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داوŸا ءانتق’ ةديدج ةيمقر ةيشضرأا نع فششك
Úيداشصتق’ا Úلماعتملل ةشساشس◊ا

‘ ةمزÓلا تايناكمإ’ا Òفوت مدعب ددن
» انوروك» ةهجاوŸ ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا

مهبلاطŸ ةراجتلا ةرازو ةباجتشسا مدع ببشسب

صشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأا
لوخدلاو ديعسصتلاب نوددهي

30صصحوتفم بارسضإا ‘

لوغو نÓعزو انجشس تاونشس7 ـب ىيحيوأا ةنادإا
تاونشس3 ـب

ةقحتشسم Òغ تازايتما حنمو ةيمومع لاومأا ديدبتب ةمهتم ةشسشسؤوملا وحن ةفيلخ نمؤوملا دبع لامعأ’ا لجر لقن
فلششلاب ةيباقعلا

50صص

،يوبرت طششا˘ن صسي˘ن˘غر˘ف ل˘ي˘ب˘ن بلا˘ط
ةداعإا ةرورشضب دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا
›ا◊ا صصاÿا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ‘ ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسŸا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بÎلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ددششو ،ةلزهŸاب اهفشصو يتلا ةيلخادلا

ةءا˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل لاÛا ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةرور˘˘˘شض ىل˘˘˘ع
ة˘˘يا˘˘شصو˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،تاردا˘˘˘بŸا ر˘˘˘ير–و

ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘˘لا ذا˘˘˘خ˘˘˘تإ’
¤إا صصاÿا نوناقلا ت’Óتخا ة÷اعم

Úماشضم اذ˘كو ج˘ها˘نŸا ف˘ي˘ف˘خ˘ت بنا˘ج
. ةيشسردŸا بتكلا

نيفظوم ’و ةاسضق ’و ة’و ’و نيماحم اوسسيل ةيروهمجلا ءاطسسو :صسنوي ميرك
30 صصبيرق نع Óشصفمو ازهاج نوكيشس هتاطاششن ةليشصح لوح يونشسلا ريرقتلا نإا لاق

ةياسصولا بلاطي صسينغرف
نوناقلا ‘ رظنلا ةداعإاب

ةيبÎلا عاطقل ›ا◊ا

ةÒتو عفرب دهعتي راطع
لظلا قطانÃ لفكتلا

ÿلغسش بسصانم قل

40صص

30 صص

ةيمومعلا ةنيزخلا نم رييÓملا فازنتشس’ تادراولا ريتاوف ميخشضتو ريوزت

تريزا“ ةليمج عاديإا
ةيسضق ‘تقؤوŸا صسب◊ا

«موغلسش ةوخإ’ا»

ةيرششبلا دراوŸا تاءافك ريوطت فدهب
ةينطولا ةشسردŸا ةدوجو

ثادحتسسا وحن
نيوكتل ةيمقر ةيسضرأا

«دعب نع» ةذتاسسأ’ا
30 صص

50صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةفيزملا ةريقفلا

ةيعامتج’ا عقاوملا داور هلوادت ويديف راثأا
بسضغو نزح ،ةوقب يكبت تناك ةأارم’
يف تور ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
،تيبلا نم اهدرط ديحولا اهنبا نأا ،ويديفلا
دربلا هدوسسي وج يف ،اهلاحل فأاري نأا نود
اهعم فطاعت ثيح ،ريزغلا رطملاو ديدسشلا

نأا ’إا ،نطولا جراخو لخاد نم نويرئازج
يف يه ام ةأارملا كلت نأا ،ىربكلا ةأاجافملا
ةورث كلتمت ،ةسصل ة˘لا˘ت˘ح˘م ’إا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

،لا˘ي˘ت˘ح’او ة˘قر˘سسلا˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘م˘ج ،ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
رود اهبعل دعب نينطاوملا ةبيط ةلغتسسم
اهدرط يتلا اهرمأا ىلع بولغملا ةيحسضلا
 .اهنكسسم نم قاعلا اهنبا

 ةيلاخ تاطحملا
...اهسشورع ىلع

تاطحم يف ةيموي ةاناعم نم رهسشأا دعب
نمسض تارا˘ط˘ق˘لا ف˘قو˘ت ر˘ثا ،تÓ˘فا˘ح˘لا
ةحئاج يسشفتل ايدافت ةذختملا تاءارجإ’ا

حتف ةداعإا نونطاوملا نسسحتسسا ،انوروك
نيب ام طاسشنلا فانئتسس’ راطقلا تاطحم
نو˘نا˘ع˘ي او˘نا˘ك ثي˘ح ،تا˘ي’و˘لاو ند˘˘م˘˘لا

تÓفاحلا تاطحم مامأا راظتن’ا تÓيو
اميسس ،ريبكلا ظاظتك’ا كلذ نع Óسضف
ىلإا مههجوت لÓخ ةيحابسصلا ةرتفلا لÓخ
تاطحم نأا رمأ’ا يف فيرطلاو ،مهلمع
اهرخا ىلع ةظتكم تناك امدعب تÓفاحلا
 .اهسشورع ىلع ةيلاخ تحسضأا ،نيرفاسسملاب

يرسس قافتا

ةي’و نم ينطو يبعسش ضسلجم وسضع قفتا
لجأا نم ،تايدلبلا ءاسسؤور نم2 عم نارهو
تايعيرسشتلل ةيباختن’ا ةلم˘ح˘لا ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا
نأا ىلإا رداسصم ريسشت ليسصافتلا يفو ،ةمداقلا

نع يلاحلا ينطولا يبعسشلا ضسلجملا وسضع
زو˘ف˘لا ي˘ف بغر˘˘ي ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح
وهو ،ةرح ةمئاق ربع ةيعيرسشتلا تاباختن’اب
نم امهعم قفتا نيذلا رايمأ’ا ةيبعسش كردي
عطق اذكو ،ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا ضضو˘خ ل˘جأا
.هيسسفانم ىلع قيرطلا

! ةياهنلا برق

ةي’و يلاو نأا ىلإا ةيوق تابيرسست ريسشت
رخآا ،ةلا˘قإ’ا ن˘م اد˘ج بير˘ق ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘بر˘غ
كردأا يلاولا نأاب ديفت ةرداسصلا تامولعملا
ةلأاسسم وه بسصنملا يف هءاقب نأا مهف وأا

ددع تارايز ليجأات دعب ةسصاخ ،طقف تقو
ةي’ولا ةرايز ةيلاحلا ةموكحلا ءارزو نم
ام وهو ،لبق نم ةجمربم تناك تارايز يف
ةياهنلا نأاب ةي’ولا يلاو ناويد يف رسسف
.ادج ةبيرق

qarsana@essalamonline.com
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«فقوتي ’ دارج فتاه»
نيفرا˘ع˘لا ضضع˘ب لو˘ق˘ي
يمويلا ريسسلا ليسصافتب
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘˘يزو˘˘˘لا نإا  تارازو˘˘˘لا
دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
فتاهلاب ايموي لسصاوتي
ءارزو ع˘م ط˘˘ق˘˘ف ضسي˘˘ل
ع˘م ل˘ب ة˘مو˘كح˘لا ي˘ف
يفظوم رابك نم ددع
ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا تارازو˘˘˘لا

ىدم ةعباتمل ةمهملاو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ،ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا

بلط ىتحو ،تارارقلاو
عاسضوأا لوح ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
،تاعا˘ط˘ق˘لا ضضع˘ب ي˘ف
دو˘ع˘ت˘ي م˘ل كو˘ل˘سس و˘هو
ي˘ف˘ظو˘م را˘ب˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
د˘˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف تارازو˘˘˘لا

ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سسؤور
.نيقباسسلا

ذيمÓتلل ىلسصم لوأا
ةريد˘م تمد˘قأا ،ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘جر˘خ ي˘ف

ة˘ي’و ي˘ف ع˘فا˘ن ن˘با ة˘ب˘ق˘ع ة˘سسرد˘م
ىلع ءارهزلا ةمطاف يمÓسسوب ،ةسسبت
،ذيمÓتلا ةدئافل ةÓسصلل ةعاق حتف
ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب تما˘ق ثي˘ح
نيسسردمتملل ىنسستي ىتح ةمزÓلا
اهنسسحتسسا ةردابملا ،مهتاولسص ءادأا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘ت˘حو ةذ˘تا˘˘سسأ’ا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ة˘˘عا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘سشلا ضسف˘˘نو
متي ىتح ا˘ه˘ت˘ح˘ت˘ت˘فا ي˘ت˘لا تنر˘ت˘ن’ا
اهب عمسس نم لك فرط نم اريبك ابيحرت تيقل ةردابملا ،ضسوردلا نم ءاهتن’ا لاح اهلÓغتسسا

 .ةئسشانلا ضسوفن يف ةيملعلاو ةينيدلا ميقلا ضسرغل ضسرادملا لك ىلع ممعت نا اونمتو

«عورأا ’و ةروسص»
نع نييرئازجلا نم ريثكلا ربع
ع˘م جو˘ل˘ث˘لا ط˘قا˘سست˘ب م˘ه˘ت˘حر˘˘ف
تسستكا ثيح ،ديدجلا ماعلا ةيادب
ايلعلا باسضهلا قطانمو لابجلا

ضضع˘˘ب˘˘ب تع˘˘فد ءا˘˘سضي˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ح
ةسصرفلا لÓغ˘ت˘سسا ى˘لإا با˘ب˘سشلا

دحا لاحك ،ةيلايخ ءاوجأا عنسصو
لسضف يذلا ةيدملا يف بابسشلا
ه˘نا˘سصح ة˘ق˘فر رو˘سصلا طا˘ق˘ت˘˘لا
ةياغ يف ةروسصلا تدبو ضضيبأ’ا
ناسصحلا ىتح» ةروسصلا ىلع ابيقعت لاق مهدحأا ،مسستبي وهو ادب ناسصحلا نأاو ةسصاخ ،لامجلا
. «نييرئازجلا ىلعو رئازجلا ىلع ريخ لاف نوكت نأا اونمت يتلا ةفيثكلا جولثلاب اديعسس ودبي

قاسسو مدق ىلع تاريسضحتلا
ة’و نإا ،ناملربلا نم نوبختنم لاق
نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع او˘˘تا˘˘ب ءارزوو
اريثك ريغتتسس ةيسسايسسلا ةحاسسلا
تاباختن’او روتسسدلا ليدعت دعب
،ةمداقلاو ةع˘قو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

اذهل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف او˘عر˘سش د˘قو
نم ةي’و يلاو مدق ثيح رييغتلا
ةلاسسر لامكإ’ لوبق بلط قرسشلا
ي˘ف تار˘سضا˘ح˘م ءا˘ق˘لإاو هارو˘ت˘كد
دفوأا امنيب ،ةيبرغ ةلود يف ةعماج
دحأا ةيلا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا ي˘ف ر˘يزو
رامثتسسا ةرسشابم لجأا نم هبراقأا

تاطاسشنلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ي˘عا˘ن˘سص
.نارهو ةي’وب
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ضسما طو˘ع˘جاو ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
قÓطنا ىلع هفار˘سشإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا نا ،0202/1202
تاءار˘˘جإ’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘سضر˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘لا
راسشتنا ةحفا˘كم˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
ملقأاتلا تبجوأا انوروك ضسوريف
ي˘ف ع˘ير˘سست˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ع˘م
ةليد˘ب ة˘ي˘م˘قر تا˘ي˘لآا لÓ˘غ˘ت˘سسا
عم نيوكتلا ةيرارمتسسا نمسضت
˘ما˘ظ˘ن ق˘فو ثيد˘ح˘ت˘لا جا˘ه˘˘ت˘˘نا

ة˘ب˘˘كاو˘˘م ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي ير˘˘سصع
ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصا˘ح˘لا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا

ريزولا لاقو ،تايوتسسملا ةفاك
م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ضشما˘ه ى˘ل˘ع
نأا0202/1202 ي˘ن˘يو˘كت˘˘لا

دمتعتسس ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
جودزملا نيو˘كت˘لا تا˘ي˘لآا ى˘ل˘ع
نيوكتلاو يروسضحلا نيوكتلا
لÓ˘خ ن˘م، د˘ع˘ب ن˘˘ع ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
ة˘ي˘م˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشلا
اي˘لا˘ح ع˘سضخ˘ت ي˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل
نم نكمتسسو ةيئاهنلا براجتلل
ةيرسشبلا دراوملا تاءافك ريوطت

اهبترو ا˘ه˘ما˘ه˘م فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘ع
امب راكتبÓل اقافأا اهمامأا حتفتو
ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا «ةدو˘˘˘ج» مد˘˘˘خ˘˘˘˘ي
.ةينطولا

هذه تامدخ نم ديفتسسيسسو
˘‐ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘ك ‐ ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا

نيوكتلا راطإا يف انوكتم9294
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو ضصسصخ˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلع ،ةيقرتلا لبق ام يليمكتلا
ةذتاسسأ’ا ىل˘ع ا˘هد˘ع˘ب م˘م˘ع˘ت نأا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف دد˘˘˘ج˘˘˘لا
،قبسسملا نيوكتلاو يجوغاديبلا

غلب دق و، ثدحتملا تاذ بسسح
ن˘يو˘كت˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا دد˘˘ع
مسسوملا اذه لÓخ ضصسصختملا
377.01 د˘يد˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

نوينعم9294 مه˘ن˘م ا˘نو˘كت˘م
و ضصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا˘˘˘ب
ل˘ب˘ق ا˘م ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا
.ريزولا فيسضي ،ةيقرتلا

ىلإا ةذتاسسأ’ا ةبسسانملاب اعدو
ةنمقرلا ىعسسم يف «طارخن’ا»
ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘سشلا ن˘˘م˘˘سضت» ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
ة˘ق˘ير˘ط˘لا ا˘ه˘نأ’و «ة˘عا˘˘ج˘˘ن˘˘لاو
اميف نآ’ا ايملا˘ع ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ينآ’او يمقرلا رييسستلا ضصخي
ريفوت ‐هبسسح‐ بلطتي ام وهو
ر˘ي˘ي˘سست˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا تاءا˘˘ف˘˘كلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ءادأا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
.ةيرسصعلا

تردسصت˘سسا د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
‐ ريزولا بسسح‐ ةيبرتلا ةرازو
حلاسصم نم ةيئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘سصخر
حÓسصإ’او ةيمومع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
تا˘ق˘ح˘ل˘م ح˘ت˘ف ة˘ي˘غ˘˘ب، يرادإ’ا
يئ’ولا ىوتسسملا ىلع ةينيوكت

ةي˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘ن˘سسلا لا˘م˘كت˘سس’
رخاوأا تفقوت يت˘لا ة˘مر˘سصن˘م˘لا

اقيب˘ط˘ت كلذو،0202 ضسرا˘˘م
نم ةيئاقولا ريبادتلا تايسضتقمل
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘˘سشت˘˘نا
قبسس ةينعملا ةرازولا نا املع،
‐ريزولا بسسح‐ تلسصح ناو اهل

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ة˘˘˘سصخر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل
نيحجانلا ةذتاسسأÓل ةيطا˘ي˘ت˘ح’ا
ناونعب فيظوتلا تاقباسسم يف
لÓغت˘سسا اذ˘كو8102‐7102

ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا
ةمظنملا ةينهملا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا˘ب
ل˘جأا ن˘˘م كلذو9102 ناونع˘ب
يرادإ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت
تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
ضسردمتلا نام˘سضو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
. ذيمÓتلل يداعلا

watan@essalamonline.com

ةينطولا ةشسردŸا ةدوجو ةيرششبلا دراوŸا تاءافك ريوطت فدهب

«دعب نع» ةذتاسسأ’ا نيوكتل ةيمقر ةيسضرأا ثادحتسسا وحن

ز. صسواط

ةيشضرا قيرط نع دعب نع ةذتاشسأ’ا نيوكت يف عورششلا نع ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو طوعجاو دمحم فششك
. ةينطولا ةشسردملا ةدوجو ،ةيرششبلا دراوملا تاءافك ريوطت فدهب ،ابيرق اهتئيهت متيشس ةينيوكت ةيمقر

مهبلاطŸ ةراجتلا ةرازو ةباجتشسا مدع ببشسب

نوددهي صشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأا
حوتفم بارسضإا ‘ لوخدلاو ديعسصتلاب

قلغلا اهريشصم نوكيشس ةيئاقولا ريبادتلل ةفلاخملا

باعيتسسا ةقاط نم ةئاملاب05 لÓغتسسا
اياوزلاو ةينآارقلا صسرادملل دجاسسملا

» انوروك» ةهجاوŸ ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا ‘ ةمزÓلا تايناكمإ’ا Òفوت مدعب ددن

ةيبÎلا عاطقل ›ا◊ا نوناقلا ‘ رظنلا ةداعإاب ةياسصولا بلاطي صسينغرف

ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا ناو˘عا ل˘˘سصاو
،ةراجتلا حلاسصمل نيعباتلا ضشغلا
يناثلا مويلل لمعلا نع مهبارسضا

ا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
ةراجتلا ةرازو ةباجتسسا مدع ىلع
،ةينهملاو ةيعامتج’ا مهبلا˘ط˘م˘ل

تعد يذلا بارسض’ا يقل ثيح
تقاف ةعسساو ةباجتسسا ةباقنلا هيلا
ةئاملاب08 هتبسسن

نيم’ا ي˘لÓ˘ع د˘م˘حا د˘ق˘ت˘نا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
يف ،ةراجتلا عاطق يمدختسسمل
مدع ضسما «مÓسسلا» ـل حيرسصت
ةلمجل ةراج˘ت˘لا ةرازو ة˘با˘ج˘ت˘سسا
ناو˘عا ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ن˘يدد˘ه˘م ،ضشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا
يف مهلوخدو جاجتح’ا ديعسصتب
ءا˘ق˘ب لا˘ح ي˘ف حو˘ت˘ف˘˘م بار˘˘سضا
د˘كاو ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع عا˘˘سضو’ا
ةيوسضنملا ة˘با˘ق˘ن˘لا نا «ي˘لÓ˘ع»
لامعلل ماعلا داحت’ا ءاول تحت
ناو ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ع˘˘م تسضوا˘˘ف˘˘ت
ة˘ي˘عا˘ت˘˘جا بلا˘˘ط˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘ب
اهنا ريغ ةباقرلا ناوع’ ةينهمو
،بلطم ي’ ن’ا دحل بجتسست مل

،بلطمب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ
ضصاخلا يسساسس’ا نوناقلا ليدعت
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ب
ف˘ي˘ظو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘سسم
موسسرملا ليدعت اذكو ،يمومعلا
نمسضتملا502‐11 يذيف˘ن˘ت˘لا
كÓ˘سسÓ˘ل ي˘سضيو˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
وا ةراجت˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘سصا˘خ˘لا

تادا˘˘يز ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م
يا نود ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل
. تاقوعم

ن˘˘م ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا‐ بلا˘˘˘طو
اعيرسس لخدتلا ةيسصولا ةرازولا
ةينطولا ةباقنلا حرتق˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
نم ةبسسن ،ضصيسصختب قلعتملاو
لجسسلل ينطولا زكرملا تاداريا
ل˘ما˘ع˘لا م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةسصاخ اهليسصحت يف يسساسس’ا

ضسم˘˘ي ’ حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ناو
ازفاح رب˘ت˘ع˘يو ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب
امك ،لمعلا ةفعاسضمل فظوملل
ةيئانثتسسا ةسصخر حنم ىلع اوحلا
مهتسصحا افظو˘م2691 ةيقرت˘ل
م˘ه˘تر˘ب˘خ تقا˘ف ا˘ق˘˘با˘˘سس ةرازو˘˘لا
ي˘ف تل˘سصوو تاو˘˘ن˘˘سس ر˘˘سشع˘˘لا
نا نود ةنسس82 ت’احلا ضضعب
ناو˘عأا بلا˘˘طو. مه˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت˘ي
نيناوقلا ضضعب ليد˘ع˘ت˘ب ة˘با˘قر˘لا
ةيراجتلا ةباقرلا يف اهب لومعملا

تا˘سسرا˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةقلع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ضشغلا عمقو كلهتسسملا ةيامحب
قودن˘سص م˘عد ه˘نا˘سش ن˘م يذ˘لاو
نيرسصم ،ةيل˘ي˘م˘كت˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘لا

لجا نم ةيلام بسصانم  حنم ىلع
اولسصحت نيذلا نيفظوملا ةيقرت

م˘هرا˘سسم لÓ˘خ تادا˘ه˘سش ى˘ل˘˘ع
اهنم تداف˘ت˘سسا ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘ن˘ه˘م˘لا
. ىرخ’ا تاعاطقلا يقاب

بر˘غ˘ت˘˘سسا ،ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةحنم نم مهءاسصقا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘قا ي˘ت˘لا د˘˘ي˘˘فو˘˘كلا

ى˘ل˘ع اذ˘هو ة˘لو˘ه˘ج˘م با˘˘ب˘˘سس’
يتلا ةريبكلا دوهجلا نم مغرلا
،«انوروك» ةحئا˘ج لÓ˘خ ا˘هو˘لذ˘ب

اودجاوت املاط ’ مهنا اودكا ثيح
رجحلا تقو ا˘م˘ي˘سس ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لا ف˘˘قو˘˘ل ي˘˘ح˘˘˘سصلا

مهسسف˘نا ن˘ي˘سضر˘ع˘م ،را˘كت˘ح’او
ى˘˘لا ء’ؤو˘˘ه را˘˘سشاو ،ر˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل

ةلسصحملا غلابملا بسص ةرورسض
فرط نم ةررحملا رسضاحملا نم
با˘˘سسح˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ناو˘˘عا
832‐60 نوا˘ق˘لا ق˘فو ضصا˘خ˘˘لا
قود˘˘ن˘˘سص ءا˘˘سشنا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ناك نا دعب ةيليمكتلا ليخادملا
لظ يف اه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي عا˘ط˘ق˘لا
. ةيلاملا ةرازو ليسصحت

‐ ةباقرلا ناوعا ناف ةراسشÓل
يف نوسشيعي‐ ةباقنلا نايب بسسح
ةينهمو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا عا˘سضوا ل˘ظ
تا˘ي˘سسا˘سسأا با˘ي˘غ ي˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ى˘ح˘سضأا ثي˘ح ،م˘ير˘˘كلا ضشي˘˘ع˘˘لا

’ تاماز˘ت˘ل’ا˘ب Ó˘ق˘ث˘م م˘ه˘ل˘ها˘ك
،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
لوأ’ا ي˘˘ما˘˘ح˘˘˘لا نور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
لك ةبقارم قيرط نع كلهتسسملل
ن˘˘يدرو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو ع˘˘˘نا˘˘˘سصم˘˘˘لا

ةزهاجلا داوملا ةبقارمو ئناوملاو
ة˘ي˘لو’ا داو˘م˘لا وا كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘˘ل
لا˘سسرا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ت˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل

ةبقارمل ةدوجلا ربا˘خ˘م˘ل تا˘ن˘ي˘ع
ه˘˘˘لو˘˘˘سصو ل˘˘˘ب˘˘˘ق جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
كلذ ى˘لا ف˘سضا ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ف˘ث˘كم˘˘لاو ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘ل ناو˘˘˘عÓ˘˘˘ل
ضصق˘ن ن˘م م˘غر˘لا˘ب م˘ه˘تا˘طا˘سشنو
نولقنتي ثيح ،داتع˘لاو ل˘ئا˘سسو˘لا

ءاد’ ة˘سصا˘خ˘لا م˘ه˘لاو˘ما˘ب ا˘ب˘لا˘غ
.ةيباقرلا مهماهم

ز.صسواط

ضشتفملا ي˘سسي˘م˘خ زاز˘ب ف˘سشك
هنأا ،ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب ماعلا
نم ةئام˘لا˘ب05 لÓغت˘سسا م˘ت˘ي˘سس

ضسرادملل دجاسسملا باعيتسسا ةقاط
جيوفت دامتعا عم ،اياوزلاو ةينآارقلا
،ةفلتخم ةينمز تارتف ىلع ةبلطلا
رذحو .يدسسجلا دعابتلا نامسضل
ةيئاقولا ريبادتلل لاثتم’ا مدع نم
متيسس هنأا ادكؤوم ،انوروك ةهجاومل
 .ةفلاخملا ةسسردملل يروفلا قلغلا

اسضيأا لغسشي يذلا يسسيمخ زربأا
حتف ةعباتم ةنجل ضسيئر بسصنم
ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘جا˘سسم˘لا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ه˘˘نأا ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’ا ضسمأا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا

متيسس ،اياوزلاو ةينارقلا ضسرادملل
ةقاط ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 لÓغ˘ت˘سسا
ة˘ي˘نآار˘ق˘لا ضسراد˘م˘ل˘ل با˘ع˘ي˘ت˘سس’ا

ماعلا ضشتف˘م˘لا فا˘سضأاو .اياوز˘لاو
متيسس هنأا ،ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب
ةبلطلا جيوفت أادبم ىلع دامتع’ا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ن˘مز تار˘˘ت˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
اميسس ،يدسسجلا دعا˘ب˘ت˘لا نا˘م˘سضل
ن˘سس نود لا˘ف˘طأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف
12 ةبارق مهددع غلابلاو ضسردمتلا
ةسسردم0891 ربع نيعزوم فلأا
705و دجاسسملاب ة˘ل˘سصت˘م ة˘ي˘نآار˘ق
تويب نع ةلسصفنم ةينآارق ةسسردم
.نامحرلا

 يمولد Ëرم

طسشان ضسينغرف ليبن بلاط
دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا ،يوبرت
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإا ةرور˘˘˘سضب
عاطقل يلاحلا ضصاخلا نوناقلا
ةيلخادلا تاقباسسملا نم ،ةيبرتلا
ددسشو ،ةلزهملاب ا˘ه˘ف˘سصو ي˘ت˘لا

لا˘ج˘م˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
،تاردا˘ب˘م˘لا ر˘ير˘ح˘تو ةءا˘ف˘كل˘ل
ريبادتلا ذاختإ’ ة˘يا˘سصو˘لا ا˘ي˘عاد
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لا
ىلإا ضصاخلا نوناقلا ت’Óتخا

اذكو ج˘ها˘ن˘م˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت بنا˘ج
. ةيسسردملا بتكلا نيماسضم

نا˘ي˘ب ي˘ف ضسي˘˘ن˘˘غر˘˘ف بلا˘˘ط
ةخسسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» تع˘ل˘طا

ةداعإاب ،هعيقوت لمحي ضسمأا هنم
ر˘ي˘ي˘˘سست ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ءاطعإاو ةيعا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘لا
ضضار˘˘مأÓ˘˘ل ر˘˘˘فاو˘˘˘لا ط˘˘˘سسق˘˘˘لا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كأاو ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
يذلا41/662 موسسرملا قيبطت
دد˘حو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘˘يزو ه˘˘ب د˘˘عو
0202 ضسرا˘˘˘˘˘م13 خ˘˘يرا˘˘˘ت

 . هل لجأا ىسصقأاك
ه˘ف˘سصو ا˘م˘ب ي˘با˘ق˘˘ن˘˘لا دد˘˘نو
ضسرو˘م  يذ˘˘لا «ف˘˘سشق˘˘ت˘˘لا»ب
يف ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ىلع
ى˘لا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح˘ب تنا˘ك تقو
ةمزÓلا تايناكمإ’او ل˘ئا˘سسو˘لا

ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘˘م
لامعو يفظوم ةيامحل ،انوروك
 .ضضرملا نم عاطقلا

نأا ،هتاذ قايسسلا يف فاسضأاو
تأاجافت ،ةينطولا ةيبرتلا تاباقن

ة˘˘ن˘˘سس رور˘˘م م˘˘غر، «ح˘˘سشلا»ب
ة˘يا˘سصو˘لا رر˘ق˘ت ى˘ت˘ح ة˘ل˘˘ما˘˘ك
ل˘˘كل جد00005 ضصي˘سصخ˘ت
ءابولا ةهجاومل ةيوبرت ةسسسسؤوم
يفكي ’ غلبملا اذه ربتعاو ،

ةيمويلا تامامكلا ريفوتل ىتح
 . عاطقلا لامعل نيعوبسسأا ةدمل

يوبرتلا طسشانلا بلاط امك
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب ،ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لا
ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا
،نيينهملا لامعلا اميسس، عاطقلا

مهرود بيغ ء’ؤوه نأا ىلا اتف’
م˘˘غر ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف
نم اهنولذبي يتلا تادوهجملا
حيرملا لم˘ع˘لا و˘ج ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ل˘جأا

