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قوف Úيرئأز÷أ ةحسص ّنإأ لاق
رابتعأ لك

نئاجعلأ راعسسأأ عافترأ لسصأوت
ديمسسلأو ةنيرفلأ تاجتنمو

ديقتلأ ةلسصأوم ةرورسض ىلع حلأأ
يحسصلأ لوكوتوÈلاب

نكÁ ’ انوروك حاقل :يجاهنضص
رهضشأأ ةدع دعب ’إأ ايلاح هÒفوت

30صص

ةقلعتم داسسف ةيسضق زربأأ يف مكحلأ
لأومأ’أ لسسغب

ايريملأاب «أريف» زكرمب نيزجتحم أوناك صسأرهأأ قوسس يف هلزنمب قيرح ع’دنأ رثإأ ةيندم ةيامح نوع كÓه

50صص

نئاجعلأ راعسسأأ عافترأ لسسلسسم لسصأوتي
ن˘م م˘غر˘لأ ىل˘ع ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ قو˘˘سسلأ ي˘˘ف
معدلأ عفر قيلعت ىلع ةموكحلأ مأدقإأ

صسك˘ع˘نأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ ،ح˘م˘ق˘˘لأ ةدا˘˘م ن˘˘ع
دجو يذلأ كلهتسسملأ بويج ىلع ابلسس
ىلإأ لسصت تأدايز عفدل أرطسضم هسسفن
ةرأزو ح˘˘لا˘˘سصم با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف أرا˘˘ن˘˘˘يد04
.ةراجتلأ

قدانبلأ تاكضسإأ ةمقب ÚيباهرإÓلةيدفلأ عفد لضصأوت نم «اهقلق» يدبت رئأز÷أ
30 صصةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ عأزنلل ةيسسايسسلأ ةيوسستلأ راسسم ثعبل اهتوعد تددج

ةرأزو :» مÓضسلأ»ـل يواضسيع
لخدتلاب ةبلاطم ةراجتلأ
ÚجتنŸأ عضشج Èقل اعيرضس

ةلودلأ :ةيلاملأ ريزو
ةيفاك ةينأزيم تضصضصخ

«انوروك» حاقل ءانتق’

40صص

40 صص

ةرركتملأ ةيطفنلأ تامدسصلأ لظ يف يعيرلأ داسصتق’أ ىلع ةنهأرملأ ةحورطأأ تواهت

لـــحرت اينابضسإأ
اــقأرح021

اـــــيرئأزج

ةعسسب ايموي ةلحر13 ةجمرب نع تنلعأأ
ةيلخأدلأ تأراطملأ عيمجب دعقم0082

رئاضسخ رانيد رايلم83
ةيرئأزجلأ طوطخلأ

«انوروك» لÓخ
30 صص

50صص

ةقاطلأ رداضصم كÓهتضسأ نيب رئأزجلأ
ةددجتملأ تاقاطلأ ريوطتو ةبضضانلأ

دوقولأ نم ر’ود رايلم3,1 دروتضسنو0302 ةياغ ىلإأ نومضضم يوقاطلأ اننمأأ :راطع ^
هديضسجتب موقتضس رئأزجلأو يمهو يضسايضس عورضشم ..برغملأ -ايريجين زاغلأ بوبنأأ ^

نيزنبلأ نم أدحأو اعون جتنتضس كأرطانوضس1202 نم ةيأدب ^
40 صص



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
ÊوÎكلإ’أ ديÈلأ

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
...رحاضسلأ ىلع رحضسلأ بلقأ مهللأ

نونطاوم اهب موقي  يتلا تÓمحلا مغر
فيظنتل ،ةاقرلاو دجاشسملا ةمئأا ةقفر
اميشس’ ،ةذو˘ع˘ششلا لا˘م˘عأا ن˘م ر˘با˘ق˘م˘لا
تراثأا يتلا ةشسبت رحاشس تاهويديف دعب

نأا ’ا ،نييرئاز˘ج˘لا ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ب˘شضغ
ريغ ،ةوقب نولغتششي اولاز ’ ةرحشسلا

أا˘جا˘ف˘ت ثي˘ح ،سسا˘ن˘لا حاورأا˘ب ن˘˘ي˘˘لا˘˘ب˘˘م
سسيكب ةمشصاعلاب  ميهارب يلاد ناكشس
،ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘شش د˘حأا˘ب ي˘˘كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب
،ةذوع˘ششو ر˘ح˘شس لا˘م˘عأا ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
امو ،رمعلا لبتقم يف باششل ةروشصو
فقاوملا هذه لثم يف لوقن نأا اناشسع
  .«رحاشسلا ىلع رحشسلا بلقأا مهللا »: ’إا

عقأولأ سسكع ىلع

تنلعأا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نأا مغر
رفوتشس ا˘ه˘نأا ،ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق
اديعب نينطاقلا ذيمÓتلل لقنلا لئاشسو
رمت دÓبلا نأاو ةشصاخ ،مهشسرادم نع
ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘˘ج بع˘˘شص ي˘˘ح˘˘شص فر˘˘ظ˘˘ب

فÓ˘خ سسكع˘ي ع˘قاو˘˘لا نأا ’ا ،ا˘˘نورو˘˘ك
رثكأا هيلع رم يشسرملا لوخدلاف ،كلذ
نونا˘ع˘ي ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا لاز˘ي ’و ،ر˘ه˘شش ن˘م
سضعب دجي مل ثيح ،لكششملا اذه  نم
ي˘حاو˘شض ىد˘حإا ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا
رار˘ج ماد˘خ˘ت˘شسا  ن˘م اد˘˘ب ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

ةشسردملا ىلإا مهئا˘ن˘بأا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘ي˘شسو˘ك
، م˘ه˘تا˘ن˘كشس ن˘ع ار˘ي˘ث˘˘ك د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
   .راطمأ’او دربلا لشصف عم نمازتلاب

! طقف دÓيم ةداهضش

مهريدم نأا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ي˘ف نو˘ف˘ظو˘م دا˘فأا
سضر˘ت˘ف˘ي ي˘شسارد ىو˘ت˘شسم يأا Ó˘ب ،ي˘˘ئ’و˘˘لا
دهع يف ماشس راطإاو يئ’و ريدم يف هرفوت
ريدملا بشصنم يف هنييعت نأاو ،ايجولونكتلا

اهكلمي ريدملا ناك يتلا تاقÓعلا ببشسب ءاج
بشصنم دلقتب هل تحمشس  يتلاو ،تاونشس لبق
نإا نوفظوملا لوقيو ،اذه مهملا ةيلوؤوشسملا
رييشستلا تاينقت نع ءيشش يأا فرعي ’ ريدملا
ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م تل˘خد ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل يرادإ’ا
نوفظوملا لوقي امك ريدملا ،يمقرلا يلاملا
.طقف دÓيم ةداهشش كلتمي

«سسانجل مأدق ةليدهبت»

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م داور سضع˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي
،ةلودلا يف ةقومرم ةلوؤوشسم نع يعامتج’ا
لجأا نم ةيلاوزلا نينطاوملا نم لوشستلاب موقت
نوقلعملا ،ري˘غ˘شص ل˘ف˘ط˘ل نذأا ة˘ع˘قو˘ق ة˘عارز
ةينعملا نأا نيدكؤوم ،كولشسلا اذه اوبرغتشسا

«لو˘˘شست˘˘لا» اذ˘˘ه بن˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب نا˘˘˘ك
ةيلمعلاب مايقلل ا˘ه˘ب˘تار ن˘م ءز˘ج سصي˘شصخ˘ت˘ب
لوقلاب رخآا قلعو ،ةيلاوزلا بويج سصم لدب
.«سسانجل مادق انيتلدهب»

qarsana@essalamonline.com
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ةياغلل ءيضس كولضس
ي˘˘ئ’و ر˘˘˘يد˘˘˘م تا˘˘˘ب
يديشس ةي’وب لمعي
نم ادج ابيرق سسابعلب
هجو نأا دعب ،ةلاقإ’ا

ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م دد˘˘˘ع
نر˘ير˘ق˘ت ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ريرقتلا ،هد˘شض ن˘ي˘ن˘ثا
ريزولا ىلإا هجو لوأ’ا
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘جو
ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع لوأ’ا

كو˘˘ل˘˘شسلا لو˘˘ح دار˘˘ج
هر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا
ةياغلل ائيشس نوفظوملا
.يئ’ولا ريدملل

«وــــــــــــــفأرب»
با˘ب˘ششلا ةرازو تمر˘ك ،ة˘ل˘ي˘م˘˘ج ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
مهاشس يذلا عوطتملا بابششلا ارخؤوم ةشضايرلاو
ةليط نيدايملا ةفاك يف ةليلج لامعأا زاجنإا يف
ماعل عوطتلا عرد ء’ؤوه حنم مت ثيح ،ةنشسلا

هذه عيجششت لجأا نم ةوطخ يف كلذو0202
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع با˘ج˘يإ’ا˘ب دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘˘م˘˘لا
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ،ي˘ح˘شصلا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا

تاردابملا هذه لثم سسيركت لجا نمو ،يئيبلاو
با˘˘ب˘˘ششلا كل˘˘شس ءا˘˘ششنإا ن˘˘˘ع ةرازو˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
،ةيمقر ةينطو ةشصنم هل نوكتشس يذلا عوطتملا

فارششإا تحت نوكيشسو سصاخ قاثيم هطبشضيو
   .يعوطتلا لمعلا قيشسنتب لفكتت ةيرازو ةنجل

«ةــــــــــفيـــضسح»
لئاشسر نم ةلشسلشس هيجوتل ناملرب وشضع دمع
ي˘ف ر˘يزو د˘شض ة˘يو˘ق˘˘لاو ة˘˘عذÓ˘˘لا دا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

وشضع ،دارج زيزعلا  دبع لوأ’ا ريزولا ةموكح
دشض  تامجهلا نم ةلشسلشس نشش يذلا ناملربلا
،هعم عازنلا يف لمج ’و هل ةقان ’ ،ريزولا

ةيرشسلا ةغلابو ةقيقد تامولعم ريششت ثيح
ةهجاوم يف لخد يذلا ناملربلا وشضع نأا ىلإا

برحلا هذه ىلإا اعفد عفد ،يلاحلا ريزولا عم
ةي’و سسفن نم ناث ناملرب وشضع لبق نم
تاذ  نم ناملربلا  وشضع نأا ودبيو ،ريزولا
’ ىتح ،هليمز ربع هتبراحم راتخا  ةي’ولا
.نولتاقتي ةدلبلا ءانبأا نأا لاقي

يراقع ريبخ تافلمب داضسف

اريبخ نأا ىلإا نيريششم ،ريطخ يراقع بعÓت تافلم حتفب ةفلجلا ةي’و نم نونطاوم بلاط
ريبخلا نإاف مهاوكشش بشسحو ،نييمومع نيفظوم ةيعمب اهيف طروت ةي’ولا نم ايراقع
نيفورعملا لامعأ’ا لاجر نم2 حلاشصل ةيمومعو ةشصاخ تاراقع ليوحت يف مهاشس يراقعلا
.ىوكششلل اقبط ميتنشس رايلم8 اهتميق قوفت اهليوحت مت يتلا تاراقعلا دحأا ،ةي’ولا يف



watan@essalamonline.com

3 8092ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر22ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد7نينثإ’أثدحلا

زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا دكأا
ربع هل ةملك لÓخ ،سسمأا دارج
مامأا دعب نع ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
41ـلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا ةرود˘˘لا
تاموكحو لود ءاشسؤور رمتؤومل
ةردابم لوح يقيرفإ’ا داحت’ا
رئازجلا نأا ،«قدانبلا تاكشسإا»
رارمتشسا ،ر˘ي˘ب˘ك ق˘ل˘ق˘ب ل˘ج˘شست
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘فد
 .نئاهرلا ريرحت لباقم ةيباهرإ’ا

ةرور˘شض ى˘ل˘ع دار˘˘ج دد˘˘ششو
ة˘ي˘˘م˘˘مأ’ا تارار˘˘ق˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ىلع راشصح سضرفب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،عازن˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘ح˘ل˘شسأ’ا

ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘˘ل تارد˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘بو
ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا
يدشصتلاو ،ةر˘ي˘خذ˘لاو حÓ˘شسلا
عور˘˘ششم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ لواد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
 .ةحلشسأÓل

ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا سصر˘ح د˘كأاو
دوهجلا يف اهتمهاشسم ةلشصاوم
فيفختل ةكرتششملا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ع˘˘قو
ابلشس ترثأا يتلا ،ةراقلا بوعشش
ةيمارلا يعا˘شسم˘لا ةر˘ي˘تو ى˘ل˘ع
ن˘˘م ةرا˘˘ق˘˘لا سصي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
تاكشسإا»و ،ةحلشسملا تاعازنلا
ىلإا اعدو .«ايقيرفإا يف ةحلشسأ’ا
نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا
ةيق˘ير˘فإ’ا لود˘لا دود˘ح لو˘ح˘ت
تاعازنلل ردشصمك ةكرتششملا

ن˘˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘طا˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
ةر˘ي˘تو ع˘ير˘شستو ،رار˘ق˘ت˘˘شس’او
لود نيب دودحلا مشسرو طبشض
أادبمب مراشصلا مازتل’او ةراقلا
ي˘شضا˘ق˘لا ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘تإ’ا
دنع ةم˘ئا˘ق˘لا دود˘ح˘لا مار˘ت˘حا˘ب
ريزولا دد˘شش ا˘م˘ك .لÓ˘ق˘ت˘شس’ا
ة˘ج˘لا˘ع˘م ةرور˘شض ى˘ل˘ع لوأ’ا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘شسأا

ءا˘شصقإ’ا ا˘م˘ي˘˘شس ،تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لاو

قافآا بايغو نامرحلاو رقفلاو
،ّة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
دوهج معدت رئازجلا نأا احشضوم
يف رارقتشس’او نمأ’ا ةداعتشسا

لÓ˘خ ن˘م ،ل˘حا˘شسلا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
لودلل ةينطولا تاردقلا زيزعت
نوا˘ع˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘لآاو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا
.اهنار˘ي˘ج˘ب ا˘ه˘ع˘م˘ج˘ت فار˘طأ’ا

اهرابت˘عا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا فا˘شضأاو
لشصاوت ،ةعباتملا ةنجلل اشسيئر
م˘˘ل˘˘شسلا قا˘˘ف˘˘تا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت م˘˘˘عد
قثبنملا ،يلام يف ةحلاشصملاو
را˘طإا˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا را˘˘شسم ن˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ل˘˘ما˘˘شش
هذه اههجاوت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
 .ةيقيرف’ا ةلودلا

حشضوأا ،ةيبيللا ةمزأ’ا نعو
ادهج رخدت مل رئازجلا نأا دارج
،نييبيللا رظن تاهجو بيرقتل
لجأا نم ،ةيممأ’ا ةيوشستلل امعد
نأا هنأاشش نم يشسايشس لح داجيإا
،ايب˘ي˘ل رار˘ق˘ت˘شساو ن˘مأا ظ˘ف˘ح˘ي
 .ةيجراخلا تÓخدتلا نود

ز˘يز˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘ج دد˘˘ششو
ة˘برا˘ق˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ل روا˘˘ششت˘˘لا
ةدنجأ’ا اهنمشضتت يتلا ةلماششلا
ةيلاعف ءافشضإ’ ،3602 ةيراقلا

،ايقيرفإ’ كرتششملا لمعلا ىلع
ة˘يرذ˘ج˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ل˘جأا ن˘م
،ةرا˘ق˘لا ي˘ف تا˘مزأ’ا با˘ب˘شسأ’
لايجأ’ا ثيروت مدع ي˘لا˘ت˘لا˘بو
 .تاعازنلا ءابعأا ةمداقلا

ةو˘˘عد لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘جو
ةدا˘عا» ةرور˘شض ى˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
«ةيشسايشسلا ةيوشستلا راشسم ثعب
،ةيبرغلا ءار˘ح˘شصلا ي˘ف عاز˘ن˘ل˘ل
ى˘ل˘ع ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ثحو
«ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘ب عÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘شض’ا»
نمأ’او ملشسلا ظفحب ةطبترملا
تاروطتلا لظ يف ،نييقيرف’ا
ا˘ه˘ت˘فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا «ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا»
.ارخؤوم  ةيوارحشصلا ةيشضقلا

ل˘م˘ت˘كي ن˘ل» ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو
ةحلشسأ’ا تاكشسإا يف انعورششم
ا˘˘˘يا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘شضو نود
’امعإا ،ايقيرفإا يف رامعتشس’ا
ءا˘شسؤور ن˘ع ردا˘شصلا نÓ˘عإÓ˘˘ل
يا˘م ي˘ف تا˘مو˘كح˘لاو لود˘لا

ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا ةد˘˘˘ن˘˘˘جأ’او ،3102
بع˘˘˘ششلا ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ب ،3602
‐ هقح ةشسرامم نم يوارحشصلا

ي˘ف ‐ فر˘شصت˘ل˘ل ل˘با˘ق˘لا ر˘˘ي˘˘غ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ب˘ع ،هر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘˘ت
ءارحشصلا يف هيزنو رح ءاتفتشسا
اددجم دكأا نأا دعبو .«ةيبرغلا

يتلا «ةريطخلا» تاروطتلا نأاب
ةيوارحشصلا ة˘ي˘شضق˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع
«ق˘ل˘ق رد˘شصم ل˘كششت» ار˘خؤو˘م
ةلاح لظ يف«،رئازجلل ةبشسنلاب
بايغو قوبشسملا ريغ دومجلا
ركذ ،«عاز˘ن˘لا ة˘يو˘شست˘ل ق˘فأا يأا

رئازجلا فقومب ىرخأا ةرم دارج
ثع˘˘ب ةرور˘˘شض» ى˘˘لإا ي˘˘عاد˘˘لا

ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شسلا ة˘˘يو˘˘شست˘˘لا را˘˘شسم
لثمم ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لاو
ممأÓل ماعلا ن˘ي˘مأÓ˘ل ي˘شصخ˘شش
ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘فر˘˘ط ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
.«عازنلا

ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ عأزنلل ةيسسايسسلأ ةيوسستلأ راسسم ثعبل اهتوعد تددج

ةيدفلأ عفد لضصأوت نم «اهقلق» يدبت رئأز÷أ
قدانبلأ تاكضسإأ ةمقب ÚيباهرإÓل
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نم يذلأ رمأ’أ ،نئاهرلأ ريرحت لباقم ةيباهرإ’أ تاعامجلل ةيدفلأ عفد يف رأرمتسس’أ نم اهقلق نع ،رئأزجلأ تبرعأأ
 .ةيقيرفإ’أ ةراقلاب تاعأزنلأو ةينمأ’أ تأديدهتلأ بابسسأأ ةجلاعم ىلإأ ةيعأد ،باهرإ’أ ةحفاكم دوهج لطعي نأأ هنأاسش

نم لكسش يأ’ مهسضفر أودكأأ
ةدايسس ىلع لواطتلأ لاكسشأأ
رئأزجلأ

راقهأ’أ ةقطنم نايعأأ
ةحئ’ نونيدي
يبوروأ’أ ناملربلأ
راقهأ’أ ةقطنم نايعأأ نجهتسسأ

يبوروأ’أ ناملربلأ ةحئ’
ناسسنإ’أ قوقح عقأو صصوسصخب
ةحئÓلأ هذه أربتعم ،رئأزجلاب

نوناقلأ ئدابمل أرفاسس اقرخ
نوؤوسشلأ يف Óخدت وهو يلودلأ
.لودلل ةيلخأدلأ

لئابق ءاسسؤورو نايعأ’أ لاق
ناكسس بناج ىلأ راقه’أ

نيمأأ ناسسل ىلع تسسأرنمت
نأ ،«ريبأديأ دمحأ» لاقعلأ
ناملربلل رركتملأ لخدتلأ
عافدلأ ءاطغ تحت يبوروأ’أ

ةيامحو ناسسنإ’أ قوقح نع
ةعيرذ ربتعي تايرحلأو قوقحلأ

لخدت لكل أرربم تناك املاط ’
لودلل ةيلخأدلأ نوؤوسشلأ يف
افيسضم ،اهرأرقتسساب صساسسملأو
يبورو’أ ناملربلأ ىلع ناك هنأأ
فرعت يتلأ اسسنرف ىلأ رظني نأ
قوقحل اخراسص اكاهتنأ
لدب تأونسس لأوط نيرهاظتملأ
ربتعت يتلأ رئأزجلاب مامته’أ

تأذ ةلقتسسمو ةيطأرقميد ةلود
ةياسصو يأ صضفرت ةلماك ةدايسس

يلاتلابو اهبعسش ىلع وأ اهيلع
اقرخ دعت تاسسرامملأ هذه
صسمتو يلودلأ نوناقلأ ئدابمل
ىلع لودلأ ةدايسس مأرتحاب
بعسشلأ نأ ريبأديأ لاقواهميلاقأأ
يلاغلأ عفد يبأ بعسش يرئأزجلأ

فرفرت نأ لجأ نم صسيفنلأو
رربم ’و ايلاع ةينطولأ ةيأرلأ
لواطتي نأ’ يبورو’أ ناملربلل

.رئأزجلأ ةدايسس ىلع
ز.ط

دعقم0082 ةعسسب ايموي ةلحر13 ةجمرب نع تنلعأأ
ةيلخأدلأ تأراطملأ عيمجب

طوطخلأ رئاضسخ رانيد رايلم83
«انوروك» لÓخ ةيرئأزجلأ

يحسصلأ لوكوتوÈلاب ديقتلأ ةلسصأوم ةرورسض ىلع حلأأ

هÒفوت نكÁ ’ انوروك حاقل :يجاهنضص
رهضشأأ ةدع دعب ’إأ ايلاح

سسيئر ريابوج ماهشس تفششك
ة˘˘كر˘˘ششب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا م˘˘˘شسق˘˘˘لا
،ةيرئازجلا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا

يرئازج رانيد را˘ي˘ل˘م83 ن˘ع
ة˘يو˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ر˘˘ئا˘˘شسخ
فر˘˘ظ˘˘لا ءار˘˘ج ،ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
هب رمت يذلا بعشصلا يحشصلا
،ملاعلا لود رارغ ىلع دÓبلا

0005 ن˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘ششك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
 .جراخلاب قلاع نطاوم

حيرشصت ي˘ف ر˘يا˘بو˘ج تد˘كأا
ل˘˘˘˘˘ك نأا ،سسما ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شص
ةينعم تاه˘جو˘لاو تارا˘ط˘م˘لا
،ةيل˘خاد˘لا ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا˘ب
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ءد˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
،سسمأا ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا

دادعا ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ي ه˘نأا تفا˘شضأاو
رابتع’ا ني˘ع˘ب ذ˘خأ’ ط˘ط˘خ˘م
 .«يحشصلا رجحلا»

رفوتب نين˘طاو˘م˘لا تنأا˘م˘طو
تراششأاو ،ةي˘ل˘خاد˘لا تÓ˘حر˘لا
ايموي دعقم0082 رفوت ىلا

ةكبششلا نم ةلحر13 ـل رفوم
ةلحر41 تشصحأاو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد
،دعقم0011 ة˘ع˘شسب ا˘ي˘˘مو˘˘ي
ايموي ة˘ل˘حر61 ى˘لا ةر˘ي˘˘ششم
 .دعقم0071 ةعشسب

،ركاذتلا عيبب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
يراجتلا مشسقلا سسيئر تدكأا
ة˘يو˘ج˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششب
ربع متت ةيلمعلا نأا ،ةيرئازجلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ت’ا˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا

طوطخلل ةعبا˘ت˘لا ت’ا˘كو˘لاو
ةفاشضإ’اب ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
،اهل ة˘ع˘با˘ت˘لا تن˘لا ع˘قاو˘م ى˘لا

ماد فقوت دعب هنأا تحشضوأاو
ىل˘ع لا˘ب˘قإا كا˘ن˘ه ،ر˘ه˘ششا01
 .ةيرئازجلا طوطخلا

ةئبعتلا رششؤوم نأا تحشضوأاو
ةبشسنب ردقي نكامأ’ا زجح يا

هذه نأا تفاشضأاو ،ةئاملاب05
،ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘˘ت ي˘˘˘ه ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا

طوطخلا ةكرشش نأا تحشضوأاو
بواجتتشس ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ع˘مو بل˘ط˘لا ع˘م
 .ةيحشصلا

نيقلاعلا نينطاوملا نأاششبو

يجاتلا سسوريفلا ءارج جراخلاب
تدكأا ،ملاعلا لود حاتجي يذلا
ف’أا5 وحن كانه» نأا ،ريابوشش
،جراخلاب قلاع يرئازج نطاوم
حششرم ددعلا اذه نأا ةحشضوم
نأا تفا˘˘˘˘شضأاو ،عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترÓ˘˘˘˘˘ل
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
ءÓجإ’ ةمزÓلا ةعشسلا رفوتشس
ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
هنأاب ،مهايا ةنئ˘م˘ط˘م ،جرا˘خ˘لا˘ب
يف ليدعت يأا كانه نوكي نل
 .ركاذتلا راعشسأا

ة˘ح˘شصو ن˘مأا نا˘م˘شض ن˘˘عو
،ريابوشش تحشضوأا ،نيرفاشسملا
ي˘ح˘شص لو˘كو˘تور˘ب كا˘˘ن˘˘ه نأا
،تÓ˘حر˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا˘˘ششب
لقنلا ةرازو ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م
عم قيشسنتلاب يندملا ناريطلاو
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لاو
ىلا ،راطملاو تارئاطلا ميقعت

ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا بنا˘˘ج
وأا ةرئاطلا لخاد ءاوشس نوبزلل
ةح˘شص نا˘م˘شضل ،ة˘ل˘حر˘لا ل˘ب˘ق
 .نيرفاشسملا ةمÓشسو

م˘˘˘شسق˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر تفا˘˘˘شضأاو
طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘ششب يرا˘ج˘ت˘˘لا
متيشس ه˘نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
يموي لكششب تارئاطلا ميقعت
ل˘˘ك لÓ˘˘خ ة˘˘˘يرود ة˘˘˘ف˘˘˘شصبو
رفاشسملا نأا ىلا ةريششم ،ةلحر
يف مهاشسي نأا هيلع رخ’ا وه
همارتحإاب كلذو ةيلمعلا حاجنإا
لÓخ يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
ةمامكلا ءادترا لثم ،ت’احرلا

راطملا ىلإا اركبم لوشصولاو
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘حدزإ’ا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
 .نيرفاشسملا

تنلعأا ،لقنلا ةرازو تناكو
نع ،اهل نايب يف تبشسلا سسمأا
ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شسا
،سسمأ’ا راه˘ن ءاد˘ت˘با ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ةيراجتلا تÓحرلا نا ةحشضوم
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘لإاو ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
 .«رخآا راعششإا ىلإا ةقلعم ىقبت»
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لا˘م˘ك رو˘شسي˘فور˘˘ب˘˘لا ى˘˘ف˘˘ن
ة˘لا˘كو˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘جا˘˘ه˘˘ن˘˘شص
،ي˘ح˘شصلا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
سسور˘ي˘ف حا˘ق˘ل ر˘فو˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإا
لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب «91‐ديفوك»
ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ر˘˘ه˘˘شش
نوكي نل حاقللا اذه مادختشسا

لوأ’ا يشسادشسلا لÓخ ’إا احاتم
ل˘قا ى˘ل˘ع1202 ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘م
.ريدقت

حيرشصت يف ي˘جا˘ه˘ن˘شص لا˘ق
حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا نإا ،سسمأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
نم رئازجلا هينتقت نأا رظتنملا

عشضخيشس ،ةيبن˘جأا ر˘با˘خ˘م ةد˘ع
ىلع عÓط’ا متيشسو براجتلل
هليجشستو ةيشسا˘شسأ’ا ه˘تا˘نو˘كم
لبق رئازج˘لا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ف˘شصب
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ه˘لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا رار˘˘ق
يتلا ي˘ه ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘شسارد˘لا

اذه ةعاجن يف Óشصاف نوكتشس
تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ءاود˘˘لا
ريفوت ىلع ايلاح لمعت ةينعملا
ىر˘خأ’ا طور˘ششلاو تادر˘ب˘م˘لا
.نيزختلا ةيلمع اهيشضتقت يتلا

بشسح‐ د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسو
دو˘جو مد˘ع ن˘م‐ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
مادختشسا دع˘ب ة˘ي˘ب˘نا˘ج سضار˘عأا
ءاربخلا هتبثيشس ام اذهو حاقللا

نم ءاهتن’ا بقع نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لاو
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسارد˘˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘فو.اه˘ب نو˘مو˘ق˘ي
روشسيفوربلا حلي حاقللا لوشصو
ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘جا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘شص
يحشصلا لوكوتوربلا ةلشصاوم
ةيحشصلا طور˘ششلا˘ب د˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
مدعو ءابولا رشصحل ةيئاقولاو
.رثكأا هراششتنا

ز.صسواط

ي˘ج˘ع˘ب ل˘˘شضف˘˘لا و˘˘بأا ل˘˘م˘˘ح
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ا˘˘شسنر˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئ’ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
عاشضوأ’ا سصوشصخب يبوروأ’ا
ةليط هنأا ىلإا اريششم ،رئازجلا يف
يبعششلا كارحلا رهبأا ةلماك ةنشس
لود˘لا ر˘ث˘كأا ى˘ت˘ح ه˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسب
ةرطق قرت مل ُثيح ،ةيطارقميد
.دحاو مد

ةود˘˘ن لÓ˘˘خ ي˘˘ج˘˘ع˘˘˘ب دا˘˘˘ششأا
عامتجا بقع اهطششن ةيفحشص
يذلا بزحلل يشسايشسلا بتكملا

دودرب سسمأا بزحلا رقمب ىرج
ةكرحلاو ةيشسايشسلا ةقبطلا لعف
ة˘ح˘ئÓ˘ب ةدد˘ن˘م˘لا ة˘يو˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
لو˘˘ح ي˘˘˘بوروأ’ا نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘ف نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘ح ة˘ي˘˘ع˘˘شضو
اذه ليوحت ىلإا ايعاد ،رئازجلا
يشسايشس عورششم» ىلإا عامجإ’ا

