
ةيعرلا لايتغا ةيصضق ليجأات
«ليدروغ يفريه» يصسنرفلا

يرفيف81 ىلإا

زجحو يران حلصس عاجرتصسا
فيكلا نم مارغوليك2
مناغتصسم يف جلاعملا

50صص
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ذفني ⁄ لوؤوسسم لك صسبحب رمأا
ةلودلا تاميلعتقبطي وأا

لقنب لفكتلاب دهعتت ةحسصلا ةرازو
مهتاي’و جراخ جÓعلل ىسضرملا ءاويإاو

تقولا يف صشاقنلل حورطم ريغ هنأا دكأا
يوجلا لاجملا قلغ لسصاوت لظ يف نهارلا

فانئتصسا فلم :يدهملب
لجؤوم ةرمعلا تلحر

30 صص

ةيحسصلا ةلاحلا ببسسب عافدلا هب مدقت بلط دعب
«يوازمح هللا دبع» يسسيئرلا مهتملل

يكيناكيملا ملسسلا ةنحاسشو ءافطإا ةنحاسش21 ريخسست
 نارينلا ةرسصاحمل

ةهجوم ةدسسافلا ءاسضيبلا موحللا نم راطنق نم ديزأا زجح
نازيلغب كÓهتسسÓل

50صص

ي˘نو˘ت˘يز دو˘ع˘˘سسم رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ف˘˘سشك
ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘˘لا ق˘˘سسن˘˘م
ا˘يو˘ن˘سس ي˘سصح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،نا˘طر˘˘سسلا

ءاد˘ب ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘سصإا ة˘˘لا˘˘ح ف˘˘لأا06
ةروتكدلا تعفار لباقملابو ،ناطرسسلا

ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن ر˘˘يد˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ة˘ح˘سصلا ةرازو˘ب ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا صضار˘˘مأ’ا˘˘ب
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسلاو
تاءا˘سضف وأا ز˘كر˘م ءا˘سشنإ’ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب
ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
 .ناطرسسلاب

صسرادملاب توزاملا تائفدم ىلع ءاصضقلل رانيد رايلم2 نم رثكأا صصيصصخت :دوجلب
30 صصبونجلاب ةبدتنم تاي’و01 ةيقرت عورسشم لطع «انوروك» ءابو نأا دكأا

ةباصصإا ةلاح فلأا06
ايونصس ناطرصسلا ءادب

رئازجلا يف

ةفاقث دهع :يتامغز
ىهتنا ماعلا لاŸا ريذبت

30 صص

40 صص

ذيفنتلا زيح هلوخد نم تاونسس01 دعب ةيراقعلا ةيقرتلا طاسشنل ريسسملا40-11 نوناقلا زيزعت

«صسدنصس» عنصصمل يلك محفت
ةصشرفألاو ةيطغألل

ةصسبت يف

5202-4202نيب ام ةرتفلا لÓخ

حصشري يقيرفإلا داحتلا
صسلجم ةيوصضعل رئازجلا

يلودلا نمألا
30 صص

50صص

لياحتلا حبكل ةيروف ةيموكح تاءارجإا
زا‚إلا ديق تانكصسلا دوقُع ‘

عصضولا حلصصيصس ديدجلا نوناقلاو صصئاقنلا نم ديدعلا انفصشتكا:يرصصان^
ابيرق ةيراقعلا ةيقرتلا طاصشنل ريصسملا نوناقلا لوح تاصشرو ميظنت^

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
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:راهسشإ’ا

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

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

   (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 ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
رفصصألا طخلا يف رصسلا

سضع˘ب لا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ة˘عا˘بو ن˘يدا˘˘ي˘˘صصلا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع كم˘˘˘˘˘صسلا
يف ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لا
نايحأ’ا نم ر˘ي˘ث˘كلا
نم رخآا فنصص عيبب
كم˘˘˘صسلا فا˘˘˘ن˘˘˘صصأا
«اصشتÓ˘لا» و˘عد˘م˘لا

ه˘˘نا سسا˘˘˘صسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عابي ثيح ،نيدرصس
ن˘˘يدر˘˘صسلا ر˘˘˘ع˘˘˘صسب
ايلاح زواج˘ت˘ي يذ˘لا

رانيد0021
هل تمي ’ هنا نم مغرلا ىلع مارغوليكلل
نيكلهتصسملا لهج ء’ؤو˘ه ل˘غ˘ت˘صسيو ،ة˘ل˘صصب
ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م او˘˘صضر˘˘ف˘˘ي˘˘ل كلذ˘˘ب
تجرخف عوصضوملا لهاجتت مل نيكلهتصسملا
نيب زييمتلا ةرورصضب نيكلهتصسملا سسصسحتل
رفصصأ’ا ط˘خ˘لا ي˘ف «ن˘يدر˘صسلا»و «ا˘صشتÓ˘لا»
طخلا وهو «اصشتÓلا» عون ىلع دجوي يذلا
ةريصشم ،نيدرصسلا كمصس هيلع يوتحي ’ يذلا
اهيلع فلتخي يتلا ةيئاذغلا ةميقلا ىلإا اصضيأا
ةميقلا ثيح نم نصسحأ’ا نيدرصسلاف ناعونلا
وأا اقباصس روكذملا عونلاب ةنراقم ،ةيئاذغلا
.ةماع ةفصصب ىرخأ’ا عاونأ’ا سضعب

ةقاعإلا ىلع ةدارإلا بلغتت نيح
اهتدوع ق˘ير˘ط ي˘ف
ى˘˘لإا ةر˘˘˘كصسب ن˘˘˘م
تلّطعت ،ةمصصا˘ع˘لا

ل˘ق˘ت تنا˘ك ة˘ل˘فا˘ح
يوذ ن˘م ن˘ي˘ي˘فر˘ح
تاجايتح’ا
ةّد˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
،ن˘ي˘ت˘عا˘صس برا˘ق˘ت

ء’ؤوه دجي مل ثيح
ى˘˘لإا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ن˘˘˘م
ن˘˘˘˘م سصÓ˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
طا˘ب˘حإ’او سسأا˘˘ي˘˘لا
م˘˘ه˘˘كل˘˘م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
دا˘ج˘ن˘ت˘صس’ا ىو˘صس
ن˘م ي˘كي˘نا˘كي˘˘م˘˘ب
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ
..اهحÓصصإ’ ةلفاحلا نتم ىلع ناك ةّصصاخلا

يف ريخأ’ا اذه حجن ثيح ،Óعف مت ام وهو
رمأ’ا ،اهراصسم لمكتل ةلفاحلا ثعب ةداعإا
،ةثداحلاب عم˘صس ن˘م ل˘ك ه˘ن˘صسح˘ت˘صسا يذ˘لا

ة˘ّصصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م
يدقاف م˘ه ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا ل˘ب ن˘ي˘قا˘ع˘م او˘صسي˘ل
.ةدارإ’او ةميزعلا

ليدبلا

تÓحم ي˘ف ط˘ق˘ف ة˘جزا˘ط˘لا مو˘ح˘ل˘لا ر˘فو˘ت˘ت˘صس
داريتصسا عنم رارق عم ،مداقلا ناصضمر يف ةرازجلا
ريفوت تررق ةموكحلا نكل ،ةدمجملا موحللا

يف ةدروت˘صسم˘لا ة˘جزا˘ط˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك
تصصخر د˘قو ،ن˘ي˘م˘صست˘ل˘ل ةز˘ها˘ج لو˘ج˘ع ل˘كصش
نيلماعتملا نم ددعل ةحÓفلاو ةراجتلا تارازو
تايم˘كب ة˘ي˘ح لو˘ج˘ع دار˘ي˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا
رهصش يف ءارمحلا موحللا قوصس يف ةرفوب حمصست
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م˘ب˘صسح نا˘صضمر
دوليم ءارمحلا موح˘ل˘لا عر˘ف˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
حمصست˘صس هذ˘ه ةو˘ط˘خ˘لا نأا د˘كأا يذ˘لا ،سسيد˘عو˘ب
فصشكو ،ءارمح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ديمجت نأا ءارمحلا مو˘ح˘ل˘لا عر˘ف ي˘ف نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
يذلا ةدمجملا وأا ةجزاطلا ءارمحلا دوحللا داريتصسا
ريخأ’ا يثÓثلا ذنم ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘تر˘قأا
مل» ينطولا جاتنإ’ا ةيامح فدهب0202 ةنصسل
.«ةينطولا قوصسلا ىلع رثؤوي

لئلق هلاثمأا

ءانثأاو ،تصسارنمت ةي’و يلاول مهصش فقوم يف
هيقفارم يلاولا رذح ،زوعم نطاوم عم هراوح
مامأاو نطاوملا اذه ماق نأا دعب ،هتاكصسإا نم
هتدافتصسا مدع ببصسب ،هيلع موللا ءاقلإاب أÓملا

لوصصحلا يف قحلا لك هل نأا مغر ةناعإا يأا نم
وأا سضرأا ةعطقب رمأ’ا قلعت ءاوصس ةدعاصسم ىلع
سشيعيو ةلئاع بر هنأاو اميصس ،يعامتجا نكصس
ادهعتم هتئدهتب ي˘لاو˘لا مو˘ق˘ي˘ل ،ا˘يرز˘م ا˘ع˘صضو
 .لجاعلا بيرقلا يف هتدعاصسمب

qarsana@essalamonline.com
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ةيفافصشلا نم ةديدج ةلحرم
ليعفت ةيلخادلا ريزو دوجلب لامك داعأا
ةباقر سضرف امهنأاصش نم نينثا نيءارجإا

ةيلخادلا ةرازو تاراطإا ءادأا ىلع ةددصشم
ر˘ئاود˘لا ءا˘صسؤورو ة’و˘لا سصا˘˘خ ل˘˘كصشب
ر˘ي˘˘صشتو ،ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ءا˘˘ن˘˘ثأا

ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا نأا ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
تارم ةدع ةبصساحملا سسلجم يلوؤوصسمب
نم نيلوؤوصسم عم اصضيأاو0202 ماع يف
راطإا ي˘ف ،ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا
تا˘ي’و˘ل˘ل ة˘ئ˘جا˘˘ف˘˘م تارا˘˘يز ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ة’ولل ةماعلا تانامأ’او ةيلحملا ةرادإ’ا تايريدم ةيلحملا تاعامجلل ةعباتلا ةيلخادلا حلاصصملاو
ليعفت ريزولا داعأا امك ،ماعلا لاملا فرصص تايلمع ىلع ةددصشملا ةباقرلا تاءارجإا راطإا يف
ءادأا ىلع رثكأا ةباقرلل ةنصس02 ةليط يروصص طاصشنلو ابيرقت ةدمجم تلظ يتلا ةرازولا ةيصشتفم
،ةماعلا نوؤوصشلاو ميظنتلا يريدمو ةيلحملا ةرادإ’ا يريدمو رئاودلا ءاصسؤورو ةيروهمجلا ة’و
.ةرصشابملا ةباقرلاو ةيفافصشلا نم ةديدج ةلحرم يف تاي’ولا رييصست لخدي نأا هنأاصش نم ءارجإ’ا

روهتو صشيط
تاجردلا يقئاصس روهت دعي مل
يرئازجلا بابصشلا نم ةيرانلا

ةايحو مهتايحب م˘هرا˘ت˘ه˘ت˘صساو
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘صصت˘˘ق˘˘م ،ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’ا
قر˘خو ة˘ي˘نو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘عر˘˘صسلا
رمأ’ا داز لب ،رورملا نيناوق
ى˘ل˘ع د˘هو˘صش ثي˘ح ،هد˘ح ن˘˘ع
ع˘ير˘˘صسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
نابصش ةثÓث بوكر ةمصصاعلاب
طقف اذه سسيلو ،ةيران ةجارد
سضرع يف مهنأاكو ،ةراملا ما˘مأا كلذ˘ب نو˘ها˘ب˘ت˘ي م˘هو ،ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘صسلا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ع˘م ل˘ب
  .مهصشيط ءارج ،ةظحل ةيآا يف رطخلل مهتايح كلذب نيصضرعم ،يئامينصس

عونمم «BSU لامعتصسا»
عنم ،ةيلخاد ةيقرصش ةي’و يلاو ررق
سشÓ˘˘˘ف وأاBSU ةر˘كاذ لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا
ةي’ولا تايريدم نم يأا يف كصسيد
امنيبو ،ةي’ولا ح˘لا˘صصمو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
م˘ه˘فأاو غ˘ل˘با يذ˘لا هارار˘ق ي˘لاو˘لا رر˘ب
حلاصصم˘لا ءا˘صسؤورو ة˘ي’و˘لا ير˘يد˘م˘ل
ة˘ي’و˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا˘˘ب
تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘صشت ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
هرربم نا˘ك رار˘ق˘لا نأا ى˘لإا ة˘لواد˘ت˘م˘لا

وأا ل˘م˘ع˘لا ق˘ئا˘ثو ن˘م يأا جار˘خإا ع˘ن˘˘م
تدهصش ةي’ولا نأاو ةصصاخ ،اهريوصصت
.اهقئاثو ترصشن اياصضق ريجفت ةدم لبق

ةيقب ثيدحللو..
ي˘ف˘ح˘صص ل˘صسار˘م ل˘صصح
بصسح ،ةيبونج ةي’و نم
دهعت ىلع علطم ردصصم
ة˘يد˘ل˘ب ر˘ي˘م ن˘م ي˘˘م˘˘صسر
عطق نم2 هحنمب ،ةمهم
،ة˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘صضارأ’ا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا

عاديإاب مت دهعتلا ،مرتحم
ي˘صضارأا تا˘ب˘ل˘ط تا˘ف˘ل˘م
ةيصصخصش ةناعإاك ،ةحÓفلا

ةيدلبلا سسي˘ئر ر˘ي˘م˘لا ن˘م
ل˘˘˘˘صسار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصل
نأا ود˘˘ب˘˘يو ،ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ريملا نم هذه ةدعاصسملا
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لوأ’ا تصسي˘˘˘˘ل

ل˘صسار˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح
نو˘كت ن˘˘لو ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا
اذ˘˘ه ن˘˘م سسي˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةدع نم لب هدحول ريملا
.ةيقب ثيدحللو ...رايمأا
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ةلئصسأا ىلع هدر يف دوجلب دكأا
ةلودلا نأا ،ةمأ’ا سسلجمب باونلا

6.2 هردق ايلام اغلبم تصصصصخ
432 ةميقب رخآا اغلبمو جد رايلم
تا˘نا˘عإا را˘˘طإا ي˘˘ف جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نا˘م˘صضلاو ن˘ما˘صضت˘لا قود˘ن˘صص
كلذو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ة˘يز˘كر˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا زا˘˘ج˘˘ن’
ي˘ف نا˘بور˘ب˘لا زا˘غ˘ب ة˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لاو
˘‐ را˘صشأاو ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا
سسراد˘م˘لا دد˘ع نأا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
ىوتصسملا ىلع ةئفدتلاب ةدوزملا
24791» ـب رد˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةدوزم2928 ا˘ه˘ن˘م ة˘˘صسرد˘˘م
زاغب3222و يعيبط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
ىرخأا ةصسردم9171و نابوربلا

اميف ،ةيئابرهكلا ةئفدتلاب ةزهجم
ىر˘خأا ة˘صسرد˘م6684 ل˘م˘ع˘ت
2462و ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ئ˘فد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
47 نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،توزا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةقاطلاب اهميعدت مت دق ةصسردم
دد˘˘ع˘˘لا ح˘˘ب˘˘صصي˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘صشلا
ةدوز˘م˘لا سسراد˘م˘ل˘ل ي˘لا˘˘م˘˘جإ’ا
ةصسردم224 ةيصسمصشلا ةقاطلاب

.«ينطولا ىوتصسملا ىلع
لوؤو˘صسم˘لا تاذ تو˘ف˘ي م˘لو

ه˘تر˘˘ئاد نأا˘˘ب هو˘˘ن˘˘ي˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا ع˘ب˘ت˘ت» ة˘يرازو˘˘لا

ىلع يوقاطلا لاقتنÓل ةمكحم
ةهجاوم يف يلحملا ىوتصسملا
طرفم˘لا كÓ˘ه˘ت˘صس’او ر˘يذ˘ب˘ت˘لا

تا˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب كلذو
كÓهتصسا  سصيل˘ق˘تو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
ةماصسلا ةيزاغلا ةيثاعبن’ا ةقاطلا
يرارحلا سسا˘ب˘ت˘حÓ˘ل ة˘ب˘ب˘صسم˘لا

لجأا نم لمع جمانرب عصضو متو
ق˘ب˘˘ئز˘˘لا ح˘˘ي˘˘با˘˘صصم لاد˘˘ب˘˘ت˘˘صسا
ةعاجن تاذ ةيداصصتقا حيباصصمب
سصيلقت ريبك دح ىلإا حيتت يتلاو
ىوتصسم ىلع ةقاطلا كÓهتصسا
.«ةيرادإ’ا ينابملاو سسرادملا

ة˘صصر˘ف ة˘صسل˘ج˘لا تنا˘كو اذ˘ه
ةلودلا نأا ىلإا دوجلب  اهيف راصشأا

رايلم62» ةنصسلا هذه تصصصصخ
ةيصسردملا ةيذغتلاب لفكتلل جد
تا˘˘م˘˘ها˘˘صسم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
رايلم3.3ـب ةيلحملا تاينازيملا
نم رثكأا ماعطإاب حمصسي ام جد
ةئاملاب77 يأا ذيملت نويلم9.3
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م

.«ةيروهمجلا
ةريظحلا «ةيمهأا» ىلإا رظنلابو

يتلا ةيصسردملا لكايهلل ةينطولا
‐ ةيئادتبا ةصسردم70891 مصضت

تما˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف ‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا بصسح
دروملا ميعدتب ةرازولا حلاصصم
تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ل˘هؤو˘˘م˘˘لا ير˘˘صشب˘˘لا
ينهملا جا˘مدإ’ا دو˘ق˘ع بجو˘م˘ب
هذ˘ه˘ل ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا نا˘˘م˘˘صضل
،ةيصسردملا معاطملاو سسرادملا

11 نم رثكأا ءاصصحإا مت» ثيح
فلأا05و معاطملل ةبصسنلاب فلأا

رثكأاو سسرادملل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نو˘ع
تÓفا˘ح˘ل ق˘ئا˘صس0056 ن˘˘˘˘م
نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع «ي˘صسرد˘م˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
عصضوب تماق ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ة˘ي˘ل˘˘خ «8431» ة˘مد˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
تايدلبلا ىوتصسم ىلع ة˘ع˘با˘ت˘م
ة˘نا˘ي˘صصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ر˘ي˘فو˘تو ل˘ي˘غ˘˘صشت˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
سسرادملاب مظتنم لكصشب ةئفدتلا
.ءاتصشلا لصصف لÓخ ةيئادتب’ا

فلم ىلإا هقرطت قايصس يفو
˘‐دو˘ج˘ل˘ب ‐ر˘كذ ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
يف ةيروهمجلا سسيئر تاميلعتب
اهنع لاق يتلاو سصوصصخلا اذه
ان˘ل˘م˘عو ة˘ح˘صضاو» تنا˘ك ا˘ه˘نأا˘ب

.«ايناديم اهذيفنت ىلع
قلعتي اميفو ىرخأا ةهج نم

ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ر˘˘ي˘˘صصم˘˘ب
دعب ةي˘قر˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘صشع˘لا
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘جآ’ا ءا˘˘˘صضق˘˘˘نا

13 هاصصقأا ذيفنت دعومب ةددحم
د˘كأا ،طرا˘ف˘لا0202 ر˘ب˘م˘صسيد
ايلج حصضتي» هنأاب ةيلخادلا ريزو
ةيقرتل ةأاي˘ه˘م فور˘ظ˘لا ل˘ك نأا˘ب

ةين˘ع˘م˘لا ة˘يرادإ’ا تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
ريغ ،ةبدتنم تاي’و ىلإا ةيقرتلاب
ةصصاخ˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا فور˘ظ˘لا نأا
يصشفت ءارج دÓبلا اهصشيعت يتلا

،ملاعلا رارغ ىلع انوروك ءابو
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘صس ع˘قو ا˘ه˘ل نا˘ك د˘ق
نود لاح امم ةيلمعلا ةروريصس
ةقلعت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بي˘˘˘صصن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
.«ةديدجلا

قا˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘ف د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
هذ˘˘ه و˘˘ح˘˘ن ة˘˘˘لود˘˘˘لا «ماز˘˘˘ت˘˘˘لا»
نأاب Óئاق ،ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
حÓ˘˘˘صصإ’ا ةرور˘˘˘صض ن˘˘˘م˘˘˘˘صضت
ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘صشلا

لÓ˘خ ن˘م يرادإ’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لاو
نأا اهنأاصش نم يتلا تاحÓصصإ’ا
تاصصاصصتخا ةقيقد ةفصصب ددحت

تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘لود˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
.ةيلحملا

ةيقرت ناف ، ‐ريزولا ‐بصسحو
بونجلا يف ةيرادإ’ا تاعطاقملا

يف ةلودلا تامازتلا دصسجيل ءاج
ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشن’ا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
دÓبلا بونج ةنكاصسب ةعورصشملا

داصصتقÓ˘ل د˘يد˘ج سسف˘ن ءا˘ط˘عإاو
ةطراخ راطإا يف ميلاقأ’ا ةيمنتو
ة˘ي˘ج˘يرد˘˘تو ة˘˘م˘˘كح˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
ططخملا تايصصوتو ى˘صشا˘م˘ت˘ت
يتلا م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةجلاعم اه˘تا˘يو˘لوأا ن˘م تع˘صضو
ن˘ي˘ب ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ت’Ó˘˘ت˘˘خ’ا

،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو لا˘˘م˘˘صشلا تا˘˘ي’و
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت نا˘˘ف ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘بو
تنا˘ك» ة˘يرادإ’ا تا˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ثادحإاب تحمصس ثيح «ةيباجيا
’ بونجلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب «ة˘صضه˘ن»
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
،ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘يد˘عا˘ق˘لا

هذه ةيقرت لجأا نمو هنأاب افيصضم
ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صشنإا م˘ت» تا˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا

لكايهلا ةئيهتب ةفلكم ةكرتصشم
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ر˘˘ي˘˘صضح˘˘تو
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا كÓ˘˘مأ’ا ءا˘˘صصحإاو
دراو˘م˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ق˘˘فار˘˘م˘˘لاو
تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ةدا˘˘عإاو ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا
ل˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا
.«تاصصاصصتخ’ا

بونجلاب ةبدتنم تاي’و01 ةيقرت عورسشم لطع «انوروك» ءابو نأا دكأا

صسرادملاب توزاملا تائفدم ىلع ءاصضقلل رانيد رايلم2 نم رثكأا صصيصصخت :دوجلب

ز.صسواط

تاناعإا نم تاي’و ةدع ةدافتسسا نع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو دوجلب لامك فسش
ةعقاولا كلت ةسصاخ ،ةنيدملا زاغب ةطوبرملا ريغ صسرادملا يف نابوربلا زاغبو ةيزكرملا ةئفدتلا زاجن’ ةيلام

هنم ثعبنت يذلا توزاملا تائفدم لامعتسسا نم دحلل ةوطخ يف كلذو ،ةلوزعملاو ةيلبجلاو ةيفيرلا قطانملاب
.ةماسسو ةثولم تازاغ

قبطي وأا ذفني ⁄ لوؤوسسم لك صسبحب رمأا
ةلودلا تاميلعت

لاŸا ريذبت ةفاقث دهع :يتامغز
ىهتنا ماعلا

ي˘تا˘م˘غز م˘صسا˘ق˘ل˘˘ب را˘˘صشأا
،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو
يتلا ةظ˘ها˘ب˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا ى˘لإا
ىلع ماعلا لاملا نم فرصصت
،تايانجلا ة˘م˘كح˘م ر˘ي˘ي˘صست
’ سسا˘ن˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح نأا ازر˘˘ب˘˘م
لاملا كلذ˘كو ،ن˘م˘ث˘ب رد˘ق˘ت
اددصشم ،نمثب ردقي ’ ماعلا
لاملا ريذ˘ب˘ت ة˘فا˘ق˘ث د˘ه˘ع نأا
نأا ادكؤوم ،ى˘ه˘ت˘نا د˘ق ما˘ع˘لا

نود ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘صص
.داصسف وه ةجيتن

لÓ˘خ ،ي˘تا˘م˘غز ح˘صضوأاو
يئاصضقلا سسلجم˘لا ن˘ي˘صشد˘ت
نأا ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘قا˘ف˘نإا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا لاو˘˘مأ’ا
ةجيتن نود˘بو ل˘با˘ق˘م نود˘ب
ر˘مأ’ا و˘هو ،ادا˘صسف ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
يرورصضلا نم لعجي يذلا
ماعلا حلاصصلا ىلع ظافحلا

،سصاخصشأ’ا ةيرحو ةيرحلاو
.مهيف لصصفلا نكمي ’ هنأ’

لا˘م˘لا نأا ،ي˘تا˘م˘غز دا˘فأاو
ة˘˘ي˘˘صسد˘˘ق˘˘ب سسد˘˘ق˘˘م ما˘˘ع˘˘˘لا
ةظفاحم˘لا م˘ت و˘لو ،ة˘ير˘ح˘لا

تنا˘كل ما˘ع˘لا لا˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م˘لو ة˘ي˘˘ح˘˘يرأا ي˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا

ة˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘صضلا ى˘˘˘˘لإا تل˘˘˘˘صصو
ةيمهأا ىلع اددصشم ،ةيلاملا

ناهذأا يف ةديدج ةفاقث سسرغ
.نينطاوملاو نيلوؤوصسملا

لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ر˘˘مأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘ك سسب˘ح˘ب ما˘ت˘خأ’ا ظ˘فا˘ح
قب˘ط˘ي وأا ذ˘ف˘ن˘ي م˘ل لوؤو˘صسم
لك فاقيإاو ،ةلودلا تاميلعت
ىواكصش جلاعي ’ ماع بئان
نأا ىلإا اري˘صشم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ج˘˘لا˘˘ع˘˘ي ’ ما˘˘ع بئا˘˘˘ن ل˘˘˘ك
اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىوا˘كصش
.ارو˘˘˘ف ف˘˘˘قو˘˘˘ي˘˘˘˘صس نأا˘˘˘˘صشلا

تا˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘صصت نأا ح˘˘˘˘˘˘صضوأاو
د˘صض ادر˘م˘ت ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ةرادإ’ا
ظح’ نأا دعب ةلودلا تارارق
لو˘صصح˘لا تا˘ب˘ل˘ط عا˘˘ف˘˘ترا

ةف˘ي˘ح˘صصو ة˘ي˘صسن˘ج˘لا ى˘ل˘ع
فاصضأاو ،ةي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘صسلا

نأا ظحÓملا نإا ،لدعلا ريزو
ل˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ه ما˘˘˘كحأ’ا ل˘˘˘ك
وأا ةباينلا نم ءاوصس فانئتصسا
ةئاملاب99 نأا ثيح ،مهتملا

ديؤوت ةفنأاتصسملا ماكحأ’ا نم
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
امف ةيفانئ˘ت˘صس’ا تا˘يا˘ن˘ج˘لا
.كلذ نم ىودجلا

د˘˘˘كأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
’ ةلادعلا كلصس نأا ،ريزولا
ت’ا˘ج˘م ي˘ف ار˘خأا˘ت˘م لاز˘˘ي

ة˘ئ˘ي˘ب˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ث˘˘ك
ةم˘ير˘ج˘لاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
تا˘قا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
سصقنب ا˘فر˘ت˘ع˘م ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
Óئاق نيصصصصختملا ةاصضقلا
ي˘ف ةر˘ب˘خ˘لا يوذ ةا˘صضق˘˘لا»
نودعي يداصصتق’ا لا˘ج˘م˘لا

.’’عباصصأ’ا ىلع
ى˘ل˘ع‐ ثد˘ح˘ت˘م˘لا ‐ح˘لأاو

رمتصسملا نيو˘كت˘لا ةرور˘صض
ءاصضقلا كلصس يف فظوملل

ع˘م م˘ئاد˘لا ل˘صصاو˘ت˘لا اذ˘˘كو
اه˘نأا سسا˘صسأا ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا
انأا’’ Óئاق ،’’ملعلا نطوم’’
ةيرئازجلا ةعماجلا˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘م
ريخو ةدئار تاعماج انيدلو
تاءا˘ف˘كلا كلذ ى˘ل˘ع ل˘ي˘˘لد
ي˘ج˘˘ير˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،’’ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ملعلا نأا‐ يتامغز‐ حصضوأاو
ي˘ف نا˘م˘كح˘ت˘ي دا˘صصت˘˘ق’او
ىلع يرورصضلا نمو ملاعلا
ديدعب ةملم نوكت نأا ةلادعلا
،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

نيوكتلا ةيمهأا ىلع ازكرم
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل ل˘صصاو˘ت˘˘م˘˘لا
ةا˘صضق˘لا˘˘ك ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا كل˘˘صس
ني˘ي˘ئا˘صضق˘لا ن˘ير˘صضح˘م˘لاو
ةنامأا يفظومو ني˘ق˘ثو˘م˘لاو
تاروطتلا ةبكاومل طبصضلا
.ملاعلا يف ةلصصاحلا

دد˘صش ،قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘˘فو
ماتخأ’ا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو
ءاطخأ’اب لفكتلا ةيمهأا ىلع
فلتخم يف ةدراولا ةيرادإ’ا

اريصشم ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو
نأا لوقعملا ريغ نم هنأا ىلإا
ءا˘˘˘صضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘ج˘˘˘˘صسي
أا˘ط˘˘خ ف’آا01 ةني˘ط˘ن˘صسق
،ةد˘حاو  ة˘˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ يرادإا

