
1 كارطانوصس ةيصضق ليجأات
ةيئانجلا ةرودلا ىلإا

ةلبقملا

5و دبؤوملا نيب ماكحأا
ةباصصع قح يف انجصس تاونصس

50صصتاردخملا بيرهتل ةيلود
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تاعقوتلا نود ءاج اروتسس ريرقت نأا دكأا
قئاقحلا لمجم ركنيو ايعوسضوم نكي ملو

ةفرغلا صسيئر..«ةلاخنلا» راعسسأا عافترا دعب
:«مÓسسلا»ـل يلبمح ةراجتلل ةينطولا

5صشتإا» ةلÓسسل ةرؤوب ليجسست بقع
يقاوبلا مأاب نوركف نيعب «8نإا

زاهج ليعفت
رؤوب نع فصشكلل ةظقيلا

40 صصرويطلا ازنولفنإا

ديدعلا بايغ ببسسب عافدلا ةئيه نم بلطب
نيمهتملا نم

رسصاق لفط رير–و ةراعد ةكبسشب ةحاطإ’ا
تسساÔمتب

ةلقرو نم ءاسضيبلا مومسسلا نم ةيمك ريرمت تلواح
ايبيل ىلإا

50صص

صسي˘ئر ي˘ل˘ب˘م˘ح د˘يز˘˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘سشك
ةرازو نأا ،ةراجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘فر˘غ˘لا
ةمزأا لحل تاءارجإا تذختا ةحÓفلا
ينطولا ناويدلا نأا ادكؤوم ،فÓعأ’ا
اد˘عا˘سصف ا˘ن˘ه ن˘م ل˘ف˘ك˘ت˘ي˘سس بو˘ب˘ح˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ىل˘˘ع فÓ˘˘عأ’ا ع˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب
عنمل نحا˘ط˘م˘لا ن˘م ’د˘ب ،ن˘ي˘بر˘م˘لاو
.راعسسأ’ا راكتحا نم ءاطسسولا

«جامدإ’ا» ةيلمع لامكتصسا ةياغل ةيقرتلاو فيظوتلا دمجُت ةيلخادلا
30 صصةسصسصختم بتر ىلإا اهليوحتو ةرغاسشلا بسصانملا لÓغتسساب «رايمأ’ا»و ة’ولا تبلاط

لفكتيصس بوبحلا ناويد
نم ’دب فÓعأ’ا عيزوتب
ةبراصضملا رصسكل نحاطملا

ديري نم كانه :رميحلب
طغصض ةقرو كارحلا لعج

دÓبلا رارقتصسا برصضل

30 صص

40 صص

Úينطولا ÚجتنŸا Úب ةيقيقح ةسسفانÃ تحمسس داÒتسس’ا ىلع دويقلا

ةدايع فاصشتكا
ةــــفيزم ناـــنصسأا بط

نارـــهو ‘

دقفتل ةنيطنسسق ةي’ول هترايز لÓخ
اهتايناكمإا ىلع فوقولاو لاديسص رباخم

لوأا نع فصشكي يجاهنصص
حصشرم يعرف ربخم

«كينتوبصس» حاقل عينصصتل
40 صص

50صص

تÓـفإ’ا يف حجنت رئازجلا
ىربكلا ءاودلا رباخم ةصضبق نم

تايصسنجلا ةددعتم ةيوق تاكرصش ةرطيصس تحت يلودلا ين’ديصصلا قوصسلا :ةلديصصلا يلماعتمل ينطولا داحت’ا

40 صص



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نينث’ا نم دحاو

ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘عو ةذ˘تا˘سسأ’ا ضضع˘ب ر˘سشن
ةروسص يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع
،تقو˘لا ضسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘كب˘˘مو ة˘˘كح˘˘سضم
هيف نولوقي ايمكهت اراعسش اولمح ثيح
’و ة˘مد˘خ˘لا د˘ق ة˘ير˘ه˘سش ا˘نو˘ط˘˘ع˘˘ت ا˘˘ي»
ىلإا ةرا˘سشإا ي˘ف «ة˘ير˘ه˘سشلا د˘ق او˘مد˘خ˘ن

ل˘كلو م˘ه˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘˘لا ف˘˘ع˘˘سض
ةرداق دعت مل يتلا ةطسسوتملا ةقبطلا

،ةيمويلا ةايحلا تاب˘ل˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع
عافتراو ةيئارسشلا ةردقلا روهدت دعيو
زربأا نم ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ع˘ل˘سسلا را˘ع˘سسأا
بلا˘ط˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا هذ˘ه ت’ا˘غ˘˘سشنا
نأا ل˘ب˘ق ة˘ع˘ير˘سس لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ة˘لود˘لا
لظ يف ةسصا˘خ ر˘ث˘كأا عا˘سضوأ’ا د˘ق˘ع˘ت˘ت
.رانيدلا رعسسل رمتسسملا عجارتلا

مهصش نطاوم

نينطاوملا دحأا اههجو ةلجاع ةلاسسر يف
عقوملا داور اهلوادتو ،«كوبسسياف» ىلع
تابكرملا وقئاسس اهيف هبن ،يعامتج’ا

طسسو يسشمي يلقع ضضيرم دوجو نم
لخدم لبق برغ قرسش رايسسلا قيرطلا

مهنم ابلاط ،ةمسصاع˘لا˘ب حا˘ت˘ف˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م
مهسش فقوم يف ،رذحلاو ةطيحلا ذخأا

ان˘ع˘سسي ا˘مو ،نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ل˘ع ا˘ندو˘ع
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ي˘ه ن˘يأا ’إا لو˘ق˘لا
دياز˘ت ل˘ظ ي˘ف ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

 .؟عراوسشلاو لقنلا لئاسسوب مهددع

ذيفنتلا فاقيإا عم لاو

ةي’و يف نيمه˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا د˘حأا ي˘عد˘ي
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا ن˘م اد˘ج بير˘ق ه˘نأا˘ب ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مغرو ،ةيبونج وأا ىطسسو ةي’وب لاو بسصنم
ضسي˘ئر تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص ن˘˘م ة’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت نأا
لسصح هنأاب يعدي ي˘ن˘ع˘م˘لا نإا˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

نأاب ةيلخادلا ةرازوب تاراطإا نم تاديكأات ىلع
يتلا ةيئزجلا ة’ولا ةكرح يف دوجوم همسسا
.ةيوق تاعئاسش اهنع ثدحتت

 ماعلا يأارلل ليلصضت
؟عصضولل ةئدهت مأا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ق˘˘ل˘˘طأا
فل˘م ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ا˘هزر˘بأا نا˘ك تا˘ح˘ير˘سصت˘لا
ل˘جر˘لا ن˘ع ةردا˘سصلا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا ،ن˘كسسلا
يتلا ةيلخادلا ةي’ولاب ةرادإ’ا زاهج يف لوأ’ا
داكت ’و أادبت تÓكسشم ةمحر تحت ضشيعت
’ يلاولا نأا امإا نينثا نم ارمأا ينعت ،يهتنت
نا˘ك ه˘نأا وأا ،ن˘كسسلا ف˘ل˘م ن˘ع ا˘ئ˘ي˘سش فر˘ع˘˘ي
ل˘كا˘سشم لو˘ح ما˘ع˘لا يأار˘لا ل˘ي˘ل˘سضت د˘م˘ع˘ت˘˘ي
ىلإا تلسصو يتلا يلاولا تاحيرسصت ،فلملا
ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا ناو˘˘يدو ر˘˘ئاود˘˘لا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ضضع˘˘ب
نيريسشم ،مهتسشهد تراثأا يراقعلا رييسستلاو
تاحيرسصتلا هذه لثم دمعت يلاولا نأا ىلإا

نأا عيمجلا دكأات نأا دعب ناكسسلا ةئدهتل امبر
ةي’و رييسست ىوتسسم نع امامت ديعب يلاولا

.لكاسشملا يف ةقراغ

qarsana@essalamonline.com
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ةعبارلا ةعرصسلا
ضسي˘˘˘ئر ةدو˘˘˘ع تع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
ديجملا دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
جÓ˘ع˘لا ة˘ل˘حر ن˘م نو˘ب˘ت
ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘˘يد ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا˘˘ب
رييغت دعب تاذ ةيسسايسس
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
يف انوروك ءابو عجارتو
ا˘ه˘ي˘ف كر˘ح˘ت˘˘ي تاو˘˘ط˘˘خ
ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
ا˘ح˘بر ة˘ع˘بار˘لا ة˘عر˘سسلا˘ب
ن˘م تا˘ف ا˘م˘ل ا˘سضيو˘ع˘تو
اهتكه˘نأا ة˘ي˘سضق˘ن˘م ة˘ن˘سس
«ا˘˘نورو˘˘˘ك» تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت
نم ةعومجم لابقتسساب اهلهتسسا ضسيئرلا ،ةنزاوتم ةقيرطب تريسس يتلا ةيداسصتق’او ةيحسصلا

ديدج يسسايسس خانم قايسس يف رظنلا تاهجول عامتسس’او عÓط’او رواسشتلل بازحأ’ا ءاسسؤور
.تارايتلا لك ىلع حتفتم ريكفت طمنب تانيمختلا لك ضسيئرلا هب رسسك رظتنم ريغ حاتفناو

ةمهلا دلت ةمزأ’ا
ي˘ف لا˘ط˘ب ير˘ئاز˘ج با˘سش ضسفا˘˘ن˘˘ي

اهعون نم ىلوأ’ا دعت ةليمج ةردابم
ميدقت يف ةسصاخلاو ةيمومعلا كونبلا

،لاطبلا باسشلا اذه ،ةيفرسصم تامدخ
يف هبراقأا دحأ’ ًاناونع طقف كلمي
ف’آا ه˘ن˘ئا˘بز ع˘˘م لواد˘˘ت˘˘يو ،ا˘˘سسنر˘˘ف
هبوسساحو هتيب نم ،ًايموي تار’ودلا
ق˘˘ح˘˘ت˘˘سست ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا .ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا
ىلع نيقلعملا نم ددع هيلإا راسشأا امك ينورتكل’ا انداسصتقا فلخت لظ يف ةسصاخ عيجسشتلا

كونبلا دحأا يف Óماك اموي عيسض هنأا رخآا نطاوم لاق نيح يف ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
هلاثمأاو باسشلا اذه تقو يف،NABI باسسح نوكلمي ’ مهنأا فسشتكأا ريخأ’ا يفو ةيمومعلا
.عارتخ’ا مأا ةجاحلاو ةمهلا دلت ةمزأ’ا Óعفف ،!تادودعم قئاقد يف كل هنومدقي

! توملا رفح
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط˘˘˘لا لاو˘˘˘مأ’ا م˘˘˘غر
،ةعيرسسلا قرطلا زاجنإ’ اهسصيسصخت
ىلإا تلوحت نينسس رورم دعب هنأا ’إا
يف اهاياحسض داطسصت «توملل رفح»
لوأ’ا مهتملا ،ةيموي ةيرورم رزاجم
زاجنإا يف «ج’وكيربلا» ةسسايسس اهيف
هب ىنغت املاط يذلا نرقلا عورسشم
نم رثكأا ةنيزخلا فلكو نولوؤوسسملا

ةرفح دجاوتت ثيح ،ر’ود رايلم31
داو نيب ةديلبلاب عيرسسلا قيرطلا يف
موي دعب اموي عاسست’ا يف دادزت ةرفحلا هذه نأا ةثراكلاو ،ةمسصاعلا وحن ومات ينبو قيÓعلا

 .ليقثلا نزولا باحسصأا ةسصاخ نيرفاسسملا ىلع ارطخ لكسشتو

؟لوأ’ا ريزولا فرعي له
يلاحلا تقولا يف متي
7و4 ن˘ي˘ب ا˘م ر˘ي˘ي˘سست
ة˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
تاي’و01 يف ةيئ’و
نيف˘ل˘كم˘ب ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع
نير˘يد˘م وأا ر˘ي˘ي˘سست˘لا˘ب
كرحتت نأا نود ،ةباينلاب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تارازو˘˘لا
حار˘˘ت˘˘قا وأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ن˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت
تايحÓسصب نييذي˘ف˘ن˘ت

م˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘بو ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ضضع˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ئر
رقتفي مهنم ريبك ددع ،حلاسصم ءاسسؤور نع ةرابع مه ةيذيفنتلا تايريدملا رييسستب نيفلكملا
ريغ تامولعملا ضضعب ريسشتو ،ميلسسلا رييسستلا ىلع مهتردق مدع ىلإا ىدأا ام وهو ةءافكلل
ةيئ’و ةيريدم52 نع لقي ’ ام مسضت ةيلاحلا ةموكحلل ةعبات ةدحاو ةرازو نأا ىلإا ةدكؤوملا
ىتح رهاظ وه امم ريثكب قمعأا ةلكسشملا نأا ينعي ام وهو ،طقف نيفلكم ضصاخسشأاب ريسست
.ةيطارقوريبلا ىلع ءاسضقلل ىلوأ’ا ةرازولاو ةسسائرلا يعسس لظ يف ةسصاخ ،نآ’ا
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watan@essalamonline.com

ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو
رئازجلا نأا ،ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
رياربف22ـلا مو˘ي ل˘ف˘ت˘ح˘ت˘سس
ةوخأÓل ينطولا مويلاب لبقملا

هسشيجو بعسشلا نيب محÓتلاو
يهو ،ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ل˘جأا ن˘م
ضسيئر اهر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
0202 ة˘˘ن˘˘سس ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

ضشي˘ج˘لا ن˘ي˘ب ءا˘فو نو˘˘بر˘˘ع˘˘ك
ة˘˘مأ’او ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيامح ىلع د˘ه˘ع˘ل˘ل اد˘يد˘ج˘تو
ه˘ت˘ي˘م˘ن˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ن˘˘طو˘˘لا
ناك اذإا» هنأا افيسضم ،ةدوسشنملا

كارحلا ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ن˘م كا˘ن˘ه
طغسض ةقروو ايراجت Óجسس
رار˘ق˘ت˘سسا بر˘سض ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ل
نإا˘ف ،ن˘ت˘ف˘لا ةرا˘˘ثإاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘لود˘˘لا نأا كرد˘˘ي ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘˘حو تكرا˘˘˘˘˘ب
هترتسسدب تماق امك يبعسشلا

يف ةعورسشملا هبلاطم ةيبلتبو
ىلع هدر يفو .ةيسسايق لاجآا
فار˘˘˘˘˘طأ’ا ضضع˘˘˘˘˘ب تاو˘˘˘˘˘˘عد
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جور˘˘خ˘˘ل
ركذ ،ةبسسان˘م˘لا هذ˘ه˘ب عرا˘سشلا
ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ر˘˘يزو˘˘لا
ي˘˘˘عو˘˘˘لا تا˘˘˘جرد ى˘˘˘سصقأا˘˘˘˘ب
ر˘˘˘عا˘˘˘سشم˘˘˘˘بو طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضن’او
ةمهاسسملل ةيباجيإ’ا ةنطاوملا
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف
ةروطخ ر˘يد˘ق˘ت اذ˘كو ا˘نورو˘ك
فور˘˘ظ˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
نوكت دق طاسشن يأاب ةنهارلا
.ةئيرب ريغ هباحسصأا فادهأا

ضصو˘˘سصخ˘˘ب لاؤو˘˘سس لو˘˘حو
ىلإا ةيروهمجلا ضسيئر ةدوع
ه˘عو˘سضخ د˘ع˘ب ن˘طو˘˘لا ضضرأا
اينا˘م˘لأا ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

ر˘يزو دد˘سش ،حا˘ج˘ن˘لا˘ب تل˘˘ل˘˘ك
طا˘˘سشن˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘˘سصت’ا
لسصاوتملاو ضسيئرلل فثكملا
دكؤوي ةريتولا ضسفنب نآ’ا ىلإا
قبسس ام وهو ءا˘ف˘سشل˘ل ه˘ل˘ثا˘م˘ت
،هرارقإا جلاعملا يبطلا هقيرفل
نأا˘ب ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا تاذ˘ب ار˘كذ˘˘م
ي˘ف ل˘ظ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
عباتي ةهاقنلاو جÓعلا يتلحرم

تاد˘ج˘ت˘سسمو ن˘طو˘˘لا را˘˘ب˘˘خأا
تامي˘ل˘ع˘ت˘لا ا˘يد˘سسم ثاد˘حأ’ا
نوؤو˘˘سشب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قطا˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا
.لظلا قطانمو ةلوزعملا

رميحلب ددج ،ددسصلا اذهبو
ةظق˘ي˘لاو ي˘عو˘لا ى˘لإا ةو˘عد˘لا

ةطولغملا رابخأ’ا نم رذحلاو
يت˘لا ة˘سضر˘غ˘م˘لا تا˘عا˘سشإ’او
لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ر˘سشن˘ت
بر˘˘ح ن˘˘م˘˘سض ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
فد˘ه˘ت˘سست ةرذ˘ق ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإا
ة˘ق˘ير˘ط نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
اهب مت يتلا ةيفافسشلاو قدسصلا

ع˘م ي˘طا˘ع˘ت˘لا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
ضسي˘ئر˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ا˘ياو˘ن˘لا تر˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءاد˘˘عأ’ ة˘˘ث˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا

يف اونن˘ف˘ت ن˘يذ˘لا ا˘ه˘ئÓ˘م˘عو
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو رو˘˘مأ’ا ل˘˘يو˘˘ه˘˘˘ت
هطيلغ˘تو ن˘طاو˘م˘لا ضضير˘ح˘ت
نأا لو˘ق˘لا˘ب فدرأاو ،ءار˘ت˘˘ف’ا˘˘ب
نمسض رئازج˘لا ى˘ل˘ع بلا˘كت˘لا

فدهتسست ةيئاد˘ع تا˘ط˘ط˘خ˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ط˘˘ناو ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ةدو˘عو ةد˘عاو˘لا ة˘يدا˘سصت˘˘ق’ا
رهظأا ،ةلعافلا اهتي˘سسا˘مو˘ل˘ب˘يد
نييرئازجلا يعوو جسضن ىدم
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا ضصر ي˘˘ف
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل دا˘ي˘ق˘ن’ا مد˘˘عو
اننطوب نيسصبرتملاو نيدقاحلا

تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’
لظيسسو ناك يتلا ةينورتكلإ’ا
مويلا داسصرملا˘ب ا˘ه˘ل ءا˘فر˘سشلا

.ادغو
قر˘ط˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

ىلإا ةموكحلل يمسسرلا قطانلا
ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا خرؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
فلم لو˘ح ارو˘ت˘سس ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب
ضسيئر فقومب اركذم ،ةركاذلا
اذه لوح حيرسصلا ةيروهمجلا
ةبسسانم˘ب لا˘ق ذإا ما˘ه˘لا ف˘ل˘م˘لا
نيعبسسلاو ةسسما˘خ˘لا ىر˘كذ˘لا
نإا»5491 يا˘˘م8 رزاج˘م˘ل
ةعيل˘ط ي˘ف ل˘ظ˘ي˘سس ا˘ن˘خ˘يرا˘ت
ةديد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘غ˘سشنا

طرفن نلو اهبابسش ت’اغسشناو
ا˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع ي˘˘˘ف اد˘˘˘بأا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
.«ةيجراخلا

نأا ر˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

تايسصخ˘سشلاو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لاو
ءاهزنلا ضضعب ىتح لب ةينطولا
ضضفر ىلع اوعمجأا نييسسنرفلا
نود ءا˘ج ه˘نأ’ ،ارو˘ت˘سس ر˘ير˘ق˘ت
ن˘˘˘˘كي م˘˘˘˘لو تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ن˘ي˘ب يوا˘سسي ذإا ،ا˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م
ر˘كن˘˘يو دÓ˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

امك ،ةيخيراتلا قئاقحلا لمجم
ةعورسشملا بلاطملا ل˘ها˘ج˘ت˘ي
فارتعا اهتمدقم يفو رئازجلل
برحلا مئارجب ايمسسر اسسنرف
يت˘لا ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا د˘سض م˘ئار˘جو

ا˘ه˘لÓ˘ت˘حا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ت˘˘قا
ةنسس23و نرق ةدمل رئازجلل
د˘˘كأا ،كلذ ى˘˘لإاو .ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م
ا˘˘ياو˘˘˘ن˘˘˘لا نأا لا˘˘˘سصت’ا ر˘˘˘يزو
فار˘˘˘طأ’ا ر˘˘˘مآا˘˘˘تو ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘سسلا
دعت مل رئازجلا دسض ةيبنجأ’ا
ةد˘كؤو˘م ق˘ئا˘ق˘ح ي˘ه ل˘ب ،ار˘سس
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ا˘˘ها˘˘يا˘˘ب˘˘˘خ تف˘˘˘سشك
بناج ىلإا نيي˘لود ن˘ي˘سصت˘خ˘م
ةيسضيرحتو ةيئادع تاكولسس
.اندÓب دسض ةحارسص ةنلعم

قئاقحلا لمجم ركنيو ايعوسضوم نكي ملو تاعقوتلا نود ءاج اروتسس ريرقت نأا دكأا

دÓبلا رارقتصسا برصضل طغصض ةقرو كارحلا لعج ديري نم كانه :رميحلب

خ.ةميسسن

Óجسس يبعسشلا كارحلا لعج ديري نم كانه نإا صسمأا ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو رميحلب رامع لاق
ةيرئازجلا ةلودلا نأا ىلإا اريسشم ،ةنتفلا ةراثإا لÓخ نم دÓبلا رارقتسسا برسض ةلواحمل طغسض ةقروو ايراجت

.ةيسسايق لاجآا يف ةعورسشملا هبلاطم ةيبلتبو هترتسسدب تماقو يبعسشلا كارحلا تمحو تكراب

ةلماك ةنسس ذنم ةعوفرŸا مهبلاطŸ ةباجتسس’ا ‘ ةرازولا رخأات دعب

صسرادŸا نولصشي يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاصسأا

يئانثتسس’ا ططıا ذيفنتل تايريدŸا لسسارت ةيبÎلا ةرازو

طصسوتŸا ميلعتلا ةلحرم ‘ ذيمÓتلل ديدج Ëوقت

اهاوتسسم ىلع ةينوناق Òغ تايعسضوو تازواŒ ليجسست ببسسب

Úلماعلا ناوعأ’ا لاطت ةينمأا تاقيق–
Ãا ميقرت حلاصصŸةقايصسلا صصخرو تابكر

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا ضسمأا م˘ظ˘ن
ةيجاج˘ت˘حا تا˘ف˘قو ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

ثيح ضسرادملا ىوتسسم ىلع
ببسسب لمعلا نع ء’ؤوه فقوت
ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا ي˘ف ةرازو˘لا ر˘خأا˘ت
ي˘فو ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل
يرو˘ف˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
هر˘ثأا ع˘م662/41 موسسرم˘ل˘ل
.يعجرلا

ضسرادملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تل˘سش
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ضسمأا ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ةباجتسسا لم˘ع˘لا ن˘ع ةذ˘تا˘سسأ’ا
تعد يتلا ةيجاجتح’ا ةفقولل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ةفقولا تلجسس ثيح ،ةذتاسسأÓل
بسسح ،ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
نأا تد˘كأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
ةرازولا هابتنا تفل وه فدهلا
ةعوفرملا مهبلاط˘م˘ل ة˘ي˘سصو˘لا

ادو˘عو ه˘ت˘ف˘سصو ا˘م ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو
،ةلماك ةن˘سس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب تمز˘ت˘لا

نأا ةيق˘ي˘سسن˘ت˘لا نا˘ي˘ب د˘كأا ثي˘ح
مهبلاطمل بجتسست مل ةرازولا

ة˘ن˘سس رور˘م ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
دقع يذلا عامتج’ا ىلع ةلماك

،ةيبرتلا ةرازوو ةيقيسسنتلا نيب
نم ةلمجب هيف تدهعت يذلاو
لاجآا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تا˘ماز˘ت˘ل’ا
ةيسضرأاو قيرط ةطرا˘خ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
فت مل ةرازولا نأا ريغ ،ةحسضاو
اهل˘م˘ح˘ن ن˘ح˘نو» ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب
لو˘ق˘ي ،ة˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
نأا رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو.«نايبلا
فرظلا يف تمزتلا ةيقيسسنتلا
دÓبلا هب ترم يذلا ضساسسحلا

ط˘ب˘سضب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج ع˘˘م
رورم دع˘ب ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ضسف˘ن˘لا
قد˘ت عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘سس
ر˘ط˘خ˘لا ضسو˘قا˘ن ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب ا˘ه˘كسسم˘ت د˘كؤو˘تو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘مو ،ة˘عو˘فر˘م˘لا
عم662/41 موسسرملل يروفلا
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘ع˘جر˘لا هر˘ثأا
تاو˘˘ن˘˘ق ح˘˘ت˘˘˘فو ،نا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
بلاطم لج˘ل ة˘لا˘ع˘ف ة˘يروا˘سشت
نم يئادتب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا
يبسسن دعاقت في˘ن˘سصت د˘ي˘حو˘ت
ج˘ها˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘تو ق˘˘ب˘˘سسم
ءا˘غ˘لإاو ،ي˘سسا˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
.تبسسلا موي ضسيردتلا

ز.صسواط

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘˘جو
تايريدم ىلإا ةلسسارم ،ةينطولا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘سشت˘ف˘مو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
تا˘ي˘ف˘ي˘ك ضصخ˘ت ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا م˘يو˘˘ق˘˘ت
ا˘ق˘فو ،ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ميوقتل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ط˘ط˘خ˘م˘ل
ة˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.1202‐0202ةيسساردلا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرازو˘˘لا تحر˘˘سش
م˘يو˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘لا
تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا ي˘˘ف تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا
تارابتخا ةد˘م اذ˘كو ة˘ي˘ل˘سصف˘لا

نأا تركذو ،تايعامتج’ا داوم
بسسح لثمي ،تاءا˘ف˘كلا م˘يو˘ق˘ت
ميوقتلا ةياغ ،ةيميلعتلا جهانملا
ميوقت لظي نكل ،يجوغاديبلا

مكحت˘لاو دراو˘م˘لا ءا˘سسرإا ىد˘م
ىلإا رورملل ايسساسسأا اطرسش ،اهيف
اذ˘ه ى˘ل˘عو ،تاءا˘ف˘كلا م˘يو˘ق˘˘ت
ة˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت د˘˘˘سصقو ،ضسا˘˘˘سسأ’ا

دراوملا نم ة˘ع˘سساو ة˘عو˘م˘ج˘م
نم هنإاف ،هذه ميوقتلا ةيلمع يف
تارابتخ’ا لÓغ˘ت˘سسا ة˘ي˘م˘هأ’ا
.كلذ يف ةيلسصفلا

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةرازو˘˘˘˘لا تدد˘˘˘˘سشو

نيعب بناجلا اذه ذخأا ةرورسض
فلتخم ةذتاسسأا لبق نم رابتع’ا
ةلحرم يف ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا داو˘م˘لا
ءانثأا كلذو ،طسسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
عم ،تارابتخ’ا ع˘ي˘سضاو˘م ءا˘ن˘ب
ةدحاو ةي˘جا˘مدإا ة˘ي˘ع˘سضو جاردإا
حنمت نأا ىلع،تاءافكلا ميوقتل
.طاقن ينامث اهل

