
ريطانق01 نم ديزأا طبضض
ربع اهلاخدإا مت فيكلا نم

برغملا عم دودحلا

سسبحلا يلعاو عاديإا
عفر نم مايأا دعب

50صصهنع ةناضصحلا
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يررصضتÃ لفكتتصس ةلودلإ نأإ دكأإ
ءانثتصسإ نود ةدكيكصس لإزلز

هنم دفتصست مل ةيحصصلإ زكإرملإ
هدامتع’ ةليفكلإ تائيهلإ بايغل

Ãاعلإ مويلإ ةبصسانŸي Ÿةصضهان
ةأإرŸإ دصض فنعلإ

ةيرئاز÷ا ةأارŸا ييحي دارج
اهفينعت ىلع ءاضضقلا دوهج نمثيو

30صص

ةقإرصشلإ ةمكحم نع ةرداصصلإ ماكحأ’إ يف فانئتصس’إ دعبتاي’و ةدعب اصصخصش211 ذاقنإإو «ةقرح» ت’واحم طابحإإ ةهوبصشم تاقفصص يف ةكراصشملإو ةبعصصلإ ةلمعلإ بيرهت مهتب

50صص

نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صس ما˘˘˘˘˘صشه رو˘˘˘˘˘صسي˘˘˘˘˘فوÈلإ ف˘˘˘˘˘صشك
يجولو˘ن˘ك˘ت˘لإ ر˘يو˘ط˘ت˘لإ ر˘يد˘م ي˘صشتإو˘ل˘صص
يملعلإ ثحبلل ةماعلإ ةيريدŸاب راكتب’إو
ميلعت˘لإ ةرإزو˘ب ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لإ ر˘يو˘ط˘ت˘لإو
ءإÈخ لصصوت نع ،يملعلإ ثحبلإو ›اعلإ

زا˘˘ه˘˘ج ع˘˘ي˘˘ن˘˘˘صصت ¤إإ إر˘˘˘خؤو˘˘˘م Úير˘˘˘ئإز˘˘˘ج
نكل ،انوروك صسوÒف نع فصشكي يصسفنت
بايغل دعب هنم دفتصست ⁄ ةيحصصلإ زكإرŸإ
.هدامتع’ ةليفكلإ تائيهلإ

مادعإ’ا ةبوقع قيبطتل يلود مازتلا وأا ينوناق عنام دجوي ’ :يتامغز
30 صصةهوبصشŸإ تإرايصسلإ تائÃ دÓبلإ قإرغإإ ةلواحÃ افإرطأإ مهتإ

ةيرئازج تاءافك لضصوت
يضسفنت زاهج عينضصت ىلإا

«انوروك» نع فضشكي

ةيعضضولا :نئمطي دوجلب
يعدتضست ’ دÓبلاب ةيئابولا

ةضساردلا قيلعت

30صص

40 صص

«انوروك»ـب تاباصصإ’إ عافترإ لظ يف ءامصصلإ نذأ’إ ةصسايصس رإرمتصسإ نم تإريذحت

ةقيلفتوبل ةفيزملا ةنب’ا
اددجم ءاضضقلا مامأا

لبقملا نينث’ا

ةيبرع تايلصصنق حتف نكمي ’ هنإإ لاق
:«مÓصسلإ» ـل يعيبر ،ةلتحملإ نويعلاب

اهدودح ‘ ةفدهتضسم رئاز÷ا
رادـــ÷ا ةيوقت انيلعو

تايدحتلا ةهجاوŸ يلخادلا
30 صص

50صص

ةئاملاب57 لضشي ةذتاضسأ’ا بارضضإا
نطولا ربع سسرادملا نم

ةرازو بلاطن :«مÓضسلا»ـل يقرضش نب ةيعماجم» فابني’ا»ـل ينطولا بتكملا وضضع
Óجاع يحضصلا لوكوتوربلا ليعفتب ةيبرتلا

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«رظح» رارق نم ءانثتضسا

ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لا سصاو˘خ˘لا د˘حأا ما˘˘قأا
هحتتفاو ،ازهجم Óماك اقدنف ،دوعصسم يصساح
يصساح ةنيدم يف ءانبلا عنم رارق لظ يف
سصخصشل كولمم دوجوملا قدنفلا ،دوعصسم
تاونصس4 لبق هءانب أادب دقو ،«نوقرز» ىعدي
،ابيرق˘ت ف˘صصنو ة˘ن˘صس ل˘ب˘ق ا˘ي˘م˘صسر ح˘ت˘ت˘فاو
ملع ىلع تناك ةيئ’ولاو ةيلحملا تاطلصسلاو
عوصضوم يف بيرغلا  ،ءانبلا ةصشرو دوجوب
ةيدلب يف ةيدلبلا تاطلصسلا نأا وه قدنفلا اذه
ن˘م تار˘صشع˘لا تذ˘ف˘ن د˘ق دو˘ع˘˘صسم ي˘˘صسا˘˘ح
ر˘ي˘غو ة˘يو˘صضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا مد˘˘ه تارار˘˘ق
’إا ،ءانبلا عنم رارق ةفلاخم ببصسب ةينوناقلا
.قدنفلا اذه نم بارتق’ا ىلع أارجتت مل اهنأا

ةيناضسنإÓل تمت ’ ةرذق بيلاضسأا

ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ردا˘˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب تثد˘˘ح˘˘˘ت
د˘حأا ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
نيجصسكوأ’ا زاهج رعصس عفرب نيدروتصسملا
ناك ثيح ،ةئاملاب002 ةبصسنب تارتل01 وذ
نييÓم9 زوا˘ج˘ت˘ي ’ ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ر˘˘ع˘˘صس
نويلم62 ىلا طقف مايا فرظ يف و لوحتيل
اميصس نينطاوملا ءايتصسا راثأا ام وه و ،ميتنصس
،«انوروك» ءابوب نيباصصملا ىصضرملا يلاها

ةيأاب ةيناصسنإ’ا ىلإا تمي ’ عصشب كولصس هنوك
نع مني فرصصتلا اذه نا رخآا فاصضاو ،ةلصص
نم مه سسا˘ن˘لا ر˘ق˘حا»: Ó˘ئا˘ق ةر˘ي˘ب˘ك ةرا˘ق˘ح
،م˘ه˘نا˘طوا تعا˘ج مو˘ي م˘˘ه˘˘لاو˘˘حا تر˘˘هدزا

حبرلل ةصصرفلا لÓغتصسا نا ىرخا تلاقو
يف ىصضرملا ةحصص باصسح ىلع عيرصسلا

هنمث عفديصس رذق كولصس تاذلاب فرظلا اذه
.ام اموي هبحاصص

فيزملا ريزولا رهضص
لح4002 ماع يف
،ة˘˘˘يادر˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
هليوح˘ت م˘ت ف˘ظو˘م
ى˘لإا ة˘م˘صصا˘ع˘لا ن˘م
ة˘ئ˘ي˘ه ي˘˘ف بصصن˘˘م
،ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت
قر˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘عر˘˘˘صسبو
فظوملا اذه لوحت
ى˘لإا ه˘يد˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع تÓ˘هؤو˘م ’ يذ˘لا ط˘ي˘˘صسب˘˘لا
نكصس ىلع لصصح هنأا ةجردل ةي’ولا يف ةروطصسأا
يلوؤوصسم رابك عم عمتجي تابو يصسايق تقو يف
ىعدا فظوملا نأ’ اذه لك ،مهبتاكم يف ةي’ولا

ادج ابرقم ناك قبصسا ريزو ةنبا جوز وه هنأا ابذك
تاونصس ةدع ةليطو ،ةقيلفتوب قبصسأ’ا سسيئرلا نم
،بغري ام لك ىلع اذه طيصسبلا فظوملا لصصح
امدنع ،ةليوط تاونصس دعب ’إا هرمأا فصشكي ملو
طيصسبلا مدختصسملا وأا فظوملا نأا عيمجلا فرع
،يقيقحلا ريزولا رهصصل ايصصخصش اقيدصص ناك اذه
،ةيلايخ ةصصق جصسن يف تامولعملا لغتصسي ناكو
بصصن˘˘لا ر˘˘مأا ف˘˘صشك نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘لا ن˘˘كل
اذه نأا تناك تاونصس01 وحن لبق لاتيح’او
حئاصضف ليصصافت قدأا فرعي طيصسبلا فظوملا
ن˘م دد˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا ءو˘˘صس
.تمصصلا ىوصس ةعامجلا نم ناك امف نيلوؤوصسملا

يراضضح ريغ كولضس

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا رر˘ق ،يرا˘صضح ر˘˘ي˘˘غ كو˘˘ل˘˘صس ي˘˘ف..
تاحاصسملا زجح تÓحملا باحصصأاو نينطاوملا
عنم سضرغب ،مهرجاتم وا مهلزانم مامأا ةدوجوملا
مهتاكلتمم مامأا اهنكر نم تارايصسلا باحصصأا
سضعب عصضو يف اجرح ء’ؤوه دجي ’و ،ةصصاخلا
قيدانصصلاو ةراجحلاو ليماربلاك ،ةليقثلا ءايصشأ’ا
فقوتل مهصضفر نع اريبعت مهتÓحم نم برقلاب
نأا نم مغرلا ىلع ،ناكملا كلذ يف تارايصسلا
طخصس راثأا ام و˘هو ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘قر˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘ي كلذ
اذهب نومدطصصي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
اذه ىلع بقاعي نوناقلا نأا املع ،ايموي قئاعلا
ىلإا0006 ن˘م ة˘ي˘ئاز˘ج ة˘مار˘غ سضر˘ف˘ب ل˘ع˘ف˘لا

سسبحلاب اصضيأا بقاعي نأا زوجي امك ،جد000.21
.رثكأ’ا ىلع مايأا ةصسمخ ةدمل

qarsana@essalamonline.com
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دئاوف موق دنع موق بئاضصم
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف ع˘˘م ع˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م بر˘˘˘غأا ن˘˘˘م
نم ددع هل سضرعتي ام نأا ،نييرئازجلا

نينوجصسملا نييرئازجلا لامعأ’ا لاجر
دا˘ع دا˘صسف ا˘يا˘صضق ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو
رئازجلا تاي’و يفف ،ةدئافلاب مهيلع
،نارهوو ةزابيت ،سسادرموب ،ةمصصاعلا
لاثمأا نم لامعأ’ا لاجر نم ددع ماقأا

لا˘م˘ك وأا ي˘خ˘ي˘صش لا˘م˘ك داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع
ءا˘ن˘باو فا˘ن˘ي˘نو˘ك ةو˘خ’او ي˘˘صشو˘˘ب˘˘لا
تار˘˘صشع ن˘˘ير˘˘خآاو ل˘˘ما˘˘ه لار˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا
ددع عيب مت يتلا ،ةينكصسلا تارامعلا

،ةر˘صشا˘ب˘م طا˘صسقا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ق˘ق˘صشلا ن˘م
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ي˘ف اوأا˘ج˘ل لا˘م˘عأ’ا لا˘˘جر
طاصسقا˘ب وأا ،«سشا˘ك» ع˘ي˘ب˘ل˘ل ت’ا˘ح˘لا

سضورق نم تÓفإÓل ،يئاهنلا عيبلا دقع عيقوت ليجأات وأا نيدب فارتعا لباقم ،ادقن ددصست ةرصشابم
نم نيديفتصسملا تائم حارأا مهنجصسو مهتعباتم نكل ،تارايلملا تائمب اهيلع اولصصح ةيكنب
.نيح ىلإا لقأ’ا ىلع ،طاصسق’ا ديدصست نم ،ةيلايخ راعصسأاب اهورتصشا نيذلا نم ققصشلا

؟ قطنملا ةوق مأا .. ةوقلا قطنم
ترصشتنا ،ةيوصضوفلا ةراجتلا ةرهاظ
نيي˘ل˘ي˘ف˘ط˘لا را˘ج˘ت˘لا ل˘ت˘حاو ،ةر˘ث˘كب
قرطلا يفرط ىلع ةريبك تاحاصسم
ةبيورلا ةقطنم دهصشت ثيح ،ةعيرصسلا

ددع راصشتناو ،ةبيرغلا ةرهاظلا هذه
فل˘ت˘خ˘م سضر˘ع˘ل نا˘ب˘صشلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
رمأ’ا ،قيرطلا يتفاح ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ل˘صس
يرور˘م قا˘ن˘ت˘خا ي˘ف بب˘صست˘˘ي يذ˘˘لا

،ةيئاصسملا ةرتفلا لÓخ اميصس ،ريبك
ارظح ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ف د˘ه˘صشت تقو ي˘ف
ةنماثلا ة˘عا˘صسلا ن˘م ءاد˘ت˘با لو˘ج˘ت˘ل˘ل

 .انوروك ةحئاج ءارج

«راطمأا» نود تاناضضيف
حابصص ،ةبقلا ةيدلب ناكصس أاجافت
،ةقطنملا يف تاناصضيفب ،سسمأا

ةر˘يز˘غ ارا˘ط˘مأا نأا ن˘يد˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م
يف بيرغلا نأا ’ا ،Óيل تلطاهت
تا˘˘نا˘˘صضي˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت نأا ،ر˘˘˘مأ’ا

بوبنأ’ را˘ج˘ف˘نا ة˘ج˘ي˘ت˘ن تنا˘ك
،برصشلل ةحلاصصلا هايملل ريبك
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا ى˘˘˘لإا تبر˘˘˘˘صست د˘˘˘˘قو
دجاوتت اهنأاو ةصصاخ ،ةرواجملا
ةوق ل˘ع˘ج ا˘م د˘يد˘صش رد˘ح˘ن˘م˘ب
راثأا يذلا رمأ’ا ،ةر˘ي˘ب˘ك ها˘ي˘م˘لا
 .ةراملا نم ريثكلا ءايتصسا

 حتفُت ةديدج تافلم
،ا˘ي˘لا˘ح ة˘ي˘ن˘مأا ح˘لا˘صصم مو˘˘ق˘˘ت
تعقو اياصضق يف تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب

ةح˘صصلا ةرازو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو نار˘هو ي˘ت˘ي’و˘ب
ريزو˘لاو ي˘لاو˘لا فار˘صشإا ءا˘ن˘ثأا
فايصضوب كلاملا دبع قبصسأ’ا

رثكأا ةرازولاو نيتي’ولا ىلع
ير˘ج˘ي ثي˘ح ،ر˘ه˘˘صشأا6 ن˘˘˘م
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم ي˘˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ناتي’ولا اه˘ت˘مر˘بأا تا˘ق˘ف˘صصو
دحأا ناك اذه لعلو ،ةرازولاو
يلاولا لوثم رخأات بابصسأا زربا

تاه˘ج ما˘مأا ق˘ب˘صسأ’ا ر˘يزو˘لاو
يدا˘ي˘ق ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

مامأا هلوثم ءانثأا نيرخآا نيمهتم عم هل ةيصضق لوأا يف نيدأا ،اقباصس ريرحتلا ةهبج بزح
،نÓعز ينغلا دبع قبصسأ’ا ريزولاو يلاولاو لماه ينغلا دبع دعاقتملا ءاوللا عم ةمكحملا
.رابخأا نم برصست ام بصسح ةليقث هتافلم نأ’ ةديدج اياصضق يف ىعدتصسيصس هنكل



watan@essalamonline.com
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لÓخ دوجلب ريزولا حصضوأا
ىلع اهط˘صشن ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘ن
ة˘˘ي’و ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘˘يز سشما˘˘˘ه
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ةد˘˘كي˘˘كصس
يتلا ةيصضرأ’ا ةزهلا تافلخم
د˘˘حأ’ا ة˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘صش
ةيبرتلا ةرازو نأاب ،مرصصنملا
عم قيصسنتلاب عبات˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ام لك ني˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عيم˘ج ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ير˘ج˘ي
ة˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف دو˘ج˘ل˘ب لا˘قو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دج رومأ’ا نأا قايصسلا سسفن

ازربم ،اذه انموي ىلإا ةيداع
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘نا
ي˘ف ة˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

.اهتقو
ةبصسا˘ن˘م˘لا˘ب ر˘يزو˘لا دد˘صشو

˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘هأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىل˘ع ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
بارتلا لما˘ك ر˘ب˘ع ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ةمارصصب هق˘ي˘ب˘ط˘تو ي˘ن˘طو˘لا
ءايلوأا تايعمج عم قيصسنتلاب
نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘˘ف’ ،ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
سسراد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
.قلقلا يعدتصست ’ ةيئادتب’ا

د˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو

ةدعت˘صسم ة˘لود˘لا نأا˘ب دو˘ج˘ل˘ب
ةمزÓلا ريبادتلا عيمج ذاخت’
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةز˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لا
ةي’و تبرصض يتلا ةيصضرأ’ا
د˘˘˘˘˘حأ’ا مو˘˘˘˘˘ي ةد˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘كصس
.مرصصنملا

هفوقو ىدل دوجلب حصضوأاو
نيع ةيدلبب ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ى˘ل˘ع
ر˘ث˘كأ’ا ة˘ف˘˘ن˘˘صصم˘˘لا نا˘˘يزو˘˘ب
نأا˘ب ةز˘ه˘لا هذ˘ه ءار˘ج ارر˘˘صضت

متي˘صس ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك
ةز˘ها˘ج ة˘لود˘لا نأاو ا˘هذا˘˘خ˘˘تا
ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ةد˘عا˘صسم˘ل˘ل
.ةيعيبطلا ةايحلا ىلإا

فوصس هنأاب ريزولا فاصضأاو

ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا متي
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘كب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
امك .ءانثتصسا نود ةررصضتملا
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
قحلا مهل نمم نيررصضتملا
تا˘نا˘عإ’ا ر˘ي˘˘فو˘˘تو كلذ ي˘˘ف
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘كل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
.ميمرتلا

عو˘قو ذ˘ن˘م» دو˘ج˘ل˘ب لا˘˘قو
د˘حأ’ا مو˘ي ة˘ي˘˘صضرأ’ا ةز˘˘ه˘˘لا
ي˘لاو˘ب ا˘ن˘˘ل˘˘صصتا مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا
ةيامحلل ماعلا ريدملاو ةي’ولا
ا˘˘ن˘˘يد˘˘صسأا ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘لإا جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
عÓ˘ط’ا ل˘جأا ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ى˘˘ل˘˘ع

.«ةعباتملل ةمزأا ةيلخ بيصصنت

سسي˘ئر˘لا ي˘ع˘ي˘بر ح˘تا˘ف د˘كأا
نأا ،ةصضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح˘ل ق˘با˘صسلا
،نمز ذنم ةفده˘ت˘صسم ر˘ئاز˘ج˘لا

،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ىو˘˘˘ق فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
نيكمت ةرورصض ىلع اددصشم
ة˘يو˘ق˘تو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘لا
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ،راد˘˘ج˘˘لا
اميصس ،اههجاوت يتلا تايدحتلا

يت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تارو˘ط˘ت˘لا ع˘م
  .ةيبرغلا ءارحصصلا اهدهصشت

ـل حيرصصت يف يعيبر دكأا
ر˘ئاز˘ج˘لا دود˘˘ح نأا ،«مÓ˘˘صسلا»
رمأ’ا اذه اربت˘ع˘م ،ة˘فد˘ه˘ت˘صسم
نأا فا˘صضأاو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا˘˘ب سسي˘˘ل
ة˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا سسمأا ي˘˘˘ف دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تي˘˘˘ب˘˘˘لا حÓ˘˘˘صصإ’
،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘م˘ح˘ل˘لا ن˘ي˘ت˘م˘˘تو
يتلا رطاخم˘لا هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل
  .دÓبلاب قدحت

ق˘با˘صسلا سسي˘˘ئر˘˘لا ح˘˘صضوأاو
،يعيبر حتاف ةصضهنلا ةكرحل
ل˘˘ك ة˘˘صصير˘˘˘ح ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع سصر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
قلعتي اميف امي˘صس ،ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا
،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا˘˘˘ب
جرخ لكصشملا اذه نأا فاصضأاو
ىلإا اريصشم ،رئازجلا يديأا نم
نأا ،برغملا ىلع سضرتفي هنأا
،ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘˘لا مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي
رارمتصسا ىلا ايعاد ،اهب مزتليو
ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب سضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘˘لا و˘˘يرا˘˘صسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا
،يوار˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلا بع˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو
فرط نم رر˘ق˘م˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا

نكمتي ىت˘ح ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا
ريرقت نم يوارحصصلا بعصشلا

اذ˘ه ءا˘ه˘ن’ ،ه˘صسف˘ن˘ب هر˘ي˘˘صصم
˘مÓ˘حأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ل˘˘كصشم˘˘لا
  .عيمجلا اهيلا حمطي يتلا

لود ةدناصسم ،يعيبر ربتعاو
قلعتي اميف برغم˘ل˘ل ج˘ي˘ل˘خ˘لا
نا˘ك ،ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘ي˘صضق˘لا˘ب
،ديدجب سسيلو ديعب نمز ذنم
اذ˘ه نأا˘ب هدا˘ق˘ت˘عا ن˘ع بر˘عأاو
ةصصاخ ،ائ˘ي˘صش ر˘ي˘غ˘ي ن˘ل ر˘مأ’ا

ةيبرغلا ءارحصصلا ةيصضق نأاو
،رامعتصسا ةيفصصت ةيصضق يه
م˘˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘صصف ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يا˘ه’ ة˘م˘كح˘مو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘صصأ’ا نأا ح˘صضوأاو ،ة˘ي˘لود˘˘لا

بع˘˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت و˘˘˘˘˘˘ه
ا˘ق˘فو ه˘ق˘˘ح ن˘˘م يوار˘˘ح˘˘صصلا
لÓخ ن˘م ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘ل˘ل
  .ءاتفتصسا ميظنت

سضعب مادقإاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ح˘ت˘ف ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ا˘ه˘ل تا˘ي˘ل˘صصن˘ق
،يعيبر دكأا ،ةلتحملا نويعلا
تايلصصن˘ق ح˘ت˘ف ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا
ءارو فافت˘ل’ا وأا  ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
بعصشلا باصسح ىلع برغملا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘صشم ،يوار˘˘ح˘˘صصلا
ي˘˘هو ن˘˘مز ذ˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ىو˘ق فر˘ط ن˘م ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسم
ةرورصض ىلع ددصشو ،ةيجراخ
هرابتعاب يلخادلا رادجلا ةيوقت
ة˘ه˘جاو˘م˘ل د˘ي˘حو˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صسلا
  .تايدحتلا

سسي˘ئر˘لا تا˘ح˘ير˘صصت ن˘عو

ف˘صصن˘م ق˘با˘˘صسلا ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
رئازجلل ةيدا˘ع˘م˘لا ي˘قوزر˘م˘لا

لا˘˘ق ،بر˘˘غ˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘عاد˘˘لاو
ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل ق˘˘با˘˘˘صسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
نكي مل يقزرملا نإا ،ةصضهنلا
ناك ول لوقلا اذه ىلع ؤورجي
  .سسنوتل اصسيئر

نأا ى˘ن˘م˘ت˘˘ي ’ ه˘˘نأا فا˘˘صضأاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ءو˘صست
نأا احصضوم ،ةيبراغم ةلود ياو
احصضاو ناك ربمفون لوأا نايب
هثح لÓخ نم ،رمأ’ا اذه يف
قيقحت لجأا نم حافكلا ىلع
نأا د˘كأاو .ي˘برا˘غ˘م˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
تنا˘˘ك ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا

لودلا لك ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مو˘عد˘م
ملعي لكلا نأا نيبو ،ةيبراغملا
يف ةيعصسوت اعامطأا كانه نأا
فار˘طأ’ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

حصضو˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘جرا˘خ
يف عصسوتلل اهت’واحم هبصسح
لصضان يذلا ةيبرغلا ءارحصصلا

يوارحصصلا بعصشلا اهلجأا نم
قÓ˘˘طا ف˘˘قو ى˘˘لا ل˘˘صصو˘˘تو
ة˘ي˘لود ة˘˘طا˘˘صسو د˘˘ع˘˘ب ،را˘˘ن˘˘لا
  .ةدحتملا ممأ’ا ةياعرب

ن˘ي˘˘ن˘˘صس د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا فا˘˘صضأاو
يبرغملا ماظنلا مد˘قأا ،ة˘ل˘يو˘ط
ءاتفت˘صس’ا ةر˘كف بر˘صض ى˘ل˘ع
ي˘صضارأ’ا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘صس’او
يذلا رمأ’ا ،ةوقلاب ةيوارحصصلا

داعاو ،لكصشملا ديقعت نم داز
،لوأ’ا عبر˘م˘لا ى˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

  . رئازجلا هانمتت ’ رمأ’ا وهو
 يمولد Ëرم

ءانثتصسإ نود ةدكيكصس لإزلز يررصضتÃ لفكتتصس ةلودلإ نأإ دكأإ

ةضساردلا قيلعت يعدتضست ’ دÓبلاب ةيئابولا ةيعضضولا :نئمطي دوجلب

خ.ةميصسن

’ دÓبلاب ةيئابولإ ةيعصضولإ نأإ صسمأإ ،ةينإرمعلإ ةئيهتلإو ةيلحملإ تاعامجلإو ةيلخإدلإ ريزو دوجلب لامك لاق
تامامك نم نهإرلإ تقولإ يف ةرفوتم تايناكمإ’إ عيمج نأإ ىلإإ إريصشم ،ايلاح ةصسإردلإ فيقوت يعدتصست

.انوروك صسوريف يصشفت عنمل ةمزÓلإ ريبإدتلإ عيمجب ديقتلإ ىلإإ نينطإوملإ وعدي نأإ لبق نيجصسكوأإو

رمأإ يأإ قلتت مل اهنأإ تدكأإ
يمصسر

تارامإ’ا ةرافضس
قيلعت يفنت رئازجلاب
ةريضشأات نييرئازجلا حنم
اهيضضارأا ىلإا لوخدلا
يف تإرامإ’إ ةرافصس تفن
عقإوم هتلوإدت ام ،رئإزجلإ
لئاصسوو يعامتج’إ لصصإوتلإ
فاقيإإ نأاصشب  ،ةيمÓعإإ
نييرئإزجلإ حنم تإرامإ’إ

ىلإإ ةيحايصس لوخد ةريصشأات
 . رخآإ راعصشإإ ىتح اهيصضإرأإ

تإرام’إ ةرافصس تحصضوأإو
رمأإ يأإ قلتت مل اهنأإ ،رئإزجلاب
رإدصصإإ قيلعتب يمصسر
،نييرئإزجلل تإريصشأاتلإ

ةيرئإزجلإ ءإوجأ’إ نأإ تفاصضأإو
راصشتنإ ببصسب ةقلغم لإزت ام

نأإ ىلإ ةريصشم ،انرووك ةحئاج
نييرئإزجلإ عنمي رمأ’إ إذه
 .دÓبلإ جراخ رفصسلإ نم
دق ،زرتيور ةلاكو تناكو
ةرئإد نأإ  ،هدافم إربخ ترصشن
تعزو ةيتإرامإ’إ ةرجهلإ

ميدقت عنمب يصضقي اميمعت
ىلإإ ةيحايصس لوخد تإريصشأات
روفلإ ىلعو ،ةيتآ’إ لودلل يبد
نميلإو نانبلو رئإزجلإ يهو
ايبيلو قإرعلإو ايروصسو
ناتصسكابو ناتصسناغفأإو
صسنوتو اينيكو لاموصصلإو
ىتح كلذو ،نإريإإو ايكرتو
 .رخآإ راعصشإإ

اهردصصأإ ،ةقيثو بصسحبو
مت ،يموكح لامعأإ عمجم
،ةيحايصس تاكرصش ىلع اهعيزوت
.ةريخأ’إ مايأ’إ اهب لمعلإ أإدب
ةرئإدل ميمعت ىلع ،تدمتعإو
يف ذيفنتلإ زيح لخد ةرجهلإ

بصسحبو .يراجلإ ربمفون81
لوصصحلإ تابلط نإاف ،ةقيثولإ

ةرايزو لمع تإريصشأات ىلع
اهقيلعت مت ،ةديدج

يف نيدوجوملإ نينطإوملل
ىتح ،ةلود31 نم جراخلإ
.رخآإ راعصشإإ

يجإرد دمحم دنف ،هتهج نمو
عنم ربخ ،ماعلإ رئإزجلإ لصصنق
ىلع لوصصحلإ نم نييرئإزجلإ

نإ دكأإو ،تإرامإ’إ ةلود ةريصشأات
نم ةيراع رابخأ’إ هذه

افإرطأإ نأإ ىلإإ إريصشم ،ةحصصلإ
تعصس «ةصضرغملإ» ـب اهفصصو
.كلذل

  د.م

:«مÓصسلإ» ـل يعيبر ،ةلتÙإ نويعلاب ةيبرع تايلصصنق حتف نكÁ ’ هنإإ لاق

تايدحتلا ةهجاوŸ يلخادلا راد÷ا ةيوقت انيلعو اهدودح ‘ ةفدهتضسم رئاز÷ا

تائÃ دÓبلإ قإرغإإ ةلواحÃ افإرطأإ مهتإ
ةهوبصشŸإ تإرايصسلإ

مازتلا وأا Êوناق عنام دجوي ’ :يتامغز
مادعإ’ا ةبوقع قيبطتل ›ود

Ãاعلإ مويلإ ةبصسانŸي Ÿإ دصض فنعلإ ةصضهانŸةأإر

نمثيو ةيرئاز÷ا ةأارŸا ييحي دارج
اهفينعت ىلع ءاضضقلا دوهج

ريزو يتامغز مصساقلب دكأا
’ هنأا ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا
ينطو ينوناق عنام يأا دجوي
نم ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘ن˘م˘ي ،ي˘لود وأا
اددصشم ،مادعإ’ا ةبوقع قيبطت

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا نو˘نا˘ق نأا ى˘ل˘˘ع
سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ف˘˘ط˘˘خ م˘˘ئار˘˘˘ج
ىلع ةبوق˘ع˘لا دد˘صشي د˘يد˘ج˘لا

ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘م
ةيحصضلا ناك ام˘ل˘ك ،م˘ئار˘ج˘لا
  .انصس رغصصأا

