
قباسسلا ريدملا عاديإا
فلسشلاب تنمسسإلا عنسصمل

تــقؤوملا سسبحلا

نيدتعملا فيقوت
ةطرسشلا ناوعأا ىلع

50صصمناغتسسم يف سسلدات نيعب
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تانيمطت مدق نوبت صسيئرلا
نأاصشلا اذه يف وداصس وراموع ريفصسلل

رارحأ’ا ةبلطلا فوفصص ‘ تابايغ ليجصست

ةبلاطملل ةموكحلا رصصق وحن ةيملصس ةريصسمب عبتت
لاطب روتكد فلأا21 ـل رصشابملا فيظوتلاب

ةفقو يف ريتسسجاملاو هاروتكدلا ةبلطو ولماح
ناملربلا مامأا لبقملا نينثإلا ةيجاجتحا

40 صص

ةهجو اوريغو رايلم04ـب نيلوؤوصسم ةقفر بعÓت
تصسارنمت ةي’ول ةصصصصخم تنمصسإا تايمك

اهمانغأا عيطق ةقرصس نم ةان÷ا عنم ’واح ناتيحصضلا ةراجحلاب مهوقصشرو مههوجو يف ءاصضيب ةحلصسأا اورهصشأا
 فافز لفح فيقوتل مهلخدت لÓخ

50صص

ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ،صسي˘˘˘ن˘˘˘قر˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن بلا˘˘˘ط
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ،يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لاو
نيينهملا لامعلا ةحنم عفرب ،ةينطولا

ي˘˘ف صسار˘˘ح˘˘لا اذ˘˘كو ز˘˘كار˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صسؤورو
نأا ازربم ،«مايب˘لا»و «كا˘ب˘لا» تا˘نا˘ح˘ت˘ما
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يرو˘˘لا˘˘ك˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
،ةيداع فورظ يف ترج صسمأا تقلطنا

لوكوتوربلا قيبطتب قلعت ام اميصس ’
ىود˘˘˘ع يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ىلإا ي˘˘˘مار˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

.«انوروك» صسوريف

اندÓب يف ةيئابولا ةيعسضولا نسسحتب نوهرم يسسردملا لوخدلا :دارج
30 صص«ينطولا داصصتق’ا دومع» ةفاصضملا ةميقلاو ةورثلل ةجتنملا ةيعانصصلا ةصسصسؤوملا ربتعإا

اهدادعتسسا يدبت رئازجلا
ةقطنمو وسسافانيكروب ةقفارمل

باهرإلا ةحفاكم يف لحاسسلا

«كابلا» تاناحتما مايأا لوأا ‘ ءوده
سشغ ل عيسضاوملل بيرسست ل ..

يحسصلا لوكوتوÈلل مراسص قيبطتو

30صص

40 صص

اهلخاد يحصصلا لوكوتوربلا قيبطتل رفوتم ءيصش لك

اباسش نولتقي نولوه‹
ىلع هدلاو نوبيسصيو

نازيلغ ‘ سسأارلا ىوتسسم

ءاÿÈا ةكراصشÃو لئاصسولا ةفاك اهل ترخصس
يروتصسدلا نوناقلا ‘ Úصصتıا Úيعما÷او

ةمخسض ةيمÓعإا ةلمح
داوم طيسسبتو حرسشل

نطاوملل ديد÷ا روتسسدلا
30 صص

امهلاومأاو امهتادئاع لك ةرداصصم
ةعورصشملا ريغ

تاونسس01و21 سسامتلإا
لامج قح يف اذفان اسسبح

تاكرب ديعسسلاو سسابع دلو
50 صص

40 صص

50صص

ةبلطلا لابقتسسإل ةزهاج تاعماجلا
لبقملا ربمتبسس91 ـلا نم ةيادب



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةلودلا كÓمأاب ةحيسضف

ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا تم˘سص لا˘ط ا˘مد˘ع˘ب
مغر اهل مهلهاجتو ةحيسضفلا هذه ىلع
ضصا˘˘خ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا ثيد˘˘ح تتا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
ةيدل˘ب ن˘م نو˘ن˘طاو˘م دد˘ج ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
يف قيقحتلاب ةبلاطملا ،ةيادرغب يليلتم
ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘م لزا˘ن˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
نوناقلا حمسسي ل ضضرأا نع ةيلولاب
يف نيبختنم نم ؤوطاوتب ،اهنع لزانتلاب
.. ركذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا
د˘ق ر˘مألاو اد˘ج ادراو تا˘˘ب جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
م˘ل ا˘م لا˘ح ي˘ف ةر˘ط˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع جر˘˘خ˘˘ي
.تاطلسسلا لخدتت

NPV  ىسسنت ل

ةرابع.. «NPV ليم˘ح˘ت ى˘سسن˘ت ل»
يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم تحسستكا
كلذو ،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب
،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ح˘ف˘سصت نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل
لإا متي نل «مارغتسسنا» اذكو ،«رتيوت»و
كلذو قيبطت˘لا اذ˘ه ل˘ي˘م˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م بج˘˘˘ح م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ب
ءار˘˘جإا ة˘˘ياد˘˘بو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ةلواحم يأا يدافتل «كابلا» تاناحتما

ربع تقو يف ،طئاسسولا هذه ربع ضشغ
نم مهجاعزنا نع نينطاوملا نم ريثكلا

م˘ه˘ح˘لا˘سصم ل˘ط˘˘ع يذ˘˘لا ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
.مهلامعأاو

كحسضي ام ةيلبلا رسش

.. «كح˘سضي ا˘م ة˘ي˘ل˘ب˘لا ر˘سش» لا˘ق ن˘˘م قد˘˘سص
ةيلوب ةيندملا ةيامحلا رسصانع دحأا بيسصأا
،«انوروك» ضسوريفب ،بي˘ب˘ط و˘هو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
يف فيرطلا نكل ،ينهملا هبجاوب همايق لÓخ
ثرتكي مل يذلا ينعملا لÓغتسسا وه ،رمألا
ةعيبطب نكل ،هئÓمز ةفاخإل هسضرم ،رمأÓل
ـب ةباسصإلا رطخل مهنم يأا ضضيرعت نود لاحلا
.«91‐ديفوك»

مهل ةوق لو لوح ل لامع

،ن˘طو˘لا عو˘بر ل˘ج ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ةر˘˘ها˘˘ظ ي˘˘ف
ىلإا ةفاظنلا لامع لاسسرإاب موقت تايدلب
رمألا انه ىلإا ،اهفيظنتل ةعيرسسلا قرطلا

لامعلا ءلؤوه مايق وه بيرغلا نكل ،يداع
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب م˘ه˘˘ل ةو˘˘ق ل و لو˘˘ح ل ن˘˘يذ˘˘لا
رثكت يذلا تقولا وهو ا˘حا˘ب˘سص ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
اهنم ةعيرسسلا ةسصاخ قرطلاب ةكرحلا هيف
املع ،مهتايح ددهيو رطخلل مهسضرعي ام
تاعامجلا ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب ا˘ير˘ح نا˘ك ه˘نأا
قرطلا فيظنت تايلم˘ع ة˘ج˘مر˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لج يف هب لومعم وه امك Óيل ةعيرسسلا
ي˘سسد˘ن˘ه˘م ةا˘ي˘ح˘ل ة˘يا˘˘م˘˘ح .. م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
يدافتلو ،ة˘ه˘ج ن˘م ر˘ط˘خ يأا ن˘م ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

.ىرخأا ةهج نم تابكرملا ريسس ةكرح ةقرع

qarsana@essalamonline.com
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! .. طغسضلا تحت ةسشطابعل
ءا˘ن˘مأا ن˘م دد˘ع ةد˘ه˘ع ة˘يا˘ه˘ن بر˘˘ق ع˘˘م
طوغسضلا تأادب،ATGU يف تايلولا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ة˘سشطا˘ب˘ع˘ل م˘ي˘ل˘سس ى˘ل˘ع
تايسصخسش لبق نم ،ةيباقنلا ةيزكرملل
لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘خاد ة˘˘م˘˘ه˘˘م
بيسصنت لجأا نم ،هجراخو نييرئازجلا
ضضع˘˘˘˘ب نأا ة˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘ل ،نÓ˘˘˘˘˘عو نÓ˘˘˘˘˘ف
نايلغ ةلاح ضشيع˘ت ة˘ي˘ئلو˘لا تادا˘ح˘تلا
ءا˘م˘سسأا نأا ثد˘ح˘ت˘ت تا˘ب˘˘ير˘˘سست بب˘˘سسب
افلخ ةيئلولا تا˘نا˘مألا ما˘مز م˘ل˘ت˘سست˘سس
نم ل اهل ةقÓع ل ،مهتدهع ةيهتنملل
ةقبطلاب وأا داحتإلاب ديعب نم لو بيرق
اهنأا اننظ تاسسرامم .. Óسصأا ةليغسشلا

يديسس ديجملا دبعب ةحاطإلا دعب تلو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ب˘كأا ضسأار ى˘ل˘ع ن˘م ،د˘ي˘ع˘سسلا

راد نأا ودبي نكل .. دÓبلا يف يلامع
.! .. اهلاح ىلع لازت ل نامقل

؟.. دعب تقولا نحي ملأا
.. «ورتيملا طاسشن ثعب ةداعإا متي ىتم»
نم ريبك ددع ايموي هحرطي لؤواسست
يتلا قطانملا رفوتت نيذلا نينطاوملا
هذه لقنلا ةليسسو ىلع اهب نونطقي
،لا˘م˘لاو تقو˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘فو ي˘ت˘˘لا

«ورت˘ي˘م˘لا» ق˘ل˘غ ذ˘ن˘م ى˘ح˘سضأا م˘ه˘ل˘ج
ن˘كا˘مأا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع نود˘ب˘˘كت˘˘ي

تÓفاح ةدع اولقتسسي نأا دعب مهلمع
،يرورملا ماحدزلا اهرسصاحي ام ابلاغ
ءا˘سضق ن˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘م ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘ف
اقباسس اهنوسضقي اوناك يتلا مهجئاوح
.«ورتيملا» مهلامعتسسا دنع اعيرسس

 لياحتلا ةمق
نع «مÓسسلا» ةانق تنلعأا نأا درجمب
ءادألا برا˘ج˘ت˘ل لا˘ج˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
ف˘ي˘ظو˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،«غ˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ك»

لو˘ه˘ج˘م م˘ن˘ت˘غا ى˘ت˘ح ،ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سص
لوؤو˘سسم ة˘ف˘سص ل˘ح˘ت˘ناو ة˘سصر˘˘ف˘˘لا
عرسشو ،ةيمÓعإلا ةسسسسؤوملا هذهب
نييع˘ما˘ج ة˘ب˘ل˘ط ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا ي˘ف
،«كوبسسيافلا» ربع جرخ˘ت˘لا ي˘ث˘يد˘ح
ل˘م˘ع ة˘سصر˘ف م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب م˘ه˘م˘˘هو˘˘ي
املع ،جد0004 هردق غلبم عفد لباقم ةطيسسب ضصبرت ةرتفب رورملا دعب ةسشاسشلا يف روهظلاو
مت هنأا دكأاتتل رمألا نع ترسسفتسساو «مÓسسلا» ةديرج رقمب تلح ضصخسشلا اذه اياحسض دحأا نأا
.ةديرجلا رقمب يهو ةيحسضلاب ينعملا لسصتا امدنع هدنع انفقو ام وهو اهيلع لياحتلا

 ةرڤحلل ل
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ةد˘عا˘ق˘لا تر˘سسك
ن˘م دو˘ق˘ع ذ˘ن˘م ة˘سسر˘كم˘˘لا
بجي ناك ام تلعفو ،نمزلا
نب ،لوؤوسسم لك هلعفي نأا
نيوكتلا ةريزو ،مايه ةحيرف
تراث ،نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا د˘˘سض
اهتاراطإا فرط نم ةقئÓلا

ةرادإلا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،نيفظوملا هاجت ة˘يز˘كر˘م˘لا
ضضئار˘˘عو ىوا˘˘˘كسش د˘˘˘ع˘˘˘ب

،اهبتكم ىلإا تلسصو ةريثك
تاقياسضملا نع رّبعت يتلاو
يتلا «ةرقحلا»و تابتاعملاو
تقربأاو ،ءلؤوه اهل ضضرعتي
لفكت ىلع فوقولاب اهلÓخ نم مهمزلت ةميلعتب تايلولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ءاردم
.نيفظوملا لك ىواكسشو ضضئارعب ةينيوكتلا تاسسسسؤوملا يريدم



watan@essalamonline.com
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،دارج دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
ضسمأا هفارسشإا ضشماه ىلع اهب
د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘يزو ،طو˘˘˘ع˘˘˘جاو
ةراسشإا ءاط˘عإا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ايرولاكبلا تاناحتمإا قÓطنا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا نأا
ة˘م˘ي˘ق˘لاو ةور˘ث˘ل˘ل ة˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
داسصتقلا دومع» يه ةفاسضملا
رود با˘ب˘سشل˘ل نأاو ،«ي˘ن˘طو˘˘لا

ادد˘سشم ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ما˘ه ة˘˘نا˘˘كمو
تاداهسشلا طبر ةرورسض ىلع
تا˘ما˘م˘˘ت˘˘هلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
نأا فا˘˘˘سضأاو ،ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
جمانربل ةيعا˘ن˘سصلا ة˘سسا˘ي˘سسلا

د˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت ة˘˘برا˘˘ق˘˘م
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘سسا˘سسأا روا˘ح˘م
وحن هجوتلاو رييسستلا ةيجهنم
ي˘ف ير˘سصع˘لا تن˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا
جورخ˘لاو ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست

يرادإلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع
.يطارقوريبلاو

ىلإا ،لوألا ريزولا راسشأا امك
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ثع˘˘ب نأا

بلطتي ل ةيليوحت تاعانسصو
عيجسشت لب ةريبك تارامثتسسا
دمتعي يذلا ينطولا رمثتسسملا

،لياحت˘لا ضسي˘لو ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
نيب ام لماكتلا ىلإا ةفاسضإلاب
تلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
.ىرخألا ةيداسصتقلا

نرفلا لكيه كيكفت
بكرمب1 مقر يلاعلا

راجحلا راديسس
،لوألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘عأا

ديدحلل راجحلا راديسس بكرمب
ةرا˘˘سشإا ،ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب بل˘˘˘سصلاو
يلاع˘لا نر˘ف˘لا ل˘كي˘ه كي˘كف˘ت
لÓغتسسا يف عورسشلاو1 مقر
ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘لوأا ةدا˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘سسد˘˘˘كم˘˘˘لا
داو˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف بكر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب

نرفلا اذه نأا ام˘ل˘ع ،ة˘ي˘عا˘ن˘سص
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
فلأا051 يلاوح لثمي ،9002
ريغ ةيديدح داوم اياقب نم نط
تاجايتحا يطغت˘سس ة˘ل˘غ˘ت˘سسم

.رهسشأا6 براقت ةدمل بكرملا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ح˘˘سضوأاو اذ˘˘ه

يف بكرملا هدقفت لÓخ ،دارج
ىلإا اهب ماق لمع ةرايز راطإا
جردني ءارجإلا اذه نأا ،ةيلولا
ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ةر˘ظ˘ن را˘طإا ي˘ف
ةر˘فو˘ت˘م˘لا دراو˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

ثعب ةداعإل ةلغ˘ت˘سسم˘لا ر˘ي˘غو
 .بكرملاب يداسصتقلا طاسشنلا

ىد˘˘ل ،ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ا˘يا˘ق˘˘ب ة˘˘لازإا ةرا˘˘سشإا ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإا
ر˘˘ي˘˘غو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
تيآا تاحرفب اقوفرم ،ةلغتسسم
،ةعا˘ن˘سصلا ر˘يزو ،م˘هار˘ب ي˘ل˘ع
ن˘م ن˘كم˘ت˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه»
داوم نم ماه ديسصر لÓغتسسا
ةلثمتم ةلغتسسم ريغ ةيذلوف
1 مقر يلاعلا نرفلا لكيه يف

لغتسست ةيعانسص داوم جاتنإل
ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت تا˘عا˘ن˘˘سص ثع˘˘ب˘˘ل
راديسس بكرم» فدرأاو ،«ىرخأا
زومر نم ازمر ىقبي راجحلا
،ةليقثلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

0202 ةنسس يف نحنو مويلاو
رييسست يف ةي˘عو˘ن ة˘ل˘ق˘ن كا˘ن˘ه
.«اندÓب يف ةعانسصلا

ةيقيقحلا ةعانسصلا
ثعب وحن هجوتلا يعدتسست

ةريغسصلا تاعانسصلا
ةيليوحتلاو ةطسسوتملاو
ة˘عا˘ن˘سص ءا˘ن˘ب نأا ،دار˘ج د˘كأا
عم ملقأاتلا يعدت˘سسي ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ثع˘ب و˘ح˘ن ه˘جو˘˘ت˘˘لاو ع˘˘قاو˘˘لا
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا

تا˘عا˘ن˘سصلاو ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
لكسشب دمتعت يتلا ةيليوحتلا

ةيرئازجلا ةعانسصلا ىلع ريبك
ةعونتملاو ةرفوتملا اهدراومب

دÓبلا تاجايتحا ةيبلت لجأا نم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا غو˘˘ل˘˘˘بو
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا قو˘سسلا ىو˘ت˘˘سسم
نأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘سضيأا دد˘˘˘˘˘˘سشو
ةرفو˘ت˘م˘لا ة˘ما˘ه˘لا تا˘نا˘كمإلا
ديدحلل راجحلا راديسس بكرمب
ل˘˘غ˘˘ت˘˘سست نأا د˘˘˘بل بل˘˘˘سصلاو
تاعانسصلا ثعب يف مهاسستو
ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا

.ةيليوحتلا تاعانسصلاو
ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج نم

ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص ثع˘˘˘ب نأا˘˘˘ب ،لوألا
ىسشامتت ةيعين˘سصتو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
نأا د˘بل قو˘سسلا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حاو
يداسصتقا قطنم ىلع دمتعي
بناج نأا ىلإا اريسشم ،ضضحم
لثمي ،تنمجا˘ن˘م˘لاو ر˘ي˘ي˘سست˘لا

حا˘ج˘نإا ي˘ف ا˘˘يرو˘˘ح˘˘م Ó˘˘ما˘˘ع
،يداسصتقلا ضشاعنإلا ططخم
نم جورخلا نأا ىلإا راسشأا امك
يطارقوريبلا يرادإلا رييسستلا
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علاو ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
جا˘˘˘˘مدإاو تن˘˘˘˘م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سستو ا˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
يداسصتقا قطن˘م˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ضشاعنإلا قيقحتل يرورسض رمأا
.يداسصتقلا

يف ابيرق قÓطنلا
جتنت ةينطو ةعانسص

رفوتو ةفاسضملا ةميقلا
لمعلا سصرف

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،دار˘˘ج دد˘˘سش
ةعان˘سص ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق قÓ˘ط˘نلا

ةفاسضملا ةميقلا جتنت ةينطو
نأا لبق ،لمعلا ضصرف رفوتو
بكرم حاجنب هلؤوافت نع ربعي
ةريبك تاردق هل نأل راجحلا

ر˘ي˘˘ي˘˘سست لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘كم˘˘يو

نأا يرسصع تنمجانمو مكحم
نأا ىلإا اريسشم ،هل رابتعلا داعي
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص ع˘˘يرا˘˘سشم كا˘˘ن˘˘˘ه
ر˘فو˘ي ة˘ج˘مد˘ن˘مو ة˘˘ل˘˘ما˘˘كت˘˘م
داوملا راجحلا راديسس بكرم
اهطاسشنل ةيرورسضلا ةيديدحلا
.يعانسصلا

«ينطولا داسصتقلا دومع» ةفاسضملا ةميقلاو ةورثلل ةجتنملا ةيعانسصلا ةسسسسؤوملا ربتعإا

اندÓب يف ةيئابولا ةيعسضولا نسسحتب نوهرم يسسردملا لوخدلا :دارج

ـه.داوج

طبترم1202-0202 ةديدجلا ةيسساردلا ةنسسلا حاتتفا خيرات ديدحت نأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا دكأا
ةرقتسسم اندÓب يف ةيئابولا ةيعسضولا نأا ىلإا اريسشم ،«انوروك» سسوريف ةحفاكمل ةيملعلا ةنجللا ريراقتب اسساسسأا

رذحلا ةجرد ىلع ءاقبإلا ةرورسض ىلإا ايعاد ،ةيرئازجلا رسسألا يعوو ةيئاقولا تلوكوتوربلا عابتا لسضفب
.ءيسش لك لبق نطاوملا ةحسصب قلعتي رمألا نأا ىلع ديكأاتلا ددجو ،ةظقيلاو

ريفسسلل تانيمطت مدق نوبت سسيئرلا
نأاسشلا اذه يف وداسس وراموع

اهدادعتسسا يدبت رئازجلا
وسسافانيكروب ةقفارمل
يف لحاسسلا ةقطنمو
باهرإلا ةحفاكم
ريفسس ،وداسس وراموع فسشك

نع ،وسسافانيكروب ةيروهمج
سسيئر نم تانيمطت هيقلت
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

رئازجلا دادعتسسا سصوسصخب
ةحفاكم يف هدلب ةقفارمل
.باهرإلا

تاحيرسصت يف ،وداسس لاق
لابقتسسا بقع اهب ىلدأا ةيفحسص

سسيئر سسمأا هب هسصخ
نوبت سسيئرلا» ،ةيروهمجلا

دادعتسسا سصوسصخب يننأامط
يدÓب ةقفارمل رئازجلا

ةماع ةفسصب لحاسسلا ةقطنمو
ىقبي يذلا باهرإلا ةحفاكم يف
فاسضأاو ،«يسسيئرلا يدحتلا
،وسسافانيكروب ةيروهمج ريفسس
قاروأا ةلودلا سسيئرل ملسس يذلا
ديدج ريفسسك هدامتعا
هنأا ،رئازجلا يف وسسافانيكروبل
،ةيروهمجلا سسيئر عم قرطت
اميسس ل يئانثلا نواعتلا ىلإا
ةبغر ازربم ،يداسصتقلا بناجلا
ليهسست ىلع لمعلا يف نيدلبلا

.امهتلدابم
وراموع راسشأا ،ىرخأا ةهج نم
ةبسسانملا هذهب غلبأا هنأا ،وداسس
وسسافانيكروب بعسش تايحت
هقفار يذلا يرئازجلا بعسشلل

يتلا تايدحتلا عيمج يف
وأا ينطولا ديعسصلا ىلع اهانفرع

.نمألا مادعنا دسض يوهجلا
رقمب سسمأا حابسص مظنو اذه
ىقلت لفح ،ةيروهمجلا ةسسائر
قاروأا ،ةيروهمجلا سسيئر هءانثأا
لودلا ءارفسس نم ددع دامتعا
قلعتيو ،رئازجلا ىدل ةقيدسصلا
ةيروهمج ءارفسسب رمألا

،راوفيد توك ،وسسافانيكرب
دقو ،ةدحتملا اينازنت ،لاغتربلا

دامتعلا قاروأا ميدقت ىرج
ناويد ريدم نم لك روسضحب
ريزوو ةيروهمجلا ةسسائر
.ةيجراخلا نوؤوسشلا

ح.نيدلا رمق

ءاÿÈا ةكراسشÃو لئاسسولا ةفاك اهل ترخسس
يروتسسدلا نوناقلا ‘ Úسصتıا Úيعما÷او

داوم طيسسبتو حرسشل ةمخسض ةيمÓعإا ةلمح
نطاوملل ديد÷ا روتسسدلا

نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح261 ليجسست
73043 ىلإا لسصي

ةديدج ةباسصإا742و تايفو7
رئازجلا يف «انوروك» ـب

ايرولاكبلا ناحتما حا‚إل طورسشلا عيمج ترفو ه◊اسصم نأا دكأا

 «مايبلا» ةلئسسأا يبرسسم قح ‘ ةرداسصلا ةيئاسضقلا ماكحألا ‘ ةرازولل لخد ل :طوعجاو
ر̆يزو طو˘˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘ق

ضصو˘سصخ̆ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘̆لا ة˘˘ي˘̆بر˘˘ت˘̆لا
تردسص يتلا ة˘ي̆ئا˘سضق̆لا ما˘كحألا
م˘˘كا˘˘ح˘˘م ضضع˘˘̆ب ر˘˘˘ب˘˘˘ع ضسمأا لوأا
يف نيطرو˘ت˘م ق˘ح ي˘ف تا̆يلو̆لا
ميلعت̆لا ةدا˘ه˘سش ة̆ل˘ئ˘سسأا تا˘ب̆ير˘سست
هذ˘ه تا̆نا˘ح˘ت˘˘ما نأا ،ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘̆لا
ةيميظنت فورظ يف ترج ةداهسشلا
نم تارارقلا هذه اربتعم ،ةحجان

ةيئاسضقلا تا˘ط̆ل˘سسلا تا˘ي˘حÓ˘سص
دكأا.اهيف ةيبرتلا ةرازول لخد لو
حيرسصت يف ضسمأا ،طوعجاو دمحم

ريزولل هتق˘فار˘م لÓ˘خ ة˘فا˘ح˘سصل̆ل
فرسشأا يذلا دارج زيزعلا دبع لوألا

ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘̆لا قÓ˘˘˘ط˘˘̆نلا ى˘˘̆ل˘˘˘˘ع
ا̆يرو̆لا˘كب̆لا ةدا˘ه˘سش تا̆نا˘ح˘˘ت˘˘مل
بياسش» ةطسسوتمب ءارجإلا زكرمب
ر˘فو عا˘ط˘ق̆لا نأا ة̆با˘ن˘ع̆ب «ي̆بر˘ع̆لا

ة˘ي˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘̆لا طور˘˘سشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تا̆نا˘ح˘ت˘ما حا˘˘ج˘̆نإل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلاو
تلو˘˘كو˘̆تور˘̆ب نأا ،ا˘̆يرو˘̆لا˘˘كب˘̆لا

˘ما̆يأا ةر˘ت˘ف ل˘كل تع˘سضو ة˘ي˘ح˘˘سص
لئاسسولا نأا̆ب ا˘ح˘سضو˘م ،نا˘ح˘ت˘ملا
هذ˘˘˘ه˘˘̆ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ة˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘˘م˘˘˘̆لا

6 ريفوت يف لثمتت ،تلوكوتوربلا
مزل̆ي ي˘قاو عا˘ن˘ق005و ني̆يÓ˘م
لامعلاو نيرطؤوملاو نيح˘سشر˘ت˘م̆لا
ةريبك تايمك ىلع ةدايز اهئادتراب
ميقعت̆ل ي̆لو˘ح˘كلا لو̆ل˘ح˘م̆لا ن˘م
يف ةيزارتحا ةعاق ريفوتو ،يديألا

تلاحلا لزعل ناحتمإا زكرم لك
ررقي بيبط اهب دجويو اهب هبتسشملا

نا ا˘ه̆ب ه˘ب˘ت˘سشم̆لا ة̆لا˘ح̆لا ر˘˘ي˘˘سصم
.تدجو

ـه.داوج

ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘˘سس
،تايفو7 ةريخألا ةعاسس42
ـب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا742و
261 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘نورو˘˘ك»
فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمسسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر

،هتاذ ردسصملا فسشك امك
نيباسصملل يلامجإلا ددعلا نأا

ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
لÓخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض
،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42 ـ˘˘˘˘˘˘لا

لسصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح45284
،2161 ىلإا تايفولا يلامجإا
دد˘˘ع˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإلا

73043.
ـه.داوج

ريزو ،رميحلب رامع فسشك
ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘˘سصتلا
ةل˘م˘ح ن˘ع ،ة˘مو˘كح˘لا م˘سسا˘ب
حر˘˘سشل ة˘˘م˘˘خ˘˘سض ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا

رو˘ت˘˘سسد˘˘لا داو˘˘م ط˘˘ي˘˘سسب˘˘تو
ة˘فا˘ك ماد˘خ˘ت˘سسا˘˘ب ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نود ويديفلا اميسسل لئاسسولا
ة˘˘كب˘˘سش لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا نا˘˘ي˘˘˘سسن
ع˘قاو˘م˘لا ة˘سصا˘˘خ ،تنر˘˘ت˘˘نلا
ع˘˘˘قاو˘˘˘مو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كللا
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘ب
يف نيسصتخملا نييع˘ما˘ج˘لاو
.يروتسسدلا نوناقلا

هسسؤورت لÓخ ،ريزولا دكأا
راطإا يف لمع عامتجا ضسمأا
ةقلعتملا هعاط˘ق تار˘ي˘سضح˘ت
لو˘ح ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘˘سسلا˘˘ب
يف بقترملا روتسسدلا ليدعت
ىلع ،لبقملا ربم˘فو˘ن ح˘تا˘ف˘لا
يباختنلا دعوملا اذه ةيمهأا

حر˘سش ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس ل
رو˘ت˘˘سسد˘˘لا داو˘˘م ط˘˘ي˘˘سسب˘˘تو
ابناج تسصسصخ يتلاو ديدجلا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ةماعلا تايرح˘لاو ة˘ي˘سسا˘سسألا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘سصف˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
ا˘˘˘ه˘˘˘˘نزاو˘˘˘˘تو تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

ة˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سساو
ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لاو
داسسفلا ةحفاكمو ةيفافسشلاو
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سساو ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو
،تاباختنÓل ةينطولا ةطلسسلا

