
تاسسامتل’ا رودسص
ةـــيسضق يف

ادــغ دادـــح يـلع

اسصخسش81 فيقوت
اــياسضق يف اــعباتم

50صصيـــليلتمب ةفلتخم
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ىدحإا دعت1691 ربؤتكأا71 تارهاظم نأا دكأا
ةرؤثلا راسسم نمسض ةيخيراتلا تاطحملا مهأا

تاهؤيرانيسسو ةديدج قلغ تاءارجإ’ ايدافت
⁄اعلا لود ديدع ‘ لا◊ا ؤه امك ةدقعم

ةيبطلا تاجÓعلاو تاحاقللا لعجل اعد
ةلؤبقم راعسسأابو عسساو قاطن ىلع ةرفؤتم

ششاعتنا ’ :رئازجلا كنب ظفاحم
«انوروك» راسشتنا لظ يف يداسصتقا

40صص

دمحما يديسسل ةيئادتب’ا ةمكحملا هتنادأا
اذفان اسسبح ةنسس81 ـب

ةدلقملا ةمسشلا ةعانسصل ةيرسس ةسشرو كيكفت ةميرجلا نم ةياقؤلل ةيقابتسسا ةيطرسش تايلمع يف

50صص

،ÚنطاؤŸا ،ةيلخادلا ةرازو حلاسصم تبلاط
ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب مرا˘سصلا ماز˘ت˘ل’ا˘˘ب
ّدحلل ةسضور˘فŸا ة˘ي˘ح˘سصلا ت’ؤ˘كؤ˘توÈلاو
تحسضوأاو.دÓبلا ‘ انورؤك ءابو يسشفت نم
Úن˘˘˘طاؤŸا نأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا

لؤ˘كؤ˘توÈلا˘ب ماز˘ت˘ل’ا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجؤ˘˘ت˘˘ي
يجيردتلا فان˘ئ˘ت˘سس’ا ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ي˘ح˘سصلا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘سصت˘˘ق’ا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل
.ةيؤبÎلاو

ظاظتك’ا لكسشم لحب بلاطتو ابعسص ايسسردم ’وخد عقوتت ةيبÎلا تاباقن
40 صصةÒبك تايناكمإا بّلطتي جيؤفتلاب لمعلا نإا تلاق

نينطاوملا بلاطت ةيلخادلا ةرازو
ةيحسصلا ت’وكوتوربلا مارتحاب

«انوروك» نم دحلل ةسضورفملا

كسسمتت رئازجلا :ينوتيز
ةيوسست يف اهقوقحب

ةركاذلا تافلم

30صص

30 صص

يمجنŸا طاسشنلا ثعب ةداعإا ىلع ةلودلا مزع دكؤؤي باقرع

ةباسصع طاقسسإا
تقرسسو نيسصخسش تفطتخا

ةــليمب امهترايسس

ةلبقملا ةيعماجلا ةنسسلل ابسسحت

عقوي نايز نب
ةيقرتل تارارق4ىلع

نيرخآا فيظوتو ةذتاسسأا
40 صص

40 صص

50صص

ةيندعŸا داوŸا داÒتسسا
ةنيزÿا دّبكي ةيديد◊او
ايونسس ر’ود «رايلم» ـب رئاسسخ



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
لمتكت مل ةحرف..«0202 كاب»

0202 ايرولاكب جئاتن نع نÓعإ’ا دعب
تمعو ديراغزلا تلاعت ،عوبصسأ’ا ةياهن
ىتحو ،ةيرئازجلا تÓئاعلا طاصسوأا ةحرفلا
نم اهبيصصن ىرخأ’ا يه تلان عراوصشلا
لاو˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م رور˘˘صسلاو ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لا
نأا ’إا ءاوجأ’ا هذه مغرو ،اهيف تارايصسلا
ةجيتن مهتحرف لمتكت مل نيحجانلا سضعب

ي˘ف ن˘ير˘˘صشع ن˘˘م90 ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘˘صصح
نيحجانلا مظعم دجت ثيح ،كابلا ناحتما
نولصصحي يتلا ت’دعملا نع نوحصصفي

  .90 لدعم باحصصأا ءانثتصساب اهيلع
ةسصاخ ريبادت

ةقيرطب ةقلعتملا ةصصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘خد˘ت
سضارمأ’ا ةيودأاو ةيلقعلا تارثؤوملا فرصص
زيح ة˘ف˘ن˘صصم˘لا ة˘يودأ’ا سضع˘بو ،ة˘ي˘صسف˘ن˘لا
اقبط0202 ربمفون3 موي نم ارابتعا ذافنلا
ريباد˘ت˘لا ،973‐91 يذيفنت˘لا مو˘صسر˘م˘ل˘ل
ةفصصولا نول يف ارييغت نمصضتت ةديدجلا
نمصضتت نأاو خصسن3 نم نوكت نأاو ةيبطلا

ةصصاخ تÓجصسب طب˘تر˘ي ،ا˘ي˘ل˘صسل˘صست ا˘م˘قر
دقو ،تايلديصصلا ىوتصسم ىلع ةكوصسمم
9 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا يرازو˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت

ةد˘ير˘ج˘لا ي˘˘ف رو˘˘صشن˘˘م˘˘لا ،5102 ةي˘ل˘يو˘ج
نم30و20 داوملا نمصضت يذلا ةيمصسرلا
اهيف نكمي يتلا تايفيكلا ،81‐40 نوناقلا
لبق نم ددحتصس ،ةيودأ’ا نم عاونأاب لماعتلا
.ةيصصولا تاهجلا

! ةياهنلا

ةموكح لاقت وأا ليقتصست نأا عقوتملا نم
رو˘˘ف  دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘نا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع  ي˘م˘صسر˘لا نÓ˘˘عإ’ا
لح نع نلعي˘صس ا˘م˘ك ،رو˘ت˘صسد˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘صسا
ةيعير˘صشت تا˘با˘خ˘ت˘ن’ ةو˘عد˘لاو نا˘م˘لر˘ب˘لا

نوكيصس نوبت ديجملا دبع سسيئرلا ،ةديدج
وأا ةلماك ةموكحلاب ظافتح’ا نيب اريخم
ريزولا ىلع ءاقبإ’ا عم ةموكحلا يف ليدعت
لوأا ريزو نييعت وأا دارج زيزعلا دبع لوأ’ا

ةديدج ةموكح ليكصشتب هفيلكتو  ديدج
عوصضوم ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا  ر˘ث˘كأ’ا ن˘كل ،ا˘ما˘م˘ت
يطعيصس هنأا وه ،روتصسدلا ليدعت ءاتفتصسا
لوح ةق˘ي˘قد ةرو˘صص ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر˘ل
.ايلاح ةمئاقلا ةموكحلا ةيقادصصم ىدم

رجحلا شضرف ةداعإا

ةيحصصلا ريبادتلا سضرف تاي’و ةدع تداعأا
قاطن ىلع انوروك سسوريف يصشفت لظ يف
ردصصأا ،رصصحلا ’ لاثملا ليبصس ىلعو ،عصساو
ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ˘ب ارار˘ق تن˘صشو˘م˘ي˘ت ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘لاو
ىر˘ب˘كلا تا˘حا˘صسم˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا

موي نم ءادتبا مايأا7 ةدمل ةيصضايرلا لكايهلاو
00:81 ءاصسم ةصسداصسلا ةعاصسلا نم ،سسيمخلا
يترئادب اذهو ،00:60 احابصص ةصسداصسلا ىلإا
يف عافترا ليجصست دعب ،ةصصاهلوو فاصص ينب

.انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع

qarsana@essalamonline.com
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ةربعلا اوذخ
ىلع اونثأا برع نوللحم
ة˘لو˘جر ى˘ل˘عو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
م˘ه˘˘نأا˘˘بو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةماهصشو ،أادب˘م با˘ح˘صصأا

خيرات نإا اولاقو ،ةءورمو
و˘˘ه د˘˘ي˘˘حو˘˘لا لا˘˘˘صضن˘˘˘لا
،يقيقحلا رئازجلا لاصضن

او˘صسي˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا نأ’
بع˘صشو ن˘ي˘˘ه˘˘لا ر˘˘مأ’ا˘˘ب
م˘ي˘ظ˘ع بع˘صش ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ى˘ل˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘صضفو
،سسا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ’ بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ريمصضلا تكرح رئازجلاو
تاور˘˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ريثكلا تمد˘قو ة˘ي˘بر˘ع˘لا

  .يبرعلا ملاعلل ريثكلاو

ةيرسسلا تاعامتج’ا معطم
ةي’و رارصسأاب نيفراعلا نم ةليلق ةلق
ثدحي ام ليصصافت نوفرعي ،ترايت
،ترايت ةنيدم يف سصاخ معطم يف
نولواقمو نوبختنمو نوفظوم ناك
ثح˘ب˘ل ار˘صس ه˘ي˘ف نو˘ق˘ت˘ل˘˘ي را˘˘ج˘˘تو
بحاصص ،داصسف تا˘ق˘ف˘صص ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
د˘˘ق نا˘˘ك سصا˘˘خ˘˘لا م˘˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه
عونممPIV ةيولع ةعاق سصصصخ
م˘ه˘يد˘ل ن˘يذ˘ل˘ل ’إا ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا
تا˘ق˘ف˘صصلا  ة˘با˘صصع» ي˘ف كار˘ت˘صشا
معطملا بحاصص نأا ىتح ،«ةيرصسلا
.رينويلم ىلإا هرودب لوحت

! رايلم5.1ـب ةيده
لجر برقت ةدع تاونصس لبق
مهم لوؤوصسم نم مهم لامعأا
ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ،نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
نيعورصشمب قلعتت تÓ˘ي˘ه˘صست
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك رد˘ق ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
لامعأ’ا لجر لصصحو ،ةيمهأ’ا

نم بولطملا ى˘ل˘ع لوا˘ق˘م˘لاو
لباقملا نكل ،مهملا لوؤوصسملا

ةرايصسو لوؤوصسملل ةرايصس ناك
نيترايصسلا ةم˘ي˘ق ،ه˘ن˘ب’ ة˘ي˘نا˘ث

ردا˘˘صصم ه˘˘ب تر˘˘صسأا ا˘˘م بصسح
.ميتنصس رايلم5.1 ىدعتت

ءارقفلا يلاو
ىلع ه˘ب˘ي˘صصن˘ت ذ˘ن˘م
،ة˘ي˘بر˘غ ة˘ي’و سسأار
ع˘˘م ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي و˘˘˘هو
ءا˘˘ط˘˘صسب˘˘لا سسا˘˘˘ن˘˘˘لا

4 ى˘˘˘لإا3 لق˘ن˘ت˘يو
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي تار˘˘م
ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا

،رصشاد˘م˘لاو ىر˘ق˘لاو
تارار˘ق ذ˘خ˘˘تا د˘˘قو
ةايح نيصسحتب قلعتت
يف ءارقفلا ناكصسلا
ليومتب رمأاو ،ىرقلا

ة˘ل˘جا˘˘ع تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ح˘لا˘صصل را˘بآا ر˘ف˘ح˘˘ل
ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصس
نأا ةجردل ،رصشادمو
لعفلاب هتلهأا ،ةيلحم كوبصسياف تاحفصص يف رصشنت يتلاو ايموي اهاقلتي  يتلا ريخلا ىواعد
.؟ةقيرطلا تاذب ريصسلا يلاولا لصصاويصس لهف ،ءارقفلا يأا «نيلÓڤلا  يلاو» بقل لمحل



watan@essalamonline.com
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ي˘˘˘ف ي˘˘˘نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘يز ح˘˘˘˘صضوأاو
ءايحإا ةيصشع يفحصص حيرصصت
ىركذلل قفاوم˘لا ةر˘ج˘ه˘لا مو˘ي
ربوتكأا71 تارهاظ˘م˘ل95ـلا

ل˘ظ˘˘ت˘˘صس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،1691
ق˘فو ا˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘كصسم˘˘ت˘˘م
اه˘ثاد˘ح˘ت˘صسا م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘لآ’ا

ةكرتصشم لمع جاوفأا ليكصشتك
بناجلاو يصسنرفلا بناجلا نيب
ة˘يو˘صستو ة˘صسارد˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةركاذلاب ةط˘ب˘تر˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
.ددحملا اهراطإا يف ةينطولا

فلم نأاب د˘ي˘كأا˘ت˘لا دد˘ج ا˘م˘ك
ةرمتصسم ةعباتم لحم ةركاذلا

ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو فر˘ط ن˘م
قلعت ام اميصس’ قوقحلا يوذو
روحم تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا˘ب
نيب ةكرتصشملا ناج˘ل˘لا ما˘م˘ت˘ها
يصسنرفلاو يرئازجلا نيفرطلا

عا˘جر˘ت˘صسا ف˘ل˘م ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو
فرعي يذ˘لا ءاد˘ه˘صشلا م˘جا˘م˘ج
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘مد˘ق˘ت
ة˘ي˘˘صشع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا
5 لÓقت˘صس’ا د˘ي˘ع˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا

تافرو مجامجل0202 ةيليوج
ةمواقملا ءادهصش نم اديهصش42
سسي˘ئر ل˘خد˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ةلصصاوتم ةيلم˘ع˘لا نأا هد˘ي˘كأا˘تو
تافر ةيقب عاجرتصسا ةياغ ىلإا
ةدجاوتملا نييرئازجلا ءادهصشلا
.«اصسنرفب

نأاب ،قايصسلا تاذ يف راصشأاو
ر˘خد˘˘ي ن˘˘ل يرازو˘˘لا ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق
لك ة˘يو˘صست ة˘يا˘غ ى˘لإا هدو˘ه˘ج
هماهم راطإا يف تافلملا هذه
ة˘مار˘ك نو˘صص ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لا

ةمواقملا رثآامو لاطبأاو زومر
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘لاو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘˘ثو

اهغيل˘ب˘ت نا˘م˘صضو ،ا˘ه˘ت˘يا˘م˘حو
ظاف˘ح˘لاو ،ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا لا˘ي˘جأÓ˘ل

رامعتصس’ا اياحصض قوقح ىلع
ن˘ع م˘ه˘صضيو˘ع˘تو ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
م˘ه˘˘ب تق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘صضأ’ا

م˘˘ئار˘˘ج ح˘˘˘صضفو ،م˘˘˘ه˘˘˘يوذ˘˘˘بو
ةئيبلا تصسم يت˘لا را˘م˘ع˘ت˘صس’ا

ليبصس يف هلك كلذو ناصسنإ’او
،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ق˘ي˘ثو˘ت
.ىصسنن ’ ىتحو

تا˘˘ف˘˘ل˘˘م سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا
ةيصسنرفلا ةيوونلا تاري˘ج˘ف˘ت˘لا
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءار˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا˘˘˘˘ب
يهف ،نييفنملاو نيدو˘ق˘ف˘م˘لاو
ر˘يزو بصسح جا˘ت˘ح˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ثح˘˘ب» ى˘˘˘لإا ن˘˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

،بناو˘ج˘لا ل˘˘ك ن˘˘م «ة˘˘صساردو
بي˘صصن˘ت ى˘ع˘صسم ى˘لإا ار˘ي˘˘صشم
ىوتصسم ىلع ة˘صصت˘خ˘م نا˘ج˘ل
تا˘صسارد˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا

ةينطولا ةكر˘ح˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لاو
،4591 ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا ةرو˘˘ثو
ني˘صصت˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ب˘خ˘ن م˘صضت
.نيثحابلاو

تافل˘م˘لا هذ˘ه نأا˘ب د˘كأا ا˘م˘ك
نيب قيصسنتو ةعباتم لحم يه

يتلا ،ةينعم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘ك
نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
.يصسنرفلاو يرئازجلا

لافتح’ا ىزغ˘م سصو˘صصخ˘ب
ربوتكأا71 تارهاظم ىركذب
نأا ر˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘˘كأا ،1691
1691 ربوت˘كأا71 تارهاظ˘م
تا˘ط˘ح˘م˘˘لا م˘˘هأا ىد˘˘حإا د˘˘ع˘˘ت
ةروثلا راصسم نمصض ةيخيراتلا
اهؤوايحإاو ةديجم˘لا ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
يناع˘م ى˘ل˘ع يو˘ط˘ن˘ي ا˘يو˘ن˘صس
ديلخت بجاوو انتركاذل ءافولا
رئازجلا ءانبأاو تانب تايحصضت
ة˘ير˘ح˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا ل˘ي˘ب˘صس ي˘˘ف
اذ˘ه ي˘ف ع˘با˘تو .لÓ˘ق˘˘ت˘˘صس’او
ف˘˘قاو˘˘م نأا˘˘ب ار˘˘كذ˘˘˘م نأا˘˘˘صشلا
ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

نأا نمزلا ربع تدكأا» مهبقانمو
مهل ةبصسنلا˘ب ن˘كت م˘ل ةر˘ج˘ه˘لا

نع اداعتبا ’و نطولل انارجه
ا˘مود م˘ه˘ن˘طو ءا˘ن˘بأا لا˘مآاو م’آا

.«ادبأاو
نع تقولا سسفن يف ربع امك

تا˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘ق
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘صشحو˘˘لا

تارهاظ˘م لÓ˘خ نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ل˘ي˘طو ،1691 ر˘بو˘ت˘كا71
ةيب˘ع˘صشلا تا˘موا˘ق˘م˘لا تار˘ت˘ف
ةرو˘ثو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لاو
عانقلا عزنت ،ةينطولا ريرحتلا

لطبتو رامعتصس’ا ةقيقح نع
تئتف ام يتلا تاءاعد’ا كلت
ناصسنإ’ا قوقح مارتح’ جورت
.ةاواصسملاو ةلادعلا ئدابمو

˘˘مÓ˘˘˘صسلا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تب˘˘˘لا˘˘˘ط
ىركذ ءايحا ةي˘صشع ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا

سسيرابب نييرئازجلا تار˘ها˘ظ˘م
موي يومد لكصشب تَعِمُق يتلا

فار˘ت˘عا˘ب ،1691 ر˘بو˘ت˘كأا71
ه˘ت˘ف˘صصو ا˘م ة˘نادا ع˘م ي˘˘م˘˘صسر
.ةلود ةميرجب

سسمأا ةكرحلل نايب يف ءاجو
مÓصسلا ةكرح بلاطت» سسيمخلا

نأا˘ب تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو
ي˘ف ،ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا د˘كؤو˘ي
،ا˘صسنر˘ف م˘صسا˘ب ة˘يز˘مر ة˘تا˘ف˘ت˘˘لا
ة˘لود ة˘م˘ير˘ج ة˘ناداو فار˘ت˘ع’ا

ربوتكأا71 ي˘˘˘˘˘˘ف تب˘˘˘˘˘˘كترا
1691».

ا˘ه˘ئاد˘ن ي˘ف ة˘كر˘ح˘لا تلا˘˘قو
ةنصس95 :1691 ربوتكأا71»
ةقيق˘ح˘لا˘ب بلا˘ط˘ن˘ل˘ف ،د˘ع˘ب ن˘م
نم ف’آ’ا» نأا ةركذم «ةلادعلاو
اوجرخ تايرئازجلاو نييرئازجلا
˘مو˘ي˘لا اذ˘ه ي˘ف تار˘ها˘ظ˘م ي˘ف
يف مهقح نع اوعفاديل سسيرابب
ق˘حو لÓ˘ق˘ت˘˘صس’او ةاوا˘˘صسم˘˘لا
’ا اهريصصم ريرقت يف بوعصشلا
اوبذُعو او˘ن˘ج˘صسو او˘ف˘قوأا م˘ه˘نأا

فنع ءارج مهنم ريثكلا تامو
تاذ تعد امك.«ةطرصشلا تاوق
ةدناصسم ىلإا ةيصسنرفلا ةكرحلا

يف ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘لا ل˘ك
ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ا˘صسنر˘ف
هذه ةلودلا ةميرج ءازا ةلادعلاو
يذلا دوهعملا عمجتلا ةصصاخو
ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا سسيرا˘ب˘ب م˘ظ˘ن˘ي˘صس
نا˘صس ر˘صسج˘ب ا˘˘صس81 ة˘عا˘صسلا

كرتصشم ءادن راطإا يف لاصشيم
ىر˘خأا ة˘ي˘لا˘صضن تا˘م˘ظ˘ن˘م ع˘م
.«ةلأاصسملا سسفن سصوصصخب

ـه.داوج

ةرازو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط
مازتل’اب ،نينطاوملا ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب مرا˘˘صصلا

ة˘ي˘ح˘˘صصلا ت’و˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لاو
يصشفت ن˘م ّد˘ح˘ل˘ل ة˘صضور˘ف˘م˘لا

.دÓبلا يف انوروك ءابو
نايب يف ،ةيلخادلا تحصضوأاو

بجو˘ت˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا نأا ،ا˘˘ه˘˘ل
لوكوتورب˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا م˘ه˘ي˘ل˘ع

فانئتصس’ا عم انمازت يحصصلا
تا˘˘طا˘˘صشن˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

ح˘لا˘˘صصم تهو˘˘نو.ةيوبرتلاو
اهتذختا يتلا ريباد˘ت˘لا˘ب دو˘ج˘ل˘ب
ر˘ه˘صشأا ذ˘ن˘م دÓ˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس
ثي˘ح ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل
رار˘ق˘ت˘صسا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب تح˘˘م˘˘صس
ةيحصصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘ل ظو˘ح˘ل˘م

ةدقعم تاهويران˘ي˘صس يدا˘ف˘ت˘بو
لود ديدع يف لاحلا وه امك
ىلإا هتاذ ردصصملا راصشأاو.ملاعلا
عنمت مل تاءارج’ا هذه لك نأا

ن˘˘م ا˘˘يا˘˘ح˘˘صض ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست ن˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘مو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يبصستنم اميصس ةينهملا كÓصسأ’ا
.يبطلا كلصسلا

خ.ةميسسن

ةروثلا راسسم نمسض ةيخيراتلا تاطحملا مهأا ىدحإا دعت1691 ربوتكأا71 تارهاظم نأا دكأا

ةركاذلا تافلم ةيوسست يف اهقوقحب كسسمتت رئازجلا :ينوتيز

ـه.داوج

ةيوسستو ةسساردل اهقوقحب ةكسسمتم لظت رئازجلا نأا ضسمأا ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ينوتيز بيطلا لاق
.ددحملا اهراطإا يف ةينطولا ةركاذلاب ةطبترملا تافلملا

تققح رئازجلا نأا ىلع ددسش
ةأارملا ءاطعإا يف ةربتعم اطاوسشأا

ةيسسايسسلا ةمهاسسملا يف اهقح

ليدعت عورسشم :موداقوب
أادبم شسركي روتسسدلا
نيسسنجلا نيب ةاواسسملا
ريزو موداقوب يربسص لاق
عورسشم نإا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا

ضضرعيسس يذلا روتسسدلا ليدعت
يف يبعسشلا ءاتفتسسلا ىلع

،لبقملا ربمفون نم حتافلا
نيب ةاواسسملا أادبم ضسركي
.نيسسنجلا

هل ةملك يف موداقوب زربأاو
ةينطولا ةودنلا لاغسشأا لÓخ
ملاع يف ةيفيرلا ةأارملا» لوح

نأا ،«0302 قافآا : ةيتلواقملا
ذنم تسسرك رئازجلا
نيب ةاواسسملا أادبم ،لÓقتسسلا
يف زييمت نود نيسسنجلا

رودب انافرع كلذو اهريتاسسد
اهتايحسضتو لاعفلا ةأارملا
لجأا نم حافكلا يف ماسسجلا
،لÓقتسسلا دعبو ريرحتلا

لك ةسصيرح ةلودلا نأا افيسضم
ذيفنت ىلع ضصرحلا

أادبملا اذه ىلع ةظفاحملاو
روتسسدلا ليدعت عورسشم يف
ءاتفتسسلا ىلع ضضرعيسس يذلا
.لبقملا ربمفون علطم يبعسشلا

ةيرئازجلا ةلودلا نأا حسضوأاو
تادهاعملا لج ىلع تقداسص
ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتلاو
ةأارملا قوقح ىلع ةظفاحملاب
.اهتيامحو
ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو ددسشو

اطاوسشأا تققح رئازجلا نأا ىلع
ةأارملا كارسشإا يف ةربتعم
ةمهاسسملا يف اهقح اهئاطعإاو
نم كلذو ،«ةلاعفلا ةيسسايسسلا

ايلع بسصانم اهديلقت لÓخ
حمسس امم» ةيسسايسس بسصانمو
ةمئاق يف ءاقترلاب رئازجلل
ليثمت نم تعسسو يتلا لودلا
يناملربلا ىوتسسملا ىلع ةأارملا
ىلع03ـلا ةبترملا ىلإا
نأا اربتعم ،«يلودلا ىوتسسملا

يتلا دوهجلا ىلع ليلد» كلذ
قيقحت يف ةلودلا اهلذبت
.ةأارملاو لجرلا نيب ةاواسسملا

ح.نيدلا رمق

ةيعام÷او ةيدرفلا تايرحلل تانامسض ىطعأا عورسشŸا نأا ¤إا راسشأا

يدرفلا مك◊ا نمز يهني ديد÷ا روتسسدلا :يجعب

يسسايسسلا ل◊ا لسضفت يتلا نزاوتلا ةوقب اهفسصو
فارطألا ددعتم راطإا ‘ تامزأÓل

اسسنرفل ةبسسنلاب ماه كيرسش رئاز÷ا :نايردول

ةئاملاب48.89 حاجن ةبسسنب ةداهسشلا هذه ىلع Óبسش086 لسصحت

تاعفدل ةزاتمملا جئاتنلاب ديسشت عافدلا ةرازو
0202 «كاب» يف ةمأ’ا لابسشأا شسرادم

ةلادعلاو ةقيقحلاب ةبلاطملل اسسنرف يف ةمظنملا تاطاسشنلا لك ةدناسسم ىلإا تعد

1691 ربوتكأا71 يف تبكترا ةلود ةميرج ةنادإاو فارتع’اب بلاطت «مÓسسلا» ةكرح

⁄اعلا لود ديدع ‘ لا◊ا وه امك ةدقعم تاهويرانيسسو ةديدج قلغ تاءارجإل ايدافت

«انوروك» نم دحلل ةسضورفŸا ةيحسصلا ت’وكوتوÈلا ماÎحاب ÚنطاوŸا بلاطت ةيلخادلا ةرازو

ل˘صضف˘لا و˘بأا ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب د˘˘كأا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
ديدحت نأا ،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
يهنيصس ةي˘صسا˘ئر˘لا تاد˘ه˘ع˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م يدر˘˘ف˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
هتيحÓصص نع سسيئرلا لزانت
.ةموكحلل

ةملك ي˘ف ي˘ج˘ع˘ب ح˘صضوأاو
عمجتل هطيصشنت لÓخ اهاقلأا
ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش
نأا سسادرموب يف ةيئاتفتصس’ا
ةلودلا تاصسصسؤوم ءانب ةداعإا
حÓ˘˘˘صصإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.يصسايصسلا حÓصصإ’او
نÓفأÓل ماعلا نيمأ’ا ىفنو

لو˘˘ع˘˘م» بز˘˘ح˘˘˘لا نو˘˘˘كي نأا
دعب دÓبلا داق يذلا وهو «مده
تاصسصسؤوم ىنبو لÓ˘ق˘ت˘صسإ’ا
يتلا تامجهلا اربتعم ،ةلودلا

دصصقت بزح˘لا ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي
را˘ي˘ت˘لا بر˘صض سسا˘˘صسأ’ا ي˘˘ف
ءاعو ربكأا هرابت˘عا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
.عماج رايتو يباختنا

ن˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا ع˘فاد ا˘م˘˘ك
يذ˘˘لا رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا عور˘˘˘صشم
اميصس ،«يقفاوتلا» ـب هفصصو
ةر˘˘˘˘م لوأ’و ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ه˘˘˘˘نأاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘صصف˘˘˘لاو نزاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىر˘˘ن˘˘صس ا˘˘ن˘˘هو تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

سسصسأا ىلع ةيصسايصس ةصسرامم
.‐لاق امك‐ ةيطارقميد

با˘˘˘˘ب سصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو
عورصشملا نأاب راصشأا ،تايرحلا
تاير˘ح˘ل˘ل تا˘نا˘م˘صض ى˘ط˘عأا
ي˘ف ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا

ن˘ع سضيو˘ع˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
ىلع ةلاحإ’ا ةن˘ل˘ق˘عو ةءار˘ب˘لا
.يطايتحإ’ا سسبحلا

خ.ةميسسن

نا˘˘يردو˘˘ل ف˘˘يإا نو˘˘ج دا˘˘˘فأا
نوؤو˘˘˘˘˘صشلاو ا˘˘˘˘˘بوروأا ر˘˘˘˘˘˘يزو
نأا ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا
اماه اكير˘صش ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
اهايإا افصصاو ،اصسنرفل ةبصسنلاب
ل˘صضف˘ت ي˘ت˘لا نزاو˘ت˘لا ةو˘ق˘˘ب
يف تامزأÓل يصسايصسلا لحلا
.فارط’ا ددعتم راطإا

حيرصصت يف نايردول لاقو
نم هلابقتصسا بقع ةفاحصصلل

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر فرط
سصو˘صصخ˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا
،ا˘صسنر˘ف» نا ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مز’ا

