
معد رسصانع4 فيقوت
لÓخ أابخم51 ريمدتو باهرإÓل

يسضقنملا توأا رهسش

فانئتسسلا ةسسلج ليجأات
دادح يلع ةيسضق يف

يراجلا ربمتبسس02 ىلإا
50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 2441 مرحم91ـل قفإوملإ0202 ربمتبسس7نينثإ’إ 6382ددعلإ Gdãªø: 51Oêةعسساتلإ ةنسسلإ

ةيلاعفلإ لسضفت لإزت ’و تناك اندÓب ةيسسامولبد نأإ دكأإ
:ةيجراÿإ ريزو ،ةغرافلإ ةيمÓكلإ كراعŸإو لاجسسلإ ىلع

ءإوتحإ ‘ نوبت صسيئرلإ لعف ةدر ةعرسس تيح
ةديلبلإ ةي’و اهتلجسس يتلإ تاباسصإ’إ ¤وأإ

تاحاسسملإو ءاسسنلإ تايلسصم لÓغتسسإ إوحرتقإ
ظاظتك’إ عنمل دجاسسملل ةرواجملإ

عفرب نوبلاطي ةمئألا
ةعمجلا ةÓسص نعرظحلا

40 صص

إراطنق3.15 زجحو تإردخم نوراب99 ـب ةحاطإ’إ
صسولهم صصرق فلأإ758 نم ديزأإو «ةلطزلإ» نم

ةمكحملإ نع رداسصلإ مكحلإ يف هفانئتسسإ دعب
يدإولإ باب يف مانيب ةيئإدتب’إ

نيمهتملإ صضعب بايغ تلجسس يتلإ عافدلإ ةئيه نم بلطب

50صص

اهددع ‘ ايسسآإ ايقيرفإإ ةل‹ تداسشأإ
«ة˘ق˘فوŸإ» ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تإÎسس’ا˘˘ب Òخأ’إ
‘ ةيمومعلإ تاطل˘سسلإ ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘تإ ي˘ت˘لإ
صسوÒف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كŸ ر˘˘˘ئإز÷إ
ةفآ’إ هذه نأإ ¤إإ ةÒسشم ،«انوروك»
ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لإ كسشو ىل˘˘ع ة˘˘ئ˘˘جا˘˘فŸإ

.ةلوذبŸإ دوه÷إ لسضفب

«هذوفنو هتناسصحب ايمحم دحأا اهيف نوكي نل ةديدجلا رئازجلا» :نوبت ضسيئرلا
30 صصكإرحلإ بلاطم يبليو ةيرسصعلإ ةلودلإ ءانب تابلطتم عم مجسسني روتسسدلإ ليدعت عورسشم نأإ دكأإ

مويلا نم رئاز÷ا تÓماعت»
بناجألا ءاكرسشلا عم ادعاسصف

«حبار لكلا ةبراقم نمسض نوكتسس

ديسشت ايسسآا ايقيرفإا ةل‹
«ةقفوŸا» ةيجيتاÎسسإلاب

«انوروك» ةحفاكم ‘ رئازجلل

30صص

30 صص

جإوفأ’اب صسيردتلإ ماظن قيبطت ةبوعسصب رقتو ذيملت نييÓم01 ـل تامامك ريفوت ةلاحتسسإ دكؤوت تاباقن

ةيامحلا نوع ةمكاحم ليجأات
(فيرسش .ل) ةيندملا

يراجلا ربمتبسس72 ـلا ىلإا

ريزوو فرسشي لوأ’إ ريزولإ
ةديلبلإ نم اهقÓطنإ ىلع ةيبرتلإ

ذيملت فلأا966 نم ديزأا
عم مويلا دعوم ىلع

«مايبلا» تاناحتمإا زايتجا
40 صص

رتوتلإ ءاكذإإ فدهتسست ةلعتفم تابقع نم ترذح
:صشي÷إ ةسسسسؤوم،ينطولإ رإرقتسسإ’إ ةعزعزو يعامتج’إ

بعسشلا نامرح تلواحم»
رييغتلا يفهقح نم

«لسشفلا اهريسصم يرذجلا
30 صص

40 صص

50صص

نامسض ىلع ةرداق ةيبرتلا ةرازو لــه
؟.. «اــنوروك» نم نمآا يسسردم لوخد

تاناكمإا» :«مÓسسلا» ـل «فاتسسلا» ةباقنل ماعلا نيمألا^
«عقاولا ضضرأا ىلع اهدوعو قيبطتب حمسست ل ةياسصولا



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيلاطيإلا اسسينيف تسسيل

ثيغتسست ترڤت امنإا ..

ايسسنيف ةنيدمل تسسيل انيديأا نيب روسصلا
ةنيدم نم اهطاق˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘نإاو ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
راطمأا نم تاخز يف تقرغ يتلا ترقت
ةّوُعدم تسسيل ةيلحملا تاطلسسلا ،فيرخلا
لك لوخد ةيسشع ثدحي ام ريسسفتل طقف
راطمألا رمدت نيأا ءاتسشو فيرخ مسسوم
يسضارأا فلتتو ةّسشه تانكسس ةينافوطلا
نيلوؤوسسملا «جلوكيرب» حسضفتو ةيحÓف
داجيإا ىلع ةربجُم تحسضأا لب ،نييلحملا

.ةلكسشملل ةيئاهنو ةعيرسس لولح
! .. نونخدملا نظ ام ضسكع

ةسضرع لقأا م˘ه˘نأا نو˘ن˘خد˘م˘لا ن˘ظ ا˘مد˘ع˘ب
تاسسارد تم˘ت˘ها ،«ا˘نورو˘ك» ـب ة˘با˘سصإÓ˘ل

ايجولونكتلل ينديسس ةعماجب ةثيدح ةيملع
ن˘ي˘خد˘ت˘لا طا˘ب˘ترا د˘سصر˘ب ،ة˘˘ي˘˘لار˘˘ت˘˘سسألا
‐ديفوك» ىودعب ةطبترملا تافعاسضملاب
طب˘تر˘م ن˘ي˘خد˘ت˘لا نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو ،«91
ـب ةطبترملا تانيجلا نم ىلعأا تايوتسسمب
نيخدتلا نأا نوثحابلا حسضوأاو ،«انوروك»
ةباسصإلا يف ةينيجلا ةمهاسسملا نم ديزي
ثÓ˘ث˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح ،«د˘ي˘فو˘ك» ىود˘˘ع˘˘ب
تانيجلا طاسشن نم ديزت نأا طقف رئاجسس
صسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘ناو لا˘ق˘ت˘نا بب˘سست ي˘ت˘لا
.مسسجلا يف عرسسأا ةروسصب دجتسسملا

! ..بابسشلا خيسش ىدحتي امدنع

ثدحلا عنسص ،يداولا ةيلوب ينيتسس خيسش
لسصاوتلا عقاوم ىلع ةريخألا تاعاسسلا يف
تاكر˘ح˘لا فر˘ت˘ح˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
نت˘م ى˘ل˘عو صضرألا ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضار˘ع˘ت˘سسلا
ي˘ف ر˘ها˘ظ ا˘م˘ك كلذ˘ك ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
ةوقو ةقاسشر نع انيبم ،انتزوحب روسصلا
،ه˘ن˘سس اد˘بأا نا˘سسكع˘ت ل ن˘ي˘ت˘قرا˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب
رثك زجع˘ي ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشلا كلذ˘ب ا˘يد˘ح˘ت˘م
اذه تاهويديف نأا املع ،هديلقت ىلع مهنم
ىلع نيريبك Óعافتو اجاور تيقل ينيتسسلا
.قرزألا ءاسضفلا

! .. ّ«نإا اهيف»

لغتسشإا قباسس ةيعامتجا ةكبسش لماع راثأا
ةيلول ىربكلا تايدلبلا ىدحإاب تاونسسل
نا˘˘ك ه˘˘نأا م˘˘كح˘˘˘ب ،بار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسلا ،نار˘˘˘هو
،2002 ةياغ ىلإا ميتنسس فلأا003 ىسضاقتي
تارايلملا باحسصأا نم دحاو ىلإا لوحتو
تاراقع ىلع هتورث عزوتتو ،ةيلولا يف
ل˘قألا ى˘ل˘ع ارا˘ي˘ل˘م05 اهت˘م˘ي˘ق ىد˘ع˘ت˘ت
نم صشيجو ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘مو ن˘ي˘ت˘كر˘سشو
اذهو ،ةنولسشرب يف ةسصاخ ةماقإاو ،لامعلا
،د˘˘حاو ا˘˘سسل˘˘ف ثر˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب
ل˘˘ما˘˘ع ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘ن˘˘ع فر˘˘ع˘˘ي ن˘˘كي م˘˘لو
ةميدق ةقسش يف ميقي ناك ةيعامتجا ةكبسش
هذ˘˘ه تءا˘˘ج ن˘˘يأا ن˘˘م˘˘ف ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش ي˘˘˘ح˘˘˘ب
.؟ ىرت اي تارايلملا

qarsana@essalamonline.com
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 ثيغتسست انراحب
،ايثراك تاب عسضولا نأا مكحب
نيسصاوغلا ةعوم˘ج˘م تردا˘ب
صسلد را˘ح˘ب˘لا قا˘م˘عأا ةد˘ج˘ن»
«SOSةيعم˘ج˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
قامعأل فيظنت ةلمحب نيفلد
ثي˘ح ،ا˘يو˘يا˘م ئ˘طا˘سش را˘ح˘ب
نم ةمخسض تايمكب اوأاجافت
عاقلا يف ةرقتسسم تايافنلا

ةروسصلا يف رهاظ وه امك
لا˘˘ح ع˘˘قاو ،ا˘˘ن˘˘يد˘˘˘يأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
مت ام لاح يفو هّنأا دكؤوُي
ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م تÓ˘˘م˘˘ح قÓ˘˘طإا
ىر˘خأا ة˘ي˘ل˘˘حا˘˘سس تا˘˘يلو˘˘ب
تا˘ي˘م˘ك جار˘خ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘˘سس
Óعف ..تاياف˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه
لو ثيغتسست ..ةثولم انراحب
.اهتدجن نم دب

! .. ديهسشلا تخأاو دهاجملا ةنبا ناهت امدنع
نطق˘ت د˘ي˘ه˘سش تخأاو د˘ها˘ج˘م ة˘ن˘با ة˘ل˘مرأا تبر˘غ˘ت˘سسا
نم درطلاب ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘كح˘لا ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ي˘ف ة˘لÓ˘ب˘لا˘ب
لجسسم يرادإا دقعل اهتزايح مغر اهنكسسمو اهسضرأا

اهنأا دكؤوُي ءاسضيبلا نيعب ةيراقعلا ةظفاحملاب رهسشمو
ةفسصب ةلودلا كÓمأل ةعباتلا صضرألا لغسشتو لغتسست
ةميق لوح تلؤواسست ةدع حرطي يذلا ءيسشلا ،ةينوناق
نأا صساسسأا ىلع ةلودلا كÓمأا فرط نم ةررحملا دوقعلا
ناسسنإا درط نكمي فيك اهيناثو ةلودلل كلم صضرألا

نم هل حنم ينوناقو يمسسر دنسسب هلغسشي لحم نم
ةيلاملا ةرازو لخدت يعدتسسي يذلا رمألا ،ةلودلا فرط
كفل ،لدعلا ريزو ،يتامغز مسساقلبو ،يجانزخ لامج ةينطولا كÓمأÓل ماعلا ريدملا ةروسص يف ةلثمم
.«درطلاب ايلع مكحيو دقع يدنع» اهناونع يتلا ةيجحألا هذه طويخو مسسÓط

علدلا ىلع برحلا
تا˘˘يلو˘˘لا ىد˘˘حإا ي˘˘لاو ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
خيطبلا ىلع برحلا ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
ثد˘ح˘ت ثي˘ح ،«علد˘لا» ر˘م˘˘حألا
ةيعسضو نع يذيفنت عامتجا يف
نأا د˘˘كأاو ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ف قر˘غ ي˘سضارألا حÓ˘سصت˘˘سسا
رر˘ق نأا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ى˘سضو˘ف˘˘لا
صضرألا ى˘ل˘ع او˘ل˘سصح نو˘حÓ˘˘ف
صصيسصخت حÓسصتسسلا راطإا يف
ةهكاف ةبرجتل ةدودحم تاحاسسم
ى˘ل˘ع بر˘ح˘لا لوؤو˘سسم˘لا اذ˘ه ن˘ل˘ع˘˘ي نأا لد˘˘بو ،ح˘˘م˘˘ق˘˘لا لو˘˘سصح˘˘م ن˘˘م لد˘˘ب «علد˘˘لا»
.«علدلا» ةبراحم ررق ةوسشرلا ىلعو ةيطارقوريبلا

!..لوقعم Òغ
تاظحÓمو تÓعافت مكحب
،نويرئازج نونطاوم اهلجسس
ن˘˘˘م نو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سسم نور˘˘˘˘خآاو
اوراز ملاعلا ناد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
،لمعل˘ل وأا ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ا˘ندÓ˘ب
ة˘حا˘ي˘سسلا ةرازو ى˘ل˘˘ع تا˘˘ب
طورسشلا رتفد يف دونب جاردإا
قدا˘ن˘ف˘لا د˘ي˘ي˘سشت˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
ةيسصوسصخ مارت˘حا˘ب ي˘سضق˘ي
ر˘ي˘فو˘ت ن˘م م˘ل˘سسم˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا
»ettehcuod » تا˘فا˘ط˘سش
هاجتا ةمÓعو صضيحارملا يف
يف هب لومعم وه امك ةلبقلا

ىتحو ةيمÓسسإلا نادلبلا لك
لبقتسست يتلا ةيمÓسسإلا ريغ
يعارت لو رئازجلا يف موجن4 قدنفب تيبت نأا لقعي Óف ،نيملسسملا حاوسسلا نم اريبك اددع
.ءاجنتسسÓل ةيندعم هايم ةروراق نع ثحبت .. ةيمÓسسإلا ةيسصوسصخلا



watan@essalamonline.com
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ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م تزر˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
اهتلجم ةيحاتتفا يف ،صشيجلا
،ربمتبسس رهسش  ددعب ةسصاخلا
ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘˘سست
يعامتجإلا لو˘خد˘لا ّنأا ،ا˘ه˘ن˘م
،ةنسسلا هذهل ايئانثسسإا نوكيسس
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ي˘ع˘سسلا هز˘ي˘˘م˘˘ي
تاعبت زواجتو ةيداعلا ةايحلا

لمعلا اذكو ،«انوروك» ةحئاج
حو˘م˘ط د˘ي˘سسج˘ت ج˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ةما˘قإا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا

ينطو عورسشمك ةديدج رئازج
را˘ع˘سش در˘ج˘م صسي˘لو حو˘م˘˘ط
.نيماسضملا غراف

،اهتاذ ةلجم˘لا تدد˘سش ا˘م˘ك
لماسشلا رييغتلا راطق نأا ىلع
ه˘ب بلا˘ط ا˘م˘ل˘ث˘˘م يرذ˘˘ج˘˘لاو
Óعف قلطنا يرئازجلا بعسشلا

ةتباث تاوطخب هقيرط قسشيو
ةيعوسضو˘م˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا م˘غر
نا˘ب˘سسح˘لا ي˘ف ن˘كت م˘ل ي˘ت˘˘لا

،«انوروك» ةحئاج يف ة˘ل˘ث˘م˘م

فد˘ه˘ت˘سست ة˘ل˘ع˘ت˘˘ف˘˘م ىر˘˘خأاو
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا ءا˘˘كذإا

.ينطولا رارقتسسلا ةعزعزو
ّنأا ،ةيحاتتفإلا تدكأاو اذه

نع اد˘بأا ع˘جار˘ت˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ع ه˘ت˘كل˘سس يذ˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
فاد˘˘˘هألا غو˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘سصإا
نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو ،ةر˘ط˘˘سسم˘˘لا

ةدحاو ديسسجتل ةيسضام ةلودلا
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘˘لوألا م˘˘˘هأا ن˘˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘سشرو˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘˘م˘˘سضت
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘ه˘ح˘ت˘ف
فدهب اهرطسسو هباختنا ةادغ
،ةديدجلا رئازجلا صسسسأا ءاسسرإا

ردسصملا فيسضي ‐ ةلثمتملاو
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘˘سسلا ي˘˘ف ‐ ه˘˘تاذ
ة˘حا˘تإاو رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
هيأار ءادبإل نطاوملل لاجملا
اذ˘كو ،هدÓ˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف
ءاسسرإا يف ةيلاعفب ةكراسشملا
ةكسسامتمو ةيوق رئازج تانبل
.ةرقتسسمو

،يجراخلا ديعسصلا ىلع امأا
،صشيجلا ةلجم ةيحاتتفا تدكأا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا تي˘˘˘حو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع يدا˘˘˘ير˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ل
ي˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلا ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصلا

.يلودلاو

ينطولا رارقتسسإ’ا ةعزعزو يعامتج’ا رتوتلا ءاكذإا فدهتسست ةلعتفم تابقع نم ترذح

هقح نم بعسشلا نامرح تلواحم» :ضشيجلا ةسسسسؤوم
«لــسشفلا اـــهريسصم يرذجلا رييغتلا يف

نيماسضملا غراف راعسش درجم ضسيلو حومط ينطو عورسشم وه ةديدج رئازج ةماقإا يف بعسشلا حومط ^

ر.نوراه

تاءافكلا مامأا لاجملا حسسفو ،يرذجلا رييغتلا يف هقح نم بعسشلا نامرح ىلإا يمرت يتلا ت’واحملا ّنأا ،ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا تدكأا
،عيرذلا لسشفلا اهريسصم نوكيسس ،مامأÓل بورهلا ةسسايسس نع اديعب ةديدج ةبراقم قفو ةلودلا بيلاود رييسست يف ةسصلخملا ةينطولا

.دÓبلاب سضوهنلل دراوملاو تاقاطلا ةفاك ةئبعتو يسضاملا ةحفسص يط يف نييرئازجلل ةديدسشلا ةبغرلاب كلذ تطبرو

ريهطت فرعتسس ةمداقلا ةلحرملا نإا لاق
ةينوناقلا ةموظنملاو تاسسسسؤوملا

ةيروهمجلا ضسيئر راسشتسسم
ةينيدلا تايعمجلاب فلكملا
رييغتلا ةلحرم جولو طبري
مداقلا روتسسدلل «معن» لوقب

راسشتسسم ،رسضخلب ىسسيع اعد
فلكملا ةيروهمجلا سسيئر
نييرئازجلا ،ةينيدلا تايعمجلاب
ءاتفتسس’ا يف ةوقب ةكراسشملا ىلإا
روتسسدلا ليدعتب سصاخلا

دÓبلا لاسصيإاو ،رييغتلا لامكتسس’
دكأا .ةروطتملا لودلا فاسصم ىلإا

هل يمÓعإا حيرسصت يف ،رسضخلب
سصاخلا ءاتفتسس’ا نأا ،سسمأا

عمزملاو روتسسدلا ليدعتب
نم حتافلا خيراتب هميظنت
ةوطخ وه ،لبقملا ربمفون

يذلا رييغتلا راسسم يف ةديدج
اميسس ’، يرئازجلا بعسشلا هسشاع
يذلا يبعسشلا كارحلا لÓخ

.ةيسضاملا ةنسسلا اندÓب هتدهسش
سسيئر راسشتسسم ددسش امك
تايعمجلاب فلكملا ةيروهمجلا
ةبكاوم ةرورسض ىلع ،ةينيدلا
ةينوناقلا نيتموظنملا

،ةيلاحلا ةلحرملل ةيتاسسسسؤوملاو
روتسسدلل معن لوق نأا ىلإا اريسشم
ةلحرم يف لوخدلا هانعم مداقلا

ةعرسسب نيناوقلا رييغتب مسستت
يتلا تاسسسسؤوملا ديدجتل ةلحرمو
حور Óب تحبسصأا اهنإا» اهنأاسشب لاق
..مكاحملا هب انعلطت ام انيفكيو
لاجملا حسسفي ديدجلا روتسسدلاو

تاسسسسؤوملا هتاه رهطي نأ’
.«ةينوناقلا ةموظنملا رهطيو
نأا ،ثدحتملا دكأا ،رخآا قايسس يف
فارسشإ’ا ةمهم قاحلإا نم فدهلا

ةينيدلا تايعمجلاو اياوزلا ىلع
ةرسشابم ةينارقلا سسرادملاو
ةداعإا وه ،ةيروهمجلا ةسسائرل
ةقلخأاب قلعتي اميف اهرود ليعفت
نع قيرطلا عطق اذكو ،عمتجملا
هتاه لÓغتسسا نولواحي نيذلا
اهنم جرخت يتلا ةيملعلا تارانملا
ءاملعلاو ةمئأ’ا نم ديدعلا
 .ةسسايسسلا يف نييرئازجلا

خ.ةيمسسن

ةديلبلا ةي’و اهتلجسس يتلا تاباسصإ’ا ¤وأا ءاوتحا ‘ نوبت سسيئرلا لعف ةدر ةعرسس تيح

ةيجيتاÎسسإلاب ديسشت ايسسآا ايقيرفإا ةل‹
«انوروك» ةحفاكم ‘ رئازجلل «ةقفوŸا»

تابلطتم عم مجسسني روتسسدلا ليدعت عورسشم نأا دكأا
كارحلا بلاطم يبليو ةيرسصعلا ةلودلا ءانب

نل ةديدجلا رئازجلا» :نوبت ضسيئرلا
«هذوفنو هتناسصحب ايمحم دحأا اهيف نوكي
تاباختنلا ةهازنل تانامسضلا لك رفوي يروتسسدلا ليدعتلا عورسشم^

كراعŸاو لاجسسلا ىلع ةيلاعفلا لسضفت لازت ’و تناك اندÓب ةيسسامولبد نأا دكأا
:ةيجراÿا ريزو ،ةغرافلا ةيمÓكلا

ءاكرسشلا عم ادعاسصف مويلا نم رئاز÷ا تÓماعت»
«حبار لكلا ةبراقم نمسض نوكتسس بناجألا

54723 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح462 ليجسست

رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا392و تايفو7

،مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘سص د˘˘˘كأا
نأا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا

ل˘˘˘سضف˘˘˘˘ت لاز˘˘˘˘تلو تنا˘˘˘˘ك
لا˘ج˘سسلا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘كلا كرا˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
تÓماعت نأا زربأاو ،ةغرافلا
عم ادعاسصف مويلا نم اندÓب
نو˘كت˘سس بنا˘جألا ءا˘كر˘سشلا

.حبار‐حبار ةبراقم نمسض
ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا زر˘˘بأاو اذ˘˘ه

،صشيجلا ةلجم عم هل راوح
ن˘˘ير˘˘ي˘˘خألا ن˘˘ي˘˘نÓ˘˘˘عإلا ّنأا
يسسائر˘لا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر˘ل
قا˘فو˘لا ة˘مو˘كح˘ل ،ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا

،باو˘˘ن˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م صسي˘˘ئرو
تايسضت˘ق˘م ع˘م نا˘ي˘سشا˘م˘ت˘ي
يدانت يذلا يسسايسسلا لحلا
ديكأاتلا اددج˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب

ظ˘فا˘ح˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
لا˘˘˘˘سصتا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم
عفدلا ةيغب ةيبيللا فارطألا
ةحلسصم˘لا بي˘ل˘غ˘ت ى˘لإا ا˘ه˘ب
.راوحلاب ارورم ايبيلل ايلعلا

ف˘˘ل˘˘م˘˘لا صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ير˘˘ب˘˘˘سص را˘˘˘سشأا ،ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا ى˘˘لإا ،مودا˘˘قو˘˘ب
ي˘ف فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج و˘عد˘˘ت
مارتحاو ل˘ق˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ي˘لا˘م
لجأا نم يروتسسدلا ماظنلا
ةمزألا نم اعيرسس جورخلا
دلبلا اذه اهيف طبختي يتلا
.تاونسس ذنم راجلا

،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ى˘˘ل˘˘ع ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘سش

ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض
لو˘˘ح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘جإلا
ادكؤوم ،ةيجراخلا ةسسايسسلا
ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا نأا
نآلا ةيرئازجلا ةيسسامولبدلل
اهدوجو زيزعتو ايقيرفإا يه

ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو
،ريبكلا بر˘غ˘م˘لاو ل˘حا˘سسلا
لك يف جامدنإÓل ةفاسضإلاب
اهيلإا يمتنت يتلا تاعمجتلا
بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘هو ،ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
،اي˘ق˘ير˘فإاو ل˘حا˘سسلا،ر˘ي˘ب˘كلا

اذ˘كو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘مألاو
.يطسسوتملا ءاسضفلا

نوؤوسشلا ريزو حسضوأا امك
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ءا˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا
،نزاو˘ت ةو˘ق ا˘ندÓ˘ب ل˘ع˘˘ج˘˘ل
تارابتعا همكحت نأا بجي
ىلع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘ي˘تا˘م˘غار˘ب
اذه يف لاقو ،دÓبلا حلاسصم
تÓماعتلا نآلا نم» نأاسشلا

بنا˘˘˘˘جألا ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘˘م
لكلا ةبراقم نمسض رئازجلل
.«حبار

ر.نوراه

ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
7 ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘عا˘˘˘سس42
ةباسصإا392و ،تا˘˘˘ي˘˘˘˘فو
ع˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ـب ةد˘˘يد˘˘ج
،ءافسش ة˘لا˘ح462 ءا˘˘سصحإا

صسمأا هنع فسشك امل اقفو
،رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا
ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘سصر
.ءابولا

،هتاذ ردسصملا فسشك امك
لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘جإلا دد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا نأا
يف ءابولا اذهب نيباسصملل
ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘˘ب

ـلا لÓخ ةلجسسملا ماقرألا
46364 ،ةريخألا ةعاسس42
يلامجإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح
ي˘˘ف ،6551 ى˘لإا تا˘ي˘فو˘˘لا
يلامجإلا ددعلا زفق لباقملا
.54723 ىلإا نيفاعتملل

ـه.داوج

يف ايسسآا ايق˘ير˘فإا ة˘ل˘ج˘م تدا˘سشأا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا˘ب ر˘ي˘˘خألا ا˘˘هدد˘˘ع
تاطلسسلا اهتعبتا يتلا «ةقفوملا»
ةحفاكمل رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةريسشم ،«انوروك» صسوريف يسشفت
ىل˘ع ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا ة˘فآلا هذ˘ه نأا ى˘لإا

ل˘سضف˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا كسشو
بيل˘ي˘ف ر˘كذ.ةلوذبملا دو˘ه˘ج˘لا
ديدحت ذنم هنأا ،هلاقم يف ،ليروت
ثيح ةديلبلا يف ىلوألا تلاحلا
ةدحاو ةلئاع نم ادرف61 بيسصأا
ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
دعب «انوروك» صسوريفب ةمسصاعلل
نيميقم نييرئازج اياعرب مهكاكتحا
،ةيروهمجلا صسيئر كردأا ،اسسنرفب

عسضولا ةروطخ ،نوبت ديجملا دبع
ةلماسش ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسا ارو˘ف ع˘سضوو
ن˘م ةد˘فاو˘لا ة˘فآلا هذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ل
يتلا ةلجملا تحسضوأا امك.جراخلا
صضعب صسكع هنأا ،صسيرابب ردسصت
يف ترخأات يت˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ناد˘ل˘ب˘لا
مدعل ةظهاب ةروتاف تعفدو كرحتلا
تد˘سصت ،ا˘هر˘ي˘سضح˘تو ا˘ه˘ثار˘˘ت˘˘كا
ةعاسضإا نود ةرسشا˘ب˘م ا˘ه˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

غرا˘˘˘ف˘˘˘لا لد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تقو˘˘˘˘لا
رايتخا لوح ةميق˘ع˘لا تا˘سشا˘ق˘ن˘لاو
،نوبت صسيئرلا نأا ةركذم ،لئاسسولا
روطت ةعاسسب ةعاسس ايسصخسش عباتي
ةمزأا ةيلخ صسأار ىلع ةحئاجلا هذه
بجاولا تاهيجو˘ت˘لا ي˘ط˘ع˘ي ثي˘ح
تاف˘ي˘كت˘لاو تاءار˘جإلاو ا˘ه˘عا˘ب˘تا
ى˘ح˘ن˘م رو˘ط˘ت˘ل ا˘ق˘فو ة˘˘جرد˘˘م˘˘لا
لوألا ل˘غا˘سشلا ه˘ل˘غ˘سشو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

ةدكؤوم ،حاورألا ذاقنإا وه ديحولاو
تث˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسلا هذ˘˘ه نأا
نينطاو˘م صسو˘ف˘ن ي˘ف ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا

اذ˘ه ،ن˘ي˘نوا˘ع˘˘ت˘˘مو ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘م
،ايسسآا ايقيرفإا ة˘ل˘ج˘م تد˘ه˘سشت˘سساو
نأا ىلإا ةراسشإلاب لاوقألا هذه ىلع
صسراد˘م˘لا  ق˘ل˘غ˘ب تأاد˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لكايهو تاعما˘ج˘لاو تا˘يو˘نا˘ث˘لاو
ـب ةبرجتلا هذه ةفسصاو ،ةسضايرلا
مايقلاو لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف «ةد˘ئار˘لا»
ر˘ج˘ح ع˘سضو˘ب كلذ ع˘م ةازاو˘م˘لا˘˘ب
يظح هنكل يرسسقو يكذو لاعف
فيسضي ‐ ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ماز˘ت˘لا˘ب
.‐هتاذ ردسصملا

