
سسابع دلو ةمكاحم ليجأات
ربمسسيد6 ىلإا تاكربو

لــبقملا

نوطروتم نوفظومو تاراطإا
«ةلواوزلا» لاومأا سسÓتخا ‘

50صصريوزتلا قيرط نع
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ةÒخأ’ا ةحئÓلا ىلع هل در ‘
يبوروأ’ا ناÈŸلل

يداسصتق’ا طاسشنلل  ةدوعلا تاءارجإا نإا لاق
قاسسو مدق ىلع ةيراج «انوروك» دعب

جوتنم قلطي يرئازجلا يبعسشلا صضرقلا
تÓحملا ريجأاتل «لهام لهاسس»

رانيد نويلم051 ىلإا لسصت سضورق
ةئسشانلا تاسسسسؤوملا باحسصأل

40صص

نم همسسا طاقسسإاب هادده ‘اولاو ردنكسسا نإا لاقةيمومع لاومأا ديدبتو صسÓتخا ةيسضق ‘
ةبانع ةي’ول ÚحسشŸÎا ةمئاق

طسشنت ةيمارجإا ةكبسش ليكسشتب اوماق
ةسسبت ةي’و ىوتسسم ىلع

50صص

بوه˘ي˘م˘ل˘ب ف˘ير˘سش د˘م� رو˘ت˘كد˘لا دا˘فأا
لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ىد˘˘ل بد˘˘ت˘˘˘نŸا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
كا˘˘ب˘˘˘سشلا نأا ،فار˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كŸا
هؤواسشنا متيسس يذلا رامثتسسÓل دحوŸا

ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘سضق˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طار˘˘˘˘˘قوÒب˘˘˘˘˘لا
ل˘ب˘ق ه˘حا˘ت˘ت˘فا م˘ت˘ي˘سس ،ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسŸا
.يرا÷ا ماعلا ةياهن

ةيلودلا حئاولل فانم ةلتحملا نويعلا ةنيدم يف تايلسصنق ةيبرع لود حتف :يباحر
30 صصةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق لحب امتح رمي ةقطنملا يف رارقتسس’ا نإا لاق

كابسشلا لوخد :بوهيملب
زيح رامثتسسÓل دحوŸا
ماعلا ةياهن لبق ةمدÿا

لخدتلا :ليجوق
اننوؤوسش ‘ يبنجألا
 رمحأا طخ ةيلخادلا

30صص

40 صص

ةيو÷ا داسصرأ’ا حلاسصم تاؤوبنت ىلع ينبم يمؤواسشت ويرانيسسل ايدافت

يل‚ طروي ةبيلط
ةسسنزبلاب سسابع دلو

«نÓفألا» مئاوق ‘

¤إا ءوجللاو ديعسصتلا نم رذ– «فاتاسس»
ةيسضرŸا لطعلاو تاجاجتح’ا

Úب ةيبÎلا لامع
«انوروك» نادنسس
قاهرإلا ةقرطمو

40 صص

50صص

ةــطخ عــسضتو كرــحتت ةموكحلا
ءاـــمسسلا حسش ةهجاومل ةيلاجعتسسا

ةنسسلا ةليط ةيفوجلا هايملا لغتسسنسسو ةئاملاب93ـب دودسسلا هايم عافترا :يقارب^
دارج بتكم ىلع هايملا نم تاعاطقلا لك تاجايتحاب لفكتلل يليمكت جمانرب عسضو^

1202 يرفيف يف نطولا تايلو ىوتسسم ىلع رابآلا لاغسشأا مامتإل لجأا رخآا^
40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيلوؤوسسملاب روعسش ىندأا نود

يصسكاطلا تاراي˘صس قاو˘صس سضع˘ب ل˘غ˘ت˘صشي
د˘ن˘ع ة˘صصا˘خ م˘هاو˘ه ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ءلؤوه سضفري ام اريثكف ،راطمألا طقاصست
ىلع ةمصصاعلاب ةنيعم قطانم ىلإا لقنتلا
ىلإا نوبزلا لقن يصضتقي مهلمع نأا نم مغرلا
هترايصس تناك اذإا ةصصاخ ،هديري ناكم يأا
سسكع عقاولا يف ثدحي ام نا ريغ ،ةرغاصش
نينطاوملا نم ريثك دجو دقف ،امامت كلذ

نم ةراي˘صس لل˘ق˘ت˘صسا ي˘ف ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘صص
اوصضفر اهباحصصأا نل ،يصسكاطلا تارايصس
للصشو تا˘قر˘ط˘لا ظا˘ظ˘ت˘كا ة˘ج˘ح˘ب م˘ه˘ل˘ق˘ن

لا ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ف ،رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ىصسعو لعل ،ةريزغلا راطمألا تحت راظتنلا
،مهدصصاقم ىلا مهلقنيو مهلاحل مهدحا فأاري
ى˘لا ن˘طاو˘م˘لا أا˘ج˘ل˘ي ا˘م ار˘ي˘ث˘كف ةرا˘˘صشل˘˘ل
نيدوجوملا نمألا حلاصصم ناوعأاب ةناعتصسلا
ل˘جأا ن˘م ،تا˘قر˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ي˘صسكا˘ط˘لا ق˘ئا˘صس ما˘˘غرإاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
.مهدصصاقم ىلإا مهلاصصيإا

ءيند كولسسو بيرغ فرسصت
ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
ةريطخو ةب˘ير˘غ
سسف˘˘˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
لواد˘˘ت ،تقو˘˘˘لا

ع˘˘قاو˘˘م˘˘˘لا داور
ةيعامتجلا

و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘˘ق˘˘م
ي˘˘ف ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
ي˘ن˘˘ب˘˘ب ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م
ي˘˘˘˘ف ،سسو˘˘˘˘صسم
بصضغ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح
د˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع هرو˘˘˘ث˘˘˘ع
˘ما˘مأا ةر˘صشت˘ن˘م تا˘ما˘م˘كو ة˘ي˘ب˘ط ة˘ي˘ط˘غأا
ى˘تو˘م˘لا برا˘˘قأا ل˘˘هأل دو˘˘ع˘˘ت ،ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
درجمب ثيح ،انوروك سسوريفب نيباصصملا
نوردا˘غ˘ي ،ن˘فد˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا
ءايصشألا كلت م˘ه˘ئارو نو˘كر˘ت˘يو ةر˘ب˘ق˘م˘لا
ارطخ لكصشي امم ،اهمدر وأا اهفلتإا نود
 .نينطاوملا ةحصص ىلع

ةيهاولا ةجحلا

ع˘ي˘با˘˘صسألا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘قر˘˘صش ة˘˘يلو ي˘˘لاو رر˘˘ق
،ناويدلا يفظوم نم ددع رييغت ،ةيصضاملا

ةوطخ يف هناويدب ددج نيقحلم نييعتب ماقو
ىلع ،ةيلولا يفظوم نم ريثك اهنصسحتصسا
ددج نيفظوم ةيقرتب ماق يلاولا نأا سساصسأا
ةقيقحلا نكل ،ناويدلا يف بصصانم لغصشل

،ة˘يلو˘لا ي˘لاو نأا ي˘ه ردا˘صصم لو˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ناويد ريدم عم ةريطخ تلكصشم هيدل تناك
بل˘غأا نأا ف˘صشت˘كاو ه˘˘ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
نم نيبرقم اونا˘ك ناو˘يد˘لا ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

عيمجلا داعبإا رر˘ق˘ف ،ق˘با˘صسلا ناو˘يد˘لا ر˘يد˘م
رداصصم ناويدلا ريدم ىلع عطقي ىتح امبر
.تامولعملاو رابخألا

رييسست راطإا جراخ
ةيحسصلا قفارملا

يف  رييصستلا رارصسأا ىلع نوعلطملا  فرعي
ناويد ريدم نيب  ةقلعلا ةعيبط ،ةيبونج ةيلو
نأا ىتح ،يئلولا ةحصصلا ريدمو  ةيلولا يلاو
ريدم ةقفرب لإا ىري داكي ل ةحصصلا ريدم
يلاو نأا ىتح  ،يموي هبصش لكصشبو ،ناويدلا
تاعاطقلا يف نولماع لوقي امك تاب ةيلولا
،ةيحصصلا قفارملا رييصست راطإا جراخ ةيحصصلا
زع يف ىتح هناويد ريدمل اهنع لزانت دقف
انه فقوتي مل رمألا  ،انوروك ةحئاج ةمزأا
هتقلع لصضفب هفنأا رصشح يلاولا ناويد  ريدمف
ليصصافت قدأا يف ،ة˘ح˘صصلا ر˘يد˘م˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا
.ةيلولاب تايفصشتصسملل يمويلا رييصستلا

qarsana@essalamonline.com
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1202 يف نيدهاجملل ةيولوألا
عاطقل ةريبك ةينازيم سصيصصخت راثآا
ةيلاملا نوناق عورصشم يف نيدهاجملا
دج تاعاطق باصسح ىلع ،1202 ةنصسل
نم ةجوم ،ةعانصصلاو ةحلفلاك ةمهم
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسلاو بصضغ˘˘˘لا
لءا˘صست ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘˘لا
يف نيدهاجملا عاطق ةيمهأا نع داورلا

هل سصصصخن ىتح ،تاذلاب تقولا اذه
نيح يف ،رانيد رايلم532 نع قوفي ام
ةعانصصلا عاطقل35.4 سصيصصخت مت
يف اذه ،ةحلفلا عاطقل لقا ةينازيمو
ءابو ءارج يندتملا يحصصلا عصضولا اديقعت اهداز ةريبك ةيداصصتقا ةمزأا دلبلا هيف سشيعت تقو
ىنعم سسيل اصسدقم ارمأا نطولا ليبصس يف داهجلا ناك ناو ىتح رمألا ىلع قلع مهدحا ، «انوروك»
دهاجم انل جرخي ةرم لكف ،دعب «اوصضرقني مل» نيذلا نيدهاجملا ءارو سضكرن ىقبن نا كلذ
   .ىرخألا تائفلاو نييعانصصلاو نيحلفلا قوقح باصسح ىلع بعصشلا لاومأا سسلتخيل ،ديدج

تانامسض نود سضورق
رار˘صسأاو ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ى˘ل˘˘ع ع˘˘ل˘˘ط˘˘م رد˘˘صصم ف˘˘صشك
نع لقي ل ام اهيلع لصصح يتلا ةيكنبلا سضورقلا

يديصس ةيلو نم لواقمو رمثتصسمو لامعأا لجر43
م˘ه˘ن˘م دد˘ع ى˘ع˘صس ،ة˘ي˘مو˘م˘ع كو˘ن˘ب ن˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
رداصصم ريصشتو ،نجصسلا نم افوخ مهتافلم ةيوصستل
قيقحتلا راظتنا يف لامعأا لجر51 لازي ام هنأا
سضورق ىلع مهلوصصح ببصسب،يئاصضقلاو ينمألا
ةميق عم قلطملاب بصسانتت ل تانامصضب وأا ،ةيفاك ريغ تانامصضب ةيمومع كونب نم ةيكنب
ةريبك سضورق ىلع اولصصح لامعأا لجر51 لصصأا نم5 نأا ردصصملا تاذ فصشكو ،سضورقلا

،مناغتصسم ،نارهو نم سسابعلب يديصس ةيلول ةرواجم تايلوب ةدوجوم ةيكنب تلاكو نم
،ةيلحم ةيكنب تلاكو نم سضورق ىلع اولصصح تقولا تاذ يف ،ناصسملتو ركصسعمو نازيلغ
. ةريطخ اداعبأا ذخأات ةينوناقلا ريغ سضورقلاب ةقلعتملا تاقيقحتلا لعجيصس ام اذهو

لطاب لطابلاو قح قحلا
،«نورقلا ه˘ي˘ل˘ع تراد نإاو ا˘ق˘ح ى˘ق˘ب˘ي ق˘ح˘لا»
ىلع يرئازج يصسايصس للحم در ةرابعلا هذهب
،ةيوارحصصلا ةيصضقلا لوح برغملا نم هريظن
،ةيعامتجلا عقاوم˘لا داور ه˘ل˘قا˘ن˘ت و˘يد˘ي˘ف ي˘ف
ممألا تدكأا4791 يف هنأا رئازجلا دكأا ثيح
،ةيبرغلا ءارحصصلل للتحا كانه نأا ةدحتملا

ل˘يو˘ح˘ت ى˘ل˘ع ي˘بر˘غ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا أار˘˘ج˘˘ي ن˘˘لو
ةكصسمتم رئازجلاف ،ةبراغم ىلإا نييوارحصصلا
ءار˘ح˘صصلا ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘لو لود˘˘لا ل˘˘ك ةد˘˘حو˘˘ب
ناكو ،ةيبرغم نوكت نل ةريخألا هذهو ،ةيبرغلا
ة˘ل˘ي˘ل˘مو ة˘ت˘ب˘صس او˘ع˘جر˘ت˘˘صست نأا م˘˘كب ى˘˘لوألا
  .اينابصسإا لبق نم نيتلتحملا

 هئارزوو «لÓسس» ـب يناديعسس بعÓت اذكه
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ر˘كذ˘ت˘˘ي
ن˘ي˘مأل˘ل ة˘يرا˘ن˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا
را˘م˘ع نل˘فأل˘ل ق˘˘ب˘˘صسألا ما˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ثد˘ح˘ت ل˘جر˘لا ،ي˘ناد˘ي˘ع˘˘صس
زامهملا» نع ةبصسانم نم رثكأا
لار˘ن˘ج˘لا د˘صصق˘ي نا˘كو «زا˘م˘ل˘لا
ةد˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘جو ا˘˘م˘˘ك ،ق˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت
يف ءارزول دقنلا ماهصس تابصسانم
مث ،للصس كلاملا دبع ةموكح
نم نأا ةقلغم تاصسلج يف ىعدا
ن˘م ه˘صسف˘ن و˘ه كلذ˘˘ب ه˘˘ل ى˘˘حوأا

،لارنجلا ىلع موجهلا هنم بلط
نع ثدحت تابصسانم ةدع يفو
ىدحإا يف رطصضا للصس نأا ةجردل ،ةحصصلا نم هل سساصسأا ل هنأا اقحل نيبت يرازو ليدعت
ىلع هموجهو يرازولا ليدعتلا نع هثيداحأا ،رامع يصس اهقلطأا يتلا تاعئاصشلا يفنل تارملا
ىلع لصصح ثيح ،هل ةيصصخصش تازايتما ىلع لوصصحلل عورصشم نم اءزج ناك ءارزولا سضعب
دقو ،ةحايصسلاو ةيمومعلا لاغصشألاو لقنلا ،ةحصصلا ،ةيلاملا ،ةحلفلا ءارزو نم اهنم ريثكلا
يكل مهبصصانم يف مهئاقبإا ىلع رداق يناديعصس نأا مهرمأا ىلع نيبولغملا ءارزولا سضعب دقتعا
ماع يف ةلاقتصسلا ىلع ربجأا ثيح ،هبصصنم ةيامح ىلع ىتح ارداق سسيل هنأا اقحل نيبتي
.دعي ملو اصسنرف ىلإا اهدعب برهو ،6102



watan@essalamonline.com
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يباحر زيزعلا دبع فصصو
لود اهنم لودلا سضعب مادقإا

تايلصصنق ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ع
ةلتحم˘لا نو˘ي˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف
تاقلعلا يف «ةقباصس» اهنأاب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا نو˘ك ،ة˘ي˘لود˘˘لا

ة˘ي˘ف˘صصت ة˘نا˘خ ي˘ف ة˘ف˘˘ن˘˘صصم
ناك نإاو ىت˘ح˘ف ،را˘م˘ع˘ت˘صسلا
ىلع اصساصسأا رثؤوي ل اذه رمألا

ةيوار˘ح˘صصلا ة˘ي˘صضق˘لا را˘صسم
ىلعو يق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ي˘ف
لإا ،ةدح˘ت˘م˘لا م˘مألا ىو˘ت˘صسم
ح˘لا˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي ه˘˘نأا
‐ لودلا كلتل ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا
نأا ا˘ف˘ي˘صضم ‐ي˘˘با˘˘حر لو˘˘ق˘˘ي
امتح رمي ةقط˘ن˘م˘لا رار˘ق˘ت˘صسا

ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ءار˘ح˘صصلا ة˘ي˘صضق˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لاو
. لاجآلا برقأا يف ةيبرغلا

حيرصصت يف يباحر ربتعاو
ل نمألا اياصضق نأا ،يفحصص
د˘ن˘ج˘ت˘لا ل˘ق˘ع˘ي ل˘ف ،أاز˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع با˘˘هرإلا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘˘ل
ن˘˘مألا˘˘˘ب سسم˘˘˘ي ه˘˘˘نأا سسا˘˘˘صسأا

يفو ،ني˘ي˘لود˘لا رار˘ق˘ت˘صسلاو
رانلا ىلع خفنلا هصسفن تقولا

ي˘ف ير˘كصسع عاز˘ن ة˘يذ˘غ˘˘تو
م˘عد لل˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
نأا افيصضم ،هتنعت يف برغملا

فقاوملا يف ةيجاودزلا هذه
˘مد˘خ˘ت ل ن˘مألا ا˘يا˘˘صضق ي˘˘ف
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا

ر˘م˘ي فد˘ه˘لا اذ˘ه نأا ا˘˘ن˘˘هار˘˘م
يئاهنلا لحلا قيرط نع امتح
ةيوارحصصلا ةيصضقلل مئادلاو

عو˘جر˘لا˘ب ،لا˘جآلا بر˘قأا ي˘˘ف
ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا را˘˘˘صسم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
بصسحو ةرصشابم تاصضوافمب
جورخلل اهيل˘ع ق˘ف˘ت˘م ةد˘ن˘جأا
.ةمزألا نم ايئاهن

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا سصو˘˘صصخ˘˘˘بو
ةهبجو برغ˘م˘لا ن˘ي˘ب لا˘ت˘ق˘لا
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع و˘يرا˘صسي˘لو˘ب˘˘لا
لل˘˘˘ت˘˘˘حلا سشي˘˘˘ج ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م ى˘ل˘ع ي˘بر˘غ˘م˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ي˘م˘ل˘صس ن˘ي˘يوار˘ح˘˘صص
هذ˘˘ه نأا ح˘˘صضوأا ،تار˘˘كر˘˘كلا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن تع˘لد˘نا د˘ق بر˘˘ح˘˘لا

ي˘صسا˘ي˘صسلا را˘صسم˘لا داد˘˘صسنل
ترّكذ اهنأا لئاق ،1991 ذنم
اذ˘ه ي˘ف ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
بع˘صشلا اذ˘ه ي˘فو ،ل˘كصشم˘˘لا
ةنصس03 ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘صسن˘˘˘م˘˘˘لا

عيرصستب حمصست د˘ق ي˘لا˘ت˘لا˘بو
.يصسايصسلا لحلا

˘˘‐ لا˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

يدانت لودلا لك نأا ‐يباحر
ي˘م˘ل˘صس ي˘صسا˘ي˘صس ل˘ح˘˘ب نآلا
ريرقتب نييوارح˘صصل˘ل ح˘م˘صسي
هتاذ دح يف اذهو ،مهريصصم
قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ر˘ي˘ب˘ك زا˘ج˘نا
ة˘ي˘˘صضق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘عد˘˘ب
˘˘˘‐ لو˘˘˘ق˘˘˘ي ،ة˘˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
انفقوم ايخيرا˘ت ‐ ثد˘ح˘ت˘م˘لا

سصخي اميف رقتصسمو حصضاو
فرعي يذلاو ،ررحتلا اياصضق
ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةرزاؤوم نأاب يع˘ي ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لجأا نم ا˘هد˘ي˘يأا˘تو بو˘ع˘صشلا
ةيوه يف لخد˘ي ،ا˘ه˘لل˘ق˘ت˘صسا
اهت˘صسا˘ي˘صس ةد˘ي˘ق˘عو ر˘ئاز˘ج˘لا
رئازجلل قبصس دقو ،ةيجراخلا
يف ررحتلا تاكرح تديأا نأا
ىطصسولاو ةين˘ي˘تل˘لا ا˘كير˘مأا

بر˘ح ذ˘ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإاو ا˘ي˘˘صسآاو
معد دلب˘ل اذإا ف˘ي˘ك ،ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘نا˘˘صسلا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا

ةيبعصشلا ةكرحلاو ،اوغاراكين
نأا ،مانتيف يفو لوغنأا ريرحتل
ي˘˘˘ف ير˘˘˘ج˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘˘ع تكصسي

ي˘˘˘با˘˘˘حر ل˘˘˘˘م˘˘˘˘حو ،هدود˘˘˘˘ح
دي˘م˘ج˘ت ة˘ي˘لوؤو˘صسم بر˘غ˘م˘لا
دعب يبراغملا داحتلا طاصشن
سشكار˘م قا˘ف˘تا ن˘ع ه˘ع˘جار˘˘ت
ءانب نأا افيصضم ،9891 ةنصس
ق˘ل˘خ˘ي ي˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صش
ةقطنملا لود نيب ةكرتصشملا

عاز˘˘ن˘˘لا ل˘˘ح ي˘˘˘ف د˘˘˘عا˘˘˘صسيو
ءار˘ح˘صصلا را˘ب˘ت˘عا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف ا˘ب˘ب˘صس ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ن˘ي˘ب ن˘م ي˘برا˘غ˘م˘لا را˘صسم˘لا
يف ةعئاصشلا تاطلاغملا ربكأا
ةقيقحل˘ل فا˘ن˘م و˘هو مل˘عإلا

.ةيلك

ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تد˘˘˘˘كأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘˘قو˘˘م ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيصضقلا نم حيرصصلاو تباثلا
سضفر للخ نم ،ةينيطصسلفلا

ع˘م ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا لا˘˘كصشأا ل˘˘ك
،ةي˘عاد ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا
لي˘ع˘ف˘ت˘ل ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نيينيطصسلفلا عم ن˘ما˘صضت˘ل˘ل
ّلك هاجت هتايلوؤوصسم لّمحتو
  .ينيطصسلفلا بعصشلا تائف

ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تدد˘˘˘ج
تملصست اهل نايب يف ينطولا
اهنلعإا هنم ةخصسن «ملصسلا»
تبا˘ث˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م ن˘ع
بع˘˘صشلا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘صضت˘˘م˘˘لاو
هحافكل معادلاو ،ينيطصسلفلا

ىتح ،ةلداعلا هتيصضق لجأا نم
  .هقوقح لك عاجرتصسا

فقوملا ،ةكرحلا تربتعاو
نأاو قبصس ،يمصسرلاو يبعصشلا

ةبصسانم نم رثكأا يف هنع رّبع
د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
 .نوبت ديجملا

حير˘صصلا ا˘ه˘صضفر تد˘كأاو

ة˘˘يو˘˘صست˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم ّل˘˘˘كل
ءادتعلل ةي˘مار˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو
ينيطصسلفلا بعصشلا ّقح ىلع
ي˘ف وأا ،هر˘ي˘صصم ر˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
ي˘ف عور˘صشم˘لا ه˘ّق˘ح ة˘ل˘قر˘˘ع
ّل˘كب ن˘ي˘ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م
ة˘˘˘˘˘عور˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا

  .انوناق ةلوفكملاو
ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح تعدو

يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
يناصسنإلا نماصضّتلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ع˘˘م
ّلك هاجت هتايلوؤوصسم لّمحتو
يني˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا تا˘ئ˘ف
وأا نيرصصاحم˘لا م˘ه˘ن˘م ءاو˘صس
يف نيلقتعملا وأا نيدsرصشملا
  .للتحلا نوجصس

بع˘˘˘صشل˘˘˘ل تدد˘˘˘صش ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
رهصش عم انمازت ،ينيطصسلفلا
هللخ تقلطنا يذلا ربمفون
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘ث
ّسصر ةرورصض ىلع ،ةكرابملا
ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل فو˘˘ف˘˘صصلا
تاياغ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةماركلاو ةير˘ح˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا˘ب
  .للقتصسلاو

ة˘˘مألا فا˘˘ي˘˘طأا ّل˘˘ك تعدو
ةرور˘صض ى˘لإا م˘لا˘ع˘لا رار˘حأاو
ة˘ي˘ن˘˘ما˘˘صضت ف˘˘قاو˘˘م ةرو˘˘ل˘˘ب
ةيجيتارتصسا ءا˘ن˘ب˘ل ة˘كر˘ت˘صشم
بع˘˘˘صشلا م˘˘˘عد˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘صش
ة˘˘موا˘˘ق˘˘مو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘˘لا

ينويهصصلا نا˘ي˘كلا ع˘يرا˘صشم
عيبطتو هت˘ي˘صضق ع˘ي˘ي˘م˘ت ي˘ف
  .اهيلع ءادتعلا ةلاح

ـل قفاوملا سسمأا فداصصو
ٍة˘ن˘صس ّل˘ك ن˘م ر˘ب˘م˘فو˘˘ن92
ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ،ىَر˘˘˘كِذ
بع˘˘صشلا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘˘صض˘˘˘ّت˘˘˘ل˘˘˘ل
رثإا تءاج يتلا ،ينيطصسلفلا
181 م˘˘قر ي˘˘م˘˘مألا رار˘˘˘ق˘˘˘لا
ميصسقتل7491 ةنصس رداصصلا
،ن˘˘ي˘˘ت˘˘لود ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘˘ف
31 سضفرو ةلود32 ةقفاومب
  .لود01 عانتماو

  يمولد Ëرم

ةيبرغلا ءارحصصلا ةيصضق لحب امتح رمي ةقطنملا يف رارقتصسلا نإا لاق

ةيلودلا حئاولل فانم ةلتÙا نويعلا ةنيدم ‘ تايلسصنق ةيبرع لود حتف :يباحر
يبراغŸا دا–لا طاسشن دمج نم برغŸاو تباث رئاز÷ا فقوم

خ.ةميصسن

نويعلا ةنيدم ‘ تايلصصنقلا ةيبرعلا لودلا شضعب حتف ،قبصسألا ريزولاو يصسامولبدلا يباحر زيزعلا دبع دقتنا
تلاز ام شضرأا ىلع ةدايصس يأا كلÁ ل برغŸا نأا نوك ةيلودلا حئاوللا لكل فانم رمألا اذه نأا ادكؤوم ،ةلتÙا

.رامعتصسلا ةيفصصت راصسم ‘ ةدحتŸا ∙ألا اهفنصصت

ىلع ةنايصص لامعأاب ماق
ءابرهكلا ةطحم ىوتصسم
ايبيلب ةيصسيئرلا

ينقتلا قيرفلا
EG« » يرئازجلا
دوعيو حاجنب هتمهم يهني
نطولا سضرأا ىلإا

ينقتلا قيرفلا رداغ
شسمأا (EG ) يرئازجلا
وحن ةيبيللا ةمصصاعلا
هتمهم ءاهتنا دعب ،رئازجلا

ءابرهكلا ةطحم ليغصشت يف
.ايبيلب ةيصسيئرلا

ةماعلا ةكرصشلا تدكأاو
،شسمأا ايبيلب ءابرهكلل
يرئازجلا قيرفلا ةرداغم
لامعأا نم ءاهتنلا دعب
نيتدحولا ىلع ةنايصصلا
ةطحمب ةيناثلاو ىلوألا

نيذلا ،شسمخلا ءابرهك
نيتدحولا ليغصشتب اوماق
ةكبصشلا ىلع امهب لوخدلاو
ىلإا لصصت ةلومح ىصصقأاب
.تاواغيم035
نوبت شسيئرلا نأا ىلإا راصشي
ىلإا ينقت قيرف لاصسرإاب رمأا
ءانب ،ةمهملا ذيفنتل ايبيل

ةموكح شسيئر نم بلط ىلع
.جارصسلا زياف ةيبيللا قافولا

ر.نوراه

ينويهصصلا نايكلا عم عيبطتلا لاكصشأا لك اهصضفر لÓخ نم

معادلا رئازجلا فقوم ددجت ينطولا ءانبلا ةكرح
ةينيطسسلفلا ةيسضقلل

يبوروألا ناÈŸلل ةÒخألا ةحئÓلا ىلع هل در ‘

اننوؤوسش ‘ يبنجألا لخدتلا :ليجوق
 رمحأا طخ ةيلخادلا

ةيمقرلا ةيصضرألا ربع ةيلمعلا قÓطنا ذنم
كلذل ةصصصصخملا

«2 لدع يف بتتكم فلأا36 نم رثكأا
ةيلو33 ربع مهتانكسس عقاوم اوراتخا

سسيئر ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘صص دد˘ج
سضفر ،ةباي˘ن˘لا˘ب ة˘مألا سسل˘ج˘م
لاكصشأا نم لكصش يأل رئازجلا
ةيلخادلا اه˘نوؤو˘صش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا

ةراصشإا يف ،هردصصم ناك امهم
يتلا ةريخألا ة˘ح˘ئل˘ل ة˘ح˘صضاو
،ي˘بروألا نا˘م˘لر˘ب˘لا ا˘˘هرد˘˘صصأا

˘˘مد˘˘ع ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘صشم
ي˘˘ف لود˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘صس زوا˘˘˘ج˘˘˘ت
ثادحألا فلتخم عم يطاعتلا

.عاصضوألاو
ءاقل يف ليجوق حلاصص دكأا
يذلا يناطيربلا ريفصسلاب هعمج
سضفر ،عادو ةرا˘˘˘˘˘يز ه˘˘˘˘˘˘ل ىدأا
ا˘نا˘م˘لر˘˘ب ،ة˘˘مو˘˘كح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لاكصشأا نم لكصش يأل ،ابعصشو
ةيلخادلا اه˘نوؤو˘صش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا

ادد˘صشم ،هرد˘صصم نا˘ك ا˘م˘ه˘˘مو
سضعب يلوت نأا ةرورصض ىلع
ةيمهألا ةيبوروألا تاصسصسؤوملا
لاكصشأا ريبدت ن˘ي˘ح ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

عم اهيطاعت ق˘ئار˘طو ا˘ه˘با˘ط˘خ
امب كلذو عاصضوألاو ثادحألا

ديلاقتلاو فارعألا عم ىفانتي ل
.لودلا ةدايصس زواجتي لو

،ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ل نا˘ي˘ب دا˘˘فأاو
سضفر˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا نأا سسمأا