ءا˘˘ط˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه نأا فا˘˘˘صضأاو
عيصضي يذلا نطاوملا قرؤوت
ايدصسم ،ةرادإ’او ةلادعلا نيب
ءÓ˘˘˘كو˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةرور˘˘صضب ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ربع لكاصشملا هذهب لفكتلا
مرا˘صصلا سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ح˘˘لا˘˘صصم ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيندملا ةلاحلا

ا˘˘عد ،ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ى˘˘˘لإا ي˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘غز ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ةموظنملا روطتب ف˘ير˘ع˘ت˘لا
ف˘˘ي˘˘صشرأ’ا˘˘بو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ادكؤوم ،يرئازجلا يئاصضقلا
بعلت نأا يرورصضلا نم هنا

ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشرأ’ا ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م
كتحت نأاو اهرود ةيئاصضقلا
ةصصصصختملا دهاعملا ةبلطب
كلصسب فيرعتلل ني˘ث˘حا˘ب˘لاو
ذ˘˘ن˘˘˘م هرو˘˘˘ط˘˘˘تو ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا
يصضام˘لا نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘صس
راصشأا نأا دعبو ،اذه انموي ىلإا
ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘جو˘˘ت ’ ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا
رو˘˘ط˘˘ت˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت تا˘˘˘صسارد
،دÓبلل ةينوناقلا ةموظ˘ن˘م˘لا
فيرعتلا ةيمهأا يتامغز زربأا
يتلا ةريبكلا تادوه˘ج˘م˘لا˘ب
ر˘يو˘˘ط˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تلذ˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

يتلا تادجتصسملا ةبكاومو
عمتجملا ىلع أارطت تئتف ام
بجي ناك يتلاو يرئازجلا

لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ءا˘صضق˘لا ى˘ل˘ع
.اهل

ز.صسواط

5202-4202 نيب ام ةرتفلا لÓخ
يلودلا نمألا صسلجم ةيوصضعل رئازجلا حصشري يقيرفإلا داحتلا

ريزو موداقو˘ب ير˘ب˘صص د˘كأا
داحت’ا نأا ،ةيجراخلا نوؤوصشلا
لوأا ءا˘صسم قدا˘صص ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ر˘ئاز˘ج˘لا ح˘ي˘صشر˘ت ى˘ل˘ع ،سسمأا
يف مئاد ريغ وصضع بصصنمل
ةمظنمل عبا˘ت˘لا ن˘مأ’ا سسل˘ج˘م
ام ةرتفلا لÓخ ةدحتملا ممأ’ا
ركذو.5202‐4202 ن˘˘ي˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ةد˘ير˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف مودا˘˘قو˘˘ب

لوأا ءاصسم «رتيوت» ىلع هباصسح
83ـلا ةرودلا لاغصشأا نأا ،سسمأا
داحتÓل يذي˘ف˘ن˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
نع ،اهيف كراصش يتلا يقيرفإ’ا

،دعب نع رصضاحتلا ةينقت قيرط
ى˘ل˘ع د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب تم˘˘ت˘˘ت˘˘خا»
ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘˘ت’ا ة˘˘قدا˘˘صصم
بصصنمل رئازجلا حيصشرت ىلع
سسل˘ج˘م ي˘ف م˘ئاد ر˘ي˘غ و˘˘صضع
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ي˘م˘˘مأ’ا ن˘˘مأ’ا

فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو .«5202‐4202
نأا ه˘˘تد˘˘ير˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف مودا˘˘قو˘˘˘ب
ىلع ددصش» يذيفنتلا سسلجملا

ئدا˘ب˘م˘لا˘ب كصسم˘ت˘لا ةرور˘˘صض
.«يقيرفإ’ا داحتÓل ةصسصسؤوملا

لاغصشأا يف هتكراصشم لÓخو
داحتÓل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘لا

لÓخ موداقوب راصشأا ،يقيرفإ’ا
رئازجلا سصرح» ىلإا هتلخادم
ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ءادأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئاد˘˘لا

ةينازيم يف اهتقو يفو ةلماك
قودن˘صصو ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
أاد˘ب˘م˘ب ا˘ه˘ن˘˘م ا˘˘نا˘˘م˘˘يإا م˘˘ل˘˘صسلا
لدا˘ع˘لا م˘صسا˘ق˘ت˘لاو ن˘ما˘صضت˘لا
قيقحتل اهنم اي˘ع˘صسو ءا˘ب˘عأÓ˘ل
ىلع ةي˘ق˘ير˘فإ’ا ةرا˘ق˘لا فاد˘هأا

ام˘ب˘صسح ،«ةد˘ع˘صصأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نوؤو˘˘˘˘˘صشلا ةرازو˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
.ةيجراخلا

خ.ةميسسن

حورطم ريغ هنأا دكأا
نهارلا تقولا يف صشاقنلل

قلغ لسصاوت لظ يف
يوجلا لاجملا

فلم :يدهملب
تلحر فانئتصسا
لجؤوم ةرمعلا

ريزو يدهملب فسسوي لاق
،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا
تÓحر فانئتسسا فلم نأا
اسساسسأا حورطم ريغ» ةرمعلا
،«نهارلا تقولا يف صشاقنلل

لاجملا قلغ لسصاوت لظ يف
ءابو راسشتنا نم دحلل يوجلا

يدهملب حسضوأا .91-ديفوك
صشماه ىلع هل حيرسصت يف
يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز
نأا ،ةديلبلا ةي’ول هتداق
ةيناكمإا ةسسارد فلم»
ةرمعلا تÓحر فانئتسسا

اسساسسأا صشاقنلل حورطم ريغ
لظ يف يلاحلا تقولا يف
رئازجلا قلغ لسصاوت
راطإا يف يوجلا اهلاجمل
ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا
يسشفت نم دحلا ىلإا ةيمارلا

نأا فاسضأاو ،انوروك ةحئاج
تسسيل ،ةيرازولا هترئاد
صشاقنلا حتفل ةلجعتسسم

لظ يف عوسضوملا اذه لوح
هذه يسشفت لسصاوت
نأا ىلإا اتف’ ،ةحئاجلا
ىلع ايلاح بسصنم مامته’ا
ةحسص ىلع ظافحلا
.نينطاوملا

ز.صسواط



هصسؤور˘ت لÓ˘خ ر˘يزو˘لا را˘صشأا
40‐11 نو˘نا˘ق˘لا لو˘ح ءا˘ق˘˘ل˘˘ل
مظنت ي˘ت˘لا د˘عاو˘ق˘ل˘ل دد˘ح˘م˘لا
ىلإا ،ةيراقع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘لا طا˘صشن
كارصشإاب ابيرق تاصشرو ميظنت

عاطقلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةد˘ع ز˘يز˘ع˘˘تو ة˘˘صسارد فد˘˘ه˘˘ب

‐11 نوناقلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م بناو˘ج
ةيقرتلا طا˘صشن˘ل ر˘ي˘صسم˘لا40
ة˘بار˘ق ي˘صضم د˘ع˘ب ة˘يرا˘ق˘˘ع˘˘لا

زيح هلوخد نم تاونصس رصشع
.ذيفنتلا

مغر ،هنأا يرصصان حصضوأا امك
اذه حمصس دقف ،سصئاقنلا سضعب
ت’Óتخ’ا حيحصصتب نوناقلا
‐39 موصسرم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

ديد˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘صس30
ىلع اهقيبطت بجاولا طورصشلا

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا طا˘˘˘صشن ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
مي˘عد˘تو ن˘ي˘صسح˘تو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
ديدح˘ت ع˘م عا˘ط˘ق˘لا تا˘طا˘صشن
يراقعلا يقرملا ني˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

اذه نإا ريزولا لاقو .ديفتصسملاو
تازايتما˘ب ا˘صضيأا ءا˘ج نو˘نا˘ق˘لا

ةي˘قر˘ت˘لا ح˘لا˘صصل سصا˘خ م˘عدو
مت ،كلذ ىلإا ةفاصضإا .ةيراقعلا
ىلع عيب˘لا د˘ق˘ع م˘ي˘عد˘ت ا˘صضيأا
دقع جاردإا لÓخ نم ميماصصتلا

ةيقرتلا عم اف˘ي˘كت ر˘ث˘كأا د˘يد˘ج
قح ةيامحب حم˘صسي» ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘م˘˘˘لا

يف عورصشلابو نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لاو
نود يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘عور˘˘˘صشم

لبق ةيراقعلا قوقحلا ليوحت
ىلإا تفلو .«هلÓخ وأا زاجن’ا

يأا يدافتل سصن عصضو ةرورصض
يرا˘ق˘ع˘لا زا˘ج˘ن’ا ن˘ي˘ب ةو˘ج˘ف
تÓيدعتلا لÓخ نم هتنايصصو
.نوناقلا اذه ىلع تلخدأا يتلا

ن˘ي˘قر˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
نا˘م˘صض ة˘م˘ه˘م˘ب ن˘ي˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ةدمل ةيراقعلا كÓمأ’ا ةنايصص
لاغصشأا نم ءاهتن’ا دعب نيماع
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ق˘˘ن ل˘˘ب˘˘قو ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ةينعملا تاهجلا ىلإا رييصستلا
.لجأ’ا اذه ةياهن يف

اذ˘˘˘ه نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘صضوأاو
ةبراح˘م» ى˘لإا فد˘ه˘ي نو˘نا˘ق˘لا
ة˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘فر˘˘˘صصت˘˘˘لا

نع جتنت دق يتلا تازواجتلاو
دقع نودب عيبلا لثم طاصشنلا

تانامصضلا يف كارتصش’ا مدعو

ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
بويعلاب ةقلعتملا تامازتل’او
رتفدل لاثتم’ا مدع وأا ةيفخلا
.«طورصشلا

ن˘ب سسي˘نأا را˘صشأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ىلع نكصسلل ماعلا ريدملا دواد
عورصشلا ىلإا ،ةرازولا ىوتصسم
ذنم ةعصساو رواصشت ةيلمع يف
ديدع˘لا ة˘كرا˘صشم˘ب ر˘ه˘صشأا ةد˘ع
يف نيينهملاو نيصصتخملا نم
تاحرتقم اومدق نيذلا عاطقلا
18 لصصأا نم ةدام96 سسمت
امك .نوناقلا يف ةجردم ةدام
تاروا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘˘ه تح˘˘˘م˘˘˘صس
قلعتت ةمها˘صسم02 ليجصست˘ب
.ةيقيبطتلا سصوصصنلاب

هنإاف ،لوؤوصسملا تاذل اًقفوو
تا˘صشرو ع˘برأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘˘صس
هذ˘ه ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب ا˘ب˘ير˘˘ق

تايصصوتب جورخلاو ةرواصشملا
نوناق˘لا لو˘ح ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

هذه لوان˘ت˘ت˘صسو .40‐11 م˘قر
سصا˘˘˘خ ل˘˘˘˘كصشب تا˘˘˘˘صشرو˘˘˘˘لا
.عيبلا غيصصو يراقعلا رييصستلا

ادب اذإا» هنأا ىلإا اصضيأا راصشأاو
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا لا˘غ˘˘صشأا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
يرورصضلا نم ه˘نأا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
نوكيصسف ،نوناقلا اذه ليدعت
م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ي˘˘فا˘˘صضإا سصن كا˘˘ن˘˘˘ه
ىلإا كلذ دعبو ءاربخلل هميدقت
.«ةموكحلاو نييناملربلا
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ذيفنتلا زيح هلوخد نم تاونسس01 دعب ةيراقعلا ةيقرتلا طاسشنل ريسسملا40-11 نوناقلا زيزعت

زاجنإلا ديق تانكصسلا دوقُع يف لياحتلا حبكل ةيروف ةيموكح تاءارجإا
عصضولا حلصصيصس ديدجلا نوناقلاو صصئاقنلا نم ديدعلا انفصشتكا :يرصصان

ابيرق ةيراقعلا ةيقرتلا طاصشنل ريصسملا نوناقلا لوح تاصشرو ميظنت

خ.ةميسسن

طاسشنل ريسسملا40–11 نوناقلاب ةقلعتم بناوج ةدع زيزعت نع ،نارمعلاو نكسسلا ريزو يرسصان لامك دكأا
نع جتنت دق يتلا تازواجتلاو ةفرحنملا تافرسصتلا ةبراحم ىلإا فدهي ريخأ’ا اذه نأا زربم ،ةيراقعلا ةيقرتلا

ةقلعتملا تامازتل’او ةبولطملا تانيمأاتلاو تانامسضلا يف كارتسش’ا مدعو دقع نودب عيبلا لثم طاسشنلا
.طورسشلا رتفدل لاثتم’ا مدع وأا ةيفخلا بويعلاب

ىسضرملا ءاويإاو لقنب لفكتلاب دهعتت ةحسصلا ةرازو
مهتاي’و جراخ جÓعلل

ءادب ةباصصإا ةلاح فلأا06
رئازجلا يف ايونصس ناطرصسلا

رو˘˘˘صسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘صشك
ق˘صسن˘م ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز دو˘˘ع˘˘صسم
ةحفاكمل ينطولا ططخملا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘صسلا
ةلاح فلأا06 ايونصس يصصحت
،ناطرصسلا ءادب ةديدج ةباصصإا

ةروتكدلا تعفار لباقملابو
ر˘يد˘م بئا˘ن ر˘يد˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةنمزملا سضار˘مأ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم
نا˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو˘˘ب
تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو
وأا زكرم ءاصشنإ’ ،ةمصصاعلاب
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل تاءا˘˘صضف
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
 .ناطرصسلاب

حيرصصت يف ينوتيز دكأا
ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ي˘ف˘˘ح˘˘صص
لود رار˘غ ى˘ل˘عو‐ ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘˘ل˘˘ل ‐م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
يذلاو ناطر˘صسلا ة˘ح˘فا˘كم˘ل

ير˘ف˘ي˘ف ن˘م ع˘بار˘لا فدا˘˘صص
نأا ،ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘˘م يرا˘˘ج˘˘لا
يف ببصستي ثيبخلا سضرملا

فلأا03و فلأا52 نيب ام
 .ةافو

،لوؤوصسملا تاذ  حصضوأاو
ىلع ،يصشي˘ع˘م˘لا ط˘م˘ن˘لا نأا

ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘غ ءاذ˘غ˘لا رار˘غ
ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ،ن˘˘ي˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف م˘ها˘صست ي˘ت˘لا ل˘ماو˘ع˘˘لا
  .سضرملا اذه مقافت

ىأار ،ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘م
راج˘نو˘ب ةد˘ع رو˘صسي˘فور˘ب˘لا

ماروأ’ا بط ةحلصصم سسيئر
ناطر˘صسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘م˘ب
لÓخ نم ةياقولا نأا ،ةديلبلاب
نم ربتعت ،ركبملا فصشكلا
نم ليلقتلل ةنكمملا لولحلا
تايفولاو تابا˘صصإ’ا ة˘ب˘صسن
.ةئاملاب02 ةبصسنب اذهو

،ة˘˘ل˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘ف
ة˘ل˘ي˘م˘ج ةرو˘ت˘كد˘˘لا تع˘˘فار
ة˘ف˘ل˘كم ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن ر˘˘يد˘˘ن
ةرازوب ةنمز˘م˘لا سضار˘مأ’ا˘ب
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا
لوأ’ا سسمأا ،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
وأا زكرم ءاصشنإ’ ،ةمصصاعلاب
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل تاءا˘˘صضف
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
.ناطرصسلاب

˘مو˘ي لÓ˘خ ر˘يد˘ن تد˘كأاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘ت˘م˘ظ˘˘ن ي˘˘مÓ˘˘عإا
ىصضرم ةد˘عا˘صسم˘ل «ل˘مأ’ا»
ءافتح’ا ةبصسانمب ناطرصسلا
ءادلا اذهل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب
ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا فدا˘˘˘صص يذ˘˘˘لا
ء’ؤو˘ه نأا ،يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘˘ف
ي˘˘ف نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لا

د˘˘˘ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ،تم˘˘˘˘صص
جÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘لا م˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘صضخ
يف ببصستي يذلا يئاميكلا
جÓعلا اذكو ىرخأا سضارعأا
وه بب˘صست˘ي يذ˘لا ة˘ع˘صشأ’ا˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع قور˘˘˘ح ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘خآ’ا

ةيناطرصسلا ةيلخ˘لا ىو˘ت˘صسم
يعدتصسي امم ،ةفد˘ه˘ت˘صسم˘لا

ايعامتجاو ايصسفن مهت˘ق˘فار˘م
هذه نم فيفختلل ايهيفرتو

‐ كلذ ي˘تأا˘˘ت˘˘ي ’و ءا˘˘ب˘˘عأ’ا
حتف لÓخ نم ’إا ‐اهبصسح
وأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم وأا ز˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘م
تامدخ مهل مدقت تاءاصضف
 .جÓعلا جراخ ةيفاصضإا

تاذ تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
نأا ،ةب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘لوؤو˘صسم˘لا

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو
ام لك ريفو˘ت˘ل ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
ن˘˘م سضير˘˘م˘˘لا ه˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
جÓ˘˘ع˘˘لا عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا بير˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ح˘ت˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ىلع ادد˘صشم ةد˘يد˘ج ز˘كار˘م
جÓعلا اذه ةقفارم ةرورصض
نيصسح˘ت˘ل ىر˘خأا تاءا˘صضف˘ب
 .ىصضرملا ء’ؤوه ةايح ةيعون

ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘صسي˘ئر تر˘كذو
ن˘م با˘ت˘ك ةد˘ي˘م˘ح «ل˘مأ’ا»
يتلا تاطاصشنلا لكب ،اهتهج
يف اه˘تأا˘صشن ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب تما˘ق
يف0002 تاو˘ن˘صس ة˘ياد˘˘ب
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م
اهتمظن ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا

لوح نطولا قطانم لك ربع
عاونأا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ناطرصس اهنيب نم ناطرصسلا
ةبترملا لت˘ح˘ي يذ˘لا يد˘ث˘لا
لك نمصض رئازجلاب ىلوأ’ا

ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘ب عاو˘˘˘نأ’ا هذ˘˘˘ه
 . ايونصس ةلاح فلأا00041

‐ ةيعمجلا هذه تماق امك
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ب‐ تفا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘˘ك
ةحفاكمل ينطولا ططخملا
يف9102 /4102 ناطرصسلا
فصشكلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ه˘ي˘ق˘صش
يدثلا ناطر˘صس ن˘ع ر˘كب˘م˘لا
ة˘ح˘صصلا ةرازو ذا˘خ˘تا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ك ةر˘˘˘˘كصسب ة˘˘˘˘ي’و
2102 ة˘ن˘صس ي˘ف ة˘ي˘جذو˘م˘ن
رباخم عم ةيقافتا عيقوت دعب
ي˘ت˘لا «ة˘ير˘صسيو˘˘صسلا سشور»
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه تق˘˘˘˘فار
يف ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
«سسيليبوم» لاق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا
زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب عر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا

ةلقن˘ت˘م ةدا˘ي˘ع˘ب فار˘غو˘ما˘م
ن˘˘˘م تا˘˘˘ي’و ةد˘˘˘˘ع تبا˘˘˘˘ج
 .سضرغلا اذهل نطولا

د˘ب˘ع د˘ه˘ع˘ت ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ر˘يزو د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا
عاطقلا نأاب ،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ل˘ق˘نو تي˘ب˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي˘˘صس
ةجلاعملل ناطرصسلا ىصضرم
لا˘˘قو .ىر˘˘خأا تا˘˘˘ي’و ي˘˘˘ف
ة˘صصن˘م˘لا قÓ˘طإا نإا ر˘يزو˘لا
د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ذ˘˘خأ’ ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
نا˘طر˘صس ى˘صضر˘م˘ل جÓ˘ع˘˘لا
نم سضيرملا نكمي ،يدثلا
ذ˘خأاو تقو بر˘قأا˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا

يأا يف جÓعلل بيرق دعوم
ةرازو ر˘فو˘ت˘صس ا˘م˘ك ،ة˘˘ي’و
ر˘ير˘صسلا سضير˘م˘ل˘ل ة˘ح˘صصلا

جÓعلا نم نكمتيل لقنلاو
.هتي’و جراخ ةيحيرأاب

  يمولد Ëرم

ىرخأا ةينازيم يأا لبق رمتسس «91 ديفوك» حاقل ةينازيم نأا دكأا

كونبلا ددع يف ةيلودلا ريياعملا نع ةديعب تلاز ل رئازجلا :ةيلاملا ريزو
نمحرلا دبع نميأا فصشك

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو
رييا˘ع˘م˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب تلاز’
ددع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا
ثي˘ح ،ة˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ت’ا˘˘كو˘˘لا
ةنراقم يملاعلا لدعملا ردقي
ةلاكوب ة˘ي˘نا˘كصسلا ة˘فا˘ث˘كلا˘ب
امنيب ،ةمصسن ف’آا01 لكل
رئازجلا يف لدعملا اذه غلبي
فلأا62 ل˘كل ةد˘حاو ة˘لا˘كو
.ةمصسن

هدر لÓخ ةيلاملا ريزو دكأا
سسلجمب يوفصش لاؤوصس ىلع
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ،ة˘˘˘مأ’ا
قلخل لولح داجيإا يعدتصست
ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘ي˘كن˘ب ت’ا˘˘كو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب حا˘˘م˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
افصشاك ،يفر˘صصم˘لا لو˘م˘صشلا
ة˘ي˘كن˘ب˘لا ت’ا˘كو˘لا دد˘˘ع نأا
ينطولا بارتلا ربع ةطصشانلا
04 اهنم ،ةلاكو096.1 غلب
م˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب ة˘˘لا˘˘كو
˘مر˘صصن˘م˘لا ما˘ع˘لا ا˘ه˘حا˘ت˘˘ت˘˘فا

تاي’و فلتخم ربع0202
81 اهنيب نم دجويو ،نطولا

لكو ةيمومع ة˘ي˘كن˘ب ة˘لا˘كو
ة˘كب˘صش ر˘يو˘ط˘ت فد˘˘ه˘˘ب كلذ
قيقحت سضرغب كونبلا عورف

.يفرصصملا لومصشلا
كونبلا ةكبصش سصوصصخبو

دد˘ع˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ت’ا˘كو˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ح ي˘لا˘م˘جإ’ا
ربع ةلاكو681.1 اهل ةعباتلا

’ امنيب ينطولا بارتلا لماك
كو˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘صش ل˘˘˘م˘˘˘صشت
،دÓبلا تاي’و لك ةصصاخلا
ىلإا اعد يذلا ريزولا فيصضي
بل˘ج لÓ˘خ ن˘˘م كلذ كراد˘˘ت
ىلإا سصاخلا يكنبلا عاطقلا

قيرط نع نطولا قطانم لك
.رئازجلا كنبل تايلآا

نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب حر˘صصو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘ي˘جو˘ت˘ب ما˘ق ه˘˘نأا
يصضقت ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا كو˘ن˘ب˘ل˘ل
ا˘ه˘ت˘كب˘صش ع˘ي˘صسو˘ت ةرور˘صضب
جامدإ’ا ن˘ي˘صسح˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م كلذو نا˘كصسل˘ل ي˘لا˘˘م˘˘لا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ة˘˘ي˘˘فر˘˘صصم˘˘لا

ع˘فد˘لا ل˘ئا˘صسو لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
كي˘با˘˘ب˘˘صش ح˘˘ت˘˘فو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةيمÓصسإ’ا ةيلاملل ةصصصصخم
لخدت» ريبادتلا هذه نأا اربتعم
ل˘˘˘ئاد˘˘˘ب دا˘˘˘ج˘˘˘يإا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
كونبلا عي˘ج˘صشتو دا˘صصت˘قÓ˘ل

ةديدج تاجتنم م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع

بكاوتو ةيمنت˘لا ي˘ف م˘ها˘صست
.«عمتجملا تابلطتم

،ةماعنلا ةي’و سصوصصخبو
سسل˘ج˘م و˘صضع لاؤو˘صس ل˘ح˘˘م
دوجو ىلإا ريزولا راصشأا ،ةمأ’ا
طصشنت ةيمومع كونب ةعبرأا
عبصس يلام˘جإا˘ب ة˘ي’و˘لا هذ˘ه˘ب
نع افصشاك ةيفرصصم ت’اكو
ي˘ب˘ع˘صشلا سضر˘ق˘ل˘ل ط˘ط˘خ˘م
ح˘ت˘˘ف ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لك يف ني˘تد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘لا˘كو
.ةيرصشمو ةماعنلا يتيدلب نم

را˘˘صشأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةصسلجلا سشماه ىلع ريزولا
ءابول ةداصضملا تاحاقللا ىلإا

نأا اد˘˘˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،91‐ديفوك
اه˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
،ىرخأا ةينازيم يأا لبق رمتصس
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
نأا احصضوم ،نطاوملا ةحصصب
فر˘صشي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ي˘صصخ˘˘صش

ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نا ى˘˘لإا ا˘˘˘ت˘˘˘ف’
هل اررقم ناك امك تاحاقللا
.يصضاملا رياني ةياهن لبق يأا

خ.ةميسسن

اعقوم568 نع فسشك
لمجم ربع رطخلل اسضرعم
نطولا عوبر

عورصشم004 :يقارب
ةيامحلل زاجنلا روط
تاناصضيفلا نم
ريزو يقارب يقزرأا فسشك
ددع نأا ،ةيئاملا دراوملا
يف دجوت يتلا عيراسشملا

ىوتسسملا ىلع زاجن’ا روط
ةيامح فدهب ،ينطولا
رطخ نم نينطاوملا
004 ةبارق غلب تاناسضيفلا

 .عورسشم
هدر شضرعم يف يقارب حسضوأا

هحرط يوفسش لاؤوسس ىلع
رهاطلا ،ةمأ’ا شسلجم وسضع
ريرحتلا ةهبج» ليزغ

ةينلع ةسسلج لÓخ «ينطولا
شسيئر ،ليجوق حلاسص اهسسأارت
شسمأا ةباينلاب شسلجملا
عيراسشملا هذه نأا ،لوأ’ا

ةئيهت يسسيئر لكسشب نمسضتت
لكايهو تآاسشنم زاجنإاو
رطخ نم ةيامحلا ىلإا فدهت
بارتلا لماك ربع تاناسضيفلا
 .ينطولا

حلاسصم نأا ريزولا فسشكو
568 تسصحأا ةيئاملا دراوملا

رطخل اسضرعم اعقوم
بارتلا ربع تاناسضيفلا
مت هنأا افيسضم ينطولا
دادعإا لكسشملا اذه ةجلاعمل
رييسستل ةينطو ةيجيتارتسسا

رطاخم ةحفاكمو
 .تاناسضيفلا

  يمولد ميرم



لوأا ةمكحملا ةئيه تنلعأا
ىلوأ’ا ةصسلجلا ليجأات ،سسمأا
ي˘˘ح˘˘˘صصلا ع˘˘˘صضو˘˘˘لا بب˘˘˘صسب
ةيصضقلا يف يصسيئرلا مهتملل

يذ˘لا كل˘م˘لا د˘ب˘ع يواز˘˘م˘˘ح
.ةمكاحملا روصضح نم هعنم

سسيئر ن˘م م˘ه˘ت˘م˘لا بل˘طو
ه˘ن˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نأا ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ببصسب ةمكاحم˘ل˘ل عو˘صضخ˘لا
امك ،ماظعلا يف همد رجحت
ةيحارج ةيلمعل عصضخ هنإا لاق
˘ما˘ع ر˘ه˘ظ˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
مهتملا كصسمت مامأاو .7102
د˘˘ب˘˘ع يواز˘˘م˘˘ح ي˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
،هت˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت˘ب كلا˘م˘لا
خيراتلا نأاب يصضاقلا ترطخأا
امك ،لجا رخآا نوكيصس لبقملا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تر˘˘ط˘˘خأا
فل˘م˘لا جار˘خ˘ت˘صسا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب
لجأ’ يوازمح مهتملل يبطلا
ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ه˘ي˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا

.يحصصلا هعصضو
ةصسلجلا تدهصش ،لباقملابو

بنا˘˘˘˘˘جأا ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘عر رو˘˘˘˘˘˘صضح
ة˘˘جوز م˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘صسنر˘˘˘ف
ه˘ن˘باو لو˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ةمكحم˘لا ن˘م ا˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘ل˘لا
.ةيصضقلا يف ريصسلا

) ليدروغ يفريه نأا ركذي
نم فطتخأا دق ناك (ةنصس55
12 موي ةيباهرإا ةعامج فرط
وزو يزيت ةنيد˘م˘ب ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
نم42 مو˘ي لا˘ت˘غ˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
د˘صشر˘م نا˘كو .ر˘ه˘˘صشلا سسف˘˘ن
ح˘˘ئا˘˘صسلاو لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘صست
لابج ىلإا هجوت دق يصسنرفلا

ه˘نأا ر˘ي˘غ ق˘˘ل˘˘صست˘˘ل˘˘ل ةر˘˘جر˘˘ج

ربمتبصس12 مو˘˘ي ف˘˘ط˘˘ت˘˘خا
تيآا ة˘ير˘ق بر˘ق Ó˘ي˘ل4102
ة˘ي’و) ل˘ي˘ب˘قأا ة˘يد˘ل˘ب نا˘ب˘عو
ةعامج فرط نم (وزو يزيت
د˘˘˘ن˘˘˘ج» ى˘˘˘م˘˘˘صست ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإا
 .«ةفيلخلا

نتم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘صضلا نا˘كو
ءا˘˘˘قد˘˘˘صصأا ة˘˘˘ق˘˘˘˘فر ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
مهحارصس قÓطإا مت نييرئازج
دعبو .نيفطتخملا فرط نم
رثع (ربمتبصس42) مايأا ةثÓث