لÓ˘˘خ ي˘˘تا˘˘م˘˘˘غز ح˘˘˘صضوأا
ةياقولا نوناق ةصشقانم ةصسلج
،سصاخصشأ’ا فطخ مئارج نم
نأا ،سسمأا ة˘˘˘مأ’ا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
يأا ى˘ل˘ع سضم˘ت م˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نم ا˘ه˘ع˘ن˘م˘ت ة˘ي˘لود ةد˘ها˘ع˘م
لاقو ،مادعإ’ا ةبو˘ق˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
نأاصشلا اذه يف ةقلطم انيديأا»
يوذ ن˘ح˘ن ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘م˘˘ي م˘˘لو
،بناجلا اذه يف ةقلطم ةدايصس
ىلع اظافح رمأ’ا ىصضتقا اذإاو
ةدوعلا متيصس ماعلا رارقتصس’ا
  .«مادعإ’ا  مكح قيبطت ىلإا

ظفاح لدعلا ريزو فاصضأاو
تصضمأا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ما˘ت˘˘خأ’ا

نمصضتت ةيلود تادهاعم ىلع
عنمت يتلاو نيجاصسملا قوقح
ةبوق˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
ىلع اددصشم ،ةقاصشلا لامعأ’ا
مئار˘ج ن˘م ة˘يا˘قو˘لا نو˘نا˘ق نأا

د˘يد˘ج˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا ف˘˘ط˘˘خ
يبكترم ىلع ةبوقعلا ددصشي
ام لك  ،مئارجلا نم عونلا اذه
  .انصس رغصصأا ةيحصضلا ناك

م˘ه˘تا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘˘فو
ةلواحمب افارطأا لدعلا ريزو
تائمب ةينطولا قوصسلا قارغإا
ا˘ه˘˘نإا لا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ي˘˘صسلا
ة˘ف˘صصب ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا تل˘˘خدأا

ةزهجأا نأا ازربم ،ةيعرصش ريغ
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م تل˘˘˘صشفأا ة˘˘˘لود˘˘˘لا

تارا˘ي˘صسب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا قار˘˘غإ’
.ةروزم قئاثو لمحت

لو˘ح لاؤو˘صس سصو˘˘صصخ˘˘بو
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ح˘ن˘˘م
سسفن لاق ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
هذ˘˘ه ما˘˘ه˘˘م نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
لاجمب اهل ةقÓع ’ ةريخأ’ا
ميد˘ق˘ت ا˘ه˘ما˘ه˘م ل˘ب ير˘ح˘ت˘لا
.فاعصسإ’ا

ينوناقلا سصنلا ن˘م˘صضت˘يو
لا˘كصشأا ع˘ي˘م˘ج مر˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا
ةمراصص تابوقع ،فاطتخ’ا
د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘صسلا ى˘˘لإا ل˘˘صصت

بصسح˘˘˘ب ،ماد˘˘˘˘عإ’ا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو
بكتر˘م˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ
ىلإا ،هيل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا را˘ثآ’او
دق يتلا ةيلاملا ةمارغلا بناج
را˘ن˘يد ي˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘صصت

  .يرئازج
ينوناقلا عورصشملا دّدحيو

ةدام45 ن˘˘م˘˘صضت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
،رواحم ةعبصس ىلع ةمصسقم
اهيلع بتر˘ت˘ي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا
قلعت يتلاو ،ةبوقعلا ديدصشت
،ةي˘ح˘صضلا وأا ل˘عا˘ف˘لا ة˘ف˘صصب
نم ةيفع˘م˘لا راذ˘عأ’ا دد˘ح˘يو
راذ˘˘˘عأ’ا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
بتر˘ت˘ي ي˘ت˘لا ا˘ه˘ل ة˘ف˘ف˘خ˘م˘˘لا

وأا باقعلا نم ءافعإ’ا اهيلع
يف كلذو ةبوق˘ع˘لا سضي˘ف˘خ˘ت

ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ه˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘لا˘˘˘ح
هنأاصش نم ام وهو ،فاطتخÓل

ع˘ي˘ج˘صشتو ة˘ي˘ح˘صضلا ة˘يا˘م˘˘ح
ن˘ع لود˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
  .ةميرجلا

ريباد˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ا˘ه˘ن˘م˘صضت˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةدد˘˘صشم˘˘لا
ل˘م˘ج˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ،عور˘˘صشم˘˘لا
اهيلع سصوصصنملا تابوقعلا

هنأا نيح يف ،ةيئانج ،هنمصض
نإاف ،لفط فاطتخا لاح يف
،ن˘ي˘ت˘˘بو˘˘ق˘˘ع ن˘˘صس عر˘˘صشم˘˘لا
دبؤوملا نجصسلا ي˘ف نÓ˘ث˘م˘ت˘ت
  .مادعإ’ا وأا

تاءار˘جإ’ا تن˘م˘صضت ا˘˘م˘˘ك
‐سصن˘˘˘˘لا بصسح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عدر˘˘˘˘لا

نم عونلا اذه يبكترم نامرح
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا ن˘م م˘ئار˘ج˘˘لا

بناج ىلإا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا فور˘ظ
فييكت نم مه˘تدا˘ف˘ت˘صسا مد˘ع
م˘ه˘ل ق˘ح˘˘ي ’ يأا ،ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
وأا جورخ˘لا ة˘صصخر˘ب ع˘ت˘م˘ت˘لا
عصضولا وأا ةيف˘صصن˘لا ة˘ير˘ح˘لا
وأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘صشرو ي˘˘˘˘ف
جار˘˘˘فإ’ا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
م˘ه˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ،طور˘˘صشم˘˘لا

ة˘بو˘ق˘ع˘لا ءا˘صضق˘˘ب نو˘˘مز˘˘ل˘˘م
  .قلغم طصسو يف اهلمكأاب

،عور˘˘صشم˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صساو
فا˘ط˘ت˘خ’ا م˘ئار˘ج ي˘ب˘كتر˘˘م
نم ةدافت˘صس’ا ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

اذإا ةصصاخ ،في˘ف˘خ˘ت˘لا فور˘ظ
ةب˘كتر˘م م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه تنا˘ك
،بيذ˘ع˘ت˘لا ع˘م لا˘ف˘طأ’ا د˘صض
بل˘ط˘ب وأا ،ي˘صسن˘ج˘لا ف˘ن˘ع˘˘لا
  .ةيدف

  يمولد Ëرم

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م˘˘ث
دو˘ه˘ج˘لا سسمأا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا

ءاصضقلل ةلوذبملا تاردابملاو
تاصسراممو لاكصشأا لك ىلع
ي˘˘ف ةأار˘˘م˘˘لا د˘˘˘صض ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا
ءايحإا عم انمازت اذهو ،رئازجلا
ة˘صضها˘ن˘م˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘˘ي˘˘لا
.ةأارملا دصض فنعلا

ى˘ل˘ع دار˘ج ر˘˘يزو˘˘لا در˘˘غو
عقوم رب˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح
˘مو˘ي˘˘لا ي˘˘ف» Ó˘˘ئا˘˘ق ،ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت

فن˘ع˘لا ة˘صضها˘ن˘م˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
دو˘ه˘ج˘لا ن˘م˘ثأا ،ةأار˘م˘˘لا د˘˘صض
ءاصضقلل ةلوذبملا تاردابملاو
تا˘صسرا˘م˘˘مو لا˘˘كصشأا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ف ةأار˘˘م˘˘لا د˘˘˘صض ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا

ةأار˘م˘لا ي˘˘ي˘˘حأا ،ا˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م
،ةلصضانملا ،ةلماعلا ةيرئازجلا
ل˘مأ’ا ة˘ع˘نا˘˘صص ،ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا

تÓحف لكل ةيحت ...ةايحلاو
.«رئازجلا

ر.نوراه



ي˘قر˘صش ن˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘م دا˘˘فأا
ةباقنل ينطولا بتكملا وصضع
نأا ،«مÓ˘˘˘صسلا»ـل «فا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي’ا»
سسمأا تفر˘ع تا˘ي’و˘˘لا سضع˘˘ب
ىلإا تلصصو ة˘ع˘صساو ة˘با˘ج˘ت˘صسا

قحتل˘ي م˘ل ثي˘ح ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب57
بصصانمب لامعلا نم تارصشعلا

ديزيل ةحيبصصلا لÓخ م˘ه˘ل˘م˘ع
اريصشم ،ةريهظلا لÓخ مهددع
تلجصس تاي’ولا سضعب نا ىلإا
ىلا تلصصو ةربت˘ع˘م ة˘با˘ج˘ت˘صسا

تاي’ولاب امي˘صس ة˘ئا˘م˘لا˘ب57
يتلا لظلا ق˘طا˘ن˘مو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ريثكلا يف احداف اصصقن دهصشت
‐ فاصضاو ،تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ن˘م
ن˘م فد˘ه˘˘لا نا ‐ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
سسي˘ل ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا
،ذيم˘ل˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب سسا˘صسم˘لا

ةيبرتلا ةرازو رظن تفلل امنإاو
ـب اهوفصصو يتلا مهبلاطم ىلا
ذاتصسأ’ا قح يف «ةعورصشملا»
ايعاد ،ءاوصس دح ىلع ذيملتلاو
ةباجت˘صس’ا ى˘لإا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
دبع لوأ’ا ر˘يزو˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘ل
مايأا ذنم رمأا يذلا دارج زيزعلا
يحصصلا لوكوتوربلا لي˘ع˘ف˘ت˘ب

لمصشيل نطولا تايدلب لك ربع
ةصصاخ ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
نا نو˘˘˘˘ك ،تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب’ا
نب‐ دكؤوي يلاحلا لوكوتوربلا
ة˘يا˘م˘˘ح ن˘˘ع ز˘˘جا˘˘ع‐ ي˘˘قر˘˘صش
ذيمÓتلاو عاطقلا يمد˘خ˘ت˘صسم
ة˘˘با˘˘صصإ’ا ىود˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘˘م
.91 ديفوك سسوريفب

ةباقن تل˘م˘ح د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف» فا˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي’ا»
ةخصسن ىلع» مÓصسلا» تلصصحت
ام ةيلوؤوصسم ةيبرتلا ةرازو ،هنم

عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا عا˘˘˘صضوأا ه˘˘˘ي˘˘˘لا تلآا
ةصسايصس رارمتصسا نم ترذحو
بلا˘ط˘م ها˘ج˘˘تا ءا˘˘م˘˘صصلا نذأ’ا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘صسأ’ا
تاباصصإÓل يصساي˘ق˘لا عا˘ف˘تر’ا
نايبلا دقتنا امك ،انوروك ءابوب
ر˘يزو˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا
ا˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

ي˘فو ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
ةيلوؤوصسم ةذتاصسأ’ا م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ن˘˘˘م «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو ل˘˘˘ق˘˘˘ن
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ى˘˘لا ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا
اوأاجافت مهنأا اد˘كؤو˘م ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
تقو ي˘ف تا˘ح˘ير˘صصت˘لا هذ˘ه˘˘ب

ةحجان ’ولح نورظ˘ت˘ن˘ي او˘نا˘ك
. ةنوحصشملا عاصضوأÓل

ةعجارملا ىلا نايبلا اعد امك
يعوبصسأ’ا تيقو˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘صشلا
ددع فيفختو ةثÓثلا راوطأÓل
موي ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’او ،سصصصح˘لا
دا˘م˘ت˘عاو ،ة˘ل˘ط˘ع مو˘ي تب˘˘صسلا
ةاعارمو ةدحاو ةرتفب سسيردتلا
كÓصسأا هصشيعي يذلا طغصضلا
ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو ر˘ي˘طأا˘ت˘لا

تاططخملا يف رظنلا ةداعإاو
. ةريخأ’ا ةينمزلا

ى˘لا ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا را˘˘صشأاو
نم تايئادتب’ا ريرحت بلطم
عم ةيلحملا تاعامجلا رييصست
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م م˘˘˘عد
تا˘يو˘نا˘ث˘لاو تا˘ط˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
داجيإا عم ةحئاجلا هذه ةهجاومل

ةذتاصسأ’ا ءاو˘يإ’ ة˘ل˘جا˘ع لو˘ل˘ح
ر˘ق˘م ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
فور˘ظ˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ها˘˘ن˘˘كصس
ريفوت بناج ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا
في˘ظو˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘لا

ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا سسراد˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘خ
ةفاثك ىلع ءاصضقلل ةذتاصسأÓل
ىوتصسم ىلع يعاصسلا مجحلا
. ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا

بط فلم نايبلا نثتصسي ملو
ةرورصض ىلإا اعد يذلا لمعلا
قيقحتب مايقلا لجأا نم هليعفت
اميف ةيبرت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف ي˘ئا˘بو
ةعجارمو91 د˘ي˘فو˘ك سصخ˘˘ي
ةيام˘ح˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ظفحي امب نيبرملل ةيعامتج’ا
ةيحصصلا ةياعر˘لاو ل˘ف˘كت˘لا ه˘ل
. ةفيكملا بصصانملا ريفوت عم

نايبلا كصسمت دقف ةراصشإÓل
نايب يف ةعوفرم˘لا بلا˘ط˘م˘لا˘ب

يف خرؤوملا ينطولا سسلجملا
قلعتملاو9102 ربمتبصس82
،سصا˘خ˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘ب
ةصسايصس ،لم˘ع˘لا بط ،د˘عا˘ق˘ت˘لا
ةيعا˘م˘ت˘ج’ا فور˘ظ˘لا ،رو˘جأ’ا
ح˘˘ن˘˘م ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘ل
يصسائرلا مو˘صسر˘م˘لا ،ق˘طا˘ن˘م˘لا

ى˘لا ،ي˘ع˘جر ر˘ثا˘˘بو41/662
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج
ريخأ’ا يف ابلاطم ،ةيعامتج’ا
ءاربخلاو عاط˘ق˘لا ل˘هأا كار˘صشإا˘ب
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ج˘ما˘نر˘ب ي˘˘ف
. ةيميلعتلا جهانملا

ثدحلا4 0092ددعلإ ^2441  يناثلإ عيبر11ـل قفإوملإ0202 ربمفون62صسيمخلإ

watan@essalamonline.com

«انوروك»ـب تاباصصإ’إ عافترإ لظ يف ءامصصلإ نذأ’إ ةصسايصس رإرمتصسإ نم تإريذحت

نطولا ربع سسرادملا نم ةئاملاب57 لضشي ةذتاضسأ’ا بارضضإا
ةرازو بلاطن :«مÓضسلا»ـل يقرضش نب ةيعماجم» فابني’ا»ـل ينطولا بتكملا وضضع

Óجاع يحضصلا لوكوتوربلا ليعفتب ةيبرتلا

ز.صسواط

لامعل ينطولإ داحت’إ ءإول تحت نيوصضنملإ ةيبرتلإ عاطق لامع صسمأإ اهمظن يتلإ ةيجاجتح’إ ةفقولإ تيقل
.ةئاملاب57 ىلإإ اهتبصسن تلصصو ،نطولإ تاي’و فلتخم ربع ةعصسإو ةباجتصسإ ،«فابني’إ» نيوكتلإو ةيبرتلإ

يصضاملإ ربوتكأإ رهصش ةياهن ةئاملاب2.2 غلب

رئازجلا يف يونضسلا مخضضتلا لدعم طضسوتم اذه

«اكيج» عمجمل ةديدج ةنحصش ريدصصت ةيلمع يف

ركنيلكلا نم نط فلأا14 ردضصت رئازجلا
يتياهو ناكينيمودلا وحن

هدامتع’ ةليفكلإ تائيهلإ بايغل هنم دفتصست مل ةيحصصلإ زكإرملإ

«انوروك» نع فضشكي يضسفنت زاهج عينضصت ىلإا ةيرئازج تاءافك لضصوت

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا سسمأا دا˘˘فأا
ط˘صسو˘ت˘˘م نأا ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإÓ˘˘ل
ي˘ف يو˘ن˘صسلا م˘خ˘صضت˘لا لد˘ع˘م
رهصش ةيا˘ه˘ن2.2 غل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
.يصضاملا ربوتكأا

نأا ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
ةريتوب كÓهتصس’ا راعصسأا روطت
0202 ربوتكأا رهصش ىلإا ةيونصس
لد˘˘ع˘˘م ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م و˘˘˘ه يذ˘˘˘لا
،بوصسحملا يونصسلا م˘خ˘صضت˘لا

رهصش نم ارهصش21 ةاعارم عم
ر˘بو˘ت˘كأا ى˘لإا9102 ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةدتمملا ةرتفلاب ةنراقم0202
ىلإا8102 رب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش ن˘م
.9102 ربوتكأا

نأا ى˘لإا ناو˘يد˘˘لا را˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
را˘˘ع˘˘صسأ’ ير˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
رو˘ط˘ت و˘ه يذ˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

ربوتكأا رهصش يف راعصسأ’ا رصشؤوم
ربمتبصس رهصشب ة˘نرا˘ق˘م0202
رادقمب اعافترا لجصس ،يصضاملا
.ةئاملاب7.1+

يرهصشلا روطتلا ثيح نم امأا
د˘ق˘ف ،تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ئ˘ف بصسحو
ةيئاذغلا داوملا راعصسأا تلجصس
،ةئاملاب5.3 ة˘ب˘صسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترا

را˘ع˘صسأا عا˘ف˘تر’ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘˘هو
ةجزاطلا ةيحÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
.ةئاملاب4.6+ ةبصسنب

ي˘ف عا˘ف˘˘تر’ا اذ˘˘ه ىز˘˘ع˘˘يو
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘˘صسأا
ىلإا ناو˘يد˘لا بصسح˘ب ة˘جزا˘ط˘لا
ةعباتلا تاجتنملا لمجم عافترا
موحل راعصسأا اميصس’ ،ةئفلا هذهل
(ةئاملاب5.13+) جا˘˘˘˘جد˘˘˘˘˘لا

2.81) ة˘˘جزا˘˘ط˘˘لا ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
،(ةئاملاب8.6) سضيبلاو (ةئاملاب
(ةئاملاب3.3+) تاور˘صضخ˘˘لاو
. ةئاملاب1.9 ةبصسنب اطاطبلاو

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
تدهصش دقف ،ةيعانصصلا ةيئاذغلا
6.0 غلب افيفط اعافترا راعصسأ’ا

ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش لÓ˘خ ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ر˘ه˘صشب ة˘نرا˘ق˘˘م˘˘لا˘˘بو طرا˘˘ف˘˘لا
.ناويدلا بصسح ،0202 ربمتبصس

و˘˘ح˘˘ن ها˘˘ج˘˘ت’ا اذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘يو
ددع راعصسأا ةدايز ىلا عافتر’ا

قيقدلا  رارغ ىلع داوملا نم
ن˘ئا˘ج˘ع˘لاو (ة˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب6+)
امأا . (ةئملاب1.11) ةيعانصصلا
،ةعنصصملا فصصن داوملا راعصسأا
5.0+ ب ا˘ع˘ف˘ترا تل˘ج˘صس د˘ق˘˘ف
را˘ع˘صسأا تز˘ي˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب
.دوكرلاب تامدخلا

علصسلا ةعومجم سصوصصخبو
راعصسأا تلجصس دقلف ،تامدخلاو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا داو˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م
،ةئملاب3.1 ة˘ب˘صسن˘ب ا˘عا˘ف˘˘ترا

«ةيذحأ’او سسابللا» ةعو˘م˘ج˘مو
يقاب تزيمت اميف ،ةئملاب5,0 ـب
امأا تاريغتب تامدخلاو علصسلا
.دوكرلا وأا لادتع’اب

ةر˘˘صشع˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صشأ’ا لÓ˘˘˘خو
ة˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
د˘˘˘ن˘˘˘˘ع را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسأ’ا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش
2,2 ةب˘صسن˘ب ةدا˘يز كÓ˘ه˘ت˘صس’ا
ع˘جار˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
راعصسأا هتلج˘صس يذ˘لا ف˘ي˘ف˘ط˘لا
(ةئملاب2,0) ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
داوملا راعصسأا سضافخنا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
2,1 ـب ة˘˘جزا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
. ةئاملاب

عافتر’ا وحن هاجت’ا رصسفيو
نم ىلوأ’ا رهصشأا ةرصشعلا لÓخ
ةلجصسملا تادايزلاب0202 ةنصس
ةيعانصصلا ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ي˘ف
فصصن داوملاو (ة˘ئ˘م˘لا˘ب8,0+)
ةئملاب2,5  ـب ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘صصم˘˘˘لا

.ةئملاب8,1 +ب تامدخلاو
مخصضتلا ةبصسن تغل˘ب م˘ل˘ع˘ل˘ل

2 رئازج˘لا˘ب9102 ة˘ن˘˘صس ي˘˘ف
.ةئملاب

خ.ةميصسن

ي˘عا˘ن˘صصلا ع˘م˘ج˘م˘لا عر˘˘صش
يف ،«اكيج» رئازجلا تنمصسإ’
ةديدج ةنحصش ريد˘صصت ة˘ي˘ل˘م˘ع
لخدت يتلا ،ركنيلكلا ةدام نم
ـب ردقت ،تنمصس’ا ةعانصص يف
ن˘م ل˘ك و˘˘ح˘˘ن ن˘˘ط ف˘˘لأا14
نا˘˘كي˘˘ن˘˘ي˘˘مود˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج
.يتياهو

ةرازو˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘˘صضوأا
مو˘ق˘ي ع˘م˘ج˘م˘لا نأا ،ة˘عا˘ن˘صصلا
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه ر˘˘يد˘˘صصت˘˘ب
ةكر˘صش ه˘عر˘ف ر˘ب˘ع ر˘كن˘ي˘ل˘كلا
دو˘˘صسلا را˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل تن˘˘˘م˘˘˘صسأ’ا
،ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا
.ةبانع ءانيم نم اقÓطنا

نا ىلا هتاذ ردصصملا راصشأاو
را˘˘ج˘˘ح˘˘ل تن˘˘م˘˘صسإ’ا ع˘˘ن˘˘صصم
فلأا06ر˘يد˘صصت˘ب ما˘ق دو˘صسلا

نوكم وهو ،ركنيلكلا نم نط
ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف ل˘خد˘ي ي˘˘صسا˘˘صسأا
9102 ة˘ن˘صس لÓ˘خ تن˘م˘˘صسإ’ا
.راوفيد توك وحن

اذه نا ةرازولا تفاصضأا امك
ز˘˘ي˘˘ح ل˘˘خد يذ˘˘لا ،ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا
نو˘كت˘ي ،3791 ةن˘صس ة˘مد˘خ˘لا

ةيدقاعت ةقاطب جاتنا يطخ نم
نم نط فلأا009 غلبت ةيلامجا
.تنمصسإ’ا

تاموقم ةدع ىلع رفوتيو
ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع هد˘عا˘صست ة˘˘ما˘˘ه

نوزخم دوجو اهمهأا ،هتاطاصشن
ةيعو˘ن يذو ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘م˘ج˘ن˘م
هعوقو اذكو ،هلÓغتصسا لهصسي
زا˘ت˘م˘م ي˘فار˘˘غ˘˘ج ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
ريياعم˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘ن˘م ة˘ق˘با˘ط˘مو
ن˘م ه˘بر˘ق بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘لود˘˘لا

.ةبانعو ةدكيكصس يئانيم
يف هنا اصضيأا نايبلا دروأاو

ى˘لوأ’ا ة˘ن˘˘صسلا ي˘˘هو8102
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ عر˘˘˘صش ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تارداصص مجح غلب ،ريدصصتلا
قاو˘˘صسأ’ا و˘˘˘ح˘˘˘ن ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
نم انط691.272 ةيجراخلا
عفتريل ،ركني˘ل˘كلاو تن˘م˘صسإ’ا
ةنصس انط150.915 ىلإا اهدعب
،نيتنصسلا نيتاه لÓخو .9102
ةدع جولو نم عمجملا نكمت
،ةيقيرفإ’ا ةراقلا لخاد قاوصسأا

توك نم لكب رمأ’ا قلعتيو
،ا˘˘نا˘˘غو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘غو ،راو˘˘ف˘˘˘يد
،لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلاو ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘˘يرو˘˘˘مو
.اينيغو نينيبلاو ،نوريماكلاو

«ا˘كي˘ج» ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يف اصصصصختم اعرف32 مصضي
تن˘˘م˘˘صسإ’ا ق˘˘يو˘˘صستو جا˘˘˘ت˘˘˘نا

ةزهاجلا ةناصسرخلاو ىصصحلاو
بي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو ،لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘صصلاو
.نيوكتلاو ةينقتلا ةقفارملاو

ح.نيدلا رمق

ما˘صشه رو˘صسي˘فور˘ب˘لا ف˘صشك
ر˘يد˘˘م ي˘˘صشتاو˘˘ل˘˘صص نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس
ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا

ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب را˘كت˘ب’او
ر˘يو˘ط˘ت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘ل˘˘ل
ميلعت˘لا ةرازو˘ب ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
نع ،يملع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
ارخؤوم نييرئازج ءاربخ لصصوت
ي˘صسف˘ن˘ت زا˘ه˘ج ع˘ي˘˘ن˘˘صصت ى˘˘لإا
،انوروك سسوريف نع فصشكي
م˘ل ة˘ي˘ح˘˘صصلا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
تائيهلا بايغل دعب هنم دفتصست
.هدامتع’ ةليفكلا

يف يصشتاولصص نايفصس لاق
ةءا˘ف˘كلا نأا ،سسمأا ه˘ل ح˘˘ير˘˘صصت
رئازجلا يف ةدو˘جو˘م ة˘ير˘صشب˘لا
و˘˘ه ،ه˘˘كراد˘˘ت بج˘˘ي ا˘˘م ن˘˘كل
يتلا ةيما˘ظ˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘فو˘ت
ل˘˘ك ع˘˘صضو˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صست
ةيثحبلا مهجذامنو م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
تفنصص رئازجلاف ، «قوصسلا يف

94 ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘˘م لوأ’
رثكأ’ا لودلا ةمئاق يف ايملاع
قفو كلذو ملاعلا يف اراكتبا

،«راكتبÓل غريبمو˘ل˘ب» ر˘صشؤو˘م
لو˘ق˘ي‐ فر˘˘صشم ر˘˘صشؤو˘˘م و˘˘هو
ةيقادصصم يطع˘ي ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
يف راكتب’او يملعلا ثحبلل
دو˘˘جو مد˘˘ع ن˘˘عو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
نع ف˘صشكلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ثا˘ح˘بأا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك حا˘˘ق˘˘ل
’ اندÓب نا يصشتاولصص فاصضأا
ةينمأا ويبو ةيويح رباخم كلمت
حمصست يتلا «4 يب» ةجرد نم
اذه داجيإ’ ثاحبأاب مايقلاب اهل
.حاقللا

نأا ‐ ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ د˘كا ا˘م˘˘ك
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

91 ديفوك ةحئاج روهظ ذنمو
،طرا˘ف˘لا سسرا˘م ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
نم ةيجيتارتصسإا عصضوب تماق
،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م ل˘˘˘جأا

تائم كانه تناك هنأا احصضوم
تازا˘ج˘نإ’او تاردا˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م
تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ةيثحبلا ز˘كار˘م˘لاو سسراد˘م˘لاو

ع˘با˘ط˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ،ا˘ن˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
عنصصك نينطاو˘م˘ل˘ل ،ي˘ح˘صصلا
تا˘˘ما˘˘م˘˘كلاو ت’و˘˘˘صسا˘˘˘غ˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لاو
لجأا نم ي˘عا˘ن˘ط˘صص’ا ءا˘كذ˘لا
اذهل ينور˘ت˘كلإ’ا سصي˘خ˘صشت˘لا
كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ط تاذ تا˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘صشم
ن˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جاو يدا˘˘صصت˘˘قا

مولعلا يف هجوتلا تاذ انزكارم
لجأا نم ةيعامتج’او ةيناصسنإ’ا
ةيجولو˘ي˘صسو˘صس لو˘ل˘ح م˘يد˘ق˘ت
سسوريف ةهجاوم˘ل ة˘يدا˘صصت˘قاو
.انوروك

ريوطت˘لا ر˘يد˘م ح˘صضوأا ا˘م˘ك
مت هنأا راكتب’او يجولونكتلا

يعماجلا لوخدلا اصضيأا ةقفارم
نم ةربتعم ةيمك سصيصصختب
ةي˘لو˘ح˘كورد˘ي˘ه˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘م˘لا

زكارم˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘صصت م˘ت ي˘ت˘لاو
ةبلطلل ةهجوم تناكو ثحبلا

نيي˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لاو
.نيثحابلاو ةذتاصسأ’او

ط.ز

تإونصس ثÓث اهتدم ةدهعل

ناجل ءاضضعأا نييعت
ةقلعتملا نعطلا
تابكرملا عينضصتب
ءÓكولا طاضشنو
نعطلإ ناجل ءاصضعأإ نييعت مت

عينصصت طاصشنب ةقلعتملإ
ةصصاخلإ كلتو تابكرملإ

تابكرملإ ءÓكو طاصشنب
’ ةدهعل كلذو ةديدجلإ

ام بصسح ،تإونصس ثÓث ىدعتت
نييرإزولإ نيرإرقلإ يف ءاج

نم86 ددعلإ يف نيرداصصلإ
.ةيمصسرلإ ةديرجلإ

عقوملإ لوأ’إ رإرقلإ نمصضتيو
نييعت يراجلإ ربمفون9 يف
ةنجللإ يف ءاصضعأإ ةعبرأإ
عينصصت طاصشنب ةصصاخلإ
ثÓث اهتدم ةيوصضعل تابكرملإ
نييعتلإ إذه يتأايو.تإونصس
يذيفنتلإ موصسرملل اقيبطت
يذلإ يصضاملإ توأإ9 يف خرؤوملإ

ةصسرامم تايفيكو طورصش ددحي
.تابكرملإ عينصصت طاصشن
نإاف ،يرإزولإ رإرقلإ بجومبو
طاصشنب ةصصاخلإ نعطلإ ةنجل
نم نوكتت تابكرملإ عينصصت
نم لكل نيلثمم ءاصضعأإ ةثÓث
ةيلاملإو ةعانصصلإ تإرإزو
لثمم بناج ىلإإ ةراجتلإو
ةراجتلل ةيرئإزجلإ ةفرغلإ

