
72 لاخدإا ةلواحم طابحإا
جلاعملا فيكلا نم اراطنق

برغملا نم ةمداق

ةفشص لحتنم فيقوت
ةمكحم ىدل ةيروهمج ليكو

يراخبلا رشصق
50صص
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نداعملا يف رامثتسسلا نأا دكأا
ابيرق ةردانلا

ىعسست هحلاسصم نأا دكأا موداقوب
ةيحايسسلا رئازجلا ةهجو ةيقرتل

باحسصأا جامدإل فلأا03 صصيسصخت
ليغسشتلا لبق ام دوقع

ديدج يلام بشصنم فلأا05
40صصةيبرتلا عاطقب

يدلبلا يبعسشلا صسلجملاب ةبئانل زازتباو ريهسشت ةيسضق يفتاردخملا جيورت يف طسشنت ةيمارجإا ةكبسش طاسشن يهني صشيجلا ةيلام غلابم لباقم مهحلاسصم ءاسضقب هاياحسض مهوي

50صص

ر˘˘˘˘يزو مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص د˘˘˘˘كأا
ي˘˘˘ع˘˘˘سس  ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘سشلا

ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ي˘قر˘ت ىلإا ه˘ح˘˘لا˘˘سصم
جيورتلا لÓخ نم ،رئازجلا يف
تاعانسصلاو ،تاجتنملا فلتخمل
لمعلاو ،جراخلا ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ة˘ل˘ئا˘ه˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘˘مإلا زار˘˘بإا ىل˘˘ع
  .رئازجلا اهب رخزت يتلا

رئازجلا يف ملعإلا عاطق حلشصإل ةموكحلا ططخم اذه
30 صص«ةمدقتم ةلحرم» تغلب اهترسشاب يتلا تاسشرولا مظعم

تاعانشصلل جورت ةيجراخلا
ربع ةينطولا ةيديلقتلا

ةيشسامولبدلا تاثعبلا

بهذلا للغتشسا :باقرع
بناجألا عم ةكارششلاب نوكيشس

15/94 ةدعاق قفو

40صص

30 صص

 لوألا ريزولا ةلواط ىلع كلذب قلعتŸا موسسرŸا

ةلششنخب راشششش «ريم»
يشضاق مامأا لثمي

قــيقحتلا

لمحت نوتيز ةرجسش عرز ةبسسانمب
صسدقلا ةلابق همسسا

بلطي نوبت سسيئرلا
غيلبت سسابع دومحم نم

نيينيطشسلفلل هركشش
30 صص

50صص

ةيشسردŸا تامدÿا ناويد عورششم نع ةموك◊ا عجارت وحن
 هئاغلإا ءارو هئاششنإل ةظهابلا ةيلاŸا ةفلكتلا^

ءاويإلاو لقنلاو ماعطإلل ةيئلو تائيه ءاششنإا ‘ لثمتي ديدج حÎقم حرط^
30 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
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 لخدتلاب بلاطم دوجلب

با˘ب˘ششلا تا˘ير˘يد˘م ي˘ف نو˘مد˘خ˘ت˘شسم ه˘˘ب˘˘ن
عيزوت ةيلمع ىلإا تاي’و ةدع يف ةشضايرلاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا تاد˘˘عا˘˘شسم
ام نمشض ،ةيفاقث˘لاو ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
،ةينابششلا تاردا˘ب˘م˘لا م˘عد قود˘ن˘شص ى˘م˘شسي
تاي’ولاو تايدلبلا شضعب نأا ريراقت تدافأاو
لاومأا وأا تاشصشصخم عيزوتب لعفلاب تماق
انوروك ءابو يششفت ةهجاوم ريبادت راطإا يف
ةيفاقثو ةيشضاير تايعمج ىلع رئازجلا يف
شسرام نم ةي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ط˘ششنأا ل˘يو˘م˘ت˘ل
تايعم˘ج ا˘ه˘ن˘م ،1202 شسرا˘˘م ى˘˘لإا0202
ء’ؤوه هجويل ،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ةد˘م˘ج˘م ا˘ه˘ت˘ط˘ششنأا
لوأ’ا ريزولا نم لك ىلإا ءادن نيمدختشسملا

دوجلب لامك ةيلخادلا ريزوو دارج زيزعلا دبع
رادشصإا ةرورشضب ةشضايرلاو بابششلا ريزو و
ى˘ل˘ع لاو˘مأ’ا هذ˘ه ع˘يزو˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

دمجم اهطاششن ةيفاق˘ثو ة˘ي˘شضا˘ير تا˘ي˘ع˘م˘ج
ف’آا عايشض مامأا بابلا حتفي ام وهو ،امامت
تا˘يد˘ل˘ب˘لا شضع˘ب نأاو ة˘شصا˘خ ،تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا

يف تادعاشسملا ل˘ع˘ف˘لا˘ب تعزو تا˘ي’و˘لاو
. ةريخأ’ا ةليلقلا عيباشسأ’ا يف تمت ت’وادم

نوؤوشش هقلخ يف هللو
د˘˘˘˘˘حا ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘ع
نينطاوملا
او˘˘ما˘˘ق ن˘˘يذ˘˘˘لا
،رز˘ج˘˘لا ءار˘˘ششب

ةرز˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لكششلا ة˘ب˘ير˘غ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ه˘˘˘ف
ل˘˘˘˘جر ل˘˘˘˘˘كشش
،ا˘ما˘˘م˘˘ت نا˘˘شسنا

عاد˘˘˘˘˘بإ’ا اذ˘˘˘˘˘ه
ع˘˘˘فد ي˘˘˘ه˘˘˘ل’ا
ىأار ن˘˘م ل˘˘˘كب
نا ى˘لا ةرز˘ج˘لا
،» نوؤوشش هقلخ يف هللو» لوقي و هللا حبشسي

مت ام اريثكف ابلاغ ثدحي رم’ا اذه نا املع
اهنأاك و يحوت هكاوف وا رشضخ ىلع روثعلا

ى˘ل˘ع ي˘تأا˘ت وا نا˘˘شسن’ا ءا˘˘شضعأا ن˘˘م و˘˘شضع
.قلاخلا ناحبشسف... ناويح ةروشص لكشش

سضماغ ءافتخا

6102 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف لا˘˘ت˘˘ح˘˘م ما˘˘ق
اهنيح مهأ’ا لواقملا ىلع بشصنلاب7102و
ةي’و نم ردحني يذلا لاتحملا ،رئازجلا يف
71 غلبم ىلع ءليتشس’ا نم نكمت ةفلجلا

ريدرايلملا تاكرشش ىدحإا نم ميتنشس رايلم
اذه لماعت امدنع ةشصقلا تأادب دقو ،دادح يلع
داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع تا˘˘كر˘˘شش ىد˘˘حإا ع˘˘˘م ر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘لا
هعيب ةداعإاو تفزلا داريتشسا يف ةشصشصختملا
نمألل بولطملا ،لاطفن ةكرشش عم قيشسنتلاب
نم تانحشش تارم ةدع ىرتششا لايتح’ا مهتب
ةر˘م˘لا ي˘فو ،داد˘ح ي˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘شش ن˘˘م تفز˘˘لا
ديدشستل اكيشش اكرات ةنحشش ىرتششا ةريخأ’ا
دادح يلع ةكرشش وفظوم ئجافي يكل غلبملا
ىفتخا هبحاشص نأاو ديشصر نود ناك كيششلا نأا
،ةفلجلا يف يلئاعلا هنكشسم عاب هنأا ىتح امامت
. ةلوهجم ةهج ىلإا اهرداغو

لايخلا نم برشض

اميشس’ ةيشسا˘ي˘ق ا˘ما˘قرأا كم˘شسلا را˘ع˘شسأا تغ˘ل˘ب
برا˘ق˘ي ح˘ب˘شصأا يذ˘لا قرزأ’ا ن˘يدر˘شسلا كم˘شس
يذلا ءيششلا ، دحاولا مارغوليكلل رانيد0001
ةجوم رارمتشسا لوح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘شسا را˘ثأا

دلب يف ةيشساشسأ’ا ةيكلهتشس’ا ةداملا هذه ءلغ
رتموليك0021 برا˘ق˘ي ل˘حا˘شس ى˘ل˘ع زو˘ح˘˘ي
فرط نم ةيرخشس لحم ىلا لوحت اشضيا رمأ’ا،

نإا اولاق نيذلا يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم داور
مارغوليكلل رانيد059 رعشسب كمشسلا شضرع
نم بر˘شض و˘ه ة˘م˘شصا˘ع˘لا قاو˘شسأا ي˘ف د˘حاو˘لا
وا شصاشصرلاب هوديشص لوقت» قلعم لاقف لايخلا
نإا» رخآا لاق نيح يف» ةكبششلاب يششام ششلكلا
.«ديعب دمأا ذنم هانقلط كمشسلا

qarsana@essalamonline.com
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!...ةراّود ايندلا
م˘˘غرأا ،3102 ما˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ةكرشش يف يوقلا لجرلا
شسنوي اهتقو كارطانوشس
دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م قو˘˘غ˘˘ه
قباشسلا ريد˘م˘لا ة˘ير˘ششب˘لا
كار˘طا˘نو˘شس ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘مأا يزوز˘˘ع˘˘˘م
ةعاشس نم ر˘ث˘كأا هرا˘ظ˘ت˘نا
ناكو ،راظتن’ا ةفرغ يف
لغششي هنيح يف يزوزعم
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بشصن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
طيطختلا و ةيجيترتشس’ا

ة˘كر˘شش ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘لا و
بغري ناكو ،كارطانوشس
ررقي نأا رادقأ’ا ءاششتو ،اقح’ هلعف ام شسنوي ريدملل شسني مل يزوزعم ،هدعاقت فلم ةيوشست يف
ريخأ’ا ررق انهو كارطانوشس ةعومجمل اماع اريدم يزوزعم نييعت قح’ تقو يف ةقيلفتوب
ةيريدملا يف مهتايحلشص لك نم هيبرقم نم3 ديرجت و هتلاقإا ررقف هميرغ عم باشسحلا ةيفشصت
.رئازجلا نم ادبأا يفتخت نل ماقتن’او رأاثلا ةيلقع نأا ودبيو ،ةكرششلل ةماعلا

هللا فطل لول
د’وا ةقطن˘م˘ب ن˘كشسم8421 ي˘ح ي˘˘ف
د˘حأا أا˘جا˘ف˘ت ،شسادر˘مو˘ب ة˘ي’و ي˘ف جاد˘˘ه
ديدج نكشس نم هتدافتشسا دعب نينطاوملا
ناك امدنع ،20 لدع تانكشس راطا يف
رادجلا ةحتف دوجوب ،رفح ةيلمعب موقي
جا˘فو˘شش» بو˘ب˘نأا را˘شسم˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا
نم يذلا رمأ’ا ،ةقلغم يلزنملا «زاغلا
اهلمكأاب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ةا˘ي˘ح شضر˘ع˘ي نأا ه˘نأا˘شش
هنطفت ’ول توملل ةرامعلا ناكشس ىتحو
،لو˘ق˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع ثي˘˘ح ،ة˘˘فد˘˘شصلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل
شسيل ،اوتام نيذلا شصاخششأ’ا نأا فششك ،كلذ نم رطخأ’ا و ،«انولتقي ششاب ةنكشسلا انواطعا»
 .لامعلا لبق نم بكترت يتلا ءاطخأ’ا هذه ببشسب امنإا و «جافوششلا »ـل مهتبقارم مدع ببشسب

!ةراشسخلاو فينلا
،ةيعامتج’ا عقاوملا داور هلوادت عئار ويديف يف
˘ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا در
نايكلا عم مكعيبط˘ت˘ب م˘ت˘نأا» :لو˘ق˘لا˘ب نز˘خ˘م˘لا
ونبف ،راوجلا ةقلع ىلا نوئيشست ،ينويهشصلا

داوشس لجأا نم برغملا ىلا اوتأاي مل ،نويهشص
فوشس و ،حلاشصم مهل ء’ؤوه نأ’ ةبراغملا نويع
بار˘خ با˘شسح ى˘ل˘ع ح˘لا˘شصم˘لا كل˘ت ق˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ت
نأا نود ششيعلل ةدع˘ت˘شسم ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
عوجلاب وتومن» ،ينويهشصلا نايكلا نم لوشستت
نم ’ و ةنياهشصلا نم ةمقللا ششوبلطن ام و
فشصن و نويلم عفد يرئازجلا بعششلا لب ،ناجملاب يطعأا ةيده نكي مل للقتشس’اف ،اكيرمأا

 . «يبرغملا ماظنلا هبعوتشسي مل رمأ’ا اذه و ،دلبلا ررحتت نأا ،لباقم ديهشش نويلم

؟ريملا مأا..يلاولا عم ةقيقحلا نمكت نيأا
ةي’و يلاو لخد
يف ةيلخاد ةيبرغ
بر˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح
3 ع˘م ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
،ةي’ولا رايمأا نم
تا˘ب ه˘نأا ة˘جرد˘˘ل
ل˘كششب ل˘ما˘ع˘ت˘˘ي
ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
نيماع˘لا با˘ت˘كلا
لكششب تايدلبلل
يأا نود ر˘ششا˘˘ب˘˘م
،راي˘مأل˘ل را˘ب˘ت˘عا
نا˘˘ج˘˘ل د˘˘فوأا ل˘˘ب
نيتيدلبل ششيت˘ف˘ت
هذه يلاولا تاكرحت ةي’ولا رارشسأاب نيفراعلا شضعب رشسفي امنيبو ،تايدلبلا نم نيتنثا
ىلع ةرطيشسلا ةلواحمب ةحارشص يلاولا رايمأ’ا دحأا مهتا ،لمعلا يف ةبغرلاو ةمارشصلاب
.نيبختنملل رابتعا يأا نود اهلاومأا فرشصو ،ةينغلا هتيدلب ةينازيم



watan@essalamonline.com
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هفارششإا للخ موداقوب ددشش
ع˘ي˘ب شضر˘˘ع˘˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘ل˘˘ع
ةيفرحلاو ةي˘ن˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا
ةكارششلا ةيمهأا ىلع ،ةيديلقتلا
نوؤو˘ششلا ةرازو ن˘ي˘ب ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ة˘حا˘ي˘شسلا ةرازوو ،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا

ي˘ف ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلاو
  .ةيحايشسلا رئازجلا ةهجو ةيقرت

عاد˘بإا ى˘ل˘ع ر˘يزو˘˘لا ى˘˘ن˘˘ثأاو
يف ريبكلا مهرودو ،نييفرحلا
يراشضحلا ر˘ئاز˘ج˘لا ثرإا زار˘بإا
ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ثار˘تو ،عو˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم فدهلا نأا فاشضأاو ،ليشصأ’ا

ةمها˘شسم˘لا و˘ه ،شضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ي˘˘ف
تا˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع جرا˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
  .ةيلشصنقلاو ةيشسامولبدلا

لوأ’ا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
،لامعأ’ا هذه نأا ،عاطقلا ىلع
،باجعإ’ا تلان نأاو قبشس يتلا

يه ،ا˘ي˘لودو ا˘ي˘ن˘طو م˘ير˘كت˘لاو
بهاو˘م˘لا ن˘ع قدا˘شص ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت
ةي˘عاد˘بإ’ا تارد˘ق˘لاو ةر˘ي˘ب˘كلا
ي˘ت˘لاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘فر˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ىلإا اتف’ .هثارت نم اهمهلتشسا
ةريبكلا بهاو˘م˘لا شسكع˘ت ا˘ه˘نأا
نيبو عادبإ’ا ن˘ي˘ب جز˘م˘ت ي˘ت˘لا
قيرعلا يفاقثلاو ينفلا ثارتلا

  .رئازجلل
يتلا دوه˘ج˘لا ر˘يزو˘لا ن˘م˘ثو

شضرع˘م˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل تلذ˘ب
نم ةيمك ةرازولا ءانتقا نلعأاو
و˘لو ة˘شضور˘ع˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا
اهحلاشصم ةدئافل ،ةيزمر ةفشصب
ةيشسامولبدلا اهتاثعبو ةيزكرملا
يف ا˘ه˘ن˘م ة˘م˘ها˘شسم ،جرا˘خ˘لا˘ب
ةربعملا تاطاششنلا هذه عيجششت

  .ةيرئازجلا ةفاقثلا حور نع
ةيقاف˘تا ع˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘ق نا˘كو

ربمشسيد نم ثلاثلا يف ةكارشش
ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب ،يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةيديلقتلا ةعانشصلاو ي˘حا˘ي˘شسلا

  .يلئاعلا لمعلاو

،ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘ت’ا هذ˘˘˘ه تءا˘˘˘جو
را˘˘طإ’ا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ اد˘˘ي˘˘شسج˘˘ت
ةحا˘ي˘شسلا ةرازو ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا

ريزولا ىدل ةبدتنملا ةرازولاو
تاشسشسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا لوأ’ا
هذ˘ه ءا˘˘شضمإا م˘˘تو .ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘لا
ةينطولا ةلاكولا نيب ،ةيقافت’ا
عورفل بابششلا ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل
برغو بونجو طشسو» رئازجلا

ة˘حا˘ي˘شسلا ة˘ير˘يد˘˘مو ،«قر˘˘ششو
لمعلاو ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلاو
ةفرغو ،رئازجلا ةي’ول يلئاعلا
فرحلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا
  .رئازجلا ةي’ول

ةيقرتل ،ةيقافت’ا هذه فدهتو
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةيديلقتلا ةعانشصلاو ي˘حا˘ي˘شسلا
ع˘ي˘ج˘ششتو ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘˘لاو
ةرغشصم تاشسشسؤوم ثادحتشسا
ق˘يو˘شستو ج˘يور˘تو ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف
  .ةيديلقتلا ةعانشصلا تاجتنم

ةيحايسسلا رئازجلا ةهجو ةيقرتل ىعسست هحلاسصم نأا دكأا موداقوب

ةيشسامولبدلا تاثعبلا ربع ةينطولا ةيديلقتلا تاعانشصلل جورت ةيجراخلا

د.Ëرم

نم ،رئازجلا يف ةحايسسلا ةيقرت ىلإا هحلاسصم يعسس  ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو موداقوب يربسص دكأا
تايناكمإلا زاربإا ىلع لمعلاو ،جراخلا يف ةيديلقتلا تاعانسصلاو ،تاجتنملا فلتخمل جيورتلا لÓخ

  .رئازجلا اهب رخزت يتلا ةلئاهلا

ةديقعلا ىلع ديكأاتلا ددج
رئازجلا ةسسايسسل ةخسسارلا
ةيجراخلا

سضفرن :ليجوق
نوؤوششلا يف لخدتلا
وأا لودلل ةيلخادلا
يف لخدتلا متي نأا
ةيلخادلا اهنوؤوشش

صسيئر ليجوق حلاسص ددج
،ةباينلاب ةمألا صسلجم
رئازجلا صضفرب ريكذتلا
ةيلخادلا نوؤوسشلا يف لخدتلا
يف لخدتلا متي نأا وأا لودلل
ازربم ،ةيلخادلا اهنوؤوسش
ةسسايسسلل «ةخسسارلا» ةديقعلا
ةمئاقلا ،رئازجلل ةيجراخلا

لودلا ةدايسس مارتحا ىلع
يف بوعسشلا قح ةدناسسمو
.اهريسصم ريرقت
حلاسص نأا ،صسلجملل نايب دافأا

صسمأا لبقتسسا ليجوق
ريفسس يزييلوب ينافويج

نأا احسضوم  ،رئازجلاب ايلاطيإا
صسلجم رقمب مت يذلا ءاقللا
ةحناسس لكسش ،ةمألا

تادجتسسم صضارعتسسل
،ةيلودلاو ةيميلقإلا ةحاسسلا

ريكذتلا ،ليجوق اهلÓخ ددج
ةسسايسسلل ةخسسارلا ةديقعلاب
ةمئاقلا ،رئازجلل ةيجراخلا

لودلا ةدايسس مارتحا ىلع
يف بوعسشلا قح ةدناسسم ىلعو
لباقلا ريغ اهريسصم ريرقت
ىلعو ،فرسصتلا وأا مداقتلل

يف لخدتلا رئازجلا صضفر
نأا وأا لودلل ةيلخادلا نوؤوسشلا

اهنوؤوسش يف لخدتلا متي
.ةيلخادلا

قرطت ،ةبسسانملا تاذبو
تاقÓعلا عقاو ىلإا نافرطلا
،نادلبلا طبرت يتلا ةيئانثلا

نيبناجلا ىعسسم راطإا يف
ةزيمم ةكارسش ىلإا اهب ءاقترÓل
لوانت مت امك ،ةيقيقحو
ةرورسضو ةيناملربلا تاقÓعلا
تاعومجم ليعفت ىلع لمعلا
يف ةيناملربلا ةقادسصلا

لجأا نم ،نيدلبلا يناملرب
براقتلاو ةيكيمانيدلا ةقفارم
يتموكح نيب دوجوملا
عيمج ىلع نيدلبلا
.تايوتسسملا

ر.نوراه

«ةمدقتم ةلحرم» تغلب اهترسشاب يتلا تاسشرولا مظعم

عاطق حلشصإل ةموكحلا ططخم اذه
رئازجلا يف ملعإلا

رئازجلا يف يأارلا ءانجشسل دوجو ل :رميحلب
عيمجلا قوف نوناقلاو

ريزو رمي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع ف˘ششك
ي˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘شصت’ا
تاششرولا مظعم نأا ،ةموكحلل
ةيرازولا هترئاد اهتر˘ششا˘ب ي˘ت˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق حل˘˘˘˘شصإا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
ة˘ل˘حر˘م» تغ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق لا˘˘شصت’ا

نوناقلا نأا ىلإا اريششم ،«ةمدقتم
˘˘˘مل˘˘˘عإ’ا لو˘˘˘ح يو˘˘˘˘شضع˘˘˘˘لا
ةعجارم ىلإا ةلاحم ’ يدؤويشس
يع˘م˘شسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ثي˘ح ن˘م ا˘م˘˘ي˘˘شس’ ير˘˘شصب˘˘لا
ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا قا˘˘ط˘˘ن ع˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘ت
ىتح شصاخلا عاطقلل يرشصبلا
ع˘با˘ط˘لا تاذ تاو˘ن˘ق˘لا ل˘م˘ششي
.يتاعوشضوملا شسيلو ماعلا

ي˘ف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع ح˘شضوأا
6 كان˘ه نأا ،ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
طقف ةشصاخ ةينويزفلت تاونق
بتاكم حتفل شصيخرتلا كلمت
05 شسكع ىلع ،رئازجلاب اهل
نو˘نا˘ق˘ل˘ل ع˘شضخ˘ت ىر˘خأا ةا˘˘ن˘˘ق
نو˘نا˘ق˘لا نأا ازر˘ب˘˘م ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
˘˘˘مل˘˘˘عإ’ا لو˘˘˘ح يو˘˘˘˘شضع˘˘˘˘لا
ةعجارم ىلإا ةلاحم ’ يدؤويشس
يع˘م˘شسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ثي˘ح ن˘م ا˘م˘˘ي˘˘شس’ ير˘˘شصب˘˘لا
ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا قا˘˘ط˘˘ن ع˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘ت
شصا˘خ˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ير˘˘شصب˘˘لا

ما˘ع˘لا ع˘با˘ط˘لا تاذ تاو˘ن˘ق˘لاو
احشضوم ،يتاعوشضوملا شسيلو
ة˘ي˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا نأا
لمعت يتلا ةشصاخلاو ةيمومعلا
ة˘ثل˘˘ث˘˘ل ع˘˘شضخ˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ة˘م˘يد˘ع ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت شصو˘˘شصن
يف هنا ريزولا لاقو ،ةيلاعفلا
قرف دجوي ’ ةديدجلا رئازجلا
ةيمومعلا ملعإ’ا لئاشسو نيب
ل˘ئا˘شسو نأا ل˘˘ئا˘˘ق ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو
لاعف كيرشش ةشصاخلا ملعإ’ا
قحلاو ريبعتلا ةيرح زيزعت يف
ىلإا رميحلب راششأاو. ملعإ’ا يف

ق˘ي˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا ةرور˘شض
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا مل˘عإ’ا ل˘ئا˘˘شسو˘˘ل
ةبوتكملاو ةيرشصبلا ةي˘ع˘م˘شسلا
ا˘ه˘ل˘ع˘جو ا˘ه˘˘ت˘˘نر˘˘شصع ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
لكشش يف ةم˘ظ˘ن˘م تا˘شسشسؤو˘م
تاجوتنم حرتقت ةيمقر تاباوب
تا˘ششرو نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘عو˘ن˘ت˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت حل˘˘˘شصإ’ا

امهو ن˘ي˘ي˘شسي˘ئر ن˘ي˘عو˘شضو˘م
،ةيطارقميدلا ةشسرامملا زيزعت
تاطاششن ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لاو
طا˘˘˘ششن ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت ،لا˘˘˘شصت’ا
ة˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘شصلا
نونا˘قو ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ط˘ئا˘شسو˘ل˘ل
يأار˘لا عل˘˘ط˘˘ت˘˘شساو را˘˘ه˘˘ششإ’ا

اذ˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘شصت’ا ت’ا˘˘˘˘˘كوو
ة˘فا˘ح˘شصل˘ل ي˘تاذ˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ينوناقلا نيطوتلاو ة˘بو˘ت˘كم˘لا

تاو˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
.ةشصاخلا ةينويزفلتلا

ة˘˘فا˘˘ح˘˘˘شصلا شصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو
رود نأاب ريزولا ركذ ،ةشصاخلا
طاششن ميظنت يف لثمتي ةلودلا
مارتحا ىلع رهشسلاو فحشصلا
د˘عاو˘قو ة˘يرا˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
ي˘˘ف ةاوا˘˘شسم˘˘لاو ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
را˘˘˘ه˘˘˘ششإ’ا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
.يمومعلا

نأا لا˘شصت’ا ر˘يزو دا˘فأا ا˘م˘˘ك

اهترششاب يتلا تاششرولا مظعم
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يرازو˘˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ئاد
د˘˘ق لا˘˘شصت’ا عا˘˘ط˘˘ق حل˘˘شصإا
اميشس’ ،«ةمدقتم ةلحرم» تغلب
ع˘شضو ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘˘لا كل˘˘ت
بشسا˘ن˘م˘لا ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا را˘˘طإ’ا
ة˘فا˘ح˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل
نيناوقلا نييحتو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ةيمومعلا ةشسشسؤوملل ةيشساشسأ’ا
ن˘م يز˘ف˘ل˘ت˘لاو ي˘عاذإ’ا ثب˘ل˘ل
رمق˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م ق˘يو˘شست ل˘جأا
«1تاشس موكلأا» يعا˘ن˘ط˘شص’ا

عل˘ط˘˘ت˘˘شساو را˘˘ه˘˘ششإ’ا اذ˘˘كو
.«يأارلا

ة˘˘ششرو˘˘لا نأا ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘كذو
را˘طإا ي˘ف ة˘جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لوأ’ا

شصخ˘ت اذ˘ه ل˘م˘ع˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
لجأا نم ي˘م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ق˘فاو˘ت˘لا

عمجت ةنهمل˘ل ة˘ئدا˘ه ة˘شسرا˘م˘م
،ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ملعإ’ا ةي˘ن˘ه˘م نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم
ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا حور ا˘˘˘ه˘˘˘شسا˘˘˘شسأا

م˘ي˘ق˘لا ن˘م ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شسو
لو˘ق˘ي ،ن˘ي˘ح ي˘ف ،«ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘كلا نأا ،ر˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘ع˘˘˘لاو
ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ئا˘˘ط˘˘˘لاو
لا˘˘كششأا ل˘˘كو ير˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
عششبلا شضيقنلا لثمت ،ءاشصقإ’ا
م˘ي˘ق˘لا ة˘ل˘شسل˘˘شسل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
بج˘ي ي˘ت˘˘لاو هذ˘˘ه ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

لوانتتو ،ةداوه نود اهتبراحم
ىر˘خأ’ا ع˘˘شست˘˘لا «تا˘˘ششرو˘˘لا»

يف ملعإ’ا يف قحلا نامشض
ينوناقلا غارفلاو يددعت راطإا
عا˘ط˘ق˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

وحن يئاهنلا لاقتن’ا عيرشستو
لاشصت’ا ليعفتو يمقر لاشصتا
ةكبشش عيشسو˘تو ي˘تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م يراو˘˘ج˘˘˘لا مل˘˘˘عإ’ا
ةيكراششتلا ةيطارقميدلا ميعدت
ليهأاتلاو نيوكتلا ةيقرت اذكو
يف رئازج˘لا ةرو˘شص ن˘ي˘شسح˘تو
ط˘ب˘شض ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا جرا˘˘خ˘˘لا
يأار˘˘˘لا عل˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا طا˘˘˘˘ششن
ةيعوبشسأ’ا دئارج˘لا ةد˘عا˘شسمو
يتلا ،ةشصشصختملا تايرششنلاو
.ةريبك ةيلام تابوعشص هجاوت

