
خفن» ةيسضق يف ماكحألاب قطنلا
يفخلا ليومتلاو «تÓجعلا

يفناج82 ـلا يف

يف فانئتسسلا ليجأات
«امراف يب يج» ةيسضق
50صصرهسشلا اذه ةياهن ىلإا
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طقف صصخي ’ لكسشŸا نإا لاق
لود ةدع هنم Êاعت لب رئاز÷ا

تنرتن’ا ربع عفدلا عافترا
0202 يف ةئاملاب784 ـب

ىلإا اهوعجرأا تابورسشملا وجتنم
 رانيدلا ةميق صضافخنا

ةــبقترم تادايز
راــعسسأا يــف

40 صص ةـيندعملا هايملا

نم ريثكلا تراثأا «ةقوبسسم ريغ» ةمكاحم
يقيلفتوبلا داسسفلا عرذأ’ لدجلا

ةيبنجأا ةيدقن قاروأا زجحو صصخسش فيقوت
يداولاب ر’ود00901و ةرّوزم

انجسس تاونسس5ـب ةبوقع ىيحيوأاو لÓسس اهيف هجاوي

50صص

ر˘˘˘يزو راز˘˘˘مو˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘˘هار˘˘˘˘بإا ف˘˘˘˘سشك
ة˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘سسلا تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا

ن˘م ر˘ث˘كأا بح˘سس ن˘ع ،ة˘ي˘ك˘ل˘˘سسÓ˘˘لاو
ةز˘˘ه˘˘جأا ن˘˘˘م را˘˘˘ن˘˘˘يد را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م659
فاسضأاو ،0202 ةنسس يلآ’ا فارسصلا
فر˘ع ي˘لآ’ا فار˘سصلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا نأا

  .ةئاملاب51 ةبسسنب ةدايز

ادغو مويلا لسشفتسس رئازجلا دسض ةيداعملا تاططخملاو ةسسيسسخلا تاروانملا :ةحيرقنسش
30 صصةينطولا دودحلا نيمأاتل ىوسصق ةيمهأا يلوي صشيجلا نأا ىلإا راسشأا

رثكأا اوبحسس نويرئازجلا
نم رايلم659 نم

 يلآلا فارسصلا ةزهجأا

انتطخ هذه :يخورف
Ÿراعسسأا باهتلا ةهجاو

كمسسلا

40صص

40 صص

ميعطتلا ةيلمع ‘ عورسشلل زهاج يحسص زكرم ف’آا8

رارسشأا ةعومجمب ةحاطإلا
«وروألا» ريوزت يف ةسصتخم

ةياجبب لوادتلل هحرطو

تاعاطقلا صضعب بواجت مدع ركنتسسا
هتئيه صضئارع عم نيلوؤوسسملاو ةيرازولا

ةرقحلا :سسنوي ميرك
يف تسشسشع ةيبوسسحملاو

ةيرئازجلا ةرادإلا بيلاود
30 صص

50صص

فسصن لابقتسسل زّهجتت رئاز÷ا
«انوروك» حاقل نم ةعرج نويلم

ةقطنم لكل ةيناكسسلا ةفاثكلا بسسح نوكيسس هعيزوتو رهسشلا ةياهن لبق «5 كينتوبسس » مÓتسسا^
حيقلتلا ةلمح يرطؤوم نيوكت يف عوبسسألا اذه عورسشلا^

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«تنرتنألا رطقت»

ضسف˘ن ي˘ف نز˘ح˘مو ف˘ير˘ط ف˘قو˘˘م ي˘˘ف
عقوم ىلع نينطاوملا دحأا اعد ،تقولا
،«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘سصتا
«تنرت˘نلا ق˘فد˘ت» ح˘ل˘ط˘سصم ح˘ي˘ح˘سصت
كلذو ،«تنرتنلا رطقت» ـب هلادبتسساو
ف˘تا˘ه˘لا ي˘ت˘مد˘خ ي˘ف بار˘ط˘˘سضا ءار˘˘ج
بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘مو˘ي ل˘˘كسشب تنر˘˘ت˘˘نلاو
ن˘ع تنر˘ت˘˘نإلا ة˘˘مد˘˘خ ة˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘ط˘˘ق
  .رخآل نيح نم ،نينطاوملا

!بذاكلا دعولا

افظوم نأا ىلإا ةدكؤوم تامولعم ريسشت
ناك ،راردأا ةيلو نم هلوسصأا ردحنت امهم
يف ،ةحÓف ريزو بسصنم دلقت كسشو ىلع
ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘سس ه˘˘م˘˘سسا نإا ل˘˘ب ،3102 ما˘˘ع
دبع ةموكح ةليكسشت نم ةريخألا ةظحللا
ضسي˘ئر˘لا ضضار˘ت˘عا د˘ع˘ب ،لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا
فظوملا ،هحسشرت ىلع ةقيلفتوب قبسسألا
ةحÓفلل اريزو هنييعت اررقم ناك مهملا
ىلإا لعفلاب يعدتسساو لÓسس ةموكح يف
ءيسش ل˘ك بي˘تر˘ت م˘تو ،ة˘مو˘كح˘لا ر˘سصق
رداسصم  ريسشتو ،بيترتلا ريغتي نأا لبق
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ق˘حل د˘عو ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘لإا

كلا˘م˘لا د˘ب˘ع لÓ˘سس بر˘ق˘م˘لا ه˘˘ق˘˘يد˘˘سص
نأا لإا ،ةيمومع ةكرسش ماع ريدم بسصنمب

،ءا˘م˘˘لا ي˘˘ف تط˘˘ق˘˘سس لÓ˘˘سس دو˘˘عو ل˘˘ك
نا˘˘ك ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا و˘˘˘ه بب˘˘˘سسلاو
ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا د˘˘ي ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ط˘˘˘ي بسصن˘˘˘م˘˘˘لا
.ةسسائرلا تÓخدت ببسسب نيكسسملا

كيرتكلإا ىوكسش

ل˘ك ن˘م ن˘سسحأا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ى˘ق˘ب˘˘ت
لسصوت ،عئار نم رثكأا عارتخا يف ،تاعارتخلا
نم نييرئازجلا نيعدبملاو ن˘ي˘عر˘ت˘خ˘م˘لا د˘حأا

،ليان دلوأا ةقطنم نم اديدحتو ةليسسملا ةيلو
ءاقبإلا عم ،نبلل ةيرسصع ةسضاخم» راكتبا ىلإا

رهبا يذلا رمألا ،«ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ءا˘سسن˘لا حا˘تر˘ت˘سس ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘بو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
يف تلاز ل يتلا ضضخملا ةيلمع نم تايفيرلا
  .نيعارذلاب متت انقطانم ضضعب

نوناقلاب ةقرسسلا

تناك ،اهيف اوعدبأاو «نوناقلاب ةقرسسلا اوملعت»
لامعأا لجر امئاد اهرركي يتلا حئاسصنلا هذه
عم ثيدحلا يف اهيلع ددسشيو لب ادج ريهسش

ين˘ع˘م˘لا ،ه˘تا˘كر˘سش ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا را˘غ˘سص
ةسسرا˘م˘مو ،بئار˘سضلا ح˘لا˘سصم عاد˘خ د˘سصق˘ي
ىلع اعبط ينوناقلا لايتحلا تاجرد ىسصقأا
ى˘لإا بئار˘سضلا ضضي˘ف˘خ˘ت ل˘جأا ن˘م بئار˘˘سضلا
أاجلي بب˘سسلا اذ˘ه˘ل ،ة˘ن˘كم˘م ىو˘ت˘سسم ى˘سصقأا

بلطل لامعألا لجر تاكرسش يفظوم رابك
يتلا معاطملا نمو دو˘قو˘لا تا˘ط˘ح˘م ر˘ي˘تاو˘ف
لب ةيلئاع˘لا ى˘ت˘ح تا˘ب˘جو˘لا ا˘ه˘ي˘ف نو˘لوا˘ن˘ت˘ي
لك مسضو ،مهتو˘ي˘ب˘ل ثا˘ثأا ءار˘سش د˘ن˘ع ى˘ت˘حو
ضضي˘ف˘خ˘ت˘ل ة˘كر˘سشلا ءا˘ب˘عأا م˘ئاو˘ق ي˘˘ف ءي˘˘سش
رمألا نأاكو ،امامت ىوتسسم ىندأا ىلإا بئارسضلا
ل ةود˘ع ة˘لود˘ل بئار˘سضلا د˘يد˘سست˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ىلإا هتلوحو ءيسش ل˘ك ه˘ت˘ح˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘لود˘ل˘ل
.ريبك لامعأا لجر

qarsana@essalamonline.com
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ءادوسسلا ةبلعلا مكح نم
نم فورعم لامعأا لجر ةقÓع نكت مل
لماه ينغلا دبع ءاوللاـب مناغتسسم ةيلو
نأل ،ري˘خألا د˘ج˘م تاو˘ن˘سس ي˘ف ،ة˘ير˘سس
ءاوللا نبا عم ارارم دهوسش لامعألا لجر
نم ةليلق ةلق لإا هفرعي ل ام نكل ،لماه
مناغتسسم ةيلو رارسسأا ىلع نيعلطملا

ل˘جر نأا ي˘ه ،ة˘م˘ي˘م˘ح˘لا ة˘قÓ˘ع˘˘لا ن˘˘ع
ديسص تÓحر مظني ناك اذه لامعألا
ىد˘حإا ي˘ف ل˘ما˘ه ءاو˘˘ل˘˘لا ن˘˘با ح˘˘لا˘˘سصل
ديسصب يهتنت ةيلولاب ةيباغلا قطانملا

تÓ˘حر ،ة˘ير˘ب˘لا بنارألا ن˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك
ءاوللا نبل ادج ةعتمم تناك مامجتسسا

يف ضضرا ةعطق ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘با˘ق˘م ل˘سصح
ةطحمو مناغتسسمب ةيعانسصلا ةقطنملا

.3 مقر ينطولا قيرطلا يف دوقو

! ريزو ىدحتي ريدم
عيباسسأا ل˘ب˘ق ة˘م˘ه˘م ةرازو تد˘ه˘سش
نم ضسيسساوج تدافأاو ،ةبيرغ ةثداح
ايزكرم اريدم نأا ،ةينعملا ةرازولا
ضضفرو ريزولا ىدحت ةرازولا يف
يذيفنت عام˘ت˘جا ي˘ف هر˘ماوأا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
يل بيج» Óئاق ،ةرازولا رقم لخاد
وأا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ن˘˘م ة˘˘˘قرو
ريزولا نم رمأا ىلع ادر ،«ةسسائرلا
،ديدج عورسشمل ةينقت ةسسارد ذيفنتب
مارتحاو ذيفنت أادبم ىلع اينبم ناك رهاظلا يف ريزولل ريدملا يدحت نأا رداسصملا تاذ تفسشكو
ضسلجم تايحÓسص نم ريزولا اهبلط يتلا ةينقتلا ةسساردلا قÓطإا نأا ضساسسأا ىلع نوناقلا
   .اديج دونسسم يزكرملا ريدملا نأا يه ضضعبلا اهلهجي يتلا ةقيقحلا نكل ،ءارزولا

نزخملا ىلع بلقنت ليئارسسإا
لوطم  دوسسأا ريرقت رسشنب ةيليئارسسإلا «21 ةانق» تماق
رارسسأاب» هتنونع يبرغملا لهاعلل ةريطخ رارسسأا نع
˘ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ع˘ف˘سشي م˘ل ثي˘ح ،«ة˘ع˘سست˘لا ضسدا˘سسلا د˘م˘ح˘م
ةيسسامولبدلا تاقÓعلل هعيب˘ط˘تو ه˘حا˘ط˘ب˘نا ي˘بر˘غ˘م˘لا

،ليئارسسإا عم ةيمÓعإلاو ةيداسصتقلاو ةيتارابختسسلاو
برغملا كلم رارسسأا نع فيدوسش اسسيلأاو نغريفأا نوعمسش نايفاحسصلا هدعأا يذلا قيقحتلا

نييفحسصلل وروي ينويلم عفدب يبر˘غ˘م˘لا ل˘ها˘ع˘لا ما˘ي˘ق ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ف˘سشكو ،ضسدا˘سسلا د˘م˘ح˘م
لوانتي يذلا «ضسرتفملا كلملا» امهباتك رسشن مدعل ايسسارغ نيرتكو نارول كيرأا نييسسنرفلا
زاهج نيب ةقيثولا ةقÓعلا ىلإا اسضيأا قرطت يل˘ي˘ئار˘سسإلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا .كل˘م˘ل˘ل ة˘سصا˘خ˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
تايلمع يف داسسوملا ةدعا˘سسم˘ب بر˘غ˘م˘لا ما˘ي˘قو دو˘ق˘ع لاو˘ط ي˘نز˘خ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لاو دا˘سسو˘م˘لا
ىلإا قيقحتلا راسشأا امك .برغملا يف مظنت يتلا ةيبرعلا تاعامتجلاو ممقلا ىلع ضسسسجتلا
. رلود رايلم5.8 غلبت يتلا هتورث  نع افسشاك ،يداسصتقلا ضسداسسلا دمحم كلملا داسسف

!لامعأا لجرل ةوسشر مدق يذلا يلاولا
ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا لو˘˘ق˘˘ت
لجر نأا ةفورعملا
وأا لا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘عألا
نم وه رمثتسسملا
ةو˘˘سشر˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ي
ءاو˘سس لوؤو˘سسم˘ل˘ل

ريزو وأا لاو ناك
هذه نكل ،ريدم وأا
تب˘ل˘ق˘نا ةد˘عا˘ق˘˘لا
ةي˘بر˘غ ة˘يلو ي˘ف
حنم دقف ،ة˘ي˘ل˘خاد
قبسسا ةيلو يلاو
6102 ما˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
ي˘ف ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق
يجيتارتسسا عقوم
ناك داسسف اياسضق يف ايلاح فوقوم ةمسصاعلا نم لامعأا لجرل ةيلولا ةمسصاع يف مهم
يف لامعألا لجرل قبسسألا يلاولا لبق نم اهحنم مت ضضرألا عطق ،ةيوقلا هتاقÓعب فورعم
يتلا رابخألا يهف بعسشلا لاومأاب يلاولا نم ءاخسسلا اذه رربم امأا ،يعانسصلا رامثتسسلا راطإا
نم لامعألا لجر ذوفن لÓغتسسا يلاولا ةلواحمو ،هماهم ءاهنإاب بيرق رارق لوح يلاولا اهاقلت
.لعفلاب عقو ام وهو ،لزعلا نم تÓفإلا لجأا
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لÓخ ةحيرقنسش قيرفلا دكأا
هرسضح ايهيجوت ءاقل هسسؤورت
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا دار˘˘˘فأاو تارا˘˘˘˘طإا
لÓخ ،فودني˘ت˘ب ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ى˘˘لإا هدو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا
،ةثلا˘ث˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ضشيجلل ايلعلا ةدايقلا ضصرح
ءÓيإا ىلع يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
نيمأات ةلأاسسمل ىوسصق ةيمهأا

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘ندود˘˘ح ة˘˘˘فا˘˘˘ك
ةلأاسسم˘لا نأا ق˘ير˘ف˘لا ح˘سضوأاو
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسل ا˘˘ق˘˘فو م˘˘ت˘˘ت
مت ،ةلماسش ةبراقمو ةلماكتم
ىلع ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب ا˘هد˘ي˘سسج˘ت
لظ يف اميسس ،عقاولا ضضرأا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
لÓخ نم ،ةقطنملا اهدهسشت
ل˘˘كسشب قا˘˘˘ن˘˘˘خ˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘سشت
تا˘با˘سصع˘لا ى˘ل˘ع ل˘سصاو˘ت˘˘م
،ا˘˘هر˘˘باد ع˘˘ط˘˘قو ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإلا
ل˘ك دÓ˘ب˘˘لا ي˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كب
  .تاديدهتلاو رطاخملا

ىلع ةبسسانملا هذهب ددسشو
ي˘ف دÓ˘ب˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح ةرور˘˘سض
ضشيجلا ايعاد ،ا˘ه˘عو˘بر ة˘فا˘ك
راهن ليل طباري نأل ينطولا

  .اهدودح ةفاك فراسشم ىلع
˘مز˘ع ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش د˘˘كأاو

ىلع يبعسشلا ينطولا ضشيجلا
ةيداعملا تاططخملا لك رحد
ل˘سشف˘لا ا˘هر˘ي˘سصم نا˘ك ي˘ت˘لا
فيظوت يف بيرقلا ضسمألاب
فد˘ه˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا با˘˘هرإلا

،دÓبلا رارقتسساو نمأا ةعزعزل
زيزعت ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع دد˘سشو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘˘لا تارد˘˘˘ق
تابلط˘ت˘م ن˘ي˘مأا˘تو ي˘ب˘ع˘سشلا
ا˘م˘ب ،ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا
ءادألا ةيقرتو نيسسحت نمسضي
ةفاكل يلا˘ت˘ق˘لاو ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ىتح ،هتانوكمو  هتÓيكسشت
ل˘ك ع˘فر ى˘ل˘˘ع اردا˘˘ق نو˘˘كي
  .تايدحتلا

ددسصلا ضسفن يف فدرأاو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
وهو ،ادبأا ىسسني ل يبعسشلا
وحن ين˘طو˘لا  ه˘ب˘جاو˘ب مو˘ق˘ي
رسضحتسسي نأاب ،هدÓبو هبعسش
ي˘˘سضا˘˘م ،د˘˘يد˘˘سش نـع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب
،تلوطبلا˘ب ر˘خاز˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ةو˘ق ثعاو˘ب ه˘ن˘م م˘ه˘ل˘˘ت˘˘سسيو

رار˘سصإلا تاز˘ف˘˘ح˘˘مو ةدارإلا
مايقلا ةلسصاوم ىلع ،مزاعلا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بجاو˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
  .«ضسدقملا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرا˘˘يز نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
يف تءاج ةثلاثلا ةيركسسعلا
تارا˘يز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م را˘˘طإا
ىلإا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لاو ة˘ي˘سشي˘ت˘ف˘ت˘لا

  .ةيركسسعلا يحاونلا فلتخم
لÓخ ،ةح˘ير˘ق˘ن˘سش ىد˘سسأاو

تاد˘حو˘لا ن˘م دد˘ع˘ل هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘ط˘بار˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
تاميلعتلا نم ةلمج ،دودحلا

ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ق˘˘ل تا˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ى˘لإا فد˘ه˘ت ،ا˘ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسمو
،رذحلاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ة˘ف˘عا˘سضم
تافآلا ةفاك ةهجاوم لجأا نم

ط˘ي˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لاو
عيبطتلا دعب ة˘سصا˘خ ،دÓ˘ب˘لا˘ب
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘عار˘سصلاو ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
لك يف ثدحت يتلا ةيلخادلا

يذلا رمألا ،يلامو ايبيل نم
ن˘˘مأا ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كسشي
  .رئازجلا

watan@essalamonline.com

ةينطولا دودحلا نيمأاتل ىوسصق ةيمهأا يلوي صشيجلا نأا ىلإا راسشأا

ادغو مويلا لسشفتسس رئازجلا دسض ةيداعملا تاططخملاو ةسسيسسخلا تاروانملا :ةحيرقنسش

 يمولد Ëرم

رئازجلا دسض ةسسيسسخلا تاروانملا نإا ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا لاق
لكسشب قانخلا ديدسشتو ،ةينطولا دودحلا نيمأاتل ىوسصق ةيمهأا يلوي صشيجلا نأا ىلإا اريسشم ،ادغو مويلا لسشفتسس

.اهرـباد عطقو ةيمارجإ’ا تاباسصعلا ىلع لسصاوتم

ميعطتلا ةيلمع يف عورسشلل زهاج يحسص زكرم ف’آا8

نويلم فسصن لابقتسسل زّهجتت رئازجلا
«انوروك» حاقل نم ةعرج

هعيزوتو رهسشلا ةياهن لبق «5 كينتوبسس» مÓتسسا
ةقطنم لكل ةيناكسسلا ةفاثكلا بسسح نوكيسس

حيقلتلا ةلمح يرطؤوم نيوكت يف عوبسسألا اذه عورسشلا
ق˘طا˘ن˘لا رارو˘ف لا˘م˘ج ف˘˘سشك

د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل م˘˘سسا˘˘ب ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
نأا ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
نويلم فسصن ملسست˘ت˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘˘سسور˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عر˘˘ج
،انوروكل داسضملا «5 كينتوبسس»
ادكؤوم ،يراجلا يفناج ةياهن لبق
يقلتم ءاقب ةدم يه ةقيقد03 نأا
يحسصلا زكرملاب انوروك حاقل

ي˘˘˘ف رارو˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ج ح˘˘˘سضوأا
ةيلمع نأا ،ضسمأا يفحسص حيرسصت
دعب ةرسشابم قل˘ط˘ن˘ت˘سس ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
ىلإا اتفل ،ىلوألا ةنحسشلا مÓتسسا

ي˘ح˘سص ز˘كر˘م فلآا8 ةيز˘ها˘ج
،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف عور˘˘سشل˘˘ل
بسسح زكارملا ددع ةدايز حسشرو
ز˘كار˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘جا˘ح˘˘لا

ضصسصخ˘ت˘سس ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
.لظلا قطانم ناكسس حيقلتل

ضصوسصخب ثدحت˘م˘لا ح˘سضوأا
نأا ،ةيحسصلا زكار˘م˘لا با˘ع˘ي˘ت˘سسا

ز˘ها˘ج ي˘˘ح˘˘سص ز˘˘كر˘˘م0008
دسض حيقلتلا ةلمح يف عورسشلل

ن˘كم˘ي ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ا˘نورو˘ك
،ةجاحلا بسسح زكارملا ددع عفر
،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘بو
ضصي˘سصخ˘ت ن˘˘ع ،رارو˘˘ف ف˘˘سشك
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ز˘˘˘كار˘˘˘م
هذه ناكسس حيق˘ل˘ت˘ل ضصسصخ˘ت˘سس
.قطانملا

ةرازو حلاسصم نإا راروف لاقو
لك نيوكت يف عرسشتسس ةحسصلا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا لا˘˘م˘˘˘ع
حيقلت˘لا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب

اذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك د˘˘˘سض
ءلؤو˘˘˘ه نأا ح˘˘˘سضوأاو ،عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
ن˘م نو˘ع˘ل˘ط˘سضي˘سس ن˘ي˘نو˘كم˘˘لا

ضصاخسشأا نيوكت ةمهمب مهتهج
،يلحملا ىوتسسملا ى˘ل˘ع ن˘ير˘خآا

يذ˘لا ضصخ˘˘سشلا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
حاقللا نم ىلوألا ةعرجلا ىقلت
نم ةيناث ة˘عر˘ج ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس
ةلسصافلا ةدملا امأا ،حاقللا ضسفن
مزتلي نيح يف ،اموي12 نوكت
ةقيقد03 ءاقبلاب حاقللا يقلتم
هذخأا د˘ع˘ب ي˘ح˘سصلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
.ةعرجلا

حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ما˘˘˘مأا
ةموكحلا تنلعأا ي˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘سصلا
حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا هدار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
يمسسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا لا˘ق ،ي˘سسور˘لا
ةنحسشلا ةيمك نإا ةيملعلا ةنجلل
ر˘ي˘غ ي˘ن˘ي˘˘سصلا حا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوألا

تاثداحملاو نآلا د˘ح˘ل ة˘مو˘ل˘ع˘م
.ينيسصلا بناجلا عم ةلسصاوتم

،لا˘حر ضسا˘ي˘لإا د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيحسصلا حلاسصملل ماعلا ريدملا
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو˘˘˘˘˘ب
وسضعو تايفسشتسسملا حÓسصإاو
دسصرو ةعباتمل ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ل˘˘ك نأا ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘˘ت
بهأات ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا
،حي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘سشل˘ل
حاقللا عيزوت ةيلمع نأا فاسضأاو
يعارتو ةيجيردت ةفسصب نوكتسس
.ةقطنم لكل ةي˘نا˘كسسلا ة˘فا˘ث˘كلا

حلاسصملا لك نأا لاحر فسشكو
ىلع ،ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلاو ة˘ي˘ح˘سصلا
ةد˘ع˘ت˘سسم ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةيلمع نأا ازربم ،حاقللا لابقتسسل
ىلعو ةيجيردت نوكتسس حيقلتلا

،ةلسص يذ قايسس يف.ةنسسلا لوط
حلاسصم˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ح˘سضوأا
نأا ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
،ةيجيردت ةقيرطب عزويسس حاقللا

اذ˘كو ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘كلا بسسح
،ةقطنم لكل ةي˘نا˘كسسلا ة˘فا˘ث˘كلا

دق يملعلا ضسلجملا نأا ىلإا تفلو
،حيقلتلاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا دد˘ح
نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘يو˘˘لوألا نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
 .ةيجيتارتسسإلا تاعاطقلاو

ليدع دمح˘م د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘يلو˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م ضسا˘˘عد
041 ليكسشت مت هنأا ،ةنيطنسسق
ةفاك ةعباتمب لفكتلل ،ايبط اقيرف
ىوتسسم ى˘ل˘ع ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ل˘حار˘م
ضسفنب ةيئافسشتسسإلا تاسسسسؤوملا
تايفسشتسسم ىلا اريسشم ،ةيلولا
،ةيئانلا قطانملا ربع ةلقنتم ىرخأا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك نأا˘م˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
ةلمح حاجنإل عا˘ط˘ق˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘ب
 .يجاتلا ضسوريفلا دسض حيقلتلا

Ëرم يمولد
اهتامدخ قّلعت رئاز÷اب ةيسسورلا ةرافسسلا

تاءارجإلا ددسشت ةيسسنرفلا تاطلسسلا
اهيسضارأا لوخد Úبغارلا Úيرئاز÷ا ىلع

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ةرا˘ف˘سسلا تف˘˘سشك
ةد˘يد˘ج تارار˘ق ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
نيد˘فاو˘لا داد˘عأا ن˘م ضصي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل
نييرئازجلا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م بنا˘جألا
راطإا يف ،يسسنرفلا بارتلا ىلإا
‐ديفوك ةحئاج ةهباجم تاءارجإا

نايب ي˘ف ةرا˘ف˘سسلا تد˘كأاو.91
نأا ينورتكلإلا اهعقوم ىلع اهل
عم ةينيبلا ة˘ي˘لود˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘لا
هنأا امك ،اهب حوسصنم ريغ اسسنرف

تاءار˘˘جإل ة˘˘˘ع˘˘˘سضا˘˘˘خ لاز˘˘˘ت ل
تÓحرلل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو.ةمراسص
نيعتي هنإاف ،رئازجلا نم ةمداقلا

ةدا˘ه˘سش م˘يد˘ق˘ت ر˘فا˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
RCP-TR ي˘جو˘لو˘˘ي˘˘ب ضصح˘˘ف
م˘ت د˘˘ق نو˘˘كي ،بو˘˘كر˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
ةعاسس27 نم لقأا ذنم اهؤوارجإا

بجوتي امك.عÓقإلا دعوم لبق
ردسصم˘ل˘ل ا˘ق˘فو‐ با˘كر˘لا ى˘ل˘ع
يفرسش حيرسصت راهظتسسا ‐هتاذ
لبق ةي˘ن˘ع˘م˘لا نار˘ي˘ط˘لا ة˘كر˘سشل
روهظ مدع ىلع ضصني ،عÓقإلا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘˘سصإلا ضضار˘˘˘عأا

دحأا عم طÓتخلا مدعو انوروك
41 ةرتف لÓخ ءابولاب نيباسصملا
،ةلحرلا دعوم قبسست يتلا اموي
يحسص رجح ةرتفب مازتللا اذكو
ا˘ه˘تد˘م لو˘سصو˘لا ىد˘ل ي˘عو˘˘ط
ناو˘ن˘ع م˘يد˘ق˘ت ع˘م ما˘يأا ة˘ع˘˘ب˘˘سس
يجولويب ضصحف ءارجإاو ةماقإلا