يناثلإ رإرقلإ امأإ.ةعانصصلإو
ربمفون9 يف اصضيأإ عقوملإ
ءاصضعأإ نييعت نمصضتيف يراجلإ
طاصشنب ةصصاخلإ نعطلإ ةنجل
ةديدجلإ تابكرملإ ءÓكو
ثÓث كلذك اهتدم ةيوصضعل
موصسرملل اقيبطت كلذو ،تإونصس
صسطصسغأإ يف خرؤوملإ يذيفنتلإ
طورصش ددحي يذلإ يصضاملإ

ءÓكو طاصشن ةصسرامم تايفيكو
.ةديدجلإ تابكرملإ

ط.ةراصس



عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
را˘طإا ي˘ف ه˘نأا سسمأا ،ي˘ن˘طو˘لا

ةمظن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ةثيثحلا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو
راجت’ا ةرهاظ دصصل ةفداهلا
تفقوأا ،دÓبلا يف تاردخملاب
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم زرا˘˘ف˘˘م
قيصسنتلاب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

31 نمأ’ا حلاصصم فلتخم عم
تط˘ب˘˘صضو تارد˘˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘ت

ة˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
فيكلا نم ة˘م˘خ˘صض تا˘ي˘م˘ك
ريطانق01ـب ردق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا

مت ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك058,49و
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا
.برغملا

تطبصض ،ددصصلا اذه يفو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ريطانق8 دود˘˘ح˘˘لا سسار˘˘حو
فيكلا نم دحاو مارغوليكو
ةلصصفنم تايلمع يف جلاعملا
فيقوت مت نيح يف ،ةماعنلاب
ز˘ج˘حو تارد˘خ˘م را˘˘ج˘˘ت4
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
055,541 ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا

نم امارغ033و امارغوليك
ىرخأا تايلمع يف نيياكوكلا
.ناصسملتب

م˘˘ت ،قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
تاردخ˘م را˘ج˘ت9 ف˘ي˘قو˘ت
نم مارغوليك3,841 زجحو
6864و ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘كلا
تايلمع يف اصسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق
ةزابيت نم لكب ةقرفتم ىرخأا

فراطلاو ةملاقو سسادرموبو
ن˘ي˘˘عو نار˘˘هوو ةد˘˘كي˘˘كصسو
.ةصسبتو ةركصسبو تنصشومت

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تصسارنمت نم لكب يبعصشلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
211 سسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأا نإاو تنا˘˘˘˘˘جو
تانحاصش6 تزجحو اصصخصش
ادلوم89و تا˘ب˘كر˘˘م9و
طغصض ةقرطم56و ايئابرهك
ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل ةز˘˘ه˘˘جأا5و
ن˘م ا˘صسي˘ك045و ندا˘ع˘م˘لا

ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
قبئزلا ةدام نم ةبوبنأا71و
سضار˘غأاو ر˘ي˘ج˘ف˘ت تاد˘˘ع˘˘مو
تايلمع يف لمعتصست ىرخأا
نع عورصشملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
نط7,41 بناج ىلإا بهذلا

ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم
.بيرهتلل

كردلا حلاصصم تفقوأا امك
تزجحو اصصخصش51 ينطولا

05525و ا˘يرا˘ن ا˘حÓ˘˘صس91
لÓ˘خ غ˘ب˘ت˘لا ةدا˘م ن˘م ةد˘˘حو
نم لكب ةل˘صصف˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو ف˘˘ل˘˘صشلاو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ةلقروو ةنيطنصسقو ةليصسملاو
ة˘˘صسب˘˘˘تو ى˘˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘عو

ناصسملتو ةماعنلاو طاوغأ’او
طا˘˘˘ب˘˘˘حإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘صضإ’ا˘˘˘˘ب
تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
ـب رد˘ق˘ُت دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةصسبت نم لكب ارتل06904
سسار˘˘هأا قو˘˘˘صسو فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو
.راتخم يجاب جربو

ط˘˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ح˘لا˘صصمو ل˘˘حاو˘˘صسلا سسار˘˘ح
ت’وا˘ح˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

مت امي˘ف ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه
ىلع اوناك اصصخصش211 ذاقنإا

عنصصلا ةيديلقت براوق نتم
ن˘˘˘ي˘˘˘عو نار˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسمو تن˘˘˘صشو˘˘˘م˘˘˘ت
76 فيقوت مت امك .ناصسملتو
ن˘م ي˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج
يداو˘˘˘لاو راردأاو نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘˘ت
.ةصسبتو ةيادرغو فراطلاو

تادحو نأا ردصصملا ركذو
ينطولا سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘ف˘م ن˘م
لÓ˘خ تذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ةد˘يد˘ع تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘عو˘ن ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا

ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا ىد˘˘م سسكع˘˘˘ت
ةرمتصسملا ةظ˘ق˘ي˘لاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا

ا˘ن˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘˘صس’او
بارتلا لما˘ك ي˘ف ة˘ح˘ل˘صسم˘لا
قا˘ي˘˘صس ي˘˘ف كلذو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةفداهلا ةلصصاوتملا تايلمعلا
با˘˘˘هرإ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘لإا

ةمظنملا ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘مو
.اهلاكصشأا لكب

watan@essalamonline.com

5 0092ددعلإ ^2441  يناثلإ عيبر11ـل قفإوملإ0202 ربمفون62صسيمخلإثدحلا

تاي’و ةدعب اصصخصش211 ذاقنإإو «ةقرح» ت’واحم طابحإإ

برغملا عم دودحلا ربع اهلاخدإا مت فيكلا نم ريطانق01 نم ديزأا طبضض

ط.ةراصس

تطبصضو تإردخم رجات31 نمأ’إ حلاصصم فلتخم عم قيصسنتلاب ،يبعصشلإ ينطولإ صشيجلل ةكرتصشم زرافم تفقوأإ
ربع اهلاخدإإ مت امإرغوليك058,49و ريطانق01ـب ردقت جلاعملإ فيكلإ نم تايمك ةقرفتم تايلمع لÓخ

.يراجلإ ربمفون42 ىلإإ81 نم ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ برغملإ عم دودحلإ

ىدل قيق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق ر˘مأا
ي˘ن˘طو˘لا بط˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف سصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيداصصتق’او ةيلاملا ةميرجلا
،د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
عاد˘˘يإا˘˘ب سسمأا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘صسأ’ا ر˘يزو˘˘لا

دعب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ي˘ل˘عاو
.داصسف اياصضق يف هعامصس

قيقحتلا يصضاق رمأا ءاجو
ع˘فر ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأا د˘˘ع˘˘ب
ه˘ن˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘نا˘˘صصح˘˘لا

سسيئر ةقفر ،هتدارإا سضحمب
.سسابعلب نصسحم يديصسرأ’ا

ر˘يزو˘لاو بئا˘˘ن˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘ب˘˘صسأ’ا

د˘ب˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’او
بيرهت م˘ه˘ت˘ب ،ي˘ل˘عاو ردا˘ق˘لا
جراخلا ىلإا ةبع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا

تا˘ق˘ف˘صص ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لاو
لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ع˘م ة˘هو˘ب˘˘صشم
اياصضقو ،دادح يلع نوجصسملا
هيلو˘ت ةر˘ت˘ف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ىر˘خأا

.ةيئاملا دراوملا ةرازو
م.ةزمح

ةهوبصشم تاقفصص يف ةكراصشملإو ةبعصصلإ ةلمعلإ بيرهت مهتب

عفر نم مايأا دعب سسبحلا يلعاو عاديإا
هنع ةناضصحلا

ةدكيكصسب يعامتج’إ لصصإوتلإ عقإوم ربع ةاتف زتبإ صصخصشب ةحاطإ’إ

يقاوبلا مأاب تاعونمملا جيورتل ةراغم فاضشتكاو سصاخضشأا5 فيقوت

ماكحأ’إ يف فانئتصس’إ دعب
ةقإرصشلإ ةمكحم نع ةرداصصلإ

ةفيزملا ةنب’ا
ءاضضقلا مامأا ةقيلفتوبل
لبقملا نينث’ا اددجم
،ةزابيت ءاصضق صسلجم حتفي

ةنب’إ فلم مداقلإ نينث’إ
دبع قباصسلإ صسيئرلل ةفيزملإ
ةمهتملإ ةقيلفتوب زيزعلإ
ةقيفصش ةخيلوز يصشناصشن
ةطروتملإ ،«ايام مإدم» ةانكملإ

ةدع عم ،داصسف فلم يف
ءإرزوو ةلودلاب ةقباصس تإراطإإ

ىواصشر ىلع لوصصحلإ ةيغب
ىلع تلصصح اميف ،ايإزمو
،ةمخصضلإ عيراصشملإ نم ديدعلإ

ماكحأ’إ يف فانئتصسإ’إ دعب
ةقإرصشلإ ةمكحم نع ةرداصصلإ

ةبوقع طيلصست يف ةلثمتملإو
رانيد نييÓم6و انجصس ةنصس21
ةرداصصم عم ةذفان ةمإرغ
ةيراقعلإو ةلوقنملإ اهتاكلتمم
ةنإدإإ تمت اميف .ةزوجحملإ
ناميإإو حرف يصشاعلب اهيتنبإ

إذفان اصسبح تإونصس5 ةبوقعب
ةيلام ةمإرغ رانيد نييÓم3و
ةرداصصم عم امهنم ةدحإو لكل
ةزوجحملإ امهتاكلتمم
.امهرفصس يزإوج ةرداصصمو
01 ةبوقع ةمكحملإ تعقو امك
رانيد نويلمو انجصس تإونصس

اميف ،دمحم يزاغلإ دصض ةمإرغ
عيفصش هنبإ ىلع مكحلإ مت
005و اصسبح نيماع ةبوقعب
امك ،ةيلام ةمإرغ رانيد فلأإ
ينغلإ دبع اهتإذ ةئيهلإ تنإدأإ

تإونصس01 ةبوقعب نÓعز
رانيد نويلمو إذفان انجصس

تمت نيح يف ،ةيلام ةمإرغ
ةبوقعب ينغلإ دبع ديعلب ةنإدإإ

نويلمو إذفان انجصس تإونصس7
تنإدأإو ،ةيلام ةمإرغ رانيد
ةلاح يف دجإوتملإ مهتملإ

01 ةبوقعب رمعإ يوايحي رإرف
نويلمو إذفان انجصس تإونصس
دييأات عم ،ةيلام ةمإرغ رانيد
.هدصض رداصصلإ صضبقلاب رمأإ

ب.ناميإ

ةي’و نمأا حلاصصم تمظن
رئاود عي˘م˘ج ر˘ب˘ع ي˘قاو˘ب˘لا مأا
ةيطرصش تايلمع ،اهصصاصصتخا

فلتخم تلمصش طاقنلا ةعصساو
نكا˘مأ’او عراو˘صشلاو ءا˘ي˘حأ’ا
يتلاو ،ةهوبصشملا اذكو ةماعلا
ظا˘ف˘ح˘لا ى˘لإا ا˘صسا˘صسأا فد˘˘ه˘˘ت

ي˘ت˘لاو ،ن˘طاو˘م˘لا ن˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
723 ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا
مه˘ن˘ي˘ب ن˘م نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘صصخ˘صش
لبق نم ثحب لحم نيصصخصش
.ةيئاصضقلا تاهجلا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بصسحو
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ،ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ع˘ط˘˘ق ز˘˘ج˘˘حو ،ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش

تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صص
ن˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘حو3593و
،ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا

يف ة˘ل˘ث˘م˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأاو
،سصق˘˘مو ن˘˘ي˘˘كا˘˘كصس ة˘˘ثÓ˘˘˘ث
ةراغم فاصشتكا ىلا ةفاصضإ’اب
يبا˘ن˘ت˘ج’ا ق˘ير˘ط˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب
هذ˘خ˘ت˘ي ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ل˘ب˘ج˘ل˘˘ل
ج˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘مر˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيلمع تمت امك .تاعونمملا

ليوحتو ،ةبكرم522 ةبقارم

ةطرصشلا ر˘ق˘م ى˘لا ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م
ىلع ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ةزا˘ي˘ح مد˘ع˘ل
ىلا ةفا˘صضإ’ا˘ب ،ر˘ي˘صسلا ق˘ئا˘ثو
ىلا نيتيران نيتجارد ليوحت
84 ريرحتو ،ةينمأ’ا تارقملا

فيقوت اذكو ،ةيرورم ةفلاخم
ةدحو0005 زجحو سصخصش
(تامامك) ةيبطلا ةعنق’ا نم
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘تو˘˘˘˘ف نود˘˘˘˘ب
.ةبراصضملل

تنكمت ،رياغم قايصس يفو
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف
ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةيصضق ةجلاعم نم ،ةدكيكصسب
ديدهتلاو زازتب’ا»  ـب قلعتت
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع رو˘˘صص ر˘˘˘صشن˘˘˘ب
،ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو
22 رمعلا نم غلابلا ةيصضقلا
.«ةنصس

ىلإا ةيصضقلا تايثيح دوعت
ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ي˘ق˘ل˘ت
فر˘ط ن˘م ىو˘كصشل ،ة˘قر˘ف˘ل˘˘ل
ديدهتلل اهصضرعت اهدافم ةاتف
ا˘˘هرو˘˘صص ر˘˘صشن˘˘˘ب زاز˘˘˘ت˘˘˘ب’او

لوانتم يف اهعصضوب ةصصاخلا
لصصاوتلا عقاوم ربع روهمجلا
دصض كوبصسيا˘ف˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

.عقوملا تاذب باصسح بحاصص
ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضلا تر˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ب

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت رو˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘˘لا
،ةينقت˘لا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ىو˘كصشلا
بحا˘˘˘صص سصي˘˘˘خ˘˘˘صشت د˘˘˘˘صصق
نيأا ،هنم ىكتصشملا باصسحلا
ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘˘كم˘˘ت
عم ،ةدكيكصس ةنيدمب هفيقوتو
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

.قيقحتلا تاءارجإا لامكتصس’
نا ،قيقحتلا تايرجم تنيب

ن˘˘م بل˘˘ط ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
،ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل نا˘عذإ’ا ة˘ي˘ح˘صضلا
يلام غلبم هحنم  يف ةلثمتملا
لباقم ،«ميتنصس ن˘ي˘يÓ˘م50»
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘هرو˘˘˘صص ر˘˘˘صشن مد˘˘˘ع
تاءارجإا مامتإا دعبو ،هتزوحب
هبتصشملا دصض زج˘نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
هبجومب مت يئاصضق فلم هيف
ةصصتخملا ةباينلا مامأا هميدقت
.ةدكيكصس ةمكحم ىدل

ع.يفطل

ةر˘ي˘ظ˘ح ي˘ف ق˘ير˘ح بب˘˘صست
سسمأا ،ةملاق ةنيدم ءايحأا دحأاب
لقنل تÓفاح4 قارتحا يف
ليجصست نود نم نيرفاصسملا

ح˘م˘صس ا˘م˘ي˘ف ة˘ير˘صشب ر˘˘ئا˘˘صسخ
ةيامح نم ءافطإ’ا قرف لخدت
تنا˘˘ك ىر˘˘˘خأا ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس03
بصسح ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا˘ب ة˘˘نو˘˘كر˘˘م
لا˘˘صصت’او مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ
.ةيندملا ةيامحلاب

قيرحلا نأاب ردصصملا ركذو
يلك قارتحاو فÓتإا ىلإا ىدأا
يئزج قارتحاو تÓفاح3 ـل
نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م ة˘˘ع˘˘بار ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘ل
تناك ة˘قر˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا

يرهاوط يح ةريظحب ةنوكرم
.ةنيدملا طصسو دمحأا

نإاف ةيلخلا تاذل ادانتصساو
تصضر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا
تÓفاح3 اهنيب نم قيرحلل
يرصضحلا ل˘ق˘ن˘لا ي˘ف ط˘صشن˘ت
يف ةعبار ةلفاحو نيرفاصسملل

،تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
عيرصسلا لخدتلا نأا ىلإا ةريصشم
ن˘˘م ن˘˘كم ءا˘˘ف˘˘طإ’ا لا˘˘˘جر˘˘˘ل

تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
.ةريظحلاب ةنوكرملا

اهصسفن ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تدا˘فأاو
تل˘خد˘ت يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا نأا˘˘ب

ز˘كر˘م˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع هدا˘˘م˘˘خإ’
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيصسيئر˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ة˘مو˘عد˘م
هل ترخصس ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةرا˘ي˘صسو ءا˘ف˘طإÓ˘ل نا˘ت˘ن˘حا˘صش
ر˘˘كذ˘˘ت نأا نود ن˘˘م فا˘˘˘ع˘˘˘صسإا
ى˘˘˘لإا تدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
.قيرحلا بوصشن

حلاصصملا تحتف ،اهتهج نم
اقي˘ق˘ح˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
قيرحلا اذه تاصسبÓم ةفرعمل
تدأا يتلا ةيقيقحلا بابصسأ’او
.ةريظحلاب هع’دنا ىلإا

ط.ةراصس

ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تمد˘˘˘˘ق
سسلجملاب بئان ،ةنتاب ةي’وب
ةينث ةيدلبل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
نولغصشي سصاخصشأا3و دباعلا

رئازجلا د˘ير˘ب سضبا˘ق ف˘ئا˘ظو
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ،زوز˘ع د’وأا˘˘ب
يف مهفيقوت دع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ريوزتلا ةيانجب قلعتت اياصضق
ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صساو
ة˘ح˘ن˘جو ،ة˘ي˘م˘صسر تارر˘ح˘˘م
لا˘ح˘ت˘نا اذ˘كو ة˘نا˘مأ’ا ة˘نا˘ي˘خ
. ريغلا ةفصص

ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ةيلاملاو ةيدا˘صصت˘ق’ا ة˘قر˘ف˘لا
تاقيقحت دع˘ب ،ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب
ة˘˘ع˘˘صساو ة˘˘˘ف˘˘˘ث˘˘˘كم ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأا
لاو˘مأا سسÓ˘ت˘˘خا سصو˘˘صصخ˘˘ب

لامعتصساو ريوزتلا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
ةيراجت تاررحم يف روزملا

4  طروت تتبثأا ،ةيفرصصمو
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا

3 مهنيب نم ،ةنصس66و05
ف˘ئا˘ظو نو˘ل˘غ˘صشي سصا˘خ˘˘صشأا
ةي˘ن˘ث˘ب  ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب سضبا˘ق
امأا ةنتابو زوزع د’وأا دباعلا
بئا˘ن و˘ه˘ف ع˘بار˘لا م˘ه˘˘كير˘˘صش
يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب

ةنبا جوزو دباعلا ةينث ةيدلبل
5102 ةنصس ذنم ةافوتم ةأارمإا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م بح˘صس م˘ت ي˘ت˘˘لا
000.006.815 ـب رد˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ي
ةقيرطب اهديصصر نم ميتنصس
.ةينوناق ريغ

ن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
لخد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف دار˘فأا

ةطرصشلل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لاو
نم ،ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
حوارتت سصاخصشأا01 فيقوت
ةنصس73و22 نيب مهرامعأا

،ايئاصضق قو˘ب˘صسم م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
نم ةربتعم تايمك تزجحو
تا˘بور˘˘صشم˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةيلوحكلا

ىلع مهفيقوت مت نوينعملا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس تا˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘˘م
ـب ة˘ل˘م˘ح˘م ،ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ن˘حا˘صشو
تابورصشملا نم ةدحو8818
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
بناج ىلا ،عاونأ’او ماجحأ’ا

جلاعملا فيكلا نم حئافصص9
امارغ538 ـب ا˘ه˘˘نزو رد˘˘ق˘˘ي
. ةنتابب نكصسم008 يحب

م.ءامصسأإ

هع’دنإ بابصسأإو تاصسبÓم ةفرعمل اقيقحت حتفي نمأ’إ

يف نيرفاضسملا لقنل تÓفاح4 قارتحا
ةملاق ةنيدم طضسو ةريظحب قيرح

ةنامأ’إ ةنايخو ريوزتلإو صسÓتخإ مهتب

ةيدلبلاب بئانو رئازجلا ديربب نيفظوم3
ةنتابب ةلادعلا مامأا
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يلودلا ماعلا يأارلا ريثت ةيبمارت ةيرضصنع تاضسرامم

ليبق نمزلا قباصست لÓتح’ا تاطلصس
ةراد’ا ى˘لإا سضي˘ب’ا تي˘ب˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
طو˘ق˘صسو ل˘صشف د˘ع˘ب ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ترادإاو بمار˘˘˘˘˘ت سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
،ةر˘ي˘خ’ا ة˘ي˘˘كير˘˘م’ا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

نا˘˘كصسإ’او ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ةرازو تر˘˘˘صشنو
،لÓ˘ت˘ح’ا ىد˘ل ي˘صضارأ’ا ة˘ط˘ل˘˘صسو
تاد˘˘حو˘˘لا  ف’آا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘صصقا˘˘ن˘˘˘م
تاعفج» ةنطوتصسم يف ةيناطيتصس’ا

تيب ةدل˘ب ي˘صضارأا ى˘ل˘ع «سسو˘تا˘ما˘ه
ةنيدم لزعب ببصستتصس يتلاو ،افافصص
يقرصشلا ءزجلا ةنيدم نع محل تيب
.ةلتحملا سسدقلا ةنيدم نم
لامعا لÓت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘صس ل˘صصاو˘تو
ةف˘صضلا ا˘ه˘لÓ˘ت˘حا ذ˘ن˘م نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا
نار˘يز˘ح ذ˘ن˘م ةز˘غ عا˘ط˘قو ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

ة˘ما˘˘قا ى˘˘ل˘˘ع تمد˘˘قا ثي˘˘ح7691
سسدقلا يف تانطوتصسملا نم ديدعلا

و لو˘كصشا تا˘مر» ل˘ث˘م ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘مو
ومولصش تومار و راتفيماه تاعفج

بو˘ق˘ع˘ي ي˘ف˘ي˘نو ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘ل˘ت˘لاو
و توبلات تصسيإا و فيئز تاغصسبو
052 اهنكصسيو ،«ا˘مو˘ح را˘هو و˘ل˘ي˘ج
يدحت يف يليئارصسا نطوتصسم فلأا

ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘مو ح˘˘˘صضاو
نا ربتعت يتلا ةيلودلا تاعيرصشتلاو
ي˘صضارا ي˘ه ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا سضر’ا

مكحلا تا˘ط˘ل˘صسل ع˘صضخ˘تو ة˘ل˘ت˘ح˘م
تذ˘خ˘تاو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ير˘˘كصسع˘˘لا

˘ما˘يأ’ا ة˘ل˘غ˘ت˘صسم لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘˘كح
ي˘كير˘مأ’ا سسي˘ئر˘لا ة˘ي’و˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
فقومل ابصسحت كلذو ،بمارت دلانود
ندياب وج بختن˘م˘لا سسي˘ئر˘لا هذ˘خ˘ت˘ي
ةموكح ما˘ما دو˘ي˘ق˘لا ع˘صضو˘ب مو˘ق˘يو
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
.ةديدجلا تانطوتصسملا

«سسوتاماه تاعفج» ةنطوتصسم دعتو
ي˘ت˘لا ةر˘ئاد˘لا ل˘م˘كت˘ل تءا˘ج ي˘ت˘لاو
ةيقرصشلا سسدق˘ل˘ل لا˘م˘ت˘حا يأا ق˘ن˘خ˘ت
دو˘جو˘لا وأا ع˘صسو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

ةقيقح لهاجتو ،ةينيطصسلف ةمصصاعك
ينيطصسلف فلأا053 يلاوح دوجول
كلت نوصضفر˘ي ،ة˘ن˘يد˘م˘لا نا˘كصس ن˘م
تا˘صسرا˘م˘مو ة˘ير˘صصن˘ع˘لا ة˘صسا˘ي˘صسلا
لجا نم نمزلا قباصست يتلا لÓتح’ا
اهرابتعاو سسدقلا لك ىلع ةرطيصسلا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود˘ل ةد˘حو˘م ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لاو ةو˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا با˘صصت˘غاو
ي˘˘˘صضار’ا ن˘˘˘م د˘˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا به˘˘˘˘نو
.ةينيطصسلفلا

سضرف لÓت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘صس ل˘صصاو˘تو
تاططخم ينبت لÓخ نم ديدج عقاو
ةدحو فلأا31 نم رثكأا ءانبل ةديدج
ليبق ،سسدقلا ةنيدم يف ةيناطيتصسا
ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا سسي˘˘ئر˘˘˘لا ةرادإا م˘˘˘ل˘˘˘صست
ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘م ند˘يا˘ب و˘ج بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لبقملا يناثلا نو˘نا˘ك ن˘م ن˘ير˘صشع˘لا

ريصضحتلا لÓ˘ت˘ح’ا م˘قاو˘ط ل˘م˘ع˘تو
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ل

ةد˘˘˘˘˘حو ف’آا9 ءا˘ن˘˘ب˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
را˘ط˘م ي˘صضارأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
يف ةيناطيتصسا ةدحو0351و ،ايدنلق
ى˘ل˘ع و˘مو˘ل˘صش تا˘˘مر ة˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم
يف ةد˘حو075و ،طاف˘ع˘صش ي˘صضارأا

يصضارأا ىلع هاموح راه ةنطوتصسم
تادحولا ىلإا ةفاصضإا ،مينغ وبأا لبج
تاعفج ةنطوتصسم يف ةيناطيتصس’ا

،افافصص تيب يصضارأا ىلع سسوتماه
تاد˘˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘˘لا ف’آا بنا˘˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘˘لا
ةنطوتصسم يف ىرخأ’ا ةيناطيتصس’ا
ططخملا راطإا يف «ميمودأا هيلاعم»
.«1 يإا» يناطيتصس’ا
ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا كل˘˘ت نا
تا˘ط˘ل˘˘صس ا˘˘ه˘˘صسرا˘˘م˘˘ت ةرو˘˘ع˘˘صسم˘˘لا
م˘عد ة˘ل˘˘صصاو˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
لÓتح’ا ةموكحل ةيبمارتلا ةراد’ا

قÓطإا˘ب ة˘ي˘نا˘ج˘م˘لا ا˘ياد˘ه˘لا م˘يد˘ق˘تو
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا سسو˘˘صسا˘˘ج˘˘˘لا حار˘˘˘صس
يذ˘لاو دو˘ي˘ق نود در’و˘ب نا˘˘ثا˘˘نو˘˘ج

تا˘ي’و˘ل˘ل ق˘˘با˘˘صسلا سسي˘˘ئر˘˘لا سضفر
هحارصس قÓطا امابوا كارب ةدحتملا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م م˘˘غر
تا˘ي’و˘لا ع˘م ا˘ق˘با˘˘صس ا˘˘ه˘˘صضوا˘˘ف˘˘تو
نا ’ا ،ة˘ق˘ف˘صصلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ه˘˘ترا˘˘صسخ د˘˘ع˘˘بو بمار˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
رارق رادصصا ى˘ل˘ع مد˘قا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
رفصسلاو لقنتلا ة˘ير˘ح˘ب ه˘ل حا˘م˘صسلا˘ب
و˘هو ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ي˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع سسصسج˘˘ت يذ˘˘لا سسو˘˘صسا˘˘ج˘˘˘لا
مدقو ةيكيرم’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
فصصق تايلم˘ع حا˘ج˘ن ي˘ف تم˘ها˘صس
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ط˘صشلا ما˘م˘ح ع˘قو˘˘م
ةينيطصسلفلا تادايقلا لتقو ةيصسنوتلا

ن˘يذ˘لا سسي˘صساو˘ج˘لا ر˘ط˘خا ن˘م و˘˘هو
ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا نو˘˘برا˘˘ح˘˘ي
.نيينيطصسلفلا لتق يلا نوعديو
سسي˘ئر˘ل˘ل بير˘˘م˘˘لا كو˘˘ل˘˘صسلا اذ˘˘ه نا
ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ق˘با˘صس ل˘كصشي بمار˘˘ت

ةينيطصسلفلإ حابصصلإ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطصسلف يف يبرعلإ مÓع’إ ريفصس / ةودقلإ يرصس  : ملقب

 جيمر ةرهزلإ  ‐ةيبرغملإ ةيئإورلإو ةصصاقلإ : ملقب

ناطرضسلاب زومر وبأا دامع ريضسأ’ا ةباضصإا :ىرضسأ’ا ةئيه
ىر˘˘صسأ’ا نوؤو˘˘صش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تن˘˘˘ل˘˘˘عأا

ر˘ي˘صسأ’ا ة˘با˘صصإا ن˘ع ،ن˘يرر˘ح˘˘م˘˘لاو
64) زو˘مر و˘بأا ق˘لا˘خ˘لا د˘ب˘ع دا˘م˘˘ع
˘مرو˘ب ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘˘م (ا˘˘ما˘˘ع
.نيتيصصخلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ي˘نا˘طر˘صس
زومر وبأا ريصسأ’ا نإا ،ةئيهلا تلاقو
،4002 ما˘˘ع˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

عبقيو اماع52 نجصسلاب موكحملاو
نم يناعي ،ر˘فو˘ع ن˘ج˘صس ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح
،مرو˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ةد˘يد˘صش عا˘جوأا

نا˘كم ة˘ي˘ق˘ب˘ط ةرو˘صص ه˘˘ل تير˘˘جأاو
ىدم ةفرعمل عوبصسأا وحن لبق مرولا
ةجيتنلاب دوزي ملو سضرملا راصشتنا

ريصسأ’ا نأا ،تفاصضأاو.ةظحللا ىتح
عا˘جوأاو ل˘كا˘صشم ن˘م ا˘صضيأا ي˘نا˘ع˘ي
عاو˘نأا ى˘ندأا ه˘ل مد˘ق˘ت ’و ،ى˘ل˘˘كلا˘˘ب
.ةمزÓلا ةيحصصلا ةياعرلا

ىرصسأ’ا ددع نأا ىلإا ،ةئيهلا تراصشأاو
ةبارق لÓت˘ح’ا نو˘ج˘صس ي˘ف ى˘صضر˘م˘لا
يجÓع لخدت ىلإا ةجاحب ريصسأا (007)

،نا˘طر˘صسلا˘ب نو˘با˘صصم م˘ه˘ن˘ي˘ب ،ل˘جا˘˘ع

نم نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ىر˘صسأ’ا تار˘صشعو
.ةفلتخم ةنمزمو ةريطخ سضارمأا

