
عـــيصضاوم برــصسُم
«ماـــيبلا» تاــــناحتما
نمألا ةصضبق ‘ ةلصشنخب

رهصشأا6و اذفان اصسبح ماع
ريدملا قح يف ذافنلا ةفوقوم
ةلصشنخب ةحصصلل قباصسلا يئلولا

50صص
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براحيسس ديد÷أ روتسسدلأ نأأ دكأأ
تافأرحنإ’أ عأونأأ عيمج

6.371ـب ةثلاثلأ ةبترملأ تلتحأ
نانبلو ةيدوعسسلأ نملك دعب نط

ءأدوسسلأ قوسسلأ ‘ اهعيب ديعي

ةيودأا قرصسي فظوم فيقوت
فلصشلاب ىفصشتصسم نم

50 صص

Óغتسسم هتلعفب ماق يوناثلأ ‘ بلاطب قلعتي رمأ’أ
«كوبسسيافلأ» ‘ هباسسح

تمئسس امدعب قÓطلأ يناجلأ نم تبلط ةيحسضلأ
اهئانبأأو اهتلاعإأ هسضفرو ةرم لك اهل هفينعت

صصيخرت نود ةلديسصلأ ةنهم ةسسرامم ةمهت نع
انوناق ةلهؤوملأ تاهجلأ نم

50صص

امب ةئام˘لا˘ب31 ىل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ كل˘ت˘م˘ت
تايطايتحأ نم نط6.371 وحن لداعي
وحن ةغلابلأ بهذلأ نم ةيبرعلأ لودلأ

نم يناث˘لأ ع˘بر˘لأ ة˘يا˘ه˘ن˘ب ن˘ط2.7331
ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك،0202 يرا˘˘ج˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ
«ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’أ» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص ه˘˘˘˘تدروأأ
تانايب نم ةاقتسسم هماقرأأ ،ةيدوعسسلأ

ةيدوع˘سسلأ نأأ ،ي˘م˘لا˘ع˘لأ بهذ˘لأ صسل˘ج˘م
ثيح نم ايبرع ىلوأ’أ ةبترملأ لتحت
عبرلأ ةياهنب بهذلأ نم اه˘تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حأ
. يراجلأ ماعلأ نم يناثلأ

ابيرق8102-7102 يتقباصسمل نييطايتحلا ةذتاصسألا مامأا ةيمقرلا ةيصضرألا حتف
30 صصربمتبسس71 لبق ةرغاسشلأ بسصانملأو ةينعملأ مئأوقلأ نييحت نم ءاهتن’اب نوبلاطم ةيبرتلأ ءأردم

بعصشلا قوقح :يتامغز
ةلابمÓلا وج ‘ تبلصس

ذوحتصست رئازجلا
يطايتحا نمةئاملاب31 ىلع

يبرعلا بهذلا

30صص

40 صص

نأاسشلأ أذه ‘ لسصفلأ لجأأ نم زكأرŸأ ءاسسؤورل ريدقتلأ ةطلسس حنŸ تعفأر

لواح بابصسألا هذهل
هتجوز حبذ لجر

ةمصصاعلاب ةقارصشلا يف

مهميلعت اهلÓخ نم نولسصأوي
اهب نوفظوي وأأ

يجيرخ لوصصح ةيناكمإا
تاداهصش ىلع اياوزلا

ادج ةدراو ةيميلعت
30 صص

يف بعسشلأ تاعلطتل بيجتسسي هنأأ دكأأ
ةيقيقح ةيطأرقميد ةلود ءانب

ليدعت :دارج
ةمات ةعيطق روتصسدلا
يصضاملا تاصسرامم عم

30 صص

40 صص

50صص

«كابلا» ‘ ةصسار◊ا نم لماو◊ا ءافعإاب بلاطت ةيبÎلا تاباقن
«مايبلا» ‘ نهتصسارح لÓخ ةئفلا هذه طصسو ةافوو تاءامغإا انلجصس :«مÓصسلا» ـل يريزد قداصص^

ادج دعبتصسم رمأا لبقŸا يفناج ¤إا يصسردŸا لوخدلا ليجأات :«مÓصسلا» ـلةبيدوب دوعصسم^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةرم لوأل

حلفلا تاعادبإا لسسلسسمل رارمتسسإا يف
ا˘ن˘ن˘طو ضضرأا ن˘م ل˘ع˘ج يذ˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ىتح هكاوفلاو رسضخلا دوجأا تبنت ةبسصخلا
ةرم لوأل .. انخانمو مءلتت ل يتلا كلت
يتلا هسضرأل بحم حومط باسش حلف حجن
ة˘عارز ة˘بر˘ج˘ت ي˘ف ،د˘ج ن˘ع ا˘˘بأا ا˘˘ه˘˘ثراو˘˘ت
ةيدلبب اديدحتو ةماع˘ن˘لا ة˘يلو˘ب نار˘ف˘عز˘لا

انتزوحب ةروسصلا يف رهاظ وه امكو ،ةلسسع
ىلع ًءانثو اريبك ا˘ع˘ي˘ج˘سشت ى˘قل ي˘ن˘ع˘م˘لا

.هدوهج

لكÒم ةورث هذه

ةعيفرلا بسصان˘م˘لا نأا نور˘ي˘ث˘كلا ن˘ظ˘ي
ةداقلا نأاو ،ةلئاط ةيلام بسساكمب ةطبترم
باحسصأا نم ل˘قألا ى˘ل˘ع م˘ه ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ىلع قبطني ل روسصتلا اذه نكل ،نييلملا
يتلا ،لكريم ليجنأا ةيناملألا ةراسشتسسملا
ا˘يا˘كسسلو˘مو˘سسمو˘˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘سشن
لكريم .. اهلخدو اهتورث نع اريرقت «ادفارب
رثكأا وأا ايرهسش وروأا00852 وحن ىسضاقتت
،ة˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف وروأا ف˘˘لأا003 ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ب
81 غلبي يرهسش بتار نم فلؤوم اهلخدو
ةرا˘سشت˘سسم ا˘ه˘ت˘ف˘سصب ها˘سضا˘ق˘ت˘ت وروأا ف˘لأا
اير˘ه˘سش وروأا4554 ملتسست ا˘م˘ك ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا

ناملربلا) غا˘ت˘سسد˘نو˘ب˘لا ي˘ف و˘سضع ا˘ه˘نو˘ك
وروأا0223 ضضب˘ق˘ت كلذ˘كو ،(ي˘نا˘˘م˘˘لألا

،ايناملأا راسشتسسم بسصنمل تاقفن ضضيوعتك
ىوقأا ةورث ردقت نهارلا تقولا يف هيلعو
،اماع66 رمعلا نم ةغلابلا ملاعلا يف ةأارما
.وروأا نييلم3 وحنب

اوعو اوعمصسا

ءردو يأارلا ريونت ىلع انتداعك انم اسصرح
هذه انيأاترإا ،هب رسضي نأا هنأاسش نم ءيسش يأا
لآا ،ادج مهم عوسضوم ىلإا قرطتلا ىلإا ةرملا

ر˘سشت˘نإا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘كي˘ت˘سسل˘ب˘لا ق˘عل˘م˘لا و˘˘هو
فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ا˘ه˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
ثيح ،اهطاسشن فانئتسسا دعب يهاقملا باحسصأا
لا˘م˘ع˘ت˘سسلا تاذ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا هذ˘ه ف˘ن˘˘سصت
ريغ امهدحأا نيعون ىلإا،elbateJ( دحاولا

ثيح ،ةيذغألا لاجم يف لامعتسسلل هجوم
باحسصأا لامع˘ت˘سسإا قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘ظ˘حل
يهو2و1 نيتروسصلا يف قعلملا يهاقملا

هريودت داعملا كيتسسلبلا نم ةعنسصم قعلم
لا˘ج˘م ي˘ف لا˘م˘ع˘ت˘˘سسل˘˘ل ه˘˘جو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ و˘˘هو
4و3 نيتروسصلا يف كيتسسلبلا امأا ،ةمعطألا
ةيهاز ناولأاب زيمتي وهو ريودتلا داعم ريغ وهف
.. ي˘ئاذ˘غ˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسل˘ل ه˘جو˘مو ة˘˘ح˘˘سضاوو
.عيمجلا رذحيلف

لياحتلا

ى˘ل˘ع ل˘يا˘ح˘ت˘لا ر˘ها˘ظ˘م˘ل رار˘م˘ت˘˘سسإا ي˘˘ف
ربع انقاوسسأا حسستكا ،قرطلا ىتسشب كلهتسسملا

ةر˘ي˘خألا ما˘يألا ي˘ف ،ن˘طو˘لا عو˘بر ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةسضيب ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ،لا˘ف˘طأل˘ل ه˘جو˘م جو˘ت˘ن˘م
نم ةعونسصم اهنأا راجتلا يعدي جد05 رعسسب
نأا درجمب نكلو ،ةأاجافم اهلخادبو ةطلكسشلا
ةعونسصم تسسيل اهنأاب أاجافتي يبسصلا اهحتفي
اهبو ،ةيكيتسسلب ةسضيب امنإاو ةطلكسشلا نم
ةيكيت˘سسل˘ب ع˘ط˘قو جد1 ر˘ع˘سسب نا˘ب˘ل ة˘ب˘˘ح
.ةبيرغ لاكسشأاب

qarsana@essalamonline.com
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«لمعلا سسنج نم ءاز÷ا»
وأا .. لمعلا ضسنج نم ءازجلا

مدقأا .. اريخ ىقلت اريخ لعفإا
ةسضايبلا ةيد˘ل˘ب˘ب فو˘سس م˘عار˘ب

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع م˘ير˘كت ى˘˘ل˘˘ع
ةسصاخ ةسصمقأاو اياده مهحنمب
،ةفاظن ضسدنهم ىلإا مهتيقرتو
م˘هدو˘ه˘ج ر˘ي˘ظ˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ث
ازيفحتو اهنولذبي يتلا ةرابجلا
اذ˘ه ،ءا˘ط˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل م˘˘ه˘˘ل
و˘يد˘ي˘ف فو˘سس م˘عار˘˘ب ق˘˘ل˘˘طأاو
نوث˘ح˘ي م˘هزا˘ج˘نإا ن˘م ارو˘سصم
عم ع˘ي˘م˘ج˘لا فو˘قو ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف
مهمارتحاو ةفاظن˘لا ي˘سسد˘ن˘ه˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ةرور˘˘˘سضو
لك ةدعاسسمو ةئيبلاو طيحملا

بيرق نم كلذ يف مهاسسي نم
.ديعب نم وأا

ادد‹ ةمقلا ‘ .. «غنيكلوصس»
ن˘م ة˘عا˘سس81 ي˘لاو˘ح د˘˘ع˘˘ب

ةريخألا ةي˘ن˘غألا تط˘خ˘ت ا˘هراد˘سصإا
فوؤورلا د˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘غ˘م˘ل˘ل
،«غ˘ن˘ي˘كلو˘سس» ـب بق˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘جارد
رات˘سس كور» ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لاو
ى˘ل˘ع ةد˘ها˘سشم نو˘ي˘ل˘م7.1 ،«2
عبرتي ضسمأا ذنمو هنأا املع ،بوتويلا
يف «دنرت» ضشرع ىلع «غنيكلوسس»
،ضسنوت ،رئازجلا نم لك يف بوتوي
يف هيعباتم ددع زفق امك ،برغملا
ىلإا نويلم9.6 نم ،ةسصنملا ضسفن
.نويلم3.7

دئاوف موق دنع موق بئاصصم
نينطاوملا نم ريثكلا عوطت ّنأا دعب

حيرسستو راط˘مألا تا˘ف˘ل˘خ˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل
ضضعبلا عاطتسسا ،تاعولابلاو يراجملا

اهتفرج ةنيمث ءايسشأا ىلع روثعلا مهنم
ع˘ط˘ق˘لا ل˘ث˘م تا˘عو˘لا˘ب˘لا و˘ح˘ن ها˘ي˘م˘لا
ّلإا ،تارهوجملا ضضعب ىتحو ةيدقنلا
فسصن وه هيلع روثعلا مت ام رطخأا نأا

اهتفرج ةياجب ةيلو يف غلاب لجرل ةثج
ضسب˘ل˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ترا˘˘ثأا لو˘˘ي˘˘سسلا

ثيدحلل لاجملا تحتفو تلؤواسستلاو
ا˘ه˘ب˘كتر˘م ا˘ها˘ف˘خأا ل˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ن˘˘ع
 .راطمألا اهتفسشكو

انتايفصشتصسم يقابل «ةبقاعلا»
جلثأا ادج راسس ربخ يف

ةسصاخ ةيف˘يا˘ط˘سسلا رود˘سص
ه˘جو ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ىفسشتسسملا نل˘عأا ،مو˘م˘ع˘لا
دمحم ةندا˘ع˘سس» ي˘ع˘ما˘ج˘لا

،ف˘ي˘ط˘سس ي˘ف «رو˘ن˘لا د˘ب˘ع
ءا˘˘˘بو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع را˘˘˘˘سصت˘˘˘˘نإلا
ل˘˘˘ك ءا˘˘˘ف˘˘˘سشب «ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسإا ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا

باسصم يأا نم امامت هولخو
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ،«91˘‐د˘ي˘فو˘˘ك» ـب

ي˘˘˘˘عو ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘ب تءا˘˘˘˘˘ج
دوهجلاو ةهج نم نطاوملا
نم ةيبطلا مقطألل ةرابجلا

ق˘ل˘ع ا˘م˘كو .. ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
لسصاوتلا عقاومب اريبك لعافت يقل يذلا ريخلا ىلع نطولا عوبر فلتخم نم نونطاوم
.«انتايفسشتسسم يقابل ةبقاعلا» .. ةريخألا تاعاسسلا للخ يعامتجإلا



watan@essalamonline.com
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لل˘˘˘خ ،دار˘˘˘ج ر˘˘˘˘كذو اذ˘˘˘˘ه
نو˘نا˘ق˘لا ضصن˘ل ضسمأا ه˘˘سضر˘˘ع
،روتسسدلا ليد˘ع˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لا
ةينوناقلا نوؤو˘سشلا ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأا

نا˘˘سسنإلا قو˘˘ق˘˘حو ة˘˘˘يرادإلاو
ةئ˘ي˘ه˘تو ي˘ل˘ح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
،يميلقإلا م˘ي˘سسق˘ت˘لاو م˘ي˘ل˘قإلا
،ل˘˘ي˘˘جو˘˘ق ح˘˘لا˘˘سص رو˘˘سضح˘˘ب
،ةباينلا˘ب ة˘مألا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر
لدعلا ريزو ،يتامغز مسساقلبو
بقار˘˘م˘˘لاو ،ما˘˘ت˘˘خألا ظ˘˘فا˘˘˘ح
نولثممو ءاسسؤورو ينا˘م˘لر˘ب˘لا

،ةيناملربلا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع
ر˘ي˘غ ضسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا اذ˘˘كو
تا˘عو˘م˘ج˘م ى˘لإا ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘˘لا
ىلإا بعسشلا جورخب ،ةيناملرب
ةليسصأا ةيملسس ةبه يف عراسشلا
لكبو ،9102 يرفيف22 يف
ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘˘ت˘˘م ي˘˘عو
انوسصو خيرات˘لا ما˘مأا ة˘ل˘ما˘كلا

اذه يف لاقو ،ءادهسشلا ةنامأل
ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘عو˘˘لا» نأا˘˘سشلا
عمجأا ملاعلا رهبأا يذلا انبعسشل
ي˘˘˘ف وأا ه˘˘˘˘تللد ي˘˘˘˘ف ءاو˘˘˘˘سس

ة˘ي˘قار˘لا ة˘ي˘م˘ل˘سسلا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ةددعتم ةمزأا ديلو هنع ريبعتلل
د˘ح˘ب تج˘ت˘˘ن ة˘˘مزأا ،لا˘˘كسشألا
ةعباتت˘م تا˘فار˘ح˘نا ن˘ع ا˘ه˘تاذ
،ة˘لود˘لا نوؤو˘سش ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف
ريغ ةيفخ ىوق ذاوحتسسا نعو
رار˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد
امك ،«يداسصتقلاو يسسايسسلا
ةمزألا نأاب ،لوألا ريزولا زربأا
تر˘ثأا دل˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘سشا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ق˘ي˘م˘ع ل˘˘كسشبو ةد˘˘سشب
داسسفلا ءارج ةلودلا تاسسسسؤوم
م˘كح ما˘ظ˘ن ى˘لإا لو˘ح˘ت يذ˘˘لا

،ةيعامتجلا ةمحل˘لا ف˘ع˘سضأاو
‐ اهسسفن دجت ةلودلا لعج امم
ثيح نم رطخ يف ‐ لاق امك
ا˘ه˘ن˘مأاو ة˘ي˘بار˘ت˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘مل˘˘سس
ةد˘حو ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.اهنطو
نأا ىلإا ،لوألا ريزولا راسشأاو

˘ما˘مأا ضضور˘ع˘م˘˘لا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
يقيقح لسصفل ضسسسؤوي ةنجللا
زز˘˘ع˘˘˘يو تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
،ناملربلل ةيباقرلا تايحلسصلا

ن˘˘ي˘˘ب ما˘˘ج˘˘سسنلا˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سسيو
قو˘ق˘ح ي˘م˘ح˘يو تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
نع لسضف ،هتيرحو نطاوملا

د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سسي ه˘˘˘نو˘˘˘ك
ءا˘ن˘ب ي˘ف ضسي˘ئر˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
يمري امك ،«ةديدج ةيروهمج»

‐ يروتسسدلا ليدعتلا عورسشم
حل˘سصإا ى˘˘لإا ‐دار˘˘ج ف˘˘ي˘˘سضي
اه˘تا˘سسسسؤو˘مو ة˘لود˘ل˘ل ل˘ما˘سش
نطاوملا ةمدخ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘يو
بع˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ءا˘˘ن˘˘˘بو
.هتاسسسسؤومو

نأا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع د˘˘كأا
ح˘˘م˘˘سسي مدا˘˘ق˘˘˘لا رو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
ضسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ب
ةيروهمج ءانب يف ةيروهمجلا

ة˘لود˘˘ل ضسسسؤو˘˘ي ا˘˘م˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
ة˘مد˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ير˘˘سصع
نيب ةقثلا ءانب ديعتو نطاوملا
ع˘سضيو ،ه˘تا˘سسسسؤو˘مو بع˘سشلا
ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سس ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا ئدا˘ب˘م ا˘ه˘م˘˘كح˘˘ت
ةءافكلاو ةلءاسسملاو ة˘هاز˘ن˘لاو
ةسسايسسلاو لاملا نيب لسصفيو
˘˘مو˘˘ق˘˘يو دا˘˘سسف˘˘لا برا˘˘˘ح˘˘˘يو
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘سش حل˘˘سصإا˘˘ب
لا˘˘كسشأا ل˘˘ك ن˘˘م ا˘˘هرر˘˘ح˘˘˘يو
ة˘˘ير˘˘˘ح زز˘˘˘ع˘˘˘يو طو˘˘˘غ˘˘˘سضلا
ةيطارقميدلا يقريو ةفاحسصلا
زور˘ب ع˘ج˘˘سشيو ة˘˘ي˘˘كرا˘˘سشت˘˘لا

،طي˘سشنو ر˘ح ي˘ند˘م ع˘م˘ت˘ج˘م
«ىلوألا ةنبللا» ـب هايإا افسصاو
تا˘حو˘م˘طو لا˘مآا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ل
يف تايرئازجلاو ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،نو˘نا˘ق˘لاو ق˘ح˘لا ة˘لود ة˘ما˘˘قإا
ةيرسصعو ة˘ي˘طار˘قو˘م˘يد ة˘لود
ةطلسسلا ىلع لوادتلا اهماوق
˘ما˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حلاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لاو
لوقي ‐ تا˘ير˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘ل˘ل
.‐لوألا ريزولا

خيراتلا رايتخا ضصوسصخبو
ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘ل˘˘ل ز˘˘مر˘˘لا

لو˘˘˘ح ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسلا ءار˘˘˘جإل
نأا ،ثدحت˘م˘لا د˘كأا ،رو˘ت˘سسد˘لا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م د˘ع˘ي را˘ي˘˘ت˘˘خلا اذ˘˘ه
لكب بعسشلا لمسش ملل ىرخأا
ملعم مسسرو هتاهجوتو هفايطأا

.هلبقتسسم ءانبل ديدج
لوؤو˘سسم˘لا تو˘ف˘ي م˘لو اذ˘˘ه

،يذيفن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ن˘ع لوألا
عورسشملا نأاب ركذيل ةسصرفلا
ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

هتامازتلا زربأا دحأل اذيفنت ءاج
دسصق يسسا˘ي˘سسلا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف
ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج ءا˘˘ن˘˘ب

ة˘˘˘ع˘˘˘سساو ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘˘م لل˘˘˘˘خ
ىلوأا ةل˘حر˘م د˘ع˘ت ،رو˘ت˘سسد˘ل˘ل
ي˘˘ف قل˘˘ط˘˘نل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأاو
يقيقحو لماسش رييغت ثادحإا
ءاطعإلو ينطو ميوقتل دهمي
ةفاك ىلع رئازجلل ديدج عفد
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘فو ةد˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصألا
تاذ ضسر˘كي ا˘م˘ك ،تلا˘ج˘م˘لا
دا˘ع˘بألا ‐ه˘ب˘˘سسح‐ عور˘˘سشم˘˘لا
،رئازجلل ةثلثلا ةيسسايسسويجلا
أازجتي ل ءزجو ملسسإلا ضضرأا

ريب˘كلا ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘م˘لا ن˘م
دل˘˘بو ،ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لاو
لا˘قو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فاو ة˘ي˘ط˘سسو˘ت˘م
اهتروث عاعسشإاب زتعت رئازجلا»
يذ˘˘لا مار˘˘ت˘˘حلا ا˘˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘سشيو
ظفاحت فيك تفرعو هتزرحأا

ل˘ك ءازإا ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.«ملاعلا يف ةلداعلا اياسضقلا

لو˘ق˘لا ى˘˘لإا ،دار˘˘ج ضصل˘˘خو
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘˘سشلا ر˘˘˘خ˘˘˘ف»
ه˘˘˘سسا˘˘˘سسحاو ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سضتو
ه˘˘كسسم˘˘تو تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘ير˘ح˘لا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا
ن˘سسحأا ل˘ث˘م˘ت ،ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ئدا˘˘˘ب˘˘˘م مار˘˘˘ت˘˘˘حل نا˘˘˘م˘˘˘˘سض
ىأا˘ترا يذ˘لا مدا˘ق˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
هنم لع˘ج˘ي نأا ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا
ةديدجلا رئازجلا ءانبل قلطنملا

ل بعسشلا هنسضتحيسس يذلاو
لا˘ي˘جألا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن˘يو ة˘لا˘ح˘˘م
.«ةمداقلا

ءاسضعأا مويلا دقعي ةراسشإلل
يف ةينلع ةسسلج ،ةمألا ضسلجم
احابسص03:01 ةعاسسلا دودح
عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع تيو˘˘سصت˘˘ل˘˘˘ل
.روتسسدلا ليدعت

ةيقيقح ةيطأرقميد ةلود ءانب يف بعسشلأ تاعلطتل بيجتسسي هنأأ دكأأ

يصضاملا تاصسرامم عم ةمات ةعيطق روتصسدلا ليدعت :دارج
يروتصسدلا ليدعتلا عورصشم ىلع مويلا نوتوصصي ةمألا سسلجم ءاصضعأا ^

ـه.دأوج

عم «ةمات ةعيطق» لكسشي روتسسدلأ ليدعت نمسضتملأ نوناقلأ صصن نأأ ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ دكأأ
ةلود ءانب يف بعسشلأ تاعلطتل بيجتسسي هنأأ ىلإأ أريسشم ،هنومسضمو هدأدعإأ ةقيرط ثيح نم يسضاملأ تاسسرامم

.اهتفرع يتلأ ةيطلسستلأو ةيدأدبتسس’أ تافأرحن’أ نع ىأانم يف رئأزجلأ لعجت ،ةيقيقح ةيطأرقميد

وأأ مهميلعت اهلÓخ نم نولسصأوي
اهب نوفظوي

يجيرخ لوصصح ةيناكمإا
تاداهصش ىلع اياوزلا
ادج ةدراو ةيميلعت
راسشتسسم ،رسضخلب ىسسيع نلعأأ
فلكملأ ةيروهمجلأ صسيئر
برق نع ،ةينيدلأ تايعمجلاب
فكعتسس ةينطو ةسشرو ميظنت

لوسصح ةيناكمإأ ةسسأرد ىلع
نم نيجرختملأ ةبلطلأ
اهجمأرب دمتعت يتلأ صسرأدملأ

اهقف ةينيدلأ ةيعجرملأ ىلع
تأداهسش ىلع،ةديقعو ةيبرتو
لÓخ ،رسضخلب حسضوأأ.ةيميلعت
يلثمم عم ءاقل ىلع صسمأأ هفأرسشإأ
ةينآأرقلأ صسرأدملأو ايأوزلأ

ةعاقب ةينيدلأ تايعمجلأو
ةعماجب ىربكلأ تأرسضاحملأ
نأأ ،ةفلجلاب «روسشاع نايز»

دلبلل دأز ريخ مه ةبلطلأ ء’ؤوه
نم ريخو ةلحرملأ هذه يف
ةركأذلأو ةيوهلأ نع عفأدي
نم دب’ ةمث نمو ةينطولأ
نوكت ىتح ةينوناق ةغيسص داجيإأ
اهب نولسصأوي تأداهسش مهل
لاقو ،اهب نوفظوي وأأ مهميلعت
عم قيسسنتلاب ةسسأرد يف انعرسش»
ةينيدلأ نوؤوسشلأ يترأزو
يف اجرخم دجنل يلاعلأ ميلعتلأو
تأداهسش ريفوتل تاقوأ’أ برقأأ
يجيرخل ةددعتملأ تايوتسسملل
راسشتسسم راسشأأ امك.«ايوأزلأ

فلكملأ ةيروهمجلأ صسيئر
نأأ ىلإأ ،ةينيدلأ تايعمجلاب
يتلأ ةينطو ةسشرول دأدعإ’أ
تاي’ولأ ولثمم اهل ىعدي فوسس
مسسرب رمثتسس ،ايأوزلأ مظعمو
ىتح يبرقتو يقفأوت جمانرب
بناج ىلإأ ةيوأزلأ جيرخل فاسضي

يبناج ميركلأ نأءرقلأ ظفح
لمعلأ يأأ ) «ةيأردلأ»و «ةيأورلأ»
امك (تأءأرقلأو ماكحأ’اب
يتلأ ايأوزلأ صضعب هب تعرسش
ماكحأ’اب صسردت تحبسصأأ

ام وهو ةيبراغملأ ةقيرطلاب
ةقراسشملأ اننأوخإأ لعج

نأأ زربأأو ،كلذ نم نوديفتسسي
ىلع اسضيأأ لمعتسس ةسشرولأ
هيف لماسش جمانرب ىلع ةقفأوملأ
ةغللأ مولع نم ىندأ’أ دحلأ

مث ةيعرسشلأ مولعلأ نم صضعبو
.تاعماجلأ يف لمكتسسي

ـه.دأوج

تافأرحنإ’أ عأونأأ عيمج براحيسس ديد÷أ روتسسدلأ نأأ دكأأ

ةلابمÓلا وج ‘ تبلصس بعصشلا قوقح :يتامغز

حا‚إ’ Òبأدتلأ لك ذاختأ دكأأو ÚحسشŸÎأ نأامط
يÒسصŸأ ناحتم’أ أذه

نوكتصس «كابلا» تاناحتما عيصضاوم :طوعجاو
ايروصضح ذيمÓتلا اهاقلت يتلا سسوردلا نمصض

ربمتبسس71 لبق ةرغاسشلأ بسصانملأو ةينعملأ مئأوقلأ نييحت نم ءاهتن’اب نوبلاطم ةيبرتلأ ءأردم

ابيرق8102-7102 يتقباصسمل نييطايتحلا ةذتاصسألا مامأا ةيمقرلا ةيصضرألا حتف
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘سشك

ا˘ه˘ح˘ت˘ف بر˘ق ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةذتاسسألا مامأا ةيمقرلا ةيسضرألا
ني˘كم˘ت˘ل كلذو ،ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
ي˘ف ن˘ي˘جرد˘م˘لا ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
يتقباسسمل ةيطا˘ي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق˘لا
‐7102 يتنسس ناونعب فيظوتلا

ى˘˘ل˘˘ع عل˘˘˘طإلا ن˘˘˘م8102

.مهبيترت
دمحم ريزولا حلاسصم تبلاط

،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ير˘˘يد˘˘م ،طو˘˘ع˘˘جاو
مئاو˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘ت ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا˘ب
لجأا يف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
،يراجلا ربم˘ت˘ب˘سس71 ها˘˘˘سصقأا
بسصانملا نييحت ىلإا ةفاسضإلاب
ةيسضرألا ىلع ةرغاسشلا ةيلاملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيمقرلا
،ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو تدد˘سش ا˘م˘ك

اه˘ب تقر˘بأا ة˘ل˘سسار˘م ة˘ي˘قر˘ب ي˘ف
ةرورسض ىلع ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م
ط˘˘ب˘˘سض ي˘˘˘ف ة˘˘˘قد˘˘˘لا ير˘˘˘ح˘˘˘ت
تامولعملا نييحتو تايعسضولا

.ةددحملا لاجآلا قفو
ح.نيدلأ رمق

ريزو ،طوعجاو دمحم اعد
ير˘يد˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘˘كل مرا˘˘سصلا

ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو
فلتخم يف ةدراولا ةينمألاو
ميظنتب ةقلعتملا ر˘ي˘سشا˘ن˘م˘لا
ايرولا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘˘سسل
نامسضل ةيزارتحلا ري˘باد˘ت˘لا
زكارم لكل ةيفاكلا ةيطغتلا
دحاو ظحلم لدعمب ءارجإلا

نم يفاسضإا ددع نييعت عم
ضضيوعتو دسسل نيظ˘حل˘م˘لا
نأامطو ،ل˘م˘ت˘ح˘م با˘ي˘غ يأا
دكأاو مهءايلوأاو نيحسشرتملا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإا ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘˘م نأا
ن˘˘م˘˘سض نو˘˘كت˘˘سس «كا˘˘ب˘˘˘لا»
ا˘˘ها˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ضسورد˘˘˘لا
.ايروسضح ذيملتلا

لل˘خ ،ر˘يزو˘لا ا˘˘عدو اذ˘˘ه
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ةود˘˘ن
روسضحب يئرم˘لا ر˘سضا˘ح˘ت˘لا

تا˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘م
ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا ،ن˘طو˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ز˘كار˘م˘لا ءا˘سسؤور ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو
ارظن كلذو لقنلا تايريدم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ر˘فو˘ت مد˘عو ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ل˘ق˘ن˘˘لا
قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سض د˘˘˘˘سصق
رودلاب مهمايقو نيظحلملا
لجأا نم مهب طونملا ماهلا
ة˘هاز˘نو ة˘ي˘قاد˘سصم ءا˘˘ف˘˘سضإا
د˘ي˘سسج˘تو نا˘ح˘ت˘مل˘ل ر˘ث˘˘كأا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةاوا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا أاد˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
دمحم ثح امك ،نيحسشرتملا

ةفاك ذاخ˘تا ى˘ل˘ع ،طو˘ع˘جاو
نا˘م˘سضل ة˘حا˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
زكرم لكل ةمزللا ةيطغتلا
ضسارحلا ةذتاسسألا نم ءارجإا

ةرور˘˘˘سضب م˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘تو
ضشغ˘˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
تابوقع˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘عل˘طاو
ءار˘ج ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا
وأا ضشغلا ةلواحم وأا باكترا
ع˘˘˘م ،م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ؤو˘˘˘˘طاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘لا ضصي˘˘سصخ˘˘ت
ة˘عا˘سسلاو ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘˘سسلا
احا˘ب˘سص ،ف˘سصن˘لاو ة˘ن˘ما˘ث˘لا

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘مو

ةثلاثلا ة˘عا˘سسلاو ،ف˘سصن˘لاو
تادا˘سشرإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ءا˘˘سسم
نيحسشرتم˘ل˘ل تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
زايتجل ايسسفن مهر˘ي˘سضح˘تو
ي˘ف م˘ه˘˘ع˘˘سضوو نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
مهريكذتو ةنينأامطو ةيحيرأا
ةيئاقولا تابيترتلاب مازتللاب
ءادتبا روسضحلا ىلع مهثحو
.احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا نم

ةيبر˘ت˘لا ر˘يزو تو˘ف˘ي م˘لو
دي˘سشي˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا تادو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
اهمازتلا ديسسجتل ةير˘ئاز˘ج˘لا
تامزلتسسملا عيمج ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ةفلتخملا ةيئاقولا لئاسسولاو
زكارم عيمج ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ي˘تدا˘ه˘سش ي˘نا˘ح˘˘ت˘˘ما ءار˘˘جإا
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

.ايرولاكبلاو
لوؤو˘˘سسم˘˘لا نأا˘˘م˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك

يف ةيبرتلا عاطق ىلع لوألا
ع˘ي˘م˘ج ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ،دل˘ب˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘لوألا
ناحتما زايتجا ىلع نيلبقملا
نأا ادكؤوم ،ايرولاكبلا ةداهسش
نمسض نوكت˘سس ع˘ي˘سضاو˘م˘لا
ا˘˘ها˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ضسورد˘˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘يرو˘˘سضح ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘˘لا
للخ مهتذتاسسأا عم ماسسقألا
.يناثلاو لوألا نيلسصفلا

د˘ق ،طو˘ع˘جاو نا˘˘كو اذ˘˘ه
ةيناديملا تادوهج˘م˘لا ن˘م˘ث
ز˘ي˘م˘م˘لا ءادألاو ة˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا

يف ديجلا ميظنتلاو لاعفلاو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ماتلا قيب˘ط˘ت˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
،ءارجإلا زكارم يف ةيحسصلا

ـب ناحتملا تايرجم افسصاو
.«زايتماب ةحجانلا ةيلمعلا»

اد˘غ ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت ،ةرا˘˘سشإل˘˘ل
ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما تا˘˘ير˘˘ج˘˘م
ربم˘ت˘ب˘سس ةرود) ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

هذ˘ه ي˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو (0202
فلأا736 ن˘م د˘يزأا ة˘ن˘˘سسلا

نيسسردم˘ت˘م˘لا ن˘م ح˘سشر˘ت˘م
ى˘ل˘ع اذ˘˘هو ،رار˘˘حألا ة˘˘ئ˘˘فو
نأا ى˘ل˘ع ،ما˘يأا ة˘سسم˘خ راد˘˘م
ره˘سش ر˘خاوأا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ل˘ع˘ت
.لبقملا ربوتكأا

ـه.دأوج

ريزو ،يتامغز مسساقلب دكأا
نأا ،ما˘˘ت˘˘خألا ظ˘˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘˘لا

لظ يف تبلسس بعسشلا قوقح
،باقعللاو ةلابمللا نم وج
د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا نأا زر˘˘بأاو
عاو˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج برا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس
.تافارحنإلا

ةملك يف ،يتامغز حسضوأا
عور˘سشم ة˘سشقا˘ن˘˘م لل˘˘خ ه˘˘ل
ءاسضعأا مامأا روتسسدلا ليدعت
ضسلج˘م˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا نأا ،ة˘˘مألا

ةهازنلاو ةءافكلا أادبمل ضسسسأات
عيمج ة˘برا˘ح˘مو ة˘ل˘ئا˘سسم˘لاو
،ةرادإلا ي˘ف فار˘ح˘نلا عاو˘˘نأا

نم نطاوملا نيكمت يلاتلابو
» لا˘˘قو ،ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
روتسسدلا .. ديفملا رسصتخملاب
ق˘ح˘لا ة˘لود ضسر˘كي د˘يد˘ج˘˘لا

نأاب ركذ امدعب اذه ،«نوناقلاو
ضضرع د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا نأا

فار˘˘˘طألا ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ـب مدقتلا مت ثيح عمتجملاو
.حرتقم8105

ح.نيدلأ رمق



ضسيئر ،يريزد قداسص فسشك
ةيبرتلا لامعل ينطولا داحتلا

دو˘جو ،«فا˘ب˘˘نوأا» ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
ءاسسن˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف تاءا˘م˘غإا
نهئاعدتسسا مت يتاوللا لماوحلا
ميلعتلا ةداهسش ذيملت ةسسارحل
عا˘ف˘˘ترا بب˘˘سسب ،ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ئاد˘˘تراو ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد
ضسوريف نم ةيقاولا تامامكلل
حيرسصت يف فسسأاتو ،«انوروك»
ةافول ،«ملسسلا» ضسمأا هب ضصخ
ا˘˘ه˘˘ئادأا لل˘˘خ ل˘˘ما˘˘ح ةذا˘˘ت˘˘سسأا

،ةماعنلا ةيلوب ينهملا اهبجاو
،«مايبلا» ذيملتل اهتسسارح ءانثأا
ةيح˘سصلا ا˘ه˘ت˘لا˘ح رو˘هد˘ت د˘ع˘ب
ي˘ف ق˘ي˘سضب ا˘ه˘ت˘˘با˘˘سصإا بب˘˘سسب
 .ضسفنتلا

زر˘˘˘بأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ةدع تقلت هتئيه نأا ،ثدحتملا
تاءامغا دوجو اهدافم ريراقت
لماوح˘لا ءا˘سسن˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف
ةسسارح ة˘م˘ه˘م˘ب ن˘م˘ق ي˘تاو˘ل˘لا
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش ذ˘˘ي˘˘مل˘˘˘ت
ةيولوألا نأا حسضوأاو ،طسسوتملا
،ل˘ماو˘ح˘ل˘ل تنا˘ك ءا˘ف˘علا ي˘ف
ن˘ه˘يد˘ل ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا تا˘˘ه˘˘مألاو
،ةنسس41 نم لقأا مهنسس لافطأا

ه˘ي˘ل˘ع ضصن ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط كلذو
رخأا يف هئا˘غ˘لإا ل˘ب˘ق مو˘سسر˘م˘لا
 .ةظحل

ةيبرت˘لا ة˘ير˘يد˘م تنا˘كو اذ˘ه
ةافو تفن د˘ق ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو˘ب
اهبجاول ا˘ه˘ئادأا لل˘خ ةذا˘ت˘سسألا
ةملعملا نأا ةحسضوم ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
يف ة˘سسار˘ح˘لا ن˘م ا˘ه˘ئا˘ف˘عا م˘ت
˘مو˘ي˘لا ي˘ف ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا
0202 ربمتبسس7 خيراتب لوألا

ءار˘جا ز˘كر˘م ضسي˘ئر فر˘ط ن˘م
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما
ريمألا ةط˘سسو˘ت˘م˘ب ط˘سسو˘ت˘م˘لا

تناك يتلا ،ةماعنلاب رداقلا دبع
،لمحلا نم ةريخألا اهرهسشأا يف
ببسسلا نأا ،ةيريدملا  تحسضوأاو
، ةذاتسسألا ةافو ءارو يقيقحلا
) اهمد ةليسصف ةردن يف نمكي
-oمغر هنأا تفاسضأاو ،(بلاسس
ثحبلا لجأا نم عيمجلا دنجت

ةر˘مز˘˘لا وذ ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م ن˘˘ع
ي˘ف ى˘ت˘ح ةدو˘ق˘ف˘م˘لا ة˘يو˘مد˘لا
راد˘قألا نأا ر˘ي˘غ ،ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ةايحلا ةذاتسسألا رداغت نأا تءاسش
 .اهنينجو يه

دو˘ع˘سسم د˘كأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف
مسساب يمسسرلا قطانلا ،ةبيدوب
لق˘ت˘سسم˘لا ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘لا
عاطقلل ضسيردتلا يمدختسسمل
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل راو˘˘˘طألا ي˘˘˘ثل˘˘˘ث
ةا˘˘فو ر˘˘ب˘˘خ نأا ،«تسسا˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ك»
للخ ةماعنلا ةيلوب ةذاتسسألا
«مايبلا» ذيملت ةسسارحب اهمايق
عقاوم ىلع طقف هلوادت مت دق
حسضوأاو ،يعامتجلا لسصاوتلا
ر˘ير˘ق˘ت يأا ق˘ل˘ت˘ت م˘ل ه˘ت˘ئ˘ي˘˘ه نأا
قلعو ،ةثداحلا هذه ضصوسصخب
ءاسسنلا ءافعا رارق عجارت» لئاق
يف ءاج ،ةسسارحلا نم لماوحلا
،نا˘ح˘ت˘مل˘ل ةر˘ي˘خألا ق˘ئا˘˘قد˘˘لا

نهئان˘ث˘ت˘سسا بجاو˘لا ن˘م نا˘كو
ن˘ح˘ن » فا˘سضأاو ،«ة˘ي˘لآا ة˘ف˘سصب
ناحتما ةداه˘سش ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م
ضضر˘ع˘ت يدا˘ف˘ت˘لو ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

ل˘ماو˘ح˘˘لا تاذا˘˘ت˘˘سسلا  ةا˘˘ي˘˘ح
نهئادترا عم اميسس ل ،رطخلل
نم ن˘ه˘ي˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ما˘م˘كل˘ل
ح˘ن˘م بج˘ي ،ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
زكارملا ءاسسؤورل ريدقتلا ةطلسس
ن˘˘م ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘˘ف˘˘˘عا رار˘˘˘ق
تلا˘ح˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘سسار˘˘ح˘˘لا
 .«ةجرحلا

ليجأات :ةبيدوب دوعسسم
يفناج ىلإا يسسردملا لوخدلا

ادج دعبتسسم رمأا لبقملا

لو˘خد˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
هد˘يد˘ح˘ت م˘ت يذ˘لا ،ي˘سسرد˘م˘لا
،0202ربوتكأا40 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
تناك هتباقن نأا ،ةبيدوب حسضوأا
تاحيرسصت يف ءاج امل ةقابسس
د˘يد˘ح˘ت مد˘ع نا˘سشب ة˘مو˘كح˘لا

نعو ،يسسردملا لوخدلا دعوم
لو˘خد˘لا ل˘ي˘˘جأا˘˘ت ر˘˘ب˘˘خ لواد˘˘ت
،لبقملا يفناج ىلإا يسسردملا
ـل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘ن
ة˘ل˘م˘˘ج ر˘˘مألا ،«تسسا˘˘با˘˘ن˘˘كلا»

لوخد˘لا نأا ع˘قو˘تو ،ل˘ي˘سصف˘تو
‐0202 د˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
دعب ةرسشا˘ب˘م نو˘كي˘سس1202
ةقلعتملا تايلمعلا نم ءاهتنلا
.تليجسستلاو حيحسصتلاب

ثدحلا4 0482ددعلا ^2441 مرحم42ـل قفاوملا0202 ربمتبسس21تبسسلا

watan@essalamonline.com

نأاسشلا اذه ‘ لسصفلا لجأا نم زكارŸا ءاسسؤورل ريدقتلا ةطلسس حنŸ تعفار

«كابلا» ‘ ةصسار◊ا نم لماو◊ا ءافعإاب بلاطت ةيبÎلا تاباقن
«مايبلا» ‘ نهتصسارح لÓخ ةئفلا هذه طصسو ةافوو تاءامغإا انلجصس :«مÓصسلا» ـل يريزد قداصص ^

ج.ايليماك

ةوسسنلا يفعي رارق رادسصإاب ةردابملا ىلإا ،طوعجاو دمحم ريزولا ،ةينطولا ةيبرتلا تاباقن تعد
71 ىلإا31 نم ةدتمملا ةرتفلا يف اهؤوارجإا عمزملا ايرولاكبلا ةداهسش تاناحتما يف ةسسارحلا نم لماوحلا

ةجيتن ءامغإلل «مايبلا» يف نسصرح يتاوللا نهتاريظن سضرعت ويرانيسس راركتل ايدافت ،يراجلا ربمتبسس
.نهتنجأا ةايحو مهتحسص دده ام بعتلا

لك دعب نط6.371ـب ةثلاثلا ةبترملا تلتحا
نانبلو ةيدوعسسلا نم

ةئاملاب31 ىلع ذوحتصست رئازجلا
يبرعلا بهذلا يطايتحا نم

ديد÷ا يعامتج’ا لوخدلا عم انمازت

Êدت تايعادت نم رذ– ةيرئاز÷ا تاباقنلا ةيلارديفنك
دÓبلل ماعلا عصضولا ىلع ىصشيعŸا ىوتصسŸا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ك ترذ˘˘˘ح
ن˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
دق ةلمتحم ةيبلسس تايعادت
يف ريبكلا يندتلا نع رجنت
ى˘ل˘ع ى˘سشي˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
،دل˘ب˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا

يبيرسضلا ءبعلا ىلإا ةريسشم
لا˘م˘ع˘لا ل˘˘ها˘˘ك ل˘˘ق˘˘ثأا يذ˘˘لا

بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘لاو
ة˘مد˘˘خ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ف˘˘ع˘˘سض
ىوتسسم عافتراو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
 .ةلاطبلا

اهتاذ ةيلارديفنكلا تددج
تم˘ل˘سست ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
جو˘˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسن «مل˘˘˘˘˘سسلا»
5 خ˘يرا˘ت˘ب ا˘ه˘ب˘ت˘كم عا˘م˘ت˘جا
ر˘ق˘م˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
عفرب ةبلاطملا ،«تسسابانكلا»
نوناق ءاغلإا ،ةيئارسشلا ةردقلا
،لمعلا نوناق ،ديدجلا دعاقتلا

تاير˘ح˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو
ضسفن يف تبلاط امك ،ةيباقنلا
ة˘ط˘ق˘ن˘لا ة˘م˘ي˘ق ع˘فر˘ب تقو˘لا
اسضيأا تددسشو ،ةيللدتسسلا

ضضيفخت رارقإا ةرورسض ىلع
بئارسضلا يف ربتعمو يقيقح
ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا ل˘˘˘خد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ب˘ير˘سضلا ءبع˘لا ضصي˘ل˘ق˘تو
ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

كلذك تبلاط امك ،فظوملاو
ف˘ي˘ظو˘لا لا˘م˘ع ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
دعاقتلا ةحنم ن˘م ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .تاعاطقلا

تعد ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ك
ةرور˘˘سض ى˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

09/41 مقر نوناقلا ةعجارم
را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ذ˘˘˘خألاو
،نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘م

رد˘سصم˘لا ف˘ي˘˘سضي‐ تبا˘˘هأاو
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب ‐ ه˘˘˘تاذ
لل˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لاو
فلتخمل ةين˘طو˘لا ضسلا˘ج˘م˘لا
تح˘ت ة˘يو˘سضن˘م˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لا
د˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئاو˘˘ل
،ةعوفرملا بلاطملا قيقحتل
اهنأا ى˘لإا ترا˘سشأا ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه
اهبتكم عامتجا للخ تلجسس
ة˘سسرا˘م˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘لا ،ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ى˘ل˘˘عو ا˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا
،اسصوسصخ ةيباقنلا تا˘ير˘ح˘لا
تافل˘م˘لا ل˘ها˘ج˘ت بنا˘ج ى˘لا
ةددنم ،تاونسس ذنم ةعوفرملا
،ا˘هدا˘م˘ت˘عا ي˘ف ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تارارق ذي˘ف˘ن˘ت مد˘ع تد˘كأاو
 .نييباقنلا ضضعب لايح ةلادعلا

ج.ايليماك

31 ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا كل˘ت˘م˘ت
6.371 وحن لداعي امب ةئاملاب

لود˘لا تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا ن˘م ن˘ط
ةغ˘لا˘ب˘لا بهذ˘لا ن˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ةياه˘ن˘ب ن˘ط2.7331 و˘ح˘˘ن
يراجلا ماعلا نم يناثلا عبرلا
0202.

ه˘˘˘تدروأا ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘˘سشك
«ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص
ةا˘ق˘ت˘سسم ه˘ما˘قرأا ،ة˘يدو˘ع˘سسلا

بهذ˘لا ضسل˘ج˘م تا˘نا˘ي˘˘ب ن˘˘م
لتحت ةيدوعسسلا نأا ،يملاعلا
ن˘م ا˘ي˘بر˘ع ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا

بهذلا نم اهتايطايتحا ثيح
ماعلا نم يناثلا عبرلا ةياهنب
1.323 كلمت ثيح ،يراجلا

2.42 لدا˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘˘م يأا ،ن˘˘˘˘ط
،ةيناثلا ةبترملا يفو ،ةئاملاب

غلبي يطايتحا˘ب نا˘ن˘ب˘ل تءا˘ج
5.12 ل˘˘كسشي ،ن˘˘ط8.682
بهذلا يطايتحا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يطايتحاب رئازجلا مث ،يبرعلا
لداعي يأا ،نط6.371 غلبي
ايبيل يتأات اعبارو ،ةئاملاب31
،نط6.611 غلبي يطايتحاب
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب7.8 ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
مث ،يبرعلا بهذ˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا
3.69 غلبي يطايتحاب قارعلا

،ةئاملاب2.7 ل˘˘˘كسشي ،ن˘˘˘˘ط
تءاج ،ةسسداسسلا ةبترملا يفو
5.97 غلبي يطايتحاب رسصم
نم ةئاملاب59.5 لثمي ،نط
مث ،يبرعلا بهذ˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا
ىلإا لسصي يطايتحاب تيوكلا

،ةئاملاب9.5 لكسشي ،انط97
يطايتحاب رطق يتأات انماث امأا
4.3 لكسشي ،نط3.54 غلبي
بهذلا يطايتحا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يطايتحاب ندرألا مث ،يبرعلا
لداعي ،نط5.34 ىلإا لسصي
،ار˘سشا˘عو ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب3.3
غ˘ل˘ب˘ي ي˘طا˘ي˘ت˘حا˘˘ب تارا˘˘مإلا
ةئاملاب4.2 لثمي ،نط5.13
،يبرعلا بهذلا يطايتحا نم
غلب˘ي ي˘طا˘ي˘ت˘حا˘ب ة˘يرو˘سس م˘ث
9.1 ل˘˘˘˘كسشي ،ن˘˘˘˘˘ط8.52
يف برغملا تءاجو ،ةئاملاب
يطايتحاب21 ـلا ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
لكسشي ،نط1.22 ىلإا لسصي
يطاي˘ت˘حا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب7.1
ضسنو˘ت م˘˘ث ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بهذ˘˘لا
،نط8.6 غل˘ب˘ي ي˘طا˘ي˘ت˘حا˘ب
اميف ،ةئا˘م˘لا˘ب5.0 ل˘˘˘كسشي

41ـلا ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘˘ح
،نط7.4 غل˘ب˘ي ي˘طا˘ي˘ت˘حا˘ب
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب3.0 ل˘˘˘˘˘كسشي
مث ،يبرعلا بهذ˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا
6.1 غلبي ي˘طا˘ي˘ت˘حا˘ب ن˘م˘ي˘لا

،ةئاملاب1.0 ل˘˘˘كسشي ،ن˘˘˘˘ط
زكرملا يف ايناتيروم تلحو
1 غلبي يطايتحاب ايبرع61ـلا

نم ةئاملاب1.0 لكسشي ،نط
مث ،يبرعلا بهذ˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا
رمق˘لا رز˘جو نا˘م˘ع ة˘ن˘ط˘ل˘سس
،نط20.0 غلبي ي˘طا˘ي˘ت˘حا˘ب
لكل ةئاملاب100.0 لكسشي
.امهنم

ك.اسضر
8102 ةعفد نم نيسصبرتملاب قلعتي رمأ’ا

قاحلإÓل نيوكتلا جئاتن نع جرفت لدعلا ةرازو
نييعتلا ناكمو قثوملا ةنهمب

32733 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح161 ليجسست
ةديدج ةباصصإا462و تايفو8

رئازجلا يف «انوروك» ـب

ن˘ع ،لد˘ع˘لا ةرازو تجر˘˘فأا
قا˘ح˘ت˘لإل˘ل ن˘يو˘كت˘لا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
نا˘˘كمو ق˘˘ثو˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ،ن˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ع˘˘فد ن˘˘م ن˘˘ي˘˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ،8102
ليسصاف˘ت˘لا ل˘ك ن˘ع عل˘طإلا

ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
zd.ecitsujm.www. ةرازولل

ر˘يزو˘لا ح˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأا
هترسشن اهل نايب يف ،يتامغز
،يمسسرلا اهع˘قو˘م ى˘ل˘ع ضسمأا
ةقباسسملاب نيينعملل نكمي هنأا
عبطو ليمحت ،ركذلا ةفلاسسلا
ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘˘سش ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن
ةخسسن ،قثوملا ةنهمل ةينهملا

ج˘ئا˘ت˘ن ،ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق ن˘˘م
مزللا فلملا اذكو ،نيوكتلا

ي˘مو˘م˘ع˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل
مسسا لا˘خدإا˘ب كلذو ،ق˘ي˘ثو˘ت˘ل˘ل
مقرلا لثمي يذ˘لا مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ةم˘ل˘كو ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ي˘ف˘ير˘ع˘ت˘لا
ى˘˘لإا تل˘˘سسرأا ي˘˘ت˘˘لا رور˘˘م˘˘˘لا
ةلاسسر قيرط ن˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ىلع «SMS» ةريسصق ةيسصن
كلذ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘˘لا

وأا هلعأا روكذملا عقوملا ىلع
،zd.ecitsujm.sruocnoc//:sptth/ ط˘˘بار˘˘˘لا

ةبوعسص يأا دوجو ةلاح يفو
هذه جارختسسا لجأا نم جولولل
هتاذ ردسصملا فسضي ‐ قئاثولا
راسسفتسسلا نيينعملل نكمي ‐
ديربلا قيرط نع تنرتنإلا ربع
:ي˘˘˘˘˘˘تآلا ي˘˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘كلإلا
zd.ecitsujm@seriaton_xuaevuon

ع.للب

42 ـلا للخ رئازجلا تلجسس
،تايفو8 ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘˘سس
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا462و
161 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فسشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح
لا˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمسسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر

،هتاذ رد˘سصم˘لا ف˘سشك ا˘م˘ك

نيباسصمل˘ل لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا نأا
ىلع غلب اندلب يف ءابولا اذهب

للخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض
25774 ،ةريخألا ةعاسس42 ـلا

ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،9951 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لا
يلامجإلا ددعلا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.32733 ىلإا نيفاعتملل

.ـه.داوج

ةمكحم ةطخ تدعأاNSGD ـلا
ناحتما زكرم7412 ةيطغتل
ينطولا ىوتسسملا ىلع نيعزوم

51 نم رثكأا دينجت
نيمأاتل يطرصش فلأا
«كابلا» تاناحتما

نمألل ةماعلا ةيريدملا تدنج
عاطقب يطرسش97351 ،ينطولا
بارتلا ةفاك ربع اهسصاسصتخا
ريسسلا نامسضو ةقفارمل ،ينطولا
ةداهسش تاناحتما تايرجمل نسسحلا
اذه نيمأات اذكو ،ايرولاكبلا
،يريسصملا ينطولا ناحتم’ا
نم ةدتمملا ةرتفلا للخ ررقملا
.يراجلا ربمتبسس71 ىلإا31
اهل نايب يفNSGD ـلا تحسضوأا
ةخسسن «ملسسلا» تملسست سسمأا

ةّرطسسُملا ةينمأ’ا ةطخلا نأا ،هنم
ناحتما زكرم7412 نيمأات ىلع
،ينطولا ىوتسسملا ىلع نيعزوم
زكارمو تاعبطملا لمسشت
بناج ىلإا ،حيحسصتلاو عيمجتلا

تاءارجإ’ا ةفاك ةقفارم نامسض
ةيئاقولا ريبادتلاو ةيزارتح’ا
ةيبرتلا ةرازو لبق نم ةدمتعملا
هذه حاجنإ’ ةينطولا
هذه لظ يف ،تاناحتم’ا
.ةيئانثتسس’ا ةيحسصلا فورظلا

ةيطرسشلا تادحولا رهسستسس امك
ءارجإا ةبسسانمب ةمحقملا
ةموعدملاو ،«كابلا» تاناحتمإا

لئاسسولاو تازيهجتلا ةفاكب
نيمأات ىلع ،ةيرورسضلا ةينقتلا
زكارمل يجراخلا طيحملا
ميلقإاب ةدجاوتملا تاناحتم’ا
،ينطولا نمأ’ا سصاسصتخا

نيمأاتو ةبكاوم ىلإا ةفاسضإ’اب
ناحتم’ا عيسضاوم لقن ةيلمع
دورط ةداعإا تايلمع اذكو
،عيمجتلا زكارم ىلإا ةبوجأ’ا

متيسس هنأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ةينمأ’ا تليكسشتلا زيزعت
رسصانعل ةلجارو ةلقنتم تايرودب
ءارجإا تاقوأا عم ةسصاخ ،ةطرسشلا
ةيكرح دهسشت يتلا تاناحتم’ا

لمعتسس ثيحب ،ةطسشن ةيرورم
ليهسست ىلع تايرودلا هذه
ةيرورملا ةيبايسسن’ا نامسضو

ةيسسيئرلا قرطلا لوط ىلع
ىلإا ةيدؤوملا رواحملاو تاراسسملاو
.تاناحتم’ا زكارم

ك.اسضر



ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو
فلتخم ةبراحم نمسض جردنت
ةينورتكلإلا م˘ئار˘ج˘لا لا˘كسشأا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
تا˘˘با˘˘سسح˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
7 ى˘لإا دو˘ع˘ت ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
عم انمازت ،يراج˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ةدا˘˘ه˘˘سش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما ءار˘˘˘جإا
ةرود ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

باسسح دسصر مت ثيح ،0202
˘˘ما˘˘ق «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا» ى˘˘ل˘˘˘ع
ةدام عوسضوم رسشنب هبحاسص
خيراتلا تاذ˘ب ا˘ه˘ي˘ف ن˘ح˘ت˘م˘ي
،هتياد˘ب ن˘م ة˘ي˘ن˘مز ةد˘م د˘ع˘ب
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا تح˘˘م˘˘سس د˘˘˘قو
بحاسص ةيوه ديدحتب ةينقتلا
يذلاو ،ينورتكلإلا باسسحلا
نب يحب ميقي ضصخسشل دوعي
،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب
ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو

هي˘ل˘ع ي˘ق˘لأا يو˘نا˘ث˘لا رو˘ط˘لا
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘˘حو ضضب˘˘˘ق˘˘˘لا
لا˘˘م˘˘كت˘˘˘سسل ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا
عم قيسسن˘ت˘لا˘بو.تاقيقحتلا
ةقر˘ف تما˘ق ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كم

ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا˘ب ،ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإلا
نع هب هبتسشملا دسض يئازج
عيسضاوم بيرسستو رسشن مهت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش تا˘نا˘ح˘ت˘˘ما
لئاسسو لامعتسساب طسسوتملا
˘˘مد˘˘ق ،د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

ليكو مامأا ينع˘م˘لا ه˘ب˘جو˘م˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