نم مهنامرحل فسسأاتو ،ةفاظنلاو
جد0005 د˘ي˘فو˘كلا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب˘˘ك
 . فسسأÓل ريهطتلاو ةفاظنلاب

حتف مدع ضسي˘ن˘غر˘ف ف˘سسأا˘تو
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ،ة˘ي˘فا˘سضإا بسصا˘˘ن˘˘م
يتلا تاسسسسؤوملا نع طغسضلا
،يعاسسلا مجحلل اعافترا فرعت

ءار˘جإا˘ك ما˘سسقأ’ا ج˘يو˘ف˘˘ت ءار˘˘ج
ي˘جا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل
ذيمÓتلا نيب دعاب˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
 . عاطقلا لامعو

ةرورسض ىلع ،يباقنلا ددسشو
يبسسنلا دعاقتلا ماظن ىلإا ةدوعلا
بسصانم ريفوت˘ل ،ة˘ن˘سس23 يأا

م˘ل˘ظ˘لا  ع˘فرو با˘ب˘سشل˘ل ل˘غ˘˘سش
نيذلا ني˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘ع ن˘ب˘غ˘لاو
مهو ةيلعف ةمدخ ةنسس23 اومتأا
قودن˘سصلا ي˘ف نو˘م˘ها˘سسي نآ’ا
نأا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘سشم ،ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م نود
ضساسسأا ىلع بسسحيسس مهدعاقت
.طقف ةمدخ ةنسس23

عيراسشملا لامكتسساب بلاطو
تاسسسسؤوم ءانب ي˘ف ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘جأا ن˘م ،ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لا
يتلا تاسسسسؤوملا نع طغسضلا
 . اظاظتكا فرعت

لود˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ةديد˘ج˘لا ة˘ب˘ير˘سضل˘ل ي˘با˘سسح˘لا

ضسي˘ن˘غر˘ف بلا˘ط ،ل˘خد˘لا ى˘ل˘ع
ضصاسصت˘م’ ،ة˘لو˘ب˘ق˘م تادا˘يز˘ب
و˘لو ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا رو˘˘هد˘˘ت

تادايزلل هفسسأا نع ابرعم ،ايئزج
ىنعم ’ اهايا اربتعم ،ةيزمرلا
ةيئارسشلا ةردقلا ضسوماق يف اهل
ىلع اددسشم ،طيسسبلا نطاوملل

بت˘كلا ة˘با˘˘ت˘˘ك ةدا˘˘عإا ةرور˘˘سض
تاونسس ضسمخ ل˘ك ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
ا˘ه˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘ت د˘˘سصق
. ضشاعملا عقاولا عم اهفييكتو

ة˘ن˘سس نأا ،ضسي˘ن˘غر˘ف ح˘سضوأاو
ا˘م˘ي˘ف د˘يد˘ج˘ب تأا˘ت م˘˘ل0202
ثيح نم ةيبرتلا عاطق ضصخي
تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ،بسسا˘˘كم˘˘لا
عاط˘ق˘لا ل˘كا˘سشم ل˘ح˘ل ة˘سصر˘ف
 .ةينÓقع لكب

 يمولد Ëرم

لوح يونشسلا ريرقتلا نإا لاق
نوكيشس هتاطاششن ةليشصح
بيرق نع Óشصفمو ازهاج

ءاطسسو :صسنوي ميرك
اوسسيل ةيروهمجلا
’و ة’و ’و نيماحم
نيفظوم ’و ةاسضق
ةلودلا ريزو صسنوي ميرك لاق
بودنم نإا ،ةيروهمجلا طيشسو
توشص صسيل ةيروهمجلا طيشسو
مه بعششلا توشص لب بعششلا
نأا افيشضم ،نوبختنملا
صسيلو ايماحم صسيل بودنملا

افظوم صسيل و ايشضاق وأا ايلاو
ةيشصخشش وهف ،ةراد’ا عم
.ةشسائرلا نم نيعم ةينطو
نيع نم صسنوي ميرك حشضوأا
،ايلاو صسيل بودنملا نأا ىلفدلا

ةلودلا لثمي دحاو يلاولا نأ’
’ هنأ’ ايشضاق صسيلو ،ايلحم
ةلادعلا قيقحت نمشضي
صسيلو ،نيناوقلا قيبطتب

بختني مل هنأ’ بعششلا توشص
صسيلو ،صسلجم يأا يف هلبق نم
عشضوب عتمتي ’ هنأ’ ايماحم
نع عافدلل لقتشسم ينوناق
انوعوأا افظوم صسيلو ،هلكوم
نيعتي ةيشصخشش وه لب ،ةرادإÓل

ديجلا عامتشس’او ةردقلا اهيلع
نوكيل دايحلاو زييمتلاو
ةيغب ،فارطأ’ا لك نيب اطيشسو
نيب ةقثلا قلخل خانملا ةئيهت
هنكمي ’و ،عمتجملاو ةلودلا
دشض وأا ةرادإ’ا دشض نوكي نأا
ةلودلا نأا ادكؤوم ،نطاوملا

تائف لكل عامتشسإÓل ةدعتشسم
،مهت’اغششنإا عيمجلو بعششلا

قوقحلا ةيامح طيشسولا رودو
راششأاو ،ةيشساشسأ’ا تايرحلاو
كانه نأا ىلإا ،ثدحتملا تاذ
نوبّشصني ءاطشسولا صضعب
كانهو تارادإاو ة’و مهشسفنأا

اذهو ةشسايشسلا يف لخدتي نم
.هتيحÓشص نم صسيل
نأا ،صسنوي ميرك حشضوأاو
عافدلاو دايحلا هرود بودنملا

ةرادإ’او نطاوملا قوقح نع
.دÓبلل ريخ وهامو

خ.ةميشسن



ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو
ةدع لاخدإا مت هنأا ،ضسمأا يفحسص
نوناق يف تÓيهسستو تاءارجإا
نم دحلل1202 ةنسسل ةيلاملا
ايلا˘ح م˘تو ،ر˘ي˘تاو˘ف˘لا م˘ي˘خ˘سضت
ضصيلقتو ،تادراولا يف مكحتلا
رايلم2 ىلإا داريتسس’ا ةروتاف
ءارجإا نأا ،ريزولا فاسضأاو .ر’ود
ضصخ˘˘ي تادراو˘˘˘لا ضصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
يف احسضوم ،ريتاوفلا ميخسضت
03 عو˘م˘ج˘م نأا ،تقو˘لا ضسف˘˘ن
مت ريتاوفلا نم ةئاملاب53 ىلإا
Óئاق عباتو ،اقباسس ا˘ه˘م˘ي˘خ˘سضت
تلسصو4102 ة˘ن˘سس ي˘˘ف ه˘˘نإا
رايلم46 دار˘ي˘ت˘سس’ا ةرو˘تا˘˘ف
.يكيرمأا ر’ود

نأا ،قايسسلا تاذ يف فسشكو
لماوعلا دحأا ريتاوفلا ميخسضت
82و ،لخدلا ىلع ترثأا يتلا

تا˘جا˘ي˘ت˘حا ي˘ه ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م
مت هنأا ادكؤوم ،ةينطولا قوسسلا
ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا جاردإا
،1202 ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق
جات˘نإ’ ة˘ي˘كر˘م˘ج تÓ˘ي˘ه˘سستو
ى˘لإا جو˘لو˘ل˘˘ل ضسفا˘˘ن˘˘مو يو˘˘ق
.ةيجراخلا قاوسسأ’ا

نأا ،ر˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
يماظن يف ةديحولا تاءافعإ’ا

dkcوdksةهجوم
ةسصاخ ،ةيركسسعلا تاعانسصلل
تا˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا تمد˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأاو
د˘ب˘ع ن˘م˘يأا د˘كأاو .دا˘˘سصت˘˘قإÓ˘˘ل
تاءا˘ف˘˘عإ’ا ل˘˘ك نأا ،ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا

جاتنإ’ا ة˘ي˘قر˘ت ا˘ه˘فد˘ه1202
.تارداسصلاو ينطولا

برهتلا ةبراحم ضصوسصخبو
ءاطعإا ر˘يزو˘لا د˘كأا ،ي˘ب˘ير˘سضلا

ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر
تايلآا ةبقارمل تامي˘ل˘ع˘ت نو˘ب˘ت
تا˘سسسسؤو˘م ةد˘ع ي˘ف ر˘ي˘ي˘سست˘لا

ينطولا ناويدلا اهنم ،ةيمومع
اي˘لا˘ح د˘ه˘سشي يذ˘لا ،بو˘ب˘ح˘ل˘ل
ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف دو˘˘جو
،هاوتسسم ىلع ةي˘لا˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ةقفسصب قلعتملا ثدحلل ضسيل»
ىلع ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ا˘م˘نإاو ،ح˘م˘ق˘لا

ثي˘˘ح ن˘˘م ناو˘˘يد˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
يداملاو يبسسا˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا

،«تا˘ق˘ف˘سصلا زا˘ج˘نا تاءار˘جإاو
دو˘ن˘ب مار˘ت˘حا ةرور˘سض اد˘˘كؤو˘˘م
تاقفسصلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ةف˘سصب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

.ةمراسص
ةرادإا ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو

ةيلمعلا نأا ريزولا دكأا بئارسضلا
نيأا حيحسصلا ىحنملا يف متت
ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘ن˘˘م˘˘قر م˘˘˘ت
لÓخ نم ،ىرب˘كلا ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا
زكرم42 ـب ة˘ن˘م˘قر˘˘لا ما˘˘م˘˘تإا

ةيراو˘ج ز˘كار˘م6و بئار˘˘˘سض
،تاسسسسؤوملا تايربك ةيريدمو
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘كل ن˘˘كم˘˘يو
كت˘˘يا˘˘ب˘˘ج ما˘˘ظ˘˘ن لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا

.ةبولطملا قئاثولا جارختسس’
نم يناثلا فشصنلا ديدحت
ةعجارمل لجأا رخآاك1202

معدلا ةشسايشس
فسصنلا ةي˘لا˘م˘لا ر˘يزو دد˘ح

1202 ةيلاملا ةنسسلا نم يناثلا
ة˘سسا˘ي˘سس ة˘ع˘جار˘م˘ل ل˘جأا ر˘خآا˘˘ك
ةلودلا فرط نم مدقملا معدلا

ههيجوت فدهب ،تاجتنملا ىلع
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لاو ه˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا
دكأاو ،اجايتحا رثكأ’ا ةيعامتج’ا
ةردقلا ىلع ظافحلا نأا ريزولا
ع˘˘با˘˘ط˘˘لا ضسير˘˘كتو ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا
رذجتم ءارجإا ةلودلل يعامتج’ا
عاطقلا نا ازربم ،روتسسدلا يف
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا دد˘˘ح
.معدلا اذه نم ةدافتسس’اب

نع ةبسسانملاب ريزولا فسشكو
ةهجوم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ع˘فر
ةنسس ة˘ي˘ناز˘ي˘م را˘طا ي˘ف م˘عد˘ل˘ل
ام يأا ر’ود رايلم71ىلإا1202
ي˘ف ،جد را˘ي˘ل˘م069.1 لدا˘ع˘ي
ضسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طا
،نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ن˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نا ازر˘˘ب˘˘م
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا  ةرو˘سسي˘م˘لا
يتلا ة˘م˘ي˘ق˘لا ضسف˘ن˘ب ة˘م˘عد˘م˘لا
يوذ نونطاو˘م˘لا ا˘ه˘ب ا˘ه˘ي˘ن˘ت˘ق˘ي
ف˘ن˘ي م˘لو .ف˘˘ي˘˘ع˘˘سضلا ل˘˘خد˘˘لا
ي˘ف » لد˘عÓ˘لا» دو˘جو ر˘˘يزو˘˘لا
’ كانه» Óئاق معدلا اذه عيزوت

(..) معدلا اذه عيزوت يف ةلادع
نينطاوملل بهذي نا ىلا وبسصن
.«اجايتحا رثك’ا

ريزولا فسشك رخآا قايسس يفو
ىلع ةيلاملا ةفرظأ’ا عيزوت نع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
موي ة˘لود˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تارادإ’او
ةيلمعلا يهو ،لبقملا ضسيمخلا
ىلا ةداعلا يف رخأاتت تناك يتلا

ة˘ن˘سسلا ن˘م ل˘ير˘با ر˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ
ع˘سضو نا ى˘لا ار˘ي˘سشم ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
عوبسس’ا يف ةيلام˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
جئاتن دحا دعي يفناج نم لو’ا
ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘˘حÓ˘˘سصإ’ا
حÓ˘سصا لا˘ج˘م ي˘˘فو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ريزولا لاق ،ةيكنبلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

تاريي˘غ˘ت ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘لا ى˘ع˘سسن»
ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ة˘ق˘ي˘˘م˘˘ع
اعفد اهئاطعإاو كو˘ن˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘تو
.«اديدج

ن˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘سشكو
ىلع ةلماسش مييقت ةيلمع قÓطنا

،مويلا ةيمومع كونب6 ىوتسسم
ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘ع’ا م˘ت˘ي˘سسو
ةلجسسملا ت’Óت˘خ’ا ل˘م˘ج˘مو
ىلا اريسشم ،ةيفافسش لكب اهرثا
يتلا يه ةيمومعلا ةنيزخلا نا
يف نماكلا للخلا اهدحو لمحتت
.ضضورقلا حنم تاءارجا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا مز˘˘ت˘˘ع˘˘يو
ةيلمعلا يه»و ضضورقلا ةظفحم
˘مد˘ق ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ت ي˘ت˘˘لا

ةيريدملا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع قا˘سسو
عم ،ةيمومعلا ةن˘يز˘خ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
تاءار˘˘ج’ا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘˘عا
.ريزولا فيسضي ، «ةيميظنتلا

يتلا تاشسشسؤوملا صصوشصخبو
دكا ةبعشص تايعشضو يناعت

ىلع تÓيهشست رارقا ريزولا
ذاقنا فدهب ةرازولا ىوتشسم

.ةرثعتملا تاشسشسؤوملا هذه
ةيطيسسبتو ةيزيفحت تاءارجإا

تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘˘لا˘˘م ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو
«انوروك» نم ةررسضتملا

ةياقولا تاءارجإا راطإا يفو
ةقبطملا91‐ديفوك راسشتنا نم
رثأات ىدمو يسضاملا ضسرام ذنم
تا˘ي˘عاد˘ت˘ب تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
تذختا» :ر˘يزو˘لا لا˘ق ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت تاءار˘جإا ة˘مو˘كح˘˘لا

ام اذهو يلام نيمأاتو ةيطيسسبتو
،ةمخسض ’او˘ما ة˘ن˘يز˘خ˘لا ف˘ل˘ك
ن˘م «ا˘يو˘با ا˘فر˘˘سصت» نا˘˘ك د˘˘قو
هاجت ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر فر˘ط
ةبسسنلاب دئاقلا فرسصت»و رسسأ’ا
دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’او تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
تائم تفل˘ك ي˘ت˘لاو ،«ي˘ن˘طو˘لا
مغر ،تار’ودلا ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘لا
.» ل˘ج˘سسم˘لاو ز˘ج˘ع˘˘لاو ة˘˘مز’ا

ضضع˘˘ب˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘ه˘˘سشت˘˘˘سساو
ارو˘ط˘ت ر˘ث˘ك’ا تا˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ة˘ق˘فار˘م˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘ل˘˘ل
ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘كل ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م

ضضور˘˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م
ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘سضم
.رجأ’ا ةعوفدم تامدخو

ىلا نيرمثتسسملا ريزولا اعدو
قاو˘سس’ا جو˘لو و˘ح˘ن ي˘˘سضم˘˘لا
ل˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ةيكرمجلا ةيطيسسبتلا تاءارج’ا

رامثتسس’ا قÓطإ’ ةي˘ب˘ير˘سضلاو
داعتب’او كونبلا ةقفارمب جتنملا

ىودجلا ةميدع عيراسشملا نع
يف ازربم ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قÓ˘ل
يف عجارت ليجسست راط’ا اذه
يف ينطولا لامسسأارلا ةكراسشم
.ينطولا رامثتسس’ا

داشصتق’ا جارخإا ةرورشض
عيرلا قطنم نم ينطولا

جاتنإ’ا وحن هجوتلاو
ع˘فر تاءار˘جإا ضصو˘سصخ˘بو

نا ر˘يزو˘لا لا˘ق ،را˘ن˘يد˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق
ةو˘ق˘ل ضسا˘˘كع˘˘نا ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘م و˘˘هو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا
ينطولا داسصتق’ا جارخا بلطتي
وحن هجوتلاو عيرلا قطنم نم
انلعم ،ةيجاتن’ا ريوطتو جاتن’ا

ةداعإاو مييقتل تاءارجا ذاختا نع
رانيدلاب ةنراقم تÓمعلا ميييقت
د˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ب بسسحو.يرئازجلا
ينطولا داسصتق’ا» نإاف نامحرلا
لكيهم ريغ امناو افيعسض ضسيل
جاتن’ا فيثكتب هل حمسست ةفسصب
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘جا˘ت˘ن’ا ر˘يو˘ط˘˘تو
ام اذهو ،يتاذلا ءافتك’ا قيقحت
’و ،ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ط˘ع˘˘ي
مل اذا ةلمعلا ةميق زيزعت اننكمي
.«انتارداسص ززعن

بشسانم يلام فÓغ دشصر
«91‐ديفوك» حاقل ءانتق’

ءانتقا تاءارجإا ضصوسصخبو
ر˘يزو˘لا د˘كا91‐ديفو˘ك حا˘ق˘ل
بسسانملا يلاملا فÓغلا دسصر
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف و.حاقللا ءان˘ت˘ق’
لاق ،ةيزاوملا فرسصلا قاوسسأاب
ي˘ف عر˘سش عا˘ط˘˘ق˘˘لا نا ر˘˘يزو˘˘لا
تÓماعتلا ضصا˘سصت˘ما تاءار˘جا
قلخ لÓخ نم ةلمجلاب ةيقوسسلا
. كونبلا نيب ةفريسص قوسس
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ةيلاوزلا لاومأا «داريتسس’ا تايبول» مهتلا اذكه
0202 لÓخ ر’ود رييÓم8 ةبسسنب داريتسس’ا ةروتاف صصيلقت :ةيلاملا ريزو
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لخدلا ىلع رثأا امم اقباشس اهميخشضت مت ريتاوفلا نم ةئاملاب53 ةبشسن نأا ،ةيلاملا ريزو نامحرلا دبع نميأا فششك
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.طقف ار’ود82 تناك

ةشساشس◊ا داوŸا ءانتق’ ةديدج ةيمقر ةيشضرأا نع فششك
Úيداشصتق’ا Úلماعتملل

قطانÃ لفكتلا ةÒتو عفرب دهعتي راطع
لغسش بسصانم قلÿ لظلا

يوارحشصلا يئيبلا ثاÎلا ىلع ةظفاحملل

اـبـيرـق ةيقيرفإ’ا ةدحولا ةحاو زا‚إا ‘ عورسشــلا

د˘ب˘ع ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو د˘ه˘ع˘˘ت
ةريتو نم عفرلاب ،راطع ديجملا
يف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘ب ل˘ف˘كت˘لا

قلعت ام ة˘سصا˘خ ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
زاغ˘لا ي˘ت˘كب˘سشب ط˘بر˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م
.ءابرهكلاو

يف ضسمأا ةقاطلا ريزو لاق
ه˘تر˘ئاد نإا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
ق˘طا˘ن˘م در˘ج˘ب تما˘ق  ة˘يرازو˘لا
د˘ي˘سسج˘ت ن˘م تن˘˘كم˘˘تو ل˘˘ظ˘˘لا

زاغلا˘ب ط˘بر عور˘سشم735.11
ط˘˘˘˘بر عور˘˘˘˘˘سشم338.9و
ضسرام نيب ةرتفلا يف ،ءابرهكلاب
ادكؤوم ،يسضا˘م˘لا ناو˘ج ة˘يا˘ه˘نو
زا˘ج˘نإ’ ة˘يو˘لوأ’ا ءا˘ط˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
اذكو قطانملا هذه يف عيراسشملا
نيرمثتسسملاو نيحÓف˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ع˘فد ة˘ي˘˘غ˘˘ب كلذو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
هذ˘ه ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘كر˘˘ح˘˘لا
بسصانم ثادح˘ت˘سساو ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةرازولا ةليسصح بسسحو.لغسشلا
اعورسشم245.1 زاجنا مت هناف
نم ةيحÓفلا تارمثتسسملا ةدئافل
يف ا˘عور˘سشم625.5 يلا˘م˘جإا

اعورسشم158 زاجنإا يرجي نيح
،نيرمثتسسملل ةب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ار˘خآا
ليسصوت بلط445.1 نيب نمف
362 طبر مت زاغلاو ءابرهكلاب
زاغلاب26و ءابرهكلاب ارمثتسسم
اذهبو ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا م˘ت ،ضصو˘سصخ˘˘لا

ضسف˘ن ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ءا˘ه˘˘نإاو ةر˘˘ي˘˘تو˘˘لا

.1202و0202 نيب ام عيراسشم
ةينطولا جماربلاب قلعتي اميفو

ناك ،زاغلاو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ط˘بر˘ل˘ل

ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘نا ح˘سضوأا د˘ق ر˘يزو˘˘لا
ى˘ل˘ع زا˘ج˘ن’ا د˘ي˘˘ق ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘ل
عقوتملا نمف ةي’و84 ىوتسسم
لزنم فلأا041 برقي ام طبر
لز˘ن˘م ف˘لأا073و ءابر˘ه˘كلا˘ب
0202 ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب
ىد˘˘˘ل ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأاو ،4202و
تارا˘طإا ع˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا ه˘˘سسؤور˘˘ت
ىلع هترسشن نايب بسسح عاطقلا

،ه˘نا كو˘ب ضسيا˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘˘سص
نا˘كسسب ل˘ف˘˘كت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

او˘حر˘ط د˘˘ق˘˘ف ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
مت يتلا عاطقلا ةنمقر عيراسشم
لÓغتسس’ا زيح تلخدو اهمامتإا
ةرازو˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘ب

ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا د˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك
ة˘ي˘سضرأا قÓ˘طا ن˘ع مر˘سصن˘م˘لا

«ح˘يرا˘سصت» م˘سسا تح˘ت ة˘ي˘م˘˘قر
يفناج نم ةيادب ةيلمع نوكتسس
نيلما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م يرا˘ج˘لا
داو˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘ق’ ن˘ي˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
هذ˘ه نأا تح˘سضوأاو ،ة˘سسا˘˘سسح˘˘لا
«ةينورتكلإا ةباوب» يه ةيسضرأ’ا
تÓماعملا لك طسسبتو لهسست
هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘يرادإ’ا
ةدم˘لا ضصي˘ل˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضرأ’ا
لماعتملاو ةرادإ’ا ني˘ب ة˘ي˘ن˘مز˘لا
وأا ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
ثحب ،ىرخأا ةهج نم.ضصاوخلا
ةرازولا يراسشتسسم عم ‐راطع‐
تا˘ف˘ل˘م ة˘يز˘كر˘م˘لا تارا˘طإ’او
ة˘ي˘م˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت ىر˘˘خأا

لÓخ نم ةقاطلا عاطق ريوطتو
ضصرحلاو دهجلا نم ديزم لذب

لاجآÓل مرا˘سصلا مار˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع
.ةددحملا

ز.صسواط

خيسشلا ديسس لآا ةزمح فسشك
ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
عرسشيسس هعاطق نأا ،ةيوارحسصلا
ةحاو عورسشم زا˘ج˘نإا ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق
ةظفاح˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةد˘حو˘لا

 .يوارحسصلا يئيبلا ثارتلا ىلع
ي˘ف خ˘ي˘سشلا د˘˘ي˘˘سس لآا ف˘˘سشك

ن˘ع ،ضسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
عورسشم زاجنإا يف ابيرق عورسشلا

لجأا نم ،ةيقيرفإ’ا ةدحولا ةحاو
ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأ’ا اذ˘˘كو يوار˘˘ح˘˘˘سصلا
ق˘ل˘خ˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا

ةريبك ةعفنمو ةيداسصتقا ةيكرح
عيونتلاو خانملا نزاوتو ةئيبلل
.يجولويبلا

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،ر˘يزو˘لا  ح˘˘سضوأاو
اذ˘˘ه قÓ˘˘ط˘˘˘نا ةرا˘˘˘سشإا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا
ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ عور˘سشم˘لا
تسسار˘ن˘م˘ت ة˘ي’و ن˘م ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
،تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
دراوملاو ةحÓفلا ةرازو اهزربأا
.ةيئاملا

نأا ىلا خيسشلا ديسس لآا راسشأاو
ا˘ه˘ي˘ف نو˘كي˘سس ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘سسا˘سسأ’ا كير˘˘سشلا
هئانب يف مهاسسيسس يذلا يندملا

ةدافتسس’ا عم هيقسسو ه˘ت˘يا˘م˘حو
اسضيأا ةكراسشمبو ،ه˘جو˘ت˘ن˘م ن˘م
.ةرغسصملا تاسسسسؤوملا

ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘˘لا دا˘˘سشأاو
لمجأاو نسسحأا ةقباسسمب ،عاطقلا

0202 ةنسسل رئازجلا يف ةحاو
اهايا اربتعم ،ىلوأ’ا اهتعبط يف
ةدحولا ةحاو عورسشم˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت
هذ˘ه» نأا ى˘لا تف˘لو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
نم ىلوأ’ا ربتعت يتلا ةقباسسملا
تي˘ظ˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
دبع ةيروهمجلا ضسيئر ةياعرب
ا˘جاور تفر˘عو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا

تفرع ةديدسش ةسسفا˘ن˘مو ار˘ي˘ب˘ك
راردأا يهو تاحاو ةثÓث جيوتت
 .فودنتو ضضيبلاب ةنيزيرب

نأا ،ريزولا دكأا ،رخا قايسس يف
ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ةمÓسسب ضسمت يتلا تاسسسسؤوملا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا
تاعاطقلا عي˘م˘ج ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا
ع˘˘سضوو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل
ىلع ثولتلا ةلازإ’ ةيجيتارتسسإا

ة˘˘ير˘˘ثأ’ا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
قطان˘م˘لا ة˘سصا˘خو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلاو
بب˘سسب ة˘ثو˘ل˘م˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
كلذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘سصلا
ة˘قا˘ط˘لا ن˘ع ج˘تا˘˘ن˘˘لا ثو˘˘ل˘˘ت˘˘لا

ةسصاخو ةيلور˘ت˘ب˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا˘ك
.لاراكسسأ’ا تويز

ةيئيبلا ةطرسشلاب قلعتي اميفو
ر˘يزو˘˘لا ف˘˘سشك ،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
هنأا ةيوارحسصلا ةئيبلل بدتنملا
اذ˘ه ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا ا˘ب˘ير˘ق م˘ت˘ي˘سس
ع˘˘سضو م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا
 .ةريخأ’ا تاسسمللا

 د.م



د˘˘م˘˘حأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا تنادأا
اسسبح تاو˘ن˘سس7ـب ىي˘ح˘يوأا
ةيلام ةمارغ جد نويلمو اذفان
نÓعز ينغلا دبع نيدأا اميف
تاونسس3 ـب لو˘˘غ را˘˘م˘˘˘عو
ةمارغ جد نويلمو اذفان اسسبح
.ةيلام

4ـب م˘˘˘˘كح رد˘˘˘˘سص ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
نويلمو اذفان اسسبح تاونسس
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ جد
دمحم حسسيف ن˘ب ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا

نويلمو اذفان اسسبح نيماعو
ة’ولا قح يف ةيلام ةمارغ جد
ن˘˘ب ةد˘˘كي˘˘كسسل ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلا

فو˘˘˘فردو يزو˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح
ي˘لاو˘لا ن˘يدأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ح
5 ـب يلابردوب دمحم قباسسلا
.اذفان اسسبح تاونسس

ي˘˘قا˘˘ب˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
نم لك نيدأا دقف ،نيمهتملا

اسسبح ني˘ما˘ع˘ب لا˘م˘ك ناو˘ل˘ع
،ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘مو اذ˘فا˘˘ن

اسسبح نيماعب ،ديسشر ةرامع
نيدأا اميف ذفان ريغ ماع اهنم
لجن) نيدلا فيسس حسسيف نب
ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر
.اذفان اسسبح نيماعب (حيسسف

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نا˘كو
دمحمأا يديسس ةمكحم ىدل
اسسبح ة˘ن˘سس21 ضسم˘ت˘لا د˘˘ق
يف جد نويلم ةمارغو اذفان

ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ن˘م ل˘ك ق˘˘ح
تاونسس01و لو˘غ را˘˘م˘˘عو

يف ةمارغلا ضسفنو اذفان اسسبح
امك .نÓعز يناغلا دبع قح
تاونسس01 ا˘˘سضيأا ضسم˘˘ت˘˘لا

ةمارغ جد نويلمو اذفان اسسبح
ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا د˘سض ة˘ي˘˘لا˘˘م
يلابردو˘ب د˘م˘ح˘م ةد˘كي˘كسسل
مهتب ةيسضقلا هذه يف عباتملا
حنمو ةيمو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت
ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
ةدئافل يراقع ءاعو يف لثمتت
ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر
اذفان اسسبح تاونسس8و حيسسف
نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
قبسسأ’ا يلاولا نم لكل جد
،نيسسح نب يزوف ،ةدكيكسسل
نب دمحم لامعأ’ا لجر اذكو
7 ةبو˘ق˘ع بنا˘ج ى˘لإا ،ح˘ي˘سسف
ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس
يف جد نوي˘ل˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
ي˘لاو ،ير˘˘ج˘˘ح فو˘˘فرد ق˘˘ح

.ةدكيكسسل قباسس
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ا˘˘˘سضيأا ضسم˘˘˘ت˘˘˘لاو

ةمكحملا تاذب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
اذفان اسسبح تاونسس6 ةبوقع
نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
فيسسو ديسشر ةرامع دسض جد
ضسمتلا اميف ،حيسسف نب نيدلا

ادفان اسسبح تاونسس5 ةبوقع
ق˘ح ي˘ف ة˘مار˘غ جد نو˘ي˘ل˘˘مو
.قباسس راطإا ،ناويلع لامك

به˘ن ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ع˘˘بو˘˘تو
مهتو ةدكيكسس ةي’وب راقعلا
حنمو ةفيظولا لÓغتسسا ءوسس
ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

لك ةي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو
نب دمحم لامعأ’ا لجر نم
قباسسلا لوأ’ا ريزولاو حيسسف
ار˘يزو اذ˘كو ى˘ي˘ح˘يوا د˘˘م˘˘حأا
ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او ل˘ق˘ن˘لا
د˘ب˘عو لو˘غ ر˘م˘ع ن˘ي˘ق˘با˘سسلا

ة’و نم ددعو نÓعز يناغلا
تاراطإاو نيقباسسلا ةدكيكسس
تاذب ةيذيفنت تايريدم ةدعب
.ةي’ولا

watan@essalamonline.com
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تاونشس3 ـب لوغو نÓعزو انجشس تاونشس7 ـب ىيحيوأا ةنادإا

«حيسسف نب» رمثتسسملا ةيسضق يف ةرداسصلا ماكحأ’ا هذه

ط.ةراشس

يف اشسبح تاونشس3و7 نيب ام حوارتت ةيئاشضق اماكحأا صسمأا ،ةمشصاعلاب دمحمأا يديشس ةمكحم تردشصأا
يناغلا دبعو لوغ رامع ةيمومعلا لاغششأÓل نيقباشس نيريزوو ىيحيوأا دمحأا قبشسأ’ا لوأ’ا ريزولا قح

.ةدكيكشسب ةحايشسلا عاطق يف داشسفلاب ةلشص تاذ مهتب نيعباتملا ،نÓعز

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘سضا˘˘ق رد˘˘سصأا
ضصسصختملا يئازجلا بطقلاب
ةيلاملا ةميرجلا ةحفاكم يف
يديسس ةمكحمب ةيداسصتق’او
ةريزولا عاد˘يإا˘ب ار˘مأا ،د˘م˘ح˘ما
ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘عا˘ن˘سصل˘ل ة˘ق˘با˘˘سسلا
يف تقؤوملا ضسبحلا تريزامت
ةوخإÓل ديهنما عمجم ةيسضق
.موغلسش

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
قلعتي فلم˘لا نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا
تنا˘ك ا˘م˘ل ةر˘يزو˘لا˘ب ا˘˘سسا˘˘سسأا
ريدملا ضسيئرلا بسصنم لغسشت
تا˘عا˘ن˘سصلا ع˘م˘ج˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
.فيدورقا ةيئاذغلا

نأا ،رداسصملا تاذ تفاسضأاو
لاومأا ديدبتب ةمهتم ةريزولا

ريغ تازايتما حنمو ةيمومع
د˘ي˘ه˘ن˘ما ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ق˘ح˘ت˘˘سسم
عورسشم يف مو˘غ˘ل˘سش ةو˘خÓ˘ل
نيب ةن˘ح˘ط˘م زا˘ج˘نإ’ ة˘كار˘سش
ع˘م˘˘ج˘˘مو ضضا˘˘ير˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م

ةوخإ’ا نأا ةريوبلا يف ديهنما
عور˘˘سشم لÓ˘˘˘خو مو˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘سش
،ضضايرلا عمجم عم مهتكارسش
ةريوبلا ةنحطم ةئيهتب اوماق
متيل ةريوبلاب رايلم02 ةميقب
ةدرخك اهعيبو اهكيكفت ةداعإا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ضسف˘˘ن بسسح ،عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ل
.رداسصملا

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
اه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص د˘ق ةر˘يزو˘لا
عاد˘يإا رار˘ق ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف

˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ة˘˘فر˘˘غ ن˘˘ع ردا˘˘سص
يف ةمسصاعلا ءاسضق ضسلجمب
،و˘سصور˘˘ق ن˘˘حا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘ن˘سس ا˘ه˘ي˘˘ف تطرو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
داتع كيكفت مت نيأا ،4102
ةدرخك هعيبو رايلم87 ةميقب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ضسف˘ن˘˘ل
.عاجرتسسÓل

م.نتاف

،رئازجلا ءاسضق ضسلجم لجأا
ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سس’ا ة˘˘سسل˘˘ج ضسمأا
ل˘جر ا˘ه˘ب ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
،توكحط نيدلا يحم لامعأ’ا
نم بلطب ،لبقملا يرفيف3 ىلإا

.عافدلا ةئيه
ا˘ه˘ع˘ئا˘قو ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

اهيف لسصف نأاو قبسس داسسفلاب
،ةبيورلا ةمكحم ىوتسسم ىلع
يف ةتوافتم تابوقع طيلسستب

يحم م˘هزر˘بأا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح
رد˘سص يذ˘لا ،تو˘كح˘ط ن˘يد˘لا
هتنادإاب يسضقي امكح هقح يف
002و اذفان اسسبح تاونسس6ـب
يهو ،ةيلا˘م ة˘مار˘غ را˘ن˘يد ف˘لأا
ع˘م ا˘ه˘م˘سسا˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا
قبا˘سسلا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا
بوبهسش «مو˘كا˘نو˘سس» ة˘كر˘سشب
ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘سست م˘تو .را˘ت˘خ˘م
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
ةمهت نع ،زيمحلا ةدحو ضسيئر
لاو˘˘مأ’ا د˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘تو ضسÓ˘˘˘ت˘˘˘خا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سسو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىلع فلم˘لا ل˘ي˘حأاو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
لجر طروت ةيفلخ ىلع ةلادعلا
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م» لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا

ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف «تو˘˘˘˘كح˘˘˘˘ط
ديدبتو ضسÓتخا يف ةكراسشملا
.ةيمومع لاومأا

ةينطولا ةسسسسؤوملا تدبكتو
ةب˘يور˘لا˘ب تارا˘ي˘سسلا ة˘عا˘ن˘سصل

رايلم1ـب تردق ةلئاط رئاسسخ
يف ميتنسس رايلم422و ميتنسس
ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ا˘ه˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت را˘˘طإا

ع˘ئا˘قو˘لا هذ˘ه ل˘˘ك .تو˘˘كح˘˘ط
تلخ تاو˘ن˘سس01 ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت
2002 يتنسس لÓخ طبسضلابو
ل˘˘˘˘˘جر ل˘˘˘˘˘˘خد ن˘˘˘˘˘˘يأا ،3002و
ي˘˘˘˘ف تو˘˘˘˘كح˘˘˘˘ط لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا

ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م ع˘˘˘م تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م
ن˘يد˘لا ي˘ح˘م مر˘بأاو مو˘كا˘نو˘سس

ة˘كار˘سش دو˘ق˘ع ةد˘ع تو˘كح˘ط
ا˘نو˘بز ا˘هد˘ع˘ب ح˘ب˘سصي˘ل ،ا˘ه˘ع˘م
توكحط ماق ثيح ،اهل ايزايتما
.ةبلطلا لقنل ةلفاح051 ءانتقاب

ط.ةراشس

،ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنادأا
ـب ةديسشك ديلو نودملا ضسمأا

.اذفان اسسبح تاونسس3
ضسبحلا نهر عسضو ينعملا

ليرفأا72 مو˘˘˘ي تقؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
جار˘فإ’ا ضضفر م˘تو ،طرا˘˘ف˘˘لا

.0202 توأا رهسش ةياهن هنع

أا˘˘سشنأا ةد˘˘ي˘˘سشك د˘˘ي˘˘˘لو نا˘˘˘كو
ر˘سشن˘ل ة˘ي˘كو˘ب˘سسيا˘ف ة˘ح˘ف˘سص
تهجوو ،«زميم» ةيلزه روسص
ضساسسملا اهنيب نم مهت ةدع هل
ضساسسملاو ةين˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب
.نيدلا نم مولعملاب

غ.لامآا

لخدتلاو يرحتلا ةقرف تنكمت
ة˘حا˘طإ’ا ن˘م ،ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘ب
نيع يح˘ب ة˘ق˘سش تلّو˘ح ة˘كب˘سشب
ةراعدلل ركو ىلإا فيطسسب ضسوم
تامول˘ع˘م˘لا بسسحو.نوجملاو
3 نم ةكبسشلا نوكتت ،ةرفوتملا
،ا˘ي˘ئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم ضصا˘˘خ˘˘سشأا

لÓغتسسا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘جو
تاكرحت دوجوب ديفت تامولعم
ةقسش نوداتري ضصاخسشأ’ ةهوبسشم

.يحلا دجسسمل لباقم ضسوم نيعب
«IRB» ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تما˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح
اهلوسصح دعب نا˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م˘ب

فر˘ط ن˘م ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا ى˘ل˘˘ع
ضضبقلا متيل .ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
˘مر˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘كب˘˘سشلا دار˘˘فأا ى˘˘ل˘˘ع
برا˘ق˘ي ا˘م ز˘ج˘ح ع˘م دو˘ه˘سشم˘˘لا

فلت˘خ˘م˘ب ر˘م˘خ ةرورا˘ق0012
.عاونأ’ا

د.دمحأا

ةقحتشسم Òغ تازايتما حنمو ةيمومع لاومأا ديدبتب ةمهتم

تقؤوŸا صسب◊ا تريزا“ ةليمج عاديإا
«موغلسش ةوخإ’ا» ةيسضق ‘

«موكانوشس» ةشسشسؤومو يعماجلا لقنلا تاقفشص ةيشضق يف

يرفيف3 ىلإا توكحط ةمكاحم ليجأات

 ةينطولا ةدحولاب صساشسملاو «نيدلاب ءازهتشس’ا» ةمهتب

ةديسشك ديلو نودملل اذفان اسسبح تاونسس3

نوجملاو قشسفلل ركو ىلإا دجشسم ةاذاحمب ةقشش تلّوح

فيطسسب صسوم نيع يحب ةراعد ةكبسشب ةحاطإ’ا

ةياجبب ةيئابرهكلا لباوكلا نم نيراطنق ةقرشس يتيلمع طابحإا

ناسسملت يف0202 لÓخ جلاعملا فيكلا نم غلك0031 زجح

اذفان اشسبح تاونشس5ـب هتنادإا تمت

يفناج81 ىلإا ليعامسسإا دعاقتملا ديقعلا ةيسضق يف ينامحر صسينأا ةمكاحم ليجأات

دبع لامعأ’ا لجر لقن
ةشسشسؤوملا وحن ةفيلخ نمؤوملا
فلششلاب ةيباقعلا

ةقيلفتوب ليوحت
نجسس ىلإا ديعسس
صشارحلا
مهتملا ليوحت صسمأا لوأا مت
ةشسشسؤوملا نم ديعشس ةقيلفتوب
ةداعإاو ةياقولل ةيركشسعلا
ةشسشسؤوم ىلإا ةديلبلاب ةيبرتلا
ليهأاتلاو ةيبرتلا ةداعإا

تحت هعشضوو صشارحلاب
ةيروهمجلا ليكو فرشصت
هنوك دمحمأا يديشس ةمكحمب
.همامأا ايئاشضق عباتم
عافدلا ةرازول نايب دافأاو
رارقل اذيفنت» هنأا ينطولا

يركشسعلا فانئتشس’ا صسلجم
هتشسلج يف ةديلبلاب
،يفناج20 خيراتب ةدقعنملا
مت هنأا ماعلا يأارلا طيحن
ليوحت ،صسمأا لوأا ءاشسم
نم ديعشس ةقيلفتوب مهتملا
ةياقولل ةيركشسعلا ةشسشسؤوملا

ىلإا ةديلبلاب ةيبرتلا ةداعإاو
ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤوم
مت ثيح ،صشارحلاب ليهأاتلاو
ليكو فرشصت تحت هعشضو
بطقلا مامأا ةيروهمجلا
يلاملاو يداشصتق’ا يئازجلا

هنوك دمحمأا يديشس ةمكحمب
امك.«همامأا اياشضقب عباتم
ليوحت ىلإا رداشصم تراششأا

نمؤوملا دبع لامعأ’ا لجر
نم موكحملا ةفيلخ

صشارحلاب ةيباقعلا ةشسشسؤوملا
ةيباقعلا ةشسشسؤوملا ىلإا

تناكو  .فلششلا ةي’وب
صسلجم ىدل تايانجلا ةمكحم
تديأا دق ،ةديلبلا ءاشضق
ةنشس81 ـب قباشسلا مكحلا
نمؤوملا دبع قحب انجشس
مهتملا ةفيلخ قيفر
كنب ةيشضق يف يشسيئرلا
نويلم بناج ىلإا ةفيلخلا

.ةيلام ةمارغك رانيد
م.ةزمح

كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم تل˘ج˘˘سس
هعو˘م˘ج˘م ا˘م ز˘ج˘ح نا˘سسم˘ل˘ت˘ل
ن˘م غ˘ل˘ك003و ن˘˘˘ط د˘˘˘حاو
،0202 لÓخ جلاعملا فيكلا

ةيلخل نايب ضسمأا هب دافأا امبسسح
ةيوه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل لا˘سصت’ا
.ناسسملتب يماظنلا زاهجلا اذهل

نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘˘˘كذو
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا كرا˘م˘ج˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
كرامجلل ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ او˘ما˘ق نا˘سسم˘ل˘ت˘ل
دارفأا عم قيسسنتلاب ة˘ي˘سضق˘ن˘م˘لا
ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
قلعت˘ت ة˘ي˘سضق93 ةجلا˘ع˘م˘ب
،تاردخملا بيرهتو ةرجاتملاب
ة˘ي˘م˘كلا ز˘ج˘˘ح˘˘ب ح˘˘م˘˘سس ا˘˘م˘˘م
جلاعملا فيكلا نم ةروكذملا
نم تنكم ةقرفتم تايلمع يف
.اسصخسش77 فيقوت

ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘ن لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك

ىر˘خأا ة˘ي˘سضق041 ةج˘لا˘ع˘م
ا˘˘يا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘نأا˘سشب م˘ت ،بير˘ه˘ت˘لا

تعو˘ن˘ت د˘قو .ا˘سصخ˘˘سش371
هذه لÓ˘خ ةزو˘ج˘ح˘م˘لا داو˘م˘لا
اسصرق480.11 نم تايلمعلا

ةسشوطرخ375.1و اسسو˘ل˘ه˘م
ن˘م ةد˘حو007.92و رئا˘ج˘سس
ةدحو369.94و (ةمسش) غبتلا

ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
،ةسسب˘لأاو نو˘سسح ر˘ئا˘ط006و
.ردسصملا تاذ قفو

ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا تح˘˘˘م˘˘˘سس د˘˘˘قو
رسصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
ضسفن لÓخ ناسسملتل كرامجلا
9و ةبكرم271 زجح نم ةرتفلا
ي˘ف ل˘غ˘ت˘سست تنا˘ك تا˘ن˘حا˘˘سش
تاذل ادانتسسا ،بيرهتلا تايلمع
.نايبلا

ةي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘م˘ي˘ق˘لا ترد˘قو

نم د˘يزأا˘ب ةزو˘ج˘ح˘م˘لا داو˘م˘ل˘ل
تقا˘ف ا˘م˘ي˘ف ،جد نو˘ي˘ل˘م252
نويلم628 ةيكرمجلا ةمارغلا
.هيلإا ريسشأا امك ،جد

دار˘فأا ما˘ق ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘مو
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا
ةعومجملل نيعبا˘ت˘لا ،ة˘طÓ˘سشب
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةقرسس ةيلمع طابحإا نم ،ةياجبب

ةيئابرهكلا لباوكلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
دوعت ؛موينملأ’ا نم ةعونسصملا

تامولع˘م ر˘ثإا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو
ةعومجملا تادحو ىلإا ةدراو
نوموقي ضصاخسشأا دوجو اهدافم
ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك ل˘˘باو˘˘ك ة˘˘قر˘˘سسب
ةسصاخ موينملأ’ا نم ةعونسصم
ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ط˘خ˘لا عور˘سشم˘˘ب
ة˘يا˘ج˘ب ي˘ت˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

.ةطÓسش جف ةقطنمب ،ةريوبلاو
Ëرك.ت

ءا˘˘˘˘˘سضق ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘جأا
ريدملا ة˘م˘كا˘ح˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ضسينأا ،راه˘ن˘لا ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا

ديقعلا ة˘ي˘سضق ي˘ف ،ي˘نا˘م˘حر
موي ىلإا ليعامسسإا د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

.يفناج81
،ي˘نا˘م˘˘حر ضسي˘˘نأا ه˘˘جاو˘˘يو

دئاق ةناهإا ةحنجب قلعتت امهت
ة˘ح˘ن˘جو ،ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا
ينطولا ضشيجلا دسض فذقلا
.ةيماظن ةئيه ةناهاو يبعسشلا

ي˘نا˘م˘حر ضسي˘نأا ه˘جاو˘ي ا˘˘م˘˘ك
ضساسسملا ،فذقلا ةحنجب امهت
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

لقنو ليج˘سست˘ب ،ضصا˘خ˘سشأÓ˘ل
.اهبحاسص نذا ريغب تاملاكملا

دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م تنا˘كو
ليمزلا ةنادإاب تسضق دق ضسيار
تاونسس5ـب ي˘نا˘م˘حر ضسي˘نأا

.ةيسضقلا هذه يف اذفان اسسبح
Ëرك.ت
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ىرشسأ’ا قوقح ىلع برحلا
تاشصشصخم ..مهتÓئاعو
اًجذومن ىرشسأ’ا تÓئاع

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس ف˘˘˘ت˘˘˘كت م˘˘˘ل
تÓ˘ئا˘ع ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘م˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
لÓ˘خ ن˘م ،م˘ه˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو ىر˘سسأ’ا

جردنت ي˘ت˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
لب ،يعامجلا باقعلا ةسسايسس نمسض
ة˘ق˘حÓ˘˘م˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ج تاودأا تسضر˘˘ف
،م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ئا˘˘˘عو ىر˘˘˘سسأ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
بع˘˘سشلا ق˘˘˘ح كلذ˘˘˘ب ة˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم
ريرق˘تو ،لا˘سضن˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لاسضنلا مسصول ةلواحم يفو ريسصملا
ماع ذنمف ،«باهرإ’اب» ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح تأاد˘˘˘ب ،9102
فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ ،ةد˘˘˘ع˘˘˘سصأاو تارا˘˘˘سسم
ىر˘˘˘سسأ’ا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م
ةنسصرق ة˘ي˘ل˘م˘ع تذ˘ف˘نو ،ءاد˘ه˘سشلاو
لÓخو .ينيطسسلفلا بعسشلا لاومأ’
ربع ،ا˘ه˘تا˘سسا˘ي˘سس تع˘سسو ما˘ع˘لا اذ˘ه
ي˘ف ن˘يرر˘ح˘م ىر˘سسأ’ لاو˘مأا ة˘قر˘سس
،ةيكنبلا مهتا˘با˘سسح قÓ˘غإاو ضسد˘ق˘لا

تÓئاع نم ةعومجم تفدهتسسا امك
ةينيطسسل˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا ي˘ف ىر˘سسأ’ا

يف لاومأا ىلع زجحلاب ،8491 ماع
مهيقلت ةعيرذب ،ةي˘كن˘ب˘لا م˘ه˘تا˘با˘سسح
 .ةينطولا ةطلسسلا نم لاومأا

ة˘ق˘حÓ˘م˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تد˘˘عا˘˘سصتو
رار˘قإا لÓ˘خ ن˘م ،ىر˘سسأ’ا تÓ˘ئا˘ع˘ل
(7281) م˘˘˘قر ،ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا
ير˘˘كسسع˘˘لا د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سصلا
ةديدج ةقلح لكسش يذلاو ،لÓتحÓل
اهل ىعسسي يتلا ةرطيسسلا نم ديزمل
بع˘˘˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ح’ا
ةيليلحت ةقرو بسسحبو،ينيط˘سسل˘ف˘لا
قو˘ق˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘م ضسل˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق
ةقرولا تدكأا ،ةينيطسسلفلا ناسسنإ’ا
ًاداو˘˘م ف˘˘ي˘˘˘سضي (7281) ر˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا نأا

ي˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج
مادختسساب موقي نم ىلع ضضرفُتسس
وأا ةفلاخم ذيف˘ن˘ت فد˘ه˘ب تا˘كل˘ت˘م˘م
كلذو ،ةفلاخم ذيفنت ىلع ةأافاكملا
ي˘ل˘ع˘ف˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب ة˘بو˘ق˘ع ضضر˘˘ف˘˘ب
 .تاونسس رسشع ىلإا لسصت دق تاونسسل
كونبلل ةهجو˘م˘لا ة˘لا˘سسر˘لا تل˘كسشو
لوح ةل˘ت˘ح˘م˘لا ضضرأ’ا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا

ىر˘سسأ’او ن˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح
ي˘ت˘لاو زر˘بأ’ا ة˘ق˘ل˘˘ح˘˘لا ،ءاد˘˘ه˘˘سشلاو
ت’ؤوا˘˘سست˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تسضر˘˘ف
هتنمسضت ام ر˘ط˘خأا نا˘كو ،ة˘يدو˘جو˘لا

ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘لا ع˘˘سضو ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا و˘˘ه
ًءانب «ةيعرسش ريغ» ةمظنم تاكلتمم
،ةسضافسضفلا تا˘ف˘ير˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ئراو˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سساو
ةحاتإ’ ،اًل˘سصأا ةا˘غ˘ل˘م˘لا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

يركسسعلا دئاقلل ًادج ةعسساو ةحاسسم
وأا ةبا˘ق˘ن وأا ة˘م˘ظ˘ن˘م يأا ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي˘ل

يدا˘ن وأا ،ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘ط ة˘˘كر˘˘ح وأا بز˘˘ح
ةمظنمك ىرخأا ةهج يأا وأا ،يسضاير
 .«ةيعرسش ريغ»
ةيقوقحلا تاسسسسؤو˘م˘لا تع˘م˘جأا د˘قو
رطاخملا ةلمج ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ر˘˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘سضر˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
تاديد˘ه˘ت˘لا ع˘م ة˘سصا˘خ ،ير˘كسسع˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا كو˘ن˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘˘لا
يف اهرارم˘ت˘سسا لا˘ح ي˘ف ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
،ىر˘سسأ’ا تÓ˘ئا˘ع˘ل تا˘با˘˘سسح ح˘˘ت˘˘ف
،ةقحÓملاو لاقتع’ا لÓخ نم كلذو
تاو˘ن˘سسلا راد˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘سشف بق˘ع
طوغسضلا نم ةلسسلسس ربع ةقباسسلا
ةينيطسسلفلا ةدايقلا ىل˘ع ةر˘م˘ت˘سسم˘لا
تÓئاع تاسصسصخ˘م فر˘سص ف˘قو˘ل
 .لازت امو ،ءادهسشلاو ىرسسأ’ا رسسأا

ةهجاوم ماعطلا نع بارشضإ’ا
لÓتح’ا تاشسايشس دشض ةرمتشسم

يتلا ةيعمقلا تاءارجإ’ا تعفد دقل
اهتزهجأاب لÓتح’ا تاطلسس اهتجهتنا
ة˘ه˘جاو˘م ى˘لإا ىر˘سسأ’ا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘لا
دقف ،ماعطلا نع بارسضإ’اب ناجّسسلا

اًبارسضإا اًريسسأا (52) نم رثكأا ضضاخ
تاسسايسسل ًاسضفر ،ماعطلا نع ًايدرف
تار˘˘با˘˘خ˘˘مو تÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإا
ةيسضق تلكسشو ،«كاباسشلا» لÓتح’ا
زر˘بأ’ا ة˘ي˘سضق˘لا ،يرادإ’ا لا˘ق˘˘ت˘˘ع’ا
ىلإا ة˘فا˘سضإا ،ىر˘سسأ’ا ا˘ه˘ه˘جاو ي˘ت˘لا
،ّيدارفن’ا لزع˘لاو ،ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا

عمقلا تايلم˘عو ي˘ف˘سسع˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘لاو
tلجو .قيقحتلا زكارم يف بيذعتلاو ىر˘سسأا م˘˘ه تا˘˘بار˘˘سضإ’ا ضضا˘˘خ ن˘˘م
نوجسس يف تاونسس اوسضق نوقباسس
لا˘ق˘ت˘ع’ا ي˘ف ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
نم رثكأا ضضاخ نم مهنمو ،يرادإ’ا
 .هلاقتعا تاونسس رادم ىلع بارسضإا

لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ةرادإا تر˘م˘ت˘˘سساو
تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
ىرسسأ’ا قحب ةيماقتن’او ةيليكنتلا
نم ًاءزج لكسشُت يتلاو ،نيبرسضملا
ةلواحم يف ،ةجهن˘م˘م˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا
:ا˘˘هزر˘˘بأا بار˘˘سضإ’ا ةو˘˘ط˘˘خ ر˘˘˘سسكل

ةلقرعو ،ةلئاعلا ةرايز نم مهنامرح
مهلقنو ،م˘ه˘ع˘م ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ل˘سصاو˘ت
مهلزعو ،رخآا ىلإا لقتعم نم رركتملا
،يمدآ’ا ضشيعلل حلسصت ’ نيزانز يف
ىلع تاقيا˘سضم˘ب ن˘ي˘نا˘ج˘ّسسلا ما˘ي˘قو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘ع اد˘ع ،ة˘˘عا˘˘سسلا راد˘˘م
مهلقن دعب ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا
اهن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لإا
ةيعسضوب ريرسسلاب مهدييقت رارمتسسا
 .عاجوأ’ا نم ديزملا مهل ببسست
ةلطامملا لÓتح’ا ةزهجأا تدمعتو
ىر˘˘سسأ’ا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب
عا˘سضوأ’ م˘ه˘لا˘سصيإ’ ،ن˘˘ي˘˘بر˘˘سضم˘˘لا

ريسسأ’ا ىلع بعسصي ،ةريطخ ةيحسص
 .هريسصم ىلع رثؤوتو اًقح’ اهتهجاوم
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا تل˘˘˘كسشو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا ةادأ’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل
،يرادإ’ا لاقت˘ع’ا ة˘سسا˘ي˘سس خ˘ي˘سسر˘ت

مكاحملا تانامسضل اهقرخ قيرط نع
لقتعملا عÓطا اهسضفر اهنم ةلداعلا

هّقحب ةهّجوملا مهُتلا ىلع هيماحمو
ا˘م˘ك .«يّر˘˘سس ف˘˘ل˘˘م» ة˘˘ع˘˘يرذ تح˘˘ت
ربع ،ةيفاسضإا ماقتنا ة˘ي˘ل˘م˘ع ضسرا˘م˘ت
لÓتح’ا تارباخم تارارق اهذيفنت
ربع هتءارق نكمي ام اذهو ،«كاباسشلا»
اهنع تردسص ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا ة˘فا˘ك
ىرسسأ’ا قحب ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘تا˘جرد˘ب