ىلإا هتثج لقنتل ’وتقم هيلع
.5102 رياني يف اصسنرف

ةيباهرإ’ا ةعام˘ج˘لا تنا˘كو
ادر» لايتغ’ا ةيلمع تنبت دق
بناج ىلإا اصسنرف فوقو ىلع
ي˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
د˘صض ة˘ه˘جو˘م˘لا «تا˘˘بر˘˘صضلا
ة˘لود˘لا ة˘ي˘با˘هرإ’ا ة˘عا˘م˘ج˘˘لا
.قارعلا يف ةيمÓصسإ’ا

ة˘ي˘عر˘لا لا˘ي˘ت˘غا در˘ج˘˘م˘˘بو
يدنج0003 نصش ،ةيصسنرفلا

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا تاو˘ق ن˘˘م
ةعامجلا ىلع ةلمح يبعصشلا
طي˘صشم˘ت˘ب تما˘قو ة˘ي˘با˘هرإ’ا
احرصسم تناك يتلا ةقطنملا
.لايتغ’ا ةيلمعل

ثحبلا تايل˘م˘ع تح˘م˘صسو
ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘كأا تماد ي˘˘ت˘˘لا
دجاوت نا˘كم د˘يد˘ح˘ت˘ب ر˘ه˘صشأا
ن˘ي˘ب ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإا ة˘˘ثÓ˘˘ث
لا˘ي˘˘ت˘˘غا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءا˘صضق˘لاو ي˘صسنر˘ف˘لا ح˘ئا˘صسلا

.مهيلع
بويأا جرعلب رمأ’ا قلعتيو

9 موي هيلع ءاصضقلا مت يذلا
دمحأا توحلبو4102 ربوتكأا
41 مو˘ي ه˘ي˘ل˘˘ع ي˘˘صضق يذ˘˘لا
يروق كلاملا دب˘عو ر˘ب˘م˘فو˘ن
22 موي هيلع ءاصضقلا مت يذلا
.ةنصسلا سسفن نم ربمصسيد

ة˘عا˘م˘ج˘لا هذ˘ه د˘ئا˘ق نا˘كو
يروق كلاملا دبع ةيباهرإ’ا
لاي˘ت˘غاو فا˘ط˘ت˘خا ى˘ن˘ب˘ت د˘ق

ءا˘صضق˘˘لا م˘˘ت د˘˘قو .ل˘˘يدرو˘˘غ
ملك56) رصسي ةقطنمب هيلع
.(ةمصصاعلا قرصش

watan@essalamonline.com
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«يوازمح هللا دبع» يشسيئرلا مهتملل ةيحشصلا ةلاحلا ببشسب عافدلا هب مدقت بلط دعب

يرفيف81 ىلإا «ليدروغ يفريه» يصسنرفلا ةيعرلا لايتغا ةيصضق ليجأات

ط.ةراشس

4102 ةنشس لايتغا ةيشضق يف نيمهتملا ةمكاحم ةشسلج ةمشصاعلا رئازجلاب ءاشضيبلا رادلا ةمكحم تلجأا
ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تف˘˘˘˘قوأا.عافدلا ةئيه نم بلطب ،مداقلا يرفيف81 موي ىلإا ليدروغ يفريه يشسنرفلا لابجلا قلشست دششرمو ةيعرلا

،مناغتصسم ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ةنصس23 رمعلا نم غلبي اصصخصش
ن˘م ا˘يرا˘ن ا˘˘حÓ˘˘صس تع˘˘جر˘˘ت˘˘صساو
يو˘ت˘ح˘ي نز˘خ˘مو لوأ’ا ف˘ن˘˘صصلا

ةريخذلا نم ة˘صشو˘طر˘خ31 ىل˘ع
،ءاصضيب ةريخذ ةصشو˘طر˘خو ة˘ي˘ح˘لا

نم امارغ08و مارغ وليك نينثاو
.تاردخملا

تن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا حلاصصم
يف ةرومز ةرئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،نازيلغ
هجوملاو حلاصصلا ريغ جاجدلا محل
 .كÓهتصسÓل

ةبقارم تايرود رثإا ىلع كلذو
ةبكرم فيقوت مت نيأا اهرصصانعل
ءانثأاو ،سسكيليه «اتويوت» عون نم
ة˘يرادإ’ا ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘صضخإا

قودنصصلاب روثعلا مت ،اهصشيتفتو
ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘˘لا

ةيكيتصسÓبلا سسايكأ’ا نم ةربتعم
ةيمكو حوبذملا جاجدلاب ةءولمم
راطنقب تردق ،جاجدلا ءاصشحأا نم
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك04و
ءا˘صشحأا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ع˘˘م ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا
كÓهتصسÓل ه˘جو˘م تنا˘ك جا˘جد˘لا
،معاطملاو نجاودلا عيب تÓحمل

طورصش ىندأ’ ةمدعنم تناك امك
ىلع اهبحاصص زوحي ’و ةفاظنلا
ىد˘˘م تب˘˘˘ث˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش

ةبكرم يف ةلوقن˘مو ،ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘صص
اه˘تا˘عار˘م مد˘ع˘ل ة˘صصصصخ˘م ر˘ي˘غ
د˘ع˘بو .د˘ير˘ب˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لا طور˘صشل

يرطيبلا بيب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضر˘ع
ريغو ةدصساف اهنأا نيبت سصتخملا

ةحصصلا طورصشب سسمتو ةحلاصص
مت دقو .ن˘ي˘ت˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
قح يف يئاصضق ءارجإا فلم زاجنإا
.ةلادعلل هميدقتو ،هيف هبتصشملا

ثح˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
نم ،نازيلغ ةي’و نمأاب لخدتلاو
ز˘ج˘حو سصا˘خ˘صشأا ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘˘ت

تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك
،امارغ025 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب ترد˘˘ق
تدرو تامولعم ىلع ءانب كلذو
ةزايح اهدافم ةحلصصملا تاذ ىلإا
نم ةربتعم ةيمكل سصاخصشأا ةثÓث
اهجيورت دد˘صصب م˘هو تارد˘خ˘م˘لا
دصصر دعبو ،بابصشلا طاصسوأا يف
م˘ت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت
ةصسمخ مهتزوحب طبصضو مهفيقوت

نم جنتار) تاردخملا نم حئافصص
225 اهنزو رد˘ق (يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا

يلام غلبمو تاردخملا نم امارغ
تادئاع ميتنصس نويلم9.4 هردق
فتاو˘ه ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ع˘ي˘ب˘لا
تناك ةيرا˘ن ة˘جارد ز˘ج˘حو ،ة˘لا˘ق˘ن
ج˘˘يور˘˘تو ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صست
فلم زاجنإا هبجومب مت ،تاردخملا
هب˘ت˘صشم˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘ئا˘صضق ءار˘جإا
ةلادعلا مامأا هبجومب اومدق مهيف
تارد˘خ˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع
  .عيبلا سضرغل

لزانملا ىلع وطشسلا ةباشصع
نمأ’ا ةشضبق يف يقاوبلا مأاب

نمأاب ةطرصشلا حلاصصم تنكمت
نم ،يقاو˘ب˘لا مأا˘ب ة˘نا˘ي˘كصسم ةر˘ئاد
هب˘ت˘صشم سصا˘خ˘صشأا ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت
لخاد نم ةقرصسلا ةيصضق يف مهيف
عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ن˘˘˘كصسم
ةيمك يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا تا˘قور˘صسم˘لا

غلبمو يبهذلا يلحلا نم ةربتعم
.وروا055 ةميقب يلام

خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘˘لا
رصصانع تقلت نيأا13.10.1202

ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف
لبق نم ةيمصسر ىوكصش ةنايكصسم
ةيمك ةقرصسب ديفت ،نينطاوملا دحا

ي˘ب˘هذ˘لا غو˘صصم˘لا ن˘م ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
نم ةيبنجأ’ا ةلمعلاب يلام غلبمو
قيقحت حت˘ف م˘ت˘ي˘ل .ه˘ن˘كصسم ل˘خاد
هبتصشملا ةيوه ديدحت ىلإا ىصضفأا
رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو م˘ه˘ي˘ف
مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا ةثÓثب
م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘˘ن˘˘صس94و52 ن˘ي˘˘ب
تا˘˘قور˘˘صسم˘˘لا ل˘˘˘ك عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسا
نم ةربتعم ة˘ي˘م˘ك ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ي˘ب˘هذ˘لا غو˘صصم˘لا
.وروا055 هردق

فلم مهدصض زجنأا مهيف هبتصشملا
هبجومب اومدق ةيصضقلا نع يئازج
ة˘نا˘ي˘كصسم ة˘م˘كح˘م ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ما˘˘مأا
.20.20.1202 خيراتب

رمخ ةروراق0222 زجح
ةلاقلاب

ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع تنكمت
زجح نم ،فراطلا ةي’و كرامجلل
تابور˘صشم˘لا ن˘م ةرورا˘ق0222
متو .عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا
ةيلاتتم تايل˘م˘ع3 د˘ع˘ب ز˘ج˘ح˘لا
مت امك ،سصاصصتخ’ا ميلقإاب ةحجان

نيصصخصش فيقوتو نيتنحاصش زجح
.رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف

تامولعم دعب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘ج
دد˘صصب سصا˘خ˘صشأا دو˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك بير˘˘˘ه˘˘˘ت
م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘˘لا
رصصانعلا تن˘كم˘تو ن˘ي˘م˘ك بصصن
امهفيقو˘ت ن˘م ناد˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لا

ن˘˘˘م ةرورا˘˘˘ق0222 ز˘˘˘ج˘˘˘حو
.ةيلوحكلا تابورصشملا

ةقرشس ةباشصعب ةحاطإ’ا
اشسأار43 عاجرتشساو يششاوملا

ةملاقب منغلا نم
كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا تنكمت

نم ،ةملاق ةي’و جوجفلاب ينطولا
ةيمارجإا ةباصصع طاصشنب ةحاطإ’ا
6 نم نو˘كت˘ت ،ي˘صشاو˘م˘لا ة˘قر˘صسل
03 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا

ءاي˘حأا ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘صس04و
ترفصسأاو .ةن˘يد˘م˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم اصسأار43 عاجرتصسا نع ةيلمعلا
مهليوحت مت تيح ،نيترايصسو منغلا

لامكتصس’ ،ةقرفلا رقم ىلإا اعيمج
دعب ةي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘جو .تاءار˘جإ’ا
ا˘يا˘ح˘صض د˘حأا ا˘ه˘ب مد˘˘ق˘˘ت ىو˘˘كصش
.هيصشاوم ةقرصس مت نأا دعب ،ةباصصعلا

لصصوتلا نع تاقيقحتلا ترفصسأاو
يذ˘لا ،ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا د˘حأا ة˘يو˘˘ه ى˘˘لإا

م˘تو ه˘ئا˘كر˘صش ة˘يو˘˘ه ن˘˘ع ف˘˘صشك
ةيلات˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
.يصشاوملا عاجرتصساو
سسهدي نارهو-رئازجلا راطق

Óيتق هيدريو اشصخشش
لقنلل ةينطولا ةكرصشلا تنلعأا

م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب ،ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ككصسلا˘˘˘ب
نم سصخصشل سسهد ثداح ليجصست

رئازج˘لا ن˘م ه˘جو˘ت˘م را˘ط˘ق فر˘ط
ىلع كلذو ،نارهو وحن ةمصصاعلا

ن˘ي˘ع˘ب فا˘ط˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم
ةرصشاعلا ةعا˘صسلا ي˘لاو˘ح ،ى˘ل˘فد˘لا

.سسمأا حابصص نم (51.01) عبرلاو
نأا اهل نايب يف ةكرصشلا تراصشأاو
دهصشيصسو اي˘لا˘ح ف˘قو˘ت˘م را˘ط˘ق˘لا
راظتنا يف ،هريصس تيقوت يف ارخأات
اهب لومعملا تاءارجإ’ا لامكتصسا

.ةينعملا حلاصصملا فرط نم
نولشسارم:اهعمج

ةدشسافلا ءاشضيبلا موحللا نم راطنق نم ديزأا زجح
نازيلغب كÓهتشسÓل ةهجوم

مارغوليك2 زجحو يران حلصس عاجرتصسا
مناغتصسم يف جلاعملا فيكلا نم

 نارينلا ةرشصاحمل يكيناكيملا ملشسلا ةنحاششو ءافطإا ةنحاشش21 ريخشست

ةصسبت يف ةصشرفألاو ةيطغألل «صسدنصس» عنصصمل يلك محفت

برغب تاي’و ثÓث ربع
نطولا

فلأا نم ديزأا ليجصست
ىلع ءادتعا ةيصضق
ةيمحملا تاطيحملا
ةيوهجلا ةظفاحملا تلجشس
ةديعشسب بوهشسلا ريوطتل
ىلع ءادتعا ةيشضق890.1
لÓخ ،ةيبهشسلا يشضارأ’ا
ثÓث ربع ،ةيشضاملا ةنشسلا

.نطولا برغب تاي’و
وششاعم باهولا دبع حشضوأاو
ةيوهجلا ةظفاحملا لوؤوشسم
نأا ،ةديعشسب بوهشسلا ريوطتل

يشضارأ’ا ىلع تاءادتع’ا هذه
تاطيحملا تلمشش ةيبهشسلا
لك ربع ةشسورغملاو ةيمحملا

يديشسو ةديعشس تاي’و نم
ةعباتلا ،ناشسملتو سسابعلب

ةظفاحملا سصاشصتخا ميلقإ’
.بوهشسلا ريوطتل ةيوهجلا

ةيشضق240.1 ـب رمأ’ا قلعتيو
يعرششلا ريغ يعرلا سصخت
11و يئاوششع ثرح ةيلمع54و
هحشضوأا ام قفو ،ايوشضوف ءانب
ىلإا اريششم ،يوهجلا ظفاحملا
اياشضقلا هذه عيمج تافلم نأا

تاهجلا ىلإا تلوح دق
.ةيئاشضقلا

نأا لوؤوشسملا سسفن ركذو
تاطيحملا ىلع ءادتع’ا
ءاطغلا ررشضت ىلإا ىدأا ةيبهشسلا
فطقلا تاتابن اميشس’ يتابنلا

قطانملا ربع ءافلحلاو
ثÓثلا تاي’ولا ىلع ةعزوملا

نيع»و «ةرومعملا» ةامشسملاو
«ودبشس»و (ةديعشس) «ةنوخشسلا

(ناشسملت) «يلÓيجلا ديشس»و
«مامح ريب»و «موحرم»و
.(سسابعلب يديشس)
ةظفاحملا نأا وششاعم دكأاو
ةبراحم ىلع رهشست ةيوهجلا

ةيامحو ةيبلشسلا ةرهاظلا هذه
يتلا ةيبهشسلا تاطيحملا

ريفوتل «اماه» ءاشضف ربتعت
سسوؤور نم ف’آÓل أÓكلا
ةيبرغلا ةهجلاب ةيششاملا
.نطولل
ةظفاحملا يشصحت ةراششإÓلو
بوهشسلا ريوطتل ةيوهجلا

نم ةيلامجإا ةحاشسم
ردقت ةيبهشسلا تاطيحملا

عزوتت اراتكه056.302 وحنب
ثÓثلا تاي’ولا ىلع

.ةروكذملا
م.ةزمح

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تف˘˘صشك
ءافطإ’ا قرف نأا ،ةصسبتب ةيندملا

ةعباتم ،سسمأا ةحيبصص تلصصاو
ةيطغأÓل سسدنصس عنصصم قيرح
ةفصصب محفت يذلا ةصشرف’او
ةيامحلا حلاصصم تناكو.ةيلك
اهل نايب يف تدكأا دق ةيندملا
زكرم ىوتصسم ىلع هنأا ،سسمأا
ةد˘حو˘لا˘ب ي˘ل˘م˘ع˘لا ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا
ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ةصسبت˘ب حود ي˘نا˘صشح د˘ي˘ه˘صشلا
30 ةعاصسلا يلاوح اغÓب تقلت
هدافم ،سسمأا لوأا رجف د53:اصس
ىل˘ع ع˘ن˘صصم˘ب ق˘ير˘ح بو˘صشن
مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم
قيرط ىمصسملا نا˘كم˘لا˘ب61
لخدتتل ،ةصسبتب ريدلا فاحلوب
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ةد˘˘حو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ةيونا˘ث˘لا ةد˘حو˘لاو ،ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ةد˘˘حو˘˘لاو سضي˘˘˘بأ’ا ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةد˘حو˘لاو ف˘يو˘كلا˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لا
تاد˘حوو ط˘صسر˘م˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘˘لا
ن˘˘ي˘˘تا˘˘˘يز˘˘˘لا با˘˘˘ب عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
م˘ت ن˘يأا ،ة˘يرا˘كبو تا˘ما˘م˘ح˘لا
ةنحاصش21 ـب ردق داتع ريخصست
˘ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ءا˘˘ف˘˘طإا

،يكيناكيملا م˘ل˘صسلا ة˘ن˘حا˘صشو

دا˘˘ج˘˘صسلا ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا ج˘˘ت˘˘ن˘˘يو
ةقطنمب ةي˘ط˘غأ’او ة˘صشر˘فأ’او
ي˘ح ن˘يز˘خ˘ت˘لاو تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا

يلاوح هتحاصسم ة˘با˘ن˘ع ق˘ير˘ط
نم نوكتم عبرم رتم0001
.نيقباط

ريغ ةششرو ةمهادم
ةعانشصل ةشصخرم
ةغابشصلاو نهدلا

ة˘صسب˘ت ن˘مأا ح˘لا˘صصم تلا˘˘حأا
ةصصخرم ريغ ةصشرو بحاصص
ة˘غا˘ب˘صصلاو ن˘هد˘لا ة˘عا˘ن˘˘صصل

دعب ،ةيئاصضقلا حلاصصملا ىلع
قو˘صست ة˘ير˘صس ة˘˘صشرو ف˘˘صشك
.ةقباطم ريغ تاجوتنم

هنإاف ،يفحصص نايب بصسحو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ح˘فا˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف
يف سشغلاو ةبراصضملا لاكصشأا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا جا˘˘˘ت˘˘˘نإا
تنكمت ،ةيعانصصلا تاجوتنملا
ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘ق
ةطرصشلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل
نمأ’ا اذكو ،ميظنتلاو ةماعلا
عم قيصسنتلاب يناثلا يرصضحلا

نم ،ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم
لغتصست ةيرصس ةصشرو ةمهادم
ة˘مÓ˘ع˘˘ب نو˘˘هد˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل

طصشنت ةل˘ج˘صسم ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ج˘ت
د˘˘˘˘˘˘حا ل˘˘˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘˘˘صصخر نود
دحأاب ةدوجوملا تاعدو˘ت˘صسم˘لا
قوصستو ،ة˘صسب˘ت ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا

.ة˘ق˘با˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تذ˘ف˘˘نو
حلاصصم ىلإا ةدراو تامولعم
عدوتصسم دو˘جو˘ب ة˘ي’و˘لا ن˘مأا

ة˘˘ير˘˘صس ة˘˘صشرو˘˘ك ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسم
ن˘م م˘ت˘˘ي نو˘˘هد˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل

ىلع ة˘غ˘ب˘صصأا ج˘يور˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
نود ةيلحملا قوصسلا ىوتصسم
ترفصسأاو .لÓغ˘ت˘صسا ة˘صصخر
ىلع روثعلا ةصشرولا ةمهادم
ةردوبب اصصاخ اريبك Óيمرب12
ةدام نم غلك007و ةغبصصلا
ىلإا ةفاصضإ’اب كيصسÓك وكلات

داو˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘˘ي˘˘لوأا ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صص
ةعا˘ن˘صص ي˘ف ل˘خد˘ت رد˘صصم˘لا
ىلع قيقحتلا متتخاو .نوهدلا

زجحب ةينمأ’ا ةهجلا ىوتصسم
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘صشت ع˘˘˘م داو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
هبحاصص ءاعدتصساو عدوتصسملا

تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘صس’
ةباينلا عم قيصسنتلاب ةينوناقلا
.ةصصتخملا

م.ةزمح
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برعلا ةيجراخلا ءارزول ئراط عامتجا دقع ةيمهأا

ةد˘يد˘ج˘لا تاردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘ظ ي˘˘ف
نأا يف لمأان ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تار˘ي˘غ˘ت˘لاو
ة˘ي˘ندر’ا ة˘ير˘صصم˘لا ةو˘عد˘˘لا ل˘˘صصت

ةي˘جرا˘خ˘لا ءارزو سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘ج’
ةدا˘عا ي˘لا ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘صشلا بر˘˘ع˘˘لا
لمع تايلآا ليعفتو ةيلعفلا ةميقلا
ة˘صساردو ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘صسلا ةردا˘ب˘م˘˘ل
اقفو تاصضوافملا ىلا ةدوعلا سسصسا

ةيعرصشلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘صسلا ةردا˘ب˘م
معد ةداعإاو مÓصسلل ىعصسلاو ةيلودلا

طاقن نم ةيبرعلا ةردابملا هتددح ام
لماكلا باحصسنÓل ةيصساصسأا زاكترا

لكصشت ثيح لماصشلا مÓصسلا لباقم
نيمرحلا مداخ اهحرط يتلا ةردابملا
ة˘م˘ق ي˘ف2002 ما˘ع ن˘ي˘ف˘˘ير˘˘صشلا
عا˘˘م˘˘ج’ا ى˘˘ل˘˘ع تزا˘˘حو تور˘˘˘ي˘˘˘ب
ةيجيتارتصسا تاوطخ لكصشتل يبرعلا

عماجلا يبرعلا فقوملا اهمدق ةريبك
ةلاصسرلا هذه دعتو مÓصسلا ةعانصصل
ةيمها يلع يبرعلا عامج’ا ةباثمب

ة˘ي˘عر˘صشلا ن˘م˘صض مÓ˘صسلا ة˘عا˘˘ن˘˘صص

مÓصسلا ةي˘ل˘م˘ع سسا˘صسا ناو ة˘ي˘لود˘لا
باحصسن’ا قيقحت يلع ةمئاق نوكت
يركصسعلا لÓتح’ا لبق نم لماصشلا
ةلتحملا ي˘صضارأ’ا ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا

ة˘ي˘قر˘صشلا سسد˘ق˘لاو7691 ما˘˘˘˘˘ع
يصضارأ’او ةينيطصسل˘ف˘لا ي˘صضارأ’او
. ةلتحملا ةينانبللاو ةيروصسلا
نود ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا لود˘˘˘لا كصسم˘˘˘ت نا
دعي ،ةيبرعلا مÓصسلا ةردابمب ءانثتصسا

لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘يو ة˘ي˘با˘ج˘يا تاو˘ط˘خ
ندياب سسيئر˘لاو ة˘ي˘كير˘م’ا ةرادإÓ˘ل
فاقيا لجا نم عيرصسلا لخدتلا ىلا

ع˘يرا˘صشمو لÓ˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا نأاو ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا م˘˘صضلا
ر˘م’ا ة˘صسا˘ي˘˘صس سضر˘˘ف˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ة˘ي˘ف˘صصت˘ل م˘ئاد˘لا م˘ه˘ي˘ع˘صسو ع˘قاو˘لا
،ماهوأا درجم ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

نم ةديدج تاوطخ ذاختا نم دب ’و
ةيمها كاردإاو ةيكيرم’ا ةراد’ا لبق
تايعجرم رييغت نكمملا ريغ نم هنأا

يلودلا نوناقلا ءاغلإاو مÓصسلا ةيلمع

ذاخت’ لÓتح’ا ت’واحم لك مغر
مÓصسلا ةيل˘م˘ع ناو تاو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه
’و حصضاو وهو دحاو قيرط يف رمت
بع˘˘˘صشلا ح˘˘˘ن˘˘˘م بج˘˘˘يو ه˘˘˘ب سسب˘˘˘˘ل
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ه˘قو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

ة˘لود˘لا ة˘ما˘˘قإاو هر˘˘ي˘˘صصم ر˘˘ير˘˘ق˘˘تو
. ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صس ماد˘˘˘˘قإا نإا
م˘صض ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ير˘كصسع˘لا
ايئزج ةلتحملا ةينيطصسلفلا يصضارأ’ا
يأا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك وأا
دب ’و ،مÓصس قافتا قيقحتل ةيناكمإا

لجاعلا يلودلاو يبرعلا لخدتلا نم
مدعو ةريطخلا ةصسايصسلا هذه فقول
ذيفنتب لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح˘ل حا˘م˘صسلا

،مصضلاو يرصصنعلا لصصفلا ططخم
مÓصسلل يلود رمتؤوم دقع ةرورصضو
ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا سسا˘˘˘صسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءا˘ه˘نإا فد˘ه˘ب ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلاو
ةلود لÓقت˘صسا د˘ي˘صسج˘تو ،لÓ˘ت˘ح’ا
ةيقرصشلا سسدقلا اهتمصصاعب نيطصسلف

ا˘يا˘صضق ل˘˘حو ،7691 دود˘ح ن˘م˘˘صض
اهصسأار ىلعو ،ةفاك يئاهنلا عصضولا
ادانتصسا ،ىرصسأ’او نيئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘صضق
.ةيلودلا ةيعرصشلا تارارقل
تا˘ط˘ل˘˘صس نا ح˘˘صضاو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘بو
لجا نم نمزلا عم قباصستت لÓتح’ا
ام ىلع ءاصضق˘لاو ا˘ه˘ت˘ن˘م˘ي˘ه سضر˘ف
،نيتلودلا لحل ةيناكمأا يأا نم ىقبت
تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ع˘˘˘صضوو
ةيكر˘ي˘مأ’ا ةراد’ا ما˘مأا ل˘ي˘قار˘ع˘لاو
ه˘ب مو˘ق˘˘ت˘˘صس د˘˘ه˘˘ج يأاو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةرثعتملا مÓصسلا ةيلمع فانئتصس’
ةموكح رارمتصسا نأاو ،تاونصس ذنم
ةقرصسو ناطيتصس’ا ةصسايصسب وهاينتن
بل˘ج˘ي ن˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا سضرأ’ا
بع˘˘صشلا نأاو ،رار˘˘ق˘˘ت˘˘صس’او ن˘˘مأ’ا
يدصصتلا ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،ةي˘لÓ˘ت˘ح’ا تا˘صسا˘ي˘صسلا هذ˘ه ل˘كل
ه˘˘˘صضرأا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘صسب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘صسي ن˘˘˘˘لو
تاباختن’ا ةصصروب يف اهلÓغتصساو
.ةمداقلا ةيليئارصسإ’ا

ةراد’ا ما˘˘ما ح˘˘˘صضاو ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا نا
ندياب سسيئرلاو ةديدج˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا

قÓطإاو مÓصسلا ةيلمع راطق ةداعإ’
ةياعر تحت مÓصسلل يلودلا رمتؤوملا
ف˘˘قاو˘˘م ذا˘˘خ˘˘تا ةرور˘˘صضو ة˘˘˘ي˘˘˘لود
ةيليئارصسإ’ا ةيصساي˘صسلا ن˘م ة˘ح˘صضاو
يذ˘لا بار˘خ˘لا اذ˘هو ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘صس’ا
لخدتلا ةرورصضو لÓتح’ا هصسرامي
ناطيتصس’ا لاكصشا لك فقول لجاعلا

لمعلاو ةينيطصسلفلا سضر’ا ةقرصسو
يف رارقت˘صس’ا ن˘مأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
لبق ع˘قاو˘لا كاردا بج˘يو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
’ نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا نا˘˘ب ناو’ا تاو˘˘˘ف
ءا˘ن˘ب ة˘ل˘صصاو˘م ناو ا˘مÓ˘˘صس ع˘˘ن˘˘صصي
ل˘خاد˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا تاد˘˘حو˘˘لا
تايلمع يه ةينيطصسلفلا يصضار’ا

نوناقلا بجومب ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ا˘ه˘ل˘ك
ن˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘م تارار˘˘قو ،ي˘˘لود˘˘لا
يذلا4332 رارقلا اهرخآاو ،يلودلا

ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘لود ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘ب ي˘˘ظ˘˘ح
. ةيكريمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا
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نارهز دمحأا ريصسألا

ةملاصسم ريصسألا نع ركبملا جارفإلا بلط صضفري للتحلا ..جرحلا يحصصلا هعصضو مغر

44) نار˘˘هز د˘˘م˘˘حأا ر˘˘ي˘˘صسأ’ا سضا˘˘خ
مار يف لعصشم وبأا ريد ةدلب نم (اًماع
ةيادب ىتحو9102 ماع لÓخ ،هللا

ن˘ع ا˘ًحو˘ت˘ف˘م ا˘ًبار˘˘صضإا ،0202 ما˘˘ع

ا˘ًصضفر ا˘ًمو˘ي (311) رمتصسا ما˘ع˘ط˘لا
ه˘˘جاو ه˘˘لÓ˘˘خ ،يرادإ’ا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ًفور˘˘ظ نار˘˘هز ر˘˘ي˘˘˘صسأ’ا

/زومت رهصش يف هنع جرفُأاو ،ةريطخ

ي˘ف ى˘˘صضمأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،0202 ويلو˘ي
دعبو ،اًرهصش (81) يرادإ’ا لاقتع’ا
تار˘با˘خ˘م ه˘ت˘عد˘ت˘صسا ه˘ن˘ع جار˘˘فإ’ا
نأا ى˘˘لإا ،ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف اًدد˘ج˘م ه˘لا˘ق˘ت˘عا تدا˘عأا
،0202 ربمصسيد / لوأ’ا نوناك رهصش
اًددجم يرادإ’ا لاقتع’ا ىلإا هتلّوحو
نم يناعي هنأا اًملع ،رهصشأا ةتصس ةدمل