RCP-TRةباسصإا نع فسشكلل
.ضسوريفلاب ةلمتحم

ر.نوراه

هتئيه صضئارع عم نيلوؤوسسملاو ةيرازولا تاعاطقلا صضعب بواجت مدع ركنتسسا

ةيرئازجلا ةرادإلا بيلاود يف تسشسشع ةيبوسسحملاو ةرقحلا :سسنوي ميرك

«ةناب÷ا»ـب ةيباهرإ’ا لامعأ’ا هذه لثم فسصو

ةسسبت راجفنا اياحسض ‘ رئاز÷ا يزعي يقيرفإلا ناÈŸلا

ةلودلا ريزو ضسنوي ميرك دكأا
نأا ضسمأا ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘سسو
تسشسشع ةيبوسسحملاو ةر˘ق˘ح˘لا
،ةير˘ئاز˘ج˘لا ةرادإلا بي˘لاود ي˘ف
ن˘م با˘ق˘عÓ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس نأاو
«ن˘ي˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا»ـب م˘ها˘م˘سسأا
ةر˘ق˘ح˘لا را˘سشت˘نا ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ة˘ي˘بو˘سسح˘م˘لاو
وه هتئيه هب تمزتلا دحت لوأا

.ةيطارقوريبلا ةهباجم
هلوزن لÓخ ضسنوي ميرك لاق

«راوحلا» ىدتن˘م ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
ةا˘م˘سس˘ُم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا نإا ،ضسمأا

ةسسسسؤوم ،ةيروهم˘ج˘لا ط˘ي˘سسو
ضسيئر ىدل تع˘سضُو ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
اسساسسأا فدهت ثيح ،ةيروهمجلا

ءارجإا لك ليهسستو ةقفارم ىلإا
قوقحلا ةفا˘ك نا˘م˘سضب ح˘م˘سسي
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا ازر˘ب˘م ،ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىوا˘كسش رار˘م˘ت˘سسا˘ب ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا د˘˘سض ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
تاعامجلاو ةلودلل ة˘يز˘كر˘م˘لا
ةيمومعلا ق˘فار˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ط˘˘ي˘˘سسو دد˘˘˘جو.اهتجلاعمل
هيبودنمل هتايسصوت ةيروهمجلا
نولمحي ل مهنأاب تايلولا يف

لو يسضاقلا لو يلاولا ةفسص
ىلإا ةراسشإا يف ،بختنملا ىتح
تايحÓسصلاب مهمازتلا ةرورسض
.اهزواجت مدعو ةددحُملا

ىر˘ي ،ر˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ةطاسسولاو راوحلا ةنجل ضسيئر

متحي ةيوق رئازج ءانب نأا قباسسلا
لك يف هيوذو داسسفلا ةبراحم
ةئي˘ه˘لا نأا ادد˘سشم ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
يرفيف71 ذن˘م ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا
خيسسرت ىلع لم˘ع˘ت مر˘سصن˘م˘لا
ع˘م ة˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

امك.ي˘سضا˘م˘لا تا˘سسرا˘م˘˘م
مÓت˘سسا ن˘ع لوؤو˘سسم˘لا ف˘سشك
7978 ـل ةيروهمجلا ةطاسسو
0082 لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ة˘˘سضير˘˘ع
تاذ ي˘ف ار˘كن˘˘ت˘˘سسم ،ضصخ˘˘سش
ضضع˘ب بوا˘˘ج˘˘ت مد˘˘ع دد˘˘سصلا
ة˘˘˘˘يرازو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

ضضئار˘˘ع ع˘˘م ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
.هتئيه

خ.ةميسسن

،يد˘ن˘ج˘لا ى˘ف˘ط˘سصم مد˘˘ق˘˘ت
ضسيئرل ي˘سسا˘ي˘سسلا را˘سشت˘سسم˘لا
هيزا˘ع˘ت˘ب ،ي˘ق˘ير˘فإلا نا˘م˘لر˘ب˘لا
تÓئاعلو ،رئاز˘ج˘ل˘ل ة˘سصلا˘خ˘لا

ي˘˘با˘˘هرإلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سض
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘قو يذ˘لا ضسي˘˘سسخ˘˘لا
نع رفسسأاو ةسسبت ةيلوب ناجيلث
ةباسصإاو ضصاخسشأا ةسسمخ لتقم
ةلبنق راجفنا رثإا ،نيرخآا ةثÓث
فسصوو.مهترايسس رورم تقو
ناي˘ب ي˘ف ،يد˘ن˘ج˘لا ى˘ف˘ط˘سصم
ع˘قاو˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ضسمأا هرد˘˘سصأا

لا˘م˘عألا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ة˘˘يرا˘˘ب˘˘خإا
ا˘ه˘نأل ة˘˘نا˘˘ب˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا
عورتو ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا فد˘ه˘ت˘سست»
عم ىفا˘ن˘ت˘تو ن˘ي˘ن˘مآلا ءا˘ير˘بألا

،«ة˘يوا˘م˘سسلا ع˘ئار˘سشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
دسشحب يلودلا عمتجملا ابلاطم
ءاسضق˘لا ل˘جأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك
نم هلاسصئتسساو باهرإلا ىلع
هذ˘ه تح˘ب˘سصأا نأا د˘ع˘˘ب هروذ˘˘ج
ىلع امهاد ارطخ لثمت ةرهاظلا
.نييلودلا ملسسلاو نمألا

يسسايسسلا راسشتسسملا مدقتو

،ي˘ق˘ير˘فإلا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل
ىلإا ةاسساوملاو ءازعلا ضصلاخب
بع˘˘˘سشلاو ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضلا ر˘˘˘˘سسأا
ا˘ه˘جو˘ت˘م ق˘ي˘ق˘سشلا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأا ل˘جو ز˘ع ه˘ل˘لا ى˘لإا ءا˘عد˘لا˘˘ب
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ءاد˘ه˘سش د˘م˘˘غ˘˘ت˘˘ي
مه˘ن˘كسسي ناو ه˘ت˘م˘حر ع˘سساو˘ب
ى˘ل˘ع ن˘م˘ي نأاو ه˘تا˘ن˘ج ح˘ي˘˘سسف
ءا˘ف˘سشلا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.لجاعلا

ـه.داوج

ةحسصلا يف ءاربخ نم لكسشتت

ةيبط ةثعب لاسسرإا
ةيناث ةيرئازج
ايناتيروم ىلإا
ةيرئازج ةيبط ةثعب هجوتت
ةمسصاعلا ىلإا مويلا ةيناث
،طوسشكاون ةيناتيروملا

ةحسصلا يف ءاربخ نم لكسشتت
دلبلا اذهل معدلا ميدقتل
ىدل ملع ام بسسح ،قيقسشلا

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
.تايفسشتسسملا حÓسصإاو
نم ةثعبلا هذه نوكتتو
ةحسصلا دهعمل ماعلا ريدملا
ةلديسصلا ةريدمو ةيمومعلا

دراوملا ةحلسصمب ريدم بئانو
نيوكتلا ريدمو ةيرسشبلا

بناج ىلإا ،ةحسصلا ةرازوب
،لاديسص عمجم نم ءاربخ

ةحسصلا ةرازو ةدعاسسمل
ةدحو ءاسشنإا ىلع ةيناتيروملا

عيزوتل ةيزكرم ةين’ديسص
.ةيودأ’ا

ىلوأ’ا ةيبطلا ةثعبلا تناكو
يف نييئاسصخأا نم ةنوكتملا
نيينقتو صشاعنإ’او ريدختلا

ىلإا تهجوت دق ةحسصلا يف
رياني عبارلا يف ايناتيروم
ةحسصلا ريزو ةسسائرب ،يراجلا

حÓسصإاو ناكسسلاو
نامحرلا دبع ،تايفسشتسسملا

بدتنملا ريزولاو ،ديزوب نب
،تايفسشتسسملا حÓسصإاب فلكملا
مت ثيح ،حابسصم ليعامسسإا
نم يرازولا دفولا لابقتسسا

ةحسصلا ريزو فرط
.دماح دلو وريذن ،يناتيروملا

ةسصرف ةرايزلا هذه تناكو
ةسسلج دقعل نيدلبلا يدفول

يف نواعتلا لبسس ديدحتل لمع
ربع ثيح ،ةحسصلا لاجم
دماح دلو وريذن ديسسلا

يف هدÓب ةبغر نع ةبسسانملاب
رئازجلا ةربخ نم ةدافتسس’ا

ةيودأ’او نيوكتلا لاجم يف
ةدحو ءاسشنإا ىلع ةدعاسسملاو

تازاغلاو نيجسسكوأ’ا جاتنإ’
.ةيبطلا

خ.ن



حيرسصت يف يخورف عجرأا
جاتنإلا ضصقن ،ضسمأا يفحسص
،ةيعيبط لماوع ىلإا يرحبلا
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش ه˘˘نأا لإا
ديسصلا يف ىرخأا لئادب ريفوت

راحبلا ي˘لا˘عأا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ك
يتلا تايئاملا ةيبرت فيثكتو
01 ىلإا ايلاح اهجاتنإا لسصي
غولب ىلإا فدهنو نط فلآا

دسسل4202 يف نط فلأا04
  .لاجملاب زجعلا ضضعب

د˘˘˘ي˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ى˘˘˘ط˘˘˘عأاو
تا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ةبسسنلاب ة˘يو˘لوألا ،ة˘يد˘ي˘سصلا
ءانب يلاجمب لمعلل ،هعاطقل
ي˘لا˘عأا ي˘ف د˘ي˘سصلاو ن˘ف˘˘سسلا
جمانربلا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،را˘ح˘ب˘لا

ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع قدا˘˘˘˘سص
يرو˘ح˘م ه˘نو˘˘ك ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

ريي˘غ˘ت ي˘ف م˘ه˘سسي˘سسو م˘ه˘مو
د˘ي˘سصلا ي˘ف دا˘سصت˘قلا ط˘م˘ن
هحلاسصم نأا افسشاك ،يرحبلا
ضصتخم عمجم ءاسشنإا ددسصب
ايجولو˘ن˘كت˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا˘ب
نفسسلا ةعانسص اهبلطتت يتلا
دو˘جو ما˘مأا ا˘م˘ي˘سس ،ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا
  .لاجملا يف نيسصتخملا

ح˘سضوأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ا˘ه˘يد˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ر˘˘يزو˘˘لا
ي˘ت˘لا ئ˘ناو˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

اذه لثم نسضتحت نأا اهنكمي
ى˘ل˘ع ،ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م عو˘ن˘لا

ةبانع ،ويزرأا ،نوراهوب رارغ
اريسشم ،لاسشرسشب ةينادمحلاو
د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
اهل ىرخأا لود عم تاكارسش
ةعانسص ناديم يف ةريبك ةربخ
كلذ˘ل طر˘ت˘سشت˘˘سسو ،ن˘˘ف˘˘سسلا
قيقح˘تو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ق˘ن
هنأا زربأاو .ي˘ن˘طو˘لا جا˘مد˘نلا
˘ما˘مأا لا˘ج˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
هترازو نأا افيسضم ،رامثتسسلا
ابلط08 و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
،ني˘لا˘ج˘م˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘سصحإا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسو

لÓخ نيلا˘ج˘م˘لا˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا
م˘ظ˘ن˘ت˘˘سس ة˘˘ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فا ةود˘˘ن
  .لبقملا ضسيمخلا

م˘ت ه˘˘نأا ،ي˘˘خور˘˘ف ح˘˘سضوأاو
رهسش ذنم تاسشرو ةدع حتف
ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
ضصئاقنلا ضصيخسشتل نيينعملا

لوانتو ،لولحلا نع ثحبلاو
ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘سشرو˘˘˘لا
ةناي˘سصلاو ةر˘ي˘غ˘سصلا ن˘ف˘سسلا

  .رايغلا عطق ريفوتو
ة˘سشرو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو

لوألا لوؤوسسملا دكأا ،ةثلاثلا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘˘نأا ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع
رحبت يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ف˘سسلا˘ب

اذه اربتعمو ،راح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا˘ب
رئازجلا ىلع د˘يد˘ج ،ناد˘ي˘م˘لا
ضضعبب ةدوجوم تاردقب نكل
  .تاكرسشلا
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كمسسلا راعسسأا باهتلا ةهجاوŸ انتطخ هذه :يخورف

 يمولد Ëرم

ذنم حورطم لكسشم ،كامسسأ’ا راعسسأا باهتلا نأا ،ةيديسصلا تاجتنملاو يرحبلا ديسصلا ريزو يخورف دمحأا ديسس دكأا
يف ديسصلل لئادب بايغو ةيعيبط فورظ هتسضرف ،لود ةدع هنم يناعت لب رئازجلا طقف صصخي ’و تاونسس

  .عاطقلا ةيولوأا راحبلا يلاعأاب ديسصلاو نفسسلا ةعانسص نأا افيسضم ،لحاوسسلا

0202 يف ةئاملاب784 ـب تنرتن’ا ربع عفدلا عافترا
رايلم659 نم رثكأا اوبحسس نويرئازجلا

 يلآلا فارسصلا ةزهجأا نم
ريزو رازمو˘ب م˘ي˘هار˘بإا ف˘سشك

ةيكلسسلا تÓسصاوم˘لاو د˘ير˘ب˘لا
رثكأا بح˘سس ن˘ع ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
ةزهجأا نم رانيد رايلم659 نم
،0202 ة˘˘ن˘˘سس ي˘˘لآلا فار˘˘˘سصلا

فارسصلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا نأا فا˘سضأاو
51 ة˘ب˘سسن˘ب ةدا˘يز فر˘˘ع ي˘˘لآلا
  .ةئاملاب

لافتحلا لÓخ رازموب نلعأاو
نع ،د˘ير˘ب˘ل˘ل ي˘ق˘ير˘فإلا مو˘ي˘لا˘ب
ةئاملاب784 تغ˘˘˘ل˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘يز
،تنرتنلا ربع ع˘فد˘لا ة˘ي˘سصا˘خ˘ل
نيÓم3 ل˘ي˘ج˘سست ى˘لإا ار˘ي˘سشم
،0202 ةنسس ةيلمع فلأا399و
ةّذفنملا تايل˘م˘ع˘لا تغ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف
ينورتكلإلا عفد˘لا ةز˘ه˘جأا ى˘ل˘ع
  .ةئاملاب377 نم رثكأا

ريزولا تفل ،رخآا قايسس يف
ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نلا ى˘˘˘˘لإا
عفدلا ميمع˘ت ع˘ير˘سست عور˘سشم˘ل
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا

ل˘خد˘ي عور˘سشم˘لا نأا ا˘ح˘˘سضو˘˘م
ةسسسسؤوم عمج˘ت ة˘كار˘سش ن˘م˘سض
تاسسسسؤو˘م˘لاو «ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب»
 .ديربلا عاطق ةقفارم يف ةئسشانلا

نايب يف ديربلا ةرازو تدكأاو

ىلع دمتعيسس عورسشملا نأا ،اهل
،ةئسشانلا تاسسسسؤو˘م˘لا با˘ح˘سصأا

دعب نيدمتعم نييدقن ءÓكوك
ةددحملا طورسشلا ىلع مهرفوت

ضصاخ˘لا طور˘سشلا ر˘ت˘فد ن˘م˘سض
ةقفار˘م˘ب م˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت م˘تو ،كلذ˘ب
راسسم يف نييداسصتقلا ناوعألا
د˘ير˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلع مهلسصحت ةياغ ىلإا رئازجلا

ع˘˘فد˘˘لا ط˘˘˘ئا˘˘˘سسو ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
عفدلا تايئا˘ه˘ن˘ك ،ي˘نور˘ت˘كلإلا
.ينورتكلإلا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا نأا تفا˘˘˘سضأاو
ةمدخ مادختسسا اهنكمي ةئسشانلا
عيرسسلا ةباجإلا زمر ربع عفدلا
«edoC RQ» ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا˘˘ب
.اهتنايسصو تازيهجتلا بيسصنت

عورسشملا نأا نايبلا حسضوأاو
ضسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘لا ن˘م˘سض ي˘تأا˘˘ي
نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
با˘ب˘سشلا ة˘ق˘فار˘م˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا
ن˘م˘سضو ع˘يرا˘سشم˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
ضشا˘ع˘نإل ةر˘ط˘سسم˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا
 .ينطولا يداسصتقلا بناجلا

د.ميرم
ةينوناقلا طورسشلا مهتافلم تفوتسسا نأا دعب

مهتادامتعا تارايسسلا ءÓكو ملسست ةعانسصلا ةرازو

ةسساسس◊ا داوŸا ريدسصت وأا داÒتسسا تايلمع حيراسصتو صصخر بلط نم مهنك“

ةباوب حتف نع نلعت ةقاطلا ةرازو
Úيداسصتقلا Úلماعتملل ةينوÎكلإا

،ضسمأا ةعانسصلا ةرازو تملسس
ءÓ˘كو˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لا تادا˘م˘ت˘˘علا
نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذو ،تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
˘ما˘كحألا م˘ه˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م تفو˘˘ت˘˘سسا
ر˘ت˘فد ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘سصن˘م˘˘لا
،طاسشنلا ةسسرامم يف طورسشلا

تاءار˘جإا ي˘ف عور˘سشلا ل˘جأا ن˘˘م
تادا˘م˘ت˘˘علا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
ةيلمع يف ءدبلل اديهمت ،ةيئاهنلا
  .داريتسسلا

نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تح˘سضوأاو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ،ا˘˘ه˘˘ل
طور˘سشلا م˘ه˘تا˘ف˘˘ل˘˘م تفو˘˘ت˘˘سسا
ر˘ت˘فد ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘سصن˘م˘˘لا
ءد˘ب˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سسي˘سس ،طور˘˘سشلا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا
عورسشلاو ةيئاه˘ن˘لا تادا˘م˘ت˘علا
يف ءاج ام قفو داريتسسلا يف
‐02 مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا

تايفيكو طورسشل ددحملا722
ءÓ˘˘˘˘كو طا˘˘˘˘سشن ة˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م
ا˘م˘كو .ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةفلكملا ةينقتلا ةنجللا تلسصف
تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘سسارد˘˘ب
طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘م ي˘ف تا˘ب˘كر˘م˘لا ع˘ي˘ن˘˘سصت
تابكرملا عينسصتب قلعتي دحاو
81 لسصأا نم ةيعفنلاو ةيحايسسلا

ىوتسسم ىلع ا˘ه˘عاد˘يإا م˘ت ا˘ف˘ل˘م
نأا ى˘لإا نا˘ي˘ب˘˘لا تف˘˘لو  .ةرازو˘˘لا

نيلماعتملا تافلم ةسسارد ةيلمع
يطاسشنل ةبسسنلاب ني˘يدا˘سصت˘قلا

ةد˘يد˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘كو
رمتسستسس ،تابكر˘م˘لا ع˘ي˘ن˘سصتو
تافلملا عيمج ةسسارد ةياغ ىلإا
ناتنج˘ل˘لا تما˘ق ثي˘ح ة˘عدو˘م˘لا
نيماظنلا نيذاه ىلع ناتمئاقلا
د˘ق˘ع˘ت˘ل ا˘م˘ه˘ل˘م˘ع ةر˘ي˘تو ع˘˘فر˘˘ب
.عوبسسألا مايأا ةلي˘ط تا˘عا˘م˘ت˘جا

د˘˘ق ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا ةرازو تنا˘˘˘كو
ةنجللا نأا ،عوبسسألا ةياهن تنلعأا
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘يرازو˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ة˘˘سسارد˘˘ل ةأا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
طاسشن ة˘سسرا˘م˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا

تماق ،ةديدجلا تابكرملا ءÓكو
اهب مّدقت تافلم ةرسشع ةسساردب
تافلم عسست اهنم ،نول˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
تا˘ب˘كر˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا˘ب قّ̆ل˘ع˘˘ت˘˘ت
داريتسساب دحاو فلمو ةيحايسسلا
ة˘ه˘ج ن˘مو  .ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘˘يزو نا˘˘˘ك ىر˘˘˘خأا
نلعأا دق ،مهارب يلع تيآا تاحرف
غ˘˘ل˘˘ب˘˘م تدّد˘˘ح ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نأا
هب حومسسملا يلامجإلا داريتسسلا
ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘سسلا د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘ع˘ف˘˘نو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس تارا˘˘ي˘˘سس
دحك رلود يرايلمب تانحاسشو
  .ةنسسلا لÓخ ىسصقأا

د.م

،ضسمأا ةقاطلا ةرازو تنلعأا
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘باو˘ب قÓ˘طإا ن˘ع
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
بلطب نيينعملا ني˘يدا˘سصت˘قلا

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ح˘˘يرا˘˘سصتو ضصخر
داو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘سصت وأا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
.ةسساسسحلا

هترسشن يذلا نايبلا يف ءاجو
يمسسرلا اهباسسح ىلع ةرازولا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
نأا كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ضصخر ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘لا
وأا داريتسسا تايلمع حيراسصتو
نم ةسساسسحلا داو˘م˘لا ر˘يد˘سصت

نييداسصتقلا نيلماعتملا فرط
ايرسصح رمت تراسص نيينعملا

ى˘ل˘ع دو˘جو˘م˘لا ط˘بار˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ةرازو˘ل ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘˘لا
-assat//:sptth) ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا

zd.vog.ygrene.heer).
ر.نوراه

يئاوسشع طبر0004 ىلع تسضقو يئام برسست فلأا022 حÓسصإاب تماق

0202 يف بورسشلا ءاملا نم رايلم7.2 نم رثكأا ترفو هايملل ةيرئازجلا
،هايملل ةير˘ئاز˘ج˘لا تن˘ل˘عأا

رثكأا0202 ةنسس تجتنأا اهنأا
بعكم رتم رايلم7.2 نم
ديوز˘ت˘ل بور˘سشلا ءا˘م˘لا ن˘م
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘˘كا˘˘سسلا
3.7 لداعي ام يأا ،ينطولا

.ايموي بعكم رتم نويلم
ه˘تر˘سشن و˘يد˘ي˘ف ي˘ف ءا˘˘جو

اهعقوم يف هايملل ةيرئازجلا
،كو˘ب˘سسي˘ف ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

ة˘˘ن˘˘سسل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سصح لو˘˘˘ح
را˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘˘نا ،0202
ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ءا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
مغر ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل بور˘سشلا

تد˘ن˘ج ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا فور˘˘ظ
فلأا43 نم رثكأا ةسسسسؤوملا

ةدعسصألا عيمج ىلع لماع
تا˘مد˘خ˘لا ن˘سسحأا ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل
.نينطاوملا ةدئافل

دح عسضو˘ل ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘سسو
تماق ،يئاملا دروملا ردهل
0202 لÓ˘˘خ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
فلأا022 نم رثكأا حÓسصإاب
لدا˘ع˘ي ا˘م يأا ي˘ئا˘م بر˘˘سست
مويلا يف يئام برسست306
نم ر˘ث˘كأا ى˘ل˘ع تسضق ا˘م˘ي˘ف
.يئاوسشع طبر0004

0202 ة˘ن˘سس تفر˘ع ا˘˘م˘˘ك
ةدا˘عإا لا˘غ˘سشأا ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا
ضسم˘خ ي˘ف ة˘كب˘سشلا ل˘ي˘هأا˘˘ت
462 ةفاسسم ربع كلذو ندم
رثكأا عسضو نع كيهان ملك
ليلقتلل دادع فلا602 نم
.ةيفازجلا ةرتوفلا نم

ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘مأا
نامسضل ة˘ي˘ئا˘م˘لا تآا˘سشن˘م˘لا
د˘ق˘ف ،ىو˘سصق˘لا ة˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
لÓخ هايملل ةيرئازجلا تماق
ن˘م ر˘ث˘كأا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب0202
062 نم ديزأاو بقن0014
0002 ن˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘مو ر˘˘ئ˘˘ب
001 نم رثكأاو خسض ةطحم
.هايملا ةجلاعمل ةطحم

تاذ لÓ˘خ تز˘ج˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
نازخ0018 نم رثكأا ةرتفلا

ردقت ةيلامجإا ةقاط وذ يئام
بعكم رتم نو˘ي˘ل˘م8.7 ـ˘ب
نداعملا عزن˘ل ة˘ط˘ح˘م02و
ةلتكلا ةيداحأا ة˘ط˘ح˘م31و
.رحبلا هايم ةيلحتل

عيراسشم˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ب ن˘مو
بسسح ‐0202 ةنسس ةزجنملا
11 ن˘يو˘م˘ت ‐رد˘سصم˘لا تاذ
ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ع˘˘˘قاو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب تا˘˘˘يلو
ءاملاب ةل˘ي˘سسم˘لاو ف˘ي˘ط˘سسو
رثكأا ةدئافل كلذو بورسشلا

اقÓطنا ةمسسن فلأا621 نم
دجاوتملا تيد˘سسل˘ت د˘سس ن˘م
.ةريوبلا ةيلوب

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةر˘ت˘ف˘لا تاذ لÓ˘خ ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيلوب رئاود ةسسمخ نيومتب
رثكأا ةدئافل كلذو يقاوبلا مأا

اقÓطنا ةمسسن فلأا775 نم
دجاوتملا ضسيكروأا دسس نم
˘مأا ة˘يلو˘ب نور˘كف˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب
.يقاوبلا

عيراسشملا نيب نم دجويو

هايملا ليو˘ح˘ت زا˘ج˘نا كلذ˘ك
نم رثكأل برسشلل ةحلاسصلا

ة˘م˘سسن ف˘لأا001و نو˘ي˘ل˘م
ةجلاعملا ةطحم نم اقÓطنا
م˘ي˘عد˘ت اذ˘كو ناو˘˘ه˘˘م د˘˘سسل
بور˘سشلا ءا˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘˘ت˘˘لا
ةيلوب تايدلب ثÓث ةدئافل
802 نم رثكأا حلاسصل ةنتاب
نم اقÓطنا كلذو ةمسسن فلأا
.رودملا ةيدك دسس

ةبقارم زيزعت لاجم يف امأا
لجأا نم هايملا ةدوجو ةيعون
ة˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
تح˘˘سضوأا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ءانتقاب تماق اهنأا ةسسسسؤوملا

ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تاد˘˘ع˘˘م
.تادحولا ربع رباخملا

قايسسلا تاذ يف تفاسضأاو
0202 ة˘˘ن˘˘˘سس تما˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
نويلم7.2 نم رثكأا ءارجإاب

032 نم ديزأاو رولكلل ةنيع
يجولو˘ير˘ت˘كب ل˘ي˘ل˘ح˘ت ف˘لأا

فلأا062 ن˘ع قو˘˘ف˘˘ي ا˘˘مو
.يئايمكويزيف ليلحت

تفر˘ع ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ع˘˘فد˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت0202
ةيلمع ليهسستل ينورتكللا
نئابزلا لقنت بنجتو عفدلا
ةعباتلا ةيراجت˘لا تلا˘كو˘ل˘ل
يسشفت ةرتف لÓخ ةسسسسؤوملل
.ءابولا

خ.ةميسسن

تابورسشملا وجتنم
صضافخنا ىلإا اهوعجرأا

 رانيدلا ةميق

يف ةبقترم تادايز
هايملا راعسسأا
 ةيندعملا
صسيئر ينامح يلع دكأا

نيجتنملا ةيعمج
،تابورسشملل نييرئازجلا
يف راعسسأ’ا عافترا ببسس نأا

ةيكÓهتسس’ا داوملا صضعب
ةميق صضافخنا ىلإا عجار
يف تاموسسر جاردإاو رانيدلا

.1202 ةيلاملا نوناق
لزن يذلا ينامح راسشأاو
ةيموي ىدتنم ىلع افيسض

ءاملا رعسس نأا ،دهاجملا
ةدايز فرعيسس يندعملا
كلذو ،ارانيد53 ىلإا لسصيل
مسسر لاخدإا درجمب