نوجصسلإ لخإد يحصصلإ عصضولإ
ةيإدب ذنم أإوصسأ’إ وه ةينويهصصلإ

لÓتح’إ
يحصصلا عصضولا نأاب ريصسأ’ا يدان دافأا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م أاو˘صسأ’ا و˘ه نو˘ج˘صسلا ل˘خاد
نصسب ننفتت نوجصسلا ةرادإاو ،لÓتح’ا
ىرصسأ’ا لتقل ةيمارجا بيلاصسأاو نيناوق
،ريصسأ’ا يدان قّرطتو .مهنيزانز لخاد
ل˘خاد ىر˘صسأ’ا عا˘صضوأا ى˘لإا ،نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
 :يلاتلا وحنلا ىلع نوجصسلا
ي˘ف ي˘ئا˘صصخأا بي˘ب˘ط دو˘جو مد˘˘ع :’وأا
،ماع بيبط وه طقف دوجوملاو ،نجصسلا

ىوصس جÓع يأا يطعي ’ بيبطلا اذهو
يوذ ي˘ط˘ع˘˘ي ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأاو ،تا˘˘ن˘˘كصسم˘˘لا
ا˘صصار˘قأا ة˘جر˘ح˘لا ة˘ي˘صضر˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا

هنوجعزي ’و ،ني˘م˘ئا˘ن او˘ق˘ب˘ي˘ل ة˘مو˘ن˘م
  .مهم’آاب
لخاد يبط˘لا سصح˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع :ا˘ي˘نا˘ث

يديدح كيصش فلخ نم يرجت نجصسلا
سضير˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘صسأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘صصف˘˘˘ي
يف ةذاصشلا ةقيرطلا هذهو ،بيبطلاو
ةفاكل ةفلاخ˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا
لو˘˘صصأ’او ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأ’او ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا
’ يتلاو ءابطأ’ا تاباقن نع ةرداصصلا
ةلاحلا سصيخصشت نم بيبطلا نكمت

Óثم بيبطلا عيطتصسي Óف يغبني امك
يفو هباصش ام وأا هبلق تاصضبن سسايق
يف ملأا نم Óًثم سضيرملا ىكتصشا لاح
نع فصشكلا بيبطلا هنم بلطي هنطب
ىرصسأ’ا فصصو :اثلاث  .ديعب نم هنطب
ةيروصص ةدايع اه˘نأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا

تا˘صسصسؤو˘م˘لا دا˘ه˘صشإ’ ط˘ق˘˘ف تد˘˘جو
بيلصصلا ةصصاخو ةيلودلاو ةيقوقحلا
ةدايعلاف رثكأا ’ اهدوجو ىلع رمحأ’ا

جÓع˘لاو دو˘جو˘م بي˘ب˘ط˘لاو ةدو˘جو˘م
ءاود˘˘˘لاو دو˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘م سصا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ’او
راعصشإا ىتح زجتحم جÓعلل بولطملا
ىرصسأ’ا اهجاتحي يتلا ةيودأ’ا امأا ،رخآا

حمصسي ’ نجصسلا يف ةرفوتم ريغو

بيلصصلا ق˘ير˘ط ن˘ع ىو˘صس ا˘ه˘لا˘خدإا˘ب
  .رمحأ’ا

يذ˘لا ةر˘يا˘صسم˘لاو ة˘ل˘طا˘˘م˘˘م˘˘لا :ا˘˘ع˘˘بار
تاهآا تاكصسإ’ نجصسلا ةرادإا همدختصست
دهعتت ثيح ،ىصضرملاو ىحرجلا تانأاو
با˘صصم˘لا وأا سضير˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ةرادإ’ا
تا˘صصو˘ح˘ف˘لا ءار˘˘جإ’ ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
تقو ى˘لإا كلذ جا˘ت˘˘ح˘˘ي د˘˘قو ة˘˘مزÓ˘˘لا

ى˘˘لإا سضير˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت اذإاو ،ل˘˘يو˘˘ط
جئاتن ىلع لصصحي ’ هنإاف ىفصشتصسملا
  .مزÓلا جÓعلا يقلت نودو سصحفلا

ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘يودأ’ا زا˘˘ج˘˘ت˘˘حا :ا˘˘˘صسما˘˘˘خ
ادرو ىرصسأÓل يباقع ءارجإاك ىصضرملل

عصضولا ني˘صسح˘ت˘ب م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حا ى˘ل˘ع
  .يحصصلا
ى˘صضر˘م˘لا ىر˘صسأ’ا ى˘كت˘˘صشا :ا˘˘صسدا˘˘صس
سشيوصشتلا ةزهجأا ريثأات نم نيباصصملاو
عصضولا ىلع نجصسلا يف تبكر يتلا
نأا ىر˘صسأ’ا دا˘فأاو ،ىر˘صسأÓ˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا
ةيلاع ةريتوب متي ةزهجأ’ا كلت ليغصشت

يدؤوتو ىرصسأ’ا ةفاك ىلع رثؤوتو ًادج

،نيديدصش راودو عادصصب مهتباصصإا ىلإا
ءامغإا ت’احل ىرصسأ’ا سضعب سضرعتو
ةزهجأ’ا كلت ريثأات نم عادصصلا ةدصش نم
ببصست ةزهجأ’ا هذه نأا ركذلاب ريدجو
  .بقنلا نجصس يف ةيناطرصس سضارمأا
ةهركملا نم ىرصسأ’ا ىكتصشا :اعباصس
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا (يرا˘ج˘م˘لا) ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا ر˘ثؤو˘ت ثي˘ح ن˘ج˘صسلا
يحصصلا عصضولا ىلع اه˘ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا
ن˘م˘م ا˘م˘ي˘صس ’ ،ى˘صضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘صسأÓ˘˘ل
رد˘صصلا ي˘ف ة˘ي˘˘صسا˘˘صسح ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
نم نوناعي نيذلا كئلوأاو ةيبلق تامزأاو
را˘صشت˘نا ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ج ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسح
  .حئاورلا كلت ببصسب تارصشحلا
ي˘ف در˘ب˘لاو را˘ب˘˘غ˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا :ا˘˘ن˘˘ما˘˘ث
ءوصسو مقافت نم ديزت ليللا تاعاصس
اميصس ’ ىرصسأÓل ةيحصصلا عاصضوأ’ا
سصاصصرب تاباصصإا نم نوناعي نيذلا

ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو فار˘˘˘طأ’ا ي˘˘˘ف ا˘˘˘يا˘˘˘ظ˘˘˘صشو
ة˘با˘صصإ’ا ن˘كا˘مأا ة˘ئ˘فد˘ت˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘˘ي
  .رارمتصساب ةنخاصس تادامك مادختصساو

ينيطضسلفلا بحلا ةروطضسأا «ةماضسأاو رانم»

0202 ربمفون61 نينثإ’ا موي ىقبيصس
بع˘˘صشلا لا˘˘صضن ل˘˘˘ج˘˘˘صس ي˘˘˘ف اد˘˘˘لا˘˘˘خ
مهتيصضقب هئانبأا تب˘صشتو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

عمقلاو ره˘ق˘لا لا˘كصشأا ل˘كل م˘ه˘يد˘ح˘تو
نم ةديدج بيلاصسأا نيذختم ،ن’ذخلاو
مهملح رارمتصسا ملاع˘ل˘ل د˘كؤو˘ت لا˘صضن˘لا
ءان˘بو ة˘ب˘صصت˘غ˘م˘لا سضرأ’ا عا˘جر˘ت˘صسا˘ب
ةدرلا نمز يف ،ةلقتصسملا ةرحلا مهتلود
مÓقأ’او تاو˘صصأ’ا تو˘ف˘خو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
دقف .ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘ل˘ل ةد˘نا˘صسم˘لا

هتقي˘فرو ر˘ق˘صشأ’ا ة˘ما˘صسأا ر˘ي˘صسأ’ا ق˘ل˘خ
لاصضنلا يف اديرف ابولصسأا يوÓخ رانم
ا˘نر˘ت˘ق˘ي نأا ارر˘ق ا˘مد˘ن˘˘ع ،ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لاو
نع نÓعإ’ا نم Óعجي نأاو ،امهصضعبب

رودصص نع نÓعإ’ا هعمو امهنارق دقع
دلو يذلا «رخآا قاذم نجصسلل» باتك
هلوح تفتلا اصشهدم اثدح ،ةنازنزلا لخاد
ةيفاق˘ث˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ل˘ك
ريثكلا يعدو ،ةينيطصسلفلا ةيعامتج’او
نيمÓعإ’او نييصسايصسلاو نيفقثملا نم
نع هروصضحل ،ةديدع نادلب نم برعلا
،نارق دقعل داع لفح درجم نكي مل .دعب
لخاد نم باتك رودصصل داع لفح ’و
داع اينيطصسلف اناجر˘ه˘م ا˘م˘نإاو ،ن˘ج˘صسلا
ي˘˘لا˘˘صضن˘˘لا ج˘˘هو˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘مز ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ب

اينيطصسلف اناجره˘م نا˘ك .ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
تايصصخصشل ةيوق تا˘م˘ل˘ك ه˘ي˘ف تي˘ق˘لأا

،ةفا˘ق˘ث˘لا ةرازو ه˘ي˘ف تكرا˘صشو ،ةد˘يد˘ع
،حتف ةكرحو ،ءابدأ’او باتكلا داحتاو
ن˘م م˘هر˘ي˘غو ىر˘صسأ’ا نوؤو˘صش ة˘ئ˘˘ي˘˘هو
ركذي ناجرهم .ةينيطصسلفلا تاي˘لا˘ع˘ف˘لا
هنادلب سضعب تحتف امدعب يبرعلا ملاعلا
عم عيبطتلا ىلع تفاهتلاو ةلورهلا باب
لازت ام ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نأا ،ليئارصسإا

ام ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا نأاو ،ةر˘صضا˘ح
ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ل˘˘˘صضا˘˘˘ن˘˘˘ي لاز˘˘˘ي
حÓصسلا ريغ ىرخأا لاكصشأاب لÓقتصس’او
ناذا˘ه ق˘ل˘خ .ة˘با˘ت˘˘كلاو بح˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا
يوقلا امهطابتراب نابلصصلا نÓصضانملا
لقت ’ رهبم ينيطصسلف بح ةروطصسأا
يف دلوي يذلا بحلا ريطاصسأا نع ةيمهأا

لظ يفو ،رامعتصس’او بورحلا نمز
نوكيو ،دادبتصس’او ناي˘غ˘ط˘لا ة˘موا˘ق˘م
م˘ي˘ظ˘ع˘لا ن˘طو˘لا بح سسا˘صسأ’ا˘ب ه˘ع˘فاد
تا˘بو˘ع˘صصلا ل˘ك ه˘ما˘˘مأا نو˘˘ه˘˘ت يذ˘˘لا

.اه˘ت˘ما˘صسج ن˘كت ا˘م˘ه˘م تا˘ي˘ح˘صضت˘لاو
ق˘ي˘ل˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘نار˘˘ق ل˘˘ف˘˘ح نا˘˘ك ،كلذ˘˘لو
ىلع م˘ئا˘ق˘لا قرا˘خ˘لا بح˘لا ةرو˘ط˘صسأا˘ب
ة˘ي˘صضق˘لا ة˘لاد˘ع˘ب كر˘ت˘˘صشم˘˘لا نا˘˘م˘˘يإ’ا
ةروصص رانم تدصسج دقف .ةينيطصسلفلا

ةقصشاعلاو ةمواقملا ةينيطصسلفلا ةأارملا
.ةيعيبطلا ةايحلاب ةيحصضتلا دح اهنطول
ةباصش ةأارما طبترت نأا ،اقراخ ارمأا سسيلأا
تاد˘بؤو˘م ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ب مو˘˘كح˘˘م ر˘˘ي˘˘صسأا˘˘ب
اهنأا ،اقبصسم ملعت يهو ،ةنصس نيصسمخو
؟ةيعيبطلا ة˘ي˘جوز˘لا ةا˘ي˘ح˘لا سشي˘ع˘ت ن˘ل
،اهبعصش ةيصضقب ةباصشلا هذه ناميإا نكلو
اهÓعج ام امه ،اهنطول ميظعلا اهبحو
طبر˘تو ،ةد˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب ل˘صضا˘ن˘ت
نيذلا لا˘ط˘بأ’ا د˘حأا ر˘ي˘صصم˘ب ا˘هر˘ي˘صصم
ليبصس يف مهبابصشو م˘ه˘ت˘ير˘ح˘ب او˘ح˘صض
لك كراصشت ،كلذب يهف .مهدÓب ريرحت
ي˘ف ل˘مأ’ا ثب˘تو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘ج˘˘صس ىر˘˘صسأ’ا
ح˘ت˘ف˘تو ،م˘ه˘لÓ˘غأا ر˘صسكتو ،م˘ه˘صسو˘ف˘˘ن
،اهعيراصصم ن˘ع م˘ل˘ح˘لا باو˘بأا م˘ه˘ما˘مأا

،هناجصس ىلع رصصتني نيجصسلا لعجتو
ءاصضف ىلإا ةم˘ل˘ظ˘م˘لا ة˘ناز˘نز˘لا لو˘ح˘يو
رون هنم عصشيو ،ةيرحلا سسمصش هرمغت
ةظحل تناك .ديعب نم حولي ديدج رجف
ةماصسأا ىلع اهنارق دقع سسورعلا عيقوت
دقف ،كلذ عمو .ةياغلل ةرثؤوم ،بئاغلا

ناد˘جو ي˘ف ةو˘ق˘ب ار˘صضا˘ح ة˘ما˘صسأا نا˘˘ك
ناك هنأا ةروصصلا يف ليمجلاو ،عيمجلا
ريبكلا قصصلملا ىلعأا نم اهيلع لطي
تمصسترا دقو ،ةرصشابم اه˘ف˘ل˘خ تب˘ث˘م˘لا

دويقلا ىلع رصصنلا ةماصستبا هيتفصش ىلع
اريثأات ةظحللا هذه داز امو .تافاصسملاو
ةدور˘غز˘لا كل˘ت ر˘˘ي˘˘صسأ’ا مأا قÓ˘˘طإا و˘˘ه
توصصب ةدورغز .ةزيمملا ةينيطصسلفلا

بصضغلا˘ب حر˘ف˘لا ه˘ي˘ف جز˘ت˘م˘ي جد˘ه˘ت˘م
يتلا ةينيط˘صسل˘ف˘لا مأ’ا ا˘ه˘نإا .يد˘ح˘ت˘لاو
عورأا ،نيطصسلف ةاصسأام ةيادب ذنم تبرصض
،تاذلا ناركنو نطولا بح يف ةلثمأ’ا

هتوم وأا ا˘هد˘ب˘ك ةذ˘ل˘ف ن˘ج˘صس ته˘جاوو
ءاصسنلا تل˘ظ ة˘ع˘ئار ة˘ل˘ث˘مأا ،د˘يرا˘غز˘لا˘ب
اهو .ةبقاعتملا لايجأ’ا ربع اهب يدتقت
،جذومن˘لا˘ب يد˘ت˘ق˘ت ة˘با˘ب˘صشلا را˘ن˘م ي˘ه
بح˘ل ا˘قرا˘خ ’ا˘ث˘م م˘لا˘ع˘˘ل˘˘ل بر˘˘صضتو
ن˘م ل˘ع˘ج˘تو .تاذ˘لا نار˘˘كنو ن˘˘طو˘˘لا
نجصسلاب مو˘كح˘م˘لا ر˘ي˘صسأ’ا˘ب ا˘ه˘نار˘ت˘قا
هلمحت ام ل˘كب ا˘صسد˘ق˘م ا˘طا˘بر د˘بؤو˘م˘لا
لوقلا نكمي ،كلذلو .ىنعم نم ةرابعلا
يبولوني˘ب ةرو˘صص ى˘لإا ي˘ق˘تر˘ت را˘ن˘م نإا
اهراظتناو ميظعلا اهبح يف ةيقيرغإ’ا
،بر˘ح˘لا ن˘م ا˘ه˘جوز ةدو˘ع˘ل ل˘يو˘˘ط˘˘لا

لوط مغر سسأا˘ي˘ل˘ل ا˘ه˘مÓ˘صست˘صسا مد˘عو
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘مأ’ا اذ˘˘ه .با˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا
ي˘بو˘لو˘ن˘ي˘ب ن˘كصس يذ˘لا ل˘ي˘ح˘ت˘˘صسم˘˘لا

نكصسي يذلا هصسفن وه رانم نكصسيو
ةينامثلا تادبؤوملا هبلصست مل يذلا ةماصسأا

هتبصشتو عئارلا هلؤوافت مامأا .ملحلا ةمعن
نيلقتعملا ترصضحتصسا ،ة˘ير˘ح˘لا م˘ل˘ح˘ب
ع˘ظ˘فأاو ع˘صشبأا ن˘م ن˘ي˘جا˘ن˘لا ة˘برا˘غ˘م˘˘لا

لقتعم وهو ،ملاعلا يف يرصس لقتعم
رمجلا تاونصس» برغم يف ترمامزت
ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف م˘ي˘قأا يذ˘لاو «سصا˘صصر˘لاو
.يجراخلا ملا˘ع˘لا ن˘ع ة˘لوز˘ع˘م ةر˘ف˘ق˘م
سسيار˘لا د˘م˘ح˘م ن˘ي˘جا˘ن˘لا ء’ؤو˘˘ه ن˘˘مو
ى˘لإا تار˘ي˘خ˘صصلا ن˘م «با˘ت˘ك بحا˘صص
ى˘لإا با˘يإاو با˘هذ ةر˘كذ˘ت :تر˘ما˘˘مزا˘˘ت
بحاصص ي˘قوزر˘م˘لا د˘م˘حأاو .«م˘ي˘ح˘ج˘لا

.«01 مقر ةنازنزلا ...ترمامزت» باتك
نانيجصسلا يوري ،ني˘با˘ت˘كلا ن˘يذا˘ه ي˘ف
اذه لخاد ةايحلا نم ةعيظف ليصصافت
نع ةرابع هنيزانز تناك يذلا نجصسلا
ءارج هئانجصس مظعم تام يذلاو ،روبق
اوبيصصأا وأا ةيصشحولا بيذعتلا بيلاصسأا
ىوصس توملا ن˘م ج˘ن˘ي م˘لو ،نو˘ن˘ج˘لا˘ب
ةيرحلا ملح˘ب ن˘ي˘كصسم˘ت˘م او˘ل˘ظ ن˘يذ˘لا

دقو .ميحجلا كلذ يف ملحلا ةيثبع مغر
تثدحو ،فاطملا ةياهن يف ملحلا رصصتنا
.ليحتصسملا فرعت ’ مÓحأ’ا .ةزجعملا

ميظعلا ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا م˘ل˘ح˘لا نأا د˘ي˘كأاو
نو˘ل˘صضا˘ن˘م هءارو ماد ا˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘صس
.ةماصسأاو رانم ةنيط نم نوروصسج
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فراطلإ ةي’ول ةيحايصسلإ ةيعمجلإ اهتمظن
ةتوتيزلاب تاضضايرلا ةقطنمل ةيفاضشكتضساو ةيحايضس ةلحر
ةيحايصسلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ،تم˘ّظ˘ن
ة˘˘جر˘˘خ فرا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
،ة˘˘ي˘˘فا˘˘صشكت˘˘صسا ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس
لافطاو بابصش ةدئافل ةيهيفرت
،ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
،ةبÓخلا تاصضايرلا ةقطنمب
حا˘حر˘ف ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م و˘هو
ةيعمجلا سسيئر بئان ،ميهاربا
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه نا د˘˘كأا يذ˘˘لا

يذلا ن˘ي˘تور˘لا ر˘صسكل تنا˘ك
ءابول يحصصلا رجحلا هصضرف
فراعتلل اع˘ي˘ج˘صشتو ا˘نورو˘ك
نم ةمها˘صسمو با˘ب˘صشلا ن˘ي˘ب
زونكب فيرعتلا يف ةيعمجلا

عتمتل˘لو ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا ا˘ن˘ت˘ي’و
زيمتت يتلا ةيعيبطلا رظانملاب
ثيح ،تاصضايرلا ةقطنم اهب
ة˘لو˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا

هركذ امبصسح اباصش52 يلاوح
تجمرب دقو .ةيعمجلا سسيئر
هذ˘ه را˘طإا ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
نم ةعومجم ،ةيفاصشكتصس’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ة˘ط˘˘صشنأ’ا
يف نوكراصشملا اهن˘صسح˘ت˘صسا

ميظنت مت امك ،ةيلمعلا هذه
ةرو˘˘˘صص ن˘˘˘صسحأا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسم
ثيح .ةقطنملل ةي˘فار˘غو˘تو˘ف
ة˘ل˘فا˘˘ح˘˘لا لو˘˘صصو در˘˘ج˘˘م˘˘ب
ىلع ايصشم ة˘ل˘حر˘لا تق˘ل˘ط˘نا

’وصصو راجصش’ا نيب مادقأ’ا
تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ةر˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب ى˘˘˘لإا
،قايصسلا تاذ يفو .ةليمجلا
ةيعمجلا نا ثدحتملا فاصضأا

هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م تصصر˘˘˘˘ح
ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
داعت˘بإ’ا ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘تا˘طا˘صشن

عتمتلاو يمويلا نيتورلا نع
.ةيفاصشكتصس’ا ةجرخلا هذهب
نم ةرّطصسملا فادهأ’ا نعو
ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘ي˘حا˘ي˘صسلاو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا
ا˘ن˘ثد˘ح˘م ف˘ي˘صضي ،با˘ب˘صشل˘ل
لÓخ نم فدهت ةيعمجلا نا

ر˘˘صشن ى˘˘لا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةيعمجلل ةي˘ما˘صسلا فاد˘˘هأ’ا
ي˘˘ف ا˘˘صسا˘˘صسا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيلبجلا ةحاي˘صسل˘ل ج˘يور˘ت˘لا

ةدوجوملا راث’اب فيرعتلاو
،ة˘ي’و˘لا عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب

قطان˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا كلذ˘ك
ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘˘ه˘˘تو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل ي˘˘ع˘˘صسلاو
ى˘لإا فد˘ه˘ت ا˘˘م˘˘ك.ةئيبلا
عرزو ا˘ه˘تا˘طا˘صشن ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت
حورو عو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث
نيديفتصسملا ني˘ب ةردا˘ب˘م˘لا

كا˘كت˘ح’او لدا˘ب˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
.ينابصشلا لصصاوتلاو فداهلا

صسراف وب

ةبانع ءانيم نم اقÓطنإ
 ناكينيمودلا ةيروهمجو يتياه ةريزج وحن ركنلكلا نم انط فلأا14 ريدضصت
تن˘˘م˘˘صسإ’ا ة˘˘كر˘˘صش تعر˘˘صش
ةد˘كي˘كصسب دو˘˘صسلا را˘˘ج˘˘ح˘˘ب
تن˘م˘صسإا ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةيلمع يف ،«ا˘كي˘ج» ر˘ئاز˘ج˘لا
ةدام نم نط فلأا14 ريدصصت
يتياه ةريز˘ج و˘ح˘ن ر˘كن˘ل˘كلا

نا˘كي˘ن˘ي˘مود˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘˘جو
.ةبانع ءانيم نم اقÓطنا

ماعلا ريدملا سسيئرلا حصضوأاو
،طبارم فصسوي ،ةكرصشلا هذهل
سشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
هذهب» هنأاب ،ةيل˘م˘ع˘لا قÓ˘ط˘نا
يذلا ركن˘ل˘كلا ن˘م ة˘ن˘ح˘صشلا
ةعانصصل ايصساصسأا انوكم دعي
ة˘كر˘صش ل˘ج˘˘صست ،تن˘˘م˘˘صسإ’ا
دو˘صسلا را˘˘ج˘˘ح˘˘ل تن˘˘م˘˘صسإ’ا
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث ةد˘˘كي˘˘كصسب
تمت يتلا كلت دعب ريدصصت

ة˘مر˘صصن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ
تن˘م˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لاو9102
ن˘م ن˘˘ط ف˘˘لأا06 ر˘يد˘صصت
.«راوفيد توك وحن ركنلكلا

تن˘م˘صسإ’ا ة˘كر˘صش ع˘˘قو˘˘ت˘˘تو
رفوت˘ت ي˘ت˘لا ،دو˘صسلا را˘ج˘ح˘ب

ةقاطب جاتنإÓ˘ل ن˘ي˘ط˘خ ى˘ل˘ع
ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘يد˘قا˘ع˘ت
،تنمصسإ’ا نم نط فلأا009
ركنلكلا نم اهتارداصص ةيقرت

هذه ىلع بلطلا نأاو ةصصاخ
ة˘ن˘˘صسل˘˘ل ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
لا ىد˘ع˘ت˘ي1202 ةلب˘ق˘م˘لا

ا˘˘م بصسح ،ن˘˘˘ط ف˘˘˘لأا002
.لوؤوصسملا تاذ هفدرأا

ءانيمل ماعلا ريدملل ادانتصساو
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ د˘م˘ح˘م ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘ق˘فار˘م˘ل» ه˘نإا˘ف ،ل˘˘ج˘˘ن˘˘مو˘˘ب

تامدخب ريدصصتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘˘ج تاذ
ة˘˘فا˘˘ك دا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ،ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا
ليهصستل ةيميظنتلا تابيترتلا

ا˘ف˘صشا˘ك ،«ن˘ح˘صشلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةبانع ءان˘ي˘م نأا˘ب ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب

يثÓثلا نوصضغ يف معدتيصس
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م لوأ’ا

تادعمو تازيهج˘ت˘ب1202
زيهجت اهنيب نم نحصشلل ةماه
«رديلب˘ي˘صش» ن˘ح˘صشلا˘ب سصا˘خ
ي˘˘ف ن˘˘˘ط0081 ة˘قا˘˘ط˘˘ب
تاقا˘ط˘لا رد˘ق˘تو.ةعاصسلا
تنمصسإ’ا ة˘كر˘صشل ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا
تل˘خد ي˘ت˘لا ،دو˘صسلا را˘ج˘ح˘ب

ـب ،3791 ةنصس ةمدخلا زيح
ةلباق ا˘يو˘ن˘صس ن˘ط ف˘لأا009
ةكرصشلا نأاو ةصصاخ ريوطتلل
تا˘مو˘ق˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ا˘ه˘طا˘صشن ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘هأا˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘تاردا˘˘˘صصو
وذ ماهلا يمجنملا نوزخملا
ل˘با˘ق˘لاو ةد˘ي˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب لÓ˘غ˘ت˘صسÓ˘ل
ي˘˘˘فار˘˘˘غ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهبرقو ةكرصشلل يجيتارتصس’ا

،ةبانعو ةدكيكصس يءانيم نم
.ه˘ي˘لإا ةرا˘صشإ’ا تم˘ت ا˘˘م ق˘˘فو
تايلمع فيثكت لÓخ نمو
تاهجولا ع˘يو˘ن˘تو ر˘يد˘صصت˘لا
اكيرمأاو ايقيرفأا قاوصسأا وحن
ع˘م˘ج˘م م˘ها˘صسي ،ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘لا
نم » اكيج » رئازجلا تنمصسإا

يف ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا ه˘عور˘ف لÓ˘خ
جرا˘˘خ تاردا˘˘صصلا ع˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت
جاتنإا زفق ثيح ،تاقورحملا
072 نم ر˘ث˘كأا ن˘م ع˘م˘ج˘م˘لا
ةنصس تنمصسإ’ا نم نط فلأا

005 لا زواجتي ام ىلإا8102
ةنصس تنمصسإ’ا نم نط فلأا

9102.
لÓ˘˘خ ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ج˘˘˘صسو
تايلمع نيتريخأ’ا ني˘ت˘ن˘صسلا
توك نم لك وحن ريدصصت
ا˘˘نا˘˘غو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘غو راو˘˘˘ف˘˘˘يد
نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلاو لا˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘صسلاو
.ايناتيروم و اينيغو

ب.ناÁإ

اهتجلاعمو ةلجصسملإ صصئاقنلإ ديدحتل

 ةيئابولا ةيعضضولا ىلع فوقولل ةيرود تاعامتجا دقعي سسادرموب يلاو
ةصسإردل اعامتجإ ،ةي’ولل ماعلإ نيمأ’إ ةيعمب يئ’ولإ يبعصشلإ صسلجملإ صسيئرو صسإدرموب ةي’و يلإو دقع

ةيروهمجلإ طيصسو نم لك ءاقللإ إذه يف كراصشو91‐ديفوك ةحئاجب تاباصصإ’إ ديإزت ءوصض يف ةيحصصلإ ةيعصضولإ
يعامتج’إ طاصشنلإ قيصسنتلاب ةفلكملإ ةيئ’ولإ ةنجللإ ءاصضعأإ ،صصإوخلإ ءابطأ’إ يئ’ولإ يباقنلإ عرفلإ صسيئر

.هتحفاكمو صسوريف نم ةياقولإ ةعباتمو دصصرل

ةي’ولا يلاو سصلخ ةيادبلا يف
اذه نم ةياغلا نأا نتايحي ىيحي
ة˘ع˘ي˘ب˘ط د˘يد˘ح˘ت ي˘ه عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نيأا ناديملا يف ةلجصسملا سصئاقنلا
ىلإا عامتج’ا لهتصسم يف قرطت
ربعف ةدئاصسلا ةيحصصلا ةيعصضولا
ددع ديازت مامأا هقلق نعرمأ’ا ئداب
ىطعأا نيا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا˘ب تا˘با˘صصإ’ا
لك ريفوتل دينجتلا ةرورصضب رماوأا
ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘˘لا

كلذب يصصوم سصحفلا لئاصسوو
ةمئاق ةيلوؤوصسملا نوكت نأا ىلع
ثيح نم نييلحملا نيريصسملا نيب
ع˘مو م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا
ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘ل ة˘ن˘ي˘ت˘م تا˘ط˘ل˘صسلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ع˘˘م ،ءا˘˘بو˘˘لا
نينطاوملل ةيعو˘ت˘لاو سسي˘صسح˘ت˘لا
تاءار˘جإ’ا نو˘مر˘ت˘ح˘˘ي ’ ن˘˘يذ˘˘لا
ريدم ماق امك اهب لومعملا ةيئاقولا
سضارعتصس’ا˘ب نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا
ميدقت لÓخ نم ةيئابولا ةيعصضولا

ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا ن˘ع ة˘ل˘صصو˘˘ح
ربمفون32 مويلا ة˘يا˘غ ة˘ي’و˘لا˘ب
تايناكمإ’ا رفوت ىدمو ،0202
ةي’ولاب ةحصصلا عاطقل ةمعدملا

ةزهجأا ،ةيفاصضإا ةرصسأ’ا رارغ ىلع
تا˘ناز˘خ ،ي˘عا˘ن˘ط˘صص’ا سسف˘ن˘ت˘لا
،لئاصسولا نم اهريغو ،نيجيصسكأ’ا
يبطلا مقاطلا ميعدت ىلإا ةفاصضإا
يف .نييفاصضإا سشاع˘نإا ي˘ي˘ئا˘صصخأا˘ب

يئ’ولا عرفلا سسيئر ىدبأا نيح
هدادعتصسا ن˘ع سصاو˘خ˘لا ءا˘ب˘طأÓ˘ل
فلتخم ةيطغت يف ةمهاصسملل ماتلا
ابذبذت فرعت يتلا تاصصصصختلا
ةيئافصشتصسإ’ا تاصسصسؤوملاب ايبصسن
ةيولوأ’ا ءاطعإا ببصسب ةيمومعلا
ىلإا اريصشم ،انوروك ءابو ةحفاكمل
ريبادتلا مارتحا وه جÓع لصضفأا نأا
،ةحصصلا اهب تصصوأا يتلا ةيئاقولا

لاق ةيم˘صسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘ن’ا ن˘عو
ةلمح نإا ناكصسلاو ةحصصلا ريدم
ةيمصسوملا ازنولفنأ’ا دصض حيقلتلا
ربمفون30 مو˘˘ي تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا د˘˘˘ق

نم ديزأا ءانتقا مت ثيح ،يراجلا
ةيولوأ’ا ءاطعإا عم ،ةدحو00041
ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘˘صسن˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
دقو ةنمزملا سضارمأ’ا باحصصأاو
اذ˘ه ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاو˘ت تد˘ه˘صش
نأا لق˘ن˘لا د˘كأا ن˘ي˘ح ي˘ف ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

ددعلا نأا ةي’ولاب لقنلا ةيعصضو
نم بعصص نيرفاصسملا نم لئاهلا

05 ديدحت مت امدعب لقنلا ةمهم
اريدم دكأا اذل نيلقانلا نم ةئاملاب
ةيناكمإا يف رظنلا ةرورصضب عاطقل
سصاوخلا ني˘ل˘قا˘ن˘لا ـب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا
ي˘ت˘لا طو˘ط˘خ˘لا سضع˘ب م˘ي˘عد˘ت˘˘ل
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م اداد˘˘˘عأا فر˘˘˘ع˘˘˘ت
مارتحا نامصض لجأا نم ،نيرفاصسملا
هب لومعملا يحصصلا لوكوتوربلا

امأا .نيرفاصسملا تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘تو
نيماحملا لقنت سصخر سصوصصخب
عوصضوم ىلإا ةي’ولا يلاو قرطت
ر˘كذ  ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ل˘ق˘ن˘˘ت ة˘˘صصخر
ىلإا ةيمارلا لوأ’ا ريزولا ةميلعتب
نيماحملا لقن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست
ي˘ح˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تا˘˘قوأا ءا˘˘ن˘˘ثأا
،ةينهملا ةقاطبلا راهظتصسا درجمب
لقنتل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا سصي˘خر˘ت نود
نيمأاتلل ينطولا قودنصصلا ريدم

رخأ’ا و˘ه ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضلاو
لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت نأا ح˘˘˘صضوأا
91_د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘كب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا

نيزئاحلا لمعلا نع نيفقوتملاو
ربتعت يلزنملا رجحلا ةداهصش ىلع
سضوعتو ةيصضرملا ةلطعلا ةباثمب

اريصشم ،هب لومعملا نوناقلا بصسح
يتلا لماوحلا ءاصسنلا نأا ىلإا كلذب
ةبذبذتم ةفصصب لمعلا نع تبيغت
’Óتخا دعت ’91 دفوك ةرتف ءانثأا

ق˘ح تا˘صضيو˘ع˘ت ن˘˘م مر˘˘ح˘˘ت ’و
ةطبترملا قوقحلا لكو ،ةمومأ’ا
لوح ةراجتلا ةريدم لخدت امأا ،اهب
اهحلاصصم لم˘ع˘ت ي˘ت˘لا ى˘ع˘صسم˘لا

تايلمع فيثكت لÓخ نم ةدهاج
ي˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘صشنأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ،رو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صست
ت’واطلا لامعتصسا عنم تاءارجإا

تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘كصشأا ل˘˘˘˘كو
تا˘بو˘ق˘ع ذا˘خ˘˘تاو ،تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
نيفلاخملا دصض ةمرا˘صص ة˘ي˘نو˘نا˘ق
فر˘ط ن˘م ةر˘م˘ت˘صسم ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صستو ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ناو˘˘عأا
رمتصسم لكصشب نيناو˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ي˘صشف˘ت ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘يا˘م˘ح
دنجت قيرط نع انوروك سسوريف

ناك ام˘ك ،ة˘ير˘يد˘م˘لا ناو˘عأا ة˘فا˘ك
لوح ةينيدلا نوؤوصشلا ريدم لخدت
ريبادتل˘ل ن˘ي˘ل˘صصم˘لا مار˘ت˘حا ىد˘م
هح˘لا˘صصم نأا د˘كأا ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
˘ما˘ت مار˘ت˘حا حا˘ي˘˘تر’ا˘˘ب تل˘˘ج˘˘صس
ةي’ولا ر˘ب˘ع د˘جا˘صسم˘لا يدا˘تر˘م˘ل
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإÓ˘˘˘˘˘ل
دجاصسم حتف راظتنا يف،سسوريفلا
ظا˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا

يدصسجلا دعابتلا مارتحا نامصضو
اميصس’ ،ن˘ي˘ل˘صصم˘لا فو˘ف˘صص ي˘ف
.نكصسلا رابك مهنم

 نيمأإةريصصن

«انوروك» ءابو هفلخ يذلإ يصسفنلإ طغصضلإ نم ابوره
مامجتضس’او ةحارلا نع اثحب ءارحضصلا ىلإا نوجحي نويرئازج

ءار˘˘ح˘˘صصلا ار˘˘خؤو˘˘˘م تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
دحاو مقر ةهجو ىلإا ةيرئازجلا
ة˘˘حار˘˘˘لا ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرماغملا ةاو˘هو ،ما˘م˘ج˘ت˘صس’او
عاصضوأ’ا لظ يف اميصس ،اصضيأا
دÓبلا اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

.انوروك ةحئاج راصشتنا نم
ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا سسق˘˘ط˘˘لا لاو˘˘حأا ع˘˘م
و˘ج˘لاو بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف ة˘ئ˘˘فاد˘˘لا
د˘جو ،لا˘م˘صشلا ي˘ف سسم˘˘صشم˘˘لا

يف وجلا رييغتل ةصصرف ء’ؤوه
جوتنملل جورت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
عو˘˘ن˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا

،ىرخأا ىلإا ةقطنم نم فلتخيو
ةحايصسلا عاطق هدبكت ام مغرو
لوا˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ’إا ر˘˘ئا˘˘صسخ ن˘˘م
قÓط˘نإا ع˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا كارد˘ت˘صسإا

ةيوار˘ح˘صصلا ة˘حا˘ي˘صسلا م˘صسو˘م
ر˘ه˘˘صش ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م أاد˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
سسرام رهصش ةياغ ىلإا ربوتكأا

أاجلت ثيح ،ةديدجلا ةنصسلا نم
هيفرتلا ىلإا ةيرئازجلا تÓئاعلا

ةيرثأاو ةيحايصس نكامأا ةرايزلو
ند˘م˘لا بخ˘صص ن˘ع ن˘يد˘ع˘ت˘ب˘م
فر˘˘ظ˘˘لاو ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا ةا˘˘˘ي˘˘˘حو
يعدتصسي يذلا نهارلا يحصصلا
م˘˘˘حاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘بإ’ا

.طÓتخإ’او
نأا نييرئازجلا نم ريثكلا دقتعي
ثع˘ب˘ي بحا˘صشلا ءار˘ح˘صصلا نو˘ل

بوحصشلاو للملاب روعصشلا ىلع
كلت نيب نأا نوكردي’ مهنأا ’إا
’إا اهب رعصشي ’ ةعور نابثكلا

ءارحصص تايط نيب لوجت نم
نيب هزنت˘لاو ،ة˘ع˘صساو˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ليخنلا لظب ةل˘ل˘ظ˘م˘لا ا˘ه˘تا˘حاو
ا˘ه˘نا˘يدو ن˘ي˘˘ب عر˘˘عر˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
ةصصاخ ةبذعلا هها˘ي˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘لا

تو˘˘ف˘˘ي ’و ،«تا˘˘ن˘˘ج» تا˘˘حاو
بقرت ر˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘صصل ر˘ئاز˘لا

ةنيدمب يملاعلا سسمصشلا بورغ
ذاخآ’ا رظن˘م˘لا كلذ ،تصسار˘ن˘م˘ت
رداصصملا نيب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا
ةلمعلا رئازج˘لا ى˘ل˘ع رد˘ت ي˘ت˘لا
 .ةبعصصلا
نم ديدعلا تدصس دقف ،ةراصشإÓل
قدانفلاو ةيحا˘ي˘صسلا ت’ا˘كو˘لا
لماعت˘لا سصق˘ن بب˘صسب ا˘ه˘باو˘بأا

ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزأ’ا ءار˘ج ا˘ه˘˘ع˘˘م
ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ا˘˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا
عم لصصاوتلا ةقيرط لدبتصستل
م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ا˘ه˘ف˘ث˘كتو نو˘بز˘˘لا
لصصاوتلا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘حأ’ا
ءا˘˘صضف˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا
˘مار˘غ˘ت˘˘صسن’ا ع˘˘قاو˘˘مو قرزأ’ا

ي˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
باحصصأا اهلÓخ نم عيطتصسي
ى˘لإا لو˘صصو˘لا ت’ا˘كو˘لا كل˘ت
.ربانملا عيمج نم نوبزلا

صس.نيريصس

ةصسردملإ ميمرتب إوبلاط
صصخرو جÓعلإ ةعاقو

لÓصشلإ يف رفحلإ
ةليضسملاب رميق ناكضس

تاطلضسلا نودضشاني
ةرؤوب نم مهجارخإ’

سشيمهتلا
ةيدلبب رميق ةقطنم ناكصس ،بلاط

تاطلصسلإ ،ةليصسملإ يف لÓصشلإ
،نيبختنملإو ةيلحملإو ةيئ’ولإ

نايصسنلإ ةرؤوب نم مهجإرخإإ ةرورصض
دوعو ديصسجتو صشيمهتلإو
مهددع غلابلإو ناكصسلإ ،نيبختنملإ
لكاصشم نوناعي ةمصسن005 نم ديزأإ

بعاتم طصسو نوطبختيو ةمج
ةيإدب ،ةتحب ةيعامتجإو ةيصشيعم
صسرإدم ىلإإ ذيملت04 يلإوح لقنتب
ةليوط تافاصسمب مهدعبت
طصسو .. ةلاعبلإو ةيرهإوطلاب

صضعب حصضوأإو ،ةياغلل ةبعصص فورظ
ىلع رفوتت مهتقطنم نأإ ناكصسلإ

ةلاح يف نيترجح اهب ةصسردم
وهو ،تإونصس ذنم ةقلغمو ةيثراك
ةعاق هصشيعت يذلإ ريصصملإ صسفن
ىصضرملإ ربجي ام تإونصس ذنم جÓعلإ

ةددعتم تإدايعلإ وحن لقنتلإ ىلع
درصسيل ،ةرواجملإ ندملاب تامدخلإ
ةيحÓفلإ كلاصسملإ ةيثراك نورخآإ

مهريصس لقرعت يتلإ ةيفيرلإو
رخأإ بناج نم ،امئإد مهتÓقنتو

تاطلصسلإ ةقطنملإ وحÓف بلاط
ميمعت ةرورصض ،ةيلحملإو ةيئ’ولإ
ةماعلإ ةرانإ’إو ةيفيرلإ ءابرهكلإ

صصخر مهحنم عم ةقطنملإ لكب
طاصشن ةلصصإومل رابآ’إ رفحل
يف ةيصشاملإ ةيبرتو ةحÓفلإ

صضعب فخي ملو ،ةيداع فورظ
تÓئاعلإ نم تإرصشعلإ نأإ ناكصسلإ

ةايحلإ نم ابوره ندملإ ىلإإ ترجه
ناكصس اهيف طبختي يتلإ ةبعصصلإ
.ةقطنملإ

ع. ميهإربإإ
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 ةهجاومل تاءارجإ’ا نم ةلمج
ةزابيتب «انوروك»ـل ةيناثلا ةجوملا

ةحصصلا ةيريدم تذختا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ةزا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جو˘˘م˘˘لا
91د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘˘ت
دافأا ام بصسح ،ةي’ولاب
ي˘ل˘ح˘م˘لا لوؤو˘صسم˘لا ه˘˘ب
.عاطقلل
،ةلحروب دمحم فصشكو
تذ˘˘خ˘˘تا ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصم نأا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تاردا˘ب˘˘م˘˘لاو
حلا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
يصشفت ةهجاومل ةي’ولا

دهصشي يذلا انوروك ءابو
،ايلاح ايد˘عا˘صصت ى˘ح˘ن˘م
تارد˘˘˘ق ع˘˘˘فر ا˘˘˘˘هزر˘˘˘˘بأا
تاصسصسؤوملا
ثيح نم ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
ناز˘خ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قإاو ةر˘˘صسأ’ا
ل˘˘ئا˘˘˘صسلا ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صسكأ’ا
.رتل0005 ةعصسب
بصسح ،ر˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ناز˘خ ءا˘ن˘ت˘قا˘ب ،ة˘ل˘حرو˘ب
0005 ةع˘صسب ن˘ي˘ج˘صسكأا
ى˘ف˘صشت˘صسم ةد˘ئا˘ف˘ل ر˘ت˘˘ل
،ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع تياز˘˘ق˘˘˘ت
ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ت’ا˘˘˘ح˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

عفرب حمصس ام ،انوروك
05 ىلإا ةي’ولا تاردق
ةداملا هذه نم رتل فلأا
ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ة˘يو˘ي˘˘ح˘˘لا
تاصسصسؤوملا
،ةي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

لكصشم» نأا ىلع اددصشم
ر˘ي˘غ ن˘ي˘˘ج˘˘صسكأ’ا ةرد˘˘ن
.«ةزابيتب اتاتب حورطم
ةد˘حو حا˘ت˘ت˘˘فا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ءا˘˘بو˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا˘˘˘ب

ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
برغ ىصصقأاب ةيراوجلا
،سسومادلا ةرئاد ،ةي’ولا
.لوؤوصسملا تاذ فيصضي
نأا ى˘لإا ة˘ل˘حرو˘ب را˘˘صشأاو
91‐ديفوك تادحو ددع
ة˘˘˘صسم˘˘˘خ ى˘˘˘لإا ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا

ةعيلقلا نم لكب حلاصصم
رو˘˘ظا˘˘˘ن˘˘˘لاو ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تو
ى˘لإا سسÓ˘˘ي˘˘غ يد˘˘ي˘˘صسو
سسو˘ماد˘˘لا ةد˘˘حو بنا˘˘ج
.ارخؤوم ةثدحتصسملا

لوؤو˘صسم˘لا ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك
تارد˘˘˘˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘˘˘˘فر ن˘˘˘˘˘˘˘ع
تاصسصسؤوملا
832 نم ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
ةلباق ر˘ير˘صس834 ى˘˘لإا
006 ى˘˘˘لإا عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترÓ˘˘˘˘ل
ليجصست لاح يف ريرصس

ع˘فر م˘ت ا˘م˘ي˘ف .ةرور˘˘صض
نم سشاعن’ا ةرصسأا ددع
.ريرصس05 ىلإا82
طغصضلا فيفخ˘ت فد˘ه˘بو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سسرام رهصش ذنم ةدنجملا
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
مت ،ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ت’ا˘ح˘لا˘ب
هبصش نو˘ع021 فيظو˘ت

سسرادم يجيرخ نم يبط
.يبطلا هبصشلل نيوكتلا

مت ،فيظوتلا بناج ىلإاو

بيبط041 د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
تاصسصسؤو˘م˘لا˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي
ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نا˘˘˘م˘˘˘صضل ة˘˘˘يراو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تاد˘˘˘حو˘˘˘ب ة˘˘˘بوا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ةصسمخلا91‐ديفوك
مهنم ،اقبا˘صس ةرو˘كذ˘م˘لا

ا˘ي˘ئا˘صصخأا ا˘ب˘ي˘ب˘ط04
.ماع بيبط001و
تاصسصسؤوملابو
ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
تردا˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ةحصصلا ةيريدم حلاصصم
حÓ˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
نم ءد˘ب تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
يصضاملا ربمت˘ب˘صس ر˘ه˘صش
تارود م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا
ءابطأ’ا ةدئافل ةي˘ن˘يو˘كت
م˘ه˘ل ح˘˘م˘˘صست نو˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نود سصي˘خ˘˘صشت ءار˘˘جإا˘˘ب

ت’احلل ةب˘صسن˘لا˘ب أا˘ط˘خ
سضار˘˘˘عأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ت’احلاو91‐ديفوك
˘˘ما˘˘كز˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا
ف˘˘ي˘˘صضي ،ي˘˘م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
.ةلحروب

ريدم عباتي‐‐ ررقت امك
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ‐‐ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
حلا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
سسل˘ج˘م˘لا اذ˘كو ة˘ي’و˘لا
فيلكت ،يبطلا ي˘م˘ل˘ع˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ى˘ن˘ع˘ي بي˘ب˘ط
ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘لا تارو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
تادحو دوه˘ج ق˘ي˘صسن˘تو
ةعباتم اذكو91‐ديفوك
ءا˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صس’ا ت’ا˘˘˘˘ح
.ايموي يلزنملا

تاردا˘ب˘م˘لا قا˘ي˘صس ي˘˘فو
ف˘˘˘صشك ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءا˘˘ط˘˘عإا ن˘˘ع لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا
بلطل ي˘ئد˘ب˘م˘لا لو˘ب˘ق˘لا
سصا˘خ ر˘ب˘خ˘˘م ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت
عور˘صشلا ل˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو
ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءار˘˘˘جإا ي˘˘˘ف
،انوروك لوح ةير˘ب˘خ˘م˘لا

˘مد˘ق˘˘ت ر˘˘ب˘˘خ˘˘م لوأا و˘˘هو
رباخم˘لا ا˘ي˘عاد ،بل˘ط˘لا˘ب
نم مدقت˘لا ى˘لإا ة˘ي’و˘لا˘ب
ىلع لوصصحلل هحلاصصم
،ليلاح˘ت˘لا ءار˘جإا ة˘صصخر
طر˘˘˘ت˘˘˘صشي ه˘˘˘˘نأا ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
لبق نم ةيئاهنلا ةقفاوملا

.رئازجلا «روتصساب» دهعم
تاقيقحتلا سصو˘صصخ˘بو
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسإاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
ح˘م˘˘صسي ي˘˘كذ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
،ا˘هرا˘˘صسمو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا

ن˘˘ع لوؤو˘˘صسم˘˘لا ف˘˘˘صشك
000.4 ن˘م د˘˘يزأا ءار˘˘جإا
05 لدعم˘ب يأا ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت
رهصش ذنم ايموي قيقحت

وهو ،يصضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
يف حمصس يذلا ءارج’ا

ن˘م تار˘م˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع
.ءابولا يصشفت ةرصصاحم
ةحفصصلا ا˘ي˘مو˘ي ر˘صشن˘تو
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا
ءا˘صضف˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ح˘˘صصلا
تارو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت قرز’ا
.يئابولا عصضولا

م.ق
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نارهوب ةيكيتضسÓبلا تويبلا يف تاورضضخلا ةعارز ةبعضشل ةيعون ةزفق
ثÓثلإ لÓخ ةيعون ةزفق ،نإرهو ةي’وب (ةيكيتصسÓبلإ) ةيمحملإ تويبلإ لخإد تإورصضخلإ ةعإرز ةبعصش تفرع
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ارو˘˘ط˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست م˘˘˘ت د˘˘˘قو
ة˘حا˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘صسو˘˘صسح˘˘م»
ي˘˘ف ة˘˘عارز˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘˘لا
ي˘فو ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا تو˘ي˘ب˘˘لا
رصضخلا نم ةج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا

ثي˘˘˘ح ،ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تاذ لÓ˘˘˘˘خ
نم ةيلامجإ’ا ةحاصسملا تعفترا

م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف را˘˘ت˘˘˘كه93
45 ىلإا8102‐7102يحÓفلا

يلاوم˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ارا˘ت˘كه
ي˘ف ارا˘˘ت˘˘كه36 زوا˘ج˘ت˘ت˘˘ل
ا˘م˘ب˘صسح ،ي˘صضا˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ةد˘ير˘˘ف سشÓ˘˘ب ه˘˘تزر˘˘بأا
جاتنإ’ا ميظنت ةحلصصمب ةيماصس
ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا م˘˘عد˘˘لاو
.ةيحÓفلا حلاصصملا

اذه ي˘ف نور˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا ق˘ق˘حو
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ط˘˘م˘˘ن˘˘لا
ة˘عارز˘لا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا ،نار˘هو˘ب
نم ا˘ي˘لا˘م˘جإا ا˘جا˘ت˘نإا ،ة˘ي˘ل˘ق˘ح˘لا
5 ب رد˘˘˘˘˘˘ق تاور˘˘˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘˘˘لا

لÓ˘˘خ را˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق241.65ر
‐9102) ي˘صضا˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

مصسو˘م ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب (0202
لج˘صس يذ˘لا9102‐8102
لصصو امي˘ف ،را˘ط˘ن˘ق007.83
(8102‐7102) م˘صسو˘م جا˘ت˘˘نإا
سسفن قفو ،راطنق310.63 ىلإا
.ردصصملا

ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ع˘˘قو˘˘ت˘˘تو
يف «ةفي˘ف˘ط» ةدا˘يز ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ةيكيتصسÓبلا تو˘ي˘ب˘لا ة˘حا˘صسم
اراتكه46 ىلإا لصصتصس ثيحب

يلاحلا يحÓفلا مصسوملا لÓخ
جاتنإا قيقحت و (1202‐0202)
امبصسح ،راطنق فلأا85 قوفي
سشÓ˘ب ةد˘˘ي˘˘صسلا ه˘˘ي˘˘لإا ترا˘˘صشأا

يعارزلا ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه نأا ة˘ت˘ف’
ليدق و ةويطبب قطانمب رصشتني
و كرتلا نيعو ءاصضيبلا نيعو
.سسيليلتوب

رخأاتلإ كرإدت
لخاد مطامطلا ةعارز لتحتو
ةصصح ةي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا تو˘ي˘ب˘لا
ة˘حا˘صسم˘لا ترد˘ق ثي˘ح د˘صسأ’ا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ة˘صصصصخ˘م˘˘لا
ع˘˘با˘˘ط ه˘˘ل يذ˘˘لا جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ارا˘ت˘˘كه05 ي˘عا˘ن˘˘صصلا
ةردقم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘حا˘صسم˘لا

مصسوم˘لا لÓ˘خ ارا˘ت˘كه36ب
جا˘ت˘نإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ع˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

لفلفلا اهيلتل ،راطنق616.05

ةصسوكلاو لاجدن˘ب˘لاو ه˘ي˘عو˘ن˘ب
،ءارصضخلا ايلوصصفلاو (ةعرقلا)
ف˘صصن ىو˘صس د˘جو˘˘ي ’ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،ر˘ف˘صصأ’ا خ˘ي˘ط˘ب˘لا ن˘م را˘ت˘كه
.ردصصملا تاذ قفو
ةفرغلا سسيئر زربأا هتهج نمو
جاح يمصشارب ،نارهول ةيحÓفلا

رثكأا عيصسوت نكمي» هنأا ،حاتفم
يف ةعارزلاب ةصصاخلا ةحاصسملا
ةصصاخ ،ةيكيتصسÓ˘ب˘لا تو˘ي˘ب˘لا

ي˘ف ا˘صصق˘ن فر˘ع˘˘ت نار˘˘هو نأاو
ةعارزلل ةصصصصخملا ةحاصسملا
ع˘فر م˘ت ا˘م اذإا كلذو ة˘ي˘ل˘ق˘ح˘لا
اميف اميصس’ تابوعصصلا سضعب
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ئ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب سصخ˘˘˘˘˘ي
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يرادإ’ا
سضع˘ب ل˘ع˘ج ا˘˘م˘˘م ،سضور˘˘ق˘˘لا
اذ˘ه ن˘ع نو˘ف˘قو˘ت˘ي ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘صشن˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا
.«هيلع لابقإا هيف لجصسي يذلا

يمصشارب ديصسلا سسفن فاصضأاو
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘عد د˘˘˘جو˘˘˘ي» ه˘˘˘نأا
ة˘˘عارز لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا
نم اذك و ةيعانصصلا مطامطلا
يقصسلا تازي˘ه˘ج˘ت ءا˘ن˘ت˘قا ل˘جأا
ةئاملا يف05 ةبصسنب ردقت يتلا

ةيلامجإ’ا ةي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘م
ىلع حÓ˘ف˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل دا˘ت˘ع˘ل˘ل
اذهو لاجملا اذه يف رامثتصس’ا
نم هايملا داصصتقا يف مهاصسي

نامصضو جا˘ت˘نإ’ا ةدا˘يزو ،ة˘ه˘ج
قوصسلا يف ةنصسلا ةليط جوتنم
ةيكيتصسÓبلا تويبلا لÓخ نم
.«ىرخأا ةهج نم
روطت˘لا اذ˘ه ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
تو˘ي˘ب˘لا ة˘عارز هد˘ه˘صشت يذ˘لا
مصساوم يف نار˘هو˘ب ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا

ةرخأات˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ،ةر˘ي˘خأ’ا
قطانملا سضعب ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب
مناغتصسم رارغ ىلع ةيلحاصسلا

ةزابيتو (فلصشلا) ءاوح ينب و
ةفاقثلا ىلإا عجار اذهو ،لجيجو
يحÓف ةيبلغأا ىدل ةرذجتملا

نو˘˘˘˘لاز˘˘˘˘ي ’ ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا نار˘˘˘˘هو
،ةيلقحلا ةعارز˘لا˘ب نو˘كصسم˘ت˘ي

يف ر˘ي˘ب˘خ˘لا ه˘ح˘صضوأا ا˘م˘ب˘صسح
حتا˘ف د˘با˘ع ي˘ف˘ير˘لا دا˘صصت˘ق’ا

سسل˘ج˘م˘ب و˘˘صضع د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو
.ةروكذملا ةفرغلا ةرادإا

 لمع ططخم ةرورصض
ة˘ب˘ع˘صشل ر˘ث˘˘كأا ع˘˘فد ءا˘˘ط˘˘عإ’و
ةيكيت˘صسÓ˘ب˘لا تو˘ي˘ب˘لا ة˘عارز
نارهو ةي’و مجح عم بصسانتت
روطتلا اذه ريطأات رمأ’ا بلطتي
ن˘م لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف زر˘ح˘م˘لا

حÓفلا نيب لصصاوت قلخ لÓخ
ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘صصمو
ة˘ط˘ح˘مو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لاو
ينقتلا دهعملل فينوب يصساح
تا˘˘عارز˘˘لاو ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ط˘ط˘خ˘م ع˘صضو˘ل ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

ةبعصشلا هذه رثكأا ريوطتل لمع
ىد˘˘ل سسر˘˘غو ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو
روذبلا ةعارز ةفاقث نيحÓفلا
تاذو ةيراجت ة˘م˘ي˘ق ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا

تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘خاد ة˘˘˘˘يدودر˘˘˘˘م
ءافتك’ا قيقحتل ةيكيتصسÓبلا
نامصضو لاجملا اذه يف يتاذلا

،مصساوملا ةليط جوتنملا ةرفو
.دباع ديصسلا قفو
ةطح˘م ر˘يد˘م لا˘ق ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ينقتلا دهعملل فينوب يصساح
تا˘˘عارز˘˘لاو ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

» ،فيطع قحلا دبع ،ةيعانصصلا
برا˘ج˘ت˘ب مو˘˘ق˘˘ي د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا نإا

تو˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عارز
د˘ع˘ت˘صسم و˘هو ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘˘ب˘˘لا
املثم نارهو ي˘حÓ˘ف ة˘ق˘فار˘م˘ل
،مناغتصسمل ةبصسن˘لا˘ب لا˘ح˘لا و˘ه
ج˘ما˘نر˘ب كا˘ن˘ه نو˘كي نأا ى˘ل˘˘ع
حلا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘ب ل˘م˘ع
ةي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

نيحÓفلا سسيصسحتل دهعملاو
ط˘˘م˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا لو˘˘˘ح
ةعارزلا ةينقت لاخدإاو يعارزلا
ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا تو˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ققحت يت˘لا بب˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

توي˘ب˘لا سسكع ر˘فوأا ا˘جو˘ت˘ن˘م
.«ةيديلقتلا ةيكيتصسÓبلا

م.ق

ةي’ولإ اهنم تدافتصسإ يتلإ ةيومنتلإ عيراصشملإ ةعباتم راطإإ يف
ةيومنتلا عيراضشملا زاجنإا ةريتو ىلع فقي ناضسملت ةرئاد سسيئر

ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا ي˘˘ف
اهنم تدافتصسا يتلا ةيومنتلا
ن˘م˘صض ءاو˘صس نا˘صسم˘ل˘ت ة˘يد˘ل˘ب
يد˘ل˘ب˘لا ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
نماصضتلا قودنصص وأا ةيمنتلل
، ةيلحملا تاعامجلل نامصضلاو
ةقفر ناصسملت ةرئاد سسيئر ماق
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ةنجللا ءاصضعأاو ناصسملت ةيدلبل
و ةنياعم ةرايزب ةرئادلل ةينقتلا
سصخت يتلا ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل د˘ق˘ف˘ت
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’ا عا˘˘ط˘˘ق