هنا ربتعت ،رئازجلا لثم اهلثم
معدتو يركصسع لح دجوي ’
ل˘ك ن˘ي˘ب ي˘صسا˘ي˘صسلا راو˘ح˘˘لا
ةياعر تحت ةيبيللا فارط’ا
نا ا˘ف˘ي˘صضم ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘م’ا
،راو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لود رود
ما˘ه ،ر˘ئاز˘ج˘لا سصو˘صصخ˘لا˘بو
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا لوا م˘˘ه˘˘نأ’ اد˘˘ج
هذه نع بترتت يتلا راطخ’اب
نوكي نا نكمي امك ةمز’ا
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف ما˘˘ه رود م˘˘ه˘˘ل
ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ىد˘ل رار˘ق˘˘ت˘˘صس’ا
تÓخدت سسكع ىلع نييبيللا
.ةيجراخلا ىوقلا

يف عصضولا سصخي اميف امأا
نا نا˘˘يردو˘˘ل ح˘˘صضوأا ،ي˘˘لا˘˘˘م
دق ،رئازجلا لثم اهلثم ،اصسنرف
ةيلاق˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب تب˘حر
ىلا يدؤوت نا اهنأاصش نم يتلا
ةر˘حو ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

ماظنلا ةداعتصسا ىلاو ةفافصشو
.يروتصسدلا

ع˘م نا˘يردو˘ل قر˘ط˘ت ا˘˘م˘˘ك
ى˘˘˘˘˘لإا نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ت سسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا
نوركام سسيئرلا «تاحرتقم»
ة˘ي˘لا˘صصف˘ن’ا ة˘ه˘جاو˘˘م لو˘˘ح
،«ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا ى˘ل˘ع
سضفر كانه نأا ىلع ادكؤوم
˘˘مÓ˘˘صسإ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘يو˘مÓ˘صس’ا ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘˘يإاو
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو .ة˘ي˘˘لا˘˘كيدار˘˘لا
لاغصشناب قلعتي رمأ’ا» ددصصلا
تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘˘م ه˘˘م˘˘صسا˘˘ق˘˘ت˘˘ن
.«ةيرئازجلا

ف˘صشك ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ع˘˘م قر˘˘˘ط˘˘˘ت ه˘˘˘نأا نا˘˘˘يردو˘˘˘ل
ة˘ح˘ئا˘ج ى˘لإا نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا

اهف˘صصو ي˘ت˘لا91‐ د˘ي˘فو˘ك
ةبصسنلاب «بعصصلا رابتخ’اب»
.نيدلبلل

ر.نوراه

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تدا˘˘˘˘˘صشأا
ةيعونلاو جئات˘ن˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
تا˘˘ع˘˘فد ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لا

لÓ˘خ ة˘مأ’ا لا˘ب˘صشأا سسراد˘م
ايرولا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘ما
ثيح0202 ربمتبصس ةرودل
سشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر مد˘˘ق
د˘ي˘ع˘صس ي˘ب˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ى˘لإا ه˘˘ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘صش
يتلا تاراطإ’او ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا
هذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘صس
.«ةفرصشملا جئاتنلا»

ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
بق˘ع» ه˘نأا ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا
ناح˘ت˘ما ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘عإ’ا
ةرود˘ل ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
تل˘˘˘ج˘˘˘صس ،0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘صس

ةمأ’ا لابصشأا سسرادم تاعفد
نار˘هوو ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كل
جئاتن ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ف˘ي˘ط˘صسو
ل˘˘صصح˘˘ت ثي˘˘ح ،«ةزا˘˘ت˘˘م˘˘م»
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘ب˘˘˘صش086
حا˘˘ج˘˘ن ة˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘ب ةدا˘˘˘ه˘˘˘صشلا

لصصحت نيأا ،ةئاملاب48.89
ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘صشأا90
«زاتمم» ةجرد˘ب ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

دي˘ج» ة˘جرد˘ب Ó˘ب˘صش791و
ةجرد˘ب Ó˘ب˘صش432و «اد˘˘˘ج
ةجردب Óب˘صش061و «دي˘ج»
ا˘م˘ي˘˘ف «د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ن˘˘م بير˘˘ق»
ىلع لابصشأ’ا ة˘ي˘ق˘ب ل˘صصح˘ت
.«لوبقم» ةجرد

م.ةزمح



ةود˘ن ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأا
ليوحت ةدحوب اهدقع ةيفحصص
ىلع ةدكيكصس ةيدلبب ماخرلا

ماق دقفتو لمع ةرايز سشماه
نأا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘˘ب
ةيلاملا دراو˘م˘لاو تا˘نا˘كمإ’ا
سشا˘ع˘نإ’ ةر˘فو˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا
نطو˘لا ر˘ب˘ع م˘جا˘ن˘م˘لا عا˘ط˘ق
اريصشم ،ةيلوأ’ا ةداملا جاتنإاو
د˘ه˘ج يأا ر˘خد˘ت ن˘ل ا˘ه˘نأا ى˘˘لإا
.داريتصس’ا سصيلقتل

نأا قا˘ي˘صسلا اذ˘ه ي˘ف ر˘˘كذو
13 ا˘ي˘لا˘ح درو˘ت˘صست ر˘ئاز˘ج˘˘لا

اهريغو ةيديدح ةيندعم ةدام
ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘كت جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
نأا مغر ر’ود رايلم1 ةلودلا
م˘جا˘ن˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا

متي˘صس ة˘ل˘غ˘ت˘صسم ر˘ي˘غ ةر˘ي˘ث˘ك
جا˘ت˘نإ’ ا˘ه˘طا˘صشن ثع˘ب ةدا˘˘عإا
م˘ها˘صسي˘صس ا˘م ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘م˘لا
بصصانم ثادحتصسا يف اصضيأا

.ةديدج لمع
سشاعنإا نأا ريزولا فاصضأاو

يف جردني يمجنملا لاجملا

عيونتل ةموكحلا جمانرب راطإا
اذ˘ه ي˘ف م˘ت ثي˘ح ،دا˘صصت˘˘ق’ا
ة˘طرا˘˘خ ع˘˘صضو سصو˘˘صصخ˘˘لا

ةدا˘عإا ن˘م ن˘كم˘˘ت˘˘صس ق˘˘ير˘˘ط
م˘جا˘ن˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
ة˘˘ي˘˘بذا˘˘˘ج ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ح˘˘˘ب˘˘˘صصي˘˘˘ل
نيرم˘ث˘ت˘صسم˘لاو را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل
م˘جا˘ن˘˘م˘˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا اذ˘˘كو
لجأا نم ةفقوتملاو ةرثعتملا
ةمزÓلا ةيلوأ’ا داوملا جاتنإا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ن˘ع Ó˘صضف

ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ج˘˘لا ة˘˘طرا˘˘خ˘˘˘لا
ليهأاتو نيوكت ىلع زيكرتلاو
.يرصشبلا دروملا

جار˘˘خ˘˘ت˘˘صسا سصو˘˘صصخ˘˘˘بو
نأا ر˘يزو˘لا د˘كأا ،مو˘ي˘نارو˘˘ي˘˘لا
ماه يطايت˘حا كل˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

تقو دعب نحي مل هنأا ’إا هنم
.هجارختصساو هلÓغتصسا

باقرع لاق ىرخأا ةهج نم
دد˘˘صصب ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد نإا
ليكصشت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

بيقنتلل ةينا˘ب˘صشلا تا˘كر˘صشلا
اذكو بونجلا يف بهذلا نع
ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ىر˘خأا ن˘كا˘˘مأا˘˘ب
طا˘˘˘صشن˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم
ىلع طقف رصصتقي ’ يفرحلا
ىرخأا نداعم كانه لب بهذلا

ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘عا˘˘صسي˘˘˘صس ا˘˘˘م
ل˘م˘ع بصصا˘ن˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا

.ةديدج
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يمجنŸا طاسشنلا ثعب ةداعإا ىلع ةلودلا مزع دكؤؤي باقرع

رئاسسخ ةنيزÿا دّبكي ةيديد◊او ةيندعŸا داوŸا داÒتسسا
ايونسس ر’ود «رايلم» ـب

م.ةزمح

جراخلا نم اهريغو ةيديدح ةيندعم ةدام13 ايلاح درؤتسست رئازجلا نأا ،مجانملا ريزو باقرع دمحم فسشك
.يمجنملا طاسشنلا ثعب ةداعإا ىلع ةمزاع ةلودلا نأا دكؤؤم ،ر’ود رايلم1 ةلودلا ةنيزخ فلكت

ىلع ةرفؤتم ةيبطلا تاجÓعلاو تاحاقللا لعجل اعد
ةلؤبقم راعسسأابو عسساو قاطن

يداسصتقا ششاعتنا ’ :رئازجلا كنب ظفاحم
«انوروك» راسشتنا لظ يف

ةلبقملا ةيعماجلا ةنسسلل ابسسحت

ةيقرتل تارارق4 ىلع عقوي نايز نب
نيرخآا فيظوتو ةذتاسسأا ي˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘صش قورا˘˘ف ف˘˘صشك

نأا ،ةيمومعلا لاغصشأ’ا ريزو
ق˘ير˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ناد˘م˘ح˘لا ر˘صسج
ي˘ف م˘ل˘صسي˘صس لا˘م˘صش را˘ي˘صسلا
.لبقملا ربمفون نم حتافلا

لا˘˘غ˘˘˘صشأ’ا ر˘˘˘يزو د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘صشأا ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةينادم˘ح˘لا˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ر˘صسج˘لا
ىوتصسم ىلع ةيدملا ةي’وب
،بونج لامصش رايصسلا قيرطلا

لا˘م˘ع ل˘كل ه˘تار˘كصشت مد˘قو
«اطباصس» ةيموم˘ع˘لا ة˘كر˘صشلا
اوماقو يدحتلا اوعفر نيذلا
اذ˘ه زا˘ج˘نا لا˘˘غ˘˘صشأا ما˘˘م˘˘تإا˘˘ب
لا˘جآ’ا ل˘ب˘ق ر˘ي˘ب˘كلا ر˘صسج˘لا
.ةددحملا

ةيجهنم نأا ريزولا دكأا امك
ة˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ككصسلا عا˘˘ط˘˘ق
ل˘˘ق˘˘ن بنا˘˘ج ى˘˘لإا ز˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صس
ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘لا

ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل كلذو ع˘˘ئا˘˘صضب˘˘لا
.عاطقلا

لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
قÓ˘˘ط˘˘˘نا ةرا˘˘˘صشإا ه˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘عإا
نيع نيب ام راطقلل براجتلا
ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا

لبق هنأاب ةيد˘م˘لا˘ب لوز˘غو˘بو
ز˘˘˘ي˘˘˘ح ط˘˘˘خ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لو˘˘˘˘خد
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت لÓ˘غ˘ت˘صس’ا
لوق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت
لفكتتصس كلذ بجومب ةفاجلا

ةيديد˘ح˘لا ككصسلا ة˘صسصسؤو˘م
امك ،ةينواعتلا جوت˘ن˘م ل˘ق˘ن˘ب
˘˘مار˘˘بإا Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
تا˘صسصسؤو˘م ع˘˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
اذه نأاب يلعيصش دافأاو .ىرخأا
ز˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘خد˘˘˘ي˘˘˘صس ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
سسرام ةياهن لبق» لÓغتصس’ا

اركذم ،«ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م
هزاجنإا مت عورصشملا اذه نأاب

ةينطو تاصسصسؤوم فرط نم
جراخ تاقفصصب رفظلا مزتعت
ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو كلذو دÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ن˘م ة˘ق˘فار˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ي˘ت˘˘صسا

.ةموكحلا فرط
لا˘˘غ˘˘صشأ’ا ر˘˘˘يزو حر˘˘˘صصو

عيجصشت سصوصصخب ةيمومعلا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘˘مو
ع˘يرا˘صشم زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘صشلا
هنأاب ةيمومعلا لاغصشأ’ا عاطق
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءاد˘صسإا ار˘خؤو˘م م˘ت
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب02 ح˘˘ن˘˘م˘˘ل
ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصلا
ءاوصس ،ةينابصشلا تاصسصسؤوملا

وأا ة˘˘لوا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
ةقفارم سضرغب كلذو ،دقاعتلا

تاصسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه ع˘ي˘ج˘صشتو
.عاطقلا معدو ومنلا ىلع

م.ةزمح

ىلع ،ةيبرتلا تاباقن تقفتا
يصسردم˘لا لو˘خد˘لا ة˘بو˘ع˘صص
تاونصسلا عم ةنراقم ديدجلا
لوكوتوربلا ءارج ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘صصلا

اهفوخت نع تبرعأاو ،انوروك
نلعملا ديدجلا ططخملا نم
ئدابم ىلع دمتعي يذلاو هنع
ةب˘يدو˘ب دو˘ع˘صسم د˘كأا  .ة˘ما˘ع
ف˘ل˘كم˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ينطولا سسلج˘م˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب
نأا ،ةيبرتلا كÓصسأ’ لقتصسملا
طمنلا يف ن˘م˘كت ة˘بو˘ع˘صصلا
ل˘ب˘ق ن˘م ق˘ب˘ط˘م˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
داد˘عإا نأا فا˘صضأاو ،ة˘يا˘صصو˘˘لا

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا لواد˘˘ج
نوكت نل ،ةذتاصسأ’او ذيمÓتلل
ريثكلا قلخ˘ت فو˘صسو ة˘ل˘ه˘صس
ى˘ل˘ع دد˘صشو ،ل˘كا˘صشم˘لا ن˘˘م
ةيبرتلا ةرازو ميعدت ةرورصض
لحل ،ةديدج ةيلام بصصانمب

بلاطو  .ل˘كا˘صشم˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
ل˘˘˘كصشم ل˘˘˘ح˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ب
ر˘˘ثؤو˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا
ىوتصسملا ىلع ريبك لكصشب
عم ة˘صصا˘خ ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا

لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ت’د˘˘ع˘˘م سضف˘˘خ
نأا احصضوم ،مهددع عفر يذلا

نأا ه˘نا˘صش ن˘م ل˘˘كصشم˘˘لا اذ˘˘ه
ىوتصسم˘لا ي˘ند˘ت ي˘ف م˘ها˘صسي

قلعتي ا˘م˘ي˘فو  .ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
اذه نأا ةيديوب دكأا ،جيوفتلاب
ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ه˘˘ل ة˘˘يا˘˘صصو˘˘لا
ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا تا˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لا
يتلا تاعاصسلا ددعل ةبصسنلاب
يفو  .ذا˘ت˘صس’ا ا˘ه˘صسّرد˘ُي˘صس
ر˘˘ي˘˘بز سضفر ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا

سسلجمل ماعلا ن˘ي˘مأ’ا ة˘ن˘يور
نأا ،«Óكلا» رئازجلا تايوناث
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ع˘صضو˘لا نو˘كي
اصضخمتم دÓبلا هب رمت يذلا

يف اببصس ،انوروك ةحئاج نع
  .ةءادرلا ةدايز

د.Ëرم

ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا عاطقل ةيلبقتسسم ةيجهنم عئاسضبلا لقن ىلع زيكرتلا نأا دكأا

ربمفون1 موي بونج لامسش رايسسلا قيرطلاب ةينادمحلا رسسج ميلسست :يلعيسش

ةÒبك تايناكمإا بّلطتي جيؤفتلاب لمعلا نإا تلاق

ظاظتك’ا لكسشم لحب بلاطتو ابعسص ايسسردم ’وخد عقوتت ةيبÎلا تاباقن

ظفاحم ي˘ل˘صضا˘ف م˘ت˘صسر لا˘ق
عقوت نكمي ’ هنإا ،رئازجلا كنب
يو˘˘˘ق يدا˘˘˘صصت˘˘˘قا سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

مات مكحت بايغ يف مادتصسمو
يذلا ر˘مأ’ا و˘هو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ي˘ف
ل˘ع˘ج˘ل ا˘ي˘˘لود اد˘˘ه˘˘ج بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ةيبط˘لا تا˘جÓ˘ع˘لاو تا˘حا˘ق˘ل˘لا

ع˘˘صساو قا˘˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ة˘˘صصا˘˘خ ،لو˘˘ب˘˘ق˘˘م را˘˘˘ع˘˘˘صسأا˘˘˘بو
ةجاح رثكأ’ا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
.كلذل

رئازجلا كنب ظفاحم ربتعاو
لا˘غ˘صشأا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم لÓ˘˘خ
ةنجلل24 ـلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘صسل˘ج˘˘لا
نأا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يد˘ق˘ن˘˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا
ةقصسانتمو ة˘ب˘صسا˘ن˘ت˘مو ة˘ع˘ير˘صس
تحم˘صس د˘ق ة˘مزأ’ا سصو˘صصخ˘ب
هذهل ةلي˘ق˘ث˘لا را˘ثآ’ا ن˘م د˘ح˘لا˘ب
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘مزأ’ا
عمو .يعام˘ت˘ج’او يدا˘صصت˘ق’ا

اميصس’ ،نادلبلا عيمج تعفد اذه
نمثلا ،انتعومجمل ةعباتلا كلت

ةيرصشبلا حاورأ’ا ثيح نم ايلاغ
تابارطصض’او قزرلا رداصصمو
.ةيداصصتق’ا

مصساب اهاقلأا يتلا هتملك يفو
نا˘ت˘˘صسنا˘˘غ˘˘فأا) ناد˘˘ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
ناريإا ةيروهمجو اناغو رئازجلاو
بر˘غ˘م˘لاو ا˘ي˘ب˘ي˘لو ة˘ي˘مÓ˘˘صسإ’ا

دا˘˘˘صشأا (سسنو˘˘˘تو نا˘˘˘ت˘˘˘˘صسكا˘˘˘˘بو
تار˘صشؤو˘˘م رو˘˘ه˘˘ظ˘˘ب ي˘˘ل˘˘صضا˘˘ف

سشا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘م˘˘˘˘صشت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
بجي ’ هنأا ادكؤوم ،يداصصتق’ا
ة˘ل˘ما˘صشلا ةرو˘صصلا ى˘صسا˘ن˘ت˘ن نأا

،د˘ي˘ع˘ب˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع قا˘˘فأ’او
ي˘صشف˘ت رار˘م˘ت˘صسا ع˘م ا˘م˘˘ي˘˘صس’
يتلا قطانملا يف ىتح سسوريفلا

.ةرطيصسلا تحت اهنظن انك
رئازجلا كنب ظفاحم ايح امك

ي˘˘˘لود˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص
ةجلاعم ىلإا ةيمارلا هتباجتصس’
ءاصضعأÓل ةيليومتلا تا˘ي˘جا˘ح˘لا

هعيصسوتو عيرصسلا هدر لÓخ نم
نأا ار˘ي˘صشم ،سضر˘˘ق˘˘لا سضور˘˘ع˘˘ل

عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م ناد˘˘˘ل˘˘˘ب سسم˘˘˘خ
دق انتعومجمل نيعباتلا ةينامثلا
ل˘يو˘م˘ت˘لا تا˘ي˘لآا ن˘م اودا˘ف˘ت˘صسا
تا˘ي˘لآ’ا ن˘مو ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
قودنصص اهعصضو يتلا ىرخأ’ا
.يلودلا دقنلا

ه˘ت˘ل˘خاد˘م ي˘ل˘صضا˘ف م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
نم يهو ناريإا ةلاحب ريكذتلاب
نم اررصضت رثكأ’ا نادلبلا نيب
نيب نم تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ل˘يو˘م˘ت بل˘ط م˘يد˘ق˘ت˘˘ل ل˘˘ئاوأ’ا

،طرافلا سسرام رهصش لجعتصسم
اريصشم ،رهصشأا7 نم ديزأا ذنم يأا
نأاو امئاق لازي ’ ناريإا بلط نأا

د˘˘ق˘˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص ة˘˘ي˘˘قاد˘˘˘صصم
ىلع هترد˘ق˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ي˘لود˘لا

ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ه˘˘تÓ˘˘يو˘˘م˘˘ت نا˘˘م˘˘صض
.ةلداع ةقيرطب ءاصضعأ’ا

ح.نيدلا رمق

ة˘˘ع˘˘برأا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
ةذ˘تا˘صسأا ة˘ي˘قر˘ت سصخ˘ت تارار˘˘ق
ف˘˘صصم ى˘˘لإا «أا» ن˘˘ير˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘م
اذ˘كو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘صسأا
ن˘ير˘˘صضا˘˘ح˘˘م ةذ˘˘تا˘˘صسأا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
ةبتر ىلإا نييعماج نييئافصشتصسا
.نييعماج نييئافصشتصسا ةذتاصسأا

يتلا تارارقلا هذه يصضقتو
نايز نب يقابلا دبع اهيلع عقو
ثحبلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
ةذتاصسأا اصضيأا ةيقرت ىلإا يملعلا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسا ن˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘صسم
ةذ˘تا˘صسأا ة˘ب˘تر ى˘لإا ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ن˘ي˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسا ن˘˘ير˘˘صضا˘˘ح˘˘م
اذاتصسأا797 فيظوتو نييعماج
.ايعماج ايئافصشتصسا ادعاصسم

ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو
هذه ىلع عيقوتلا مصسارم لÓخ
رار˘˘ق˘˘لا» نأا ع˘˘برأ’ا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
44ـلا ةرودلا حتف سصخي لوأ’ا
ةيقرتل ةيعماجلا ةينطولا ةنجلل
ىلا «أا» نير˘صضا˘ح˘م˘لا ةذ˘تا˘صسأ’ا

ىلع يلاعلا ميلعتلا ةذتاصسأا ةبتر
لا˘˘م˘˘عأ’او تادا˘˘ه˘˘صشلا سسا˘˘˘صسأا
حتفب يناثلا رارقلا قلعتي امنيب
تارابتخ’ا سساصسأا ىلع ةقباصسم
ة˘ب˘تر ى˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل لا˘˘م˘˘عأ’او
.«ي˘ع˘ما˘ج ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسا ذا˘˘ت˘˘صسأا

نم متي نيح يف ريزولا فاصضأاو
ح˘˘ت˘˘ف» ثلا˘˘ث˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
تارابتخ’ا سساصسأا لع ةقباصسم
رصضاحم ذاتصسأا ةبترب قاحتلÓل
«أا» م˘صسق ي˘ع˘ما˘ج ي˘ئا˘ف˘˘صشت˘˘صسا
ن˘م م˘ت˘ي ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،0202 ة˘ن˘˘صسل

ةقباصسم حتف عبارلا رارقلا لÓخ
مهنيب نم ابصصنم797 فيظوتل
ةماعلا ةيريدملا ةدئافل بصصانم
سسا˘صسأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مÓ˘˘ل
ة˘ب˘تر˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل تارا˘ب˘ت˘˘خ’ا
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسا د˘˘عا˘˘صسم ذا˘˘ت˘˘صسأا

.«ةيراجلا ةنصسلا هذهل يعماج
نأا ى˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘صشأاو

44ـلا ةرودلا زيمي يذلا ديدجلا»
نيرصضاحم˘لا ةذ˘تا˘صسأ’ا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
هذه يلاعلا ميلعتلا ةذتاصسأا ىلإا
تافلم ميدقت يف نمكي ةنصسلا
ةيمقرلا ةيصضرأ’ا ربع حصشرتلا
تافلم ةصسارد ميدقت بناج ىلإا
نم ’دب ربمفون ىلا نيحصشرتملا
هيلع ترج امك ربمصسيد رهصش
ة˘يو˘صست ل˘جا ن˘˘م كلذو ةدا˘˘ع˘˘لا
ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘˘لا
ةياهن لبق مه˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت˘ت ن˘يذ˘لا

.«ةنصسلا هذه
ثÓثلا تارارقلا سصوصصخبو

ميدقت اهلÓخ نم متيصسف ىرخأ’ا
لا˘ق ا˘م˘˘ك‐ ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
«ة˘ي˘م˘قر م˘ئا˘عد ر˘ب˘ع«‐ر˘˘يزو˘˘لا

ي˘ع˘صس نأا˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘م
يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو دو˘ه˘جو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لاو
ةيرود ةفصصب ةيقرتلا تاقباصسم
نلعي ةتباث خيراوتبو ةرمتصسمو
نيكم˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ق˘ب˘صسم ا˘ه˘ن˘ع
مهتافلم دادعا نم نيحصشرتملا
.«ةحيرم فورظ يف

تارارقلا هذه لمجم فدهتو
مات˘خ ي˘ف ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا ا˘م˘ك‐
نيصسحتب لفكتلا» ىلا ‐هتملك
ة˘ئ˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا تارا˘˘صسم˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صس’ا
هذه زايت˘جا د˘ع˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘صست˘صس
ريطأاتلا نيصسحت نم تاقباصسملا
يملعلا جا˘ت˘ن’او ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘طا˘صشن˘لا ز˘يز˘ع˘˘تو
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
.«ةيئافصشتصس’ا

خ.ةميسسن

ايلحم اهتاجتنم ةعباتم لÓخ نم
فيرعتلاو ريدسصتلل اههيجؤت وأا

ةيلودلا قاؤسسأ’ا يف اهب

ةقفارمل ةديدج تÓيهسست
اهلعجو ةرغسصملا تاسسسسؤوملا
داسصتق’ا ءانبل ةاون
ريزؤلا تافايسض ميسسن دكأا
لوأ’ا ريزؤلا ىدل بدتنملا
،ةرغسصملا تاسسسسؤؤملاب فلكملا

عم نواعتلاب هعاطق مزع
ىلع ىرخأ’ا تاعاطقلا

ةجتنملا تاسسسسؤؤملا ةقفارم
ةقباطم ىلع اهتدعاسسمو
ةينطؤلا ريياعملا عم اهتاجتنم
ةلباق اهلعجي امب ةيلودلاو
قاؤسسأ’ا يفو ايلحم قيؤسستلل
.ةيجراخلا

ءاقل لÓخ تافايسض لاقو
نم ةنيع عم هل يرواسشت
ةجتنملا ةرغسصملا تاسسسسؤؤملا
رفؤتسس ةقفارملا هذه نأا
نم ةديفتسسملا تاسسسسؤؤملل
اهسسفن تلؤم يتلاو صضورقلا

رفؤتسس امك ايتاذ Óيؤمت
مل يتلا تاسسسسؤؤملا ةدعاسسمل
جاتنإ’ا يف دعب قلطنت
ىلعو ليؤمتلا يف اهتدعاسسمل
اههيجؤتو اهجؤتنم ةقباطم
.ريدسصتلل
متيسس» Óئاق تافايسض عباتو
ىتح تاسسسسؤؤملا هذه ةقفارم
ةاؤن ةرغسصملا ةسسسسؤؤملا نؤكت
نم ينطؤلا داسصتق’ا ءانبل

ىلع جؤتنملا ةعباتم لÓخ
يف وأا يلحملا ىؤتسسملا

فيرعتلاو ريدسصتلل ههيجؤت
.«ةيلودلا قاؤسسأ’ا يف هب
امل لوؤؤسسملا صسفن قرطتو
يذلا «ريفسسلا» جمانربب فرعي
عم رواسشتلاب هدادعإا مت
نيردسصملا نم ةعؤمجم
،ةيرئازجلا تاسسسسؤؤملا ةدئافل
ىلع ءاسضقلل فدهي يذلاو
صضرعتت يتلا ةيطارقوريبلا
ةرغسصملا تاسسسسؤؤملا اهل
،عيبلا ةلحرم لÓخ ةجتنملاو
اهجتنم قيؤسستل اهعفدت يتلاو
.ةينؤناق ريغ ةقيرطب

        ر.نوراه



د˘ق ة˘˘صسل˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر نا˘˘ك
سسماخلا مويلا يف لمكتصسا

هذه يف فانئتصس’ا ةصسلج نم
قيرط نع) ةلءاصسم ةيصضقلا
م˘ه˘ت˘م˘لا (د˘ع˘ب ن˘ع ر˘ظا˘ن˘˘ت˘˘لا
دجاوتملا دادح يلع يصسيئرلا
.ةنتابب تلوزات نجصسب

ءاصسؤور ىدتنم سسيئر ددجو
هيفن ،دادح يلع ،تاصسصسؤوملا
ه˘ي˘لإا ة˘بو˘صسن˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ل˘كل
ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
،ة˘عور˘صشم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا ل˘˘ك نأا اد˘˘كؤو˘˘م
يتلا ةيرامثتصس’ا عيراصشملاو
هتاكرصش اهب تزاف وأا اهزجنأا
.ةينوناق قرطب تمت دق

سسي˘˘ئر را˘˘صسف˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘عو
تاوا˘˘˘ت’ا ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،اهنم دافتصسا يتلا ةصضفخملا
نأا داد˘˘ح م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأا
ةدافتصسا» ىلع سصني نوناقلا
عيراصشمل ةزجنملا تاكرصشلا
نم ءانثتصسا نود ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسا
يتلا تاوات’ا ىلع سضيفختلا
حوارتت بصسنب ةلودلل اهعفدت
.«ةئاملاب09و05 نيب ام