ّيأا ًا˘ب˘ع˘صشو ًا˘نا˘م˘لر˘ب ،ة˘مو˘˘كح
يف لخدتلا لاكصشأا نم لكصش
ناك امهمو ةيل˘خاد˘لا ا˘ه˘نوؤو˘صش
ح˘ما˘˘صست˘˘ت ن˘˘ل ا˘˘م˘˘ك ،هرد˘˘صصم
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ه˘˘˘نأا˘˘˘صشب
يلوت نأا ةيبوروألا تاصسصسؤوملا
ا˘˘ه˘˘با˘˘ط˘˘خ ل˘˘كصشل ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هألا

ثادحألا عم اهيطاعت ةقيرطو
تعنُت اهنأاو ةصصاخ ،عاصضوألاو
ىفانتي ل امب كلذو ،ةقارعلاب
لو د˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو فار˘˘عألا ع˘˘م
  .لودلا ةدايصس زواجتي

ةد˘˘صشب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تنادأا د˘˘قو
لوح يبوروألا ناملربلا ةحئل
ي˘˘ف نا˘˘صسنإلا قو˘˘ق˘˘˘ح ع˘˘˘صضو
اهنومصضم نأا ةدكؤوم ،رئازجلا
ي˘ف سصخ˘ل˘ت˘ي ه˘ي˘ف كو˘كصشم˘لا
تاناهإلاو تاءاصسإلا نم ةلمج»

ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صشلا د˘˘˘˘صض
ة˘˘لود˘˘لا اذ˘˘كو ه˘˘˘تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘مو
نايب هب دافأا امبصسح ،«ةيرئازجلا
  .ةيجراخلا نوؤوصشلا ةرازول

ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرازو تنا˘˘˘كو
سسمأا تحصضوأا د˘ق ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ح˘˘ئل لو˘˘ح ،لوألا
قوقح لوح ةريخألا يبوروألا
،رئازجلا يف تايرحلاو ناصسنإلا
تاءا˘˘عدلا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نإا

د˘صض ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘˘ما˘˘ه˘˘تلاو
  .«ةيرئازجلا تاطلصسلا

نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا تد˘˘˘˘كأاو
ناملربلا نع ةرداصصلا ةحئللا
ى˘˘˘˘˘لإا يدؤوـت˘˘˘˘˘صس ،ي˘˘˘˘˘˘بوروألا
عم رئازج˘لا تا˘قل˘ع سضيو˘ق˘ت
ةفيصضم ،نييبوروألا اهئاكرصش
رئازجلا عمجت يتلا ةقلعلا نأا
ىلع ةين˘ب˘م ي˘بروألا دا˘ح˘تلا˘ب
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا مد˘˘عو مار˘˘ت˘˘حلا
  .دلبلل ةيلخادلا نوؤوصشلا

نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئل تي˘˘ق˘˘لو
نم اعصساو اراكنتصسا ،يبروألا

،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف باز˘˘حألا فر˘˘ط
ريرحتلا ةهبج بزح رارغ ىلع
،ةحئل˘لا˘ب دد˘ن يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا

احوصضفم ل˘م˘ع ا˘ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م
نوؤو˘صشلا ي˘ف ار˘فا˘˘صس ل˘˘خد˘˘تو
  .رئازجلل ةيلخادلا

ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح نادأا ا˘˘م˘˘ك
ةحئل ،يطار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا
قوق˘ح ع˘صضو نأا˘صشب نا˘م˘لر˘ب˘لا
ا˘ف˘صصاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف نا˘صسنإلا
ة˘˘ي˘˘هاو˘˘لا م˘˘عاز˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ها˘˘˘يإا

  .ةلطابلا تاءاعدلاو
يرق˘م قازر˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ت˘عاو

نأا ،ملصسلا عمتجم ةكرح سسيئر
وحن هجوت ن˘ع ر˘ّب˘ع˘ت ة˘ح˘ئل˘لا

ىلع ةياصصو˘لا سضر˘ف ة˘لوا˘ح˘م
ي˘ت˘لا ا˘يا˘صضق˘˘لا نأل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘بوروألا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ا˘˘هرا˘˘ثأا
سصخت ةيدايصسو ةيلخاد اياصضق
  .اهيف مهل لخد لو ،نييرئازجلا

  يمولد ميرم

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘˘لا سسمأا تف˘˘˘˘صشك
ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نم ديزأا نأا ،«لدع» هريوطتو
هذ˘ه ي˘˘ف بت˘˘ت˘˘كم ف˘˘لأا36
رايتخا نم او˘ن˘كم˘ت ة˘غ˘ي˘صصلا

قلطنا ذنم مهتانكصس عقاوم
ر˘˘ب˘˘ع سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضرألا
.كلذل ةصصصصخملا

هترصشن يذلا نايبلا يف ءاج
ربع اهتحف˘صص ى˘ل˘ع ة˘لا˘كو˘لا

يعامت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ة˘لا˘كو˘لا م˘ل˘ع˘˘ت» ،كو˘˘ب˘˘صسي˘˘ف
ن˘كصسلا ن˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

قل˘طإا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘نأا هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ع˘قاو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا
ينورتكلإلا
.MOC.LDAA.WWW

ZD،ابتتكم281.36 نكمت

مهتانكصس ع˘قاو˘م را˘ي˘ت˘خا ن˘م
.«ةيلو33 ربع

تدروأا ،را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ن˘ع ة˘ل˘ث˘مألا سضع˘ب ة˘لا˘كو˘لا
نكمت ثيح ،ةيلمعلا هذه ريصس
ةمصصاعلاب ابت˘ت˘كم291.63
عقاوم رايتخا نم (ةئملاب57)
دد˘ع غ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،م˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
اورا˘ت˘خا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘لا

نار˘˘هو ة˘˘يلو˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘قاو˘˘˘م
522.2.

غلب دقف فيطصس ةيلو امأا
اوراتخا نيذلا نيبتتكملا ددع
اهيلت010.3 مهتانكصس عقاوم
086.2 ـب ةد˘˘كي˘˘˘كصس ة˘˘˘يلو
ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب د˘˘قو ،بت˘˘ت˘˘كم
ةياجب ةيلوب عقاوملا رايتخا

.ةئملاب24
خ.ةميصسن



ر˘يزو ي˘قار˘ب ي˘قزرأا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت
لل˘خ سسمأا ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا
ةينقتب دق˘ع ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت عا˘م˘ت˘جا
عم دعب نع يئرملا رصضاحتلا
ءارد˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا
روصضح˘ب ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا تا˘يلو˘لا
ذيفنتلا ىدم ،ةرازولا تاراطإا
ةيلاجعتصسلا ريبادتلل يناديملا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا لل˘˘خ ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا يرازو˘˘لا
د˘ب˘˘ع لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب
د˘يوز˘ت نا˘م˘صضل دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا
ةحلاصصلا هاي˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.ةلبقملا ةنصسلا للخ برصشلل

ر˘يزو ف˘صشك ،قا˘ي˘صسلا ي˘فو
بو˘صسن˘م نأا ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
93 ىلإا عفترا دودصسلاب هايملا
راطمألا ط˘قا˘صست د˘ع˘ب ة˘ئ˘م˘لا˘ب
تا˘يلو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا
رتم نويلم12 تغلب طقاصستلا

دودصسلا ىوتصسم ىلع بعكم
للخ رمتصست نأا عقوتملا نمو
ا˘م يرا˘ج˘لا عو˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
رثكأا ةحصشرم ةيمكلا نأا ينعي
ها˘˘ي˘˘م نأا ازر˘˘ب˘˘م ،عا˘˘˘ف˘˘˘ترل˘˘˘ل
اه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست ي˘ت˘لا را˘ط˘مألا
لثمتت ةربت˘ع˘م ة˘ف˘صصب دود˘صسلا
رياربف يره˘صش تا˘ط˘قا˘صست ي˘ف
تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘فو سسرا˘˘˘˘مو
ةي˘جو˘لورد˘ي˘ه˘لاو ة˘ي˘ئا˘صصحإلا
ةنصس02 ـلا لل˘خ ةز˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةيصضاملا

ى˘ل˘ع ي˘˘قار˘˘ب ي˘˘قزرأا د˘˘كأاو
ةيطغت˘ل ر˘م˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لا
ةليط ةيفوجلا هايملا لامعتصساب
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ة˘˘ن˘˘˘صسلا
لل˘خ ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا ط˘˘قا˘˘صست˘˘لا
تنا˘ك ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

.عاطقلل ةحيرم
اذ˘˘˘ه جرد˘˘˘ن˘˘˘˘ي ،ةرا˘˘˘˘صشإل˘˘˘˘ل

ىدم مييقت راطإا يف عامتجلا
ةيلاجعتصسلا تاءارجإلا ةيلاعف
يرازولا سسلجملا نع ةقثبنملا
د˘ي˘صسج˘ت˘لا ىد˘˘مو كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ىوتصسملا ىل˘ع ا˘ه˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لا
نأا ريزولا حصضوأا ثيح ،يلحملا

نيوكت˘ب ح˘م˘صس عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه

ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘˘لا لو˘˘ح ةر˘˘كف
يقصسلا هايمو برصشلل ةحلاصصلا
تا˘يلو ل˘ك ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف ،ن˘˘طو˘˘˘لا
ة˘ن˘صسل ار˘ي˘صضح˘تو ة˘ي˘قا˘ب˘˘ت˘˘صسا

ة˘ن˘صسلا ز˘ي˘م ا˘م˘ل ار˘ظ˘˘ن ،1202
راطمألا يف حصش نم ةيراجلا

ها˘ي˘˘م بو˘˘صسن˘˘م ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘تو
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘صضي˘˘˘صسو .دود˘˘˘˘صسلا
ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘˘صسا
ل˘˘˘كل بر˘˘˘صشل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصلا
هايملا ىلع دامتعلاب ،تايلولا
ةصصاخ ،ريزولا بصسح ،ةيفوجلا
نومي ادصس02 سضرعت لظ يف
«قلقم سضافخنا» ىلا ةيلو81
.هايملا بوصسنم يف

ر˘كذ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘˘عو
ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو ي˘˘قار˘˘ب
زاجنل جما˘نر˘ب ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا

002 نيب ام قمع تاذ ارئب07
هايم˘ب ن˘يو˘م˘ت˘ل˘ل ر˘ت˘م004و
هايملا سصقن رمتصسا اذإا برصشلا

ةصصاخ ،دودصسلا ىوتصسم ىلع
ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘يلو˘˘لا هذ˘˘ه ناو
ةيحطصسلا هايملا ىلع نيومتلا
.ةئاملاب05 ةبصسنب

ةنكام04 ا˘ي˘˘لا˘˘ح مو˘˘ق˘˘تو
تايدلب ىوتصسم ىل˘ع ر˘ف˘ح˘لا˘ب
ةبيورلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا راد˘˘˘لاو ي˘˘˘قار˘˘˘بو
(نار˘فاز˘م ) ةد˘لارزو (ز˘ي˘م˘ح˘لا)
بصسح ،ناينبلا نيعو ةقارصشلاو
.ريزولا

مامتإل لجأا رخآا عاطقلا ددحو
تايلو ىوتصسم ىلع لاغصشألا
نيأا ،1202 رياربف يف نطولا

را˘˘بآلا هذ˘˘ه مل˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ج˘يرد˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
للخ ثودح ةلاح يف لغتصستصس
ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا ة˘˘كب˘˘صش ي˘˘ف
لا˘ح ي˘ف وأا با˘˘ط˘˘عألا بب˘˘صسب

ط˘˘˘قا˘˘˘صست ي˘˘˘ف ح˘˘˘صش ثود˘˘˘ح
.ةنصسلا للخ راطمألا

يلاحلا تقولا يف فكعيو
ىلع كرتصشم يرازو لمع جوف
لفكتلل يليمكت جمانرب عصضو
نم تاعاطقلا لك تاجايتحاب
ة˘عا˘ن˘صصلا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ها˘ي˘م˘˘لا

مدقيصس ،تامدخ˘لاو ة˘حل˘ف˘لاو
ذخ˘ت˘ت ى˘ت˘ح لوألا ر˘يزو˘لا ى˘لإا

ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل تارار˘˘ق هر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع
عيمج ةدئافل هايملاب ن˘يو˘م˘ت˘لا˘ب
.تاعاطقلا

قلعتي لاؤوصس ىلع هدر يفو
ريغ اميصس ،تابرصستلا ةيلاكصشإاب
،اهنم ةفصشتكملا ريغو ةيئرملا
005 يلاوح دوجو ريزولا دكأا

عم ةدقاعتم ةرغصصم ةصسصسؤوم
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا

ةرغصصم ةصسصسؤوم04 يلاوحو
،«لا˘ي˘صس» ة˘كر˘˘صش ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
يعوبصسأا جمانربب مزتلت يتلاو
سضرعي تايلولا ىوتصسم ىلع
.ةيرود ةفصصب مييقتلل

مت اهدحو ةمصصاعلا ةيلوبو
عاجرتصسا ةيصضاملا مايألا للخ
بع˘كم ر˘ت˘م ف˘لا51 ي˘لاو˘ح
دكا يذلا ريزولا بصسح ،ايموي
سصيلقتل ةرمت˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا
تابرصستلا نم نكمم ردق ربكأا

يف تابذبذت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لاو
يويحلا دروم˘لا اذ˘ه˘ب د˘يوز˘ت˘لا
سسي˘ئر تا˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘ل اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت

.نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ليجصستل هفصسأا ريزولا ىدبأاو

ةفئاصصلا يف تابارطصضا ةدع
يدارإلا زجعلا لعفب ةيصضاملا
«ري˘ي˘صست˘لا ي˘ف يدارإلا ر˘ي˘غ وأا

ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م تم˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرذ˘˘ج تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت»ـب
.«ةرادإلا ىوتصسم

ى˘لإا تارا˘طإلا ي˘قار˘ب ا˘˘عدو
رابآلا زا˘ج˘نا˘ب ماز˘ت˘للا بو˘جو
ةلجعت˘صسم ةرو˘صصب بقا˘ن˘م˘لاو
تا˘˘بر˘˘صست˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لاو
ل˘ق˘ث˘ي ا˘م ل˘ك ن˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلاو
لكصشت يتلا ةيرادإلا تاءارجإلا
اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘˘قا˘˘عإا
ىرخأا ةهج نم اعد امك .راطلا
ةلمعتصسملا هايملا لامعتصسا ىلإا
ليصصاحملا يقصس يف ةافصصملا
اهتيحل˘صص تو˘ب˘ث˘ل ة˘ي˘حل˘ف˘لا

.ايملع
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ةيو÷إ داشصرألإ حلاشصم تإؤوبنت ىلع ينبم يمؤواششت ويرانيشسل ايدافت

ءامسسلا حسش ةهجاوŸ ةيلاجعتسسا ةطخ عسضتو كرحتت ةموك◊ا
ةنسسلا ةليط ةيفوجلا هايملا لغتسسنسسو ةئاملاب93ـب دودسسلا هايم عافترا :يقارب
دارج بتكم ىلع هايملا نم تاعاطقلا لك تاجايتحاب لفكتلل يليمكت جمانرب عسضو

1202 يرفيف يف نطولا تايلو ىوتسسم ىلع رابآلا لاغسشأا مامتإل لجأا رخآا

خ.ةميشسن

،يمؤواششت ويرانيشس نم ةقلطنم ،لبقŸإ ءاتششلإ لÓخ راطمألإ حشش ةهجإوŸ ةيلاجعتشسإ تإءإرجإإ ةموك◊إ تذختإ
.ةيشضاŸإ رهششألإ لÓخ ةيو÷إ داشصرألإ حلاشصم تإؤوبنت ىلع ينبم

دعب يداشصتقلإ طاششنلل  ةدوعلإ تإءإرجإإ نإإ لاق
قاشسو مدق ىلع ةيراج «انوروك»

رامثتسسÓل دحوŸا كابسشلا لوخد :بوهيملب
ماعلا ةياهن لبق ةمدÿا زيح

تاجاجتحلإ ¤إإ ءوجللإو ديعشصتلإ نم رذ– «فاتاشس»
ةيشضرŸإ لطعلإو

«انوروك» نادنسس Úب ةيبÎلا لامع
قاهرإلا ةقرطمو

تÓحملإ ريجأاتل «لهام لهاشس» جوتنم قلطي يرئإزجلإ يبعششلإ سضرقلإ

ةئسشانلا تاسسسسؤوملا باحسصأل رانيد نويلم051 ىلإا لسصت سضورق

ف˘ير˘صش د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا دا˘فأا
ىدل بدتنملا ريزولا بو˘ه˘ي˘م˘ل˘ب
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا لوألا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا
دحوملا كابصشلا نأا ،فارصشتصسلاب
هؤواصشنا مت˘ي˘صس يذ˘لا را˘م˘ث˘ت˘صسل˘ل
ل˘ي˘قار˘ع˘لا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا فد˘ه˘˘ب
ه˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
لبق هحاتتفا متيصس ،نيرمثتصسملا
.يراجلا ماعلا ةياهن

ه˘ل ح˘ير˘صصت ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘ق
هيلع لوعي يذلا كابصشلا نأا ،سسمأا

ةيطارقور˘ي˘ب˘لا ة˘برا˘ح˘م ل˘جأا ن˘م
تاءارجلا لك مامتا ـب لفكتيصس
ل˘˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لاو ة˘˘˘يرادلا
نم نوناعي نيذلا ،ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
نيب قيصسنتلا مدعو ةيطارقوريبلا
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ءاو˘صس تارادإلا
يلاتلا˘بو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا وا يز˘كر˘م˘لا
هذ˘ه ل˘ح ي˘ف م˘ها˘صسي˘صس كا˘˘ب˘˘صشلا
ةياهن لبق هحاتتفا درجمب ليقارعلا
ى˘˘لا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صسا يرا˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘ب˘˘ع لوألا ر˘˘يزو˘˘لا تا˘˘ي˘˘صصو˘˘ت
بوهيملب فيصضي‐  دارج زيزعلا
ل˘م˘ع˘لا نأا ‐ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا‐ د˘˘كاو،
ل˘جأا ن˘م يزاو˘م ل˘˘كصشب ر˘˘ي˘˘صسي
ة˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘جإلا ط˘˘˘ي˘˘˘صسب˘˘˘ت
لو˘صصو˘لا ل˘ب˘ق ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
ةنمقرلا ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،كا˘ب˘صشل˘ل
كابصشلا لمعل ةيصساصسأا ربتعت يتلا
ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا
تاعاطقلاب ةصصاخلا تاي˘ط˘ع˘م˘لا
ءا˘ن˘ب ن˘م را˘م˘ث˘ت˘صسلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

بئارصضلاو رامث˘ت˘صساو ة˘عا˘ن˘صصو
.كرامجلاو

ريزولا حصضوأا ،ىرخأا ةهج نم

نا˘م˘صضب ة˘صصا˘خ˘لا تاءار˘˘جإلا نأا
د˘ع˘ب يدا˘صصت˘قلا طا˘صشن˘لا ةدو˘ع
مدق ىلع ر˘ي˘صست ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ة˘ط˘خ ل˘˘صضف˘˘ب م˘˘ت د˘˘قو ،قا˘˘صسو
ماظن عصضو يداصصتقلا سشاعنلا

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإاو ي˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م
افيصضم ،تاعاطقلا سضعب نيناوق
˘ما˘م˘تإا ل˘جأا ن˘م را˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا
سشاعنلا ةطخ نم ىلوألا ةلحرملا
امدعب ،يعام˘ت˘جلاو يدا˘صصت˘قلا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ع˘˘صضو ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘صصو˘˘˘ت
ةديدج ميصسارمب لماك يتاصسصسؤوم
سضع˘˘ب ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘قو
نم ةصشمهم تناك يتلا تاعاطقلا
بصسح‐ تح˘˘˘صضا ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ة˘يرازو تا˘عا˘ط˘ق ‐ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
05 ىلإا انلصصو اهتاذ يف ةمئاق
.اهليدعت مت نيناوق01و اموصسرم

نأا حصضوأا ريزولا ناف ،ةراصشإلل
يدا˘˘صصت˘˘قلا سشا˘˘˘ع˘˘˘نإلا ة˘˘˘ط˘˘˘خ
ثلث يف روحمتت ،يعامتجلاو
ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسا ا˘ه˘لوأا تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي
ةيتاصسصسؤوم تاميظ˘ن˘تو ة˘ي˘نو˘نا˘ق

،تقو برقأا يف اهذاختا نم دبل
تايلآا ع˘صضو ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا اذ˘كو
ةقلعتملا ةيناثلا ةلحرملل رورملل
ةريبك نوكتصس يتلا تاحلصصإلاب
ي˘ف نو˘كي˘صس ا˘م و˘هو ،ة˘ق˘ي˘م˘عو
ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا ،2202و1202
دعب4202 يف نوكتصسف ةثلاثلا
ىل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل تاو˘ن˘صس ثل˘ث
.اهمييقتو جئاتنلا

ز.سسواط

ن˘ي˘مألا ةرو˘م˘ع مل˘عو˘ب د˘كأا
ةلقتصسملا ةينطولا ةباقنلل ماعلا
نأا ،ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل
نم ليلق ددعب لمعت تايئادتبلا
ةيبرتلا ةرازو بلاطو ،نييرادإلا
ف˘ي˘ظو˘تو بصصا˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
 .نييوبرت نيفرصشم

ـل حيرصصت يف ةرومع حصضوأا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ،«مل˘˘˘˘صسلا»
ىثري ةلاح ىلا تلصصو ةيوبرتلا
ه˘ي˘ف ر˘م˘ت تقو ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ،ا˘ه˘˘ل
بع˘صص ي˘ح˘صص فر˘ظ˘˘ب دل˘˘ب˘˘لا

نأا افيصضم ،انوروك سسوريف ءارج
ل˘ط˘ع˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ادد˘ع كا˘ن˘˘ه
،ةيبرتلا عاطق لامعل ة˘ي˘صضر˘م˘لا
ن˘ي˘يو˘بر˘˘ت ن˘˘ي˘˘فر˘˘صشم م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
 .ةذتاصسألا بناج ىلإا نييرادإاو

نأا ،هتاذ قايصسلا يف فاصضأاو
نمكي ل ،ةيصضرملا لطعلا ببصس
ا˘م˘نإاو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ف ط˘ق˘˘ف
يذ˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘كلا قا˘˘هرإلا بب˘˘صسب
نأا ىلا اريصشم ،ءلؤوه هل سضرعتي
ىلا6 نم نوصسردي ةذتاصسأا كانه
لمعي اميف ،مويلا يف ةصصح11
تاعاصس01 نم رثكأا نويرادلا
ديدعلا ةباصصا ىلا ىدأا ام ،ايموي
يف مهلوخدو ،ريبك بعتب مهنم
 .ةيصضرم لطع

ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا د˘˘كأاو
ةيبرتلا لامعل ةلقتصسملا ةينطولا

سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه نأا ،ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو
،د˘صصت˘ق˘م نود˘˘ب تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ذنم لكاصشملا مكارت نأا حصضوأاو
ىلإا ةفا˘صضإلا˘ب ،ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘صس

رئازجلا حاتجي يذلا انوروك ءابو
ةدايزلاو ملاعلا لود رارغ ىلع
لامعل لمعلا تاعاصس ددع يف
ربصص ذافن ىلا ىدأا ،ةيبرتلا عاطق
 .ءلؤوه

نأاو قبصس هنأا ،ةرومع ركذو
ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن تب˘˘لا˘˘ط
ةرازو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
سسي˘يا˘ق˘م˘لا مار˘ت˘حا˘ب ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
نيفرصشملاب قلعتي اميف ةيلودلا
ن˘م ه˘نأا ح˘صضوأاو ،ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
لكل كانه نوكي نأا سضورفملا

لا ،يوبرت فرصشم ذيملت001
ذيملت004 دو˘جو˘ل ف˘صسأا˘ت ه˘˘نا
افيصضم ،د˘حاو يو˘بر˘ت فر˘صشم˘ب
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا
نم رث˘كأا ا˘ه˘ي˘ف د˘جو˘ي ة˘يو˘بر˘ت˘لا

6 ى˘لا5 لباقم ذي˘م˘ل˘ت0002
يذلا رمألا .ني˘يو˘بر˘ت ن˘ي˘فر˘صشم
˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ءلؤو˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘صصي
نإا ،لاقو .بجي امك مهماهمب
ددعب لمعت ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا
،نييوبرتلا نيفرصشملا نم ليلق
قبصس ةيبرتلا تاباقن نأاب اركذم
ةينعملا ةرازولا تبلاط نأاو اهل
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘يرادلا ج˘يو˘ف˘ت˘˘ب
نولمعي نيفرصشم» يأا ،ذيملتلا

،«ءاصسم نولمعي نيرخاو احابصص
سشا˘ع˘م˘لا ع˘˘قاو˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
لامعلا نأا فاصضاو ،كلذ سسكعي
ى˘لا نور˘ط˘˘صضي˘˘صس ةذ˘˘تا˘˘صسلاو
تاجاجتحلا را˘ي˘خ ى˘لا ءو˘ج˘ل˘لا

 .مهبلاطمل لح داجيل
 يمولد Ëرم

ي˘نا˘م˘˘حد د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘صشك
سضرقلل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ميدقت نع ،يرئازجلا يبعصشلا
نويلم051 ةم˘ي˘ق˘ب سضور˘ق
تاصسصسؤوملا باحصصأل رانيد
ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صصلا

در˘لا نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،ة˘ئ˘صشا˘ن˘˘لاو
نم عونلا اذ˘ه تا˘ب˘ل˘ط ى˘ل˘ع
فر˘ظ ي˘ف نو˘كت˘صس ن˘ئا˘بز˘˘لا
. ةعاصس27 ىدعتي ل يصسايق

نع لوألا لوؤو˘صسم˘لا ى˘ف˘ن

يرئازج˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سضر˘ق˘لا
ءا˘غ˘لا ،سسمأا ه˘ل ح˘ير˘صصت ي˘˘ف

مدقتي يتلا سضورقلا تابلط
باحصصأا ام˘ي˘صس ن˘ئا˘بز˘لا ا˘ه˘ب
ثيح ،ةئ˘صشا˘ن˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ىتح ىغلت ل تابلطلا نإا لاق
لب اصصوقنم فلملا ناك ناو
ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لا ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م ى˘˘غ˘˘ل˘˘˘ي
ف˘˘˘˘صشك‐و ،ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘صسا
ةنجل دوجو ن˘ع ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةد˘عا˘صسم˘ب مو˘ق˘˘ت ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م

˘ما˘م˘تإل م˘ه˘ح˘صصنو ن˘ئا˘˘بز˘˘لا
ديفتصسي ىتح سصقانلا فلملا

ن˘˘˘م ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘˘صص
با˘ح˘صصأا نأا ا˘م˘ل˘ع ،سضر˘ق˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ينو˘ي˘ل˘م ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس
د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف را˘ن˘يد
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا
نويلم051 نم ةطصسو˘ت˘م˘لا
.رانيد

ز.سسواط

ءافششلل ةلاح636 لثامت
ةافو ةلاح71 ليجشستو

ةديدج ةباسصإا9001
لÓخ «انوروك»ـب
 ةريخألا ةعاسس42

ةديدج ةباشصإإ9001 تلجشس
ةلاح71و انوروك سسوريفب
ةعاشس42ـلإ لÓخ ةافو
يف ،رئإزجلإ يف ةريخألإ
636 هيف لثامت يذلإ تقولإ

فششك ام بشسح ،ءافششلل اشضيرم
يمشسرلإ قطانلإ سسمأإ هنع

سسوريف ةعباتمو دشصر ةنجلل
.رإروف لامج روتكدلإ ،انوروك
يمÓعإلإ ءاقللإ لÓخو
سضرعل سصشصخملإ يمويلإ

ةيئابولإ ةيعشضولإ روطت
حشضوأإ ،(91-ديفوك) سسوريفل

تلاحلإ يلامجإإ نأإ رإروف
اهنم122.28 غلب ةدكؤوملإ

ةبشسنب يأإ ةديدج ةلاح9001
001 لكل ةلاح2ر4 ـب ردقت
ددعلإ غلب اميف ،ةمشسن فلأإ
نيذلإ نيباشصملل يلامجإلإ

ءافششلل إولثامت
.سصخشش402.35
يلامجلإ ددعلإ غلب امك
رإروف بشسح0142 تايفولل
44 نأاب كلذك دافأإ يذلإ

يف ايلاح نودجإوتي اشضيرم
 .ةزكرملإ ةيانعلإ

 م.ح



ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق ءا˘˘˘ج
ناريزولا اهيف عباتملا ةيصضقلا
ديدبتب قلعتت مهتب ناقبصسألا

،ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا سسل˘˘ت˘˘خاو
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘صص مار˘˘˘بإا
لام˘ع˘ت˘صسا ءو˘صسو ،ع˘ير˘صشت˘ل˘ل
ةئيه بلط ىلع ءانب ةفيظولا
ةفاثك ببصسب نيمهتملا عافد
ةفرغلا˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘لاو لود˘ج˘لا
ءا˘˘صضق سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘صسدا˘˘صسلا
عم اهنمازتل كلذكو رئازجلا
سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لو ىر˘˘˘˘خأا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘صضق
.فارطألا

ءا˘˘˘˘صضق سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كو
ة˘˘صسل˘˘ج ل˘˘جا د˘˘ق ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

نيقبصسألا نيريزولا ةمكاحم
51 موي ةجمربم تناك يتلا
نم بلطب يصضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
.عافدلا ةئيه

ةمكحم˘لا تنا˘ك ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
دق دمحمأا يديصسل ةيئادتبلا
سسا˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘لو لا˘˘˘م˘˘˘ج تنادأا

تا˘بو˘ق˘ع˘ب تا˘كر˘ب د˘ي˘˘ع˘˘صسو
4و تاونصس8 ـب ةذفان نجصس
ةمارغو يلاوتلا ىلع تاونصس
لكل جد نويلمب تردق ةيلام
.امهنم