.«ينطو
ه˘ت˘ل˘ي˘كششت نأا ،ي˘ج˘ع˘ب لا˘˘قو

لعفلا دودرب د˘ي˘ششت ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
يوعمجلاو يشسايشسلا محÓتلاو
نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘ب ةدد˘˘ن˘˘م˘˘لا
ليو˘ح˘ت ى˘لإا و˘عد˘يو ي˘بورو’ا

عور˘˘˘ششم ى˘˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘ه
ةهبجلا زز˘ع˘ي ي˘ن˘طو ي˘شسا˘ي˘شس
ت’وا˘ح˘م ل˘ك د˘شض ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ك فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا

اهت˘شسشسؤو˘م ةدا˘ي˘شسب سسا˘شسم˘لاو
يجعب ددج امك.اهبعشش ةدحوو
نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ح˘ئÓ˘ل هرا˘كن˘˘ت˘˘شسا
Óخدت اها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘بوروأ’ا
تاذ ة˘لود نوؤو˘˘شش ي˘˘ف ار˘˘فا˘˘شس
لبق نم ة˘ه˘جو˘م» ي˘هو ةدا˘ي˘شس
اد˘يد˘ح˘تو ة˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ىو˘˘ق
رئازجلا نأا لوقلاب عباتو.«اشسنرف
يأا نم نارفغ كشص جاتحت ’»
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘نأاو «د˘˘حأا
ذ˘خ˘ت˘ي نأا ي˘بوروأ’ا نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا

تا˘˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ءازا ف˘˘˘قاو˘˘˘م
يف ناشسن’ا قوقحل ةحوشضفملا
ةيبر˘غ˘لا ءار˘ح˘شصلاو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف

ددج ،ىرخأا ةهج نم.ةلتحملا
«ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا» ه˘˘˘ت˘˘˘نادإا بز˘˘˘ح˘˘˘لا

ةرداغلا تاءاد˘ت˘ع’ا رار˘م˘ت˘شس’
ل˘˘خاد ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
قر˘خو ة˘يوار˘ح˘شصلا ي˘˘شضارأ’ا
ي˘فر˘ط ن˘ي˘ب ع˘قو˘م˘˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا
ربعم لÓتحاو1991 ماع عازنلا
.عقاولا رمأ’ا سضرفو تاركركلا

و˘عد˘ي ،كلذ ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو
ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح
طغشضلا ىلإا يلودلا عمتجملا

هرابجإا ل˘جأا ن˘م بر˘غ˘م˘لا ى˘ل˘ع
،ةيلودلا تارارقلاب مازتل’ا ىلع
ءاتفتشسا ميظن˘ت ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
بع˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصم ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ةدششانم بناج ىلإا ،يوارحشصلا
فقوم ذاخت’ يقيرفإ’ا داحت’ا

ءار˘ح˘شصلا ة˘ي˘شضق ءازإا ح˘˘ير˘˘شص
اهبع˘شش ي˘نا˘ع˘ي» ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ةخراشص تاكا˘ه˘ت˘نا ن˘م لز˘عأ’ا
.«ناشسنإ’ا قوقحل

خ.ةميسسن

دحأأ يأأ نم نأرفغ كسص جات– ’ رئأز÷أ نإأ لاق

يبوروأ’أ ناÈŸلأ ةحئ’ ةيلوؤوضسم اضسنرف لمحي نÓفأ’أ



ةود˘˘˘ن ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق
سسمأا ا˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ششن ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
يف تاحÓ˘شصإ’ا» سصو˘شصخ˘ب
نينطاوملا ةحشص» ،«ةينازيملا
سسي˘˘ئر .. را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ل˘˘˘ك قو˘˘˘ف
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لاو
ريفوت ةرورشض ىلع ادكأا ،دارج
ءانتق’ يفكت ةشصا˘خ ة˘ي˘ناز˘ي˘م
،«هنمث ناك امهم انوروك حاقل
دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف فا˘˘˘˘شضأاو
ةيحشصلا ةنجللا ذاختا درجمب»
خشضنشس حاقللاب سصاخلا اهرارق
.«كلذ لجأ’ لاومأ’ا

د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأا د˘ق˘ت˘ناو اذ˘˘ه
فيو˘خ˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شس ،نا˘م˘حر˘لا
فارطأ’ا سضعب اهجهتنت يتلا

لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا كا˘˘˘برإ’
،يحشصلاو يلاملا مهل˘ب˘ق˘ت˘شسم
اوفقو˘ت» Ó˘ئا˘ق ء’ؤو˘ه بطا˘خو
يناعت ’ رئازجلا ،اماردلا نع
ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘ل˘خاد نو˘يد ل˘كشش˘ُم
ا˘ف˘ي˘شضم ،«ىر˘خأا لود ي˘نا˘˘ع˘˘ت
سضار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق’ا د˘˘˘˘شض ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن»
مل تايناكمإا ان˘يد˘ل ،ي˘جرا˘خ˘لا
بابششلا ةقا˘طو ،د˘ع˘ب ل˘غ˘ت˘شست
.«ةدوجوم

ريزو دكأا ،هتاذ قايشسلا يف
نل ةيرئازجلا ةلودلا نأا ،ةيلاملا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ت
دهعتو ،ةشصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ا˘مد˘ع˘ب ا˘ي˘لا˘م ةر˘ي˘˘خأ’ا م˘˘عد˘˘ب
ءار˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘شسخ تد˘ب˘كت
ببشسب تاعاطق˘لا ة˘فا˘ك ل˘ل˘شش
.«انوروك» ةحئاج

ىلوأا1202 ةيلاملا نوناق
يف تاحÓضصإلا تاوطخ

ةينازيملا
ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا ّد˘˘˘كأا

نأا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا عا˘ط˘ق
يف تاحÓشصإ’ا تاوطخ ىلوأا
نوناق يف تدشسجت ،ةينازيملا
ار˘ي˘ششم ،1202 ةنشسل ة˘ي˘لا˘م˘لا
ي˘تا˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا حÓ˘˘شصإ’ا نأا˘˘ب
لاملا ىلع ةباقرلل ةلآا نوكيشس
د˘˘ح ع˘˘شضو ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ما˘˘˘ع˘˘˘لا
.هب بعÓتلل

تارازولا لك ةينازيم رششن
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
ةينازيملا ةيريدمل ينورتكلإ’ا
ةيلاملا ةرازوب

،نامحرلا دبع نب حشضوأا امك
تادوهجم لذبت ةموكحلا نأا

حÓشصإ’ا ميمعت لجأا نم ةثيثح
حمشسي˘شس يذ˘لا ،ي˘تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
ة˘ف˘شصب تا˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب

لك ة˘عا˘ج˘ن بشسحو ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع
متيشس هنأا ىلإا اريششم ،عورششم
ةرازو ل˘كل ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ع˘˘شضو
ر˘ب˘ع ا˘˘هر˘˘ششنو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ل˘˘كلو
ةيريدمل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘قو˘م˘لا
،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو˘ب ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا

Ó˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا فدرأاو
ر˘ه˘ظ˘˘ت تأاد˘˘ب تا˘˘حÓ˘˘شصإ’ا»

ل˘كك ة˘مو˘كح˘لاو ا˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
فا˘شضأاو ،«كلذ ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ةي˘طار˘قور˘ي˘ب كا˘ن˘ه ح˘ي˘ح˘شص»
ءاشضقلا بجي تاينهذو ةيبلشس
ي˘ف نو˘شضا˘م ا˘ن˘ن˘كل .. ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.«اندوهج
ةدئافل ةبقترم ةدع تازايتما

نييلحملا نيرمثتضسملا
ىلإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا را˘ششأاو اذ˘ه

رمثتشسملا ع˘ي˘ج˘ششت م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا
ةبوعشصب فر˘ت˘عاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ع˘˘م ة˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا عا˘˘˘جرإا يد˘˘˘ح˘˘˘ت
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةثيثح ت’واحم كانه» قايشسلا
.«ديلجلا اذه ةباذإا لجأا نم لذبُت
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رابتعا لك قوف Úيرئاز÷ا ةحضص ّنإا لاق

«انوروك» حاقل ءانتق’ ةيفاك ةينأزيم تضصضصخ ةلودلأ :ةيلاŸأ ريزو
›اŸأ مهلبقتضسم سصوضصخب Úيرئأز÷أ فيوختل ىعضست فأرطأأ

دعب لغتضست ⁄ تايناكمإأ انيدلو .. ةيلخأد نويد لكضشُم Êاعت ’ رئأز÷أ
ةضصاÿأو ةيمومعلأ تاضسضسؤوŸأ نع ىلختت نل ةلودلأ

ر.نوراه

حاقل ءانتقل ةيفاك ةينازيم تضصضصخ ةلودلا نأا دكأاو نييرئازجلا ،ةيلاملا ريزو ،نامحرلا دبع نب نميأا نأامط
اهانبتت يتلا فيوختلا ةضسايضس ىرخأا ةهج نم ادقتنم ،رابتعا لك قوف نينطاوملا ةحضص نأا ادكؤوم ،«انوروك»

.بعضشلا كابرإا فدهب دÓبلل يلاملا لبقتضسملا لوح تاهجلا سضعب

يعيرلا داضصتقلا ىلع ةنهارملا ةحورطأا تواهت
ةرركتملا ةيطفنلا تامدضصلا لظ يف

ةقاطلأ رداضصم كÓهتضسأ نيب رئأزجلأ
ةددجتملأ تاقاطلأ ريوطتو ةبضضانلأ
0302 ةياغ ىلإأ نومضضم يوقاطلأ اننمأأ :راطع

دوقولأ نم ر’ود رايلم3,1 دروتضسنو
يضسايضس عورضشم ..برغملأ -ايريجين زاغلأ بوبنأأ

هديضسجتب موقتضس رئأزجلأو يمهو
نيزنبلأ نم أدحأو اعون جتنتضس كأرطانوضس1202 نم ةيأدب

حمقلا ةدام نع معدلا عفر رارق قيلعت مغر

ديمضسلأو ةنيرفلأ تاجتنمو نئاجعلأ راعضسأأ عافترأ لضصأوت
ÚجتنŸأ عضشج Èقل اعيرضس لخدتلاب ةبلاطم ةراجتلأ ةرأزو :» مÓضسلأ»ـل يواضسيع

هذه نم نط نويلم قيوضست ‘ حجني «اكيج» عم‹
ايقيرفإا لخاد ةداŸا

لودلأ فاضصم ‘ اناكم كتفت رئأز÷أ
تنمضسÓل ةردضصŸأ

ريزو راطع ديجملا دبع دافأا
نم ةيحيرأا يف رئازجلا نأا ،ةقاطلا

ةياغ ى˘لإا يو˘قا˘ط˘لا ن˘مأ’ا ثي˘ح
زاغلا لاجم يف ةشصاخ ،0302
’ انوزخ˘م ر˘ئاز˘ج˘لا كل˘م˘ت ثي˘ح
رتم رايلم0052 ـب ردقي هب سسأاب
ن˘م سضرأ’ا ن˘˘طا˘˘ب ي˘˘ف بع˘˘كم
ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا سسف˘˘نو ،زا˘˘غ˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا كل˘م˘ت ثي˘˘ح ط˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
يأا نع ىأانم يف اهلعجي ايطايتحا

هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،ل˘˘كا˘˘˘ششم
طفنلاو زا˘غ˘لا ن˘م تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
5302 ةياغ ىلإا نمأام يف انلعجت

.ريدقت ىشصقأاك
ي˘˘˘ف سسمأا را˘˘˘ط˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘شضوأاو

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ي˘ف˘ح˘˘شص ح˘˘ير˘˘شصت
د˘ي˘ع˘ب جا˘ت˘نإا ة˘مزأا ي˘ف نو˘˘كت˘˘شس
اهدامتع’ رظ˘ن˘لا˘ب كلذو ىد˘م˘لا

جا˘ت˘˘نإ’ا ف˘˘شصن ر˘˘يد˘˘شصت ى˘˘ل˘˘ع
ةبشسنب دمتعت ةلودلا نأا رابتعاب
ىلع ليخادملا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب06
تر˘˘م˘˘ت˘˘شسا اذإاو ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ريدشصتلا ةريتو سسفن يف رئازجلا

ةبشسنب ديازتي يذلا كÓهتشس’او
نوكنشس اننإاف ةنشس لك ةئاملاب5
جذو˘م˘ن ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ما˘˘مأا
ن˘مأ’ا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا
ةياغ ىلإا لقأ’ا ىلعو ،يوقاطلا

عيجششت ىلع لمعلا اذكو ،0302
اذكو ،ثوحبلاو تافاششكتشس’ا
يف عا˘جر˘ت˘شس’ا ة˘ب˘شسن ن˘ي˘شسح˘ت
82ـب ردقت يتلا ةعفترملا لوقحلا
ةموظنم سسي˘ئر دد˘ششو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
لوحت ثادحإا ةرورشض ىلع كبوأا
سصيلقتو يداشصتق’ا طمنلا يف
ن˘˘م ع˘˘ير˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ةليدب تاورث قلخو تاقورحملا
كÓهتشس’ا ديششرت ىلإا ةفاشضإ’اب
لوحت˘لا ة˘ط˘خ ن˘م˘شض يو˘قا˘ط˘لا
ىلع دامتع’ا زيزع˘تو يو˘قا˘ط˘لا
سصخي اميف ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
لي˘غ˘ششت ى˘لإا ل˘شصت د˘قو دو˘قو˘لا
زاغلا دعب ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب تارا˘ي˘شسلا
.دوقولا لدب عيمملا

رئازجلا نأا ،ريزولا فششك امك
ر’ود رايلم3,1 ايونشس دروتشست

عناشصم سصقن ببشسب دوقولا نم
.انيدل ريركتلا تاردقو

ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا زر˘˘˘بأاو
يف هنأا ،رئازجلا يف ةقاطلا عاطق
ة˘ي˘عو˘ن ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت عور˘˘ششم را˘˘طإا
لمعتشس كارطانوشس نإاف نيزنبلا

نيزنبلا نم دحاو عون جاتنإا ىلع
،1202 نم ةيادب سصاشصر نودب
د˘˘ي˘˘ق لاز˘˘ي ا˘˘م رار˘˘ق˘˘لا نأا د˘˘˘كأاو
ى˘ل˘ع حا˘م˘شسل˘ل كلذو ،ة˘شسارد˘˘لا
نود دو˘˘قو دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب ل˘˘˘قأ’ا

تا˘شصن˘م˘˘لا ةرد˘˘ق ن’ سصا˘˘شصر
ف˘ششكو ،ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘˘شسا˘˘ح˘˘ب عور˘˘ششم ن˘˘˘ع ا˘˘˘شضيأا

نط نييÓ˘م5 ريركت˘ل دو˘ع˘شسم
دار˘ي˘ت˘شسا ةرو˘تا˘ف ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل
،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو.دوقولا
هيلع قلطي ام نأا راطع حشضوأا
عورششمب ةيبرغملا طاشسوأ’ا يف
ا˘ير˘ي˘ج˘˘ي˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب زا˘˘غ˘˘لا بو˘˘ب˘˘نأا

عورششملا بوبنأا هنأاب برغملاو
ادج بعشص» Óئاق عباتو ،يمهولا
هنوكل ،ةينقتلا ةيحانلا نم هزاجنإا
نادلب ةدعب رميو رحبلا ربع رمي
بو˘ب˘نأ’ا اذ˘ه ه˘ب ر˘م˘ي د˘ل˘ب ل˘˘كو
هذه نأ’ يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا جا˘ت˘ح˘ي
زاغلا نم ةبشسن بلطتشس نادلبلا
ه˘نأا ا˘ف˘˘ي˘˘شضم ،«رد˘˘شصي˘˘شس يذ˘˘لا

اذه ربع زاغلا اذه لشصي امدنع
هيف ىقبي نل ابوروأا ىلإا بوبنأ’ا
عورششم امأا .زاغلا نم ةيمك يأا
رئازجلا» نيب طبارلا زاغلا بوبنأا

راطع ريزو˘لا را˘ششأا ،«ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو
دحاو دلب˘ب ط˘ق˘ف ر˘م˘ي˘شس ه˘نأا ى˘لإا

ىلإا جاتحي دق يذلاو رجينلا وهو
اهذخأاي دقو زاغلا نم ةنيعم ةيمك
روبعلا قح لثمي ام كلذو ’اومأا
،رئازج˘لا ى˘لإا بو˘ب˘نأ’ا ل˘شصي م˘ث
رئازجلا نأا احشضوم ريزولا عباتو
ا˘مد˘ن˘عو ه˘لو˘شصو ط˘ق˘ف ل˘ه˘شست
لمرلا يشساح ىلإا بوبنأ’ا لشصي
نادلب ةدع ىلإا هعيزوت عيطتشسن
ةدوجوملا بيبانأ’ا ربع ةيبوروأا
يف زاغلا عييمت عناشصم ربع وأا
.ةدكيكشسو ويزرأ’ا

خ.ةميضسن

اناكم ايمشسر رئازجلا تكتفا
ةرد˘شصم˘لا لود˘لا فا˘شصم ي˘ف
اهحاجن دعب كلذو ،تنمشسأÓل
ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م ر˘يد˘˘شصت ي˘˘ف

ةدا˘˘مو تن˘˘˘م˘˘˘شس’ا تاردا˘˘˘شص
قاو˘˘˘شسأ’ا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘كن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كلا
.0202 ةنشس لÓخ ةيقيرفإ’ا

ي˘عا˘ن˘شصلا ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘ل˘˘عأا
،سسمأا (اكيج) رئازجلا تنمشسإ’
ةدع قاوشسأا جولو يف حجن هنا
عاطتشسا ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘فا لود
نم نط نويلم يلاوح ريدشصت

ةدا˘˘˘م تن˘˘˘م˘˘˘˘شسإ’ا تاردا˘˘˘˘شص

،0202 ةنشس لÓ˘خ ر˘كن˘ي˘ل˘كلا
تابوعشصلا نم مغرلاب كلذو
ةيلودلا قوشسلا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا
.انوروك ةحئاج يششفت لظ يف
يف يمومعلا ع˘م˘ج˘م˘لا را˘ششأاو
انكمم نكي مل هنأا نأاششلا اذه
’و˘˘ل زا˘˘ج˘˘نإ’ا اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
لبق نم ةلوذبملا تادوهجملا
لجأا نم ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
،جت˘ن˘م˘لا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ع˘ي˘ج˘ششت
تاردا˘شصلا ع˘يو˘ن˘ت ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو
.تاقورحملا جراخ

ز.سسواط

عا˘ف˘ترا ل˘شسل˘شسم ل˘شصاو˘˘ت˘˘ي
قو˘شسلا ي˘ف ن˘ئا˘ج˘ع˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا
مادقإا نم مغر˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
معدلا عفر قيلعت ىلع ةموكحلا

يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ح˘م˘˘ق˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘ع
بو˘ي˘ج ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘شس سسكع˘˘نا
ه˘شسف˘ن د˘جو يذ˘لا كل˘ه˘ت˘شسم˘˘لا

ىلإا لشصت تادايز عفدل ارطشضم
حلاشصم با˘ي˘غ ي˘ف ارا˘ن˘يد04
.ةراجتلا ةرازو

تا˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تشضفر
تاد˘حو سضع˘بو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
ة˘عا˘˘ن˘˘شصب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
تادايزلا نع عجارت˘لا ن˘ئا˘ج˘ع˘لا
سضع˘ب ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ت˘˘شضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا
ةينطولا قوشسلا يف تاجتنملا

كلذو ،يشضاملا توأا رهشش ذنم
قيلعتب اهمل˘ع ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
حمقلا ةدام نع معدلا عفر رارق
داو˘م˘لا هذ˘ه ة˘عا˘ن˘شصل ه˘جو˘م˘˘لا
هذه لغتشست ثيح ،ةيكÓهتشس’ا
ن˘م ة˘با˘قر˘لا با˘ي˘˘غ تاد˘˘حو˘˘لا

ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ح˘لا˘شصم فر˘˘ط
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بو˘˘ي˘˘ج سشه˘˘ن˘˘ت˘˘˘ل
نكمي ’ تاجتنم يف طيشسبلا
اذÓم لكششتو اهنع ءانغتشس’ا
ىلعو ،دودح˘م˘لا ل˘خد˘لا يوذ˘ل

رر˘˘˘شضت كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا رار˘˘˘غ
نم ةيراجتلا تÓحملا باحشصأا

،ةرر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘˘غ تادا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه
ارارم اورشسفتشسا مهنأا نيدكؤوم
ر˘ي˘غ تادا˘يز˘لا هذ˘ه فاد˘هأا ن˘˘ع
ام ةعنقم ةبوجأا اودجي مل مهنأا
سضع˘ب ر˘ع˘شس ع˘فر ى˘لإا م˘ه˘ع˘˘فد
ن˘˘كل ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م داو˘˘˘م˘˘˘لا
ىقبي ريخأ’او لوأ’ا ررشضتملا
ةروتافلا عفدي يذلا كلهتشسملا
ة˘ل˘ي˘ق˘ث ءا˘ب˘عأا ط˘شسو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
.انوروك ةحئاج زع يف اهلمحتي

با˘ي˘˘غ ،ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لا
ي˘ت˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ح˘˘لا˘˘شصم
انايب اقباشس تردشصأا دق تناك
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف د˘˘كؤو˘˘ت
ن˘˘ي˘˘مو˘˘شسر˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘م˘˘˘شضم˘˘˘ب
‐02و142‐02  نييذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

توأا13 يف ني˘خرؤو˘م˘لا242
كلذو ،قح’ تقو ىلإا يشضاملا
ةيعرشش مدعب تاشسشسؤوملا هيبنتل
نأابو ،اهتدم˘ت˘عا ي˘ت˘لا تادا˘يز˘لا
عفرب نارقي نيذللا نيموشسرملا
هجوملا حمقلا ةدام نع معدلا
تاجت˘ن˘مو ن˘ئا˘ج˘ع˘لا ة˘عا˘ن˘شصل
ذيفنتلا زيح Ó˘خد˘ي م˘ل ة˘ن˘ير˘ف˘لا
يدانت نمل ةايح ’ نأا ريغ ،دعب

تلاز’ تادا˘يز˘لا هذ˘˘ه نأا نو˘˘ك
انلواح دقو ،نآ’ا دح ىلإا ةدمتعم
ةرازو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘ب لا˘˘˘شصت’ا
اهيأار ةفرعمو لكششملا سضرعل
م˘ل ا˘ن˘نأا ر˘ي˘غ ،عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.كلذ نم نكمتن

،عو˘شضو˘م˘لا ن˘ع ا˘هدر ي˘˘فو
عافدلل ةينطولا ةمظنملا تدكأا

ىلع «كتيامح» كلهتشسملا نع
يواشسيع دمحم اهشسيئر ناشسل
ا˘ه˘نأا «مÓ˘شسلا» ع˘م لا˘شصتا ي˘˘ف
ةراجتلا ةرازو ىلإا اريرقت تعفر
يت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا ىوا˘كششلا بق˘ع
قرف لخدتب ةبلاطم اهتلبقتشسا
رابجإاو قوشسلا ةنياعمل ةباقرلا
هذ˘˘ه ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘˘ع تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
تاد˘˘حو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘مو تادا˘˘يز˘˘لا
ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
تا˘ق˘ت˘ششمو ن˘˘ئا˘˘ج˘˘ع˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
مل نآ’ا دحل اهنأا ريغ ،ةنيرفلا
ابلاطم اهفرط نم ةباجإا يأا قلت
ربقل ا˘ع˘ير˘شس ة˘با˘قر˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ب

ةشصاخ نيجتنملاو راجتلا عششج
ن˘˘˘ع م˘˘˘عد˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر رار˘˘˘˘ق نأاو
مل ح˘م˘ق˘لاو ة˘ن˘ير˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م
.دعب ذيفنتلا زيح لخدي

ز.سسواط

يف ايلاح اضضيرم44 دجاوت
ةزكرملا ةيانعلا

ةباضصإأ057 ليجضست
«انوروك»ـب ةديدج
ةافو ةلاح51و
ةعاضس42 لÓخ

ةديدج ةباضصإا057 تلجضس
(91-ديفوك) انوروك سسوريفب
42ـلا لÓخ ةافو ةلاح51و
يف ،رئازجلا يف ةريخألا ةعاضس
925 هيف لثامت يذلا تقولا

فضشك ام بضسح ،ءافضشلل اضضيرم
يمضسرلا قطانلا سسمأا هنع

سسوريف ةعباتمو دضصر ةنجلل
.راروف لامج روتكدلا انوروك
يمويلا يمÓعإلا ءاقللا لÓخو
روطت سضرعل سصضصخملا
سسوريفل ةيئابولا ةيعضضولا

يلامجإا نأا راروف حضضوأا ،انوروك
252.88 غلب ةدكؤوملا تلاحلا

يأا ةديدج ةلاح057 اهنم
لكل ةلاح7,1 ـب ردقت ةبضسنب
ددعلا غلب اميف ،ةمضسن فلأا001
نيذلا نيباضصملل يلامجإلا

.اضصخضش641.75 ءافضشلل اولثامت
يلامجإلا ددعلا غلب امك
راروف بضسح6152 تايفولل
اضضيرم44 نأاب كلذك دافأا يذلا

ةيانعلا يف ايلاح نودجاوتي
61 نأا ىلإا اريضشم ،ةزكرملا

تلاح9 ىلإا1 نم تلجضس ةيلو
يأا اهب لجضست مل ةيلو41و

ةيلو81 تلجضس اميف ةلاح
.تلاح01 نم رثكأا ىرخأا

م.ةزمح



رد˘شصأا ،قا˘ي˘شسلا سسف˘ن ي˘˘ف
Óثامم امكح سسلجملا سسفن
يف اذفان انجشس تاونشس عبشسب

نبا ،سسابع دلو ردنكشسا قح
ماعلا نيمأ’ا سسابع دلو لامج
ريرحتلا ةهبج بزحل قباشسلا
اي˘با˘ي˘غ م˘كح ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا

ىلع اذفان اشسبح ةنشس02ب
رمأا رادشصإا عم يفاولا هيخأا
سسفنب ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب ي˘لود
لوشصحلا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا م˘ه˘ت˘لا

متو .ةقحتشسم ريغ ايازم ىلع
اذفان انجشس ن˘ي˘ت˘ن˘شسب م˘كح˘لا
عم قانششوب يدÓخ قح يف
جد ف˘˘˘˘لأا002ب ه˘م˘ير˘غ˘ت
ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
.ذوفنلا لÓغتشسا

دق ةما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تنا˘كو
«تابوقعلا ديدششت» تشسمتلا

يف نييشسيئرلا نيمهتملا ىلع
ق˘با˘شسلا ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق

.ةبيلط
ة˘م˘كح˘م˘لا نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل

د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شسل ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا

ربمتبشس9 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف تنادأا
نيدلا ءاهب نم Óك مرشصنملا

سسابع دلو ردنكشساو ةبيلط
8و اذفان اشسبح تاونشس8 ب
اميف ،ةيلام ةمارغ جد نييÓم
ةنشس02 ب ا˘ي˘با˘ي˘غ تم˘˘كح
دلو يفاولا ىلع اذفان اشسبح
يلود رمأا رادشصإا عم سسابع

مهتلا سسف˘ن˘ب ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا

.ةقحتشسم ريغ ايازم
ا˘شسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘˘شسب تم˘˘كحو

قانششوب يدÓخ قح يف اذفان
جد فلأا002ب هميرغت عم
ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا
نم يششبح دمحم ةئربت تمت

.هيلإا ةبوشسنملا مهتلا لك

watan@essalamonline.com
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لأومأ’أ لسسغب ةقلعتم داسسف ةيسضق زربأأ يف مكحلأ

سسابع دلو لجنو ةبيلطل أذفان اضسبح تأونضس7

ط.ةراسس

عبسسب ينطولأ ريرحتلأ ةهبج نع قباسسلأ يناملربلأ بئانلأ ةبيلط نيدلأ ءاهب صسمأأ ،رئأزجلأ ءاسضق صسلجم نأدأأ
ةكرح يف فرسصلأو عيرسشتلأ ةفلاخم اهمهأأ داسسفلاب ةقلعتم مهتب ،رانيد نييÓم8ـب هميرغتو أذفان انجسس تأونسس

.جراخلأ ىلإأو نم لأومأ’أ صسوؤور

ىلع ناتينيشص نا˘ت˘ي˘عر ي˘فو˘ت
تارا˘˘ي˘˘شس ثÓ˘˘ث ماد˘˘ط˘˘شصا ر˘˘ثا
ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ف˘˘ن
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ،بر˘غ قر˘˘شش را˘˘ّي˘˘شسلا
يف ،ةعمجلا يداو ةيدلبب ةيوازلا

سصا˘خ˘˘ششأا ة˘˘ع˘˘برأا بي˘˘شصأا ن˘˘ي˘˘ح
ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘هؤوÓ˘˘˘جإا ّم˘˘˘ت
دمحم ةيئا˘ف˘ششت˘شس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نازيلغ ةي’ولا ةمشصاعب فايشضوب
.جÓعلا يقلتل

نأا˘˘ب ،ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تاذ تلا˘˘˘قو
ةياغ ىلإا تلجشس ةيشسيئرلا ةدحولا
سسمأا لوأا ءا˘˘شسم ن˘˘م ة˘˘˘شسدا˘˘˘شسلا

ربتعم طوقشس عم تنمازت يتلاو
تفلخ رورم ثداوح4 راطمأÓل
4 ة˘با˘شصإاو ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش عر˘˘شصم
.ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا

يف عقو يذلا ثداحلا اهمهأا
لوأا ءاشسم ةث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا دود˘ح
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا تل˘˘˘خد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،سسمأا
ةرئادل ةيندملا ةيامح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا
نيب فينع مادطشصا رثا ةندامحلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن تارا˘˘ي˘˘شس ثÓ˘˘ث
قر˘شش را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘شسم
يداو˘ب ة˘يواز˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب بر˘˘غ
لتقم نع رفشسأا يذلاو  ،ةعمجلا

ةنشس05 ناغلبي نيتينيشص نيتيعر
ّمت ثيح ،حورجب نيرخآا4 ةباشصإاو
ى˘˘˘لإا م˘˘˘هؤوÓ˘˘˘جإاو م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘˘شسإا