داو˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا
ن˘˘كم˘˘ي˘˘˘ف ،تا˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
د˘˘حاو عو˘˘سضو˘˘م ضصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘تدا˘˘˘م را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’
ا˘ه˘ن˘م ل˘كل ءز˘ج ا˘ي˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لاو
امنيب فسصنو ةعاسس يف هئارجإاو
ةيندملا ةيبر˘ت˘لا را˘ب˘ت˘خا ىر˘ج˘ي
لباقملاب.ةد˘˘حاو ة˘˘عا˘˘سس ي˘˘ف
يريدمل ةيرحلا ةياسصولا تطعأا
م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لاو تا˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘سشت˘ف˘م ن˘م ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ريدم عم قيسسن˘ت˘لا˘بو ،ةذ˘تا˘سسأاو
م˘ج˘ح˘لا ر˘يد˘ق˘ت ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ءار˘˘˘جإ’ م˘˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘لا
داو˘م˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا
ىلع ةدئافلاب دوعي امب ةيميلعتلا
.ملعتملا

ز.صسواط

،ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تف˘˘سشك
تازوا˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ن˘˘˘ع
ىلع ةينوناق ريغ تايعسضوو
م˘˘ي˘˘قر˘˘ت ح˘˘لا˘˘سصم ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ضصخر راد˘سصإاو تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
مارتحا مدع ببسسب ،تايدلبلا
تاءار˘˘جإ’او تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
،لوعفملا ةيراسسلا ةيميظنتلا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘قو ثي˘˘˘˘ح
مازتل’ا مدع ىلع ةسصتخملا
ة˘يرادإا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب
نيفلكملا نيفظوملل ةقبسسم

مدعو تابكرملا ميقرت فلمب
رييسستو كسسم طورسش مارتحا
ر˘سشؤو˘مو ة˘م˘˘قر˘˘م تÓ˘˘ج˘˘سس
ميلسستو عاديإاب ةسصاخ اهيلع
تا˘قا˘˘ط˘˘ب ،ة˘˘قا˘˘ي˘˘سسلا ضصخر
،ةبقارم˘لا تا˘قا˘ط˘ب ،م˘ي˘قر˘ت˘لا

كسسم طور˘˘سش مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع
تÓ˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسلا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سستو
نوزخم ري˘سست˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

تا˘قا˘˘ط˘˘ب ،ة˘˘قا˘˘ي˘˘سسلا ضصخر
تاقاطبو ،تابكر˘م˘لا م˘ي˘قر˘ت
.ةبقارملا

ر.نوراه

يعامجلا ميعطتلا وه «انوروك» ءابو ىلع ءاسضقلل ديحولا لحلا نأا دكأا

ةيصسنرفلا تايفصشتصسملا يف نولغتصشي يرئازج بيبط فلأا51 :طاقب
ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب ف˘˘سشك

ةعباتمو دسصر ةنجل وسضع
يلاوح نأا ،انوروك ضسوريف
ير˘ئاز˘ج بي˘ب˘˘ط ف˘˘لأا51
ي˘˘˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سشي
،ةيسسنر˘ف˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ديحولا لحلا نأا ىلإا اريسشم
و˘ه ءا˘بو˘لا ى˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل
لجأا نم يعامجلا ميعطتلا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘˘لا
ى˘م˘سسي ا˘م˘ب وأا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا

 .عيطقلا ةعانم
يف يناكرب طاقب حسضوأا

هنأا ،ضسمأا يفحسص حيرسصت
ضسوريف ىل˘ع ءا˘سضق˘لا د˘ع˘ب

رسشابتسس رئاز˘ج˘لا˘ب ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع تا˘˘حÓ˘˘˘سصإا
،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

فلأا51 يلاوح نأا فاسضأاو
نول˘غ˘ت˘سشي ير˘ئاز˘ج بي˘ب˘ط
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
يف ايلاح ةيئابولا ةيعسضولا

ءانب عجارتو رارقتسسا ةلاح
،ت’ا˘˘ح˘˘لاو ما˘˘قرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘˘˘لؤوا˘˘˘ف˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
’ يتلا ةيلاحلا ةيعسضولاب
ةلاح002 ة˘ب˘ت˘ع زوا˘ج˘ت˘ت

نأا زربأاو .مويلا يف ةديدج
ىلع ءاسضقلل ديحولا لحلا

حا˘ق˘ل˘˘لا و˘˘ه ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
لوسصولا لجأا نم يعامجلا
وأا ةيعام˘ج˘لا ة˘عا˘ن˘م˘لا ى˘لإا

،عيطقلا ةعان˘م ى˘م˘سسي ا˘م˘ب
تا˘ط˘ل˘سسلا نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
حيقلت اه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع تذ˘خأا

حيقلت˘لا د˘ير˘ي ير˘ئاز˘ج ل˘ك
ثد˘˘ح˘˘تو  .ة˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘جإا نود
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘سضع
،ا˘نورو˘ك ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘˘ل

اهترقأا يتلا تاءارجإ’ا نع
ار˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سسلا
ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘عإا ضصو˘˘سصخ˘˘ب
هف˘سصوو ة˘ط˘سشنأ’ا ضضع˘ب˘ل
هذه نأا اركذم ،يرورسضلاب
لكسشب تمهاسس تاءارجإ’ا

دد˘ع ضضا˘ف˘خ˘نا ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ىوتسسملا ى˘ل˘ع تا˘با˘سصإ’ا
 .ينطولا

 يمولد Ëرم

«رايمأ’ا»و ة’ولا تبلاط
ةرغاسشلا بسصانملا لÓغتسساب
ةسصسصختم بتر ىلإا اهليوحتو

دمجُت ةيلخادلا
ةيقرتلاو فيظوتلا
لامكتصسا ةياغل

«جامدإ’ا» ةيلمع
لكسشبو ةيلخادلا ةرازو تلجأا
ةيقرتلا تايلمع لك يئانثتسسا

ةياغ ىلإا يجراخلا فيظوتلاو
.جامدإ’ا ةيلمع لامكتسسا

ةهجوم ةيقرب يف ةرازولا تعد
ءاسسؤورو ةيروهمجلا ة’و ىلإا
ةيبعسشلا صسلاجملاو رئاودلا
لاجعتسس’ا عباط لمحت ةيدلبلا

ةيقرتلا بسصانم ليوحت
جامدإا ىلإا لقنلاو فيظوتلاو
،1202 ةيلاملا ةنسسلا ناونعب
بوجو ىلع ةميلعتلا تددسشو
ةيلاملا بسصانملا لÓغتسسا
نيديفتسسملا ةدئافل ةرغاسشلا

ينهملا جامدإ’ا يزاهج نم
يقاب نأا نيح يف ،يعامتج’او
ىلإا ءانثتسسا ةلجؤوم تايلمعلا

جامدإ’ا تايلمع لامكتسسا ةياغ
يف ةرازولا تلاقو ،يلك لكسشب
لÓغتسسا نيعتي هنإا اهتيقرب
يف ةرغاسشلا ةيلاملا بسصانملا
جامدإ’ا ةيلمع راطإا
يزاهج نم نيديفتسسملا
يعامتج’او ينهملا جامدإ’ا
ناك امهم ،تاداهسشلا يلماحل
لك نأاب تعبتو .اهروغسش ببسس
يف ةلثمتملا ىرخأ’ا تايلمعلا

ةيقرتلاو فيظوتلا ةيلمع
ةفسصب ةلجؤوم لقنلاو
ءاهتن’ا ةياغ ىلإا ةيئانثتسسا
،جامدإ’ا ةيلمع نم لماكلا

اهدافيإاب ةرازولا تبلاطو
بسصانملا ليوحت تابلطب
بتر ىلإا ةرغاسشلا ةيلاملا

ةرورسض عم جامدإÓل ةسصسصخم
ةسصاخلا تاجايتح’ا ةاعارم
.ةررحملا بترلاو ةيدلبلاب

ر.نوراه



لÓ˘˘خ ،ي˘˘جا˘˘ه˘˘ن˘˘˘سص دا˘˘˘فأا
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ه˘˘ترا˘˘يز
لاد˘˘ي˘˘سص ر˘˘با˘˘خ˘˘م د˘˘ق˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل
فوقولاو ةيلمعلل ةحسشرملا

رباخم نأا ،ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع
لوأا˘ك ة˘ح˘سشر˘م ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
لاد˘˘ي˘˘سصل ي˘˘عر˘˘˘ف ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م
حاق˘ل ع˘ي˘ن˘سصت ي˘ف عور˘سشل˘ل
عور˘˘˘ف نأاو ،كي˘˘˘ن˘˘˘˘تو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس

ي˘قا˘ب ي˘ف ىر˘˘خأ’ا لاد˘˘ي˘˘سص
جاتنإا نم نكمتتسس تاي’ولا
.قح’ تقو يف حاقللا

د˘م˘حا˘ب ن˘ب ي˘ف˘ط˘˘ل نا˘˘كو
،ةين’ديسصلا ةعانسصلا ريزو
حا˘ق˘ل جا˘ت˘نإا نإا ار˘˘خؤو˘˘م لا˘˘ق
ضسوريفل داسضملا كين˘تو˘ب˘سس
ة˘كار˘سشلا˘ب م˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘نورو˘˘ك
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصح
ع˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لا
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،«لاد˘˘ي˘˘سص»

يسسورلا رامثتسس’ا قودنسص
حاقل قيو˘سست ل˘غ˘ت˘سسي يذ˘لا
نم روط˘م˘لاV كينتو˘ب˘سس
مولعل يسسورلا دهعملا لبق
ا˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لاو ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأ’ا
دق ناك (ايلاماغ) ة˘ير˘ه˘ج˘م˘لا

ضضعب رهسشأا ةثÓث ذنم ددح
تاردقلا كلتمت يتلا نادلبلا

اهنيب نم حاقللا اذه جاتنإ’
ةقط˘ن˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
.ط˘سسوأ’ا قر˘سشلاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

ر˘˘مأ’ا نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ىلع يملاعلا بلطلا نأا هدرم
عفدي ام ديازت يف تاحاقللا
هجاتنإ’ هل ةعنسصملا نادلبلا
ةباجتسسÓل ىرخأا نادلب يف
.يملاعلا بلطلل

رامثتسس’ا قودنسص ددحو
ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘سسور˘˘˘لا
v كي˘ن˘تو˘ب˘سس حا˘ق˘ل ق˘يو˘سست
ضضع˘˘ب ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ذ˘˘ن˘˘˘م
تاردقلا كلتمت يتلا نادلبلا

نم تناك ،حاقللا اذه جاتنإ’
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
قر˘سشلاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ل
.طسسوأ’ا

ردا˘˘سصم˘˘لا تف˘˘سشك ا˘˘م˘˘˘ك
ةحسصلا ةرازو ءاقب ،ةيمسسرلا

بناجلا عم مئاد لاسصتا ىلع

عينسصت فلم لوح يسسورلا
فرعتلل،V كينتوبسس حاقل

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضصئا˘سصخ˘لا ى˘˘ل˘˘ع
حاقللا ع˘ي˘ن˘سصت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ل دا˘سضم˘لا

تا˘ي˘جا˘ح د˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
عورسشلل داتع˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
.عينسصتلا ةيلمع يف

دمحاب نب فسشك نأا قبسسو
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كار˘سشلا هذ˘ه نأا
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا

جا˘ت˘نإ’ا ا˘˘ه˘˘لوأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م
نم اقÓطنا حا˘ق˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهرفويسس يت˘لا ما˘خ˘لا ةدا˘م˘لا
ا˘هد˘ع˘بو ،ي˘سسور˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
جا˘ت˘نإا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ق˘ت˘˘ن˘˘ت
ح˘˘˘ب˘˘˘سصي˘˘˘ل ما˘˘˘خ˘˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
امك .ايلحم لماكلا عينسصتلا

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘˘ق
ن˘˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا
حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا نإا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب
يف ن˘ير˘ه˘سش لÓ˘خ نو˘كي˘سس
.ةيلوأ’ا ةداملا ترفوت لاح
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اهتايناكمإا ىلع فوقولاو لاديسص رباخم دقفتل ةنيطنسسق ةي’ول هترايز لÓخ

عينصصتل حصشرم يعرف ربخم لوأا نع فصشكي يجاهنصص
«كينتوبصس» حاقل

خ.ةميسسن

ةنيطنسسقب «لاديسص» رباخم نإا ،يحسصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولا ريدم يجاهنسص لامك روسسيفوربلا لاق
.كينتوبسس حاقل عينسصل ةحسشرم

باسستن’ا زكرمل يروفلا راطخإ’ا ةرورسض ىلإا راسشأا

SANCتاقاطب صضيوعتل ةيلآا عصضي
ةدوقفملا ءافصشلا

 ابيرق ةموك◊ا ىلع صضرعي نأا رظتنŸا نم هنإا لاق

يذيفنت موصسرم عورصشم حÎقي «صسانكلا»
رئاز÷اب رامثتصس’ا خانم ميظنتل

ةفرغلا صسيئر..«ةلاخنلا» راعسسأا عافترا دعب
:«مÓسسلا»ـل يلبمح ةراجتلل ةينطولا

فÓعأ’ا عيزوتب لفكتيصس بوبحلا ناويد
ةبراصضملا رصسكل نحاطملا نم ’دب

ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ع˘˘سضو
لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأا˘ت˘ل˘ل
ةيلآا،SANC  ءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأ’ا
ءافسش ةقا˘ط˘ب ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل

وأا ا˘ه˘عا˘ي˘سض لا˘ح ي˘ف ةد˘يد˘˘ج
يف قود˘ن˘سصلا ر˘كذو.اهفÓتإا

لسصاوتلا عقوم ىلع هتحفسص
ةيفيك ،كوبسسيافلا يعامتج’ا
ءاف˘سش ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

وأا عايسضلا ت’اح يف ةديدج
ةرورسض ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،فÓ˘تإ’ا
ز˘˘كر˘˘م˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘خإ’ا

تح˘ت ع˘سضي يذ˘لا با˘˘سست˘˘ن’ا
ح˘ير˘سصت˘لا ةرا˘م˘ت˘سسا ه˘فر˘˘سصت
ىلإا.فÓ˘تإ’ا وأا عا˘˘ي˘˘سضلا˘˘ب

بلط ميدقت نم دب’ كلذ بناج
نم ةيناث ةخسسن ىلع لوسصحلا
ديدسست لبا˘ق˘م ءا˘ف˘سشلا ة˘قا˘ط˘ب
ل˘ث˘م˘˘ي يذ˘˘لا جد004 غ˘ل˘ب˘م
كلذو جاتنإ’ا ةداعإا فيراسصم
ضصاخلا يديربلا باسسحلا ربع
.باسستن’ا لحم ةلاكوب

ـه.داوج

يل˘ب˘م˘ح د˘يز˘ي د˘م˘ح˘م ف˘سشك
،ةراجتلل ةينطولا ة˘فر˘غ˘لا ضسي˘ئر
تذ˘˘˘خ˘˘˘تا ة˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةرازو نأا
،فÓ˘عأ’ا ة˘˘مزأا ل˘˘ح˘˘ل تاءار˘˘جإا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ا˘ن˘ه ن˘م ل˘ف˘كت˘ي˘˘سس بو˘˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ىلع فÓعأ’ا ع˘يزو˘ت˘ب اد˘عا˘سصف
ن˘م ’د˘ب ،ن˘ي˘بر˘م˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ن˘م ءا˘ط˘سسو˘لا ع˘ن˘م˘ل ن˘حا˘ط˘م˘لا
يلبمح حسضوأا  .راعسسأ’ا راكتحا
نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا» ـل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف
هتدهسش يذلا ظوحلملا عافتر’ا

ءوسس بب˘سسب نا˘ك ،ة˘لا˘خ˘ن˘لا ةدا˘م
،ن˘حا˘ط˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت
تنا˘ك ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ن˘م ة˘ي˘ئا˘ب˘ج تا˘ف˘ير˘ع˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت
.ةداملاب مهنيومت لبق ،نيحÓفلا

ةرازو عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ع˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو
ةينطولا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ة˘حÓ˘ف˘لا
نأا ىلإا تلسصوت يسشاوملا يبرمل

يف نمكي فÓعأ’ا ةدام ةمزأا لح
ناويد˘لا تف˘ل˘ك ثي˘ح ،ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ق˘يو˘سست˘˘ب فÓ˘˘عأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم ،نيحÓفلاو نيبرملل فÓعأ’ا
ةدا˘يز ن˘م ءا˘ط˘سسو˘لا ع˘˘ن˘˘م ل˘˘جا
هذه نأا ىلإا اريسشم ،ةداملا راعسسأا
ي˘ف ا˘ظا˘ف˘خ˘نا د˘ه˘سشت˘سس ةر˘ي˘خأ’ا
قاو˘˘سسأ’ا نأا زر˘˘باو  .ا˘˘هرا˘˘ع˘˘˘سسأا
يف  اريبك اعافترا دهسشت ،ةيملاعلا
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘لا

ىدأا يذ˘لا ر˘˘مأ’ا ،فÓ˘˘عأ’ا ةدا˘˘م
  .ةلاخنلا ةدام راعسسأا عافترا ىلإا

ةينطولا ةفرغلا ضسيئر عجرأاو
راعسسأا عافترا با˘ب˘سسأا ،ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل

عيزوتلا ءو˘سس ى˘لإا ة˘لا˘خ˘ن˘لا ةدا˘م
نيب ديجلا قيسسنتلا مدع ببسسب
عيزوت نع نيلوؤوسسملاو نيلاوملا
حر˘سص ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م  .ةدا˘م˘لا كل˘˘ت
ضسي˘˘˘ئر ن˘˘˘يا˘˘˘بور ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘˘سصم
تاسسسسؤوملل ةينطو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

بلاط˘ت ه˘ت˘م˘ظ˘ن˘م نأا˘ب ،فر˘ح˘لاو
ذاقنإ’ لخدتلا ةيسصولا تاهجلا
يتلا ةلاخنلا ةمزأا نم نيلاوملا
نأا فاسضأاو  .ةيلايخ اراعسسأا دهسشت
حم˘ق˘لا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست ن˘حا˘ط˘م˘لا
ام اذهو ،ةلودلا فرط نم معدملا
،اسضيأا ةمعدم ةلا˘خ˘ن˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي
طبسض ىلإا ةراجتلا ةرازو اعدو
جهنمملا راسصحلا عفرو راعسسأ’ا

با˘ح˘سصأا فر˘ط ن˘م د˘م˘ع˘ت˘م˘لاو
نم د˘ب’ »:لا˘ق ثي˘ح ،ن˘حا˘ط˘م˘لا
نم لك ىلع جاجحلا فيسس لسس
ببسستيو ةيمنتلا ططخم لقرعي
ةور˘˘ث˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ ة˘˘˘مزأا ي˘˘˘ف
يسشاوملا وبرم ناكو  .«ةيناويحلا
عافتر’ا دعب ،رطخلا ضسوقان اوقد
يذلا ،قوبسسم˘لا ر˘ي˘غ ي˘سسا˘ي˘ق˘لا
هذ˘ه فÓ˘عأ’ا را˘ع˘˘سسأا ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش
ةدا˘˘يز  ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ما˘˘˘يأ’ا
دعُت يتلا ،يسشاوملا ةيذغت تاقفن
را˘ق˘بأ’او ما˘ن˘˘غأ’ا ضسوؤور ف’آا˘˘ب
رمأ’ا ،ن˘جاود˘لا ى˘ت˘حو ز˘عا˘م˘لاو
يف عافترا هيلع بترتيسس يذلا
رسصانعلا فل˘ت˘خ˘م جا˘ت˘نإا ة˘ف˘ل˘كت
،يناويحلا لسصأ’ا تاذ ةيئاذغلا

بي˘ل˘ح˘لاو مو˘ح˘ل˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
  .ضضيبلاو

  يمولد ميرم

ضسلجملا ضسيئر ريت اسضر دكأا
يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا

نأا ،ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او
عور˘˘سشم تحر˘˘ت˘˘قا ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘سصم
عاجرتسسا فدهب يذيفنت موسسرم
هميظنتو رامثتسس’ا خانم فلم
نيلماعتملا فل˘ت˘خ˘م مد˘خ˘ي ا˘م˘ب
نأا رظتنملا نمو ،نييداسصتق’ا
.ابيرق ةموكحلا ىلع ضضرعي

يفحسص حيرسصت يف ريت لاق
ارود بعليسس «ضسانكلا» نأا ،ضسمأا

هنأاو ،رامثتسس’ا فلم يف اريبك
ةد˘˘ع مد˘˘قو ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سشا
ق˘فاو˘ت ة˘مو˘كح˘ل˘˘ل تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا
ضسي˘˘ئر فاد˘˘˘هأا ع˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا
،نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةوقب داع فلملا اذه نأا احسضوم
فلم وهو ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ
ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا بج˘يو ي˘عا˘˘م˘˘ج

ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘سشم˘ب
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ةيداسصتق’او ةيراجتلاو ةينهملا

ل˘خد˘ت˘ب كلذ˘كو ة˘ي˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو
نأا ثدح˘ت˘م˘لا ف˘سشكو.ءاربخلا
لÓخ نم ةيراج لازت ’ ةيلمعلا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
هنأا ىلإا راسشأا كلذ مغر ةموكحلا
ةيعون تازفق ةدع ليجسست مت

ي˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘يدودر˘˘م ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا

،تا˘قور˘ح˘م˘لا عا˘ط˘˘ق زوا˘˘ج˘˘تو
ن˘يو˘م˘ت ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ارود بع˘˘لو
ةلحرملا لÓخ ةينطولا قوسسلا
اهب ترم يتلا ةبعسصلا ةيحسصلا
ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ر˘ئاز˘ج˘لا

91».
ز.صسواط

نيينطولا نيجتنملا نيب ةيقيقح ةسسفانمب تحمسس داريتسس’ا ىلع دويقلا

ىربكلا ءاودلا رباخم ةصضبق نم تÓفإ’ا يف حجنت رئازجلا
ةرطيصس تحت يلودلا ين’ديصصلا قوصسلا :ةلديصصلا يلماعتمل ينطولا داحت’ا

تايصسنجلا ةددعتم ةيوق تاكرصش
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا د˘˘˘كأا

دويقلا نأا ،ةلديسصلا يلماعتمل
ةيودأ’ا داريتسسا ىلع ةقبطملا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا قو˘سسل˘ل تح˘م˘˘سس
رباخملا ةرطيسس نم تÓفإ’اب
ةددعتملا ىربكلا ةين’ديسصلا
ءا˘سضف ة˘ئ˘ي˘ه˘تو تا˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا

ةيلخاد˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح
.يلحملا جاتنإ’ا لسضفب

ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
هل نايب يف ةلديسصلا يلماعتمل
ي˘˘˘ن’د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا قو˘˘˘˘سسلا» نأا
ةيوق تاكرسش هبقارت يلودلا

عورف اهل تايسسنجلا ةددعتم
ضضر˘˘˘ف˘˘˘تو نا˘˘˘كم ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
ج˘ي˘سسن˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
امب نادل˘ب˘لا ل˘كل يدا˘سصت˘ق’ا
،«ةروطت˘م˘لا ناد˘ل˘ب˘لا كلذ ي˘ف
تار˘سشع ءا˘ق˘ب نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
نمسضي ’ راغسصلا نيجتنملا
ةنيتملا ةيامحلا لÓخ نم ’إا
دو˘ي˘ق˘لاو ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا قو˘˘سسل˘˘ل
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘سشلا
ذنم مزعب ةيمومعلا تاطلسسلا

.ةيودأ’ا داريتسسا ىلع8002
،هتاذ ردسصملا فيسضي ،هيلعو

ي˘ت˘لا ي˘ه دو˘ي˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نإا˘˘ف»
نم تÓفإ’اب انقوسسل تحمسس
ةين’ديسصلا رباخ˘م˘لا ةر˘ط˘ي˘سس
تايسسنجلا ةددعت˘م˘لا ىر˘ب˘كلا

ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ءا˘˘سضف ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘تو
جاتنإ’ا يف ةيلخادلا ةسسفانملل
تائم لسضفب اميسس’ ،ينطولا
ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ف’آاو ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ثيح نم نيلهؤوملا نييلحملا
تاي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو تارا˘ه˘م˘لا
راعسسأا نأا ةسصاخ ،ةين’ديسصلا
ةفلكت لقأ’ا نيب نم ةيودأ’ا
.«ةقطنملا يف

رسشن بقع داحت’ا نايب ءاجو
ا˘ه˘ب ردا˘ب ة˘˘سسارد تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت
ا˘هز˘ج˘نأاو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ضسل˘ج˘˘م
نيب ام يبوروأ’ا داحت’ا ءاربخ
عوسضوم لوح9102و5102
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا»
.«ةيودأÓل يرئازجلا

ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘ق» دا˘˘ح˘˘ت’ا دد˘˘جو
ةقيثولا ةقÓعلا يف «ةخسسارلا
ة˘ه˘يز˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
انتعان˘سص رو˘ط˘تو ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
داسصتق’ا يقابك ةي˘ن’د˘ي˘سصلا
.«هلمجم يف ينطولا

ةرورسض ىلع داحت’ا ددسشو
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ة˘ب˘ع˘ل نأا˘ب ي˘عو˘˘لا
ةد˘يا˘ح˘م اد˘بأا تسسي˘˘ل» ةر˘˘ح˘˘لا

جاتنإ’ا ةيقرت مدخت نأا بجيو
افيسضم ،«هنع عافدلاو يلحملا
ة˘سسارد تا˘ي˘سصو˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت» نأا
نع عجارتلاب يبوروأ’ا داحت’ا
انقوسس عسضيسس ،ةذقنملا دويقلا
ةنسس02 ذنم هيلع ناك ام يف
ة˘سسفا˘ن˘مو ل˘قأا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م ع˘˘م
.«ةعفترم راعسسأاو ةليلق

يتلا تاظحÓ˘م˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘تو
داح˘ت’ا ة˘سسارد ا˘ه˘ي˘لإا ترا˘سشأا
زكارملا ت’اح يف يبوروأ’ا
ت’احو ةنم˘ي˘ه˘م˘لا ة˘ي˘قو˘سسلا
ت’ا˘حو ح˘لا˘سصم˘لا برا˘˘سضت
قفاوت مدعب ةطب˘تر˘م˘لا ةرد˘ن˘لا
بسسح ،بل˘˘˘ط˘˘˘لاو ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا
’» ه˘نأا د˘كأا يذ˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘سصلا
ةجلاعم ىلع ضضارتعا يأا ىري
لÓ˘خ ن˘م ا˘ن˘قو˘سس ت’Ó˘ت˘خا
لاغسشأا راطإا يف اهيلع ءاسضقلا
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
.«ةسسفانملاب

خ.ةميسسن

ةلÓسسل ةرؤوب ليجسست بقع
مأاب نوركف نيعب «8نإا5صشتإا»
يقاوبلا

ةظقيلا زاهج ليعفت
رؤوب نع فصشكلل
رويطلا ازنولفنإا
ةداعإا يف ،تاي’و ةدع تعرسش
راذنإ’او ةظقيلا زاهج ليعفت
ةيناويحلا صضارمأ’ا ةفاكب
دعب رويطلا ازنولفنأاو ةبيرغلا