ىد˘م ن˘ع بث˘ك ن˘ع فو˘قو˘ل˘˘ل
دا˘ج˘يإاو ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه مد˘ق˘˘ت
ل˘ي˘قار˘ع˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
تيفزت اهفر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ي˘˘ح ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا عراو˘˘˘صشلا
ة˘ي˘˘قر˘˘صشلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ح˘ت˘ف  ،ن˘ي˘ف˘˘صشتو˘˘بأا˘˘ب
ق˘ح˘ل˘م˘لا ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا قر˘ط˘لا
ها˘˘˘ج˘˘˘تا ر˘˘˘يدا˘˘˘غأ’ يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
يد˘ي˘صس با˘ب ى˘لإا ن˘يرا˘˘صصق˘˘لا
يديصس قرط تيفزت ،نيدموب
ةيرصضحلا قرطلا ةئيهت ،ديعصس

ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘لا˘م˘صشلا ل˘خد˘م˘لا )
و ةيدكلا نيقفنلا نيب ناصسملت
تيفزتو ةئي˘ه˘ت ،(ن˘ي˘ف˘صشا˘ت و˘بأا
لو˘˘ح˘˘م˘˘لا ط˘˘بار˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
زاجنإا،22cينطولا قيرط˘لا˘ب
عبصسلا نبع جهن ةئيهت لاغصشأا
ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب را˘˘م˘˘لا
هذ˘ه .نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت˘˘ل ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ة˘لا˘ح˘م’ دو˘ع˘ت˘˘ل ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
ةيدل˘ب˘ب نا˘كصس ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب
 .ناصسملت

صشاتيلتوب ع

ةديدج ةيعرف ايÓخ7
«انوروك» ةهجاومل

تنضشومت نيعب
ق˘صسن˘م ر˘م˘ع بود˘ج˘˘م د˘˘كأا
ءابو ةعباتمل ةيئ’ولا ةنجللا
م˘˘ت ه˘˘نا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ةيعرف ا˘يÓ˘خ7 ثادح˘ت˘صسا

ةمزأ’ا ة˘ي˘ل˘خ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
يف ديج˘لا م˘كح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
ىنحن˘م ع˘ي˘با˘صسأا د˘ن˘م تذ˘خا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘م ا˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘صصت
ن˘ي˘ع ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘˘صسم
تÓ˘م˘ح˘لا م˘غر ،تن˘صشو˘˘م˘˘ت
ماق يتلا ةديد˘ع˘لا ة˘يو˘عو˘ت˘لا
د˘ن˘م ءا˘كر˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب
قايصسلا اده يف .ءابولا ةيادب
ا˘˘يÓ˘˘خ˘˘لا نأا ق˘˘صسن˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
ةيلخلا يلاتلاك يه ةديدجلا
ريدملا اهصسأارتي يتلا ةيبطلا
‐ نكصسلاو ةحصصلل يئ’ولا

ةيعوت˘لاو سسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘خ
ةينيدلا نؤووصشلا ريدم ةصسائرب
يتلا ميقعتلا ةيلخ‐ فاقوأ’او
˘‐ ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘صسأار˘˘ي
يعوطتلا لمعلاو نماصضتلا
ن˘ما˘صضت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب
ةعانصص ة˘ي˘ل˘خ‐ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

اهصسارتي تاما˘م˘كلا ع˘يزو˘تو
اريخاو ينهملا نيوكتلا ريدم
لكايه ةعباتمو رصصح ةيلخ
ا˘ه˘صسأار˘ت˘ت ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا

.ةحصصلا ةيريدم
ةنوب نيصسح



pub@essalamonline.com

راهصشإا0092ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر11ـل قفأوملأ0202 ربمفون62سسيمخلأ 10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

PENA 02020519106102ربمفون62مÓضسلأ

(6372) (رـئأزجلأ) حأرـج سشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتضسألأ بتكم
قلعتملأ60-21 نوناقلأ نم اهيلي امو94 ةداملأ ماكحأل اقبط ةضسضسؤوم سسيضسأات

تايعمجلاب
رون يبرعم :ديضسلأ (1 سسضسأأ ،0202 ربمفون32 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
نوناقلأ نم اهيلي امو94 ةداملأ ماكحأل اقبط نانح سشيعي نب :ةديضسلأ (2و نيدلأ

» :ةا˘م˘ضسم˘لأ * :ةيلاتلأ تافضصأوملأ لمحت ةضسضسؤوم تاي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ21-60
 » يلبقتضسملأ ريغتلأو يعانضصلأ ريوطتلأ ةمظنم
ةيلو)61 مقر5أ ةرامعلأ ، نضسح اباب نكضسم0901  يمهاضستلأ عورضشملأ :اهرقم *
خيضسرتو ةيداضصتقلأ تلاجملأ ريوطت يف ةمهاضسملأ :اهعوضضوم *.(رئأزجلأ

*.لاعف يندم عمتجم يلأ يندملأ عمتجملأ ةيقرتو ةيناضسنإلأ ئدابملأو ميق
طاضسولأ يف ايدا˘ضصت˘قأ و ا˘ي˘م˘ل˘ع ي˘تلوا˘ق˘م˘لأ ر˘ك˘ف˘لأ ع˘ي˘ج˘ضشتو ة˘ي˘قر˘ت- :ا˘ه˘فأد˘هأأ
ي˘ف ة˘م˘ها˘ضسم˘لأ لÓ˘خ ن˘م ة˘لود˘لأ دو˘ه˘ج م˘عد- /.ة˘لا˘ط˘ب˘لأ ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘با˘˘ب˘˘ضشلأ

ةرهاظ ةحفاكم أذكو لا˘ف˘طلأو با˘ب˘ضشلأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘فآلأ ة˘برا˘ح˘م
لمعلأو يعوطتلأ طا˘ضشن˘لأ ىل˘ع ع˘ي˘ج˘ضشت˘لأو ة˘ن˘طأو˘م˘لأ مو˘ه˘ف˘م ز˘يز˘ع˘ت-/.ف˘ن˘ع˘لأ
ةايحلأ نيضسحت ىلأ ةفداهلأ ةيريخلأ عيراضشملأ معد يف ةمهاضسملأ-/. يعامجلأ
عمتجملأ ةيقرت-/. ةضصاخلأ تا˘جا˘ي˘ت˘حلأ يوذو ةزو˘ع˘م˘لأ تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ةيقرتل ةيهيفرتو ةيفاقث تاطاضشن ميظنتب عمتجملأ طاضسوأأ يف ءأوجأأ قلخو
ىلع لمعلأ-/. يرئأزجلأ عمت˘ج˘م˘لأ كضسا˘م˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ حور˘لأ و ي˘فا˘ق˘ث˘لأ عو˘ن˘ت˘لأ
-/.ةلودلأ ةمدخل يرئأزجلأ عمت˘ج˘م˘لأ ي˘ف ة˘لا˘ع˘فو ة˘ل˘عا˘فو ة˘با˘ضش تأدا˘ي˘ق ءا˘ضشنأ

-.نيدايملأ عيمج يف ةضصاخلأ هعيراضشم ديضسجت ىلع بابضشلأ  زيفحتو ليعفت
نم يذلأو ةيرضشبلأو ةيعيبطلأ دÓبلأ تأردق زأربأ و جيورتلاب رامثتضسلأ عيجضشت
ةمهاضسملأ-/. لخأدلأ يف نيرمثتضسملأ عيجضشتو بناجأأ نيرمثتضسم بلج هناضش
ةيضسأردلأ مايألأو تأرودلأ و تأودنلأ د˘ق˘ع˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لأ مو˘ه˘ف˘م˘لأ م˘ي˘عد˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘ب
ة˘ضسأرد˘ل وأأ ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف تأرا˘ه˘م˘لأ ع˘فر ا˘ه˘نأا˘ضش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لأ يرود ل˘˘ك˘˘ضشب
ىلع ةمهاضسملأ-/. يداضصتقلأ نأاضشلاب قلع˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ع˘ي˘ضضأو˘م˘لأ ا˘هر˘ي˘غو تا˘ب˘ق˘ع˘لأ

عم نماضضتلأو نينطأوملأ عيمج˘ل نوا˘ع˘ت˘لأو ن˘ما˘ضضت˘لأ م˘ي˘ق خ˘ي˘ضسر˘ت و ن˘طو˘لأ ءا˘ن˘ب
ةيفاقث تاطاضشن م˘ي˘ظ˘ن˘ت- :ا˘ه˘ل˘ئا˘ضسو *.ةيناضسنإلأ تلا˘ج˘م ي˘ف م˘لا˘ع˘لأ بو˘ع˘ضش
.يرئأزجلأ عمتجملأ كضسامت و ةينطولأ حورلأو يفاقثلأ عونتلأ ةيقرتل ةيهيفرتو
ةزوعملأ تائفلل ةيعامتجلأ ةايحلأ نيضسحت ىلأ ةفداهلأ ةيريخلأ عيراضشملأ معد-
دÓبلأ تأردق زأربأو جيورتلاب رامثتضسلأ عيجضشت-.ةضصاخلأ تاجايتحلأ يوذ و
ع˘ي˘ج˘ضشت و بنا˘جأأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘ضسم بل˘˘ج ه˘˘نا˘˘ضش ن˘˘م يذ˘˘لأو ة˘˘ير˘˘ضشب˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
ةبراحم يف ةمهاضسملأ لÓخ نم ةلودلأ دوهج معد- /.لخأدلأ يف نيرمثتضسملأ
*. فنعلأ ةرهاظ ةحفاكم أذكو لافطلأ و بابضشلأ ةيامحل ةيعامتجلأ تافآلأ
ري˘غ ةد˘م˘ل ة˘ضسضسؤو˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ضسم ا˘ه˘ت˘ف˘ضصب نا˘ن˘ح سشي˘ع˘ي ن˘ب :ةد˘ي˘ضسلأ (1 : ر˘ي˘ي˘ضست˘لأ

ةضسضسؤوملل رييضستلأ يف كيرضش هتفضصب نيدلأ رون يبرعم :ديضسلأ (2و ةدودحم
.ةدودحم ريغ ةدمل

نÓعإÓل

ةــــيزــعت
ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي»
«يتنج يلخدأو يدابع يف يلخداف
ةروضصلأو ةفاحضصلأو قئاثولل ينطولأ زكرملأ وفظوم مدقتي
ريدملأ ىلإأ ةقداضصلأ ةيبلقلأ يزاعتلأ تأرابع رحأاب مÓعإلأو
ةافو يف كلذو ديعضسلأ د˘م˘ح˘م ق˘يد˘ضصوأأ د˘ي˘ضسلأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لأ
.هنبإأ ىلاعت هللأ نذإاب هل روفغملأ

ل˘ي˘م˘ج ا˘ع˘ي˘م˘ج ه˘يوذو ه˘م˘ه˘ل˘ي ه˘نأأ هÓ˘ع ل˘ج ه˘ل˘لأ ن˘م ن˘ي˘˘جأر
.نأولضسلأ نضسحو ربضصلأ

«نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ»



ةلضسلضس لداعي ةنولضشرب
ةيزاجعإ’ا ديردم لاير

ةنولصشرب مصسح
رود˘˘ل ه˘˘ل˘˘˘هأا˘˘˘ت
يرودل61ـلا
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
بل˘غ˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

ه˘ف˘ي˘صضم ى˘ل˘ع
في˘ي˘ك و˘ما˘ن˘يد
،يناركوأ’ا
،ةفيظن ةيعابرب
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘صض ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا سسمأا
.تاعومجملا رود نم ةعبارلا

نمث ىلإا ينولاتكلا قيرفلا دعصصو
ثيح ،ةلما˘كلا ة˘مÓ˘ع˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

زافو نآ’ا ىتح تايرابم4 سضاخ
«اتبوأا» ةكبصشل اًقفوو .اًعيمج اهب
ةنولصشرب نكمت دقف ،تايئاصصحإÓل
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘قر ة˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م
نمثل اًلهأات قرفلا رثكأاك ،يخيراتلا
ل˘˘كصشب لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
نأا ركذلاب ريدج .(ةرم71) يلاتتم
ه˘˘ع˘˘م بح˘˘ط˘˘صصا «ا˘˘نار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا»
ىلع هرودب بلغت يذلا ،سسوتنفوج
،(1‐2) يرجملا يصشورافصستن˘ير˘ي˘ف
ديصصرب يئاهنلا نمثل لهأاتو ،سسمأا

سضيقنلا ىلعو .نآ’ا ىتح طاقن9
ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي ،ي˘˘بوروأ’ا ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن ن˘˘م
ثيح ،«اغيللا» يف ةدصشب ةنولصشرب
لودج يف31ـلا زكرملا ايلاح لتحي
افلختم ،ةطقن11 ديصصرب ،بيترتلا
داد˘ي˘صسو˘صس لا˘ير ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن21ـب
.ردصصتملا

تارربملا قوضسي ليخوت
ئيضسلا نامريج ناضس ءادأ’

سسا˘˘مو˘˘ت ع˘˘˘فاد
بردم ،لي˘خو˘ت
نا˘˘˘˘صس سسيرا˘˘˘˘ب

ن˘˘ع ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ىلتبملا ه˘ق˘ير˘ف
،تاباصصإ’اب
ءادأ’ا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غر
لÓ˘˘خ ئ˘˘ي˘˘صسلا
(0‐1) هزو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ه˘ب˘ع˘ل˘م˘˘ب

ي˘˘ف ،ج˘˘يز˘˘ب˘˘ي’
لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
سسمأا ،ا˘˘˘˘˘˘بوروأا
ار˘م˘تؤو˘م ل˘ي˘خو˘˘ت غ˘˘ل˘˘بأاو .ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

تبصسلا مو˘ي ةارا˘ب˘م ل˘ب˘ق» ا˘ي˘ف˘ح˘صص
،يصسنرفلا يرودلا يف وكانوم دصض
يف ن˘ي˘ب˘ع’7 ا˘˘ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي نا˘˘˘ك
بب˘˘صسب ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ل˘˘˘ك ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
وهو بعلي رامين» :عباتو .«ةباصصإ’ا
بعل امك ،تايرابم˘لا عا˘ق˘يإا د˘ق˘ت˘ف˘ي
لبق بردتي نأا نود يتاريف (وكرام)
نا˘صس سسيرا˘ب ن˘ع با˘غو .«ةارا˘ب˘م˘لا

وروا˘م نو˘با˘صصم˘لا ،سسمأا ،نا˘مر˘ي˘˘ج
ناو˘˘خو ر˘˘ير˘˘ي˘˘ك و˘˘ل˘˘ي˘˘تو يدرا˘˘˘كيإا
Óصضف ،رل˘صسكارد نا˘ي˘لو˘يو تا˘نر˘ي˘ب

.يبميبميك لنصسيرب فوقوملا نع
اندقتفا جيزبي’ يف» ليخوت لصصاوو
ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م ا˘ن˘ك مو˘˘ي˘˘لاو ،ظ˘˘ح˘˘لا
اندحتاو ريبك سسامحب انبعل ..Óيلق
بلطأا نلو ،راصصت˘ن’ا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘نو
.«كلذل رذعلا سسامتلا

ا˘ن˘كم˘م ن˘كي م˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘˘لا» :فا˘˘صضأاو
لبقت انيلعو ،ةركلاب طغصضلا زواجت
.«هلبقتأا انأا ..كلذ
يف ،نامري˘ج نا˘صس سسيرا˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘يو
عم ،لاطبأ’ا يرودب ةيلاتلا هتارابم
د˘لوأا دا˘ت˘صسا˘ب د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ر˘ب˘م˘صسيد ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف ،درو˘فار˘˘ت

غيزب˘ي’ ل˘ح˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،لوأ’ا نو˘نا˘ك
.ريهصش كاصشاب لوبنطصسإا ىلع افيصض

Óماكت رثكأا تحبضصأا :اتاروم

مجاهم ،اتاروم ورافلأا ينابصسإ’ا ىري
رثكأا اًلماكتم حبصصأا هنأا ،سسوتنفوج
يف هفده دعب كلذو ،لبق يذ نم
،ءاثÓثلا ءاصسم ،يزورافكنيرف كابصش
رود˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
.ابوروأا لاطبأا يرودب تاعومجملا

ىلإا لهأاتلل سسوتنفوج اتاروم داقو
لجصس امدعب ،لا˘ط˘بأ’ا ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث
هب مصسح (1 ـ2)09 ةقيقدلا يف اًفده
.زوجعلا ةديصسلل ثÓثلا طاقنلا

تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ا˘˘تارو˘˘م لا˘˘قو
ترو˘˘˘ب˘˘˘˘صس يا˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صشل
،ةدقع˘م ةارا˘ب˘م تنا˘ك» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ةبعصص تايرابملا عيمج نأا ملعن
وه زوفلا نكل ،لاطبأ’ا يرود يف
.«انمهي ام رثكأا

يرود ي˘ف ة˘ل˘˘كصشم˘˘لا» :فا˘˘صضأاو
كيد˘ل نا˘˘ك اذإا ه˘˘نأا ي˘˘ه لا˘˘ط˘˘بأ’ا

كنإاف ،ري˘صضح˘ت˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق تقو
.«ةجيتنلاب رطاخت
دقل ،يلخاد ءيصش ريغتي مل» :عباتو
م˘ل˘ع˘ت˘ت تنأا ،ةد˘يد˘˘ع تار˘˘م تل˘˘ق

بع’ انأا ،ةين˘ه˘م˘لا كتا˘ي˘ح لاو˘ط
نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،نآ’ا ا˘ًل˘ما˘˘كت ر˘˘ث˘˘كأا

’إا متهأا نكأا مل ،اًماع22 يرمع
نكل ،ينم ةر˘كلا بر˘ت˘ق˘ت ا˘مد˘ن˘ع
نكميو ،اًزيكرت رثكأا تلز ام نآ’ا
.«ةمصساح ةرك لك نوكت نأا

،مويلا ةصصرف يل تحيتأا» :متخو
تن˘˘˘˘ك ،ي˘˘˘˘صسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تءا˘˘˘˘˘ج
ينفلاحي ملو ،فدهلاب ا˘ًظو˘ظ˘ح˘م
تدترا ىر˘خأا ة˘صصر˘ف ي˘ف ظ˘ح˘لا

.«نزاوتم ءيصش لك ،مئاقلا نم
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ابغوب بايغ يف ةيعافدلا هتيضصخضش رهظي كيب يد ناف

ة˘˘صصر˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘صصح نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘˘لا˘˘˘ب ةردا˘˘˘ن ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم
ر˘ت˘صسصشنا˘م زو˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’ا
كاصشاب لوبنطصسإا ىلع1‐4 دتيانوي
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ر˘ي˘˘ه˘˘صش
يد˘ن˘لو˘ه˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا بع’ ىد˘˘بأا
ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘صس كي˘˘˘ب يد نا˘˘˘ف ي˘˘˘˘نود
يعافد رود يف هقلأات دعب هاوتصسمب
.ابغوب لوب بايغ يف ربكأا

نم مصضنملا ،كيب يد ناف بعلو
نويلم53 لباقم مادرتصسمأا سسكاجأا

(ر’ود نويلم64) ينيلرتصسإا هينج
،ربمتبصس يف ةيفحصص ريراقتل اقفو
فلخ دتيانوي بعلم طصسو بلق يف
يف بعللا نم ’دب ،زيدنانرف ونورب
.01 مقر زكرملا يف Óيلق مامأ’ا

بعÓ˘لا اد˘ب هز˘كر˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘غرو
احاترم اماع32 رمعلا نم غلابلا

اهيف ر˘صصت˘نا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ط
و˘ح˘ن ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ل˘ظ˘ي˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي
.موزهملا جورخ راودأ’ لهأاتلا

د˘ت˘يا˘نو˘ي ةا˘˘ن˘˘ق كي˘˘ب يد نا˘˘ف غ˘˘ل˘˘بأاو
،اقح ةديج ةارابم تناك»: ةينويزفلتلا
زكرملا يف بعلأا تايرابملا سضعب يف
نا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا سضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘فو ،01 م˘˘˘˘قر
طصسو بلق يف برد˘م˘لا ي˘ن˘جا˘ت˘ح˘ي

،كلذ يف ةلكصشم دجوي ’و ،بعلملا
تنك سسكايأا يف نايحأ’ا سضعب يف
.«سسأاب Óف ناكملا اذه يف بعلأا

ناك لعفلا در نأا دقتعأا» :فاصضأاو
مامأا) ةق˘با˘صسلا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب اد˘ي˘ج
رعصشن نأا ان˘ن˘كم˘ي ،(ر˘ي˘ه˘صش كا˘صشا˘ب
طو˘˘˘صشلا ،1‐4 زو˘ف˘لا˘ب ةدا˘ع˘صسلا˘˘ب
ةرك ا˘ن˘ب˘ع˘لو اد˘ج اد˘ي˘ج نا˘ك لوأ’ا

.«ةعئار افادهأا انلجصسو ةليمج مدق
اندق˘ف ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف» ع˘با˘تو
م˘ها˘ن˘ي˘ط˘عأاو تار˘كلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
قئا˘قد˘لا ي˘ف ن˘كل ،سصر˘ف˘لا سضع˘ب
ى˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘صس ةر˘ي˘خأ’ا سسم˘˘خ˘˘لا
فده˘لا ا˘ن˘ل˘ج˘صسو ادد˘ج˘م ةارا˘ب˘م˘لا
.«ليمجلا (عبارلا)
يصسنرفلا طصسولا بع’ نكي ملو

د˘كأاو ةارا˘ب˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ا˘ب˘غو˘˘ب
رياكصسلوصس را˘نو˘غ ي˘لوأا برد˘م˘لا
.ةباصصإÓل بئاغ هنأا

يناعي» يج˘يور˘ن˘لا برد˘م˘لا لا˘قو
سسمأا انبردت ،لحاكلا يف مروت نم
،ماري ام ىلع سسيل هنأاب رعصش هنكل
هتردق مدع نم اندكأات حابصصلا اذه
.«بعللا ىلع

ر .ق ^

،ينولات˘ك ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
م˘˘صسح د˘˘عو˘˘م ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
.نÓيم رتنإا مجاهم ،زينيترام
نم اًبيرق (اًماع32) وراتو’ ناكو
في˘صصلا ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا
سضفر ه˘˘˘يدا˘˘˘ن نأا ’إا ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘˘لا
طر˘صشلا ة˘م˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
.(وروأا نويلم111) يئازجلا

يف ًةصصاخ ،ةقفصصلا دصسفأا ام وهو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا ة˘˘مزأ’ا ل˘˘˘ظ
.انوروك سسوريف اهثدحأا

مام˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ورا˘تو’ لاز ’و
يتيصس رتصسصشنام كلذكو ،اصسرابلا

اًبتار ىصضاقتي اميب ،ديردم لايرو
طقف وروأا نويلم2.2 هردق اًيونصس
فيصص ىتح دقعب طبتريو ،رتنإا نم
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘بو.3202
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘˘كلا «ترو˘˘˘ب˘˘˘صس»
«يروز˘˘˘˘تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم
ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ة˘صسل˘˘ج نود˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘صس

ر˘ب˘م˘صسيد ف˘صصت˘ن˘م ي˘˘ف ،ورا˘˘تو’

ليدعت يف يدانلا بغريو.لبقملا
طرصشلا ءاغلإا كلذكو ،بعÓلا دقع
هب لمعلا يرصسيصس يذلا ،يئازجلا

.يفناج نم اًءدب ،ديدج نم
وراتو’ ولثمم ديري ،لباقملا يف
،وروأا نويلم5.7 ىلإا هبتار ةدايز

ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف ن˘كل ،م˘صسو˘م˘لا ي˘ف
5.6 ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا نإا˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك
.اًصضيأا اًديج نوكيصس نويلم
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا˘˘ب ر˘˘ت˘˘نإا كصسم˘˘ت˘˘يو
نولوؤوصسملا دقتعي ثيح ،وراتو’
.يدانلا لبقتصسم هنأا

مضساحلا رتنإا عامتجا نابقرتي ةنولضشربو ديردم لاير

ةركلاب سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز زا˘ف
ديوصسلا يف بع’ لصضفأ’ ةيبهذلا
يصسايقلا ه˘م˘قر دد˘م˘ي˘ل21 ةرم˘ل˘ل
نو˘صسكيرإا ا˘ن˘ي˘لاد˘ج˘م تلا˘ن ا˘م˘ن˘ي˘˘ب

ةر˘˘كلا ةز˘˘ئا˘˘ج ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت ة˘˘˘ب˘˘˘ع’
دÓبلا ميركت عم ةرم لوأ’ ةيصساملا

ربع ل˘ف˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘ي˘صضا˘ير ل˘صضفأ’
.تنرتنإ’ا

ديوصسلا فاده وه سشتيفو˘م˘ي˘هار˘بإاو
26 لجصس ثيح روصصعلا رم ىلع
قلأاتيو ةيلود ةارابم611 يف افده
اماع93 رمعلا نم غلابلا بعÓلا

ةيبهذلا ةركلا لانو .نÓيم عم ايلاح
ماع˘لا و˘هو6102 ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأ’
.يلودلا بعللا هيف لزتعا يذلا

تايثيح يف ميكحتلا ةنجل تلاقو
مرصضخملا مجا˘ه˘م˘ل˘ل ةز˘ئا˘ج˘لا ح˘ن˘م
زاف نأا رخآا بع’ يأ’ قبصسي مل ثيح
هتيصصخ˘صشب» ن˘ي˘تر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ب

هتريصسم سشتيفوميهاربإا ددم ةديرفلا
ىرخأا ةعئار ةحفصصب بعÓملا يف
.«نÓيم عم
ويديف عطقم يف سشتيفوميهاربإا درو

ءيصش لك نأاب نمؤوأا .Óيزج اركصش»
نا˘صسنإ’ا ن˘مآا و˘˘ل ا˘˘ن˘˘كم˘˘م ح˘˘ب˘˘صصي
تقو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لذ˘بو ه˘تارد˘ق˘˘ب
.«هصسفن يف رامثتصسÓل دهجلاو
ةغلابلا نوصسكيرإا ةعفادملا تداقو
زوفلل يصسليصشت اماع72 رمعلا نم
ي˘ف تاد˘ي˘صسل˘ل زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا˘˘ب
ءا˘بو بب˘صسب ةد˘صشب رر˘˘صضت م˘˘صسو˘˘م
.انوروك
عم ةارا˘ب˘م06 ة˘ب˘عÓ˘لا تصضا˘˘خو
ترر˘˘˘˘كو د˘˘˘˘يو˘˘˘˘صسلا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ن˘ع سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا تا˘ح˘˘ير˘˘صصت

.داجلا لمعلا ةرورصض
ةبهوم لصضفأا نوكأا ’ امبر» تلاقو
د˘ج ل˘كب تل˘م˘ع ي˘ن˘كل ي˘ل˘ي˘ج ي˘ف
يتلا ةناكملا ىلإا لوصصولل داهتجاو
’و مدقلا ةرك قصشعأا .نآ’ا اهب عتمتأا
تلصصح اذهلو تابيردتلا نم لمأا

.«مويلا ةزئاجلا ىلع

ديوضسلا يف ةيبهذلا ةركلا دضصحب يضسايقلا همقر ززعي سشتيفوميهاربإا



ةصضايرلا0092ددعلإ ^2441  يناثلإ عيبر11ـل قفإوملإ0202 ربمفون62صسيمخلإ

sport@essalamonline.com

ةر˘˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا برد˘˘م د˘˘كا
ن˘م ه˘فو˘˘خ˘˘ت مد˘˘ع زا˘˘كعو˘˘ب
ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
نا د˘˘كا ثي˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا
رصصانع ةدع كل˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا
نيبئاغلا سضيوعت ىلع ةرداق
ادغو مويلا لمعيصس يلاتلابو
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ط˘˘˘ب˘˘˘صض ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م
يت˘لا ة˘مزÓ˘لا تار˘ي˘صضح˘ت˘لا
ىلا يدانلا ةدايقب هل حمصست
اذ˘˘˘ه طا˘˘˘ق˘˘˘˘ن ثÓ˘˘˘˘ث ى˘˘˘˘لوأا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘يد˘˘ج ر˘˘كف˘˘˘ي
ة˘يو˘ق˘تو عا˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘صصح˘˘ت
ع˘م ة˘صصا˘خ ي˘ما˘م’ا ط˘˘خ˘˘لا

اذ˘كو د˘لاو˘خ ن˘م ل˘˘ك ةدو˘˘ع
.ةيمام’ا ةرطاقلا يف ةيفاعوب

دعوم ىلع ىصسيع نب
ةن÷ عم ديدج

همجهت دعب طابصضن’إ
يصشطز ىلع

نو˘كي˘صس ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ى˘ل˘˘ع ى˘˘صسي˘˘ع ن˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ع˘˘م مو˘˘ي˘˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘م
ه˘ئا˘عد˘ت˘صسا د˘ع˘ب طا˘ب˘˘صضن’ا

ةريخأ’ا هتاحيرصصت رثا اددجم
نويدلا ةيصضق نا دكا يتلاو
فÓخلا ةجيتن ةطبارلا اهببصس

ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب دو˘جو˘م˘لا دا˘ح˘لا
ينعملا نا ركذي اهيلوؤوصسم
ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بقو˘˘ع د˘˘ق نا˘˘ك
يهو ره˘صشا ة˘ت˘صسب ي˘صضا˘م˘لا
سسيئر˘لا رر˘ق ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا

اذه اهتقو اهيف نعطلا مدع

نم داحت’ا قاصشع ىصشخيو
ى˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ط˘˘˘ت نا
ناو ةصصاخ يئاهنلا ءاصصق’ا

نم اول˘م ة˘ط˘بار˘لا ي˘لوؤو˘صسم
ة˘ي˘عا˘فد˘ن’ا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا
.داحت’ا سسيئرل