دع˘ب تج˘ت˘ن ،ة˘ي˘ح˘صص ل˘كا˘صشم ةد˘ع
ريصسأا نأا ا˘ًم˘ل˘ع ،بار˘صضإÓ˘ل ه˘صضو˘خ
لÓتح’ا نوجصس يف ىصضمأا قباصس
.اًماع51 نم رثكأا

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م تصضفر
بل˘ط ،ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي˘لا ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
نيصسح ري˘صسأ’ا ن˘ع ر˘كب˘م˘لا جار˘فإ’ا

،مح˘ل تي˘ب ن˘م (ا˘ًما˘ع93) ةملا˘صسم
ءاّرج ،جرحلا يحصصلا هعصضو مغر
.(ايميكول˘لا) مد˘لا نا˘طر˘صسب ه˘ت˘با˘صصإا

ر˘˘ي˘˘˘صسأ’ا نإا ،ر˘˘˘ي˘˘˘صسأ’ا يدا˘˘˘ن لا˘˘˘قو
ي˘ف اًز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ُم لاز˘˘ي ا˘˘م ة˘˘م˘˘لا˘˘صسم
،يليئارصسإ’ا «ا˘كورو˘صس» ى˘ف˘صشت˘صسم

تلطام ثي˘ح ،جر˘ح ي˘ح˘صص ع˘صضو˘ب
رادم ىلعو ،لÓتح’ا نوجصس ةرادإا
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا رو˘˘ه˘˘صشلا
ة˘صسل˘ج نأا ،ح˘˘صضوأاو .ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
يف ةملاصسم ريصسأÓ˘ل د˘ق˘ع˘ُت˘صس ىر˘خأا
ر˘يار˘ب˘ف /طا˘ب˘صش ن˘م ع˘با˘صسلا خ˘يرا˘˘ت
ةرادإا ر˘ي˘صسأ’ا يدا˘ن ل˘˘ّم˘˘حو .مدا˘˘ق˘˘لا
ةلماكلا ةيلوؤوصسملا لÓتح’ا نوجصس
يتلا ،ة˘م˘لا˘˘صسم ر˘˘ي˘˘صسأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح ن˘˘ع

ةجهنمملا اهتصسايصس هقحب تصسرام
دمعتملا يبطلا لامهإ’اب ةلثمتملاو
هذه ىلإا لصصو ىتح (ءيطبلا لتقلا)
ةمظنم بلاطو ،ةريطخ˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
تا˘ه˘ج ة˘فا˘كو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب ،سصا˘˘صصت˘˘خ’ا
ىر˘˘صسأ’ا ن˘˘ع جار˘˘فإÓ˘˘ل ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
عم اميصس ’ ،نّصسلا رابكو ىصضرملا
،انوروك سسوري˘ف را˘صشت˘نا رار˘م˘ت˘صسا

ملاعلا هيف هجاوي يذلا تقولا يفف
لÓتح’ا تاط˘ل˘صس ل˘صصاو˘ت ،ءا˘بو˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
نينطاوملا نم ديزملا ّجزو ةيمويلا
،ركذُي .اهنوجصس يف نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
هيدلاول عوبصسأا وحن لبق حمُصس هنأا
ن˘م˘˘صض ق˘˘ئا˘˘قد (7) ةد˘م˘ل ه˘ترا˘˘يز˘˘ب
،لÓتح’ا اهصضرف ةصصاخ تاءارجإا

انكمتي مل نيماع ةبارق دعب كلذو

مل ةرايزلا لÓخو ،هترايز نم اهيف
ناك يذلا امهلجن ةفرعم نم انكمتي
ام ءاّرج ،ةيودأ’ا ريثأات تحت اًمّونم
راصشُي .يحصص عصضو نم هل لصصو
تي˘ب ن˘م ة˘م˘لا˘صسم ر˘ي˘˘صسأ’ا نأا ى˘˘لإا
ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل ر˘كب˘لا ن˘˘ب’ا و˘˘هو ،م˘˘ح˘˘ل
،هيدلاوو ءاقصشأا ةرصشع نم ةنوكملا

موكحمو ،2002 ماع ذنم لقتعم
.اًماع (02) ةدمل نجّصسلاب

ينيطسسلفلا ريسس’ا يدان

مئادلاو لداعلا ملصسلل ديحولا صساصسألا نيتلودلا لح

ةيباجي’ا فقاوملاو تاحيرصصتلا كلت
ةيمصسر تاح˘ير˘صصت لوأا˘ك د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
ةرادا يف رابك نيلوؤوصسم نع ردصصت
م˘م’ا بل˘ق ن˘مو ند˘˘يا˘˘ب و˘˘ج سسي˘˘ئر˘˘لا
يمصسر حيصضوت ةباث˘م˘ب د˘ع˘ت ةد˘ح˘ت˘م˘لا
هاجت اهتصساي˘صس نأا˘صشب ةد˘يد˘ج˘لا ةرادإÓ˘ل
ذنم ينيطصسلف˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا عار˘صصلا
رياني نم02 يف ةطلصسلا ندياب ىلوت
ف˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لاو يرا˘ج˘˘لا
نم ثحتو نيتيلودلا لح نم يكيرم’ا

بن˘ج˘ت ى˘ل˘ع فار˘ط’ا ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘لÓ˘خ
لعجت يتلا بناج˘لا ة˘يدا˘حأا تاو˘ط˘خ˘لا

مصض لثم ةبوعصص رثكأا نيتلودلا لح
مدهو ةيناطيتصس’ا ةطصشنأ’او يصضارأ’ا
. يليئارصس’ا ناودعلا فقوو لزانملا
لا˘م˘عأا˘ب م˘ئا˘ق˘ل˘ل ي˘با˘˘ج˘˘ي’ا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ةدحتملا ممأ’ا ىدل يكريمأ’ا ثوعبملا

وج سسيئرلا ةصسايصس نإا ،زليم دراصشتير

ةيليئارصسإ’ا «نيتلودلا لح» معدت ندياب
ليئارصسإا سشيعت ثيح» ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لاو
ة˘˘لود بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا نا˘˘˘مأاو مÓ˘˘˘صس ي˘˘˘ف
يه ،«ءاقبلا تاموقمب معنت ةينيطصسلف
يف دعتو اهب بحرمو ةيباجيا ةوطخ
نيعباتمك انعصسي ’و حيحصصلا هاجت’ا
نم ةينيطصسلفلا ةيصضقلا هب ترم امل
’إا مارت ةي’و دهع يف ةبيصصع لحارم
يكيرمأ’ا بودنملا ةملكب بحرن ناو
ةيؤور تنمصضت يتلاو نم’ا سسلجم يف
تاءارجإ’ا سضفرو ةنادإاو نيتلودلا لح
مد˘هو م˘صضلاو نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا˘ك ة˘يدا˘حأ’ا
ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بت˘كم ح˘ت˘فو تو˘ي˘ب˘لا

دعتو يلا˘م˘لا م˘عد˘لا ةدو˘عو ن˘ط˘ن˘صشاو
نكمم ةيباجيا تاوطخ تارصشؤوملا كلت
ةدا˘ي˘ق˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ن˘˘ب˘˘ي نا
تاقÓعلا ةدوع بجي ثيح ةينيطصسلفلا

لمعلا متي ناو يكيرم’ا بناجلا عم

نيب ةقثلا ءانب نامصضو اهريوطت ىلع
تاقÓعلا ةدوع قير˘ط ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ط˘لا
. اهتعيبط ىلا

يتلا ةيباجي’ا تاوطخلا كلت نا ودبيو
م˘عد˘لا ةدا˘عإا˘ب ند˘˘يا˘˘ب ةرادإا ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا
تاوطخ ذاختاو ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشل˘ل

فوصس ةيصسامولبدلا تاثعبلا حتف ةداعإ’
وحن يباج˘يا ف˘قو˘م ةرو˘ل˘ب ي˘ف م˘ه˘صست
بمارت هردها يذلا نيتلودلا لح معد
يلود˘لا ماز˘ت˘ل’ا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ةدا˘عإاو
ةدناصسمو ةينيط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا م˘عد˘ل
د˘ح ع˘˘صضوو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

ف˘قوو نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا لو˘غ رار˘˘م˘˘ت˘˘صس’
. ةينيطصسلفلا يصضار’ا ةقرصس
دعت تاوطخلا هذه ناب هيف كصش ’ اممو
ةرادا ن˘م هءا˘ن˘بو ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا تار˘˘صشؤو˘˘م
معدل ي˘با˘ج˘يا ر˘صشؤو˘مو ند˘يا˘ب سسي˘ئر˘لا

ةيمها ىلع ديكأاتلا ةداعإاو مÓصسلا ةيلمع

ة˘ما˘قإاو ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح أاد˘˘ب˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عا
فارصشا تحت مÓصسلل يلودلا رمتؤوملا
ةديدج تاوطخ يا ناو ،ةدحتملا مم’ا
نوكت نا بجي تاصضوافملل ةدوع وا
نع ةديعب ةيلود ةنامصضو ةياعر تحت
تاقÓعلا ريوطت ناو ،ةيئانثلا تاقÓعلا
لماكتلا راطا يف نكلو مهم ةيئانثلا
قو˘ق˘ح مار˘˘ت˘˘حا نا˘˘م˘˘صض ع˘˘م ي˘˘لود˘˘لا
ذيفنتو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘بر˘ع˘لا بع˘صشلا
ربتعت يتلا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا تارار˘ق
.ةلتحم يصضارا نيطصسلف
لقأ’ا ىلع ةديدجلا تاوطخلا كلت نا

يناطيتصس’ا ددمتلا اذه فقو اهنئصش نم
لؤوا˘ف˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ج عو˘ن ل˘م˘ح˘ي ا˘˘م˘˘م
ةرادا نا نوك دودحم لكصشبو يباجي’ا
ةديد˘ج مÓ˘صس ةردا˘ب˘م ل˘م˘ح˘ت ’ ند˘يا˘ب
ن˘م ل˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا نأا˘صشب
ل˘ح م˘عد˘˘ي˘˘صس ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م نا ح˘˘صضاو˘˘لا

رصشؤوم دعي ديكأات لكب اذهو نيتيلودلا
دو˘ه˘ج˘لا سسير˘كت م˘ت˘ي ا˘م˘برو ي˘با˘ج˘˘يا
˘مÓ˘صسلا ر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ ن˘مو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
رو˘ن˘لا ل˘ح˘لا اذ˘ه ىر˘˘ي ي˘˘كل ي˘˘لود˘˘لا

عم ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق د˘ه˘صشنو
نا بلطتي لمعلا اذهو  يلاحلا ليجلا
ندياب سسيئرلاو ةيكيرم’ا ةراد’ا ذختت

ىصضم تقو يا نم امصسح رثكا تاوطخ
لك لح ةاعارم عم نيتلودلا رايخ معدل
ةبقحلا اهتفلخ يتلا يصضاملا تايلاكصشا
ىلع ظافحلل دوهجلا لذ˘بو ة˘ي˘ب˘مار˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘˘ت˘˘لود˘˘لا ل˘˘ح ة˘˘يؤور
تحت ةرصشابملا تاصضوافم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا

بعصشلا حنم سساصسا يلع ةيلود ةياعر
هريصصم ريرق˘تو ه˘قو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

معدو مصشاغلا لÓتح’ا اذهل دح عصضوو
اهتمصصاعو ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق
. ةيلودلا ةيعرصشلا تارارقل اقفو سسدقلا
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ندبلا قورصش ةريصسألا

قور˘صش ةر˘ي˘صسأ’ا لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ق˘ت˘˘عا
محل تيب يف عوقت ةدلب نم ندبلا
ترد˘˘صصأاو ،9102 ما˘˘˘ع ةر˘˘˘˘م لوأا

ر˘مأا ا˘ه˘ق˘ح˘ب لÓ˘ت˘˘ح’ا تار˘˘با˘˘خ˘˘م
اهلاقتعا رمتصسا ثيح ،يرادإا لاقتعا
نم نيرهصش دعبو ،اًرهصش (21) ةدمل

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دا˘˘˘عأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا
ربمتبصس /لوليأا رهصش يف اهلاقتعا

لاقتع’ا ىلإا اًددجم اهلوحو ،0202
ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ًم˘˘ل˘˘ع ،يرادإ’ا

ءاّر˘ج تم˘قا˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص ل˘˘كا˘˘صشم
بناج ىلإاو ،ةلفطل مأا يهو ،اهلاقتعا

ل˘ق˘ت˘ع˘˘ي ،ند˘˘ب˘˘لا قور˘˘صش ةر˘˘ي˘˘صسأ’ا
˘ما˘ت˘خ ن˘ي˘تر˘ي˘صسأ’ا ا˘ًيرادإا لÓ˘ت˘ح’ا
.ليوطلا ىرصشبو ،نيفاعصس

ينيطسسلفلا ريسس’ا يدان

صسدقلا - يدومسس يلع :ريرقت
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ةي’ولا رقم مامأا اهومظن

روكيدلا ويفرحو تلفحلا تاعاق باحصصأا
ةيجاجتحا ةفقو يف ةياجبب

تا˘˘˘عا˘˘˘˘ق با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
،(سسار˘˘˘˘˘ع’ا ،تÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا)
ة˘˘ف˘˘قو ،.. خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا ،رو˘˘كيد˘˘˘لا
ة˘ي’و ر˘ق˘م ما˘ما ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
تاطلصسلا نم ةبلاطملل ،ةياجب
فانئتصساب مهل حامصسلا ،ةيئ’ولا
ذنم فقوتملا  ينهملا مهطاصشن
عم انمازت ،0202 سسرام رهصش
ع˘فر˘ب ي˘صضا˘ق˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا رار˘˘ق
نع يح˘صصلا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا

ددصصلا اذه يفو ،ةياجب ةي’و
مهنإاف نيجت˘ح˘م˘لا د˘حا بصسحو
مهت˘لا˘ح رو˘هد˘ت ن˘م نو˘كت˘صشي
ةمزأا تايعادت ءارج ةيعامتج’ا

ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘لا ،91 ديفو˘ك
هيلعو .ينهم˘لا م˘ه˘طا˘صشن ل˘صش
ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا نود˘صشا˘ن˘˘ي
مهلكاصشم لحو مهيلإا تافتل’ا
تاذ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
 .يراجتلا عباطلا

تعيلقت ةيرق  ناكسسو ..
ةيلحملا ةيمنتلاب نوبلاطي
ةعبات˘لا تع˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ير˘ق ي˘نا˘ع˘ت
ةياجب ةي’وب دياقلا عارذ ةيدلبل
با˘ي˘غ بب˘˘صسب ،سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘م
نم يتلا ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ةقتوب ن˘م ا˘ه˘جر˘خ˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘صش
طيحي يذلا يومنتلا فلختلا
ة˘ج˘ي˘ت˘نو ،بنا˘ج ل˘ك ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
يتلا ةيعصضولا هذه تاصصاهرإا
ةيمويلا ةايحلا ىلع ابلصس ترثأا
مهصسفنأا اودجو ثيح ،ناكصسلل
اهنم ةدع سصئاقن نم نوناعي
ةرا˘نإ’ا ،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘˘غ ماد˘˘ع˘˘نا
داح سصقن ،ةيمومعلاو ةيفيرلا
لقنلا اميصس’ لقنلا لئاصسو يف
د˘حأا لو˘ق˘ي ثي˘ح ،ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
نأا ةنكاصسلا هذه ذيمÓت ءايلوأا
’ ةفاصسمل لقنتلا مهيلع مهئانبأا
قاحتلÓل ايموي مك8 نع  لقت
سصئاقن نع كيهان ،ةطصسوتملاب

ةيعصضولا هذه مامأاو ،.. ىرخأا
نود˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘كصسلا نإا˘˘˘˘ف
ةيئ’ولاو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
سصئاقن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب
سشاعنإا ىلع لمعلاو ةلجصسملا
عيراصشم ثعب لÓخ نم مهتيرق
ىلإا فدهت يتلا ةيلحملا ةيمنتلا
ي˘صشي˘ع˘م˘لا م˘هرا˘طإا ن˘ي˘˘صسح˘˘ت
نامصض  ديحولا مهلمأاو ،يمويلا

مهل رهدزمو يو˘ي˘ح ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
 . ةمداقلا لايجأÓلو

ةعرج007 مÓتسساو..
5 كينتوبسس حاقل نم

ردقي امب  ةياجب ةي’و تدافتصسا
حا˘ق˘ل ن˘م ة˘˘عر˘˘ج007  ـ˘˘˘˘˘˘˘ب
، ي˘˘صسور˘˘˘لا ((V كينتو˘ب˘صس))
ي˘˘ف عور˘˘صشلا را˘˘طا ي˘˘˘ف كلذو
،91 ديفوك دصض حيقلتلا ةيلمع
دد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع را˘ي˘ت˘خا م˘˘ت د˘˘قو
ةدجاو˘ت˘م˘لا ة˘ح˘صصلا تا˘مد˘خ˘لا
ر˘ح˘ب˘لا ي˘ل˘ع يد˘ي˘صس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

اذه يف ىلوأا ة˘بر˘ج˘ت ة˘ط˘ح˘م˘ك
د˘م˘حأا فر˘صشأا د˘قو ،را˘˘م˘˘صضم˘˘لا

ريدم  ةقفرب ةياجب يلاو دباعم
هذ˘˘ه قÓ˘˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘صصلا
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
تامول˘ع˘م˘لا بصسحو ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
˘˘مÓ˘˘ع’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘˘م ةدراو˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نإا˘˘ف ، ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف سسم˘˘ت˘˘صس
سصا˘خ˘صشأ’ا ،ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا
نينمزملا ىصضرملاو  ،نينصسملا
نم ةدافتصس’ا نيبغارلا ىلعو ،
م˘ه˘ن˘م بل˘ط˘ت˘ي ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

،مهانكصس نم ةبيرقلا  ةيحصصلاو
تاعفد لوصصو راظتنا يف اذهو
حا˘ق˘ل˘˘لا تا˘˘عر˘˘ج ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
.انوروك سسوريفل داصضملا

ت . ك

ةيحايسسلاو ةيحÓفلا ةيمنتلا ثعبل مهم بسسكملا

تنصشومت نيعب يربلا لقنلل ةديدج طوطخ حتف
ةسصاهلو ةرئاد نيب ام طبرلل يربلا لقنلل ةديدج طوطخ حتفب ،تنسشومت نيع ةي’ول لقنلا ةيريدم ترداب

رقمو ةبارغلا ةسصاهلو ةيدلب نيب طبارلا ديدجلا طخلا تامدخ لكسشت ثيح ،تنسشومت نيع ةي’ولا رقمو
رقم - مانغ ينب - فيناوزلا :ةيلاتلا قطانملاب ارورم ( ةي’ولا برغ ىسصقأا مك05) تنسشومت نيع ةي’ولا
ةيقرتو زيزعت هنأاسش نم ةيحايسسلاو ةيحÓفلا ةقطنملا هذهل امهمو اديدج ابسسكم رداقلادبع ريمأ’ا ةيدلب
.لظلا قطانمب اهريسشادمو اهريواود صضعب تفنسص يتلاو ةيدلبلا هذهب اديدج اسسفن اهئاطعإاو لقنلا ةكبسش

تيظح ةديدجلا ةمدخلا هذه
طاصسوأا يف ر˘ي˘ب˘ك حا˘ي˘ترا˘ب
ةعقاولا ةقطنملا هذه ناكصس
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا بر˘˘˘غ ى˘˘˘صصقأا˘˘˘ب
اذه حتف نأا اوعمجأا نيذلاو
ربع لق˘ن˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ط˘خ˘لا
ةبا˘ج˘ت˘صسا ي˘تأا˘ي تÓ˘فا˘ح˘لا
او˘نا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ليوط دمأا ذنم اهنودصشني

نأا بابصشلا سضعب ىري امك
ط˘˘خ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسا
مهاصسي نأا هنأاصش نم ديدجلا
ريبك لكصشبو فيفختلا يف
يناعي ناك يتلا لقنلا ةمزأا

هذ˘ه˘ب نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
نيبغارلا ام˘ي˘صس ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ةرصشابم ه˘جو˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ن˘م
ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع و˘˘˘ح˘˘˘ن

فا˘صضأاو ةدد˘ع˘ت˘م سضار˘غأ’
املاط هلوقب ثدحتملا تاذ
اذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘كصسلا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا
ةبصسنلا˘ب ة˘صصا˘خ ،بصسكم˘لا
ةذتاصسأ’او ىصضرملا تائفل
نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو

ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع ى˘˘لإا ما˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ب
يف نوناعي اوناكو ،ةي’ولا
فاصص ينب ربع مه˘تا˘ير˘ف˘صس
ناصسيد˘نو˘ل˘كلا تارا˘ي˘صس وأا
كلت سضعب ىدل رفوت مدعل
طور˘˘صش ى˘˘˘ندأا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘لا
.ةحارلا
ه˘ن˘ع ر˘ّب˘˘ع رو˘˘ع˘˘صشلا سسف˘˘ن
ن˘˘يذ˘˘لا نور˘˘خآا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م
يذلاو بصسكملا اذه اونّمث
ة˘˘ح˘˘ير˘˘م ا˘˘فور˘˘ظ ن˘˘م˘˘˘صضي

ة˘م˘صصا˘˘ع و˘˘ح˘˘ن ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةصصرف˘لا ح˘ي˘ت˘ي ا˘م ،ة˘ي’و˘لا

ي˘˘ف ر˘˘فا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘˘صسح
ي˘ت˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب طو˘˘ب˘˘ه˘˘لا
ء’ؤوه نهاري امك ،اهدصصقي
مهتاحيرصصت يف نونطاوملا

نيرفاصسملا يعو ىدم ىلع
هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘˘ف
ا˘م˘ب ، ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو˘˘لا
اهتامد˘خ ة˘ماد˘ت˘صسا ن˘م˘صضي
قطانملا هذه لثم يف اميصس

تايصصوصصخب زي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا
طخلا اذه رفوت˘يو ،ة˘ب˘ع˘صص
ةديدع ا˘ياز˘م ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا

رفاصسملا ا˘ه˘ن˘ع ثح˘ب˘ي نا˘ك
تجمرب ثيح ةقطنملا هذهب
،مو˘ي˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘حر ا˘˘ه˘˘ب
تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘صضف

اهيلإا جاتحي ىرخأا ةيرورصض
.ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر ءا˘˘ن˘˘ثأا ر˘˘فا˘˘صسم˘˘لا

رو˘˘ن بيا˘˘ع˘˘صش ن˘˘ب بر˘˘عأاو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ن˘˘˘يد˘˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا

ن˘˘ع ة˘˘بار˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘صصا˘˘˘ه˘˘˘لو
ط˘خ˘لا اذ˘ه ح˘ت˘ف˘ل ه˘حا˘ي˘ترا
هذ˘ه ط˘بر˘ي يذ˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا
نا˘ك ي˘ت˘˘لا تÓ˘˘يو˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ةقطن˘م˘لا ة˘ن˘كا˘صس ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي
ط˘خ با˘ي˘غ ي˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نم ،تا˘ي˘صسكا˘ط˘ل˘ل ر˘صشا˘ب˘م
ن˘كم˘ي ه˘نأا ا˘ن˘ل د˘كأا ه˘ت˘˘ه˘˘ج
ي˘ف Ó˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
تÓ˘˘˘˘˘حر ي˘˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘لا
ليجصست ةلاح يف تÓفاحلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك لا˘˘˘ب˘˘˘قإا
.نيرفاصسملا

نا˘كصس ن˘م تار˘صشع˘˘لا ،ع˘˘فر
سضي˘˘بأ’ا داو˘˘لا ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م
لامصش ةرمصشلا ةيدلبب ناكربو
ىلإا ةثاغتصسا ءادن ،ةنتاب ةي’و
ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ىوا˘˘˘˘˘كصشلا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘˘˘هو
ةيلحملا تاطلصسلل ةرركتملا
ة˘ي˘غا˘صص ا˘ناذأا د˘ج˘ت م˘ل ي˘ت˘˘لا

دحل قرو ىلع ربجك تيقبو
˘ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا ما˘مأا ة˘عا˘˘صسلا
زاغلا مادعناو بورصشلا ءاملل
ة˘كب˘صش ءار˘˘ت˘˘ها ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
ه˘تا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا
. ةيحÓفلا ةقطنملا
هتاهل بلا˘ط˘م˘لا م˘هأا ،رد˘صصت
مهنكاصسم مادعنا وه قطانملا
بر˘˘صشل˘˘ل ح˘˘لا˘˘صصلا ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
رصصنعلا وه ءاملا نأا رابتعابو
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ل˘خاد ة˘ن˘كا˘صسلا نا˘طو˘ت˘˘صساو
مهتاناع˘م نأا ثي˘ح ا˘ه˘ق˘طا˘ن˘م
بصسح تقاف ةداملا هتاه عم
نيذللا ناكصسلا نم تارصشعلا
5 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ م˘˘ها˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةرمصشلا ةرئاد نأا ريغ تاونصس
ة˘صصا˘خ ة˘كب˘صش ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ة˘يد˘˘ك د˘˘صس ن˘˘م ة˘˘لو˘˘صصو˘˘م
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا نأا ى˘˘لإا رود˘˘م˘˘ل
ةجمرب مهنع تباع ةيلحملا

ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي عور˘˘˘˘˘صشم
ةلحرو ءانع نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةصصاخ ةداملا هتاه نع ثحبلا
ديزي نيأا فيصصلا لصصف يف
عصشج هلباقيو اه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لا
تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘صشلا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصأا

ن˘يذ˘ل˘˘لا ءا˘˘م˘˘لا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صصو

ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘˘كت ن˘˘م نو˘˘ف˘˘عا˘˘صضي
وه طيصسبلا نطاوملا ىقبيو
اذه ةفلكت عفدي يذلا ديحولا
 .رم’ا

رمأ’ا اذه بناج ىلا ،حرطيو
تاعمجتلا نم ديدعلا ناكصس
ه˘تا˘ه˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا
لا˘كصشإا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
زا˘غ˘ل˘ل م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘صسم ماد˘˘ع˘˘نا
نودمتعي مهنأا ثيح يعيبطلا

ناتوب˘لا زا˘غ تارورا˘ق ى˘ل˘ع
ببصسب مه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا
ةصصاخ اهيلع ديازتملا بلطلا
تقولا يف ءاتصشلا لصصف يف
نا˘كصسلا ه˘ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ءار˘˘ت˘˘ها ع˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشم
كلا˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ة˘˘˘˘يدؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
.ةيلئاعلا مهنكاصسمل
ه˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘حر˘˘˘ط لÓ˘˘˘˘خو
رد˘˘صصم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘لا

ىلع دكأا ،انم بيرق لوؤوصسم
،بلا˘ط˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش
متيصس ءاملا لكصشم نأا اربتعم
م˘ت نأا د˘ع˘ب اذ˘هو ا˘ب˘ير˘ق ه˘ل˘˘ح
2 ـلا قوفي غلبم سصيصصخت
رئبلا زيهجت˘ل م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م
هتاهل سصصصخملا  يزاوتر’ا
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
.لظلا نكامأا

ديمجتلا عفرو...
حيرسض ةيامح نع

يثاÎلا نسساغدما
ةفاقثلا عاطق ،ارخؤوم ززعت
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
د˘ع˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘˘لا

تداق يتلا ةريخأ’ا ةرايزلا
ةكيلم» ةي’ولا ىلإا ةريزولا
ع˘˘˘فر م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح،» ةدود ن˘˘˘ب
ةداعإا عورصشم نع ديمجتلا
ن˘صسا˘غد˘ما ح˘ير˘صض م˘ي˘˘مر˘˘ت
هؤواصشنإا دوعي يذلا يثارتلا
م˘ت ن˘يأا ن˘ما˘ث˘لا نر˘ق˘˘لا ى˘˘لإا
رايلم51 غلب˘م سصي˘صصخ˘ت
قئÓلا هجولا ةداعإ’ ميتنصس
يذ˘لا ي˘ثار˘ت˘لا ز˘مر˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ةي’ولا ةمصصاع هيلع رفوتت
هيف مت يذلا تقولا يف ةنتاب
قيصسنتلاب غ˘ل˘ب˘م سصي˘صصخ˘ت
نويلم005 ةميقب أا مو عم
ةرايزلا تحمصس امك ،ر’ود
ةدا˘عإ’ د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر ى˘˘لإا
ةيرثأ’ا ةقط˘ن˘م˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا
ة˘صصن˘م˘ك ا˘ه˘ل˘ع˘جو دا˘ق˘م˘ي˘ت
ن˘ي˘ب˘غار˘˘لا راوز˘˘لا˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ت
ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
هتاه اهب عتمتت يتلا ةيرثأ’ا
. ةنيدملا

يتلا راثأ’ا ةيامح لجأا نمو
ةيد˘ل˘ب كلذ˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
تلفكت ةنتاب ةي’وب تلوزات
عور˘صشم ة˘ج˘مر˘ب˘˘ب ةر˘˘يزو˘˘لا

سصاخ ف˘ح˘ت˘م داد˘عإ’ د˘يد˘ج
تارو˘ثأا˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
ثي˘ح، ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لاو ة˘˘ير˘˘ثأ’ا
يذلا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ح˘م˘صسي˘صس
نوكيصس هنأا ةريزولا هيف تأار
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
اذكو راثآ’ا ىلع نيظفاحملا
ةيامح هيف متي يذلا ناكملا

اهئاطعإاو ةيرثأ’ا ىقللا لك
. ةريبك ةيولوأا

نامثع راعرع. ينامحد دمحم

 ةنوب نيسسح

طاصشنل دح عصضو
ةصصتخم ةباصصع

 ةقرصس يف
نازيلغب مانغألا

كردلا رصصانع تنكمت
ةيميلقإ’ا ةقرفلاب ينطولا
دح عصضو نم ،لصسعلبب
ةنوكتم ةباصصع طاصشنل
ةصصتخم سصاخصشأا60 نم
اذهو يصشاوملا ةقرصس يف
نم ىوكصش ىلع ءانب