ماعلا نيمألا ةنادإا تمت امك
ن˘ما˘˘صضت˘˘لا ةرازو˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
3ـب يدلخ قانصشوب ،ينطولا
ةمارغو ذفا˘ن ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس

اذكو ،جد نويلم اهردق ةيلام
ي˘لو˘ل˘ج ،تا˘ف˘ير˘صشت˘لا ر˘يد˘˘م
ا˘ن˘ج˘صس (2) ن˘ي˘ت˘ن˘صسب د˘ي˘ع˘صس
ةذفا˘ن ر˘ي˘غ ة˘ن˘صس ا˘ه˘ن˘م اذ˘فا˘ن
نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
ماعلا نيمألا اصضيأا نيدأاو ،جد
،ةرازو˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صسلا
ةنصسب سسليب˘ح ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس

.جد000.005 اهردق
،سسابع دلو لامج لجن امأا

رارف ةلاح يف دوجوملا يفاولا
وه هتنادإا تمت دقف جراخلاب
انج˘صس تاو˘ن˘صس01ـب ا˘˘˘صضيأا
اهردق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ˘بو اذ˘فا˘ن
ر˘مأا راد˘صصإا ع˘م ،جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.هيلع سضبقلاب يلود

watan@essalamonline.com
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ةيمومع لاومأا ديدبتو سسÓتخا ةيشضق يف

لبقملا ربمسسيد6 ىلإا تاكربو سسابع دلو ةمكاحم ليجأات

ط.ةراشس

ينطولا نماشضتلا يريزو ةمكاحم فانئتشسا ةشسلج ةيناثلا ةرملل سسمأا ،ةمشصاعلا رئازجلا ءاشضق سسلجم لجأا
ةيئانجلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت.لبقملا ربمشسيد6 خيرات ىلإا تاكرب ديعشسلاو سسابع دلو لامج نيقبشسأ’ا

ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
يصسايق فرظ يف تصسارنمت
طويخ كف نم ،ةيفارتحابو
تما˘ق ثي˘ح ،ل˘ت˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج
نم غلب˘ي سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت˘ب
يف هطروتل ،ةنصس81 رمعلا

ع˘م يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ج
لامع˘ت˘صسا˘ب رار˘صصإلا ق˘ب˘صس
اهتيحصض حار ،سضيبأا حلصس
.رمعلا لبتقم يف باصش

ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعتو
مت ن˘يأا ،ر˘ب˘م˘فو˘ن81 مو˘˘ي
لاصسرإلا ةعاق نم ءادن يقلت
ىقلم سصخصش دوجو هدافم
ىلع باصصم سضرألا ىلع
با˘ب ي˘ح˘ب سسأار˘لا ىو˘ت˘صسم
،تصسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ف راوز˘˘˘˘لا
رصصانع ،روفلا ىلع لقنتتل
نيعل ةيئاصضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا
م˘ت م˘ه˘لو˘˘صصو˘˘بو ،نا˘˘كم˘˘لا
.ةمولعملا نم دكأاتلا

ةيحصضلا ل˘ق˘ن م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ى˘لإا ة˘عر˘صسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ،تصسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب

،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
دعب هصسافنأا ظفل ريخألا اذه
ارثأاتم ىفصشتصسملل هلوصصو
.سسأارلا ىوتصسم ىلع حرجب

ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘بو
ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
،ة˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا˘˘˘ب
ي˘ف ة˘يز˘كر˘م˘˘لا ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا

يرحتلاو ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تو
لل˘غ˘ت˘صساو ي˘مل˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا
نم ةاقت˘صسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

نكمت˘ت˘ل ،ة˘م˘ير˘ج˘لا حر˘صسم
لوصصولا نم زيجو تقو يف
هبتصشملا ةيو˘ه د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا
ىلإا هليوحتو هفيقوتو هيف
فرتعا نيأا ،ةطرصشلا زكرم
.هيلإا ةبوصسنملا ةمهتلاب

ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ميدقت مت ،قيقحتلا تاءارجإا
تاهجلا مامأا هيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
يتلا ةصصتخ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
.عاديإا رمأا هقح يف تردصصأا

ع.ب

يشسايق فرظ ‘ ةÁر÷ا طويخ كفي نمأ’ا

سضيبألا حÓسسلا لامعتسساب باسش لتقم
تسساÔمتب Êا÷ا فيقوتو

تنششومت نيعب رانلا مارشضإا يف اوطروت سصاخششأا3 فيقوت

اهيجورم طبسضو ةمسصاعلاب يلقع رثؤوم سصرق004 نم رثكأا زجح

ةبانع ةي’ول نيحششرتملا ةمئاق نم همشسا طاقشسإاب هادده يفاولاو ردنكشسا نإا لاق

«نÓفألا» مئاوق يف ةسسنزبلاب سسابع دلو يلجن طروي ةبيلط

ثداح يف اشصخشش11 ةباشصإا
تنمشسإا طÓخ ةنحاشش مادطشصا

ةملاقب ةريغشص ةلفاحب

سصخسش ىلع روثعلا
ءارحسصلا يف دوقفم
ةديج ةحسصب
ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
يداولاب ،ةيندملا ةيامحلل
نع ثحبلا لجأ’ سسمأا
ءارحشص يف دوقفم سصخشش
رفاشضت دعبو.هشسنو هيما

ةقطنملا لهأا دوهج
كردلا عم قيشسنتلابو
ةيلحملا تاطلشسلاو ينطولا

تمت ،يندملا عمتجملاو
ثحبلا ةيلمع ةرششابم
متو ،ةقطنملا طيششمتو
ةحشصبو ايح هيلع روثعلا

ىمشسملا ناكملاب ،ةديج
.رابا ةعبشس
تلخدت ،رياغم قايشس يفو
ةيامحلل ةيشسيئرلا ةدحولا
،ةملاق ةي’و يف ،ةيندملا

02 مقر ينطولا قيرطلاب
ةيرق ةنيطنشسق - ةملاق
ثداح لجأ’ حلاشص ينافرشس
.رورم
مادطشصا يف ثداحلا لثمتو
نم تنمشسإا طÓخ ةنحاشش
نم ةريغشص ةلفاحب نام عون
- ةملاق طخ رتشساوك عون
ىلإا ثداحلا ىدأاو .نادمهوب
تاباشصإاب اشصخشش11 ةباشصإا

مهرامعأا حوارتت ،ةفيفخ
.ةنشس34و72 نيب
ةيامحلا نايب راششأاو
،ةملاق ةي’ول ةيندملا
اياحشضلا نيب نم هنأا سسمأا

متو.دحاو ركذو ثانإا01
فرط نم اياحشضلا فاعشسإا

ةيامحلا ناوعأاو بيبط
3 ةطشساوب مهلقنو ةيندملا
ىلإا فاعشسإا تارايشس
.يبقع ميكحلا ىفششتشسم

م.ف

تاو˘˘ق تل˘˘˘خد˘˘˘ت تر˘˘˘ف˘˘˘صسأا
يف رئازجلا ةيلو نمأل ةطرصشلا

نع ،ةيلولل ةعبات تاعطاقم ةدع
طبصضو سصاخصشأا ةينامث فيقوت
يلقع رثؤوم سصارقأا604 زجحو
نيروظحم نيصضي˘بأا ن˘ي˘حل˘صسو
تاذل نايب سسمأا دكأا.يلام غلبمو
تاوق تلخدت نأا ،ةينمألا ةئيهلا
نمأاب ناديملا يف ةلماعلا ةطرصشلا

ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو
هبتصشم سصاخصشأا ةينامث فيقوت
نمأا نم لكب غيلبت لحم مهيف
رادلا ياد نيصسح ،يقارب ةعطاقم
اهرثإا ىلع مت ةيراردو ءاصضيبلا

رثؤوم سصارقأا604 زجحو طبصض
ن˘˘ي˘˘صضي˘˘بأا ن˘˘ي˘˘حل˘˘صس ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ع
ة˘ي˘قد˘ن˘ب ،ن˘ي˘ف˘ي˘صس) ن˘يرو˘ظ˘ح˘م
هردق يلام غلبمو (يرحب ديصص
عاجرتصسا ىلا ةفاصضا جد0057
.ةقورصسم ةبكرم

ة˘عا˘ق تق˘ل˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
رئازجلا ة˘يلو ن˘مأا˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

02 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا للخ
ةملاكم74701ربمفون62و
اذكو51 /84 طخلا ربع ةيفتاه
غيلبتلاب قلعتت71 ةدجنلا طخ

ةقلعتملا ايا˘صضق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع
تادا˘صشرإا بل˘ط اذ˘كو مار˘˘جإلا˘˘ب
ي˘ق˘ل˘ت بنا˘ج ى˘لإا تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
«ةطرصش ولأا» قيبطت ربع تاغيلبت

نمو.رد˘صصم˘لا تاذ هد˘كأا ا˘م˘ك
تاغيلبتل ديجلا للغتصسلا لجأا
تايلمعلا ةعاق لمعت نينطاوملا

راطخإلا ىلع رئازجلا ةيلو نمأل
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل لا˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لاو ي˘˘˘نآلا
مارجإلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق˘˘ل
لخدت˘ت ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لاو ناد˘ي˘م˘لا
ةحفاكم لجا نم ةيفارتحا لكب
وعدتو. نايبلا فيصضي ،مارجإلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘ما ح˘˘لا˘˘صصم
رثكأا ةمهاصسملا ىلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مهتفصصب ة˘ي˘ن˘ملا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
تح˘˘˘ت ع˘˘˘صضتو ن˘˘˘˘ملا سسا˘˘˘˘صسا
ةماعلا ةيريدملا ماقرا مهفرصصت
رصضخلا طخلا ي˘ن˘طو˘لا ن˘مل˘ل
71  ةد˘˘ج˘˘ن˘˘لا ط˘˘خو51 /84
ولا قيبطت401 طخ ىلا ةفاصضا
كوبصسيافلا ةحفصص اذكو ةطرصش

نع غيلبتلل رئازجلا ةيلو نمل
سسا˘˘صسم˘˘لا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ا˘˘˘م ل˘˘˘ك
.مهتاكلتمم ةملصسو مهتملصسب

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ن˘م ،ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
نيمهتم سصاخصشأا ةثلث فيقوت
قيرحلا مار˘صضإا ي˘ف م˘ه˘عو˘ل˘صضب
فيطقلا ةباغب ارخؤوم لجصس يذلا
نيع ةيلوب للغأا ةيدلبب ةعقاولا
ىدل سسمأا ملع امبصسح ،تنصشومت
تحمصسو.ي˘ن˘مألا كل˘˘صسلا تاذ
حلاصصم اهترصشاب يتلا تايرحتلا
سصو˘˘صصخ˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
ف˘ي˘ط˘ق˘لا ة˘با˘غ˘ب ق˘ير˘˘ح علد˘˘نا
حوارت˘ت سصا˘خ˘صشأا3 في˘قو˘ت˘ب
ةنصس53و72 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘˘عأا
رانلا مارصضإا يف مهطروت هبتصشي
يذلا ر˘مألا ،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘با˘غ˘لا˘ب
تاراتكه4 فل˘تإا ي˘˘ف بب˘˘صست
ام قفو ،اهب ةيباغلا ةحاصسملا نم
ريصشتوv.رد˘˘صصم˘˘لا تاذ هزر˘˘بأا
ببصس نأا ىلإا ةيلوألا تاقيقحتلا
ىلإا دوعي ةباغلا هذهب رانلا مارصضإا

رمم حتف مهيف هبتصشملا ةلواحم
طيرصشلا تاذ طصسو مهيصشاومل
تا˘حا˘˘صسم ع˘˘ي˘˘صسو˘˘تو ي˘˘با˘˘غ˘˘لا
تاذ ه˘ي˘لإا را˘صشأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ي˘˘عر˘˘لا
.ردصصملا

م.نتاف

سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب سسمأا تق˘˘ل˘˘ط˘˘˘نا
،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضق
ةيصضق يف فان˘ئ˘ت˘صسلا ة˘صسل˘ج
نيدلا ءاهب قباصسلا يناملربلا

تاونصس8 ـب ناد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ل˘˘ط
جد ني˘يل˘م8و اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح
ةقلع˘ت˘م م˘ه˘ت˘ب ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا دا˘˘صسف˘˘لا˘˘ب
ةكرح يف فرصصلاو عيرصشتلا

ى˘˘˘˘لإاو ن˘˘˘˘م لاو˘˘˘˘مألا سسوؤور
،ةبيلط نيدلا ءاهب دافأا.جراخلا

هنأا ةمكاحملا تايرجم للخ
لب˘ق ن˘م زاز˘ت˘با ة˘ي˘ح˘صض ع˘قو
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح سسي˘˘ئر ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا

د˘لو لا˘م˘ج ا˘ق˘با˘صس ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
،«ي˘فاو˘لاو رد˘ن˘كصسا» سسا˘ب˘˘ع
لاومأا هنم ابلط امهنأا ادكؤوم
همصسا طاقصسإاب هديدهتب اماقو
ـل ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م
هنأاو ،ةبانع ةيلول «نلفألا»
.تامواصسملا كلت لك سضفر

˘ما˘ق ه˘نأا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ط ح˘˘صضوأاو
مويلا يف ةع˘قاو˘لا˘ب غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا˘ب
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل ي˘˘لاو˘˘م˘˘˘لا

لجن هنم هبلط امب مهربخأاو
عم نواعت هيلعو سسابع دلو
.مهبلط ىلع ءانب نمألا

رد˘ن˘كصسا د˘ن˘ف ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

بلط دق نوكي نأا ،سسابع دلو
،هزازتباو لاو˘مألا ة˘ب˘ي˘ل˘ط ن˘م
نم لاومألا هل مدق ريخألا نأاو
2 ة˘م˘ي˘ق˘ب ةرا˘ي˘صس ءار˘˘صش ل˘˘جأا

ةلمج ةبيلط هافن ام وهو ،رايلم
ل ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘˘م ،ل˘˘ي˘˘صصف˘˘تو
سسا˘ب˘ع د˘لو ن˘با ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ي
هنا رابتعا ىلع ةرايصس ءارصشل
ن˘˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ادد˘˘˘ع كل˘˘˘م˘˘˘˘ي
ه˘ن˘كم˘ي ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ةرايصسلا ءارصشل مهيلع دامتعلا
مغرو.ا˘˘هد˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،قباصسلا يناملربلا تاحيرصصت

م.ةزمح

ة˘طر˘صشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ةيداصصتقلا ةقرفل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

،ةصسبت ةيلو نمأاب ةيلاملاو
ةيمارجإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘م
تارادإا ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ط˘˘˘صشن˘˘˘ت

نم موق˘ت ،ة˘صسب˘ت˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع
سسل˘ت˘خا˘ب ا˘˘ه˘˘طا˘˘صشن لل˘˘خ
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا
ة˘˘˘˘يرادإا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ثو ر˘˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘ت
بحصسو ةيفرصصم تاررحمو
د˘˘حأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘م
ةصصاخلا ةيديربلا تاباصسحلا
ةنصس ذ˘ن˘م ي˘فو˘ت˘م سصخ˘صشب
5102.

ىلإا ةيصضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
قيقحتل ةقرفلا تاذ ةرصشابم
عم قيصسنتلاب قمعمو حوتفم
اذ˘هو ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا
ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ادا˘ن˘ت˘˘صسا
لك ل˘خاد تا˘ب˘عل˘ت دو˘جو˘ب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘صصلا ن˘˘˘م
ريغ˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘صضل˘ل
ة˘صسب˘ت ة˘يلو ة˘لا˘كو ءار˘جإلا

د˘ير˘ب ةد˘حو ة˘ير˘˘يد˘˘م اذ˘˘كو
ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘˘ي ة˘˘˘صسب˘˘˘ت
دحا نم ةيلام غلابم سسلتخا
ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا تا˘˘˘با˘˘˘صسح˘˘˘لا
،5102 ذنم يفوتم سصخصشل
سصاخصشأا ةدع اهيف طروتم
نم ني˘ف˘ظو˘مو تارا˘طإا ن˘م
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك
ادانتصسا مت ثيح ،نيتيمومعلا
ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
هل نم لك عامصسو ءاعدتصسا

ةدا˘عإا ع˘م ة˘ي˘صضق˘لا˘ب ة˘قل˘ع
تايلم˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ب˘قار˘م
عا˘˘جر˘˘ت˘˘صساو ة˘˘ي˘˘فر˘˘˘صصم˘˘˘لا

ة˘يرادإلا ق˘ئا˘ثو˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘صصم˘˘˘لاو
ةيفارتحا قرطب اه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا

ةيلمع ىلع ةيطغتلا لجا نم
للخ نيبت يتلاو سسلتخلا
ريوزت دو˘جو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاذ
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ح˘˘صضاو
لامعتصساب ةيوهلا تامولعم
مكحب اذهو ،ةروزم تاقاطب
ا˘ه˘ل˘غ˘صشي ي˘ت˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نو˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صشألا

سسل˘˘ت˘˘خا ى˘˘لإا تدأا ي˘˘ت˘˘˘لاو
ميتنصس نويلم831 نم رثكأا

د˘ع˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،5102 ذ˘˘ن˘˘م
تاءار˘جإا ل˘˘ما˘˘ك ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
فارطأا80 ميدقت قي˘ق˘ح˘ت˘لا

ن˘ي˘ف˘ظو˘مو تارا˘طإا م˘ه˘˘ن˘˘م
ىدل ةيروهمج˘لا ة˘با˘ي˘ن ما˘مأا

تردصصأا يتلا ةصسبت ةمكحم
(نيراطا) نيصصخصش قح يف
عاديإلاب يصضق˘ي ار˘مأا م˘ه˘ن˘م
˘ما˘˘كحأا ترد˘˘صص ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ن˘ي˘ب رود˘ت ن˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘هر ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لاو جار˘˘˘˘فإلا
ةيصضق نع ،ةيئاصضقلا ةباقرلا
نيوكت ،ةفي˘ظو˘لا لل˘غ˘ت˘صسا

ةحنجل دادعإل رارصشأا ةعيمج
روزملا لام˘ع˘ت˘صساو ر˘يوز˘ت˘لا
ي˘˘˘فو ة˘˘˘يرادإا ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ي˘˘˘˘ف
سسلتخا ،ةيفرصصم تاررحم
لا˘م˘هإلا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع لاو˘˘مأا
سسلتخل يدؤو˘م˘لا ح˘صضاو˘لا
ادمع فلتإاو ةيمومع لومأا
ةيوه لاحتناو ةيرادإا قئاثول
.ريغلا

تاديبع بيطلا

ىوتشسم ىلع طششنت ةيمارجإا ةكبشش ليكششتب اوماق
ةشسبت ةي’و

سسÓتخا ‘ نوطروتم نوفظومو تاراطإا
ريوزتلا قيرط نع «ةلواوزلا» لاومأا
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ةولح دمحم مصسار ديهصشلا ريصسألا ‐
قحتلا ، ةينيطصسلفلا ةروثلا لاطبأا دحأا
لامصش يف ةي˘ب˘ع˘صشلا ر˘ير˘ح˘ت˘لا تاو˘ق˘ب
ىقترا يذلاو دلبلا ايلابج ةزغ عاطق
ةجي˘ت˘ن م42/7/0891 خيرات˘ب ًاد˘ي˘ه˘صش
همغرا يذلا يعانصصلا ءاذغلا بيرصست
ىلا بوبنألاب هلوانت ىلع نوناجصسلا

ريهصشلا ةحفن نجصس بارصضإا يف ،هتئر
0891ويلوي /زومت41 يف أادب يذلاو
دهصشتصساو ,ا˘ًمو˘ي23 ةد˘م˘ل ر˘م˘ت˘صساو
يل˘عو ةول˘ح م˘صسار نار˘ي˘صسألا ه˘لل˘خ
ر˘ي˘صسألا ا˘م˘ه˘ب ق˘ح˘ت˘لا م˘ث ،ير˘ف˘ع˘ج˘˘لا
«لا˘م˘ج و˘بأا» ة˘غاّر˘م ى˘صسو˘م قا˘˘ح˘˘صسإا

ة˘يذ˘غ˘ت˘لا» ءار˘ج ه˘ب ق˘ح˘ل ا˘م˘ب ًار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م
مصسار يئادفلا د˘ي˘ه˘صشلا د˘لو«ة˘ير˘صسق˘لا

دلبلا ايلابج يف ةولح دمحم دمحم
خ˘يرا˘ت˘ب ه˘صسأار ط˘ق˘صسمو ها˘ن˘كصس ر˘ق˘م
ه˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا م˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو م7/5/3591
دعبو م8691 ماع يفو ، م8/3/0791
م˘ت م7691 ناريز˘ح / و˘ي˘نو˘ي5 ةب˘كن
ى˘لإا ةول˘ح م˘صسار د˘ي˘˘ه˘˘صشلا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

نم ةيبعصشلا ر˘ير˘ح˘ت˘لا تاو˘ق فو˘ف˘صص
ةدومح دمحم يئاد˘ف˘لا د˘ي˘ه˘صشلا لل˘خ
مصسار ديهصشلا ربكيو «قزخلاب» بقلملا
تايلمعلا نم ديد˘ع˘لا سضا˘خ .ن˘ي˘ما˘ع˘ب
ود˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘يرود د˘˘˘صض ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ف˘˘˘لا
ةلجارلاو ةلومحملا اه˘ن˘م ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا

رئاصسخ ودعلا دبكو ةيركصسع عقاوملاو
.. ةنياهصصلا مهدونج فوفصص يف ةحداف
م˘صسار ي˘ئاد˘ف˘لا د˘ي˘ه˘صشلا لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا م˘˘ت
تاو˘ق˘ل ه˘ئا˘م˘ت˘˘نا بب˘˘صسب م8/3/0791
تاطاصشنب هماي˘قو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

دعبو للتحلا تاوق دصض ةيركصسع
مت قيقحتلا ة˘ي˘ب˘قأا ي˘ف ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ماق يتلا تايلمعلا ناكم ىلإا هراصضحإا
ةيفيك ىلع هريوصصت ىرجو اهذيفنتب
دونج دصض تاي˘ل˘م˘ع˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ه˘ما˘ي˘ق
ه˘ي˘ل˘ع م˘كحو ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لل˘˘ت˘˘حلا
مل˘ع ا˘مد˘ن˘ع ...ةا˘ي˘ح˘لا ىد˘م ن˘ج˘صسلا˘ب
وه نلعأا حتف عم جامدنلا رارقب مصسار
لقتعملا يف ناكو اهيلإا همامصضنا رخآلا
ىلإا تاينيعبصسلا طصساوأا يف هلقن مت
م˘صسار ثكم˘ي م˘ل ع˘ب˘صسلا ر˘˘ئ˘˘ب ن˘˘ج˘˘صس

ظوحلملا هطاصشن ببصسب كانه ًليوط
ن˘مأل˘ل ًا˘ع˘ي˘ن˘م ًا˘˘جا˘˘ي˘˘صس ل˘˘كصش ثي˘˘ح
ًاصسراح ناكو ،نجصسلا لخاد يلاقتعلا
ميظنتلا ةدحو نع ًاصسرصش ًاعفادمو ،ًانيمأا

ًافدهتصسم ناك دقف،نيلقتعملا ةملصسو
نجصس ىلإا هلقن متف نوجصسلا ةرادإا نم
،هحاتتفا دعب ةرصشابم م0891 ماع ةحفن
ًاناكم نوكيل ةحفن نجصس ميمصصت مت
داعبإل يلاصضنلا ل˘م˘ع˘لا تادا˘ي˘ق م˘صضي
نيلقتعملا رئاصس نع ينطولا مهريثأات
ةحفن يف يناصسنإللا عصضولا .نيرخآلا
يف ءدبلا رارق ذاختا ىلإا نيلصضانملا عفد
˘ما˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا بار˘˘صضإلا
بارصضإلل دادعألا ة˘ي˘ل˘م˘ع تقر˘غ˘ت˘صسا
ذنم،هرامثب ىتأا هنكل نيلماك نيرهصش
تلقتعملا يقاب تمصضنا لوألا مويلا
ىلإا نوجصسلا ةرادإا عفد ام بارصضإلا ىلإا
ةظحللا كل˘ت ذ˘ن˘م تأاد˘بو ا˘ير˘ي˘ت˘صسه˘لا
نيببصستملا نم ماقتنلا ةقيرطب ركنت
ل˘ك ل˘م˘صش يذ˘لا ما˘ع˘لا بار˘صضإلا ي˘ف
مصسار لقن مت ,تلقتعملاو نوجصسلا

ىلإا نيرخآا لقتعم نيرصشعو ةصسمخو
ن˘ير˘خآلا ن˘ع م˘ه˘لز˘ع˘ل ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘صس
مصساحلا رارقلا ذاختا متو مهريثأات داعبإاو
ةركفلا تناكو ةونع نيبرصضملا ماعطإاب
بو˘ب˘نألا كلذ جل˘˘يإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةدعم ى˘لإا ًلو˘صصو ةو˘ق˘لا˘ب ي˘طا˘ط˘م˘لا
م˘صسار بهذ .ما˘ع˘ط˘˘لا ن˘˘ع بر˘˘صضم˘˘لا

مصسار سضفر دقل املع (ةدنز) ةيحصض
يذلا رمألا ةدصشب مواقو همف حتف ةولح
ةونع بوبنألا وصشح ىلإا نيناجصسلا عفد

،نيتئرلا ىلإا رخآلا هفرط لخدف هفنأا يف
ةلتقلا ظحلو سسفنتلا مصسار عطتصسي مل
يلخادلا بوبنألا فرط نأا اوملعو كلذ
نيتئرلا ىلإا لب ةدعملا ىلإا لخدي مل
اوماق لتقلل ةقبصسم ةينبو كلذ لك عمو
نايلغلا ةجرد ىلإا راحلا بيلحلا بكصسب
تنا˘كو ن˘ي˘ت˘ئر˘لا ى˘لإا لا˘صسف ه˘ف˘نا ي˘˘ف
هذه تحت مصسار دهصشتصسا نأا ةجيتنلا
متو ....زا˘ي˘ت˘ما˘ب (ة˘ي˘حار˘ج˘لا) ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هاو˘ث˘م ى˘لإا ر˘ها˘ط˘لا نا˘م˘ث˘ج˘لا را˘˘صضحإا
وبأا دهعم ىلإا هلقن مت نأا دعب ريخألا

ناصضمر81 يناثلا مو˘ي˘لا ي˘فو ر˘ي˘ب˘ك
ر˘˘صصح لل˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس تلوا˘˘ح
، ريهامجلل ةكراصشملا عنمو نيعيصشملا

متي مل نامثجلا ىلع لوصصحلا دعبو
نيبتو ، ءاطصسولا عم قافتلاب مازتللا

ديهصشلا لتق مت دق هنأا  عييصشتلا دنع
ريبك ةحتف هصسأار فلخ تدجو ثيح
هدصسج ىلع نيبتو ةيوق تامدك ةجيتن
ف˘قو˘ت˘ي م˘لو بيذ˘ع˘ت˘لاو بر˘صضلا را˘ثأا
ةمختملا هدصسج ءاحنأا نم مدلا فيزن
ةرظن ءا˘ق˘لإا م˘تو ... ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا حار˘ج˘لا˘ب
ل˘هألا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا عادو˘لا

ةريفغلا ريهامجلاو براقألاو ةبحألاو
ة˘فا˘ك ن˘م ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل تر˘صضح ي˘ت˘لا
ـلأا يصضارأاو ةفصضلاو ةزغ يف قطانملا

ىرثلا ىراويل هتزانج عييصشت يف م84
. اجولافلا ةربقم يف ريخألا هاوثم ىلإا
دمحم ةداحصش يلع ديهصشلا ريصسألا ‐
يرفعجلا

ةيرق يف يربعجلا ىلع ديهصشلا دلو
تر˘جا˘ه ثي˘˘ح6491 ما˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘فار
ىلا ةبكن˘لا د˘ع˘ب8491 ماع هت˘ل˘ئا˘ع
تلقتنا مث ،احيرا يف ربج ةبقع ميخم
تيب يف ةصشيهدلا ميخم يف سشيعلل
ةلئاع ى˘لا ير˘ب˘ع˘ج˘لا ي˘م˘ت˘ن˘يو م˘ح˘ل
ةظفاحم ةعصضاوتم ةق˘ير˘ع ة˘ل˘صضا˘ن˘م
ينيطصسلفلا عم˘ت˘ج˘م˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت ى˘ل˘ع
يملصسإلا نيدلا م˘ي˘لا˘ع˘ت˘ب ة˘مز˘ت˘ل˘مو
ىلع د˘ي˘ه˘صشلا سسرد ثي˘ح, ف˘ي˘ن˘ح˘لا
˘ما˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح ندرلا ي˘˘ف ير˘˘ب˘˘ع˘˘ج˘˘لا

قارعلا ىلا يلع رفاصس ‐ .. م7691
ةرو˘ث˘لا فو˘ف˘صص ي˘ف ق˘ح˘ت˘لا كا˘ن˘˘هو
تام˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف كرا˘صشي˘ل

ةريخذلاب ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘صضارألا داد˘مإل
د˘صض كرا˘ع˘م˘لا˘˘ب كرا˘˘صشو ,حل˘˘صسلاو
تاو˘˘˘ق ع˘˘˘م كب˘˘˘ت˘˘˘صشاو ,لل˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ط˘ل˘ق˘لا يداو ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف لل˘ت˘حلا
ىلإا ىدأا8/1/8691 خيراتب احيرأاب
هلاقتعاو ،هقافر داه˘صشت˘صساو ه˘ت˘با˘صصإا

..ةايحلا ىدم نجصسلاب مكحو احيرج
يربعجلا ي˘ل˘ع ر˘ي˘صسألا ى˘ل˘ع م˘كحو
ن˘ج˘صس ى˘لا ل˘ق˘نو د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘صسلا˘ب
يخيراتلا بارصضألاب كراصشيل ةحفن

