
ريغ ةلمح نسشي ضشيجلإ
تانوراب ىلع ةقوبسسم

«ةقرحلإ» يمظنمو تإردخملإ

قرحب مهتملإ فيقوت
نايفسس ةيدلب «ريم» دسسج

ةـــنتاب يف
50صص
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تأدجتسسمو دÓبلل يلخأدلأ عسضولأ نمسضتي
دودحلأ ىوتسسم ىلعو رأوجلأ لود

ليقثلأ رايعلأ نم ةحيسضف رجفي صسنوي ميرك
ةيرئأزجلأ ةرأدإ’اب ةوسشرلأ يسشفت لوح

نم ر’ود تأرايلم5 نم ديزأأ قيقحتل ىعسست
ر’ود رايلم01ـب تأدرأولأ صصيلقتو تأرداسصلأ

ةموكحلإ ةطخ هذه
«ةنعل» نم جورخلل
يعيرلإ داسصتق’إ

40صص

ذاقنإأو فيكلأ نم أراطنق83 نم رثكأأ زجح
عوبسسأأ لÓخ يعرسش ريغ أرجاهم251

ةديدجلأ ةنسسلأ صسأأر ت’افتح’ ابسسحت يفيرلأ ءانبلأ ةسصح ىلع اجاجتحأ نيزنبلاب هسشر

50صص

،ةيروهمجلأ طيسسو صسنوي ميرك ربتعأ
ةرأدإ’أ اهفرعت يتلأ تأزواجتلأ ديدع نأأ
عفأود دحأأ تاعاطقلأ لك يف ةيرئأزجلأ

عرا˘˘˘˘˘سشلأ ىلإأ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طأو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ جور˘˘˘˘˘˘خ
ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ىلإأ كلذ ا˘˘ع˘˘جر˘˘م ،جا˘˘ج˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ة˘برا˘ح˘م ةرور˘سض ىلإأ ا˘ي˘عأد ،با˘˘ق˘˘عÓ˘˘لأ

ن˘طأو˘م˘لأ تل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لأ ،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لأ هذ˘˘ه
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ ع˘˘ط˘˘ق˘˘يو عرا˘˘سشلأ ىلإأ جر˘˘خ˘˘ي
.تأرأدإ’أ مامأأ جتحيو

نطولإ ضضرأإ ىلإإ هتدوع دعب نوبت ضسيئرلإ رظتنت ةيرث ةدنجأإ
30 صصلبقملأ عوبسسأ’أ ةيروهمجلأ ة’و عم رخآأو ءأرزولأ صسلجمل اعامتجأ مويلأ صسأأرتي

جإرختسس’ رانيد فلأإ»
نويلم05و دÓيم ةداهسش

«نكسس ىلع لوسصحلل

ةحيرقنسش قيرفلإ
اينمأإ إريرقت مدقي

نوبت ضسيئرلل

30صص

30 صص

ةنمقرلأ ىلع ينبملأ ديدجلأ يداسصتق’أ جذومنلأ قيبطت ىلإأ نوعدي لمعلأ بابرأأ

ضضرفل مراسص ينمأإ ططخم
نامسضو ةيئاقولإ ريبإدتلإ
ةيرورملإ ةكرحلإ ةيبايسسنإ

يفناج ةيأدب لسصتسس ةعرج فلأأ005
ينطولأ ىوتسسملأ ىلع اهعيزوت متيو

ضصسصخت ةموكحلإ
ءانتق’ رايلم0002

«انوروك» ضسوريف حاقل
30 صص

50صص

!ر’ود رايلم06 لوإدتت رئإزجلاب ءإدوسسلإ قوسسلإ
اهباطقتسس’ ةعيرسسو ةعاجسش تإرإرق ذاختإ ىلإإ وعدي يلقع يماسس^

ةمداقلإ ةنسسلإ ىوقأإ نوكيسس «رإوكسسلإ»^
ينطولإ داسصتق’اب ضضوهنلل ةعانسصلإو تامدخلإو ةحÓفلإ عاطق ىلع ةنهإرملإ^

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ئرإوط ةلاح

طاوغألا˘ب ار˘ير˘سس042 ى˘ف˘سشت˘سسم فر˘ع˘˘ي
ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م سشا˘ع˘نإلا ءا˘ب˘طأل ي˘ل˘ك با˘ي˘غ
تبراق ةر˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘قو˘ت
ىدل ءايتسسلا نم ةلاح راثأا ام وهو ،رهسشلا
ةليط متي هنأا رداسصم تفسشك.ةيلولا ناكسس
ةيسضرملا تلاحلا ليو˘ح˘ت ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘يألا
ىر˘خأا تا˘يلو ى˘لإا ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ل˘ج˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

سضع˘ب ي˘فو ة˘م˘سصا˘ع˘لا وأا ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو˘˘ك
ىلع سشاعنإلا بيبطب داجنتسسلا متي نايحألا

اذهو ،ةلوفطلاو ةمومألا ىفسشتسسم ىوتسسم
تاسسسسؤوملاب لهؤوملا يبطلا مقاطلا مادعنل
قل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
ر˘يد˘خ˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا˘˘ب
ءا˘˘ب˘˘طألا نأا ردا˘˘سصم تر˘˘˘كذو .سشا˘˘˘ع˘˘˘نإلاو
بوانتلا اوسضفر سشا˘ع˘نإلا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا

ديدجلا اريرسس042 ىفسشتسسم نم لك ىلع
يذلا رمألا ةليج˘ع ن˘ب ةد˘ي˘م˘حأا ى˘ف˘سشت˘سسمو
لمعلا نع لطع ميدقت ىلإا نوأاجلي مهلعج
ءابو راسشتنا ةرتف يف نحنو دحاو تقو يف
 .91 ديفوك

رإردأإ يلإول لجعتسسم بلط
م˘˘ل˘˘ع˘˘م ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘ي
ن˘˘˘˘م ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصلا
ءافرسشلا نيواطي˘ت
،ر˘ي˘م˘جز˘نا ة˘يد˘ل˘ب
ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا

دجنتسسي ،ةئاملاب ةئام ةقاعإا نم هتقاطب بسسح
مهسسأار ى˘ل˘عو راردأا˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب
ة˘جارد˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب ا˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا
هنع نبغلا عفر سضرغب ،نيقاعملاب ةسصاخلا
يتلا ةسسردملا دعبت ثيح هتسسارد ةلسصاومل
نع هتسسارد اهيف لوازي نأا سضورفملا نم
ةجاردلا نم هتدافتسساو ،رتموليك2ـب مهتيب

ا˘ه˘نود ن˘م و ،ه˘ت˘سسارد ة˘ل˘سصاو˘م˘ل يرور˘سض
هقح نم مرحيو هتسسارد ةلسصاوم نم مرحيسس
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا رو˘ت˘سسد˘لا ه˘ل ه˘˘ل˘˘ف˘˘كي يذ˘˘لا
وهف كلذل ،ميلعتلاو ةجاردلا نم ةدافتسسلا
ةيلولاب يعامتجلا طاسشنلا ةيريدم بلاطي
يف رظنلا لولهب يبرعلا يلاولا اهلÓخ نمو
ةجاردلا نم Óجاع هتدافتسسا سضرغب هتيسضق
              .هتسسارد ةلسصاوم ىلع هدعاسستسس يتلا

يديعسسلإ عراسشلإ نايلغ

ىوت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘ب˘ير˘غ ة˘ثدا˘ح ي˘ف
تايدلب ىدحإا يف اهثادحأا تعقو يتلاو ينطولا

نم مهرمذت ن˘ع نو˘ن˘طاو˘م ر˘ب˘ع ،ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يلو
رسشابم لكسشب لخدت يذلاو مهتيدلب سسيئر ةجرخ
ةيبوسسحملاب ةيعامتجا تانكسس عيزوت ةيلمع يف
بسسح ةلسصب تمت ل يت˘لا ة˘يو˘ت˘ل˘م˘لا قر˘ط˘لا˘بو
.اينوناق اهب ىسصوملا ةيرادإلا تابيترتلاب مهيأار
ةيدلبلا سسيئر هب ماق ام نأا نونطاوملا ربتعا ثيح
ىلع ةيعامتجلا تانكسسلا ميسسقتل هتقيرط يف
ةدافتسسلا طورسش امامت يفاني نيديفتسسملا سضعب
ا˘ق˘فو ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘كسسلا ن˘˘م
نأا هتاذ تقولا يف نيربتعم ،يرازولا موسسرملل

نوقحتسسي ل سصاخسشأل تحنم ةينكسس اسصسصح
«ريملا» اذه نأا هتاذ تقولا يف نيدكؤوم ،ةدافتسسلا
ام اذهو ،هلايخ يحو نم ةيئاوسشع تارارق ذختي
مهتافلم اون˘ي˘ح ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ق˘ل˘ق ن˘م داز
˘‐ ىدأا ا˘˘م˘˘م6102 ة˘ن˘سسب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا

،ة˘يرادإا تا˘ب˘˘عÓ˘˘ت» هور˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘ل ‐م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
باسسح ىلع تانكسس حنم ةيلمع يف ةيبوسسحمو
يرازو ل˘خد˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،«ا˘ه˘نو˘ق˘ح˘ت˘سسي ن˘˘م
اذه يف رظنلل قيقحت ةنجل بيسصنتو لجعتسسم
.سساسسحلا فلملا

ضضيقنلإ ىلإإ ضضيقنلإ نم تاقرافم

ةروسص يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم داور لوادت
لخاد نوسسردي مهو بطلا تايلك ىدحإا ةبلطل
تاءار˘˘جإا با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف تار˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ق
دعابتلا ةيحان نم ةسصاخ ،يحسصلا لوكوتوربلل
مرح ةقيسضلا ةعاقلا لخاد ظاظتكلاف ،يدسسجلا
ل يدؤويسس ام وهو ةميلعتلا هذه ذيفنت نم ةبلطلا

،91 ديفوك سسور˘ي˘ف ءا˘بو˘ب ىود˘ع˘لا ى˘لإا ة˘لا˘ح˘م
حلت يتلا ةلودلا تاءارجإا عم ىفانتي يذلا رمألا
لجا نم ةياقولا تاءارجإا مارتحا ىلع ةرم لك يف
.تاباسصإلا ددع نم ليلقتلا

qarsana@essalamonline.com
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؟ضسوردم بيترت مأإ فك ةءإرق يه له
ءانثأاو7102 ما˘˘˘˘˘ع  ي˘˘˘˘˘ف
ةد˘˘كي˘˘كسس ي˘˘˘لاو ع˘˘˘يدو˘˘˘ت
،هماهم ءاهنإا بقع قباسسلا
ةيلولا ي˘ف˘ظو˘م د˘حأل لا˘ق
ام» هنم نيبرقملا نم ناكو
م˘ث ،«ع˘جار ي˘˘نار سشفا˘˘خ˘˘ت
هقيدسص اب˘طا˘خ˘م در˘ط˘ت˘سسا
ا˘ه˘لو˘ق» ر˘ي˘ب˘كلا ف˘ظو˘م˘˘لا
«ع˘˘جار ي˘˘نار ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةريبك ةقث نع منت ةرابعب
دكأاتم هنأل امبر ،سسفنلا يف
نم هب قسصلأا امم ءيرب هنأا
لوح عيسشأا ا˘م ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت
،ة˘يرو˘ث˘لا ةر˘سسأÓ˘ل ه˘تءا˘˘سسإا

نا˘˘˘ك ما˘˘˘يألا رور˘˘˘˘م ع˘˘˘˘مو
لجرلا نأا لإا ،ادبأا اودوعي نل نيقباسسلا ةدكيكسس مث ةيادرغو تسسارنمت يلاو نأا دقتعي عيمجلا

،لعفلاب عقو ام وهو ،هنع ىلختي نل ةيلو يلاو بسصنم ىلإا لوسصولل هدناسس نم نأا كردي ناك
.ةيانعب سسوردم بيترتب لب ناجنفلا وأا فكلا ةءارقب قلعتي ل انه رمألا

ةوخإإ نحن
تا˘ح˘˘ف˘˘سصلا سضع˘˘ب تر˘˘سشن

لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيسسنوتلا
ة˘ل˘ي˘م˘˘ج ةرو˘˘سص ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةاطغم يهو «يسسكاط» ةرايسسل
يسسنوتلاو يرئازجلا نيمل˘ع˘لا˘ب
،ينيطسسلفلا ملعلا امهطسسوتيو
د˘˘˘ي˘˘˘يأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘سشإا ي˘˘˘˘ف
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل طور˘˘˘˘سشمÓ˘˘˘˘لا
رئازجلا فرط نم ةينيطسسلفلا

ترا˘˘˘˘˘ثأا ةرو˘˘˘˘˘˘سصلا ،سسنو˘˘˘˘˘˘تو
ثÓثلا لودلا بوعسش عمجت يتلا ةوخألاو ةبحملا رسصاوأا ىلع اودكأا نيذلا نيقلعملا باجعإا

.ةنياهسصلا عم عيبطتلا ىلإا تلورهف ةقثلا تناخ يتلا لودلا سضعب سسكع ىلع

! حومسسملإ ريغ أاطخلإ
ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبسسألا سسيئرلا نع فورعملا نم
لبق ةيسصخسش ةفسصب ةلولا نييعت يف ققدي ناك هنأا
ديعسسلا هقيقسش ىلوت نأا دعب نكلو ،هتحسص روهدت
اهيدل تناك تايلو3 نأا رداسصم ترسسأا ،رومألا مامز
ىلع ةيلو يلاو يأا نييعت ناكو ،ادج ةسصاخ ةناكم
قلطمو لماك ءلوو «دامتعا ةداهسش» ـل ةجاحب اهسسأار
ةبسسنلاب رئازجلا ةمسصاعلا دعب ةيمهأا رثكألا ةيلولا
يتلا ناسسملت هسسأار طقسسم تناك ،ةقيلفتوب سسيئرلل

ةيلولا ،«ةزارفلا ىلع» ةيلولا يلاو اهل راتخي ناك
ةيلولا امأا ،ةنيطنسسق قرسشلا ةمسصاع تناك ةيناثلا
هقيقسش لو ةقيلفتوب نكي ملو ،نارهو يهف ةعبارلا
.تايلولا هذه يف تانييعتلا يف أاطخلاب ناحمسسي

نولفتحي نويرئإزجلإ
كلا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘˘ل
مهسسفنأا نويرئازج˘لا

د˘ع˘˘ب ،ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ةدو˘ع ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
تايفسشتسسم دحأا نم
نا˘ك ثي˘ح ،ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا
ر˘˘ثا كا˘˘ن˘˘ه ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘ي
ءا˘˘˘بو˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا

جر˘˘˘خ ذإا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل Ó˘ي˘˘ل
ة˘مÓ˘سسب م˘ه˘˘ت˘˘حر˘˘ف
ةدسش  مغر ،مهسسيئر
ةعفسص ةباثمب ،سسيئرلا معدل نينطاوملا جورخ ناكو ،ماتلا ءافسشلاب هل نيعاد ،سسقطلا ةدورب
  .هسضرم يف رامثتسسلا تدارأا يتلا ةيجراخلا ةيمÓعإلا قاوبأÓل ةيوق
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ن˘م سسمأا سسنو˘ي م˘ير˘ك ح˘ت˘˘ف
سضعب ىلع رانلا ةليسسملا ةيلو
،ةي˘ئاز˘ج˘لا ة˘يرادإلا تا˘سسرا˘م˘م
اددسشم ،ةوسشرلاب قلعت ام ةسصاخ
ةرهاظلا ةبراحم ةرورسض ىلع
ار˘كذ˘م ،ة˘حا˘ت˘م˘لا قر˘ط˘لا ل˘كب
ةيروهمجلا سسيئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ب

يف ةلثمتملا ،نوبت ديجملا دبع
ماعلا قفرملا نيسسحت ةرورسض
ئدا˘˘ب˘˘م د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
˘˘مد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘تو ة˘˘˘م˘˘˘كو˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘˘لا ةاوا˘˘سسم˘˘لا
نم نوناع˘ي ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
دقو ،ةرادإلا نم ةرركتم ءاطخأا

لاكسشإا ىلع سسنوي ميرك جرع
˘‐ ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةو˘سشر˘˘لا

،تارادإلا بل˘˘˘˘˘˘غأا ‐ه˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سسح
عم تثد˘ح ة˘ثدا˘ح˘ب اد˘ه˘سشت˘سسم
يف طيسسب فظوم» Óئاق هنبا
ي˘ل˘ئا˘ع ر˘˘ت˘˘فد بل˘˘ط˘˘ي ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

نكلو ،دÓيم ةداهسش جارختسسل
عقاولا يف وهو ..كلذ لعفي ل
اذه» اف˘ي˘سضم ،«ةو˘سشر˘ب بلا˘ط˘ي

مدق ين˘با..ا˘ي˘سصخ˘سش ي˘ل ثد˘ح
هيلع درف عجرا اولاق يلئاع رتفد
،«ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ر˘ت˘فد˘لا ن˘ح˘ن˘م˘ت م˘ل
رانيد0001 طحت اذإا» هباجأاف
هذ˘هو ق˘ئا˘ثو˘لا ى˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت

.«ةماع ةرهاظ

هذ˘ه نأا سسنو˘ي م˘˘ير˘˘ك ىر˘˘يو
ى˘ل˘ع تل˘سصو «ةو˘سشر˘لا» ة˘˘فآلا

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لاو
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘بو˘˘ق˘˘عÓ˘˘لا
دد˘سشو ،ة˘ثرا˘كلا هذ˘ه م˘ي˘م˘ع˘ت˘˘ب
ةيروهمجلا طيسسو ةلودلا ريزو
نأا بج˘˘ي» سصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب
يت˘لا ة˘فآلا هذ˘ه ا˘يو˘سس برا˘ح˘ن
اف˘ي˘سضم ،«مد˘ق˘ت˘لا ن˘م ا˘ن˘ع˘ن˘م˘ت
يف سسيئرلا ركف ببسسلا اذهل»
ل˘ف˘كت˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘سشنإا
ءيسست ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ة˘سسارد˘ب
عم» احسضوم ،نطاوملا ةسشيعمل

ان˘تا˘عا˘ط˘ق ل˘ك ا˘ب˘ير˘ق˘ت ف˘سسألا
فقوتي ملو .«تافآلا هذه اهتسسم
،ةثداحلا هذه دنع سسنوي ميرك
تاءاقللا ىدحإا ىلإا قرطت لب
ءارزو˘لا د˘حأا ع˘م ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا
،«هتيوه نع فسشكي نأا نود»
عم يمسسر عامتجا يف» Óئاق
نم ددع روسضحبو ةلودلا ريزو
ن˘˘˘م دد˘˘˘عو ن˘˘˘يرا˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
تاراطإا نم دد˘عو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
سسنوي ميرك فاسضأا ،«تارازولا
ةوسشر دو˘جو˘ب فر˘ت˘عا ر˘يزو˘لا»
ر˘˘يزو ه˘˘نأا م˘˘غر ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘˘ف
ا˘ي˘مو˘ي ل˘ح˘يو ه˘يز˘نو سصل˘خ˘˘م

نأا ادكؤوم ،«نينطاوملا لكاسشم
عفد نطاوم نم بلط نم كانه
لوسصحلل مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م05
.هديري ناكم يأا يف نكسس ىلع

نإا» سسنو˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘قو
لو ةرادإلا نم يناعي نطاوملا
نطاوملا نأا عيمجلا ىلع ىفخي

نوع عم يقتلي نأا عيطتسسي ل
هنكمي نيح يف ،طيسسب يرادإا
وأا ي˘لاو˘لا وأا ر˘يزو˘لا ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأا

،ة˘يد˘ل˘ب سسي˘˘ئر وأا ةر˘˘ئاد سسي˘˘ئر
يق˘ت˘ل˘ي نأا ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص د˘ج˘يو
.«ةطيسسب تاراطإا

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘سسو دد˘سشو
قفرملا نيسسح˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ئدابم ديسسجت لÓخ نم ماعلا
˘˘مد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘تو ة˘˘˘م˘˘˘كو˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘˘لا ةاوا˘˘سسم˘˘لا
نم نوناع˘ي ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
.ةرادإلا يف ةرركتم ءاطخأا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىلإا اق˘با˘سس راو˘ح˘لاو ة˘طا˘سسو˘لا
ةوسشرلا ةبراحمل دوهجلا فتاكت
تاذ ي˘ف ازر˘˘ب˘˘م ،تارادإلا ي˘˘ف
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘سشنإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا دد˘˘سصلا
71 ذنم اهسسأار˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘قر˘لا
.مرسصنملا يرفيف
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ةيرئأزجلأ ةرأدإ’اب ةوسشرلأ يسشفت لوح ليقثلأ رايعلأ نم ةحيسضف رجفي صسنوي ميرك

«نكسس ىلع لوسصحلل نويلم05و دÓيم ةداهسش جإرختسس’ رانيد فلأإ»

خ.ةميسسن

تاعاطقلأ لك يف ةيرئأزجلأ ةرأدإ’أ اهفرعت يتلأ تأزواجتلأ ديدع نأأ ،ةيروهمجلأ طيسسو صسنوي ميرك ربتعأ
ةرورسض ىلإأ ايعأد ،باقعÓلأ ةسسايسس ىلإأ كلذ اعجرم ،جاجتحÓل عراسشلأ ىلإأ نينطأوملأ جورخ عفأود دحأأ

.تأرأدإ’أ مامأأ جتحيو تاقرطلأ عطقيو عراسشلأ ىلإأ جرخي نطأوملأ تلعج يتلأ ،ةرهاظلأ هذه ةبراحم

ة’و عم رخآأو ءأرزولأ صسلجمل اعامتجأ مويلأ صسأأرتي
لبقملأ عوبسسأ’أ ةيروهمجلأ

دعب نوبت ضسيئرلإ رظتنت ةيرث ةدنجأإ
نطولإ ضضرأإ ىلإإ هتدوع

نطولأ صضرأأ ¤إأ ىفاعم اŸاسس صسيئرلأ ةدوعب تبحر

ةديدج رئإزج ءانبل ديلإ ‘ ديلإ عسضو ةرورسض ىلع ددسشت ةيسسايسس بإزحأإ

رأوجلأ لود تأدجتسسمو دÓبلل يلخأدلأ عسضولأ نمسضتي
دودحلأ ىوتسسم ىلعو

نوبت ضسيئرلل اينمأإ إريرقت مدقي ةحيرقنسش قيرفلإ

ةيروهمجلا سسيئر ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ةيرث ةدنجأا ،نوبت ديجملا دبع
ي˘سسا˘ي˘سسلا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
يدا˘سصت˘قلاو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو
سسمأا لوأا ءاسسم داع نأا دعب
ايناملأا نم نطولا سضرأا ىلإا

دعب جÓعلا ىقلتي ناك ثيح
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘˘با˘˘سصإا
.(91‐ديفوك) دجتسسملا

يف ةد˘ن˘جألا هذ˘ه جرد˘ن˘تو
د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م را˘˘˘طإا
اهنمسضت يتلا45ـلا هتامازتلا
رظتنُي ذإا يباختنلا هجمانرب
يف ،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ن˘م
ىلع فرسشي نأا ،لوألا ماقملا

نوناق ىلع ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘سسار˘م
لبق مظنت يتلا1202 ةيلاملا

.ةنسس لك نم ربمسسيد13
سسيئر تا˘ماز˘ت˘لل ا˘ق˘ب˘طو

نو˘نا˘˘ق نإا˘˘ف ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع ظفاحي1202 ةيلاملا

يمومعلا معدلا لاكسشأا لك
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا
كلذو عمت˘ج˘م˘لا ن˘م ة˘سشه˘لا
ة˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
ةيلاملا تابوعسصلا نم مغرلا
ببسسب د˘ل˘ب˘لا ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
را˘ع˘سسأا يوا˘ه˘تو د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘فو .لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا

ى˘لإا ه˘تدو˘ع بق˘ع بسضت˘ق˘˘م
تو˘˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘ل ن˘˘˘طو˘˘˘لا سضرأا
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ة˘سشه˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘ل
دنجت سصوسصخب ةجاتحملاو
اهبناج ىلإا ةيرئازجلا ةلودلا
تا˘ي˘عاد˘ت د˘سض ا˘ه˘ت˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
تببسست يتلا ةيحسصلا ةمزألا
امك.91‐ديفوك ةحئاج اهيف
ةيروهمجلا سسيئر نم ُرظَتنُي
رادسصإا موسسرم ىلع عقوي نأا
بختنملا د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا

ءا˘ت˘ف˘ت˘سسا ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ي˘˘ل˘˘ع
طرافلا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا

را˘سسم ة˘ياد˘ب د˘كؤو˘ي ا˘م و˘˘هو
45ـلا تا˘ماز˘ت˘للا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ي˘ف ة˘ن˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ل سسي˘ئر˘ل˘ل ي˘با˘خ˘ت˘نلا
.«ةديدجلا رئازجلا» وحن دلبلا

ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘˘ما
ىر˘˘˘خألا ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
سسيئرلا ةدنجأا يف ةلجسسملا
ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت
انوروك سسوريف دسض حيقلتلا
لÓ˘خ ا˘ه˘قÓ˘طا ع˘مز˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ىلعو.لبقم˘لا ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘سش

ن˘˘م ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا
ةيلمع ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ةيعيرسشتلا تاباختنلا ميظنت
امأا ،لاجآلا برقأا يف ةيدلبلاو
،يداسصت˘قلا د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع
ةدوع عرسست نأا بقترملا نم
ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا تا˘˘حÓ˘˘سصإلا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف عور˘سشلا م˘ت ي˘ت˘˘لا
ن˘م˘سض تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘ت˘˘سش
يداسصتقلا سشاعنلا ططخم
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘˘ن ،4202‐0202
يه يتلا لظلا قطانم ةيمنت
ن˘م˘سض تا˘يو˘لوألا ن˘ي˘ب ن˘˘م
د˘كأا يذ˘لا سسي˘ئر˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب

رئازجلا ءانب نأا ماودلا ىلع
ققحتي نأا نكمي ل» ةديدجلا
ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت نود
.«اهناكسسب لفكتلاو

،ي˘لود˘لا د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘˘عو
يف يسسايسسلا ع˘سضو˘لا ل˘ظ˘ي
يتلا رومألا نيب نم ةقطنملا
ىلإا رظ˘ن˘لا˘ب سسي˘ئر˘لا ل˘غ˘سشت
ةلسصاحلا ةريخألا تاروطتلا
.ةرواجملا نادلبلا يف

سسأار˘ت˘ي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘مو
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر مويلا
ا˘عا˘م˘ت˘˘جا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
هتدوع دعب ءارزولا سسلجمل
ةلحر رثإا نطولا سضرأا ىلإا

يف عيباسسأا8 تماد ةيجÓع
سسي˘˘ئر˘˘لا فر˘˘سشيو.ايناملأا
عامتجلا سشما˘ه ى˘ل˘ع نو˘ب˘ت

ىلع ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘سسار˘م ى˘ل˘ع
،1202 ةنسسل ةيلاملا نوناق
عامتجا سصسصخي نأا عقوتيو
ا˘˘˘˘سضيأا ءارزو˘˘˘˘لا سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
عيراسشم ةدع ىلع ةقداسصملل
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مو ن˘˘ي˘˘ناو˘˘˘ق
نم امك.ةيسسائرلا ميسسارملا
اعامتجا سسأارتي نأا ،رظتنملا
ةلو ع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
عو˘ب˘سسألا لÓ˘خ» ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
هسصيسصخت م˘ت˘ي˘سس «ل˘ب˘ق˘م˘لا

قطانم لوح ةلسصوح ءارجإل
رخآا نأا ةراسشإلا ردجتو.لظلا
دقع ءارزولا سسلجمل عامتجا
متيل ،يسضاملا ربوتكأا4 موي
سسل˘ج˘م تا˘طا˘سشن د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
سسيئرلا ةباسصإا دعب ءارزولا
يف هلقنو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ي˘˘˘ف جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘حل تقو
.ايناملأا

خ.ةميسسن

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع سسمأا ،د˘ق˘˘ع
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر نو˘˘ب˘˘ت
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘˘لا
ع˘م ل˘م˘ع ة˘سسل˘ج ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر
د˘ي˘ع˘سسلا ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
.ةحيرقنسش

ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأاو

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
سسيئرلل دّدج يذلا ةحيرقنسش
سضرأا ى˘لإا ه˘تدو˘ع˘ب ه˘حا˘ي˘˘ترا
نع اريرقت هل مدقو ،نطولا
ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘لا

امل ةب˘سسن˘لا˘ب تاد˘ج˘ت˘سسم˘لاو
ىلعو راوجلا لود يف يرجي
.دودحلا ىوتسسم

ـه.دأوج

ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس باز˘˘˘حأا تبر˘˘˘عأا
،اهتحرف نع ةين˘طو تا˘م˘ظ˘ن˘مو
دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ةدو˘ع˘ب
،لوألا سسمأا ءاسسم نوبت ديجملا
،ىفاعم املاسس نطولا سضرا ىلا
يف جÓعلل ايناملأا ىلا هتلحر دعب
سسوريف نم ا˘ه˘تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم د˘حأا

ينوتيز بيطلا ربتعا .انوروك
ينطولا عم˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
سسي˘ئر  ة˘لÓ˘طا ،ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا
نوبت ديجملا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ن˘طو˘لا سضرا ى˘لإا ه˘تدو˘ع د˘˘ع˘˘ب
،جÓعلا ةرتف دعب ىفاعم املاسس
،رثكاف رثكا نييرئازجلل از˘ي˘ف˘ح˘ت
ديلا عسضو ةرورسض ىلع اددسشم
هل اينمتم ،سسيئرلا عم ديلا يف
ل˘جا ن˘م ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا
ةرقتسسم رئازج ءانب يف ةمهاسسملا

وبأا لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ةرهدز˘مو
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ي˘ج˘ع˘ب ل˘˘سضف˘˘لا
ينطولا ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل
سسيئر ةدو˘ع ى˘ل˘ع ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا»
دمحلا..ىفاعم املاسس ةيروهمجلا
ن˘˘˘م ه˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نا˘سضحأا ى˘لإا ه˘تدو˘˘عو..ه˘˘م˘˘ق˘˘سس
ظ˘ف˘حأا م˘ه˘ل˘لا...ه˘ن˘طوو ه˘ب˘˘ع˘˘سش
 .«اهسشيجو اهبعسشو رئازجلا