رميحلب لاق ىرخا ةهج نم
ي˘˘ف يأار ءا˘˘ن˘˘ج˘˘شس د˘˘جو˘˘˘ي ’»
’ نأاششلا اذه يف ادكؤوم رئازجلا
طلخلا ،ةشضماغ عفاودل ،يغبني
بب˘شسب ي˘ف˘ح˘شص ن˘ج˘˘شس ن˘˘ي˘˘ب

شسدقملا ع˘با˘ط˘لاو يأار ة˘ح˘ن˘ج
رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ة˘لاد˘ع˘ل˘ل
ن˘م و˘لو ،ة˘ح˘ن˘ج˘˘لا با˘˘كترا˘˘ب

.يفحشص فرط
شصني رو˘ت˘شسد˘لا نأا فا˘شضأاو

ة˘ح˘ن˘˘ج نأا05 ه˘˘˘تدا˘˘˘م ي˘˘˘ف
عشضخت نأا نكمي ’ ةفاحشصلا
نأا انلعم ،ةيرحلل ةبلاشس ةبوقعل
يه يف˘ح˘شصل˘ل ة˘يا˘م˘ح ل˘شضفأا
بادآاو تا˘˘˘ي˘˘˘قل˘˘˘خأا مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

’ هنأا افيشضم ،ةنهملا ةشسرامم
فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل نو˘˘كت نأا ن˘˘كم˘˘ي
ةلادعلا عم لكاششم ةفاحشصلا
راطإا يف هتنهم شسرامي ناك اذإا
.نوناقلا

 ز.صسواط

شسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لا ف˘˘ششك
ر˘ها˘ط˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ةيلخادلا ةرازو ءانغتشسا ،يواشش
ءاششنإا نع ،ةيلحملا تاعامجلاو
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب كلذو ،ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
اهبلطتي يتلا «ةيلاملا ةفلكتلا»ـل
لد˘ب˘ت˘شسي نأا ى˘ل˘˘ع ،عور˘˘ششم˘˘لا
ءاششنإا يف لثمتي رخآا عورششمب
.ةيئ’و تاشسشسؤوم

يف ،يواشش رهاطلا بئانلا لاق
هتحفشص ىلع مويلا هل روششنم
لشصاوتلا عقوم ىلع ةيمشسرلا
در يف ءاج رارقلا نأا ،يعامتج’ا

تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو
ى˘ل˘ع دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لل˘خ بئا˘˘ن˘˘لا ي˘˘با˘˘ت˘˘ك لاؤو˘˘شس
.ناملربلاب ةيلاملا ةنجل عامتجا

در دوجلب نأا ردشصملا فاشضأاو
هذه نع ءانغتشس’ا مت هنأا لوقلاب
م˘تو ،ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘كت˘ل ار˘ظ˘ن ةر˘كف˘لا

تاشسشسؤو˘م ءا˘ششنإا˘ب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘شسا
ناويد ةبرجت رارغ ىلع ةيئ’و
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لا
igpo،تا˘مد˘خ˘لا˘ب ى˘ن˘ع˘˘ت
نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو.ةيشسردملا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا مو˘شسر˘م˘˘لا شضر˘˘ع˘˘ي
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
ةيشسردملا تامد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

˘ما˘يأ’ا لل˘خ ة˘مو˘كح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طششانلا دكأا هتهج نمو.ةمداقلا
نأا ،يراو˘˘ن لا˘˘م˘˘ك يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
نع يل˘خ˘ت˘لا ترر˘ق ة˘مو˘كح˘لا

ينطولا ناويدلا ءاششنإا عورششم
لباق˘م ،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل

يف لثمتي د˘يد˘ج حر˘ت˘ق˘م حر˘ط
ماعطإل˘ل ة˘ي˘ئ’و تا˘ئ˘ي˘ه ءا˘ششنإا

.ءاويإ’او لقنلاو
ي˘ف يراو˘˘ن لا˘˘م˘˘ك فا˘˘شضأاو

ةموكحلا نأا ،يفحشص حيرشصت
عور˘˘ششم˘˘لا شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت ترر˘˘˘ق
يف لثمتي ديدج حرتقمب قباشسلا

ةيئ’و نيواود وأا تائيه ءاششنإا
.اهيف مكحتلا لهشسيل

نع فششكلا متي مل لباقملاب
فرششتشس يتلا ةي˘شصو˘لا ة˘ه˘ج˘لا

تناك نإا امو ،تائيهلا هذه ىلع
ةرازو ةيلوؤوشسم تحت عشضوتشس
ةرازو وأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
˘ما˘شست˘قا نأا ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ن˘ي˘ب ي˘لا˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا فّ̆ل˘خ ن˘ي˘˘ترازو˘˘لا
تايئادتب’ا عشضوو ت’اكششإ’ا
عبطي يذلا دومجلا ةمحر تحت

ءاغ˘لإا رار˘ق ءا˘جو.تايدلب ةد˘ع
نأا ة˘شصا˘خ ،ا˘ئ˘جا˘ف˘م عور˘ششم˘˘لا

تقلطأا نأاو قبشس ةيلخادلا ةرازو
أا˘˘ششن˘˘م˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا عور˘˘˘ششم
ينطولا ناويدلا ةئيهل مظنملاو
م˘تو ة˘ي˘شسرد˘˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘شسارد˘˘˘لا ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
.يئ’ولا ىوتشسملا

خ.ةميسسن

دبع ةيروهمجلا شسيئر ىقلت
’ا˘شصتا شسما ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘ط˘ل˘شسلا شسي˘ئر ن˘م ا˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
دومحم ةينيطشسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ىلع هللخ نم نأامطا ،شسابع
ه˘ل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ة˘ي˘ح˘شصلا ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح
بشسحو.لجاعلاو ماتلا ءافششلا
بلط ،ةيروهمجلا ةشسائرل نايب
هذ˘ه لل˘خ ن˘م نو˘ب˘ت شسي˘ئر˘˘لا

شسابع دوم˘ح˘م ن˘م ة˘م˘لا˘كم˘لا
شصاخلا هريدقتو هركشش غيلبت
نمل ةو˘خأ’ا ر˘عا˘ششم˘ب ا˘قو˘فر˘م
نوتيز ةرجشش ،همشساب ،اوعرز
شسدقلا ةلابق ،نوتيزلا لبج ىلع
ى˘لإا ،م˘ه˘لل˘خ ن˘مو ،ف˘ير˘˘ششلا
.ةفاك ينيطشسلفلا بعششلا

شسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ن˘˘ت˘˘˘غا د˘˘˘قو
هذه شسابع دومحم ينيطشسلفلا

شسي˘ئر ن˘م بل˘ط˘ي˘ل ة˘ح˘نا˘˘شسلا
ةراحلا هيناهت لقن ةيروهمجلا
ةب˘شسا˘ن˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل

ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا لو˘˘ل˘˘ح
دومحم هيخأا نم شسيئرلا بلط
هي˘نا˘ه˘ت شصلا˘خ غ˘ي˘ل˘ب˘ت شسا˘ب˘ع
شسف˘ن˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل
.ةبشسانملا

خ.ةميسسن
 لوألا ريزولا ةلواط ىلع كلذب قلعتŸا موسسرŸا

ةيشسردŸا تامدÿا ناويد عورششم نع ةموك◊ا عجارت وحن
 هئاغلإا ءارو هئاششنإل ةظهابلا ةيلاŸا ةفلكتلا

ءاويإلاو لقنلاو ماعطإلل ةيئلو تائيه ءاششنإا ‘ لثمتي ديدج حÎقم حرط

صسدقلا ةلابق همسسا لمحت نوتيز ةرجسش عرز ةبسسانمب

نيينيطشسلفلل هركشش غيلبت سسابع دومحم نم بلطي نوبت سسيئرلا



حيرشصت ي˘ف با˘قر˘ع ح˘شضوأا
نداعملا شضعب كانه نأا ،يفحشص
دج تاينقت اهللغت˘شسا بل˘ط˘ت˘ي
اهيف جا˘ت˘ح˘ت ة˘ق˘ي˘قدو ةرو˘ط˘ت˘م
كيرششلا ع˘م نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
ةبشسنلاب لاحلا وه امك ،يبنجأ’ا
،بهذلل يعانشصلا لل˘غ˘ت˘شسل˘ل
تليبج راغ يف ديدحلا اذكو
شصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو .تا˘˘ف˘˘شسو˘˘ف˘˘لاو
دافأا ،بهذلل يفرِحلا للغتشس’ا
للخ نم ا˘ب˘ير˘ق ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘شس ه˘نا
للغتشسا طيح˘م871 ديدح˘ت
،يز˘ي˘لإاو تشسار˘ن˘م˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
علطشضتشس يت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ي˘هو
م˘ت ةر˘˘غ˘˘شصم تا˘˘شسشسؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
مت ثيح ،شضرغلا اذهل اهؤواششنإا

ل˘م˘ح˘ي ’ طور˘شش ر˘ت˘فد ع˘شضو
زكري امنإاو ،ةيز˘ي˘ج˘ع˘ت ا˘طور˘شش
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع شسا˘˘˘شسأ’ا ي˘˘˘ف
ةئيبلا ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لا طور˘شش
ريشسل انامشض كلذو ،ناشسن’او
د˘شصقو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘˘ل ل˘˘ث˘˘مأا

اذه يف طششانلا بابششلا  ةقفارم
عم نواعتلا ىلا اريششم ،لاجملا
ة˘ي˘كل˘˘شسلا ت’ا˘˘شصت’ا عا˘˘ط˘˘ق
ةيطغت نامشض ةيغب ةيكلشسللاو
ماظنو تنرتناو ف˘تا˘ه ة˘ي˘كب˘شش
«شسآا.يب.يج» عشضوملا د˘يد˘ح˘ت

للغتشسا قطانم ىوتشسم ىلع
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا˘˘ب بهذ˘˘لا
.ريبكلا بونجلاب

ن˘م د˘يد˘ع˘لا نا ر˘يزو˘لا دا˘فأاو
اهيف قلطن’ا متيشس عيراششملا
ن˘م لوأ’ا ي˘ثل˘ث˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف
يرهشش نيب ام يأا ةلبقملا ةنشسلا

قلعتيو ،نيلبقملا ليربأاو شسرام
ديدحلا مجنم لل˘غ˘ت˘شسا˘ب ر˘مأ’ا
كنز˘˘لاو تل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ج را˘˘˘غ ي˘˘˘ف
فاشضأاو ،ةياجب يف شصاشصرلاو
داد˘عإا م˘˘ت ه˘˘نأا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف

ةيلمع ناو ةي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘شسارد˘لا
للغت˘شسا طور˘شش ر˘تا˘فد ع˘شضو
داوو تل˘ي˘ب˘ج را˘غ ي˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م تغ˘˘ل˘˘ب» روز˘˘ي˘˘˘ما
بشسح م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو ،«ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا

زا˘ج˘˘نإا ي˘˘ف عور˘˘ششلا ،با˘˘قر˘˘ع
هذه يف ديدحلا للغتشسا بكرم
ل˘ب˘ق˘م˘لا شسرا˘م ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

مجنم للغتشسا نأا ىلإا اريششم
تاينقت ىلإا جاتحي تليبج راغ
.ةيلاع

يتدام للغتشس’ ةبشسنلاب اما
نأا˘˘ب دا˘˘فا ،كنز˘˘لاو شصا˘˘شصر˘˘˘لا
ن˘ي˘تا˘ه˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا
نط نويلم46 ـب ردقي نيتداملا

ةدجاوتم نط نو˘ي˘ل˘م23 اهن˘م
،ةياجب ةي’وب روزيمأا داو مجنمب
لل˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا نا˘˘م˘˘شض د˘˘˘شصقو
ريزولا لاق ،مجنملا اذهل لثمأ’ا
لمششت ةقيقد ةطخ عشضو مت هنأا

ن˘م˘شضي طور˘˘شش ر˘˘ت˘˘فد ع˘˘شضو
ة˘م˘ي˘ل˘شس ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘لل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا˘بو ة˘يدا˘شصت˘قاو
رم’ا نأ’ ةيلاع تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
رابتعاب ينطاب للغتشساب قلعتي
مجنملا اهب رخزي يتلا داوملا نا

.شضرأ’ا تحت ةدوجوم

ع˘ي˘قو˘ت م˘ت ،شضر˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘لو
دشصق ةياجب ةعماج عم ةيقافتا
ة˘مزل˘لا تا˘شسارد˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

ي˘˘ف قل˘˘˘ط˘˘˘ن’ا نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
ل˘ير˘بأا ي˘ف نو˘كي˘شس عور˘ششم˘لا
ع˘˘م ة˘˘كار˘˘ششلا˘˘ب كلذو مدا˘˘ق˘˘˘لا
دو˘جو˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا كير˘˘ششلا

نأا نأا˘ششلا اذ˘ه˘ب ح˘شضوأاو ،ا˘ي˘لا˘ح
مجنم نوزخم نم دكأاتلا ةيلمع
عو˘˘ن د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو روز˘˘˘ي˘˘˘ما داو
بجاولا ةثيدحلا تايجولونكتلا
2102 يف تقلطنا اهلامعتشسا

ي˘ت˘لاو ي˘˘لار˘˘ت˘˘شسا كير˘˘شش ع˘˘م
لو˘˘˘ق˘˘˘˘ي‐«ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت» تفر˘˘˘˘ع
.‐ثدحتملا

˘˘‐ ف˘˘ششك ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘ف  عور˘˘ششلا ن˘˘ع ‐با˘˘˘قر˘˘˘ع
،ابيرق ةردانلا نداعملا للغتشسا

ىلع نوكيشس زيكرتلا نأا ادكؤوم
لخدت يتلا مويثيللا ىلع ةدام
تا˘˘يرا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شص ي˘˘˘ف
نم عون بناج  ىلا ةيئابرهكلا
حاولأ’ا ةعانشص يف لخدي لمرلا
كا˘ن˘ه نأا˘ب ار˘كذ˘م ،ة˘˘ي˘˘شسم˘˘ششلا

نوزخم دو˘جو ى˘ل˘ع تار˘ششؤو˘م
شضي˘ب˘لا ن˘م ل˘كب داو˘م˘لا هذ˘ه˘ل
.يزيلاو راششبو ةماعنلاو

باقرع دكأا ،ةيناث ةهج نمو
ةنشس نوكت˘شس1202 ة˘ن˘˘شس نا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘شصت˘˘ق’ا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت
امب تاعاطق ةدع ىلع دامتع’اب
يذلا يمج˘ن˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ف
داو˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شسي˘˘شس
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لو’ا
كلذو ،ةيل˘يو˘ح˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا

ع˘˘شساو لل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا لل˘˘˘خ ن˘˘˘م
فلتخمو ةيم˘ج˘ن˘م˘لا تاور˘ث˘ل˘ل
ءا˘شضق˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لا ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا
داوملا داريت˘شسا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
هذ˘ه ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لو’ا
جاتنإ’ا نأا فاشضاو ،تاعانشصلا
’و ادج فيعشض يلاحلا ينطولا
لشضف ينطولا بل˘ط˘لا ي˘ط˘غ˘ي

يتلا ةيلو’ا داوملا داريتشسا نع
ةيليوحتلا تاعانشصلا يف لخدت
لهاك لقثي ام وهو ،جراخلا نم
نا ربتعاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ل˘ث˘مأ’ا لل˘غ˘ت˘شس’ا
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا

نم ةيلحملا ةعانشصلا تايجاح
ثحبلا نع كيهان ةيلو’ا داوملا

قوشسلا يف دجاوتلا شصرف نع
ةلمعلا بلجو نداعملل ةيملاعلا
.ةبعشصلا
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ابيرق ةردانلأ نداعملأ يف رامثتصسلأ نأأ دكأأ

15/94 ةدعاق قفو بناجألا عم ةكارششلاب نوكيشس بهذلا للغتشسا :باقرع
سسرام رهشش روزيمأا داوو تليبج راغ يمجنمب عيراششملا نم ديدعلا يف قلطنلا

ز.صسواط

متي نأأ رظتنملأ نمو ،انط421 ـب ردقي رئأزجلاب يلاحلأ بهذلأ يطايتحأ نأأ ،مجانملأ ريزو باقرع دمحم فصشك
ةكأرصشلأ نأأ أدكؤوم ،اهجاتحي يتلأ ةروطتم دجلأ تاينقتلأ ىلإأ رظنلاب بناجألأ عم ةكأرصشلاب ايعانصص هلÓغتصسأ

.15/94 ةيرامثتصسلأ ةدعاقلأ قفو متتصس

نطأوم فلأأ331 نم رثكأأ ليصصوت متيصس هنإأ لاق
ةيرصصبلأ فايلألاب لظلأ قطانم يف

عفد يئاهن فلآا5 ءانتقا وحن :رازموب
ةيدقنلا ةلويشسلاب لماعتلا سضفخل ابيرق

:يدلاخ دمحم ةعيرصسلأ قرطلل ةيرئأزجلل ماعلأ ريدملأ

ةعيرشسلا قرطلا ربع عفدلل ازكرم35

ىصضرملل ةمدقŸأ ةيحصصلأ تامدÿأ ةيعون Úصسحتب ةليفكلأ لبصسلأ ةصسأردل

تايفششتشسŸا حلشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازوب ةيعاطق ةن÷ بيشصنت

ريزو رازموب ميهاربإا فششك
ةيكلشسلا تلشصاوملاو ديربلا

5 ءانتقا متيشس هنأا ،ةيكلشسللاو
لجأا نم ،ابيرق عفد يئاهن ف’آا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘تو ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةيقبو ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘ششلاو
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةي˘ط˘غ˘ت نأا فا˘شضأاو ،ي˘ن˘طو˘لا
ل˘ك شسم˘ت ’ ع˘بار˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا
 .تاي’ولا

ي˘˘˘˘ف شسمأا راز˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘كأا
ةيل˘م˘ع نأا ،ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
،ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت
،ايرورشض ارمأا مويلا تحبشصأا
يف ظوحلم لكششب هتمهاشسمل

ة˘لو˘ي˘شسلا˘ب ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا شضف˘˘خ
تارخدملا ةبشسن عفرو ةيدقنلا
تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
تاودأا ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
هنأا اف˘ي˘شضم ،ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا
عفد يئاهن ف’آا5 ءانتقا متيشس
يف اهع˘يزو˘ت ل˘جأا ن˘م ،ا˘ب˘ير˘ق
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةيقبو ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘ششلاو
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
.ينطولا

راج˘ت˘لا ة˘فا˘ك ر˘يزو˘لا ا˘عدو
عفدلا لا˘م˘ع˘ت˘شسا ع˘ير˘شست ى˘لإا
ءا˘شضق˘لا فد˘ه˘ب ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا

شضيفختو ةلويشسلا ةمزأا ىلع
،ديربلا بتاكم ىلع طغشضلا

مل ةلويشسلا لكششم نأا دكأاو
قيشسنتلا لشضفب احورطم دعي
حلاشصملا فلتخم ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا
دو˘ه˘ج˘لا ل˘شضف˘بو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
ع˘ي˘ج˘ششت ل˘جأا ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘˘لا
.ينورتكلإ’ا عفدلا

م˘˘ت ه˘˘نأا راز˘˘˘مو˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
رايلم ف’آا4 نم رثكأا بحشس
ر˘ششؤو˘م ل˘ي˘˘ج˘˘شست ع˘˘م را˘˘ن˘˘يد
عفدلا ةيلمع عافتر’ يباجيإا
لل˘˘˘خ كلذو ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
ح˘تا˘ف˘لا ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا

ربمفون03 ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
.يشضاملا

را˘˘˘ششأا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف

،عاطقلا نع لوأ’ا لوؤوشسملا
ديزأا تبشصن هحلاشصم نأا ىلا

ىلع عفد ي˘ئا˘ه˘ن0092 ن˘م
يذ˘لاو ة˘˘ي’و84 ىو˘ت˘˘شسم
ددعب ةنراقم فاك ريغ هربتعإا
د˘˘ير˘˘ب نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
0202 لل˘خ ق˘ل˘طأا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

زمر ق˘ير˘ط ن˘ع ار˘كت˘ب˘م ل˘ح
ر˘˘ب˘˘ع ع˘˘ير˘˘شسلا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شس’ا
ع˘ي˘ج˘ششت˘˘ل لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
دكأاو .ةينورتكلإ’ا تلماعتلا
نيب نم ربتعت لظلا قطانم نأا
هنأا احشضوم ،عاطقلا تايولوأا
ةدا˘عإا م˘ت يد˘ير˘ب˘لا ق˘ششلا ي˘˘ف
بتاكملا نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ح˘ت˘ف
ةقل˘غ˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا
ي˘ف ا˘مأا ،ط˘غ˘شضلا شصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ل
م˘ت د˘˘ق˘˘ف ي˘˘ت’ا˘˘شصتإ’ا ق˘˘ششلا
ة˘مد˘خ˘لا قود˘˘ن˘˘شص ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
’ يتلا قطانملا يف ةيلومششلا
،ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘يدودر˘˘م كل˘˘م˘˘ت

331 رث˘كأا ل˘ي˘شصو˘ت م˘ت ثي˘ح
فا˘˘˘ي˘˘˘لأ’ا˘˘˘ب ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لأا
.ةيرشصبلا

قفدت تامدخب قلعتي اميفو
ديربلا ريزو برعأا ،تينرتن’ا

ة˘˘ي˘˘كل˘˘شسلا تل˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
،هاشضر مدع نع ،ةيكلشسللاو
’ عبارلا ليجلا ةيطغت نأا انيبم
هجوو.تاي’و˘لا ل˘ك شسم˘ت
ةرورشضب نيلماعتملا لكل ءادن
ليج˘لا ة˘مد˘خ ر˘ي˘فو˘ت ع˘ير˘شست
ة˘˘كب˘˘ششلا ة˘˘نر˘˘شصعو ع˘˘بار˘˘˘لا

ق˘فد˘ت˘ل حا˘م˘شسل ا˘هرار˘ق˘ت˘شساو
امك ،تنرتن’ا ةمدخل عيرشسلا

هذ˘˘ه نأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘عو
ا˘مد˘ق˘ت فر˘ع˘ت˘˘شس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

.ةمدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ا˘شسو˘م˘ل˘م
،شسماخلا ليجلا شصخي اميفو
ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا نأا راز˘˘مو˘˘ب د˘˘كأا
ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’او ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
،رئازجلا اهب رمت يتلا ةبعشصلا

ليجلا نع ثيدحلاب حمشست ’
زيكرتلا نأا فاشضأاو ،شسماخلا

ريوطت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع بشصن˘م
.عبارلا ليجلا ميمعتو

 يمولد ميرم

ريدملا يدلاخ دمحم فششك
قر˘ط˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ازكرم35 دوجو نع ،ةعيرشسلا
ةع˘ير˘شسلا قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع ع˘فد˘ل˘ل
نأا رظتنملا نم ثيح ،ةرايشسلاو
دعب نع وأا ايداع عفدلا نوكي
ي˘˘ف لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا د˘˘˘كأا.اشضيأا
7 كانه نأا ،شسمأا هل حيرشصت
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘فد ز˘˘كار˘˘م
ةي’و نم ة˘ع˘ير˘شسلا تا˘قر˘ط˘لا

ـلا امنيب ،ناشسملت ىتح فراطلا
ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع ي˘˘ه ىر˘˘خأ’ا64
نعو ،تاي’ولل ةعبات ت’وحم
يدلاخ دكأا ،ةي˘نا˘ج˘م˘لا قر˘ط˘لا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع نو˘كت˘شس ا˘˘ه˘˘نأا
شسيم˘خ ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ع˘ط˘ق˘م˘لا
ني˘ب اذ˘كو ،ة˘يازو˘مو ة˘ن˘ششخ˘لا

اقرشش ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و دود˘ح
.ةرامشس نيع ةياغ ىلإا

ط.ز

حيشضوت
ت– ةيوصضنŸأ لاتيميتاب لامعل ةينطولأ ةباقنلأ دكؤوت
د˘مÛأ ،ة˘ج˘ت˘نŸأ ىو˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لأ ة˘ي˘لأرد˘ف˘˘ن˘˘ك˘˘لأ ءأو˘˘ل
ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ل نأأ ،ي˘ئا˘صضق ر˘مأا˘ب ا˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
ةصسصسؤوم لخأد ثد– يتلأ تابأرصضإلأو تاجاجتحلاب
تا˘ط˘ل˘صسلأ ¤إأ ة˘˘عو˘˘فرŸأ بلا˘˘طŸا˘˘ب لو ،«لا˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘تا˘˘ب»
ىلع ةباقنلل ةروصص رصشن دعب ءاج حيصضوتلأ أذه ،ةينعŸأ
 .صسمأأ موي ةدير÷اب ¤وألأ ةحفصصلأ

ة˘ن˘ج˘˘ل بي˘˘شصن˘˘ت شسمأا م˘˘ت
ة˘ح˘˘شصلا ةرازو˘˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق
حل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
،ةمشصا˘ع˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘ل كلذو
ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ي˘ف˘˘كلا
ةي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘ن
.ىشضرملل ةمدقملا

نب نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ت˘عاو
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ب
حل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
هفارششإا للخ ،تايفششتشسملا

ع˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا بي˘شصن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ر˘يزو˘لا حا˘ب˘شصم ل˘ي˘عا˘م˘˘شسإا
حلشصإاب فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
ةدار’ا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
ةعاجن نيشسح˘ت˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘شسأ’ا تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا
را˘طا ي˘ف ة˘شصا˘خ ،عا˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا حل˘˘˘شصا
شسيئر تاميلعت ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

لوقي‐ شضرغلا اذهلو.نوبت
هذ˘ه بي˘شصن˘ت نا˘˘ف ‐ر˘˘يزو˘˘لا
نيلثمم مشضتشس يتلا ةنجللا

ةيرازو رئاودو تاعاطق نع
ى˘لا فد˘ه˘ت ،ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م ىر˘˘خأا
ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ل˘˘ئا˘˘شسو ة˘˘شسارد»
ةي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘ن
افيشضم ،«ىشضرملل ةمدقملا
ي˘ف ن˘م˘كي كلذ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت نأا
م˘ت ي˘ت˘لا «د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘شسو»
.ملاعلا ءاحنأا عيمج يف اهينبت
قلعتي رمأ’ا نأا ريزولا نيبو
ةيحشصلا ةموظنملا حلشصإاب
فد˘ه˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘يا˘عر˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت
ةمدقملا تامدخلاو ةيحشصلا
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ششو ،ى˘˘شضر˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

تاشسشسؤوملا ميظ˘ن˘ت ةرور˘شض
ا˘ه˘ئا˘ط˘عا˘ب كلذو ،ة˘ي˘ح˘˘شصلا

حمشسي نأا هنأاشش نم ،اعشضو
ةيللقت˘شس’ا ن˘م د˘يز˘م˘ب ا˘ه˘ل
ةيطارقوريبلا ىل˘ع ءا˘شضق˘لاو

نع لوأ’ا لوؤوشسملا فاشضأاو.
لازي ’ د˘قا˘ع˘ت˘لا نأا ،عا˘ط˘ق˘لا
ايبشسن لامعتشس’ا ةثيدح ةادأا
را˘ششأاو ،ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘˘ق ي˘˘ف
ميهافم ة˘فر˘ع˘م ةرور˘شض ى˘لا

تاشسايشسو تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شساو
همادختشسا ل˘جأا ن˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،لا˘ع˘˘ف ل˘˘كششب

تا˘ي˘نا˘˘كما ة˘˘شسارد ةرور˘˘شض
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لاو د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شس’ ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا
.لاعف لكششب

دقاعتلا نأا ريزولا حشضوأاو
ع˘ب˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘كما»ـب ح˘م˘شسي˘˘شس
ل˘كل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

حبشصيشس ه˘نأا ا˘ن˘ي˘ب˘م ،شضير˘م
ةي˘عو˘ن م˘ي˘ي˘ق˘ت ن˘كم˘م˘لا ن˘م
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو مد˘ق˘م˘لا جل˘ع˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ف˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كت اذ˘˘˘كو
لكششب ةي˘ح˘شصلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
.«لشضفأا

 د/م

جامدإل فلأأ03 صصيصصخت
ليغصشتلأ لبق ام دوقع باحصصأأ

بشصنم فلأا05
عاطقب ديدج يلام
ةيبرتلا
نع ،ةيوبرت رداصصم تنلعأأ
ىلع ةموكحلأ ةقفأوم
اهتبلط يتلأ ةيلاملأ بصصانملأ

نم ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو
يف زجعلأ ةيطغت لجأ
وأ ةيجوغأديبلأ بصصانملأ
.ةيرأدلأ تائفلأ صضعب جامدأ