.ةلسشنخ

watan@essalamonline.com
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«كوبسسيافلا» ‘ هباسسح Óغتسسم هتلعفب ماق يوناثلا ‘ بلاطب قلعتي رمأ’ا

نمألا ةصضبق ‘ ةلصشنخب «مايبلا» تاناحتما عيصضاوم برصسُم

خ.رسصان

،ةلسشنخ ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةينورتكلإ’ا ةميرجلا ةحفاكم ةقرف رسصانع فقوأا
لامعتسساب طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش تاناحتما عيسضاوم بيرسست ةيسضق يف رمعلا نم يناثلا دقعلا يف اسصخسش

.دعب نع لسصاوتلا لئاسسو

ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
نمأاب ضسداسسلا يرسضحلا نمألل
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ف˘˘ل˘˘˘سشلا ةر˘˘˘ئاد
نم غلبي ،ةحسصلا عاطقب فظوم
ةزايحب اسسبلتم ،ةنسس82 رمعلا

نود˘ب ة˘ي˘نلد˘ي˘سص داو˘˘م ع˘˘ي˘˘بو
رثإا ىلع تءاج ةيلمعلا.ةسصخر
اذ˘ه ما˘ي˘ق˘ب د˘ي˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
داوم ىلع ءل˘ي˘ت˘سسا˘ب ف˘ظو˘م˘لا

ضضع˘ب ن˘م ة˘يودأاو ة˘ي˘نلد˘ي˘˘سص
ةقير˘ط˘ب ف˘ل˘سشلا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
يف اهعي˘ب ةدا˘عإل ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ

د˘سصر˘ت د˘ع˘بو ،ءادو˘سسلا قو˘سسلا
نتم ىلع هفيقو˘ت م˘ت ه˘تا˘كر˘ح˘ت
اهلخاد˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت˘ي˘ل ه˘ترا˘ي˘سس
داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
07 ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ي˘نلد˘ي˘˘سصلا

ناك «ضسكونفول» ءاود نم ةنقح
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘قر˘˘˘سس د˘˘˘ق
ة˘لا˘حإا م˘ت ثي˘ح ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
فلسشلا ةمكح˘م ى˘لإا فو˘قو˘م˘لا
داو˘˘م ع˘˘ي˘˘بو ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب

.ةسصخر نودب ةينلديسص
aـه.ماسصع

ن˘مأا ح˘لا˘سصم ضسمأا تف˘˘قوأا
3.9 تزجحو اسصخسش نارهو
قو˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘˘˘˘م مار˘˘˘˘˘˘˘غ
اسصرق86و ،ن˘ي˘˘يا˘˘كو˘˘كلا

611 ن˘ع ل˘سضف ،ا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غ
جد فلأا03 هردق يلام غلبمو
هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م
ةيلمع˘لا تم˘تو اذ˘ه.مومسسلا
تدرو تامولعم˘ل لل˘غ˘ت˘سسا
ن˘مأل˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
ة˘يلو ن˘مأا˘ب71 ير˘سضح˘˘لا

ضصخسش دوجو اهدافم ،نارهو
ضصارقألا نم ةي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب

اهجيور˘ت˘ب مو˘ق˘ي ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا
يبعسشلا يحلا ىوتسسم ىلع
ةنيدملا ط˘سسو˘ب «را˘ي˘ب نا˘سس»
دسصرت ةيلمع دعب هفيقوت متيل
هنكسسم ضشيتفت دع˘بو ع˘ب˘ت˘تو
تازوجحملا ىلع روثعلا مت
تررح هيلعو ،ركذلا ةفلاسسلا

ايئاسضق ءارجإا نمألا حلاسصم
قو˘ب˘سسم˘˘لا طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘سض
43 رمعلا نم غلابلاو ايئاسضق
اقحل هبجومب لا˘ح˘ي˘سس ،ة˘ن˘سس
.ةلادعلا مامأا

ب.دلاخ

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘˘كلا دار˘˘˘فأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا
كيكفت نم ،ار˘خؤو˘م ة˘يد˘م˘لا˘ب

8 نم نوكتت رارسشأا ةعامج
ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م ،ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا
يلمع˘ت˘سسم ة˘قر˘سسو ءاد˘ت˘علا
ط˘سشن˘ت ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا
تا˘يلو˘لاو ة˘يلو˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب
.ةرواجملا

ةيسضقلا هذه تايثيح دوعت
د˘حأا ا˘ه˘ب مد˘ق˘˘ت ىو˘˘كسش ى˘˘لإا

ينطولا قيرط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم
ه˘سضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ،1 م˘˘˘˘˘قر

لاقنلا هفتاه ةقرسسو ديدهتلل
،نيلوهجم فرط نم هلاومأاو
ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ذإا
ف˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كتو مل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
ةهجلا تاذ لبق نم تايرحتلا
فيقوت نع رفسسأا ام ،ةينمألا

دار˘˘˘فأا ن˘˘˘م ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا8
32 ناتاتف مهنيب نم ،ةباسصعلا

ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘سست ،ة˘˘ن˘˘سس04و
اياحسضلا جاردتسسل ةباسصعلا

.مهفاطعتسسا للخ نم
ناوتسش لامك

نم ةرخأاتم ةعاسس يف تنادأا
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم
ر˘يد˘م˘لا ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘ل˘سشن˘˘خ
ة˘ح˘˘سصل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ئلو˘˘لا

اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ما˘ع˘ب ،نا˘كسسلاو
نع ،ذافنلا ةفوقوم رهسشأا6و
ةلديسصلا ةنهم ةسسرامم ةمهت
تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘م ضصي˘˘خر˘˘ت نود
.انوناق ةلهؤوملا

مكحلا يسضاق ردسصأاو اذه
بقع ،ةل˘سشن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

يسضق˘ي ا˘م˘كح ة˘ير˘سس ة˘سسل˘ج
ةياهن لوحملا مهتملا ضسبحب
ضسفن لغسشل يسضاملا رهسشلا
،ةنيط˘ن˘سسق ة˘يلو˘ب بسصن˘م˘لا
را˘با˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
.ةلسشنخ ةيلوب

ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ر˘سصا˘ن˘˘ع تنا˘˘كو
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ي˘ف تق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ،ة˘ل˘سشن˘˘خ˘˘ب
لاو˘قأل تع˘م˘ت˘سساو ة˘ي˘سضق˘˘لا
ربمتبسس5 خ˘يرا˘ت˘ب م˘ه˘ت˘م˘˘لا
22 خيراتب تماق دق ،يراجلا
ة˘˘م˘˘هاد˘˘م˘˘ب مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا توأا

ي˘ف˘ي˘ظو˘لا لز˘ن˘م˘لا ضشي˘ت˘ف˘تو
ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل (ي˘ماز˘˘لإلا)
نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
ةماحلا ةيدلبب انكسس84 يحب
ليكو نم رمأا رادسصتسسا دعب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

ةيمك ىلع رثع ثيح ،ةلسشنخ
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم
.ةهيبسشلا

باوسش ماسسح
ناتاتف مهنيب نم سصاخسشأا8 مسضت رارسشأا ةعامج راطإا يف نوطسشني

ةيدملاب ينطولا قيرطلا سصوصصل
نمألا ةصضبق يف

سصيخرت نود ةلديسصلا ةنهم ةسسرامم ةمهت نع
انوناق ةلهؤوملا تاهجلا نم

يف ذافنلا ةفوقوم رهصشأا6و اذفان اصسبح ماع
ةلصشنخب ةحصصلل قباصسلا يئلولا ريدملا قح

ءادوسسلا قوسسلا ‘ اهعيب ديعي

فلصشلاب ىفصشتصسم نم ةيودأا قرصسي فظوم فيقوت

هذه جيورت ددسصب ناك ايئاسضق قوبسسÃ قلعتي رمأ’ا
«رايب ناسس» يبعسشلا ي◊ا بابسش طسسو مومسسلا

Úياكوكلا نم تايمك زجحو سصخصش فيقوت
نارهوب ةصسولهŸا سصارقألاو جلاعŸا فيكلاو

دوهسشلاو ÚمهتŸا لك ¤إا عامتسس’ا نم ءاهتن’ا

ادغ تاكربو سسابع دلو ةمكاحÃ ةصصاÿا ةباينلا تاصسامتلا Ëدقت

يناجلا نم تبلط ةيحسضلا
هفينعت تمئسس امدعب قÓطلا
اهتلاعإا هسضفرو ةرم لك اهل
اهئانبأاو

لواح بابصسألا هذهل
يف هتجوز حبذ لجر
ةمصصاعلاب ةقارصشلا
جوز ،سسمأا لوأا ءاسسم مدقأا

يف هتجوز حبذ ةلواحم ىلع
يف ةقارسشلا ءايحأا دحأا
تافÓخ ببسسب ،ةمسصاعلا

ةبغرب اسساسسأا قلعتت امهنيب
يناجلا نم قÓطلا يف ةيحسضلا
اهفنعيو اهبرسضي ناك يذلا

نع Óسضف ،بابسسأ’ا هفتأ’
هتلئاع ةلاعإاو لمعلا هسضفر
.تاونسس ذنم

دوعت ،ةثداحلا هذه تايثيح
نم «مÓسسلا» ـل رفوت امل اقفو
دارفأا نم ةاقتسسم تامولعم

لوخد ىلإا ،ةيحسضلا ةلئاع
هراسضحإاو خبطملا ىلإا جوزلا
امدعب هتجوز هب حبذيل انيكسس
ترسصأاو هيلإا ةدوعلا تسضفر

تلواح امدعبو ،قÓطلا ىلع
هيجوت رثا ةمواقملا ةجوزلا
ىلع تبيسصأا ،اهيلإا نيكسسلا

امك قفرملاو نيديلا ىوتسسم
ىوتسسم ىلع ةنعط اهيلإا هجو
ىلإا ةفاسضإا رهظلاو نطبلا

تبيسصأا امك ،اهحبذ ةلواحم
تناك يتلا ةيحسضلا ةلاخ ةنبا
ةدعب ،اهدنع ةثكام ةريخأ’ا

قطانم ةدع يف حورج
اهتلواحم رثا اهمسسجب
اذه نم سصلختلل اهتدعاسسم
.سشحوتملا جوزلا

يحسصلا عسضولاب قلعتي اميفو
حابسص تقافتسسا دقف ،ةيحسضلل
عم تملكتو ةبوبيغلا نم سسمأا
ىرجتسس ثيح ،اهتلئاع دارفأا
ىلع ىرخأا ةيحارج ةيلمع اهل
املع ،قفرملاو نيديلا ىوتسسم
ىفسشتسسم يف دجاوتي جوزلا نأا

هتلاحو رخآ’ا وه سسوسسم ينب
هسسفنل هجو امدعب ،ةرقتسسم

نطبلا ىوتسسم ىلع ةنعط
.هسسفن حبذ لواحو

ب.نيرسسن

اد˘غ ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا مد˘ق˘ت
ةسصاخ˘لا ا˘ه˘تا˘سسا˘م˘ت˘لا د˘حألا
نيقبسسألا نيريزولا ةمكاحمب

ديع˘سسلاو ،ضسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج
نم ءاهتنإلا مت امدعب ،تاكرب
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘سسإلا

ديدب˘ت ة˘ي˘سضق ي˘ف ،دو˘ه˘سشلاو
˘˘مار˘˘بإاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع لاو˘˘˘مأا

عيرسشتل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص
نأا ى˘ل˘ع ،لو˘ع˘ف˘م˘لا يرا˘˘سسلا
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سسف˘˘˘ي
.نيماحملا تاعفارمل

لوأا ة˘˘˘سسل˘˘˘ج تأاد˘˘˘بو اذ˘˘˘ه
يلولج ىلإا عامتسسلاب ضسمأا
تا˘ف˘ير˘سشت˘لا ر˘يد˘م ،يد˘ع˘˘سس
نا˘ك ن˘ي˘ح ن˘ما˘سضت˘لا ةرازو˘ب
،ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘ع ضسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ك ر˘˘˘كنأا يذ˘˘˘لاو
ح˘سضوأاو ،ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘بو˘˘سسن˘˘م˘˘لا
لوؤوسسملا هتفسصب هنأا مهتملا

هتمهم نإاف ،تاف˘ير˘سشت˘لا ن˘ع
ريسضحت˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت تنا˘ك
ر˘يزو˘لا تارا˘يزو تا˘طا˘سشن˘ل
تل˘ف˘ح˘لاو تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ام˘ك‐ ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘م˘ير˘كت˘لا
ريي˘سست˘ب ي˘ل ة˘قل˘ع ل» ‐لا˘ق
فا˘˘˘˘سضأاو ،«ةرازو˘˘˘˘لا لاو˘˘˘˘مأا
تاميركتلا لك نأاب ،يدعسس
يتلاو ةرازولا اهم˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا
يوذ تائفل اياده اهيف حنمت
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا

تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘˘لاو
ا˘ي˘م˘سسر م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘مو˘كح˘لا ءا˘سضعأا رو˘سضح˘˘ب
˘˘مل˘˘عإلا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘بو
اذ˘ه ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يأا كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ل ه˘˘˘˘نأا دد˘˘˘˘سصلا

يأل بيسساوح حنمل ةيحلسص
.ناك

لا˘˘م˘˘ك د˘˘كأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
نز˘˘خ˘˘˘م لوؤو˘˘˘سسم ،رو˘˘˘كسشم
0021 ءانتقا مت هنأا ،ةرازولا

ا˘ه˘ن˘م ح˘ن˘م بو˘سسا˘˘ح زا˘˘ه˘˘ج

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ى˘لإا879
،تاق˘با˘سسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مل˘ل
ي˘ف ن˘ي˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ير˘˘كت˘˘ل
،9002 ةرود˘˘ل ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
رار˘ق كل˘˘م˘˘ي ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
.اهيف فرسصتلا

دق ،ضسابع دلو لامج ناكو
ءاعبرألا هتلءاسسم نيح حرسص
ة˘ي˘ق˘ب ر˘ي˘سصم ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا
اهعيزو˘ت م˘ت ه˘نأا ،بي˘سساو˘ح˘لا

تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ ة˘ئ˘ف ى˘ل˘ع
رئازجلا تفرسش يتلا ةسصاخلا
.نيكب دايبملوأا يف

،د˘˘م˘˘حأا د˘˘ي˘˘˘سس د˘˘˘با˘˘˘ع ا˘˘˘ّمأا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا نز˘˘خ˘˘م لوؤو˘˘سسم
،نييرئازجلا ةبلطلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ّنأا ه˘˘باو˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسا لل˘˘˘خ د˘˘˘كأا

لقنلا تلفاح ءانت˘قا ة˘ي˘ل˘م˘ع
اهيلع تفرسشأا يتلا يسسردملا
عم ةيقافتا بجومب ةمظنملا

ق˘فو تم˘ت ،ن˘ما˘سضت˘˘لا ةرازو
ةبسساحملا ّنأاو ،ةنيعم طورسش
ل˘˘˘خاد ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد د˘˘˘ج تنا˘˘˘˘ك
نم ىقبت ام» لاقو ،ةمظنملا
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘عا˘˘جرإا م˘˘˘ت لاو˘˘˘مألا
.«ةرازولا

ى˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسلا لل˘˘˘خو
لا˘م˘ع ضضع˘ب دا˘˘فأا ،دو˘˘ه˘˘سشلا

ناو˘عأا ن˘م ،ن˘ما˘سضت˘لا ةرازو
ي˘سصخ˘سشلا ق˘ئا˘˘سسلاو ن˘˘مألا
،ضسابع د˘لو ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘ل˘ل
ةربتع˘م لاو˘مأا او˘ب˘ح˘سس م˘ه˘نأا

اذ˘˘هو ةرازو˘˘˘لا ةد˘˘˘سصرأا ن˘˘˘م
اوماق م˘ه˘نأاو ،ط˘غ˘سضلا تح˘ت
رمأاب ضسابع دلو˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست˘ب
.هنم

نيمهتملل عامتسس’ا
ةوخإ’ا ةيسضق يف
لسصاوتم فانينوك

،ضسمأا لوأا تل˘˘˘˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
،فان˘ي˘نو˘ك ةو˘خإلا ة˘م˘كا˘ح˘م

د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
عامتسسلا ةمسصاعلا رئازجلاب
نينوجسسملا ريغ نيم˘ه˘ت˘م˘ل˘ل
ا˘سسا˘سسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘سضق ي˘ف
يناثلا مويلا دهسشو ،ةوسشرلاب
تحتتفا يتلا ةم˘كا˘ح˘م˘لا ن˘م
عامتسسلاب ،يسضاملا ءاعبرألا

ن˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل
ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تلا˘˘كو ير˘˘ي˘˘سسمو
ة˘يرازو˘لا ر˘ئاود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ع˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘م مر˘˘با ي˘˘ت˘˘لا
(CGuoK) زاجنل تاقفسص
لا˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم
تارييغ˘ت˘لا لو˘ح ،ي˘عا˘ن˘سصلا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا ة˘˘يرذ˘˘ج˘˘لا

ضضع˘˘˘˘ب  دو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
دوقعلاو ةمرب˘م˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ا˘م˘˘ي˘˘سسل ة˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
عيراسشم زاجنا لاجآاو فيلاكت

تاءا˘سضف ي˘ف ةرر˘˘ق˘˘م تنا˘˘ك
نيعب عمجملل ةعبات ةيعانسص
.يراخبلا رسصقو ةراسسو

،ةثلثلا ةوخإلا عباتُيو اذه
،ميرك رداقلا دبع،اسضر مهو
نيذلا ،فانينوك حون‐قراطو
ليرفأا42 مو˘ي م˘ه˘عاد˘˘يإا م˘˘ت
مهتب ،تقؤوملا ضسبحلا9102
،ذو˘ف˘ن˘لا لل˘غ˘ت˘سسا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
ةدافتسسلاو لاومألا ضضييبتو
،ةقحتسسم ريغ تازايتما نم
،تازايتماو تاراق˘ع ل˘يو˘ح˘ت
تا˘ماز˘ت˘للا˘˘ب ءا˘˘فو˘˘لا مد˘˘عو
عيراسشم زاجنا دنع ةيدقاعتلا

ي˘ف ا˘سضيأا ع˘با˘ت˘يو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
مهتخأا ن˘م ل˘ك ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه
ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا) رو˘ن دا˘˘ع˘˘سس
ةفاسضإا (جرا˘خ˘لا˘ب رار˘ف ة˘لا˘ح
ر˘ي˘سسم ،ر˘ها˘ط ن˘ب رود˘ق ى˘˘لإا

يذ˘˘˘˘˘˘لا (CGuoK) ع˘˘م˘˘ج˘˘م
.هنوكلمي

ب.نيرسسن
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!.. برح لوبطو تاعاجمو ءابو نيب ام ملاعلا

ربمتبسس6و5 ي˘مو˘˘ي تر˘˘سضح
دهعم همظن ًايلود ًارمتؤوم يراجلا
ةقيدسصلا ةسسائرب يملاعلا «رليسش»
،(ضشورل اجله) ةديسسلا ةيناملألا
قبسسألا يكيرمألا حسشرملا ةلمرأا
اناياسضق ديقف ةيكيرمألا ةسسائرلل
فر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ود˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،(ضشور ل ند˘ن˘ي˘˘ل) ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

داسصتقلا م˘لا˘عو ي˘سسا˘ي˘سسلا و˘هو
،تاين˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ذ˘ن˘م ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا

دهعملا تاطاسشن لك ىلإا يناعدو
ة˘˘˘م˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘تلا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ر˘˘˘˘سشنو
ةيميداكألا هتلجم يف ةيزيلجنإلل
ف˘ي˘ت˘ي˘كيز˘كإا) ة˘ي˘قار˘لا ة˘ير˘ه˘˘سشلا
رسشنت لازت امو (ويفير ضسنجيلتنأا
ينلبقتسسا هنأا امك ،مويلا ىلإا يل
ي˘˘˘˘ف «ه˘˘˘˘سشنار» ي˘˘˘˘ف ءاد˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
نطنسشاو ترز امدنع اينافليسسنب

.4891 ماع
تلا˘سصتلا˘ب ر˘م˘تؤو˘م˘لا اذ˘˘ه نا˘˘ك
كراسشو انوروكلا ببسسب ةيمقرلا
ءاربخلا ربكأاو ءارفسسو ءارزو هيف
تايلولا نم ةيجيتارتسسويجلا يف
ا˘˘ي˘˘سسورو ن˘˘ي˘˘سصلاو ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ءاسسرإا وحن) ناونعب وهو ،ابوروأاو
ةيلودلا تاقلع˘ل˘ل ةد˘يد˘ج د˘عاو˘ق
اذهو (برحلا رطاخمل يدسصتلاو
ليسصافتلا مكيطعي عقوملا

:rof mgidarap wen
snoitaler lanoitanretni
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ة˘كرا˘سشم˘لا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا تق˘˘ف˘˘تا
م˘هزر˘بأا ن˘مو ة˘بو˘ت˘كم تل˘خاد˘م˘˘ب
ريدملا (فونوتروك ياردنأا) ةداسسلا
تاقلعلل يسسورلا ضسلج˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا
مولعلا ذات˘سسأا (غ˘ن˘فو˘هز)و ،ة˘ي˘لود˘لا
تاقلعلا زكر˘م ر˘يد˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
م˘ي˘ج)و ،غ˘ن˘ج˘نا˘ن ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘لود˘لا

نوؤو˘˘˘˘سشلا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم (ضسار˘˘˘˘تا˘˘˘˘ج
خو˘˘ي˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ءارزو˘˘˘لا ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘عو ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مألا

ناكيرمألاو ني˘ي˘بوروألا ةذ˘تا˘سسألاو
ةوعدلا ىلع مهتلخادم يف اوقفتا
ن˘˘ي˘˘ب كر˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا يد˘˘˘سصت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

ن˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘بو و˘˘كسسو˘˘مو ن˘˘ط˘˘ن˘˘˘سشاو
لود˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘بوروألا دا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تلاو
لبقتسسم يف ةرثؤوملا ةوقلا ةطسسوتم
نا˘ت˘سسكا˘بو د˘˘ن˘˘ه˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ؛م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ةيملاع ةمواقمل ايكرتو نيتنجرألاو
انوروك ضسوريفل ةعجانو ة˘ق˘سسا˘ن˘ت˘م
امو ماع فسصن ذنم ةوقب رسشتنا يذلا
.لازي
مادعنا ف˘سسأا˘ب نور˘م˘تؤو˘م˘لا ل˘ج˘سسو
وأا لودلا هذه نيب نواعتلاو رواسشتلا

هرارمتسسا مدعو هتردن لقألا ىلع

فار˘˘سشإا˘˘ب ي˘˘سسسسؤو˘˘م ق˘˘˘سسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىدأا ا˘م˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةي˘ئاو˘سشع تارار˘ق ى˘لإا ة˘ي˘نا˘سسنإلا˘ب
ةيسسايسس تاطلسس نيب ام ةطبختمو
لمعت ةيملع ةيبط تاطلسسو ةيبزح
،ةيناثلا نع لزعمب اهنم ةدحاو لك
جر˘ف˘لا بر˘ق˘ب ر˘م˘تؤو˘م˘لا ر˘سشب˘ت˘سساو
ةيقاو تاجلعل ة˘يد˘ج تا˘فا˘سشت˘كا˘ب
تايلو˘لا ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ع˘ط˘تو
.ايناملأاو نيسصلاو ايسسورو ةدحتملا
هامسس ام ىلإا نورمتؤوملا قرطت مث
دادعتسسلاب رذنت لوبط عرق» مهنايب
نأا نكمي يتلا ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا تا˘مزأل˘ل
نيلجسسم ،«لمسشأا برح ىلإا لوحتت
بمارت ضسيئرلا ةرادإا نع ردسصي ام
،ةهجوم تاديدهت نم هباختنا ذنم
ىلإا ايئاميإا وأا اينمسض وأا ةرسشابم امإا
تاقلعلا ديزي امم ايسسورو نيسصلا
،ثلث مسصاوع ن˘ي˘ب ا˘مزأا˘ت ة˘ي˘لود˘لا

طئارخ˘لا م˘سسر ي˘ف ر˘ثؤو˘ت ي˘ت˘لا ي˘ه
لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسو˘˘ي˘˘ج˘˘لا

ى˘ل˘ع أار˘ط ا˘م بنا˘ج ى˘لإا تارا˘ق˘˘لاو
ليوط لطعت نم ملاعلا تاداسصتقا
لدابتلاو ةيمنتلاو يعانسصلا جاتنإلل
انوروك ضسوريف ضضرف ذنم ،يراجتلا
قلغب ة˘ي˘سضا˘ق˘لا ة˘مرا˘سصلا ه˘ن˘ي˘ناو˘ق
ليطعتو لامعلا حيرسستو عناسصملا
ةيعما˘ج˘لاو ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ةلتا˘ق˘لا ىود˘ع˘لا را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل
ةرباعلا ةحئاجلل يدسصتلل ادادعتسساو
.!دودحلاب فرتعت ل يتلا تاراقلل
اهوتعن رهاوظ نوكراسشملا للح مث
لك اهنم يناعت تحبسصأا ةريطخلاب
دوعسص ةرهاظ اهلوأاو ،برغلا لود
تاسسسسؤوم ىلإا ير˘سصن˘ع˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا
بازحألا زو˘ف ةر˘ها˘ظ ي˘هو ،م˘كح˘لا
يف ةيرسصنعلا ةيبوروألا ةيوبعسشلا
تاراعسشب ةينطوو ةيلحم تاباختنا
امو ،ريغ ل زئارغلاو فطاوعلا ضسمت

ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا بز˘ح˘لا ة˘سسي˘ئر با˘˘ط˘˘خ
ةنيدم يف (نابول نيرام) يسسنرفلا
لإا ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا (ضسي˘ج˘ير˘ف)
نأل ،ةر˘ها˘ظ˘لا كل˘ت˘ل ز˘مرو جذو˘˘م˘˘ن
نيرجاهملل ة˘ن˘ط˘ي˘سش نا˘ك با˘ط˘خ˘لا
ذنم ابوروأاو اسسنرف يف نيرقتسسملا

رسش مهدرط˘ل ضسا˘ن˘ل˘ل ةو˘عدو ،دو˘ق˘ع
ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا هذ˘ه ه˘ت˘م˘سس ا˘م˘م ةدر˘˘ط
دد˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا بر˘˘˘غ˘˘˘لا»
.!«ةملسسألاب
لوب˘ط ى˘لإا كلذ د˘ع˘ب ر˘م˘تؤو˘م˘لا ى˘تأا
عسضولا نوكراسشملا للحف ،برحلا
ضضيبألا رحبلا قر˘سش ي˘ف ر˘ج˘ف˘ت˘م˘لا
لوطسسألا براقت ببسسب طسسوتملا
ل˘˘ي˘˘طا˘˘سسألاو ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ير˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘يز˘مر ة˘كرا˘سشم ع˘م ‐ ة˘ي˘نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا
نع دعبلا لك ةديعب ةيجيلخ ةلودل

،ةيركسسع تاروانم يف ‐ طسسوتملا
اهنأا ناغودرأا يكرتلا ضسيئرلا نلعأا
ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ح˘لا ةر˘ي˘خذ˘لا˘˘ب نو˘˘كت˘˘سس
ةقطنم يف ةدجاوتملا ةيرحبلا عطقلا
،ةطيحلاو دا˘ع˘ت˘بلا ى˘لإا تاروا˘ن˘م˘لا

هرر˘ب˘ت اد˘يد˘ج ا˘ع˘سضو أا˘سشنأا ا˘م و˘˘هو
يف اهقحب ةيطسسوتملا ايكرت ةبلاطم
تكرحت نأا دعب ،زاغلا نع بيقنتلا
دنسس لب قحلا اذه اهعزانتل نانويلا

نانويلا معدتو ،يلودلا نوناقلا نم
ةي˘نا˘نو˘ي˘لا ضصر˘ب˘قو ر˘سصمو ا˘سسنر˘ف
ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ ة˘لودو ل˘ي˘ئار˘سسإا ا˘ع˘˘ب˘˘طو
ا˘ه˘ع˘م ا˘ه˘تا˘قل˘ع تع˘ب˘ط ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص
.!تاروانملا يف كراسشتو
دايحلا ف˘قو˘م نور˘م˘تؤو˘م˘لا ل˘ج˘سسو
ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألاو ي˘˘˘كير˘˘˘مألا

هورسسفو ،يملسسلا ميكحلاب هوفسصو
ناتلود نانويلاو ايكرت نم لك نأاب

فلحللو ،وتانلا فلح يف ناتوسضع
زوا˘ج˘ت˘ت ح˘لا˘سصمو فار˘عأاو قا˘ث˘ي˘م
.!ةيداحألا ةينطولا فقاوملا

اهناولأاب مويلا ملاعلا عقاو ةحول هذه
لفغي ملو ،ةفيخملا اهداعبأاو ةنكادلا
51 ددهت يتلا ةعاجملا نع رمتؤوملا
،نميلا يه ةيبرع ةلود اهنم ،ةلود
ةطبختملا ةيبرعلا تاسسايسسلا لعفب
ةسسم˘خ ذ˘ن˘م ن˘م˘ي˘لا ي˘ف ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا
.!ماوعأا
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ءارقفلل ةدعاصسملا ميدقتو ةزغ عاطق ةثاغإا