لوصصح فرتعا لباق˘م˘لا˘بو
سضرق754 ىلع دادح عمجم

لÓ˘خ ي˘كن˘˘بو يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صس02ـلا

ي˘كن˘ب با˘صسح˘˘ل ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘ماو
ي˘ت˘ي˘ي˘صسو˘صس كن˘ب ي˘˘ف د˘˘حاو
ةدحاو ةقصشو ا˘صسنر˘ف˘ب لار˘ن˘ج
ام سسكع دل˘ب˘لا سسف˘ن˘ب ط˘ق˘ف
ام˘ك ‐لا˘ق ا˘م˘ك‐ ه˘لواد˘ت م˘ت˘ي
اقدنف1102 ي˘˘ف ىر˘˘˘ت˘˘˘صشا
نويلم45 غلبم˘ب ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا˘ب
  .وروأا

ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ت˘لءا˘صسم ىد˘˘لو
ريصصم لو˘ح ة˘صسل˘ج˘لا سسي˘ئر
م˘ت ي˘ت˘لا را˘ن˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م57
ة˘ل˘م˘ح˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج

قباصسلا سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
،ةصسماخلا ةدهعل˘ل ح˘صشر˘ت˘م˘لا
لومي مل» هنأا دادح يلع لاق
يأا ’و ةيباختنا ةلمح يا اموي

يف مهاصسي ملو يصسايصس بزح
.«غلبملا اذه

ىلإا ةيصضقلا هذه يف عباتيو
ة˘˘˘صسم˘˘˘خ˘˘˘لا ه˘˘˘تو˘˘˘خإا بنا˘˘˘˘ج
تاعاطق يف ةقباصس تاراطإاو
،ةيمومع˘لا لا˘غ˘صشأ’او ل˘ق˘ن˘لا

م˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءارزو ةد˘˘˘ع
نيقباصسلا ن˘ي˘لوأ’ا ن˘ير˘يزو˘لا
كلاملا دبعو ى˘ي˘ح˘يوا د˘م˘حأا
ةنصس21ـب نا˘ناد˘م˘˘لا لÓ˘˘صس

ةمارغ جد نو˘ي˘ل˘م1و اصسب˘ح
تازايتما ح˘ن˘م ،ا˘ه˘م˘ها م˘ه˘ت˘ب

لÓغتصسا ءوصسو ،ةرربم ريغ
.ةطلصسلا

watan@essalamonline.com
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اذفان اسسبح ةنسس81 ـب دمحما يديسسل ةيئادتبلا ةمكحملا هتنادأا

ادغ دادح يلع ةيسضق يف تاسسامتل’ا رودسص

م.ةزمح

يلع لامعألا لجر ةيسضق يف هتاسسامتلا ادغ ،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجم ىدل ماعلا بئانلا ردسصي نأا رظتنملا نم
مهتب ةيلام ةمارغ جد نييÓم8و اذفان اسسبح ةنسس81 ـب دمحما يديسسل ةيئادتبلا ةمكحملا هتنادأا يذلا دادح

.ةرربم ريغ تازايتما ىلع لوسصحلاو داسسفلاب اسساسسأا قلعتت

ةطر˘صشلا ح˘لا˘صصم تز˘ج˘ح
يف ةلثمم نارهو ةي’و نمأ’
91و41و6 رصضاوحلا نمأا

ةعومج˘م اذ˘كو42و02و
ةحلصصملل ةعبات˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
يف يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا

83022 ،ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘م ةد˘˘حو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لاو
زاجنا عم ماجحأ’او عاونأ’ا
د˘˘˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صضق ءار˘˘˘˘˘˘جإا
هذه جيورت يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
.ةرو˘ظ˘ح˘م˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ءا˘ن˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘تو
يئاقو يتايلمع ططخم ىلع
راجت’ا ةبرا˘ح˘م˘ل ي˘قا˘ب˘ت˘صسا

با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘ل ي˘˘عر˘˘صشلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
يت˘لا تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لاو ة˘يرا˘ن˘لا

ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كصشت
ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘˘صصو ة˘˘مÓ˘˘صس
يف اعصساو اجاور ىقلت يتلاو
ىلع ةينيدلا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
تÓ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
تما˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح ،قاو˘˘˘˘˘صسأ’او
تايلمعب ةعومجملا رصصانع
ن˘˘صسارو˘˘م˘˘غ˘˘ي ءا˘˘ي˘˘حأا تصسم
زو˘ل˘لاو رو˘ن˘˘لاو ن˘˘صسوÓ˘˘فو
عراصش ىلإا ةفاصضإا ةياصضلاو
ةرداصصم اهنع رفصسأا ،وبوصش
ن˘م ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صس ة˘ي˘˘م˘˘كلا
با˘˘ع˘˘لأ’او تا˘˘ع˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
زاجنا مت اهرثإا ىلعو .ةيرانلا
د˘˘˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صضق ءار˘˘˘˘˘˘جإا
هذه جيورت يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
.ةروظحملا تاجوتنملا

ط.صس

ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
،ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ يليلتم
ةقرفتم ةيطرصش تايلمع يفو
نم ،ةن˘يد˘م˘لا ط˘صسو ا˘ه˘تذ˘ف˘ن
اهبتصشم ،اصصخصش81 فيقوت
ة˘قر˘ف˘ت˘م ا˘يا˘صضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ءاصضيب ةحلصسأا ةزايحب ةقلعتم
ة˘ي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘مو تارد˘خ˘م
ةفاصضإا ،ةيلوحك تابورصشمو
م˘ئار˘ج˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ىر˘خأا ى˘˘لإا
مدق اهبجو˘م˘ب ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
تاهجلا مامأا اهباحصصأا سضعب
تلصسرأا ني˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

.نيرخآا تافلم
،اياصضقلا فلتخم لي˘صصا˘ف˘ت

حلاصصملا تاذ اهتجلاع يتلا
ة˘˘ي˘˘طر˘˘صش تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب
نم ةياقولل اهترطأا تامهادمو
ط˘˘˘صسو˘˘˘لا ل˘˘˘خاد م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘˘لا
فيقوت نم :ةيادب ،يرصضحلا

ةحلصسأا زجح عم سصاخصشأا50
نيفي˘صس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ءا˘صضي˘ب
ةمهتب اوعبوت ،نيكاكصس30و
ءاصضيب ة˘ح˘ل˘صسأا ل˘م˘ح ة˘ح˘ن˘ج
ف˘˘˘ن˘˘˘صصلا ن˘˘˘م ةرو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘˘م
،ي˘عر˘صش رر˘ب˘م نود سسدا˘صسلا
سصاخصشأا60 فيقوت :ةيناثلا

امارغ06 هرادقم ام زجح عم
11و ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
˘مد˘ق ثي˘ح ،سسو˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق
نع ةباينلا ما˘مأا م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا
عورصشملا ريغ راجت’ا ةمهت
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ع˘برأاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
كÓهت˘صس’ا سضر˘غ˘ب ةزا˘ي˘ح˘لا
مامأا ،تاردخ˘م˘ل˘ل ي˘صصخ˘صشلا
يف تلثمت :ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
زجح عم سصاخصشأا30 فيقوت
تابورصشم˘لا ن˘م ةد˘حو411
اهبجو˘م˘ب او˘مد˘ق ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
ةحنج ةمهت نع ةباينلا مامأا

تابورصشملا عيبو لقنو ةزايح
.ةصصخر نود ةيلوحكلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘مو
تاذ تن˘˘كم˘˘ت ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا
ةزايح ة˘ي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش
ي˘ب˘ن˘جأا أا˘صشن˘˘م تاذ ة˘˘عا˘˘صضب
لصصحتم ةصساصسح تازيهجتو
نم ،بيرهتلا قيرط نع اهيلع

هرد˘ق ا˘˘م ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تاعقرفملا نم ةدحو48882
ىلإا ةفاصضإا ،ةيرانلا باعلأ’او
يبنجأا ينادي˘م را˘ظ˘ن˘م زا˘ه˘ج
مامأا اهبجومب اومدق ،عنصصلا
:ةصسماخلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘لاد˘ع˘لا

نع سصخصش فاقيإا نم تنكم
يرا˘ن حÓ˘˘صس ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘ت
سسماخلا فنصصلا نم ةريخذو
ةيقدنب زجح عم ةصصخر نود

ن˘م سشي˘طار˘˘خ01و د˘˘ي˘˘صص
˘مد˘ق ،ا˘ه˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ةر˘ي˘خذ˘لا
امك ،ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
فيقوتب حلاصصملا تاذ تماق
،ريغ˘لا م˘صسا ل˘ح˘ت˘ن˘م سصخ˘صش
ن˘ع ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا مد˘˘ق ثي˘˘ح
ريغلا مصسا لاحتنا ةيانج ةمهت
نأا ز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ن˘˘م فور˘˘ظ ي˘˘ف
ي˘˘ف م˘˘كح د˘˘ي˘˘˘ق ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت

ةيئاصضقلا قباو˘صسلا ة˘ف˘ي˘ح˘صص
.مهتملا ريغل
صصاخسشأا60 ـب ةحاطإلا

نم ةقرسسلا ةيسضق يف
ةعينملاب لزنم لخاد

ة˘ل˘صصف˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
60ـب ة˘حا˘طإ’ا ن˘م ،ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا
نيوكت ة˘ي˘صضق ي˘ف سصا˘خ˘صشأا

باكترا سضرغل رارصشأا ةعامج
فرظب ةنرتقملا ةقرصسلا ةيانج
لا˘م˘ع˘ت˘صساو دد˘ع˘ت˘لاو ل˘ي˘˘ل˘˘لا

اهتيحصض تحار ،لقن ةليصسو
ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةأار˘˘ما

ىلإا اهصضرعت ةج˘ي˘ت˘ن ،ا˘هر˘م˘ع
ا˘ه˘لز˘ن˘م ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسلا
ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
لÓ˘˘˘خ اذ˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘˘كلا
تايرحتلا ،طرا˘ف˘لا عو˘ب˘صسأ’ا
ةطر˘صشلا ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا
ف˘ي˘قو˘ت تر˘م˘ثأا ة˘ع˘ي˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لا
ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
سسب˘ح˘لا م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج او˘˘عدوأا
.تقؤوملا

م.ةزمح

ةميرجلا نم ةياقولل ةيقابتسسا ةيطرسش تايلمع يف

اياسضق يف اعباتم اسصخسش81 فيقوت
يليلتمب ةفلتخم

هذه جيورت يف نيطروتملا دسض يئاسضق ءارجإا زاجنا
ةروظحملا تاجوتنملا

نارهوب تاعقرفملا نم ةدحو83022 زجح

تارم ةدعل هتمكاحم تلجأات نأا دعب

ةيماظن ةئيه ةناهإا ةمهت نم هتئربتو رانيد فلأا05ـب ةلاموب ليسضف طسشانلا ميرغت

كردلل ةبقارم ةطقن ىوتسسم ىلع ةداملا هذهب ةلمحم ةنحاسش ةنياعم دعب

واودوبب ةيحÓسصلا ةيهتنم ريسشاكلا ةدام نم ريطانق ةينامث فÓتإاو زجح

ÚفرحنŸاو ÚنمدŸا طاسسوأا ‘ ارخؤوم رهظي أادب ديدج عون يه ةيمسستلا

ةسسبتب «انوروك» ةمÓع لمحي «يدنه بنق» هتزوحب شصخسش فيقوت

ةيرسس ةسشرو كيكفت
ةدلقملا ةمسشلا ةعانسصل

ةباسصع طاقسسإا
نيسصخسش تفطتخا
ةليمب امهترايسس تقرسسو
ةبيتكلا رسصانع نكمت

ينطولا كردلل ةيميلقإلا
نم ،ةليمب ةمغÓتلاب
نم نوكتت ةباسصع كيكفت
فاطتخاب اوماق صصاخسشأا30
02و ةنسس86) نيسصخسش
.امهترايسس ةقرسس عم (ةنسس
مÓعإلاب فلكملا حسضوأاو
تاذ ىدل ةماعلا تاقÓعلاو
دولوم دئارلا حلاسصملا

ريرحت ةيلمع نأا ،يرازم
فرظ يف تمت نيفطتخملا

غيلبتلا بقع كلذو يسسايق
21 فرظ يف ةميرجلا نع
اسضيأا مت دقو ،ةعاسس
لحم ةبكرملا عاجرتسسا
30 فيقوتو ةقرسسلا
يف نيطروتم صصاخسشأا
زجح بناج ىلإا ةيسضقلا

مهفرط نم تلمعتسسا ةبكرم
حÓسس اذكو ةيلمعلا يف
نم فيسس يف لثمتي صضيبأا
فتاوه50 عم ريبكلا مجحلا
.ةلاقن
هبتسشملا ميدقت متيسسو
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهيف
ءاهنإا دعب ةسصتخملا
مرج نع مهعم قيقحتلا

رارسشأا ةيعمج نيوكت
ةيانج باكترل دادعإلاو
نيسصخسش فاطتخاو
ةفوسصوملا ةقرسسلاو
صضيبألا حÓسسلاب ءادتعلاو
،زازتبلا ىلإا ةفاسضإلاب

.ردسصملا تاذ بسسح
ككف ،رياغم قايسس يفو
ةيميلقإلا ةبيتكلا دارفأا
موغلسشب ينطولا كردلل
نيمعدم «ةليم» ديعلا

ةيناثلا ةليسصفلا دارفأاب
ةسشرو ،لخدتلاو نمأÓل
ةمسشلا عينسصتل ةيرسس
تايمك زجح عم ةدلقملا
يف ةداملا هذه نم «ةربتعم»

.نيتقرفتم نيتيلمع
ب.نتاف

رادلل حنجلا ةمكحم تنادأا
،ةمصصاعلا رئازجلا˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا
عفدب ةلاموب ليصضف طصشانلا

جد00005 ـب رد˘ق˘ت ة˘مار˘˘غ
ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
عم ح˘ل˘صسم˘لا ر˘ي˘غ ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا
ةئيه ةناهإا يتمهت نم هتئربت
تاروصشنم سضر˘عو ة˘ي˘ما˘ظ˘ن

رار˘˘˘˘صضأ’ا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘م
در عم ةين˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
تاذ تنا˘˘˘˘كو.تازوجحملا
8 ي˘ف تصسم˘ت˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ت˘ن˘صس ي˘صضا˘م˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس
قح يف جد فلأا001 اهردق
.مهتلا سسفنل ةلاموب طصشانلا

عصضو ة˘لا˘مو˘ب ل˘ي˘صضف نا˘كو
تحت يصضاملا وينوي41 يف
هحارصس قلطي نأا لبق رظنلا
ر˘ه˘صشلا سسف˘˘ن ن˘˘م81 ي˘˘˘ف
2 ي˘ف ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو
لجأاتت نأا لبق يصضاملا ويلوي
.تارم ةدعل

ط.ةراسس

تاقرطلا نمأا ةقرف تنكمت
،واودو˘ب˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
نم ارخؤوم ،سسادرموب لامصش
رد˘ق˘ت ة˘ي˘م˘ك فÓ˘˘تإاو ز˘˘ج˘˘ح
ةدا˘م ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ب
ةيحÓصصلا ةيهت˘ن˘م ر˘ي˘صشا˘كلا

.كÓهتصسÓل ةهجوم
نانوق اي˘ل˘ي˘ما˘ك تح˘صضوأاو

˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
زا˘ه˘˘ج˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب لا˘˘صصت’او
ةيمكلا زجح مت هنأاب ،ينمأ’ا
ريصشاكلا ةدام نم ةروكذملا

ةلمحم ةن˘حا˘صش ة˘ن˘يا˘ع˘م د˘ع˘ب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ةقطنمب كردلل ةبقارم ةطقن
ة˘يد˘ل˘ب ي˘حاو˘صضب نو˘˘م˘˘حر˘˘ب
‐ ةي’ولا لامصش ‐ وصصروق
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.5 مقر ينطولا

ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م ر˘˘˘ثإاو
ةعل˘صسلاو ة˘ن˘حا˘صشل˘ل ة˘يرادإ’ا
نيبت ،اهنت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح˘م˘لا
،ردصصملا سسف˘ن ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘صسا
كلمي ’ ةنحاصشلا بحاصص نأاب

ي˘ح˘صصلا دا˘م˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘ه˘˘صش
.ةعلصسلا ريتاوف مادعناو

بيبطلاب ةنا˘ع˘ت˘صس’ا د˘ع˘بو
ةيريدم نع لثممو يرطيبلا
ةنياعم لجأ’ ةي’ولاب ةراجتلا
ةداملا هذه نأاب نيبت ،ةعاصضبلا
ة˘ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا
مت كلذ رثإا ىلعو كÓهتصسÓل

،اهفÓ˘تإاو (ة˘ع˘ل˘صسلا) ا˘هز˘ج˘ح
.ردصصملا سسفن دكؤوي

ب.ناÁا

ة˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’ا
،ةصسبت ةي’و نمأاب تاردخملاب
ن˘˘م سصخ˘˘صش ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
ا˘صسب˘˘ل˘˘ت˘˘م مار˘˘جإ’ا يدا˘˘ت˘˘ع˘˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صص ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
«يد˘˘ن˘˘ه بن˘˘ق» تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
.«ا˘نورو˘˘ك» ة˘˘مÓ˘˘ع ل˘˘م˘˘ح˘˘ت

،حلاصصملا تاذل نايب بصسحو
ديدج عون يه ةيمصستلا هذهف
طاصسوأا يف ارخؤوم رهظي أادب
فرعيو نيفرحنملاو نينمدملا
تءاج ةيلمعلا7k. مصساب اصضيأا

ى˘لإا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م بق˘˘ع
اصضيأا ترفصسأا ةقرفلا رصصانع
ءاود سصر˘˘˘ق98 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع

سضم˘˘˘˘ح عو˘˘˘˘ن سسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
ةفا˘صضإ’ا˘ب ،غ052 كيمولف˘ي˘ن
رايع ةأابعم ةصشوطرخ61 ىلإا

ديصصلا قدانبب ةصصاخ ملم61
ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأاو
مجحلا نم نيفيصس يف لثمتت
.قرو عطاقو ريبكلا

ك.ةراسس



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0782ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر1ـل قفاؤملا0202 ربؤتكأا71تبسسلا

 ةدوـــــعلا



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاؤملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

078207ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر1ـل قفاؤملا0202 ربؤتكأا71تبسسلاتامهاصسم
دوسسأ’ا مهخيرات ىلع ةدهاسش ةيليئارسسإ’ا باهرإ’ا رزاجم

ن˘ي˘قرا˘صسلاو سصو˘صصل˘لا ن˘˘م سسصسؤو˘˘م ل˘˘ي˘˘ج
لئاصسو هتفصشك ام اذه نيينيطصسلفلا تويبل
نع اهل ةيطغت عصسوا يف ةيليئارصس’ا مÓع’ا

ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا قحب تبكترا مئارج
تاقيقحت ترصشن ثيح8491 ماع ةبكنلا يف
تÓيكصشتلا ةداق طروت تبثت ةياغلل ةمهم
لزا˘ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسب م˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا
مهباكتراو اهاو˘ت˘ح˘م به˘نو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةلود خيراتل دوصس’ا فلملا نمصض برح مئارج
نوكت نا م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ناو ،لÓ˘ت˘ح’ا
باهر’ا لجصس قثوتو خيراتلا ىلع ادهاصش
يبرعلا بعصشلا قحب لÓتح’ا ةلودل مظنملا
.ةبولصسملا ةيخيراتلا هقوقحو ينيطصسلفلا
لجصس نم ةبرصسم قئاثوو ةيليئارصسإا تاداهصش
ةهجولا فصشكت اهرصشن متي دوصس’ا باهر’ا
لوح هابتن’ا تفلتو لÓتح’ا ةلودل يقيقحلا

ماع نيئجÓلا تاكلتمم دوهيلا بهن ةقيقح
،مهقحب مظن˘م˘لا با˘هر’ا ة˘صسرا˘م˘مو8491
اقيقحت ةيليئارصسإ’ا مÓع’ا لئاصسو ترصشنو
ةي˘نو˘ي˘ه˘صصلا تا˘با˘صصع˘لا به˘ن لو˘ح Ó˘ما˘صش
نيذلا نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م

تاداهصش ىلإا ادانتصسا ارصسق مهرايد نم اورجه
نب ديفاد كلذ يف امب ةيليئارصسإا تايصصخصش
قلع يذلا لÓتح’ا ةلود سسصسؤوم ،نويروغ
تارصشع تفدهتصسا يتلا بهنلا لامعا ىلع
عراز˘م˘لاو تي˘ناو˘ح˘لاو تو˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ف’آ’ا

ىرقلاو ندملا يف ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ع˘نا˘صصم˘لاو
ةينويهصصلا تاباصصعلا اهيلع تلوتصسا يتلا
وهو ،«سصوصصل مه دوهيلا مظعم » نا هلوقب
ة˘صسل˘ج ر˘صضح˘م ي˘ف ،ا˘ي˘فر˘ح ق˘ثو˘م ح˘ير˘˘صصت
بزح فحتم يف ظوفحملا ،«يابم» زكرمل
زار مدآا خرؤوملا هيلع رثعو يليئارصسإ’ا لمعلا
لوانتي ،هفيلأات نم ديدج باتكل ثحب راطإا يف
،ادج ارجفتمو اصساصسحو ا˘نو˘ح˘صشم ا˘عو˘صضو˘م
سسفن لوح اقيقحت سستراه ةفيحصص تبتك امك
ةيبرعلا تاكلتمملا ةقرصس ناونعب عوصضوملا
.لÓقتصس’ا برح يف
لئاصسو يف تاقيقحتلا هذه لثم رصشن لعلو
نم طيصسب ءزج فصشكي يليئارصس’ا مÓع’ا
ه˘˘جو ف˘˘صشكيو دو˘˘صس’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ل˘˘˘ج˘˘˘صس
لا˘م˘عإ’ا˘ب ل˘ث˘م˘ت˘ي يذ˘لا ح˘ي˘ب˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
تاباصصعلا اهتدمتعا يتلا ةيعمقلاو ةيباهر’ا

ند˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا
تاصسرامملا عصشبا اهمادختصساو ،ةينيطصسلفلا
يف نيين˘م’ا نا˘كصسلا ق˘ح˘ب ا˘ي˘لود ة˘مر˘ح˘م˘لا
نع قح ريغب مهريجهتو مهعيورتو مهتويب
ةغل رارم˘ت˘صسا ناو ،م˘ه˘نا˘طوا عو˘برو م˘هرا˘يد
ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م تم˘˘صصلا
هتاذ دحب يليئارصس’ا عم˘ت˘ج˘م˘لا˘ب وا ة˘ي˘لود˘لا
ناو ،اهيبكترمو مئارجلا هذه ىلع رتصست دعي
’و ،نمزلا لاط امهم هريوزت نكمي ’ خيراتلا
م˘لا˘ع˘لا عاد˘خ ي˘ف رار˘م˘ت˘صس’ا ا˘˘صضيا ن˘˘كم˘˘ي
ةير˘صصن˘ع˘لا لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع ر˘ت˘صست˘لاو
ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا با˘هر’ا لا˘م˘عإاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ق˘˘لاو
يقÓخ’ا رادحن’ا ىلع للدي اذه ناو مظنملا
.لÓتح’ا ةداق ىدل
ماع تلتحا يتلا ةينيطصسلفلا ندملا بلغا نا

يف ةصصاخو بلصسلاو بهنلل تصضرعت8491
ثي˘ح ا˘ير˘ب˘طو د˘ف˘صصو سسد˘ق˘لاو ا˘ف˘ي˘حو ا˘فا˘ي
ل˘صست’او خا˘م˘ل˘ب˘لا ةدا˘ق تا˘˘با˘˘صصع تصسرا˘˘م
عصساو قاطن ىلع بهنلا تايلمع ةاناغاهلاو
هذ˘˘ه ناو ،م˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ق فار˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘بو ل˘˘˘ما˘˘˘صشو
يمÓع’ا رصشنلا قاطن يف يقبت تاقيقحتلا

يتلاو لÓتح’ا تاعومجم تاصسرامم لوح
م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ن˘ع ل˘ما˘كلا ف˘صشكل˘ل ة˘جا˘ح˘˘ب
م˘ه˘ف˘ي˘صشرا ن˘م ة˘ير˘صسلا ق˘ئا˘ثو˘لا ل˘˘ك ر˘˘صشنو
ةينيطصسلفلا ةيصضقلل رابتع’ا ةداعإاو ،دوصس’ا

ينيطصسلفلا يبرعلا بعصشلا هل سضرعتي امو
ةاصسأاملا هذه رارمتصسا ىلا تدا رزاجم نم
ةاناعم نم ملا امو ،ةليوطلا تاونصسلا لÓخ
سضر’ا باحصصأاو ينيطصسلفلا انبعصشب تقحل
مهتاكل˘ت˘م˘م بل˘صسو ر˘ي˘ج˘ه˘ت ن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘صص’ا

سضرعتو م˘ه˘صضرأاو م˘ه˘ن˘طو ن˘ع م˘ه˘ل˘ي˘حر˘تو
لبق نم ةقحÓملاو توملاو رطخلل مهتايح
نم عونلا هذه ةصسرامم ىلع ةبردم تاباصصع
. مظنملا مارج’ا
تانايبب هئافتكاو يلودلا عمتجملا تمصص نا
ةلصصاوت˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ل˘كصشلا ة˘نادإ’ا
ق˘ي˘م˘ع˘ت ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس ع˘˘ج˘˘صشي
اهيلع لهصسيو ان˘ب˘ع˘صشب ف˘ي˘ن˘ع˘لا ا˘هدار˘ف˘ت˘صسا
،ةيعصسوتلا ةيرامعتصس’ا اه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
يأا نم رثكأاو بلاطم يلودلا عمتجملا نأاو
ةيلودلا ةيامحلا ريفوت ةرورصضب ىصضم تقو
. ينيطصسلفلا بعصشلل

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب

هتيرسصنعو لتحملا ملظ هجاوي شسرخأ’ا ريسسأ’ا
رمعلا نم غلابلا سسرخأ’ا رهام ريصسأ’ا دصسجي
ةوق هبولصسأاو هتبÓصصو هتدارإاب  (اماع94)
داد˘ع˘ت˘صس’او را˘صصت˘ن’ا ة˘ي˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ب نا˘˘م˘˘ي’ا
هبار˘صضإا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ه˘جاو˘ي و˘هو ة˘ي˘ح˘صضت˘ل˘ل
هلا˘ق˘ت˘ع’ ا˘صضفر ،ا˘مو˘ي (77) ذنم ر˘م˘ت˘صسم˘لا
لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صس تنا˘˘˘˘˘كو ،يرادإ’ا
ويلو˘ي ن˘م72 خيراتب ه˘ت˘ل˘ق˘ت˘عا ير˘كصسع˘لا

يف رهظلا ةليصس ةدلب يف هلزنم نم0202
. نينج
ل˘ق˘ت˘ع˘م ز˘كر˘م ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ىر˘˘ج كلذ د˘˘ع˘˘بو
نع حوتفملا هبارصضإا يف عرصش هيفو «ةراوح»
لا˘ق˘ت˘ع’ا ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت ىر˘ج م˘˘ث ،ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا
نجصس ىلإا لقنو روهصش ةعبرأا ةدمل يرادإ’ا
ةيركصسعلا ةمكحملا تتبثو ،اقح’ «رفوع»
ر˘م˘ت˘صساو ،يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘عا ةد˘م لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل
روهدت نأا ىلإا «رفوع» نجصس يف هزاجتحا

هت˘ل˘ق˘نو ،تقو˘لا رور˘م ع˘م ي˘ح˘صصلا ه˘ع˘صضو
ةدا˘ي˘ع» ن˘ج˘صس ى˘لإا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘˘ج˘˘صس ةرادإا
لوليأا رهصش ةيادب ىتح اهيف يقبو ،«ةلمرلا
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ُن نأا ى˘˘لإا مر˘˘صصن˘˘م˘˘˘لا

سسرخ’ا ريصس’ا رميو ،يليئارصسإ’ا «نÓباك»
دعب ةريطخو ةبعصص ةيحصص فورظو عصضوب
سصوحفلا ءارجإاو تا˘م˘عد˘م˘لا لوا˘ن˘ت ه˘صضفر
نوج˘صسلا ة˘يرد˘م ل˘ها˘ج˘ت ل˘ظ ي˘فو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
تردصصأا ،0202 ربمتبصس32 خيراتب.ةماعلا
ي˘صضق˘ي ارار˘ق لÓ˘ت˘حÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
ريصسأ’ا ربتعا هيلعو ،يرادإ’ا هلاقتعا ديمجتب
ر˘مأا نأا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو سسر˘˘خأ’ا
فافتلÓل ةلواحمو ةعدخ ’إا وه ام ديمجتلا

ه˘لا˘ق˘ت˘عا ءا˘ه˘نإا ي˘ن˘ع˘˘ي ’و بار˘˘صضإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
لÓتح’ا مكاحم سضفر دعب ةصصاخو ،يرادإ’ا
هب تمدقت يذلا بلطلا دعب هحارصس قÓطا

هلاقتعا ديمجت رار˘ق ى˘ل˘ع تق˘بأاو ه˘ت˘ي˘ما˘ح˘م
ا˘ه˘بار˘صضإا ه˘ت˘جوز تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘ق˘˘ح’و ،يرادإ’ا

ادانصسإا «نÓباك» ىفصشتصسم مامأا اهماصصتعاو
جار˘فإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘مو ه˘ت˘كر˘ع˘م ي˘ف ا˘˘ه˘˘جوز˘˘ل
مهرغصصأا ءانبأا ةتصسل بأا هنأا املع هنع يروفلا