بلعملا ءاملا ىلع يعانسص
.تاروراقلا يف
يدبز ىفطسصم هتهج نم
ةيامح ةيعمج صسيئر راسشأا
تادايزلا نأا ىلإا ،كلهتسسملا

ةرربم يسضاملا يف تناك
نأا ’إا ،ةيلاملا نيناوقب
1202 ةنسسل ةيلاملا نوناق

ةريبك بئارسض نمسضتي ’
اربتعم ،ةريثك موسسر امنإاو
عجار راعسسأ’ا عافترا نأا
رانيدلا ةميق يندت ىلإا

تاجوتنملا راعسسأا ةدايزو
ةسصروبلا يف ةيلوأ’ا
.ةيملاعلا

نأا ركذ ،ركسسلا صصوسصخبو
يذلا ،ةداملا هذه رعسس

ةبسسنلاب افقسسم لاز’
فرع دق ،نيكلهتسسملل
ةبسسنلاب ةدايز
حرتقا امك .نييعانسصلل
ىلع مسسرلل لماك ءاغلإا
ىلع ةفاسضملا ةميقلا

ىلع ةيسساسسأ’ا داوملا صضعب
مطامطلاو نئاجعلا رارغ

.ةبلعملا
ـه.داوج



ءا˘˘˘˘سضق ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م لد˘˘˘˘˘سسأا
ةليل فسصتنم ،راتسسلا ةمسصاعلا
يتلا ةمكاحملا ىلع ،ضسمأا لوأا
لوا˘ح ة˘ل˘ما˘ك ما˘يأا ة˘˘ت˘˘سس تماد
اوماق ام ريربت نومهتملا اهيف
لومعملا نوناقلا راطإا يف هب
.مهتءاربب مهعافد بلاطو ،هب

ناريزولا ةيسضقلا يف عباتيو
ىيحيوأا دمحأا ناقباسسلا نلوألا

ار˘يزوو لÓ˘سس كلا˘م˘لا د˘˘ب˘˘عو
نيقباسسلا مجا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا

ف˘˘˘سسو˘˘˘يو ةد˘˘˘ب بو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘˘م
ةرازو تاراطإا ةيعمب ،يفسسوي
ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘˘لاو ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
.ي˘نو˘هرز ة˘ن˘ي˘م˘ي ضسادر˘مو˘ب˘˘ل
لاجر ،اسضيأا ةمكاحملا تلمسشو
زوزعم ،دمحم يرياب لامعألا
دادحو نا˘سسح يوا˘بر˘عو د˘م˘حأا

.يلع
ىدل ةماعلا ةباينلا تسسمتلاو

ىسصقأا ،رئازجلا ءاسضق ضسلجم
يف نيمهتملا قح يف تابوقع
تارا˘ي˘˘سسلا بي˘˘كر˘˘ت» ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘˘ت˘˘لاو
ةنسس02 ىلإا لسصت ،«ةيباختنلا

تادئاع˘لا ع˘ي˘م˘ج ةردا˘سصم ع˘م

،«مظنملا مارجإلا» نع ةجتانلا
˘ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘˘م˘˘م بلا˘˘ط ذإا
اسسبح ةنسس02 ةبوقع طيلسست
قح يف ةذفان ةمارغ نويلم1و
ن˘ي˘˘لوألا ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
دبعو ىيحيوأا دمحأا نيقباسسلا
ضسم˘ت˘لإا ا˘م˘˘ك ،لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا

فسسوي قح يف ةنسس51 ةبوقع
اميف ،بوجح˘م ةد˘بو ي˘ف˘سسو˘ي
01 ن˘ي˘ب تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا تحوار˘˘ت
لامعألا لاجر قح يف تاونسس
ضسرا˘ف ق˘ح ي˘ف تاو˘˘ن˘˘سس8و

.نيمهتملا ةيقبو لÓسس
ل˘ي˘كو˘لا را˘سشأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

كو˘ل˘ه ة˘ن˘يز˘خ˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
نأا ىلإا هتعفارم لÓخ ءايركز
يف نيم˘ه˘ت˘م˘لا لا˘م˘عألا لا˘جر
تازايتما نم اودافتسسا ةيسضقلا

ةنواعمب ةرربم ريغ تاءافعإاو
،ن˘يرو˘كذ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

نا˘سسح يوا˘بر˘ع نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
78 ةميقب تازايتما نم دافتسسا

ير˘يا˘ب د˘م˘ح˘مو ،را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م
،رانيد فلأا003و رايلم ةميقب

رايلم93 ةميقب دمحأا زوزعمو
.رانيد

watan@essalamonline.com

5 7392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج5ـل قفاوملا1202 يفناج81نينثإلاثدحلا

يقيلفتوبلا داسسفلا عرذأل لدجلا نم ريثكلا تراثأا «ةقوبسسم ريغ» ةمكاحم

يفناج82 ـلا يف يفخلا ليومتلاو «تÓجعلا خفن» ةيسضق يف ماكحألاب قطنلا

ط.ةراسس

يفخلا ليومتلاو تارايسسلا بيكرت فلم يف ماكحألاب قطنلا خيرات ،ةمسصاعلا ءاسضق سسلجم ةئيه تلجأا
ة˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت.يراجلا يفناج82 موي ىلإا ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبسسألا سسيئرلل ةيباختنلا ةلمحلل

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نمأل ةعبات˘لا روز˘ي˘مأا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘م ،ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘يلو
63 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسشب
ة˘ي˘سضق ي˘ف ا˘طرو˘ت ،ة˘ن˘سس64و
ةلم˘ع˘لا ن˘م ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ر˘يوز˘ت
ا˘˘ه˘˘حر˘˘طو «وروألا» ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
زجح عم روزيمأا ةنيدمب لوادتلل
ـب رد˘˘ق˘˘ي روز˘˘م ي˘˘لا˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م
.وروأا007362

دعب تءاج ةيلمعلا ليسصافت
ى˘لإا ةد˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ضصا˘خ˘سشأا دو˘˘جو لو˘˘ح ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

نومو˘ق˘ي ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م
ةلمع˘لا ن˘م ة˘يد˘ق˘ن قاروأا حر˘ط˘ب
يف كوكسشم لواد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ن˘جألا

فيثكت مت روفلا ىلع ،اهتحسص
ذاختا دعبو تايرحتلاو ثاحبألا

مت ة˘ي˘ن˘مألا تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ع˘ي˘م˘ج
و˘نور عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘غو˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘سساد
ا˘م˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ،ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
قفارم ةزوحب روثعلا مت ةبكرملاو
نم ةيدقن ةقرو11 ىلع قئاسسلا
005 ةئ˘ف ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ة˘ل˘م˘ع˘لا
دعب ،اهتحسص يف كوكسشم وروأا
مت ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
هكيرسش ةيوه ديدحت ىلإا لسصوتلا
ةيدقنلا قاروألا هذهب هدوزي يذلا
ةطخ عسضو مت هيلعو ،ةروزملا

هبتسشملا دسصرتب تحمسس ةمكحم
نم ةبكرم نتم ىلع هفيقوتو هيف
داو ةيدلبب رو˘سسكو˘ب و˘ج˘ي˘ب عو˘ن

.ريغ
رسصانع نكمت ،ةيناث ةهج نمو

ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ةطر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
زجح نم ،يداولا ةيلوب ةيئاسضقلا
.ةرّوزم ةيدقن قاروأا

لÓغتسسا بقع ةيلمعلا تءاجو
ضصخسش ماربإا˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
،ةروزم ةيدقن قاروأا عيب ةقفسصل
تايدلبلا ىدحإا نم ردحني وهو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت م˘ت ،ةروا˘ج˘م˘˘لا
تلّ̆ل˘ك ي˘ت˘لا ير˘ح˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
نتم ىلع هيف هبتسشملا فيقوتب
ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ةرا˘˘ي˘˘سس
قيقدلا ضشيتفت˘لا د˘ع˘بو .ة˘ن˘يد˘م˘لا

ىلع روثعلا مت ةبكرملا ءازجأل
ةئف نم ةرّوزم ةيدقن ةقرو901
ةفاك ءافيتسسا دعبو .رلود001
ةيسضقلا يف ةينوناقلا تاءارجإلا
˘ما˘مأا فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ةسصتخ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
.ايميلقإا

يف ءايحأا ةباسصع طوقسس
كيرافوب نمأا لاجر ةسضبق

ءاسضيب ةحلسسأا زجحو
نمأاب ةطرسشلا رسصانع تنكمت

د˘ح ع˘سضو ن˘م ،كيرا˘˘فو˘˘ب ةر˘˘ئاد
ءايحألا ةباسصعل يمارجإا طاسشنل
اوناك ضصا˘خ˘سشأا5 ن˘م ة˘نو˘كت˘م
ةطسساوب تاءادتعاب مايقلا ددسصب
اهزجح م˘ت ي˘ت˘لا ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا
ضسو˘˘ف˘˘˘ن ط˘˘˘سسو بعر˘˘˘لا عرز˘˘˘ل
  .نينطاوملا

ىلع ،ينمأا ردسصمل ادانتسساو
م˘قر˘لا ى˘ل˘ع ي˘ف˘تا˘ه لا˘˘سصتا ر˘˘ثا
عو˘˘قو هدا˘˘ف˘˘م ،8451 ر˘˘˘سضخألا
ىلع ءايحأا يتباسصع نيب راجسش
،ةي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حألا د˘حا ىو˘ت˘سسم
نيع ىلإا ةطرسشلا رسصانع تلقنت

تايرود ةدعب تماق ثيح ناكملا
تاراجسش عوقو نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل
ي˘ف ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ،ىر˘˘خأا
ديدحت نع رفسسأا يذلا ةيسضقلا

نيبت تايرحتلل ادادتماو ،مهتايوه
تاءاد˘ت˘عا˘ب ما˘ي˘ق˘لا نوو˘ن˘ي م˘ه˘˘نأا
ءاسضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ة˘ط˘سساو˘ب ىر˘خأا

ةط˘خ داد˘عإا م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ةر˘كت˘ب˘م
ةسسمخ فاقيإا نم تنكم ةيناديم
ةروراق11 ز˘˘ج˘˘حو ضصا˘˘خ˘˘سشا

ة˘˘ثÓ˘˘ث ،ير˘˘ح˘˘ب راذ˘˘نإا ،ة˘˘˘قرا˘˘˘ح
ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘˘ي˘˘كا˘˘كسس
ةو˘سشح˘م ا˘طا˘ط˘ب تا˘ب˘ح ثÓ˘ثو
ليوحت متيل ؛ةداح ةقÓح تارفسشب
ن˘مألا ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘با˘سصع˘˘لا دار˘˘فأا

د˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
مهميدقت مت نيذلا مهيف هبتسشملا
ءا˘سشنإا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا

.ءايحأا تاباسصع
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تما˘ق ا˘م˘ك

،كيرا˘فو˘ب ةر˘ئاد ن˘مأل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ع˘˘ئا˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
د˘سصق ة˘سصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
ةدحو0351 هتزوحبو ةبراسضملا

.فانسصألا فلتخم نم
يف دلاخ يديسس كرد
زجحي سسابعلب يديسس

 رمخ ةدحو0522
ةليسصف ضسمأا لوأا ةليل تطبحأا

ةقرفل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاو ن˘مألا
يديسسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

،ضسابعلب يديسس ةيلو يف دلاخ
نم ةريبك ةيمك جيورت ةلواحم
ن˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

تناك ماجحألاو عاونألا فلتخم
72 رمعلا نم غلبي باسش ةزوحب
.ةنسس

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
نع ةليسصفلا اهت˘ق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
ج˘˘يور˘˘ت دد˘˘سصب ضصخ˘˘سش دو˘˘˘جو
تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ة˘ما˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
تايدلب فلتخم ر˘ب˘ع ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘يلو˘˘لا
مت يرحتلا دعبو ذإا ،هب ةحاطإÓل
نتم ىلع هيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
جيورت ددسصب وهو ةيحايسس ةبكرم
ة˘ي˘ل˘م˘ع تسضفأا ثي˘˘ح ،مو˘˘م˘˘سسلا
ةروراق0522 زجح نع ضشيتفتلا

تناك عاونألا فلتخم نم رمخ
ةيلولا تايدلبب جيورتلل ةهجوم
رقم وحن هدايتقا متيل اهرواج امو
يئاسضق رسضحم ريرحتو ةقرفلا

ةباي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق هد˘سض
.ةمكحملا ىدل ةماعلا

ةرخاب يف قيرح علدنا
مناغتسسم ءانيمب ديسص

يراجتلا
لوأا ءاسسم ن˘ف˘سسلا أا˘فر˘م د˘ه˘سش

مناغتسسمب يراجتلا ءانيملاب ضسمأا
ديسصلل ةرخابب بسش قيرح علدنا

ثيح ،ةنايسصلا لاغسشأا لحم تناك
ةيامحلا تافاعسسإا تادحو تلخدت
،تادحو ثÓث يف ةلثمم ةيندملا

ةيسسيئرلا ،ةيئانيملا ةدحولا اهنم
تانحاسش عبرأاـب ةزهجم ةيرحبلاو
لخدتلا ناوعأا رسشاب ثيح .ءافطإا
ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا فار˘˘سشإا تح˘˘ت
ةدحولا دئاقو ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
لجا نم لخدتلا ةيلمعل ةيسسيئرلا
.قيرحلا ىلع ةرطيسسلا

نولسسارم اهعمج

ةيبنجأا ةيدقن قاروأا زجحو سصخسش فيقوت
يداولاب رلود00901و ةرّوزم

يف ةسصتخم رارسشأا ةعومجمب ةحاطإلا
ةياجبب لوادتلل هحرطو «وروألا» ريوزت

ةيرادإا تاررحم يف تابعÓت دوجو نع تفسشك تاقيقحتلا

داسسف ةحيسضف بلق يف ةسسبتب ةعرزملا ةيدلب يف نوفظومو نوبختنم

›اوتلا ىلع سسماÿا مويلل

ةدكيكسسب دوقفŸا دايسصلا نع ثحبلا ةيلمع لسصاوت

ىيحيوأاو لÓسس اهيف هجاوي
انجسس تاونسس5ـب ةبوقع

فانئتسسلا ليجأات
يب يج» ةيسضق يف
ةياهن ىلإا «امراف
رهسشلا اذه

،ةمسصاعلا ءاسضق سسلجم لجأا
يفناج13 خيرات ىلإا سسمأا
ةيسضق يف فانئتسسلا يراجلا
داريتسساو ةعانسص ةكرسش
يتلا «امراف يب يج» ةيودألا

نلوألا ناريزولا اهيف عبوت
دبعو ىيحيوأا دمحأا ناقباسسلا
نورخآا ءارزوو لÓسس كلاملا

بلطل ةباجتسسا ليجأاتلا ررقتو
.نيمهتملا عافد ةئيه
دمحما يديسس ةمكحم تناكو
يسضاملا ربمفون ةياهن تردسصأا
سسمخ ةبوقعب يسضقت اماكحأا
قح يف اذفان انجسس تاونسس
،لÓسسو ىيحيوأا نيريزولا

قباسسلا ريزولا دافتسسا امنيب
دبع ةيمومعلا لاغسشألاو لقنلل
يف ةءاربلا نم ،نÓعز ينغلا

.ةيسضقلا هذه
مهتب لÓسسو ىيحيوأا عبوتو
ةرربم ريغ تازايتما حنم
اهنم ،هعورفو رودنوك عمجمل
عنسصم زاجنإل تÓيهسست
«امراف يب يج» ةيودأÓل
دبع يديسس ةديدجلا ةنيدملاب
يتلاو (ةمسصاعلا برغ) هللا

ديربلا ريزو اهريسسي ناك
ىسسوم اقباسس تايجولونكتلاو
رهسش يفوت يذلا يدامح نب

نجسسب يسضاملا ةيليوج
سسوريفب هتباسصإا دعب سشارحلا

.انوروك
نم «رودنوك» عمجم دافتسساو
ريغ تربتعا تÓيهسست
ىيحيوأا فرط نم ةينوناق
قورحلل زكرم زاجنإل لÓسسو
ةكرسش لبق نم ةدكيكسس ةيلوب
ىدحإا يهو «ايفوكوفارت»
ةفاسضإا ،«رودنوك» عمجم عورف
ماربإا يف ذوفنلا لÓغتسسا ىلإا

فتاهلا لماعتم عم تاقفسص
«سسيليبوم» يمومعلا لاقنلا

تاحولو فتاوه ءانتقا سضرغب
عمجم نم ةينورتكلإا
.«رودنوك»

م.ةزمح

ة˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

نم ،ةسسبت ةيلو نمأاب ةيلاملاو
ديدبتب قلع˘ت˘ت ة˘ي˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
لÓغتسسا ءوسس عم ماعلا لاملا
ر˘يوز˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘سشو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا

تاررحم يف روزملا لامعتسساو
م˘لا˘ع˘م ضسم˘ط ل˘جا ن˘˘م ة˘˘يرادإا
نوبختنم اهيف طروت ،ةميرجلا

نو˘ع˘با˘ت نو˘ف˘ظو˘مو تارا˘˘طإاو
.ةعرزملا ةيدلبل

ةحوتفملا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تب˘ثأا
ةقرفلا تاذ فرط نم ةقمعملاو
ن˘ع ج˘تا˘ن ي˘˘لا˘˘م رر˘˘سض دو˘˘جو
كÓهتسسا ي˘ف تا˘ب˘عÓ˘ت دو˘جو
ةنسسل دوقولا ةدام نم تايمك
رثكأا ةنيزخلا دبك امم ،7102
نم رثكأا يأا جد712225 نم
ءيسشلا وهو ،ميتنسس نويلم25
ةنراقم لÓ˘خ ن˘م رر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ
متيل ،كلذب ةسصاخلا تافوسشكلا
40 ءا˘عد˘ت˘سسا كلذ ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘م ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا

تاذل نيعبات نيريسسم تاراطإاو
لامكتسسا دعبو هيلعو ،ةيدلبلا

ميدق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م
ىدل ةلادعلا مامأا مهيف هبتسشملا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م

يسضقي ارمأا مهقح يف تردسصأا
ق˘ط˘ن˘لا ل˘ي˘˘جأا˘˘ت ع˘˘م جار˘˘فإلا˘˘ب
.مكحلاب

سصارقألا جورŸ سسب◊ا
 يعما÷ا عمÛاب ةسسولهŸا

تن˘كم˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
نمأÓل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا تاو˘ق
ة˘يلو˘˘ل ،ضسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا
غلبي ضصخسش فيقوت نم ،ةسسبت
ةيمك زجحو ةنسس22 رمعلا نم
نا˘ك ة˘سسو˘ل˘ه˘˘لا ضصار˘˘قألا ن˘˘م
ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف ا˘ه˘ج˘يور˘˘ت دد˘˘سصب
.ةسسبت

دعب ،ةيسضقلا تايثيح دوعتو
تاذ ىلإا ةدراو تامولعم رفوت
تاكرحت دوجوب ديفت ةحلسصملا

فر˘ت˘ح˘˘ي ضصخ˘˘سشل ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم
ىلع ةسسولهملا ضصارقألا جيورت
تا˘ما˘قإلاو ة˘ع˘ما˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
ءانب متيل ،اهل ةعباتلا ةيعماجلا

عبتت عم نيمك بسصن كلذ ىلع
دن˘ع يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘كر˘ح˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘سضخإاو ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ط˘˘ب˘˘سض يد˘˘سسج˘˘لا ضسم˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا
اسسوله˘م ا˘سصر˘ق03 ه˘تزو˘ح˘ب
هردق يلام غلبم ىلإا ةفاسضإلاب
ن˘˘م تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ك جد0012

هبتسشملا فيقوت دعبو ،جيورتلا
تازوجحملا ةقفر هليوحتو هيف
حتفو يرسضحلا نمألا رقم ىلإا
ةفاك مامتإاو ،ةيسضقلا يف قيقحت
مت ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا
ةلاد˘ع˘لا ما˘مأا طرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
يف ردسصو ةسسبت ةمكحم ىدل

هتبقاع˘م˘ب ي˘سضق˘ي ا˘م˘كح ه˘ق˘ح
ع˘م ةذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ار˘ه˘˘سش81ـب
.ةسسلجلا نم عاديإلا

ةيلود ةكبسش كيكفتو..
ةرجاتŸا ‘ طسشنت

قبئزلاب
˘مار˘جإلا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

كيكفت ن˘م ة˘سسب˘ت ة˘يلو ن˘مأا˘ب
يف طسشنت ةيلود ةيمارجإا ةكبسش
ةدامب ةرجاتملاو ةزايحلا لاجم
.(ضضيبأا يسضف قبئز) ةسساسسح

ن˘˘˘مألا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م تدا˘˘˘˘فأاو
يمسسرلا اهباسسح ربع ،ينطولا
ةتسس فيقوت مت هنأا ،«كوبسسيف»
ةربتعم ةيم˘ك ز˘ج˘حو ضصا˘خ˘سشأا

ضضيبألا يسضفلا قبئزلا ةدام نم
.غلك85 ـب اهنزو ردق ثيح

تاديبع بيطلا

ضسما˘خ˘لا مو˘ي˘ل˘ل تل˘سصاو˘ت
ثحبلا ةيلمع ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع دو˘ق˘ف˘م˘لا دا˘ي˘سصلا ن˘˘ع
يبي˘ب يداو ئ˘طا˘سش ىو˘ت˘سسم
 .ةدكيكسسب

ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو
رمألا ناف ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

يذلا (ف.أا) وعد˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
.ضسولامت ةيدلب نم ردحني

ةبوعسص نأا ،نايبلا فاسضأاو
ةيلبج ةقطنملا نوك كلاسسملا

مادعنا عم يرخسص ئطاسشلاو
،ةقطنملاب تلاسصتلا ةكبسش
.ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘سص ي˘˘˘ف داز

ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تر˘خ˘سسو
ة˘ل˘فا˘حو ن˘ي˘سسا˘ط˘˘غ ة˘˘ع˘˘ب˘˘سس
ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسو ط˘˘˘˘بر ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
ةيلمع م˘عد م˘ت ا˘م˘ك .فا˘ع˘سسإا
يتيلو نم نيسساطغب ثحبلا

.ةبانعو لجيج
ع.دلاخ
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يليئارسسإلا ةحسصلا ريزو ةقفاومو نمألا ريزو سضفر نيب ام :ىرسسألا ميعطت

ةرئاد عسستتو ثادحألا عراسستت
لÓتحلا نوجسس يف  ةروطخلا
ءا˘بو ي˘سشف˘˘ت ع˘˘م ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
فوفسص نيب «انوروك» ضسورياف
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ىر˘˘˘˘سسألا
نود ه˘ل˘ق˘ن˘تو ،ن˘ي˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ىلا نجسس نم تابقع وأا تاقيعم
زواجتيو ناردجلا م˘ح˘ت˘ق˘ي˘ف ،ر˘خآا
فر˘غ˘لا ل˘خد˘˘يو ما˘˘سسقألا باو˘˘بأا

يذؤويو بيسصيف ،داسسجألا مهاديو
ًار˘˘ئاز تا˘˘بو ،ر˘˘˘ي˘˘˘سسألا نا˘˘˘سسنلا
طاسسوأا نيب روسضحلا مئادو Óًيقث
نم ىل˘ع ق˘ل˘ق˘لا دادز˘ي˘ل ،ىر˘سسألا
عا˘ف˘˘ترلا ع˘˘م ،كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي
نيباسصم˘لا داد˘عا ي˘ف عرا˘سست˘م˘لا
نومير ينجسس يف ىرسسألا نيب
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ،بق˘˘ن˘˘لاو
يلا˘م˘جا ل˘سصو ى˘ت˘ح ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘سسألا دد˘˘˘˘ع
ةحئاجلا راسشتنا ذنم ضسوريافلاب
(052) ة˘بار˘ق ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
،ةيليئارسسإلا ةياورلل اقفو ،ريسسأا
ىر˘سسألاو ر˘ي˘سش˘ُت ع˘ئا˘قو˘لا ا˘م˘˘ي˘˘ف
نو˘كت د˘ق داد˘عألا نأا˘ب نود˘˘كؤو˘˘ي
ة˘˘ح˘˘سشر˘˘م ي˘˘هو كلذ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
ن˘م م˘قا˘ف˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ،عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل
ا˘نر˘تو˘˘ت ن˘˘م د˘˘يز˘˘يو م˘˘ه˘˘تا˘˘سسأا˘˘م
.مهيلع انتيسشخو

ديازت نع ءابنألا رتاوت لظ يفو
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا ىر˘˘˘˘سسألا داد˘˘˘˘عأا
ا˘ن˘ع˘ل˘ط˘ُي ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘˘يا˘˘ف˘˘ب
ح˘ير˘سصت ى˘ل˘ع  ير˘ب˘ع˘لا مÓ˘˘علا
يلوي ،يليئارسسإلا ةحسصلا ريزول
ميلسست متيسس هنأاب ديفي ،نياتسشلدإا
ضسور˘ي˘ف˘ل ةدا˘سضم˘لا تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ا˘نورو˘ك
ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ن˘م اًرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
 .نيينيطسسلفلا ىرسسألا ميعطتل
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب نÓ˘˘˘˘عإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘يو
ريزول ةير˘سصن˘ع˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا
«ا˘نا˘حوأا ر˘ي˘مأا» ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ن˘˘مألا

ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ًارا˘˘˘ه˘˘˘˘ج ضضفر يذ˘˘˘˘لاو
حاق˘ل˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسألا
م˘ي˘ع˘ط˘ت˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلاو ،دا˘˘سضم˘˘لا
ةرادا يف ني˘ل˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘نا˘ج˘سسلا
يتلا تاحيرسصتلا كلت .نوجسسلا
كرحتو ينيطسسلف ضضفرب تلبوُق
لدج تثدحأا لباقم˘لا˘بو ،ي˘نو˘نا˘ق
امك .ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع
ريزول ةديدجلا تاحيرسصتلا نأاو
هنأا ينعت ل يليئارسسإلا ةحسصلا
عم لماعتلا يف ةيناسسنإاب عتمتي
ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘سسنا ر˘ث˘كألا ا˘يا˘سضق˘لا

قبطملا هتمسصو دمعت˘م˘لا ه˘با˘ي˘غ
يف ةيحسصلا عاسضوألا ءوسس مامأا
ةياقولا تاءارجا يدرتو نوجسسلا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘خ˘لاو ة˘˘مÓ˘˘سسلاو
را˘سشت˘نا ذ˘ن˘م ىر˘سسأÓ˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا
.ةحئاجلا

ي˘ف راد ا˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا ضضغ˘˘بو
نوناقلاو نملاو ةسسايسسلا ةقورا

اناف ،لÓتحلا ةلود يف مÓعلاو
رودسصب نيقي ىلع تنك ايسصخسش
دقو ،Óجآا مأا Óجاع ،اذهك رارق
ربع ءاقل لÓخ كلذ نع ترّبع
لبق ني˘ط˘سسل˘ف نو˘يز˘ف˘ل˘ت ة˘سشا˘سش
ىل˘ع تب˘ت˘كو ،عو˘ب˘سسأا ن˘م ر˘ث˘كأا

لو˘˘˘ح ل˘˘˘ِب˘˘˘َق ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
كلذ يف تد˘ن˘ت˘سساو ،عو˘سضو˘م˘لا
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ه˘ل˘ف˘كي ا˘م ى˘لإا
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ىر˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘ل
،ةلاح اذكه لثم يف نيينيطسسلفلا