ح.نيدلا رمق

دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
ى˘ل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
نل ةديدجلا رئازجلا نأا ،ينطولا
هتناسصحب ايمحم دحأا اهيف نوكي
ليدعت عورسشم نأا زربأاو ،هذوفنو
تابلطتم عم مج˘سسن˘ي ،رو˘ت˘سسد˘لا
ي˘ب˘ل˘يو ،ة˘ير˘سصع˘لا ة˘لود˘لا ءا˘˘ن˘˘ب
كرابملا يبعسشلا كارحلا بلاطم
ىلع صصرح هنأا حسضوأاو ،ليسصألا
ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘غ˘ي˘سص ي˘ف نو˘كي نأا
ىلع هدادعإا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ا˘ي˘ق˘فاو˘ت
ن˘ي˘كم˘ت لÓ˘خ ن˘م قا˘ط˘ن ع˘سسوأا

عانسصو ةيبعسشلا فايطألا فلتخم
ةلي˘ط ه˘ت˘سشقا˘ن˘م ن˘م ما˘ع˘لا يأار˘لا
نم مغرلاب رهسشأا ةعبرأا نم رثكأا
ة˘مزألا ا˘ه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا
.ةيحسصلا

هسسأارت لÓخ ،نوبت صسيئرلا لاق
صسل˘ج˘م˘ل يرود عا˘˘م˘˘ت˘˘جإل صسمأا
ة˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘˘ل صصسصخ ،ءارزو˘˘˘˘˘˘لا

،يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا عور˘˘سشم
ىلع هتلاحإا لبق هيلع ةقداسصملاو
نم802 ةداملل اق˘ب˘ط نا˘م˘لر˘ب˘لا
م˘ث ه˘ي˘ل˘ع تيو˘سصت˘ل˘ل رو˘ت˘˘سسد˘˘لا

نإا ،بعسشلا ءاتفتسسا ىلع هسضرع
تامازتلا يه ةيباختنلا دوعولا»

يف اهديسسجت يف تعرسش ةقداسص
ةيجيتار˘ت˘سسا ة˘يؤور ق˘فو ناد˘ي˘م˘لا

ةدد˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘نزرو ،ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
ي˘ل˘ح˘ت˘لا ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘م ي˘عد˘ت˘سست
صسامغنلا نع داعتبلاو ةيعقاولاب
ىلع ،تايلكسشلاو تايئزجلا يف
تاذ ة˘ير˘هو˘ج˘لا رو˘˘مألا با˘˘سسح
.«ةلودلل ةمئادلا صسسسألاب ةقÓعلا

،صسيئرلا راسشأا ،هتاذ قايسسلا يف
ل˘يد˘ع˘ت˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت نإا ى˘˘لإا
ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘فاو ا˘˘م اذإا يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
نم ددع فييكت مزلتسسي بعسشلا
ةديدج˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ع˘م ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

لماسشلا حÓسصإلا روظنم نمسض
ةداعت˘سساو ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ة˘لود˘ل˘ل
ليدعتلا عورسشم نأا دكأاو ،اهتبيه

تانامسضلا لك رفوي ،يروتسسدلا
ةرتسسدب ءاوسس تاباختنلا ةهازنل
ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
˘مرا˘سص ن˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب وأا ،تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ىلع ظافحلل ،يسسايسسلا ليومتلل

حنم˘ب وأا ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ةدارإلا ة˘ير˘ح
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ئ˘فا˘˘كت˘˘م صصر˘˘ف
مرتحي ىتح حسشرتلاو تيوسصتلا

دهسشملا ززعتيو بخانلا توسص
ن˘م د˘˘يد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ج˘˘ب ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
صسيئرلا دكؤوي ‐ كلذل ،نيبختنملا
ي˘سضت˘ق˘ي بجاو˘لا نا˘ك»  ‐نو˘ب˘˘ت
هنأل ،يروتسسدلا ليدعتلا قيبسست
دد˘ج˘˘ن نأا لو˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م صسي˘˘ل
ن˘ي˘ناو˘ق˘ب ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

.«ايبعسش ةسضوفرم
نأا ،ةيروهمجلا صسيئر دكأاو اذه

نم مكاحملا تاسسلج نع رسشنُي ام
ن˘م ّد˘ع˘˘ي يذ˘˘لا دا˘˘سسف˘˘لا لا˘˘كسشأا
ف˘سشكي ،لود˘لا طو˘ق˘سس با˘ب˘سسأا

،ي˘قÓ˘خألا لÓ˘ح˘نلا ة˘جرد ن˘˘ع
ق˘˘˘ح˘˘˘ل يذ˘˘˘لا رر˘˘˘سضلا ق˘˘˘م˘˘˘عو
ا˘˘ه˘˘تاور˘˘ثو ،ة˘˘مألا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب
ةمزأا ةدح تقولا تاذ يف رسسفيو
م˘كا˘ح˘لا ن˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ءاج امل اقفو ‐ زربأاو ،موكحملاو
نأا» ‐ءارزو˘لا صسل˘ج˘م˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
يسساسسأا طرسش ةمزألا هذه لاوز
نل يتلا ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل
هتناسصحب ايمحم دحأا اهيف نوكي
لإا كلذ ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ي ن˘˘˘لو ،هذو˘˘˘ف˘˘˘نو
صصÓخإلاو لو˘ق˘لا ي˘ف قد˘سصلا˘ب
ىلع مئادلا صصرحلاو لمعلا يف
ى˘˘ت˘˘ح تاذ˘˘لا نار˘˘˘كنو ،عاد˘˘˘بإلا
نم ة˘سصا˘خو ن˘طاو˘م ل˘ك ر˘ع˘سشي
ريغت د˘ق ا˘ئ˘ي˘سش نأا˘ب با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف
ي˘ف Ó˘ع˘ف ي˘ه ة˘لود˘لا نأاو Ó˘ع˘˘ف
كلذب ديعتسسيف ،ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘خ
،هتاسسسسؤوم يفو هسسفن يف ةقثلا

ي˘˘˘ف Ó˘˘˘عا˘˘˘ف ا˘˘˘فر˘˘˘ط ح˘˘˘ب˘˘˘سصيو
.«ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا

    ـه.داوج



حير˘سصت ي˘ف ،ةرو˘م˘ع ّد˘كأا
نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا» ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب صصخ
ديد˘ج˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا
،ابعسص نوكيسس ةنسسلا هذهل
نأاو ،«انوروك» ةحئاج ببسسب
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رارق
ماظن ي˘ن˘ب˘ت˘ب ل˘ئا˘ق˘لا ر˘ي˘خألا
جوف لك مسضي ثيح ،جاوفألا

را˘˘طإا ي˘˘ف اذ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ت02
يدافتل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا

هيف متي مل ،«انوروك» ىودع
،عا˘ط˘ق˘لا تا˘با˘ق˘ن ةرا˘سشت˘سسا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت ةرازو˘˘˘لا» Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
  .«اهدحول

ماعلا ن˘ي˘مألا ح˘سضوأا ا˘م˘ك
ةلقتسسملا ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم نأا ،«فا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا»
ل ،طوع˘جاو د˘م˘ح˘م ر˘يزو˘لا
ـل تامامكلا ريفوت ا˘ه˘ن˘كم˘ي
فاسضأاو ،ذيملت ن˘ي˘يÓ˘م01
ى˘ت˘ح ه˘نأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
اهنكمي ل ىرخألا يه رسسألا
ا˘ه˘ئا˘ن˘بأل تا˘ما˘م˘كلا ر˘ي˘فو˘ت
نأا م˘كح˘ب م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘كسشب
4 م˘˘˘˘˘˘سضت ر˘˘˘˘˘˘سسألا صضع˘˘˘˘˘˘˘ب
 .نيسسردمتم

ذنم هنأا ،انثدحم زربأاو اذه
ةلودلا تماق ،7102 يفناج
ري˘ي˘سست ة˘ي˘ناز˘ي˘م صضي˘ف˘خ˘ت˘ب
˘‐  ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
˘‐ة˘يو˘نا˘ث˘˘لاو ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
لئاسستو ،ةئاملاب56 ةبسسنب
ه˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘سس ف˘˘˘ي˘˘˘ك» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق

ةحئاج ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
    ،«؟‐ةينازيملا هذهب انوروك

معاطم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
،ةرومع ح˘سضوأا ،ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ر˘ط˘خ كا˘˘ن˘˘ه نأا
بب˘سسب ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو لا˘م˘ع˘˘لا
نا فاسضأاو ،اهيف ظاظتكلا
ا˘˘˘هرو˘˘˘ط˘˘˘ت م˘˘˘˘غر ا˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف
تايناكمإلا ىل˘ع ا˘هر˘ي˘فو˘تو
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ق˘ل˘غ م˘ت ه˘˘نأا لإا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا صضعب
  .اهيف

اهحرتقت يتلا لولحلا نعو
اذه ةهجاومل «فاتسسلا» ةباقن
،ةرومع دكأا ،ريطخلا ءابولا
ة˘ي˘ن˘ع˘م تسسي˘ل ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا نأا
ةرازولا لب ،لولح˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب

يف لاقو ،رمألاب ةينعملا يه
يف لولح انمدق » ددسصلا اذه
اهنكل ،انوروك لبق قباسسلا
،«را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خؤو˘ت م˘˘ل
تنا˘ك ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو
،ةديدج صسرادم ح˘ت˘ف ع˘قو˘ت˘ت
،ظاظتكلا لكسشم ةجلاعمل
ببسسب اهحتف متي مل هنأا لإا
د˘ع˘ب ءا˘ن˘ب˘لا تا˘سشرو ف˘قو˘ت
    .صسوريفلا راسشتنا

21 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ه˘˘˘نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
صسي˘˘ئر ف˘˘سشك ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
نع ،دارج زيزعلا دبع ءارزولا

ي˘ح˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ع˘˘سضو
«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ن˘م ي˘˘ئا˘˘قو
تاعماجلاو صسرادملا ةفاكب
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘˘مو
لو˘خد˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو

لا˘قو ،د˘يد˘ج˘لا ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
لو˘كو˘تور˘ب˘لا» ّنإا» ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘ل ي˘˘تأا˘˘ي ي˘˘ح˘˘˘سصلا
م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘لوأاو ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
دعاقم ىلإا ةدوعلا صصوسصخب
.«ةسساردلا

ثدحلا4 6382ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلا

watan@essalamonline.com

جاوفألاب شسيردتلا ماظن قيبطت ةبوعسصب رقتو ذيملت نييÓم01 ـل تامامك ريفوت ةلاحتسسا دكؤوت تاباقن

؟.. «انوروك» نم نمآا يسسردم لوخد نامسض ىلع ةرداق ةيبرتلا ةرازو له
«عقاولا ضضرأا ىلع اهدوعو قيبطتب حمسست ل ةياسصولا تاناكمإا» :«مÓسسلا» ـل «فاتسسلا» ةباقنل ماعلا نيمألا ^

ج.ايليماك

هفوخت نع ،«فاتسسلا» نيوكتلاو ةيبرتلا لامعل ةلقتسسملا ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا ،ةرومع مÓعوب برعأا
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو كÓتمإا مدع مكحب ،«انوروك» بسسب ،1202 /0202 ديدجلا يسسردملا لوخدلا نم

،ذيملت نييÓم01 ـل تامامك ريفوت يف اهحاجن ةلاحتسسا ادكؤوم ،ءابولا اذه ةهجاومل اهلوخت يتلا تايناكمإÓل
.جاوفألاب شسيردتلا ماظن قيبطت ةبوعسصب اسضيأا رقأاو

ةلجاعلاو ةدقعŸا لئاسسملل لولح داجيإاب حمسست

ةيمنتلا ةلجعب عفدلل ةيلو لكب ةيملع ضسلا‹ عسضول تاوعد

ةديلبلا نم اهقÓطنا ىلع ةيبرتلا ريزوو فرسشي لوألا ريزولا

دعوم ىلع ذيملت فلأا966 نم ديزأا
«مايبلا» تاناحتمإا زايتجا عم مويلا

حاجنلاب هتاينمت نع برعي نوبت ضسيئرلا ^
ايرولاكبلاو طسسوتملا ميلعتلا يتداهسشل نيحسشرتملل

ةئيبلا ىلع ةلمتحملا رارسضألا ديدحتل شصيخسشت ءارجإل تاسصسصختلا ددعتم قيرف لاسسرإا

بوبنأا ميحلتو ةنايسص ةيلمع نأا دكؤوت «كارطانوسس»
1KOاظوحلم امدقت لجسست يداولاب

«،كارطانو˘سس» ع˘م˘ج˘م د˘كأا
ميحلتلاو ةنايسصلا تايلمع نأا

،1KO  ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا بو˘˘˘ب˘˘˘نأل
يذلا ،يداو˘لا ة˘يلو˘ب ع˘قاو˘لا

ي˘سضا˘م˘˘لا صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا فر˘˘ع
لاو˘حألا ءو˘سس بب˘سسب ا˘بر˘سست
نود˘ب ة˘ل˘سصاو˘˘ت˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
امدقت تلجسس ا˘ه˘نأاو عا˘ط˘ق˘نا

.اظوحلم
نايب يف عمجملا حسضوأاو

صصاسصتما ةيلمع نأا ،صسمأا هل
ة˘ثو˘˘ل˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘ف˘˘سشو
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
لئاسسوب تايناكمإلا ميعدتو
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت
،را˘كح ق˘ي˘فو˘ت تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ن˘ي˘ع ى˘لا تل˘ق˘ن˘ت ،ة˘كر˘سشل˘˘ل
ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ،نا˘˘كم˘˘لا
ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لا ة˘كر˘سشل˘ل
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا ،كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس
را˘بألا تا˘مد˘خ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تايلمع ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لاو
ها˘ي˘م˘لا ط˘˘ف˘˘سشو صصا˘˘سصت˘˘مإا
نأا ناي˘ب˘لا فا˘سضأاو ،ة˘ثو˘ل˘م˘لا

ةد˘˘ع تذ˘˘خ˘˘تا كار˘˘طا˘˘نو˘˘˘سس
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل تارار˘قو ر˘ي˘باد˘˘ت
ءارجإاب اءدب برسستلا تافلخم
ة˘فر˘ع˘م˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ىر˘خلا با˘ب˘سسألا د˘يد˘˘ح˘˘تو
،ة˘ثدا˘ح˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا

دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘سسرإاو
ءار˘˘˘˘˘جإل تا˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
لوط ى˘ل˘ع ل˘ما˘ك صصي˘خ˘سشت
ىدم ديدحت لجأا نم يداولا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا رار˘˘سضألا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا نأا د˘كؤو˘م ،ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
لئاسسو ع˘ي˘م˘ج د˘سشح ل˘م˘سشت
ةعبات˘لا عور˘ف˘لاو ة˘سسسسؤو˘م˘لا
صصا˘˘سصت˘˘مل ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ل
ىلع ةثولملا ها˘ي˘م˘لا ط˘ف˘سشو
ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لاو يداو˘˘لا لو˘˘ط
ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لا ع˘ق˘ب˘ل ة˘ل˘ما˘˘كلا

نأا نكمي يتلاو يداولا لوط
لقن ىلإا ةفاسضإا ،ةثولم نوكت
نا˘كم ي˘ف ة˘ثو˘ل˘م˘لا ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ثدا˘˘ح˘˘لا
ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لا
ءارجا ررقت ام˘ك ،ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
هايملا ةيعونل ةمظتنم ةبقارم

،ةلماك ة˘ن˘سس ةد˘م˘ل ة˘ي˘فو˘ج˘لا
ةسسسسؤوملا لئاسسو قيرط نع
ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا م˘˘سسق ر˘˘ي˘˘خ˘˘سستو
نمسضيسس يذ˘لا كار˘طا˘نو˘سسل
.ةمهملا هذه

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ل˘˘ج˘˘سس ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل
عو˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا صسي˘م˘˘خ˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن ن˘˘ي˘˘بر˘˘سست
1KO بو˘˘˘ب˘˘˘نلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ة˘يلو˘ب جا˘ع˘˘ب˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
صضو˘ح ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ،يداو˘لا
(دو˘ع˘سسم ي˘سسا˘ح) ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا

برسستلا قلعتيو ،ةدكيكسسو
خسضلا ةطحم جرخمب لوألا

2PSةيلوب ةعماج ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةيرتموليكلا ةط˘ق˘ن˘لا يداو˘لا

091+002(KP) قلعتي امنيب
ة˘ط˘ق˘ن˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘˘لا بر˘˘سست˘˘لا
362 (KP) ةير˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا
ة˘يلو˘لا˘ب جا˘ع˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
ببسستو ،ر˘ي˘غ˘م˘ل˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
ناسضيف ثودح يف برسستلا
.هل ذاحم ٍداو يف

ع.لÓب

ميلعتلا ريزو ،ديزوب بيطلا دكأا
،قباسسلا يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

يملع صسلجم عسضو ةرورسض ىلع
عادبإÓ˘ل ع˘فد ءا˘ط˘عإل ،ة˘يلو ل˘كل
ملعلا ةقد ةيمهأا زاربإاو ،ريوطتلاو
ةيمنتلا عيراسشم ذيفنت يف هتهاجوو
لولح داجيإاب حمسسيسس ثيح ،اهيف
يتلا ةلجاعلاو ةدق˘ع˘م˘لا ل˘ئا˘سسم˘ل˘ل
ي˘ل˘ح˘م˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا لا˘ب ل˘غ˘˘سشت
.ينطولاو

ر˘ب˘ع ،ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘هر˘سشن ة˘م˘ها˘سسم
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا
ّنأا ،«كو˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
وأا ةيسصخسش تناك ءاوسس تارارقلا

دن˘ت˘سست ا˘م ةدا˘ع ،ة˘يرا˘ج˘ت وأا ة˘ما˘ع
رارقلا بحاسص تاعانق ىلإا طقف
،يعيبط ريغ ارمأا دعي ام وهو هميقو
باحسصأا دعاسسي نأا نكمي ملعلاف
مهرظن تاهجو طبسض ىلع رارقلا

ة˘ي˘ف˘ي˘كب ا˘ه˘ل˘ق˘سصو م˘ه˘˘تا˘˘عا˘˘ن˘˘قو
ن˘م اذ˘ل ،ة˘ي˘م˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م
ة˘ط˘ل˘سسب م˘ل˘ع˘˘لا ط˘˘بر يرور˘˘سضلا
نأا املع ،تايوتسسملا لك يف رارقلا
ارمأا صسي˘ل اذ˘ه˘ك عور˘سشم د˘ي˘سسج˘ت
،اسصاخ اًد˘ه˘ج بل˘ط˘ت˘ي ل˘ب ،ار˘سسي˘م
ءارآلا نأا ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘يزو˘˘˘لا زر˘˘˘بأاو
يف امظاعت˘م ارود يدؤو˘ت ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ذا˘˘خ˘˘تاو تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘سص
تتاب تاموكحلا نأا كلذ ،تارارقلا
يف ةيملع تللدتسسا ىلإا ةجاحب

ءد˘ب ،تلا˘ح˘لا ن˘˘م د˘˘ياز˘˘ت˘˘م دد˘˘ع
،ديعبلا ىدملا ىلع ةيمنتلا ةسسايسسب
،ة˘ل˘جا˘ع˘لا تا˘مزألا ةرادإا˘ب ءا˘ه˘ت˘ناو
ءارآلا ة˘ع˘ي˘ب˘طو رد˘سصم نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ةهاجو رث˘كألا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
يغبني يذلا فدهلا ىلع نافقوتت
ةرابعبو ،هلجأا نمو هيف امدختسسي نأا
ةينقتلاو ةيملعلا ءارآلا نإاف ،ىرخأا
،اهلامعتسسا نم ةياغلا ىلع فقوتت

ةدع ريوطت نأاسشلا اذه يف مت ثيح
هنأا اف˘ي˘سضم ،تا˘برا˘ق˘مو تا˘ي˘ل˘م˘ع
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل˘ل ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘جأل
،ةيمانتملا ةيعامتجلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ةعونتم ةليكسشت عسضو نيعتي هّنإاف
ذيفنتو ،ةيراسشتسسلا تائ˘ي˘ه˘لا ن˘م
كل˘ت˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس كار˘سشإا˘˘ب تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
تايوت˘سسم ى˘ل˘ع ما˘ق˘ت ،ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ةينطولا ةمظنألا ّنأا ثيح ،ةفلتخم

ةليكسشت مسضت يم˘ل˘ع˘لا صسل˘ج˘م˘ل˘ل
صشياعتت تا˘نو˘كم4 نم ةرّ̆ي˘غ˘ت˘م
،ملاعلا نادلب بلغأا يف اهنيب اميف
ميدقتل ةسضوفم ةينوناق ناجل يهو
لو˘ح تا˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘سشت˘˘سسلا
صضعب يف نرتقت يتّلا ملعلا ةسسايسس
،راكتبلاو ايجولونكتلا˘ب تلا˘ح˘لا

وأا ةم˘ئاد ة˘ي˘ن˘ق˘تو ة˘ي˘م˘ل˘ع تا˘ئ˘ي˘ه
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘سضو˘ف˘م ة˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسا

˘ما˘ه˘سسإلا نو˘كي ة˘˘سصا˘˘خ ل˘˘ئا˘˘سسم
،ا˘ه˘ت˘سسارد ي˘ف اد˘ي˘˘ف˘˘م ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ريراقت مد˘ق˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج تا˘سسسسؤو˘م
ىلع ءانب اّمإا ،ةهيجو تاراسشتسساو
،كلذ نود˘ب وأا ة˘˘ق˘˘ب˘˘سسم تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
او˘ل˘غ˘سشي نأا ن˘كم˘ي ن˘يرا˘سشت˘˘سسمو
اذه˘ب ،ة˘ن˘ن˘ق˘م ة˘يرا˘سشت˘سسا ف˘ئا˘ظو
تامهاسسم نومّدقيو ،كاذ وأا ردقلا

تاراسشتسسلاو ريراقتلا قيرط نع
نأا ديزوب بيطلا راسشأا امك ،ةيدرفلا
غارف˘لا اذ˘ه د˘سسب ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘يلو˘لا
صسلجم بيسصنت لÓخ نم ،يملعلا

˘مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف صصسصخ˘ت˘˘م ي˘˘م˘˘ل˘˘ع
،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنإلاو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا

،ةئيبلاو ،راكتبلاو ،ايجولو˘ن˘كت˘لاو
ةيملعلا ةئيهلا هذ˘ه ة˘م˘ه˘م لّ̆ث˘م˘ت˘ت
عادبإÓ˘ل ع˘فد ءا˘ط˘عإا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا

ملعلا ةقد ةيمهأا زاربإاو ،ريوطتلاو
ةيمنتلا عيراسشم ذيفنت يف هتهاجوو
ةّم˘ث ن˘مو ،ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
امك.اهلمكأاب دÓب˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
صسلجملا نأا ىلإا ،ديزوب بيطلا راسشأا
نواعتلا م˘عد˘ب ح˘م˘سسي˘سس ي˘م˘ل˘ع˘لا
،تا˘سصسصخّ̆ت˘ل˘ل ر˘با˘ع˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ةدقعم˘لا ل˘ئا˘سسم˘ل˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإاو
يأارلا لا˘ب ل˘غ˘سشت ي˘ت˘لا ة˘ل˘جا˘ع˘لاو
مدقيو ،ي˘ن˘طو˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا ما˘ع˘لا
رار˘˘ق˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأل ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سسلا

تا˘ي˘ف˘ي˘˘ك لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو
جمارب زاج˘نإا ي˘ف م˘ل˘ع˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا

،ةموكحلا لبق نم ةدمتعم ةحومط
ةرطسسملا فادهألا قيقحت ةمث نمو
رود هل امك ،ةمادت˘سسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل

ل˘م˘ع ز˘ي˘ف˘ح˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘سسا˘˘ح
اذكو ،هقيسسنتو هناسضتحاو ةيلولا
فاد˘هألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘لا
ةر˘سسأÓ˘ل ة˘يو˘لوألا تاذ ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةفسصب يندملا عمتجملاو ةيملعلا

.ةماع
ز.لامج

،لوألا ر˘يزو˘لا مو˘ي˘لا فر˘˘سشي
دمح˘م ة˘ق˘فر ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو
ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما قÓ˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يلو ن˘م ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
.ةديلبلا

ذيملت973966 نوكيسسو اذه
،صسردمتم897546 م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
نيعزوم ،ارح احسشرم18532و
ىل˘ع ،ءار˘جإا ز˘كر˘م6552 ى˘ل˘ع
ناحتملا اذه زايتجا هعم دعوم
فرظ يف ةنسسلا هذه يتأاي يذلا

ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ي˘ح˘سص
رطؤويو.«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘سشف˘ت
009361 «ما˘ي˘ب˘لا» تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإا

مت ام˘ك ،ا˘سسرا˘ح اذا˘ت˘سسأاو ار˘طؤو˘م
86و ،عيم˘ج˘ت ز˘كر˘م81 دين˘ج˘ت
فلأا04 اهرطؤوي ،حيحسصت زكرم
و.ححسصم ذاتسسأاو رطؤوم005و
دبع برعأا ،ةلسص يذ قايسس يف
،ةيروهمجلا صسيئر نوبت ديجملا

نيحسشرتملل حاجنلاب هتاينمت نع
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘سش تا˘نا˘ح˘ت˘˘مل
ا˘ي˘عاد ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ةياقولا تاءارجإا مارتحا ىلإا مهايإا

ةيتاوم ة˘ي˘ح˘سص فور˘ظ ل˘جأا ن˘م
ىلع ،صسيئرلا بتكو ،مهتاناحتمل
لسصاوتلا عقاومب يمسسرلا هباسسح
حاجنلاب يتا˘ي˘ن˘م˘ت» ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تاحسشرتملا نم يئانبأاو يتانبل
ي˘تدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لاو
اب˘لا˘ط ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا

مارتحا يف ةميزعلا مكنمو نكنم
فورظ لجأا نم ةياقولا تاءارجإا

،«مكتانا˘ح˘ت˘مل ة˘ي˘تاو˘م ة˘ي˘ح˘سص
ر˘كسشلا˘ب ه˘جو˘˘تأا ا˘˘م˘˘ك» فا˘˘سضأاو
نييوبر˘ت˘لا ن˘ير˘طؤو˘م˘ل˘ل ل˘يز˘ج˘لا
تاناحت˘ملا حا˘ج˘نإل ن˘يد˘ن˘ج˘م˘لا
ددسسو هللا مكقفو .. ةيريسصملا

.«مكاطخ
ك.اسضر

تايلسصم لÓغتسسا اوحرتقا
ةرواجملا تاحاسسملاو ءاسسنلا
ظاظتكلا عنمل دجاسسملل

نوبلاطي ةمئألا
رظحلا عفرب

ةعمجلا ةÓسص نع
شسيئر ،لوغ لامج بلاط

ةمئأÓل لقتسسملا شسلجملا
،ةينيدلا نوؤوسشلا يفظومو
رظنلا ةداعإا ىلإا ةموكحلا

قيلعت رارمتسسا رارق يف
يف ةعمجلا ةÓسص

حرتقاو ،دجاسسملا
ءاسسنلا تايلسصم لÓغتسسا

ةرواجملا تاحاسسملاو
.ظاظتكلا عنمل دجاسسملل
رورم دعب هّنأا ،لوغ زربأا
حتفلا نم نيعوبسسأا
حسضتا دجاسسملل يجيردتلا
نيلسصملا مازتلا

ام ةيئاقولا تاءارجإلاب
ةماقإل حامسسلا يعدتسسي

تقلع يتلا ةعمجلا ةÓسص
يف ددسشو ،رهسشأا6 لبق
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
حتف ةرورسض ىلع ،شسمأا اهب
ةماقإل ةيروهمجلا دجاسسم
اهرابتعاب ،ةعمجلا ةÓسص
ةينيدلا تابجاولا مهأا نم
ةفاسضإا ،ملسسم لك ةايح يف
ىلع اهبطخ ريثأات ىلإا

احرتقم ،عمتجملا هيجوت
تايلسصم لÓغتسسا متي نأا
تاحاسسملاو ءاسسنلا
عنمل دجاسسملل ةرواجملا
ددع نأاو اميسس ظاظتكلا
بسسب شصقانت يف نيلسصملا

.«91–ديفوك» تاريثأات
ع.لÓب



تف˘˘سشك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
دارفأل ةيتايلم˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا
ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا لÓ˘˘˘˘خ ،صشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
صشيجلل زرا˘ف˘م ّنأا ،ي˘سضا˘م˘لا
فلتخم عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب تما˘ق
99 تفقوأا ،ةي˘ن˘مألا ةز˘ه˘جألا
162و تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م نورا˘˘˘˘˘ب
3.15 ز˘˘˘ج˘˘˘ح ع˘˘˘م ،صصخ˘˘˘˘سش
،جلاعم˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق
،صسوله˘م صصر˘ق278758و
رتل948211 ىلإا ةفاسضإلاب
ن˘م ن˘ط031 ،دو˘قو˘˘لا ن˘˘م
48 ،ةبرع17 ،ةيئاذغلا داوملا
ن˘م ةد˘˘حو0573و را˘ط˘ن˘ق
ن˘م ةد˘حو47162و ،غب˘ت˘لا
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا

با˘ع˘لألا ن˘م ةد˘حو48569

ةرتفلا لÓخ مت امك.ةيرانلا
دلوم782 ز˘˘ج˘˘˘ح ،ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ
ةقرطم861و ،ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك
ن˘ع ف˘سشك ةز˘ه˘جأاو ،ط˘غ˘سض
طيل˘خ صسي˘ك09و ،نداع˘م˘لا