.ماوعأا ةتصس رمعلا نم غلبت ةلفط
يأارلا يلا هتلاصسر يف سسرخأ’ا ريصسأ’ا بتكو
ةلاصسر يلودلاو يبرعلاو ينيطصسلفلا ماعلا

ةيرحلا امإاف ،ةيرحلا ديحولا يطرصش» اهيف لاق
يبعصشل راصصتنا نيبناجلا يفو ،ةداهصشلا امإاو
نÓعإا وه اذه يبارصضإا» عباتو «ىرصسأÓلو
نع اعافدو ،اهيلإا اولصصو يتلا ىرصسأ’ا ةلاحل

يذلا يبعصش نع اعافدو ،ينيطصسلف ريصسأا لك
اذ˘ه ي˘ف يرا˘صصت˘ناو ،لÓ˘ت˘ح’ا ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ي˘ب˘ع˘صشلو ىر˘صسأÓ˘ل را˘صصت˘نا و˘ه بار˘˘صضإ’ا
يبعصش ىلإا عجارو رصصتنم امإا ،ينيطصسلفلا

نم لتق يه يتداهصشو ،اديهصش وأا ،ارصصتنم
مهديأا˘ب˘ف ،يد˘ي˘ب سسي˘لو ،ي˘ل لÓ˘ت˘ح’ا بنا˘ج
.«لاقتع’ا مهديبو جارفإ’ا

تادر˘ف˘م ز˘ج˘ع˘ت يذ˘لا نا˘صسن’ا ر˘ي˘صس’ا اذ˘˘ه
هدومصصو هفقاوم نعو هنع ةباتكلا نع ةغللا
رعصشا لاقملا اذه يتباتك عمو ،رصس’ا لخاد
ماعطلا نع برصضم هنا ةقيقح ماما لجخلاب
لكل حصضاف قرخ يف ،اًموي (77) ذنم ذنم
ن˘ع ح˘ير˘صص ر˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا
نو˘ج˘صس ي˘ف ا˘نار˘صسا ق˘ح˘ب ع˘م˘ق˘لا رار˘م˘˘ت˘˘صسا
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل تم˘صصلا تا˘ب ا˘ق˘حو لÓ˘ت˘˘ح’ا
ا˘م ءازإا نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘لود˘لا

هؤوÓمزو سسرخأ’ا رهام ريصسأ’ا هل سضرعتي
لÓتح’ا تاطلصس يديأا ىلع تاكاهتنا نم
رربم يا دجوي ’و هل ينعم ’ ةيليئارصسإ’ا
قو˘ق˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ه ن˘يأا˘ف تم˘صصلا اذ˘˘ه˘˘ل
.هبارصضا نم ةيلودلا ناصسن’ا
ةفاكو ةيلودلا تامظنملا نم بولطملا نا
ةصصاخو اهتايلوئصسم لمحتب ةينعملا فارطأ’ا
مزاح فقوم ذاختاو يلودلا رمح’ا بيلصصلا
يليئارصسإ’ا لÓتح’ا تاطلصس هبكترت ام ءازإا

،نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا ق˘ح˘ب تا˘كا˘ه˘ت˘نا ن˘م
،يناصسنإ’ا يلودلا نوناقلل حصضاف قرخ يف
ةلاصسرب هجوتن اننأاو ،ةعبارلا فينج ةيقافتاو
ةيقوقحلا تامظنملا لكلو ملاعلل ةحصضاو
انتماو ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا ىلاو ةيلودلا
ىرصسا ةدناصسم لجا نم ةيمÓصسإ’او ةيبرعلا
ءاقب لجا نمو ،لÓتح’ا نوجصس يف ةيرحلا
رهام لطبلا ريصسأÓل امعدو ةيح انارصسا ةيصضق
ءارج نم توملا رطخ  هجاوي  يذلا سسرخأ’ا
˘˘مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا لا˘˘م˘˘ه’ا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صس
.ةلداعلا هبلاطم يلا ةباجتصس’ا
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ةيليئارسسإ’ا تاكاهتن’او ةينيطسسلفلا نوتيزلا راجسشأا
ةيرصصنعلا كلتو ىمعأ’ا يليئارصس’ا دقحلا
تب˘ث˘ت لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ا˘ه˘صسرا˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

مÓصسلا ةغل مهفي ’ لÓتح’ا اذه نأا اددجم
يملصسلا سشياعتلا ىنعم اموي مهفي نكي ملو
ىلا لئاصسولا لكب نولمعيو نوعصسي مهف
برعلا ةبراحمو ينيطصسلفلا بعصشلا لتق
يع˘م˘قو جو˘هأا بو˘ل˘صسأا˘بو را˘ب مد˘ب ا˘ع˘ي˘م˘ج
ة˘ي˘ه˘ج˘ن˘ع˘لاو م˘ه˘˘يد˘˘ل ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا ع˘˘قاوو
ةرورصض ىلا انعفدت ةيليئارصسإ’ا ةصسرطغلاو
ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ق˘ح ا˘ن˘نأا˘ف فو˘ف˘˘صصلا د˘˘ي˘˘حو˘˘ت
لمعي ،دقاح يليئارصسا لÓتحا عم ةحوتفم
،ةينيطصسلفلا ةيتايح˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ر˘ي˘مد˘ت ي˘ل˘ع
ل˘ئا˘صسو ط˘صسبأا˘ب سشي˘ع˘لا ى˘ت˘ح نو˘صضفر˘˘يو
نإاو ،ينيطصسلف ءيصش لك نوبراحيو ةايحلا
ىربكلا ةلكصشملا لكصشي لÓتح’ا رارمتصسا
بعصشلا ىل˘ع ناود˘ع˘لا اذ˘هو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف
ن˘م ل˘ي˘ن˘لا ي˘لا فد˘ه˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

نم هعÓتقاو ينيطصسلفلا ناصسنإ’ا دومصص
هؤوانثإاو هتميزعو هتدارإا نم لينلاو هصضرا

ةماقإاو هريصصم ريرقتل هقوقحب ةبلاطملا نع
باهر’ا عقاو .ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا هتلود
تا˘˘با˘˘˘صصع هدو˘˘˘ق˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صس’ا
وه ينيطصسلفلا بعصشلا قحب نينطوتصسملا

ديعي لÓت˘ح’ا مو˘ي˘لاو م˘ظ˘ن˘م ة˘لود با˘هرا
نينطوتصسملا ةرو˘صصب لÓ˘ت˘ح’ا خا˘صسن˘ت˘صسا

ميقلا لكل ةيفانملا ةيعمقلا تاصسرامملاو
˘مو˘ق˘تو ،ة˘ي˘لود˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسن’ا

ةياعر تحتو نين˘طو˘ت˘صسم˘لا ن˘م تا˘با˘صصع
ح˘صضا˘ف قار˘ت˘خا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا سشي˘ج ة˘يا˘م˘˘حو
جمارب يا سضفر لظ يف ،ةيلودلا نيناوقلل
رمت˘صسي ثي˘ح ،نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا ف˘قوو مÓ˘صسل˘ل
نا˘˘صسن’ا فاد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ج˘˘ه˘˘˘ن
اهفده ةجمربم ةيلمع نمصض ،ينيطصسلفلا
ي˘صضار’ا ن˘م ي˘ق˘ب˘ت ا˘م ة˘قر˘صس ي˘˘صسا˘˘صس’ا
رارمتصساو ،يناطيتصس’ا ددمتل ةينيطصسلفلا

هب موق˘ت يذ˘لا م˘ظ˘ن˘م˘لا با˘هر’ا ة˘صسرا˘م˘م
ة˘يا˘˘عر تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا تا˘˘با˘˘صصع˘˘لا

لÓ˘ت˘ح’ا سشي˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ر˘صشا˘ب˘م فار˘صشإاو
ر˘ي˘مد˘ت فد˘ه˘ت˘صسي تا˘ب ثي˘ح ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا

فادهتصساو ينيطصسل˘ف ءي˘صش ل˘كل ج˘ه˘ن˘م˘م
،اهعÓتقاو ةرمثم˘لا نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘صشا ى˘ت˘ح
تا˘ئ˘م ةردا˘صصمو لزا˘ن˘م˘لا مد˘هو ر˘ي˘˘مد˘˘تو
دقل .اهيلع ناطيتصس’ا لجا نم ،تامنودلا
ميطحت ىلع نينطوتصسملا تاباصصع تمدقا

بر˘ق نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘˘صشا تار˘˘صشع عÓ˘˘ت˘˘قاو
ا˘ط˘ي ةد˘ل˘ب قر˘صش ر˘ي˘ئا˘ي ي˘صست˘م ة˘ن˘طو˘ت˘صسم

نم ة˘عو˘م˘ج˘م مد˘قا ثي˘ح ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا بو˘ن˘ج
ثا˘ث˘ت˘جاو ر˘ي˘صسكت ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ،نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا سسار˘˘غأا تار˘˘صشع
نم ةلواحم يف كلذو ،اطي قرصش سصيواوق
ي˘صضارا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘˘صسم˘˘لا
ع˘صسو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ح˘لا˘˘صصل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
اوقرحأا دق نونطوتصسم ناكو ،يناطيتصس’ا
ةرجصش05 نم رثكا اصضيا يصضاملا عوبصس’ا

بر˘غ طو˘ل˘ب ر˘يد ةد˘ل˘ب ي˘صضارأا ي˘ف نو˘ت˘يز
ر˘يد ر˘ي˘صسإا ةا˘م˘صسم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ،تي˘ف˘ل˘˘صس
نينصسلا ف’آ’ اهخيرات دوعت يتلاو ناعمصس
نمو تانطوتصسملا ىلا اهلقن ىلع اولمعو
ةعقاولا راجصشأ’ا ةيقبب نارينلا اومرصضأا مث
تانطوتصسملا نأا .ةينيطصسلفلا يصضار’ا يف
سضرأ’ا قو˘˘˘ف تم˘˘˘ي˘˘˘قأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘صس’ا
سضر’ا تقرصسو ةرداصصم دعب ةينيطصسلفلا

تاطلصس تلوتصساو نييلصص’ا اهباحصصا نم
دراو˘˘˘م˘˘˘لا ىـلـع ير˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
ىر˘˘ق˘˘لا تع˘˘ط˘˘قو ها˘˘ي˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
لاصصت’ا تلصصفو ،ندملا نع ةينيطصسلفلا
قطانملا نيب يفارغجلا لصصاوتلاو ينارمعلا
داصصت˘ق’ا ى˘ل˘ع تر˘ثأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
يف تانطوتصسملا تمها˘صسو ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةموكح ةمحر تح˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ءا˘ق˘بإا
ع˘يرا˘صشم ’و ة˘ي˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘ُب Ó˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلاو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تف˘˘˘قوأاو
را˘م˘ث ى˘ل˘ع ا˘صضيا يد˘ت˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا
تاصسرامملا هذه لظ يفو ،نوتيزلا راجصشا

ريفوت يلع ةدحتملا ممأ’ا لمعت نا دب ’
ذاختا متي ناو ،ينيطصسلفلا بعصشلل ةيامحلا
ف˘قو˘ل يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تاءار˘جإا
ىصضوفلا ة˘لا˘حو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا تاءاد˘ت˘عا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
. يليئارصس’ا

اهذفني يتلا ةقورحملا سضرأ’ا ةصسايصس نا
ةمظنملا ةدابإ’ا ةلمحو هتموكحو وهاينتن
ريمدتلاو ينيطصسلفلا بعصشل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو
عافتراو ،ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا

،اهتيو˘مدو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا ةر˘ي˘تو
وأا نييني˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ها˘ج˘ت ءاو˘صس
را˘˘ج˘˘صشا ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘˘لا سضرأ’ا
ةقطنملا رج ىلإا فده˘ي ،ةر˘م˘ث˘م˘لا نو˘ت˘يز˘لا
كف˘˘صسو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘ماود ى˘˘˘لإا
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ع˘˘ت ،ءا˘˘مد˘˘لا
ي˘ف ر˘م˘ت˘صست˘لو قاروأ’ا ط˘˘ل˘˘خ ير˘˘كصسع˘˘لا

.يلودلا عمتجملا عادخ
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ةيجراخلا ةئيهتلل ةجاحب لازت’

يراجيإا يعامتجا نكسس03 ةسصح عيزوت
مناغتسسمب ملاغوب د’وأاب

ةعباتلا ة˘ي’و˘ب د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ت
ة˘ي’و قر˘صش ة˘صشا˘ع˘صشع ةر˘ئاد˘˘ل
ةمئا˘ق  ن˘ع نÓ˘عإ’ا ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم
ةصصح نم نيتقؤوملا نيديفتصسملا

وذ يمومع يعامتجا نكصس03
ةدم رورم مغر ،يراجيإا عباط
.اهزاجنإا نم ءاهتن’ا ىلع ةليوط
05 ــل فا˘˘صضت ه˘˘تا˘˘ه ة˘˘صصح˘˘˘لا

اهعيزوت مت ىرخأا ةينكصس ةدحو
ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف
يذلا نكصس08 ةصصح عومجم
ةبارق ذنم ةيدلبلا اهنم تدافتصسا
ملصست مل نكل تاونصسلا رصشعلا

لاغصشأا فقوت لظ يف اهباحصصأ’
رمأ’ا ،ةدم ذنم ةيجراخلا ةئيهتلا
ءا˘ي˘ت˘˘صساو ر˘˘مذ˘˘ت ي˘˘ف داز يذ˘˘لا
يف نوددجي نيذلا نيديفتصسملا

تا˘ه˘ج˘ل˘ل م˘ه˘ب˘ل˘ط˘˘م ةر˘˘م ل˘˘ك
زواجتلل لجاعلا لخدتلاب ةينعملا

ن˘م د˘ح ع˘صضوو ر˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
نوصشيعي مهنأاو ةصصاخ ،مهتاناعم
ةبعصص فور˘ظ ي˘ف م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو
وأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘صصق تو˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘خاد
مدعنت طوقصسلاب ةددهم تانكصس
اميف ،ةميركلا ةايحلا طورصش اهب
نامثأاب ءاركلل مهنم سضعبلا أاجل
.ةظهاب
نيديفتصسملا ةمئاق نع حاصصفإ’ا

ءايتصس’او رمذتلا نم ريثكلا قلخ
ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ىد˘˘ل
سصصصحب  ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل م˘ه˘ع˘فدو
مل يتلا ةغيصصلا هذه نم ةيفاصضإا
ذ˘ن˘م  ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘˘ت˘˘صست
دد˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز م˘˘˘غر ،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
ــلا تزوا˘ج˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ف˘ل˘م0021

نيبغارلا ىلع طغصضلا فيفخت
قا˘ف يذ˘لا ي˘ف˘ير˘لا ن˘كصسلا ي˘ف
مل˘ح ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لاو بل˘ط ف˘لأ’ا

ةر˘صشت˘ن˘م˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
.اراود21 ربع لظلا قطانمب
ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘كصس سصصصح ةدا˘يز
هنأاصش نم ةيئا˘ن˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب
يتلا نكصسلا ةمزأا نم ليلقتلا
ن˘م دو˘ق˘ع ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘ب ترذ˘˘ج˘˘ت
رصسأ’ا تارصشعب تعفدو ،نمزلا
ىلع مه˘يوأا˘ت لزا˘ن˘م زا˘ج˘نإا ى˘لإا

عاف˘ترا م˘غر سصا˘خ˘لا م˘ه˘با˘صسح
ن˘م او˘م˘ئ˘صس ا˘مد˘ع˘ب ف˘ي˘لا˘كت˘لا
ءار˘˘كل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا وأا ،را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن’ا
براقت غلابمب ةرغاصش تانكصس
سضع˘˘ب˘˘ل ا˘˘ير˘˘ه˘˘˘صش جد000.01
اهنم اودافتصسا نيذلا نينطاوملا
تاونصسلا لÓخ غيصصلا فلتخمب
ةجاح كلذب نيلغتصسم ةيصضاملا

ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ن˘˘كصسل˘˘ل ء’ؤو˘˘˘ه
ةنجل دافيإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ء’ؤو˘ه˘ب
هذه ىلع فوقولل ةصصاخ قيقحت
لكصشب تلحفتصسا يتلا ةرهاظلا

لازي ’ يتلا ةيدلبلا هذهب ريبك
نكصس ةمزأا نم نوناعي اهناكصس
جمارب˘لا ة˘لآا˘صض ل˘ظ ي˘ف ة˘ق˘نا˘خ
يوقرتلاك ةفلت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا
اهنم ديف˘ت˘صست م˘ل يذ˘لا م˘عد˘م˘لا
02 ةصصح نم ىوصس ةقطنملا

ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘˘ت ةد˘˘˘حو
دد˘ع ى˘ق˘ب˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإ’
رخآ’ موي نم د˘ياز˘ت˘ت تا˘ب˘ل˘ط˘لا

ىلإا مهتا˘نا˘ع˘م ه˘ع˘م ل˘صصاو˘ت˘تو
تاون˘صس لو˘ط˘ت د˘ق ر˘خآا را˘ع˘صشإا
.ىرخأا

ب.نيدلارؤن

ةحايسسلا لعج يف ةمهاسسملا هنأاسش نم
ينطؤلا لخدلا يف مهاسست ةعانسص ةيوارحسصلا

زكرملاب يملعلا ثحبلا ززعي ديدج ربخم
يزيليإاب «راتخم نب دومأا» يعماجلا

خيصشلا يعماجلا زكرملا ززعت
ربخمب يزيليإاب راتخم نب دومأا

ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج
فد˘ه˘ب ،يدا˘صصت˘ق’ا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ةدو˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ىدل ديفتصسا امبصسح ،يميداكأ’ا

حر˘˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘صسم
ربخملا اذه نوكتيو.يعماجلا
تا˘يدا˘صصت˘قا ة˘ي˘م˘ن˘ت» د˘يد˘ج˘لا
ن˘ي˘صسح˘تو ة˘ث˘يد˘ح˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا
نم  «يليصساطلا ةقطنمب اهئادأا
ةعومجم مصضت قرف (4) عبرأا

يف ةمها˘صسم˘ل˘ل ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘م
،ةددعتم اياوز نم ثحبلا ءارثإا

دبع ،ربخملا ريدم حرصص املثم
.دماح نب ينغلا

لوأ’ا ثح˘ب˘لا ق˘ير˘˘ف م˘˘ت˘˘ه˘˘يو
ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا لو˘˘ح تا˘˘صسارد˘˘˘ب
ي˘˘ف ا˘˘˘هرودو ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ثحبلا لÓخ ن˘م ة˘ماد˘ت˘صسم˘لا

يف م˘ها˘صست ي˘ت˘لا ل˘ب˘صسلا ن˘ع
ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘حا˘ي˘صسلا ل˘ع˘ج
ل˘خد˘لا ي˘ف م˘ها˘صست ة˘عا˘˘ن˘˘صص
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يف ةيحايصسلا ميهافملا خيصسرت
ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لاو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صس’ا
،ةيوارحصصلا ةحايصسلا ريوطتل

.ثدحتملا تاذ بصسح

بناوجلا يناثلا قيرفلا لوانتيو
تا˘ي˘لآا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ث˘ح˘˘ب˘˘لا
يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا ع˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

تايداصصتق’ا يف رام˘ث˘ت˘صس’او
ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ةرادإ’او رييصستلا بيلاصسأا رييغت
بي˘لا˘صسأا ى˘لإا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
نم ةرادإ’ا يف ةثيدح ميهافمو
ةدوجلا ئدابمو هعاونأاب راكتبا
نيقيرفلا سصتخي اميف ةلماصشلا
خانملا ةصساردب عبارلاو ثلاثلا
ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشتو يرا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘˘نا˘˘˘هر˘˘˘لاو ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ةيمنتلا قيقحتل ةيج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
تايدحتلا لظ يف ةيداصصتق’ا
.لوؤوصسملا تاذ بصسح ،ةنهارلا

رفوتي يذلا ربخملا اذه دعيو
ةثيدح لئاصسوو تازيهجت ىلع
ثحبلا ريوطت يف ةيصساصسأا ةنبل
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
ي˘ف م˘ها˘صسي˘صس ا˘م˘ك ،يز˘ي˘ل˘يإا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘فار˘˘صشت˘˘صسا ة˘˘˘يؤور ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا

تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
ةيعام˘ت˘جا دا˘ع˘بأا˘ب ة˘يدا˘صصت˘ق’ا

عيونت سضرغب ،ةفلتخم ةيفاقثو
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ل˘˘خد˘˘˘لا ردا˘˘˘صصم
ايازم نم هب رخزت امل يليصساطلا

ةيحاي˘صسو ة˘ي˘عارز سصئا˘صصخو
.هحرصش ىرج امك ،ةيعانصصو

صس.نيÒسس

قرو ىلع اربح تلازام يتلاو ةيسصؤلا تاهجلل ةرركتملا دؤعؤلا مامأا

ةنتاب يف ةرامطب ةمسسن007 نم ديزأا ةايح ناسصغني ةيعامتج’ا لكاسشملاو ةئبوأ’ا

ةينارمعلا ةئيهتلا لاغصشنا مامأا
يداو˘لا ل˘كصشم اذ˘كو مد˘ع˘ن˘م˘لا
ةفاصضإا مهتقطنم طصسوتي يذلا
تاعاقو هيفرتلا نكامأا لكصشمل
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘˘صشل ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ح˘˘ئاور˘˘لا˘˘ك ىر˘˘˘خأا ل˘˘˘كا˘˘˘صشمو
ي˘ت˘لا تار˘˘صشح˘˘لاوةهيركلا
طصسوتي يذلا يداولا نم ثعبنت
نيع ةنيدم نم مداقلاو ةقطنملا
هايم لك هيف بصصت يذلاو ةتوتلا
يذلا ءيصشلا ،يحصصلا فرصصلا
نيب ةمصسن007 نم ديزأا لعجي
مودق نأا ثيح ،ىصصقأا وأا نيباق
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ،ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا ل˘˘˘صصف
تارصشحلا ببصسب ابعر نوصشيعي
سضارمأاب مهبيصصت يتلا ةراصضلا

ةحئارلا نع Óصضف ةريطخ ةيئابو
و˘ف˘صص ر˘كع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ير˘˘كلا

لكصشملا اذه نأا ثيح ،مهتايح
تاينيعبصسلا تاونصس ذنم مهلاط
ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘˘م» ح˘˘˘ير˘˘˘صصت بصسح
انل ربعو هعم انيقتلا يذلا «ريخلب

لهاجت هاجت مهفصسأا قيمع نع
ةيريدم اذكو ةيلحملا تاطلصسلا
يف رظنلل ةيئاملا دراوملاو ةئيبلا

ةا˘ف˘˘صصم داد˘˘عإاو لا˘˘كصشإ’ا اذ˘˘ه
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا فر˘˘˘صصلا ة˘˘˘كب˘˘˘صشل
ن˘˘˘م يداو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘حو
.هيف بصصت يتلا تاروذاقلا

انلوجت لÓخ ناكصسلا ،حرط امك
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘كصشإا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘ع ا˘ما˘م˘ت ة˘ب˘ئا˘غ˘لا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
يه اهل ةزيمملا ةمصسلاو ةقطنملا
ل˘م˘ج˘م ر˘ب˘ع ة˘بر˘تأ’او ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘قر˘˘˘ط
باب˘صشلا ة˘ح˘ير˘صش ه˘ي˘ف تد˘صشا˘ن
بعلم ةجمرب يف ةي’ولا يلاو
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘˘ق وأا يراو˘˘˘˘ج
مهثوكم ءانع مهيقتل تاصضايرلا
،غارفلا تاقوأا لÓخ عراصشلا يف
ي˘ت˘لا تÓ˘صضع˘م˘لا ه˘تا˘ه ما˘˘مأاو
ةرا˘م˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس ه˘جاو˘˘ت
تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م ا˘ه˘نا˘كصس ل˘مأا˘˘ي
يف اهيف رظنلا ةيئ’ولاو ةيلحملا
ةلكصشم ةصصاخ لجاعلا بيرقلا

.مهتقطنم طصسوتي يذلا يداولا
02ـ ب معدتت ةي’ؤلا

يسسردم لقن ةلفاح
 ةديدج ةيؤبرت لكايهو

قيفوت» ،ةنتاب ةي’و يلاو فرصشأا
ةلفاح02 عيزوت ىلع » دوهزم
لظلا قطانم ىلع يصسردم لقن
لوخدلل ا˘ب˘صسح˘ت اذ˘هو ة˘ي’و˘لا˘ب
ا˘م اذ˘هو ،د˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
ديج سسردمت ري˘فو˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس

يف ةصصاخ نيصسردمتملا انئانبأ’
يتلا ةديعب˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ن˘كا˘مأ’ا
لكصشم نم اهؤوانبأا اهنم يناعي
وأا ةصساردلا دعاقم ىلإا لوصصولا

يف حورطملا ظاظتك’ا لكصشم
تايدلبلاو قطانم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةدافتصس’ا هتاه تصسمو ةي’ولاب

وطÓيتو ةرمصشلا تايدلب نم لك
.نايفصسو
ةصصرفلا ةي’ولا يلاو ،منتغا دقو
تآاصشنملاو لكايهلا نع فصشكلل
ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘صسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسل˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

نو˘كت˘صس ثي˘˘ح0202/1202
تايئادتبا4 ةنتا˘ب ة˘ن˘كا˘صس ما˘مأا

ةيوناثو ةطصسو˘ت˘م اذ˘كو ةد˘يد˘ج
نم د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ةد˘يد˘ج
تا˘˘عا˘˘قو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تآا˘˘صشن˘˘م
ةي’ولا ززعي ام اذهو ةعلاطملا
لعجت يتلا ةيوبرت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا˘ب

يف نوصسردمتي ةي’ولا ذيمÓت
.ةديج فورظ
لك مÓصسلا ةديرجل  تبرعأا دقو
نينطاوملاو ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا

ةتافتل’ا هذهل مهناصسحتصسا نع
تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اذه نم دحتصس يتلاو ةيصسردملا
ديدعلا يف حرطي يذلا لكصشملا

.ةي’ولاب تايدلبلاو قطانملا نم
تانكسسل ةلئاع05 ليحرتو..