انوروك ءابول فيثكلا راسشتنلا لظ يف
دادزت ءابولا اذه ةطراخو ةرئاد عاسستاو
ف˘تا˘كت ةرور˘سض ى˘لا ة˘جا˘ح˘لا ا˘ي˘˘مو˘˘ي
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘كلا فو˘˘قوو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ةلجاعلا ةدعاسسملا ميدقتو ينيطسسلفلا
م˘ه ن˘يذ˘لاو ،ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف ءار˘ق˘ف˘ل˘˘ل
ن˘ما نا˘كم وا ،ىوأا˘م نود˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا

يفو ،هموي توق نع ثحبي مهبلغاو
ةرورسض يلا تاوعدلا قلطنت كلذ لظ
فوقولاو نين˘طاو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘ط˘لا ر˘ي˘فو˘ت
ة˘˘سسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف و˘˘ه ن˘˘م بنا˘˘ج˘˘˘ب
ملعإلاو ريوسصتلا نع اديعب ةدعاسسملل
ة˘ي˘سسا˘سسح ن˘م عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ا˘˘م˘˘ل
.عيمجلا اهكردي ةيعامتجا
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘سض نإا
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا

،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ع˘˘سضو˘˘ل ل˘˘˘جا˘˘˘ع ل˘˘˘كسشب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةيثاغا جمارب ميدقتو ةلماسش ةيجتارتسسا

ر˘˘˘سسألا تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘ئرا˘˘˘˘ط

مهفيقوت مت نيذلا لامعلاو ةينيطسسلفلا
ر˘ظ˘ح˘لا تاءار˘جا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘م˘ع˘لا ن˘˘ع
ةرسصاح˘م˘ل ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا لز˘ع˘لاو ع˘ن˘م˘لاو
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘سضو ،ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘˘طرا˘˘˘خ
كو˘ن˘ب˘لا ل˘ث˘م ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ططخ عسضوو تلاسصتلا تاكرسشو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ع˘نا˘سصم˘لاو تآا˘سشن˘م˘لا م˘عد˘ل
ًا˘ب˘ل˘سس تر˘ثأا˘ت ي˘ت˘لا ضصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل
.ةزغ عاطق يف انوروك ضسوريف يسشفتب
ن˘ل ةز˘غ عا˘ط˘˘ق نا˘˘كسس ن˘˘م فلآلا نإا
دادتسشا ءابعأا لمحت مهرودقمب نوكي

راسصحلا لسصاوت عم ،انوروك ةحئاج
تآاسشنملا ةيبلاغ قلغإاو ،يليئارسسإلا
يوق لخد˘ت دو˘جو مد˘عو ة˘يدا˘سصت˘قلا

ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘سشا˘˘ب˘˘مو
ر˘ظ˘ح ضضر˘ف ع˘م ة˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ثا˘˘غلاو
راطإا يف ،لا˘م˘عألا ل˘ي˘ط˘ع˘تو لو˘ج˘ت˘لا
ةعقر عسسوت عن˘م˘ل ة˘ي˘مار˘لا ي˘عا˘سسم˘لا
.ضسوريفلا
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘سشف˘˘ت نإا

ةايحلا هجوأا ةفاك ىلع رثأا نينطاوملا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘سصأاو
تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘قو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
فقوأاو ،للسشلاب ماع لكسشب لامعألاو
ةيداسصت˘قلا تآا˘سشن˘م˘لا ن˘م %59 وح˘ن

ةأاسشنم0002 يلاوح نأاو ،لمعلا نع
عم لمعلا نع اهباوبأا تقلغأا ةيعانسص
ةزغ عاطق يف لاوجتلا رظح ضضرف ءدب
ةيراجتلا  تآاسشنملا فلأا نع كيهان ،
ببسسب لمعلا نع تفقوت يتلا ىرخألا
.ةيزارتحلا تاءارجلا
ضضر˘˘ف˘˘ي ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا لل˘˘ت˘˘˘حلا نإا
كانهف ةزغ عاطق ىلع ددسشملا راسصحلا

ةزغب ينيطسسلف نو˘ي˘ل˘م2 برا˘ق˘ي ا˘م
بب˘سسب ة˘ب˘ع˘سص فور˘ظ ي˘ف نو˘سشي˘ع˘˘ي
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا ناود˘˘ع˘˘لاو  را˘˘سصح˘˘˘لا
ىلع نودمتعي مهتي˘ب˘لا˘غ ،ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
مهنم ،ةل˘جا˘ع˘لا ة˘ي˘ثا˘غإلا تاد˘عا˘سسم˘لا
،لمعلا نع لطاع نويلم عبر نم رثكأا

ن˘ير˘خآا ي˘ع˘ما˘ج ج˘˘ير˘˘خ ف˘˘لأا051و

ضصخسش فلأا05 و ،لمعلا نع نيلطاع
02و ،ةسصاخ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ ن˘م
فلأا31 ي˘لاو˘حو م˘ي˘˘ت˘˘ي ل˘˘ف˘˘ط ف˘˘لأا

نيباسصملا فللاو ناطرسسلاب باسصم
. ةنمزملا ضضارمألاب
يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘م˘ها نإا

ةي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
ةنجللاو ةدحتم˘لا م˘مألا ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو
نم داجلاو يقيقحلا طغسضلل ةيعابرلا
يلا ةيثاغلا تاد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا
مامأا رباعملا ةفاك حتف و ،ةزغ عاطق
ىلع لمعلاو ،عئاسضبلاو دارفألا ةكرح
يروف ل˘كسشب م˘لا˘ظ˘لا را˘سصح˘لا ءا˘ه˘نإا
ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘ثرا˘ك عا˘ط˘ق˘لا بي˘ن˘ج˘˘ت˘˘ل
.ةيئيب ةيحسصو ةيعامتجاو
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قا ة˘˘˘˘طرا˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘سضو نإا

ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘سسإاو
ي˘ف ة˘سصا˘خو يدا˘سصت˘قلا ع˘سضو˘˘لا˘˘ب
ةموكحلا ةي˘لوؤو˘سسم ى˘ه ةز˘غ عا˘ط˘ق
ى˘عار˘ت نا ا˘ه˘ي˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

يتلا تاءارجإلاو ةمدا˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘سسا˘ي˘سس
رايهنل د˘ح ع˘سضو ل˘جا ن˘م ا˘هذ˘خ˘ت˘ت
ةزغ عا˘ط˘ق ي˘ف يدا˘سصت˘قلا ع˘سضو˘لا
عاطق يف انوروك ءابو رسشتنا نا دعب

ة˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘م˘ها˘سسم˘لا ةرور˘سضو ةز˘˘غ
هدو˘كر مد˘˘عو دا˘˘سصت˘˘قلا ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ة˘ح˘ئا˘ج د˘ع˘بو لل˘خ ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كسشب

ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘سشم˘˘لا م˘˘ها ناو ،ا˘˘نورو˘˘ك
راسصحلا لظ يف ةزغ عاطق اهجاوي

ل˘ما˘˘كتو ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘خ دو˘˘جو مد˘˘ع
ينيطسسلفلا ماسسقنلا هبيغ يداسصتقا
،اريبك اغارف د˘جو˘ف ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘سسل
نم مزلي ام ذاختا يرورسضلا نم تابف
لمعلاو ةينيطسسلفلا تاسسسسؤوملا لبق
بترتي امو تايدحتلا هسضرفت ام قفو
ريوطت ةرور˘سضو تا˘مزأا ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
زيزعتو ةيداسصتقلا ةي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا
تاظفاح˘م˘لا ن˘ي˘ب يرا˘ج˘ت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا
ةيبون˘ج˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘سشلا

.ةدحاو ةدحوك
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نولصشاف انلك كلذل تارباخم انلك

01/9/1102 يف كوبسسيفلا ةحفسص ىلع ترسشن
ضسدقلا ةفيحسص ن˘ع ل˘ق˘ن ا˘يرو˘تا˘كيرا˘ك ا˘م˘سسر
يل تارباخملا ءاعدتسسا يف اببسس ناك يبرعلا
عوسضوم ناك .همسسار تنك ين˘نأا˘كو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
لوان˘ت˘يو ،ح˘ت˘فو ضسا˘م˘ح ي˘ت˘كر˘ح ر˘ي˘تا˘كيرا˘كلا

يللا» :ةزغ يفو ةفسضلا يف نيتكرحلا يسضراعم
حتف ضضراعب يللاو ،رانلا حورب ضسامح ضضراعب
.«اكيرمأا حورو ينم عمسسا ينبا اي .ةنجلا حورب
يأار ىلعو ،يروتاكيراكلا مسسرلا يف ام لك اذه
عاسضو ،«انحلا تعاسض انامو اناح نيب» :لثملا
نإا لوقلا ةلفان نم هّلعل .نيتكرحلا نيب نطاوملا

عايسض يف يسسيئر ببسس امه نيتكرحلا نيتاه
مايألا انل يدبتسسو .نطاوملا طقف ضسيلو نطولا
.هلهجن انك امم ريثكلا

ع˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ل ضسي˘˘ل لا˘˘ح ة˘˘يأا ى˘˘ل˘˘ع
لوسصو ةينيطسسلفلا وأا ةيليئارسسإلا تارباخملا

اذ˘ه ن˘ع بت˘كأا م˘لو .ة˘ي˘ندرألا تار˘با˘خ˘م˘˘لا ى˘˘لإا
ىلإا ةلاسسر» :ةدودحم تارم ىوسس عوسضوملا

نم ةدحاو يف هيلإا ترسشأاو .«تارباخملا لجر
بتاك تايموي» باتك تحتفتسسا امك ،لئاسسرلا
ةبسسانملاب .تارباخملا نع ثيدحلابX» ىعدي
.ادبأا ايهسش ضسيل تارباخملا نع ثيدحلا

يئاقولا نمألاو تارباخملا وفظوم مومعلا ىلع
ريغ ضسانأا ،طقف نيطسسلف يف ضسيل ةلود لك يف
،ةبذاك ةيهجنع مهلخاد يفف ،قلطملاب نيبذهم
ضسانلا عم لماعتلا نم دب ل هنأا يف ،ريبك مْهوو
.ةنميهلا تحتو فرسصتلا تحت تانئاك مهنأاك
نأا لواحي .ضضرألا ىلع هللا لظ تارباخملا لجر
!لسشاف هلإا ديكأاتلاب هنكل اهلإا نوكي
هل ضسيل يذلا يروتاكيراكلا مسسرلا اذه ببسسب

.اهيف مكاحلا بزحلا وأا ةطلسسلاب ةيرسصح ةقلع
نكي مل ،لاح ةيأا ىلع .قيقحتلل يئاعدتسسا مت

ةجحلا وه هنكل ،عوسضوملا وأا ببسسلا وه مسسرلا
ةريبك ةقلع تارباخملل نكي مل .ةنقتملا ريغ
نيلوؤوسسملا دحأا امنإاو ،اقحل تفسشتكا امك رمألاب
دارأا ن˘م و˘ه ا˘يو˘بر˘ت ن˘كي م˘ل يذ˘لا ن˘ي˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا
امك ءاعدتسسلا اذه ي˘ف «ي˘ف˘يو˘خ˘ت»و «ي˘ب˘يدأا˘ت»
لوؤوسسملا اذه ناك .ضضيرملا هنظ ىلع بلغي ناك
اهفات لظيسسو ،هلاعفأا لك يفو هلعف يف ًاهفات
مذارسش نم هعم نمو هيسسركف ،ىلتعاو لع امهم
هيف رجفنتسس ةعاقف لإا وه ام ةماعلا ةفيظولا

مههوجو ىلع نيئفكنم ةارع نوحبسصيو مهيفو
اذه .لسشافل ماود لف ،ضضرألاب ةقسصتلم يهو
ضسيسساوجو ني˘عأا ه˘ل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ف˘ن˘سصلا
ليمزلا اودنج ،مهسسافنأا نيفظوملا ىلع نوسصحي
اوسسسسجتيل ةنذألا اودنجو ،هليمز ىلع ضسسسجتيل

انرسصو ،لكلا ىلع ضسوسساج لكلاو ،ةنذألا ىلع
يف لاحلا وه امك لمعلا يف ةيديك ريراقت دهسشن

ةلودلا ضسجا˘ه ضشي˘ع˘ن ا˘ن˘نإا ،تار˘با˘خ˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت
.ةفلختملا اهجذامن رقحأا يف ةيسسيلوبلا
حا˘ج˘ن ر˘ب˘˘كأا ن˘˘ئا˘˘سشلا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘سص د˘˘ق˘˘ل
ةقحلم عوسضوم ن˘م تل˘ع˘ج د˘ق˘ف تار˘با˘خ˘م˘ل˘ل
تراسصف ،ايقلخأا ارربم اسضعب مهسضعب ضسانلا
تراسصف ،اهنم دب لو ةمهمو ةيرورسض ةبقارملا
مسسقلا ضسيئر جهن «ةسسسسوجلا»و «ةيتارباخملا»
ةجوزلاو جوزلاو ريزولاو ماعلا ريدملاو ريدملاو
جهن وه امك ،كوبسسيفلا يعباتمو تخألاو خألاو
تامولعملا عمجو ضسسسجتلا لمعلا يف كليمز
قلطأا بسسانملا تقولا ءاج اذإا ىتح ،اهسسيدكتو
كلذل تارباخم انلك .يلابي لو كيلع هماهسس
.نولسشاف انلك
قحتسسي ل ،هفات عوسضوم تارباخملا عوسضوم
ينملؤوت تأادب يتدعم .كلذ نم رثكأا هيف بتكن نأا
.فرقلاب يروعسشل

نيطسسلف ‐ ةزغ / دمحم جح صسأرف : ملقب
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 ديدعلأ ةرم نم رثكأأ يف أونسش

تاماسصتع’أو ةيجاجتح’أ تافقولأ نم
عفرب نوبلاطي رداقلا دبع ناصسح يح ناكصس
تليصسمصسيت يف ليحرتلا ةيلمع نع ديمجتلا

ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا لاز˘˘˘ي ل
ن˘م ى˘˘سصق˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ن˘˘كسسلا
ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت ي˘˘ت˘˘لا
د˘ب˘ع نا˘سسح ي˘˘ح نا˘˘كسسل
ة˘يلو˘ب ي˘ب˘ع˘˘سشلا ردا˘˘ق˘˘لا
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘˘ت
ةي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا رار˘ق
تا˘ن˘كسس ى˘لإا م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب
نأا دعب ةديد˘ج ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ف˘˘سصن ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ب او˘˘ما˘˘ق
ىلع ءاقبإلاو يحلا ناكسس
ل˘جأا ى˘لإا ر˘˘خآلا ضضع˘˘ب˘˘لا

دد˘ن ثي˘ح ،ى˘˘م˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
نم مهئاسصقإا ىلع ءلؤوه
ي˘ت˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘سشا˘˘˘ب
أا˘جا˘ف˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
مهئاسصقإا نم نوج˘ت˘ح˘م˘لا

ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ا˘ه˘˘م˘˘سضه˘˘ي م˘˘ل با˘˘ب˘˘سسأل
او˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل دا˘˘˘ف˘˘˘يإا ةرور˘˘˘سضب
ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ي˘ت˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تنثتسساو يحلا اذه تسسم
نيذلا ناكسسلا نم ضضعبلا

ل˘خاد نو˘نا˘ع˘ي نو˘˘لاز˘˘ي ل
اذه .ةيوسضوفلا مهتانكسس
رثكأا يف ءلؤوه نسش دقو
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ف˘˘قو˘˘لا

مامأا ةحوتفم تاماسصتعاو
نم ةرئاد˘لاو ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م

مهليحرتب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كسس ى˘˘لإا

نوناق هيلع ضصني ام قفو
يذ˘لا ل˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لاو مد˘˘ه˘˘لا
اذ˘ه˘ب تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘تر˘سشا˘ب
،يو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

مهن˘م ضضع˘ب˘لا ى˘ن˘ث˘ت˘سساو
همسضهي يذلا رمألا وهو
او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لاو ءلؤو˘˘˘ه
لخد˘ت˘لا ةرور˘سضب ي˘لاو˘لا

نكسسلا يف قحلا مهحنمو
بلا˘ط ا˘م˘ك ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

م˘ه˘سسم˘ت م˘ل ن˘˘م˘˘م ءلؤو˘˘ه
ةرورسضب ليحرتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
˘˘˘مد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘سسإلا

ل˘˘ظ ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا فور˘˘ظ˘˘˘لا
لاز˘˘ي ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘˘لا
يحلا اذه ناكسس اهيناعي
دد˘˘˘ن ن˘˘˘يأا ،يو˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةيلمع ديمجتب نوجتحملا
رطسشلل ةبسسنلاب لي˘حر˘ت˘لا
اهب تدعو ي˘ت˘لاو ي˘نا˘ث˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ضصئا˘ق˘ن˘˘لا
ي˘ح˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي

تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا رو˘˘˘هد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك
تاونق ءارتهاو ةفسصرألاو
ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘سصلا

مجح ضسركي يئادب دهسشم
يتلا ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
.يحلا اذه ناكسس اهيناعي

ز.دمحأأ

رطخل ةسضرع أوحبسصأأ
 ةلمعتسسملأ هايملل ةينطابلأ تابرسستلأ
 يحصصلا فرصصلا تاونق نود تانكصس

ةنتاب يف ةنيزوبب نيصسوصسنات يحب
نيسسوسسنات يح ناكسس ددج
ة˘يلو ي˘ف ة˘ن˘يزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةقلعتم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ن˘تا˘ب
ةيومنتلا عيراسشملا ديسسجتب
،ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب اود˘عو ي˘ت˘لا

ط˘˘˘˘˘بر لل˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م كلذو
فرسصلا ةكبسشب م˘ه˘تا˘ن˘كسس
تاقرطلا ديب˘ع˘تو ي˘ح˘سصلا

ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
مهنع نبغلا عفرل ،ةيومنتلا

م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لا و
 .هجوألا ةددعتملا
م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح ي˘˘˘فو نا˘˘˘كسسلا
ة˘˘˘كب˘˘˘˘سش نأا˘˘˘˘ب او˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضوأا
ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘ت فر˘˘سصلا

ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا فر˘˘سصلا قر˘˘ط
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘مو
ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘ل˘ل را˘سشت˘˘نا

م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م ،ضضار˘˘˘مألاو
تا˘بر˘سست˘لا ر˘ط˘خ˘ل ة˘سضر˘ع
.ةلمعتسسملا هايملل ةينطابلا

م˘˘غرو ه˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع اود˘˘˘كأاو
ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
تاو˘ن˘سس ن˘˘م ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا

ضسلا˘ج˘˘م˘˘لا نأا لإا ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
م˘ل ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘خد˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ب˘سسح عرا˘سست
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا ل˘˘˘ح˘˘˘ل
،ر˘˘خآل مو˘˘ي ن˘˘م م˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ت
ضضع˘˘˘ب˘˘˘لا لءا˘˘˘سست ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ف

ل˘˘طا˘˘م˘˘˘ت ر˘˘˘سس ن˘˘˘ع ر˘˘˘خآلا
ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ،م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ب
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست˘˘˘˘ب

م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘˘نإل ةد˘˘يد˘˘ج
ن˘م تداز ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

.مهبعاتم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،نا˘˘˘كسسلا ع˘˘˘م˘˘˘جأاو
يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
نيسسحتل تا˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
يح يف ،يسشيعملا مهراطإا
تايرورسضلا طسسبأل رقتفي
نع قايسسلا اذه يف اوبرعأاو
ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘فوا˘˘خ˘˘م
ر˘ي˘ب˘كلا رو˘˘هد˘˘ت˘˘لا بقاو˘˘ع
.،طيحملل
نأا ى˘لإا ،نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا را˘˘سشأاو
ى˘˘ت˘˘ح تل˘˘م˘˘سش ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ن˘يذ˘لا ،را˘˘غ˘˘سصلا لا˘˘ف˘˘طألا
ة˘م˘ج تا˘بو˘˘ع˘˘سص نود˘˘ج˘˘ي
فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف
بر˘˘سست بب˘˘سسب ،ة˘˘م˘˘˘ئل˘˘˘م
ى˘لإا ر˘خآل ن˘ي˘ح ن˘م ها˘ي˘م˘˘لا
ح˘ئاور˘لا را˘سشت˘نا و ح˘ط˘سسلا
مهعفد يذلا رمألا ،ةهيركلا
ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ضسو˘˘قا˘˘ن قد ى˘˘˘لإا

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ةد˘˘سشا˘˘ن˘˘˘مو
لخدتلا ةرورسضب نييلحملا
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل
.ةيرزملا

م.ءامسسأأ

فوفرلأ ةنيهر ىقب هنأأ ’إأ لكسشملأ أذه ةيوسستب ةرركتملأ دوعولأ مغر

 تÓفاحلل فقومب نوبلاطي لجيجب ةيداصش ةيرق ناكصس
ةيدلب ىوتسسم ىلع تÓفاحلأ فقومل يلك بايغ نم ،لجيج ةي’و صسواق ةيدلبب ةيداسش ةقطنم ناكسس يكتسشي
راطمأ’أو افيسص ةحفÓلأ صسمسشلأ ةعسشأأ تحت يمومعلأ لقنلأ تÓفاح راظتنأ نم نيرفاسسملأ رطسضي نيأأ ،صسواق

ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ صسلجملأ صسيئر يلإأ اهب أومدقت يتلأ ىواكسشلأ ديدع مغر ،ءاتسشلأ لسصف يف ةريزغلأ
يتلأ ةريبكلأ ةاناعملأ مغر عقأولأ صضرأأ ىلع ققحتي ملو بتاكملأ فوفر ةنيهر يقب مهلاغسشنإأ نكل صسواق

 .راغسصلأ لافطأ’أ ىتحو لاجرلأو ءاسسنلأ نم نسسلأ رابك ةسصاخ ةقطنملأ ناكسس اهل صضرعتي

«ملسسلا»ـل ردسصم بسسحو
فقوم زاجنإا عورسشم نإاف
نا˘كسسب ضصا˘خ تل˘فا˘ح˘ل˘ل
ةيرق نا˘كسسب ر˘خآاو ة˘يدا˘سش
ليج˘سست م˘ت د˘ق د˘م˘حأا ي˘ن˘ب
ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘˘لاو عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

ءاسضعأل ةلواد˘م ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
يدلبلا يب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا

فل˘˘˘غ ضصي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ت م˘˘˘˘تو
ن˘˘كل ،م˘˘ه˘˘ب ضصا˘˘خ ي˘˘لا˘˘˘م
ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘ل لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا

فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ل نآلا ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح
ل˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ل˘ح م˘ت˘ي نأا ة˘يدا˘سش نا˘˘كسس
لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق ل˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه
.ءاتسشلا لسصف

ةÎف ديد“..
ئطأوسشلأ ةسسأرح

Èمتبسس ةياهن ةياغل
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ترر˘˘ق
،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘سسار˘˘˘ح ةر˘˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت
ةياهن ة˘يا˘غ ى˘لإا ئ˘طاو˘سشلا
ىلع كلذو ،ربمتبسس رهسش
رسصق ببسسب دا˘ت˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ
هذ˘ه فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصإلا م˘˘سسو˘˘م
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ بب˘˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا
ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘سشلا
تاءارجإلا بب˘سسب ف˘ي˘سصلا
ضسوريف ةحئاج نم ةيئاقولا

ثي˘˘ح ،91 دي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
جرعل حلاسص دئارلا فسشك
ة˘يا˘م˘ح˘لا م˘سسإا˘ب ا˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م

ئ˘طاو˘˘سشلا نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
51ـل ة˘سسور˘ح˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘سس
ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘فا˘سضإا ا˘مو˘˘ي
نأاو ا˘ق˘با˘سس ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةر˘سشت˘ن˘م ى˘ق˘ب˘ت˘سس ه˘ناو˘˘عأا

ل˘˘˘حاو˘˘˘سسلا لو˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘سسور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
اعجرم ربمتبسس رهسش ةياهن
د˘جاو˘ت˘لا ى˘˘لإا ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
ةيلوب نيفاطسصملل ريبكلا

لو˘˘خد˘˘لا ر˘˘خأا˘˘تو ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج
ي˘˘سسارد˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

لعجيسس ام وهو يعماجلاو
ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق ئ˘˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘˘˘سشلا
حرسص ثيح ،نيفا˘ط˘سصم˘ل˘ل

ة˘˘يلو نأا˘˘ب جر˘˘ع˘˘ل د˘˘ئار˘˘˘لا
ئطاوسشلا حتف ذنمو لجيج
3 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسإا

فاطسصم008و ن˘ي˘يل˘˘م
ةنراقم ادج ريبك ددع وهو
تم˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ر˘سصق˘˘ب
ةبسسنلا يهو ا˘ه˘ي˘ف ةرا˘يز˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘عألا
دكأا ىرخأا ةهج نم ،نطولا
هناوعأا نأا اسضيأا ثدحتملا
ي˘ف˘لا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا او˘˘ل˘˘ج˘˘سس
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت
يف ةسسور˘ح˘م˘لا ئ˘طاو˘سشلا

م˘˘هو ة˘˘يلو˘˘˘لا بار˘˘˘ت ل˘˘˘ك
تادوهجم لذبل نيدعتسسم

رهسش ةياهن ةياغ ىلإا ربكأا
نام˘سض ل˘جأا ن˘م ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
.نيفاطسصملا ةملسسو نمأا

ميهأرب.ع

ةريتو ىلع فقو
ينريت ةيدلبب ةيمنتلأ

ىلع ثحي ناصسملت ›او
راقعلا عاجÎصسا ةيلمع

لغتصسŸا Òغ يداصصتقلا
ة˘ي’و ي˘لأو يرو˘مر˘م ن˘مو˘˘مأأ صسأأر˘˘ت
ًاعامتجأ مايأ’أ هذه لÓخ ناسسملت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘ي˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت لو˘˘˘ح رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ت
يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’أ را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ
أذ˘هو ،ل˘غ˘ت˘سسم˘لأ ر˘ي˘˘غو حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لأ

ي˘ئ’و˘لأ صسل˘ج˘˘م˘˘لأ ءأرد˘˘م رو˘˘سضح˘˘ب
صضرع ميدقت مت ثيح ،نيينعملأ

ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
يدا˘سصت˘ق’أ را˘ق˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو لو˘˘ح
يلأولأ رمأأ نيأأ ،ةي’ولأ ىوتسسم ىلع
عيراسشملأ ةنياعمل ة˘ن˘ج˘ل بي˘سصن˘ت˘ب
،زا˘ي˘ت˘مإ’أ ق˘ح ن˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘ت˘˘لأ

تأزا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘م’أ ءا˘˘˘غ˘˘˘لإأ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح
مل نيذلأ نيديفتسسمل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لأ

ن˘م م˘ه˘ع˘يرا˘سشم زا˘ج˘نإأ ي˘ف أور˘سشا˘˘ب˘˘ي
نيرمثتسسملأ مامأأ لاجملأ حتف لجأأ
عيراسشم زاجنإأ يف نيبغأرلأ نيداجلأ

دا˘سصت˘ق’أ ىل˘˘ع ة˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ت
ل˘˘م˘˘˘ع صصر˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
يف ةنجللأ هذه قلطنتسسو ،بابسشلل
.لبقملأ عوبسسأ’أ نم ءأدتبأ اهلاغسشأأ

لÓ˘خ لوأ’أ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ فر˘˘سشأأ ا˘˘م˘˘ك
ةيلخ بي˘سصن˘ت ىل˘ع عا˘م˘ت˘جإ’أ أذ˘ه

ي˘ل˘ما˘حو ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ءا˘˘غ˘˘سصإ’أ
،مهتقفأرمو مه˘ه˘ي˘جو˘تو ع˘يرا˘سشم˘لأ
بأوبأ’أ حتف ةرورسض ىلع ددسش نيأأ
عيراسشملأ يلماحو نيرمثتسسملأ مامأأ

ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه ت’ا˘غ˘سشنإ’ عا˘م˘ت˘سسإ’أو
داسصتقإ’أ ةلجع عفد اهنأاسش نم يتلأ
ةبسسانملأ هذهب نلعأأ ثيح ،ينطولأ

،ةيلخلأ هذهل يمسسرلأ بيسصنتلأ نع
اهتاعامتجأ د˘ق˘ع ي˘ف أأد˘ب˘ت˘سس ي˘ت˘لأو
ةسسأردل لبقملأ عوبسسأ’أ نم ءأدتبأ
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ةدرأو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشنإ’أ
ع˘يرا˘سشم˘لأ ي˘ل˘ما˘حو ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ

ةرور˘سض ىل˘ع د˘كأأ ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ت˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو
ة˘ف˘سصب تا˘عا˘م˘ت˘˘ج’أ هذ˘˘ه دا˘˘ق˘˘ع˘˘نأ

روسضحبو يلأولأ ةسسائر تحت ةيرود
.رامثتسسإ’أ فلمب نيينعملأ ءأردملأ

دقفتل ةينأديملأ تأرايزلأ راطإأ يف
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ج˘˘مأر˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
يلأو˘لأ  ما˘ق ،ة˘ي’و˘لأ ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ينريت ة˘يد˘ل˘ب ىلإأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ىل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘لأ م˘˘˘ت ن˘˘˘يأأ
راطإأ يف ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ ا˘م˘ي˘سس ع˘يرا˘سشم˘لأ
.لظلأ قطانمب لفكتلأ

صشاتيلتوب ع

ةيمومعلأ لاغسشأ’أو ةيسضايرو ةيوبرت تآاسشنم زاجنإ’ ةهsجوم
ةديلبلاب ةيومنت عيراصشم جاردإل ةماه ةينازيم دصصر

ةيئلولا تاطلسسلا تعطتقا
،ة˘ما˘ه ة˘ي˘ناز˘ي˘م ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم جاردإل
ةئيهت لاغ˘سشأا تل˘م˘سش ة˘ما˘ه
زاج˘نإاو تا˘قر˘ط˘لا تي˘فز˘تو
ىر˘˘خأاو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت تآا˘˘سشن˘˘م
يداو ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘˘ير
داو ةيدلبو ةيازومو قيلعلا