صشامر ماصشه

نيبئاغلإ لئإدب طبصض ينفلإ مقاطلإ

ةدكيكضس طاقن ىلع رضصي زاكعوب

ةركصسب داحتإ

مويلا عامتج’ا ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا رر˘ق
تابيردتلا يف ةيدجلاب مهتبلاطم لجا نم قيرفلا رصصانعب
ةريخأ’ا تارثعتلا ناو ةصصاخ ةيمصسرلا تاءاقللا يف ىتحو
سسوقان قدت ةرادإ’ا تلعج يصس سسا يصسلاو قافولا ماما
اذ˘ه سشي˘ع˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘م تا˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت بل˘˘ط˘˘تو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ميدقتل ةبيتكلا سصقني اذام ةفرعم ىلا ينقتلا ىعصسيصسو
هصشيعي يذلا رخأاتلا نم مغرلاب هناو ةصصاخ مهيدل ام لك
بب˘صسب اذ˘كو تا˘يدو˘لا سضو˘خ مد˘ع ءار˘ج ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر
.لذاختي نم كانه نا ىري ينقتلا نا ’ا سضرملا

مصسوŸإ إذه قيرفلإ راصسم نم نوفوختم براقعلإ
يلاحلا يصضايرلا مصسوملا نم » ماصص’ » قاصشع فوختيو اذه
ن˘م ءاو˘صس ة˘ي˘ثرا˘ك تنا˘ك ة˘عا˘صسلا د˘ح˘ل ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب ناو ة˘˘صصا˘˘خ
باصصأا يذلا انوروك ءابو سضرم ىتح وا ةيداملا لكاصشملا

ادج احصضاو ىحصضا تاريصضحتلا رخأات نا امك رصصانعلا ديدع
فدهلا يقلت دعب ةصصاخ اريثك تراهنا ةليكصشتلاو ’ فيك
هنا ’ا سضعبلا لذاختب هناقيا نم مغرلابو ينفلا مقاطلا نا ركذي
ةرادإ’ا تماق لاح يف ايباجيإا نوكيصس ةيعمجلا مصسوم نا ىري
سضعب ةداعتصسا لÓخ نم اذكو نيبعÓلا تاقحتصسم ديدصستب
. ةيماحو يبت يئانثلاو راهد ةروصص يف رصصانعلا

صشامر ماصشه

دإدعتلاب فصصعت يتلإ لكاصشملإ نم نوفوختم راصصنأ’إ

لمعلا يف ةيدجلا هيبع’ نم بلطي سشيعي

ةليلم نيع ةيعمج
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ةيصشع ةركصسب ةنيدم ىلا ةدكيكصس ةبيبصش ةليكصشت تلصصو
تلصضف ثيح تاريصضحتلا يف ةيدجلا رومأ’ا ترصشاب نيا سسما
ابصسحت ةديج فورظ يف قيرفلا عصضو لجا نم لقنتلا ةرادإ’ا
» لا تاصصوحف اورجا دق نوبعÓلا نوكيو اذه ةرظتنملا ةمقلل

RCP« حمصسي ىتح ةيبلصس اهروهظ لما ىلع سسما ةنتابب
ةزهاج ةعومجملا ناو ةصصاخ هرصصانع لك لÓغتصساب بردملل

. داحت’ا ماما دغلا ةيصشع ةرظتنملا ةمقلا سضوخل اهلك
زيكرتلاب مهبلاطي و هرصصانع نحصش لصصإوي ناصسيتفإ
زيكرت لعج ةرور˘صض ى˘ل˘ع نا˘صسي˘ت˘فا برد˘م˘لا ح˘ل˘يو اذ˘ه

لمعلا ةرورصض ىلع دكا نيا ةلباقملا لوح ابصصنم نيبعÓلا
قيرفلل حمصست ةيباجيإا ةجيتن قيقحت وحن امدق يصضملاو
سضعب رخأات لÓغتصسا نا كردي هناو ةصصاخ اديج قÓطن’اب
نم لعجتصس ةينفلاو ةيندبلا ةيزهاجلا قيقحت يف قرفلا

ىعصس يراطيق سسيئرلا نا ركذي رامثتصسÓل نوعصسي هيبع’
ةنجل رقم ىلا لقنت نا دعب تازاج’ا ليصصحت ىلا سسما
ه˘ب ل˘هؤو˘ي يذ˘لا سصا˘خ˘لا «سسي˘ت˘ي˘كلا» بل˘ج˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا

.ةديدجلا هرصصانع
صشامر ماصشه

دإدولإ ىلع زوفلإ قيقحت ىلع رصصي ينإرمع

سسفنلا ينمي ةروضضخلل ينفلا مقاطلا
«رأا.يضس.يبلا»ـل ةيبلضس جئاتن يف

ةنيطنصسق بابصش

جئاتن روهظ ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلل ينفلا مقاطلا رظتني
ن˘م د˘يد˘ح˘ت ل˘جا ن˘م »RCP » لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘فو˘صشكلا
ناصسملت دادو ماما دغلا ةهجاوم يف ةكراصشملا مهتعاطتصساب

متحيصس ام ةيباجيإا جئاتن روهظ نم ىقبي فوختلا ناو ةصصاخ
سضعب بايغ فرعيصس قيرفلا نا ركذي ةهجاوملا نع مهداعبا
نيدلا رصصن ينÓعز يفلخلا طخلا دئاق ةروصص يف رصصانعلا

مدقم نم لك امهصضوعي نا ىلع يحلاصص رصسي’ا ريهظلا اذكو
. يلاوتلا ىلع يرمعمو

احوتفم اباتك ىقبي دإدولإو راصصتنإ لوإ ديري ينإرمع
ءاقفر نم ةقفوم ةقÓطنا رفانصسلا رظتني هتاذ قايصسلا يف

ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ناو ة˘صصا˘خ بو˘ب˘ي˘صش ي˘نادو˘صسلا ور˘ت˘صسيا˘˘م˘˘لا
احو˘ت˘ف˘م ا˘با˘ت˘ك ى˘ح˘صضا سسفا˘ن˘م˘لاو د˘ي˘ج ل˘كصشب تر˘صضح
ةيادب يف نيتهجاومل مهصضوخ ىلا رظنلاب مهل ةبصسنلاب
د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م سسما ل˘خد ق˘ير˘ف˘لا نا ر˘كذ˘ي تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا
يأا نع داعتب’ا لجا نم قدنفلا ىلا ةيبيردتلا ةصصحلا

ثيح اددجم انوروك ىودعب ةباصصإ’ا ىلا يدؤوت دق فورظ
ةديج فورظ يف ةعومجملا عصضو ىلع نولوؤوصسملا رصصا

. ةقفوم ةقÓطنا قيقحت لجا نم
صشامر ماصشه

ةديدجلإ ةرإدإ’إ بعاتم نم ديزت نويدلإ ةمزأإ

اياضضقلا ديدع ءاهنإ’ ةدودضشم راظنأ’او قافولا يلوؤوضسم نيب ةريبك تامادضص

فيطصس قافو

ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو را˘˘صصنا فو˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي
ا˘ه˘ثود˘ح ع˘قو˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ماد˘˘صصلا

مل يذلاو بارعا باحصسنا لظ يف ةصصاخ
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘صشو˘˘تور˘˘˘لا ر˘˘˘خا ز˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي
ما˘ما تب˘صسلا ة˘م˘ق˘ل قا˘فو˘لا تار˘ي˘صضح˘ت˘ب
ناف تامولعملا بصسحو ثيح ةراطصسوصس
سسما رداب دق نوكي يواهلا يدانلا بتكم
ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو رو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا داد˘˘ع’
ةصصاخلا نوي˘ل˘م04 ـلا د˘يد˘˘صست ا˘˘ه˘˘صسأار
لجا نم تاعزانملا ةنجل ىدل نويدلاب
لفكتلا اذ˘كو ةد˘يد˘ج˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ل˘ي˘هأا˘ت

لقنت فورظ ىتحو »RCP » لا روماب
.ىرخأا رومأاو قدنف نم قيرفلا

فصصعت دق نويدلإ ةمزأإ
ةديدجلإ ةرإدإ’اب

ة˘ي˘صضق لاز˘˘ت ’ ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
نوكيصس ثيح ةرادإ’ا مزÓت نويدلا
لÓخ مادقتصس’ا مدعب اددهم يدانلا
زورب دعب ةصصاخ  يوتصشلا وتاكريملا
ي˘ب˘عÓ˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ا˘يا˘˘صضق˘˘لا سضع˘˘ب
ى˘ح˘صضا ي˘ت˘لاو ي˘صضا˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

د˘ع˘بو ثي˘ح تقو˘لا رور˘م˘ب ا˘هرو˘ه˘ظ
لاني˘صس يذ˘لاو حو˘نا˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن جور˘خ
نوكتصس نويلم009و رايلم نم رثكا

ةرو˘صص ي˘ف ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا د˘˘يد˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه
ى˘ت˘حو ي˘ناو˘صضرو دو˘ب˘ي˘عو ة˘مار˘˘صش
052 ـب بلا˘ط يذ˘لا ادا˘˘مار ي˘˘جا˘˘ن˘˘م
نا اد˘ج ن˘كم˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لاو  نو˘ي˘ل˘م
7 هتميق ام ىلا نويدلا ةميق عفرت
يواهلا بتكملا هامصسا ام وهو رييÓم
. ةتوقوملا ةلبنقلاب

صشامر ماصشه

ةيلاثم ةقÓطنإ قيقحت ىلع نومزاع نوبعÓلإ

ةيناثلا ةلوجلل ابضسحت حاجنوب ليهأات ةطبارلا نم بلطي دانزوب

جربلإ يلهأإ

ل˘ي˘هأا˘ت مد˘ع˘ل ي˘˘ل˘˘هأ’ا ةرادإا تف˘˘صسأا˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ناو ة˘˘صصا˘˘خ حو˘˘نا˘˘ب بعÓ˘˘لا
مت نيبعÓلا ت’اقتنا ماظن يف هليجصست
ةددحملا ةلهملا ءاهتنا نم قئاقد5 دعب
نع دانزوب ماعلا ريدملا برعا دقو اذه
نيلوؤو˘صسم˘لا عا˘ن˘قا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةرد˘ق˘م
ترخأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ناو ة˘صصا˘خ ه˘ل˘ي˘هأا˘ت˘ب
م˘صسا ن˘يود˘ت ي˘ف ما˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘ق˘˘ث بب˘˘صسب
ةرادإ’ا نا ر˘كذ˘ي ه˘تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘مو بعÓ˘˘لا

تدكاو سسما لوا نيلوؤوصسملا تلصسار
ابصسحت هلي˘هأا˘ت ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘ي˘ق˘حا ى˘ل˘ع
ةلاحتصسا لظ يف ةصصاخ ةيناثلا ةلوجلل
.يرانكلا ماما هليهأات

قيقحت ىلع رصصي قيرفلإ
ةبإوب نم ةديج ةقÓطنإ

يرانكلإ
مويلا لقنتيصس قيرفلا دفو نا ركذي

ة˘ما˘قإ’او ف˘يدر˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
عارذ يف «ناتلخنلا» قدنف يف نوكتصس
ينفلا مقاط˘لا ج˘مر˘ب˘ي˘صس ا˘م˘ك ةد˘خ ن˘ب
ةفيفخ ة˘صصح ير˘يزد لÓ˘ب ةدا˘ي˘ق˘ب
اذ˘˘ه عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صس’ا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه

ةزو˘ح تح˘ت ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك نو˘كت˘صسو
يصسور˘ع ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ى˘لا ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ناد˘˘ئا˘˘ع˘˘لا سشو˘˘م˘˘حو
ير˘يزد لÓ˘ب د˘ير˘يو اذ˘ه ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘قا˘˘ي˘˘ل

لجا نم سسفانم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو لÓ˘غ˘ت˘صسا
قيرفلل حمصست ةيباجيإا ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ةقÓطن’ا قيقحتب

صشامر ماصشه

ةدكيكصس ةبيبصش
يصسفنلإ بنا÷إ ىلع زكري ناصسيتفإإ

ةيباجيا ةجيتن ىلع اهنيع و ةركضسب ىلإا لاحرلا تدضش ةبيبضشلا
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ر˘يد˘م˘لا ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘صضا˘˘ير˘˘˘لا
سضعب ىلع ران˘لا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ى˘˘˘ع˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘طأ’ا
،ةركعلا هايملا يف دايطصصÓل
ر˘بو˘صسلا ءا˘˘ق˘˘ل ةرا˘˘صسخ د˘˘ع˘˘ب
ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘قإاو
احصضوم ينيلوكيصس اوصسنارف
نكل ،طغصضلا رظتني ناك هنأا
اصصوصصخ ةجردلا هذهل سسيل
ادحاو ءاقل بعل قيرفلا ناو
يف ىيحي رتنع لاقو.طقف
ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب سصخ تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
:يدانلل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا
02 ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘نأاو ر˘ع˘˘صشأا ا˘˘نأا»
،لو˘ق˘ع˘م ر˘ي˘غ اذ˘هو ،ةارا˘ب˘˘م
ط˘غ˘صضلا ر˘ظ˘ت˘نا تن˘ك ثي˘ح
هذه˘ل سسي˘ل ن˘كل سضور˘ف˘م˘لا
ناو ا˘˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘لا
غرافب انرثعت رظتني سضعبلا
.«انحبذ لجا نم ربصصلا

يف ئطخي ’ نم»
وأإ بع’ عم دقاعتلإ

«بردم
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا رر˘ب ا˘م˘˘ك

اميف ءاوصس ،ه˘تارا˘ي˘خ ق˘با˘صسلا
نيبعÓلا وأا بردملا سصخي
أا˘ط˘˘خأا ثود˘˘ح نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م

،مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘ف دارو
؟ئ˘ط˘خ˘ي ’ ن˘م» :در˘ط˘ت˘صساو
بردم عم دقاعتلا يف ءاوصس
’ نكلو ،بع’ عم ىتح وأا
مييقتلا عصضوو مكحلا بجي
نم طقف رهصشأا3 دودح يف
ءا˘ق˘ل سضو˘خ د˘ع˘بو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

نأا دكؤوي ام اذهو ،طقف دحاو
يدانلا نم ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا سضع˘ب
ثيدحلل ،انطوقصس نورظ˘ت˘ن˘ي
ناو امي˘صس’ ،ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘خو

تازيملا سضعب دقف سضعبلا
،«اه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا

اذ˘ه ي˘ف ل˘ما˘˘ع ا˘˘نأا »:ع˘˘با˘˘تو
يبنجأا بردم نم مكف قيرفلا

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصحو ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق ءا˘˘ج
’و ن˘كل ،لا˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
.«عوصضوملا ىلإا قرطت دحأا

ليقأإو أاطخأإ ينيلوكيصس»
«انه فقوتي ءيصش لكو

برد˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘قإا ن˘˘˘عو

،دحاو ءا˘ق˘ل د˘ع˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
نامرد مأا ةمحلم مجن دكأا
ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا ،9002 ة˘ن˘˘صس
ررق امدعب أاطخأا يصسنرفلا

ة˘صصن˘م ى˘لإا دو˘ع˘صصلا مد˘ع
،ةيلاديملا مل˘صست˘ل ج˘يو˘ت˘ت˘لا

ي˘ف ا˘ط˘خأا برد˘م˘لا» :لا˘قو
ىلإا هدوعصص مدعبو ه˘ت˘ل˘ع˘ف
انتهج نمو جيوتتلا ةصصنم
ءي˘صش ل˘كو ه˘ت˘لا˘˘قإا ا˘˘نرر˘˘ق
.«انه فقوتي

ب.م.يرصسيإإ

ريزو يدلاخ يلع ديصس قلطأا
ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا
ةلودلا ةبتاك يركاوصس ةميلصس
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘صضا˘ير˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ةيلاملا تاناعإ’ا حن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘ي˘صضا˘ير˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘جا ن˘م
لهأات˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
.ةلبقملا ةيلودلا تاقباصسملل
ةرازو يف لوأ’ا لجرلا لاقو
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا

عقاوم ىلع يمصسرلا هباصسح
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
لخدت ةوط˘خ˘لا » :كو˘ب˘صسيا˘ف
ييصضاير ر˘ي˘صضح˘ت را˘طا ي˘ف
ةيصضايرلا تاصسفانملل ةبخنلا
باعل’ا رارغ ىلع ىربكلا
ة˘ي˘ب˘م˘لارا˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ا

ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأاو ،1202
ررقم˘لا ط˘صسو˘ت˘م˘لا سضي˘ب’ا
.2202 نارهوب اهتماقا

هذه يطغتصس امك » فاصضاو
ةيحصصلا ة˘يا˘عر˘لا ،تا˘نا˘عإ’ا
تا˘صصبر˘ت˘لاو ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘˘ل˘˘ل
اهب موقيصس يتلا ةيريصضحتلا

جراخو لخاد ر˘صصا˘ن˘ع˘لا هذ˘ه
ة˘كرا˘صشم˘لا كلذ˘كو ،ن˘طو˘لا

ة˘ي˘لود˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ينقتلا ريطأاتلاب ةصصاخلا

هذ˘˘˘ه ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسو» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ايصضاير523 ى˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا

ةيداحتا12 ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘˘م
،ثانا721 مهللختتو ةيصضاير
ج˘ما˘˘نر˘˘ب سسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع كلذو
ةيريصضحت تاططخمو لماصش
.1202 ةياغ ىلا دتمت ةيدرف
ريزو ماق قايصسلا تاذ يفو
ة˘لا˘قإا˘ب ة˘صضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا

سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ف˘˘˘˘صشح د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
يوذل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإ’ا
ن˘م ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا

ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب كلذو ،ه˘ما˘ه˘˘م
لوطم قيقحت بقع ةرازولل
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ه˘˘ب تما˘˘ق
لجرلا نا ةئيهلا هذهل ةعباتلا
ةيبملارابلا ة˘يدا˘ح˘تإÓ˘ل لو’ا
تاقورخ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ما˘ق
لعج رما ،يلاملا رييصستلا يف
’ يد˘لا˘خ ي˘ل˘عد˘ي˘˘صس ل˘˘ع˘˘ج
.هماهم ءاهنا يف ددرتي

جاحلب اصضر

هبصصنم نم ةفصشح دمحم ليقي ةصضايرلإو بابصشلإ ريزو

ةبخنلا ييضضايرل ةيلاملا تاناعإ’ا حنمي يدلاخ
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 «ةراطضسوضس» يف لماع درجم انأا :ىيحي رتنع
يدانلا يف تازيم دقف هنأ’ انطوقضس رظتني سضعبلاو

ةمصصاعلإ داحتإ

ر˘يد˘م˘لا ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن ثد˘ح˘˘ت
رئازجلا ةيدولوم يدانل ينفلا

سضوخل دادعتلا ة˘يز˘ها˘ج ن˘ع
يتلاو ةيمصسر˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا
يدان ةارابمب ةيادبلا نوكتصس
تبصسلا موي وغروب يد زلفاب
يرود˘لا را˘طا ي˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
لاطبا ةطبار نم يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
.ايقيرفا

ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘قو
ةود˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا
نع اهطصشن يت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا
طÓ˘˘ت˘˘خإ’ا يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ب
را˘˘صشت˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘˘لاو
بق˘˘عو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘لاؤو˘˘˘˘˘صس
امل تماد يتلا تاريصضحتلا
انل ةبصسنلاب »:نيرهصش براقي

رابج لمعب انمق ينف مقاطك
تماد يتلاو ةرتفلا هذه ةليط
تفرع يتلاو ،عيباصسا ةعصستل

،ةيبيرد˘ت ة˘صصح07 ي˘لاو˘ح
7و ة˘˘˘ير˘˘˘ظ˘˘˘ن ة˘˘˘˘صصح21
ل˘ب˘ق ن˘كل ،ة˘˘يدو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
’ ةيمصسر ةرابم يأا سضوخ
ىدم ىل˘ع م˘كح˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي
.تاريصضحتلا هذه حاجن
لÓ˘خ ا˘نز˘˘كر د˘˘ق˘˘ل» ع˘˘با˘˘تو
ةيزهاجلا ىلع تاريصضحتلا
ىتحو ،ةيكيتكتلاو ةي˘ند˘ب˘لا
ن˘كل ،ة˘ي˘ن˘هذ˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
اهدحو ناديملا ةيصضرا ىقبت

ام لك سصيخلت عيطتصست نم
.«هب انمق
«انوروك» ـب باصصي لاعصش

يتعقوم نع بيغيو
ينينيبلإ زلفاب

تف˘˘صشك قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو
د˘ير˘ف نأا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ة˘˘ير˘˘ف˘˘صس ن˘˘ع با˘˘غ لا˘˘ع˘˘صش
لجأا نم نينيبلا ىلا ديمعلا

يدا˘ن د˘صض ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م سضو˘˘خ
رودلا با˘هذ را˘طا ي˘ف ز˘ل˘فا˘ب
لاطبا ةطبار نم يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ه˘نا ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
.انوروك سسوريفب بيصصا

مقاطلا ما˘ق ر˘ب˘خ˘لا اذ˘ه د˘ع˘بو
ذاختاب ديمعلل يبطلاو ينفلا

ة˘ي˘ح˘صصلا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘˘ج
لوأ’ا سسراحلا عم ةيرورصضلا

ى˘لا ه˘عا˘صضخإا م˘تو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
.لقأ’ا ىلع نيعوبصسا

ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘˘صصم بصسحو
ة˘لا˘ح˘لا لا˘ع˘صش نإا˘ف د˘ي˘م˘˘ع˘˘لا
ةيباجيا تءاج يتلا ةديحولا
يتلا رأا يصس يبلا ليلاحت  يف
لبق ةيدولوملا دادعت اهارجا
.نينبلل ةيرفصسلا
ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل
تق˘ل˘ط˘نا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م
نينيب˘لا و˘ح˘ن سسما ة˘ح˘ي˘ب˘صص
هل ةيمصسر ةارابم لوا سضوخل
،زلفاب يدان دصض مصسوملا اذه
ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘˘صسلا مو˘˘ي
نم عبارلا يف ةدوعلا نوكتصس
5 بع˘ل˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد
. ةمصصاعلاب ةيليوج

جاحلب اصضر

زلفاب يتإرابم نع بيغيو «انوروك» ـب باصصي لاعصش

«انتيزهاج ىدم ىلع مكحتضس نم اهدحو ناديملا ةيضضرأا» :زيغن

رئإزجلإ ةيدولوم

ةي’و يلاو دمحم بتاكلب ماق
يبوقعي نم لك ةقفر ،راصشب

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘صسح
سسي˘ئرو ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘صضا˘ير˘˘لاو
ةبيبصش دادعت ىلإا ةرايزب ةرئادلا
ة˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ةروا˘˘˘˘˘صسلا
دادع˘ت˘لا ا˘هار˘جأا يذ˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
ىلإا ،سسمأا ةحيبصص لقنتلا لبق
ةارابملل ابصسحت ةيدملا ةي’و
ا˘ه˘صضو˘خ˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا
˘ما˘مأا ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي يدا˘˘ن˘˘لا
حاتتفا يف يلحملا يبملوأ’ا
.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا

ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع را˘˘صشب ي˘˘لاو
،مهزيفحتو نيبعÓلا تايونعم
نم ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ل˘ب˘ق
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ةد˘˘ق˘˘ع كف ل˘˘جا
ةج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا

بعل نم يدانلا نكمت ،ةديج
’ ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لو ى˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا راودأ’ا
ىرجأاو ،بقللا ىلع ةصسفانملا
ع˘˘م ’و˘˘ط˘˘˘م اراو˘˘˘ح ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘هر˘˘˘˘كصشو ،ةرادإ’او
مهنأا امب قيرطلا ةقصشم مهلمحت
،ةلوج91 ةدمل ارب نولقتنيصس
لا˘م˘صشلا ى˘˘لإاو ا˘˘بر˘˘غو ا˘˘قر˘˘صش
مغر ،ةلوطبلا تايلاعف سضوخل

فصصعت يتلا «انوروك» ةحئاج
.لكك ملاعلاو رئازجلاب

يدانلإ ةدعاصسمب دعو
بعلملإ يف صصئاقنلإ ةئيهتو

راصشب ةي’و يلاو دعوو اذه
نم ليح˘ت˘صسم˘لا ل˘م˘ع˘ي˘صس ه˘نا
فوقولل يدانلا ةدعاصسم لجأا

،د˘حاو˘لا فر˘ح˘لا˘ب لا˘قو ه˘˘ع˘˘م
م˘كد˘حو م˘كي˘ل˘خ˘ن ا˘م ه˘˘ل˘˘لاو»
ا˘˘م˘˘ك ،«برو بل˘˘ق م˘˘كا˘˘ع˘˘مو
ع˘فر ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا ل˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صس
ةداعإاو بعلملا يف تاظفحتلا
نوكيل سصئاقنلا سضعب ةئيهت
ازهاج راصشبب توأا02 حرصسم
ل˘ث˘م˘م ي˘صسفا˘ن˘م لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صس’
.ةلح ىهبأا يف بونجلا

ب.م.يرصسيإإ

سسيئرو ةضضايرلاو بابضشلا ريدمو راضشب يلاو
«ماول» ةعقوم لبق روضسنلا نوزفحي ةرئادلا

ةرواصسلإ ةبيبصش

يإد نيصسح رصصن
 هيبعÓب عمتجي يوانكل

ةيبلضس تءاج «انوروك» تاضصوحفو

قيرف بردم يوان˘ك˘ل ر˘يذ˘ن ل˘غ˘ت˘صسإ
يتلإ ،صسمأإ ةصصح يإد نيصسح رصصن
يذلإ توأإ02 بعلمب قيرفلإ اهرجأإ
˘˘ما˘˘مأإ ىلوأ’إ ةإرا˘˘ب˘˘م˘˘لإ ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ي˘˘˘صس
،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ مو˘˘ي ،نإر˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
مهعم ثيدحلإو هيبعÓب عامتجÓل

نوك˘ت ن˘ل ي˘ت˘لإ ىلوأ’إ ةإرا˘ب˘م˘لإ ن˘ع
نإو اميصس’ ،يوق قيرف مامأإ ةلهصس
رإودأ’إ بعل ىل˘ع ة˘مزا˘ع ة˘ير˘صصن˘لإ
ةي˘م˘ت˘ح ما˘مأإ ا˘ه˘ع˘صضي ا˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لإ
˘مو˘ي ا˘ه˘صضرأإ ىل˘ع ءا˘˘ق˘˘ل لوأا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لإ
قبا˘صسلإ برد˘م˘لإ ع˘صضوو.ةعمجلإ
ىلع طاقن˘لإ ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تإ ق˘ير˘ف˘ل
ىلع ددصشو نيبعÓلإ عم ،فورحلإ
د˘˘صصح ىل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لإو طا˘˘˘ب˘˘˘صضن’إ
ىلوأ’إ ةإرابملإ يف ثÓثلإ طاقنلإ

.ديدجلإ يوركلإ مصسوملإ نم

تاصصوحف جئاتن
ةيبلصس تءاج «رأإ.يصس.يبلإ»

ا˘هإر˘جأإ ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لإ تءا˘˘ج
ءاثÓثلإ موي يإد نيصسح رصصن دإدعت
صسور˘ي˘ف ي˘ن˘ع ف˘صشك˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لإ
هنع تفصشك امبصسح ةيبلصس «انوروك»
ام وهو ،يدانل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لإ ة˘ح˘ف˘صصلإ

ر˘صصن ي˘ب˘˘ع’ ل˘˘ك ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج د˘˘كؤو˘˘ي
ي˘ت˘لإ ىلوأ’إ ةإرا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل يإد ن˘˘ي˘˘صسح

يإد ن˘ي˘صسح ر˘˘صصن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي
را˘طإإ ي˘ف نإر˘هو ة˘يدو˘لو˘م ف˘ي˘˘صضلإ
.ديدجلإ مصسوملإ نم ىلوأ’إ ةلوجلإ

ب.م.يرصسيإإ

 «انوروك» نع فصشكلإ تاصصوحف ءإرجإإ
ةهجإوملإ نم ةعاصس84 لبق

ىلوأ’ا ةلوجلا ماكح نيعت ميكحتلا ةنجل
لوأ’ا فرتحملا نم

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ما˘كح˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تن˘ل˘عأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا تاءا˘ق˘˘ل ةرادا˘˘ب
يموي اهصضوخ ررقملا ،سسيليبوم فرتحم لوأ’ا مصسقلا
.تبصسلاو ةعمجلا

عم ماكحلا ةمئاق نع هل نايب يف يرئازجلا داحت’ا فصشكو
ةصصاخلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘صصو˘ح˘ف˘ل˘ل عو˘صضخ˘لا ةرور˘صض د˘يد˘ح˘ت
نم ةعا˘صس84 لبق ماكح˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ءا˘بو˘لا ن˘ع ف˘صشكلا˘ب
.تارابتخ’ا فيلاكتب «فافلا» لفكتت نأا ىلع ،ةهجاوملا

مهيدل نوكي نأا ماكحلا ىلع نيعتي هنأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
لبق نم اهميدقت متيصسو ةي’ولا قيرط نع رفصسلاب حيراصصت
.ةينعملا تاطلصسلا

ب.م.يرصسيإإ
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ينطولا بختنملا نوكيصس
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
برعلا سسأا˘ك ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
رطق ةلود يف اهتماقإا ررقملا
سسأاكل اد˘ي˘ه˘م˘ت ،1202 ة˘ن˘صس
ة˘ن˘صس د˘ل˘ب˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

2202.
وني˘ت˘نا˘ف˘نا ي˘نا˘ي˘ج ف˘صشكو

ةركل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر
برعلا سسأاك ةماقإا نع ،مدقلا
سسرعلل ديهم˘ت˘ك ر˘ط˘ق ة˘لود˘ب
يذلاو2202 ةنصس يم˘لا˘ع˘لا
لا˘ط˘˘بأا ة˘˘كرا˘˘صشم فر˘˘ع˘˘ي˘˘صس
12 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

رمأ’ا قلعتيو ا˘ي˘بر˘ع ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
،ة˘يدو˘ع˘صسلا ،ر˘˘ط˘˘ق ن˘˘م ل˘˘كب
،سسنو˘˘˘˘ت ،ر˘˘˘˘صصم ،تارا˘˘˘˘˘مإ’ا
،ن˘ير˘ح˘ب˘لا ،قار˘ع˘لا بر˘غ˘م˘˘لا