قازرلا دبع بحر هبناج نم
ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح سسي˘ئر ير˘˘ق˘˘م
ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع ،م˘ل˘سسلا
،سسي˘ئر˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ب «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف»
 .ةيفاعلاو ةحسصلا هل اينمتم

ةمظنمل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘نا˘مألا ا˘مأا
حايتراب تلقن دقف ،ءادهسشلا ءانبأا

ةدو˘ع ر˘ب˘خ ،ن˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك رور˘˘سسو
ىلإا ىفاعم املاسس نوبت سسيئرلا

اهلمأا نع تبرعأاو ،نطولا سضرا
نم ىنمتن» لوقلاب اهل نايب يف
ة˘ح˘سصلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘يد˘˘ي نا ه˘˘ل˘˘لا

نب رداقلا دبع بحر و .«ةيفاعلاو
ءا˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
سسي˘˘˘ئر ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نوبت ديجملا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ثيح ،ةديج ةحسصب رئازجلا ىلإا
نانئمطلا ةلا˘ح حا˘ي˘ترا˘ب ل˘ج˘سس
نو˘˘كت نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
راسسم لامكتسسل ةديدج ةقÓطنا
 .ةديدجلا رئازجلا وحن نييرئازجلا

،رئازجلا لمأا عمجت بزح امأا
«ريبكلا هحايترا» نع برعأا دقف
ةدو˘ع˘ب «ق˘ي˘م˘ع˘لا ه˘نا˘ن˘ئ˘˘م˘˘طا»و
،نطولا سضرأا ىلإا نوبت سسيئرلا

ءا˘ف˘سشلا˘ب ه˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت ن˘˘ع بر˘˘عأاو
ءانبلا ةريسسم لامكتسسل ةيفاعلاو
ر˘ئاز˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ ا˘˘هأاد˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

تد˘كأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ا˘ه˘ب˘˘ع˘˘سشو
مامتهاب» اهتعباتم ةسضهنلا ةكرح
سسيئرل ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا «غ˘لا˘ب
يقلتل هرفسس ةلي˘ط ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هتدوع نيح ىلإا ايناملأاب جÓعلا
،ن˘˘طو˘˘لا سضرا ى˘˘لا لوألا سسما

ة˘ي˘فا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا ه˘˘ل ا˘˘ي˘˘جار
هماهم ءادا يف دادسسلاو قيفوتلاو
نبغلا عفريو ن˘طو˘لا مد˘خ˘ي ا˘م˘ب

 .يرئازجلا بعسشلا نع
زيزعلا دبع ربع قايسسلا يفو

،لبقتسسملا ةهب˘ج سسي˘ئر د˘ي˘ع˘ل˘ب
سسي˘˘ئر ةدو˘˘ع˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ع
نطولا ناسضحا ىلإا ةيروهمجلا
فلاحتلا ربع امك .ىفاعم املاسس
ن˘˘ع يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةدو˘ع˘ب «ه˘˘حا˘˘ي˘˘تراو ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس»

ةحسصلا ماود» هل اينمتم ،سسيئرلا
لجاعلا ءافسشلا» اذكو «ةيفاعلاو
ة˘م˘حر˘لاو ،ى˘سضر˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
ءابو اياحسض عي˘م˘ج˘ل ةر˘ف˘غ˘م˘لاو
تربع اهت˘ه˘ج ن˘مو .«انورو˘ك
نايب يف ،ينطولا قافولا ةكرح
«ةق˘ي˘م˘ع˘لا ا˘ه˘تدا˘ع˘سس» ن˘ع ،ا˘ه˘ل
سضرأا ىلإا نوبت سسيئرلا ةدوعب
هل ةينمتم ،ىفاعم املاسس نطولا
ةربتعمو «ةيفاعلاو ةحسصلا ماود»
ةدوعلا هذه نأا تقولا سسفن يف
ديدعل ةدعاو ةقÓطنا نوكتسس»
ن˘م˘سض ة˘حو˘ت˘ف˘م˘˘لا تا˘˘سشرو˘˘لا
ةيعسضو نيسسحتل سسيئرلا جمانرب
تاحÓسصإلا ةيقرتو نينطاوملا
رئاز˘ج˘لا برد ى˘ل˘ع تأاد˘ب ي˘ت˘لا
ىد˘بأا ،قا˘ي˘سسلا ي˘فو .ةديد˘ج˘لا

لÓ˘خ تا˘ير˘ح˘لا ع˘ئÓ˘˘ط بز˘˘ح
يدا˘˘ع˘˘لا ير˘˘ه˘˘سشلا ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
هحايترا نع ،سسمأا موي دقعنملا
ا˘م˘لا˘سس نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ل
اركذم ،نطولا سضرأا ىلإا ىفاعم
31 يف رتيوت قيبطت ربع هلخدتب
ىد˘سسأا ثي˘ح ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘سسيد
ءار˘ب˘خ˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
عور˘سشم ر˘ي˘سضح˘ت˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
لجأا يف تاباختنلا نوناق ليدعت
ا˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت ما˘˘˘يأا ةر˘˘˘سشع ها˘˘˘سصقأا

نأا ىلإا اريسشم ،ةمداق تاباختنل
ةماتلا ةعانقلا هيدل ىقبت بزحلا
ن˘ي˘ب روا˘سشت˘لاو راو˘ح˘لا ا˘ياز˘˘م˘˘ب
ةقبطلا تانوكم ةفاكو ةطلسسلا
ىوسس ىعسست ل يتلا ،ةيسسايسسلا
جورخل طورسشلا نسسحأا ريفوتل
.ةمزألا نم قفاوت
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ةيأدب لسصتسس ةعرج فلأأ005
ىلع اهعيزوت متيو يفناج

ينطولأ ىوتسسملأ

ضصسصخت ةموكحلإ
ءانتق’ رايلم0002
«انوروك» ضسوريف حاقل

ريدملأ دياف زيزعلأ دبع فسشك
،ةيلاملأ ةرأزوب ةينأزيملل ماعلأ
ةموكحلأ هتدسصر يذلأ غلبملأ نأأ

«91 ‐ديفوك» حاقل ءانتق’
0002 ىلإأ لسصي دق دجتسسملأ

ءانتقأ متيسس ثيح ،ميتنسس رايلم
حاقللأ نم ةعرج فلأأ005
متيو يفناج ةيأدب لسصتسس
.ينطولأ ىوتسسملأ ىلع اهعيزوت
يف دياف زيزعلأ دبع دكأأ

نأأ ،صسمأأ يفحسص حيرسصت
ةموكحلأ اهتدسصر يتلأ ةينأزيملأ

،ةحوتفم انوروك حاقل ءانتق’
رايلم02 ىلأ لسصت نأأ نكميو
ةموكحلأ نأأ فاسضأأو ،رانيد
051 غلبم ةيأدبلأ يف تدسصر
ءانتقأ متيسس ثيح ،ميتنسس رايلم
حاقللأ نم ةعرج فلأأ005
متيو يفناج ةيأدب لسصتسس
ةحسصلأ ريزو دعو امك اهعيزوت
تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو

.ديزوب نب نامحرلأدبع
نأاب هتأذ لوؤوسسملأ دافأأو
ءانتق’ ةدوسصرملأ ةينأزيملأ
دجتسسملأ انوروك صسوريف حاقل
.هلوق دح ىلع ةحوتفم ىقبتسس
زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ ناكو

يتلأ تاسضوافملأ نإأ لاق ،دأرج
ةيلود رباخم عم رئأزجلأ اهترجأأ

تغلب انوروك حاقل ءانتق’
.ةريخأ’أ اهتلحرم
ةحسصلأ ةرأزو تعرسش ،ةراسشإÓل

اهتأزيهجت دأدعإأ يف
بأرتلأ لماك ربع ةيتسسيجوللأ
لابقتسس’ ابسسحت ينطولأ

صسوريف حاقل تاعرج
اهلوسصو عقوتملأ ،«91ديفوك»

ةرسشابمو ابيرق رئأزجلأ ىلع
.لبقملأ يفناج رهسش اهلامعتسسأ

يمولد ميرم



ي˘ف ،ي˘ل˘ق˘˘ع ي˘˘ما˘˘سس د˘˘كأاو
نأا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
نو˘كت˘˘سس ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لا قو˘˘سسلا
ببسسب ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ن˘سسلا ىو˘قأا
رئازجلا اهت˘سشا˘ع ي˘ت˘لا ة˘مزألا
ن˘م ح˘ب˘˘سصأا ه˘˘نأاو ،0202 ي˘˘ف
ةسصاخ ،اهباطقتسسا يرورسضلا

رايلم06 نم ديزأا كانه نأاو
قوسسلا هذه يف لوادتت رلود
يف اهبا˘ط˘ق˘ت˘سسا بج˘ي ي˘ت˘لاو
.يمسسرلا راطإلا

ة˘ي˘لارد˘ف˘˘ن˘˘كلا سسي˘˘ئر دا˘˘فأا
نأا ،لمعلا با˘برأل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس نو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سس ،1202
بن˘ج˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا
عارسسإلاو ،داسصتقلا سشامكنا
جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘قلا
،اراي˘خ سسي˘لو ة˘ي˘م˘ت˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ي
نوكي نأا ةرورسض ىلع ددسشو
ديدجلا يدا˘سصت˘قلا جذو˘م˘ن˘لا

اهميمعتو ةنمقرلا ىلع اينبم
احسضوم ،تاعاطقلا عيمج يف
ةبعسص تناك0202 ةنسس نأا
ام˘ي˘سس تلا˘ج˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
ءارج ،ينطولا داسصتقلا ىلع
ترم يذلا يئانثتسسلا فرظلا
لود رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب
انوروك ةحئاج ببسسب ،ملاعلا
ةدع لاوز ىلإا يدؤوت دق يتلا
ناد˘ي˘م رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘عا˘ط˘˘ق
لاغسشألاو ةحايسسلا تا˘مد˘خ˘لا
 .ةيمومعلا

ةي˘لارد˘ف˘ن˘كلا سسي˘ئر ا˘عد و
ىلا لمعلا بابرأل ةيرئازجلا
ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘سش تارار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا

يتلا ةقيقحلا مجرتت ،ةعيرسسو
،ينطو˘لا دا˘سصت˘قلا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي

ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا نأا ى˘لإا ا˘ت˘˘فل

ةيفاك ريغ0202 يف تذختا
ار˘ي˘˘ب˘˘ك ار˘˘خأا˘˘ت تفر˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأل
ببسسب ذيف˘ن˘ت˘لا ي˘ف Ó˘طا˘م˘تو
ي˘ما˘سس د˘كأاو .ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

ة˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا نأا ،ي˘˘ل˘˘قا˘˘ع
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس نو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سس ،1202
سشا˘م˘كنا بن˘ج˘ت˘ل تا˘نا˘˘هر˘˘لا
ي˘˘˘ف عار˘˘˘سسإلاو ،دا˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
يداسصتقلا جذوم˘ن˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيم˘ت˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا

 .ارايخ سسيلو
را˘˘سشأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف

يلاحلا ناهرلا نأا ىلإا يلقاع
ةنسس حاجنإا ةيفيك يف لثمتي
سضوهنلا ةنسس نوكتل1202
نع اديعب يرئازجلا داسصتقلاب
 .عيرلا

جذو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا نأا ف˘˘˘˘˘سشكو
نأا بجي ،ديدجلا يداسصتقلا
ة˘ن˘م˘قر˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ن˘ب˘م نو˘˘كي
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
حÓسصإلا ى˘ل˘عو ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا
ةبراحمو ،ةيكنبلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا
ة˘ق˘˘فار˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ع˘يو˘ن˘تو ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
قير˘ط ن˘ع ل˘يو˘م˘ت˘لا ردا˘سصم
 .رامثتسسلا قيدانسص

زوفلا بجي هنأا حسضوأا امك
،نييداسصتقلا نيلماعتملا ةقثب
لجأا نم رامثت˘سسÓ˘ل م˘ه˘ع˘فد˘ل
،ينطولا داسصتقلاب سضوهنلا
ةحÓفلا عاطق ىلع ةنهارملاب
 .ةعانسصلاو تامدخلاو

يلقاع راسشأا ،رخآا بناج نم
ةرتف ربتعت ةرتفلا هذه نأا ىلإا
ع˘˘˘م دا˘˘˘ح˘˘˘تلاو ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
نامسضل ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةدا˘ي˘˘سسلاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘مألا
اطخ ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا د˘ع˘˘ب كلذو ،ر˘˘م˘˘حأا
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيكيرمأا ةياعر˘ب ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت ةو˘˘سشر ل˘˘با˘˘ق˘˘م
 .ةيبرغلا ءارحسصلا

ه˘˘˘نأا ،لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا فا˘˘˘سضاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل نو˘كي ا˘مد˘˘ن˘˘ع
ج˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ب ،ا˘˘˘يو˘˘˘ق ادا˘˘˘سصت˘˘˘قا
ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ن˘ب˘م يدا˘سصت˘˘قا

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لا˘˘بو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع ظافحلا نكمي ،ةيلودلا
 .دÓبلا رارقتسساو نمأا
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ةنمقرلأ ىلع ينبملأ ديدجلأ يداضصتقلأ جذومنلأ قيبطت ىلإأ نوعدي لمعلأ بابرأأ

!ر’ود رايلم06 لوإدتت رئإزجلاب ءإدوسسلإ قوسسلإ
اهباطقتسس’ ةعيرسسو ةعاجسش تإرإرق ذاختإ ىلإإ وعدي يلقع يماسس

ةمداقلإ ةنسسلإ ىوقأإ نوكيسس «رإوكسسلإ»
ينطولإ داسصتق’اب ضضوهنلل ةعانسصلإو تامدخلإو ةحÓفلإ عاطق ىلع ةنهإرملإ

 يمولد Ëرم

ةلكيهملأ ريغ قوضسلأ يف لوأدتت رلود رايلم06 نأأ ،لمعلأ بابرأل ةيرئأزجلأ ةيلأردفنكلأ سسيئر يلقع يماضس فضشك
.ينطولأ داضصتقلأ ددهت يتلأ ةريبكلأ راطخألأ نم ربتعت ءأدوضسلأ قوضسلأ نأأ ىلإأ أريضشم ،يمضسرلأ راطإلأ يف

اهل ةضصضصخملأ تأدامتعÓل تأرأزولأ رييضست لوح ةيعاطق ةركذم04 ردضصأأ

ريرقت فلأإ نم رثكأإ دعي ةبسساحملإ ضسلجم
8102 لÓخ ةباقر

ديد÷أ يميظنتلأ سصنلأ اهنمضضت يتلأ Òبأدتلل لاثتمÓل مهدأدعتضسأ أودبأأ

ةيلزنمورهكلإو ةينوÎكلإ’إ تاعانسصلل نويداسصتق’إ نولماعتŸإ
ةعانسصلإ ريزو عم مهءاقل نونمثي

تأرداضصلأ نم رلود تأرايلم5 نم ديزأأ قيقحتل ىعضست
رلود رايلم01ـب تأدرأولأ سصيلقتو

يعيرلإ داسصتق’إ «ةنعل» نم جورخلل ةموكحلإ ةطخ هذه

رثكأا ،ةب˘سسا˘ح˘م˘لا سسل˘ج˘م د˘عا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت بجو˘م˘ب ر˘ير˘ق˘ت ف˘لأا ن˘م
،8102 ة˘ن˘سسل ة˘با˘قر˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةنسس ارير˘ق˘ت639 ل˘با˘ق˘˘م كلذو
لو˘ح ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا ،7102
ر˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
.نييمومعلا نيبسساحملل

سسلجملل يونسسلا ريرقتلا دكأا
نا ،يمسسرلا ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع هر˘سشن
رفسسا8102 ةنسسل ةباقرلا جمانرب

،ةباقر ريرقت1 .770 دادعإا نع
قلعتي اريرقت961 ىلع عزوتت
ريراقت809و رييسست˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘ب

رييسستلا تا˘با˘سسح ة˘ع˘جار˘م لو˘ح
امك ،نيي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ب˘سسا˘ح˘م˘ل˘ل
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا رد˘˘˘سصأا
775.1 ،ة˘لواد˘م˘لا ه˘تÓ˘ي˘˘كسشت

ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ن˘˘ع ا˘˘ج˘˘تا˘˘ن Ó˘˘˘م˘˘˘ع
ةيئاسضق˘لاو ة˘يرادلا ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص
ىلع قداسص امك ،ءاوسس دح ىلع
ةركذم531 ـب قلعتت Óمع781
ر˘ي˘˘ي˘˘سست طور˘˘سش لو˘˘ح م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
،اه˘ت˘ب˘قار˘م تم˘ت ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

ةبسسا˘ن˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘فر˘م
.نيينعملا نيريسسملل

ةركذم04 سسلجملا ردسصأا امك
تارازولا ري˘ي˘سست لو˘ح ة˘ي˘عا˘ط˘ق
ا˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا تادا˘م˘ت˘عÓ˘˘ل
فاسضي ،ةيلام˘لا ن˘ي˘ناو˘ق بجو˘م˘ب
لوح تاسصخلم (9) عسست اهيلإا

ةيدلبلا تاططخملا ذيفنت فورظ
فرغلا ةمهاسسم ناونعب ةي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
ر˘ير˘ق˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا
لوح ةبسساحملا سسلجمل يمييقتلا
نو˘نا˘ق˘ل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا
.ةينازيملا ةيوسست نمسضتملا

21 كلذ˘˘ك سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘عأاو
ةهجو˘م ،فر˘غ˘لا ءا˘سسؤور˘ل ة˘لا˘سسر
نم ةينعم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ير˘ي˘سسم˘ل
ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ل˘˘˘جأا
ةيلاملل ميلسسلا رييسستلا اهسضرفي
عا˘جر˘ت˘سسا فد˘ه˘ب وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

ر˘ي˘غ ة˘ف˘سصب ة˘سضو˘ب˘ق˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م
ةقحتسسم ىقب˘ت ي˘ت˘لا وأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق
قرطلا لكب ةيمومع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل
.ةينوناقلا

ة˘˘سسرا˘˘م˘˘˘م لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأا
ردسصأا دقف ،ةيئاسضقلا هتايحÓسص
ارارق093.1 ةبسساحملا سسلجم
قلعتت ارارق303.1 اهنمسض نم
نيبسساحم˘لا تا˘با˘سسح ة˘ع˘جار˘م˘ب
اتقؤوم ارارق864 اهنم ،نييمومعلا

نيب عزوت˘ت ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ارار˘ق538و
عسضو رارق35و ،ءاربإا رارق287
ةيلوؤوسسملا محقت نيدم ةلاح يف
نيبسساحملل ةيلاملاو ة˘ي˘سصخ˘سشلا

غلبمب «ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
538,862548 هردق ي˘لا˘م˘جإا
.ريرقتلا بسسح ،«جد

رارق41 نا ريرقتلا دافا امك
ةينطولا فرغلا اهتردسصأا ةعجارم
ةعجارمب قل˘ع˘ت˘ت ارار˘ق11 اه˘ن˘م
قلع˘ت˘ت تارار˘ق3و تا˘با˘سسح˘لا
رد˘˘سصاو ،تا˘˘با˘˘سسح˘˘˘لا عاد˘˘˘يإا˘˘˘ب
24  ،راطلا سسفن يف ،سسلجملا
راطخإا لجأا نم ايل˘ي˘سصف˘ت ار˘ير˘ق˘ت

رييسست لاجم يف طابسضنلا ةفرغ
.ةيلاملاو ةينازيملا

سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثو بسسحو
ريراقتلا هذه دادعإا ناف ةبسساحملا

ةيلمع478 ةر˘سشا˘ب˘م ةر˘م˘ث و˘˘ه
ةيلمع988 ن˘ي˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘قر
ـب ردقت مازتلا ةبسسنب يأا ةلجسسم
.ةئاملاب89

ىلع تاي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه عزو˘ت˘تو
تاباسسحلا ةعجارم ةي˘ل˘م˘ع956
رييسستلا ةيعون ة˘با˘قر تا˘ي˘ل˘م˘عو
ةيوسضع ةباقر ةيلمع121 مسضت
16و ةيتا˘عو˘سضو˘م ة˘با˘قر33و
ةيباقر لام˘عأا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت
ةينازيملا ةيوسست نوناق نمسضتملا
.

دح ىلع تايلمعلا هذه يطغتو
عسضا˘خ˘لا يرادإلا عا˘ط˘ق˘لا ءاو˘سس
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لا د˘عاو˘ق˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تارازو˘˘لا)
ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاسصملاو
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قلا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لاو (..يرادإلا ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا
د˘عاو˘ق˘ل ع˘سضا˘خ˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘قلا
تاسسسسؤوملا) ةيراجتلا ةبسساحملا
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا

تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
.(.. يراجتلاو يعانسصلا عباطلا

ار˘ظ˘ن ه˘نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو
يذلا هسصا˘سصت˘خا قا˘ط˘ن عا˘سستل
ةيرادإلا تادحولا لمجم يطغي
سسل˘ج˘م د˘م˘ت˘˘عا ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو
هل حمسست ةيجهنم ىلع ةبسساحملا
هلامعأا ة˘ي˘لا˘ع˘فو ه˘ئادأا ن˘ي˘سسح˘ت˘ب
لا˘م˘ع˘ت˘سسلا ل˘سضف˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘قر˘˘لا
.هدراومل ينÓقعلا

ريرقتلا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
نمسضتي0202 ة˘ن˘سسل يو˘ن˘سسلا

مهأا ىلع يوتحت جاردإا ةركذم71
لاغسشأا نم ةسصلختسسملا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةز˘ج˘ن˘م˘لا تا˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لا
.8102 ـل يونسسلا هجمانربل

ز. سسواط

ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةرازو˘لا تز˘ج˘نأا
اهريرقت ،فارسشتسسلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
يداسصتقلا سشاعنإلا لوح لوألا
ةطرا˘خو فاد˘هأل قر˘ط˘ت˘ي يذ˘لا

سشا˘˘˘ع˘˘˘نإلا ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط
يذلا4202‐0202 يداسصتقلا
دبع ةيروهمجلا سسيئر هب رداب
نم دÓبلا جارخإل نوبت ديجملا
.تاقورحملل ةيداسصتقلا ةيعبتلا

،ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘سصف˘˘˘تو
ع˘فر˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا تا˘حÓ˘˘سصإلا
ل˘˘كسشب يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا و˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا
اق˘فو ،ماد˘ت˘سسم ن˘كلو ي˘ج˘يرد˘ت
سسيئرلا اهاطعأا يتلا تاميلعتلل

سسل˘ج˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ نو˘˘ب˘˘ت
ةيليوج62 يف دقع يذلا ءارزولا

0202.
سسي˘ئر نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘سضوأاو

ططخم) هملاعم ددح ةيروهمجلا
لا˘˘جآاو (يدا˘˘سصت˘˘قلا سشا˘˘ع˘˘˘نإلا
ةحومطلا فادهألاب اركذم ،هذيفنت
را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘ف تدد˘˘ح ي˘˘ت˘˘˘لا

01ـب تادراولا سصيل˘ق˘ت ا˘م˘ي˘سسل
0202 ن˘م ءاد˘ت˘با رلود را˘ي˘˘ل˘˘م
تارايلم5 نع لقي ل ام قيقحتو
جرا˘˘˘˘خ تاردا˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘م رلود
.1202 يف تاقورحملا عاطق

خ.ةميضسن

ي˘ع˘ن˘سصم ة˘ي˘ع˘م˘ج تن˘˘م˘˘ث
ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ةيرئازجلا ةيلزنملا ةزهجألاو
نيلماع˘ت˘م˘لا زر˘بأا م˘سضت ي˘ت˘لا
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا عر˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ف
،ةيلزنمورهكلاو ةينور˘ت˘كلإلا
ي˘ت˘لا ةر˘م˘ث˘م˘لا تاروا˘˘سشم˘˘لا

مه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا تز˘ي˘م
نم تاراطإاو ةعانسصلا ريزوب
. ارخؤوم ةيرازولا هترئاد

ةلاسسر يف ةيعمجلا تدكأا
تاحرف ريزول˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘جو ا˘ه˘ل
م˘ت ي˘ت˘لاو ،م˘هار˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيآا
نا ،ةرازو˘لا ع˘قو˘˘م˘˘ب ا˘˘هر˘˘سشن
ن˘ع اور˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ما˘˘كلا م˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ما
يت˘لا «ة˘ي˘عو˘ن˘لا تاروا˘سشم˘لا

ة˘ل˘ئا˘ق ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع
،ر˘ي˘˘ب˘˘ك حا˘˘ي˘˘ترا˘˘ب ،ا˘˘ن˘˘حر˘˘ط»
يتلا ليقارعلاو رظنلا تاهجو

ريوط˘ت˘ل ن˘ي˘ع˘ن˘سصم˘لا ه˘جاو˘ت
اسضيأاو ةب˘ع˘سشلا هذ˘ه˘ل فا˘ف˘سش
ةرظن عم انترظن براقت زاربا
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا
«.ةمهملا انتعانسصل

نأا˘ب ،نو˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ىر˘˘يو
فارطألا عيمج دوه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو د˘يد˘ح˘ت˘ب ح˘م˘˘سسي˘˘سس
ريوطتل ةبسسا˘ن˘م˘لا تاءار˘جإلا
قلخ فادهأا قيقحتو انتبعسش
اذه حمسسو ،اندÓب يف ةورثلا
رقم يف دقع يذلا ،عامتجلا

لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ةرازو
نيلماعتملا عم رظنلا تاهجو
يف نيطسشان˘لا ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا

ى˘ل˘ع عÓ˘طلا ،ة˘ب˘ع˘سشلا هذ˘ه
اذكو مهتاعل˘ط˘تو م˘ه˘تا˘ع˘قو˘ت
ليقارعلا سضرعب مهل حامسسلا
هذه ريوط˘ت˘ل م˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا
.ةبعسشلا

˘‐ ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا تد˘˘كأاو
ةسصرف ءاقللا نا ،‐هتاذ نايبلا
ةد˘يد˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا حر˘˘سشل
تءاج يتلا ةينقتلا دعاوقلاو
يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
تا˘ي˘ف˘ي˘كو طور˘سشل دد˘ح˘م˘لا
نيسسرامملا نيلماعتملا لوبق

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا جا˘ت˘˘نإا ة˘˘ط˘˘سشنأل
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا تاد˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ةدافتسسÓ˘ل ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلاو
ي˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
بر˘˘عأا د˘˘قو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘ت˘˘˘لا
يف نورسضاحلا نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

مهمازتلا نع ،سصوسصخلا اذه
ديدجلا هجوتلا يف طارخنلاب
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘ل
ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملاو
يمي˘ظ˘ن˘ت˘لا سصن˘لا ا˘ه˘ن˘م˘سضت
.ديدجلا

ز.سسواط

تأراطإلأ مأزتلأ ةرورضض ىلع حلأأ
ةنامألأو ةيفافضشلاب نأوعألأو

كإرسشإإ وحن :رإزموب
زاجنإ يف بابسشلإ
ديربلإ عاطق عيراسشم
ريزو رأزموب ميهأربإأ فضشك

ةيكلضسلأ تÓضصأوملأو ديربلأ
ةرأزولأ قÓطإأ نع ،ةيكلضسÓلأو
فدهب» كتقفضص» ىعدت ةضصنمل
يلماح بابضشلأ ةقفأرمو عيجضشت
زاجنأ يف مهكأرضشإأو عيراضشملأ

.يمومعلأ بلطلأ عيراضشم
يف سسمأ رأزموب ريزولأ دكأ

حاتتفأ سشماه ىلع هل ةملك
يضسيضسحتلأو يمÓعإلأ مويلأ

سضراعتو يفانتلأ تلاح» لوح
ةضصنم قÓطأ مت هنأ ،«حلاضصملأ
«كتقفضص» ىعدت ةينورتكلأ

يف بابضشلأ كأرضش� ىلأ فدهت
،يمومعلأ بلطلأ عيراضشم زاجن�
ىعضسم نمضض ةردابملأ جردنتو
يلماح بابضشلأ ةقفأرمو عيجضشت
ةضصنملأ نأ -افيضضم- ،عيراضشملأ

جردنت ةلمكم ةثيدح ةأدأأ هذه
ةلضصأوتملأ عاطقلأ دوهج يف
،ةضسفانملأ ريياعم سسيركتل
بناج ىلأ ،ؤوفاكتلأو ةيفافضشلأ

ةيمنتلأ جمأرب ةعاجن قيقحت
تاقفن ديضشرتو ةينطولأ
لولأ لوؤوضسملأ راضشأأ امك .ةلودلأ

تÓضصأوملأو ديربلأ عاطق نع
ىلإأ ،ةيكلضسÓلأو ةيكلضسلأ
اهيلوت يتلأ ةغلابلأ ةيمهألأ
داضسفلأ ةحفاكم ةلأاضسمل ةموكحلأ

،يرييضستلأ لمعلأ ةقلخأأو
سسيئر تامأزتلأ نم ةمهلتضسملأ
ةرورضض ىل� راضشأأو ،ةيروهمجلأ

نييمومعلأ نأوعألأ يلحت
ماعلأ نأاضشلأ ىلع نيمئاقلأ

يف ةيفافضشلأو ةنامألأ لاضصخب
تأرأدإلأ سسأأر ىلع مهماهم ءأدأأ
دنضسملأ تاضسضسؤوملأو تائيهلأ

- فيضضي Óضضف ،اهرييضست مهيل�
ىلع سصرحلأ نع -رأزموب
تانامضضلأو ئدابملأ ءافيتضسأ
،ماعلأ لاملأ ةيامح لفكت يتلأ

تأردقلأ هيجوتب حمضسي امم
ةرخضسملأ ةيمومعلأ درأوملأو
ةيمنتلأ فأدهأأ قيقحت وحن
0302 قافآأ يف ةمأدتضسملأ