اهدافم نيلاوملا دحا فرط
تلوتصسا ةقرصسلل هصضرعت

نم سسأار06 ىلع
تايرحتلا دعبو يصشاوملا

ةيلمعو تاقيقحتلاو
يتلا ةقلطملا ثحبلا
مت كردلا رصصانع اهترصشاب
هبتصشملا ةيوه ديدحت
4 فيقوت مت نيأا  مهيف
مهنم2 يقب اميف مهنم
مت امك ،رارف ةلاح يف
يصشاوملا عاجرتصسا
ب ةردقملاو ةقورصسملا

ركذلاب ريدجلا سسأار06
ةيناثلا دعت ةيلمعلا نأا
كردلا حلاصصم اهجلاعت
عاجرتصسا نم تنكمت يتلا

يصشاوملا نم سسار39
26 اهنم فÓحل ةيدلبب
اصسأار63و منغلا نم اصسأار
فيقوت مت دقو، زعاملا نم
لاوملا ناكو هيف هبتصشملا
ريطخ ءادتع’ سضرعت دق
ةيمر دعب لتق ةلواحمو
ةقطنمب روجهم رئب لخاد
. حاتف يديصس

بويأا  صس

ءاملاب ناكسسلا ديوزتل ميتنسس رايلم2 غلبم صصيسصخت

يلاولا لخدت نورظتني ةنتابب ناكربو صضيبألا يداولا قطانم ناكصس

قيتعلا ةير˘ق˘لا نا˘كصس ي˘نا˘ع˘ي
تاونصس ذنم دحلا ةينث ةيدلبب

ةل˘ق˘ث˘م ة˘يرز˘م ةا˘ي˘ح ،ة˘ل˘يو˘ط
’ يتلا لكاصشم˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا˘ب

ةيمنتلا رخأات ءارج اهل رصصح
ءاصصقإ’او لهاجت˘لا ة˘صسا˘ي˘صسو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م
عفر ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا˘ب
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كصس
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘ل ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشن’ا
اهب لفكتلاب نيبلاطم ةيئ’ولا
تانا˘كمإ’ا بصسحو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
وهو مهعامجإا بصسح ةحاتملا

مهراطإا ن˘ي˘صسح˘ت˘ب ح˘م˘صسي ا˘م
مهبلاط˘م اودد˘عو ي˘صشي˘ع˘م˘لا
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘˘صصإا ي˘˘˘˘˘ف
،ةيمومعلا ةرانإ’او ةفصصرأ’او
تامد˘خ˘لا ة˘ل˘ق ا˘ه˘ي˘لإا فا˘صضي
 .مهيحب ةيراجتلا

ل˘كصشم ي˘لإا نا˘كصسلا قر˘ط˘تو
طبختي يذلا سسمادلا مÓظلا
ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ءار˘˘˘ج ي˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ةدجاوتملا ةدمعأ’او حيباصصملا
اهعراوصشو ةيرقلا ءايحأا سضعبب
كلذ˘˘ب ق˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

تاهجلا لخدتت نود مهتاناعم
مغر ةرانإ’ا حÓصصإ’ ةينعملا

جرع امك ،ةرركتملا ىواكصشلا
ماد˘ع˘نا ل˘كصشم ى˘ل˘ع نا˘كصسلا
ىلع امامت ةيرصضحلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

تا˘قر˘ط˘˘لاو ة˘˘ف˘˘صصرأ’ا رار˘˘غ
ر˘ي˘˘غ تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

يت˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘صسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص
كلا˘صسم در˘ج˘˘م ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
ة˘كر˘ح ل˘قر˘ع ا˘م و˘هو ة˘ي˘بار˘ت
ي˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ ا˘˘ه˘˘ب رور˘˘م˘˘لا
ثد˘˘˘ح˘˘˘تو ،ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشلا ل˘˘˘˘صصف
ةلق لكصشم نع كلذك ناكصسلا
نم مهيحب ةيراجتلا تامدخلا

نم اهريغو تايلديصصو زباخم
ي˘ت˘لا ة˘يرور˘˘صضلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
وهو تÓئاعلا تاجايتحا يبلت
يلإا مه˘تا˘ي˘ح لو˘ح يذ˘لا ر˘مأ’ا

نم ام لك بايغ لظ يف ميحج
لمأا سصيصصب يطعي نأا هنأاصش
يلإا اهلاكصشأا لكب ةايحلا ةدوعل
مامأاو ،ةيكارتصشإ’ا ةيرقلا هذه
ةاناعملاو يرزملا عصضولا اذه
مهتاءادن ء’ؤوه هجو ةرمتصسملا
لخدتلل تاطلصسلا ىلإا ةلجاعلا

ع˘فدو ل˘كا˘صشم˘لا ة˘ل˘م˘ج ل˘˘حو
عصضول ةيلحملا ةيمنتلا ةلجع
 .مهتاناعمل دح

ديمح .ز

كرحتت مل دحلا ةينث ةيدلب تاطلسس
ةيمنتلا بايغ نوكصشي تليصسمصسيتب ةيرقلا ناكصس
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نكصسلا مئاوق نع جارفإلا نورظتني نونطاوملا
سسواق ةيدلب ناكصس سشيعي
بقرت˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ل˘ج˘ي˘ج˘ب
راظتنا يف ،سسنابصسوصسلاو
نكصسلا مئاوق نع جارفإ’ا
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ةصصحلا نأا مغرو ،مهتيدلبب

53 زواجتت ’و ادج ةليئصض
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا دد˘˘عو ،ن˘˘كصسم
0052 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب ترد˘˘ق

اهتصسارد تمت ،نكصس بلط
ةنجللا لبق نم ا˘ه˘ح˘ي˘ق˘ن˘تو
هذ˘˘ه ة˘˘صسارد˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا
رور˘˘م م˘˘غرو ،تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ةفلكملا ةطلتخملا  ةنجللا
تانكصسو لزان˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب

يلاوح ذنم نكصسلا يبلاط
دحلو نكل ،نآ’ا نم رهصش
متي مل رطصسأ’ا هذه ةباتك
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘˘فإ’ا
ه˘نأا م˘غر ،ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةي’ولا تايدلب لك ابيرقت
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ت
نكصسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا
ىلع ،يراج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةمايزو ،لجيج ةيدلب رارغ
ة˘˘ناو˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يرو˘˘صصن˘˘م˘˘˘لا

،ةلمي˘جو فور˘ع˘م يد˘ي˘صسو
سسي˘˘ئر˘˘ل ح˘˘ير˘˘˘صصت بصسحو
يدلبلا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا
نأا˘˘ب لا˘˘ق سسوا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل
ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘صس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يأ’ا نو˘˘˘صضغ
رخأاتلا اذه احجرم ةمداقلا
تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع ةر˘˘˘ث˘˘˘كل
ة˘صصح˘˘لا ة˘˘ل˘˘قو ة˘˘عدو˘˘م˘˘لا
نينطاوملا اثاح ،ةدوجوملا

ىتح ربصصلا نم Óيلق ىلع
تافلملا حيقنت مهل ىنصستي
اهعيزوتو ادج ةقيقد ةفصصب

ىقبيل» نوقحتصسي نم ىلع
ى˘ل˘ع بو˘ل˘غ˘م˘لا ن˘طاو˘م˘لا
ر˘ج˘ف غوز˘ب ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي هر˘˘مأا

م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘حاو ل˘˘كو ل˘˘مأ’ا
ي˘ف ه˘م˘صسا ة˘يؤور ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ي
.نيديفتصسملا مئاوق

ةماحلا ةيرق ونطاومو
نوجتحي ةيروسصنملا ةمايزب
ناكصس ن˘م تار˘صشع˘لا م˘ظ˘ن
ةمايز ةيدلبب ةما˘ح˘لا ة˘ير˘ق
ةي’و بون˘ج ة˘يرو˘صصن˘م˘لا

مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،لجيج
لا˘˘˘صصيإ’ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
لوؤوصسملا ىلإا مهت’اغصشنا
ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع لوأ’ا

ةئيهت يف اصساصسأا ةلثمتملاو
مهتيرق طبري يذلا قيرطلا
9 م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ب
ةي˘ع˘صضو ي˘ف د˘جو˘ي يذ˘لاو
م˘ل ثي˘ح ،ة˘ي˘ثرا˘كو ة˘ئ˘ي˘˘صس
رث˘كأا ذ˘ن˘م م˘مر نأاو ق˘ب˘صسي
اوبلاط ام˘ك ،ة˘ن˘صس03 ن˘م
طبر ةداعإا ةرورصضب اصضيأا
ة˘كب˘صشب ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا
تصضرعت نأا دعب ءابرهكلا
تقو ذ˘˘˘ن˘˘˘م بير˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘˘ير˘˘˘صشع˘˘˘لا ي˘˘˘ف با˘˘˘هرإ’ا
ةدا˘˘عإا م˘˘ت˘˘ي م˘˘˘لو ءادو˘˘˘صسلا
دو˘˘˘عو م˘˘˘غر ا˘˘˘ه˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصإا
يف ةرركتملا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
’ ن˘˘كل ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صس تار˘˘ت˘˘˘ف
سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح ئ˘˘ي˘˘˘صش
.نآ’ا دحل عقاولا

نع نون˘طاو˘م˘لا ر˘ب˘ع ثي˘ح
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘صس
ي˘ت˘لا ة˘لز˘ع˘لاو سشي˘م˘ه˘˘ت˘˘لا
مهبصضغو  مهتقطنم لاطت
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا نأا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأ’ا
ف˘˘˘ن˘˘˘صصت م˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا

قطا˘ن˘م ن˘م˘صض م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا م˘˘غر ،ل˘˘ظ˘˘لا
طور˘˘صش ى˘˘˘ندأ’ د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
.ميركلا سشيعلا
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«كينتوبسس» حاقل نم ةعرج569 تملسست ةي’ولا
حيقلت ةيلمع قلطنا

ناصسملت يف ةحصصلا عاطق يمدختصسم
عم ةنصسلا ةبارقل ةاناعم دعب
ة˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘ط˘نا ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
انوروك سسوريف دصض حيقلتلا
نيقرفتم نيعقومب ناصسملتب

لابق˘ت˘صس’ ا˘ي˘ئد˘ب˘م ا˘صصصصخ
ةح˘صصلا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
حيقلتلا يف ةيولوأا تاذ ةئفك
ى˘صضر˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
نيذلا سصاخصشأ’او نينمزملا
متو ةنصس56 مهرامعأا قوفت
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ناصسملتب قانهوبب تامدخلا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا فار˘˘˘صشإا تح˘˘˘ت
ي˘صسكير˘ب ة˘ن˘ي˘مأا ة˘ق˘صسن˘م˘˘لا

ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘طو
سصي˘˘صصخ˘˘تو ن˘˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘مو
ة˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘˘˘˘ك
يصشمرلا ةرئادب ةيئافصشتصس’ا
ءابطأ’ا ددع سسفنب ةيلمعلل
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘˘ب˘˘صشو
ةميصسن  ةب˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ق˘صسن˘م˘لا

ناز˘˘كر˘˘م˘˘لا ناذ˘˘˘ه .يرا˘˘˘صص
ىرخأا ةدحو امهل فاصضيصس
ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ي˘˘نا˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘لا «ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
طاقن  ع˘ي˘صسو˘ت˘ل «ي˘جر˘مد˘لا
˘مار˘ت˘حا ل˘جأا ن˘م  ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘لا

نم ملعو .يدصسجلا دعابتلا
ةير˘يد˘م˘ب ة˘يا˘قو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
ءاصسم اوملصست مهنأا ةحصصلا
حاقل نم ةعرج569  نينث’ا
«ي˘˘˘صسور˘˘˘لا كي˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘صس»
ةدحاو لك ةنينق591 لدعمب
تاعرج5 ىلع يوتحت اهنم
ة˘ن˘ج˘ل ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع تل˘ق˘ن˘˘تو
م˘ل˘صست˘ل ة˘صصصصخ˘ت˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ط
فر˘˘ط ن˘˘م  ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘صصح
نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو
اهعصضو ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ا˘صصر˘ح
ةجرد يف نيزختلا ناكم يف
تح˘ت ة˘˘جرد81 ن˘˘˘م ل˘˘˘قأا
ةيريدم ،اهتهج نم  .رفصصلا
ة˘˘˘فا˘˘˘ك تد˘˘˘ن˘˘˘ج ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا

اذه .ةيبطلا مقطأ’ا نيوكتو
تار˘˘صشع ن˘˘صسح˘˘ت˘˘˘صسا د˘˘˘قو
ءا˘ن˘ت˘قا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ليب˘صسلا د˘ع˘ي يذ˘لاو حا˘ق˘ل˘لا
را˘صشت˘نا ح˘ب˘˘ك ي˘˘ف د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
م˘لا˘ع˘˘لا ل˘˘خدأا يذ˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
د˘ع˘ت’ ل˘كا˘صشم ي˘ف ه˘ت˘˘مر˘˘ب
 .ىصصحت’و

صشاتيلتوب

ىرقلا نم ديدعلاب يدرتملا يومنتلا دوكرلا ببسسب

مهطاصشن نودمجي ةلصشنخب رابابل يدلبلا صسلجملاب ءاصضعأا7
،ملك03 دعب ىلع ةلسشنخ ةي’ولا ةمسصاع رقم بونج ةعقاولا راباب ةيدلبل يدلبلا صسلجملا نم ءاسضعأا7 برعأا

صسيئر عم لمعلاو مهتئربت صسلجملا لخادب ةلثمملا ةيبزحلا تÓيكسشتلا نم ديدعلل نيلثمم اوسضع21 لسصأا نم
.ةرئادلا صسيئر عم ءاقل يف هعم لمعلا ةلاحتسسا اودبأاو ةيدلبلا

حرصص امك بابصسأ’ا دوعت
يومنتلا دوكرلل ء’ؤوه هب
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘مو هد˘ه˘صشت يذ˘لا
ديدعلا ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا ةد˘ه˘ع˘لا

،ةيدلبلا ىرقو رصشادم نم
تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت تت˘˘˘ب˘˘˘ث اذإاو
مهلمع د˘ي˘م˘ج˘تو ءا˘صضعأ’ا
ةيقب دجيصس سسلجملا لخاد
ةبوعصص سسيئرلاو ءاصضعأ’ا
ذيفنتو لمعلا ةرياصسم يف
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا
ةبوع˘صصو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
نيب  ةيقفاوت لولح داجيإا
و˘˘ه داد˘˘صسن’او  ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
يف هانلجصس يذلاو عقاولا
سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلع ةلصشنخ ةي’وب ةيدلبلا

،را˘˘صشصش ،تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب رار˘˘˘غ
.... ،سسياق ،ياغب ، ةليمرا
ةيلوؤوصسم اولمح ءاصضعأ’ا
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر˘ل ع˘صضو˘لا
ءاصسرإا ثعب يف قفخ يذلا
ةيدلبلا ىرقب ةيقيقح ةيمنت
نم ةيدلبلا هزنتكت ام مغر
ىنغأا اهراب˘ت˘عا˘ب تا˘مو˘ق˘م
عيمج نم ةي’ولا يف ةيدلب
ةيدلبلا ةي˘ع˘صضو ،ي˘حاو˘ن˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘جأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘لاو ل˘صسار˘ت ةد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ه˘ئا˘ق˘ل˘ب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا

ى˘ل˘ع ه˘˘عÓ˘˘ط’ ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
لخدتلاو ةيدل˘ب˘لا ة˘ي˘ع˘صضو
فÓ˘˘خ˘˘لا ل˘˘ح˘˘ل ل˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا

هيلإا تلآا امل ريملا فيقوتو
رييصستلا ةجيتن  عاصضوأ’ا
ةيدلبلا نوؤوصشل يئاوصشعلا

سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘عو
لدا˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ف برا˘˘˘صضت˘˘˘لاو
فÓخلا جارخإاو ،تاماهت’ا
ل˘صصا˘ح˘لا ز˘ج˘ع˘ل˘ل ن˘ل˘ع˘ل˘˘ل
ىؤورلا يف فÓتخ’ا ببصسب
سسي˘˘ئر˘˘لاو ءا˘˘صضعأ’ا ن˘˘ي˘˘ب
هتاءاقل لÓخ ةي’ولا يلاو
هعÓطا دكأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب

يذلا يقيقحلا عقاولا ىلع
ىتصش يفو ةيدلبلا هصشيعت
هنأابو ةيومن˘ت˘لا ت’ا˘ج˘م˘لا

ل˘˘كب ة˘˘ما˘˘˘ت ة˘˘˘يارد ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يتلا لكاصشملاو ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ءايحأاو رصشادم اهيف طبختت
ةئيهتلل مادعنا نم ،ةيدلبلا

ةيمومعلا ةرانإ’او ديبعتلاو
ةكبصشب ءايحأ’ا طبر مدعو
را˘صشت˘ناو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘ع ة˘ما˘م˘ق˘لا
ءا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘حأ’او عراو˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا

06 ى˘ف˘صشت˘صسم ة˘ي˘ع˘˘صضوو
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘صس
اهعفر ي˘ت˘لاو ت’ا˘غ˘صشن’ا
اهرثإا ىلع اولخدو ناكصسلا
ديدعلا يف تاجاجتحا يف
قلغ لÓخ نم تارملا نم
مامأا تاماصصتع’او قرطلا

ة˘لا˘ح ي˘˘فو ،ةر˘˘ئاد˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ن˘˘ي˘˘ب داد˘˘صسن’ا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا
اذ˘˘˘ه سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صضعأا
زاجناو ذيفنت ىلع رثؤويصس

يف ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
لظلا قطانم جمانرب راطإا
ر˘صشاد˘مو ىر˘ق ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ىلع ابلصس رثؤوي ام ةيدلبلا
يصشيعم ريو˘ط˘تو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
اهنم يناع يذلا نطاوملا

ةيصضاملا تاو˘ن˘صسلا ار˘ي˘ث˘ك
ه˘تا˘ه ر˘م˘ت˘صست نا بج˘ي ’و
    .ةيعصضولا

ىرجمل ةفاظن ةلمح
يسشاوملا ذاقنإ’ يئام

ةيواز˘لا ة˘ير˘ق با˘ب˘صش م˘ظ˘ن
ةي’و بونج راصشصش ةيدلبب

* ةيعو˘ط˘ت ة˘ل˘م˘ح ة˘ل˘صشن˘خ
ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل كلذو *ةز˘˘يو˘˘ت
ىر˘ج˘م˘ل را˘ب˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عاو
يف فرعت يتلا يقصسلا هايم
،(ةيقاصسلا) مصساب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

اهب موقي يتلا ةلمحلا هذه
ذاقنا لجا نم ةيرقلا بابصش
را˘˘ج˘˘˘صش’او م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘صشاو˘˘˘م
نم مهقزر ردصصم ةرمثملا
فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا بب˘˘صسب تو˘˘م˘˘لا
ذنم ةقطنملا برصضي يذلا
دعب اصضيأا تءاجو ،روهصش

ةدا˘˘˘˘عإ’ را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا لو˘˘˘˘ط
فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
ة˘˘نا˘˘ي˘˘صص ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب را˘˘˘طا

ةيئاملا يرا˘ج˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو
ي˘˘˘ق˘˘˘صسل˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
ىودج نود نكل ،يحÓفلا

ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ةرادإاو
مدعو مهل اهرهظ ةيحÓفلا
ايلام اغلبم مهل سصيصصخت
موق˘ي˘ل ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ريفوتو نماصضتلاب بابصشلا

عورصشلاو ةرب˘ت˘ع˘م تاد˘ع˘م
ة˘˘ي˘˘قا˘˘صسلا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ديزت ةفاصسم ىلع ةيصسيئرلا

ريفوت لجا نم ملك7 ىلع
م˘ه˘ن˘ي˘تا˘صسب˘ل ي˘ق˘صسلا ها˘ي˘م
ةرمث˘م˘لا را˘ج˘صش’ا ي˘ق˘صسو
نو˘ت˘يز˘لا را˘˘ج˘˘صشا ة˘˘صصا˘˘خ
،ةق˘ط˘ن˘م˘لا ه˘ب فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

تابو˘ع˘صصلا ل˘ك ن˘يد˘ح˘ت˘م

نم اوب˘لا˘ط ة˘ير˘ق˘لا با˘ب˘صش
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

ي˘عا˘ط˘ق˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لاو
،ةيحÓفلا حلاصصملاو ،يرلا
د˘˘˘˘ي م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘صضب
ريفوت لÓخ نم ةدعاصسملا

ةيوازلا ةيرقب يقصسلا هايم
’و اريبك اصصقن فرعت يتلا
نيحÓفلا تاي˘جا˘ح ي˘ط˘غ˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كصسلاو
ع˘˘يرا˘˘صشم جاردإا ةرور˘˘˘صضب
د˘قو .ة˘يزاو˘ترا را˘با زا˘ج˘نا
بابصشلا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م د˘كأا
ة˘ل˘م˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
،ة˘يواز˘لا ة˘ي˘قا˘صس ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا تنا˘˘ك ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا

ةعقو˘ت˘م ن˘كت م˘لو ة˘ب˘ع˘صص
بابصشلا ةدارا لصضفب نكل
ةلصصاوتملا ةزيوتلا ةلمحو
ىلع سسما˘خ˘لا ا˘ه˘عو˘ب˘صسأ’
مت داجلا لمعلا نم يلاوتلا
ةرا˘ج˘ح˘˘لاو ة˘˘بر˘˘ت’ا ة˘˘لازا

يتلا خاصسو’او باصشع’او
ةيقاصسلا هذه يطغت تناك
ى˘ق˘ب˘ي ي˘ه˘ت˘ن˘ت دا˘كت ي˘ت˘˘لا
ل˘جا ن˘م ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا
را˘˘ج˘˘صشأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ةدا˘˘˘عا

رجه متي نأا لبق نيحÓفلاو
ح˘ب˘صصتو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
مغرلاب اهصشورع ىلع ةيلاخ
ةفور˘ع˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘نأا ن˘م
اهديلاقتو اهتاداعو اهثارتب
نوتيزلل ريفولا اه˘جا˘ه˘ت˘ناو
،نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘لا تيز اذ˘˘˘˘˘كو
،ن˘ي˘ت˘لاو ،نا˘مر˘لا ة˘ه˘كا˘˘فو
  .يكوصشلا نيتلاو

يلع ةفاقثلا رادو..
ةطسشنأا مظنت يعياوسس

ةيفاقثلا
ةفاقثلا راد ةرادإا تلغتصسا

ة˘ل˘صشن˘خ˘ب ي˘ح˘ياو˘صس ي˘ل˘˘ع
عفرو ،ةيصسرد˘م˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا
تما˘قو ة˘ي’و˘لا˘˘ب ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
نيأا ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا

سضر˘ع˘لا ة˘˘عا˘˘ق تن˘˘صضت˘˘حا
ي˘ف ي˘تاو˘كح˘لا ع˘م ة˘صسل˘ج
ة˘ل˘حر) ناو˘ن˘ع تح˘ت ة˘صصق
اطع ةديصسلا عم ( رمق ىلإا
ةدئافل كلذو ة˘كرا˘ب˘م ه˘ل˘لا
اوعتم˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا لا˘ف˘ط’ا
نم ة˘صصق˘لا در˘صس ة˘ق˘ير˘ط˘ب

يتلا ةكرابم ةديصسلا فرط
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،تعد˘˘با

لاف˘طÓ˘ل م˘صسر˘ل˘ل ة˘ق˘با˘صسم
ا˘ه˘عو˘صضو˘م رود˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ةئيبلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا لو˘ح
ر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ا˘هدد˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘صض’او
نا˘ن˘ف˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت ن˘˘م اذ˘˘هو
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو .ي˘˘ب˘˘يور لا˘˘م˘˘ج
ناو˘ن˘ع˘˘ب ي˘˘حر˘˘صسم سضر˘˘ع
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا (نارد˘˘ج ع˘˘برا)
ةي’ول نونفو عانق ةيفاقثلا

ةيريد˘م ن˘م م˘عد˘ب ناز˘ي˘ل˘غ
يذلا بادآ’او نونفلا ةيقرت
ة˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا م˘˘ت
جارخا نم0202 ةيصضاملا
ر˘يو˘قا جا˘ت˘ناو حار˘˘ب ةراو˘˘ن
سضرعلا رمتصسإا نيأا ،ريهز
نم ةعاصس يلاوح رادم ىلع
اهلÓخ نم عتمتصسأا نمزلا

ا˘م˘ك .ة˘ح˘ف˘صصلا ي˘ع˘ب˘ت˘˘ت˘˘م
قÓطنا ةفاقثلا رادب دهصش
دها˘صشم˘لا ر˘يو˘صصت ة˘ي˘ل˘م˘ع
يقئاثولا مليفلا نم ىلوأ’ا
ىلإا ملحلا لو˘ح˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع)

داعصس ةجر˘خ˘م˘ل˘ل ( ة˘ق˘ي˘ق˘ح
راطإا يف  كلذو يوارحصص
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ما˘˘يأا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
تحت  ةيناثلا ة˘ي˘ئا˘م˘ي˘ن˘صسلا
نويع يف عمتجملا ) راعصش
نيأا ،( ةيرئاز˘ج˘لا ا˘م˘ن˘ي˘صسلا

لمحت ىلوأ’ا ةعبطلا تناك
نوي˘ع ي˘ف ةرو˘ث˘لا ) را˘ع˘صش
امك ( ةير˘ئاز˘ج˘لا ا˘م˘ن˘ي˘صسلا
بابصشلا راد اهرودب تمظن
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسيا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘صسم˘˘˘لا سضور˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لاو
   .تحنلاو ،مصسرلاك

يداعسس يون

mahali@essalamonline.com
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اًصضرع لصسري نليم رتنإا
نويل مجن مصضل اًيلوأا

رتنإا يدان ةبغر نع ةيفحسص ريراقت تفسشك
و˘نور˘ب تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ي˘˘ف ،نÓ˘˘ي˘˘م

.يسسنرفلا نويل قيرف بع’ ،صشيراميغ
اًسضرعك وروي نويلم03 غلبم دسصر نÓيم رتنإا
نو˘ي˘ل ط˘سسو ط˘خ بع’ ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًي˘˘لوأا

.لبقملا فيسصلا يف صشيراميغ ونورب
بعÓ˘لا را˘ثأا د˘ق˘ف ، زو˘ي˘ن ر˘ت˘نإا ع˘قو˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو
ة˘فا˘سشك با˘ج˘عإا ا˘ًما˘˘ع32 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا
قيرف لتحا ثيح ، مسسوملا اذه يروزارينلا

يرود˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘ج يدور
. .ةارابم32 دعب يسسنرفلا

طخ بع’ نع رتنإا راسسفتسسا نع غÓبإ’ا مت
ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘لا
اذإا ا˘م دد˘ح˘ي م˘ل ه˘ن˘ك˘ل ، ز˘ي˘كرا˘م و˘ي˘ن˘ي˘سسرد˘˘نا

بعÓلا ليكو وأا نويل عم اولسصاوت دق اوناك
يسشتولوتريب ونايلوج

نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ’ تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كأا
تابوعسصلا ببسسب ريسصقلا ىدملا ىلع روطتت
نإا اولاق مهنك˘ل ، ر˘ت˘نإÓ˘ل ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ي˘ف ىر˘خأا ةر˘م ع˘م˘ت˘ج˘ت نأا ن˘ك˘˘م˘˘ي فار˘˘طأ’ا
.لبقتسسملا

بع’ هنأاب ريرقتلا يف صشيراميوغ فسصوو
، ةد˘ي˘ج ة˘يؤور˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي ا˘˘ًي˘˘ند˘˘ب يو˘˘ق ط˘˘سسو
اذه يسسنرفلا يرودلا يف ةارابم02 صضاخو
.مسسوملا
ىلع0-3 نو˘ي˘ل زو˘˘ف ي˘˘ف صشيرا˘˘م˘˘ي˘˘غ ل˘˘ج˘˘سس
˘مد˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن92 ي˘˘˘˘˘ف صسم˘˘˘˘˘ير
-1 لداعتلاب مسسوملا يف ةديحولا هتدعاسسم
.ربمتبسس يف نايرول يف1

ديدمتل علطتي زيريب
ديردم لاير يف هتيلو

5202 ماع ىتح
ديردم لاير صسيئر زيريب ونيتنرولف ذختا
ةسسائر تاباختن’ حسشرت˘لا˘ب اًرار˘ق ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
.فيسصلا اذه ىرخأا ةرم يدانلا

تأاسشن دقف ،د˘ق˘ع˘م ا˘ًي˘لا˘ح د˘يرد˘م لا˘ير ع˘سضو
،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ءا˘بو بب˘˘سسب ل˘˘كا˘˘سشم ةد˘˘ع
،د˘حأا ا˘ه˘ع˘قو˘ت˘ي م˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘هو
نع اًثحب اًراهنو اًليل زيريب ونيتنرولف لمعيو

موقي صسيئرلا اذه نأا عيمجلا ملعيو ،لولح
ماق دقل ،يك˘ل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘فد˘ل ع˘ئار ل˘م˘ع˘ب
ةديدع اًباقلأا تحن˘م ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا مار˘بإا˘ب
.ريدقتلا قحتسسي رمأا اذهو ،يدانلا خيراتل
‘‘ي˘سس ي˘ب ه˘يا‘‘ ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ه˘˘تدروأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
رارق زيريب ونيتنرولف ذختا دقف ،ةينابسسإ’ا
نو˘ك˘ي˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا

.5202 ماع ىتح ديردم لايرل اًسسيئر
اًدئاق نوكي نأا هنكمي زيريب نأا حسضاولا نم
هنكميو ،لوطأا ةر˘ت˘ف˘ل م˘ي˘ظ˘ع˘لا يدا˘ن˘لا اذ˘ه˘ل
عاو˘نأا ل˘ك ل˘ح˘˘ل اًد˘˘ج ةد˘˘ي˘˘ج ءا˘˘ي˘˘سشأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ديردم لاير قيرط صضرتعت يتلا لكاسشملا

ىو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘فر صسي˘ئر ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘˘نرو˘˘ل˘˘ف
دقل ،ديردم لاير نم ريبك ريدقتب ىظحيو

لثم عسساو قاطن ىلع ةديج تاحاجن ققح
ة˘ي˘لا˘ت˘˘ت˘˘م تار˘˘م ثÓ˘˘ث ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
وأا ،ناد˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز برد˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب
ونايت˘سسير˘ك ل˘ث˘م ة˘ع˘ئار˘لا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا صضع˘ب
.اهريغو ودلانور
ناك ديردم لاير صسيئر نأا صضارتف’ا بجي
لسصاويسسو ،يدا˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف ا˘ًم˘ئاد ر˘ك˘ف˘ي
را˘ب˘خأÓ˘ل ا˘ًق˘فو ،بب˘سسلا اذ˘ه˘ل ،كلذ˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا
د˘ير˘ي ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا

ديردم لاير ةسسائر يف رارمتسس’ا ونيتنرولف
.ىرخأا ةديدع تاونسسل

 :يناميصسوم
خينويم نرياب ةهجاوم
ديدصش زيكرت ىلإا جاتحت

يدانل ينفلا ريدملا يناميسسوم وسستيب برعأا
ىل˘ع زو˘ف˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ير˘˘سصم˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأ’ا
راو˘سشم ل˘ه˘ت˘˘سسم ي˘˘ف0-1 ير˘ط˘ق˘لا ل˘ي˘حد˘˘لا
ل˘هأا˘ت˘لاو ،ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘˘ع˘˘لا صسأا˘˘ك˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.يئاهنلا فسصن يف خينويم نرياب ةاقÓمل
ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ ي˘نا˘م˘ي˘سسو˘م لا˘قو
ا˘نو˘ل˘ع˘ج ي˘ل˘هأ’ا و˘ب˘ع’» :ةارا˘ب˘م˘لا˘ب صصا˘خ˘لا
زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا ر˘˘خ˘˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشن
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا صسأا˘˘ك ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ف˘˘˘سصن ىلإا دو˘˘˘ع˘˘˘سصلاو
.‘‘ةيدنأÓل
ىلع ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ئ˘ن˘هأا‘‘ :فا˘سضأاو
اننكلو ةبعسص ةارابم دعب ليحدلا ىلع زوفلا

.‘‘ديج كتيتكتب بعلنسس اننأا نيدكأاتم انك
مسضي مويلا اًيوق اًقيرف هجاو يلهأ’ا‘‘ :عباتو

،ةديج لاوطأاب نوعتمتيو نيزيمم نيبع’
ان˘ق˘ق˘حو فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ا˘ن˘ن˘ك˘ل
.‘‘زوفلا

لا˘˘˘ق ،خ˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘عو
ةبعسص نوكتسس نر˘يا˘ب˘لا ةارا˘ب˘م‘‘ :ي˘نا˘م˘ي˘سسو˘م
ز˘ي˘كر˘ت ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘ل ا˘ه˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘سسن˘˘سسو
زافو ريبك قيرف مهنأا ملعن ديكأاتلابو ،ديدسش

.‘‘فادهأا ةينامثب ةنولسشرب ىلع
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يصسيم دقع بيرصست ىلع قلعيو ةنولصشرب ةرداغم ةصصق يوري زيراوصس

م˘˘جا˘˘ه˘˘م ز˘˘˘يراو˘˘˘صس سسيو˘˘˘ل ىور
هليحر سسي˘لاو˘ك د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ن˘˘ع
.يصضاملا يفيصصلا

ةلباق˘م ي˘ف ز˘يراو˘صس سسيو˘ل لا˘قو
:ةينابصسإ’ا ’’وريث ادنوأا’’ ةعاذإا عم
بعلي ينبا ةيؤورل باهذلا بحأا’’

اًديعصس ينلعجي اذهف ،مدقلا ةرك
لوقأا ’ هتيؤورل بهذأا امدنع ،اًدج
سصا˘خ ءي˘صش اذ˘ه˘˘ف ،ءي˘˘صش يأا ه˘˘ل
م˘جا˘ه˘م˘ك بع˘ل˘ي ه˘نإا ،ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل
.’’ينم رثكأا غدليو
ديدجلا هنكصس يف هناريج برقأا نعو
ن˘كصسأا’’ :ز˘يراو˘صس لا˘ق ،د˘يرد˘م ي˘ف
وه كلذل سسورك ينوت نم برقلاب
.’’ديردم يف انه هتيأار نم رثكأا

يلافطأا لعجأا نأا لواحأا’’ :عباتو
ه˘˘ب ترر˘˘م ا˘˘م ل˘˘˘ك نو˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي
بجي ،تلصصو ثيح ىلإا لوصصولل
،ءا˘ي˘صشأ’ا رد˘ق˘ت ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘ت نأا

.’’انيتأا نيأا نم فرعتو
يننوفقوي ديردم يف انه’’ :لصصاوو
نكل ،ةنولصشرب نم رثكأا يننولأاصسيو
.’’ههركأا اًئيصش سسيل اذه
ن˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر سسي˘˘˘لاو˘˘˘ك ن˘˘˘˘عو
امدنع’’ :زيراوصس فصشك ،ةنولصشرب
’ م˘ه˘نأا ا˘ًي˘م˘صسر ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘ل˘عأا
تاثداحملا تأادب ،ّيلع نودمتعي
و˘غ˘ي˘يد ع˘م ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘م
ناك ،ليخنأا لي˘غ˘ي˘مو ي˘نو˘ي˘م˘ي˘صس
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ن˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘ها كا˘˘ن˘˘ه
،سسوتنفو˘ي ط˘ق˘ف سسي˘لو ،ة˘يد˘نأ’ا
رار˘˘ق˘˘لا تر˘˘ت˘˘خا ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.’’يتلئاعلو يل ةبصسنلاب لصضفأ’ا

ةنولصشرب ينرب˘خأا ا˘مد˘ن˘ع’’ :د˘كأاو
رمأ’ا ناك ّيلع نودمتعي ’ مهنأا

،كلذ عقوتأا نكأا مل ،ةياغلل اًبعصص
’ ه˘˘نإا لا˘˘قو نا˘˘مو˘˘ك ي˘˘ب ل˘˘صصتا
.’’ّيلع دمتعي
يل اولاق ةنولصشرب يف’’ :فدرأاو
ي˘˘ن˘˘كل ،بيرد˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا بهذأا ’أا
ا˘م˘لا˘ط برد˘تأا˘صس ي˘ن˘نأا م˘ه˘تر˘ب˘خأا
مدقي مل يدانلا ،مهعم دقع يدل
هنإا ينوربخأا طقف ،ريصسفت يأا يل
.’’بردملا رارق
رمأ’ا رصصتقي مل’’ :زيراوصس راصشأاو
نم ديدعلا ،يصسيم مهف مدع ىلع
او˘م˘ه˘ف˘ي م˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ي˘ع˘ج˘صشم
تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع يأا ع˘˘˘صضأا م˘˘˘ل ،رار˘˘˘ق˘˘˘لا
’ يننأ’ ةنولصشرب ةرداغم ةلقرعمل

.’’ةلكصشملا نوكأا نأاب بغرأا
لتاقي ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا’’ :ل˘م˘كأاو
نم لتاقيو ،ةمهم ءايصشأا لجأا نم
ةدوملاو بيحرتلا ،ءيصش لك لجأا

نأا د˘يرأاو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘ئار ا˘˘نا˘˘ك
.’’مهئفاكأا

لا˘ق ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو ن˘عو
عم ي˘م˘لا˘ع˘لا ع˘صضو˘لا’’ :ز˘يراو˘صس
ام ،ةياغلل دقعم انوروك سسوريف
ءاوجأ’او اًريثك سسانلا دقتفن انلز
.’’بعÓملا يف
،ينويميصس وغييد يف هيأار نعو
بردم ينويميصس’’ :زيراوصس لاق
لصصاوتي بردم ،هديري امب كعنقي
نوكأا نأا ديرأا ’ ،كزفحيو كعم
’و اًر˘ي˘ث˘˘ك ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت كنأ’ ا˘˘ًبرد˘˘م
.’’ عيمجلا داعصسإا اًصضيأا كنكمي
وكيتلتأا ع˘م ه˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘ط لو˘حو
م˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م
ر˘ث˘كأا د˘م˘ت˘عأا’’ :ي˘˘نا˘˘ياو˘˘غوروأ’ا

ثدحتلا دنع بردملا ةعانق ىلع
يف نوكت نأا كديرُي فيكو ،هيلإا
.’’ةموظنملا

ترر˘˘˘م’’ :ز˘˘˘يراو˘˘˘صس فر˘˘˘ت˘˘˘عاو
ةرداغم ةظح˘ل ة˘ب˘ي˘صصع تا˘قوأا˘ب
يتلا ةقير˘ط˘لا بب˘صسب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

تاعئاصش كانه تناك ،اهب ترداغ
هذ˘ه د˘ي˘˘كأا˘˘ت م˘˘تو ي˘˘ل˘˘ي˘˘حر ن˘˘ع
يدا˘ن˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا

بغرأا تنك ،ينملآا ام رثكأا اذهو
رداغأا يلاف˘طأا ي˘ن˘نود˘ها˘صشي نأا˘ب

.’’ةفرصشم ةقيرطب
يصسيم عم تثدحت’’ :زيراوصس لاقو
ىلع زوفلاب اًدج ديعصس ناكو مويلا

وه ،رخآا ىوتصسم يف هنإا ،ةطانرغ
.’’ملاعلا يف لصضفأ’ا

يفاده ةمئاق زيراوصس ردصصت نعو
ي˘ف’’ :در ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا
يصضاملا ماعلا ينودقتنا ةنولصشرب
دق تنك ةباصصإ’ا تقو ىتح نكل
لصضفأا تنكو فادهأا01 تلجصس

روخف انأا ،ربمصسيد رهصش يف بع’
يصسن امبر ،ةنول˘صشر˘ب ع˘م ي˘ت˘قو˘ب
.’’هتلعف ام سسانلا

لداجتت كصسفن ىرت له ،هلاؤوصسبو
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ةارا˘ب˘م ي˘ف ي˘صسي˘م ع˘م
:زيراوصس باجأا ،؟ديردم وكيتلتأاو
ن˘ح˘ن بع˘ل˘م˘لا جرا˘خ ،ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب’’
.’’موصصخ نحن هلخاد نكل ءاقدصصأا

هيف لزتعيصس يذلا ناكملا نعو
ي˘صسي˘م’’ :ز˘يراو˘صس لا˘˘ق ،ي˘˘صسي˘˘م
نوكيصسو ،ءا˘صشي ا˘م˘ن˘يأا لز˘ت˘ع˘ي˘صس
ي˘ف ا˘مإا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع اًردا˘ق
يف وأا نيتنجرأ’ا يف وأا ةنولصشرب
.’’رخآا ناكم يأا

عم بعلت نأا نكمي له ،هلاؤوصسبو
،؟اًددجم قيرفلا سسفن يف يصسيم
.’’ةيدو ةارابم يف امبر’’ :باجأا

ا˘يرا˘م بي˘صسو˘ج ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ن˘˘عو
،ةنولصشر˘ب ة˘صسا˘ئر ن˘م و˘ي˘مو˘ترا˘ب

ن˘م ئ˘جا˘ف˘تأا م˘ل’’ :ز˘يراو˘صس ق˘ل˘˘ع
كا˘ن˘ه نأ’ و˘ي˘مو˘˘ترا˘˘ب ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

اهلعف متي مل ءايصشأا كانه ،بابصسأا
ل˘˘ث˘˘م يدا˘˘ن ي˘˘ف ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
.’’ةنولصشرب
لاق ،برصسملا يصسيم دقع نعو
د˘ق˘ع ة˘يؤور˘ب تئ˘جو˘ف’’ :ز˘˘يراو˘˘صس
ريغ رمأا اذه ،ةفاحصصلا يف يصسيم
ء’ؤو˘ه ر˘صش م˘ه˘فأا ’ ا˘نأا ،ي˘ق˘ط˘ن˘˘م
ةنول˘صشر˘ب ى˘ط˘عأا ي˘صسي˘م ،سسا˘ن˘لا

نكمي ناك امم رثكأا ،ءيصش لك
.’’هحنمي نأا رخآا بع’ يأ’
لوقت تناك تاعئاصشلا ،هلاؤوصسبو
ع˘˘˘م ي˘˘˘صسي˘˘˘مو تنأا كت˘˘˘قÓ˘˘˘ع نأا

با˘جأا ،ةد˘˘ي˘˘ج تصسي˘˘ل نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ
ان˘يد˘ل تنا˘ك و˘ي˘لو ا˘نأا’’ :ز˘يراو˘صس
نامزيرغ عم ةياغلل ةديج ةقÓع
’ ن˘كل ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا جرا˘˘خو ل˘˘خاد
ل˘ك بذ˘كنو جر˘خ˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
.’’تاعئاصشلا

يف ءاقبلا عيطتصسا تنك’’ :راصشأاو
ن˘م ورو˘ي ل˘ك م˘ل˘ت˘صساو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

ىرأا ي˘نأ’ ءا˘ق˘ب˘لا ا˘ًصضيأا و يد˘˘ق˘˘ع
يف قثا ،ةصسفانملا ىلع رداق يصسفن
جئاتنلا تءاصس اذإا نكلو يتايناكمإا
لبق ةيلوؤوصسملا ينولمحي فوصسف
ا˘ًصضيأا ا˘˘نأا كلذ˘˘ل ،ر˘˘خآا سصخ˘˘صش يأا

.’’رييغتلا ةجاحب تنك
نيماع لبق’’ :هلوقب زيراوصس متخو
انثدحت ،يصسيم عم ةثداحم تيرجأا

امبرو ةبوعصص دادزي رمأ’ا نأا نع
لازتع’ا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق نو˘كن ن˘ل
.’’اهديرن يتلا ةقيرطلاب

يبريدلا ةارابم مكح دقتني وينيروم
هيزوج ،ماهنتوت يدانل ينفلا ريدملا فصشك
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا با˘˘ب˘˘صسأا ن˘˘ع ،و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م
نم22ـلا ةلوجلا تايرابم ةمق يف،يصسليصشت
.يزيلجنإ’ا يرودلا

يف ،يصسليصشت مامأا ةميزهلاب هحنرت ماهنتوت لصصاو
 .سسيمخلا ءاصسم (0‐1) ندنل يبريد
يصس يب يب ةكبصشل هتاحيرصصت يف وينيروم لاقو
ليلحت يلإا رظنلاب »: ةارابملا ةياهن دعب تروبصس
ةلكر دجن ، ةقيقد رخآا ىلإا ةقيقد لوأا نم ةارابملا

نيقوفتم اونوكي مل ، دحاو فدهو ، ةدحاو ءازج
نم لقأا انك لوأ’ا طوصشلا يف ،ريبك لكصشب انيلع
،مهيلع انقوفت يناثلا طوصشلا يف نكل ،يصسليصشت
انل تحيتأاو ، ةارابملا تمصسح نم يه ءازجلا ةلكر
ن˘م نا˘ك سسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘صصر˘˘ف
.«ءاقللا ةجيتن ىلع رثؤوت نأا نكمملا
مامأا ةبعصص ةارابم يف قيرف نوكي امدنع»: عبات
،اهب رثأاتتو ءازجلا ةلكر لبقتصست كنإاف ، يصسليصشت
نكلو يناعي ناك اًقيرف تيأار لوأ’ا طوصشلا ةياهنب
، يناثلا طوصشلا يف اًمامت كلذ سسكع ناك رمأ’ا
نكل نيمهملا نيبعÓلا نم ريثكلا دقتفن نحن
.«اهب سساصسملا نكمي ’ يناثلا طوصشلا يف حورلا
نكلو (لكصشلا) كلذ بحن ’ نحن»: فاصضأا

ينيطعت ةارابملا نم اهب انيهتنا يتلا ةقيرطلا
ف˘قو˘ي ا˘م و˘ه اذ˘ه سسي˘ل ،ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا ر˘˘عا˘˘صشم
ةماصستبا انحن˘م˘ي ه˘ن˘كلو ة˘ي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خأ’ا

دوعي نأا لمأان ، كصسامتلاو هجولا ىلع ةبعصص
يأا سسيل نكلو لبقملا عوبصسأ’ا نيك يراه
تصسو د˘صض د˘حأ’ا مو˘ي بع˘ل˘ن ،ن˘ير˘˘خآ’ا ن˘˘م
ردقب طاقن ىلإا ةجاحب مهو نويبلأا سشتيمورب

.«ةفلتخم بابصسأ’ هجاتحن ام
اًعارصص نع ةرابع ةبعصص ةارابم تناك دقل»: لمكأا
مل ؟مهل تحيتأا يتلا سصرفلا ددع مك نكلو اًليلق
لوأ’ا طوصشلا يف ، حيحصص ، ذاوحتصس’ا انيدل نكي
دقتعأا ،يناثلا طوصشلا يف ءاقللا يلإا اندوع اننكل ،
ة˘لا˘ح در˘ج˘م ي˘هو ءاز˘ج ة˘ل˘كر تصسي˘ل ة˘ب˘ع˘ل˘لا نأا

رمأا ةبعللا هذه لثم ةراصسخ، دحاول دحاو ، ةريطخ
.«ءيصشلا سضعب ملؤوم
نيفل˘ت˘خ˘م ا˘ن˘ك ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف ن˘كل»: فدرأا

ريي˘غ˘ت ي˘ف Ó˘ي˘م’ كيرإاو ارو˘م سسا˘كو˘ل د˘عا˘صسو
ىتح اًعم ان˘ي˘ق˘ب ا˘ن˘نأا و˘ه يرو˘ع˘صش ،ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا
.«دعاصسي ةيباجيإا حورب ءاهنإ’ا يف انحجنو ةياهنلا

قدصصت ’ حورب عتمتي بع’ سسويصسينيف»: لصصاو
ريغ لازي ’ ءيصش طغصضلا ةيفيكل همهف نكلو
رثكأا رمأ’ا ناك يناثلا طوصشلا يف مث ،هل حاترم
لكصشب مهيلع انط˘غ˘صض ، م˘ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘بو˘ع˘صص
ان˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ن ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘فو ى˘ل˘عأاو ل˘صضفأا
.» ديزملا قحتصسن
انأا» :وينيروم متأا ؟ةياهنلا يف مكحلل تلق اذام
يزيلجنإ’ا يرودلا يف ماكحلا لصضفأا نم هربتعأا
اذ˘هو ، اًر˘ي˘ث˘ك ه˘ب بج˘عأاو ه˘ب م˘ت˘هأا ا˘نأا ،زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا
.«هئادأا بحأا مل يننإا هل لوقأ’ اًديج اًعقوم ينحنمي
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يام8 بع˘˘ل˘˘م ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ي
قافو نيب ةيران ةلباقم5491
نار˘هو ة˘يدو˘لو˘مو ف˘ي˘˘ط˘˘صس
ى˘لإا نا˘ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف ح˘م˘ط˘ي
لجا نم Óماك دازلاب جورخلا

ةصصاخ راوصشم ىلحأا ةلصصاوم
لصضفأ’ا اقق˘ح ن˘ي˘يدا˘ن˘لا نأاو
ةيداح˘لا ة˘لو˘ج˘لا رور˘م د˘ح˘ل

لا˘ب˘صشأا ح˘م˘˘ط˘˘يو اذ˘˘ه ر˘˘صشع
زوفلا ليجصست ىلا يكوكلا

ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ع˘˘ط˘˘قو
ق˘ير˘ف˘لا بأاد ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا

رايدلا لخاد اه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
فرعتصس ةبيتكلا ناو ةصصاخ
ةروصص ي˘ف تا˘با˘ي˘غ˘لا سضع˘ب
طين˘ح˘جو ة˘صشغو ي˘صشكا˘كب
ىلا اولقنت ةوارمحلا نا ركذي
سضع˘ب˘ب ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م ف˘ي˘ط˘˘صس
سشاقن اهم˘هأا ل˘ع˘ل تا˘با˘ي˘غ˘لا

م˘ي˘ت˘ي˘ل سسرا˘ح˘˘لاو يوا˘˘كمو
. بقاعملا

ىلع ظافحلل » : ليد‰
قيق– نم دب ’ ةدايرلا

جئاتنلا Úب نزاوتلا
«رايدلا جراخو لخاد

ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو

:لاق ثيح ل˘يد˘م˘ن ع˘فاد˘م˘ل˘ل
ةلجصسملا ةريخأ’ا تارثعتلا»
ثيح اهان˘يو˘ط را˘يد˘لا ل˘خاد
ةرورصضب نيبلاطم انيحصضأا
انجئاتن نيب نزاوتلا قيقحت
ا˘˘ه˘˘جرا˘˘˘خو را˘˘˘يد˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
رثكأا بورهلا انيلع يلاتلابو
نأاو ةصصاخ بيترتلا ةمدقمب
ر˘ث˘كأا د˘ت˘صشت˘صس ة˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
زيكرت˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ر˘ث˘كأا˘ف
ليجصستلاو يرور˘صض ى˘ق˘ب˘ي
ا˘˘ن˘˘نأا ثي˘˘ح م˘˘˘ه˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
ل˘ك لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م

ذنم انل حاتت يتلا تامجهلا
ثاد˘˘حإ’ ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘هو˘˘˘لا
يذلا سسفا˘ن˘م˘لا ع˘م قرا˘ف˘لا

ن˘م ل˘ح˘˘ي˘˘صس كصش نود ن˘˘م
. ةيباجيإا ةجيتن ليجصست لجا

يف طرفأا نل» :ناميل
ىلع نورداقو يتسصرف

«قافولا ةتغابم
ثد˘˘ح˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
:لاق ثيح نا˘م˘ي˘ل سسرا˘ح˘لا
’ ة˘˘صصر˘˘ف ما˘˘مأا نو˘˘كأا˘˘صس»
نا˘م˘صض ل˘˘جا ن˘˘م سضو˘˘ع˘˘ت

يف ةصصاخ ةيصساصسأا ةناكم
سسراحلا يليمز بايغ لظ
و˘ه وا ا˘نا ا˘مو˘م˘˘ع م˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي م˘˘هأ’او م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ف
ةروصصلا يف مئادلا دجاوتلا

دنلل دنلا فوقولا لجا نم
بلطتي ثيح نيصسفانملا عم
رصصانعلا عيمج نم زيكرتلا
ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

يوق سسفان˘م˘لا نا ح˘ي˘ح˘صص
ا˘ن˘يد˘ل ا˘˘صضيأا ن˘˘ح˘˘ن ن˘˘كلو
انلقث لكب يمرنصسو انتملك
. ناديملا يف اهلوقل

سشامر ماسشه

ةمدقملا ىلع عبرتلا ةلصصاوم لجأا نم «ةراوفلا ءانبأا»
ةوقلا ديكأاتو ةتغابملل نوعصسي «ةوارمحلا»و

نارهو ةيدولوم –فيطسس قافو

ةر˘ق˘م م˘ج˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘خد˘˘ي
ىلع هنيعو مويلا ةهجاوم
با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع را˘˘صصت˘˘˘ن’ا
كردي ثيح نازيلغ عيرصس
Óماك دازلا قيق˘ح˘ت ة˘ي˘م˘هأا

فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
قرف˘لا ل˘ك نا ا˘م˘ب تاذ˘لا˘ب
ةبعصص ةيعصضو سشيعت يتلا

بصسكو ررحتلا ىلع تلمع
لجا نم طاقنلا نم ديزملا
ق˘ن˘ع ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن جور˘خ˘˘لا
ديعتصسي نلو اذه ةجاجزلا
سضع˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ سشتو˘˘كلا
نامد ةروصص يف نيباصصملا

رم’ا ير˘با˘كو ي˘صشيرو˘قو
بلا˘ط˘م ه˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘صضب
نا ر˘كذ˘ي ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘˘لا سسف˘˘ن
ةرقم ى˘لا ل˘ق˘ن˘ت سسفا˘ن˘م˘لا

ة˘ل˘˘صصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ي˘˘عو
ةيباجيإ’ا جئاتنلا فادهتصسا

ة˘ل˘صصاو˘م˘˘ل را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ
م˘˘ل˘˘صس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
. بيترتلا

ق◊ سسوŸا» :بياع
ىلع ليدب ’و مظعل

«زوفلا
بيا˘ع د˘ئا˘ق˘لا ثد˘ح˘تو اذ˘˘ه
عيرصسلا ة˘ل˘با˘ق˘م ن˘ع فر˘صشا

ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘صص كرد˘˘˘ن» :لا˘˘˘قو
سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘ما ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ل˘˘صصاو˘˘م ى˘˘لا ى˘˘ع˘˘صسي˘˘صس
وهو هبصساكم ىلع ظافحلا

ةصصاخ اديج زكرن انلعجي ام
ل˘خاد بع˘ل˘ي˘صس ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ناو
ظا˘ف˘ح˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو را˘˘يد˘˘لا

ىقبي ثÓث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع
لجا نم انل ىوصصق ةيولوأا
ةبكوك نع اديعب امود ءاقبلا
ا˘م ا˘مو˘م˘˘ع بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘يذ
عصضو ريغ نم لعفن اناصسع
قيرفلا جارخاو ديلا يف ديلا

بل˘ط˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مز’ا ن˘˘م
. دوهجلا رفاظت

ام كردن» :ةزعوب
نورداقو انرظتني
«مجنلا ةتغابم ىلع

ا˘ن˘˘ل نا˘˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
م˘˘ها˘˘ف بعÓ˘˘لا ع˘˘م ثيد˘˘˘ح
ر˘ث˘ع˘ت˘لا» :لا˘ق ثي˘ح ةز˘عو˘˘ب
يبراد يف ارخؤوم لجصسملا
ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
ا˘ن˘ن˘ي˘عو م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ةتغابم ةيفيك ىلع ةبصصنم
ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةمهم ىقبت ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا

را˘˘صسم ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ربكا لكصشب مدقتلاو عيرصسلا
امومع بيترتلا ةمدقم وحن
نو˘كي ن˘ل ءا˘ق˘˘ل˘˘لا نا كرد˘˘ن
ةصصاخ ةعقوتملا ةلو˘ه˘صسلا˘ب
و˘ه بلا˘ط˘م سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ناو
ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ب ر˘˘خ’ا

ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ن˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
. ءارمحلا

سشامر ماسشه
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دادو ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف سضو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي
ءاقل مويلا ةيصشع ناصسملت
ف˘ي˘صضلا˘ب ه˘ع˘م˘ج˘˘ي ا˘˘يو˘˘ق
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ودارا˘ب يدا˘ن
جور˘خ˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘صصي
ةصصاخ Óماك داز˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م
نيبلاطم نامرز ءاقفر ناو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘صضب
ةيباجيإ’ا جئاتنلا ة˘ل˘صسل˘صس
د˘ع˘ب ار˘خؤو˘م ة˘˘ل˘˘صصح˘˘م˘˘لا
ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ما˘˘ما زو˘˘ف˘˘لا

˘˘ما˘˘ما لدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا زار˘˘˘حاو
ءا˘ق˘فر نا ر˘كذ˘˘ي ع˘˘ير˘˘صسلا
م˘˘ه نو˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘ي قوز˘˘لاو˘˘˘ب

ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت ن˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘ك
د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ را˘˘˘صسم˘˘˘لا
تثد˘ح ي˘ت˘لا تارا˘صسكن’ا
تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل
. ةريخأ’ا

جئاتنلا» :نامرز
بجي ارخؤوم ةققحملا

«اهنيمثت
ع˘م ثيد˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
:لاق ثيح نامرز مجاهملا
طاقنلا نامصض نم دب ’»
اه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ثÓ˘ث˘لا

لمع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ل˘جا ن˘م
ناو ة˘˘صصا˘˘خ دا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج’او
ا˘ن˘ح˘ن˘˘م˘˘ي طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا بصسك
ل˘صصاو˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘يو ة˘ق˘ث˘لا

ققحملا يباجيإ’ا انراصسم
نيتريخأ’ا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا ي˘ف

˘مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ا˘مو˘م˘ع
نم ريثكلا كلتمنو قاصسو
سصو˘صصخ˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
ريغب ىصضرن نلو سسفانملا
ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ را˘˘˘صصت˘˘˘˘ن’ا

انديزيصس نيباصصملا ةدوع
ة˘غ˘ل يدا˘ف˘ت ل˘جا ن˘م ةو˘˘ق
. تاباصسحلا

تقو ناح» :ةطبعوب
انيلعو رابغلا سضفن

قيقحتل داحت’ا
«مهأ’ا

ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ثيح ةمق˘لا ن˘ع ة˘ط˘ب˘عو˘ب
ةر˘ي˘خأ’ا تار˘ث˘ع˘ت˘لا» :لا˘˘ق
بجو ان˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘ل˘ج˘صسم˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ا˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘صسن
ا˘ن˘صسف˘ن’ را˘ب˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا

ةمز’ا لصصاوت ناو ةصصاخ
ريثكلا ع˘ي˘صضن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ا˘ن˘˘صسف˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘عو˘˘ف
ا˘ن˘˘ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ةا˘˘ق˘˘ل˘˘م˘˘لا
فوقولا لواحن انل˘ع˘ج˘ت˘صس
سسفا˘ن˘م˘لا ما˘ما د˘ن˘ل˘ل د˘ن˘لا