 .نيبرسضملا
ن˘يذ˘لا ىر˘سسأ’ا ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ نأا د˘˘ج˘˘نو
م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘سض تا˘بار˘سضإا او˘˘سضا˘˘خ
وأا دو˘عو د˘ع˘ب ،او˘˘ق˘˘ل˘˘ع د˘˘ق ،يرادإ’ا
ف˘ق˘سس د˘يد˘ح˘ت˘ب ة˘ح˘سضاو تا˘قا˘˘ف˘˘تا
 .ةيرادإ’ا مهت’اقتعا

ر˘˘˘ها˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا بار˘˘˘سضإا ل˘˘˘˘كسشو
ةسسايسس دسض زربأ’ا ةقلحلا ،ضسرخأ’ا
،0202 ماع لÓخ يرادإ’ا لاقتع’ا

ةفا˘ك ؤو˘طاو˘ت اًدد˘ج˘م تف˘سشك ي˘ت˘لاو
ا˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةز˘˘ه˘˘˘جأا
،ةسسايسسلا هذه خيسسرت يف ةفلتخملا

ةمكحم هتبعل يذلا رودلا اميسس ’
لÓ˘ت˘حÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا لد˘˘ع˘˘لا
تارارقلا نم ةلمج ربع ّيليئارسسإ’ا

يسساسسأا عارذ لازت امو لكسشُت يتلاو
تارباخم زا˘ه˘ج تارار˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف
 .«كاباسشلا» لÓتح’ا

تاطلسس تردسصأا ماعلا اذه لÓخو
،يرادإا لاقتعا رمأا (4111) لÓتح’ا

ىر˘سسأا ق˘ح˘˘ب ترد˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
نوجسس يف تاونسس اوسضمأا نيقباسس
ة˘سسا˘ي˘˘سس ل˘˘كسش˘˘ُت ثي˘˘ح ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
زر˘˘˘بأا ىد˘˘˘حإا ،يرادإ’ا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا
تاطلسس اه˘ت˘ع˘ب˘تا ي˘ت˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا
،ةيسضاملا دوقعلا رادم ىلع لÓتح’ا

اهل يتلا تائفلا ّلك كلذب ةفدهتسسم
.ةينيطسسلفلا ةحاسسلا يف يعيلط رود
لÓتح’ا نوجشس يف جهنمملا بيذعتلا
يسسفنلاو يدسسجلا بيذعتلا لكسشُي
ي˘˘ت˘˘لا تاودأ’ا زر˘˘بأا ،ج˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
طغسضلل ،لÓتح’ا ةزهجأا اهمدختسست

لوسصحلا لجأا نم ،نيلقتعملا ىلع
،هار˘كإ’ا˘ب ةذو˘خأا˘م تا˘فار˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
بل˘˘سسل ةادأا˘˘ك ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا م˘˘˘هأ’او
أادبتو .م˘ه˘ن˘م ما˘ق˘ت˘ن’او م˘ه˘ت˘ي˘نا˘سسنإا

لاقتع’ا ةظحل ذنم بيذعتلا ةيلمع
بي˘هر˘ت بي˘لا˘سسأا ن˘م ه˘ن˘م˘سضت˘ت ا˘م˘ب
تاو˘ق ل˘ب˘ق ن˘م تاءاد˘ت˘عاو ف˘ن˘˘عو
ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘ف ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
نوسضرعتي نيلقتعم˘لا ن˘م ى˘م˘ظ˘ع˘لا

بيذ˘ع˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م لا˘˘كسشأ’
ر˘سصت˘ق˘ت ’و ،ي˘سسف˘ن˘˘لاو يد˘˘سسج˘˘لا

لب ةددحم ةئف ىلع بيذعتلا تايلمع
ى˘حر˘ج˘لا ءا˘سسن˘لاو لا˘˘ف˘˘طأ’ا تلا˘˘ط
ثي˘˘ح ،ن˘˘سسلا را˘˘ب˘˘كو ى˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لاو
اهتسسرامم لÓت˘ح’ا ةز˘ه˘جأا ل˘سصاو˘ت
هجو ىل˘ع˘ت˘ط˘ب˘ترا ي˘ت˘لاو بيذ˘ع˘ت˘ل˘ل
نأا ’إا ،قيقحتلا ةلحرمب ضصوسصخلا

نو˘ج˘˘سس ل˘˘خاد بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا مو˘˘ه˘˘ف˘˘م
ً’ا˘˘كسشأا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا

ً’وسصو ةف˘ل˘ت˘خ˘مو ةر˘ي˘غ˘ت˘م تاودأاو
 .نوجسسلا ىلا ىرسسأ’ا لوخدل

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس نأا ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
رادم ىلع بيذعتلا تجهتنا لÓتح’ا
تز˘كر˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

اًيخيرات يدسسجلا بيذعتلا تايلمع
ماع دعبو ه˘نأا ’إا ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع
لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘كأا˘ت˘لا ن˘˘كم˘˘ي0002
فيك نيلقتعملاو ىرسسأ’ا تاداهسش
بي˘لا˘سسأ’ا ى˘ل˘ع بيذ˘ع˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سساو ،ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘˘لا
بولسسأ’ اهماد˘خ˘ت˘سسا ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا
ف˘سصت˘ن˘م د˘ع˘ب يد˘سسج˘لا بيذ˘ع˘ت˘˘لا
تلجُسس ثيح ،9102 يسضاملا ماعلا
ىر˘سسأ’ تادا˘ه˘˘سشلا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا
يدسسج بيذعت تاي˘ل˘م˘ع˘ل او˘سضر˘ع˘ت
ة˘ح˘سضاو ةدا˘ع˘ت˘سسا تل˘م˘ح ،ي˘سسف˘نو
او˘˘سشا˘˘ع ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا تا˘˘ياور˘˘ل
تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سسلا ي˘ف لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘بر˘˘ج˘˘ت
 .تاينيعبسسلاو
ةمدختسسُم˘لا بيذ˘ع˘ت˘لا لا˘كسشأا ن˘مو
نم نامرح˘لا ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
ق˘ي˘ق˘ح˘ت تا˘سسل˘ج ق˘ير˘ط ن˘ع مو˘ن˘لا

،ةعاسس02 ى˘˘لإا ل˘˘سصت ةر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسم
،قيقحتلا ةرتف ءانثأا لقتعملا دييقتو
نم ةيومدلا ةرودلا عنمل دويقلا دسشو
كلذك ،نيمدقلاو ن˘يد˘ي˘ل˘ل لو˘سصو˘لا
ةءاسسإ’او لكرلاو عفسصلاو برسضلا
ةفاسضإ’اب ،دمعتملا ل’ذإ’او ةيظفللا
ةرسسأا دارفأا دحأا لاقتعاب ديدهتلا ىلإا
ءاد˘ت˘ع’ا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا وأا ،ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
دارفأا دحأا وأا لقتعملا ىلع يسسنجلا
،لتقلاب وأا لزانملا مدهب وأا ،هترسسأا
مادختسسا نم نامرحلا ىلا كلذ دّتمي
وأا ما˘م˘ح˘ت˘˘سس’ا ن˘˘مو ،ضضي˘˘حار˘˘م˘˘لا
،ع˘ي˘با˘سسأا وأا ما˘يأ’ ضسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت
،ةرارحلا وأا ديدسشلا دربلل ضضرعتلاو
ل˘˘كسشب ءا˘˘سضو˘˘سضل˘˘˘ل ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
 .متسشلاو تاناهإ’او ،لسصاوتم
ام تحت جردنت ىرخأا بيلاسسأا كانهو
يهو :«يركسسعلا» قيقحتلاب ىمسسي
ىمسست ت’اح يف مدختسست بيلاسسأا
لÓتح’ا اهّرربيو «ةتوقوملا ةلبنقلا»
ةرور˘˘سض» را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت ًا˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
حبسشلا :اهنمو ‐ضضافسضفلا ‐«عافدلا
را˘ب˘جإا م˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘ل˘يو˘˘ط تار˘˘ت˘˘ف˘˘ل
ءارولا ىلإا ءان˘ح˘ن’ا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
بو˘ل˘سسأا˘ب ح˘ب˘سشلا وأا د˘ع˘ق˘˘م˘˘لا قو˘˘ف
لكسشب ره˘ظ˘لا ي˘ن˘ث و˘هو :«ةزو˘م˘لا»
يمهولا يسسركلاو ،دسسجلل ضسكاعم
ةليوط تارتفل فوقولاو ءاسصفرقلاو
ىلع رهظلا دانسسإاو بكرلا ينث عم
بولسسأا مادختسسا متي امك ،طئاحلا
ءازجأا فلتخم ىلع ديدسشلا طغسضلا
فينعلا زهلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،مسسجلا

 .اهريغو لئاسسو ةدعب قنخلاو

ةليوط تارتفل لقتعملا عسضوي امك
نودب ةريغسص نيزانز يف لزعلا يف
مونلا نم مرحيو ،ًادج ةدرابو ذفاون
تاودأا ىلع لوسصحلا يف قحلا نمو
˘ما˘˘ع˘˘ط˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

.نيفيظنلا بارسشلاو
«ةيبوكسسملا» قيقحت زكرم لكسشُيو
تايلمع ىلع زربأ’ا دهاسشلا ناكمك
ضضر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ف˘˘ن˘˘عأ’ا بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا
زكرم ىلإا مهلقن مت نيذلا نولقتعملا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف «ة˘ي˘بو˘كسسم˘لا» ق˘ي˘ق˘ح˘ت
،ي˘سسف˘نو يد˘سسج بيذ˘ع˘ت˘ل ةر˘ي˘˘خأ’ا

ءو˘سسو د˘يد˘سشلا بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا بب˘˘سستو
نولقتعملا هل ضضرعت يذلا ةلماعملا
روسسك :تلمسش ةريطخ تاباسصإا ىلإا
ناد˘ق˘فو ءا˘م˘غإا ت’ا˘ح ،ما˘ظ˘ع˘لا ي˘ف
ةفلتخم ءازجأا يف فيزن ،ءيق ،يعولل
نيديلاو مفلاو فنأ’ا)لثم مسسجلا نم
ءا˘˘سضعأ’ا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘سسلاو
ىناع ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب .(ةيلسسانتلا
‐ ّيروسصلا مييقتلا ن˘م نو˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ي˘ف ءا˘ب˘طأ’ا هار˘جأا يذ˘لا ‐ئ˘˘طا˘˘خ˘˘لا

يف اوركذ نيذلاو ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ز˘كار˘م
نيلقتعملا نأا اًبيرقت ت’احلا عيمج
قيقحتل لامكتسس’ ًايدسسج نيلهؤوم
ى˘ل˘ع ة˘ح˘سضاو˘لا ة˘لدأ’ا ن˘ي˘ل˘ها˘ج˘ت˘م
.ةيحسصلا مهتلاح ءوسسو بيذعتلا

...ّيعامجلا باقعلا ةشسايشس
تاماحتقاو ةيعامج ت’اقتعا

تاكلتمملل ميطحتو لزانملل
ضضرف ىلع لÓتح’ا تاطلسس تدمع
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ّي˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
با˘ق˘ع ة˘سسا˘ي˘سسك ،ن˘ي˘ّي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

.ينيط˘سسل˘ف˘لا ل˘كلا ّضسم˘ت ةر˘ّم˘ت˘سسم
تاماحتق’ا نيب تاسسايسسلا تّعونتو
ىر˘˘˘ق˘˘˘لاو ند˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘ّم˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

متي ام اهنم ،ةّينيطسسلفلا تاميخملاو
يف متت ىرخأاو راهنلا تاعاسس لÓخ
اهّلل˘خ˘ت˘ي ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ل˘ي˘ل˘لا تا˘عا˘سس
ضشي˘ت˘ف˘تو تو˘ي˘ب˘لا ي˘لا˘هأا˘ب ل˘ي˘˘كن˘˘ت
م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو ،لزا˘˘ن˘˘م˘˘لاو تو˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
اهترطي˘سس ى˘لا ًة˘فا˘سضإا ،ا˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ةيامحلا ريفوتل ،ةّيرثأ’ا نكامأ’ا ىلع
ءو˘سضلا م˘ه˘ئا˘ط˘عإاو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘ل˘ل
ثدح امك ،اهيلع ةرطيسسلل رسضخأ’ا
0202 ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ن˘م لوأ’ا ي˘˘ف
ةحاسس لÓتح’ا ضشيج محتقا امنيح
ة˘ي˘ط˘سسب˘سس ةد˘ل˘ب هز˘ت˘ن˘م ي˘ف رد˘ي˘ب˘لا

زاغلا لبان˘ق قÓ˘طإاو ،را˘ه˘ن˘لا ح˘سضو
ىلإا ىدأا اّمم ّيطاطملا ضصاسصرلاو
’ تاماحتق’ا هذه .تاباسصإا عوقو
تاعاسس لÓخ اهقفاري ثيح فقوتت
تاكلتمم ريمدتو ت’ا˘ق˘ت˘عا ر˘ج˘ف˘لا
ةد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لزا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل
.ةيطسسبسس
ءادتع’ا لÓتح’ا تاطلسس تلسصاوو
˘ما˘ع˘لا لÓ˘خ ىر˘قو ٍند˘ُم ةّد˘ع ى˘ل˘˘ع
ربوكو دبعي يتدلبل ناكف ،مرسصنملا
رايأا ره˘سش لÓ˘خ˘ف .ر˘ب˘كأ’ا بي˘سصن˘لا
لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق ت˘˘ّن˘˘سش ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

رثكأا تلاط ةعسساو ٍلاقتعا تÓمح
ًةفاسضإا ،دبعي ةدلب نم ًانطاوم05 نم
ةدلبلل ةر˘ّم˘ت˘سسم˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘ق’ا ى˘لا

،ر˘ه˘سشلا راد˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ميطح˘تو تو˘ي˘ب˘لا ضشي˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘ّل˘ل˘خ˘ت
ع’دناو ،ةزهجأا ةرداسصمو اهتاكلتمم
نÓ˘˘˘عإا بق˘˘˘ع كلذو ،تا˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
لÓ˘خ هدو˘ن˘ج د˘حأا ل˘ت˘ق˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

موي رجف اهذّفن دق ناك ماحتقا ةّيلمع
لا˘ق˘ت˘عا م˘ت كلذ ر˘ثأا ى˘˘ل˘˘عو21/5.
مهدحأا مهُتاو نينطاوملا نم ديدعلا
 .ةّيلمعلا ذيفنتب

عبتي ..

 :ىرشسأ’ا تاشسشسؤوم ^
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ن˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘مأا فر˘˘˘˘˘˘˘˘سشأا
ة˘ي’و ي˘لاو يرو˘مر˘˘م
ضسيئر ةيعمب نا˘سسم˘ل˘ت
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ماعلا نيمأ’او يئ’ولا
ضضع˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
،ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا
ةعباتمل ةيناديم ةرايزب
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘ل

لد˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سص
ةيمومع˘لا تا˘ن˘كسسلاو
.(LPL)  ةيراجيإ’ا
لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه لوأ’ا
ج˘ما˘نر˘ب ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب
نكسس006و008
راجيإ’اب عيبلا ة˘غ˘ي˘سص
(LDAA) ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ب
تيطعأا نيأا ،ةروسصنم
لو˘ح تا˘ح˘ي˘سضو˘˘ت ه˘˘ل
ةئي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا مد˘ق˘ت
ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

،ءا˘ه˘ت˘نإ’ا كسشو ى˘ل˘˘ع
نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘فو
تا˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ى˘˘˘ط˘˘˘عأا

مامتإا لجأا نم ةمراسص
م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا
بر˘˘قأا ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب .لا˘˘˘˘˘جآ’ا
يلاولا هجوت ة˘ط˘ح˘م˘لا

ىلإا هل قفارملا دفولاو
نكسس089 عور˘˘˘سشم
يرا˘˘˘ج˘˘˘يإا ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘ع
نيأا ،ةروسصنم ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ط
كلذك عمتسساو هئاجرأا
م˘ت تا˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت ى˘˘لإا
فر˘ط ن˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
اذهب نيينعملا ءاردملا
اميف ةسصاخ ،عورسشملا
˘مد˘ق˘ت ىد˘م˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
اذه دعبو ،هب ةيجراخلا
ى˘˘ط˘˘عأا عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘˘سس’ا
لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
فيثكت ىلع عورسشملا

نم دوهجلا ةفعاسضمو
يف لاغسشأ’ا ءاهنإا لجأا
ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘قأا

فر˘سصت تح˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘˘ج
.نيديفتسسملا
تنا˘ك ة˘يا˘ن˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
هذ˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘خآا
ف˘˘˘قو ن˘˘˘يأا ،ةرا˘˘˘يز˘˘˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ي˘˘لاو˘˘لا

ة˘غ˘ي˘سص ن˘˘كسس003
ه˘ل تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،لد˘˘ع
لاغسشأا ةرايزب ةسصرفلا
اذهل ةيجراخلا ةئيهتلا
ىدسسأا ثيح ،جمانربلا
ناكملا نيع يف يلاولا
ها˘˘˘ج˘˘˘تا تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
د˘˘سصق ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘سسإ’ا
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشأ’ا
اذكو ةيلخادلا ةئيهتلا
رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ت
ل˘خد˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ىد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘˘˘لا
اذهو ،ملك10 هتفاسسم
حيتا˘ف˘م م˘ي˘ل˘سست د˘سصق
ى˘˘لإا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا هذ˘˘˘ه
لاجآ’ا يف ا˘ه˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم
ل˘˘ه˘˘ت˘˘سسا .ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘لاو˘˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب
نكسس006و008
راجيإ’اب عيبلا ة˘غ˘ي˘سص
(LDAA) ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ب
تيطعأا نيأا ،ةروسصنم
لو˘ح تا˘ح˘ي˘سضو˘˘ت ه˘˘ل
ةئي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا مد˘ق˘ت
ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

،ءا˘ه˘ت˘نإ’ا كسشو ى˘ل˘˘ع
نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘فو
تا˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ى˘˘˘ط˘˘˘عأا

مامتإا لجأا نم ةمراسص
م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا
بر˘˘قأا ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
.لاجآ’ا
هجوت ةطحملا هذه دعب
قفارملا دفولاو يلاولا
089 عور˘سشم ى˘˘لإا ه˘˘ل
يراجيإا يمومع نكسس
نيأا ،ةروسصنم ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ط
كلذك عمتسساو هئاجرأا
م˘ت تا˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت ى˘˘لإا
فر˘ط ن˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
اذهب نيينعملا ءاردملا
اميف ةسصاخ ،عورسشملا
˘مد˘ق˘ت ىد˘م˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
اذه دعبو ،هب ةيجراخلا
ى˘˘ط˘˘عأا عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘˘سس’ا
لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ها˘ج˘تإا

ى˘ل˘˘ع عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ف˘˘عا˘˘سضمو ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
ءاهنإا لجأا نم دوهجلا
بر˘˘قأا ي˘˘ف لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا
ا˘ه˘ل˘ع˘ج ة˘ي˘˘غ˘˘ب لا˘˘جآ’ا
فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
 .نيديفتسسملا
تنا˘ك ة˘يا˘ن˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
هذ˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘خآا
ف˘˘˘قو ن˘˘˘يأا ،ةرا˘˘˘يز˘˘˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ي˘˘لاو˘˘لا

ة˘غ˘ي˘سص ن˘˘كسس003
ه˘ل تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،لد˘˘ع
ةرا˘˘˘يز˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ىدسسأا ثيح ،جمانربلا
ناكملا نيع يف يلاولا
ها˘˘˘ج˘˘˘تا تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
د˘˘سصق ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘سسإ’ا
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشأ’ا
اذكو ةيلخادلا ةئيهتلا
رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ت
ل˘خد˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ىد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘˘˘لا

اذهو ،ملك10 هتفاسسم
حيتا˘ف˘م م˘ي˘ل˘سست د˘سصق
ى˘˘لإا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا هذ˘˘˘ه
لاجآ’ا يف ا˘ه˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم
.ةددحملا

صشاتيلتوب .ع

نيديفتشسملا ىلع اهعيزوت فدهب
ةريتو عيرسستب بلاطي ناسسملت يلاو

ةينكسسلا جماربلا لاغسشأا

دجتشسملا «انوروك» صسوريف يششفت ةحفاكم دوهج ةقفارمل

ةلڤروب ةيوعمجلا ةكرحلل فثكم طاسشن
دجتشسملا انوروك صسوريف يششفت ةحفاكم دوهج ةقفارمل فثكم طاششنب ةلقرو ةي’وب ةيوعمجلا ةكرحلا موقت

.يئانثتشسإ’ا يحشصلا فرظلا اذه ةليط ةيئاقولا تاردابملا يف تايعمج ةدع طارخنا لÓخ نم (91‐ديفوك)

ةيلخ تلكسش راطإ’ا اذه يفو
تحت ةحئاجلا ةحفاكمل ةمزأا
م˘سضت «موا˘ق˘ت ة˘ل˘قرو» را˘ع˘سش
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ادد˘ع
ل˘م˘ع˘لا ناد˘ي˘م ي˘ف ة˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ةفاسضإ’اب يعوطتلاو يريخلا
،تاراطإاو خئاسشمو ءابطأا ىلإا

ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا و˘˘سضع حر˘˘سص ا˘˘م˘˘ك
.ضصيرخوب هط روتكدلا

ةيلخلا ميظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل ر˘ه˘سستو
يعوطتلا لمعلا رييسست ىلع
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ن˘م˘سض ،ا˘˘نورو˘˘ك
تاذ ركذ امك ،ةقدب تعسضو
.يبطلا راطإ’ا

تا˘جر˘خ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا م˘ظ˘ن˘تو
تائيهلا عم قيسسنتلاب ةيراوج
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا
را˘˘ط˘˘خأا لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
قرطو هعم لماعت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كو
مارت˘حا ة˘ي˘م˘هأاو ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ةمزÓلا ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب د˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
.يحسصلا

تا˘˘˘سصن˘˘˘م تر˘˘˘خ˘˘˘˘سس ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ميدقتل يعامت˘جإ’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تادا˘˘سشرإاو ح˘˘˘ئا˘˘˘سصن
ضسوريفلل يدسصت˘ل˘ل ة˘ي˘سسف˘نو
ت’ا˘˘˘ح ن˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو
«ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا»و «فو˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا»
يتلا ةيسسف˘ن˘لا تا˘طو˘غ˘سضلاو
طا˘˘˘˘˘سسوأا ي˘˘˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘نا
رابك ىدل اميسس ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ضضار˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا يوذو ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
.هيلإا ريسشأا املثم ،ةنمزملا

ةطسشانلا تايعم˘ج˘لا تد˘ن˘جو
يعوطتلا يريخلا لمعلا يف
رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘ب˘كلا ند˘م˘˘لا˘˘ب

تر˘˘ق˘˘˘تو دو˘˘˘ع˘˘˘سسم ي˘˘˘سسا˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سش م˘˘قاو˘˘˘ط ة˘˘˘ل˘˘˘قروو
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةمهاسسملل ةفلتخملا ةيل˘ح˘م˘لا
.ةحئاجلا ةحفاكم يف
،ى˘˘ع˘˘سسم˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن ن˘˘˘م˘˘˘سضو
با˘˘ب˘˘حأا» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ل˘˘سصاو˘˘ت
عمج ةلمح «ةيريخلا ضضيرملا
ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا ن˘م تا˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا

ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قإ’ لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا لا˘˘˘جرو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ب˘ط تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
‐ديفوك ةحلسصمل اهم˘ي˘ل˘سستو
د˘م˘ح˘م ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب91
معد لجأا نم ةلقروب فايسضوب
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ةحئاجلا ةحفاكم
ةيع˘م˘ج تم˘ل˘سس ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
«ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا بلا˘˘˘ط˘˘˘لا قا˘˘˘˘فآا»
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سسإ’ا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
«تاريمع ناميلسس» ةيمومعلا
ةبه ترقت ةيرادإ’ا ةعطاقملاب
ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت
ةيبط هبسشو ةي˘ب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سسكوأ’ا
ضسوريفب نيباسصملا ىسضرملل

.انوروك
يسسارك ءان˘ت˘قا ا˘سضيأا م˘ت ا˘م˘ك
فاعسسإا يتراي˘سسو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
املثم ،ةقطنملا ىسضرم ةدئافل

قافآا» ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر ح˘سضوأا
ديعسس دمحم ،«يبرعلا بلاطلا
.ةفيلوب
ةيعمج اه˘ت˘ه˘ج ن˘م تم˘ها˘سسو
ةبع˘سش» ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا

003 و˘ح˘ن ع˘يزو˘˘ت˘˘ب «ة˘˘ل˘˘قرو
ةز˘˘ه˘˘˘جأا) ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
ىلع (ةيعانط˘سصا ن˘ي˘ج˘سسكوأا

.ةي’ولاب ةيحسص لكايه
اولعفاو‘‘ ةيعمج نم ةردابمبو
ميقعت زاهج بيكرت مت ‘‘ريخلا
لزع˘ل˘ل ضصسصخ˘م˘لا حا˘ن˘ج˘لا˘ب
ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
دمحم ةيئافسشتسسإ’ا ةيمومعلا
.ةلقروب فايسضوب
دارم ةي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر را˘سشأاو
ل˘˘سضف˘˘˘ب» ه˘˘˘نأا ةر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ه ن˘˘˘ب
لخاد نم نينسسحملا تاعربت
تن˘˘˘كم˘˘˘ت ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خو
ة˘م˘ها˘سسم˘لا ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ةيحسصلا ق˘فار˘م˘لا د˘يوز˘ت ي˘ف
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تاز˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت ةد˘˘˘ع˘˘˘ب
فيفختلاو ةحئاجلل يدسصتلل

ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ضصق˘˘ن ئ˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب
.«ةمزÓلا

زكرم تايجاح ةيطغت فدهبو
تÓ˘م˘ح تم˘ظ˘˘ن ،مد˘˘لا ن˘˘ق˘˘ح
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب عر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
ةينطولا ةبخنلاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
فلتخم ربع ة˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘ل˘ل
.ةلقروب ةيراوجلا تادايعلا

ةيوعمجلا ةكرحلا ترداب امك
ميدقتب ةحئاج˘لا رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘مو
تا˘ئ˘ف˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل تاد˘˘عا˘˘سسم
فيعسضلا لخدلا يوذو ةسشهلا

راغسصو نييفرحلا رارغ ىلع
مهطاسشن ف˘قو˘ت ءار˘ج را˘ج˘ت˘لا
رجحلا ريباد˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت بب˘سسب
.يلزنملا

عيزوت ددسصلا اذه يف ىرجو
يئاذغ درط000.2 نم ديزأا
،ديع˘لا ةو˘سسك ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘˘ك
ن˘م ةزو˘ع˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع002.2
005.1 وحنو ،ديعلا يحاسضأا

بئاق˘ح ن˘م ا˘سسرد˘م˘ت˘م Ó˘ف˘ط
اهتامزلتسسم عيمجب ة˘ي˘سسرد˘م
ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
.يراجلا

تايقاولا ةطايخل تاششرو
ميقعتلل تÓمحو ةيبطلا
ديازتو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘م
تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لا
تايعمج ةدع ترداب ،ةيقاولا

ةيريدم عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ة˘ير˘ي˘خ
نيينهملا ميل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ح˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ن˘يو˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب تا˘˘سشرو
ةيبطلا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا جا˘ت˘نإ’
ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا
ة˘طا˘ي˘خ˘ل ة˘مزÓ˘˘لا ة˘˘سشم˘˘قأ’ا
تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت ن˘˘˘م تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
.نينسسحملا

تمد˘˘˘˘˘ق نأا˘˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
تÓيهسست ةيئ’ولا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةطايخ˘ل˘ل تا˘سشرو ةد˘ع ح˘ت˘ف˘ل
ي˘˘سسا˘˘حو ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ة˘م˘ها˘سسم˘ب تر˘˘ق˘˘تو دو˘˘ع˘˘سسم
تي˘ب˘لا˘˘ب تا˘˘ث˘˘كا˘˘م تا˘˘ي˘˘فر˘˘ح
جا˘˘ت˘˘نإا فد˘˘ه˘˘ب تا˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م
ةيبط هبسشو ةيبط تامزلتسسم
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ت’د˘˘بو تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ك)
ا˘نا˘ج˘م تعزو ي˘ت˘لا (ا˘هر˘ي˘˘غو
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘قاو˘˘˘ط˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىلعو ةفلتخملا تاسسسسؤوملاو
.اسضيأا نينطاوملا

ق˘˘فار˘˘م ةد˘˘ع تد˘˘ه˘˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ك
تا˘˘حا˘˘سسلا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأ’او قاو˘˘˘سسأ’او
ةر˘ث˘كب نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا ا˘˘هدا˘˘تر˘˘ي