رواحملا هذه لك نأا افيسضم
ا˘هر˘ي˘سسف˘˘تو ا˘˘ه˘˘حر˘˘سش بج˘˘ي
ة˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ن˘م ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل
.قاطنلا ةعسساو ةيمÓعإا

ىنغ ىلإا ،رميحلب راسشأا امك
ةينطولا ةيوع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
نم اهمظعم يف نوكتت يتلا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘كح˘˘ت˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سش
ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

نم مهو ،مÓعإلاو لاسصتلاو
اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘كار˘˘˘سشإا بج˘˘˘ي
زربأا امك .يباختنلا راسسملا
ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ر˘˘يزو˘˘لا
مسضت نأا يغبني يتلا ةلماسشلا

نم ،عمتج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘فا˘ك
ي˘ند˘م ع˘م˘ت˘ج˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م
ل˘˘م˘˘˘ع با˘˘˘برأاو تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘نو
يف ،ةدمتعم ةيسسايسس بازحأاو
لجأا نم ةيئاتفتسسلا ةيلمعلا
تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ضسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لا
قاقحتسسلا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

بي˘ج˘ت˘سسي يذ˘لا ي˘با˘خ˘ت˘˘نلا
يرئازجلا بعسشلا تاع˘ل˘ط˘ت˘ل
رئازجلا ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘عور˘سشم˘لا
دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

مسساب يم˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ز˘كر
ضسيئر ةدارإا ىلع ،ةموكحلا
رود عيجسشت يف ةيروهمجلا
ز˘يز˘ع˘تو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م هر˘˘˘˘سصاوأا
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف كلذو ،ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ة˘ي˘كرا˘سشت˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

.نطولل ماعلا حلاسصلل ةمدخ
نيدلا رخف دكأا ،هتهج نمو

ةلاكو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،يد˘ل˘ب
ةلاكولا نأا ،ةيرئازجلا ءابنألا
لثم مي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘ت˘م˘لا

،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا د˘ي˘عاو˘م˘لا هذ˘˘ه
ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م داد˘˘˘عإا˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق
ةلماك ةيطغتل قيرط ةطراخو
ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا اذ˘ه ءار˘جإا ةر˘ت˘ف˘ل
.يبعسشلا

عم ضشاقن حتف مت ،ةراسشإÓل
لو˘˘ح ن˘˘ير˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
قاقحتسسلا اذهل تاريسضحتلا
لكل حمسس ام وهو ،يباختنلا

ل˘˘كي˘˘˘ه مد˘˘˘ق˘˘˘ي نأا لوؤو˘˘˘سسم
نم اهلمع ةدنجأاو هتسسسسؤوم
ل˘˘˘سضفأا ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ل˘˘˘˘جأا
،ةزيمم ةيط˘غ˘ت تا˘ي˘سضت˘ق˘م˘ل
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ع˘م
.ةعاجنو ةمءÓم رثكألا

عام˘ت˘جلا اذ˘ه ر˘سضحو اذ˘ه
ديدعلا Ó˘ت يذ˘لا ي˘عو˘ب˘سسألا

ذنم ةدقع˘ن˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ن˘م
ءاتفتسسلا ميظنت نع نÓعإلا

طبسض ةطلسس ضسيئر نم لك
د˘م˘ح˘م ،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘˘سسلا
ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألاو ر˘بو˘ل
ةر˘ي˘ج˘سشو˘ب د˘م˘˘حأا ،لا˘˘سصتلا

ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ةينطولا ةلاكولاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو را˘˘˘ه˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل
نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةعومسسملا ةعاذÓل ةي˘ن˘طو˘لا

ثبلل ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لاو
زكرم˘لاو يز˘ف˘ل˘ت˘لاو ي˘عاذإلا
زكرملاو ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘لود˘لا
ةفاحسصلاو قئاثول˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ة˘فا˘سضإا مÓ˘˘عإلاو ةرو˘˘سصلاو
.ةرازولا تاراطإا نم ددع ىلإا

خ.ةيمسسن



حيرسصت يف ،ضسينقرف دكأا
نأا ،«مÓسسلا» ضسمأا هب ضصخ
ى˘سضا˘ق˘ت˘ي ي˘ن˘ه˘م˘لا ل˘ما˘ع˘لا

مويلل جد032 ـب ردقت ةحنم
ةدا˘ه˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما ن˘˘م لوألا
جد0001 يأا ،ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا
ىسضاقتي ا˘م˘ي˘ف ،ما˘يأا5 ي˘˘ف
جد0001 ز˘كر˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
عو˘م˘ج˘م˘ب ،د˘˘حاو˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل
،مايأا5 ةدم يف جد0005
ح˘لا˘سصم ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا بلا˘˘طو
،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘˘م ،ر˘˘يزو˘˘لا
نيينهملا لامعلا ةحنم عفرب
اذ˘˘˘كو ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘سسؤورو
«كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘ف ضسار˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا نو˘˘ك ،«ما˘˘ي˘˘ب˘˘لا»و
.اهفسصو امك «ةفيعسض»

بيرقت ،انثدحم حرتقا امك
ا˘ه˘ب د˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا

،«كابلا» تاناحتما عيسضاوم
ةينمألا ةسسارحلا ديدسشت عم
زا˘ي˘ت˘جا ز˘كار˘م ن˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
بب˘سس ع˘جرأاو ،تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا
ماسسقألا ءاسسؤور نأا ىلإا كلذ
ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
لق˘ن ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط تا˘فا˘سسمو
.عيسضاوملا هذه

،تا˘با˘ي˘غ˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
كانه ضسيل هنأا ،ضسينقرف دكأا

فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘˘˘ف فوز˘˘˘˘˘˘ع
،0202 ايرولاكب ي˘ح˘سشر˘ت˘م
نيحسشرتملا طقف ىن˘ث˘ت˘سساو
مظع˘م نأا ا˘ح˘سضو˘م ،رار˘حألا

او˘مد˘ق˘ت نو˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ءلؤو˘˘ه
نم «كابلا» ناحتما زايتجل
يف ضصاسصتخلا رييغت لجأا
.ةعماجلا

مايأا لوأا ريسس ضصوسصخبو

د˘˘كأا ،«كا˘˘ب˘˘لا» تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما
،يوبرتلا طسشان˘لاو ي˘با˘ق˘ن˘لا
فورظ يف ترج رومألا نأا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘يدا˘˘ع
ةحسصلا لوكوتورب قي˘ب˘ط˘ت˘ب
يدافت˘ل ةرازو˘لا ه˘تر˘قأا يذ˘لا
«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف
لك نأا دكأا ثيح ،ةذتاسسألاو
ةبسسنلاب احسشرتم02 هب مسسق
،ضسارح3و نيسسردم˘ت˘م˘ل˘ل

˘مد˘˘ع ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
،ضشغ ة˘˘˘لا˘˘˘ح يأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا فو˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل
اذه نع ةبترتم˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي يذ˘لا ل˘ع˘˘ف˘˘لا
.انجسس تاونسس5 ـب نوناقلا

ز˘˘كار˘˘م تنا˘˘ك ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ىلا تعسضخ دق تاناحتملا
ةياقو يحسصلا لوكو˘تور˘ب˘لا

ثيح ،«انوروك» ضسوريف نم
نورطؤوم مهلابقتسسا يف ناك
لوكوتوربلا عابتاب نوفلكم

ةرازو ه˘ي˘ل˘ع تقدا˘˘سص يذ˘˘لا
حÓسصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
نامسض ةيغب ،تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا
نير˘طؤو˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘ل˘ل
ءابولا راسشتنا نود ةلوليحلاو
ة˘مو˘كح˘لا ماز˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘˘م
تامزلتسسملا عيم˘ج ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لاو
ءارجإلا زكارم عيمج ىوتسسم
ع˘سضخ ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
مهلوخد درجمب نوحسشرتملا

نم ةلسسلسسل ناحتملا زكرم
لاد˘ب˘ت˘سسا˘˘ب اءد˘˘ب تاءار˘˘جإلا
اوناك يتلا ةيقاولا ةمامكلا
ةد˘يد˘ج ىر˘خأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘نود˘˘تر˘˘ي
ةيزارتحا ةوطخك مهل تملسس
ة˘عا˘˘ق ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘ث
م˘يد˘ق˘ت در˘˘ج˘˘م˘˘ب نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لاو ءا˘عد˘ت˘˘سسلا
.ةلاقنلا فتاوهلاو ظفاحملا

،ل˘ق˘ن˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
م˘غر ه˘نأا ،ضسي˘ن˘˘قر˘˘ف ح˘˘سضوأا

يف رفوتملا ل˘ق˘ن˘لا ط˘ط˘خ˘م
ىلع ةي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ل˘ك
يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
فرظلا اذه يف ةرازولا هترقأا
‐ديفوك» ببسسب يئانثتسسلا

ةبوعسص كانه نأا لإا ،»91
ذيمÓتلل ةبسسنلاب لقنتلا يف
يف نيحح˘سصم˘لا ةذ˘تا˘سسألاو
بب˘˘˘سسب ىر˘˘˘ب˘˘˘˘كلا ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.يرورملا ماحدزلا

ثدحلا4 2482ددعلا ^2441 مرحم62ـل قفاوملا0202 ربمتبصس41نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

رارحأ’ا ةبلطلا فوفصص ‘ تابايغ ليجصست

عيسضاوملل بيرسست ل .. «كابلا» تاناحتما مايأا لوأا ‘ ءوده
يحسصلا لوكوتوÈلل مراسص قيبطتو سشغ ل

«مايبلا»و «كابلا» ‘ سسار◊او زكارŸا ءاسسؤورو ÚينهŸا لامعلا ةحنم عفرب بلاطم ^

د.Ëرم

ءاصسؤورو نيينهملا لامعلا ةحنم عفرب ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ،يوبرتلا طصشانلاو يباقنلا ،صسينقرف ليبن بلاط
يف ترج صسمأا تقلطنا يتلا ايرولاكبلا ةداهصش تاناحتما نأا ازربم ،«مايبلا»و «كابلا» تاناحتما يف صسارحلا اذكو زكارملا

.«انوروك» صسوريف ىودع يدافت ىلإا يمارلا يحصصلا لوكوتوربلا قيبطتب قلعت ام اميصس ’ ،ةيداع فورظ

ديمحلا دبع ريزولا تعمج فلملا لوح تارواصشم
نييرئازجلا نيحÓفلا داحتاب ينادمح

نييعامتجإلا ءاكرسشلا ماحقإا وحن
زيزعت ةطخ يف يحÓفلا عاطقلاب

«91 ديفوك» دعب يئاذغلا نمألا

جاتحي ام داريتصساو يلحملا جوتنملا عيجصشت ىلع لمعت
طقف ةيرورصض تايمكب نطاوملا هيلإا

تادراولا ةروتاف سضيفختل ىعسست ةموكحلا
«انوروك» ةمزأا ةهجاومل رلود رييÓم01ـب

لاطب روتكد فلأا21 ـل رصشابملا فيظوتلاب ةبلاطملل ةموكحلا رصصق وحن ةيملصس ةريصسمب عبتت

ةفقو يف ريتسسجاملاو هاروتكدلا ةبلطو ولماح
ناملربلا مامأا لبقملا نينثإلا ةيجاجتحا

ةينطولا ةيقيسسنتلا تنلعأا
هاروتكدلا ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘ل
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ،ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘˘لاو
موي ةينطو ةيجاجتحا ةفقو
ـل فداسصملا لبقملا نينثلا

ىلع ،يراجلا رب˘م˘ت˘ب˘سس12
مامأا احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا

ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا ر˘ق˘م
وحن ةيملسس ةريسسمب ةعوبتم
ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘مو˘كح˘لا ر˘سصق
يلماحل رسشابملا فيظوتلاب
هارو˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘تدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
زواجتي نيذلا ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لاو
.روتكد فلأا21 مهددع

،اهتاذ ةيقيسسنتلا تحسضوأا
زو˘ح˘ت ضسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ةر˘م˘ل˘ل جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا رار˘˘ق نأا
ىلإا ءوجللا دعب ءاج ،ةيناثلا

عامسسإل ةحاتملا لبسسلا لك

بل˘ط˘˘م لا˘˘سصيإاو ا˘˘ه˘˘تو˘˘سص
يل˘ما˘ح ةا˘نا˘ع˘مو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

ةلاطب˘لا ن˘م تادا˘ه˘سشلا هذ˘ه
تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ضشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
لسشفلاب ا˘ه˘ل˘ك تءا˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا

.ةيغاسص اناذآا قلت ملو
ة˘ف˘قو˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج

اهمظن ى˘لوألا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘طو و˘ل˘˘ما˘˘ح
توأا13 خيراتب ريتسسجاملاو
ةرازو ر˘ق˘م ما˘مأا مر˘سصن˘˘م˘˘لا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.يملعلا

ةيق˘ي˘سسن˘ت˘لا تل˘سسارو اذ˘ه
ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
،ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘˘لاو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
امك ،تارملا ديدع ،يملعلا
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو تم˘ظ˘ن
تاعماج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘مأا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نم ،ناملربلا باون تلسسارو
ضضر˘˘˘عو ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
نمل ةايح ل ن˘كل ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
اناذآا قلت مل ةيسضقلاو ،يدانت

يف لسصفلا متي ملو ةيغاسص
لاطب روتكد فلأا21 فلم
.ةعاسسلا دحل

تد˘كأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
لماكلا اهمازتلا ،ةيقي˘سسن˘ت˘لا

ة˘ف˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ
نينثإلا ةبقترملا ةيجاجتحلا
ة˘˘فا˘˘ك مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةقلعتملا ةينمألا تاءارجإلا
ة˘ح˘سصلا˘بو ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘للاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
لظ يف ةيئاقولا طورسشلاب
.«91 ‐ديفوك» يسشفت

م.دازرهصش

ينادمح ديمحلا دبع دكأا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
ماهلا رودلا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
كير˘˘˘سشلا ه˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
زيزع˘تو ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘سشن˘لا
ا˘˘هو˘˘ن˘˘م ،ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ن˘˘مألا
يتلا ةرابجلا تادوهجملاب
ةسصاخ عاطقلا وينهم اهلذب

ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ىلع دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا

ءابو ءارج ملاعلا لود رارغ
.انوروك

ديمحلا دبع ريزولا ربتعا
ح˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘ناد˘˘˘م˘˘˘ح
فورظ˘لا هذ˘ه نأا ،ي˘ف˘ح˘سص
دوهج لتكتل ةسصرف لكسشت

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ك
ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا بعا˘˘سصم˘˘لا
.عاطقلا

ةرازو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو
،ةيفيرلا ةيمن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
د˘ي˘م˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

يو˘ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ،ي˘ناد˘م˘˘ح

دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مألا
ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم ءا˘سضعأاو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا
ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل فد˘˘ه˘˘ي عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ءا˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
لك كارسشإاو ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
زيزعت راسسم يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
.دÓبلا يف يئاذغلا نمألا

يذلا ،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خو
رقمب طرافلا ضسيمخلا ىرج
را˘˘˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،ةرازو˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘تو تاروا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا

ةرادإلا نيب رظنلا تاهجو
،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘˘سشلاو
ةد˘ع ى˘لإا ي˘ناد˘م˘ح قر˘˘ط˘˘ت
عاسضوألاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ل˘ئا˘سسم
اذكو ةينهملاو ةيعامتجلا
ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘˘لا
ثيح نولاوملاو نو˘حÓ˘ف˘لا
ةبسسانملا لولحلا حارتقا مت
.اهليلذتو اهتجلاعمل

خ.ةيمصسن

ريزو ،قيزر لامك فسشك
ةيرازولا هترئاد ّنأا ،ةراجتلا
تاعا˘ط˘ق˘لا ل˘ك ع˘م ل˘م˘ع˘ت
ضضي˘ف˘خ˘ت فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل
01 ـب تادراو˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘تا˘˘˘˘ف
نأا اد˘كؤو˘م ،رلود ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
.ةنكمم نكل ةبعسص رومألا

قيزر لا˘م˘ك ر˘يزو˘لا لا˘ق
،ضسمأا يفحسص حيرسصت يف
جا˘ت˘ح˘ي ا˘م درو˘ت˘سسن ن˘ح˘ن»
تا˘ي˘م˘كلا˘ب ن˘طاو˘م˘لا ه˘ي˘لإا
ا˘م ل˘كو ط˘ق˘ف ة˘يرور˘˘سضلا
ى˘ع˘سسن ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ج˘ت˘ن˘ي
موقنو هيلع ةظفاحملا ىلإا
جو˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ح˘˘م ه˘˘لÓ˘˘حإا˘˘ب
مت هنأا ىلإا اريسشم ،يبنجألا
داريتسسلا ةروتاف ضضيفخت
لÓ˘خ رلود ر˘ي˘يÓ˘م7 ـ˘˘ب
نأاو ،ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘˘ت˘˘˘سس ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
نسسحتي يراج˘ت˘لا ناز˘ي˘م˘لا
رهسشألا لÓخ ائيسشف ائيسش
ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م ى˘˘لوألا تسسلا
مت ام عم ةنراقملاب ،ةيراجلا
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
را˘ع˘سسأا نأا م˘غر ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
اسسايق ةيندتم ىقبت طفنلا
.9102 ةنسسب

ن˘ل˘عأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘مو
ل˘ج˘سسلا نأا ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘˘يزو
ل˘خد ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ام ،قي˘ب˘ط˘ت˘لا ز˘ي˘ح ضسمألا˘ب
با˘ب˘سشل˘ل ‐ه˘ب˘سسح ‐ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي
اذ˘كو م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ق˘يو˘˘سست

تايلو ل˘ك ي˘ف م˘ه˘تا˘مد˘خ
يذلا ءارجإلا وهو ،نطولا
ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سضإا ى˘˘˘˘˘لإا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي
ةكرحلل ةديدج ةي˘كي˘ما˘ن˘يد

لك ةيطغت اذكو ةيراجتلا
ح˘˘سضوأاو .ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م
عاطق نع لوألا لوؤوسسملا
ة˘ظ˘حÓ˘م م˘ت ه˘نأا ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم ةد˘˘˘ع
يتلا ةيراجت˘لا تÓ˘ج˘سسلا˘ب

ل لبق نم ةدوجوم تناك
ةقط˘ن˘م˘ب ا˘ه˘طا˘ب˘ترا ا˘م˘ي˘سس
Ó˘ئا˘ق ،ن˘ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م قو˘˘سسبو
طابترلا كلذ انعزن نآلا»
نا عيطتسسي رجاتلا حبسصأاو
بار˘ت ل˘ما˘ك ي˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشي
ر˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘فو ،ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
لوألو دهسشن امك ينطولا

يراجت لجسس لامعتسسا ةرم
.تامدخلل لقنتم

نم اءدب نكمت ،ةراسشإÓل
هيف لخد يذلا ضسمأا راهن
لقنتملا يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا

با˘˘ب˘˘سشلا ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘˘ح
قيوسستو حرط نم راجتلاو
تنا˘ك ءاو˘سس ،ة˘مد˘˘خ961
تامدخلا وأا لقنتملا عيبلا
نم ةقطنم يأا يف ،ةلقنتملا

لمع˘ت˘سسو ،ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م
نم مهتقفارم ىلع ةرازولا

ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح لÓ˘˘خ
ا˘˘ياز˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘كل
اهنم فدهي يتلا تÓجسسلا
تامد˘خ˘لاو ع˘ل˘سسلا لا˘سصيإا
ل˘كو ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا

رئازجلا قطانم نم ةقطنم
يدافت اذكو ،ةمات ةلوهسسب
ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإلا
را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا˘˘ب
.ضصخرلا اذكو

خ.ةيمصسن

قيبطتل رفوتم ءيصش لك
اهلخاد يحصصلا لوكوتوربلا

ةزهاج تاعماجلا
ةبلطلا لابقتسسإل
91 ـلا نم ةيادب
لبقملا ربمتبسس

تاصسصسؤوملا ءاردم دكأا
،نطولا ربع ةيعماجلا

فانئتصسإ’ مهتيزهاج
ةيجوغاديبلا تاطاصشنلا
91ـلا نم ةيادب ةيروصضحلا
اونأامطو ،يراجلا ربمتبصس
لك ريفوت صصوصصخب ةبلطلا
قيبطتل ةنماصضلا طورصشلا
لخاد يحصصلا لوكوتوربلا
يصشفت يدافتل يعماجلا مرحلا

ةرازو تفصشك.«انوروك» ءابو
اهل نايب يف ،يلاعلا ميلعتلا
ىلع «مÓصسلا» زوحت صسمأا
عامتجإا جئاتن نع ،هنم ةخصسن
ءاصسؤورل ةيوهجلا ةودنلا
برغلاب ةيعماجلا تاصسصسؤوملا

نع ىرج يذلا ،قرصشلاو
يئرملا رصضاحتلا ةينقت قيرط
لكلا ىدبأا ثيح ،دعب نع
هدادعتصساو هتيزهاج
تاطاصشنلا فانئتصسإ’

ةيروصضحلا ةيجوغاديبلا
ربمتبصس91ـلا نم ةيادب
ةبصسانملاب مت امك ،يراجلا

ةبلط لابقتصسا مييقت
،2 رتاصسملا ةبلطو هاروتكدلا

ةيقب يف جرختلا تاونصسو
ىرخأ’ا تاصصصصختلا

صسرادملاو ايلعلا صسرادملاب
لÓخ متو ،ةذتاصسأÓل ايلعلا
فانئتصسا مييقت عامتجإ’ا
يف ةيجوغاديبلا تاطاصشنلا
9 ةياغ ىلإا توأا32 نم ةرتفلا
.يراجلا ربمتبصس

م.دازرهصش



ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تسسم˘˘ت˘˘لاو اذ˘˘˘ه
ادفان اسسبح ةنسس21 ةماعلا

دسض ةيلام ةمارغ جد نويلمو
01و ،ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘لو لا˘˘˘م˘˘˘˘ج
ضسف˘نو اد˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس
ديعسسلا دسض ،ة˘مار˘غ غ˘ل˘ب˘م˘لا
ل˘˘ك ةردا˘˘سصم ع˘˘م ،تا˘˘كر˘˘˘ب
ر˘˘ي˘˘غ لاو˘˘مألاو تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا
ديدبتب ةقلعتم مهتب نيعباتملا
˘˘مار˘˘بإاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع لاو˘˘˘مأا

نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص
.هب لومعملا

01 ة˘با˘ي˘ن˘لا تسسم˘ت˘لا ا˘م˘ك
ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس
دسض ،جد نويلم اهردق ةيلام
ضسي˘˘˘ئر ،ف˘˘˘ير˘˘˘سشلا ةز˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
،ةبلطلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ا˘˘˘سضيأا ل˘˘˘غ˘˘˘سشي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا
تا˘˘سسارد˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م بسصن˘˘˘م
،نماسضتلا ةرازوب ضصيخلتلاو
ة˘ي˘سضق˘لا ضسف˘ن ي˘ف ع˘با˘ت˘م˘˘لا

،ةيمومع لاومأا ديدبت ةمهتب
ةيسضقلا تاذ يف اسضيأا متو
اذفان اسسبح تاونسس8 ضسامتلإا

يف ةيلام ةمارغ جد نويلمو

نيمألا ،قانسشوب يدÓخ قح
ةرازو˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
.ينطولا نماسضتلا

watan@essalamonline.com
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ةعورصشملا ريغ امهلاومأاو امهتادئاع لك ةرداصصم

تاكرب ديعسسلاو سسابع دلولامج قح يف اذفان اسسبح تاونسس01و21 سسامتلإا

ب.نيرصسن

دصض اذفان اصسبح ةنصس21و8 نيب حوارتت اماكحأا ،ةمصصاعلاب دمحمأا يديصس ةمكحم ىدل ماعلا بئانلا صسمأا صسمتلا
 .ةعورصشملا ريغ لاومأ’او تادئاعلا لك ةرداصصم عم ،نيمهتملا يقابو تاكربو صسابع دلو نيقباصسلا نيريزولا

،ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا ي˘˘ف تع˘˘سضو
عوبر فلتخم ربع نمألا حلاسصم
تا˘با˘سصع طا˘سشن˘ل اد˘ح ،ن˘˘طو˘˘لا
اهدار˘فأا ل˘م˘ع˘ت˘سسي ةر˘ي˘ط˘خ ءا˘ي˘حأا

ءا˘سضي˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نينطاوم ىلع ءادتعÓل اهرطخأاو
نيرسشا˘ن ،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م م˘ه˘ب˘ل˘سسو
ي˘˘˘لا˘˘˘هأا ط˘˘˘سسو بعر˘˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘ب
ا˘ه˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

نم ةلاح ضسير˘كت ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘م
  .نمأاÓلا

مئارج تايلولا مظعم تدهسش
،ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا˘˘ب ة˘˘ع˘˘سشب
بر˘˘سضلا ا˘˘˘يا˘˘˘سضق ا˘˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘سصت
ع˘˘˘فد ا˘˘˘م ،يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا حر˘˘˘ج˘˘˘لاو
،ديدج هجوت ينبت ىلإا تاطلسسلا

ةرهاظلا ةبراحمل نوناق نسس لجأل
ةهجاومو ،ةبعرم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ي˘ف ًة˘سصا˘خ ،تا˘˘با˘˘سصع˘˘لا بر˘˘ح
تف˘سشك ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ي˘حألا
عبر ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ة˘ي˘م˘سسر ما˘قرأا

لوألا فسصنلا يف ةميرج نويلم
.يراجلا ماعلا نم

حلاسصم تنكمت ،قايسسلا يفو
ةبعسش يحب لوألا يرسضحلا نمألا
ة˘حا˘طإلا ن˘م ة˘˘يادر˘˘غ نا˘˘سشي˘˘ن˘˘لا
ةنسس02 رمعلا نم غلبي ضصخسشب
برسضلا يتيسضق يف ثحب لحم
حÓسس لامعتسساب يدمعلا حرجلاو
نيح يف فنعلاب ةقرسسلاو ضضيبأا
متيل ،رارف ةلاح يف يناثلا ىقبي
  ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هميدقت

خيراتل دو˘ع˘ت ى˘لوألا ة˘ي˘سضق˘لا
نطاوم مدقت دعب طرافلا توأا61
د˘ي˘ي˘ق˘ت ا˘هدا˘ف˘م ا˘ن˘˘ح˘˘لا˘˘سصم ى˘˘لإا
نيسصخسش د˘سض ة˘ي˘م˘سسر ىو˘كسش
ديدهتلا ةيسضق يف (ةنسس02و81)
قيقحت حتف مت ،ددعتلاب ةقرسسلاو
رسصنع ل˘ي˘ع˘ف˘ت ع˘م ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف
،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘˘لا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘سسأا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
ىلإا هليوحتو لوألا هيف هبتسشملا

هبتسشملا ىقبي اميف ةحلسصملا رقم
د˘ع˘ب ،رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف
ضضر˘˘عو ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا ءا˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسا
،هيلع اوفرعت مهيلع هيف هبتسشملا
تاءارجإلا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘سسا م˘ت˘ي˘ل
˘ما˘مأا ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا
هتعسضو يتلاو ةيئاسضقلا تاهجلا

. تقؤوملا ضسبحلا نهر
ضسف˘ن د˘سض ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ضصخ˘˘˘˘˘سشلا
نطاوم مدقت دعب22/70/0202
د˘ي˘ي˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘ح˘لا˘سصم ى˘˘لإا
نيسصخسش د˘سض ة˘ي˘م˘سسر ىو˘كسش
ة˘ي˘سضق ي˘ف ،(ة˘˘ن˘˘سس02و91)
يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا حر˘˘˘ج˘˘˘لاو بر˘˘˘سضلا
ةعوب˘ت˘م ضضي˘بأا حÓ˘سس ة˘ط˘سساو˘ب
ه˘ف˘تا˘ه تلا˘ط ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘قر˘˘سسلا˘˘ب
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ،لا˘ق˘˘ن˘˘لا
فارطألا عيمج عا˘م˘سسو ة˘ي˘سضق˘لا

نيح ي˘ف ،ي˘م˘سسر ر˘سضح˘م ى˘ل˘ع
ةلاح يف يناثلا هيف هبتسشملا ىقبي
ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘ب رار˘˘˘ف
متي˘ل هد˘سض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ي˘ن˘ع˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
هقح يف ردسص يذلاو ،ةيئاسضقلا

ةمارغو اذفان اسسبح نيماعب مكح
  .جد000.002 اهردق ةيلام

م˘˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ف˘˘سشك ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ظ˘فا˘ح لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
نأا ،ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف ،ما˘˘˘ت˘˘˘خألا
عورسشم دادعإاب رمأا ،نوبت ضسيئرلا
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ةر˘ها˘˘ظ عدر˘˘ل نو˘˘نا˘˘ق
رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا
تا˘˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب فو˘˘˘ي˘˘˘سسلا
هتلحرم يف هنأا ادكؤوم ،ةبراحتملا
.ةيئاهنلا

صش.لامك

ن˘˘˘مألا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘مأل ع˘با˘˘ت˘˘لا لوألا ير˘˘سضح˘˘لا
،ناسسملت ةيلو نمأاب ةينغم ةرئاد
هيف هبتسشم ضصخسش فيقوت نم
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
داومو ةيلقعلا تارثؤوملا هتزايحل

.ةر˘جا˘ت˘م˘لا ضضر˘غ˘ل ة˘ي˘نلد˘ي˘سص
رثإا ىلع ،ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ةطرسشلا تاوقل ةلجار تايرود
مت ن˘يأا ،ير˘سضح˘لا ط˘سسو˘لا ي˘ف
دعبو هيف هبتسشم ضصخسش فيقوت
ضسم˘ل˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ه˘˘عا˘˘سضخإا