.ةراجحلاو بهذلا
ة˘برا˘ح˘م صصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘مأا

مت دقف ،ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا
ري˘غ ر˘جا˘ه˘م402 ف˘ي˘قو˘˘ت
،ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش

ريغ ةرجه تلواحم طابحإاو
2101 ذا˘˘˘ق˘˘˘˘نإاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سش
.اسصخسش

watan@essalamonline.com

5 6382ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلاثدحلا

شسولهم شصرق فلأا758 نم ديزأاو «ةلطزلا» نم اراطنق3.15 زجحو تاردخم نوراب99 ـب ةحاطإلا

يسضقنملا توأا رهسش لÓخ أابخم51 ريمدتو باهرإÓل معد رسصانع4 فيقوت

ط.ةراسص

،يسضقنملا توأا رهسش لÓخ ،نطولا عوبر فلتخم ىوتسسم ىلع ،يبعسشلا ينطولا ششيجلل زرافم تنكمت
03 ريمدتو فسشك ىلإا ةفاسضإلاب ،أابخم51 ريمدتو ةيباهرإلا تاعامجلل معد رسصانع4 فيقوت نم
ةيقدنب  عاجرتسسا عم ،تيمانيد ةعطق03و ،ةرجفتملا داوملا نم غلك16و ،عنسصلا ةيديلقت ةلبنق

.ديسصلا قدانبب ةسصاخ ةلوسسبك00081و ،قعاسصلا ليتفلا نم رتم3و ،ديسص

ذو˘˘ع˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع صسمأا م˘˘كح
اسسب˘ح تاو˘ن˘سس3ـب ،ترا˘ي˘˘ت
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ،اذ˘˘فا˘˘ن
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع جد000.001
ةذو˘˘ع˘˘سشلا لا˘˘م˘˘عأا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
فحسصملا ق˘يز˘م˘تو ة˘فار˘ع˘لاو
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،ف˘˘˘ير˘˘˘سشلا
غلبي يذلا (ك.ر.صص) وعدملاب
.ةنسس45 رمعلا نم

،ةيسضقلا تايثيح دوعتو اذه
ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م دورو ى˘˘˘لإا

اهدافم يئلولا نمألا حلاسصم
رحسسلا صسرامي صصخسش دوجو
ءايحأا دحأاب ه˘لز˘ن˘م˘ب ةذو˘ع˘سشلاو
طبسض مت ثيح ،رقوسسلا ةنيدم
د˘˘سصر˘˘ت˘˘لاو ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ط˘˘خ
نذإا ىلع ءانبو ،هي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘ل˘ل
ليكو نع رداسصلا صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘كسسم صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ،ر˘˘قو˘˘سسلا
هلخاد˘ب ط˘ب˘سض يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا

روسصو قزمم ف˘ح˘سصم ى˘ل˘ع
،ن˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ن˘˘م صصا˘˘خ˘˘سشأل
بوتكم زورح ىلإا ةفاسضإلاب

ةدا˘˘˘مو ،م˘˘˘سسÓ˘˘˘ط ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ريقا˘ق˘عو عو˘م˘سشو صصا˘سصر˘لا

ةلئاسس ةدامو ،روخبو ةف˘ل˘ت˘خ˘م
يف قيقحت حتفو اهزجح متيل
لا˘م˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
˘مد˘ق ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ف˘˘ل˘˘م لا˘˘حأا يذ˘˘لا ،ر˘˘˘قو˘˘˘سسلا
لوثملا تاءارجإا ىلع ةيسضقلا
ق˘ح ي˘ف رد˘سص ن˘˘يأا ،يرو˘˘ف˘˘لا
اسسبح تاونسس3 ،هيف هبتسشملا
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غو اذ˘˘فا˘˘ن
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع جد000.001
.ةذوعسشلاو رحسسلا ةسسرامم
ةسصتخم ةباسصعب ةحاطإلا

تاسسولهملا جيورت يف
ةيدهم يف تاردخملاو
ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

نم ،ترايت ةيلو نمأاب ةيدهم
3 نم نوكتت ةباسصعب ةحاطإلا
نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا

يف ةسصتخ˘م ،ة˘ن˘سس63و33
تا˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت
نم ديزأا زجح عم ،تاردخملاو
3و ،جلاعملا فيكلا نم مارغ2
عو˘ن ن˘˘م ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م صصار˘˘قأا
غلبم ىلإا ةفاسضإلاب ،نيلابايرب»
ن˘˘م جد01652 هرد˘ق ي˘لا˘˘م
ميدقت مت هيلعو ،عيبلا تادئاع
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ه˘عدوأا يذ˘لا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘˘لا

.مهتمكاحم
ج .كلام

ءاسضق صسلجمب صسمأا تلجأا
ة˘سسل˘ج ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لجر ة˘ي˘سضق ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا
يذ˘لا ،داد˘ح ي˘˘ل˘˘ع ،لا˘˘م˘˘عألا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تم˘˘˘كح
يف ،دمحمأا يديسسل ةيئادتبلا

ةنسس81 ـب ي˘سضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
8 ـب ه˘م˘ير˘غ˘تو اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح
ةلسص تاذ مهتب ،جد نييÓم
ربمتبسس02 ى˘˘لإا ،دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب
عافدلا ةئيه نم بلطب يراجلا

.نيمهتملا صضعب بايغو
،داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘با˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ياز˘˘مو تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

،نيناوقلاو عيرسشتل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب

لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
حلاسصملا صضراعتو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

˘˘مار˘˘بإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةو˘˘سشر˘˘لاو
.ةيمومعلا تاقفسصلا

ةم˘ه˘ت˘بو ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ةعونتم تازايتماو ايازم حنم
صسيئرلا ةدئافل ةقحتسسم ريغ
ءا˘˘سسؤور ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ماربإاو،ECF تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا

عير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص
هذ˘ه ي˘ف ن˘يدأا ،ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا
نلوألا نار˘˘يزو˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا
،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘˘حأا ،نا˘˘ق˘˘ب˘˘سسألا

21 ـب ،لÓ˘سس كلا˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
عفدب امهميرغتو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
.جد نويلم

لك مهتلا صسفنب عبوت امك
ن˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘سسألا ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م
ف˘˘سسو˘˘يو ،ةد˘˘˘ب بو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م
م˘كح˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘ف˘˘سسو˘˘ي

اذفان اسسبح نيتينسسب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع

فلأا005 اهردق ةيلام ةمارغو
تاونسس3و ،امهنم لكل جد
ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘سض اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس
ـبو ،نÓعز ينغلا دبع قبسسألا

ايبايغو ،اذفان انجسس اماع02
ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا
ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غو ،براو˘˘سشو˘˘ب
ر˘مأا راد˘سصإا ع˘م جد نو˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ب
.هيلع صضبقلاب يلود

ةرداسصلا ما˘كحألا تل˘م˘سشو
اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ق˘ح ي˘ف تاو˘ن˘˘سس01 ةد˘م˘ل

،قب˘سسألا ر˘يزو˘لا ،لو˘غ را˘م˘ع
نويلم ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
دسض اذفان اسسبح نيتنسسو ،جد
ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘عو صضي˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ي˘˘˘لاو
ن˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘˘سسألا

،ينا˘م˘ل˘سس د˘م˘ح˘مو ،رو˘سصن˘م
اذفان اسسب˘ح تاو˘ن˘سس5 اذ˘كو
ريزولا ،صضاق رداقلا دبع دسض
اهتميق  ةيلام ةمارغو ،قبسسألا

تاونسس3و ،جد ف˘˘˘˘لأا005
نيم˘ه˘ت˘م˘لا د˘سض اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
ةعم˘جو˘بو ،صسنو˘ي ن˘ب ةرا˘م˘ع
005 غلبم امهميرغتو يعلط
ما˘كحألا تل˘م˘سشو.جد ف˘˘˘لأا
تاكلتمم لك ةرداسصم اسضيأا
يل˘ع ة˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

هتاباسسح ديمجت مت يذلا ،دادح
مكح يذلا تقولا يف ةيكنبلا

ةسسمخلا ريخألا اذه ةوخإا ىلع
ر˘م˘عو د˘˘م˘˘ح˘˘مو حو˘˘بر م˘˘هو
تاونسس4 ـب ،نايزمو نايفسسو
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘˘سس
ل˘كل جد ن˘ي˘يÓ˘˘م8 اهتم˘ي˘ق
.مهنم دحاو

ب.نيرسسن

نيمهتملا شضعب بايغ تلجسس يتلا عافدلا ةئيه نم بلطب

يلع ةيسضق يف فانئتسسلا ةسسلج ليجأات
يراجلا ربمتبسس02 ىلإا دادح

نم شصاخسشأل روسصو قزمم فحسصم ىلع هلزنمب طبسض
مسسÓط اهيلع بوتكم زورحو نيسسنجلا

ترايت ذوعسشمل اذفان اسسبح تاونسس3

يداولا باب يف مانيب ةيئادتبلا ةمكحملا نع رداسصلا مكحلا يف هفانئتسسا دعب

يراجلا ربمتبسس72 ـلا ىلإا (فيرسش .ل) ةيندملا ةيامحلا نوع ةمكاحم ليجأات

تنسشوميت نيعب يبارت فرج هيلع راهنا رخآا ةثج جارختسساو نيسصخسش راحتنا

ةريوبلا يف «رود نيفود» عنسصم لخاد فينع طوقسس رثإا ينيثÓث عرسصم

ةءاربلا نم مهعم ةأارما تدافتسسا اميف

اموي25 ةدمل لجيجب رداقلا دبع ريمألا ةيدلب رقم قلغب اوماق نم قح يف ةدفان انجسس تاونسس5

درمتلاو ءاردزلاو تاردıا يطاعت ةمهتب هفيقوت ”

ةيرئازجلا لوسصألا وذomedA«» ينغملا لقتعت ضسيراب ةطرسش

نييباهرإا ةثÓث لتقم فلخ
ينطولا شسرحلا نم رسصنعو

ةرايسسب يباهرإا ءادتعا
نمأا ةيرود فدهتسسا
ضسنوت يف ةسسوسسب
تاطلسسلا شسمأا تنلعأا
3 ىلع ءاسضقلا ،ةيسسنوتلا

بونج ةسسوسسب ةيباهرإا رسصانع
رثا ىلع ،ةمسصاعلا شسنوت
ةرايسسب يباهرإا ءادتعا
ببسست ،شسمأا ةيرود تفدهتسسا

كلسسل عبات نوع لتقم يف
.ينطولا شسرحلا
ةيلخادلا ةرازو تحسضوأا
شسمأا اهل نايب يف ،ةيسسنوتلا

لئاسسو فلتخم هتلقانت
نأا ،راجلا دلبلا اذهب مÓعإلا

شسرحلا كلسسل نيعبات نينوع
ىلإا شسمأا حابسص اسضرعت ينطولا

ةثÓث فرط نم شسهد ةيلمع
ىلع ةرايسس ةطسساوب نييباهرإا

ةدوكأا قرتفم ىوتسسم
نع رفسسأا ام ،ةسسوسس يواطنقلا

،طبارم يماسس ليكولا لتقم
نيح يف ،ىفسشتسسملل هلقن دعب

،مامإلا يمار ليكولا لازي ل
.جÓعلا ىقلت ددسصب

شسرام6 يف شسنوت تدهسشو اذه
ةيراحتنا ةيلمع ،يسضاملا
ةايحب تدوأا،ناسصخسش اهذفن
نيرخآا4 ةباسصإاو نمأا لجر
طيحم يف حورجب يندمو
شسنوت يف ةيكيرمألا ةرافسسلا
.ةمسصاعلا

يباهرإلا ديدهتلا نأا ىلإا راسشي
،شسنوت يف ريبك لكسشب عجارت
يف ةيمادلا تاءادتعلا ذنم

رثإا ىلع كلذو ،5102 ماع
ايÓخلا نم تارسشعلا كيكفت
نم ديدعلا ذيفنتو ،ةمئانلا
ةيئاقولا تايلمعلا

تاطلسسلا نأا املع ،ةيقابتسسإلاو
نأا تدكأاو قبسس ،ةيسسنوتلا
امومع مسستا نإاو ينمألا عسضولا

تلازام دÓبلا نإاف ،رارقتسسلاب
،ةينمأا تايدحت ةدع هجاوت
ةيباهرإلا تاعومجملا نأا اهنم
.ةيبرغلا تاعفترملاب

ر.رجاه

ءا˘˘سضق صسل˘˘ج˘˘م صسمأا ل˘˘˘جأا
نو˘ع ة˘م˘كا˘ح˘˘م ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
(فيرسش.ل) ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
يراجلا ربمت˘ب˘سس72 ـلا ى˘˘˘˘لإا
فر˘˘ط˘˘˘لا عا˘˘˘فد ن˘˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ب
ةيسضق ةجمرب تءاجو.يندملا
د˘ع˘ب ،فو˘قو˘م˘لا ر˘ي˘غ نو˘˘ع˘˘لا

رداسصلا مكحلا يف ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
مانيب ةيئادتبلا ةمكحملا نع
جارفإلا متو ،يداولا باب يف
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا نو˘˘ع ن˘˘ع
ةقباسس ة˘سسل˘ج ي˘ف صسل˘ج˘م˘لا˘ب
،يسضقن˘م˘لا توأا61 خيرا˘ت˘ب

ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ل˘˘ع˘˘ف دودر بق˘˘ع

اوربع لم˘ع˘لا˘ب ه˘ئÓ˘مز فر˘ط
.رار˘ق˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل م˘˘ه˘˘سضفر ن˘˘ع
نوع نجسس مت دقف ،ةراسشإÓل
ىوكسش دعب ،ةيندملا ةيامحلا
مسسقب بوانم بيبط اهب مدقت
.ةمسصاعلاب تلاجعتسسلا

ب.نيرسسن

ي˘˘ن˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا صسمأا لوأا ع˘˘˘سضو
»omedA«لو˘˘˘˘˘˘سصألا وذ
ةقرف يف نيوخألا دحأا ،ةيرئازجلا
زاجتحإلا نهر،LNP بارلا
امدعب ،صسيراب يف ةطرسشلا ىدل
ي˘طا˘ع˘ت ة˘م˘ه˘ت˘˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
.درمتلاو ،ءاردزلا ،تاردخملا

يف ،هتاذ ينغملا رهظو اذه

ى˘ل˘ع تر˘سشت˘نا و˘يد˘ي˘ف ع˘طا˘ق˘م
يف يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
لوأا رهظ دعب نم رخأاتم تقو
متو ،اسضرأا يقلتسسم وهو ،صسمأا
ةطرسشلا لبق نم دافسصألاب هديقت
ةقرف نأا ،ركذي.ايسسيلأا يح يف

LNPةرهسش رثكألا قرفلا نم
،بار˘لا ع˘با˘˘ط ي˘˘ف ا˘˘سسنر˘˘ف ي˘˘ف

اهنيب نم ةديدع يناغأاب اورهتسشإا
« DD uA «ـلا تزواجت يتلا
ى˘ل˘ع ةد˘ها˘سشم نو˘ي˘˘ل˘˘م751
تزوا˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،بو˘˘ي˘˘تو˘˘ي˘˘˘لا

dnegeL eht nI موبلأا تاعيبم
.ةخسسن000005 نم رثكأا

شش.رثوك

غلبي باسش صسمأا حابسص يقل
رثإا هفت˘ح ،ة˘ن˘سس73 رم˘ع˘لا ن˘م
ع˘ن˘سصم ل˘خاد˘ب تي˘م˘م طو˘ق˘سس
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ع˘قاو˘لا «رود ن˘ي˘فود»
قرسش لولسشب ةيدلبب تاطاسشنلا

لخدت ثيح ،ةريوبلا ةيلو رقم
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا رسصانع
ىلإا هلقن لجأا نم لولسشب ةيندملا

ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم
اهتهج ن˘م.ةريوبلا ىفسشتسسم˘ب

،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت
ةثج جارخت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘جأا ن˘م
يبارت فرج هيلع راهنا صصخسش
صسورحم ر˘ي˘غ ر˘ي˘غ˘سص ئ˘طا˘سشب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب «جور˘˘˘˘لا» ى˘˘˘˘م˘˘˘˘سسي
ـل رفوت ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو ،تن˘سشو˘م˘ي˘ت
نإا˘ف ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م «مÓ˘˘سسلا»
ةنسس15رمعلا نم غلبي ةيحسضلا
ظفح ةحلسصم ىلإا هتثج لقن مت
ة˘م˘سصا˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘˘ج˘˘لا

تلجسس ،رخآا بناج نم.ةيلولا
ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
ى˘ل˘ع ى˘لوألا ،تن˘سشو˘م˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ة˘يد˘ل˘ب ة˘يا˘مدا˘ت ة˘ير˘ق ىو˘˘ت˘˘سسم
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي صصخ˘˘سشل ة˘˘سصا˘˘ه˘˘لو
،ةيناثلا ةلاحلا امأا ،ةنسس62 رمعلا
ةيدلب نم لهكل اهليجسست مت دقف
15 رمعلا نم غلبي ،صشقرب داو
.ةنسس

شش.شسابع

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م صسمأا ترد˘˘˘˘سصأا
يسضقي امكح ،لجيجب ريهاطلا
ةد˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘˘سس5 ـ˘˘˘˘ب
فلأا05 ـب ردقت ةيلام ةمارغو
صصاخسشأا5 دسض يرئازج رانيد
يمومع قفرم لي˘ط˘ع˘ت ة˘م˘ه˘ت˘ب
تدافتسسا اميف ،اموي25 ةدمل
ليسصافت.ةءاربلا نم مهعم ةأارما
هذ˘ه ماد˘قإا ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘˘سضق˘˘لا

ةيدلب رقم قلغ ىلع ةعومجملا
،لجيج ةيلوب رداقلا دبع ريمألا
مهئاسصقإا ىلع مهجاجتحا ببسسب
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘م
م˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘كسسلا
ةد˘م˘ل ة˘ق˘با˘سس ةر˘ت˘ف ي˘ف ا˘هر˘سشن
ببسست امم اموي25 نع ديزت
ريسسلاو صسانلا ةايح ليطعت يف
يمومعلا قفر˘م˘لا اذ˘ه˘ل يدا˘ع˘لا

ي˘عا˘˘سسم˘˘لا م˘˘غرو ،صسا˘˘سسح˘˘لا
مهنأا لإا تا˘طا˘سسو˘لاو ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا
امم راوحلا باب اوسضفرو اوتنعت
ةيمومعلا ةوق˘لا ل˘خد˘ت مز˘ل˘ت˘سسا

ميدقت نع رفسسأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو
مامأا ةثداحلا هذه يف نيطروتملا
مهقح يف تردسصأا يتلا ةلادعلا
.افنآا ةروكذملا ماكحألا

ميهارب.ع



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 6382ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

638207ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلاتامهاصسم
ةملْوعلاو نايدألا

˘ما˘مأا َنا˘يدألا ة˘م˘لو˘ع˘لا ُةر˘ها˘ظ ع˘˘سضت
براقت ل˘ع˘ف˘ب ،ة˘عّو˘ن˘ت˘م تاّد˘ج˘ت˘سسم
.عيمجلا ىل˘ع ا˘سضور˘ف˘م تا˘ب ّي˘ماز˘لإا
ديزم ىلإا اًنايحأا عفدي دق براقتلا اذهف
،نينمؤو˘م˘لا طا˘سسوأا ي˘ف لاز˘ع˘نلا ن˘م
نع ثحبلا ىل˘ع ل˘ث˘م˘لا˘ب ز˘ّف˘ح˘ي د˘قو
،ةديدجلا عاسضوألا عم مل˘قأا˘ت˘ل˘ل ٍل˘ب˘ُسس
نأا˘˘سشب تا˘˘ع˘˘جار˘˘م ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘نلاو
فّقوتي ل .نهارلا ملاعلا يف صشياعتلا
مِهاسست دق لب ،ّدحلا كلذ دنع ُرمألا
حاتفنا زيزع˘ت ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا عا˘سضوألا
ة˘ّي˘م˘ل˘ع˘لا تلا˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘يدألا

،ةثَدحتسسملا ةّي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
امب ،حاحلإاب نينمؤوملا لئاسست تتاب دقو
ةّد˘ج˘ت˘سسم ا˘يا˘سضق ما˘مأا نا˘يدألا ع˘سضي
ي˘م˘لو˘ع˘لا را˘سسم˘لا ل˘ع˘ف˘ب ة˘حور˘ط˘˘م
اذه ّيلامجإا لكسشبو ابيرقت .قّفدتملا

لخدم» يّسسيد وغوأا باتك هلوانتي ام
ّنأا ىلإا ريسشن .«ةملوعلاو نايدألا ىلإا
اياسضق يف صصّسصختم ثحاب َفuلؤوملا
ردسصأا نأا هل قبسس ،ةملوعلاو نيدلا

ركذن نأاسشلا يف ثاحبألا نم ةلمج
«ةملوع˘لاو ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا نا˘يدألا» :ا˘ه˘ن˘م
عمتجم يف ةينابايلا نايدألا» ،(3102)
.(7102) «ملْوعم
ى˘ّلو˘ت˘ن يذ˘لا ه˘با˘˘ت˘˘ك ّل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف
َخtسسرت ّنأا يّسسيد وغوأا دّكؤوي ،هسضرع
قايسس وه ةفاقثلا يف يملاعلا دعُبلا
لحارم هتقبسس ،ديعب خيرات ىلإا دوعي
صسيلف ،ةفلاسس دوهع ىلإا دوعت ديهمت

كلذ يف ٍزراب ٍرود نم نايدأÓل ام ايفاخ
ةيدانملا نا˘يدألا» ع˘م ا˘م˘ي˘سس ،را˘سسم˘لا
ّيملاعلا ع˘با˘ط˘لا ود˘ب˘يو .«صصÓ˘خ˘لا˘ب
،حسضاو لكسشب مÓسسإلا ي˘ف ا˘ي˘ّل˘ج˘ت˘م
ارّوطت ّيميهاربإلا نيدلا اذه دهسش دقف
فلتخم ىلإا ّيئدبلا ةّكم زيح نم اثيثح
مل امبو ،زيجو فرظ يف ملاعلا عاقسصأا
ةيراسضحلا ةنسضاحلا نم نايدأا هدهعت
ٍرّو˘ط˘˘ت ن˘˘م ظ˘˘َحÓ˘˘ُي ا˘˘م˘˘ف .ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
ى˘ل˘ع ٍداد˘ت˘ماو مÓ˘سسإلا ع˘م عِرا˘سست˘م
هل اًهبسش مويلا دسصرن ،ّيملاع قاطن
عزنملا تاذ ةي˘ن˘يد˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا ع˘م
رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،ّي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا
بهذ˘م˘لا اذ˘ه ،«ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘سسو˘كت˘ن˘˘ب˘˘لا»
،ةيقيرفإلا حمÓملا يذ يتناتسستوربلا

تقولا يف هعابتأا ددع زهاني يذلاو
دوهسش» كلذكو ؛رايلملا فسصن نهارلا
،انويلم71 مهددع زهاني نيذلا «هوهي
مهدادعأا غلبت نيذلا نومروم عابتأاو
نييÓم9 صشيعي ،انو˘ي˘ل˘م51 ةبار˘ق
يهو ،ةدحتملا تايلولا جراخ مهنم
.مَلوعملا نّيدتلل ةيلج ةلثمأا

باتكلا لوانتي لوألا روحملا نمسض
فّلخي ثيح ،نايدألا ءاقتلِا تايعادت
قا˘˘ي˘˘سسلا بجو˘˘˘م˘˘˘ب ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘للا كلذ
ىوتسسم يف :تلاح ثÓث ،يملوعلا
ثيح ،داعبتسسلا ةرهاظ ىلع فقن لّوأا
را˘كت˘حا ى˘ل˘ع د˘ئا˘سسلا ن˘˘يد˘˘لا ّر˘˘سص˘˘ُي
قّيسضيف ،ايتاسسّسسؤومو ايويؤور ناكملا

ىوتسسم يفو ؛صسِفانملاو دفاولا ىلع
كلذب َفارتعلا بلاغلا ُنيدلا لَبقَي ناث
را˘طإا ن˘م˘سض كلذو ،طور˘˘سشب مدا˘˘ق˘˘لا
؛طورسشم لوبق وهو ،هطبسضيو هدّدحي
دئاّسسلا نيدلا ّرقي ،ثلاث ىوتسسم يفو
ةيددعتلاب ˘ّما˘ت˘لا فار˘ت˘علا˘ب ع˘ئا˘ّسشلاو
ءا˘سضف˘˘لا ل˘˘خاد صصر˘˘ف˘˘لا يوا˘˘سست˘˘بو
ّقسشي لاز ل رايخ وهو ،يعامتجلا

ام ،لاثملا ليبسس ىلعف .ءطبب هقيرط
يف ّيح˘ي˘سسم˘لا نا˘يدألا تو˘هل كف˘نا

ةيّدنب رارقإلا ثيح نم يلخاد لدج
.هسضفر وأا رخآلا
هزرفُت ام ىفخي ل ءاوجألا كلت يف
ر˘ظ˘ن˘لا ي˘ف ّي˘ب˘سسن ٍر˘ثأا ن˘م ة˘م˘لو˘ع˘˘لا

ّنأا صضع˘ب˘ل˘ل ل˘˘sي˘˘خ˘˘ُي ثي˘˘ح ،نا˘˘يدأÓ˘˘ل
ةرظن يهو ،ٌةلثامتمو ٌةيواسستم نايدألا
رومألا ىلع مكح˘ل˘ل ن˘كر˘ت ة˘ي˘لاز˘ت˘خا

ه˘ن˘ع ثّد˘ح˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ر˘ها˘ظ˘لا ق˘فِو
ع˘جار˘ت ن˘م ل˘ب˘ما˘ك تلا˘ب نا˘ف جرو˘˘ج
حوسضولا يّندتو تاداقتعلا يف ةقثلا
ءيسشب قوفرم ةيتاذلا ةينيدلا ةيوهلل
،تاد˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ة˘يؤور ي˘ف ط˘ل˘خ˘لا ن˘˘م
تناك تاعمتج˘م˘لا ّنأا˘ب ر˘مألا ار˘uسسف˘م
ةلزعلا نم اًعون صشيعت بيرق ٍدهع ىلإا
،هيدل امب فرط ّلك اهيف عَنقي ،ةينيدلا

بُرا˘ق˘ت ما˘مأا ا˘ه˘سسف˘˘ن د˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب اذإاو
تناك لاثملا ليبسس ىلعف .صضورفم
ة˘يا˘غ ى˘لإاو ،ى˘سصقألا قر˘سشلا م˘لاو˘˘ع
نم ةّلق لبِق نم ًةفورعم ،ةبيرق دوهع
مهل تحيتأا نّمم نيسسراّدلا وأا ةلاّحرلا
عمو ،ملاوعلا كلت عم لسصاوتلا صصرُف
كل˘ت تتا˘ب ،ة˘م˘لو˘ع˘لا طو˘غ˘سض د˘ياز˘ت
طاسسوألا يف لعفلاب ةرسضاح ملاوعلا
ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘˘ع ة˘˘ط˘˘سشا˘˘نو ة˘˘ي˘˘بوروألا
ن˘م د˘˘يد˘˘ج ط˘˘م˘˘ن و˘˘هو ،ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
.يتاذلا دقتعملا محازي تاب صسفانتلا

نايدأÓل تغابملا روسضحلا ّنأا عقاولاو
ٍليهأات نودبو ،تاعمتجملا صضعب يف
كابترلا نم اًعون فّلخ دق ،هَلْوح فاك
يف انايحأا هارن ،نينمؤوملا طاسسوأا يف
تادقتعملا هاجت ة˘عّر˘سست˘م˘لا ما˘كحألا
ن˘م ا˘ي˘بو˘ف˘لا را˘سشت˘نا ي˘فو ،ةر˘يا˘غ˘م˘لا
ليبسس ىلعف .ةينيدلا فارطألا صضعب
نم رسشع يداحلا ثادحأا تفّلخ لاثملا
نيملسسملا هاجت اسسّجوتو ًةبير ربمتبسس
مهاسس ام وهو ،ةيبرغلا طاسسوألا يف
.ايبوفومÓسسإلا ةرهاظ راسشتنا يف
وحن انايحأا عفدت َةملوعلا ّنأا كسش Óف
وه ام فÓخب ريسست ،دّدسشتلا نم ءاوجأا