ي˘ت˘ي˘قا˘ف˘تا ضصو˘سصن هد˘كؤو˘ت ا˘˘مو
ة˘˘ع˘˘بار˘˘˘لاو ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج
ةلود ىلع عقت يتلا ةيلوؤوسسملاو
تا˘حا˘ق˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف لÓ˘ت˘˘حلا
يف نيلقتعملاو ىرسسأÓل ةمزÓلا
يف ةلوذبملا دوهجلاو ،اهنوجسس
نمو ،بناج نم اذه .ددسصلا اذه
انتفرعم ىلع تدمتعا رخآا بناج
ى˘ل˘ع دا˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حلا˘˘ب
مث نمو ،ة˘ياد˘ب ق˘ل˘ط˘م˘لا ضضفر˘لا
ةلطامملاو ةئزجتلا عم ةقفاوملا

.خلا.. ةغوارملاو

ديكأاتلا ناكمب ةيمهألا نمف اذل
ل ةيليئارسسإلا ةقفاوملا نأا ىلع
ل نأا بجيو ،فاطملا ةياهن ينعت
با˘ب˘˘سسأÓ˘˘ل كلذو ،كلذ˘˘ك نو˘˘كت
:ةيلاتلا
ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسا رار˘˘ق رود˘˘سص نا‐
تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ىر˘˘سسألا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا˘˘˘ب
ةينوناق دوهج ةرمث وه ،ةداسضملا

قحلل اعازتنا ينع˘يو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو
ا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘مو ا˘˘ير˘˘ظ˘˘˘ن ارا˘˘˘سصت˘˘˘ناو
ا˘ي˘نو˘نا˘قو ا˘˘ي˘˘نا˘˘سسناو ا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو
نم هنكل ،ةعورسشم˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ل
ءاطعا ينعي ل ةيل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

،ةمزÓلا تاحاقللا ىرسسألا ةفاك
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس نو˘ج˘سسلا ةرادإا˘˘ف
تائف ىلا مهتئز˘ج˘تو م˘ه˘م˘ي˘سسق˘ت
أاجلت نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘مو ،ل˘حار˘مو
ط˘˘غ˘˘سضلا وأا ة˘˘ل˘˘طا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا

.ةمواسسملاو
ىلع ةيلودلا ةباقرلا بايغ نا ‐
ةيلآاو ،هتي˘لا˘ع˘فو حا˘ق˘ل˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
مادعنا لظ يف ،ىرسسأÓل هئاطعا
ةرادإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘ث
كيكسشتلا ىلا ان˘ع˘فد˘ي ،نو˘ج˘سسلا
ىلا ادانتسسا ةيرسصن˘ع˘لا ا˘ها˘ياو˘ن˘ب
اهعم ةيسساقلاو ةريرملا ة˘بر˘ج˘ت˘لا

 .تلامتحلا ةفاك عسضنو
هيف دكؤون يذلا تقولا يفو اذل

ةحسصلا ريزو حيرسصت ةيمهأا ىلع
ءاطعا ىلع ةقفاوملاب يليئارسسإلا
ضسوريافل داسضملا حاقللا ىرسسألا

اهمادختسسا ىسشخن اننإاف ،انوروك
لياحتلل لÓتحلا ةلود لبق نم
فافتللاو يلود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ى˘ل˘ع
تا˘سسسسؤو˘م˘لا تا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اننإاف اذل ،ةي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا

دوهجلا نم ديزم لذبب نوبلاطم
لجأا نم ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ي˘لود ي˘ب˘ط د˘فو دو˘˘جو نا˘˘م˘˘سض
ة˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘ل˘ع فار˘سشإÓ˘ل د˘يا˘ح˘˘م
نامسضو ،ا˘ه˘ت˘ي˘ل˘عا˘فو تا˘حا˘ق˘ل˘لا
ةفاكل اهئاطعا ةبقارمو ،اهريفوت
وأا ديق نود ،تاريسسألاو ىرسسألا
ةرتف رسصقأا يفو .زييمت وأا طرسش
.ةنكمم

فلؤوملا نع
ريسسا ،ة˘ناور˘ف ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع*
نوؤو˘˘˘˘˘سشب صصت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘مو رر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م
و˘سضعو ،ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘˘سسأ’ا
،ينيطسسلفلا ينطولا صسلجملا

تا˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘˘حو صسي˘˘˘˘˘ئرو
نوؤو˘سش ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘لاو
و˘سضعو ن˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو ىر˘˘سسأ’ا
نوؤوسش ةرادإ’ ةفلكملا ةنجللا
.ةزغ عاطقب ةئيهلا

ةزغ عاطق يف ةئيهلا ةرادا ةنجل وسضعو / ىرسسأ’ا نوؤوسش ةئيه يف قيثوتلاو تاسساردلا ةدحو صسيئر / ةناورف ينوع رسصانلا دبع :ملقب  ^

ىرسسأÓل «انوروك» حاقل ميدقت هسضفرل لÓتحلا نمأا ريزو ىلع تابوقع سضرفب بلاطي ينطولا سسلجملا
،ينيطسسلفلا ينطولا ضسلجملا اعد
ةد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ما˘˘سسلا فار˘˘طألا

ذاخ˘تل ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ف˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تل
ضضر˘˘˘فو ،ة˘˘˘ب˘˘˘˘جاو˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا

،لÓتحلا نمأا ريزو ىلع تابوقع
دعب ،ةمكاحملل هميدقتو هتقحÓمو
د˘سض تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ه˘˘سضفر
ىر˘˘سسأÓ˘˘˘ل «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
.لÓتحلا نوجسس يف نيلقتعملاو
ل˘˘˘ئا˘˘˘سسر ي˘˘˘ف ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ميلسس ه˘سسي˘ئر ا˘ه˘ل˘سسرأا ،ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
ةينطو تاناملرب ءاسسؤورل ،نونعزلا

تادا˘˘ح˘˘تا ءا˘˘سسؤور˘˘لو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع
ة˘ي˘بر˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
ة˘ي˘بوروأاو ة˘يو˘ي˘˘سسآاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإاو
ضسي˘ئر˘لو ،ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تلو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإاو
رارق نإا ،يلودلا يناملربلا داحتلا

لبق اناحوأا ريمأا لÓتحلا نمأا ريزو
حا˘ق˘ل م˘يد˘ق˘ت مد˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا
ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ،ىر˘˘سسأÓ˘˘˘ل «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ةيقا˘ف˘تا ن˘م /51و ،31/ نيتدامل˘ل

ىلع ضضرفت يتلا ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ف˘ي˘ن˘ج
ة˘يا˘عر˘لا م˘يد˘ق˘ت ةز˘جا˘ح˘لا ة˘لود˘˘لا
رظحيو ،ىرسسأÓل ةلماكلا ةيبطلا

لام˘هإا وأا ل˘ع˘ف يأا فار˘ت˘قا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لسصح امك ،رطخلل مهتايح ضضرعي
،ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ار˘˘ي˘˘سسأا /622/ ع˘˘˘˘˘م
.لÓتحلا نوجسس لخاد اودهسشتسسا

921/ ن˘ي˘تدا˘م˘لا ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ل ا˘˘عدو
،ةثلاثلا فينج ةيقافتا نم /031و
ةدقاعتملا ةيماسسلا فارطألا ةوعدب

ضضرفل ةبجاولا تاءارجإلا ذاختل
وأا فرتقي نم ىلع ةلاعف تابوقع
تافلا˘خ˘م˘لا ىد˘حإا فار˘ت˘قا˘ب ر˘مأا˘ي
ةوقلا لعف˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه˘ل
قحب «ليئارسسإا» لÓتحلاب ةمئاقلا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘˘سسألا
.اهنوجسس
نأا هل˘ئا˘سسر ي˘ف ضسل˘ج˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عاو
،ىرسسألا قحب يليئارسسإلا ءارجلا

،ني˘ي˘م˘ح˘م˘لا ضصا˘خ˘سشألا ن˘م م˘هو

لسصنتو ،مهقوقح ىلع خراسص دعت
اهتابجاو˘ل لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس ن˘م
ةمزÓلا ةيحسصلا ةيا˘عر˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب
،مههاجت يرسصنع زييمت هيفو ،مهل
طقف حاق˘ل˘لا ءا˘ط˘عإا ر˘سصت˘ق˘ي˘سس ْذإا

نو˘˘ج˘˘سسلا ةرادإا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دعاسصت ىلإا راسشأاو.نييليئارسسإلا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا داد˘˘˘عأا
يذ˘لاو ،ىر˘سسألا ن˘˘ي˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك»
وهو ،هخيرات ىتح991 ىلإا لسصو
يندت رارمتسسا عم عافترÓل حسشرم
ةياقولاو ةيامحلا ر˘ي˘باد˘ت ىو˘ت˘سسم
ي˘˘ف ظا˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كلاو ،ما˘˘˘ع ل˘˘˘كسشب
ةيبطلا تامدخلا ءوسسو ،نوجسسلا
ضسوريف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا
.ضصاخ لكسشب
ءا˘˘˘˘سسؤور ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘نو
كرحتلاب تاداح˘تلاو تا˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
،يرو˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا

نم لÓتحلا ةلود ىلع طغسضلاو
ذاختاو ،ةياقو˘لا ل˘ب˘سس ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا

ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ة˘فا˘˘ك
وهو ،ىرسسأÓل ضسوريفلاب ةباسصلا
ةحسص نامسضب ينوناق مازتلا اسضيأا

ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘مÓ˘˘سسو
كلذ يف امب اهلÓتحل نيعسضاخلا
.زييمت نود ،مهل تاحاقللا ريفوت
ىر˘سسألا ءا˘ط˘عإا نا˘˘م˘˘سضب بلا˘˘طو
وأا طورسش نود حاقللا نيلقتعملاو
ىلع ةيلود ةباقر ريفوتو ،ءانثتسسا
ةعيبطلو ،مهل تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإا
نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا
.نوجسسلا ةرادإاب ةمودعم انتقث
لÓتحلا مازلإا ةرورسض ىلع ددسشو
ريسسأا /007/ نع يروفلا جارفإلاب
/043/ مهن˘م ،ضضير˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
امازتلا ،ةنمزم ضضارمأا نم نوناعي
ن˘م لوألا ق˘ح˘ل˘م˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ب
ةداعإلا˘ب ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ف˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ع˘ي˘م˘ج˘ل ن˘طو˘لا ى˘˘لإا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
زجعلا عاونأاب ني˘با˘سصم˘لا ىر˘سسلا

مهتلاح حبسصت نيذلا ىسضرملا وأا
مغر مهؤوافسش هيف عقوتي لو ةنمزم
.جÓعلا

ةردابم نسضتحت ناّمع
نوبتكي ىرسسأا

تد˘ق˘ع ،ة˘ير˘ه˘سش ف˘سصن ةردا˘ب˘م˘˘ب
قيبطت ربع ةرسشابم تبسسلا ءاسسم
ن˘ي˘ي˘ندرألا با˘ّت˘كلا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل موز
ءابدأÓل ماعلا داحتلا عم نواعتلاب
تقلطنا نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا با˘ّت˘كلاو
ىرسسأا) ةيلاعف1202.10.90 موي
ةريسسألا ةكر˘ح˘ل˘ل ا˘ًم˘عد (نو˘ب˘ت˘كي
ضصسصخو ،اهتاباتكو ةّيني˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةردا˘ب˘م˘لا قÓ˘ط˘نل لّوألا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

وبأا ليمك ريسسألا لامعأا ةسشقانمو
هتياور ة˘سصا˘خو ،ه˘لا˘م˘عأاو ضشي˘ن˘ح
بادآلا راد نع ةرداسصلا ةريخألا
رادأا .«ما˘ير˘م /م˘ير˘م» تور˘ي˘˘ب ي˘˘ف
م˘ي˘ل˘سس و˘بأا د˘م˘حأا بيدألا ة˘ي˘سسمألا
ة˘ل˘سسل˘سس ن˘ع ةرود˘˘ب ن˘˘ل˘˘عأا يذ˘˘لا
ىر˘˘˘سسأا» ناو˘˘˘ن˘˘˘ع تح˘˘˘˘ت تاود˘˘˘˘ن
طاسشنلا اذه لثم نأا ثيح «نوبتكي
رو˘ن˘لا ه˘ن˘م ل˘خد˘ي ا˘˘ًب˘˘ق˘˘ث ثد˘˘ح˘˘ُي
اهتلّلخت .مهنيزانز ة˘م˘ت˘ع ءي˘سضي˘ل

ضسيئر /يبعزلا مركأا رعاسشلل ةملك
يذ˘لا ،ن˘ي˘ي˘ندرألا با˘ّت˘كلا ة˘ط˘˘بار
اذه لثم ةّيمهأا نع هرودب ثّدحت
ة˘˘ّي˘˘م˘˘هأاو ،ه˘˘ترور˘˘سضو طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
نو˘˘ج˘˘سسلا بدأا ى˘˘˘ل˘˘˘غ فّر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نيردا˘ب˘م˘لا ر˘كسشو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

جار˘˘˘حإل م˘˘˘هرود ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأاو
هتداعسسو ذيفنتلا زّيح ىلإا جمانربلا
هÓت .عورسشملل ةطبارلا ناسضتحاب
ضسي˘ئر /ي˘نادو˘سسلا دار˘˘م ر˘˘عا˘˘سشلا
با˘ّت˘كلاو ءا˘بدأÓ˘ل ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
هرودب ركسش يذلا ،نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تÓيدنام كانه نإا لاقو نيمّظنملا
زاحنت ميخمو ةنيدمو ةيرق ّلك يف
ةباتك نول˘سصاو˘ي ىر˘سسألا ،ءا˘فو˘ل˘ل
اهلّلختي امب ةّينيطسسلفلا ايديجارتلا

بع˘سش ّنأا اود˘ّكؤو˘ي˘ل تلو˘ط˘ب ن˘˘م
.ءاسضيبلا ةيارلا عفري نل نيطسسلف
داسشر ذاتسسأÓل ةملكلا تناك اهدعب
ىرسسألا هرودب اّيح يذلا رواسش وبأا

هزازت˘عا ن˘ع ر˘ب˘ّعو ن˘يزا˘نز˘لا ءارو
امك نحنف ،مهتاباتك أارقي وهو مهب
رارمتسسا˘ب ف˘ّه˘ل˘ت˘ن روا˘سش و˘بأا لا˘ق
نوبتكي اّمم مّلعتنل هوجتني ام ىلع
عيطتسسن ل ام نوبتكي ،ديفتسسنو
نأا  انبجاو» .فرعن ل امو هتباتك
مهتازجنم لمح˘نو نارد˘ج˘لا عر˘ق˘ن
.يبرعلا ئراقلل ا˘ه˘مّد˘ق˘نو ة˘ّي˘بدألا
ا˘م م˘كن˘م ّد˘م˘ت˘سسن !م˘كد˘حو م˘ُت˘سسل
ثّد˘ح˘ت م˘ث.«ا˘˘ن˘˘يّو˘˘ق˘˘يو ا˘˘ن˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ُي
يدابع نسسح يوافيحلا يماحملا

،«باتك ريسسأا ّلك نم» هتردابم نع
بت˘ك لا˘سسرإا˘ب  أاد˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘مو
ن˘م ّل˘ك ى˘لإا ا˘ًي˘نور˘ت˘˘كلإا ىر˘˘سسألا
ملاعلا نم اهبلطيو اهتءارقب بغري
يفاقث كارح كانه ريسصيل ،يبرعلا

هذه ةديلو ةيسسمألاو ،اهلوح يبرع
يف انارسسأا َملُح قّقحت يتلا ةردابملا
ةدوسشنملا ةّير˘ح˘لا و˘ح˘ن قÓ˘ط˘نلا

؛قّقحتي لسصاوتلاب مهملُح حبسصأاو
ة˘˘م˘˘ت˘˘ع م˘˘غر نو˘˘ب˘˘ت˘˘˘كي ا˘˘˘نار˘˘˘سسأا
،مهل ضسّفنت˘م ة˘با˘ت˘كلا˘ف ،ن˘يزا˘نز˘لا

ن˘يزا˘نز˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك  قار˘˘ت˘˘خاو
ة˘˘˘˘˘ّير˘˘˘˘˘ح نو˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سسلا راو˘˘˘˘˘˘سسأاو
و˘بأا حÓ˘سص ر˘عا˘سشلا كرا˘سش.«م˘˘ه˘˘ل

ثÓ˘ث» ناو˘ن˘˘ع˘˘ب ةد˘˘ي˘˘سصق˘˘ب يول
ةادهم «ةنازنز˘لا را˘ج˘سشأل تا˘ي˘ن˘غأا
نوجسس يف نيينيطسسلفلا ىرسسأÓل
 :اهيف ءاج لÓتحلا
نوعوج˘ي ا˘ن˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ْن˘َم ة˘م˘ث»
ِنيزانزلا ءانف ىتح
ْمهداسسجأا حلم ىوسس نوبرسشي ل
ةنازنز لك يف نوميقي انع ةباينلاب
ْةماركلل ًانطو
ْةمÓع ءامسسلل مهجاربأا نوديسشيو
ْتازجعملا ِهتنت ملأا يهلإا اي

هعوج نمو ًايبن ريسسألا راسص فيك

» ْتامركملا ُتبنت
يئاورلل ةسسيئر˘لا ة˘ل˘خاد˘م˘لا تنا˘ك
لوا˘ن˘ت˘م حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع ى˘ف˘˘ط˘˘سصم
م˘ير˘م» ضشي˘ن˘ح و˘بأا ل˘ي˘˘م˘˘ك ة˘˘ياور
:ا˘ه˘نأا˘˘ب ة˘˘ياور˘˘لا ا˘˘ف˘˘سصاو ،«م˘˘ير˘˘م
ا˘ه˘لا˘˘ط˘˘بأا ،ة˘˘ياور در˘˘ج˘˘م تسسي˘˘ل»
ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي ،ع˘قاو˘˘لا نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
نوثحبي ،ةددهملاو ةبذعملا مهتاوذ
نوثحبي ،مهلخاد يف ناسسنلا نع
ةين˘طو˘لاو ة˘ي˘مو˘ق˘لا م˘ه˘ت˘يو˘ه ن˘ع
ج˘ج˘ل ي˘ف نو˘هو˘ت˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو
ةنئمطم ةئفاد ةايح نوغبي ،ةايحلا
حوتفم باتك اهّنإا ،مهعايسض دادزيف
اهليسصافت لكب ،بعسش ةيسضق ىلع
ةريبكلا ،اهتابعسشت لكبو ،ةقيقدلا

.«ةريغسصلاو
،ريسسألا ةملكب ةيسسمألا تمتتخاو
لامك هقيقسش هنع ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ا˘ها˘ق˘لأا
ىلع دسشن» :اهيف ءاجو ،ضشينح وبأا
ةفاقثلا ءاول نوعفرت متنأاو مكيدايأا

ةعلقلا هذه نع نودوذتو بدألاو
ضسم˘˘˘ط˘˘˘لا تلوا˘˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ىعسسي يتلا يفا˘ق˘ث˘لا بÓ˘ت˘سسلاو
هذه لثم ييحنو ةّمألا ءادعأا اهيلإا
يتلا ةيفاقثلا تايلاعفلاو ةطسشنألا
نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا بدأا زار˘˘˘˘بإا لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
تا˘عاد˘بإا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘˘سستو
ضضرعتي يذلا ينيطسسلفلا ريسسألا
ل˘ب˘ق ن˘م ر˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘˘سصم
هاوت˘ح˘م ن˘م ر˘ي˘سسألا غار˘فإا فد˘ه˘ب
نود ةلوليحلاو يناسسنإلاو ينطولا
يذلا يفاقثلا عادبإلا نم هنيكمت
تا˘سسرا˘م˘م ح˘سضف˘ي نأا ه˘نأا˘سش ن˘˘م
.«ةيناسسنإا Óلا ناجسسلا

بيدألا نأا˘ب ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
،عورسشملا اذه زّكري ةّسشم دمحم
تب˘˘˘سسلا مو˘˘˘ي مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لاو
باتك لوا˘ن˘ت˘ي˘سس1202.10.32
ماسسح ريسسأÓل «رمق ىلإا لئاسسر»
.نيهاسش يدهز

ىرسسأ’ا مÓعإا بتكم ‐ ريرقت
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ةي’ولاب تاسسسسؤوملا ةنسضاح نمسض اهجاردإ’ ابسسحت
نارهوب تاسسسسؤوملا عيراسشم رايتخا ةنجل بيسصنت
نار˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘ب ضسمأا لوأا ىر˘˘˘˘˘˘ج
عيراسشم رايتخا ةنجل بيسصنت
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اهجاردإل ابسسحت ةطسسو˘ت˘م˘لاو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ن˘سضا˘ح ن˘م˘سض
،نار˘هو ة˘يلو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا فار˘سشإا˘ب كلذو
ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل
ةيقرتو ةطسسوتملاو ةريغسصلا
.نوقع دادقم ،راكتبلا

ةيمهأا ىلع نوقع ديسسلا دكأاو
رايتخاب ةفل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه
نم اه˘م˘عد فد˘ه˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ن˘سضا˘˘ح لÓ˘˘خ
رودلا ازربم ،«نارهو ةنسضاح»
ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا يرو˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ةيموكح ةادأا» اهنوكل ةلاكولا
ةري˘غ˘سصلا تا˘كر˘سشلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل
ةداعإا قايسس يف ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
ةليسسوو يداسصتقلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
فيثكتل ةيمنتلا ةسسايسس ذيفنتل
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ج˘˘ي˘˘سسن˘˘˘لا
.«ةطسسوتملاو ةريغسصلا

ءاسضعأا بيسصنتب رمألا قلعتيو
ل˘سضفأا را˘ي˘ت˘خل ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘˘ه
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا

،نارهو ةيلو يف ةطسسوتملاو
ذخألا عم ،ءاسشنإلا ةلحرم يف
اهتمءÓم ىدم رابتعلا نيعب

ددسش املثم ،اهتءافكو اهقاسستاو
ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف لوؤو˘سسم˘˘لا ضسف˘˘ن

يف مظن يذلا ءاقللا اذه لÓخ
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سضا˘˘ح ر˘˘ق˘˘م
.نارهوب
ثادحتسسا نم فدهلا لثمتيو
م˘˘˘عد ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

لبق ،ةرات˘خ˘م˘لا ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
لÓخ نم ،اهئاسشنإا دعبو ءانثأاو
يتلا تانسضاحلاو معدلا زكارم
ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لا م˘˘كت˘˘ح˘˘ت
ثح˘ب˘لاو را˘كت˘بلا˘ب ة˘مو˘عد˘م
تاسسسسؤوملا هذه ومن نامسضل
.نوقع قفو ،اهتمادتسساو
ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘عو
ءاسشنإلا ن˘ع ه˘سسف˘ن لوؤو˘سسم˘لا
تا˘مو˘ل˘ع˘م ما˘ظ˘ن˘ل بق˘تر˘˘م˘˘لا

ةرازو ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘عد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ةلعا˘ف˘لا تا˘ه˘ج˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘خألا
تارازول ةعباتلا يجولوكيإلا
ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ضصÓختسساو ةجلاعمو عمجل»
دعاسست نأا نكمي يتلا جئاتنلا
ىلع ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا
يف ةحيحسصلا تارارقلا ذاختا
.«مزÓلا تقولا

م .ق

هايملا دعاسصت يناعي ناسسملتب ناطرسسلا ةحفاكم زكرم
لكسشملا حÓسصإاو ةنياعملل سصسصختم ينطو ربخم

ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ز˘˘˘كر˘˘˘م و˘˘˘˘كسشي
ةد˘˘ع نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب نا˘˘طر˘˘˘سسلا

لخدت ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م˘م بو˘ي˘ع
ي˘ف ضصت˘خ˘م ي˘ن˘˘طو ر˘˘ب˘˘خ˘˘م
ءار˘˘˘جإل ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ة˘ي˘سضرأÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش  ة˘˘سسارد
ز˘كر˘م˘لا لو˘خد ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
.طقف ةنسس ذنم ةمدخلا

ن˘ي˘ع˘م˘لا ر˘ب˘خ˘م˘˘لا بسسحو
ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘ع˘سضو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
نإا˘˘ف نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب نا˘˘˘طر˘˘˘سسلا
يف لثمتي يسساسسألا لكسشملا

يذلاو ةدم ذنم هايملا دوعسص
ضسف˘ن ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘˘سس
زا˘ج˘نا لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ا˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا
رتفد يف ةل˘ج˘سسم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا طور˘˘سشلا

تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ىو˘˘ت˘˘سسم
 ،ةيلولاب ةيمومعلا

ريدملا حلاسص ديسشر حسضوأاو
ةيمومعلا تازيهجتلل يئلولا
ه˘ي˘ف ع˘ق˘ي يذ˘لا ل˘˘كسشم˘˘لا نأا

مدع ىلإا دوعي ناطرسسلا زكرم
لخد ثيح ،هزاجنإا لامكتسسا
فر˘˘سصو ،ا˘˘سصقا˘˘ن ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
ةيطغت نود دوسصرملا غلبملا

ي˘ت˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تارم ةدع همييقت متو هبسسانت
اذه عمو ،0202 ةنسس اهرخآا
مل زكرملا تابلطتم نأا نيبت
ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي
ةيريدملا ىلع رذعتو ةظحللا
.اهيلإا رظنلا

˘مÓ˘ت˘سسا نأا ر˘يد˘˘م˘˘لا حر˘˘سصو
ي˘˘˘˘˘˘ئز˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ريبك لكسشم حرط عورسشملل
ةريبك ىرخأا عيراسشمب ةنراقم
تملتسساو اهئاهنإا ىلع اولمع
اهدعب تلغتسساو اهزيهجت متو
زكرم نيح يف دحاو نآا يف
ل˘˘خد نا˘˘طر˘˘سسلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ق˘ل˘خو ه˘ما˘م˘تإا نود ة˘مد˘˘خ˘˘لا

ضضعب لÓغت˘سسا م˘تو تا˘ب˘ق˘ع
ىلع هرفوت مغر طقف ةحنجألا
ةثÓث اهنم ةيبط ةحنجأا ةتسس
ديق لازت ل ،ةمهم دج قفارم
نيلواقملا فرط نم ةعباتملا

.يسضاملا ربمتبسس ذنم
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘˘م رد˘˘˘سصم بسسحو
ةح˘فا˘كم ز˘كر˘م نإا˘ف ة˘ح˘سصلا
عم ةلسص ىلع لظ ناطرسسلا
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

بط˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم  ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ةزهجأاب تمعدت يذلا يوونلا

ي˘˘˘˘ف ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
هذ˘ه تل˘ف˘كتو ا˘ي˘فار˘غ˘ت˘نا˘سسلا
ضضيرم0002ـب ةح˘ل˘سصم˘لا
افرسشم95 لسضفب ناطرسسلاب

ةحلسصم  ع˘م نو˘ق˘سسن˘ي ا˘ي˘ب˘ط
جÓعلا ةلسصاومل ماروألا بط
يف اسصتخم12 فارسشإا تحت
ءا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘عو .بط˘˘˘لا
ضصقن هب زكرملا نأا نيحارجلا

ل˘ئا˘سسو˘لاو دا˘ت˘ع˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
ةحسصلا ةرازو اوبلاطو ةيبطلا
نيت˘مر˘سصن˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘سسلا ي˘ف
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ضضر˘˘غ˘˘ب ه˘˘م˘˘عد˘˘˘ل
ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاداد˘مإلا
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ضضو˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ن˘˘˘ي˘˘˘ب ضضير˘˘˘م˘˘˘لا
زكر˘م˘لا˘ب مد˘لا نا˘طر˘سس ماروأا

د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا يوو˘˘ن˘˘لا بط˘˘لاو
هناو اسصوسصخ ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
تايلو نم تلاحلا لبقتسسي
اثحب يبرغلا بونجلاو برغلا

ل˘ي˘لد˘ب جÓ˘ع˘˘لا ضصسصح ن˘˘ع
فلآا7 ي˘˘لاو˘˘ح ضصي˘˘خ˘˘سشت
 .ةيسضاملا ةنسسلا باسصم
ىسضرم تارسشع نإاف ةراسشإÓل
ةيدودحلا ةيلو˘لا˘ب نا˘طر˘سسلا