عم هنأأ ،رداصصملأ تأذ تدافأو
ةيبرتلأ ةرأزو كاكتفأ
ناف ةموكحلأ ةقفأوم ةينطولأ
فلأ03 صصصصخيصس عاطقلأ

ام دوقع باحصصأأ جامدل بصصنم
05 لمجم نم ليغصشتلأ لبق
صصصصخ يلام بصصنم فلأأ
يذلأو ةينطولأ ةيبرتلأ عاطقل
فيظوتلل اهنم ءزج لغتصسي
دعب ،ةذتاصسÓل يجراخلأ
صصخرلأ نم ءاهتنلأ
فيظوتل ةيئانثتصسلأ
ربمصسيد13 يف نييطايتحلأ

0202.
خ.ةميصسن



عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
راطإا يف» هنأا شسمأا ،ينطولا

ةمظن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ةثيثحلا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘شصاو˘مو
ةرهاظل يدشصتلا ىلإا ةفداهلا
،اندلبب تاردخم˘لا˘ب را˘ج˘ت’ا

ة˘كر˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م تط˘˘ب˘˘شض
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘ل˘ل

ةيعون ةقرفتم تايلمع للخ
ربمشسيد62و52 ي˘˘مو˘˘ي
نم ةمخشض تايمك ،يراجلا
72 ـب ردقت جلاعملا فيكلا
مت مارغوليك68,2و اراطنق
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘هز˘˘ج˘˘ح
.«برغملا

تزجح» ،ددشصلا اذه يفو
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
راششعلا مأا ةقطن˘م˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا
ة˘ي˘م˘ك فود˘ن˘ت˘˘ب ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا

جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
16و ارا˘ط˘ن˘˘ق81ـب رد˘˘ق˘˘ت

تط˘ب˘شض ا˘م˘ي˘ف ،ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لا ح˘˘لا˘˘شصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ريطانق60 را˘ششب˘ب ي˘ن˘طو˘لا

شسفن نم مارغوليك68,17و
ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ك ،ةدا˘م˘لا
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م ىر˘˘خأا
(07)و راطنق (10) ب ردقت

نارهو ن˘م ل˘كب ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك
.«ناشسملتو

ةيعونلا جئاتنلا هذه يتأاتو
˘‐رد˘˘شصم˘˘لا تاذ  ف˘˘ي˘˘شضي ‐
تايلمعلا ديدع ىلإا فاشضتل
زرافم ايموي اه˘شضو˘خ˘ت ي˘ت˘لا
ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا

ةينعملا حلاشصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
طا˘˘ب˘˘حإا ن˘˘م تن˘˘كم ي˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘م˘˘شسلا هذ˘˘ه لا˘˘˘خدإا
بير˘ه˘ت˘لا تا˘با˘شصع لوا˘˘ح˘˘ت
ةيبرغملا دودحلا نم ةمداقلا
.«اندلب يف اهجيورت

watan@essalamonline.com
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تأردخملأ جيورت يف طسشنت ةيمأرجإأ ةكبسش طاسشن يهني سشيجلأ

برغملا نم ةمداق جلاعملا فيكلا نم اراطنق72 لاخدإا ةلواحم طابحإا

ط.ةراسس

تردق جلاعملأ فيكلأ نم تايمك يراجلأ ربمسسيد62و52 يموي يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةكرتسشم زرافم تطبسض
ة˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تج˘˘لا˘˘ع.برغملأ عم دودحلأ ربع اهزجح مت مأرغوليك68,2و أراطنق72ب

ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا م˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب
ةلششنخ ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا
ربع ريهششتلاب قل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق
لبق نم اهيف طروت ،تنرتنإ’ا

ثلاثلا دقعلا يف شصاخششأا50
رششنب اوماق ،رمعلا نم عبارلاو
،كوبشسيافلا ىلع ةاتفل روشص
نم يناثلا دقعلا يف ةيحشضلا
˘ما˘مأا ىو˘كشش تمد˘ق ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
نمأاب ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا

اهشضرعت دكؤوت ةلششنخ ةي’و
ر˘ششن لل˘خ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ه˘˘ششت˘˘ل˘˘ل

عقاوم ربع ةشصاخلا اهروشص
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
.كوبشسياف

اه˘ل˘ب˘ق تشضر˘ع˘ت ة˘ي˘ح˘شضلا
نم ةيوديلا اهت˘ب˘ي˘ق˘ح ة˘قر˘شسل
،شصا˘خ˘ششأ’ا ء’ؤو˘ه د˘حأا ل˘ب˘ق
ى˘ل˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

ند˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘غو˘˘˘شصم
فتاه ىلإا ةفاشضإ’اب ،رفشصأ’ا
،ةيجراخ ةركاذ هب يكذ لاقن
،هيف هب˘ت˘ششم˘لا ا˘هد˘ع˘ب مو˘ق˘ي˘ل
رو˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘شس’ا˘˘˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘ق
ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
شصا˘خ˘لا لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا˘˘ب
رو˘شصلا لواد˘تو ،ة˘ي˘ح˘˘شضلا˘˘ب
ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ا˘ه˘ب ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
.كوبشسياف

قيقدلاو قمعملا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا

رف˘شسأا  ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘ب˘ت˘ت˘لاو
،هيف هبتششملا ةيوه ديدحت نع
شصاخششأا40  ىلإا ةفاشضإ’اب
ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب او˘˘ما˘˘˘ق ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
يف ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

ن˘م م˘ت ،ة˘ي˘مار˘جإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
مهيف هبتششملا فيقوت اهللخ
ةحلشصملا رقم ىلإا مهدايتقاو
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شسا ل˘جأا ن˘م
 . قيقحتلا

تج˘لا˘ع قا˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف
نيتطبترم ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ة˘قر˘ف˘لا
ر˘˘ب˘˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او بشصن˘˘لا˘˘ب
اهبا˘ح˘شصأا ما˘ق ن˘يأا ،تنر˘ت˘نإ’ا
تاحف˘شصو تا˘با˘شسح ءا˘ششنإا˘ب
ىلع لوشصحلا فدهب ةيمهو
نم اقبشسم ةعوفدملا غلابملا
كلذ د˘ع˘ب او˘مو˘ق˘ي˘ل ،نو˘˘بز˘˘لا
ءا˘˘ف˘˘خإاو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك ءا˘˘ف˘˘ت˘˘˘خ’ا˘˘˘ب
تا˘˘با˘˘شسح˘˘لاو تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شصلا
فششكني ’ ىتح ةينورتكلإ’ا
ىو˘كشش ى˘ل˘ع اءا˘ن˘بو ،م˘هر˘مأا
دقعلا يف ناتاتف اهب تمدقت
ا˘ت˘شضر˘ع˘ت ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا
ن˘˘م لا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’او بشصن˘˘˘ل˘˘˘ل
ردقي اغلبم ام˘ه˘ب˘ل˘شس شصخ˘شش
ج.د فلا53و جد فلا81ـب
شسبلم عيبب هللخ نم موقي
دعبو ،تنرت˘نإ’ا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘شسن
بحا˘˘˘˘شص ع˘˘˘˘م ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بلط ، ينورتكلإ’ا باشسحلا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه
ر˘ب˘ع ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا لا˘شسرإا
،يرا˘ج˘لا يد˘ير˘ب˘لا با˘شسح˘لا
اذ˘ه ما˘ق ة˘ق˘ف˘شصلا ما˘م˘تإا د˘ع˘ب
با˘˘شسح˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةيحشضلل نيبتيل ،ينورتكلإ’ا

نم بشصنلل ةشسيرف اهعوقو
با˘˘˘شسح˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘شص ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
نم ءاهتن’ا دـعب .ينورتكلإ’ا
زاـجنإا مـت ،قـيقحتلا تاءارـجإا

هـبتششملا دـشض يئازج فـلم
ةجلاعملا ايا˘شضق˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ف
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب
ىد˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ةلششنخ ةمكحم
يداعسس. يون

ةيسصخسش تاباسسح قرخب أوماق نابسش5 طبسض
ةيمهو اعلسس أوعاب نيرخآأو

بشصن مئارج ءارو «نوناقلا نع نوجراخ»
«كوبشسيافلا» ربع ريهششتو لايتحاو

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا تف˘قوأا
ر˘˘شصق˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
’اتحم ،ةيدم˘لا ي˘ف يرا˘خ˘ب˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ة˘˘˘ف˘˘˘شص ل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘ي
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع بشصنلل يراخبلا رشصق
مهماهيإا للخ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م
ل˘با˘ق˘م م˘ه˘ح˘لا˘شصم ءا˘˘شضق˘˘ب
.ةيلام غلابم

ةماعلا ةباينلل نايب بشسحو
هنإاف ،يراخبلا رشصق ةمكحمب
ربمشسيد رهشش نم32 خيراتبو
وعد˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت يرا˘ج˘لا
توبث ةيفلخ ىلع ،«ي. ب»
شصاخششأا ةفشص لاحتناب همايق
.ةلودلا يف ايلع بشصانم يوذ
لحتنا لاتحملا نأا نايبلا دكأاو
ةيروهمج ليكو ةفشص اشضيأا
يراخبلا رشصق ةمكحم ىدل

ىلع لايت˘حل˘ل ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شس’
ىو˘ت˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع شصا˘˘خ˘˘ششأا
طويخ.ينطو˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا

تدرو امدنع تأادب  ةيشضقلا
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
دوجو اهدافم ،يراخبلا رشصقب
.»ي ب » ى˘˘˘˘عد˘˘˘˘ي شصخ˘˘˘˘˘شش
ريخأ’ا اذه نأا نايبلا فاشضأاو
ىعدي شصخشش عم اقفتم ناك
ة˘˘ف˘˘شصلا ل˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ،»ك .ك»
ل˘جا ن˘˘م  هل˘˘عأا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
نم برقلاب شصخششب ءاقتل’ا
.ك» ىعدي ةيباقعلا ةشسشسؤوملا

غلبم هميلشست  لجا نم  »ك
بشسحو .را˘˘ن˘˘يد ن˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
تلشصحت ي˘ت˘لا  تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ةشصتخم˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ناك عوفدملا غلبملا نأا تدكأا

»ي ب»  وعدملا مايق لباقم
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج ل˘ي˘كو ه˘ت˘˘ف˘˘شصب
ى˘م˘˘شسم˘˘لا خأا ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا˘˘ب
ن˘˘˘هر د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا «ك.ك»
.ةيباقعلا ةشسشسؤوملا

م.نتاف

ةيلام غلابم لباقم مهحلاسصم ءاسضقب هاياحسض مهوي

ىدل ةيروهمج ليكو ةفشص لحتنم فيقوت
يراخبلا رشصق ةمكحم

ةنتاب يف زاغلاب ققحم توم نم نيتلئاع ذاقنإأ

فلششلاب ةرامعل سسماخلا قباطلا نم هشسفن يمرب ماق باشش كله

هقح ‘ ةيليمكت ةبوقع ةفاسضإأ عم

فذقلا ةيشضق ‘ ةركاششم فراع قح ‘ فنأاتشسŸا مك◊ا دييأات

زأزتبأو ريهسشت ةيسضق يف
يبعسشلأ سسلجملاب ةبئانل
يدلبلأ

ةلششنخب راشششش «ريم»
يشضاق مامأا لثمي
قيقحتلا
راسشسش ةيدلب سسيئر لثم

قيقحتلأ يسضاق مامأأ
د’وأأ ةرئأد ةمكحمب
ةيسضق يف كلذو ،سشاسشر
ةبئانل زأزتبأو ريهسشت
يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملاب
اهفيقوت مت يتلأ ،راسشسشب

سسيئرل ةبئانك اهماهم نع
،ةلوهجم بابسسأ’ سسلجملأ

ةمكحمب قيقحتلأ يسضاق
قيقحتلأ دعب سشاسشر د’وأأ

ليجأاتب ماق مهتملأ عم
كلذو مويلأ حابسصل ةيسضقلأ

تأءأرجإأ لامكتسسأ فدهب
سضعب نم دكأاتلأو قيقحتلأ
 .ليسصافتلأ

رهسشل ةيسضقلأ عئاقو دوعت
عفر دعب ،يسضاملأ ةيليوج

ةوسضع لبق نم ىوكسش
ىدل يدلبلأ سسلجملأ

ديفت نمأ’أ حلاسصم
زأزتب’أو ريهسشتلل اهسضرعتب

لسصأوتلأ عقوم قيرط نع
دعب كوبسسياف يعامتج’أ
يهو اهل ةروسص طاقتلأ

راسشسش ةمكحم رقم رداغت
ةيدلبلأ سسيئر ةقفر
ةيسضق ليجأات دعب قباسسلأ

فرط نم كلذو ،ةسصاخ
نيأ ،يلاحلأ ةيدلبلأ سسيئر
ةروسصلأ نأأ ةيحسضلأ تدكأأ
مت اهملع نود اهل ةطقتلملأ
باسسحلأ يف اهرسشن
،ةيدلبلأ سسيئرل يسصخسشلأ

هتنأدأ تبثي ام وهو
ام راظتنأ يف ةيسضقلاب
ةسسلج هيلع رفسست
أذهل ةلجؤوملأ ةمكاحملأ
                              .عوبسسأ’أ

يداعسس يون

،رمعلا لبتقم يف باشش يقل
نم هشسفن يمرب ماق امدعب ،هفتح
يحب ةرامع˘ل شسما˘خ˘لا ق˘با˘ط˘لا

بشصق˘˘لا يداو˘˘ب ن˘˘˘كشسم89
.شسنت ةيدلبب

ةيامحلا ةيريدمل نايب بشسحو
ثداحلا عقو ،فلششلاب ةيندملا
ليل ةرششاعلا ةعاشسلا دودح يف
ي˘˘˘فو˘˘˘تو .شسمأا لوأا مو˘˘˘ي ن˘˘˘˘م
متو ،ناكملا نيع يف ةيحشضلا
ظفح ةحلشصم ىلإا هتثج ليوحت
ةيمومع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘ج˘لا
تيقب اميف .شسنتب ةيئافششتشس’ا
،ةلوهج˘م ثدا˘ح˘لا اذ˘ه با˘ب˘شسأا
يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
ةشصتخ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ه˘تر˘ششا˘ب
ن˘ي˘˘ع˘˘ب ةر˘˘شضا˘˘ح تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
.ناكملا

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةي’وب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
ن˘ي˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ذا˘˘ق˘˘نإا ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ءارج شصاخششأا4 نم نيتنوكم
ديشسكأا يداحأا زاغل مهقاششنتشسا
. نوبركلا

ءار˘˘ج لوأ’ا ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘قو
د˘ي˘˘شسكأا يدا˘˘حأا زا˘˘غ ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نا
،ة˘ئ˘فد˘ت˘لا زا˘ه˘ج ن˘م نو˘˘بر˘˘كلا
نم نوكتت ةلئاع هللخ تبيشصأا

52 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘جوز
ثي˘ح ،قا˘ن˘ت˘خ’ا˘ب ة˘ن˘شس13و
ةيندملا ةيامح˘لا ةد˘حو تل˘خد˘ت

ىلإا ايا˘ح˘شضلا ل˘ق˘ن˘ل شسمأا ر˘ج˘ف
يماهتلا شسي˘ل˘ف ن˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم
تافاعشسإ’ا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا
يتلا ةيناثلا ةيلمعلا امأا.ةيلوأ’ا
ةيام˘ح˘لا ناو˘عأا ا˘ه˘لل˘خ ل˘خد˘ت
ر˘م˘ن˘لا ي˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ذا˘ق˘نإا ا˘ه˘لل˘خ م˘˘ت˘˘ف ،ة˘˘ناور˘˘م˘˘ب
52 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش
رثإا ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘شس24و
د˘ي˘شسكا لوأا زا˘غ˘ب ا˘م˘ه˘قا˘ن˘˘ت˘˘خا
ةأافدم ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا ،نو˘بر˘كلا
.يلئاعلا امهنكشسمب

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تنا˘˘كو
يف اعافترا تلجشس دق ،ةيندملا

بب˘˘˘˘شسب تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘˘ع
مايأ’ا للخ ،زاغلاب تاممشستلا
شضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا بب˘˘˘شسب ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
لامع˘ت˘شس’او ،ةرار˘ح˘لا تا˘جرد
ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘ل ع˘˘شساو˘˘لا
رطاخم نم ديزت يتلا ةفلتخملا
ةا˘فو ا˘هر˘خآا تنا˘˘ك ،قا˘˘ن˘˘ت˘˘خ’ا

5 نم نوكتت ،ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع
نيتنب لافطأا3و بأ’او مأ’ا دارف
6 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت د˘لوو
ةيرقب زاغلاب اقانتخا،ةنشس21و
.شسواقن ةيدلبب ديداغزلا

دارفأا زجح ،رياغم قايشس يفو
ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ را˘ج˘˘ت’ا ة˘˘قر˘˘ف
،ةنتاب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب تارد˘خ˘م˘ل˘ل
19 ةميقب ةروزم ةيدقن اقاروأا
تف˘قوأاو ،ير˘ئاز˘ج را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأا

ثلاثلا امهدق˘ع ي˘ف ن˘ي˘شصخ˘شش
ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘˘ت˘˘ل ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
دوعت ةيشضقلا تايثيح.ةيشضقلا
تاذ˘ل تدرو تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا
ةبكرم دجاوت اهدافم ،حلاشصملا
ىلع جاروفأا كراب يحب ةيحايشس
حرطب نوموقي شصاخششا اهنتم
،ةينطولا ةلمع˘لا˘ب ة˘يد˘ق˘ن قاروأا

كل˘ت˘ل د˘ي˘ج˘˘لا لل˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا˘˘بو
ةي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ع˘˘شضو م˘˘ت ،د˘˘شصر˘˘تو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
نع رفشسأا ،مكحم ينمأا ليكششت
ركذلا ةفلاشسلا ةبكرملا فيقوت
ناغلبي ناشصخشش اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو
ى˘ل˘ع  ة˘ن˘˘شس43و23 رم˘ع˘لا
غلبم ةزايحب نيشسبلتم ،يلاوتلا

جد0001 ةئف نم جد00019
˘ما˘قرأ’ا شسف˘ن˘ل ة˘ل˘ما˘˘ح ةروز˘˘م
ز˘ج˘نأا نا˘ي˘ن˘ع˘م˘لا .ة˘ي˘ل˘شسل˘شست˘˘لا
عوشضومب يئازج فلم امهقحب
دوقن حرطو ةيدقن قاروأا ريوزت
قاي˘شس ي˘فو. لواد˘ت˘ل˘ل ةروز˘م
تاذ ر˘شصا˘ن˘ع تف˘˘قوأا ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م
كراب يح˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش ،ة˘قر˘ف˘لا
93 رم˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي جارو˘فأا

د˘ق˘ع دد˘شصب ا˘نا˘ك ة˘˘ن˘˘شس64و
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كل ع˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص
مارغ041 زجح عم تاردخملا

. جلاعملا فيكلا نم
م.ءامسسأأ

فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شس’ا ة˘˘فر˘˘غ تد˘˘يأا
ءا˘˘شضق شسل˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘شسدا˘˘شسلا
م˘˘كح˘˘لا ،شسمأا ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةبوقع ةفاشضإا عم فنأاتشسملا
ط˘ششا˘ن˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘كت

.ةركاششم فراع
ةيليمكتلا ةبوقعلا لثمتتو

ةشسرامم نم ةركاششم عنم يف
ةنشس ةدمل يملعإ’ا هطاششن

ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ير˘˘شست
م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ي˘ت˘لا زو˘ي˘ن ور˘ت ةا˘ن˘ق ر˘يد˘مو
ةنادإا تمتو .باولا ىلع ثبت

اشسبح ة˘ن˘شسب ةر˘كا˘ششم فرا˘ع
05 اهتميق ةيلام ةمارغو اذفان
م˘˘كح˘˘لا و˘˘˘هو ،را˘˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘لأا
ه˘ب تق˘ط˘ن يذ˘˘لا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

رهشش شسيار دارم رئب ةمكحم

.مرشصنملا ربمفون
فرا˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كو

شسب˘˘ح˘˘لا عدوأا د˘˘ق ةر˘˘كا˘˘˘ششم
هردشصأا رمأا بجومب تقؤوملا
تاذ˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘شضا˘˘˘ق
فذ˘ق˘لا م˘ه˘ت ن˘ع ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا

اهنأاشش نم تاروششنم شضرعو
.ةينطولا ةحلشصملاب شساشسملا

ط.ةراسس
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يديشس ا˘ي نور˘ئا˘ث˘لا م˘هد˘حو
«ق˘ششع˘لا ن˘ف نو˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘م
«8751 ر˘˘˘ي˘˘˘˘شسأ’ا » ة˘˘˘˘ياور
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا حا˘˘˘ب˘˘˘˘شص
لكل .. انلاطبا نم اهانيقتشسا
ةيرحلا عبششتو بلط ناشسنا
ىري ملقب مكل تئج مويلا ..
˘˘˘مل˘˘˘قأ’ا هذ˘˘˘ه نأ’ رو˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ناب˘شضق˘لا ف˘ل˘خ ن˘م تجر˘خ
هجراخ ةيرحلاو رونلا ىرتل
نا نو˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسي ل˘˘˘هو ..
.. دشسج˘لا ر˘ي˘غ ا˘ن˘م اور˘شسأا˘ي
ي˘ما˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ع˘ئار ةردا˘ب˘م˘˘ب

قل˘˘ط˘˘˘ناو يدا˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘شسح
با˘ت˘ك ر˘ي˘شسا ل˘كل عور˘ششم
زومت03 ي˘ف ه˘ق˘ل˘طا يذ˘لا

9102..
بت˘كلا شسف˘ن˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع
ي˘ق˘ت˘شسا ا˘نا ا˘هو .. مل˘˘ق’او
ى˘ن˘غأ’ عور˘ششم˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
.. م˘ل˘ق˘لا شسف˘ن˘ت˘ي˘ل عور˘˘ششم
هتأارق باتك لوأاب اهأادبنشسو
.. رباج مثيه ريشسأ’ا بتاكلل
.. «8751 ر˘ي˘˘شسأ’ا» ة˘˘ياور
نع ت’ؤواشست هيدل انم ريثك
لل˘ت˘ح’ا ن˘عو ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ر˘ب˘شصلا ا˘˘ن˘˘لا˘˘ط˘˘بأ’ ف˘˘ي˘˘كو
ني˘ن˘شسلا ىد˘م ى˘ل˘ع ةو˘ق˘لاو
نابشضقلا فلخ لاز ام مهنمف
ةياورلا هذه يف ..دوقع ذنم
بتا˘كلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عد˘˘با ي˘˘ت˘˘لا
رعاششملا طقف شسيل فشصوب
ا˘ن˘ت’ؤوا˘شست ى˘ل˘ع با˘˘جأا ل˘˘ب
ئراقلا لعجت ةعئار ةقيرطب
فتلي يذلا نزحلا نع اديعب
ىرشسأ’ا ةيشضقب ةقلع يأاب
.. ارخف أارقت رطشس لك يف ..
مهنويع يف لثمت انطو أارقت
ةقيرط يفو .. مهتدارا يف ..

ملعتت مهتقو ميظنتو مهتايح
’وأا م˘ل˘ع˘م˘لا م˘ه˘ف .. م˘ه˘˘ن˘˘م
ىنعمب ر˘كف ن˘م˘ل ة˘ه˘جو˘لاو
م˘كي˘ل˘ع ل˘ي˘طا ن˘˘ل .. ةدارإ’ا
ةءار˘˘ق˘˘لا بح ه˘˘˘يد˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘ف
بتكلا ن˘م ا˘شضع˘ب كل˘ت˘م˘يو
ةءارقب أادبيو ابناج اهعشضيلف
. .. ةايح يهف ةياورلا هذه

ر˘˘ي˘˘شسأ’ا» ة˘˘˘ياور ي˘˘˘ه ا˘˘˘هو
ن˘˘˘˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا)«8751
(ةّيشسلبانلا ةّيبعششلا ةبتكملا
ىر˘ت ر˘با˘ج م˘ث˘ي˘˘ه ر˘˘ي˘˘شسأل˘˘ل
نا نو˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شست و رو˘˘ن˘˘لا
شضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هود˘˘ج˘˘ت
لوقأا امئاد .باتكلل ةيلودلا
ي˘˘ف نو˘˘كت تنا بج˘˘ي م˘˘˘كل
نم ريث˘كل بت˘ك م˘كتا˘ب˘ت˘كم
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ن˘˘˘كلو .. با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا
نا بجي مكل لوقأا باتكلا
.. ةا˘ي˘ح م˘كتو˘ي˘ب ي˘ف نو˘˘كي
ا˘˘م˘˘ك ةا˘˘ي˘˘ح كا˘˘˘ن˘˘˘ه شسي˘˘˘لو
عد˘ب˘م˘لا بتا˘كلا ا˘ه˘ف˘شصو˘˘ي
هتعئار يف رباج مثيه ريشسأ’ا
م˘˘˘كي˘˘˘لا «8751 ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا»
با˘ت˘كلا ن˘م رو˘ط˘شس شضع˘ب
ل˘ه : ةا˘ي˘ح ه˘م˘˘ل˘˘ق نا ل˘˘ع˘˘ف
هشسفن لأاشسي ناك ؟ قحتشسي
نأا هناكمو هلثم نمل قحيأا
تاظحل يف هل قحيأا؟؟ بحي
هل نوكي نأا ةروثلاو برحلا

قحيأا!؟لاف˘طأاو تي˘بو ه˘جوز
نوكي نأا هناكمو هلثم نمل
!؟بح˘˘لا˘˘ب شضب˘˘ن˘˘ي بل˘˘ق ه˘˘ل
نأا رشسأ’ا يف هلثم نمل قحيأا
ةظحل يف ه˘ب˘ي˘ب˘ح ن˘شضت˘ح˘ي

ىدشص هبيجت !؟ هرباع ملح
مهدحو ...هريكفتو هشسجاوه
ن˘˘م يد˘˘ي˘˘شس ا˘˘ي نور˘˘ئا˘˘ث˘˘˘لا
بو˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ي
اي نورئاثلا مهدحو...ةفهرملا
ن˘ف نو˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘م يد˘˘ي˘˘شس
نور˘ئا˘ث˘لا م˘هد˘حو ،ق˘˘ششع˘˘لا
دانزلا ىلع نوطغشضي نيذلا
فطق نف نونقتي يديشس اي
دود˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘م درو˘˘˘˘˘˘˘لا
نورئاثلا مهدحو...ةيز˘مر˘ق˘لا
ة˘عارز نو˘ن˘ق˘ت˘ي يد˘ي˘˘شس ا˘˘ي
ها˘˘˘ف˘˘˘ششلا قو˘˘˘ف تل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
نف نقتت يذلا تنأا .ةعئاجلا
كشصقنيأا...قارتح’ا
كن˘˘م ق˘˘حأا د˘˘حأا ’!؟به˘˘ل˘˘لا
يديشس اي...تنأا ’إا قششعلاب
كلذ بارت تقششع يذلا تنأا
رمعلا عيبر تلذبو...نطولا

’أا...ن˘ح˘م˘لا نا˘ب˘شضق ف˘ل˘˘خ
رئاث ةملكل فدارملا نأا ملعت
فيكف...قششا˘ع...ة˘م˘ل˘ك ي˘ه
ةيقدن˘ب ن˘شضت˘ح˘ي نأا ر˘ئا˘ث˘ل˘ل
ق˘˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘˘˘كي نأا نود
ه˘نأا˘ب تيأار ا˘ن˘ه .ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
هذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘ل ه˘ناو م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىناوتي مل .. ةهجو روطشسلا

يف ملقلا ررحت نع بتاكلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةأار˘م˘لا ل˘ق˘ع
شضع˘ب˘ب م˘ككر˘تأا˘شس .. ا˘شضيأا

ناك اذإاف روطشسلا هذه نم
ل˘ت˘ح˘م موا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ب˘˘ب˘˘حأا ن˘˘م
مواقأاشس انأا ، نطولاو شضرأ’ا

، شسوفن˘لاو لو˘ق˘ع˘لا ل˘ت˘ح˘م
تيقب اذإا نطولا ررحتي نلف
يه هريشسأا انلوقعو انشسوفن
يد˘˘˘ث ن˘˘˘م تع˘˘˘˘شضر ةأار˘˘˘˘ما
’إا نوكت ن˘ل ي˘ه...نا˘كر˘ب˘لا

كل˘˘مأا ن˘˘˘م تشسي˘˘˘لو...ي˘˘˘ه
’إا قفارت نل يه...ناطلشسلا
ع˘˘˘باوز˘˘˘˘لا و ف˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ماق درمتلا يهو ...نارينلاو
ءاهفشس هجو يف هفيشس رهششي
عطق نم هجو يف ...ةليبقلا
ر˘ط˘ع˘لا لا˘ت˘˘غ˘˘ي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ي˘ه ة˘ل˘يد˘ج˘لا ي˘ف ي˘قر˘˘ششلا