.ةينطو ةيولوأأ اهرابتعاب
ز.سسواط



تفسشك سسمأا ةليسصح تدافأا
عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘ع
دوهجلا قايسس يف» هنأا ،ينطولا
ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘برا˘ح˘مو با˘هرإلا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
ل˘كب ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
تاد˘˘حو تذ˘˘ف˘˘ن ،ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘كسشأا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘مو
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعسشلا

ربمسسيد92 ى˘˘˘˘لإا32 ن˘˘˘˘م
ةد˘˘يد˘˘˘ع تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ،0202
ة˘ي˘عو˘ن ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا
ةيلاعلا ةيفارتحلا ىدم سسكعت
دادعتسسلاو ةرمتسسملا ةظقيلاو
يف ة˘ح˘ل˘سسم˘لا ا˘ن˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا

.«ينطولا بارتلا لماك
باهرإلا ةحفاكم راطإا يفو

طيسشمتلا ةيلمع» ىلإا ةفاسضإاو
يتلا لج˘ي˘ج ة˘يلو ،ر˘سصن˘ع˘لا˘ب
ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘˘عإلا ق˘˘ب˘˘سس
ر˘˘ي˘˘مد˘˘تو ف˘˘سشك ن˘˘م تن˘˘كم
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ئ˘با˘خ˘م ة˘˘سسم˘˘خ
يلام غلبم عاجرتسساو ةيباهرإلا
م˘˘ت ،وروأا000.08 ـب رد˘˘ق˘˘˘ُي

نيرخآا نيأابخم ريمدتو فسشك
عا˘جر˘ت˘سساو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا سسف˘ن˘˘ب
ةربتعم ةيمكو لاسصتا لئاسسو
ة˘يودألاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م
.«ىرخأا سضارغأاو

تفقوأا» ،قايسسلا سسفن يفو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
م˘عد ر˘سصا˘ن˘ع ة˘ع˘برأا ي˘ب˘ع˘سشلا
ةلسشنخب ةيباهرإلا تاعا˘م˘ج˘ل˘ل
،تسسارنمت˘ب ر˘خآا م˘عد ر˘سصن˘عو
لبانق40 ريمدت مت نيح يف
. «سسادرموبب عنسصلا ةيديلقت

ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
تايمكلل» ةفا˘سضإاو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘كلا
را˘˘ط˘˘ن˘˘ق (72) ـب ةرد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

مت ي˘ت˘لا «مار˘غو˘ل˘ي˘ك (68,2)و
مت يتلاو ،اقباسس اهنع نÓعإلا

ربمسسيد62و52 يموي اهزجح
برغملا عم دودحلا ربع0202
را˘˘˘سشبو فود˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
تز˘˘ج˘˘ح نا˘˘سسم˘˘ل˘˘تو نار˘˘هوو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
يسساحب ةيرود لÓخ يبعسشلا

ة˘ب˘˘كر˘˘م» ،ة˘˘ل˘˘قرو˘˘ب دو˘˘ع˘˘سسم
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ع˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م سشا˘˘˘˘سشر سسد˘˘˘˘سسم
(20) ينزخ˘مو فو˘كي˘ن˘سشÓ˘ك
ةراظنو ة˘ق˘ل˘ط (161)و ةري˘خذ
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘كو ناد˘˘ي˘˘م
(01)ـب ردق˘ُت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
.«مارغوليك (5,94)و ريطانق

«تفقوأا» قايسسلا تاذ يفو
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘ف˘˘م
ح˘لا˘سصمو ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
دودحلا سسارحو ينطولا كردلا
مهنيب نم تاردخم رجات (63)
ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م (20)
د˘ي˘سص (10) ةي˘قد˘ن˘ب تز˘ج˘حو
ن˘˘م مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘˘ك (41,101)و
(10)و ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كلا

نيياكوكلا ةدام نم مارغوليك
يف اسسولهم اسصرق (29891)و
راسشب نم لكب ةقرفتم تايلمع
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو ة˘ن˘تا˘بو ل˘ج˘ي˘جو
قو˘سسو ي˘قاو˘˘ب˘˘لا مأاو ة˘˘ل˘˘ي˘˘مو
نيعو ة˘ل˘قروو ة˘سسب˘تو سسار˘هأا
يد˘ي˘سسو ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غو ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا
كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت˘˘ل ،سسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
تايمكل ةيلا˘م˘جإلا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا
ىلإا زوجحملا جلاعملا فيكلا
مارغوليك (5,35)و راطنق (83)
زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
لكب يبعسشلا ينطولا سشيجلل
جربو مازق نيعو تسسارنمت نم
فودنتو يزيلإاو راتخم يجاب
(60) تزجحو اسصخسش (58)»
اد˘˘˘˘لو˘˘˘˘م (371)و تا˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
ة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م (951)و ا˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك
فسشكلل ةزهجأا (50)و طغسض

مارغوليك (051)و نداعملا نع
بهذ˘˘˘لا ما˘˘˘خ ط˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ر˘ي˘ج˘ف˘ت تاد˘ع˘مو ةرا˘ج˘˘ح˘˘لاو
لمعتسست ىرخأا تازيهجت اذكو
ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
ةفاسضإلاب بهذلا نع عورسشملا
داو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط (2,1) ى˘˘˘لإا
،بيرهتل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
اسصخسش (11) فيقوت مت امنيب
د˘˘ي˘˘سص قدا˘˘˘ن˘˘˘ب (01) ز˘˘ج˘˘˘حو
(67312)و يلآا (10) سسدسسمو
تابورسشملا فلتخم نم ةدحو
لÓ˘خ ا˘ي˘˘كذ ا˘˘ف˘˘تا˘˘ه (4232)و
لكب تذفُن ةلسصفنم تايلمع
طاوغألاو ةلي˘مو ف˘ي˘ط˘سس ن˘م
فود˘˘ن˘˘تو يداو˘˘لاو ة˘˘يادر˘˘˘غو
.ىلفدلا نيعو

تلوا˘ح˘م طا˘ب˘حإا ّم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك بير˘˘ه˘˘ت
ار˘ت˘ل (8127) ـب رد˘ق˘ُت دو˘˘قو˘˘لا
سسارهأا قوسسو ةسسبت نم لكب
.فراطلاو

ط˘ب˘حأا ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ح˘˘لا˘˘سصمو ل˘˘حاو˘˘سسلا سسار˘˘˘ح
ةرجه تلواحم ينطولا كردلا

(251) ذا˘ق˘نإاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ
ارجاهم (41) مهنيب نم اسصخسش
ىلع اوناك ةيبرغم ةيسسنج نم
عنسصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘م
تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسمو نا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘تو
،فراطلاو ةبا˘ن˘عو سسادر˘مو˘بو
ارجاه˘م (05) فيقو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ
ايبرغم (91) مهنيب نم ةفلتخم

جربو ناسسملتو ةلقرو نم لكب
طاو˘˘˘غألاو را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب
.ةسسبتو ةماعنلاو

watan@essalamonline.com
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عوبسسأأ لÓخ يعرسش ريغ أرجاهم251 ذاقنإأو فيكلأ نم أراطنق83 نم رثكأأ زجح

«ةقرحلإ» يمظنمو تإردخملإ تانوراب ىلع ةقوبسسم ريغ ةلمح نسشي ضشيجلإ

ط.ةراسس

،يراجلأ ربمسسيد92 ىلإأ32 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ،يبعسشلأ ينطولأ صشيجلل زرافمو تأدحو تذفن
تأوقلل «ةرمتسسملأ ةظقيلأو ةيلاعلأ ةيفأرتح’أ» ىدم صسكعت «ةيعون جئاتن» نع ترفسسأأ تايلمع ةدع

.ينطولأ بأرتلأ لماك ربع ةميرجلأو باهرإ’أ ةحفاكم لاجم يف ةحلسسملأ

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
كيكفت نم ةزاب˘ي˘ت˘ب ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
تارايسسلا بيرهتل ةيلود ةكبسش
،اطروتم47 ديدحت˘ب تح˘م˘سس
ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م م˘ه˘˘ن˘˘م
غلب اميف ةبكرم35 عاجرتسساو
،اسصخسش08 ا˘يا˘˘ح˘˘سضلا دد˘˘ع
سسمأا ه˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م بسسح
يوا˘˘ي˘˘ح˘˘ي ة˘˘طر˘˘سش ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م
ن˘˘˘مألا سسي˘˘˘ئر ي˘˘˘لÓ˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ةعيلقلاب يناثلا يرسضحلا

ةودن يف لوؤوسسملا حسضوأاو
دوعت تا˘ي˘ث˘ي˘ح˘لا نأا ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص
طاسشنب ديفت تامولعم دورول
دقو ،ةي˘مار˘جإا ة˘كب˘سشل هو˘ب˘سشم
نم ديزأا تايرح˘ت˘لا تقر˘غ˘ت˘سسا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ار˘ه˘سش81
ةقيقدلاو ةق˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
لبق ةيلاع تاينق˘ت لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا هذ˘˘˘ه˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘طإلا
يف «ةمظنم˘لا»و «ة˘ب˘ع˘سشت˘م˘لا»

يذلا ا˘ه˘طا˘سشنو ا˘ه˘ل˘م˘ع قر˘ط
نييمومع نيفظوم ؤوطاوتل دتما
نولمعي افظوم21 مهددع غلب
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ي˘ت˘ح˘ل˘سصم˘ب
ن˘م دد˘ع˘ل ة˘يدا˘مر˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لاو
47 يلامجإا نم نطولا تايدلب
.مهيف اهبتسشم

ربع ةكبسشلا طاسشن زكرمتو
ياد نيسسحو سشارحلا تايدلب
رئازجلاب ةتوت رئبو داولا بابو
سشي˘˘˘ع˘˘˘ي دلوأاو ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا

دتما اميف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب كيرا˘فو˘بو
ةفاسضإلا˘ب ،ي˘مار˘جإلا ا˘ه˘طا˘سشن
ىلا ،ةديلبلاو ةمسصاعلا رئازجلل
ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو سسادر˘˘مو˘˘ب تا˘˘˘يلو
تسسارنمتو ة˘يد˘م˘لاو ةر˘يو˘ب˘لاو
،نار˘˘˘هوو ترا˘˘˘ي˘˘˘تو يداو˘˘˘لاو
.لوؤوسسملا سسفنل ادانتسسا

هنأا ةطرسشلا ظفاحم فسشكو
م˘ت ،ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ي˘لا˘م˘جإا ن˘م
21 دجويو اطروتم41 فيقوت
ةيباق˘ع تا˘سسسسؤو˘م ي˘ف ن˘ير˘خآا
نم ددع ربع ةلثامم اياسضق يف
يف ردسصأا اميف ،نطولا تايلو
.سضبقلاب رماوأا ةيقبلا قح

تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا تل˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘تو
ةرخاف تارايسس يف ،ةعجرتسسملا

تارايسسو ةيناملأا تامÓع نم

92 ا˘ه˘ن˘م ،تا˘ن˘حا˘سشو ة˘ي˘ع˘ف˘˘ن
بار˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا م˘˘ت ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ر˘يوز˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اهئاطعإا دسصق ةيرادإلا اهقئاثو
ىلإا اريسشم ،ةينونا˘ق˘لا ة˘غ˘ب˘سصلا
لحم اهنم تابكرم سسمخ نأا
ةطرسشلا لبق نم ثحب تارسشن
ي˘˘هو «لو˘˘بر˘˘ت˘˘˘نا» ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
لود ن˘˘م ة˘˘قور˘˘سسم تارا˘˘ي˘˘سس
ا˘كي˘ج˘ل˘بو ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا) ة˘˘ي˘˘بوروأا

42 تع˘˘جر˘˘ت˘˘سساو.(اسسنرفو
ددع ربع ةقورسسم ىرخأا ةبكرم
91 اه˘ن˘م ،ن˘طو˘لا تا˘يلو ن˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘قر˘سسل˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت
حسضوأا امك ،اهدحول ةمسصاعلا

.يوايحي ةطرسشلا ظفاحم
رسصان˘ع «ةرو˘ط˘خ» نأا زر˘بأاو

م˘سسا˘ق˘ت ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كت ة˘˘كب˘˘سشلا
سضعب ؤوطاوتو ماهملاو راودألا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإلا ي˘ف˘ظو˘م
رادسصإا حلاسصم ىوتسسم ىلع
لÓخ نم ة˘يدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا
ماظن يف تانايبلا رييغتو لاخدإا
ةيقاطبب سصاخلا يلآلا مÓعإلا

(ةيدامرلا ةقاطبلا) ةقيثولا هذه
ل˘ي˘ج˘سست ة˘قا˘ط˘ب جار˘˘خ˘˘ت˘˘سساو
ة˘ف˘يز˘م تا˘يو˘ه˘ب تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

نود ةيقيق˘ح تا˘يو˘ه˘ب ا˘نا˘ي˘حأاو
.اهباحسصأا ملع

مه˘ت ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘ل˘ل ته˘جوو
بيرهتلل رارسشأا ةيعمج نيوكت»
ةفوسصوملا ةقرسسلا»و «يلودلا
«فر˘˘ظ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب
،روزملا لامع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا»و
لاحتنا ،ةنامألا ةنايخ ،بسصنلا

.«ريغلا ةيوه
مهت نيمهت˘م˘ل˘ل ته˘جو ا˘م˘ك

ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإا»
ةجلاع˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نأا˘ب سسا˘سسم˘لاو
ع˘سضو»و «تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لآلا

تافسصاو˘م˘ب ر˘ي˘سسل˘ل تا˘ب˘كر˘م
سسفنل ادان˘ت˘سسا ،«ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
.لوؤوسسملا

طا˘سشن˘لا اذ˘ه سضر˘ع بق˘عو
،مÓعإلا لئاسسو ىل˘ع ي˘عو˘ن˘لا
ة˘كب˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع دا˘˘ي˘˘ت˘˘قا م˘˘ت
ةمكحم ةباي˘ن ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ل
م˘ه˘ت˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
.اقباسس ةروكذملا

م.نتاف

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تف˘˘سشك
اهططخم نع ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
سسأار لول˘ح ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب سصا˘خ˘لا
ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘يدÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

فو˘˘˘˘˘˘˘قو ةد˘˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م ،1202
ريبادتلا ذيفنت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
91‐ديفوك سسوريف نم ةيئاقولا
.ةمارسص لكب

نايب يف ةيريدملا تحسضوأاو
ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم نأا ،سسمأا ا˘ه˘ل
قيسسنتلاب ،ةمارسص لكب فقتسس
ىلع ،ةسصتخم˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ع˘م
ةقلعتملا تاميظنتلا لك ذيفنت
ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘˘حلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ي
.91 ديفوك ةحئاج ةهجاومل

ديدسشت ططخ˘م˘لا ن˘م˘سضت˘يو
˘مار˘ت˘حل ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

يئزجلا يلزنملا رجحلا تيقاوم
مارتحاو ،ةينعم˘لا تا˘يلو˘لا ي˘ف
ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

ن˘كا˘مألاو ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ةيحايسسلا نكامألاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ةيراجتلا تاحاسسملاو قدانفلاو
قاوسسألا قلغ تاءارجإا قيبطتو
ة˘يرا˘ج˘˘ت تا˘˘طا˘˘سشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
اهحلاسصم نأا تدكأا امك.ىرخأا
تا˘قوأا مار˘ت˘حا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ق˘˘ت˘˘سس
ةمزلملا ر˘جا˘ت˘م˘لا سضع˘ب طا˘سشن

نم ءادتبا اهطاسشن فيقوت ىلع
ةفاسضإلاب ،ا˘سس00:91 ةعا˘سسلا
ي˘ح˘سصلا ي˘ئا˘قو˘لا ع˘ن˘م˘˘لا ى˘˘لإا
تاميظنتلا بجومب تاعمجتلل
.لوعفملا ةيراسسلا

م.ةزمح

ةبكرم35 عاجرتسسأو نويمومع نوفظوم مهنم اطروتم47 فيقوت

بيرهت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش طاقسسإإ
ةزابيتب تإرايسسلإ

ةديدجلأ ةنسسلأ صسأأر ت’افتح’ ابسسحت

ريبإدتلإ ضضرفل مراسص ينمأإ ططخم
ةيرورملإ ةكرحلإ ةيبايسسنإ نامسضو ةيئاقولإ يئام بقن رفحل ةسشروك أايهم ناك يكيتسسÓب تيبب علدنأ

فيطسسب ناتوبلإ زاغل ةروراق راجفناب عوبتم قيرح يف ضصاخسشأإ3 كÓه

ىلع اجاجتحأ نيزنبلاب هسشر
يفيرلأ ءانبلأ ةسصح

قرحب مهتملإ فيقوت
ةيدلب «ريم» دسسج
ةنتاب يف نايفسس
كردلأ حلاسصم تنكمت
فيقوت نم ،صسمأأ ينطولأ
يف رانلأ مأرسضإاب مهتملأ

نايفسس ةيدلب صسيئر دسسج
.ةنتاب ةي’وب
،ةرفوتملأ تامولعملأ بسسحو
ةيدلبلأ صسيئر بيسصأأ دقف
نم قورحب «ينورز ريهز»
،ةيناثلأو ىلوأ’أ نيتجردلأ
ىفسشتسسملأ ىلإأ هليوحت متيل
.ةي’ولل يعماجلأ
حابسص مدقأأ دقف ،ةراسشإÓل
يناثلأ هدقع يف نطأوم صسمأأ

رانلأ مأرسضإأ ىلع ،رمعلأ نم
نايفسس ةيدلب صسيئر يف

ام ،ةنتاب ةي’و برغ بونج
يف قورحب هتباسصإأ ىلإأ ىدأأ
هدسسج نم ةقرفتم ءاحنأأ
ىفسشتسسم ىلإأ اهرثإأ ىلع لقن
.صسواقن
تاسشوانم نأاب ،ردسصملأ ركذو
ةيدلبلأ صسيئر نيب تعقو
مهي ناك يذلأ «ز.ز»
ةيدلبلأ رقم ىلإأ لوخدلاب
تهتنأ ،نينطأوملأ دحأأو
يذلأ ريخأ’أ أذه جأرخإاب
بسضغلأ نم ةلاح يف ناك
ناك نيزنبلأ ةدام نم ةروراقل
صسيك لخأد اهيفخي
اهب هسشرب ماقو ،يكيتسسÓب
فاسضأأو ،هيف رانلأ  مرسضأأ مث
ةيحسضلأ نأأ ردسصملأ تأذ
ىلع قورحب بيسصأأ يذلأ

نيديلأو هجولأ ىوتسسم
،هدسسج نم ةقرفتم قطانمو
ىفسشتسسم ىلإأ هلقن مت دق
تافاعسسإ’أ يقلتل صسواقن
ددع لخدت دعب ةيرورسضلأ

نيفظوملأو نينطأوملأ نم
.رانلأ دامخإ’
ةيدلب نأأ ةراسشإ’أ ردجت
لÓخ تسشاع دق نايفسس
نم ةلاح نييسضاملأ نيمويلأ
ةكرح اهتبقعأأ نايلغلأ
اهلÓخ صضفتنأ ،ةيجاجتحأ
ءانبلأ ةسصح دسض نونطأوملأ
.ةيمنتلأ بايغو يفيرلأ

م.ءامسسأأ

،سسمأا سصاخسشأا ةثÓث كله
عو˘ب˘ت˘˘م ق˘˘ير˘˘ح علد˘˘نا ءار˘˘ج
ناتوبلا زاغ˘ل ةرورا˘ق را˘ج˘ف˘نا˘ب
نا˘ك ي˘كي˘ت˘سسÓ˘˘ب تي˘˘ب ل˘˘خاد
يئام بقن رفحل ةسشروك أايهم
ر˘سشاو˘ه˘لا راود ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةعبات˘لا ر˘ي˘ع˘سشلا داو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
لا˘˘م˘˘سش ا˘˘ي˘˘سسيروألا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ن˘م م˘ل˘ع ا˘˘م بسسح ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
.ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

ةرمامعل دمحأا بيقنلا دكأاو
لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ةيامحلل ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
ل˘خد˘ت˘لا ةد˘˘حو نأا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
يماظنلا كلسسلا تاذل ةعباتلا
تلخدت دق ا˘ي˘سسيروألا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف
ل˘جأل سسمأا مو˘ي ن˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
ةروراق راجفناب عوبتم قيرح
يكيتسسÓب تيبب ناتوبلا زاغل

.نبتلا نم مزرب ءولمم ناك
مت هنأا ردسصملا تاذ حسضوأاو

مهو ا˘يا˘ح˘سضلا ثث˘ج فا˘سشت˘كا
(ةنسس74) ة˘˘سشرو˘˘لا بحا˘˘سص
نم (ةنسس04و33 ) نيلماعو
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط
يذلا  قيرحلا دامخإا ةيلمع ءانثأا
تي˘˘˘ب˘˘˘لا فÓ˘˘˘تإا ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سست
8 لوطب ا˘ما˘م˘ت ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
يلاو˘ح ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘يو را˘ت˘مأا

. نبت ةمزر0001
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘تو

ع˘ن˘م ن˘م ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
3 ى˘لإا به˘ل˘لا ة˘˘ن˘˘سسلأا داد˘˘ت˘˘ما
راوجب ىرخأا ةيكيتسسÓب تويب
قرتحملا يكيت˘سسÓ˘ب˘لا تي˘ب˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘˘م تنا˘˘˘ك
ةيبرتو (Ó˘ج˘ع71) لوج˘ع˘لا
ه˘˘فا˘˘سضأا ا˘˘م بسسح ن˘˘˘جاود˘˘˘لا
.ةرمامعل دمحا بيقنلا

اياحسضلا ثثج لقن مت دقو
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا
دمحم يئاف˘سشت˘سسلا ز˘كر˘م˘لا˘ب

تحتف اميف ةنداعسس رونلا  دبع
اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم
اذه فورظو تاسسبÓم ةفرعمل
.ثداحلا

ط.ةراسس
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ةقاعإلا يوذو ىسضرملا ىرسسألا نع جارفإلاب تابلاطم

ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف نو˘كرا˘سشم بلا˘ط
مÓعإلا ةرازو هتمظن يفحسص
نوقاعم ةمظنم ع˘م ة˘كار˘سشلا˘ب
يوذل ماعلا داحتلاو دودح Óب
˘مو˘ي ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘عإلا
12/21/0202 قفوملا نينثلا
طغسضلاب ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ،

ن˘ع جار˘فإÓ˘ل لÓ˘ت˘˘حلا ى˘˘ل˘˘ع
ىر˘سسألاو ى˘سضر˘م˘˘لا ىر˘˘سسألا
نو˘˘˘ج˘˘˘سس ن˘˘˘م ة˘˘˘قا˘˘˘عإلا يوذ
ةنجل˘لا و˘سضع لا˘قو .لÓ˘ت˘حلا
ريرحتلا ةمظنم يف ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ةر˘˘ئاد لوؤو˘˘سسمو
ريرحتلا ةمظن˘م ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا

لÓ˘˘خ ،ف˘˘˘سسو˘˘˘ي و˘˘˘بأا ل˘˘˘سصاو
ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح يذ˘لا ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا
ن˘م نا˘ب˘سضق˘لا ف˘ل˘خ ءا˘ن˘ج˘سس»
:«ءايحألا رباقم يف ةقاعإا يوذ
ىرسسألا نع جارفإلاب بلاطن»
ة˘قا˘عإلا يوذ سصا˘خ˘˘سشألا ن˘˘م
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
دمعتم يبط لامهإل نوسضرعتي

ءا˘بو ي˘سشف˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
كا˘˘ن˘˘ه نإا :فا˘˘سضأاو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
˘˘ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلا ءÓ˘˘˘يل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا
ىلع ةقاعإلا يوذ سصاخسشألاب
ط˘ي˘ل˘سستو ةد˘ع˘سصألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
م˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءو˘˘˘˘سضلا

مهدادعأا دايدزا عم ،مهبلاطمو
تاو˘˘˘ق فاد˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا بب˘˘˘˘سسب
عا˘ط˘قو ة˘ف˘سضلا ي˘ف لÓ˘ت˘حلا

تار˘ي˘سسم لÓ˘خ ة˘سصا˘˘خ ،ةز˘˘غ
لج˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘سسلا ةدو˘ع˘لا
ةباسصإا073 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
مه˘ن˘م تار˘سشع˘لا د˘ق˘فو ة˘جر˘ح
ف˘سسو˘ي و˘بأا را˘سشأاو .م˘ه˘˘فار˘˘طأا
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م را˘˘طإا ل˘˘خاد ل˘˘م˘˘ع˘˘ن
داحتÓل رمتؤوم دق˘ع˘ل ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ةقاعإلا يوذ سصاخسشأÓل ماعلا

ةيطار˘ق˘م˘يد تا˘با˘خ˘ت˘نا ءار˘جإاو
باختنل لبقم˘لا ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م
يوذ سصاخسشألا لثمت تادايق
د˘ه˘ج˘لا ى˘لا ار˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘قا˘˘عإلا
اعرف51 زا˘ج˘˘نإل لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا
يوذ سصاخسشأÓل ماعلا داحتÓل
ة˘ف˘سضلا سسد˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘عإلا
ي˘فو ةز˘غ عا˘˘ط˘˘قو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كأاو .تا˘ت˘سشلا
يلودلا عمتجملا دوهج رفاسضت
عفرل لÓتحلا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘ل
لا˘سصيإاو ا˘نار˘سسأا ن˘ع ةا˘نا˘ع˘م˘لا

نمم ةسصاخ ملاعلا ىلا مهتوسص
ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإلا ن˘˘م او˘˘نا˘˘ع˘˘ي
لظ يف مهتدارإا رسسك ةلواحمو
041، ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
نم .ىرسسلا نم ءابولاب اباسصم
سضو˘˘ف˘˘م بئا˘˘ن لا˘˘˘ق ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ميهاربإا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا نا :ير˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
داحتلا دم˘ت˘عا يذ˘لا ي˘سسا˘ئر˘لا

ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م د˘˘عاو˘˘ق ن˘˘م ةد˘˘عا˘˘ق
ةفاكب عتمتي داحتلاو ،ريرحتلا
فلتخم اهب عتمتي يتلا قوقحلا
ى˘ع˘سسن :فا˘˘سضأاو .تادا˘˘ح˘˘تلا
تاميظنتلا ةرئاد عم نواعتلاب
ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

عيطتسست ةيدايق ةئيه باختناو
تائفلا فلت˘خ˘م ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا

معدلا ميدقتو ةقاعإلا يوذ نم
دقع ةرورسض ىلا راسشأاو .مهل
داحتلا معد بناج ىلا رمتؤوملا
يف لمعلا يف مهقوقح خيسسرتل
عم بسسان˘ت˘ي ا˘م˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ىلع ادكؤوم ،ةيحسصلا مهفورظ
سصاخسشألا دادعإا يف عافترلا
تاسسرامم ببسسب ةقاعإلا يوذ
ةنوآلا يف لÓتحلا تاءادتعاو
ريدم لاق هتهج نمو .ةريخألا
نوؤو˘˘سش ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘عإلا
ر˘˘ئا˘˘ث ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو ىر˘˘سسألا
اريسسأا07 كا˘ن˘ه نإا ،ح˘˘ت˘˘ير˘˘سش
ة˘يد˘سسج تا˘قا˘عإا ن˘م نو˘نا˘ع˘˘ي
ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيسسحو ةيسسفنو
مهي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا ن˘م˘م تار˘سشع˘لا
نإا فاسضأاو .مهلاقتعا ءانثإا رانلا
سشيوا˘˘˘˘سشلا د˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ ىر˘˘˘˘˘سسألا

د˘م˘ح˘مو يد˘˘قو˘˘م رو˘˘سصن˘˘مو
ىر˘سسألا ن˘م م˘هر˘ي˘˘غو سشار˘˘با
تا˘قا˘عإا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
م˘ه˘قو˘ق˘ح لÓ˘ت˘حلا م˘ه˘ب˘ل˘˘سسي
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع سصو˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيلودلا قيثاوملاو تايقافتلا

نوجسس يف عبقي ،حتيرسش عباتو
سضيرم ر˘ي˘سسأا007 لÓ˘ت˘حلا

تاكاهتناو مئارجل نوسضرعتيو
يوذ سصا˘˘خ˘˘سشألا اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
ةرور˘˘سض ى˘˘لا ا˘˘عدو .ة˘˘قا˘˘˘عإلا
ءامسسأا قÓ˘طإا˘ب ا˘ي˘لود كر˘ح˘ت˘لا
ة˘˘˘قا˘˘˘عإلا يوذ ن˘˘˘م ىر˘˘˘˘سسلا

م˘لا˘ع˘˘لا لود ي˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م˘˘لاو
مهتاناعم ىلع ءوسضلا طيلسستل
(ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا) ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلاو
ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإÓ˘˘˘ل
نوكت نا ةيلودلا تاسسسسؤوملا

ل ىتح ثدحلا ىوتسسم ىلع
ةميرجلا ماع1202 ماع نوكي
.ىرسسلا دسض ةمظنملا

أريسسأأ041 :هبر دبع
صسوريفب أوبيسصأأ
ءدب ذنم «انوروك»

ةحئاجلأ
ةئيهل يمÓعإلا راسشتسسملا لاق
ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘سسألا نوؤو˘˘سش
دد˘˘˘ع نإا ،ه˘˘˘بر د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘سسح
سسوريفب يلا˘م˘جإلا تا˘با˘سصإلا
،041 غلب ىرسسأÓل «انوروك»
ةيرسس وبأا دمحأا ريسسألا مهرخآا

نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ج ن˘˘˘م
لÓ˘ت˘حلا نو˘˘ج˘˘سس ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم

نج˘سس ي˘ف81 م˘سسق تق˘˘ل˘˘غأا
دحأا ةبا˘سصإا˘ب ها˘ب˘ت˘سشÓ˘ل بق˘ن˘لا
فاسضأاو . «انوروك»ـب ىرسسألا

ة˘عاذإل ثيد˘ح ي˘˘ف ،ه˘˘بر د˘˘ب˘˘ع
عمتجملا نأا،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف تو˘سص
ةيقÓخأا ةيلوؤوسسم هيلع يلودلا
ف˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘لإا ادا˘ن˘˘ت˘˘سسا
تا˘ط˘ل˘سس ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ب ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
ةايح هاجت ةيلوؤوسسملا لÓتحلا

ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،ىر˘˘سسألا ة˘˘˘ح˘˘˘سصو
ةيلودلا ةيقوقحلا تاسسسسؤوملا
ىرسسألا ةايح ذا˘ق˘نإل ل˘خد˘ت˘لا˘ب
.لÓتحلا نوجسس يف

نجسسلاب ماكحأأ ةسسمخ
لÓخ ىرسسأأ قحب دبؤوملأ

0202 ماعلأ
تاسساردل نيطسسلف زكرم دكأا
ل˘سصاو لÓ˘˘ت˘˘حلا نأا ىر˘˘سسألا

رادسصإا0202 ما˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
قح˘ب د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب ما˘كحأا
ثيح ،نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسألا
ة˘يرو˘سصلا ه˘م˘كا˘ح˘م ترد˘سصأا
ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ما˘˘كحأا (5)
ىر˘˘˘˘سسأا ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘بؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.نيينيطسسلف
«رقسشألا سضاير» ثحابلا لاقو
رد˘سصت لÓ˘ت˘حلا م˘كا˘ح˘م نأا˘˘ب
ىدم د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب ما˘كحا
ريسسا لك ىلع ،(ماع99) ةايحلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ب ه˘˘ت˘˘نادا م˘˘ت˘˘ت

ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ى˘˘˘لا تدأا ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع
كلذ˘كو ،يد˘ن˘ج وأا ن˘طو˘ت˘سسم
هيجوت ن˘ع ن˘ي˘لو˘ئ˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
يتلا ةيداهسشت˘سسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
رركتي اميف ،دوهي لتق ىلإا تدأا

ددع˘ب ف˘عا˘سضت˘يو م˘كح˘لا اذ˘ه
نيذلا نينطوتسسملا وأا دونجلا
راسشأاو .ريسسألا دي ىلع نولتقي
يف ىرسسألا ددع نا ىلا رقسشألا
0044 غلب˘ي لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘سس
(0762) م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ، ر˘˘ي˘˘سسا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘كحا نو˘˘˘سضق˘˘˘ي
ار˘ي˘سسأا (345) مهن˘م ،ن˘ج˘سسلا˘ب

ا˘˘ما˘˘كحأا م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب ترد˘˘˘سص
مهرخا ناك ، د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب

مهقحب تردسص ىرسسا ةسسمخ
˘˘ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ةد˘˘بؤو˘˘م ما˘˘˘كحا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘بو .0202 يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةسسمخلا ىرسسألا نأاب «رقسشلا»
ماكحأا مهق˘ح˘ب ترد˘سص ن˘يذ˘لا

رمع مسصاع ريسسألا مهو ةدبؤوم
ر˘بو˘ك ةد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا
لقتعا ناكو هللا مار يلامسش
لÓتحÓل ةسصاخ تاوق دي ىلع
سضرع˘ت و7/1/9102 خيرات˘ب
هتناداو ،ٍسساقو فثكم ٍقيقحتل
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
لق˘م˘ل ا˘هاد˘حا تدا ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
ل˘ت˘ق˘م˘ل ىر˘خلاو ، ن˘˘ي˘˘يد˘˘ن˘˘ج

ه˘ق˘ح˘ب ترد˘سصاو ،ن˘طو˘ت˘˘سسم
رركتملا دبؤوملا نجسسلاب مكح
» ريسسلا لجن وهو ،تارم4
ىسضق ىذلا «ى˘تو˘غر˘ب˘لا ر˘م˘ع
رسسألا يف اًماع62 نم رثكأا
.يرادإا لاقتعاو ماكحأا نيب
ل˘˘˘ئاو نا˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘سس «ر˘˘˘ي˘˘˘˘سسألاو
يف ةيرهاظلا ةدلب نم «يطيطلا
خيراتب لق˘ت˘عا نا˘كو ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا

همهت هل تهجوو ،9/3/6102
سسهد ةيلمع يف نطوتسسم لتق
راوفلا ميخم قرفم ىلع اهذفن

،5102 ماعلا يف ليلخلا بونج
رفوع ةمكحم هقحب تردسصا و
ن˘ج˘سسلا˘ب ًا˘م˘˘كح ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
همار˘غو ،ةا˘ي˘ح˘لا ىد˘م د˘بؤو˘م˘لا

فلأا008و نويلم ةميقب ةيلام
˘مد˘ه˘ب لÓ˘ت˘حلا ما˘قو ،ل˘ق˘ي˘سش
ريسسألا ا˘م˘ن˘ي˘ب . ه˘ت˘ل˘ئا˘ع لز˘ن˘م
فسسوي ليلخ» ىتفلا وه ثلاثلا

اط˘ي ن˘م (ًا˘ما˘ع91) «نيرا˘ب˘ج
ىف لقتعا ناكو ،ليلخلا بونج
رانلا قÓطا دعب ،8102 /لوليأا

يف سصاسصرلاب هتباسصإاو هيلع
ل هر˘˘م˘˘ع نا˘˘كو هد˘˘يو ه˘˘˘مد˘˘˘ق
ىعداو ،ًاماع71 اهنيح زواجتي
ن˘طو˘ت˘سسم ل˘ت˘ق ه˘نأا لÓ˘ت˘˘حلا
سشو˘˘غ» ة˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘سسم بر˘˘˘ق
انعط ليلخلا لامسش «نويسصتع
ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب ترد˘˘سصأاو ،ن˘˘ي˘˘˘كسسب
ًا˘˘م˘˘كح لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
ةايحلا ىد˘م د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب
ة˘ي˘لا˘م ه˘مار˘غ ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
فلأا052و نو˘ي˘ل˘م ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب
˘مد˘ه˘ب لÓ˘ت˘حلا ما˘قو ،ل˘ق˘ي˘سش
ن˘م نو˘كم˘لا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع لز˘˘ن˘˘م
ًامكح تردسصا كلذك .نيقباط
ةايحلا ىد˘م د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب
رمع نيي˘ت˘ف˘لا ن˘ير˘ي˘سسألا ق˘ح˘ب
و ،(اماع02) يواميرلا ريمسس
،(اماع81) «حابسص مسساب مهيأا»
،ا˘م˘ير تي˘˘ب ةد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كسس ن˘˘م
Óقت˘عا ا˘نا˘كو ،ه˘ل˘لا مار لا˘م˘سش
زواجتت ملو ،5102 رياربف يف
دعب ًا˘ما˘ع51 كاذ˘نآا م˘هرا˘م˘عا
امهتباسصإاو امهيلع رانلا قÓطإا
يراجتلا عمجملا يف ،حورجب
«يفيل يمار» مسساب فورعملا
هم˘ه˘ت˘ب ،ه˘ل˘لا مار بر˘ق ما˘ق˘م˘لا
لتقمل تدأا نعط ةيلمع ذيفنت
ىلع نيما˘ع د˘ع˘بو .ن˘طو˘ت˘سسم
«ىوام˘ير˘لا و حا˘ب˘سص» لا˘ق˘ت˘عا
ه˘م˘كح˘م ا˘م˘ه˘ق˘˘ح˘˘ب ترد˘˘سصأا
يلعفلا نجسسلاب مكح لÓتحلا
نم رياني ىفو ،ماع53 ةدمل
م˘ه˘˘ل تدا˘˘عا0202 ما˘˘ع˘˘˘لا
م˘ه˘ق˘ح˘˘ب ترد˘˘سصاو ،ما˘˘كحلا
ىدم د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب ما˘كحا
كلت «رقسشألا » ربتعاو . ةايحلا
ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ب ما˘˘˘كحلا

فلاخي لÓتحلا ناو ،ةملاظو
ربتعت يتلا ملاعلا نيناوق لك
سسيلو ،طقف ًاماع52 دبؤوملا

هناو ،ةايحلا ىدم نجسسلاب مكح
لجا نم ماكحلا كلت يف غلابي
ق˘ح˘ب عدر˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
نم مهفيوختو نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
.لÓتحلا

ةرايز ىف ىرسس’أ ةئيه
ررحملأ ريسسأ’أ  تيبل

دمحم ينطولأ لسضانملأو
ةرمسس وبأ يلاعم

ىر˘˘˘˘سسلا نوؤو˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه
تاظفاح˘م˘لا ي˘ف ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
ةنجل سسيئرب ةلثم˘م ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
،ةطينق نسسح خلا ةئيهلا ةرادا

يعرم فطاع ةنجللا يوسضعو
ةفاسضلاب .ةناورف رسصانلا دبعو
يديحولا ةماسسأا نيليمزلا ىلا

روز˘˘ت ،ةر˘˘م˘˘˘سس و˘˘˘با ة˘˘˘ما˘˘˘سسأاو
ل˘سضا˘ن˘م˘لاو رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘˘سسلا
و˘با ي˘لا˘ع˘م د˘م˘ح˘م/ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ار˘يد˘ق˘ت ،(ي˘لا˘ع˘م و˘˘با) ةر˘˘م˘˘سس
ه˘تا˘ي˘ح˘سضت˘ل ءا˘فوو ه˘تلا˘سضن˘ل
ثيح ،هتحسص ىلع نانئمطÓلو
ركذي .عجولاو سضر˘م˘لا ي˘نا˘ع˘ي
نم ،ي˘لا˘ع˘م و˘با ل˘سضا˘ن˘م˘لا نا

نم ردحنيو ,8491ماع ديلاوم
ديدعلا تمدق ،ةلسضا˘ن˘م ة˘ل˘ئا˘ع
ن˘مو ،ىر˘سسلاو ءاد˘ه˘سشلا ن˘˘م
عاطق طسسو حلبلا ريد ناكسس
ةزغ
ةرو˘ث˘ل˘ل ار˘˘كب˘˘م ى˘˘م˘˘ت˘˘نا د˘˘قو
ناكو ،ةرسصاعملا ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةرو˘˘ث˘˘لا ي˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘م ل˘˘ئاوا ن˘˘م
˘ما˘ع ل˘ق˘ت˘عاو لولا ل˘ي˘عر˘˘لاو
نو˘ج˘˘سس ي˘˘ف ى˘˘سضماو ,9691
نا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ن˘˘˘سس61 لÓ˘˘ت˘˘حلا
لدابتلا ةق˘ف˘سص ن˘م˘سض رر˘ح˘ت˘ي

ه˘ل تد˘ه˘سش د˘قو.5891 ما˘˘ع
ةيود˘حو˘لا ه˘ف˘قاو˘م˘ب نو˘ج˘سسلا

.عيمجلا عم ةعسساولا هتاقÓعو
ةطلسسلا فوفسص نمسض لمعو
زا˘ه˘ج ردا˘ك ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نا˘˘كو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تار˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

ف˘قاو˘م˘لا˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘تو ا˘˘يود˘˘حو
.سسانلا نيب حÓسصإلاو ةينطولا

حÓسصلا لاجر دحا ناك ثيح
.حلبلا ريد يف

لÓتح’أ :ىرسسأ’أ ةئيه
وبأأ دامع ريسسأ’أ ديعي

ىفسشتسسم نم زومر
 «كديسست يراعسش»

رفوع نجسسل
نوؤو˘˘سش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ي˘˘ما˘˘ح˘˘م لا˘˘ق
م˘ير˘ك ن˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو ىر˘˘سسألا

نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس ةرادإا نأا ،ةو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع
دامع ريسسألا تداعأا لÓتحلا
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم ن˘˘˘م زو˘˘˘مر و˘˘˘بأا
يليئارسسإلا «كديسست يراعسش»
ح˘˘سضوأاو .ر˘˘فو˘˘ع ن˘˘ج˘˘سس ى˘˘لا

زو˘مر و˘بأا ر˘ي˘˘سسألا نأا ،ةو˘˘ج˘˘ع
ةيحارج ةيل˘م˘ع˘ل ار˘خؤو˘م ع˘سضخ
ي˘˘نا˘˘طر˘˘سس مرو لا˘˘سصئ˘˘ت˘˘سسل
تماقو ،نيت˘ي˘سصخ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ل˘كسشب ه˘ل˘ق˘ن˘ب نو˘ج˘˘سسلا ةرادإا

تنيبو .ر˘فو˘ع ن˘ج˘سسل ر˘سشا˘ب˘م
ريسسألا لقن ةيلمع نا ،ةئيهلا
ى˘لا ى˘ف˘سشم˘لا ن˘م  زو˘˘مر و˘˘با
د˘ع˘ب ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشب ن˘˘ج˘˘سس
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسا و˘˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘ب˘ط˘˘لا ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ىر˘˘سسلا ق˘˘ح˘˘ب د˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت مد˘˘˘عو ،ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يا˘عر˘لاو ة˘مزÓ˘لا تا˘جÓ˘ع˘لا
امب ،مهل ىندلا دحلاب ةيحسصلا
ة˘ي˘مدآلا فار˘عألا ل˘ك ف˘لا˘خ˘˘ي
راسشُي .ناسسنإلا قوقح ئدابمو
غلابلا زومر وبأا ريسسألا نأا ىلإا

لقتعم ،(اًما˘ع64) رم˘ع˘لا ن˘م
˘مو˘كح˘مو ،م4002 ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
.اًماع (52) ةدمل نجّسسلاب

ةيطابق دومسصلأ ةيطابق
ةلوطبلأو زعلأ

قيرطلا نوظفحي ةيطابق ةيتف
يح مهتدلب نأاكو ،ىسصقألا ىلإا

يف ةم˘يد˘ق˘لا ةد˘ل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا ن˘م
.سسدقلا
مهتحلسسأاب سسدقلا ىلإا نوبهذي
ل ي˘ت˘لا سسد˘ق˘لا !ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
عرا˘سصت تنأاو ى˘ت˘ح ا˘ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت
ةرا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘مز˘˘م ا˘˘سضر˘˘˘م
اهلخدت ل يتلا سسدقلا ،فاعسسا

نيب تاونسس ذنم لقنتت تنأاو
حير˘سصت ل˘جأا ن˘م ر˘خآاو ˘ٍما˘ح˘م
اهنع كدري يتلا سسدقلا ،روبع
ةيرود وأا رايط زجاح وأا رادجلا
،كئاسشلا كلسسلا بوجت ةطرسش
Óسصأا اهفرعت ل يتلا سسدقلا
اهتل˘خدو ثد˘ح نإاو ،ا˘ه˘ل˘خد˘ت˘ل
دو˘ن˘˘ج˘˘لا تار˘˘سشع ما˘˘مأا تنأا˘˘ف
كتيوه بلطتسس يتلا زجاوحلاو
رث˘كأا كر˘ب˘ج˘ت˘سسو كح˘ير˘سصتو
قرتفم نم رثكأا يف ةدنجم نم
طئا˘ح˘لا ى˘لإا كيد˘ي ع˘فر ى˘ل˘ع
كتبيقح حتفو كسسبÓم عفرو
نم كينيع يف قيقدتلا امبرو
ل˘ك ع˘م ..كا˘ياو˘ن ة˘فر˘ع˘م ل˘˘جا

نم ،كانه نم اهيلإا نوتأاي ..اذه
021 نم رثكأا دعب ىلع ،ةيطابق
اهتقزأا يف نولوجتي ،رتموليك
م˘ث ،ة˘ي˘سصخ˘سشلا م˘ه˘ت˘ح˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب
نو˘لو˘ح˘ت˘ي˘ف ،فد˘ه نورا˘ت˘˘خ˘˘ي
دو˘م˘سصلا ة˘˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘ق .ءاد˘˘ه˘˘سشل
.ةلوطبلاو زعلا ةيطابق

افو ‐ ةينيطسسلفلأ ءابنأ’أ ةلاكو ^

..قبُطم يقوقح تمسص طسسو

ةدامح ىودف ةريسسألا لزع لسصاوت لÓتحإلا تاطلسس

نوج˘سسلا تا˘ط˘ل˘سس ل˘سصاو˘ُت
ة˘ي˘سسد˘ق˘م˘لا ةر˘˘ي˘˘سسألا لز˘˘ع
ن˘يزا˘نز ي˘˘ف ةدا˘˘م˘˘ح ىود˘˘ف
سشار˘˘حأا˘˘ب نو˘˘ماد˘˘لا ن˘˘ج˘˘˘سس
.لمركلا

لاسصتإا يف ةدامح رذنُم لاقو
حابسص ةلظنح ريرحت ةفرغب

0202/21/22 ءاثÓ˘ث˘لا مو˘ي
وه يلاحلا هتجوز لزع نإا
ىرج ثيح ماع لÓخ يناثلا

ًاموي37 ةدمل ًاقباسس اهلزع
تارتف ىلإا ًات˘فل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
د˘˘ه˘˘سشت ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘لز˘˘ع
ةيلئاعلا ةرايزلا نم اهنامرح

يلاتلابو ني˘ما˘ح˘م˘لا ةرا˘يزو
ة˘عو˘ط˘ق˘˘م ا˘˘هرا˘˘ب˘˘خأا ل˘˘ظ˘˘ت
راسشأاو .ًلوهج˘م ا˘هر˘ي˘سصمو
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةدا˘˘˘م˘˘˘ح
ةيقوقحلا تا˘ه˘ج˘لا تد˘سشا˘ن
ةيسضق ةعبات˘م˘ل ة˘ي˘نا˘سسنإلاو
ةهج يأا كِرَحُت نأا نود ىودف

تاو˘˘ق نأا ر˘˘كذ˘˘ي .ًا˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سس
ةدا˘م˘ح تل˘˘ق˘˘ت˘˘عإا لÓ˘˘ت˘˘حإلا
باب ةقطنم نم ًاماع (33)
ةلت˘ح˘م˘لا سسد˘ق˘لا˘ب دو˘ما˘ع˘لا
تمعزو7102/8/21 مو˘˘ي
ذيفنت تلواح اهنأا هنيح يف
يف اهمُكحَت˘ِل ن˘ع˘ط ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةرسشعل نجسسلاب قحل تقو
ةمارغ عفدب اهمزلُتو ماوعأا

لكيسش فلأا03 ةميقب ةيلام
رلود0079 برا˘˘ق˘˘يا˘˘˘م )
 . (ىكيرما

يتلا ةدامح ىودف ةريسسأÓلو
رها˘ب رو˘سص ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘كسست

ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘˘ج
لا˘ف˘طأا ة˘˘سسم˘˘خ ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م نو˘˘مور˘˘ح˘˘˘م
اهنع م˘ه˘ت˘ل˘ئ˘سسأا˘ب نو˘قرؤو˘يو
نم اه˘ئا˘ف˘ت˘خإا با˘ب˘سسأا ن˘عو
ناك ول ملاع ريمسض مهتايح
.ءايح وأا ةايح اياقب هيف

 :ةلظنح ‐نوجسسلأ ‐ةزغ
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  ةيمنتلا جمارب بايغ يف

تليسسمسسيتب روسصنم يديسس ةيرق ناكسس دراطت ةلزعلإ
ة˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘كسس سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ةعبات˘لا رو˘سصن˘م يد˘ي˘سس
ي˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘م˘˘˘خ ةر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ل
ةا˘˘ي˘˘ح ،تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت˘˘˘ب
رارمتسسا ببسسب ةلوزعم
بايغو نامرحلا ر˘ها˘ظ˘م
تا˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘سض ط˘˘˘˘˘سسبأا
فرعت اذإا ،ميركلا سشيعلا
تاع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
سصئاقن ةيرقلاب ةينكسسلا
ىتح ملسست ملو ةلمجلاب
اثيدح تئسشنأا يتلا كلت

001  ةئزجت رارغ ىلع
يق˘ب يذ˘لا ي˘ف˘ير ن˘كسس
بايغ ببسسب ةئيهت نودب
ةيلحملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب
ةسساي˘سس اذ˘كو ،ة˘ه˘ج ن˘م
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘ب بي˘˘˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘˘لا
بب˘˘سسب ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
م˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ترإا تارار˘˘ق
ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
يف ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
تائزجت اذكه لثم ءاسشنإا
رارق ىلإا ريسشنو ،ةينكسس
قباسس يلاو هذختا يهفسش
سضارأا هيجوت يف لثمتيو
لبا˘ق را˘ق˘ع ى˘لإا ة˘ي˘حÓ˘ف

ة˘ي˘ن˘كسس ة˘ئز˘ج˘ت زا˘ج˘نإل
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع رور˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نود
رمألا ةينوناقلا تاءارجإلا
زورب يف اببسس ناك يذلا

ة˘كئا˘سش ة˘يرادإا ل˘ي˘˘قار˘˘ع
ةرادإÓ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ليحر دعب نيديفتسسمللو
ى˘˘˘لإا تدأا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ة˘يو˘سست ن˘م م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح
نم ةداف˘ت˘سسلاو ق˘ئا˘ثو˘لا
مامتإل ةيلا˘م˘لا تا˘نا˘عإلا

ىلع Óسضف ءانبلا ةيلمع
ةئي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلإا عازنلا لحم ةئزجتلاب

ةيع˘سضو˘لا ة˘يو˘سست ن˘ي˘ح
فرط نم اه˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
عسضولا .ةينعملا تاهجلا

ىل˘ع ا˘ب˘ل˘سس سسكع˘نإا اذ˘ه
نيذلا يحلا هذه ينطاق
م˘ه˘ط˘˘خ˘˘سس ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ءازإا ر˘ي˘˘ب˘˘كلا
نوسشيعي يت˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا
لوؤوسسملا اوبلا˘طو ا˘ه˘ي˘ف
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب لوألا

مهلاح يف رظنلا ةرورسض
ي˘˘˘َط ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘جار˘˘˘خإاو
ر˘˘كذ ثي˘˘˘ح ،نا˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا نو˘˘كت˘˘سشم˘˘لا
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا ة˘ي˘˘سصو˘˘لا
اهنودباكي يتلا ةيرزملا
ديدج˘لا ي˘ح˘لا اذ˘ه ل˘خاد
تقا˘ف ل˘م˘ت˘كي م˘˘ل يذ˘˘لا
،ةلما˘ك تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث˘لا

م˘˘ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سشم
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج نو˘˘سشي˘˘ع˘˘˘ي
وفسص تركع ل˘كا˘سشم˘لا

اذ˘ه˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘˘ح
ه˘ب مد˘ع˘ن˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا
سشيعلا تايرورسض يندأا
ةكبسش بايغ نم ميركلا
ربجأا ام يحسصلا فرسصلا
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإلا نا˘كسسلا
رفح يف ةيئادبلا قرطلا

سضرلا تح˘ت ر˘ي˘ما˘˘ط˘˘م
،تÓ˘سضف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ةكبسش بايغ ىلإا كيهان
ر˘˘مألا بور˘˘˘سشلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
ثحبلا يف ايموي يناعت

ةيسساسسألا ةداملا هذه نع
ىر˘˘˘خأا ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
نود ةسصاخلا مهل˘ئا˘سسو˘ب
تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘م ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
يتلا ةلوؤوسسملا ةيلحملا

لولح داجيإا نع تزجع
تاذ ي˘فو ،ة˘ت˘˘قؤو˘˘م و˘˘لو
نوكتسشملا رب˘ع قا˘ي˘سسلا

ز˘ج˘ع ن˘م م˘هر˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
ىلعو بختنملا سسلجملا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘˘سسأار
ءاو˘ت˘حإا ى˘ل˘ع ي˘ت˘سسي˘م˘خ
مل مهبسسح يذلا عسضولا
يتلا ةدملا ةليط عيطتسسي
ةيدلبلا سسأار ىلع اهاسضق
اهي˘ف عا˘سضوألا ن˘ي˘سسح˘ت
ةجيتن انّفعت تداز يتلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘هاو˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا
،ةر˘م ل˘ك ي˘ف ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي
سسيئر نأا ناكسسلا ركذو
ةفاثكلا لها˘ج˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ةيرقلل ةريبكلا ةينكسسلا

اهتيمنت ىلع لمعي ملو
ىوا˘كسشلا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسإا
ةيدلبلا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ر˘يواود˘لا

كف ةيومنت عيراسشم نم
.مهنع ةلزعلا

ي˘ح˘لا نا˘كسس را˘ثأا ا˘˘م˘˘ك
با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ل˘˘كسشم ا˘˘˘سضيأا
،ةيفيرلا ءابرهكلاب طبرلا
ى˘ل˘ع نا˘كسسلا د˘م˘˘ع˘˘ي ذإا
ر˘ب˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب دوز˘ت˘˘لا
تح˘˘˘˘ت  تÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘ت
تا˘˘˘˘فا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لو سضرألا

ىلع ارطخ لكسشت ةليوط
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘سصلا

اسضيأا تروحمت مهبلاطم
زاغلا ةكبسشب طبرلا يف
مامأاو ةيرسضحلا ةئيهتلاو
ناكسس لمأاي عسضولا اذه
رو˘سصن˘م يد˘ي˘˘سس ة˘˘ير˘˘ق
ة˘ئز˘ج˘ت ي˘ن˘طا˘ق ة˘سصا˘˘خ
ن˘م ي˘ف˘ير ن˘˘كسس001
سسا˘˘ب˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ىواد˘˘˘˘ب
مهبلا˘ط˘مو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا
تقو برقأا يف

ديمح .ز

ةرامسس نيعو ناديمح ينب يتيدلب ةدئافل

  ةنيطنسسقب لظلإ قطانمب ةيومنت عيراسشمل ةمدخلإ زيح عسضو

قيقحت ةنجل دافيإاب نوبلاطي نوسصقملا

يعامتجإ نكسس396 نم نيديفتسسملإ ةمئاق ببسسب ةلسشنخ يف راسشسشب تاجاجتحإ

،ناديمح ينب ةيدلبل ناملربلا باونو ةيلحملا تاطلسسلا ةيعمب ةيناديم ةرايز ،ةنيطنسسق يلاو يسساسس ظيفحلا دبع ىرجأا
زيح عسضو ىلع فرسشا ،داقو ينب عارذ ةتسشمب ،ةيدلبلاب عيراسشم ةدع نيسشدت ىلع فقوو يتاسشملا نم ددع دقفت ثيح

قيرطلا ةئيهت عورسشم ةرايزو ،ملك5,1 ةكبسشلا لوط غلب دقو ةلئاع131 ةدئافل كلذو  ،ةيرقلاب يعيبطلا زاغلل ةمدخلا
ملو ،ةئاملاب08 لاغسشألا ةبسسن تغلب ثيح يناسسوسسلا ةتسشمو ،9 مقر يئلولا قيرطلا نيب طبري يذلاو ،يناسسوسس يدلبلا

 .ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق ملسسيل هتيفزت لإا ىقبتي

تدافتسسا يتلا ،ةميو˘ح˘لا ة˘ت˘سشم˘بو
ةحلاسصلا هايملا ةكبسشب طبرلا نم
ة˘ب˘ي˘سصق˘ل ن˘ي˘ع ة˘ت˘سشمو ،بر˘سشل˘˘ل

طبرلل ةمدخلا زيح عسضو مت ثيح
51 تدافتسسا ثيح يعيبطلا زاغلاب

دقو ،ةيويحلا ةداملا هذه نم ةلئاع
ةيدلبلا سسيئرل تاميلعت يلاولا هجو
ءاملاب مهطبرل ةسسارد زاجنإا لجأا نم
يهو مهل ةطقن برقأا نم برسشلا
مت ةفاسصف˘سص ة˘ت˘سشم˘بو ،ة˘م˘يو˘ح˘لا
جÓع ةعاق  اهاوتسسم ىلع نيسشدت
.ةلئاع055 اهتامدخ نم ديفتسسيسس
فر˘سشا ،ةرا˘م˘سس ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ا˘˘مأا
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا
ةيرقب ،ءابره˘كلا˘ب د˘يوز˘ت˘لا ة˘كب˘سشل
دقفتو نكسسم032 ةدئافل ديامحلا

ةدئا˘ف˘ل ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا عور˘سشم
عسضوو ءابرهكلا ليغسشتو ،ةيرقلا

ةدئافل يعيبطلا زاغلل ةمدخلا زيح
. ةفركلب يحب نكسسم23
ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ي˘لاو ع˘م˘ت˘سسأا ا˘˘م˘˘ك
،ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا سشما˘˘˘˘ه
يتلاو ،يتاسشملا ناكسس تلاغسشنل
سصئاق˘ن˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م سصخ˘ل˘ت˘ت
ديوزتلا رارغ ىلع ةيمنتلاب ةقلعتملا
زا˘ج˘نا ،ءا˘م˘لا ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
زاج˘نإاو ،ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ة˘كب˘سش
ى˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا
،يفير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا كلذ˘كو ،ي˘تا˘سشم˘لا

سسيئر ىلإا ارمأا يلاولا ىطعأا ثيح
سصئاقن˘لا ع˘ي˘م˘ج ءا˘سصحإل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ناكسسلاو يتاسشملا ةفاكب ةقلعتملا
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سست ى˘˘ت˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
لك ديفتسسيو ،ةلبقملا تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
لظلا قطانملا ربع ةيدلبلا ناكسس
. ةيلحملا ةيمنتلا جمارب نم ةيئانلاو

ي˘ف ي˘سسا˘سس ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع د˘˘كأاو
نم تدافتسسا ةيدلبلا نأا» هل حيرسصت
تاكبسشلاب طبرلاب قلعتت ةيلمع11
8 اهنم قرط˘لا زا˘ج˘نإاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ربمسسيد13 لبق ملسستسس تايلمع
لÓخ ةيقبلاو ،ةيراجلا ةنسسلا نم
نمسض ةيسصحم اهلك1202 ةنسس
.«لظلا قطانم
د˘˘ق˘˘ع نأا ،ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو˘˘˘ل نا˘˘˘كو
ماعلا نيمألا ةيعمب ،ايميقت اعامتجا
يلاولا نم لك روسضحو ،ةيلولل
ءاسسؤور ،ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا
اقيبطت ،نيينعملا ءاردملاو رئاودلا
اعبتو ةيروهمجلا سسيئر تاميلعتل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل
ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
،سصسصخ عا˘م˘ت˘جلا .ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةلجسسملا عيراسشملا ميدقت ةيعسضول
ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
ةنسسلا نم ربمسسيد13 لبق ميلسستلل
ةئفدتلاو لقن˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ،ة˘يرا˘ج˘لا