50 ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض يد˘سسج˘˘لا
ةسسولهملا ضصارقألا نم طاسشمأا
نيتعطقو ا˘سصر˘ق05 عومج˘م˘ب
،مارغ3.0 نزوب تاردخملا نم
دعبو نمألا رقم ىلإا هليوحت متيل
مت قيقحت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا
ةيسضق نع يئاسضق ءارجإا زاجنإا

داومو ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح
مدق ةرجاتملا ضضرغل ةينلديسص
ليكو مامأا هيف هبتسشملا هبجومب
.ةينغم ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

ب.نيدلا رون

يسضاق ،ضسمأا لوأا ءاسسم رمأا
ريداقوب ةمكحم ىدل قيقحتلا
،فلسشلا ءاسضق ضسلجمل ةعباتلا
ريدملا (ضس.ط) وعد˘م˘لا عاد˘يإا˘ب
تن˘˘م˘˘سسإلا ع˘˘ن˘˘سصم˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘يد˘˘مو ،ة˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ح˘ل˘سصم ضسي˘˘ئرو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

Óسضف ،عنسصملا تاذب نيقئاسسو
ة˘يلو «و˘كم˘يد˘˘يإا» ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ع
يف تقؤوملا ضسبحلا ،تسسارنمت
نم تا˘ي˘م˘كب بعÓ˘ت˘لا ة˘ي˘سضق
ة˘˘˘يلو˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م تن˘˘˘˘م˘˘˘˘سسإلا
ر˘ماوأا تءا˘˘جو اذ˘˘ه.تسسارنمت
عام˘ت˘سسلا ة˘سسل˘ج د˘ع˘ب عاد˘يإلا
اراطإا03 نم ديزأا تلمسش يتلا

دوعت يتلا ةيسضقلا يف افظومو
ةريخألا تاونسسلا ىلإا اهليسصافت
ضضع˘˘ب طرو˘˘ت فا˘˘سشت˘˘كا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘سسسسؤو˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف ،ف˘˘ل˘˘سشلا تن˘˘م˘˘سسإا

ةدام نم ةريب˘ك تا˘ي˘م˘ك ة˘ه˘جو
ةيلو ىلإا ة˘ه˘جو˘م˘لا تن˘م˘سسإلا
لو˘ث˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،تسسار˘ن˘م˘˘ت
ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘˘لا

ي˘سضا˘ق ما˘مأا مو˘ي˘˘لا دو˘˘ه˘˘سشلاو
،ة˘ي˘سضق˘لا ضسف˘ن ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
ضصو˘سصخ˘ب م˘ه˘عا˘م˘سس م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
04 قوفت ةيلام غلابمب بعÓتلا

.ميتنسس رايلم
ع.ىيحي

تصسارنمت ةي’ول ةصصصصخم تنمصسإا تايمك ةهجو اوريغو رايلم04ـب نيلوؤوصسم ةقفر بعÓت

فلسشلاب تنمسسإلا عنسصمل قباسسلا ريدملا عاديإا
تقؤوملا سسبحلا

نمأاÓلا نم اوج اوقلخو ةعصشب مئارج ‘ اوطروت اهدارفأا

تايلو ةدعب ءايحألا تاباسصع رطخأا ةكوسش رسسكي نمألا

ةصسولهملا صصارقأ’ا نم طاصشمأا50 هتزوحب طبصض
تاردخملا نم نيتعطقو

ةينغمب «تاعونمملا» رجات فيقوت

ةروطخلا ةتوافتم تاباصصإ’ نيرخآا851 صضرعت يف ببصست

ةريخألا ةعاسس42 لÓخ سصاخسشأا3 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

يف ءاصضيب ةحلصسأا اورهصشأا
ةراجحلاب مهوقصشرو مههوجو

لفح فيقوتل مهلخدت لÓخ
 فافز

ىلع نيدتعملا فيقوت
نيعب ةطرسشلا ناوعأا
مناغتسسم يف سسلدات
ةطرصشلا حلاصصم تنكمت
نيع ةرئاد نمأ’ ةيئاصضقلا

4 فيقوت نم ،مناغتصسمب صسلدات
مارجإ’ا يداتعم نم صصاخصشأا

53و72 نيب مهرامعأا حوارتت
ةباصصع راطإا يف نوطصشني ةنصس
رصصانع ىلع اودتعإا ،رارصشأا
اومطحو ةيمومعلا ةوقلا

،مصساقلب ريصشب حصضوأا.مهداتع
فلكملا ،ةطرصشلل لوأ’ا مزÓملا

ةماعلا تاقÓعلاو مÓعإ’اب
تاحيرصصت يف ،يئ’ولا نمأÓل

نأا ،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحصص
تاوق لخدت دعب تمت ةيلمعلا
ةيعوتلا فدهب ةطرصشلا

لفح فيقوتو صسيصسحتلاو
نينطاوملا دحأا هماقأا فافز
فلاخم لكصشب صسلدات نيعب
كلت اميصس ’ نيناوقلل
ةصصاخلا ريبادتلاب ةطبترملا

‐ديفوك» يصشفت نم ةياقولاب
مهيف هبتصشملا ماق ثيح ،«91
نيكراصشملا نيب نم اوناك نيذلا

لعف درب فافزلا لفح يف
ةوقلا دارفأا هاجت فينع

ةحلصسأ’ مهراهصشإا دعب ةيمومعلا
ةراجحلاب مهقصشر اذكو ءاصضيب
ةايح صضيرعت يف ببصست امم
يفو رطخلل نمأ’ا ناوعأا

ةحلصصملا داتع تلاط رئاصسخ
.رارفلاب نودتعملا ذولي نأا لبق
تايرحتلاو ثاحبأ’ا تنكمو
ةيطبصضلا اهترصشاب يتلا
ىلع فرعتلا نم ةيئاصضقلا

يف مهفيقوتو نيلعافلا تايوه
دعتي مل زيجو ينمز فرظ

مهتبو ،عئاقولا هذه دعب تاعاصس
رصصانع ىلع فنعلاب يدعتلا
لامعتصساب ةيمومعلا ةوقلا
مهتايح صضيرعتو ءاصضيب ةحلصسأا
ميطحتلاب عوبتملا رطخلل
فلم زجنأا ،ريغلا كلمل يدمعلا
نيفوقوملا دصض يئاصضق ءارجإا
ىلع مهتلاحإا تمتو ةعبرأ’ا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
رصضحم ريرحت عم صسلدات نيع
ميقم دصض يئ’و رارق ةفلاخم
تاذ هيلإا راصشأا امك لفحلا
 .ثدحتملا

ب.دلاخ

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
131 ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ثداو˘ح ةد˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م Ó˘˘خد˘˘ت
تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع ،رور˘˘م
851و ىلتق3 تفلخ ،نطولا

ةليسصح لقثأا ر˘ب˘ت˘ع˘تو ،ا˘ح˘ير˘ج
ة˘يلو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تل˘˘ج˘˘سس
ةباسصإاو ضصخسش ةافوب يداولا
3 ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘˘خآا
.رورملا ثداوح يف تÓخدت

ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب دا˘فأاو
تق˘ل˘ت ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
لÓخ هنأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
تل˘ج˘سس ،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42
8712 ةيندملا ةيامحلا تادحو
ةفلتخم قطانم ةدع يف Óخدت
يقلت رثإا ىلع اذهو نطولا نم
فرط نم ةثاـغتسسلا تاملاكم
تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةطسشنأا تلاجم فلتخم تلمسش

ةقلعتملا ءاوسس ةيندملا ةـيامحلا
ثداو˘ح˘˘لا ،رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘ب
،ي˘ح˘سصلا ءÓ˘جإلا ،ة˘ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةينمألا ةزهجألاو قئارحلا دامخإا

ضسي˘سسح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع اذ˘˘كو
ضسوريف ضصخي اميف ريهطتلاو
.91ديفوك

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تما˘˘˘قو
تاطاسشنلا ضصخي اميف ،ةيندملا
راسشتنا نم ةياقولا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةيلمع13 ـب ،انوروك ضسوريف
تايلو4 ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
م˘ه˘ث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
˘مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘سضب م˘˘هر˘˘كذ˘˘تو
اذ˘كو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق
ةفاسضإلاب ،يعامت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ميقعت ةيلمع08 ـب مايقلا ىلإا

تآاسشنم تسسم ،ةيلو81 ربع
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ضصي˘سصخ˘ت م˘ت ن˘يأا ،عراو˘سشلاو
نوع681 نيتيلمع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل

،بترلا فلتخمب ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح
،ةنحاسش54و فاعسسإا ةرايسس71
ةز˘ه˘جأا ع˘سضو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ةماقإÓل نيناكم ةيطغتل ةينمأا

ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
مهؤوÓجإا مت نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
.يزيلإا ةيلوو رئازجلا ةيلوب

ضصخي اميفو رخآا بناج نم
ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا ة˘˘˘سسار˘˘˘ح زا˘˘˘ه˘˘˘˘ج
193ـب مايقلا م˘ت ،ما˘م˘ج˘ت˘سسلاو
قرغ نم ذاقنإاب حمسس ام Óخدت

ميدقتو ا˘سصخ˘سش033 يقي˘ق˘ح
رخآا ضصخسش401 ـل تافاعسسإلا
ليوحت اذكو ناكملا نيع يف
ح˘لا˘سصم˘لا ى˘لإا ا˘˘سصخ˘˘سش61
فر˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا فا˘˘ع˘˘سسإلا تارا˘˘ي˘˘سس
.ةيندملا ةيامحلل

ج.ماصستبإا
اهمانغأا عيطق ةقرصس نم ةان÷ا عنم ’واح ناتيحصضلا

نازيلغ ‘ سسأارلا ىوتسسم ىلع هدلاو نوبيسصيو اباسش نولتقي نولوه‹

اهفاطتخا ةيصضرف حجرت اهترصسأا

ناسسملتب يلئاعلا اهتيب مامأا ةلفط ءافتخا

ع˘˘ب˘˘سسلا ناد˘˘˘ف ي˘˘˘ح ز˘˘˘ت˘˘˘ها
ع˘قو ى˘ل˘ع ،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
ن˘ب ي˘فا˘سص ة˘ل˘ف˘ط˘لا ءا˘ف˘˘ت˘˘خا
ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا كÓ˘م نا˘م˘ي˘ل˘˘سس
نأا ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس11رمعلا
متو رخآا ىحنم تذخأا ةيسضقلا
ع˘سساو قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت
يعامتجلا لسصاوتلا ع˘قاو˘م˘ب
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلاو
ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
حبسصأا ذإا ،يناسسملتلا طسسولا

ف˘ثا˘كت˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةلفط˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل دو˘ه˘ج˘لا
˘مو˘ي ءا˘سسم ذ˘ن˘م ة˘ي˘ف˘ت˘خ˘˘م˘˘لا
.0202 ربمتب˘سس11 ةعمج˘لا

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ضضع˘˘ب بسسحو
يف تناك ةنبلا نإاف ،ةرفوتملا

رقم دعبي ل يتلا اهتدج ةرايز
تي˘ب˘لا ن˘ع ر˘ي˘ث˘كب ا˘˘ها˘˘ن˘˘كسس
ارتم051 وحنب يأا ،يلئاعلا
ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
،را˘ظ˘نألا ن˘ع ةا˘ت˘ف˘لا تف˘ت˘˘خا

دحل ةلوهجم ىقبت بابسسألاو
،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ي˘˘˘فو .ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا
ىوكسش ةلف˘ط˘لا ةر˘سسأا تمد˘ق
ير˘سضح˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
ترسشاب نيأا ،ناسسملتب ثلاثلا

قيقحت حتفب ةطرسشلا رسصانع
ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لاو ق˘˘م˘˘ع˘˘م
لك نأا ذإا ،ةلفطلا ىلع روثعلل
ة˘˘ي˘˘سضر˘˘ف ح˘˘˘جر˘˘˘ت كو˘˘˘كسشلا
.اهفاطتخا

صشاكرك ميصسن

ة˘˘˘با˘˘˘سصع ضسمأا لوأا تمد˘˘˘˘قأا
باسش لتق ىلع ددعلا ةلوهجم
راودب ةنسس62 رمعلا نم غلبي
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘ل˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع دلوأا
ي˘ف ةدو˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘مأا يد˘˘ي˘˘سس
تا˘ن˘ع˘ط ه˘˘ل ته˘˘جو ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ن˘م ةدد˘ع˘ت˘م ءا˘ح˘نأا ي˘ف ر˘ج˘ن˘خ
هسسافنأا اهرثإا ىلع ظفل هدسسج
،ىفسشتسسملا ىلإا لوسصولا لبق

غلابلا ةيحسضلا دلاو بيسصأا اميف
ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس45 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م
ه˘ل˘خد˘ت ءا˘ن˘ثأا ،ضسأار˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن ،هد˘ب˘ك ةذ˘ل˘ف ذا˘ق˘˘نإل
ةيامحلا لبق نم ةعرسسلا حانج
دمحم» ىفسشتسسم ىلإا ةيندملا
ة˘˘ياور˘˘لا بسسحو.«فا˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ب
،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ع˘˘ن˘˘م ادارأا هد˘˘لاوو ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا

ع˘ي˘ط˘ق ة˘قر˘˘سس ن˘˘م ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
رفسستسس ام راظتنا يف ،امهمانغأا

ةينمألا تاقيقحت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ن˘ع
فوقولل اهتر˘سشا˘ب˘م تم˘ت ي˘ت˘لا

ة˘˘ع˘˘جا˘˘ف˘˘لا تا˘˘سسبÓ˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يتلا ةبا˘سصع˘لا هذ˘ه˘ب ة˘حا˘طإلاو
نا˘كسس ط˘˘سسو بعر˘˘لا تر˘˘سشن
.ةدوع نب دمحمأا يديسس ةيدلب

صش.لامك
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ةباتكلا ةمهت

!؟ةباتكلا نع تفقوت َمل هتلأاسس
نا˘ك ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘قر˘ت طر˘سش نأل لا˘ق
امل Óعفو ،ةباتكلا نع يفقوت ىلع دمتعي
.يباحسصأاب تقحلو تيقرت بتكأا دعأا مل
نع هتلأاسس امدنع ةوخإلا دحأا يل هلاق ام اذه
.؟بتكي دعي مل َملو بتاكلا هيخأا

؟ةفيظولا ىلع رطخ هباتكلا نأا حيحسص له
ل ثيح ،ةباتكلا عم قفتت ل ةفيظولا نأا وأا
.؟يأارلا لمتحت
نو˘كت ل ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ح ،Ó˘˘ع˘˘ف ة˘˘ل˘˘كسشم هذ˘˘ه
رطسضي ،اهتاذ˘ب ة˘م˘ئا˘ق ة˘ط˘ل˘سس ة˘فا˘ح˘سصلا
ةدئام ىل˘ع ضسو˘ل˘ج˘لا ى˘لا با˘ت˘ُكلا ضضع˘ب

،لمألاو ءاجرلا نيب بيهر جاودزا يف ريغلا
امدنع .. ضشيعلا ة˘م˘ق˘لو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘ي˘ب
نيب بتاكلل همييقت يف عمتجملا كبتري
حار دحمو» ،بعاتملا نع ثحابو ينطو
ضساسسحإا ةمث ،«نسسحأا كلاحب كيلخ كعفني
عسضو˘لا ما˘مأا ة˘ي˘مد˘ع˘لا˘بو ىود˘ج˘لا مد˘ع˘ب
اهتيمهأا ةم˘ل˘كلا د˘ق˘ف˘ت ا˘مد˘ن˘ع .. ضشا˘ع˘م˘لا

ىسسع اذام ،اهل مزÓلا ريدقتلاو اهتناكمو
.؟كلذ دعب عمتجملا رظتني
درجتملا حسضاولا يأارلاو ةقداسصلا ةملكلا

ةيامح امهو ،هئازجأا لكب نطولا حÓسس امه
.عمتجملا لبق ةطلسسلل

كيأار باسسح ىلع كتيقرت نوكت امدنع
تناك نإاو اعجارت ةيمنتلا حبسصت ،كفقومو
ريسست ةطلسسلا حبسصتو ،راعسش ربكأا تحت
نيذلا ،نيعفتنملا ىده ىوسس ىده ريغب
يقليو ،نيدلا موي هلعف امم مهنم لك أاربتي
.هسسيئر ىلع ةمئÓلاب
باحسصأا عم لماعتلا يف ميدقلا بولسسألا
نكلو ،رسصعلا اذه يف لوبقم دعي مل يأارلا

،ةميلولا تاعمتجم يف ةميتي ةباتكلا نوك
لزعلاو ،ديمجتلا اهنم ىرخأا بيلاسسأا ةمث
.خلا ...ضشيمهتلاو
ىلا لوحتي نأاب عمت˘ج˘م˘لا ى˘سضر˘ي ا˘مد˘ن˘ع

Ó˘يو˘ط ق˘ير˘ط˘لا نو˘كي ،تا˘ع˘مإا ع˘م˘ت˘ج˘م
.هسسفنب هتقثبو هتيرحب رعسشيل همامأا اقاسشو
هنيب لوحت ةباتكلا نأاب بتاكلا رعسشي امدنع
،مهل ةقحل ةمهتك هدلوأا لبقتسسم نيبو
تاعمإلا روباط ىلا مسضني نأا لسضفي امبر
نأا ىلع ضشينطتلاو لهجلا ةراعتسساب معنيو
.هلقعبو هيأارب ىقسشي
يأارلاو ةملكلا ةرداسصمب أادبي دادبتسسلا
نÓكسشي ل املاط امهب ذخألا مدع وأا

هروع˘سش ة˘ياد˘ب د˘ن˘عو ،ا˘سسو˘م˘ل˘م ار˘ط˘خ
ام اذه ،امهبلط ىلا عراسسي رايهنلاب
لوحت ثيح تاهيه نكلو مويلا هدهسشن

لماع˘ت˘لا نا˘كمإلا˘ب د˘ع˘ي م˘لو ل˘ع˘ف ى˘لا
.قبسس ام وحن ىلع امهعم
مسسجل ي˘تاذ˘لا عا˘فد˘لا ي˘ه ة˘با˘ت˘كلا كلذ˘ل
وه لخادلا نم دقنلاو ،م˘ي˘ل˘سسلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نيح عمتجملا مسسجل ةيويحلا تاداسضملا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا يأار˘لا ن˘م فو˘˘خ˘˘لا ،ضضر˘˘م˘˘ي

فظوملا براحي يذلا لوؤوسسملاو ،فعسض
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سضي لوؤو˘˘˘˘˘سسم يأار˘˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘سص
ه˘ب˘سصن˘م ل˘جأا ن˘م ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا˘˘ب
،ةرسصايقلا ةبيهبو مجحب ادب نإاو ،هفعسضو
رذ˘ت˘ع˘ي˘سس ة˘م˘ه˘ت ة˘با˘ت˘كلا نو˘كت ا˘مد˘˘ن˘˘ع
.نوريثكلا

ةيرطقلا قرصشلا ةديرج / رطاخلا دمحم نب زيزعلا دبع : ملقب

ةينيطسسلفلا ةلودلا ءانب ةيجيتارتسسإا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق يرور˘˘˘سضلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ب
ةينطو ةيجتارتسسا عسضو يف ةينيطسسلفلا
ةلبقملا ةلحرملا تايدحت ةهجاومل ةلماسش
زيزع˘ت ل˘م˘سشت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘خ˘لا ع˘سضوو
اهتئيهتو ةمئاقلا ةينيطسسلفلا تاسسسسؤوملا
تايدحتلاو تلامتحلا لك ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل
يت˘لا م˘سضلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع بتر˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لا
يركسسع˘لا م˘كح˘لا تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت˘سس
كلذ يف امب اهيلع درلاو ةلتحملا يسضارأÓل

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ر˘ي˘˘فو˘˘ت نا˘˘م˘˘سض
ةدايقلا موقت نأاو ةفلتخملا ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ريرحتلا ةمظنم اهسسأار يلعو ةينيطسسلفلا
لجاعلا يسسايسسلا كرح˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةلودلا ىلا ةطلسسلا نم لوحتلل ةيلا عسضوو
لÓخ نم ةينيطسسلفلا ةلودلا معد نامسضو
افارتعا نيطسسلف ةلودب فرتعت يتلا لودلا

رواسشتلاو ةلود231 اهددع غلابلاو Óماك
يسسامولبد لمع قيرف ربكا ليكسشتو اهعم

حرسش اهفده ةيبرعو ةيلود تلوجب مايقلل
ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘يو˘لوألاو لÓ˘ت˘حلا م˘ئار˘ج
ملاعلا لود ثحو ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقإل
دومسصلا زيزعتل يلاملا معدلا ميدقت ىلع
ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا م˘عدو ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ضضرفل يلودلا عمتجملا لخدت ةرورسضو
لÓت˘حلا ة˘لود ى˘ل˘ع ة˘سسو˘م˘ل˘م تا˘بو˘ق˘ع
. يرسصنعلا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘م˘سسي ا˘م تا˘ط˘ط˘خ˘˘م نإا
ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع ةديدجلاب تسسيل
عور˘˘سشم˘˘ل˘˘ل لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا تءا˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘نإاو
يلا فدهي يذلا يرامعتسسلا ينويهسصلا
ةلودلا مايق عنمو ينيطسسلفلا ملحلا لتق
ةسسرامم رارمتسساو نمث يأاب ةينيطسسلفلا
ر˘سشن˘ل لÓ˘ت˘حلا ة˘لود با˘هرإاو ل˘ي˘كن˘˘ت˘˘لا
فرطتلاو ةيرسصنعلاو ةيهاركلا نم ديزملا

وهاينتن ةيهاركف ينيطسسلفلا بعسشلا دسض
لÓ˘˘ت˘˘حلا˘˘ب ه˘˘˘كسسم˘˘˘تو ه˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘سصن˘˘˘عو

فرطتلا معد يف نعمي هتلعج يناطيتسسلا
ينيميلا لتكتلا لÓخ نم يلودلا باهرإلاو
ضصاخلا يباهرإلا هجذومنل اقفو يرسصنعلا

هرارمتسساو هملح قيقحتل مغانتي اذه لكو
نا˘ط˘ي˘ت˘˘سسلاو لÓ˘˘ت˘˘حلا˘˘ب ه˘˘كسسم˘˘ت ي˘˘ف
.ةيمهولا هعيراسشمو
تءاج ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا نإا
نيب ولسسوأا يف ئدابملا نÓعإا قافتا ةجيتن
ةموكحو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ئدا˘ب˘م˘لا نÓ˘˘عإا ضسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘حلا

فقوو ةينيطسسلفلا ةلودلا ما˘ي˘ق˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘تو
مايقو عيقوتلا اذه ىلع ادهاسش عمجا ملاعلا
تاو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه م˘عد˘ب م˘لا˘ع˘˘لا لود بل˘˘غا

معدلا اذه مهاو ةقطنملاب مÓسسلا لÓحإل
ةيسساسسألا تامزلتسسم˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت
يتلا ةينيطسسلفلا تاسسسسؤوملا ءانبو مايقل
لود اسصوسصخو ملاعلا لود بلغا اهتعر
رمتسسملا معدلا اذه ناو ،يبورولا داحتلا

ةل˘ما˘سش تا˘سسسسؤو˘م ءا˘ن˘ب ر˘فو دود˘ح˘م لإاو
لÓ˘ت˘حلا ن˘ع كا˘كف˘نلا ل˘جا ن˘م ة˘˘يو˘˘قو
هتلود ءانبب ينيطسسلفلا بعسشلا ةدعاسسمو
رحانتلاو عارسصلا نم ةريرم تاونسس دعب
˘˘ما˘˘مألا ى˘˘لإا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل نآلا تقو˘˘لا نا˘˘حو
نع اديع˘ب ل˘ما˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا لÓ˘ق˘ت˘سسلاو
ةينيطسسلفلا ةلودلا مايق نÓعإاو لÓتحلا
يلودلا عمتجملا ةبلاطمو ةلقتسسملا ةرحلا
بع˘سشلا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘لود تاو˘˘ق لا˘˘سسرإا˘˘ب
ةيمويلا تاءادتعلا رطاخم نم ينيطسسلفلا
ةسسراممو ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا قحب
.مهقحب مظنملا يليئارسسإلا باهرإلا

لكب ةديدج ةلحرم دهسشن اننإا هب كسش ل امم
ةينيطسسلفلا ةدايقلا ذاختا د˘ع˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
تا˘ي˘قا˘ف˘تا ءا˘غ˘لا نا˘سشب ة˘˘ح˘˘سضاو تارار˘˘ق
تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ع˘˘سضو ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأاو و˘˘˘ل˘˘˘سسوا

ةطلسسلا نم لوحتلل ةلماسشلا ةيجتارتسسإلاو
ضسل˘ج˘م ل˘ي˘كسشت ة˘ي˘م˘ها ر˘ب˘ع ة˘لود˘لا ي˘لا

ينطولا ضسلجملا دقعو يسسيسسأاتلا ةلودلا
ةلحرمف ةلودلل روتسسد عسضوو ينيطسسلفلا
نا د˘ق˘ت˘ع˘ي ن˘م ئ˘ط˘خ˘مو ته˘ت˘˘نا و˘˘ل˘˘سسوا
ي˘لإا رو˘مألا كر˘ت˘ت˘سس ةدا˘ي˘ق˘لا وا ة˘ط˘ل˘سسل˘لا
مايقلا نم دب لو ولسسأا لبق ام عسضول ةدوعلا
ذاختا ةرورسضو ةيسسايسسلا اهجئاتن دسصحب
ة˘لود˘لا نÓ˘عإÓ˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ينيطسسلفلا بارتلا لماك ىلع ةينيطسسلفلا

اقفو7691 ماع ذنم ةلتحملا يسضارألاو
نأاو نأاسشلا اذهب ةذختملاو ةيلودلا تارارقلل
رار˘م˘ت˘سسا ن˘م ًاءز˘ج نو˘˘كت ن˘˘ل ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ة˘مو˘كح ضسي˘ئر ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح لÓ˘˘ت˘˘حلا
ىلا وهاينتن نيماينب يليئارسسإلا لÓتحلا
لتقو ةليزه ةط˘ل˘سس ى˘لإا ة˘ط˘ل˘سسلا ل˘يو˘ح˘ت
تتاب تارايخلا لك ناو ينيطسسلفلا ملحلا

لتق ديري نم ةهجاوم ةرورسض ماما ةحوتفم
ةرداسصمو هراحتناو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

.هتلود مايق عنمو هقوقح
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نرقلا ةقفسصل يدسصتلاو يسسدقملا دومسصلا

يلي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق د˘ي˘ع˘سصت نإا
بع˘˘سشلا د˘˘سض ا˘˘ه˘˘م˘˘ئار˘˘جو ا˘˘ه˘˘ناود˘˘˘ع˘˘˘ل
عسسوتلاب قلعتي ام ة˘سصا˘خ ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ضضرفو ،يناطيتسسلا يرامعتسسلا ءانبلاو
،ضضرألا ىلع ديوهتلاو مسضلا تاسسايسس
ءادتعÓل نينطو˘ت˘سسم˘ل˘ل نا˘ن˘ع˘لا قÓ˘طإاو
ةلسصاوتملا تاماحتقلاو ،انبعسش ءانبأا ىلع
ءاد˘ت˘علاو ،كرا˘ب˘م˘لا ى˘سصقألا د˘ج˘سسم˘ل˘ل

،ةيحيسسملا ةيمÓ˘سسإلا تا˘سسد˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
رداو˘كلا فاد˘ه˘ت˘سسا ة˘ل˘م˘˘ج تل˘˘كسش د˘˘قو
رداوكل يرجت يتلا ءاعدتسسلاو ةينطولا
ءاعدتسسا اهيف امب ،ينطولا لمعلا لئاسصف
ل˘كسشب ثي˘غ نا˘ند˘˘ع ضسد˘˘ق˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ةنيدملا يف تاسسسسؤوملا قÓغإاو ،رركتم
دو˘˘م˘˘سصلا ةدارإا ر˘˘سسكت ن˘˘ل ،ة˘˘سسد˘˘ق˘˘م˘˘لا

يف ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأل يدحتلاو
ةنيد˘م ن˘ع م˘ه˘عا˘فد ر˘م˘ت˘سسي˘سسو ضسد˘ق˘لا
يف ةيراعلا مهرودسصب اهتاسسدقمو ضسدقلا

نم انبعسش ءانبأا تايحسضت  لسصاوت لظ

،هحافكو انبعسش لاسضن يف رارمتسسلا لجأا
،لÓقتسسلاو ةيرحلا ىلا لوسصولا ىتح
تاسسايسس نم لÓتحلا هب موقي ام نإاو
ضضرألا يف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ق˘ح˘ب ة˘ير˘سصن˘ع
،اهنع يسضاغتلا نكمي ل ةميرج ،ةسسدقملا

،ةحاتم˘لا ل˘ب˘سسلا ل˘كب ا˘ه˘ت˘موا˘ق˘م بج˘يو
نيناوقلاو ةلادعلا هجو يف ةخرسص يهو
.ةيلودلا

يتلا ةبيهرلا ةلاحلا كلتو كلذ لظ يفو
تارماؤومو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا اهسشيعت
لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘لا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
ىلع كرتسشملا لمعلا نم دب ل ةيكيرملا
يمسسرلاو ينطولاو ي˘ب˘ع˘سشلا ىو˘ت˘سسم˘لا
لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