يلام فلغ ضصيسصختو رج
ةلودلا ة˘ن˘يز˘خ˘ف˘ل˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘م
رييلم30 براقيا˘م غ˘ل˘ب˘م
ة˘ي˘جاودزإا زا˘ج˘نإل م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
ةعيلقلا نيب طبارلا قيرطلا

تفرع ثيح ،قيلعلا يداو
ة˘˘ي˘˘جاودزإا زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘سشأا
يذلا96 م˘˘قر ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘م ه˘˘˘ل ضصسصخ
008و ن˘يرا˘˘ي˘˘ل˘˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق
˘مد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسن جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
يذ˘˘˘لاو %59 ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ن˘˘م ح˘˘م˘˘سسي˘˘˘سس
ى˘ل˘˘ع يرور˘˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا

لام˘سش ق˘يل˘ع˘لا داو ة˘ن˘يد˘م
،ةزابيت ةيلو هاجتإاب ةيلولا

˘ما˘ه يرو˘ح˘م ق˘ير˘ط د˘ع˘ُيو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘م˘˘˘ت
ة˘يلو ط˘بر˘ي و تا˘ب˘كر˘م˘˘لا
ةيلحاسسلا تايدلبلاب ةديلبلا

تلخد ا˘م˘ك ؛ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا
ةينف ةئ˘سشن˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح
ق˘يل˘ع˘لا داو ط˘˘بر˘˘ت ىر˘˘خأا
.40 مقر قيرطلاب ةيزومب
ي˘ه˘˘ف ة˘˘يازو˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ا˘˘مأا
قتاع نم اهل دسصر ىرخألا

نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سضلا قود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سص
تا˘عا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو
زاجنإا9102 ةنسسل ةيلحملا

ة˘سسرد˘م˘ب ي˘سسرد˘م م˘ع˘ط˘م
ةيلمعو نا˘يز˘م ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ةيسسرد˘م تا˘ع˘م˘ج˘م زا˘ج˘نإا

01 ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاو م˘ي˘مر˘تو
ةداعإا اذكو ةيئادتبإا ضسرادم
بع˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘سسكتو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت

هتاه لج نأا ثيح ،يراوج
لاغسشألا تهت˘نإا ع˘يرا˘سشم˘لا
ع˘م ةز˘ها˘ج نو˘كت˘˘سسو ا˘˘ه˘˘ب
،لبقملا يعامتجلا لوخدلا

ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإاو
م˘ت ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ةدحو002 عورسشم جاردإا
يمومعلا ة˘غ˘ي˘سصب ة˘ي˘ن˘كسس
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘ل˘˘ل يرا˘˘ج˘˘يإلا
ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ضشه˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلا

ير˘يد˘سصق˘لا ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘لازإل
ةنسسلا قلطنإا يذلا ةيدلبلاب
ارخأات فرع امدعب ةيسضاملا

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ،زا˘˘˘ج˘˘˘نإلا ي˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ي˘لاو˘˘لا دsد˘˘سش را˘˘طإلا
يف قلطنإلا يف عارسسإلا
امئادو ؛ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
اهل ناك يتلا ةيازوم ةيدلبب
عيراسشملا نم ربكأا ابيسصن
ن˘ب ي˘ح ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا م˘˘ت

زاجنإا تلمسش يتلا ةبوسشيع
تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشلاو ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصرألا

ةرا˘˘˘نإلا ة˘˘˘كب˘˘˘سش ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
رج داو ةيدلبب امأا.ةيمومعلا
عورسشم نم تدا˘ف˘ت˘سسا د˘ق˘ف
ة˘يو˘لوألا تا˘كب˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ةكبسش ،تاقرط نم ةيوناثلاو
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ل˘˘غ˘˘˘سش ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب اذ˘˘˘هو
بطقلاب30 ي˘˘˘˘˘˘˘سضارألا
ف˘يا˘ع˘م˘لا راود˘ب ير˘سضح˘˘لا
يلام غلبم هل ضصسصخ يذلا
،جد نو˘ي˘ل˘˘م005 ة˘م˘ي˘ق˘ب
ار˘ظ˘ن ا˘سضيأا دا˘ف˘ت˘سسإا يذ˘˘لاو
عورسشم ةينا˘كسسلا ة˘فا˘ث˘كل˘ل
008/002 ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث زا˘˘ج˘˘˘نإا
بطقلا ضسفنب يلخاد فسصن
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع زا˘˘˘ج˘˘˘نإا عور˘˘˘˘سشمو
عمج˘مو تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
.يسسردم

داعسس.ق
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يبدألا جاتنإلا اذه ةدلو ىلإا تدأا ةيوق ةيصصخصش رعاصشمو ةتحب ةيركف ةروث «قانتخا» باتك
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 .هريغو لصشفلإ  ،باتعلإ  ،ةلوفطلإ ،بحلإ بنإوج

اهباتك ة˘با˘سشلا ة˘عد˘ب˘م˘لا م˘سسر˘ت
روسصب امعفم »ّ قانتخا» ديدجلا
غيسصب اجوزمم يئاورلا عادبإلا
يذلا رحسسلا ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ة˘ير˘ع˘سش
بطاخت اهنأل ضسوف˘ن˘لا ه˘ق˘سشع˘ت
ل˘ك روا˘ح˘تو قد˘سصب ضسو˘ف˘ن˘˘لا
نم ،رسشو ريخ نم هيف امب ناسسنإا

،مارحو للح نم ،بذكو قدسص
ةيناسسنإلا ةايحلا دسسج باتك اقح
باتك وهف ةغلابم نود اهتعيبطب
 . ملألا مغر ملسسلا انل مسسري
5 ديلاوم نم ةبتاك يفيسص ةدرو
ةركسسب ةنيدمب1991 ربمسسيد
ةداهسش ىلع ةلسصحتم ،رئازجلاب
˘ما˘ع˘ل ة˘ف˘سسل˘فو بادآا ا˘يرو˘لا˘كب
ي˘ف ضسنا˘سسي˘ل ةدا˘ه˘سشو0102
،3102 ماع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘غ˘ل˘لا

،5102 ما˘ع ر˘ت˘˘سسا˘˘م ةدا˘˘ه˘˘سشو
ة˘غ˘ل ةذا˘˘ت˘˘سسأا بسصن˘˘م تل˘˘غ˘˘سش
رسضيخ دمحم ةعماجب ةيزيلجنإا
فثكملا ميلعتلا زكرمب ةركسسب
ةيزيلجنإا ة˘غ˘ل ةذا˘ت˘سسأاو ،تا˘غ˘ل˘ل
ىوتسسم ىل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا ضسف˘ن˘ب

ة˘ي˘ل˘كو بادآلا ة˘ي˘ل˘˘ك ن˘˘م ل˘˘ك
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا ة˘˘˘سسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا

،تاغللا ة˘ي˘ل˘كو كي˘نور˘ت˘كللاو
ترثأات ن˘يذ˘لا با˘ت˘كلا ن˘ي˘ب ن˘م
يكيرمألا بتاكلا :ةبتاكلا مهب
ي˘˘سسور˘˘لا بتا˘˘كلاو نوار˘˘˘ب ناد
. يكسسفيوتسسود رودويف

،كتإرد˘˘ق تف˘˘˘صشت˘˘˘كإ ىت˘˘˘م̂ 
؟اهتيمنت ىلإإ تيعصس فيكو
ة˘حا˘ت˘م تسسي˘ل ة˘كل˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
لمحأا تنك يل ةبسسنلابو ،لكلل
،ةقهارملا نسس ذنم ةبهوملا هذه
ي˘˘فور˘˘˘ح ى˘˘˘لوأا ط˘˘˘خأا تن˘˘˘كف
تناك ،ةئيربو ةطيسسب تاملكب

يسسنامور بلاق يف بسصت اهلج
اهسشيعأا تنك يتلا ةرتفلل اعبت
تنك ،ةقهارملا ةرتف يهو كاذنآا
ةمعف˘م ة˘ي˘ناد˘جو ر˘طاو˘خ بت˘كأا
اهقزمأا ام ناعرسس نكلو بحلاب

فرط نم ا˘ه˘فا˘سشت˘كا ن˘م ا˘فو˘خ
ةئيب˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ار˘ظ˘ن ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
.اهيف ضشيعأا تنك يتلا ةظفاحملا
ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا با˘ب تقر˘ط ا˘هد˘ع˘ب
تببحأا˘ف ،ا˘ه˘قا˘م˘عأا ي˘ف تسصغو
اهتاحفسص ريبعو بتكلا ةحئار
تأارقف ،اهنامدإا ىلإا ينداق يذلا
اهبلغأا نكل بتكلا نم ديدعلا

اذ˘˘كهو ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا˘˘˘ب نا˘˘˘ك
اهب ضسأاب ل ةيوغل ةورث تبسستكا
يتلا ،ةقحلا ةباتكلا ىلإا ينتعفد
يجوز ن˘م تا˘ع˘ي˘ج˘سشت˘ب تنا˘ك
رادسصإلا اهدعب متيل  ،هللا هظفح
دقف اسضيأا هلسضفبو هللا لسضفب

يناطعأا يذلا ديحولا عفادلا ناك
 .ةباتكلل ةزيمم ةعفد

مهأإ نم ةعلاطملإ تناك نإإ̂ 
با˘ت˘ك˘لإ م˘ه ن˘م˘ف ،كتا˘يإو˘ه

يهامو ،مهيلإإ نيليمت نيذلإ
؟كدصشت يتلإ عيصضإوملإ

ي˘سسو˘ه ،ا˘˘ق˘˘با˘˘سس تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
ى˘ها˘سضي ل بت˘كل˘˘ل ي˘˘ما˘˘ي˘˘هو
تناك يه˘ف ،تا˘ياور˘لا ا˘هر˘ث˘كأاو
ي˘ن˘ع˘فد˘˘يو ي˘˘ند˘˘سشي ا˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ةغلل يلويم مكحبو ،ةعلاطملل

تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘˘نأل ة˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلا
تنكف ،ةعماجلا يف يسصاسصتخا
ةغ˘ل˘لا˘ب تا˘ياور˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘ك ل˘ي˘مأا
بولسسأا تببحأا ثيح ةيزيلجنإلا
ضسا˘مو˘ط يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلا بتا˘˘كلا

بتاكلا ةليخم تقسشعو ،يدراه
تن˘مدأاو ،نوار˘ب ناد ي˘˘كير˘˘مألا

رودو˘ي˘ف ي˘سسور˘لا بتا˘كلا ةأار˘ج
ام رث˘كأا ن˘مو .ي˘كسسي˘فو˘ت˘سسود
وه تاياورلا نف يف ينيوهتسسي

،ةي˘سسنا˘مور˘لا  ،ة˘م˘ير˘ج˘لا ع˘با˘ط
نل اذه .ةر˘ما˘غ˘م˘لاو ،ضضو˘م˘غ˘لا
ةيبرعلا ةغللاب بتكلا رود يغلي

ا˘ب˘ت˘ك ع˘لا˘طأا ا˘ب˘لا˘غ تن˘˘ك ي˘˘نأل
˘مل˘حأا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘كل˘˘ل
ر˘˘˘عا˘˘˘سشلاو ،ي˘˘˘م˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
دومح˘م ز˘ي˘م˘م˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
.ضشيورد

نع ديدج دولوم كل ردصص̂ 
وهو ةيرئإزجلإ فقثملإ رإد
» قا˘ن˘ت˘خإ» نإو˘ن˘ع˘˘ب مو˘˘صسو˘˘م

انيثدح ،رطإوخ نع ةرابع
نم كبدأإ هلمحي ام زربأإ نع
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صسر ن˘˘˘˘˘عو ،ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘صضق
؟هفإدهأإو
،عقاولل ةاكا˘ح˘م قا˘ن˘ت˘خا با˘ت˘ك
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا بناو˘˘ج ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ضسم
قرطتلا هيف مت ثيح ةيعامتجلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا م˘ه˘ت ع˘ي˘سضاو˘م ى˘˘لإا

ل˘م˘سشف با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف ة˘سصا˘˘خو
،باتعلا  ،ةلوفطلا ،بحلا بناوج
بتاكلا نأا امبو .هريغو لسشفلا
دجن دقف هتئيب يحو نم بتكي
قانتخا باتك يف ةيمؤواسشت ةرظن
ي˘ف با˘ب˘سشلا ه˘ب ر˘م˘ي ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن
ليقارعلا فلتخمو مويلا اندلب
ىلإا فدهي قانتخا ،اههجاوي يتلا
ةهجاومل ةيبا˘ج˘يإا ة˘عر˘ج ءا˘ط˘عإا
ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب تنا˘˘ك يذ˘˘لا را˘˘سسم˘˘لا
.ةيوادوسس

بب˘˘˘˘˘˘صس ا˘˘˘˘˘˘م «قا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘خإ»̂ 
ماع لكصشب باتكلإ ،ةيمصستلإ

يهامو ،هتركف تءاج فيك
تا˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لإو تا˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘بدألإو ة˘˘ير˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘لإ
إذ˘˘ه ن˘˘يو˘˘ك˘˘˘ت ي˘˘˘ف تم˘˘˘ها˘˘˘صس
؟يبدألإ جاتنلإ
لاحلا وه قانتخا ةيمسست ببسس
وهف  ،مويلا انبابسش هسشيعي يذلا
،بحلا  ،عم˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ق˘ن˘ت˘خ˘ي

.كلذ ىلإا امو ةيرزملا عاسضوألا
ا˘ه˘ت˘ياد˘ب تنا˘ك با˘ت˘كلا ةر˘كفو
ثيح  ،اهل ططخم ريغو ةيوفع
ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ير˘˘˘طاو˘˘˘خ نودأا تن˘˘˘ك
ةركف ينتءاجو روعسش ينجلتخا
فلم يف اهنيودتل ضضكرأاف ةأاجف
يتركاذ نم اهلاوز ةيسشخ ضصاخ
ّيلع هنأا تيأاترا نأا ىلإا  ،نيح دعب

باتك ي˘ف ر˘طاو˘خ˘لا كل˘ت ع˘م˘ج
اعبت ابسسانم اناونع هيطعأاو دحاو
باتك .اهجلاع يتلا عيسضاوملل
ة˘ير˘كف ةرو˘ث د˘ع˘ب ءا˘ج قا˘ن˘ت˘خا
ةيوق ةيسصخسش ر˘عا˘سشمو ة˘ت˘ح˘ب
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ةدلو ى˘˘˘لإا تدأا
اذه يحوتسسا كلذكو  ،يبدألا
يجراخلا طيحملا نم دولوملا

.ةنهارلا بابسشلا فورظو
م˘˘هأإ ن˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت و˘˘˘ل̂ 

ىنبلإو ة˘ي˘ن˘ف˘لإ تإز˘ك˘تر˘م˘لإ
ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عإ ي˘ت˘لإ ة˘ي˘بو˘ل˘صسألإ

؟كرإدصصإ يف
ةعومجم نع ةرابع وه قانتخا

يحو نم تقيسس رطاوخلا نم
تادر˘ف˘م˘ب تي˘ن˘بو ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
مه˘ف˘لا ة˘سسل˘سسو ة˘بذ˘ع ة˘ط˘ي˘سسب
بلاق يف ناك بولسسألا ،عيمجلل
هتلاسسر لسصتل لهسسو عسضاوتم
يهو انعمتجم يف ةحيرسش ربكأل
اءزج لمسش ثيح ،بابسشلا ةئف
،باتعلا نف  ،بحلاو لزغلا نم
قانتخا˘ف ،ءا˘ج˘ه˘لا ى˘ت˘حو ءا˘ثر˘لا
ناتسسب لك نم لمحت ةيرهز ةقاب
.ةرهز

بل˘ط˘ت˘ت ةر˘طا˘خ˘لإ ة˘با˘˘ت˘˘ك̂ 
،ا˘ن˘ي˘ع˘م ا˘ي˘نإد˘جو إدإد˘˘ع˘˘ت˘˘صسإ
نم نينكمتت فيك انيربخأإ

؟كلذ
ينأل  ،يعم رمألا فلتخي امبر
ينجلتخي امدنع ايئانثتسسا بتكأا
بت˘كأا ل ا˘نأا˘ف  ،ئ˘جا˘ف˘م رو˘ع˘˘سش
يحو نم بتكأا لب ،ةباتكلل طقف
،ة˘ل˘هو˘ل ي˘˘ن˘˘ير˘˘ت˘˘ع˘˘ي ي˘˘ناد˘˘جو
بلا˘غ ي˘ف ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بتا˘كلا˘ف
ة˘ي˘ل˘خاد ةرو˘ث ضشي˘˘ع˘˘ي نا˘˘ي˘˘حألا

ايركف انونجو اينادجو اناجيهو
ىتح  ،هنع امغر ةباتكلل هعفدي
مل نإا هنود ام ةرتف دعب ىسسني هنأا
،هب˘ت˘ك ا˘م˘م ىر˘خأا ةر˘م ق˘ق˘ح˘ت˘ي
بت˘˘كي نا˘˘ي˘˘˘حألا ضضع˘˘˘ب ي˘˘˘فو
د˘ن˘عو تا˘م˘ل˘كلا كل˘˘ت كر˘˘ت˘˘يو

ةرم اهت˘ع˘جار˘م˘ل ا˘ه˘ي˘لإا عو˘جر˘لا
بتك نم وه هنأاب ئجافي ىرخأا
باتكلا بّقل اذهل ،تاملكلا كلت
م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا بدألا ي˘˘˘ف
 نيناجملاب

اهيلإإ ليمت ةباتكلإ عإونأإ ّيأإ̂ 
كصسف˘˘ن ن˘˘يد˘˘ج˘˘ت ل˘˘˘ه ،ةدرو
لاحلإ ناصسل ىلإإ ليمت ًةبتاك
تإذ˘˘˘لإ ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ مأإ

؟ةايحلإ فقإومو
ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ن˘˘مد˘˘ت ة˘˘˘ب˘˘˘تا˘˘˘ك ةدرو
ل˘˘جو ،ر˘˘طاو˘˘خ˘˘لاو تا˘˘˘ياور˘˘˘لا

تاذلا نع ريب˘ع˘ت ي˘ه ي˘تا˘با˘ت˘ك
ط˘خأا ي˘نأل ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ف˘˘قاو˘˘مو
يذلا طيحملا يحو نم يفورح
يتاملك طب˘ن˘ت˘سسأاو ،ه˘ي˘ف ضشي˘عأا

ةب˘تا˘ك ا˘نأا ،ضشا˘ع˘م˘لا ع˘قاو˘لا ن˘م
ا˘م ل˘كف ،ا˘ه˘قا˘م˘˘عأا ن˘˘م بت˘˘كت

اذا˘˘م ن˘˘ع بت˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تسصغ
. تدجو

،ىر˘˘خأإ تإرإد˘˘صصإ كل ل˘˘˘ه̂ 
كإر˘˘˘˘˘ن نأإ ن˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘˘هو
صسا˘˘ن˘˘جأإ بإو˘˘بأإ ن˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ت
؟ةرياغم ةيبدأإ
دولوم لوأا ناك رادسصإا يل معن
لمحي ةيزيلجنإلا ةغللاب يل يبدأا

وهو «قورحملا دا˘مر˘لا» ناو˘ن˘ع
ضضومغلا ن˘م عو˘ن ا˘ه˘ي˘ف ة˘ياور
دح ىلع ةيسسنامورلاو ةميرجلاو
لبقت˘سسم˘لا ضصو˘سصخ˘بو ،ءاو˘سس
ة˘با˘ت˘ك ي˘ف ي˘تر˘ي˘سسم ل˘م˘كأا˘˘سس
نإا ملعأا لو  ،رطاوخلاو تاياورلا

عو˘ن ع˘م ي˘ت˘لا˘سض د˘جأا˘سس تن˘˘ك
قرط يف ركفأا ينأا عم رخآا يبدأا
در˘ج˘م ،ةر˘ي˘سصق˘لا ة˘سصق˘لا با˘˘ب
.دعب رونلا رت مل ةركف

امو (ةدرو) تاعلطت يه ام̂ 
ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإإ ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لإ
؟لبقتصسملإ

لا˘سصيإا و˘ه ه˘ي˘لإا ح˘م˘طأا ا˘˘م ل˘˘ج
ة˘سسفا˘ن˘مو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘ل˘ل ي˘فور˘ح
بدألا ي˘ف ة˘م˘سصب م˘ه˘ل با˘˘ت˘˘ك
،ءاوسس دح ىلع يملاعلاو يبرعلا
يمسسل ىركذ ديلخت ةدسشب دوأا

امك ،يخيرات رتفد يف هليجسستو
بتاكلل ةميق ىطعت نأا ىنمتأا
هعي˘ج˘سشت لل˘خ ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا

يقرلاو ةفاقثلا ءارثإل هز˘ي˘ف˘ح˘تو
.اهب

ة˘ح˘ي˘صصن وأإ ةر˘ي˘˘خأإ ة˘˘م˘˘ل˘˘ك̂ 
،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ( ةدرو ) ا˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت
نو˘˘˘ك˘˘˘ت نأا˘˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘م˘˘˘لو
فو˘˘˘˘˘˘˘˘فر ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘˘حأإ
؟تابتكملإ
حو˘م˘ط˘لا با˘ب˘سشل˘ل ي˘ت˘ح˘ي˘سصن
،ملسستسسلا مدع وه بوهوملاو
يف بعسص ةباتكلا ملاع جولوف
،ليحتسسم ضسيل ه˘ن˘كلو ه˘تا˘ياد˘ب

ا˘ه˘نأل ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا˘ب ح˘سصنأا ا˘م˘ك
،ز˘ي˘م˘م ي˘بدأا جا˘ت˘ن ل˘ك حا˘ت˘˘ف˘˘م
او˘عد˘بأا ا˘م˘ل˘ك و˘ع˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ل˘˘كف
 .اوقلأاتو

رإوحلإ ءإرقل ةريخأإ ةملك̂ 
ةديرجلإو
راوحلا اذه ىلع ةديرجلا ركسشأا
نيلماعلا ركسشأاو زيمملاو قيسشلا
ركسشلاو .اهيلع ني˘م˘ئا˘ق˘لاو ا˘ه˘ب
ءازعألا ءارقلل اسضيأا لوسصوملا

.ءايفوأا متمدو

ءايحألا ضضعب ناكسس ضشيعي
نم ةلاح ،ةنيطن˘سسق ة˘ن˘يد˘م˘ب
ماق ام ءارج بسضغلاو رتوتلا
ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ه˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا ة˘˘لواز˘˘مو
ه˘جو ن˘ي˘سسح˘تو ة˘ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا
اهيلع ترم يتلا تارامعلا
نأا نود ،ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سس
ةئيهتلا عورسشم نم ديفتسست
ي˘ف ل˘سصح ا˘م˘ك م˘ي˘مر˘ت˘لا وا
تدافتسسا يتلا ءايحألا ضضعب
.ىرخأا ةرم ةدافتسسا تدازو
ءايحأا نونطقي نيذلا ناكسسلا
،ديعلا وب نب ،نادعسس ةليسضف
نوتيزلا نانج ،حوطسسلا يح
ديدسشلا مهءايتسسا نع اوربع
نم مهتارامع ةدافتسسا مدعل
ةجاحلا ضسمأا يف مهو ةئيهتلا
ءا˘ي˘˘حأا م˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘لا

م˘ها ن˘م ة˘ي˘نار˘م˘ع ق˘طا˘ن˘˘مو
ةنيدملا طسسو ى˘لإا ر˘با˘ع˘م˘لا

.ىر˘خألا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘بو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو د˘˘˘ع˘˘˘تو
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
نا˘˘كسسلا .ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ةلماكلا ةيلوؤوسسملا نولمحي
˘ما˘ه˘تلا ع˘با˘سصأا نو˘ه˘جو˘˘يو
اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘˘ه وا عور˘˘سشم˘˘لا

مه˘ب˘جاو˘ب او˘مو˘ق˘ي م˘ل م˘ه˘نأل
عورسشملا نأا نم مغرلا ىلع
ل˘˘ك ضسم˘˘يو ل˘˘ما˘˘سشو م˘˘ئا˘˘ق

ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘˘سصا˘˘خ ءا˘˘ي˘˘حألا
دعتو ةمادتسسم ةيكرح فرعت
.ر˘ئاز وا ح˘ئا˘سس ل˘كل ار˘ب˘ع˘˘م
نودسشان˘ي دد˘سصلا اذ˘ه˘ب م˘هو
ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
ح˘لا˘سصم˘لا ها˘ج˘تا ر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
او˘˘مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘كل ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
لاغسشألا اوعبات˘يو م˘ه˘ب˘جاو˘ب
ن˘ي˘سسح˘ت˘ف م˘ه˘˘ل ة˘˘طو˘˘ن˘˘م˘˘لا

لا ي˘ه ا˘م ةرا˘˘م˘˘ع˘˘ب ةرا˘˘م˘˘ع
رتسستلاو جلوكيربلا ةسسايسس
ناب املع يفخم وه ام ىلع
تد˘سصر د˘˘ق ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط لاو˘˘ما
ناف ةراسشإللو .ةيلمعلا هذهل
امو ءا˘ي˘حألاو ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
يف ءادوسس اطاقن دعت اهرواج
ةيوجلا لاوحألا تءاسس لاج
لفسسأا ةطقن اهنيب نم ركذنل
نانجو ،ةيندملا ةيامحلا رقم
وب نب ةطقنو لفسسأا نوتيزلا
ة˘سصا˘خ  «ازو˘م˘˘ي˘˘م» د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
يدؤوملا يذلا يسضرألا قفنلا
هنا ثيح» فوسصلا وب يحل

ةرازغب راطمألا تطقسس املك
ريبك لكسشب اهتاقرط قرغت
ضضعب عوقو يف ببسستي امم
كيهان ،ة˘يرور˘م˘لا ثداو˘ح˘لا

دق ةدمل ةكرحلا لطعت نع
ى˘ق˘ب˘يو تا˘عا˘سس قر˘غ˘˘ت˘˘سست
نيقلاع تابكر˘م˘لا با˘ح˘سصأا
.جرفلا يتأاي  نأا ىلإا

ن.بيجن

ةيدلب ينطاوم نم ددع جرخ
،فلسشلا ةيلو يف ضسراف دلوأا

ةرورسضب اوبلاطيل مهتمسص نع
اذهو ،ةيدلبلا تاطلسسلا لخدت
راسشتنا ةرهاظ نم دحلا دسصق
ةد˘ع ي˘ف يو˘سضو˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

ىل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ق˘طا˘ن˘م
ز˘˘كر˘˘م˘˘ب ة˘˘فر˘˘سشلا ي˘˘ح رار˘˘˘غ
ليج˘سست ن˘ع ل˘سضف  .ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ىر˘˘خأا تلا˘˘ح
ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ضضع˘˘ب
ىلع ةي˘ف˘ير˘لاو ة˘ير˘سضح ه˘ب˘سش
ةلاحلا ،ةباغلا ضشوح ةيرق رارغ
بسسح بب˘˘سست˘˘ت تتا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نينطاوملا ضضع˘ب تا˘ح˘ير˘سصت
ه˘يو˘سشت ي˘ف مل˘سسلا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل
.ةيدلبلل ينارمعلا جيسسنلا

ءلؤوه بلاط ،قايسسلا تاذ يف
ضضر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘˘سضب م˘˘˘هاو˘˘˘كسش
ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

رسضخل ديدج˘لا ي˘لاو˘لا ا˘ه˘سسأار
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإل ضساد˘سس
هو˘˘م˘˘سسأا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘˘ل
يتلا تاءادتعإلاو تازواجتلاب
نينطاوملا ضضعب اهئارو فقي
امك ،مهريبعت دح ىلع نيذفانلا
لخدتلا ةيدلبلا حلاسصم اودسشان
تارار˘قو تاراذ˘˘عإا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ك ق˘ح ي˘ف مد˘ه
.نوناقلل نيفلاخملا

نو˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىلع ةفارخ˘ل راود˘ل نو˘ن˘طا˘ق˘لا

ةيلوب ضساجنسس ةيدلب ىوتسسم
ل˘˘˘خد˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب ،ف˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا
د˘˘سصق ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ةريبكلا ةاناعملا ىلع فوقولا
ةردن لظ يف  اهنودباكي يتلا
ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا .بور˘سشلا ءا˘م˘˘لا

تلئاعلا نم تارسشعلا تلعج
ة˘ل˘حر ي˘ف ل˘خد˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب

ةداملا هذه نع ثحبلل ةليوط
نم اهبلج متي يتلاو ةيويحلا

ضسيراسضتلا ةرعو ةديعب قطانم
ةقطنملا رفوت نم مغرلا ىلع
زيح عسضوي مل يئام نازخ ىلع
هب لاغسشألا ءاهتنإا ذنم ةمدخلا

.تاونسس ذنم
ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘ف
راقتفإا ن˘ع ةرار˘م˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا

لقنلا تلفاحل ةيئانلا مهتقطنم
م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ي˘سسرد˘م˘لا
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘˘سص نود˘˘ج˘˘ي
ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإلا

،ءاتسشلا لسصف لولح عم ةسصاخو
ىلع اري˘ث˘ك تر˘ثأا ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا

ثدحي ،يل˘ي˘سصح˘ت˘لا م˘هدودر˘م
ه˘ي˘ف بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا تقو ي˘˘ف اذ˘˘ه
كرحت مد˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘ه
نآلا دحلا ىلإا ةيدلبلا تاطلسسلا
مغرلا ىلع مهلاغسشنإاب لفكتلل
ةعوفرملا تلسسارملا لك نم
ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
يلاهأا بلا˘ط ا˘م˘ك  .ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نإلا
ةقطنملا ديوزت ةرورسضب ةفارخل
نبغلا عفر دسصق ةنيدملا زاغب