.فايشضوب دمحم ىفششتشسم
ةلي˘ل ي˘فو˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو

،ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘˘م˘˘ح نو˘˘ع ،سسمأا لوأا
،هلزنم يف قيرح ع’دنا رثإا ىلع
قوشسب جرف يديشس ةيدلبب نئاكلا
.سسارهأا

«دمحم خوب˘ل» نو˘ع˘لا ي˘فو˘تو
،ةنشس83 رمعلا نم غلبي يذلاو
دعب هلزنم لخاد قيرح ع’دنإا رثإا
زا˘غ˘ب ل˘غ˘ت˘ششت ةأا˘˘فد˘˘م لا˘˘ع˘˘ت˘˘ششإا
يلك محفت ىلإا ىدأا ام ،ناتوبلا
ةيوناثلا ةدحولا تلخدت نيأا ،ةثجلل
،جرف يدي˘شس ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

رو˘شضح˘ب ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘˘خإا ل˘˘جأ’
ةي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘يد˘م
ة˘˘ث˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تو .سسار˘˘هأا قو˘˘شس
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
يو˘ه˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب ثث˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضر˘ع˘˘ل ،سسار˘˘هأا قو˘˘شس
ةفرعمل ،يعرششلا بطلا ةحلشصم
.ةافولل ةيقيقحلا بابشسأ’ا

ثداحلا عقو ،ليشصافتلا يفو
،Óيل ةرششاعلا ةعاشسلا دودحلا يف
ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ءاد˘˘ن د˘˘ع˘˘ب
د˘حأا سضر˘ع˘ت هدا˘ف˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ل˘خد˘ت˘ت˘ل ،ق˘ير˘ح ى˘˘لإا لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

يتلا ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم
،بهللا ةنشسلا دامخإا يف تحجن
لخاد اتيم ةيحشضلا ىلع ترثعو
.ةفرغلا

حلاشصملا تعراشس ،اهتهج نمو

ن˘ي˘ع ى˘لإا ،ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
ةي˘لوأا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب تما˘قو ،نا˘كم˘لا
اينمأا ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘فو ثدا˘ح˘ل˘ل
ةيقيقحلا بابشسأ’ا ةفرعمل اقمعم
جوزتم ة˘ي˘ح˘شضلا نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل ،ه˘ل
ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ،لا˘˘ف˘˘طأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأ’ بأاو
ةنشس ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا فو˘ف˘شصب
قرف نمشض لمعي ناكو ،0102
يديشس ةيوناثلا ةدحو˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لا
.جرف

نم صصاخسشأأ01 قانتخأ
مهقاسشنتسسأ رثإأ نيتلئاع
جيريرعوب جربب زاغلل
ةيندملا ةيامحلا ةدحو تلخدت

جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب يداو˘˘˘˘لا سسأار ةر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ل
6 فا˘˘ع˘˘شسإا ل˘˘جأ’ ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
تازاغ قاششنتشسإا ر˘ثإا ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م
.ةأافدملا نم ةثعبنم ةقورحم

ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا نا˘ي˘ب را˘ششأاو
ا˘يا˘ح˘شضلا نأا ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ل
،ر˘كذ سسن˘ج ن˘م2 يف نولث˘م˘ت˘ي
55و32 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
ى˘ث˘نأا سسن˘ج ن˘م4 اذ˘كو ،ة˘ن˘˘شس
72و81 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
.نايثغ ةلاح يف ، ةنشس

ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا تمدق دقو
نم مهليوحت متو ناكملا نيع يف

ةيندملا ةيامحلا تافاعشسإا فرط
امك .يداولا سسأار ىفششتشسم ىلا
ةرئادل ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘خد˘ت
4 فاعشسا لجأ’ ،يلع دشصاق رئب
تازاغ قاششنتشسا ر˘ثإا ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م
.ءاملا ناخشس نم ةثعبنم ةقورحم
نم نينثا نيقنتخمب رمأ’ا قلعتيو
6 نيب مهرامعأا حوارتت ركذ سسنج
ةلاح يف ،ىثنأا نينثاو ،ةنشس11و
م˘˘ه˘˘˘ل تمد˘˘˘قو .نا˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘غو راود
ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘شسإ’ا
فرط نم مهليوحت متو ،ناكملا
دشصاق رئب ةدايع ىلإا تافاعشسإ’ا

.يلع
اقانتخأ ينيسسمخ كÓه

ةلسشنخ يف زاغلاب
ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت

فشصت˘ن˘م ،ة˘ل˘ششن˘خ ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا
سصخشش قانتخا لجأ’ ،سسمأا راهن
نم ثعبنملا نوبركلا يداحأا زاغب
.ةئفدم

،«ر.م» وعدملاب رمأ’ا قلعتيو
نم غلبيو ،ركذ سسنج نم وهو
قيرطب نطقيو ،ةنشس45 رمعلا

م˘يد˘ق˘ت م˘تو اذ˘ه .ءا˘شضي˘ب˘لا ن˘ي˘˘ع
،ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘˘شس’ا

ت’اجع˘ت˘شس’ا ة˘عا˘ق ى˘لإا ه˘ل˘ق˘نو
دعبو ،ةلب ن˘ب د˘م˘حأا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
بيبط فرط نم ةيبطلا ةنياعملا
.فوتم هنأا نيبت ةبوانملا

صس.بويأأ

ةينابشسإ’ا تاط˘ل˘شسلا تعر˘شش
«اقارح»021 ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت ي˘˘˘ف
يف تاوز˘غ˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘ب ،ا˘ير˘ئاز˘ج
ا˘ير˘ي˘م˘لأا ن˘م ة˘مدا˘ق ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت

او˘نا˘ك ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسا قر˘شش بو˘˘ن˘˘ج
زا˘ج˘ت˘ح’ا ز˘كر˘م˘ب ن˘يز˘ج˘ت˘ح˘م
اولخد مهشضعب ،ايريملأاب «اريف»
ل˘ب˘ق ي˘بوروأ’ا د˘ل˘ب˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا

نورخآاو انوروك ةحئاج روهظ
قراوز ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ره˘ششأ’ا نو˘شضغ ي˘ف ة˘ي˘طا˘ط˘م

.ةيشضاملا ةليلقلا
جوفلا ليحرت ةيلمع يتأاتو

،نييرئازجلا ةقارحلا نم يناثلا
001 ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ما˘˘م˘˘تإا
ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي او˘ل˘شصو «قار˘˘ح»
اولقن نيذلا ،تاوزغلا ءانيم ىلإا
ةموردن ةرئادب بابششلا تيب ىلإا
مامأا مهميدقت لبق مهتليل ءاشضقل
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.تاوزغلا

م.ةزمح

صسأرهأأ قوسس يف هلزنمب قيرح ع’دنأ رثإأ ةيندم ةيامح نوع كÓه

رورم ثداح يف نيتينيضص نيتيعر ةافو
نأزيلغب ريطخ

ايريملأاب «أريف» زكرمب نيزجتحم أوناك

ايرئأزج اقأرح021 لحرت اينابضسإأ

ةنتابب صسولهم صصرق00845 نم ديزأأ جيورت طابحإأ

لجيجب سضيبأأ حÓضس لمح ةيضضق يف طروت باضش فيقوت

يجولوكيإ’أ طيحملأو ةعيبطلأ قح يف مئأرج يف أوببسست

ةديلبلاب تاباغ قئأرح يف أوببضست سصاخضشأأ3 فيقوت

هنع ثحبلأ نم مايأأ4 دعب

لفطلأ ىلع روثعلأ
«قراط بقأرعلب»
نأرهو يف

لفطلأ ةلئاع تدكأأ
يذلأو ،قراط بقأرعلب
ةنسس51 رمعلأ نم غلبي
مايأأ4 ذنم يفتخملأو
ةي’وب اهئات هيلع روثعلأ

.نأرهو
يتلأ ،ةلئاعلأ دأرفأأ فاسضأأو
يف ةعينملأ ةنيدمب نطقت

’اسصتأ أوقلت مهنأأ ،ةيأدرغ
نمأأ حلاسصم فرط نم
مهل دكؤوت ،نأرهو ةي’و
تمدقو ،مهنبأ ىلع روثعلأ
اهركسش لك ةلئاعلأ

يف دعاسس نم لكل اهنانتمأو
ةذلف ىلع روثعلأو ثحبلأ

.مهدبك

ةناهإأ مهتب  عبوت
ةيماظن ةئيه

دمحم نب دمحأأ ةنأدإأ
ذيفنتلأ ةفوقوم ةبوقعب
ةمكحم ،صسمأأ تردسصأأ
قح يف اهمكح ةبيورلأ
دمحم نب دمحأأ طسشانلأ

ذفان ريغ اسسبح نيرهسشب
05 اهردق ةيلام ةمأرغو
،يرئأزج رانيد فلأ

اسضيوعت غلبملأ صسفنو
هب دافأأ امبسسح ،ةنيزخلل
.يبرغ رينم يماحملأ

يسسايسسلأ طسشانلأ مكوحو
22 موي دمحم نب دمحأأ
مسسق يف  طرافلأ ربمفون
ةبيورلأ ةمكحمب حنجلأ
ةناهأ مهتب  عبوت يذلأ

صضرعو ةيماظن ةئيه
اهنأاسش نم تأروسشنم
ةحلسصملاب رأرسضإ’أ
.ةينطولأ

ط.ةراسس

ن˘˘مأ’ا ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘قوأا
،لجيج نمأاب عبارلا يرشضحلا
ة˘ي˘شضق ي˘ف ه˘طرو˘˘ت˘˘ل ا˘˘با˘˘شش
رربم نود سضيبأا حÓشس لمح
د˘جاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘شضف˘˘ب ،ي˘˘عر˘˘شش
رشصا˘ن˘ع˘ل لا˘ع˘ف˘لا ي˘ناد˘ي˘م˘لا
عاطقب تايرود رثإا ،ةطرششلا
م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،سصا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘خ’ا
نا˘ك يذ˘˘لا با˘˘ششلا عا˘˘شضخإا

سسملتلا ةيلمعل ،ةهبشش لحم
ي˘ت˘لا ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا يد˘˘شسج˘˘لا
ز˘ج˘حو ط˘ب˘شض ن˘ع تر˘ف˘شسأا
رو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م سضي˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘شس
ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،(رو˘˘ت˘˘ي˘˘ك)
لا˘˘م˘˘كت˘˘شس’ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ل˘˘˘ل
قلعتي ،ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
رمعلا نم غلبي باششب رمأ’ا

،ايئاشضق قوب˘شسم ،ة˘ن˘شس02
تاهجلا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل

ن˘ع ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا
،سضيبأا حÓشس لمح  ةحنج
،دوعلا عم يعرشش دنشس نود
ماع مكح هقح يف ردشص نيأا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح
عم جد00.000.02 اهردق
.عاديإ’ا

نكمت ،رياغم قايشس يفو
كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا يداو˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
طا˘ب˘حا ن˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
سصرق04845 ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت
طا˘˘˘˘شسوأا ي˘˘˘˘ف سسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
.بابششلا

ىلإا دوعت ،ةيشضقلا تايثيح
ةطقنب ةقرفلا تاذ دارفأا مايق
قيرطلا ىوتشسم ىلع ةبقارم
نيب طبارلا30 مقر ينطولا
ن˘ي˘م˘عد˘م ،ةر˘كشسبو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

ينطولا كردلا ةقرف رشصانعب
فيقوت مت نيأا  ،بونج ةنتاب
ن˘ياور˘ت˘شس «عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘شس
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘عو ،«را˘˘ب˘˘شسكإا
83 رمعلا نم غلبي سصخشش
ة˘˘ي’و ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘˘ي ة˘˘˘ن˘˘˘شس
سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘شسلا ةرا˘˘ي˘˘شسلا
ىلع روثعلا مت ،اقيقد اششيتفت
هب طششم لك ،طششم6563
عون نم اشسولهم اشصرق51
عنشص (غلم003) نيلاباقيرب
04845 عو˘م˘ج˘م˘ب ،ي˘ب˘ن˘˘جأا
ةأابخم تناك ،سسولهم سصرق
ءا˘ح˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ما˘˘كحإا˘˘ب
ةميقلا تردق ثيح ،ةرايشسلا
ةشسولهملا سصارقأÓل ةيلاملا
.جد00088383 ـب

م.ءامسسأأ /ع.يفطل

ة˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مأÓ˘˘ل ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
ن˘م ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ئ’و˘˘لا
نع نيلوؤوشسم ةيوه ديدحت
قئارح ع’دنا مئارج باكترا

سضبقلا متيل ،ةيباغ ةهوبششم
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘تو م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لاز˘˘ي ’ تقو ي˘˘ف ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

ة˘حÓ˘ف˘لا ي˘˘ف نور˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم
مهتيقحأاب نوبلاطي ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
مت ام لثم ،تاشضيوعتلا يف
. راوجلاب تاي’وب هرارقإا

،ةينمأا تا˘مو˘ل˘ع˘م تف˘ششك
ي˘ت˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت ه˘˘نأا

سسل˘طأ’ا ة˘ل˘شسل˘شس ا˘ه˘ت˘ششا˘˘ع
ةرتفلا يف ة˘شصا˘خ ،يد˘ي˘ل˘ب˘لا
ربمتبشس نيب ةدتمملا ةريخأ’ا

،مرشصنملا ربمفون رهشش ىلإا
نم نمأ’ا تايرحتب تنكمت
كلت نع ن˘ي˘لوؤو˘شسم د˘يد˘ح˘ت
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ق˘ح ي˘ف ،م˘ئار˘ج˘لا

،ي˘جو˘لو˘˘كيإ’ا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لاو
فÓ˘˘˘˘تإا ى˘˘˘˘لإا تدأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘حا˘˘شسم
اشضيأا تببشست ا˘م˘ك ،ي˘تا˘ب˘ن˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ئا˘˘شسخ قا˘˘˘ح˘˘˘لإا ي˘˘˘ف
با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصأاو ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف
يبرمو ةيحÓ˘ف تار˘م˘ث˘ت˘شسم
مه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ل˘ح˘ن˘لا
ذنم ،ني˘لوؤو˘شسم˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي
˘ما˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ف˘ئا˘˘شصلا

ةرادإا مهشسأار ىلعو ،9102
ن˘ع تا˘شضيو˘ع˘ت˘ب ،ة˘حÓ˘ف˘˘لا
ا˘˘شصو˘˘شصخ ،رار˘˘˘شضأ’ا كل˘˘˘ت

ر˘ي˘ط˘خ˘لا ق˘ير˘ح˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘شض
ةريظحب » ةطلÓشش » ةقطنمب
يذلاو ،ةي˘حا˘ي˘شسلا ة˘ع˘ير˘ششلا
ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘شسم ى˘ل˘ع ى˘تأا

نع لقت ’ ،نيتاشسبو ةيباغ
تدب˘كو .ارا˘ت˘كه021 ـ˘˘˘لا
ةرا˘˘شسخ  را˘˘غ˘˘شص ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف
21 ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م˘ب ،ة˘˘يدا˘˘م
ةنشسلأا تداكو ،ميتنشس رايلم
ةطحم ىلإا لشصت نأا نارينلا
ةد˘˘م˘˘عأ’او كير˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
لا˘ح˘لاو ،ل˘باو˘كل˘ل ة˘ل˘ما˘ح˘لا
ن˘ير˘خآا ا˘˘يا˘˘ح˘˘شض ع˘˘م ا˘˘شضيأا
ي˘ف م˘لا˘شس يد˘ي˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ما˘م˘ح تا˘ع˘ف˘تر˘مو ة˘فر˘عو˘ب
مويلا ىلإا نولازي ’ ،ناولم
.تاشضيوعتلا يف نولمأاي

م.ةزمح
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ينيطشسلفلا يبرع˘لا بع˘ششلا ع˘ل˘ط˘ت
عامج’ا اذهو ملاعلا لود رود ىلا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘يأا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لود˘˘˘لا
طقشست ’ يتلاو ةتباثلا ةينيطشسلفلا
يلودلا فافتل’ا لÓخ نم مداقتلاب
قوقحلل ر˘ي˘ب˘كلا د˘ي˘يأا˘ت˘لاو ع˘ما˘ج˘لا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘قإاو ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
ذاختا ةيمهأاو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا
نم حشضاو فقوم ىمظعلا لودلا

سسركي مÓشسلل يلود رمتؤوم دقع
حاجن نامشضل ي˘لود˘لا د˘ه˘ج˘لا ه˘ي˘ف
ا˘ق˘فو مÓ˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
لح أادبمو د˘ح˘ت˘م˘لا م˘م’ا تارار˘ق˘ل
لود˘لا هذ˘ه تد˘يا ثي˘ح ن˘ي˘ت˘˘لود˘˘لا
ةرود ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا حار˘˘ت˘˘ق’ا
يذلا ريخأ’ا ةيلاحلا ةماعلا ةيعمجلا
نم ةينيطشسلف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ه˘ي˘لإا تعد
سسابع دومحم سسيئرلا باطخ لÓخ
تاو˘ط˘˘خ˘˘لا ذا˘˘خ˘˘ت’ تقو˘˘لا نا˘˘حو
نامزو دعوم ديدحت لجا نم ةمز’ا

يف مÓشسلل يلود˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا د˘ق˘ع

˘ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م ط˘˘شسو’ا قر˘˘ششلا
ة˘ي˘عر˘ششلا تارار˘ق˘ل ا˘ق˘فو ل˘ب˘ق˘م˘لا
طو˘ق˘˘شس د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف بمار˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
نع هنرق ةقفشص بايغو ةيكيرم’ا
. يشسايشسلا دهششملا

ءو˘شض ي˘فو ير˘ج˘ي ا˘م لÓ˘˘خ ن˘˘مو
تاشسرا˘م˘مو ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا تن˘ع˘ت˘لا
ءاد˘ت˘˘ع’او ير˘˘شصن˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ي˘˘˘˘شضار’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع رر˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
عراشستو ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ةردا˘˘شصمو نا˘˘ط˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو
ا˘ه˘م˘شضو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضار’ا

د˘يو˘ه˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ب˘كا قÓ˘˘طإاو
ي˘بر˘ع˘لا عار˘شصلا خ˘يرا˘ت˘ب سضرأÓ˘˘ل
لÓتح’ا ت’واح˘مو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا

تاططخم قيبطت يف اهرارمتشساو
بايغ لظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا م˘شضلا
سضر˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإاو ،تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةينيطشسلفلا ندملل ةوقلاب لÓتح’ا

تامونودلا نم تا˘ئ˘م˘لا ةردا˘شصمو

تادحو˘لاو تا˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ة˘ما˘قإ’
دب ’ ،اهيلع ةديدجلا ةيناطيتشس’ا

ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا ن˘˘م
تاذ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘˘طإا

نيتلودلا ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘قاد˘شصم
يف اهقلطأاو اهنع نÓع’ا مت يتلا
ريار˘ب˘ف ي˘ف ن˘مأ’ا سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا

ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘غ˘ي˘شصلا ي˘˘هو ،8102
ةقطنملا يف مÓشسلا قيقحتل ايلود
يف مÓشسلاو نمأ’ا ريفوت نامشضل
سسلجم عام˘ت˘جا د˘كا د˘ق˘ل. ملاع˘لا
لح ةيامح ةيمهأا ىلع ريخأ’ا نمأ’ا
ملشسلاو نمأ’ا ري˘فو˘توو ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا
يلودلا نوناقلا ةنا˘كمو ،ن˘ي˘ي˘لود˘لا
كلذو ،Óجاع ايملاع افده هرابتعاب
ةي˘نو˘نا˘ق تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا لÓ˘خ ن˘م
عم ةقشستم ةيشسامولبدو ةيشسايشسو
ميقلاو ةدحتملا ممأ’ا قاثيم ئدابم
دب ’ كلذبو اهلثمي يتلا ةكرتششملا

نÓعإ’ ةيلم˘ع تاو˘ط˘خ ذا˘خ˘تا ن˘م
عشضوو  مÓشسل˘ل ي˘لود˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح در˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ح
ندملا دشض نو˘ن˘ج˘م˘لا ا˘هد˘ي˘ع˘شصتو
ةينيطشسلفلا تا˘م˘ي˘خ˘م˘لاو ىر˘ق˘لاو
عور˘˘˘ششم˘˘˘لا سضر˘˘˘ف˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘عإاو
ميشسقتل ينو˘ي˘ه˘شصلا ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا
ةيليئارشسإ’ا حلاشصملل اقفو ةقطنملا
سضر˘ع˘ي ا˘م˘م ط˘شسو’ا قر˘ششلا ي˘˘ف
كلذل ديدششلا رطخلل نيتلودلا لح
نواعت˘لاو ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ةدا˘يز بل˘ط˘ت˘ي
ح˘لا˘شصم˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
ةاعارم ع˘م لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

يلودلا نوناقلاب مازتل’ا ةرورشضو
يذلا قوقحلا ىلع مئاقلا ماظنلاو
نم ةريطخ تاديدهتل نآ’ا سضرعتي

قرششلا يف يكيرم’ا درفتلا ءارج
. طشسو’ا
نيتلودلا لح نع ثيدحلا درجم نإا

يعدتشسي امنإاو ،هتيامحل يفكي ’
ج˘ه˘ن ة˘˘غا˘˘ي˘˘شص ةرور˘˘شض ي˘˘لا كلذ
ة˘ي˘قاد˘شصم يذو فار˘طأ’ا دد˘˘ع˘˘ت˘˘م
نأا ن˘كم˘ي ا˘م و˘هو عار˘شصلا ءا˘ه˘˘نإ’

ي˘لود ر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ ن˘م ق˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي
نمو ،طشسوأ’ا قرششلا يف مÓشسلل
’ مÓشسلا ةيلمع حاجن نامشض لجا
تاروا˘˘ششم ءار˘˘جإاو ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘م د˘˘ب
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عا˘بر˘لا ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
رمتؤوم دقع لجأا نم ،نمأ’ا سسلجمو
تايحÓشصلا لماكب مÓشسلل يلود
،ةينعملا فارطأ’ا عيمج ةكراششمبو
،مئادلا عشضولا ايا˘شضق ع˘ي˘م˘ج ل˘ح˘ل
ىلع ءانب نيئجÓلا ةيشضق اميشس ’و
وه نيتلودلا لح نإا.491 رارقلا
متيشسو ،هيلع قفتملا يلودلا لحلا
ه˘ن˘ع ع˘فاد˘ي ’ ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘شضيو˘˘ق˘˘ت
ةحشضاو تاءارجإاب يلودلا عمتجملا

ظفاحيشس يذلا لحلا وهو ،ةلاعفو
يف ينيطشسلفلا بعششلا قح ىلع
زز˘ع˘ي ا˘م اذ˘هو ،ر˘ي˘˘شصم˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
’ ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘˘ح˘˘لا
اهنم لاني نا ناك نم يأ’ نكمي
يلودلا نوناقلا دعاوق ىلإا ادانتشسا

.ةدحتملا ممأ’ا تارارقو
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كراضشملأ يبرعلأ لمعلأ ةيجتأرتضسإأو ةمقلأ تأءاقل

ة˘لود سسي˘ئر ن˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ق˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
سسيئرلاو ،سسابع دو˘م˘ح˘م ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ي˘شسي˘شسلا حا˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ير˘˘شصم˘˘لا
ىلع تاروطتلا لمجم لوح رواششتلل
نم ة˘ل˘م˘جو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘حا˘شسلا
دكا كرتششملا مامته’ا تاذ اياشضقلا

ةينيطشسلفلا تاقÓعلا نا كشش نودبو
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تا˘قÓ˘ع ي˘ه ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا

ةلودلل رشصم معد ىلع ةمئاق ةقيمع
اهشصرحو ةل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

معد ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ا˘هرودو ا˘ه˘ف˘قاو˘مو
ينيطشسلفلا ي˘بر˘ع˘لا بع˘ششلا قو˘ق˘ح
لÓ˘ق˘ت˘شس’او ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن ل˘جا ن˘م
ها˘ج˘ت’ا سسف˘ن˘ب رار˘م˘ت˘شس’ا ة˘ي˘م˘˘هأاو
ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لاو كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
مÓشسلا قيقحت ىلا ’وشصو لماكتملا
. لماششلاو لداعلا

تر˘م˘ت˘شسا ا˘ب˘ع˘˘ششو ة˘˘مو˘˘كح ر˘˘شصم
بعششلا بناج ىلإا فوقولاب رمتشستو
ىتح ةلداعلا هتي˘شضقو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
هتلود ةماقإاو ةعورششملا هقوقح لين

سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عو ،ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
تاو˘ط˘خ˘لا م˘ها˘شست ثي˘ح ة˘˘ي˘˘قر˘˘ششلا
ةيشضقلا راشسم معد ةداعإ’ ةكرتششملا
يبرعلا ديعشصلا ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ي˘ف دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘شضو
بل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
فيثكتو عيمج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ف˘تا˘كت˘لا

ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
مÓشسلا ةيلمع تاشضواف˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

بع˘ششل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
لÓتح’ا ءاهنا ةرورشضو ينيطشسلفلا
يعشسلاو ةشسر˘ط˘غ˘لاو ةو˘ق˘لا˘ب م˘ئا˘ق˘لا
يف ينيطشسلفلا بعششلا دومشص معدل
لينلاو ةيفشصت˘لا تار˘ماؤو˘م ة˘ه˘جاو˘م
. ةينيطشسلفلا ةدايقلاو نيطشسلف نم
ةيرشصملا ةينيطشسلف˘لا ة˘م˘ق˘لا تد˘كا

دوهج رارمتشسا ةرورشضو ةيمها يلع
ةيميلقإ’ا ةدعشص’ا ةفاك ىلع رشصم
ةيلمع فان˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لود˘لاو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ف˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا مÓ˘˘شسلا
مÓشسلل يلود رمتؤوم ةماقإ’ ةوعدلا

تارارقلاو نيتلودلا لح أادبمل اقفو
مÓشسلا ةردا˘ب˘مو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا
لÓتح’ا ءاهنإا ىلع ةمئاقلا ةيبرعلا

ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا ةلودلا ةماقإاو
ةلتحملا ةينيطشسلفلا يشضارأ’ا ىلع
لحو سسدقلا اهتمشصاعو7691 ماع
ممأ’ا تارارق قفو نيئجÓلا ةيشضق
. ةدحتملا

بح ن˘م ه˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ا˘˘م ل˘˘كبو ر˘˘شصم
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف و˘ح˘ن ة˘قدا˘˘شص ر˘˘عا˘˘ششمو
يذلا كرتششملا خيراتلا نم اقÓطناو
اهدوهج لشصاوت ءادهششلا ءامدب دمع
ةينطولا ة˘ح˘لا˘شصم˘لا ما˘م˘تا ل˘جا ن˘م
يشسايشس قفاوت قيقحتو ةينيطشسلفلا
ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب ةد˘حو˘م ة˘يؤور را˘طإا ي˘˘ف
امب ةينيط˘شسل˘ف˘لا ل˘ئا˘شصف˘لاو ىو˘ق˘لا
بعششلا حلاشصمو فشصلا ةدحو ققحي
ىلا لشصوتلا ة˘ي˘م˘هأاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

دح عشضوو ماشسقن’ا اذه يهني قيرط
لبقتشسملا ىلع ةريطخ˘لا ه˘تا˘ي˘عاد˘ت˘ل
تاشسشسؤوملا ءانب ةداعإاو ينيطشسلفلا

م˘ي˘عد˘ت ل˘ف˘كي ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م
˘˘ما˘˘شسق˘˘ن’ا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘ل يد˘˘شصت˘˘لاو
مدخت ’ ىتلا ةزغ عاطق يف درفتلاو
هتاططخمو يليئارشس’ا لÓتح’ا ’ا

ززعت تتاب يتلاو ةمئاقلا هتارماؤومو
لك لغتشستو ينيط˘شسل˘ف˘لا ما˘شسق˘ن’ا
بع˘ششلا ةد˘حو ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل فور˘ظ˘˘لا
. ينطولا هعورششمو ينيطشسلفلا
ةحجانلا تاءاقللا كلت تلكشش دقل
ي˘ت˘لاو تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘˘ما˘˘ه˘˘لاو
ع˘م ة˘م˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تد˘˘ق˘˘ع
ي˘نا˘ث˘لا ه˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع كل˘˘م˘˘لا ة˘˘لÓ˘˘ج
ي˘شسي˘شسلا حا˘ت˘ف˘لا د˘˘ب˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘لاو
ارو˘ح˘م سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘˘لاو
يبرعلا لمع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل ا˘ع˘ما˘ج
ةبلشص ةاون لكششي يذلا كرتششملا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا دو˘ه˘ج˘لا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت ةدا˘˘عإ’
نم دحوم يبرع فقومب جورخلاو
مشسر ةداعإاو تاقÓخلا زواجت لجا
. ةلماشش ةيبرع ةيجيتارتشسا

رارمتشسا نم دب ’ كلذ ءوشض يفو
ام دوهجلا ديحوتو لماكلا قيشسنتلا
معدل ندرأ’او نيطشسلفو رشصم نيب
مÓشسلل ي˘لود ر˘م˘تؤو˘م د˘ق˘ع ةردا˘ب˘م
ىلإا رومأ’ا ةداعإ’ لبقملا ماعلا ةيادب
ةقلعتملا ميهافملا ةداعتشساو اهباشصن
قي˘شسن˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأاو ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح˘ب
كلت ةجلاعمل يبرع˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
نم هتثدحا امو ةيب˘مار˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا
،ةينيطشسلفلا ةيشضقلاب تقحل رارشضا

موقت يتلا دوهجلا نا كشش نم امو
ل˘ح˘م ي˘ف ي˘ه ا˘ه˘لذ˘ب˘تو ر˘شصم ا˘ه˘˘ب
لجا نم ينيطشسلفلا بعششلا ريدقت
ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو عا˘˘شضوأ’ا بي˘˘تر˘˘ت
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘حا˘شسلا ي˘˘ف تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ي˘ف سصا˘خ ل˘كششب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لاو
ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا ءو˘شض
ةيشضقلاو ينيطشسلفلا بعششلا هجاوت
يشضارأ’ا هدهششت امو ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
رارمتشسا ةجيتن ةلتحملا ةينيطشسلفلا
. يناطيتشس’ا عشسوتلا ةشسايشس