نيطسسلف ةيسضق ناسضتحا يف رارمتسسلاو
نم هتكرعم يف ينيطسسلفلا بعسشلا معدو
ه˘ت˘لود ءا˘˘ن˘˘بو ةدو˘˘ع˘˘لاو ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
ينيطسسلفلا بارتلا لماك ىلع ةلقتسسملا

. ضسدقلا اهتمسصاعو
يليئارسسلا ديعسصتلا اذه ءوسض يفو هنإا
نم دب ل ضسدقلا يف انلها قحب جمربملا
يذلاو يبرعلا فقوملا زيزعت ىلع لمعلا
،ينيطسسلفلا فقوملل ادنسس نوكي نأا بجي
ة˘قد˘ح˘م˘لا را˘ط˘˘خلا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خو
ةقفسصب ةلثمتملاو ةينيطسسلفلا ةيسضقلاب
لÓتحلا ةلواحمو ،مسضلا ةطخو ،نرقلا
ةسضوفرملا ةقفسصلا هذه ريرمت ىلع لمعلا

.ةفاك ةينيطسسلفلا تايوتسسملا ىلع
ناو ة˘ح˘سضاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تباو˘˘ث˘˘لا نإا
ةقثلا لكب بواجتت ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
ة˘ي˘لود˘لا ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘م ضسف˘˘ن˘˘لا˘˘ب
تارارق قفو مÓسسلا قيقح˘ت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
تباوثلاب كسسم˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
نرق˘لا ة˘ق˘ف˘سصو م˘سضلا ضضفرو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ي˘ف˘سصت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ل˘˘كو
فقو˘م˘لا ي˘ف م˘غا˘ن˘ت˘لا اذ˘ه نإاو ،ا˘ن˘ت˘ي˘سضق
يذلا وه يبعسشلاو يمسسرلا ينيطسسلفلا

لاطت يتلا ططخلا لك طاقسسإل يدؤويسس
ديحولا قيرطلا نأاو تاسسدقملاو ضضرألا
ربع طقف رمي رارقتسسلاو نمألا قيقحتل
لثمملا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
. ينيطسسلفلا بعسشلل يعرسشلا
يتلا تارماؤوملا لك ريمدتو ةرسصاحم نإا
ةنوهر˘م ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل كا˘ح˘ت
ف˘قو˘م˘بو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘طو ةد˘˘حو˘˘ب
زكتري ،دحوم يميظنتو يلاسضنو يسسايسس
،لحلل ضسا˘سسأا˘ك ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ى˘ل˘ع
كابتسشلا دعاوق د˘يد˘ح˘ت بو˘جو˘ل ة˘فا˘سضإا

ىلع ظافحلاو دحوم ينطو روظنم قفو
ةيمهأاو ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘قرو˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا
ةجاحب نيطسسلف نأا ديكأاتلا ىلع لمعلا
ةلود ةعطاقم ربع دحوم يبرع فقومل
ىلع ايسسايسس اهلزعو يليئارسسإلا لÓتحلا
لÓتحلا مئارج حسضفو يلودلا ىوتسسملا
باهرإلاو فرطتلا ةموكح اهسسرامت يتلا
. ةفرطتملا ةيرسصنعلا ةينيميلا

ةيلود ةيسضق يه ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نإا
رير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘مو ،ة˘ي˘مÓ˘سسإاو ة˘ي˘بر˘عو
بعسشلل يعرسشلا لثمملا يه ةينيطسسلفلا
يحافكلا ثرلا ةيماح يهو ينيطسسلفلا

ىلع ةوق دجوي لو ينطولا يلاسضنلاو
بعسشلا نم لانت نا نكمم ضضرلا هجو
ةيلاسضنلا هتريسسمو هدومسصو ينيطسسلفلا

ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ت˘لا نأاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘تازا˘ج˘ناو
ةحلاسصملا قيقحتو ماسسقنلا ءاهنإا تايلآا
ةينطو ةكار˘سش د˘ي˘سسج˘تو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

فقوملا ةدحو يف ضساسسلا يه ةيقيقح
ي˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لاو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

هذه يف يريهامج˘لا ل˘م˘ع˘لا تا˘يو˘ت˘سسمو
ىلإا  فوقولا ةرورسض عم ةلبقملا ةلحرملا
تارارقب كسسمتلاو ةينيطسسلفلا قوقحلا
ةيبرعلا مÓسسلا ةردابمو ةيلودلا ةيعرسشلا

مÓسسلا ةعانسصل ةلماسش ةيعجرمو ضساسسأاك
مايق نع رمثت ةقطنملاب لماسشلاو لداعلا
.اهتمسصاع ضسدقلاو ةينيطسسلفلا ةلودلا
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ارÓك نع ةراسس ريغ ةياكح

نيليه ة˘ي˘كير˘مألا ى˘ل˘ع نور˘ي˘ث˘كلا م˘كه˘ت
تقلطأا اهنأل ،ًاماع29 رمعلا نم ةغلابلا
،ةلبق اهحنم ضضفر لجر ىلع ضصاسصرلا

لو اهل˘كسش ضسي˘ل ا˘ه˘ب ي˘با˘ج˘عإا ر˘سس نا˘كو
ءاسسنلا نأا تتبثأا اهنأل لب ،ةببهملا اهتلمع
ضشرحت˘لا نأا يأا ،لا˘جر˘لا˘ب ن˘سشر˘ح˘ت˘ي ا˘سضيأا
،م˘هد˘حو لا˘جر˘لا ي˘ف ة˘سسبل ة˘م˘˘ه˘˘ت ضسي˘˘ل
تسسر˘خأا ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ت˘يا˘˘كح ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ب˘˘ج˘˘عأاو
نأل ،برعلا يف نوتمسشي نيذلا نييبرغلا

م˘كح˘لا ي˘سسار˘كب نو˘كسسم˘ت˘˘ي م˘˘هءا˘˘سسؤور
نيليه تءاجف ،«قوف امف» ةنسس نيعبرأل
ءامعزلا يكاحي نم نييبرغلا نم نأا تبثتل
ى˘ل˘ع «ضشيو˘كت˘لا» ـل ي˘ع˘سسلا ي˘ف بر˘ع˘˘لا
ةديسسلا تءا˘ج م˘ث.با˘ب˘سشلا ل˘ي˘ج «قو˘ق˘ح»
يجوزلا فنعلاو رسشلا نأا تبثتل غنات ارÓك
هذ˘ه تما˘ق د˘ق˘ف ،لا˘جر˘لا ى˘ل˘ع ًا˘ف˘قو ضسي˘ل

29 رمعلا نم ةغلا˘ب˘لا ة˘ي˘لار˘ت˘سسألا ةد˘ي˘سسلا
،ةنسس89 رمعلا نم غلابلا اهجوز لتقب ةنسس
تفسشتكا املو ،نيترم هسسأار يف هتنعط نأاب
ر˘ثأا˘ت˘ي م˘ل ه˘نأا ى˘ن˘ع˘م˘ب ،«ف˘سشا˘˘ن» ه˘˘سسأار نأا
ي˘ف ه˘ي˘م˘سسن) نا˘مر˘ط˘ب˘ب تءا˘ج ،ن˘ع˘ط˘لا˘˘ب
يجا˘جز˘لا ءا˘عو˘لا و˘هو ،نا˘م˘طر˘ب نادو˘سسلا
ىبرم ه˘ي˘ف عا˘ب˘ت يذ˘لا˘ك نارد˘ج˘لا كي˘م˘سس
ءا˘عو˘لا كلذ˘ب تتأا ا˘ه˘نأا م˘ه˘م˘لا ؛(ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا
هسسأار ىلع هبرسضت تلظو ،ناردجلا كيمسس

ةطرسشلل اهفارتعا بسسحو ،ةعاسس نم رثكأل
اهعبسصإا تعسضوو ،قاهرإلاب تسسحأا اهنإاف
،ضسفنتي لاز ام هنأا تفسشتكاو هفنأا برق
نع هاتئر تفقوت ىتح برسضلا تلسصاوف
ارÓ˘˘ك تلا˘˘قو ،لا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلاو لا˘˘˘سسرإلا
اهجوز نأا نم ىسشخت تناك اهنإا ةطرسشلل
ططخي ناك ،نيتنسس لإا انرق رمعلا نم غلابلا

نوحسصلا ريغت تناك اذهلو ،مسسلاب اهلتقل
با˘˘ب ن˘˘م ترر˘˘ق م˘˘ث ،ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا قا˘˘ب˘˘˘طأاو
،«هنم ضصَلْختو هيلع ضصuلخت» نأا طايتحلا

نأا جاتنتسسا ةطرسشلا ىلع ًابعسص نكي ملو
.فرخلا نم يناعت ارÓك
؟توملا نم فاخت له :ءارعسشلا دحأا اولأاسس
عم ةايحلا فاخأا / يننكل ةينملا فاخأا :لاقف
xيوسس ناسسنإا لكف ،اذه غلبأا ام !!رثكأا زجعلا نم ىسسقأا نوكي دق ام نكلو ،توملا فاخي
ًازجاع نكلو ،Óًيوط رمعت نأا وه توملا
نأا نود كلوح نم ىلع ًائبع يلاتلابو ًامامت
مهنع لاقي نمك وأا ،ًامعط ةايحلل فرعت
،داقتعلا ضضعبو ‐ دقتعاو ،«تuيمك يح»
قهزلا ةلحرم تلسصو ارÓك نأا ‐ مثإا نظلاك
ة˘جوز˘ت˘م تل˘ظ ا˘ه˘نأل فر˘˘خ˘˘لاو فر˘˘ق˘˘لاو
.ةنسس نيعبسس ليتقلاب

د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ضشي˘عأا نأا ةر˘كف نإا˘˘ف ة˘˘حار˘˘سصبو
راسصنأا نم ينلعجت ةجوزلا ضسفن عم نيعسستلا
ر˘فا˘ع˘˘ج˘˘لا مأا نأا ن˘˘ظأا لو ،تا˘˘جوز˘˘لا دد˘˘ع˘˘ت
ءايحأا انللظ ول ىرخأاب يجاوز يف عنامتسس
ولو ..ةن˘سس ن˘ي˘ت˘سس ا˘ن˘جاوز تاو˘ن˘سس تغ˘ل˘بو
راتخأاسس لب ةباسش ةدحاوب جوزتأا نلف اهتلمع
ىلع امهطلسسأاو ،فرخلا باتعأا ىلع ةأارما
نع ينوفج ءل˘م ما˘نأا»و ،ضضع˘ب˘لا ا˘م˘ه˘سضع˘ب
نأا ر˘مألا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لا ن˘˘كلو ،!!«ا˘˘هدراو˘˘سش
يفو ،نينسسلا رورمب ززعتتو دمسصت تاجيزلا

اهرارمتسسا دعب ةجيز راهنت نأا ردانلا مكح
ضسمهلاب طقف حجني ل جاوزلاف ،نرق عبرل
..ينيع رون ..يتبيبح :معانلا مÓكلاو ضسمللاو
يف ل˘ل˘خ ن˘م نا˘كير˘مألا ي˘نا˘ع˘ي ،ي˘تو˘كت˘ك
وأا هتنب علدي نأا دارأا اذإا مهنم دحاولاف ،قوذلا

nikpmup نيكبماب :اهادان هتجوز وأا هتبيبح

لجر بجعي فيك مهفأا لو عرقلا وه يذلا
اي دهاسشلاو (عرقلا هبسشت ةدحاوب لقاعو غلاب

ةي˘جوز˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا ي˘ف بح˘لا نأا و˘ه ة˘عا˘م˘ج
ناك Óًجر ‐ اجوز دجت اذهلو ،ةفلأا ىلإا لوحتي
ةيوسس ريغ تايكولسس ىلع ربسصي ‐ ةأارما مأا
نمزلا رورم˘ب ..ة˘ف˘لألا ا˘ه˘نإا ..ةا˘ي˘ح˘لا كير˘سشل
،ضضعبلا اهسضعب ىلع داتعتو بولقلا فلآاتت
كيرسشلاب اقلعت دادزي ّيوسسلا جوزلاف كلذلو
طقف ضسيل وه ..جاوزلا تاونسس تلاط املك
ل ينج ن˘م ر˘ي˘خ ه˘فر˘ع˘ت ا˘نا˘ط˘ي˘سش» نأا نو˘ك
ن˘سصح˘ي ن˘مز˘لا رور˘م نأا نو˘ك ل˘ب ،«ه˘فر˘ع˘ت
نكلو ...ناط˘ي˘سشلا تÓ˘خد˘ت د˘سض ن˘ي˘جوز˘لا

:يل لوقي ناطيسشلا نإاف ةظحللا هذه يفو
وبأا اي ةلوزلا ضسفن نم جاوز ةنسس نوعبسس
برب ذوعأا :هل لوقأاف ؟يد ةبيخلا هيإا ..رفاعجلا
.ضسانخلا ضساوسسولا نم ضسانلا

ةيرطقلا قرصشلا ةديرج / صسابع رفعج : ملقب
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ءابرهكلا ةكبصشب لظلا قطانم طبرل تاءارجا ذاختا

«زاغلنوسس» نويد
نازيلغب ميتنسس رايلم001 نع ديزت

ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم تف˘ضشك
عيمج ذاختأ نع ،زاغلنوضس
ع˘ي˘م˘ج ط˘˘بر˘˘ل تأءأر˘˘ج’أ

ة˘ل˘ج˘ضسم˘لأ ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م
ة˘كب˘ضشب نأز˘ي˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ل
م˘ي˘م˘ع˘ت ة˘ي˘غ˘ب ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ

ةي’و بأرت لماك ةيطغتو
بضسحو ،ءابرهكلاب نأزيلغ
م˘˘ت ه˘˘نأ ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لأ تأذ
ة˘˘˘ضسأرد ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’أ

ةدئافل ة˘ق˘ب˘ضسم تأءأر˘جإأو
ربع لظ ة˘ق˘ط˘ن˘م85 ـ˘˘لأ
نأو ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت م˘ي˘˘ل˘˘قأ

تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج
طبر ةيلمع ىلع ةفرضشملأ

ة˘كب˘ضشلا˘ب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘˘ن˘˘م
عيراضشملأ مÓتضس’ ةزهاج
دعب ةرضشا˘ب˘م م˘ت˘ت˘ضس ي˘ت˘لأ
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ
اهتفضصب ،مجانملأو ةقاطلأ
ق˘طا˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘لوؤو˘ضسم˘لأ
ةبضسانملابو ةي’ولاب لظلأ
نع اضضيأ فضشكلأ مت دقف
رابت˘ع’ ءأدو˘ضسلأ طا˘ق˘ن˘لأ
ةقطنم نأزيلغ ةقطنم نأ

ع˘م ا˘ن˘مأز˘تو ا˘ف˘ي˘ضص ةرا˘ح
ر˘ط˘ضضأ ي˘ح˘ضصلأ ر˘ج˘ح˘˘لأ
ثوكملل ة˘ي’و˘لأ ة˘ن˘كا˘ضس
رجحلأ عم انمأزت مهتويبب
ة˘جرد عا˘ف˘ترأو ي˘˘ح˘˘ضصلأ
كلذب ن˘ي˘ل˘ضضف˘م ةرأر˘ح˘لأ
تا˘ف˘˘ي˘˘كم˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسأ
دلوت يذلأ رمأ’أ ،ةيئأوهلأ

ةرركت˘م تا˘عا˘ط˘ق˘نأ ه˘ن˘ع
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م د˘˘˘˘ضصقو
ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’أ

حلاضصم تما˘ق ،ا˘ه˘يدا˘ف˘تو

ةدا˘يز˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘ضس ة˘كر˘ضش
ة˘˘ير˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘عا˘˘˘ضسلأ
ا˘˘ه˘˘لوأأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ل
ي˘ت˘لأ نأز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
تأواغيم04 نم تلوحت
رمطملأ ةقطنم021 ىلإأ

04ىلإأ03 ن˘˘م ةرو˘˘مزو
متتضس يقابلأ امأأ ،تأواغيم
ةلبقملأ مايأ’أ يف هتيطغت
نويد تغلب ةيناث ةهج نم
ءابرهكلأ عيزوت ةضسضسؤوم
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب بر˘˘˘غ را˘˘˘غ˘˘˘˘لأو
081 ن˘م د˘يزا˘ب نأز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
58 اه˘ن˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘ضس را˘ي˘ل˘م
ةقلاع نويد ميتنضس رايلم
ن˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لأ ق˘˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نويد تغلب اميف نييداعلأ
19 نم ر˘ث˘كأا˘ب تا˘كر˘ضشلأ

ةدحو تناكو ميتنضس رايلم
تغلب دق هايملل ةيرئأزجلأ
رثكأاب ءابرهكلأ نويد اهب
،ميتن˘ضس را˘ي˘ل˘م54 ن˘˘˘˘م
رداضصم نم ملع امبضسحو
نأ زاغلنو˘ضسلأ ن˘م ة˘بر˘ق˘م
ل˘˘جأ ن˘˘˘مو ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
ةقلاعلأ ا˘ه˘نو˘يد ل˘ي˘ضصح˘ت
تأءأر˘˘˘جأ ي˘˘˘ف تر˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘ب
يف ةيوعو˘تو ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت
نييداعلأ ن˘ئا˘بز˘لأ طا˘ضسوأ
اهنم م˘ه˘عا˘ضضوأ ة˘يو˘ضست˘ل
لحأرم قيرط نع ديدضستلأ

خيرأوتو ةمانزر عضضو عم
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم د˘˘˘يد˘˘˘ضست˘˘˘ل
ءو˘ج˘ل˘لأ ل˘ب˘ق ة˘ضسضسؤو˘م˘˘لأ
د˘يوز˘ت˘لأ ع˘ط˘ق را˘ي˘خ ى˘˘لأ
.ةلأدعلأ وأ ءابرهكلاب

 بويا .صس

ءاتصشلا لصصفل ابصسحت
 تاعولابلا فيظنتل ةعسساو ةلمح

فراطلاب يراجملاو
نو˘ي˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تعر˘˘ضش
ةعضسأو ةلمح يف فراطلاب
يراجملأ ريهطتو ةئي˘ه˘ت˘ل
تأون˘ق ة˘ي˘ق˘ن˘تو ،ة˘ي˘ئا˘م˘لأ
ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ضصلأ فر˘˘˘˘˘˘˘˘ضصلأ

ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت ؛تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘˘لأو
،ءاتضشلأو فيرخلأ لضصفل
هايملأ مكأرت يدافتل أذهو
تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ضضي˘˘˘˘˘ف ثود˘˘˘˘˘حو
ابل˘ضس ر˘ثؤو˘ت د˘ق ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م
˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ع˘˘˘ضضو˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيضسيئرلأ عرأوضشلاب

ح˘˘لا˘˘˘ضصم تر˘˘˘ضشا˘˘˘ب ثي˘˘˘ح
قيضسنتلاب ةيدلبلاب ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ

ينطولأ نأويد˘لأ ةد˘عا˘ضسمو
ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه ،ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
قر˘ط˘لأ ة˘ف˘ضصرأأ ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘ل
،عرا˘ضشلأ ط˘ضسو˘ب ة˘ضسي˘ئر˘لأ

قر˘ط˘لأ بنأو˘˘ج ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو
ن˘˘م ،ة˘˘يدوأÓ˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
،مودرلأو ةبرتأ’أو تايافنلأ
تاعولاب ة˘ي˘ق˘ن˘ت بنا˘ج ى˘لإأ
،ةيئاملأ يراجملأو فرضصلأ
نا˘ضضي˘ف يأأ ب˘ّن˘ج˘ت فد˘ه˘˘ب
عم ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه˘ل ل˘َم˘ت˘ح˘م
ءا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضشلأ ل˘˘˘˘˘ضصف بر˘˘˘˘˘˘ق
.راطمأ’أ طقاضستو
ن˘˘مأأ ق˘˘فأر ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
يف Óثمم فراطلأ ةي’و
نأر˘م˘ع˘لأو ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف

نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلضصملاب
ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لأ ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ
فراطلأ ةيدلبل ةضصتخملأ
ح˘˘ير˘˘˘ضست ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ا˘˘ب˘˘˘ضسح˘˘˘ت تا˘˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لأ
ايدافتو ةيوجلأ تابل˘ق˘ت˘ل˘ل

هايم مكأرت ءأرج رطخ يأ’
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأو را˘˘˘ط˘˘˘مأ’أ

ل˘ما˘ك سسم˘ت˘ل ة˘ل˘ضصأو˘ت˘˘م
.سصاضصتخ’أ عاطق
أذ˘˘ه ي˘˘ف ةرا˘˘ضشإ’أ رد˘˘ج˘˘تو
’ ةي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه نأأ ،را˘طإ’أ
ةيلوؤو˘ضسم ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ع˘ق˘ت
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م وأأ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ
ل˘ب ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘ك
ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لأو نا˘˘˘˘˘كضسلأو
م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،ة˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ
،ةلم˘ح˘لأ هذ˘ه حا˘ج˘ن سسا˘ضسأأ
داحتأو فتاكت بلطتت يتلأ
فأد˘هأ’أ غو˘ل˘ب˘ل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ
’و ،كلذ ءأرو نم ةرطضسملأ
دو˘ه˘ج˘لأ ة˘ل˘ضصأو˘م ن˘˘م د˘˘ب
.تاناضضيف ثودح بنجتل
ىلإأ نينطأوملأ وعدنو أذه
يئأو˘ضشع˘لأ ي˘مر˘لأ بن˘ج˘ت
تأرورا˘ق˘لأو تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
بنا˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ب˘˘لأ

 .تاعولابلأ طضسوو
وب.صسراف

ةيوج تابارطصضا دوجو ةلاح يف اهدادصسنا يدافتل تاعولابلاو كلاصسملا لك فيظنتل تاميلعت ىدصسأا

 لظلا قطانمب ةيومنتلا عيراسشملا ةعباتمب رمأاي ناسسملت يلاو
اعامتجإا ،يئ’ولا يبعصشلا صسلجملا ةعاقب يصضقنملا عوبصسأ’ا ةياهن ناصسملت ةي’و يلاو يرومرم نمومأا صسأارت
ةيلمع ،ةي’ولا تايدلب ربع لظلا قطانمب لفكتلل ةلجصسملا عيراصشملا ةعباتمل صصصصخملا يذيفنتلا صسلجملل
تابارطصض’ا راطخأا نم ةياقول و فيرخلا مصسوم تاريصضحت ،ةيكذلاو ةلاعفلا ةيمومعلا ةرانإ’ا زاجنإاو رييصست
ءاردم ،رئاودلا ءاصسؤور ،ةباينلاب ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا ،يئ’ولا يبعصشلا صسلجملا صسيئر روصضحب كلذو ،ةيوجلا

.ةيدلبلا ةيبعصشلا صسلاجملا ءاصسؤورو ةيذيفنتلا ةئيهلا

مت لضصفم سضرع لÓخ نمو
ر˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
،ةينأزيملأ ةعباتمو ة˘ج˘مر˘ب˘لأ

مدقت ةبضسن لظلأ قطانم لوح
ةلجضسملأ عيراضشملأ فلتخم
مهاضست يتلأو اهأوتضسم ىلع
ن˘ي˘˘ضسح˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘فأو ل˘˘كضشب
نينطأوملل يضشيعملأ راطإ’أ
ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ

ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
هاي˘م˘لا˘ب ا˘ضسا˘ضسأأ ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو
فرضصلأ ،برضشل˘ل ة˘ح˘لا˘ضصلأ
،ةينأرمعلأ ةئيه˘ت˘لأ ،ي˘ح˘ضصلأ
ةيبرتلأ عاطق ،ةحضصلأ عاطق
دكأأ هاجت’أ أذه يفو ،خلإأ......
ىل˘ع رو˘ضضح˘لأ ما˘مأأ ي˘لأو˘لأ

تاقاطلأ لك دضشح ةرورضض
نا˘م˘ضض ل˘جأأ ن˘م تأرد˘ق˘˘لأو
هذ˘ه˘ل ة˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لأ
لبق اهمامتإأ دضصق عيراضشملأ
.0202 ةنضس ةياهن
قلعتملأ عوضضوملل ةبضسنلاب
ةرا˘˘نإ’أ زا˘˘ج˘˘نإأو ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘ضست˘˘˘ب
،ةيكذلأو ةلاعف˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
فرط نم سضرع ميدقت متف
تايلمعلأ لوح ةقاطلأ ريدم
أذ˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو ةز˘ج˘ن˘م˘لأ
اهبلغأأ ةلثمتملأو عوضضوملأ
ةيموم˘ع˘لأ ةرا˘نإ’أ زا˘ج˘نإأ ي˘ف
نع ةرا˘نإ’أو،DEL ةينقت˘ب

امك ،ةيضسمضشلأ ةقاطلأ قيرط
ةلجضسملأ تايلمعلأ مييقت مت
،زاجنإ’أ ةبضسنو سضرغلأ أذهل
يلأولأ دكأأ قايضسلأ تأذ يفو
ة˘˘ل˘˘ضصأو˘˘م ةرور˘˘˘ضض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عيضسوتو ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ
قفأرملأ لم˘ضشت˘ل تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةضصاخ نيوكتلأو ةي˘مو˘م˘ع˘لأ
يذ˘لأو ة˘نا˘ي˘ضصلأ لا˘ج˘م ي˘˘ف
.لمع سصرف قلخ نم نكمي
تأر˘ي˘˘ضضح˘˘ت سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

نم ةياقولأو فيرخلأ مضسوم
عمتضساف ،ةيوجلأ تابأرضضإ’أ
ةمدقم ةلخأدم ىلإأ روضضحلأ

ل˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك فر˘˘ط ن˘˘م
ةد˘حو ر˘يد˘م ،ير˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ نأو˘˘يد
تأريضضح˘ت˘لأ لو˘ح نا˘ضسم˘ل˘ت
،حلاضصملأ هذه اهب موقت يتلأ

طاقنلأ ىلإأ قرطتلأ مت ثيح
لÓخ تابأرطضضأ فرعت يتلأ

كلذ دعب اهيلتل .ةرتفلأ هذه
ةيندملأ ةيامحلأ ريدم ةلخأدم
ططخم لوح ناضسملت ةي’ول
تايلمعو دمت˘ع˘م˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ
فرظ لك ةهباجمل ريضضحتلأ

.ئراط
يلأولأ ىدضسأأ ،نأاضشلأ أذه يف
ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘لإأ تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
˘ما˘ي˘ق˘لأ د˘ضصق ن˘ي˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لأ
لكو قرطلل فيظنتلأ ةيلمعب
يدافتل تاعولابلأو كلاضسملأ
دو˘جو ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘هدأد˘˘ضسنأ

عضضو عم ،ةيوج تابأرطضضأ
اضس42 / اضس42 ةموأدم ماظن

ثي˘ح ما˘˘يأأ70 رأد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ىوتضسم ىلع تأراطإأ لفكتت
تايدل˘ب˘لأو ر˘ئأود˘لأ ،ة˘ي’و˘لأ
قيضسنتو ذاختإأ ةيلمعب لفكتي

ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لأو
وأأ فيفخت˘ل ا˘مإأ ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لأ
رطخلأ ردضصم ىلع ءاضضقلأ
ءو˘˘˘ضس بقأو˘˘˘ع ن˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
ظا˘ف˘ح˘لأو ة˘يو˘ج˘˘لأ لأو˘˘حأ’أ

ة˘مÓ˘˘ضسلأو ن˘˘مأ’أ نا˘˘م˘˘ضضو
ى˘ل˘ع د˘كأأ ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘˘لأ

ةعبات˘م˘لأ ة˘ي˘مأز˘لإأ م˘ه˘ف˘ئا˘ظو
تايعضضولأ هذهل ةيضصخضشلأ

ميظنت قيرط نع اهقابتضسأو
لك ةلأزإأو فيظنت تايلمع
ى˘˘˘لإأ يدؤو˘˘˘ي نأأ ن˘˘˘كم˘˘˘ي ا˘˘˘˘م
راطمأ’أ هايم ىرجم فيقوت
ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لأو

ةيرضشبلأو ة˘يدا˘م˘لأ ل˘ئا˘ضسو˘لأ
عاضضوأ’أ ة˘ه˘با˘ج˘م ل˘جأأ ن˘م
 .ةمكحم ةفضصب

صشاتيلتوب ع

مÓظلا قفن نم مهجارخإاب اوبلاط
ةدع تاونصسل مهمز’ يذلا

يحÓفل لغاسشلا لغسشلا ةلزعلا كف
ةنتاب ةيلوب زاحزح ةقطنم
زاحزح ةقطنم وحÓف ،دضشاني
ينب ةيدلبب راقع ةيرقب
ةرئأدل ايرأدإأ ةعباتلأ ةلاضضف
لك ،ةنتاب ةي’وب ةتوتلأ نيع
ةيلحملأو ةيئ’ولأ تاطلضسلأ

لجاعلأ لخدتلأ ةرورضضب اهنم
مهتانكضس نع ةلزعلأ كفل
ةبوعضص نودجي يتلأ ةيفيرلأ

،حبضصأأ .اهيلأ لوضصولل ةريبك
كفو قيرطلأ ديبعت سسجاه
ديزأأ هنم يناعي يذلأ ةلزعلأ

زاحزح ةقطنمب حÓف13 نم
توكضسلأ نكمي’ Óكضشم
طقاضست دنع ةضصاخ هنع
عاضضوأ’أ روهدتو راطمأ’أ
ء’ؤوه رطضضي نيأأ ،ةيوجلأ
مهتأرايضس عضضول نيحÓفلأ

أديعب ةيحÓفلأ مهلئاضسو لكو
مأدعنأ ببضسب مهتانكضس نع
هب دافأأ ام بضسحو ،قيرطلأ
يذلأ ءيضشلأ نأأ نيحÓفلأ دحأأ