ةحسضاو ةيؤور بايغ لاح يف ،رَظتنم
،ىرخألا نايدألا هاجت نِميهملا نيّدلل
ةيؤور ناكملا نيد دقتفي اّمل اميسس لو
نمسض جُتنَت .ةيرهوج ةّطخو ةحتفنم
رخآÓل صضفرلا نم ةلاح قايسسلا كلذ
رّو˘سصت˘ي ،ي˘ع˘قاو رّر˘ب˘م ى˘لإا ر˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ه˘َي˘عو ن˘ِم˘ي˘ه˘م˘لا ُن˘يد˘لا ا˘ها˘سضت˘ق˘م˘ب
ةعيبط نع رuبعملا يعولا وه نيدلاب
دا˘ع˘ب˘ت˘سسا ن˘م هد˘ه˘سشن ا˘˘مو .ءا˘˘ي˘˘سشألا
اسسيل ،رياغملا ءازإا دّدسشت نمو ،رخآÓل
لعفب لب ؛ةملو˘ع˘لا ل˘ع˘ف˘ب ع˘قاو˘لا ي˘ف
قايسسلل نِميهملا نيدلا دادعتسسا مدع
تاراسسمب مّكحتي تاب يذلا ديدجلا
.يملاع قاطن ىلع نّيدتلا
بتا˘كلا لوا˘ح˘ي ي˘نا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ي˘ف
نا˘˘˘يدألا كار˘˘˘ِح ي˘˘˘ت˘˘˘لأا˘˘˘سسم لوا˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ادامتعاو .ةئسشانلا ةيركفلا تاكرحلاو
وُيِب ة˘م˘ظ˘ن˘م» ن˘ع ٍردا˘سص ٍثح˘ب ى˘ل˘ع
«ناميإلا ة˘كر˘ح» ناو˘ن˘ع˘ب «ثا˘ح˘بأÓ˘ل
لخدم» باتك ديعتسسي ،2102 ةنسس
نايدألا َكارح «ةملوعلاو نايدألا ىلإا
تاجوم ّصسمت ذإا .نهارلا خيراتلا يف
،نييحيسسملا نم اّمهم ا˘ب˘نا˘ج ةر˘ج˘ه˘لا
عومجم نم ةئملاب94 هتبسسن غلبت
مهيِلي ،ماعلا يملاعلا ينيدلا كارحلا
نيح يف ،ةئملاب72 ةبسسنب نوملسسملا
،ةئملاب5 ة˘ب˘سسن صسود˘ن˘ه˘˘لا زو˘˘ح˘˘ي
،ةئملاب3 نييذوبلا كارح ةبسسن لسصتو
يتلا لودلا ىقبتل .ةئملاب2 دوهيلاو
:ن˘ي˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا م˘ظ˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘ِف˘˘ي
8 ـب ايسسورو ،انويلم21 ـب كيسسكملا

.نييÓم5 براقي امب ايناركأاو ،نييÓم
زوحت نيملسسملا نيرجاهملا لاح يفو
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘بر˘ع˘لا قر˘سشم˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب
ءاهزب ىلعألا مقرلا قارعلاو ايروسسو
نم ّلكو ،ابيرقت انويلم رسشع ةسسمخ
رثكأاب دنهلاو صشيدÓغنبو ناتسسكابلا

نيح يف ؛دلب ّلكل نييÓم ةثÓث نم

ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق ن˘ي˘يذو˘ب˘لا بل˘غأا ى˘ق˘ب˘˘ي
نويلملا قوفي ددعب نيسصلاو مانتيف
ايناركأاو اي˘سسور م˘سسا˘ق˘ت˘تو ؛د˘ل˘ب ّل˘كل
ّصصخي اميفو .رزخلا دوهي نم انويلم ا˘بوروأا ى˘ق˘ب˘ت تا˘ق˘ّفد˘ت˘لا كل˘ت ة˘ل˘˘ْب˘˘ِق
،ةئملاب83 ةبسسنب ذsبح˘م˘لا د˘سصق˘م˘لا
43 ةبسسن˘ب ة˘ي˘لا˘م˘سشلا ا˘كير˘مأا ا˘ه˘ي˘ل˘ت
.ةئملاب
ّصصخي اميف انّيب ةملوعلا ُريثأات ولجي ،«ةيناميإلا ةيوسسنلا تاكرحلا» رّوطت
اًر˘كح تا˘كر˘ح˘لا كل˘ت تنا˘ك نأا د˘ع˘˘ب

ةيناملعلا ةيعامتجلا تاهّجوتلا ىلع
ثوروملل يداقتنلا عزنملا تاذ وأا
زّزعت َةرهاظ مويلا دهسشن ثيح .ينيدلا
كلذو ،ي˘نا˘م˘يإلا يو˘˘سسن˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
ءار˘ج ة˘ل˘ِح˘ف˘ت˘سسم˘لا ىود˘ع˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ي˘ف ةأار˘م˘لا تسضا˘خ د˘ق˘˘ف .ة˘˘م˘˘لو˘˘ع˘˘لا
ىلع لجرلا عم اسسفانت ةريخألا دوقعلا
نايدألا ّنأا فسشتكتل ،ةينيدلا راودألا
Óيبسس انايحأاو ،اسضيأا اهل اذÓم ُلّثمت
كا˘سسمإلا ن˘م ى˘سصق˘ُت ن˘ي˘ح رّر˘ح˘ت˘ل˘ل
.ةيسسايسسلاو ةيداسصتقلا نيت˘ط˘ل˘سسلا˘ب
لوحتلا اذه نمسض ةأارملا تعاطتسسا
نأاو ةسصاخ˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘مز˘يرا˘ك رّو˘ط˘ُت نأا
ظحت مل يتلا ،ةينيدلا اهفراعم يّمنُت
يف تمهاسس يتلاو ،قئÓلا فارتعلاب
نايدألا د˘يد˘ع˘ل يز˘مر˘لا جا˘ت˘نإلا ءار˘ثإا
ي˘ّسسيد و˘غوأا درو˘ي .ا˘˘ق˘˘حلو ا˘˘ق˘˘با˘˘سس

تÓ˘ي˘˘كسشت˘˘لا قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سض
ى˘ل˘ع جuر˘ع˘˘يو ،ة˘˘يو˘˘سسن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يّد˘˘لا
ةأارملل تحاتأا يتلا ةيفوسصلا براجتلا
ن˘م صسّد˘ق˘م˘لا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘سصر˘˘ف
يف كلذ ناك ءاوسس ،يوسسن روظنم
.مÓسسإلا وأا ةي˘ح˘ي˘سسم˘لا وأا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
نيب يرسشتسست ىودعلا هبسشي ام كانهف
خ˘يرا˘ت˘لا ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘ّيد˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘لا
عقاوم ىلإا دوعسصلل فدهت ،رسصاعملا

ىلع اًركح ىسضم ام يف تناك راودأاو
يتلا راودألا كلت اسصوسصخ ،لاجرلا
ةينيدلا ةطلسسلاب روكذلا اهيف علطسضي
تد˘ه˘˘سش د˘˘قو اذ˘˘ه .ير˘˘سصح ٍل˘˘كسشب
ي˘˘ف ارّو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘يإلا ة˘˘يو˘˘سسن˘˘˘لا
تاب ىتح ،ةي˘ت˘نا˘ت˘سستور˘ب˘لا طا˘سسوألا
ةيعارك ةأارملل ةينيد˘لا ˘ّما˘ه˘م˘لا دا˘ن˘سسإا
يّلوتل هيلإا عّلطتت ام كلذك وأا ،اًعئاسش
طا˘˘سسوألا ي˘˘فو .ف˘˘ق˘˘سسألا ة˘˘ّم˘˘˘ه˘˘˘م
يّلوت لوح ٌلدج دوسسي ةيكيلوثاكلا
.صساّدقلا ةماقإاو ةناهكلا ةّمهم ءاسسنلا
ةأارملا ىلإا قايسسلا اذه نمسض ريسشن
تا˘عا˘م˘ج˘لا صضع˘ب ل˘خاد ة˘ما˘خا˘˘ح˘˘لا
تايلولا ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘سصإلا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
صضع˘˘˘ب ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تايلولا يف ،ةمَسشتحملا تلواحملا
ةّلث عم ،ابوروأاو اي˘لار˘ت˘سسأاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ةمامإÓل مّدقتلل تاملسسملا ءاسسنلا نم
.دجاسسملا يف

راثآا ىلإا باتكلا قّرطتي رخآا بناج نم
،ينيدلا لّوحتلا ةر˘ها˘ظ ي˘ف ة˘م˘لو˘ع˘لا
وأا ديدج د˘َق˘ت˘ع˘م ى˘لإا لّو˘ح˘ت˘لا˘ب نا˘كأا
مهاسس دقف .ميدقلا نيدلا نع دادترلاب
لّحرتلا زيزعت يف نايدألا نيب براقتلا

حسضاو ودبي ام وهو ،نيد ىلإا نيد نم
ناك .ةيبرغلا طاسسوألا يف حمÓملا

صسا˘˘مو˘˘ت ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘بور˘˘ث˘˘نألا م˘˘˘لا˘˘˘ع
لا˘كسشأا ة˘ع˘˘برأا دّد˘˘ح د˘˘ق صسادرو˘˘سسك
:ةين˘يد˘لا تلا˘سسر˘لا لا˘ق˘ت˘نل ة˘سسي˘ئر
،مÓعإلاو ،كارحلاو ،يو˘عsد˘لا ل˘م˘ع˘لا

ن˘ي˘ب ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ع˘˘ف˘˘بو ،ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لاو
تاعمتجملا يف مÓسسإلاو ةيحيسسملا
كل˘ت تد˘sلو ،ةر˘ج˘ه˘لا ءار˘ج ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا
تّلجت ةرَظتنم ريغ رهاوظ عاسضوألا
عابتأا نم ةّمهم دادعأا ءادتها يف اسساسسأا
امب ،مÓسسإلا ىلإا ةي˘ح˘ي˘سسم˘لا ة˘نا˘يد˘لا
ن˘˘ي˘˘سصكا˘˘ن˘˘لا دد˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك قو˘˘˘ف˘˘˘ي
ملاع ةرها˘ظ˘لا هذ˘ه ع˘َبا˘ت .ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا
نم يفايِلَأا ونافيتسس يلاطيإلا عامتجلا

نوملسسملا» :ناونعب زsيمم ٍثحب لÓخ
،«مÓ˘سسإلا ى˘لإا نود˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا ..دد˘˘ج˘˘لا
نيرجاهملا روسضح رثأا ىلإا هيف قّرطت
دقف .يلاطيإلا طسسولا يف نيملسسملا
هلّلختت ام مغر ،روسضحلا كلذ مهاسس
،ليقارع نم ههباجي امو بعاسصم نم
مÓسسإلا نيدب فارتعلا مدع ّلظ يف
دادمإا يف ،ايلاطيإا يف يناثلا دقتعملا
صشيعم جذومنب يلاطيإلا يكيلوثاكلا

رمألا .نيملسسملاو مÓسسإلا نع ّيح
ثي˘˘ح ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ه˘˘تاذ
يف «هو˘ه˘ي دو˘ه˘سش» ع˘ّسسو˘ت ل˘سصاو˘ت˘ي
فو˘˘لأا بذ˘˘ج لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا
نم ةدفاو ةليخد ةلْحِن وحن كيلوثاكلا
ل˘ع˘ف˘˘ب كلذو ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
،ميظنتلا اذه دارفأل ثيثحلا طاسشنلا

ريسشب˘ت˘لا نا˘ي˘تإا ن˘ع نو˘ناو˘ت˘ي ل ثي˘ح
اًتيب نكاسسملا ىلع ددر˘ت˘لا˘ب ي˘لز˘ن˘م˘لا
فار˘ت˘علا با˘ي˘غ ي˘ف نا˘ك نإاو ،ا˘ًت˘ي˘˘ب
قا˘˘˘ط˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع «هو˘˘˘ه˘˘˘ي دو˘˘˘ه˘˘˘˘سش»ـب
.يتاسسسسؤوم
با˘ت˘كلا ن˘م ر˘ي˘خألا م˘˘سسق˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
ت˘˘ّت˘˘سشت˘˘لا ع˘˘˘قاو بتا˘˘˘كلا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي
ذإا .نينمؤومل˘ل د˘ّحو˘ت˘لا تا˘ب˘جْو˘َت˘سسمو
ترّوط دق ةملوعلا تÓعافت ّنأا ودبي
باعيتسسا يف اسضيأا ةرَكتبم بيلاسسأا
دقف .راوحلا ةيجيتارتسسا نمسض رخآلا
حجان جهنم وه «نايدألا راوح» ّنأا نsيبت
ىقبي نكل ،براقتلا قئاوع ليلذت يف
ىو˘قألا فر˘ط˘لا ِد˘ي˘ب ة˘ل˘عا˘ف ة˘ل˘ي˘˘سسو
وبسصي ام غولبل ايميظنتو ايتاسسّسسؤوم
ىلوألا تايادبلا دوعت اّيخيراتو .هيلإا
ر˘سصع˘لا ي˘ف نا˘يدألا راو˘ح ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘ل
داقعنا عم3981 ماعلا ىلإا ثيدحلا
ي˘ف نا˘˘يدأÓ˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
،ةيحيسسم ةردا˘ب˘م˘لا تنا˘ك .و˘غا˘كي˘سش
نا˘يدألا ي˘ل˘ّث˘م˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘ل ا˘هر˘سضح
دئاسسلا راوحلا لكسش ّنأا ريغ ،ةيملاعلا

غولونوملا عباط هي˘ل˘ع ى˘غ˘ط ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ةيادب ءاقّللا كلذ نّسشد كلذ عم .يتاذلا
.ملاعلا نايدأا عم ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا ل˘سصاو˘ت
رمتؤوم» دقُع ةبرجتلا كلت باقعأا يف
ةر˘ب˘ندإا ي˘ف «ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ير˘˘ّسشب˘˘م˘˘لا
هÓت ،0191 ةنسس ةدحتملا ةكلمملاب
ةنسس صسدق˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ر˘خآا ر˘م˘تؤو˘م
كلذ ملاعم تحسضتا نأا ىلإا ،8291
،يناثلا ناكيتافلا عمجم يف يّسشمتلا

ةيكيلوثاكلا ةسسينكلا تلّوع ام وهو
ملاعلا نا˘يدأا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
ج˘يور˘ت˘ل ل˘ث˘مألا بو˘ل˘سسألا ه˘ف˘سصو˘˘ب
.ةيحيسسملا ةلاسسرلا
يف ام˘ي˘سس ،مو˘ي˘لا نا˘يدألا عا˘ب˘تأا ود˘ب˘ي

تلّوحتلا ةأاطو تحت ،ملاعلا بونج

ى˘ل˘ع ر˘ثأا ن˘م ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
.ةيعامتجلاو ةيداسصت˘قلا م˘ه˘عا˘سضوأا
يغاطلا يلاربيللا عباطلا ىفخي Óف
ة˘م˘لو˘ع ع˘قاو˘لا ي˘ف ي˘هو ،ة˘م˘لو˘ع˘ل˘ل
دجي .يلامسسأارلا عّسسوتللو لاملا صسأارل
دي˘لا˘ق˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م نا˘يدألا عا˘ب˘تأا
ةرهاق عاسضوأا لخاد مهسسفنأا ةينيدلا

يذلا رمألا ،يعامتجا ىوتسسم ىلع
نا˘يدألا عا˘ب˘تأا ن˘م ن˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد
مهفورظ نيسسحت نع ثحبلاو ةرجهلل
رثألا ىظحي ل .ةيعامتجلاو ةيداملا
ةيحان نم ا˘م˘ي˘سس ،ة˘م˘لو˘ع˘ل˘ل ي˘ب˘ل˘سسلا
˘ما˘م˘ت˘هلا˘ب ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ة˘يدا˘سصت˘˘قا
ناك نإاو ،نايدألا ةداق لبِق نم مزÓلا
دق هتايعادت نم ريذحتلاو كلذل هّبنتلا
نيب دارفنا ىلع ثيدح كانهف .حولي أادب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا را˘˘ثآلا كل˘˘ت ن˘˘ع نا˘˘˘يدألا
يف ة˘لأا˘سسم˘لا تر˘ي˘ثأا د˘ق˘ف ،ة˘م˘لو˘ع˘ل˘ل
يف نأاسشلا امك ةيكيلوثاكلا ةسسينكلا
«ل˘ي˘ج˘نإلا حر˘ف» ي˘لو˘سسر˘˘لا دا˘˘سشرإلا

ْنك» ةما˘ع˘لا ة˘يو˘با˘ب˘لا ة˘لا˘سسر˘لا ي˘فو
نيح ي˘ف ،صسي˘سسنر˘ف ا˘با˘ب˘ل˘ل «ا˘ح˘sب˘َسسم
ملاع˘لا نا˘يدأا ر˘ئا˘سس ن˘ي˘ب ر˘مألا تف˘خ˘ي
طا˘سشن˘ل ارّو˘ط˘ت د˘ه˘سشن م˘ل˘ف .ىر˘خألا

لوادتل نايدألا يل˘ّث˘م˘م ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ج
نينمؤوملا ىلع ةملوعلل ةيبلسسلا راثآلا
يذلا رمألا ،ةيعامتجا ةيحان نم اميسس
ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا صضع˘ب˘˘ب ع˘˘فد
ةيلاسضن رطُأا يف طارخنÓل ةمزاحلا

تاراسسملا داقتنل نايدألا جراخ نم
يف ايلج كلذ ادب .ةملوعلل ةئطاخلا

نييح˘ي˘سسم˘لا ن˘يد˘لا ْي˘ل˘ُجر ة˘كرا˘سشم
ةطسشنأا يف وتيب يارف و فوب ودرانويل
«ي˘م˘لا˘ع˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا»
باتكلا لّجسسي .ةم˘لو˘ع˘ل˘ل صضها˘ن˘م˘لا
مدع نأاسشب ةينيدلا تاسسسسؤوملل اداقتنا
ةرسشابملا راثآلا ةهجاوم يف اهطارخنا
ةلأاسسمو ةيئيبلا ةمزألا لثم ،ةملوعلل
ي˘هو ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا ي˘ّسشف˘تو ة˘ي˘نو˘يد˘م˘لا
يف ،نمؤو˘م˘لا قرؤو˘ت ة˘سصيو˘ع ا˘يا˘سضق
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا لاز˘ت ل ن˘ي˘ح
رييغت لاخدإا نع ةديعب ينيدلا نأاسشلاب
ا˘يا˘سضق˘لا با˘ع˘ي˘ت˘سسل ا˘ه˘تد˘˘ن˘˘جأا ي˘˘ف
وه يورخُألا صسجاهلا ىقبيل ،ةديدجلا
ّل˘ظ˘تو ا˘ه˘تارو˘سصت ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘غا˘˘ط˘˘لا
لكسشب ةرسضاح ةيعامتجلا عاسضوألا
ي˘م˘لو˘˘ع˘˘لا قا˘˘ي˘˘سسلا ّنأا ع˘˘م .يو˘˘نا˘˘ث
صساسسحإلا نم عون وحن عفدي يراجلا
وهو ،نينمؤوملا اياسضق ةدحوب يعمجلا

تابقعلا ليلذتل لمعلا ىلع عّجسشي ام
دّد˘ه˘ت وأا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا صضر˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ن˘م˘سض م˘ه˘تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو م˘˘ه˘˘تارّو˘˘سصت
ر˘ي˘م˘سضلا د˘ع˘ي م˘ل ذإا ،ل˘م˘سشأا رو˘ظ˘ن˘م
ةيؤوربو نّيعم ءاسضفب ارسصحنم ينيدلا

.اماعو Óماسش لب ةدّدحم
نا˘يدألا ى˘لإا ل˘خد˘˘م» با˘˘ت˘˘ك ل˘˘ّث˘˘م˘˘ي
نايدأÓل ّمهم ٍباسسح َدْرج «ةملْوعلاو
نع حسصفت تلاز ل ةيملاع ةرهاظ عم
فّلؤوملا انع˘سضي .ا˘ه˘تÓ˘عا˘ف˘تو ا˘هرا˘ثآا
ل˘ئا˘سست ي˘ت˘لا تلو˘ح˘ت˘لا د˘يد˘ع ما˘˘مأا
ر˘ظ˘ّن˘لا ا˘ه˘ي˘ف د˘ُع˘َي م˘ل ي˘ت˘لاو ،نا˘يدألا
عَنسصُي ينيدلاو ي˘ه˘ق˘ف˘لاو ي˘تو˘هÓ˘لا
طسسو يف كلهَتسسُيو قيسض راطإا يف
مامأا ةسضورعم ةربخ تاب لب ،دودحم
.ملاعلا

نايدألا ىلإا لخدم :باتكلا –
ةملْوعلاو

.يّسسيد وغوأا :فيلأات –
يسشتوراك تاروسشنم :رسشانلا –

ةغللاب‘ (ايلاطيإا–امور)
.‘ةيلاطيإلا

.0202 :رسشنلا ةنسس –
.شص131 :تاحفسصلا ددع –

ايلاطيإا – امور ةعماجب ذاتسسأا / ةيانع نيدلا زع : ملقب
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يحÓفلا يرلاو برسشلل ةحلاسصلا هايملا بايغ

بلاطملا مهأا نم
ناكسسل ل◊ا رظتنت ةيعامتجا لكاسشم

ةنتابب تنÓسسكات ةيدلب يتاسشم
ناكسس نم تارسشعلا ،ربع
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ىر˘˘˘قو ي˘˘˘تا˘˘˘سشم
ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا تنÓ˘سسكا˘ت
يتلاو نو˘ي˘ع˘ل صسأار ةر˘ئاد˘ل
ةيلولا ةمسصا˘ع ن˘ع د˘ع˘ب˘ت
ةهجلا يف ملك07 يلاوحب
يتلا دودحلا يف ةيلامسشلا
،فيطسس ةيلو عم اهطبرت

ءارج مهئاي˘ت˘سسا ق˘ي˘م˘ع ن˘ع
ديدعلا نم مهقطانم بايغ
يتلا ةيويحلا فئاظولا نم
م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘نو˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي
.ةيمويلا
هتاه ناكسس بلاطم ،ردسصت
با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘كسشم ىر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

نا˘ي˘حألا بلا˘غ ي˘ف صصق˘نو
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا
مهلعجتو مهنع بيغت يتلا
نع ثحبلل ةمئاد ةلحر يف
ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه
ا˘ن˘نأاو ة˘سصا˘خ ة˘يرور˘سضلاو
ر˘˘ح˘˘لا ل˘˘سصف ي˘˘ف صشي˘˘˘ع˘˘˘ن
،ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘تراو
ةلمج لكسشملا اذه قفارو
ىلع ،ةيومنتلا بلاطملا نم
برسشلا هايم ريفوت اهسسأار
ليسصوتو ي˘حÓ˘ف˘لأا ير˘لاو
تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ب ط˘˘بر˘˘لاو زا˘˘غ˘˘لا
نا˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا

دلوأا ة˘˘ت˘˘سشم˘˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘سسم˘˘˘˘سس

او˘˘ق˘˘ل˘˘غأا د˘˘ق ،تنÓ˘˘˘سسكا˘˘˘ت
ةيدلبلا زكرم ن˘ي˘ب ق˘ير˘ط˘لا

،ن˘˘يوا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘ت˘˘˘سشمو
دعب هايملا ريفوتب ةبلاطملل
او˘كت˘سشاو تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ح˘سش
،يحÓفلا يرلا هايم عجارت
،م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ثأا ا˘˘˘م
فرعت ةقطنملا نأاو ةسصاخ
اوددنو ةرمثم˘لا را˘ج˘سشألا˘ب
تم˘˘˘سص هور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘عا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
،مهبلاطم هاج˘تا تا˘ط˘ل˘سسلا

ةدع اهعفر ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م
مهبسسح ىقلت نأا نود تارم
ريفوت اور˘ب˘ت˘عاو ة˘با˘ج˘ت˘سسا
.يلاجعتسسلا رمألاب هايملا
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
نم ديدعلا لازت Óف ىرخألا
ةعباتلا ءايحألاو ن˘كا˘سسم˘لا
فنسصت يتلا ىر˘ق˘لا ه˘تا˘ه˘ل
ل˘ظ˘لا ن˘كا˘˘مأا ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م
ديدعلا ى˘لإا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جا˘ح˘ب
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا ن˘˘م
هاجت نبغلا مهنع عفرت يتلا
زا˘غ˘لا ة˘كب˘˘سشل م˘˘هدا˘˘ق˘˘ت˘˘فا

˘ما˘مأاو ،ي˘ح˘سصلا فر˘سصلاو
ل˘مأا˘ي تÓ˘˘سضع˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كسسلا
كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘سصو˘˘˘لا
ةرئاد نم مهلاسشتناو لجاعلا
.نامرحلا

ينامحد دمحم

نسسحل ينبب ىيحي يديسس دلوأا ةقطنمب
 يفيرلا ءانبلا نم نوديفتسسم

تليسسمسسيت يف ءابرهكلا ريفوتب نوبلاطي
ن˘˘˘˘م صضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ن
تانكسسلا نم نيديفتسسملا
يديسس دلوأا راودب ةيفيرلا
نسسحل ين˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ح˘ي
،تل˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ىلعو ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار
يروفلا كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘سضب
ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا كف ل˘˘جأا ن˘˘م
لظ يف ةيفيرلا مهتقطنم
ةايحلا تابلطتم لك مادعنا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘م˘ير˘كلا

جمارب لماك نم اهنامرحو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘لود˘لا ا˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘سس
ىلإا ةقطنملا هذهب تلوحت
نم˘سست ل تارا˘ع˘سش در˘ج˘م
اذ˘ه .عو˘ج ن˘م ي˘˘ن˘˘غ˘˘ت لو
راودلا ونطاوم بلاط دقو
ةرور˘˘سضب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا
ةيلسصألا ناكسسلا بلاطمب
فسشك يف اسساسسأا ةلثمتملا
نع يطارقور˘ي˘ب˘لا ءا˘ط˘غ˘لا

ق˘ح˘لا ه˘ح˘ن˘مو راود˘لا اذ˘ه
ةبيغملا ةيفيرلا ةيمنتلا يف
تدان يتلاو ةقطنملا هذهب
ةرم نم رثكأا يف ةلودلا اهب
تا˘قر˘ط˘لا ماد˘ع˘نا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
،راودلل ةيعرفلاو ةيلخادلا
بذ˘˘˘بذ˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن
ءا˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘˘م بور˘˘سشلا
بب˘˘˘سسلا ن˘˘˘ع تقو˘˘˘لا تاذ
ءارو نمكي يذلا يقيقحلا

تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا ط˘˘˘˘بر مد˘˘˘˘ع
ذ˘ن˘م ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا
ةنسس اهنم ةدافتسسلا خيرات
ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘م و˘˘˘هو1102
ىلع ايقيقح اسسجاه لكسشي
هذ˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
‐دمحم ليسسغ ‐ ديفتسسملا

يرجلا ءارو لازي ل يذلاو
ه˘ن˘كسس ط˘بر لو˘ح ا˘ي˘˘مو˘˘ي
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
هذه ينطاق صضعب ىكتسشا
بذبذتلا ةيفيرلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘كب˘˘˘سش ي˘˘˘ف ل˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘لا
ف˘ع˘سضو لا˘ق˘ن˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
م˘ل نإا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
صضع˘ب ي˘ف ا˘ه˘ماد˘ع˘نا ل˘ق˘ن
ر˘˘˘ط˘˘˘سضي ثي˘˘˘ح نا˘˘˘ي˘˘˘حألا
ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘لإا صضير˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

لجأا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط تا˘فا˘سسم
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب يواد˘˘˘ت˘˘˘لا

ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘˘سصخ
ة˘ي˘سصع˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

يتلا لكاسشملا ةلمج يهو
نيجت˘ح˘م˘لا صسأا˘ك تسضا˘فأا
دو˘˘˘عو او˘˘˘م˘˘˘ئ˘˘˘سس ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
مهبلاط˘م˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا˘ب
ة˘طرا˘˘خ ع˘˘سضو لÓ˘˘خ ن˘˘م
نم ملاعملا ةحسضاو قيرط
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
هذ˘˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م
.ةيفيرلا ةقطنملا

ز.دمحأا

 ةفراجلا راطمألا لويسسو ةيوجلا تابلقتلا ةجيتن

 ةسسبت يف ضضيبألا ءاملاب اطاطبلا لوسصحم نم راتكه021 نم رثكأا رtرسضت
ليسصاحملاب ةريبك رارسضأا ثادحإا يف طرافلا عوبسسألا ةياهن ،ةسسبت ةيلوب ةطقاسستملا ةريزغلا راطمألا تببسست

 .شضيبألا ءاملا ةرئادل ةعباتلا ىرقلاو يتاسشمب ةعورزملاو اطاطبلا ةدام اهنم ةسصاخ ةيعارزلا

ةر˘ي˘خألا هذ˘ه تد˘˘ه˘˘سش ثي˘˘ح
ةيلولا قطا˘ن˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘ك
ةدم˘ل ةر˘يز˘غ را˘ط˘مأا ط˘قا˘سست
،عاطق˘نا نود تا˘عا˘سس ة˘ثÓ˘ث
ة˘˘فرا˘˘ج لو˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘ك˘˘˘sسشا˘˘˘م
يف تببسست ةريبك تاناسضيفو
راتكه021 نم رثكأا ررسضت
قطانمب اطاطبلا لوسصحم نم
بدحو ةسشرتلاو ةسسوقلا رئب
ىلإا ةفا˘سضإا ،ة˘ت˘لا˘ف˘لاو ر˘ق˘ب˘لا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا كلا˘˘سسم˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ
يئابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ناو
يفو .تانكسسلا نم ديدعلاب
ةنجل ليكسشت مت ددسصلا اذه
رارسضألا مجح ةعباتمل ةسصاخ
ةفراجلا لويسسلا اهتفلخ يتلا
ة˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيدل˘بو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،صضي˘˘˘بألا ءا˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةربت˘ع˘م˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا فو˘قو˘لا
ع˘م ا˘طا˘ط˘ب˘لا لو˘سصح˘˘م ي˘˘ف
ةعبرأل دادسسناو ريبك ررسضت
عامتسسلا مت امك ،ةيحÓف رابآا

ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا تلا˘˘˘غ˘˘˘˘سشنإل
ه˘جاو˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلاو
را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

نم يحÓفلا لاجملا ريوطتو

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل با˘˘ي˘˘غ
ة˘بو˘ع˘سصو د˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘لا فر˘˘غو
هتدوج مغر جوتنملا قيوسست
ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلا مد˘˘˘˘˘عو
نيحÓفلل ىربكلا عيراسشملا