ةرد˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ت˘لا نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق
لسصف لولح عم اهراعسسأا عفترت
005 ىلإا اهرفوت لاح يف ءاتسشلا
.اهيلع بلطلا ةرثك ءارج جد

ع.ىيحي

 صشيمهتلإو ءاصصقإلإ نم ةفإرخل رإود يناعي اميف
عاصستا نم نوكتصشي سسراف دلوأا ونطاوم

 فلصشلا يف يوصضوفلا ءانبلا ةرئاد

فصسوي نب . رصضخل . أإ :اهرواح

ةرورصض نم رثكأإ تحبصصأإ صصئاقنلإ ةجلاعمو ةينإرمعلإ ةئيهتلإ ةداعإإ
ةنيطنصسقب ةررصضتملا ءايحألا ناكصس

لخدتلاب يلاولا نودصشاني
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برتقي دتيانوي رتصسصشنام
هراج ةرهوج فطخ نم

نأاب ةيناط˘ير˘ب˘لأ ’’ن˘سص’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشك
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’أ د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن
بحاسص لينك˘م ي˘لرا˘سشت ف˘ط˘خ˘ل ط˘ط˘خ˘ي
ر˘ت˘سسسشنا˘م را˘ج˘لأ ةر˘هو˘جو ا˘˘ًما˘˘ع71 لأ
057 ةم˘ي˘ق˘ب ة˘ئ˘جا˘ف˘م ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس
.ينيلرتسسإأ هينج فلأأ

ر˘م˘ح˘لأ ن˘ي˘طا˘ي˘سشلأ ن˘سشي نأأ رر˘ق˘م˘لأ ن˘مو
فطخ لجأأ نم خراج ركسسعم ىلع ةراغ

.ليئسضلأ لباقملأ أذهب ةباسشلأ ةرهوجلأ
غلا˘ب˘لأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ ي˘لود˘لأ بعÓ˘لأ نا˘كو
ديعسص ىلع أًريبك اًمجن اًماع71 رمعلأ نم
نم رثكأأ لجسس ثيح يدانلاب بابسشلأ قرف
.فده006
عم اًيفأرتحأ أًدقع عيقوت بعÓلأ صضفرو
راجلل لاقتنÓل رسضحي نآ’أ وهو هقيرف
.دروفأرت دلوأأ ةبأوب ربع
م˘جا˘ه˘م˘لأ ة˘ف˘ل˘ك˘ت نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لأ تدا˘˘فأأو
هينج نويلم نع Óًيلق لقت فوسس باسشلأ
.ةمكحملل ءوجللأ نع فقوتلل ينيلرتسسإأ

ىلإأ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي كلذ ع˘˘مو
عنمل ةوطخلأ كلت يف دونبلأ دعب ةفاسضإأ

ي˘˘˘˘˘ف أًر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ك ةدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’أ ن˘˘˘˘˘م هرا˘˘˘˘˘ج
.لبقتسسملأ

ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ع˘ج˘سشم د˘حأأ ل˘ي˘ن˘كا˘˘م د˘˘ع˘˘يو
دلوأأ يف ىلوأ’أ هتأونسس ىسضقو دتيانوي
.ميرغلل لقتنيو لحري نأأ لبق دوفأرت
ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأأ مو˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘مو
ق˘ير˘ف ل˘ث˘م˘ي فو˘سس د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل
ه˘ق˘ير˘ط ق˘˘سشل ا˘˘ًما˘˘ع32 تح˘˘˘ت با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ

.لوأ’أ قيرفلل اهدعب
لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب با˘˘سشلأ بعÓ˘˘لأ ط˘˘ب˘˘ترأ ا˘˘م˘˘ك
ل˘˘˘ث˘˘˘م ىر˘˘˘خأ’أ ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’أ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.غيزبي’و صسوتنفوي
زر˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ير يدا˘˘˘ن نأأ ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تد˘˘˘˘كأأو
درأر˘ي˘ج ن˘ي˘ف˘ي˘ت˘سس ةدا˘ي˘ق˘ب يد˘ن˘ل˘ت˘ك˘سسإ’أ

ع˘م ي˘لا˘ح˘لأ تقو˘لأ ي˘ف تا˘ثدا˘˘ح˘˘م ير˘˘ج˘˘ي
رياسشلوسس نأأو ودبي نكلو بعÓلأ يلثمم
.قابسسلاب زاف دق
دتيانوي رتسسسشنام نإاف كلذ نوسضغ يفو
ءأرو هيعسس ي˘ف ا˘ًسضيأأ ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ع˘فد ىق˘ل˘ت

ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب بع’ و˘˘˘˘سشنا˘˘˘˘سس نودا˘˘˘˘غ م˘˘˘˘سض
.فيسصلأ أذه دنومترود
ر˘˘ب˘˘خأأ د˘˘ق و˘˘سشنا˘˘سس نإا˘˘ف درو ا˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
رتسسسشنامل لاقتن’أ ديري هنأاب رياسشلوسس
.دتيانوي
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ن˘˘ع ل˘˘حر د˘˘ق و˘˘˘سشنا˘˘˘سس نا˘˘˘كو
ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب˘ل م˘سضنأو ي˘ت˘ي˘˘سس

.7102 ماع نم ةيليوج

دقاعتلا فدهتصسي لايرايف
سسوتنفوي عفادم عم

لايرايف نأاب ةي˘فا˘ح˘سصلأ ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ تد˘كأأ
عفأد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ ي˘ف بغر˘ي ي˘نا˘ب˘سسإ’أ

هأري ثي˘ح و˘ي˘ل˘ي˘سشت يد ا˘ي˘تا˘م صسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ل˘˘يد˘˘ب˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ برد˘˘م ير˘˘م˘˘˘يإأ يا˘˘˘نوأأ
و˘˘ن˘˘يرو˘˘م و˘˘تر˘˘ب˘˘لأأ صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
.باسصملأ

نم غلابلأ ريهظلأ نأاب ريراقتلأ تراسشأأو
صسوتنفويل لق˘ت˘نأ يذ˘لأو ا˘ًما˘ع72 رمع˘لأ

يف تاب7102 ماع فيسص يف نÓيم نم
م˘عز˘تو ف˘ي˘سصلأ أذ˘ه ل˘ي˘حر˘˘ل˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط

رد˘˘سصت˘˘م و˘˘˘ه لا˘˘˘يرا˘˘˘ي˘˘˘ف نأا˘˘˘ب ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ
.دهسشملأ

يدا˘ن˘لأ نأا˘ب و˘يزرا˘م يد ا˘كو˘ل˘نا˘˘ي˘˘ج دا˘˘فأأو
ةدي˘سسلأ ع˘م ت’ا˘سصتأ د˘ق˘ع د˘ق ي˘نا˘ب˘سسإ’أ
ي˘لود˘لأ بعÓ˘لأ م˘سض ي˘ف ل˘مأا˘يو زو˘˘ج˘˘ع˘˘لأ
.اكيمريسس ’ بعلمل قباسسلأ يلاطيإ’أ

ونيروم تأدوهجم رسسخ دق لايرايف ناكو
ا˘˘˘ه˘˘˘ل صضر˘˘˘ع˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ بب˘˘˘˘سسب
ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘م ثي˘ح د˘يد˘ج˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدأد˘˘عإ’أ
يف ةلجاع ةجأر˘ج˘ل ع˘سضخ˘ي نأأ ع˘قو˘ت˘م˘لأ
.ةلبقملأ مايأ’أ

نأأ لاقيو ليدب نع يرميإأ ثحبي كلذلو
صسوتنفو˘ي ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م ير˘ج˘ي لا˘يرا˘ي˘ف
.ويليسشت يد مسض ةيناكمإأ ةسسأردل
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يصسليصشتل هلاقتنا ليهصستل ريبك غلبمب يحصضي زتيرفاه
ةيناطيربلا ’’نسص’’ ةفيحسص تفسشك
يسسلي˘سشت بعل ز˘ت˘ير˘فا˘ه يا˘ك نأا˘ب
غلبم نع لزانت دق ديدجلا يزيلجنإلا

ةأافاكم ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج ن˘ي˘يل˘م9
نم زولبلل لاقتنلا˘ب ه˘م˘ل˘ح ق˘ق˘ح˘ي˘ل
.نزوكرفيل رياب
نزوكرفيل ريابل زتيرفاه ياك حمسسو
ةغلابلا ليوحتلا ةأافاكمب ظافتحلاب
نامسضل ينيلرتسسإا هينج نييلم9
.يسسليسشتل هلاقتنا

هينج نويلم27 غلبم زولبلا عفدو
ط˘خ بعل˘ل ا˘ًي˘ئد˘ب˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سسإا
اًماع12 رمعلا نم غلابلا طسسولا
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسألا
ىدم ح˘سضو˘ت ا˘ي˘نا˘م˘لأا ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا

.ةقفسصلا ماربإا ىلع هسصرح
’’دليب تروبسس’’ ةفيحسص تركذو
زتيرفاه ضصر˘ح ف˘ي˘ك ل˘ي˘سصف˘ت˘لا˘ب

رياب نم يسسليسشت˘ل لا˘ق˘ت˘نلا ى˘ل˘ع
.نزوكرفيل
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ع˘سس ع˘˘مو
ينيلرتسسإا هينج نو˘ي˘ل˘م27 عفد˘ب
تا˘سضوا˘ف˘م˘˘لا تح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘ًمد˘˘ق˘˘م
عفد ىلإا يدؤوي دق ام ىلع ةزكرم
.ةيفاسضإلا تآافاكملا

ل˘ث˘م ىر˘خأا ل˘ماو˘ع م˘ي˘˘سسق˘˘ت م˘˘تو
يرود˘ل ل˘هأا˘ت˘لاو يرود˘لا˘ب زو˘ف˘لا
98 مو˘سسر لا˘م˘كإل ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا

نم ناك ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
ى˘ل˘ع بعل˘لا ل˘سصح˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا
.اهنم %01 ةبسسن
لزانت بعللا نأاب ر˘يرا˘ق˘ت˘لا م˘عز˘تو
ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘ه د˘˘ق˘˘ع˘˘لا طر˘˘سش ن˘˘˘ع

مامتإا يف نزوكر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب ةد˘عا˘سسم
.عيبلا ةيلمع
فو˘سس ز˘ت˘ير˘فا˘ه نأا لا˘ق˘ي كلذ ع˘˘مو
قحل تقو يف لاملا ىلع لسصحي
لًدب هنأل يسسليسشت يف هتريسسم نم
اًءز˘ج ا˘ًق˘ح˘ت˘سسم نو˘˘كي˘˘سس كلذ ن˘˘م
يف ةيفاسضإلا تآافاكملا نم اًريبك
.فادهألا قيقحتب زولبلا حجن لاح
فو˘˘سس بعل˘˘لا نأا د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو
هرجأا عم ةلداع ةقفسص ىلع لسصحي
فلا013 هنأاب معزي يذلا يعوبسسألا

عو˘ب˘سسألا ي˘ف ي˘ن˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج
.ماوعأا ةسسمخ هتدم دقع بجومب

عم لمعلل اًسسم˘ح˘ت˘م درا˘ب˘مل نا˘كو
لئاسسو بطاخ امدنع ديدجلا همجن
.ضسيمخلا موي ملعإلا

ىل˘ع يدا˘ن˘لا ع˘قو˘م˘ل درا˘ب˘مل لا˘قو
ملع ىلع تنك بعل هنإا’’ :تنرتنإلا
زكرم يف ديجيو ةليوط ةرتف ذنم هب
تي˘لوأا ا˘م˘لا˘طو م˘جا˘ه˘م˘لا ط˘˘سسو˘˘لا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ا˘˘ًسصا˘˘خ ا˘˘ًما˘˘م˘˘ت˘˘ها
.’’تقولا ضضعبل نيبعللا

هتبهومب ةيارد ىلع تنك’’ :عباتو
فيك فرعتو يدانلا عم نواعتلابو
ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘نو ا˘ًمد˘ق ي˘سضم˘لا د˘˘ير˘˘ن
.’’ةحيحسصلا تلاجملا يف نسسحتلا

نيذلا نيبعلل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب’’ :فا˘سضأاو
اونسسحتي نأا لمأان انه نورسضحيسس
ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب م˘ه˘ن˘كلو او˘˘ج˘˘سضن˘˘يو
عسضو˘ب ما˘قو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ٍلا˘ع ىو˘ت˘سسم
انأا ببسسلا اذهلو اًمامت انل ةروتافلا
.’’هدوجوب ديعسس
زوف يف درابمل ءادأا ناك عقاولا يفو
ماع ابوروأا لاطبأا يرودب يسسليسشت
.زتيرفاه مهلأا ام وهو2102
باسشلا ناك فيك دليب ريرقت فسصيو
ىلع زولبلا ةروطسسأا ءودهب اًنوتفم
ةفاسضإلاب ةيموجهلا ةردقلاو ةركلا
.ةديدج ةيورك ةوقك يدانلا دوعسصل
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نأا ينابسسإا يفاحسص ريرقت فسشك
ماد˘خ˘ت˘سسا ضسرد˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن

لا˘ير ى˘لإا را˘ع˘م˘لا ن˘م˘يألا هر˘ي˘ه˘˘ظ
مسض ةيلمع يف نو˘سسر˘م˘يإا ضسي˘ت˘ي˘ب
نويل كيبملوأا نم يابيد ضسيفمم
.يسسنرفلا

ود˘˘˘نو˘˘˘˘م’’ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص بسسحو
ى˘ق˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ’’و˘ف˘ي˘ترو˘˘ب˘˘يد
ي˘خرو˘خ ن˘ي˘ب˘عل˘لا لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو
موي ةنولسشرب يلوؤوسسم عم زيدنيم
ضضعب ةسشقانمل ،يسضاملا ءاعبرألا
،ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ة˘˘يو˘˘لوألا تاذ رو˘˘مألا

عم يلاغتربلا لثمملا ثدحت ثيح
ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن
،ود˘ي˘م˘ي˘سس نو˘سسل˘ي˘ن˘ل ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

.يتاف وسسنأا كلذكو
برد˘˘م نا˘˘˘مو˘˘˘ك د˘˘˘لا˘˘˘نور د˘˘˘ير˘˘˘ي
امك ،وديميسس ىلع ءاقبإلا ةنولسشرب
ايرام بيسسوج يدانلا ضسيئر نلعأا
نكل ،عيبلل لباق ريغ هنأا ويموتراب
اًسضرع مدق زيدنيم يخروخ هلثمم

ةلواحمل اسسرابلا ةلواط ىلع اًريثم
وأا غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
.اغيلسسدنوبلا

لبقتسسم نع اًسضيأا ثيدحلا مت امك
ةنول˘سشر˘ب د˘ير˘ي ثي˘ح ،ي˘تا˘ف و˘سسنأا
يئازجلا هطرسش عفرو هدقع ديدجت

004 ى˘لإا ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م071 ن˘م
زيدنيم حرط نيح يف ،وروي نويلم
ةميقب اًسضرع اسسرابلا ةلواط ىلع
ةيدنأا ىدحإا نم وروي نويلم051
يفو ،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
مدع ىلع اًسضيأا نورسصي ةنولسشرب

نوعلط˘ت˘يو ا˘ًسضر˘ع يأا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا
.ون بماك يف هلبقتسسم نيمأاتل
مسض ةيناكمإا نآلا ةنولسشرب ميقيو
نوسسرميإا يليزاربلا نميألا ريهظلا
يف ةراعإلا ليبسس ىلع بعلي يذلا

ل˘ق˘ن ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ،ضسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير
.نويل كيبملوأا نم يابيد ضسيفمم
هر˘يد˘م ةدا˘ي˘ق˘˘ب نو˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن د˘˘كأاو
يأا قلتي مل هنإا وينينوج يسضايرلا

ي˘ف ،يا˘ب˘يد نأا˘سشب ي˘م˘سسر ضضر˘˘ع
هنإا لوقي يدنلوهلا بعللا نأا نيح
ىقتلاو ،ةنولسشرب مامتهاب ملع ىلع
ضسي˘ف˘م˘م ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب و˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ج
اًيمتح نوكيسس هليحر نأا رعسشتسساو
.فيسصلا اذه
دق ،ةلبقملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف
ةنولسشرب عم تلاسصتا كانه نوكت
او˘˘نا˘˘ك اذإا ا˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘˘ل نو˘˘˘ي˘˘˘لو
يل˘يزار˘ب˘لا م˘سض ى˘ل˘ع نو˘ق˘فاو˘ي˘سس
ا˘ًم˘سسو˘م ى˘سضق يذ˘لا ،نو˘˘سسر˘˘م˘˘يإا

.نيرامايف وتنيب بعلم يف اًعئار

يابيد مصضل ةنولصشرب حÓصس نوصسرميإا

نير يدان دئاق افليسس اد نايماد دكأا
ضسراح يدنيم ودراودإا نأاب يسسنرفلا

ي˘سسل˘ي˘سشت فد˘هو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘مر˘˘م
ي˘ف لا˘ق˘ت˘نلا ق˘ح˘ت˘سسي يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
.عئار هنأل فيسصلا

نأا˘ب ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو
ضسراح عم دقاعتلا كسشو ىلع زولبلا
اًماع82 رمعلا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ى˘مر˘م˘لا

هين˘ج نو˘ي˘ل˘م52 ضضر˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘˘ح
.همسضل ينيلرتسسإا

لاع فينسصت ىلع يدنيم لسصحو
ي˘ف ن˘ير د˘عا˘سس ا˘مد˘ع˘ب ا˘سسنر˘ف ي˘˘ف
مسسوملا يف ثلاث˘لا ز˘كر˘م˘لا لل˘ت˘حا
ى˘لوألا ة˘جرد˘˘لا يرود ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا

دسشأا نم درابمل كنارفو يسسنرفلا
.هب نيبجعملا

عم عيقوتلا ىلع درابمل ضصرحيو
ابيك عم ضسفانتلل ديدج ىمرم ضسراح
دعب1 مقر ضصيمقلا ىلع اغلابزيرأا
.ينابسسإلل ءيسسلا ىوتسسملا

نم فيسصلا اذه ةوطخ يدنيم ىقلتو
لا˘ق يذ˘لاو ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد ه˘ل˘ي˘˘مز ل˘˘ب˘˘ق
نوينانأا نحن’’ :’’توفيليت’’ ةكبسشل
.’’يدنيم دقفن نأا ديرن لو لًيلق
مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘م ءز˘ج ه˘ن˘كل’’ :ع˘با˘تو
ىمرم ضسراح هنإا ،تلاقتنلا قوسسو
.’’هل ثدحي ام قحتسسيو عئار
يد˘ن˘ي˘م ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت د˘˘ق ن˘˘ير نا˘˘كو

نويلم5.3 لباقم يسضاملا فيسصلا
ضسيمير نم طقف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج
اذ˘ه ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ًحا˘برأا ق˘ق˘˘ح˘˘ي فو˘˘سسو
.هعيب لاح يف فيسصلا

ةقف˘سص ءا˘ه˘نإا ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت ل˘مأا˘يو
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق بعل˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
مامأا يزيلجنإلا يرودلاب ةيحاتتفلا
.نينثألا موي نوتيارب
ةلوذبملا دوهجلا نع لئسس امدنعو
لاق ضسيمخلا موي يدنيم عم دقاعتلل

نأا د˘˘يرأا ل ف˘˘قو˘˘م ه˘˘نإا ’’ :درا˘˘ب˘˘مل
.’’هعم لماعتأا

نير فوفسصب بعل يدنيم’’ :عباتو
ن˘ع ثيد˘ح˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ل˘ف كلذ˘لو

.’’يقيرف يف اوسسيل نيبعل
ي˘سسنر˘ف˘لا بعل˘لا ح˘ب˘˘سصي فو˘˘سسو
اذه يسسل˘ي˘سشت˘ل م˘سضن˘ي بعل ع˘با˘سس
وميتو ضشايز ميكح دعب نم فيسصلا
افليسس وغايتو زتيرفاه ياكو رينريف
.راسس غنلامو
نم ر˘ي˘ث˘كلا زو˘ل˘ب˘لا قا˘سشع ع˘قو˘ت˘يو
ةروث بقع لبقملا م˘سسو˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ضضع˘ب˘لا نأا ى˘ت˘ح ة˘ل˘ئا˘ه˘˘لا قا˘˘ف˘˘نإلا

يرودلا بقل ىلع نوسسفانتي مهلعج
برغ قير˘ف درا˘ب˘مل دا˘قو .زا˘ت˘م˘م˘لا
مسسوملا ي عبارلا زكرملا ىلإا ندنل
يرود ىلإا هتدوع نمسضيل يسضاملا
.ابوروأا لاطبأا

يصسليصشتل مامصضنلا نم يدنيم بارتقا ىلع قلعي نير دئاق
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ط˘ب˘سضي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا

قيرفلا ،وتاكريم ي˘نار˘م˘ع
ىوسس هنع قبتي مل يذلاو
ريسشت ثيح رسصانع عسضب
ى˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘خآا
عفادملل عيقوت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا
ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ن˘˘م ي˘˘جارد
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لل˘˘خ
عم دقاعتلا نوكي نا ىلع
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘سش م˘˘جا˘˘ه˘˘م
لكسش ى˘ل˘ع و˘لو ا˘نا˘مو˘سس
ينق˘ت˘لا ر˘سصي ا˘م˘ك ،ةرا˘عا
رايت˘خا ى˘ل˘ع ي˘نا˘سسم˘ل˘ت˘لا

يذلا ةدايع نب ليدبل ديج
يرودلا ىلا لاقتنلا راتخا
ة˘˘˘باو˘˘˘ب ن˘˘˘م ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
بسسحو ثي˘˘ح ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلا
يف ةرادإلا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ءاو˘˘سس ا˘˘هر˘˘ما ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘ح
نم يل˘يل˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
ن˘م دور˘˘م˘˘ق وا يرا˘˘ن˘˘كلا

لاتق ىتح وا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
.جربلا يلها نم

همقاط عم عمتجيسس
أذه ةيرود ةفسصب

طبسضل عوبسسأ’أ
 ةديج ةقÓطنأ

 تأريسضحتلأ يف
عرسشيسس ،ىرخأا ةهج نم
دبع ينا˘سسم˘ل˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

طبسض يف ينارمع رداقلا
اذ˘˘ه ة˘˘يرود تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ينفلا مقاطلا عم عوبسسألا

ريثكلا ةجلاع˘م˘ل ي˘ب˘ط˘لاو
ناو ة˘سصا˘خ ،طا˘ق˘ن˘˘لا ن˘˘م
تاريسضحتلا يف قلطنلا
تاعا˘سسلا لل˘خ نو˘كت˘سس
مزل˘ت˘سسي ا˘م و˘هو ة˘مدا˘ق˘لا

،تارار˘ق˘لا د˘˘يد˘˘ع ذا˘˘خ˘˘تا
وتاكري˘م ط˘ب˘سض نا ر˘كذ˘ي
يدانل˘ل ح˘م˘سسي˘سس ق˘ير˘ف˘لا
فورظ يف يدجلا لمعلاب

ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘˘م˘˘سست ةد˘˘ي˘˘ج
رفانسسلا تابغر ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ىلع ضسفانتلل ني˘ح˘ما˘ط˘لا
.ىلوألا راودألا

صشامر ماسشه

نيترجأأ فرسصب دعو
فصصتنم ددحي دادصش

لكاصشم ةيوصستل عوبصسألا
ةليلم نيع يبعل

ةيعمج قيرف ضسيئر ىعدتسسا
يف قيرفلا يبعل ،ةليلم نيع
دد˘˘حو ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا

عو˘˘ب˘˘سسألا م˘˘ه˘˘ع˘˘م اد˘˘عو˘˘˘م
ضضعب يقلت لجا نم لبقملا
ثيح ،ةقلاع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

ةدراولا تامو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
ىلع نولسصحتيسس نوبعللاف
«كسص» اولاني نا ىلع نيترجا
يلا˘ت˘لا˘بو ن˘ي˘تر˘جا ن˘م˘سضت˘ي
ديدجلا مسسوملا يف عورسشلا

ةيب˘ل˘ت ضسي˘ئر˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه
فرط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا دو˘عو˘لا
بسسحو ثي˘˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا˘˘ف تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م˘˘˘لا
يف تاناعإلا ضضعبب معدتتسس
.ةمداقلا تاعاسسلا

يئاطلأ راتخي ةبيايط
نم ديزيو يدوعسسلأ

ةاناعملأ مجح
لسصاوتم فيزنلا لازي ل
ثي˘ح «ما˘˘سصل» تي˘˘ب ي˘˘ف
اذ˘كو م˘ي˘هار˘بإا بيد د˘ع˘بو
ضسرا˘˘ح˘˘لاو را˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘سس
قيرفلا فاده وه اه يجاح
ةديدج ةبرجت ضضوخ ررقي
ةباو˘ب ن˘م ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘ف
رمألا و˘هو ،ي˘ئا˘ط˘لا يدا˘ن
عراسست ةرادإلا لعج يذلا
دسصق اهرسصانعب لاسصتلل
ةدوعلا ةرورسضب م˘ه˘عا˘ن˘قا

ه˘˘تا˘˘ه زر˘˘˘با ن˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘لو
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘ج˘ن ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا
دور˘م˘ق ةو˘ق˘ب بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لا

رمألا وهو كاكحوب اذكو
للخ نم حسضتيسس يذلا

.عوبسسألا فسصتنم ةسسلج
صشامر ماسشه

 قافولا يلوؤوصسم نيب ةقÓعلا رتوت نم تداز ةناعإلا

فيطسس قافو
لاملأ ىلع لوسصحلأ ديري عيمجلأ

 عوبصسألا اذه لÓخ وتاكريملا تابيترت ءاهنإا ىلع رصصي ينارمع

ةنيطنسسق بابسش
تابيردتلأ قÓطنأ دعوم ديدحت ىلع لمعي

 يلاولا ىلع ةقلعم لامآلاو جارفنÓل هجتت ةمزألا

ةرأدإ’أ عم تسضوافت ةديدج ءامسسأأ ةدع

رقملا ىلإا مهدفاوت اورصشاب ىمادقلا
رارمتصسلاب مهعانقإل ىعصسي دانزوبو

جربلأ يلهأأ

ةرأدإ’أ هب موقت يذلأ لمعلاب نولئافتم راسصنأ’أ

لصضفأا مصسومب دعيو ةردانلا ريفاصصعلا دايطصصا لصصاوي رصصان نب

ةرڤم مجن

ضضعب عانقا ىلع لمعلا ،ةركسسب داحتا قيرفل ريسسملا مقاطلا لسصاوي
اهلعج ام وهو نيمداقلا نيمسسوملل قيرفلا يف ءاقبلا ةرورسضب زئاكرلا
مهنم ديدعلا تعنقا ةرادإلاف تامولعملا بسسحو ثيح ،مهعم رواسشتت
بسسح يذلاو م˘سشا˘ه ة˘ي˘فا˘عو˘ب با˘ع˘لألا ع˘نا˘سص م˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ل˘ع˘لو
«انوروك ءابوب» ضصاخلا لوكوتوربلا دقع عقو دق نوكي انرداسصم
ةميدقلا ءاوسس هتاقحتسسم يقلت دعوم ضصوسصخب قفتا دق نوكي امك
.ةديدجلا وأا

 قيرفلل نسسحأأ ريسس نامسضل ةمسصاعلأ يف نودجأوتي
ةلبقملأ ةرتفلأ يف

عم رثكأا ثيدحلا لجا نم ةمسصاعلا ىلإا ىرخأا ةرم ةرادإلا تلقتنا
ةنيدم ءانبأا نم نوربتعيو ايلعلا تاطلسسلا يف دي مهل نمم ضضعب
ري˘ي˘سست˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘لا˘م ة˘لو˘ي˘سس ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل اذ˘هو ةر˘كسسب
،قيرف˘لا ةد˘عا˘سسم˘ب اود˘عو لا˘م˘عألا لا˘جر نأا ر˘كذ˘ي ،يدا˘ن˘ل˘ل ل˘سضفأا

ح˘ي˘ح˘سصت ل˘جأا ن˘م ن˘˘مز˘˘لا عرا˘˘سست ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
نمسضت ةيمومع ةكرسش نامسض ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ ،قيرفلا راسسم
.يدانلل اديج اريسس

صشامر ماسشه

عمج يذلا ءاقللا دعب جارفنلا ىلإا ،ةدكيكسس ةبيبسش ةمزأا هجتت
،يراطيق لامج ةيسضايرلا ةكرسشلا ضسيئر عم ةيلولل ماعلا نيمألا
بناجلا اميسسل قيرفلا اهنم يناعي يتلا لكاسشملا ةسشقانم مت نيأا
جئاتن ى˘لإا عا˘م˘ت˘جلا ضصل˘خ د˘قو اذ˘ه ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
˘ما˘ي˘ق˘لا ي˘˘لاو˘˘لا رر˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ يرا˘˘ط˘˘ي˘˘ق رد˘˘سص تج˘˘ل˘˘ثأا
نامسضو ةيلاملا ةقئا˘سضل˘ل جر˘خ˘م دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ة˘م˘ه˘م ةو˘ط˘خ˘ب
نيلماعتملا ةوعد للخ ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ة˘قل˘ط˘نا
لل˘˘خ ي˘˘م˘˘سسر عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ى˘˘لإا لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جرو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلا
.ةمداقلا تاعاسسلا