،قاطنلا ةعسساو ميقعت تايلمع
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘سس
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ا˘˘سضيأا تر˘˘فو و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
.ميقعتلل ةمزÓلا تازيهجتلا

تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو
را˘سشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإ’ا
ةدو˘˘ع˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
،دجاسسم˘لا ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ا˘˘هرود˘˘˘ب تكرا˘˘˘سش
ةئي˘ب˘ل˘ل «ءار˘سضخ˘لا ة˘ف˘ع˘سسلا»
ميقع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ل˘ئا˘سسو˘لا ر˘ي˘فو˘تو د˘جا˘سسم˘˘لا
داوم نم ن˘ي˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
ة˘ي˘ب˘ط تا˘ما˘م˘كو ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ةيسسسسحت تاقسصل˘م ق˘ي˘ل˘ع˘تو
تاءارجإ’اب مهريكذت لجأا نم
.ةيئاقولا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ما˘ح˘قإا ضضر˘˘غ˘˘بو
فيظنت تايلمع يف مهكارسشإاو
ةدع تقلطأا ،اهينيزتو ءايحأ’ا

فظنأا رايتخ’ ةيئيب تاقباسسم
.ةي’ولاب يح

ب.ناميا

رهششأا3 فرظ يف
ميتنسس رايلم462
ةيرئازجلا نويد
اهنئابز ىدل هايملل

ةديلبلا يف
ةيرئازجلا ةشسشسؤوملا نويد تغلب
ىدل ةديلبلا ةدحو هايملل
نم عبارلا يثÓثلا لÓخ اهنئابز
رايلم462 يلاوح ةطرافلا ةنشسلا
ليشصحت لجا نمو ،ميتنشس
ةشسشسؤوملا تقلطأا ،اهتاقحتشسم

ةيوعوتو ةيشسيشسحت تÓمح
ىلإا مهعفد لجا نم نئابزلا ىدل
عشضولا اذه نأاو ةشصاخ ،ديدشستلا
يلاملا نزاوتلا ىلع ابلشس رثأا
ةهجاوم صصوشصخب ةشسشسؤوملل
تايلمعب ةشصاخلا فيلاكتلا

ديدجتو تابرشستلا حيلشصت
ءانتقا ىلإا ةفاشضإ’اب تاكبششلا
روطتلا ةرياشسمل تادادعلا

.بولطملا لكششلاب
اهلاومأا عاجرتشسا ةشسشسؤوملا مزتعتو
صسيشسحتلاك قرطلاو لئاشسولا لكب
تاءاعدتشس’ا هيجوتو ،ةيعوتلاو
ميدقت اذه ىلإا فشض نئابزلل
ىلع تاقحتشسملا عفدك تÓيهشست
وعدتو ؛تاعفد لكشش يف لحارم
نم برقتلل نئابزلا لك ةشسشسؤوملا

ةيوشست لجأا نم ةيراجتلا اهت’اكو
.مهتيعشضو

نيب ةيقافتا ماربإا..
نيمأاتلا ةكرششو نييفحشصلا
نييفحشصلا ةيعمج تمربأا
ةديلبلا ةي’ول نيلشسارملاو
ةينطولا ةكرششلا عم ةيقافتإا
نييفحشصلاب حمشست،aas نيمأاتلل
يف تاشضيفختب ةدافتشسإ’ا نم
حبشصأا ذإا ،ةديدع تانيمأات لاجم
ىلع لوشصحلا نييفحشصلا ناكمإاب
يف ةئاملاب06 ةبشسنب صضيفخت
لكو تارايشسلا نيمأات لاجم
امك ،ىرخأ’ا نيمأاتلا ت’اجم
،مأ’ا ، بأ’ا ) مهتÓئاعل نكمي
(ةجوزلا ،جوزلا ،ءانبأ’ا
صضيفخت ةبشسن ىلع لوشصحلا

نأا املع ،ةئاملاب05ب ردقت
ىلع لوعفملا ةيراشس ةيقافت’ا

ةعباتلا ت’اكولا لك ىوتشسم
ربع نيمأاتلل ةينطولا ةلاكولل
‐1202 تاونشس ثÓث ةدمل نطولا
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ميتنسس رايلم042 ةميقب عورسشم56 قÓطإا
ةسسبت يف ةيفيرلا ءابرهكلاب لظلا قطانم ةيطغتل
ءابرهكلا عيزوت زاي˘ت˘ما تز˘ج˘نأا

طبر عيراسشم ةدع ،ةسسبت زاغلاو
زا˘غ˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ي˘˘ت˘˘كب˘˘سشب
نأاب ةي’ولل تحم˘سس ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ة˘ب˘سسن ثي˘˘ح ن˘˘م ةد˘˘ئار نو˘˘كت
ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ت˘كب˘سشب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

ة˘˘ب˘˘سسن ترد˘˘ق ثي˘˘ح ،زا˘˘غ˘˘˘لاو
ةيئابرهكلا ةكب˘سشلا˘ب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

ةيطغتلا ةبسسنو ة˘ئا˘م˘لا˘ب4.49
،ةئاملاب4.47 يعيبطلا زا˘غ˘لا˘ب

زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا نأاو ا˘م˘ي˘˘سس’
ًار˘ي˘ب˘ك ا˘ب˘ل˘ط ا˘يو˘ن˘سس ناد˘˘ه˘˘سشت
.ديازتمو
ةنسس ءابرهكلا نئابز ددع ردق
ددع ،نوـــبز5765 ب0202
وذ ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا ن˘ئا˘بز
9465 ب ضضف˘خ˘ن˘م˘لا ر˘تو˘ت˘˘لا

رتو˘ت˘لا وذ ن˘ئا˘بز˘لا دد˘ع ،نو˘بز
نوبز62 ب اوردق طسسوتملا

ي˘ف ن˘ي˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ن˘ئا˘بز˘لا م˘هو
نير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لاو ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا م˘ه˘ل ي˘لو˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ىو˘˘سصق ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ق’ا بنا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
ا˘مأا ،ي˘حÓ˘ف˘لاو يرا˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا

د˘ق˘ف ة˘يزا˘غ˘لا ة˘كب˘˘سشلا ن˘˘ئا˘˘بز
مت امك نوــبز1373 ب اوردق
3242 طبر0202 ةنسس لÓخ
ربع ةيفيرلا ءابرهكلاب نكسسم
لوطب ةسسبت ةي’و بارت لماك
633ب ترد˘ق ع˘يزو˘ت ة˘كب˘˘سش
ي˘ف ل˘خد˘ي زا˘ج˘نإ’ا اذ˘هو ،م˘ل˘ك
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ج˘˘مار˘˘ب ةد˘˘ع
نما˘سضت˘لاو نا˘م˘سضلا قود˘ن˘سص
ثيح8102 ةيلحملا تاعامجلل
يف نكسسم3221 طبر هيف مت

،رقيرق ،فيوكلا ةيدلب نم لك
رئب ،رتاعلا رئب ،جيرملا ،ناكرف
جمانربلا راطإا يفو ،نجب ،مدقم
ةيليم˘كت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ي˘ئ’و˘لا

يفو ،204  طبر مت8102
3102 يليمكتلا جمانربلا راطإا
طبر مت هنع ديمجتلا عفر دعب
ةيفيرلا ءابره˘كلا˘ب ن˘كسسم28
نا˘ط˘ل˘سسلا ر˘ئ˘˘ب ة˘˘ت˘˘سشم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
امأا ،مدقم رئب ةيدلبب ةرونخلاو
يسسام˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف
26 ع˘˘سضو م˘˘˘ت4102‐0102
نم ل˘ك ي˘ف ي˘ئا˘بر˘ه˘ك لو˘ح˘م
) ضسي˘˘ط˘˘ن˘˘ق ح˘˘˘ط˘˘˘سس ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
) ن˘ير˘ق˘ن ة˘يد˘ل˘ب ‐ (ل˘يزا˘ع˘˘م˘˘لا
رتاعلا رئب ةيدلب ‐ ( ةيثومرملا
،( ةر˘˘ب˘˘سصو قرا˘˘سس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م)
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
م˘˘ت˘˘ت˘˘ل ،ىر˘˘سسو˘˘لا فا˘˘سصف˘˘˘سص
ءابرهكلاب ةلئاع617 ةدافتسسا
طبر لدعم ردق ثيح  ةيفيرلا
نويلم831 ب ن˘˘˘˘˘كسسم˘˘˘˘˘لا
لظلا قطانمل ةبسسنلابو ،ميتنسس
ةكرسشلا تايولوأا نم دعت يتلا
غلبمب عورسشم56 قÓــطا مت
ميتنسس رايلم042 ب ردق يلام
ب ترد˘˘˘ق ة˘˘˘كب˘˘˘˘سش لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب
روط يف نآ’ا يهو ملك0021
ةيدلب نأاب ركذلا ردجيو ،زاجن’ا
ا˘هروا˘ج ا˘مو ة˘ح˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ق˘ع˘لا

ردق يلام فÓغ اهل ضصسصخ
لوطب مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م93 ب
ملك371 ب ترد˘˘ق ة˘˘كب˘˘˘سش
ءابرهكلا نم ا˘م˘ئاد ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل
نم عيراسشملا هذه لك ،ةيفيرلا
ةدع ىلع ةلزعلا كفت نأا اهنأاسش
ىو˘ت˘سسم˘لا ن˘سسح˘˘تو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

اهناكسسل يو˘م˘ن˘ت˘لا ي˘سشي˘ع˘م˘لا
ةدافتسس’ا عيراسشم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
مت دقف ،ةيحÓفلا ءابرهكلا نم
لداعي ام˘ب ع˘يرا˘سشم50 زاج˘نا

60 اهنم ةقيمع رئب12 طبر
ناجي˘ل˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ق˘ي˘م˘ع را˘ي˘بأا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
نيقيمع نيرئب طبر ،ثورثلوب
،ةلهسسوب ةقطنمب ة˘ي˘ثو˘مر˘م˘لا˘ب
ةيلمرلا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب را˘ي˘بأا40
60 ،رتاعلا رئب ةيدلبب ةقيرزلاو
ةيدلبب ةروازملا ةقطنم يف رايبأا

رايبأا30و ىرسسولا فاسصفسص
يلام فÓغب دمحأا ةلقع ةيدلبب
فسصنو نيرا˘ي˘ل˘م2 ـب رد˘˘˘˘˘˘ق
كانه نوكيسس هنأا امك ،ميتنسس
نم ةحرت˘ق˘مو ة˘مر˘ب˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م فر˘˘˘ط
عيزو˘ت˘لا زا˘ي˘ت˘ما ع˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
رايلم09 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب
يلاو˘ح ط˘بر ل˘جأا ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس
ةكبسش لوطب ةقيمع رئب281
71 ضسم˘ت م˘ل˘ك832 ـب رد˘ق˘˘ت
،ةسسبت ةي’و بارت ربع ةقطنم
قود˘ن˘سص ج˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘فو
تاعامجلل نماسضتلاو نامسضلا
3723 طبر مت8102 ةيلحملا

لوطب ةيزاغلا ةقاطلاب نكسسم
231 ـب ترد˘ق ع˘يزو˘ت ة˘˘كب˘˘سش
13 هت˘م˘ي˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب م˘ل˘ك
ةينعملا تايدلبلاو ميتنسس رايلم
،مدقم رئب ،ةعيرسشلا ،ةسسبت يه
،ةعرزملا ،ىرسسو˘لا فا˘سصف˘سص
،فيوكلا رتاعلا رئب ،نجب ،نيرقن
،ط˘˘سسر˘˘م ،تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا ،ةز˘˘˘نو
ر˘ئ˘ب ،ضسي˘ط˘ن˘ق ح˘ط˘سس ،ة˘ل˘ق˘ع˘لا
ءا˘م˘لا ،ر˘يد˘لا فا˘ح˘لو˘ب ،بهذ˘˘لا
،ةر˘سضخو˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘كب ،ضضي˘˘بأ’ا
نيع ،ةحلاملا ة˘ل˘ق˘ع˘لا ،ج˘ير˘م˘لا
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ا˘مأا ،ءا˘قرز˘˘لا

ةلئاع224 طبر مت دقف9102
لوطب يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب
ملك73 ـب تردق عيزوت ةكبسش
ه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م˘بو
ةبسسنلاب امأاميتنسس راـــيلم6.33
هذه˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’
22 ةجمرب مت دقف ةيويحلا ةداملا

،يعيبطلا زاغلاب طبرلل عورسشم
تا˘سسارد˘لا˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح
ت’واقم نييعتو تاسصقانملاو
نم لك يف قطانم ةدعب زاجنإ’ا
ءاملا ،طسسرم ،تامامحلا ةيدلب
،ةلقعلا ةيدلب ،فيوكلا ،ضضيبأ’ا
،ة˘عرز˘م˘لا ،نا˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘ث ،ي˘˘ل˘˘ع مأا
ددسصلا اذه يفو ،نيرقن ،ناكرف
دج ةسسبت عيزوتلا زايتما دوهج
طبرلا عيراسشم زاجنإ’ ةفثاكتم
قطانم ةدئافل زاغلاو ءابرهكلاب
،ن˘كم˘م تقو عر˘سسأا ي˘ف ل˘ظ˘لا

˘ما˘سسقأا ة˘سسسسؤو˘م˘لا و˘عد˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
بار˘ت ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

انعم نوا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ة˘سسب˘ت ة˘ي’و
بر˘قأا ي˘ف ا˘ن˘م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘˘م
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ق˘˘سش ضصخر لا˘˘˘جآ’ا

عارسسإ’ا نم نكمتن ىتح ءانبلاو
˘مد˘ق˘ت ةر˘ي˘تو ي˘ف نا˘كمإ’ا رد˘ق
ةلوزعملا قطانملا طبر لاغسشأا

ةدافتسس’اب اهين˘طا˘ق˘ل حا˘م˘سسلاو
نا˘ت˘ل˘لا ة˘ي˘ها˘فر˘لاو ة˘حار˘˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘ت˘قا˘ط˘لا ن˘ي˘تا˘ه ا˘م˘ه˘نار˘فو˘˘ت
.نيتيويحلا

تاديبعبيطلا

 ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا طاسشن ليغسشت ةداعإا دعب

ةمسصاعلاب اغأا ةطحمب نيرفاسسملل طسسوتم دفاوتو ةيئاقو تاءارجإا
تاراطقو يحاوسضلا تاراطق عم ةمسصاعلا ىوتسسم ىلع نيرفاسسملل ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا سسمأا لوأا فنأاُتسسا

نم رهسشأا ةعسست نم رثكأا دعب تاراطقلا ليغسشت ةداعإل موي لوأا يف اريبك ادفاوت فرعت مل يتلا ةبلطلا لقن
.ظحول ام امبسسح ،فقوتلا

رئازجلا˘ب ا˘غأا ة˘ط˘ح˘م˘ب ظ˘حو˘ل
ط˘سسو˘ت˘م د˘فاو˘˘ت ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘ع ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ناوعأ’ا فلك ثي˘ح ،ة˘ط˘ح˘م˘لا
ةرار˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘جرد ضسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب
ريفوت اًسضيأا مت امك .نيرفاسسملا

ةيلوحكلا ليلاحملل تاعزوم
نيع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا با˘كر˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

لبق تامام˘كلا ءاد˘ترا م˘ه˘ي˘ل˘ع
.ةطحملا ىلإا لوخدلا
عسضو مت ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب

ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع
نيرفاسسملا ه˘ي˘جو˘ت˘ل تا˘ت˘ف’و
ل˘جا ن˘م ة˘كر˘ح˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘ف

امأا .يدسسجلا د˘عا˘ب˘ت˘لا نا˘م˘سض
مت دقف ،كيبابسشلا ىوتسسم ىلع
نا˘˘م˘˘سضب ناو˘˘عأ’ا ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كت
ركاذ˘ت˘لا ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘لو˘ه˘سس
را˘ظ˘ت˘˘ن’ا ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ةبسسنلاب رمأ’ا ضسفنو .ةليوطلا
نوققحتي نيذلا نيمدختسسملل
زيمت دقو ،ركاذتلا ةيحÓسص نم
ددع فعاسضتب فانئتسس’ا اذه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ربع ةيديدحلا ككسسلاب لقنلل
لجأا نم ةطحملا طاقن فلتخم
ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ه˘ي˘جو˘ت نا˘م˘˘سض»
لوكوتوربلل لاثتم’ا ةبقارمو
ريمسس هدكأا امبسسح ،«يحسصلا
نيرفاسسملا لقن ريدم يرومق
.ةكرسشلاب
اهب مزتلا يتلا تاءارجإ’ا يهو
اذ˘ه لو˘ق بسسح‐ نور˘فا˘سسم˘لا
طا˘ق˘˘ن» ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ‐را˘˘طإ’ا
«فانئتسس’ا اذه لÓخ ةيباجيإا

«ما˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا مار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا» ع˘˘˘˘˘˘م
اميسس ’ ،يحسصلا لوكوتوربلل
ىلع يدسسجلا دعابتلا مارتحا

ءاد˘˘˘تراو تارا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ت˘˘˘م
.ةمامكلا

ةينطولا ةكرسشلا نأا فاسضأا امك
ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككسسلا˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ريغ نيرفا˘سسم˘لا ى˘ل˘ع حر˘ت˘ق˘ت
اهءارسش ،تامامكلاب نيزهجملا

امك .ة˘ط˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ي˘مد˘خ˘ت˘سسم يرو˘˘م˘˘ق ح˘˘سصن
تاقاطب ةغيسص رايتخاب راطقلا
‐ مدقت يتلا ةيرهسشلا كارتسش’ا

تاموسصخ عم ،ايازم» ‐لاق امك
كلذو .ةئاملاب05 ىلإا لسصت دق
ةلمعلا ماد˘خ˘ت˘سسا م˘ه˘ب˘ن˘ج˘ي ا˘م
ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط كلذ˘˘كو ،ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا
لوخد كييبابسش مامأا راظتن’ا
.ةطحملا

نوحاترم نورفاسسملا
 فانئتسسلا رارقل

نيرفاسسملا بحر ،مهتهج نم
لا˘ق ثي˘ح فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا رار˘˘ق˘˘ب
ايموي لقنتي كيرافوب نم باسش
ه˘نا ل˘م˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘سشب رر˘˘سضت»
تاراطقلا فيقوت ءارج «ةيلاملا

فسشكو .ريخأ’ا ضسرام02 ذنم
001ر000 ق˘ف˘نأا ه˘˘نأا ،با˘˘سشلا
لك ابير˘ق˘ت يأا ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد
لÓ˘˘خ هد˘˘سصت˘˘قا يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘لا
مايقلل ةريخأ’ا ةثÓثلا رهسشأ’ا
هلزنم نيب باياو باهذ ةلحرب
نتم ىلع ،ةمسصاعلا رئازجلاو
«نا˘ت˘سسيد˘نو˘˘ل˘˘كلا» تارا˘˘ي˘˘سس
ةلحرلا نوب˘سسح˘ي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

.جد005
ةيدلبب نطقي دعاقتم فسسأاتو
با˘˘ح˘˘سصأا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘غر˘˘˘لا
ريغ تاسسرامم ىلإا تÓفاحلا
ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم ل˘˘جأ’ ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس
ةر˘ت˘ف نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،م˘˘ه˘˘تاد˘˘ئا˘˘ع
دق تارا˘ط˘ق˘لا ة˘كر˘ح ف˘ي˘قو˘ت

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب تءا˘˘˘ج
.نيلاسشنلاو ناتسسدنولكلا

د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘سس تبر˘˘˘عأاو
ن˘˘ع ،ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م ضسما˘˘˘خ˘˘˘لا
،تاراطقلا فانئتسس’ اهحايترا
بكر˘˘ت ي˘˘هو تنا˘˘˘ع نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب

،نيرفاسسملاب ضصغت  تÓفاح
ءاد˘ترا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ي نا˘ك م˘˘ل ثي˘˘ح
.ةيئاقولا ريبادتلاو ةمامكلا
تاراطق نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
ة˘فور˘ع˘˘م˘˘لا) ند˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
(ي˘˘˘˘حاو˘˘˘˘سضلا تارا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب

ريسستسس ةبلطلا لقن تاراطقو
ة˘˘سسدا˘˘سسلا ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م
ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ،ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص (00.60)
(00.81) ة˘˘سسدا˘˘سسلا ة˘˘عا˘˘˘سسلا

رابتع’ا نيعب ذخأا عم ،ءاسسم
يلزنملا يئزجلا رجحلا تيقوت
ةسسما˘خ˘لا ى˘لإا ءا˘سسم ة˘ن˘ما˘ث˘لا)

.ةينعملا تاي’ولا يف ،(احابسص
821 هعو˘م˘ج˘م ا˘م نو˘كت˘سسو
ى˘˘ل˘˘ع (با˘˘يا ‐با˘˘هذ) ة˘˘ل˘˘˘حر
ةلحر02و يحاوسضلا طوطخ
لقن طوطخ ىلع (بايا‐باهذ)
ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت˘سس ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ل˘ق˘ن˘ل˘ل  ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا
ن˘م˘سض ،ة˘يد˘يد˘˘ح˘˘لا ككسسلا˘˘ب
هدكأا امك ،«يجيردت» فانئتسسا
.ةيمومعلا ةكرسشلا ضسفنب راطإا

،ة˘˘كر˘˘سشلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بسسحو
رئازجلا يه ةينعملا تÓحرلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ،ة˘ي˘ن˘ث˘لا ‐ ة˘م˘سصا˘ع˘لا
‐ ةي˘ن˘ث˘لا ،ة˘ي˘ن˘ث˘لا ‐ ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ةمسصاعلا رئازجلا ،يسسيع يداو
ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو ةد˘˘˘˘لارز ‐
.نورفعلا ‐ ةمسصاعلا

،ةبلطلا لقن طوطخل ةبسسنلابو
‐ ةنايلم ضسيمخ يه تÓحرلا
،رامع يديسس ‐ ةبانع ،فلسشلا
،ضسيدسسف ‐ ةتوت نيع ‐ ةنتاب

.ضسمأا لوأا تقلطنا ثيح
ضصخر هنأا ىلإا يرومق راسشأاو
مغرلاب راطقلا بوكر ةبلطلل
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا ةد˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ن˘˘م
موقت نأا راظتنا يف ،مهتاقاطب
.اهديدجتب ةيعماجلا تامدخلا

ه˘سسف˘ن لوؤو˘سسم˘لا نأا˘م˘ط ا˘م˘˘ك
تاقا˘ط˘ب˘ل ن˘ي˘ل˘ما˘ح˘لا ن˘ئا˘بز˘لا
ر˘˘ي˘˘غ ةد˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ،كار˘˘ت˘˘˘سش’ا

فقوت ةرتف لÓخ ةلمعتسسملا
ا˘ه˘سضيو˘ع˘ت م˘ت˘ي˘سس ،تÓ˘حر˘˘لا
.ةدملا ضسفنب

طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةلفاق ،ةياجب ةي’وب يعامتج’ا
قطانم ناكسس ةدئافل  ةينماسضت
ةع˘با˘ت˘م را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ،ل˘ظ˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا  تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةلوذبم˘لا دو˘ه˘ج˘لا  ة˘ل˘سصاو˘مو
ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل  ة˘˘لود˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ح˘ئار˘˘سش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب  ل˘˘ث˘˘مأ’ا
رسسأ’ا اهنم ةسصا˘خ  ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ر˘سسأ’او ة˘جا˘ت˘ح˘م˘˘لا

دقو ،لظلا قطانم يف ةنطاقلا
قيسسنتلاب ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه تم˘ظ˘ن
ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘يÓ˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
هذ˘ه تسسم ي˘ت˘لاو ،ن˘ما˘سضت˘ل˘˘ل
ةرسسأا022 نع ديزي ام ةرملا
بع˘سص ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ع˘˘سضو ي˘˘ف
ي˘ف ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ضشي˘ع˘ت
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو ،ة˘ي’و˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
،ةسشرفأا ،ةيطغأا يف تادعاسسملا
تاظافحو تاد˘خ˘م ،تا˘ي˘نا˘ط˘ب

دقف ةجتنملا رسسأ’ا امأا ،راغسصلل
تانكامو تاد˘ع˘م˘ب تدا˘ف˘ت˘سسا

تايولح˘لا خ˘ب˘ط˘لا نار˘فأا ا˘ه˘ن˘م
ةطايخلا تانيكا˘م ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
،يوا˘˘كم ،زر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا

دقو ،اهريغو .. اهل ت’واطو
ةياجب يلاو دبعم دمحأا فرسشأا

هذه قÓطنا ةراسشإا ءاطعإا ىلع
   .ةي’ولا رقم نم ةلفاقلا

Ëرك .ت

م.ق

mahali@essalamonline.com

«ةبرخلا» ةقطنم جراخ اهتيبلاغ عقت
ةيلام ةناعإا7732 صصيسصخت
ةليمب ةررسضتملا تانكسسلا ميمرتل
نارمعلاو نكسسلا ةرازو تسصسصخ
نينطاوملا ةدئافل ةنيدملاو
نيتيسضرألا نيتزهلا نم نيررسضتملا
يرهسش ةليم ةيلو اتبرسض نيتللا

يسضقنملا ماعلا نم توأاو ةيليوج
ميمرتل ةهجوم ةيلام ةناعإا7732
ملع ام بسسح ،ةررسضتملا تانكسسلا
،نكسسلل يلحملا ريدملا نم سسمأا

،لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو.لسضاف دوليم
عقت ميمرتلاب ةينعملا تانكسسلا نأاب

«ةبرخلا» ةقطنم جراخ اهتيبلاغ
رثكألا» دعت يتلا ةليم ةيدلبب
ماعلا نم توأا7 لازلز نم «اررسضت
تاققسشت يف ببسست امدعب يسضاملا

عورسشلا متيل سضرألاب تاقلزناو
-ويج ةسسارد يف كلذ رثإا ىلع
لولحلا داجيإاو ةرهاظلا مهفل ةينقت
.اهتجلاعمل ةنكمملا

تانكسسلا نأاب لسضاف ديسسلا ،دافأاو
ةداعإاو ميمرتلا تاناعإاب ةينعملا
ةيلوب رئاود ةدعب عقت ليهأاتلا

نم ةفنسصملا تانكسسلا لمسشتو ةليم
ةينقتلا ةباقرلا ةئيه قرف فرط

(«2» رسضخأا) ىوتسسملا يف ءانبلل
.(«4 «يلاقترب)و («3» يلاقترب)و
ردقت ،لوؤوسسملا تاذ بسسحو
ةسصسصخملا ةيلاملا ةناعإلا

يف ةفنسصملا تانكسسلا باحسصأل
جد فلأا002ب رسضخأا2 ىوتسسملا

فلأا004و ،ةناعإا3271 عومجمب
3 ىوتسسملا تانكسسل ةبسسنلاب جد
007و ،ةناعإا305 عومجمب يلاقترب
ةفنسصملا تانكسسلا ميمرتل جد فلأا

عومجمب يلاقترب4 ىوتسسملا يف
.ةيلام ةناعإا151
نيررسضتملاب لفكتلا سصوسصخبو
مت دقف ،ةليمب «ةبرخلا» يحب
ليحرتلا ةيلمع ىلإا ةفاسضإلاب
نم ةلئاع911 تلمسش يتلا ىلوألا
تانكسس ىلإا ةلحرم ةلئاع181 لسصأا
921 غلبم سصيسصخت ةيعامتجا

لفكتلل جد فلأا069و نويلم
نيذلل ةسصسصخملا راجيإلا ةناعإاب
ةيسضرأا عطقب ةدافتسسلا اولسضف
متيسس يتلا تاسصيسصحتلا ربع

هركذ ام قفو ،سضرغلا اذهل اهؤواسشنإا
ديفتسسيسسو.ردسصملا تاذ
ةئفلا هذه نمسض نوررسضتملا

51 ةميقب ةيرهسش راجيإا ةناعإاب
ةبسسنلاب ةنسس ةدمل جد فلأا
يف جد فلأا51و تانكسسلا كÓمل
ةبسسنلاب رهسشأا6 ةدمل رهسشلا
يحب ةررسضتم تانكسس يرجأاتسسمل
.«ةبرخلا»

سس.نيريسس

لظلا قطانم ناكسس ةدئافل
 ةينماسضت ةلفاق مظنت ةياجبب يعامتج’ا طاسشنلا ةيريدم
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فراطلا :ةيلو
ةلاقلا :ةرئاد
ةلاقلا :ةيدلب

022550950634690 يئابجلا مقرلا
10/1202 :مقر ايند تاردق طارتسشإا عم حوتفم ينطو صضورعلا بلط نع نÓعإا