ازنولفنإا ةلÓسسل ةرؤوب ليجسست
نيعب ،«8 نإا5 صشتإا» رويطلا

 .يقاوبلا مأا ةي’وب نوركف
تايريدم ةدع تدمعو
ليعفت ىلإا ةيحÓفلا حلاسصملل

كرادت ةيغب ةظقيلا زاهج
ةيريدم تنلعأا ثيح ،رمأ’ا
اهنأا ،ةيادرغ ةي’وب ةحÓفلا

ةظقيلا زاهج ميعدتل تدمع
عومجم مسضي يذلا راذنإ’او
يف نيلخدتملا نيلعافلا

ةيناويحلا صضارمأ’ا ةحفاكم
رويطلا صضارمأا نم اهريغو
ةحÓفلا ريدم دكأاو .ىرخأ’ا

مت هنأا يندم مÓعوب ةي’ولاب
ةيحÓفلا حلاسصملا جامدإا

تاباغلا ةظفاحمو ةيرطيبلاو
ةينطولا ةكبسشلا ءاسضعأاو
نييرئازجلا رويطلا يظحÓمل
اذكو يقرسشلا بونجلا قطانمب
لحنلا يبرمو نيحÓفلا ماحقإا

.ةيلمعلا يف
نم ةظقيلا ايÓخ لكسشتتو
ءابطأاو نييعارز نيسسدنهم
رويطلا ءاملعو نييرطيب
ريفوت مهل نكمي نيذلا

يأا لوح ةقوثوم تايطعم
يف ظحÓي رويطلل قوفن
دكأاو.ةي’ولا قطانم فلتخم
ةوطخلا نأا نيلعافلا فلتخم
دعب يئاقو ءارجإاك يتأات
قوفنل ةريبك ةرؤوب فاسشتكا
صسوريف راسشتنا ببسسب رويطلا

ىدحإاب رويطلاب صصاخ
نجاودلا ةيبرت تارمثتسسم
.نوركفلا نيعب

ـه.داوج



ن˘م بل˘ط˘ب ل˘ي˘جأا˘ت˘˘لا ءا˘˘ج
با˘ي˘غ بب˘سسب عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘كر˘˘سشلا)
ىلإا ا˘ه˘ي˘م˘ه˘ت˘م ل˘ق˘ن˘ت رذ˘ع˘ت
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

.ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف (ا˘نورو˘ك
ة˘ي˘سضق˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا رر˘ق˘تو
ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ترر˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
اهيف ضضقنلاب نعط˘لا ا˘ي˘ل˘ع˘لا
˘ما˘مأا ا˘ه˘ت˘لود˘ج ةدا˘عإا م˘ت˘˘ي˘˘ل
ضسلجمب تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
ل˘سصف˘ل˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ءا˘˘سضق
،تردسص دقف ريكذتلل .اهيف
ماكحأا ،6102 يرفيف2 يف
6 ىلإا رهسش81 نيب حوارتت
تا˘مار˘غو ن˘˘ج˘˘سس تاو˘˘ن˘˘سس
يف ذافنلا ةفوقوم اهنم ةيلام
7 دافتسسا اميف امهتم21 قح
.ةءاربلا نم نيرخآا

ماعلا ريدملا ضسيئرلا نيدأاو
كارطانوسس عم˘ج˘م˘ل ق˘با˘سسلا

هذ˘˘ه ي˘˘ف نا˘˘˘يز˘˘˘م د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
اسسبح تاونسس5 ـب ةيسضقلا

ي˘نو˘ي˘ل˘مو ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘˘قو˘˘م
ن˘يدأا ا˘م˘ك ،ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد
ع˘م˘ج˘م ر˘ي˘سسم ا˘سضر ه˘ل˘˘ج˘˘ن

اسسبح تاونسس6ـب «لاتنوك»
.را˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ـب ة˘˘مار˘˘غو
هذه يف نوع˘با˘ت˘م˘لا ه˘جاو˘يو
،اهمهأا ةديد˘ع م˘ه˘ت ة˘ي˘سضق˘لا

،رارسشأا ةعام˘ج ةدا˘ي˘ق ة˘يا˘ن˘ج

ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص مار˘˘بإا
ريغ تازايتما حنم ،عيرسشتلل
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس ،ة˘ق˘ح˘ت˘˘سسم
حلاسصملا ضضراعت ،ةفيظولا

.لاومأ’ا ضضييبتو

watan@essalamonline.com

5 0692ددعلا ^2441 بجر6ـل قفاوملا1202 يرفيف81سسيمخلاثدحلا

نيمهتملا نم ديدعلا بايغ ببسسب عافدلا ةئيه نم بلطب

ةلبقملا ةيئانجلا ةرودلا ىلإا1 كارطانوصس ةيصضق ليجأات

ط.ةراسس

يتلاو ،ةلبقملا ةيئانجلا ةرودلا ىلإا1 كارطانوسس ةيسضق يف رظنلا سسمأا ،رئازجلا ءاسضق سسلجم لجأا
نيمهتم اسصخسش51 ،هيلجنو ،نايزم دمحم ،عمجملل قباسسلا ماعلا ريدملا سسيئرلا ىلإا ةفاسضإا اهيف عباتي

.نوناقلل ةفلاخم تاقفسص ماربإاو داسسفلاب ةلسص تاذ اياسضق يف

ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ف˘سشت˘كا
ةحلسصملل ةعبات˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
ةيئاسضقلا ةطرسشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةدا˘ي˘ع ،نار˘˘هو ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب

تقو يف ،ةفيزم نانسسأا بط
اسضيأا افيزم ابيبط هيف تفقوأا
،ةسصخر نودب هطاسشن لوازي
ة˘˘يودأاو تاد˘˘ع˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م
بطو ة˘˘˘حار˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘مو نا˘˘ن˘˘سسأ’ا

24 هرد˘ق ه˘˘طا˘˘سشن تاد˘˘ئا˘˘ع
.ميتنسس نويلم

م˘ت ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘˘ع˘˘بو
هدسض ي˘ئا˘سضق ءار˘جإا ر˘ير˘ح˘ت
ر˘ي˘غ ة˘سسرا˘م˘˘م ه˘˘عو˘˘سضو˘˘م
،انوناق ةمظنم ةنهمل ةيعرسش
رطخلل ري˘غ˘لا ةا˘ي˘ح ضضير˘ع˘ت
طايت˘ح’ا تا˘ب˘جاو كا˘ه˘ت˘ناو
هبجومب لاح˘ي˘سس ،ة˘مÓ˘سسلاو
.ةلادعلا ىلع

تنكمت ،رياغم قايسس يفو
ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع
تسسارنمت ةي’وب حلاسص نيع
نم ضصاخسشأا6 فيقوت نم
.ةراعدلا ةمهتب ةأارما مهنيب

تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بسسحو
ني˘فو˘قو˘م˘لا نإا˘ف ،ح˘لا˘سصم˘لا
12 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
ءاسشنإا يف اوطروت ،ةنسس83و
ةرا˘˘عد˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ر˘˘˘كو
ريغلا جاردت˘سسا ع˘م ،ة˘ير˘سسلا
ىلع رسصاق ضضيرحت عم ،اهل
.قÓخأ’ا داسسفو قسسفلا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘˘سسا
ءايحأا ىدحإاب نكسسم دجاوتب
لغتسسي ح˘لا˘سص ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
،ةيرسسلا ةرا˘عد˘لا ة˘سسرا˘م˘م˘ل
ةطر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تما˘ق ن˘يأا
قيسسنتلاب ةينمأا ةطخ عسضوب
ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ع˘م
دعبو ،حلا˘سص ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م
ط˘ب˘سض م˘ت لز˘ن˘م˘لا ضشي˘ت˘˘ف˘˘ت
ع˘˘م ،لا˘˘جر ة˘˘سسم˘˘˘خو ةأار˘˘˘ما
مل رسصاق لفط ىلع روثعلا
،تاو˘ن˘سس ضسم˘خ˘لا زوا˘ج˘˘ت˘˘ي
تاد˘ئا˘ع ن˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘مو
م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةرا˘˘عد˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ة˘ق˘فر ر˘ق˘م˘ل˘ل م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
رو˘ث˘ع˘لا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ئار˘˘ق˘˘لا

.اهيلع
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو

د˘سض ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
مهميدقت مت ،مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
.ةسصتخملا

ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘سصأاو
مهيف هبتسشملا نم نينثا قح
تاونسس5 ـب ي˘ئا˘˘سضق م˘˘كح
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
،را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا001 ا˘˘هرد˘˘˘ق
مهيف هبتسشملا يقاب دافتسساو
يف تلثمت ة˘ي˘ئا˘سضق ما˘كحأا˘ب
ذافن˘لا ة˘فو˘قو˘م ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سس
001 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غو
.رانيد فلأا

نيسصخسش فيقوت
نم غ062 زجحو

حÓسسو تاردخملا
يقاوبلا مأاب سضيبأا
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ةعبات˘لا مار˘جإ’ا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف˘ب

ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملل
،يقاوبلا مأا نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

زجحو نيسصخسش فيقوت نم
تاردخملا نم ةربتعم ةيمك
ف˘ي˘˘ك مار˘˘غ062 ا˘˘هرد˘˘˘ق
حÓ˘سس ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ج˘لا˘˘ع˘˘م
.قئاثو نودب ةجاردو ضضيبأا

ىلإا اهتايثيح دوعت ةيسضقلا
د˘ع˘ب طرا˘ف˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف11
تامولعمل ديجلا لÓغتسس’ا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
ن˘ي˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
ج˘˘˘يور˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ب نور˘˘˘˘كف
ةطخ عسضو متيل ،تاردخملا
ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘ب
فيقوت نم تنكم ةيناديملا
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
نور˘كف ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
062 ـب ترد˘˘ق تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ،ا˘˘مار˘˘غ
حÓ˘˘سس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ع˘˘ط˘˘ق
نم نيكسس يف لثمتم ضضيبأا
ةجارد زجحو «لانيبوأا» عون
م˘ت˘ي˘˘ل ،ق˘˘ئا˘˘ثو نود˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ن
ىلإا تازوجحملاو امهليوحت
لا˘˘م˘˘كت˘˘سس’ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
زجنأاو .ةنيو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

افل˘م ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض
،ةرجاتملا ةيسضق ن˘ع ا˘ي˘ئاز˘ج
د˘˘سصق ءار˘˘˘سشلاو لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
ةفاسضإ’اب ،ةرسسمسسلاو عيبلا
ع˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ضضر˘˘عو ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘لإا
ةعامج راطإا يف تاردخملل
لامعتسساب ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا

اذ˘كو ،كر˘ح˘˘م تاذ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
روظحم ضضيبأا حÓسس لمح
نود ضسدا˘سسلا ف˘˘ن˘˘سصلا ن˘˘م
.يعرسش رربم

طبحي ةياجب ءانيم كرامج
اهب تايواح5ريرمت ةيلمع

ةدروتسسم عئاسضب
ما˘سسقأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م تن˘كم˘ت

ةعبات˘لا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و كرا˘م˘ج
فيطسسب ةيوه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
ةيكر˘م˘ج تا˘ف˘لا˘خ˘م ع˘فر ن˘م
تم˘تو .تا˘يوا˘˘ح50 ى˘˘ل˘˘ع
ن˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا ر˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
حيرسصتلا ببسسب نيمرسصنملا
ثيح ن˘م ع˘ئا˘سضب˘ل˘ل ئ˘طا˘خ˘لا
ةيريدملا نايب بسسحو.ةميقلا
،فيطسسب كرامجل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
كرامجلا ماسسقأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م نا˘ف
ةيقئاثو ة˘ن˘يا˘ع˘م د˘ع˘ب ة˘يا˘ج˘ب˘ب

حيراسصت3 ا˘ه˘ي˘˘ف تط˘˘ب˘˘سض
5 ضصخ˘ت ،ة˘ئ˘طا˘خ ة˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج
ماظن تح˘ت ة˘ل˘ج˘سسم تا˘يوا˘ح
اهتبقع ،كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ع˘سضو˘لا

.ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
طبسض ىلع ةنياعملا ترفسسأاو
ةيطاطم˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ل˘ل ة˘يوا˘ح
ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يوا˘˘˘حو ،ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث نزو
،(eirelliacniuQ)تاوادرخلل
.ةيئو˘سض ح˘ي˘با˘سصم ي˘ت˘يوا˘حو
نم023 ةداملا ةلئاط تحتو
بقاعي يذ˘لا كرا˘م˘ج˘لا نو˘نا˘ق
تاءار˘˘˘˘جإ’ ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
،عئاسضبلل يكرمجلا حيرسصتلا
غ˘ل˘ب˘م ة˘م˘ي˘˘ق رد˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةبجوتسسملا ةيلام˘لا تا˘مار˘غ˘لا

.جد17.303.379.31ب
نولسسارم :اهعمج

زرا˘˘ف˘˘مو تاد˘˘حو تذ˘˘ف˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل

01 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
،يراج˘لا ير˘ف˘ي˘ف61 ى˘˘˘˘لإا

فلتخم يف ةديد˘ع تا˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘ع تر˘ف˘سسأا ،ن˘طو˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا
تاردخم ر˘جا˘ت05 في˘قو˘ت
نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو
بسسح ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘كلا

ضسمأا اه˘ن˘ع تف˘سشك ة˘ل˘ي˘سصح
.ينطولا عافدلا ةرازو

هنأا ،ردسصملا تاذ حسضوأاو
ةفداه˘لا دو˘ه˘ج˘لا قا˘ي˘سس ي˘ف»
ةنيكسسلاو ن˘مأ’ا ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا
،ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف
زرا˘˘˘ف˘˘˘مو تاد˘˘˘حو تذ˘˘˘ف˘˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل

01 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ديدع ،1202 رياربف61 ىلإا
اهجئاتن دكؤوت يتلا تايلمعلا

ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘˘سس’او
اندÓب ةيامح ىل˘ع ة˘ح˘ل˘سسم˘لا

تاد˘يد˘ه˘ت˘لا لا˘كسشأا ل˘ك ن˘م
.«ةلسصلا تاذ تافآ’او ةينمأ’ا

هنأا ىلإا ،ةليسصحلا تراسشأاو
ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف»
دوهجلل ةلسصاومو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ءاسضقلا ىلإا ةفداهلا ةث˘ي˘ث˘ح˘لا
تاردخملاب راجت’ا ةفآا ىلع
زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا ،ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘سشم
فلتخم عم قيسسنتلاب يبعسشلا

تايلمع لÓخ نمأ’ا حلاسصم
يحاونلا فلتخم ربع ةقرفتم
ر˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ت (05) ،ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا

تا˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو تارد˘خ˘م
ـب ردقت جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
ةفاسضإ’اب امار˘غو˘ل˘ي˘ك (953)
ا˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘ق (97372) ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا

.«اسسولهم
تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تسسارنمت نم لك»ـب يبعسشلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
ا˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش (312) ،تنا˘˘˘˘˘˘˘جو
(18)و ةبكرم (82) تزجحو
ةقرطم (64)و ايئابرهك ادلوم
طيلخ نم انط (42)و طغسض
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو بهذ˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘خ
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتسست ىرخأا تازيهجت

ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مت امنيب بهذلا نع عورسشملا
ار˘خآا ا˘سصخ˘˘سش (81)» في˘قو˘ت
ضشاسشر (10) ضسدسسم زجحو

(21)و فوكينسشÓك عون نم
(10) ضسدسسمو ديسص ةيقدنب
ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو (0945)و ي˘˘˘˘لآا

تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو (0162)و
ةلسصفنم تايلمع لÓخ ،غبتلا
ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ن˘˘˘م ل˘˘˘كب تذ˘˘˘ف˘˘˘ن
ةنيطنسسقو يداولاو ةيادرغو
ة˘ل˘ي˘˘مو ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سسو
ي˘˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘˘بو ر˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘مو
طا˘˘ب˘˘حإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.«راتخم
تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
ـب رد˘ق˘ت دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ار˘˘˘ت˘˘˘ل (56101)»
قو˘˘˘سسو فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو ة˘˘˘سسب˘˘˘ت
،ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو.«ضسارهأا
ن˘م ل˘حاو˘سسلا ضسار˘ح ن˘كم˘ت
ريغ ةرجه ت’واحم طابحإا»
نم اسصخسش (35) ـل ةيعرسش
ىلع اوناك ةبراغم (01) مهنيب
عنسصلا ةيديلقت براوق نتم
م˘نا˘غ˘ت˘سسمو نار˘هو ن˘م ل˘كب
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تن˘سشو˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
ر˘ي˘غ ر˘جا˘ه˘˘م (801) ف˘ي˘قو˘ت
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش
ةما˘ع˘ن˘لاو نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘كب
.«راردأاو ةيادرغو ةلقروو

م.ةزمح

ة˘˘قار˘˘سشلا ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنادأا
،ضسمأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
تاونسس7ـب دو˘˘˘ب˘˘˘ع ما˘˘˘سشه
ءا˘ق˘لإا˘ب ر˘مأا ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘˘سس
ا˘م˘ك ،هد˘سض ي˘لود˘لا ضضب˘ق˘˘لا
دولوم يزعم نيمهتملا تنادأا

اسسبح ني˘ت˘ن˘سسب ر˘م˘ع طار˘خو
عم ذافنلا ةفوقوم ةنسس اهنم
ة˘م˘ه˘ت ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف طا˘˘ق˘˘سسإا
ةد˘حو˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسب ضسا˘˘سسم˘˘لا

عيمج ةردا˘سصم ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.تازوجحملا

ةثÓثلا نومهتملا عبوت دقو
دعاقتملا ءاوللا لجن لبق نم
مهتب نايفسس وعدملا رازن دلاخ
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو رار˘˘سسأا ءا˘˘سشفإا
(راز˘˘˘ن) ة˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضصخ˘˘˘˘ت
ي˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ةد˘حو˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسب ضسا˘˘سسم˘˘لا
تقو يف ةمهاسسملاو ةينطولا

حور˘لا فا˘ع˘˘سضإا ي˘˘ف م˘˘ل˘˘سسلا
نا˘كو .ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

تاذ˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
لÓ˘خ ضسم˘ت˘لا د˘ق ة˘م˘كح˘م˘لا

طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘˘سسل˘˘˘ج
يف انجسس تاونسس01 ةبوقع
تاونسس4و دوبع ماسشه قح
يزعم نم لك قح يف انجسس
.رمع طارخو دولوم

م.نتاف

تسساÔمتب رسصاق لفط رير–و ةراعد ةكبسشب ةحاطإ’ا

نارهو ‘ ةفيزم نانصسأا بط ةدايع فاصشتكا

تاي’و ةدعب ةبراغم01 مهنيب نم اسصخسش35 ـل «ةقرح» ت’واحم طابحإا

عوبصسأا لÓخ جلاعملا فيكلا نم راطنق5.3 زجحو تاردخم نوراب05 فيقوت

هدسض يلودلا سضبقلا ءاقلإاب رمأا عم

اذفان انجصس تاونصس7ـب دوبع ماصشه ةنادإا

نم ةيمك ريرمت تلواح
نم ءاسضيبلا مومسسلا

ايبيل ىلإا ةلقرو

5و دبؤوملا نيب ماكحأا
قح يف انجصس تاونصس

بيرهتل ةيلود ةباصصع
تاردخملا
تايانجلا ةمكحم تردسصأا
ءاسضق سسلجمل ةيئادتب’ا

ايبايغ امكح سسمأا ،ةلقرو
يف دبؤوملا نجسسلاب يسضقي

(ز-م) ىمسسملا قح
رييسستلا ةيانجب هتعباتمل
ريدسصت لجأا نم ميظنتلاو
تاردخملا داريتسساو
يف ةعورسشم ريغ ةقيرطب
ةيمارجإا ةعامج راطإا

ةمكحملا تسضقو.ةمظنم
ةبوقع لازنإاب ايروسضح
اذفان انجسس تاونسس سسمخ
نييمسسملا نم دحاو لك دسض
-لداع)و (ةنسس83 م-رماع)
يف امهتكراسشمل (ةنسس62 م
.ةيئانجلا ةيسضقلا سسفن
ةيسضقلا هذه عئاقو دوعتو
امنيح0202 يفناج ىلإا

حلاسصم ىلإا تامولعم تدرو
دوجو اهدافم يداولاب نمأ’ا
ةيمك ريرمت ددسصب سصاخسشأا

ةنيدم نم تاردخملا نم
،ةلقرو ةنيدم ىلإا يداولا

وحن اهب هجوتلل اديهمت
لثمم ناكو .ةيبيللا دودحلا
يف ددسش دق ماعلا قحلا

عئاقولا نأا ىلع هتعفارم
يف نينادملا قح يف ةتباث
نم اسسمتلم ةيسضقلا هذه
طيلسست ةمكحملا ةئيه
ىلع دبؤوملا نجسسلا ةبوقع
.امهنم دحاو لك

ر.رجاه



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0692ددعلا ^2441 بجر6ـل قفاوملا1202 يرفيف81صسيمخلا

 ةدوـــــعلا



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

069207ددعلا ^2441 بجر6ـل قفاوملا1202 يرفيف81صسيمخلاتامهاصسم
ةيقيرف’ا لودلا عم ةرح ةراجت قطانم ةماقإاو بيرهتلا ةحفاكم

رئازجلاب هبابسساو بيرهتلا

غلب ثيح مانغأ’ا بيرهت ةثداح دعب
، نيموي يف ةبرهملا ضسوؤورلا ددع
ن˘˘م ضسأار006 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ط˘˘ق˘˘ف
نم اسسأار06 دودح يفو مانغأ’ا
ةد˘˘حاو ة˘˘ع˘˘فد ي˘˘ف تردا˘˘غ ل˘˘بإ’ا
«تفو˘ت˘سست» ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
،يزيلإاب  تناج ةنيدم نم ةبيرقلا
ببسسب اريبك ءايتسسا تراثأا ةرهاظلا
يتلا ةريبكلا ةيب˘ل˘سسلا تا˘ي˘عاد˘ت˘لا
ند˘˘م˘˘لا نا˘˘كسس ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘فأا
عا˘˘ف˘˘ترإ’ا لÓ˘˘خ˘˘ن˘˘م ة˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
ءارمحلا موحللا راعسسأ’ ينونجلا

.اهتردنو
يف ةسصسصختملا ةكبسشلا نأا ثيح
مانغأاو لبإا ن˘م ي˘سشاو˘م˘لا بير˘ه˘ت
رئازجلا ني˘ب دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ز˘عا˘مو
دعب اموي د˘ياز˘ت˘تو ط˘سشن˘ت ا˘ي˘ب˘ي˘لو
نيبره˘م ة˘كب˘سشلا م˘سضت ا˘م˘ك ،مو˘ي

نم ن˘ير˘خآاو ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘لو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
رسشتنتو ةفلتخم ةيقيرفإا تايسسنج
ىوتسسم ىلع ةروكذملا ةباسصعلا
لكبةيدودحلاندملا نم ديدعلا

ة˘ي’و˘ب تنا˘˘جوتسسار˘ن˘م˘ت ن˘م
ىر˘خأ’ا ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘مو يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإا
لخاد دود˘ح˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ند˘م˘لا˘ب
ةنيدم رار˘غ ى˘ل˘عيبيللا بارت˘لا
.ضسنوتب يبرعلا بلاطلاو «تاغ»
بار˘˘ت˘˘لا ن˘˘م بير˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا نأ’ كلذ
ى˘ل˘ع م˘ت˘ي ا˘ي˘ب˘ي˘ل و˘ح˘ن ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا كلا˘˘سسم˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
تنا˘ج ي˘ت˘ن˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصا˘˘ف˘˘لا
ثيح ،ةيبيل˘لا «تا˘غ»و ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اهبيرهت دارملا يسشاوملا بلج متي
ة˘ي’و ن˘م تا˘ن˘حا˘˘سشلا ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ضضع˘˘بو تسسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
اهغ˘ير˘ف˘ت م˘ت˘ي˘ل ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘يو˘عر˘لا
باعسشلا نم برقلاب تناج ةنيدمب
وحن ةهجتملا ةيل˘ب˘ج˘لا كلا˘سسم˘لاو
.ايبيل
دود˘˘ح˘˘لاو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
مهأا ي˘لا˘م ع˘م ن˘طو˘ل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

،نيبرهملا فرط نم ليومتلا عبانم
ةرو˘سصب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تد˘ياز˘˘ت ثي˘˘ح
ط˘سسو ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت تتا˘˘ب
ضسوؤور ع˘˘جار˘˘˘تدع˘ب ن˘ي˘بر˘م˘لا
تا˘˘ي’و˘˘لا قاو˘˘سسأا˘˘ب ي˘˘سشاو˘˘˘م˘˘˘لا
.ةينعملا

ر˘ب˘ع˘م˘لا فر˘ع˘ي ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةي’وب يبر˘ع˘لا بلا˘ط˘لا يدود˘ح˘لا
ناعطق نم ديدعلا بيرهت يداولا
ناسضمر رهسش لك ليبق يسشاوملا
كردلا حلاسصمل قبسس ذإا ،ليسضفلا
ن˘ي˘بر˘ه˘م تط˘ب˘˘سض نأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيسسنوتلا دودحلا قارتخا نولواحي
لثم ،اهلاخدإا لبق ةلومحلا غيرفتل
ةر˘ي˘خ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ثد˘˘حا˘˘م
يف ةريطخلا تاروطتلا نإاف اذهلو
دع˘ب ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا فاز˘ن˘ت˘سسا
يسشاوملل قوبسسملا ريغ عافتر’ا
غيلبت ىلإا نيلاوملا ضضعبب تعفد
دح عسضو˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ضسمت يتلا تافرسصتلا هذه لثمل
د˘ن˘ج˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا˘˘ب
اهمه ايفام نم ةماه ةورث ةيامحل
ي˘عار˘ت م˘لو ،لا˘م˘لا ع˘م˘ج د˘ي˘حو˘˘لا
، كلذل ةيمهأا ةقباسسلا تاموكحلا

ةراجتلا ر˘يزو كر˘ح˘ت ا˘ي˘لا˘ح ىر˘نو
ة˘ي˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ي˘˘ف
نيكلهتسسملا ة˘يا˘م˘حو ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ءار˘م˘ح مو˘ح˘ل دار˘ي˘ت˘سسإا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب

اذهو ، ةيقيرف’ا لودلا نم ةجزاط
قو˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف نزاو˘˘˘ت ق˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘يا˘˘˘م
 ايلحم هراعسساو

«ةرڤحلا»و ةلاطبلا
اميف كلذ ببسسو نيبرهملا جذومن
 : يلي

بير˘ه˘ّت˘لا فر˘ت˘حا ،ي˘نو˘ع˘لا را˘م˘˘ع
،بونجلا قطان˘م ّل˘ك ي˘ف ه˘عاو˘نأا˘ب
ضسمل امدعب ،ةيادرغو ةلقرو اهنم
عم َاسصوسصخو ،ةعفترم˘لا ه˘تاد˘ئا˘ع
رؤوب عّسسوت نع مجاّنلا بلّطلا دايدزا
هطّروتب ةينمأا ريراقت ديفتو .رّتوتلا
ةحلسسأا بيرهت ةّيلمع يف رسشابملا

ةعامج اهت˘مد˘خ˘ت˘سسا ،تار˘ّج˘ف˘ت˘مو
كرّدلا ةدايق ّرقم ريجفت يف ةحلسسم
دعبو. ا˘ق˘با˘سس ة˘ل˘قرو ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا

يسساق» ةقطنم برق تثدح ةدراطم
نع ملك006 دعب ىلع ،«ليوطلا
تسضق ،ةيلاملا ـ ةيرئازجلا دودحلا

ه˘ي˘ع˘سس د˘ع˘˘ب ن˘˘م’ا تاو˘˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةعبات ي˘عا˘بر ع˘فد ة˘ب˘كر˘م ة˘قر˘سسل
ةحلسسأا اهيلع لقنيل ةيبنجأا ةكرسشل
ن˘م ضسر˘سش ع˘ّب˘ت˘ت د˘˘ع˘˘بو .ر˘˘ئا˘˘خذو
ةرا˘˘ي˘˘سس تب˘˘ل˘˘ق˘˘نا ،ن˘˘م’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا
دحأا عم هلتقم ىلا ىدأا ام نيبرهملا

.هيقفارم
نيبرهم˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘قÓ˘ع˘لا

ًايلج رهظي ةحلسسم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ي˘ف ن˘ي˘بر˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘م
ر˘˘˘ئا˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأا

تا˘عا˘م˘ج˘لا م˘˘عد˘˘ل تارد˘˘خ˘˘م˘˘لاو
مادخ˘ت˘سسا˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سسم˘لا

.حÓسسلا ءارسشل اهتادئاع
ن˘˘م ردا˘˘سصم ه˘˘تور ا˘˘˘م˘˘˘ل ًا˘˘˘ق˘˘˘فوو
،نيبرهملا لمع ةيلآا لوح بونجلا
نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ’ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ح˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ي
ةفعاسضمل نوعسسي ثيح ،نيدرفنم
،نيرخآا ناّبسش دينجت ربع مهتادئاع
ةلاطبلاو رقفلا ةكرتسشملا مهتافسص
بب˘˘سسب «ةر˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا»ـب ضسا˘˘˘سسحإ’او
،مهل ةيز˘كر˘م˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ضشي˘م˘ه˘ت
نم ةقطنم ىنغأا يف مهسشيع مغر
ةلادعلا بايغب ضساسسحإ’او ،نطولا

ًازنك نودنجملا نابسشلا ّدعي ثيح
نم ةياقولا يف هنم نوديفتسسي مهل
،ن˘˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تادرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
ءانبأا مهنوك يف مهنم ةدافتسس’او
نم كلذ نع ر˘ج˘ن˘ي ا˘مو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

لعفب مهيلع ضضبقلا ءاقلإا ةبوعسص
.كانه مهعم ناكسسلا نماسضت
ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا يدر˘ت˘م˘لا ع˘سضو˘˘لا»
يرئازجلا بونجلا ىسصقأا تÓئاع
ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع ًاد˘قا˘ح Óً˘ي˘ج ج˘˘ت˘˘نأا

دهاسشن نح˘نو ’ ف˘ي˘ك ،ة˘يز˘كر˘م˘لا
بونجلا لاومأاب لامسشلا يف خذبلا

عبرتت ي˘ت˘لا ة˘يو˘قا˘ط˘لا ا˘نردا˘سصمو
انسشع يتلا ءارحسصلا لامر اهيلع
د˘ب˘ع جا˘ح˘لا لو˘ق˘ي ،«ًا˘نور˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةليب˘ق را˘ب˘ك د˘حأا ،ي˘ل˘قرو˘لا ردا˘ق˘لا
يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ب˘نا˘ع˘سشلا
ضشيعت يتلاو ميلسس ينب ىلا يمتنت
.ةيرئازجلا ءارحسصلا لامسش
اهيلإا لسصو ي˘ت˘لا نا˘ق˘ت˘ح’ا ة˘لا˘ح‐
يأا ىلع ةيفاخ تسسيل بونجلا ءانبأا

د˘˘حأا ’ ن˘˘كلو ،ير˘˘ئاز˘˘ج لوؤو˘˘سسم
نم بونجلا ءانبأا لاسشتن’ كرحتي
دوجو مغر رق˘ف˘لاو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ماود
ي˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا تا˘˘ئ˘˘م
ي˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ضضاو˘˘حأا
ًادا˘˘سسف تثا˘˘ع» ي˘˘ت˘˘لاو بو˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا

ةيبوسسحملاو ةوسشرلا يف تدامتو
،نيمل يبدع فاسضأا ،«انباسسح ىلع
وأا لمعلا نع نيلطاعلا نابسشلا دحأا
ةي’وب مه˘نو˘م˘سسي ا˘م˘ك ،«لا˘ّط˘ُب˘لا»
يقرسشلا بونجلا يف ةعقاولا يزيلإا
  .رئازجلل
بب˘سسب بير˘ه˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ را˘سشت˘˘نا‐
بونج˘لا ي˘ف «ةر˘ق˘ح˘لا»ـب رو˘ع˘سشلا
نيب يوئفلا ن˘يا˘ب˘ت˘لا»و :ير˘ئاز˘ج˘لا
هظحلي يذ˘لاو بو˘ن˘ج˘لاو لا˘م˘سشلا
ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ة˘˘سشا˘˘سشه˘˘لاو ،با˘˘ب˘˘سشلا

ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ط˘˘باو˘˘سضلا با˘˘ي˘˘غو
فعسضو ،ةيسسام˘ح˘لا ت’ا˘ع˘ف˘ن’او
.يسسايسسلا يوبعتلا كارحلا
ضضيوقت اوجتنا ءاسصق’او ةرقحلا‐
بابسشلا ىدل نطولل ء’ولا ةلداعم
 .بونجلا يف
ديد˘ه˘ت رد˘سصم  ح˘ب˘سصأا بو˘ن˘ج˘لا‐
رو˘ع˘سش ءا˘م˘ن ه˘ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس ي˘˘ن˘˘طو
،ةاواسسملاو لدعلا بايغب بابسشلا

عاسستاو رقفلا ةحاسسمل دايدزا عم
لأا˘سسي م˘ل تادر˘ف˘م ي˘هو ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا
وأا اذا˘م˘ل ه˘سسف˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

نم ةيدجب اهعم لماعتي مل فيك
م˘كا˘ح˘لا ما˘م˘˘ت˘˘ها ر˘˘ث˘˘ت م˘˘لو ؟ل˘˘ب˘˘ق
تار˘˘سشع ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.«نينسسلا

ملك001 لك بيرهت ةرامإا
ّنأا ينعي ’ ،نيبرهملا دحأا طوقسس
.اهرازوأا تعسضو دق برحلا
لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا با˘˘ب˘˘ّسشلا ن˘˘˘م ل˘˘˘فاو˘˘˘ق‐
ةرسشابم فادهأا نودعي ،ضشّمهملاو

ةفّرطتملاو ةحل˘سسم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
 ـ لحاّسسلا  ةقطنم يف
ةي˘با˘هر’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا كل˘ت ةدا˘ق ‐
م˘ه˘ت’ا˘جر اورا˘ت˘خ˘ي˘ل ، نو˘ّي˘ئا˘ق˘ت˘نا
يف ةراهملا يوذ نم ةقئاف ةيانعب
اهبوردو ءارحسصلا كلاسسم ةفرعم
را˘ي˘ت˘خ’ د˘ق˘ّت˘م م˘ه˘ئا˘˘كذ ،ةر˘˘عو˘˘لا
ىلع بعسصي ثيح ،رورملا نكامأا
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ن˘˘مأ’ا تاّو˘˘ق
ء’ؤو˘ه د˘ّم˘ع˘ت كلذ لا˘ث˘م ،ة˘ل˘قر˘ع˘لا
يعابّر˘لا ع˘فد˘لا تارا˘ي˘سسب رور˘م˘لا
ًانامسض ،ةرسشابم طفّنلا بيبانأا قوف
فسصق ىلإا تايحورملا ءوجل مدعل
تارايسسلا مهر˘ي˘ي˘غ˘تو ،م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م
مهداجيإا ة˘م˘ه˘م ل˘ع˘ج˘ل رار˘م˘ت˘سسا˘ب
قطانم نوعزوي مهنأا امك ،بعسصأا
’ ى˘ت˘ح م˘˘ل˘˘ك001 ل˘ك ل˘م˘˘ع˘˘لا
.ةطرسشلا مهمهدت
م˘ه˘ع˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ن˘˘ي˘˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لا‐
’و نامتكلاب نومسس˘ّت˘ي م˘هو˘ف˘سصو
نور˘ها˘سصي ،ضسا˘ن˘لا˘ب نو˘ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي
لئابق ) ةيقراتلاو ةي˘لا˘م˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ةيبونجلا يزيلا ةي’و يف ةدوجوم
ديطوتل (رئازجلا قطانم نم ددعو
ن˘مآا ر˘ير˘م˘ت نا˘˘م˘˘سضو تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
مهئافخإا وأا مهنع عافدلاو ةحلسسأÓل
امك ،ةلمتحم ةدراطم يأا ةلاح يف
ي˘˘ف ه˘˘نو˘˘سضق˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو ل˘˘˘ج نأا
ةديدج لاخدإا تايلمع˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا

ل˘ب ،ل˘سصت ن˘َم˘ل م˘ه˘ي ’ ة˘ح˘˘ل˘˘سسأ’
ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م كا˘ن˘ه نو˘كي نأا م˘هأ’ا

عم مهحلاسصم عطاقتت ثيح ،اهئارو
نمأا ةعزعز يف ةبغارلا تاعامجلا
.لحاسسلا نادلب
لك يف ططخلا نورّيغي نوبرهملا‐
 ،ةيلمع لك دعب وأا ةرم
يتلا ةيرئازجلا دودحلا تÓئاع نإا‐
ء’دإ’ا ضضفرت بونجلا يف ضشيعت
نع تناك ةهج يأ’ تامولعم يأاب
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا تا˘˘طا˘˘سشن
ةعومجم يأاب ةياسشو˘لا˘ف .بير˘ه˘ت˘لا

ح˘لا˘سصم د˘يد˘ه˘تو ،تو˘م˘لا ه˘م˘كح
ةا˘ي˘ح ءا˘ه˘ت˘نا يوا˘سسي ن˘ي˘˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةين˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا ع˘م ن˘ي˘نوا˘ع˘ت˘م˘لا
ناكسسلا ىلع ًاطوغسض ضسرامت يتلا
يأا د˘˘سصر م˘˘ت ا˘˘م اذإا ا˘˘ه˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ل
.ةهوبسشم تاكرحت
ضسكعنت مل بيرهتلا تايلمع نإا‐
’ مهف ،نيبرهملا ةايح رهاظم ىلع
’و ة˘فور˘ع˘م ًارو˘سصق نو˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي

،ةخذاب ةايح نوسشيعي
لدت ’ مهرهاظمو نيبرهملا ةلاح‐
مهلقنت لعفب ضشحافلا مهئارث ىلع
ةرم لك مهنكسس تارقمل مهرييغتو
،فادهتسس’او تاقحÓملا نم ًافوخ
ةينمأا ةيرسس تادحو
ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا ق˘˘فد˘˘ت ع˘˘ن˘˘˘م‐
ءوسشنو يلامو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ثاد˘ح’ا

ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘سصع
تاءار˘˘˘جإا بجوأا ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو
،يرئازجلا بونجلا ىف ةثدحتسسم
فلم ّينطولا عافّدلا ةرازول دانسسإاب
ي˘˘˘نآ’ا دود˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘مأا ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م
ىلإا (ةقيقد لك ةديدج تامولعم)
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ي˘ف يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةيدلبب ،يركسسعل نمأÓل ةيركسسعلا
«ضسمادغ» عم ةيدودحلا «بادبدلا»
نم يسصخسش فارسشإا تحت ،ةيبيللا
، ةعبارلا ةير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا د˘ئا˘ق
دادعإا ى˘ل˘ع طا˘ب˘سضلا ل˘م˘ع˘ي ا˘م˘ي˘ف
طخلاب اهطبرو ،ةعاسس لك ريراقت
ثيدح˘ت˘ل ،عا˘فد˘لا ةرازو˘ل يرو˘ف˘لا
ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا د˘˘سصرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ق˘ل˘تو تا˘نا˘˘كمإ’او
ى˘سصقأا˘ب ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘تو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ل
.ةعرسس

:ةرحلا قطانملا موهفم
ديدحت يف نويدا˘سصت˘ق’ا ف˘ل˘ت˘خا
اهفرعف ةرحلا قطانملل قيقد موهفم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا ضضع˘˘˘˘ب
ةلود˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق»:ا˘ه˘نأا

عقتو ةحسضاو ةيفارغج دودح اهلو
وأا يوج وأا يرحب ءانيم قاطن يف
ايكرمج اهلز˘ع م˘ت˘يو ه˘ن˘م بر˘ق˘لا˘ب

عئاسضبلا لماعت ثيحب ةلودلا نع
ةلماعم قطانم˘لا هذ˘ه ى˘لإا ة˘ل˘خاد˘لا
ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘تو تاردا˘˘˘سصلا
’إا تادراولا ةلماعم اهنم ةجراخلا
قبطتو ةلودلا ةدايسسل عسضخت اهنأا

متيو ةلود˘لا ن˘ي˘ناو˘ق ضسف˘ن ا˘ه˘ي˘ل˘ع
عتمتتو ةماعلا   قفارملاب اهزيهجت
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘عور˘˘سشم˘˘لا
ة˘ي˘كر˘م˘جو ة˘ي˘ب˘ير˘˘سض تاءا˘˘ف˘˘عإا˘˘ب
 .«ةيئارجإاو
ماع اوكسس’ا ةنجل ا˘ه˘فر˘ع˘ت ا˘م˘ك
نمسض عقت قطانم» :اهنأاب1002
ق˘طا˘ن˘م وأا ي˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا جا˘˘ي˘˘سسلا

يرحب ءانيم نمسض عقت ةلوزعم
اهنم ةبرقم ىلع وأا يوج راطم وأا
.«موسسرلا نم ءافعإ’ا نم ديفتسست
جراخ عقت يهف كلذبو  ةيكرمجلا
ا˘م˘م ة˘لود˘ل˘ل ي˘كر˘م˘ج˘لا قا˘ط˘˘ن˘˘لا
عئاسضبلا نيزختل مدختسست اهلعجي
نوز˘خ˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ةر˘با˘˘ع˘˘لا
ع˘فد ر˘ي˘خأا˘تو ع˘يزو˘ت˘ل˘ل ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا

وأا بنجت وأا اهيلع داريتسس’ا موسسر
ةرسشابم ريغلا بئارسضلا عفد للقت

يتلا ةطسشنأ’ا نم ىرخأا عاونأا ىلع
 .«اهيف متت

»:نع ةرابع اهنأاب اسضيأا فرعتو
ةلودلا ميلقإا نم ةيفارغج ةحاسسم
ا˘ه˘تدا˘ي˘سسل ع˘˘سضخ˘˘ت ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘˘ت˘˘يو ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا
وأا ة˘ير˘ح˘ب˘لا وأا ة˘ير˘ب˘لا ذ˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف وأا اهراوجب وأا ةلودلل ةيوجلا
لزعتو ةلودلا نم ىرخأا ميلاقأا يأا

ميظنت يرجيو اهئازجأا ةيقب نع
ا˘ه˘ي˘ف ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ط˘˘سشنأ’ا
ة˘يدا˘سصت˘قاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب
بذ˘ج˘ل فد˘ه˘ت ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ئار˘˘جإاو
ةيبنجأ’او ةيلحملا تارام˘ث˘ت˘سس’ا
ةلودلل ىرخأا فادهأا قيقحتو اهيلإا
 .«ةفيسضملا
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 ايراقع ارتفد11 خصسف
صسابعلب يديصسب

ن˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘سشك
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ضسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و˘ب
ةريبك ةبوعسص دجت اهنأاب
تاد˘ن˘سس راد˘سصت˘سسا ي˘ف
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا
ببسس عجرا ذإا ،تاراقعلا
قر˘˘حو ف˘˘ل˘˘˘ت ى˘˘˘لإا كلذ
ة˘˘ي’و ف˘˘ي˘˘سشرأا ل˘˘ما˘˘˘ك
لبق نم ضسابعلب يديسس
ة˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
نا˘بإا ضساو˘ل ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
،ةيرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘ب˘ق˘ح˘لا
ع˘˘˘˘˘˘سضي يذ˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا

مامأا ةظفاحم˘لا ح˘لا˘سصم
قلعتت ةسصيو˘ع ة˘ل˘كسشم
تاد˘ن˘سس ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب
نم اهل ةمدقملا ةيكلملا
لجا نم نينطاوملا لبق
ة˘˘˘˘يرادإ’ا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لا

م˘ه˘كÓ˘مأ’ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لاو
لوا˘˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاد˘ن˘˘سسلا ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ةردا˘˘ن˘˘لا

ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا اذ˘˘كو
يف ةيحÓف˘لا ي˘سضارأÓ˘ل
ةفرعم لقأ’ا ىلع ليبسس
تاراقعلا كلت تناك نإا
ة˘لود˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تسسي˘˘ل
نا ردسصملا تاذ فيسضي
Óيوط اتقو ذخأات ةيلمعلا
ةيلمع قيعت ثيح ،رثكأا
ر˘تا˘فد˘لا ع˘يزو˘تو داد˘˘عإا
يديسس ةي’وب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
نود تلا˘˘ح ل˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ة˘˘˘˘يرادإ’ا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘˘لا كو˘˘˘˘كسصل
كÓ˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يتلا اهنم ةميدقلا اميسس
تقولا يف ةق˘لا˘ع ى˘ق˘ب˘ت
ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف تما˘˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘˘لا
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
رتفد0651 ع˘يزو˘ت ن˘م
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف يرا˘˘ق˘˘ع
نيرخآا08و ة˘ير˘سضح˘لا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف
ارتفد11 تخسسف امنيب

ة˘˘لا˘˘حإا بق˘˘ع ا˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع
ةلادعلا ىل˘ع ا˘ه˘با˘ح˘سصأا

ةلسضع˘م˘لا هذ˘ه ل˘با˘ق˘مو
ةظفاحم˘لا ا˘هد˘ج˘ت ي˘ت˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا

تاراقعلا ضضعب تافلم
ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تعزو
تاون˘سسلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
24 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
اهن˘م يرا˘ق˘ع ر˘ت˘فد ف˘لأا

ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ0461
ي˘ف ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
.ة˘ير˘سضح˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘˘˘˘˘˘˘˘سضيأا تل˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘سسو
تاذ لÓ˘خ ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
72 ي˘ف تا˘عاز˘ن ةر˘ت˘ف˘لا

خسسف ىلإا اهعفد ام فلم
ءÓخإ’ يراقع دقع11
ا˘˘هدو˘˘ن˘˘ب˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘سصأا
9 حي˘ح˘سصت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

ن˘˘˘˘مو، ىر˘˘˘˘خأا دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع

ر˘م˘ت˘˘سست نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ر˘تا˘فد˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم ءاهتنا روف ةيراقعلا

تا˘ن˘كسس ع˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘˘سصا˘˘خ «لا˘˘ي˘˘سسو˘˘سسلا»
ناو˘˘يد ضضر˘˘ع ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا
نكسس فلأا13 يراقعلا
زجنم يراجيإا يعامتجا

ىلإا4002 ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘لا
اهنم نيديفتسسملا

صصرق442 زجحو ..
صسولهم

ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘˘ق تق˘˘˘لأا
يناثلا يرسضحلا نمأ’اب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضضب˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘سشع
يناثلا دقعلا يف ضصخسش
ي˘ف طرو˘˘ت ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
تارثؤوملا ىلع ةزا˘ي˘ح˘لا
ةرجاتملا ضضرغل ةيلقعلا
رثإا ىلع مت ثيح ،اهيف
ضصرق442 ز˘˘ج˘˘ح كلذ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك عاو˘˘˘نأ’ا
ة˘ب˘كر˘م ل˘خاد˘ب ما˘كحإا˘˘ب
ناور˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس» عو˘˘˘ن ن˘˘˘م
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب «يز˘ي˘˘لإا

32 قا˘˘ف ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م
نم ربتعت ميتنسس نويلم
هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘˘ت تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع
م˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،مو˘˘م˘˘سسلا
دسض يئاسضق فلم زاجنإا
ن˘˘˘ع ر˘˘˘كذ˘˘˘لا ف˘˘˘لا˘˘˘سسلا
ى˘ل˘ع ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لا
اه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا ضضر˘غ˘ل
،ةباينلا مامأا هبجومب مدق
دوعت ةي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
تاو˘˘ق لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘لإا
ن˘˘˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘سشلا
رسشع ي˘نا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا
دوجو اهدافم تامولعمل
عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
«يز˘˘˘ي˘˘˘لإا ناور˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سس»
،ا˘˘هر˘˘˘مأا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم
حتفب ةحلسصملا رسشا˘ب˘ت˘ل
حانج ىلع قمعم قيقحت
ن˘ع ف˘سشكل˘˘ل ة˘˘عر˘˘سسلا

ةيسضق˘لا هذ˘ه تا˘سسبÓ˘م
ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ة˘˘ب˘˘قار˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل
م˘˘˘ت ر˘˘˘كذ˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘سسلا
ىوتسسم ىل˘ع ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

،«رو˘˘˘˘كيرو˘˘˘˘سسلا» ي˘˘˘˘ح
ط˘ب˘سض ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘˘ع˘˘ب
ضصرق211 ا˘ه˘ل˘˘خاد˘˘ب
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ضسو˘ل˘˘ه˘˘م
نويلم32 هرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
تادئاع نم ربتعي ميتنسس
،مو˘˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘˘ت
نذإا راد˘˘سصت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ل˘ي˘كو ن˘ع ضشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
م˘˘ت ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
مت نيأا ه˘ن˘كسسم ضشي˘ت˘ف˘ت

ضصرق231 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ة˘ه˘جو˘˘م تنا˘˘ك عاو˘˘نأ’ا
ةنيدمب جيورت˘لا ضضر˘غ˘ل
ضسابعلب يديسس

ودبع.صص

كرحتلا ايميلقإا ةسصتخملا تاهجلا نم ،ترايت يلامسش ملك02 يليل يداو ةيدلبب تايعمجلا صضعب اذكو ناكسس بلاط
كيكفتو اهريغو «نيراباقيربو » خوراسصلا»ك ةسسولهملا بوبحلاو ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتل دح عسضول لخدتلاو
ءايحأا يف اهجيورتو ،ناطرسسلا صضرم ملآا تانكسسمو ةيلقعلا صضارمألا صصخت ةيودأا عيب يف ،يمارجإلا طاسشنلا اذه

.مهريبعت دح ىلع كلذو ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب نينمدملاو نيطاعتملا نيب يليل يداوب ةفورعم

ن˘م او˘ب˘لا˘˘ط نو˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
كرحت˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةسصاخ تايرود˘لا ف˘ي˘ث˘كتو
ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘سشم˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا˘˘˘˘ب
ا˘مد˘ع˘ب اذ˘هو ،ة˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةلبق نكامأ’ا هتاه تحبسصأا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘مد˘م ضصا˘˘خ˘˘سشأ’
،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لا

داو˘مو ة˘يودأا˘ب ةر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سص
امك ،يبط نذإا نودو ةيعرسش
بل˘˘˘˘غا نا ء’ؤو˘˘˘˘˘ه فا˘˘˘˘˘سضأا
بوبحلا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘طا˘ع˘ت˘م˘لا
51 نيبام مهرامعأا حوارتت
.ةنسس52و
هتاه اوركنتسسا نون˘طاو˘م˘لا
تر˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا

ضضع˘ب ح˘ب˘سصأا ثي˘ح ار˘˘خا˘˘م
تا˘سسو˘ل˘ه˘م˘ل˘ل ن˘ي˘جور˘˘م˘˘لا
باب˘سشلا نو˘قر˘غ˘ي ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

م˘ه˘مو˘م˘سسب لا˘ف˘˘طأ’ا اذ˘˘كو
تح˘ب˘˘سصأا ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘جرد ى˘˘لإا
حسضاو يفو ،أÓملا مامأا عابت
اذهو مهتحار ىلعو راهنلا

ةقطنملا يلاهأا هب حرسص ام
تح˘ب˘سصأا ثي˘ح ،ةرو˘كذ˘م˘لا

مايأ’ا هذه دهسشت يليل يداو
راسشتنا د˘ع˘ب ة˘ب˘ير˘غ ةر˘ها˘ظ
ة˘˘سسو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا
هذه لبقتسست ثيح ،اهعاونأاب
تار˘˘سشع ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا
˘مو˘م˘سسلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘مد˘˘م˘˘لا
ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
يف نوسسمغني مهنم ةحيرسش
فد˘ه˘ب تارد˘خ˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت
يذلا عيرسسلا حبرلا قيقحت
مهنم ديد˘ع˘لا ن˘ي˘عأا ضضم˘غأا

نيب م˘هو ’إا ا˘هو˘ح˘ت˘ف˘ي م˘لو
ى˘ق˘ب˘ي˘˘ل ،نو˘˘ج˘˘سسلا نارد˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
كرحتلا ايمي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا

ةرهاظ˘لا ه˘تا˘ه˘ل د˘ح ع˘سضوو
يداوب ارخؤوم ترسشتنا يتلا
.يليل

نويوسضوفلا ةعابلا
قيرطلا لوحم نولتحي

 ترايت - رقوسسلا
ق˘ير˘ط˘لا و˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم بر˘عأا

ةي’وب ناكسسلا ضضعب اذكو
م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ ن˘˘˘ع ،ترا˘˘˘ي˘˘˘˘ت
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سشلا
اولتحا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يو˘سضو˘ف˘لا
ةيدلب ىلإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ة˘عا˘ب ن˘كر˘ي ثي˘ح ،ر˘قو˘سسلا
تارسشعلا هكاوفلاو رسضخلا

تانحاسشلاو تاب˘كر˘م˘لا ن˘م
قير˘ط˘لا لو˘ح˘م ن˘م بر˘قأا˘ب
ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
ةيئاوسشع ةقيرطب طاوغ’او
هدكأا ام بسسح ةيزازفتسساو
تارا˘ي˘سسلا با˘ح˘سصا ضضع˘ب
ثي˘˘ح ،«مÓ˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي»ـل
ضضر˘ع˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا او˘˘ل˘˘غ˘˘سش
با˘ح˘سصأا د˘ج˘يو ،م˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘سس
ةغلاب تابو˘ع˘سص تارا˘ي˘سسلا

تاقوأ’ا لك يف رورملا يف
ق˘ل˘خ ي˘ف بب˘سست˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
امو .ري˘ب˘ك يرور˘م قا˘ن˘ت˘خا
مهنأا وه ةلب نيطلا نم ديزي

ى˘˘لإا نا˘˘كم˘˘لا اذ˘˘ه او˘˘˘لو˘˘˘ح
نأا ملعلا عم «يقيقح قوسس»
ة˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا قاو˘˘˘˘سسأ’ا
اهحتف مت ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ب
ي˘˘لاو فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م
نا˘˘كسسلا ر˘˘مذ˘˘تو ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا

تارا˘ي˘سسلا با˘ح˘˘سصأا اذ˘˘كو
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا تم˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م
كر˘˘ح˘˘ت مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘˘لا

اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو
ةمراعلا ىسضوفلاو بيسستلا

ءاسضق˘لا ةرور˘سضب او˘ب˘لا˘طو
ر˘ها˘ظ˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘ه نأا ة˘سصا˘خ ة˘يو˘سضو˘ف˘لا
زربأا نيب نم حبسصأا ناكملا
ة˘ي’و ي˘ف ءادو˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا
ة˘عا˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ˘˘يو ،ترا˘˘ي˘˘ت
ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي نو˘˘˘يو˘˘˘سضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘ف خا˘˘سسوأ’او تÓ˘˘سضف˘˘لا
ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ت ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ط˘لا
عفر مغرو ةهيركلا حئاورلا

تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ر˘يرا˘ق˘ت ةد˘˘ع
اوموقي مل مهنأا ’إا ةينعملا
هذه ةباتك دحل لعف در يأاب
هنأا نورخآا فاسضأاو ،رطسسأ’ا

نأا امامت لوب˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م
نويوسضوفلا ةعابلا ضضرعي
ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘سس
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘قر˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
نور˘م˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
 .قيرطلا اذه ىلع ايموي

رقوسسلا ناكسس
قوسسلا حتفب نوبلاطي

يعوبسسألا
ناكسس نم تارسشعلا بلاط
ة˘˘ي’و˘˘ب ر˘˘قو˘˘سسلا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو ن˘˘م ترا˘˘ي˘˘ت
ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘سسأ’ا قو˘˘سسلا
مايأا نم تبسسلا موي لك ماقت
˘˘ما˘˘ق د˘˘قو اذ˘˘ه ،عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

ن˘م ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن˘ب ء’ؤو˘˘ه

ي˘لاو ى˘لإا «مÓ˘سسلا» ر˘ب˘˘ن˘˘م
ن˘ي˘مأا د˘م˘ح˘م ترا˘ي˘ت ة˘ي’و
لوؤو˘سسم˘لا ه˘نو˘ك ،ي˘سشمارد
ةرورسضب ةي’ولا نع لوأ’ا
قو˘˘سسلا ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘عو˘˘ب˘˘سس’ا
رد˘سصم و˘ه م˘ه˘ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

،ةقطنم˘لا˘ب د˘ي˘حو˘لا م˘ه˘قزر
قو˘˘سسلا اذ˘˘˘ه نا ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ربتعي رقوسسلا˘ب ي˘عو˘ب˘سس’ا

ىلع قاو˘سس’ا ر˘ب˘كا ن˘ي˘ب ن˘م
قوسس يناثو نطولا ىوتسسم
د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ثي˘ح ،ترا˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘˘م قو˘˘سس
قرسش يحاونلا لك نم هدسصقي

،بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘جو لا˘˘˘˘م˘˘˘˘سش بر˘˘˘˘غ
قاو˘˘˘˘˘˘˘سس’ا نا ةرا˘˘˘˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘˘˘ل
مت اهلك ةي’ولا˘ب ة˘ي˘عو˘ب˘سس’ا
لوؤوسسم˘لا ن˘م رار˘ق˘ب ا˘ه˘ح˘ت˘ف
قوسس ءانثتسساب ةي’ولاب لو’ا
. طسسو ترايتو رقوسسلا

 ةزانج عييسشت
 يعما÷ا بلاطلا
نيدلا دامع ناور

بيه˘م يز˘ئا˘ن˘ج بكو˘م ي˘ف
نيع ةيدلبب ضسما لوأا عيسش
نامثج ترايت ةي’وب ديدحلا
ناور» ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا بلا˘˘ط˘˘لا

ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا «ن˘˘يد˘˘لا دا˘˘م˘˘ع
رتسسام ىلوأا ةنسس42 رمعلا
هتفاو يذلا ،نارهو ةعماجب
رور˘˘م ثدا˘˘ح ر˘˘ثا ة˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘ع˘ب ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ىلع ةرايسس هسسهدل هسضرعت
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم
اذهو ،ريج˘لا ر˘ئ˘ب˘ب11 م˘˘قر
تاباسصإا ةدعب هتباسصإا دعب

تثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت ردا˘˘˘˘˘سصم بسسح
تاذ تفا˘˘سضأاو ،ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
ناك مو˘حر˘م˘لا نا ردا˘سصم˘لا
نيأا ةعماجلل هلوخد ددسصب
لوهج˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘ت˘ت˘غا˘ب

اذه ،هسضارغأا ةقرسس تلواح
بورهلا ةيحسضلا لواح دقو
هنأا ’إا ،ق˘ير˘ط˘لا ى˘لإا م˘ه˘ن˘م
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ضسهد˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘˘ت
ظ˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘عر˘˘سسم ةرا˘˘ي˘˘سس

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘سسا˘˘˘ف˘˘˘نأا
تاهجلا تحتف اميف ،ناكملا
اقيقحت ةسصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

.ثداحلا تاسسبÓم لوح

 ةنيمي نب رهاطلا

كرحتلاب ةينعملا تاهجلا نوبلاطي تايعمجو ناكسس

ترايتب يليل يداو ءايحأا وزغت ةيلقعلا تارثؤوملاو تاصسولهملا

مارغوليك3 زجح عم
ةداملا نم

فقوي ةملاق نمأا
يف ةصصتخم ةباصصع
قبئزلاب ةرجاتملا

فلتخم ةحفاكم راطإا يف
صصاخسشألاب ةسساملا مئارجلا

تامولعم رثإا ىلعو ،تاكلتمملاو
هيف هبتسشم صصخسش مايق اهدافم
نم ةربتعم ةيمك جيورتو لقنب
يسضفلا صضيبألا قبئزلا ةدام
ءاسضيب نب نيع ةيدلبب
راهن نكمت ،ةملاقب فوقسشوبب
ثحبلا ةقرف) دارفأا صسمأا

ةحسصملل ةعباتلا (لخدتلاو
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا

فيقوت نم ،ةملاق ةيلو نمأاب
ةنسس33 رمعلا نم غلبي صصخسش
وه و نارهو ةيلو نم ردحني
نم ةربتعم ةيمك جيورت ددسصب
ب تردق صضيبألا قبئزلا ةدام
. مارغ591و غلك30
ىلع مÓعإلاب ةفلكملا بسسحو
نمألا ةيريدم ىوتسسم
تءاج ةيلعلا ناف ،ةيلولاب

تغلب تامولعم رثا ىلع
صصخسش دوجو هدافم مهحلاسصم
قبئزلا ةدام لقنب موقي
اهرثإا لع و ، يسضفلا صضيبألا

حلاسصملا تاذ روفلا ىلع ترسشاب
ةيسضقلا يف قيقحت حتفب
هبتسشملا ناكم و ةيوه ديدحتو
ىلع هفيقوت مت يذلاو هب
قرسش رايسسلا قيرطلا ىوتسسم

ةيدلبب عسساتلا هرطسش يف برغ
ةيلو ميلقإا ءاسضيب نب نيع
، ةبكرم نتم ىلع ناك ،ةملاق
ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب
ةبكرملا نأاسشبو هنأاسشب ةمزÓلا

نيتروراق طبسض مت
قبئزلا ةدام امهي نيتيكيتسسÓب
30 هردق نزوب يسضفلا صضيبألا

ةلسصاوم عمو ،مارغ591و غلك
كانه دجوي هنا نيبت قيقحتلا
دح ىلإا لازي ل هل كيرسش
ثحبلاو رارف ةلاح يف ةعاسسلا

مت هيف هبتسشملا ،هنع يراج
تاهجلا مامأا صسمأا ءاسسم هميدقت
اهرودب ترمأا يتلاو ةيئاسضقلا

.صسبحلا هعاديإاب
 ناوسضر.ب
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اهتيعسضو ىلع فوقولل

 نياعت ةيئ’و ةنجل
ناصسملتب ةيعماجلا تاماقإ’ا

ةم˘ي˘لأ’ا ة˘ع˘جا˘ف˘لا د˘ع˘ب
ةر˘˘سسأ’ا˘˘ب تم˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لا
رثإا ،ار˘خؤو˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ة˘ي’و ن˘م ة˘ب˘لا˘ط ةا˘فو
فوقولا ةي˘غ˘بو ترا˘ي˘ت

ل˘ف˘كت˘لا فور˘ظ ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ب˘لا˘ط˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا˘˘ب
ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ن˘ي˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
د˘˘سصقو ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طإ’ا
ر˘˘ح˘˘ب تل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ،بر˘˘˘ق
ةنجل يراجلا عوبسسأ’ا

ةد˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئ’و
نم ةنوكتملا تاعاطق
‐ ةيلحملا تاطلسسلا )
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ‐ ة˘˘ح˘˘˘سصلا
تازيهجت˘لا ‐ ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘كر˘سش ‐ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءا˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ‐زا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لاو
ةد˘˘ع ى˘˘لإا ،(ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا
ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘˘ل
ي˘هو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت بط˘˘ق
91 » ةيعماجلا ةماقإ’ا

(ريرسس008 ) «يا˘˘˘˘˘˘م
» ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘˘قإ’او
» ي˘ل˘عو˘ب ن˘ب ة˘ب˘ي˘˘سسح
( ر˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سس0001)
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب نا˘˘ف˘˘ي˘˘˘كلا˘˘˘ب
يلاوتلا ى˘ل˘ع نا˘سسم˘ل˘ت
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’او
) «د˘م˘ح˘م نو˘م˘ي˘م˘˘ل˘˘ب»
ريسشبلا»و (ريرسس005
0002 )«ي˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإ’ا
ة˘ن˘ي˘˘سسحو˘˘ب»و (ر˘˘ير˘˘سس
(ريرسس007) «ةل˘ي˘م˘ك
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب قا˘˘˘ن˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘ب
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ةرو˘˘˘سصن˘˘˘م
ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘لا
لكل ةمدقملا تامدخلا
ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب
ةبلطلا ةدئافل ةيعماجلا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’

،ءاو˘˘˘يإ’او ما˘˘˘ع˘˘˘طإ’ا˘˘˘ب
،ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
هايملا ريفوتو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

مارت˘حا ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ع˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
لوكوتوربلاب ة˘سصا˘خ˘لا
هب لو˘م˘ع˘م˘لا ي˘ح˘سصلا

ة˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح
م˘ت ا˘م˘ك ،ن˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
كلذ˘˘˘˘ك عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا

ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’
لو˘ح رو˘ح˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘˘هرا˘˘˘طإا

.اهتيبلت ىلع لمعلاو
هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘سس ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا

ةنياعم لجأا نم اهماهم
ةيعماجلا تاماقإ’ا لك
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا د˘˘سصق
ةي˘سسا˘سسأ’ا تا˘ي˘جا˘ح˘لا
لك ةنيا˘ع˘م و ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ماعطإ’او ءاويإ’ا قفارم
تا˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل
ةلواز˘م ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت
خا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد
.بسسانم
هذه نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
يتلا ةيناديملا تاجرخلا
،ةيئ’ولا ةنجللا اهب موقت
فو˘قو˘لا ا˘ه˘ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا

ل˘ف˘˘كت˘˘لا فور˘˘ظ ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ب˘لا˘ط˘لاو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ءا˘ي˘حأ’ا˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
ع˘فر˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
ةلسصفمو ةق˘ي˘قد ر˘يرا˘ق˘ت
ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
لحم يه يتلاو ةي’ولا

هلب˘ق ن˘م ة˘م˘ئاد ة˘ع˘با˘ت˘م
ل˘ك زوا˘ج˘ت د˘سصق اذ˘˘هو
ل˘˘ك ل˘˘حو تا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ل˘˘˘كا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
.لاجملا

صشاتيلتوب ع

ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تÓسصاوملل اهسصسصخ
 لاصصت’او ديربلا ريزو
ةماعنلاب لمع ةرايز يف

د˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ما˘˘˘˘ق
لمع ةرايزب لاسصت’او
ا˘ه˘سصسصخ ،ة˘ما˘ع˘ن˘˘لا˘˘ب
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
ةيكلسسلا تÓسصاوملاو
.ةيكلسسÓلاو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةرا˘˘يز لÓ˘˘خو
ن˘˘يا˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘سصي˘˘˘ف˘˘˘سص
دعب ديرب بتكم ريزولا
ة˘فا˘سضإا ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا
لظلا ةقطنم ةرايز ىلإا
بتكم ةنياعمو قاقلوا
نيعلا ةنيدمب امأا .ديرب
ءا˘˘ط˘˘عإا م˘˘ت ءار˘˘˘ف˘˘˘سصلا
قÓ˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ن’ا ةرا˘˘˘˘˘˘سشإا

ليسصوت ةيلمع لاغسشأ’
httf ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب لزا˘ن˘م˘لا
.ربوتكأا71 يحب
ماق ةماعنلا ةنيدمب امأا
ة˘لا˘كو ةرا˘يز˘ب ر˘يزو˘˘لا
ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشد˘˘˘˘تو ود˘˘˘˘يروا
فايلأ’ا ةلسصو عورسشم
ىوتسسم ىلع ةيرسصبلا

م˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سضت ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
لوح ضضرعو يزيترهلا

ز˘ه˘جأا بي˘كر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘سسار˘˘˘ت˘˘˘لا
عفر لجأا ن˘م ة˘ث˘يد˘ح˘لا
قاط˘ن و ق˘فد˘ت˘لا ة˘ع˘سس
لو˘ح ضضر˘ع ،رو˘˘ب˘˘سسلا
ت’ا˘˘˘كو˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت
ت’ا˘سصت’ ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
،1202 ةن˘سسل ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘سشم ةرا˘يز
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
ضسي˘ل˘ي˘˘بو˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ا˘˘ما يز˘˘ي˘˘جو
بتكم ةرايز ةيرسشملا
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نار˘˘م˘˘ع د˘˘ير˘˘˘ب
.ةئيهتلا

يطامطم صس

ةيسصولا ةرازولا نم ةينقت ةنجل لاسسرإا مت

نينطاوملا طخصس ريثي ةنتابب يدبع يداو ثولت
ةي’ولا يلاو اهسسأار ىلعو ةيئ’ولا تاطلسسلا لك ةنتابب ،ةعنم ةرئادل ايرادا ةعباتلا ريسش ةيدلب وحÓفو ناكسس دسشاني

طسسوت ءارج ةدع تاونسس ذنم هيف نوطبختي يذلا لكسشملا نم مهلاسشتنا لجاعلا لخدتلا ةرورسضب يرلا ريدم اذكو
.يحسصلا فرسصلا تابسصم عم يحÓفلا يقسسلا هايم هيف طلتخت ثولم ريبك يداول مهتيدلب

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نا˘˘كسس ،د˘˘ع˘˘ي  م˘˘˘ل
ةيذا˘ح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
نولمحتي اررسضت رثكأ’ا ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل
ه˘ي˘ف تلا˘ع˘ت يذ˘لا لا˘˘كسشإ’ا اذ˘˘ه
تاطلسسلا لكل ةرركتملا مهتاءادن
مهتارايز لÓخ ةيلحملاو ةيرازولا
نمو حرطي لاز’ لكسشملا نكل
نا ثيح مهدحو ناكسسلا مه يناعي
مسسا هيلع قلطي يذلا يداولا اذه
نايدولا ربكا نم » يدبع يداو »
ها˘ي˘م˘ل ا˘نÓ˘ي˘سس د˘ه˘سشي ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ىلع هل ةبيرقلا عيبانيلاو راطمأ’ا

ه˘تا˘ه ل˘ل˘خ˘ت˘ت ن˘كل ة˘ن˘سسلا راد˘˘م
،يحسصلا فرسصلا تابسصم هايملا

نا˘˘˘كسسلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘غأا نأا ثي˘˘˘˘ح
يقسسل هيلع نودمتعي نيحÓفلاو
نم ديدع˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو م˘ه˘ن˘ي˘تا˘سسب
ثو˘ل˘ت˘لا ل˘كسشم ن˘كل لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
يف مهكرتو مهطاسشن نع مهفقوأا

لخدت نيرظتنم ةعاسسلا دحل ةريح
ترركت يتلا ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةقيقحلا ىلع فوقولل هل مهتارايز
ءا˘ه˘نإاو د˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘لا ن˘˘كل ةر˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ب˘˘˘ح ي˘˘˘ق˘˘˘ب ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا

ضضع˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ،ادا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو.قرو
ريسش ةيدلب رقم لخاد نم رداسصملا
ةرازولا نأا تدكأا يتلا ةنتاب ةي’وب
ةرركتملا تاءادنلا دعب ةيسصولا
اذه لÓخ تماق ةيدلبلا ناكسسل
موقت ةينقت ةنجل لاسسرإاب عوبسسأ’ا
رجنت يتلا رارسضأ’ا لك ةنياعمب

ر˘ير˘ق˘ت داد˘˘عاو يداو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع
،ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ر˘يزو˘ل ل˘سصف˘م
لا˘غ˘سشن’ا اذ˘ه˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا د˘˘سصق
ه˘ل ضصسصخ˘م عور˘سشم ة˘ج˘مر˘˘بو
تلاط يتلا ناكسسلا ةاناعم ءاهنإاو
. ةديدع تاونسسل

ةكيربب نكسسم028 ناكسس
ةرانإ’اب نوبلاطي

نكسسم028 ي˘ح و˘ن˘طا˘˘ق دد˘˘ج
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل م˘ه˘ئاد˘ن ،ة˘كير˘˘ب˘˘ب

مهت’اغسشناب لفكتلل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةسصاخ ،تاونسس  ذنم ةحورطملا

،ةيمومعلا ةرانإ’ا ضصقنب قلعت ام
ن˘م داز ه˘نإا نو˘لو˘ق˘ي يذ˘لا ر˘˘مأ’ا

.ةيمويلا مهتاناعم
لخدت اولجعت˘سسا نو˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
اذه كرادتل ةيلحملا تاطلسسلا
ى˘˘˘ح˘˘˘سضأا يذ˘˘˘لا ،لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشن’ا

،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي قرؤو˘˘ي ا˘˘سسجا˘˘˘ه
تاطلسسلل ةيلوؤوسسملا نيلمحم
،مهبسسح تلطامت يتلا ةيلحملا
هذ˘ه˘ب ي˘با˘ج˘يإ’ا ل˘ف˘كت˘˘لا ي˘˘ف
نوسشيعي مهلعج ام ،بلاطملا
،ليللا لÓخ ضسماد مÓظ يف
ر˘ط˘خ ن˘م م˘ه˘فوا˘خ˘م ن˘يد˘˘ب˘˘م
ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ل ضضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

نع اوثدحت امك ،تاءادتع’او
بÓ˘˘˘كلا را˘˘˘سشت˘˘˘نا ة˘˘˘ل˘˘˘˘كسشم
هنأاب نوكتسشملا دافأاو .ةلاسضلا
ى˘لإا او˘ه˘˘جو˘˘ت نأا م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس
هذه نأاسشب ةيسصولا تاطلسسلا
نيدد˘سشم ،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ل˘كسشم˘لا

لجاعلا لخدتلا ةرورسض ىلع
نأا م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب د˘˘كأاو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘ل
رقتفي يح يف ةرمتسسم ةاناعملا

ام ،ةايحلا تايرورسض طسسبأ’
تافاسسملا عطقل هتنكاسس عفدي

.مهحلاسصم ءاسضق لجأا نم
ةيعسضولا ىلإا نوينعملا قرطتو
فر˘سصلا تاو˘ن˘ق ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘˘لا
با˘˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز ،ي˘˘ح˘˘سصلا
تارسشع مغر ةيرسضحلا ةئيهتلا
تا˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘عو˘فر˘م˘لا ىوا˘كسشلا
دق اوناك مهنأا نيدكؤوم ،ةيسصولا
ة˘ق˘با˘سس تار˘م ي˘ف ادو˘عو او˘ق˘ل˘ت
’إا ،ةحورطملا لكاسشملاب لفكتلل
ا˘ه˘نا˘كم حوار˘ت تل˘˘ظ رو˘˘مأ’ا نأا
ى˘ل˘ع د˘ي˘سسج˘ت˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت نأا نود
ةدسشانمل مهعفد ام ،عقاولا ضضرأا
مهبلاطم ذخأ’ ةلوؤوسسملا تاهجلا
تر˘كذ ا˘م˘ي˘ف ،را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ي˘ع˘سس ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم
ةيبلت˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

مهلكاسشم لحو ناكسسلا بلاطم
تاهجلا عم قيسسنتلاب،ةفل˘ت˘خ˘م˘لا
.ةيسصولا

ةقرسس ةباسصعب ةحاطإ’او ..
ةنتابب نينطاوملا تاكلتمم

نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا دارفأا نكمت
ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و
نيب مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا6
ايئاسضق نيقوبسسم ةنسس84و62
ةدع ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع

تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا تا˘˘قر˘˘˘سس ا˘˘˘يا˘˘˘سضق
.نينطاوملا تابكرم
نيسسبلتم مهفيقوت مت نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ضصاخ يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ة˘قر˘سس ي˘ف
ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب تار˘هو˘ج˘م˘لا ع˘ي˘ب˘˘ب
ةحلسسأا مهتزوحبو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م
30 نينيكسس يف ة˘ل˘ث˘م˘م ءا˘سضي˘ب
ةلآا ،عومدلل ةليسسم ةخاخب ،موجن

جا˘جز ر˘سسك ي˘ف مد˘خ˘ت˘سست ةدا˘ح
ةيكيتسسÓب تازاف˘ق ،تا˘ب˘كر˘م˘لا

تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘قر˘˘ت تا˘˘حو˘˘لو
زجح مت امك ،هيومتلل مدختسست
ا˘ت˘نا˘ك ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ي˘سس ن˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م
.مهلبق نم نامدختسست
رسصانع تفقوأا ىرخأا ةهج نمو
غلبي اسصخسش ،ةنايرسس ةرئاد نمأا

هتزايحل  ةنسس13 رمعلا نم
41  ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خذ
ىقلأا ام˘ك،61 رايع ة˘سشو˘طر˘خ
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا دارفأا
ضضبق˘لا ،ة˘ل˘م˘ح20 ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

نتم ىلع اناك نيسصخسش ىلع
نم بر˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ب˘كر˘م
ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم د˘ي˘ه˘سشلا را˘ط˘م
095 ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب

نع ةرابع تاردخملا نم مارغ
.حئافسص7

ذنم يلجيجلا عراسشلا ضشيعي
ت’ؤوا˘سست ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م
عور˘سشم ر˘ي˘سصم ن˘ع ،ةر˘ي˘ب˘ك
د˘جاو˘ت˘م˘لا تو˘˘يز˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصم
عبرت˘يو ن˘ج ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م ل˘خاد
،راتكه11 ة˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ا˘عور˘سشم نا˘ك نأا د˘ع˘˘ب كلذو
فانينوك ةوخإÓ˘ل ا˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسا
،داسسف اياسضق يف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا رد˘ق˘ت ثي˘ح
نويلم052 يلاوح عورسشملل
ةريبك ةيلام ةميق يهو ،وروأا

ا˘ه˘ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسإ’ا بجو ،اد˘ج
ن˘م عور˘سشم˘لا ءا˘ي˘حإا ةدا˘˘عإاو
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ج
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلاو ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ثي˘ح ،ة˘ي˘ئ’و˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ت’آ’ا تائم عنسصملا يوحي
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست˘˘سس
بج˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ،جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإ’ا

اهيلع ةظفاحملاو اهلÓغتسسا
ةحولملاو ةيلاعلا ةبوطرلا نم
ه˘˘عو˘˘˘قو م˘˘˘كح˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ضضورفملا نم ثيح ،ءانيملاب
جاتنإاب لوقي عنسصملا اذه نأا

ي˘˘ت˘˘لاو ةد˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا تيز ةدا˘˘˘م
،اجوسصلا روذب نم جرختسست
ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ى˘˘لإا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب˘˘˘لاو تÓ˘˘˘سضف˘˘˘لا
يلاتلابو ،تاناوي˘ح˘ل˘ل فÓ˘عأا
امك ،نيسسأار˘ب را˘م˘ث˘ت˘سسا و˘ه˘ف
اسضيأا نيحÓفلا عجسشيسس هنأا

انه اجوسصلا روذب ةعارز ىلع
ةدامك اهلÓغتسس’ ةي’ولا يف
ل˘˘خاد تيز˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصل ة˘˘ي˘˘لوأا
نأا هنأاسش نم يذلاو ،عنسصملا
نم ةئملاب05 نم رثكأا يطغي
ةدام نم ةينطولا تاجايتح’ا

رفويسس هنأا امك ،ةدئاملا تيز
لغسشلا بسصان˘م ن˘م تا˘ئ˘م˘لا
نأاو ةسصاخ ،ل˘غ˘سشلا ي˘ب˘لا˘ط˘ل

عيمجب ةي’ولا رخنت ةلاطبلا
يلاتلا˘بو ا˘ه˘ع˘م˘ت˘ج˘م ح˘ئار˘سش
ضضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ي˘˘˘ه˘˘˘ف
،يلحملاو ينطولا داسصتق’اب

يلجيجلا عراسشلا لمأاي ثيح
نع رابغلا طفن تاطلسسلا نم
نأا م˘˘˘كح˘˘˘ب عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
تما˘˘ق ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا ن˘˘م ه˘˘تردا˘˘سصم˘˘ب
ا˘ه˘تور˘ث تن˘ب ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘با˘˘سسلا
يلاتلابو ،نييرئازج˘لا لاو˘مأا˘ب
لاو˘˘˘˘مأ’ا ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل ناوأ’ا نآا
ق˘ير˘ط ن˘ع بع˘سشلا بو˘ي˘ج˘˘ل
كيرحتو عورسشملا اذه ءايحإا

وهو ةي’ولاب داسصتق’ا ةلجع
بع˘˘سشل˘˘ل بل˘˘ط˘˘م م˘˘هأاو ل˘˘مأا
جورخلل لقأ’ا ىلع يلجيجلا

ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘مزأا ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قإا ة˘˘˘ب˘˘˘ثو
.ةي’ولاب
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جيريرعوب جرب
ريصشبلا ةعماج ةبلط

نوجتحي يميهاربإ’ا
ريسشبلا ةعماج ةبلط مظن
جيريرعوب جربب يميهارب’ا

نم ةلمج عفرل ةيجاجتحا ةفقو
لقنلا ريفوت رارغ ىلع بلاطملا
يف ةبلطلا صضعب لاق نيأا ،يعماجلا

تامدخلا ةيريدم نأا مهتاحيرسصت
عم تدقاعت _ مهبسسح _ ةيعماجلا
ةئرتهم تÓفاح ترفو لقن ةكرسش
نأا امك ةبلطلا لقنل ةحلاسص ريغو
صضعب نم تÓفاحلا قÓطنا تيقوت
اقÓطإا ةبلطلا مئÓي ’ قطانملا

لوقعملا ريغ نم » ةبلطلا فيسضي
ةعاسسلا ىلع ةلفاحلا قلطنت نأا
ةيدلب نم Óثم فسصنلاو ةعباسسلا

نوسسردي اهتبلط نيح يف ةديعب
اوبلاط امك ، » ةنماثلا ةعاسسلا ىلع
ةرخأاتملا ةيعماجلا ةحنملا بسصب
هذهل نيجاتحملا ةبلطلا صضعبل
نيب نمو ،اهتلق مغر ةحنملا
يه ةبلطلا تقّرأا يتلا بلاطملا