م˘شسا تب˘ت˘ك ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ت˘˘ششع
هيوتحت...مارغلا يف اهشسراف
را˘˘ج˘˘ششأا تح˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل ل˘˘˘ك
بتاكلا مان˘ي ي˘ك نو˘فز˘يز˘لا
خيراتب دلو رباج مثيه رحلا

ةيرق ي˘ف4791 /21 /01
ةيلامششلا ةيحانلا يف شسراح
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ششلا

قيرط ىلع ةعقاولا ،تيفلشس
قحتلا .ةميدقلا افاي ‐ شسلبان
ة˘شسرد˘م ي˘ف م˘ث˘ي˘ه ر˘ي˘˘شسأ’ا

ز˘˘ي˘˘م˘˘تو ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا شسرا˘˘ح
نأا ’إا ،هدا˘ه˘ت˘جاو ه˘ت˘ن˘˘ط˘˘ف˘˘ب
ي˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا لل˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ف˘شصل˘ل ه˘ت˘شسارد ف˘شصت˘ن˘˘م
71 خيراتب يوناثلا عشساتلا
ن˘˘ع جر˘˘˘فُأا..3/1991/
ه˘لا˘ق˘ت˘عا ن˘م ر˘با˘ج ر˘ي˘˘شسأ’ا
،7/9/3991 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب لوأ’ا
ىر˘خأا ةر˘م ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘ي˘˘عأا
ردشصو02/2/5991 خيراتب

4 ةد˘˘م˘˘ل ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا˘˘˘ب م˘˘˘كح
د˘˘ع˘˘بو ،ف˘˘˘شصنو تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
م˘شسن˘ت ،ه˘ت˘ي˘مو˘كح˘م ءا˘˘شضق
01/6/9991 خيراتب ةيرحلا

نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما زا˘˘ت˘˘جا د˘˘ق نا˘˘كو
نوجشس يف ةماعلا ة˘يو˘نا˘ث˘لا
ق˘ح˘ت˘لا˘ف ،حا˘ج˘ن˘ب لل˘ت˘ح’ا
يف ةينطولا حاجنلا ةعماجب
.مل˘عإ’او ة˘فا˘ح˘˘شصلا م˘˘شسق
خيراتبو ،نيتنشس رورم دعبو
، هلاقتعا ديعأا ،32/7/2002
ةدمل نجشسلاب ه˘ي˘ل˘ع م˘كح˘ف
رباج ريشسأ’ا لمكأا .ةنشس82
نوجشس يف ةيعماجلا هتايح

م˘شسق˘ب ق˘ح˘ت˘لا˘˘ف ،لل˘˘ت˘˘ح’ا
،ىشصقأ’ا ةعماج يف خيراتلا

يف ةيفحشصلا هتشسارد متأاو
دعي .ةينطولا حاجنلا ةعماج
زر˘˘بأا د˘˘˘حأا ر˘˘˘با˘˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا
،نو˘˘ج˘˘شسلا ل˘˘خاد با˘˘˘ت˘˘˘كلا
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا رد˘˘˘˘شصأا˘˘˘˘ف
هناويد اهمهأا نم ،تافلؤوملا
بحلا يف تارغث» يرعششلا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘ياور و «بر˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
شسر˘˘˘ع˘˘˘لا »و «ةد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ششلا»
«8751 ريشسأ’ا» و «شضيبأ’ا

قسسنم ىعنت ىرسسألا ةئيه
دادرتسسل ةينطولا ةلمحلا

خألا ءادهسشلا نيماثج
ةلخ ملاسس لسضانملا

ىرشسأ’ا نوؤو˘شش ة˘ئ˘ي˘ه تع˘ن
اهشسيئرب ةلثمم نيررحملاو
،ركب وبأا يردق ءاوللا يلاعم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘˘لا ق˘˘شسن˘˘م
ءادهششلا ني˘ما˘ث˘ج دادر˘ت˘شس’
،ةل˘خ م˘لا˘شس ل˘شضا˘ن˘م˘لا خأ’ا

˘مو˘ي ة˘ي˘ن˘م˘لا ه˘ت˘˘فاو يذ˘˘لاو
شضرم عم عارشص دعب شسمأا
وبأا ءاوللا مدقتو .ناطرشسلا
ةلخ ديقفلا ةلئاع نم ،ركب
قد˘˘شصأاو يزا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘حأا˘˘˘ب
،ةاشساوم˘لاو نز˘ح˘لا ر˘عا˘ششم
همحري نأا ه˘ل˘لا ن˘م ًا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
هيوذ مهليو ه˘ت˘م˘حر ع˘شساو˘ب
ن˘˘˘م .ناو˘˘˘ل˘˘˘شسلاو ر˘˘˘ب˘˘˘˘شصلا
ملاشس خأ’ا نأا هركذ ريدجلا

ةهبجلا ي˘شسشسؤو˘م د˘حأا ة˘ل˘خ
رود هل ناكو ،ةيطارقميدلا

ءاد˘ه˘ششلا ة˘ع˘با˘ت˘˘م ي˘˘ف ما˘˘ه
ر˘با˘ق˘م ي˘ف ن˘˘يز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘م ،ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا ما˘˘قرأ’ا

ة˘ل˘م˘ح˘ل˘˘ل ه˘˘شسي˘˘شسأا˘˘ت لل˘˘خ
تح˘ب˘شصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،ًا˘ي˘لودو ًا˘ير˘ي˘ها˘م˘ج ًا˘ناو˘ن˘˘ع
دادر˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف تم˘˘˘ها˘˘˘شسو
ءادهششلا نيماثج نم تائملا
ًارود تبعلو ،نيينيط˘شسل˘ف˘لا
ح˘˘˘˘˘شضف ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘شسأا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا تا˘شسرا˘م˘م˘˘لا
.ءادهششلا هاجت

ندرأل ةبتعلا ريمسس انامج : ملقب

مظنُملا لتقلا جهَنو تيلورلا ةبعل ةدامح ىودف

هراشصتنإا ىركذ ملاعلا يحُي
ة˘ي˘ششا˘ف˘لاو ة˘يزا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
فلتخت ةيلاف˘ت˘حإا شسو˘ق˘ط˘ب
ىناع امبشسح رخآ’ دلب نم
تدده يتلا تافآ’ا هذه نم
تا˘ششرا˘م ة˘ير˘ششب˘لا دو˘˘جو
تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘بأا˘˘˘تو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كشسع
نم ريثكلا هريغو اياحشضلل
اهتيؤور كناكمإاب شسوقطلا

ىرتو بكوكلا رهظ ىلع
تا˘˘ير˘˘ظ˘˘˘ن و˘˘˘بار˘˘˘ع ًا˘˘˘شضيأا
خيراتلا ءاهتنإا نع ثدحتت
ي˘˘كي˘˘ت˘˘كلا˘˘يد˘˘لا ها˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب
ناشسنإ’ا ةلحرمل لوشصولاو
فنك يف ايحي يذلا ريخأ’ا
ىلإا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا
انظفحت عم اذه لك...دبأ’ا

اميشس ’و هنم ءازجأا ىلع
ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت
،تايجولدي’ا رشصع ءاهتنإا
نإا ًايقطنم ريغو ًابيرغ ودبي

تاب يذلا كرشصبب تزكر
ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ًار˘˘˘ي˘˘˘شسح
يعولا ةعانشصو يملعإ’ا

ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف بو˘˘شص ه˘˘ي˘˘كو
مل خ˘يرا˘ت˘لا نأا ًل˘ع˘ف ىر˘ت˘ل
قوفتلا تاير˘ظ˘ن نأاو ه˘ت˘ن˘ي
هانعمب مدلا ءا˘ق˘نو ي˘قر˘ع˘لا
م˘ل ي˘ن˘˘ي˘˘فو˘˘ششلاو يدا˘˘شسلا
ر˘˘˘˘˘˘˘شصع نأاو ه˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ت
هذه لشصي مل ةيطارقميدلا
نل هنأا ودبيو دعب شضرأ’ا
تاونشس دعب ام ىلإا اهلشصي

امل ًارياغُم يتأايشسو، لاوط
ةياه˘ن ة˘ير˘ظ˘ن ع˘شضاو هدارأا
ينابايلا يكيرمأ’ا خيراتلا
يذلا (امايوكوف شسيشسنارف)
اهرهو˘ج˘ب ه˘ت˘ير˘ظ˘ن ل˘م˘ح˘ت
رخآلل ًايئاشصقإا ًايربج ادعب
’ ءاد˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب ي˘˘تأا˘˘ت˘˘ل
.ءاودلا
تنأاو اذه يدرشس يف مهملا

ىر˘ت˘شس ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘ل ر˘ظ˘ن˘˘ت
ى˘˘شصقأا˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘ه ة˘˘˘يزا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةمق˘ب ة˘ي˘ششا˘ف˘لاو ا˘ه˘لا˘كششا

با˘˘˘˘هرإ’او ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج
تر˘ط˘َف˘َت ي˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘شسلاو
با˘ت˘˘ك تا˘˘ح˘˘ط˘˘شش ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ة˘يرا˘ي˘ت˘خ’ا تا˘هو˘˘ت˘˘ي˘˘غ˘˘لا
نو˘˘ن˘˘ج˘˘لا رو˘˘شص ى˘˘شصقأا˘˘ب
.مدلاو
ٌرر˘ب˘ُم ل˘ت˘ق ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘˘ف
ه˘ف˘ن˘شص ن˘م ل˘كل ًا˘يد˘ئا˘ق˘ع
هنأاب نون˘ج˘لا را˘ف˘شسأا بتا˘ك
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘فو...را˘˘˘˘ي˘˘˘˘غأ’ا ن˘˘˘˘م
قو˘ف˘˘ت تو˘˘م تار˘˘كشسع˘˘م
قا˘˘شس˘˘ُي ةوا˘˘شسق تف˘˘ي˘˘˘ششوأا
نأا هتيئطخ تناك نم اهيلإا

هذ˘ه ى˘ل˘˘ع د˘˘ِلُو لوأ’ا هد˘˘ج
اهيفو ماع فلأا لبق شضرأ’ا

نإا ’إا كردُي ’و لاقُي ’ ام
تلمحو اهرهظ ىلع تششع
كليجشست ةقاطب يف اهمشسإا

.ةيموكحلا
ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘˘ف ي˘˘˘شسآا˘˘˘م ن˘˘˘م
قوفت يت˘لا ا˘ه˘تا˘يد˘ي˘جار˘تو
ذاتشسا نهذ يف راد ام لك
لوأ’ا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسآا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
اهمشسإا ةشصق شسيل˘كو˘فو˘شس
هذهو ةيشسدقم ةدامح ىودف
يف ا˘ي˘ح˘ت ى˘لوأ’ا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘ت
دششأا ةمه˘ت هذ˘هو ا˘ه˘ت˘ن˘يد˘م
هذهو نجشسلا تلخد...ً’ابو
.ً’اكن ًاقيرط ودبت
مأاو تيب ةبر ةدامح ىودف
ل˘ب˘ق تنا˘ك ءا˘˘ن˘˘بأا شسم˘˘خ˘˘ل
7102 /21/8 خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةا˘شسأا˘م˘لا ا˘˘ي˘˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م
لو˘ل˘ح˘بو ا˘ه˘ن˘طو˘ل ة˘ما˘ع˘لا
تأاد˘˘ب رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي
ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘شسأا˘˘˘م
اهداتقإا ,ةلتا˘ق˘لا ا˘ه˘لو˘شصف˘ب
نأا َرَرَقو نجشسلل للتح’ا
تاو˘ن˘شسل ه˘ي˘ف ا˘هز˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ي

يف ًءزج اهنم تشضمأا رششع
تاحاشسو تيمُملا قيقحتلا
مث نمو ةيروشصلا مكاحملا

يف نومادلا نجشس نيزانز
ادب اهلاقتعإ’ ةيلاتلا ةنشسلا
روكذملا نجشسلا ةرادإا نأا
لكا˘ششم˘لا لا˘ع˘ت˘فإا د˘م˘ع˘ت˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘شسلا ي˘˘فو ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
ةر˘˘ماؤو˘˘م نأاو اد˘˘˘ب تق˘˘˘ح˘˘˘ل
دق ًايدشسجو ًا˘ي˘شسف˘ن ا˘ه˘ل˘ت˘ق
ةرادإا ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن˘˘ف تر˘˘م˘˘ت˘˘خإا
لز˘ع˘لا ن˘˘يزا˘˘نز˘˘ل ن˘˘ج˘˘شسلا
نيعبشسو ثلثل يدارفنإ’ا
تاقيفر نم طغشضبو ًاموي
ةر˘ت˘ف˘ل ا˘ه˘˘ت˘˘جر˘˘خأا ا˘˘هد˘˘ي˘˘ق
ا˘ه˘تدا˘عأا م˘ث ن˘مو ةر˘˘ي˘˘شصق
نيع˘برأاو د˘حاو ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘لإا
ا˘هز˘ج˘ت˘ح˘ت لاز˘ت ’و ًا˘˘مو˘˘ي
.اهيف
لتقلا تاعوم˘ج˘م فر˘ُع˘َكَو
نيمرجم˘لا ةا˘ت˘ُعو م˘ظ˘ن˘ُم˘لا

لل˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘˘لود تفر˘˘˘شصت
تامو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ك تب˘ج˘ح˘ف
ة˘ي˘ح˘شصلا ىود˘ف ة˘لا˘ح ن˘ع
يف اهيشضمُتشس يتلا ةدُملاو
تارربمو يدارفنإ’ا لزعلا

تد˘˘˘˘جو نإا لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
تاثاغتشسإا دجُت مل , ًلشصأا
تا˘˘˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘˘˘شص ’و ل˘˘˘˘˘˘˘هأ’ا
ع˘م ح˘ل˘ف˘ُي م˘لو تار˘˘ي˘˘شسأ’ا
يذ˘لا يوا˘ي˘فا˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نو˘˘ج˘˘شسلا تارادإا م˘˘˘كح˘˘˘ي

ي˘ح˘شص ’و ي˘قو˘ق˘ح بل˘˘ط
بو˘˘شص ه˘˘ت˘˘م˘˘ير˘˘ج ل˘˘شصاو
ةدا˘˘م˘˘ح ىود˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شصت
تاوطخب ًا˘يد˘شسجو ًا˘ي˘شسف˘ن
كف˘شس دا˘ت˘عإا يذ˘لا ل˘تا˘ق˘˘لا
ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي م˘˘˘لو مد˘˘˘لا
نأا ل˘ب˘ق شضف˘ت˘ن˘ت دا˘˘شسجأ’ا
لئادج˘لا ن˘م ةر˘ع˘شش كر˘ح˘ُي
تا˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘لا تح˘˘ت ة’د˘˘ُم˘˘لا
.ةريغشصلا

.يسسويجلا ءاعد / ةررحملا ةريسسألا :ملقب
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اهل ةعباتلا لظلا قطانم ةدئافل

ةيدلبب طحت ةينماشضت ةيبط ةلفاق
لجيجب يشسيوشس نقاريإا

ة˘ي˘ب˘˘ط ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق تط˘˘ح
اهب ترداب ة˘ي˘ن˘ما˘شضت

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ناكشس ةدئا˘ف˘ل ل˘ج˘ي˘ج
ةعباتلا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ن˘˘˘قار˘˘˘يإا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
ىلع ةعقاولا يشسيوشس
بونج م˘ل˘ك06 د˘ع˘ب

ميدقت˘ل ة˘ي’و˘لا بر˘غ
ةدئافل ةيحشص تامدخ
.قطانملا هذه ناكشس
ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘˘شس تح˘˘˘˘شضوأا
هذ˘ه ة˘شسي˘˘ئر ،ةر˘˘عو˘˘ب
هذ˘ه نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا
ع˘˘˘م ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘ل
ي˘˘ئ’و˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
،شصاو˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأل˘˘ل
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘˘ت

ةدئافل ةيحشص تامدخ
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م نا˘كشس
ن˘˘˘قار˘˘˘يإا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
دجو˘ت ي˘ت˘لا ي˘شسيو˘شس
ي˘تا˘ششم˘لا د˘يد˘ع ا˘ه˘˘ب
جاتحي يتلاو ةدي˘ع˘ب˘لا
يف ءابطأا ىلإا اهونطاق
،تاشصاشصتخ’ا فلت˘خ˘م
ةلفا˘ق˘لا نأا˘ب تفا˘شضأاو
اذه يف تءاج ةيبطلا
تاذ˘˘˘لا˘˘˘ب تي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا
ناكشسلا ةجاحل رظنلاب
تاشصوحفلا فلتخ˘م˘ل

ةشصشصخ˘ت˘م˘لا ة˘شصا˘خ
مدعلو ةهج نم اهنم
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك ةرد˘˘˘˘ق
لقنتلا ىلع ىشضرملا
ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘ل
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م يواد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘˘˘ع ل˘˘˘شضف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘ث
ي˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘شس’ا
ءار˘ج دل˘ب˘لا ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت
‐ديفوك ةحئاج راششتنا

91.
هذ˘˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘فأاو
ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت˘˘شس ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا

ىلإا ةلثا˘م˘م تاردا˘ب˘م

ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نأاو ة˘شصا˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا
ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
اود˘˘بأا ن˘˘ي˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
مهدادعتشسا
˘˘مو˘˘ي» شصي˘˘˘شصخ˘˘˘ت˘˘˘ل
م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل «ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةدئافل ةيحشص تامدخ
.قطانملا هذه ناكشس

قيفر دكأا  هتهج نم
شسي˘˘˘˘˘ئر ششو˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘ب
ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا ة˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
نأاب ،لجيجب شصاوخلا

تلح يتلا ةلفاقلا هذه
نقاريإا ةقطنم يلاعأاب
ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا ي˘˘شسيو˘˘شس
ءا˘ب˘طأ’ا د˘يد˘˘ع م˘˘شضت
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصخأ’ا

فلتخم
ى˘ل˘ع تا˘شصا˘شصت˘خ’ا

نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا بط رار˘˘˘غ
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘حار˘˘˘ج˘˘˘لاو
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا شضار˘˘مأ’او
˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘حار˘˘˘جو
بطو ل˘˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لاو
،نا˘˘ن˘˘شسأ’او لا˘˘ف˘˘طأ’ا

ةردابم˘لا نأا˘ب فا˘شضأاو
مادعن’ رظ˘ن˘لا˘ب ي˘تأا˘ت
هذهب شصاوخلا ءابطأ’ا
ن˘ع ل˘شضف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

نا˘˘˘˘˘˘كشسلا ة˘˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘˘ح
ءار˘˘جإ’ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘شصت˘خ˘م تا˘شصو˘ح˘ف
م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب ا˘ح˘شضو˘م
عيزو˘ت ة˘ل˘فا˘ق˘لا لل˘خ
ةيودأ’ا نم ةعو˘م˘ج˘م
ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل

ا˘ه˘مد˘ق˘˘ت ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ك
لقتنتشس يتلا ةل˘فا˘ق˘لا
«ةلبقملا مايأ’ا للخ»
.ىرخأا قطانم ىلإا

نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت
تق’ ةيبط˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا
نم اريبك ا˘نا˘شسح˘ت˘شسا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘كشس ل˘˘ب˘˘ق
م˘ها˘شضر اود˘بأا ن˘يذ˘˘لا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع
ةي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لاو
.اهميدقت مت يتلا

ع.ميهاربا

رورملا ةكرحل اهتلقرع ببسسب
ةديلبلا عراوششب سسيراتملا ةلازإل ةلمح

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا تر˘˘˘ششا˘˘˘ب
يمومعلا نمألل ةيئ’ولا
يف ةلثمم ةديلبلا ةي’وب
نار˘م˘ع˘لا ة˘طر˘شش ة˘˘قر˘˘ف
ةلمحب ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو
ة˘˘لازإاو ع˘˘فر˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘شساو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب شسيرا˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةديلبلا عراوشش
راطإا يف جردنت ةيلمعلا
يتلا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ةماعلا ةيريدملا اهتقلطأا
يتلاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأل˘ل
41 خيرات ذنم تقلطنا
0202 ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘شسيد
حلاشصم عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ر˘ي˘خ˘شست م˘ت ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
عفر تا˘ن˘حا˘ششو تا˘ي˘لآا

عفر˘ل ة˘ع˘شسو˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع

شسيرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لازإاو
زجاوحلاو تا˘قّو˘ع˘م˘لاو
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘عو˘شضو˘م˘˘لا

ىوتشسم ىلع ةيئاوششع
ءايحأاو عراوشش فلتخم
شسيراتملا هذه ،ةدي˘ل˘ب˘لا
ىلع ارطخ لكششت يتلا

و قير˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم
رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ل˘قر˘ع˘ت
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘˘شضو بب˘˘شسب
فاو˘˘˘˘حو ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصرأ’ا
اهلامعتشسا وأا تاقرطلا
،لخادم˘لا شضع˘ب ق˘ل˘غ˘ل
ايدعت ربتعي يذلا رمأ’ا

ع˘شضي نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ه˘ب˘˘حا˘˘شص
.ةينوناقلا ةلئاشسملا

بوبق داعسس

لبقملا رهسشلا لوألا طخلا مÓتسسا

مناغتشسم ياومارتل لوألا طخلا ىلع ةينقتلا براجتلا قلطنا
ىفطسصم لقنلل يئلولا ريدملا نم ملع امبسسح ،مناغتسسم ةنيدم ياومارتل لوألا طخلا ىلع ةينقتلا براجتلا تقلطنا

ةيديدحلا ةكسسلا ةطحمو ةيليوج5 يحب ةنايسصلا زكرم نيب طبارلا طخلل ىلوألا ةينقتلا ةبرجتلا تيرجأاو ،رافلب ةداق
اهمÓتسسا مت يتلا ةبرعلا رطق ةيلمعلا هذه لÓخ ىرجو ،رافلب حسضوأا امك  ملك2ر2 لوط ىلع مناغتسسم ةنيدم طسسوب

.اهيلع ريسسلا تاقيعم لك ةلازإاو ةيديدحلا ةكسسلا طخ بيرجتل لوألا طخلا راسسم لوط ىلع يسضاملا ءاعبرألا

ملتشسا نأا ردشصملا شسفن زربأا
ر˘ه˘ششلا نو˘˘كي˘˘شس ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه
رطششلا ملتشسا هي˘ل˘يو ل˘ب˘ق˘م˘لا
يذلا ي˘نا˘ث˘لا ط˘خ˘لا ن˘م لوأ’ا
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘شسو ط˘˘˘˘بر˘˘˘˘ب
ملك7 ةفاشسم ىلع ردنملشصب
دا˘ت˘ع˘لا مل˘ت˘شسا ع˘م يزاو˘ت˘لا˘˘ب
تر˘خأا˘ت ي˘ت˘لا تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
شسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت بب˘˘˘شسب

لقنلا ىلع (91 ديفوك) انوروك
،يو˘˘ج˘˘لاو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

لوؤوشسملا تاذ˘ل ا˘ق˘فو م˘ت˘ي˘شسو
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت
اداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا نو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
عورششملل يئا˘ه˘ن˘لا مل˘ت˘شسل˘ل
لل˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا ي˘˘ف قل˘˘ط˘˘ن’او
يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘شساد˘˘˘شسلا لل˘˘˘خ نو˘˘˘كي˘˘˘شس
،ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م لوأ’ا

ة˘˘ي’و˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘شضوأاو
يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا لل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا نأا
م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘ن˘يد˘م ياو˘˘مار˘˘ت˘˘ل
ل˘غ˘شش بشصن˘م005 ر˘فو˘ي˘شس
بشصنم07 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م د˘يد˘ج
ن˘˘˘ي˘˘˘شسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب شصا˘˘˘˘خ

ةمظنأ’ا لاجم يف نيشصتخملا
،ةي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

نأا ح˘لا˘شصم˘˘لا شسف˘˘ن تفا˘˘شضاو
ةيحلوب ىشسيع مناغتشسم يلاو
ءا˘ط˘عإا˘˘ب تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأا
ي˘ل˘ح˘م˘لا با˘ب˘˘ششل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا

يتلا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع لل˘خ

’إا ةلبقملا رهششأ’ا يف ىرجتشس
ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
نيلجشسملا ني˘ب تا˘شصشصخ˘ت˘لا

يئ’و˘لا عر˘ف˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
.ليغششتلل ةينطولا ةلاكولل
ل˘ي˘˘غ˘˘ششت ة˘˘كر˘˘شش مو˘˘ق˘˘ت˘˘شسو
نيوكتلاب «مارتيشس» ياومارت

ت’ا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لاو
كي˘نا˘كي˘م˘لاو كي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لاو ي˘˘لآ’ا مل˘˘عإ’او
رفوت د˘ع˘ب ن˘مأ’او ة˘نا˘ي˘شصلاو
قدا˘شصم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ف˘˘ل˘˘غأ’ا

ةنشسل ةيلاملا نوناق يف اهيلع
.نايبلا بشسح ،1202

صس.نيريسس

لÓهلا نم ةردابمب
يرئازجلا رمحألا

ةدئافل ةينماشضت ةيبط ةلفاق
يزيلاب لظلا قطانم ناكشس
ةينماشضت ةيبط ةلفاق ميظنت مت
قطانم ةنكاشس ةدئافل ةهجوم
ةردابمب يزيليإا ةي’وب لظلا

،يرئازجلا رمحأ’ا للهلا نم
،نيمظنملا ىدل ملع ام بشسح
يتلا ةلفاقلا هذه فدهتو
قطانملا نم اددع بوجت
ىلع ةي’ولا بونج ةيئانلا

،ليدفأاو نونشضفو رهرهأا رارغ
ةيحشص تامدخ ميدقت ىلإا
ةنكاشسو لحرلا ودبلا ةدئافل
ءارجإا لمششتو قطانملا كلت
ةماع ةيبط تاشصوحف
شضارمأا يف ةشصشصختمو
اهريغو نانشسأ’ا بطو نويعلا
لافطأ’ا تائف ىدل اميشس
شضارمأ’ا يوذو نشسلا رابكو
ريخشست للخ نم ،ةنمزملا

ةزهجم ةلقنتم ةيبط ةدايع
يبط قيرف اهيلع فرششي
اقفو ، نيشضرممو شصشصختم
بتكملا وشضع هب حرشص  امل
رمحأ’ا للهلل يئ’ولا
 .لشصيفم ريخلب يرئازجلا

ةردابملا هذه لمششت امك
تادعاشسم عيزوت ةينماشضتلا

و ةيئاذغ داوم نم ةعونتم
عم ، ةيوتشش شسبلمو ةششرفأا
ةيشسيشسحت تاءاقل طيششنت

ةياقولا بناوج فلتخم لوح
ةشصاخ ،ةيحشصلا ةملشسلاو
يششفت رارمتشسا لظ يف
املثم ،انوروك ةحئاج
.هيلإا ريششأا

ب.ناÁا

ةيمومعلا ةمدخلا نع Óسصفم اريرقت صضرعي يئلولا يبعسشلا صسلجملا
راردأا يف ةيمنتلا جمارب ديشسجت ىدم ىلع علطلل تاشسلج دقع

ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘شضح˘˘ي
دقعل مايأ’ا هذه راردأا يئ’ولا
ة˘ن˘شسل ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ع˘بار˘لا ه˘˘ترود
م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو ،اد˘˘غ0202
ريرقت ىلإا اهللخ نم قرطتلا

،ةيمومعلا ةمدخلا لوح لشصفم
لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘ح شضور˘˘˘˘˘˘عو
ةيبرتلا تاعا˘ط˘ق˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو
.ينهملا نيوكتلاو
شسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘يأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م عر˘˘˘شش
راردأا ةي’ول يئ’ولا يبعششلا

ةمئادلا ةعشستلا هناجل للخ نم
عيراششم لوح تاشسلج دقع يف
لظلا قطانم جمانربو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
نيريد˘م˘لا ا˘ه˘لل˘خ ف˘ي˘شضت˘شسي
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسمو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘لا
ةعباتلا حلاشصملاو تاشسشسؤوملا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘هر˘˘شضح˘˘يو ا˘˘˘ه˘˘˘ل
باون و شسلجملا بتكم ءاشضعأا
ءا˘˘˘شضعأاو ءا˘˘˘˘شسؤور ،شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
،شسلجملا نم ءاشضعأاو ناجللا
ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘ب
تاططخ˘مو ع˘يرا˘ششم د˘ي˘شسج˘ت
ةي˘عا˘ط˘ق˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ي˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘لاو
قود˘˘ن˘˘شصو ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ن˘ي˘با˘م ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لاو نا˘˘م˘˘شضلا
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
،عيراششملا شضعب زاجنا هجاوت
هذه شسلجملا ءاشضعأا منتغي و
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل تا˘˘شسل˘˘ج˘˘˘لا
تا˘˘ب˘˘شست˘˘كم˘˘لاو تاز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا

حر˘ط˘يو ل˘ي˘قار˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا

يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘جو
ةشصاخ شسلج˘م˘لا تل˘شسار ي˘ت˘لا

للخ متو ءايحأ’ا تايعمج اهنم

،لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا
،ن˘˘كشسلا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق ير˘˘˘يد˘˘˘م
ءانبلا ،ةيمومعلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
،ةقاطلا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

متي نأا ىلع ،ةحشصلاو ةحلفلاو
ير˘˘˘يد˘˘˘م ي˘˘˘قا˘˘˘ب لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا
مايأ’ا للخ ىرخأ’ا تاعاطقلا
هذ˘˘ه جو˘˘˘ت˘˘˘ت نأاو ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ع˘فر˘ت تا˘حار˘ت˘˘قاو
ن˘م دد˘ع ع˘فر˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
،تارازولا شضعبل تاشسامتل’ا

ءا˘˘˘˘˘˘شضعأا شضع˘˘˘˘˘˘ب بشسح˘˘˘˘˘˘˘بو
تا˘شسل˘ج˘لا هذ˘ه نا˘ف شسل˘ج˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا عل˘˘طل˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف
ةز˘ج˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةشصاخ ؛ةجمربم˘لا ع˘يرا˘ششم˘لاو
اهنأا امك ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ت’اغششنا ةفاك حرطل ةشصرف
تدرو ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘ن˘طاو˘م
اهل لولحلا حارت˘قاو شسل˘ج˘م˘ل˘ل
ايناديم تايريدملا ةقفارم ةيغب
ة˘لو˘خ˘م˘لا تا˘ي˘˘حل˘˘شصلا ق˘˘فو
ةعبارلا ةرودلا نمازتتو ،انوناق
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ع˘˘م
رهششأا ةينامث ذنم دلبلا اهششيعت
عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ر˘˘˘خأا جر˘˘˘خو اذ˘˘˘ه .
تاعامتج’ا تاعاق ه˘ت˘ن˘شضت˘حا

نم ءاشضعأاو شسيئرلل باون مشض
ةحلفلا ةنجلو شسلجملا بتكم
ة˘˘حل˘˘ف˘˘لا ةر˘˘˘يد˘˘˘م رو˘˘˘شضح˘˘˘ب
بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ير˘˘يد˘˘مو
راردأا ةي’و˘ل ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
ةيمنتلاو ةحلفلا كنب ةلاكوو
ينطولا ناويدلا ريدمو ةيفيرلا
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا ي˘˘شضارأل˘˘ل
ا˘ه˘مد˘˘ق شضور˘˘ع˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا

ششاقن حتفو شسل˘ج˘م˘لا فو˘ي˘شض
يتلا ل˘كا˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ح
ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصت˘˘˘شسم˘˘˘لا ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
ت’اجم ةفا˘ك ي˘ف ن˘ي˘حل˘ف˘لاو
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا جر˘˘˘خو
راقعلا فل˘م لو˘ح تا˘ي˘شصو˘ت˘لا
ىلع عيمجلا حلأا ثيح ،يحلفلا

راقعلا ةيعشضو ةيوشست ةرورشض
م˘˘ي˘˘شسار˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ب اذ˘˘˘هو
ةقلعتملا ةيرازولا تارر˘ق˘م˘لاو
ي˘ف ة˘يرود تاءا˘ق˘ل ءار˘˘جإاو ه˘˘ب
˘˘˘˘˘مل˘˘˘˘˘عإاو حر˘˘˘˘˘˘ششل ة˘˘˘˘˘˘عاذإ’ا
تارارقلاب نيينعملا نينطاوملا
ة˘ي˘شصو˘ت˘لا تم˘˘تو ،ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ز˘كار˘م زا˘ج˘نإا ي˘ف ع˘ير˘˘شست˘˘لا˘˘ب
ىوتشسم ىلع بوبحلا نيزختل
و ف˘لوأا ة˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا با˘˘ط˘˘قأ’ا

،ترقوأاو ليغونفو ةتنك ةيواز
كرا˘ششي ة˘ي˘شسارد ما˘يأا م˘ي˘ظ˘ن˘تو
عاطقلا يف نيلماعتملا لك اهيف
ع˘م ة˘ح˘شضاو ة˘شسا˘˘ي˘˘شس م˘˘شسر˘˘ل
ة˘ي˘ئ’و ق˘ير˘ط ة˘˘طرا˘˘خ ع˘˘شضو
عيجششت0202/4202 ةيشسامخ
ناد˘ي˘م لو˘خد˘ل ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘˘لا
ةيليوحتلا ةيئاذغلا تا˘عا˘ن˘شصلا

لقن ةريعشست ةيشضق حرط متو
اهريغو ريعششلاك ةيفلعلا داوملا
جاب جربك ةديعبلا قطانملا ىلإا
ة˘فر˘غ˘لا نأا˘ب ا˘م˘˘ل˘˘ع را˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
رثكأاب تمهاشس اهدحول ةيحلفلا

لقنل ميتنشس نو˘ي˘ل˘م002 ن˘م
ةفاشضإ’اب ،جربلل ريعششلا ةدام
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف عار˘˘˘شسإ’ا ى˘˘˘لإا
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘شضارأ’ا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
.ىرخأا تاحارتقا

نمحرلادبع يفاولب
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ديوزتلل ةحسضاو ةيجيتارتسسإا بايغ يف

هايملل ةرركتملا تاعاطقنلا
تليشسمشسيت يف ناكشسلا قرؤوت

ءايحأا بلغأا ناكشس وكششي
ة˘˘˘˘˘˘ي’و تا˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘بو
ن˘م ار˘خؤو˘م تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت
يف ةرركتملا تاعاطقن’ا
دازام وهو ،هايملا عيزوت
يف ةيمويلا مهتاناعم نم
ءاملا جيراهشص نع ثحبلا
ءانغتشسإ’ا نكمي ’ يتلا

ة˘جا˘˘ح˘˘لا دا˘˘يدزاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
يف اهلام˘ع˘ت˘شس’ ة˘شسا˘م˘لا

،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘ه
نا˘˘˘˘كشسلا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘˘ح
ن˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
د˘˘يد˘˘ششلا م˘˘هرا˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘شسا
’ ح˘ب˘شصأا يذ˘لا ع˘شضو˘ل˘˘ل
هذ˘˘˘˘˘ه بب˘˘˘˘˘شسب قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘نإ’ا

،ةنشسلا لوط ةرم˘ت˘شسم˘لاو
ةر˘ت˘ف˘لا نأا ي˘لإا ن˘ير˘ي˘˘ششم
اعدو اهتدح تداز ةريخأ’ا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘ع ل˘خد˘ت˘لا ة˘لوؤو˘شسم˘˘لا

لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ق˘˘ير˘˘ط
عشضولا اذه نم مهجارخإاو
رم˘ت˘شست ’ ى˘ت˘ح يرز˘م˘لا
. ةاناعملا

تنل˘عأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤوم
نأا تل˘˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘ت ةد˘˘˘حو
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا بب˘˘شس
بور˘ششلا ءا˘م˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
ة˘نا˘ي˘شصلا لا˘غ˘ششأا ه˘ب˘˘ب˘˘شس
ىوتشسم ىلع تناك يتلا
متي نأا ىلع ديوزتلا ةكبشش
دعب ةرششابم خشضلا ةداعإا
نود لاغششأ’ا نم ءاهتن’ا
ة˘ي˘ن˘مز˘لا ةد˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
عا˘ط˘ق˘ن’ا ل˘م˘ششو كلذ˘˘ل
ماجرل تايدلب ةرملا هذه
مشصاعملا يرتنعلا يديشس
د’وأا تليشسمشسيت يرامع

اذ˘˘˘كو نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا  ما˘˘˘شسب
هذه دعت ثيح ،يتشسيمخ
ديوزتلا فاقيإا ةيلمع عبار
ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ةدا˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب

ببشسب طقف عيباشسأا للخ
ا˘نا˘ي˘حأا ة˘نا˘ي˘شصلا لا˘˘غ˘˘ششأا

بب˘˘شسب ىر˘˘خأا ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأاو
يئابرهكلا رايتلا عا˘ط˘ق˘نا
يتلاو تاونقلا ررشضت وأا

ل˘ها˘ك ق˘˘هر˘˘ت ا˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ
ي˘ف ه˘ل˘ع˘ج˘تو  ن˘˘طو˘˘م˘˘لا

نع ةرمتشسم ثحب ةلحر
ل˘˘شصح ا˘˘م˘˘ك ءا˘˘م ةر˘˘ط˘˘ق
،ةيشضاملا ةفئاشصلا للخ
شضع˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش ن˘˘˘˘˘يأا
هايملا عا˘ط˘ق˘نا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

نود نيعوبشسأا نم رثكأ’
يف ريكفتلا وأا لولح داجيإا

ت’اح˘ل˘ل ل˘ئاد˘ب˘لا ع˘شضو
هفر˘ع˘ي ا˘م م˘غر ،ة˘ئرا˘ط˘لا
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
تاطحم نم ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘مو خ˘˘˘˘˘˘شضلا
ءانب ىلع لشضف ةيفشصتلا
رمأ’ا .ةي˘ئا˘م˘لا تا˘ناز˘خ˘لا
مدع ةلكششم حرطي يذلا
رييشست يف لثمأ’ا مكحتلا
مغر ةيئاملا دراوملا عاطق
ي˘ت˘لا ة˘م˘خ˘˘شضلا لاو˘˘مأ’ا

تف˘˘ل˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لاو تفر˘˘˘شص
، رييلم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ
ةيرئازجلا ةشسشسؤوم ىقبتل
ةيطغت نع ةزجاع هايملل
عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن’ا ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششم
ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ رر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
ترع ثيح ،ةريخأ’ا ةرتفلا
هذه بورششلا هايملا ةمزأا

ة˘˘ي’و˘˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘قاو
   .تليشسمشسيت

  ديمح .ز
ةيلولاب ةيمنتلا عفدل ةوطخ يف

تنششوميت Úعب زاغلاو ءابرهكلا يتكبششب قطانم ةدع طبر
ةقاط˘لا ة˘ير˘يد˘م تشصحأا
،تنششوم˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ل

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ع˘يرا˘ششم ةد˘˘ع
ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘ع ط˘˘˘بر˘˘˘ب
زا˘˘˘غ˘˘˘لاو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا˘˘˘ب
ىوتشسم ىلع ،يعيبطلا

ا˘˘هزر˘˘بأا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘˘ع
33‐ فا˘شص ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب
ةد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘كشسم
ثيح,يلع يديشس ةيرقب
زاجن’ا ةبشسن تغلب نيأا
75‐ ة˘ئ˘م˘لا˘ب59 ا˘˘ه˘˘ب
ةرباوجلا ةير˘ق˘ب ن˘كشسم
08 زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن’ا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسن
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ا˘˘ما ،ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
021‐ ةبارغلا ةشصاهلو
را˘ب˘ق˘لا ة˘ير˘˘ق˘˘ب ن˘˘كشسم
05‐ ةئملاب08 ةبشسنب
توارفات ةير˘ق˘ب ن˘كشسم
08‐ ةئملاب58 ةبشسنب
يداعق˘لا ة˘ير˘ق˘ب ن˘كشسم
.ةئملاب06 ةبشسنب
طبر˘لا شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ما
ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا زا˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘ف
لا˘غ˘˘ششا ا˘˘ه˘˘ب تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ك ي˘˘ه ط˘˘بر˘˘لا

نكشسم002‐ ةشصاهلو
50 ةبشسنب راغزا ةيرقب

داو ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ة˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نكشسم382 ‐ حابشصلا
04 ةبشسنب ةدياعلا راودب
نكشسم39‐ةئملاب
ناد˘ه˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘شس راود˘˘ب

ةيدلبو ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب01ب
324˘‐ ر˘˘ج˘˘حو˘˘ب ما˘˘م˘˘ح
شساروا ة˘ير˘˘ق˘˘ب ن˘˘كشسم
ا˘ه˘ب تغ˘ل˘ب ن˘يا ةد˘ئا˘م˘لا
‐ ةئم˘لا˘ب11 لا˘غ˘شش’ا

ةير˘ق˘ب ا˘ن˘كشسم0321
ن˘˘يا ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
لا˘غ˘شش’ا ا˘ه˘ب تق˘ل˘˘ط˘˘نا
ربمشسيد31 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
ةيدل˘ب ،يرا˘ج˘لا0202
943 ‐ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب ا˘˘ن˘˘كشسم
ةبشسن تغلب ثيح ملعلا
.ةئملاب42 لاغشش’ا
ةلغلا يشساح ةيدلبب اما
ةقاط˘لا ة˘ير˘يد˘م تشصحا

ةعزوم ا˘ن˘كشسم0301
‐ ةيلاتلا ريواودلا ىلع
ششودامح راود ‐ ةظيقلا
ى˘شسي˘˘ع ‐ ة˘˘ع˘˘يار˘˘ق˘˘لا ‐
ا˘ه˘ب تغ˘ل˘ب ن˘يا نا˘يزو˘˘ب
دح ىلا لاغشش’ا ةبشسن
.ةئملاب1 ن’ا

ةنوب Úسسح

ةميدقلا راثآلا ةعاق حتف اهزربأا

نارهوب0202 للخ ةزيمم ةيفاقث بشساكم قيقحت
بسساكم ةدع قيقحتب ،ءاسضقنلا ىلع فراسشي يذلا ،0202 لÓخ يرئازجلا برغلا ةمسصاعب يفاقثلا دهسشملا زيمت

يف ءادعسصلا نوسسفنتي ثارتلا يبحمو ينفلاو يفاقثلا لقحلا يف نيلعافلا تلعج امم ،«نيجسسكأا ةخفن» تلكسش ةيفاقث
.ملاعلا يف يسشفتملا دجتسسملا انوروك صسوريف ةحئاج هتسضرف يئانثتسسا يحسص فرظب مسستا ماع

،ة˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه ل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم ي˘˘فو
حتف ةيلحملا تاطلشسلا تداعأا
فحتملاب ةميدقلا راثأ’ا ةعاق
د˘م˘حأا» ي˘ن˘طو˘˘لا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

عم انمازت ،رياني رهشش ،«ةنابز
ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ءا˘˘˘ي˘˘˘˘حإا ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت
دعب كلذو ةديدجلا ةيغيزامأ’ا
اد˘شصو˘م ءا˘شضف˘لا اذ˘ه ل˘˘ظ نأا
م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ب˘˘ح˘˘مو راوز˘˘لا ما˘˘مأا
ببشسب ةنشس51 ةدمل فحاتملا
د˘قو ،ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا لا˘غ˘˘ششأا
دعت يتلا ةعاقلا هذه تبشستكا
ةديدج ةلح ،«افحتم» اهدحول
ا˘ق˘فو ا˘هد˘˘يد˘˘ج˘˘ت م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
لئاشسولابو ةيلودلا ري˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
ي˘ف كلذو ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا

بشسح ،ف˘˘شصنو ر˘˘ه˘˘شش فر˘˘ظ
ىلإا تتفل يتلا فحتملا ةريدم
مشضي يذلا ءاشضفلا اذه حتف نأا

،ةيرثأ’ا عطقلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ءاج ،ةميدقلا دوهعلا ىلإا دوعت
هذه ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ن˘م حا˘ح˘لإا˘ب
بلطل ةبا˘ج˘ت˘شساو ة˘شسشسؤو˘م˘لا
 .بناجأ’او نييلحملا راوزلا

جاردإا ىلإا ف˘ح˘ت˘م˘لا ى˘ع˘شسيو
ةعاقل نيترواجملا ني˘ت˘حا˘شسلا
را˘˘شسم ي˘˘ف ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا را˘˘ثأ’ا
،ءا˘˘˘شضف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل تارا˘˘˘يز˘˘˘لا

نم ةعومجم نامشضت امهنوك
اه˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ير˘ثأ’ا ع˘ط˘ق˘لا
ف˘ي˘شضت ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ير˘ثأا ة˘م˘ي˘˘ق
لعلو، ىرششب يحلاشص ةديشسلا
هذ˘˘ه ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح بشسكم م˘˘˘هأا
تق˘˘فاو ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ةكيلم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
ةي’ول اهترايز للخ ،ةدود نب
،ي˘شضا˘م˘لا و˘ي˘لو˘ي ي˘ف نار˘˘هو
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘˘عإا عور˘˘ششم ى˘˘ل˘˘ع
ةيلودلا ريياعملا قفو فحتملا
ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘ششلا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
ن˘˘يأا ،كي˘˘ششت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
م˘ت ه˘نأا ى˘لإا» ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ح ترا˘˘ششأا
نييعتل يلام غلبم شصيشصخت
يف قلطنلل تاشسارد بتكم
علطم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت
1202».
فحتملل حيتيشس ل˘ي˘هأا˘ت˘لا اذ˘ه
دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ف˘ح˘ت˘م ى˘لإا تا˘شصا˘˘شصت˘˘خ’ا

را˘ثآ’ا م˘ل˘ع» ي˘˘ف شصشصخ˘˘ت˘˘م
،«ةيعيبطلا مول˘ع˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا

ةعاقل ديدج هجو ءاطعإا اذكو
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘لا
،ا˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘ن˘˘ي˘˘شسلاو شضر˘˘ع˘˘لا
ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ن˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘شضف
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘حار˘ل˘ل تاءا˘˘شضف
،ةيفحتم ني˘كا˘كدو ا˘ير˘ت˘ي˘فا˘ك
ةبتكملا عاجرتشسا ةيناكما عم
ىنبم شسفن يف ةعقاولا ةيدلبلا

.هيلإا ريششأا امك
ي˘فا˘ق˘ث ثد˘ح م˘˘هأا نأا كشش’و
نيثحابلا نم ريثك بولق جلثأا

ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م˘لاو
راثآ’ا مل˘ع ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لاو
يداملا ثارت˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لاو
نا˘˘كشس بنا˘˘ج ى˘˘˘لا نار˘˘˘هو˘˘˘ب
نلعإا يف لثمت ،ةويطب ةقطنم
يرثأ’ا ملعملاب ةيرفح لوأا نع

،«شسينغم شسيتروب» ينامورلا
ةنيدم اياقب نع ةرابع وه يذلا

هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ي˘شسو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور
ابيرق قلطنتشس يتلا تاينقتلا
ينطولا ز˘كر˘م˘لا ن˘م نو˘ث˘حا˘ب
نئاكلا راثآ’ا ملع يف ثوحبلل
نأا ملعلا عم ةمشصاعلا رئازجلاب
فنشصملا يرثأ’ا عقوملا اذه
ينطولا ثارتلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘شض
نم دي˘ف˘ت˘شسي˘شس8691 ي˘˘˘˘ف
،ه˘ت˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م ج˘˘ي˘˘ي˘˘شست

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ه˘ت˘ح˘شضوأا ا˘م˘ب˘˘شسح
ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘ب
ىر˘ششب تفا˘˘شضأاو ،ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل

ى˘لإا ى˘ع˘شسن ن˘ح˘ن» ي˘ح˘˘لا˘˘شص
مل˘ع ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا كار˘ششإا
«ةنابز دمحأا» فحتملاب راثآ’ا

م˘ل˘ع ة˘ب˘˘ل˘˘طو ن˘˘ي˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘مو
.«راثآ’ا

شسي˘ئر لا˘ق دد˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةينامورلا راثآ’ا ةيامح ةيعمج
قل˘ط˘نا نأا ةو˘ي˘ط˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
شسيتروب» عقوم˘ب تا˘ب˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا

ةبشسنلا˘ب ا˘ثد˘ح نا˘ك «شسي˘ن˘غ˘م
ن˘يذ˘لا ةو˘ي˘ط˘˘ب ةد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كشسل

ربشصلا غرافب اهنورظتني اوناك
يذ˘لا ع˘قو˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ىلع هعون نم ديحولا ربتعي
دلبلل ةيبرغلا ةهجلا ىوتشسم
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م اد˘بأا د˘ف˘ت˘شسي م˘لو
هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘شست˘˘شسو ،تا˘˘ير˘˘ف˘˘˘ح
هذه فاششتكا ةداعإاب تايرفحلا
تل˘ظ ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘مور˘لا را˘˘ثآ’ا
ط˘ي˘ششن˘ت˘˘ب كلذو «ة˘˘ششم˘˘ه˘˘م»
ةدلبلا هذهب ةيفا˘ق˘ث˘لا ة˘كر˘ح˘لا
فاشضأا امك ،«ةيئايمك ورتبلا»
ىلإا ايعاد ،ةلهشسوب ياب ةبقع
ه˘˘˘ب شصا˘˘˘خ ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م ع˘˘˘شضو
ه˘ع˘ط˘ق زار˘بإاو ه˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
حا˘ي˘شسلاو راوز˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘˘لا

.راثآ’ا ملعب نيمتهملاو
ىنبم فينسصت

رخآا بسسكم ...حرسسملا
عبارلا نفلا ةاوه ةحرف تلمتكا
نع0202 ةنشس للخ نلعإاب
حر˘˘شسم˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ب ف˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شصت
» ةلولع رداقلا دبع» يوهجلا

ينطولا ثارتلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘شض

تاتوح˘ن˘م˘لا م˘ي˘مر˘تو يدا˘م˘لا
لكششت يتلا ةيانبلا ولعت يتلا

قفرملا اذه˘ل ة˘يرا˘م˘ع˘م زو˘مر
نر˘ق˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف د˘ي˘˘شش يذ˘˘لا
ما˘ع ه˘حا˘ت˘ت˘فا م˘تو ،ن˘ير˘ششع˘لا

ار˘بوأا» ى˘م˘شسم تح˘˘ت7091
.«نارهو
فينشصتلا فلم ا˘ي˘لا˘ح د˘جو˘يو
ةر˘يزو ن˘˘م رار˘˘ق˘˘ب ءا˘˘ج يذ˘˘لا
اهترايز للخ نونفلاو ةفاقثلا
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘ف نار˘˘˘˘هو˘˘˘˘ل
ديشسجتلا روط يف ةمرشصنملا

ذا ةرازولا تاذ ىوتشسم ىلع
يفاقثلا حرشصلا اذه نكميشس
رثكأا ةيامح نم ةدافتشس’ا نم
،ايناشسناو اينطو اثارت هرابتعاب
ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت ءار˘˘جإا نو˘˘˘كي˘˘˘شسو
ةيرثأا ةفحت دعي يذلا حرشسملا
ةشصاخ يبرعلا ملاعلا يف ةردان
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
هفينشصتل ةشصرف ة˘ي˘شسد˘ن˘ه˘لاو
راشسملا نمشض هجاردإاو ايملاع
نار˘هو˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘لا ‐ي˘حا˘ي˘شسلا

امبشسح حايشسل˘ل ة˘ل˘ب˘ق ه˘ل˘ع˘جو
نا˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن شسي˘˘ئر هر˘˘كذ
،نارهول يئامنيشسلا ويحرشسملا
ناكو، لشضافلب دمحم يديشس
يف شصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق را˘م˘ث˘ت˘شسا
ة˘مل˘ع» ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
يحرشسملا دهششملا يف «ةقراف
د˘˘حأا ردا˘˘ب ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع نار˘˘˘هو˘˘˘ب
ةقدنفلا عاطق يف نيرمثتشسملا
م˘شسا ل˘م˘ح˘˘ي حر˘˘شسم ءا˘˘ششنإا˘˘ب
.لشضافلب فيشضي » ةلمنلا»

 يسضارتفلا
يفاقثلا لعفلا عنسصي

ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
بب˘شسب ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘ششنأ’ا
دحلل ةمجانلا ةياقولا ريبادتلا

ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ن˘م
بجحي مل يملاعلا دجتشسملا
لعفلا قلأات امنإاو ةفاقثلا قيرب
د˘˘ي˘˘ع˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
تردا˘˘ب ثي˘˘ح ،ي˘˘˘شضار˘˘˘ت˘˘˘ف’ا
ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا شضع˘˘ب
لقحلا يف ة˘ل˘عا˘ف تا˘ي˘ع˘م˘جو
يذلا دو˘ي˘ق˘لا ر˘شسكب ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘شضر˘˘˘˘ف

ة˘مو˘م˘يد ى˘ل˘ع ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ناكو، نارهوب يفاقثلا طاششنلا
لاجملا يف نيلعافلا مادختشسا
ط˘ئا˘شسو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
˘˘مل˘˘عإ’ا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لا
لشصاوتلا عقاوم ربعو ةثيدحلا
كو˘ب˘شسيا˘ف˘˘لا˘˘ك ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ل˘ئا˘شسو˘لا ن˘ي˘ب ن˘م بو˘˘تو˘˘يو
مهتاجات˘نإا شضر˘ع˘ل ةد˘عا˘شسم˘لا

ءبع فيفخت يف ةمهاشسملاو
ى˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع دا˘ت˘عا يذ˘لا رو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
فحتم˘لا تا˘عا˘ق ى˘ل˘ع ددر˘ت˘لا

.امنيشسلاو حرشسملاو
فحتملا حتف راطإ’ا اذه يفو
ه˘˘˘ن˘˘˘ئاز˘˘˘خ » ة˘˘˘نا˘˘˘بز د˘˘˘م˘˘˘˘حأا»
شضرع ق˘ير˘ط ن˘ع رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
ميظنتو ةيفحتملا هتا˘عو˘م˘ج˘م
فلتخم ربع ةيحايشس تارايز
ميظنتو تنرتنأ’ا ربع هتاعاق
ةيشضارتفا ةيل˘ي˘كششت شضرا˘ع˘م
نيليكششت ن˘ي˘نا˘ن˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ب
يوهجلا حرشسملا ج˘مر˘ب ا˘م˘ي˘ف
» ةلولع رداقلا دبع» نارهول

شضورع » بوتوي» هتانق ربع
ءا˘مد˘ق ن˘ي˘حر˘شسم˘ل لا˘م˘˘عأل˘˘ل

ةلولع رداقلا دبع رارغ ىلع
فيرعتل˘ل ي˘طو˘ج˘ح مل˘عو˘بو
.ديدجلا ليجلل اهب
نم لك تم˘ها˘شس ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
«لمآ’ا » ةيفاقثلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘قر˘فو» ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘ت˘م˘لا ي˘حو»و
نانفلا ةباقن اذكو «شسيلاوك»
ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلاو ي˘˘حر˘˘شسم˘˘˘لا
ءار˘ثإا ي˘˘ف م˘˘هر˘˘ي˘˘غو نار˘˘هو˘˘ل
لل˘خ ن˘م ي˘فا˘ق˘ث˘لا د˘ه˘ششم˘˘لا
ثارتلا لوح شضراع˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
تاقباشسمو ةيحرشسم شضورعو
يف ةيشضارت˘فا ة˘ي˘بدأاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث
تنمازت يتلا تابشسانملا ىتشش
.ءابولا اذه رارمتشسا عم
ةيفاقث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ترا˘ت˘خاو
» ما˘كأا» ة˘ير˘شصع˘˘لا نو˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل

نينانفلا عم ن˘ما˘شضت˘لا ق˘ير˘ط
ةيلام تادعاشسم تمدق ثيح
نيجتحملا نينان˘ف˘لا ن˘م دد˘ع˘ل
هذ˘˘ه لل˘˘خ اورر˘˘شضت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
افرظ ن˘كت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

.ارباع ايحشص

 ث.ق

mahali@essalamonline.com
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يلاواطسسا ةيدلب
31/0202 :مقرلا

ةنجل صسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو
يلاواطسسا «ةداد نب يحب70 مقر ينكسسلا عمجملا»

91 :مقر ةميلعتلا ىسضتقمب ،تايعمجلاب قلعتملا21/10/2102 يف خرؤوملا21/60 :مقر نوناقلا ىسضتقمب
ىسضتقمبو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع ةرداسصلا0202 يام90 يف ةخرؤوملا

ةيعمجلا رسضحم ىلع اءانبو ،0202 يام11 يف ةخرؤوملا034 مقر (ناويدلا) رئازجلا ةيلو يلاو ةلسسارم
81 :يف خرؤوملا81/0202 :مقر مÓتسسلا لسصو ىلع اءانبو ،0202 ربوتكأا11 :يف خرؤوملا ةيسسيسسأاتلا ةماعلا
فلم مÓتسسا نمسضتملا يلاواطسسا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا صسلجملا صسيئر ديسسلا نع رداسصلا0202 ربوتكأا

يلاواطسسا «ةداد نب يحب70 مقر ينكسسلا عمجملا» ةنجلل يذيفنتلا بتكملا صسيسسأات
ينكسسلا عمجتلا ةنجل صسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو ميلسست مت22/21/0202 :مويلا