هذه صضيوعتل ليبسسلا فيكو
را˘ب˘ت˘علا ةدا˘˘عإاو ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا
ن˘م ،ة˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا را˘بآلا هذ˘ه˘ل

ح˘لا˘سصم˘لا ر˘يد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘˘ج
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنلا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
تاناكمإلا بسسح ةحورطملا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلاو ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘˘ت
عارسسإلاو ،يحÓ˘ف˘لا لا˘ج˘م˘لا
داتعب صصاخلا معدلا ميدقت يف
نيررسضتملا نيحÓفلل يقسسلا

فيظنت ةسصخر حنم ليهسستو
ءار˘˘ج ةرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘بآÓ˘˘˘ل
ةدعاسسم فدهب اذهو ،لويسسلا

لك ميدقت اذكو نيررسضتملا
˘مد˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘لا
ن˘م ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

.يحÓف معدلا لاكسشأا فلتخم

نوراه يحابسصم

جاتنإلا يف عفرلا لجأا نم
نامرلا ةبعسش يف نوسصتخملا
يقسسلا ةيمهأا ىلع نودكؤوي

ةملاقب مظتنملا
ةحسصلا يف نوسصتخملا زربأا
يمÓعإلا ءاقللا لÓخ ةيتابنلا
تارمثتسسملا ىدحإا هتنسضتحا يذلا
شصاوخلا ىدحإل ةعباتلا ةيحÓفلا

مامح ةيدلبب حلاملا يداو ةقطنمب
ىلع تفرسشأا يذلاو ،ةملاقب لئابنلا

ةيلول ةيحÓفلا ةفرغلا هميظنت
ةحسصلل ةيئلولا ةيسشتفملاو ةملاق
نيلعافلا عاطقلا ءاكرسشو ،ةيتابنلا

ةسصاخلا ينجلا تاينقت ،ناديملا يف
ةيحسصلا ةعباتملاو نامرلا ةهكافب
ةيمهأا نيزختلا ةلحرم ءانثأا هل
ةرتفلاو نامرلا راجسشأا ميلقت
ىلع كيهان ،كلذل ةيلاثملا
عم ةسصاخ ةيوتسشلا ةجلاعملا
يف تارسشحلل ريثكلا راسشتنلا

دكأا هتهج نم ،راجسشألا عوذج
ةيتابنلا ةحسصلل يئلولا ششتفملا

ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدمب
ةيمهأا ىلإا حراف دامع ةيلولل
ةسصاخ ديمسستلاو مظتنملا يقسسلا
ةدايزل ةيئاذغلا تÓمكملا لامعتسسا

امك ،راهزألا تيبثتو ةرجسشلا ةردق
نيحÓفلا راطإلا اذه يف حسصن
ءاطعإاو ةجلاعم جمانرب عسضوب
راجسشألا ةيذغتل ةريبك ةيمهأا

ثيحب ،ناتسسبلل ةيحسصلا ةعباتملاو
ةبسسنلاب جسضنلا دعوم يسستكي
ةدوجلا نيماتل ىربك ةيمهأا نامرل
ينجلل بسسانملا تقولا ديدحتلو
وأا ريياعم ةدع ىلع دامتعلا نكمي
يلخادلا نولتلا اهمهأا شسيياقم
.نامرلا تابح رامثل ينطابلاو
ةيحÓفلا ةفرغلا شسيئر بسسحو
اذه نم فدهلا نأا «يديدحل رامع»
ةفاقث خيسسرتل ءاج يوعوتلا ءاقللا
نيحÓفلا نيكمت لÓخ نم ينجلا

يتلاو اهيلع فراعتملا تاينقتلا نم
ريياعملا نم ديدعلا ىلإا دنتسست
اهتاعارم بجاولا طورسشلا اذكو

خانملا ،فنسصلا رايتخا رارغ ىلع
لÓغتسسلا ةقيرطو ةبرتلا ةيعونو
ةيكيناكيملا ةيانعلا ىلع كيهان
وذ جاتنإا ىلإا لوسصولل ةيغب راجسشأÓل
يتلاو ةريخألا هذه ةيدودرم
تاودألا رايتخا حÓفلا ىلع نيعتي
مهتهج نم .ةيلمعلا هذهب ةسصاخلا

اذه يف نيسصتخملا نيحÓفلا بلاط
عاطقلا نوؤوسش ىلع نومئاقلا لاجملا

ةفاك ميدقتو مهتقفارمب
نم عونلا اذهب شضوهنلل تÓيهسستلا
اهل أابنت يتلاو ةرمثملا راجسشألا

.دعاو لبقتسسمب ةقطنملا وحÓف
م .دوعسسم

 «دئارلا ليجلا» ةينطولا ةيعمجلل ةيلولا بتكم عم قيسسنتلاب
 يناثلا يلودلا رانيبيولا ميظنتل رسضحت راردأا ةعماج

يلودلا ران˘ي˘ب˘يو˘لا حا˘ج˘ن د˘ع˘ب
ة˘ع˘ما˘ج ه˘ت˘م˘ظ˘ن يذ˘لا ى˘لوألا
نوناقلا ربخم يف ةلثمم ،راردأا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل راردأا ة˘يلو بت˘˘كم
81 موي ةينطولا دئارلا ليجلا

،مرسصنملا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا) :ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘˘ت
ةمزأل ةي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘مÓ˘عإلا

ما˘يألا هذ˘ه ر˘سضح˘ت ،( ا˘نورو˘ك
صسف˘ن ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
بتكم عم قيسسنتلابو ربخملا
رانيبيو ميظنتل ،ةيعمجلا تاذ
) :ناو˘ن˘˘ع تح˘˘ت ي˘˘نا˘˘ث ي˘˘لود
ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأا
،( ةيمقرلا ةئيبلا يف ةيمÓعإلا
،لبقملا ريوتكأا81و71 يموي

وأاMOOZ قيبطت ةينقت ربع
teem elgooG،قلطنيو

ة˘ت˘سس ن˘م را˘ن˘ي˘ب˘يو˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
لوألا رواحملا قلعتي ،رواحم
ة˘سسرا˘م˘م˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
،يمقرلا ءاسضفلا يف ةيمÓعإلا

ة˘سسرا˘م˘م˘لا ع˘˘قاو˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ق˘ب˘سسلا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
ةيكذلا فتاوهلا نيب يمÓعإلا

ثلا˘ث˘لاو ،زا˘ف˘ل˘ت˘لا تا˘˘سشا˘˘سشو
ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأا˘˘˘ب
يمقرلا ءاسضفلا يف ةيمÓعإلا
،تÓ˘˘ف˘˘نلاو م˘˘كح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي صسما˘˘خ˘˘لاو ع˘˘بار˘˘لاو
ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ةدو˘˘ج تلآا˘˘˘م˘˘˘ب
ةئيبلا ةنميه لظ يف يمÓعإلا
ةسسرامملا طباوسضو ة˘ي˘م˘قر˘لا
يمقرلا ءاسضفلا يف ةيمÓعإلا

،ةيملاعلا تاعيرسشتلا لÓخ نم
قرطتلا متي ريخألاو صسداسسلاو
ط˘˘باو˘˘˘سض ى˘˘˘لإا ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

ي˘ف ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ءا˘˘سضف˘˘لا
رسشنتسسو ،ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘نا˘ق˘لا
يعامج باتك يف تÓخادملا
،د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘لود م˘˘ي˘˘قر˘˘ت يذ
ى˘لإا را˘ن˘ي˘ب˘يو˘لا د˘ق˘ع فد˘ه˘يو
يف ةيمÓعإلا ةسسرامملا زيزعت
فارسشتسساو ،يم˘قر˘لا ءا˘سضف˘لا

ي˘مÓ˘عإلا جا˘ت˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم
،يجولونكتلا حاتفنلا لظ يف
ةينهملا طباوسضلا ف˘ي˘سصو˘تو
،ةديدجلا ةيمÓعإلا ةئيبلا يف
ةمظن˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا تل˘ع˘ج د˘قو
تÓخادملا لابقتسسل لجأا رخأا
يراجلا رب˘م˘ت˘ب˘سس02 مو˘˘˘˘ي

ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
-vinu@0202seqihte
.zd.ude.rarda

نمحرلادبع يفاولب

ريخلبب بوبحلا ةينواعتب
ةملاڤب حمقلا نم راطنق فلأا03 نم رثكأا ءافتخا فاسشتكا

ن˘م ر˘ه˘سشأا30 ي˘لاو˘ح د˘˘ع˘˘ب
،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تا˘ي˘م˘ك ءا˘ف˘˘ت˘˘خا صصو˘˘سصخ˘˘ب
حمقلاو نيللا حمقلا نم ةربتعم
ةينواعتلا نزا˘خ˘م ن˘م بل˘سصلا
لوق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
،ةملاقب ريخل˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘فا˘ج˘لا

ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘ع
ثا˘ح˘بلا ة˘قر˘ف نا ة˘ي˘سضق˘˘لا˘˘ب
،ةملاقب ينطولا كردلل ةعباتلا

تا˘ب˘عÓ˘ت دو˘جو ن˘ع تف˘˘سشك
هذه لقن يف ةلمجلاب تاقورخو
ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسإلا ةدا˘˘˘م˘˘˘˘لا
ديمسسلا جاتنإا يف ةمدختسسملا

داو˘مو ن˘ئا˘ج˘ع˘لاو ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لاو
تتبثا ثيح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ

صصقن دوجو  نع تاقيقحتلا
نم راط˘ن˘ق ف˘لا03 ن˘م د˘˘يزا
نيللا ح˘م˘ق˘لاو بل˘سصلا ح˘م˘ق˘لا

يف نزاخملا نم تفتخا يتلاو
ي˘˘ف كلذو ة˘˘˘سضما˘˘˘غ فور˘˘˘ظ
9102 ةنسس نم ةدتمملا ةرتفلا
تت˘ب˘ثا ثي˘ح ،اذ˘ه ا˘ن˘˘مو˘˘ي ى˘˘لا
بوبحلا ةيمك نا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةيلمع دعب اهيلع رثعي مل يتلا
نوز˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘نرا˘˘ق˘˘مو در˘˘ج˘˘لا
يف لث˘م˘ت˘ت ة˘يرادلا ق˘ئا˘ثو˘لا˘ب
نم راطنق فلأا03 نم رثكأا
رطانق  فلآا01 اهنم بوبحلا
فلا21و دروت˘سسم ن˘ي˘ل ح˘م˘ق
8و دروتسسم بلسص حمق راطنق
يهو يلحم جاتنا راطنق فلآا

اه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘كلا
رايلم21 نم ر˘ث˘كأا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا
تايلمع ةلسصاوم عمو ،ميتنسس
ة˘قر˘ف فر˘˘ط ن˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ثا˘˘˘ح˘˘˘بلا
ماهتلا عباسصا تهجو ةينطولا
ي˘لا˘ح˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘م Ó˘ك ى˘˘لا
بوبحلل ةيحÓف˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل˘ل
،ريخلب ةيدلبب ةفاجلا لوقبلاو
،لÓغتسسلا ة˘ح˘ل˘سصم صسي˘ئرو
صسيئرو ةبسساحملا مسسق صسيئر
بسسحو ،ةي˘نوا˘ع˘ت˘لا˘ب نز˘خ˘م˘لا
هذ˘ه ف˘˘ل˘˘م نا ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ
ى˘لا ا˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

 م .دوعسسم
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638209ددعلإ ^2441 مرحم91ـل قفإوملإ0202 ربمتبضس7نينثإلإراهصشإا
ابيرق يحإرجلإ طاضشنلإ فانئتضسل تابيترتلإ يرجت اميف

نازيلغ يف «انوروك» ضسوريفب تاباسصإلا ددع عجارت
ددع يف اعجإرت ةريخلإ عيباضسألإ لÓخ ،نإزيلغ ةيلو ىوتضسم ىلع ةيئابولإ ةيحضصلإ ةيعضضولإ تفرع

تايفضشتضسم ربع ةدجإوتم طقف ةلاح61 ةحضصلإ حلاضصم يضصحت ثيح «91 ديفوك» وأإ انوروك سسوريفب تاباضصلإ
ةباضصإ50و40 نيب ام تاباضصلإ ددع تحوإرت اميف ،فايضضوب دمحم ىفضشتضسمب تلاح70 اهنم ةثÓثلإ ةيلولإ

.ويهرإ يدإوب سسيضسنرف دمحإ ىفضشتضسمو ةنوزامب يضشدح نب دمحإ ىفضشتضسم نم لكب

ةدا˘˘عإل تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ير˘˘ج˘˘˘ت
طا˘˘سشن˘˘لا ثع˘˘بو فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ة˘حار˘ج˘لا ح˘لا˘سصم˘ب ي˘حار˘ج˘لا
،ةمداقلا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ة˘ما˘ع˘لا

مقطألا عيمج دينجت دعب اذهو
لجا نم ةيبطلا هبسشلاو ةيبطلا
ةهجاوم يف ةمهاسسملاو لفكتلا
91 د˘ي˘فو˘ك ى˘سضر˘م وا ءا˘بو˘˘لا

تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نا ثي˘˘ح
ءانثتسساب اهيجأات م˘ت ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا

صسفن بسسحبو ،ةيسصعتسسملاو
وا ى˘˘تو˘˘م˘˘لا دد˘˘˘ع ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا
09ـب غلب91 ديفوكب تايفولا

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ةا˘˘˘فو ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
صسيسسنرف دم˘حا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
بسسح اذ˘˘˘˘˘˘هو ،ا˘˘˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘ل
تفرع اميف ةيلولا تامولعملا

اقلقم اعا˘ف˘ترا تا˘با˘سصلا دد˘ع
ددع تبراق نيا ةيليوج رهسش
ىفسشتسسم نم لكب تاباسصلا

007لا ة˘نوزا˘مو و˘ي˘˘هرا يداو
ةلاح002 ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح
،يسشدح نب دم˘حا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ا˘ه˘ت˘قو ه˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
نام˘ي˘ل˘سس ة˘نوزا˘م ةر˘ئاد صسي˘ئر
دد˘˘ع تغ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،قودا˘˘˘سص
هدحول ةيليوج رهسش تاباسصلا
ةبارقب ويهرا يداو ىفسشتسسمب
صسوريفب ةباسصا وا ةلاح005
دودح ةياغ ىلا عجارتتل انوروك

،توا رهسش ةباسصا ةلاح531
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو رر˘˘ق˘˘ت د˘˘قو
ن˘م ل˘كب ن˘يو˘كت˘ل˘ل ن˘يز˘كر˘˘م
لابقتسسل ويهرا يداوو نازيلغ
ةردق مدعل91 ديفوك ىسضرم
ددعلا باعيت˘سسا ن˘ي˘ت˘سسسسؤو˘م˘لا
تاذ تز˘˘˘عوأاو ،د˘˘˘ياز˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
دد˘˘ع ع˘˘˘جار˘˘˘ت نا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي تا˘˘با˘˘˘سصلا
تادو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا ى˘˘˘لولا
ةيبطلا مقطلا لبق نم ةمدقملا
عيمجب لف˘كت˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ها˘سسلا
ي˘˘عوو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م تلا˘˘ح˘˘˘لا
تاءارجإلاب مازتللا نينطاوملا

ر˘كذ ى˘ل˘عو ا˘م˘ئادو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ي˘فو ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق
تا˘جا˘ي˘ت˘حلا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا را˘˘طا
ديمجتلا عفر ارخؤوم مت ةيحسصلا

،نازيلغ ةيلوب نيعورسشم نع
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي لوألا عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ةئيهت ةداعإاو ةسسارد عورسشمب
ي˘سشد˘ح ن˘ب د˘م˘حا ى˘ف˘سشت˘˘سسم
عورسشملا وهو ةنوزام ة˘يد˘ل˘ب˘ب
9002 ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
رايلم51ـب تردق ةيلام ةفلكتب
ءا˘ه˘نا عور˘سشم كلذ˘ك م˘ي˘ت˘ن˘˘سس
ىفسشتسسم ةئيهت ةداعا لاغسشا

ما˘ع ل˘ج˘سسم˘لاو ا˘م˘ئاد ة˘نوزا˘م

غلبم هل صصسصخ ثيح2102
ءاج دقو ميتنسس رييÓم50 لا

ىلع ةيلاملا ةرازو در يف اذه
بئا˘ن˘لا ه˘حر˘ط ي˘با˘˘ت˘˘ك لاؤو˘˘سس
لبقتسسملا ةهبج نع يناملربلا
صصو˘سصخ˘˘ب ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو˘˘ل
ةعسسب ديدج ىفسشتسسم ةجمرب
ة˘نوزا˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ير˘سس021
.ةرهظلا ةمسصاع

زودنق تيأا ةيرق ناكسس رّبع
ة˘ف˘ي˘ل˘خو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘ل «،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘يلو
مهئايتسسا ىدم نع «مÓسسلا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا رار˘ق˘ل
جاردإا مد˘ع˘ب ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب
،لظلا قطانم نمسض مهتيرق
ن˘˘م م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
تاناعلا حنم ّنم ةدافتسسلا
ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

نويلم07 ـب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو
تح˘ت تم˘ت ي˘ت˘لا ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ق˘طا˘ن˘م˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ناو˘˘ن˘˘ع
ةيدلب تدافتسسا ثيح ،لظلا
ـب نأاسشلا اذ˘ه ي˘ف ة˘ف˘ي˘ل˘خو˘ب
هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشتو ،ة˘˘سصح34
نود ة˘˘ير˘˘ق21 تا˘˘نا˘˘عإلا
راثأا يذلا رمألا وهو ،مهتيرق
زود˘ن˘ق تيأا نا˘كسس جا˘˘عز˘˘نا
ر˘˘ي˘˘غ م˘˘ه˘˘نأا اود˘˘جو ن˘˘يذ˘˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
.تانا˘عإلا هذ˘ه ن˘م او˘مر˘حو
هذ˘ه نا˘كسس نإا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
ي˘ف نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

امأا ،ةياغ˘ل˘ل ة˘ط˘ي˘سسب فور˘ظ
اور˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف نور˘˘˘˘˘خآلا
اثحب ةنيدملا ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ي˘ف ن˘كل ،ل˘سضفأا ةا˘ي˘ح ن˘˘ع
نينح داع ،ةريخألا تاونسسلا
صضعب˘لا بو˘ل˘ق ى˘لإا صضرألا
ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف اوؤود˘˘ب ن˘˘يذ˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘ير˘ق ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
اهراجسشأاو مهنيتاسسب ةمدخل
ن˘ي˘تو نو˘ت˘يز ن˘م ةر˘م˘ث˘م˘˘لا

ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نو .بن˘˘˘˘˘عو نا˘˘˘˘˘مرو
ه˘ي˘نا˘ع˘ت يذ˘˘لا صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
صسيسسأات˘ب او˘ما˘ق م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م

اونكمت يتلا ،ةيلحم ةيعمج
نم ديدعلا عازتنا اهلÓخ نم
لا˘˘سصيا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
،م˘ه˘لزا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

ةدافتسسلاو تاقرطلا ديبعتو
كلا˘˘˘سسم˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
هذ˘˘˘ه م˘˘˘غرو ،ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ىلإا رئازلا نأا لإا تادوهجملا

ف˘˘سشت˘˘كي ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةطاسسبلا˘ب طا˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ع˘قاو
تاذ ةد˘يد˘ع˘لا صصئا˘ق˘ن˘˘لا˘˘بو
،ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘سصلا
نو˘˘˘˘لاز˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كسسلا˘˘˘˘˘ف
ع˘ي˘با˘ن˘ي˘لا ها˘ي˘˘م˘˘ب نودوز˘˘ت˘˘ي
عور˘سشم˘لا نأل ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ديوزتل ايلاح هذيفنت يراجلا
ل˘ط˘ع˘ت د˘ق ءا˘م˘لا˘˘ب نا˘˘كسسلا
دراو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف صصق˘˘ن بب˘˘˘سسب
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ح˘˘ّل˘˘˘ي
عورسشملا اذه مامتإل ةيلحملا

ن˘م ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو
ناكسسلا نإاف هيلعو .اهروذج
أازجي ل اءزج مهتيرق نوربتعي
يذلا زايتماب لظلا قطانم نم
ل ثيح ،صشيمهتلا اهيلع مّيخ
ط˘ب˘تر˘م ءي˘سش ا˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي
ةسسردم ل ،ةيفيرلا ةي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
لاز˘يو .. لو ..لو ،ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با
مهخاوكأاب نوظفتحي صضعبلا
اظاف˘حو ا˘ه˘ي˘ف نو˘ت˘ي˘ب˘ي ي˘ت˘لا
طابترا نم ا˘ه˘ل ا˘م˘ل ةر˘كاذ˘ل˘ل

د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو تادا˘ع˘لا˘ب ق˘ي˘م˘ع
ءا˘بآلا يد˘يأا˘˘ب تج˘˘سسن ي˘˘ت˘˘لا

 .ديعب نمز ذنم دادجألاو
ت. Ëرك

نكسسم04 يح ناكسس ربع
مهئايتسساو مهسضاعتما نع
ةيعسضو˘لا ن˘م ،ن˘ي˘ق˘ي˘م˘ع˘لا
ل˘خاد ا˘˘ه˘˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
يذ˘لا ي˘ن˘كسسلا م˘ه˘ع˘م˘˘ج˘˘ت
تا˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا هوز˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت
ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘م˘˘م ،ي˘˘˘عا˘˘˘فألاو
ةح˘سص ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘كسشي
ءايلوألاب ع˘فد ا˘م م˘ه˘لا˘ف˘طأا
،لزانم˘لا ي˘ف م˘ه˘سسب˘ح ى˘لإا

بب˘سس نو˘كت˘سشم˘لا ع˘˘جرأاو
ي˘ت˘لا صشئا˘سشح˘لا ى˘˘لإا اذ˘˘ه
02 زاج˘نا عور˘سشم ي˘ط˘غ˘ت
هلاغسشأا ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ن˘كسسم
ةريسصق ةدم دعب6102 ذنم
مل يتلا هلاغسشأا قÓطنا نم
دمج˘ت˘ت˘ل %01 ـلا د˘˘ع˘˘ت˘˘ت
راذنإا قباسس يأا نودب ايئاهن
عقوملا كلذ د˘ع˘ب لو˘ح˘ت˘ي˘ل
ر˘˘˘˘˘كو ى˘˘˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘كسسلا
هيف نوطاعتي ني˘فر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل
˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘سسلا عاو˘˘˘نأا ى˘˘˘ت˘˘˘سش
ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘˘لاو
تاناويحلا ةرثك ىلإا ةدايز
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،تار˘˘سشح˘˘˘لاو
مجهت يتلا فيسصلا لسصف
تاقوأا لÓخ لافطألا ىلع
ناكسسلا طلسس امك ،مهبعل
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ءو˘˘˘˘˘˘سضلا ا˘˘˘˘˘˘سضيأا
لآا يتلا ةيثراكلا ةيعسضولا
دعب ينكسسلا مهعمجت اهيلإا

ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سس40
بقع اميسس هي˘لإا م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت
ي˘ت˘لا ي˘ح˘˘لا قر˘˘ط ءار˘˘ت˘˘ها
ر˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب تر˘˘˘سشت˘˘˘نا

دوعت اهنأا˘كو تا˘ق˘ق˘سشت˘لاو
يفف ،اهزاجنا نم تاونسسل
ءلؤو˘ه بلا˘ط قا˘ي˘سسلا تاذ
ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضب نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلا
ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع صصي˘˘سصخ˘˘ت
قر˘˘ط ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
كيهان ،ينكسسلا مهعمجتب

لح داج˘يإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ن˘ع
نكسسم02 عور˘˘˘سشم˘˘˘˘ل
عسضو˘ل ه˘لا˘غ˘سشأا ةد˘م˘ج˘م˘لا

نيفرحنملا تايكولسسل دح
ةر˘ط˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع ة˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

تارسشحلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘لو
،مهلافطأا ةمÓسس ددهت يتلا

ة˘فر˘ع˘م ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
02 زاجنا عورسشملا ريسصم
ةغيسص تاذ ةينكسس ةدحو
ةفقوتملا ةيراجيا ةيعامتجا
6102 ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ه˘لا˘غ˘˘سشأا
جمانرب˘لا ن˘م˘سض ل˘ج˘سسم˘لا
0102/4102 ي˘سسا˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةنسس ذنم هلاغسشأا ةفقوتملا

ف˘ل˘كم˘لا حر˘سص ذإا6102
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ب مÓ˘عإلا˘ب
مدع˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
.فقوتلا اذه بابسسأاب هملع

ودبع.سص

«انوروك» ءابو راضشتنإ نم دحلل ةيئاقولإ Òبإدتلإ ذيفنت لضصإوي
ةيرورŸا ةمÓسسلا لوح ةيسسيسسحتلا هتÓمح نم فثكي راردأا نمأا

ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن تاناحتما ىلع نيلبقملا ذيمÓتلا قفارت ناسسملت ةطرسش

 نيفرحنملل ركو ىلإإ لوحتي هتلعج هب لاغضشألإ فقوت
ضسابعلب يديسسب ضشودامح يديسسب نكسسم04 يح ناكسس

ذيف˘ن˘ت ة˘طر˘سشلا تاو˘ق ل˘سصاو˘ت نكسسم02 عورسشمل لح داجيإاب نوبلاطي
راسشتنا نم دحلل ةيئاقولا ريبادتلا
صسي˘سسح˘ت˘ب ،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ة˘ي˘ماز˘لا ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
عفر دع˘ب ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا
ة˘يلو˘لا ن˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا

يجيردتلا حتفلا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلاو
ثي˘ح ،تا˘طا˘سشن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
نم صسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘سصم لÓ˘˘˘خ
يف ةيلولا بارت عيمج ىوتسسم
عم قيسسنتلاب ،اهسصاسصتخا لاجم
ةلعافلا تايعم˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
اهن˘مو ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف

ةيعم˘جو ،ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘فا˘سشكلا
صسان ةيعم˘جو ،ة˘مÓ˘سسلا ق˘ير˘ط
لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو راردأا˘ب ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا
نين˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘تو صسي˘سسح˘ت
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ةيمومعلا ن˘كا˘مألاو تا˘حا˘سسلا

تا˘سسسسؤو˘م˘لاو د˘جا˘سسم˘لا ما˘مأاو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ير˘فا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ىلع كلذكو ،ةيلخادلا طوطخلل
ثيح ،ةينمألا زجاوحلا ىوتسسم
صسيسسحتلا ةيلمع لÓخ نم متي
تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

ةرورسض ىلع ثحت تاسصاسصقو

مازتللاو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا
ةقلعتم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘ب
ق˘ل˘ع˘ت˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
فادهتسسا مت ،ةيرورملا ةمÓسسلاب
مهيسسسسحتو قيرطلا يلمعتسسم
رورم˘لا نو˘نا˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘سضب
فدهب ةميلسسلا ةقايسسلا دعاوقو
ةيدسسجلا ةمÓسسلا ىلع ظافحلا
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لاو صصا˘˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل
دح عسضوو ةيداملا رئاسسخلا
لجسست يتلا ةيرورملا رزاجملل

 .تاقرطلا ىوتسسم ىلع
    نمحرلإدبع يفإولب

ةقلعتملا تادادعتسسإلا راطإا يف
تا˘نا˘ح˘ت˘مإلا د˘ي˘عاو˘م حا˘ج˘نإا˘˘ب
جما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘سست م˘ت ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ي˘سسف˘ن˘لا ر˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ
ةيوبرتلا تاسسسسؤو˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
ةداهسش تاناحتما ىلع نيلبقملا
.0202 ايرولاكبلا
اهتاجرخ ناسسملت ةطرسش ترسشاب
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘لا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
نوكتم دفو فرط نم ةيوبرتلا

ن˘ي˘ي˘نا˘˘سسف˘˘ن ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخأا ن˘˘م
،ةيلولا نمأل نيعبات تاراطإاو
ةيبرتلا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تسسم ثي˘ح ،نا˘سسم˘ل˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ل
ةد˘ع ة˘ي˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نم مت ناسسملت ةيلوب تايوناث

ةدئا˘ف˘ل ح˘ئا˘سصن م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
،ايرولا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش تا˘نا˘ح˘ت˘ما

ة˘ن˘سسلا تا˘نا˘ح˘ت˘مإا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
فور˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةحئاج يسشفت ءار˘ج ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

تاحور˘سش م˘يد˘ق˘تو .91‐ديفوك
صسوردلا ةعجارم ةيفيكب ةقلعتم
ةمظ˘ت˘ن˘مو ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يسسفن˘لا ط˘غ˘سضلا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘بو
يداعلا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘ل˘ل
ة˘م˘ي˘ل˘˘سس ة˘˘يد˘˘عا˘˘سصت ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب

بار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا ع˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
ىلا قرطتلا مت امك ،تاناحتملا
نم دحلل ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا
انوروك صسوريف راسشتنا يسشفت
يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا »91 د˘ي˘فو˘ك»
ءادتراو ذي˘مÓ˘ت˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا

˘ما˘يأا ا˘م˘ي˘سس ل ي˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا
ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه .تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
اناسسحتسسا تي˘ق˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘بوا˘˘˘ج˘˘˘تو
ىلع نيفرسشملا اذكو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
نأا ىلع ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةرتفلا ةليط ةيلمعلا لسصاوتت
ءار˘˘جإا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا
ايرولاكبلا ةداه˘سش تا˘نا˘ح˘ت˘ما

طسسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سشو
حلاسصم نإاف ةراسشإÓل .0202
ع˘يزو˘ت˘ب كلذ˘ك تما˘˘ق ن˘˘مألا