ةضضراعم وه ةلب نيطلأ دأز
قيرطلأ ةماقإاب نيحÓفلأ دحأأ
يتلأو ةيحÓفلأ هضضرأأ يف
نم ةدوجوم اهنأأ هبضسح ربتعت
يذلأ ءيضشلأ وهو ،نامزلأ مدق
دنع عضضولأ روهدت نم دأز
فوقوو ةقطنملأ هتاه يحÓف
ةرثع ةرجح لكضشملأ أذه
مهطاضشن ةلضصأوم يف مهمامأأ
لكضشملأ أذه مامأأو .يحÓفلأ
ء’ؤوه لمأاي سصيوعلأ
أذهل رظنلأ نيحÓفلأ
قحلأ نم نيعب لكضشملأ

مÓظلأ قفن نم مهجأرخإأو
.ةدع تأونضسل مهمز’ يذلأ

ينامحد دمحم

ربوتكأا81و71 يموي دقعني
 يناثلا يلودلا رانيبيولا رواحم يف ليدعت نع نلعي راردأا ةعماجب عمتجملاو نوناقلا ربخم

نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ
نع ،رأردأأ ةي’وب عمتجملأو
ي˘ت˘لأ روا˘ح˘م˘لأ ي˘ف ل˘يد˘˘ع˘˘ت
را˘ن˘ي˘ب˘يو˘لأ د˘ق˘ع ا˘ه˘ن˘م˘ضضت˘ي
ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لأ
ة˘ع˘ضست روا˘ح˘˘م˘˘لأ تح˘˘ب˘˘ضصأأ
تمت امك ،ةتضس تناك امدعب
يذلأ مويلل رخأأ موي ةفاضضإأ

،رانيبيولأ دقع هيف ررقم ناك
ي˘ف هد˘ق˘ع أرر˘ق˘م نا˘ك ثي˘˘ح
،ربوتكأأ71 موي يأأ دحأو موي
هدقع مت˘ي˘ضس ل˘يد˘ع˘ت˘لأ د˘ع˘بو
ربوتكأأ81و71 ي˘˘مو˘˘˘ي
ة˘ثÓ˘ث˘لأ روا˘ح˘م˘لأو ،مدا˘˘ق˘˘لأ
ى˘لإأ ا˘ه˘ت˘˘فا˘˘ضضإأ تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
عم ةقباضسلأ ةتضسلأ رواحملأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ع˘˘˘˘ضضو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ة˘ق˘با˘ضسلأ روا˘ح˘م˘˘لأ
تا˘ي˘قÓ˘خأا˘ب ا˘ه˘˘ن˘˘م ع˘˘با˘˘ضسلأ
ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإ’أ ة˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ
،لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لأ

تابوقعلأ ني˘نأو˘ق˘ب ن˘ما˘ث˘لأو
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’أ ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’أ تا˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘قأو
تايقÓخأاب عضساتلأو ،يمقرلأ
ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’أ ة˘˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لأ
ل˘˘˘˘ضصأو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ضشب
ف˘˘تأو˘˘ه˘˘لأو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ
نيمتهملأ اهدجيضسو ،ةيكذلأ

ةكراضشملل نوعلطتي نيذلأو
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ را˘ن˘ي˘ب˘يو˘لأ ي˘˘ف
روا˘ح˘م˘لأ ى˘ل˘ع تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
ليضصافت عم ةقباضسلأ ةتضسلأ
عقوم يف ةديدجلأ رواحملأ
   .ةعماجلأ

ةمدÿا زيح عصضو..
صسوÒف نع فصشكلا زاهج

دبع ىفصشتصسÃ انوروك
ةموغردوب Ëركلا

لو˘ل˘˘ه˘˘ب رأردأأ ي˘˘لأو فر˘˘ضشأأ
سسي˘˘ئر˘˘ب ًا˘˘قو˘˘فر˘˘م ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

يئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ سسل˘ج˘م˘لأ
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ءا˘ضضعأأو ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘˘ب
ةدا˘ضسلأو ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ

،ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘مو
ى˘ل˘ع،ي˘ند˘˘م˘˘لأ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ع˘ضضوو ن˘ي˘ضشد˘ت˘لأ م˘ي˘ضسأر˘˘م
را˘ب˘ت˘خأ زا˘ه˘ج ة˘مد˘خ˘لأ ز˘ي˘ح
زأر˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت
قلعتملأ (RCP) لضسلضستملأ
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ضشكلا˘˘˘˘ب

91 د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
ى˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ ،د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ
م˘˘˘ير˘˘˘كلأ د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ن˘م ةردا˘ب˘م˘بو ،ة˘˘مو˘˘غردو˘˘ب
ي˘˘لا˘˘ع˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو
ليجضست مت يملعلأ ثحبلأو
ةدافتضس’أ متتضسو ،رخأأ زاهج
تأءأرجإ’أ لامكتضسأ دعب هنم
                                              .هئانتقاب ةقلعتملأ ةيرأدإ’أ

نمحرلادبع ‘اولب
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نيسسحتب نوبلاطي ةنويطمت ةيرق ناكسس
سسابعلب يديسسب ةيسشيعملا مهفورظ

ةنويطمت ةيرق ناكسس دباكي
يلو˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘لا
ىسصقأا يف ةعقاولا نسسيلسس
،ضسابعلب يديسس ةيلو بونج
ضسؤو˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘سش
ببسسب ضشي˘م˘ه˘تو نا˘مر˘ح˘لاو
جماربلا فلتخم نم اهئاسصقإا
ع˘ط˘ت˘سست م˘˘ل ذإا ،ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ن˘كا˘سس تاو˘˘سصأا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘ل
ةبترتملا ةيمويلا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل

يدا˘˘سصت˘˘˘قلا دو˘˘˘كر˘˘˘لا ن˘˘˘ع
.نيدايملا ةفاك يف عامتجلاو
ة˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘كسس دد˘˘˘˘ج د˘˘˘˘قو
م˘هأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ة˘نو˘˘ي˘˘ط˘˘م˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘سصيو˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لا
،تاونسس ذنم اهيف نوطبختي

ل˘˘كسشم ا˘˘هرد˘˘سصت˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
،يسسردملاو ي˘ف˘ير˘لا ل˘ق˘ن˘لا
ةريبك ةلزع ضشيع˘ت ة˘ير˘ق˘لا˘ف
طو˘ط˘خ دو˘جو مد˘ع بب˘˘سسب
ةيدلبلا رقم عم اهطبرت لقن
قايسسلا تاذ يفف .ةيلولاو
م˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘كسسلا حر˘˘˘˘سص
لقن ةلفاح ى˘ل˘ع نو˘م˘حاز˘ت˘ي
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا م˘˘˘˘˘غر ةد˘˘˘˘˘حاو
ةيرقلا˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ي˘نا˘كسسلا

ناكسسلا لكاسشم رسصتقت لو
ءابرهكلاو لقنلا ىلع ةيرقلا
يف رقفلا رهاظم تدعت لب

ز˘˘كر˘˘م ى˘˘ت˘˘˘ح دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع
ط˘˘˘˘سسبا ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص
ةنكا˘سسل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ر˘ط˘سضي ثي˘˘ح ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

رقم وحن لقنتلا ىلإا ءلؤوه
لوسصح˘لا ل˘جا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا

امنيب ، ةيبطلا ةياعرلا ىلع
ةرئادلا رقم ىسضرملا دسصقي
تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
.اهب دجاوت˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

نومقانلا ا˘ه˘ف˘سصو ة˘ي˘ع˘سضو
ةفحجملا˘ب م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ن˘ع
نم مهتمرح اهنوك مهقح يف
ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ىلإا ةرر˘كت˘م˘لا م˘ه˘تÓ˘سسار˘م
لجا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ة˘عا˘ق ل˘قألا ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا

طسسبا نامسضل ةيرقلاب جÓع
،ناكسسلل ةيب˘ط˘لا تا˘مد˘خ˘لا

رها˘ظ˘م ا˘سضيأا ى˘ل˘ج˘ت˘ت ا˘م˘ك
ةرسشتنملا خاسسوألا يف رقفلا

ةيرقلا ءا˘ي˘حأا˘ب ة˘م˘كار˘ت˘م˘لاو
قرطلا لج ءارتها نع كيهان
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يأا فرعت مل يتلا ةقطنملاب

ذنم ةنايسصو مي˘مر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةيرق ناكسس دسشانو ،تاونسس
ةيلحملا تاطلسسلا ةنويطمت
عيراسشم دسصر يف ليجعتلاب
ديعت نأا اهنأا˘سش ن˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت
م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
نيب نم ةفنسصملا ةيسسنملا

تاذ يف نيعاد ،لظلا قطانم
ى˘˘لإا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ىر˘˘ق˘˘لا نا˘˘كسسل تا˘˘ف˘˘ت˘˘للا
ر˘ق˘م ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا
ىت˘ح ا˘هروز˘ي ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا
ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
مهتلا˘غ˘سشنا ى˘لإا عا˘م˘ت˘سسلا

بر˘˘قأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
.نكمم تقو

ودبع.صص

 ةميركلا ةايحلا تايرورصض طصسبأ’ نورقتفي
 ةملاڤب ديرح دلوأا يح ناكسس

مهنع نبغلا عفرب ديدجلا يلاولا نودسشاني
ديرح دلوأا يح ناكسس دسشان
،ةملاق ةنيدم يلاعأاب نئاكلا
ىلعو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار
نبغلا عفرل لجاعلا لخدتلاب

م˘ظ˘ي يذ˘لا ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع
008 ن˘˘م د˘˘˘يزأا م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سسح
مهبلاطمب لفكتلاو ،نكسسم
ي˘ح˘لا اذ˘˘ه مد˘˘ق ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

تا˘يرور˘سض ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘عو
ءا˘بر˘ه˘˘كلاو ءا˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ي˘˘ح˘˘سص ز˘˘˘كر˘˘˘مو زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
زكارمل باهذلا نع مهينغي
.ةربإا نقح لجا نم ةنيدملا

نإا˘ف ،ي˘ح˘˘لا نا˘˘كسس بسسحو
ةلسصاو˘ت˘م تل˘ظ م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
،ةنسس02لا براقي ام ذنم
ةر˘ي˘ث˘˘كلا م˘˘ه˘˘يوا˘˘كسش م˘˘غر
ةلو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ةرر˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ةيلو˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

،ةبختن˘م˘لا ضسلا˘ج˘م˘لا اذ˘كو
تنا˘˘˘˘ك دودر˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك نأا لإا

بلا˘˘ط ن˘˘يأا ،دو˘˘عو در˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘كب˘سشب م˘ه˘ط˘بر˘˘ب نا˘˘كسسلا
،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع لا˘˘ق ةر˘˘ي˘˘˘خألا هذ˘˘˘ه
ءارسش اومئسس مهنأا ناكسسلا

را˘ع˘سسأا˘ب ج˘يرا˘ه˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م
د˘ع˘ب˘ي ل ناز˘خ˘لاو ة˘ع˘ف˘تر˘م
،راتمألا تارسشعب لإا مهنع
ط˘بر˘ب نا˘كسسلا بلا˘ط ا˘م˘˘ك
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا˘ب ي˘ح˘لا

يه تناك زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
بلاطملا نمسض نم ىرخألا
نيدكؤوم ،ناكسسلل ةيسسيئرلا

نكاسسملا ضضعب دوجو ىلع
زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘طو˘˘بر˘˘˘م
ي˘˘ف ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب ضسي˘˘لو
ىرخأا هيف دجوت يذلا تقولا

ءابره˘كلا ة˘كب˘سشب ة˘طو˘بر˘م
ا˘م˘ي˘ف ،زا˘غ ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ي لو
ءابرهك نودب ة˘ي˘ق˘ب˘لا د˘جو˘ت
ة˘˘كب˘˘سش ى˘˘ت˘˘ح لو زا˘˘غ لو
ءي˘سشلا ،ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘هألا ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا
عو˘˘م˘˘سشلا˘˘ب نود˘˘ج˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسي
زا˘غ تارورا˘قو ،ةءا˘˘سضإÓ˘˘ل
ر˘ف˘ح˘لاو ،ي˘ه˘ط˘ل˘ل نا˘تو˘ب˘˘لا
ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصل˘˘˘ل

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ب نا˘˘˘كسسلا بلا˘˘˘ط
د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘˘ح˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط
ل ةيبارت كلاسسم نع ةرابع
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصت
يمانت لظ يفو ،تارارجلا

تاءادتعلاو ةقرسسلا ةرهاظ
فيثكتب يحلا ناكسس بلاط
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘مألا تا˘˘˘يرود
ن˘م ،ل˘ي˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘سصا˘˘خ
يحلا لافطأاو بابسش مهتهج
يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط
يطاع˘ت ح˘ب˘سش ن˘ع م˘هد˘ع˘ب˘ي
ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
.ةدوجوم ةيسضرألا

م. م

:«مÓصسلا»ـل نتيوز ناميران ةباّصشلا ةبتاكلا

 لمأا ةعمسش «متيملا ناردج نيب تاخرسص»و ءارقلا نادجو سسمÓي يملق
،ةدكيكصس ةي’و نم اعيبر نيرصشعلاو دحاولا تاذ ،ةيوغل تاصسارد صصصصخت ،ةيعماج ةبلاط ،Ïيوز ناÁران

.عيزوتلاو رصشنلل تياهنرهف ةŸاق عرف ةريدمو ةيبنجأا تاغل ةبردم

كجولو ةيادب تناك فيك̂ 
نم ،فيلأاتلاو ةبا˘ت˘ك˘لا م˘لا˘ع
م˘˘˘˘˘˘هأا ي˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘مو كع˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘صش
ةبقع تفقو يتلا تاقوعملا
؟كمامأا
هكلسسي برد انم لكل نأا نولوقي
فغسشف ،فلتخت تا˘ياد˘ب˘لا ن˘كل
ي˘سسف˘ن تد˘جو ةر˘ط˘ف ة˘با˘ت˘˘كلا

نع زواجتي ل رمع يف اهيلع
ىلع ينعج˘سش ،تاو˘ن˘سس ر˘سشع˘لا

،يل ادنسس هللا مهمادأا ايادلاو اذه
ة˘يا ن˘ه˘جاو˘ت م˘ل ه˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لاو
.قئاوع
با˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ك ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع تفر˘˘˘˘˘˘˘˘صشأا̂ 
نارد˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘صص»
ةعومجم نع ةرابع «متيملا
اني˘ثد˘ح ،ر˘طاو˘خو صصو˘صصن

ة˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘ع
 ؟ةيعادب’ا
ناك ،هركذب تلسضفت امك Óعف
باتك ىلع فارسشإلا فرسش يل
«متيم˘لا نارد˘ج ن˘ي˘ب تا˘خر˘سص»
ضصوسصن˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م و˘هو
با˘ب˘˘سش با˘˘ت˘˘ك مÓ˘˘قأا ل˘˘ما˘˘نأا˘˘ب

مهركف تبعاد رطاوخ تدسسج
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘حر ن˘˘˘˘م ضصسصقو
‐ اهيلإا تفسضأا ،ضشاعملا عقاولاو
تاموسسرلا نم ضضعب ‐ باتكلا

ىن˘ع˘م˘لا ق˘م˘ع د˘ي˘سسج˘ت˘ل كلذو
يتلا ةل˘ي˘ب˘ن˘لا ة˘لا˘سسر˘لا لا˘سصياو
 .لسصت نأا اهتدرأا

اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صست˘˘لا بب˘˘˘صس ا˘˘˘م̂ 
ةر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘˘مو ،راد˘˘˘˘˘˘صصإ’ا
،هلوح رودت يتلا ةيصسيئرلا

رثكأا ليصصافت انيطعت نكمم
؟باتكلا لوح
اذ˘ه˘ب راد˘سصإلا ة˘˘ي˘˘م˘˘سست بب˘˘سس
ةجرّدلاب دئاع اسصيسصخ ناونعلا
لا˘ف˘طأا ه˘ي˘نا˘ع˘ي ا˘˘م ى˘˘لإا ى˘˘لوألا
مهتاخرسصف ،هناردج نيب متيملا
 .مهعمسسي دحأا ل نكل ،ولعت
ل˘˘ئا˘˘سسر ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع با˘˘ت˘˘كلا

ّلعل ةتيم˘لا بو˘ل˘ق˘لا با˘ح˘سصأل
اننيد نأا اوكرديو نيلت مهبولق
لا˘ف˘طألا برا˘ح˘ي م˘ل ف˘ي˘ن˘˘ح˘˘لا

برا˘ح ل˘ب ،بسسن˘لا ي˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م

.ةرهاظلا هذهل ةيدؤوملا بابسسألا
فيك .. ماع لكصشب باتكلا̂ 

ريياعملا يهامو ،هتركف تتأا
ةيلامجلاو ةيبدأ’او ة˘ي˘ن˘ف˘لا

اهل˘ع˘جو ،صصو˘صصن˘لا ءا˘ق˘ت˘ن’
ىلإا لوحتت تاملك درجم نم

؟ديدج يفارتحا لمع
ةلوفطلا راد روزأا ام ابلاغ تنك
قمرأا ةدكيكسس ةيلول ةفعسسملا
يتلا مهمÓحأاو ،ةسسئابلا مهتارظن

نع اّمأا ،لايخلا يحو نم تعنسص
ضصو˘سصن˘لا ءا˘ق˘ت˘نل ر˘ي˘يا˘ع˘˘م˘˘لا
دا˘ّق˘ن ن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل كا˘ن˘ه˘ف
ةغل˘لاو ي˘بر˘ع˘لا بدألا ةر˘تا˘كدو
اذهب نو˘مو˘ق˘ي ن˘م م˘ه ة˘ي˘بر˘ع˘لا
.لمعلا

هرم باتكلا قايصس يف دوعن̂ 
تا˘˘خر˘˘صص » با˘˘ت˘˘ك .. ىر˘˘˘خأا

ل˘ه ،«م˘ت˘ي˘م˘˘لا نارد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب
ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م تن˘˘˘ك مأا كد˘˘˘ه˘˘˘˘جأا
ي˘˘˘ف ءد˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق هرا˘˘˘˘ك˘˘˘˘فأا

؟هريطصست
ةركف ،اقبا˘سس كتر˘ب˘خأا ا˘م˘ك م˘ع˘ن

تحت ةيلودلا ةين˘طو˘لا ي˘ت˘ل˘م˘ح
لا˘ف˘طأا ةد˘نا˘سسم˘ل ا˘ع˘˘م» را˘˘ع˘˘سش
رادل يترايز دنع تءاج «متيملا
ة˘يلو˘ب ة˘ف˘ع˘˘سسم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لا
امÓقأا تع˘م˘ج ثي˘ح ،ةد˘كي˘كسس
ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
 «متيملا ناردج نيب تاخرسص»

 :: يملقب ضسابتقا
انلمانأا طختل املأا ضضيفي انلخاد
دجن انلعل ءاسضيب عومدب احوب
كÓ˘م˘ل رو˘ط˘سسلا ن˘ي˘ب ا˘ناو˘˘ل˘˘سس
ن˘ع ز˘ج˘ع˘˘ف ه˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘ج اور˘˘سسك
:برعلا مÓقا عمتجتل ،قيلحتلا

ي˘سسنو˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج
ايا˘سضق اّ̆يو˘سس ج˘لا˘ع˘ن˘ل ،ي˘نا˘ن˘ب˘ل
،ةيعرسش ريغ تاقÓع ،ةيعامتجا
.. قÓط ،باسصتغا

بولسسم ،بسسنلا لوهجم لفط
،! ..قو˘ق˘ح˘لا مور˘ح˘م ة˘لو˘ف˘ط˘لا

!بنذ يأابو
ن˘مز ي˘ف و˘ل˘ع˘ي م˘كتو˘سص ّل˘ع˘˘ل
جرفلا ضسمسش قرسشتو ،تمسصلا
..... حابسصلا ايانث نيب

،با˘˘ت˘˘ك˘˘لا ر˘˘˘صشن م˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك̂ 
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ها˘˘˘مو
؟رصشانلا ىلإا لوصصولل اهتهجاو
قيرط نع لوأا باتكلا رسشن مت
ةنجل لبق نم ضصوسصّنلا رايتخا

دا˘˘ق˘˘نو ةر˘˘˘تا˘˘˘كد ن˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
تمق كلذ دعب مت ،نيسصسصختم
يف ةلوبقملا ضصوسصّنلا ةباتكب
عم تلسصاوت  اهدعب ،دروو فلم
ملو عيزوتلاو رسشنلل ضشويأا راد
لماعتلا يف تابوعسص ةيأا هجأاو
.اهل قيفوتلاو ركسشلا ّلك ،اهعم

با˘ت˘˘ك ىل˘˘ع كفار˘˘صشإا د˘˘ع˘˘ب̂ 
ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘ت تنأا ،ع˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ج

ي˘˘˘قرو با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك لوأا راد˘˘˘˘صصإ’
ن˘ع ا˘ن˘ي˘ثد˘ح˘˘ت و˘˘ل ،ي˘˘صصخ˘˘صش

ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘ك˘˘˘˘فو ،راد˘˘˘˘صصإ’ا اذ˘˘˘˘˘ه
؟ةماعلا
عماجلا باتكلا ةبرجت دعب ،معن
يف ىرخأا ةيبدأا اسسانجأا قرطأاسس
با˘ت˘ك كا˘ن˘ه ،ل˘جا˘ع˘لا بير˘˘ق˘˘لا
ا˘ب˘ير˘ق ي˘˘عاد˘˘بإا ن˘˘م ي˘˘سصخ˘˘سش
ّمتيسس زاجنإلا ديق وهو ردسصيسس
نوكيسس ،اّدج ابيرق هيلع نÓعإلا

ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ءاّر˘ق˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م
 .لسضافألا

 ةديرجلاو ءارقلل ةملك̂ 
ه˘˘جو˘˘تأا ءي˘˘سش ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘˘قو لوأا
كراسشو مهاسس نم لكل ركسشلاب
جاتن وه يذلا ،رادسصإلا اذه يف
ل ا˘˘م˘˘ك ،بع˘˘تو د˘˘ه˘˘ج ةر˘˘م˘˘ثو
ءارقل ةبيط ةيحت مدقأا نأا ينتوفي
عم اذه مكربنم نم راوحلا اذه
نحن انل مكتاعيجسشت يف لمألا
اّ̆ن˘م م˘كل˘˘ف ،عاد˘˘بإÓ˘˘ل با˘˘ب˘˘سشلا
بيو˘˘سصت˘˘لا م˘˘كن˘˘مو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

متنأا تاو˘ج˘ف˘لا د˘سسو م˘يو˘ق˘ت˘لاو
ي˘فر˘ت˘ح˘مو ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا ي˘˘ب˘˘ح˘˘م
نع ربعأا نأا دوأا اماتخ ،فرحلا

يركسش ليزجو ينان˘ت˘ما ق˘ي˘م˘ع
نم ،ءارغلا مكتيرج مقاط لكل
ن˘م ف˘ظو˘م ر˘˘خآا ى˘˘لإا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
مÓسسب تمد ،اهيف لماعلا مقاطلا

 .نيمئاد بحو

 فصسوي نب . رصضخل .أا :اهرواح

تناك دصسأ’ا ةصصح
ءاصضيبلا نيع ةنيدمل

ناكسسلاو ةحسصلا عاطق
معدتي يقاوبلا مأا ةيلول

ايئاسصخأا ابيبط83 ـب
ةحصصلا عاطق ارخؤوم دافتصسا

نم ،يقاوبلا مأا ةي’وب ناكصسلاو
ءابطأ’ا نم هب صسأاب’ ددع

ىلع مهعيزوت مت نيصصاصصتخ’ا
ةعباصسلا ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا

تناك ثيح ،ةيراوجلا ةحصصلاو
ءابطأ’ا ء’ؤوه نم دصسأ’ا ةصصح

اهرابتعاب ءاصضيبلا نيع ةنيدمل
ددع ثيح نم ايئ’و يلوأ’ا
8 مهنم ايبط51 ةعومجمب ،ناكصس
6و حلاصص ينادرز ىفصشتصسمل ءابطأا
ةمومأ’او ةلوفطلا ىفصشتصسمل
بيبطو ءابطا6ب يلاموب دمحم
مت اميف ،ةيراوجلا ةحصصل دحاو
يقاوبلا مأ’ ءابطأا01 صصيصصخت
ءابطا6 مهنم هيجوت مت
4و فايصضوب دمحم ىفصشتصسمل
نبا ىفصشتصسمل نيرخآا ءابطأا
نيع ةنيدم ظح ناك اميف ،ءانيصس
مههيجوت مت7 ءابطأ’ا نم ةليلما
،تاريمع ناميلصس ىفصشتصسم ىلإا

رمع ىفصشتصسم بيصصن ناك اميف
3و ءابطأا3 نوركف نيعب ةدومح

اميف ،ةيراوجلا ةحصصلل نيرخآا
دمحم ىفصشتصسم بيصصن ناك
دحاو ايبط ةنايكصسمب صصفحوب
ايئاصصخأا ابيبط83 ةعومجم نم
ةحصصلا عاطق مهنم دافتصسا نيذلا

ء’ؤوه نأا ريصشن ،ةي’ولا هذهب
تاصسصسؤوملا ىلع نيعزوملا ءابطأ’ا
ةدع يف نيصصتخم ةيئافصشتصس’ا
لاثملا ليبصس ىلع صضارمأا
ريدختلا ،ةيدلجلا صضارمأ’ا

لافطأ’ا بط ناطرصسلا ،صشاعنإ’او
ريغ ىلإا ةحارجلا ءاصسنلا بط
كلذ مغرو تاصصاصصتخ’ا نم كلذ

ةي’ولاب ةحصصلا عاطق لازي ’
ديلا وأا تازيهجتلا صصقن نم يناعي
رفوت مغر ةصصتخملا ةلماعلا
جراخو لخاد ةيحصصلا لكايهلا
. ينارمعلا طيحملا

ع.ع

دمحأا يديصس0901 يح رارغ ىلع
 ةقرسسلا نم نوفوختم ناكسسلاو مÓظلا يف ةقراغ ةياجبب ةديدع ءايحأا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م نا˘كسس ظ˘حل
ا˘ه˘ب ءا˘ي˘حأا دو˘˘جو ما˘˘يألا هذ˘˘ه
يف ةقراغ ةين˘كسس تا˘ع˘م˘ج˘ت
0901 يح رارغ ىلع مÓظلا
رواجملا يحلا ،دمحأا يديسس
،ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ةد˘حو˘لا بع˘ل˘م˘ل
ندادحإا ىلإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا
نولءاسستي ناكسسلا لعج امم..

ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا رود ن˘ع
ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘سصا˘خو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب
يب˘ع˘سشلا ي˘سسل˘ج˘م˘ب بع˘سشلا
هذ˘˘هو ،ي˘˘ئلو˘˘لاو يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ثيحب ناكسسلا تقلقأا ةرهاظلا
ضصوسصللاو رارسشأÓ˘ل ح˘م˘سست
هذه لث˘م˘ل نود˘سصر˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
ف˘ي˘ث˘كت˘ل ة˘ن˘ي˘م˘ث˘لا ضصر˘˘ف˘˘لا

ل˘ظ ي˘ف ،ة˘قر˘سسلا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
تابكرملا ةقرسس ةرهاظ يمانت
مسسوم عم انمازت ،مايألا هذه

بطقت˘سسي يذ˘لا فا˘ي˘ط˘سصلا
نيمداقلا تاعامجلا هذه راظنأا

.تا˘˘يلو˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
تفثك دا˘سصر˘م˘لا˘ب فو˘قو˘ل˘لو
اهلمع ةيلولاب نمألا حلاسصم
تن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب
ةياجب ةيلو نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ن˘˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ
ا˘ي˘ئا˘˘سضق قو˘˘ب˘˘سسم ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘قر˘سس فر˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب

ة˘قر˘سس ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘˘ب تءا˘˘ج
ةنيدمب نيتيحاي˘سس ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م
ونور عون نم ىلوألا ،ةياجب
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو لو˘ب˘ما˘˘سس
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع كلذ رو˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘˘ف
ترسشاب ةيئاسضقلا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا

ن˘ع تر˘ف˘سسأا ن˘يأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
رمعلا نم غلابلا هيف هبتسشملل
ىدحإا نم ردحنملا ،ةنسس83
،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا

هبتسشملا ،ايئاسضق قوبسسملاو
هنع ثا˘ح˘بألا ر˘سشن د˘ع˘ب ه˘ي˘ف
ةقرسسلا لحم نيتبكرملا نعو
وهو ةيلخاد ةيلوب هفيقوت مت

تا˘ب˘كر˘م˘لا د˘حأا ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
عاجرتسسا مت دقو ،ةقورسسملا
ليوحتو ةقورسسملا ة˘ب˘كر˘م˘لا
ة˘قر˘ف˘لا ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘تو ،ة˘ق˘ق˘ح˘م˘˘لا

ة˘ي˘سضق ل˘˘جأل هد˘˘سض ي˘˘ئاز˘˘ج
متو ،ة˘نا˘مألا ة˘نا˘ي˘خ ،ة˘قر˘سسلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
 .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ت .Ëرك
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دبع تاسسيع (1 :ةداسسلا ضسسسأا ،0202 ربمتبسس01 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
دمحم ةديدحوب (2 ، رداقلا

امو94 ةداملا ماكحأل اقبط يجان رامت (5و ليبن ضشولحك (4 ، دمحم يزاغ (3
 :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت ةسسسسؤوم تايعمجلاب قلعتملا60‐21 نوناقلا نم اهيلي
» ثوحبلاو تاسساردلل ةلاسصألا زكرم » :ةامسسملا *
ىلع ثلاثلا قباطلا ،92 مقر ةعطق2 يدوكام يح رامسسلا يداو ةيدلب :اهرقم *
.(رئازجلا) راسسيلا
.عمتجملا يف ةيعوتلا رسشن :اهعوسضوم *
.عمتجملا تÓكسشم جÓع يف ماهسسإاك ةيلمعلاو ةيملعلا ثوحبلاو تاسساردلا زاجنا‐ :اهفادهأا *
.يفاقثلا هعونتب عمتجملا يف ةيفاقثلاو ةيركفلا ةيكرحلا ليعفت يف ةمهاسسملا‐
ضصاخلاو ماعلا عاطقلا تاسسسسؤومل ةيداسشرلاو ةيراسشتسسلا تامدخلا ميدقت‐
يوبرتلا مهئادأا ىوتسسم نم عفرلا ىلع مهدعاسسي امبو ،رسسألاو تاعامجلاو دارفأÓل
.ينهملاو يرسسألاو
.بلطلا بسسح ءاكرسشلا ةجلحل بيجتسست يتلا ةيملعلا ثوحبلا زاجنإا‐ :لÓخ نم اذهو
ةيثحبلا عيراسشملا حاجنإا يف ةمهاسسملا لجأا نم ءاملعلا باتكتسساو مادقتسسا‐
 زكرملل
.ةراسشتسسلا وأا نيوكتلا لاجم يف مهنم ةدافتسسلاو
ذاختا يف ةماعلاو ةسصاخلا ةيعامتجلا تاسسسسؤوملا ةدعاسسم فدهب تاربخلا ءارجإا‐
تارارقلا
.اهمامتها لاجمب ةلسصلا تاذ وأا اهمهت يتلا اياسضقلا نأاسشب ةبسسانملا
 ةيعمتجملا تامدخلا ميدقت فدهب تاراسشتسسلا ءارجإا‐
. تاسسسسؤوملاو دارفألا تÓكسشم يف رظنلا ىلع بسصنت يتلا
ةيملعلا قئاثولاو رداسصملا ىلع يوتحت يتلا ةبتكملا ضسيسسأات‐
.زكرملل ةيملعلا عيراسشملا زاجنإا اهيلع فقوتي يتلا
 رمتسسملا يملعلا ددجتلا نامسض لجأا نم زكرملا مامتها لاجم يف ديدجلا ةعباتم‐
.ةيملاعلاو ةيلحملا ةيملعلا ةكرحلل ةداجلا ةبكاوملاو
يلآلا بسساحلا زكرم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ر˘فو˘ي يذ˘لا ي˘لآلا مÓ˘علا ر˘ب˘خ˘م ءا˘سشنإا‐
زاجنل يسصخسشلا

:مهل رفوي امك ةجاحلا هيسضتقت ام بسسح زكرملا تامدخب ةلسصلا تاذ فئاظولاو ماهملا
.ةيعامتجلا لاسصتلا تاكبسش مادختسسا*
.ينورتكللا ديربلا مادختسسا*
.رسشنلا رودو ثوحبلا زكارمو ةفلتخملا تابتكملل ةيلآلا ةيبتكملا ضسراهفلا مادختسسا*
.زكرملا تامامتهاب ةلسصلا تاذ ةيملاعلاو ةيلحملا ةيدوقنعلا تاكبسشلا مادختسسا*
.يسساردلا ماعلا رادم ىلع نيفظوملاو ةذتاسسأÓل يلآلا بسساحلا يف ةسصسصختم تارود ميدقت*
ةيلودلاو ةينطولا ةيثحبلا زكارملاو تاسسسسؤوملا عم لسصاوتلا‐
.كرتسشملا مامتهلا تلاجم يف تاربخلا لدابتو نواعتلل
.زكرملا فادهأا مدخت ةسصسصختم ةمكحم ةيملع ةلجم ءاسشنإا‐
.ةيلودلاو ةينطولا ةيملعلا تايقتلملاو تارمتؤوملا ميظنت‐
.ةيبيردتو ةينيوكت تارود ميظنت‐
ىرخألا تارقملاو ةيعر˘ف˘لا بتا˘كم˘لاو ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ق˘م‐ :ا˘ه˘ل˘ئا˘سسو *
.ةسسسسؤوملا فرسصت تحت ةعوسضوملا
ةينيعلاو ةيدقنلا حنملاو اياطعلا لكو اياسصولاو فاقوألاو تاعربتلاو تابهلا‐
.اهسسيئر مسساب وأا اهمسساب ةسسسسؤوملل ةمدقملا اهريغو
اعيف كراسشت وأا ةسسسسؤوملا اهميقت يتلا ةسسسسؤوملا تارامثتسساو تاطاسشنلا دئاوع‐
.اهريغو لقنتلاو لمعلا لئاسسوو نوناقلل اقفو
ةفوقوملا وأا ةسسسسؤوملا كلم ةيعامتجلا ضصسصحلاو تاراقعلا دئاوع لÓغتسسا ‐
.اهتدئافل
.ةيركفلا ةيكلملاو فيلأاتلا قوقح‐
.اهئاسضعأا تاكارتسشا‐
.اهتاطاسشن ليخادم‐
.ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا تاناعإا‐
ةرادإلا ضسلجم ضسيئر هتفسصب ‐ رداقلا دبع تاسسيع :ديسسلا ‐1 :ةرادلا ضسلجم *
.ةسسسسؤوملا ضسيئرو
.ماعلا بتاكلاو ضسيئرلل بئان هتفسصب ‐ دمحم ةديدحوب :ديسسلا ‐2
 .لاملا نيمأا هتفسصب ‐ دمحم يزاغ :ديسسلا ‐3

   .نÓعإÓل

(رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتضسألا بتكم
(6372)

»قنيدلوه تنمتضسفنأا دم » :ةامضسملا  مهضسألا ةكرضش
رئازجلا ،70 مقر (اقباضس نوبرل) يبرغ ديعضس عراضش :اهرقم

(رئازجلا) ىطضسولا
جد00,000.000.882.5 :اهلامضسأار

00/61-2792990 ب31 :مقر يراجتلا لجضسلا
  ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رضضحم عاديا

عاديإا مت ،0202 ربمتبضس01 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘ضضح˘˘م ن˘˘م ة˘˘خ˘˘ضسن بت˘˘ك˘˘م˘˘لا˘˘ب
تارارقلا ةنمضضت˘م˘لاو0202 ناو˘˘ج03 خيراتب ةدق˘ع˘ن˘م˘لاو
:ةيلاتلا

ةلفقملا ةيلاملا ةنضسلا ةينازيمو تاباضسح ىلع ةقداضصملا (1
:يلي امك ةمدقملا9102 ربمضسيد13 ىلا

.جد00,291.170.548.5 :موضصخ-لوضصأا ةينازيملا عومجم*
.جد00,863.854.74:يفاضص حبر*
13 يف ةلفقملا ةيلاملا ةنضسلل يفاضصلا حبرلا ضصيضصخت (2
:يلي امك جد00,863.854.74 ب رقتضسملا9102 ربمضسيد
.جد00,819.273.2 : %5 ينوناقلا طايتحلا*
يف عوضضوملا9102 ةيلاملا ةنضسلا حبر » باضسح يف ديضصرلا*
.جد00,054.580.54 :«طايتحلا

يئاهنلا ،لماكلا يلكلا ءاربلا ةرادلا ضسلجم ءاضضعأا حنم (3
ربمضسيد13 ي˘ف ة˘فو˘قو˘م˘لا م˘هر˘ي˘ي˘ضست ةد˘م˘ل ظ˘ف˘˘ح˘˘ت نودو
9102.
عيمجب لجأا نم رضضحملا اذه لماحل تاطلضسلا لك حنم (4
.انوناق ةددحملا تاءارجلا

نÓعإÓل
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راهصشإا

(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتضسألا بتكم
تايعمجلاب قلعتملا60-21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةضسضسؤوم ضسيضسأات

قثوملا يناقر مجان ذاتضسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب

 .«رأا .ضسأا .يإا » :ةامضسملا  م م ذ ةكرضشلا
ةلبوب  جهن يداولا باب ةيدلب :اهرقم

يضضرألا قباطلا ،130 مقر دمحم
 .(رئازجلا)

.جد00,000.001 :اهلامضسأار
:مقر يراجتلا لجضسلا
00/61-6419890 ب21

قـــبــضســم لــح
70 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘˘ب رر˘˘ح د˘˘ق˘˘ع بجو˘˘م˘˘ب
ةكرضشلل قبضسم لح مت ،0202 ربمتبضس
ةدودحملا ةيلوؤوضسملا تاذ
:د˘ي˘˘ضسلا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ضسف˘˘ن بجو˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘عو
 .يفضصمك يلع دمحم يفيرضش

نÓعإÓل

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

***ةليضسملا فايضضوب دمحم ةعماج***

536000510822990 :ج.ت.ر

تقؤوملا حنملا ءاغلإا نع نÓعإا
20 يف خرؤوملا742 -51 مقر يضسائرلا موضسرملا ماكحأل اقبط
نمضضتملا5102 ربمتبضس61 ـل قفاوملاو6341 ماع ةجحلا يذ
نلعت .ماعلا قفرملا تا˘ضضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘ضصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

نيكراضشملا نيضضراعلا ةفاك ىلإا ةليضسملا فايضضوب دمحم ةعماج
ءانتقا عورضشمب ضصاخلا8102 /11 :مقر ضضورعلا بلط يف
6102 رطضش ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘م˘عألا م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
خــيراتب ةـــيبرعلا ةـــغللاب مÓـــضسلا ةدـــيرجب هـــنع نــــلعملا

11/ 11/ 8102.
ةع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘ضصلا ة˘ن˘ج˘ل م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘ضسارد د˘ع˘ب ه˘نأا
تررق ثيح ،0202 /20 /81 :خيراتب اهعامتجا يف ةليضسملا
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همقر نع عفادي وينيروم
«غيلريميربلا» يف يخيراتلا
،وينيروم هيزوج يلاغتربلا ىعسسي

نع عافدلل ،ماهنتوتل ينفلا ريدملا
ي˘ف ه˘م˘سسا˘ب ل˘ج˘سسم ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق م˘˘قر
يقتليو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
بعل˘م ى˘ل˘ع نو˘تر˘ف˘يإا ع˘م ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ةلوجلا تاسسفانم نمسض «زريبسسلا»
اًق˘فوو ،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ن˘م ى˘لوألا
يرود˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا با˘˘˘سسح˘˘˘ل˘˘˘ل
نإاف ،«رتيوت» عقوم ىلع يزيلجنإلا

خ˘يرا˘ت ي˘ف برد˘م ر˘ث˘كأا و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م
تا˘يرا˘ب˘م ضضا˘خ «غ˘ي˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
،ةراسسخ نود ةقباسسملا يف ةيحاتتفا

ققح «ناو لايسشيبسس» نأا ىلإا راسشأاو
تاراسصتنا9 ه˘خ˘يرا˘ت راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم ىلوألا ةلوجلا يف دحاو لداعتو
د˘جاو˘ت نأا ق˘ب˘سس «غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
زاهجلا ضسأار ىلع يلاغتربلا بردملا
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ءدب لب  ،«غيلريميربلا» يف دتيانوي
لÓ˘خ «زر˘ي˘ب˘سسلا» ة˘ق˘فر ه˘تر˘ما˘˘غ˘˘م
.يسضاملا مسسوملا

ةجودزم ةبرسض
لبق غيزبيل قرؤوت

اغيلسسدنوبلا قÓطنا
ةباسصإا يناملألا غيزبيل يدان نلعأا
ه˘ب˘علو رز˘ت˘ي˘با˘سس ل˘ي˘سسرا˘م هد˘˘ئا˘˘ق
لÓ˘خ ،ر˘م˘يل دار˘˘نو˘˘ك يوا˘˘سسم˘˘ن˘˘لا

رودلاب غربنرون مامأا قيرفلا ةارابم
غيزبيل حملأاو ،ايناملأا ضسأاكل لوألا
ن˘ع رز˘ت˘ي˘با˘سس با˘ي˘غ ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘˘لإا
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘لوألا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
عوبسسألا ةررقم˘لا ،«ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا»
هيف بيغي يذلا تقولا يف ،لبقملا

غيزبيل زافو ،عيباسسأا4 وحنل رميل
يف ءاسضيب ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب غر˘ب˘نرو˘ن ى˘ل˘ع
رثكأا دعب ،ايناملأا ضسأاكل لوألا رودلا

ةيمسسر ةارابم رخآا نم عيباسسأا3 نم
ع˘بر˘م˘لا ي˘ف تءا˘ج ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لا

ي˘˘ف هراو˘˘سشم غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل ل˘˘ه˘˘ت˘˘سسيو
موي زنيام ةاقÓ˘م˘ب «ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا»
نا˘˘ي˘˘لو˘˘ج لا˘˘قو ،ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حألا
نأا˘سشب غ˘يز˘ب˘يل برد˘م نا˘م˘سسل˘˘غا˘˘ن

ل» غر˘ب˘نرو˘ن ما˘مأا رز˘ت˘ي˘با˘سس جور˘خ
،طيسسب يلسضع دسش ناك ام اذإا فرعأا

ةارابملا رميل أادبي ملو ،«معن امبر
.ةبكرلا يف ةلكسشم ببسسب

يسسليسشت م‚ فطخب ملحي يتنوك
نأا ي˘لا˘ط˘يإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
ملحي ،رتنإا بردم ،يتنوك وينوطنأا
ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نم يتنوك بلط نأا قبسسو ،يسسليسشت
يتناك ولوغن عم دقاعتلا ،رتنإا ةرادإا

فو˘˘ف˘˘سص ن˘˘م ور˘˘ي˘˘ج ه˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘لوأاو
عقومل اًقفوو ،فيسصلا اذه يسسليسشت
نإاف ،يلاطيإلا «وتاكري˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك»
ضسوكرام عم دقاعتلاب ملحي يتنوك
زكرم معدل ،يسسليسشت مجن ،وسسنولأا
راسشأاو ،ديدج بعÓب رسسيألا ريهظلا
ة˘ق˘ير˘ط نأا ى˘لإا ،ي˘لا˘ط˘يإلا ع˘قو˘م˘˘لا

،يسسليسشت ةدايق ن˘ع ي˘ت˘نو˘ك ل˘ي˘حر
ةرادإا ىدل ةيسساسسحلا ضضعب تعنسص
يأا لاقتنا ىلع ةقفاوملا دنع زولبلا

دد˘ج ر˘ت˘نإا نأا ح˘سضوأاو ،ر˘˘ت˘˘نإل بعل
نأا د˘ع˘ب ،و˘سسنو˘لأا م˘˘سضل ه˘˘تلوا˘˘ح˘˘م
نيماجنب عم دقاعتلا يسسليسشت مسسح
عباتو ،هسسفن زكرملا يف ليوليسشت نب
اًسضيأا ضسرد رتنإا نأا ،يلاطيإلا عقوملا
نوسسرميإا ريهظلا عم دقاعتلا ةيناكمإا
ضضفر˘ي ي˘سسل˘ي˘سشت ن˘كل ،ير˘ي˘م˘˘لا˘˘ب
.ةراعإلا قيرط نع ريخألا ليحر

ليحرلا بلطي يبابم
نامريج ناسس نع

نأا ينا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
م˘ج˘ن ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ليحرلا بلط ،نامريج ناسس ضسيراب

ا˘˘ًق˘˘فوو ،«ءار˘˘مألا ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘ح» ن˘˘˘ع
نإاف ،ةيناطيربلا «زمياتلا» ةفيحسصل
نامريج ناسس يريدم مدسص يبابم
نع ل˘ي˘حر˘لا بل˘ط˘ب م˘ه˘غÓ˘بإا د˘ع˘ب
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘˘لا

ع˘م ثد˘ح˘ت ي˘با˘ب˘˘م نأا تح˘˘سضوأاو
مسسوم بع˘ل د˘ير˘ي ه˘نأا˘ب ن˘ير˘يد˘م˘لا
حنمي يك ،نامريج ناسس عم يفاسضإا
ىلع لوسصحلل ةريخأا ةسصرف يدانلا
تراسشأاو ،هعي˘ب ة˘ق˘ف˘سص ن˘م لاو˘مأا
يبابم نأا ىلإا ةيناطيربلا ةفيحسصلا
يرودلا ىلإا ئجافم لاقتنل ططخي
تركذو ،ينا˘ب˘سسإلا وأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
بعللاب متهم يبابم نأا ةفيحسصلا

نأا قبسس امك ،دتيانوي رتسسسشنام عم
هبردمو لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ب ه˘با˘ج˘عإا ن˘ل˘عأا
نإا «زمياتلا» تلاقو ،بولك نغروي
ي˘ف لاو˘˘مألا ر˘˘فو˘˘ي د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
يف اهقا˘ف˘نإل ،يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
،يبابم ةقفسص ىلع لبقملا فيسصلا

نامريج ناسس عم يبابم دقع دتميو
.2202 فيسص ىتح
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دارو ليزاربلا نع يلختلاو لاملا ىلإا ةجاحب يكلملا

لايرلا مجن وليسسرام مسضل سسوتنفوج ىلع طغسضي ونايتسسيرك

نع ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا نأا˘سشب د˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت
تناكو ،ضسوتنفو˘ج ي˘ف ي˘ف˘ي˘سصلا
يليزاربلا نإا تلاق ةينابسسإا ريراقت
دق ،ديردم لاير ريهظ ،وليسسرام
اذ˘ه ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ن˘ع ل˘˘حر˘˘ي
اسسنفيد» ةكبسشل اًقفوو ،فيسصلا
يلاغتربلا نإاف ،ةينابسسإلا «لارتنسس
م˘˘ج˘˘ن ،ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك
يلوؤوسسم ىلع طغسض ،ضسوتنفوج
دقاعتلل ،اًر˘خؤو˘م زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا

ودلانور ع˘ت˘م˘ت˘يو ،و˘ل˘ي˘سسرا˘م ع˘م
ذنم ولي˘سسرا˘م ع˘م ة˘ع˘ئار ة˘قÓ˘ع˘ب
،«ويبانرب وغايتناسس» يف هتلمازم
،ىرخأا ةرم هراوجب بعللا ديريو
ا˘يرد˘نأا نأا ى˘لإا ة˘كب˘سشلا ترا˘سشأاو
طغسضي ،ضسوتنفوج بردم ،ولريب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ةرادإلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ًسضيأا
،و˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص م˘˘˘سسح˘˘˘ل
ةقفاوم بعسصلا نم هنأا تحسضوأاو
لا˘ير ضسي˘ئر ،ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘˘ف

ل˘ي˘حر˘ل ضضر˘ع يأا ى˘ل˘ع ،د˘يرد˘˘م
لواحي ضسوتنفوج نكل ،وليسسرام
ا˘سسن˘ف˘يد» تر˘كذو ،قر˘ط˘˘لا ل˘˘كب

بعليسس ضسوت˘ن˘فو˘ج نأا «لار˘ت˘ن˘سس
ي˘ن˘ج˘ل د˘يرد˘م لا˘ير ة˘جا˘ح ى˘ل˘˘ع
هعفديسس ام ،فيسصلا اذه ،لاومألا

يذلا و˘ل˘ي˘سسرا˘م ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسÓ˘ل
ه˘ل˘ي˘مز˘ل هز˘كر˘م ي˘ف ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب تا˘˘ب
.يدنيم دنلريف يسسنرفلا

ر .ق ^

،تبسسلا مو˘ي˘لا ،نÓ˘ي˘م يدا˘ن ن˘ل˘عأا
،ضشتيبير يتنأا يتاوركلا عم هدقاعت
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف نÓ˘ي˘م˘ل بع˘˘ل يذ˘˘لا
فو˘˘ف˘˘سص ن˘˘م اًرا˘˘ع˘˘م ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
،ينام˘لألا ترو˘ف˘كنار˘ف تخار˘ت˘ن˘يآا
ل˘كسشب «ير˘ي˘نو˘سسور˘لا»ـب ل˘˘ظ˘˘ي˘˘ل
ربع نايب يف نÓيم ركذو ،يئاهن
نكمت يدانلا نأا ،يمسسرلا هعقوم
ل˘كسشب ضشت˘ي˘ب˘ير ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م
دقع ىلع مجاهملا عقو ثيح ،يئاهن
5202 فيسص ىتح نÓيمب هطبري
ىلإا «يرينوسسورلا» تفلو ،لبقملا
مقر ضصيمقلا يدتريسس ضشتيبير نأا

،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب21
،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘عو

ةارابم03 ي˘˘ف ضشت˘˘ي˘˘ب˘˘ير كرا˘˘سش
نم اهلÓخ نكمت ،نÓيم ضصيمقب

فاده حبسصي˘ل ،ا˘ًفد˘ه21 ليج˘سست
.مرسصنملا مسسوملا يف قيرفلا

يئاهن لكسشب سشتيبير مسضي نÓيم

نع ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
لا˘ير ن˘ي˘ب ة˘ق˘ف˘سص مار˘بإا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا

لÓخ دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘مو د˘يرد˘م
اًقفوو ،يراجلا يفيسصلا وتاكريملا
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
بغري ديردم لاير نإاف ،ةينابسسإلا
ثيراج يزليو˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ي˘ف
يأا ىلع لسصحي مل ريخألا نكل ،ليب

نأا ىلإا تراسشأاو ،نآلا ىتح ضضرع
اًئيسش برتقي دتيانوي رتسسسشنام مسسا
مدع مغرو ،ليب ةقفسص نم ائيسشف
˘ما˘م˘ت˘ها ى˘ل˘ع ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا لو˘˘سصح
قثاو يكلملا يدانلا نكل ،ضسوملم
،ر˘م˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘سشلا كر˘˘ح˘˘ت ن˘˘م

عن˘ت˘ق˘م د˘يرد˘م لا˘ير نأا تح˘سضوأاو
02 نم رثكأا بلط ىلع هتردق مدعب
،ل˘ي˘ب ل˘ي˘حر ر˘ي˘ظ˘ن ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نويلم51 غلابلا هبتار نم ضصلختلل
نإا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تلاقو ،وروأا

يف ديردم لاير هبحي ل اًرايخ كانه
عيرسستل هل أاجلي دق نكل ،ليب ليحر
بعÓ˘لا بتار ع˘فد و˘هو ،ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا
نأا ركذي ،ىلوألا ةنسسلا يف يزليولا
نيز يسسنرف˘لاو ل˘ي˘ب ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا
،ديردم لاير بردم ،ناديز نيدلا
بعÓلا نوكيسس اذل ،ةديج تسسيل
ةينف˘لا تا˘با˘سسح˘لا جرا˘خ يز˘ل˘يو˘لا
.ديدجلا مسسوملا لÓخ يغنريملل

لياب ثيراغ مسضل برقألا دتيانوي رتسسسشنام

برد˘م ر˘˘كرا˘˘ب تو˘˘كسس د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ا˘ث˘يد˘ح د˘عا˘سصلا ه˘يدا˘ن نأا ما˘ه˘لو˘ف
ةركل زاتمملا يزيلجنإلا يرودلل
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا
هتليكسشت زيزعتل ددج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ىلإا اعيرسس ةدوعلاو طوبهلل ابنجت
طبه ماهلوف ناكو ،ىندألا ةجردلا
م˘سسو˘م ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ى˘˘لإا

د˘ع˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م9102‐8102
لسضفب زاتم˘م˘لا يرود˘ل˘ل هدو˘ع˘سص
وهو يقرتلا قحلم يئاهن يف هزوف
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ط˘ب˘سضلا˘ب ثد˘ح ا˘˘م
ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا زا˘ف ذإا ي˘سضا˘م˘˘لا

قحلم يئاهن يف دروفتنيرب ىلع
ضضع˘ب˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ا˘˘سضيأا ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
هتارابم يفو ،اعيرسس هطوبه عقوتي
ضسمأا ديدجلا مسسوملا يف ىلوألا
هرا˘ج ما˘مأا ما˘ه˘لو˘˘ف ر˘˘سسخ تب˘˘سسلا
لاقو0 ‐3 لا˘ن˘سسرآا ي˘ند˘˘ن˘˘ل˘˘لا
ةجاحب قير˘ف˘لا نإا ر˘كرا˘ب برد˘م˘لا
مغر ددجلا نيبعÓلا نم ديزم ىلإا
ي˘نو˘ط˘نأا ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب د˘قا˘˘ع˘˘ت ه˘˘نأا

ا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل و˘˘˘يرا˘˘˘مو نو˘˘˘سسن˘˘˘بور
تراكون ينوطنأاو دير نوسسيراهو
نع ركراب لاقو ،لويرأا ضسنوفلاو
نأا كردن اعيمج اننأا دقتعأا» كلذ

ىلإا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ن˘م لا˘ق˘ت˘نلا
ةزفق ةباثم˘ب و˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا

ةسصر˘ف ضسمأا ا˘ن˘ل تح˘ي˘تأاو ..ة˘ل˘ئا˘ه
،«ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا

نيبعل ىلإا ةجاحب نحن» فاسضأاو
و˘ه اذ˘ه .ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل دد˘ج
(اماع93) ركراب نلعأا دقو ،«انفده
ءارجإا يوني ل هنأا قباسس تقو يف
ة˘ل˘ي˘كسشت ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تÓ˘يد˘ع˘˘ت
يناثلا مسسقلا نم ةدعاسصلا هقيرف
ينوط يدانلا ريدم لاق نيح يف
غلابم قافنا ىلإا ةجاح ل هنإا ناخ
.ةديدجلا تادقاعتلا ىلع ةريبك

«طوبهلا بنجتل ةديدج تاقفسص ىلإا جاتحن» :ماهلوف بردم
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ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ضسي˘ئر ضسرد˘ي
ةيسضق نهارلا تقولا يف
دو˘ق˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
نع ثحبي ثي˘ح ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
اه˘فد˘ه نو˘كت ة˘ي˘تاذ ر˘ي˘سس
ي˘سسفا˘ن˘ت ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت

تامادق˘ت˘سسا نأاو ا˘م˘ي˘سسل
تناك ةر˘م˘لا هذ˘ه ضسي˘ئر˘لا
بهاوملا ىل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب
لج يف ةردانلا ريفاسصعلاو
ر˘˘˘˘˘سصيو اذ˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘˘سسقألا
عرسستلا مدع ىلع ضسيئرلا
ة˘سصا˘خ رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ي˘˘ف
بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘˘لا ه˘˘ل نأاو
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،كلذ ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ةدع ىلع لسصحت قيرفلا
زيمي ضسيئرلاو ةيتاذ ريسس
هيف لسصفلا نلعيسسو اهنيب

ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘˘خ
. لمعلا يف عورسشلا لبق

لاجر عم رواصشتي
رظتنيو لامعأ’ا

يداملا ميعدتلا
لصضفأا رييصستل

ةلبقملا ةلحرملل
ن˘˘˘م ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ضسيئرلا عمتجي نأا رظتنملا

لا˘م˘عألا لا˘جر ضضع˘ب ع˘م
ن˘م ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘˘يلو ي˘˘ف

نسسحأا ر˘ي˘ي˘سست ثح˘ب ل˘جأا
حر˘ت˘ق˘ي˘سس ثي˘ح ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف م˘˘ه˘˘كار˘˘˘سشإا
م˘ه˘م˘عد ل˘˘با˘˘ق˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
حمسسيسس ام ايدام قيرفلل
ي˘ت˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا ضشا˘ع˘ت˘نا˘ب
ىلإا ةسسام ةجاح يف ىقبت
يدانلا لعجت ةيلام ةلويسس

لكب ةلوطبلا باوبأا لخدي
نأا ركذي ،ةوق نم يتوأا ام
نع ثحبي ا˘ي˘لا˘ح ضسي˘ئر˘لا
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘عإلا ضضع˘˘˘ب
نو˘˘يد د˘˘يد˘˘سست˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سست
م˘˘ت˘˘˘ي نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةنجل فرط ن˘م ا˘هد˘يد˘ح˘ت
. تاعزانملا

صشامر ماصشه

رظتنت جربلا يلهأا ةرادإا
ةيلحملا تاطلصسلا كرحت

حجني مل دانزوب
  نيبعÓلا عانقإا يف

ماعلا ريدملا دانزوب حجني مل
جيريرعوب جرب يلهأا قيرفل
بح˘سسب ه˘ي˘ب˘عل عا˘ن˘قإا ي˘˘ف
ىدل ةعوسضوملا ىوكسشلا
ثي˘ح ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نود ةركفلا عيمجلا ضضفر
وأا تانامسض ىلع لوسصحلا
،ةرادإلا لبق نم ضشاك لاومأا
ةدئاسسلا ةي˘با˘ب˘سضلا ل˘ظ ي˘ف
اذ˘˘ه ي˘˘ل˘˘هألا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف
با˘ي˘غ نأا ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
يف نيل˘عا˘ف˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تي˘˘ب
نورظتني نيذ˘لاو ة˘مو˘ه˘ف˘م
تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘˘نا˘˘عإا ا˘˘م˘˘ئاد
. كرحتلا لجأا نم ةيئلولا

«لاجر» ةمزأا صشيعي يلهأ’ا
عيمجلا بلاطي «رفصصأ’ا دارجلا»و
ناوأ’ا تاوف لبق هتايلوؤوصسم لمحتب