،ندرأ’ا ،تيوكلا ،رمقلا رزج
،ي˘˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘ج ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ايروصس ،لاموصصلا ، ،ايناتيروم
 .نيطصسلفو نادوصسلا نميلاو

برعلإ صسأاك :ونيتنافنإإ
ابختنم22 ةكراصشم دهصشتصس

لصضفأإ ةيؤور رظتنن نحنو
 ةيبرعلإ تابختنملإ

سسيئر ونيتنافنإا ينايج ربع
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
،ةريبكلا هتداعصس نع «افيفلا»
ر˘ط˘ق˘ب بر˘ع˘لا سسأا˘ك ة˘ما˘˘قإا˘˘ب
ايبرع ابخت˘ن˘م22 ةكرا˘صشم˘ب
يف لاقو يملاعلا سسرعلا لبق
نحن» : ةيف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ابختنم22 ةكراصشمل ءادعصس
بر˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع
ة˘ن˘صس «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا»ـب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

اهنصضت˘ح˘ت˘صس ي˘ت˘لاو1202
تا˘يرا˘ب˘م˘لا» :ع˘˘با˘˘تو ،«ر˘˘ط˘˘ق
بر˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘كب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا
بعÓملا سسفن ىلع بعلتصس
ملاعلا سسأا˘ك ن˘صضح˘ت˘صس ي˘ت˘لا
نوزفحم نح˘ن2202  ر˘ط˘˘ق
يف تابختنملا لصضفأا ةيؤورل
بع˘ل˘ت ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

 .«بقللاب جيوتتلل تاءاقللا
مامأإ ايقيرفإإ لاطبأإ
لبق يقيقح رابتخإ
ملاعلإ صسأاكو «ناكلإ»

2202
ينطولا بختنملا نوكيصس

ن˘يد˘لا لا˘م˘ج بخا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب
يقيقح رابتخا ما˘مأا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
ره˘صشأا ل˘ب˘ق بر˘ع˘لا سسأا˘ك ي˘ف
سسأاك طيرصش سصق نم طقف
م˘لا˘ع˘لا سسأا˘كو ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا

بخانلا لوعيصس هيلعو ،2202
ة˘كرا˘صشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

جيوتتلا ’ املو اديعب باهذلاو
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م بق˘ل˘˘لا˘˘ب

ا˘م˘ي˘صس’ ن˘ي˘ت˘ق˘با˘صسم˘˘ل اد˘˘ي˘˘ج

يف بعليصس يذ˘لا لا˘يد˘نو˘م˘لا
اصصوصصخ ،ةيرطقلا يصضارأ’ا

نأاو قبصس ينطولا بخانلا ناو
نأا تابصسانملا ديدع يف حرصص
سسرعلا يف اديعب باهذلا هفده
ىلإا لهأاتلا لاح يف يملاعلا
ي˘ف ة˘صسفا˘˘ن˘˘م ىو˘˘قأاو ى˘˘ل˘˘غأا
.ملاعلا

ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت˘˘صسو اذ˘˘ه
تابختنملا نيب ةيوق ةصسفانم
ن˘م ى˘˘لوأ’ا ا˘˘ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
عيمج˘لا ى˘ع˘صسي ثي˘ح ا˘ه˘عو˘ن

د˘˘كأا˘˘تو م˘˘ه˘˘تارد˘˘˘ق تا˘˘˘ب˘˘˘ثإ’
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘حأا
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ي˘م˘لا˘ع˘لا سسر˘˘ع˘˘لا

،ام اعون ةبعصص رصضخلا ةمهم
ىقبت جيوتتلا ةيناكمإا نأا ’إا
.يزمرلا بقللاب ةمئاق

ب.م.يرصسيإإ

1202 رطق برعلا سسأاك يف ايمضسر نوكراضشي ايقيرفإا لاطبأا

يدان ‘ ةكراصشم لوأإ دعب
يليÓب يرطقلإ رطق

 ثد◊إ عنصصي

ديضشي :يلع سسنوي
 يليÓب فضسوي ـب
يرئازجلا يلودلا لصصاوي

يدا˘ن بع’ ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘صسو˘ي
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘ط˘˘˘ق
د˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘لا
نا˘بأا يذ˘لا ع˘ئار˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

يمصسر روهظ لوأا يف هنع
ا˘ه˘صضا˘خ ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ناو˘˘˘لأا˘˘˘ب
.هفادهأا لوأ’ هليجصستو

نبإا باعلأ’ا عناصص ىقلتو
هبردُم ن˘م ةدا˘صشإ’ا ،ة˘ي˘ها˘ب˘لا
ةودنلا لÓخ ،«يلع سسنوي»
اذه اهد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘ُصصلا
يبرعلا ةهجاوم ليبُق ،ريخأ’ا

.سسيمخلا ادغ
نا يرط˘ق˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘قو

نا˘˘˘ك ءار˘˘˘ح˘˘˘صصلا برا˘˘˘ح˘˘˘˘ُم
مهملا زوفلا ءاقل لÓخ ازاتمم
يلع ل˘صصاوو ،ةر˘كو˘لا ى˘ل˘ع
و˘˘ه»:Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘مÓ˘˘ك سسنو˘˘˘ي
نومد˘ق˘ي˘صس ،ي˘م˘ير˘ك ي˘ل˘عو
تا˘يو˘ت˘صس˘ُم كصش ى˘ندأا نود˘ب
،تا˘يرا˘ب˘ُم˘لا مدا˘ق ي˘ف ر˘˘ب˘˘كأا

ةقفر مهملاعم نودجي امدنع
.«قيرفلا

ي˘˘ف ح˘˘م˘˘ط˘˘ي نار˘˘˘هو ن˘˘˘با
د˘يد˘ج ن˘م ه˘ق˘ير˘ب ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

يف رصضخلا تيب ىلا ةدوعلاو
يف اصصوصصخ ،ديعاوملا مداق

همدق˘ي يذ˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ل˘ظ
بع’ ةمحر نب ديعصس هليمز
يذ˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ما˘ه˘ت˘صسيو
ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ل˘˘ع˘˘صشي˘˘صس
 .رصسي’ا ريهظلا بصصنم

أإ.ب

يلاحلإ مصسوملإ ةياهن دعب نوكيصس هليحر2202 ملاعلإ صسأاكو «ناكلإ» لبق ديفم بقللاب جيوتتلإ

بلاط نب ىلع درت كلاضش ةرادإا
ةضصاخلا اهتقيرطب هبقاعتو

ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن40 كلا˘˘صش يدا˘˘ن ةرادإا تب˘˘قا˘˘˘ع
مواب ليونام بردملا ىلع هجاجتحا دعب ،هتلعف ىلع يرئازجلا
.رخآا راعصشإا ىلإا قيرفلا نع هداعبإاب ،ةقئ’ ريغ ةقيرطب

تررق كلاصش ةرادإا نأا ةي˘نا˘م˘لأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
ىلإا هب ثعبلاو ،لوأ’ا قيرفلا نم قباصسلا ماهنتوت مجن فاقيإا
برا˘ح˘م ا˘ه˘ي˘ف بي˘غ˘ي˘صس ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا د˘يد˘ح˘˘ت نود ف˘˘يدر˘˘لا
.«مواب ليونام بردملا ةليكصشت نع ءارحصصلا

ليل ةصسردم جيرخ هب ماق يذلا جاجتح’ا دعب اذه ءاجو
،ءاقللا فصصتنم يف ،هلادبتصسا ببصسب هبردم ىلع ةيصسنرفلا

.ء’دبلا ةكد ىلع سسولجلا سضفر ثيح
تيب نع هليحر ىلإا بلاط نب نم ةلعف يدؤوت دقو اذهو

،رديانصش نيصشوي دكأا ثيح مصسوملا ةياهن دعب ةرصشابم كلاصشلا
ةياهن بقع قيرفلا نع لحريصس بلاط نب نأا ،يدانلا ريدم
.يلاحلا مصسوملا

جاحلب اصضر
ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ مإرتحإ نأإ دكؤوت ةطبإرل

 مصسوملإ إذه حاجنإ’ ربكأ’إ لماعلإ

نم فوختم ريغ انأا» :راودم
 «ةلوج83 ـب ةلوطب جمانرب

مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع ربع
،ةلوج83 ىلع يوتحتصس يتلا ةلوطبلا جمانرب نم هحايترا نع
لكصشب يرودلا ةروريصس مدع نم فوختم ريغ هنا ادكؤوم
اذه حجنيصس هدحو يحصصلا لوكوتوربلاب مازتل’ا ناو ،زاتمم
.ةيئانثتصسا فورظ يف ىرجيصس يذلا مصسوملا

يتلا ةطبارلا سسيئر تاحيرصصت ةيفحصص ريراقت ترصشنو
83ـب ةلوطبلا ةجمرب سصوصصخب فوختم ريغ انأا» :هيف لاق
يتلاو ،ىلوأ’ا ت’وجلا جما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘صست˘ب ا˘ن˘م˘ق د˘ق˘ل ،ة˘لو˘ج
نم قرفلا نيكمت لجأا نم ة˘ج˘مر˘ب˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ا˘ه˘ي˘ف ا˘ند˘م˘ع˘ت
.«ةصسفانملا ةريتو يف ايجيردت دوعصصلا

ةيحصصلا ةيعصضولا ببصسب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘عو
،اركبم لازي ’ ةيصضرفلا هذه نع ثيدحلا »:رودم حصضوأا

ةلوطبلا فيقوت ةيمومعلا تاطلصسلا تررق لاح يف نكلو
نأا ’إا ،هصضفر اننكمي ’و رارقلا اذه لبقتنصس اننأا حصضاولا نمف
.ءيصش يأاب مزجلا اننكمي يلاحلا تقولا يف

هيأار نع ةطبارلا يف لوأ’ا لجرلا نابا هصسفن تقولا يفو
تقو يف ةلوطبلا فيقوت دصض انأا» ةلوطبلا فيقوت سصوصصخب
مارتحا لÓخ نم كلذو ءابولا اذه عم سشياعتلا انيلع بجي تاب
يح˘صص لو˘كو˘تور˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت نا اد˘كؤو˘م .ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا

.ديدجلا مصسوملا حاجنإاب Óيفك ،مراصص
ميركلا دبع مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر مويلا دكأا

حاجنإاب ليفك ةمارصصب يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت نأا راودم
.ديدجلا اهمصسوم يف ةلوطبلا

نم مدقلا ةرك يف نيلعافلا عيمج راودم ميركلا دبع اعدو
ىلا  مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإ’او ةيصضايرلا ةفاحصصلا
دج فورظ يف ىرجيصس يذلا يوركلا مصسوملا اذه حاجنا
 ةيئانثتصسا

جاحلب اصضر

ويز’ ةارابم يف Óيدب سسراف
 سسراف دمحم كراضش تينيزو

يذلا سضيرعلا زوفلا يف سسما لوا ةرهصس يرئازجلا يلودلا
تنا˘صس تي˘ن˘يز هر˘ي˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘يإ’ا و˘يز’ ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘˘ح
رود نم ةعبارلا ةلوجلا باصسحل ،1 ـ3 ـب يصسورلا غربصسرطب
رئاطلا ريه˘ظ˘لا ل˘خدو .ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار˘ل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ناكم يف يناثلا طوصشلا نم86 ةقيقدلا يف ينطولا بختنملل
قيرفلا هيف ناك يذلا تقولا يف ،«يراز’ ليونام» هليمز
.دحاو فده لباقم فادهأا3 ةجيتنب اقوفتم

هقيرف دجو يتلا ةجيتنلا ىلع قباصسلا يرايلاك مجن ظفاحو
ىلإا ىرخأا طاقن3 افيصضمو ،نيمث زوفب ةارابملا ايهنم ،اهيلع
زكرملا لتحيو طاقن8 ىلع زوحي حبصصيل ،ويز’ يدان ديصصر
ينامل’ا دنومترود ايصسوروب فلخ «6» ةعومجملا يف يناثلا
ةيباجيإ’ا جئاتنلل ارظنو . هديصصر يف طاقن9 ىلع زوحي يذلا
دمحم نأا ودبيف ،ةصسفانملا هذه يف ويز’ يدان اهققح يتلا
يرود يف مصسوملا اذه اديعب قلحيصس «يروزا وكنايب»و سسراف
هذه قÓطنا ذنم ةارابم يأا رصسخي مل يذلا وهو .ابوروا لاطبا
.نييرخأا يف لداعتو نيتارابم يف زاف ثيح ،ةصسفانملا

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com
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رصصان نب ليعامصسإا نوكيصس
م˘ج˘نو ر˘صضخ˘لا ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو
ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘˘ي’ا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن
ليقثلا رايعلا نم ءاقل عم دعوم
يدان ىلع اف˘ي˘صض ل˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘ع
ةلوجلا راطإا يف يصسنرفلا ليل
موي˘لا ،«غ˘ي˘ل ا˘برو˘ي˘لا» ن˘م4ـلا
.55:81ـلا نم ةيادب

هيدان ةدايقل رصصان نب ىعصسيو
ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م رأا˘˘ث˘˘ل˘˘ل
رثعتلا نأا ديكأاتو زوفلا قيقحتو
هنوك ىدعتي ’ باهذلا ءاقل يف
ءادأ’ا دعب اصصوصصخ داوج ةوبك
ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘با˘˘˘ن ما˘˘˘مأا مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
.ويصشتلاكلا

نب نوكي نأا رظتنملا نمو اذه
ءاقل ناو اميصس’ ايصساصسأا رصصان
دجاوت قيرفلا هرصسخ يذلا ليل
ايقيرفإا سسأاك يف بع’ لصضفأا

لخدو ء’دبلا ةكد ىلع9102
 .هيدانل نزاوتلا ديعيل ،ارخأاتم

ينعم ريغ يناميلصس
 اغإرب رتصسيل ةهجإومب

ينطولا بخت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م
رتصسيل بع’ ينا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا
مويلا ةهجاومب ينعم ريغ يتيصس
يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ل˘˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يدان ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
ىلع يلاغتربلا اغارب غنيتروبصس
فاده م˘صسا ع˘صضو مد˘ع ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ةيبوروأ’ا ةمئا˘ق˘لا ي˘ف ر˘صضخ˘لا

يدنلتكصس’ا بردملا لبق نم

ل˘صضف يذ˘لا زر˘جور درا˘نر˘˘ي˘˘ب
يدان بع’ نع نيرخآا نيبع’
 .قباصسلا وكانوم

تابيردتلل دوعي لاطع
ءاقلل زهاج يوإدوبو

 يكيصشتلإ اغإرب ايفÓصس
ريه˘ظ لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي دا˘ع

يدان مجن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ن
نم سصلخت امدع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
هدعبأا يذلا «انوروك» سسوريف
هيدان نع ةيصضاملا ةرتفلا يف
ينطولا بختن˘م˘لا ن˘ع ى˘ت˘حو
بختنم يتهجاوم يف يرئازجلا

.يوبابميز
لاطع ة˘كرا˘صشم ى˘ق˘ب˘تو اذ˘ه

يف ،ه˘مد˘ع ن˘م مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف
يوادو˘ب ة˘كرا˘صشم ى˘ق˘ب˘ت ن˘ي˘˘ح
ةدراو رخآ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا

ةيصساصسأا ةعطق تاب هنأاو اميصس’
 .سسين ةبيكرت يف

عم ليصضوفلب ةكراصشم
نافلوصس مامأإ مياهنفوه

 صشيربيل
قاحصسإا ريصصم فلتخي نلو

يرئازجلا مجاه˘م˘لا ل˘ي˘صضو˘ف˘ل˘ب
نع اريثك مياهنفوه يدان بع’
يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ ،لا˘˘ط˘˘ع
،ي˘كي˘صشت˘لا سشير˘ب˘ي˘ل نا˘ف˘لو˘˘صس
م˘ل ل˘ي˘صضو˘ف˘ل˘ب نأاو ا˘صصو˘˘صصخ
يف ةريخأ’ا ةارابملا يف كراصشي

،ةينف تارايخل يناملأ’ا يرودلا
يذلا وه بردملا نأا ينعي ام
ا˘م˘ي˘ف مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘˘ف ل˘˘صصف˘˘ي
نم ليصضوفلب ةكراصشم سصخي

 .همدع
مامأا Óيدب نوكيل هجتي مÓغ

 اكيجير
مÓغ يزوف ريصصم لازي ’

ريهظ يرئازجلا يلودلا بعÓلا
اقلع˘م ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن ر˘صسيأا
ورا˘˘ن˘˘ي˘˘ج برد˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘˘ب

بع’ ناو ا˘صصو˘صصخ ،وزو˘تا˘˘غ
م˘ل ق˘با˘صسلا نا˘ت˘˘يا تنا˘˘صس يدا˘˘ن
ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘ف كرا˘صشي
ريصسي˘ل ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
عم دهعلا ديدجتل ةتباث ىطخب
مامأا مويلا ءاقل يف ء’دبلا ةكد
 .يتاوركلا اكيجير

ب.م.يرصسيإإ

 «غيل ابرويلإ» نم4ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

لاطع..ليل ةعقوم يف نÓيم دوقي رضصان نب
 كضش لحم ليضضوفلب ةكراضشمو «انوروك» نم سصلختي



ةــــنصصرق

بلط نم لوأ’ا
DÿرMÿ7 قÑÿgÿ©ÿgÿلا ةïgتا+ ل(ا
رÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا يDÿÿ قMÿÿÿرDÿÿÿ لK&ا
ةÜ+ارلا نõÜõh Hل قاÄÑgلا
ا§H°t ،مدïلا ةرòل ة©°:ßلا

<ÿÿا)ÿÿلا تادÿÿgo لاÿÿwÿÿ8اÑÿÿة
فKFÅÑ ،ي9Ñاملا مß6Ñملا+
عEاHß ىõ> يõ(اïgلا يدا°لا
هI&ا يÿ>اÿمÿkÿ/’ا ل8Ñÿاÿkÿßلا

4=ÿم -ÿßEÿلا فÿgÿÜÿßلÿة H°ذ
7Ñÿ§ÿر Hÿلا س46اÿ9امÑا ،ي(’
لFÿ حÿ°ÿمÿ- مÿل ةÿÜÿ+ارÿÿلا ن&ا
،goلا ق0ÿïß لاHÿß&ا قرÿíÿلا
Eÿÿÿgÿÿÿا ل&Mÿÿÿما Hÿÿÿا نIÿÿÜÿÿœق
.دMدqلا مß6Ñملا

هينج005 وينيروم فلكي زرحم
Eÿÿÿÿgÿÿÿل Hÿÿÿgÿÿÿةا4ا Iÿÿÿيدا
-ÿÿß-ÿ°ÿ§ÿما KHÿاIÅÑÄÑÿkÿر
6Ñ©kل يtÄÑلا باqßةل
يK4دلا نHÿ ة9Ñÿ©ÿاÿمÿلا
يß5/ د>K ،ي~©Iqõ)’ا

Hÿÿÿÿß4Mÿÿÿ°ÿÿÿ©ÿÿÿß ’<ÿÿÿgÿÿÿه
4Mè©õßا نIم- ا3ا هòن
Hلا نkíßق <õ4 ىMس9ا
Ht6 5رÑ©دDهل ع K/gة
<ÅÑÿÿءا، K+ÿåÿ0 نا دÿïÿق
اH  يIا6Ñÿgÿ)’ا عDÿادÿمÿلا
ب4دÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿلا ¶دا4ا
لاEÿ يذÿلا يÿلاÿèÿ-رÿÿgÿÿلا

<ÿgÿ0 رÄÑÿا+ÿلا هÿ6رÑÿيم
<õا ىIÄÑkèلا ^ مارß<د
Fÿÿõÿÿíÿ°ÿه©°/005 ي
يòÿ°ÿ°ÿل ،يÿÿ©ÿÿ°ÿلر6Ñÿÿkÿÿ)ا

KD©l +ß<يد].

! زهاج قافولا

Hÿا ن/ÿ9 لÑÿمÿا نا’IÿÜÿœEÿلا ةÿqÿ©ÿلا ةدkي
-ÿqÿåÿلا لÿßDÿقا MÅÑÿرé Dÿلا يÿا°مDÄÑة <õى
ف©6ÑÜ قاKD ةÅÑò©õ- تد+&ا ،ةلgÜßلا ïhل

/ÿÿاJÿÿ~Mÿÿة EÇÑÿßL لÿïÿمÿ6 ةÑÿß6ÑÿÜÿة4ا Jÿاذ
س46اÿÿtÿÿلا ءا4Dÿÿÿïÿÿ عÿÿÿمÿÿÿ/ا ÄÑÿÿÿgl 0ÿÿÿ©oلا

1ÉÑاMرMة <õى -ïدMا مDÉÑل Hا Mمõòßن
MÿذFÿلا نا رÿíÿرMÿ6ا قÑÿkÿåÿدا +ÿåÉلا سå°8اÑر
ةمå~MلاK ةt©ßMلا لå/ اKJß H ة+اÇÑملا
-gدK Fg©ةر <õلا ىòk©gة Hملا ل/ا نÉÑي
EÿÿدHÿÿل اÿÿkÿÿtÿÿïÿÿ©ÿÿا قDÉÑÿل Iÿkÿ©ÿqÿة -ÿqÿåÿل
. ةHßDï ةIÜœE’ا

لغضشلا تايدولا
سشيعيل لغاضشلا

ناK ة8Ñÿا1ÿ سÿÿ°ÿíÄلاÿÿ+ ةÿÿïÿÿثÿÿلا òÄÑhل
ى°Hå ’ تاMدK نKد نH تار©ktÉÑلا
ة4اد)ا نHÿ سMÿåÿ©Å ب4دÿÿمÿÿلا hلاÿÿ: اÿÿ§ÿÿل

/ÿمÿåÿ©ÿة <ÿ©ÿن Hÿõÿ©ÿõÿلا ةÿgto <ن +åÉس
نا رFذM قMرíلا د>اÄÑ- يkلا تاMدßلا
اÿÿÜÿÿgÿÿ©ÿïÿ©ÿ- ءاÿÿïÿÿل سHÄا Lرÿÿ/ا قMÿÿرÿÿíÿÿلا

K6Ñÿ©ÿqÿير Hÿßا/ÿ§ÿا ةHÿلا ماÿدرM1 فœل
ط9Ñÿgÿ 4اIÿkÿâÿا يDÿ ةHÿداÿïÿلا تاÿ>اÄÑÿÿلا

KدMÿتا Hÿع +ÿåÉا سIÿدMÿلا ةÿïÄÑÿلا مÿثÿاIي
Kلاkي -gïى HkwßDة H1 نß9لا سßدMتا
Dÿي ;ÿلا لÿمÿ°ÿلا عÿمÿíÿرK9س <ÿõÿ©ÿ§ÿم Hن

. ة4اß5لا îر:

يناثلا مضسقلا ةيدنأا
«ماتضسيضسلا» حتف رظتنت

-ÿ°ÿkÿâÿر +ÿåÉا س’&IÿدMÿلا ةÿمÿ°ÿkÿمÿ©ل ةtâ©ةر
ةÜ+ارلا îر: نH ماâ°لا حDk يIاثلا مïÄÑلا
EÇÑلا م©>د- دíرMق +å°8اÑر1&ا رL -ïمد
سÿÿåÉ+ ناK ة8Ñÿÿا1ÿÿ ةÿÿß/رÿÿمÿÿلا ةDÿÿÿا9Ñÿÿÿ)’ا
ة4داE ر©= م§-ا>ßمHq نا نKرM ن©©°kïلا

<õى -t9 لمÑèßà ا°ملاDÄÑ8ا1 ةÑة Kنا
نا اÿمK:ÿßMÿœ +ÿ ارFÿgÿ©ÿ ن6Ñÿ©òÿß يدÿÿkÿtÿلا
لFÿÿ نHÿÿ د0ÿÿاK قMÿÿرDÿÿ سÄم6Ñÿÿ©ÿÿ دÇÑÿÿåÿÿßلا

Hÿqÿمÿß<ÿة K+ÿلاÿkÿلاÿي Díkلا ح°â6 ماÑ©qåل
+ÿÿåÉلا سÿÿíÿÿقر -ÄÑÿåÿل ىÿkÿد<ÿ©ÿم Fÿkÿ©ÿgÿkÿ§ÿا
+ÿÿgÿÿåÉلا سÿÿåÿÿ°ÿÿ8اÑÿÿلا رÿïÿة4دا <ÿõÿى -ÿïÿدMÿم
. ةß/رملا ةDا9Ñ)’ا

ةعجوم ةبرضض

-ÿÿا&Fÿÿتد HÅÑÿ4اFÿلا ةÿثÿ°ÿا)ÿد يMh KاHÿïÿنار
K3لô +ÿÿåÿد -ÿåÿاDÿ©ÿ§ÿمÿا Hÿ8)’ا نÑÿا+ÿلا ةÿkÿي
ح°م©6Ñ اKJß H ق+اÄÑلا يD ا§°H ا©7Ñkòا
يD ام§Fار7Ñ’ ة8Ñرíلا يIارم> ب4دملا
ة©:ا©0k’ا Kا ة©6Ñا6Ñ&’ا ءا6Ñß ةkÅÑò©õلا
MÿذFÿلا نا رÿwÉÑÿß46 ةÑÿkÿõÿåh Hÿïÿا+õلا ةèد
H°ïß8Ñة Hد1 نHتا +åÉ4 سFملا ~(اß6Ñم
يÿtÿلاK8Ñÿ يÿœIÿ>5 ة8Ñÿß4 يDÿ ي9Ñÿاÿمÿلا

K0kلا ىåيرم K<g©د KJß Hا Mß'Fد <õى
ه/ا6Ñkß يkلا ةÿõòÿkÿ©ÿgل يÿ°ÿß<ÿلا دMÿدÿkÿqÿلا
. اد= دادßلا

qarsana@essalamonline.com
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بع’ هنأاو رعضش
+ÿÿåÿÿدHÿÿا /ÿÿل&ا ددÿÿ©ÿÿ°ÿ©ÿا

’<h Iÿيدا +ÿ7رÑÿõßIة
عHÿÿ دÿÿÿåÿÿ§ÿÿلا باÅÑÿÿÿلا
ر1ÉÑ&’ا لÄÑÿkÿÜÿ©ÿمÿلا
Dÿÿي Hÿÿßا/ÿÿ§ÿÿد ةMÿ°ÿمÿا
Fÿÿÿÿ©ÿÿÿ©ÿÿÿف Dÿÿÿد يK4ي
فFÅÑÿÿÿÿÿ ،لاÿÿÿÿÿÜÿÿÿÿÿ+&’ا
ناFÿÿÿ يذÿÿÿلا ÿÿÿÿœ<hلا

HÿÿèÉÑÿÿß+ÿا <ÿõÿ©ÿه Hÿن
Eÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿÿلا لÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿب4د
هIا ،ناFßH يد°لß§لا
ءي7Ñÿ لFÿÿ لDÿÿåÿÿ دا4&ا
Dÿÿÿÿÿÿل يÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿد ءاK4ي
هIاK ام6Ñÿ©ÿ’ لاÿÜÿ+&’ا
7Ñåا رIه ’<h Hqادد.
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اودجوي مهار
7Ñرé ا’(-tلا داkßIÄÑي
يDÿÿÿÿ  مدÿÿÿÿÿïÿÿÿÿلا ةرòÿÿÿÿÿل
ةÿلÿgÿÜÿßل تاÿÿ©ÿÿgÿ-رÿÿkÿÿلا
7Ñÿÿمÿÿا لاDÿÿرMÿïÿ©ÿلا اÿkÿي
6Ñÿkÿåÿرî HÅÑÿ4اFة Fل
Hÿÿÿلا نÿÿÿqÿÿ~ا)ÿÿر -ÿÿßIÄس
،ا©g©لK رK HÇÑ برèملا

Kلاk6 يÑ©°âا ا§م-tدا
7Ñا لامDرMï©ا +kòõ©ف
Hÿلا نòÿاî K+ÿلاÿkÿåاKن
Hÿا ع’(-ÿtÿلا داÿkÿßIÄÑي،
Kلاk6 يÑk°Üõق D31 ي
Hÿÿد نMÄÑÿمÿgÿلا رÿمÿïÿgÿل
K-ÿÿ°ÿkÿ§ÿي Dÿ82 يHن
IíÄلا سÅÑ§ر.
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05:55

رهظـلإرجفلإ

12:3415:15

برغŸإ

17:34

ءاصشعلإ

19:02

ةÓضصلا تيقاوم

يليÓب ـب ديضشي يرطقلا رطق بردم  يلع سسنوي^
«ةلوج83 ـب ةلوطب جمانرب نم فوختم ريغ انأا» :راودم^

صضفر امدعب هئطخ نمث عفد ينيلوكيصس نأإ دكأإ
 هتيلإديم ملصستو دوعصصلإ

لماع در‹ انأا:ىيحي Îنع
رظتني سضعبلاو «ةراطضسوضس» ‘

يدانلا ‘ تازيم دقف هنأ’ انطوقضس

0092ددعلإ ^2441  يناثلإ عيبر11ـل قفإوملإ0202 ربمفون62صسيمخلإ

2202 ملاعلإ صسأاكو «ناكلإ» لبق ديفم بقللاب جيوتتلإ

 رئإز÷إ ةيدولوم ةمصصاعلإ دا–إإ

نÓيم دوقي رضصان نب
ةعقوم يف

سصلختي لاطع..ليل
ةكراضشمو «انوروك» نم

كضش لحم ليضضوفلب

ابرويلإ» نم4ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

1202 رطق برعلا سسأاك يف ايمضسر نوكراضشي ايقيرفإا لاطبأا
ةيبرعلا تابختنملا لضضفأا ةيؤور رظتنن نحنو ابختنم22 ةكراضشم دهضشتضس برعلا سسأاك :ونيتنافنإا

 زلفاب يتإرابم نع بيغيو «انوروك» ـب باصصي لاعصش

ناديŸا ةيضضرأا » : زـيغن
ىلع مكحتضس نم اهدحو

«انتيزهاج ىدم

لبق «انوروك» نع فصشكلإ تاصصوحف ءإرجإإ
 ةهجإوملإ نم ةعاصس84

نيعت ميكحتلا ةنجل
ىلوأ’ا ةلوجلا ماكح
لوأ’ا فرتحملا نم