تا˘ما˘˘م˘˘كلا ن˘˘م ل˘˘ئا˘˘ه دد˘˘ع
لابقتسسإاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا˘ب
زايتجإاب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
 .تاناحتملا

سشاتيلتوب .ع

بويإ .سس

ةيمنتلإ جمانرب راطإإ يف
4202 /0202 ةيفيرلإ
نويلم042 ضصيسصخت

يراقعلا نيسسحتلل
نع ةلزعلا كفو

فلسشلاب لظلا قطانم
ةلوؤوسسم رداسصم تفسشك
ةظفاحم ىوتسسم ىلع
هنأاب ،فلسشلا ةيلول تاباغلا
يلام فÓغ دسصر مت دق
نويلم042 هتميق ردقت ماه
ديسسجت صضرغب رانيد
يراقعلا نيسسحتلا عيراسشم
قطانم نع ةلزعلا كفو
جمانرب راطإا يف لظلا
/0202 ةيفيرلا ةيمنتلا

تاذ تدكأا ثيح ،4202
نم اددع نأاب رداسصملا
ةقلعتملا تايلمعلا
كفو يراقعلا نيسسحتلاب
قسش يف ةلثمتملاو ةلزعلا

دق ةيفير ةيحÓف كلاسسم
يف اهب لاغسشألا تقلطنا

ينب اهنم ةيئان تايدلب ةدع
،نسسحلا وبأا ،ةسصعلت ،ءاوح
رداقلا دبع نب دلوأا

راظتنإا يف ةيميركلاو
يقابب لاغسشألا قÓطنإا
اميف .ةلجسسملا عيراسشملا

لاغسشأا قÓطنا رظتنملا نم
Óسضف راتكه001 ريجسشت

صصخت ىرخأا تايلمع نع
تيبثتو عبانملا ةئيهت

صضاوحألاو ةيدوألا فاوح
قلطنتسس راحبلاو ةيئاملا
ةلزعلا كف لجأا نم ابيرق
.لظلا قطانم نع

ع.ىيحي

لظلإ قطانم نمضض مهتيرق جإردإإ مدع ىلإإ ةفاضضإإ
 ةياجبب زودنق تيآا ةيرق ناكسس

 ضشيمهتلا نم نوؤواتسسم
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02934010301990 :يئابجلا مقرلاةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم
21/0202 مقر ايند تاردق طارتسشإا عم حوتفم ضضورع بلط نع نÓعإا

:دسصق حوتفملا ضضورعلا بلط نع طاوغأ’ا ةي’ول ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم نلعت
رسسأÓل ةيسسمسشلا ةقاطلا مقط عسضوو ءانتقا

ناريحلا رسصق ةيدلب
حيلسصتو بيكرت زمر ) يراجتلا لجسسلا ىلع رفوتت نأا ضضرعلا اذه يف كراسشت يتلا ت’واقملا ىلع بجوتسسي
رتفد بحسس نÓعإ’ا اذهب نيمتهملا (-331316- ةيسسمسشلا ةقاطلا ناديمب ةطبترملا تازيهجتلاو تادعملا

ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم نم طورسشلا
.طاوغأ’ا -ديدجلا ةي’ولا رقم -جماربلاو تاقفسصلا بتكم

:يلاتلا ناونعلا ىلإا لسسرتو طورسشلا رتفد يف ةروكذملا ةينوناقلا قئاثولا عيمجب ةقفرم ةلماك ضضورعلا نوكت نأا بجي
طاوغأ’ا ةي’ول ةيلحملا ةرادإ’ا ريدم :ديسسلا

ةهازنلاب حيرسصتلاحسشرتلاب حيرسصتلا:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو حسشرتلا فلم :لوأ’ا فرظلا
تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا

ةسسسسؤوملا مازلإاب ضصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا
:نيدهعتملا وأا نيحسشرملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك

(-331316- ةيسسمسشلا ةقاطلا ناديمب ةطبترملا تازيهجتلاو تادعملا حيلسصتو بيكرت زمر ) يراجتلا لجسسلا :ةينهم تاردق
ةريخأ’ا تاونسس30ـل ةيفرسصملا عجارملاو ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو :ةيلام تاردق

ةينهملا عجارملاو ةيداملاو ةيرسشبلا لئاسسولا :ةينقت تاردق
:ينقتلا ضضرعلا :يناثلا فرظلا

هيلع قداسصمو يسضمم باتتك’اب حيرسصتلا
ماكحأ’ اقيبطت ةبولطم ةقيثو لكو - ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا -ينقتلا ضضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك

5102-90-61 خرؤوملا742-51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم87 ةداملا
.ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابع ىلع ةحفسصلا رخآا يف يوتحي موتخمو ءولمم طورسشلا رتفد

.(ديدسستلا ةمرتحم ةمانزرب وأا ةافسصم) (elôR ed tiartxE ) ةيئابجلا ةداهسشلا
.لوعفملا ةيراسسSONSAC-HPTABOCAC.(ةمانزرب وأا ةافسصم)SANC ءارجأ’ا تانيمأاتل ينطولا قودنسصلل تاقحتسسملا ءادأا ةداهسش

لوعفملا يراسس يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن
.ينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش

(FIN) يئابجلا فيرعتلا ةقاطب
(SIN) يئاسصح’ا مقرلا ةقاطب

موتخمو ءولمم طورسشلا رتفد
.لوعفملا ةيراسس نيمأاتلا تاداهسش - ةيدامرلا تاقاطبلاب ةرربم ةيداملا لئاسسولا ةمئاق

.لوعفملا ةيراسس (ريسسملا ريدملا وأا ةسصاخلا ةلواقملا بحاسصل ) ةيلدعلا قباوسسلا ةداهسش
ةيرسشبلا تايناكمإ’ا ةمئاق

لاغسشأ’ا ةدم
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو يلاملا ضضرعلا :ثلاثلا فرظلا

.لاغسشأ’ا ذيفنتل يئدبملا ططخملا - -يريدقتلاو يمكلا فسشكلا -ةيودحولا راعسسأ’ا لودج - دهعتلا ةلاسسر
:ةرابع ’إا لمحي ’ ةيمسستلا مهبم يسسيئر فرظ يف ضضرعلا اذه مدقي

21/0202 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ضضورع بلط نع نÓعإا«حتفي ’ ضضرع»
رسسأÓل ةيسسمسشلا ةقاطلا مقط عسضوو ءانتقا

ناريحلا رسصق ةيدلب
ةيراسسو .ةينوناق نوكت نأاو طورسشلا رتفد يف ةروكذملاو ةبولطملا قئاثولا لك ميدقت نيسضراعلا ىلع بجي

.ضضرعلا ىغلي ’ يكل لوعفملا
ةيمسسرلا ةرسشنلاو ةينطولا فحسصلا يف نÓعإا لوأا روهظ نم اءادتبإا (51) مويلا يف ضضورعلا عاديإا خيرات ددح

ىقبي .طاوغأ’ا ةي’ول ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم ىدل (00:41) ةعاسسلا ىلعPOMOB يمومعلا لماعتملا تاقفسصل
.ضضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا نم ءادتبا (مايأا51 -رهسشأا30) ةدمل مهسضورعب نومزلم نوسضراعلا

ىلع ضضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا موي يف ةفرظأ’ا حتف ةسسلج روسضحل نيسضراعلل ةوعد ةباثمب نÓعإ’ا اذه دعي
.طاوغأ’ا ةي’ول ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم رقمب (03:41) فسصنلاو رسشع ةعبارلا ةعاسسلا
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هليحر تاعئاسش برغتسسي اراتناكلأا
ربخب ه˘ت˘سشهد ،ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت ىد˘بأا
،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ى˘لإا ر˘ي˘سشي
هنأا ،وغايت دكأاو ،لوبرفيل ىلإا مامسضنÓل
يدانلا رداغيسس هنإا «تقو يأا يف» لقي مل
طقف ايلاح زكري هنأا ىلإا اًريسشم ،يرافابلا

مامأا ينا˘ب˘سسإلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ةارا˘ب˘م ى˘ل˘ع
ممألا يرود تاسسفانم نمسض ،ايناركوأا
نم ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م ي˘فو ،ة˘ي˘بوروألا
،اينابسسإا بختنمل ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ر˘كسسع˘م˘لا
ربع وأا تقو يأا يف لقأا مل» اراتناكلأا لاق
˘ما˘ع ل˘ك ،ل˘حرأا˘˘سس ي˘˘ن˘˘نإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو يأا
.فلتخم قيرف يف ة˘فا˘ح˘سصلا ي˘ن˘ع˘سضت
كانه صسيلو دغلا ةارابم وه يلبقتسسم
ل ا˘ًم˘سسو˘م ،و˘غا˘ي˘ت صضا˘خو ،«د˘˘يز˘˘م˘˘لا
يرودل Óطب هيف جوت ،نرياب عم ىسسنُي
ى˘ل˘ع اد˘ي˘ج ا˘ما˘ع نا˘كو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا

يف زكري لازي لو ،يسصخسشلا هاوتسسم
ناك دقل» عباتو ،مامألا ىلإا امدق يسضملا

عيمج انققح دقل ،يدانلا عم اعئار امسسوم
دح ىلإا يبك ىوتسسمب ةنكمملا باقلألا

ىل˘ع ن˘سسح˘ت˘ل˘ل لا˘ج˘م ا˘م˘ئاد كا˘ن˘ه .ا˘م
نم م˘ل˘ع˘ت˘لا لوا˘حأا .يدر˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
نأا ا˘م˘ئاد د˘ق˘ت˘عأا» فا˘˘سضأاو ،«ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
يننأا ىرأاو ،لسضفألا يه ةيلاحلا ةظحللا
.«اذه نم لسضفأا نوكأاسس لبقملا ماعلا

ياوسشتاب نأاسشب هططخ نع فسشكي يسسليسشت
ةقلعتملا هططخ نع يسسليسشت فسشك
ياوسشتاب يسشيم يكيجل˘ب˘لا ه˘م˘جا˘ه˘م˘ب
كنارف برد˘م˘لا ة˘ق˘ث˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ل يذ˘لا

اذ» ةفيحسص هتدكأا امل اقفوو ,درابمل
نإاف ،ينور˘ت˘كلإلا ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع «ن˘سص
ىلع ئجافم لكسشب صضرعيسس يسسليسشت
ىلإا هتراعإا لبق ،هدقع ديدمت ياوسشتاب
هتامدخ نادقفل ابنجت كلذو ،رخآا قيرف
ءاهتنا بقع لبقملا ماعلا لباقم نودب

هذه ىتح ةيدنألا دبت ملو ,يلاحلا هدقع
غلابلا ياوسشتاب تاردقب امامتها ،ةظحللا

نأا يسسليسشت لمأايو ،اماع62 رمعلا نم
رخآا قيرف عم يكيجلبلا مجاهملا قلأاتي

ىلع لسصحي ىتح ،ةراعإلا ليبسس ىلع
˘ما˘ع˘لا ي˘ف ه˘ع˘ي˘ب˘ل يو˘ق ي˘˘لا˘˘م صضر˘˘ع
بتار عفتري نأا عقوتملا نمو ,لبقملا
ديدجلا هدقع يف يعوبسسألا ياوسشتاب
حبسصيل ،ينيلرتسسإا هينج فلأا51 عقاوب
ل بعÓل مخسض بتار وهو ،افلأا511
رد˘سصت˘يو ،ة˘كد˘لا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح د˘جاو˘ت˘˘ي

ياوسشتاب هل بعل يذلا صسلاب لاتسسيرك
نكل همسضل ة˘ح˘سشر˘م˘لا قر˘ف˘لا ،ا˘ق˘با˘سس
د˘ق م˘خ˘سضلا ي˘عو˘ب˘سسألا بتار˘لا ق˘ئا˘˘ع
.ةراعتسسا صضرعب مدقتلا نم هعنمي

تروفكنارفو زنيام ةيدو يغلي انوروك
نأا ،مدقلا ةركل يناملألا زنيام يدان نلعأا

انروك صسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإا ي˘ت˘لا˘ح دو˘جو
ةيدولا ةارابملا ءاغلإا يف ببسست ،قيرفلاب
ملو ،تروفكنارف تخارتنيآا قيرف مامأا
،ن˘ي˘با˘سصم˘لا ءا˘م˘سسأا ن˘ع ز˘ن˘يا˘م ن˘ل˘˘ع˘˘ي
ىر˘خألا صصو˘ح˘˘ف˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تءا˘˘جو
ن˘كلو ،ة˘ي˘ب˘ل˘سس ز˘ن˘يا˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘˘ل
،مويلا اهتماقإا صضرتفي ناك يتلا ةارابملا
تائيهلا عم تاثدا˘ح˘م د˘ع˘ب ا˘هؤوا˘غ˘لإا م˘ت
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ترو˘ف˘كنار˘فو ة˘ي˘ح˘˘سصلا
ديدجلا مسسوملا يف هتايرابم زنيام حتتفي
،يسسليفاه ةهجاومب ،لبقملا ةعمجلا موي
رود˘لا ي˘ف ،ة˘ع˘بار˘لا ة˘جرد˘لا˘ب ط˘سشا˘ن˘لا
ر˘˘˘كذو ،ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأا صسأا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م لوألا
تبسسلا يموي بيردتلا نأا تروفكنارف
ثيح ،ةارابم˘ل˘ل Ó˘يد˘ب نو˘كي˘سس د˘حألاو
0681 قيرف ةهجاوم˘ل ق˘ير˘ف˘لا د˘ع˘ت˘سسي
،لبقملا تبسسلا ايناملأا صسأاك يف خنويم
يناملألا يرودلا تايراب˘م تف˘نؤو˘ت˘سساو
انوروك صسوريف ببسسب تفقوت نأا دعب
ل˘ظ ي˘ف ناو˘ج يا˘˘م ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ت˘˘ل
،انوروك صسوريف نأاسشب ةليلق فواخم
د˘ع˘ب د˘يد˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘يو
.عوبسسأاب صسأاكلا تايرابم

ديكأات نم برهتي ينيدلام
وكوياكاب عم قافتلا ءابنأا

ر˘يد˘م˘لا ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘م و˘˘لوا˘˘ب صضفر
يفن وأا ديكأا˘ت˘لا ،نÓ˘ي˘م ي˘سضا˘ير˘لا
طخ بعل عم دقاعتلا ىلع قافتلا

،وكوياكاب يوميت يسسليسشت طسسو
نÓيم يف وكوياكاب بعل نأا قبسسو
لإا ،ةراعإلا ليبسس ىلع مسسوم ةدمل
ءارسشلا دنب لعفي مل يرينوسسورلا نأا
لاقو ،ينيلرتسسإا نويلم23 ريظن
ترو˘˘ب˘˘سس» ة˘˘كب˘˘سشل ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا˘˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘يد˘ل» :«تسسا˘˘يد˘˘ي˘˘م
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ع˘˘سضوو ،تارا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
قو˘˘سس ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘يو˘˘˘لوألا˘˘˘ب
نآلا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي اذ˘˘ل ،تلا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا
نا˘ك اذإاو ،ءود˘ه˘˘ب ا˘˘ًمد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘لا
يلاحلا قيرف˘لا ن˘ي˘سسح˘ت ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب
ينيدلام ثدح˘تو ،«كلذ˘ب مو˘ق˘ن˘سس
دحأا ازنوم دسض ةيدولا ةارابملا لبق
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود ة˘˘يد˘˘نأا
صضرتفملا نم ناكو «وريسس ناسس»
نيقباسسلا نÓيم يكلامب يقتلي نأا
و˘نا˘يردأاو ي˘نو˘كسسلر˘ي˘ب و˘ي˘ف˘ل˘ي˘˘سس
بيسصأاو ،ارسضحي مل نكل ينايلاغ
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ي˘نو˘كسسلر˘˘ي˘˘ب
مت امنيب ،ىفسشتسسملا يف دجاوتيو
ءارجإا˘ك ه˘لز˘ن˘م ي˘ف ي˘نا˘ي˘لا˘ج لز˘ع
ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا» :ح˘˘˘سضوأاو ،يزار˘˘˘ت˘˘˘˘حا
،ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘سشلا ي˘نو˘كسسلر˘˘ي˘˘ب˘˘ل
بيسصأاو ،ةرخسص هنأا ملعي عيمجلاو
هدجاوت مدعل لمأا ةب˘ي˘خ˘ب ي˘نا˘ي˘لا˘غ
:م˘تأاو ،«از˘نو˘مو نÓ˘ي˘م بح˘ي ه˘˘نأل
لك ةيدو ةارابم ةماقإا حرتقن انك»
نم هنأا انررق كلذ دعب نكل ،ماع
يرودلا يف ةرسشابم بعللا لسضفألا
.«ازنوم دعسصي نيح يلاطيإلا
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يتأوركلأ  ليحر ضضيوعت لجأأ نم همشضل ىعشسي ةنولششرب

مودلانيف  هم‚ رعسس ددحي لوبرفيل

،ناموك دلانور يدنلوهلا ىعسسي
،ةنولسشربل ديدجلا ينفلا ريدملا
هنطاوم˘ب ط˘سسو˘لا ط˘خ م˘ي˘عد˘ت˘ل
و˘ي˘ن˘ي˘جرو˘ج ،لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل م˘˘ج˘˘نو
نا˘ف˘يإا ل˘ي˘حر د˘˘ع˘˘ب ،مود˘˘لا˘˘ن˘˘ي˘˘ف
ةردا˘غ˘م بار˘ت˘˘قاو صشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار
بسسح˘˘˘˘˘بو ،لاد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف ورو˘˘˘˘˘˘ترأا

،ةيناطير˘ب˘لا «رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
مهنأاب اسصرابلا اوربخأا زديرلا نإاف
يذلا ،مودلاني˘ف ن˘ع نو˘ل˘خ˘ت˘ي˘سس
،ماع ن˘م ل˘قأا هد˘ق˘ع ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت˘ي
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘˘ل˘˘م51 ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
«انار˘غو˘ل˘ب˘لا» ن˘كل ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
يف لمأاي ،ةيلام ةمزأا يناعي يذلا
بحاسص بعÓلا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
نييÓم01 لباق˘م ،ا˘ما˘ع92ـلا
م˘˘سضناو ،ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘سسإا
لبق لوبرفيل فوفسصل مودلانيف
لسساكوين نم اًمداق ،تاونسس4
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘˘ل˘˘م32 ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
ن˘غرو˘ي ى˘ع˘سسيو ،ي˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سسإا

،«زديرلا»ـل ينفلا ريدملا ،بولك
نرياب نم اراتناكلأا وغايت مسضل
،يد˘ن˘لو˘ه˘لا صضيو˘ع˘ت˘ل خ˘˘نو˘˘ي˘˘م

لوبرفيل نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
ظافتحلا ةكرعم رسسخ هنأا فرعي
كÓ˘م ر˘كف˘ي ن˘لو ،مود˘˘لا˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘ب

فيسصلا لحري هكرت يف يدانلا
نأا عقوتملا نم اذل ،اًناجم لبقملا
ةنولسشرب ةرادإا عم قافتل اولسصي

ر .ق ^

لا˘ير بعل زا˘يد م˘ي˘هار˘˘بإا بر˘˘عأا
نÓيم فوف˘سصل را˘ع˘ُم˘لاو د˘يرد˘م
مامسضنلاب هتداعسس نع ،يلاطيإلا
لÓخ ،«ير˘ي˘نو˘سسور˘لا» فو˘ف˘سصل
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘˘نلا

ليبسس ىلع نÓيمل زايد بعليسسو
عم ،مسسوملا ةياهن ىتح ةراعإلا
ه˘ئار˘سش را˘ي˘خ ة˘سشقا˘ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
،ق˘حل تقو ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كسشب
:يمسسرلا نÓيم عقومل ،زايد لاقو
،ةياغلل يباجيإا يلوألا يعابطنا»
يدا˘ن ة˘م˘ي˘ق نو˘فر˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘˘لا˘˘ف
بعلأا نأا ميظع فرسشل هنإاو ،نÓيم
يذلا ،ريبكلا يدانلا اذه لثم يف
بح بناجب Óهذم اخيرات كلمي
يل حتت مل» :فاسضأاو ،«ريهامجلا
و˘˘ي˘˘ث ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘لا

هنأا عقوتأا يننكل ،دعب زيدنانريه
لوأا يف اًراح اًبيحرت يب بحريسس
لا˘ير˘ل بع˘ل د˘ق˘ف ،ا˘ًع˘م ا˘ن˘˘ل نار˘˘م
ي˘˘ن˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأاو ،ا˘˘ًسضيأا د˘˘˘يرد˘˘˘م
اًر˘ظ˘ن ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘سسب ر˘ق˘ت˘سسأا˘سس
ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو˘ل
عم تلمع دقل» :عباتو ،«نيعئارلا

،ناديزو لويدراوغ لثم نيبردم
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ا˘ب˘ع˘ل ا˘م˘ه˘نأا م˘ل˘عأاو
ا˘ًق˘ح ي˘ع˘م ا˘ف˘ي˘˘ط˘˘ل نا˘˘ك ناد˘˘يزو
و˘هو ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا˘˘ب دا˘˘سشأاو

هئادترا نعو ،«ونÓيم ةنيدم بحي
نا˘ك يذ˘˘لا12 م˘قر صصي˘˘م˘˘ق˘˘لا

يسضاملا مسسوملاب صشتيفوميهاربإل
هادترا يذلا صصيمقلا ءادترا» :قلع
لثمي اًسضيأاو ،ريبك فرسش ناتلز
زومر دحأا هنأل طغسضلا نم ريثكلا

يدلو كلذب ديعسس يننكل ،نÓيم
ءيسش يأا لبق» :فدرأاو ،«فغسشلا
لعجأاو ،ديج لكسشب بعلأا نأا ديرأا

دقتعأاو ،نوعتم˘ت˘سسي ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا
يننأل داجلا يلمع نوردقيسس مهنأا

ا˘هد˘˘حو ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ل
ع˘ت˘م˘ت˘سسن نأا ل˘مآا» :م˘تأاو ،«ة˘ي˘فا˘ك
ىلع ءاوسس يتا˘قÓ˘ط˘نا˘بو ا˘ًع˘ي˘م˘ج
ر˘مألاو ،ط˘سسو˘لا ي˘ف وأا ة˘˘ح˘˘ن˘˘جألا

صضرأا ىل˘ع نزاو˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ه˘ل˘ك
ىظحنسس اننأا نم دكأاتمو ،بعلملا
.«اًعم عئار ماعب

«طوغسضلا ديزيسس ناتلز ضصيمقو ..فرسش نÓيمل بعللا»:زايد

زرارد˘ناو نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘˘لوو م˘˘ط˘˘ح
ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق˘لا ه˘م˘قر يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا م˘سض د˘ع˘ب تلا˘ق˘ت˘˘نلا
ملو ،وتروب نم افليسس ويباف باسشلا
ةميق نع نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو ف˘سشكي

81 رمعلا نم غلابلا ،مجاهملا مسض
صسم˘خ˘˘ل اد˘˘ق˘˘ع ع˘˘قو يذ˘˘لا ،ا˘˘ما˘˘ع
يف ىلغألا اهنإا لاق هنكل ،تاونسس
ر˘يرا˘ق˘˘ت تر˘˘كذو ،يدا˘˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت

عفد ،نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو نأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ينيلرتسسإا هينج نويلم53 يلاوح
، رلود نو˘ي˘ل˘م05.64 لدا˘ع˘ي ا˘م
وتروب يئسشان نمسض افليسس ناكو
ع˘م ةر˘م لوأل كرا˘سشو ،ا˘˘كي˘˘ف˘˘ن˘˘بو
صسطسسغأا يف ،وتروبل لوألا قيرفلا
زرحأاو ،اماع71 هرمعو ،9102 بآا
ةارابم21 يف ادحاو افده افليسس
،و˘ترو˘ب ع˘م ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يرود˘˘لا˘˘ب

يسضاملا م˘سسو˘م˘لا صضع˘ب ى˘سضمأاو
ي˘ف ،يدا˘ن˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م
،يسش في˘ج لا˘قو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا

افلي˘سس نإا ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو صسي˘ئر
عم بعلل دعتسسمو ،ةيعيبط ةبهوم
غلبأاو ،وتناسس ونون بردملا قيرف
عباتن» :تنرتنإلا ىلع يدانلا عقوم
هنإا ،ةليوط ةرتف ذنم ويباف روطت

،ق˘ئا˘قد ةد˘ع˘ل ط˘ق˘ف ة˘جا˘ح˘˘ب بعل
يف ..ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘ب˘هو˘م ر˘ه˘ظ˘ي˘ل
روطتي ويباف ناك ةريخألا تاونسسلا
ع˘م ه˘سسف˘ن تب˘ثأاو ،ة˘غ˘لا˘ب ة˘˘عر˘˘سسب
تناكو ،«وتروب يف لوألا قيرفلا
خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘ق˘با˘سس ة˘ق˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘غأا

مجاهملا مسض امدنع ،نوتبماهرفلوو
ن˘م ز˘ي˘ن˘م˘ي˘خ لوؤوار ي˘كي˘سسكم˘˘لا
هينج نو˘ي˘ل˘م03 لبا˘ق˘م ،ا˘كي˘ف˘ن˘ب
.9102 يف ينيلرتسسإا

هخيرات يف بعل ىلغأا مسضي نوتبماهرفلوو
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فيطسس قافو راسصنأا لمأاي
ةسسارد ةنجل موقت نأا يف
صصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا

اهئاغلا وأا قا˘فو˘لا ة˘بو˘ق˘ع
قÓطنلا لجا نم ،ايئاهن
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كسشب
تعمتسسا دقو اذه ،لبقملا
ريسسملا مقاطلا ىلإا ةنجللا
تا˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
رادسصا لمأا ىلع ةريخألا
ىلع ادغ وأا مويلا رارقلا
نأا ركذ˘ي ،ر˘يد˘ق˘ت ى˘سصقأا
صضر˘ع˘ت د˘ق نا˘ك قا˘فو˘لا
ةقفرب ةيسساق ةبوقع ىلا
جربلا يلها قيرف راسصنا

ة˘بو˘ق˘ع ع˘سضو م˘˘ت ثي˘˘ح
تسسل «و˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كيو˘˘˘˘˘˘˘لا »
.ةلماك تÓباقم

ديدج نوبقرتي..
مسسوملا تاقفسص

لبقملا
را˘˘˘سصنألا لاز˘˘˘˘ي لو اذ˘˘˘˘ه
د˘˘يد˘˘ج ن˘˘˘ع نو˘˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘ي

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلا
ثيح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا˘ب
مل رطسسلا هتاه ةباتك دحل
طب˘سض ي˘ف ةرادإلا ق˘فاو˘ت
ةرثك مغر دحاو مسسا ولو
يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو تا˘ب˘ل˘ط˘لا

عفاد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ثح˘ب
اذ˘˘كو ود˘˘ع˘˘سس يرا˘˘ن˘˘˘كلا
يسسلا فوفسص يف قينلا
ةدايع نب نيسسح يسس صسا

ةيدولوملا باع˘لأا ع˘نا˘سصو
ريكب يئانثلا اذكو ميدروب

يسسنوتلا يسسقافسصلا نم
ي˘جر˘ت˘لا ن˘م ة˘حا˘سس ن˘˘بو
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا قاروألا ي˘˘˘˘˘˘هو
ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘سسر˘˘ت ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
.ةمداقلا تاعاسسلا

ششامر ماسشه

ةرواسسلا ةبيبسش
 ضشاورد

 Úمسسوم عقوي
روسسن» عم
«بون÷ا

صشاورد ،صسمأا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ع˘م ن˘ي˘م˘سسو˘م يد˘ه˘˘م
ةرواسسلا ةبي˘ب˘سش ق˘ير˘ف
يل˘هأا ق˘ير˘ف ن˘م ا˘مدا˘ق
نوكيل ،جريرعوب جرب

ة˘˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘˘م ج˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘خ
لوأا ودارا˘ب ة˘ي˘م˘˘يدا˘˘كأا
نيمدقتسسملا

ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأل
.رسضخألاو رفسصألا

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا تف˘˘˘سشكو
ىلع قيرفلل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
عيقوت نع يعا˘م˘ت˘جلا
قا˘ف˘تلا بق˘˘ع صشوارد
ةرادإا ع˘˘م ثد˘˘ح يذ˘˘لا
ةدمو ةميق لوح يدانلا
صشاورد كلميو .دقعلا
،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا

نم رثكأا لغسش هنكميو
بع˘˘ل˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ز˘˘˘كر˘˘˘م
ر˘سسيأاو ن˘م˘يأا حا˘ن˘˘ج˘˘ك
ا˘م و˘هو بع˘ل ع˘نا˘˘سصو
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ح˘ن˘م˘˘ي

ي˘˘ف لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
لثممل يما˘مألا ط˘خ˘لا
 .يرئازجلا بونجلا

ب.م.يرسسيإا

«يتاناكما ريوطتل ىعسسأاو ةرڤم يف عيقوتلل ديعسس» :قوزرم نب

ةرڤم مجن
ريبك مسسومل علطتي ةسشيرح نبا

 اهئاغلإا وأا ضسأاكلا ءاقل ةبوقع ضصيلقت نورظتني ةيفياطسسلا

فيطسس قافو
راسصنألا قرؤوي ايؤورلا حاسضتا مدع

نامآلا رب ¤إا ةنوب ةدايقل نايعسسي ميعزلاو ناودع

ةبئاغ لاومألاو تعفترا نويدلا

 رطخلا ضسوقان قديو ةلويسسلا نع ثحبي يراطيق

ةدكيكسس ةبيبسش

تاسشوتورلا رخآا ءاهنإل ةمسصاعلاب يئانثلا

 يسضارتلاب نيبعÓلا دوقع خسسفل نمزلا ناعراسسي ةعيرتو ىسسيع نب

ةركسسب داحتا

،ةليلم نيع ةيعمج قاسشع رظتني
هتجمرب رظتنملا عامتجلا جئاتن
ربسصلا غرافب ةيلولا رقمب مويلا