 داقميت ةيدلبب ةديدج
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ،تردا˘˘ب
ةي’وب داقميت ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لاو
05 ليحرت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب

يف ةديدج تا˘ن˘كصس ى˘لإا ة˘ل˘ئا˘ع
ن˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘˘لا را˘˘˘طإا
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘صصب م˘˘ت ن˘˘يأا ،سشه˘˘لا
ةميدقلا تانكصسلا ىلع ءاصضقلا
دا˘ق˘م˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ت˘ت ي˘ت˘لا
.ةيرثأ’ا
نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘ن˘˘كصسلا
ةلئاع05 ن˘م د˘يزأا ا˘ه˘ب ن˘ط˘ق˘ي
ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا
اهقيصض لÓخ نم ةدع تاونصسل
يذلا بعرلا نع كيهان اهمدقو
ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ه˘نو˘صشي˘˘ع˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
ةصصاخ ةظحل يأا يف اهطوقصس
بوبه وأا راطمأ’ا طقاصست دنع
ةيلمعلا هتاه تءاجو ،ةيوق حاير
ة˘حر˘ف˘لا تل˘خدأا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

.نيديفتصسملا بولقل رورصسلاو
تاطلصسلا نأا ،ركذلاب ريدجلاو
ءاهتن’ا ةيلمع رظتنت ةيلحملا

زاغلاو ءاملا تاكبصش عطق نم
تانكصسلا هتاه ميدهتب موقتل
ا˘ه˘ن˘كا˘˘مأا ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ة˘˘صشه˘˘لا
.ةيمومعلا ةمدخلل

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

لكاسشملا نم ديدعلا ،ةنتابب ةتؤتلا نيع ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا ةرامط ةقطنمب ،نينطاؤملا نم تارسشعلا حرط
ىلع اربح تيقبو ةيسصؤلا تاهجلا اهب مهتلباق يتلا ةرركتملا دؤعؤلا مامأا Óح اهل اودجي مل يتلا ت’اغسشن’او

.ةعاسسلا دح ىلإا قرو

لاكسشإا لحب يلاؤلا نؤبلاطي بابسشلا
 يفيرلا ءانبلا نم ةدافتسس’ا

ةبسسانمب نكسس563 عيزوت
ةلسشنخب ةروثلا ديع

ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ناؤ˘˘˘˘يد ةرادإا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
،ةلسشنخ ةي’ؤب يراقعلا رييسستلاو

ةسصح عيزؤت ةيلمعل ريسضحتلا ىلع
ةدحو053 نم رثكأاب ردقت ةيناث
يراجي’ا يعامتج’ا طمن ةينكسس
نكسس0002 راد˘ي˘سسؤ˘ك  عور˘˘سشم ن˘˘م
ا˘ه˘ع˘يزؤ˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىلوأ’ا ة˘˘سصح˘˘لا

ىلع4102 ةن˘سس ة˘ق˘ب˘سسم تارار˘ق˘ب
،ةرؤثلا ديع ةبسسان˘م˘ب ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف مدا˘ق˘لا ر˘ب˘˘م˘˘فؤ˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش
ءا˘˘سسؤور ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘˘ئاؤ˘˘˘ق˘˘˘لا داد˘˘˘عإا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا تا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سسل ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا
زاجن’ا ةي˘ه˘ت˘ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م صصسصح˘ل
ةبئان هيلع تفسشك ام لثم ،ةدم نم
ناؤيدب مÓعإ’اب ةفلك˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا
اهن˘م يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

ةماح˘لا ،ةد˘حو935 را˘سشسش ة˘يد˘ل˘ب
ةليؤطلا نيع ،0021 لمحملا ،002
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،003 را˘˘˘با˘˘˘ب ،003*123
ر˘ق˘م ة˘ل˘سشن˘خ ةر˘ئاد تل˘ج˘سس ىر˘˘خأا

فلأا42 لا˘خدإا ة˘ي’ؤ˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘م
ي˘ف يرادإ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
رهسش اهفقؤت دعب ،ةلسصاؤتم تافلملا

ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بسسب ي˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صسرا˘˘˘˘م
ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ط˘ب˘سضل ا˘نورؤ˘ك
ىلع اهتلا˘حإ’ ة˘لؤ˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل
عيزؤت˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لا ةر˘ئاد˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نا ما˘˘˘م˘˘˘تإا د˘˘˘ع˘˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا

يتلا ةينكسس ةدحو0002 اهددعو
ةئاملاب05 ا˘هزا˘ج˘نا ة˘ب˘سسن تل˘سصو

،ن˘ك˘سسلا ر˘يد˘˘م ه˘˘ب حر˘˘سص ا˘˘م بسسح
ي˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سست˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا ط˘˘˘م˘˘˘ن ي˘˘˘فو
ر˘يد˘م ف˘ي˘سضي ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلا
8102 ةنسسل0241 ةسصح نأا نكسسلا
˘ماد˘ع˘ن’ ا˘هزا˘ج˘نا ي˘ف ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي م˘˘ل
امك ،ةلودلا كÓمأ’ ع˘با˘ت˘لا را˘ق˘ع˘لا
ي˘ف˘ير˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإا عزؤ˘˘ت م˘˘ل

مدعل اهيقحتسسم ىلع1801 ةسصح
ةقيثؤب نيبلاطلا تافل˘م لا˘م˘ك˘ت˘سسا
ا˘˘˘م˘˘˘ك ،صضرأ’ا ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو كÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما

تÓيهسستلا م˘غرو نؤ˘نا˘ق˘لا هدد˘ح˘ي
حنمب تايدل˘ب˘لا ءا˘سسؤور˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا
ي˘ف˘ير ءا˘ن˘ب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا بلا˘ط˘˘ل
نؤسضفري رايمأ’ا نكل داهسشإا ةقيثو
صضفر م˘ت˘ي˘ل ،ةدا˘˘ه˘˘سشلا ه˘˘تا˘˘ه ح˘˘ن˘˘م
ةداهسشلا هتاه نم ةسصقانلا تافلملا

ذ˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘سصح˘˘˘لا تي˘˘˘ق˘˘˘بو
قلخ ام اهع˘يزؤ˘ت م˘ت˘ي م˘لو ،ن˘ي˘ت˘ن˘سس
ي˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ط˘˘˘سسو ار˘˘˘مذ˘˘˘ت
لخدت راظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘ف˘ير˘لا ن˘ك˘سسلا

.لاكسشإ’ا لحل ةي’ؤلا يلاو
يداعسس يؤن

ركاصس ةوخإ’ا يح ناكصس بلاطي
تاطلصسلا نم ،ةدكيكصس ةنيدمب
يذلا بعلملل لح داجيإا ،ةيلحملا
ثي˘ح ،تارا˘م˘ع˘لا ط˘صسو د˘˘ي˘˘صش
ىلع ،ةمقن ىلإا ةمعن نم لوحت
اومرح نيذلا مهلافطأاو ناكصسلا

بب˘˘˘˘صسب ،ءا˘˘˘˘صضف˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
مدقلا ةر˘ك ةاو˘ه ن˘م ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا
ربتعاو ،ناكم لك نم نيمداقلا
ر˘˘ي˘˘غ عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كصسلا

م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م ن˘˘م دازو ،سسورد˘˘م
لثمم ،لامج ةيايوب لوقيو ،رثكأا
اهطصسوتي يتلا تارامعلا ناكصس
ةيصضرأ’ا ةحا˘صسم˘لا نأا ،بع˘ل˘م˘لا

ةد˘ع ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك تنا˘˘ك
ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ت تاءا˘صضف
ىلإا تلوح اهنأا ’إا ،يحلا لافطأا

ه˘ي˘ف ما˘ق˘ي ،مد˘ق˘لا ةر˘كل بع˘˘ل˘˘م
نم مغرلاب ،مدقلا ةركل تارود

توأا02 يصضايرلا بكرملا نأا
وهو ،يحلا نع اديعب سسيل55
ع˘م ا˘ي˘ل˘ك ى˘فا˘ن˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

يحلاب ةصصاخلا ةئيهتلا ططخم
اذه حصضوأاو ،انثدحم فاصضأا امك
ة˘ع˘ط˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘صسق˘˘ت» نأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘صسم ةرد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةد˘˘ع ى˘˘˘لإا (2م5023)يلاوحب
تائفلا عيمجل (3 وأا2) تاءاصضف
ثا˘نإا) ن˘ي˘صسن˘ج˘ل˘˘لو ة˘˘ير˘˘م˘˘ع˘˘لا

رابتع’ا نيعب دخأا عم (روكذو
تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘˘صسو
لئاصسو سضعب ريفوت عم ،ناكصسلا
.«ةحوجرأ’ا باعلأاك هيفرتلا

ىلإا ،ناكصسلا تايموي تلوحتو
رابكل ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةا˘صسأا˘م
،ج˘ي˘ج˘صضل˘ل ى˘صضر˘م˘لاو ،ن˘˘صسلا

ن˘م ردا˘صصلا سشحا˘ف˘˘لا مÓ˘˘كلاو
لوقيو ،ةيصضرأ’ا هذه يلغتصسم

،يحلا ناكصس دحا دمحا ةيتحارف
رصصعلا نم رمتصست تايرابملا نأا
،ل˘ي˘ل˘لا ف˘صصت˘ن˘م د˘ع˘˘ب ا˘˘م ى˘˘لإا

تارامعلا ناكصس سصوصصخلابو
ةقلعتملا تاعبتلا نم (سس،إا،ب،أا)
.«بعلملاب
يحلا ةيعمج تلصسرأا نأا ناكو
ىوا˘كصش ،ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل
تحر˘ت˘˘قاو ،سصو˘˘صصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب

يف لثمتت ،لاكصشإ’ا اذهل ’ولح
تاءاصضف ىلإا ةحا˘صسم˘لا م˘ي˘صسق˘ت
،ةيرمعلا تائ˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ةد˘ئا˘ف˘ل
ةطصشنأا ةصسرامم˘ب ،ن˘ي˘صسن˘ج˘ل˘لو
مدقلا ةرك سسيل ،ةددعتم ةيصضاير
ةيامحل لئاصسو سضرف عم ،طقف
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،نا˘كصسلا تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م
نييعت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،تا˘قوأ’ا

.قفرملا اذهل سسراح
ع.يفطل

ناكم لك نم نيمداقلا مدقلا ةرك ةاؤه نم هلÓغتسسا ببسسب
مهتارامع طسسوتي يذلا بعلملا ةيعسضول لح داجيإاب نوبلاطي ةدكيكسسب  «يماك «ركاسس ةوخ’ا يح ناكسس
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078209ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر1ـل قفاؤملا0202 ربؤتكأا71تبسسلايلحم
ةعماج ريدم لؤمار دلاخ رؤسسيفوربلا

:«مÓسسلل»ـل نورفعلاب يسسينؤل يلع

نم نييعماج ةبلط ةدافتسسا
ةيكرتلا ةغللا يف فثكم نيوكت

 تينرتن’ا ربع ةمظنملا
رو˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ف˘˘صشك
ر˘˘يد˘˘˘م لو˘˘˘مار د˘˘˘لا˘˘˘خ
يصسينو˘ل ي˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج
ةدافتصسا نع ،نورفعلاب
نم ةب˘لا˘طو بلا˘ط51
ي˘˘ف ف˘˘ث˘˘˘كم ن˘˘˘يو˘˘˘كت
ةمظنملا ةيكرتلا ةغللا

ى˘لإا ،تي˘نر˘˘ت˘˘نأ’ا ر˘˘ب˘˘ع
ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن بنا˘˘ج
يف نيعورصشم نصسحأ’
ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘˘صشلا را˘˘˘˘طإا
ي˘˘˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا
زيزعتل ةنصضاح ءاصشنإاب
ةعماج˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

يدا˘صصت˘ق’ا ءا˘صضف˘˘لاو
عور˘˘صشمو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
تاردق ز˘يز˘ع˘ت˘ب سصا˘خ
دعب نع يلاعلا ميلعتلا
يوذ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘ل
،ةصصاخ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا

ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘م ل˘˘كو
وأا ر˘˘˘صصب˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘صض
.عمصسلا

رو˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا را˘˘صشأاو
تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘لإا
امب ةيثحبلاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
نواعتلا تاطاصشن اهيف
نيب ام لدابتلاو يلودلا
ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
‐9102 ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

نأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي0202
ر˘ب˘ع م˘ظ˘ن˘تو ر˘˘م˘˘ت˘˘صست
تصصن ا˘م˘ك ،تنر˘˘ت˘˘نأ’ا

ةرازو تاميل˘ع˘ت ه˘ي˘ل˘ع
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
قا˘ي˘صس ي˘فو ؛ي˘م˘ل˘ع˘˘لا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو ،ل˘˘˘صصت˘˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘م لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
51 دافتصسا ،تاعماجلا

ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘طو بلا˘˘˘˘ط
ي˘˘ف ف˘˘ث˘˘˘كم ن˘˘˘يو˘˘˘كت
راطإا يف ةيكرتلا ةغللا
ة˘ع˘ما˘ج ن˘ي˘ب ة˘كار˘˘صشلا
يصسينول يلع2 ةديلبلا

لا˘˘كيرا˘˘˘ك ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘جو
توأا ير˘ه˘صش ة˘ي˘كر˘ت˘لا

نيطر˘ف˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صسو
لخد˘يو ؛ى˘لوأا ة˘ع˘فد˘ك
راطإا يف نيوكتلا اذه
«ا˘˘˘ن’و˘˘˘م» ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

نم حرتق˘م˘لا لدا˘ب˘ت˘لاو
ةيكرتلا ةع˘ما˘ج˘لا ل˘ب˘ق
يصسينو˘ل ي˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج
ى˘لإا هؤوا˘جرإا م˘ت يذ˘˘لاو
1202 سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘˘صش
نيب دودحلا قلغ ةجيتن
ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإاو ،لود˘˘˘˘لا
فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘ت
.ملاعلا يف ةيحصصلا
ج˘مار˘ب سصو˘صصخ˘ب ا˘˘مأا
تاذ فا˘صضأا ،ة˘كار˘˘صشلا
ة˘ع˘ما˘ج نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
تكت˘˘˘˘فا نور˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ن˘˘ي˘˘عور˘˘صشم
دا˘ح˘ت’ا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صشلا
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘˘˘بوروأ’ا
+سسو˘م˘صسار˘يإا ج˘ما˘نر˘˘ب

نم لكب رمأ’ا قلعتيو
سصاخلا «أادبي» عورصشم
زيزعتل ةنصضاح ءاصشنإاب
ةعماج˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

يدا˘صصت˘ق’ا ءا˘صضف˘˘لاو
ع˘ي˘ج˘صشت˘ل ،ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
نم جرخ˘ت˘م˘لا با˘ب˘صشلا
نيوكت ىل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘عإاو
لو˘خد˘˘ل ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

امأا ؛ةي˘ت’وا˘ق˘م˘لا م˘لا˘ع
قلعتي يناثلا عورصشملا
«EDISnI دياصسنا »ـب
سصا˘˘˘خ عور˘˘˘صشم و˘˘˘هو
ميلعتلا تاردق زيزعتب
ةئ˘ف˘ل د˘ع˘ب ن˘ع ي˘لا˘ع˘لا
يوذ ة˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘لا
،ةصصاخ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا

ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘م ل˘˘كو
وأا ر˘˘˘صصب˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘صض
جمارب نيوكتو ،عمصسلا

ج˘مد˘ب ح˘م˘صست ة˘˘صصا˘˘خ
ءاصضفلا يف ةئفلا هذه
نيصسحت˘لاو ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘تارد˘˘˘ق ن˘˘˘م
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
قيرط نع ني˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةصصاخ تازيهجت ءانتقا
ن˘˘˘م ط˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
لهصسي يذلاو ،نيوكتلا
م˘لا˘ع ى˘لإا جو˘لو˘لا ا˘ه˘ل
.لغصشلا

،ر˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘فو
،ةعماجلا ر˘يد˘م فا˘صضأا

˘˘˘ما˘˘˘يأا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘ع
ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘عإا
ة˘فا˘ك ر˘صشن˘ل تنر˘ت˘˘نأ’ا
تاطاصشنلا
ةيملعلاو ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف
نيعورصشملاب
يف اهي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م˘لا
ج˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘˘˘طإا
ع˘˘˘م ؛+سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘صسار˘˘˘˘يا
تقولا سسفن يف قÓطإا
ر˘ب˘ع ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م باو˘˘بأا
ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
نيلصصحتملا ذيمÓت˘لا˘ب

ايرولاكبلا ةداهصش ىلع
فيرع˘ت˘لا د˘صصق دد˘ج˘لا
ةعماجلاب
تاصصصصختلاو
ىت˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا
نيدفاو˘لا ى˘ل˘ع ل˘ه˘صسي
أÓم ةعماجلا ىلإا ددجلا
،م˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘غر تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘˘لا
اهرايت˘خا ى˘لإا نو˘ل˘ي˘م˘ي
يعماجلا مهنيوكت يف
ءاوصس ،نورفعلا ةعماجب
،تا˘غ˘˘ل˘˘لاو بادآ’ا ي˘˘ف
مو˘ل˘ع˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف
˘˘مو˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ر˘ي˘ي˘صست˘˘لاو دا˘˘صصت˘˘ق’ا

وأا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا مو˘ل˘ع˘لاو
.ةيعامتج’ا مولعلا

بؤبق. داعسس

لبقملا يسسردملا لؤخدلل ةيؤبرتلا تاسسسسؤؤملا ةيزهاج ىلع ديكأاتلا

 ةياجبب ةليسسك ينبو فÓيإا ةلاتب يرحبلا ديسصلا يئانيم زاجنإا يف ظوحلم رخأات
ةلات ءانيم رم ثيح ،زاجنإ’ا يف اظؤحلم ارخأات ةياجب ةي’ؤب ةليسسك ينبو فÓيإا ةلاتب يرحبلا ديسصلا اءانيم يناعي

ينب ءانيم هنم يناعي رمأ’ا صسفنو ،لاغسشأ’ا ةريتو يف اظؤحلم ارخأات يناعيو ،2102 ةنسس ذنم لحارم ةدعب فÓيإا
.راظتن’ا ديق امهلÓغتسسا لعج امم لاغسشأ’ا ؤؤطابت نم ملسسي مل رخآ’ا ؤه يذلا ةليسسك

امهيلع لّوعت يذلا تقولا يف
ديصصلا ةرازو لÓخ نم ةلودلا
ن˘يز˘˘ها˘˘ج ا˘˘نو˘˘كي نأا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
هذه ريوطت فده˘ب لÓ˘غ˘ت˘صسÓ˘ل
مهاصست نأا اهناكمإاب يتلا ةبعصشلا
،يرحبلا ديصصلا جوتنم عفر يف
سسي˘˘ئر ىر˘˘ي نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةياجب ةي’ول يبعصشلا سسلجملا
ين˘بو فÓ˘يإا ة˘لا˘ت ‐ي˘ئا˘ن˘ي˘م نأا

زاجنإ’ا يف ارخأات دق  ‐ ةليصسك
ن˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م نأا ’إا
عا˘ط˘ق˘ب  ة˘˘قÓ˘˘ع ه˘˘ل لا˘˘غ˘˘صشأ’ا
ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘صشأ’ا
.ابيرق اهميلصست متي نأا رظتنملا
ةلات ءانيم عورصشم نإاف ،ةراصشإÓل
رثكأا ةلودلا ةنيزخ فلك فÓيإا

ىلع دتميو ،رانيد رييÓم3 نم
نم رات˘كه7 ـب رد˘ق˘ت ة˘حا˘˘صسم
نأا ن˘˘كم˘˘يو ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘صصلا سضرأ’ا
نفصسلا نم ربتعم ددع بعوتصسي
كم˘˘صسلا د˘˘ي˘˘˘صصل ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘يدر˘صسلا ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا

01 نم ديزأا هجاتنا ةقاط غلبتو
نأا نكمي امك ،ايونصس نط ف’آا
.ةيهيفرت ةنيفصس05 بعوتصسي
ءانيم اهدهصشي ةيعصضولا سسفنو
،ةل˘ي˘صسك ي˘ن˘ب ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا

ر˘ي˘˘غ لا˘˘غ˘˘صشأ’ا لاز˘˘ت ا˘˘م ثي˘˘ح
ئناوملا نم ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘ل˘م˘ت˘كم
لوط ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘ي ثي˘ح ة˘ما˘ه˘لا

بعوتصسي نأا نكميو رتم034
جاتنإاب ةريغصص ديصص ةنيفصس06
نم نط006 ىلإا لصصي يونصس
كمصس ةن˘ي˘ف˘صس02و ،كم˘˘˘صسلا
0053 جاتنإ’ا غلبيو ،نيدرصسلا

مت امك ،ايونصس نيدرصسلا نم نط
ناذهو ،بيصسرت سضاوحأا ءاصشنإا
عاطق نا˘م˘عد˘ي˘صس نا˘عور˘صشم˘لا
.Óبقتصسم يرحبلا ديصصلا

ردا˘ب د˘كأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م م˘ي˘هار˘بإا
بصضت˘˘ق˘˘م ثيد˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ةيز˘ها˘ج ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ح˘صصل˘ل
ةي’ولاب ةيوبر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا نا˘صضت˘ح’
ز˘˘˘ّكرو ،0202/1202 د˘يد˘ج˘لا

م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف
لوخدلا فداصصي يذلا يئادتب’ا
ربوتكأا12 مو˘˘ي ي˘˘صسرد˘˘م˘˘˘لا

م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،0202
02 لد˘ع˘م˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ج˘يو˘˘ف˘˘ت
لكو ،دحاولا جوفلا يف ذيملت

،ةقيقد54 اهتدم ةيميلعت ةصصح
لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
را˘˘˘صشأا ،رر˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
تاريصضحتلا نأا ىلإا ثدحتملا
، يلك لكصشب تمت دق ةمزÓلا

ميقعتلا لئاصسو ريفوت ّمت ثيح
تاحاصسم عصضو عم ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يذ˘˘حأ’ا
كلذو ،ةيميل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘صضف˘˘ب
هذهب ةينعملا حلاصصملا فلتخم
ة˘ي˘ع˘م˘ب تم˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور فار˘˘˘صشإاو
نع عباتي هنأا فاصضأاو ،رئاودلاو
ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا تاداد˘ع˘ت˘˘صس’ا بث˘˘ك
لو˘خد˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لاو
ر˘ي˘فو˘تو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
.ذيمÓتلل ةنصسحلا فورظلا

عورسشم زاجنإا يف رخأات
يؤقرت نكسسم041

 نؤكتسشي نؤبتتكملاو
نكصسم041 عور˘صشم ي˘نا˘ع˘˘ي

ةي’وب روزيمأا ((APL)) يوقرت
زا˘ج˘نإ’ا ي˘ف ر˘خأا˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ة˘يا˘غ ى˘لإا3102 ذ˘˘˘ن˘˘˘م كلذو
هذه يبتت˘كم˘ب ع˘فد ا˘م˘م ،مو˘ي˘لا
مهتمصص نع نوجرخي تانكصسلا
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ةد˘صشا˘ن˘م˘ل
ةيغب ةياجب يلاو اهصسأار ىلعو
تلّطع يتلا ةلصضعملا هذه لح
فصشكو ،مهتانكصس لاغصشأا ةريتو
نع ،هتهج نم ،نيبتتكملا دحأا

مهتايح تّصصغن يتلا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
اذه مز’ يذلا رخأاتلا اذه ببصسب
،تاونصس7 ةد˘˘م˘˘ل عور˘˘صشم˘˘لا

نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ء’ؤو˘˘ه ل˘˘مأا˘˘يو
داجيإ’ ةينعملا تاهجلا لخدتت
ىقبت ام مامتإا ةيغب يئاهن جرخم
ىل˘ع لو˘صصح˘لاو لا˘غ˘صشأ’ا ن˘م
بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘تا˘ن˘كصس ح˘ي˘تا˘ف˘˘م
.نكمم تقو

ينطؤلا قودنسصلا
مّظن يحÓفلا نواعتلل

ةدئافل ايسسيسس– امؤي
 عاطقلا يينهمو نيدايسصلا
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا م˘˘˘ّظ˘˘˘ن
AMRC )) يحÓفلا نواعتلل
ا˘˘˘مو˘˘˘ي ،ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ((
ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ي˘مÓ˘عإاو ا˘ي˘صسي˘صسح˘ت
،يرحبلا ديصصلا عاطق يينهم

ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘تو
ة˘˘ئ˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا
تانيمأاتلا ة˘ي˘م˘هأا˘ب ن˘يدا˘ي˘صصلا
ا˘هر˘˘فو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
م˘ه˘طا˘صشن˘لو م˘ه˘˘ل قود˘˘ن˘˘صصلا
ف˘ل˘˘كم˘˘لا بصسحو ،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
حصضوأا ،ةيصسيصسحتلا ةل˘م˘ح˘لا˘ب
ى˘لإا ي˘مر˘ت ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ا˘ياز˘م˘لاو تÓ˘ي˘ه˘صست˘˘لا حر˘˘صش
قود˘˘ن˘˘صصلا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،يرحبلا ديصصلا عاطق يينهمل
مهطاصشن ىلع ني˘مأا˘ت˘لا فد˘ه˘ب
مهلبق˘ت˘صسم نا˘م˘صضو ي˘ن˘ه˘م˘لا
.يعامتج’ا

ميرك.ت :اهعمج

راطقلاو ةنوزام يتيدلب ةدئافل
ةسصح نع جارفإ’ا
ةينكسس ةدحو351
نازيلغب ةيراجيا

ةيمسس’ا ةمئاقلا نع جارفإ’ا مت
351 ةسصح نم نيديفتسسملل
ةيمؤمع ةيراجيا ةينكسس ةدحو
نم ةلكسشملا ،ةنوزام ةرئاد
ةدحو49ب ةنوزام يتيدلب
95ب راطقلا ةيدلبو ،ةينكسس
جردنت ةيلمعلا ،ةينكسس ةدحو
ةزهاجلا تانكسسلا عيزؤت راطإا يف

،ةيسصؤلا ةرازؤلا تاميلعتل اقبط
ةحرف ،ةيلحملا تاطلسسلاو
،ةحرف اهيهاسضت نل نيديفتسسملا

ةظهابلا فيلاكتلا نأاو ةسصاخ
مهتفلكو مهتقهرأا نكسسم راجيإ’

ةفلكت زواجت امدعب ريثكلا
رانيد فلأا21لا ايرهسش راجي’ا

يوذ نم مهتيبلاغ ناو يرئازج
نع كيهان ،دودحملا لخدلا

،زاغلاو ،ءاملاو ،ءابرهكلا فيلاكت
نم تارسشعلا ربع ةازاؤملابو
،ديدسشلا مهرمذت نع نييسصقملا

يف نيككسشم مهئاسصقإا ءارج
اهتنمسضت يتلا ءامسسأ’ا صضعب
دكأا ةيناث ةهج نم ،ةمئاقلا

نب دمحم ةنوزام ةرئادلا صسيئر
يف يه ةيمسس’ا ةمئاقلا نأا ،زاؤم

قح نمو ةيلوأا ةمئاق اهتاذ دح
ىدل نعطب مدقتلا يسصقم يأا
يف ،نؤعطلل ةيئ’ؤلا ةنجللا
نم اءدب مايأا80 ىدعتي ’ لجأا

ديعب ريغو ،ةمئاقلا رسشن خيرات
ةيدلبب اديدحتو ةنوزام نع
نم تارسشعلا بلاط ةيؤيدج

جارفإ’ا يف عارسسإ’ا نينطاؤملا
ةيمسس’ا ةمئاقلا نع

نم تارسشعلا ناكو ،نيديفتسسملل
رقم مامأا اورهمجت دق نينطاؤملا
عيزؤتب ةبلاطملل ةرئادلا
.ةزهاجلا تانكسسلا

بؤيأا .صس

تاردخملا عدت ’» راعصش تحت
نمأا حلاصصم تقلطأا ،«كتايح رمدت
ا˘ج˘ما˘˘نر˘˘ب تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت ة˘˘ي’و
ة˘˘ي’و بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت
ميظن˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت

نم ةيوعوتو ةيصسيصسحت تÓمح
نكامأ’ا ربع ةطرصشلا ناوعأا لبق
قفارملا لكو ة˘ما˘ع˘لا تا˘حا˘صسلاو
اميصس’ ،روهمج بط˘ق˘ت˘صست ي˘ت˘لا
راطخأاب مهصسيصسحتو بابصشلا ةئف
ةصسولهملا سصارقأ’او تاردخملا

نيأا ،نامدإ’ا خف يف عوقولا حبصشو
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت
بابصشلا ة˘ئ˘ف ى˘ل˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا

نع ةمجانلا راطخأ’اب م˘ه˘ف˘ير˘ع˘تو
تاردخملاب ةرجاتملاو كÓهتصس’ا

اهر˘ط˘خو ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’او

ةيدصسجلاو ةيصسفنلا ةحصصلا ىلع
اببصس نو˘كت ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘ي˘طا˘ع˘ت˘م˘ل
م˘ئار˘ج˘˘لا با˘˘كترا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر
اياصضق يف طروتلاو تاءادتع’او
نو˘نا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘˘ي ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
ل˘م˘ع˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

اهتبراحم ىل˘ع ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘صصم
يف ةنينأامطلاو نمأ’ا ثب فدهب
زار˘˘بإا ع˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘صسوأا
عوقولا ءارو فقت يتلا بابصسأ’ا
برصستلاك موم˘صسلا هذ˘ه˘ل ة˘صسير˘ف
لوأا هرابتعاب نيخدتلا ،يصسردملا

ةقفرلا ،لوصضفلا ،فارحنÓل قيرط
يتلا بابصسأ’ا نم اهريغو ةئيصسلا
ةيحصض عوقولا ىلإا بابصشلا عفدت
.مومصسلا هذه
ةيعوت  جمانربلا لمصش لباقملابو

مهرود زاربإاو ءايلوأ’ا سسيصسحتو
ي˘صشف˘ت ن˘م د˘ح˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘با˘˘قر˘˘لا
لك ل˘ي˘ع˘ف˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ةر˘ها˘ظ˘لا
ي˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘ب˘˘صسلاو تا˘˘ي˘˘لآ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘فآ’ا هذ˘˘ه ن˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘صشلا
اذ˘ه ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ر˘خ˘ن˘ت تح˘ب˘˘صصأا

تاذ يف حلاصصملا تاذ تفصشكو
تليصسمصسيت ةي’و نمأا نأا قايصسلا

ةن˘صس ن˘م ر˘ه˘صشأ’ا ة˘ع˘صست˘لا لÓ˘خ
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك تز˘˘ج˘˘˘ح0202
طصسولاب جورت تناك تاردخملا
20 نم رثكأا ـب تردق يرصضحلا

سسولهم سصرق6319 اذكو ،غلك
ن˘م ةد˘˘حو35211 ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘˘م
طروت  ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
.اصصخصش941 اهيف

ديمح. ةيراغز

ءايلوأÓل صسيسسحتلاو ةيعؤتلا جمانرب راطإا يف
ةسسولهملا شصارقأ’او تاردخملا ةفآا نم ةياقولل ةيسسيسسحت تÓمح قلطي تليسسمسسيت ةي’و نمأا
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Îسسسشنام بلاطي دنانيدÒف
رياوغام ةحارإاب دتيانوي

ر˘ت˘سسسشنا˘م ةرو˘ط˘سسأا د˘نا˘˘ن˘˘يدر˘˘ي˘˘ف و˘˘ير حر˘˘ت˘˘قا
برد˘م ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا ىل˘˘ع د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ةليلق عيباسسأا دعب رياوغام يراه ةحارإا قيرفلا

يف يزي˘ل˘ج˘نإلا ع˘فاد˘م˘لا در˘ط م˘تو.ةبعسص
م˘˘مألا يرود ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘سسألا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘˘م ةرا˘˘˘سسخ

يف ةبوعسص هجاوو كرامندلا مامأا ةيبوروألا
رسسخ ثيح مسسوملا اذه هاوتسسم ىلع لوسصحلا
ةرتف لبق ماهنتوت مامأا1-6 رمحلا نيطايسشلا
.يلودلا فقوتلا

يف رياوغام ىلع ضضبقلا مت ،بعلملا جراخو
ثيح فيسصلا لÓخ نانويلا يف تعقو ةثداح
فقو عم اًرهسش12 ةدمل نجسسلاب هيلع مكح