حوتفم ينطو سضورعلا بلط ءارجإا نع ةلاقلا ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر نلعي ىلوألا ةقفصصلل دحاو بناج نم خصسفلا
:ةيلاتلا ةيلمعلاب ةقلعتملا ةيقبتملا لاغصشأÓل ايند تاردق طارتصشإا عم
(ةنانرف يح) ةلاقلا ةيدلب تاقرط ةئيهت :ةيلمعلا

ةلباق ريغ ةلاقلا ةيدلبل تاقفصصلا بتكم نم عورصشملل جد0003 غلبم عفد لباقم طورصشلا رتفد بحصس ةينعملا تاصسصسؤوملل نكمي
.ةصسصسؤوملل يصصخصشلا متخلاب اقفرم عاجرتصسÓل
تاقفصصلا ميظنت نمصضتملا61/90/5102 :يف خرؤوملا51/742 مقر يصسائرلا موصسرملا نم87و76 ةداملل اقبط سضورعلا فلم نوكتي
(يلاملا سضرعلا)و (ينقتلا سضرعلا) ،(حصشرتلا فلم) نم ماعلا قفرملا تاصضيوفتو ةيمومعلا

ةيتلا قئاثولا نم نوكتي:حصشرتلا فلم
.(قفرملا جذومنلا بصسح) حصشرتلاب حيرصصتلا …1
(قفرملا جذومنلا بصسح) ةهازنلاب حيرصصتلا …2
بولطملا طاصشنلا زمر لمحيCRNC حلاصصم فرط نم هيلع قداصصم يراجتلا لجصسلا نم ةخصسن …3
ةكرصشلل يصساصسألا نوناقلا …4
(FIN-SIN) يئاصصحإلاو يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخصسن …5
ةكرصشلل يعامتجلا تاباصسحلل ينوناقلا عاديإلا نم ةخصسن …6
ةصسصسؤوملا مازلإاب سصاخصشأÓل حمصست يتلا تاصضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا …7
ةيمومع لاغصشأا يصسيئر ليهأات رثكأا وأا ةصسماخلا ةجردلا ينهملا فينصصتلا وأا ليهأاتلا ةداهصش نم ةخصسن …8
دمتعم بصساحم فرط نم وأا بئارصضلا حلاصصم لبق نم اهيلع رصشؤوم0202…9102…8102 ةريخألا تاونصس ةثÓثل ةيلاملا ةليصصحلا …9
ةيرصشبلاو ةيداملا دراوملا ةمئاق …01
SANC يعامتجلا نامصضلا مامأا حيرصصتلاب ةقفرم ةيرصشبلا تاردقلا) نيدهعتملا وأا نيحصشرملا تاردق مييقتب حمصست ةقيثو …11
(يئاصضقلا رصضحملا رصضحم … ةربخلا ريرقتو نيمأاتلا تاداهصشو ةيدامرلا تاقاطبلاب ةقفرم ةيداملا تاردقلاو مولبيدلا+
.عفدلا لودجم وأا رهصشأا ثÓث زواجتت ل ىفصصم بئارصضلا فصشك نم ةخصسن …21
فرصصلاب نيرمآلا لبق نم ةيصضمم ذيفنتلا نصسح تاداهصش …31
لاغصشألا ةمانزر …41
(HTABOCAC ,SONSAC ,SANC) لوعفملا ةيراصس ةيئابجلا هبصش تاداهصش نم ةخصسن …51
رهصشأا ثÓث زواجتت ل30 مقر ةيلدعلا قباوصسلا ةفيحصص نم ةخصسن …61
ةيتلا قاثولا نم نوكتي:ينقتلا سضرعلا .(قفرملا جذومنلا بصسح) باتتكلاب حيرصصتلا- ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابع يوتحي نأا بجو ةحفصصلا رخآا يف طورصشلا رتفد- ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا-
ةيتلا قئاثولا نم نوكتي:يلاملا سضرعلا (قفرملا جذومنلا بصسح) دهعت ةلاصسر- ةدحولاب راعصسألا لودج- يريدقتلاو يمكلا ليصصفت-

زئاحلا نم لا حصشرتلاب حيرصصتلا يف ىلا تامولعملا رربت يتلا قئاثولا بلطت ل ،هÓعأا روكذملا يصسائرلا موصسرملا نم96 ةداملل اقبط
دئارجلا يف تقؤوملا حنملاب نÓعإلا رودصص لبقو همÓعإا خيات نم مايأا01 لجأا يف اهميدقت هيلع بجو يذلاو ةقفصصلا ىلع
سضورعلا ميدقت ةيفيك

ةيتلا ةرابع لإا لمحي ل قلغم دحاو يصسيئر فرظ يف (يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر ةنامأا بتكم) ةلاقلا ةيدلب ىوتصسم ىلع سضورعلا مدقت
ةلاقلا ةيدلب

ايند تاردق طارتصشا عم حوتفم ينطو سضورعلا بلط نع نÓعإا
سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل

(ةنانرف يح) ةيدلب تاقرط ةئيهت :عورصشملا
سضرعلا) ثلاثلاو (ينقتلا سضرعلا) يناثلا (حصشرتلا فلم) لوألا فرظلا ةقلغم ةفرظأا (30) ةثÓث ىلع فرظلا اذه يوتحيو
هÓعأا ةروكذملا قئاثولا نينمصضتملا (يلاملا ةينطولا دئارجلا يف نÓعإلا اذهل رودصص لوأا نم اءادتبإا موي51 لÓخ سضورعلا عاديإل لجأا رخآا ددحي- اءاصسم ةيناثلا00h41 ةعاصسلا ىلع سضورعلا عاديإل ريخألا موي يف نوبتتكملا روصضحبو ةينلع ةفرظألا حتف ةصسلج نوكت- .اموي (09) نوعصست دئاز سضورعلا ريصضحت لجأا يواصسي سضرعلا ةيحÓصص ةدم ددحت-

ةـــــيزـــعت
هل رو˘ف˘غŸا ةا˘فو أا˘ب˘ن ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ىصسألاو نز◊ا غ˘لا˘ب˘ب
ةد˘ير÷ ق˘با˘صسلا ر˘يدŸا ي˘قزر ف˘ير˘صش ه˘˘ل˘˘لا نذإا˘˘ب
م˘قا˘˘ط مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ل˘˘ل÷ا با˘˘صصŸا اذ˘˘ه ر˘˘ثإاو «ÿÈا»

˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يدŸا ه˘˘˘˘صسأار ىل˘˘˘˘˘عو «مÓـــــصسلا» عـــم‹
ءÓمزلل ةرا◊ا ةيبلقلا مهيزاعتب راجحوب قيفوت

ه˘˘˘يوذو د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘عو ÿÈا ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج ‘
هتانج حيصسف هنكصسي نأا ريدقلا يلعلل Úعرصضتم
.ناولصسلاو Èصصلا ليمج هيوذو هلهأا مهليو

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا

ةئنهت
اهدÓيم ديعب «انيلي» ةÒغصصلا ةنوكتكلا سسمأا تلفتحا
نم لك اهي˘لإا مد˘ق˘ت˘ي ةد˘ي˘ع˘صسلا ة˘ب˘صسا˘نŸا هذ˘ه˘بو ،ثلا˘ث˘لا

دارفأا عيمجو اهتدلاوو «ةدح نب فÓخ» ليمزلا اهدلاو
هللا نم Úجار Êامألا بيطأاو Êاهتلا رحأاب اهتÓئاع
ةداعصسلا اهؤولم ةايح اهل Úنمتمو ،اهظفحي نأا ّلجو زع
.حاجنلاو
.…«انيلي» اي Òخ فلأاب تنأاو ماع لكو
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نع هرظن فرسصي دتيانوي
رخآا صصانق ببسسب وسشناسس

ي˘ف تا˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا ود˘˘ب˘˘ي
يزيلجنإ’ا وحن كرحتلا لهاجتل هقيرط
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،و˘˘سشنا˘˘سس نودا˘˘غ
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
يزيل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘لا ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

اًماع02ـلا بحا˘سص ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا لوا˘ح
دنومترود نكل ،يسضاملا فيسصلا لاوط
نويلم021 نم لقأاب هنع لزانتلا ضضفر
«رور˘ي˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تف˘˘سشكو ،ورو˘˘ي
ناملا ةيجيتارتسسا ريغت نع ةيناطيربلا
عسضو ثيح ،1202 وتاكريم يف دتيانوي

،دنومترود لخاد ديدج فده ىلع هنيع
ررق د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا نأا˘ب ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تدا˘فأاو
كرحتلل ،وسشناسس مسض نع رظنلا فرسص
،دن’اه جنيلريإا يج˘يور˘ن˘لا ه˘ل˘ي˘مز و˘ح˘ن
نيطايسشلا عجارت ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
عجارت دع˘ب و˘سشنا˘سس ةو˘ط˘خ ن˘ع ر˘م˘ح˘لا

،مسسوملا اذه يزيلجنإ’ا يلودلا ىوتسسم
ي˘ف ه˘فاد˘˘هأا لوأا بعÓ˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس ثي˘˘ح
يف ،غروبسسفلوف كابسش يف اغيلسسدنوبلا
ماع رادم ىل˘ع د˘ن’ا˘ه ج˘هو˘ت ،ل˘با˘ق˘م˘لا

دو˘˘سسأا ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا ذ˘˘ن˘˘˘م0202
أادب امك ،9102 ربمسسيد يف لافيتسسيفلا
،زيمم يفيدهت لدعمب يلاحلا مسسوملا

كانهو ،تايرابم9 يف فادهأا01 اًلجسسم
بلج يف دتيانوي ناملا ضصرف ززعي ام
ثيح ،درو˘فار˘ت د˘لوأا بع˘ل˘م ى˘لإا د˘ن’ا˘ه
ةديطو ةقÓعب هتلئاعو بعÓلا طبتري
،ريا˘كسسلو˘سس را˘نو˘ج ي˘لوأا ه˘ن˘طاو˘م ع˘م
.يزيلجنإ’ا قيرفلا بردم

اغيللا يف يسسيمل لهذم مقر

دئاق ،يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا لفتحي
هفيسضم مامأا يخيرات ثدحب ،ةنولسشرب
نمسض ،زاروكلأا بعلم ىلع اكسسيوه
يرود˘لا ن˘م71ـلا ةلو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م
«ا˘ت˘بوأا» ة˘كب˘سش بسسح˘ب˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
مقرلا ةارابملا هذه لمحت ،تايئاسصحإÓل
يف ةنولسشرب ضصيمقب ،يسسيمل (005)
نأا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا تح˘˘˘سضوأاو ،ا˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
،ينابسسإا ريغ بع’ لوأا وه «ثوغربلا»
هذه خيرات يف ةارابم005 ىلإا لسصي
طيحي ضضو˘م˘غ˘لا لاز ا˘مو ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا
هرارق نلع˘ي م˘ل يذ˘لا ،ي˘سسي˘م ر˘ي˘سصم˘ب

اذإا امو ،هلبقتسسم ضصوسصخب نآ’ا ىتح
مأا ينولاتكلا يدانلا نع لحريسس ناك
.هدقع ددجيسس
Îسسيل عم ةياغلل ءامرك انك» :صسورب
ينفلا ر˘يد˘م˘لا ،ضسور˘ب ف˘ي˘ت˘سس فر˘ت˘عا
ةياغلل اميرك ناك هقيرف نأاب ،لسساكوينل
ةركلا دقفو ،يتيسس رتسسيل هفيسض عم
دعاسس ام ،يناثلا طوسشلا يف ةلوهسسب
لا يف (2/1) زوفلا قيقحت ىلع بلاعثلا
:ضسورب لاقو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرود
نيتر˘م˘لا ي˘ف ،ة˘لو˘ه˘سسب ةر˘كلا ا˘ند˘ق˘ف»
،كا˘ب˘سشلا ر˘ت˘سسي˘ل ا˘م˘ه˘ي˘ف ز˘ه ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘لا

:عباتو ،«ضسفانملا نم باقعلل انسضرعتو
امدنع ،هديرت ’ يذلا ديحولا ءيسشلا»
،لوأ’ا طوسشلا يف كل ءادأا لسضفأا مدقت
طوسشلا يف ةلوهسسب ةركلا دقفت نأا وه
جات˘ح˘ن يذ˘لا ءي˘سشلا و˘ه اذ˘ه ..ي˘نا˘ث˘لا
انك اننأا دقتعأا ’» :فاسضأاو ،«هنيسسحتل
،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ةرا˘سسخ˘لا ق˘ح˘ت˘˘سسن
خف يف انطقسسو ،باقعلل انسضرعت اننكل
.«ةدترملا تامجهلا

929211ددعلأ ^2441  ىلوألأ ىدامج12ـل قفأوملأ1202 يفناج5ءاثÓثلأةصضايرلا

sport@essalamonline.com

يروطسسأا زا‚إا نع ودلانور نÓسصفي نافده

و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا دا˘˘ق
هقيرف ،ضسوتنفو˘ج م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور
يز˘ي˘ن˘يدوأا ى˘˘ل˘˘ع ضضير˘˘ع زو˘˘ف˘˘ل
ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ،(1‐4) ةجيتن˘ب
،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م51
ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو
هيفدهب ودلانور نأا ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
مقر زواجت ،يزينيدوأا كابسش يف
،ه˘ي˘ل˘ي˘ب ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘سسأ’ا
تايرابملا يف فاده يناث حبسصيل
،مدقلا ةرك خيرا˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا

اًفده757 زرحأا هيليب نأا تفاسضأاو
لجسس ثيح ،ةيوركلا هتريسسم يف
ىلع اًفده886 يليزاربلا مجنلا

ضسو˘ت˘نا˘سس ع˘م ة˘يد˘˘نأ’ا ىو˘˘ت˘˘سسم
ع˘˘م ا˘˘ًفد˘˘ه77و ،ضسو˘˘˘مزو˘˘˘كو
نأا تحسضوأاو ،ل˘يزار˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م
،اًفده857 ى˘لإا ل˘سصو ود˘˘لا˘˘نور
ةيدنأا عم اًفده656 لجسس ثيح
رتسسسشنا˘م ،ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس
،ضسوتنفوجو ديردم لاير ،دتيانوي

ضصيمقب فده201 ىلإا ةفاسضإ’اب
تهو˘˘نو ،لا˘˘غ˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ه˘ق˘ب˘سسي ود˘لا˘نور نأا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

،ناكيب فيزوج ي˘كي˘سشت˘لا ،ط˘ق˘ف
خيرات يف فاده لسضفأا دعي يذلا

امم ،اًفده957 ديسصرب مدقلا ةرك
جاتحي يلاغتربلا نودلا نأا ينعي
لÓتح’ ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ل

.مدقلا ةرك ضشرع

«نÓيم رتنإا يف هناكم نمسضي دحأا ’» :لاديفل يتنوك
ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا د˘ق˘ت˘نا
ه˘ب˘ع’ ءادأا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإ’ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
يف بب˘سست ا˘مد˘ع˘ب ،لاد˘ي˘ف ورو˘ترأا

زوفلا لÓخ ،هقيرف دسض ءازج ةلكر
نمسض(2‐6) ي˘˘˘نو˘˘˘تور˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م51ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
لÓ˘خ ي˘ت˘˘نو˘˘ك لا˘˘قو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
:ةارابملا دع˘ب ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا
ديكأاتلاب ..اًريثك نسسحتي نأا هنكمي»
ظافحلاو ،ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب و˘ه
’» :عبات و ،«اًسضفخنم هسسأار ىلع
اذ˘ه ي˘˘ف نو˘˘م˘˘سضم نا˘˘كم د˘˘جو˘˘ي
قحتسسي هنأا تبثي نأا هيلع ،قيرفلا
امم ريثكب ل˘سضفأا ل˘ع˘ف˘يو ،بع˘ل˘لا
:فاسضأاو ،«يلاحلا تقولا يف هلعفي
،ديزملا لعف هيلع نإا لوقأا امدنع»
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشأا ي˘˘ن˘˘نإا˘˘ف
،ىوتسسملا يف طوبهلاو دوعسصلا

وهو ،هلمحت رتنإ’ نكمي ’ ام وهو
ةدوعلا هيلع نأا فرعي ..كلذ فرعي
.«تابيردتلا يف ةوقب لمعلل
يميكحو يسسنيسس
ةدو˘˘ع˘˘ب ءاد˘˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ح˘˘˘ن» :فدرأاو
بعللا هناكمإاب ناك هنأ’ ،يسسنيسس
مسسوملاب ،طقف تايرابم عبسس يف
بجيو ،لئادب انيدل نكل ..يسضاملا
،«نسسحتلا يف رارمتسس’ا لواحن نأا

طو˘˘سشلا ي˘˘ف» :ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك ل˘˘سصاوو
،يميكح فرسشأا ءانث˘ت˘سسا˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا
يه ضساسسأ’ا يف تناك ةليكسشتلا
..يسضاملا مسسوملا ةليكسشت ضسفن

ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ن˘سسح˘ت˘ي ي˘˘م˘˘ي˘˘كح
ي˘م˘ي˘كح» :ل˘م˘كت˘˘سساو ،«ا˘˘ًي˘˘عا˘˘فد
،موجهلا ىلع زكري وهو رتنإا لسصو
حانجلا ةي˘م˘هأا ه˘ل ا˘ن˘ح˘سضوأا ا˘ن˘ن˘كل

هنأ’ ،ءانثلا قحتسسي هنإا ..عافدلا دنع

عافدلا يف تانامسض ميدقت هنكمي
تنا˘ك» :لا˘ق ،ةرا˘ب˘م˘لا ن˘˘عو ،«نآ’ا

انرعسشو ،مويلا ةديج ةباجتسسا كانه
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سسلا ا˘˘نأاد˘˘ب ا˘˘ن˘˘نأا
نو˘˘كن نأا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا

ينوتور˘ك» :فا˘سضأاو ،«ن˘ي˘ي˘ناود˘ع
ة˘ل˘كر˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘ع˘ب˘سسب ع˘فد
لمعب انمق دقل ..ا˘نأا˘جا˘فو ة˘ي˘ن˘كر˘لا

أاطخ ءا˘ج م˘ث ،ةارا˘ب˘م˘لا بل˘ق˘ل د˘ي˘ج
..قلقلا ريثيل ءازجلا ةلكر يف جذاسس
يف ديج لمعب اوماق نيبعÓلا نكل
اورمتسساو ،مهزيكرت ىلع ظافحلا
:يت˘نو˘ك م˘تأاو ،«ضصر˘ف˘لا ق˘ل˘خ ي˘ف
ةيلسضع ةلكسشم˘ب ر˘ع˘سش و˘كا˘كو˘ل»

بيغيسس ناك اذإا ام ىرنسس ،ةفيفط
نأا درجم˘ب ..ا˘يرود˘ب˘ما˘سس ءا˘ق˘ل ن˘ع
،هلادبتسسا˘ب ا˘ن˘م˘ق ة˘با˘سصإ’ا˘ب ر˘ع˘سش
.«اًريطخ رمأ’ا نوكي ’أا لمأان

«يتيسسلا لثم بعلل هجاتحن ام فرعأا» :درابم’
برد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ب˘˘حإ’ا ر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس
د˘ع˘ب ،درا˘˘ب˘˘م’ كنار˘˘ف ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت

˘ما˘مأا ه˘سضرأا ى˘ل˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةرا˘˘سسخ
˘مو˘ي˘˘لا ،(3‐1) ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
نم71ـلا ة˘لو˘ج˘لا ن˘˘م˘˘سض ،د˘˘حأ’ا
لاقو ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا

ة˘كب˘سشل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف درا˘˘ب˘˘م’
نيد˘ي˘ج ا˘ن˘ك» :«ضسترو˘ب˘سس يا˘كسس»
نوبعل˘ي م˘ه اوأاد˘ب م˘ث ،ق˘ئا˘قد ر˘سشع˘ل
نيجذاسس نيفده انيقلتو ،مهتقيرطب
ر˘مأ’ا اذ˘ه» :فا˘سضأاو ،«ن˘ي˘ي˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
در˘لا ع˘ط˘ت˘سسن م˘˘لو ،ة˘˘بر˘˘سض ل˘˘كسش
تا˘حا˘سسم˘لا ا˘˘نر˘˘فو ..د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب
يا˘˘˘كلإاو ن˘˘˘˘يور˘˘˘˘ب يد ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل

انيقلتو ،لوأ’ا فدهلا يف ناجودنوج
،«لوأ’ا طو˘سشلا ي˘ف ة˘يد˘˘ج ا˘˘سسورد
يف ةديج ةيسصخسش انرهظأا» :عباتو
تناك ةارابملا نكل ،يناثلا طوسشلا
لوقي ناك لكلا ..ايلعف تهتنا دق
،بقللاب زوفلا اننكمي هنإا ،رهسش لبق
ةداعإا ةلحرم ي˘ف ا˘ن˘نإا ا˘ه˘ن˘ي˘ح تل˘قو
ن˘˘˘م نا˘˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘لا» :فدرأاو ،«ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ب
نيبعÓلا ىلع دامتع’او ،تادقاعتلا
ر˘م˘ن˘سس ا˘ن˘نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ،نا˘˘ب˘˘سشلا
ن˘يا˘˘ب˘˘ت ن˘˘عو ،«ة˘˘م˘˘لؤو˘˘م تار˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ماما ةميزهلا د˘ع˘بو ل˘ب˘ق ،ر˘عا˘سشم˘لا
تسسي˘˘ل» :درا˘˘ب˘˘م’ لا˘˘˘ق ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا
مامأا لوأ’ا طوسشلا ،اهتاذ رعاسشملا
رهظأا يتيسس نكل ،اديلب ناك لانسسرآا
نا˘كو ،مو˘ي˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش

.«ةركلا ىلع ارطيسسم
نل ،كرابتخا متي اذكه» :لسصاوو
دقتعأا يننأ’ ،نابسشلا نيبعÓلا مولأا
،رومليج يليب ..نيديج اوناك مهنأا

فدهلا˘ب يودوأا نو˘سسدو˘ه مو˘لا˘كو
،«ن˘ي˘ي˘با˘ج˘يإا ا˘نا˘˘ك ،ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس يذ˘˘لا

،ايلاح ةئيسس ةرتفب رمن» :لسسرتسساو
نكل ..تايرابم6 وأا5 يف انيناع
اهيف رمي ناك يتلا ةرتفلل تدع اذإا
،ةيلاقتنا ةلحرمب لوبرفيلو يتيسس
ةملؤوملا لحارملا ضضعب كانه تناك
،«ا˘˘سضيأا ا˘˘هرو˘˘ب˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

لك» :يزيلجنإ’ا بردملا فاسضأاو
هذ˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس مد˘˘˘ق ةر˘˘˘ك بع’

ةميزهلا لبقتن نأا بجي ..تارتفلا
ةر˘˘ك ي˘˘ه هذ˘˘ه ،ة˘˘عو˘˘فر˘˘˘م ضسأار˘˘˘ب
ا˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل» :ل˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سساو ،«مد˘˘˘ق˘˘˘لا
نود ةارابم61 انسضخ ،ةيسصخسشلا

ضسا˘ن˘لا نا˘ك ر˘ه˘سش ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘م˘˘يز˘˘ه
،رومأ’ا ري˘سست˘سس ف˘ي˘ك نو˘لءا˘سست˘ي
نآ’او ؟ديدج دقع ىلع عقوتسس ىتم
م˘ت˘خو ،«ا˘ما˘م˘ت ضسكع˘˘لا نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي

رظنيسس نم لوأا نوكأاسس» :درابم’
فر˘عأا ي˘ن˘˘كل ،مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘سسف˘˘ن ى˘˘لإا

بعلنل هجاتحن ام فرعأاو ،انعقوم
ن˘˘م ..مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس بع˘˘ل ا˘˘م˘˘˘ك
،تابرسضلل ضضرع˘ت˘ن نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.«رابتخا وه يلاحلا تقولا نكل
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Úعي وابلب كيتلتأا
اًديدج اًينف اًريدم

نع ،ينابسسإلأ وابلب كيتلتأأ يدان نلعأأ
أريدم لأروت ايسسراج ونيليسسرام ،نييعت
برد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل أد˘يد˘ج ا˘˘ي˘˘ن˘˘ف
م˘غر ل˘ي˘قأأ يذ˘لأ ،و˘نا˘ت˘˘يرا˘˘غ ا˘˘ك˘˘يز˘˘يا˘˘غ

،يرود˘˘لأ ي˘˘ف (0-1) ي˘سشت˘لإأ ىل˘ع زو˘˘ف˘˘لأ
لكل قباسسلأ ينفلأ ريدملأ لأروت عقوو
بيردتل دقع ىلع ايسسنلافو لايرايف نم
وابلب حسضوأأو ،2202 ىتح وابلب كيتلتأأ

Óئاه أردق كلتمي ونيليسسرام» :نايب يف
بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
يف ضضاخ ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘ع˘لأ تا˘يو˘ت˘سسم˘لا˘ب
اهنم ،ةأرا˘ب˘م614 ةيبيرد˘ت˘لأ ه˘تر˘ي˘سسم
45و ،ينا˘ب˘سسإلأ يرود˘لا˘ب ة˘ه˘جأو˘م023
ي˘ف ةأرا˘ب˘˘م24و ،ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإأ كل˘˘م ضسأا˘˘ك˘˘ب
:نايبلأ فاسضأأو، ،«ةيبوروألأ تلوطبلأ
ايسسراج ون˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م هلو˘ت بسصن˘م ر˘خآأ»
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ نا˘˘˘ك ،لأرو˘˘˘ت
ضسأاك بقلب زوفلل قيرفلأ داقو ،ايسسنلاف
،«8102/9102 م˘سسو˘م ي˘ف ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإأ كل˘˘م
ز˘كر˘م˘˘لأ نآلأ ،وا˘˘ب˘˘ل˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأأ ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو
ناك ثيح ،ينابسسإلأ يرودلأ يف عسساتلأ
،هل طقف يناثلأ وه يسشتلإأ ىلع هراسصتنأ

،ةقباسسملاب اهسضاخ تايرابم8 رخآأ يف
كيتلتأأ» :قباسس تقو يف يدانلأ نلعأأو
ا˘ك˘يز˘يا˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ خ˘سسف رر˘ق وا˘ب˘ل˘ب

ن˘م ،ه˘ل نوا˘ع˘م˘لأ م˘قا˘ط˘˘لأو ،و˘˘نا˘˘ت˘˘يرا˘˘ج
ن˘م ضسما˘خ˘˘لأ ي˘˘ف هلو˘˘ت يذ˘˘لأ بسصن˘˘م˘˘لأ

ن˘˘˘م هد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،8102 ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ىلإأ يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ بيرد˘˘˘ت
:فا˘˘˘˘˘سضأأو ،«لوألأ ,ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ بيرد˘˘˘˘˘ت
،هيلإأ ركسشلأ هيجوت دوي وابلب كيتلتأأ»

يذلأ ده˘ج˘لأو ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف ه˘سصÓ˘خإأ ىل˘ع
،«لوألأ قيرفلأ بيردت هيلوت ذنم هلذب
ضسأاك يئاهنل وابلب قيرف ،وناتيراغ داقو
هنكلو ،يسضاملأ مسسوملأ يف اينابسسإأ كلم
دأدييسسوسس لاير مامأأ يئاهنلأ ضضخي مل

ببسسب ةأرابملأ ليجأات دعب ،نآلأ ىتح
م˘سسو˘م˘لأ وا˘ب˘ل˘ب ىه˘نأأو ،ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

ر˘˘سشع يدا˘˘ح˘˘لأ ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ د˘˘جوو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإلأ يرود˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف تا˘ب˘ث˘لأ ىل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم
لا˘قو ،ي˘لا˘ح˘لأ م˘سسو˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ هأو˘˘ت˘˘سسم

لبقو يسشتلإأ ىل˘ع زو˘ف˘لأ د˘ع˘ب و˘نا˘ت˘يرا˘غ
،ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج ل˘ث˘م˘ن ا˘ن˘نأأ م˘ل˘ع˘ن» :ه˘ت˘˘لا˘˘قإأ

ةرك نم ربكأأ ءيسش لجأأ نم بعلن اننأأو
ديرأأ ،نكأأ مل وأأ انه تنك ءأوسس ،مدقلأ
.«كيتلتأل زوفلأ
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رداق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا ى˘ع˘سسي
راسسم حيح˘سصت ى˘لإا ي˘نار˘م˘ع
ةلبقملا ةهجاوملا يف قيرفلا

نيع ةيعمج ماما ةعمجلا اذه
ضضعب ءارجا ديري ثيح ،ةليلم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ةسصاخ ةي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