نم ويلوي/زومت41 يف ماعطلا نع
نجصس ىلإا ًاباقع ةلقن متو0891 ماع
ةصسداصسلا ةعاصسلا يف راصستعم نجصس
قفاوملا نينثلا موي ءاصسم فصصنلاو
نيرصشعو ةتصسلا نمصض12/7/0891
دعب حربملا برصضلل اصضرعتو ًابرصضم
يف راصستعم تيب نجصس ىلإا مهلوصصو
ي˘ف ةر˘صشع ة˘يدا˘ح˘لا ة˘عا˘صسلا ي˘لاو˘ح
هيلع يمغأا يلع ديهصشلا ,ةليللا سسفن
نأاو ى˘˘لوألا بر˘˘صضلا ة˘˘لو˘˘ج ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا
ًاديزم هل ببصس سضرألا ىلع هطوقصس
مت ،لجرألاو يصصعلاب برصضلا نم
ةيناثلا ةعاصسلا يف ةنازنزلا ىلإا هلاخدإا

ةلاح يف ليللا فصصتنم نم ةرصشع
ر˘ف˘صسلا بب˘صسب د˘يد˘صشلا كا˘ه˘نإلا ن˘˘م
برصضلاو ةئيصس فورظ يف ليوطلا
هتينب نأا اميصس لو هل سضرعت يذلا
يف جرخ .سساصسألاب ةفيعصض ةيندبلا

قفاوملا احابصص ةيناثلا ةعاصسلا دودح
ءاذ˘˘غ˘˘لا ة˘˘عا˘˘˘ق ى˘˘˘لإا22/7/0891

ًاينامصسج ًافنع هجاو كانهو يرابجإلا
سسد ن˘˘م كلذ بحا˘˘صص ا˘˘مو ًاد˘˘يد˘˘˘صش
ةئرلا يف ةيرا˘ب˘جإلا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا بو˘ب˘نأا

لا˘˘ع˘˘صسو ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ق˘˘ت ه˘˘ل بب˘˘صس يذ˘˘لاو
ةظحللا ذ˘ن˘م سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ن˘يد˘يد˘صش
يفو ,ل˘ت˘ق˘لا ة˘عا˘ق ا˘ه˘ي˘ف ردا˘غ ي˘ت˘لا
تدادزا ا˘حا˘ب˘صص ة˘صسدا˘˘صسلا ة˘˘عا˘˘صسلا

بلطي أادبو امد أايقتي ذخأاو اءوصس هلاح
ةرتفلا يف ,حاحلإاب ةيبطلا ةدعاصسملا
لخدت ةرصشع ةيناثلا ةعاصسلا تلت يتلا
فقوم زازتبا لواحم يبطلا مقاطلا

ميدقت ل˘با˘ق˘م بار˘صضإلا ف˘قو˘ل ه˘ن˘م
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ي˘ف ،ه˘˘ل فا˘˘ع˘˘صسإلا

ةيماحملا تناك نأا دعبو،ارهظ ةرصشع
و˘ه ه˘ت˘˘ل˘˘با˘˘ق د˘˘ق «ل˘˘م˘˘ي˘˘صست ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ل »
ناك يذلا ةغوارم قحصسا لصضانملاو
تبلاط نأا دعبو توملا عراصصي ًاصضيأا

فاعصسإلا ميدق˘ت˘ب ن˘ج˘صسلا ر˘يد˘م ن˘م
مزلملا ةقفرب امهلقن مت امهل يبطلا
ةعصشألا ريوصصت مصسق ىلإا هدوميد لوأا
يرجأا ثيح ةلمرلا نجصس ىفصشتصسمب
دعب ةدحاولا ةعاصسلا يف ريوصصت مهل
رهظلا دعب ةيناثلا ةعاصسلا يف ،رهظلا
اغلبأاو فاعصسإا ةرايصس ىلإا امهلقن مت
ىفصشتصسم يف ام˘ه˘لا˘خدإا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا˘ب
مت كلذ نم لدب نكلو ةلمرلا نجصس
ةلمرلا نجصس رابعملا يف امهعصضو
دعب .فصصنلاو ةثلا˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘ت˘ح
فصصنو ةعاصس رابعملا يف مهثوكم
ةد˘عا˘صسم˘ل˘ل ا˘ب˘˘ل˘˘ط نو˘˘خر˘˘صصي م˘˘هو
ةرايصس يف امهلقن متف مهاوق تراهنا
ةلمرلا نجصس ىفصشتصسم ىلإا فاعصسإا
ر˘˘م˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ىلع نيئكتم ةلمرلا نجصس ىفصشتصسم
ى˘ق˘ترا كا˘ن˘هو ،ن˘ي˘نا˘ج˘˘صسلا فا˘˘ت˘˘كأا
دودح يف ،سضرألا ىلع يلع ديهصشلا
لقن م˘تو ف˘صصن˘لاو ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘صسلا
ىلإا فاعصسإا ةلامح ىلع يلع ديهصشلا

ثي˘ح «ه˘ي˘فرو˘ه فا˘صسأا» ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم
نا دع˘ب اد˘ي˘ه˘صش ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ل˘صصو
ًاديهصش ريصسألا ىقترا ، ةايحلا قراف
بيرصست ةجيتن م42/7/0891 خيراتب
ه˘˘م˘˘غرا يذ˘˘لا ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ءاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
ىلا بوبنألاب هلوانت ىلع نوناجصسلا

ة˘ح˘ف˘˘ن ن˘˘ج˘˘صس بار˘˘صضإا ي˘˘ف ،ه˘˘ت˘˘ئر
/زومت41 ي˘ف أاد˘ب يذ˘لاو ر˘ي˘˘ه˘˘صشلا
، اًموي23 ةدمل رمتصساو0891ويلوي
ةدمل زجتحم دي˘ه˘صشلا نا˘م˘ث˘ج ي˘ق˘بو
م˘تو ما˘قرألا ر˘با˘ق˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘صس31
ماع نيماحملا نم دوهج دعب هميلصست
ةبيهم ةزانج هل ترج ثيح3991
. محل تيب ةظفاحم يف
 ةغاّرم ىصسوم قاحصسإا ديهصشلا ريصسألا ‐
يف ،ةغاّرم ىصسوم قاحصسإا ديهصشلا دلُو
ىصصقألا دجصسملا بونج ناولصس ةدلب

.م1491 ماعلا يف ،ةلتحملا سسدقلا ب
برعلا نييموقلا ةكرح يف ًاوصضع ناك
قحتلا .اهيف لوألا ليعرلا نم ربتعُيو
ريرح˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا فو˘ف˘صصب
سضاخو اهصسيصسأات ةيادب ذنم نيطصسلف
ةير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تلا˘صضن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

.ةعونتملا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلاو

ةم˘ه˘ت˘ب ى˘لوألا ةر˘م˘ل˘ل ة˘غاّر˘م ل˘قُ̆ت˘عا
ه˘نو˘كو ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘ه˘ب˘ج˘ل˘ل ءا˘م˘ت˘نلا

رهصش يف سسدقلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ه˘لوؤو˘صسم
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ن˘˘˘ع جر˘˘˘˘فُأاو .م9691 ر˘يار˘ب˘˘ف
ى˘˘˘صضمأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب م2791 سسط˘˘˘صسغأا

.بيذعتلاو لاقتعلا نهر ماوعأا ةصسمخ
قيفرلا لصصاو رصسألا نم هجورخ روف
ىرخأا ةرم لقُتعا نأا ىلإا يروثلا هلاصضن
نجصسلاب مكوحو5791 ماع رياربف يف
تاو˘ن˘صس لل˘خ .ًا˘ما˘ع ن˘ير˘صشع ةد˘˘م˘˘ل
:نوج˘صس ن˘ي˘ب ة˘غاّر˘م ل˘ّق˘ن˘ت لا˘ق˘ت˘علا
نم ناكو ،ةحفنو ،عبصسلا رئب ،ةلمرلا
،للتحلا نوجصس يف ةهبجلا تادايق
.ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تا˘قل˘ع˘لا ن˘ع ًلوؤو˘صسمو
دئاق˘ل˘ل ٌلا˘ث˘م ه˘نأا˘ب ىر˘صسألا ن˘ي˘ب فر˘ُع
.بلصصلا ي˘لا˘ّم˘ع˘لاو ل˘ي˘صصألا يرو˘ث˘لا
بيذعتلا رثإا لط˘ب˘لا ق˘ي˘فر˘لا د˘ه˘صشت˘صسا
ل˘˘خاد ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘˘لا ي˘˘˘صشحو˘˘˘لا
سضر˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا نو˘˘ج˘˘صسلا

يذ˘لا د˘م˘ع˘ت˘م˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا لا˘˘م˘˘هإلاو
ددع عم سضاخ ناكو ،هلايتغا فدهتصسا

ماعلاب ريهصشلا ةحفن بارصضإا قافرلا نم
ة˘يذ˘غ˘ت˘لا ه˘ّق˘˘ح˘˘ب تصسرو˘˘مو ،م1891
ةّيحصص سضارعأاب هل ببصست ام ،ةيرصسقلا

ىلإا ،اهدعب نم هتلاح تروهدت ،ةريطخ
61 ،مو˘ي˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ى˘ق˘ترا ن˘ي˘ح
. م3891 ماعلا نم ربمفون
تاديبع دعصسأا نيصسح ديهصشلا ريصسألا ‐
دحاو وه تاديبع دعصسأا نيصسح ريصسألا

نيذلا نييصسدقملا ءادهصشلا كئلوأا نم
نا˘ب˘صضقو راو˘صسأا ف˘˘ل˘˘خ اود˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا
نم رصشع عبارلا يف نلقصسع نجصس
ءان˘ثأا ،2991 ماع ر˘بو˘ت˘كأا/لوأا ن˘ير˘صشت
نع حوتفملا بارصضإلا يف هتكراصشم
ع˘با˘صسلا ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لا ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا

رمتصساو ،ربمتبصس /لوليأا نم نيرصشعلاو
.ةلصصاوتم ًاموي رصشع ةعصستل
ماع سسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف د˘ي˘ه˘صشلا د˘لو
بو˘ن˘ج ر˘ب˘كم˘لا ل˘ب˘ج نا˘˘كصس ،0791
نا˘ن˘˘ثا ،ة˘˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا قر˘˘صش
تاو˘ن˘صس ل˘م˘ج˘م ي˘ه ًا˘ما˘ع نور˘صشعو
علد˘نا ع˘مو ،هدا˘ه˘صشت˘صسا ل˘ب˘ق ه˘تا˘ي˘˘ح
نو˘˘نا˘˘ك ي˘˘ف ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘صضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نا
ن˘˘م نا˘˘ك ،7891 ما˘ع ر˘ب˘م˘صسيد/لوأا
لل˘ت˘حل˘ل ن˘ي˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘صسلا

ةمهتب8891 ماع ل˘ق˘ت˘عُ̆ي˘ل ،هدو˘جوو
ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا»ـل ءامتنلا
دعبو ،للتحلا ة˘موا˘ق˘مو «ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
مكاحملا ىدحإا تردصصأا ٍسساق بيذعت
يلعفلا نجصسلاب ًامكح هدصض للتحلا
.تاونصس عبصس ةدمل
ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘صشع˘˘˘˘لاو ع˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘فو
تناك2991 ما˘ع ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس/لو˘˘ل˘˘يأا
ماعطلا نع حوتفملا بارصضإلا ةقلطنا

نو˘˘˘ج˘˘˘صسلا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘م˘˘˘˘صش يذ˘˘˘˘لاو
لكصشب «ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا» تل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
حلطصصاو ،ًاموي91 رمتصساو ،توافتم
هنو˘ك «كرا˘ع˘م˘لا مأا»ـب ه˘ت˘ي˘م˘صست ى˘ل˘ع
ن˘ع دوذ˘لا ي˘ف ة˘م˘ه˘م ة˘ل˘حر˘˘م ل˘˘ّكصش
اذ˘ه ي˘ف كرا˘صش د˘قو .ىر˘صسألا ة˘˘مار˘˘ك
،ريصسأا فلآا ةعبصس نم رثكأا بارصضإلا

يف ةعصساو ةيريهامج ةدناصسمب يظحو
ةكر˘ح˘لا تن˘كم˘تو ،تا˘ت˘صشلاو ن˘طو˘لا
ديدعلا عازتنا نم هللخ نم ةريصسألا

.ةيصساصسألا قوقحلا نم
ن˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا بار˘˘صضإلا ءد˘˘ب ع˘˘مو
يف عبقي تاديبع ديهصشلا ناك ،ماعطلا
نلعأا يذلا نلقصسع نجصس فرغ ىدحإا
مويلا ذنم لماصشلا بارصضإلل مامصضنلا
نوجصسلا سضعب كانه اميف ،هئدبل لوألا
نم ما˘يأا د˘ع˘ب بار˘صضإلا˘ب تق˘ح˘ت˘لا د˘ق
رارصصإا˘بو ،ا˘ه˘فور˘ظ˘ل ًا˘ق˘فو ه˘ت˘قل˘ط˘نا
نيصسح ررق ةي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘مو د˘يد˘صش
ءاعمألا ةكرعم هقافرو هناوخإا ةكراصشم

حلطصصا ا˘م ي˘ف طار˘خ˘نلاو ،ة˘يوا˘خ˘لا
لان˘ي˘ل «كرا˘ع˘م˘لا مأا»ـب ه˘ت˘ي˘م˘صست ى˘ل˘ع
.ةيواخلا هئاعمأاب ناجصسلا ةمواقم فرصش

اهللخ تمقافتو ،ةليقث مايألا ترمو
،ماعطلا نع نيبرصضملا ىرصسألا ةاناعم
ل˘ي˘كن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘عا˘صصت ل˘ظ ي˘ف
ي˘صسف˘ن˘لا ط˘غ˘صضلاو تا˘˘ق˘˘يا˘˘صضم˘˘لاو
بار˘˘صضإلا ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘جإل
عا˘˘˘صضوألا ترو˘˘˘˘هد˘˘˘˘تو ،ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘صشفإاو
نأا نود ىرصسألا نم ديدعلل ةيحصصلا
كلذ م˘غرو ،ة˘مزل˘لا ة˘يا˘عر˘لا او˘ق˘ل˘ت˘ي
،ىر˘صسألا ر˘ب˘صصو ،بار˘صضإلا ر˘˘م˘˘ت˘˘صسا

،دصسجلا ملآاو عوجلا ةاناعم اولمحتو
ي˘ت˘لا را˘صصت˘نلا ة˘ظ˘ح˘ل ى˘˘لإا ل˘˘صصوو
ىرصسألا يلثمم نيب ام قافتاب تجوت
ىرصسألا هبجومب يهني ،نوجصسلا ةرادإاو
نو˘˘ج˘˘صسلا ةرادإا ي˘˘ب˘˘ل˘˘تو ،م˘˘ه˘˘بار˘˘˘صضإا

ديدعلا هللخ نم اوققحيلو ،مهبلاطم
رمتصسا ام˘ي˘ف ،ة˘ي˘صسا˘صسألا قو˘ق˘ح˘لا ن˘م
.نيرخآا نيمويل ةحفن نجصس بارصضإا

ه˘ي˘ف ل˘ف˘ت˘ح˘ي نا˘ك يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو
ءاهتناب ،نلقصسع نجصس يف ىرصسألا
طوقصس نود زاجنلا قيقحتو مهبارصضإا
ريصسألا داهصشتصسا أابنب اوقعصص ،ءادهصش
عبارلا يف تاديبع ن˘ي˘صسح ي˘صسد˘ق˘م˘لا

هئامدب رطصسيل ،2991 ربوتكأا نم رصشع
يف راصصتنلاو ةلوطبلا فورح ةرهاطلا
تارصشع ا˘هر˘ط˘صس ا˘م˘ك ،«كرا˘ع˘م˘لا مأا»
كراعم يف هدعب نمو هلبق نم ىرصسألا

نا˘ب˘صضق ف˘ل˘خ ىر˘صسألا ا˘ه˘صضا˘خ ةد˘ع
ءادهصش ةلفاقب قحتليل ،للتحلا نوجصس
ه˘م˘صسا ل˘ج˘صسي˘لو ،ةر˘ي˘صسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
.() ةزعو رون نم فورحب

 ةمتاخ
نو˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘صسألا د˘˘م˘˘ت˘˘عا

يملصسلا لاصضنلا ةقيرط نويدنلريلاو
بارصضإلاب ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ى˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا
يدر˘ف˘لا » ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا

لاصضنلا لئا˘صسو د˘حأا˘ك » ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ًادادتما دعت يتلا ةليصسولا هذه ،رثؤوملا

دقلو ،يملاعلا لاصضنلا لاكصشأا دحأل
اهتردقو اهتعاجن ةليصسولا هذه تتبثأا

.قو˘ق˘ح˘لا ل˘ي˘صصح˘تو ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سسيل ماعطلا نع حوتفملا بارصضإلاو
،ريخألا رايخلا وه لب ،هتاذ دحب ًافده
أاجل˘تو ،ىر˘صسألا ىد˘ل ل˘صضف˘م˘لا ر˘ي˘غ
ةفاك ذافنتصسا دعب ةريصسألا ةكرحلا هيلإا
،ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘صضن˘لا تاو˘ط˘˘خ˘˘لا

تابارصضإلل تايمصسمو فادهأا كانهو
» :ا˘ه˘ن˘م ما˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
،ةينماصضتلاو ،ةيجاجتحلا تابارصضإلا

ا˘ه˘ن˘مو ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلاو ،ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لاو
ءاملا ىلع اهنمو ،ةيدرفلاو ةيعامجلا

لوا˘ن˘ت ع˘م ىر˘˘خأاو ،ط˘˘ق˘˘ف ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو
ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا

لكصشت تابارصضإلاف  ،«تانيماتيفلاو
لل˘ت˘حلا ى˘ل˘ع ط˘غ˘صض ة˘لا˘ح ع˘˘صسوأا
ةينيطصسلفلا ريهامج˘لا كر˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ل˘˘خد˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لاو
يف .ةيلودلاو ةيقوقحلا تاصسصسؤوملا
ةرادإا تاططخم لك نأا دقتعأا ةياهنلا

ل˘ي˘ئار˘˘صسا ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ىرصسألا طابحا يف تلصشف ايناطيربو
قيقحت يف نييدنلريلاو نيينيطصسلفلا

،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلاو ة˘ي˘نا˘˘صسنلا م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
نيدلبلا يف نوجصسلا محر نم جرختو
با˘ت˘كو ،ن˘ي˘صصت˘خ˘مو ءار˘˘ب˘˘خو ةدا˘˘ق
،ن˘˘ير˘˘كف˘˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صصو ءا˘˘˘بدأاو
ةيمصسرلا تاصسصسؤوملا يف اوطرخناو
مهتيصضق زاربا يف اوحجنو ةيلهألاو
يف ةصصاخ ة˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘لا˘صضن ل˘ئا˘صسو˘ب
تا˘˘بار˘˘صضلا ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ب نو˘˘˘ج˘˘˘صسلا
. ماعطلا نع ةحوتفملا

ىهتنا

ةنودمح ليلخ تفأار روتكدلا ىرصسألا اياصضق يف ثحابلا :ملقب
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اهعون نم ىلوألا دعت ةبرجت يف

ةنتابب ةيجذومن عرازم3 ربع مجلسسلا ةعارز
ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ر˘˘˘يد˘˘˘م ،ف˘˘˘صشك
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘˘لا
نأا ،وصساعب ريذن ،ةنتاب ةيلوب
ل˘˘˘ك تر˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صسا ه˘˘˘ترادإا
ةيرصشبلاو ةيداملا اهتايناكمإا

رذبلاو ثرحلا ةلمح حاجنإل
ي˘˘˘حل˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
0202/1202.
ةنتاب يف تاطلصسلا ترطصس
حا˘ج˘نإل ،ا˘ع˘صساو ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ربع روذبلا في˘ث˘كت ة˘ي˘ل˘م˘ع
0062ـلا قو˘˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘حا˘˘˘صسم
بار˘ت ل˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع را˘˘ت˘˘كه
راتكه0001 اهنم ،ةيلولا

008و ر˘˘ي˘˘ع˘˘صشلا ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م
ة˘ن˘ير˘ف˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه
نم ارا˘ت˘كه008 كلذ˘˘كو
ريفوت نع لصضف ،حمقلا ةدام
اه˘عاو˘نأا فل˘ت˘خا˘ب ةد˘م˘صسألا
حاجنب عرزلا ةيلمع لمتكتل
ةيمك ريفوت للخ نم اذهو
نم را˘ط˘ن˘ق فلآا01ـب غلب˘ت
اذكو ةيتاف˘صسو˘ف˘لا ةد˘م˘صسلا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘توزلا

ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا تاذ ه˘ي˘ف تر˘فو
ديزأا نيحلفلا فرصصت تحت
ن˘م را˘ط˘ن˘ق ف˘˘لأا09 ن˘˘˘م
ةيلمع˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا بو˘ب˘ح˘لا
.عرزلا

رد˘صصم˘لا تاذ ،ح˘صضوأا ا˘م˘ك
ةرازو جمانربل ادانتصساو هنا
ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حل˘ف˘لا
ةرم لوألو ةنتاب ةيلوب متيصس
وا م˘˘ج˘˘ل˘˘صسلا روذ˘˘˘ب ة˘˘˘عارز
ه˘˘˘تا˘˘˘ه نا ثي˘˘˘ح ،از˘˘˘لو˘˘˘˘كلا
م˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘عارز˘˘لا
تايلو سضعب يف اهريطصست
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس  ن˘˘م˘˘صض ن˘˘طو˘˘لا
ة˘عارز˘لا ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ةرازو˘˘لا

لل˘خ ن˘م اذ˘هو ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
هتاه مهرفوتصس يتلا دئاوفلا
تويزلا ليب˘صس ى˘ل˘ع ة˘ت˘ب˘ن˘لا

ةديفملا ةيتابنلا اياقبلا اذكو
ةنتاب ةيلو نأا ثيح ،ناويحلل
جمانر˘ب˘لا ن˘م˘صض تدا˘ف˘ت˘صسا
راتكه06 ن˘˘˘م يرازو˘˘˘˘لا
عرازم3 ربع اهعرز متيصس
ةيلمع قبصس د˘قو ،ة˘ي˘جذو˘م˘ن
يقيبطت مو˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘ت عرز˘لا
لجا نم ن˘ي˘حل˘ف˘لا ح˘لا˘صصل
ةيفاكلا تامو˘ل˘ع˘م˘لا ءا˘ط˘عإا

.ةيلمعلا حاجنإل
فيرخ˘لا ل˘صصف ع˘م ا˘ن˘ماز˘تو
ةدور˘˘ب˘˘لا تا˘˘جرد عا˘˘ف˘˘تراو
و˘ح˘ن ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘قاو
تاذ تر˘˘فو ،تا˘˘ي˘˘لو˘˘ق˘˘ب˘˘˘لا
كلهتصسملا حلاصصل ةينواعتلا
3017 ة˘ي˘م˘ك ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
ةدا˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
6701 ة˘˘ي˘˘م˘˘كو سصم˘˘ح˘˘˘لا
سسرد˘ع˘لا ةدا˘م ن˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا ر˘ب˘ك ةر˘فو˘˘ت˘˘م
ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
را˘ع˘صسأا ق˘فو اذ˘˘هو ة˘˘يلو˘˘لا

كلهتصسملل نمصضت ةلو˘ق˘ع˘م
.اهئانتقا

بوبحلا ةينوا˘ع˘ت ،سصر˘ح˘تو
تامدخ نامصضل ،ةنتاب ةيلوب
لك ريفو˘تو بير˘ق˘ت ن˘م˘صضت
فل˘ت˘خا˘ب بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا عاو˘˘نأا
ني˘حل˘ف˘لا ح˘لا˘صصل ا˘ه˘عاو˘نا

ة˘ل˘م˘ح ن˘˘ماز˘˘ت ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
حاجنا لجأا نم اذهو ثرحلا
ةحاصسم ربكا غولبو ةلمحلا

اريفو اجاتنا نمصضت ةعورزم
ةلئاه تا˘ي˘م˘ك ط˘قا˘صست د˘ع˘ب
.ةيلولاب راطملا نم

 نامثع راعرع. ينامحد دمحم

ةليصسملاب لجحلا نيع
«انوروك» سسوريف دسض سسرادملاب ةيسسيسسحت ةلمح

تا˘طا˘صشن ة˘ي˘ع˘م˘ج تم˘˘ظ˘˘ن
راد ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب با˘ب˘صشلا
ن˘صسود » ةد˘يد˘ج˘لا با˘ب˘˘صشلا
ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا » بي˘ط˘˘لا
ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
ةيصسيصسحت ةلمح ،ةل˘ي˘صسم˘لا˘ب
يف انوروك سسوريف رطاخمب
قطانمب يصسرد˘م˘لا ط˘صسو˘لا
م˘˘حا» را˘˘ع˘˘صش تح˘˘ت ل˘˘ظ˘˘˘لا
«كتر˘˘˘˘˘صسأا م˘˘˘˘˘حا... كصسف˘˘˘˘˘ن
ةح˘صصلا ن˘م ل˘ك ة˘كرا˘صشم˘ب
،ى˘صسي˘ع يد˘ي˘صس ة˘يراو˘˘ج˘˘لا

«ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو
ن˘˘ي˘˘ع » م˘˘ي˘˘هار˘˘˘با ير˘˘˘ي˘˘˘بز
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘عاذإلا ،ل˘ج˘ح˘˘لا
يف يتأات ةل˘م˘ح˘لا ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا راودألا را˘˘˘˘˘طإا
ل˘عا˘ف كير˘صشك ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
،ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد لا˘˘ع˘˘فو
سضع˘˘ب ءاد˘˘ن˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صساو
ءا˘˘˘كر˘˘˘صشلاو ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
نأاو ق˘ب˘صس  ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
راصشتنا عم ةازاوملاب هوقلطأا
ر˘ي˘ط˘خ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
.ملاعلا ءاجرأا لكب
لك سسرادم ةلمحلا  تلمصشو
يفطل ديقعلا ةصسردم  نم
ة˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م ، «يد˘˘˘˘˘ج دلوأا»
«يلع دلوأا» سساوحلا ديقعلا
، ءارفصصلا ةرجحلا ةصسردم،
» ف˘صسو˘ي دو˘غ˘˘يز ة˘˘صسرد˘˘م
جرب ةصسردم ، مهلوم دلوأا

اهلل˘خ دا˘ف˘ت˘صساو  ،سساو˘ح˘لا
ر˘طأاو ذ˘ي˘مل˘ت و تاذ˘ي˘م˘˘ل˘˘ت
ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا

،يقاو عا˘ن˘ق0001 ي˘لاو˘ح
،رهطمو م˘ق˘ع˘م ةرورا˘ق21
002  ،ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘صصق056
كلذ ى˘˘لإا ف˘˘صض ،ة˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘م
ىر˘خأاو ة˘ير˘ظ˘˘ن تا˘˘حور˘˘صش
تاصسوريفلا لوح ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
سسوريف ةصصا˘خو ، ة˘يد˘ع˘م˘لا

ة˘با˘صصإلا بن˘ج˘تو ،ا˘نورو˘˘ك
تلاحلا عم لماعتلا قرطو
لبق نم اهرمأا يف كوكصشملا

،ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘ب˘ي˘ب˘ط
ةيندملا ةيامحلا لثمم اذكو
سسبلو يندبلا دعا˘ب˘ت˘لا :ل˘ث˘م
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
فرغلا يف ةدي˘ج˘لا ة˘يو˘ه˘ت˘لا

فيظنت ،تاعمجتلا يفلتو
ة˘ي˘ن˘ث ي˘ف لا˘ع˘صسلاو ن˘يد˘ي˘لا
يقرو ليدنم يف وأا ، قفرملا
عيزوت ةيلمعلا تّصسم امك ...