ةينيطسسلفلأ حابسصلأ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلأ مÓع’أ ريفسس / ةودقلأ يرسس  : ملقب

ةينيطضسلفلأ قوقحلأ ةيامح يف يلودلأ عمتجملأ رود

يلودلا عمتجملا حجني ىرخأا ةرم
حنم ناششب ةمهم تارارق ذاختا يف
يف هقو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
ة˘ما˘قإاو هر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘تو ةدا˘ي˘شسلا
ثيح ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا هتلود
قح ديؤوي رارق ىلع تيوشصتلا مت
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
ةثلاثلا ةنجللا يف كلذو ،ريشصملا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نوؤو˘˘ششلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل»
ة˘ع˘با˘ت˘لا «ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘˘شسنإ’او
،ةدحتملا ممأÓل ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ةلود361 ةيبلغأاب ،رارقلا دمتعُأاو
لود5 هتشضراعو ،رارقلا حلاشصل
،لاششراملا رزجو ،ليئارشسإا) :يهو
تاي’ولاو ،وروانو ،ايزي˘نور˘كي˘مو
ن˘ع لود01 تعنتماو (ةدح˘ت˘م˘لا
.تيوشصتلا

تاوطخ ةباثمب رارقلا اذه ديعيو
اددجم دي˘كأا˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م
يف ينيطشسلفلا بعششلا قح ىلع
قحلا كلذ يف امب هريشصم ريرقت
ةلقتشسملا هتلود هل نوكت نأا يف
ثح˘يو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف ي˘˘ف

يلود عا˘م˘جإا˘ب ذ˘خ˘تا يذ˘لا رار˘ق˘لا
ت’اكولاو لودلا عيمج مايق ىلع
ةموظنم تاشسشسؤومو ةشصشصختملا
معد ةلشصاوم ىلع ةدحتملا ممأ’ا
هتدعاشسمو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
يف ريشصملا ريرقت يف هقح لينل
.تقو برقأا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘ك رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ششيو
نود ،ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا ةرور˘˘شضلا
يليئارشسإ’ا لÓتح’ا ءاهنإاب ،ريخأات
قيقحتو ،7691 ماع يف أادب يذلا
ة˘م˘ئادو ة˘لدا˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شس ة˘˘يو˘˘شست
ينيطشسلفلا نيبناجلا نيب ةلماششو
تارارق ىلإا ادانتشسا ،يليئارشسإ’او
،ة˘˘ل˘˘شصلا تاذ ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مأ’ا

ةردا˘˘ب˘˘مو ،د˘˘يرد˘˘م تا˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘مو
ة˘طرا˘خ ة˘ط˘خو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘˘شسلا
عارشصلل مئاد لح داجيإ’ ،قيرطلا
ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
. نيتلود دوجو سساشسأا
ىلع لدي يذلا تيوشصتلا اذه نإا
ريرقت قح معدل يلود عامجإا هبشش
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل ر˘˘ي˘˘شصم˘˘لا

تارارقلا ىلع تيوشصتلا كلذكو
نيطشسلف ةيشضقب ةقلعتملا ىرخأ’ا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا نا˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ةدحتملا ممأÓل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
معدي يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نأا د˘كؤو˘ي
ينيطشسلفلا بعششلا قوقح ةوقبو
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘ه˘ب˘˘ناو˘˘ج ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف
يتلا ةرمتشسملا ليلشضتلا تÓمح
ة˘مو˘كح ا˘ه˘ب مو˘˘ق˘˘تو ا˘˘ه˘˘شسرا˘˘م˘˘ت
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثاد˘˘حإ’ لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا
. يلودلا فقوملا

تاو˘˘˘ط˘˘˘خ تيو˘˘˘شصت˘˘˘لا ل˘˘˘˘كششيو
فا˘˘شصنا ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
ة˘م˘ها˘شسمو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
قئاقحلا راهظإاب يلودلا عمتجملا

بيو˘˘˘شصتو رو˘˘˘م’ا ح˘˘˘ي˘˘˘˘شضو˘˘˘˘تو
تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ د˘ح ع˘شضوو را˘˘شسم˘˘لا
هب موقي يذلا ءادتع’او لÓتح’ا

ي˘˘شضار’ا د˘˘شض لÓ˘˘ت˘˘ح’ا سشي˘˘˘ج
تيوشصتلا اذه ناو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ت’’د هل تيقو˘ت˘لا اذ˘ه˘بو م˘ه˘م˘لا
ديعشص ىلع ةمهمو ةريبك ةيشسايشس
،ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ششلا فا˘˘شصنا

معدو ةيلودلا ةيعرششلل راشصتناو
كلت ةشصاخو ةينيطشسلفلا قوقحلا
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
م˘ه˘م ف˘قو˘م ل˘˘كششيو ،ر˘˘ي˘˘شصم˘˘لا
د˘˘˘شض ل˘˘˘شضا˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا لود˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ليكششت ديعتو ملظلاو رامعتشس’ا
ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘طرا˘˘خ˘˘لا

تارايخ˘لا ة˘ي˘م˘ها ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
بشصاغلا لتحملا ةهجاومل ةيلودلا
ديحوتو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘ل˘ل
تاكرح معد يف ةيلودلا دوهجلا
تاموقم زيزعتو ةيملاعلا ررحتلا
قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا لا˘˘شضن˘˘لا
ةهجاوم يف ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن ى˘ت˘ح ل˘ت˘ح˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو ر˘ي˘شصم˘لا ر˘ير˘ق˘˘تو
ادانتشسا ةل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
. ةيلودلا ةيعرششلاو تارارقلل
لود هيف ددنت يذلا تقولا يف هنأا
رار˘م˘ت˘شسا˘ب ا˘ه˘تا˘شسشسؤو˘مو م˘لا˘ع˘˘لا
ي˘˘˘شضارأ’ا ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
ءا˘ن˘بو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ام اهرخآاو ،ةيرامعتشس’ا تادحولا

يف هذيفنت لÓتح’ا ةموكح يونت
رمتشست ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا سسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
ير˘˘كشسع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح
ىلع ناودعلا لشصاوتو يليئارشس’ا

كاهتناو ينيطشسلفلا انبعشش قوقح
تارار˘˘˘قو ،ي˘˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تا˘ب كلذ˘لو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
ةرورشضب بلاطم يلودلا عمتجملا
هتابجاوب مايقلاو هدوهج ةفعاشضما

سضر’ا ىلع يرجي امل ةعباتملاو
ىلع لمعلاو ةلتحملا نيطشسلف يف
ةلءاشسملاو ةيامحلا ميهافم خيشسرت
را˘˘ب˘˘جا نا˘˘ششب مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘˘م ذا˘˘˘خ˘˘˘تاو
ىلع يركشسعلا لÓتح’ا تاطلشس
ةفلاخملا ةيداحأ’ا اهتاكاهتنا فقو
ام˘ب ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا تارار˘ق˘ل
عاطق نع راشصحلا عفر كلذ يف
يف اهيدامتو اهتاقورخ حبكو ،ةزغ
تايلمع مج˘لو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا سسد˘ق˘لا
ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا د˘ي˘ع˘شصت˘لاو م˘˘شضلا
انشضرأ’ لشصاوتملا يرا˘م˘ع˘ت˘شس’ا

نوناقلل اهلاثتما نامشضو اندراومو
. يلودلا
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يئيبلأ طيحملأو ناسسنإ’أ ىلع ايقيقح أرطخ لكسشي تاب رمأ’أ
 تليضسمضسيتب ةرذقلأ هايملأ اهرمغت ةيحÓف يضضرأأ
ةر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا و˘حÓ˘ف ر˘ب˘˘ع
ة˘ع˘قاو˘لا نو˘ب˘ل ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةيدلبب ةمركلا نيع ةيرقب
،مهئايتشسا نع تليشسمشسيت
هاي˘م˘لا ق˘فد˘ت ل˘شصاو˘ت ءازإا
ي˘˘شضارأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ةرذ˘˘ق˘˘˘لا
ىدأا يذلا رمأ’ا ،ةيحÓفلا
تار˘˘˘˘˘˘ششع فÓ˘˘˘˘˘˘تإا ى˘˘˘˘˘˘لإا
ةر˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ششأ’ا

ن˘م ة˘ع˘شسا˘شش تا˘˘حا˘˘شسمو
ر˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘بو بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلع ايقيقح رطخ لكششي
يئيبلا طيح˘م˘لاو نا˘شسنإ’ا
ن˘˘˘م ر˘˘˘كذ˘˘˘ي كر˘˘˘ح˘˘˘ت نود
ثي˘ح .ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
بشسح لكششملا اذه دوعي
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كشس
قوفي ام ىلإا نيررشضتملا

زاجنإا دعب كلذو تاونشس6
ةيفشصتل ةيشسيئرلا ةطحملا
ةنيدمل ةلمعتشسم˘لا ها˘ي˘م˘لا
ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب تل˘˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘˘ت
ن˘يأا ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘˘ي˘˘شضرأا
ردشصم ةطح˘م˘لا تح˘ب˘شصأا

ةقفدتملا ةرذقلا هايملا هذه
ةيعشضو ببشستل اهلخاد نم
نع ترفشسأا ةيثراك ةيئيب

ةعشساشش تا˘حا˘شسم عا˘ي˘شض
ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا ي˘˘شضارأ’ا ن˘˘م
تاع˘م˘ج˘ت ل˘كششت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
دلوت امم ةرذق ةمئاع ةيئام
ةبشسنلاب ةريبك رئاشسخ هنع
يف سصقن اذكو نيحÓفلل
هذ˘ه˘˘ل ي˘˘عارز˘˘لا دودر˘˘م˘˘لا
سصل˘ق˘ت بب˘شسب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
،ة˘عورز˘˘م˘˘لا تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا
تايافنلا راششتنا نع كيهان
لعجام ةهير˘كلا ح˘ئاور˘لاو
ىلإا لوحتت يشضارأ’ا كلت
ةيموم˘ع ة˘غر˘ف˘م ه˘ب˘ششيا˘م
ء’ؤوه فوخت نم داز اممو

هذه نا˘ير˘ج و˘ه ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
نم برقلاب ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا
ه˘ن˘˘م دوز˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا را˘˘بآ’ا
ى˘ت˘حو بر˘˘ششل˘˘ل ي˘˘لا˘˘هأ’ا
،ةرواجملا قطانملا ناكشس
ن˘˘˘م ء’ؤو˘˘˘˘ه رذ˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘ح
هايمب ةرذقلا هايملا طÓتخإا
ار˘ط˘خ ا˘ه˘ل˘ي˘˘كششتو را˘˘بآ’ا

يفو ،ناكشسلا ةحشص ىلع
نا˘كشس ه˘جو قا˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘فو
عشضولا ىل˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ى˘˘˘˘لإا ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت’ا ع˘˘˘˘با˘˘˘˘شصأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

يتلا ةيفيكلا لوح اولأاشستو
ة˘شسارد ا˘ه˘شسا˘شسأا ى˘ل˘ع م˘˘ت
ةطحم زاجنإا عقوم رايتخا
اولعي ناكم يف ة˘ي˘ف˘شصت˘لا
ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا تاو˘ن˘ق
اب˘ل˘شس سسكع˘نإا يذ˘لا ر˘مأ’ا

ي˘ف ة˘ط˘ح˘م˘لا ةرد˘ق ى˘ل˘˘ع
قفدت ىلع اي˘ئا˘ه˘ن ءا˘شضق˘لا

ةنيدمب يحلا فرشصلا هايم
تلزام يت˘لا تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت
ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه˘لا ي˘˘ف بشصت
نم ةبرقم ىلعو ةيدوأ’او
ة˘ي˘˘نا˘˘كشسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

يلامششلا لخدملا˘ب ة˘شصا˘خ
لكششي تا˘ب ا˘م ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل

نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘خ
،ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو  ي˘˘جو˘˘لو˘˘كيإ’ا
ةمئاق ريهطتلا ةمزأا يقبتل
تفلك يتلا ةطحملا هذهب

ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘لود˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ
نود مي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م002
سضرأا ى˘ل˘ع ج˘ئا˘ت˘ن م˘يد˘ق˘˘ت
ةيطغت ي˘ف ة˘شصا˘خ ع˘قاو˘لا
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرذ˘ق˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت
.تليشسمشسيت ةنيدمب

ديمح.ز

ةسصاخلأ تاجايتح’أ يوذ ةدئافل ةينماسضت ةلفاق قÓطنأ
ةياجبب تيرزميت ةقطنم يف تايضضمحلل ربتعم لوضصحم
تيرز˘م˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م ر˘خز˘ت
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
قلعتي ام اميشس ’ ةيحÓفلا
نم ةنوكملا تايشضمحلاب
هفانشصأا فلتخمب لاقتربلا

بشسحو ،نو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لاو
ىل˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘شسم
ح˘شش م˘غر ه˘˘نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأا
’إا رطملا ءام نم ءامشسلا
مل تايشضمحلا ةبعشش نأا
يتلا فافجلا ةجومب رثأاتت
ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا تدا˘˘˘شس
بشسحو ،ةريخأ’ا تاونشسلا
ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا تا˘ي˘ئا˘˘شصحإ’ا
دودرم نإاف م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل
د˘ق تا˘ي˘شضم˘ح˘لا جو˘ت˘ن˘˘م
ىلإا022 ن˘˘ي˘˘ب حوار˘˘ت˘˘ي
راتكهلا يف را˘ط˘ن˘ق082
لوشصحم˘لا اذ˘هو ،د˘حاو˘لا

نأا نكميو ةياغلل عجششم
قو˘شسلا تا˘ي˘جا˘˘ح ي˘˘ب˘˘ل˘˘ي
،تايشضمحلا نم يلخادلا

ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا نأا ثي˘˘˘˘˘˘ح
نأاششلا اذ˘ه˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا
،راتكه05 ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘˘ت
ظفاحت نأ’ اهلهؤوي ام وهو
تايشضمح˘لا ة˘ب˘ع˘شش ى˘ل˘ع
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
يتلا ةيحÓفلا تاينواعتلا

اذه قيوشست ىلع دعاشست
. جوتنملا

تمظن ،رياغم قايشس يفو
طا˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
ة˘يا˘ج˘ب ي˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يملاعلا مو˘ي˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
تا˘˘˘جا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا يوذ˘˘˘˘ل
ةينماشضت ةلفاق ،ة˘شصا˘خ˘لا
ةزهجأ’ا فلتخم ن˘م˘شضت˘ت
ةيران تا˘جارد ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
،تÓ˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع ثÓ˘˘˘˘˘ث تاذ
خلإا..... ةكر˘ح˘ت˘م ي˘شسار˘ك
تاجا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ ةد˘ئا˘ف˘ل
اهميل˘شست م˘ت˘ي˘ل ،ة˘شصا˘خ˘لا
ا˘˘يÓ˘˘خ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لا
اهعيزوت دشصق ،نماشضتلاب

هذه نم نيديفتشسملا ىلع
د˘م˘حأا فر˘ششأا د˘قو ،ة˘ئ˘ف˘لا

ى˘ل˘ع ة˘يا˘ج˘ب ي˘لاو د˘ب˘ع˘م
هذه قÓطنا ةراششإا ءاطعإا
يف دشسجت يت˘لا ،ة˘ل˘م˘ح˘لا

سصر˘˘ح ىد˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘م
ى˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘ه˘˘شسو ة˘˘لود˘˘لا
يوذل ةدعاشسملا دي ميدقت
،ة˘شصا˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا

اهجا˘مدإا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لاو
فلتخم يفو عمتجملا يف
. ةايحلا ت’اجم

مـــــيرك. ت

  «ّرسضخلب دمحم» ديهسشلأ ةسسردمب معطم حتفب نوبلاطي ءايلوأ’أ

لجحلأ نيع يف ذيمÓتلأ قرؤوت لكاضشم بعّللأ ةحاضسو معطملأ بايغ
نم ديدعلأ ،ةليسسملأ ةي’ولأ ةمسصاع برغ لامسش لجحلأ نيعب رسضخلب دمحم ديهسشلأ ةسسردم ذيمÓت ءايلوأأ بلاط

نونتقي مهلعج امم مهانكسس رقم نع دعبت يتلأ ةليوطلأ ةفاسسملأ دعبل أرظن كلذو ،يسسردملأ معطملأ حتفب تأرملأ
.دودحملأ مهلخد ةجيتن مهئانبأ’ اهريفوت ىلع ءايلوأ’أ نم ددع زجع مامأأ ةدرابلأ تابجولأ

ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا سضع˘˘ب ر˘˘ب˘˘عو
رشضخلب دمحم ديهششلا ةشسردم
معطملا حتف رخأات نم مهقلق نع
تا˘ب˘˘جو م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع ،م˘ه˘ئا˘ن˘بأ’ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص
ى˘ل˘ع م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

او˘لاز ’ ثي˘ح ،ةر˘ئاد˘لا ىو˘ت˘˘شسم
،ةبجولا يف مهقح نم نيمورحم
فورظ ىلع ابلشس سسكعني امم
.سسردمتلا
مهءانبأا نأا او˘ح˘شضوأا نو˘كت˘ششم˘لا
لجأا نم ةديعب تافاشسمل نولقنتي
ةيفير هبشش ‐ ةشسردملاب قاحتل’ا
ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ّنأا ر˘˘ي˘˘غ ، ‐
مل ‐ ةرئادلا سسيئر اهشسأار ىلعو
رمأ’ا تطعأا نأا دعب اهدعوب فت
لوأ’ا عوبشسأ’ا ذنم معطملا حتفب
بشسح ‐ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
اهشسفن فلكت ملو ، ‐ مهحيرشصت

،يشسرد˘م˘لا م˘ع˘ط˘م˘لا ح˘ت˘ف ءا˘ن˘ع
ةنزاوتمو ةميلشس ةيذغت نامشضل
مه˘ل ل˘ف˘كتو ، ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ي˘م˘شسج˘لا م˘هو˘˘م˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘نزاو˘˘ت
نإاف ،مهبشسح ،يشسفنلاو يلقعلاو
ديدعلا ترطشضا ةيعشضولا هذه
تا˘ب˘جو ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
لخدم مامأا اهنولوان˘ت˘ي م˘ه˘ئا˘ن˘بأ’
ق˘ي˘ل˘ي ’ د˘ه˘ششم ي˘ف ة˘شسشسؤو˘م˘لا
لوخدلا ذنم ، ذيمÓتلا ةروشصب
ىلإا نيريششم ،يلاحلا يشسردملا
ي˘ف اءو˘˘شس دادز˘˘ي˘˘شس ع˘˘شضو˘˘لا نأا
سضف˘خ˘ن˘ت ا˘مد˘ن˘ع ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف
˘مد˘ع لا˘ح ي˘ف ،ةرار˘ح˘لا تا˘جرد
تاطلشسلا لبق نم رمأ’ا كاردتشسا
’ نيذلل ةبشسنلاب ةشصاخ ،ةيشصولا
يف مهلزانمب قاحتل’ا م˘ه˘ن˘كم˘ي
 .راهنلا فشصتنم
ى˘لإا ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘لا˘˘شسر ي˘˘فو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ن˘˘ع لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ا˘ه˘نو˘م˘شضم م˘هأا ن˘مو ،ة˘ي’و˘لا˘ب
ةاناعمل دح عشضول لجاعلا اهلخدت
نيذلا  ةيئادتب’ا ةشسردملا ذيمÓت

تحتف ذنم كلذو مهراظتنا لاط
ةنشس يشساردلا مشسو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘باو˘بأا

م˘هءا˘ي˘ت˘شسا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف اود˘˘بأا ،4002
مدع ءارج ،نيديدششلا مهبشضغو
يششتفمو ةيبرتلا ة˘ير˘يد˘م ل˘خد˘ت
دحل ةيشصولا تاطلشسلاو ميلعتلا

بلاطم ذخأ’ رطشسأ’ا هذه ةباتك
ةشصاخو رابتع’ا نيعب ذيمÓتلا

قلقي تاب يذلا ،ماعطإ’ا لكششم
نم ريثكلا سضرعت ثيح ،ءايلوأ’ا
ةلاح ىلإا تارم ةدع يف ذيمÓتلا
،عوجلا ةجي˘ت˘ن  طو˘ق˘شسو ءا˘م˘غإا

باوبأا قلغب نوبلاطملا فاشضأاو
ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ع˘ن˘مو  ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
را˘ع˘ششك ،ل˘ما˘ك مو˘ي˘ل ة˘˘شسارد˘˘لا
يشسردم معطم بايغ يف يلوأا
، مهقرؤوي  ةروكذملا ةشسردملاب

ىلإا نورطشضي مهءانبأا نأاو ةشصاخ
يف لثمتت ةفيفخ تابجو لوانت

ي˘ف ة˘عو˘ن˘ت˘م تا˘بور˘ششمو ز˘ب˘˘خ
ىلع ةفاظنلا طورشش ىندأا بايغ
قايشسلا يف نيفيشضم ، مهلوق دح
ذيمÓتلا نم ةئاملاب07 نأا هتاذ
نع ةدي˘ع˘ب ن˘كا˘مأا ي˘ف نو˘ن˘ط˘ق˘ي
مهتلاشسر يف نيدكؤوم ،ةشسشسؤوملا
مهئانبأا ةحشص ىل˘ع ن˘ي˘ق˘ل˘ق م˘ه˘نأا
،عشضو˘لا اذ˘ه رار˘م˘ت˘شسا لا˘ح ي˘ف
ذيمÓتلا بلغأا نأا ىلإا ةفاشضإ’اب
سسي˘˘˘ل ةزو˘˘˘ع˘˘˘م تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
اهئانبأ’ لاملا ر˘ي˘فو˘ت ا˘هرود˘ق˘م˘ب
تا˘ب˘جو ءار˘شش ن˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘ل
.ةيموي
ةيعمج بلاطت ،قلطنملا اذه نمو
ةيئادتب’ا ةشسردملا ذيمÓت ءايلوأا
،ر˘˘شضخ˘˘ل˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ششلا
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا
مهتشسردم ديوزت دشصق ، لجاعلا
ولو لح داجيإا وأا يشسردم معطمب
ةلشصاوم مهل ىنشستي ىتح تقؤوم
ن˘شسحأا ي˘ف ي˘شسارد˘لا م˘هراو˘ششم
د˘ي˘شسج˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف لاو˘˘حأ’ا

لبق نم ذيمÓتلا ءايلوأا بلاطم
ةيدلبلا نم ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

.ةيبرتلا عاطقو

ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘لو
،ةديدع تاهج تلشسار ذيمÓتلا

‐ اقباشس ‐ ةي’ولا يلاو رارغ ىلع
ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئرو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ظافحلا ةيغب لخدتل˘ل ،ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
معطم عشضول ءايربأ’ا حاورأا ىلع
ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ن˘يدد˘ه˘م ،ي˘˘شسرد˘˘م
اذإا ةشساردلا نع مهئانبأا فيقوتب
.مهبلاطم بلت مل
عÓ˘ط˘ت˘شس’ا لÓ˘خ ن˘م ر˘ه˘ظ˘يو
نولوؤوشسملا زجع فيك يناديملا

ي˘ت˘لا تا˘ماز˘ت˘ل’ا د˘ي˘شسج˘˘ت ن˘˘ع
لÓ˘خ م˘ه˘شسف˘نأا ى˘ل˘ع ا˘هو˘ع˘˘ط˘˘ق
نم ،يشسارد˘لا م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا

ةشسشسؤوملا ىلع نومئاقلا مهتهج
ةرر˘كت˘م˘لا م˘ه˘تÓ˘˘شسار˘˘م م˘˘غرو
مع˘ط˘م ح˘ت˘ف بل˘ط˘م سصو˘شصخ˘ب
ة˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس نأا ’إا ،ي˘˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘ق˘ل˘˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘يو˘˘شست˘˘لا
اربح ىقب˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

لءاشستي اذه لظ يفو ،قرو ىلع
ةيلوؤوشسم لمحتي نم نع ءايلوأ’ا
امو يلخادلا فشصنلا حتف رخأات
ذيمÓتلل ةانا˘ع˘م ن˘م ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي
تا˘˘فا˘˘شسم نو˘˘ع˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ةشصاخ ةشساردلا دعاقمب قاحتلÓل
نيدششانم ،فيرلاب نيميقملا مهنم
كفل لخدت˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ىقبي يذلا لاكششإ’ا اذه مشسÓط
ةيريدم هيف ىنغتت تقو يف ،امئاق
فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
نم ،يملعلا ليشصحتلل ةيتاوملا
ةيشسردملا ةحشصلاو ةيذغتلا اهنيب
لماوع اهلك ،يشسردم˘لا ل˘ق˘ن˘لاو
ن˘ي˘شسح˘ت ي˘ف م˘ها˘شست ة˘ع˘م˘ت˘ج˘م
نم .ذيمÓتلل يشساردلا دودرملا

ةيوبر˘ت ردا˘شصم تبر˘عأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع ءازإا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق ن˘˘ع
اهتايلوؤوشسمب ةيلحملا تاطلشسلا
ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م و˘˘لو ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ها˘˘ج˘˘ت
ةلماعلا ديلاو يشسردملا معطملل
اهتاذ رداشصملا تراششأاو ،ةلهؤوملا
رخآا ةيشسردملا معاطملا نأا ىلإا
ةراششإÓل .تا˘ط˘ل˘شسلا تا˘ما˘م˘ت˘ها
د˘ق˘ت˘ف˘˘ت ا˘˘شضيأا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف
ةيبرتلا سصشصحب ةشصاخ ةحاشسل
سسيفنتلاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘شضا˘ير˘لا

اذه ،ةيبلشسلا تانحششلا نم مهنع
مامأا تاطلشسلا عشضو لجأا نمو
لكب ةشسردملا تماق اهتايلوؤوشسم
تÓ˘شسار˘م ن˘م ا˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط ا˘˘م
ذيمÓتلا مئاوق دادعإاو تاراعششإاو
معطملاب سصاخلا داتعلا ليجشستو
.ائيشش ريغتي مل نكلو

فسسوي نب . رسضخل . أأ

رفح ىلإأ لوحتت اهلعج ام ةئيهت تايلمع يأأ نم دفتسست مل
ةيثراك ةيعضضو يف ةليضسملاب ةدامح يح تاقرط

ي˘˘ح نا˘˘كشس ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م لاز˘˘˘ت ’
جر˘خ˘م˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘˘لا «هدا˘˘مر»
،ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ي˘˘قر˘˘ششلا

قفارملا بايغ ببشسب ةلشصاوتم
تاقرطلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ك ة˘يرور˘شضلا

نم دفتشست مل ثيح ،عراوششلاو
ثي˘ح ،ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘يأا
رور˘م ع˘م تا˘ي˘شضرأ’ا تلو˘ح˘ت
بعشصي ةقيمع رفح ىلإا تقولا
تابكرملا باحشصأاو نيل˘جار˘ل˘ل
،ةلوهشسب اهيط˘خ˘ت وأا ا˘هزوا˘ج˘ت

طقاشستت يتلا مايأ’ا يف اميشس’
هذ˘ه˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘نو ،را˘ط˘مأ’ا ا˘ه˘ي˘ف
ر˘ط˘شضي ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا

ةيذحأاب ةناعتشس’ا يحلا ونطاق
بنجتل سساي˘كأا وأا ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب
،ءاتشش ةدكارلا هايملاو لاحوأ’ا

يدايأ’ا وأا ةعنقأ’ا عشضو ىلإاو
فيشصلا لشصف يف فنأ’ا ىلع
،رياطتملا رابغلا سسفنت بنجتل
ي˘ف م˘˘ها˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه
و˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘˘مأا را˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘نا

يحلا لافطأا طشسو ةيشساشسحلاو
تÓئاعلا ءايلوأا سضعب ةداهششب
.مهانيقتلا نمم
ء’ؤوه برعأا راطإ’ا تاذ يف
مقافت ءارج ديدششلا مهرمذت نع
تاطلشسلا نيلمح˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م

هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
اهلهاج˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
جرد˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل

ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ج˘مار˘ب ن˘م˘˘شض
ءايحأ’ا سضعب اه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا
ىوا˘˘كششلا م˘˘˘غر ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
دششاني هيلعو .ةمدقملا ةديدعلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ل˘˘خد˘˘˘ت نا˘˘˘كشسلا
نمشض مهي˘ح جاردأ’ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم ةديفتشسملا ءايحأ’ا ةكبشش
اهب موقت يتلا ةئيهتلا تايلمع
ا˘ه˘ج˘مار˘ب را˘طإا ي˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.ةيومنتلا
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ةكرحتم يضسأرك عيزوت
تاجايتح’أ يوذ ىلع

 ةديلبلاب ةضصاÿأ
طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م تما˘˘˘˘ق
ةي’ول نماشضتلاو يعامتج’ا
نم ةعومجم عيزوتب ،ةديلبلا
اهق˘حاو˘لو ة˘ي˘كر˘ح˘لا ةز˘ه˘جأ’ا
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
،ةيم˘قر تا˘عا˘م˘شسو ة˘شصا˘خ˘لا
.ةيبط ةششرفأا

موي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘بو
نيقاعملا سصاخششأÓل يملاعلا
نم ربمشسيد30 ــل فداشصملا

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس ل˘˘˘ك
ن˘م ي˘ئا˘˘قو˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
divoc- ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
قيشسنتلاب ةيريدملا تفرششأا91
عيزوت ةيئ’ولا تاطلشسلا عم
ةيكرحلا ةزهجأ’ا نم ةعومجم
،ةئفلا هذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘ق˘حاو˘لو
ة˘ي˘ناز˘ي˘م را˘طإا ي˘ف ةا˘ن˘ت˘ق˘˘م˘˘لا
تلثمت ،ةئفلا هذه معدل ةي’ولا
60و ة˘˘˘يرا˘˘˘ن ة˘˘˘جارد51يف
ةيئا˘بر˘ه˘ك ة˘كر˘ح˘ت˘م ي˘شسار˘ك
ةيداع ةكرحتم يشسارك40و
يشسارك40 اذ˘˘كو را˘˘ب˘˘كل˘˘ل
نم راغشصلل ة˘يدا˘ع ة˘كر˘ح˘ت˘م
ة˘شصا˘خ ي˘شسار˘ك20 ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةفاشضإا يغامدلا للششلا يوذب
ةيم˘قر تا˘عا˘م˘شس30 ى˘˘˘˘لإا