رفاظت بلطتت ةهجاوملا ناو
دازلا ليسصحت لجا نم دوهجلا

فد˘ه˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ،Ó˘˘ما˘˘ك
ريخأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا زوا˘ج˘ت ى˘ق˘ب˘ي
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا ل˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
ين˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةد˘حاو ،ضسمأا ن˘ي˘ت˘سصح ج˘مر˘ب
يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘سشلا ق˘ح˘˘ل˘˘م˘˘ب
بع˘ل˘م˘ب ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘ث˘˘لاو
ءاقل ضضوخ لجا نم بورخلا

 .فيدرلا مامأا يدو
صضعب ةداعتشسا

نوكتشس نيمجاهملا
قيرفلا حلاشص  يف

نأا رظ˘ت˘ن˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

ينارم˘ع برد˘م˘لا د˘ي˘ع˘ت˘سسي
نار˘˘ق˘˘مأا ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘مد˘˘˘خ
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ع˘ج˘ق˘˘لو
ينقتلا كردي ثيح ةعمجلا

ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح ىد˘˘م
ن˘˘مو اذ˘˘ه ،ا˘˘م˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل

ةرادإا ل˘سصف˘ت نا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
دوقيسس نم ةيسضق يف يدانلا
نا د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘˘ح ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

قباسسلا دئاقلا مسسا تعسضو
ا˘˘ه˘˘ن˘˘هذ ي˘˘ف زاز˘˘ب ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ي
يذ˘لا ر˘م’ا ،ه˘ع˘م تل˘سصاو˘ت

ةرورسض ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج
ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا ي˘˘˘ف ضسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لو˘ح ثيد˘ح˘ل˘˘ل
يف لاكسشإ’ا ىقبيل طاقنلا

ةلكيه نوديري رفانسسلا نوك
.تانييعت درجم ضسيلو ةيوق

صشامر ماششه

«ماسص’» ةباوب نم اعيرسس راسسملا حيحسصت يف لمأاي ينارمع
ةنيطنشسق بابشش

يئانثلا تامدخ ةداعتسسا نع فيطسس قافول ينفلا مقاطلا ثحبي
لامآ’ا ناو ةسصاخ ،تبسسلا اذه يلهأ’ا ءاقلل يروتو ضشابرب
بردملا نأا ركذي ،امهزيهجت لجا نم يبطلا مقاطلا ىلع ةقلعم
ةكراسشم ريسصم ةفر˘ع˘م را˘ظ˘ت˘نا ل˘سصاو˘ي ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا
مهأا نم ادحاو ربتعي هناو اميسس’ ،همدع نم طينحج بعÓلا
لÓخ ةفيلوتلا طبسضل ى˘ع˘سسي ضشتو˘كلا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ز˘ئا˘كر˘لا
نأاو اميسس’ ،مهبايغب وأا مهروسضحب ءاوسس ،ةمداقلا تاعاسسلا

قيقحتل يدانلا ةدعاسسم ىلع ةرداقلا لئادبلا نم ريثكلا كانه
 .ةيباجيإا ةجيتن

ةعومجملا ىلع ربشصلاب بلاطي يكوكلا
ةينفلا بناوجلا نيشسحتل

ى˘ل˘ع ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا د˘كأا ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
قيقحت ةلسصاوم لجا نم قيرفلا ىلع رثكأا ربسصلا ةرورسض
دكا يتلا ةوطخلا يهو ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو دودر˘م˘لا ن˘ي˘ب ل˘ما˘كت˘لا
حمسست مل يتلا قئاو˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت ه˘نا ا˘ه˘نأا˘سشب
يذلاو تاباسصإ’ا لكسشمب قلعت ام اميسس’ ضسفنتلاب يدانلل

لمأايو اذه ،ةيسضام ةماه تاءاقل يف رسصانع ةدع بيغ
حمسسي ىتح ةيحانلا هذه نم عاسضوأ’ا نسسحتت نا عيمجلا
 .هنع ثدحتي يذلا لماكتلا نامسضب قيرفلل

                                            صشامر ماششه

صشابرب يئانثلا ةداعتسسا نع ثحبي قافولا
يلهأ’ا ةمقل يروتو

فيطشس قافو
12

قافو ةمقل ريسضحتلا جربلا يلهأا قيرفل ينفلا مقاطلا لسصاوي
هتبيتك زيهجت ىلإا يريزد لÓب بردملا ىعسسي ثيح فيطسس
قيرفلا ةجاح كردي هناو ةسصاخ ،ةيندبلاو ةيونعملا ةيحانلا نم
وهو ،راوسشملا يقابل ةمهم دج نوكتسس طاقن نامسضل كلذ ىلا
يف لسضفأ’ا قيقحت لجا نم هرسصانع نحسشي هلعج يذلا رمأ’ا
يبرادلاب زوفلا قيقحتل نوعلطتي رفسصأ’ا دارجلا نا امب ةلباقملا

 .ةلوطبلا يف ةهجاولا ىلا مهتليكسشت ديعيسس يذلاو
قباشسلا هقيرف ةهجاوم ايمشسر عيشضي يشسورع

قينأ’ا عفادملا بايغ ةيمسسر ةفسصبو دكأات ىرخأا ةهج نم
نم هتيزهاج مدع يعادب قافولا مامأا تبسسلا ةمق نع يسسورع
نيح ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا ت’و˘ج˘لا ة˘م˘ق˘ل ر˘سضح˘ي˘سس ثي˘ح ،ة˘با˘سصإ’ا
بردملل ةبسسنلاب نيحاتم يعيبسسو نامثع نب يئانثلا نوكيسس
ي˘براد ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘سضإا ’و˘ل˘ح ح˘ن˘م˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ير˘˘يزد
لجا نم ةليكسشتلل ةد˘يد˘ع ا˘قا˘فآا ح˘ت˘ف˘ي˘سس يذ˘لاو ،«با˘سضه˘لا»
 .ديدج نم ةحيحسصلا ةكسسلا ىلا ةدوعلاو مهتاف ام كرادت

صشامر ماششه

«ةركملا» ةهجاوم ليبق ايونعم هيبع’ زيهجت ديري صشرطل
قيرف ةبيتك بيردت يف ضشرطل ميركلا دبع بردملا عرسش
ةداع’ حمطي ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تاءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ةر˘ق˘م م˘ج˘ن
ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت ثح˘˘ب ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’او تي˘˘ب˘˘لا قاروأا بي˘˘تر˘˘ت
ينقتلا نا ركذي ،ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
نع را˘ب˘غ˘لا ضضف˘ن ةرور˘سضب م˘ه˘ب˘لا˘طو هر˘سصا˘ن˘ع˘ب ع˘م˘ت˘جا
يدانلا ريهامج يسضري ام قيقحت ىلع لمعلاو مهسسفنأا

اد˘ي˘ج كرد˘ي ه˘ناو ة˘سصا˘خ ،ه˘ل˘م˘ع ع˘م بوا˘ج˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
بياع ءاقفر ديعت ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل ةعومجملا ةجاح
 .ةهجاولا ىلا

هرشصانع نع طغشضلا دعبي صشرطلو تبشسلاب ةهجاوŸا
مامأا ةلبقملا ةلوجلا ءاقل ةينطولا ةطبارلا تجمرب دقو اذه
ىلع ضشرطل ينقتلا لمع ثيح ،تبسسلا اذه ضسابعلب داحتا
،كلذ ىلإا نابسشلا ةجاح كردي هناو ةسصاخ هرسصانع عيجسشت
ام وهو ةعومجملا يف ةماتلا هتقث دكأا ضشتوكلا نأا ركذي

لكلا ناو ةسصاخ ،قوزرم نب ءاقفر ىلإا دوعت ةيويحلا لعج
اطغسض ضشيعي قيرف مامأا Óماك دازلا ليسصحت ىلإا فدهي

 .فيدرلا فنسصب ةيسضاملا تاءاقللا هسضوخ ةجيتن اريبك
صشامر ماششه

«ةرواسسلا» ةطحم لبق ناسسيتفإ’ عادسصلا ببسسي نيعفادملا بايغ
ةدكيكشس ةبيبشش

اريبك اعادسص تاباسصإ’ا لكسشم ببسس
نا˘سسي˘ت˘فا ضسنو˘ي برد˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب
ةليكسشتلا دي˘ع˘ي را˘سصت˘نا ن˘ع ثحا˘ب˘لا
ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا ى˘˘لا

ر˘ث˘كأا˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ضضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م
،رادلا لخاد بسسا˘كم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ة˘ياد˘ب˘لا نو˘كت˘˘سس ثي˘˘ح
رم’ا ،ةرواسسلا ةب˘ي˘ب˘سش ما˘ما ة˘ع˘م˘ج˘لا
ةنكمملا لولحلا نع ثحبي هلعج يذلا
طخلا لكاسشم ةي˘ط˘غ˘ت˘ل ح˘ل˘سصت ي˘ت˘لا
هجاوتسس ةبيتكلا ناو ةسصاخ يفلخلا

.ةحيرم ةبترم لتحيو ادينع امسصخ
صضافتناب بلاط صشتوكلا

نيمجاهملا
برد˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يمامأ’ا طخلا يف هرسصانع ناسسيتفا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ضضا˘ف˘˘ت˘˘ن’ا ةرور˘˘سضب
دو˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست
ةيدنأا نع داعت˘ب’ا ى˘لإا ضسا˘م˘سسا˘ي˘ج˘لا
فد˘ه˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ،بي˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘يذ

نا ر˘كذ˘ي ،طو˘غ˘سضلا زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
بناو˘ج ى˘˘لإا ضسمأا اور˘˘سضح را˘˘سصنأ’ا

م˘يد˘ق˘˘ت او˘˘لوا˘˘حو ،توأا02 بع˘˘ل˘˘م
لجا ن˘م ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل يو˘ن˘ع˘م˘لا د˘ن˘سسلا

ةبيبسش ماما زوفلا قيقحت ىلع لمعلا
د˘ي˘ع˘ي˘˘سس كلذ ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،ةروا˘˘سسلا
 .نيبعÓل ةقثلا

صشامر ماششه

جربلا يلهأا

نامثع نبو يعيبسس
«ةراوفلا» ةمقل امهتيزهاج نامسسري

قيرف ديعتسسي نا رظتني
دو˘˘ه˘˘ج ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا
˘˘مورا˘˘كو˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا

ةه˘جاو˘م لÓ˘خ دو˘ي˘سسو
ةرظتنملا نازيلغ عيرسس
لمأاي ثيح ،تبسسلا اذه
امهزيهجت ينفلا مقاطلا
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘ع’ا

ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح ل˘˘˘ظ
ىلع ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب˘ل
يفلخلا طخلا ىوتسسم
ةراسسخ ىلإا يدؤوت يتلا ءاطخأ’ا باكترا يدافتو ،هزيزعتل
ةرادإ’ا تلمع نأا دعب ةيلاع تايونعملا نأا ركذي ،ةهجاوملا

 .ةيلاملا مهتاقحتسسم ضصوسصخب نيبعÓلا ةنأامط ىلع
ةرم لك يف تاباشصإ’ا لكششم نم فوختم زاكعوب

تابايغلا ضضعب نم هفوخت بردملا ىدبأا هتاذ قايسسلا يف
تابا˘سصإا ى˘لإا يرا˘سضخ˘ل ءا˘ق˘فر ضضر˘ع˘ت نأا˘سشب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

ةيسضرأ’ا ببسست ىتح وا دوهجلا ةفعاسضم ببسسب ةيلسضع
ىلع دامتع’ا ةسصرف هيلع تعيسض اهناو ةسصاخ ،كلذ يف
نم مويلا ةفيلوتلا طبسض ينقتلا ديريو اذه ،دادعتلا لماك
،تبسسلا ءاقل يف اهيلع دامتع’او اهبيرجت ةلسصاوم لجا

مامأا ةيبلسس ةجيتن ىلإا ضضرعتلا يدافتو اهزيهجت ديري ثيح
.قباسسلا هقيرف

صشامر ماششه

ةركشسب دا–ا

«ديبارلا» مامأا ةكراسشملل نازهاج دويسسو موراكوب

ةرڤم مجن
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ةركل ةينطولا ةطبارلا تطامأا
ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ما˘˘ث˘˘ل˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘لا
لوأ’ا مسسقلا نم7ـلا ةلوجلا

نأا ررقملا نم يتلا ،فرتحم
11ـلاو9ـلاو8ـلا يموي بعلت
.يراجلا ربمسسيد
تايرابم3 ةطبارلا تجمربو
رمأ’ا قلع˘ت˘يو ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
ياد نيسسح رسصن نم لكب
،ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسي
ي˘قÓ˘ي ةد˘كي˘˘كسس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
با˘ب˘سشو ،ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش
نيع ةيعمج هجاوي ةنيطنسسق
ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
تءا˘ج˘ف تب˘˘سسلا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
يبملوأا :يلاتلا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع
،ناسسملت دادو هجاوي ةيدملا
مجن لبقتسسي ضسابعلب داحتإا

يقÓي نازي˘ل˘غ ع˘ير˘سس ،ةر˘ق˘م
جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا ،ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تإا
قا˘فو ف˘ي˘سضت˘سسي جر˘ير˘عو˘ب
امأا ،ةلوطبلا ردسصتم فيطسس
ةيق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘ث˘لا
قلعتيو نينث’ا موي بعلتسسف

ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
لئابقلا ةبيبسش :يهو ،ةيراقلا
يدان ،ةمسصاعلا داحتإا يقÓت
،دادزولب بابسش هجاوي وداراب
لبقتسست ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘مو
.نارهو ةيدولوم
تايرابم5 نو˘˘كت˘˘سسو اذ˘˘˘ه

،ينويزف˘ل˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م
رسصن ةارا˘ب˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،فل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ياد ن˘ي˘سسح
نيع ةيعمج ةنيطنسسق بابسش
داحتا ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس ،ة˘ل˘ي˘ل˘م
جريرعوب جرب يلهأاو ةركسسب
لئابقلا ةبيبسشو فيطسس قافو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةمسصاعلا داحتا

ةيدولوم رئازجلا ةيدولوم ءاقل
.نارهو
ةينطولا ةط˘بار˘لا ل˘م˘ع˘تو اذ˘ه
يمومعلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب

نم ددع ربكأا لقن نامسض ىلع
نم راسصنأ’ا نيكمتل تاءاقللا

ل˘ظ ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م
.«انوروك» ةحئاج
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929213ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يفناج5ءاثÓثلاةصضايرلا
فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم7ـلا ةلوجلا جمانرب نع ماثللا طيمت ةينطولا ةطبارلا

نينث’ا3و تبشسلا موي4و ةعمجلا موي ةجمربم تايرابم3

ر˘يذ˘ن برد˘م˘لا  ة˘لا˘قإا نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م
ر˘سصن˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ن˘م يوا˘ن˘كل

ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح
قذي مل يتلاو «ةيرسصنلا »ـل ةيثراكلا
رورم دع˘ب نآ’ا د˘ح˘ل زو˘ف˘لا م˘ع˘ط ا˘ه˘ي˘ف
مئازه ثÓث دبكت ثيح ت’وج ضسمخ
.طقف نيتطقن ادسصاح نيلداعتب ىفتكاو
هتاحيرسصت يف لاقملا بردملا دكأا و
هبسصنم نم ة˘لا˘قإ’ا رار˘ق˘ب أا˘جا˘ف˘ت ه˘نأا

دلو نم تا˘نا˘م˘سض ى˘ق˘ل˘ت ه˘نأا اد˘كؤو˘م
»:لاق ثيح يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ي˘لر˘ي˘مز˘لا
مامأا ةثلاثلا ةلو˘ج˘لا ي˘ف ر˘ث˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب
ي˘ت˘لا ةر˘ط˘ق˘لا تنا˘ك ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو
ةميزهلا ليجسست دعب ضسأاكلا تسضافأا
انيلع ناك »:فاسضأاو ،«ايلاوت ةثلاثلا
ةلواطلا ىلع ضسولجلاو لولح داجيا

جئات˘ن˘لا ع˘جار˘ت با˘ب˘سسا ن˘ع ثح˘ب˘لاو
تلطامت ةرادإ’ا نأا ريغ ،«اهكرادتو

،«رومأ’ا ةسشقانم˘ل عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع ي˘ف
قلتي مل كلذ نم مغرلا نم هنأا راسشأاو
ى˘ل˘ع ل˘سصح ضسكع˘لا˘ب ل˘ب تادا˘ق˘ت˘˘نا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئرو ةراد’ا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘عد
بجعم هنا يل دكأا ضسيئرلا »:احرسصم
متخيل ،» ةلسصاوملاب ينبلاطو يلمعب
ي˘˘ف ن˘˘كي م˘˘ل ثد˘˘˘ح ا˘˘˘م نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ »:
يتلاقإا ةرادإ’ا تررق نأا دعب نابسسحلا
.«بيرغ رارق يف
ناقزرم نابعسش نأا ريكذتلاب ريدجلا و
قباسس تقو يف دكأا دق يدانلا ريجانم
فورظلل دوعي جئاتنلا ءوسس ببسس نأا
قيرفلا راوسشم تلقرع يتلا ةيحسصلا
ي˘˘˘هو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
راسصنأ’ا عنقت مل يتلا تاحيرسصتلا
رث˘كأا ل˘م˘ع˘لا˘ب ةرادإ’ا او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا

.ةحيحسصلا ةكسسلل قيرفلا ةداعإاو
طيمز.ع

«قافخإ’ا ةيلوؤوسسم لمحتت ةرادإ’او موهفم ريغ يتلاقإا رارق»:يوانكل

يسسقافسصلا ءاقل نع بايغلل هجتي Óسسيإا

ياد نيشسح رشصن

sport@essalamonline.com

ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘˘كسشت تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف نار˘˘˘هو
د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘˘ل  ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
مسساق فارسشإا تحت ناك يذلاو
ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘سضح˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
تقو يف لغتسشا يذلا ،ديدجلا
ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا ةد˘˘ع ع˘˘م ق˘˘با˘˘˘سس
ةتقؤوم ةفسصب ىلوأ’ا ةطبارلا
برد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
يراوه هدكأا ام بسسح يسسيئر
.يدانلا ريجانم رامع نب
د˘ق ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةرادإا تنا˘˘كو
ق˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف تر˘˘˘سشا˘˘˘ب
لامج بردملا عم اهت’اسصتا
بسصنملا ل˘غ˘سشل ي˘لدا˘سش ن˘ب
دعب امدقتي مل نيفرطلا نأا ’إا
راسشأا ام˘ك تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ي˘ف
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ،رد˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ
د˘ق «و˘مز’‘‘ يدا˘ن ة˘ل˘ي˘كسشت
ةرسشع نع لقي ’ امب تمعدت

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ دد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘سصلا تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
تفر˘ع ا˘ه˘ن˘كل ،ة˘مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا
ربتعم ددع ل˘ي˘حر ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب

.يسضاملا مسسوملا يبع’ نم
اهسشيعي يتلا ةيعسضولا نأا ريغ
ةياهن د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ ق˘ير˘ف˘لا
ضسي˘ئر˘لا رو˘غ˘˘ب ناور˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف
تقلع يذلاو هتدهع ةيهتنملا

م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل لا˘˘مآ’ا ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ارسصم لازي ’ هنا ريغ هحسشرت

حسشرتلا مدع نم هفقوم ىلع
داد˘˘سسن’او ،ةد˘˘يد˘˘ج ةد˘˘ه˘˘ع˘˘˘ل
دد˘ه˘م يدا˘ن˘لا ي˘ف ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا
اذإا ام لاح يف لوهجم ريسصمب
داد˘سسن’ا ة˘ي˘ع˘سضو تر˘م˘ت˘سسا
،يواهلا يدانلا ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ةيعمجلا ليجأات عم اسصوسصخ
ن˘ي˘ت˘ب˘سسا˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
،ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب
ه˘ن˘م رذ˘ح˘ي يذ˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ع˘م ا˘م˘˘ي˘˘سس لوؤو˘˘سسم˘˘لا ضسف˘˘ن
ةلوطب قÓطنا دعوم بارتقا
مويل ررقملا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا

حمطي يذلا لبقملا يرفيف21
ةدوعلاو دوعسصلا ةقرو بعلل
 .ىلوأ’ا ةطبارلا ىلإا

طيمز.ع

نارهو ةيعمج

لكاسشملا نم ةلمج طسسو قلطنت قيرفلا تادادعتسسا

ةركل يرئازجلا داحت’ا فسشك
ة˘سصا˘خ˘لا ح˘ئاو˘˘ل˘˘لا نأا مد˘˘ق˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘ط˘سسو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ب
تقو ي˘ف ا˘هرار˘قإا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ذنم ذيفنتلا زيح تلخد  قباسس
نم ءارجإاك ىتأات يتلاو ،ضسمأا
ميظنتو نيبعÓلا ةيامح لجأا

.ءÓكولا لمع ةغيسص
ع˘قو˘م˘لا ي˘ف ءا˘ج ا˘م بسسحو
ضضرغلا نإاف فافلل يمسسرلا

وه ةديدجلا حئاوللا هذه نم
نيبردملاو نيبعÓ˘لا ة˘يا˘م˘ح
نواعتلا تابل˘ط˘ت˘م را˘طإا ي˘ف
تاذ فاسضأاو ،افيفلل ةديدجلا
ح˘˘م˘˘سست˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا رد˘˘سصم˘˘˘لا

نا˘˘م˘˘سضو ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب كلذ˘˘˘ك
ةيفاف˘سشو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةر˘ط˘ي˘سس
نيبعÓلا ت’اقتنا يف ةريبك
.وتاكريملا ةرتف يف
داحت’ا نأا ةراسشإ’اب ريدجلا
ع˘سضو د˘˘ق نا˘˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ليكو˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت ق˘فو ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
،ة˘ب˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

ينونا˘ق˘لا را˘طإ’ا نو˘كي˘سسو
ة˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م م˘˘˘كح˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا
اذ˘˘ه ر˘˘ظ˘˘ح ع˘˘م ط˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘لا
ريغ ءاطسسولا ىلع طاسشنلا
.مهل حرسصملا

طيمز.ع

عيباشسأا لبق فلملا «فافلا» ةششقانم دعب

ذيفنتلا زيح لخدت نيبعÓلا ءاطسسوب ةسصاخلا حئاوللا

بعÓلا يل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي جو˘ت
يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا
بع’ ةزئاج˘ب ،ير˘ط˘ق˘لا ر˘ط˘ق
ىلع ربمسسيدو ربمفون يرهسش
ءادأ’ا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ي˘لاو˘ت˘لا
ذنم بعÓلا همدق يذلا يقارلا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘يدا˘ن˘ب ه˘قا˘ح˘˘ت˘˘لا
.ةيسضاملا

يرود ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م تف˘˘˘˘سشكو
ىلع ةديرغ˘ت ي˘ف ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن
ةسسسسؤومل يم˘سسر˘لا با˘سسح˘لا
ي˘ل˘يÓ˘ب» :ر˘ط˘ق مو˘ج˘˘ن يرود
ةزئاجب زوفي رطق يدان مجن

رب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سشل بع’ ل˘سضفأا
9 ه˘ن˘يود˘ت بق˘ع ،ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيدو
6 ي˘˘ف تسسي˘˘˘سسأا2و فاد˘˘هأا

.«قيرفلا عم اهسضاخ تايرابم
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب مد˘˘قو
ع˘م از˘ي˘م˘مو ار˘ي˘ب˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
ءادأ’ا د˘ي˘˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
،تار˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو فاد˘˘˘˘هأ’او
،ةيفيدهت˘لا ضصر˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سصو
تاراسصتنا5ـل يدانلا داق ثيح
جئاتنلا عجارتت نا لبق ةيلاتتم
.نهارلا تقولا يف

ب.م.يرشسيإا

تشسيشسأا2و فادهأا9 نّود تايرابم6 يف كراشش
ربمفون رهسش بع’ ةزئاجب جوتي يليÓب

  يرطقلا يرودلا يف ربمسسيدو

ناديم طسسو Óسسيإا يدواد بعÓلا هجتي
ةارابملا نع باي˘غ˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
هيدان نيب ،مداقلا ءاعبرأ’ا موي ةررقملا

راطإا يف يسسقافسصلا يدانلا فيسضملاو
يناثلا يديهمتلا رودلا نم ةدوعلا ءاقل
.ايقيرفإا لاطبأا يرود ةسسفانم نم
ةيدولومل ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو
قاحللا نم نكمتي مل بعÓلا نأا ،رئازجلا
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘بو˘ع˘سص بب˘سسب ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا˘˘ب
فقوتلاب فلكملا نم ناجديبأا يف اههجاو
دوعسص نم  هعنم مت امدعب ،ضسنوت يف
يتلا قئاثولا بعÓلا كÓتما مغر ةرئاطلا
زجح ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ي˘سضا˘ير ه˘نا تب˘ث˘ت
.قدنفلا

ديمع ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
˘مد˘ق ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا

لكسشمل لحلا داجيإا لجأا نم قاسسو
ثي˘ح ،تقو بر˘قأا ي˘ف ه˘ل˘ح˘˘ل بعÓ˘˘لا

ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس ع˘˘م لا˘˘سصت’ا ةرادإ’ا تط˘˘˘بر
لح لجأا نم جاعلا لحاسس يف رئازجلا
لو˘خد˘ل بعÓ˘لا ةد˘عا˘سسمو ل˘كسشم˘˘لا
قا˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لاو  ة˘˘˘ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘سضارأ’ا

ةارا˘ب˘م ضضو˘خ˘ل مو˘ي˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا˘˘ب
.ءاعبرأ’ا

ةيسساسسأ’ا زئاكرلا نم Óسسيإا دعيو اذه
ذنم زيغن نأا ’إا ،ةيدولوملا ةبيكرت يف
ةليكسشتلا ريودت ىلع لمع مسسوملا ةيادب
بعلل ةزهاجلا لئادبلا كلمي هنأا ينعي ام

يرود ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لاو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاعومجم

امئاد يبرادلا :زيغن
ةدوعلا انفدهو ابعشص نوكي ام

لهأاتلا ةريششأاتب
ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘˘ب˘˘ن فر˘˘ت˘˘عا
يسسنوتلا يسسقافسصلا ةهجاوم نأا رئازجلا
˘مدا˘ق˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لا ة˘مدا˘ق˘˘لا
.ةياغلل ةبعسص نوكتسس
ةيفحسص تاحيرسصت يف ليبن حسضوأاو
نوكيسس يسسقافسصلا مامأا يبرادلا» :Óئاق

اننكل ،انل ةبسسنلاب ةسصاخ ،ةياغلل ابعسص
ةدو˘ع˘لا و˘ه ا˘ن˘فد˘هو ضسنو˘ت ى˘لإا ا˘ن˘ل˘ق˘ن˘ت
ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘ل˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘ب
ةدارإاب حلسستن اننأاو اسصوسصخ ،ةقباسسملا
ةارابم ةجيتن يف ادبأا ركفن نلو ،ةريبك
.«باهذلا

ل˘سصاو˘ن˘سس» :Ó˘ئا˘ق ه˘مÓ˘ك ز˘ي˘غ˘ن م˘ت˘˘خو
ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ضسنو˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.«انراسصنأا داعسسإا ةلسصاومو ،نيبعÓلا

ب.م.يرشسيإا

رئازجلا ةيدولوم

زناغ ةيرشسيوشسلا ةقفر
ةيسسنوتلا ريتسسنملا ةرود يف يجوزلا لودجب جوتت وبيإا
اهتليمز ة˘ق˘فر و˘ب˘يا ضسا˘ن˘يإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ضسن˘ت˘لا ة˘ب˘ع’ تجو˘ت
ريتسسنملا ةرودب يجوزلا لودج يف افوكسسيسس انآا ةيكيسشتلا
نوكملا يئانثلا ىلع دحأ’ا موي امهزوف دعب ،ضسنوتب ةيلودلا

.(0‐2) ضشتيفوميغ انيليإا ةيبرسصلاو زناغ انويف ةيرسسيوسسلا نم
‐6 نيتفيظن نيتعومجمب ةيكيسشتلا ةبعÓلا ةقفر وبيا تزافو
.1‐6و ،3
تاحاسسم ىلع ىرجت يتلا ةسسفانملا هذه زئاوج ةميق غلبتو
.ر’ود فلأا51 ةعيرسس