مقعملا تاروراقب تادعاصسم
ةدا˘˘صضم˘˘لا تار˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ع˘˘ن˘˘قألاو ،تا˘˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
عم اعيمج ذيملت˘ل˘ل ة˘ي˘قاو˘لا

،ةيئرم ة˘يرا˘ه˘صشإا تا˘ق˘صصل˘م
سسوريفلاب فيرعتلل تاتفلو
با˘ن˘ت˘جا قر˘طو هر˘طا˘خ˘˘مو
اهري˘غو تا˘با˘صصإلا يدا˘ف˘تو
.اهب ةطبترملا مزاوللا نم

فصسوي نب . رصضخل . أا

فافجلا ببصسب

ةياجب ةيلو تايدلب يف نوتيزلا لوسصحم عجارت
تايدلبلا اميصسل ،ةياجب ةيلو قطانم ديدعب نوتيزلا لوصصحم ىنج يف مهتلمح نوحÓفلاو نويورقلا لصصاوي

.نوتيزلا جاتنإا ةبعصشب ةلصص هل ام شصخألابو ةيلبجلا ةحÓفلا يف اصسوصسحم اطاصشن فرعت يتلا ةيفيرلا

سضعب ا˘ن˘ع˘م˘ج دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو
ع˘م˘ج˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا تا˘عا˘ب˘ط˘˘نا

،ةكرابملا ةرم˘ث˘لا هذ˘ه لو˘صصح˘م
ةعباتلا  ةعصشوصش ةيرق نم ةنيعلاو
د˘˘كأا ثي˘˘ح ،ة˘˘صشا˘˘بر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل
لوصصحم ليجصست نع نوحلفلا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘ي˘˘ح˘˘صش
اهتبحاصص يتلا ةيخانملا لماوعلا

لل˘خ ي˘ئز˘ج˘لا فا˘ف˘ج˘لا ةر˘ها˘ظ
نأا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صشألا
ةداعلا اهل تناك يتلا تلئاعلا
نع تربع نوتيزلا رامث ينج يف
ريبك ل˘كصشب لو˘صصح˘م˘لا ع˘جار˘ت

دودر˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘صس اذ˘هو ،اد˘ج
ا˘م˘ك ،م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
را˘ع˘صسأا ع˘فر ي˘ف كلذ م˘ها˘صسي˘˘صس
،قاو˘˘صسألا ي˘˘˘ف نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا تيز
يف ظحلا مهفلاح نيذلا سضعبلاو
اوراصشأا ،نوتيزلا نم تايمك عمج
ي˘˘ف ح˘˘صشلا اذ˘˘ه م˘˘غرو ه˘˘نأا ى˘˘˘لإا
راط˘ن˘ق˘لا دودر˘م نأا لإا جو˘ت˘ن˘م˘لا
نم عفترا دق  تيزلا نم دحاولا

دق رما وهو ، رتل62 ىلإا رتل61
يفو ،نيحلفلا ءانع نم ففخي
يف تلئاعب انيقتلا قايصسلا سسفن

ي˘هو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا  د˘يد˘ع
لو˘صصح˘م ع˘م˘ج ى˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘كن˘˘م
ميخي ةيلئاع ة˘ل˘م˘ح ي˘ف نو˘ت˘يز˘لا

ةهج نم يهيفرتلا عباطلا اهيلع
امم ،ىرخأا ةهج نم يعوطتلاو
نيمتهم˘لا ز˘ف˘ح˘ي ا˘ع˘با˘ط ي˘ط˘ع˘ي
ي˘ف نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صش نوؤو˘˘صشب
يتلا ةليبنلا ةداعلا هذه ةلصصاوم
لّوح˘ت م˘ث ،د˘ج ن˘ع ا˘بأا ا˘هو˘ثراو˘ت
تأادب ينهم طاصشن ىلإا ةداعلا هذه
حتفي امم ،قفألا يف حولت هرداوب
مامتهلل نيحلفلا ءانبأل لاجملا
ادرم تحبصصأا يتلا ةبعصشلا اذهب

اذهب نيمته˘م˘لاو تل˘ئا˘ع˘ل˘ل ما˘ه
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو ،طا˘˘صشن˘˘لا
نوتيزلا لوصصحم نإاف ةرفوتملا

لإا ،احيحصش نوكيصس مصسوملا اذه
روطت يف طاصشنلا اذهب ةيانعلا نأا

هلمحت امل ةزفحم ةيادبك رمتصسم
تاروطت نم ة˘مدا˘ق˘لا تاو˘ن˘صسلا
ةيلبجلا ةحلفلا لاجم يف ةيباجيإا

راجصشألا سصخ˘ي ا˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
.ةرمثملا

ينهملا نيوكتلا ةيريدم
تامامكلا عنصص ىلوتت

شسرادملل
ينهملا نيوكتلا ةيريدم تعقو
مي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لاو ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو
اهب مزتلت ةيقاف˘تا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب
عنصصب ينهملا نيوكتلا ةيريدم
تا˘صسصسؤو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ثيح ،ةيلولاب ميلع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
لك عيقوتلا ةيلمع ىلع فرصشأا

نيوكتلا ةريدم ةحيلصص وزنم نم
ميهاربإا ردابو  نيهمتلاو  ينهملا

ددصصلا اذه ي˘فو ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م
نأا ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا ةر˘˘˘يد˘˘˘م تف˘˘˘صشك
دق ينهملا ن˘يو˘كت˘لا تا˘صسصسؤو˘م
انوروك ةحئاج ةيادب ذنم تزجنأا
ةدئافل ةمامك فلأا003 نم ديزأا
هذه سصوصصخبو ،ةيبر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
قفتملا تاي˘م˘كلا نإا˘ف ة˘ي˘قا˘ف˘تلا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘صس ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تايجاح ةيطغتل كلذو ،ميلعتلاو
يتلا ل˘ئا˘صسو˘لا هذ˘ه ن˘م عا˘ط˘ق˘لا
ة˘لا˘ع˘˘ف˘˘لا تاودألا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ىود˘˘ع را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ةراصشإلا ردجتو ،انوروك سسوريف
ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ىلع نيمئا˘ق˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ع˘ب˘ت˘م˘لا
دح ىلإا  مهاصس دق ةيبرتلا عاطق
نّكم امم ،ادج ةريبك ةبصسنب مويلا
مهتصسارد فانئتصسا نم ذيملتلا

ريخ ةياقولا ىقبتو ،ةيحيرأا لكب
ة˘˘مل˘˘صسلا نا˘˘م˘˘˘صضل  ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسو
.عيمجلل ةيحصصلا

ت .Ëرك

  نورفعلاب يصسينول يلع ةعماج ميظنت نم
ةديلبلا ةكمحم تاراطإل اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا لوح تارسضاحم

ىلع2 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج تمر˘بأا
نيوكت ةيقافتا نورفعلاب يصسينول
ة˘يرادإلا ة˘م˘كح˘م˘لا ع˘م نوا˘ع˘تو
تاراطإا ةد˘ئا˘ف˘ل ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ل
لوح ةيرادإلا ةمكحملا يفظومو
ةيئاصضقلا تاميظنتلاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
.اهب لومعملا

روصسيفوربلا ةعماجلا ريدم دكأاو
ةمربملا ةيقافتلا نأا ،لومار دلاخ
يلع2 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب
ة˘يرادإلا ة˘م˘كح˘م˘لاو ي˘صسي˘˘نو˘˘ل
ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘نلا را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘˘ت
ميدقت قيرط نع ،ينهملا ءاصضفلا
تارا˘طإل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تار˘ب˘˘خ˘˘لا

ة˘يرادإلا ة˘م˘كح˘م˘لا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو
ة˘ي˘قر˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘ل˘ل
تاعاطقلاو ةعماجلا نيب نواعتلا
تارود م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت اذ˘˘كو ،ىر˘˘خألا
ي˘ف˘ظو˘م˘لو ةا˘صضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘˘كت
،ةيرادإلا ةمكحملاب ةلادعلا عاطق
نم نويعماج ةذتاصسأا مدقي يتلاو
قوقحلا ةيلكب ةيذاتصسألا فاصصم
تارصضاحم ةي˘صسا˘ي˘صسلا مو˘ل˘ع˘لاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا لو˘˘˘ح تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لو
لومعملا ةيئاصضقلا تاميظنتلاو
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ب
،ةيرادإلا تاعزانملا تامي˘ظ˘ن˘تو

ىواعدلا ،ةيرادإلا تارارقلا ءاغلإا
سصح˘ف ىوا˘عدو ،ة˘˘ير˘˘ي˘˘صسف˘˘ت˘˘لا

نع ةرداصصلا تارارقلا ةيعورصشم
ىلعو ةيئلولا حلاصصملا فلتخم
.يلحملا ىوتصسملا

˘‐ ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا فد˘ه˘تو
زو˘ح˘ت ‐ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب بصسح
ىلإا ،هنم ةخصسن ىلع «ملصسلا»
ةلاعف ةكارصش عصضو ىلع لمعلا
ن˘ي˘ب ن˘يو˘كت˘لا دو˘ه˘ج ة˘ق˘فار˘م˘ل
،لد˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازوو ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لف˘كت˘لا نا˘م˘صض ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ج˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
يف ةيجوغاديب˘لا تا˘يو˘ت˘ح˘م˘لاو
ح˘˘لا˘˘صصل ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تلا˘˘ج˘˘˘م
ديفتصسي امك ،ةيرادإلا ةمكحملا
ن˘˘م نو˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسألا
اهبصستكا يتلا ةيناديملا تاربخلا
ي˘ف نو˘ي˘ئا˘صضق˘لا نو˘صسرا˘م˘˘م˘˘لا
لومعملا نيناوقلا قفو ناديملا
يهيجوتلا نوناقلا رارغ ىلع اهب
يرازولا رارقلاو يلاعلا ميلعتلل
تارب˘خ˘لاو تا˘مد˘خ˘ل˘ل دد˘ح˘م˘لا
امك ،تا˘ع˘ما˘ج˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
نا˘م˘صض ى˘لإا ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ر˘˘ي˘˘صشت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل نوا˘ع˘ت˘لاو ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا

˘ما˘يأاو تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م ،تار˘صضا˘˘ح˘˘م

ةرازو ماهمب ةلصص تاذ ةيصسارد
رابتعلا نيعب ذخألا عم لدعلا

تادجتصسملاو تاما˘م˘ت˘هلا ل˘ك
ةدم للخ نيفرطلا اهررقي يتلا
ةلباق ةنصسب ةردقم˘لاو ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
نأا ،نا˘ي˘ب˘لا فا˘صضأاو ،د˘يد˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل
ةرورصض ىلع ز˘كتر˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
ةيملعلا تاربخلاو فراعملا لقن
ىلإا ةعماجلا نم ةيجولونكتلاو
ةيقرت لجأا نم ينهملا عاطقلا
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ءادألا

ي˘فا˘ق˘ث˘لا ى˘ت˘حو يدا˘˘صصت˘˘قلاو
.ةيرئازجلا تاراطإلل
ع˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘صشإل˘˘لو
ة˘م˘كح˘م˘لا ر˘ق˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
ريد˘م باو˘ن رو˘صضح˘ب ة˘يرادإلا
،قوقحلا ةيلك ديمعو ةعماجلا
سسيئر رداقلا دبع سشيورد وب
ظفاحم دمحم قرافو ةمكحملا
ةيرادإلا ةمكح˘م˘لا ىد˘ل ة˘لود˘لا
نم لك ميركت مت امك ،ةديلبلاب
ة˘˘يرادإلا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحمو
ريدم امهل ىدصسأا ثيح ةيرادإلا

يزمر راكذ˘ت2 ةديلبلا ة˘ع˘ما˘ج
.ةعماجلا عرد يف لثمم

بوبق داعصس

لخدتلاب بلاطم ةليصسملا يلاو
لامهإلاو بيسستلا
رماع يديسس ةدايعب

ىسضرملا قرؤوي
رصشادمو ىرق ناكصس بلاط
بونج رماع يديصس ةيدلب
ةيلولا يلاو نم ،ةليصسملا
دهاجملا ةدايع لاصشتناو لخدتلا

يتلا لكاصشملا نم ،يلع لافج
يف ةرتف ذنم اهيف طبختت
يف عارصسإلا ىلإا مهنم ةراصشإا
مامأا ةيحصصلا ةمدخلا نيصسحت
تلاحلاو ىحرجلاو ىصضرملا
ةدايع ىلإا اهقيرط دجت يتلا
حتفب نورخآا بلاط امك ،ةنيدملا
بيصستلا ةلاح لوح تاقيقحت
،ةدايعلا اهصشيعت يتلا لامهإلاو
ءابطألا سضعب بايغب ةيادب
رطصضيل مهتاصصصصخت فلتخمب
ىلإا مهتهجو رييغت ىصضرملا

وأا ةيمومع ىرخأا تادايع
ةديعب تافاصسم ىلع ،ةصصاخ
ةصصاخ ةريبك ةاناعم طصسوو
يلاهأاو ناكصس بلغأا طبخت عم
ةيصشيعم فورظ  يف ةقطنملا

عفر امك ،ةبعصص ةيعامتجاو
تاهجلا ىلإا ءادن نورخآا
نيصسحت يف عارصسإلل ةيصصولا
ديلوتلا ةحلصصمب ةمدخلا

نيصضرممو ءابطأا نييعتو
ددعو ايصشامت تلباقو
،ريبك لكصشب ديازتملا لماوحلا
يف لجصسملا سصقنلا ىلإا
،ةيبطلا تامزلتصسملاو ةيودألا

ةرايصس سصيصصخت مدع
ىصضرمل ةديحولا فاعصسإلا
يمدختصسمل اهريخصستو ةدايعلا
ربجي ذإا ،ةيراوجلا ةحصصلا
راجئتصسا ىلع ىصضرملا يلاهأا
ىلإا مهليوحتل ةصصاخ تارايصس
ةداعصسوب تايفصشتصسم
عمو ةقطنملا يلاهأا ،ةليصسملاو
نودصشاني91 ديفوك راصشتنا
يف ليجعتلا ةيصصولا تاهجلا
.ةيحصصلا ةموظنملا حلصصإا

ع. ميهاربا
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تليسسمسسيت يف ماجرل ةيدلب قرغت لويسسلا
ملك03 ماجرل ةيدلب تدهصش
تليصسمصسيت ةيلولا رقم نع
ة˘كر˘ح ي˘ف ما˘ت ه˘ب˘صش ل˘ل˘˘صش
لو˘˘˘ح˘˘˘ت بب˘˘˘صسب ،رور˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب ي˘لإا ا˘˘ه˘˘تا˘˘قر˘˘ط
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تقر˘˘˘˘غأا

داد˘صسنا ءار˘ج م˘ه˘تا˘˘ب˘˘كر˘˘مو
ا˘˘صصو˘˘˘صصخ تا˘˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا
،ةنيدملل ةيصسيئرلا ءا˘ي˘حألا˘ب
ناويدلا  ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت ا˘م˘م
تارم ةدع ريهطتلل ينطولا
يحو642 ي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘˘كب
تاعولابلا حيرصستل ةفصصرلا
.قيرطلا حتفو ةدودصسملا

ةديرجل ةيناديم ةلوج يفو
ة˘ي˘ب˘لا˘˘غ نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت مل˘˘صسلا
تلو˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘كصسلا ءا˘˘ي˘˘حألا
يف ةيئام كربو حباصسم يلإا

˘مد˘ع ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
فر˘صصلا تا˘عو˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘عا˘ف
اهعصضوم يف اهدوجو مدعوأا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ح˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ونطاق سشاع نيأا ،تاقرطلا
ءادوصس ةليل ةمراركلا ةيحان
نع مهتقط˘ن˘م لز˘ع ة˘فا˘خ˘م
عا˘˘ف˘˘ترا بب˘˘صسب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘صسج˘˘ب ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بو˘˘صسن˘˘˘م
ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘مرار˘˘˘كلا

ةيادب يفو ةنصس لك رركتيو
بب˘صسب ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف ل˘˘ك
ل˘˘˘˘˘كصشب ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضو مد˘˘˘˘˘ع
تب˘˘˘ب˘˘˘صست ا˘˘˘م˘˘˘ك ،سسورد˘˘˘م
قير˘ط˘لا ع˘ط˘ق ي˘ف را˘ط˘مألا
ةقطنم يف91 مقر ينطولا
م˘˘كار˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صشي˘˘˘ع دلوأا
لويصسلا تافل˘خ˘مو لاو˘حألا
ر˘مألا ق˘ير˘˘ط˘˘لا ط˘˘صسو ي˘˘ف
ل˘˘خد˘˘˘ت ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صسإا يذ˘˘˘لا

ةيمومعلا لاغ˘صشألا ح˘لا˘صصم

نينطاوملا ةكر˘ح ل˘ي˘ه˘صست˘ل
تر˘م˘غ ا˘م˘ك ،تا˘ب˘كر˘م˘˘لاو
ةداي˘ع هذ˘ه را˘ط˘مألا لو˘ي˘صس
طصسوب تامدخلا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
ا˘م ى˘لإا تلو˘ح˘تو ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
ل˘ط˘ع˘˘تو ح˘˘ب˘˘صسم˘˘لا ه˘˘ب˘˘صشي
تاعاصسل اهح˘لا˘صصم م˘ظ˘ع˘م
نم ريث˘كلا لأا˘صسيو ،ة˘ل˘يو˘ط
مهب تقتلا يذلا نينطاوملا
تايلمع متت فيك «ملصسلا»
ة˘صصا˘خ ع˘يرا˘˘صشم˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا
امو ا˘ه˘ف˘ي˘صصر˘تو تا˘قر˘ط˘لا
ن˘ي˘صسد˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ةدا˘˘مرأا رود
تاير˘يد˘م ي˘ف ن˘ير˘صشت˘ن˘م˘لا
لاغصشألاو ري˘م˘ع˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا
ةينقتلا حلاصصملاو ةيمومعلا
بتا˘˘˘كمو تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
يف اولصشف نيذلا تاصساردلا

طاقنلا نم ريث˘كلا ة˘ج˘لا˘ع˘م
ر˘ب˘˘ع ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءادو˘˘صسلا
بو˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف دو˘˘جو˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم
ارخؤوم لاغ˘صشألا ا˘ه˘ب ته˘ت˘نإا
نم ديدعلا حرطي امم طقف
ة˘با˘قر˘لا رود ن˘ع ة˘˘ل˘˘ئ˘˘صسألا
ةبقارم يف ةرادإلل ةحونمملا

ن˘م ي˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صست نأا سضور˘ف˘م˘لا
ع˘يرا˘صشم˘لا لا˘غ˘صشأا ة˘ي˘˘عو˘˘ن
اهب لومعملا ريياعملا قفو
سسكع نبي لاحلا عقاو نأا لإا
مه˘ت˘يد˘ل˘ب ءا˘ق˘ب˘ب ا˘ما˘م˘ت كلذ
راطمألا طقاصست دعب ةبعتم
دحل ري˘صسف˘ت ءلؤو˘ه د˘ج˘يلو
نيلوؤوصسملا فقومل ةعاصسلا
ا˘م م˘ه˘نو˘م˘صسا˘ق˘ي او˘˘نا˘˘ك نأا
.هنوناعي

ديمح ةيراغز

فراطلاب ةنوتيزلا ةيدلب
ةيوركلا «ىسسوم يسسادرم» موحرملا ةرود ماتتخا
ةرود˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م تم˘˘ت˘˘ت˘˘˘خا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
اهميظنت مت يتلا ةيراوجلا
ة˘يلو˘ب ة˘نو˘ت˘يز˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
حور˘˘ل اد˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت فرا˘˘ط˘˘˘لا
«ىصسوم يصسادرم» موحرملا
ي˘ن˘طو˘˘لا بجاو˘˘لا د˘˘ي˘˘ه˘˘صش
ىصسننل ىتح» راعصش تحت
تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو ،«د˘˘ي˘˘ه˘˘˘صشلا
21 ة˘كرا˘صشم˘ب ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
يف ةرودلا ترم دقو ،اقيرف
ثي˘ح ن˘م فور˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا
رو˘˘˘صضح˘˘˘لاو م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
د˘قو ر˘ي˘ف˘غ˘لا ير˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا
ةرود˘˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘˘ف تم˘˘˘˘˘˘˘صسق
ل˘هأا˘ت˘ي˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
ىلوألا نيتبترم˘لا با˘ح˘صصأا

ةعومجم ل˘ك ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
مث يئاهن˘لا ف˘صصن˘لا رود˘ل˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
«1 جليفلا » يقيرف اهطصشن
د˘قو .«ز˘كر˘˘م جل˘˘ي˘˘ف˘˘لا »و
اريبك انماصضت ةرودلا تفرع
ن˘يذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘ن˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب
لمصش اوم˘ل˘ي نأا او˘عا˘ط˘ت˘صسا
يو˘˘خأا و˘˘ج ي˘˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘صشلا

هللخ ن˘م ى˘ط˘عأا ي˘صضا˘ير
ي˘ف ل˘ث˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا با˘˘ب˘˘صش
ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لاو قل˘˘خألا

ةدلاو روصضح ةرودلا تفرع
ي˘ت˘لاو ه˘ل˘لا نذا˘ب مو˘حر˘م˘لا
،ةارابملا ةيادب ةبرصض تطعأا

با˘˘صشلا ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن ةرود˘˘˘لا
ةريخ ةدعاصسمب ميحر يملصس
ي˘˘˘صضا˘˘˘يرو با˘˘˘ب˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘م
ىلع اورهصس نيذلا ةنوتيزلا
˘مز˘ع ل˘˘كب ةرود˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإا

تد˘ه˘˘صش ةرود˘˘لا ،رار˘˘صصإاو
نيأا اريفغ ايريهامج اروصضح
اهللخ روهم˘ج˘لا ع˘ت˘م˘ت˘صسا
ة˘˘˘˘يور˘˘˘˘كلا سضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.ةليمجلا
نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘صشإلا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
نيب ام مكح اهرادأا ةلباقملا
م˘ي˘هار˘با حا˘حر˘ف تا˘ط˘بار˘لا
ي˘ف ا˘يو˘ق اد˘ن˘صس نا˘ك يذ˘˘لا
تاردابملا هذه لثم حاجنإا

اهيف ة˘م˘ل˘كلا تدا˘ع ي˘ت˘لاو
ةثلث˘ب «1 جليفلا» ق˘ير˘ف˘ل
متتختل ،نانثا لباقم فادهأا
ىلع زئاوجلا عيزوتب ةرودلا
قر˘˘˘ف˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يدلبلا بعلملاب ةكراصشملا
ةيلحملا تاطلصسلا روصضحب
ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘ع و ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسي˘˘ئر
يذ˘˘˘لاو » يدا˘˘˘ه˘˘˘لا ر˘˘˘صصن»
ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘صشا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘ل تا˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ي˘ف م˘ل˘صست˘ل ،ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لاو
قيرفل ةرودلا سسأاك  ةياهنلا
بقلب جو˘ت˘م˘لا1 جل˘ي˘ف˘لا
.ةرودلا

شسراف .وب

ركبملا قلغلا رارق ببصسب

سسÓفإلا ةفاح ىلع لجيجب عيرسسلا لكألا تÓحمو معاطملا باحسصأا
يف ريبك شصقنو ليصصحتلا يف اريبك افعصض ،لجيج ةيلوب عيرصسلا لكألا تÓحمو معاطملا باحصصأا يكتصشي

مت يتلا يحصصلا رجحلا تاءارجإا ببصسب رثكأا رمألا دتصشإاو انوروك ةحئاج ةيادب ذنم  كلذو ،تاعيبملاو لابقإلا
عيبلل ةورذلا تقو وهو ،لاوز ةثلاثلا ةعاصسلا دنع تÓحملا قلغب ةقلعتملاو ةيلولاب نيرهصش نم رثكأا ذنم اهقيبطت

.عيرصسلا لكألاو ازتيبلا تÓحم دنع ةصصاخ

05 نابعصش ديصسلا لوقي ثيح
يح يف ازتيب لحم بحاصص ةنصس
يقر˘صشلا ل˘خد˘م˘لا د˘ن˘ع ى˘صسو˘م
ه˘نأا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ل
ل هنأاو رقفلا ةبتع ىلع حبصصأا
،لا˘م˘ع˘لا قو˘ق˘ح ى˘ت˘ح ل˘صصح˘˘ي
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا سصق˘˘ن˘˘˘لا بب˘˘˘صسب
دنع قلغلا رارق اصضيأاو تاعيبملا
سسوردم ريغ رار˘ق و˘هو ة˘ث˘لا˘ث˘لا

عيبلل ةورذلا تقو هنأل ،هبصسح
لوقي ثيح ،مهتراجت˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
مهل حامصسلا مت ول لقألا ىلع هنأا
وأا د˘ع˘ب ن˘ع لو˘م˘ح˘م˘لا ع˘ي˘ب˘لا˘˘ب
نأا لقعي لف ،ليصصوتلا ةقيرطب
ةفصصب قلغلا ىلع مهرابجإا متي

تل˘ح˘م˘لا فل˘خ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك
ةرا˘ج˘ت سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لاو ىر˘˘خألا

عيبلاب مهل حمصسي يتلاو ةفلتخم
دكأا امك ،ةن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘ت˘ح
ذاختإا مت فيك مهفي مل هنأاب اصضيأا

لوجتت انوروك لهو رارقلا اذه
اريصشم ،لكألا تلحم يف طقف
ىلع وهو وجلا اذه مئصس هنأا ىلإا

هنأل لحملل يئاهنلا قلغلا ةبتع
ةئم ةب˘صسن˘ب ه˘ترا˘ج˘ت ي˘ف ر˘صسا˘خ
رينم لوقي ىرخأا ةهج نم ،ةئملاب
ةقطنمب معطم بحاصص ينيعبرأا
ي˘بر˘غ˘لا جر˘خ˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘بار˘˘لا
عيمصشت مت هنأاب ،ةيلولا ةمصصاعل

مايأا01 ةدمل سسمألا˘ب ه˘م˘ع˘ط˘م
يتلا ةيلاملا ةمارغلا رظتني وهو
مهنأاب لاق ثيح ،هقح يف ذختتصس
ةقحلملاو عصضو˘لا اذ˘ه او˘م˘ئ˘صس
،ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘ل ةر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تاع˘ي˘ب˘م˘لا سصق˘ن˘ل ة˘فا˘صضإلا˘ب˘ف
ق˘ل˘غ˘ل ة˘مرا˘صصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
لاوز ة˘ث˘لا˘ث˘لا د˘ن˘ع م˘ه˘˘تل˘˘ح˘˘م
ل˘˘خاد ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو
نم اوملصسي مل مهنأا لإا ،معطملا
ليحتصسي يتلاو ليصصافتلا سضعب
ا˘م و˘هو ،ا˘ي˘ناد˘ي˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ا˘ي˘مو˘ي ط˘˘غ˘˘صضل˘˘ل م˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ي
،ةطرصشلا فرط نم تلءاصسملاو

يف اي˘ل˘ع˘ف ر˘كف˘ي تا˘ب ه˘نأا ى˘ت˘ح
،رخآا طا˘صشن ى˘لإا ه˘طا˘صشن ر˘ي˘ي˘غ˘ت

،اذه نم رثكأا لمتحي دعي مل هنأل
لكألا تلحم باحصصأا ىقبيل
نو˘نا˘ع˘ي م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لاو ع˘˘ير˘˘صسلا
نم تاعيبملا سصقن نيب نيرمألا

ببصسب ليصصحتلا فعصضو ةهج
ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا عدر˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
.ىرخأا ةهج نم نمألا رصصانع
دلبلا نأاب »ب ك» مزلملا دكؤوي

عصضو يف نحنو ي˘نا˘ع˘ت ا˘ه˘ل˘ك
بجو يلاتلابو ،برحلاب هبصشأا

اذه لجأا نم ة˘ي˘ح˘صضت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع

ة˘ل˘حر˘˘م لإا ي˘˘ه ا˘˘م˘˘ف ن˘˘طو˘˘لا
يلاتلابو يهتنتصس اهنأا ديكألاو
اهي˘ه˘ن˘ن نأل سصر˘ح˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
هنأل ةنكم˘م˘لا رار˘صضألا ف˘خأا˘ب
رثكأا ان˘ب ع˘فد˘ي˘صس را˘ت˘ه˘ت˘صسا يأا
.ةيواهلا وحن

ميهارب.ع

يراجلا ماعلا ةيادب ذنم
ناسسملتب ةحايسسلا عاطق يف رامثتسسÓل عيراسشم6 ىلع ةقفاوملا

ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تق˘˘˘فاو
،ناصسملتل ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلاو
ة˘ت˘صس د˘ي˘صسج˘ت قل˘˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
عاطق يف ةيرا˘م˘ث˘ت˘صسا ع˘يرا˘صشم
يراجلا ماعلا ةيادب ذنم ةحايصسلا

هذ˘ه ىد˘˘ل د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
عيراصشملا هذه لمصشتو.ةيريدملا

ا˘م˘هد˘حأا ن˘ي˘ي˘حا˘ي˘صس ن˘ي˘˘ب˘˘كر˘˘م
دلخ ينب ةيدلبب «ةلقأا» ئطاصشب
ةيد˘ل˘ب˘ب «سساد˘ع˘لا» ة˘ير˘ق˘ب ر˘خأاو
ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ما˘قإا اذ˘كو تاوز˘غ˘لا

ىلع لزنو يلزنم لزنو قدنفو
نب ىصسرم يتيدلب ربع قيرطلا

هب دافأا ام قفو ،ناصسملتو يديهم
ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘صسي ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘˘صصلاو
للخ مت هنأا فاصضأاو.ةصسبابع
افلم21 عاد˘˘يإا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن
ةحايصسلا عاطق يف را˘م˘ث˘ت˘صسل˘ل

،ةقفاوملاب اهنم6 تيظح ثيح
متيصس عيراصشملا هذه نأا اريصشم
د˘ق ي˘تاذ ل˘يو˘م˘ت˘ب ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
عور˘صشم˘لا ة˘م˘ي˘ق ه˘ي˘ف ىد˘ع˘˘ت˘˘ت
توافتتو.جد رايلم2ر5 دحاولا
عيراصشملا هذ˘ه˘ب لا˘غ˘صشألا بصسن
اهنم سضعبلا ديصسجت متيصس يتلا

ةصصاخ ةيكلم تاذ تاراقع ىلع
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘صصأل
تاراق˘ع ى˘ل˘ع ر˘خألا ا˘ه˘صضع˘بو
دوقع اهباحصصأا كلمي ة˘ي˘مو˘م˘ع
،را˘م˘ث˘ت˘صسلا ل˘˘جأا ن˘˘م زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

.لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ بصسح
ميعدتب عيراصشملا هذه حمصستصسو
ردقت يتلا ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا

ةصسصسؤوم06 ن˘م د˘يزأا˘ب ا˘ي˘لا˘˘ح
.هيلإا ريصشأا امك ةيقدنف

فلأا03 جاتنإا وحن
 ايعوبصسأا ةمامك

عا˘ط˘ق˘ل ي˘ئلو˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
نا˘صسم˘ل˘ت˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
مهنأا ،رصصانب نصسحل نب ذاتصسألا

جاتنإا مجح ةفعاصضم كصشو ىلع
فلأا03 نم ديزأا ىلإا تامامكلا
مايألا نم ءادتبا ايعوبصسأا ةعطق
ةيطغتو معدل ،ةلبقم˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ةيمو˘م˘ع˘لا تارادإلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لاو
للخ نم نينطاوملاو ةيوبرتلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تل˘م˘ح˘˘لا
ةلعافلا تايعمجلا اهيف كراصشت
عاطقو ةينعملا ةيريدملا ةيعمب
ررقت ه˘ناو ،ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا

تا˘ما˘م˘كلا ة˘˘صصح م˘˘ج˘˘ح ع˘˘فر
ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘م او˘ل˘صصح˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب
ةرازو فرط نم يبطلا سشامقلا
ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ةيثلث ة˘مز˘ح03ب ةردق˘م˘لاو
ةدحو فلأا004 جتنت تاقبطلا

ن˘م ة˘ير˘يد˘م˘لا تعرا˘صس ه˘ي˘ل˘عو
ةصشمقأاب تامامكلا ةطايخل ديدج
.ةيحصصو ةبصسانم
سسف˘ن˘ل ي˘ئلو˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
سصق˘ن او˘كراد˘ت م˘ه˘˘نأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
اوماق ثيح ىرخأا قرطب سشامقلا
دعب سشامقلا نم تانيع عاطتقاب
نيصصصصختملا راجتلا نم هئارصش
ءاربخ ىلع اهوصضرعو كلذ يف