ليصصحتو قيقحت ’ املو
انديعتصس يتلا زوفلا ةجيتن

ةصصاخ ةهجاولل ةلاحم ’
ةمزÓلا تاناكمإ’ا انل ناو
ىلع نيرداق انلعجت يتلا
. اناغتبم قيقحت
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وداراب يدان – ناسسملت دادو
«كابلا»و راصسملا حيحصصت ديري دادولا

جئاتنلا ةمزأا زواجتل

ةركصسب داحتا قيرف سضوخي
موي˘لا ة˘ي˘صشع م˘ه˘م د˘ج ءا˘ق˘ل
ي˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ما˘˘˘ما
ن˘م ثح˘ب˘ي ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا

ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
لخاد ةققحملا جئاتنلا ةيبلصس
ىفتكا هنا امب رايدلا جراخو
رم’ا وهو دحاو زوف قيقحتب
ءاقل لخد˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا
قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘عو مو˘ي˘لا
قيرفلا ناو ةصصاخ لصضفأ’ا
ديدج بردمب ءاقللا لخديصس
حيجرت يف ةد˘يد˘صش ة˘ب˘غر˘بو
طوغصضلا عم ة˘صصا˘خ ه˘ت˘ف˘ك
ركذي ،روهمجلل ةلصصاوتملا
نو˘˘نو˘˘كي˘˘صس ر˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘صسلا نا
يهو نييلحملا ةيلقع سسفنب
نا˘م˘صض ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا
. ةيباجيإا ةجيتن

حيحسصت» :يدوج تيأا
ربع رمي تيبلا عاسضوأا
ايلام ةعومجملا عيجسشت

«ديلا يف ديلا عسضوو
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو
تيا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا

ةيعصضو» :لاق ثيح يدوج
بل˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت ةر˘˘˘كصسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا
لجا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘ح˘صضت
ناو ةصصا˘خ زو˘ف˘لا ل˘ي˘ج˘صست

زوفلا ربع رمي ءاقبلا نامصض
يصس سسا يصسلا باصسح ىلع
هصصقني اقيرف تدجو امومع
ل˘م˘عو ر˘ي˘ب˘ك ي˘ند˘˘ب ل˘˘م˘˘ع
ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي ي˘˘˘˘صسف˘˘˘˘ن
ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
نا ثي˘ح ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا
نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
راصسملا ح˘ي˘ح˘صصت ةرور˘صضب
عصضو لجا نم رثكاف رثكا
. ةروصصلا يف ةبيتكلا

عم فيكتلا انيلع» :وطي
ليسصحتل ةلباقملا ةعيبط

«ةيباجيإا ةجيتن
بعÓلا دكا ىرخأا ةهج نم
را˘˘صصت˘˘ن’ا» :و˘˘˘ط˘˘˘ي م˘˘˘ي˘˘˘صسن
ةطرافلا ةلوجلا يف ققحملا
نزاوتلا داعأا ةرقم مجن ماما
تاز˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ن˘˘ل
كرد˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

انرظتني امو ءا˘ق˘ل˘لا ة˘بو˘ع˘صص
ةمقلا لخدن انلعجي ام وهو
ن˘م ةو˘ق ن˘م ا˘ن˘ي˘توا ا˘م ل˘كب
ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت لجا
ىقبت ام سضوخب انل حمصست
ةديج تايونعمب تاءاقل نم
ناو ةصصاخ ةذف ةيلاتق حوربو
انم ريثكلا نورظتني رفانصسلا
. تيبلا عاصضوأا حيحصصتل
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هفيصض ةليلم نيع ةيعمج قيرف لبقتصسي
ثيح نيفرطلل مهم ءاقل يف سسابعلب داحتا
نم ةدافتصس’ا يف نييدانلا ريهامج لمأاي
تقولا نوكل ىوصس ءيصشل ’ ءاقللا طاقن
Óك نم دوهجلا ر˘فا˘ظ˘ت بل˘ط˘ت˘ي ي˘لا˘ح˘لا
امهديعت ةجيتن ليصصحت دصصق نيبناجلا
سسراحلا ءاقفر لخديصسو اذه ةهجاولا ىلإا
مهصسفنأ’ رابتع’ا ةداعإا لجا نم فوصصوب
راصصتنا قيقحت ىلع لمعلاو رايدلا لخاد
يف بيترتلا ةداير نم رثكأا مهبرقي مهم
نم ةليلم نيعب غلاب ءاقفر لحيصس نيح
ةهجاولا ىلإا مهد˘ي˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن بصسك ل˘جا

مامأا لجصسملا ريخأ’ا رثعتلا نأاو ةصصاخ
. ريهامجلا سضري مل ةراطصسوصس

 ةريبك يتقث» :فوسصوب
«ةركملا طاقن فطخ يف

فو˘صصو˘ب سسرا˘ح˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ع˘م˘˘ج
يلع ام تيدأا حيحصص» :لوقي دكأا ثيح
نم ر˘ي˘ث˘كل˘ل تيد˘صصتو ودارا˘ب ءا˘ق˘ل ي˘ف
هربتعا اذهو فيدهتلل ةحناصسلا تاركلا

يد˘ه˘ج ل˘كب تلوا˘ح ثي˘ح ي˘ب˘جاو ن˘˘م
ي˘ل تح˘ي˘تأا ة˘صصر˘ف لوأا ا˘ه˘˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
ادج مهم ءاقل ىلع نولبقم نحن امومع
ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘صض ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ن ن˘˘يأا
عبتتملا نأاو ةصصاخ ةهجاولا ىلإا انديعت
ارخؤوم ازجاع ىحصضأا قيرفلا نأا كردي

. انناديم لخاد تاراصصتن’ا قيقحت نع

دنلا فوقولا لواحنسس» :يواريخ
«قيرفلا راسسم نيسسحتل دنلل

ةلباقملا نع يواريخ عفادملا ثدحتو اذه
لجا نم ناح دق تقولا نا دقتعا» :لاقو
نأاو ةصصاخ ةهجاولا ىلإا قيرفلا ةدوع ثحب
جئاتنلا نيصسحت ىقبت انل ةبصسنلاب ةيولوأ’ا

يلاحلا بيترتلا نأا امب ةمزأ’ا نم جورخلاو
لوخدلا ىوصس انيلع ام يلاتلابو اندعاصسي ’
عم اديج سضوافتلاو ةوق نم انيتوا ام لكب
هنع ريثكلا كلت˘م˘نو اد˘ي˘ج ه˘فر˘ع˘ن سسفا˘ن˘م
تقو يف مجاهنو عفادن انلعجيصس يذلا رمأ’ا

. ةيباجيإا ةجيتن انحنمت ةقيرطب دحاو
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ةنيطنسسق بابسش – ةركسسب داحتا

ةقافتصسلا ديكأاتل نوعصسيصس «رفانصسلا»و دازلا يف اوطرفي نل «نابيزلا ءانبأا»

سسابعلب داحتا – ةليلم نيع ةيعمج

جهوتلا ةداعتصسل داحتلاو يفيلخ بعلم ةرفصش كفل «ماصصل»

«قيلصشوب» يف طاقنلا ءاقبإا ىلع رصصي مجنلا
طاقنلا عمج ةلصصاوم ديري عيرصسلاو
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ىلع توا02 بعلم نوكيصس
ةهجاوم لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ع˘م د˘عو˘م
ةيرصصن˘لا ي˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ة˘يرا˘ن
ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م فاد˘ها˘ب يرا˘ن˘˘كلاو
ديزملا بصسك ديرت ةيرصصنلاف
نع اهدعبت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م
نيح ي˘ف بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ ة˘يد˘نا
لجا نم ناف’ لابصشا لخديصس
ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ةو˘ح˘صصلا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
را˘˘صصنا ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه ار˘˘خؤو˘˘˘م
ىر˘˘ج˘˘ت نا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
تاذ ة˘ه˘جاو˘م ة˘يؤور˘ب ح˘م˘˘صست

هتاذ قاي˘صسلا ي˘ف ق˘ي˘صش ع˘با˘ط
ةدو˘ع˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا ح˘˘م˘˘صست˘˘صس
Ó˘ك ن˘م ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب
. نيفرطلا

رسصنع ةقثلإ» :يريزد
«تإءاقللإ بسسكل مهم

لÓ˘ب برد˘˘م˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت د˘˘قو
يرا˘˘ن˘˘كلا ة˘˘م˘˘ق ن˘˘ع ير˘˘˘يزد
يرا˘˘ن˘˘كلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م» :Ó˘˘ئا˘˘ق
ا˘ه˘ي˘صشع˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا˘بو
نم اديج زيكرتلا انم بلطتت
ةصصاخ Óماك دازلاب رفظلا لجا

نيق˘ق˘ح˘م˘لا ن˘يرا˘صصت˘ن’ا ناو

ا˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ
نم ةريتولا هذه ىلع ظافحلا
م˘ل˘صس ي˘ف ر˘ث˘كأا مد˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا
هذه ةهجاوملا امومع بيترتلا
انب˘ع˘ل˘م ل˘خاد نو˘كت˘صس ةر˘م˘لا

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
يتلاو ثÓثلا طاق˘ن˘لا زار˘حإا˘ب
ةقثلا انحنمتصس كصش نود نم
ة˘يد˘نأ’ا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب د˘جاو˘ت˘ل˘˘ل
. طوقصسلاب ةددهملا

ةبعسص ةإرابملإ» :نافل
نيسسحتل ىعسسنسس نكلو

«رثكأإ جئاتنلإ
سسيند بردملا دكا هتهج نم
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘ف’
سسفانملا نا كردن» :ةهجاوملا

نيراصصت˘نا ل˘ج˘صسو ةو˘ق˘ب دا˘ع
اصضيأا نحن نكلو رايدلا جراخ
يف لقنتن نلو انتملك لوقنصس

نيبلاطم ثيح ةيحصضلا بوث
ر˘˘ث˘˘˘كا ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه’ا ةرور˘˘˘صضب
يتلا ةلباقملا ري˘ي˘صست ة˘ي˘ف˘ي˘كب
طاقن ىلع اه˘لÓ˘خ ن˘م ق˘ل˘غ˘ن
ةهج نم ثحبنو سسفانملا ةوق
يتلا فغصضلا طاقن نع ىرخأا
ةجيتن بصسك ةصصرف انل حيتت
يف انتبغر ن˘م د˘يز˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا
رامغ سضوخ لبق رثكا مدقتلا
. ةيقيرف’ا ةصسفانملا

ضشامر ماسشه

159213ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج42ـل قفإؤملإ1202 يرفيف6تبسسلإةصضايرلا
صشرصسخت ام نافل عم «يرانكلا»و ةقافتصسلا ديكأاتل «ةيرصصنلا»

لئابقلإ ةبيبسش – يإد نيسسح رسصن

بلط ىلع ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تقفاو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ي˘براد˘لا ةارا˘ب˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت سصو˘˘صصخ˘˘ب
21 ةلوجلا باصسحل ريبكلا يمصصاعلا

اجمربم ناك يذلا لوأ’ا فرتحملا نم
.دغ موي
ر˘ب˘ع ا˘نا˘ي˘ب ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘صس يدا˘˘ن ر˘˘صشنو
لصصاوتلا عقاوم ربع يمصسرلا اهباصسح
ىلع هتقفاوم نع هيف ربع يعامتج’ا
يديلقتلا هميرغ دصض يبرادلا ليجأات
تق˘ل˘ت »: ه˘ي˘ف لا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
ي˘ف ا˘ه˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م ةرادإ’ا
،يبرادلا ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت˘ل ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ةارابم ريصضحت ىلع مهزيكرت سضرغب
.«لاطبأ’ا يرود يف كلامزلا

ًا˘ي˘فو ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ى˘ق˘ب˘ي» ع˘با˘تو
حورلاو ةفيرصشلا ةصسفانملا يف هميقل
نوكتصس ةوطخ˘لا نأا ا˘م˘بو ،ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

انقفاو ،نطولل ةماعلا حلاصصملل ةمدخ
ةيوه نع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ،بل˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ًابلط انم بلطي يذلا يرئازجلا يدانلا

.«Óًثامم
هذه بعلُت نأا ىلع ددصشن امك» متخو
يف ،انبعلمب ةيدولو˘م˘لا د˘صض ةارا˘ب˘م˘لا

.«رخآا دعوم
اهراصصنأا ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تأاجافو
يرئازجلا يصضايرلا روهمجلاو ةصصاخ
ةيصساصسحلل ارظن ،ةوطخلا هذهب ةماع
لبق نأاو ةصصاخ ،نيقيرفلا نيب ةريبكلا

نيب فÓ˘خ كا˘ن˘ه نا˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه
ثيح ،ةارابم˘لا بع˘ل˘م لو˘ح ن˘ي˘فر˘ط˘لا

هذه بعل رئازجلا ةيدولوم يدان بلط
اميف ،ةيل˘يو˘ج50 بعلم˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا
اهصضوخ ىلع ةراطصسوصس ةرادإا ترصصأا
.يدامح رمع بعلمب
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘صشك قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو

سسي˘ئر لو˘ل˘ج رو˘˘صشا˘˘ع نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
عم قفتا ةمصصاعلا داحتا ةرادإا سسلجم
ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ة˘يدو˘لو˘م˘لا ن˘م هر˘ي˘ظ˘ن
بعÓلا ميليب دماح بلج ىلع سساملأا
دفول ةدوعلا ة˘ل˘حر ي˘ف ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لا

ي˘˘صضارأ’ا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
،لبقملا يرف˘ي˘ف31 مو˘ي ،ة˘ير˘صصم˘˘لا
عقو امدعب ،قيرفلا فوف˘صصب ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل

فصصنو ني˘م˘صسو˘م˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع
نم امداق ،يئانثتصس’ا وتاكريملا لÓخ
.يبانيكروبلا وميحر قيرف
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل
يرفيف21 يف ةمهم ةارابم اهرظتنت
يرصصملا كلامزلا يدان مامأا ،يراجلا
تايرابم نمصض لخد˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ق˘لا˘ب
تاعومجملا رود نم ىلوأ’ا ةلوجلا
.ايقيرفإا لاطبأا يرودب
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قحل دعوم ىلإا يبرادلا ليجأات ىلع قفاوت «ةراطصسوصس» ةرادإا

sport@essalamonline.com

تإؤنسس عبرأل فاقيإلإ ةبؤقع ةلئاط تحت ناك بعÓلإ
  رهصشأا3 ىلإا فصسوي نب ةبوقع صضفخت طابصضنلا ةنجل

   «مإؤل»ـل قباسسلإ بردملل «ديمعلإ» ةرإدإإ ةلاقإإ نم تاعاسس دعب

«ةيدولوملا»ـل ةينفلا ةصضراعلا ىلع زيغن ةفلخل ةداعلا قوف حصشرم ينارمع
ةيدولوم ةرادإا سسلجم يعاصسم لصصاوتت
لاقملل افÓخ ديدج بردم داجي’ رئازجلا
ةرادا ه˘ن˘ع تن˘غ˘ت˘صسا يذ˘لاو ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن
يتلا تاحيرصصتلا هثدا˘ح د˘ع˘ب «د˘ي˘م˘ع˘لا»
نم ديدعلا اهنع بصشن يتلاو ،اهب ىلدأا
يتلا بيرخت˘لا لا˘م˘عأا ا˘هزر˘بأا ل˘كا˘صشم˘لا

مهتا يتلاو كارطانوصس ةكرصش رقم تلاط
لكصشب راصصنأ’ا سضيرحتب بردملا اهيف
يدانلا تيب يف ةلبلبلا عرزو رصشابم ريغ
.قيرفلل ةينفلا ةصضراعلا نم لاقيل
ةرادإا نا˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ردا˘˘صصم بصسح˘˘˘بو
د˘ب˘ع برد˘م˘لا م˘صسإا د˘جاو˘˘ت˘˘ي سسا˘˘م˘˘لأا
«ديمعلا» ةرادإا يف ةوقب ينارمع رداقلا

د˘ع˘ب ل˘صضف’ا را˘ي˘خ˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو
رهصش ةنيطنصسق باب˘صش ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسأا

قيقحت يف هلصشف دعب ،طرافلا يفناج

.مصسوملا قÓطنا ذنم ةيباجيا جئاتن
ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو

تاعاصس لبق تنغتصسإا دق تناك رئازجلا
قيرفلا بردم زيغن ليبن تامدخ نع
،يدانلل ةينفلا ةصضراعلا سسأار ىلع نم
ن˘ي˘ب ع˘م˘ج يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ع˘ب اذ˘هو
ثيح بردملاو ةرادإ’ا سسلجم ءاصضعأا
د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف ى˘ل˘˘ع نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا  ق˘˘ف˘˘تأا
.يصضارتلاب
زكرملا يف يم˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا د˘جاو˘ت˘يو
ةطقن91 ديصصرب  بيترتلا يف سسماخلا

«يبراد˘لا» ي˘ف  ة˘ما˘ه ه˘ل˘با˘ق˘م هر˘ظ˘ت˘ن˘تو
يتلاو رئازجلا داحتا راجلا مامأا يمصصاعلا

ل˘جؤو˘ت نأا ل˘ب˘ق د˘ح’ا اد˘غ ةرر˘ق˘م تنا˘˘ك
. قح’ دعومل

طيمز.ع

رئإزجلإ ةيدؤلؤم

كلامزلاب ةحاطإÓل ديمعلإ ةمهم لهسسي ةمسصاعلإ داحتإإ
ة˘ع˘با˘ت˘لإ طا˘ب˘سضنلإ ة˘ن˘˘ج˘˘ل تسضف˘˘خ

مؤي مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةطبإرلل
نب ضسايلإإ ةبؤق˘ع ي˘سضا˘م˘لإ ضسي˘م˘خ˘لإ

قباسسلإ لئابقلإ ةبيبسش بعل فسسؤي
.طقف رهسشأإ3 ىلإإ

ربع ناي˘ب طا˘ب˘سضنإلإ ة˘ن˘ج˘ل تر˘سشنو
هيف تلاق ةطبإرلل يمسسرلإ عقؤملإ
ة˘بؤ˘ق˘ع ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لإ ترر˘˘ق»
ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لإ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش نإد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسؤ˘˘ت˘˘م
ن˘م ه˘˘ع˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ ق˘˘با˘˘سسلإ

عبرأإ ةدمل يسضاير طاسشن يأإ ةسسرامم
ا˘˘˘ًق˘˘˘فو ،ر˘˘˘ه˘˘˘سشأإ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث ىلإإ تإؤ˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
نؤنا˘ق ن˘م3.72 و4.2.01 نيتدام˘ل˘ل
˘ما˘ع˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لإ تا˘ط˘سشن˘م˘لإ ة˘ح˘فا˘ك˘˘م
دق ،طابسضنلإ ةنجل تناكو.«1202
،ير˘ئإز˘ج˘لإ دا˘ح˘تلإ ن˘م ر˘مإوأإ تق˘˘ل˘˘ت
لÓ˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘سسإرد˘˘˘ب
˘˘ما˘˘سشه ،ف˘˘سسؤ˘˘ي ن˘˘ب ضسا˘˘ي˘˘لإإ ،ي˘˘˘ل˘˘˘يا˘˘˘ن
ةدا˘˘˘عإإ ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م ،ي˘˘˘نإزؤ˘˘˘لإ ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘سش
9102 ةنسس مهتبقاعم دعب ،مهجامدإإ

مهلوانت ءإرج ،تإؤنسس4ـل فاقيإلاب
رإر˘ق˘لإ إذ˘ه ءا˘جو.ةرؤظحم˘لإ دإؤ˘م

بل˘ط د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ ن˘˘م
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ي˘˘لإرد˘˘ي˘˘ف˘˘لإ بت˘˘ك˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘م
ن˘م ل˘ف˘ك˘ت˘ب ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ير˘ئإز˘ج˘لإ

لك تاف˘ل˘م˘ب طا˘ب˘سضنلإ ة˘ن˘ج˘ل لÓ˘خ
ف˘سسؤ˘ي ن˘ب ضسا˘ي˘˘لإإ ،ي˘˘ل˘˘يا˘˘ن لÓ˘˘ب ن˘˘م
إدإد˘ع˘ت˘˘سسإ ، ي˘˘نإزؤ˘˘لإ ما˘˘سشه بعÓ˘˘لإو

رإرق دع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ،م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإل
ضصيلقتب مدقلإ ةركل يلودلإ داحتلإ

ةسضورفم تناك يتلإ تابؤقعلإ ةرتف
.مهيلع
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ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلإ تج˘˘˘مر˘˘˘ب
ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘سسرد˘م˘˘لإ ة˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل
ة˘لؤ˘ط˘ب˘لإ قÓ˘ط˘نل ل˘ب˘ق˘م˘لإ ضسرا˘˘م
ا˘م˘ي˘ف ي˘ف˘ير˘لإ ود˘ع˘لإ ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لإ

علطم ة˘يؤ˘ه˘ج˘لإ تلؤ˘ط˘ب˘لإ ق˘ل˘ط˘ن˘ت
وأإ ة˘ف˘ل˘ج˘˘لإ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ر˘˘ه˘˘سشلإ ضسف˘˘ن
ه˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسح˘˘˘ب ،ف˘˘˘ل˘˘˘سشلإ
.ةيداحتلإ

مزيإ ظيفحلإ دبع تاحيرسصت يفو
ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلإ ضسي˘˘˘ئر
ثدحتملإ لاق ةيسسردملإ ةسضايرلل
ة˘يؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لإ تلؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لإ ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت »:
ود˘ع˘لإ ي˘ف ة˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لإ ة˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل
،لبقملإ ضسرام رهسش علطم يفيرلإ

ة˘ي˘ن˘طؤ˘لإ ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لإ نؤ˘˘ك˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لغتسسنسس ثيح ،رهسشلإ تإذ ةياهن
ن˘ك˘م˘ن ىت˘ح ة˘ي˘سسرد˘˘م˘˘لإ ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لإ
هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لإ ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لإ
.«تلؤطبلإ
تاعاقلإ حتف ةداعإإ ضصؤسصخب امأإ
ناك رإرقلإ نأإ مزيإ  دكأإ ةيسضايرلإ

اندعسسأإ رمأل هنإ»:ا˘حر˘سصم ا˘ق˘فؤ˘م
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لإ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسإو
،ةيعامجلإ تا˘سضا˘ير˘لإ تا˘سصسصخ˘ت

ل ءز˘ج ة˘سضا˘ير˘لإ تح˘ب˘˘سصأإ ثي˘˘ح
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘˘لإ ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘م أإز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
رايتخإ ىلع نآلإ زكرنسس ،دإرفألإ

ضسرإد˘م˘لإ ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لإ بخ˘˘ن˘˘لإ
.«اهتقفإرمو اهنيؤكت مث نمو
ىلإ قر˘ط˘ت˘ل˘ل ثد˘ح˘ت˘م˘˘لإ دا˘˘عو إذ˘˘ه
ةماعلإ ني˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
مت دقل »:Óئاق ةيباختنلإو ةيداعلإ
،ةيؤهج تاطبإر ءاسسؤور ةعبرأإ داعبإإ

ىل˘ع ىر˘خأإ ما˘ه˘م˘ب م˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ت م˘˘تو
رظتنن ن˘ح˘نو ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لإ تإذ ىؤ˘ت˘سسم
ددح˘ن˘ل دد˘ج ءا˘سسؤور با˘خ˘ت˘نإ ةدا˘عإإ

ن˘ي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ د˘˘ق˘˘ع د˘˘عؤ˘˘م ا˘˘نرود˘˘ب
.«ةيباختنلإو ةيداعلإ

ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لإ تإذ نأإ مؤ˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘مو
ة˘ي˘قا˘ف˘تإ تع˘قو د˘ق ة˘ي˘لإرد˘˘ي˘˘ف˘˘لإ

تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ع˘˘سست ع˘˘م ة˘˘كإر˘˘سشو ل˘˘م˘˘ع
،ة˘م˘سصا˘ع˘لإ ر˘ئإز˘˘ج˘˘لا˘˘ب  ة˘˘ي˘˘لإرد˘˘ف
عور˘سشم ع˘ي˘سسؤ˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ل˘˘خإد تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘˘خإ ةد˘˘˘ع جا˘˘˘مدإإ
اهتسسراممو ة˘يؤ˘بر˘ت˘لإ تا˘سسسسؤؤ˘م˘لإ

˘˘مإر˘˘بإإ م˘˘تو ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لإ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
تايداحتلإ نم لك عم ةيقافتلإ
تايف مانيفؤفلإ : ةيلاتلإ ةينطؤلإ

تكاتنؤك لؤفلإ ،وديكيألإ ،وإدؤف
،ياط يإؤملإو غ˘ن˘ي˘سسكؤ˘ب كي˘ك˘لإو
نؤنفلإ ،مانتيفؤفلإ ،ؤسستيجؤجلإ
نا˘ك˘ي˘سسؤ˘ي˘لإ ،ؤ˘ب˘ما˘ك˘لإ ،ة˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لإ

.وديك باهلإ ىلإإ ةفاسضإلاب ،وديب
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إري˘ث˘ك ؤ˘يزرأإ ي˘ب˘م˘لوأإ ق˘ير˘ف ضشي˘ع˘ي
تر˘˘ثأإ ي˘˘ت˘˘لإو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ ه˘˘˘ت˘˘˘مزأإ ن˘˘˘م
ل ه˘تإر˘ي˘سضح˘ت ىل˘ع ر˘سشا˘ب˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب
إوزجع هيلوؤؤسسمو قيرفلإ نأإو اميسس

ضصبر˘ت˘لإ غ˘ل˘ب˘م ل˘ي˘سصح˘ت ىل˘ع ىت˘ح
ي˘ف ا˘ج˘مر˘ب˘م د˘ق نا˘ك يذ˘لإ ق˘ل˘غ˘م˘˘لإ

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سس تقو
.تنسشؤميت

نورظتني نؤبعÓلإ لإزي لو إذه
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ د˘˘يد˘˘سست
ةيره˘سشلإ رؤ˘جألإ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لإو
ي˘˘˘ت˘˘˘لإ تا˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘سضلإ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نؤيدلإ ةيؤ˘سست˘ب  ةرإدإلإ ا˘ه˘ت˘مد˘ق
تاطل˘سسلإ تإد˘عا˘سسم لؤ˘خد بق˘ع

دإز ا˘مو ،ة˘ن˘يز˘خ˘لإ ىلإإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسإ مد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘لإ
ام ،ةيسضايرلإ ةسسبلأÓ˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ

ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م ي˘˘ف نور˘˘ك˘˘ف˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ةيإدب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لإ ة˘سسفا˘ن˘م˘لإ

ا˘ه˘سضؤ˘خ مد˘عو ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف21 ن˘˘˘˘˘م
إذه ءإرج رب˘كألإ ر˘سسا˘خ˘لإ ىق˘ب˘ي˘ل

.«امؤل» قيرف ؤه
هذه ىلع راسصنألإ قلع لباقملإ يف

ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي م˘ه˘ق˘ير˘ف نأإ رؤ˘مألإ
ةيدلب يف طسشن˘يو ةر˘ي˘ق˘ف˘لإ قر˘ف˘لإ

هل قحيو دÓبلإ ىؤتسسم ىلع ةينغ
رؤ˘سسنؤ˘ب˘سس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلإ م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
يتلإ ة˘يدا˘سصت˘قلإ تا˘سسسسؤؤ˘م˘لإ ر˘ب˘ع
.ؤيزرأإ ةيدلب ىؤتسسم ىلع طسشنت
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ةيسسردملإ ةسضايرلل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ
 ةينطولا ةلوطبلل يمصسرلا قلطنلا

صسرام رهصش رخاوأا

قيرفلل ةيلام ةناعإإ مدقت لاطفن ةسسسسؤؤم

ميتنصس رايلم2  نم ديفتصست «ماول» ةنيزخ

ةلؤطبلإ تإءاقل ةعطاقمب نوددهي نؤبعÓلإ

لكاصشملا يف قرغت ويزرأا يبملوأا ةرادإا
لوهجم لبقتصسم وحنو

ي˘ب˘م˘لوأإ ق˘ير˘ف ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسإإ
نم هربتعم ةيلام ةناعإإ نم ةيدملإ

ل˘˘ظ ي˘˘˘ف لا˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن ة˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م فر˘˘˘ط
اهي˘ف ط˘ب˘ت˘خ˘ي ي˘ت˘لإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘مزألإ
.مسسؤملإ ةقÓطنإ ذنم «مإؤل»
ىل˘˘ع «ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لولإ» ةرإدإإ تل˘˘˘سصح˘˘˘تو
يرا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ب رد˘˘ق˘˘م˘˘˘لإو ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م
قد˘ن˘ف ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ تم˘˘تو م˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ة˘ي˘˘قإور˘˘ب˘˘لإ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب «ؤ˘˘نرؤ˘˘قؤ˘˘م»
ن˘م د˘ي˘˘كأا˘˘ت ل˘˘ك˘˘ب ف˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لإو
ءانبأإ» اهب رمي يتلإ ةيلاملإ ةقئاسضلإ
ةمزألإ لظ يف اسصؤسصخ «يرطيتلإ
ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب تر˘ثأإ ي˘ت˘لإ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلإ

با˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإإ ف˘˘˘سض يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ ىل˘˘˘˘ع
بناج نم ،قير˘ف˘ل˘ل ةا˘عرو ن˘ي˘لؤ˘م˘م
لسصإؤت نأإ يف نورسصانملإ لمأاي رخآإ
يدانلإ معد يف ةيمؤمعلإ ةسسسسؤؤملإ