ن˘م ي˘شصعو ة˘ي˘ب˘ط ة˘˘ششر˘˘فأاو
.عاونأ’ا فلتخم

بوبق داعسس
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ةنتابب ةنايرضسب ةميدق ةيبيل ةضشيقن فاضشتكأ
ةيبيل ةششيقن اثيدح تفششتكا
ير˘ثأ’ا ع˘قو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘يد˘˘ق
ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘قر˘˘ق ى˘˘م˘˘شسم˘˘لا
بشسح ،ةنتاب ةي’وب ،ةنايرشس
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ر˘˘يد˘˘م هد˘˘˘كأا ا˘˘˘م
.روبك رمع ،نونفلاو
لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘شضوأاو
ثحا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘شضيأا و˘˘˘˘˘ه يذ˘˘˘˘˘لا
ملع يف سصتخمو يميداكأا
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا نأا˘˘˘ب را˘˘˘˘ثآ’ا
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ششي˘ق˘ن˘˘لا

ربمفون52 يف ةفدشص اهيلع
ا˘ه˘نأا ي˘ف ن˘م˘كت مر˘شصن˘م˘˘لا
عقوم دوجو» لا˘م˘ت˘حا زر˘ب˘ت
ةنايرشس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ما˘ه ير˘ثأا
دجاوتلا لبق ام ةرتفل دوعي
امي˘شس’ ة˘ه˘ج˘لا˘ب ي˘نا˘مور˘لا

نم ةينا˘ث˘لا ة˘ششي˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘نأاو
سسفن يف تدجو يتلا اهعون
.» عقوملا

،ة˘با˘˘ت˘˘كلا هذ˘˘ه زر˘˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ديكأات لامتحا ،روبك فيشضي
يف نو˘شصت˘خ˘م˘لا ه˘لو˘ق˘ي ا˘م
هنأاب تاونشس ذنم راثآ’ا ملع
ةيرثأ’ا عقاوملا لك تشسيل»
،ةينامور ةهجلاب ةدو˘جو˘م˘لا

نأاب كلذ نم دعبأا ىلع لدتو
اولشصو ع˘قو˘م˘لا اذ˘ه نا˘كشس
ةمق ىلإا روشصعلا رم ىلع
.» ةباتكلا يهو ةراشضحلا

ه˘نأا˘ب لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ د˘˘كأاو
ة˘ششي˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب

ةيلاجعت˘شسا ر˘ي˘باد˘ت تذ˘خ˘تا
ىلإا اهلقن مت ثيح اهتيامحل
دعب نونفلاو ةفاقثلا ةيريدم
ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا
د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
دوعي يتلا ىلوأ’ا ةششيقنلا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا خ˘يرا˘˘ت
ة˘˘ن˘˘شس ى˘˘لإا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
ا˘ي˘لا˘ح ة˘ظو˘ف˘ح˘م8102
.داقميت ةنيدم فحتمب
سسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ح˘˘جرو
ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘شصم
نونف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل
نأا ماطيب رداقلا دبع ةنتابب
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ششي˘ق˘ن˘˘لا نو˘˘كت»
عقومب اثيدح اهيلع روثعلا
د˘ها˘شش ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع رو˘˘قر˘˘ق
يوتحت» اهنأاب فاشضأاو .«ربق
ةيدجبأÓ˘ل ر˘ط˘شسأا3 ى˘ل˘˘ع
تناك يتلا ةميدقلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

تا˘ع˘طا˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘ششت˘˘ن˘˘م
نوكتي ثيح ايقيرفإا لامشش
و فرحأا5 نم لوأ’ا رطشسلا
ام˘ي˘ف فر˘حأا7 ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ثلا˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘شسلا سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيرششب لماوع ةجيتن فÓتإÓل
هذ˘ه نأا˘ب ا˘ن˘ي˘ب˘م ،«ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘طو
اهلمجم يف ةششوقنم» ةباتكلا

لو˘ط˘ب ي˘شسل˘ك ر˘ج˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
مشس45 سضرعو رتم14,1
.«مشس42 هكمشس غلبي اميف
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نوكتسشي نوينعملا
سسوريف ةحنم عيزوت يف نواهت

ناضسملتب «91 ديفوك»
ة˘ي’و ي˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م سسأار˘˘ت
عا˘م˘ت˘جإا لا˘غ˘˘ششأا نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
اذ˘ه لا˘م˘عأا لود˘ج رو˘ح˘م˘˘ت
امهلوا نيتطقن لوح ءاقللا

ىدمو لقنلا عاطق ةيعشضو
يحشصلا لوكوتوربلا قيبطت
انوروك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف «91_ديفوك»
.ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا

ريدم مد˘ق ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ
ن˘م˘شضت˘ت ة˘ل˘˘خاد˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

تاي˘نا˘كمإ’ا لو˘ح ا˘شصخ˘ل˘م
عاطقلا اهي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ي˘ت˘لا

،ة˘˘ي’و˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘ن˘ب˘لا تآا˘˘ششن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’
ير˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لا

،ةي’ولاب يرحبلاو يوجلاو
مدقت ةيعشضو سضرع مت امك
سضع˘ب˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب لا˘غ˘ششأ’ا

يتلا لق˘ن˘لا عا˘ط˘ق تآا˘ششن˘م
لثم ،زاجنإ’ا روط يف يه
،ة˘ي˘ن˘غ˘م˘ب ة˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

ة˘ششير˘ع˘لا˘ب ن˘ح˘شش ة˘ط˘˘ح˘˘م
طخلا مدق˘ت ة˘ي˘ع˘شضو اذ˘كو
ديدجلا برهكم˘لا جودز˘م˘لا
يداو» ة˘يد˘يد˘ح˘˘لا ة˘˘كشسل˘˘ل
،«سسا˘ب˘ع د˘ي˘ق˘ع˘لا‐تÓ˘ي˘ل˘˘ت
دد˘˘شش ،سصو˘˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو
عفرلا ةرورشض ىلع يلاولا

مÓتشسإ’ لاغششأ’ا ةريتو نم
بر˘قأا ي˘ف ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه
.لاجآ’ا

ة˘˘ل˘˘شص يذ ر˘˘خآا ق˘˘˘شش ي˘˘˘فو
مت ،لق˘ن˘لا عا˘ط˘ق ة˘ي˘ع˘شضو˘ب
ديد˘شست ة˘ي˘ع˘شضو˘ل قر˘ط˘ت˘لا
ةهجوملا ةينماشضتلا ةحنملا

نيررشضتملا رشسأ’ا بابرأ’
ءابو نم ةياقولا ريبادت نم
ثيح ،«91‐ديفوك» انوروك
هلبقت مدع نع يلاولا ربع
ي˘ف ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لاو نوا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘ح˘ن˘م˘لا ة˘˘يو˘˘شست تاءار˘˘جإا
نيينعملا ةدئافل ةشصشصخملا
هنأاو ،ةيقبت˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف
ل˘˘ك ى˘˘شضا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي نأا بج˘˘˘ي
ةشصاخلا ةحنملا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.مهب
ىلإا ةملكلا تليحأا كلذ دعب
سضرع مدقيل ،ةيبرتلا ريدم
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لو˘˘˘ح
ىلع يحشصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
لئاشسو ءانت˘قا ) ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘شسم و م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
سسايق ةزهجأا ريفوت ، ةياقولا
نا˘˘م˘˘شض ، ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘جرد
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا

و في˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لاو
ام˘ك ،(... ،سسراد˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت
ناكشسلاو ةحشصلا ريدم مدق
ن˘˘˘ع سضر˘˘˘ع ،ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
ىد˘مو ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا
لوكوتوربلل مراشصلا قيبطتلا
ىلع دكأا ثيح ،اهب يحشصلا
حلاشصم عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا تا˘ي˘لآا

دوجو ةلاح يف ةيبرتلا ةيريدم
سسوريفب اهب ه˘ب˘ت˘ششم ت’ا˘ح
و ‐91 ي˘˘فو˘˘ك‐ ا˘˘نورو˘˘˘ك
هذه يف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ة˘لا˘˘حو ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
. ةباشصإ’ا

ششاتيلتوب ع

«91‐ديفوك» ةمزأا عقو ىلع

نأرهوب أديضسلأ ت’احب لفكتلأ يف لÓتخأ
ثدحتي ثيح ،91ديفوكلل ةيحسصلا ةمزألا نع تجتن ةدع تابارطسضا نارهو ةيلوب اديسسلا ىسضرمب لفكتلا دهسشي

.ةمداقلا تاونسسلا يف تلاحلا ددع مقافت نم نوسشخي امك ،تلÓتخلا نم ريثكلا نع لاجملا يف نويئاسصخألا

ة˘ح˘ل˘شصم ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو
ي˘ت˘لا) ة˘يد˘ع˘˘م˘˘لا سضار˘˘مأ’ا
ي˘ع˘جر˘م˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا يوأا˘˘ت
ىشضرمب لف˘كت˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا
يشضاملا ليربأا يف (اديشسلا
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘حو ى˘˘˘˘˘لإا
ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإا ،91ديفوكلاب
 .يشضاملا ربمتبشس
ز˘كر˘م˘لا ة˘˘شسي˘˘ئر تد˘˘ن˘˘ج˘˘ت
لفكتلل يوهجلا ي˘ع˘جر˘م˘لا
ع˘با˘ت˘لا ،اد˘ي˘˘شسلا ى˘˘شضر˘˘م˘˘ب
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
روتكدلا» نارهول يعماجلا
رو˘شسي˘فور˘ب˘لا  ،«بجرز ن˘˘ب
ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘˘م˘˘قا˘˘طو ق˘˘فو˘˘م
ذ˘ن˘م ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل
سسأار ىلع اهرابتعاب اهتيادب
ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
سضار˘مأ’ا ي˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.نارهو ةي’وب ةيدعملا

قفوم روشسيفوربلا تزربأاو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘شصم ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت نأا
ةدحو ىلإا ةيدعملا سضارمأ’ا
ةلاحتشسا ىلإا ىدأا ديفوكلل
يتلا اديشسلا ت’اح لابقتشسا
ي˘˘˘ف ثو˘˘˘كم˘˘˘لا مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘شست
اهنأا تفاشضأاو ،ىف˘ششت˘شسم˘لا

او˘نا˘ك ي˘ب˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘قا˘˘طو
ةر˘شسأا دا˘˘ج˘˘يإ’ نود˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘ي
تايفششتشسمب ،مهل ءافششتشسا
وأا ،ىر˘˘خأ’ا تا˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف
ز˘كر˘م˘لا˘ب ىر˘خأا ح˘لا˘˘شصم˘˘ب
ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا
ةحلشصم رارغ ىلع ،نارهوب
ة˘ح˘˘ل˘˘شصمو ة˘˘ئر˘˘لا سضار˘˘مأا
.سشاعنإ’ا

يزع مÓحأا ةديشسلا بشسحو
سشيعلا ملح» ةيعمج ةشسيئر
ةد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ل «ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا
ن˘ي˘با˘شصم˘لا» نا˘ف اد˘ي˘˘شسلا˘˘ب
مه˘شسف˘نأا اود˘جو ءاد˘لا اذ˘ه˘ب

هذ˘ه م˘شضخ ي˘ف ،«ما˘ت˘˘يأ’ا˘˘ك
ا˘ه˘ي˘ف ل˘غ˘ششنا ي˘ت˘لا ة˘˘مزأ’ا
ثيح ،انوروك ءابوب عيمجلا
ةيعمجلا هذه ءاشضعأا دنجتي
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل
.ىشضرملا

ةباسصإلا نم فواخملا
 انوروكب

سضارمأ’ا ةحلشصم نأا مغر
لبق˘ت˘شست ن˘كت م˘ل ة˘يد˘ع˘م˘لا

ةياغ ىلإا ءافششتشس’ا ت’اح
نأا ريغ ،يشضام˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
تا˘شصو˘ح˘ف ءار˘جإا ة˘ي˘نا˘كمإا
تنا˘˘ك اد˘˘ي˘˘شسلا ى˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘ل
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا ،ةر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ي˘ف ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا
سصاخششأÓ˘ل ة˘يودأ’ا ع˘يزو˘ت
م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
لكششملا نأا ريغ ،ةيحشصلا
جÓع˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘شس’ا ي˘ف
فو˘˘خ˘˘ت ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘كي نا˘˘˘ك
ةباشصإ’ا نم اديشسلا ىشضرم
ىلإا اومدق ام اذإا ،ديفوكلاب
نأا و ة˘شصا˘خ ،ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا

نم ديزت ةيعانملا مهلكاششم
ر˘طا˘خ˘م ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘ت˘˘ششا˘˘ششه

سسور˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ىود˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ي˘ششف˘ت˘م˘لا د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا
.ملاعلا

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘غرو
نأا ’إا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو سصح˘ف˘˘لا
يف نوددرتي اوناك ىشضرملا
ة˘با˘شصإ’ا ة˘ي˘ششخ رو˘شضح˘˘لا
ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شس˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،91ديفوكلاب
ي˘ت˘لا ق˘فو˘م رو˘شسي˘فور˘˘ب˘˘لا
ةيحشصلا ةمزأ’ا‘‘ نأا تزربأا

ى˘شضر˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تلز˘ع
.«اديشسلا

ة˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ تفا˘˘شضأاو
سضيرم003.2 نيب نم هنأا
برغلا تاي’و فلتخم نم)
ن˘يذ˘لا (ي˘بر˘غ˘لا بو˘ن˘ج˘˘لاو
،مهتلا˘ح ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘شصم ع˘با˘ت˘ت
تعطقنا سضيرم051 دجوي
م˘ل ثي˘ح ،م˘هرا˘ب˘˘خأا ا˘˘ما˘˘م˘˘ت
ينيتورلا سصحفلل ’ اوتأاي
تفشسأاتو .مهتيودأا ذخأ’ ’و
هذ˘ه˘ل ق˘فو˘م رو˘شسي˘فور˘˘ب˘˘لا
سضعبلا نأاو ةشصا˘خ ة˘لا˘ح˘لا

د˘ق او˘نا˘ك  ن˘ي˘ب˘ي˘غ˘ت˘م˘لا ن˘م
ي˘ف ةد˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن او˘˘ق˘˘ق˘˘ح
ءاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا م˘˘˘˘ت ذا ،جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
او˘˘˘نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
.هنم نوكتششي
نأا ةيئاشصخأ’ا هذه تزربأاو
ىلإا يدؤوي دق جÓعلا فيقوت
ةي˘ح˘شصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح سسا˘كت˘نا

م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةداعإا دعب ى˘ت˘حو .ة˘يد˘ع˘م˘لا
سضار˘˘مأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ح˘˘ت˘˘˘ف
ىلع ا˘هءا˘ق˘بإا ع˘م ،ة˘يد˘ع˘م˘لا

ةشصاخلاو طقف ةرشسأا سسمخ
ة˘ي˘شصع˘ت˘شسم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ى˘شضر˘م لاز˘ي ’ ،د˘ي˘فو˘كل˘ل
مودقلا يف نيددرتم اديشسلا
.اهيلإا

قفوم روشسيفور˘ب˘لا د˘كؤو˘تو
يأا لجشست مل اهتحلشصم نأا

د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘كلا˘˘˘ب ةا˘˘˘فو ة˘˘˘لا˘˘˘ح
،ديفتو .اديشسلاب نيباشصملل
ملح» ةيعمج ةشسيئر اهرودب
ةد˘ع نأا «ا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا سشي˘˘ع˘˘لا
ادي˘شسل˘ل ن˘ي˘ل˘ما˘ح سصا˘خ˘ششأا
قا˘ط˘ن ي˘ف م˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘ت

اوبيشصأا ،يوعم˘ج˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ع
ل˘كششي نأا نود د˘ي˘˘فو˘˘كلا˘˘ب
.مهتاي˘ح ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ كلذ

قفوم روشسيفوربلا نأا مغرو
ر˘ي˘غ ءي˘ششلا سسف˘ن تظ˘˘ح’
عر˘شست˘لا مد˘ع ل˘شضف˘ت ا˘ه˘˘نأا
˘مد˘ع ل˘ظ ي˘˘ف م˘˘كح˘˘لا ي˘˘ف
دحل ة˘ق˘ي˘قد تا˘شسارد دو˘جو
.لاكششإ’ا اذه لوح نآ’ا

تاذ و˘˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م مو˘˘˘ق˘˘˘يو
ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘يودأ’ا لا˘شصيإا˘ب ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا
ى˘˘ن˘˘كشس ر˘˘ق˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا

لوقت ثيح اديشسلا ىشضرم
ى˘ق˘ل˘ت˘ت ا˘ه˘نأا يز˘ع ةد˘ي˘˘شسلا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م تاءاد˘˘˘˘ن
رار˘غ ى˘ل˘ع بر˘غ˘لا تا˘ي’و
،نازيلغو ركشسع˘مو ترا˘ي˘ت
ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘مو
سضيبلا رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘ل˘ل
.ةماعنلاو
نع يزع ةديشسلا فشسأاتتو
ىلإا لوشصولا ةيناكمإا مدع
ة˘شصا˘خ ،ى˘شضر˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نو˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ي ’ ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا
لشصاوتلا عقاو˘م لا˘م˘ع˘ت˘شسا
يف ىقبت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ي˘ح˘شصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ل˘ث˘˘م
ر˘˘ث˘˘كأ’ا لا˘˘شصت’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ’ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
نأا ف˘ي˘شضتو .تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
نونشسحي ’ ىشضرملا سضعب
ا˘˘م ،ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ’و ةءار˘˘˘ق˘˘˘لا
لشصاوتلا ةمهم نم بعشصي
.مهيلإا لوشصولاو مهعم

دعب ام رطاخم
ةحئاجلا

ة˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ها˘˘شس د˘˘قو
ةيلحم˘لا نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا
اديشسلا ىشضرم ةدعاشسم يف
سصيخارت رادشصإا لÓخ نم
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘˘شصا˘˘خ
.ة˘يودأ’ا ل˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
لوؤوشسملا لوقي كلذ نأاششبو
ةيريدملا هذهب لاشصت’ا نع
اهنأا يراخوب فشسوي ديشسلا
ليهشست تلوا˘ح (ة˘ير˘يد˘م˘لا)
تايعمجلا هذه مامأا ةمهملا

ر˘˘شضح ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
.تاي’ولا نيب لقنتلا

اهلك دوهجلا نأا نم مغرلابو
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تز˘˘˘˘كر
سصحفلا نأا ريغ ،ىشضرملاب

ةديدج˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل ر˘كب˘م˘لا
مظنت م˘ل ثي˘ح ،ا˘ب˘نا˘ج ن˘كر
ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م ةد˘˘حاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
مظنت تناك امنيب ،ةحئاجلا
ى˘ل˘ع كلذ ل˘ب˘ق تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا

.ةنشسلا رادم
سصحفلا ةلق ةجيتن رهظتو
م˘˘ل ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ج ر˘˘كب˘˘م˘˘لا
سضارمأ’ا ةحل˘شصم ي˘شصح˘ت
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا
ةلاح542 ىو˘˘شس نار˘˘هو˘˘ب

تا˘˘ي’و ل˘˘˘م˘˘˘ششت) ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
(يبرغ˘لا بو˘ن˘ج˘لاو بر˘غ˘لا

ا˘م˘ي˘˘ف ،0202 ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘˘م
نم ةرتفلا سسفن يف يشصحأا
ةلاح035 ةيشضاملا ةنشسلا

روشسيفوربلا بشسح ،ةديدج
.قفوم
لشصاوت‐ ةلب نيطلا داز امو
كل˘˘˘˘ت ‐رو˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘فور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
اهتفرع يت˘لا تا˘بار˘ط˘شض’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ليجأات مت ثي˘ح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

تايلمعلاو تاجÓعلا عيمج
ىلإا ىدأا ام ةلجعتشسملا ريغ
ة˘يو˘مد˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لا سصق˘˘ن
ليلا˘ح˘ت˘لا كل˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع)
ىلإا عوشضخلا لبق متت يتلا
يتلاو ،(ةيحارجلا تايلمعلا
سضع˘ب ي˘ف ‐ ا˘ه˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
ت’ا˘ح ن˘م ءز˘ج ‐ت’ا˘ح˘˘لا
سسف˘˘˘˘˘˘ن بشسح ،اد˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شسلا
نأا تدا˘فأا ي˘ت˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘لا

ر˘ه˘ظ˘ي˘˘شس تا˘˘با˘˘شصإ’ا دد˘˘ع
ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب م˘قا˘ف˘ت˘م ل˘كششب
.ةحئاجلا

ي˘ف نو˘شصت˘خ˘م˘لا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
نأا ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا لا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م
ي˘ف بب˘شست د˘˘ق91ديفوكلا
ي˘˘˘قا˘˘˘ب ي˘˘˘ف تا˘˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘شضا
لكششب ةي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لا
ردجي ثيح ،«ظوحلم دج»
اهتلاح ىل˘ع فو˘قو˘لا ا˘ي˘لا˘ح
رخأاتلا كرادت ىلإا يعشسلاو
ر˘˘ه˘˘ششأ’ا لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
داجيإا ةرورشض عم ،ةريخأ’ا
يتيلمع نيب ام ديدج نزاوت
ن˘˘م د˘˘ي˘˘فو˘˘كلا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا

نم ىرخأ’ا سضارمأ’او ةهج
.ةيناث ةهج

م.ق



pub@essalamonline.com

راهصشإا8092ددعلا ^2441  يناثلا عيبر22ـل قفاوملا0202 ربمضسيد7نينثإ’ا 10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

PENA 02027579106102ربمضسيد7مÓضسلا

ةرهز يبارعل ةذاتضسأ’ا بتكم
رئازجلا ،40 مقر21 ةرامع نكضسم455 لاهل يح ،دمحمأا يديضس ةرئادب ةقثوملا

ةدودحملا ةيلوؤوضسملا تاذ ةكرضشلا لح
غنيدارت وأا ضسأا يج يب أا م.م.ذ.ضش
.جد000.001 :ةكرضشلا لامضسأار
61/00-5650001ب91 :مقر تحت يراجتلا لجضسلا
رئازجلا ىطضسولا رئازجلا ةيدلب70 مقر ناضضمر نابع عراضش :يعامتج’ا رقملا

دقو ،ةروكذملا ةكرضشلا لح مت03/11/0202 خيراتب انبتكمب هانيقلت ةكرضش لح دقع بجومب
.ةيفضصمك ةيضضار نونيضش :ةديضسلا تنيع
.رئازجلا ةي’ول يراجتلا لجضسلل ينطولا زكرملا ىدل ةخضسن عاديإا متيضس

6123 زمر .ةقثوملا نÓعإÓل

تايفضشتضسملا حÓضصاو ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو
يداولا بابل يعماجلا يئافضشتضس’ا زكرملا

30000940610000610804 : يئابجلا فيرعتلا مقر
ةقفضصل تقؤوم حنم نع نÓعا

يداولا بابل يعماجلا يئافضشتضس’ا زكرملل ةماعلا ةيريدملا نلعت ،ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا تاقفضصلا ميظنت نمضضتملا ،5102 ةنضس ربمتبضس61 يف خرؤوملا742-51 مقر يضسائرلا موضسرملا نم56 ةداملا ماكح’ اقبط
0202 ةنضسل يداولا بابل يعماجلا يئافضشتضس’ا زكرملا حلاضصم ةدئافل ةيبطلا ةزهج’ا ليغضشتو بيكرتو ءانتقا لجا نم12/0202 مقر ايند تاردق طارتضشا عم حوتفملا ينطولا ضضورعلا بلط يف ا وكراضش نيذلا نيدهعتملا عيمج

مييقت تاءارج’ اقبط هنا يمومعلا لماعتملا تاقفضصل ةيمضسرلا ةرضشنلاو12/70/0202 خيراتبmdaMDA EDNOMELو12/70/0202 خيراتب مÓضسلا :ةينطولا دئارجلا يف اهرضشن مت يتلاو ةدرفنم ضصضصح ربع ةعزوم
:يلاتلاك نيدهعتملل تاقفضصلا اتقؤوم حنم مت طورضشلا رتفد يف اهيلا راضشملا ريياعملا بضسحو ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلا

لجا يف ةضسضسؤوملا  رقم نم برقتلاب ةيلاملاو ةينقتلا مهضضورع مييقتل ةلضصفملا جئاتنلا ىلع عÓط’ا يف نيبغارلاو حوتفملا ضضورعلا بلط يف اوكراضش نيذلا نيدهعتملا عيمج داولا بابل يعماجلا يئافضشتضس’ا زكرملا ةرادا اوعدت
. نÓع’ا اذهل رودضص لوا خيرات نم اءدب مايا(30)ةثÓث هاضصقا

اذه رودضص لوا خيرات نم ءادتبا مايا)01) لÓخ رئازجلا ةنيدملا Óعل نامحرلا دبع جهن تايفضشتضسملا حÓضصا و ناكضسلاو ةحضصلا ةرازول تاقفضصلل ةيعاطقلا ةنجللا ىدل انعط مدقي نا نكمي رايتخ’ا اذه ضضراعي نم لك
. ماعلا قفرملا تاضضيوفت و ةيمومعلا تاقفضصلا ميظنت نمضضتملا5102 ةنضس ربمتبضس61 يف خرؤوملا742-51 مقر يضسائرلا موضسرملا نم28 مقر ةداملا ماكح’ اقبط نÓع’ا

ةضصحلا نييعت
egayottened slierappA- :ىلو’ا ةضصحلا
ruepav al a noitcefniséd
etoza’d ruetarénéG : ةيناثلا ةضصحلا
ecnallievrus ed ruetinoM 50 : ةثلاثلاةضصحلا
sertémarap
L06l evalcotuA :ةعبارلا ةضصحلا
ruetinoM :ةضسماخلا ةضصحلا
sertémarap7 ed ecnallievrus ed
eiséhtsena’d ruetaripseR :ةضسداضسلا ةضصحلا

egaborne’d noitatS :ةعباضسلا ةضصحلا
edoyrC :ةنماثلا ةضصحلا
ehpargoigna tcO :ةعضساتلا ةضصحلا
etnef à epmal enU :ةرضشاعلا ةضصحلا
eigrurihc oileoc ed ennoloC :11 مقر ةضصحلا
elibom oidar ed lierappA :21 مقر ةضصحلا

euqihcnorb epocsorbiF :31 مقر ةضصحلا
seriatned selliatuF :41 مقر ةضصحلا
ertil06 evalcotuA :51 مقر ةضصحلا
retemoiduA :61 مقر ةضصحلا

epocsodne oediv ohcnarB :71 مقر ةضصحلا
elibom euqitylaicS:81 مقر ةضصحلا

noitcefniséd ed lierappA :91 مقر ةضصحلا
epocsodne’d
eipocsodne eigrurihc ed leirétaM :02 مقر ةضصحلا

2oc resaL :12 مقر ةضصحلا
eriotarépo epocsorciM :22 مقر ةضصحلا
LRO noitatlusnoc ed étinU :32 مقر ةضصحلا

راتخملا دهعتملا
-

-
داموبما.مم.ذ.ضش

078389000619990:ج.ت.ر
-

 رئازجلا راكثليه يا يج م.م.ذ.ضش
343895790618000 ج.ت.ر

رئازجلا راكثليهيإا يج م م ذ ضش
343895790618000ج.ت.ر

-
-
-
-
-

مأا يت يد ضسأام م ذ ضش
083432640439990ج.ت.ر

-
-
-

 و ضش ذ م م ذ ضش
 ريدضصتلاو داريتضسÓل اكضسيدنا

553967790618000 ج.ت.ر
-

 داموبما م.م.ذ.ضش
078389000619990 :ج.ت.ر

-

 داموبما م.م.ذ.ضش
078389000619990 :ج.ت.ر

-
-
-

ةجردملا موضسرلا لك / ج.د ب غلبملا
-

-
جد00,0063171

-
جد00,002165

جد00.0004745

-
-
-
-
-

جد00.09499101

-
-
-

جد00,000809

-
جد00,008658

-

جد02,0658353

-
-
-

06/ ةينقتلا ةمÓعلا
-

-
06/06

-
05,25/06

45/06

-
-
-
-
-

10.34/06

-
-
-

05/06

-
06/06

-

06/06

-
-
-

ميلضستلا لاجا
-

-
دحاو(10)موي

-
دحاو (10) موي

دحاو (10) موي

-
-
-
-
-

اموي (53) نوثÓثو ةضسمخ

-
-
-

مايأا (30) ةثÓث

-
دحاو (10) موي

-

دحاو (10) موي

-
-
-

نامضضلا لاجا
-

-
ارهضش (84) نوعبرا و ةينامث

-
ارهضش (42) نورضشعو ةعبرأا

ارهضش (42) نورضشعو ةعبرأا

-
-
-
-
-

ارهضش(03) نوثÓث

-
-
-

ارهضش (84) نوعبرأاو ةينامث

-
ارهضش (84) نوعبرأاو ةينامث

-

ارهضش (84) نوعبرأاو ةينامث

-
-
-

رابتخ’ا رايعم
يد‹ Òغ ضضرع

›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم
ىند’ا ضضرعلا

›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم
 ىند’ا ضضرعلا

ىندأ’ا ضضرعلا

›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
ىندأ’ا ضضرعلا

›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدعىغلم
ىندأ’ا ضضرعلا

›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم
ىندأ’ا ضضرعلا

›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم

ىندأ’ا ضضرعلا

›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم
›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم
   ›اŸا فÓغلا ةيافك مدع ىغلم



..مضساحلاب ديضشي درابم’
سشايز ةباضصإأ عضضوم فضشكيو

،درا˘˘ب˘˘مل كنإر˘˘ف ،ي˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت برد˘˘˘م فر˘˘˘ت˘˘˘عإ
زوفلإ لÓخ ،هقير˘ف ته˘جإو ي˘ت˘لإ تا˘بو˘ع˘سصلا˘ب

ةلوجلإ نمسض (1-3) دتيانوي زديل هفيسض ىلع
لا˘قو ،زا˘ت˘م˘م˘لإ يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلإ يرود˘˘لإ ن˘˘م11ـلإ