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘صص
زيمت˘ي ه˘نأا ن˘ي˘ب˘تو ه˘ي˘ف ل˘صصف˘ل˘ل
ركذلاب ريدج ،ةيحصص سسيياقمب
فصسأل˘لو ة˘يدود˘ح˘لا ة˘يلو˘لا نأا
ة˘˘نوآلا ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘صس د˘˘˘يد˘˘˘صشلا
ة˘با˘صصم ةر˘ي˘ب˘ك داد˘˘عأا ةر˘˘ي˘˘خألا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م91 د˘˘ي˘˘فو˘˘كب
ويئا˘صصخأا ع˘جرأا د˘قو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
مدعو نواهتلا ىلإا اذه ةحصصلا
ءارو ةي˘ح˘صصلا د˘عاو˘ق˘لا مار˘ت˘حا
هذ˘˘ه ما˘˘˘مأاو داد˘˘˘عألا د˘˘˘عا˘˘˘صصت
عيمجلا ىلع بجوتي عاصضوألا
دحلل ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك ذاختا

ةهج نمو.ىودعلا راصشتنا نم
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تد˘˘ه˘˘صش ،ىر˘˘خأا
نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يد˘ي˘صس رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يدود˘˘ح˘˘لا

ةصشيرعلا روقلا ،ودبصس ،يلليج
ةير˘ط˘م تا˘ط˘قا˘صست ي˘ه˘يو˘ب˘لاو
يف احايترا راثأا ام وهو ةربتعم
ن˘˘يذ˘˘لا  ن˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘ف˘˘˘لا طا˘˘˘صسوأا
نع نيبرعم اهب اريخ اورصشبتصسا
مدا˘ق ي˘ف ا˘ه˘ط˘قا˘صست ي˘ف م˘ه˘ل˘مأا
ي˘ف عور˘صشلا ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ما˘˘يألا

ي˘ت˘لاو رذ˘ب˘لاو ثر˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
راطمألا هذه ايبصسن ارخأات تفرع
ى˘˘ل˘˘ع جو˘˘ل˘˘ث˘˘ب ة˘˘بو˘˘ح˘˘صصم˘˘˘لا
سشاعتنا يف مهاصست تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا
يلاتلا˘بو ،ة˘يو˘عر˘لا تا˘حا˘صسم˘لا
ي˘لاو˘م ل˘كا˘صشم ن˘م ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لاو فل˘عألا ع˘˘م نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
دحاولا راطنقلل جد0004 تقاف
.مهلهاك لقثأا امم

ششاتيلتوب .ع

ةيناديملا تاءارجإÓل ازيزعت
ةحئاجلا ةهباجم ىلإا ةيمارلا

تÓمح فيثكت
 ةياقولل ميقعتلا

لجيجب «انوروك» نم
ازيزعت ،لجيج نمأا مظن
ةيمارلا ةيناديملا تاءارجإلل
،انوروك ةحئاج ةهباجم ىلإا

،طيحملل ةعصساو ميقعت ةلمح
خصض ةنحاصش للغتصساب  كلذو
ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا هايملا
ةيلمعلا .ينطولا نمألل
قفارملا سضعب تفدهتصسا
اريبك اقفدت ايموي فرعت يتلا
ةطحم رارغ ىلع نينطاوملل
يتلا ةيقرصشلا نيرفاصسملا لقن
لقنلا يمدختصسم اهدصصقي
يحاون عيمج نم يمومعلا
ميقعت بناج ىلإا ،ةيلولا
يتلا ةيمومعلا نكامألا
تائفلاو نصسلا رابك اهداتري
تاحاصسملا اذكو ةصشهلا

ةصصصصخملا تاءاصضفلاو
يح نم لكب لافطألل
سسوعصسع ءادهصشلا
ةنيدملا طصسوب (يصشراموب)
ةنيدم يلاعأاب ةدادحلا يحو
نامصضل كلذو ،لجيج
امب ،ديجلا ميقعتلاو ريهطتلا
ةملصسلا قيقحت نم نكمي
نم مهتياقو نينطاوملل

انوروك سسوريف ىودع
ةحصصلا ىلع ظافحلاو
نمأا ىعصسي ثيح ،ةيمومعلا
ةحاتملا لبصسلا لكب ةيلولا

ةيئاقولا هتاطاصشن فيثكت عم
عمتجملا تائف لكل ةهجوملا

سسرادملا ذيملت ،راجت نم
ةباصصإلا مهبينجتل نينطاوم
رصسك و ،لتاقلا سسوريفلا اذهب

.هراصشتنا ةقلح
ع.يفطل
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ماربإل بهأاتي يسسليسشت
ةيناجم ةقفسص

،ةيناجم ةقفصص ماربإل ،يصسليصشت يدان ططخي
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
يلوؤوصسم نإاف ،ةيناملألا «دليب» ةفيحصصل اًقفوو
،لبقملا ماعلا علط˘م ىت˘ح نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘صسل˘ي˘صشت
نرياب ريهظ ابلأا ديفيد عم تاصضوافملا ءدبل
،ٍدان يأل اًناجم عيقوتلا عيطتصسي يذلا ،خنويم
خنويم نرياب عم يواصسمنلا ريهظلا دقع يهتنيو
ن˘ي˘ب تا˘صضوا˘ف˘م˘لا تل˘صشفو ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج ي˘˘ف
ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو ،ديدجتلا نأاصشب نيفرطلا
رصسلا ةملك نوكيصس ،ابلأا ليكو ينافاز ينيب نأا

ةقÓعب طبتري هنأل ،زولبلل ةقفصصلا مصسح يف
،يدا˘ن˘لا كلا˘م ،ششت˘ي˘فو˘مار˘بأا نا˘مور ع˘م ةد˘ي˘˘ج
ركذي ،تاقفصصلا نم ديدعلا هل مصسح نأا قبصسو
ٍدان نم رثكأا ىلإا لاقتنلاب طبترا ابلأا ديفيد نأا

ديردم لايرو لوبرفيل لثم لبقملا فيصصلا يف
.يتيصس رتصسصشنامو

نريابل ةثلاث ةبرسض
تراغتوتسش ةارابم لÓخ

ة˘با˘صصإا ن˘ع ي˘نا˘م˘˘لأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘صشك
لÓ˘خ ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث
قيرفلا اهم˘صسح ي˘ت˘لا ،ترا˘ج˘تو˘ت˘صش تا˘يرا˘ب˘م
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘صض ،1–3 ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا
يئانثلا جرخو اغيلصسدنوبلل ةعصساتلا ةلوجلا
ن˘م غ˘ن˘ي˘تاو˘ب مور˘ي˘جو ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘˘ه شسا˘˘كو˘˘ل
لخدو ،ةباصصإÓل ا˘م˘ه˘صضر˘ع˘ت بب˘صسب ةارا˘ب˘م˘لا

،يصساوك وزناينو يلوصس شسÓ˘ك˘ي˘ن ا˘م˘ه˘ن˘م ا˘ًلد˘ب
نإاف ،ةيناملألا «1تروبصس» ةفيحصص بصسحبو
بعلملا ردا˘غ و˘صسي˘لو˘ت ن˘ي˘ت˘ن˘يرو˘ك ي˘صسنر˘ف˘لا

نم اًلدب لخديل38 ةقيقدلا يف اًصضيأا اًباصصم
نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تح˘صضوأاو ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ي˘˘فا˘˘خ
هل بهذ امدعب ةديج ودبت ل وصسيلوت ةلاح

د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ي˘˘صساو˘˘ي ي˘˘ك˘˘ل كي˘˘ل˘˘ف ز˘˘˘نا˘˘˘ه برد˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع نزحلا تامÓع ترهظ ثيح ،هجورخ
ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا م˘˘صضناو ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا ه˘˘˘جو
˘˘مور˘˘ي˘˘جو ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه شسا˘˘كو˘˘لو و˘˘صسي˘˘لو˘˘˘ت
ة˘ق˘فر نر˘˘يا˘˘ب ي˘˘با˘˘صصم ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل ،ج˘˘ن˘˘ي˘˘تاو˘˘ب
.راصس انوبو ششتيميك اوصشوجو زيفيد وصسنوفلأا

تاب واوج» :ينويميسس
«اعانقإاو ةقث رثكأا

ينفلا ر˘يد˘م˘لا لا˘ق
د˘يرد˘م و˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘تأل

،ينابصسإلا
وغييد ينيتنجرألا
بق˘˘ع ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
ايصسنلاف ىلع زوفلا

ي˘ف ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘˘ب
ه˘ق˘˘ير˘˘ف نإا ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا

ىلإا رظني نأا هيلع
لأاو ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
،تهتنا يتلا رومألا

ادر ةقيرطلا هذهب ينويميصس ةباجإا تءاجو
ق˘حÓ˘لا ي˘ف˘ح˘صصلا ر˘م˘تؤو˘م˘˘لا ي˘˘ف لاؤو˘˘صس ىل˘˘ع

ةديجلا جئاتنلاو ماقرألا شصوصصخب ةارابملل
ةر˘ك ي˘ف» برد˘م˘لا حر˘صصو ،ار˘خؤو˘م ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل
مامألا وحن امئاد رظنلا انيلع ،ةايحلاو مدقلا

كب حيطتصس ،تفقوت ول .قيرطلا ةلصصاومو
ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل نإا ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس لا˘˘قو ،«جاو˘˘مألا

ح˘˘ن˘˘م˘˘ي ر˘˘مألا اذ˘˘ه نإاو ا˘˘م˘˘ئاد رو˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح
شصخو ،ج˘˘صضن˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كأا ا˘˘˘ًصصر˘˘˘ف ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
يذلا شسكيليف واوج هبعل ركذلاب بردملا

ىنثأا امك ،«اعانقإاو ةقث» رثكأا تاب هنإا لاق
،را˘م˘ي˘لو ه˘ي˘ي˘ب˘ير˘تو ز˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘خ ىل˘˘ع كلذ˘˘ك
،عيمجلا ىلإا ةجاح يف قيرفلا نأا ىلإا اريصشم
ةطقن32 مويلا زوف دعب يتلتألا ديصصر تابو
لبقتصسيصس يذلا ،دادييصسوصس لاير اهب رواجي
يقبت عم ،اغيللا ةرادصص يف ،دحألا لايرايف
.قيرفلل نيتلجؤوم نيتارابم

كرحتي يناملألا داحتلا
ترفياسش ةفيلخ رايتخل

هتاصشقانم ،مدقلا ةركل يناملألا داحتلا أادب
ترفياصش نايتصسيرك فلخيصس نم فلم نأاصشب
ثي˘ح ،دا˘ح˘تÓ˘ل يرادإلا ر˘يد˘م˘لا بصصن˘˘م ي˘˘ف
هدقع ةياهنب هبصصنم نع ترفياصش لحريصس
شسي˘ئر زر˘ت˘ي˘ب ر˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘قو ،2202 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ،دا˘ح˘تلا˘ب فار˘˘صشإلا شسل˘˘ج˘˘م
ا˘ه˘تر˘صشن ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ر˘صستو˘˘ب ترو˘˘ب˘˘صش ة˘˘باو˘˘ب
يف لازت ل ثحبلا ةيلمع نإا ،تبصسلا مويلا

ي˘˘ف ءا˘˘م˘˘صسألا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت˘˘صس» فا˘˘صضأاو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ياد˘˘˘ب
يف نحن نآلاو .ةعبارلا وأا ةثلاثلا ةلحرملا
تا˘ثدا˘˘ح˘˘م ير˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح ،ىلوألا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا

يه انتمهم» هونو ،«داحتلا لكيهل تÓيلحتو
.مدقلا ةرك لجأا نم بصسانملا شصخصشلا داجيإا

عم انتارابتعا لدابت˘ن نأا ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘م˘لا ن˘مو
م˘ه˘ن˘م بل˘ط˘نو يرود˘لا ة˘ط˘بار ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ئÓ˘˘مز
ةياهن ي˘ف ن˘ل˘عأا د˘ق ر˘ف˘يا˘صش نا˘كو ،«م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
ام ىلإا هدقاعت ددمي نل هنأا ،يصضاملا ربوتكأا

.2202 ناوج دعب

ملقأات اينيفار» :اسسليب
«غيلÈÁÒلا عم اعيرسس

زديل بردم اصسليب وليصسرام ربع
ملقأات ةعرصسب هتداعصس نع ،دتيانوي
ي˘ف ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘فار د˘˘يد˘˘ج˘˘لا بعل˘˘لا

ءا˘˘˘ق˘˘˘ترلاو ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف فو˘˘˘ف˘˘˘˘صص
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
حا˘ن˘ج˘لا ز˘˘ه ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
هقيرف زوف يف كابصشلا يليزاربلا
،نو˘تر˘ف˘يإا ه˘ف˘ي˘صضم ى˘˘ل˘˘ع (0‐1)
اينيفار زر˘حأاو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘لا

يف دتيانوي زديل عم لوألا هفده
ةليكصشتلا ي˘ف ه˘ل ة˘كرا˘صشم ي˘نا˘ث
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا
يصسنرفلا نير نم امداق همامصضنا
اينيفار ررمو ،يصضاملا ربوتكأا يف
نوترفيإا عفادم يقاصس نيب ةركلا
ىلإا اهلصسري نأا لبق ،يرفدوج نب
رمع نم97 ةقيقدلا يف كابصشلا
بردملا لاق زوف˘لا د˘ع˘بو ،ءا˘ق˘ل˘لا
˘˘مر˘˘˘صضخ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا
ةعرصسب ملقأات د˘ق˘ل» ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصل˘ل

،«زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يصضايرلا ريدملا» اصسليب فاصضأاو
(اين˘ي˘فار) ه˘نإا لا˘ق ا˘تروأا رو˘ت˘كي˘ف
يف بعلل ةبولطملا تاردقلا هيدل
هنإاف ي˘لا˘ت˘لا˘بو زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا

،«هعم دقاعتلا يف قح ىلع ناك
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي» ع˘˘با˘˘تو
يف كرحتيو تاراهملاو تاردقلا

هنإاف م˘ث ن˘مو بع˘ل˘م˘لا ءا˘ح˘نأا ل˘ك
دعبو ،«مصصخلا عافدل قلق ردصصم
دعاصصلا دتيانوي زديل مدقت زوفلا

قرف نيب11 زكرملا ىلإا اثيدح
41 دي˘صصر˘ب ن˘ير˘صشع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةيلاتلا ةلوجلا يف يقتليصسو ةطقن
لبقملا ربمصسيد نم سسماخلا يف
ي˘˘ف ي˘˘ند˘˘ن˘˘ل˘˘لا ي˘˘صسل˘˘ي˘˘˘صشت ع˘˘˘م
.ةيناطيربلا ةمصصاعلا

209211ددعلا ^2441  يناثلا عيبر51ـل قفاوملا0202 ربمفون03نينثإلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

«نيمجاهملل يتلاسسر هذهو ..بعللا ةعتم نودقفي نوبعÓلا »:لويدراوغ

برد˘˘˘˘م لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ق
م˘ل ه˘ي˘ب˘عل نإا ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
0 ‐5 زوفلا للخ قلأاتلا اوعيطتصسي

يزيلجنإلا يرودلا يف يلنريب ىلع
دعب تبصسلا سسمأا مدقلا ةركل زاتمملا
م˘˘˘حدز˘˘˘م˘˘˘˘لا لود˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘صست نأا
سضعب سصا˘صصت˘ما ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب
مصسوملا ىهتناو ،ةصضايرلا نم ةعتملا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ار˘خأا˘ت˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
مصسوم˘لا ط˘غ˘صض ي˘ف ا˘صضيأا تب˘ب˘صست
ىدبأاو ،لقأا ةرتف يف ماقيل يلاحلا
نم مهبصضع ني˘برد˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

هنأا نودقتعي يذلا تايرابملا لودج
ن˘ي˘ب تا˘با˘˘صصإلا ةدا˘˘يز ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صس
يذ˘لا ،ي˘ت˘ي˘صس ل˘ح˘˘يو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا

يصضاملا عوب˘صسألا ه˘ت˘م˘يز˘ه سضو˘ع
زكرملل مدقتو ريبصستوه ماهنتوت مامأا
افيصض ،يلنري˘ب ى˘ل˘ع هزو˘ف˘ب ن˘ما˘ث˘لا

ابوروأا لاطبأا يرود يف وتروب ىلع
ماهلوف ةهجاوم لبق ءاثلثلا دغ دعب
غ˘˘ل˘˘بأاو ،تب˘˘صسلا مو˘˘ي يرود˘˘لا ي˘˘˘ف
نأا ةمزألا» ني˘ي˘ف˘ح˘صصلا لو˘يدراو˘غ
بعل ةعتم نودقفي اوأادب نيبعللا

ن˘م نا˘ك ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف .مد˘ق˘لا ةر˘ك
نيترم وأا ةدحاو ةرم بعللا ليمجلا
نآلا .ريهامجلا دوجو يف ايعوبصسأا
ىلإا بهذنصس .مايأا ةثلث لك بعلن
د˘ع˘ت˘صسن م˘ث زو˘ف˘لا ل˘جأا ن˘م و˘ترو˘˘ب
يتيصس لجصسو ،«ما˘ه˘لو˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل

ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث لوأا ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا ةر˘˘˘˘صشع
لاقو تبصسلا راصصتنا لبق تايرابم
نأا بج˘ي ه˘ي˘م˘جا˘ه˘˘م نإا لو˘˘يدراو˘˘ج
اودارأا اذإا فادهألا نم ديزملا اولجصسي
فادهألا» :دازو ،مهعقاومب ظافتحلا
لييرباج ىلع بجي .عبطلاب اندعاصست

ىلع بجي .فادهأا ليجصست سسوصسيج
فاد˘هأا ل˘ي˘ج˘صست ج˘ن˘ي˘لر˘ت˘صس م˘˘ي˘˘حر
او˘ل˘ج˘صسي نأا بج˘ي .بع˘˘ل˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
مه ببصسلا اذهل .فادهألا نم ديزملا

ىلع فقو˘ت˘ي ر˘مألا .ا˘ن˘ه نودو˘جو˘م
.«بعلملا يف مهئادأاو نيبعللا

ر .ق ^

سسراح ،اوتروك وبيت يكيجلبلا طقصس
بق˘ع ي˘ب˘ل˘صس خ˘ف ي˘ف ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
سسيفلأا وفيتروبيد دصض هقيرف ةراصسخ
رصشع ةيداحلا ةلوجلا يف2‐1 ةجيتنب
«اكاوكصس» ةكبصشل اًقفوو ،اغيللا نم
سسراح يأا بكتري مل ،تايئاصصحإلل
ى˘لإا تدأا ءا˘ط˘خأا ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘˘ف ى˘˘مر˘˘م

ذنم كلذو ،اوتروك نم رثكأا فادهأا
يرودلاب ةيصضاملا ةخصسنلا فانئتصسا
ببصستو0202 ناوج يف ينابصسإلا

ديردم لاير لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ي˘ف او˘ترو˘ك
،ةيدرفلا هئاطخأا للخ نم نيفدهل
ل˘كصشب ةر˘كلا رر˘م او˘˘ترو˘˘ك نا˘˘كو
نم يناثلا طوصشلا ةيادب يف ئطاخ

يف ويليصسوخ حجنو ،سسيفلأا ةارابم
يناثلا فدهلا ليجصستو ةركلا عطق
ركذي ،ةيلاخلا يجنريملا كابصش يف
د˘˘ي˘˘صصر تف˘˘قوأا سسمألا ةرا˘˘صسخ نأا

يف ةط˘ق˘ن71 د˘ن˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج˘˘ب ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
.ينابصسإلا يرودلا

اغيللا يف عسضاوتم مقرب ظفتحي اوتروك

،نوترفيإا دئاق ،تيغلوه نوصسيم لاق
لكصشب بعللا هقيرف ىلع بجي هنإا
سضورع˘لا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس د˘ع˘ب ،ل˘صضفأا
(0‐1) ةراصسخلا اهرخآاو ،ةعصضاوتملا

يف ،دتيانوي زديل مامأا هصضرأا ىلع
مويلا ،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
يذ˘لا ،تي˘˘غ˘˘لو˘˘ه ح˘˘صضوأاو ،تب˘˘صسلا
،ةرم لوأل نوترفيإا ةدايق ةراصش ىدترا
يا˘كصس» ة˘كب˘صشل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
سضو˘خ˘ن نأا ن˘كم˘ي ل» :«سسترو˘ب˘˘صس

ل˘ك ي˘ف زو˘ف˘لا˘ب ه˘ل˘م˘كأا˘ب م˘صسو˘˘م˘˘لا
،تايرابملا سضعب انرصسخ دقل ..ةارابم
فدرأاو ،«كلذ˘ب ءاد˘ع˘صس ر˘ي˘غ ن˘ح˘˘نو
ل˘˘كصشب بع˘˘ل˘˘لا بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأا كرد˘˘˘ن»
ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘نو ،ل˘صضفأا

تناكو ،«ىوتصسملا يف تابثلا مدع
83ـب ناقيرفلا ماقو ،ةر˘ي˘ث˘م ةارا˘ب˘م˘لا

ددعلا ن˘كل ،ى˘مر˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ح˘م
لاقو ،زديل بيصصن نم ناك ربكألا

تايرابم˘لا ة˘ي˘عو˘ن كرد˘ن» تي˘غ˘لو˘ه

ة˘با˘قر˘لا ..سسفا˘ن˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
كرحتلاو ةصسارصشب بعللاو ةقيصصللا
اذه يف انطق˘صس ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ،ر˘ي˘ث˘كلا
,«كلذ ي˘ف بغر˘˘ن ن˘˘كن م˘˘لو ،خ˘˘ف˘˘لا

ناك يذلا ،نوترف˘يإا د˘ي˘صصر د˘م˘ج˘تو
نم قباصس تقو يف يرودلا ردصصتي
رصشع نم ة˘ط˘ق˘ن61 دنع ،م˘صسو˘م˘لا

ن˘ع طا˘ق˘ن سسم˘خ قرا˘ف˘ب ،تا˘يرا˘ب˘م
ردصصتملا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ه˘م˘ير˘غو هرا˘ج
.بقللا لماحو

زديل خف يف انطقسس :نوترفيإا دئاق

مجن ،درازاه نيديإا يكيجلبلا سضرعت
لل˘خ ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإل ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
راطإا يف سسيفلأا وفيتروبيد ةهجاوم
،اغيل˘لا ن˘م11ـلا ةلو˘ج˘لا تا˘صسفا˘ن˘م
ةقيقدلا يف ةباصصإلل درازاه سضرعتو
ع˘ط˘ت˘صسي م˘لو لوألا طو˘صشلا ن˘˘م62
نيز برد˘م˘لا رر˘ق كلذ˘ل ،ة˘ل˘صصاو˘م˘لا

باصشلاب عفد˘لاو ه˘ب˘ح˘صس ناد˘يز ن˘يد˘لا
ا˘ًق˘فوو ،ه˘ن˘م لد˘ب سسيو˘ج و˘˘ج˘˘يردور
سصيخصشتلا نإاف ،«يبوك انيداك» ةعاذإل
يلصضع جاعزنا اهنأا ةباصصإلل يلوألا
درازاه عصضخيصسو ،نميألا ذخفلا يف
ة˘ي˘تو˘صصلا قو˘ف تا˘جو˘م˘لا˘˘ب ف˘˘صشكل
تارا˘ب˘ت˘خا ير˘ج˘ي˘صس ه˘نأا ا˘م˘ك ،مو˘ي˘˘لا

ن˘م د˘كأا˘ت˘˘ل˘˘ل ،ر˘˘مألا مز˘˘ل اذإا ،ن˘˘ي˘˘نر˘˘لا
لا˘ير ى˘ق˘ل˘تو ،ى˘ئا˘ه˘ن˘لا سصي˘خ˘˘صشت˘˘لا

اذه اً̆ي˘ل˘ح˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘يرد˘م
وفيتروبيد مامأا طوقصسلا دعب ،مصسوملا
هذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،(2‐1) ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ،سسي˘˘فلأا
ديردم لا˘ير د˘ي˘صصر د˘م˘ج˘ت ةرا˘صسخ˘لا

.عبارلا زكرملا يف ةطقن71 دنع

درازاه ةباسصإل يلوألا سصيخسشتلا نع فسشكلا

نإا سسوتنفوج بردم ،ولريب ايردنأا لاق
ىلع لقأا لكصشب دامتعلل ةجاحب هقيرف
كلذو ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ،ه˘م˘ج˘˘ن

زو˘ف˘لا ي˘ف ىر˘خأا ةر˘م ل˘˘صشف˘˘لا بق˘˘ع
نود ،يلا˘ط˘يإلا يرود˘لا ي˘ف ،ةارا˘ب˘م˘ب
لاقو ،اما˘ع53 هرمع غ˘لا˘ب˘لا فاد˘ه˘لا
هصضرأا جراخ (1‐1) لداعتلا بقع ولريب
ةيدنألا نأا يل ودبي ل» وتنيفنيب عم
مل ،ودلا˘نور ا˘ه˘ي˘ف بع˘ل ي˘ت˘لا ىر˘خألا
هنإا» عباتو ،«اصضيأا ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ن˘كت

ةيموجهلا تا˘كر˘ح˘ت˘ل˘ل ز˘ف˘ح˘م ل˘ما˘ع
امدنع ه˘نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘مو ،فاد˘هألاو
روطت دمت˘ع˘ي ،ه˘ت˘نا˘كم˘ب بعل د˘جو˘ي
نايحألا سضعب يف نكل ..هيلع قيرفلا
يف ديج لكصشب رهظن نأا بجيو ،بيغي

يذلا ،ودلانور باغو ،«تايرابملا هذه
نع ،مويلا ةارابم نم ةحار ىلع لصصح
اذه يرودلا يف نيتقباصس نيتهجاوم
اصضيأا (1‐1) امهتجيتن تناكو ،مصسوملا

،انوريفو ينوتورك مامأا ،سضرألا جراخ
ىقلت هقيرف نأل ،طابحإلاب ولريب رعصشو
بصستح˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لا فد˘ه
حمصسو ،لوألا طوصشلل عئاصضلا لدب
يف هترو˘ط˘خ م˘ي˘ج˘ح˘ت˘ب و˘ت˘ن˘ي˘ف˘ن˘ي˘ب˘ل
سسي˘ل اذ˘ه» فا˘صضأاو ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا
ةياهن يف انكابصش نكصسي فده لوأا
ر˘يو˘ط˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي ،لوألا طو˘صشلا
تصسي˘ل تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا نأا كاردإاو ،ءادألا

اهلك تصسيل قئاقدلاو ،ةهباصشتم اهلك
اهعم لماعتلا بجيو ،اصضيأا ةهباصشتم

امد˘ن˘ع» ل˘صصاوو ،«ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘كصشب
ةيئاو˘صشع˘لا ى˘لإا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لو˘ح˘ت˘ت
ل˘كصشب بع˘ل˘ن نأا بج˘ي ،ى˘صضو˘ف˘˘لاو
لإاو ..ةارا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘صسنو د˘ي˘˘ج
ي˘ف ،«مو˘ي˘لا ثد˘ح ا˘˘م˘˘ك ي˘˘نا˘˘ع˘˘ن˘˘صس
بردم ،يغازنا وبيليف ىدبأا ،لباقملا
ةطقن لوأا سصانتقاب هتداعصس ،وتنيفنيب

ن˘˘م يرود˘˘لا ي˘˘˘ف قل˘˘˘طإلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لاقو ،ةلواح˘م ثلا˘ث ي˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ل˘ث˘مألا لل˘غ˘ت˘صسلا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن اذإا»
نكمملا نم ناك ،ةدترملا تامجهلل
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘˘ل ..زو˘˘ف˘˘ن نأا
ريصست نأا بجي ،سسوتنفوي مامأا ةيباجيإا

نكل ،كعم ديج لكصشب رومألا لك
.«اقح ةديج ةارابم مدق قيرفلا

«ودلانور ىلع لماك لكسشب دامتعلا يغبني ل» :ولريب
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فيطصس قافو ةبيتك تحجن
نم لماك دازلاب ةدوعلا يف
ىلع ني˘غو˘لو˘ب بع˘ل˘م بل˘ق
ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا با˘˘صسح
با˘˘صشلا بعل˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ب

ي˘˘ف ل˘˘خد يذ˘˘لاو ،ةرو˘˘م˘˘˘ع
ةلواط˘لا بل˘قو ز˘ي˘جو فر˘ظ
يصضايرلا ريدملا لابصشأا ىلع
بجعأا دقو اذه ،ىيحي رتنع
غنيصشتوكلاب قافولا راصصنأا

لمع يتلا سسفنلا˘ب ة˘ق˘ث˘لا˘بو
ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
راو˘˘˘˘طأا لاو˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘كلا
ح˘م˘صس ا˘م و˘هو ،ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف اد˘ي˘ج لو˘خد˘لا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل
راظتنا يف ةلوطبلا راوصشم
لمأاي يتلاو ،تاناهرلا مداق
ةلصصاوملا ةيفياط˘صسلا ا˘ه˘ي˘ف
. ةلكاصشلا سسفن يف

نأإ ليمج روعشش» : ةرومع
راشصتنلإ ىلإإ قافولإ دوقت

ىلع عيمجلإ ييحأإو
«يتامدخ يف مهتقث

عم ثيدح انل ناك دقو اذه

د˘كأا يذ˘لا ةرو˘م˘˘ع بعل˘˘لا
ىلع هتردقمب رعصشي ناك هنا
،ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا راو˘˘طأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

يتلا حئا˘صصن˘لا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ
نم اذكو ينقتلا نم اهاقلت
د˘ع˘ق˘م ي˘˘ف ه˘˘ئل˘˘مز سضع˘˘ب

ديعصس » : لاق دقو ،ءلدبلا
ةلباقم ي˘ف ه˘ت˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ب اد˘ج
يف تمهاصس نيأا ةراطصسوصس
ي˘ق˘ير˘ف˘ل را˘˘صصت˘˘نلا زار˘˘حإا