يلاواطسسا «ةداد نب يحب70 مقر ينكسسلا عمجملا» :ةامسسملا
يلاواطسسا ةيدلب22 مقر ةقسش23 ةرامع ةداد نب نكسسم278 يح :ـب اهرقم نئاكلا

يماسس سسوسسع :ةيعمجلا سسيئر
«55.25.76.16.50» :فتاهلا مقر

:ةيعمجلا فادهأا
مهتلاغسشناو مهتوسص لاسصيا ىلع رهسسلاو ةيمسسرلا تاطلسسلاو تائيهلا ىدل عمتجملا ناكسس ليثمت ‐
ظافحلا ىلع رهسسلاو ناكسسلل يئيبلا طيحملا ةيقرتو نمألا قيقحتو ةسشيعملا ءاوجا نيسسحت ىلع لمعلا ‐

.مهيلع
.هتاكلتممو عمجملا ةيقرت ىلع رهسسلا ‐
.عمجملا ءانبأل ةيهيفرتو ةيسضاير تاطاسشن ميظنت ‐
.هتيقرت ىلع لمعلاو ناكسسلا نيب يعامتجلا ماجسسنلا ىلع ظافحلا ‐
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زينيميخو سسكيليف ةدوع
ديردم وكيتلتأا ةمئاقب زربألا
3 دعب تابيردتلا ىلإا ديردم وكيتلتأا داع
ىلع (2‐0) زوفلا بقع ةيبلشس ةحار مايأا

نم لك يفاعت تدهششو ،داديشسوشس لاير
،ثينيميخ ايرام هيشسوخو شسكيليف واوج
شضو˘خ˘يو ،ة˘با˘شصإل˘ل نار˘˘ي˘˘ك با˘˘ي˘˘غو
نم ةلبقملا ةلوجلا يف شسوكنلبيخورلا
ءاعبرأ’ا ،يفات˘ي˘خ ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘م ا˘غ˘ي˘ل˘لا
،ونات˘ي˘لو˘بور˘ت˘م اد˘ناو بع˘ل˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا

005 م˘قر ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه نو˘كت˘شسو
،يتلتأ’ا ينويميشس وجييد اهيف دوقي يتلا

ءاقل نع باغ يذلا ،شسكليف واوج داعو
ا˘يرا˘م ه˘ي˘˘شسو˘˘خو ،داد˘˘ي˘˘ي˘˘شسو˘˘شس لا˘˘ير
ةيلشضع ةباشصإا هتدع˘بأا يذ˘لا ثي˘ن˘ي˘م˘ي˘خ
،بعلملا نع يراجلا رهششلا علطم ذنم
حبشصأاو ،تابيردتلا ىلإا ،نريابلا ءاقل ذنم
ةه˘جاو˘م˘ل از˘ها˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا

برتقا يذلا زينيميخ كلذكو ،يفاتيخ
يذلاو ،يشسيئرلا ليكششتلل ةدوعلا نم
لبق نم فو˘قو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘ب˘ير˘ت ه˘ن˘م جر˘خ
اهيف امب ،ةارابم41ـل يزيلجنإ’ا داحت’ا

.ينابشسإ’ا هقيرف عم
سضيوعت سضفري ناديز

يفناج يف لايرلا بوهوم
فقوم نع ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك
ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف نم ديردم لاير
وغيردور يليزاربلا ةباشصإا دعب ،ةلبقملا

ةيوق ةباشصإ’ وغيردور شضرعتو ،شسوغ
ملو ،اغيللاب ةريخأ’ا ةطانرغ ةارابم للخ
تد˘كأا ثي˘ح ،ةارا˘ب˘م˘لا لا˘م˘كإا ع˘ط˘ت˘شسي
3 ىلإا لشصيشس هبايغ نأا ريراقتلا شضعب
ا˘˘شسن˘˘ي˘˘ف˘˘يد» ع˘˘قو˘˘م بشسح˘˘بو ،ر˘˘ه˘˘˘ششأا
شضفر ثي˘˘ح ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا «لار˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘˘شس
ينفلا ريدملا ،ناديز نيدلا نيز يشسنرفلا
بع’ يأا عم دقاعتلا ةركف ،ديردم لايرل

،ةلبقملا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف للخ
ريرقتلا دكأاو ،وغيردور ةباشصإا شضيوعتل
ةعومجملا عم لمعلا لشضفي ناديز نأا
ن˘م اًدد˘ع كل˘م˘ي ه˘نأا ى˘لإا اًر˘ي˘ششم ،ا˘ه˘˘تاذ
،وغيردور شضيوعت اهنكمي يتلا قاروأ’ا

ةديدج تاقفشصل ةجاح يف شسيل يلاتلابو
لاير نأا ركذلاب ريدج ،مشسوملا ةياهن ىتح
فيشصلا يف تاقفشص يأا مربي مل ديردم
ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘مزأ’ا بب˘شسب ،ي˘شضا˘˘م˘˘لا
.انوروك شسوريف اهثدحأا يتلا ىربكلا

سسوتنفوج بارتقا ةقيقح
وليشسرام مشض نم

ةقيقح يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م شسو˘ت˘ن˘فو˘ي بار˘˘ت˘˘قا
،ديردم لاير ريهظ ،وليشسرام يليزاربلا
ت’اقتن’ا ةرتف للخ ،لبقملا رهششلا
،ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘˘ك ،ة˘˘يو˘˘ت˘˘ششلا

ليحرلل هقيرط يف وليشسرام نأا تمعز
نم جرخ امدعب ،ءاتششلا يف لايرلا نع
برد˘م ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز تا˘˘با˘˘شسح
ويششتلا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا

ة˘شصر˘ف يأا د˘جو˘ت ’ ه˘نإا˘ف «و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م
يف وليشسرام ع˘م شسو˘ت˘ن˘فو˘ج د˘قا˘ع˘ت˘ل
sنأا امك ،لب˘ق˘م˘لا يو˘ت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا هذه بوشص كرحت يأاب مقي مل يفويلا
ىلإا ،يلاطيإ’ا عقوملا راششأاو ،ةقفشصلا
،وتاكريملا يف هعشضو دمجي لايرلا نأا

يف بع’ يأا عم دقاعتي نل يلاتلابو
،رخآا جورخب حمشسي وأا ناث نوناك/رياني
لاير يف لظيشس وليشسرام نأا حشضوأاو
لحر نإاو ،مشسوملا ةياهن ىتح ديردم
ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس
ةر˘م˘لا تشسي˘ل هذ˘ه نأا ر˘كذ˘ي ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
وليشسرام اهللخ طبتري يتلا ىلوأ’ا
بب˘شسب ،شسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
يلاغتربلا مجنلاب هعمجت يتلا ةقادشصلا

.ودلانور ونايتشسيرك
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 دليفيسش ىلع ةبعسصلا زوفلا دعب

«نوترفيإا بيردتب ظوظحم انأا» :يتوليششنأا

بردم ،يتو˘ل˘ي˘ششنأا و˘لرا˘ك ىد˘بأا
ه˘ق˘ير˘ف ءادأا˘ب ه˘تدا˘ع˘شس ،نو˘تر˘ف˘يإا
ةشسارششلل راقتف’ا مغر يعافدلا
ىلإا مدقتلا دعب كلذو ،ةيموجهلا
ىلع (0‐1) هزوفب ،يناثلا زكرملا
ةلوجلا نمشض دت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش
دكأاو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف51ـلا
يف هتقوب عتمتشسي هنأا يتوليششنأا

غ˘˘ل˘˘بأا ثي˘˘ح ،كرا˘˘˘ب نو˘˘˘شسيدو˘˘˘ج
ةعاذإ’ا ةئيه ي˘لا˘ط˘يإ’ا برد˘م˘لا
م˘ل» (ي˘شس.ي˘ب.ي˘ب) ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا
د˘˘˘ن˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘كششب بع˘˘˘ل˘˘˘ن
ا˘ن˘ن˘كل ةر˘كلا ى˘ل˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘شس’ا
انكو عافدلا يف ةو˘ق˘لا˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘ح˘ت
طاقنلا» فاشضأاو ،«زيكرتب بعلن
ا˘ن˘يد˘ل .ا˘ن˘ل اد˘ج ة˘م˘˘ه˘˘م ثل˘˘ث˘˘لا

انيدل تناك هنأ’ ،ةيباجيإا رعاششم
ديدع˘لا با˘ي˘غ بب˘شسب تل˘كششم
قيرفلا اذ˘ه ن˘كل ،ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘م
.عئار رمأا اذهو ةيلاع احور كلمي
ء’ؤو˘ه بيرد˘ت˘ب ا˘ق˘ح د˘ي˘˘ع˘˘شس ا˘˘نأا
اقح ديعشس انأا» عباتو ،«نيبعللا

،بشسا˘ن˘م˘لا يدا˘ن˘لا تد˘جو ي˘نأ’
يف ميقأا .يلئاعو فيطل ٍدان وهو
لوقلا نكمي اذل ،ةليمج ةقطنم
ينإا (بشصنملا يف) دحاو ماع دعب
ى˘ق˘ب˘˘ي» ر˘˘م˘˘ت˘˘شساو ،«ظو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
اذ˘ه و˘ه ا˘م˘ك فد˘ه˘لاو حو˘م˘ط˘˘لا
لهؤوم زكرم للتحا وهو مشسوملا

يذلا ،نوترفيإا دقتفاو ،«ابوروأ’
يف ةرم رخآ’ يرودلا بقلب جوت
ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ،7891

شسم˘˘ي˘˘ج ل˘˘ث˘˘˘م «ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا»
،ن’آاو ي˘ن˘يد ا˘كو˘لو ز˘ي˘˘غ˘˘يردور
ا˘ب˘ب˘شس ىر˘ي ’ ي˘تو˘ل˘ي˘˘ششنأا ن˘˘كل
ةر˘ت˘ف لل˘خ ة˘ل˘ي˘كششت˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل
لا˘˘قو ،ة˘˘يو˘˘ت˘˘ششلا ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ء’ؤو˘˘ه ةدو˘˘ع ع˘˘م» ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘ششنأا
نأا انع˘شسو˘ب نو˘كي˘شس ،ن˘ي˘ب˘عل˘لا
نأا بجي ’و اديج امشسوم يشضقن
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘˘ن
بل˘ط ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف ،«ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

دلي˘ف˘ي˘شش برد˘م ،رد˘ل˘ياو شسير˘ك
تا˘ب˘ثإا ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي

يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا˘ب م˘˘ه˘˘تراد˘˘ج
ثي˘˘ح ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
بورهلا يف اركبم هلامآا تشصلقت
دل˘ي˘ف˘ي˘شش ل˘يذ˘ت˘يو ،طو˘ب˘ه˘لا ن˘م
نم طقف نيتطقن ديشصرب بيترتلا

نع طاقن01 قرافبو ،ةارابم51
يط يف حبشصي˘ل ،نا˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح ا˘˘م نا˘˘ي˘˘شسن˘˘لا
زكر˘م˘لا ل˘ت˘حا ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘شضا˘م˘لا
ة˘ط˘ح˘م˘ل رد˘ل˘ياو لا˘قو ،ع˘شسا˘˘ت˘˘لا
ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا (ترو˘ب˘شس ي˘ت.ي˘ب)
ة˘شصر˘ف˘لا ا˘ن˘ل تح˘˘ن˘˘شس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع»

لعفن مل ،انترادج راهظإاو مدقتلل
اذه انتشصق هذه» فاشضأاو ،«كلذ
ىوتشسملا راهظإا مد˘ع˘ب ،م˘شسو˘م˘لا
.يشضاملا مشسوملا هانرهظأا يذلا

لب عفادلاب قلعتي رمأا يأا دجوي ’
ع˘˘شضأا نأا ن˘˘كم˘˘ي ’ .ةءا˘˘˘ف˘˘˘كلا˘˘˘ب
نكمي ’و ،قيرفلا لخاد ةءافكلا
ردلياو عباتو ،«مهنم ’دب بعلأا نأا
انل ةبعشص ةرتف هذه ديكأات لكب»
يف .مدقلا ةرك قيرف يف اعيمج
بعلت نأا بجي ،زاتمملا يرودلا
.«ةجيتن يأا قيقحتل ةوقب

«سسلاب مامأا يدرط ىلع يوق لكششب اودر يئلمز»:ليف نوتشسأا مجن
نوتشسأا بردم ،ثيمشس نيد لفتحا
هيدان عم001 مقر هتارابمب ،ليف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع (0‐3) زو˘ف˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب

طاقن3 دشصحيل ،شس’اب لاتشسيرك
يرودلا يف «ةلهذم˘لا˘ب» ا˘ه˘ف˘شصو
مدقلا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

نارترب ةطشساوب فادهأ’ا تءاجو
،شسوا˘˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘ترو˘˘˘˘كو ،يروار˘˘˘˘ت
عزت˘ن˘ي˘ل ،يزا˘غ˘لا رو˘نأا ق˘لأا˘ت˘م˘لاو
در˘ط م˘غر ق˘ح˘ت˘شسم˘لا را˘˘شصت˘˘ن’ا
،ةحارتشس’ا ل˘ب˘ق شسغ˘ن˘ي˘م نور˘ي˘ت
،شسدا˘شسلا ز˘كر˘م˘ل˘ل ،ل˘ي˘ف مد˘ق˘˘تو
،ةلجؤوم ةدحاو ةارابم هل ىقبتيو
ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا عار˘شص د˘ع˘بو
قيرف عدبأا ،طوبهلا نم بورهلل
ن˘م اًد˘ي˘ف˘ت˘شسم ،ثي˘م˘شس برد˘م˘˘لا
ادبو زنكتاو يلوأا م˘جا˘ه˘م˘لا ق˘لأا˘ت
ي˘عا˘بر ة˘عرا˘ق˘م ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي ه˘˘نأا

لا˘˘قو ،ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإا ي˘˘˘ف ةراد˘˘˘شصلا
.ةلهذم طاقن ثلث هذه» :ثيمشس
هنإا نيطوششلا نيب نيبعلل تلق
عافدلا نيب نزاوتب بعلن نأا بجي
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا د˘˘ير˘˘ن ’ .مو˘˘ج˘˘ه˘˘لاو
،«انئازج ةقطنم ةفاح دنع فلخل
كلذ ان˘ل˘ع˘ف ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا» فا˘شضأاو
.زاتمم نزاوتب انبعلو ،عئار لكششب
هذ˘˘ه ي˘˘ف د˘˘ياز˘˘ت˘˘م ج˘˘شضن كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةرو˘ط˘خ تنا˘˘ك .ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
طو˘˘ششلا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا
عفادم شسغنيم شضرع˘تو ،«ي˘نا˘ث˘لا
لوشصحلا ببشسب ؛درطل˘ل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا

دشض أاطخ بقع يناثلا راذنإ’ا ىلع
كابتششا اهلبق نمو ،اهاز ديرفليو
شسغنيم بتكو ،بعللا شسفن عم
ي˘ف ءادأا ل˘شضفأا» :«ر˘ت˘يو˘ت» ى˘˘ل˘˘ع

.ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا لل˘خ م˘شسو˘˘م˘˘لا
.قد˘شصي ’ ل˘كششب ءل˘مز˘˘لا بع˘˘ل
بعشص قزأام ي˘ف م˘ه˘ت˘ع˘شضو د˘ق˘ل
،ةل˘ما˘ك كلذ ة˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘تأاو
بناج ىلإاو ،درلا اذه ىوقأا ام نكل
رهظ ،ةيموجهلا ليف نوتشسأا ةوق
شسراح˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا
لكششب زينيترام ونايليمإا قلأاتملا

ة˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن كا˘˘ب˘˘ششب جر˘˘خو ز˘˘ي˘˘م˘˘م
يف يلاوتلا ىلع ةعبارلا ةارابملل
ثيم˘شس دا˘ششأاو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا
ذقنأا امد˘ع˘ب ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م شسرا˘ح˘لا˘ب
ةقيقدلا يف اهاز نم ةريطخ ةشصرف
شسرا˘ح˘لا ق˘لأا˘ت ر˘م˘ت˘شساو .ى˘˘لوأ’ا
ن˘م ه˘مود˘ق ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
نود جرخو ،ربمتبشس يف لانشسرأا
اذه ةنماثلا ةرملل هكابشش زتهت نأا
.مشسوملا

 ابوروأا لاطبأا ةطبار نم جورخلا دعب

 «نليم رتنإا يف يل ةظحل بعشصأا هذه»:لاديف
وروترأا يليششتلا فششك
رتنإا ط˘شسو م˘ج˘ن ،لاد˘ي˘ف
رم ةظحل بعشصأا ،نليم
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ا˘˘ه˘˘ب
نأا اًد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
ىلع لمعي يروزتارينلا
شسأاكو يرود˘لا˘ب زو˘ف˘لا
،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا

ي˘˘˘˘˘ف لاد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘قو
ة˘˘كب˘˘ششل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘شصت
:«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ترو˘˘ب˘˘˘شس يا˘˘˘كشس»
لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘شصقإ’ا»
زوفلا ،ةظحل بعشصأا ناك ابوروأا
فا˘شضأاو ،«بع˘شص ه˘ن˘كل م˘ل˘ح ه˘ب
عور˘ششم د˘جو˘˘ي ر˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ه»

نيعئاج بابشش نم نوكتي ،ديدج
ءي˘ششب زو˘ف˘لا نود˘ير˘يو زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ىراشصق لذبن نأا انيلع نآ’ا ،ام
ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأا لاز˘˘ي ’ ه˘˘˘نأ’ ا˘˘˘ند˘˘˘ه˘˘˘ج
زو˘ف˘˘لا ن˘˘عو ،«نا˘˘م˘˘ه˘˘م نا˘˘فد˘˘ه

لا˘˘˘ق ،و˘˘˘ت˘˘˘˘يدو˘˘˘˘كشسلا˘˘˘˘ب
كن˘˘كم˘˘ي م˘˘ع˘˘ن» ورو˘˘ترأا
،وتيدوكشس’ا ةملك قطن
تز˘ف د˘ق˘ل ،ا˘ًف˘˘ئا˘˘خ تشسل
ت’وطب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا ي˘˘˘فو ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
لمعن نح˘ن ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإاو
كلذ د˘˘˘ع˘˘˘بو ،مو˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘ك
نيرداق انك اذإا ام ىرنشس
عدوو ،«ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

لا˘˘ط˘˘بأا يرود تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا
تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ن˘˘م ا˘˘بوروأا
’ امنيب ،هتعومجم ليزت امدعب
ةشسفانملا قابشس يف قيرفلا لازي

.ايلاطيإا شسأاكو وتيدوكشس’ا ىلع

ر .ق ^

يف انايحأا بغرأا» :يشسيم
«يتيوه نع فششكلا مدع

ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ف˘˘ششك
دحأا نع ،ةنولششرب مجن ،يشسيم
عم ةيمويلا ةايحلا يف هتاينمأا

لل˘خ ،ي˘شسي˘م لا˘قو ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ةا˘ن˘ق ع˘م راو˘˘ح ن˘˘م ف˘˘ط˘˘ت˘˘ق˘˘م
«atxeSaL» يننإا» :ةي˘نا˘ب˘شسإ’ا
تررم ام لك ببشسب ظوظحم
بغرأا تا˘˘قوأا كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كل ،ه˘˘ب

ن˘ع ف˘ششكلا مد˘ع ي˘ف ا˘ه˘لل˘˘خ
ي˘ف بغرأا» :فا˘شضأاو ،«ي˘ت˘يو˘ه
ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا˘˘ب عا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
امنيشسلا وأا عراششلا يف قوشستلا
نوكأا امدنع ةشصاخ ،معطملا وأا

نأا ررق˘م˘لا ن˘مو ،«ي˘لا˘ف˘طأا ع˘م
امك ةلماك يشسيم ةلباقم عاذت
ديدج رو˘ط˘ت ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي د˘ق ه˘نأا
ريراقتل اًق˘فو ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم نأا˘ششب

يشسيم دقع نأا ركذي ،ةيفحشص
فيشص يف يهتني ةنولششرب عم
يأا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ’و ،1202
نأاششب نيفرطلا نيب تاشضوافم
.ديدجتلا
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسي
يشسقافشصلا ه˘ف˘ي˘شض ة˘م˘شصا˘ع˘لا
م˘ه˘م د˘ج ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
زيغن بردملا لابششا هيف ثحبي

حيرم قرافب راشصتنا قيقحت نع
ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م بع˘ل˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي
ي˘ن˘ق˘ت˘لا كرد˘يو اذ˘ه ة˘ي˘ح˘يرأا˘˘ب
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘جا˘ح ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘˘لا

بشسكب حمشست ىرخأا ةشضافتن’
حور عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شساو ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
فدهلا ناو اميشس’ ةعومجملا
ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
لوعي نيا ةيق˘ير˘ف’ا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

ل˘ي˘شصح˘ت ى˘ل˘ع ي˘ع˘ي˘بر ءا˘ق˘فر
.ةيوئملا يف ةديج جئاتن

نوزهاج» :ميدروب
لمأانو راسصتنلا قيقحتل

رامثتسسلاو لÓغتسسا يف
 «صسفانملا ءاطخأا يف

بعللا عم ثيدح انل ناك دقو
هقيرف يعشس دكا يذلاو ميدروب

ع˘˘˘شضي يذ˘˘˘لا زو˘˘˘ف˘˘˘لا زار˘˘˘˘حإ’
نمو ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا

ا˘˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘˘ت طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘شض يأا نود
ةدو˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل را˘˘م˘˘غ شضو˘˘خ˘˘ل
: لا˘ق د˘قو ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘˘م˘˘ب
ىل˘ع ار˘خؤو˘م زو˘ف˘لا نا د˘ق˘ت˘عا»
انلعجيشس نازيلغ عيرشس باشسح
تايونعمب مويلا ةهجاوم لخدن

ل˘ي˘شصح˘ت شسا˘شسأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘لا˘˘ع
ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يرأا˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا
مهأ’ا قيقحتل ةزهاج ةعومجملا
شصرفلا يف رامث˘ت˘شس’ا ى˘ن˘م˘ت˘ن
ىلع اهديشسجتو انل حاتتشس يتلا

.عقاولا شضرا
ةبوعسص كردن» :نابلجوب
لÓغتسسا ىنمتنو ةارابملا

قيقحتل تاحاسسملا
«ةبيط ةجيتن

ي˘شسقا˘ف˘شصلا برد˘م د˘كا ا˘˘م˘˘ك
لولح ىلع ناب˘ل˘جو˘ب ي˘شسنو˘ت˘لا
نم ةمشصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ه˘ق˘ير˘ف
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت ثح˘˘ب ل˘˘جا
ةدو˘ع˘لا ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا

ةبوعشص اديج كردي هناو اميشس’
يت˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ما˘ما ةارا˘ب˘م˘لا
لو˘خد˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘ت˘شس
يف ةمكحمو ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
:لا˘ق ثي˘ح ة˘ه˘جاو˘م˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
ةيدولو˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م ل˘خد˘ن˘شس»
انل حمشست ةجيتن نع ثحبلا ةينب
ل˘شضفا ل˘˘كششب ةدو˘˘ع˘˘لا بع˘˘ل˘˘ب

لكششب ةيدولوملا انشسرد امومع
يف مهتتغابمل ى˘ع˘شسن˘شسو د˘ي˘ج
.«ناديملا

ةليكششت نع وباج نمؤوملا دبع بايغ مشسرت
مويلا ةارابم للخ ،رئازجلا ةيدولوم هقيرف
يشسنوتلا يشسقافشصلا هريظنب هعمجتشس يتلا
ةشسفانم نم يناثلا يديهمتلا رودلا راطإا يف
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
يمشصاعلا يدانلل يمشسرلا قيبطتلا فششكو
ايمشسر بيغيشس ةيدولوملا باعلا عناشص نأا

،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع نيب مويلا ةمق نع
د˘ع˘ب ،ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘شسقا˘˘ف˘˘شصلا ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘مو

ليبن ةبيتك تابيردت نع بايغلل هتلشصاوم
.ةهجاوملا هذهل اريشضحت زيغن
بعل˘لا با˘ي˘غ نإا˘˘ف رد˘˘شصم˘˘لا تاذ بشسحو
ةكعول هشضرعت رثإا تابيردتلا نع قباشسلا

ثيح ،نازيل˘ي˘غ ع˘ير˘شس ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ة˘ي˘ح˘شص
ام ،نيتزوللا يف داح باهتلا نم ريخأ’ا ىناع
تاباشسح نم هجارخإا ررقي ينفلا مقاطلا لعج
ن˘م تقو˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف ح˘ن˘مو ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه
نكل ،مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لاو عا˘جر˘ت˘شس’ا

جرخيل ،نفشسلا يهتششت امك يرجت ’ حايرلا
.يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل زيغن تاباشسح نم
رخآا دوششح ءاقفر شسمأا ةيشسمأا ىرجأاو اذه
زكر ثيح ،مويلا ةهجاوم لبق ةيبيردت ةشصح
ي˘ت˘لا ه˘ط˘ط˘خ ع˘شضو ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا
ر˘خآا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ةارا˘ب˘م˘لا ا˘ه˘ب بع˘ل˘ي˘˘شس
قرافلا عنشصت نأا اهنأاشش نم يتلا تاشسمللا

.يبراغملا يبرادلا هذه للخ
جاحلب اسضر

صشامر ماسشه

سسنوت ىلإا لقنتلا لبق ةريششأاتلا فشصن نامشضو زيكرتلاب ةبلاطم ةيدولوملا
يسسنوتلا يسسقافسصلا ‐ ةمسصاعلا ةيدولوم

ري˘بوز بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف شسي˘ئر ع˘م˘ت˘جا
ل˘م˘ع˘ي˘شس يذ˘لا ر˘ي˘شسم˘لا بت˘كم˘لا ع˘م ي˘ب˘ير˘˘ع
ديدحت لجا نم اذهو مشسوملا اذه للخ هتقفرب
’ ىتح هرودب شصخشش لك فيلكتو مهماهم
تايلوؤوشسملا ديدحت يف طلتخا كانه نوكي
بشسح لك لمع˘ي˘شس ا˘ي˘لا˘ح ق˘ير˘ف˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
تنا˘ك عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن نأا ر˘˘كذ˘˘ي ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م
مويلا ةيدلبلا شسيئر عم ءاقل دقع لاجعتشساب
ةشصاخ «اكشسي’» لكاششم ىلا قرطتلا لجا نم
ع˘م ه˘ششي˘ع˘˘ت يذ˘˘لا بع˘˘شصلا فر˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
.قيرفلا رقم

 نيتسصحلا ماظنب لمعتسس ةعومجملا
صسيمخلا ةياغ ىلإا

قيبطت ىلع لمعيشس ينفلا مقاطلا نأا ديكأ’ا
ثي˘ح هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب ه˘ع˘شضو م˘ت يذ˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
ديدج جمانرب يف ديدج نم نوبعللا قلطنيشس
نيأا مويلا نم ة˘ياد˘ب ة˘ف˘عا˘شضم ة˘لو˘م˘ح ل˘م˘ح˘ي
شضو˘خ ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ة˘ق˘ت˘ب ءا˘ق˘فر نو˘كي˘˘شس
بناجلا نم عفرلا لجا نم مويلا يف نيتشصح
ة˘يا˘˘غ ى˘˘لا يأا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا اذ˘˘ه لاو˘˘ط ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
رخا عم دعوم ىلع ةقرفلا نوكتشس نيا شسيمخلا

ةحار ىلا نوبعللا اهدعب نكريشس ثيح ةشصح
.ديدج نم ةدوعلا لبق مايأا ةثلثل

صشامر ماسشه

ريشسملا بتكملا ماهم طبشضت ةرادإلا
مويلا «ريملا» ءاقل لجعتشستو

بورخلا ةيعمج
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ليغيا نايزم ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش برد˘م ل˘شصاو˘ي
لجا نم تاششرولا نم ديدعلا حتف ىلع لمعلا
دادعتلل حمشسي يذلا مزللا ماجشسن’ا باشستكا
ةلبقملا تاطح˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج شضور˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ب

ح˘ن˘م ى˘لا كلذ لل˘خ ن˘م فد˘ه˘˘ي ه˘˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
نا امب هدششا شسفانتلا غلبي ىتح عيمجلل ةشصرفلا
ريبك نوطارام عم دعوم ىلع نوكيشس قيرفلا

ر˘م’ا مدا˘ق˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ي˘ف تاءا˘ق˘ل˘˘لا ن˘˘م
نم دادعتشس’ا ةبهأا ىلع عيمجلا لعجي يذلا
.هناكم ذخا لجا

كرديو ةليكسشتلا ريودت ىلع لمعي
ةمداقلا تايدحتلا ةبوعسص

ر˘يود˘ت ى˘ل˘ع ل˘ي˘غ˘يا برد˘م˘لا ل˘˘م˘˘ع نا ر˘˘كذ˘˘ي
لك ةروشص يف قيرفلا نابشش كارششاو ةليكششتلا