ريغ نم ثيح تاناحتم’ا ليجأات
ةدم دعب تاناحتما ةجمرب لوقعملا

امك ،صسوردلا قÓطنا نم ةريسصق
ةقيرط يف رظنلا ةداعإاب اوبلاط

نم مهنيكمتل صسوردلا عيزوت
.بسسانملا تقولا يف اهتعباتم

فيرسش نب قوراف

 فانينوك هكلام صسبح ببسسب ةدم ذنم دمجم عورسشملا

لجيج ةي’وب تويزلا عنصصم Òصصم نع ت’ؤواصست
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10/1202 :مقر حوتفم ينطو صضورع بلط
(كوفاريه) سسلداب ةبجو4/002ق زارط ةطسسوتمل زيهجتلا ءانتقا

...................................:....... مقر ةسصحلا
صضورعلا مييقتو ةفرظ’ا حتف ةنجل فرط نم ’ا حتفي ’



ةعقوتملا ةدملا فصشك
يصشتونوب بايغل

،ضسمأا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
ودرا˘نو˘ي˘ل با˘ي˘غ˘ل ة˘ع˘قو˘ت˘م˘لا ةد˘م˘˘لا
ن˘ع ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘فاد˘م ،ي˘سشتو˘نو˘ب
.ةباسصإ’ا ببسسب بعÓملا

ةارابم ن˘ع ي˘سشتو˘نو˘ب دا˘ع˘ت˘با د˘كأا˘تو
،مويلا ،وتروب ه˘ف˘ي˘سضمو ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
لاط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘ف
ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ه˘ت˘ق˘فار˘˘م م˘˘غر ،ا˘˘بوروأا
هب حر˘سص ا˘م˘ل ا˘ق˘فو كلذو ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا

.ولريب ايردنأا ،هبردم
ضستروبسس ياكسس» ةكبسش بسسحبو
بيغي دق ي˘سشتو˘نو˘ب نإا˘ف ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ببسسب ،لقأ’ا ىلع نيعوبسسأا ةدمل
،اًرخؤوم ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا

مايأ’ا لÓخ تارابتخ’ عسضخيسسو
رثكأا ةروسص ءاطعإ’ ،ةلبقملا ةليلقلا
.هتلاح نع ةقد
ة˘ل˘كسشم ن˘م يروزآ’ا م˘ج˘ن ي˘نا˘ع˘يو
،مسسوملا رادم ىلع ترركت ،ةيلسضع
ةدمل بعÓملا نع بيغي نأا ىسشخيو
.نيعوبسسأ’ا زواجتت

برتقي حÓصص
يكصسفودنافيل مقر نم

،حÓسص دمحم يرسصملا مجنلا حتتفا
يف لوبرفيل هيدان حلاسصل ليجسستلا

يف ،ضسمأا لوأا ءاسسم ،غيزبي’ ىمرم
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث باهذ
،35 ةقيقدلا يف هفده ،حÓسص لجسسو
فلخلل ةئطاخ ةريرمت لغتسسا امدنع
،رزتيباسس ليسسرام ،غيزبي’ دئاق نم
،يسشت’و˘غ ر˘ت˘ي˘ب ضسرا˘ح˘لا˘ب در˘ف˘ن˘ي˘ل
.كابسشلا يف ةركلا عسضيو
د˘م˘ح˘م˘ل ع˘بار˘لا فد˘˘ه˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘هو
لاطبأا يرود تاسسفانم يف حÓسص
.مسسوملا اذه ابوروأا

تايئاسصحإا ةكبسش هتركذ امل اًقفوو
ىلإا هديسصر حÓسص عفر دقف ،اتبوأا»
اذه تاق˘با˘سسم˘لا ة˘فا˘كب ا˘ًفد˘ه42
.مسسوملا

ةيحانلا يف ،حÓسص ىلع قوفتي ’و
قر˘ف ي˘ب˘ع’ ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
،ىربكلا ةيبوروأ’ا ضسمخلا تايرودلا
مجاهم يكسسفودنافيل تربور ىوسس
.(اًفده03) خنويم نرياب

 ةحارجل عصضخت نينيك
ايلارتصسأا يف

يتلا ،نينيك ايفوسص ةيكيرمأ’ا تلاق
ةلوطب بقل نع اهعافد ةلحر تراهنا
اهتراسسخب ،ضسنتلل ةحوتفملا ايلارتسسأا
تع˘˘سضخ ا˘˘ه˘˘نإا ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا رود˘˘لا ي˘˘˘ف
،ةيدودلا ةدئازلا لاسصئتسس’ ةحارجل
.عوبسسأ’ا اذه نم قباسس تقو يف
˘ما˘مأا (2‐6و3‐6) ني˘ن˘ي˘ك تر˘سسخو
ضسيمخلا ،ي˘ب˘ي˘نا˘ك ا˘يا˘ك ،ة˘ي˘نو˘ت˘سسإ’ا
.يسضاملا

مويلا ،(اما˘ع22) نين˘ي˘ك تح˘سضوأاو
،نطبلا يف م’آاب ترعسش اهنأا ،ءاعبرأ’ا

ن˘ي˘ن˘˘ث’ا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط ترازو
نم اهجورخ نم موي دعب ،يسضاملا

،نروبلم ي˘ف ،ىو˘ت˘سسم ل˘قأا ة˘ق˘با˘سسم
ايفيلوأا ةفنسصملا ريغ ةيلارتسسأ’ا مامأا

.يكسستيدنوج
«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ر˘˘ب˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك تب˘˘ت˘˘˘كو
بي˘˘˘ب˘˘˘ط ن˘˘˘م ضصح˘˘˘ف˘˘˘˘ل تع˘˘˘˘سضخ»:
ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘م بل˘˘طو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
،لسضفأا مي˘ي˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل
يف باهتلا دوجو ضصيخسشتلا ناكو
.«ةيدودلا ةدئازلا

ةحارجل عو˘سضخ˘لا ن˘ي˘ع˘ت» :تفا˘سضأاو
موي ،ة˘يدود˘لا ةد˘ئاز˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل
.«ىفسشتسسملا يف يسضاملا نينث’ا

اصسنرف يف صضيوعتلا :غنوي يد
ةياغلل اًبعصص نوكيصس

يد˘ن˘لو˘ه˘لا ى˘ل˘ع ضسأا˘ي˘لا ر˘ط˘ي˘˘سس
طسسو بع’ ،غنوي يد يكنيرف
بقع هتاحيرسصت لÓخ ،ةنولسشرب
.نامريج ناسس ضسيراب ةارابم
ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘سسخو
نا˘سس ه˘ف˘ي˘˘سض ما˘˘مأا (و˘˘ن بما˘˘ك)

لوأا ءاسسم ،1‐4 ةجيتنب ،نامريج
ي˘ئا˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث با˘˘هذ ي˘˘ف ،ضسمأا
نم برتقيل ،ابوروأا لاطبأا يرود
.ةلوطبلا عيدوت
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف غ˘نو˘ي يد لا˘˘قو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
اننأا دقتعأا» :ةينابسسإ’ا «وفيتروبيد
دعب نكل ،ةيادبلا يف نيديج انك
،يناثلا طوسشلا يف ةسصاخو ،كلذ
.«انيلع اوقوفت
يف ةجيتنلا ةلداعم ةيناكمإا نعو
:لاق ،لهأاتلا ةقاطب فطخو ،اسسنرف
اًبعسص نوكيسس رمأ’ا ،فرعأا ’»
.«برجنل نكلو ،ةياغلل
نو˘كي˘سس لا˘ط˘بأ’ا يرود» :م˘ت˘خو
هذ˘ه د˘ع˘ب ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًب˘˘ع˘˘سص
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،و˘ن بما˘ك ي˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا
،(ةيليبسشإا مامأا) ضسأاكلا يف ةدوعلا
،يرودلا يف ثدحيسس ام ىرن مث
.«اًمئاد لح كانه ،اًلح ىرن نحن
ىلع ظافحلا يف ةنولسشرب لسشفو
ل˘ي˘نو˘ي˘ل ه˘ل˘ج˘سس فد˘ه˘ب ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت
لبقتسسيل ،ءازج ةلكر نم يسسيم
مادقأاب اهنم3 ،ةيسسيراب فادهأا4
.يبابم نايليك
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«ينولاتكلا» يدانلاب «يج.صسأا.يبلا» هقحلأا يذلا ريبكلا زوفلا دعب

«غيلزنويبماصشتلا» عدوي مل ةنولصشرب :هيبع’ رذحي ونيتيكوب

،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘˘سسيروا˘˘م بلا˘˘ط
،نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب برد˘˘م
زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،لاد˘ت˘ع’ا˘ب ه˘ي˘ب˘˘ع’
مويلا ءاسسم ،1‐4 ةنولسشرب ىلع
يئاهن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘ف ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرود
ة˘كب˘سش ر˘ب˘ع و˘ن˘ي˘ت˘ي˘˘كو˘˘ب حر˘˘سصو
دجو˘ي ’» :ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «ي˘سس.مأا.رأا»
ةجيتنلاب ديعسس انأا ،لمتكم ءيسش
ر˘˘مأ’ا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا بج˘˘ي ن˘˘كل
.«ديدسش لادتعاب
دسض ةمهم ةارابم انرظتنت» :عباتو
موي يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف و˘كا˘نو˘م
ءادأا انمدق اننأا ملعن ،لبقملا دحأ’ا

لازت ’ نكل ،ةنولسشرب مامأا اديج
نع ةارابم لك يف ثحبن» : كانه
˘مو˘ج˘ه˘لاو عا˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب نزاو˘˘ت˘˘لا

نع ضضار ،اًمئاد نسسحتلل ىعسسنو
ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
،اموي04 ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ا˘ًي˘ع˘سس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘عد ل˘سصاو˘ن˘سس

قيقح˘تو ة˘سصا˘خ ة˘يو˘ه با˘سست˘ك’
.«ةلومأاملا جئاتنلا

ةدا˘سشإÓ˘ل و˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
نايليكو يتاريف وكرام يئانثلاب
أار˘ق˘ي ي˘تار˘ي˘ف» :ا˘˘ًل˘˘ئا˘˘ق ،ي˘˘با˘˘ب˘˘م
،عئار لكسشب ةارابم˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘سس
ماهملا ءادأاو ذاوح˘ت˘سس’ا د˘ي˘ج˘يو
ادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

.«عئار بع’ هنإا ،افعاسضم
يبابم نايليك ،ديكأاتلاب» :لسصاوو
دحأا هنإا ،باسش هنأا مغر ريبك بع’
دقل ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا
بج˘ي رر˘كأا ن˘˘كلو ،ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا مد˘˘ق
،ديدسش لادتعاب رمأ’ا عم لماعتلا

.«ةقيقد09 ىوسس قبتي مل
’» :هلوقب هيبع’ ونيتيكوب رذحو
ن˘ي˘˘ب˘˘ع’ ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ىد˘˘ل لاز˘˘ي
،همارتحا بجي ينف زاهجو ،نيعئار
بايإ’ا ةارابم يدؤون نأا دب ’ اذل
.«ةءافكلا ضسفنب

،لانسسرآا ضسراح ونيل دنريب ثدحت
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ه˘˘ت˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘ع
ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا تاءا˘˘˘سسإ’ا

نإا Ó˘ئا˘ق ،تنر˘ت˘نإ’ا ر˘ب˘˘ع نو˘˘ب˘˘ع’
ل˘ث˘م را˘ح˘ت˘ن’ا ه˘ن˘م بل˘ط ا˘ع˘با˘ت˘م
ق˘با˘سسلا ا˘ي˘نا˘م˘لأا ضسرا˘ح ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م
نع دعتبي هلعج ام ،هكنإا تربور
.يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو
ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ضسرا˘˘ح ه˘˘كنإا ر˘˘ح˘˘ت˘˘ناو
،9002 يف قباسسلا رفوناهو اكيفنبو
ءارج عيرسس راطق مامأا زفق نأا دعب
ن˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘سسل ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
.بائتك’ا

(اماع82) و˘ن˘˘ي˘˘ل ضسرا˘˘ح˘˘لا لا˘˘قو

تيدأا» :ضسترو˘ب˘سس يا˘كسس ة˘˘كب˘˘سشل
يل لسسرأا اهدعبو ادج ةئيسس ةارابم
ل˘سصاو˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘با˘˘ت˘˘م
لثم اهلعفا لوقت ةلاسسر يعامتج’ا
.«هكنإا

ةلاسسرلا هذه ينتلسصو ذنم» :عباتو
ىقمحلا نم ريثكلا دوجو نم تنقيت

ببسسلا اذهل .لسصاوتلا لئاسسو ىلع
ول ىتح لسصاوتلا لئاسسو علاطأا ’
اذ˘ه˘ل جا˘ت˘حأا ’ .ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘˘م تيدأا
.«ينديفت ’و يتقو ردهت .رمأ’ا

تاباسسحلا نم ريثكلا كانه» :فدرأاو
ءارو نوفخ˘ت˘ي ضصا˘خ˘سشأ’ ة˘ف˘يز˘م˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘ل˘ل ر˘تو˘ي˘ب˘م˘كلا ةز˘ه˘˘جأا

يوطنت لئاسسر اهمظعم .كتيسسفن
ةءاسسإ’ا ىلإا فدهت وأا ةيرسصنع ىلع
رثؤوت .اهعلاطأا ’و اهبحأا ’ .كترسسأ’
.«اهتكرت اذهلو يتايح ىلع
تا˘˘كر˘˘سشل تاد˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تدازو
يف يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
تاءارجإاب مايقل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘سسأ’ا
ريثكلا ضضرعت نأا دعب ،ةمارسص رثكأا

ة˘ير˘سصن˘ع تاءا˘سسإ’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
ضسوكرام مهنيب نم تنرتنإ’ا ربع
دتيانوي رتسسسشنام بع’ دروفسشار
ينوتنأاو يبيز˘ناو˘ت ل˘سسكأا هÓ˘ي˘مزو
ضسير ي˘سسل˘ي˘سشت بع’و لا˘ي˘سسرا˘˘م
.مهريغو ضسميج

بولك عم فطاعتي ’ويدراوغ
برد˘˘˘م ،’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب ىد˘˘˘˘بأا

هريظن عم هفطاعت ،يتيسس رتسسسشنام
نأا دعب ،بولك نغروي ،لوبرفيل يف
هقيرف لامآا نأاب يناملأ’ا بردملا رقأا
يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘ب ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ي˘˘˘˘ف
ي˘ف تح˘ب˘سصأا ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

جئاتنلا نم ةلسسلسس دعب حيرلا بهم
مامأا3‐1 لوبرفيل رسسخو .ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا

31 دعب ىلع حبسصيل ،رتسسيل هفيسضم
،ردسصتملا يتيسس رتسسسشنام نم ةطقن

نم رثكأا ةارا˘ب˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع˘ل ا˘م˘ك
لامتحا نع تانهكت رجف امم ،يتيسس
.يدانلا نع بولك ليحر
ن˘ي˘سسح˘ت ى˘ل˘ع ه˘مز˘ع ،بو˘ل˘ك د˘كأاو
جاتحي ’ هنأا اًفيسضم ،قيرفلا ظوظح
.بيردتلا نم ةحار ىلإا

لب˘ق ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ’و˘يدراو˘غ لا˘قو
ءا˘˘ع˘˘برأ’ا اًد˘˘غ نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
يف هلعف ام نأ’ اًريثك هعم فطاعتأا»

.«ايئانثتسسا ائيسش ناك مدقلا ةرك
ة˘˘باذ˘˘ج بو˘˘ل˘˘ك ة˘˘ف˘˘سسل˘˘ف» فا˘˘˘سضأاو
ةديج تاظحل انيدل انلك ،نيدهاسشملل
ينف ريدم يأ’ نكمي ’ ،ةئيسس ىرخأاو
ر˘مأ’ا نو˘كي˘سس ،رار˘م˘ت˘سسا˘ب زو˘ف˘ي نأا

كتوبك نم ضضهنت نيح» هونو .«اًلمم
ةداسشإا ىلع لسصحت ،تايرابمب زوفتو
.«كلمعب ربكأا

لامكلا ىلع لسصحت ’ تنأا» عباتو
ةارابم61 يف زوفلاب هانققح ام ،اًدبأا

ديجلا دادعتسس’ا ةجيتن ،يلاوتلا ىلع
دحأا نكي مل ،نيرهسش لبق .ةارابم لكل
بق˘ل د˘سصح ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ا˘ن˘نأا ل˘ي˘خ˘˘ت˘˘ي
.«غيلريميربلا

نكمملا نم لازي ’ ،كلذ عمو» دازو
يف ام لك ،ءايسشأ’ا نم ريثكلا ثودح
،نو˘تر˘ف˘يإا ة˘ه˘˘جاو˘˘م و˘˘ه نآ’ا ي˘˘سسأار
.«ديكأاتلاب طاقنلا ضضعب رسسخنسس
ط˘سسو˘لا بع’ نإا ’و˘˘يدراو˘˘غ لا˘˘قو

هتباسصإا دعب اًمدقت زرحي ناغودنوغ
نأا عقوتملا نم نكل ،ذخفلا ىلعأا يف
نو˘سسيدو˘ج ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع بي˘غ˘˘ي
ويجريسس مجاهملا نوكيسس امنيب ،كراب
.ء’دبلا نمسض وريوجأا

ناغودنوغ ةلاح» :’ويدراوغ ددسشو
عقوتأا ’ ينكل اًريثك لسضفأا تحبسصأا

ةلاح يف نيب˘عÓ˘لا ي˘قا˘ب .ه˘ت˘كرا˘سشم
.«يكآا ناثان ءانثتسساب ةديج
ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م با˘سصم ور˘يو˘غأا» :فدرأاو
هنكل اًيسساسسأا بعلي نل اذلو ةليوط
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع ضسل˘ج .ةدو˘ع˘ل˘˘ل ز˘˘ها˘˘ج
ام وهو ةريخأ’ا ةارابملا يف ء’دبلا
.«ةمداقلا ةارابملا يف رركتيسس
ع˘˘نا˘˘سص نأا ا˘˘ًسضيأا ’و˘˘يدراو˘˘غ د˘˘˘كأاو
داع نيورب يد نفيك يكيجلبلا بعللا
جمانربل عسضخي ثيح ،تابيردتلا ىلإا

ي˘ف ة˘با˘سصإا ن˘م ي˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ف˘˘ث˘˘كم
.ةيفلخلا ذخفلا تÓسضع

ر .ق ^

يذؤوملا رمأ’ا نع يداعتبا ءارو «راحتن’اب بلط» :ونيل

فيديفديم لييناد يسسورلا زجح
يئا˘ه˘ن˘لا ل˘ب˘ق رود˘لا ي˘ف ،ه˘نا˘كم
ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ا˘ي˘لار˘ت˘˘سسأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل
ه˘ق˘يد˘سص ى˘ل˘ع هزو˘˘ف˘˘ب ،ضسن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
5‐7) في˘ل˘بور ه˘يرد˘نأا ه˘ن˘طاو˘مو
ة˘ل˘سسل˘سس دد˘م˘˘ي˘˘ل ،(2‐6و3‐6و
مويلا ،ةارابم91 ىلإا هتاراسصتنا
.ءاعبرأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا هذ˘˘هو
،فيديفديم مامأا فيلبورل يلاوتلا
ذ˘ن˘م ،ةارا˘ب˘م يأا ر˘سسخ˘ي م˘ل يذ˘لا
.يسضاملا لوأ’ا نيرسشت ربوتكأا

ع˘˘˘بار˘˘˘لا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو
ه˘تا˘ه˘جاو˘م ل˘ك ي˘ف ،ف˘يد˘ي˘فد˘ي˘م
نود ،ف˘˘ي˘˘ل˘˘بور ما˘˘مأا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

ن˘كت م˘لو ،ة˘عو˘م˘ج˘م يأا ةرا˘˘سسخ

دور بعلم يف ةفلت˘خ˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
.مويلا ،رفيل
ةيماتخلا ةلوطبلاب زئافلا مسسحو
،ةيمامأا ةبرسضب ةهجاوملا مسسوملل
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ع˘م اد˘عو˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل
وأا ،يناثلا فنسصملا ،لادان ليئافر
،ضسابيتيت ضسو˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس ي˘نا˘نو˘ي˘لا
.ضسماخلا فنسصملا

فيلبورل هتدقع خصسري فيديفديم
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ينفلا مقاطلا لمعي هتداعك
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو˘˘˘ل
معد ىلع يكوكلا يسسنوتلا

ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو ه˘ي˘ب˘˘ع’
قيرفلا نأا امب لسضفأ’ا ميدقت
ةدوعلا ءاقل ضضوخ ىلع لبقم
ي˘˘ت˘˘نا˘˘˘سشأا ما˘˘˘مأا د˘˘˘حأ’ا اذ˘˘˘ه
ى˘ل˘ع ر˘سصأا ثي˘ح و˘˘كو˘˘تو˘˘ك
ديزملا لذبو زيكرتلا ةرورسض
جور˘خ˘لا د˘سصق دو˘ه˘ج˘لا ن˘م
يلاتلابو ءاقللا نم نيرسصتنم
رود˘˘ل ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سض
حمسستسس يتلاو تاعومجملا
ام ىلع لوسصحلاب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
ةرادإ’ا» نو˘ي˘ل˘م03 هت˘م˘ي˘ق

ع˘م ح˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ل˘˘سس تط˘˘ب˘˘سض
راودأ’ا ضساسسأا ىلع نيبعÓلا

.«تاءاقللا ضسيلو
 ىعسست ةرادإ’ا

ةلويسسلا Òفوتل
ةرادإ’ا ىعسست ىرخأا ةهج نم
ةيلاملا ة˘لو˘ي˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا
نويد ديدسستب اهل حمسست يتلا
د˘˘˘سصق ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب

ل˘ي˘هأا˘ت˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
ي˘تو˘˘مو˘˘ل ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا بعÓ˘˘لا

ع˘م ر˘˘سضح˘˘ي ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو
ءاهنإا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ة˘م˘ي˘ق˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي لا˘˘كسشإ’ا

قافولا ىقبي يتلا ةيلامجإ’ا
زواج˘ت˘ت ا˘هد˘يد˘سست˘ب بلا˘ط˘م
ف˘˘سصنو ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
نويد ةميق فسصنو نارايلم»
ةميق رايلمو تاعزانملا ةنجل

«ينا˘غ˘لا بعÓ˘لا د˘ق˘ع ءار˘سش
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ط˘˘غ˘˘سض ط˘˘سسو
ءاهنإا نوديري نيذلا راسصنأ’ا
وتاكريملا نأاو ةسصاخ ةمزأ’ا
. باوبأ’ا ىلع يوتسشلا
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يدانلا ىلع هلÓظب يقلي يلاملا لكسشملا

تاعومجملل لهأاتلا يدحت ناهر بصسك ىلع رصصيو رورغلا نم فوختم يكوكلا

فيطسس قافو

ةعومجملا ةلسصاوم ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا راسصنأا لمأاي
يدعاسصتلا قسسنلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو تارا˘سصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
نيراسصتنا قيرفلا لجسس يأا نيتريخأ’ا نيتلوجلا يف ققحملا

ةوارمحلا طاقن نامسضب نيبلاطم نارمع ءاقفر لعجيسس ام وهو
ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ Óيلق ضسفنتلاب قيرفلل حمسست يتلاو
هيلع داتعا املثم ىلوأ’ا راودأ’ا لجا نم بعللاو رابكلا ةعراقم
برتغملا بردملا ثحبيو اذه ةريخأ’ا تاونسسلا يف قيرفلا

طاقنلا ءاقبإاب ةبيتكلل حمسست يتلا ةمزÓلا ةفيلوتلا نع يدمح
. ةمهملا ةبوعسصب هنيقي مغر ةنيطنسسق يف

 ةيمهأا كردت ةعومجملا
ادغ راسصتن’ا قيقحت

ىلع ةاقلملا ةيلوؤوسسملا مجح نوبعÓلا كردي ىرخأا ةهج نم
لعج ام وهو لسصاوتي نأا بجي مهررحت نأاو ةسصاخ مهقتاع
ةيحانلا نم ةبيتكلا معدل ىعسسي زازب نيسساي يسضايرلا ريدملا
تقولا يف مهتاقحتسسم ديدسست ىلع لمعلاب دعو ثيح ةيونعملا
ةلوذبملا تادوهجملا ري˘ظ˘ن م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت ل˘مأا ى˘ل˘ع بسسا˘ن˘م˘لا

ةليكسشتلا زيه˘ج˘ت ي˘ف عر˘سش يد˘م˘ح ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ار˘خؤو˘م
ضشي˘ع˘يو نار˘م˘ع بعÓ˘لا ةدو˘ع د˘ه˘سشت˘سس ي˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
. ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلل
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ةنيطنسسق بابسش
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ةبسسنلاب ةلوطبلا فقوت ةليلم نيع ةيعمج وبع’ لغتسسا
ارظن عوبسسأ’ا اذه تايرابملاب نيينعم ريغ مهنأا امب مهل
ةيقيرفإ’ا ةسسفانملا يف فيطسس قافو ضسفانملا ةكراسشمل
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل بار˘سضإا˘ب او˘ما˘ق ثي˘ح د˘حأ’ا اذ˘ه
ةسصاخ قباسسلا يف كلذ ىلإا انرسشا دق انك املثم مهتيعسضو
ةيباجيإا تناك قيرفلا جئاتن نأا مغر تدادزا ةمزأ’ا نأاو
ديدجلا نورظتني نيلوؤوسسملا نأا ركذي ةريخأ’ا ةرتفلا لاوط
. ةيئ’ولا تاطلسسلا فرط نم

..نكلو اولواح نولوؤوسسملا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضو ق˘ير˘ف˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم لوا˘˘ح د˘˘قو اذ˘˘ه
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرو˘˘سصلا
مزأات لظ يف لسشف كلذ لك نكلو ةيداع ةفسصب تابيردتلا

ةيلاملا مهتاقحتسسم ىلع اولسصحتي مل مهنأا امب مهتيعسضو
م˘ه˘ف˘ت د˘قو اذ˘ه ق˘با˘سسلا ي˘ف ا˘ه˘ب اود˘عو د˘˘ق او˘˘نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
بارسضإ’ا ةيعسضو يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لاو نو˘لوؤو˘سسم˘لا

ةزجاع تحسضأا ةرادإ’ا نأا امب مهقح نم كلذ نأا نيدكؤوم
جئاتنلا نأاو ةسصاخ ةيلاملا ةيحانلا نم قيرفلا رييسست نع
. تاعقوتلا لك تقاف
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يدوج تيا نيدلا زع بردملا بلاط
ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ن˘˘˘م
لجا نم ديلا يف ديلا عسضو ةرورسض
قيرفلا ةح˘ل˘سصم ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا فو˘قو˘لا
قيقحت ةرورسضب ابلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا
دا˘ح˘تا ما˘مأا ة˘ع˘م˘ج˘لا اد˘غ را˘˘سصت˘˘ن’ا
نأاو ةسصاخ ةمزأ’ا زواجتل ةمسصاعلا
قا˘فآ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ت˘ف˘ي را˘سصت˘˘ن’ا
ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ر˘˘سسك ل˘˘جا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
راسسم ىلع ترطيسس يتلا تارثعتلا
ةيسضاملا ةلوج31 ـلا لاوط قيرفلا

ىلع نودكؤوي نيبعÓلا لعج ام وهو
ة˘سصا˘خ عا˘سضوأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت ةرور˘˘سض
ةماود يف قيرفلا لخديسس رثعتلا نأاو
. اهنم جورخلا بعسصي ىرخأا