 عوبسسأ’أ أذه يدجلأ لمعلأ يف عرسشيسس يراطيق
عو˘ب˘سسألا ف˘سصت˘ن˘م د˘يد˘ح˘˘ت رر˘˘ق ،يرا˘˘ط˘˘ي˘˘ق ضسي˘˘ئر˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

نأا امك ةقلاعلا نيبعللا تاقحتسسم ةيوسست يف عورسشلل دعومك
لجأا نم هت˘لوا˘ط قو˘ف نو˘كت˘سس نا˘سسي˘ت˘فإا ضسنو˘ي برد˘م˘لا ة˘ي˘سضق
لجأا رخأا˘ك ة˘ي˘ن˘مز ةر˘ت˘ف ح˘ن˘م يذ˘لا و˘هو ءا˘ق˘ب˘لا˘ب برد˘م˘لا عا˘ن˘قإا
ركذي ،قيرفلا نم باحسسنلا لبق نيبعللا تاقحتسسم ةيوسستل
ي˘ف بغر˘ي ي˘ت˘لا بسصا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف نود ة˘˘قرو ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا
ةقفرب ضسيئرلا لعجيسس ام وهو ،لبقملا مسسوملل ابسسحت اهميعدت

رييسست يف حمسست ةمهم قاروأا نامسض ىلع لمعي دعاسسملا همقاط
.قيرفلل نسسحا

صشامر ماسشه

لمعلا ،ذانزوب ريذن ماعلا ريدملا ةدايقب جربلا يلهأا ةرادإا ترسشاب
بسسحو ثيح ،زئاكرلا نامسضو قيرفلا ةيعسضو نيسسحت لجأا نم داجلا
لجا نم جربلا ةنيدمب دفاوت˘لا ي˘ف او˘عر˘سش نو˘ب˘عل˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
مسسوملاب ىتح وأا يسضاملا مسسوملاب ةسصاخلا ءاوسس مهتيعسضو ليدعت
ءابوب ةسصاخلا لوكوتوربلا دوقع عيقوت ىلا ىعسست اهنا امك مداقلا

يتلا ةمزللا ةلويسسلا نامسض ىلع ةرادإلا لمعتسسو اذه ،انوروك
ىلا ةريخألا تاعاسسلا يف اوعسس ثيح مهتاقحتسسم ديدسستب حمسستسس
.داجلا لمعلا يف عورسشلا ليهسستل ةميق ربكأا عمج

طبسضل ىعسسيو ددجلأ صضعب عم صضوافتلأ يف عرسش
اعيرسس وتاكريملأ

نم ةرجانملا ضضعب عم دانزوب ماعلا ريدملا عمتجا هتاذ قايسسلا يف
نامسض ىلع يلهألا ةردقمو ةيلاملا مهتابلطتم لوح ثيدحلا لجا

اذه .مهسضعب عم قافتل لسصوتي هلعج يذلا رمألا وهو ،مهتامدخ
ضضورع نع ثح˘ب˘لاو ي˘ل˘هألا ل˘كا˘سشم ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلا ل˘كلا د˘ير˘يو
بورخلا يثلث دجن اهعم ضضوافتلا مت يتلا رسصانعلا نيب نمو ،ىوقا
رافن بويأا ةنتاب ةيدولوم عفادم اذكو براوسشوبو يرباكو مانسصلوب
.يواريخ ةراطسسوسس عفادمو

صشامر ماسشه

نولصصاوي داحتلا ولوؤوصسم
زئاكرلا نامصضل تمصص يف لمعلا ةصسايصس

ةركسسب داحتأ
ةيمومع ةكرسش نامسضل لمعت ةرأدإ’أ

قا˘فو و˘لوؤو˘˘سسم ثح˘˘ب˘˘ي
ة˘ي˘ف˘ي˘كلا ن˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
م˘˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةنا˘علا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب
تا˘ط˘ل˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
نود نم يتلاو ،ةيئلولا
نم ديدعلا كفتسس كسش
اهسشيعي يت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
للخ نم ةسصاخ قيرفلا
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا طو˘غ˘˘سضلا
نيذلاو ي˘فاو˘ع˘ل ءا˘ق˘فر˘ل
ايؤورلا حيسضوتب نوبلاطي
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘˘سستو
يتلاو اهب نون˘يد˘ي ي˘ت˘لا
01 ـلا ز˘˘ها˘˘ن˘˘˘ت تح˘˘˘سضأا

نأا ركذ˘ي ،ة˘ير˘ه˘سش رو˘جأا
نأاو تق˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘سس ةرادإلا

ق˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق تنأا˘˘م˘˘ط
نكلو يوارقو ط˘ي˘ن˘ح˘ج
.نلا ركذي ديدج ل

تمسص يف لمعت
نامسض ىلع

 ... نكلو تاقفسصلأ
،ه˘˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘ف
عيي˘سضت ةرادإلا ل˘سصاو˘ت
ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا ضضع˘˘ب

مهمسض يف بغرت تناك
را˘سصنألا ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو
ىلع نودكؤويو نوروثي

ايؤورلا حي˘سضو˘ت ةرور˘سض
نا˘م˘سض ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ديدسستب ح˘م˘سست ة˘لو˘ي˘سس
ن˘ي˘ب˘عل˘لا تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم
ن˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا بل˘˘ج اذ˘˘كو
د˘˘ق تقو˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل˘˘˘˘˘˘لاو تا˘˘˘˘˘˘ف
ريبك ل˘كسشب نور˘يا˘ط˘ت˘ي
رمألا وهو ،ةيدنألا نيب
ي˘ف قا˘فو˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا

ىل˘ع ة˘ق˘ف˘سص ى˘لا ة˘جا˘ح
قو˘˘سسلا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل ل˘˘˘قألا

نو˘كي ى˘ت˘ح ه˘ن˘ي˘˘سشد˘˘تو
.يدانلا ىلع ريخ ةباوب

صشامر ماسشه

ةرقم مجن ضسيئر لسصاوي
ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لا ز˘˘˘ع
،تم˘˘˘سص ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
˘ما˘ق ثي˘˘ح تاد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

تامدخ نا˘م˘سضب ار˘خؤو˘م
كيرا˘˘˘فو˘˘˘ب دادو ضسرا˘˘˘ح
امك كلام˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘سصن
بعل ماد˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب ما˘˘˘ق
د˘˘م˘˘ح˘˘˘م تر˘˘˘ق˘˘˘ت يدا˘˘˘ن
ىقبتل دعسس جاح رسصانلا
كل˘ت تا˘ق˘ف˘سصلا ن˘˘سسحأا
قير˘ف ن˘م ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا
نارهو ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ي˘ها˘ب˘لا

ف˘ط˘خ ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح
ضسيو نب باعلألا عناسص
ريثكلا هنأاسشب ليق يذلاو
قيرفلا لعجيسس ام وهو
رثكا ليوعتلا ىلع لمعي
.نابسشلا ضصوسصخب

مهلؤوافت نع أوربع راسصنأ’أ
صسيئرلأ عم مهنماسضتو
قيرف˘لا قا˘سشع ر˘ب˘عو اذ˘ه
ءارج ري˘ب˘كلا م˘ه˘لؤوا˘ف˘ت ن˘ع
اهب موقي يتلا تامادقتسسلا
ةسصا˘خ ر˘سصا˘ن ن˘ب ضسي˘ئر˘لا

رسصنع ىلع تدمتعا اهناو
وهو ةربخلا اذكو ةبيبسشلا

ةهبا˘ج˘م ن˘م ه˘ن˘كم˘ي˘سس ا˘م

لكسشب ىلوألا ةطبارلا قرف
ضسي˘˘ئر˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،د˘˘ي˘˘˘ج
ضضع˘ب ن˘ع ه˘ث˘ح˘ب ل˘سصاو˘ي
ي˘˘ف ةردا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘فا˘˘سصع˘˘لا

ل˘جا ن˘م ف˘˘يدر˘˘لا ف˘˘ن˘˘سص
هناو اميسسل ر˘ث˘كا ه˘ت˘يو˘ق˘ت
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا لو˘˘ط نا كرد˘˘ي
دامتعلاب لجعيسس ةينطولا

.فيدرلا يبعل ضضعب ىلع
صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش
يدجلأ لمعلأ يف عرسشت ةرأدإ’أ
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با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب قل˘˘ط˘˘نا
ةر˘كل ى˘لوألا ة˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
يور˘كلا م˘سسو˘م˘ل˘˘ل مد˘˘ق˘˘لا

م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،1202‐0202
اقبط ربم˘فو˘ن02 ديد˘ح˘ت
لوألا ر˘يزو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘˘لا بق˘˘˘ع
ة˘ي˘ح˘سصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘لا
.ةلسصلا تاذ

بسسح رارقلا اذه يتأايو
ةرازو هتردسصأا يذلا نايبلا
يذلاو ةسضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

تاميلعت˘ل ا˘ق˘ب˘ط»:ه˘ي˘ف ءا˘ج
ف˘ل˘ك يذ˘˘لا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘˘يزو
فانئتسسلا ةيناكمإا ةسساردب
ة˘˘ط˘˘سشنأل˘˘ل ي˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
عم روهمج نودب ةيسضايرلا

تا˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
دعبو ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘قدا˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
نم ةيحسصلا تلوكتوربلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ل˘˘˘ك فر˘˘˘ط

ةعباتمل ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج رو˘˘ط˘˘˘ت
بط˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لاو
ضسف˘˘ن را˘˘سشأاو ،«ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
مدقلا ةرك ة˘يد˘نأا تا˘ب˘يرد˘ت
ىلوألا ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل

نو˘كي˘سس  ى˘لوأا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ك
ربمتبسس02 دحألا نم ءادتبا

ةرازو نا˘ي˘ب م˘˘ت˘˘خو ،0202
»: ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
تا˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كت

قيسسنتلاب ةينعملا ةيسضايرلا
بطلل ينطولا زكرملا عم
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا˘ب ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
˘˘˘˘مرا˘˘˘˘سصلا ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةي˘ح˘سصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
«.ضضرغلا اذهل ةدعملا

تررق ،لسصتم قايسس يف
ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ةرازو
قيلعت تاءارجإا عفر ارخؤوم
ميظن˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه تا˘طا˘سشن
يذلاو يسضايرلا طيسشنتلاو
تاطبارلاو يداونلل حمسسي

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘يدا˘˘ح˘˘تإلا
ةماعلا اهتاي˘ع˘م˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
.9102 ةنسسل

عيمج نأا ،مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
تا˘سسفا˘ن˘م˘لاو تا˘طا˘سشن˘˘لا
ذنم  اهفيقوت مت ةيسضايرلا

يسضام˘لا ضسرا˘م ف˘سصت˘ن˘م
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ءار˘ج
ءار˘˘˘جإا˘˘˘ك ي˘˘˘تأا˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م يزار˘ت˘˘حإا
ة˘با˘سصإلا ن˘م ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
.ضسوريفلاب

جاحلب اسضر

رسضخلا لهأات ظوظح
ةمئاق يناثلا رودلل

جمانرب وه اذه
ينطولا بختنملا
سسأاك يف ديلا ةركل
1202 رصصم ملاعلا
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘˘ت

ىلع ،ديلا ةركل يرئازجلا
يتلا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب
ضسأاك لل˘خ ا˘ه˘سضو˘خ˘ي˘سس
،1202 ر˘˘˘سصم م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لا˘ب˘سشأا ة˘ياد˘˘ب نو˘˘كت˘˘سسو
41ـلا ي˘˘˘˘˘˘ف ترو˘˘˘˘˘˘ب نلأا

ةهجاومب1202 ي˘ف˘نا˘ج
ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ،ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سشلا
.ةديدجلا

يلودلا يداحتلا رسشنو
تا˘عا˘سسلا ي˘ف د˘ي˘لا ةر˘كل
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ضسأاك ن˘م72ـلا ةعبطلا˘ب
ي˘ت˘لا د˘ي˘لا ةر˘˘كل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
يفناج31ـلا نيب ام بعلت
،رهسشلا ضسفن نم13ـلاو
ضسو˘˘˘كر˘˘˘ب ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
ي˘˘˘ف هؤول˘˘˘مزو دو˘˘˘ع˘˘˘سسم
˘ما˘مأا ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
يفناج61ـلا يف ادنلسسيأا
رود˘˘لا م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘˘ق
ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ب يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
ضسفن نم81 يف لاغتربلا
ركذلا قبسس امكو.رهسشلا
بعلت72ـلا ةع˘ب˘ط˘لا نإا˘ف
،ابختنم23 رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
8 ىلإا مهم˘ي˘سسق˘ت م˘ت˘ي˘سسو
لهأاتي نأا ىلع ،تاعومجم
3ـلا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا
يناثلا رودلا ىلإا ،ىلوألا
˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
.ةدحاو ةلوطب

ب.م.يرسسيإا

،را˘ج˘ح ف˘ير˘سش برد˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ
ىلع يرماو˘ع ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع ه˘ل˘ي˘مز
يبملوأا قيرفل ةينفلا ةسضراعلا ضسأار
ةريظح ىلإا ديد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ة˘يد˘م˘لا
.فرتحم لوألا مسسقلا

ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا تف˘˘سشكو
عقاوم ىلع ةيدملا يبملوا قيرفل
ضسيئرلا قافتا ،يعامتجلا لسصاوتلا
ميدقلا ديدجلا بردملا عم لاقلقوب

فادهألاو دق˘ع˘لا ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع
قبسس راجح ناو اميسسل ،ةرطسسملا

يف «ماول» قيرف ىلع فرسشأا نأاو

ي˘مر˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
ءانبأا» نع ليحرلا ررقيو ةفسشنملا
نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.«يرطيتلا
بردملا يف ةقثلا تددج ماول ةرادإا
ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع ير˘ماو˘˘ع د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
.قيرفلل دعاسسملا بردملا نوكيل

ةيدملا يبملوأا قيرف لسصحو اذه
˘˘ما˘˘يألا ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا عرذ ى˘˘ل˘˘ع
دنع ةلوطبلا ردسصت امدعب ةيسضاملا
،بقللاب جوتيل اهفقوت

.ةطقن24 ديسصرب
ب.م.يرسسيإا

«ماول» ـل اديدج ابردم راجح

1202 ويكوط نمسض دايبملوأا تاريسضحت
لبقملا عوبصسألا يناثلا هصصبرت لخدي عارصشلل ينطولا بختنملا

ةيدملا يبملوأا
ةفسشنŸا يمر لبق يسضقنŸا مسسوŸا ‘ يدانلا ىلع فرسشأا

«ةيرصصنلا» ‘ ÚمصسوŸ عقوي يجان

ياد نيسسح رسصن
ةبرح شسأارو يروحم عفادم مسض فدهتسسي يوانكل

0202ةنسسل لمع ططخم اوعسضو ءاسضعأ’ا

ةليصصحلا ىلع قداصصت ةعراصصملا ةيداحتا
9102 ةنصسل ةيلاملاو ةيبدألا

ضصبرتلا ى˘ل˘ع را˘ت˘سسلا لاد˘سسإا د˘ع˘ب
لئابقلا ةبيبسش قيرف هلخد يذلا لوألا
،و˘ب˘قأا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف

ةرادإا ة˘ي˘ع˘م˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ط˘ب˘˘سض
يذلا يناثلا ضصبرتلا جمانرب ،يدانلا
رفسصألا نينو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا ه˘ل˘خد˘ي˘سس
ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ر˘˘سضخألاو
.ةمداقلا

قيرفل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
لسصاوتلا عقاوم ىلع لئابقلا ةبيبسش
ضصبرتلا نأا «كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م˘ب نو˘كي˘سس ي˘نا˘ث˘لا

يراجلا ربمتبسس61ـلا يف قلطنيسسو
اريسضحت ،ا˘مو˘ي21 مود˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
.ةمداقلا ةرتفلل

ق˘ير˘ف˘لا نأا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘سضأاو
مناغتسسم ةنيد˘م˘ب قد˘ن˘ف ي˘ف تي˘ب˘ي˘سس
ة˘ما˘قإلا طور˘سش ل˘ك ى˘ل˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي
لمعي قيرفلا لعج عم ،عاجرتسسلاو
مسسوملا ةقلطنل ازهاج نوكيل ةوقب
.ديدجلا

ينتبقاع نم «فافلا»: لÓم
ملو طابسضن’ا ةنجل تسسيلو

 «فاكلا» نيناوق قرخأا

ق˘ير˘ف ضسي˘ئر لل˘˘م ف˘˘ير˘˘سش ع˘˘فاد
دعب هسسفن ىلع ةوقب لئابقلا ةبيبسش
لبق نم ه˘ي˘ل˘ع ضضور˘ف˘م˘لا ،ة˘بو˘ق˘ع˘لا
«فافلا ـل ةع˘با˘ت˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
هتبقاع نم يه ةريخألا نأا احسضوم
.ةنجللا تسسيلو

تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف لل˘˘˘م دد˘˘˘سشو
فو˘سسو ع˘جار˘ت˘ي ن˘˘ل ه˘˘نا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
:درطتسساو ،هقيرف نع عافدلا لسصاوي
ضصاخسشألا ديدع اندهاسش ناو قبسس»
اوسضرعتسسي ملو فافلا اومجاه نيذلا

يأاب مقأا مل يتهج نمو ،ءيسش يأل
،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ن˘˘˘ع تع˘˘˘فاد ل˘˘˘ب ءي˘˘˘سش
يه فافلا نأل ،عجارتأا نل ايسصخسشو
،طابسضنلا ةنجل ضسيلو ينتبقاع نم
ةلزهم اوثدحأا دقف ،ةلاقتسسلا مهيلعو
،ةلادعلا يف قثأا انأا» :متخو ،«يتبقاعمب
رارقلا يف نعطنسسو نيناوقلا مرتحاو
يننأاو اسصوسصخ ،دح دعبأا ىلإا بهذنو
للم ضسيلو ،ةلثامم تافرسصت لبقأا ل
.«فاكلا نيناوق قرخ نم

تبقاع دق طابسضنلا ةنجل تناكو
ةلوازم نم قيرفلا ضسيئر للم فيرسش
.نيمسسوم ةدمل يسضاير طاسشن يأا

ب.م.يرسسيإا

عارسشلل يرئازجلا بختنملا لخدي
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ه˘˘ي˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خا ي˘˘˘ف
ضصبرت يناث ،«ضسكإا ضسأا رأا«و«ريزل»
ةياغ ىلإا ربم˘ت˘ب˘سس61 ن˘م ة˘ياد˘ب ه˘˘ل
ةسسردم˘لا˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ح˘تا˘ف˘لا
تحتو ةيئاملا تا˘سضا˘ير˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
رئازجلا‐يرحبلا جرب نئا˘كلا ة˘ي˘ئا˘م˘لا
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف كلذو ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لأل˘ل تاداد˘ع˘˘ت˘˘سسلا

ويكوطب1202 ىلا ةلجؤوملا0202
ةيريدملا نم ملع ام بسسح ،ةينابايلا
رمع دكأاو ،ةسضايرلل ةينطولا ةينفلا
نأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘يزو˘˘ب
اذهب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ت˘سسلا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
ة˘يرادإلا م˘˘قاو˘˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ضصبر˘˘ت˘˘لا

نوعسضخي فو˘سس ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
ضسور˘ي˘ف ن˘˘ع ف˘˘سشكلا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خل
«رآا ي˘سس ي˘ب» ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
قرفلا ريسضحت زكرمب لبقملا نينثلا
ةمسصاعلا يف ةيناديوسسلاب ةيسضايرلا

ءاثلثلا مو˘ي ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ر˘ه˘ظ˘ت نأا ى˘ل˘ع
.هيلي يذلا

ةكرا˘سشم ضصبر˘ت˘لا اذ˘ه د˘ه˘سشي˘سسو
ثيح ،تايتف ثلث مهنم نيراحب ةتسس
ضصاسصتخا يف نيراحب ةعبرأا نوكيسس

مهنيب نم ،دعوملا يف «ضسكأا ضسأا رأا»
ر˘يزل˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا ،نا˘˘تا˘˘ت˘˘ف
نيرسصنع دجاوت فرعيسس «رادناتسس»
ةينطولا ةبخنلل قبسسو ،ةاتف امهادحإا
اسصبرت تسضاخ نأا هتاذ ضصاسصتخلل
4 ىلإا توأا02 نم لوأا

يذلاو ةسسرد˘م˘لا ضسف˘ن˘ب ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ز˘ي˘كر˘ت تفر˘˘ع
دا˘˘ع˘˘ت˘˘با بب˘˘سسب ي˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لا
ذن˘م تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘ع ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا

ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ر˘˘ثإا طرا˘˘ف˘˘لا ضسرا˘˘م
ةيرئازجلا ةكراسشملا لوحو ،انوروك
يئانثلا لهأات رارغ ىلعف دايبملوألا يف
رأا» يف يسشيرب ةنيمأاو ضساروب ةزمح
يف ةينفلا ةيريدملا لمأات ،«ضسكأا ضسأا
لبق نم ةوعد لين

ةقاطب ربع عارسشلل يلودلا داحتلا
ريزللا ضصاسصتخا يف «دراك دليو»
مي˘سسو ي˘نا˘يز ي˘ئا˘ن˘ث˘لا م˘ح˘ق˘ن ي˘كل»
اذهب اسضيأا نيينعملا «ةيلام ناسسركو
،ه˘تاذ لوؤو˘سسم˘لا بسسحو ،ر˘كسسع˘م˘˘لا

ةئي˘ه˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ت ةر˘كذ˘ت81 كا˘˘ن˘˘ه
يتلا تابختنملل «ةيد˘ه˘ك» ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

.دايبملولا غولب نع تزجع
طيمز.ع

لئابقلا ةبيبسش
ةديحولا ةيبلسسلا ةطقنلا ةيدولا تايرابملا بايغ

مناغتصسمب ناث يريصضحت سصبرت يف «يرانكلا»
يفناج61ـلا نم ةيادب

sport@essalamonline.com

ايمسسر يجان ديسشر عقو
،ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ق˘ير˘ف˘ل
نارهو ةيدو˘لو˘م ن˘م ا˘مدا˘ق
وهو ،نيمسسومل دتمي دقعب

للخ نيمدقتسسملا ضسماخ
ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
.يراجلا

قباسسلا مجاهملا ىسضمأاو
هد˘ق˘ع ى˘ل˘ع «ةوار˘م˘ح˘˘ل˘˘ل»
«ة˘ير˘سصن˘لا» ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
رو˘سضح˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
ر˘يد˘م˘لا نا˘قزر˘م نا˘˘ب˘˘ع˘˘سش
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
قباسسلا بعللا ،يمسصاعلا
ن˘م نا˘ك ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو˘˘ل

نيبولطملا نيبعللا نمسض
رمحألا قيرفلا ةرادإا لبق نم
مي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘م ر˘ف˘سصألاو
ةقفسصلا دعب موجهلا طخ
ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

ة˘يو˘ق˘ت˘ل حا˘ي˘˘سسو حا˘˘ت˘˘ف˘˘م
.يفلخلا طخلا

ق˘ير˘ف نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
رثكأا نم ،ياد نيسسح رسصن

ةر˘ت˘ف ي˘˘ف ا˘˘طا˘˘سشن قر˘˘ف˘˘لا
دعب ةي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا
نيبعل ضسمخل ه˘ماد˘ق˘ت˘سسا
ةرادإا د˘˘˘ير˘˘˘تو ،نآلا د˘˘˘ح˘˘˘˘ل
قيرفلا مي˘عد˘ت «ة˘ير˘سصن˘لا»
لو˘خد ل˘جأا ن˘م تا˘ق˘ف˘سصب
ةو˘˘ق˘˘ب مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأاو ا˘سصو˘سصخ
ن˘يدد˘ه˘م˘لا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘ك
ءا˘˘غ˘˘لإا ل˘˘ب˘˘ق طو˘˘˘ق˘˘˘سسلا˘˘˘ب
يسشفت ةيفلخ ىلع ةلوطبلا
.انوروك ضسوريف

:يوانكل
بردم يوانكل ريذن ادب

لئاف˘ت˘م ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن
دسصح ىلع ق˘ير˘ف˘لا ةرد˘ق˘ب
نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘˘ن
هب تماق يتلا تامادقتسسلا
.ةسسوردم تناك ةرادإلا

دا˘ح˘˘تا برد˘˘م ح˘˘سضوأاو
ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا ةر˘˘˘˘˘كسسب
:لئاق ةيفحسص تاحيرسصت
ر˘سصن ي˘ف تا˘ماد˘ق˘ت˘˘سسلا»

،ة˘˘˘سسورد˘˘˘م ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح
ىلع افادهأا انر˘ط˘سس ا˘مد˘ع˘ب
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

عم دقاعتلا بقعو..ديعبلاو
ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ن˘ي˘˘ب˘˘عل ةد˘˘ع
ةهجاومل تايناكمإلا كلمن
،«فرتحم لوألا مسسقلا قرف
ل تادقاعت˘لا با˘ب »:م˘ت˘خو
ددسصب نحنو احوتفم لازي

ضسأارو يروحم عفادم مسض
ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو ،ة˘˘˘بر˘˘˘ح
ضضو˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘سسف ضصبر˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘˘ير˘˘كسسع˘˘م
.«ديدجلا مسسوملل اريسضحت

ب.م.يرسسيإا/طيمز.ع

ةيعمجلا ءاسضعأا ع˘م˘ت˘جا
يرئازجلا داح˘تل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘عرا˘سصم˘˘ل˘˘ل
ن˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
،ي˘بدألاو ي˘لا˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
عسضو اذكو9102 ةنسسل
ة˘ن˘سسل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
93 ل˘˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘˘مو .0202

،ةماعلا ةيعمجلا يف اوسضع
فار˘˘سشإا تح˘˘ت ،82 ر˘˘سضح
،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
نيذلا اوسضع81 توسصو
تيو˘˘سصت˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ل ق˘˘˘ح˘˘˘ي
ةطبار21ـب رمألا قلعتيو
تناكو ،ة˘يد˘نأا6 ل˘˘سضفأاو
لبق اتو˘سص61 ةليسصح˘لا
ضضفر ن˘ي˘ح ي˘ف ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا

ةقرو تيغلأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،اد˘حاو
ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو.ةدحاو
د˘ق˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا

اوسضع51 اهي˘ل˘ع قدا˘سص
ءاسضعأا ةثلث لبا˘ق˘م م˘ع˘ن˘ب
ءاسضعألا قداسص امك ،لب
ط˘ط˘خ˘م ى˘ل˘ع عا˘م˘جإلا˘˘ب
.0202 ةنسسل لمعلا

ب.م.يرسسيإا

048213ددعلا ^2441 مرحم42ـل قفاوملا0202 ربمتبسس21تبسسلاةصضايرلا
ÚبعÓلا ةمÓسس ىلع اظافح يحسصلا لوكوتÈلا قيبطت ىلع تددسش

تابيردتلا فانئتصسل يراجلا ربمتبصس02ـلا ددحت ةصضايرلا ةرازو
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ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا د˘جاو˘˘ت˘˘ي
ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج
ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلاو
ل ةبعسص ةيعسضو يف ،مدقلا
ل˘ظ ي˘ف ،ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ناد˘˘سسح˘˘ي
اسسنرفو اسسمنلا نم لك ضضفر
يريسضحتلا ضصبرتلا ناسضتحا
ي˘ف ر˘سضخ˘لا ه˘ير˘ج˘ي˘سس يذ˘لا
.مداقلا ربوتكأا رهسش

نأا ،ةيملعإا ريراقت تفسشك
ة˘فا˘سضت˘سسا ا˘سضفر ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ر˘ه˘سشلا ي˘ف ر˘˘سضخ˘˘لا ضصبر˘˘ت
دد˘ع د˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا

لا˘˘ط˘˘بأا قا˘˘سشع ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ةي˘ع˘سضو˘لا نأا ا˘م˘بو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
عمجت˘لا˘ب ح˘م˘سست ل ة˘ي˘ح˘سصلا
˘ما˘مأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا نإا˘˘ف
ر˘خآا د˘ل˘ب ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘م˘ت˘˘ح
.نيتارابملا ةجمربل

نأا ه˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
روف ةحاتملا لئادبلا نع ثحب
عييسضت يدافت˘ل ر˘ب˘خ˘لا ي˘ق˘ل˘ت

ي˘˘˘سشطز ل˘˘˘خد˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،تقو˘˘˘˘لا
ةفلكملا ةي˘سسنر˘ف˘لا ة˘كر˘سشلاو
ايقيرفإا لاطبأا تايرابم ميظنتب
اد˘ن˘لو˘ه ع˘م تا˘سضوا˘ف˘˘م ي˘˘ف
.كانه ضصبرتلا ةجمربل

بختنŸأ ةهجأوم
ةيناثلأ ةيدولأ ‘ ينيغلأ

دأرو رمأأ

لسصوتي مل ،رخآا بناج نم
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

ى˘لإا ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘يدو تا˘يرا˘ب˘م
بخت˘ن˘م˘لا ع˘م قا˘ف˘تا ة˘ي˘سضرأا
نوثحبي مهلعج ام ينوريماكلا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘˘خآا ضسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع
.رسضخلا

نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا ف˘˘سشكو
برقألا دعي ينيغلا بختنملا

دكأا امدعب ،نوريماكلا ةفلخل
ةا˘˘قل˘˘م˘˘ل هاداد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا لوألا
ي˘˘ف «ءار˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘˘م»
ابسسحت ةيريسضحت ةيدو ةارابم
نم4ـلاو3ـلا ة˘لو˘ج˘˘ل˘˘ل
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت
در ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو ،2202
دجاوتلل ةيدنلوهلا تا˘ط˘ل˘سسلا