د˘ي˘عاو˘م نور˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي او˘˘لازل
هذه لÓ˘خ ا˘سصو˘سصخ جÓ˘ع˘لا
ءابوو انمازت ة˘ب˘ع˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا

.انوروك
صشاتيلتوب ع

Óيوط ترمع ةاناعم نم دحلل

ةيومنت جماربب نوبلاطي ةداعسسوبب يوازيقلب ناكسس
تاقرطلا روهدت اهتمدقم يفو ،صصئاقنلا نم ةلمج ةداعسسوب ةيدلبب عقاولا يوازيقلب نانج يح ناكسس صشيعي

اهيلإا تلآا يتلا ةفسسؤوملا ةيعسضولا نم ديدسشلا مهءايتسسا ينكسسلا عمجملا اذه ناكسس ىدبأاو ،ةفاظنلا مادعناو
،يحلل ةينارمعلا ةروسصلا هيوسشت ىلإا ىدأا يذلا تايافنلا راسشتنا ىلإا ةفاسضإ’اب ،اهروهدت ىلإا رظنلاب تاقرطلا

ةباثمب ربتعت يتلا ةيفاقثلاو ةيهيفرتلا قفارملا بايغ نع كيهان ،ةئبوأ’او صضارمأ’ا راسشتنا يف مهاسس امك
.«مÓسسلا»ـل  يحلا ناكسس اهلقن يتلا صصئاقنلا ةلمج يه ،ةيمويلا طوغسضلا نم عيمجلل صسفنتم

مهءايتسسا يحلا اذه ونطاق ىدبأا
يرز˘م˘لا ع˘سضو˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘سشلا
روهدت لظ يف ،هنوهجاوي يذلا
لوحتت يتلاو تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘سش
ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا كر˘˘ب˘˘ل˘˘ل حر˘˘سسم ى˘˘لإا

ط˘˘قا˘˘سست ل˘˘ك د˘˘ن˘˘ع لا˘˘˘حوألاو
ارمأا اهزايتجا لعج ام ،راطمأÓل

وأا ةرا˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ءاو˘˘سس ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص
اريثك يتلا ،تارايسسلا باحسصأا

ةتوافتم باطعأا ىلإا ضضرعتت ام
بارغتسسا راثأا ام وهو ،ةروطخلا

تم˘˘سص ها˘˘ج˘˘تا نا˘˘كسسلا ءلؤو˘˘ه
،رمألا هاجت ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ىواكسشلا ديدع نم مغرلا ىلع
مل ةريخألا نأا لإا ،اهب اوماق يتلا
تاقرط ةئيهت ءانع اهسسفن فلكت
ىلإا نينطاوملاب عفد يذلا ،يحلا

لجأا نم اددج˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ع˘فر
.يحلا تاقرط ةنايسص
ةر˘ث˘ك ن˘˘م نا˘˘كسسلا ى˘˘كت˘˘سشيو
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لاو خا˘سسوألا
ةهج لك نم يحلا رسصاحت يتلا

،يلامجلا هرظنم كلذب ةهوسشم
تايافنلا راسشتنا بابسسأا دوعتو
ناوعأا ضصقن ىلإا ناكسسلا بسسح
يف مهاسس يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
مهط˘ي˘ح˘م لو˘حو ع˘سضو˘لا مزأا˘ت
ة˘غر˘ف˘م ه˘ب˘سش ى˘لإا ي˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا

مد˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
يمر تيقاو˘م˘ل ضضع˘ب˘لا مار˘ت˘حا
راسشتنا يف ببسستي ام ،تايافنلا
تحبسصأا يتلا ،ةهيركلا حئاورلا

،ةراملاو ناكسسلل جاعزإا ردسصم
باطقت˘سسا ة˘ط˘ق˘ن ى˘ح˘سضأا ا˘م˘ك
ناذر˘ج˘˘لاو ةرا˘˘سضلا تار˘˘سشح˘˘لا
،ةلاسضلا بÓكلا ىلإا ةفاسضإلاب
مهفوخت نودبي نينطاقلا لعج ام
يف عسضولا اذه ببسستي نأا نم
.ةيجولوكياو ةيحسص ةثراك
ناكسسلا برعأا ،رخآا قايسس يفو
ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘سصا˘˘خ
ضصق˘˘ن ن˘˘م د˘˘يد˘˘سشلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت
ةي˘سضا˘ير˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ق˘فار˘م˘لا
ةي˘سضا˘ير تا˘عا˘ق˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
بابسشلل رودو ةيراوج بعÓمو
ر˘سضخأا ءا˘˘سضف ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
قفارملا هذه ربتعت ثيح ،يحلاب
ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ضسف˘ن˘ت˘م ة˘با˘ث˘م˘ب
رمألا و˘هو ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا طو˘غ˘سضلا
نودب˘كت˘ي با˘ب˘سشلا ل˘ع˘ج يذ˘لا

ةرواجملا ءايحأÓ˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع

م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م د˘˘سصق
نولختي ام ابلاغ يتلا ةيسضايرلا

.مهريبعت دح ىلع ،اهنع
ونطاق بلاط ىرخأا ةهج نمو
ةئي˘ه˘ت ءار˘جإا ةرور˘سضب ي˘ح˘لا
نم يناعي يذلا يحلل ةلماسش
زا˘ج˘نا˘ك ىر˘خأا ضصئا˘ق˘ن ةد˘˘ع
لجأا نم ءارسضخلا تاحاسسملا
ة˘ي˘لا˘م˘ج ى˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاطلسسلا نيدسشانم ،طيحملا
ءاسضف زاجنا ةرورسضب ةينعملا
دحلا هنأاسش نم لافطألا بعلل
ضصبر˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لاو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا˘˘ب

مهنأاو ةسصاخ رورملا ثداوح
ىوسس بعلل اناكم اودجي مل
اذÓ˘م ح˘ب˘سصأا يذ˘˘لا ،عرا˘˘سشلا
بعÓ˘م با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘˘ل

ة˘ي˘سضا˘ير ق˘˘فار˘˘م وأا ة˘˘سصا˘˘خ

ةرطاخم˘لا ل˘ب ا˘ه˘ي˘لإا نوأا˘ج˘ل˘ي
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘كا˘˘مأا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
عفد ام وهو ،كلذل ةسصسصخم
مهبلاطم ديدجت ىلإا ءايلوألاب
ةرورسضب ةيلحملا تاط˘ل˘سسل˘ل
يتلا ضصئاقنلا ةلمج يف رظنلا
ر˘ي˘ط˘سست ع˘م ،ي˘ح˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘˘ي
ه˘نأا˘سش ن˘م يو˘م˘ن˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
.ةيمويلا مهتاناعمل دح عسضو
ليقارعلا هذه تحبسصأا نأا دعبو
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘سسجا˘˘˘ه ل˘˘˘كسشت
هذه نم اومئسس نيذلا ناكسسلل
يح وميقم بلاطي ،ةيعسضولا
كرحتلاب تاطلسسلا يواز˘ي˘ق˘ل˘ب
عقاو نيسسحت لجأا نم يروفلا
ربع ،ةقطنملاب ةيلحملا ةيمنتلا
مها˘سست ع˘يرا˘سشم ةد˘ع ة˘ج˘مر˘ب
ةدئافلاب دو˘ع˘تو ا˘هر˘يو˘ط˘ت ي˘ف
.اهناكسس ىلع

ةيليملاب ناقرف ينب ةقطنم يناعت
ةاناعم ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو قر˘سش
ضشيمهتلا ءارج ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘لز˘عو
لعج امم ،ةيمنتلا بايغو ريبكلا
تا˘ط˘ل˘سسلا نود˘سشا˘ن˘ي ا˘ه˘نا˘كسس
ثولاث نم مه˘لا˘سشت˘نا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيمنتلا ءوسسو ضشيمهتلا  ،ةلزعلا
دوقعل م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م تمزل ي˘ت˘لا

. نمزلا نم ةليوط
تمر ءادوسسلا ةيرسشعلا

 ةلزعلا حبسش ىلإا ةقطنملاب
تائمل ةلبق ةقطنملا تناك نأا دعب
عو˘˘بر ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م حاو˘˘˘سسلا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خو ،ن˘˘طو˘˘˘لا
ئطاسش ناك ثيح ،دÓبلل ةيقرسشلا
ةبÓ˘خ˘لا ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب نا˘قر˘ف ي˘ن˘ب
نع ثحاب لكل ادسصقم ءارذعلا
نأا لبق ،ةيسسفنلا ةحارلاو ةعتملا
ةرو˘ج˘ه˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت
ةيرسشعلا تاعبت ل˘ع˘ف˘ب ة˘سشحو˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،ءادو˘سسلا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ع˘˘ل ا˘˘حر˘˘سسم
د˘˘يد˘˘ع˘˘ل ا˘˘ع˘˘تر˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإلا
ل˘ع˘ف˘ب ة˘ي˘با˘˘هرإلا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ةرعولا ةي˘فار˘غ˘ج˘لا ضسيرا˘سضت˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو
طسسو تمسص يف يناعتو ةقلغنم
تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ج «ةر˘˘ج˘˘ه»
بلاطم نع مهيسضاغتو ةيلحملا

. ةيسساسسألا مهتاجاحو ناكسسلا
ةيومنتلا عيراسشملل يلك بايغ
ر˘˘ئاز˘˘لا ه˘˘ظ˘˘حÓ˘˘ي ءي˘˘سش لوأا

و˘ه كسش نود ن˘م ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
زي˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا ر˘ها˘ظ˘م˘لا
ةفسصرألا ءارتهإا ةسصاخ ةقطنملا

رهاظمل يلك بايغو ،تاقرطلاو
فسصوت˘سسم˘لا ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ةدا˘ي˘ع˘˘لاو
،ةيثراك ةلاح يف دجوت ةقطنملاب
لبق لجاعلا ميمرتلا ىلإا ةجاحبو
مغرو ،اهفقسسأاو اهناردج طوقسس
ىلعو ةيلحملا تاطلسسلا دوعو
ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئر د˘ي˘سسلا ا˘ه˘سسأار
اهميمرت نأاسشب يدلبلا يبعسشلا
دحل اهلاح ىلع تلاز ل اهنأا لإا
د˘˘يد˘˘ع ا˘˘ن˘˘˘ل ر˘˘˘ب˘˘˘ع ثي˘˘˘ح ،نآلا
ةديرج مهتقتلا نيذلا نينطاوملا
ريبكلا مهئايتسسا نع ،«مÓسسلا»
هنم يناعت يذلا ضشيمهتلا نم
ديدسشلا مهسضاعتماو مه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
هذ˘ه˘ل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا لا˘م˘˘هإا ن˘˘م
يتلا ةفئازلا مهدوعوو ةقطنملا
ءا˘م˘لا ي˘ف ةر˘م ل˘ك ي˘ف ط˘ق˘سست
يف ةقثلا لك نودقفي مهتلعجو
. ةبختنملا ضسلاجملا هذه

ةلاطبلاو رييÓملا ردت ةلمرم
 ةقطنملا بابسش صشهنت

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘مر˘˘م دو˘˘جو م˘˘غر

ن˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
تادئاع ردتو لمارملا ربكأا

ة˘يد˘ل˘ب ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
م˘˘ل كلذ نأا لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا ضسكع˘˘˘ن˘˘˘˘ي
ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘لا˘ط˘ب ن˘م ا˘ه˘نا˘كسس
بسصا˘ن˘م ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ح˘˘سشو
مهبلغأا لغتسشي نيأا ،لغسشلا
نوناعي مهنأا لإا ،ةحÓفلا يف
تايناكمإلا ضصقن نم اسضيأا

هذه ةسسراممل معدلا بايغو
رهتسشت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا
. قباسس تقو يف ةقطنملا اهب

اهسصقني صضرأ’ا قوف ةنج
 يحايسسلا رامثتسس’ا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘˘ل كلو˘˘خد در˘˘ج˘˘م˘˘ب
ءارسضخ ةخماسش لابج كلباقت
ر˘ح˘ب˘لا ة˘قرز ا˘ه˘ح˘˘ف˘˘سس ي˘˘فو
رظنم يف ،ةئلأÓ˘ت˘م˘لا ه˘ها˘ي˘مو
ن˘ي˘عألا ر˘سسي بÓ˘خ ي˘ع˘ي˘ب˘ط
كÓتما مغرو ،بولقلا رسسأايو
ناك يلئاع مي˘خ˘م˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
هنأا لإا ،قباسسلا يف لمعتسسي

تبرسستو اروجهم مويلا راسص
،ةباغلاو راجسشألا فارطأا هيلإا
ة˘ع˘˘ل˘˘ق ه˘˘ب˘˘سش ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘ح˘˘ت˘˘ل
 .ةفيخم ةروجهم

ميهارب.ع

يبرغ ديسشر

قودنسصلا نم ليومتب
 نكسسلل ينطولا

عفدل ميتنسس رايلم0681
ةديلبلاب ءانبلا عيراسشم

نكسسلل ينطولا قودنسصلا ىسصحأا
رايلم5.0681 ةبارق ةديلبلا ةي’ول
يف ،ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ ميتنسس
فلتخمل ةهّجوم تÓيومت لكسش
.ةي’ولاب ةزجنملا ةينكسسلا غيسصلا

ينطولا قودنسصلا ريدم فسشكو
ةلاكولا نأا ،زاوكموب ريسشب نكسسلل

5.0681 ةميق ام ديدسستب تماق
غيسصلا فلتخمل ميتنسس رايلم
اّمم0202 ةنسس لÓخ ةينكسسلا
فلتخم زاجنإا ةريتو عيرسستب حمسس
تانكسسلا ةسصاخ ةينكسسلا عيراسشملا
صصيلخت مت هنأا افيسضم ،ةيفيرلا

عيبلا ةغيسص يف ةيعسضو674
8.4341 اهتفلكت تردق راجيإ’اب
نكسسلا ةغيسص يف امأا ،ميتنسس رايلم
نم ريسسملا يراجيإ’ا يمومعلا

مت ةي’ولل ةيراقعلا ةلاكولا فرط
؛ميتنسس رايلم3.604 غلبم عفد
دقف يفيرلا نكسسلاب قلعتي اميفو
غلبمب لاغسشأا ةروتاف361 ةيوسست مت
ديدسست مت اميف ،ميتنسس رايلم5.5
نكسسلا يف ميتنسس رايلم9.31 غلبم
نكسسلاو ،يمهاسستلا يعامتج’ا
صصيلخت مت دقف معدملا يمومعلا

رايلم9.31 غلبمب لاغسشأا ةروتاف44
نأا ثدحتملا تاذ هونو.ميتنسس
فرع ةي’ولاب نكسسلا عاطق
فلتخم يف ةيباجيا ةيكيمانيد
نم مغرلاب كلذو تاسشرولا
اهب ترم يتلا ةيحسصلا فورظلا
يلكلا فقوتلا اميسس’ ةي’ولا
ةحئاجلا لÓخ لاغسشأÓل
.رهسشأا ةعبرأا قوفت ةرتفل

بوبق داعسس

ةريبك ةيحÓفو ةيحايسس تاموقمل اهكÓتما مغر
لجيجب ناقرف ينب نارسصاحي سشيمهتلاو ةلزعلا
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نيسسعاقتملا نيرمثتسسملا دعوتي يئلولا يبعسشلا سسلجملا
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تجر˘˘˘خ
يئلولا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
ةدعب ضسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يلو˘ب
عاطق˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل تا˘ي˘سصو˘ت
عيرسستلا اهني˘ب ن˘م ل˘ي˘غ˘سشت˘لا
ي˘ف˘ظو˘م جا˘مدإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
ريفوتو ليغسشتلا لبق ام دوقع
ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘˘لا

نيينعملا ناوعألا ددع بسسح
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم ّثح ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
تارادإلاو تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ذيفنت يف عارسسإÓل ةيمومعلا

ر˘فو˘ت د˘ن˘ع جا˘مدإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ةيلاملا بسصانملا

داجيإاب ةنجللا تاذ تسصوأاو
ضضعب جامدإل ةينوناق ةغيسص
يف ةدوجوم˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘لا

ل˘ث˘م تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع بدأا ضسنا˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ل
،اهريغو ةفسسلفو ةيزي˘ل˘ج˘نإاو
ةغلابم ةنج˘ل˘لا تكت˘سشا ا˘م˘ك
يف نييلاملا نيبقارملا ضضعب
ةيروفلا مدعو ةيطارقور˘ي˘ب˘لا
ريسشأاتلاو تافلملا ةسسارد يف
˘ماد˘ع˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
ةقÓع ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
بعسصي ا˘م˘م ،ل˘غ˘سشلا م˘لا˘ع˘ب

بسصا˘˘ن˘˘م ءا˘˘سصحإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا

تّثحو اذه ،ةيلولا ىوتسسم
˘مار˘بإا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
نيوكتلا ةيريدم عم تايقافتا
ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اذكو ةينورتكلإلا تاعانسصلا

نيكمتل كينور˘ت˘كلإلا ة˘ي˘ل˘ك
ةداف˘ت˘سسلا ن˘م ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘لا

ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ن˘˘م
تا˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ
ةيسسمسشلا ةقاطلاك ةددجتملا

تÓمح ميظ˘ن˘ت ع˘م ،ا˘هر˘ي˘غو
لوح ة˘ي˘سسي˘سسح˘تو ة˘ي˘مÓ˘عإا
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا رودو ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا

روط˘ت ي˘ف ا˘هرودو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘سصا˘˘˘خ دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا

ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
Óسضف ،نيوكتلا تاسسسسؤومو
ءاسشنإا ل˘ي˘ه˘سستو ع˘ج˘سشت ن˘ع
ريفوتو ةئسشانلا تاسسسسؤوملا
تÓيهسست نم مئÓملا خانملا
ةينادي˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لاو ة˘يرادإا

ةزهجألا رود راسصتقا مدعو
ىد˘ل ل˘ي˘غ˘سشت˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
مهتافلم لوبق ىلع بابسشلا
ةياغ ىلإا مهتقفارم يلوت لب
لوخدلاو مهتا˘سسسسؤو˘م ءا˘سشنإا
تعد ا˘م˘ك ،لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘ف
با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
مه˘ع˘ي˘ج˘سشتو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
ةيلحملا تايريدملا نم معدب
اذ˘˘كو ،ق˘˘˘سسن˘˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو
را˘طإا ي˘ف فر˘˘غ˘˘لا ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت
اهفادهأا ديد˘ح˘تو را˘م˘ث˘ت˘سسلا
قلخل تاعاطقلا فلتخم يف
نع كيهان ،لغسشلا بسصانم
ةيراجتلا تÓحملا لÓغتسسا
ي˘˘ف عار˘˘سسإلاو ةز˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تاسسسسؤوم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ل˘كب ة˘ئ˘سشا˘ن˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
رظنلا ةداعإاو ،ةيلولا تايدلب
زا˘ي˘ت˘ملا تارار˘ق ءا˘غ˘˘لإا ي˘˘ف
ديسسجتل ا˘ق˘ب˘سسم ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا
ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

مدع مغر اهؤواغلإا مت يتلاو
طورسش يندأاو ةئيهتلا رفوت
باحسصأا ةوعد عم ،فيظوتلا
او˘ل˘سصح˘ت ن˘يذ˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا

ل˘خاد ة˘يرا˘ق˘ع ة˘ي˘عوأا ى˘˘ل˘˘ع
زاجنإا دسصق ينارمعلا جيسسنلا
نود ةيلسست تاءاسضفو قدانف
ي˘˘ف عار˘˘سسإÓ˘˘ل ا˘˘هد˘˘ي˘˘سسج˘˘˘ت
م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت
كلت بحسس وأا ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسلا
ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو ة˘˘ي˘˘عوألا
.ةّيدج رثكألا نيرمثتسسملا

ودبع.سص

اهقÓطنأ يف رخأات نم مهئايتشسأ نع أوربع
ةيومنت عيراسشمب نوبلاطي راردأاب روردأا رسصق ناكسس

روردأا رسصق ناكسس  يكتسشي
دعبي يذلا ةتنك ةيواز ةيدلبب

ر˘ق˘م ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ك07 ي˘˘لاو˘˘ح
ق˘طا˘ن˘م د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘يلو˘لا
يف رخأاتلا نم ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ل˘ظ˘لا
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ضضع˘˘ب قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
ةاناعم ي˘ف داز ا˘م˘م ،ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

. رسصقلا ينطاوم
ضسي˘˘ئر ه˘˘ب حر˘˘سص ا˘˘˘م بسسحو
ينادوسس دمحم ي˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘ف «مÓ˘˘˘˘سسلا»ـل
يف ارخأات فرعت يتلا عيراسشملا
يح ط˘بر عور˘سشم ،ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا

فر˘سصلا ة˘كب˘سشب ا˘ن˘كسسم03
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سشو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘سشلاو
مادعنا نم يحلا ناكسس يناعي
يف ةيرورسضلا تايسساسسلا هذه
ل˘ع˘ج ا˘م˘م .ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘˘ح
ي˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
يحلا يف مهرارقتسسا نولجؤوي
فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘فو˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح ى˘˘˘لا
 .ةايحلل ةمئÓملا

ىلع رسصقلا ونطاوم ثح امك
عورسشم يف قÓطنلا ةرورسض
اريثك رخأات يذلا ةنيدملا زاغ
ةاناعم ةمزأا رمع نم لاطأا امم
زاغ تاروراق ع˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

لقن تانحاسش دسصرتو ،ناتوبلا
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘غ˘˘لا
بلا˘˘ط˘˘˘يو  .60 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا
ةرانإلاب مهديوزت رسصقلا ناكسس
عراوسشو ة˘قزأا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نونطاوملا يناعي ثيح ،رسصقلا

،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ماد˘ع˘نا ن˘م
را˘˘˘سشت˘˘˘نا ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سس ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
بÓكلاو بائذلاك تاناو˘ي˘ح˘لا
رطخ نم هلكسشت امو ةلاسضلا

.رسصقلا ةنكاسس ىلع
بذبذت نم رسصقلا يناعي امك
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘˘سش ي˘˘ف
ل˘سصف ي˘ف ة˘سصا˘˘خو بر˘˘سشل˘˘ل
رسصقلا ناكسس حرتقاو ،فيسصلا
ىلع ءاسضقلل يئام نازخ دييسشت
طبر لدب ايئاهن هلحو لكسشملا
ناز˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ر˘˘سصق˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت
ن˘ير˘يرو˘˘ي˘˘ت ر˘˘سصق˘˘ل ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
يبلي دعي مل هنا ثيح رواجملا

.ا˘˘ع˘˘م ن˘˘ير˘˘سصق˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ح
ةدايعلا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا بلا˘ط˘يو
ةاناعم ءاه˘نإا˘ب ر˘سصق˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

في˘سصلا ل˘سصف ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
تا˘با˘˘سصلا دد˘˘ع ر˘˘ث˘˘كت ثي˘˘ح
  .براقعلا تاعسسلب

رداقلأ دبع يوانششك

لظلأ قطانمل ةيومنتلأ عيراششملأ نم مهتشصحب أوبلاط

نوسضفتني ةلسشنخب ةله ةيرق ناكسس

 ةيحايشسلأ تأءاشضفلأ ةنياعم ىلإأ اعد
تنسشومت نيع يلاو ةلواط ىلع فايطسصلا مسسوم

06 دعب ىلع ةلششنخ ةيلولأ ةمشصاع رقم بونج ةعقأولأ ،نأريخ ةيدلبل ةعباتلأ ةله ةيرق ناكشس نم ددع مدقأأ
عشضوب ،ةيلولأ ةمشصاع رقم ةلششنخ هاجتاب راباب ةيدلبو ،مهتيدلب نيب طبأرلأ قيرطلأ قلغ ىلأ ملك

.ةيرزملأ مهعاشضوأل ةيلحملأ تاطلشسلأ هابتنأ تفلل ةراجحلأو ،سسيراتملأ

ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
دوعولا˘ب ءا˘فو˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
تارايزلا لÓخ مهل ة˘مد˘ق˘م˘لا

ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م م˘ه˘تاءا˘˘ق˘˘لو
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لاو ،ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
زاه˘ج˘لا تا˘عا˘ط˘قو ،ةر˘ئاد˘لا˘ب
لخدت ىلع نيدكؤوم ،يذيفنتلا

ذيفنتل ايسصخسش ةيلولا يلاو
،عقاولا ضضرا ىلع عيراسشملا

مهتانكسس طبر عورسشم اهنم
،ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا زا˘˘˘غ ة˘˘˘كب˘˘˘˘سشب
كلا˘˘سسم˘˘˘لا ق˘˘˘سش ع˘˘˘يرا˘˘˘سشمو
ة˘ئر˘ت˘ه˘م˘لا قر˘ط˘لا د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘تو
ر˘ئ˘ب˘˘لا عور˘˘سشم لا˘˘م˘˘كت˘˘سساو
مه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا د˘سسل يزاو˘ترلا
ر˘ي˘فو˘ت اذ˘كو ،بر˘سشلا ها˘ي˘˘م˘˘ب
،م˘ه˘ئا˘ن˘بأل ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا

نيسسرد˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ
،يوناثلاو طسسوتم˘لا رو˘ط˘لا˘ب
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا
نو˘كت دا˘كت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

.امامت ةمدعنم
نوجتحملا ناكسسلا يكتسشيو
ن˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ضسي˘˘ئر با˘˘ي˘˘غ
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا مد˘˘˘عو ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘كم
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
لاجآلا برقا ي˘ف ا˘هد˘ي˘سسج˘ت˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ي˘سصخ˘سش ه˘فو˘قو د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
اذه يف نيددسشم ،اهنوسشيعي
ةنجل دا˘ف˘يإا ى˘ل˘ع ضصو˘سصخ˘لا

م˘ه˘لاو˘حأا د˘ق˘ف˘ت˘ل ي˘لاو˘لا ن˘˘ع
عÓطلاو مهتلاغسشنا عامسسو
يتلا مهتاناعم ىلع بثك نع
م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح بناو˘˘ج ل˘˘ك تسسم

نم مهنامرح اميسس ل ةيمويلا
ل˘ق˘˘ن˘˘لاو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
نود نم مه˘ئا˘ن˘بأل ي˘سسرد˘م˘لا
تلاغسشنلا يقاب نع ثيدحلا
ىل˘ع ة˘حور˘ط˘م لاز˘ت ل ي˘ت˘لا

يف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ضصسصح رار˘غ
م˘˘عد˘˘لا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘سستو
نيحÓفلل يوعرلاو ي˘حÓ˘ف˘لا

كف ع˘˘يرا˘˘سشمو ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘˘لاو
يه يتلا فيرلا ةيمنتو ةلزعلا

.تاباغلا ةظفاحم قتاع ىلع
دقع هت˘ه˘ج ن˘م ة˘يلو˘لا ي˘لاو
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ع˘˘م لو˘˘ط˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
ة˘˘ير˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سشو نا˘˘˘كسسلا

اهب يندملا عمتجملا يلثممو
تلا˘غ˘سشنلا ة˘ل˘م˘ج ل˘˘ج˘˘سسو
فرسشيسس هنأا ادكؤوم حورطملا
ريفوت ىلع ةيسصخسشلا هتفسصب
ءا˘فو˘ل˘ل ة˘مزÓ˘˘لا تا˘˘نا˘˘كمإلا
بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ل˘˘ج˘˘ب

اقفوو ةيولوألا بسسح لاجآلا
قطانمل ةجمربم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
اهب لفكتلا متيسس يتلا لظلا

.ةيراجلا ةنسسلا لÓخ
ينهملأ نيوكتلأ زكرم

 ةقرشسلل سضرعتي
ةلوه˘ج˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تمد˘قا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لاو دد˘˘˘ع˘˘˘لا
وطسسلاب يسضاملا عوبسسلا