.اهدسض فنأاتسسا يتلاو ذيفنتلا
،اًر˘ي˘ث˘ك عا˘فد˘لا بل˘ق ة˘كرا˘سشم رار˘م˘˘ت˘˘سسا ع˘˘مو

نوك˘ت د˘ق ة˘حار˘ت˘سسلا نأا د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘ف د˘ق˘ت˘ع˘ي
دتيانوي ةارابم لبق نآلا رياوغامل ءيسش لسضفأا
نع دنانيدريف لاقو .لسساكوين دسض ةيلاتلا

فقاوملا هذه يف’’ :’’يسس يب يب’’ ربع رياوغام
ىلإا ا˘˘ًنا˘˘ي˘˘حأا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت ا˘˘ًسضيأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف تن˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفيظو ه˘يد˘ل ر˘يا˘سشلو˘سس ،نر˘ف˘لا ن˘م كجار˘خإا

ةياغلل اًمهم اًرود نأا دقتعأاو هيدي نيب ةريبك
نا˘ح د˘˘ق تقو˘˘لا نا˘˘ك ءاو˘˘سس ،اذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي
هسسفن عمجي هعد ،ةحارلا نم ليلقلا هحنمل
 .’’ىرخأا ةرم ةقثلا هذه ءانب ديعيو
دقتعأا ،ةدحاو ةارابم يف ترثأات دقل’’ :فاسضأا
ثدحت ،ضضرألا جرا˘خ هور˘ب˘سسلد˘ي˘م تنا˘ك ا˘ه˘نأا

بردت ،تايسساسسألا ىلإا دع :لاقو بردملا يعم
،ر˘ي˘خ˘ب تن˘كو ثد˘ح ا˘م اذ˘ه ،دو˘˘ع˘˘ت˘˘سسو اًد˘˘ي˘˘ج
اذه نم ضصلختلا متي نايحألا ضضعب يف طقف
كد˘عا˘سسي نأا ن˘ك˘م˘ي يذ˘لا ط˘غ˘سضلا ن˘˘م رد˘˘ق˘˘لا

ىلإا ةارابم نم بهذت امدنع’’ :عبات .’’لعفلاب
ن˘م نو˘˘ك˘˘ي ،ما˘˘يأا ة˘˘ع˘˘برأا وأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م
متي امدنع نكلو ،بابسضلا ةيؤور اًدج بعسصلا
تقو كيد˘ل نو˘ك˘ي ،را˘ن˘لا ط˘˘سسو ن˘˘م كجار˘˘خإا
، ريسضحتلاو ، ءادألا ،كسسفن ليلحتو ضسولجلل
ةارابم لوح رودي ام بناوج عيمج - يفاعتلاو
 .’’ةقيقد09 وأا مدقلا ةرك
ءان˘ب ةدا˘عإا˘ب كلذ د˘ع˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي’’ :ل˘سصاوو
ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘لا ،ط˘ي˘سسب˘لا بع˘˘ل˘˘لاو كسسف˘˘ن
رمألا ودبي دق ،كتيؤور نود ةارابملا زواجتل
نأا تدتعا يتلا ةقيرطلا يه هذه نكلو اًفيخسس
نم ليلقلا ىلإا ر˘ق˘ت˘فأا تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع ا˘ه˘ي˘لإا ر˘ظ˘نأا
اببسس كتيؤور متي يلاحلا تقولا يف هنأل ،ةقثلا
.’’ءاطخألا عيمجل

تمسصلا زجاح رسسكي ششتيفوي
لارويام تاحيرسصت ىلع دريو

د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘جا˘˘ه˘˘م ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘˘ي ا˘˘˘كو˘˘˘ل ما˘˘˘ق
قباسسلا هليمز تاحيرسصت ىلع درلاب ينابسسإلا

.ناديز ططخ لوح لارويام اخروب
را˘˘ط˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘بر˘˘سصلا بعÓ˘˘لا ةدرا˘˘ط˘˘م م˘˘تو
نأا با˘جأا˘ف ق˘با˘سسلا ه˘ك˘ير˘سش تا˘م˘ل˘ك ن˘ع ل˘ئ˘سسو
.يدانلا لاؤوسس بجيو اًحيحسص اذه
اًبعل هميدقت ءانثأا هثيدح يف لارويام دكأاو

ل˘ي˘حر مز˘ت˘ع˘ي د˘يرد˘م لا˘ير نأا ا˘مور˘ل اًد˘يد˘ج
ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ناد˘˘يز ل˘˘˘سضفو ضسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ي
هيدل نأا ضضرتفا هنكل بابسشلا ىلع دامتعلا

نم مدقملا ضضرعلا لوبق ررقو قئاقد ضضعب
ري˘ي˘غ˘ت ىل˘ع يدا˘ن˘لا ر˘مألا اذ˘ه ر˘ب˘جأاو.امور

يذ˘لا ي˘بر˘سصلا ىل˘ع اًر˘ي˘خأا ءا˘ق˘بإلاو ه˘ط˘ط˘˘خ
ةمسصاعلا ىلإا هلوسصو دعب رمألا اذه نع لئُسس
ي˘˘ف اد˘˘ب ه˘˘نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا ىل˘˘˘عو.ةينابسسإلا
ةسصاخ˘لا ة˘ل˘ئ˘سسألا ىل˘ع بي˘ج˘ي ن˘ل ه˘نأا ة˘ياد˘ب˘لا

ر˘مألا ىه˘ت˘نا نأا لإا ’’و˘ت˘يو˘غ˘نر˘ي˘سشلا’’ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب
نو˘ك˘ي ا˘م˘بر’’ لإا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت Ó˘˘لا ن˘˘م م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب

يف ’’انأا ضسيلو يدانلا لأاسست نأا بجيو اًحيحسص
ةقيرطلا هذهبو.لارويام تاحيرسصتل ةراسشإا
نوكت نأا ةيلامتحا لوح لدجلا ضشتيفوي راثأا
يف هميدقت ءانثأا لارويام اهمدق يتلا ةخسسنلا

عم ءاقبإلا ناديز ريكفت ناكو ةحيحسص امور
ي˘˘بر˘˘سصل˘˘ل لا˘˘ج˘˘م˘˘لا حا˘˘سسفإاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف
.ضسكعلا ثدح ةياهنلا يف نكلو ليحرلاب
تخا˘تر˘ن˘يآا م˘جا˘ه˘م ثد˘ح˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ىت˘˘حو
ف˘سصي نأا لارو˘يا˘م دارأا ،ق˘با˘سسلا ترو˘ف˘˘ك˘˘نار˘˘ف
ةيقيقح ةج˘سض د˘ي˘لو˘ت م˘ت ه˘نأا ا˘ًكرد˘م ه˘تا˘م˘ل˘ك
هنأل نآلا اًيدجم دعي مل حيحسصتلا اذه نكلو
ام يهو ىلوألا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ا˘ًح˘سضاو ح˘ب˘سصأا

.؟ةميزنب ليدبل ةبسسنلاب يدانلا ططخ
لاير نم ةبرقملا ةيفاحسصلا ريراقتلا تفسشكو
ىل˘ع ءا˘ق˘بإلا تنا˘ك ناد˘يز ة˘ط˘خ نأا˘ب د˘˘يرد˘˘م
ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ب ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘عإل اًر˘˘˘ظ˘˘˘ن لارو˘˘˘يا˘˘˘م
نوكي نأا نكمي هنأاب ةعانق هيدلو تابيردتلا

.مسسوملا اذه قيرفلا ةدعاسسمل اًحلاسص
،ضشتيفويل نيتيلاتتم نيترابم دعب كلذ عمو
يدا˘ن˘لا ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل لارو˘يا˘م˘˘ب ر˘˘مألا ىه˘˘ت˘˘نا
.قئاقد ىلع لوسصحلل
لارو˘يا˘م˘ف ل˘ب˘ق ع˘م اذ˘ه ل˘ث˘م ءا˘ي˘˘سشأا تثد˘˘حو
لاير يف ركتسسا ضشتيفويو امورل بعل حبسصأا

يبرسصلا حنم يف ناديز رمتسسي فوسسو ديردم
ل˘ك˘سشب بع˘ل˘ل ا˘ًحا˘تر˘م ود˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

.بعلملا يف ديازتم
لÓ˘خ نو˘سسر˘م˘يإا در˘ط ي˘ف ضشت˘ي˘˘فو˘˘ي بب˘˘سستو
اًردا˘ق نا˘كو ضسي˘ت˘ي˘ب ما˘مأا د˘يرد˘م لا˘ير ةارا˘ب˘˘م

ةهجاوم لÓخ فادهألا نم ددع ليجسست ىلع
.اًيسساسسأا كراسش امدنع ديلولا دلب
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2202 ماع ىتح ديردم لاير نع دعتبي دن’اه
ةينابصسإ’ا ’’سسآا’’ ةفيحصص تفصشك
ي˘نا˘ب˘صسإ’ا د˘يرد˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن نأا˘˘ب
يهو ةحصضاو قيرط ةطراخ عصضو
يبابم ناي˘ل˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ماع فيصص يف اغنيفاماك ودراودإاو
امهمصض نم اونكمتي مل اذإاو1202
م˘ي˘عد˘˘ت ىو˘˘صس كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي ن˘˘ل˘˘ف
دن’اه غنيلريإا عم دقا˘ع˘ت˘لا مو˘ج˘ه˘لا

.2202 ماع لبق ثدحي نل اذهو
ةصصاخلا قيرطلا ةطراخ لÓخ نمو
نأا بجي يت˘لا ة˘ي˘لا˘ت˘لا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
ىدملا ىلع قيرفلا لبقتصسم ددحت
هجوأا ىلع كردت ديردم نإاف ريصصقلا

يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا نم نيقيلا مدع
.انوروك سسوريف ببصسب اهنم يناعي
نأا نكمي يذلا ديحولا ءيصشلا هنإا
ةداعإا يف سضيبأ’ا يدانلا ةين دصسفي
تادقاعت نودب مصسوم دعب ميظنتلا

0891 ماع ذنم ثدحي مل رمأا وهو
بع˘ل د˘ق˘ف كلذ ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
مصسوملا كلذ يف ابوروأا سسأاك يئاهن

.لوبرفيل دصض
فدهلا نإاف ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تر˘كذ ا˘م˘ك
ى˘˘ل˘˘ح˘˘ت د˘˘ق˘˘لو ي˘˘با˘˘ب˘˘˘م و˘˘˘ه لوأ’ا
ع˘م ر˘ب˘صصلا˘ب ز˘ير˘ي˘ب و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ل˘˘ف
ا˘ه˘ع˘صضو م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صس’ا
ي˘˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك بع’ بل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل
يف دئارلا نوكيصس يذلاو لبقتصسملا
.نايكلا

لخدي فوصس لبقملا فيصصلا يفو
د˘ق˘ع˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘ع˘˘لا بعÓ˘˘لا

هنأ’ هفيظوتل لصضفأ’ا وه ديردمو
بع’ا ةئيب عانقإا يف قيقد لمعب ماق

ةديحولا ةلكصشملاو.هصسفن يبابمو
عم لخادتت˘صس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ي˘ه
هدقع ىهنأا يذلاو اغنيفاماك ةيلمع
ي˘ف ه˘˘نأاو2202 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘ًصضيأا
عصضو˘لا نو˘كي˘صس ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘صصلا

.ةرداغملل يلاثم
اتلك ذيفنت ليحتصسملا نم ناك اذإاو
نمو تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.يبابم مصض يه ةيولوأ’ا نأا حصضاولا
وه ةطراخلا يف ةثلاثلا ةطحملا

د˘يرد˘م لا˘ير ىد˘بأا ثي˘ح د˘˘ن’ا˘˘ه
نم غلابلا بعÓلا مصضب همامتها
طصسوتم لبقت˘صسم˘ل˘ل02 ر˘م˘ع˘لا
.ىدملا

تدكأا ام˘ك1202 ما˘ع ي˘ف ن˘˘كلو
Óًيحتصسم تاب هعيقوت نإاف ريراقتلا

ن˘م سسي˘ل ه˘نأ’ لوأ’ا ما˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘فو
ى˘لإا ة˘م˘يز˘ن˘ب بل˘ج د˘يرد˘˘م ط˘˘ط˘˘خ
هدقع ءا˘ه˘نإا ل˘ب˘ق ةدا˘ج˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا

كلذو2202 ماع فيصص يف كلذو
مهأ’او اًيناثو ىرخأا ةًرم ددجي مل اذإا

حمصسي نل دنومترود ايصسوروب نأ’
.خيراتلا كلذ لبق ةرداغملاب هل
يف تانهكت دوجو نم مغرلا ىلعو
لامتحاب ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو
بعÓلا ةرداغمب حمصسي دنب دوجو
يف وروي نو˘ي˘ل˘م57 لباقن ه˘يدا˘ن˘ل

ردا˘˘˘صصم نأا ’إا1202 ما˘ع ف˘ي˘صص

ر˘ي˘غ د˘ن˘ب˘لا اذ˘˘ه نأا د˘˘كؤو˘˘ت ة˘˘بر˘˘ق˘˘م
.حيحصص
قافتا ىوصس دجوي ’ هنأا ىلإا وراصشأاو
ونيم ه˘ل˘ي˘كوو بعÓ˘لا ع˘م ي˘ه˘ف˘صش
رعصسب بعÓلا ليحر ليهصستل ’ويار
.2202 ماع يف بصسانم
ا˘ي˘صسورو˘˘ب نأا˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘يو
يف دن’اه عم دقاعت دق دنومترود
نويلم02 عفدو ةياغلل ديفم عصضو
غروبزلاصس لوب دير نم همصضل وروي
بأÓل ةلو˘م˘ع32 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب
متو وروي نويلم51 ’ويار ونيمو
قا˘ف˘ت’ا ي˘ف ر˘ع˘صسلا كلذ ن˘ي˘م˘˘صضت
.ليحرلاب هل حامصسلل يهفصشلا

ر .ق ^

ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب يدا˘˘ن و˘˘لوؤو˘˘صسم كرد˘˘ي
ناموك دلانورل ةفاصضإ’اب ينابصسإ’ا

ت’اقتن’ا قوصس نأا قيرفلا بردم
سضع˘˘ب ع˘˘م ق˘˘ل˘˘غأا د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘صصلا
.اهب مايقلا نيعتي يتلا تابجاولا

دحلا ناك ،يلاملا عصضولا ببصسبو
ربجأا دق قيرفلاب بتاورلل ىصصقأ’ا
سسي˘ف˘م˘م م˘صض مد˘ع ى˘˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا
نم مغرلا ى˘ل˘ع نو˘ي˘ل ما˘ه˘م يا˘ب˘يد
.هيدان بعÓلا عم قافت’ا ءاهنإا

فيصصلا يف قافت’ا مامتإا نكمي ’و
ءا˘ف˘صضإا˘ب ماز˘ت˘لا كا˘ن˘˘ه نا˘˘ك ن˘˘كلو
يف ةقفصصلا ىلع يمصسرلا عباطلا
امد˘ن˘ع ط˘ق˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘صش
ىلع فراصش دق بعÓلا دقع نوكي
.ةياهنلا

مأا ىلع ءيصش لك ىلع قافت’ا متو
سصيل˘ق˘ت ن˘م ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘كم˘ت˘ي نأا
بعÓل رغاصش ناكم داجيإ’ ةمئاقلا
نيبعÓلا نم نا˘مو˘ك هر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا
.ةلبقملا ةلحرملا يف نيمهملا

هفد˘ه نأا اًد˘بأا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ف˘خ˘ي م˘لو
ناك مجاهم˘لا ز˘كر˘م م˘ي˘عد˘ت˘ل لوأ’ا

،نÓيم رتنإا مجاهم زينيترام وراتو’
تف˘قوأا د˘ق ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نأا ’إا
.ةيلاملا ةنمزأ’ا ببصسب مامته’ا

ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ورا˘˘تو’ د˘˘م˘˘˘صصو
ةيلاملا هيدان بلاطم نكلو ةنولصشرب
انارغوÓبلل همامصضنا تلعج ةريبكلا
.اًديقعت رثكأا

ه˘ب˘ل˘ط ي˘ف ا˘ًح˘صضاو نا˘˘مو˘˘ك نا˘˘كو
عم دقاعتي نل وراتو’ نأاب هلمعو
ددعتم مجاهم بلط نكل ،ةنولصشرب
يابيد مصسا حر˘ت˘قاو تا˘ماد˘خ˘ت˘صس’ا

متو اًديج هفرعي مدق ةرك بع’ وهو
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ ا˘ًق˘فو ه˘ف˘˘ل˘˘م ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
.ةنولصشرب
يف نييصضايرلا نيلوؤوصسملا لمعو

اًديعصس ناموك ءاقبإ’ دجب ةنولصشرب
ددع عيبل ةريبك اًدوهج اولذب ثيح
ف˘ق˘صس سضي˘ف˘خ˘ت˘ل ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
نوصسلين عيب نم اونكمتو بتاورلا
لي˘حر ىدأاو د˘ي˘ج ر˘ع˘صسب ود˘ي˘م˘ي˘صس
عم دقا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بع’ا
ةقفصصلا هرابتعاب تصسيد ونيجريصس
اذ˘ه يدا˘ن˘لا ا˘ه˘مر˘بأا ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا
˘˘ما˘˘م˘˘صضنا ل˘˘صشف ن˘˘كلو ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا
يف يابيدو ايصسراغ كيريإا يئانثلا
.ريخأ’ا مويلا

ايصسراغ كيريإا مصض يف لمأ’ا ناكو
ر˘ت˘صسصشنا˘م ف˘قو˘م˘ل اًر˘ظ˘ن Ó˘ًي˘ئ˘˘صض
يذلا يابيد سسكع ددصشتملا يتيصس
ءي˘˘صش ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ا م˘˘ت
ي˘ف ه˘م˘صضل اًدو˘ه˘˘ج كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘كو
ي˘ف ل˘مأ’ا نا˘كو ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ظ˘ح˘ل˘˘لا

لاقتن’ا سضفر يذلا يليبميد ليحر
.دتيانوي رتصسصشنامل
يهو ةح˘صضاو يا˘ب˘يد ة˘ب˘غر تتا˘بو
ه˘˘ب˘˘لا˘˘طو ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا

هنأ’ ءودهلاب انار˘غوÓ˘ب˘لا و˘لوؤو˘صسم
ف˘˘˘صصنو نر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صش نو˘˘˘صضغ ي˘˘˘ف
.فقوملا لح نم اونكمتيصس

لعفلاب فارطأ’ا عيمج ءاعدتصسا متو
يلوتب مازتل’ا عم رياني رهصشل يف
ز˘ها˘ج ءي˘صش ل˘ك نأ’ اًدد˘ج˘˘م ر˘˘مأ’ا

.هيلع قفتمو
،اًرغاصش اًناكم هل ةنولصشرب دجو اذإاو
ي˘ف ا˘˘ًب˘˘ع’ يا˘˘ب˘˘يد ح˘˘ب˘˘صصي فو˘˘صس
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
.ديج رعصسب
ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ل˘م˘˘ع˘˘يو
بج˘ي كلذ˘ل يا˘ب˘يد ج˘مد و˘يرا˘ن˘ي˘صس
.ديدج مجاهم نع ءانغتصس’ا

ةنولصشرب امهصسردي نايرايخ كانهو
ة˘حا˘صسم ءا˘ط˘عإاو بتاور˘لا سضف˘خ˘˘ل
يق˘ت˘ل˘ت˘صس ثي˘ح يد˘ن˘لو˘ه˘لا بعÓ˘ل
ل˘ق˘ن˘ل ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد ل˘ي˘كو ع˘م ةرادإ’ا

.لبقملا رياني هليحر يف مهتبغر
تاباصسح نم اًمامت يليبميد جرخو
دتيانوي رتصسصشنام نأا ودبيو ناموك
برعيو هعور˘صشم˘ل ة˘فا˘صضإا˘ب م˘ت˘ه˘م
ة˘كرا˘صشم˘لا دارأا اذإا ه˘˘نأا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ن˘˘م د˘˘بÓ˘˘ف ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
.ةنولصشرب
وه ليحرلل حصشرملا رخآ’ا بعÓلا

نأا ن˘كم˘ي يذ˘لا تياو˘ث˘ير˘ب ن˘˘ترا˘˘م
ى˘ل˘ع ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ل˘˘حر˘˘ي
ءاقبلاب ةحصضاولا هتبغر نم مغرلا
.قيرفلاب
نوكي نأا نكمي ناموكل ةبصسنلابو
اًرظن هططخم يف اًمهم اًبع’ يابيد
ثيح تامادختصس’ا دد˘ع˘ت˘م ه˘نو˘كل
مجاهملا زكرم يف همادختصسا نكمي
عنتقم وهو حانجلا كلذكو يمهولا
ع˘˘ئار ءادأا ة˘˘فا˘˘صضإا ه˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ي ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
بردملا هديؤو˘ي ا˘م و˘هو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل
ى˘˘صصقأا ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا يد˘˘ن˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘لا
يدنلوهلا بختنملا عم هنم ةدافتصسا

يدحتلل دعتصسم هنأا اًمامت فرعيو
.ون بماك يف

ةيوتسشلا ةنولسشرب تاقفسص ىلوأا يابيد رارق دسض فائتسس’ا ررقي يلوبان
شسوتنفوي ةارابم هتراسسخ

يدان نأاب ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأا
ميدقت كصشو ىلع يلاطيإ’ا يلوبان
يصضاق رارق دصض يمصسر فانئتصسا
هتارابم ةجيتن سصخي اميف ةصضايرلا
.يرودلاب سسوتنفوي مامأا

ا˘ًي˘م˘صسر هرار˘ق ي˘صضا˘˘ق˘˘لا رد˘˘صصأاو
0‐3 ةجيتنب اًرصساخ يلوبان رابتعاب
ا˘ًصضيأا هد˘ي˘صصر ن˘م ة˘ط˘ق˘ن م˘صصخو
سضو˘˘خ˘˘˘ل هرو˘˘˘صضح مد˘˘˘ع بب˘˘˘صسب
.ونيروت يف ةارابملا

فانئتصس’ا يلوبان مدقي نأا نكميو
.يراجلا رهصشلا ةياهن لولحب
ةرادإ’ا نأا ر˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ترا˘˘˘صشأاو
ىو˘˘كصشلا نÓ˘˘˘عإا مد˘˘˘ق˘˘˘ت فو˘˘˘صس
اذه يدؤويصسو سسما موي يمصسرلا
ة˘م˘كح˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
يصضاقلا عم ةيصضايرلا فانئتصس’ا
˘ما˘يأ’ا ي˘˘ف ل˘˘صسر˘˘ي فو˘˘صس يذ˘˘لا
بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
هرار˘ق حر˘صشت ي˘ت˘لا تاد˘ن˘ت˘صسم˘˘لا
،ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘فو .ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ي˘نو˘نا˘ق˘لا م˘قا˘ط˘لا ما˘مأا نو˘كي˘صس
ي˘نا˘صسار˘غ ا˘ي˘تا˘م ةدا˘ي˘ق˘ب يدا˘ن˘ل˘ل

امب قئاثو˘لا ة˘صسارد˘ل ما˘يأا ة˘صسم˘خ
ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ثو كلذ ي˘˘˘˘˘ف
ة˘ظ˘ح˘ل˘لا كل˘ت ن˘مو .ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت ن˘كم˘ي ،اًد˘عا˘˘صصف
نيب متت دقو فانئتصس’ا ةمكاحم
.ربمفون ةيادبو ربوتكأا ةياهن
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يور˘˘ق˘˘ل˘˘ب ما˘˘صشه ى˘˘صضمأا
ق˘با˘صسلا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف
د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ج يذ˘˘لاو نار˘˘هو
هعقو يذلا قبصسملا دقعلا
م˘صضن˘ي˘ل ق˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف
«ةوار˘م˘ح˘˘لا» ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘ل
ه˘ط˘بر˘˘ي د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
ةر˘ما˘غ˘م ي˘ف ن˘ي˘م˘صسو˘م˘˘ل

بر˘غ˘لا ق˘ير˘ف ع˘م ةد˘يد˘˘ج
.يرئازجلا

ـل ق˘ب˘صسأ’ا بعÓ˘لا نا˘˘كو
دق يلاغتربلا يصسنريروم
نا˘˘ك يذ˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘˘صسف
دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن˘˘˘ب ه˘˘˘ط˘˘˘بر˘˘˘ي
ةرتف لÓخ ايدو ةمصصاعلا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

،ينارهولا يدانلل لق˘ت˘ن˘يو
ط˘ق˘صسم˘˘ل كلذ˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي˘˘ل
تنا˘˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘صسأار
نم تقل˘ط˘نا د˘ق ه˘تر˘ي˘صسم
.نارهو ةيعمج ةباوب
ةنصس03 بحا˘صص لو˘ع˘يو
ة˘˘فا˘˘صضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يصسنرفلا ينقتلا ةليكصشتل

،عافدلا طخ يف ينوزاك
ي˘ف ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه بغر˘˘ي ذإا
ى˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘˘˘˘˘˘˘˘ل
اصصوصصخ لبقملا مصسوملا

ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ةرادإ’ا نأاو
˘ما˘م˘تإا˘˘ب تما˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

نم كلذو ةيعون تاقفصص
ةيوق ةقÓطنا ليجصست لجأا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘لاو
.تاهبجلا

طيمز.ع

هتنت مل مادقتسس’ا ةيلمع نأا دكؤؤي زيغن

«ةروزم ينور ةقيثو» :حابسصم لامك

رئازجلا ةيدؤلؤم

نيمسسومل «ةوارمحلا» فوفسص يف اريخأا عقوي يورقلب
نارهو ةيدؤلؤم

ياد ن˘ي˘صسح ر˘صصن داد˘ع˘ت نو˘˘كي˘˘صس
يف مويلا لوخدلا عم دعوم ىلع
ىلإا مود˘ي ثلا˘ث ير˘ي˘صضح˘ت سصبر˘ت

ثيح ،يلاحلا رهصشلا نم62ـلا ةياغ
رفصصأ’ا نينوللا باحصصأا لصصاويصس
نم قاصسو مدق ىلع لمعلا رمحأ’او
از˘˘ها˘˘˘ج ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘كي نأا ل˘˘˘جأا

.ديدجلا مصسوملا قÓطن’
ر˘˘يذ˘˘ن يوا˘˘ن˘˘كل لا˘˘ب˘˘صشأ’ ق˘˘ب˘˘˘صسو
نأاو ة˘ير˘صصن˘ل˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
فلصشلا ةنيدمب نيصصبرت يف اولخد
بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ل˘م˘ع ثي˘˘ح
ن˘ح˘صش ل˘جا ن˘م ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ي˘ند˘ب˘˘لا
نوكيصس يذلا مصسوملل تايراطبلا

71و اباهذ ةارابم71 ةجمربب Óيوط
نم ،رخآا بناج نم.ةدوعلا يف ءاقل
ةيرصصنلا دادعت سضو˘خ˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ثلاثلا سصبرتلا لÓخ ةيدو تايرابم

يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ما˘˘مأا ا˘˘هزر˘˘˘بأا
.ةبانعب رخآ’ا وه سصبرتيصس

ابردم مÓسسلا دبع فيرسش
يوانكل ـل ادعاسسم

ياد نيصسح رصصن قيرف ةرادإا هجتت
ريجانملا مÓصسلا دبع فيرصش نييعتل

ديدج˘لا برد˘م˘ل˘ل د˘عا˘صسم برد˘م˘ك
مÓصسلا دبع كل˘م˘يو ،يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘ن
ةر˘ب˘خ˘˘لا ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ل˘م˘ع ا˘مد˘ع˘ب ة˘بر˘ج˘ت˘لاو
ةريغصص ل˘ك فر˘ع˘ي ثي˘ح ة˘ير˘صصن˘لا

ميدقت ىلع ارداق هلعجي ام ةريبكو
د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا
راصسملا ىلع يدانلا عصضول يعاصسلا
ة˘ي˘با˘ج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن د˘صصحو ح˘ي˘˘ح˘˘صصلا
.ةرطصسملا فادهأ’ا قيقحتل

ب.م.يرسسيإا

ةبانع ـب مويلا قلطني ثلاثلا يريسضحتلا شصبرتلا
ياد نيسسح رسصن

داحتا قير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘صصاو˘ي
يصسنرفلا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘صس او˘صسنار˘˘ف
م˘صسو˘م˘لا ة˘قÓ˘ط˘ن’ ه˘ي˘ب˘ع’ ز˘ي˘ه˘ج˘ت
ةيمصسرلا ةح˘ف˘صصلا تف˘صشكو.ديدجلا
ةيمهأا حنمي ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأا يدا˘ن˘ل˘ل

يلاحلا يريصضح˘ت˘لا سصبر˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ةيصضاملا مايأ’ا يف يدانلا هلخد يذلا
3 ريخأ’ا جمرب ثيح ،مناغتصسم ةنيدمب

ي˘ف ى˘لوأ’ا تنا˘ك ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت سصصصح

يف دادعتلا قلطنا نيأا ركابلا حابصصلا
اهدعب دوعي˘ل ،قد˘ن˘ف˘لا جرا˘خ سضكر˘لا
.نيتيناث نيتصصح اوصضوخيل دادعتلا