ءاقبلاب ثبسشتم ىسسيع نب
هتلاقتسسا نورظتني راسصنأ’او

ىلع نورسصي قيرفلا راسصنأا لازي ’و اذه
ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م
همقاط لك ةرداغم نأا امب ىسسيع نب ضسراف
ةيلوؤوسسملا كرتو ةرداغملاب هل حمسستسس
تيبلا عاسضوأا حيحسصت ىلع رداق وه نمل

داعتبا نم يدانلل لسصحي ام نأاو ةسصاخ
تاطلسسلا معدل اذكو قيرفلا يبحمل يلك
ىلع ريبك رارسصإ’ا لعج ام وهو ةيلحملا

ه˘سضيو˘˘ع˘˘تو ضسي˘˘ئر˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ةرور˘˘سض
نكمي ام ذاقنإا ىلع لمعت ىرخأا فارطأاب
. داحت’ا تيب يف هذاقنإا
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ةدكيكسس ةب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ضسي˘ئر م˘سسر
ةكرسش ةسسائر نم هترداغم يراطيق
يدانلل ضسيئرك ىقبيسس ثيح قيرفلا
نع ثحبلا متي نأا ىلع طقفو يواهلا
يف قير˘ف˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م ل˘ئاد˘ب
ةبيتكلا نأاو ةسصا˘خ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

اعيرسس عاسضوأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
ي˘لاو ل˘م˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
ءاسضعأاو ةنيدملا نايعأا ةقفر ةي’ولا
نم بيسصن˘ت ى˘ل˘ع ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيار عفر ىلع نيرداقو ءافكأا مهوري
. ةمداقلا تاعاسسلا يف قيرفلا

اهتاÒسض– لسصاوت ةليكسشتلا
دارفنا ىلع دوعي قاوتلوبو

لوأا ةليكسشتلا تعرسش ىرخأا ةهج نم
ةمداقلا ديعاوملل ريسضحتلا يف ضسمأا

ديفتسسيسس يلعوب بردملا نأاو ةسصاخ
41 ةلوجلا ءاقل ضضوخ مدع نم اريثك
ل˘ع˘ف˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ت˘˘قو ي˘˘ف
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ة˘كرا˘سشم
تقولا همامأا نوكيسس ثيح ةيقيرفإ’ا

ءاطخأ’ا نم ريثكلا حيحسصت لجأا نم
لمعيسس امك دادعتلا اهيف عقو يتلا

ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا ضضع˘˘ب ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
نم داع يذلا قاوتلوب عفادملا اميسس’

يدرف˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف عر˘سشو ة˘با˘سصإ’ا
. يندبلا رسضحملا ةقفر
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ةركسسب داحتا
«ةراطصسوصس» ىلع زوفلل ديلا يف ديلا عصضوب بلاطي يدوج تيأا

ةدكيكسس ةبيبسش

ةيوق ةرادإا نامصضل عاصسمو ةكرصشلا نم هترداغم مصسر يراطيق

نارهو ةهجاومل ةريبك ةيمهأا يلوي دادعتلا
رر– ةلصصاوم نورظتني «رفانصسلا»

«ةوارم◊ا» مامأا ÚبعÓلا

ةليلم نيع ةيعمج
فيطسس قافو مامأا ةهجاوملا ليجأات دعب
بصسانملا تقولا اوراتخا «ماصص’» وبع’

تابيردتلا ةعطاقمل

بلاطم هقير˘ف نأا ضسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م برد˘م د˘كأا
يدان فيسضتسسملا قيرفلا مامأا ةيناثلا ةلوجلا ءاقل يف كرادتلاب
ءاقل ةميزه ضضيوعتب نيبلاطم هلابسشأا نإا لاق ثيح ةمغÓتلا
حسضوأا دقو تنانجات عافد مامأا رايدلا لخاد ةيحاتتف’ا ةلوجلا
ةيسضام˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ءا˘ط˘خأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ف˘قو ه˘نأا˘ب
ضصسصحلا يف اهحيح˘سصت ى˘ل˘ع ه˘يد˘عا˘سسم ة˘ق˘فر˘ب ل˘م˘ع˘ي˘سسو
تامولعملا عمج هنأا افيسضم ةهجاو˘م˘لا د˘عو˘م ل˘ب˘ق ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
نم ضسفانملا اهيلع رفوتي يتلا تاناكمإ’ا ةقيقح نع ةيلوأ’ا
.دعوملا اذهل ةبسسانملا ةيكيتكتلا ةطخلا دادعإا لجأا
ةباسصإ’ا ببسسب لماكو يفيرخ عيسضو ةمغج تامدخ داعتسسا
ىلع تارييغتلا ضضعب ثادحإا ىلإا ضسابع بردملا هجتيو اذه
نيب نمو ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىتحو ةيئاهنلا ةمئاقلا ةبيكرت
هداعبإا دعب ةمغج ناديملا طسسو ءاعدتسسا ةعقوتملا تÓيدبتلا

هتعطاقم ببسسب يحات˘ت˘ف’ا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م
يف تاقحتسسملا عوسضوم ببسسب يسضاملا عوبسسأ’ا تابيردت

لسصيف يفيرخ نميأ’ا ري˘ه˘ظ˘لا با˘ي˘غ ق˘ير˘ف˘لا فر˘ع˘ي˘سس ن˘ي˘ح
بب˘سسب تب˘سسلا اذ˘ه ءا˘ق˘ل ن˘ع ح˘بار ل˘˘ما˘˘ك ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسوو
يف بردتلا امهتعاطتسسا مدع ليلدب ةباسصإ’ا نم امهتاناعم
. ةريخأ’ا ةيبيردتلا ةسصحلا

صشامر ماسشه

ةملعلا ةيدولوم
ةمغÓتلا مامأا راصصتن’ا قيقحتل هتبيتك زهج صسابع
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تف˘˘سشك
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا د˘يد˘ج˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل
تازوا˘ج˘ت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةماعلا ةيعمجلا لاغسشأا تباسش
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’ ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يرفيف نماثلا موي ةدقعنملا
تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو مر˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
ضسي˘˘ئر ضسيا˘˘كو˘˘ب با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نا

ىلع وزو يزيت ةي’و ةطبار
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ضسأار
عسستل هدسصحب ىوقلا باعلأ’
ثÓث لباقم  اتوسص نيثÓثو
قباسسلا يسضاير˘ل˘ل ن˘ي˘ثÓ˘ث و
اهايإا ةربتعم ل˘ي˘عو˘ل ن˘ي˘سسا˘ي

تما˘ق ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ
يتلا نوعطلا ضصحفب ةنجللا
ءا˘˘سضعأ’ا ا˘˘ها˘˘يإا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سس
ةماعلا ةيعمجلل نو˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
باعلأ’ ةيرئازجلا ةيداحتÓل
لامك ،ليعول نيسساي ىوقلا
ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سسو ي˘˘˘سسي˘˘˘م ن˘˘˘ب

ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب و ير˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سص
ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا عو˘سضو˘م
ةماعلا ةيعمجلا لÓخ تلجسس
ةيلارديفلا ةئيهلل ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا
ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تق˘˘فاو د˘˘ق˘˘ف
نيذ˘ل˘لا ن˘ي˘ن˘ع˘ط˘لا نو˘م˘سضم
ير˘خ˘سصو ل˘ي˘عو˘ل ا˘م˘ه˘مد˘ق
ي˘سسي˘م ن˘˘ب ن˘˘ع˘˘ط تسضفرو
يفو  ينعملا ءاسضما مادعن’
تف˘سشك عا˘م˘ت˘˘ج’ا ر˘˘سضح˘˘م
طار˘خ˘نا مد˘ع ن˘ع ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘يدو˘لو˘م˘ل يوا˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
0202/1202 ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا

نوناق ن˘م5 ةداملل اقي˘ب˘ط˘ت
ة˘˘قرو ءا˘˘سضما و ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
وسضع فرط نم تاعيقوتلا

ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘م
تاطبارل ه˘تد˘ه˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
امم راردأاو يزيلا ،تسسارنمت
ينوناق˘لا با˘سصن˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثا
.ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلل

رو˘˘˘˘سضح ظ˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
،تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار ة˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘سشمو
يف رارداو يزيلا ،تسسارنمت
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
قبسسم ميدقت نودب ةيباختن’ا
دامتع’ ةيرورسضلا ق˘ئا˘ثو˘ل˘ل
عامتجا رسضحم وأا ضضيوفتلا
فرط ن˘م ةا˘سضم˘م د˘يد˘ج˘ت˘لا

ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ءارد˘˘م
ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط  م˘˘ه˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ىلا ةفاسضإ’ا˘ب  تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل

ة˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘بار تمد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق كلذ
ةيدولوم يدا˘نو تل˘ي˘سسم˘سست
تاعامتجا رسضا˘ح˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
نم ةي˘سضم˘م ر˘ي˘غ د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ءارد˘˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘ط
اقبط امهل نيعباتلا ةسضايرلاو
تنا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب  تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل
لÓ˘خ ءا˘سضعأ’ا تا˘كار˘˘ت˘˘سشا
ةيباختن’ا ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

تاءار˘˘جا ع˘˘م ة˘˘˘سضقا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م
ةسصاخ ةيجهن˘م˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

،تارايت ،تسسارنم˘ت تا˘ط˘بار
، نارهو ،ةليسسملا ، ةدكيكسس
ة˘يوا˘ه˘لا ة˘يد˘نأ’او ،ة˘ما˘ع˘ن˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ة˘يرارد˘˘ل
رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م ، ة˘ي˘ند˘م˘لا

نارهو داحتاو
ترر˘˘˘ق را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ةيسضاير˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا د˘يد˘ج˘ت
ة˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
ن˘˘م و ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا
42 موي نوكت نا لمتحملا

ا˘ق˘˘ب˘˘ط ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘ل
لاجملا اذه يف ةيعيرسشتلاو
ة˘م˘ئا˘ق ضسف˘ن ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا و
ة˘سسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا

يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لاو
باعلأ’ ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ءاسضعأا ناف ةراسشإÓل و ىوقلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
اوعفدي مل نيذلا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ةيعمجلا لÓخ م˘ه˘تا˘كار˘ت˘سشا
ماتت˘خا د˘ن˘ع ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
ق˘˘ح م˘˘ه˘˘ل ضسي˘˘˘ل  ةد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا
ةلبقملا ةرودلا يف ةكراسشملا
.ةماعلا ةيعمجلل

قÓع ودبع

069213ددعلا ^2441 بجر6ـل قفاوملا1202 يرفيف81صسيمخلاةصضايرلا
 ةيصضايرلا تائيهلا ديدجت ةعباتمل ةينطولا ةنجللا

ىوقلا باعلأا ةيداحتا تاباختنا جئاتن ءاغلإا دكؤوت

ليعولو يرهسص نم ةمدقملا نوعطلاو ةريثكلا تازواجتلا ببسسب
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ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع رسصي يدانلا صسيئر

هنع لاصصفن’ا ببصس يه فورظلاو ريبك بردم ليغيإا :يطاورز

دادزولب بابسش

لاطبأ’ا يرود يف «ةبيقعلا» ةهجاومل اريصضحت

ةبيبسش قيرف ضسيئر يطاورز دمحم دكأا
،ريبك بردم ليغيإا نايزم نأا ةرواسسلا

نكل يدان˘لا ع˘م ة˘ل˘سصاو˘م˘لا ق˘ح˘سست˘يو
لاسصفن’ا ةرادإ’ا ىلع تمتح فورظلا

ىلع رداق ديدج بردم عم دقاعتلل هنع
،حيح˘سصلا را˘سسم˘لا ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ع˘سضو
ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ةود˘ن˘لا ي˘ف ي˘طاورز لا˘˘قو
بردم عم دقعلا خسسف دعب اهطسشن يتلا
نا نانثا فلتخي ’» :«بونجلا روسسن»
ريدقو ريبك بردم ليغيإا نايزم بردملا

فورظلا نكل ،هتم˘ي˘ق فر˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لاو
ةميتح مامأا انتلعج يدانلا اهب رمي يتلا
و˘لوا˘ن˘م˘ت˘ن ه˘ل˘لا ءا˘سش ناو ،د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف
.«يبيردتلا وراوسشم يف قيفوتلا

ةياهن ةيادب لكل :ليغيإا
روسسنلل قيفوتلا ىن“أاو

قباسسلا دعاسسملا بردملا ليغيإا نايزم للق

ينطولا بختن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ي˘ف
اهل ضضرعت يتلا ةلاقإ’ا عقو نم ،يرئازجلا

ةبيبسش قيرف ضسيئر يطاورز دمحم دي ىلع
،ةيا˘ه˘ن ة˘ياد˘ب ل˘كل ه˘نا ا˘ح˘سضو˘م ةروا˘سسلا

،قيرفلل قيفو˘ت˘لا تقو˘لا تاذ ي˘ف ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
،فورعم بردملا ريسصم» :Óئاق درطتسساو
يذلا لمعلاب ديعسس انأاو ،ةياهن ةيادب لكلو
ءي˘˘سش ل˘˘ك ن˘˘كل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ب تم˘˘˘ق
قيفوتلا ىنمتأا اذه يربنم نمو بوتكملاب
د˘جاو˘ت ل˘سضفأا تن˘ك »:م˘ت˘˘خو ،«ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
معد لجأا نم تاجردملا يف انعم راسصنأ’ا
نم ديزم دسصح ىلع انتدعاسسمو قيرفلا
.«ةيباجي’ا جئاتنلا

ب.م.يرسسيإا

لحيو ةسصخر ىلع لسصحي زنواد ناسص
رئازجلاب مويلا
بو˘ن˘˘ج˘˘لا ز˘˘نواد˘˘نا˘˘سص يدا˘˘ن ل˘˘سصح˘˘ت
رئازجلا لوخدل ضصيخرتلا ىلع يقيرفإ’ا
بابسش ةهجاومل ابسسحت مويلا نم ةيادب
رود نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف دادزولب
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاعومجم
بونجلا قيرفل يمسسرلا عقوملا فسشكو
ى˘لإا نور˘فا˘سس˘ُي˘سس م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ، ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
يف دجاوتلل ،مويلا نم ةيادب ،ةمسصاعلا

يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا د˘عو˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا
.يرفيف32 ءاثÓثلا موي نوكيسس
هذ˘ه ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘لا ةر˘ث˘ك م˘˘غرو
تاناعم˘ل ار˘سضن ،ا˘ه˘ئا˘غ˘لإا وأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ددع يف عاف˘ترا ن˘م «ا˘نا˘فا˘ب˘لا ا˘نا˘فا˘ب˘لا»
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ا˘نورو˘كب تا˘با˘˘سصإ’ا
ةلÓسس لابقتسسإاب ةددهم رئازجلا لعجي

ةر˘ك ةارا˘ب˘م بب˘سسب ة˘ح˘ئا˘ج˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
ن˘ي˘ع˘ب اذ˘ه ذ˘خأا˘ت م˘˘ل فا˘˘كلا ن˘˘كل،مد˘˘ق
.انكاسس كرحت ملو ،رابتعإ’ا

ةركل يق˘ير˘فأ’ا دا˘ح˘ت’ا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
،ةارابملا لقنب ماق ناو هل قبسس مدقلا
يواسضيبلا دادولا ع˘م˘ج˘ت˘سس تنا˘ك ي˘ت˘لا
ن˘ع ز˘ف˘ي˘سش رز˘يا˘ك ه˘ف˘ي˘سضب ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا
ةعومجملا تايرابم نم ىلوأ’ا ةلوجلا
،ةرهاقلاب «مÓسسلا» بعل˘م ى˘لإا ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ضضفر بق˘˘˘ع
بو˘ن˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ث˘ع˘˘ب˘˘ل ضصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا
.اهيسضارأا لوخدب يقيرفإ’ا

جاحلب اسضر

ةرواسسلا ةبيبسش

دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تبر˘˘˘سض
اميف ديد˘ح ن˘م د˘ي˘ب ضشار˘ح˘لا
نم بكترم˘لا أا˘ط˘خ˘لا ضصخ˘ي
بتاكلا يلواسص دوعسسم لبق
ح˘م˘سس ا˘مد˘ع˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا
يناورق بعÓلا مسسا عسضوب
81ـلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف بقا˘ع˘م˘لا

ل˘˘مأا ته˘˘جاو ي˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ب˘˘˘ع’
ىلوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ءا˘ع˘برأ’ا

فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ن˘˘م
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘ف أا˘ط˘خ ’و˘˘لو ،ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا

4 مسصخ متل زارتح’ا ةقيرط
.قيرفلا دادع نم طاقن
تررق ةرادإ’ا نأا انملعو اذه
ى˘ل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا بتا˘˘كلا ة˘˘لا˘˘حإا
ذ˘خأ’ ،ي˘ب˘يدأا˘˘ت˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةبوقعلا يف لسصفلاو هلاوقأا
د˘ق ي˘ت˘لاو ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘سسم˘˘لا
ىلإا لسصت دق وأا ةيلام نوكت

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘˘سصقإ’ا د˘˘˘ح
هيف عقو يذلا أاطخلا ببسسب
.هتيلوؤوسسم لمحتيو

ب.م.يرسسيإا

نارهو ةيدولوم
يوطعلب بردملا عم اهيراجم ىلغ هايملا ةدوع دعب

 «ةوارمحلا» تابيردت يف جمدني ومح نب

صشارحلا داحتا

ديدح نم ديب برصضت ءارفصصلا ةرادإا
بيدأاتلا صسلجم ىلع ماعلا بتاكلا ليحتو

ويهر داو بابسش
ةيداملا مهعاسضوأا ةيوسست ةياغ ىلإا

ةلوطبلا ةعطاقمب نوددهي ويهر يداو بابصش اوبع’
يداو بابسش قيرف وبع’ دده

مسسقلا ةريظحل يمتنملا ويهرا
ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب بر˘˘˘غ ط˘˘˘سسو
مجن ق˘ير˘ف ءا˘ق˘لو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ة˘لو˘ج˘لا م˘سسر˘ب ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع
ةجيتن او˘سس د˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم فر˘˘سص ر˘˘خأا˘˘ت
لاح يف اذهو ةقلاعلا ةيلاملا

ةي˘ع˘سضو˘ل ةراد’ا كراد˘ت مد˘ع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
ةيسضر’ ةيثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

يبرعلا برغملا بعلم ناديم
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ع˘˘سضخ˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا
51 نم رثكا رورم نم مغرلاب
هتئيه˘ت وا ه˘ن˘ي˘سشد˘ت ن˘ع ة˘ن˘سس
ةدع ليجسست يف ببسست امم
نيبعÓلا طاسسوا يف تاباسصا
ى˘˘ت˘˘حو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثا

ةديرجلا ، ةيمسسرلا تايرابملا
ةرادا ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م تم˘˘˘ل˘˘˘ع
فو˘سس ة˘ن˘يز˘خ˘˘لا نا با˘˘ب˘˘سشلا
نويلم009 برا˘ق˘ي زز˘ع˘ت˘˘ت
ةناعا نويلم093 اهنم ميتنسس
ميتنسس نويلم005و ةيدلب’ا
ىقبت نكل ةي’ولا نم ةناعا
اما ةيراد’ا تاءارج’ا ضضعب
ة˘ي˘سضرا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ضصو˘˘سصخ˘˘ب
ثيح يبرعلا  برغملا بعلم
ةي’ولا يلاو نا انردسصم دكا
ةئيهت عورسشم ةجمربب دهعت
ا˘ب˘ير˘ق طا˘سسب˘˘لا وا ة˘˘ي˘˘سضر’ا
د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘م نأا˘˘سش ه˘˘نا˘˘سش
يذ˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘قوز ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ع˘ل˘ط˘م لا˘غ˘سش’ا ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا
فÓ˘غ ا˘ه˘ل د˘سصرو عو˘ب˘سس’ا

. ميتنسس رييÓم30
بويا .صس

بع’ و˘م˘ح ن˘ب ي˘حا˘˘م دا˘˘ع
ى˘لإا نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف
ةيعامجل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا
نم هنع ة˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر د˘ع˘ب
.يوطعلب رمع بردملا لبق
ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
Óسصوت نافرطلا نأا يدانلل
لعج ام قافتا ةيسضرأا ىلإا
ةدو˘˘ع˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سسي برد˘˘˘م˘˘˘لا
ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘جأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةعومج˘م˘لا ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
يذلا رمأ’ا ،ةيدا˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يف دادعتلا نمسض هلعجيسس

ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
نارهو ةيدولوم قيرف عمجت
با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا˘˘ب
اذ˘ه بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
دجاوت حنميسسو اذه.ريخأ’ا

د˘˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ي˘˘حا˘˘م
لو˘ل˘ح ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ يو˘˘سضم
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا
اه˘ي˘ف ى˘ع˘سسي ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا
د˘ي˘كأا˘ت˘ل «ةوار˘م˘ح˘لا» داد˘ع˘ت
ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا زو˘˘ف˘˘لا
.ةركسسب داحتا يدان مامأا

ب.م.يرسسيإا

مرسصنملا عوبسسأ’ا ةياهن ىلوأ’ا ةلوجلا ءارجإا دعب
ةاوه مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا
 باهذلا تايرابم خيراوت نع فصشكت

تاءارجإا خيراوت نع ةاوه مدقلا ةركل ةيناثلا ةينطولا ةطبارلا تنلعأا
ةلوجلا بع˘ل د˘ع˘ب اذ˘هو ثÓ˘ث˘لا ا˘ه˘تا˘عو˘م˘ج˘م˘ب  ة˘لو˘ط˘ب˘لا با˘هذ تا˘يرا˘ب˘م
.نييسضاملا تبسسلا و ةعمجلا يموي ةلوطبلا نم ىلو’ا

ةلوجلا ،يرفيف02 تبسسلا و91 ةعمجلا يموي ةيناثلا ةلوجلا بعل ررقتو
يموي ةعبارلا ة˘لو˘ج˘لا ،ير˘ف˘ي˘ف72 تب˘˘˘˘سسلا و62 ةعمجلا ي˘مو˘ي ة˘ث˘لا˘ث˘لا
صسرام11 نم  صسيمخلا خيرات ددح اميف صسرام6 تبسسلا و5 ةعمجلا

نم ةسسداسسلا ةلوجلا ءارجإا خيرات ددح امك ،ةسسماخلا ةلوجلا ءارجإ’
و02 تبسسلا موي  ادعوم انل برسضتل ،صسرام61 ءاثÓثلا موي ةلوطبلا
يلاوتلا ىلع ةنماثلاو ةعباسسلا ةلوجلا ءارجإ’ رهسشلا صسفن نم62 ةعمجلا

ةلوطبلا انيلع لطتل صسرام03 ءاثÓثلا موي ةعسساتلا ةلوجلا بعلت اميف
ةرسشاعلا ةلوجلا جمانرب اهتايط يف ةلماح ليرفا رهسش نم ثلاثلا مويلا يف
ليرفا01 تبسسلا و9ةعمجلا يموي باهذلا ةلحرم يهنت نأا لبق
اهتاعومجمب مدقلا ةركل ةاوه ةيناثلا ةينطولا ةلوطبلا جمانرب نذإا وه

دوعسصلا ةريسشات ىلع عارسصلا اهيف دتسشيسس يتلا ةديدجلا اهتغيسصو ثÓثلا
.اهتداع ريغ ىلع ماعلا اذه ةعسساولا رطخلا ةقطنم يدافت و ةيلاغلا

 قÓع نمحرلا دبع



ةصضايرلا 14

sport@essalamonline.com

ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘˘مار ه˘˘جو
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
ي˘نا˘م˘لأ’ا خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘سشنو˘˘م
ه˘˘ئÓ˘˘مز˘˘ل ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘لا˘˘سسر
ضصوسصخب ينطولا بختنملاب
ضسأاك لÓخ بقللا نع عافدلا
.نوريماكلاب لبقملا ايقيرفإا

ر˘˘سسيأ’ا ر˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ع˘م هار˘جأا راو˘ح ي˘ف ر˘سضخ˘ل˘ل
ن˘ح˘ن » :«ي˘سس ي˘ب ي˘ب» ةا˘˘ن˘˘ق
يتلا ةي˘لوؤو˘سسم˘لا اد˘ي˘ج ي˘ع˘ن
اننأا امك ،انقتاع قوف اهلمحن
بق˘ل˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن
،Óهسس نوكي نل نوريماكلاب
نو˘كت˘سس تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘كو
ي˘ف ه˘˘نأ’ ةد˘˘ق˘˘ع˘˘مو ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
فيعسض قيرف دجوي ’ ايقيرفإا

ة˘ي˘سساو˘سس م˘ه˘ل˘ك يو˘˘ق ر˘˘خآاو
جيو˘ت˘ت˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ن˘سس كلذ˘ل
.«انسسفنأاب

ةعومجم كل˘ت˘م˘ن»:فا˘سضأاو
دقل ،زيمم ينف مقاطو ،ةديج
،انيلع زوفلا بعسصلا نم تاب
دهجب لمعلا انيلع بجي نكل
نم بلطأاو ،جيوتتلا لجا نم
ءا˘يو˘قأا او˘نو˘˘كي نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘سسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘˘ل ن˘˘يز˘˘ها˘˘جو
 .«ةيراقلا

وهو زيمم بع’ زرحم»
يأا ةغوارم ىلع رداق

 «بع’
ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن دا˘سشأاو اذ˘˘ه

،زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ه˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ب
ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ف˘غ˘سش ن˘˘ع ف˘˘سشكو
لÓ˘خ ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ةا˘˘قÓ˘˘م˘˘ب
هقيرف عمجتسس يتلا ةهجاوملا

باسسحل يتي˘سس ر˘ت˘سسي˘سشنا˘م˘ب
يرود نم يئاهن نمثلا رودلا
.ابوروأا لاطبأا

د˘يرأا»:خا˘بدÓ˘غ م˘ج˘ن لا˘˘قو
يرود ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
نا˘˘ك اذإا ىرأا ي˘˘كل ،لا˘˘ط˘˘˘بأ’ا
ي˘˘ت˘˘غوار˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس
.«يزواجتو

نأا بع˘˘سصلا ن˘˘م» فا˘˘˘سضأاو
ه˘نا ،اد˘ي˘ج ه˘فر˘ع˘ت كنأا لو˘˘ق˘˘ت
كلتميو ةياغ˘ل˘ل ع˘ير˘سسو يو˘ق
رداق زرحم ،ةريبك تايناكمإا

،ناك عفادم يأا ةغوارم ىلع
ثحبأاسس ينكل اكحاسض فدرأاو
انبعل دقل ،هفاقيإ’ ةقيرط نع
،ايوسس تايرابم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘كف كل˘˘مأا ا˘˘نأا اذ˘˘ه˘˘ل

.«هبعل ةقيرط
رسضخلا دئاق ةيسصخسش نعو

هنا ةنيطنسسق ةنيدم نبا دكأا
’إا هدجت ةريبكلا هتاحاجن مغر
ع˘سضاو˘ت˘مو ،اد˘ج ف˘ي˘ط˘˘ل ه˘˘نأا
 .«امئاد

يزيلجنإ’ا يرودلا»
 «ينيوهتسسي

عم ايق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ف˘سشكو
لسضفي هنا ينطولا بختنملا
يقاب نع يزيلجنإ’ا يرودلا
ىربكلا ةي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘لا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا »:Ó˘˘ئا˘˘ق
ع˘˘م نآ’ا ا˘˘نأا ،ي˘˘ن˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسي
ديعسس انأاو خابدÓغ ايسسوروب