مشساقا اذكو ةلاوطوبو يناميلشسو يفيلخ نم
ءار˘˘˘ف˘˘˘شصلا را˘˘˘شصنا ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘م’ا و˘˘˘هو
مهل ةشصرفلا حنم ناو ةشصاخ اريخ نورششبتشسي
ءانبأا نم رشصانعلا ديدع كلتمي قيرفلا لعجيشس
هتدوع يولع بعللا لجشس دقو اذه بونجلا
ي˘ند˘ب ل˘م˘ع ى˘لا ع˘شضخ˘ي˘شس ثي˘ح تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل

ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘شصب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ل˘˘جا ن˘˘م شصا˘˘خ
.ةلبقملا ت’وجلل ابشسحت

صشامر ماسشه

تاراشصتنلا ةكشس ةلشصاوم ىلع رشصيو هعاقيإا طبشضي ةيشسادشسلا راتوأا ىلع يبرايشسلا
دادزولب بابسش

اراشصتنا دادزول˘ب با˘ب˘شش ق˘ق˘ح
ايهام روغ قيرف مامأا نيمث دج
لوادت ةلماك ةيشسادشسب ينيكلا

دويعشس نم لك اهليجشست ىلع
ي˘ت˘با˘ثو لو˘ح˘ل˘بو » ة˘ي˘˘ثل˘˘ث »
فاد˘˘هأ’ا هذ˘˘ه˘˘بو و˘˘ب˘˘كو˘˘غ˘˘˘نو
ن˘م بر˘ت˘قا د˘ق ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي

ى˘لا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت بشسك
ناو ا˘م˘ي˘شس’ ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا رود˘˘لا
ر˘ي˘غ ه˘˘جو˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

لعجيشس ام وهو امامت فرششم
اد˘ي˘ج نور˘شضح˘ي ا˘مود لا˘ب˘˘ششا
ىرجيشس يذلا ةدو˘ع˘لا د˘عو˘م˘ل
اينيك يف ن’ا نم عوبشسأا دعب
ة˘ي˘ن˘ي˘كلا ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا نا ر˘˘كذ˘˘ي
ن˘ي˘ب˘عل˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ا˘˘ه˘˘شصق˘˘ن˘˘ي
او˘شضفر ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسا˘˘شس’ا
ى˘لا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ع˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.بارشض’ا ببشسب رئازجلا

صسيمخلا اداكيسسور ءانبأا ءاقل
ةليكسشتلا ريودت يف ركفي امودو
اعيرشس راششوب ءاقفر دوعيشسو اذه
يدجلا ريشضحتلاو لمعلا وج ىلا
ءانبأا ناو ةشصاخ ةلوطبلا دعومل

عم دعوم ىلع نونوكيشس ةبيقعل
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ما˘ما ر˘خأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل شضو˘خ
˘مدا˘ق˘لا شسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ةد˘كي˘˘كشس
امود كنارف ينقتلا ىعشسيشس ثيح
ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ر˘˘يود˘˘ت ى˘˘لا
رظتنيشس يذلا ريبكلا نوطاراملا

يذلا رم’ا يفناج رهشش يف قيرفلا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘لا د˘يد˘ع˘ل ح˘م˘شسي˘˘شس

ةوخلوبو يلا˘خو ي˘م˘لا˘شس ةرو˘شص
نم عبيوشسو ويلشسوب ىتحو وششبو
.ةديدج ةشسفانم قلخ لجا

صشامر ماسشه

ةيباجيلا ةيكيمانيدلا ىلع ظافحلا يف سسفنلا ينمي ينارمعو ةيلاع تايونعمب تابيردتلا ىلإا تداع ةروشضخلا
ةنيطنسسق بابسش

ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت تدا˘˘˘˘ع
ريشضحتلا لجا نم شسمأا ةيششع ينيطنشسقلا
ةعمجلا اذه ةيدولوملا ةهجاومل ديج لكششب

ى˘لا ير˘م˘ع˘لا د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر ح˘م˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح
ةيدولوملا تاكراششم يف رثكا رامثتشس’ا
بي˘˘شصي˘˘شس يذ˘˘لا قا˘˘هرإ’او ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف’ا
رداقلا دبع بردملا لشضف دقو اذه نيبعللا

لذب ىلع مهثحو هرشصانعب عامتج’ا ينارمع
ىلع ظافحلا ناو ةشصاخ دوهجلا نم ديزملا

ريثكلا بلطتي ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةيكيمانيد
يف فوقولاو لاشسبتشس’او تايحشضتلا نم
.نيشسفانملا هجو
نيباسصملا ةداعتسسا فدهتسسي يبطلا مقاطلا

ةيدولوملا ةمق عيسضي دوعسسملبو
ةداعت˘شسا فد˘ه˘ت˘شسي ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا نا ر˘كذ˘ي
نار˘ق˘ماو ر˘ها˘ط ن˘ب ةرو˘شص ي˘ف ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا

ةشصاخ ةلبقملا ةلحرملل امهزيهجتو يحلاشصو

ديج قاور يف هشسفن عشضو ديري قيرفلا ناو
بردملا نا ركذي ةلبقملا تايدحتلل ابشسحت
يتلاو تارييغتلا شضعب ءارجا يف ايدج ركفي
عناشصل ةشصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع نو˘كي˘شس
وطي نم لك ةقفرب نوكيل ميهاربإا بيد باعلأ’ا

مدقتي نا ىلع ناديملا طشسو يف يرمعلاو
نب ةكراششمل مام’ا ىلا بوبيشش ينادوشسلا

.ةيمام’ا ةرطاقلا يف رهاط
صشامر ماسشه

ةرواسسلا ةبيبسش

لجأا نم تاششرولا حتف لشصاوي ليغيا
ةحيحشصلا ةكشسلا يف ةبيبششلا عشضو

يشسقافشصلا مامأا مويلا ءاقل عيشضي وباج ايمشسر
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قباشسلا يلودلا حاتفم عيبر داع
ياد ن˘˘˘ي˘˘˘شسح ر˘˘˘شصن د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو
يذ˘لا رار˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةمشصاع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا ه˘تذ˘خ˘تا
هنع ءانغتشس’اب قباشس تقو يف
ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف لل˘˘˘˘خ
˘مد˘عو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
.يمشصاعلا

ق˘با˘شسلا ع˘فاد˘م˘˘لا د˘˘كأا ثي˘˘ح
دق ثدح ام نأا «ةراطشسوشس»ـل

ةدو˘ع˘لا ن˘م ةد˘ئا˘ف ’و ثد˘˘ح
يتلا بابشسأ’ا نع ثيدحلاو
هنع ةرادإ’ا يلخت ءارو تناك
نمشض نم دعي ناك هنا مغر
اريششم ،ةليكششتلا زئاكر مهأا
ي˘ف ا˘ب˘ع’ ح˘ب˘شصأا مو˘ي˘˘لا ه˘˘نأا
ا˘˘نأا »:ا˘˘حر˘˘شصم «ة˘˘ير˘˘شصن˘˘لا»
ه˘يد˘ل ا˘م˘بر هرا˘ي˘˘ت˘˘خا مر˘˘ت˘˘حأا
شضوخلا نم ىودج ’ هبابشسأا
اذه يف  يف انأا  مويلا ،اهيف
اًديعشس اًظح ىنمتأاو  عورششملا
«ةمشصاعلا داحتاو راشصنألل

ة˘ياد˘ب˘ل˘ل حا˘ت˘ف˘م قر˘ط˘ت ا˘م˘˘ك
يف «ةحلملا» يدانل ةبعشصلا
تابوعشصلاو ديدجلا مشسوملا

يف ةليكششتلا ا˘ه˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه تنا˘˘˘˘ك »:ا˘˘˘˘حر˘˘˘˘شصم
زوفلا قح˘ت˘شسن ا˘ن˘ك تا˘يرا˘ب˘م
،ليشصفتلاب اهبعل مت اًمامت اهيف
ظحلا ناك نايحأ’ا شضعب يف
ان˘ف˘ل˘كت ىر˘خأا ءا˘ط˘خأاو ا˘ًئ˘ي˘شس
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘كم˘˘˘ي ا˘˘˘ًفاد˘˘˘هأا

ىل˘ع ل˘ظ˘ن ا˘ن˘ن˘كل  ،ة˘لو˘ه˘شسب
ج˘˘˘ير˘˘˘خ د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .«ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث
رفشصأ’ا يدانلا نأا «يرانكلا»
ةديج ةعومجم كلمي رمح’او
مهناكمإاب نيز˘ي˘م˘م ر˘شصا˘ن˘عو
يف لشضفأ’ا ميدقتو نشسحتلا
لمعن »:لئاق ةمداقلا تاءاقللا
بجي بيردتلا يف ديج لكششب

لاونملا اذه ىلع رمتشست نأا
’أاو رمأ’اب ناميإ’ا لشصاونو
مزع دكؤوت ةلاشسر يف ،«هكرتن
راو˘ششم م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا

م˘غر˘لا˘ب م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘ج
يتلا لكاششملاو ليقارعلا نم
ةيفلخ ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ي
.ةيحشصلا ةمزأ’ا
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ةمشصاعلا داحتل يشضايرلا ريدملا حيرشصت دعب

يذلا ،يدعا˘شسم د˘م˘ح˘م د˘كأا
يدانلا شسأار ىلع هباختنا مت
ةد˘ي˘ع˘شس ة˘يدو˘لو˘م˘ل يوا˘ه˘لا
ةيعمجلا للخ ةديدج ةدهعل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

هنأا ي˘شضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا تر˘ج
.نيوكتلا ىلع زكريشس

يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم حّر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شص
ةقثلاب ار˘ي˘ث˘ك فر˘ششتأا»:ل˘ئا˘ق
يشصخشش يف ا˘ه˘ع˘شضو ي˘ت˘لا
نيذلا ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا
شسأار ىلع اددجم ينوبختنا
ن˘˘يذ˘˘لاو ،يوا˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةرورشض ىلع مه˘ل˘ك او˘ع˘م˘جأا
ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا لل˘˘خ ،ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا

بهاو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘كت
نوكيشس» :فا˘شضأاو ،«ة˘با˘ششلا
ةرك يف نيوكتلل زكرم ءاششنإا
و˘هو ،ي˘تا˘يو˘لوأا م˘˘هأا مد˘˘ق˘˘لا
تأاد˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا
رظنلاب ،ةرتف ذنم هيف ريكفتلا
لل˘غ˘ت˘شسا ي˘ف ي˘ت˘ب˘˘غر ى˘˘لإا
يتلا ةريثكلا ةباششلا بهاوملا
،«ةقطنملا اهب رخزت
يذي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا م˘عد˘تو
نيبعلب ةديع˘شس ة˘يدو˘لو˘م˘ل
وهو ،مدقلا ةرك يف نيقباشس
د˘˘˘عا˘˘˘شسي˘˘˘˘شس يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا

د˘ي˘˘شسج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘عا˘˘شسم
ل˘˘شضفأا ل˘˘كششب ه˘˘˘عور˘˘˘ششم
ل˘˘شضف˘˘ب ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

،ء’ؤوه ة˘بر˘ج˘ت˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شس’ا
تاذ هونو ،هريبعت دح ىلع
قايشسلا شسفن يف لوؤوشسملا
ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ق˘ت˘شسا ه˘نأا˘˘ب
ز˘كر˘م ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسي د˘˘ق يذ˘˘لا
ر˘فو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

ةاذا˘ح˘م˘ب برد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ناد˘˘ي˘˘م
ريشضحتل يو˘ه˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا
نيح ةي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

مايقلا راظتنا يف» :هنأا حرشص
ةمزللا ةيرادإ’ا تاءارجإ’اب
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصل هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘ل
ح˘م˘˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،«عور˘˘ششم˘˘لا

ا˘˘شضيأا يد˘˘عا˘˘شسم د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
عور˘ف˘لا شضع˘ب ثع˘ب ةدا˘عإ’
يف ترثدنا يتلا ةيشضايرلا

ةيفلخ ىلع ةريخأ’ا ماوعأ’ا
يناعي يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا

بهذ ا˘م ق˘فو ،يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘م
د˘ق ة˘ياد˘ب˘لا نأا ار˘ي˘ششم ،ه˘ي˘لإا
ةر˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘كت
.ةمكلملاو ةيديدحلا
ةيعمجلا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةيدولومل ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا
اهقيرف طششني يتلا ،ةديعشس
ةطبارلا يف مدقلا ةركل لوأ’ا
شسفا˘˘ن˘˘ت تفر˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

يدا˘ج˘م ةز˘˘م˘˘حو يد˘˘عا˘˘شسم
،يواهلا يدانلا ةشسائر ىلع
13 ىلع لوأ’ا لشصح ثيح
.يناثلل21 لباقم اتوشص
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ةديدجلا هتدهع يف ةيولوأاك ةيميداكأا ءاششنإا عشضي يدعاشسم

ايهام روغ ىلع «ةبيقعل ءانبأا» زوف حاتفم ناك دويعشس قلأات

ةديعشس ةيدولوم

sport@essalamonline.com

مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا ريغ
ه˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا دا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘نا د˘˘˘عو˘˘˘م
رر˘ق˘م˘لا ن˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
يلادب فافلا رقمب دغ موي هؤوارجإا

.ميهارب
دا˘ح˘تإÓ˘ل ي˘م˘شسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘ششكو
م˘˘ت ه˘˘نأا مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

بت˘˘ك˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘عو˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ناك امدعبف ،دحاو مويب يلارديفلا

قفاوملا دغ موي هؤوارجا ررقملا نم
تل˘شضف ،يرا˘ج˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد92 ـ˘˘˘˘ل
ةيادب مويلا ةحيب˘شص هد˘ق˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ي˘لاد˘ب ا˘هر˘ق˘م˘˘ب ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص01 ن˘˘˘˘˘˘م
نا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ ح˘˘شضوأاو.ميهارب
هنمازت ببشسب ءا˘ج د˘عو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت
لقأل ينطولا بختنملا ةهجاوم عم
،يلاغنشسلا بختنملا دشض ةنشس71 نم
.ءاثÓثلا موي  ىرخألا يه ةررقملا

،عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسو
ي˘بدألا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
سضر˘˘˘ع ع˘˘˘م ،ق˘˘˘با˘˘˘شسلا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘ل
تا˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
.ناجللاو ،ةيوركلا

جاحلب اشضر

ةيعمجلا طاقن مهأا يبدألا ريرقتلا ىلع ةقداشصملا
›ارديفلا اهبتكم عامتجا دعوم مدقت فافلا

ةركل ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا تف˘ششك
ةشصاخلا ةمانزرلا ةجمرب نع مدقلا

ىلوألا ةط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘ب
ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘شسلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
خ˘˘يراو˘˘ت تدد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك21 ة˘لو˘˘ج˘˘لا

ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا سضو˘˘خ
.ةقباشسلا تلوجلا

ىل˘˘ع  ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ه˘˘˘تدروأا ا˘˘˘م بشسحو
ة˘لو˘ج˘لا أاد˘ب˘ت˘ف ،ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
يفناج8 ةعمج˘لا مو˘ي ن˘م ة˘ع˘با˘شسلا

نم11 ني˘ن˘ثلا ة˘يا˘غ ىلإا ر˘م˘ت˘شستو
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا ا˘˘مأا ،ر˘˘ه˘˘ششلا سسف˘˘ن
يفناج61و41 ن˘ي˘ب ا˘م ىر˘ج˘˘ت˘˘شسف
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب تم˘˘˘تو ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
يفناج22 ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘ل ة˘ع˘شسا˘ت˘لا

،مايأا ةعبرأاب ةرششاعلا ة˘لو˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ت
يتأات مث ،يفناج62 ءاثÓثلا موي يا
03 تبشسلا بع˘ل˘ت˘شس ي˘ت˘لا11 ةلوج˘لا

21 ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘˘مأا ،1202 ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج
7و6 دحألاو تبشسلا يموي ماقتشسف
،ةلبقملا ةنشسلا نم يرفيف
،ةرخأاتملا تاءاقللا سصخي اميف امأا

˘– دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘شش ةارا˘˘ب˘˘م بع˘˘ل˘˘ت˘˘شسف
رئازجلا ةيدولومو ةدكيكشس ةبيبشش
ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ششو ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق با˘˘˘ب˘˘˘شش –
خيراتب ةليلم نيع ةيعمج –لئابقلا
ىقبت امنيب ،يلا˘ح˘لا ر˘ب˘م˘شسيد13ـلا

قا˘˘فو–ياد ن˘˘ي˘˘شسح ر˘˘شصن ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
13 ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب ا˘م ح˘جرأا˘ت˘ت ف˘ي˘ط˘شس
ر˘يا˘ن˘ي ح˘تا˘˘ف˘˘لاو0202 ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘شسيد
رار˘ق˘ب ة˘نو˘هر˘م ىق˘ب˘ت ثي˘ح ،1202
(فاكلا) ةيق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ي˘نو˘ك˘لا
قا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا

با˘يإا ن˘م˘شض يدا˘˘ششت˘˘لا سسنا˘˘شسي˘˘نورو
ةطبار ة˘شسفا˘ن˘م˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا
ءا˘˘ق˘˘ل نأا ر˘˘كذ˘˘ي .ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
ررقملا نمو اذه ،بعلي مل باهذلا
˘–ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘˘لوأا ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا
˘–ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ششو دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش
2 ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
جمربت˘شس ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ،1202 ير˘ف˘ي˘ف
با˘˘˘ب˘˘˘˘شش–دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
.قحل خيرات يف ،ةنيطنشسق
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ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

7 ةلوجلا نم  تايرابملا ةمانزر نع فششكلا
ةرخأاتملا تاءاقللا ةجمربو21 ةياغ ىلإا

ل˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف تاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘ت
ةفرتحملا ةلوطبب طششانلا ءاعبرألا
بابششلا ةرازو سصيخرت بقع يناثلا

ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
تاريشضحتلا فانئتشساب يناثلا مشسقلا

ةلوطبلا قÓطنا دعوم ديدحت دعب
.لبقملا يرفيف رهشش
ي˘˘˘˘˘˘˘ف تأاد˘˘˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘˘˘ق ةرادإلا تنا˘˘˘˘˘˘˘˘ك و
م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا سضو˘˘˘خ˘˘˘ل تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يف ايئانثتشسا نوكيشس يذلاو ديدجلا

رمت يتلا ةيئانثتشسلا فورظلا لظ
طا˘ششن˘˘لا تق˘˘ل˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت تأاد˘˘ب ثي˘˘ح ،ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا
ذنم تابيردتلا سضوخ يف «اقرزلا»
د˘ع˘ب يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘شسيد02 خ˘˘يرا˘˘ت
.رهششأا9 تقاف يتلا فقوتلا ةرتف
ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘شسلا ع˘˘˘م ا˘˘˘نراو˘˘˘ح ي˘˘˘ف و
د˘كأا  ءا˘ع˘برألا ل˘مأا سسي˘ئر ة˘ف˘˘لا˘˘خو˘˘ب
ي˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘شست ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘خألا
ةلوطبلا قÓطنا لي˘ب˘ق تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
تج˘˘مر˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا
لوؤوشسملا دكأاو ، ةيبيردتلا سصشصحلا
تريغت ةليكششتلا نأا قيرفلا يف لوألا

ءانغتشسلا د˘ع˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ة˘ب˘شسن˘ب

ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ىل˘˘ع
، ةليكششتلا رشصانع زربأا ىلع ظافحلا

ع˘˘م تد˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت ةرادإلا نأا ىلإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
بعل ةروشص يف نيبعÓلا نم ديدعلا
،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو ن˘˘م نو˘˘ششي˘˘ع با˘˘ششلا

د˘ي˘ع˘شس ة˘يدو˘لو˘م ن˘˘م سشو˘˘خ˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م
ءا˘م˘شساو ةدا˘ع˘˘شسو˘˘ب ل˘˘ما ن˘˘م ح˘˘شضاو˘˘ل˘˘ب
تامادقتشسلا نأا ىلع اددششم ،يرخا

يتلاو قير˘ف˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإا بشسح تم˘ت
اذ˘˘ه اد˘˘ج ةدود˘˘ح˘˘م ىق˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘˘كأا
ي˘ف يدا˘ن˘˘لا فاد˘˘هأا ن˘˘ع و.مشسوملا
نأا ة˘ف˘لا˘خو˘ب د˘كأا د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
بعل˘لا و˘ه ةرادإÓ˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا

سضعبلا هدقتعي ام سسكع ءاقبلا ىلع
با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘جرأا يذ˘˘˘˘لاو
يف ةمدعنم ىقبت يتلا تايناكمإلا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م م˘˘عد˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ
يف طبختت ةرادإلا لعج ام ةيلحملا

نل هنا اددششم ،ةقناخ ةيدام لكاششم
سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب را˘˘˘شصنألا ىل˘˘˘˘ع بذ˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي
ي˘ف ا˘ه˘˘شصخ˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا فاد˘˘هأا
طو˘ق˘شسلا مد˘عو ءا˘ق˘ب˘لا ىل˘ع بع˘˘ل˘˘لا
  .ةاوهلا ةلوطبلل
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ءاعبرلا لمأا

معدلا بايغ طشسو تاريشضحتلا يف قلطنت «اقرزلا» ةليكششت

لبقملا سسيمخلا ايدو ءاقل ةنيطنشسق ةيدولوم قيرفل ينفلا مقاطلا حمرب
برد˘م˘لا ثح˘ب˘ي ثي˘ح ر˘ي˘خألا اذ˘ه بع˘ل˘م˘ب ة˘يوا˘ششلا دا˘ح˘تا ما˘مأا ه˘ير˘ج˘ي˘˘شس

طبشض يف عورششلاب هل حمشست يتلا ةمزÓلا تامزيناكيملا طبشض ىلع نوقع
يذلا يندبلا لمعلا عم ةبيتكلا بواجت ىدم ةيؤورو ةيشساشسألا ةليكششتلا

رشضحملا ةدايق تحت ىرجي يذلاو بويأا تاحرف دئاقلا ءاقفر هل عشضخي
.نويرق دلاخ روتكدلا ةيدولوملا تيب ىلإا دئاعلا يندبلا

ةحارلل نكريشسو تافوششكلا سسمأا ىرجأا ةباشصإا ىلإا سضرعت لهاج
كلذو ةحارلا ىلا ةيمشسر ةفشصب لهاج بعÓلا نكريشس ىرخأا ةهج نم
تير˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘شصح˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ىك˘˘ت˘˘ششا ي˘˘ت˘˘لا ملآلا د˘˘ع˘˘ب
ام راهظا لجا نم سسما تافوششك ىلإا عشضخ بعÓلا نأا ركذي ،تبشسلا

ا˘ب˘لا˘ط برد˘م˘لاو ي˘ند˘ب˘˘لا ر˘˘شضح˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ة˘˘با˘˘شصإلا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
يف قيرفلا ناو ةشصاخ ةنششخلا تÓخدتلا يدافت ةرورشضب نيبعÓلا

قيرفلا عشضو لجا نم نهارلا تقولا يف هيبعل لك ىلا ةشسام ةجاح
.ةحيحشصلا ةكشسلا ىلع

سشامر ماششه

ةنيطنشسق ةيدولوم

ةيؤورل ةيواششلا مامأا ةيدو جمÈي نوقع
Êدبلا لمعلا عم ةبيتكلا بواŒ ىدم

ناهرلا دادزولب بابشش بشسك
م˘˘˘ه˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب شسمأا لوأا
رود ي˘˘˘ف  مد˘˘˘ق ع˘˘˘شضو  ي˘˘˘˘ف
لاطبأا يرود˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ريبكلا راشصتن’ا دعب ابوروأا

ا˘˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘˘ع
لشضفلا دو˘ع˘ي ثي˘ح ،ي˘ن˘ي˘كلا
بعل˘لا ى˘لإا ر˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإا
باهذ ءاقل يف دويعشس قلأاتملا
نم يناث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا

لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار تا˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م
اذ˘˘ه ة˘˘خ˘˘شسن ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
  .مشسوملا

ءاقللا تايرجم ىلإا ةدوعلاب و
بع’ زربا ناك دويعشس نإاف
ل˘شصاو˘ي يذ˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف
ءانبأا» عم  مشسوملا اذه قلأاتلا
م˘ها˘شس نأا د˘˘ع˘˘ب ، «ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل
لشصأا نم فادهأا ةشسمخ  يف
د˘شض ا˘ه˘ل˘ج˘˘شس فاد˘˘هأا ة˘˘ت˘˘شس

لجشس ثيح ،ين˘ي˘كلا ق˘ير˘ف˘لا
ير˘˘شصم˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا  م˘˘˘ج˘˘˘ن
ة˘فا˘شض’ا˘ب ،ة˘ي˘ثل˘˘ث ق˘˘با˘˘شسلا
نيتمشساح نيتريرمت هميدقتل

ق˘حا˘شس زو˘ف ى˘˘ل˘˘ع م˘˘شصب˘˘ي˘˘ل
شضي˘˘˘بأ’ا يز˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘˘شص’
ح˘˘˘شضاو˘˘˘لا ن˘˘˘مو ،ر˘˘˘م˘˘˘حأ’او
لشصو دق «بابششلا» مجن  نأا

ىوتشسملا لظ يف هتورذ ىلإا
همدقي ىح˘شضأا يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا

د˘ق يذ˘لاو بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح ع˘˘م
˘ما˘م˘ت˘ها ه˘لل˘خ ن˘˘م بذ˘˘ج˘˘ي
ماق يف ىشضاملب «ششتوكلا»
ةبوعشص نم مغرلا ىلع مايأ’ا
هناكم كاكتفا يف ةيرومأاملا
ي˘ف «ر˘شضخ˘لا«ي˘ف ة˘ي˘˘شسا˘˘شسأا

ريغ موجنلا نم ديدعلا دوجو
.ةليحتشسم تشسيل اهنأا
بحا˘شص نأا ةرا˘ششإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

دعوم ىلع نوكيشس  ةنشس03
اينيكل لاحرلا دششل هقيرف عم
لجأا نم مداق˘لا ي˘ف˘نا˘ج ة˘ياد˘ب

روغ مامأا بايإ’ا ءاقل شضوخ
نا رر˘ق˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لاو ا˘ي˘ها˘م
يفناج6 ءاعبرأ’ا موي بعلت
ي˘ف ي˘شسي˘ئر˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.يبورين ةمشصاعلا

طيمز.ع

 دادزولب بابشش
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ةرك ةروطشسأا رجام حبار راثأا
برد˘م˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘˘شسلا
هليشضفت دعب ،لدجلا نم ريثكلا
بع’ حلشص دمحم يرشصملل
م˘ج˘ن ى˘˘ل˘˘ع ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن
.زرحم شضاير رشضخلا

ةيبهذلا بعكلا بحاشص لاقو
بعكلا جمانربل هتاحيرشصت يف
رخف  حلشص دمحم نأا ةيبهذلا
ر˘شصم ل˘ث˘م˘ي ’ و˘˘هو ،بر˘˘ع˘˘لا

.اعيمج انلثمي لب اهدحو
لمعب موقي حلشص » عباتو

ن˘م و˘هو لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ب˘ع’ ل˘˘شضفأا
تحت ريث˘ك رو˘ط˘ت د˘ق˘ل ،م˘لا˘ع˘لا
هل ىنمتأا ،«بولك نغروي» ةدايق
ه˘ي˘لإا ى˘ع˘شسي ا˘م ل˘ك ق˘ق˘ح˘˘ي نأا

ا˘ن˘ت˘ف˘شصب ن˘˘ح˘˘نو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
همعد لشصاونشس ىمادق نيبع’
ل˘˘شضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
.«لبقتشسم

زرحم ةيعشضو شصوشصخب و
مجن دكأا يتيشس رتشسششنام يف
زر˘ح˘م» نأا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا و˘˘ترو˘˘ب

بي˘بو را˘ب˘كلا ة˘ن˘ي˘ط ن˘م بع’
فرعيو ريبك بردم ’ويدراوغ
ديرأا ’ كلذل ،هقيرف ريدي فيك
ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا رو˘˘مأ’ا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ىنمتأا يذلا ،ينابشسإ’ا بردملل
.«يتيشسلا عم قيفوتلا لك هل

بردم ششيم˘ه˘ت نا ا˘ح˘شضو˘م

رشضخلا دئاقلل قباشسلا ةنولششرب
للع˘م ة˘ي˘ن˘ف تارا˘ي˘خ ’إا و˘ها˘م
نيورب يد هليمز ةيعشضوب كلذ
مجنلا لثمف» :لئاق قيرفلا يف
اد˘ئا˘˘ق ةرا˘˘ت هار˘˘ن ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا
انا˘ي˘حا هد˘ج˘ن ا˘م˘ي˘ف ة˘ل˘ي˘كششت˘ل˘ل
فرعي هنا ،ء’دبلا ةكد يف ىرخأا
رجام حبار  ثدحأاو اذه.«هقيرف

ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ج˘˘شض
ن˘˘ع تنا˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مجاهي ،يذلا ريخأ’ا نم اهبشضغ
يف ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ع’
اميف ،كلذب هل حنشست ةشصرف لك
نع كلذ لعفي هنا شضعبلا ىري
ةجشضلا لاعتفا بحي وهو ،دشصق

دقحلا نكي لازي ’ وهو ،ريغ ’
نم هتلاقإا دعب ينطولا بختنملل

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘˘لا شسأار ى˘˘ل˘˘ع
.8102 رخاوأا

جاحلب اسضر

«برعلا رخف حلشصو Òبك بردم لويدراوغ» :رجام

دسض ةيبرغملا ةلمحلا
لسصاوتت نييرئازجلا

درطي تيغرل
يمجن ايفشسعت
نم «رشضخلا»

  ايليشسرام كيبملوأا
دتما يبرغملا دقحلا نأا ودبي

شضرعت دعب يشضايرلا بناجلل
لقأ’ ينطولا بختنملا ىبع’
يفشسعتلا درطلل ةنشس02 نم
ايلي˘شسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن ن˘م
ةعباتم ىلع فرششملا لبق نم
بونج  ةيميداكأا يف بهاوملا
.ةيهاو بابشسأ’ اشسنرف

«ر˘˘شضخ˘˘لا» ا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن نا˘˘˘كو
جولعب يدهمو ري˘ث˘خ ل˘ير˘ي˘شس
ل˘كششب دا˘ع˘بإل˘ل ا˘شضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ق
يدا˘ن˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن
نم ا˘م˘ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا
يف ةماقملا ايقيرفإا لامشش رود
ةقفر امهتكراششم بقع شسنوت
،«ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م»
لبق نم درطلا رارقب امدطشصيل
ريدم تيغر’ رشصان يبرغملا
رر˘ق يذ˘لاو «ماو˘ل» ة˘ي˘م˘يدا˘˘كأا
هربتعا فرشصت ي˘ف ،ا˘م˘ه˘ل˘شصف
ار˘ئا˘˘ج ا˘˘فر˘˘شصت نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

دحل لشصت ’ ةيهاو بابشسأ’و
با˘شسح فا˘˘شضأاو ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘شصف
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا «310يزيرت»
نيبعللا نأاب قرزأ’ا قلمعلا
امهدقع خشسف م˘ت ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.يدانلا نم ةيمشسر ةفشصب

نم ةبرقم رداشصم بشسحب و
تراششأا يتلاو يشسنرفلا قيرفلا
˘مد˘ع˘ل دو˘ع˘ي در˘ط˘˘لا بب˘˘شس نأا
لوكو˘تور˘ب ن˘ي˘ب˘عل˘لا مار˘ت˘حا
شساق رارق يف يحشصلا رجحلا

تمي ’ يذلاو امهقح يف ادج
يشضاير˘لا بنا˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘شص يأا˘ب

ا˘ه˘ن˘ششي ي˘ت˘لا بر˘ح˘لا ن˘م˘˘شض
و˘ه ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع «بر˘غ˘˘م˘˘لا»
.يرئازج

طيمز.ع

  ةنسس71 نم لقأل ايقيرفإا لامسش داحتا ةرود يف ةكراسشمللÚيرئاز÷ا زازفتسسا لسصاوي رسضخلل قباسسلا بردŸا

يموي يبيللاو يشسنوتلا نيدفولا قاحتلا
رئازجلاب يفناج61و51

نم لقأ’ يبيللاو يشسنوتلا نيبختنملا نم لك  قحتلي نارظتنملا نم
لبقملا يفناج61و51 يموي ،ةمشصاعلا رئازجلاب مدقلا ةركل ةنشس71
ايقيرفإا شسأاكلا ةلهؤوملا ايقيرفإا لامشش داحتا ةرود يف ةكراششملل ابشسحت
ةيرئازجلا ةيداحت’ا هنع تفششك ام بشسحب ،ةئفلا هذهل1202‐مملل
نيعامتجا تدقع دعب هل نايب يف فافلا هب دافأا ام قفوو  . مدقلا ةركل
ىرجتشس ثيح ،ةكراششملا دوفولا ءيجم خيراوت ديدحتل ةمظنملا ةنجلل
يهو تابختنم ةثلث ةكراششمب ةرغشصم ةلوطب لكشش ىلع ةشسفانملا
لهأاتي ثيح ،نيتارابم قيرف لك شضوخي نأا ىلع ايبيلو شسنوت،رئازجلا

ثيح ،برغملاب ةررقملا ةيراقلا تايئاهنلا ىلا لو’ا زكرملا بحاشص
تاءاقل لوأا نع اموي51 لبق مهليهأات متيشس ابع’03 دفو لك مشضي
تايداحتا مهب لفكتت رثكأا ام ىلإا ارشصنع02 نم» هنأا املع ،ةرودلا
جمانرب نع فششكلا مت˘ي˘شس ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،فا˘ف˘لا نا˘ي˘ب ف˘ي˘شضي «م˘ه˘ناد˘ل˘ب
.ةعاشسلا دحل اهخيرات ددحتي مل يتلاو ةعرقلا ةيلمع ءارجا بقع تاءاقللا

لاغنيشسلا ماما نييدو نيءاقل نوشضوخيشس «رشضخلا» نأا مولعملا نمو
ةيليوج5 بعلمب بعلم امهنشضتحيشس يتلا و ،ةرودلا هذهل ابشسحت
«فانول» ةرودل ةينطولا ةبخنلا تادادعتشسا نمشض لخدتو ،يبملوأ’ا
.لبقملا ماعلا علطم رئازجلا يف ةررقملا

طيمز.ع
ينطولا بختنملا يف نيباسصملا ةمئاق ىلإا مسضني يلوغيف

طلخيو ةباشصإلل سضرعتي يارشس ةطلغ مجن
ميريت حتاف تاباشسح

يارشس ةطلغ يدان بع’و ،يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفشس شضرعت
نوزبارط يدانب هقيرف تعمج يتلا ةارابملا للخ ةيلشضع ةباشصإا ىلإا
زوفب تهتنا يتلاو ،يكرتلا يرودلا نم51 ةلوجلا راطإا يف روبشس
ايشساشسأا رشضخلا مجن لخد و.ةفيظن ةيئانثب «ميريت حتاف» بردملا لابششأا
ةيشضرأا كرت هنكل ،ةهجاوملا هذه للخ «موب ميشسلا» ةليكششتلا يف
ةباشصإ’ هشضرعت دعب ،لوأ’ا طوشش نمز نم43 ةقيقدلا يف ناديملا

لئاشسول هتاحيرشصت للخ يارشس ةطلغ بردملا دعاشسم لاقو.ةيلشضع
ةرطاخملا شضفر يبطلا مقاطلا نأا ةهجاوملا ةياهن بقع  ةيكرتلا ملعإ’ا
ىدم نع فششكي نأا نود ،يرارطشضا رييغت ءارجإا انم بلطو «وشسوشس»ـب

نيبعللا ةمئاق ىلإا قباشسلا ايشسنلاف مجن مشضناو اذه.ةباشصإ’ا ةروطخ
يشسا مجن رشصان نب ليعامشسإا ةقفر ،ينطولا بختنملا نم نيباشصملا

يشسنرفلا شسي˘ن يدا˘ن ار˘ي˘ه˘ظ ،شسرا˘ف د˘م˘ح˘م ،لا˘ط˘ع ف˘شسو˘يو ،نل˘ي˘م
يلوغيف ةباشصا ديزتشس قايشسلا تاذ يف و.يلاوتلا ىلع يلاطيإ’ا ويز’و
شصقن نم يناعي يذلا ،ميريت حتاف بردملا ىلع رومأ’ا ديقعت نم
،ةباشصإ’ا نم هموجن نم ريثكلا ةاناعم ببشسب هقيرف ةليكششت يف لولحلا

ةريخأ’ا ت’وجلا يف ءارحشصلا براحم ىلع اريثك لوعي ناك يذلا وهو
.يقيقحلا هاوتشسم عجرتشسا هنأاو ةشصاخ

جاحلب اسضر
ةمسصاعلا داحتا اهب رمي يتلا جئاتنلا ةمزأا لظ يف

نأا ىنمتأاو قيرفلل ثدحي امل فشسأاتم »:ولفرد
«ابيرق هتيفاع عجرتشسي

شسي˘ت˘ي˘ف بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا و˘ل˘فرد ة˘ما˘شسأا بر˘عأا
داحتإا قيرف اهب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل ه˘ف˘شسأا ن˘ع يد˘ن˘لو˘ه˘لا
،طقف نيتطقن ديشصرب بيترتلا ليذ هللتحا يف تببشست يتلاو ةمشصاعلا

 .شساشسحلا فرظلا اذه يف يدانلا عم هنماشضت ادكؤوم
يتلا جئاتنلا ةمزأا لوح يرئازجلا ينطولا نويزفلتلل هتاحيرشصت يفو

نع يدنلوهلا شسيتيف قيرف مجاهم ثدحت  «ةراطشسوشس» قيرف اهب رمي
موي لوأا نم» :لئاق حيرشصت يف ةمشصاعلا داحتإا قباشسلا هقيرف ةيعشضو
هعجششا اناو ،بلقلا قيرف هنأ’ ةمشصاعلا داحتإا رابخأا عباتأا رئازجلا ترداغ
قيرفلل ةرثعتملا ةقلطن’ا دعب هترشسح فخي مل امك ،«يرغشص ذنم
نيديج نيبع’ مشضي هنأ’ هل ثدحي امل اريثك فشسأاتأا انا »:افيشضم
هذه نم قيرفلاب جورخلل دحتي نا روهمجلا نم بلطاو ةقثلا مهشصقنت
ريدجلا .«ةمزأ’ا هذه نم جورخلا ىلع رداق ريبك قيرف هنأ’ ةلحرملا
ربع ابوروا يف فارتحلل لقتنا دق ناك ةنشس72بحاشص نأا ركذلاب
ناوج يف يدنلوهلا شسيتيف يدان يف عيقوتلا دعب يدنلوهلا يرودلا

.ةمشصاعلا داحتا يدان نم امداق8102
طيمز.ع

اسسنرف ءامسس نائيسضي رئازجلا امجن

يئانثلا دجاوت دهششت0202 ةنشسل ةيلاثملا ةليكششتلا
ةجديكوأا ردنشسكلاو روليد يدنآا قلأاتملا

،زتيم يدان شسراح اجدي˘كوأا رد˘ن˘شسكلأا ،نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘ت˘خأا
0202 ةنشسل ةيلاثملا ةليكششتلا نمشض ،ييلوبنوم مجاهم ،روليد يدنأاو
ع˘قو˘م ه˘ن˘ع ف˘ششك ا˘م بشسح ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لاا بق˘˘ع
ةارابم61 هيدان ةقفر بعل فولزوب يدنأا.شصشصختملا «روكشسافوشس»
ةارابم يف عورأا ’و ةيشصقمب كشسم اهرخآا فادهأا ةينامثب اهيف قلأات
تشس هحنمل ةفاشضإ’اب ،ليل ةيشسنرفلا ةلوطبلا ميعز دشض ةياغلل ةبراقتم
قلأاتف ةجديكوأا ردناشسكيلا بختنملا يف هليمز امأا. ةمشساح تاريرمت
ثعبي يئانثلا.زتيم هقيرف يف لوأ’ا شسراحلا هلعج ام ةعئارلا هتايدشصتب
نامشض اهدافم يشضاملب نيد˘لا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘ل˘ل ة˘يو˘ق ة˘لا˘شسر˘ب
.ديعاوملا مداق يف «رشضخلا» عم ةيشساشسأ’ا ةناكملا

ب.ةنيمأا
sport@essalamonline.com

3292ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج31ـل قفاوملا0202 ربمسسيد82نينثإلا

ةيملاعلا ةيحشصلا ةمزأ’ا ترثأا
ةر˘ششع ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ةرود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طشسوتملا شضيبأ’ا رحبلا باعلأ’
ثادحأ’ا نم ديدعلا رارغ ىلع
ررقملا نم ناك يتلاو ،ةيشضايرلا
لل˘خ نار˘هو ا˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شست نأا

نيمئاقلا ربجا ام ،1202 فيشص
ة˘ن˘شسل ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةيفاشضإا

هل تناك ليجأاتلا
اتقو ىطعأاو تايباجيا
  ميظنتلا ةنجلل ايفاسضإا

هنأاشش نم ليجأاتلا اذه نأا ريغ
ةنجلل ةبشسنلاب ةرهاظتلا مدخي نأا
نأا ذإا باعلأ’ا ميظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةدعتشسم نكت مل برغلا ةمشصاع
ةفاشضتشس’ ةئاملاب ة˘ئا˘م ة˘ب˘شسن˘ب

و˘ي˘شضا˘ير ه˘ي˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘ي ثد˘˘ح
طشسوتملا شضيبأ’ا رحبلا يتفشض
هق˘ير˘ب ةدا˘ع˘ت˘شس’ ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب
تا˘ع˘ب˘ط˘لا لل˘خ ه˘تد˘ق˘˘ف يذ˘˘لا
شسل˘يإا م˘ي˘ل˘شس نا˘كو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ليجأاتب داششأا ن˘م لوأا ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل
يطشسوت˘م˘لا ي˘شضا˘ير˘لا ثد˘ح˘لا
:نأاششلا اذه يف احرشصم  مداقلا
بنجتل ررقت يذلا ليجأاتلا اذه»
ي˘ت˘لا با˘˘ع˘˘لأ’ا ع˘˘م ل˘˘خاد˘˘ت يأا
،1202 ماعل ىرخأ’ا يه تلجأات
ر˘˘مأا و˘˘ه ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو بب˘˘شسب
فقشس عفر˘ل ه˘لل˘غ˘ت˘شسا بجو˘ت˘ي

ىلإا لشصوتلا لجأا نم انتاحومط
هنأا امك ،باعلألل يعون ميظنت
لقنتلاب ةكراششملا لودلل حمشسي
،«نييشضايرلا لشضفأاب نارهو ىلإا

ن˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا فدرأاو
دعب» : لئاق قايشسلا يف ةنجللا
شسطشسغأا91 ي˘ف ي˘ب˘˘ي˘˘شصن˘˘ت
ارخأات كرادتأا نأا يلع ناك9102
ريشضحتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف اًر˘ي˘ب˘ك
ىوتشسملا ىلع ةشصاخ ،ثدحلل
ليجأات نأا ينعي اذهو ،يميظنتلا
بشسانملا تقولا يف ءاج باعلأ’ا
طوغشض نود لمعلاب انل حامشسلل

حاجنلا ىلع انربجي امم ،ةيفاشضإا
نأا ثيح ،ةزيمتم ةعبط ميدقت يف
نارهو دعوم ىلع مخشض ناهرلا

با˘˘ع˘˘لأل˘˘ل را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عإ’
ريثكلا تدقف يتلا ةيطشسوتملا

تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ب ن˘˘˘م
.«ةريخأ’ا

يف اهلمع تلسصاو ناجللا
ةينازيملاو يحسصلا رجحلا

ليجأاتلاب رثأاتت مل
نم مغرلاب هنأا ةراششإ’ا بجيو

ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزأ’ا
يت˘لاو ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
،يحشصلا رجحلا قيبطت ىلإا تدأا
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا نإا˘˘ف
21 اهددعو مي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

حمشس ا˘م ا˘ه˘تاداد˘ع˘ت˘شسا تل˘شصاو
لم˘ع˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك مد˘ق˘ت زار˘حإا˘ب

رمأ’ا اذه»: ثدحتملا لاق ثيح
قيشسنتلا ةنجل لبق نم هريدقت مت
باعلألل ةيلودلا ةنجل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
كلذ نع لشضف ،«ة˘ي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
نمكي رخآ’ا حايتر’ا ردشصم نإاف
يأا هل نوكي نل ليجأاتلا نأا يف
ىلع ةيلام˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ثأا˘ت
ناو ا˘شصو˘شصخ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
3.1 غلبم نم تدا˘ف˘ت˘شسا ه˘ت˘ئ˘ي˘ه
ن˘م ق˘با˘شس تقو ي˘ف جد را˘ي˘˘ل˘˘م
عشضولا رثإا ،0202  ماع ةينازيم
هب رمت يذلا بعشصلا يداشصتق’ا
.ةرهاظتلا ىلع دلبلا

ميلسستل ةعاسسلا دسض قابسس
يف ةيسضايرلا لكايهلا

اهدعوم
ل˘ي˘جأا˘ت ح˘م˘شس ر˘خآا بنا˘ج ن˘م

باعلألل91ـلا ة˘˘˘خ˘˘˘شسن˘˘˘˘لا
ح˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا
ايفاشضإا اتقو ةيشضايرلا تآاششنملا
امد˘ع˘ب ،ا˘ه˘لا˘غ˘ششأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نل˘ل

ةد˘ع˘ل ا˘شسو˘شسح˘م ار˘خأا˘˘ت تفر˘˘ع
قفارملا هذه ةمدقم يفو ،بابشسأا

ريجلا ر˘ئ˘ب˘ب ي˘شضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا
مدق ةرك بعلم نم نوكتي يذلا
بعلمو ،دعق˘م000.04 ةع˘شسب

باعيتشسا ةردقب ىوقلا باعلأ’
ةددع˘ت˘م ة˘عا˘قو د˘ع˘ق˘م0024
دعقم000.6  تا˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا

،شضاوحأا ةثلث هب يئام بكرمو
قلطإا متو ،نايبملوأا اهنم نانثا
ري مل هنكل ،8002 ماع عورششملا
حنم نأا نم مغرلا ىلع ،دعب رونلا

با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت نار˘˘˘˘هو
مهاشس دق5102 يف ةيطشسوتملا
لاغششألل زيمم عفد قيقحت يف
،تاششرولا فلتخم ىوتشسم ىلع
،ميظنتلل ةينطولا ةنجللا ددششتو
ا˘شصت˘خ˘م ا˘ق˘ير˘˘ف تل˘˘كشش ي˘˘ت˘˘لا
شصرحلا ع˘م لا˘غ˘ششأ’ا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل

لومعملا ريياعملل اهتقباطم ىلع
م˘ي˘˘ل˘˘شست ةرور˘˘شضو ا˘˘ي˘˘لود ا˘˘ه˘˘ب
ةي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تآا˘ششن˘م˘لا
ناوج لب˘ق  ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ثد˘ح˘لا˘ب
ىلإا هابتن’ا تفل بجوو ،1202
ةيملاعلا ةيحشصلا ةمزأ’ا مغر هنأا
يشضايرلا بكرملا يف لمعلا نإاف
’ ،ظو˘ح˘ل˘م ل˘˘كششب مد˘˘ق˘˘ت د˘˘ق
تا˘ششرو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘˘شس
تلمتكا ثيح يبملوأ’ا بعلملا
ولو ةئاملاب59 ةبشسنب  لاغششأ’ا
ةيرقلل ةبشسنلاب فلتخم رمأ’ا نأا
،ريرشس0054 ةعشسب ةيطشسوتملا

يف ا˘ي˘ب˘شسن ار˘خأا˘ت تل˘ج˘شس ثي˘ح
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب  ا˘ه˘لا˘غ˘˘ششأا ةر˘˘ي˘˘تو
ةدد˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا
.اهملتشس’ اقباشس

نأا ا˘˘˘شضيأا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘ت و
شصخت يتلا ةئيهتلا ةداعإا لاغششأا

تآاششن˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م
اشضيأا ًابشسحت نارهو يف ةيشضاير
تمدقت ةي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا با˘ع˘لأل˘ل
ر˘شصق رار˘غ ى˘ل˘ع ،د˘ي˘ج ل˘˘كششب
«شسي˘ل˘ي˘تو˘ب و˘م˘ح» تا˘شضا˘˘ير˘˘لا
ةيقيقح ةرهوج ىلإا لوحت يذلا
ديدجت تايلمعل عشضخ نأا دعب

.ءاهتن’ا ىلع فراششت ىربك
طيمز.ع

ةيحسصلا ةمزألا ةيفلخ ىلع ةيملاعلا  ةيسضايرلا تارهاظتلا مظعم قيلعت دعب

ةرودلا حاجنإا لجأا نم نيمظنملل  ةيبهذ ةشصرف91ـلا ةعبطلا ليجأات



ةــــنصصرق

«ويبانربلا» نم ريخ
نار˘˘هو بع˘˘ل˘˘م ى˘˘شست˘˘˘كا
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘ح د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
نلعأا ثيح ةيملاع ريياعمب
بتكمل يوه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا
«ر˘يد˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب» تا˘˘شسارد˘˘لا
لاغششأ’ا روطت˘ل ع˘با˘ت˘م˘لا
ديدجلا نارهو بعلم يف
تارو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘˘خآا ن˘˘˘˘ع
يتلا ةفحتلا يف ةلشصاحلا
ا˘ب˘ير˘ق ة˘مد˘خ˘لا ل˘خد˘ت˘˘شس
بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا»:ل˘˘ئا˘˘ق
ةيانع بلطتي بعلملا»: فدريل ،«موردوليفو ويبانريب يف ةدجاوتملا كلتب ةهيبشش يهو ،ةعيفر
بقترملا نمو ،«ىرخأ’او ةرتفلا نيب ام رئازجلا يف ةيخانملا تاريغتلل ةشصاخ ،ةيمويو ةمئاد
.نييشضايرلا فرشصت تحت بعلملا لعجيشس امم ،نآ’ا نم رهشش دعب ،ىوقلا باعلأا رامشضم عشضو

هاعم وحرف
اهب ماق  ةفيطل ةردابم

يار˘˘شس ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘غ يدا˘˘˘ن
ي˘˘˘لود˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نا˘˘ي˘˘ف˘˘˘شس ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ديع ةبشسانم˘ب ي˘لو˘غ˘ي˘ف
نأا د˘˘ع˘˘˘ب ،13ـلا هدل˘ي˘م
ة˘ط˘ل˘غ ةرادإا تم˘˘ن˘˘ت˘˘غا
ن˘˘م ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا يار˘˘˘شس
د˘ي˘ع˘ب لا˘ف˘ت˘˘ح’ا لل˘˘خ
ة˘ق˘فر«و˘شسو˘شس» دل˘ي˘˘م
ح˘تا˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘م
ي˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘كو م˘˘ير˘˘ي˘˘˘ت
بردملا أانه نيأا ،قيرفلا

يكرتلا يدان˘لا و˘ب˘ع’و
ي˘˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مز
هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
هو˘م˘شسا˘قو ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةجيهب ءاوجأا يف هتحرف

«يملاع» بعلم

نيدلا رون يرئازجلا ربع ةديدج ةجرخ يف
هرا˘ه˘˘ب˘˘نا ن˘˘ع كم˘˘شض برد˘˘م ير˘˘كز ن˘˘ب
ىت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف كرا˘ب لو˘شسر˘م بع˘ل˘م˘ب

تهتنا يتلاو رشصن˘لا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘شضا˘خ
يف رشصنلا د˘شض ا˘ن˘ب˘ع˘ل» :ل˘ئا˘ق  لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
رشصنلل كرابأاو ريبكو ةياغلل عئار بعلم
ىنمتنو ،ةليمجلا ةرهوجلا هذه مهملتشسا
.«لبقتشسملا يف قيفوتلا مهل

 نوبلاطي رفانشسلا
فرط نم ةيؤورلا حيشضوتب

ةرادإلا سسلجم سسيئر

ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ششي˘ع˘ي
وهو ةيرادإ’ا ةيحانلا نم ةبعشص ةيعشضو
ىلع نودكؤويو نوروثي رفانشسلا لعج ام
ىلع لمعلاو ةروشصلا حيشضوت ةرورشض
ةمدخ ىلع ايشضاير لمعت ةلكيه دادعإا
نم ذخت˘م˘لا رار˘ق˘لا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا

ن˘يد˘لا ر˘شصن ي˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
تيب نم باحشسن’او ةلاقتشس’اب جوجم
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ةرو˘˘شضخ˘˘لا

ر˘يد˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت ي˘ت˘لاو ه˘تا˘ي˘حل˘˘شص
ىلع رفانشسلا رشصيو اذه يمشساق يرادإ’ا
نأاو ة˘شصا˘خ ا˘ع˘ير˘شس ل˘كا˘ششم˘˘لا ة˘˘يو˘˘شست
.مهباجعإا قلت مل ةديدجلا ةشسايشسلا

درط ىلع رشصي للم
ةعفترملا روجألا باحشصأا

تيب نم ةبرقملا رداشصملا شضعب تراششأا
للم شسيئرلا ةين لوح لئابقلا ةبيبشش قيرف
م˘ت يذ˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘شسلا شسف˘ن لا˘م˘ع˘ت˘شسا ي˘ف
نيبعللا شضعب عم قباشسلا يف هلامعتشسا
ديدعو يحلاشص شسراحلاو وطي ةروشص يف
ليحرلا ىلع مهراب˘جإا م˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا
اهلامعتشسا ىلإا تامولعملا لك ريششت نيأا

ريخأ’ا نأاو ةشصاخ ةونوب طشسولا بع’ عم
ام وهو ةريبك ةيرهشش ةميق ىلع لشصحتي
ديري يذ˘لا شسي˘ئر˘لا ة˘شسا˘ي˘شس ع˘م شضقا˘ن˘ت˘ي
.يوتششلا وتاكريملا للخ هليحر

ريبك ءيشش

قا˘فو ي˘ب˘ع’ ودارا˘ب يدا˘ن و˘˘ب˘˘ع’ أا˘˘جا˘˘ف
د˘ع˘ب كلذو ف˘يدر˘لا ف˘ن˘˘شص ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
ثي˘ح ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا

يف در نود نيفدهب راود لابششا قوفت دعبو
يف ةوقب » كابلا » وبع’ داع لوأ’ا طوششلا
لعج يذلا رمأ’ا ،ةجيتنلا اولدع و يناثلا
نأا ثيح ،ةشسردم˘لا مو˘ه˘ف˘م˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘ي ل˘كلا
يف هترك قبط و مات ءودهب بعل شسفانملا
ليدعتب هل حمشس يذلا رمأ’ا ،يناثلا طوششلا
ىلع ءاقللا عبات نم لك عمجا و اذه ،ةفكلا
ةبشسنلاب ءاوشس نيقيرفلا دودرمب مهعاتمتشسا
ودارابل وأا لوأ’ا طوششلا يف ةيفياطشسلل
.يناثلا طوششلا يف

qarsana@essalamonline.com

3292ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج31ـل قفاوملا0202 ربمسسيد82نينثإلا

مهبردم ةلاقإا عنمل يشسليششت مامأا اوشضفتنا لانشسرا وبعل
لا˘˘ن˘˘شسرا ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح
اريبك ازو˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

يشسليششت با˘شسح ى˘ل˘ع
هلخد مهم دج ءاقل يف
برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششأا
ةوقب اتيريترا ينابشسإ’ا

تجار نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
برقب ديفت رابخأا ارخؤوم
ر˘ي˘ظ˘ن برد˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘قإا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا
يتلاو ارخؤوم ةق˘ق˘ح˘م˘لا

8 ى˘˘لإا ا˘˘هدد˘˘˘ع ل˘˘˘شصو
راشصتنا نود نم تاءاقل
رابخأ’ا شضعب نأاو ةشصاخ ةهجاولا ىلإا مهبردم اوداعأا نيبعللا نأا لوقلا نكمي زوفلا اذهبو
.ةمداقلا تاعاشسلا يف زرنغلا ةدايق نم ليخوت يناملأ’ا بردملا برق تدكأاو ارخؤوم تجار

15

!! مهيف جرخ
شسيرا˘ب ةرادإا ترر˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
نع ءانغت˘شس’ا نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس
شسا˘˘مو˘˘ت ا˘˘ه˘˘برد˘˘م تا˘˘مد˘˘خ
ة˘˘مزأا ي˘˘ف تل˘˘˘خد ل˘˘˘ي˘˘˘خو˘˘˘ت

ةربجم نوكتشس ثيح ،ةديدج
7 قوفت تاشضيوعت عفد ىلع
،دقعلا خشسف لبق وروأا نويلم
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا كشسم˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
نوكتل دقعلا دونبب يناملأ’ا
ةيمتح مامأا «يجشسايبلا» ةرادإا
ري˘خأ’ا ع˘م قا˘ف˘ت’ ل˘شصو˘ت˘لا

مكاحملا ةقورأا نع داعتب’او
ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ع˘فد لل˘˘خ ن˘˘م
يهتني هدقع نأا امب طيشسقتلاب
.1202 ناوج يف
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