ةكراصشم ةصصحلا تفرع ،رخآا بناج نم
برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ىيحي رتنع كرا˘صش ا˘م˘ك ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘صس
ةيبيردتلا ةصصحلا يف يصضايرلا ريدملا

ام لقأا ءاوجأا قلخ يف مهاصس ام وهو
.ةزيمم اهنأا اهنع لاقي

ب.م.يرسسيإا

شصسصح3 جمربيو لمعلا ةريتو عفري ينفلا مقاطلا
ةمسصاعلا داحتا

5 بعلم دادزولب بابصش ةرادإا تراتخا
لابقتصسا لجأا ن˘م ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
يرود تاصسفا˘ن˘م ن˘م˘صض ا˘ه˘ي˘صسفا˘ن˘م
ديدجلا مصسوملا لÓخ ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا

ةرادإا تما˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘ح ،1202‐0202
بتكمل يمصسر بلط لاصسرإاب يدانلا
نم فايصضوب دمحم يبملو’ا عمجملا
نا˘صضت˘حا ى˘ل˘ع ةردا˘ق نو˘˘كت نأا ل˘˘جأا

.«فاكلا» ةقباصسم راطإا يف اهيصسفانم
ةدع ذ˘ن˘م ل˘صصاو˘ت ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘ف
قفارملا سضعب يف ميمرتلا لامعأا عيباصسأا

ةميدقلا سسبÓملا ليدبت فرغ اميصس ’
نامصض ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ح˘ت˘ف دا˘ع˘ي˘صس ي˘ت˘لا
ىتأات يتلاو نيبولطملا نامأ’او ةحارلا

ةيحصصلا تايصصوتلاو تاءارجإ’ا نمصض
اهترقأا يتلا تاظفحتلا دعب ةبولطملا
رخآا يف يقيرفإ’ا داحتÓل ةعباتلا ةنجللا

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،بع˘ل˘م˘لا سصو˘صصخ˘ب ةرا˘˘يز

بصشعلا ىقبي ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘صضرأا سصخ˘ي
.يلاح˘لا تقو˘لا ي˘ف ةزا˘ت˘م˘م ة˘لا˘ح ي˘ف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا د˘˘ه˘˘˘صشي˘˘˘صسو
ةمداقلا ةارابملا نم ةيادب تاصسفانملا
يوبابميز دصض ينطولا بختنملا نيب
تايفصصت نم ةثلاثلا ةلوجلا راطإا يف
نوريماكلاب2202 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسا˘ك
باوبأا فلخ ربمفون21 يف ررقملاو
سسا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ا˘هد˘ع˘ب بع˘ل˘ي˘ل ،ة˘ق˘ل˘غ˘م
يذلاو لبقملا ربمفون12 يف ربوصسلا
سساكب جوتملا دادزولب بابصش عمجيصس
هريظنب يصضاملا مصسوملا ةيروهمجلا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
،9102‐8102 م˘صسو˘م˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
يذلا وداراب كيتلتأا يدان ىلإا ةفاصضإ’اب
ةليط يبملو’ا بعلملا يف لبقتصسيصس
.لبقملا مصسوملا

طيمز.ع

ةيليوج5 يف ايقيرفإا لاطبأا يرود يف اهيسسفانم ةفاسضتسسا بلطت دادزولب بابسشةرادإا
 ةمداقلا تاقاقحتسسÓل اريسضحت ميمرتلا ديق لازام يبملو’ا بعلملا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا صسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تعدوأا
فلم ،يدانلل يسضايرلا ريدملا يلسسرم صسابع

تفسشكو.د˘يد˘ج˘لا م˘˘سسؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل طار˘˘خ˘˘ن’ا
ع˘˘قاؤ˘˘م ىل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا
نم تدافتسسا ةرادإ’ا نأا يعامتج’ا لسصاؤتلا
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا لاؤ˘مأا
د˘يد˘سست ل˘جأا ن˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
فاسضأاو.ميتنسس نؤيلم004ـب ردقملا غلبملا
دؤجؤملا يقيقحلا لكسشملا نأا هتاذ ردسصملا
ميتنسس نؤيل˘م002 د˘يد˘سست ةرور˘˘سض ؤ˘˘ه نآ’ا

.يسضقنملا مسسؤملا تازاجإا نؤيدب ةقلعتملا
اقثاو يلسسرم يسضايرلا ريدملا ادب ،رخآا قايسس يف
ي˘ت˘لا ة˘يرادإ’ا ل˘كا˘˘سشم˘˘لا ل˘˘ح ىل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق ن˘˘م
،رمحأ’او رسضخأ’ا نينؤل˘لا با˘ح˘سصأا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
تا˘عا˘سسلا ي˘˘ف رؤ˘˘مأ’ا ءا˘˘ه˘˘نإا دد˘˘سصب ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘سضؤ˘˘م
ددجلا نيبعÓلا مسض نم نكمتلا لجا نم ةمداقلا

لكب رمأ’ا قلعتيو مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘سسؤ˘ل م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
ي˘ف ي˘قاؤ˘˘م ن˘˘ي˘˘سسح˘˘لا يدادو صشؤ˘˘ع˘˘ب يراؤ˘˘ه ن˘˘م
.ديعلب نب ناسسملت بع’ ةقفسص ميسسرت  راظتنا

ب.م.يرسسيإا

طارخن’ا لاومأا ددسست شسابعلب دا–إا ةرادإا
يسضقنملا مسسؤملاب ةسصاخلا ميتنسس نؤيلم022 ةيؤسست راظتنا يف

ةمسصاعلا يف ةررقم تناك امدعب

نارهو ىلإا ىوقلا باعلأ’ ايقيرفإا ةلوطب لقن وحن
ةررقملا نارهو ةنيدم ىلإا ةلؤطبلا لقنل رسضخأ’ا ءؤسضلا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تحنم
ةخسسنلا نأا ،صسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.ةمسصاعلاب ةجمربم اهنأا مغر ،مداقلا مسسؤملا
صضيبأ’ا رحبلا باعلأا ةرودل ةفورب نؤ˘ك˘ت˘سس ،ىؤ˘ق˘لا با˘ع˘لأ’ ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ن˘م22ـلا
ريخأ’ا رارقلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو .2202 فيسص ةنيدملا صسفنب ماقتسس يتلا طسسؤتملا
ةلؤطب هيف ىرجتسس يذلا يئاهنلا ناكملا يف تاطلسسلا لسصفت نأا ىلع عؤبسسأ’ا اذه ذختيسس
.1202 ناؤج رهسش ىؤقلا باعلأ’ ايقيرفإا

ب.م.يرسسيإا

داحتإ’اب طابصضن’ا ةنجل تفصصنأا
،رئازجلا ةيدولو˘م يدا˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا
بعÓلا ينور ياوكناو ةيصضق يف
ة˘ق˘ي˘ثو˘لا نا ةد˘كؤو˘م ي˘نور˘ي˘ما˘˘كلا
بع’ هنا نابثإ’ ريخأ’ا اهمدق يتلا
.ةروزوم يلود
لÓ˘˘˘˘خ حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصم لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘قو
اهمدق يتلا ةقيثولا نأا هتاحيرصصت
تبثت يتلاو ينوريماكلا بعÓلا انل
ي˘˘˘هو ،ةروز˘˘˘م ي˘˘˘لود بع’ ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تإ’ا ن˘˘˘˘˘م ةردا˘˘˘˘˘صص تصسي˘˘˘˘˘ل
م˘ت د˘ق˘ل .مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نور˘ي˘ما˘˘كلا

نم ةيمصسر˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا˘ب ا˘ن˘ت˘ل˘صسار˘م
نأا نيح يف ،ةينوريماكلا ةيداحت’ا
بعÓلا فلم يف ةعوفدملا ةقيثولا

.ةروزم يه
ى˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘صسإ’ا م˘˘ت د˘˘ق˘˘ل فا˘˘صضاو
نيذلا رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ي˘لوؤو˘صسم
دقف ينور امأا ،ةعقاولا هذه اوتبثا

م˘˘˘غر ة˘˘˘صسل˘˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع با˘˘˘˘غ
  .ةينوناق  ةقيرطب هئاعدتصسا

ةيدولوم دادعت ىهنا رخآا قايصس يفو

سصبرتلا سسيمخلا سسما لوا رئازجلا
مناغتصسم ةنيدمب ميقأا يذلا يناثلا

ه˘جاردا ى˘لا دو˘ع˘˘ي˘˘ل ،دÓ˘˘ب˘˘لا بر˘˘غ
ناينب نيعب ةقدنفلل ايلعلا ةصسردملاب
د˘˘ع˘˘ب .لو’ا هر˘˘كصسع˘˘م ىر˘˘جا ن˘˘˘يا

ديمعلل ينفلا ريدملا ىرجا هلوصصو

لاق ة˘ي˘ف˘ح˘صص ة˘ل˘با˘ق˘م ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن
ةلحرملا فصصتنم نم انبرتقا »:اهيف
مصسوملا فانئتصسا لبق ةيريصضحتلا
˘ماد يذ˘لا ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘بو ،د˘يد˘˘ج˘˘لا

،انوروك ببصسب رهصشا6 نم رثكأ’
لبق لمعلا ىلع عصضولا اذه انربجا

عفرل ،ةيندبلا ةقايللا ىلع ءيصش لك
.ةعومجملا ةيزهاج
نأا رئازجلا ةيدولوم بردم حصضواو
م˘ل لاز˘ي’ ه˘ق˘ير˘ف فو˘ف˘صص م˘ي˘˘عد˘˘ت
يف ركفي لازي ’ وهو ،دعب قلغي
لامكإ’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب ماد˘ق˘ت˘صسا
ي˘ف ةر˘˘صضا˘˘ح نو˘˘كت˘˘ل ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت
نو˘كي˘صس يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ديمعلل ةبصسنلاب ايئانثتصسا

ينفلا مقاطلا يف لو’ا لجرلا دكأاو
يناثلا سصبرتلا نأا يمصصاعلا قيرفلل

قد˘ن˘ف˘ب ،فور˘ظ˘لا ن˘صسحا ي˘ف ىر˘ج
نع ريخ’ا يف فصسأات امك ،مناغتصسم
،رئازجلا ةيدولوم مجحب قيرف ةلاح
.هب ةصصاخ ريصضحتلل قفارم كلمي ’

جاحلب اسضر

يف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف لدا˘ع˘ت
هصضاخ يذ˘لا ثلا˘ث˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
يصضاملا سسيم˘خ˘لا ة˘ي˘صشع ق˘ير˘ف˘لا
ى˘ل˘ع ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأاّ ق˘ير˘ف ما˘مأا

اهلثمل فادهأا3ـب تلامزات بعلم
ا˘ي˘ند˘ب ا˘عا˘فد˘نا تفر˘ع ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف
.نيريبك اينفو
اديج ءادأا يلئابقلا يدانلا دادعت مدقو
لÓخ قيرفلا هصضاخ يدو ءاقل رخآا يف
ذنم يدانلا هلخد يذلا ثلاثلا سصبرتلا

،ةلماك فاد˘هأا3 ي˘ق˘˘ل˘˘ت نأا ’إا ،ةد˘˘م
ل˘ع˘ج˘يو ر˘ب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘˘ي˘˘صسي

ةيمتح مامأا ينا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي برد˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘م˘˘صسأ’ا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
مصسوملا ةقÓطنا لبق اهيلع دمتعيصس
يدانلا ناو اميصس’ يلاحلا يوركلا
فدهب ةرقم مجن مامأا رصسخ نأاو قبصس
يفلخلا طخلا ىقلتي نأا لبق فيظن
.ثلاثلا يدولا ءاقللا يف فادهأا ةثÓث

هتÓسضع صضرع لسصاؤي مؤجهلا
يمامأ’ا طخلا ثعب ،رخآا بناج نم
ةيوق لئاصسرب لئابقلا ةبيبصش قيرفل
ةيقيرفإ’او ةيرئازجلا ةيدنأ’ا لكل

ىلع Óبقم نوكيصس ريخأ’ا نأا امب
دا˘˘ح˘˘ت’ا سسأا˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
نكمت امدعب ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
ةلماك فادهأا5 نيودت نم يرانكلا
لقأا ةليصصح يهو تايرابم3 يف
ريغت قيرفل ةديج اهنأا اهنع لاقي ام
امك دادعتلا ةيحان نم ةريبك ةبصسنب
ل˘ج˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ح˘ن˘˘م برد˘˘م˘˘لا نأا
فوقولل ددجلا ا˘م˘ي˘صس’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

يف ةيندبلاو ةينفلا مهتاردق ىلع
.3ـلا تايرابملا

ب.م.يرسسيإا
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ميمرت ىلإا ةجاحب عافدلاو تايرابم3 يف فادهأا5 نود مؤجهلا

«ماول» عم ايدو لداعتي يرانكلا

لئابقلا ةبيبسش
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ةنتاب باب˘صش ق˘ير˘ف د˘قا˘ع˘ت
د˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حا بعÓ˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘م
قئاثول هبلج دعب ةيدعاصسم
ىد˘بأا د˘قو اذ˘ه ه˘ح˘˘ير˘˘صست
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةدا˘˘ع˘˘صس بعÓ˘˘لا

ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا » : لا˘ق ثي˘˘ح
زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت
دادو ما˘˘˘مأا ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘ب
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل ىد˘˘˘ل نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت
يف تقفو دقو تاعزانملا
قباصسلا يقيرف ىلإا ةدوعلا

تدع يصسف˘ن ر˘ب˘ت˘عا ثي˘ح
ىع˘صسأا˘صس ا˘م˘ك ي˘ت˘ي˘ب ى˘لا
نم يدل ام لك ميدقت ىلا
يد˘˘˘ق˘˘˘ع ف˘˘˘ير˘˘˘صشت ل˘˘˘˘جا

ي˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز ناو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ
ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نور˘˘˘صصي
. دوعصصلا ةقروب

تماق ةرادإ’ا »
ةيعؤن تابادتناب
ةعؤمجملا حورو
داعسسإ’ اندؤقتسس

» ةياؤسشلا
ى˘لا بعÓ˘لا قر˘˘ط˘˘ت د˘˘قو

بابصش قيرف تابادتنا فلم
:لو˘ق˘ي د˘˘كا ثي˘˘ح ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
تفر˘ع ةرادإ’ا نا د˘ق˘ت˘˘عا»
تارييغ˘ت˘لا ط˘ب˘صضت ف˘ي˘ك
لمع˘لا˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا

ة˘˘˘˘قرو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

تم˘˘˘صض ثي˘˘˘ح دو˘˘˘ع˘˘˘صصلا
ةر˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ
نوطصشني نيذلا ةيرئازجلا
و˘هو ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م قر˘˘ف ي˘˘ف
اندو˘ق˘ي˘صس يذ˘لا ى˘ع˘صسم˘لا

يوق قيرف نيوكت لجا نم

ىلع يوتحيو ةمحل نوكي
ي˘ت˘لاو ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا حور
ي˘˘ف ا˘˘ندو˘˘ق˘˘ت˘˘صس ا˘˘هرود˘˘˘ب
ةياوصشلا داعصسا ىلا ةياهنلا
ىلا ةدوع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا

. رابكلا ةريظح

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

ي˘ف ف˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةرادإا تح˘˘ج˘˘ن
بع’ حابرم ةلاصصيم بعÓلا عانقا
ة˘ب˘ي˘ب˘صش اذ˘كو ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘صشلا
هدقع ىلع عيقوتلاب اقباصس ةرواصسلا

ل˘صصف˘لا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لا ع˘˘م
هتيصضق يف افيفلا فرط نم يئاهنلا

ةرور˘˘˘صضب بلا˘˘˘ط ه˘˘˘˘ناو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ةزاجإا ىلع لوصصحلاب هل حامصسلا
ةلصصاحلا لكاصشملا نا امب ةيئانثتصسا
ةدقعم ىقبت نيقباصسلا هيقيرف نيب
ليهأات يف ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘صسلا ل˘مأا˘يو اذ˘ه
يأا نود نم يداع لكصشب بعÓلا

قافولا تابيردت نا ركذي لكاصشم
لمعي لكلاو ةبانع يف ةلصصاوتم
ناو ةصصاخ ةيزها˘ج˘لا ط˘ب˘صض ى˘ل˘ع
بناجلا عفر ى˘ل˘ع ر˘صصي ي˘صسنو˘ت˘لا
.يندبلا

صصؤحفلا ةفاك ىرجأا رودم
جمانرب قيبطت ‘ عرسشيسسو

مؤيلا بردŸا
نا حصشرملا نم هتاذ قايصسلا يف

ع˘فاد˘م˘لا د˘يد˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا عر˘˘صشي
ق˘فو ل˘م˘ع˘لا ي˘ف رود˘م بر˘ت˘غ˘م˘˘لا
هتيفاع هلÓخ نم ديعتصسي جمانرب

دعب ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ
دكؤوت يتلا ليلاحتلا ةفاك ىرجا نا
نم ىتح وا ةباصصإ’ا نم هتمÓصس
ق˘ير˘ف˘لا بي˘ب˘ط نا ر˘كذ˘ي د˘ي˘فو˘˘كلا

فوصشكلا ةفاك ءارجا لواح يراك
اميصس’ ينعملا ةمÓصس دكؤوت يتلا

نم هتاناعم تدكا فارطا كانه ناو
يتلاو ةرركت˘م˘لا تا˘با˘صصإ’ا سضع˘ب
يف ار˘ي˘ث˘ك ة˘كرا˘صشم˘لا مد˘ع تج˘ت˘ن
. ةريخأ’ا تاعاصسلا

صشامر ماسشه

ابع’31 يلاوحب ةلوطبلا دعومل اهتاريصضحت جربلا يلها ةليكصشت ترصشاب
اذه لبقملا مصسوملا دادعت يف نيددجملا سضعبو ددجلا نيمدقتصسملا نم
ناو ةصصاخ قيرفلا هصشيعي يذلا ريبكلا رخأاتلا نم ريهامجلا فوختتو
اهب تماق يتلا تامادقتصس’ا ةيعون نا امك اقاصشو Óيوط نوكيصس مصسوملا
تقلطنا تابيردتلا نا ركذي ،بولطملا ىوتصسملا ىلا قرت مل دانزوب ةرادإا
. دوعصسملب يندبلا رصضحملاو يواوق سسارحلا بردم ةدايق تحت

نينث’ا اذه حرتقملا ىلع نادريسسو دانزؤبب اعمتجا يسسورعو عقعق
ىلع نينث’ا اذه هريصصم يصسورعو عقعق يئانثلا ددحيصس ىرخأا ةهج نم
ةيصضقلاب امهزوف دعب تاصضوافملا ةلواط ىلا اصسلج ثيح ريدقت ىصصقا

امهعانقا دانزوب ماعلا ريدملا لواح نيا تاعزانملا ةنجل ىوتصسم ىلع
نا ىلع Óيلق مهترجا سضيفخت ثحب عم ةنيعم ةميق نع لزانتلا ةرورصضب
نا ركذي اهب نونيدي يتلا مهتاقحتصسمو مهروجا ديدصست ىلع ةرادإ’ا لمعت
. نينث’ا موي يئاهنلا درلا ىلع دكاو عامتج’ا نم جرخ يئانثلا

صشامر ماسشه

صصاخ جمانربل عسضخيسس رودم

 ةلاسصيمل تعقو ةرادإ’ا
«افيفلا» نم ةيئانثتسسا ةزاجإا رظتنتو

sport@essalamonline.com

ةركصسب داحت’ ينفلا مقاطلا رصشاب
ي’وم دعاصسملا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب

ة˘ب˘ي˘ت˘كلا داد˘عا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ود˘ح
ةيندبلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م د˘ي˘ج ل˘كصشب

ءاوصس ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تو او˘ع˘فر ثي˘ح
ةعاق يف وا ناديملا ةيصضرأا يف
ل˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح تÓ˘˘صضع˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت
ةيزهاجل لوصصولا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ةطحم يف سضوخلا لبق ةلوبقم
تارصشؤوملا بصسح يتلاو تايدولا
ثيح لئابقلا ةبيبصش ماما قلطنتصس

رادلا بعلم يف ةيدولا تجمرب مت
لما ىلع ربوتكأا12 موي ءاصضيبلا
. ىرخأا تايدو نع ثحبلا

ءؤسضلا رظتنت ةرادإ’ا
بلج لجا نم رسضخأ’ا

زاكعؤب يسسنؤتلا
ةر˘كصسب دا˘ح˘تا و˘لوؤو˘˘صسم لاز˘˘ي ’
يذلا ديحولا ليبصسلا نع نوثحبي
برد˘˘م˘˘لا بل˘˘ج˘˘ب م˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صسي
يصضارأ’ا ىلا زاكعو˘ب ي˘صسنو˘ت˘لا

بصسحو ثي˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
هئارجا دعبو بردملاف تامولعملا
سسنو˘ت˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘ل
ىلا اددجم لوخدلل ازهاج نوكيصس
ىصسيع نب ةرادإا نا ركذي ةركصسب
لجا نم ةيجراخلا ةرازو تلصسار
ى˘لا لو˘خد˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل حا˘م˘صسلا
در تقلت دقو ةيرئازجلا يصضارأ’ا
ءوصضلا حن˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘با˘ج˘يإا
. رصضخأ’ا
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ةرادإ’ا هب مؤقت يذلا ريبكلا لمعلاب داسشأا

» دوعسصلا فده قيقحت يف يئÓمز ةدعاسسمل ىعسسأاو يتيبل تدع» :ةيدعاسسم

ةنتاب بابسش

ىلع ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تعيصض
سسرا˘ح˘لا لو˘˘صصو ة˘˘صصر˘˘ف ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
ةيصضاملا تا˘عا˘صسلا لÓ˘خ فو˘صصو˘ب
وحن ةلصسارملا يف أاطخ ببصسب كلذو
سضفر مت ثيح ةيرئازجلا ةيجراخلا
ربع ةيدوعصسلا نم سسراحلا قاحتلا
لوخدب هل حامصسلا متي مل نيا سسنوت
هل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘صضارأ’ا
ثيح ديدج نم ةيدوعصسلا ىلا دوعي

نيريخأ’ا نيمويلا يف ةرادإ’ا تلمع
ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي ر˘˘خا بل˘˘ط ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
وحن مث نمو سسنوت ىلا ةيدوعصسلا
. ةيرئازجلا دودحلا

هقاحتلا رظتنم ةيماح
ةمداقلا تاعاسسلا يف

ةيعمج ةرادإا تقفتا ىرخأا ةهج نم
بعÓلا عم ةيمصسر ةفصصب ةليلم نيع
» ماصص’ » فوفصص يف عيقوتلل ةيماح
ينعملا ما˘م˘صضنا نÓ˘عا م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح
ناو ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ

ينعملا عانقا يف قفو دادصش سسيئرلا
اميصس’ ةبيتكلا عم ةرماغم سضوخب
سضيوعت ةرورصضب بلاط سشيعي ناو
نا ركذي ةبيايط قباصسلا فادهلا ليحر

تا˘عا˘صسلا ي˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘صس بعÓ˘˘لا
لكصشب هطابترا يهني نا دعب ةمداقلا

. يصسنوتلا ةباصشلا قيرف عم يمصسر
صشامر ماسشه

ةمداقلا تاعاسسلا يف قاحتلÓل حسشرم ةيماح

ىلوأ’ا ةيرفسسلا قافخإا دعب فوسصوب قاحتل’ ةيجراخلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا رظتنت ةرادإ’ا

ةليلم نيع ةيعمج

ربؤتكأا12 مؤي يرانكلا مامأا يدو ءاقل

تاريسضحتلا ةريتو عفري ي’وم ودح

ةركسسب دا–ا

ةدكيكسس ةبيبسش

ةبيبسشلاو مويلا قلطني «زابلا» شصبرت
تايدولا نم ماجسسن’ا بسسك ىلع لوعت

جربلا يلهأا
رخأاتلا نم فؤختم «رفسصأ’ا دارجلا»

  ةيدجلا تاريسضحتلا يف عرسشي يلهأ’ا

يذلاو يناثلا سصبرتلا دادعا يف ةدكيكصس ةبيبصش ةليكصشت عرصشت
ءاقفر لحيصس ثيح مويلا نم اءدب فيطصسب زابلا زكرم يف ماقيصس
رومأ’ا طب˘صض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ل˘جا ن˘م با˘صضه˘لا قد˘ن˘ف˘ب ن˘ي˘صسو˘ح˘ل˘ب
ةبيتكلا عرصشت نا ىلع انوروك سسوريف تافوصشكب ةصصاخلا ةينيتورلا
طبصض يراطيق سسيئرلا نا ركذي ةيصسمأ’ا عم ةيدجلا تابيردتلا يف
لصصاوتي هنا ىتح زكرملا يف تاريصضحتلا سصخت ةريغصصو ةريبك لك
. تايدولا لجا نم ناصسيتفا بردملا عم يموي لكصشب

جربلا يئانث تامدخ نامسض ىلع رسصي يراطيق
اهمادقتصسا يف بغرت رصصانع ةثÓث عم تاصضوافم يف ةرادإ’ا دجاوتت
تامدخ نامصض ةيناكمإا ىلا رداصصملا سضعب تراصشا ثيح قيرفلل
يف ةيئدبملا هتقفاوم حنم يذلاو سشوعب جربلا يله’ رصسي’ا عفادملا
لوصصحلا رظتني هناو ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ اهميصسرت راظتنا

راظنا لحم طينحج هليمز اصضيأا دجويو اذه هحيرصست قئاثو ىلع
ة˘ن˘ج˘ل ن˘م ه˘ح˘ير˘صست ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘صصف˘لا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ةرادإ’ا
. تاعزانملا

صشامر ماسشه
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فر˘˘ط ن˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ءادأ’ا
يلوت ذنم ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نيدلا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ةينفلا ةصضراعلا مامز يصضاملب
قباصسلا بخانلل اف˘ل˘خ ر˘صضخ˘ل˘ل
ةرا˘˘صسخ مد˘˘عو ،ر˘˘˘جا˘˘˘م ح˘˘˘بار
يف ايلاوت ةارابم02ـل رصضخلا

قوف˘ت˘لا ع˘م ،تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ل˘ك
«ءار˘م˘صسلا ةرا˘ق˘لا» را˘ب˘ك ى˘ل˘ع
باعل لاصسأا د˘ق ،م˘لا˘ع˘لا ى˘ت˘حو
تأادب يتلا ةيملاعلا تابختنملا
تاهجاوم ةجمرب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
بختنملا مامأا ةيريصضحت ةيدو
ةهج نم اهتوق سسايقل ينطولا

سضا˘ير فا˘ق˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو
هؤوÓمزو ر˘صضخ˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م
.اديدج اخيرات اوبتك نيذلا

دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘˘لا˘˘صص ف˘˘صشكو
داحت’ا ىدل مÓعإ’اب فلكملا
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأا ،سسمأا ةيفح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
بلطب تمدقت ةيملاع تابختنم
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘صسر
خيراوت يف ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
رارقلا نأا ’إا ،ةمدا˘ق˘لا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
د˘ي˘˘ب نو˘˘كي˘˘صس ر˘˘ي˘˘خأ’او لوأ’ا
يذلا يصضاملب لامج بردملا
هجوي نأا ل˘ب˘ق ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ح˘صست˘كا
لجا نم ملاع˘لا و˘ح˘ن ه˘ت˘ل˘صصو˘ب
ةديجلا جئاتنلا دصصح ةلصصاوم
ةرورصض ىلع ددصش هنأاو اميصس’
ةيملاع ةيوق تابختنم ةهجاوم
ىوتصسملا نم بارتق’ا لجأا نم
.يلاعلا

نأا رد˘˘صصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘صضأاو
فنصصملا يكيجلبلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘ه˘جاو˘م بل˘ط ا˘ي˘م˘˘لا˘˘ع لوأ’ا
خيرات لÓخ ينطولا بختنملا

،يراجلا ربوتكأا رهصش «افيفلا»
ةيلحملا تاطلصسلا سضفر نأا ’إا
عم ةارابم ةجمربل ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
د˘˘جاو˘˘ت ن˘˘م ا˘˘فو˘˘˘خ ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا
ةر˘ث˘كب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا
اميصس’ «انوروك» ةحئاج ببصسب
د˘جاو˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت ا˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب ناو
 .ةرثكب ةيرئازجلا ةيلاجلا

ايتاورك ،ايلاطيا..نابايلا
نيتنجرأ’او اكيرمأاو
برغملاو نوريماكلاو

رسضخلا ةهجاؤم نؤبلاطي
ريراقت تفصشك لباقملا يف

ةريث˘ك تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا
بختنملا ةهجاوم رظتنت تتاب
لظ يف ريبك فغصشب ينطولا
تا˘ب يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
ذنم «ءارحصصلا وبراحم» همدقي
ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ةر˘˘ت˘˘ف
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ا˘˘صسا˘˘ي˘˘ق˘˘م
يف اميصس’ ىرخأ’ا تابختنملل

ي˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا طا˘˘ب˘˘صضن’ا ل˘˘ظ

ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب نو˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا
يف عيونت˘لاو ي˘ند˘ب˘لا عا˘فد˘ن’ا
ن˘م ر˘ث˘كأا ماد˘خ˘˘ت˘˘صساو بع˘˘ل˘˘لا