.كانه

ب.م.يرسسيإأ

«ديمعلأ»و «ةبيقعلأ»
Èكأأ تقو ىلع نÓسصحي

Òسضحتلل

يقيرفإلا دا–لا
خيراوت لدعي
ةطبار ةصسفانم
ايقيرفإا لاطبأا
يقير˘فألا دا˘ح˘تإلا ن˘ل˘عأا

ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل
لوألا رودلا نم لك ديعاوم
ةطبار ةسسفان˘م ن˘م ي˘نا˘ث˘لاو
ة˘سصا˘خ˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘ط˘˘بألا
بق˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا˘˘ب
هد˘˘˘ق˘˘˘ع يذ˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع «فا˘˘˘كلا»
ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
.ايقيرفإا لود يف «انوروك»

بابسش نم لك كراسشيسسو
،رئازجلا ة˘يدو˘لو˘مو دادزو˘ل˘ب
يف ايقيرفإا لاطبأا يرود يف
بق˘عو ،د˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يلثمم نإاف نيتلوجلا ليجأات
ى˘ل˘ع نل˘سصح˘ي˘سس ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ب˘˘˘كأا تقو
بع˘ل˘ت˘سس ثي˘ح ،تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
‐82‐72 مايأا يف تايرابملا

دق تناك يتلاو ربمفون92
‐12‐02 قباسسلا يف تددح
ام˘ي˘ف ،ر˘ه˘سشلا ضسف˘ن ن˘م22
6‐5‐4 ي˘˘˘˘ف با˘˘˘˘يإلا دد˘˘˘˘˘ح
92‐82‐72 لد˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ضصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا.ربمتبسس
ة˘سسفا˘ن˘م ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا رود˘˘لا

ليجأات مت دقف ،لاطبألا ةطبار
خيرات ىلإا باهذلا تايرابم
لدب رب˘م˘سسيد ن˘م32و22
نوكتسس اميف ،31 ‐21‐11
6و5 يموي  ةدوعلا تايرابم
لدب مداقلا ماعلا نم يفناج
81 ناك يذلا قباسسلا خيراتلا
.ربمسسيد02 ‐91‐

طيمز.ع

1202 يف هتجمرب نم ’دب
2202 ىلإا «ناصشلا» ليجأاتل «فافلا» ةقفاوم رظتنت فاكلا

00:71ـلأ نم ةيأدب مويلأ يسسنرفلأ يرودلأ نم3ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف
روليد يقÓيو سسين عم ةصسفانملل دوعي لاطع

غروبسسأرسس مامأأ مويلأ بايغلل حسشرم يرئأز÷أ ›ودلأ

ليوب دصض زوبدوب عم نونماصضتي نايتإا تناصس وبعل

مداقلا ربوتكأا رهصش ينطولا بختنŸا سصبرت ناصضتحل برقألا ادنلوه
نآ’أ دحل هتلسصو يتلأ صضورعلأ صضفري رسضخلأ مجاهم«انوروك» ـب ناججحتيو ايقيرفإأ لاطبأأ تاباسسح ناطلخي اسسمنلأو اسسنرف

يج سسأا يبلا يف ينافاك ةفÓخل ىعصسي يناميلصس
يتيسس ر˘ت˘سسي˘ل بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مل˘سسا ف˘سشك

نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب يدا˘ن ناو˘لأا ضصم˘ق˘ت ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
.يراجلا مسسوملا يف ،يسسنرفلا

لينب ملحي ينطولا بختنملا مجاهم نأا ،ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تلاقو
يراجلا مسسوملا يف ينافاك ةفلخو يسسنرفلا يدانلا موجه ليثمتل ةسصرف
 ريخألا ليحر دكأات امدعب

ةدع هيلع ضضرع رسضخلا فاده لامعأا ليكو نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
نكل ،ةيراجلا تلاقتنإلا ةرتف ةياهن لبق هعم دقاعتلاب بغرت يتلا ةيدنأا
مجن نأا ودبيو ،ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان لسضفو عيمجلا ضضفر يناميلسس
ماعلا ةيبوروألا تاسسفانملا يف ةكراسشملل ىعسسي ةنوبسشل غنيتروبسس
نأاو ةسصاخ ،باقلألا دحأاب يسسنرفلا يرودلا لطب عم جيوتتلا املو لبقملا
دعب ،ابوروأا لاطبأا ةطبارب زوفلا نم مسسوملا اذه اريثك برتقا ريخألا

.خينويم نرياب يدان مامأا هرسسخ يذلا يئاهنلل هلوسصو
جاحلب اسضر

رطق يف صصاخلأو ماعلأ ثيدح رسضخلأ مجاهم

يميهارب مركي نايرلا
نايرلا هقيرف فرط نم ميركتلا ،يرئازجلا يلودلا يميهارب نيسساي لان

رسشنو.يسضقنملا مسسوملا يرود يف فاده لسضفأا ةزئاجب هجيوتت بقع
لفح نم اروسص ،«رتيوتلا» ىلع يمسسرلا هباسسح  ربع يرطقلا قيرفلا
: اهيلع بتك قيرفلا بردمو رسضخلا دئاقل يدانلا هب ماق يذلا ميركتلا
فاده ةزئاج ىلع لسصاحلا يميهاربإا نيسساي انقيرف دئاق مركي نايرلا»
اذه.«بردم لسضفأا ةزئاج ىلع لسصاحلا يريغأا وقيدو ،رطق موجن يرود
،مسسوملا اذه نايرلا يدان عم ريبك ءادأا ىلع مسصبي يميهارب لازي لو
نأا نييرطقلا مظعم ىري امك ،ةدايقلا ةراسش بردملا كلذ دعب هحنميل
همدقي ىحسضأا يذلا ريبكلا ىوتسسملل اهيف لسضفلا دوعي نايرلا تاراسصتنا

بختنملا عم ايقيرفإا لطب عيمجلا حسشريو ،ناديملا قوف ءارحسصلا براحم
.مسسوملا اذه باقلألا قيقحت وحن قيرفلا ةدايقل  ينطولا

جاحلب اسضر
ةينطولأ ةلوطبلأ ىلع يسسنوتلأ يرودلأ لسضف رسضخلأ ريهظ

يقيرفإلا يدانلاب قحتلي ةدايع نب
با˘ب˘سش  يدا˘ن بعلو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا  ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘سسح ق˘ح˘ت˘˘لا

.مسساوم ةثلثل دتمي دقعب يسسنوتلا يقيرفإلا يدانلا فوفسصب ،ةنيطنسسق
مسسح دق يقيرفإلا يدانلا نأا ،ةعمجلا ضسمأا ةيسسنوت ةيفحسص ريراقت تفسشكو
،3202 فيسص ةياغ ىلإا دتمي دقع ىلع ىسضمأا يذلا ،بابسشلا عفادم ةقفسص
.هعم دقاعتلل حمطت تناك ىرخأا قرف ةدع ىلع يقيرفإلا يدانلا لسضف امدعب
نب عانقإل ىلعل ديزي اهسسأار ىلعو ،ةنيطنسسق بابسش قيرف ةرادإا تعسسو
ّلإا ،6102 ةنسس هفوفسصب قحتلا يذلا قيرفلا عم هدقع ديدمت لجأا نم ةدايع
يف ةيفارتحا ةبرجت ضضوخ لسضف ،ةمسصاعلا داحتإل قبسسألا بعللا ّنأا
.نييرئازجلا نيبعللا نم ريثكلا هيف قلأات يذلا يسسنوتلا يرودلا

جاحلب اسضر
رئأزجلأ خيرات يف41ـلأ صسيئرلأ نوبختني ءاسضعأ’أ

سسأار ىلع فاريب ةفÓخل سسفانتت ءامصسأا4
 ةيبملوألا ةنجللا

ىفطسصم ةفلخل ةعبرألا نيسسفانتملا نم ادحاو باختنا مويلا متيسس
اهتيعمج دقعت يتلا ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجللا ةسسائر ىلع نوكيل ،فاريب
مسضتو.ةمسصاعلا يف نونكع نبب ةيبملولا ةئيهلا رقمب ةيباختنلا ةماعلا
دامح نامحرلا دبع نم ل˘ك ة˘سسا˘ئر˘لا بسصن˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘سسفا˘ن˘ت˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
يناقرف ةيمسسو ةيلارتسسلا ينديسس دا˘ي˘ب˘م˘لوأا ة˘يز˘نور˘ب ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘م˘لا
ضسلجملا يف ةقباسسلا ةبئانلاو مدقلا ةرك يف ىلوألا ةيلودلا ةمكحلا
،قباسسلا ةسضايرلاو باب˘سشلا ر˘يزو بي˘ب˘ل ي˘ل˘ع د˘ي˘سسو ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تل˘ل ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا ة˘عو˘بر˘ق كور˘ب˘م ـل ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ةسسائر بسصنم ىلع نيسسفانتملا ةعبرألا تايسصخسشلا تقفتاو ،تاجاردلل
تائيهلا يف ةيلوؤوسسم بسصانم ةدع يلوت اهل قبسس يتلاو ةيبملولا ةئيهلا
بسصنملا اذهل حسشرتلاب اهرارق ريربت ىلع ةيلودلاو ةينطولا ةيسضايرلا
ّمث نمو ،ةيراجلا ةيبملوألا ةدهعلا ءاهنإا يف ةمهاسسملا يف اهتبغرل عجري
يف ررقملا لبقملا يبملولا دعوملاب ةينعملا ةيرئازجلا رسصانعلا ةقفارم
ةئيهل˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا لوألا لوؤو˘سسم˘لا نأا ،ةرا˘سشإل˘ل ر˘يد˘ج˘لا.1202 وي˘كو˘ط
ذنم ةيبملوألا ةئيهلا ةسسائر خيرات يف41ـلا ضسيئرلا نوكيسس ةيبملولا
.ضشوعم دنحم ةّرم لوأل اهسسأارت امدنع3691 ةنسس اهئاسشنإا

طيمز.ع
دعاسصلأ ايسسنلاف مجن عم يتيسسلأ دقاعت دعب

«يغنريملا» نم هبرقي ليب ليحرو ديدج سسفانم مامأا زرحم
،يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم ضضاير نوكيسس

نم ةيادب «نزتيسسلا» فوفسصل ديدجلا مداقلا عم ةسسرسش ةسسفانم مامأا
ناريف عم تدقاعت دق يتيسس رتسسسشنام ةرادإا تناكو.ديدجلا مسسوملا
02 بحاسص ،ينابسسإلا ايسسنلاف يدان نم مداقلا ينابسسإلا يلودلا ضسيروت
عيمج يف بعللا ديجي امك ،يرئازجلا مجنلا تازيمم ضسفن كلميو اعيبر
يلاعلا يفيدهتلا هسسحل بعللا هتعانسصل ةفاسضإلاب ةيموجهلا بسصانملا

نم ديدعلا تفسشك ،رخآا قايسس يف.زرحمل لوألا ضسفانملا هلعجي يذلاو
مجن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب د˘يرد˘م لا˘ير ةرادإا  ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ف˘ح˘سصلا
نل رمألا نأا ريغ ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نإلا ةر˘ت˘ف لل˘خ «ر˘سضخ˘لا»
نوكيسس يذلا «يغنريملا» مجن ليب ثيراغ عيب للخ نم ىوسس دسسجتي
ةبعسص يقبت ةقفسصلا نأا لإا «يكلملا» فوفسصل «براحملا» لاقتنإا حاتفم
ديري ل يذلا يرئازجلا بعللاب لويدراوغ كسسمت لظ يف قيقحتلا
.هيف طيرفتلا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com

ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
ةقفاو˘م ،«فا˘كلا» مد˘ق˘لا ةر˘كل
،«فا˘ف˘لا» ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
ضسأاك تايلاعف ليجأات ميسسرتل
عمزملا نييلحملل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
ىلإا ةيل˘يو˘ج01 ن˘م ا˘ه˘ت˘ما˘قإا
،رئازجلاب2202 توأا ح˘تا˘ف˘˘لا
.3202 يفناج ىلإا

ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ف˘˘سشكو

ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘سشن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا نأا ،ي˘م˘سسر˘˘لا
يف اوعمتجا نيذ˘لا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
،رسصم يف ةيسضاملا تاعاسسلا
تايلاع˘ف ل˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘تا

نييل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك
بب˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘سشكلا نود
فارطألا ضضعب نأا لإا يسسيئرلا
تايلاعف ليجأات ىلإا اذه تعجرأا

1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
ببسسب2202 ىلإا نوريماكلاب

ليجأات قبسسو.«انوروك» ةحئاج
تناك يتلا «نا˘سشلا» تا˘ي˘لا˘ع˘ف
رهسش نوريماكلا يف ة˘ج˘مر˘ب˘م
ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ل ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ير˘˘˘فأا
ةقباسسملا ميظنت قح «فاكلا»
.8102 ربمتبسس يف رئازجلل

ب.م.يرسسيإأ

مهلأوقأأ ذخأأو مهءايلوأأ ءاعدتسسأ دعب مهحيرسست مت رسصقلأ

ءاصضقلل ارصصانم12 مدقتو ةيناثلا «ةوارمحلا» ةريصسم سضهجت نمألا حلاصصم
نم ارسصا˘ن˘م12 ،ضسمأا ل˘˘ث˘˘م

دعب ءاسضقلا مامأا نارهو ةيدولوم
،نمألا حلاسصم لبق نم مهفيقوت
ةيناث ةريسسم ميظنت ددسصب مهو
.ريسسملا بتكملا ليحرب ةبلاطملل
بسسح ن˘مألا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘تو
ةر˘ي˘سسم˘لا فا˘ق˘يإا ن˘م ،ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب
دد˘˘سصب تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

اهومظنم فقوأا امدعب قلطنلا
ديسشر يفح˘سصلا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ي˘˘ف ضصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
نأا رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو.ةسضايرلا

نم ر˘ث˘كأا تف˘قوأا ن˘مألا ح˘لا˘سصم
او˘ل˘سصت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ا˘سصخ˘سش04
ذ˘خأا م˘ت ثي˘ح ،ر˘سصق˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا˘˘ب
مت نيح يف ،مهحيرسستو مهلاوقأا

مدقتو.اسصخسش12ـب ظافتحلا
ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ة˘˘ثل˘˘ث
ددع عمجت نيح يف ،نيمهتملا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ق˘ير˘ف˘لا را˘سصنأا ن˘˘م
مامأا نييف˘ح˘سصلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
رارق راظتنا يف نارهو ةمكحم
.ءاسضقلا

ب.م.يرسسيإأ

لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي نو˘˘كي˘˘سس
ينطولا بختنملا نميأا ريهظ
،ي˘سسنر˘ف˘لا ضسي˘˘ن يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن

ةهجاوم عم مويلا دعوم ىلع
يف هليمز يقلي امدنع ةيوق
مجاهم روليد يدنا بختنملا
يف يسسنرفلا هيي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن
يرودلا نم3ـلا ةلوجلا راطإا

.يسسنرفلا
ة˘ياد˘ب ن˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘˘غو

نم لاطع ىناع ثيح ،مسسوملا
نكري هتلعج ة˘ي˘ل˘سضع ة˘با˘سصإا
روليد بيسصأا نيح يف ةحارلل
نأا ينعي ام ،«انوروك» ءابوب
ه˘ت˘كرا˘سشم ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
.مسسوملا اذه ىلوألا

بي˘˘غ˘˘ي˘˘سس ،ر˘˘خأا بنا˘˘ج ن˘˘م
مويلا ءاقل نع يوادوب ماسشه
ىلع ةباسصإا نم هتاناعم ببسسب
لسصاوي ثيح ةبكرلا ىوتسسم
ضصلختلل لمعلا ايقيرفإا لطب
.اهنم

ب.م.يرسسيإأ

بعللا زوبدوب ضضاير ىقلت
ناديم طسسو ،يرئازجلا يلودلا
ةعفد ،يسسنرفلا نايتإا تناسس يدان
يف هئلمز نماسضت دعب ةيونعم
ةبعسصلا ةي˘ع˘سضو˘لا ع˘م ق˘ير˘ف˘لا
هداعبإا ةفيلخ ىلع اهسشيعي يتلا

دولك يسسنرفلا بردملا لبق نم
نم بعللا جرخأا يذلاو ليوب

ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘سشكو.هططخ
ضضع˘˘ب نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف ة˘˘ي˘˘مل˘˘عإا

او˘م˘سضه˘ي م˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل
عم ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ل˘ما˘ع˘ت
رمألا ،يرئازجلا يلودلا بعللا
ر˘ي˘غ˘ي ر˘ي˘خألا ل˘ع˘ج˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا

ةسسردم جيرخ عم هلماعت ةقيرط
ن˘مو اذ˘˘ه.ةيسسنرف˘لا و˘سشو˘سس

نع زوبدوب بي˘غ˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
يدان يقل˘ي ا˘مد˘ن˘ع مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل
راطإا يف يسسنرفلا غروبسسارتسس
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م3ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ة˘عا˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.00:02ـلا

ب.م.يرسسيإأ



ةــــنصصرق

طغصضلا تحت ءاصسؤور
تt̆- نو˘M˘å˘©ÅÑ ءا6Ñ̆'ور ةد˘˘>
9Ñ˘˘˘è̆˘á رJ˘˘©ب +̆˘wÇÑ̆˘ض8و
E˘˘م˘˘لا تارارò˘˘kلا ب˘í˘ي˘لارد
،ةĬاد˘م˘لا قر˘í˘˘لا˘˘+ ض8ا˘w̆˘˘لاو
ى˘˘˘õ˘˘̆> ل˘˘˘òلا ع˘˘˘م˘˘̆/ا ث©˘˘˘˘0
9Ñ˘˘˘6ارد ةرورÑ̆˘˘لا ة˘˘˘t̆˘˘õ˘˘˘لو
يداو°õل حمÄÑ- يkلا ةœ5Hلا
يدا˘˘> ل˘˘ÅÑò+ †اد˘˘6Ñ˘˘k˘˘ïلا˘̆+

تاHد1 ت°م9Ñ ا§Iاو ة8Ñا1
اH وJو ددqلا نH ة(املا+08
6Ñ©ÉÑå§ا Dة:رو ي Dلا0 ي
يلاkلا+و ،نوMدلا دMدÄÑ- †د>
D6'ورلاÑ7 ءاÑاو>ر Dلا يkÅÑروا
يلو'وé HÄÑا°Eا ة©F©í ثt+و
ن̆> ثg˘t˘لا ةرورÉÑ̆+ فا˘í˘˘لا

0õلو Fòل H6وÑü.

03ـلا ةمجنلاب اولفتحا يجرتلا ويرئازج

+åد -kوMr لاkرلا ي/رM9اÑلا يkوIÄÑلا+ يõï03ـلا بDرا- يMw§ü، 0اkíلا لœ<gلا نوq~ر(اMنو
ياEو: ن©H&ا دمHt ،ي7Ñk ض6ا©ل)ا ،ناH~M ،ث©= ن+ ،نارد+ رار= ىõ> قMرíلا يD نو7ÑÜا°لا

.ةمJ~M ي&ا نود ءا/ هIا ام+ ا8Ñا1 همå: ناMr Fوkkلا ناو ام©6Ñل ،يIاH~M ب©:و

عصساولا بابلا نم

ي˘7Ñ˘á Dا˘°˘لا ةدا˘©˘> ن˘˘+ ن˘˘©˘˘0ÄÑ ب>œ˘˘لا
8Ñ̆í˘ر˘لا يدا̆°˘لا فوM˘9اÑ˘لا ي˘ïÄÑ˘°̆Ü̆©°ي،
6Ñ˘˘راé دو˘˘- ى˘˘لاM˘˘لا عÄÑ˘˘°˘˘اD˘˘ر +˘Ü˘رM˘ï˘k˘ه
حDk ي}لا يدا°õل ق©Dوkلا ا©°مHk ة8Ñاwلا
ة+رq- ض9و1 ررE ث©0 ،قل&اkلا باو+&ا هل

يJو يIÄÑوkلا يMïرDلا يدا°لا عH ة©/را1
ام+ رDا°ÄÑلا نا6ÑktÄÑا تEل يkلا ة/رwلا
ا©Htõ بõåلا †دå+ د>و دE ناF ي°åملا نا
لå˘/ ي}˘لا ف˘Eو˘م˘لا و˘Jو ،ةرو˘õ˘wÉÑ˘ل ل)ا
ه˘ل نو˘°˘م˘M˘kو ة˘©˘Jا˘g˘لا ن˘+ا ي˘̆©˘M˘˘t̆ ل˘˘òلا
ةم(اE يD ءاgïلا ل املو vاq°لاو ق©Dوkلا
.ي°:ولا بkw°ملا

 رابتخلا يف حجن ىصسيع نب

ف©F فر> ،ىÄÑ©> ن+ ةرÄÑò+ داt-ا ضÄ©(ر
Mï°ل ع<gل هw{8اوم+ يراÑõلا ةõåب Hع
D˘˘رM˘˘ق HÄÑ˘˘ï̆˘á 6&ارÑ˘˘و هHÄÑ˘ه˘-د˘>ا <̆õ˘ى
-qÄÑ©ا د&JادDه D8 ل; يÑåاملا ة+و&HروMة
نوMò ن&ا رkâ°م˘لا ن˘Hو لï˘ğ˘م˘لا 6Ñ˘üو˘م˘لا
ةïgõملا ةï˘õ©õ˘لا †ا˘M&لا ر˘1&ا ءا˘ï˘ل ن˘©˘õ˘/ر˘õ˘ل
د˘å˘ï˘لا ى˘õ˘> ع˘©˘Eو˘k˘لاو رو˘H&لا 6Ñ˘©˘üر˘˘k˘˘ل
ا§-لاÇÑ-ا ةراد)لا ل8Ñاو-و ا}J ،يم6Ñرلا
ن˘̆©˘œ<̆˘ğ˘˘لا ضg˘˘åÉ˘˘+ ق˘˘Mر˘˘í˘˘لا ü˘˘©˘˘>د˘˘k˘˘ل
ث©0 ،†داïلا 6Ñüومõل اtÄÑg- ن©Dد§ÄÑkملا

<õا°م Hن HÇÑردا Hو.وEلا ن&ا ةœ<ب IÇÑر
بõåل ة©(دgملا هDïkاوH ىÜ>&ا دلاو1 نMدلا
D8 يÑíلا فوíرM6وملا قÑü ملاïgل.

يريزد عايصض وحن

قاktللا ىل)ا هMkq لœ+ ير5Mد بردملا
+ÇÑ˘˘í˘˘لا فوÇÑ˘لا د˘>ا˘q˘دM˘ار˘لا ى˘ل)ا د+˘Ü˘ة
تا9Ñواí˘م˘لا د˘å˘+ ،نا~˘©˘õ˘= ع˘Mر˘6Ñ ى˘لو&لا
يدا°لا ير©˘HÄÑ ع˘H ه˘å˘k˘م˘/ ي˘k˘لا ة˘©˘لو&لا

ق+اÄÑلا يلودلا ب>œلا ن&ا ü=ر ôل3 ي-&اMو
8Ñرv Hل ار1'وåدد Hن Hïن> ه©+ر H°tه
ل ه˘I&او ة˘8Ñا˘1 ،ي˘J˘õ&لا ح˘لا˘ÇÑل ة˘Mو˘لو&لا
M˘˘~لا H˘˘k˘˘å˘اE˘6و˘م˘ل ادÑ˘ل ن˘©˘مò˘و ن+ÄÑ˘gب
ة˘õ˘©˘: ن˘Mر˘©˘ÄÑم˘لا ع˘H تلا˘ÇÑ-لا ف˘Eو˘˘-
ى˘ل)ا ر˘6Ñ˘©ÉÑ˘Ü ه˘I)ا˘D ة˘©˘9Ñا˘م˘لا ع˘©˘+ا˘˘6Ñ&لا
هMgرد- ىõ> فرMÅÑ ر1%ا قMرD ن> ثgtلا
D6وملا يÑü لاïدا†.

 مّركت ةطبارلا
ناصسملت دادو

+åلا دåل ةدوtâ©لا ةرògرا +åو: با©= دMل،
FرHارلا ت+Üملا ة©°:ولا ةtkرDة DرMدادو ق
-˘õ˘مÄÑ˘نا +˘å˘د -˘t˘ï˘©˘ï˘لا هÇÑ˘åل دوõمtkفر
ي˘لاو رو˘tÉÑ˘+ نا˘F ي}˘لا M˘üر˘˘kò˘˘لا ،لو&لا

ةDا9Ñ)لا+ يروHر˘H ن˘Hو˘H&ا نا˘ÄÑم˘õ˘- ة˘Mلو
د§7Ñ امF ،راودMü Hرòلا دg> ةÜ+ارلا ضÄ©(رل
ءا6Ñ'ورو ىHادE ن©g>ل د/او- اMÉÑ&ا لtíلا
E˘˘ادH˘˘و ىH˘˘ن˘©˘˘+رد E˘ادH˘دادو˘ل ى -˘õ˘مÄÑ˘نا
.ةÜ+ارلا نH ءاÉÑ>&او

qarsana@essalamonline.com
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ةبÓصصلا لجأا نم
6Ñå©ا Hور نIدلا FوHنا
H˘برد I˘7ر̆+ يداÑ̆õ̆وI˘ة
ة+ÇÑœلا ح°H ،يIا6Ñgلا
ن> ،ةğ˘(ا˘è˘لا ة˘©̆>اD̆د˘لا
تÄÑ©ل ةدH°{ H قMرíلا
بردH ررE ،ةر©ïÇÑلا+
H°kwب Jلا اد°لوÄÑق+ا
-˘è˘©˘©لا رwÜرورملاو ة
ن˘˘˘H لد˘˘˘˘+ ،4/2/3/1ـل
ي°k˘ï˘لا ر˘MÇÑو ،4/3/3
ق˘ل&ا˘- ى˘õ˘> يد˘°˘لو˘§˘لا

H˘˘˘k˘˘˘6وÑ˘˘˘Ü˘˘˘ي H˘˘©˘˘ناد
ل˘˘˘˘/&ا ن˘˘˘˘H ،يدا˘˘˘˘˘°˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘J˘˘˘˘©˘˘˘˘g ةدا˘˘˘˘6Ñ˘˘˘˘k˘˘˘˘åا
.[اIار=وgõلا^
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اددجم دمحأا
+˘˘˘å˘˘˘ددر˘˘˘- د F˘˘˘g˘˘˘©˘˘ا ،ر&<˘˘õ˘˘ن
ه7Ñtر- دم0ا دم0&ا ي7Ñاõèملا
داt-لا ة6Ñا(رل ة̆©˘Iا˘. ة˘Mلو˘ل
دF&او ،†دï˘لا ةر˘òل ي˘M˘ïرD̆)لا
هل تاMtرÇÑ- يD دم0&ا دم0&ا
تÄÑ©˘˘ل [فا˘˘òلا^ ة˘˘6Ñا˘˘(ر ن&ا

ي˘˘J ل˘˘+ ي˘˘v 7Ñ˘˘wÇÑو˘˘م˘˘˘:
نH ة˘>و˘م˘H˘q ة˘Hد˘1 فد˘§˘+
ةراõïل ةw˘k˘õ˘í˘م˘لا ح˘لا˘ÇÑم˘لا
ه˘I&ا ى˘ل)ا ار˘©˘HÅÑ ،ة˘©˘˘M˘˘ïر˘D̆)لا

̆†ا̆> ه˘7Ñ˘˘tر˘˘- ف˘˘H˘˘õ ع˘˘9Ñو
6102E˘˘g˘˘6&ا لÑ˘˘g˘˘وé H˘˘ن
ي˘DدJ̆و ي˘(ا˘§˘̆°˘˘لا د˘˘>و˘˘م˘˘لا
تاï+اÄÑملا ةراد)ا وJ ىلاtلا
D5&ا ل; يHة FوروIا.
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رهظـلأرجفلأ
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برغŸأ

19:24

ءاسشعلأ

20:54

ةÓصصلا تيقاوم

ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةصسفانم خيراوت لدعي يقيرفإلا داحتلا ^
2202 ىلإا «ناصشلا» ليجأاتل «فافلا» ةقفاوم رظتنت «فاكلا» ^

سسفانتت ءامصسأا4
فاريب ةفÓخل

سسأار ىــــلع
 ةيبملوألا ةنجللا

ةمئاق يناثلأ رودلل رسضخلأ لهأات ظوظح

بختنملا جمانرب وه اذه
سسأاك يف ديلا ةركل ينطولا

1202 رصصم ملاعلا

مهلأوقأأ ذخأأو مهءايلوأأ ءاعدتسسأ دعب مهحيرسست مت رسصقلأ

ةريصسم سضهجت نمألا حلاصصم
مدقتو ةيناثلا «ةوارمحلا»

ءاصضقلل ارصصانم12

صسيئرلأ نوبختني ءاسضعأ’أ
رئأزجلأ خيرات يف41ـلأ

0482ددعلأ ^2441 مرحم42ـل قفأوملأ0202 ربمتبسس21تبسسلأ

«انوروك» ـب ناججحتيو ايقيرفإأ لاطبأأ تاباسسح ناطلخي اسسمنلأو اسسنرف

بختنملا سصبرت ناصضتحل برقألا ادنلوه
مداـــقلا رـــبوتكأا رـــهصش يــــنطولا

دارو رمأا ةيناثلا ةيدولا ‘ ينيغلا بختنŸا ةهجاوم

0202 ةنسسل لمع ططخم أوعسضو ءاسضعأ’أ

قداصصت ةعراصصملا ةيداحتا
ةيبدألا ةليصصحلا ىلع
9102 ةنصسل ةيلاملاو