بارت رب˘ع ة˘ي˘سسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لاو
تاسصي˘سصح˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ،ة˘يلو˘لا
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
مامأا هلخدت لÓخو ،فيرلا نكسسلل
يف عارسسإلا يلاولا رمأا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةبسسنلاب ةيقبتم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ما˘م˘تإا
عوبسسألا ةياهن لبق ،لظلا قطانمل
اهنم %08 نم ديزأا نأا ثيح لبقملا
قلعتيو ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘سضو م˘ت
زا˘غ˘لا ،ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ط˘بر˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا
ةينارمعلا ةئيهتلا ،هايملا ،يعيبطلا

،يلاولا ىدسسأاو.ةيمومعلا ةرانإلاو
عم قيسسنتلاب تايدلب˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘˘ف عار˘˘سسإÓ˘˘ل ن˘˘كسسلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
˘˘ما˘˘م˘˘تاو تا˘˘سسارد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت
زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نل ة˘˘˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘˘˘جإلا
دسصق ةديدج ة˘ي˘ف˘ير تا˘سصي˘سصح˘ت
ىلع يفيرلا ءانبلا تابلطب لفكتلا

كلذو ةينعم˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘سسم
يتلا ة˘مو˘كح˘لا ة˘سسا˘ي˘سس را˘طإا ي˘ف
نم ةئاملاب06 سصيسصختب ترقأا

جماربلل سصسصخملا يلاملا فÓغلا
. يفيرلا ءانبلل ةينكسسلا

ةئفدتلا ريفوت ىلع ،يلاولا ددسش امك
ىلع يسسردم˘لا ل˘ق˘ن˘لاو ما˘ع˘طإلاو
ثيح ،ةيلولا تايدلب لك ىوتسسم
ةيل˘ح˘م˘لا ةرادإلا ر˘يد˘م ف˘ي˘ل˘كت م˘ت
اهميلسستو ةئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ءا˘ن˘ت˘قا˘ب
سسرادملا ل˘ك د˘يوز˘ت˘ل ،تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
،لبقملا عوبسسألا ةيادب ةداملا هذهب
ينهملا نيوكتلا ةريدم فيلكت عم
ةيئادتبلا سسرادملا ديوزت لجا نم
تابجولاب بورخلا ةر˘ئاد تا˘يد˘ل˘ب˘ل
ن˘ي˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا را˘طإا ي˘ف ة˘˘ن˘˘خا˘˘سسلا
تاءارجإا مامتإا ن˘ي˘ح ى˘لإا ن˘ي˘فر˘ط˘لا
يسسردملا ماعطإلاب ةسصاخلا ةقفسصلا
. ةينعملا سسرادملاب

را˘˘سشسش ةر˘˘˘ئاد ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تر˘˘˘سشن
نم نيديفتسسملا ةمئاق  ،ةلسشنخب

،يعا˘م˘ت˘جا ن˘كسس936 ة˘˘˘˘سصح
لعف دودر تفلخ ةيمسسلا ةمئاقلا

ن˘م تار˘سشع˘لا ر˘ب˘ع ن˘يأا ةدد˘ع˘˘ت˘˘م
هذهل ماتلا مهسضفر ىلع نينطاوملا
مهنا مغرلاب اهنم مهئاسصقاو ةمئاقلا
ىرخأا ءامسسأا ىلع ةيولوأاو قح وذ
لÓ˘خ هوددر ا˘م بسسح ةد˘ي˘ف˘ت˘سسم
،تاطلسسلا هب اوب˘لا˘طو جا˘ج˘ت˘حلا

مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن ءلؤوه
ةينما تاديدسشت طسسو ةرئادلا رقم
نييسصقملا نم سضعب مدقا ثيح
مارسضإا ةلواحم ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب م˘هدا˘سسجأا ي˘˘ف را˘˘ن˘˘لا
نمألا حلاسصم تلخدت نيأا نيزنبلا

.عاسضوألا ةئدهتل ةيندملا ةيامحلاو
ة˘م˘ئا˘ق˘لا نأا اود˘˘كأا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
رفوتت ل ءامسسأا تنمسضت ةيمسسلا
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا طور˘˘سش م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
سضارأاو تا˘كل˘ت˘م˘م يوذ ن˘˘كسسلا

ن˘مو ي˘˘فر˘˘ع ل˘˘كسشب تارا˘˘ق˘˘عو
نورخآاو لامعأا لا˘جر ءا˘ن˘بأا م˘ه˘ن˘ي˘ب
ةفاسضإا مهريغو رجهملاب نودجاوتي
ل رم˘ع˘لا ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف با˘ب˘سش ى˘لإا

مت نيح يف ةنسس52 مهنسس ىدعتي
او˘م˘ه˘تا ا˘م˘ك ،ر˘سسا با˘˘برأا ءا˘˘سصقإا
ع˘سضو ى˘ل˘ع ة˘فر˘سشم˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
طور˘سش ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع˘ب ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
يعامتجلا نكسسلا نم ةدافتسسلا
مهئابرقأا ءامسسأا اوجردأا نيأا ةيفافسشب
قر˘ط او˘ل˘م˘ع˘ت˘سساو م˘ه˘ئا˘˘قد˘˘سصأاو
فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ب او˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ناو ىر˘˘˘خأا
ع˘م ة˘ي˘˘سشور˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةمئاقلا رايتخا يف ةليحلا لامعتسسا
نم اوبلاط نوجتحملا.ةيطايتحلا
زا˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
لداعلا لخدتلا ةرورسضب يذيفنتلا

ققحتلا لجأا نم قيقحت ةنجل دافيإاو
لك ءاطعإاو مهفاسصنإاو ةمئاقلا يف
هل نم لك ةبقاعمو هقح قح يذ
،م˘ه˘ب˘سسح ة˘لز˘ه˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف رود
ةلسشنخ ةيلول نكسسلا فلم ىقبيو
تق˘˘هرأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
دح ىلع تاط˘ل˘سسلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
د˘يد˘ع بقا˘ع˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ءاو˘˘سس
ي˘ف ل˘كسشم˘لا نأا لإا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا
رثكأاف رثكأا دقعتيو رمتسسم ديازت
سسجا˘ه˘لا ن˘كسسلا ف˘ل˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
عراسشلا ججؤويو ريثي يذلا ربكألا

سصقنل ةلسشنخ تايدلب فلتخم ربع
بعÓتلاو زاجنلا رخأاتو عيراسشملا
       .عيزوتلا يف

شسياق ةنيدمب يوهج قوسس زاجنا وحن
ةنيدمب ةسصتخملا ةنجللا تراتخا
ة˘يلو˘ب ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةر˘˘ئاد˘˘لا سسيا˘˘ق
ةيدلبلل هتيكلم دوعت راقع ،ةلسشنخ
كرا˘ب˘م˘لا ي˘ل˘˘ع دلوأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
زاجنإل ،راتكه52 اهردق ةحاسسمب
ع˘ي˘ب˘˘ل سصسصخ˘˘م يو˘˘ه˘˘ج قو˘˘سس
ةيحانلل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘يزو˘تو
نوكيسس يذلا نطولا نم ةيقرسشلا
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأاو ة˘فا˘˘سضإا ه˘˘ل
ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو سسيا˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘م
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ةروا˘ج˘˘م˘˘لا
ةر˘ئاد˘لا نا˘كسس ،ةرا˘ج˘˘تو ل˘˘غ˘˘سشلا
زاجنا يف عارسسلاب اوبلاط ةبدتنملا
هءاغلا وا ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق عور˘سشم˘لا

يف تفرع يتلا عيراسشملا ةيقبك
ديمجت وأا ءاغلا ةيسضاملا تاونسسلا

مهجارخإاو نبغلا مهنع عفريسس هناو
لكسشب تسشفت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘م
  .بابسشلا طسسو بيرم

يداعسس.يون

ع.يفطل

مسسرنل» راعسش تلمح
«مههوجو ىلع ةمسسبلا

ذيمÓتل ةينماسضت ةلفاق
لجيجب ةيئانلإ ضسرإدملإ
ةيوبرتلا ةينماسضتلا ةلفاقلا تطح

ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا ةدئافل
ةسسردملاب ةيئانلا قطانملاب
يبرعلا شضيبل ديهسشلا ةيئادتبإلا

يبرغلا بونجلا يف راموسسآا ةقطنمب
،ةيئانلا يسسيوسس نقاريإا ةيدلبل
ةيبرتلا نم تاراطإا روسضحب اذهو
ءاسضعأاو ةيدلبلا يبختنمو
.ةكراسشملا تايعمجلا
مسسرنل» راعسش تلمح ةلفاقلا
اهتقلطأا «مههوجو ىلع ةمسسبلا

ةياعرو ةيمنتلل ةيؤورلا ةيعمج
تحت لجيجل ةلوفطلاو بابسشلا
يعامتجلا طاسشنلا ةيريدم فارسشإا

عم قيسسنتلابو ،ةيلولاب نماسضتلاو
ةمهاسسمبو ةيبرتلا ةيريدم حلاسصم
تناك ،دمحا عوزعز ةطسسوتم نم
بتكلاب ةلمحم ،ةريخألا هذه

،ميقعتلاو ريهطتلا داوم ،ةيسسردملا
،ةيئاذغ داوم ،ةيذحأاو ةسسبلأا
شسايقو ةيلوألا تافاعسسإلل ةيودأا
ةيباغلاو ةنيزلا راجسشأاو ،يركسسلا

عيمجل ميقعت اهجمانرب نمسضت دقو
،ةسسسسؤوملاب قفارملاو ماسسقألا

ىرخأاو ةيبيحرت تلخادم ميدقت
عيمج ىلع ايادهلا عيزوت ،ةيوعوت
ةيريدقت تاداهسش ميدقت ،لافطألا
ةسسسسؤوملل يوبرتلاو يرادإلا مقاطلل
يف ةلوذبملا تادوهجملا ريظن
ةقطنملا هذه لافطأا ميلعت ليبسس
عيزوت ادكو ،شسيراسضتلا ةبعسصلا

ةسسبلألا يف ةلثمتم تادعاسسم
ذيملتلا ىلع ةيئاذغلا داوملاو
ريجسشت ةيلمع ميظنت ،نيزوعملا

.ةسسردملا طيحمب
ع.يفطل

ةئنهت
ل˘ي˘مز˘لا ششار˘ف نا˘يدزا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ي˘˘˘ه˘˘˘ب ن˘˘˘با˘˘˘ب «شسرا˘˘˘ف م˘˘˘تا˘˘˘˘خو˘˘˘˘ب»
ميت» هللا ةكرب ىلع يمسس ةعلطلا
ةد˘ير˘ج˘لا م˘قا˘˘ط مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ،» ه˘˘ل˘˘لا

ينامألا لمجأاو ي˘نا˘ه˘ت˘لا شصل˘خأا˘ب
ىل˘˘˘˘حأاو ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا مأل˘˘˘˘˘ل
ىبرتي ،شسراف انليمزل تاكيربتلا

،نيقيلا هبرد لعجيو مكزع يف
ةيفاعلاو ةحسصلا ماودو ديدملا رمعلا توكتكلل نينمتم
اكرابم هلعجي نأا هللا لأاسسن ،ميركلا مألل لجاعلا ءافسشلاو
.بهاولا متركسشو بوهوملا كروب .هللا باتكل اظفاحو

كوووووربم فلأا فلأا



629209ددعلأ ^2441  ىلوأ’أ ىدامج61ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد13صسيمخلأيلحم
اعورسشم08 نم رثكأأ ةجمرب دعب

ءامب دوزتلإ ةبسسن نم عفرلإ وحن
مناغتسسم يف لظلإ قطانمب برسشلإ

ة©tõملا تاÄÑõÜلا ل8Ñاو-
+ÿلوMÿة HÄÑÿkèاIم HÄÑا§©>ا
سÿåÿ©Åلا فورÿ; نÿkÿtÄÑÿ©ÿل
يkلا ة8Ñا1 تÓ(اåلا ىدل
-ÿïÿÜÿن +ÿلاÿqÿ§ÿلا تاÿgå©ةد
قMkåõ ام©Dو ،لâلا ق:ا°Hو
+ÿلاÿkÿوزMÿد +ÿلا ها©ملاÇÑلاtة
زاIÿq)ا ةHÿqÿرÿ+ مÿ- برÿõÅÑÿل
08HÅÑÿور<ÿا -ÿ°ÿمÿوMا، Hع
-ÿÿ6وÑÿÿåÿÿاو ة(<ÿÿةدا -ÿÿا&Jÿÿ©ÿÿل
ةÿtÿلاÇÑÿلا هاÿ©ÿمÿلا ةÅÑÿÿgòÿل
6654 ةدÿÿ(اÿÿíÿÿل برÿÿÿõÅÑÿÿÿل
HÄÑòن +CC 07اراود، Hع
ةÄÑå+ ا©(اH اIاز311 زاIq)ا

00771Hÿÿÿkÿÿر Hòÿÿåب
ل©J&ا- ةدا>)ا ىل)ا ةDا9Ñ)لا+
تا7Ñgò زاIÿqÿ)او ع6Ñÿ©ÿوÿ-و
ÿõl 0132م7Ñÿ رÿÿkÿÿÜÿ§ÿ©ÿلا

H°لز +CCC 53ث©0 ،اراود
-ÿÿkÿÿ8اوÑÿÿ7&لا لÑÿÿèÿÿلا Dÿÿي
لq+و عMراÅÑملا نH دMدåلا
+ÿõÿدMÿلا تاÿلوMÿة، Fÿا(Iÿqÿزا
7Ñÿÿÿgòÿÿÿة -ÿÿÿزوMÿÿلا عÿÿمÿÿ©ÿÿها
ة©°Mارïلا eراوÜ+ ةtلاÇÑلا
+ÿÿgÿÿõÿÿدMÿÿ0 ةÿ6اÑÿي HÿاHÿس7ا،
ةداملا ه}§+ دوز- نامÉÑلو
زاIÿÿqÿÿا ررÿÿïÿÿ- ةMÿÿوÿÿÿtÿÿ©ÿÿلا

نH لF يD ة©(اH تاIاز1
ةMÿدÿgÿõÿ+ ةMÿÿدMÿÿادÿÿtÿÿلا راود
ر052Hk ةÄÑå+ نا©tÄÑلا

Hòåر1%او  ب +ÄÑå005 ة
Hÿÿkÿÿر Hòÿåب Mÿواود دوزMÿر
رJÿاÿÿÜÿÿلا دلو&ا ،وÿÿkÿÿ> دلو&ا
ةMدgõ+ ةMدMادtلاو ةMدMاgèلا

<ÅÑå7اÑة .
DÉÑÓ <ن HÅÑعور Hل.ام
+ÄÑÿåÿ052 ةHÿkÿر Hòåب
+gõدMة H°ÇÑا .ةرو&Hا +gõدMة
+ÿÿن <ÿÿgÿلا دÿمÿر كلاHÉÑÿنا
Dÿÿïÿ6ا دÑÿkÿíÿدا Eÿا:ÿ°ÿراود و
ةÄÑå+ ناز1 نH ة©MgاÅÑåلا

005Hÿkÿر Hòÿåب، DÉÑÿÓ
م052 ةÄÑå+ ر1%ا ناز1 ن>
Hòÿÿåب +ÿÿراود <ÿÿاوHÿÿرMÿÿة
+ÿÿwÿÿ©ÿلا رÿدMÿو نFÿ{ا ا(Iÿqÿزا
ةÄÑå+ نازwل ة©1õاد ب©+اI&ا

راودÿÿÿÿ+ بHòÿÿÿÿÿå م005
+ÿÿõòÿÿtÿÿل +ÿÿ{لا تاÿÿgÿõÿدMÿة.
تا7Ñÿÿÿÿgòÿÿÿÿ ع6Ñÿÿÿÿ©ÿÿÿÿوÿÿÿÿÿ-و
ق:ا°مÿلا كÿkÿõ+ ل8Ñÿ©ÿوÿkÿلا

1ÿÿ8اÑÿÿلا تا3 ةÿÿkÉÑÿÿراMÄس
نÿÿ> ةدÿÿgÿÿåÿÿ©ÿÿلاو ةرÿÿÿ>وÿÿÿلا
ةÄÑòÿÿ°ÿÿ©ÿÿلا تاÿÿåÿÿمÿÿkÿÿqÿÿلا
تاÄÑõÜلا Hql Hwkõìر+
تا©õم> ةد> زاIq)ا ة©tõملا
-ÿÿ°ÿÿمÿÿوMÿة Fÿا(Iÿqÿ7 زاÑÿgòÿة
برÿõÅÑÿل ةÿtÿلاÇÑÿلا هاÿ©ÿمÿلا
+ÿÿواودMÿÿ6 رÑÿÓHÿ°ÿ©ÿدلو&ا ،ة

<ÿلاو ةدÿåÿار+ÿة +ÿgÿõÿدMر©1 ة
ها©ملا ة7Ñgò م©>د- ،نMدلا
راودÿ+ برÿõÅÑÿل ةÿtÿلاÇÑÿÿلا
يد©6Ñÿ ةMÿدÿgÿõÿ+ ةMÿ°ÿ©ÿارÿïÿلا
ماIâ نHÿ اIÿÜÿÓEÿا رÿwÉÑÿل
ةMوÿمÿ°ÿ- تاÿõÿ©ÿمÿ>و واÿمÿلا

Hÿÿÿمÿÿÿا.ÿÿÿõÿÿÿة HÄÑl واودMÿÿر
دÿم0ÿ&ا يد6Ñÿ©ÿ ،سHÿ©Äارòÿÿلا
ةMÿÿÿkÿÿÿ©ÿÿÿاÅÑÿÿÿÿkÿÿÿلا ÅÑÿÿÿÿ©ÿÿÿÿxلا

جا0q ةMدgõ+و .ة©°Mÿارÿïÿلاو
-ÿم +ÿرHÿqÿة HÅÑم©>د- عور
7Ñgòلا ةkزوMا عIÜÓEا Hن
002 ةÄÑå+ ي(املا نازwلا

Hkر Hòåب +gõدMة +ÄÑ©يد
كلاملا دg> نg+و .رwÉÑل

وÿÿ°ÿÿ:اEÿÿ ي0ÉÑÿÿ ناHÉÑÿÿÿر
،ةMÿÿÿgÿÿÿ©ÿÿÿاÅÑÿÿÿÿåÿÿÿÿلا رMÿÿÿÿواود
،رDÿÿÿ©ÿÿاوÿÿÿÜÿÿÿلا ،ةرÇÑÿÿÿwÿÿÿلا
ةراÄÑÿÿtÿÿلاو ةMÿÿgÿÿ©ÿÿاÿÿÜÿÿ©ÿÿلا
+ÿمÅÑÿل عورÿkÿلا م©>دÅÑgòة
ةHtÜ ز©§q- عH ة©ÄÑ©(رلا
.رMواودلا تا}ل ÉÑxلا

Fÿÿÿÿÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿÿÿÿ1 اÇÑÇÑl 3تا
دمل ة©لاH ةÿõÿíÿ=&ا تاÿqÿ§ÿلا

تاوEÿÿ°ÿÿ لJÿÿÿ©ÿÿÿ&اÿÿÿ- ةداÿÿÿ>)او
فرÇÑÿÿÿÿÿÿلا تا7Ñÿÿÿÿÿÿÿgòÿÿÿÿÿÿو
رHاÜملا ءاÿõïÉÑل يÇÑÿtÿلا
ها©ملا ع©مÿkÿqل ةÿ©ÿ(اوÿåÅÑÿلا
عورÅÑÿÿÿÿÿمFÿÿÿÿÿ ،ةر}ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿلا
ة7Ñÿgòÿ زاIÿqÿا لاÿÿم6Ñÿÿkòÿÿا
راودÿÿ+ يÇÑÿÿtÿÿلا فرÇÑÿÿلا
يد©6Ñ ةMÿدÿgÿõÿ+ ة7Ñÿدادÿtÿلا

<õا، يIq7 زاÑgòلا ةÇÑفر
دلو&ا راودÿÿÿÿÿ+ يÇÑÿÿÿÿÿtÿÿÿÿÿلا
.ةFاIرD ةMدÿgõ+ ي6ÑÿوÄÑÿ°ÿلا
ةå+اHk ة©õم> ىل)ا ةDا9Ñ)لا+
راود+ ر©§kÜلا ماIâ زاIq)او
Eÿر<ÿ7وÑÿة +ÿgÿõÿدMÿلا ةÄÑÿرو،
زاIq)او ةå+اHÿkÿ ىÿõÿ> ةداMÿز
Iâما -ÇÑí©ي/ا0&ا ها©ملا ة
دلو&ا راودÿÿÿÿÿ+ ةòÿÿÿÿÿkÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿلا
زاIq)او ةFاIرí+ ي6Ñو°ÄÑلا

HÿtÿÜÿر ةDÿلا عÿمÿ©لا هاï{ةر
+ÿÿلا راودÿÿمÿÿوزرEÿÿة +ÿÿwÿÿ©ÿر
.نMدلا
دDï يرtÉÑلا ط6Ñولا+ اH&ا
-ÿم +ÿرHÿqÿة -ÿد<ÿ©ÿ7 مÑÿgòة
برÿõÅÑÿل ةÿtÿلاÇÑÿلا هاÿ©ÿمÿلا
+ÿgÿõÿدMÿ0 ةÿqا جاIÜÓEا Hن
ةÄÑÿÿåÿÿ+ يÿÿ(اÿÿمÿÿلا نازÿÿÿwÿÿلا

عورHÅÑو ،بHòå م0002
Hkا+åاو ةIqزا Iâيدا0&ا ما
زFارH ىوHÄÑk ىõ> ةòkõلا
دÿgÿ> نÿ+ ةMÿدÿgÿõÿ+ لÿÿåÿÿÜÿÿلا
زÿqÿ§ÿ©ÿ-.ناHÉÑÿÿر كلاÿÿمÿÿلا

HtÜرلا ةDلا ها©ملا+ عï{ةر
Hÿا ع(Iÿqÿا زا&Iÿgÿل بوõÇÑفر
ةHÿtÿÜÿ هاÿqÿ-اÿÿ+ يÇÑÿÿtÿÿلا
،رÇÑÿèÿ©ÿلا ءاÿ©ÿ°ÿمÿلاÿ+ عDÿرÿلا

طÿÿÿ+ر ماÿÿÿمÿÿÿÿ-)ا عورHÅÑÿÿÿÿو
7Ñÿÿgòÿÿلا ةÿÿمÿ©ÿلا هاÇÑÿلاÿtÿة
ةÿÿÿ°ÿÿÜÿÿïÿÿمÿÿÿلاÿÿÿ+ برÿÿÿõÅÑÿÿÿل
.روÄÑلا ةMدgõ+ ةMرtÉÑلا

Fÿمÿا -ÿم -ÄÑÿqÿ©ÿل HÅÑراMع
تاراMÿÿÿزÿÿÿلا دÿÿÿåÿÿÿ+ ىر1ÿÿÿÿ&ا
عار6Ñ)لا عH يلاوõل ةر©1&لا
Dÿÿÿا ي(:ÿÿÿÓEÿÿÿ§ÿÿÿل اÿÿÿíÿÿا)ÿÿةد
ز©§q- ةÿõÿ©ÿمFÿåÿ رMÿواودÿلا

HÿtÿÜÿ9 ةÑÿx لاÿراود+ ها©م
،روÄÑلا ةMدÿgõ+ ةMÿدMÿادÿtÿلا

ي(اH ناز1 زاIqا عورHÅÑو
+ÄÑåم005 ة Hòåب Mلوم
،ة©Iداtملا نH لF رMواود
يÿÿõÿ> دلو&ا ،ةHÿÿ°ÿÿ©ÿÿا0ÿÿرÿÿلا

ةر1ÉÑ ةMدgõ+ يJا+ دلو&او
ن> DÉÑÓ ،بورÅÑلا ءاملا+
لا7Ñè&ا نH ىgï- اH زاIq)ا

م052 ةÄÑå+ ي(اH ناز1
Hòÿÿåب +ÿÿلا راودÿÿاودMÿدMÿة
+ÿÿgÿÿõÿÿدMÿÿة Hÿ°ÇÑÿو ةروFÿ{ا
HÅÑÿÿا عور(Iÿÿqÿÿ1 زاÿÿازIÿÿ©ÿن
Hن©©(ا +ÄÑå052و002 ة
نHÿÿÿ لFÿÿÿ يDÿÿÿ  بHòÿÿÿå م
يدوراÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿلا دلو&ا يراود
+ÄÑÿÿÿ©ÿÿÿل يدÿÿwÉÑÿÿدلو&او ر
دÿgÿ> نÿ+ ةMÿدÿÿgÿÿõÿÿ+ جاÿÿtÿÿلا
.ناHÉÑر كلاملا

نيدلأرون.ب

جد فلأأ09 ـب ةردقملأ «انوروك» ةحنم فرسصب أوبلاط

نوجتحي ةملاڤب ءإرفسصلإ تإرايسسلإ باحسصأإ

يسشمرلأ ةيدلبل ايميلقإأ عباتلأ دمحأ يديسس يح ىوتسسم ىلع

ناسسملتب يراجيإإ يمومع نكسس502 عيزوت

راجتلأ داحتأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ،ةملاقب ةيئ’ولأ طوطخلأ ىلع نيلماعلأ ءأرفسصلأ تأرايسسلأ باحسصأأ مظن
ب ةردقملأ انوروك ةحنم فرسصب ةقلعتملأ مهبلاطم يف رظنلأو ةينعملأ تاهجلأ لخدتب نيبلاطم ،نيرفاسسملأ ةطحمو
ةلوأزمب مهل حامسسلاب مهتبلاطمو ،انوروك ةحئاج نم نيررسضتملل ةيروهمجلأ صسيئر فرط نم ةسصسصخملأو  جد فلأأ09

.تاي’ولأ نيب ام لقنلأ طاسشن حتفو ىرخأ’أ تاي’ولأ يقاب رأرغ ىلع اتقؤوم رئأودلأو تايدلبلأ ربع  مهطاسشن

م§(اí>)ا+ م§gkلاHÜ بIا/ ىل)ا
Hÿلا نÉÑÿرMÿgÿلا ةÿwÿ8اÑÿة +ÄÑÿ°ة
با8Ñt&ا+ ة8Ñÿاÿwÿلا0202
تاMÿÿلوÿÿلا نÿÿÿ©ÿÿ+ اHÿÿÿ لÿÿÿ°ÿÿÿïÿÿÿلا

ةرÿÿ/&لا تارا6Ñÿÿ©ÿÿ با8Ñÿÿÿtÿÿÿ&ل
ىõ> مJرار8Ñ)ا عH تDÓاtلاو
حلاHÇÑو نH&لا حلاHÇÑ ل1د-
ةÿ+راHÿtÿو عدر ىÿÿõÿÿ> لÿÿ°ÿÿïÿÿلا
يÿ>رÅÑÿلا رÿ©ÿ= لÿ°ÿïÿلا راIÿÿkÅÑÿا
ةÿ>رÄÑÿ+  رMÿ°ÿkÅÑÿ ح8Ñÿgÿ&ا ي}ÿلا
تاÿÿÿtÿÿÿÜÿÿمÿÿÿلا جرا1ÿÿÿو ل1ÿÿÿاد
ىõ> ة©لا©1 را6Ñå&ل م§9ÑرDو
.ن:اوملا

طيسسو ةيبودنم
قلطت ةيروهم÷أ
ةينوÎكلأ ةقيبطت

ةديدج
ط6Ñÿÿ©ÿÿو ةÿÿ©ÿÿ+ود9Ñÿÿÿål Hÿÿ°ÿÿو
ز©0 ةملاE ةMلو+ ةMÿروÿ§ÿمÿqÿلا
ةIÿ©ÿورòÿkÿل)ا هÿÜÿgÿ©ÿïÿ- ةHÿدÿwÿلا
سÉ(ارÿåلا ةÿåÿ+اHÿkÿو لÿkÄÑÿqÿ©ÿل
لÿ(ا6Ñÿو ةIÿرÿåÇÑÿل ىواÅÑòÿلاو
لkòíلا ة©õم> ن©tÄÑ-و ا§õم>
+ÿاIÅÑÿèÿلا تلاÿمÿلاو ن©°:اوkي
-ÿÿا م(<ÿÿدادJÿÿا +ÿÿíÉÑÿÿ1 لÿÿgÿتار
Hÿÿtÿÿõÿ©ÿة HÿkÿÜÿو<ÿ0 ،ةÿ©ث Hÿن
7Ñا&I§نا ا -ÄÑاJة/رد+ م Fg©ةر
Dي Hkا+åو ةHارEgل ةòل Hل0ار
ةc©§لا ا§ÄÑkïgõ- يkلا سÉ(ارåلا
ا§qkلاHåو ا§ÄÑq©õ- نH ةMاد+
حÿلاÇÑÿمÿÿلا دودر ىÿÿل)ا لو8Ñÿÿو
ة8Ñاwلاو ةHÿ©ÿوÿمÿåÿلا ةMÿراد)لا
ب0ÄÑو ،اÿ§ÿ+ ةÿÓEÿ> اÿ§ÿل يÿkÿلا
ط6Ñÿ©ÿوÿل يÿtÿõÿمÿلا بودÿ°ÿمÿÿلا
قازÿÿلا دÿÿgÿÿ> ةMÿÿÿروÿÿÿ§ÿÿÿمÿÿÿqÿÿÿلا

HÄÑÿÿåÿÿدوMÿÿة Dÿÿن)ا Jÿÿ{لا ا(/ÿÿءار
تاروkÜلاو ا©7Ñام- ءا/ دMدqلا
Dÿÿÿÿÿي Hÿÿÿÿÿqÿÿÿÿÿ0 ،ةراد)لا لاÿÿÿÿ©ث

ة©tõملا ةÿ©ÿ+ودÿ°ÿمÿلا تدÿمÿkÿ>ا
ةMلوÿ+ ةMÿروÿ§ÿمÿqÿلا ط6Ñÿ©ÿوÿل
Eÿÿÿÿلاÿÿÿÿمÿÿÿÿة -ÿÿÿÿÜÿÿÿÿgÿÿÿ©ÿÿÿةراد)لا ق
ىوHÄÑÿkÿ ىÿõÿ> ةIÿÿ©ÿÿورòÿÿkÿÿللا