ة˘˘عإذإلإ ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ،درا˘˘˘ب˘˘˘مل
،عئإر قيرف زدي˘ل» :(ي˘سس ي˘ب ي˘ب) ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لإ
ل˘ك˘سشب ا˘ي˘ن˘ف ه˘ترإدإإ م˘ت˘تو ،ه˘بو˘ل˘سسأا˘ب د˘ير˘ف ه˘˘نإإ

،ةمخسض ةمهم اهنأإ فرعن انك» :لسصإوو ،«ديج
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإو ءإدألإو ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلإ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
نعو ،«ديكأاتلاب ٍشضإر انأإ ..ىرخألإ تايوتسسملإ

،ور˘ي˘ج ه˘ي˘ي˘ف˘ي˘لوأإ ،إر˘خؤو˘م ق˘لأا˘ت˘م˘لإ ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ن˘˘˘م بعل ه˘˘˘نإإ» :لا˘˘˘ق ،لوألإ فد˘˘˘ه˘˘˘لإ ل˘˘˘ج˘˘˘˘سسم
ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألإ ه˘˘تا˘˘سسم˘˘ل ،ع˘˘ي˘˘فر˘˘لإ زإر˘˘ط˘˘لإ

وأإ فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘برو ..م˘سسح˘لا˘˘ب
اسضيأإ يزيلجنإلإ بردملإ داسشأإو ،«نيرخآإ نيفده
:ه˘لو˘ق˘ب ،ا˘موز تر˘ي˘ك ،ي˘نا˘ث˘لإ فد˘ه˘˘لإ بحا˘˘سصب
تإر˘ك˘˘لإ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألإ ه˘˘تا˘˘سسم˘˘ل ىل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘م˘˘ع»
هنأإ امئإد دقتعي ،ةقثلاب ءيلم تريك ..ةتباثلإ
تدرأإ إذإإ ،ة˘م˘ه˘م ة˘ت˘با˘ث˘لإ تإر˘˘ك˘˘لإو ..ل˘˘ج˘˘سسي˘˘سس
نأإ كي˘ل˘ع ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لإ ي˘ف ا˘م ءي˘سش ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
لÓ˘˘خو ،«ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لإ تإر˘˘ك˘˘لإ ي˘˘ف إد˘˘ي˘˘ج نو˘˘ك˘˘˘ت
،«شسترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس» ة˘ك˘ب˘سشل ىر˘خأإ تا˘ح˘ير˘˘سصت
ي˘بر˘غ˘م˘لإ ه˘ب˘عل ة˘با˘سصإإ ن˘˘ع درا˘˘ب˘˘مل ثد˘˘ح˘˘ت

طوسشلإ يف بعلملإ نم جرخ يذلإ ،ششايز ميكح
..اهب رعسش دقل ،ةبكرلإ راتوأإ اهنإإ» :لاقو ،لوألإ

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لإ ما˘يألإ ي˘ف ثد˘ح˘ي˘سس ا˘م ىر˘ن نأإ ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يئزج لكسشب روهمجلإ ةدوع لوحو ،«ةلبقملإ
إرمأإ ناك» :قلع ،«جديرب دروفماتسس» بعلم ىلإإ
ل˘ك˘سشب ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لإ د˘جإو˘ت˘ب ىظ˘ح˘ن نأإ ا˘ف˘ي˘ط˘ل

عا˘˘م˘˘سس نا˘˘ك ..م˘˘ه˘˘ب ا˘˘نر˘˘ع˘˘سشو م˘˘ها˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘سس ،ما˘˘ع
.«Óهذم إرمأإ مهتإوسصأإ

فطخل هحضشرم ددحي بولك
«غيلريميربلأ» بقل

يرود لطب لوبرفيل بردم بولك نغروي لوقي
و˘ه ي˘سسل˘ي˘سشت نإإ مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل زا˘ت˘م˘م˘لإ إر˘ت˘ل˘ج˘˘نإإ
إذ˘ه ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لإ بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل زر˘˘بألإ ح˘˘سشر˘˘م˘˘لإ
ةوق نم يندنللإ يدانلإ هكلمي امل إرظن مسسوملإ

،درا˘ب˘مل كنإر˘ف برد˘م˘˘لإ ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت ل˘˘ق˘˘ثو
ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ة˘ل˘ك˘ي˘˘ه درا˘˘ب˘˘مل دا˘˘عأإو

هينج نوي˘ل˘م022 و˘ح˘ن يدا˘ن˘لإ تف˘ل˘ك ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةي˘ف˘ي˘سصلإ تلا˘ق˘ت˘نلإ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإإ
قيرفلإ حجن ةعسضإو˘ت˘م ة˘يإد˘ب د˘ع˘بو ،ةر˘ي˘خألإ

يف ةيلاتتم ةإرابم61 يف ةميزهلإ بنجت يف
زديل ىلع1-3 زوفلإ عفدو ،تاسسفانملإ عيمج

ة˘ل˘ي˘ل˘لإ جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘سس بع˘ل˘م ي˘ف د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي
نيب لوألإ زكرملإ ىلإإ درابمل قيرف ةيسضاملإ

ةطقن22 د˘ي˘سصر˘ب ن˘ير˘سشع˘لإ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لإ قر˘˘ف
ريبسستوه ماهنتوت ىلع ةدحإو ةطقنب اقوفتم
ه˘ف˘ي˘سض ع˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ءا˘ق˘ل ل˘ب˘قو ،لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو
بو˘˘˘ل˘˘˘ك لا˘˘˘ق و زرإرد˘˘˘نإو نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘ما˘˘˘˘هر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لوو
مدقلإ ةرك تايرابم دهاسشأإ امدنع» نييفحسصلل

وه ييأإر بسسح يسسليسشت نإاف يلاحلإ تقولإ يف
كلمي وهف» عباتو ،بقللاب زوفلل زربألإ حسشرملإ
ءإدأإ نومدقي رابك نوبعل هيدلو ةليكسشت ربكأإ

م˘ه˘ل˘كو ة˘ع˘سضإو˘ت˘م ة˘يإد˘ب د˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ك إد˘˘ي˘˘ج
م˘ث ن˘مو تإرا˘ي˘خ˘لإ ي˘ف ةر˘فو ه˘يد˘لو ..نو˘ق˘ئل

لوبرفيل نأإ مغرو ،«ليدبتلإو رييغتلإ ةيناكمإإ
هذه لÓخ طاقن تسس قرافب ةمقلاب درفني ناك
إذ˘ه هءإدأإ نإا˘ف ي˘سضا˘م˘لإ م˘سسو˘م˘لإ ن˘م ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لإ
تلاح ةرثكو تايراب˘م˘لإ ةر˘ث˘ك˘ب ر˘ثأا˘ت م˘سسو˘م˘لإ
نو˘ك˘ي نأإ بو˘ل˘ك ع˘قو˘تو ،ه˘فو˘ف˘سص ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سصإلإ
ةروسصب احوتفم مسسوملإ إذه بقللإ ىلع عإرسصلإ
.ةيسضاملإ مسسإوملإ يف هيلع ناك امم ربكأإ

ةعقوم لبق دتيانويلل ةلتاق ةبرضض
«غيلزنويبماضشتلأ»ـب مضسحلأ

ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م ،ر˘يا˘ك˘سسلو˘سس را˘نو˘غ ي˘لوأإ لا˘ق
،لايسسرام ينوطنأإو ينافاك نوسسنيدإإ نإإ ،دتيانوي
˘˘ما˘˘˘ه تسسو ىل˘˘˘ع (1-3) زو˘ف˘لإ لÓ˘خ لد˘ب˘˘ت˘˘سسإ

ببسسب ،زاتمملإ يزيلجنإلإ يرودلإ يف دتيانوي
م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘فا˘˘˘ك نا˘˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سضع تا˘˘˘با˘˘˘سصإإ
بعلملإ رداغ مث نيفده زرحأإ يذلإ ،يإوغوروأإ
يف بعلي ،يسضاملإ عوب˘سسألإ نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس ما˘مأإ

يف كراسشي مل هنكل ،ماه تسسو مامأإ موجهلإ بلق
داتسسب تميقأإ يت˘لإ ةإرا˘ب˘م˘لإ ي˘ف ي˘نا˘ث˘لإ طو˘سشلإ
لا˘ي˘سسرا˘م ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لإ م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لإ ردا˘˘غو ،ند˘˘ن˘˘ل
،اتام نإوخ هلحم لحو26 ةقيقدلإ يف بعلملإ

شصحفل اعسضخ نيمجاهملإ نأإ ،رياكسسلوسس دكأإو
يف ي˘نا˘م˘لألإ غ˘يز˘ب˘يل ة˘ه˘جإو˘م ل˘ب˘ق ة˘ع˘سشألا˘ب
ثي˘ح ،ءا˘ثÓ˘ث˘لإ د˘غ د˘ع˘˘ب ا˘˘بوروأإ لا˘˘ط˘˘بأإ يرود
ىلإإ لهأاتلإ لجأإ نم لداعتلإ ىلإإ دتيانوي جاتحي
يا˘˘ك˘˘سس» د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي˘˘لإ برد˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘بأإو ،61ـ˘˘˘˘˘لإ رود
نايحألإ شضعب يف ..ظح ءوسس هنإإ» :«شستروبسس
ينوطنأإ ا˘ند˘ق˘ف .ة˘ي˘ل˘سضع تا˘با˘سصإإ كا˘ن˘ه نو˘ك˘ت
.ءاثÓثلإ موي لعفلاب ةإرابم كانه .نوسسنيدإإو
إذ˘ه ح˘جرألإ ىل˘˘ع كلذ˘˘ك نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ر˘˘مألإ ن˘˘ك˘˘ل
ان˘ي˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لإ شضع˘ب ي˘ف» فدرأإو ،«م˘سسو˘م˘لإ
دوجوب ديعسس انأإو نيبعÓلإ شضعب نودب بعللإ
عسضو نأإ دعبو ،«ا˘ي˘لا˘ح م˘ه˘ك˘ل˘م˘ن ن˘يذ˘لإ ءلد˘ب˘لإ

تداق ،ةمدقملإ يف ماه تسسو كيسشتوسس ششاموت
ليدبلإو دوونيرغ نوسسيمو ابغوب لوب فإدهأإ

هراسصتنإ قيقحت ىلإإ دتيانوي دروفسشإر شسوكرام
يرودلإ يف هبعلم جراخ يلإوتلإ ىلع شسماخلإ

.مسسوملإ إذه

ةظحل هذه» :ودلانور
«يتريضسم يف ةيخيرات

و˘نا˘ي˘ت˘˘شسير˘˘ك ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ه˘˘جو
ةلاشسر ،سسوتنفو˘ج م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور
ليجشست ىلإا هلوشصو بقع ةشصاخ
رششنو ،هتريشسم لÓخ اًفده057
ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح ى˘ل˘ع ،ود˘لا˘نور
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘ب
بناج نم هميركت ويديف «رتيوت»
،سسوتنفوي سسي˘ئر ،ي˘ل˘ل˘ي˘نأا ا˘يرد˘نأا

اذه يليينأا سسيئرلا ل˘ث˘م˘ي» ا˘ق˘ل˘ع˘م
ةظح˘ل˘لا هذ˘ه ي˘ف ل˘هذ˘م˘لا يدا˘ن˘لا
فاشضأاو ،«يتريشسم يف ةيخيراتلا
فقي يذ˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل سصا˘خ ر˘كشش»
نودب كلذ لعف عطتشسأا مل .يفلخ
ل˘شصاو˘ن˘ل !قا˘فر ا˘ي م˘˘كتد˘˘عا˘˘شسم
لك قيقحت لجأا نم ،اًعم يشضملا
ناكو ،«مشسوملا اذه ةريبكلا انفادهأا

م˘ير˘كت ى˘ل˘ع سصر˘ح سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
ةارا˘ب˘م سشما˘ه ى˘ل˘ع و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك
،تبشسلا سسمأا ،ونيروت مامأا يبريدلا
يرودلا نم ةرششا˘ع˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
ن˘م ود˘لا˘نور ن˘كم˘تو ،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا
يف057 م˘قر فد˘ه˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ يور˘˘كلا هراو˘˘˘ششم
،ف˘ي˘˘ي˘˘ك و˘˘ما˘˘ن˘˘يد ما˘˘مأا ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ب
تءا˘˘جو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘˘ب
:يلاتلاك057ـلا ونايتشسيرك فادهأا

عم811و ،ديردم لاير عم054
ةقفر201 ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
سسوتنفوي سصيمق˘ب57 ،لاغترب˘لا

.ةنوبششل غنتروبشس عم5و
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 ششداق مامأإ ةراسسخلإ بقع

«ءاطخأ’أ هذه تمئضس» :هيبع’ أًدقتنم ناموك

،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا ىد˘بأا
هلمأا ةبيخ ،ةنولششربل ينفلا ريدملا
نمشض ،سشداق مامأا (2‐1) ةراشسخلل
لا˘قو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ن˘م21ـلا ة˘لو˘ج˘لا

اهتلقن تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ ،نا˘مو˘ك
نم» :ةينابشسإ’ا «اكرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شص
انئج ثيح ،ةميزهلا ريشسفت بعشصلا

طوششلا نكل ..ةديج تايرابم نم
يناثلا طوششلا ،اًديج نكي مل لوأ’ا

ا˘ن˘نأا ل˘هذ˘م˘˘لا ن˘˘مو ..ل˘˘شضفأا ا˘˘ن˘˘ك
،«عقوتم ري˘غ أا˘ط˘خ بب˘شسب ا˘نر˘شسخ
لثم لابقتشسا اننكمي ’» :فاشضأاو
مدع ببشسب هانيقلت دقل ،فدهلا اذه
اًد˘ي˘ج ن˘كي م˘ل ءادأ’او ..ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
،«عافدلا طخ طقف سسيلو ،ةليللا

ا˘˘ه˘˘˘نإا ؟لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
للحن نأا انيلعو ،ةفلتخم ت’وطب

بعشصلا نمو ،مويلا انرشسخ فيك
امك ..فادهأ’ا انلبقتشسا فيك حرشش
.«ةركلا نودب ةيناودعلا اندقتفا

«ءإرولل ةوطخ»
ةو˘˘ط˘˘خ مو˘˘ي˘˘لا ةرا˘˘شسخ˘˘˘لا» :فدرأاو
لاتقلل انشصرف يف ،ءارولا ىلإا ةريبك
،لامآÓل ةبيخم ةارابملاو ،بقللا ىلع
ل˘شصاوو ،«كلذ لو˘ب˘ق ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ن˘˘كل
:ادنلوه بخت˘ن˘م˘ل ق˘با˘شسلا برد˘م˘لا
لثم يوق قيرف عم ةطقن21 قراف»

كانه تلاز ’ ،ريبك ديردم وكيتلتأا
نشسحن مل اذإا نكل ،اهبعلنل تايرابم
Óف ،ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ ا˘نءادأاو ا˘ن˘ف˘قو˘م
ن˘عو ،«ر˘خآا ءي˘شش يأا لو˘ق ا˘ن˘ن˘كم˘ي
تمق دقل» :باجأا ،تشسد رييغت ببشس
..يفاشضإا مجاهم يدل نوكيل هرييغتب
ل˘كششي تشسد دو˘جو نأا م˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘˘ن

وا˘كن˘ير˘ت ل˘ث˘م بع’ ن˘˘كل ،اًر˘˘ط˘˘خ
انيدل» :لمكتشساو ،«ةقاطلا ا˘ن˘ح˘ن˘م˘ي
نوكت ’ نيحو ،انتايرابم يف تابلقت
اذ˘هو ،اًر˘ي˘ث˘ك ل˘ششف˘ن ةر˘˘كلا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
،«هلم˘كأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ه˘ب ر˘م˘ي ف˘قو˘م˘لا

؟ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا» :نا˘مو˘ك فا˘˘شضأاو
اننكمي ’ ،انم ًأاطخ لغتشسا وديرغين

هذه ان˘م˘ئ˘شس ..ه˘ل˘ث˘م ا˘فد˘ه لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
:متخو ،«رثكأا ينملؤوي اذهو ءاطخأ’ا
،عافدلا يف ة˘ي˘ناود˘ع˘لا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ن»
،لجرل لجر تاهجاوملا يف زوفلاو
نأا بج˘˘ي ،كلذ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘عو
رعششأا ..مشصخلا عم ةكرعم سضوخن
.«ةريبك لمأا ةبيخب

ر .ق ^

م˘˘ج˘˘ح˘˘˘ب بع’ لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا نأا كشش ’
وجييد لحارلا ينيتنجرأ’ا ةروطشسأ’ا
يلو˘با˘ن فو˘ف˘شصل ا˘نودارا˘م ود˘نا˘مرأا
ة˘ل˘ق˘ن ثد˘˘حأا ،4891 ي˘ف ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا
نا˘كو ،يدا˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
«ىهاشضت ’ ةيداشصتقا ةوق» فيشضيل
ءاو˘شس ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ثد˘ح و˘ل
هب رقأا ام اذه ،يدانلل وأا هشسفن بعÓل
ةر˘ك ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لاو بتا˘˘كلا
ي˘˘ف ،وز˘˘تا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب و˘˘كرا˘˘م ،مد˘˘ق˘˘لا
،ةينابشسإ’ا ءابنأ’ا ةلاكول تاحيرشصت
نيب طابتر’ا نأا اهلÓخ دكأا يتلاو
بو˘ن˘ج˘لا ق˘ير˘ف ن˘ي˘بو «ا˘شسو˘ل˘ي˘˘ب»ـلا
لوخد لبق ةرششا˘ب˘م ثد˘ح ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل ةر˘˘يد˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ةر˘˘حا˘˘˘شسلا
يف وزتا˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب د˘كؤو˘يو ،«ة˘عا˘ن˘شصلا»
نوكيشس ام انه لمأات˘ن˘ل» ه˘تا˘ح˘ير˘شصت

بق˘ل لوأا ر˘ي˘ثأا˘ت ع˘م ا˘نودارا˘م ه˘ي˘˘ل˘˘ع
يف يلوبان هب جوت يذلا «وتيدوكشسإا»
ا˘ه˘ل˘ب˘ق م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك بق˘لو ،(7891)
نكي مل يداشصتق’ا هريثأات اعطق .ماعب
يدانلا دي˘ف˘ي˘شس نا˘كو ،ن˘م˘ث˘ب رد˘ق˘ي˘ل
يلوبان ،«اي˘شصخ˘شش و˘ه د˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شسو
ة˘ل˘ق˘ن˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘نودارا˘˘م بتار ع˘˘فدو
مل ،تانينامثلا ةرتف لÓخ ،ةينويزفلتلا
دعب تلقتنا دق ةيلاطيإ’ا ةركل نكت
قوقحب ةشصاخلا ةي˘لا˘ح˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘ل˘ل
دحأا تتاب ي˘ت˘لاو ،ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘لا
نئازخ سشاعتنا يف ةيشساشسأ’ا رشصانعلا
،ي˘لو˘با˘ن˘ف ،ةا˘عر˘لا كلذ˘كو ،ة˘˘يد˘˘نأ’ا
ودارو˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ح ه˘شسي˘˘ئر نا˘˘ك يذ˘˘لا
ديزي ام ىلع لشصحي ناك ،وني’ريف

وروي نو˘ي˘ل˘م لدا˘ع˘ي ا˘م ى˘ل˘ع Ó˘ي˘ل˘ق
Óشضف اذه ،ينويزفلتلا ثبلا قوقحل

اهيلع لشصحي ناك يتلا لاومأ’ا نع
ةي˘فا˘ك ن˘كت م˘ل ا˘ه˘ن˘كلو ،ةا˘عر˘لا ن˘م
بتاور عفدو ةرادإ’ا فيلاكت ةيطغتل
51 برا˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةبقحلا م˘غرو ،ا˘يو˘ن˘شس ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
كل˘ت لÓ˘خ «يروز˘تآ’ا»ـل ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ جو˘ت ي˘ت˘لاو ةر˘ت˘ف˘لا
7891) »آا ير˘ي˘˘شسلا» ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب
،(7891) سسأاكلا يف بقلو ،(0991و
بقللاب يخيراتلا جيوتت˘ل˘ل ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ةلوطب يف هخيرات يف ديحولا يراقلا
يرود˘لا) سسوؤو˘˘كلا لا˘˘ط˘˘بأ’ ا˘˘بوروأا
ر˘˘بو˘˘شسل˘˘ل ر˘˘خآاو ،(ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ي˘˘بوروأ’ا
3 ىوشس يلوبان ىدل نكي مل ،يلحملا

نأا ’إا اذ˘˘ه ل˘˘ك م˘˘غرو ،ط˘˘ق˘˘ف ةا˘˘˘عر
يأاب نراقتل نكت مل يدانلا ليخادم
تقو˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ع˘˘م ل˘˘كشش

ةرو˘˘˘ط˘˘˘شسأ’ا ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘م ل˘حار˘لا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
لباقم يلوبان فوفشص ىلإا ينابشسإ’ا

،ر’ود نويلم5.7 كاذنآا يشسايق مقر
مدق يذلا ،يلوبان كنب نم ةدعاشسمب

ءاهنإا لجأا ن˘م و˘ن˘ي’ر˘ي˘ف˘ل تا˘نا˘م˘شض
م˘˘كح ي˘˘ف تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
.كلذ نود ليحتشسملا

يقابلإ وغييد ثرإإ
ى˘ل˘ع ل˘ئا˘ه˘˘لا و˘˘غ˘˘ي˘˘يد ثرإا لاز˘˘ي ’
يعامتج’او يشضا˘ير˘لا ن˘ي˘يو˘ت˘شسم˘لا
ىتح ،ةلئاه ةيداشصتقا تاناكمإاب عتمتي
،م˘لا˘ع˘لا تمد˘شص ي˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘فو د˘˘ع˘˘ب
مجنلا هلعف ام اذه ىلع يحلا لاثملاو
هقيرف ةاراب˘م لÓ˘خ ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
ع˘ل˘خ ا˘مد˘ن˘ع ا˘ج˘ي˘ل˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب
قيرفل رخآا اشصايمق ر˘ه˘ظ˘ي˘ل ه˘شصي˘م˘ق
وجييد هل بعل يذلا زيوب دلوأا زلوين
سصيمقلا اذه يظح عبطلابو ،لبق نم
ةكرششل ةيرا˘ج˘ت˘لا ة˘مÓ˘ع˘لا ل˘م˘ح˘يو
يعارلاو ،ةيشضايرلا سسبÓملل سساديدأا
،اريبك ايمÓعإا ار˘ي˘ثأا˘ت ،ا˘ها˘ما˘ي ة˘كر˘شش
ةمÓعلا اشضيأا أاجاف يذلا رمأ’ا وهو
،ةيرانلا تاجاردلل ةينابايلا ةيراجتلا
دعب دافتشسا اشضيأا ينيتنجرأ’ا قيرفلا
نم لشصأ’ا قبط خشسن سضرع ررق نأا

هاد˘ترا يذ˘لاو ،ع˘ي˘ب˘ل˘ل سصي˘م˘ق˘لا اذ˘ه
يذلا رمأ’ا وهو ،3991 يف انودارام
ع˘م ى˘ت˘ح ه˘نأا كششل˘ل ’ا˘ج˘˘م عد˘˘ي ’
مهنأا ’إا ،ةايحلا نع ريطاشسأ’ا ليحر
.مهثرإاب ءايحأا اولظي

ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ط˘شسو˘لا بع’ أا˘ن˘ه˘ي م˘˘ل
ةرتفل بعللا ةشصرفب ،زينيترام يفاخ
يف اًي˘شسا˘شسأا ه˘ت˘كرا˘ششم د˘ع˘ب ،لو˘طأا
ةهجاوم لÓخ ،خنويم نرياب ةليكششت

زنايلأا بعلم ىلع ةيراجلا ،غيزبي’
ن˘م ةر˘ششا˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘يرأا
23ـلا بحا˘˘شص ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا

نو˘ي˘ل اًروا˘ج˘م ةارا˘ب˘˘م˘˘لا أاد˘˘ب ا˘˘ًما˘˘ع
هنكل ،بعلملا طشسو يف اكشستيروج
ى˘ل˘ع ع˘ط˘ت˘شسي م˘ل ة˘با˘شصإ’ سضر˘ع˘ت
بردملا رطشضاو ،ءاقللا لامكإا اهرثإا
لاد˘ب˘ت˘شس’ ،كي˘ل˘ف ز˘نا˘˘ه ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا

طو˘ششلا ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف ز˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م
،52 ةقيقدلا يف ديدحتلابو ،لوأ’ا

’ايشسوم لامج يزي˘ل˘ج˘نإ’ا˘ب ع˘فد˘ي˘ل
نرياب ررشضتي مل ،كلذ مغر ،هنم اًلدب
دعب امي˘شس ’ ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م جور˘خ ن˘م
فده زارحإا يف ’ايشسوم هليدب حاجن
قئاقد5ـب هلوز˘ن د˘ع˘ب نر˘يا˘ب لدا˘ع˘ت
يرافا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك ثي˘ح ،ط˘ق˘ف
.91 ةقيقدلا ذنم (0‐1) اًرخأاتم

هتافو مغر ةمخضض ةيداضصتقأ ةميق انودأرام ثرإأ

غيزبي’ مامأأ أًركبم همجن رضسخي خنويم نرياب
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يريزد لÓب بردملا بلاط
رثعت نايشسن ةرورشضب هيبع’
،سسابعل˘ب دا˘ح˘تا ما˘ما ق˘ير˘ف˘لا

ةجرخ يف ن’ا نم ريكفتلاو
ة˘ع˘م˘ج˘لا ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش
فد˘ه˘لا ناو ة˘شصا˘˘خ ،مدا˘˘ق˘˘لا
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ا˘˘م˘˘ئاد ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي
جئاتن لي˘ج˘شست ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا
نيبعÓ˘لا نا ر˘كذ˘ي ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا
كلذ عييشضتل مهفشسأات اودكا
،سصر˘ف˘لا ن˘م ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا م˘˘كلا

ةرور˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع اودد˘˘˘˘ششو
ةلباقملا يف Óبقتشسم زيكرتلا

ءا˘ط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘شصت ل˘جا ن˘˘م
نم اميشس’ ،اهيف اوعقو يتلا
يف ةينان’او عر˘شست˘لا ة˘ي˘حا˘ن
.زوفلا نع ثحبلا

حيحسصتل ىعسسي
ىلع رسصيو ءاطخأ’أ
ةÒخأ’أ ةسسمللأ طبسض

ىر˘˘ي ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ق˘˘ئا˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كا نا سشتو˘˘˘كلا
با˘ي˘غ و˘ه ق˘ير˘ف˘لا ه˘ششي˘ع˘ي
ل˘˘كف ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘عا˘˘شضا ي˘˘ت˘˘لا سصر˘˘˘ف˘˘˘لا
ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ام وهو ،ىمرملا نم برقلاب

طبشض ىلع لمعي هلعجيشس
ن˘م ى˘مر˘م˘لا ما˘ما ن˘يرا˘م˘˘ت
،ع˘شضو˘م˘ت˘لا ح˘ي˘ح˘شصت ل˘˘جا

نم يتلا رومأ’ا نم ريثكلاو
هرشصانع عشضتشس كشش نود
ت’وجلا لÓخ ةروشصلا يف

ة˘م˘ق ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘مدا˘ق˘˘لا
ينقتلا نا ر˘كذ˘ي ،ةد˘كي˘كشس
بعÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
ة˘قرو نو˘˘كي ى˘˘ت˘˘ح حو˘˘نا˘˘ب
مداق يف ه˘ل ةد˘ي˘ف˘مو ة˘م˘ه˘م
. تاءاقللا

صشامر ماسشه

لولحلأ نع ثحبي هلعج صسابعلب مامأأ لداعتلأ

«أداكيضسور ءانبأأ»ـب ةحاطإ’أ ةيفيك يف ركفي يريزد

جربلأ يلهأأ

ةشصاخلا تامولعملا نم ديدعلا عمج يف سشيعي بردملا عرشش
اذهو ،ياد نيشسح رشصن ةمداقلا ةلوجلا يف » ماشص’ » سسفانمب
قيقحت ثحبل ابشسحت هقيرف قاروأا طبشض ىلع لمعلا لجا نم
ةيباجيإاو ةديج ةقÓطنا ققحت ةيعمجلا لعجت ةيباجيإا ةجيتن
نا ركذي ،قيرفلا اهنم يكتششي يتلا ةيداملا تابوعشصلا مغر
سصخت يتلا ةيدجلا رومأ’ا طبشض يف مويلا عرششيشس بردملا

عشضو لجا نم هيلع ةقلعم لام’ا لك ناو ةشصاخ ،هتبيتك
. ةحيحشصلا ةكشسلا يف قيرفلا

نويدلأ نم Òثكلأ لحتسس ةيدلبلأ ةناعإأ
يف رييÓم4 نم » ماشص’ » ةرادإا ديفتشست نا رظتنملا نمو اذه

يذلا رم’ا وهو ،قيرفلل ةيدلبلا اهتشصشصخ ةمداقلا تاعاشسلا
سضعب سضفر لظ يف ةشصاخ ،نيلوؤوشسملا ىلع اريبك امه حيزيشس
،انوروك ةحئاج لعفب يدا˘ن˘لا ل˘يو˘م˘ت ة˘يدا˘شصت˘ق’ا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ةرادإ’ا نا ركذي ،تاكرششلل نشسحلا ريشسلا ىلع اريثك ترثا يتلاو
ةيلم˘ع ي˘ف عور˘ششلا م˘ث ن˘مو نو˘يد˘لا سضع˘ب ة˘يو˘شست˘ل ى˘ع˘شست˘شس
. ددجلا نيمدقتشسملا تاقحتشسم سضعب ديدشست

صشامر ماسشه

لكاسشملأ لحل ةيدلبلأ ةناعإأ رظتني عيمجلأ

يأد نيضسح رضصن نياع سشيعي
ةيباجيإأ ةجيتن ليضصحت يف لمأايو

ةليلم نيع ةيعمج
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،ايباجيإا قيرفلا رثعت يكوكلا ليبن فيطشس قافو بردم ربتعا
ط˘شسو˘لا بع’ جور˘خ د˘ع˘ب مد˘ق˘م˘لا دودر˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ
نم هئايتشسا نع ينقتلا ربع دقو اذه ،ءارمحلا ةقاطبلاب يشسودنق