قيرفلا راسسم ددحيسس هناو ةسصاخ
اذ˘ه ،ا˘ي˘ب˘ل˘˘سس وا ا˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ءاو˘˘سس
ى˘لإا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘سشتو
حنم ىلع يلاولا لمعي نا ةيناكمإا
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا ةرادإلا
رييÓم8 هتميق ام نم ةدافتسسÓل
ديسص نب ةرادإا هلÓخ نم لمعت
د˘˘˘يد˘˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
لمعلا اذكو نيبعÓلا تاقحتسسم
مدقي يباجيإا وتاكريم نامسض ىلع
.ةوجرملا ةفاسضإلا عيمجلا هيف

نوكيسسو رثكأا برتقي راجح
 ةينفلا ةسضراعلا شسأار ىلع

برد˘م˘لا نو˘كي ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ة˘ب˘غر صسم˘ل د˘ق ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل
هتامدخ نع ءانغتسسلا يف ةرادإلا

ثيح ةرداغملا ررقي هلعج ام وهو
هئارجا ىلا تامولعملا لك ريسشت
مج˘ن ق˘ير˘ف ع˘م ةدا˘ج تا˘سضوا˘ف˘م˘ل

د˘سصق ةر˘كسسب دا˘ح˘تا اذ˘˘كو ةر˘˘ق˘˘م
نأاو ا˘م˘ي˘سسل م˘هد˘حا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا

د˘ي˘سص ن˘ب يوا˘ه˘لا يدا˘˘ن˘˘لا صسي˘˘ئر
ة˘ق˘ف˘سص نا˘م˘سض ي˘ف بغر˘˘ي داد˘˘سش
اجئاتن ققح يذلاو راجح بردملا

هي˘ف دا˘ق يذ˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ب˘ي˘ط
.يناثلا مسسقلل دوعسصلا ىلإا قيرفلا

ششامر ماسشه

،اعامتجا ةبانع داحتا قيرفل ريسسملا مقاطلا دقعي نأا رظتنملا نم
لمعلا يف عورسشلاب قيرفلل حمسست يتلا تايولوألا نم ديدعلا ديدحتل
يواهلا يدانلا صسيئر مهافت ىقبي راسصنألا فده ناو ةسصاخ يدجلا

ل ىتح اذهو ميعزلا طسسابلا دبع ةرادإلا صسلجم صسيئر عم ناودع
تاحومطلا نا امب يدانلا راسسم لقرعت دق لكاسشم يأا كانه نوكت

قيقحت يف لثمتملاو دو˘سشن˘م˘لا فد˘ه˘لا غو˘ل˘ب˘ل م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ةر˘ي˘ب˘ك
.لبقملا مسسوملا رابكلا ةريظح ىلا دوعسصلا

ةبانع دا–ل ابردم ايمسسر شسابع زيزع
بردملا ميدقتب صسما ةيسشع قيرفلا ةرادإا تماق ،هتاذ قايسسلا يف
اذه ناسسملت دادو قيرف داق يذلاو صسابع زيزع ةبانع داحتل ديدجلا
صشتوكلا نأا ركذي ،رابكلا ةريظح ىلا دوعسصلا قيقحت ىلا مسسوملا
قبسس يتلاو اهمسض يف بغري يتلا رسصانعلا ديدع بلج ىلع لمعيسس
ميسسرت ىلع صسيئرلا لمعي نا رظتنملا نم هنا امك هعم لمعلا اهل
ةداعتسسا ىلع رسصي هناو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا نم ةيادب دوقعلا
.خومك ةروسص يف ةنيدملا ءانبأا صضعب

ششامر ماسشه

ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش صسي˘˘ئر د˘˘˘كأا
ةجاح يسشماه ثيدح يف ،يراطيق
حمسست ةيلا˘م ة˘لو˘ي˘سس ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نو˘˘يد د˘˘يد˘˘سست˘˘˘ب لوأا
اولبق ن˘يذ˘لاو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا

نود را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نلا صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا بسسح
مغرلاب تاعزانملا ةنجل ىلا ءوجللا

ى˘ل˘ع تد˘كا ا˘نردا˘˘سصم نو˘˘ك ن˘˘م
ةرادإل يوا˘˘كسشلا د˘˘يد˘˘˘ع لو˘˘˘سصو
ل˘سسار صسي˘ئر˘لا نا ر˘كذ˘˘ي ،يدا˘˘ن˘˘لا

نم ةدكيكسس يلاو صسما ةحيبسص
لم˘ح˘ت˘ي ن˘ل ه˘نا ى˘ل˘ع د˘كاو د˘يد˘ج
قيرفلا نا امب مداق وه ام ةيلوؤوسسم
.ةيقيقح ةمزا صشيعي

لجأا نم Òبك بقرت
ةكرسش ىلع لوسص◊ا

ةيمومع
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘˘سشت ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
لو˘سصح ة˘ي˘نا˘˘كمإا ى˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘عار ة˘كر˘سش ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
صضعب ناو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا

نا ىلا تراسشا دق تناك فارطألا
ةيد˘نألا ن˘م˘سض نو˘كت˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا
اهل حمسست ةياعر دوقع لانتسس يتلا
يتلا لكاسشملا ءازإا Óيلق صسفنتلاب

اذه ،ةريخألا مسساوملا يف اهتسشياع
ربخ فز «دودح Óب» ءانبأا رظتنيو
ةيمومع ةكرسش ىلا قيرفلا مامسضنا
عيمجلا ناو ةسصاخ ربسصلا غرافب
.كلذب بلاطي ىحسضا

ششامر ماسشه

 يلاولا عامتجا لÓخ نم ةمزألا جارفنا بقرتي عيمجلا

ةليلم نيع ةيعمج
«ماسصل» بيردتل ةداعلا قوف حسشرم راجح

قوزر˘˘م ن˘˘ب بي˘˘ن˘˘م د˘˘˘كأا
ي˘ف د˘يد˘ج˘لا مد˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ه˘نأا ،ةر˘ق˘م م˘ج˘ن فو˘˘ف˘˘سص
،ر˘ي˘ب˘ك م˘سسو˘م˘ل ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
د˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م
ن˘م ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ل
اذكو هد˘ق˘ع ف˘ير˘سشت ل˘جأا
ه˘ي˘ف تع˘سضو ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لا

:ددسصلا اذه يف لاق دقو
مج˘ن ق˘ير˘ف ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا»
يل اريبك ارخف ىقبي ةرقم
ام لك ميدقت˘ل ى˘ع˘سسأا˘سسو
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م يد˘˘˘ل
ةسصاخ ةوجرم˘لا ة˘فا˘سضإلا

حيحسص ريبك انحومط نأاو

لوألا مسسقلا يف بعللا نأا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
ا˘نا ا˘م و˘هو تا˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لا
«.هيلع لمعلا ددسصب
يفاك نوكيسس تقولا »

يعأاو ريسضحتلل
 «ينرظتني ام

ينعملا لسصاو دقو اذه
انيدل» :لاق ثيح هثيدح
لجا ن˘م ي˘فا˘كلا تقو˘لا
دعومل ديجلا ري˘سضح˘ت˘لا
نوكيسس يذلاو ةلوطبلا

اذ˘˘˘ه ا˘˘˘قا˘˘˘˘سشو Ó˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
ى˘لا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ةسسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت
لمعا ا˘ي˘سصخ˘سش ا˘مو˘م˘ع
ىلع ةيدرفلا ةيحانلا نم
يتلا ة˘يز˘ها˘ج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةرسشابم ل˘خدا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت
عو˘سضو˘˘م˘˘لا بل˘˘سص ي˘˘ف
،بردتلا ىلا ةدوعلا دنع
بغرأا كيلع ىفخي Óف
ي˘تا˘نا˘كما ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف
يل حمسسي ريبك لكسشب
ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب

نيقي ىلع ينأاو ةسصاخ
ي˘تا˘نا˘كما ر˘ج˘فأا˘˘سس نأا˘˘ب
.مجنلا عم
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ىسسيع نب يئانثلا لسصاوي
نامسض ىلع لمعلا ،ةعيرتو
ءاوسس نيب˘عÓ˘لا تا˘ع˘ي˘قو˘ت
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا وا ن˘ي˘حر˘سسم˘لا

ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح م˘˘هدو˘˘˘ق˘˘˘ع
دا˘ح˘تل ر˘ي˘سسم˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
دو˘ق˘ع˘لا خ˘سسف ى˘لا ةر˘كسسب
نوكت ل ى˘ت˘ح ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
Óبقتسسم لكاسشم يأا كانه
يتلا ةوطخلا يهو ،قيرفلل
يوركلا عراسشلا ا˘ه˘حد˘ت˘ما
ةرادإلا نأا ركذي ،ةركسسب يف
نامسضل اهيعا˘سسم ل˘سصاو˘ت

يرا˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ
امه˘ناو ة˘سصا˘خ ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘بو
اذه ،قيرفلا يدئاق ناربتعي
ردا˘سصم˘لا بل˘غا ترا˘˘سشاو
ةردا˘˘غ˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ى˘˘˘لا
ةير˘سصن˘لا و˘ح˘ن يرا˘سضخ˘ل
.ةمداقلا تاعاسسلا يف

ةÒبك ةبسسنب دودغز
 دا–Óل ابردم

بردملا برتقي ،هتهج نم
ةدا˘ي˘˘ق ن˘˘م دود˘˘غز ر˘˘ي˘˘ن˘˘م
داحتÓل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا

نيلوؤو˘سسم˘لا ل˘سصاو˘ت م˘غر
بردملا عم ةمسصاعلا يف
فلتخا يذلاو يريزد لÓب
صضعب يف نيلوؤوسسملا عم
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘˘ي ،رو˘˘مألا

«ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس»ـل ق˘˘با˘˘˘سسلا
ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف ق˘˘˘ف˘˘˘˘تا

ةرادإلا لو˘˘ل˘˘ح ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
رومألا ةفاك ءاهنإل ةركسسبب
دقعو تلاسصتلا ةرسشابمو
ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

ا˘ب˘سسح˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ
ةسصاخ ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
ي˘˘˘ف نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس كلذ نأاو
.ةمداقلا تاعاسسلا

ششامر ماسشه

ةبانع داحتا
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يف رثيخلب راتخم حرسص
عقوملل هارجأا يذلا راوحلا
با˘ب˘سش يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ه˘ما˘م˘سضنا د˘ع˘˘ب  ،دادزو˘˘ل˘˘ب
فو˘ف˘سصل ي˘م˘˘سسر ل˘˘كسشب
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ن˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
صصخ˘ي ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م رو˘˘مألا
قيرف ناولأا ليثمت هرايتخا
.«ةبيقعل ءانبأا»

قباسسلا بعÓلا لهتسساو
يسسنوتلا يقيرفإلا يدانلل

هقاحتلا ةيفي˘ك ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح
مل رارقلا نأا ادكؤوم يدانلاب
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،Ó˘˘˘ه˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘كي
،صضورع˘لا د˘يد˘ع ه˘كÓ˘ت˘ما

تاحير˘سصت ي˘ف در˘ط˘ت˘سساو
ةيمسسرلا ةحفسصلا اهب صصخ
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
امدنع »:Óئاق ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

قيرفلا صسيئر  عم تسسلج
ي˘سشير˘ق يدا˘ن˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘˘مو
كلمي قيرفلا نأا تسسسسحأا

م˘ه˘م فد˘˘ه˘˘لا اذ˘˘هو ا˘˘فد˘˘ه
لهسس ام اسضيأا يل ةبسسنلاب
يلع عقوأا ينلعجو رومألا
دعب قئاقد فرظ يف دقعلا
عور˘سشم˘ب ما˘ت˘لا ي˘عا˘ن˘˘ت˘˘قا
عيمجلا »: فاسضأاو ،«يدانلا
قير˘ف ح˘ب˘سصا ف˘ي˘ك د˘ها˘سش
عا˘ط˘ت˘سسا نأا د˘ع˘ب با˘ب˘˘سشلا
ةيروهمج˘لا صسأا˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بق˘˘ل ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو

˘ما˘ع فر˘ظ ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ر˘˘مألا˘˘ب صسي˘˘ل اذ˘˘هو د˘˘˘حاو
قيرفلا نأا دكؤوي ام ،لهسسلا
.«رمتسسم روطت يف

بابسشلا Îخا ⁄ »
طقف لاومألا لجأل

ل يتباسصإا ةياكحو...
«ةحسصلا نم اهل شساسسأا

مل هنا رثيخلب دكأا امك
،طقف لاومألا لجأل صضمي
راوسشمب بجعأا هنا ادكؤوم
ىلع بعليسس يذلا قيرفلا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ب˘˘˘ج ةد˘˘˘ع
ة˘ل˘م˘ح ن˘م ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ةسسفانمو بقللا نع هعافد
هنا امك ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسأا˘ك
ةطبار يف هتكراسشم نمسض
قيرف نأا امك ،ايقيرفإا لاطبأا
قر˘عأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي با˘ب˘سشلا
ي˘لو ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
ل˘˘م˘˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا فر˘˘˘سشلا
دنفو اذ˘ه ،ق˘ير˘ف˘لا صصي˘م˘ق
ليق ام ةديلبلا داحتا جيرخ
ثي˘˘˘˘ح ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا لو˘˘˘˘˘ح
ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا ة˘˘˘يا˘˘˘كح»:لا˘˘˘˘ق
ل Ó˘ع˘ف ي˘نأل ي˘ن˘˘كح˘˘سضت
م˘لو ة˘با˘سصإا يا ن˘م ي˘نا˘˘عا
هذ˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع يأا ر˘˘˘جا
ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘سشن˘˘˘˘ي تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سشإلا
نم حلاسصم مهل صصاخسشأا

»:عباتيل ،«مÓكلا اذه ءارو
فر˘ت˘ح˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا ق˘˘ير˘˘ف
˘˘ما˘˘ق ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو

تن˘ك و˘ل ي˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشكلا˘˘ب
مقاطلا كلذب حرسصل اباسصم
باحسصأل يتلاسسرو يبطلا
،ه˘˘˘ل˘˘˘لا و˘˘˘ق˘˘˘˘تأا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سشإلا

تب˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ
ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا ع˘˘˘م ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م
ر˘˘ه˘˘سش ر˘˘خاوأا ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
.«يسضاملا يرفيف

Ëدقت ‘ده»
قيرفلل ةفاسضإلا
باهذلا يحومطو
ةسسفانم ‘ اديعب

«غيلزنويبمسشلا
Óئافت˘م ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب اد˘بو

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ترد˘˘˘ق˘˘˘ب
قيرفلا ةدعاسسمو ةفاسضإلا

،بقللا ىلع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘ل˘ع
نسسحأا ميدقت ىلع لمعلاو
صسأا˘˘˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف راو˘˘˘˘˘˘˘˘سشم
»:لا˘ق ثي˘ح ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
اديعب باهذلا ىلع لمعنسس
اي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘ف
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘˘ك كل˘˘ل˘˘م˘˘ن
،«فرسشم راوسشم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ي˘˘فد˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ك »:فدر˘˘ي˘˘ل
ةدو˘ع˘لا ي˘ق˘˘ب˘˘ي ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ةباوب نم ينطولا بختنملل
راسشأاو اذه ،«دادزولب بابسش
ةسسفانم  صصخي اميف اسضيأا
«غيلزنويبموسشلا»
معط ا˘ه˘ل ى˘ق˘ب˘ي »:ا˘حر˘سصم
نم ىقبت اهنأا ادكؤوم صصاخ
ةيراقلا تاسسفانملا بعسصأا

ة˘م˘ي˘ق ن˘م د˘يز˘ت ا˘ه˘نأا ر˘ي˘˘غ
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ل˘سضف˘ب بعÓ˘لا
اهب ىظحت يتلا ةيمÓعإلا

،تاونقلا ي˘ير˘ب˘ك ل˘ب˘ق ن˘م
دا˘˘ع˘˘سسإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘عأا˘˘سسو
ة˘˘فا˘˘سضإاو يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘˘سصنأا
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج با˘˘ق˘˘لأا
.«يدانلا

طغسضلا ىلع داتعم»
دادزولب بابسشو
«بقللا قحتسسا
فر˘ت˘عا ،ر˘ي˘˘خألا ي˘˘فو

طغسضلا فرعي هنا رثيخلب
ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
هنا ادكؤوم ،بابسشلا راسصنأا
لسضفأا ميدقت ىلع لمعيسس
،م˘˘˘هدا˘˘˘ع˘˘˘سسإل ه˘˘˘يد˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘م
راو˘سشم˘لا د˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ
قيرفلا همد˘ق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب
بق˘˘ل ف˘˘ط˘˘خ تعا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
م˘سسو˘م˘لا م˘˘غر ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
رظنلاب »:Óئاق يئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
همدق يذلا ديجلا مسسوملل
ةعومجم˘لا ل˘سضف˘ب يدا˘ن˘لا
دعب ةدوعلا تعاطتسسا يتلا
با˘˘˘ت˘˘˘عأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تنا˘˘˘˘ك نأا
،يسضاملا مسسوملا طوقسسلا

ري˘ب˘كلا ل˘فا˘كت˘لا د˘كؤو˘ي ا˘م
ناك يذلا ةعومجملا حورو
جيوتتلاو قيرفلا ةدوع ءارو
.«اقحتسسم ناك يذلا

طيمز.ع

ةيرئاز÷ا شسنتلا ةم‚
غولبل معدلا رظتنت

›اعلا ىوتسسŸا

معد ىقلتت وبيا ضسانيا
ديدج نم ةرويدق
ةمجن وبيا صسانيإا تقلت

معد˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا صسن˘ت˘لا
نلد˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م ن˘˘˘م
يرئازجلا يلود˘لا ةرو˘يد˘ق
ة˘˘˘فار˘˘˘غ˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن بعلو
ةلط˘ب تحر˘سصو ،ير˘ط˘ق˘لا
لÓ˘خ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا صسن˘˘ت˘˘لا

ةي˘سسنر˘ف ةد˘ير˘ج ع˘م راو˘ح
ةد˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف تقر˘˘˘ط˘˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘م
ىلع لوسصح˘ل˘ل ا˘ه˘حو˘م˘ط
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصر˘˘˘ف
اهتبهوم تاب˘ثإل ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةريخألا ىقلتل .ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
«ةبابد» اهنطاوم نم معدلا
يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يمسسرلا هباسسح ربع رسشن

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
راوح «رتيوت» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نم ناونعب هقفرأاو صسانيإا
تلا˘ق ي˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت
يل نوكي نأا ىنمتأا» اهيف
يتم˘ي˘ق ة˘فر˘ع˘م ي˘ف ق˘ح˘لا
نإاف ،ةراسشإÓلو.«ةيقيقحلا

بختنملا نادي˘م ط˘سسو˘ت˘م
معد نم لوأا ناك ينطولا
ىلع لوسصحلل وبيإا صسانيإا
.اهتسصرف
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ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا حا˘˘ت˘˘ف˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘بر تا˘˘˘ب
نم ىندأا وأا نيسسوق باق ،مرسضخملا

،ياد نيسسح رسصن قيرف ناولأا لمح
عم رومألا لك ىلع ابيرقت قفتا امدعب
نابعسش نا˘قزر˘م ةدا˘ي˘ق˘ب يدا˘ن˘لا ةرادإا
.يسضايرلا ريدملا

نأا ،ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تل ق˘با˘سسلا بعÓ˘˘لا
ىلع عيقوتلا عم دعوم ىلع نوكيسس
با˘ح˘سصأا ع˘م ه˘ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا د˘ق˘ع˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘م˘˘حألاو ر˘˘ف˘˘سصألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا
معد لجا نم ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا
.يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘ن برد˘م˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
قيرف ءان˘ب˘ل ة˘ير˘سصن˘لا ةرادإا ى˘ع˘سستو
لكاسشملا نع رظنلا صضغب يسسفانت
اهلعج ام و˘هو ،ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا
نم ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل حا˘ت˘ف˘م و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ت
يف اهب عتمتي يتلا ةبرجتلاو ةربخلا
لاجو لاسص امدعب ةينطولا بعÓملا
.ةلوطبلا يف

يسضارتلاب دقعلا خسسفل هجتي ةزيعموب
رسصن ةرادإا تبرسض ،رخآا بناج نم

يروحملا عفادملل ادعوم ياد نيسسح
دقعلا خسسف لجأا نم ةزيعموب يربسص

ليحرلا ريخألا ررق امدعب ،يسضارتلاب
انرداسصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘عو.يدان˘لا ن˘ع
نأا بعÓ˘لا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
مدع رر˘قو ،ر˘ه˘سشأا6ـب نيد˘ي ر˘ي˘خألا
ة˘بر˘ج˘ت صضو˘خ˘ل يدا˘ن˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا

ىلع ةرادإلا عم قفتي هلعج ام ةديدج
مدقتلا نم لدب يسضارتلاب دقعلا خسسف
دق تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل ىو˘كسشب
.ملظملا قفنلا يف ةيرسصنلا لخدي

قثوملا دعوم نع بيغت يلريمز دلو
ظوفحم يلريمز دلو ثيدح مغر

يف ياد نيسسح رسصن قيرف صسيئر
يلختلل دعتسسم هنا ،تابسسانملا ديدع
ىلع رداق صصخسش يأل يدانلا نع
،صسمأا ينعملا بي˘غ˘ت ،ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘سست

را˘سصنأل ه˘بر˘سض يذ˘لا د˘عو˘م˘لا ن˘˘ع
لزانتلا لجأا نم قثوملا دنع يدانلا

مدق˘ت˘ي يذ˘لا صصخ˘سشل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع
بسضغأا يذلا رمألا ،يدانلا رييسستل

ر˘م˘حألاو ر˘ف˘سصألا ن˘ي˘نو˘ل˘˘لا قا˘˘سشع
صصلختلا يف نولومي اوناك نيذلاو
ءامد خسضو يلريمز دلو ةوخإلا نم
وحن قيرفلا ةدايقل ةرادإلا يف ةديدج
.جيوتتلا ةسصنم

ب.م.يرسسيإا

خسسفل رظتنم ةزيعموبو عيقوتلا نم بÎقي حاتفم
يسضاÎلاب دقعلا

ياد Úسسح رسصن
قثوŸا دعوم نع بيغت ›Òمز دلو

،تبسسلاو ةعمجلا يموي ةبقلا دئار قيرف ةرادغ هتفرع يذلا فقوتلا دعب
لمحو يسضايرلا عورملاب مهعانقإل نيبعل ةدع عم صضوافتلا لجا نم
اذكو ريسسملا بتكملاو يدانلا صسيئر قيفر نابعسش لسصاوي ،دئارلا ناولأا
ميدقت ىلع ةرداق ةديدج ءامسسأا عم دقاعتلا ىلع لمعلا مادقتسسلا ةنجل
.ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا دنع دئارلل ةفاسضإلا

6 عم دقاعتلا نم فرتحم يناثلا مسسقلل دئاعلا ةبقلا دئار ةرادإا تنكمتو
،ةمداقلا تاعاسسلا يف ةديدج تاقفسص راظتنا يف ةظحللا ةياغل ءامسسأا

ةجاحب يدانلا نأا ينعي ام ءامسسأا6ـب ظافتحلا ررق قيرفلا ناو اميسسل
لمعيسس ،ةنسس91 نم لقأا فنسص نم نيبعل ةيقرت عمو ابعل41 مسضل
32 ةيادبلا دنع دادعتلا نوكيل ةئفلا صسفن نم رخأا بعل ةيقرت ىلع يدانلا

.يسسيمح رونلا دبع بردملا بلط بسسح ابعل
ب.م.يرسسيإا

مجاهم ةجرارد ديلو ةقفسص مسسح نم ،نارهو ةيدولوم ةرادإا تبرتقا
.ديدجلا مسسوملل اهتاريسضحت كلذب لسصاوتل رئازجلا ةيدولوم

وأا ةوطخ دعب ىلع ،نارهو ةيدولوم يدان نم ةبرقم رداسصم انل تفسشك
نأا رظتنملا نمو ،يمسصاعلا قيرفلا مجاهم ةقفسص مسسح ىلع كلذ نم ىندأا
حيسضوتو ،ديدجلا اهبعل صضرعب ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ةرادإلا موقت

قيرف نم يناثلا مدقتسسملا ةجرارد نوكيسسو.ةقفسصلا هذهب قلعتي ام لك
ديمعلا وريسسم دكأا امدعب ،صشاقن ماسشه هليمز ىلإا مسضنيل رئازجلا ةيدولوم
اريثك لوعيسس يذلا ،زيغن ليبن بردملا ةطخ يف لخدي ل تاب يئانثلا نأا

.لبقملا مسسوملا يف ةباسشلا بهاوملا ىلع
تاقفسص صسداسس ةجرارد نوكيسس نيفرطلا نيب قافتلا مت لاح يفو

ماسسح ،ينامعن دمحم نم لك دعب ،فيسصلا اذه نارهو ةيدولوم يدان
.باطخ لداعو ،مايسص فيرسش ،صشاقن ماسشه ،ناميل
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يدانلا عم ايمسسر ،ةنتاب ةيدولوم قيرف عفادم رونلا دبع يدوهزم ددج
.ءيسش لك ىلع ةرادإلا عم قفتا امدعب ،فرتحم يناثلا مسسقلل دعاسصلا

عقو يذلا باسشلا عفادملا عم ءيسش لك ىلع ةنتاب ةيجدولوم ةرادإا تقفتاو
اقيرف لازت ل «ةيبوبلا» نوك دحاو مسسومل قيرفلاب هعمجي يذلا دقعلا ىلع
صضعبب ظافتحلا لÓخ نم يوق قيرف ءانبل ةيدولوملا يدان ىعسسيو.ايواه
يدانلا ةدايقل ىرخأا ةهج نم ددج نيبعÓب قيرفلا معدو ةهج نم زئاكرلا
.ةاوهلا مسسقلا ميحجل ةدوعلا يدافتو ريدقت لقأا ىلع ءاقبلا نامسضل

ب.م.يرسسيإا

ةبقلا دئار

ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا ‘ ةرظتنم ةديدج ءامسسأا

ةنتاب ةيدولوم

«ةيبوبلا» عم هدقع ددجي يدوهزم

sport@essalamonline.com

ةيناكمإا نع ثيدحلا رثك
ةيباختنلا ةيعمج˘لا ل˘ي˘جأا˘ت
ةيدولو˘م˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘ل˘ل
ةعقر عاسستا د˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةقيرطلا ببسسب نيسضراعملا
رايتخا يف اهعابتا مت يتلا
،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا
ريثكلا اهيلع قفاوي مل يتلا

.ءاسضعألا نم
ي˘نا˘سسح را˘ت˘خ˘م لا˘قو

ةكرسش نم دعاقتملا راطإلا
ي˘ف و˘سضعو «كار˘طا˘نو˘سس»
يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ا˘ي˘لا˘ح د˘جاو˘ت˘م˘لا ،يوا˘ه˘˘لا
يف ،جÓعلا صضرغل اسسنرفب
:ةيفحسص اهتلقن تاحيرسصت

،تاقورخ دوجوب دكأاتم انأا»
رادسصا دعب اقح مودسصمو
ىد˘حأا˘ب ه˘˘م˘˘سسا˘˘ب ل˘˘ي˘˘كو˘˘ت
ام افسصاو ،ةمسصاعلا تايدلب

.راعلاـب ثدح
ول هنا ،يناسسح حسضوأاو

رئاز˘ج˘لا ي˘ف اد˘جاو˘ت˘م نا˘ك
تاهجلا ىدل ىوكسش عفرل
صسيل هنأاب اريسشم ،ةسصتخملا
ءا˘ن˘ب م˘ت˘ي ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘سشع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
.يدانلل ةيوئملا ىركذلا

حر˘˘سص نأا ق˘˘˘ب˘˘˘سسو اذ˘˘˘ه
ق˘طا˘ن˘لا ير˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط
نأا˘سشب ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
صضعب تÓيكوت يف ريوزت

،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا
و˘˘˘سضع ي˘˘˘نا˘˘˘سسح و˘˘˘˘ها˘˘˘˘ه
يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
دو˘˘جو˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي ،يوا˘˘˘ه˘˘˘لا

.تاقورخ
نأا صضرت˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘كو

ةيباختنلا ةيعمج˘لا د˘ق˘ع˘ن˘ت
دعب رئازجلا ةيدولوم يدانل
ع˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ه˘ج˘مد ةدا˘˘عإا
01 صسي˘م˘خ˘لا ،ي˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا
ن˘كل ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
ىلإا ريسشت تاعقوتلا صضعب
،دعوملا اذه ءاجرإا ةيناكمإا
يف «ينوناق للخ » ببسسب
.ةماعلا ةيعمجلا ةبيكرت

جاحلب اسضر

638213ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلاةصضايرلا
دادزولب بابسش

ةباسصإلا نم هتاناعم شصوسصخب ليق ام لك ىفن

ةديدج باقلأا دسصحو ةفاسضإلا Ëدقتب «ةبيقعلا» Òهامج دعي Ìيخلب

رئاز÷ا ةيدولوم

ةيرئاز÷ا ةيدنألا ديمع ـل ةيباختنلا ةيعم÷ا ليجأات وحن

نارهو ةيدولوم
ددج ÚبعÓب قيرفلا معدل لمعلا لسصاوت ةرادإلا

ةجرارد ةقفسص مسسح نم ةوطخ دعب ىلع «ةوارم◊ا»