HÇÑÿلاÿtÿ§ÿلا اÿمtõ©و ةHثم- اõه
Fراد)ا تاد0وMة Htõ©لا ة&Fرث
Eÿÿر+ÿÿا Hÿلا نÿمÿاو:ÿن +ÿلاÿلوMÿة،
HÉÑÿ©ÿíÿلا ن&ا اÿkÿÜÿgÿ©ïلا ةqدMةد
Hÿÿ7 نÑÿا&Iÿ§ÿن&ا ا -ÄÑÿاJÿم +ÿرد/ÿة
Fÿgÿ©ÿةر Dÿي :ÿرv +ÿد0 ل(ادMةث
<ÿÿõÿÿ8 ىÑÿÿåÿÿ©ÿلا ءاد&ا دÿwÿدHÿتا
ناHزو اÿ>وIÿ ،اÿمFÿ ةHÿ©ÿوÿمÿåÿلا

ةراد)لا+ فرMå اH را:)ا يD ا}Jو
ةÿ+راÿïÿمÿل اDÿïÿو .ةIÿ©ÿورòÿÿkÿللا
-ÿÿ7رÑÿÿ©ÿÿلا دÿÿwÿدHÿلا ةÿåÿمÿوHÿ©ÿة
ي6Ñا6Ñÿ&ا رJÿوÿ/ ىÿõÿ> ةÿمÿ(اÿïÿلا

Hÿíÿهدا -ÿtÿïÿ©ÿ9ر قÑÿن:اوملا ا
.ةراد)لا هاq-ا هïk. بFÄÑو
طاÿ°ÅÑÿ+ لHÿkÇÑÿ قا6Ñÿÿ©ÿÿ يDÿÿو

ط©6Ñول ة©ÿtÿõÿمÿلا ةÿ©ÿ+ودÿ°ÿمÿلا
ةÿمÿلاEÿ ةMÿلوÿ+ ةMÿÿروÿÿ§ÿÿمÿÿqÿÿلا

FÅÑì ملا بود°ملاtõا يIو ه
Hÿÿ°ÿÿ{ +ÿادMÿة IÅÑÿا:ÿ§ÿلا اÿíÿåÿõÿي
+kراMx  426Ñgkمg9املا رÑي
رgمDوI ر§7Ñ ن03H ةMا= ىل)او
312 هÿ>وÿمHÿqÿ اHÿ ي9Ñÿاÿÿمÿÿلا

<ÿرMÉÑÿة -ÿkÉÑÿمÿا نIÅÑÿèÿتلا
ن©°:اومõل ة>وHÿkÿ°ÿ لFÿاHÅÑÿو
Hÿÿÿزو<ÿÿÿة Hÿÿا +ÿÿ©ÿÿلا نÿÿåÿÿار)Éس
نÄÑòÿلا يÿgÿلاÿÿÜÿ+ قÿÿkÿÿåÿÿõÿÿمÿÿلا
+ÿÿمÿÿwÿÿkÿÿõÿÿì 8Ñÿÿ©ÿÿèÿ221 ب ه

ة>و°Hk ةMÉÑر>56 ،ةMÉÑر>
نا6Ñòÿ سÿÿwÇ- سÉ(ارÿÿ>70و
Hÿ°ÿا:ÿلا قÿâÿلا لÿ{Mن MÅÑkòنو
Hÿÿن IÿÿïÇلا سÿÿkÿÿ§ÿ©ÿcÿلاو ة(Iÿةرا
ةDا9Ñ)لاÿ+ ،تاEÿرÿÜÿلا ة7Ñÿgòÿو
ىر1&ا ةMÉÑر>91 ءا0ÇÑ)ا ىل)ا
-ÿÿÿÿÿÿÿwÇا سIÅÑÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿيو3 تلا

م- نM}لا ة8Ñاwلا تا/ا©0kلا
-ÿwÇÑÿ©Çل سÿ§ÿم Mÿلا موÿwم©Äس
Hÿن Fÿ6&ا لÑÿgÿ6ل عوÑÿkÿïÿgم§لا،
HÉÑÿ©ÿíÿا ن&ا ا=ÿõا بIÅÑÿèÿم§-لا
-kمtلو0 رو :õgلا تاtÇÑلو

<ÿÿÿõÿÿÿلا ىÿÿkÿÿqÿÿ§ÿÿ©ÿÿو تاز:ÿÿõب
ا}Fو اIوIاE ةررïملا تاIا>)لا
-tÄÑ©6ا فور; نÑkïgىدل م§لا
.ا©>امk/ا م§/اHد)او ةراد)لا

نأوسضر. ب

mahali@essalamonline.com

ءابرهكلأ ريفوت بناج ىلإأ
نوبلاطي رإردأإ وحÓف

دوقع ةيوسستب
ةيحÓفلإ يسضإرأ’إ

ةمظنملل ةتنك ةيوأز بتكم لسسأر
ةيقرتل يندملأ عمتجملل ةينطولأ
لح عسضول يلأولأ ،رأردأاب ةنطأوملأ
قلعتي ام اهنم صصئاقنلأ نم ديدعلل
يسضأرأ’أ صصخيو ةحÓفلأ عاطقب
اهتايعسضو ةيوسستو ةيحÓفلأ

نكمت يتلأ لئاسسولأ لكب اهديوزتو
يذلأ جاتنإ’أ ريفوت نم اهباحسصأأ
ةيدلبلأ ةيمنت يف دعاسسيسس
صصئاقنلأ هذه اهنمو ةي’ولأو
،دوقعلأ ةيعسضو ةيوسستب  بلاطم
يسضأرأ’اب ةسصاخلأ تاقرطلأ ديبعت
ءابرهكلأ ريفوت ،ةيحÓفلأ

يف لومحملأ فتاهلأ تامدخو
صصسصختم دهعم ءاسشنإأو ،اهطيحم
ةلسسرم يفو ،ةرئأدلاب ةحÓفلأ يف
اميف يلأولأ بتكملأ لسسأر ىرخأأ

تاكرسشلأو ليغسشتلاب قلعتي
ةرئأدلأ بأرت ىلع ةدجأوتملأ
طبختي يتلأ ةلاطبلل لح عسضول

ةسصاخو ةرئأدلأ ةنكاسس بلغأأ اهيف
نوملحي نيذلأ بابسشلأ مهنم
نكسسلأ نأاسش يفو ،رسسأأ نيوكتب
قلعتي اميف ةي’ولأ بتكملأ لسسأر
صضعبل ةينكسس صضأرأأ عطق رييغتب
ةيلامسشلأ ةيحانلأ نم روسصقلأ
رمأ’أ قلعتيو ةيبونجلأ ةيحانلل
لكب عطقلأ ديوزتو ،ناكربت رسصقب
اهناكسس لعجت يتلأ تابلطتملأ

ةنسسح فورظ يف نوسشيعي
فرسصلأو ءابرهكلأ نم اهنم ةسصاخو
ةيعسضو نيسسحتلو ،هايملأو يحسصلأ
ةرئأدلاب نيهمتلأو ينهملأ نيوكتلأ

صصئاقنلأ يف رظنلاب بتكملأ بلاط
يف عاطقلأ أذه اهيف طبختي يتلأ
تابلطتم عم مءÓتت ىتح ةرئأدلأ
ىلع لوسصحلأ بلط يف بابسشلأ

نم مهنكمت يتلأ تأداهسشلأ صضعب
 .لغسشلأ ملاع يف جامدن’أ

نمحرلأدبع يفأولب

نا6Ñò)ا يD ار1'وH عورÅÑلا م-
502 نH ةد©ÄÑkíملا تÓ(اåلا
6Ñòÿن <ÿمÿوHÿا ي(Mÿqÿيرا <ÿõÿى
HÄÑk6 ي0 ىوÑ©لا دم0ا يدkع+ا
م- ث©0 ،يHÅÑرلا ةMدgõل ا©م©Eõ)ا
-ÄÑÿõÿ©ÿم Hÿíÿا-ÿ©ح J{لا هÄÑò°تا
لF ىõ> يوtk- يkلا ةدMدqلا
دEÇÑو ،ا§+ لومåملا سM©Äاïملا
ءار/)ل ة°tÄÑلا فورâلا ر©Dو-
J{لا هåمõ©لولا تد°/ ،ةMة Fل
ةMÿرÿgÅÑÿلاو ةMÿداÿمÿلا لÿÿ(ا6Ñÿÿوÿÿلا
مÿtòÿمÿلا مÿÿkÿÿ°ÿÿâÿÿ©ÿÿلا ناÿÿمÉÑÿÿل
،ةMلولا حلاHÇÑ ن©+ ق©k°ÄÑلا+
رÿÿkÄÑÿÿ©ÿÿ©ÿÿلاو ةEÿÿ©ÿÿرÿÿkÿÿلا ناوMÿÿÿد
نHÿÿ&لا حÿÿÿلاHÇÑÿÿÿو يراÿÿÿåÿÿÿïÿÿÿلا
ا6ÑÿÿÿkÿÿÿtÄÑÿÿÿ°ÿÿÿ§ÿÿا ةÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿمÿÿÿåÿÿÿلا
ةMõو: ةاIاHå دå+ نود©ÄÑkíملا

Hع HÅÑòلا لÄÑòن.
ءأد نع فسشكلل ةلمح
تأوزغلأ يف يركسسلأ

Iÿÿÿâÿÿمl 6&لاÑÿÿgÿÿلا عوÿÿqÿÿيرا
/ÿمÿåÿ©ÿلا ة&Hÿلا ءادل لÄÑòير

،ناÄÑمõ- ةMلو يD تاوزèلا+
MÿوHÿا -ÿtÄÑÿ©ÄÑ©و ا-ÅÑw©ÇÑ©ا
يرÄÑòÿÿلا ءاد نÿÿÿõòÅÑÿÿÿì <ÿÿل
يوHÿÿدÿÿلا طÉÑÿÿèÿÿلا س9رHÿÿÿو
ا}Jو ،عمqkملا تاDc ع©مqل
+ÿÿلاÅÑÿÿلا عراÿر)ÿ©ÄÑÿي +ÿ6وÑÿط
HÿÿدMÿÿ°ÿÿلا ةÿÿèÿÿ0 ،تاوزÿÿ©ث -ÿم
-ÄÑq©ا ل(Egلا Fg©اد/ ر Hن

:ÿÿÿلا فرÿÿÿمÿÿÿاو:ÿÿ°ÿÿ©ÿÿ3)ا ،ن -ÿÿم
-ÅÑÿw©Ç0057 سÑÿwÇس Hن
Hÿwÿkÿõÿì لاÿqÿ°ÄÑ©رام>&لاو ن
+ÿÿkÿÿ°ÿÿíÿ©ÿ{ +ÿور-ÿوFÿو لوEÿا)ÿي

8Ñÿÿمرا Fÿÿلاÿÿkÿÿgÿÿا<ÿÿراو د-ÿÿءاد
مو©لا ا}J ر0ÉÑ امF ،ةHامòلا
+ÿÿÿåÉلا س&:ÿÿgÿÿءا <ÿÿõÿÿى =ÿÿرار
د©qملا دg> يFراHg روFkدلا
ةدÿ>اÄÑÿمÿل ءادIÿ ع9Ñÿÿو ي}ÿÿلا

Fل H9رÑلا ىÄÑò8ا1 يرÑة
م- امF ،ن©FاÄÑÿمÿلاو ءارÿíÿïÿلا
ة©مF عMزو- ة6Ñgا°ملا تا}+

Fÿÿgÿ©ÿةر Hÿلا نòÿمÿاHÿتا <ÿõÿى
اÿ§ÿ+ تاMÿوHÿÜÿو نÿ°ÿ©ÿ:اوÿمÿÿلا
نH ةMاEوõل ةMو>و- تادا7Ñر)ا

Dÿÿ©ÿس6ور FÿوروIÿلا اÿمÄÑÿkÿqÿد
+ÿÿÿÿÿمÅÑÿÿÿÿراFÿÿÿÿة Dÿÿÿÿلا جو&Hÿÿÿÿل
ب0ÄÑو ،ةMر(ازqلا ةDÿاÿõòÅÑÿل
ح+ار روFkدلا ة©åمqلا سÄ©(ر
+ÿÿقارو Dÿÿن)ا Jÿ{ا  Mÿ°ÿجرد Dÿي
تا8Ñÿوÿíÿtÿلا HÿrاIÿÿرÿÿ+ راÿÿ:)ا
نHو  ن©°ÿ:اوÿمÿõÿل ةIÿ©ÿاÿqÿمÿلا

دمHt يد©6Ñ روFkدلا هIgا/
HÇÑÜíى Eفد§لا ن&ا لا Hن
J{مو©لا ا Jا و(FkÅÑا فا&Fgر
ل نM}لا ن©+اÇÑملا نH دد>
Måõ8)ا+ نومÑا+k§مل مkا+åk§م

1Óل Fل Hلا ل0ارåÓج Hن
:ÿلا فرÿqÿمÿåÿ©ÿلا ةÿkÿي -ÿíÿkÿح
.ن©ÿ+اÇÑÿمÿلا عÿ©ÿمÿqÿل اÿ§ÿ+اوÿ+&ا
ةMلو تد7Ñÿ§ÿ دDÿïÿ ةراÿÓ(7Ñÿل
-õمÄÑنا Dلا يÄÑ°ةر©1&لا تاو
-ÿازMÿاد Hÿõÿíÿkÿل اÿÓ(8Ñÿا+ÿءاد+ ة
لHاو> ةد> ةIÿkÿ©ÿqÿ يرÄÑòÿلا

Hÿÿمÿÿا MÿÿkÿÜÿõ1&ا بÿ{ لاÿمÅÑòÿل
+ÿÿåÿÿ©ÿÿلا ن(<ÿkÿgÿرا Eÿgÿل Dÿتاو
.ناو&لا

صشاتيلتوب ع
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(6372) (رـئأزجلأ) حأرـج صشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتسسأ’أ بتكم
.«انيرتيديم » :ةامسسملأ م م ذ ةكرسشلأ

.(رئأزجلأ)90 مقر37 ةرامع يديراق يح ،ةبقلأ ةيدلب :اهرقم
جد00,000.001 :اهلامسسأأر

.دمحم حابسصم تيآأ :ديسسلأ اهريسسم
00/61‐4060001 ب91 :مقر يراجتلأ لجسسلأ

يسساسسأأ نوناق ليدعت
:ةيلاتلأ ةيفيكلاب ةكرسشلل يسساسسأ’أ نوناقلأ ليدعت مت ،0202 ربمسسيد92 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
 ةكرسشلأ يف اهكلتمت يتلأ صصسصحلأ عيمج لباقم نود ةميهف فأور ةديسسلأ تلاحأأ :صصسصح ةلاحإأ (1
قأزرلأ دبع يلعو :ديسسلأ اهجوز ىلإأ ةكرسشلأ نم يئاهنلأو يلكلأ اهباحسسنأ دعب أذهو ةسصح05 لثمت يتلأو
جد00,000.05 هردق مييقت لباقم
 :نييتآ’أ نييراجتلأ نيطاسشنلأ ةيلسصأ’أ تاطاسشنلأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ةكرسشلأ عوسضوم عيسسوت (2
.ةيئافسشتسس’أ زكأرملأ ريهطت و فيظنتلاب ةسصاخلأ دأوملأ و ةزهجأ’أ دأريتسسإأ‐902604
.يندبلأ فيظنتلأو ليمجتلأ دأوم دأريتسسأ‐103604
.(رئأزجلأ)90 مقر37 ةرامع يديراق يح ،ةبقلأ ةيدلب :نأونعلأ نم ةكرسشلأ رقم ليوحت (3
 «نيرذنملأ يح ايلاح»65 مقر ةعطق يرحبلأ ربونسصلأ يح ةيدمحملأ ةيدلب :ديدجلأ نأونعلأ ىلإأ
.(رئأزجلأ) يسضرأ’أ قباطلأ

 نÓعإÓل
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ةطخ مسسري اتيترأإ
لانسسرآإ ةرهوج نيسصحت
ن˘ع لا˘ن˘سسرآا برد˘م ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘ك˘ي˘م ر˘˘ب˘˘ع

و˘يا˘كو˘ب ط˘سسو˘لا بعل ىو˘ت˘سسم˘ب ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا
يف نو˘ت˘يار˘ب ىل˘ع0-1 زو˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘كا˘˘سس
سسمأا لوأا ،زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
.ءاثÓثلا
ةي˘م˘هأا ىل˘ع دد˘سش ي˘نا˘ب˘سسإلا برد˘م˘لا ن˘ك˘ل

د˘عا˘سصلا بعÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك˘˘لا ع˘˘قو˘˘ت مد˘˘ع
.ةبيرق ةرتف لÓخ
زوفلا لÓخ كابسشلا زه يذلا ،اكاسس لكسشو
اد˘يد˘ه˘ت ،تب˘سسلا مو˘ي ي˘سسل˘ي˘˘سشت ىل˘˘ع3-1
زوفلا فده عنسصو نوتيارب ىلع ارمتسسم

.66 ةقيقدلا يف تيزاكل ردنسسكلأل
هتارابم ا˘ما˘ع91 غ˘لا˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا سضا˘˘خو
ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف ار˘ت˘ل˘˘ج˘˘نإا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م ىلوألا
-9102 مسسوم يف هتقÓطنا دعب يسضاملا

لانسسرآا مسسوم يف ءوسض ةطقن ناكو0202
.برطسضملا

31 ز˘كر˘م˘ل˘ل لا˘ن˘˘سسرآا مد˘˘ق˘˘ت زو˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو
سضع˘˘ب ف˘˘ف˘˘خ ا˘˘م˘˘م ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن02 د˘˘ي˘˘سصر˘˘ب
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا برد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع طو˘˘˘غ˘˘˘سضلا
راسصتنا نود تايرابم7 نم ةقباسس ةلسسلسس

ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م طا˘ق˘˘ن4 د˘ع˘ب ىل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
.طوبهلا

ظافحلل هف˘غ˘سش ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ا˘ت˘ي˘ترأا ن˘ّي˘بو
نم دوأا» :لاقف ،اكاسس دعاسصلا همجن ىلع

روطتي هكرتو هعم رذحب لماعتلا عيمجلا
ةحي˘ح˘سص ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘سسح˘ت˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو
هحنمل ةبسسانملا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ه˘ب ط˘ي˘ح˘تو
.«ةقثلا

لوأل نييلاتتم نيراسصتنا لانسسرآا ققحو
د˘كأاو ،يرود˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ج لوأا ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م
ارو˘ع˘سش ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي اذ˘˘ه نأا ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا

.حايترلاب
روعسشلا لجأا ن˘م ج˘ئا˘ت˘ن˘لا جا˘ت˘ح˘ت» :ع˘با˘تو
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ن˘˘يرا˘˘سصت˘˘نلا د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب
وه ءاود لسضفأا نأل ديج جازم يف عيمجلا
.«نآلا لمجأا ودبت ةروسصلاو زوفلا

سشتيمورب تسسو ىلع افيسض لانسسرآا لحيو
.تبسسلا موي ةلبقملا ةلوجلا يف نويبلأا

دقفي نÓيم
مامأإ ضشتيفوميهإربإإ

ونيروتو ضسوتنفوج
نأا ،سسمأا لوا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
مجاهم سشتيفومي˘هار˘بإا نا˘تلز يد˘يو˘سسلا

،سسمأا ة˘ي˘˘ب˘˘ط تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خل ع˘˘سضخ ،نÓ˘˘ي˘˘م
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع د˘˘عو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
.تايرابملا

،اًماع93ـلا بحاسص سشتيفوميهاربإا باغو
يف ،يلوبان ىلع زوفلا ذنم بعÓملا نع
ةلبر يف ةباسصإا بب˘سسب ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
.قاسسلا

،«ايلاط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس» ة˘ك˘ب˘سش بسسح˘بو
ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص ه˘جاو سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘˘هار˘˘بإا نإا˘˘ف
دع˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا ،د˘يو˘سسلا ن˘م ةدو˘ع˘لا

ي˘ف ل˘كا˘سشم بب˘سسب ،دÓ˘ي˘م˘لا د˘ي˘ع ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع
ةدوع ري˘خأا˘ت ي˘ف ا˘ًسضيأا تب˘ب˘سست ،نار˘ي˘ط˘لا
.يسسيك كنارفو ولوجناهلاك ناكاه يئانثلا

سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا ع˘سضخ˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘˘مو
،ه˘تدو˘ع د˘عو˘م د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ،ي˘˘ب˘˘ط سصح˘˘ف˘˘ل

نأا مر˘سضخ˘م˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي ثي˘˘ح
81 مو˘ي يرا˘ي˘˘لا˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل اًز˘˘ها˘˘ج نو˘˘ك˘˘ي

.يفناج
ي˘ف بغر˘ي ل نÓ˘˘ي˘˘م نأا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا دد˘˘سشو
ل ىت˘ح ،خ˘يرا˘ت˘لا كلذ ل˘ب˘ق ار˘بإا˘ب ع˘˘فد˘˘لا

هد˘˘ع˘˘ب˘˘ت ،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘سسا˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘نل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
دكأات يلاتلابو ،مسسوملا نم ةليوط تارتفل

ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘ع ه˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ
ي˘ف و˘ن˘يرو˘تو ،ي˘ف˘نا˘ج6 مو˘ي و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘˘لا
.هتاذ رهسشلا نم21 موي سسأاكلا
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«انوروك» سسوريف نم ةديدج ةلÓسس راسشتنا مغر

«غيلريميربلإ» فاقيإ’ ضسيإدر’آإ ةوعد ضضراعي رياكسسلوسس

تسسو بردم سسيادرلآا ماسس اعد
تقؤوم فاقيإا ىلإا نويبلأا سشتيمورب
نم ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘ل˘ل
ع˘˘ير˘˘سسلا را˘˘سشت˘˘نلا ءاو˘˘ت˘˘حا ل˘˘˘جأا
ة˘˘يد˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل
.ةقباسسملا

يزيلج˘نإلا يرود˘لا ة˘ط˘بار تلا˘قو
اوبي˘سصأا ا˘ب˘عل81 نإا زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
72و12 ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب «91‐ديفوك»ـب
تلا˘ح دد˘ع ر˘ب˘كأا و˘هو ،ر˘ب˘م˘˘سسيد
لÓ˘خ د˘حاو عو˘ب˘سسأا ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘سسم
.يراجلا مسسوملا

ديدعلا نع دتيانوي دليفيسش غلبأاو
هتراسسخ لبق ةديدجلا تلاحلا نم
.ءاثÓثلا سسمأا لوأا يلنريب مامأا0‐1
تلاح نع يتيسس رتسسسشنام نلعأاو
ةباسصإا نم مايأا دعب ةديدج ةيباجيإا

ركوو ليا˘كو سسو˘سسي˘ج ل˘ي˘ير˘با˘غ
دسض هتارابم تل˘جأا˘تو ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
.نوترفيإا

ةديدج ةسسÓسس ايناطيرب عراسصتو
سسور˘ي˘ف ن˘˘م را˘˘سشت˘˘نلا ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس
سسيادرلآا لاقو دجتسسملا انوروك
.لخدتلل ناح تقولا نإا

:ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا سسيادرلآا غ˘˘˘ل˘˘˘بأاو
ءيسش يأا نم مهأا عيمجلا ةمÓسس»
لوح ءاب˘نأÓ˘ل ع˘م˘ت˘سسأا ا˘مد˘ن˘ع .ر˘خآا
ةقيرطب ةديد˘ج˘لا ة˘لÓ˘سسلا را˘سشت˘نا
بجي ...ةيلسصألا ةلÓسسلا نم عرسسأا

ة˘ح˘ي˘ح˘سص ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب فر˘˘سصت˘˘ن نأا
.«Óيلق فقوتنو
رخآاو ا˘ما˘ع66 ير˘م˘ع» :فا˘˘سضأاو
ة˘˘با˘˘سصإلا و˘˘ه ه˘˘˘ي˘˘˘ف بغرأا ءي˘˘˘سش
.91«‐ديفوكب
يسسفن ىلع غلاب قلقب رعسشأا» :نّيبو
ةيباجيإا ةلا˘ح ا˘ن˘يد˘ل ...مد˘ق˘لا ةر˘كو
نأا ود˘˘ب˘˘يو عو˘˘ب˘˘سسألا اذ˘˘ه ةد˘˘˘حاو
نع رظن˘لا سضغ˘ب ر˘سشت˘ن˘ت ىود˘ع˘لا

.«انتلواحم
نإا يلنريب بردم كياد نوسش لاقو
ءارجإا ذختت نأا بجي يرودلا ةطبار
ي˘ف تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع ر˘˘م˘˘ت˘˘سسا اذإا
.عافترلا

نوتيارب بردم رتوب ماهارج دكأاو
.ةيمسسرلا تاداسشرإلا عبتيسس هنإا
ر˘يا˘˘كسسلو˘˘سس را˘˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا ن˘˘كل
نإا لاق دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م

اطغسض عسضي˘سس ة˘ق˘با˘سسم˘لا ف˘قو˘ت
هجاو˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘فا˘سضإا
.تايرابملاب امحدزم لودج لعفلاب
ل» :ي˘ج˘يور˘ن˘لا برد˘م˘لا فا˘سضأاو
.ة˘ق˘با˘سسم˘لا ف˘قو˘ت ي˘ف ةد˘ئا˘ف ىرأا

انلك ؟تايرابملا هذه بعلنسس ىتم
...ابعسص نوكيسس ماعلا اذه نأا ملعن

تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا فا˘˘ق˘˘يإا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ل
.«اريبك اقراف ثدحيسس

ةياغلل دقعم «اغيللإ»و ..يسسيم ىلإإ انرقتفإ :ناموك
،ناموك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا بر˘عأا
ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘با˘ج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا ن˘م ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
،رابيإا ةهجاوم لÓخ (1‐1) ةجيتنب
را˘˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘ف ،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
.«اغيللا» نم61 ةلوجلا تاسسفانم
تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،نا˘مو˘˘ك لا˘˘قو
:ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسص اهتلقن
ناك ام انلعفو ،زوفلا قحتسسن انك»
ةرم ددسس مسصخلاو ،هب مايقلا انيلع
.«انامرم ىلع طقف ةدحاو
مل اننكل ،سصرفلا انعنسص» فاسصأاو
يف انأاطخأا مث ءازجلا ةلكر لجسسن
انلمعو اًديج ًءادأا انمدقو ،عافدلا
يفو ،زوفلل يفكي ام انلعفو ،دجب
ل˘كا˘سشم ا˘ن˘ت˘ه˘جاو لوألا طو˘˘سشلا
ن˘م ةر˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ن ن˘˘كن م˘˘لو ،ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا
.«طوطخلا نيب نيبعÓلا

يسسيم ىلإا انرقتفا
انرقتفا اننإا لوقأا نأا ديرأا ل» :عباتو

كانهف ،ةربخلا يوذ سصاخسشألا ىلإا
ا˘ًسضيأا د˘جو˘يو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ثيح باب˘سشلا˘ب بع˘ل˘نو تا˘با˘سصإاو
،مويلا بابسش نيبعل6 وأا5 كراسش
.«ةربخلا نم ريثكلا كانه ناك نكل
يسسيم ىلإا انر˘ق˘ت˘فا د˘ق˘ل» ح˘سضوأاو
نكل ،قرافلا عنسصيو لجسسُي يذلا
د˘ق˘ل ؟ز˘ف˘ن م˘ل ف˘ي˘ك و˘˘ه رو˘˘ع˘˘سشلا

انردهأاو سصرفلا نم ديدعلا انعنسص

ةد˘يد˘سست ن˘م را˘ب˘يإاو ،ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر
.«افده اولجسس ةدحاو
ا˘˘ن˘˘ك و˘˘ل ؟ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘كر» :هو˘˘˘نو
رثكأا قيرفلا ناكل انمدقتو اهانلجسس
.«ليجسستلا انيلع ناك ثيح ،اًنامأا

وينيتوكو يلبميد
بعل وه» :قل˘ع ،ي˘ل˘ب˘م˘يد ن˘عو
ي˘ف ه˘ت˘عر˘˘سس بب˘˘سسب اًد˘˘ج م˘˘ه˘˘م
لدا˘ع˘ت˘لا فد˘ه ل˘ج˘سسو ،حا˘ن˘ج˘لا

.«هب ءادعُسس نحنو
هنإا» :فسشك ،وينيتوك ةباسصإا لوحو
ه˘ت˘ب˘كر ي˘ف ة˘حار˘لا مد˘ع˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي
نم ديزملا ءارجإا انيلعو ،ىرسسيلا
.«هيدل ام ةفرعمل تارابتخلا

نإا لو˘ق˘لا ن˘كم˘˘ي ل» ل˘˘م˘˘كت˘˘سساو

نود لسضفأا لكسشب بعلي ةنولسشرب
،ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م بعل و˘˘ه˘˘ف ،ي˘˘سسي˘˘˘م
،ةدي˘ج ةارا˘ب˘م ا˘ن˘ب˘ع˘ل ما˘ع ل˘كسشبو
ا˘ن˘ت˘ف˘ل˘ك ة˘يدر˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خألا ن˘˘كل
.«اطاقن
ا˘ن˘ك اذإا ؟ءاز˘ج˘لا ة˘˘ل˘˘كر» :ل˘˘سصاوو
عا˘سضأا نا˘مز˘ير˘غ˘ف ي˘سسي˘م د˘ق˘ت˘ف˘ن
تياوثيارب نترامو ،لبق نم ةلكر
.«لاطبألا يرود يف لجسس
اغ˘ي˘ل˘لا˘ف ا˘ًي˘ع˘قاو تن˘ك اذإا» :م˘تأاو
ءي˘˘سش لو ،ة˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ُم
كردن نأا انيل˘ع ن˘كل ،ل˘ي˘ح˘ت˘سسم
نأا ي˘˘ل ود˘˘ب˘˘يو ،طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا قرا˘˘˘ف
يوقو اًدج ديج ديردم وكيتلتأا

ه˘كا˘ب˘سش ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي لو ،اًد˘˘ج
فادهألا نم ريثكلا

ديردم وكيتلتأإ يف اتسسوك ةفÓخ نم برتقي ويسشتلاكلإ مجن
يدان نأا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
يف ركفي ينابسسإلا ديردم وكيتلتأا
،ويسشتلاكلا موجن دحأا عم دقاعتلا