خ˘ب˘˘ط˘˘م تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
هرقم د˘جاو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو
،ةلسشنخب ةديدجلا ةنيد˘م˘لا˘ب
ضضر˘ع˘ت ز˘كر˘م˘لا نأا م˘ل˘ع˘˘ل˘˘ل
دقر˘م ن˘م ة˘ي˘ط˘غلا ة˘قر˘سسل
نيا ةيسضاملا ةنسسلا زكرملا
ن˘˘˘ملا ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ةيلمع يفقيقحتلا
ةيسضقلا فلم قلغاو ةقرسسلا

.نيلعافلل لسصوتلا مدعل
ددع فسشك ىرخا ةهج نم
وا ،ضضر˘ع˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م
م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ة˘˘قر˘˘سس ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ةرتفلا هذ˘ه لÓ˘خ م˘ه˘تÓ˘ح˘مو
ةد˘يد˘سش ةدور˘ب˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا

تا˘˘˘جرد ي˘˘˘ف ضضا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ناو
يتلا حايرلا بوبهو ،ةرارحلا
نولعافلا اهءارو رتسستي

تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ي˘˘لاو د˘˘كأا
ةرورسض ىلع «نموم دمحمأا»
ير˘ي˘سضح˘ت ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘˘ط˘˘سست
ة˘ف˘ئا˘سصلا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ح˘م˘˘سسي
.فورظلا نسسحأا يف ةلبقملا

يسسارد ءاقل لÓخ يلاولا اعدو
هع˘م˘ج ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا ءا˘˘سسؤور˘˘ب
نيينعملا تاعاطقلا يريدمبو
م˘˘سسو˘˘م˘˘˘ل تاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا˘˘˘ب
رفا˘ظ˘ت ى˘لإا ،1202 فايط˘سصا
يعامج لمع راطإا يف دوهجلا
تاءاسضفلا ىلإا لقنتلا لمسشي
اهر˘ي˘غو ة˘ي˘ئ˘طا˘سشلا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ة˘ي˘˘ل˘˘ك ةر˘˘ظ˘˘ن ضصÓ˘˘خ˘˘ت˘˘سسل
دارملا ةفل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل
ىلإا اهلج ةيمار˘لاو ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت ثاد˘˘˘˘حإا
.ه˘˘ظ˘˘حÓ˘˘ي نأا فا˘˘ط˘˘سصم˘˘˘ل˘˘˘ل
يمييقت ءاقل خ˘يرا˘ت دد˘ح˘ي˘سسو
ذ˘ف˘ُن ا˘م˘ل مدا˘ق˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘˘سش
را˘ب˘ت˘علا˘ب ذ˘خألا ع˘م ا˘ي˘ناد˘ي˘م
لبق نم ةمدق˘م˘لا تا˘حار˘ت˘قلا
يف نيمهاسسملا وأا نيكراسشملا
ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘˘لا داد˘˘عإا
.ةفئاسصلل

ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ىد˘˘˘سسا ا˘˘˘م˘˘˘ك
تا˘ه˘ي˘جو˘ت ةد˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘˘ب
عوسضوملاب قلعتت نيرسضاحلل

ندمو ئطاوسش لعج اهناسش نم
يف لاب˘ق˘ت˘سسا با˘ط˘قا ة˘يلو˘لا

نا ىلع ةديج ةيفيسص فورظ
ةييرسضحتلا تايلمعلا نمسضتت
.يلي ام
‐ دحوم جمانرب دادعا ةرورسض
ةحومسسملا ئ˘طاو˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
‐ قيلي امب اهزيهجتو ةحابسسلل

قرطلا ةئيهتو ةنايسص تايلمع
ع˘م ئ˘طاو˘سشلا ى˘˘لا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا
ةيمومعلا ةرانلا ىلع زيكرتلا

ءا˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘حو˘˘˘لو
ةرورسض ‐ يحسصلا فرسصلاو
ةدحوملا جماربلا يف كراسشي نا
تاعا˘ط˘ق˘لا ل˘ك ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا
تايدلبلا ءاسسؤور عم ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

كارسشا ىلع لمعلاو رئاودلاو
لجا نم ةيلح˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ضضارملا ةحفاكم ‐ ةفاسضلا
لمعلاو هايملا ر˘ب˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ميظ˘ن˘ت ‐ ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ى˘ل˘ع
ىلع ءاسضق˘ل˘ل ة˘يرود تÓ˘م˘ح
ط˘˘ب˘˘سض ‐ ة˘˘لا˘˘˘سضلا بÓ˘˘˘كلا

ةئيهت ‐ ةمامقلا لمح تيقاوم
كردلاو ةيندملا ةيامحلا زكارم
ةرمتسسملا ةفاظ˘ن˘لا ‐ ي˘ن˘طو˘لا
ةيحايسسلا تاءاسضف˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
نم اهن˘م ة˘ي˘ئ˘طا˘سشلا ة˘سصا˘خو
لماسشلا ريسضحتلا ‐ خاسسولا

ةيهيفرتلا ةينابسشلا تاءاسضفلل
 .ةيسضايرلاو ةيفاقثلا

يئلولا ريدملا ركذ هتهج نم
ر˘فو˘ت˘ت ة˘يلو˘لا نا ة˘حا˘ي˘˘سسل˘˘ل

ائطاسش81 ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
23 ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسل˘˘˘ل ا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘سسم
ز˘˘ي˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
7145 ة˘˘ع˘˘سسب لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ةيقدنف تاسسسسؤوم60 اريرسس
0951 ةعسسب ا˘ه˘ح˘ت˘ف ع˘قو˘ت˘م
ةيلئاع تامي˘خ˘م50 ار˘ير˘سس
تويب50 ريرسس0001 ةعسسب
50 اريرسس052 ةعسسب بابسش
ة˘ع˘سسب ه˘ي˘فر˘تو ل˘ط˘ع ز˘كار˘م
زكارم30 ر˘˘ير˘˘˘سس0001
055 ةعسسب مييخت˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ب˘سش
ةيلولا يلاو حلأاو اذه .اريرسس
ىربكلا ةيا˘ن˘ع˘لا ءا˘ط˘عا ى˘ل˘ع
قطانم ناكسس هيلا جاتحي امل
فلتخمل ةعباتملا ىلعو لظلا
ةجمربملا ةيومنتلا تايل˘م˘ع˘لا
ةلودلا نا ثيح ءلؤوه ةدئافل

ةماه ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م تسصسصخ
ةفسصب يسضقت نا اهنأاسش نم
قطانم لكا˘سشم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ه˘ن
لوؤو˘سسم˘لا ىد˘ل ضسي˘لو ل˘ظ˘لا
ىلع عجارتلل رربم يا يلحملا
.مهتسشيعم فورظ نيسسحت

 ةنوب Úشسح

يداعشس يون

mahali@essalamonline.com

راطإأ يف تقلغأأ
ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ

انوروك ءابو نم
ةسسردمو ةيواز03

حتفلاب ةينعم ةينآارق
  ةفلجلاب يجيردتلا

هتردشصأأ يذلأ رأرقلأ لمشش
ةفلجلأ ةيلول ةيلحملأ تاطلشسلأ
يجيردتلأ حتفلاب يشضاقلأ

سسرأدملأو ايأوزلل بقأرملأو
ةشسردمو ةيوأز03 ءاهز  ةينآأرقلأ

مامأأ اهبأوبأأ حتفتشس ،ةينآأرق
تأءأرجإلأ راطإأ يف ةبلطلأ
،91-ديفوك ءابو نم ةيزأرتحلأ

ةيلخ سسمأأ لوأأ هب تدافأأ ام بشسح
.ةيلولأ حلاشصمل لاشصتلأ

هاشضمأأ يذلأ ،رأرقلأ يف ءاجو
ب ةمئاق ،يمود يلÓيج يلأولأ

ايلخأد اماظن عبتت يتلأ ةيوأز51
51 أذكو ،اهتبلط لابقتشسأ يف
،ةرأدإلأ مهمزلت ،ةينآأرق ةشسردم
فانئتشساب مهل تحمشس يتلأ
ةدع عابتإأ ةرورشضب ،طاششنلأ
05 لÓغتشسأ اهنم ةيئاقو تأءأرجإأ

ةيلعفلأ ةقاطلأ نم ةئاملاب
أذكو ءأويإلأ نم ةبلطلأ باعيتشسل
.يميلعتلأ قششلأ يف
تأءأرجإلأ تأذ تشصوأأ امك
نامشض ةرورشضب ةيزأرتحلأ
ةيمهأأ عم ،يعامتجلأ دعابتلأ
لبق ةيريشضحت ةيلمع عابتإأ
ثحك يميلعتلأ طاششنلأ فانئتشسأ
نم ةيئاقولأ لبشسلأ ىلع ةبلطلأ

كيهان ،يدشسج دعابتو ميقعت
نم ددع نامشضو مهجيوفت نع

يميلعتلأ بناجلأ يف تابيترتلأ
نيب فحاشصملأ لوأدت عنمك
فوفرلأ نع يلختلأو ةبلطلأ
ايأوزلأ بناج ىلإأو.ةيبتكملأ
يجيردتلأ حتفلأ رأرق اهشسم يتلأ

ةيرهزألأ ةيوأزلأ رأرغ ىلع
ةيوأزلأو ةفلجلأ ةنيدمب
يشس ةيوأزو دعشسمب ةيرهاطلأ
مت ،ءأدهششلأ نيعب حابرلوب دمحمأأ
ماشسقأÓل يئانثتشسلأ سصيخرتلأ
لخأد نآأرقلأ ظيفحتب ةشصاخلأ
كلذك ةينعم يهو دجاشسملأ

تابيترتلاب (امشسق191 اهددعو)
،91-ديفوك ءابو نم ةيزأرتحلأ

.ردشصملأ تأذل اقفو
م.ق
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
سسادرموبل يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد

سسادرموب يرادإلا يحلا
202718000619990 :يبيرسضلا ميقرتلا ةقاطب

97/420-85-34 :سسكافلا مقر97/420-85-85 :فتاهلا مقر

حوتفم ينطو سضورع بلط
م ت د /1202 /20 /742 ‐51 مقر

ىودج مدع دعب قÓطإا ةداعإا
يحلاب هرقم نئاكلا سسادرموبل (ع.ت.ت.د) يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد نلعي
لاغسشأا زاجنإا دسصق حوتفم ينطو سضورع بلط قÓطإا ةداعإا نع سسادرموب يرادإلا

ةعمتجم ةلودلا لكايه لك ىسسيع دلوا يف يراجيإا يمومع نكسسم001 عورسشم
سسادرموب ةيلو (نكسسم62 :2 مقر ةسصح) ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا نود
.0102 رطسش0102/4102 نكسسم0003 يسسامخلا جمانربلا

ءانبلا يوناثلا وأا يسسيئرلا طاسشنلا تاذ رثكأاو1 فنسص ةلهؤوملا تاسسسسؤوملا ىلعف
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل طور˘سشلا ر˘ت˘فد بح˘˘سس ،نÓ˘˘عإلا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لاو
نيفلأا غلبم عفد لباقم سسادرموب يرادإلا يحلاب هرقم نئاكلا يراقعلا رييسستلاو
.سضيوعتلل ةلباق ريغ جد00.000.2
ة˘ل˘ف˘ق˘مو ة˘ل˘سصف˘ن˘م ة˘فر˘ظأا ي˘ف ي˘لا˘م سضر˘عو ي˘ن˘ق˘ت سضر˘عو ح˘سشر˘ت˘لا ف˘ل˘م ع˘سضو˘ي
نمسضتتو هعوسضومو سضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي ماكحإاب

هذه عسضوتو ةلاحلا بسسح «يلام سضرع» وأا «ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا فلم» ةرابع
.لفغمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظألا

:يتأاي ام حسشرتلا فلم نمسضتي -1
.دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم حسشرتلاب حيرسصت -
دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم ةهازنلاب حيرسصت -
تاكرسشلل يسساسسألا نوناقلا -
.ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -
،ءاسضتقلا دنع وأا نيدهعتملا وأا نيحسشرملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك -
:نيلوانملا
وأا يسسيئر طاسشن) رثكأاو1 فنسص ينهملا بيترتلاو ليهأاتلا ةداهسش :ةينهم تاردق /أا

(ةيمومعلا لاغسشأا وأا يرلا وأا ءانبلا :يوناث
عيمجب ةمعدم عورسشملل ةسصسصخملا ةيداملاو ةيرسشبلا دراوملا :ةينقت تاردق /ب

.قئاثولا
:يتأاي ام ينقتلا سضرعلا نمسضتي -2
دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم ،باتتكلاب حيرسصت -
.ةيريربت ةينقت ةركذم :ينقتلا سضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك -
رخآا يف يوتحي دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم ،طورسشلا رتفد -

.ديلا طخب بوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص
(طورسشلا رتفد قحلم يئلم) :لاغسشألا ططخم -
:يتأاي ام يلاملا سضرعلا نمسضتي -3 -
دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم دهعت ةلاسسر -
دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم ةدحولاب راعسسألا لودج -
دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم يريدقتو يمك ليسصفت -
تاميلعت - طورسشلا ر˘ت˘فد˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘سصن˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا ي˘ه ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا -
نيدهعتملل

ةخسسنلاب عورسشملا بحاسص ظفتحي امك لوعفملا ةيراسس نوكت نأا بجي خسسنلا لك
.ةيلسصألا

قلغم يجراخ فرظ لخاد نيموتخمو ،ةقولغم فورظ يف اهنم دحاو لك عسضوي
:ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو ةيمسستلا مهبمو

سسادرموبل يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ديسسلا ىلإا
دراولا ديربلا بتكم

«سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل»
م ت د /1202 /20 /742 -51 مقر حوتفم ينطو سضرع بلط نع نÓعإا

(ىودج مدع دعب قÓطإا ةداعإا)
ةلودلا لكايه لك ىسسيع دلوأا يف يراجيإا يمومع نكسسم001 عورسشم لاغسشأا

ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا نود ةعمتجم
سسادرموب ةيلو - (نكسسم62 :2 مقر ةسصح)

لوأا نم ءادتبا د03 اسس01 ةعاسسلا لبق موي51 دعب سضورعلا عاديإا خيرات ددح
وأا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ةر˘˘سشن˘˘لا˘˘˘ب نÓ˘˘˘عإلا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل رود˘˘˘سص

.ةيمويلادئارجلا
ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإا موي سسفن يف نيدهعتملا روسضحب نوكي سضورعلا حتف
ةد˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘حار مو˘ي وأا ة˘ل˘ط˘ع مو˘˘ي ،مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه فدا˘˘سص اذإاو ،د00 ا˘سس11
يلاوملا مويلا ةياغ ىلإا ددمت سضورعلا ريسضحت

نÓ˘عإلا اذ˘ه˘ل رود˘سص لوأا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ا˘˘مو˘˘ي51 ـب سضور˘ع˘لا ر˘ي˘˘سضح˘˘ت ةد˘˘م تدد˘˘ح
.ةيمويلا دئارجلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلاب

ثÓث سضورعلا ريسضحت ةدم نع ديزت ةدمل مهسضورعب نومزلم نودهعتملا ىقبي
.سضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبا رهسشأا



سسوتنفوج»:يتنوك
«ايلاطيإا يف ىوقألا لاز ام

رتنإا بردم ،يتنوك وي˘نو˘ط˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي
ام بقللا لماح ضسوتنفوج نأا ،نÓيم
ةجردلا يرود يف ،ىوقألا قيرفلا لاز
ادغ امهتهجاوم لبق ،يلاطيإلا ىلوألا
نمسض ،وريسس ناسس بعلم ىلع دحألا
ي˘˘ف ،ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك لا˘˘قو ،81ـلا ة˘لو˘ج˘لا
ءا˘ق˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا
اذهو ،عيمجلل ارايعم لثمي ضسوتنفوي»
ةبعللا ىلع رطيسس دقل ،هنم رفم ل رمأا
فا˘˘سضأاو ،«تاو˘˘ن˘˘سسل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘˘ف
،كاوتسسم ةفر˘ع˘م ي˘ف بغر˘ت ا˘مد˘ن˘ع»
ر˘فو˘تو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ب كسسف˘ن نرا˘ق˘˘ت
رتنإل ةسصرف ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘بر˘يد ةارا˘ب˘م
قابسس يف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ن˘ع دا˘ع˘ت˘بÓ˘ل
ط˘سسو بعل ،ي˘ت˘نو˘ك ن˘˘كل ،بق˘˘ل˘˘لا
ةثÓث زرحأا يذلا ،قباسسلا ضسوتنفوي
دعقم نم يلاطيإلا يرودلا يف باقلأا
ن˘˘م مدا˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ،برد˘˘˘م˘˘˘لا
نأا دكأا ،4102 ىلإا1102 نم ،ونيروت

ريغ هنأا يعدي نأا ،قيرف يأل نكمي ل
لوق يف بغرأا ل» لاقو ،ىوقلا نازيم
مارتحا كانه ..ىوقألا حسشرملا وه نم
ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف بغر˘ي ق˘ير˘ف˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،يلاوتلا ىلع رسشاعلا ماعلل ،هتنميه
ا˘ن˘سصل˘ق ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ي˘ف» ع˘با˘˘تو
يلاحلا ماعلا يف لمأانو ،طاقنلا قراف
،يسضاملا يف ..هسسفن ءيسشلا لعفن نأا

52‐02 قرافب مدقتي ضسوتنفوج ناك
اذه نكي ملو ،قرفلا ةيقب ىلع ةطقن

ي˘ف ق˘ير˘ف د˘جو˘˘ي ل» فدرأاو ،«اد˘˘ي˘˘ج
ضصلق ه˘نإا لو˘ق˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ضضرف دق˘ل ..ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م ةو˘ج˘ف˘لا
يف حجنو ،تاون˘سس ع˘سست˘ل ه˘تر˘ط˘ي˘سس
ديدجتو ،ءايسشألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت
،«ةر˘ب˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا نود ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ف˘قو˘م ن˘ع ا˘˘سضيأا ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك ل˘˘ئ˘˘سسو
يف بعل يذلا ،نسسكيرإا نايتسسيرك
راسصتنلا لÓخ ،بعللا عناسص زكرم
ضسأا˘ك ي˘ف ا˘ن˘ي˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع (1‐2)
م˘غر ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘˘برألا ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
لاقو ،رهسشلا اذه هعيب لوح تانهكتلا
جرختسسن نأا انيلع» يلاطيإلا بردملا

ل ..ةليكسشتلا هذه نم تاردقلا لك
بنا˘ج˘ب ر˘خآا بع˘ل ع˘نا˘سص يأا كل˘ت˘م˘˘ن
كلذ˘لو ،ضشت˘ي˘فوزور˘˘ب (و˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م)
،نا˘كم˘لا اذ˘ه ي˘ف نا˘ي˘ت˘سسير˘ك كر˘سشن
هيدل ام لسضفأا جارختسسا ىلإا علطتنو
يف بعل» فاسضأاو ،«زكرملا اذه يف
عناسص زكرم يف نآلاو ،بعلملا طسسو
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘ع دو˘˘˘˘جو ..بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
ةياغلل ادي˘ف˘م نو˘كي د˘ق ،ضصئا˘سصخ˘لا
.«قيرفلل ةبسسنلاب

زاجنإا لداعي يسسليسشت
لانسسرآاو دتيانوي رتسسسشنام
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ط˘˘˘سسو˘˘˘˘لا بعل ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
م˘ج˘ن ،تنو˘˘م نو˘˘سسا˘˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
زولبلا ه˘ب دا˘ق ا˘ًي˘لا˘غ ا˘ًفد˘ه ي˘سسل˘ي˘سشت
تايرابم نمسض ،ماهلوف ىلع زوفلل
بسسحبو ،غيلريمير˘ب˘ل˘ل91 ة˘لو˘ج˘لا
اذه نإاف ،«ضستروبسس ياكسس» ةكبسش
يسسليسشتل008 مقرلا لمحي فدهلا

،.غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م جرا˘˘خ
طقف نيقيرف نأا ،ةكبسشلا تحسضوأاو
امهو ،مقرلا اذه وحن يسسليسشت اقبسس
،(افده339) د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ة˘كب˘سش ا˘˘مأا ،فد˘˘ه718) لا˘ن˘˘سسرآاو
تراسشأا د˘ق˘ف ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل «ا˘ت˘بوأا»
11 مقر لمحي تنوم فده نأا ىلإا
ري˘خألا ة˘عا˘سس ع˘بر˘لا ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت˘ل

نأا ،تفا˘˘˘˘سضأاو تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ
ددع لجسس قيرف رثكأا وه يسسليسشت
يواسستلاب تيقوتلا اذه لÓخ فادهأا

.يتيسس رتسسيل عم

سضرعي ناموك
وتاكÒم ذاقنإل اًلح

ةنولسشرب

،ناموك دلانور يدنلوهلا ضضرع
نم اًلح ،ةنولسشربل ينفلا ريدملا
ءا˘ه˘ت˘نا ن˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ذا˘˘ق˘˘نإا ل˘˘جأا
˘مار˘بإا نود يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ةنج˘ل˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سست لو تا˘ق˘ف˘سص
ماربإا ،ةنول˘سشر˘ب ةرادإل ة˘ت˘قؤو˘م˘لا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا نود ،تا˘ق˘ف˘˘سص
دعقم ىلع ني˘ح˘سشر˘م˘لا ة˘ق˘فاو˘م
ضسي˘˘لرا˘˘ك ع˘˘م˘˘ت˘˘جاو ،ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ضسي˘˘ئر ،ضست˘˘ي˘˘كسسو˘˘ت
ع˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرادإل ة˘ت˘قؤو˘˘م˘˘لا
دعقم ىلع ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا
كيرإا ةقفسص ماربإا بلطل ةسسائرلا

،يتيسس رتسسسشنام عفادم ايسسراغ
ضضفرو ،تاباخ˘ت˘نلا ءار˘جإا ل˘ب˘ق
،اترو˘بل ناو˘خو تنو˘ف رو˘ت˘كي˘ف
،ا˘سصرا˘ب˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ح˘سشر˘م˘˘لا
نأا ةجحب ،ا˘ي˘سسرا˘غ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ءارجإاب حمسسي ل يدانلا داسصتقا

ا˘ًق˘فوو ،ءا˘˘ت˘˘سشلا ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ناموك نإاف ،«تروبسس» ةفيحسصل

رار˘ق ما˘مأا مÓ˘سست˘سسلا يو˘ن˘˘ي ل
ططخيو ،يدانلا ةسسائر يحسشرم
ى˘˘ت˘˘ح ط˘˘غ˘˘˘سضلا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘ل
،وتاكريملا نم ةريخألا تاظحللا

ضضرع ناموك نأا ىلإا تراسشأاو
ةرادإلا ضسل˘ج˘م ن˘ي˘˘ب ط˘˘سسو˘˘ت˘˘لا

حرسشي يك ،ةسسا˘ئر˘لا ي˘ح˘سشر˘مو
ايسسراج عم عيقوت˘لا ة˘ي˘م˘هأا م˘ه˘ل
ةسسفان˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ،ءا˘ت˘سشلا اذ˘ه
.باقلألا لك ىلع

739211ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج5ـل قفاوملا1202 يفناج81نينثإ’اةصضايرلا

sport@essalamonline.com

هبتار صضفخب هعانقإا لواحت ةراد’ا

وريوغأا رارمتسسا ىلع ةقفاوملل اطرسش عسضي يتيسس رتسسسشنام

sنإا ةيناطيرب ةيفحسص ريراقت تلاق اوعسضو يتيسس رتسسسشنام يلوؤوسسم
عيقوت ىلع ةقفاوملا لجأا نم ،اًطرسش
ينيتنجرألا يلودلا عم ديدج دقع
،قيرفلا مجا˘ه˘م ،ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘سس
ق˘ير˘ف ع˘م ور˘يو˘غأا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘يو
فيسصلا ،لو˘يدراو˘غ بي˘ب برد˘م˘لا
قافتل نافرطلا لسصي ملو ،لبقملا
تراسشأاو ،نآلا ىتح ديدجتلا نأاسشب

ىلإا ،ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسص
هدقع ديدمت يف بغري وريوغأا sنأا

مل نكل ،اًرهسش21 ةدمل يتيسسلا عم
ىتح نيفرطلا نيب تاسضوافملا أادبت
ىظحي ،وريوغأا sنأا ىلإا تتفلو ،نآلا
ةفاسضإلاب يتي˘سسلا ي˘كلا˘م مار˘ت˘حا˘ب
عيمجلاو ،لويدراوغ بيب بردملل
م˘جا˘ه˘م˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ي
ى˘ل˘ع ر˘خآا ما˘ع ةد˘م˘ل ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ور˘˘˘˘يو˘˘˘˘غأا sنأا تح˘˘˘˘سضوأاو ،ل˘˘˘˘˘قألا
غلبي يعوبسسأا بتار ىلع لسصحي
نكل ،يني˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا062

هذ˘˘ه ضضف˘˘خ˘˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘˘ي بعÓ˘˘˘لا
دارأا اذإا ،ف˘˘˘سصن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا لاو˘˘˘˘مألا
،يتيسس رتسسسشنا˘م ع˘م رار˘م˘ت˘سسلا

هsنإا ،ةيناطيربلا ةفيحسصلا تلاقو

اًناجم وريوغأا ليحر ةيناكمإا مغر
،ابوروأا يف ىربكلا ةيدنألا دحأل
نلو كلذ ىسشخي ل يتيسسلا نكل
لإا بعÓلا رارمتسسا ىلع قفاوي

ركذُي ،هبتار ضضفخ ىلع قفاو اذإا
ةيفحسصلا ريراقتلا نم ديدعلا نأا

ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘نلا˘˘ب ور˘˘يو˘˘غأا تط˘˘بر
.نامريج ناسس ضسيرابو ،ةنولسشرب

«قيرف يأا ةميزه ىلع نورداقو ..لوبرفيل نحن»:ينام
مجن ،ي˘نا˘م و˘يدا˘سس ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ر˘سصأا
لذ˘ب˘ي˘سس ه˘ق˘ير˘ف نأا ى˘ل˘ع ،لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
ق˘ير˘ط ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل هد˘ه˘˘ج ىرا˘˘سصق
يزيلجنإلا يرودلا يف تاراسصتنلا
،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ،زا˘ت˘م˘م˘˘لا

دودللا هميرغ لوبرف˘ي˘ل ف˘ي˘سضت˘سسيو
ىلع ،دحألا اًدغ ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ةلوجلا تايرابم نمسض ،دليفنآا بعلم
ىلع زديرلا لسصحو ،غيلريميربلل91
تايرابم ثÓث رخآا نم طقف نيتطقن
تسسو ع˘م ه˘لدا˘ع˘ت د˘ع˘ب يرود˘لا ي˘˘ف
د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘نو ضشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب
عمو ،نوتبما˘ه˘ثوا˘سس ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لاو
ةرد˘˘˘ق ن˘˘˘م ق˘˘˘ثاو ي˘˘˘نا˘˘˘م نإا˘˘˘ف ،كلذ
تابيخ نم ضصلخت˘لا ى˘ل˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل
،دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا هذ˘ه ل˘مألا

ىلع لوبرفيل ريهامج ينام نأامطو
دقل» :لاقو ،Óيف نوتسسأا مامأا هتباسصإا

امدن˘ع ة˘ط˘ي˘سسب ة˘بر˘سض در˘ج˘م تنا˘ك
قئاقد عسضب رمألا قرغتسسا ،اهتيقلت

تعسضو ،ةاراب˘م˘لا د˘ع˘ب ر˘ق˘ت˘سسا ى˘ت˘ح
انأا ،اًديج رمألا ناكو اهيلع جلث ضسيك
،ما˘مألا ى˘لإا ع˘ل˘ط˘تأاو ا˘˘ًما˘˘م˘˘ت ر˘˘ي˘˘خ˘˘ب
ع˘قو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف فا˘˘سضأاو
ةعسضب تناك دقل» :لوبرفيلل يمسسرلا
رومألاو ،انل ةبسسنلاب ةبعسص عيباسسأا