ةصضايرلا 6382ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلا 14

sport@essalamonline.com

ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا جر˘˘خ
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل يدا˘ن م˘جا˘ه˘م
يدان ةركفم نم ،يزيلجنإلا

تناك يت˘لا ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م
ايقيرفإا لطب مسض يف بغرت
نا˘˘˘تلز ـل Ó˘˘˘يد˘˘˘ب نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل
يلودلا مجنلا صشتيفوميهاربا
.يديوسسلا

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
نÓيم ةرادإا نأا ،صسمأا ةيلاطيا

يف يدج لكسشب ركفت تناك
ر˘بو˘سس» ى˘لإا صضر˘ع˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
ـل Óيدب نوكيل همسضل «ميلسس
ي˘ف ه˘مد˘ق˘ت ع˘˘م يذ˘˘لا «ار˘˘با»
ل˘˘ك بع˘˘ل ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ل ن˘˘˘سسلا
لإا ،اهئاهنإا ىتح وأا تايرابملا
عجارتلا اوررق «ولوفايدلا» نأا

رداق باسش مجاهم نع ثحبلاو
قرا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يتلا نع ةفلتخم صصئاسصخبو
خيرات يف فاده يناث اهكلتمي
.ينطولا بختنملا

نابقاري ايليسسرامو نير
رسضخلا مجاهم

نير يدان نم لك لازي ل
يدان بعل نابقري ايليسسرامو
نأا لإا ،ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا و˘˘˘˘كا˘˘˘˘نو˘˘˘˘م
يف نÓمأاي نييسسنرفلا نييدانلا

بلاطملا رتسسيل يدان صضفخ
ا˘ه˘˘طر˘˘ت˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
د˘جاو˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا ح˘ير˘˘سست˘˘ل
«بلاعثلا» بردم جراخ Óسصأا
.زدرجور درانريب

نايسسنرفلا نا˘يدا˘ن˘لا ل˘مأا˘يو
امهنأا لإا ،يناميلسس عم دقاعتلا
صضرعلا امدقي مل ةعاسسلا دحل
يدان صضفخ نارظتنيو ،همسضل
ةيلاملا هبلاطم يتيسس رتسسيل
ج˘ير˘خ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.قباسسلا دادزولب بابسش

زيهجت نع ثيدح
وروأا نييÓم9 «ماول»

رسضخلا فاده مسضل
ةرادإا تزهج ،رخآا بناج نم

ي˘سسنر˘ف˘لا ا˘ي˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م يدا˘˘ن
وروأا نويلم9 ةميقب اسضرع
ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس م˘˘سض ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ةدسشب بجعم هنأاو اسصوسصخ
عم بعÓلا همدق يذلا ءادألاب
ثيح ،يسسنرفلا وكانوم يدان
ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ع˘م م˘ل˘قأا˘ت
لعج ام ،ريبك لكسشب قلأاتو
ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘سضت «ماو˘˘˘˘ل» ةرادإا
ىلوألا اهتارايخ نمسض ايقيرفإا
مجاهملا وتيدنب ةفيلخ نوكيل
.ينيتنجرألا يلودلا

ب.م.يرسسيإا

لسصاوت يارسس ةطلغ
م‚ ىلع اهطغسض
ينطولا بختنŸا

جراخ ›وغيف
Ëرت تاباسسح
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس جر˘خ

بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ن˘م ،ي˘كر˘ت˘لا يار˘سس ة˘ط˘ل˘˘غ
برد˘م م˘ير˘ت ح˘تا˘ف ط˘ط˘خ˘م
لو˘ع˘ي تا˘ب ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ديد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك
«نيÓغاسس ناكل وغا»

ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ددهم تاب يلوغيف نأا ،ةيكرت
يف ةيسساسسألا هتناكم نادقفب
نأا دعب «موب ميسسلا » ةليكسشت
ىلع اريثك لوعي ريخألا تاب
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
حبسصأاو ةيبيردتلا صصسصحلا
نميألا حانجلا ى˘ل˘ع ه˘ف˘ظو˘ي
تاذ بسسح.ةيمسسر ةفسصب
دجيسس يلوغيف نإاف ،ردسصملا

مسسو˘م˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘سسفا˘ن˘م
ديدجلا حان˘ج˘لا ع˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا
نمو ،يارسس ةطلغ تيب يف
ه˘ن˘م عز˘ن˘ي نأا اد˘ج ن˘كم˘م˘˘لا
نأا دعب ،ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘نا˘كم˘لا

بقع بردملا راظنأا فطخ
صصسصحلا ي˘ف ر˘ه˘ب˘م˘لا ه˘ئادأا
نا˘ي˘ف˘˘سس نا˘˘كو.ةيبيردتلا
ا˘سضر˘ع ى˘ق˘ل˘ت د˘ق ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف
،«زيبول راريج»  نم ايمسسر
اتسشيفاوب يدان يف مهاسسملا
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ،ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا
تعسضو ةيكرتلا ةرادإلا نكل
ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘طر˘˘˘سش
لباقم هليحر ىلع ةقفاوملاب
اذهلو ،ه˘نو˘يد ى˘ل˘ع لزا˘ن˘ت˘لا
ةرادإلا نأا نكمملا نم هنإاف
برا˘ح˘م ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضت˘˘سس
بناوج˘لا ل˘ك ن˘م ءار˘ح˘سصلا
ل˘˘ك لو˘˘˘ب˘˘˘ق ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ل
.اهطورسش

جاحلب اسضر

ايسسور اهتنسضتحا يتلا باعلألا ‘ لوألا زكرŸا دسصح امدعب

يركسسعلا ينطولا بختنŸا ئنهي ةيروهم÷ا ضسيئر

هل ةمدقŸا شضورعلا شسردي هلامعأا ليكو

ملوغ رظتني ضضماغ لبقتسسم

ةيلاطيإلا ةمسصاعلاب مويلا لحي يرئاز÷ا ›ودلا

ضسراف ةقفسص ما“إل ةÒخألا تاسسمللا عسضي ويزل

ديدجلا مسسوملا يف نÓيم تاططخم جراخ يناميلسس
يدوعسسلا يلهألا ىلإا ةدوعلا اددجم شضفر رسضخلا حانجاربا ـل Óيدب هديرت تناك «وÒنوسسورلا» ةرادإا

يكرتلا ةرقنأاو لايرايف نيب يوق عارسص
يليÓب مسضل يرسصملا يلهألاو

رئاطلا حانجلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا يليÓب فسسوي دجاوتي
عم دقاعتلا يف بغرت ةيدنأا ثÓث لحم ،يدوعسسلا يلهألا يدانل
قباسسلا يسضايرلا يجرتلا بعل دلاو تفسشكو.9102 ايقيرفإا لطب
يكرتلا ةرقنأا يدان ،ينابسسإلا لايرايف نم لك رادار ىلع دجاوتي
نيب نم دحاو عم دقاعتلا يف نوبغري نيذلا ،يرسصملا يلهألاو
يف يليÓب بغرو.9102 ايقيرفأا ممأا صسأاك لÓخ نيبعÓلا لسضفأا

صضفري هلعج ام زوجعلا ةراقلا يف ةديدج ةيفارتحا ةبرجت صضوخ
لاسسرإا مغر تايرابملا بعلو بردتلا يف عورسشلل هيدانب قاحتللا

لامج يرمعلا نب بختنملا يف هليمزو بعÓلا لقنل ةسصاخ ةرئاط
ف˘سسو˘ي د˘لاو د˘جاو˘ت˘ي ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م.يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘سشلا بعل
ةقرو لسسرأا نأاو قبسس ثيح ،يلهألا ةرادإا عم مئاد لاسصتا يف (هليكو)

.ةيدوعسسلاب قاحتللا ىلع «رسشاعلا يليÓب» ةردق مدع دكؤوت ةيبط
ب.م.يرسسيإا

«فاكلا» شسأاك ةسسفانم يف رئازجلل عبارلا لثمملا ددحت ةعرقلا

ءاغلإا ىلع ةيدنألا عم قفتت «فافلا»
ةيروهمجلا ضسأاك نم ةيقبتملا تايرابملا
يف ةدجاوتملا8ـلا ةيدنألا عم رواسشتلاب يرئازجلا داحتلا ررق

ةحئاج ببسسب ةسسفانملا ءاغلإا ،رئازجلا صسأاك يئاهن عبر رودلا
عم ،صسمأا ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تعمتجاو.«انوروك»
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘ح˘لا ة˘سسارد ل˘جا ن˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ة˘يد˘نألا ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م
ىلع عيمجلا قفتي نأا لبق رئازجلا صسأاك نم ةيقبتملا تايرابملا
ببسسب بعÓلا ىلع ةيدنألا ةردق مدع لظ يف ةسسفانملا ءاغلإا

4ـلا يدانلا صصخي اميفو.يحسصلا لوكوتربلا قيبطت ةبوعسص
دمتعتسس «فافلا» نإاف ةيجراخلا ةسسفانملا يف رئازجلا لثميسس يذلا

صسأاك يف رئازجلا ليثمتل8ـلا ةيدنألا نم دحاو رايتخل ةعرقلا ىلع
قافو ) ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا
داح˘تإا ،ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘ما ،كيرا˘فو˘ب دادو ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا ،ف˘ي˘ط˘سس
.(نارهو ةيعمج ،جربلا يلهأا ،وداراب يدان ،ةركسسب

ب.م.يرسسيإا
ةسصاخ ةهكنب نوكيسس برغملا مامأا يبرادلا نأا دكأا

رسصم لايدنوم يف انتعومجم»: ضسوكرب
«اهب ناهتسسي ل1202

عوقو نأا ،ديلا ةرك يف يرئازجلا يلودلا صسوكرب دوعسسم دكأا
بختنملا نم لك ةقفرب ةسسداسسلا ةعومجملا يف ينطولا بختنملا
،ادنلسسيإا بختنم ىلإا ةفاسضإلاب يلاغ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ي˘بر˘غ˘م˘لا

ةوقب ينطولا بختنملا بعل فرتعاو.اهب ناهتسسي ل ةعومجم
رسصم لايدنوم يف ةكراسشملل رسضخلا اهيف عقو يتلا ةعومجملا

ةهكنب نوكتسس يبرغملا بختنملا ةهجاوم نأا حسضوأاو1202
بجي ل هنأا ريخألا دكأا امك ،يبرادلا عباط لمحتسس اهنأل ةسصاخ
يلاغتربلا بختنملا كلذب دسصقيو نيرخآلا نيبختنملاب ةناهتسسلا
فورعملا ادنلسسيإا بختنم ىلإا ةفاسضإلاب ،بقللاب جيوتتلل حسشرملا

.ةلبقملا ةرودلل اريسضحت هدادعت ديدجت مغر ةيلودلا ةحاسسلا ىلع
لكسشب ةيرئازجلا ةبيتكلا ريسضحت ةرورسض ىلع صسوكرب ددسش امك
ةررقملا ملاعلا صسأاك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ه˘جو ن˘سسحأا˘ب رو˘ه˘ظ˘ل˘ل ،د˘ي˘ج
بختنملل ينفلا ر˘يد˘م˘لا رو˘كسشا˘ب م˘ير˘ك نإا˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘لو.رسصمب
ايدادعإا اركسسعم يرجيسس يرئازجلا بختنملا نأا فسشك ينطولا
فسصتنم نم ةيادب ،رئازجلا قرسش ةبانع ةيلوب يديارسس ةقطنمب
تروب نلأا يسسنرفلا ينفلا ريدملا ةدايق تحت ،يراجلا ربمتبسس
نم نيمداق رئازجلل امهتدوع ةعقوتملا ،نابعل رهاط هدعاسسمو
.يراجلا رهسشلا نم11 موي اسسنرف

جاحلب اسضر
ديدجلا هبسصنم يف قلأات امدعب

خابÓغسشنوم كيتكت رييغتل ضسور عفدي ينيعبسس نب
ينيعبسس نب يمار هبعل يذلا ريخألا يريسضحتلا ءاقللا دعب

يدان مامأا يناملألا خابدÓغنسشنوم ايسسورب مجنو يرئازجلا يلودلا
ديدجلا بسصنملا يف ريبك ىوتسسم نع نابأاو ،يدنلوهلا ولنيف
هتيبثت يف ركفي ريخألا اذه صسور وكرام بردملا هيف هعسضو يذلا
نأا ،مولعملا نمو.مداقلا مسسوملا يف زكرملا اذه يف مئاد لكسشب

قيرفلا يف عافد بلقو رسسيا عفادمك بعلي وداراب يدان جيرخ
هبسصنم يف اسضيأا حجن هنأا ريغ ،ينطولا بختنملا ىتحو يناملألا
نم ديزملا يطعيسس ام نيعفادملا مامأا طسسو بعÓك ديدجلا
بعل ءادأا نع ايسضار ادب ريخألا اذه هبردمل ةيكيتكتلا لولحلا

نم اقثاو تنك دقل »:Óئاق رمألا صصوسصخب حرسص قباسسلا نير
ريدجلا.«ادج ديج لكسشب هرود ىدأا هنأا دقتعأا ،رودلا اذه يف هحاجن
ةليكسشتلا يف هسسفن صضرف عاطتسسا ةنيطنسسق نبا نأا ،ةراسشإلاب
يسضاملا مسسوملا خابدÓغنسشنوم فوفسصب هقاحتلا ذنم ةيسساسسألا
ةيسساسسألا عطقلا دحا حبسصا ثيح ،يسسنرفلا نير يدان نم امداق
.يناملألا ينقتلا ةليكسشت يف

طيمز.ع
sport@essalamonline.com

صسيئر نوبت ديجملا دبع مدقت
ى˘لإا ي˘نا˘ه˘ت˘لا˘ب ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،يركسسعلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يف لوألا زكرملا دسصح يذلا
ةيركسسعلا باعلألا تاسصسصخت
.ايسسورب ةيلودلا

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘˘ئر ر˘˘سشنو

يمسسرلا ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت
ّرحأا»: اه˘ي˘ف لا˘ق ،«ر˘ت˘يو˘ت» ى˘ل˘ع
ا˘ه˘يأا تا˘ع˘ي˘ج˘سشت˘لاو ي˘نا˘ه˘˘ت˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘يوا˘˘غ˘˘م˘˘لا صسوا˘˘˘سشألا
نع ةمدقتملا زكارملا مكاكتفا

ل˘ك ي˘˘ف قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سساو ةراد˘˘ج
ةيركسسعلا باعلألا تاسصسصخت

ةرم متنهرب ذإا ،ايسسورب ةيلودلا
م˘˘كتارد˘˘ق ةّد˘˘سش ى˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا
نيب يلاعلا مكنيوكتو ةيلاتقلا

اننطول ارخذ متمد .ملاعلا صشويج
ليلسس ،ّيبألا ان˘سشي˘جو ىد˘ف˘م˘لا

.«ينطولا ريرحتلا صشيج
ب.م.يرسسيإا

ملو˘غ يزو˘ف ر˘ي˘سصم لازا˘م
يلوبان حانجو يرئازجلا يلودلا
مدع لظ يف اسضماغ ،يلاطيلا

ي˘ف وزو˘˘تا˘˘غ ورا˘˘ن˘˘ي˘˘ج ة˘˘ب˘˘غر
فو˘ف˘سص ن˘م˘سض ه˘ب ظا˘ف˘ت˘˘حلا
م˘غر ،مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
يرئازجلا بعÓل ةيوقلا ةدوعلا

قيرفلل ةريخألا تايرابملا لÓخ
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ار˘ي˘ث˘ك ع˘ن˘ق˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
ي˘˘ف م˘˘ئاد ل˘˘كسشب ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يلا
ملوغ صضرع˘ت د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
تر˘كذ ا˘˘م بسسحو .ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل

ةيلاطيلا «ونيتام ليا» ةفيحسص

لبقتسسم صصوسصخب اهريرقت يف
هنأا يلو˘با˘ن˘ل «ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا»
حلاسصل ةيسساسسألا هتناكم رسسخ
دمتعي حبسصأا يذلاو يور ويرام
ةدوعلا دعب «برا˘ح˘م˘لا» .ه˘ي˘ل˘ع
ع˘ن˘ق˘ي م˘ل ه˘˘نأا لإا ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م
ةرادإلا غلبا يذلا اريثك وزوتاغ
يرئازجلا مجنلا نع هئانغتسساب
نيبعÓلا ةمئاق نمسض هعسضوو
لÓ˘خ ع˘ي˘ب˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا
نأا ر˘ي˘غ ،يرا˘ج˘لا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةه˘ج˘لا ي˘ف ل˘يد˘ب بعل با˘ي˘غ
برد˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي د˘˘ق ىر˘˘سسي˘˘لا

ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا د˘ي˘ع˘ي ي˘لا˘ط˘˘يلا
«ر˘سضخ˘لا» م˘ج˘ن ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا

يف ملوغ لعجي ام ناث رايخك
.لوهجم لبقتسسم ةهجاوم

ل˘ي˘كو نأا ،مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ن˘˘مو
زيدنيم نايتا تناسس جيرخ لامعأا
تلسصو يتلا صضورعلا صسردي
ل˘خد˘يو ،ه˘ل˘˘كو˘˘م صصو˘˘سصخ˘˘ب

ديدعلا تامامتها نمسض ملوغ
رارغ ىلع ةيلاطيلا ةيدنألا نم
ةفاسضإلاب ،اراكسسي˘بو يرا˘ي˘لا˘ك
يذلا نوتبماهرفلوو لسساكوينل

.بعÓلاب همامتها ددج
طيمز.ع

،ا˘مور و˘ي˘سستل ةرادإا ل˘سصاو˘˘ت
لا˘˘ب˘˘سس يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا
ةقفسص مامتإا لجأا نم يلاطيلا
دمحم تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
كلذو يرئازج˘لا ع˘فاد˘م˘لا صسرا˘ف
˘مد˘ق˘م˘لا صضر˘ع˘ل˘˘ل ه˘˘ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب
نم يتلاو لابسس يدان ىلوؤوسسمل
ة˘ي˘سضر˘م نو˘˘كت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
هنع فسشك ام بسسحبو.نيفرطلل
ليد يريروك» ةفي˘ح˘سصل ر˘ير˘ق˘ت
ةرادإا نأا ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يلا «ترو˘˘ب˘˘سس

5.8 ـل اهسضرع تعفر ويسستل
5.1 ـل ة˘فا˘سضإلا˘ب وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

د˘˘ع˘˘ب ،تآا˘˘فا˘˘كم وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
نويلم8 ناك يذلا لوألا صضرعلا
،تاريغتم وروأا نويلم2و وروأا

«يتسسيليسسوكنا˘ي˘ب» ةرادإا ل˘مأا˘تو
لا˘˘ب˘˘سس ي˘˘لوؤو˘˘سسم لو˘˘˘ب˘˘˘ق ي˘˘˘ف
بعÓ˘لا ف˘ل˘م ق˘˘ل˘˘غو صضر˘˘ع˘˘لا
يذلاو يئاه˘ن ل˘كسشب ير˘ئاز˘ج˘لا
امور ةمسصاعلا يف هدجاوت رظتني
يف ةقفسصلا مامتإا لجا نم مويلا

يئاهن لكسشب نيفرطلا قافتا لاح
قا˘ي˘سس ي˘ف ،د˘ق˘ع˘لا دو˘˘ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
نم ويزل ةرادإا تبرتقا ،لسصتم
تاد˘ي˘ف ع˘م قا˘˘ف˘˘تل ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

يتلاو ةسشخبرنف مجاهم يكيروم
يموجهلا اهطخ زيزع˘ت˘ل ى˘ع˘سست
.لبقملا مسسوملل ابسسحت

52 بحاسص نأا ،مولعملا نمو
لك تامامتها نمسض ناك اعيبر
اذه ،نÓيم رتنأاو اتنÓتأا يدان نم
دقاعتلا نع رظنلا فرسص ريخألا

د˘ع˘ب «ءار˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م» ع˘˘م
ما˘ع˘لا ر˘خاوأا ة˘با˘سصإÓ˘ل ه˘سضر˘ع˘ت
يف اب˘ب˘سس تنا˘ك ي˘ت˘لا ي˘سضا˘م˘لا
.نيدايملا نع رهسشأا ةدعل هداعبإا

طيمز.ع



ةــــنصصرق

يحازم ركذتسسي ونيتنافنأا
د˘م˘˘ح˘˘م ةا˘˘فو د˘˘ع˘˘ب
م˘˘˘كح˘˘˘لا  ي˘˘˘حاز˘˘˘م
،ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ي˘˘نا˘˘ي˘˘ج ر˘˘كذ˘˘ت˘˘سسا
صسي˘ئر و˘ن˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘نأا
ي˘˘˘لود˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا
لاسصخ مد˘ق˘لا ةر˘كل
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ع را˘˘˘˘سسمو
نييرئازج˘لا ما˘كح˘لا
فافلل اهثعب ةلاسسرب
تي˘ق˘ل˘ت» :ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق
أا˘ب˘ن ،نز˘ح˘لا غ˘˘لا˘˘ب˘˘ب
ماكحلا د˘ي˘م˘ع ةا˘فو
هكرت ام ،نييرئازجلا

ربعأا ،مدقلا ةركل ةيلودلا ةنجللا نع ةباينلاب» ،«هنايسسن نكمي  ل ،تازاجنإاو ،ثرإا نم ،يحازم
.«ديقفلا ءاقدسصأاو ةلئاع عمو ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا عم انفطاعت قيمع نع مكل

زهاج ةبغز
قافول قباسسلا صسراحلا لازي ام
ي˘ف ثد˘ح˘لا ع˘ن˘سصي ف˘ي˘˘ط˘˘سس
ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا يرود˘˘˘˘لا
مهاسس ثيح ،ةسسفانملا فانئتسسا

صسرا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ب˘˘غز ى˘˘ف˘˘ط˘˘˘سصم
كم˘سض يدا˘˘ن بعلو ي˘˘لود˘˘لا
زوف قيقحتل ه˘ق˘ير˘ف ةدا˘ي˘ق ي˘ف
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب قا˘ف˘تلا ما˘مأا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث
ادسس ناك نأا دعب كلذو ،ةفيظن
صسيار ءاقفر تام˘ج˘ه˘ل ا˘ع˘ي˘ن˘م
لوألا صسراحلا يحلوبم باهو
اذه ىل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م «ر˘سضخ˘لا»ـل
ةيوق ة˘لا˘سسر˘ب ثع˘ب˘ي˘ل ،ر˘ي˘خألا
صصبرت لبق يسضاملب بردملل
ررق˘م˘لا «ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م»
.لبقملا ربوتكأا رهسش

  نيبعÓلا ةقيرط ىلع رارسس

،رار˘سس م˘ي˘كح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع صسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ي
ثيح ،اهتدايق لجأا نم ةيدنألا نيب لاوجتلا

صسابعلب ىلا هلاقتناو فيطسس قافو دعبو
ىقلتي وه اه ،ةمسصاعلا داحتا ىلا مث نمو
«دورو˘لا» ة˘ن˘يد˘م ي˘˘لوؤو˘˘سسم ن˘˘م ا˘˘سضر˘˘ع
،ةديلبلا داحتا صسأار ىلع نوكي نأاب عنتقيو
ةمداقلا تاعاسسلا يف هماهم رسشابيسس ثيح
ىلا يدانلا اذه ةدايق فدهتسسي هناو ةسصاخ
رابكلا ةريظح ىلا هب دوعسصلاو ةهجاولا

نم ةدعاسسم˘لا˘ب دو˘عو ى˘ق˘ل˘ت ه˘ناو ة˘سصا˘خ
ه˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت لÓ˘˘خ
.حاجنلا قيقحتل

يمسساقلب ديري زنواد نسص

بعÓ˘لا أا˘جا˘ف˘ت ،ةر˘ي˘خألا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف
قيرف نم صضرع˘ل ه˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘م ي˘م˘سسا˘ق˘ل˘ب
يقيرفا بونجلا  زنواد ناسص يدوليمام
هراسشتسسم ةقفرب ايلاح هيف رظنلا متي ثيح
ىعسسي هنأاو ةسصاخ ،هئابرقا نم صضعبو
نوك نم مغرلاب ةيجراخ ةبرجت صضوخل
تاراملا ىلا هجوتلا يف ةحلملا ةبغرلا
دري نا رظتنملا نمو اذه ،ةيدوعسسلا وا
امب ةفرتحم ةقيرطب صضرعلا ىلع ينعملا
ي˘ق˘ير˘فا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم نا
نم ةيفارتحا رثكا ةقيرطب هعم اولماعت
.صضرعلا ميدقت ةيحان

ميدروب ةقرو
ةيفياطسسلا تاكسسإل

ىلع ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ر˘سصي
تاعاسسلا يف ميدروب بعÓلا تامدخ نامسض
يتلا طوغسضلا نم ليلقتلا لجا نم ةمداقلا
يوركلا عراسشلا نأاو ةسصاخ ،اهيلع نودجاوتي
نم ىرسشب رظتنيو قيرفلا وتاكريم ىلع قلق
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
قيرفلا اهسشاع يتلا ةاناعملا مجح صضيفختل
ةرادإلا نأاب تايطعملا لك ريسشتو اذه ،ارخؤوم
دق ام وهو ةددحملا ةينازيملا زواجت ديرت ل
.ةقفسصلا رسسكي

 ةناعإا نويلم007
؟لوألا مسسقلا يف قيرفل

صصي˘سصخ˘ت˘ل ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ةرادإا تأا˘جا˘ف˘˘ت
رييسستل طقف نويلم007 هتميق امل ةيدلبلا
ىتح يفكت نل يتلا ةميقلا يهو ،يدانلا
بعÓل ةبسسنلاب ةثÓث وا نيرهسش ةيطغتل
يور˘˘كلا عرا˘˘سشلا ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو د˘˘˘حاو
ناو ة˘سصا˘خ ه˘ب˘سضغ ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ير˘˘كسسب˘˘لا
ةسصاخ ،هتنيزخ صشاعنا ىلا ةجاح يف قيرفلا
بل˘ط˘ت˘˘ي يذ˘˘لاو تاذ˘˘لا˘˘ب تقو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست ز˘ئا˘كرو ن˘ي˘ب˘عل نا˘˘م˘˘سض
.لبقملا مسسوملا لسضفا جئاتن قيقحتب

qarsana@essalamonline.com

6382ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلا

؟عافدلا نع اذامو
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ،ة˘ب˘˘ع˘˘سصلا
ى˘ع˘سسي ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن
برد˘م˘لا نا˘مو˘ك د˘˘لا˘˘نور
ءان˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا يد˘ن˘لو˘ه˘لا
ا˘ب˘سسح˘ت ي˘سسفا˘˘ن˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف
ن˘كل ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
بسصنم زيكرتلا نأا بيرغلا

طسسوو موجهلا معد ىلع
عا˘فد˘لا نأا م˘غر ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ي
ةنولسشرب قيرف يف ءادوسسلا
د˘˘˘يد˘˘˘ع ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب
لمعلاو ةهج نم ءامسسألا

.رخألا صضعبلا حيرسست ىلع

15

ونايتسسركل جرحم فقوم
نيب تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
هري˘ظ˘نو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
م˘˘ما يرود ن˘˘م˘˘سض ي˘˘تاور˘˘˘كلا
يلاغتربلا مجنلا صضرعت ،ابوروا
˘مد˘ع بب˘سسب جر˘ح˘˘م ف˘˘قو˘˘م˘˘ل
نم ةاتف مدقتتل ،ةمامكلا هعسضو
ن˘م ةارا˘ب˘م˘ل˘ل م˘ظ˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
يذلا يلاطيإلا صسوتفوج مجنلا

،تا˘جرد˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘سسلا˘ج نا˘˘ك
ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ه˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘تو
ةمÓسسلا طورسشب امازتلا ؛ةيبطلا

ةعبتملا ةيزارتحلا تاءارجإلاو
انوروك صسوريف يسشفت ةهجاومل
لعفلاب هب ماق ام وهو ،دجتسسملا
.يلاغتربلا مجنلا
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انتعومجم»:ضسوكرب
لايدنوم يف
1202 رسصم
«اهب ناهتسسي ل

تاسشوتورلا رخآا ءاهنإل ةمسصاعلاب يئانثلا

ةعيرتو ىسسيع نب
دوقع خسسفل نمزلا ناعراسسي

يسضاÎلاب ÚبعÓلا

ةباسصإلا نم هتاناعم شصوسصخب ليق ام لك ىفن

Òهامج دعي Ìيخلب
ةفاسضإلا Ëدقتب «ةبيقعلا»

ةديدج باقلأا دسصحو

برغŸا مامأا يبرادلا نأا دكأا
ةسصاخ ةهكنب نوكيسس

6382ددعلا ^2441 مرحم91ـل قفاوملا0202 ربمتبسس7نينثإلا

اربا ـل Óيدب هديرت تناك «ورينوسسورلا» ةرادإا

تاططخم جراخ يناميلسس
ديدجلا مسسوملا يف نÓيم

نييÓم9 «ماول» زيهجت نع ثيدح
رـــسضخلا فاده مسضل وروأا

فيطسس قافو ةركسسب دا–ادادزولب بابسش

راسصنألا قرؤوي ايؤورلا حاسضتا مدع

ضصيلقت نورظتني ةيفياطسسلا
هئاغلإا وأا ضسأاكلا ءاقل ةبوقع