سضيوعت˘ل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
م˘جا˘ه˘م ،ا˘ت˘سسو˘˘ك و˘˘غ˘˘ي˘˘يد ل˘˘ي˘˘حر
.«سسوكنÓبيخورلا»
خ˘سسف ،سسمأا لوأا ،و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘ل˘عأاو
،يديردملا يدانلا عم اتسسوك دقع

.ينابسسإلا مجاهملا ةبغر ىلع ءانب
نأا ،«وتاكر˘ي˘م و˘تو˘ت» ع˘قو˘م ر˘كذو
مجاهم ،كيليم زويداكرأا يدنلوبلا
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا فو˘˘ف˘˘سصل ما˘˘م˘˘˘سضنلا

عنت˘ق˘م بعÓ˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،د˘يرد˘م
.ةوطخلاب
ن˘˘م جر˘˘خ كي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م نأا فا˘˘˘سضأاو

ف˘ي˘سصلا ذ˘ن˘م ي˘لو˘با˘ن تا˘˘با˘˘سسح
دعبتسسُيل ،رداغي مل هنكل يسضاملا

هنأا ىلإا ةريسشم ،قيرفلا ةمئاق نم
يف يه˘ت˘ن˘ي هد˘ق˘ع نأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
د˘˘ير˘˘ي ي˘˘لو˘˘با˘˘ن نأا لإا ،ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
،وروي نويلم51 ىلع لوسصحلا

تلا˘ق˘ت˘نلا ي˘ف ه˘ل˘ي˘حر ءارو ن˘˘م
.ةيوتسشلا
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هسضرع عسضي ضسوتنفوج
’ابيد ةلواط ىلع ريخأ’إ

،يلاطيإا يفح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
يذ˘لا سضر˘ع˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع ،سسمأا
ه˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘ل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج ه˘˘˘مد˘˘˘ق
لجأا نم ،لابيد ولواب ينيتنجرألا
.هدقع ديدجت
سسوتنفوي عم دقعب لابيد طبتريو
يلا˘ت˘لا˘بو ،2202 ف˘ي˘˘سص ى˘˘ت˘˘ح
ديدجتل «يرينو˘كنا˘ي˘ب˘لا» ى˘ع˘سسي

ى˘ت˘ح ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ هد˘˘ق˘˘ع
ة˘يد˘نألا ى˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي
فيسصلا لÓخ همسض يف ةبغارلا
ياكسس» ةكبسش بسسحبو .لبقملا
سسوتنفوج نإاف «ايلاطيإا تروبسس
ديدجت˘ل لا˘ب˘يد˘ل ا˘ًسضر˘ع مد˘ق˘ي˘سس
9 ةميقب ،5202 فيسص ىتح هدقع
،ا˘ًيو˘ن˘سس ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سسإا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
.تآافاكملا ىلإا ةفاسضإلاب
ةنولسشرب ةيدنأل اًفده لابيد ربتعيو
ىلإا ةفاسضإلاب ،يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو
نأا تحسضوأاو .نامريج ناسس سسيراب

سضفر ول لابيد عيبيسس سسوتنفوج
يف هنأاو ة˘سصا˘خ ،د˘يد˘ج˘لا سضر˘ع˘لا
هدقع يف ىقبتيسس لبقملا فيسصلا

نوكتسس ي˘لا˘ت˘لا˘بو اد˘حاو ا˘م˘سسو˘م
ةدافتسسÓل ايلمع ةريخألا ةسصرفلا

ىلإا لابيد لقتناو .هليحر نم ايلام
،5102 ف˘ي˘سص ي˘ف ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ع˘م سضا˘خو ،و˘مر˘ي˘لا˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق
يف ةارا˘ب˘م042 زوج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا

لجسس ثيح ،تاقبا˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.نيرخآا83 عنسصو اًفده79

ةئنهت
موي
13/21/8102
،تا˘عا˘˘سسلا تقد
،ي˘ناو˘ث˘˘لا تقرو
ى˘˘ن˘˘ح˘˘نا مو˘˘ي˘˘˘لا
غو˘ل˘ب˘ب خ˘يرا˘ت˘˘لا
د˘ي˘ع «ا˘ن˘ي˘ل˘˘ي˘˘م»
اهدÓيم
ةديع˘سسلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو..ي˘نا˘ث˘لا
ةميركلا مألاو ىفطسصم بألا مدقتي
يناهتلا رحأاب ،ةي˘ت˘يا˘ت˘سس ة˘ل˘ئا˘ع ل˘كو
«انيليم» ةللدملا ىلإا ينامتلا بيطأاو
ةحسصلاو رم˘ع˘لا لو˘ط ا˘ه˘ل ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م
ةئيل˘م ةا˘ي˘ح ه˘ل˘لا ءا˘سش نإاو ة˘ي˘فا˘ع˘لاو
...تايوتسسملا عيمج ىلع تاحاجنلاب
.ةنسس001 ـل ةبقاعلاو
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با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسي
ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض دادزو˘˘ل˘˘ب
م˘ه˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ةد˘˘كي˘˘كسس
ثÓث ةفاسضإا نع هيف ثحبي
نأا ركذي ،ديسصرلا ىلإا طاقن
ن˘˘ع ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا
لمأاي ثيح ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ليج˘سست ي˘ف ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا
ق˘ير˘ف˘لا ع˘سضي يذ˘لا زو˘ف˘˘لا
ةسصاخ ،ةمدقملا نم برقلاب
ا˘˘مود كنار˘˘ف ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأاو
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ح˘ل˘˘يو ر˘˘سصي

نا ركذي ،Óماك دازلا نامسض
يف نوبغري اداكيسسور ءانبأا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘˘سصاو˘˘م
رمألا ثدح امل˘ث˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا
. ناسسملت دادو مامأا

 :رثيخلب
يرورسض زوفلا»

«ةدايرلا ىلإا مدقتلل
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
» : لاق ثيح رثيخلب بعÓلا
نم ا˘يرور˘سض ى˘ق˘ب˘ي زو˘ف˘لا
ةراد˘˘سص ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ل˘˘جا
كيلع ىفخي Óف ،بيترتلا
ي˘ف ىر˘ج˘˘ت ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا نأا

نو˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ح˘نو ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘˘م
راسصتنلا قيقحت ةرورسضب
وهو ،رايدلا لخاد رخآلا ولت
ىلع ظافحلاب انل حمسسي ام
نوزهاج نحن امومع ،بقللا
ةلباقملا لخدنسسو دعوملل
امك ،ريغ ل راسصتنلا ةينب
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ى˘ع˘˘سسن˘˘سس
اهانققح يتلا ةيكي˘ما˘ن˘يد˘لا

انل تح˘م˘سس ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م
.«ةقثلا بسسكب

Úمثت ديرن» : سشويز
«ناسسملت ةجيتن

ع˘فاد˘م˘لا ر˘ب˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘م˘ق˘لا سصو˘سصخ˘˘ب سشو˘˘يز
بابسشلا نأا حيحسص» : لاقو
كلتميو ةيهاز ةرتف سشيعي
ققحي هتلعج ةيوق ةبيكرت
اننكلو رخألا ولت راسصتنلا
بو˘˘˘ث ي˘˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘˘ل
ي˘مر˘ن˘سس ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

زارحا لجا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب
امود انيقبت ةيباجيإا ةجيتن
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ف
ط˘سسو ى˘لا ر˘ث˘كأا دا˘ع˘ت˘˘بلا
ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سسل ،بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا
نور˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘نرا˘˘˘˘سصنأا
ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م م˘˘هألا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت

ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘سصح
،ناسسملت دادو مامأا ةريخألا

روهظ˘لا ي˘ف ل˘مأا˘ن ا˘مو˘م˘ع
.«ديج لكسشب

سشامر ماسشه

فرتحم لوألا مسسقلا نم ةيناثلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

ةراسسخلإ بنجت ديري ناسسيتفإإو إداكيسسور ءانبأاب ةحاطإÓل نوزهاج «ةبيقعل ءانبأإ»

ةدكيكسس ةبيبسش – دادزولب بابسش

ةمسصاعلا ىلإا مويلا ةحيبسص فيطسس قافو ةليكسشت لقنتت
ثحبي ثيح ،ة˘ير˘سصن˘لا د˘عو˘م˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م
نم ظفاح˘ي ىر˘خأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘فا˘سضإا ن˘ع ي˘كو˘كلا

نورسصي نيبعÓلا نأا ركذي ،ةدايرلا ىلع قيرفلا اهلÓخ
مازهنلا مدعب لجسسملا مقرلا ىلع ظافحلا ةرورسض ىلع
يذلا ريبكلا زيكرتلا لظ يف ةسصاخ ،دح دعبا ىلإا هعفرو
يعت ةبيتكلا نا ركذي ،ةيرياسضخ سسراحلا ءاقفر هسشيعي

ةتغاب˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ف˘قو˘م˘لا ة˘بو˘ع˘سص اد˘ي˘ج
. مسصخلا

يكوكلا حيرت ةباسصإلا نم يروت ةدوع
ىلإا يروت بعÓلا ةدوع قيرفلا لجسسيسس هتاذ قايسسلا يف
مويلا لقنتلاب ةين˘ع˘م نو˘كت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا فو˘ف˘سص
بردت نيأا هتيفاع˘ل ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا د˘ع˘ب كلذو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا

بعÓلا نا ركذي ،ةعومجملا عم ةريخألا سصسصحلا لاوط
ىلإا رظنلاب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ع˘ي˘سضي˘سس ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصبو سشا˘بر˘ب

ابئاغ اسضيأا يناحرف بعÓلا نوكيسس امك ،هتيزهاج مدع
يف يكو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘غر بب˘سسب ة˘م˘ق˘لا ن˘ع
ا˘ب˘سسح˘ت هز˘ي˘ه˘ج˘تو ،ة˘ير˘سصن˘لا ة˘˘م˘˘ق ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإا
. ةلبقملا تاطحملل

سشامر ماسشه

 ةمسصاعلإ يف مويلإ ذنم قافولإ
ةدايرلإ ىلع ظافحلإو راسصتن’إ ىلع هنيعو

فيطسس قافو
12

دعب  هفسسأا زاكعوب زعم ةركسسب داحتا بردم فخي مل
ة˘ه˘جاو˘م د˘ن˘˘ع داز˘˘لا ل˘˘ما˘˘كب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سشف
كلذ ىلجت دقو اذه ،لداعت˘لا˘ب ه˘ئا˘ف˘ت˘كاو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ة˘ح˘نا˘سسلا سصر˘ف˘لا د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل ل˘˘سشف لÓ˘˘خ ن˘˘م
سصقنو عرسستلاو ةعرسسلا نيب مهطلخ لظ يف ليجسستلل
عيسض ه˘ق˘ير˘ف نأا ار˘ي˘سشم ،سسفا˘ن˘م˘لا ى˘مر˘م ما˘مأا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
يف رمثتسسي مل ثيح دازلا لماكب رفظلاو زوفلا ةسصرف
لمعلا ةرورسض ىلع دكا يذلا رمألا وهو ،سسفانملا ءاطخأا

. Óبقتسسم هيلع
اهرظتني امب ةيعاو ةعومجملا نأا دكأا

ةجيتنلا نأاب زاكعوب يسسنوتلا ينقتلا رقا هتاذ قايسسلا يف
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت نأا ن˘كم˘ي ل ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

يف ر˘ط˘سسم˘لا فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ظو˘ظ˘ح ى˘ل˘عو
ةفرسشملا بتارملا ىدحإا لÓتحا لÓخ نم ،باهذلا ةلحرم
ىلع لمعيسس ثيح ،ةنكمم هريبعت دح ىلع ىقبت يتلاو
ةداعتسسا دعب ةسصاخ  ،ة˘مدا˘ق˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ ا˘هد˘ي˘سسج˘ت
،زئا˘كر˘لا سصو˘سصخ˘ب ا˘م˘ي˘سسل م˘ه˘ت˘ي˘فا˘ع ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب
ىرخأا رسصانع ةدعو يراسضخلو تايره نم لك دجاوتي نيأا
. ةدايعلا يف

سشامر ماسشه

ةيدولوملإ رهق لجأإ نم طسسولإو عافدلإ ميعدتل ىعسسي ينإرمع
يف ينارمع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا بغر˘ي
وأا نيعفادملا ءاوسس هيبعل ةوق لÓغتسسا

ةيفيك نع ثحبلا لجا نم طسسولا يبعل
،يلحملا قيرفلل ةبسسنلاب لكاسشملا قلخ
ىدبأا ي˘نا˘سسم˘ل˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ناو ا˘م˘ي˘سسل
هتملك لوق ىلع دادعتلا ةردقمب هنيقي
ع˘ي˘م˘ج ى˘ف˘خا ه˘نا ى˘ت˘ح ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
روهظب تقولا سسفن يف اينمتم قاروألا
ى˘ل˘ع لو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كل˘˘ل ل˘˘سضفأا
ةسضورفملا طوغسضلا يف رثكا رامثتسسلا

داعتسسا سشتوكلا نأا ركذي ،نييلحملا ىلع
. ءوده يف لمعي هلعج ام وهو هيباسصم

ةيسضرأا تلغتسسا ةعومجملا
 ريسضحت لجأا نم قحلملا

ةمقلل ىوتسسملا يف
ن˘ع سشتو˘كلا ر˘ب˘ع ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
ةيسضرأل قيرفلا لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘ب ه˘ت˘حار
ل˘جا ن˘م يوÓ˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ق˘˘ح˘˘ل˘˘م
دعوم˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ر˘ي˘سضح˘ت

ةدارإلا ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح ،ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةسصاخ ةعومجملا ودحت يتلا ةميزعلاو
ثيدحلا ىلع رسصي ةرم لك يف هناو
ةرورسض ىلع مهعيجسشت لجا نم مهيلإا
ىلع سسفانملا رابجإاو ،ديجلا سضوافتلا
ثح˘ب˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ،ءا˘˘ط˘˘خألا با˘˘كترا

يسضرت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع
همدقت لسصاوي قيرفلا لعجتو رفانسسلا
.بيترتلا ملسس يف

سشامر ماسشه

فرتحم لوألا مسسقلا نم5ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

ةدايرلإ ديرت ةيعمجلإو ةمدقملإ وحن امدق يسضملإ ىلع مزاع يرانكلإ

ةليلم نيع ةيعمج – لئابقلا ةبيبسش

دعوم ىلع ربمفون لوأا بعلم نوكيسس
ةيعمج مامأا مهم دج ءاقل لابقتسسا عم
ةر˘جر˘ج ءا˘ن˘بأا د˘ير˘ي ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘˘ع
لود˘ج ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘سست˘˘لاو طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا بسسك
يديزوب بردملا لمع دقو اذه ،بيترتلا

وحن مهعفدو هيبعل تايونعم عفر ىلع
،ةرظت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا ز˘ي˘كر˘ت˘لا

ةدو˘˘ع لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ير˘˘ي ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
يف ةيوقلا يدانلا ةدوعل اذكو هيباسصم
ةيعمجلا نأا ركذي ،نيتريخألا نيتلوجلا
ىر˘خألا ي˘ه ل˘كلا ي˘ف ل˘كلا بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس
يف حمطت اهنا امب ،سصقن بكرم نودو
. ةرادسصلا ىلإا لوسصولا

انتدوع لÓغتسسا انيلع» : مورك
يف جئاتنلا ةمزأا ءاهنإل ةيوقلا

«ربمفون لوأا
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك د˘قو اذ˘ه

ناح هنا دقتعا» :لاق ثيح مورك نميألا
،رايدلا لخاد راسصتنلا قيقحتل تقولا

ا˘م˘ب ة˘ي˘عاو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
نيءاقللا يف انتاف ام كرادت دعب ،اهرظتني
،ةيقيرفإلا ةهجاوملا يف ىتحو نيريخألا

ةدو˘عو ا˘ن˘ت˘ي˘فا˘ع ا˘ن˘ع˘جر˘˘ت˘˘سسا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع

انلعجتسسو اريثك ا˘ند˘ي˘ف˘ت˘سس ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ناو ةسصا˘خ ،ل˘سضفألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ن
ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا˘ب عاو ل˘كلا

دا˘ع˘سسإل ا˘ن˘ع˘فد˘ي˘سس ا˘˘م و˘˘هو ،ا˘˘ن˘˘ق˘˘تا˘˘ع
.«ةياهنلا يف انريهامج

رثكأا رامثتسسلا انيلع» : سشيعي
«ةدايرلا ل املو انتايونعم يف

يف سشيعي بردملا لمأاي ىرخأا ةهج نم
،هيب˘عل تا˘يو˘ن˘ع˘م ي˘ف ر˘ث˘كأا را˘م˘ث˘ت˘سسلا

غو˘ل˘ب ى˘ق˘ب˘ي ه˘ب˘سسح فد˘ه˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
،ه˘ب˘سسح ن˘كم˘م ءي˘سش ل˘ك نأا ا˘م˘ب ةدا˘ير˘لا

لا˘ق د˘قو ،داد˘ع˘ت˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
يأا نود نم ةلباقملا بعلنسس » : سشتوكلا

لجا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ن˘سسو طو˘غ˘سض
ةجيتنب لقألا ىلع ةدوعلا وا زوفلا زارحإا
نم برق˘لا˘ب ءا˘ق˘ب˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ةدا˘ع˘ت˘سسا ناو ة˘سصا˘خ ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ةراد˘˘سص
.«انرسصانع لكب بعلن انلعجتسس نيباسصملا

سشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

ةيلاعلإ يف طاقنلإ عييسضتل فسسأات زاكعوب
نيباسصملإ ةداعتسسإ يف لمأايو

لÓخ نم ريهامجلا جربلا يلهأا قيرفل ماعلا ريدملا نأامط
ناو ة˘سصا˘خ ،ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ى˘ل˘ع ر˘ب˘سصلا ةرور˘سضب ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
مدع ببسس يه يدانلا يف تثدح يتلا ةريثكلا تارييغتلا
لبقتسسملا نأا ادكؤوم سضعبلا اهسضعب عم ةعومجملا ملقأات
يتلا تانيسسحتلا عم ةسصاخ ،يلهألا حلاسص يف نوكيسس
ركذي ،قيرفلا يف اهلاخدإا ىلع يريزد لÓب بردملا لمعي
لجا نم ةكرسشلا يمهاسسم عامتجا دقع رظتني دانزوب نأا
. تايباجيإلا نم ريثكلا ليسصحت

يريزد يف هتقث ددج
نيمهاسسملا معد بلطيو

ثيح بردملا يف اهتقث ةرادإلا تددج هتاذ قايسسلا يف
،ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ل˘جر نو˘كي˘سس ير˘يزد نأا ى˘ل˘ع اود˘كأا

لجا نم ةبيتكلا يف ريبك رودب موقي ينعملا ناو ةسصاخ
ةريخألا تازهلا ماعلا ريدملا ربتعا امك ،ةكسسلا يف اهعسضو
تعيسض ةعومجملا رابتعاب ءيسش يأاب اهيف نيدي ل هنأاب
يريزد ينقتلا لسصاويسس اذهبو ،ةريبك ةجاذسسب نيءاقللا

ي˘ف ي˘ل˘هألا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا سسأار ى˘ل˘ع
. ةلبقملا تلوجلا

سشامر ماسشه

جربلا يلهأا

قيرفلإ ةيعسضو نأاسشب نئمطي دانزوب
يلهأÓل يباجيإإ لبقتسسملإ نأإ دكؤويو

ةنيطنسسق بابسش
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بعÓ˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأا ل˘سصاو
يدان مجن يرئازجلا يلودلا

دسصح ،يسسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
يسسنرفلا يرود˘لا ي˘ف ءا˘ن˘ث˘لا
ءادألا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع «1غيللا»
هيدان عم ،همدق يذلا يوقلا

،يراجلا مسسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
6 مدقو فادهأا8 نود امدعب
هبايغ مغر ةمسساح تاريرمت

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ن˘˘˘ع
دجتسسملا انوروك ءابو ببسسب
.عيمجلا ىلع رثأا يذلاو
ءادألا رامث روليد فطقو اذه
يف اناكم زجح امدعب مدقملا
يرودلل ةيلاثملا ةل˘ي˘كسشت˘لا
،باهذلا ةل˘حر˘م˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا
نيب˘عل ةد˘ع ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ي˘ل

نيفاد˘هو را˘م˘ي˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع
،ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف رابك
لئاسسرب رسضخلا مجن ثعبيل
لامج ينطولا بخانلل ةيوق
ىلع رداق هنأا يسضاملب نيدلا

داد˘˘غ˘˘ب حا˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘˘عرا˘˘˘ق˘˘˘م
يسساسسأا ناكم ىلع حاجنوب
ءارحسصلا يبراحم ةبيكرت يف

ةمداقلا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا لÓ˘خ
،ة˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘سس نو˘˘˘كت ن˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ملاعلا سسأاك تايفسصت اميسسل
.رطقب2202

ب.م.يرسسيإأ

629213ددعلأ ^2441  ىلوأ’أ ىدامج61ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد13صسيمخلأةصضايرلا
«1غيللإ» نم باهذلإ ةلحرم ةليكسشت ةمئاق يف اناكم زجحيو إددجم ءانثلإ لاني روليد

يسضاملب لامج ينطولأ بخانلل ةيوق لئاسسرب ثعب رسضخلأ مجاهم

يروحم˘لا ع˘فاد˘م˘لا يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع ن˘كم˘ت
نم سسيتيب لاير يدان مجن ينطولا بختنملل
يدانب هيدان عمج يذلا ءاقللا يف كابسشلا ةرايز
يرودلا نم61ـلا ةلوجلا راطإا يف ،يتنافيل
حلاسصل ،ةثÓثل ةيعابرب تهتنا يتلاو ينابسسلا
لداع˘ت˘لا فد˘ه يد˘نا˘م ل˘ج˘سسو اذ˘ه.يتنافيل
ثيح ،ءاقللا رمع نم ىلوألا قئاقدلا يف هيدانل

يدا˘ن˘لا عا˘فد را˘ي˘ه˘نا نأا لإا ،ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا لد˘˘ع
هؤوÓ˘مزو ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب ل˘˘ع˘˘ج ي˘˘سسلد˘˘نألا
مهد˘ي˘سصر تل˘ع˘ج ة˘ي˘سسا˘ق ةرا˘سسخ نود˘ب˘كت˘ي
.01ـلا زكرملا يف81ـلا ةطقنلا دنع دمجتي

ب.م.يرسسيإأ

يتنافيل مامأإ ةيسساق ةراسسÿ داقنيو فإده يدنام

يرطقلإ يرودلإ نم ربمسسيد رهسشل ةيلاثملإ ةليكسشتلإ يف يميهإربو يليÓب

ةينابسس’أ ةلوطبلأ نم61ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

sport@essalamonline.com

بردم يوانكل ريذن عمتجا
ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘˘سصن ق˘˘˘ير˘˘˘ف
سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ب
دادعتلا اهارجأا يتلا ةسصحلا
،5591 توأا02 بع˘ل˘م˘ب
يذلا ةمقلا ءاق˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت
نينوللا باحسصأا هيف يقÓي
ف˘ي˘سضلا ر˘م˘حألاو ر˘ف˘سصألا

رد˘˘سصت˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو
31ـب ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.ةطقن
ةركسسب داحتا بردم ددسشو
هيبعل عم ة˘ج˘ه˘ل˘لا ق˘با˘سسلا

لمعلاو زيكرت˘لا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘طو
ءا˘ق˘ل˘لا طا˘˘ق˘˘ن د˘˘سصح ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ر˘ث˘كأا ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ة˘ياد˘ب ي˘ف ا˘ن˘نأا م˘غر ر˘ث˘كأا˘˘ف
م˘ل يدا˘ن˘لا نأا لإا ،م˘سسو˘˘م˘˘لا
قÓطنا ذنم ،زوف يأا ققحي
ةرادإلا ل˘ع˘ج ا˘˘م ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
تا˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
يأا نأا ينعي ام ةقثلا ديدجت
ةلوج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن
بردملاب حيطت دق ةرخأاتملا
جرا˘خ ة˘ير˘سصن˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
هنأاو اميسسل ،يدانلا راوسسا
عيمج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف
بع˘˘ل ن˘˘˘ع ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي نا˘˘˘ك
نأا لإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوألا راودألا
لك لعجت ةيلاحلا ةيعسضولا
.نكمم ريغ ءيسش

ببسس يموجهلأ مقعلأ
ءأدأ’أ عجأرت يف يسسيئر
ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا نو˘كي˘سسو
˘ما˘مأا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘˘لا سسأار
لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘م˘ت˘˘ح
يموجه˘لا ق˘سشلا ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل
ن˘م داد˘ع˘ت˘لا ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل ن˘˘يأا
ام ةظحللا ةياغل لولحلا داجيإا

ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا ل˘˘˘ع˘˘˘ج
زو˘ف نود ر˘˘م˘˘حألاو ر˘˘ف˘˘سصألا
م˘يد˘ق˘ت م˘غر ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ة˘يا˘˘غ˘˘ل
ي˘˘˘ف تا˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
با˘˘ي˘˘غ نأا ا˘˘م˘˘ك ،ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
لكسشب قيرفلا ىلع رثأا ظحلا

يذ˘لا م˘ل˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ر˘ي˘˘ب˘˘ك
د˘يد˘ع ي˘ف يدا˘ن˘لا ه˘ل سضر˘ع˘ت
نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةقÓطنلا نع ثحبت ةيرسصنلا
فيطسس قافو ءاقل نم ةيادب
،مداق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي رر˘ق˘م˘لا
.رسصانعلاب توأا02 بعلمب

ب.م.يرسسيإأ

يأد Úسسح رسصن
فيطسس طاقنب مهبلاطيو هيبعÓب عمتجي يوانكل

ر˘يد˘م˘لا نا˘˘يز˘˘م دار˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ميدقلا د˘يد˘ج˘لا ،ة˘م˘كÓ˘م˘ل˘ل

بقع ،ةريبكلا هتداعسس نع
سسأار ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت
لوبق دعب ،ةينف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو
تقو يف همدق يذلا نعطلا

.ىسضم
ي˘˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
:Óئاق ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ي˘تدو˘ع رار˘ق تي˘ل˘ق˘ت د˘˘ق˘˘ل»
ةينفلا ةير˘يد˘م˘لا سسأار ى˘ل˘ع

ةمكÓملل ينطولا بختنملل
نأاو ا˘م˘ي˘˘سسل ،د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ا˘˘نأاو
با˘ب˘سسأل تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘ن˘˘ت
تررق ةرازولا نكل ،ةفحجم
ي˘˘فد˘˘ه» :ع˘˘با˘˘تو ،«ي˘˘تدو˘˘ع
فو˘قو˘لا و˘ه ر˘ي˘˘خألاو لوألا

ييسضا˘ير تار˘ي˘سضح˘ت ى˘ل˘ع
ةكراسشملل اب˘سسح˘ت ،ة˘ب˘خ˘ن˘لا
،1202 ويكوط دايبملوأا يف
نم نوعراسصي نيذلا ىتحو
م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لا ل˘˘جا

.«مهفادهأا غولب ىلع
ب.م.يرسسيإأ

ينطولأ ينفلأ ريدملأ نم مدقملأ نعطلأ ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو لوبق دعب

ةدعاسسم يفدهو يتدوعب ديعسس :نايزم دإرم
1202 ويكوط دايبملوأ’ لهأاتلل نيمكÓملإ

برد˘م ز˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ل˘˘سضف
هلابسشأا حنم رئازجلا ةيدولوم
قÓ˘˘ط˘˘نلا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘حار مو˘˘˘ي
بابسش ةه˘جاو˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل
نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
5 بعلم ىلع ةعمجلا ةيسشع
ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةعبارلا
.ىلوألا

ي˘م˘سسر˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘قو
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأا د˘ي˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
حنم زيغن ينفلا ريدملا ةدايقب
دعب ةحار موي دوسشح ءاقفرل
ىهتنا يذلا يسسقافسصلا ءاقل
نود نيفدهب ةيدولوملا زوفب
ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،ل˘با˘ق˘˘م
ة˘ي˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ة˘˘سصح سضا˘˘خ
.ءاثÓثلا ةحيبسص

نإا˘ف رد˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو

ىلإا دوعتسس ةيدولوملا ةبيتك
ة˘˘ي˘˘سشع تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘˘جأا
ةارابملل اري˘سضح˘ت ،سسي˘م˘خ˘لا
سسأا ي˘سسلا» د˘سض ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«يسس
ف˘˘سشك قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘فو
ةباسصإلا نع ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
دبع بعÓلا اهل سضرعت يتلا
ةارابم لÓخ ميدروب نمحرلا
ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا ح˘سضوأاو ،ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا

ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأاو ة˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘˘م
،ر˘˘ي˘˘غ ل ي˘˘˘ل˘˘˘سضع سصل˘˘˘ق˘˘˘ت
بيبط جل نيدلا نيز نأامطو
د˘ي˘م˘ع˘لا قا˘سشع ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك نو˘لو˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ه˘نأا ،ق˘ير˘ف˘لا با˘˘ع˘˘لا ع˘˘نا˘˘سص
مايألا يف ءافسشل˘ل ل˘ثا˘م˘ت˘ي˘سس
.جÓعلل هيقلت دعب ،ةلبقملا

جاحلب اسضر

ميدروب ةباسصإأ صصوسصخب نئمطي يبطلأ مقاطلأ

 ةعمجلإ ةمق لبق ةحإر موي هيبع’ حنمي زيغن

ينطولا بختنملا يئانث زجح
رطق يدان مجن يليÓب فسسوي
يدان دئاق يميهاربو ،يرطقلا
ةلي˘كسشت˘لا ي˘ف ا˘نا˘كم ،نا˘ير˘لا
يف ربم˘سسيد ر˘ه˘سشل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
.رطق موجن يرود
لوبتوف» رطق عقوم فسشكو
ل˘˘سضفأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع «ف˘˘˘يل
رطق موجن يرود يف نيبعÓلا
با˘غ يذ˘لاو ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سشل