يف نم عيمجل ةبسسنلاب ةدقعم تناك
،اًمئاد انلق امك نكلو ،ضسبÓملا ةفرغ
لماعتلا كيلع ،مدقلا ةرك نم ءزج اذه
،زوفلا قرط ىلإا ةدوعلا ةلواحمو هعم
:عباتو ،انل ةبسسنلاب يعيبط رمأا وهو
بيردت˘لا ي˘ف مو˘ي ل˘ك ل˘تا˘ق˘ن ن˘ح˘ن»
ضضرأا ىلع عوبسسأا لك نيديج نوكنل
ىلإا علطتن ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا نآلا ،بع˘ل˘م˘لا
اننكل ،ةبعسص نوكتسس يتلا ةارابملا
اندهج ىراسصق لذبنسسو كلذ رظتنن
.«اهب زوفلا ةلواحمل

ةبعسصلا ةظحللا
جئاتن˘لا رو˘ب˘ع ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ه˘لاؤو˘سسبو
أادبي ءيسش لك» :لاق ،ةبيخملا ةريخألا
بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ،بيرد˘˘ت˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف
ءاي˘سشألا ل˘ك را˘ه˘ظإا كي˘ل˘ع بيرد˘ت˘لا

هذ˘ه ل˘كو كو˘ل˘سسلاو ،ة˘ب˘غر˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
ةيؤور كنكمي ةارابملا يف مث ،ءايسشألا
ة˘ظ˘ح˘ل˘لا تثد˘ح د˘ق˘ل ،كلذ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ةر˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه ن˘كت م˘لو ،ة˘ب˘˘ع˘˘سصلا
اًجسضن رثكأا اننكل ،انل ةبسسنلاب ىلوألا

نكمي جئاتنلا نم عونلا اذه نأا ملعنو
نآلا ن˘ح˘ن ،تل˘˘ق ا˘˘م˘˘كو ،ثد˘˘ح˘˘ي نأا
،دتيانوي رتسسسشنام ةارابم ىلإا علطتن
نكلو انتزاجإا مايأاب انعتمتسسا» :لمكأاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نو˘كت˘سس نآلا ن˘م
نوكي نايحألا ضضعب يف ،تايرابملا

لك تايرابم انيدل نوكت نأا ديجلا نم
قير˘ف ى˘ل˘ع ة˘مÓ˘ع ا˘ه˘نأل ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث

،ديكأاتلا˘ب كلذ˘ك ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،ر˘ي˘ب˘ك
ا˘˘ند˘˘ه˘˘ج ىرا˘˘سصق لذ˘˘ب˘˘ن˘˘سس» :د˘˘كأاو
نم نكمم ددع ربكأا ىلع لوسصحلل
نود ا˘ه˘ع˘م˘ج ا˘ن˘ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
ذخأان فوسسو ،انسسفنأا ىلع طغسضلا

ا˘م ىر˘ن˘سسو ةد˘ح ى˘ل˘˘ع ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك
وه ام لك لعفنسس اننكل ،ثدحيسس
عم ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘عو ،زو˘ف˘ل˘ل ن˘كم˘م
:لاق ،مسسوملا اذه دتيانوي رتسسسشنام
قيرف مهو ديج لكسشب نودؤوي مهنإا»
انل ةبسسنلاب رخآا رابتخا هنإا ،ةياغلل ديج
تلق امك ،هقيقحت اننكمي ام ةفرعمل
ديرن ديكأاتلاب ،ةيسضاملا تاونسسلا يف
انيلعف كلذ اندرأا اذإاو ،يرودلاب زوفلا
ر˘ت˘سسسشنا˘م ،ل˘سضفألا ى˘ل˘ع بل˘غ˘˘ت˘˘لا
،ةريثم ةارابم اهنإا ،مهنم دحاو دتيانوي
هذهل نوسسمحتم عيمجلا نأا دقتعأاو
،تايرابم˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ،ةارا˘ب˘م˘لا
ارمأا نوكيسس هنأا دقتعأا ،اًقح هيلإا علطتن
.«عيمجلل اريثم

دتيانويلا ىوتسسم
ر˘ت˘سسسشنا˘م ىو˘ت˘سسم ي˘ف ه˘˘يأار ن˘˘عو
لوقأا امك» :لاق ،مسسوملا اذه دتيانوي
،ضسفانملا نع ثدحتلا بحأا ل ،اًمئاد

ديرأا يننأا وه هلوق يننكمي ام لك
نم نكمم ددع ربكأا ىلع لوسصحلا
ام اذهو ماعلا اذه لسضفأا مهنإا ،طاقنلا
،يقابلا ،دتيانو˘ي ن˘ع ه˘لو˘ق ي˘ن˘ن˘كم˘ي
ىسشخن ل ،بعلملا ضضرأا ىلع هارنسس
نورداق نحنف يرودلا يف قيرف يأا

لوبرفيل نحن ،قيرف يأا ةميزه ىلع
لخاد ا˘ن˘ع˘سسو ي˘ف ا˘م ل˘ك ل˘ع˘ف˘ن˘سسو
نع هلاؤوسسبو ،ةارابملاب زوفلل انبعلم
اذه هاو˘ت˘سسمو ،فاد˘هألا ن˘م هد˘ي˘سصر
مجاهمك كنأا دقتعأا» :باجأا ،مسسوملا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ي˘ج˘سست ا˘ًم˘ئاد بح˘ت˘˘سس
تسسي˘˘˘˘ل فاد˘˘˘˘هألا ن˘˘˘˘كل ،فاد˘˘˘˘˘هألا

ا˘ن˘نأل ،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘كسشم
ر˘ث˘كأا اذ˘هو ،ق˘ير˘ف˘ك ا˘ًل˘جا˘ع زو˘ف˘ن˘سس
دجب لمعأاسس ،يل ةبسسنلاب نكل ،ةيمهأا
اذ˘ه فاد˘هألا ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ي˘ج˘سست˘˘ل
ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م م˘سسو˘˘م˘˘لا
زو˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘مو ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل
داسشأاو ،ريبكلا انفده وهو ،يرودلاب
:اًلئاق ،اراتناكلأا وجا˘ي˘ت ه˘ل˘ي˘مز˘ب ي˘نا˘م
لسضفأا دحأا وه وجايت نإا تلق املاطل»
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف هز˘كر˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ببسسب ظ˘ح˘لا ئ˘ي˘سس نا˘ك ،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
ضسيل نكلو ،دوعي نآلا هنكل ،ةباسصإلا

ة˘با˘˘سصإلا ن˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘ه˘˘سسلا ن˘˘م
ةبسسنب بعلملا ضضرأا ىلع دجاوتلاو
هتارابم ذنم هتدوج رهظأا هنكل ،001%
ه˘نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا ن˘˘كأا م˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأل ى˘˘لوألا
ى˘ل˘ع ع˘ئار˘لا ل˘كسشلا اذ˘ه˘ب نو˘كي˘˘سس
دقتعأاو ءطبب مدقتي هنإا ،بعلملا ضضرأا
وهو ،هل ىوتسسم لسضفأا ىلإا لسصي هنأا
.«لوبرفيللو انل اًدج ديج رمأا

ر .ق ^
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قا˘˘Dو ة˘˘ÅÑò˘˘©˘˘õ- تí˘˘˘ï˘˘˘1&ا
6Ñ˘Ü˘©˘ì D˘لا ي˘t˘íاã <õى
ل1œ ل˘tÇÑ˘م˘لا ا˘F˘©˘~Jر˘-
ن˘˘˘˘H ى˘˘˘˘لو&لا تلو˘˘˘˘q˘˘˘˘˘لا
تt˘م˘6Ñ ي˘k˘لاو ة˘لو˘g˘˘Ü˘˘لا
يوار˘˘E د˘˘(ا˘˘ï˘˘˘لا ءا˘˘˘D˘˘˘ïر˘˘˘ل
ة˘6Ñ˘õÄÑ˘õ ى˘ã <˘õا˘˘t˘˘í˘˘لا˘˘+
ي˘k˘لاو ة˘©˘+ا˘M˘q)لا ج˘(ا˘k˘°˘لا
-˘˘t˘˘Ü˘˘تم <˘˘õ˘ى M˘د D˘رM˘ق
H˘دو˘لوM˘لا ة˘å˘8اÑ˘او+ ةمEع
J˘˘˘دî 6 در نودÑ˘˘˘q˘˘ل H˘˘ن
ةرا˘˘م˘˘å˘˘ل ع˘˘Dاد˘˘م˘˘لا îر˘˘˘:
+ÄÑ˘˘˘˘g6 بÑ˘˘˘˘ة˘˘˘˘/اذ +˘˘˘˘åÉض
كرد˘˘Mو اذ˘˘˘J ر˘˘˘8Ñا˘˘˘°˘˘˘å˘˘˘لا
تا+ قMرíلا ن&ا+ ة©MíاÄÑÜلا

HÜلاg9و+ ن%لا اÑل/ر&لا ع
D˘˘˘˘˘˘ض9ر&لا ي H˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘/ا ن
-ÇÑ˘t˘©˘م˘لا حÄÑ˘6 راÑ˘رM˘å˘ا
E˘˘g˘˘لو˘˘1د˘˘لا ل D˘˘اود يH˘˘ة
MÇÑåلا بwجور H°§ا.

تناك لعفلا ةدر
ةربخلاو ةبئاغ

قرافلا تعنسص
MذFردملا ن&ا رi لاkوIÄÑي
ر©©ÄÑ- ي˘D ق˘í˘1ا ي˘Fو˘òلا

رM˘tÉÑ م˘ل ه˘Iا ا˘م˘F ءا˘õ˘ï˘لا
˘مœ5˘لا ل˘ÅÑòلا˘˘+ ه˘˘©˘˘g˘˘>ل
Hلا ة©0ا°لا ن°íÄÑ©8ا1 ةÑة
تد˘˘+ ة˘˘˘>و˘˘˘م˘˘˘q˘˘˘م˘˘˘لا ن&او
Hر-gòة Hg7اÑةر +åد -õïي
ل˘å˘/ يذ˘لا ر˘˘H&لا îد˘˘§˘˘لا

ر˘-و˘k˘لا ن&ا كرد˘M ع˘©˘م˘˘q˘˘لا
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘v -˘˘˘˘tور iا˘˘˘˘©˘˘˘˘=و
نا˘˘7Ñ˘˘g ن˘˘H ة˘˘©˘˘لو'و˘˘ÄÑم˘˘˘لا
ةرwgلا عH ةIرا˘H˘ï ق˘Mر˘í˘لا
ضDÄا°ملا ا˘§˘+ ع˘k˘م˘M˘k ي˘k˘لا

ه5Iاو- ىD˘ä <˘õا˘0 يذ˘لاو

ن&ا ر˘Fذ˘M �ة˘õ˘+ا˘ï˘م˘لا لاو˘˘:
بلا˘˘: ر˘˘©˘˘ÄÑم˘˘لا م˘˘Eا˘˘Ü˘˘˘لا
نا˘©˘IÄÑ ةرور˘ÉÑ+ ع˘©˘م˘q˘˘لا
ي˘˘D ر˘˘©˘˘k˘˘íò˘˘لاو ر˘˘ث˘˘k˘˘å˘˘˘لا
يÄÑلا ماH&ا مداïلا ي+رادلا
.ي6Ñ ض6&ا
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ءاقلل اديج رسضحي مل يكوكلاو Óماك دازلا فطخت ةيدولوملا
فيطسس قافو

EدHت -ÅÑò©õة Iqم Hïةر HÄÑkوMد/ تا :©gا ة&Hما Iيدا
ناo F©0 راMدلا ل1اد لÄÑqملا رثkåلا نH م=رلا+ ودارا+
يلاkلا+ جورwلاو HœاF دا~لا ل©tÇÑ- يD ب=رM ع©مqلا

H9ولا نÑå©لا ةÇÑågلا ةkي Må©ÅÑ§8ا1 يدا°لا اÑن&او ة
عرkÄÑلا لول مJ&لا ق©tï- نH ن©6Ñوi EاE ناF قMرíلا

ناHر0 ة©0اI نH ة8Ñا1 ة©م©ktòلا ءا1Ü&لا ضåÉ+ اذFو
6ÑوHاIرو اMèي Hر نFõkءا~/ ي FاIkا -g7 ناودÑر<©k©ن
.ر8ÑاI ن+ ضÄ©(رلا هل 6Ñì&ا- اH وJو

نوحنميو ةمدقملا تايوتسسملاب اوبجعأا راسصنأ’ا
صشرطل بردملل ةقثلا

M˘˘ذF˘˘لا ن&ا ر&IÇÑ˘7 راÑ˘q˘å˘او D˘رM˘ï˘§˘لا˘:و م˘g˘هو +ÉÑ˘ةرور
H˘8اوÑ˘õ˘لا ة˘g˘to <˘ن F˘©˘í˘©˘8ا1 قارو&لا ب©˘-ر˘- ةÑن&او ة
.ïk§م Fg©ةر Dي Hا Mïردملا ه+ موi لاqدMد <gلا دòرMم
ءا1Ü&لا ح©ÇÑt- ىõ> يHوM لÅÑò+ لمMå يذلاو ض7رÜل

0kدودرملا ن&ا ى -tÄÑن +ÅÑòل Fg©ر HïراIلا+ ةõïتاءا
ىõ> ةHداïلا تا>اÄÑلا لgto 1œلا ل8Ñاوk©ل ة©9Ñاملا
كراد- ة8ÑرD قMرõí˘ل ح˘©˘k˘- ي˘k˘لاو ة˘©˘Hو˘q˘§˘لا ة˘©˘õ˘>ا˘í˘لا
.ماH&لا وIt اHدE يÉÑملاو ة©+اMq)لا ج(اk°لا
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مجنلل ةيباجيإلا ةطقنلا دودرملا نسسحت
ماهتلا سصفق يف مكحلاو

ةرڤم مجن
12

يÄÑلا ءاïل نا©IÄÑ ةرور9Ñ ىõ> ادا6Ñ©òور قاÅÑ> عم/&ا
يD اMåر6Ñ ضMÉوkåلا ة©F©í يD رثF&ا ر©kíòلاو ي6Ñ ض6ا
ىل)ا ةÅÑg©gلا لî -˘°ïر˘6Ñ˘k˘å ي˘k˘لاو ة˘ï˘g˘õ˘م˘لا ة˘§˘/او˘م˘لا
ة˘ò˘k˘©˘gلا ن&ا ر˘Fذ˘M ودارا˘+ يدا˘I ة˘§˘˘/او˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘8Ñا˘˘å˘˘لا
لواo 0©˘0 �ة˘+ا˘è˘لا˘+ ضHÄ&ا ة˘©˘ÅÑ> ا˘§˘-ا˘M˘gرد˘- تI˘í&ا˘6Ñ˘kا
ة>ومqملا ن&او ة8Ñا1 يIدgلا ن5اوkلا ةدا6Ñkåا ضÅ-وòلا
ة˘§˘/او˘H ي˘D بIا˘q˘لا اذ˘J ي˘D ةر˘©˘ث˘F تا˘t˘˘í˘â˘˘- تد˘˘+&ا
بi +ÄÑgاÇÑ>&لا ىõ> راIÇÑ&لا ا§7Ñا> يkلاو ةروwÉÑلا
6Ñ©Üا°ملا ةرDÄض.

 ةرفوتم نوكتسس تارايخلا
يسس صسأا يسسلا ةمقب ةنراقم

MذFردملا ن&ا رi 6Ñkòد> هل نوMلا دw©تارا Jةرملا هذ
HïراIة +õïلا ءاÄÑ6 ض6ا يÑا= يذلاو يi D©ه Fل Hن
يذلا iا°1 ر©§âلا ى0kو لاFو&او قاوkلو+ ن©Dåادملا
ن©œ<gلا ةلا0 ن&ا رFذM يIاثلا àوÅÑلا يD ه+ د6Ñk°qا
-gïى HÄÑkïةر Hملا ة©0ا°لا نå°وMم=رلا+ ة Hملا نÜبلا
ض8و˘wÇÑ˘+ ن˘©˘لو'و˘ÄÑم˘õ˘ل ي˘Eو5ر˘H ءا˘D˘ïر ا˘§˘Hد˘E ي˘k˘لا

9Ñ˘ةرور -ÄÑ˘دM˘رو˘/&ا دJ˘لا م˘k˘اود˘>و ي +˘°˘©˘õ˘§˘ا Egل Eةم
.ر6ÑÜ&لا هذJ ة+اFk دtل م- ءي7Ñ ل نòلو ي6Ñ ض6ا يÄÑلا

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

«سسامسسايجلا»و نايسسنلا يط يف «يسس سسأا يسسلا» ءاقل
«كابلا» مامأا ةيباجيإا ةجيتن بسسك ىلع رسصي

راIÇÑ&لا تåõ/ ة©0ï©ï ة5H&ا ضMå©Å جرgلا يJõ&ا قMرD لا~M ل
MÜلاgلا نوÄÑõÜملا تاtõ©ا ة&HÄض +ÉÑلا ةرورkلا ل1دåل/ا
Hا ل/ا ن(Iïلا 3اíرM6ل قÑ©يدا°لا ن&او ام MÄÑ©ور رMور ادMاد
ج(اk°لا ل; يD ة8Ñا˘1 ي˘Iا˘ث˘لا م˘ïÄÑ˘لا ةر˘©˘t˘â˘ل ةدو˘å˘لا ى˘ل)ا
لF رMwÄÑ يدا°لا تåõ/ ي˘k˘لاو ار˘1'و˘H ة˘t˘ï˘ï˘م˘لا ة˘©˘ÄÑ˘õ˘gلا

ماåلا رMدملا نH لi FاIÄÑtا ةkÅÑò©õلا تDر> امF ه-اIاJر
دF'و- يkلا روH&لا يJو ير5Mد لi +œردملا اذFو دا5Iو+
.ر8Ñí&لا دارqلا ا§Må©ÅÑ يkلا ةÇÑågلا ة©9Ñåولا
«ةراطسسوسس» ةمقل دادعتسس’ا يف تعرسش ةليكسشتلا
MذFلا ن&ا رòk©gا تدا> ة&HÄلا ىل)ا ضkردMgلاو تاktÉÑ©ر
راègلا ضIíÉ دMر- ة>ومqملا ن&او ة8Ñا1 ةرا6ÑÜو6Ñ ةمïل

<˘õ˘ى I˘íÄÑ˘§˘ا D˘ا˘0 ل˘; ي/˘k˘§˘ا ى˘ل)ا اI˘kÇÑ˘را MgåدJن> ا
H˘°˘Ü˘ï˘لا ة˘w˘Ü˘ر J˘و اذH˘م˘لا ن˘°˘k˘â˘ن&ا ر MÄÑ˘k˘å©لا دíرMق
ةر©1&لا تلوqلا يD او+ا= نMذلا ن©œ<gلا ضåÉ+ تاHد1
D8 يÑةرو Ek6و لاÑg©å0و يkادملا ىDملا عk6ور> قل&اÑي
قMرíلا دوMï يذلا ة8Ñg©åو+ iردمõل حمMÄÑ دE اH وJو
Hو'Ek6ا+ اÑkèœل +åÉلا ضtõل لوkÄÑq©لا لIkÇÑيذلا را
.هراIkâا لا:
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جربلا يلهأا

ةيلحملا تاطلسسلا وعدي رفسصألا دارجلا
«اباكلا» ىلع ةمزألا جيرفت ىلإا

«ةرسضخلا» ىلع اهلÓظب يقلت لازت ل «ةركملا» مامأا ةيسساقلا ةميزهلا
ة˘ÄÑ˘q˘õم˘لا ة˘مM̆~˘§˘لا لا~˘- ل
دا˘t̆˘˘-ا ما˘˘H̆&ا را˘˘˘Mد˘˘˘لا ل˘˘1̆اد
+˘õ˘å˘ğض6ا -˘õïي +âœا§ل <õى
ةراwÄÑلا ن&او ة8Ñا1 قMرíلا

F˘˘اIا ت&H˘˘ما H̆˘°̆˘اDÄض M̆˘õ̆˘åب
-̆ï̆رM̆g˘ا +˘kÅÑò̆©˘õ̆ة /˘õ̆§ا Hن
ءا°+&ا ع˘م˘/ا د˘Eو اذ˘M̆ì Jدر˘لا
ضMå©Å قMرíلا ن&ا ىõ> ناMg~لا

H0رõ8 ةÑåg8ا1 ةÑة Dل; ي
ى0̆kو ةÄÑ˘q˘õ̆م˘لا تا̆+ا̆©˘è˘لا
6Ñõg©9ر&ا ةÑ©لاو ناد©ملا ةkي
ماåلا دودرملا يD ار©ثF تر.&ا
ت8Ñ̆˘ğ˘t&ا o©˘˘0 ة˘õò̆˘k̆˘©̆˘ğ˘˘ل
-ÄÑ˘˘˘ا˘̆°˘˘م˘˘لا د˘˘>اDÄن&ا ا˘˘م˘̆+ ض
دامk>لاو wõìلا يD لkòkلا

<˘õ̆لا ى˘§˘q˘م˘لا تا˘م˘å˘اFÄÑ̆ة
لå/ تا0̆ا˘ÄÑم˘لا ل6Ñ̆k˘è˘œاو

.هدارH قMtï ضDÄا°ملا
يف ةيلعافلا بايغ

قرؤوي يمامأ’ا طخلا

  ينفلا مقاطلا
Dلا يÄÑ©6&ا- ه-ا3 قاÑì ا&IÇÑرا
لM˘tÇÑ̆ ا˘م˘ل ار̆©˘˘ث˘F̆ يدا˘̆°˘˘لا

داt˘-لا ن&او ة8Ñ̆ا1̆ ق˘Mرõ̆í̆˘ل
Hgkåلا ن> دIkÇÑتارا H°ذ
ىõ> قtïملاو ىلو&لا ةلوqلا

0ÄÑ˘˘اi 7Ñ̆˘ğ˘©̆˘ğ˘6 ةÑò˘©ò̆ةد
ناMg~لا ءا°+&ا لå/ يذلا رH&لا
MدEنو IاEلا ض6وwÜر F©ì ل
ل©ÄÑq- يD حMíõ مل قMرíلاو
لو راMدلا ل1اد ل îادJ&لا

لå̆˘/ يذ˘لا ر˘H̆&لا ا˘˘§˘̆/را˘˘1
لEg لوtõلا لMÄÑkåq لòلا
D˘˘˘˘8ا˘˘˘1̆ ناو&لا تاوÑ˘˘˘˘ن&او ة
ىõ̆˘> يو˘ÅÑ̆kلا و˘-ا˘Fر˘̆©˘˘م˘˘لا
دE ةMداt-لا ن&ا ام+ iاو+&لا
-Üرv ا(HòاI©9 ةÑنام <°ÇÑر
D˘˘˘˘لا يÄÑ̆˘˘˘لا تا˘˘˘˘>ا˘˘˘ï̆˘˘داH̆˘˘ة
.راÄÑملا ح©kÇÑtل

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

ءودهلاب بلاطي سشيعيو «ماسصل» رظتني ريبك «نوطارام »
6Ñ©òنو -åم/ دادå©ن©> ة Hõ©õة <õى
Hد>و Hع Hنو:ارا Fg©1 رœلا لÄÑتا>ا
ةرورÉÑ+ اgلاHÜ نوo 6Ñ©ò©0 ةHداïلا

ءاï+)لا ل/ا نH ض9ر&لا يD ل/ر&لا ع9Ñو
<̆˘õ̆˘لا ى˘˘°̆˘k˘˘لا ج˘˘(ا(M˘q̆8ا1̆ ة˘©˘+اÑ̆ن&او ة
نو6Ñkò ةر˘م˘لا هذ˘J ة˘Hدا˘ï˘لا تا˘Mدk̆t̆˘لا

8Ñ̆˘å̆˘g˘˘6 ةÑ˘˘د˘˘لا جرا˘˘1 و&ا ل˘˘1اد ءاوM̆˘را
D˘˘لا˘˘ğ˘ادM˘˘ا ة&H˘˘دو˘لو˘م˘لا ماM˘ة I˘§˘اM˘ة J̆اذ
داt-ا لا6Ñkïgا نو6Ñ©ò اJدå+و عو6Ñg&لا
+ÄÑòيذلا ةر MåاI6 يÑõg©لا ة°kج(ا Fام
6Ñ˘˘©˘˘k˘˘°˘˘ï˘˘ل +̆˘å˘˘دJ̆˘ا D˘ر1̆ ي/˘k̆©˘ى˘ل)ا ن
6Ñ6وÑÜولاو ةراDذلاو قاMن Mõågنا Hن
.ىلو&لا راود&لا ل/ا

تاجرخ نم ةءاتسسم ةرادإ’ا
بلاطم قيرفلاو ةسضراعملا

راسسملا حيحسصتب
-q7)لا ردÑةراد)لا ن&ا ىل)ا ةرا <gن> تر
ىÄÑå- يkلا îار:&لا ضåÉ+ نH ا§(ا©6Ñkا
ىل)ا رÉÑÜ- دEو ه'وا°+ م- اH مMد§- ىل)ا

ة˘6Ñرا˘م˘H ةt̆q̆˘+ ة˘©̆(اL EÉÑ̆و˘̆>د ع˘D̆ر
ن&او ة8Ñا1 ة>و˘م˘q˘م˘لا ىà <˘õ̆وÉÑ̆è̆لا

J˘م˘لا هذ˘q˘ة̆>و˘م -ÄÑ˘å˘ل ىœ6Ñkرامث Dي
J~Mلا ةمíرMا ق&Hملوا ماgدملا يMة MذFر
نH دMدåلا حíkل ىMÄÑå ضMå©Å ي°kïلا ن&ا

نH ر©ثòلا ح©ÇÑt- ل/ا نH تا7Ñرولا
ح̆©̆+3 ء5H˘œ ا̆§̆©˘D ع˘Eو ي˘˘k˘˘لا ءا˘Ü̆˘˘1&لا

لĔg ا˘§˘°̆©˘tÄÑ̆- ى˘õ˘> نو̆°˘Jار˘M ن˘Mذ˘لاو
.ةHداïلا د©>اوملا

صشامر ماسشه
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يجورف يريت يسسنرفلا داسشأا
زوفلاب ،رئازجلا داحتا بردم
هفيسض ىلع هقيرف˘ل ق˘ق˘ح˘م˘لا
تايرابم نمسض نازيلغ عيرسس
ةلو˘ط˘ب ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
مدق˘لا ةر˘كل لوألا فر˘ت˘ح˘م˘لا

ة˘ثÓ˘ث ع˘قاو˘ب ته˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
.ديحو فدهل فادهأا

ىلع ثلاثلا زوفلا اذه ربتعيو
«ةراطسسوسس ءان˘بأا»ـل ي˘لاو˘ت˘لا

11ـلا زكرم˘ل˘ل ى˘ق˘ترا يذ˘لاو
دع˘ب ة˘ط˘ق˘ن11 عو˘م˘ج˘˘مـب
يف ةيبلسسلا جئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘سسل˘سس
ى˘˘لوألا ضسم˘˘خ˘˘لا تلو˘˘ج˘˘لا

قيرفلا ءادأا ىلع ترثأا يتلاو
يجورف لاقو ،حسضاو لكسشب
ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘سصل˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف
عقوم ىلع قيرفل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
د˘ع˘ب «كو˘ب˘سسي˘˘ف» ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
يباجيإا زوف وه» :ءاقللا ةياهن

،ة˘ب˘ع˘سص تنا˘ك ةارا˘ب˘م˘˘لا اًد˘˘ج
قلخيسس ضسفانملا نأا ملعن انكو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م .تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ا˘˘ن˘˘˘ل
نأا ينعيو ،مهم تاراسصتنلا
،مهءاطخأا اوححسص ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