ام امومع ،راصصنألا داعصسإاو
ل نأا ي˘ل˘عو ة˘˘ياد˘˘ب لإا ي˘˘ه

دا˘ه˘ت˘جلاو ل˘م˘ع˘لا˘ف ،ر˘ت˘˘غأا
حا˘ج˘ن˘ل˘ل ا˘م˘ت˘ح ي˘ندو˘ق˘ي˘˘صس
ةراصشإا نهر ا˘م˘ئاد ى˘ق˘بأا˘صسو
هيي˘حأا يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
يتلا ةقثلل ارظن ةبصسانملاب
. «يل اهحنم
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يكوكلإ «غنيششتوك» ـب ةريبك ةداششإإ

ةلوطبلا ةقÓطنا يف طاقنلا ىلعأا ققحيو عدبي هنابسشب قافولا

فيطشس قافو

و˘ج ى˘لإا ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت تدا˘˘ع
سشتوكلا اهحنم يتلا ةحارلا دعب كلذو ،سسمأا تاريصضحتلا

ديدصشت يناصسملتلا ينقتلا لصضف دقو اذه ،هرصصانعل ينارمع
نع ادج اديعب ىقبي هومدق ام ناو ةصصاخ ،هرصصانع عم ةجهللا

يف قيرفلا عصضي نل هيلع اولمع ام نأا امك ،رفانصسلا هرظتني ام
زهت دق اهنأا لوقلا نكمي يتلا تاملكلا يهو ،ةمدقملا بكر
عيمجلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لاو ،بو˘ب˘ي˘صش ور˘ت˘صسيا˘م˘لا ءا˘ق˘فر سسو˘ف˘ن

. عوبصسألا اذه ةياهن وداراب ةمق نم اءدب مهتوحصص
نإرمعو يحلاشص ةدوعل ريبك بقرت

سضعب ينفلا مقاطلا عجرتصسي نأا رظتنملا نم هتاذ قايصسلا يف
ىلع ،وداراب ةمقل ابصسحت ،نارمعو يحلاصص ةروصص يف نيباصصملا
لجا نم كلذو ،ةعومجملا يف لوخدلا لبق ةيورب يثلثلا لمعي نأا
ىلإا رظنلاب » كابلا » ماما امهتكراصشم عزعزت دق فورظ يأا يدافت

يف لمعي لازي ل يرمعلا نا ركذي ،عيمجلا تامدخل ةبيتكلا ةجاح
ريدجلا ،تايمصسرلا يف ةكراصشملل ةبيتكلل هتدوع ميصسرت راظتنا
،وداراب ءاقل عيصضيصس ةريبك ةبصسنبو ينلعز بعللا نأا هركذ
ايموي لقنتي هناو ةصصاخ ،اعيرصس ةدوعلل ينعملا يعصس نم مغرلاب
. اهنم يفاعتلا ىلع لمعلاو هتباصصإا ةبقارم لجا نم ةليلم نيع ىلإا
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ودإراب ءاقلب ناقحتليشس نإرمعو يحلاشص
 فنأاتسسي «يسس.سسأا.يسسلا»

ءاطخألا حيحسصتب بلاطي ينارمعو

ةنيطنشسق بابشش
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ي˘ف ا˘ه˘ل زو˘ف لوأا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كصشت تق˘˘ق˘˘ح
يصس سسا يصسلاو قافولا مامأا نيتميزه دعبو ثيح ،تايدولا

داحتا باصسح ىلع راصصتنلا نوققحي كاكحوب ءاقفر مه اه
ةيصسفن ىلع ايباجيإا هعقو ناك يذلا حيبذ فدهب ،ةيواصشلا
تاءاقللا يناث ىلع لبقم قيرفلا ناو ةصصاخ ،ةعومجملا
نا ركذي ،عو˘ب˘صسألا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘مأا ة˘ي˘م˘صسر˘لا
نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ة˘حار مو˘ي هر˘صصا˘ن˘ع ح˘ن˘م سشي˘ع˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا
.مويلا نم اءدب ةيدجلا رومألا ىلإا ةدوعلاو فانئتصسلا

قيرفلإ تحإرأإ2 –5–3 ةطخ
ةفيلوتلا طبصض يف سشيعي سشتوكلا عرصش هتاذ قايصسلا يف
جاهتنا ةيناكمإا ىلإا تايطعملا لك ريصشت ثيح ،ةيصساصسألا

يف ةيرحلا قاورلا يئانث حنمي ىتح كلذو3/5/2 لا ةطخ
ا˘م˘ه˘ن˘ع فور˘ع˘م ند˘يزو˘ب˘ياو ي˘ل˘يل˘ب ناو ة˘صصا˘خ ،بع˘ل˘لا
ل˘ح فو˘صصو˘ب سسرا˘ح˘لا نا ر˘كذ˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ة˘˘عز˘˘ن˘˘لا
ثي˘ح ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘م ه˘تار˘ي˘صضح˘ت ر˘صشا˘ب˘ي˘صسو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘˘ب
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ل˘ب˘ق سصا˘خ ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ي˘˘صس
.فيطلوب هليمز ةقفرب ةصسفانملا قلخو ةيعامجلا
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زوفلإ مغر هيبعل نع شضإر ريغ اششاب

لتاقلا تقولا يف ةنيمث طاقنب رفظي مجنلا

ةرڤم مجن

هل راصصتنا لوأا ةرقم مجن قيرف ققح
ةيثلث˘ب ف˘ل˘صشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج با˘صسح ى˘ل˘ع
سسف˘نألا ق˘صشب ق˘ق˘ح˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ل
ةديدع قئاقدل سسفانملا بعل نم مغرلاب
عفادملا درط دعب ،ايددع سصوقنم وهو
بردملا نا ركذ˘ي ،رور˘ح˘صش يرو˘ح˘م˘لا
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘صضار ن˘˘كي م˘˘ل ا˘˘˘صشا˘˘˘ب
ةجيتنلا لدعو هتدوع لجصس سسفانملا
ن˘˘˘م بع˘˘˘صص اد˘˘˘ج سسا˘˘˘˘صسح تقو ي˘˘˘˘ف
نيذلا ،نامد ءلمزل ةب˘صسن˘لا˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

نيأا ،ةلباقملا نم قمر رخأا ىلإا اولواح
كا˘ب˘صشلا ز˘ه ن˘م سشا˘قو˘ب جا˘ح˘لا ن˘كم˘ت
. نييلحملل زوفلا ايدهم

ءاطخألإ حيحشصت انيلع» :نامد
يف لوخدلإ يدافتو اعيرشس

«Óبقتشسم ةلوهشسلإ
نامد مجاهملا عم ثيدح انل ناك دق و

،يناثلا فدهلا ليجصست ءارو ناك يذلا
ة˘ب˘ع˘صص تنا˘ك ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا » : لا˘˘ق ثي˘˘ح

ل˘˘جا ن˘˘م ءا˘˘ج سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘خ
وهو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
قرطلا لكب ىعصسن انلعج يذلا رمألا
هلل د˘م˘ح˘لا ،ثل˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ءا˘ق˘بإا ى˘لإا

نم مغر˘لا˘ب ا˘ن˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ي˘ف ا˘ن˘ق˘فو
لإا ،عئاصضلا تقولا يف ارخأاتم ءاج هنوك
طاقنلا ىلع لوصصحلا ىقبي مهألا نا
لصضفألا ىلإا اندوقتصس يتلاو    ثلثلا
. «ديعاوملا مداق   يف
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ةلزهم نم قيرفلإ إوذقنأإ لامعألإ لاجر

راسصتنا لوأل ةركسسب دوقي ينامثع

ةركشسب داحتإ

رفظي ف˘ي˘ك ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف فر˘ع
ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا˘˘ب
ةرادإلا تحجن نا دعب كلذو ،ةدكيكصس
ىلع لمعلا للخ نم اهناهر بصسك يف
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘˘لاو نو˘˘˘يد˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘صست
لا˘˘ب˘˘صشأل تح˘˘م˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لاو ،تازا˘˘˘جإلا
رباكألا ةليكصشت يف ةكراصشملاب زاكعوب

ءاقفر حجن دقو اذه ،فيدرلا نع اصضوع
سسراحلا نم ةوفه للغتصسا يف ةيفاعوب

ي˘نا˘م˘ث˘ع م˘جا˘ه˘م˘لا عدوأا ثي˘ح ،ة˘جو˘˘خ
طاقن ثلث لوأا ايدهم ،هكابصش يف ةركلا
. «نابيزلا ءانبأا» ـل

 هلل دمحلإ» : ةيفاعوب
انلعجيشس يذلإ راشصتنلإ ىلع

ةلشصإومل انلقث لكب يمرن
«ةيباجيإلإ جئاتنلإ

ةر˘كصسب دا˘ح˘تا با˘ع˘لأا ع˘نا˘صص حر˘صص
زوفب ءاقللا ةياهن بقع ةيفاعوب مصشاه
دصش دعب هلل دمحلا » :لاق ثيح هقيرف
ءاقللا يف انتكراصشم ةصصق تهتنا دمو
ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب
فدهلا ناو ةصصاخ ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب
ةيفيكلا نع ثحبلا ناك ريخألاو لوألا

ثلثلا طاقنلا زارحا ىلا اندوقت يتلا
ىعصسن انلعجب ةلي˘ف˘ك نو˘كت˘صس ي˘ت˘لاو
،ةيفاصضإا جئاتن نع ثحبلا يف لمأانو

اذكو ةعومجملا حور بصسكن انلعجت
. «سسفنلاب ةقثلا
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ةليلم نيع ةيعمج
ةيواششلإ ىلع ايدو إوزاف ششيعي لابششأإ

 اهتاف ام كرادتت «ماسصل»
ةرڤم مامأا ةديج ةقÓطنا ىلع لوعتو

ةراصسخلل ريبكلا مهفصسأات نع ةدكيكصس ةبيبصش قاصشع ربع
ثيح ،ةركصسب ىلا هلقنت ىدل قيرفلا اهب ينم يتلا ةيصساقلا

لوا ىلإا اداكيصسور ءانبأا سضرعت ةجوخ سسراحلا نم ةوفه دعبو
عيصض قيرفلا نأاب راصصنألا عمجا دقو اذه ،ةلوطبلا يف ةميزه
ةدوب هليمز دارفنا اذكو ،يقوزرم مجاهملا يتصصرف يف زوفلا

ىلع ناصسيتفا ينقت˘لا ل˘م˘ع˘ي نا˘ب تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘م˘ت˘م
ةمقل ديجلا ريصضحتلاو تاعاصسلا مداق يف ءاطخألا حيحصصت
. توا02 بعلمب ىرجتصس يتلاو  ،ةيناثلا ةلوجلا يف روكلب

رثعتلإ يف تمهاشس ءاطخألإ» : ناشسيتفإإ
 «يبرايشسلإ مامأإ كرإدتلل ىعشسنشسو

يف ةقحتصسملا ريغ ةميزهلا نع  ناصسيتفا بردملا ثدحت و
ول لماك دازلا قيقحت ىلع ارداق ناك قيرف ناو ةصصاخ ،هرظن
مهل تحنصس نيا ،ةلباقملا نم تاطحملا سضعب يف رمثتصسا
: ددصصلا اذه يف لاق دقو اذه ،هوبعل اهعاصضأا فيدهتلل سصرف
هيلا حمطت تنك ام سسكع نوكت ةارابملا ةجيتن انايحأا فصسألل »
نأا ىتح سسفانملل دنلل دنلا انفقوو اندهتجا دقل ،كيبعل ةقفرب
سضعب انعيصض اننأاو ةصصاخ ،انايحأا انتهج نم تناك ةرطيصسلا
امومع ،سسفانم˘لا ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘لا بل˘ق˘ت˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لا سصر˘ف˘لا
نوكن ىتح ءاطخألا حيحصصتو ريصضحتلا ةلصصاومل ىعصسنصس
.عوبصسألا ةياهن دادزولب ةمقل نيزهاج
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ةدكيكشس ةبيبشش

ةركسسب يف «اداكيسسور»ـب حيطت ةجوخ ةوفه
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ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
كنارف دادزولب بابصش قيرفل
ةصضرا˘ع˘لا ةردا˘غ˘م ى˘لإا ا˘مود
تاعاصسلا يف ،يدانلل ةينفلا
سضو˘خو ة˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘˘ت
.ينويهصصلا نايكلا

«تو˘ف ي˘ت˘كأا» ع˘قو˘م ر˘ج˘˘فو
ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا ن˘م ةأا˘جا˘ف˘م
برد˘م˘لا نأا ف˘˘صشك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
تاب لئابقلا ةبيبصشل قبصسألا
ة˘بر˘ج˘˘ت سضو˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كلا ع˘˘˘˘˘م ،ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج
.ينويهصصلا

لقن ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو
،ةلتحم˘لا ف˘ح˘صص ىد˘حإا ن˘ع
ق˘ف˘تا ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا نأا

ينويهصصلا نايكلا داحتا عم
برد˘م˘لا ل˘ي˘حر را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
.رومألا ميصسرتل يلاحلا

مكح نم بورهلا
يضسيئر ببضس يئاضضق

بردملا يعضس يف
رئازجلا نم جورخلل
كنار˘ف برد˘م˘لا د˘جاو˘ت˘˘يو

ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘˘صضو ي˘˘ف ا˘˘مود
ه˘ت˘ع˘با˘ت˘˘م بب˘˘صسب ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
لاح يفو ،اصسنرف يف ايئاصضق
رودصصو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ه˘ئا˘ق˘ب
ر˘ي˘˘خألا نو˘˘كي˘˘صسف ،م˘˘كح˘˘لا

ل˘ظ ي˘ف م˘ي˘ل˘صست˘لا˘ب ا˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
رئازجلا نيب دوجوملا قافتلا

ريخألا ركفي هيلعو ،اصسنرفو
يف ،لتحملا وحن بورهلا يف

ن˘ي˘ب قا˘ف˘تا دو˘جو مد˘˘ع ل˘˘ظ
نم نيبراهلا لدابتل نيفرطلا
.ةلادعلا

ليق ام لك :سسيتروف
ةحضص نم راع امود نع
لمعي بردملا اوكرتأا
سسيتروف نيدلا نيز ميرك در
ا˘مود كنار˘ف لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو

تا˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘صشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةو˘˘˘ق˘˘˘ب
برد˘ُم ل˘ي˘حر˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ُم˘˘لا
بختنم هاجت دادزولب بابصش
ي˘ت˘لاو ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا
فحصص ىلع لبق نم ترصشن
را˘ثأا ا˘م ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صص ة˘ي˘ل˘ح˘˘م
عراصشلا طصسو ةريبك ةجصض
نيدلا نيز فصشكو .يوركلا

يف ةيمصسرلا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
ريثكلا ىقل˘ت ه˘نا«كو˘ب˘صسيا˘ف»
سصو˘صصخ˘˘ب ،ل˘˘ئا˘˘صسر˘˘لا ن˘˘م
،امود كنارف ل˘ي˘حر ة˘ي˘نا˘كمإا

مت ي˘ت˘لا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نا لا˘قو

لو ،ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘بذا˘˘ك ا˘˘هر˘˘صشن
ناو ،ةحصصلا نم اهل سساصسأا

يتأات يتلا رابخألا هذه لثم
ةمهم ةارابُم لبق ةعاصس42
،ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار يف
لا˘خدإل ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م لإا ي˘˘ها˘˘م
لبق قيرفلا ةعزعزو كصشلا
ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا
.يقيرفإلا

ه˘مل˘ك سسي˘ترو˘ف م˘ت˘خو اذ˘ه
كرت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع»: در˘ط˘ت˘صساو
با˘˘ب˘˘صش ه˘˘˘يدا˘˘˘نو برد˘˘˘م˘˘˘لا
.«ءوده يف دادزولب

أا.ب/ب.م.يرضسيإا

ماه زوفب ةلوطبلا طيرصش سصق نم ةرواصسلا ةبيبصش قيرف نكمت
بعل يذلا ءاقللا يف ،ةيدملا يبملوأا قيرف باصسح ىلع نيمثو
.فيظن فدهب يلحملا يبملوألا ناديم ىلع
ر˘ف˘صصألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘صصأا كف˘˘ي˘˘ل ،ير˘˘م˘˘ح رو˘˘صسن˘˘ل ل˘˘ج˘˘صسو
يف قيرفلا اهنم ىناع يتلا ةيحاتتفلا ةارابملا ةدقع  ،رصضخألاو
نورداقو حيحصصلا راصسملا ىلع مهنأا اودكؤويل ،ةيصضاملا مصساوملا

ىلع تلمع ةرادإلا نأاو اصصوصصخ ،ىلوألا راودألا بعل ىلع
.ةمدقتم راودأا بعلل نيبعللاو ينفلا مقاطلا رارقتصسا

ليجضستلل يندعاضس نم لك ركضشأاو زوفلاب ءادعضس نحن :يرمح
نع ،ةرواصسلا ةبيبصش قيرف مجاهم ،زيزعلا دبع نميأا يرمح ربع
يف ةلوطبلا يف لوألا زوفلل هقيرف ةدايق بقع ةريبكلا هتداعصس
تاحيرصصت يف يرمح لاقو.ديدجلا يوركلا مصسوملا حاتتفا

،مويلا ققحملا زوفلاب ءادعصس نحن» :يمصسرلا عقوملا اهب سصخ
لجأا نم ،نيبعللا عيمج هيف مهاصس ثيح ،لهصس نكي مل يذلاو
قيرف بعل دعو امك.«ادج ءادعصس نحنو رطصسملا فدهلا غولب

يدانلا ةداي˘ق ل˘جا ن˘م كل˘م˘ي ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ب ،ر˘كصسع˘م ي˘لا˘غ
.ةمداقلا تايرابملا يف ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزم دصصحل

ب.م.يرضسيإا

ةرواضسلا ةبيبضش

ىلوألا راودألا بعل فدهتسستو ةيدملا نم قلحت «روسسنلا»

قافو ماما ةفيظن ةيئانثب ،ىرخأا ةرم ةمصصاعلا داحتا طقصس
تبصسلا ةيصسمأا نيق˘ير˘ف˘لا تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ف˘ي˘ط˘صس
يرئازجلا يرودلا حاتتفا يف ،نيغولوبب يدامح رمع بعلمب
عم ،نيبناجلا نم ةئفاكتم ىلوألا ةلحرملا تناكو ،نيفرتحملل
.فيطصس قافو يدانل ةفيفط ةرطيصس
فيصضتصسملا قيرفلا حجنو ،هقباصسل ارياغم ناك يناثلا طوصشلا
سصرفلا رادهإا يف هوبعل ننفت ثيح ،رومألا مامز ةداعتصسا يف
ةياغ ىلإا ،ةارابملا لاوط قلأات يذلا قافولا سسراح ةعارب مامأا
ةرومع نايفصس ليدبلا دوصسألا رصسنلل لجصس نيا87ـلا ةقيقدلا
نأا لبق ،زودنق سسراحلا اهب عداخ ةعئار ةديدصستب لوألا فدهلا
ءا˘ن˘بأا» دا˘ق˘ن˘ي˘ل ،1+09ـلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ه˘فد˘˘ه ف˘˘ي˘˘صضي
سسناكلا ةارابم يف ةراصسخلا دعب ةيناثلا ةميزهلل «ةراطصسوصس
رداق ريغ سسفانملا لعج ام وهو ،دادزولب بابصش مامأا ةزاتمملا

نينوللا باحصصأا دبكتيل ،ةجاجزلا قنع نم هصسأار جارخإا ىلع
.طقف عوبصسأا فرظ يف ةيناثلا ةراصسخلا دوصسألاو رمحألا

أا.ب

ةمضصاعلا داحتا
دحاو عوبضسأا يف نيتراضسخ تقلت

قرغلا لسصاوت «ةراطسسوسس»

209213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر51ـل قفاوملا0202 ربمفون03نينثإلاةصضايرلا
ةمضساح ةارابم لبق ةضسرضش ةلمحل بردملا سضرعت دكؤوي هليكو

ينويهسصلا نايكلا بيردتل حسشرم «ةبيقعلا» بردم امود

دادزولب بابضش

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تن˘˘ي˘˘ع
يد˘يزو˘ب ف˘صسو˘˘ي ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

ةبيبصشلا قيرفل ديدج بردمك
،ه˘ما˘ه˘م ن˘م لا˘ق˘م˘ل˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ
دعب ينافلزلا نماي يصسنوتلا

ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘˘م ةد˘˘˘حاو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
.ةينطولا ةلوطبلا

ةيم˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا تف˘صشكو
برد˘م˘لا ةدا˘˘عإا ن˘˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
مامز يلوتل ،يرانكلل قبصسألا
يف قيرفل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
.يلاحلا مصسوملا

مامأا مدقملا ءادألا نأا ودبيو
ةردق مدعو ةهج نم جربلا
ىلع لوصصحلا ىلع ةرادإلا
ن˘م برد˘م˘لا ن˘كم˘ت ةزا˘جإا
ءلدبلا ةكد ىلع سسولجلا

ل˘˘ع˘˘˘ج ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
.هتلاقإا ررقت ةرادإلا
لامك مدق ،لصصتم قايصس يف

يصضايرلا ريدملا ملصسلا دبع
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش يدا˘˘ن˘˘˘ل
لكصشب هبصصنم نم هتلاقتصسا

يذلاو ،ئجافمو عقوتم ريغ
«يران˘كلا» لدا˘ع˘ت بق˘ع ءا˘ج
جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ف˘ي˘صضم˘لا ما˘مأا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
يف لوألا فرتحملا ةلوطبل
.ديدجلا اهمصسوم
ن˘م مل˘صسلا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
تا˘˘فل˘˘خ˘˘لا بق˘˘ع ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م
سسلجم ءاصضعأا ع˘م ةرر˘كت˘م˘لا
زربأا نم تناك يتلاو ةرادإلا
يمر˘ل ه˘ت˘ع˘فد ي˘ت˘لا با˘ب˘صسألا
ةيصضق اصصو˘صصخو ،ة˘ف˘صشن˘م˘لا
يذلا ينافلز˘لا ن˘ما˘ي برد˘م˘لا

تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف دد˘ه
رارمتصسا ةلاح يف ةلاقتصسلاب
سسأار ىل˘ع ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘م˘˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو
بردملا ةدايق تحت ةطبحملا
،لكاصشم ةدع ببصسب ،ينافلزلا
سسول˘ج˘لا ن˘م ه˘نا˘مر˘ح ا˘ه˘م˘هأا

بب˘صسب ،ءلد˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع
بيردت ةدا˘ه˘صشل ه˘تزا˘ي˘ح مد˘ع
.اهل ةلداعم ةداهصش وأا ،»أا فاك»
ملصسلا دبع نأا مولعملا نم و
توأا ذن˘م  ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ى˘لو˘ت
اًللعتم هبصصنم كرتو ،يصضاملا
ةرادإا سسلجم عم مئادلا هفلخب
بردملا ةيصضق ببصسب ،يدانلا
ددهو ،ينافلزلا نماي يصسنوتلا

ن˘م با˘ح˘صسنلا˘ب ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م
تر˘م˘ت˘صسا لا˘ح ي˘ف ،ه˘ب˘صصن˘˘م
ىلع دامتعلا يف يدانلا ةرادإا

ردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ برد˘˘م تا˘˘مد˘˘˘خ
ىلع نم ه˘ق˘ير˘ف ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع
.ءلدبلا دعاقم

طيمز.ع

ةرادإلا سسلجم ءاضضعأا عم مئادلا هفÓخ ببضسب

 ينافلزلل افلخ يديزوب نيعت ةرادإلا
جربلا لداعت دعب هتلاقتسسا مدقي مÓسسلا دبعو

لئابقلا ةبيبضش

رئازجلا ةيدولوم

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م تل˘˘ج˘˘صس
ةيباجيا ةجيتن تبصسلا ةيصسمأا
لو˘˘˘˘غود لرا˘˘˘˘صش بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
يدان مامأا ةنينيبلا ةمصصاعلاب
يدانلا  كلذب اح˘ت˘ت˘ف˘م ،ز˘ل˘فا˘ب
د˘يد˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا ه˘˘م˘˘صسو˘˘م
يرود نم هبرقت ةديج ةجيتنب
لا˘˘ط˘˘بأا ن˘˘م تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
تهتنا امد˘ن˘ع كلذو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا

يرود˘لا ن˘م با˘هذ˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
«غيل زنيبما˘صشل˘ل» يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا

ن˘ي˘ب لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
اولخد زيغن لابصشا .ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
ةيق˘ير˘فا فور˘ظ ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا

ةعفترم ةرارح طصسو ةبعصص
،ةبعصصلا ناديملا ةيصضرأاو ادج
ةميزع نم طبثي مل اذه نأا ريغ
اونابأا نيذلا ةيدولوملا يبعل
جور˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘ياو˘˘ن ن˘˘˘ع
،ةيادبلا ذنم ةيبا˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
دو˘لو˘م ح˘ت˘ت˘فا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع كلذو
ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘لا با˘ب ي˘ع˘˘ي˘˘بر
ىلع ةح˘ت˘ف د˘ع˘ب62 ةقي˘قد˘لا
اهذفن ةتباث ةرك نم سساقملا

فرعتل ،دو˘صشح ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
بع˘ل˘لا ي˘ف لا˘ج˘صس ةارا˘ب˘˘م˘˘لا

ة˘˘ح˘˘نا˘˘صس سصر˘˘ف ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصو
نم نكل ،نيقيرفلل ليجصستلل

طوصشلا ةجيتن يف رييغت نود
ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ة˘ياد˘ب .لوألا
ةميزعب ديمع˘لا ر˘صصا˘ن˘ع تل˘خد
،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا
ةديج ةيكيتكت لمج اوعنصصف
نيب ىوتصسملا يف اقراف رهظت

ي˘ب˘علو ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل
ةيصضرأا نأا ريغ ،ينينيبلا قيرفلا
تب˘ع˘صص ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

يف ةيجلع نب قافر ةيرومأام
طاقنلاب رفظ˘لاو ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ت˘ق
رادلا باحصصأا لداعيل ،ثلثلا
يف كو˘كصشم فد˘ه˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

زواجتت مل ةركلا نا امب ،هتحصص
،27 ةقيقدلا يف ىمرملا طخ
ع˘قو ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت˘˘ل
وهو ،قيرف لكل فدهب لداعتلا

ل˘صضفأا ي˘ف د˘ي˘م˘ع˘˘لا ع˘˘صضي ا˘˘م
تاعومجملا رودل لهأاتلل قاور
.ايقيرفإا لاطبأا يرود نم
ترا˘ط د˘ق ة˘يدو˘لو˘م˘لا تنا˘كو
ةياهن ةيني˘ن˘ي˘ب˘لا ي˘صضارألا ى˘لإا
تو˘ف˘ت˘ل ،ي˘صضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا
يرود نم ىلوألا ةلوجلا كلذب
تب˘˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘مو˘˘ي ا˘˘ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.نيريخألا تبصسلاو

أا.ل

مداقلا رودلا غولبل حوتفم قيرط مامأا زيغن لابضشأا
لوانتملا يف ازوف توفي ديمعلا

وداراب يدان
لئافتم «كابلا» بردم

ىلع يدانلا ةردقب
ةديج جئاتن دضصح

ءادأا انمدق :كلام ميكح
لهسسلا نم سسيلو اديج

رهسشأا7 ـل فقوتلا دعب ةدوعلا

بردم كلام يمكحلا دبع فرتعا
ة˘ضسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا نأا ودارا˘ب ق˘ير˘ف
،Óهضس ارمأا نكت مل ليوط بايغ دعب
يف ةقيقد53 مدق هقيرف نأا اريضشم
ع˘˘م ع˘˘جار˘˘ت˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا

يف كلام حضضوأاو.بعللا تايرجم
ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب سصخ تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت
ةدوعلا نا دهاضش عي˘م˘ج˘لا» :ي˘م˘ضسر˘لا
سسيل ليو˘ط با˘ي˘غ د˘ع˘ب ة˘ضسفا˘ن˘م˘ل˘ل
53 انمدق اذه مغرو ،نيهلا رمألاب
نأا ل˘˘ب˘˘˘ق ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
ةبوعضص نم داز امو ،اهدعب عجارتن
انك يذ˘لا فد˘ه˘لا ي˘ق˘ل˘ت و˘ه ة˘م˘ه˘م˘لا

يف» :عباتو ،«ه˘يدا˘ف˘ت ىل˘ع ن˘يردا˘ق
تنا˘˘ك ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘ضصن˘˘لا
ليوطلا بعللا عم ةنزاوتم ةارابملا

:فاضضأاو.«ايئانثت˘ضسا ا˘ئ˘ي˘ضش سسي˘لو
4 ةكراضشم ي˘ه ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ل˘ي˘م˘ج˘لا»

يف اوبعل نأا مهل قبضسي مل نيبعل
،اد˘˘ي˘˘ج ءادأا او˘˘مد˘˘قو ،لوألا م˘˘ضسق˘˘لا

،Óيمج ناك ،يلعوب نب فده نأا امك
نحنف لمعلا ل˘ضصاو˘ن˘ضس ا˘ن˘ت˘ه˘ج ن˘مو

ا˘ضصو˘ضصخ ح˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىل˘˘ع
ةر˘ي˘ث˘˘ك قر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘ت م˘˘ل ه˘˘نأاو
.«Óهضس سسيل رمألاف اذهل ،تزاف

ب.م.يرضسيإا

1202 ويكوط دايبملوأل اريضضحت
«ولغ ندلوغ» يدولا ةرود يئاهنل نولهأاتي نييرئازج نيمكÓم4

ةنيدم اهنضضتحت يتلاو ،ةمكÓملل ولغ ندلوغ ةرود نم يئاهنلا رودلا يف اناكم نييرئازج نيمكÓم ةعبرأا زجح
،وكيجرف كيروغيلغ يبرضصلا ىلع زاف يذلاو  غلك75  ةماضسأا ناجرهم نم  لكب رمألا قلعتيو ،ةيبرضصلا روبمضص
دعب غلك96 نيدلا سسمضش ومارك ،يجام وباج يناغلا ةبقع ىطخت امدعب ،غلك19 بيعضش تانيدولوب لهأات امك
.تاضسيب وينوطنأا يبوكلا ىلع يئاهنلا فضصن يف ققحملا زوفلا