دادغب يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ه˘ن˘ع
.حاجنوب
ازيمم ءادأا يئانثلا مدقو اذه
اناكم ازجحيل ،امهيقيرف عم
ام وهو رهسشلا ةليكسشت نمسض
ا˘˘ب˘˘عل بع˘˘ك و˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كؤو˘˘˘ي

ةلسصاوم ل˘مأا ى˘ل˘ع ،ر˘سضخ˘لا
ينطولا بخانلا عانقإل قلأاتلا

ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج
ةرتف لÓخ ةسصرف ا˘م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب
سسرام رهسش ةيلودلا فقوتلا

1202.
ريدملأ يلع ناندع

:ليحدلأ يدانل ماعلأ
جراخ يليÓبو يميهأرب

ليحدلأ تاباسسح
لÓخ يرطقلأ

يوتسشلأ وتاكريملأ
ل˘˘ي˘˘حد˘˘لا يدا˘˘˘ن ةرادإا تف˘˘˘ن
ي˘ت˘لا را˘ب˘خألا ل˘ك ير˘ط˘ق˘لا

ي˘ف ر˘ي˘خألا ة˘ب˘˘غر ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م

عم دقاعت˘لا˘ب يدا˘ن˘لا م˘ي˘عد˘ت
يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘˘ي
نيسساي ىتح وأا يرطقلا رطق
.نا˘˘ير˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب
ريدملا يلع ناندع حسضوأاو
نأا ،ل˘ي˘˘حد˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
دقاعتلا يف ركفت ل هترادإا

:در˘ط˘˘ت˘˘سساو ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ع˘˘م
دقاعتلا يف ركفي ل ليحدلا»

نايرلا بعل يميهارب عم ل
كانه» :فاسضأاو ،«فسسوي وأا
زاهجلا ىلع ةحورطم ءامسسأا
مسض اينمتم ،يرادإلاو ينفلا
يأار بسسح قيرفلل لسضفألا
.«ينفلا زاهجلا

ب.م.يرسسيإأ

حاجنوب دأدغب حافسسلأ بايغ تفرع ةمئاقلأ تناسس نيب دتسشي عأرسصلأ
عم دقاعتلل نويلو نايتأ

يرئأزجلأ فأدهلأ
ضضفري ضشإوب ضشÓيف
يناميلسس عم دقاعتلإ
يوتسشلإ وتاكريملإ يف

،سشاوب سشÓيف يردنأا سضفر
يدان˘ل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘م˘لا

ةركف ،يسسنرف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م
يناميلسس مÓسسإا عم دقعتلا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن
وتاكريملا لÓخ يزي˘ل˘ج˘نلا
.لخادلا يوتسشلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
تسضرع افارطأا نأا ،ةيسسنرف
لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
نأا لإا ةيمامألا ةرطاقلا معدل
سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘لا
سضفر ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا
Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ةر˘˘كف˘˘لا
ه˘مد˘ق ا˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب
يدان عم ير˘ئاز˘ج˘لا فاد˘ه˘لا

اراعم بعل ا˘مد˘ن˘ع و˘كا˘نو˘م
.يسضاملا مسسوملا يف
يدان نيب عارسصلا دتسشاو اذه
ه˘م˘ير˘˘غو ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل
لجأا نم نايتا تناسس يديلقتلا
لإا ،«ميلسس ربوسس» عم دقاعتلا
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘كلا بتار˘˘˘˘لا نأا
بع˘سصي بعÓ˘لا ها˘˘سضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي

يف ةبغار˘لا قر˘ف˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
يف لإا ،يناميلسس عم دقاعتلا

سضف˘˘˘خ ر˘˘˘ي˘˘˘خألا رر˘˘˘ق لا˘˘˘˘ح
.ةيلاملا هبلاطم

ب.م.يرسسيإأ
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ةلوطب ةعرق ،سسمأا تبحسس
ةلهؤوملا ايقيرفإا لامسش داحتا
ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل
يتلا ،ةنسس71 نم لقأا ةئفل
نم ةيادب رئازجلا يف ماقتسس
.لبقملا يفناج81

ن˘˘ع ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا تر˘˘ف˘˘˘سسأا و
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م
81ـلا ي˘ف ،ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن

نوكتسس اميف ،1202 يفناج
بختنملا نيب ،ةيناثلا ةارابملا
يف ،يبيللا هريظنو ،يسسنوتلا

،ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا سسف˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م12
ءاقلب ةسسفانملا هذه متتختسسو
روسسن»و ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يفناج42 مو˘˘˘ي ،«جا˘˘˘طر˘˘˘ق
بحاسص لهأاتيسسو اذه .1202
ى˘لإا ط˘ق˘ف ى˘˘لوألا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
يتلا اي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن
ماعلا برغملا اه˘ف˘ي˘سضت˘سست˘سس

.لبقملا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو

لا˘م˘سش دا˘ح˘تا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا˘˘ب
يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإلاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
.مدقلا ةركل

بخ˘ت˘ن˘م˘لا  نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘لو
ةنسس71 نم لقأا ةئفل ينطولا
اذه ن˘ي˘يدو ن˘يءا˘ق˘ل سضا˘خ د˘ق
هر˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ما˘˘˘˘مأا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا
،ةيليوج5 بعلمب يلا˘غ˘ن˘سسلا

د˘م˘ح˘م لا˘˘ب˘˘سشأا مز˘˘ه˘˘نا ثي˘˘ح
فد˘ه˘ب ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ك ي˘ف تا˘سسل
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م نود
لباقم فادهأا ةثÓثبو ،ىلوألا

.ةيناثلا ةارابملا يف دحاو فده

جاحلب اسضر

ةإرابملإ يف ايبيل نوهجإوي ةنسس71 نم لقأ’ رسضخلإ
ايقيرفإإ لامسش ةرود نم ةيحاتتف’إ

صشاتكسشب يدانل ةعجوم ةبرسض

ىلع ةباسصإ’ ضضرعتي لإزغ
ضضوحلإ ىوتسسم

يلودلا لازغ ديسشر سضرعت
،سشاتكسشيب بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا

سضوحلا ىوتسسم ىلع ةباسصإل
ن˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا لÓ˘خ
نوكيسس يذلا ،يكرتلا يرودلا
بردملل ةعجوم ةبرسض ةباثمب
تلوجلا يف ريميد˘نا˘ك د˘م˘حأا
.ةلبقملا

ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك و
رئاطلا حانجلا ةاناعم نع ةيكرت
ىلع ملآا نم ينطولا بختنملل
ي˘˘ت˘˘لاو ،سضو˘˘ح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
عو˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘جأا
يتلا يهو ،ةقمعم تافوسشكل
ريخألا نأا ىلع اهرودب تنابأا
لكسشب ةحارلا نم ةرتفل جاتحي

.لماك
نإا˘ف رد˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو

يكرتلا قيرفلل ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
تامد˘خ ةرا˘سسخ ن˘م فو˘خ˘ت˘م
نويل كيبملوا ةسسردم جيرخ
ببسسب ةلب˘ق˘م˘لا تلو˘ج˘لا ي˘ف
ةسصاخ ،ة˘ع˘جا˘ف˘لا را˘ب˘خألا هذ˘ه
ةيسساسسأا ةقرو تاب ريخألا نأاو
د˘م˘حأا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘˘ف
عيمجلا عانقإا دع˘ب ،ر˘ي˘م˘يد˘نا˘ك
قا˘ح˘ت˘للا ذ˘ن˘م ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب
.قيرفلاب

ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘سضلا هذ˘˘˘˘ه تءا˘˘˘˘˘جو
تقو˘لا ي˘ف بعÓ˘ل ة˘ع˘جو˘م˘لا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرادإا تع˘˘ن˘˘ت˘˘قا يذ˘˘˘لا
ةيادبو ،هتايوتسسمب لو˘ب˘ن˘ط˘سسا
نم هد˘ق˘ع ءار˘سش ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا
ل يذ˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل يدا˘˘ن
ة˘يا˘غ ى˘لإا ه˘ع˘م ط˘ب˘تر˘˘ي لاز˘˘ي

يعيبطلا نمو ،2202 فيسص
سشا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كسشب ير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسم نأا
يف مهرارق ن˘ع نو˘ع˘جار˘ت˘ي˘سس
ى˘ت˘ح را˘ظ˘ت˘نلاو ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه
ةسسفانم˘لا ى˘لإا م˘ه˘حا˘ن˘ج ةدو˘ع
.ديدج نم هيميقت ةداعإل

جاحلب اسضر

«لأول» موجه معدليفناج42ـلأ يف «جاطرق روسسن» نوهجأوي تاسس’ لابسشأأ

يناميلسس عم دقاعتلإ ىلع رسصي وينينوج
يوتسشلإ وتاكريملإ يف

،يسسنرفلا نويل يدان قيرفل يسضايرلا ريدملا وينينوج دقفي مل
،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يناميلسس مÓسسإا عم دقاعتلا يف لمألا
.يسسنرفلا يتيسس رتسسيل يدان مجن

دقاعتلا ىلع رسصي بعÓلا نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ريثكلا مÓكلا لظ يف ،مداقلا وتاكريملا يف يرئازجلا بعÓلا عم
بعÓلا يابيد سسيفمم ـل بقترملا ليحرلا سصخي اميف ريثأا يذلا
لعج ام ءاهتنلا ىلع هدقع فراسش يذلاو ،يدنلوهلا يلودلا
.«ميلسس ربوسس» وحن هتلسصوب هجوي يسسنرفلا يدانلا

ةلسصاومل ةيمامألا ةرطاقلا معد نع «لاول» ةرادإا ثحبتو اذه
باهذلا ةلحرم ىهنأا قيرفلا ناو اميسسل ةيباجيلا جئاتنلا دسصح
.«1غيللا ةيسسنرفلا ةلوطبلا ةرادسص يف

ب.م.يرسسيإأ
ةبقلأ دئأر

وبقأإ ىلإإ ةعمجلإ لاحرلإ دسشي دئإرلإ
قلغم ضصبرت يف لوخدلل

دسش عم ،ةعمجلا موي دعوم ىلع ،ةبقلا دئار دادعت نوكيسس
اريسضحت ،قلغم سصبرت يف لوخدلل ةياجب ةيلوب وبقأا ىلإا لاحرلا
.ديدجلا يوركلا مسسوملا ةيادبل

يف نمزلا تقباسس ةرادإلا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
،سصبرتلا ءارجإل ناكم داجيإا لجأا نم ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا

يتلا ةيخانملا فورظلا نأا لإا ،ةدجكيت يف اررقم ناك يذلاو
مقاطلا ةيعمب ةرادإلا ررقتل ،كلذ ىلع دعاسست مل ةقطنملا اهفرعت
موي دئارلا سصبرت قلطن˘ي˘ل ج˘ما˘نر˘ب˘لا ى˘ل˘ع ل˘يد˘ع˘ت ءار˘جإا ي˘ن˘ف˘لا
.مداقلا ةعمجلا

ديهسشلا بعلمب قاسسو مدق ىلع لمعلا دئارلا لسصاويو اذه
.مداق وه امل اريسضحت ،ةبقلاب دادح نب دمحم

ب.م.يرسسيإأ
ديدجلأ ماعلأ ةيأدب لبق ةعجوم ةبرسض ىقلتي نÓيم يسسآأ

ةسسفانملل هتدوع دعوم ىلع فرعتي رسصان نب
يسسأا بعلو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا فرعت

نوكيسس يذلا ةسسفانملا ىلإا هتدوع دعوم ىلع يلاطيإلا نÓيم
.لبقملا يفناج نم81 يف

نل يرينوسسورلا ناديم طسسوتم نأا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
يذلا تقولا يف ،لبقملا يفناج نم81 لبق ةسسفانملا ىلإا دوعي

نأاو ةسصاخ ،ةديدجلا ةنسسلا علطم عم هتدوع رظتني عيمجلا ناك
تلوجلا يف نÓيملا ناديم طسسو يف ابيهر اغارف كرت ريخألا
.ةريخألا

هتدوع ،9102 ايقيرفإا ناك يف بعل لسضفا لجسس لاح يفو
يذلا يرايلاك يدان ةهجاومب اينعم نوكيسس ،ددحملا خيراتلاب
راطإا يف ،سسانو مدأا ينطولا بختنملا يف هليمز هيف طسشني
.«أا» يريسسلا يرودلا نم81 ةلوجلا

ى˘ل˘ع ة˘با˘سصإا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م نإا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
يف ةيسضاملا عيباسسأا ثÓثلا ةليط هتدعبأا ،ةبكرلا ةطبرأا ىوتسسم
.لبقملا رهسشلا نم81 يف هتدوع راظتنا

جاحلب اسضر
ودأراب يدان

ينفلإ مقاطلإ يف ةقثلإ ددجت «كابلإ» ةرإدإإ
،كلام ميكحلا دبع بردملا يف ةقثلا وداراب قيرف ةرادإا تددج

يوركلا مسسوملا ةقÓطنا ذنم اهققح يتلا ةيبلسسلا جئاتنلا مغر
.ديدجلا

ىلع نولمعي «كابلا» يلوؤوسسم نأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
مقاطلا ىلع ءاقبإلا نوررقي مهلعج ام ،ديعبلاو طسسوتملا ىدملا
.رخآا راعسشإا ىلإا ينفلا

تلوج6 دعب بردملا يف طيرفتلا قيرفلا ةرادإا تسضفرو
تبثتل ،اهيبردم تلاقأا يتلا ةيدنألا يقاب ىطخ ىلع ريسسلاو طقف
ىلع يدانلا عسضو لمأا ىلع بردملاب اهكسسمت «كابلا» ةرادإا
.حيحسصلا راسسملا

ب.م.يرسسيإأ
صشأرحلأ داحتإأ

«ءإرفسصلإ»ـل ةراسس إرابخأإ فزت بعÓملإ ليهأات ةنجل
،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا بعÓملا ليهأات ةنجل تلهأا

ناسضتحل زهاج بعلملا نأا ينعي امم ،سشارحلاب ربمفون لوأا بعلم
.ةلوطبلا ةقÓطنا دنع يدانلا تايرابم

بعلملا ةنايسص ىلع ،ةيسضاملا ةرتفلا يف بعلملا ةرادإا تلمعو
تايرابم ناسضتحل ازها˘ج نو˘كي˘ل تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل ه˘م˘ي˘مر˘تو
.ةرادإلاو ينفلا مقاطلا نيبعÓلا حارأا يذلا رمألا ،يدانلا

ب.م.يرسسيإأ
sport@essalamonline.com
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ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا ر˘˘كسش
نيدلا ريخ ةسسائرب مدقلا ةركل
5 بعلم نع نيمئاقلا ،يسشطز
نسسحأا يف هروهظ دعب ةيليوج
.ةريخألا ةرتفلا يف هلاوحأا

ي˘˘˘ف لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘لا ه˘˘˘جوو
يمسسرلا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘ع فا˘ف˘لا
نافرعو ركسش ةلاسسر ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
بكر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ي˘ب˘م˘˘لوألا

ةعباتم ىلع نيفرسشملاو ،ةماع
5 بعل˘م˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا بسشع˘لا

هروهظ دع˘ب ،ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘يو˘ج
جمانربلا مغر ،ةلح لسضفأا يف
اذ˘ه هد˘˘ه˘˘سش يذ˘˘لا ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا
.عوبسسألا

«عر˘˘سش راد»  ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا و
ع˘˘برأا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
ةارا˘ب˘م ن˘م ة˘ياد˘ب ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ايها˘م رو˘غو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
ةيدولو˘م ة˘ه˘جاو˘مو ،ي˘ن˘ي˘كلا
يسسقافسصلا هريظ˘نو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
با˘˘هذ با˘˘سسح˘˘ل ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
نم يناثلا يديهمتلا يرودلا

،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةسسفانم
ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ينطولا بختنم˘ل˘ل  ن˘ي˘ت˘يدو˘لا

د˘سض ة˘ن˘˘سس71 ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘قأل
.يلاغنسسلا بختنملا

ل˘˘م˘˘ح˘˘ت نأا ي˘˘سشطز د˘˘كأا و
اذهل ةليوج5 ناديم ةيسضرأا
ةرتف يف تايرابملا نم ءبعلا

ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن نأا ح˘˘سضو˘˘ي ةز˘˘ي˘˘˘جو
نسسحأا يف وهو ،ةديج بسشعلا
ةرورسض ىلع اددسشم .هلاوحأا
ةرت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ديدعلا ةجمرب يدافتو ،ةلبقملا

تقو يف هيلع تايرابملا نم
ةيدولوم ةرادإل قبسس و.ريسصق
ن˘˘˘ع تر˘˘˘ب˘˘˘ع نأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يذلا نيلوؤوسسملا نم اهئايتسسا
ةيليوج5 بع˘ل˘م او˘ل˘غ˘˘ت˘˘سسا
اذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ ف˘˘˘ث˘˘˘كم ل˘˘˘كسشب
رثؤوي كلذ نأا ةربتعم ،عوبسسألا

،Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع
لبقتسسيسس اهقيرف نأاو ةسصاخ
.كانه هيسسفانم

جاحلب اسضر

«عرسش رأد» ةيسضرأأ ىلع ةظفاحملأ ةرورسض ىلع ددسشي يسشطز

ةيليوج5 بعلم ىلع نيمئاقلل ركسش ةلاسسر هجوت «فافلإ»

ةعرقلا ةيلم˘ع ءار˘جإا م˘ت˘ي˘سس
ة˘˘ما˘˘نزر ط˘˘ب˘˘سضب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ةركل ةيناث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب
يور˘˘كلا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص «1202‐0202»
ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ةينطولا  ةطبارلا رقمب00:01
.ةاوهلل مدقلا ةركل

ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا تف˘˘˘سشكو

تددح اهنأا يمسسرلا ا˘ه˘ع˘قو˘م
ةسصاخلا ةعرق˘لا ة˘ما˘قإا د˘عو˘م
فرتحم يناثلا مسسقلا ةمانزرب

موقتسس ا˘م˘ك ،مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ةرود˘لا ة˘عر˘˘ق بح˘˘سسب ا˘˘سضيأا
ةيوه ددحت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘سصلا
تاذ د˘كأاو،ىلوألا ةفرتحم˘لا
ديدجلا م˘سسو˘م˘لا نأا رد˘سصم˘لا

يف قلطنيسس يناثلا فرتحملل
لبق˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف31و21
ناو˘ج ن˘م51 ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ةرودلا اهدعب قلطنتل ،1202
92 ،42و ،91 يف ةرغسصملا

ل˘جا ن˘˘م ،ر˘˘ه˘˘سشلا سسف˘˘ن ن˘˘م
دعسصتسس يتلا ةيدنألا ديدحت
.لوألا مسسقلا ىلإا

جاحلب اسضر

لبقŸأ مسسوŸأ ةياهن دعوم دد– ةطبأرلأ

مويلإ تايرابŸإ جمانرب ىلع فرعتت Êاثلإ مسسقلإ ةيدنأإ

ر˘يد˘م ي˘سشير˘ق ق˘ي˘فو˘˘ت د˘˘كأا
با˘ب˘سشل ي˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا
ه˘˘يد˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا˘˘ب ،دادزو˘˘ل˘˘˘ب

مسسوملا لÓخ ةريبك تاحومط
عيمج  ىلع بعليسسو ،يراجلا
.اهنولخديسس يتلا تاهبجلا

ي˘˘˘ف لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق و
لوألا يف »:ةيدادزولبلا ةرادإلا
بقل نع عافدلل  ىعسسن فوسس
ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘م د˘ع˘بو ،يرود˘لا

نام˘سضو ،ي˘ن˘ي˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
تاعومج˘م˘لا رود ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا

باهذلا ىلع ل˘م˘ع˘ن˘سس ا˘ه˘ن˘ي˘ح
لاطبأا ةطبار ةسسفانم يف اديعب
.ايقيرفإا

حبسصأا انحومط نآلا :فاسضأاو
،ةيلحملا تاسسفا˘ن˘م˘لا زوا˘ج˘ت˘ي
Ó˘ط˘ب اداد˘ع˘ت كل˘م˘ن ا˘ن˘نأا ا˘م˘بو
هذ˘ه لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ير˘˘ن ا˘˘يو˘˘قو
جئاتنلا لسضفأا قيقحتو ةطقنلا

.ةيراقلا تاكراسشملا يف
كنارف لابسشأا نإاف ةراسشإÓل و

ىلوألا مدقلا اوعسضو دق امود
د˘ع˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا يرود ي˘ف
،ينيكلا ايهام روغ ىلع مهزوف
راظتنا ي˘ف ،ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘سساد˘سسب

نم سسماخلا موي لهأاتلا مسسح
ةارابم لÓ˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
.ةينيكلا يسضارألاب ةدوعلا

جاحلب اسضر

دأدزولب بابسش
«يبرايسسلأ» فأدهأأ زربأأ ةلوطبلأ بقل نع عافدلأ

«اهيف لخدن يتلإ تاهب÷إ عيمج ىلع بعلنسس »: يسشيرق



ةــــنصصرق

؟مهيلع بوسضغملإ ةمئاق يف
ايلاوت ةثلاثلا ةارابملل
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس اد˘˘ب
ماه تسسيو هيدان ةارابم
دعاقم نم يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
ين˘ق˘ت˘لا نأا˘كو ءلد˘ب˘لا
د˘ي˘فاد يد˘˘ن˘˘ل˘˘ت˘˘كسسلا

مجن نا دكؤوي ،سسيوم
يف قبا˘سسلا درو˘ف˘ت˘نر˘ب
بو˘˘سضغ˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
م˘يد˘ق˘ت م˘غر ،م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ءادأا يرئازج˘لا حا˘ن˘ج˘لا

لخدي ةرم لك يف اديج
عم هتايرابم رامغ اهيف
.«زرماهلا»

للخلإ نيأإ
ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا
ينطولا بختن˘م˘ل˘ل
رو˘ه˘ظ˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت
لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأا ءادأا˘ب

،بي˘خ˘˘م ه˘˘نا ه˘˘ن˘˘ع
جور˘˘˘˘خ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ف
ن˘م ل˘قأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ي˘لا˘خ ة˘ن˘˘سس02
ةرود نم سضافولا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘˘سش
ممأا سسأاكل ةلهؤوملا
1202 ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
ءا˘ج ا˘ي˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘ب
بختنم ىلع رودلا
ةنسس71 ن˘˘م ل˘˘قأا
د˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘كت يذ˘˘˘˘˘˘˘لا

71 نم لقأا بختنملا ريسسي لهف ،يلاغنسسلا بختنملا مامأا نيتيدو نيتهجاوم يف نيتراسسخ
.ةدعاقلا ريغيسس هنا مأا ةنسس02 نم لقأا بختنم جهن سسفن ىلع ةنسس

يخيرات حلسص ةماقإإ لجأإ نم

ةدا˘عإا˘ب ح˘م˘سسي ي˘خ˘يرا˘ت ح˘ل˘˘سص ة˘˘ما˘˘قإل
ةبانع داح˘تا سسي˘ئر ا˘عد ق˘ير˘ف˘لا قÓ˘ط˘نا
لجا نم ةبانع يلاو طسسابلا دبع ميعزلا
،هذاقنإا نكمي ام ذاقنإاو عيرسسلا لخدتلا

نيمئاقلا ءاسضعألا سصخي ام يف ةسصاخ
ءانع دبكتي يذلاو قيرفلا تاطاسشن ىلع
،ةبعسص ةقÓطنلا لعج ام وهو نويدلا
ةديدجلا هرسصانع لهؤوي نل قيرفلا نأا امب
د˘ق نو˘كت ي˘ت˘لاو ،نو˘˘يد˘˘لا د˘˘يد˘˘سست˘˘ب لإا

ام وهو ،رييÓم5 ـلا دودح ىلإا تلسصو
. ةيلاحلا ةرادإÓل اريبك اقئاع لكسشي

 رسصي زاكعوب
راسسملإ حيحسصت ىلع

يف ةقثلا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م
ءا˘ط˘خألا ح˘ي˘ح˘سصتو ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا سسو˘˘ف˘˘ن
ى˘ع˘˘سسي ،ا˘˘هو˘˘ب˘˘كترا ي˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ف˘˘ه˘˘لاو
را˘سسم ح˘ي˘ح˘سصت ى˘لإا زا˘كعو˘ب سشتو˘˘كلا
اموهو يفلخلا طخلا يف ةسصاخ ،قيرفلا

دعو دقو اذه ،ايسساق لداعت قيرفلا فلك
كراد˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

يطب نوبلاطم هيبعل نأا ىلع ديكأاتلاو
يف دجب ريكفتلاو لئابقلا لداعت ةحفسص
،نازيلغ عيرسس مامأا ةلبقملا ةلوجلا ءاقل
ا˘˘ه˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةدو˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘لو
.ةوجرملا ةجيتنلاب

قاسسلإ يف ةغيلب ةباسصإإ ببسسب

ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م ط˘سسو بعل سضر˘ع˘ت
لحاكلا ىوتسسم ىلع ةباسصإا ىلإا نوديم
ام وهو ،عيباسسأا ثÓث نم رثكأل ،هبيغتسس
اذه ،ةمداقلا تاريسضحتلا عيسضي هلعجيسس
قيمعلا مه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع را˘سصنألا ر˘ب˘ع د˘قو
ةيسضرأا يف يرجت تابيردتلا ناو ةسصاخ
نكريسس بعÓلا نا ركذي ،ام اعون ةبلسص
سصبرتلا ي˘ف ه˘تدو˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘مو ة˘حار˘لا ى˘لإا
هقاحل يف عيمجلا لمأاي نيأا ،قيرفلل ريخألا
ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت اد˘˘ي˘˘ج داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘جا ن˘˘م ه˘˘ب

.يوركلا مسسوملا ةقÓطنل
«ةلاقإ’إ» ضسوباك

بردملل ةبسسنلاب ةلاقإلا ةيسضق تحسضأا
ةبيبسش قيرف ع˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘سسو˘با˘ك نا˘سسي˘ت˘فا
سضع˘ب ه˘تدوار نأا د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ،ةد˘˘كي˘˘كسس
هتيحنت ةيناكمإا˘ب د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ح˘ج˘ن ،نا˘سسم˘ل˘ت دادو ما˘مأا ر˘ث˘ع˘˘ت يأا بق˘˘ع
كل˘ت ي˘ط˘خ˘ت ي˘ف هر˘سصا˘ن˘ع ة˘ق˘فر˘ب ر˘ي˘خألا
هداعأا انيمث لداعت قير˘ف˘لا ل˘ج˘سسو ة˘ب˘ق˘ع˘لا
تاحيرسصت نم مغرلابو اذه ،ةهجاولا ىلإا
يف اتات˘ب هر˘ي˘كف˘ت مد˘ع˘ب يرا˘ط˘ي˘ق سسي˘ئر˘لا

اددجم هتدوار ينعملا نا لإا ،هتلاقإا مدع
عم ثدحي دق رثعت يأا بقع هتيحنت ةركف
. ةبيقعل ءانبأا

qarsana@essalamonline.com
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ةيرسصنعلإ
لبق هجورخ ببسسب
طو˘˘˘سشلا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘˘ن
وأا نيتقيقدب لوألا
بعل˘م˘لا ن˘م ثÓ˘ث
ةÓسص ءادأا لجا نم
د˘˘˘ق˘˘˘ف بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘˘ندرألا بعÓ˘˘˘˘لا

ير˘˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘سسو˘˘م
ةيسسا˘سسألا ه˘ت˘نا˘كم
ي˘لر˘ف˘ي˘˘ه دوأا» ع˘˘م
،يكيجلبلا «نيفو˘ل
ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع لا˘˘قو
تنك«يمسسرلا

جرخأا نأا بردملا دعاسسم نم تبلط لوألا طوسشلا ةياهن لبقو ءلدبلا ةكد ىلع اسسلاج
.«هبسضغ نع يل ربعو يبردم ءاج يلاوملا مويلا يف نكل ،كلذ ىلع قفاوف ،يلسصأل

15

فعاسضتت ةليسصحلإ
يرودلا ةطبار تفسشك
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ن˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘كل
ةجيتن81 ل˘ي˘˘ج˘˘سست
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يا

ي˘ب˘عل ن˘ي˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
م˘˘˘ق˘˘˘طألا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘عو
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
تدد˘ح ثي˘ح ،ةر˘ي˘خألا
72و12 نيبام ةرتفلا

،يرا˘ج˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘م
ردسصملا تاذ بسسحو
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘˘ف
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م تف˘˘˘عا˘˘˘سضت
.قباسسلا عوبسسألاب
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ةÓسصلإ تيقإوم

يوتسشلإ وتاكŸÒإ ‘ Êاميلسس عم دقاعتلإ ىلع رسصي وينينوج^
ةسسفانملل هتدوع دعوم ىلع فرعتي رسصان نب^

 فرتحم لوأ’أ مسسقلأ نم5ـلأ ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل يف

يسضملإ ىلع مزاع يرانكلإ
ةمدقملإ وحن امدق

ةدايرلإ ديرت ةيعمجلإو

6292ددعلأ ^2441  ىلوأ’أ ىدامج61ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد13صسيمخلأ

 يفناج42ـلأ يف «جاطرق روسسن» نوهجأوي تاسس’ لابسشأأ

 ةدكيكسس ةبيبسش ‐ دأدزولب بابسش رئأز÷أ ةيدولوم ةليلم Úع ةيعمج ‐ لئابقلأ ةبيبسش

هجوت «فافلإ»
ركسش ةلاسسر

ىلع نيمئاقلل
ةيليوج5 بعلم

ةرورسض ىلع ددسشي يسشطز
 «عرسش رأد» ةيسضرأأ ىلع ةظفاحملأ

ايبيل نوهجإوي ةنسس71 نم لقأإ رسضخ
ايقيرفإإ لامسش ةرود نم ةيحاتتف’إ ةإرابملإ يف

ميدروب ةباسصإأ صصوسصخب نئمطي يبطلأ مقاطلأ

ةحإر موي هيبع’ حنمي زيغن
ةعمجلإ ةمق لبق

 فرتحم لوأ’أ مسسقلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل يف

ةحاطإÓل نوزهاج «ةبيقعل ءانبأإ»
ديري ناسسيتفإو إداكيسسور ءانبأاب

ةراسسخلإ بنجت