نم مغرلاب ةيعافد تناك دقو ’ فيك ،سسفانملا بعل ةقيرط
هنوكل ارظن ،يعافدلا بعللاب ابلاطم ناك نم وه قافولا نوك
هرشصانع ىلع ينقتلا ىنثا ىرخأا ةهج نم ،بع’ نم اشصوقنم
عفدتشسو هل ةريثكلا لولحلا حنمتشس نيباشصملا ةدوع نا دكاو
. ت’وجلا مداق يف لشضفأ’ا قيقحت ىلا يدانلاب

عوبسسأ’أ أذه لÓخ ÚباسصŸأ ةداعتسسأ لمأاي
ةديج تاريشضح˘ت ط˘ب˘شض ي˘ف ادد˘ج˘م ة˘ل˘ي˘كششت˘لا عر˘ششتو اذ˘ه
،اهل ةمروف ىلعأاب ةمدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘شست

نا ركذي ،يكوكلا ينقتلا حيرتشس نيباشصملا ةدوع ناو ةشصاخ
لجا نم نمزلا نا˘ق˘با˘شسي ي˘ند˘ب˘لا ر˘شضح˘م˘لاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
يروت موجه˘لا ي˘ثÓ˘ث ةرو˘شص ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘شسا

اغارف كرت يذلا يبيرعل عفادملا ىتحو ،سشابربو ةنوملقوبو
ةدافتشسا ىلع ينقتلا لو˘ع˘يو اذ˘ه ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
متي ىتح يشسودنق ءاقفر اهيف عقو يتلا ءاطخأ’ا نم ةبيتكلا
. ديعاوملا مداق يف اهبنجت

صشامر ماسشه

ملظملأ قفنلأ يف قيرفلأ لخدتسس ىرخأأ ةيبلسس ةجيتن

جربلأ مامأأ راضصتنأ لوأأ قيقحت ىلع نورضصي «أداكيضسور ءانبأأ»

ةدكيكسس ةبيبسش

ةدكيكشس ةبيبشش قاششع لمأاي
لجا نم دادعتلا ةيزهاج يف
را˘˘˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا لوا ثح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
،ةلوطبلا ي˘ف سسا˘م˘شسا˘ي˘ج˘ل˘ل
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف كلذو
ءاقفر ا˘ه˘ي˘ف نو˘كي˘شس ي˘ت˘لاو
عم دعو˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب
بعلمب جربلا يلها ةهجاوم
دقو اذه ،ةدكيكشسب توا02
ةشسارد ناشسيتفا ينقتلا لواح
ةشصاخ ،ديج لكششب سسفانملا

سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل ع˘˘با˘˘ت ه˘˘ناو
نيودت لجا نم ريبك مامتهاب

سصخت ةريغ˘شصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك
،تبشسلا اذه مداقلا سسفانملا

ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘ه˘˘شسي ى˘˘ت˘˘ح كلذو
يتلا ةمزÓ˘لا ة˘ط˘خ˘لا ع˘شضو
ةيادب ق˘ق˘ح˘ي يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ت
دع˘ب ،مدا˘ق و˘ه ا˘م˘ي˘ف ة˘ق˘فو˘م

ماما لجشسم˘لا لوأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا
.ةركشسب داحتا

أودكأأ نوبعÓلأ
ناهرلأ بسسكل مهتيزهاج

و˘˘ب˘˘ع’ ىد˘˘با د˘˘قو اذ˘˘˘ه
يط يف مهت˘ب˘غر ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا

ماما يدان˘لا ةر˘ث˘ع ة˘ح˘ف˘شص
ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ،ةر˘كشسب دا˘ح˘˘تا
ى˘لوأا ط˘ب˘شض ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك ي˘˘ف

نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسي ن˘ي˘ح طا˘ق˘ن˘لا
،ةر˘˘كشسب دا˘˘ح˘˘تا ف˘˘ي˘˘˘شضلا
نيبا˘شصم˘لا ةدو˘ع نا ر˘كذ˘ي
ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مأ’ا ر˘˘˘ث˘˘˘كا ن˘˘˘م
يف ل˘م˘ع˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا تل˘ع˘ج
ماق دقو اذه ،ةحيرم فورظ
ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘يدو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

داحتا ماما ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك
بب˘˘˘˘شسب كلذو ،ة˘˘˘˘يوا˘˘˘˘ششلا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ق˘ير˘ف˘لا سضو˘˘خ
يلاتلابو ةعمجلا اذه جربلا
سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘م فو˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ف
تÓخدتلا سضعبل ةب˘ي˘ت˘كلا

سصشصحلاب ي˘ف˘ت˘كي ه˘ل˘ع˘ج
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لاو
دارجلا ةهجاو˘م˘ل ار˘ي˘شضح˘ت
. رفشصأ’ا

صشامر ماسشه

ةحورطملأ اياضضقلأ نم ديدعلأ ةيوضستل سضأرتقÓل أاجلي دق ينأديز
ةنتاب ةيدولوم

ةنتاب ةيدولوم سسيئر مزتعي
ىلإا ءوجل˘لا ي˘ناد˘يز دو˘ع˘شسم
ة˘˘يو˘˘شست د˘˘˘شصق سضار˘˘˘ت˘˘˘ق’ا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘˘كششإ’ا
لك لششفل ار˘ظ˘ن ة˘حور˘ط˘م˘لا
نيذلا ،نينئادلا عم يعاشسملا
تاحارتق’ا عي˘م˘ج نو˘شضفر˘ي
احشضوم ،ةيدو˘لا تا˘قا˘ف˘ت’او
ه˘شسف˘ن سضر˘˘ف سضار˘˘ت˘˘ق’ا نأا

د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا ل˘كششي تا˘بو
هذه ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل بشسنأ’او
يناديز ربعو اذه ،ةيعشضولا

ة˘ل˘حر˘م˘لا ن˘˘م ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع
اياشضق زورب لظ يف ةمداقلا
ا˘˘ه˘˘كر˘˘ح ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شضق
لو˘شصح˘ل˘ل ى˘ماد˘ق نور˘ي˘شسم
م˘ج˘ح ازر˘ب˘م ،م˘ه˘لاو˘مأا ى˘ل˘˘ع
م˘هاد˘ي را˘˘شص يذ˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ي˘ف ه˘عور˘˘شش ل˘˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ديدجلا مشسوملل تاريشضحتلا

نورداق اننأأ دقتعأأ ’ ةيعسضولأ هذهب»
«ينفلأ مقاطلأ ةلكسشم ةيوسست ىلع
ةيبوبلا سسيئر ىششخيو اذه
ىلإا ينفلا زاهجلا ةيشضق ةدوع
ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب قÓ˘˘ط˘˘˘ن’ا ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
ةرادإ’ا اهدجت يتلا ةبوعشصلا
،ةيلاملا اهتادهعتب مازتل’ا يف
دقو هعم ثيدح انل ناك ثيح
دقتعأا ’ » : ددشصلا اذه يف لاق
فيرششت اهرودقمب ةرادإ’ا نأاب
برد˘م˘لا ها˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا

نأا د˘ع˘ب ،ه˘يد˘عا˘شسمو زو˘م˘ي˘˘غ
مهتاقحت˘شسم ة˘يو˘شست˘ب تد˘عو
ة˘نا˘˘عإا لو˘˘خد رو˘˘ف ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘لا˘م˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ددعت هع˘مو ق˘ير˘ف˘ل˘ل يرز˘م˘لا
قزأا˘م ي˘ف ا˘ن˘ع˘شضو ن˘ي˘ن˘ئاد˘˘لا

. جرح دج فقوم يف انلعجو
صشامر ماسشه

فيطسس قافو
نيباسصملأ ةداعتسسأ وه لوأ’أ فدهلأ

يباجيإ’اب رثعتلأ فضصو يكوكلأ
«ةركملأ» طاقن ىلع رضصيو

ماما » ةيلاعلا » هناديم ةيشضرأا لخاد ةركشسب داحتا قيرف رثعت
ةجيتنب ةدوعلا لجا نم ءاج يذلاو ياد نيشسح رشصن فيشضلا
يف لتكتلا عيم˘ج˘لا د˘ها˘شش ثي˘ح ،تنا˘ك ة˘ق˘ير˘ط يأا˘ب لدا˘ع˘ت˘لا
بردملا لعج ام وهو ،حاتفم ءاقفر فرط نم سسرامملا فلخلا
نا امب ،ىودج نود نم نكلو ططخلا نم ريثكلا ريغي زاكعوب
عناشص بايغ نا ركذي ،لاقي امك » اهرمشس » يوانكل ينقتلا
ىلا جاتحا قيرفلا نا امب ريثكلا قيرفلا فلك ةيفاعوب باعلأ’ا

. نيمجاهملا ىلا ةركلا لشصوي نم
ةكسسلأ ‘ دا–’أ عسضول ةرقم طاقن ديري

حدم زاكعوب بردملا نا ’ا لجشسملا رثعتلا نم مغرلابو اذه
،ءاقللا راوطا لاوط هيلع ام مدق قيرفلا نأاب دكاو ،اريثك هيبع’
لمعلا ةرورشضب مهبلاط امك ،سضرعلاو لوطلاب رطيشس هناو ةشصاخ
نوكيشس داحت’ا نا ركذي ،لشضفأ’ا وحن امدق يشضملاو داهتج’او
ثحبي يتلا ةلباقملا يهو ةرقم مجن ماما تبشسلا اذه دعوم ىلع
كلذو ،ةحيحشصلا ةكشسلا يف يدانلا عشضو نع بردملا اهيف
. ةعيلطلا ةبكوك يف امئاد يدانلا يقبت ةيباجيإا ةجيتن نع ثحبلاب

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتأ
ةرقم نم ةطقنب ةدوعلأ ديري ينفلأ مقاطلأ

«نابيزلأ ءانبأأ»ـل ئجافم رثعت
هيبع’ نع سضأر زاكعوبو
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سسيئر لولج روششاع ثدحت
ةمشصاعلا داحتإا ةرادإا سسلجم
عم قيرفلا دقاعت ببشس نع
ير˘ي˘ت ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘ششÓ˘˘˘ل ي˘˘˘جور˘˘˘ف
لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘لا
.يلاحلا مشسوملا

د˘˘˘كأا ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘فو
يدانلا ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا
سصو˘˘شصخ˘˘ب «ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا»
ي˘شسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
ديرن انك ،ةحارشص لكب»:Óئاق
د˘يد˘ج برد˘م ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تيبو ةلو˘ط˘ب˘لا اد˘ي˘ج فر˘ع˘ي
ي˘جور˘ف» :ع˘˘با˘˘تو ،«دا˘˘ح˘˘تإ’ا
هتردق  تبثأاو قيرفلا برد
ام اذهو ،ةن˘ي˘ف˘شسلا ةدا˘ي˘ق ي˘ف
يف اريششم ،«هنع ثحبن انك
ع˘ي˘ط˘ت˘شسي ر˘ي˘خأ’ا نأا ه˘مÓ˘ك
ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.مشسوملا اذه ةليكششتلل
دا˘˘ع ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
لوح ثيدحلل لولج روششاع

نأا رظتنملا نم يذلا بعلملا
ثيح ،قير˘ف˘لا ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي
ةر˘˘˘يود˘˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘م نأا دد˘˘˘˘شش
دا˘ح˘تإا بي˘شصن ن˘م نو˘˘كي˘˘شس
يتلا دوعولا د˘ع˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت
نأا دكأا امك ،ايلعلا تاطلشسلا

دعب زهجي مل نيغولوب بعلم
لاغششأ’ا لمكن مل» : افيشضم

ى˘لإا ا˘ن˘ل˘شصو ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب ي˘ف
يهتنت امل ،لاغششأ’ا نم 04%
،«رومأ’ا نشسح˘ن˘شس لا˘غ˘ششأ’ا

م˘يد˘˘ق بع˘˘ل˘˘م اذ˘˘ه» : فدرأاو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسو
تنا˘˘ك» :ع˘˘با˘˘˘تو «عا˘˘˘شضوأ’ا
نيلوؤوشسملا عم ةشصرف انيدل
لو˘ح ا˘حار˘ت˘قا م˘ه˘ل ا˘˘ن˘˘مد˘˘قو
،ةر˘يود˘لاو ي˘قار˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م

وه ةريودلا بعلم نأا نظنو
م˘ت˘خو ،«ق˘ير˘ف˘ل˘ل بشسا˘ن˘˘م˘˘لا

ةينطولا تاط˘ل˘شسلا» :ه˘مÓ˘ك
بع˘ل˘م نو˘˘كي نأا˘˘ب ا˘˘ن˘˘تد˘˘عو
دا˘ح˘تإا بي˘شصن ن˘˘م ةر˘˘يود˘˘لا
.«ةمشصاعلا

دوعت «ةراطسسوسس»
لمأ’أ ةطقنب

يتلا ةريثكلا تا˘با˘ي˘غ˘لا م˘غر
دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع
با˘ح˘شصأا نأا ’إا ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
دو˘شسأ’او ر˘م˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا
ةميزعو ةي˘لا˘ع حور˘ب او˘ل˘ح˘ت

ةلشسل˘شسل د˘ح ع˘شضو˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ىناع يتلا ةي˘ب˘ل˘شسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
معطب لداعتب دوعيل ،ةلوطبلا
،يو˘˘ق سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا زو˘˘ف˘˘لا

،هشضرأا ىلع سسارملا بعشص
اومدق هءÓمزو يراوز نكل
دشصح نم اونكمتو اريبك ءادأا
Óيفك نوكيشس يذلا لداعتلا
ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘فر˘˘˘ب
.ةمداقلا تايرابملا

طيمز.ع
نيشسح رشصن قيرف لشصاو

يف ةطشسوتملا هشضورع ياد
ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ل دا˘˘ق˘˘نا
ي˘ف ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ةيشضاملا ةلي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا
،ةر˘كشسب دا˘ح˘تا ف˘ي˘شضم˘لا˘˘ب
.فادهأا نود
مغرو ياد نيشسح رشصن دادعت
ىناع يتلا ةريث˘كلا تا˘با˘ي˘غ˘لا

يتلا ةرياغملا ةليكششتلاو اهنم
ببشسب ةاراب˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘خد
ءا˘بو˘ب ن˘ي˘ب˘˘ع’4 ة˘˘˘با˘˘˘شصإا
فرع يدانلا نأا ’إا ،«انوروك»
بعلو فتكلا لكؤوت نيأا نم
لوا˘˘حو ةو˘˘ق˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع
ام وهو رارشضأ’ا لقأاب ةدوعلا

نم ةطقن قيقحت ليلدب ناك
هل ةجرخ لوأا يف بعشص بعلم
توأا02 بعلم راوشسأا جراخ
.رشصانعلاب

ةجيتن انققح :يهدايأأ
ةركسسب مامأأ ةديج

قيقحت انفدهو
مامأأ ةقÓطن’أ

ةليلم نيع
برد˘م ةوÓ˘ع ي˘هدا˘يأا ر˘ب˘˘ع
ن˘ي˘شسح ر˘شصن ق˘ير˘˘ف سسار˘˘ح
ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘˘شس ن˘˘ع ياد
هب دا˘ع يذ˘لا لدا˘ع˘ت˘لا بق˘ع

دا˘˘ح˘˘تا بع˘˘ل˘˘م ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
ءاقل˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ةر˘كشسب
دادعتلا نأا ’إا ،Óهشس نكي مل
او˘ق˘ب˘طو م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘م او˘مد˘˘ق
م˘ه˘ل ح˘م˘شس ا˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
،ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف در˘ط˘ت˘˘شساو
ةيمشسرلا ةحفشصلا اهب سصخ
ىلع هل˘لا د˘م˘ح˘لا» :ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ا˘ها˘ن˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘˘كششأاو
هولذب يذلا ريبكلا دوهجملا

م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا او˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘ط
ن˘يردا˘ق ا˘ن˘كو...ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب

لدا˘ع˘ت˘لا ن˘كل زو˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
»:عباتو ،«ءوشسلا اذهب سسيل
ة˘ح˘ف˘شصلا ي˘ط ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع نآ’ا

ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو
مامأا ةمداقلا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل اد˘ي˘ج
لجا نم ،ةليلم نيع ةيعمج
.«ةديج ةجيتن قيقحت
هلؤوا˘ف˘ت ن˘ع ةوÓ˘ع ر˘ب˘عو اذ˘ه
قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع داد˘ع˘ت˘لا ةرد˘ق˘ب
يف مشسوم ميدقتو ةديج جئاتن
نوب˘عÓ˘لا» :لا˘قو ،ىو˘ت˘شسم˘لا
اور˘ه˘ظأاو م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘˘م او˘˘مد˘˘ق
انت˘ي˘حا˘ن ن˘مو ،ة˘ل˘ي˘م˘ج ءا˘ي˘ششأا
مه’ا قيقحت نم نوقثاو نحن
.«ىوتشسملا يف مشسوم ميدقتو

ب.م.يرسسيإأ

يأد نيسسح رسصن
ةريثكلأ تابايغلأ ببسسب ةجيتنلأ نع صضأر ينفلأ مقاطلأ

ايلأوت ايناث ’داعت دضصحت ةيرضصنلأ

809213ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر22ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد7نينثإ’أةصضايرلا
يجورف عم ةرأدإ’أ دقاعت ببسس فسشك نأأ دعب

«ةمضصاعلأ دا–أ بيضصن نم نوكيضس ةريودلأ بعلم»:لولج روضشاع

ةمسصاعلأ داحتإأ

سسمأا ف˘ل˘ششلا ي˘ب˘م˘لوا جر˘˘خ
نا˘ك نا د˘˘ع˘˘ب ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع
ي˘ف ف˘قو˘م˘لا د˘ي˘شس لدا˘ع˘ت˘˘لا
ةيناثلا ةلوج˘لا تاءا˘ق˘ل ي˘قا˘ب
ن˘يأا ، لو’ا فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م
باشسح ىلع هل زوف لوأا ققح
فدهب ناشسملت دادو فيشضلا
ثÓث لوا كلذب ادشصاح ميتي
.مشسوملا يف طاقن

... مهأ’ا نوققحي «ةوافلششلا»
اراشصتنا «ةوافلششلا» ققح و

،ن˘ي˘ت˘لو˘ج رور˘م د˘ع˘ب ا˘ن˘ي˘م˘ث
لوأ’ا مهزوف ىل˘غ ن˘ي˘ع˘قو˘م
رودق  مجاهملا فده لشضفب
ن˘˘˘˘˘˘مو ،81 د ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب
يشسوم ليشضوف نا حشضاولا
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا فر˘˘˘ششم˘˘˘لا
دق يبملوÓل ةينفلا ةشضراعلا
د˘ع˘ب را˘ب˘ت˘˘خا لوا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن
يذلاو قحتشسم زوف قيقحت

ةقث هحنميشس هنا دكؤوملا نم
،تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘قا˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كا

˘ما˘مأا ا˘ه˘ي˘ف نو˘كي˘شس ي˘˘ت˘˘لاو
ه˘˘تراد˘˘ج تا˘˘ب˘˘ثا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح
هل ه˘ت˘ل˘كوا يذ˘لا بشصن˘م˘لا˘ب
هيف ءاج يذلاو ،يدانلا ةرادا

ريمشس قباشسلا بردملل افلخ
.يواز

لوأأ لجسسي دأدولأ
مسسوملأ يف ةميزه

دبكت لباق˘م˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف
ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا
لوا نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت دادو را˘˘ب˘˘كلا

و˘هو ،م˘شسو˘م˘لا ي˘˘ف ةرا˘˘شسخ
ةطقن سصانتقا يف حجن يذلا
ديهششلا» بعلم نم لداعتلا

يف رفانشسلا مامأا «يوÓمح
م˘غرو ،ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا ة˘لو˘ج˘لا
ا˘ه˘˘ثد˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ي˘ف سسا˘ب˘ع ز˘يز˘˘ع برد˘˘م˘˘لا
تششعنا يتلاو يناثلا طوششلا

نأا ريغ ،«ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لا» مو˘ج˘ه
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا سصق˘˘˘ن
لاح ىرخا ةهج نم عرشستلاو
،فادهأ’ سصرفلا ةمجرت نود

نم لتا˘ق˘لا أا˘ط˘خ˘لا ه˘ل ف˘شض
،يفوشص «دادولا» سسراح لبق
ةوافلششل˘ل زو˘ف˘لا ح˘ن˘م يذ˘لا

ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘م دادو˘˘˘لا مر˘˘˘حو
.لق’ا ىلع لداعتلا

ةلسصأومل يبملوأ’أ
دأدولأو ةقافتسس’أ

كرأدتلل
˘ما˘مأا «و˘شص’» نو˘˘كي˘˘شس و

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ل بع˘شص ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
راطا يف «رفانشسلا» ةهجاومل
،ةلوطبلا نم ةثلا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا

نو˘˘كت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو

قذ˘ي م˘ل ق˘ير˘ف ما˘مأا ة˘ب˘˘ع˘˘شص
،ن˘ي˘ت˘لو˘ج ذ˘ن˘م زو˘ف˘لا م˘ع˘˘ط
لوا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ن˘˘ع ثحا˘˘ب˘˘لاو
را˘شسم˘لا ح˘ي˘ح˘شصت˘ل را˘شصت˘نا

اميف ،راشصنأ’ا عم حلاشصتلاو
برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ششا بهذ˘˘ي˘˘شس
ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘˘م ى˘˘˘شسو˘˘˘م
لÓغتشساو ةي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
لوا ي˘ف «ي˘شسا˘ي˘شسلا» ر˘ث˘˘ع˘˘ت

دادو لو˘ع˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ن˘ي˘ت˘˘لو˘˘ج
زوفلا قيقحت ى˘ل˘ع نا˘شسم˘ل˘ت
ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا طا˘ق˘ن ءا˘ق˘بإاو
ل˘ب˘ق˘ت˘شسي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا ف˘˘ي˘˘شضلا
جرا˘خ را˘شصت˘نا ن˘ع ثحا˘˘ب˘˘لا
ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ه˘ي˘شسن˘ي د˘عاو˘ق˘لا
ةراشسخ دبكت نا دعب ةئيشسلا
ىفتكاو ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو ما˘مأا
.ةرواشسلا ماما لداعتلاب

      طيمز.ع

لداعتلأ عيضضي دأدولأو راضصتنأ لوأأ ققحيو سضفتني يبملوأ’أ
ةيناثلأ ةلوجلأتأءاقل مظعم لداعتلأ داسس نأأ دعب

اهيف دجاوتت اه˘ي˘ل˘ع د˘شسح˘ت ’ ة˘ي˘ع˘شضو
يرود يف رئازجلا لثمم رئازجلا ةيدولوم
نم نيتارابم بعل دع˘ب˘ف ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
ن˘م يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ي˘˘ف ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع زيغن ليبن لابششأا نوكيشس ،ةقباشسملا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا را˘م˘غ ي˘ف لو˘خد˘لا ع˘م د˘عو˘م
امدنع ءاثÓثلا دغ موي نم ةيادب ةينطولا
رمحأ’او رشضخأ’ا نينوللا باحشصأا لحي

بعلمب سسابعلب داحتا قيرف ىلع افويشض
ديمعلا دادعت نوكيشسو اذه ،ريخأ’ا اذه
موي ةيوق ىرخأا ةهجاوم عم دعوم ىلع
وداراب يدان يقÓي امدنع ،مداقلا ةعمجلا
3،ـلا ةلوجلا راطإا يف ريخأ’ا اذه بعلمب
يت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا نو˘كت˘شس ا˘ه˘نأا ’إا
.ةلوطبلا يف ديمعلا اهبعليشس
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘ع˘لا نو˘كي˘شسو اذ˘ه
امدنع عوبشسأاب اهدعب ةيوق ىرخأا ةهجاوم
ر˘شضخأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘˘شصأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي

يف ةنيط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ف˘ي˘شضلا ر˘م˘حأ’او
.يراجلا ربمشسيد91ـلا

ىلع لوأ’ا لجرلا زيغن ليبن نوكيشسو
ةيمتح مامأا ةيدولوملل ينفلا مقاطلا سسأار

ةفيلوت لشضفأا نع ثحبلاو لولحلا داجيإا
اهب ملحي ةيلاثم ةقÓطنا قيقحت لجأا نم
.ديمعلا قاششع

ب.م.يرسسيإأ

ةيدولوملأ راظتنأ يف ةيمنهج ةمانزر
رئأزجلأ ةيدولوم

ةرواسسلأ ةبيبسش

ةرواشسلا ةبيبشش يدان طقشس
داح˘تا ما˘ما لدا˘ع˘ت˘لا خ˘ف ي˘ف
،2 ـ2 ةجيتن˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا
5591 توأا02 بع˘ل˘م˘˘ب
ة˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طا ي˘˘ف را˘˘ششب˘˘ب
.لو’ا فرتحملا نم ةيناثلا

بردملا لابششأا نكمتي ملو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ل˘ي˘غ˘يا نا˘˘يز˘˘م
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا

عوبشسأ’ا يف اولعف ام لثم
داز˘لا˘ب اودا˘ع ن˘يا ي˘شضا˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م Ó˘˘ما˘˘ك
نكل ،ةيدملا يبملوا باشسح
يلع ديشس ءاقفر ةرملا هذه
ي˘ف او˘ل˘˘ششف ف˘˘ير˘˘شش ي˘˘ح˘˘ي
ءانبأاب اومدطشصا نيح ،كلذ
اوؤواج ن˘يذ˘لا «ةرا˘ط˘شسو˘شس»
مهتاف ام سضيوعت لجأا نم
ةميزهلاو ىلوأ’ا ةلوجلا يف

ربوشسلا سسأا˘ك ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ق˘لا
.دازولب بابشش دشض
م˘ع˘ط˘ب لدا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه بق˘˘عو
روشسن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ةرا˘شسخ˘لا
لتحي يدان˘لا تا˘ب بو˘ن˘ج˘لا
طاقن4 ـب ةينا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا

قا˘˘˘فو رد˘˘˘شصت˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘خ
ة˘ط˘ق˘ن˘ب دا˘ع يذ˘لا ف˘ي˘ط˘˘شس
ع˘˘ير˘˘شس ما˘˘مأا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث

ق˘ير˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘ي و .ناز˘ي˘ل˘˘غ
ة˘لو˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
لجا نم نازيليغ ىلا ةثلاثلا

،سضرأ’ا با˘ح˘شصأا ة˘ه˘جاو˘م
دحل نيلداع˘ت او˘ق˘ق˘ح ن˘يذ˘لا
يدان ماما ناك لوأ’ا ،نآ’ا
،ىلوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ودارا˘ب
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي نا˘ك ي˘نا˘ث˘لاو
.فيطشس قافو ماما

جاحلب اسضر

ةلوطبلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ يف لداعتلأ بقع

ةقÓطن’أ ديكأات يف نولضشفي «بونجلأ روضسن»

sport@essalamonline.com

يردا˘ق ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا ج˘˘مد˘˘نا
وداراب يدان ابع’ يرهاطو
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م
يت˘لا ة˘با˘شصإ’ا ن˘م ا˘شصل˘خ˘ت

ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘ع
عر˘˘˘ششو اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةيقب عم بردتلا يف يئانثلا

ا˘م˘ه˘نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،م˘ه˘ئÓ˘مز
ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل ناز˘˘ها˘˘˘ج
قير˘ف ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘˘ب ودارا˘˘ب
يف ،ءاشضي˘ب˘لا راد˘لا بع˘ل˘م˘ب

نم3ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘طإا
.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا

يردا˘ق ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
بردم˘لا ح˘ن˘م˘ت˘شس ير˘ها˘طو
نم اديزم ميكحلا دبع كلام
،ةمداقلا ةارابملا يف لولحلا
ةيلاثم ةقÓطنا قيقحت دشصق
ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م لوأا˘˘ب زو˘˘ف˘˘˘لاو
نأاو اميشس’ ديدجلا مشسوملا
لوأا ي˘˘˘ف لدا˘˘˘ع˘˘˘ت «كا˘˘˘ب˘˘˘˘لا»
.نيتارابم

ب.م.يرسسيإأ

ودأراب يدان
ةعومجملأ عم ناجمدني يرهاطو يرداق
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ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تف˘˘ششك
يذلا جما˘نر˘ب˘لا ن˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
لوشصحلل ينيو˘كت˘لا سصبر˘ت˘لا

يذ˘لاو ،»أا فا˘ك» ةزا˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع
ةعزوم ةعا˘شس003 نمشضت˘ي

،ةدعابت˘م تارود سسم˘خ ى˘ل˘ع
ق˘ي˘ف˘˘شش ر˘˘ما˘˘ع فار˘˘ششإا تح˘˘ت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تإÓ˘˘ل
.مدقلا

لÓ˘خ ق˘ي˘ف˘شش ر˘˘ما˘˘ع لا˘˘قو
» مÓعإ’ا لئاشسول هتاحيرشصت
نم ىلوأ’ا ةرودلا تقلطنا دقل
،يشضاملا تبشسلا موي سصبرتلا

،لبقملا ءاعبرأ’ا موي يهتنيشسو
52 روشضح  فرع سصبرتلاو
جاجعل فشسوي مهنيب نم ابردم
،ةبق˘لا د˘ئار˘ل ق˘با˘شسلا برد˘م˘لا

قباشسلا بردملا يواز ميركو
.ياد نيشسح رشصنل

نمشضتي سصبرتلا » : عباتو
يلاو˘ح˘ب رد˘ق˘ي ا˘ي˘عا˘شس ا˘م˘ج˘ح
سسمخ ىلع ةعزوم ةعاشس003
ل˘˘كشش ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ج˘˘˘ت تارود
يو˘ت˘ح˘تو ،ة˘ق˘ل˘غ˘م تا˘شصبر˘˘ت

ةيرظن سصشصح ىلع ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
ةرودلا يفو ،ةيقيبطت  ىرخأاو
نوشصبرتملا عشضخيشس ةريخأ’ا

لين لجأا نم يمييقت ناحتم’
.ةداهششلا

نإا˘ف رد˘˘شصم˘˘لا تاذ بشسحو
ة˘ث˘لا˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ن˘˘ي˘˘ترود˘˘لا
نم يفناج رهشش يف نانوكتشس
نوكتشس اميف ،ةديدجلا ةنشسلا
سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا

فرعتشسو .ليربأا يف ةريخأ’او

ةرا˘˘˘يز تارود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىد˘˘˘حا
ن˘م ي˘ب˘ن˘جأا سشت˘ف˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘ج˘˘ف
فدهب ,ةيراقلا ةيوركلا ةئيهلا
ربع سصبرتلا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لا

ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فو˘˘قو
ر˘˘ت˘˘فد تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م مار˘˘ت˘˘حاو
 .ايناديم طورششلا

جاحلب اسضر

 «أأ فاك» ةداهضش سصبرت جمانرب نع فضشكت  ةينطولأ ةينفلأ ةيريدŸأ

ينطولأ بختنŸاب هسسوه
 ةنماثلأ نسس ‘ أأدب

’وضصأأ كلتمأأ»: ناقرز
تÎخأ يننكلو ةيبرغم
 «اهقضشعأأ يننأ’ رئأز÷أ

نا˘قرز يد˘ه˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت
بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ن˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا ودرو˘˘ب يدا˘˘ن
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘ل هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا با˘˘ب˘˘شسأا
ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يبرغم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا  با˘شسح
.يشسنرفلا بختنملاو

ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو˘˘ت˘˘˘م لا˘˘˘قو
لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تو˘ف» ع˘قو˘م˘ل ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
نا˘˘˘˘ك د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل «سسر˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسكيا
بخت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ي˘نا˘كمإا˘ب
يننأ’ ،يشسنرفلا وأا يبرغملا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘م ’و˘˘˘شصأا كل˘˘˘ت˘˘˘ما

تل˘شضف ي˘ن˘ن˘كل ،ة˘ي˘˘شسنر˘˘فو
،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ق˘ششعا تن˘ك ي˘ن˘نأ’
امدنع » عباتو«يتلوفط ذنم
يلاوح رمعلا نم غلبا تنك
يد˘ترا تن˘ك تاو˘ن˘˘شس ن˘˘م˘˘ث
لو˘قاو ، بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصي˘˘م˘˘ق
بع’ حبشصأاشس يننا عيمجلل
و˘ه ا˘هو  ،ا˘م ا˘مو˘ي ر˘ئاز˘ج˘˘ل˘˘ل
12 بحاشص ربتعُيو.«ققحتي
بهاو˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ن˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس
فوفشص يف ا˘ي˘لا˘ح ةد˘عا˘شصلا
ثي˘ح ، ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘م˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ر˘˘ه˘˘ششأ’ا ي˘˘˘ف ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ةارابم لّوأا تناكو .ةيشضاملا
21 موي ،رشضخلا عم هل ةيلود
لÓخ ،يشضاملا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م
5 بعلمب يوبابميز ةهجاوم
باشسحل2691 ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
تايفشصت نم ةثلاثلا ةلوجلا

،2202 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا م˘˘مأا سسأا˘˘ك
ينطولا بخانلا همحقأا ثيح
يلوغيف نايفشس  هليمزِل Óيدب
 .ةريخأ’ا ةقيقد51 يف

جاحلب اسضر

 رسضخلأ دئاقب داسشأأ يتيسسلل يمسسرلأ باسسحلأ ينيوكتلأ صصبرتلل يلامجإ’أ تقولأ ةعاسس003

ءامضس يف قلأاتيو ’ويدرأوغ جرحي زرحم
 «غيلريميربلأ»

مجنلاب«يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م«يدا˘ن˘ل ي˘م˘شسر˘لا با˘شسح˘لا دا˘ششأا
اهمدق يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب ،«زر˘ح˘م سضا˘ير» ير˘ئاز˘ج˘لا
اهيلع بتك رتيوت ىلع ةديرغت رششن نيا.«ماهلوف» مامأا تبشسلا
ءيشش لك مدق سضاير ،ءارحشصلا براحم نم عئار ديدج سضرع»:
نا ركذلاب ريدجلاو ،«فادهأ’ ةرحاشسلا هتاريرمت مجرتت مل نكل
.رخآا بع’ يأا نم رثكأا فيدهتلل ةيقيقح سصرف6 عنشص زرحم

ةرششابم ةلاشسر ’ويدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘شس’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ه˘جو ا˘م˘ك
ماهلوف دشض ةيوق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب ه˘ئÓ˘مزو ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘حا˘شسل˘ل
مÓعا لئاشسول حرشص نيا ،رفشصل نيفده ةجيتنب ريبكلا زوفلاو
ةارابملا يف ةقيقد09 نيبعÓلا عيمج حنم ررق هنا ةيزيلجنا
يف كراشش نم نا افيشضم ،تارييغتلاب همايق مدع ارربم ،ةريخ’ا
رشضخلا مجن بايغ ينعي ام ،لاطب’ا يرود يف كراششي نل ءاقللا

اذه ايليشسرام كيبملواب نزيت˘ي˘شسلا ع˘م˘ج˘ت˘شس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع
يبرادلا يف هتامدخ ىلا ةجاحب بردملا نوكيشس نيا ، ءاعبر’ا
اهيف راتخيشسو ادج ةمهم ةارابم اهاري يتلاو رمحلا نيطايششلا ماما
 .زوفلا قيقحتل ةليكششت لشضفا

أأ.ب
 دأرفنأ ىلع بردتي يرئأزجلأ بعÓلأ

 فيدرلأ عمبردتلأ سضفريو سضفتني بلاط نب
طشسوتم نأا˘ب40 كلا˘شش يدا˘ن برد˘م مو˘ب ل˘يو˘نا˘˘م ف˘˘ششك

د˘حأا ة˘ق˘فر اد˘ي˘حو نر˘م˘ت˘لا ل˘˘شضف ،بلا˘˘ط ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
نرمتلا سضفر امدعب هتقايل ىلع ةظفاحُملا لجأا نم ،نيشصتخُملا

.هيلع ليحأا يذلا فيدرلا قيرفلا عم
تشضرع ةراد’ا نا مÓع’ا لئاشسول يناملأ’ا ينقتلا حّرشصو

كلذ سضفر هنكلو ،قيرفلا تآاششنُم  نم ةدافتشس’ا ليبن ىلع
ءاوجأ’ا رييغتل هجتي ىرشسُيلا مدقلا بحاشصهرارق مرتحن نحنو
ةمهُم سضورعل هيقلت ةلاح يف ،مداقلا يوتششلا وتاكريملا لÓخ
،ينفلا مقاطلا تاباشسح نم جرخ امدعب ةمداقلا عيباشسأ’ا يف
فرط نم ة˘ير˘شصن˘ع تا˘ق˘يا˘شضم˘ل ار˘خؤو˘م ه˘شضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
يتلاو ةير˘ئاز˘ج˘لا ه˘لو˘شصا بب˘شسب بعÓ˘لا د˘ق˘ت˘نا يذ˘لا برد˘م˘لا
مجنلا نأا˘ب ر˘كذ˘ُي.يشضايرلا طشسولاو رشضخ˘لا م˘ج˘ن ا˘ه˘ب ز˘ف˘ت˘شسا
ةياغ ىلا يكلملا قرزأ’ا عم اطبترُم لازي ’ ،ماهنتوتل قباشسلا

62 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مÓعإا متو .1202 ماعلا نم ناوج
 .«نششريكنزليغ» ةنيدم قيرف نع ليحرلا ةرورشضب ،اماع

أأ.ب
 ءاقللأ يف رخأاتملأ هلوخد مغر

 جرح يف هبردم عضضيو قلأاتي ةمحر نب
ماه تشساو بع’و يرئازجلا يلودلا  ةمحر نب ديعشس  لشصاوي

سسمأا لوأا داع ثيح ،ارتلجنا يف عيمجلا راظنأا تفل يزيلجنإ’ا
دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م د˘شض ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م لÓ˘خ قرا˘ف˘لا ع˘ن˘شصي˘ل
ـب ريخأ’ا زوفب تهتنا يتلاو غيلزنيماششلا نم11 ةلوجلا باشسحل
.1 ـ3

قباشسلا دروفتنيرب مجن نأاب لاق سسيوم ديفاد بردملا نأا مغر و
فرع ةمحر نب نكل ،هتليكششت يف ايشساشسأا نوكيل دعب ازهاج سسيل

زجعلا د˘ع˘بو ،ه˘تا˘با˘شسح ةدا˘عإا ه˘ي˘ل˘ع نأا˘ب ر˘ي˘خأÓ˘ل ح˘شضو˘ي ف˘ي˘ك
ةيادبو لوأ’ا طوششلا يف يدنلتكشسا بردملا لابششأ’ يموجهلا
طششن ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا لوخد ،يناثلا طوششلا
عاطتشسا هنأا ’إا لجشسي مل هنا نم مغربف ،زرماهلل يمامأ’ا طخلا
.دتيانوي ناملا عافد يف ئراوط ةلاح ثدحيو قرافلا عنشصي نأا

ةناكم دجي نأاو ،هتاباشسح  ةداعإا ’إا سسيوم ىلع سسيلف اذه دعبو
ةلوجلا نم ةيادب ةيشسا˘شسأ’ا ه˘ت˘ل˘ي˘كششت ي˘ف ءار˘ح˘شصلا برا˘ح˘م˘ل
باشسحل .دتيانوي زديل يدانب ه˘لا˘ب˘ششأا مد˘ط˘شصي˘شس ن˘يأا ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
 .زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم21 ةلوجلا

جاحلب اسضر
 ةنسس81 نم لقأأ ةئف يف

دعوم نع فضشكي يبرعلأ داحت’أ
 ديلأ ةركل ةيبرعلأ ةلوطبلأ

فنشصل ةيبرعلا ةلوطبلا قÓطنا ديلا ةركل يبرعلا داحتإ’ا ددح
نم نماثلا ةياغ ىلإا دتميو ،1202 يرفيف نم حتافلا يف  لابششأ’ا
.برغملاب  رهششلا سسفن

لشصاوتلا عقاوم ىلع يمشسرلا اهعقوم ربع ةئيهلا تفششك و
نم ىرجتشس ،ةنشس81 نم لقا ةئفل ةيبرعلا ةلوطبلا نأا يعامتج’ا

ةباثمب نوكتشس يتلا .ةيبرغملا ةمشصاعلاب ،لبقملا يرفيف8 ىلا1
ايقيرفا يتلوطبل ابشسحت ةكراششملا تابختنملل ةيريشضحت ةطحم
نوكتشس يتلاو .يشضاملا سسرام رهشش يف ماقتشس يتلا ،ايشسآاو
ناكو.نانويلاب1202 توا يف ملاعلا ةلوطبل ةلهؤوملا اهرودب
هذه نم ةريخأ’ا ةخشسنلا يف بقللا لماح يشسنوتلا بختنملا
يهتنيل ،يتيوكلا بختنملا ةيئاهنلا ةارابملا يف هجاو نيا ةلوطبلا
72 ـ23  ةجيتنب سضرأ’ا باحشصأا زوفـب ءاقللا

 جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com

8092ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر22ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد7نينثإ’أ

سشت˘يزو˘ل˘ي˘ل˘ح د˘ي˘حو دد˘˘شش
ىلع يبرغملا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م
هكÓتمإاو ةيلاحلا هتليكششت ةوق
يت˘لا سصئا˘شصخ˘لاو تÓ˘هؤو˘م˘ل˘ل
ىو˘قأا ى˘ل˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
،ءارمشسلا ةراقلا يف تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘كذ ثي˘ح
سساك هدشصح دعب سصاخ لكششب
يف ةخ˘شسن ر˘خأا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فا م˘ما

 .مرشصنملا ماعلا رشصم
يبرغملأ بختنملأ
ةحاطإ’أ عيطتسسي

 «رسضخلأ»ـب
ىلدا يتلا تاحيرشصتلا يف و

«رشضخلا»ـل قب˘شس’ا بخا˘ن˘لا ا˘ه˘ب
يتلاو ةيبرغملا ةيشضايرلا ةانقلل
دو˘شسا» ىو˘˘ت˘˘شسم نا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘كأا
نيا ،رمتشسم روطت يف » سسلط’ا
يبراحم» يدحت دحل اديعب بهذ

ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘˘ق ثي˘˘ح «ءار˘˘ح˘˘شصلا
ةارابم ةماقإا لاح يف هنا ينشسوبلا
هلابششأا كل˘م˘ي ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب
م˘ه˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘˘لا تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
دحت يف ،«رشضخلا» ىلع بلغتلاب
»:فاشضأا امدنع حيرشصو حشضاو
ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘ن˘غ˘ل˘ب
ىلع انزف اننأا ليلدب ،اريبك اروطت
رئازجلا مزه اننكمي امك ،لاغنشسلا

 .«ةيقيرفإ’ا ةراقلا رابكو
عم يتبرجت رأركت ىنمتأأ»

 «رئأزجلأ
قباشسلا بردملا فخي مل امك

هتبرجت راركتب هينا˘مأا «ة˘ل˘ي˘ف˘لا»ـل
بختنملا عم رئازجلا يف ةقباشسلا
ةداعإا ىنمتأا »:احرشصم ي˘بر˘غ˘م˘لا
يف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا زا˘ج˘نإا
،يبرغملا بختنملا عم لايدنوملا
ليزاربلا يف ملاعلا سسأاك انبعل دقل

ةبعشص ةعو˘م˘ج˘م ي˘ف ا˘ند˘جاو˘تو
انبعلو ةديج ةرودب انمق كلذ عمو
،ةرتفلا كلت يف قيرف لشضفأا مامأا

ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا م˘˘غرو
.«انعم عيمجلا فطاعت ،ءاشصقإ’او
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م و
ءاقل22 يف مزه˘ن˘ي م˘ل ي˘ن˘طو˘لا
تايئاهن ىلإا لهأات  يذلاو ،ايلاوت
ل˘ب˘ق نور˘ي˘ما˘كلا˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا م˘˘مأا

،تايفشصتلا ةياه˘ن  ن˘م ن˘ي˘ت˘لو˘ج
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا دا˘ع˘ت˘˘شساو
لامج بردملا يلوت ذنم هتيفاع
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘˘ع˘˘لا ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
اذ˘˘ه ،8102 ر˘خاوا «ر˘˘شضخ˘˘لا»ـل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘شسم در ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ’ا
نأاب ،«سشتيزولي˘ل˘ح» تا˘ح˘ير˘شصت
يأا مشساب اوفرتعي نل «رشضخلا»
ع˘ي˘م˘ج نو˘ه˘جاو˘˘ي˘˘شسو سسفا˘˘ن˘˘م
 .طقفو زوفلا ةينب مهموشصخ

طيمز.ع

يلودلا يلوغيف نايفشس لازي ام
يار˘شس ة˘ط˘ل˘غ م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ف ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘شصي ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
ريبكلا قلأاتلا دعب يكرتلا يرودلا
ميشسلا» عم ديدجلا هبشصنم يف
زوف قيقحت˘ل ه˘يدا˘ن ةدا˘ي˘قو «مو˘ب

ةلوطبلا تاشسفانم ن˘م˘شض ر˘ي˘ب˘ك
«و˘شسو˘شس» ق˘ق˘˘ح و .ةيكر˘ت˘لا
ىلع هيدان ة˘ق˘فر ا˘ن˘ي˘م˘ث را˘شصت˘نا

نمشض ،روبشساينا فيشضلا باشسح
رششع يداحلا عوبشس’ا تاشسفانم

تهتنا يتلاو زاتمملا يرودلا نم
يرئازجلا يلودلا ءا˘ق˘فر قو˘ف˘ت˘ب
مجن حجنو ،فدهل نيفده عقاوب
ثلاث ميدقت يف قبشس’ا ايشسنلاف
مشسوملا اذه هل ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت
تايوتشسم مدقي حبشصا هنأا ادكؤوم
،ناديملا طشسو بشصنم يف ربكأا
ميريت حتاف بردملا ررق نأا دعب
يف «رشضخلا» مجن ىلع دامتع’ا

با˘ع˘لأا ع˘نا˘شصك ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو
املثم حا˘ن˘ج˘لا ى˘ل˘ع بع˘ل˘لا لد˘ب

ىلتآا هنا اودبي يذلاو ،هيلع اندوعت
.ةيلعاف رثكا يلوغيف لعجو هلكا

دعب اديعشس يلوغيف رهظو اذه
ن˘ع ا˘ي˘شضارو ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا
،ءاقللا يف همدق يذلا ىوتشسملا

هبا˘شسح ى˘ل˘ع د˘ير˘غ˘ت ر˘ششن ثي˘ح
لشصاوتلا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا
دشصح دعب «رت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
»:درغ ثيح ةديدج طاقن ثÓث
 .«3+‐ ريهامجلل اريثك انقتششا

طيمز.ع

ليعامشسإا دحأ’ا سسمأا دعبتشسا
يدان ناديم طشسوتم رشصان نب
يتلا ةارابملا نم يلاطيإ’ا نÓيم
يدا˘˘ن ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ،ا˘يرود˘ب˘ما˘˘شس
نم ةرششاعلا ةلوجلا باشسح راطإا
ن˘ل˘عأاو اذ˘هوي˘ششت˘لا˘كلا يرود
ينفلا ريد˘م˘لا ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس

نم رشصان نب داعبتشسا نع نÓيمل
نم ريخأ’ا اذه ةاناعم ببشسب ءاقللا
،ةبكرلا نطاب تÓشضع يف داهجإا

مدع لشضفي ينفلا ريدملا لعج ام
ءارجإاك ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ما˘ح˘قإا
،قايشسلا سسفن يفو.هنم يزارتحا
نأا ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يا ردا˘˘˘شصم تد˘˘˘كأا
كارششإا مدع يف يلويب تارايتخا

ىلع هل ةيناثلا ةارابملل رشصان نب
بب˘شسب ط˘˘ق˘˘ف تنا˘˘ك ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
داهجإاب يرئازجلا يلودلا ةباشصإا

،رشسيأ’ا ذخفلا راتوأا يف فيفخ
ءزج يف ةريخأ’ا هتكراششم مغر
يرود˘˘لا˘˘ب كت˘˘ل˘˘ي˘˘شس ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘˘م
 يشضاملا سسيمخلا يبوروأ’ا

ب .ءاميسش

 برغملأ عم «ةيرئأزجلأ ةبرجتلأ» ةداعإأ يف لمأاي

 ىضضاملب لابضشأاب ةحاطإ’أ نم قثأوو «رضضخلأ» ىدحتي سشتيزوليلح

 ديد÷أ هبسصنÃ قلأاتلأ ‘ رمتسسي رسضÿأ طسسو

 راضصتن’أ قيقحتل«موب ميضسلأ» دوقيو راهبإ’أ لضصأوي ›وغيف

 ايرودبماسس مامأأ هماحقإأ مدع لسضف

 داهجإ’أ ببضسب رضصان نب دعبتضسي ›ويب



ةــــنصصرق

ةيرسصنعلا دسض
Hÿÿÿgÿÿÿةردا -ÄÑÿÿÿkÿÿÿtÿÿÿق
وJ رMدÿkÿïلاK ةدا7Ñÿ)’ا
-ÉÑÿاHÿن -ÿåÿداد KDقا
6ÑÿÜÿ©ÿف Hÿلا عÿÓ<ب
يداI مIÿqÿ يرÿ(ا~ÿqÿلا
7Ñÿÿ40 كلاIÿgÿ©ن+ ل

:ÿلا ،بلاÿيذ -ÿåÿس9ر
ةرíkلا يD ةMرõå°ÇÑل
دادå- عK:g ،ة©9Ñاملا

KD6 قاÑÜ©8 فÑةرو
كلذF لمÿtÿ- لÿ°ÿgÿ©ÿل

8Ñةرو DرMولا قDقا،
ا°Fõ» ،ة+اòk+ اJوDïر&ا
Ig©بلا: ن+ ل].

ةسساوم نعط
تاÿ>5اÿ°ÿمÿلا ةÿqÿ°ÿل ن&ا مÿ=ر
FÿÿاIت Eÿد Hÿ°ÿtلا تÿمÿبرد
Fلام H6اوÑة Hا E©مk006 ه
Hõ©ملا نا ’ا ،نوå°ي Eرر
ث©0ÿ رارÿÿïÿلا يDÿÿ نÿÿÜÿÿåÿÿلا
MÇÑÿر <ÿõÿلا ىÿtÇÑÿلو <õى
Eÿÿ©ÿمÿ1&ا ةÿىر، +ÿمÿنا ا Hÿا -ÿم
Hÿÿ°ÿtÿه ’ Mÿمÿثÿ0 لÄÑÿgÿه Hÿا
داt-ا قMرD يD ه©õ> ل7Ñkèا

هDåد يذلا رH’ا وKJ ،ة+ا°>
نå: مMدï- ىلا سHÄا لKا
كلK3 » س6اÿÿÿÿÿÿkÿÿÿÿÿÿلا » ىÿÿÿÿÿÿلا
،دMد/ نH رارÿïلا ةÿåÿ/ارÿمÿل
MذFا ةراد)ا نا ر’-tدا +ï©ةدا
ا§©6Ñå ىõ> تدFا م©>~لا

Hلا ل/ا نÜåن Jىر1&’ا ي
KلاÿمÿÜÿلاÿgÿة +kwí©Éس E©ةم
.نو©C 006Hõلا

  اهطلخ يكوكلا

يIÄÑÿوÿkÿلا ف6ÑÿÜÿ©ÿ قاKDÿ بردHÿÿ ل1ÿÿد
عHÿ ةFÿÓHÿ©ÿ تاK7ÑÿاHÿÿ°ÿ يDÿÿ يFÿÿوòÿÿلا
حار يذÿلاK ،يIÿا5وÿلا فMÿر7Ñÿ بردÿÿمÿÿلا
MÅÑkòي Hن Eلا تارارtòد°> م I§اMة
مÿtòÿلا نا يIÄÑÿوÿkÿلا دFÿا ث©0ÿ ،$اÿõÿïÿلا

مامJk’ا+ اgلاHÜ ناF هIاK هMïرD مد1
قاDولا نا راkg>ا+ ،ة©Hوq§لا wÜáلا+

Fÿÿنا Mÿÿõÿÿåب +ÿ°ÿïÇس <ÿيدد Hÿ°ÿ1 ذÿرKج
Eÿ°ÿدK6Ñÿي +ÿلاÿgÿÜاEلا ةtارم$، Jاذ Kحار
رÿíòÿ©ÿ- ةMÿدKدHÿtÿ ىÿلا رMÅÑÿ©ÿ يÿÿkÿÿïÿ°ÿلا
7ÑرMا5ولا فIل يòوIمل ه Mمõلا كqة&ار
.é KDïáاDدلا+ ىFkíا ل+ موõ§qل

سشيعي ةطخ

Hلا م©>د- ل/ا نíا 5و’&Kل +íنا. 5و،
<ÿÿمÿل Mÿåÿ©Åس <ÿgÿلا دÿïÿردا Hÿبرد Iÿيدا
/ÿمÿåÿ©ÿة <ÿ©ÿن Hÿõÿ©ÿõÿة <õى HåاM°ة DرMق
IÇÑ0 رÄÑ©يذلا ياد ن -°ïىل)ا ل +ÄÑòةر
Mلا موÄÑgا ة§/اومل ت’-tملا داtõي،
KKEÿÿلا فÿÿمÿÿبرد <ÿÿõÿÿى Fÿÿ8 لÑÿÿèÿÿ©ÿÿةر
K+òÿ©ÿةر +ÿèÿ©ÿة Eÿ©ÿةدا IÿداMÿل هÿíÿد/ 5وMد
MÉÑåه <õلا س7ر> ىgÜة©°:ولا ةلو.

ةزيمم ةردابم

Dÿÿ1 يÿÿÜÿÿةو Hÿÿمÿÿ©ÿÿ~ة -ÿtÄÑل بÿíÿرMÿار ق)ÿد
دEاkåلا ةر©1&’ا تررE ه-راد)اK ،س6ادرHو+
Hع Htدم HÄÑåم/ ب>’ دوå©لا ةÅÑõف، Hر
ةKI%’ا يDÿ ةMÿاÿõÿèÿل ة8Ñÿåÿgÿ ةرÿíÿkÿ+ ب>ÿÓلا
لاÿÿمÿÿلا دMÿÿqÿÿ مÿÿل هIÿÿا دFÿÿ&ا ث©0ÿÿ ،ةر1ÿÿ©ÿÿ&’ا
،ي6Ñردملا لو1دلا سHÓ+Ä ه(ا°+&’ ي°ïk©ل
،لاÿمÿلاÿ+ قرÿÿíÿÿلا دMÿÿدÿÿåÿÿل نMÿÿدMÿÿ هIÿÿ&ا مÿÿ=ر
فادJÿ راوHÅÑÿÿ ثÿÿå+ دÿÿ(ارÿÿلا ةراد)ا ررÿÿkÿÿïÿÿل
.دMد/ نH ةلوgÜلا

ةنيغز لسشف

DÅÑÿÿر ل)ÿÿ©Ä7 سÑÿgÿبا +ÿا-ÿ°ÿة Dÿ6 يÑÿtب Hÿا
Eÿ©ÿمk005 هHÿõÿ©ÿنو Hÿ0 نÄÑÿلا باÿíÿرMÿق،
K3كل +ÄÑÿÿg0 بÇÑÿÿلا لوÿÿíÿرMÿق <ÿõÿى Eÿرار
+ÿÿkÿÿqÿÿمÿÿ©ÿÿ8ر دÑÿÿ©ÿلا دÿ°ÿيدا Hÿن :ÿ0ا فرÿد
اHÿ ىÿõÿ> لوÿtÇÑÿلا دMÿرMÿ يذÿلا ،نÿÿ°ÿ©ÿ(ادÿÿلا
Eÿÿ©ÿمÿkÿ75 هHÿÿõÿÿ©ÿÿوIÿÿا، Jÿÿاذ KEÿÿد -ÿÿ6&اÑÿف
ي°مM ناFÿ هIÿاK ة8Ñÿا1ÿ ةوÿõÿwÿÜÿل سÿ©Ä(رÿلا
ل/ا نH ةم©ïلا ىõ> لوtÇÑلا يD سíÄ°لا
-ÄÑوMد ةMىر1&ا نو -kد/او <õق-ا> ى «
ف1Ó ي&ا ىIí سÄ©(رلا نا رFذM ،» باòلا

Hر©/ا°ملا ع DرMةو Hkه-دو> ا©°م K-ار/åه
. باIÄÑt’ا ن>

qarsana@essalamonline.com
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رودي يك نامزلا
+åدHا Fنا Hا ن©+ ن&DÉÑل
يD ملاÿåلا يDÿ نÿÓ<ÿgÿ©ÿلا

HÿÿرFÿÿ~¶ +ÿÿا تاMÿÿرFÄÑÿنو
يFÿÿراÿÿÿمIÿÿÿادÿÿÿلا ب>ÿÿÿÓلا

MÓد+ ،رIk’ا يداI ب>’
K;Ó ل°íÄÑه J6وملا اذÑم،
تEولا يD هFار7Ñ)ا ل©لد+
لEk ل/&ا نH ع(اÉÑلا لد+
يkلا ة§/اوملا يD تEولا
Dÿÿ5ا +ÿÿ§ÿا ا’(Iÿkÿر +ÿثÿÓ.ÿ©ÿة
ف©ÉÑلا ىõ> د©K0 فد§ل
+ÿلوÿوIÿ©ÿل ،اÿ©ÿgÿåث FوIkي
يÿÿÿلاMÿÿÿÿÜÿÿÿ’ا بردÿÿÿÿمÿÿÿÿلا
+ÿ6رÑÿا)ÿل K9اÑtل ةÓ<ب
.ه1ÜÜ جرا1 هI&ا

15

«سسيسس لبودلاب اهقلغ»
Dÿÿÿÿÿÿÿلا يÿÿÿÿÿÿوEت
رMدI ررE ل-اïلا
بردH يKا°òل
DÿÿÿÿرMÿÿÿÿق IÇÑÿÿÿر
0ÄÑÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿياد ن
ىÿÿõÿÿ> لÿÿمÿÿåÿÿلا

=ÿÿõÿÿلا قÿمÿ°ÿاDÿذ
Kلاÿåÿةدو +°ïÜة
نHÿÿÿÿÿÿ لDÉÑÿÿÿÿÿÿ&ا

1ÄÑÿلا ةراÿ°ïطا
يÿÿÿÿÓp Dÿÿÿثÿÿÿÿلا
يذÿÿلا $اÿÿÿõÿÿÿïÿÿÿلا

1ÿ9اÑÿلا هÿ°ÿيدا
امõثH ةاراgملا قõ= ىõ> يKا°òل لم> ن©g- ا°MدM&ا ن©+ ب©kلا ةروÇÑلاK ،ةرÄÑò+ داt-ا ماH&ا
Ièõل قågدلا ةKH©ل هلا1د)ا+ نC 3’<g©د نDåة Kةد0ا.
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رسصعلأ

05:55

رهظـلأرجفلأ

12:3415:15

برغŸأ

17:34

ءاسشعلأ

19:02

ةÓضصلأ تيقأوم

داهجإ’أ ببضسب رضصان نب دعبتضسي ›ويب  ̂ 
جرح ‘ هبردم عضضيو قلأاتي ةمحر نب  ̂ 

 يجورف عم ةرأدإ’أ دقاعت ببسس فسشك نأأ دعب

بعلم »:لولج روضشاع
بيضصن نم نوكيضس ةريودلأ

«ةمضصاعلأ دا–أ
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 ينيوكتلأ صصبرتلل يلامجإ’أ تقولأ ةعاسس003

 يأد Úسسح رسصن ةمسصاعلأ دا–أ جÈلأ يلهأأ

’وضصأأ كلتمأأ»: ناقرز
يننكلو ةيبرغم
رئأز÷أ تÎخأ

«اهقضشعأأ يننأ’

أأدب ينطولأ بختنملاب هسسوه
 ةنماثلأ نسس يف

جمانرب نع فضشكت  ةينطولأ ةينفلأ ةيريدŸأ
«أأ فاك» ةداهضش سصبرت

 لول◊أ نع ثحبي هلعج صسابعلب مامأأ لداعتلأ

ةيفيك ‘ ركفي يريزد
«أداكيضسور ءانبأأ»ـب ةحاطإ’أ

ةجيتنلأ نع سضأر ينفلأ مقاطلأ
ةيرضصنلأ ةريثكلأ تابايغلأ ببضسب

يلأوتلأ ىلع ايناث ’داعت دضصحت