لءا˘سست˘ي ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ثدحي ام نع يلهألا راسصنأا
ة˘˘مزأا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
د˘˘˘حأا لو نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب «لا˘˘˘جر»
ضضيوعت ةيناكمإا ىلإا قرطت
بحسسنملاو قباسسلا ضسيئرلا
اوررق ءاسضعألا ،يدامح نب
طقفو راوت˘كير˘يد ل˘ي˘كسشت
ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ل ما˘˘ت با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف
يذلا رمألا وهو  ةيلوؤوسسملا

ىوا˘˘ه˘˘ت˘˘ي يدا˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘ج
امب دحاو ناكم يف طبختيو
ريدملا تاسضوافم ىتح نا
اهب ماق يتلاو دانزوب ماعلا

˘˘˘مÓ˘˘˘سسلا» ردا˘˘˘سصم بسسح
ة˘˘سسي˘˘ب˘˘ح ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت «مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ر˘مألا ط˘˘ق˘˘فو تلا˘˘سصتلا
مهثحبب ىتح لجعي دق يذلا

. ىرخأا قرف نع
صشامر ماصشه

ءاقبلاب زئاكرلا عانقإل عاسسمو نيبعÓلا تلاح ةسسارد يف عرسشي قافولا

فيطصس قافو
ةصشق ىلع ظافحلا ديرت ةرادإ’ا

بردملا رايتخا يف عرسستلا يدافت ىلع رسصيو ةيتاذلا ريسسلا سسردي رسصان نب

ةرڤم مجن
حيحصصلا راصسملا ىلع مجنلا عصضو ديرت ةرادإ’ا

Úمسسوم مويلا عقويو اروفنسس ايمسسر يجارد

ةردانلا ريفاسصعلا نع ثحبلا ةمهم لسصاويو هزئاكر نمسضي «باكلا»
ةنتاب بابصش

توأا02 بعلم نع تاظفحتلا عفر ىلع ددصشي يلاولا

ةقÓطنلا رييسستب لفكتيسس ءانيملاو قيرفلا تايجاح فلم زهج يراطيق

ةدكيكصس ةبيبصش

مدي مل ةركسسب داحتا ةرادإا طاسشن
ة˘يدا˘ح˘تلا تارار˘ق نا ا˘م˘ب Ó˘يو˘ط
نم قيرفلا عنمب ةريخألا ةيرئازجلا
Óيلق فقوتت ةرادإلا لعج بادتنلا
نع ثحبلل رطسضم قيرفلا نا امب

ىلع ةلجسسملا نويدلا ةلازإا ةيفيك
نو˘كت˘˘سس ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا با˘˘سسح
ىلوألا ةو˘ط˘خ˘لا عا˘ب˘تل ةر˘ط˘سضم
نم ددع عم تاسضوافم ءارجإا يهو
لزانتلاب مهعانقا د˘سصق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

م˘ه˘ح˘ن˘م ل˘با˘˘ق˘˘م م˘˘ه˘˘م ءز˘˘ج ن˘˘ع
ةم˘ي˘ق˘لا ل˘ث˘م˘ت «نا˘م˘سض كو˘كسص»
ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘ل˘سصح˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةو˘ط˘خ˘˘لا ى˘˘لا لو˘˘سصو˘˘لا

ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘يد˘˘سست ةرور˘˘سض ي˘˘هو
ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي ى˘˘ت˘˘ح ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
. نيبعÓل يلعفلا بادتنلاب

ةدايق نم برتقي ةرارغوب
فÓتخ’او داحت’ا
نيدعاصسملا صصوصصخب

يف انرسشا امكو ىرخأا ةهج نم
برد˘م˘لا ر˘ي˘سسي ي˘سضا˘م˘˘لا ا˘˘ندد˘˘ع
قيرفلا ةدايق ىلا ةرارغوب نيمايل

ثي˘ح ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
ةلم˘ج ءا˘ه˘نا ن˘م نا˘فر˘ط˘لا بر˘ت˘ق˘ي
نم ضضوافتلا مت ي˘ت˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
دقف تامولعملا بسسحو ثيح اهلجا

ضضعب ى˘ت˘ح بل˘ج˘ب ضشتو˘كلا د˘عو
ىل˘ع ةردا˘ق ا˘هار˘ي ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ءانبأا تيب لخاد ةسضافتنلا قيقحت
ل˘سصاو˘ت ةرادإلا نا ر˘كذ˘ي ،نا˘ب˘يز˘لا
ىلع ءاقبإلا لجا نم هيلع طغسضلا
فدرمو دعاسسمك ةلوزقوب يئانثلا

. ضسارحلل بردمك
صشامر ماصشه

نوكتسس يتلا ةزاجإلا ديدحت يف ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا تحجن
ريجانم عم جوجم نيدلا رسصن ماعلا ريدملا لسصاوت ثيح عافدلا روحم يف
ام وهو دقعلا ليسصافت ةفاك ىلع قافتلا متو يجارد نيدلا ضسمسش بعÓلا
،قيرفلا عم هدقاعت ميسسرت لجا نم مويلا ةحيبسص لحي بعÓلا لعجيسس
ىقبت نيا ةدايع نب نيسسح بعÓلا ليدب نع ثحبت لازت ل ةرادإلا نأا ركذي
ةليلم نيع نم دورمق ةروسص يف نيبعÓلا ضضعب نيب ةروسصحم ةقرولا

نيمويلا يف هقئاثو ىلع لوسصحلا رظتني» ينارمع ةيولوأا ىقبي يذلاو
ةيعمج عفادم ىتحو جربلا نم لاتقو يرانكلا نم يليÓبو «نيمداقلا
. نارمع نب فلسشلا

صشامر ماصشه

باب˘سش ةرادإا تح˘ج˘ن
تاعا˘سسلا ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب
نا˘م˘سض ي˘ف ةر˘ي˘خألا
ي˘ف ز˘ئا˘كر˘˘لا ضضع˘˘ب

اذ˘كو فو˘˘ع ةرو˘˘سص
روسسجلا ة˘ن˘يد˘م ن˘با

كلذب عفتريل بيتام
مهب ظف˘ت˘ح˘م˘لا دد˘ع
م˘سسو˘م˘لا داد˘ع˘ت ن˘˘م
ى˘˘˘لإا ي˘˘˘سضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

دعب ن˘ي˘ب˘عل ة˘سسم˘خ
ي˘˘حا˘˘م˘˘سس ن˘˘م ل˘˘˘ك
ةداقو ماطيب ىسسيعو
م˘ي˘سسر˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب
ضسراحلاو ةي˘م˘هار˘بو
تلمسش يتلا تابادتنلا ةيلمعل غرفتلاو ىمادقلا فلم قلغل كلذو لحكل
دادو عفادمو ياجن ضسراحلاو ضشوسشغمأا ةنتاب ةيدولوم يئانث نآلا دحل
بابسش نم مداقلا تاكرب ةماسسأا باسشلا ىلإا ةفاسضإلاب ديلو يزح كيرافوب

.فيدرلا ةزاجإا نمسض لجيج
ؤوفك بردم نامصضل ةلويصسلا نع ثحبي ةنيغز

نيحسشرم نيبردمل ةيتاذلا ريسسلا ديدع ةرادإلا تقلت هتاذ قايسسلا يف
يف لمأات ثيح ةطارعوب ديسشرو دودغز رينم مهنم ةينفلا ةسضراعلا ةدايقل
نابرلا ةيوه يف مسسحلا مث نمو ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ اهتسسارد
ضضعب لطعي دق ةيلاملا ةلويسسلا بايغ نأا ولو ةنيفسسلا ةدايقل ديدجلا
تاطلسسلا لخدت ىلع ةنيغز ضسيئرلا نهاري نيا ةقفسصلا ديسسجت ءيسشلا
هراهسشإا عم انمازت هتنحم يف هبناج ىلإا فوقولاو «باكلا» ذاقنإل ةيئلولا
ةماعلا ةيعمجلا يف رييسستلا د˘ي˘لا˘ق˘م كر˘تو با˘ح˘سسنلا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا حÓ˘سس
. يراجلا ربمتبسس02 موي ةبقترملا ةيداعلا

صشامر ماصشه

نينئادلا ةسضوافم يف عرسشيو ةطرو يف ىسسيع نب

ةركصسب داحتا
«نابيزلا» بيردت نم ةوطخ دعب ىلع ةرارغوب

فيطسس قافو ةرادإا عرسشت
تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سسارد ي˘˘˘˘ف
ةيادب نييلاح˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

يدا˘ف˘ت˘ل اذ˘هو مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م
عم تاعارسص يف لوخدلا
ثي˘ح تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل
ل˘˘˘ج ع˘˘˘م ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘سس
ةسشقانم لجا نم نيبعÓلا
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘˘م نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘ياد˘˘ب˘˘˘لاو
د˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت ثح˘ب لÓ˘˘خ
ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
اوبلاط نيذلا ةسشغ ءاقفر
نونيدي يتلا مهتاقحتسسمب

ة˘يؤور˘لا ح˘ي˘سضو˘˘ت˘˘بو ا˘˘ه˘˘ب
مهل حام˘سسلا د˘سصق Ó˘ي˘ل˘ق
ي˘ت˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘كت
. يوركلا مهراوسشم

نم بولطم ةصشغ
يرودلا يقÓمع

 يصسنوتلا
ةد˘ع نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةوقب ةبولطم ىقبت رسصانع
يذلا ةسشغ اهسسأار ىلعو
ي˘قÓ˘م˘ع ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘ي
ي˘˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘˘لا
ام وهو يجرتلاو يقيرفلا

اذ˘ه ه˘ل˘ي˘حر˘ب ل˘˘ج˘˘ع˘˘ي د˘˘ق
نم ةيفيا˘ط˘سسلا فو˘خ˘ت˘يو
ى˘˘لا ةرادإلا لو˘˘سصو مد˘˘ع
ةعومجم عم قافتا ةيسضرأا

ا˘م و˘˘هو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
يدانلا نع مهليحر لعجي

اذه قافولل ةريبك ةراسسخ
ىلا ةرادإلا تعراسس دقو
د˘˘سصق ةرازو˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م
ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل حا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلا
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘كلا
ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘مو ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسب
ميسسر˘تو هد˘ق˘ع ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
. يدانلا عم هءاقب
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ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش ضسي˘˘ئر ز˘˘ه˘˘ج
فل˘م يرا˘ط˘ي˘ق ةد˘كي˘كسس
ل˘جا ن˘م ي˘لا˘م˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا

ماعلا ريدملل موي˘لا ه˘ح˘ن˘م
كلذو ةد˘كي˘كسس ءا˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ل
تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘سسارد د˘˘سصق
مسسوم˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا
يلاولا ناو ةسصاخ لبقملا

ع˘م ضسما ه˘عا˘م˘ت˘˘جا ي˘˘فو
د˘˘كا يدا˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ذا˘ق˘نإل ه˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ةقÓطنلا ةمهم ليهسستو
Ó˘ب» ءا˘˘ن˘˘بأا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نور˘˘˘سصي «دود˘˘˘˘ح
نا ر˘كذ˘ي ،رو˘مألا ط˘˘ب˘˘سض
تدكا كارطانو˘سس ة˘كر˘سش
في˘ف˘ط م˘عد م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘ع
ل˘ه˘سست ى˘ت˘ح «كي˘مو˘سص»
. قيرفلا ريسس ةيلمع نم

عورصشلا بلطي يلاولا
صصئاقنلا عفر يف

فرط نم ةلجصسملا
بعلم يف ةنجللا

توأا02
بلا˘ط ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

لوؤو˘سسم ةد˘كي˘كسس ي˘˘لاو
ةرورسضب توا02 بعلم
زجاوحلا عفر يف عورسشلا
نم ةبيبسشلا عنمت دق يتلا
ةدكيكسس ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا

اهنمث يتلا ةوطخلا يهو
نوك نم مغرلاب راسصنألا

ةيناكمإا ىلا قرطت دحا ل
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘سضرألا د˘يد˘ج˘˘ت
ىلع ارطخ لكسشت تحسضأا
ءا˘ق˘فر نا ا˘م˘ب ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
اوكتسشا نيسسوحلب د˘ئا˘ق˘لا

م˘سسو˘˘م˘˘لا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةرادإلا نا ركذي يسضاملا

ليسصحت نم ءاهتنلا دعبو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس تا˘نا˘عإلا

مهتاقحتسسم نينئادلا حنم
نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ع˘˘م
. قيرفلل لسضفا وتاكريم
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ر˘سصن ق˘ير˘ف ةرادإا د˘جاو˘˘ت˘˘ت
ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ياد ن˘˘ي˘˘سسح
بب˘˘سسب ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
يدا˘ن˘لا را˘سصنأا ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
.ىرخأا ةهج نم ليحرلاب
ةد˘يد˘ج ءا˘م˘سسأا نأا ا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘م
اميسسل يلا˘ح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
يف ةياغ˘ل˘ل اد˘ي˘ج ءادأا او˘مد˘ق
لعج ام ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

ى˘˘ع˘˘سست قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘˘ع
ا˘ي˘ل˘خاد م˘˘ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةرادإا نو˘˘كت˘˘سسو.ايجراخو
ثلاث ل ن˘ي˘ل˘ح ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا
،ةمداقلا تاعاسسلا يف امهل
نيبعÓلا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا لوألا
م˘ه˘ف˘˘يز˘˘ن ف˘˘قوو با˘˘ب˘˘سشلا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ةاو˘˘˘ن او˘˘˘نو˘˘˘كي˘˘˘ل
حا˘˘˘م˘˘˘سسلا وأا Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم

ددج نيبعل بلجو مهليحرب
ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق
و˘ح˘ن ه˘تدا˘ي˘قو يدا˘ن˘˘لا ى˘˘لإا

.جيوتتلا ةسصنم
رسصن قيرف ةرادإا تحمسسو
د˘يد˘ع ل˘ي˘حر˘ب ياد ن˘ي˘سسح
تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘م˘˘˘سسألا
ي˘˘فو ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

يو˘˘ت˘˘˘سشلا و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م و˘هو ،ة˘سصا˘خ ي˘سضا˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا قا˘˘˘سشع ل˘˘˘ع˘˘˘ج
نولأا˘سسي ر˘م˘حألاو ر˘ف˘سصألا

ي˘سضا˘ير˘لا عور˘سشم˘˘لا ن˘˘ع
ةرادإلا ى˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سست يذ˘˘˘˘˘˘لا
.عقاولا ضضرأا ىلع هعسضول
نأا ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو

ن˘يز يرو˘ح˘م˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ديعلا هليمزو ديعلب نيدلا

ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘سسو ي˘˘˘جاو
ى˘˘ل˘˘ع ناد˘˘جاو˘˘ت˘˘ي با˘˘سشلا

اهزربأا ةيدنألا ديدع رادار
يذلاو يسسنوتلا ي˘ق˘ير˘فإلا
ةدايع نب عم ارخؤوم دقاعت
.داجمألا ةداعتسسل ىعسسيو
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ىلع ةبقلا دئار قيرف راسصنأا دجاوتي
ريسضحتلا فقوت دعب نخاسس حيفسص
ضضعب لوخد لظ يف ،ديدجلا مسسوملل
هب موقي يذلا لمعلا ريسسكتل فارطألا
راسصنأا رب˘عو.يدانلا ضسيئر نا˘ب˘ع˘سش
ضضعب فرسصت نم مهطخسس نع دئارلا
ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘بو˘ح˘سسم˘˘لا فار˘˘طألا

لمعت اهنأا لإا ناولألا بح يعدت يتلاو
ام وهو ،ةسصاخلا اهحلاسصم لجا نم
بلج نع فقوتي يدانلا ضسيئر لعج
يحنتلا هنم اوب˘ل˘ط ا˘مد˘ع˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةنتاب نم لامعأا لجرل لاجملا حسسفو
نابعسش لعج ام وهو يدانلا ةسسائرل
بادتنلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا رر˘ق˘ي
تناك يتلا ءامسسألا نم ريثكلا عسضيل
ضضعبلا نأا امك دئارلا نم ةفدهتسسم
عجارتلا لبق يئدبم قافتا كلمي ناك
.ىرخأا قرفل عيقوتلاو

 ةيلوؤوصسملا ةصضراعملا اولمح
رسضخألا نينوللا قاسشع تكسسي ملو
ضضع˘˘ب ه˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘م ن˘˘ع ضضي˘˘˘بألاو
ثيح ،دئارلل اهبح يعدت يتلا ءامسسألا

فلتخ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا م˘هو˘ل˘م˘ح
قيرفلا رابخأا لقنب ةسصاخلا تاحفسصلا

زيمم وتاكريمب ماق دئارلا ناو اميسسل
نيوكت ىلع ارداق ناكو ةعاسسلا دحل
يتلا ءامسسألا لظ يف يسسفانت قيرف
ة˘بر˘سضلا نأا لإا ،ةر˘كف˘م˘˘لا ي˘˘ف تنا˘˘ك
نو˘م˘سسي ن˘م˘م ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج ة˘سضرا˘ع˘م˘لا م˘ه˘سسف˘˘نأا
م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘سصتاو اذ˘ه.فقوتي
ةدو˘ع˘لا م˘ه˘ن˘م او˘ب˘ل˘طو ة˘ب˘ق˘لا ةرادإا˘˘ب
ق˘ير˘ف ن˘يو˘كت˘ل ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
ة˘ط˘ق˘ن˘ل ةدو˘ع˘˘لا يدا˘˘ف˘˘تو ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت
.رفسصلا

ب.م.يرصسيإا

 دئارلل لسصحي ام ةسضراعملا نولّمحيو نخاسس حيفسص ىلع راسصنألا
دعب اهلمع فنأاتصست مل ةبقلا دئارةرادإا

ديمعلا يف ةديدج ةبرجت سضوخل سسمحتم ةحاسس نب

 رئازجلا ةيدولوم
يدانلا اهنم يناعي يتلا زكارملا معد ىلع رصصت ةرادإ’ا

دا˘ج˘يإا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا لوا˘ح˘ت
ةفيلخ نب مسضب اهل حمسست يتلا ةغيسصلا
دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو ر˘˘ها˘˘ط˘˘˘لا
يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ن˘م «مو˘ي˘لا مÓ˘سسلا» تم˘ل˘˘عو.يراجلا

دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا نأا ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا ا˘˘˘هردا˘˘˘سصم
ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف تل˘سشف ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
ةرادإا عم ىلوألا ةلواحملا يف ةقفسصلاب
ترر˘ق ،ي˘سشطز ن˘سسح ةدا˘ي˘ق˘ب «كا˘ب˘˘لا»
لÓخ نم يناث يلام ضضرع ميدقت ىلوألا

وداراب ةرادإا عانقإل ةيلاملا ةميقلا عفر

اراعم بعل يذلا بعÓلا نع يلختلاب
با˘ح˘سصأا ع˘م ي˘سضق˘ن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف
.دوسسألاو رمحألا نينوللا

وداراب يان ةرادإا قلغت مل ،رخآا بناج نم
لإا ،ةمسصاعلا داحتا قيرف هجو يف بابلا
ل˘با˘ق˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا تطر˘ت˘سشا ا˘ه˘نأا

طسسو نع يلختلا لجا نم نيعم يدام
لسضفأا نيب نم دعي تاب يذلاو اهناديم
نم هنا امك ،هزكرم يف ةلوطبلا يبعل
.داحتلا يف ةيسساسسألا زئاكرلا
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نم ةيادب دادزولب بابسش قيرف ىرجأا
ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طألا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

تاسصوحفلا ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ة˘يرادإلاو
لجا نم «انوروك» ضسوريفب ةسصاخلا
لبق بعل لك ةحسص ىلع فوقولا
فسشكو.يدجلا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف عور˘سشلا
ضصخ تاحيرسصت يف ضسمأا امود كنارف
بردملا ،قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا اهب
رمحألا نينو˘ل˘لا با˘ح˘سصأل ي˘سسنر˘ف˘لا

ىر˘˘˘˘جأا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا نأا ضضي˘˘˘˘˘بألاو
ةرسشابم اولخدي نأا ىلع تاسصوحفلا
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل قد˘ن˘ف˘لا ى˘˘لإا
دعب اميف عرسشيل عوبسسأا ةدمل نيبعÓلا
امك.ديدجلا مسسوملل يدجلا لمعلا يف
مسسوم˘ل˘ل تار˘ي˘سضح˘ت˘لا نأا ا˘مود دد˘سش
بن˘ج˘لا˘ب ة˘سصا˘خ نو˘كت ن˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
عيم˘ج ل˘م˘سشت˘سس ا˘م˘نإاو ط˘ق˘ف ي˘ند˘ب˘لا

ةيجولو˘كي˘سسب˘لاو ة˘ي˘سسف˘ن˘لا بناو˘ج˘لا
رئازجلا لطب نوكيل ةيندبلاو ةينفلاو
اميفو ،ديدجلا مسسوملا ةقÓطنل ازهاج
د˘كأا ير˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ضصبر˘˘ت˘˘لا ضصخ˘˘ي
هنأا قباسسلا لئابقلا ةبيبسش قيرف بردم
،جرا˘خ˘لا˘ب ضصبر˘ت ءار˘جإا ل˘سضف˘ي نا˘˘ك
دودح˘لاو يو˘ج˘لا لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘غ ن˘كل
برقألا رئاز˘ج˘لا ي˘ف ضصبر˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي

.يحسصلا لوكوتربلا مارتحا متي نأا ىلع
ةرادإا نم امود بلط ،رخآا بناج نم
ةيذغتلا يف ةيئاسصخأا عم دقاعتلا يدانلا
جمانرب ضصخي اميف نيبعÓلا ةدعاسسمل
تاريسضحتلا ةرتف ناو اميسسل ،لكألا
رهسشأا6 ماد فقوت دعب ةيفاك نوكت نل
زي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نا ا˘ح˘سضو˘م
.بناوجلا لك نم هيبعل

ب.م.يرصسيإا
sport@essalamonline.com

يرئازجلا بعÓلا ةحاسس نب لÓب تاب
ادج ابيرق يسسنوتلا يجرتلا يدان يف
ضضوخو ،ةينطولا ةلوطبلل ةدوعلا نم
ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘بر˘˘ج˘˘ت
بعل ة˘حا˘سس ن˘ب د˘جاو˘ت˘˘يو.رئازجلا
رادار ى˘ل˘ع ق˘با˘سسلا تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد
ديمعلا ةرادإا لعج ام رئازجلا ةيدولوم
نم اهتريظن عم تاسضوافم يف لخدت
˘مو˘ج˘ه م˘عدو بعÓ˘لا م˘˘سضل ،ضسنو˘˘ت
ة˘عا˘ن˘سص ى˘ل˘ع ردا˘ق بعÓ˘ب ق˘ير˘ف˘˘لا
ضشاقن يئانثلا ليحر ةفÓخو ،قرافلا

.نارهو ةيدولوم ىلإا ةجراردو
ة˘ق˘ف˘سصلا نأا ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو
لازي ل بعÓلا نأا امب ةدقعم ىقبت
نم3202 ةياغ ىلإا هقيرف عم اطبترم
ديدع رادار ىلع دجاوتي هنأا امك ةهج
،هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا ،ةيدنألا
دب˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م نأا لإا
ةرادإلا ضسلجم ضسيئر ضساملأا رسصانلا
اميسسل ،ةقفسصلا مسسحل برقألا دعي

ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ل˘سضف˘ي بعÓ˘˘لا ناو
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
مسسحت نأا رظتنملا نمو اذه.ديدجلا
يف ةقف˘سصلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا
ناو اميسسل ،ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا
قيرف ءانب ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع د˘ي˘م˘ع˘لا ةرادإا
ةيوؤو˘م˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل يو˘ق ي˘سسفا˘ن˘ت
.ةقيرط نسسحأاب

 ديمعلل ةزيمم ةقفصص
لولحلا ديدع زيغن حنمتو

نم دعي ةحاسس نب نأا نانثا فلتخي ل
ةلوطبلا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا ن˘ي˘ب
هلعج ام نيتي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘سسلا ي˘ف
ي˘جر˘ت˘لا˘ب لا˘˘حر˘˘لا ط˘˘ح˘˘يو ردا˘˘غ˘˘ي
ه˘تدو˘ع نأا لإا ،ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
ةوق نم ديزت ةينطولا ةلوطبلا ىلإا

بردملا حن˘م˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
موجهلا يف لولحلا ديدع زيغن ليبن
.ناديملا طسسوو
فارتحلا رايتخا لبق ةحاسس نب ناكو
ةيدنألا ديدع رادار ىلع ضسنوت يف
يف همدق يذلا ريبكلا مسسوملا دعب
ةركفم يف دجاوتي هنا امك ،تنانجات

دقاعتلا يف بغرت يتلا قرفلا ديدع
برقألا رئازجلا ةيدولوم نا مغر هعم
.ةقفسصلا مسسحل

ب.م.يرصسيإا

«يليعامسسإلا عم تاسضوافم يف يدادع» :ديبع لسصيف

 لئابقلا ةبيبصش
يناثلل رصضحيو لوأ’ا هصصبرت يهني يرانكلا

ةبيبسش قيرف بعل يدادع قيفوت تاب
لمح نم ىندأا وأا نيسسوق باق لئابقلا
يرسصملا ي˘ل˘ي˘عا˘م˘سسلا ق˘ير˘ف ناو˘لأا
.يراجلا وتاكريملا نم ةيادب
نأا ةيرسصم ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ن˘م تلا˘سصتا تق˘ل˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشلا ةرادإا
بعل ضصوسصخب ةيرسصملا اهتريظن
لسشف يذلا قباسسلا ياد نيسسح رسصن
برد˘م˘لا ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي عا˘ن˘قإا ي˘ف
.«يرانكلا»ـل يسسنوتلا

لا˘م˘عأا ر˘يد˘م د˘ي˘ب˘ع ل˘˘سصي˘˘ف لا˘˘قو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ل بعÓ˘˘˘˘لا
ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب أاد˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسإلا»:
ةرادإاو بعÓ˘˘˘لا ع˘˘˘م تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م
ةيرسصملا ةرادإلا نأا دكأاو ،ةبيبسشلا

ة˘ياد˘ب ع˘م رو˘˘مألا م˘˘سسح˘˘ل ى˘˘ع˘˘سست
.«ديدجلا يوركلا مسسوملا

ةرادإا ضسلجم ررق ام دعب اذه ءاجو
نع ءانغتسسلا ،لئابقلا ةبيبسش يدان

ةرتف لÓخ  ،يدادع قيفوت تامدخ
ببسسب ةيراجلا ةيفيسصلا تلاقتنلا

ن˘˘˘ما˘˘˘ي برد˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘قا مد˘˘˘˘ع
كلذكو ،ةينفلا امهتÓهؤومب ينافلزلا
ةسسايسس دا˘م˘ت˘عا يدا˘ن˘لا رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب
ضصي˘ل˘ق˘ت˘ل با˘ب˘سشلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘علا
.يدانلا تاقفن
ةليكسشت يف يدادع دجاوت لطي ملو
وهف ،د˘حاو م˘سسو˘م˘ل ىو˘سس يرا˘ن˘كلا
نم امداق9102 فيسص لقتنا يذلا
د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ،ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا يدا˘ن

مل قيرفلا عم هدودرم نكل ،نيمسسومل
برد˘م˘لا ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا با˘˘ج˘˘عا ل˘˘ن˘˘ي
نع يل˘خ˘ت˘لا ل˘سضف يذ˘لا ،ي˘سسنو˘ت˘لا

.ديدجلا مسسوملا يف هتامدخ
ةرادإا تف˘˘˘سشك ر˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘فو
قÓ˘˘ط˘˘نا د˘˘عو˘˘˘م ن˘˘˘ع «يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا»
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘سصبر˘˘˘ت
يذلا ،ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا
ةنيدمب لبقملا ءاعبرألا موي نوكيسس
نع راتسسلا لدسسأا ا˘مد˘ع˘ب ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ةدمل ةياجبب ىرج يذلا لوألا هسصبرت
نوبعÓلا لسصحيسس اميف .نيعوبسسأا

لبق مايأا ةثÓث ةدمل ةحار ةرتف ىلع
.مناغتسسم ةنيدم ىلإا قÓطنلا

جاحلب اصضر
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حيرلا بهم يف يدانلا عورصشم

 بابسشلا نيبعÓلا نم ديزم عييسضتل هجتت ةيرسصنلا

«ءارفسصل»ـل ابردم لÓهوب ديري بياعلا

 دادزولب بابصش
 رئازجلاب صصبرتلا ءارجإا وحن

لخدتو «انوروك» تاسصوحف يرجت «ةبيقعلا»
ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا يف عورسشلا لبق قدنفلا

 ةمصصاعلا دا–إا

 ةفيلخ نب ـل مدقŸا سضرعلا ةميق عفرت «ةراطسسوسس»

 صشارحلا داحتا
يناميلصس دمحأا ديصس ـل افلخ

دا˘ح˘تا ضسي˘ئر بيا˘ع˘لا د˘م˘ح˘م ل˘سصاو˘ي
مغر قيرفلا ضسأار ىلع لمعلا ،ضشارحلا

بحسس ىلع ني˘م˘ها˘سسم˘لا ضضع˘ب ل˘م˘ع
رييسستل راوتكيريد ني˘ي˘ع˘تو ه˘ن˘م ة˘ق˘ث˘لا
نم انملعو.ديدجلا مسسوملا يف يدانلا

تي˘ب ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ا˘نردا˘سصم
بردم نع ثحبي بياعلا نأا ضشارحلا