ي˘ف ي˘كي˘ت˘كت ج˘ه˘نو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
لاطبأا اهب˘ع˘ل ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يصضا˘م˘ل˘ب ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
.ةينفلا ةصضراعلا

نأا رد˘˘صصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘صضأاو
تابلط ىقلت يرئازجلا داحت’ا

ةيدو تايرابم ةج˘مر˘ب˘ل ةر˘ي˘ث˘ك
ة˘مدا˘ق˘لا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» خ˘يراو˘ت ي˘ف
بختنملا نم لكب رمأ’ا قلعتيو
،ا˘كير˘مأا ،ا˘ي˘تاور˘˘ك ،ي˘˘نا˘˘با˘˘ي˘˘لا

لك ىلإا ةفاصضإ’اب نيتنجرأ’او
وهو ،برغملاو نوريماكلا نم
ةديج ةصصرف يصضاملب حنمي ام
سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘ل˘˘ل
ةيحيرأاب رط˘ق˘ب2202 ملا˘ع˘لا

.ةريبك
تقؤلا كلمي ينطؤلا بخانلا
نيسسفانملا ةيؤه يف لسصفلل

بخانلا كلمي ،رخآا بناج نم

لصضفأا يصضاملب لامج ينطولا
اي˘ق˘ير˘فإا ما˘مأا سسأا˘ك ي˘ف برد˘م
يف بردم لصضفأا عبارو9102
ل˘ك ة˘ن˘صسلا سسف˘ن ي˘˘ف م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ك ة˘˘صسارد ل˘˘جا ن˘˘م تقو˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا
ل˘˘صضفأ’ا سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت
ناو اصصو˘صصخ ،ا˘يدو ه˘تا˘قÓ˘م˘ل
ر˘ه˘صش مدا˘ق˘لا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» خ˘˘يرا˘˘ت
ا˘صصصصخ˘م نو˘˘كي˘˘صس ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
نيتيم˘صسر ن˘ي˘تارا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب˘ل
راطإا يف يوبابميز بختنم مامأا
تايفصصت نم4ـلاو3ـلا ةلوجلا

2202 ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك
.نوريماكلاب

دق مداقلا خيراتلا نإاف هيلعو
نإاف هيلعو سسرام رهصش نوكي
لصضفأا رظتنيصس ينطولا بخانلا

ه˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت بصسح سضر˘˘˘ع
ىلع ا˘ه˘ي˘ف دد˘صش ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا غو˘ل˘˘ب
ىقبي ةليقث تابختنم ةهجاوم
.برقأ’ا

ب.م.يرسسيإا

ةلؤجلا راطإا يف
«اغيلسسدنؤبلا» نم4ـلا

ينيعبسس نب
دعوم ىلع خابدÓغنسشنومو

غروبسسفلوف ةهجاوم عم
يمار مويلا ةيصسمأا هجاوي

يرئازجلا يلودلا ينيعبصس نب
ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر
يدا˘˘˘ن خا˘˘˘بدÓ˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘صشنو˘˘˘˘م
ةلوجلا نم˘صض غرو˘ب˘صسف˘لو˘ف
.يناملأ’ا يرودلا نم ةعبارلا

ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حا ف˘˘˘˘صشكو
ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ن˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
اهب لخديصس ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘صس’ا
يتلا نيزور وكرام بردملا

بختنملا ر˘ي˘ه˘ظ م˘صسا تل˘م˘ح
هصسفن تبثا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا
اذه ،ةيصضا˘م˘لا ت’و˘ج˘لا ي˘ف
ن˘ب ي˘مار ءا˘ق˘فر ى˘ع˘صسي˘˘صسو
دصصح ةلصصاوم ىلا ينيعبصس
هزوف دعب ةي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ةيثÓث˘ب ةر˘ي˘خ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
يدان ل˘ت˘ح˘يو.نلو˘ك ى˘ل˘ع
11 ةبترم˘لا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘صشنو˘م
يرود˘لا بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف
امي˘ف .طا˘ق˘ن ع˘برأا˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا
غرو˘ب˘صسف˘لو˘ف ق˘ير˘ف ل˘ت˘˘ح˘˘ي
.طاقن ثÓثب51 ةبترملا

جاحلب اسضر

ايدو ايقيرفإا لاطبأا ةهجاوم بلطت ةيŸاع تابختنم

بعÓ˘˘لا لÓ˘˘ب ير˘˘يزد د˘˘˘كأا
قير˘ف برد˘م ق˘با˘صسلا ي˘لود˘لا
،يلاحلا جيرير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘ها
ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م نأا

بخانلا انكم ايدو كيصسكملاو
ءادأا ىلع فوقولا نم ينطولا

اد˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
ي˘ت˘لا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءار˘ح˘صصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ر˘ه˘صش يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب
طصسو داصشأا امك ،مداقلا ربمفون
لمعلاب قباصسلا قلأاتملا ناديملا
بخا˘ن˘لا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةصصرفلا حن˘م يذ˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
نيتهجاوم˘لا ي˘ف ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘كل
ي˘˘ف ير˘˘يزد لا˘˘˘قو.نيتيدولا
:سسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
يريجينلا بختنم˘لا ة˘ه˘جاو˘م»
اد˘˘ج ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ي˘˘˘كي˘˘˘صسكم˘˘˘لاو
ةليفك يهو ،رصضخلل ةبصسنلاب
ىلع ينطو˘لا بخا˘ن˘لا فو˘قو˘ب
نايصسن نود بع’ لك ىوتصسم
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ءا˘˘˘ط˘˘˘خأ’ا ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت
˘ما˘مأا ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ءاقل يف» :ع˘با˘تو ،«يو˘با˘ب˘م˘يز
ابختنم رصضخلا هجاو ايريجين

نوبعÓلاو هل ةبصسنلاب افورعم
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ،اد˘ي˘˘ج ءادأا او˘˘مد˘˘ق
ينطولا بخانلا كرصشأا ،ةيناثلا
نم انكمتو ،ةر˘يا˘غ˘م ة˘ل˘ي˘كصشت
ةاراجمو ةارابم˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا

ه˘˘˘˘م˘˘˘˘صسا يو˘˘˘˘ق بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
بردملا» : متخو ،«كيصسكملا
ةريثك تارايخ كلمي هنا تبثأا
رهظ ام اذهو بصصانملا لك يف
Óثم نيتيدولا نيتهجاوملا يف
ادودر˘م مد˘ق يذ˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘يÓ˘˘ح
.«ابيط

ب.م.يرسسيإا

يلودلا ةرويدق ن’دع ربع
رئازجلل ريبكلا هبح يرئازجلا

اد˘كؤو˘م ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لاو
لمحب ريبكلا هرخفو هزازتعا
بقع كلذو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ناو˘لأ’ا

كراصش يتلا «رصضخلا» يتيدو
ن˘م˘˘صض ي˘˘تأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م» تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسÓ˘˘ل «ءار˘˘ح˘˘صصلا
.ةمداقلا

رصشنب «ر˘صضخ˘لا» م˘ج˘ن ما˘قو

بح˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل ةرو˘صص
يف تكرا˘صش ي˘ت˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

يذ˘˘لاو كي˘˘˘صسكم˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ا˘ي˘˘صسا˘˘صسأا د˘˘جاو˘˘ت
عقوم ىلع هباصسح «يروتصس»
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ق˘˘˘فرأا ثي˘˘˘ح «مار˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسنأا»
ةرا˘ب˘ع˘˘ب ةرو˘˘صصلا «ة˘˘با˘˘بد˘˘لا»
ءا˘صش ا˘م ..ق˘ير˘ف˘˘لا اذ˘˘ه بحأا»:
نع ةحصضاو ةلاصسر يف ،«هللا

ةرو˘يد˘˘ق  بحو ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ىد˘˘م

بحاصص نأا مولعملا نمو.هدلبل
فانئتصس’ دو˘ع˘ي˘صس ة˘ن˘صس53
ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
نم ةيادب ةفارغلا هقيرف ةقفر
اهيف لبقتصسي يت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
سسيمخ˘لا تا˘ي˘ط˘ير˘خ˘لا ق˘ير˘ف
هقيرفل ق˘ب˘صس يذ˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘لا
تاصسفانم نمصض هي˘ل˘ع زو˘ف˘لا

ةياهن ةير˘ط˘ق˘لا ود˘يروا سسا˘ك
.يصضاملا عوبصس’ا
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ينطؤلا بخانلا هب ماق يذلا Òبكلا لمعلاب داسشأا

يوبابÁز ءاقل لبق ديج Òسض–و رسضخلل ةديفم كيسسكŸاو ايÒجين ةهجاوم : يريزد

«رسضÿا» ناؤلأاب تاؤنسس رسشع رورم دعب

«ÚبراÙا» شصيمق لمحب هرخفو هزازتعا ددجي ةرويدق

يزيلجنإ’ا يرودلا ةمق يف رسضخلا مجن ؤحن ةهجؤم راظنأ’ارسضخلا ءاقلب هتيزهاج صسايق ديري حبسصأا عيمجلا

لانسسرأا مامأا زرحم رظتنت ةيوق ةهجاوم
هيدان ةقفر يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا زر˘ح˘م سضا˘ير مو˘ي˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسي

نم ةصسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف لا˘ن˘صسرأا ق˘ير˘ف ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

امدنع ةيوق ةلباقم مويلا ءا˘صسم ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نا رظتنملا نمو ،لانصسرأا هريظن زولب ياكصسلا هقيرف ةقفر فيصضتصسي
ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا يف ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطب نوكي
ىوتصسملل ارظن ءاقللا اذه ’ويدراوغ بيب بردملا اهب لخديصس يتلا
سضغب ،ديدجلا مصسوملا قÓطنا ذنم ريخأ’ا هرهظي تاب يذلا يلاعلا
ينابصسإ’ا اهيف همحقأا يذلا ،زديرلا مامأا ةريخأ’ا ةارابملا ىلع رظنلا
وهو ،كانه هتلاصض دجي مل نيأا يقيقحلا هبصصنمل رياغم زكرم يف
هولمح ثيح ،نزيتيصسلا روهمج نم اريبك اطخصس يقل يذلا رمأ’ا
.ةيلوؤوصسملا

،زئاكر ةدع بايغ يتيصس ناملا ةليكصشت فرعتصس ىرخا ةهج نمو
حصضتت مل ناذللا ،غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘صس م˘ي˘حرو ،ن˘يور˘ب يد ن˘ف˘ي˘ك رار˘غ ى˘ل˘ع
موجهلا يئانث ىلا ةفاصضإ’اب ،ةهجاوملا هذه يف ايمصسر امهتكراصشم
متحتيصس ’ويدراوغ نا دكؤوي ام ةباصصإ’ا ببصسب وريوغاو ،سسوصسيخ
نع نابا هنأا نم مغرلاب ،رصضخلل رئاطلا حانجلا ىلع دامتع’ا هيلع
.تابصسانم ةدع يف ،ةيرحصسلا مدقلا بحاصصل هصشيمهت

جاحلب اسضر
ةيؤق ةقÓطنا ىلع مسصبلا ديري «براحملا»

ددسشيو شسانو ـب ديسشي يرايلاك بردم
قيرفلا يف هتيمهأا ىلع

يرايلاك قيرفل اثيدح لقتنملاو يرئازجلا مجنلا سسانو مدأا يقلت
ويبيزوأا نم ءانثلا يلوبان نم امداق »أا يريصسلا» يف طصشانلا يلاطي’ا
رئاطلا حانجلا مدقي نأا رظتني يذلا قيرفلا بردم وكصسيصشنارف يد
.مصسوملا اذه لÓخ قيرفلا موجهل ةوجرملا ةفاصضإ’ا «رصضخلا»ـل

ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا «ا˘ن˘ي˘ل» ة˘عاذإ’ ي˘لا˘ط˘ي’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت  ي˘˘فو
سصئاصصخ زربأا نع ثدحت ،«ولبوزور» فوفصصل دفاولا سصوصصخب

بناجلا نم ديجو يراهم بع’ وه »:Óئاق يصسنرفلا ودروب جيرخ
هناو اصصوصصخ ةزيمملا تافصصلا نم ديدعلا كلتمي »:عباتيل ،«يدرفلا
يف ةدوجلا ىلإا ةفاصضإ’اب مصصخلا ىمرم مامأا هئÓمزل تارك حنمي
كلميو ،ةريبك تاراهمب سسانو عتمتي »:متخيل ،«اهب عتمتي يتلا بعللا
هحنمي مل يذلا يلوبان يف ناك ام سسكع ،لصضفأا مدقتلل نآ’ا سصرفلا
.«هتايناكمإا تابثإ’ ةيفاكلا ةصصرفلا

ناولأاب ءاقل لوأا يف ةكراصشملل دعوم ىلع «رصضخلا» مجن نوكيصسو
نمصض ونيروت قيرف ىلع افيصض لزني امدنع دحأ’ا ادغ يرايلاك
نم يتلاو «ويصشتلا˘كلا» تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘صسفا˘ن˘م
.اهيف ايصساصسأا سسانو كراصشي نأا عقوتملا
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دعسسب شسنتلا ةيداحتا شسيئر ةبوقع يغلي يدلاخ
ةبوقع ءاغلإا ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ر˘يزو يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘صس رر˘ق

دعب ،سسنتلا ةيداحتا سسيئر دمحم دعصسب قح يف تناك يتلا فاقيإ’ا
ميلصس فوؤورلا دبع قباصسلا ريزولا لبق نم ىصضم تقو يف هئاصصقإا
سسيئر ن˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر ن˘ع ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو.يوانرب
ببصسب  قباصس تقو يف بقوع امدعب سسنتلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
.0202 يف تابارطصضا ةدع ةيلاردفلا ةئيهلا سشيعتل ،«رييصستلا ءوصس»

ب.م.يرسسيإا
«انورؤك» صسوريفب نيعراسصم7 ةباسصإا دعب

وديجلا ـل ينطولا بختنملا شصبرت يغلت ةيداحت’ا
اجمربم ناك يذلا سصبرتلا ءاغلإا وديجلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تررق

سسوريفب نيبع’7 ةباصصإا توبث دعب ،ةيناديوصسلاب ينطولا زكرملاب
عقاو˘م ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا تف˘صشكو.«انوروك
اررقم ناك يذلا يريصضحتلا سصبرتلا ءاغلإا نع يعامتج’ا لصصاوتلا
لهأاتلا لجأا نم تاصسفانملا اميصس’ ةمداقلا تاقاقحتصسÓل اريصضحت
رحبلا باعلأاو (نا˘با˘ي˘لا) و˘ي˘كو˘ط˘ب1202 ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا با˘ع˘لأ’ا ى˘لإا
سسوريفب نييصضاير7 ةباصصإا دعب ،نارهوب2202 طصسوتملا سضيبأ’ا

.«انوروك
ب.م.يرسسيإا

رابتخا لوأا يف «رسضخلا» عافد ةرخسص

يرمعلا نب همدقيسس امل شسمحتم »: ايسسراغ
«غروبسسارتسس مامأا

نب لامج تامدخل يصسنرفلا نويل كيبملوا يدان نامصض دعب
ديدجلا دفاولاب ايصسراغ يدور ىنثأا «رصضخلا» عافد ةرخصص يرمعلا

يفيصصلا وتاكريملا لÓخ يدانلا تاقفصص مهأا نمصض ىقبي هنأا ادكؤوم
.ةريبك تايناكمإا نم يرئازجلا يلودلا هب عتمتي امل

قبصسي يذلاو يصسنرفلا ينقتلا هدقع يذلا يفحصصلا رمتؤوملا يفو
تاءاقل نمصض غروبصسارتصس في˘صضت˘صسم˘لا ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
اذه دكأا ،«1 غيللا» يصسنرفلا يرودلا ةصسفانم نم عباصسلا عوبصسأ’ا
يدوعصسلا بابصشلا عفادم همدقيصس ام ةدهاصشمل سسمحتم هنأا ريخأ’ا
يدو اتيكاب لوصصوب ديعصس انأا نيبعÓلا نم ريثكلا انيدل »:Óئاق
مل ول ىتح اًصضيأا يرمعلا نب انل همدقيصس ام فغصشب بقرتأاو ،ويلغيصس
.«ابراحم ىقبي هنكل دعب اًيدصسج اًدعتصسم نكي

طيمز.ع
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

«رسضخلا» موجن نزحت اينار ةافو
Dÿ1 يÿgÿر Hÿtÿ~ن -ÿõïى
لاÿمÿ/ ب1اÿ°ÿلا لا7Ñÿgÿ&ا
+ÿÿõÿÿمÿÿ9اÑÿÿي Iÿÿgÿÿا KDÿةا
يÿkÿلاK اIÿ©ÿار ةÿÿÜÿíÿõÿلا

FاIت -åاIي Hن Hس9ر
Iÿÿ0 ،رداÿÿ©ل ثÿÿم Mÿwÿف
Iÿÿÿqÿÿÿßلا مÿÿÿمÿÿÿ°ÿÿÿkÿÿwب
م0ÿÿÿ~Iÿÿÿ§ÿÿÿ يÿÿÿß:ÿÿÿ°ÿÿÿلا
تEراD ن&ا دå+ دMدÅÑلا
ث©0 ،ةاÿtÿ©ÿلا ةÿÜÿíÿõÿلا
+ÿåÿثÿß6ر اÑÿا)ÿل -ÿåÿ~Mة

<ÿõÿى Hÿwÿkÿõف K6Ñل(ا
ي>امÿk/’ا ل8Ñÿاÿkÿßلا

ي+راHt^ ةDïر تد/اß- ن&ا ا©Iار ة0ßHرمõل قK6Ñg ،هkم0ر+ ةد©íïلا دمMkè ن&ا هõلا ن©/ار
.ا§-ا©0 نH مMß ر1%ا ةMا= ىلا يÇÑtلا ا§K9Ñå تارç -Üß+اç Mk©مqلا لå/ اH [ءارÇÑtلا

روليد ددهت انوروك
+ÿÿÿÿåÿÿÿد -ÄÑÿÿÿqÿÿÿ©ÿÿÿل Iÿÿÿيدا
HÿßIÿgÿßلÿ©ÿر يEÿمÿا Eÿ©6اÑ©ا
Dÿÿÿÿÿÿي <ÿÿÿÿÿلا ددÿÿÿÿÿtÿÿÿÿÿت’ا
سK6رÿÿíÿÿ©ÿÿل ةÿÿÿ©ÿÿÿ+اMÿÿÿqÿÿÿ)’ا

FßرKIا، KJß 21Dادر Hن
-ÿÿåÿÿلا دادÿíÿرMÿ0 قÄÑب Hÿا
ةراد)’ا هÿÿÿÿ°ÿÿÿÿ> ت°ÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿ>&ا
سHÄ&ا ة8Ñg©t ،ةIÄÑÿ©ÿرÿíÿلا
رMõßد يدI&ا تا+ ،ةåمqلا
ادد§H يرÿ(ا~ÿqÿلا يÿلKدÿلا
نH ءا+ßلا ا}§+ ة+ا8Ñ)’ا+

هل ق6Ñg ي}لا KJß ،دMد/
K8&ا ن&اÑ©لا ا}§+ بí©رK6س
Dÿÿÿÿÿلا يÿÿÿÿÿkÿÿÿÿtÉÑÿÿÿÿ©ÿÿÿÿتار
ىMÅÑí ن&ا لEg ،ة©ÇÑ©íلا

KMåß8 ىلا دÑíßلا فíرMق
Hç +ادMملا ةß6Ñم.  

رحبلا يف «هوامر»

Eÿÿما ’<ÿÿgÿÿß KDÿاó 6ÑÿÜÿ©ÿف +ÿåÿا د<ÿœن
يHر+ ة©Mgردkلا ةtÇÑلا ةMا§I يòßFلا
رgtلا يD ي6ÑاÿèÿÜلا يIÿدÿgÿلا رÿtÉÑÿمÿلا
ة8Ñا1 لHرلا يD ةkÅÑò©õلا ت+رد- نMا

K 1&’ا ناÿ©ÿر رDÿç 0ÿqÿلا مÿåÿمÿل KHÿثÿõام
Mï6 لاÑåا/ ىJىلا اد HÉÑا<íلا ةåلم
KJÿß Hÿا /ÿåÿõÿ§ÿم Dÿلا يÿ°ÿ§ÿاMÿة MÿïÿßHÿßن
ه©Hر ل1œ نH يIدgلا رtÉÑملا ةEgاåم+
Dÿ7 يÑÿا:ÿd لاÿgÿtÿر +ÿåÿ°ة+ا K3لô -åg©ار
Hÿ°ÿ§ÿم <ÿلا نÿkÿåلا بòÿgÿ©ÿلا رÿ{ي HÄÑ§م
لاß: هل ا1ÉÑåß ي}لا داqلا لمåلا ءار/
.ةtÇÑلا راß:ا

ةداعتسسا لجأا نم
مجنلا عم هتيفاع

Mß8اÑملا لÄÑkïلا مدqدMد D8 يÑíßف
DرMق Iqم Hïةر EßرMÅÑلا يåلم KDق
فر: نH ¶اM)ا هH°t م- ي}لا HrاIرgلا
لمMå ث©0 يÜgلا ا}KF ي°íلا مEاÜلا
+ÅÑòل MßHي <õا ىIíدار Hلا ل/ا نåßةد
رM{F ة>ßمqملا تاMgرد- ىلا ا©Mqرد-
ةÿßJÿõÿلا }Hÿ°ÿ اMÿtÿر8Ñÿÿ ناFÿÿ ب>ÿÿœلا نا
مJر1gا ن©0 ر8ÑاI ن+ ةراد)ا Hç ىلK&’ا
+°ß<©8)’ا ةÑلا ة+اkي MÅÑkòي H°§ا J{ا
K-ا&Hةراد)’ا ل D6ا يÑkåةدا H§يدا°لا م/ا
يDÿ هÿل1ÿßد دEÇÑÿ اMÿåÿر6Ñÿ يEÄÑÿاÇÑÿíÿلا
ر©ثòلا رkâ°- ا§IاK ام©6Ñ’ ة>ßمqملا

Hد1 نHه-ا.

تاباسصإ’ا نم افوخ

Hÿردi /ÿمÿåÿ©ÿة <ÿ©ÿن Hÿõÿ©ÿõÿة Må©Åس Eمد> رر
1ß9ل ي&ا سïءا Kيد Dلا يkر+Çا س’&Kي}لا ل
Mï©لا همíرMق Dي HرFلا بwõ©íا ث©0 يFا دIه
MkíداL ي&ا HÅÑòل لœ8Ñتا+ا M{Fلا نا رkï°ي
MÇÑر <õل ءار/ا ىïءا -Üg©ïي Hç F0 لÇÑة
-ÿردMÿgÿ©ÿة Hÿا ن/ÿل -ÿåÿßMÿلا دÿمÿqÿمÿß<ÿة <ÿõى
ر8Ñا°å+ م>د- دادkåلا ناK ة8Ñا1 ماIÄÑq’ا

/ÿÿدMÿÿ6 ةدÑÿÿ©ÄÑÿÿåÿÿلا ىÿkÿïÿ°ÿلا يÿåÿ8اÑÿمÿلا يÿى
ىõ> رÿثFÿا دÿõÿkÿåÿßل ر1ÿ’ ن0ÿ©ÿ نHÿ اFÿ§ÿار7Ñÿا
+åÉÑ§لا اgåÉس .

ةيولوأا يمسساق بادتنا

م©>د- ىõ> نKرMÇÑ ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g راIÇÑا
دم0ا مرwÉÑمÿلا مÿ/اÿ§ÿمÿلا تاHÿدÿwÿ+ قMÿرÿíÿلا
E6اÑيم Kي}لا Måkgر Hلا ءا°+&ا نíرMق KJß Hا
/åرلا ل)©Äس E©Üيرا Mkß8اÑل -ïرMgا +ÅÑòل
MßHي Hç لاœ<ب Hلا ل/ا نktاEلا+ هíرMق

0ÿ©ث K0ÄÑلا بÿمÿåÿõÿßHÿلا تاÿkÿ6ا يÑÿkÿïÿ©ÿ°ÿاJا
Dÿلاÿœ<ل بÿم Mÿåÿد MÿíÇÑÿõÿه <ÿلا نÿåßل ةدíرMق
IÅÑ6 ه-&اÑßL -í8اÑ©ل H8 ة©لاÑè©ةر KJß Hا
6Ñ©qåا ل’&IÇÑرا MÄÑåدKن Fار©ث Dم- لا0 ي
.ةÇÑíïلا نام9Ñ يD ق©kßDلا

qarsana@essalamonline.com

0782ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر1ـل قفاؤملا0202 ربؤتكأا71تبسسلا

ةبوقعب ددهم «نودلا»
دå+ دMد/ لHÅÑò يD نKدلا ل1د
1ÿرEÿل هÿgÿرK-ÿßFÿßلا لtqلا رÇÑtي
+åءار/)ا يدا°لا ردا= ن&ا د HÄÑtk©ن
Dïá، +©°ام Fنا Mqب <õ©ءار/)ا ه
ن&ا دå+ ةثلاثلا ةرمõل اKIرFß را1kgا
ردا= نH لK&ا KدلاKIر نا0kr KFا
بï> ،سqßD°kß6ل يÇÑtلا رtqلا

;ÿ§ÿß8)ا رÑÿا+ÿkÿ©ÿن +ÿí©رK6س FßرKIا
Dيدا°لا ي Hلا ل/&ا نÄÑíل رõgر-èلا
Eÿÿÿgÿÿلا لÿÿkÿÿßEÿÿلا فÿÿدKلÿÿي K ا&Fÿÿتد
^’=ÿÿ5اMÿÿkÿÿد اMÿÿõÿõÿß 6Ñÿgÿßتر]، Dÿن)ا
tï©ï- يرMÿqÿ ماÿåÿلا يÿ>دÿمÿلا N0 اßل

Hÿèÿلا ةرداÿœ<ÿgÿ©ÿن +ÿمÿا Dÿ©§لا م°qم
اددHÿ§ÿ ىMÿgÿïÿ ي}ÿلاK يÿÿلاÿÿèÿÿ-رÿÿgÿÿلا
.ه0ï يD ة+ïß> راد8Ñ)ا+

15

لظلا قطانمب ابعلم84
+ÿåÿ5 دMÿرا-ÿل هÿمÿåاM°ة
ةÿÿÿÿß’Mÿÿÿ+ لا7Ñÿÿÿÿèÿÿÿÿ&’ا

1ÿÿÿÿ°ÅÑÿÿÿÿõÿÿÿا ةKا لHÄس
د6Ñÿ©ÿ ماEÿÿ سÿÿ©Äمÿÿwÿÿلا

<ÿÿõÿÿ1 يÿÿلاÿÿيد K5Mÿÿر
،ة9ÑÿاMÿرÿلاi KاÅÑÿÿgÿلا
+ÿÿß9Ñÿç 0ÿqÿ6ا رÑÿس6ا

’(Iÿÿÿqÿÿÿ89 5اHõågا
/ÿßراMÿا <ÿgÿر Hÿwÿkõف
+ÿÿÿõÿÿÿدMÿÿÿلا تاÿÿÿß’Mÿÿة،
Kا&K9Ñu 84 ناH°§ا
6Ñÿÿÿkòÿÿßن +ÿÿمÿÿ°ÿÿا:ÿÿق
ر©1&’ا ماE امF ،لâلا
ةدÿ> ن7Ñÿ©ÿدÿkÿ+ اMÉÑÿÿ&ا

HارDا- ق+åل ة§©ckه.   
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05:13

رهظـلارجفلا
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برغŸا

18:25

ءاسشعلا

19:48

ةÓسصلا تيقاوم

ودي÷ا ـل ينطولا بختنŸا شصبرت يغلت ةيدا–’ا ^
دعسسب شسنتلا ةيدا–ا شسيئر ةبوقع يغلي يدلاخ ^

ةهجاوم :يريزد
كيسسكŸاو ايÒجين

رسضخلل ةديفم
لبق ديج Òسض–و

يوبابÁز ءاقل

 صصاخ جمانÈل عسضخيسس رودم

رظتنتو ةلاسصيŸ تعقو ةرادإ’ا
«افيفلا» نم ةيئانثتسسا ةزاجإا

 ةرادإ’ا هب مؤقت يذلا Òبكلا لمعلاب داسشأا

يتيبل تدع » : ةيدعاسسم
يئÓمز ةدعاسسŸ ىعسسأاو
«دوعسصلا فده قيق– ‘

 ةمسصاعلا ‘ ةررقم تناك امدعب

ايقيرفإا ةلوطب لقن وحن
نارهو ¤إا ىوقلا باعلأ’

ماق يذلا ريبكلا لمعلاب داسشأا
 ينطؤلا بخانلا هب

0782ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر1ـل قفاؤملا0202 ربؤتكأا71تبسسلا

 رسضخلا ءاقلب هتيزهاج صسايق ديري حبسصأا عيمجلا

ايدو ايقيرفإا لاطبأا ةهجاوم بلطت ةيملاع تابختنم
رسضÿا ةهجاوم نوبلاطي برغŸاو نوÒماكلاو Úتنجرأ’او اكيرمأاو ايتاورك ،ايلاطيا..نابايلا^

ÚسسفانŸا ةيوه ‘ لسصفلل تقولا كلÁ ينطولا بخانلا^

 فيطسس قافو ةنتاب بابسش