ب.م.يرشسيإا
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دئاق زرحم ضضاير لسصاوي
م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ضضر˘ع˘ت˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ل˘ب˘ق ن˘م م˘ل˘ظ˘˘لاو ءا˘˘سصقإÓ˘˘ل
يذلا ،’ويدروغ بيب هبردم
ن˘م ه˘سشي˘م˘ه˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي
بب˘سس نود˘˘ب ىر˘˘خأ’ ةارا˘˘ب˘˘م
يف Óيدب لخد نأا دعب حسضاو
ي˘سسل˘ي˘سشت ما˘مأا ة˘م˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل

عو˘ب˘سسأ’ا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘˘سض
يتلاو «غيلرم˘ير˘ب˘لا» ن˘م71
«ول˘ب يا˘كسسلا» زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا
.ديحو فده لباقم ةيثÓثب

ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا كرا˘˘سشو
«زول˘ب˘لا» ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف Ó˘يد˘ب
قئاقد4 بعلب ىفتكا نأا دعب
هليمز ناكم هلوخد دعب طقف
«نزتيسسلا» ناك ثيح ،نيدوف
ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ن˘ي˘قو˘ف˘˘ت˘˘م
ميطحت «فوسسليفلا» لسصاويو
ق˘˘فو «زور˘˘ح» تا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م
ر˘ي˘˘غو ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ريخأ’ا اهعبتي يتلا ةموهفملا

ق˘˘˘هر˘˘˘ت تح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
دادز˘˘˘ت يذ˘˘˘لا «برا˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا»
نأا دعب رثكأا اديقعت هتيعسضو
ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا نع باغ
ا˘ي˘ف˘ت˘كم تاءا˘ق˘ل ة˘˘ع˘˘برأا ي˘˘ف
ء’د˘ب˘لا ة˘كد ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بعÓ˘˘لا˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ت ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ه˘ل د˘˘ه˘˘سشي يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ه˘˘ب˘˘ع˘˘ك و˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لاو

يف بع’ ل˘سضفأا ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي
.6102 مسسوم «غيلرميربلا»

هتايئاشصحإاو هماقرأا
صشيمهتلا ةشسايشس حشضفت

بردŸا جر–و
«Êولاتكلا»

بردملا نإاف ماقرأ’ا ةغلبو
قرطلا لكب لواحي ينولاتكلا
بحا˘سص تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا
ارتسستم «ةير˘ح˘سسلا ير˘سسي˘لا»
ي˘ت˘لا ةرواد˘م˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ءارو
حسضاولا نم يتلاو ،اهد˘م˘ت˘ع˘ي
امب اهنمسض لخدي ’ رزحم نا
4 ر˘خآا ي˘˘ف كرا˘˘سش ر˘˘ي˘˘خأ’ا نأا

مل ذإا ،طقف ةقيقد22 تايرابم
تسسيو ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشي
ةقيقد81 بعل˘يو ضشت˘ي˘مور˘ب
ةرم بيغيل نوتبماثواسس مامأا
لسساكوين ةهجاوم يف ىرخأا

ع˘برأا ر˘خآا ضضو˘خ˘ب ي˘ف˘˘ت˘˘كيو
فسض ،ي˘سسل˘ي˘سشت د˘سض ق˘ئا˘قد
فاد˘˘ه و˘˘ه زر˘˘ح˘˘˘م نأا كلذ˘˘˘ل
يزيلجنإ’ا يرودلا يف قيرفلا
هميدقتو فادهأا ةعبرأا ديسصرب
ةلق نم مغرلاب ةمسساح ةريرمت
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘تا˘˘كرا˘˘˘سشم
«فوسسليفلا» عنقت مل حسضاولا

نآ’ا د˘ح˘ل ه˘ح˘ن˘م˘ي م˘˘ل يذ˘˘لاو
ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘كلا ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘لا
يتلا تاموقملاو تايناكمإÓل
لوأ’ا مجنلا نوكي ن’ هلوخت
.«قرز’ا» يدانلا يف

هيلع ينثي ندوف
ابع’ هÈتعيو

ايئانثتشسا
ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘ع ندو˘˘ف دا˘˘سشأاو

ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت ما˘˘˘مأا ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
يرئازجلا ه˘ل˘ي˘مز تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب
يف دجاوتلا قحتسسي ناك يذلا
ديدعلا دجوي» :Óئاق ةهجاوملا

نوكلتمي نيذلا نيبعÓلا نم
ضضاير Óثمف ،ةريبك تايناكمإا

ة˘˘كد ي˘˘ف نا˘˘ك يذ˘˘لا زر˘˘ح˘˘م
بع˘˘˘ل˘˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ي ء’د˘˘˘ب˘˘˘˘لا
كا˘˘ن˘˘ه» :ع˘˘با˘˘تو ،«ة˘˘لو˘˘ه˘˘˘سسب

امئاد ىعسسأاو نيزيمم نيبع’
نو˘كأا ى˘ت˘ح ي˘سسف˘ن ر˘يو˘ط˘ت˘˘ل

يف ،«قيرفلا يف امهم ابع’
ةم˘ي˘ق˘لا ن˘ع ة˘ح˘سضاو ة˘لا˘سسر
نبإا» اهب عت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ه˘˘لو˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو «ءار˘˘ح˘˘سصلا
امب يداونلا قرعأا يف بعللا
نيزاوم بلق عيطتسسي مجن هنأا
.ةظحل ةيأا يف ةارابملا

ةيمتح مامأا تاب زر�
«نزتيشسلا» ةعلق ةرداغم

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ق˘˘ف˘˘تا ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘م˘لا
راوسشم نأا اه˘جرا˘خو ار˘ت˘ل˘ج˘نا

نا˘ك «نز˘ت˘ي˘˘سسلا» ع˘˘م زر˘˘ح˘˘م
ط˘˘خ˘˘لا لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘سشا˘˘˘ف
ةي˘ح˘سض م˘ه˘ب˘سسح نا˘ك يذ˘لاو
ه˘نأاو «فو˘سسل˘ي˘ف˘لا» ة˘سسا˘˘ي˘˘سس
،ل˘˘سضفأا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي
يرئازجلا مج˘ن˘لا نأا ن˘يد˘كؤو˘م
،يدانلا ةرداغمب ا˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ب

ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا نأاو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ
همي˘ط˘ح˘ت ل˘سصاو˘ي ي˘نا˘ب˘سس’ا

ة˘كد ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘سضو لÓ˘˘خ ن˘˘م
قرا˘ف˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ء’د˘˘ب˘˘لا
ه˘لو˘خد د˘ن˘ع ه˘˘ع˘˘ن˘˘سصي يذ˘˘لا
كراسشي ءاقل لك يف ايسساسسأا
ىلع بجي رخآا بناج نم ،هيف
لعف ةدرب ماي˘ق˘لا «برا˘ح˘م˘لا»
هتقث ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘ق
ل˘ح˘لا نأا ر˘ي˘˘غ ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو
نع هليحر يف لثمتي لثمأ’ا

مامسضن’او يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
جهوتلا ةسصر˘ف ه˘ل ح˘ن˘م˘ي دا˘ن˘ل
هتحفسص يطو هتاقاط ريجفتو
.«ولب ياكسسلا» عم

طيمز.ع

«يتيسسلا» ةعلق ةرداغم نم زرحم برقت «ينولاتكلا» ةسسايسس

ققحملا لداعتلا دعب
رطق مامأا

ركسشي ةرويدق
«ةفارغلا» ريهامج

مهمعد ىلع
يلودلا ةرويدق ن’دع ثعب

ة˘فار˘غ˘لا ع˘فاد˘˘مو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا ر˘كسش ة˘لا˘سسر˘ب ير˘ط˘˘ق˘˘لا

لداعت˘لا د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج
ةهجاوم يف قق˘ح˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘لا
ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ط˘˘˘ق يدا˘˘˘ن
.امهيلثمل نيفدهب

در˘غ ءا˘ق˘ل˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘بو
يمسسرلا هباسسح ربع «ةبابدلا»
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.. »: Óئاق «رتيوت» يعامتج’ا
،قيفسصتلا ؟معدلا وه ام معدلا
نيلهذم متنك د˘ق˘ل ،ق˘ي˘ف˘سصت˘لا

،ل˘سضفأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن نو˘ق˘ح˘ت˘˘سستو
تا˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ذ˘خأا˘ن˘˘سس ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل
ءاقبلل داج˘لا ل˘م˘ع˘لا ل˘سصاو˘نو
ي˘تأا˘يو ،«يرود˘لا ةراد˘سص ي˘ف
هاقلتي يذلا معدلا لظ يف اذه
لبق ن˘م «ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م»
همامسضنا ذن˘م ق˘ير˘ف˘لا قا˘سشع
نا˘كو   .«دو˘ه˘ف˘˘لا» فو˘˘ف˘˘سصل
تسسيرو˘ف ما˘ه˘غ˘ن˘تو˘ن ع˘˘فاد˘˘م
ه˘يدا˘ن ه˘ق˘فر ر˘سسخ د˘ق ق˘با˘سسلا
حلاسصل ةفاسصولا زكرم ةفارغلا
،لداعتلا قيق˘ح˘ت د˘ع˘ب ل˘ي˘حد˘لا
ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ح˘˘ي˘˘ل
بيترت يف ةطقن32 ديسصرب
.رطق موجن يرود

طيمز.ع

  مشسوملا اذه طقف نيءاقل يف ايشساشسأا كراشش«رشضخلا» مجن صشيمهت لشصاوي ينابشسإ’ا ينقتلا

نع ليحرلا نم برتقي يلÓملا
ةديدج ةبرجت صضوخو يجنأا

ي˘ج˘نأا بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘لÓ˘م˘لا د˘˘ير˘˘ف ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ارظن يراجلا يوتسشلا وتاكريملا يف ءاوجأ’ا رييغتل يسسنرفلا
ذنم يجنوأا هيدان عم اهب رمي يتلا ةيعسضولل هحايترا مدعل
.ىلاحلا مسسوملا ةيادب

بعÓلا نأا ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص هتدروأا ام بسسحبو
وتاكريملا حتف دعب قيرفلل نيرداغملا لوأا نوكيسس يرئازجلا
حانج ناكو ،يراجلا يفناج حتافلا ذنم اسسنرف يف يوتسشلا
نابعسش ديعسس ضسيئرلا ةرادإا راطخإاب ماق دق قباسسلا وداراب
ةليكسشت يف هرارمتسسا ةلاحتسسا ادكؤوم يدانلا كرت يف هتبغرب
ىلع هلوسصح مدع رارمتسسا لظ يف ن’وم نافيتسس بردملا
نم يذلاو ،ء’دبلا ةكد يف ضسولجلاب ءافتك’او بعللا ةسصرف
ةقÓطنا ليجسست لجأا نم ديدج قيرفل لاقتن’ا هل لسضفأ’ا

.هتايناكمإا ريجفتو ربكأا تقو ىلع لوسصحلاو
ةسسمخ ليجسست يف حجن اعيبر32 بحاسص نأا مولعملا نمو

فلت˘خ˘م ي˘ف ي˘سسا˘سسأا˘ك ا˘ه˘ب˘ع˘ل تا˘يرا˘ب˘م تسس لÓ˘خ فاد˘هأا
01 ضضوخب ىفت˘كا ه˘نأا ر˘ي˘غ ،طرا˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا تا˘ق˘با˘سسم˘لا
يف ةقيقد612و ،يسساسسأاك اهنم نانثإا «1 غيللا» يف تاءاقل
.مسسوملا اذه فده يأا عيقوت نودب عومجملا

طيمز.ع
يدوعشسلا يرودلا يف لششافلا راوششملا دعب

بردملا ليقي يدوعسسلا كمسض
هتاحيرسصت ببسسب يركز

ةسضراعلا نم يرئازجلا بردملا يركز نيدلا رون ليقأا
ربع قيرفلا ةرادإا هتنلعأا امبسسح يدوعسسلا كمسض يدانل ةينفلا
يعامتج’ لسصاوتلا عقوم ىلع قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا
.«رتيوت»

بردملا ةلاقإا نأا ةيدوعسسلا «ةيسضايرلا» ةفيحسص تفسشكو
ميكحتلا ىلع ةيرا˘ن˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا بق˘ع تءا˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا

ةلوجلا لÓخ حتفلا مامأا هقيرف ةراسسخ يف ببسستلاب هايإا امهتم
مدع لاح يف قيرفلا ةرداغمب ةرادإ’ا ددهي نأا لبق ،ةيسضاملا
ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ددج نيبعÓل ةرادإ’ا بادتنا
نيفرتحملا يرود يف كمسض ءاقب يف يركز مهاسسو ،ةلبقملا
يف طوبهلا نم ةبرقم ىلع ناك نأا دعب يسضاملا مسسوملا

.لوأ’ا همسسوم
قبسسأ’ا بردملا هيلع فرسشي يذلا قيرفلا نأا مولعملا نمو

يرود قرف بيترت يف ريخأ’ا زكرملا لتحي فيطسس قافول
11 رورم دعب مسسوملا اذه نيفرتحملل ناملسس نب دمحم ضسأاك
يف لدا˘ع˘تو ير˘كز ع˘م ن˘يرا˘سصت˘نا ىو˘سس ق˘ق˘ح˘ي م˘لو ة˘لو˘ج
.رئاسسخ7 ىقلتو نيتارابم

طيمز.ع
40 هكلاشش يبع’ نشسحأا نم هربتعإا

صسويتام رثول ةيناملأ’ا ةروطسسأ’ا
بلاط نب نع عفادي

ناديم طسسو طخو يرئازجلا بعÓلا بلاط نب ليبن ىقلت
دعب نع ةيناملأ’ا ةروطسسأ’ا نم معدلا يناملأ’ا هكلاسش يدان
ءارج يلاحلا مسسوملا ةيادب ذنم هتلاط يتلا ةسسرسشلا ةلمحلا

.اغيلسسدنوبلا يف يناملأ’ا قيرفلا ىوتسسم فعسض
تروبسس ياكسس ةكبسش ىلع ضسويتام رثول تاحيرسصت يفو

نم يرئازجلا مجنلا لاط يذلا ضشيمهتلا نع اهيف ثدحت يتلا
مهم ريغ ربتعأا يذلا ضسورغ نايتسسيرك ديدجلا بردملا فرط
رثول ،قير˘ف˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘فا˘سضإ’ا ي˘ط˘ع˘ي ’و ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف
دامتع’ا ينفلا مقاطلا ىلع بجي هنأا اهيف دكأاو جرخ ضسويتام
قيرفلا نأ’ ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىلا هتداعإاو يرئازجلا ىلع
كلتم˘ي ه˘نأ’ ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف بلا˘ط ن˘ب تا˘مد˘خ ى˘لا ة˘جا˘ح˘ب
بجي هنأا لاق اقباسس ملاعلا يف بع’ نسسحأا ،ةلئاه تايناكمإا
هتايناكمإا نأ’ بلاط نب ضشيمهت مدعو قيرفلا لك دوهج رفاظت
.مسسوملا اذه طوقسسلا يدافتل قيرفلا معد اهنأاسش نم

يف زوفلا قيقحت نع زجع هكلاسش يدان نأا ركذلاب ريدجلا
ةرادإاب ىدأا ام ةلوطبلا قÓطنا ذنم ةلوج41 يف اغيلسسدنوبلا
يلهأ’ا بردم ماد˘ق˘ت˘سساو ن˘ي˘ف˘ي˘ت˘سس برد˘م˘لا ة˘لا˘قإ’ يدا˘ن˘لا
.يرسسيوسسلا ضسورغ نايتسسيرك قباسسلا

ب.ع
sport@essalamonline.com
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ضسأا˘˘كلا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م د˘˘ه˘˘سشت
ودناوكياتلل ةيركسسعلا ةينطولا

تقلطنا يتلا اقيرف71 ةكراسشم
زكرمب ني˘ن˘ث’ا ضسمأا ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف
قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘تو ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ديهسشلا» ةيركسسع˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
نب يف نئاكلا «دوعسسم ويرجوب

راطإا ي˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب نو˘ن˘كع
تاطاسشنل˘ل يو˘ن˘سسلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
مسسومل ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

1202/0202.
ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘تو

ة˘ير˘كسسع˘لا ي˘حاو˘ن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ضسراد˘م˘لاو تاو˘ق˘˘لا تادا˘˘ي˘˘قو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيقيبطتلاو ايلعلا
ضسفانتي ثيح ،ىربكلا تادحولا

ضصا˘سصت˘خا ي˘ف ا˘˘كرا˘˘سشم02
ي˘ف ا˘كرا˘سشم39و ي˘سسمو˘ب˘لا
وباج ديقعلا حتتفاو ،يغوريكلا
زكرم دئاق ،ق˘ح˘لا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘ما
قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘تو ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
نوو˘عد˘م مو˘ي˘لا م˘˘ت˘˘نا» :Ó˘˘ئا˘˘ق
ايعسس هيزنلا يسضايرلا ضسفانتلل
با˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ’ا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا ءارو

ةسصن˘م ءÓ˘ت˘عاو تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لاو
ةرمث امتح نوكتسس يتلا جيوتتلا
ل˘سضف˘ب لوذ˘ب˘م ل˘يو˘ط د˘ه˘ج˘˘ل
ةدايقلا اهترفو يتلا تايناكمإ’ا
يبعسشلا ينطولا ضشيجلل ايلعلا
نأاسشبو ،«ةير˘كسسع˘لا ة˘سضا˘ير˘ل˘ل
فا˘˘سضأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘˘ه
ريسضحتلل ةسصرف اهنا» :ديقعلا
تار˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
ةظفاحملا لجا نم تاسسفانملاو
قيمعتو باقلأ’او جئاتنلا ىلع
تارا˘سصت˘˘ن’ا ةو˘˘خ˘˘ن مو˘˘ه˘˘ف˘˘م
ايميلقا ،اينطو اهيلع لسصحتملا

م˘كل ة˘˘سصر˘˘ف ي˘˘هو ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘عو
،«ةيلاتقلا مكتاردق ىلع ديكأاتلل
ديلو دعاسسملا ربتعا هتهج نم
يرئازجلا بختنملا بردم نوع
هذ˘ه ،ود˘ناو˘كيا˘ت˘ل˘ل ير˘كسسع˘˘لا
ةماه ة˘ل˘حر˘م ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
: Óئاق ،ينطولا قيرفلا ميعدتل
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ل˘˘سضفأا را˘˘ت˘˘خ˘˘ن˘˘سس»
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
ود˘˘ناو˘˘˘كيا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
،د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘ق د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل

ةلوطبلا اهلوأا ،ةمداق˘لا ة˘ي˘لود˘لا
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ملاعلا ةلوطب اهيلتو ةيدوعسسلاب
فا˘˘˘سضأاو ،«نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسكا˘˘˘˘بزوأا˘˘˘˘ب
ديدعلا مسض مت دقل» : بردملا

ةسسسسؤوملل ا˘ث˘يد˘ح با˘ب˘سشلا ن˘م
يسسرام˘م ن˘م م˘هو ة˘ير˘كسسع˘لا

ىعسسنسسو ،ودناوكياتلا ةسضاير
م˘ي˘عد˘ت˘ل م˘ه˘تارا˘ه˘م ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
ةيارلا عفرو ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رخآا نأا مولعملا نمو.«ةمداقلا

باعلأ’ا ةرود يف تناك ةسسفانم
يف ةعباسسلا ةيركسسعلا ةيملاعلا
9102 ةنسس ةينيسصلا «ناهوو»
ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘˘سصح˘˘˘تو
فلخو يناه بيبط نيعراسصملا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ه˘˘ل˘˘لا
ىلإا ةراسشإ’ا ردجت امك ،ةعباسسلا
بسسح ت’زا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م نأا
ةليط ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سست قر˘ف˘لا
تايلاعف متتختو ،ءاثÓثلا مويلا

تايلاديملا عزوتو ةلوطبلا هذه
.نيزئافلا ىلع ضسوؤوكلاو

طيمز.ع

ةيركشسع ةشضاير

  مويلا ودناوكياتلل ةيركسسعلا ةينطولا صسأاكلا تاسسفانم ماتتخا



ةــــنصصرق

؟ ولاو مهفت ام
ةرادإا تماقأا بيرغ فرسصت يف
ىلع Óفح لئابقلا ةبيبسش قيرف
يديزوب فسسوي بردملا فرسش
عم يسضارتلاب هدقع خسسف مغر
ايمسسر قيرفلا هترداغمو  قيرفلا
،يريجينلا كردلا داحتا ءاقل دعب
ةما˘قإا ر˘ق˘م˘ب م˘ي˘قأا يذ˘لا ل˘ف˘ح˘لا
ضسيئرلا هرسضح يلئابقلا قيرفلا
نو˘ب˘عÓ˘لا اذ˘كو لÓ˘م ف˘ير˘˘سش
يف بيرغلا ،يد˘يزو˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
تمرك ةيلئابقلا ةرادإ’ا نأا رمأ’ا
ن˘م ه˘ت˘لا˘قإا رار˘ق د˘ع˘ب يد˘يزو˘˘ب
ةيباجي’ا جئاتن˘لا م˘غر ه˘ب˘سصن˘م
.ارخؤوم ةققحملا

اهطلخ وينيركز
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ر˘˘م˘˘ت م˘˘ل
يرئازجلا ينقتلل ة˘يرا˘ن˘لا
بردم يركز نيدلا رون
كم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سض يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
ماركلا رورم  يدوعسسلا

نأا دعب ،يدانلا ةرادإا ىلع
ةهجاوم يف مكحلا مهتا
جئاتن يف ببسستلاب حتفلا

ةفاسضإ’اب ،ةيبلسسلا كمسض
«و˘ي˘ن˘˘ير˘˘كز» دد˘˘ه كلذ˘˘ل
يف هبسصنم نم ليحرلاب

ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف دد˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’
،مداقلا يوتسشلا وتاكريملا

ةرادإا بسضغأا ا˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘هو
يت˘لاو يدو˘ع˘سسلا يدا˘ن˘لا
ا˘ه˘برد˘م ة˘لا˘قإا ي˘ف ر˘كف˘ت
.هبسصنم نم يرئازجلا

حسصلا عات ريسست

ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘سشع بلا˘˘˘˘ط
لمعلا ةرورسض ةرادإ’ا نم ينيطنسسقلا

قيرفلل حمسست ةيوق ةلكيه عسضو ىلع
ي˘ف ىو˘سصق˘لا ة˘عر˘سسلا ى˘˘لإا رور˘˘م˘˘لا˘˘ب
ديريو اذه ،تاراسصتن’ا ةوسشن ةداعتسسا
ةد˘˘˘ع را˘˘˘بآ’ا ةرادإا ع˘˘˘˘سضت نأا را˘˘˘˘سصنأ’ا

نم اهيف نيعتو ،ةسساردلا ديق بسصانم
ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق را˘˘سصنأ’ا م˘˘هار˘˘˘ي
ناو ةسصاخ ،قيرفل˘ل ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘سضإ’ا
،ةن˘يد˘م˘ل˘ل حار˘فأ’ا ةدا˘عإا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا
ضسيل قيرفلا نأاب اودكأا راسصنأ’ا نأا ركذي
يأا نود ن˘م نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘م˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف

 .تايحÓسص
حارو مهÓخ

ي˘مر بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م رر˘˘ق
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ن˘˘م با˘˘ح˘˘سسن’او ة˘˘ف˘˘سشن˘˘م˘˘˘لا
ه˘سشي˘ع˘ي يذ˘لا ز˘ج˘ع˘ل˘˘ل كلذو «ا˘˘كسسي’»
ىلع قيرفلا لوسصح مدع ةجيتن قيرفلا
وا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م ءاو˘سس ة˘نا˘˘عإا وا م˘˘عد يأا
،ضسايجيدلا ىت˘ح وأا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

هوح˘ن˘م ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب كلذو
ةنيدم يف دجاوتم قيرفلا نأا ركذي ،اهايإا
يريسضحت ضصبرت ءارجإا لجا نم فلسشلا
تاهجاوم4 هللختتسسو موي21 ـل موديسس
لمأاو ةديلبلا داحتاو ،يلسس داو مامأا ةيدو
.ضشارحلا داحتاو ءاعبرأ’ا

ةبسسلا يه انوروك

ة˘قÓ˘ط˘ن’ا د˘ع˘ب ة˘ب˘ير˘˘غ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
د˘كأا ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ق˘ير˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا
نا˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف نأا نا˘قزر˘م نا˘ب˘ع˘سش
يتلا ةرتفلا لظ يف جئاتنلا هذه يف ببسسلا
يتلاو ، «رأا ي˘سس ي˘ب˘لا» را˘ب˘ت˘خا ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘ت˘ي
قباسسلا بردم˘لا تا˘با˘سسح ه˘ب˘سسح تط˘ل˘خأا
رايتخا ةمه˘م ن˘م تب˘ع˘سصو يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘ن
.ءاقل لك يف ةليكسشتلا

«ىلوحمسسا» ةطارعوب

ةرادإا نم ةطارعوب ديسشر بردملا رذتعا
يذلا لاسصت’ا دعب كلذو ياد نيسسح رسصن
دكا ثيح ،يلريمز دلو ضسيئرلا نم هاقلت
لÓه عم هلمع رسشاب هنا ينيطنسسقلا ينقتلا
،كلذ نع عجارتلا هنكمي ’و ديعلا موغلسش
ركذي ،ةدم ذنم لمعلا يف عرسش هناو ةسصاخ
لا˘˘˘˘سصت’ا تلوا˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘لا ةرادإا نأا
لجا ن˘م د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘سش لÓ˘ه ي˘لوؤو˘سسم˘ب

قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا˘˘˘ب ضشتو˘˘˘كل˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘سسلا بل˘˘˘ط
تلا˘قأا ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ير˘سصن˘لا فو˘ف˘˘سصب
 .يوانكل بردملا

qarsana@essalamonline.com
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«يليب» مقر رسسكي «نودلا»
مجنلا مّطح ديدج مقر يف
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا

ةرو˘ط˘سسأ’ا م˘قر ود˘لا˘نور
هنكمت دعب يليب ةيليزاربلا

857 مقر فدهلا غولب نم
«نود˘˘لا» ، ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘˘ف
فاده لسضفأا يناث حبسصأا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
نم طقف فده دعب ىلعو
يخيرات˘لا فاد˘ه˘لا نا˘كي˘ب
تا˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
ه˘ع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا
يف «يفو˘ي˘لا» ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
ي˘˘ف يز˘˘ن˘˘يدوأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
.«ويسشتلاكلا» ةسسفانم
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رييÓم5 لكسشمو ةبانعو كوملا
ا˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘˘سس
ةنيط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م
ة˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تاو
ةرور˘سضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
قيرفلا نويد ةيوسست
ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ل ىد˘˘˘˘˘˘˘ل
لجأا نم تاعزا˘ن˘م˘لا
ر˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
ناو ةسصاخ ،ةديدجلا
زجا˘ح تغ˘ل˘ب نو˘يد˘لا
وهو ر˘ي˘يÓ˘م5 ـ˘˘˘لا
قرؤوي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا

ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
داجيإا يف راسصنأ’ا لمأايو اذه ،ةلبقملا ةلحرملا رييسست لجأا نم ةيلاملا ةلويسسلا نع نيثحابلا

 .نينئادلا نيبعÓلا عم نويدلا ةلودج لÓخ نم ولو نيبعÓلا ليهأاتب قيرفلل حمسست لولح
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رشصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاششعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

ةيسسنوتلا ÒتسسنŸا ةرود ‘ يجوزلا لودجب جوتت وبيإا^
بلاط نب نع عفادي صسويتام رثول ةيناŸأ’ا ةروطسسأ’ا^

هيبع’ زيهŒ ديري صشرطل
«ةركŸا» ةهجاوم ليبق ايونعم

9292ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يفناج5ءاثÓثلا

«رشضخلا» مجن صشيمهت لشصاوي ينابشس’ا ينقتلا

رئاز÷ا ةيدولومةرقم م‚ ةنيطنشسق بابشش

طيمت ةينطولا ةطبارلا
جمانرب نع ماثللا

مسسقلا نم7ـلا ةلوجلا
فرتحم لوأ’ا

ةعمجلا ةجمربم تايرابم3
نينث’ا3و تبشسلا موي4و

زرحم برقت «ينولاتكلا» ةسسايسس
«يتيسسلا» ةعلق ةرداغم نم

صشيمهتلا ةسسايسس حسضفت هتايئاسصحإاو هماقرأا̂ 
«ينولاتكلا» بردملا جرحتو

«نزتيسسلا» ةعلق ةرداغم ةيمتح مامأا تاب زرحم̂ 

بايغلل هجتي Óسسيإا
يسسقافسصلا ءاقل نع

لمأاي Êارمع
اعيرسس راسسŸا حيحسصت

«ماسص’» ةباوب نم