ل˘جأإ ن˘م ن˘م ة˘يا˘عر د˘ق˘˘ع˘˘ب ل˘˘ل˘˘ك˘˘تو
هنأإ مؤلعملإ نمو.ةليكسشتلإ زيفحت
اهب رمي يتلإ ةيداملإ لكاسشملإ مغر
ل˘سصإؤ˘ت ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لإ نأإ ر˘ي˘˘غ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ

ةلؤطبلإ يف ةيؤقلإ ضضورعلإ ميدقت
دجإؤ˘ت˘ي ه˘نأإ ا˘م˘ب ،ىلوألإ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ

قÓ˘˘ط˘˘نإ ذ˘˘ن˘˘˘م ىلوألإ بتإر˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘ف
.مسسؤملإ إذه ةسسفانم
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بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ،سسمأا ل˘˘˘˘خد
ةنصس71 ن˘م ل˘قأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ايقيرفإا ممأا سسأاك ىلإا لهأاتملا
رهصش اهتماقإا ررقملا برغملاب
سصبر˘˘ت ي˘˘ف ،مدا˘˘ق˘˘لا سسرا˘˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
يديصسب تابخت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل
31ـلا ةياغ ىلإا دتمي ىصسوم
.يراجلا يرفيف

يرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا ف˘صشكو
ىلع رصشن نايب يف مدقلا ةركل
بخانلا نأا ينورتكلإ’ا عقوملا
د˘ق تا˘صس’ د˘م˘ح˘م ي˘ن˘طو˘˘لا

ابع’42 ى˘لإا ةو˘عد˘˘لا ه˘˘جو
ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘صشل˘˘˘ل
،ةديج جئاتن قيقحتو ةصسفانملل

نودوعي رصضخلا ناو اميصس’
.ةنصس21 بايغ دعب ةقباصسملل

ينطولا بخانلا لصضفو اذه
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ب˘ع’ ع˘م ل˘م˘ع˘˘لا

يف عورصشلا لجا نم ةينطولا
ةرود˘˘ل˘˘ل ةو˘˘ق˘˘ب ر˘˘ي˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا
31ـلا ن˘م ا˘هؤوار˘جإا ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا

نم13ـلا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا سسرا˘˘م
م˘ت˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘ه˘˘صشلا سسف˘˘ن

ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ةو˘˘عد˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
،قح’ خيرات يف ني˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسأ’ا ناو ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس’
اريبك ءادأا تمد˘ق ةا˘عد˘ت˘صسم˘لا
لا˘م˘˘صش ةرود لÓ˘˘خ ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل

رصضخلا اهيف لتحا يتلا ايقيرفإا
نم مه˘ن˘كم ا˘م لوأ’ا ز˘كر˘م˘لا

سسأاك يف دجاوتلا ةقاطب زجح
.ةنصس71 نم لقأا ايقيرفإا ممأا

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو تط˘˘˘˘˘˘˘عأا
حصشرت ىلع اهتقفاوم ةصضايرلاو
ممأا سسأاك تايئاهن ميظنتل رئازجلا
،اماع71 نم لقأ’3202 ايقيرفإا

˘˘مو˘˘ي ه˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م بصسح
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘م˘خ˘لا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل
 .يمصسرلا

فافلا هترصشن يذلا نايبلا يفو
تدكأا ثيح يمصسرلا اهعقوم ربع
ي˘˘ف ءد˘˘ب ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
:تب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘˘ح تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا’’
اذ˘ه ي˘ف بل˘ط˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تاءار˘جإ’ا˘ب مو˘ق˘ت˘صسو ،ها˘˘ج˘˘ت’ا

سضرع نامصض لجأا نم ةمزÓلا
.«حصشرتلا فلمل لصضفأا جيورتو
يمصسرلا بلطلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةرازو ىلإا فافلا هب تمدقت يذلا
ةفاصضت˘صس’ ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘صسفا˘ن˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةي˘لارد˘ف˘نو˘كلا سسأا˘ك وأا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ترا˘˘˘صشأا ،1202/0202 ةع˘ب˘ط˘ل
اذه ءاجو ،ةصساردلا ديق هنأا ةريخأ’ا
يقيرفإ’ا داحت’ا حتف دعب بلطلا
لودلا مامأا ح˘صشر˘ت˘لا با˘ب ة˘ب˘ع˘ل˘ل
ي˘ئا˘ه˘ن ة˘فا˘صضت˘صسا ي˘ف ة˘ب˘غار˘˘لا

ي˘ف ة˘يرا˘ق˘لا ة˘يد˘نأ’ا ي˘ت˘صسفا˘ن˘م
ةراصشإ’اب ريدجلا.ةيلاحلا ةخصسنلا
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا نأا

يفناج81 مو˘ي تن˘ل˘˘عأا مد˘˘ق˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت با˘ب ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘ع1202
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘فا˘صضت˘صسا تا˘ب˘ل˘ط
ةيدنأ’ا نيب ام تاقباصسمل ةيئاهنلا
لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف
مصسوم˘ل˘ل ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا سسأا˘كو
رهصش ةررقم˘لاو1202 /0202
نأا ررقملا نمو ،لبقملا ةيليوج
ةيلاردفنوكلا سسأاك يئاهن بعلي
ةطبارو لبقملا ةيليوج01 يف
،رهصشلا تاذ نم71 يف لاطبأ’ا

قحلاب ظفتحت «فاكلا» نأا ريغ
.ةروكذملا خيراوتلا رييغت يف
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ب.م.يرسسيإا

ىصسوم يديصسب قلغم صصبرت يف ةنصس71 نم لقأا ينطولا بختنملا

3202 ايقيرفإا صسأاك ةماقإ’ رئازجلا حسشرت بلط ىلع قفاوت ةرازولا
ةيلاردفنوكلا صسأاكو لاطبألا ةطبار يتصسفانم يئاهن ةفاصضتصسل فدهت «فافلا»

ح˘صشر˘م˘لا يدا˘صص د˘ي˘لو ر˘ب˘˘ع
ةركل يرئازجلا داحت’ا ةصسائرل
د˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ترا ن˘˘˘ع مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج تا˘ح˘˘ير˘˘صصت
تاباختنا لوح ينطولا بخانلا

يتلاو يرئازجلا داحت’ا ةصسائر
حصشرم يأا معدي ’ هنأا اهيف دكأا

لصضفأ’ا ج˘ما˘نر˘ب˘لا بحا˘صص نأاو
.ريخأ’ا يف زوفيصس نم وه

ريجانملا اهرصشن ةديرغت يفو
عقوم ر˘ب˘ع «ر˘صضخ˘لا»ـل ق˘با˘صسلا
«رتيوت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

نئمطم دج انأا »:اهيف ءاج يتلاو
نمل ..يصضاملب تاحيرصصت نم
بخا˘˘˘ن˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ج ،ككصشي نا˘˘˘˘ك
يف دايحلا مازتل’ هتدارإا ينطولا
ة˘صسا˘ئر˘ل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
 .«فافلا

ة˘لا˘صسر نأا يدا˘صص را˘صشأا ا˘م˘ك
ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو تنا˘˘˘˘ك «سشتو˘˘˘˘كلا»

همادختصساب ريكفتلا مدع اهدافم
تاباخ˘ت˘ن’ا ي˘ف ة˘ح˘بار ة˘قرو˘ك
نيدلا ريخ هيف دصصقي ناك يتلاو
ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ي˘˘˘˘صشطز
هذ˘˘˘ه»: ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم «فا˘˘˘ف˘˘˘˘لا»ـل
ن˘يذ˘لاو ه˘فر˘صشت تا˘ح˘ير˘صصت˘˘لا
م˘ل ل˘جر˘لا ة˘ما˘ق˘ت˘صسا نو˘˘فر˘˘ع˘˘ي
ةباثمب وهو فقوملا اذه مهئجافي
ن˘يذ˘لا ء’ؤو˘ه˘ل ح˘ير˘صص بيذ˘˘كت
ةيصصخصش جارد˘ت˘صسا˘ب نو˘م˘ل˘ح˘ي
ءىدا˘˘ب˘˘مو ة˘˘مار˘˘ك تاذ ة˘˘يو˘˘˘ق
يف ثدح˘ت˘م˘لا م˘ت˘خ˘ي˘ل.«ةتباث
يل هللا بتك اذإا» :Óئاق ريخأ’ا

ةر˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ةدا˘ي˘قو ة˘˘صسا˘˘ئر
طيحأا نأاب دهعتأا ،ةيرئازجلا مدقلا
ةيانعلاب همقاطو ينطولا قيرفلا
ل˘˘كل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’او ة˘˘مزÓ˘˘˘لا
ةمهملا اهصضرفت يتلا تابلطلا
كلذو ،ه˘ل˘لا ءا˘˘صش نإا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ءارفصس فرصصت تح˘ت ا˘ه˘ع˘صضو˘ب

.«ةصضايرلا هذه يف رئازجلا
دمحم نلعأا لصصتم قايصس يف

ةيعمجل قبصسأ’ا سسيئرلا وروملا
يف هتين ةيمصسر ةفصصبو نارهو
دا˘˘ح˘˘تإ’ا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘˘ل ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا
هنأا اريصشم ،مدقلا ةركل يرئازجلا

ىنبم مرهل لوصصولا ىلع مزاع
يف ةري˘ب˘ك ه˘ت˘ق˘ثو م˘ي˘هار˘ب ي˘لاد
كرا˘صش ورو˘م˘لا نا˘كو ،حا˘ج˘˘ن˘˘لا

ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ
ىد˘˘حإا ي˘˘ف و˘˘صضع˘˘ك ،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
نوكت نأا رظتنملا نمو..ناجللا
ىنب˘م ي˘صسر˘ك ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
،ي˘صشطز ن˘˘ي˘˘ب  م˘˘ي˘˘هار˘˘با ي˘˘لاد
لاح يف يداصصو جابرق ظوفحم
دمحم ـل ةفاصضإ’اب هفلم لوبق
نع اعيمج اونلعأا نيذلاو وروملا

تقو يف حصشرت˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر
.قباصس

طيمز.ع

مÓغ يزوف ةاناعم لصصاوتت
يدان مج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا
هجورخو ةباصصإ’ا عبف ،يلوبان
داز برد˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ط˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ن˘˘˘م «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك «سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف»

تنا˘˘صس يدا˘˘ن بع’ بعا˘˘˘ت˘˘˘م
.قباصسلا نايتإا

،سسمأا يلوبان يدان فصشكو
ي˘ت˘لا تا˘صصو˘ح˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن نأا

يرئازجلا بعÓ˘لا ا˘ه˘ل ع˘صضخ

لخدي هلعج ام ،ةيباجيا تءاج
يدافت˘ل ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف
وأا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ى˘لإا ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن

.قيرفلا يف هئÓمز ىتح
ب.م.يرسسيإا

داي◊اب همازتلا ينطولا بخانلا ديدŒ دعب

«صصاخصشألا صضعبل حيرصص بيذكتو ةيوق ةعفصص يصضاملب تاحيرصصت»:يداصص

يحسصلا رج◊ا ‘ يرئاز÷ا Òهظلا

«انوروك» صسوÒفب باصصي ملغ

ءاقللا ةياهن دعب
ماكتح’او لداعتلاب

حيجÎلا تابرسضل

مامأا طقصسي يدنام
وابليب كتيلتأا

كلŸا صسأاك عدويو
ةقفر يدنام ىصسيع عدو

ةصسفانم سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ه˘يدا˘ن
رودلا نم اينابصسإا كلم سسأاك
ةراصسخلا د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘لا
تابرصضب وابليب كتيلتأا مامأا
تقولا ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ح˘ي˘جر˘ت˘لا
لداعت˘لا ع˘قو ى˘ل˘ع ي˘ل˘صصأ’ا
.ةكبصش لك يف فدهب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع يد˘˘˘نا˘˘˘˘م م˘˘˘˘صصبو
ةارابم مدقو ةيوق تايوتصسم
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك
كلملا سسأاك يف «يكصسابلا»
فطخل ايفاك نكي مل يذلاو
فصصنلا رودلل لهأاتلا ةقرو
˘مد˘ق˘ت م˘غر اذ˘هو ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

«يرئازج˘لا» ع˘فاد˘م˘لا ءا˘ق˘فر
فد˘ه نأا ر˘ي˘غ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘˘ف
يناوثلا ي˘ف ا˘ي˘صسرا˘غ لوؤوار
لمأ’ا داعأا ءاقللا نم ةريخأ’ا
هارابملا هجتل˘ل «كي˘ت˘ل˘ت’ا»ـل
ناك يتلاو حيجرتلا تابرصضل
دد˘صس ن˘م لوأا «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
نأا لبق ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ج˘ح˘نو
لي˘ج˘صست ي˘ف هءا˘ق˘فر ل˘صشف˘ي
ن˘م او˘صصق˘يو ءاز˘ج ي˘ت˘ل˘˘كر
.ةصسفانملا

92 بحا˘˘صص نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
يدانلا عم هدقع ددمي مل ةنصس
د˘˘ح˘˘ل «سضي˘˘بأ’او ر˘˘صضخأ’ا»
اطورصش عصضو هنأا مغر نآ’ا

يف رارمتصسÓل يدانلا ةرادإ’
يع˘صسلا ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
«سسيتيب» يري˘صسم˘ل ثي˘ث˘ح˘لا
سسم˘˘ير ج˘˘˘ير˘˘˘خ ءا˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا

يف قيرف˘لا حا˘ج˘ن˘ب ه˘نو˘هر˘م
ةيبوروأ’ا ةصسفانمل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا
.لبقملا مصسوملا

طيمز.ع

يتارامإ’ا يرودلا ‘ هل روهظ لوأا ‘برغŸاب ايقيرفإا ∙أا صسأاكل اÒسض–

ازوف حنÁو ءاقل لوأا ‘ لجصسي ديبع
هقيرفل انيمث

يدانل اثيدح لقتنملا يرئازجلا يلودلا ديبع يدهم عقو
يرودلا تاصسفانم نمصض هفادهأا لوأا ىلع يتارامإ’ا رصصنلا
مصضنا يذلا ديدجلا هيدان ناولأاب هل روهظ لوأا يف ،يتارامإ’ا
رخآا يف هقيرفل زوفلا احنام ،عوبصسأا نم لقأا لبق هفوفصصل
.ءاقللا تاظحل

ناكفروخ يدان مامأا هل ءاقل لوأا يف ايصساصسأا ديبع كراصشو
،يتارامإ’ا يرودلا ةصسفانم نم51 ةلوجلا تايرابم نمصض
ءاقللا نم ةريخأ’ا سسافنأ’ا يف لصساكوين جيرخ فده ءاج ثيح
،هلثمل فدهب يباجي’ا لداعتلاب ةياهنلل هجتت تناك يتلاو
ةكصسل قيرفلا ديعيو ةنيمث طاقن ثÓث «براحملا» يدهيل
عبارلا زكرملا يف ةطقن72 ـل هديصصر عفريل تاراصصتن’ا

ةلوطبلا ي˘ف ة˘ع˘ئار ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘ع د˘ي˘ب˘ع م˘صصب˘يو
.ةيلحملا

ناك نوجيدل قباصسلا ناديملا طصسوتم نأا ريكذتلاب ريدجلا
تنان يدان نم امداق يتارامإ’ا رصصنلا يدان فوفصصب قحتلإا دق
.ةيصضاملا ةيوتصشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ يصسنرفلا

طيمز.ع
ءارجإا ىلع ددسشو تازاجإ’ا ىلع تلسصح قرفلا نأا دكأا

تاءاقللا لبق «انوروك» صصحف

قلطنل ةزهاج فورظلا لك :كلام يلع
ديد÷ا مصسوŸا

لك زيهجتب Óئافتم ةاوه يناثلا مصسقلا سسيئر كلام يلع ادب
مصسقلل ةبصسنلاب د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘ن’ فور˘ظ˘لا
قÓطنا» :ةيفحصص تاحيرصصت يف كلام يلع حصضوأاو ،يناثلا
ءيصش لك ؟يناثلا مصسقلا قرفل ةبصسنلاب ديدجلا يوركلا مصسوملا

اهلك قرفلا» :عباتو ،«ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا عا˘صضوأ’ا ق˘فو ز˘ها˘ج
بعÓملا تراز بعÓملا ةنياعم ةنجلو تازاجإ’ا ىلع تلصصح
نوكتصسو اذه ،ديدجلا يوركلا مصسوملا قÓطنا لبق اهتلهأاو
لبق انوروك نع فصشكلا تاصصوحف ءارجإا ةيمتح مامأا ةيدنأ’ا
.«ماكحلاب لفكتتصس ةيداحت’ا نأا نيح يف تايرابملا

ب.م.يرسسيإا
«غيلرÈÁلا» ةسسفانم ‘ قلأاتلا لسصاوي

ةمحر نب قلأاتب ديصشت «زرناغلا» Òهامج
ماه تصسيو حانجو يرئازجلا مجنلا ةمحر نب ديعصس ىقلت

ل˘ظ ي˘ف يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘˘م ة˘˘ع˘˘صساو ةدا˘˘صشإا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
ءاقل لك يف اهميدقت يف رمتصسي يتلا ةرهابلا تايوتصسملا
.زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا تاصسفانم نمصض هيف كراصشي

ةليكصشتلا يف ةمحر نب دجاوت نأا «زرناغلا» راصصنأا قفتأاو
«زورح» نأا ةدكؤوم ،قيرفلل ةيمامأ’ا ةرطاقلا ةوق نم فعاصض
امدنع ةصصاخ موجهلا يف لولحلا نم ديدعلا هئÓمز حنمي
ماه تصسو نإاف ماقرأ’او تايئاصصحإÓل ادانتصساو ،ةركلا هلصصت

دروفتنارب مجن بايغ يف ةارابم41 يف ةطقن91 دصصح
تايرابم8 يف ةطقن91 قيرفلا دصصح نيح يف ،قباصسلا
.«براحملا» دجاوتب

ديدج˘لا د˘فاو˘لا درا˘غ˘ن˘ي˘ل ي˘صسي˘ج ى˘ن˘ثأا ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘ف
هيدل ريخأ’ا نأا ادكؤو˘م ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ى˘ل˘ع «قرا˘ط˘م˘لا»ـل
نيبعÓلا نم هلعجت يتلا تاراهملاو تايناكمإ’ا نم ريثكلا
.قيرفلا يف نيزيمملا

طيمز.ع
 انوروك ببسسب فقوتلا نم ةنسس دعب ةسسفانم لوأا

ىوقلا باعلأل يبŸاÈلا ينطولا بختنŸا
 يبدب لاحرلا طحي

لاحرلا ىوقلا باعلأ’ يبملاربلا ينطولا بختنملا طح
يتلا ةيلودلا ةرودلا يف ةكراصشملا لجأا نم يبدب سسمأا ةيصشع
بختنملا كراصشيصسو.ملاعلا تابختنم ةيبلغأا روصضح فرعتصس
،«يبد» عزف عمجت يف «ثانإاو روكذ» ايصضاير71 ـب ينطولا

ىلإا ل˘هأا˘ت˘ل˘ل تار˘ي˘صشأا˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ف˘ط˘خ ل˘جا ن˘م كلذو
نوكتصسو.لبقملا نوج يف ررقملا ويكوط ةيبملوأ’ا باعلأ’ا

مصسوملا اذه ينطولا بختنملل اهعون نم ىلوأ’ا ةصسفانملا هذه
وهو ،انوروك ةحئاج ببصسب ةنصس برقي امل ماد فقوت دعب
نيذلا ينطولا بختنملا ييصضاير ناصسحتصسا يقل يذلا رمأ’ا
با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ير˘ي˘صضح˘ت ة˘ل˘حر˘م ة˘با˘ث˘م˘ب ةرود˘لا هذ˘ه اور˘ب˘ت˘˘عا
نمو .ةصسفانملا سصقن نم يناعي قيرفلا نأاو ةصصاخ ،ةيبملوأ’ا

اذه نأا ينطولا بختنملا بردم فيرصش ىصسوم نب دكأا هتهج
ةيفاصضإا تاريصشأات عاطتق’ هرصصانعل ةصصرف نوكيصس عمجتلا
 .ويكوطب ةيبملو’ا باعلأ’ا ىلإا

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com

1592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج42ـل قفاوملا1202 يرفيف6تبسسلا



ةــــنصصرق

«ذقنملا» راّمح
يتلا رييصستلا ةمزأا نأا حصضاولا نم
رئازجلا ةيدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب ر˘م˘ي
ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ير˘ي˘˘صسم تر˘˘ب˘˘جأا
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي سسي˘˘ئر ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
رمي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م ه˘جار˘خإا
ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا نأا ود˘ب˘يو ،ا˘˘ه˘˘ب
رامح ناصسح فيطصس قافو يدانل
ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘صشإÓ˘˘ل بر˘˘قأ’ا ود˘˘ب˘˘˘ي
ه˘ب او˘ع˘م˘ت˘جا نأا د˘ع˘˘ب «د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا»
ةر˘˘˘˘كف˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع او˘˘˘˘صضر˘˘˘˘عو
رامح ناصسح ةربخ نم ةدافتصس’او
اذه ةنكمملا باقلأ’ا لكب زوفلل
ةيوئملا ىركذلا ةبصسانمب ،مصسوملا
.يمصصاعلا يدانلا سسيصسأاتل

ةزيمم ةيده
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ة˘ي˘˘صسمأا ة˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا
رتصسصشنام نيب دحأ’ا
لو˘بر˘ف˘ي˘˘لو ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
د˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘˘ت
سضا˘˘˘ير «ر˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا»
ءاذ˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع زر˘˘ح˘˘˘م
ة˘˘مÓ˘˘ع ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج
.«يكيان»
رصشن  «زورح» ناكو
هباصسح ىلع هتروصص
ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘˘لا
ز˘ي˘م˘تو ،«مار˘غ˘ت˘صسنأا»
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ءاذ˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ع˘˘صضو˘˘ب برا˘˘ح˘˘م˘˘لا
تحت يرئازجلا ملعلا

«ي˘˘˘كيا˘˘˘ن» ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع
.ةريهصشلا ةيملاعلا

لحلا نم برتقت «باكلا» ةمزأا

ةنجل ىدل ةنتاب بابصش نويد ةمزأا هجتت
تا˘نا˘م˘صض د˘ع˘ب جار˘˘ف˘˘نÓ˘˘ل تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تناكو اذه اهتيوصستل ةيئ’ولا تاطلصسلا

نيبعÓلا تازاجإا ديمجتب ةرادإ’ا فواخم
وتاكريملا يف ددجلا نيبدتنملا ليهأات مدعو
ة˘ب˘غرو داد˘ع˘ت˘صسا ما˘مأا تلاز د˘ق ي˘ف˘ي˘صصلا
نويدلاب ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ل˘ب˘ق ا˘هد˘يد˘صستو را˘ي˘ل˘م3.4ـب ةرد˘ق˘م˘˘لا
تزرفأا دقو اذه ةددحملا لاجآ’ا ءاصضقنا

ط˘صسو حا˘ي˘تر’ا ن˘م ة˘لا˘ح ةردا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه
قلقلا نم ةلاح مهتباتنا نأا دعب راصصنأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘ط˘بار˘لا رار˘صصإا ل˘ظ ي˘ف فو˘˘خ˘˘لاو
تازا˘جإ’ا جار˘خ˘ت˘صسا ا˘ه˘ط˘˘برو ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
ةئربتلا ةداهصش راهظتصساو نويدلا ةيوصستب
.تاعزانملا ةنجل نم

«لوعم هار» ديصص نب

هباختنا ةداعإا بقع ديصص نب سسيئرلا حصضوأا
ةليلم نيع ةيعمجل يواهلا يدانلل سسيئرك
ىلع قيرفلا عصضو وه يصسيئرلا فدهلا نأاب
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ت˘ل˘كي˘هو ة˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘كصسلا
لحل نينومم بلج ىلع لمعلا عم ةيفارتحا
فورظ يف ةلوطبلا بعلو ةيلاملا ةمزأ’ا

اذكو ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ’ املو ةديج
نيوكتل يعصسلاو ةفرتحملا ةطبارلا سسأاك
ق˘ير˘ف˘لا م˘عد ى˘ل˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صش ة˘˘ئ˘˘ف
ةنوكتم ةنجل بيصصن˘ت˘ل ة˘فا˘صضإا ي˘صسي˘ئر˘لا

لوح مهتراصشتصس’ نيصصتخم ءاصضعأا نم
ةنجل بيصصنتو ،هريصصمو قيرفلا ةيعصضو
ه˘م˘صسو˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘صسم˘ل را˘صصنأ’ا
. طابصضن’ا يف ةدعاصسملاو يصضايرلا

صشركصشت ام ةلاحلا

ةيدولوم قير˘ف ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو
با˘ي˘غو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا ل˘ظ ي˘ف ةد˘ي˘ع˘˘صس
يلوؤوصسم بايغل ةفاصضإ’اب ةيلاملا دراوملا
رصضحملا قاحتلا ةلب نيطلا داز امو ،يدانلا
مدقلا ةركل ةديعصس ةيدولوم قيرفل يندبلا

نود ةرواصسلا ةبيبصش قيرفب يبرعلا يلصسرم
يتلا لكاصشملا ببصسب دعوم وأا راذنإا قباصس
ام نيماعلا ةبارق ذنم قيرفلا اهيف فرعي
«ةيدولوم˘لا» ل˘ب˘ق˘ت˘صسم سضو˘م˘غ ن˘م د˘يز˘ي
.رثكأا ةيديعصسلا

مهلتفلات يهار «ةيفياطصسلا»

ةريبك تافÓخ يف قافولا ولوؤوصسم دجاوتي
سسيئر نم لك نيب ىؤورلا فÓتخا ببصسب
رار˘صس م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ة˘كر˘صشلا ةرادإا سسل˘ج˘م
اريخأاو يف’ لامك يواهلا يدانلا سسيئرو
رييصست ةقيرط لوح ةيافلح دهف ماعلا ريدملا
ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
بيترت يف فÓتخ’ا دوعيو يلاملا بناجلا
اذ˘ه ي˘ف ةو˘عد˘˘م ةرادإ’ا نو˘˘كل تا˘˘يو˘˘لوأ’ا
ةرئاطلا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست ى˘لإا عو˘ب˘صسأ’ا
امك اناغ ىلإا يدانلا ةثعب لقت يتلا ةصصاخلا
ة˘ن˘ج˘ل نو˘يد د˘يد˘صست˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘كت˘˘صس
. يتومول يناغلا ليهأاتل تاعزانملا

qarsana@essalamonline.com
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قيرطلا يف وهار
ةفيحصص تدكأا ربخ رخآا يف
نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا «ن˘˘صص اذ»
ةنولصشرب ةصسائرل نيحصشرم
م˘ج˘˘ن˘˘لا ع˘˘م نو˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ي
ابصسحت وريوغأا ينيتنجرأ’ا
،مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘ل˘˘ل ه˘˘م˘˘صضل
يتيصسلا مجن ليكو ىدبأاو
نأا ا˘م˘ب ةر˘˘كف˘˘لا م˘˘ه˘˘لو˘˘ب˘˘ق
ءاوجأ’ا رييغت ديري ريخأ’ا

ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت سضو˘˘خو
،«غ˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا» جرا˘˘خ
ةرادإ’ا د˘عا˘صسي˘صس ا˘˘م و˘˘هو
عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ون بماكلا يف «ثوغربلا»
.ةقفصصلا حاجن ةلاح يف
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«ءادعصصلا نوصسفنتي» راصصنألا
سصصصح˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش
قيرفل ةريخأ’ا ةيبيردتلا
ةدوع لÓج د’وأا بابصش
ن˘ي˘با˘صصم˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

يثÓثلاب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ن˘˘بو د˘˘لاو˘˘خ ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ى˘لإا كور˘ب˘م˘ل˘بو فرا˘˘صش
رمأ’ا تاريصضحتلا ءاوجأا
مقاطلا اريثك حارأا يذلا
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا

ةليلق اما˘يأا ر˘يزا˘ت م˘ي˘كح
ماهلا ءاق˘ل˘لا د˘عو˘م ل˘ب˘ق
يف قيرفلا رظتني يذلا

يقاب ةقفر مهروصضح نوبعÓلا لجصس دقو اذه ةيواصشلا داحتا فيصضملا مامأا راتصسلا عفر ةلوج
.نيعوبصسأا نم ديزأ’ تابيردتلا نع مهبايغ دعب ةيبيردتلا سصصصحلا لÓخ دادعتلا
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ءاسشعلا
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ةلصصلا تيقاوم

كلŸا صسأاك عدويو وابليب كتيلتأا مامأا طقصسي يدنام ̂ 
هقيرفل انيمث ازوف حنÁو ءاقل لوأا ‘ لجصسي ديبع ̂ 

كلامزلاب ةحاطإÓل ديمعلا ةمهم لهسسي ةمسصاعلا دا–إا

قفاوت «ةراطصسوصس» ةرادإا
يبرادلا ليجأات ىلع

قحل دعوم ¤إا
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برغŸاب ايقيرفإا ∙أا صسأاكل اÒسض–

لئابقلا ةبيبسش - ياد Úسسح رسصنويزرأا يبŸوأا

لك :كلام يلع
ةزهاج فورظلا

مصسوŸا قلطنل
ديد÷ا

ددسشو تازاجإ’ا ىلع تلسصح قرفلا نأا دكأا
تاءاقللا لبق «انوروك» صصحف ءارجإا ىلع

ىصسوم يديصسب قلغم صصبرت يف ةنصس71 نم لقأا ينطولا بختنملا

ديكأاتل «ةيرصصنلا»
«يرانكلا»و ةقافتصسلا

صشرصسخت ام نافل عم

ةلوطبلا تاءاقل ةعطاقÃ نوددهي نوبعÓلا

‘ قرغت ويزرأا يبŸوأا ةرادإا
لوه‹ لبقتصسم وحنو لكاصشŸا