.وردناضس ناتيلوب يبرضصلا ىلع بلغت يذلاو غلك57 يضشومن سسنوي زجح نيح يف
ماقتضس يتلاو ،1202 ويكوط دايبملوأل ةلهؤوملا ةرودلل ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ ريضضحتلا ىلع نومكÓملا لمعو
.لبقملا ناوج رهضش اضسنرف يف

ب.م.يرضسيإا

sport@essalamonline.com
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بعل˘˘لا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘˘ير در
يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا

يزيل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
ي˘نا˘ب˘صسلا ه˘برد˘م ى˘ل˘ع ،ةو˘ق˘ب
ىلعو ةهج نم لويدراوغ بيب
هتلاط يتلا ةريثكلا تاداقتنلا
بب˘صسب ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف
رصضخلا دئاق مدقو ،هئادأا عجارت
ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف اد˘˘ج ا˘˘ي˘˘لا˘˘ع ءادأا
«كيرتاه» نود امد˘ع˘ب ي˘ل˘ن˘ير˘ب
م˘ع˘ط ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسل ه˘˘يدا˘˘ن دا˘˘قو
يف ةريبك ةاناعم دعب راصصتنلا
.يزيلجنلا يرودلا

ايقار ءادأا رصضخلا مجن مدقو
طيق˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘صصحو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م بصسح01/01
ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا درو˘˘˘كصسو˘˘˘ه
حنم يذلا ،ءاصصحإلاو طيقنتلا
ةلماكلا ةملع˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
يف مدقملا يلاعلا ءادألا ريظن
.يلنريب ةهجاوم

غ˘ل˘ب ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘ي˘ثل˘ث˘لا˘˘بو
يرودلا يف16ـلا فدهـلا زرحم

ميدقت عم ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
مهاصسيل ،ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت14
ن˘م فد˘ه201 ي˘˘ف «زور˘˘˘ح»
مجن تبثيل ،ةارابم602 لصصأا
ليلدب بعصص مقر هنأا رصضخلا

لل˘خ ن˘م فد˘˘ه˘˘ب ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم
ل˘˘ك ر˘˘ير˘˘م˘˘˘ت وأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا

ز˘ي˘م˘م لد˘ع˘م و˘هو ،ن˘ي˘تارا˘˘ب˘˘م
.حانج بعلل

ديعصس انأا» :رصضخلا دئاق
«ليجصستلاب ادج

ينطولا بختن˘م˘لا د˘ئا˘ق ر˘ب˘ع
ةدايق بقع ةريبكلا هتداعصس نع
ةيثلث نود ن˘ي˘ح ،زو˘ف˘ل˘ل ه˘يدا˘ن
حر˘صصو ،ي˘ل˘نر˘ي˘˘ب ى˘˘مر˘˘م ي˘˘ف
:يتيصس رتصسصشنام عقومل زرحم
نآلاو ،ليجصستلاب ادج ديعصس انا»
،«ةوقب لم˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع
لجصست لو بعلت امدنع» :عباتو
قلقم رمألا تايرابملا سضعب يف
ىلع هدر يفو ،«ءيصشلا سضعب
لاق ،هفادهأا لصضفأا لوح لاؤوصس
فدهلا امبر لصضفألا» :سضاير
ل ي˘نأل سسأار˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘نود يذ˘˘لا
.«ةقيرطلا هذهب اريثك لجصسأا

ءاقل ىلع زيكرتلا انيلع»
«ةرادصصلا مصسحل وتروب
ى˘˘ل˘˘ع زر˘˘˘ح˘˘˘م دد˘˘˘صشو اذ˘˘˘ه

يدان ءاقل ةوقب زيكرتلا ةرورصض
نم5ـلا ةلوجلا راطإا يف وتروب
م˘صسح ل˘جا ن˘م لا˘ط˘˘بألا يرود
يط انيلع» :درطتصساو ،ةرادصصلا

ءاقل ىلع زيكرتلاو يلنريب ةقرو
يرود ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ترو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
نو˘كت ن˘ل ة˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا..لا˘˘ط˘˘بألا
لجأا نم زوف˘لا ا˘ن˘فد˘هو ،ة˘ل˘ه˘صس
.«ةعومجملا ةرادصص مصسح

يبرع بعل لوأا
كيرتاه نودي يقيرفإاو

«يتيصسلا» ـل
ه˘م˘صسا زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير بت˘˘ك

ةرك نانع يف بهذ نم فرحأاب
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ،ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلا مد˘˘ق˘˘لا

ىلع مصصب ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلاو
نم ةريخألا ةلوجلا يف ةيثلث
،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا
بعل ي˘˘نا˘˘ث كلذ˘˘ب ح˘˘ب˘˘˘صصي˘˘˘ل
ءاقل ي˘ف ة˘ي˘ثل˘ث نود˘ي ي˘ق˘ير˘فإا

يف ،يتيصس رتصسصشنام عم دحاو
لوأا ر˘صضخ˘لا م˘˘ج˘˘ن تا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح

عم كيرتاه لجصسي يبرع بعل
،«يوا˘˘م˘˘صسلا» قرزألا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

«ا˘˘˘ت˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صش تف˘˘˘˘صشكو
نأا ءا˘˘صصحإلا ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ىيحي دعب يقيرفإا يناث زرحم
ل˘م˘ح يذ˘لا يراو˘ف˘˘يإلا يرو˘˘ت
.ىصضم تقو يف يتيصسلا ناولأا

امب ديصشي لويدراوغ
يلنريب مامأا زرحم همدق
سضاير نأا لويدراوغ بيب دكأا

ريخألا عوبصسألا يف رهظ زرحم
امم ةيويح رثكأا تابيردتلا نم
لاقو ،ةيثلث نيودت نم هنكم
ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف
زر˘ح˘م» :يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا مل˘˘عإلا
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ،ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح ر˘˘ه˘˘˘ظأا
،تابيردتلا نم ريخألا عوبصسألا

دوعي بعلملا يف مدقملا ءادألاو
يف تنك املكف ،هب رعصشت ام ىلإا

ءادأا تمد˘ق ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ةد˘˘ي˘˘ج لا˘˘ح
لصصحت كلذ كلعجيو ،نصسحأا

:متخو ،«ليجصستلل سصرفلا ىلع
قلعتي ل رمألا ؟ريودتلا ةيلمع»
نوعقي نوب˘عل˘لاو ،ر˘مألا اذ˘ه˘ب
زرحم ه˘مد˘ق ا˘مو ،ءا˘ط˘خألا ي˘ف
.«رثكأا اندعاصسي
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يلنريب مامأا يفارخ ءادأاب لويدراوغ جرحي زرحم

ةلاصسرب ثعبي زتيم شسراح
يصضاملبل ةرفصشم

3 تبسستكا »:اجديكوأا
ةربخلا نم تاونسس

«ينطولا بختنملا ةقفرب
اجد˘ي˘كوأا رد˘ن˘صسكلا ثد˘ح˘ت

فا سسراحو يرئازجلا يلودلا
ةربخلا نع يصسنرفلا زتيم يصس
بختن˘م˘لا ع˘م ا˘ه˘ب˘صست˘كا ي˘ت˘لا
تاونصس ثلثلا للخ ينطولا
.رصضخلا عم هيلع ترم يتلا

ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ةرواجمب «ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

ي˘ف نو˘ط˘صشن˘ي را˘ب˘ك ن˘ي˘ب˘˘عل
تيبب ةيبوروألا ةيدنألا لصضفأا
سضاير لثم  ينطولا بختنملا

مو˘ج˘ن د˘حا د˘ع˘ي يذ˘لا  زر˘ح˘م
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف
3 بصستكأا تحبصصأا ،يزيلجنإلا
.«ةربخلا نم تاونصس

سسرا˘˘˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘˘˘˘صشكو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
حمطي هنأا قباصسلا غروبصسارتصس
لوألا سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ل
د˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
دنع «هيف لاق يذلا هحيرصصت
سسارح لوأا نوكأل يئاعدتصسا
يل ق˘ق˘ح˘ت د˘ق نو˘كي ر˘صضخ˘لا

نو˘كي اذ˘˘ه˘˘بو .«ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك م˘˘ل˘˘ح
ة˘˘لا˘˘صسر ثع˘˘ب د˘˘ق ا˘˘جد˘˘ي˘˘˘كوا

ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج˘˘ل ةر˘˘ف˘˘صشم
وه ه˘ح˘ن˘م˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
يحلوبم ةصسفانمل ةصصرف رخآلا

ناو ة˘صصا˘˘خ ،ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
سسأا˘ك ى˘ل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘م ر˘صضخ˘لا
.ملاعلا سسأاكو ايقيرفإا

دا˘˘˘صشأا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘فو
نميألا ريهظلا زنورتنيصس نايباف
سسراحو ه˘ل˘ي˘مز˘ب ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن˘ل
» :ل˘ئا˘ق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
حن˘م˘يو بي˘ط ل˘جر رد˘ن˘صسكلا

،ةعو˘م˘ج˘م˘لا ل˘خاد ا˘ع˘ئار او˘ج
،د˘ئا˘ق˘لا حور كل˘م˘ي ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
.«انليكصشت ديعي فيك فرعيو

جاحلب اصضر

يلاملا رييصستلاو ةباقرلا ةنجل«زولب ياكصسلا» عم هل ةيثÓث لوأا نود

ىلع عقوت لوألا مسسقلا نم ةيدنأا ةسسمخ
ةيثÓثلا ةيقافتلا

ةيقافتلا ى˘ل˘ع لوألا فر˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن ة˘يد˘نأا ة˘صسم˘خ تع˘قو
يدانلا نيب ةيئانث ةيقافتاو ،يلاملا  رييصستلاو ةباقرلا ةرادإا  عم ةيثلثلا
هنع تنلعأا ام بصسحب اذهو ،مهصسأا تاذ ةيصضايرلا ةكرصشلاو يواهلا
.مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا

نأا  يمصسرلا اهعقوم ىلع رصشُن يفحصص نايب يف «فافلا» تفصشك و
للخ نم كلذو  ،ةبولطملا طورصشلا عيمج تفوتصسا ةينعملا قرفلا
قلعتي و ،ةيثلثلا ةيقافتلا ىلع اهعيقوتل ةفاصضإلاب ادنتصسم91 ميدقت
ةبيبصش ،ةرواصسلا ةبيبصش ،ناصسملت دادو ،ةركصسب داحتا ؛نم لكب رمألا
ىلع لوصصحلاب قلعتت يتلاو ،ةرقم بابصش مجنل ةفاصضإلاب لئابقلا
يف ،0202/1202 يوركلا مصسوملاب سصاخلا فرتحملا يدانلا سصيخرت
ديصشي هنأا يلارديفلا بتكملا وصضع سشودبع اصضر دكأا رخآا قايصس
داحتلا ظحلي »:لاق ثيح ةفرتحملا ةيدنلا اهلذبت يتلا تادوهجملاب
ةيدنألا نم ديدعلا اهلذبت يتلا دوهجلا حايتراب مدقلا ةركل  يرئازجلا
.«كلذ ىلع مهئنهيو ددصصلا اذه يف ةفرتحملا

ايباقع افلم تحتف دق  ةطبارلا ىوتصسم ىلع طابصضنلا ةنجل تناك و
ةيفلخ ىلع ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا يف نوطصشني اقيرف51 قح يف
يدانلا  ةصصخر ىلع لوصصحلل ةبولطملا قئاثولل  ةريخلا ميدقت مدع
مهصسأا تاذ ةيصضايرلا تاكرصشلا ةيقافتا ىلع اهعيقوت مدعو فرتحملا
ةنجل  نا هتاذ ردصصملا حصضوأاو ،بولطم وه ام قفو ةربخ بتاكمب
،يراجلا ربمفون62 نم ءادتبا ، اموي54 ةلهم تحنم طابصضنلا
يف دكؤوتل ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تاميلعتل لاثتملل ةيدنألل
هذهب مايقلا نع ةيدنألا عانتما ةلاح يف هنأا ةئيهلا اهنايب  يف ريخألا
قيبطتب ةطبارلا ىوتصسم ىل˘ع طا˘ب˘صضنلا ة˘ن˘ج˘ل مو˘ق˘ت˘صس ،تاو˘ط˘خ˘لا
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلاب سصاخلا تابوقعلا نوناق نم701 ةداملا
ديصصر نم طاقنلا مصصخو ةيلاملا تامارغلا طيلصست للخ نم ،مدقلا
.ةينعملا قرفلا

طيمز.ع
ريبك زوفل هيدان داق رصضخلا مجن

يسضاملب ةبرجت خسسنتسسي ميريت
يلوغيف عم

،يكرتلا يارصس ةطلغ مجنو يرئازجلا مجنلا يلوغيف نايفصس لخد
روبصسزير مامأا يارصس ةطلغ هقيرف اهيف زاف يتلا ةارابم يف ايصساصسأا
يكرتلا يرودلا نم ةرصشاعلا ةلوجلا تايرابم راطإا يف ةفيظن ةيعابرب
.زاتمملا

ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا رر˘ق د˘ق «مو˘ب م˘ي˘صسلا» برد˘م م˘ير˘ي˘ت ح˘تا˘˘ف نا˘˘ك و
ىلع ناديم طصسوك همحقاو ،قيرفلل كرحمو باعلأا عناصصك «وصسوصس»
لامج ينطولا بخانلا لعف املثم كرحتلا يف ةيرحلا هحنمو ةداعلا ريغ
.يصضاملب نيدلا

نع نابأاو ديدجلا هبصصنم يف قلأات «وصسوصس» نأا ةراصشإلاب ريدجلا
بصسح29.6 طيقنت ىلع لصصحتو بصصانملا ديدعلا يف بعلل هتردق
.تاءاصصحإلل دروكصسوه عقوم

أا.ب
«يجصسايبلا»ـل هيدان ةهجاوم يف

نامريج ناسس سسيراب ءاقل يف ودروب عم قلأاتي ناقرز
لداعتب يصسنرفلا ودروب بعلو يرئازجلا يلودلا ناقرز يدهم داع

لطب ةهجاوم يف «سسنارب يد كراب » بعلم نم هيدان ةقفر نيمث
ةلوجلا تايرابم نمصض نامريج ناصس سسيراب ،يصضاملا مصسوملا يرودلا
.«1 غيللا» يصسنرفلا يرودلا تاصسفانم نم رصشع ةيناثلا

يبراحم» ةبيتكل ديدج˘لا د˘فاو˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ق˘لأا˘ت ةارا˘ب˘م˘لا تد˘ه˘صش و
تايوتصسم ىلع مصصب ثيح ،ءاقللا يف ايصساصسأا لخد يذلا و«ءارحصصلا

للخ نم موجهلا طخ يف مزللا معدلا امدقم ،ءاقللا للخ ةديج
هناكم كرتي نا لبق ،«رصضخلا» بعل ءلمز هصضرف يذلا طغصضلا
نم يذلاو يناثلا طوصشلا نم95 ةقيقدلا يف نيدوأا يمير هليمزل
يذلا كينيفروغ نيلصسوغ هبردم ةقث بصسك  يف حجن هنأا حصضاولا
.ةيصساصسألا هتليكصشت يف رمتصسم لكصشب هيلع دمتعي حبصصأا

ايصساصسا كراصش اعيبر12 بحاصص ةباصشلا ةبهوملا نأا ةراصشإلاب ريدجلا
يف هدجاوت ىلع مصصب ثيح ،ودروب يدان ةليكصشت يف ةرم نماثل
تناك نا دع˘ب ،ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘صسا˘صسألا ل˘ي˘كصشت˘لا

.ةيصسنرفلا ةلوطبلا ةيادب يف ليدبك بعللا ىلع رصصتقت هتكراصشم
طيمز.ع

ملاعلا ةلوطبل لهأات تاريصشأات كتفت11 عومجم نم نييصضاير4

لتحي فيدجتلا ةسضايرل ينطولا بختنملا
 ةيقيرفإلا ةلوطبلا يف ةعبارلا ةبترملا
لهأات تاريصشأات عبرأا فيدجتلا ةصضايرل يرئازجلا بختنملا كتفا

سسفنل ةيقيرفإلا ةلوطبلا للخ ،ةعاقلا لخاد1202 ملاعلا ةلوطبل
.ويديفلا ةينقت ربع تبصسلا موي تميقأا يتلا سصاصصتخلا

عمجت زكرمب  ،ثانإا3 مهنم ايصضاير11ـب ينطولا بختنملا كراصشو
ديصس نم لك لهأات ثيح ،ةبانع يدياريصسب ةيصضايرلا بخنلا ريصضحتو
ةبور ةنيمأا ،ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع لصصحتم رتم0002 ،ةنيدوب يلع
،ةيصضف ةيلادي˘م ر˘ت˘م005 يلداصش داه˘ن ،ة˘ي˘صضف ة˘ي˘لاد˘ي˘م ،ر˘ت˘م005
ةعبارلا ةبترملا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ت˘حاو.يمصساق ناطلصس د˘م˘ح˘مو
تداع اميف ،زنورب2و تايصضف6 ةدحاو ةيبهذ تايلاديم9 عومجمب
زكرملاو ،ةيبهذ ةي˘لاد˘ي˘م11ب يصسنوتلا بختنم˘ل˘ل ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا
.ةيبهذ تايلاديم5ـب يرصصملا بختنملل يناثلا

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com
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بردملا اري˘ي˘ف كير˘تا˘ب د˘كأا
سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي نأا ،ي˘صسنر˘ف˘لا

م˘ج˘ن˘لاو يدا˘ن˘لا ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ
سضر˘ع˘ت ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘بر˘صضل
عمج يذلا ءاقللا للخ ذخفلا
،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن
يلاغتربلا غارب ايفلصس قيرفب
نأا اريصشم ،«غيل ابرويلا» يف
ةعاصس84 ىلإا ةجاحب ءابطألا
ةبا˘صصإا ةرو˘ط˘خ ن˘ع ف˘صشكل˘ل
.9102 ايقيرفإا لطب

تاحيرصصت يف ارييف لاقو
سضر˘ع˘ت لا˘ط˘˘ع» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
،ذ˘خ˘ف˘لا ف˘ل˘خ ة˘يو˘ق ة˘با˘˘صصإل
ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘نو
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘صصو˘ح˘ف˘˘لا

ةعاصس84 راظتنا انيلع بجو
ةدمو اهتروطخ نع فصشكلل
«بعلملا نع بايغلا

نكمتي نأا ىنمتأا »: لاطع
يف قلأاتلا نم يرمعلب

«ىرخأا مصساوملا
يلودلا لاطع فصسوي داصشأا

سسي˘˘˘ت م˘˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لا˘م˘ج ه˘ن˘طاو˘˘م˘˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
يدان عافد ةرخصصو ،يرمعلب
تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإلا ن˘˘˘عو ،نو˘˘˘ي˘˘˘ل
اذه اهب عت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
نميلا ري˘ه˘ظ˘لا لا˘قو ،ر˘ي˘خألا
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
سسنار˘ف» ع˘قو˘م˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘صصت
ى˘لإا ه˘مود˘ق ل˘ب˘ق »:لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف

ن˘ب نا˘ك بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا فو˘˘ف˘˘صص
عم ةعئار مصساوم مدقي يرمعلا
لمعي ناكو ،لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش
ةوعد ي˘ق˘ل˘ت ل˘جا ن˘م موا˘ق˘يو
،«كاذ˘نآا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ن˘م
ه˘ل ح˘ن˘صست م˘ل لا˘م˘ج » :ع˘با˘˘تو
رئازجلا نم جورخلل ةصصرفلا

امدنع كنأل ،اركبم فارتحلاو
نم نوكي رئازجلا يف بعلت
دجوي ل هنأل ،جورخلا بعصصلا
ن˘يذ˘لا ءل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةيدنألا ىلع كصضرع مهنكمي

ريخألا نأاو ةصصاخ ،ةيبوروألا
ي˘ف ة˘صصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ل ح˘˘ن˘˘صست م˘˘ل
نا˘ك يذ˘لا ار˘كب˘م بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
.«ه˘ل باو˘بألا ح˘ت˘˘ف ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
سشارحلا ةنيدم نبا رود نعو
ينطولا بختنملا فوفصص يف
هنا »:وداراب ةصسردم جيرخ لاق
ل˘م˘ع˘لا بح˘ي ،ي˘با˘ج˘˘يا ل˘˘جر
ةفاصضإلاب ،مامألا وحن مدقتلاو
عرز˘˘ي يذ˘˘لا و˘˘ه˘˘˘ف كلذ ى˘˘˘لا
،ةعومج˘م˘لا ل˘خاد ة˘ما˘صست˘بلا
اذهل امئاد كحصضن انلعجي هنا

،«ه˘نو˘˘ب˘˘ح˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا ل˘˘ك
لو ،عا˘˘˘ج˘˘˘صش ه˘˘˘نا » فا˘˘˘صضأاو
لك ي˘ف قو˘ف˘ت˘ي كلذ˘ل فا˘خ˘ي
ل˘˘جر نو˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘˘كلا
نويل ىلا لصصو امدنع ،لجرل

بح˘ي ه˘نا ،اد˘ج اد˘˘ي˘˘ع˘˘صس نا˘˘ك
تاب˘ثاو ةد˘ي˘ج ءا˘ي˘صشأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا
نم نكمتي نا لمآا اذهل هصسفن
.«ةديج ىرخأا مصساوم انحنم

جاحلب اصضر/ ب.م.يرصسيإا

ةباصصإلا ةروطخ فصشكل ةعاصس84 ىلإا ةجاحب يصسنرفلا يدانلا

ىوتسسم ىلع ةيوق ةبرسضل سضرعت لاطع :ارييف
ايفÓسس ءاقل دعب ذخفلا



ةــــنصصرق

سسحنلا اوكف

قيقحت نم ةرواصسلا ةبيبصش قيرف نكمت ةيحاتتفلا ةارابملا نم تاونصس ةدع ةاناعم دعب
قيرفب «روصسنلا» عمج يذلا ءاقللا يف ،سسايلإا مامإا بعلم نم لماك دازلاب ةدوعلاو ةقلطنلا
لمأا ىلع اهراظتنا لاط يتلا ةقلطنلا ليغيإا نايزم بردملا لابصشأا ققحيل ،ةيدملا يبملوأا

.ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزم دصصح

فورعك تاديدهت
ـل ،ة˘ق˘ث˘لا ح˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب
يد˘˘˘يزو˘˘˘ب ف˘˘˘صسو˘˘˘ي
برد˘˘م˘˘لا ة˘˘فل˘˘خ˘˘˘ل
ن˘˘˘ما˘˘˘ي ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
سسأار ىلع ي˘نا˘ف˘لز˘لا
ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا
،لئابقلا ةبيبصش قيرفل
بجعي مل يذلا رمألا

فور˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ك دار˘˘˘˘˘˘˘م
د˘عا˘صسم˘لا برد˘˘م˘˘لا

يف لمأاي ناك يذلاو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا
،يدانلا ةدايقل ةصصرف
ي˘ن˘ع˘م˘˘لا دد˘˘هو اذ˘˘ه
ن˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا مد˘˘˘عو
.ةبيبصشلا

ةمزألا كف بارتقا

قافتا دقع نم ةركصسب داحتا ةرادإا برتقت
ةكرصشلا نوكتل رابآلا تامدخ ةصسصسؤوم عم
،ةمداقلا تاعاصسلا للخ دا˘ح˘تل˘ل ة˘ي˘عار˘لا

دوجو ىلإا رداصصملا سضعب تراصشأا ثيح
هذه ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ع˘م ةدا˘ج تا˘صضوا˘ف˘م
للخ رومألا ميصسرت راظتنا يف ،ةصسصسؤوملا
كصش نود ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا
يدانلل ةيباجيإلا رومألا نم ريثكلا لحتصس
قيرفلا نأا ركذي ،ةمداقلا تاطحملل ابصسحت

فدهب هب زاف يذلا ةدكيكصس ءاقل بعلي داك
هب ماق ام لول ،فيدرلا ةليكصشتب در نود
،يرو˘˘م˘˘ع لا˘˘ث˘˘مأا لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جر سضع˘˘ب
لباقم نويدلا ةميق ديدصستب اوماق نيذلاو
.ءاقللا سضوخل تازاجإلا عفر

 قافولا نابسش
ثدحلا نوعنسصي

ىحصضأا فيطصس قافو نابصش هب موقي ام
ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،سصا˘˘خ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا ثيد˘˘˘ح
يرومع بعللا فرط نم مدقملا دودرملا

» ديدج فوصصوب » هنأا دكؤوي لكلا لعج
يذلا رامثتصسلا دكؤوت يتلا ةوطخلا يهو
ينفلا اذكو ريصسملا مقا˘ط˘لا ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
اريثك اوداصشأا ةيفياطصسلا نأا ركذي ،قافولل
بعل ماحقإا لصضف يذلا ينقتلا ةجرخب
يف طينحج دئاقلا محقي نأا ىلع باصش
فيك ،اهرامثب تتأاو عيمجلا تأاجاف ةوطخ
قافولا تداق ةيئانث لجصس يرومعو ل
. مهم دج راصصتنل

يجارد مدسصت تافوسشكلا

سسا يصسلا» عفادم اهل سضرعت ةيوق ةمدصص
نأا دعبو ثيح نيدلا سسمصش يجارد «يصس
،طقف ةبر˘صض در˘ج˘م ة˘با˘صصإلا د˘ق˘ت˘ع˘ي نا˘ك
ةنتاب ي˘ف ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘فو˘صشكلا تد˘كأا
ةيرابجإلا ةحارلا ىلإا عوصضخلل هرارطصضا
يلصضعلا قزمتلا ببصسب لماك رهصش ةدمل
ةبرصض نوكيصس ام وهو ،هنم يناعي يذلا
د˘ير˘ي نا˘ك ه˘ناو ة˘صصا˘خ ،ه˘صسف˘ن ي˘ن˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
طخلا يف ةناكم لين لجا نم رثكأا داهتجلا
بيغيصس هنإاف يلاتلابو ،ةليكصشتلل يفلخلا
. ةلماك تاءاقل عبرأا نع ةيمصسر ةفصصب

 يبتو ةيماح
ةعطاقملا نÓسصاوي

ةيلام˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع بب˘صسب
ةيماحو يبت ةليلم نيع ةيعمج يئانث لصصاو
اذه ،هب ةرادإلا تدعو املثم قيرفلا ةعطاقم
ةيدو يف امهتدوع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘ك د˘قو
،ليبقلا اذه نم ثدح ءيصش ل نكلو ةيواصشلا

ةلوجلا ءاقل يف امهتكراصشم نهريصس ام وهو
،عوبصسألا اذه ةيا˘ه˘ن ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘مأا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةرادإلا بلاطت فارطألا سضعب لعج يذلا رمألا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م ا˘يدو رو˘˘مألا ة˘˘يو˘˘صست ةرور˘˘صضب
. قيرفلا يبعل لكل » ماصصل » ةجاحل

qarsana@essalamonline.com
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؟فارتحلا نيأا
دجاوتي ةبع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو
حل˘˘صص د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا بعل˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن ير˘˘˘صصم˘˘˘لا
مدقي مل يذلاو لو˘بر˘ف˘ي˘ل
نو˘ت˘يار˘ب ما˘مأا ار˘ي˘ب˘ك ءادأا

ي˘ت˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا لل˘˘خ
فدهب ،قيرفلا اهيف لداعت
نوعرفلا سضفرو ،ه˘ل˘ث˘م˘ل
ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ ير˘˘صصم˘˘لا
ثي˘ح ،بع˘ل˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأا
،ةصصاخلا هتقير˘ط˘ب ج˘ت˘حا
ل˘ع˘˘ج˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘مألا
نغروي يناملألا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

.هبقاعي بولك

15

يجاجز
ل˘صصاو˘ي ع˘˘لا˘˘ط˘˘لا ءو˘˘صس
درازا˘˘ه ن˘˘يدإا ة˘˘ق˘˘حل˘˘م
ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا بعل˘˘˘˘˘˘˘لا
يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘كي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا

ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير
ةديد˘ج ة˘با˘صصإل سضر˘ع˘ت
ط˘ق˘صس يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
˘˘ما˘˘مأا ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
سسي˘˘فلأا و˘˘ف˘˘ي˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘يد
جر˘خو ،ن˘ي˘ن˘˘ثل فد˘˘ه˘˘ب
03ـلا ي˘ف لا˘˘ير˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
رم˘ع ن˘م ى˘لوألا ة˘ق˘ي˘قد
نم ديزيل ،لوألا طوصشلا

يصسنرفلا ينقتلا بعاتم
.ناديز نيدلا نيز
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ةÓسصلا تيقاوم

 «ينطولا بختنملا ةقفرب ةربخلا نم تاونسس3 تبسستكا »:اجديكوا^
يلوغيف عم يسضاملب ةبرجت خسسنتسسي ميريت^

 يكوكلا «غنيصشتوك» ـب ةÒبك ةداصشإا

عدبي هنابسشب قافولا
‘ طاقنلا ىلعأا ققحيو

 ةلوطبلا ةقÓطنا

2092ددعلا ^2441  يناثلا عيبر51ـل قفاوملا0202 ربمفون03نينثإلا

 «زولب ياكصسلا» عم هل ةيثÓث لوأا نود

 ةرواصسلا ةبيبصش ةنيطنصسق بابصش فيطصس قافو

نم ةيدنأا ةسسمخ
عقوت لوألا مسسقلا

ةيقافتلا ىلع
 ةيثÓثلا

انيلع نآلاو ،ليجسستلاب ادج ديعسس انأا»:رسضÿا دئاق »
ةوقب لمعلا ةلسصاوم

«ةرادسصلا مسس◊ وتروب ءاقل ىلع زيكÎلا انيلع»
«يتيسسلا» ـل كيرتاه نودي يقيرفإاو يبرع بعل لوأا

 ›اŸا Òيصستلاو ةباقرلا ةن÷

لويدراوغ جرحي زرحم
 يلنريب مامأا يفارخ ءادأاب

ةيدŸا نم قل– «روسسنلا»
بعل فدهتسستو
 ¤وألا راودألا

 وداراب ءاقلب ناقحليصس نارمعو يحلاصص

فنأاتسسي «يسس.سسأا.يسسلا»
بلاطي ينارمعو
 ءاطخألا حيحسصتب