قير˘ف˘لا اذ˘ه ي˘ف حا˘تر˘مو اد˘ج
ضضرع ينلسصو لاح يف نكل
لبقتسسملا يف غيلرميربلا نم
.«رمأ’ا يف ركفأاسس

لاق لسضف˘م˘لا ه˘ق˘ير˘ف ن˘عو
عيمجلا»:وداراب ةسسردم جيرخ
رتسسسشنام ع˘ج˘سشأا ي˘ن˘نأا م˘ل˘ع˘ي
 .«دتيانوي

ديردم لاير ةهجاوم»
هرعسشت صسومارو

 «رخفلاب
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ىد˘˘˘بأا

هرخف نع «ينيعبسس نب يمار»
لايرل هت˘ه˘جاو˘م د˘ع˘ب د˘يد˘سشلا

ابوروأا لاطبأا يرود يف ديردم
.مسسوملا اذه

ن˘م »:ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سس ن˘˘ب لا˘˘قو
،ديردم لاير ة˘ه˘جاو˘م ر˘خ˘ف˘لا
يتايح تي˘سضمأا يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا

’ ،زافل˘ت˘لا ى˘ل˘ع هد˘ها˘سشأا ا˘نأاو
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ى˘˘ت˘˘˘ح كلذ قد˘˘˘سصت
،ناديم˘لا ة˘ي˘سضرأا قو˘ف نو˘كت

ل˘˘ث˘˘م بع’ دو˘˘جو˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
.«ضسومار

يتÓخدت ىدحإا يف »: عباتو
ضسو˘مار ءا˘˘ج او˘˘ترو˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
مل ينكل كلذ ىلع ينبتاعو
لخدا نا درا مل يننأ’ هيلع درأا

.«ضشاقن يف هعم
ل˘سصأا م˘ل »: ه˘ث˘يد˘˘ح م˘˘ت˘˘خو

ن˘كل ضسو˘مار ىو˘ت˘سسم ع˘بر˘˘ل
ي˘˘˘ما˘˘˘مأا لاز˘˘˘ي ’ راو˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

د˘˘ج˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘سصاوأا˘˘˘سسو
 .«لوسصولل قيقحتل

جاحلب اسضر

ناك يف يراقلا انجات ىلع ظافحلا انفده»:ينيعبصس نب
 «2202 نوريماكلا

ةيسضايرلا ةفيحسصلا تلزغت
و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘˘غ’» ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا˘ب «ترو˘ب˘سس
مايأا لبق ،رسصان نب ليعامسسإا
«بسضغ˘لا ي˘بر˘يد» ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ناسس بعلم هنسضتحيسس يذلا
ةهجاومل ،لبقملا دحأ’ا وريسس
رتنإ’ا نيميرغلا ن˘ي˘ب ةدد˘ج˘ت˘م
تاسسفا˘ن˘م ن˘م˘سض  نÓ˘ي˘م˘لاو
يرود˘˘لا ن˘˘˘م32 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘يو ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘يإ’ا
ةراد˘˘˘سص «يروز˘˘˘تار˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا»
دعب ةطقن نيسسمخـب أا يريسسلا
ةارابم رسشع ةسسمخ يف زوفلا

ة˘˘˘˘سسم˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةطقن دعب ىلعو ني˘ي˘ماز˘ه˘ناو
«ير˘ي˘نو˘سسور˘لا» ن˘م ةد˘˘ي˘˘حو
بحا˘سص ر˘سشا˘ب˘˘م˘˘لا ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘م
ة˘ع˘براو ازو˘ف ر˘سشع ة˘سسم˘خ˘لا
 .مئازه ثÓثو  ت’داعت

قيقح˘ت˘ل نÓ˘ي˘م˘لا ى˘ع˘سسيو
ي˘بر˘يد˘لا ة˘ع˘قو˘م ي˘ف زو˘˘ف˘˘لا
طاقن تسسب ةارابم ربتعي يذلا

لوأ’ا زكرم˘لا د˘ي˘ع˘ت˘سسي ثي˘ح

لو˘ع˘يو .ما˘ع˘لا بي˘تر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
برد˘م ،ي˘لو˘˘ي˘˘ب و˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس
موجنلا ةب˘ي˘ت˘ك ى˘ل˘ع ،ق˘ير˘ف˘لا
نوكملا يئانثلا اهمدقتي يتلا

نا˘˘˘˘˘ت’ز يد˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لاو ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘˘بإا
لجأا نم رسصان نب ليعامسسإا
بسضغ˘˘˘لا ي˘˘˘بر˘˘˘يدـب زو˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ط˘˘˘سسو˘˘˘لا بع’ ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘يو
م˘ه˘م بع˘ل حا˘ت˘ف˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
نÓيملا ةل˘ي˘كسشت ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ق˘ئا˘ف˘لا ه˘ترد˘ق م˘كح˘˘ب
ةي˘عا˘فد˘لا تا˘ب˘جاو˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ه˘جو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لاو
.لمكأ’ا

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘˘غ’» ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
بقل قÓطإاب تماق «توربسس
ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع «جر˘˘خ˘˘م˘˘لا»
يسسيئرلا مكح˘ت˘م˘لا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
فوفسص يف ةبعللا طويخ يف
يتأاتو «يدرا˘ب˘مو˘ل˘لا» يدا˘ن˘لا

ن˘ب˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ةدا˘˘سشإ’ا هذ˘˘ه
فحسصلا قرعأا دحأا نم رسصان

دكؤوتل م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ايندب بعÓ˘ل تفÓ˘لا رو˘ط˘ت˘لا

نيتنسسلا يف اينفو ايكيتكتو
ل˘سضفأا مد˘قو اذ˘ه ن˘ي˘تر˘ي˘خأ’ا

رسصم ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ي˘ف بع’
ةياغلل ةيوق تايوتسسم9102
7 ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘بوروأا ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م
لخد˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م تا˘ب˘سسا˘ن˘م
يف ىربك ةيدنأا ةدع تامامتها
ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘˘م ل˘˘˘خدو .ا˘˘˘بوروأا
ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘مز˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ب˘˘سس
هنأاو ةسصا˘خ ر˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘سصح˘ت
ي˘ف ا˘ي˘ح˘ير˘سست ا˘طر˘سش كل˘م˘˘ي

يف ليحرلاب هل حمسسي هدقع
ىلإا يلا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا با˘ق˘عأا
05 غلبمب ةيلاطيإا ريغ ةيدنأا

رسصان نب كلميو .وروي نويلم
ةارابم45 هد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصر ي˘˘˘˘ف
مهاسس «يرينوسسورلا» ضصيمقب
ن˘ي˘ب ا˘م فاد˘˘هأا6 ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ف

.ليجسستو ةعانسص
 قÓع.ع

 «جرıا» بقل هيلع تقلطأا

ةعقوم ليبق رصصان نب ىلع ينثي ›اطيإ’ا مÓعإ’ا
 بصضغلا يبراد

يسسيئرلا فدهلا نأا دكأا
 يئاهنلا غولب وه

ةهجاوم :حا‚وب
ةياغلل ةبعصص نايرلا

رذ◊ا انيلعو
 لهأاتلل

حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب فر˘˘ت˘˘عا
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا
ةبوعسصب ،يرطقلا دسسلا يدان
هؤوÓمزو هرظتنت يتلا ةارابملا

يف ناير˘لا يدا˘ن ةا˘قÓ˘م د˘ن˘ع
ر˘ط˘˘ق ضسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصن

قير˘ف م˘ي˘عز˘لا ي˘قÓ˘ي ا˘مد˘ن˘ع
.مداقلا ضسيمخلا موي نايرلا

ي˘˘˘˘ف «حا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سسلا» لا˘˘˘˘˘قو
عقوملا اهب ضصخ تاحيرسصت
قيرف نايرلا» :هيدانل يمسسرلا

ي˘لا˘ع ز˘ي˘كر˘ت ا˘ن˘يد˘˘لو ،د˘˘ي˘˘ج
:ع˘با˘˘تو ،«زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
نكل ،دسسلا ح˘سشر˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا»
ع˘با˘ط ا˘ه˘ل ضسأا˘كلا تا˘يرا˘ب˘˘م
،رذ˘ح˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع اذ˘ل ،ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم ا˘ن˘يد˘ل ا˘م ل˘سضفأا م˘يد˘ق˘تو
غو˘ل˘بو ،زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘˘جأا
 .«يئاهنلا

ب.م.يرسسيإا

 صسماخلا زكرملا لتحي رسصان نب «غيلزنيبماسشلا» ةهجاوم لبق زرحم ىدحتي رسضخلا مجن

لصضفأا يناث حاجنوبو زرحم
 ايبرع نيبعÓلا

يناثلا زكرملا حاجنوب دادغبو زرحم ضضاير يئانثلا لتحا
يبرعلا داحت’ا همظن يذلا ضسداسسلا يونسسلا ءاتفتسس’ا يف
ماعل ةيبرعلا ةيدنأ’او ةركلا موجن رايتخ’ ةيسضايرلا ةفاحسصلل
0202،

جئاتن نع ةي˘سضا˘ير˘لا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’ا ف˘سشكو
زكرملا يف حاجنوب دادغب رسضخلا مجاهم لح نيأا ءاتفتسس’ا
يلهأ’ا يدان بع’و يسسنوتلا يلودلا لولعم يلع فلخ يناثلا
تايرودلا يف يبرع بع’ لسضفأا ةزئاجب جوت يذلا يرسصملا
.ةيلحملا

مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير لتحا هتهج نمو
يبرع بع’ لسضفأاك يناثلا زكرملا رخآ’ا وه يتيسس رتسسسشنام
يف لتحا يذلا حÓسص دمحم دعب ،ةيبوروأ’ا تايرودلا يف
تا˘يرود˘لا ي˘ف بع’ ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘˘ب جو˘˘تو لوأ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
.ةيبوروأ’ا

ناديم طسسوتم رسصان نب ليعامسسإا لتحا قايسسلا تاذ يفو
ز˘كر˘م˘لا ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ي˘سسأا م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
 .ضسماخلا

لسضفأا ةزئاج ىلع ايقيرفإا لطب يرسصملا يلهأ’ا يدان زاحو
.0202 ماعل ةيبرعلا ةيدنأ’ا

جاحلب اسضر
 ةينابسشلا ةيوعمجلا ةكرحلاو ةكارسشلا راطإا يف

اعورصشم29 يقتنت بابصشلا ةرازو
 ةينطو ةينابصش تايعمجل

ةكرحلاو ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نيب ةكارسشلا راطإا يف
ةيعمج226 نيب نم اعورسشم29 ءاقتنا مت ةينابسشلا ةيوعمجلا
.نطولا تاي’و فلتخم نم ةينطوو ةيلحم ةينابسش

راردأا ةي’و نم بابسشلا بهاوم ةيقرتل ورسسوغا ةيعمج
ظافحلا ؛اهعيجسشتو بابسشلا بهاوم ءانب ىلإا فدهت يتلاو
بابسشلا ةيعوت ؛هريوطتو يفاقثلا ثوروملاو ثارتلا ىلع
عمتجملاب ضضوهنلا ؛ةيعامتج’ا تافآ’ا راطخأا نم عمتجملاو
ثعبو ةنطاوملا حور ضسرغ ؛يركفلاو يفاقثلا لاجملا يف
ةيفاقثلا ت’دابتلا ميظنت ؛يعامتج’ا لفاكتلاو نماسضتلا قلخ
.ةينطولاو ةيلحملا تاناجرهملا يف ةكراسشملاو ةيبابسشلاو

ليكسشت نع ةرابع: ةرازولا معدب يظح يذلا عورسشملا
«فداهلا نفلل ناوسضرلا ةلفاق» مسسا تحت ةينفو ةيحايسس ةلفاق
.ضصوسصخلاب داسشنإ’ا نف ىلع زكرتسس ثيح

نع ثحبلا ىلإا عورسشملا اذه لÓخ نم ةيعمجلا ىعسست
ةينف تارود ميظن˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ن˘يو˘كتو ة˘ي˘ن˘ف˘لا بهاو˘م˘لا

اذه وحن عمتجملا ةرظن رييغت ةلواحمل ىعسست امك ةيرادإاو
ريغ وه ام لكل ينف ليدبك هحرط ةلواحمو مزتلملا نفلا
بناجلاب مامتهÓل عورسشملا اذه يف ةيعمجلا مزتعتو يقÓخأا
فلتخمل ةيحايسس تاجرخ ميظنت لÓخ نم كلذك يحايسسلا
.ةيداسشنإا تارهسس ةماقإا اهللختي ةي’ولاب قطانملا

ةو˘عد˘لا ناو˘ن˘ع˘ب ز˘ج˘ن˘م˘لا عور˘سشم˘لا تا˘طا˘سشن ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو
لوانتت ةينف ةينيوكت تارود ءاسشنإا0202 ةنسسل عيراسشملل

ءادأ’ا تاينقت ،توسصلا بيردت ،ىقيسسوملاب قلعتي ام لك
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ل˘ك لوا˘ن˘ت˘ت ة˘يرادإا ة˘ي˘ن˘يو˘كت تارود ؛لارو˘˘كلاو
ىلإا ةفاسضإ’اب ؛يلاملاو يرادإ’ا رييسستلاو ةدايقلا طيطختلاب

تارهسس ؛راردأا ةي’وب قطانم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سس تا˘جر˘خ
تاود˘ن ؛راردأا ة˘ي’و ن˘م ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘سشنإا
 .ةيوعوتو ةيفيقثت تارسضاحم ،ةيسسيسسحت

قÓع.ع
 بعللا نم ةقيقد54 دعب

 «1 غيللا» ةيلاثملا ةليكصشتلا يف روليد
،هييلبنوم يدان بع’و يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا دجاوت

.يسسنرفلا يرودلا نم52 ةلوجلل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف
لسصاوتلا عقوم ربع1 «غيللا»ـل يمسسرلا باسسحلا فسشكو

ةناكم او˘لا˘ن ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق :«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
مجاهم مسسا تلمح يتلا ،عوبسسأ’ا اذهل ةيلاثملا ةليكسشتلاب
،رسضخلا مجا˘ه˘م را˘ي˘ت˘خا ءا˘جو.يما˘مأ’ا ط˘خ˘لا ي˘ف ر˘سضخ˘لا

ريبكلا ىوتسسملاو هدودرم ريظن ،ةيسساسسأ’ا ةمئاقلا هذه نمسض
مسصب ثيح ،نويل يدان مامأا ،ييلوبنوم هيدان ةقفر همدق يذلا

ةيادب عم بعلملا رداغي نأا لبق ،اهلÓخ ةمسساح ةريرمت ىلع
ةارابم لوأا نويل ةهجاوم دعتو.ةباسصإ’ا يعادب يناثلا طوسشلا
.ذخفلا يف ةباسصإا ببسسِب عيباسسأا3 وحن ماد بايغ دعب ،روليدل
 .طقف ةقيقد54 دعب خفلا يف اددجم يرئازجلا يلودلا طقسسيل

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

قافولا ةرادإا نم طخصس
+̆˘å̆˘لا د˘˘k˘˘å˘˘اĔد H̆ع

’<̆g˘©̆§̆ا، <˘gد> ترMد
امH ا§6ÑwÜ ن> قرíلا
M˘ï̆ه˘+ †و H̆°˘ر©̆/ا KDقا
6Ñ˘˘Ü̆˘©̆ì ي}˘لا M̆å̆ل˘م
<˘õ˘6ا ىÑ̆k˘è˘œل&ا- لï§م
Hا ل/ا نE°لا+ م§>اõåب
D˘˘˘و˘˘لا يD̆˘قا -̆˘tÄÑ̆˘ğ˘ا
يKJ ةHداïلا م6Ñاو˘م˘õ˘ل
نH تءا/ يkلا ةوwÜلا
ةراد)ا ò˘˘˘˘˘õ̆˘˘˘˘ì- نا نKد
ءا˘°̆> ا˘§˘˘I˘˘íÄÑ قا˘D̆و˘˘لا
قر˘í˘لا ع˘H̆ ل˘8Ñ̆او˘˘k˘˘لا

قوï˘0 ا̆§˘ل ناK ة8Ñ̆ا˘1
ىو7Ñò عDر ىõ> دF'و- ةMدI&’ا ه}J لå/ ي}لا رH&’ا وKJ ا§MkدI&ا عH ا§Ü+ر- دوK<ï نMوkòلا
.نMوkòلا قو0ï لاوH&ا يõï- ىõ> لمåلا K&ا مJر8Ñا°> دادر6Ñk’ ةMداt-’اK ةÜ+ارلا ىدل

رعاو جاصسيم
+åلا^ دÄÑkي}لا [يرو IÅÑهر
J˘˘˘˘7اÑ̆˘˘˘ادو˘˘˘˘+ مKلا ي˘˘˘˘œ<ب
يداI مIq ير(ا~qلا يلKدلا
I©ÄÖ لاíرIÄÑي <õ8 ىÑítkه
ه˘ل1̆œ نH̆ لاKĔ ،ة˘©˘م6Ñ̆ر˘˘لا

H0رgا +ô، ل~H©õي}لا ه Dي
ير˘˘˘Mو˘˘˘= ن˘˘˘©˘˘˘˘H&ا ةرو˘˘˘ÇÑ̆لا
لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘8Ñ̆&’ا 3K ب>œ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لå̆̆/ اH̆ و˘˘KJ ،ة˘˘Mر˘˘(ا~˘˘q˘˘لا

H˘˘k˘˘k̆˘ğ˘å̆˘لا يÅÑ̆˘لا ن&اò̆رKي
ب6Ñg ن> نول&اMÄÑ ير(ا~qلا
IÅÑر J{لا هÇÑةرو Kلاkåõ©ق،
Dي J{ولا اEl +ي}لا تا}لا
M˘g˘to D̆©˘ي°:ولا ب1ا̆°˘لا ه
+õ9امÑلا م©>د- ن> يwÉÑر
+œ<g©دد/ ن.

ةلباطلا قوف ودي برصض

H˘1 ن˘œا ل’/˘k˘ا˘مé +˘œ<g©ه K-å°©í§م
<õ1 ىõí©6’ يدا°لا ءاد&ا ع/ار- ةÑ©ام
ي˘:اKر5 د˘م˘H˘t نو˘˘Mò ،را˘˘Mد˘˘لا ل˘˘1اد
بر9Ñ دE ةرKاÄÑلا ة7Ñg©g قMرÄÖ D©(ر
ة˘Mاد˘g˘لا ن&اK ا˘8Ñو˘1ÇÑ د˘Mد˘0 ن˘H د˘˘©˘˘+

F˘اIl +˘k˘°˘t˘©˘ا برد˘م˘لا ة(M˘è˘©˘ل ل˘íÄÑح
ة9Ñراåلا ةدا©ïل دMد/ بردمõل لاqملا
ه©g>’ نH بMÜõ ن&ا لEg ،يدا°õل ة©°íلا
راÄÑملا ى˘õ˘> ق˘Mر˘í˘لا ع˘9Ñو˘ل ~˘©˘Fر˘k˘لا
.ح©ÇÑtلا

ةيده «ءافولا» ةركذت
ةرادإÓل «تصسيكوميل»

ثدtلا او8Ñ°å ة°©EÄÑ°Ü ةMدولوH راIÇÑ&ا
Dد يKاثلا ة/ردلا يرI©ة H1 نœا ل(+œغ
لœ˘1 ر˘Fا}˘- راد˘8Ñ)ا ى˘õ˘> ق˘Mر˘í˘˘لا ةراد)ا
قMرíلا راIÇÑ&ا لمMå ةHداïلا ةïõ©õلا †اM&’ا

<õا ىEk°ا§(ا K-ÄÑدMا§°م. د K3لô EÇÑد
بFÄÑ يD قMرí˘لا ةد˘>ا˘HÄÑ ى˘õ˘> ل˘م˘å˘لا
6Ñ˘˘©˘˘ة˘˘لو H˘˘ة˘˘©˘˘لا K9)ا ل˘1دÑ˘اD˘ي MÄÑ˘ح˘م
ىõ> لمåلا+ ةH˘©˘èد ق˘t˘لا د˘ÄÖ <˘g©˘(ر˘õ˘ل
+to -tï©ق KرEلا ةÇÑå0 ىل)ا دوâ©ةر
ى˘õ˘> را˘˘IÇÑ&’ا ل˘˘م˘˘> د˘˘KE ا}˘˘J را˘˘ò˘˘gلا
-ÄÑلا ة©مk{Fةر +C ^ولاDءا] .

ناهرلا بصسكي ميعزلا

+åن&ا د Eر †ا)©ÄÖ م©>~لا يدا°لا +kÄÑدMد
ىõ> ةÄÑqõملا نوMدلا نH ر©ògلا ÇÑì°لا

تا5ا/)’ا ىõ> قMرíلا ل0ÇÑ ،قMرíلا ق-ا>
0©o 6Ñ©òلا نوkåداد H7رÑtل اõåةدو Dي
˘†ا˘H&ا ÄÑ˘glلا ا}˘J ة˘©˘Iا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘q˘˘لا ءا˘˘ï˘˘ل
HدولوMة EÄÑ°Ü©°ة J{ا KE6 دÑqلا لkï°ي
ة8Ñا1 قMرí˘لا ر˘©˘©˘kÄÑ˘ل ه˘-دو˘> ة˘Mو˘7Ñ ن˘+
Kا&Iه E6’ا ررÑkïةلا +å8&ا ن&ا دÑارلا تر+Üة
<õى EرارJا +åد† H°تا5ا/)’ا ح K+لاkيلا
Dòا ل’&Hىل)ا تدا> رو HqارJن%’ا ا .

ينايزو كيرديصس ةباصصإا
«اباكلا» ةيعصضو مزؤوت

9Ñة+ر Hو/åة -õô لاkي -å9رÖ DرMا ق&Jõي
تاHد1 نH اKHرHt نو6Ñ©ò هI&ا ام+ جرgلا
ام§9Ñرkåل ارIâ يIاMô K5Mرد©6Ñ ي(ا°ثلا

’(8Ñ˘˘6 ة˘˘+اÑ˘˘k˘q˘å˘õ˘§˘ا˘م M˘è˘©˘g˘نا D˘ي E˘دا†˘
وKJ ر§ÅÑلا قوí- دE ةMõو: ةدمل تاMدktلا
ن&اK ة8Ñا1 ةõ+ ة°©Üلا د6Ñ©~M ي}لا رH&’ا

K9Ñå©لا ةíرM8 قÑågلا+ ة°âا ر(لا ىل°kا)ج
ة˘لو˘g˘Ü˘لا ة˘Mاد˘+ }˘°˘H ة˘t˘ï˘ï˘م˘لا ة˘©˘ÄÑ˘˘õ˘gلا

KK9Ñ˘å˘©˘لا ة˘k˘لا ب©˘-ر˘k˘ي M˘å©ÅÑ§ا KJو Hا
6Ñ©qå8و+ بردملا لÑg©åة Mq8 دÑåتا+و
D˘ا ي(M˘q˘اد˘+ دا)˘ل H˘°˘6اÑ˘g˘8ا˘1 ةÑة Dل; ي
HtدKدMلا ةkåداد.

qarsana@essalamonline.com
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هصسفن يدهي ودلانور
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع

،صشتيفوميهاربا
و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك ىد˘˘˘˘هأا

م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ود˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘نور
م˘جا˘˘ه˘˘مو ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

قيرف
ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ،صسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي
هدÓيم ديع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ل˘خد˘ت˘سس ةرا˘ي˘˘سس ىل˘˘غأا

تارايسسلا نم هتليكسشت
ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو ةر˘خا˘˘ف˘˘لا
تلا˘˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سسلا

نإا «صسأا» ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سص
ثد˘˘حأا ىن˘˘ت˘˘˘قا نود˘˘˘لا
نم «ي˘تا˘غو˘ب» تارا˘ي˘سس
،«يسشتيدو˘ت˘ن˘ي˘سس» ة˘ئ˘ف
ةينامث ه˘ف˘ل˘ك˘ت˘سس ي˘ت˘لا

د˘˘ع˘˘˘تو ،وروأا ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
يتلا تارايسسلا ةرهوج

.نآ’ا ىتح اهكلتمي
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؟صشارحلا يف ةنانصش
+˘å˘د -˘è˘©©لا رïاوI©ن
تا5ا/)’ا+ ة˘8Ñا˘w˘لا

J{6وملا اÑم Hن Egل
ةرF ىõ˘> ن˘©˘م˘(ا˘ï˘لا
حDk ،ةMر(ا~qلا †دïلا
دا˘˘˘˘˘˘t˘˘˘˘˘˘˘-ا را˘˘˘˘˘˘˘IÇÑ&ا
ىõ˘> را˘°˘لا 7Öار˘t˘لا

ي˘ÅÑ:5 ن˘Mد˘لا ر˘©˘1
دا˘˘˘˘˘t˘˘˘˘˘-’ا ÄÖ©˘˘˘˘˘˘(ر
ةر˘˘˘òل ير˘˘˘(ا~˘˘˘˘q˘˘˘˘لا
ى˘˘˘˘K0˘˘˘˘˘k ،†د˘˘˘˘˘ï˘˘˘˘˘لا
داt-ا ا5Jر+&ا قرíلا دMد> ناK ام©6Ñ’ ،راKدH مMرòلا دg> ةدا©ï+ ة©°:ولا ةÜ+ارلا
ةر7ÑاMì KHgدرلا قMرíلا+ ىلK&’ا ت’وqلا بõå+ ة©9Ñاملا م6Ñاوملا يD ىIا> 7Öارtلا
حامÄÑلا+ دMد/ نوIاE جر1 ،نوMدلا ةMوÄÑ- نH [ءارÇÑíلا^ ةراد)ا نòم- دå+ لمåلا
.ددqلا م§©g>’ ل©J&اkل نوMدلا نH¨%06 عDد+ قMرõíل
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رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓصصلا تيقاوم

 ايبرع نيبعÓلا لصضفأا يناث حاجنوبو زرحم^
«1 غيللا» ةيلاثملا ةليكصشتلا يف روليد ^

 ةينابسشلا ةيوعمجلا ةكرحلاو ةكارسشلا راطإا يف

يقتنت بابصشلا ةرازو
تايعمجل اعورصشم29

 ةينطو ةينابصش
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 «غيلزنيبماسشلا» ةهجاوم لبق زرحم ىدحتي رسضخلا مجن

ةرواسسلا ةبيبسش

›اطيإ’ا مÓعإ’ا
نب ىلع ينثي

ةعقوم ليبق رصصان
 بصضغلا يبراد

 «جرıا» بقل هيلع تقلطأا

يراقلا انجات ىلع ظافحلا انفده»:ينيعبصس نب
 «2202 نوريماكلا ناك يف

ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع رسصي يدانلا صسيئر

ريبك بردم ليغيإا:يطاورز
ببصس يه فورظلاو

هنع لاصصفن’ا

نوعطلاو ةريثكلا تازواجتلا ببسسب
ليعولو يرهسص نم ةمدقملا

تائيهلا ديدجت ةعباتمل ةينطولا ةنجللا
تاباختنا جئاتن ءاغلإا دكؤوت ةيصضايرلا

ىوقلا باعلأا ةيداحتا