مسسوم˘لا ي˘ف «ءار˘ف˘سصلا» ةدا˘ي˘ق˘ل د˘يد˘ج
يناميلسس دم˘حا د˘ي˘سس ـل ا˘ف˘ل˘خ ،د˘يد˘ج˘لا
هلعجو يدانلل ءيسش يأا مدقي مل يذلا
لو˘˘لو بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘يذ ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي

مسسق ميحجل يدانلا طقسسل «انوروك»
ضسيئر نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.ةاوهلا
ةمدقتم تاسضوافم يف دجاوتي ضشارحلا

داحتا بيردت لجأا نم لÓهوب لامك عم
دجاوتيو .ديدجلا مسسوملا يف ضشارحلا

دسسحي ل ةي˘ع˘سضو ي˘ف بيا˘ع˘لا د˘م˘ح˘م
دقع نومهاسسم˘لا لوا˘ح˘ي ثي˘ح ا˘ه˘ي˘ل˘ع
هنأا لإا ،هنم ةقثلا بحسسو ةماعلا ةيعمجلا
نيبعÓب قيرفلا ميعدتل لمعلا لسصاوي
.ديدج بردمو
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ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘هألا ةرادإا تق˘˘˘˘˘˘فاو
ح˘˘ير˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا
بعÓ˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
لÓ˘˘خ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
اميسسل ،ي˘لا˘ح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ن˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب بعÓ˘˘˘˘لا نأاو
امدعب ةليوط ةرتفل نيدايملا

ةيدوعسسلا ىلإا ةدوعلا ضضفر
.ةيسضاملا مايألا يف

ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو
نأا ةيدوعسس ةيفحسص رداسصم
تددح يدوعسسلا يلهألا ةرادإا
ـب يجرتلل قباسسلا مجنلا ةميق
،هنع يلختلل وروأا نييÓم4
نأا ردا˘سصم˘لا ضسف˘˘ن تفا˘˘سضأاو
ديرت يدو˘ع˘سسلا ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا
ايئا˘ه˘ن بعÓ˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا

،ةرا˘˘عإا ل˘˘كسش ى˘˘ل˘˘˘ع ضسي˘˘˘لو
نارهو ةيدولوم جيرخ كلميو
ى˘ق˘ب˘ي ضضور˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هألا ضضر˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘هزر˘˘˘˘˘بأا
يسسنوتلا يجر˘ت˘لاو ير˘سصم˘لا
يدوعسسلا يدانلا ةرادإا نأا لإا
ل˘با˘ق˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا د˘ير˘ت
ةر˘ج˘ح ل˘كسشي ا˘م و˘هو يدا˘˘م
يتلا ةيدنألا قيرط يف ةرثع
.ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا ديرت

ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘نأا د˘˘جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ىلع نارهو ةنيدم نبا بقارت

ةرقنأا ،ينابسسلا لايرايف رارغ
ناذ˘˘ل˘˘لا ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ترو˘˘˘ب˘˘˘سس
حا˘ن˘ج˘˘لا م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘سصي
 .رسضخلل رئاطلا

داع يليÓب :ريبوصش
ةبوقعلا دعب ةوقب

 رادتقاب هتمزأا زواجتو
ضسراحلا ريبوسش دمحأا داسشأا

ق˘˘با˘˘سسلا ير˘˘سصم˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
تاردقب ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘مÓ˘عإلاو

هنأا اح˘سضو˘م ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي
ة˘بو˘ق˘ع˘لا م˘غر يد˘ح˘ت˘لا ع˘˘فر
ر˘ي˘بو˘سش ح˘سضوأاو ،ةو˘ق˘ب دا˘عو
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
فإا تروبسس نوأا ربع» يعاذإا
برا˘ح˘˘م» ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص لو˘˘ح «مإا
ف˘سسو˘˘ي»: Ó˘˘ئا˘˘ق «ءار˘˘ح˘˘سصلا
د˘ع˘ب ز˘ي˘م˘˘ت˘˘م بعل ى˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب

ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل فا˘ق˘يإلا ة˘بو˘ق˘ع
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا أا˘ب˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا

دوعيل اركبم ةيوركلا هتريسسم
نم حبسصأاو لبق يذ نم ىوقأا
ءاوسسو ةقرافألا نيبعÓلا مهأا
لمت˘كت م˘ل وأا ي˘ل˘هأÓ˘ل ل˘ق˘ت˘نا

نع ثدحتن نأا دبÓف ةقفسصلا
اهزواجت يتلا ةقباسسلا هتمزأا
نبا نأا ركذلاب ريدجلا.«رادتقاب
لق˘ت˘نا د˘ق نا˘ك نار˘هو ة˘ن˘يد˘م
م˘سسو˘م˘لا «ي˘قار˘لا» فو˘ف˘˘سصل
ي˘جر˘ت˘لا ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘سضا˘م˘لا
ةرسشاب˘م ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘لا

م˘مأا ضسأا˘˘كب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا بق˘˘ع
«ر˘˘سضخ˘˘لا» ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت ثي˘ح ،ر˘˘سصم˘˘ب

ايقيرفإا يف بعل نسسحأا ةزئاج
يذلا زيم˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا د˘ع˘ب
.ةيقيرفإلا ةلوطبلا يف همدق

ب.م.يرصسيإا

برتقي رصضخلا حانج
 غيلرميربلا نم اريثك

برقألا لاتسسيرك
 ةمحر نب ةقفسص مسسحل

ةمحر نب ديعسس نأا ودبي
بعلو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب

ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘ل ة˘نا˘كم ن˘م˘˘سض
زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا

امدعب ،يراجلا مسسوملا لÓخ
ضسلا˘ب لا˘ت˘سسير˘ك يدا˘ن رر˘˘ق
ردقملا يئازجلا طرسشلا عفد
تفسشك.وروأا نوي˘ل˘م52ـب
نأا ةيزيلجنا ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت
«ضسلا˘ب لا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك» يدا˘˘ن

يرئازجلا حانجلا ةقفسص مسسح
دكأا امدعب ،دروفت˘ن˘ير˘ب م˘ج˘نو
نويلم52 عفدل دعتسسم هنا
د˘˘حأا ف˘˘ط˘˘خ ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م وروأا
بيسشنيبماسشلا يبعل لسضفأا
م˘ج˘ن ل˘خدو.مسسوم˘لا اذ˘ه˘ل
عارسص يف ينطولا بختنملا
غيلرميربلا يف ةيدنأا ةدع نيب
يدا˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م
Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأاو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘˘سشت
يتلا ماه تسسو ىلإا ةفاسضإلاب
عم دقاعتلا يف اهتبغر تدبأا
مسسوملا اذه يرئازجلا يلودلا

يذلا ريبكلا ىوتسسملا بقع
.ه˘ق˘ير˘ف ع˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا هر˘˘ه˘˘ظأا

ة˘˘يد˘˘نألا هذ˘˘ه ضسكع ى˘˘ل˘˘عو
لا˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ةرادإا تر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
ميدقتل بسسانملا تقولا ضسÓب

ةق˘فاو˘م ي˘ق˘ل يذ˘لا ا˘ه˘سضر˘ع
،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ن˘م ا˘ه˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ةسسفانم˘لا را˘ن كلذ˘ب ئ˘ف˘ط˘ي˘ل
ى˘ل˘ع ىر˘˘خألا ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘ي˘˘ب
زو˘ف˘يو ،ءار˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م
 .كسش نود ةحجان ةقفسصب

جاحلب اصضر

 «1 غيللا» نم3 ةلوجلا تايرابم نمصض

 ةداعلا ريغ ىلع سصنلا جراخ لاطعو ةداعسسلا عناسص روليد

   بقاري يرسصملا يلهألاو يليÓب حيرسستل وروأا نييÓم4 طرتسشت «يقارلا» ةرادإا
 زاتمملا يكرتلا يرودلا نمصض ءاقل لوأا يف                         ايئاهن هنم صصلختلا نوديري يدوعصسلا يدانلا وريصسم

دريو نيمث زوفل «موب ميسسلا» دوقي يلوغيف
 هيدقتنم ىلع

يارسس ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس ددرتي مل
لوأا هقيرف حنم يف مهاسس نأا دعب هيدقتنم ىلع درلا يف يكرتلا
عوبسسألا نمسض باتنيع يزاغ مامأا ديدجلا مسسوملا يف زوف
ميسسلا» زوفب تهتنا يتلاو زاتمملا يكرتلا يرودلا نم لوألا
.فده لباقم ةيثÓثب «موب

حنم نيح ةلباقملا يف ايسساسسأا قباسسلا ايسسنلاف مجن لخدو
مدقيو دوعيل ءازج ةلكر ىلع هلسصحت دعب اركبم هقيرفل مدقتلا
يذلا يبمولوكلا يلودلا واكلاف هليمزل ثلاثلا فدهلا ةريرمت
لوأا ىلع مسصبلا ةسصرف «وسسوسس» توفو ،كابسشلا يف اهنكسسأا
دعب نيتيقيقح نيتسصرفل هع˘ي˘ي˘سضت د˘ع˘ب م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ه˘فاد˘هأا
دعب هيدقتنم ىلع ةوقب «براحملا» كلذب دريل ،ضسراحلاب هدارفنا
يف ةريبكلا هتيمهأا ادكؤوم هقيرفل يموجهلا كرحملا ناك نأا
مجنلا ءادأاب ةيكرتلا فحسصلا تداسشأا امك ،ميريت حتاف ةليكسشت
.يارسس ةطلغ يف ةيسساسسأا ةعطق حبسصأا يذلا يرئازجلا

ةرداغم باتعأا ىلع ناك اماع03 بحاسص نأا مولعملا نمو
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ه˘ت˘ع˘سضو نأا د˘ع˘ب ي˘كر˘ت˘لا يدا˘ن˘لا
ةمزألا ةيفلخ ىلع مهنم ضصلختلا يف بغرت يتلا نيبعÓلا
كسسمت دعب ةريخألا هذه عجارت لبق ،يدانلا اهب رمي يتلا ةيلاملا
 .يرئازجلا همجن ءاقبب يكرتلا ينقتلا
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 مصسوملا اذه ةيئانثلا دصصحي رصضخل مجاهم

 نانويلا سسأاكب جوتي ينادوسس
هقيرف ةقفر ،يرئازجلا يلودلا ينادوسس يبرعلا لÓه جوت

ةارابم˘ب هزو˘ف د˘ع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل نا˘نو˘ي˘لا ضسأا˘كب ضسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا
تبسسلا ضسمأا لوأا باغ.0 ‐1 ةجيتنب انيثأا كيأا ىلع يئاهنلا
ىفتكاو ضسوكايبملوا هقيرف ةليكسشت نع يرئازجلا مجاهملا
عنمي مل كلذ نكل ،ءلدبلا ةكد نم ةيئاهنلا ةارابملا ةعباتمب
مقر دعي يذلا نانويلا ضسأاكب جيوتتلاو زوفلا نم ضسوكايبملوأا

اوققح دق ءارحسصلا براحم ءاقفر نوكي اذهبو .هخيرات يف82
بقل دسصح نأا قيرفلل قبسس نأا دعب مسسوملا اذه يناثلا بقللا
ببسسب ةارابملا هذه يف اماع23 بحاسص كراسشي ملو.يرودلا
يرفيف يف ةب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإلا
همسسوم يهنت ةيحارج ةيلمع ءارجإا ىلع اهدعب هربجتل ،يسضاملا
يدان ع˘م ط˘ب˘تر˘ي ر˘سضخ˘لا م˘جا˘ه˘م نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل.ناوألا ل˘ب˘ق
.1202 فيسص يف هتدم يهتنت دقعب ضسوكايبملوا

جاحلب اصضر
رخؤوي ءارحصصلا براحم دقع يف يئازجلا طرصشلا

 يلوبان نم هجورخ
 يزيلجنإلا يرودلا وحن مÓغل اديدج اقيرط حتفي زيدنيم

يرودلا ىلإا لاقتنلا وحن يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف هجتي
لامعألا ليكو لسضفب نوتبماه رفليو يدان ةباوب نم يزيلجنإلا

ريخألا ليحر ةيلمع ليهسست ىلع لمعي يذلا زيدنيم يخروخ
نأا ،ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تلاقو.يلاطيإلا يلوبان فوفسص نم
ىلإا يرئازجلا يلودلا لاقتنا ةيلم˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل ى˘ع˘سسي ز˘يد˘ن˘ي˘م
هعمجت يتلا ةديجلا ةقÓعلا Óغتسسم يزيلجنإلا قيرفلا فوفسص
ضسمأا لخد ريخألا نإاف ردسصملا تاذ بسسحو ،قيرفلا يلوؤوسسمب
ةميق ضضيفخت نع ثدحتلل ةيلاطيإلا ةرادإلا عم عامتجا يف
نويلم53ـب ردقت يتلاو يرئازجلا دقع يف يئازجلا طرسشلا
.رسسيألا ريهظلا ليحر ليهسست لجأا نم وروأا نويلم02 ىلإا وروأا

ةيسضاملا عيباسسألا يف اهتبغر تدبأا دق يبونوتربلا ةرادإا تناكو
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘ه˘ع˘فاد˘م تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ع˘سس ن˘ع
ةيدنألا مظع˘م ل˘ع˘ج بعÓ˘لا ءÓ˘غ ن˘كل ،ة˘يرا˘ج˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا
،ةهجولا رييغ˘تو ،ا˘هرار˘ق ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا ى˘لإا ه˘م˘سض ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا

ضصقن نم يناعيو ،ةريطخ ةباسصإا نم دئاع بعÓلا نأاو ةسصاخ
.ةسسفانملا

جاحلب اصضر
ينابصسإ’ا يرودلا يف هقيرب ديعتصسي رصضخلا مجن

سسيفلا ةبقع يطختل سسيتيب دوقي يدنام
لاير هقيرف زوف يف يرئازجلا يلودلا يدنام ىسسيع كراسش

راطإا يف ،0 ـ1 ةجيتنب ضسيفلأا وفيتروبيد هريظن ىلع ضسيتيب
عا˘فد ةر˘خ˘سص ل˘˘خدو.ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘˘لا
ليونام بردملل ةي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نابأا ،ةارابملا ةيادب ذنم ءاقللا تايرجم عيمج يف كراسشو ينيرغيلب
هتÓخدت لÓخ نم ديدجلا مسسوملل ديجلا هريسضحت نع اهلÓخ نم
نسسحأا نيب نم رسضخلا مجن ناكو.تارملا نم ديدعلا يف ةحجانلا
دكؤويل ،2.7 مييقت ىلع لسصحت نيأا ةهجاوملا هذه يف نيبعÓلا
بغري ناك يذلا ضسيتيب عم ةديدج ةرماغم ةيادبل زهاج هنا عيمجلل
.يراجلا وتاكريملا لÓخ هتامدخ ىلع لزانتلا يف

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com

 مصسوŸا اذهل هفادهأا Êاث ىلع عقو

    «يسضاملب» ـل ةيوق ةلاسسرب ثعبيو قلأاتلا لسصاوي وطي نب

طقف ةقيقد نيرصشع ‘ كراصش

  «رسضÿا» سصبرت عييسضتل هجتيو ةباسصإل سضرعتي ةلبقلب

و˘ط˘ي ن˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م فا˘˘سضأا
يدان مجاهم يرئازجلا بعÓلا
هد˘ي˘سصر˘ل ا˘ي˘نا˘ث ا˘˘فد˘˘ه ةر˘˘كو˘˘لا
ةهجاوملا ةبسسان˘م˘ب ي˘سصخ˘سشلا
مأا فيسضلاب هقيرف تعمج يتلا

نم ةثلاث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف لÓ˘سص
ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن يرود تا˘سسفا˘˘ن˘˘م
با˘ح˘سصأا زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘˘لاو
.نيفيظن نيفده عقاوب ضضرألا

ق˘با˘سسلا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘سصاو˘يو
يف ي˘تارا˘مإلا ةر˘ي˘ج˘ف˘لا يدا˘ن˘ل
ع˘قو نأا د˘ع˘ب ه˘ت˘ياو˘ه ة˘سسرا˘م˘م

نم هقيرف˘ل مد˘ق˘ت˘لا فد˘ه ى˘ل˘ع
كابسش ا˘ه˘ن˘كسسأا ة˘ت˘با˘ث ة˘ف˘لا˘خ˘م
هديسصر عفريل «يادين» ضسراحلا
ثÓ˘˘ث رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ل

م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ن˘ع تلو˘ج
قبسسألا بعÓلا ثعبيل ،ديدجلا
ـل ةيوق ةلاسسرب فيطسس قافول

ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
فوف˘سصب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ه˘ت˘يز˘ها˘ج
ةوعد راظتناو ينطولا بختنملا
يريسضحتلا ضصبرتلاب قاحتلÓل
ربوتكأا رهسش ررقملا «رسضخلا»ـل

ريبكلا قلأات˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ىرخأل ةارابم نم همدقي يذلا

ةنيدم ن˘بإا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
ق˘ح˘ت˘لا د˘ق نا˘˘ك ة˘˘يد˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا
مسسوملا ةركولا يدان فوفسصب
ةريجفلا قيرف نم امداق يسضاملا
21 ىلع عقو ثيح ،يتارامإلا

32 يف ه˘ت˘كرا˘سشم لÓ˘خ ا˘فد˘ه
ي˘ف ه˘ل م˘سسو˘م لوأا ي˘ف ةارا˘˘ب˘˘م
قيرف ناولأاب رطق موجن يرود
 .ةركولا
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م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘˘نأا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
يدا˘˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

دعب ءانث˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م
مامأا اهبعل يتلا ةريبكلا ةارابملا
تاءا˘ق˘ل ن˘م˘˘سض ضسي˘˘ن ف˘˘ي˘˘سضلا
يرود˘لا ن˘م ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ةيثÓثب يرئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ءا˘ق˘فر
.ديحو فده لباقم

«بيكي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ترا˘سشأاو
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا رود˘ل˘ل ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ةدايق يف ويسسكا˘جأا ج˘ير˘خ ه˘ب˘ع˘ل
ثيح ،راسصتنلا قيقح˘ت˘ل ه˘ق˘ير˘ف

رمع لاوط زيمملا هئادأاب تداسشأا
ع˘نا˘سص»ـب ه˘ت˘ف˘سصو ثي˘ح ءا˘ق˘ل˘لا
يف نيتريرمت هحنم دعب «ةداعسسلا
ة˘مÓ˘ع ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي˘ل ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

م˘ل ل˘با˘ق˘م˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف ،7/01
حا˘ن˘ج˘لا لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ر˘ه˘ظ˘˘ي
ضسين م˘ج˘نو «ر˘سضخ˘لا»ـل ر˘ئا˘ط˘لا
ناك نأا دع˘ب دو˘ه˘ع˘م˘لا هاو˘ت˘سسم˘ب

لوأا يف ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ه˘سسف˘ن˘ل Ó˘ظ
هلعج ام مسسوملا اذه هل ةكراسشم
تادا˘ق˘ت˘نلا ن˘م Ó˘˘باو ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
ربتعأا يذلاو تهابلا ءادألا ببسسب

لان نيأا ةارابملا يف بعل أاوسسأاك

هتيلعاف بايغ دعب3/01 ةمÓع
قو˘ف˘ت˘ل ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ا˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه
ةدع يف هيلع مسصخلا يمجاهم
ةباسصإلا نم دئاعلا وهو تابسسانم
قÓط˘نا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
كراسش روليد نأا ريكذتلل.مسسوملا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ءا˘˘ق˘˘ل لوأا ي˘˘ف
ءاقللا نع باغ نأا دعب ديدجلا
نير ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا ما˘مأا ق˘با˘سسلا

بعسص ءاق˘ل را˘ظ˘ت˘نا˘ب نو˘كي˘سسو
يف نويل كيبملوأا لبقتسسي امدنع
ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ة˘ل˘جؤو˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
.«1 غيللا» تاسسفانم نم ىلوألا
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يلودلا ةلبقلب ضسيراه ضضرعت
تسسير˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘با˘˘˘سصإل ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
هق˘ير˘ف تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ن˘م˘سض نو˘ج˘يد ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا˘˘ب
نم30 عو˘˘ب˘˘سسألا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
يتلاو يسسنرفلا يرودلا ةسسفانم

ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ق˘فر زو˘ف˘ب ته˘˘ت˘˘نا
بعل ل˘˘˘˘خدو.في˘ظ˘ن فد˘ه˘ب
ةارابم˘لا ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا «ر˘سضخ˘لا»
يف ناديملا ةيسضرأا رداغي نأا لبق
ةباسصإÓل هسضرعت دعب42 ةقيقدلا
،ويسشيسسوتاب هليمزل هناكم كرتيل
يدانلا ةرادإا دعب نلعت ملو اذه

يتلا ةرتفلاو ةباسصإلا ةعيبط نع
نم ،«براحملا» ا˘ه˘ن˘ع بي˘غ˘ي˘سس
روت بعل عيسضي دق رخآا بناج
ينطولا بختنملا ضصبرت قباسسلا
ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘˘سش هؤوار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
.لبقملا
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.اMåر6Ñ ة5H&لا

«تارف هلل دمحلا» سشيرهلا

نH اد/ اMgرE ت+ MÅÖر§لا يõ©gلا ب>Óلا
0ÄÑا مIkïىل)ا هلا DرM7 قÑgبا EÄÑ°Ü©°ة،
+ÿÿمÿÿا اIÿÿه Mÿÿ°ÿkÿâÿلا رÿtÇÑÿوù <ÿõÿو ى.ÿ©ÿïÿة
-ÄÑرMtاوو ،هDق IÇÑدلا رMن Hqدملا جوMر
عDد ة°EÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ با7Ñÿgÿ قMÿرÿíÿل ي9ÑÿاMÿرÿلا
بqõ+ ل6Ñÿ©ÿkòÿí ي}ÿلا رÿ©ÿ/اÿ°ÿمÿõÿل ةداÿ~Mÿلا

مMÿدÿïÿ- لHÿ&ا ىÿõÿ> ،ب>ÿÓلا MÿuرÄÑÿ- ة4Eÿÿو
لïgملا م6Ñوملا يدا°õل ةو/رملا ةDا9Ñ)لا

نم9Ñ ه9Ñåو دE ناF يIارم> ن&او ة8Ñا1
.د©مåلا îو8Ñí يD ن©Eاgلا

 يراطيق لؤوافت

قMرÄÖ D©(4 ي4اE©Ü ا§©ù MåÅÑ'واkíلا نH ةلا0
7Ñÿÿgÿÿ©ÿÿgÿ6 ةÑòÿ©òÿ4 ،ةد=ÿم -ÿا&Fÿ©ÿهد Dÿي <ÿدMÿد
قMرíلا ر©©ÄÑ- ىõ> 4داE ر©= هIا تا6Ñgا°ملا

،ةلو©ÄÑلا داMq)ل ةلواtملا ل8ÑاوM ا}J م=4و
ةDÿرHÿåÿ ةد6Ñòÿ©òÿ ةó 7Ñÿgÿ©ÿgÿاÅÑÿ> رMÿÿ°ÿÿkÿÿâÿو
نH ي4اÄÖ E©Ü©(رلا ا§6Ñ©°k§q يkلا ةMïرÜلا
اJدu +åمÄÑ- يkلا قMرíلا نوMد دMدÄÑ- ل/ا
+ÿkÿا&Jÿ©ÿلا لÿÓ<ÿgÿ©ÿن +ÿèÉÖ لاÿ°ÿâÿر <ÿ5&لا نHة
ت+ر9Ñÿÿÿÿ يÿÿÿÿkÿÿÿÿلا ةرòÿÿÿÿgÿÿÿÿ©ÿÿÿÿلا ةÿÿÿÿ©ÿÿÿÿلاÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿلا
.«ادا6Ñ©òورلا«ءا°+&ا

 لابرغلا ةريح

لíÇÑلا رù M°kâا+رÿèلا يIÿادوÄÑÿلا مÿ/اÿ§ÿمÿلا
Dي HÇÑ©هر Hا ع&Jõلا يgجر، +åدH6ا4 اÑل
ة©IاHò)ا to+ ل/ا نHÄÖ H&ا قMرíلا ة4اد)ا

Hè6ل ه-4داÑ©ناو ام +åÉÖ لاíرó -ÉÑèط
Hا ل/ا نIkلو ه+ادåل <õ6&ا4 ىÑ§ا HدولوMة
رثFا 4امثÿÓ6Ñÿkÿل ىÄÑÿåÿ- يÿkÿلاو ةÿم8Ñÿاÿåÿلا

Hثõام Dåõت Dلا يÄÑق+ا Hلا عÓ<ا بMÄÑÓ
رM{F ةوا°ÅÑلا عH ة©م46Ñ ةÇÑí+ عEو ي}لاو
ةDرHå رM°kâو دåï+ طg-رH يIادوÄÑلا نا

HÇÑ©هر Hل/ا ن -tدMو د/§kه.

qarsana@essalamonline.com
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ينابسسإلا يرودلا ليجأات وحن
9Ñÿÿر+ÿة Hÿو/ÿåÿة -ÿõÿïÿاJÿا

ي4ودÿلا ىÿÿõÿ> نوÿÿمÿÿ(اÿÿïÿÿلا
تاÿ>اÄÑÿلا يDÿÿ يIÿÿا6Ñÿÿgÿÿلا
ة+ا8Ñ)ا دå+ ةHداïلا ةïõ©õلا
ب4دHÿ يIÿوÿ©ÿم6Ñÿÿ©ÿ وMÿÿèÿÿد
DرMا ق&-õ©kòو H4دM46 دÑا©م
+ÿíÿ©ÿ6ورÖ ^Fÿو4وIÿو ،«اFرث
ل©/&ا- ة©IاHò)ا ن> Moدtلا
ة6Ñا4دل ةHداïلا تا4Mاgملا
ل; يD ام©6Ñÿل ة9Ñÿåÿ©ÿوÿلا
يD ن©+اÇÑملا دد> عاí-4ا
اHÿ ر1ÿ%ل †وMÿ نHÿ اIÿ©ÿا6Ñÿÿgÿÿا

/ÿåÿلا لÿqÿمÿ©ع Hkwوî Hن
ىل)ا ةIÜÓEلا ءاèل)ا ة©IاHò)ا
.ق0ل 4Mxا-
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«وبابسس» رولكلا نارهو بعلم
+ÿÿåÿÿ8ا دÑÿíÿلا 4ارÿåÅÑب
بÿõÿåمÿلاÿ+ يÿÿÜÿÿgÿÿ©ÿÿåÿلا
دMÿÿدÿÿqÿÿلا يÿÿÿgÿÿÿمÿÿÿلو&لا
ل8Ñÿوÿ- نارJÿو ةMÿلوÿل
HÄÑÿÿÿÿلو'وÿÿÿÿلا وÿÿÿمÿÿÿرFب
بÄÑÿÿÿÿgلا ةDÿÿÿÿرÿÿÿÿåÿÿÿÿمÿÿÿÿل
ءا4و يÿÿÿÿÿtÿÿÿÿÿïÿÿÿÿ©ÿÿÿÿïÿÿÿÿلا
دFÿÿ&ا 0ÿÿ©o ،ه4ار8Ñÿÿÿíÿÿا
Dÿÿ§ÿÿ©ÿÿم :ÿÿاMÿÿgÿÿي HÿدMÿر
ةIÄÑÿÿÿgÿÿÿ ن&ا بÿÿÿõÿÿÿåمÿÿÿÿلا
يDÿ ةÿÿ©ÿلاÿÿåÿÿلا 4وòÿÿõÿÿلا
ةÿõÿمÄÑÿÿkÿåÿمÿÿلا هاÿÿ©ÿÿمÿÿلا
بåÅÑلا 4ار8Ñíا ءا4و يIاثلا بÄÑgلا ن&ا îا9Ñ&او ،يÜg©åلا بåÅÑلا فõ- ب6Ñg يJ يõÄÑïل
ها©H ر©©è- 4رkï©ل ،بåÅÑلا يD تاMرíÜلا دو/و وJ ا§+ ا°مE يkلا ل©لاktلا ب0ÄÑ يÜg©åلا
.ن©>و6Ñg&ا 5واkq- ل ةرDk يD ة©Üg©åلا ا§kلاtل ة©49Ñ&لا ةدوå+ ا©+اMq)ا ا4J&ا ناF يkلاو يÄÑïلا
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04:39

رهظـلارجفلا
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برغŸا

19:24

ءاصشعلا

20:54

ةÓسصلا تيقاوم

ةمحر نب ةقفسص مسس◊ برقألا لاتسسيرك^
   «يسضاملب» ـل ةيوق ةلاسسرب ثعبيو قلأاتلا لسصاوي وطي نب^

حتفي زيدنيم
اديدج اقيرط

يرودلا وحن مÓغل
يزيل‚إلا

اروفنسس ايمسسر يجارد
Úمسسوم مويلا عقويو

رئازجلاب صصبرتلا ءارجإا وحن

«انوروك» تاسصوحف يرجت «ةبيقعلا»
عورسشلا لبق قدنفلا لخدتو
ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا يف

براحم دقع يف يئازجلا طرصشلا
يلوبان نم هجورخ رخؤوي ءارحصصلا
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ايئاهن هنم صصلختلا نوديري يدوعصسلا يدانلا وريصسم

طرــــتسشت «يقارلا» ةرادإا
يليÓب حيرسستل وروأا نوـيلم4

 بقاري يرسصملا يلهألاو
دعب ةوقب داع يليÓب:ريبوسش
رادتقاب هتمزأا زواجتو ةبوقعلا

ةمصصاعلا دا–إاةنيطنصسق بابصشدادزولب بابصش

ةميق عفرت «ةراطسسوسس»
ةفيلخ نب ـل مدقŸا سضرعلا