روطت يف اننأا ىلع دكؤوي امك

مهم مدقلا ةرك يف روطتلاو
لا˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،«اًد˘˘˘ج
نأا ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ب ر˘ها˘ط بعÓ˘˘لا
مل نازيلغ عيرسس ىلع زوفلا
نأا ا˘˘ًح˘˘سضو˘˘م ،Óً˘˘˘ه˘˘˘سس ن˘˘˘كي
ةلسصاوم فدهتسسي ناك قيرفلا
يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ةلسسلسس
،ةري˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل˘ج˘سس
بسسكب مهألا انققح» :فاسضأاو

نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن ثÓ˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ىتح لاونملا اذه ىلع لسصاون
ةناكملل رئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا د˘ي˘ع˘ن
.«اهقحتسسي يتلا

ر˘يد˘م˘لا ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘˘ن˘˘ع ا˘˘مأا
ىمسصاعلا قير˘ف˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا
رمغت يتلا ةداعسسلا ىلع دكأاف
ىلع ثلاث˘لا زو˘ف˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
مل قيرفلا نأا دكأا هنكل يلاوتلا

ق˘˘˘سسن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘سصي
بسسكي ه˘نأا م˘غر بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
ل˘ك ي˘ف ة˘ق˘˘ث˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

بختنم˘لا د˘ئا˘ق ،تف˘لو ،ة˘لو˘ج
ثدحت هنأا ،قباسسلا يرئازجلا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو برد˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م
لاز ل راوسشملا نأاب مهركذو
ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأاو ،Ó˘˘يو˘˘ط
.لمعلا ةلسصاوم عيمجلا

طيمز.ع
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«Ìكأا روطتلاو لمعلا ةلسصاوم انيلعو مهألا انققح»:يجورف

ايلاوت ثلاثلا زوفلا هقيقحت دعب

تارسشؤوملاو تايطعملا لك نأا حسضاولا نم
نا˘˘ك ا˘˘˘م ضسكعو را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا ضسكع ر˘˘˘ي˘˘˘سست
اودجو نيذلا ،ضسابعلب داحتإا وريسسم هرظتني
را˘سصنألا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ةر˘م˘لا هذ˘ه م˘ه˘سسف˘نأا

مزؤوي دق ام وهو ،نيبعÓلاو ينفلا مقاطلاو
عاسضوألا ديزيو «ةركملا» تيب لخاد عسضولا
ىلع يدانلا قاسشع بلاطم رارمتسسا.اديقعت
قيرفلا نع نييلاحلا نيريسسملا لك ليحر
ميدقتو قيرفلا عم فوقولا نع مهزجع دعب
لظ يف ةعاسسلا دحل ركذلا قحتسسي ءيسش يأا

لح داجيإا مدعو مهبتاور نيبعÓلا يقلت مدع
ر˘ي˘فو˘ت مد˘ع˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب نو˘يد˘لا ل˘كسشم˘˘ل
رداسصم ىلع لوسصحلا ىتح لو تايناكمإلا
نأا دعبو ،عيمجلا ليحرب لجعي دق ام ليومت

اهيبعل بتاور ريفوت نع ةرادإلا تزجع
نمو ،اهدعب جاجتحلاو بعللا اولسضف نيذلا

ةارابملا يف اوزاف مهنأا ثيل ءاقفر ظح نسسح
نومريسس مهنأا ينعي ام ،رايدلا جراخ ةقباسسلا
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو ةرادإلا ى˘˘مر˘˘˘م ي˘˘˘ف ةر˘˘˘كلا
حارو ،اعم حنملاو مهروجأا  ىلع لوسصحلاب
عافدلل يلاو˘لا نود˘سشا˘ن˘ي «ةر˘كم˘لا» را˘سصنأا

هر˘ي˘سست ة˘كر˘سش ن˘ع ثح˘ب˘لاو م˘ه˘ق˘ير˘ف ن˘ع
تداف˘ت˘سسا نأا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ة˘يد˘نألا ي˘قا˘ب˘ك

دري مل امنيب ،ةينطو تاكرسش نم اهنم ديدعلا
ل˘ع˘ج ا˘م ،نآلا د˘ح˘ل ضسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تإا م˘˘سسإا
فارطأا كانه نوكت نأا نم نوفوختي راسصنألا

ضضفرتو قيرفلا ريسسكتل لمعت ضسابعلب نم
م˘ه˘ح˘لا˘سصم ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ ة˘˘كر˘˘سش يأا مود˘˘ق
،ةركملا ةحل˘سصم ى˘ل˘ع ضسي˘لو ة˘ي˘سصخ˘سشلا

ن˘ير˘ي˘سسم˘لا ل˘ي˘حر ةر˘م˘لا هذ˘ه نو˘˘كي ن˘˘لو
قيرفلا ناك امدنع ،هقباسس لثم نييرادإلاو
تبراق ةيلام ريراقتب مسسوملا يهنيو طقسسي
ام بيقر لو بيسسح نود نم ،رايلم53ـلا
،نو˘يد˘لاو ر˘ي˘تاو˘˘ف˘˘لا م˘˘ي˘˘خ˘˘سضت نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي

ل˘˘ي˘˘حرو رو˘˘مألا ضضع˘˘ب ن˘˘˘ع تو˘˘˘كسسلاو
نم لاومأا ةداعتسساو ،ةبيرغ قرطب نيبعل
كل˘˘ت تف˘˘ت˘˘خاو ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا اور˘˘ي˘˘غ ن˘˘ير˘˘˘خآا
ر˘ب˘ع ر˘م˘ت˘سس كسش نود ن˘م ي˘ت˘˘لاو لاو˘˘مألا
يبحم بسسح ةقمعملا تاقيقحتلاو ةلادعلا
يتلا اياسضقلا نم ديدعلا ،«يسسابعلا» يدانلا

يكنبلا كسصلا رارغ ىلع ءاوسضألا تفطخ
و˘ي˘سشع ن˘ي˘سسح ق˘با˘سسلا برد˘م˘˘لا روز˘˘م˘˘لا

د˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘سشكي م˘˘˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘˘˘لاو
رداغ يذلا دعاسس ةيسضقل ةفاسضإلاب ،ةعاسسلا
ضسيئر فارتعابو اهانعم م˘ه˘ف˘ي م˘ل ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةنجل نأا ريكذتلاب ريدجلا.ينانهلا قيرفلا
يف تلسصف د˘ق تنا˘ك ة˘ي˘سسا˘سسألا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

ه˘م˘قا˘طو ضشي˘ع˘ي ق˘با˘سسلا برد˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
يسسور˘ع˘ل ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘لا ن˘م نو˘كم˘لا

008 هتميق امب يواجح ضسارحلا بردمو
ة˘مز˘ل˘م ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا تتا˘ب ي˘ت˘لاو ،نو˘ي˘ل˘˘م
موي نم نويدلا فعاسضتتل اسضيأا اهديدسستب

ضشي˘ع˘ي برد˘م˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ن˘˘مو ،ر˘˘خآل
مسسوملا ةياهن لبق قيرفلا اورداغ همقاطو
يذلاو ةركسسب داحتإا عم «ةركملا» ءاقل يف
.اهنيح لدجلا تراثأا ةقيرطب ةسسبابعلا هرسسخ

طيمز.ع
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برد˘م˘لا ضشو˘با˘ب ا˘سضر ر˘ب˘˘ع
رئازجلا ةيدو˘لو˘م˘ل د˘عا˘سسم˘لا

قيرفلا زوف دعب هتداعسس نع
ف˘ي˘ط˘˘سس قا˘˘فو يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
8 هبعلم ىلع فيظن فدهب
ةلوجلا باسسحل ،5491 يام
.لوألا فرتحملا نم ةنماثلا

ي˘م˘سسر˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ر˘˘سشنو
تاحيرسصت يمسصاعلا قيرفلل
بقع اه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا ضشو˘با˘ب
هل˘ل د˘م˘ح˘لا »:Ó˘ئا˘ق ةارا˘ب˘م˘لا
،ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف ا˘˘ن˘˘ك مو˘˘ي˘˘لا

،تايئانثلا يف اوقوفت انيبعل
،ضصرفلا نم ديدعلا انقلخ امك
اهلÓغتسسا انناكمإاب ناك يتلا

.«اركبم ةارابملا لتقو
جراخ فده ليجسست» فاسضأاو
ىتح ةارابملا رييسستو رايدلا
هذه ىل˘ع ا˘ظ˘فا˘ح˘م ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا
مزهني مل قيرف مامأا ةجيتنلا

نأا تب˘ث˘ت ،ةارا˘˘ب˘˘م22 ذ˘ن˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش ه˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

يف اديعب باهذلا عيطتسسيو
نا˘ي˘سسن بج˘ي نآلا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
.«ةلبقملا تايرابملا

دو˘ل˘ي˘م ثد˘ح˘ت ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةر˘ي˘ب˘كلا ةدارإلا ن˘ع ي˘ع˘ي˘بر
نو˘ب˘عÓ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘خد ي˘˘ت˘˘لا

باسضهلا روسسن يدان ةهجاوم
را˘˘سصنألا تاز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت بق˘˘ع
ي˘ف ثد˘ح˘لا او˘˘ع˘˘ن˘˘سص يذ˘˘لا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا عرا˘˘˘˘سشلا

ىر˘˘ت ا˘˘م˘˘ل» لا˘˘˘ق عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
ز˘كر˘م ن˘م كق˘فار˘ت را˘˘سصنألا

،ة˘م˘ل˘ع˘˘لا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع
ي˘لو˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ضضه˘ن˘تو
نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عو˘م˘ج˘م د˘ج˘تو
ي˘˘ف كنور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ةوا˘˘ن˘˘˘سشلا
،كز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘جا ن˘م جرا˘˘خ˘˘لا
ةدارإا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘سس
نإاو ،زو˘ف˘لا ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘سسح د˘ن˘ع نو˘كن ه˘ل˘لا ءا˘˘سش

ي˘ف ة˘حر˘ف˘لا عرز˘˘نو م˘˘ه˘˘ن˘˘ظ
.«مسسوملا ةياهن عم مهبولق
ح˘˘˘˘سضوأا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘عو
انكو ةبعسص تناك ةارابملا»
فيك انفرع اننكل ،كلذب ملعن
ا˘ن˘ق˘ب˘ط ،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ر˘ي˘سسن
،برد˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ناديملا يف ديجلا انعسضومتو
.«مهألا قيقحت يف اندعاسس
طا˘ق˘ن˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘لا د˘ع˘˘بو اذ˘˘ه
قافو ردسصتملا مامأا ثÓثلا
نع ثحبي ناك يذلا فيطسس
،قحÓملا نع قرافلا عيسسوت
اريثك رئازجلا ةيدولوم برتقا

ةطقن71 كل˘م˘ي تا˘˘ب ثي˘˘ح
بحاسص ىلع نيتطقن قرافب
يذ˘لا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةدا˘ير˘لا
ريدجلاو ،ة˘ط˘ق˘ن91 كل˘م˘˘ي
يمسصاعلا قيرفلا نأا ركذلاب
˘ما˘مأا ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م كل˘˘م˘˘ي
لتحي يذلا ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
.ةطقن41 ـب ثلاثلا زكرملا

جاحلب اسضر

فيطسس ¤إا مهلقنتو راسصنألا تازيف– نمثي يعيبر

«بعسصأا مداقلاو زوفلا اذه نايسسن انيلع» سشوباب

يلودلا يناميلسس مÓسسإا ىقلت
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘سشإا ير˘ئاز˘ج˘˘لا

هقيرف بردم ،ايسسراغ يدور
نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ارخؤوم هقاحتلا دعب يسسنرفلا
.يدانلا فوفسصب
«لاول» ـل ينفلا ريدملا لاقو
:ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ن˘ي˘ت˘ل˘لا ة˘ب˘غر˘لاو ضسا˘م˘˘ح˘˘لا»
ر˘سضخ˘لا فاد˘ه ا˘م˘ه˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
قيقحت يف اريث˘ك ا˘ند˘عا˘سست˘سس
ىلإا لهأاتلاو ةرطسسملا انفادهأا
مسسوم˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
.«لبقملا

تايناكمإا كلمي مÓسسإا»:عباتو
ن˘ع ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي و˘˘هو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يف نيدوجو˘م˘لا ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
بعل˘ي ن˘م ل˘سضفأا ه˘نا ق˘ير˘ف˘لا
اذ˘هو ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ه˘˘سسأار˘˘ب
،ايعافدو ايموجه قيرفلا مدخي
ي˘˘لا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم مد˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ل

وكانوم عم يسضاملا مسسوملا
يف ري˘ب˘كلا ل˘سضف˘لا ه˘ل نا˘كو
لمأايو.«ردي نب ه˘ل˘ي˘مز ق˘لأا˘ت
راوسشم قيقحت ناينب نيع نبا

م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ماو˘˘ل ع˘˘م د˘˘ي˘˘ج
يف ةيسساسسأا ة˘نا˘كم˘ب ر˘ف˘ظ˘لاو
ةدا˘عإاو ،«ا˘ي˘سسرا˘غ» ة˘ل˘ي˘˘كسشت
عم يسضاملا مسسوملا ويرانيسس
فادهأا9 لجسس ثيح ،وكانوم
نأاو ةسصاخ ،ىرخأا8 عنسصو
راوسشملا ةلسصاوم ديري ريخألا
ىلع ةيبوروألا تايرودلا يف
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا
عاجرتسساو قلأاتلا هنم بلطتي

ةلحرملا يف يف˘يد˘ه˘ت˘لا ه˘سسح
ىطخ ىلع ريسسلا وأا ،ةلبقملا

يذلا يرمعلب لا˘م˘ج ه˘ن˘طاو˘م
ه˘نا تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘سشت
يدوعسسلا يرودلا ىلإا دوعيسس
.مداقلا يوتسشلا وتاكريملا يف

جاحلب اسضر

يرمعلا نب ويرانيسس بنجتل رسضخلا مجاهمل ديحولا ذفنملا قلأاتلا

«نيمجاهملا ةيقب نع فلتخيو ةريبك تايناكمإا بحاسص يناميلسس» :ايسسراغ

قيقحت يف ىرخأا ةرم ناسسملت دادو لسشف
رايدلا لخاد هطوقسس دعب ةيباجيا جئاتن
تÓ˘با˘ق˘م ن˘م˘سض ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأا
ىتلاو لوألا فرتحملا نم ةنماثلا ةلوجلا
حلاسصل لباقم نود نيفدهب عقاوب تهتنا
.دادولا حارج قمعتتل فويسضلا

ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘ب تد˘˘ه˘˘سشو
طسسو يف بعللا رسصحنإا ثيح نيبناجلا
ر˘ي˘˘غ تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب ع˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘ياد˘ب تفر˘ع ا˘م˘كو ،ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لا
ع˘فاد˘م˘ل˘ل يرار˘ط˘سضلا جور˘˘خ˘˘لا ى˘˘لوألا

دعب ةريطخ ةباسصإل ضضرعت يذلا يكرابيم
ةبيبسشلا يمجاهم دحأا عم فينع مادطسصا
ة˘عر˘˘سسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن تعد˘˘ت˘˘سسا

لدبتسسُيل ،يعماجلا نا˘سسم˘ل˘ت ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل
لسصاوت˘ي˘ل ن˘يد˘لا ضسم˘سش ل˘ح˘كل با˘سشلا˘ب
يأا لوألا طوسشلا دهسشي مل ثيح بعللا
اهقلخ يتلا كلت ءانثت˘سسا˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ضصر˘ف
ريغ يعامج لمع دعب53 د يف  «يرانكلا»
ضسرا˘ح˘لا ا˘ه˘ل ىد˘سصت لا˘بو˘ط ةد˘يد˘سست نأا
فد˘ه ن˘م دادو˘لا اذ˘ق˘ن˘م ة˘عار˘ب˘˘ب ي˘˘لÓ˘˘سش
فرعف يناثلا طوسشلل ةبسسنلاب امأا ،ققحم
ةطقللا ءانثتسساب ءاقللا متير يف ضضافخنا
يذ˘لا ي˘لÓ˘سش ضسرا˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘ف أا˘ط˘خأا ي˘ت˘لا
دحأا لقرعيل ةركلا دسص يف ةنوعرب لخدت
تايلمعلا ةقطنم يف «ةبيبسشلا» يمجاهم
،ءاز˘ج ة˘ل˘كر م˘كح˘لا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ن˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘ل
عم ،08د يف كلذ ناك حاجنب لابوط اهذفن

فيركوأا نيبعÓلا درطب ماق مكحلا نأا ملعلا
بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م ح˘˘˘يا˘˘˘سسو دادو˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ه˘ي˘ف نا˘ك يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو «يرا˘˘ن˘˘كلا»
فا˘سضأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت لوا˘˘ح˘˘ي دادو˘˘لا
ةلزن قيرط نع ءاقللا فادهأا يناث فويسضلا
ةارابملا يهت˘ن˘ت˘ل ع˘ئا˘سضلا لد˘ب تقو˘لا ي˘ف
.دادولل ةديدج ةراسسخ ليجسستب
ل˘ج˘سس نا˘سسم˘ل˘ت دادو نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ع˘برأا ي˘ف ر˘سسخ نأا د˘ع˘ب ةر˘ث˘ع˘ت˘م ة˘قÓ˘ط˘نا
حجني مل يذلاو ،اهلثم يف لداعتو تاءاقل
دجاوتي ثيح نآلا دحل زوف يأا قيقحت يف
عبرأا ديسصر˘ب ر˘ي˘خألا ل˘ب˘ق ا˘م ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
.طقف طاقن
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قرغلا لسصاوي ناسسملت دادو

ةيدنألا ضضعب بلطل ةباجتسسا
«يئانثتسسإا وتاكÒم»ـل سصيخÎلا ررقت فافلا

ديدمتب ةيدنألا نم ديدعلا بلطل مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ررق
عم دقاعتلا نم قرف˘لا ن˘ي˘ك˘م˘ت ل˘جأا ن˘م كلذو يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ةر˘ت˘ف

.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ ددج نيبعل
ة˘يد˘نأÓ˘ل ضصي˘خر˘ت˘لا ن˘ع ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع «فا˘ف˘لا» تن˘ل˘˘عأاو

نم ةيادب «يئانثتسسا» وتاكريمب مايقلل لوألا فرتحملا يف ةطسشانلا
،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج13 ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل د˘˘ت˘˘م˘˘ي يذ˘˘˘لاو ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج52 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
عفر ةيدنأÓل ضصخر يلارديفلا بتكملا نأا نايبلا تاذ فاسضأاو

اذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘طور˘˘سش ع˘˘سضو ا˘˘ب˘˘عل82 ىلإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل دد˘˘˘ع
يف طسشني يرئازج بعل باد˘ت˘نا :ا˘هزر˘بأا ي˘ئا˘ث˘ن˘ت˘سسلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

طور˘سشلا ع˘م ي˘ب˘ن˘جأا بعل باد˘ت˘نا اذ˘كو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا جرا˘˘خ تلو˘˘ط˘˘ب
ي˘ب˘عل ن˘ي˘ب لا˘ق˘ت˘نا ، -ق˘ير˘ف ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ي˘ب˘ن˘جأا ن˘ي˘ب˘عل- ة˘ق˘با˘سسلا
.عونمم ةفرتحملا ةيدنألا

نع راتسسلا لادسسإا دعب حتتفيسس يوتسشلا وتاكريملا نأا مولعملا نمو
ةنع تنلعأا ام بسسحب ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا نم باهذلا ةلحرم
.قباسس تقو يف ةيوركلا ةئيهلا
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ةركسسب داحتا مامأا ققحملا زوفلا دعب
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نب ليعامسسإا ةدوع تلجأات
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن
يلاطيإلا نÓيم يسسآا بعلو
ثيح ،ديدج نم ةسسفانملا ىلإا
ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع مو˘ي˘لا بي˘غ˘ي˘سس
يرا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ك يدا˘˘˘نو ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
نم81 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل
.يلاطيإلا يرودلا

درو˘كسسوو ع˘قو˘م ف˘سشكو
يتلا ةيلاثم˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ع
يلويب بردم˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ي˘سس
،يرايلاك مامأا مويلا ءاقل يف
ل˘سضفأا با˘˘ي˘˘غ تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

9102 رسصم ناك يف بعل
تقو˘لا ي˘ف ،ة˘با˘˘سصإلا بب˘˘سسب
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا نا˘˘ك يذ˘˘لا

دعب ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ه˘تدو˘ع
.قيرفلا تابيردت يف هروهظ

لجأا ›اطي’ا ينقتلا
ةلوجلل «براÙا» ةدوع

ةلبقŸا
ـل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ود˘ب˘يو

˘مد˘ع ل˘سضف «ير˘ي˘نو˘سسور˘˘لا»
هحنمو اركبم همجنب ةرماغملا
يأا يدافتل ةحارلا نم ديزملا

هدعبي دق رخآا يلسضع لكسشم
،لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘ل ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت ن˘ع
تسسي˘ل ةارا˘ب˘م˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘هألا كل˘˘˘ت˘˘˘ب
ءا˘˘ق˘˘فر ح˘˘لا˘˘سصل ة˘˘مو˘˘سسح˘˘˘م

.ريبك لكسشب ضشتيفوميهاربا
42 بحاسص ىلع نوكيسسو

ةلوجلا ىتح را˘ظ˘ت˘نلا ا˘ع˘ي˘بر
بعÓملا ىلإا ةدوعلل ةلبقملا

ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس ثي˘ح ،د˘يد˘ج ن˘م
،ا˘ت˘نÓ˘تأا يدا˘ن ا˘ه˘ن˘ي˘ح ه˘ق˘ير˘ف
نم91 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل
.»أا يريسسلا»

‘ هتسصرف رظتني صسانو
ةدوعلل «نÓيŸا» ءاقل

  ةهجاولل
دجن ةلبا˘ق˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘فو

مدأا يناث˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
يرايلاكل رئاطلا حانجلا ضسانو
هذ˘ه لÓ˘خ ءلد˘˘ب˘˘لا ة˘˘كد ي˘˘ف
ر˘خآلا و˘ه ه˘نو˘كل ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا

ى˘ق˘ب˘تو ،ة˘با˘سصإلا ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ع
ي˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
ثي˘ح ةر˘ي˘ب˘ك ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘سشلا
يد ويبيزيا» بردملا لسضفي
نم ديدعلا يف «وكسسيسشنارف
«ركوج»ـك هماحقإا تابسسانملا
و˘هو ءا˘ق˘ل˘لا تا˘ير˘ج˘م بل˘˘ق˘˘ل
اد˘˘ي˘˘ج هد˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا

.ءارحسصلا براحم

جاحلب اسضر

ءلدبلا ةكد سسيبح سسانوو «رسضÿا» مجنب ةرماغŸا سضفري ›ويب

قلغلا نم رهسشأا01 ةبارق دعب
ةيحسصلا ةمزأ’ا ببسسب

رود حتف ةداعإا
يجيردت لكسشب بابسشلا

مويلا نم ءادتبا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا تن˘˘ل˘˘عأا

رود ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ن˘˘ع دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ةدو˘ع˘لاو با˘ب˘˘سشلا
ل˘كسشب ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا
بارت˘لا ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع ي˘ج˘يرد˘ت
نينثلا ضسمأا نم ءادتبا ينطولا

ة˘ح˘ف˘سصلا ر˘ب˘ع ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا

ري˘باد˘ت˘لا عا˘ب˘تا ع˘م ة˘سضا˘ير˘لاو
عسضولا ببسسب ةمزÓلا ةيئاقولا
.نهارلا يحسصلا

نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا هر˘˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘بو
ر˘˘يزو˘˘لا بت˘˘كم ن˘˘ع ردا˘˘˘سصلا
حتفلا نمسض لخدت يتلاو لوألا
رود˘ل بقار˘م˘لاو ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
˘مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ،با˘˘ب˘˘سشلا
عم ،1202 يفناج81 نينثلا
لوكوتوربلل مراسصلا لا˘ث˘ت˘ملا
فر˘ط ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ح˘سصلا
ةعباتمل ةيملعلا ةينطولا ةنجللا
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج رو˘˘˘ط˘˘˘ت
ينطولا زكرملا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ةياقولا ريبادتو يسضايرلا بطلل
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزألا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سستو
ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا

41 ي˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك
»:ه˘ي˘ف ءا˘جو ،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘˘نا˘˘ج
بقار˘م˘لاو ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘˘ف˘˘لا
موي نم ءادتبا ،بابسشلا رودل
عم ،1202 يفناج81 نينثلا
لوكوتوربلل مراسصلا لا˘ث˘ت˘ملا
فر˘ط ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ح˘سصلا
ةعباتمل ةيملعلا ةينطولا ةنجللا
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج رو˘˘˘ط˘˘˘ت
ينطولا زكرملا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
.«ةسضايرلا بطل

ةرازو˘لا نأا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘˘تو
با˘˘ب˘˘سشلا ءارد˘˘˘م تف˘˘˘ل˘˘˘ك د˘˘˘ق
،تا˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
ر˘ه˘سسلا˘ب با˘ب˘سشلا تا˘ي˘ع˘م˘˘جو
مراسصلا قيبطتلا نامسض ىلع
دمتعملا يحسصلا لوكوتوربلل
هنأاسش نم يذلاو راـطإلا اذه يف
ضضرعتلا نم نييسضايرلا ةيامح
.ىودعلل
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«رسضخلا» مجن لهاجت لسصاوي ينابسسإ’ا ينقتلاديدج نم لجأاتت رسصان نب ةدوع

نكل ةداعلل قراخ زرحم »: لويدراوغ
«نيرخآلا لثم لاتقلا هيلع بجي

يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام بردم لويدراوغ بيب قرطت
مجنو يرئازجلا ىلودلا زرحم ضضاير اهسشيعي يتلا ةيعسضولل
دوعي هنأا كلذ ارربم ،اريثك هتكراسشم مدع لظ يف «نزتيسسلا»
يف موجنلا نم ديدع˘لا د˘جاو˘ت˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لا ه˘تارا˘ي˘خ˘ل
.قيرفلا

تاونق ةكبسش عم ينابسسلا ينقتلا هارجأا يذلا راوحلا يفو
نم ربتعي زر˘ح˘م نأا ر˘ي˘خألا د˘كأا ة˘ير˘ط˘ق˘لا «ضسترو˘ب˘سس ن˘ي˘ب»

مجنلا ةبغر اديج مهفتي هنأاو هقيرف يف نيبعÓلا مهأا نمسض
هنأا نقيتمو دكأاتم انأا» :Óئاق مئاد لكسشب بعللا يف يرئازجلا
ةيقب اسضيأا ،طقف هيلع اركح ضسيل رمألا ،رثكأا قئاقد ىلإا ةجاحب
ضسيل هنأا اريسشم ،«اسضيأا رثكأا قئاقد ىلإا نوجاتحي نيبعÓلا
»:احرسصم ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘سصب بع˘ل˘ي ل يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا بعÓ˘لا

اوبعل ءÓمز هيدلو رثكأا قئاقد جاتحي هنأا نمؤوي وه حيحسص
نوكأا نأا دبل »:لسصاوو ،«رثكأا قئاقد ىلإا نوجاتحيو لقأا قئاقد
نارملا ضصسصح ىلع يتارايخ ينبأا انأا ،نيبعÓلا لك عم لداع
ةقراخ ةينفلا ضضاير تايناكمإا نأا دكأاتم ينكل ،اهل يمييقتو
قيرفلل هتيمهأا ىدم فرعي وه» :ريخألا يف متخيل ،«ةداعلل
كلذ˘ب ع˘سضي˘ل ،«ع˘ئار˘لا ه˘ئادأا˘ب ة˘يارد ى˘ل˘ع و˘هو ءادألا تا˘ب˘ثو
رايتخلا هيلع متحي ام عقاولا رمألا مامأا زرحم «فوسسليفلا»
رداغُي نأا يناثلاو «يتيسسلا» يف ةيعسضولا هذهب لبقي نأا نيب
مظتنم لكسشب بعللا هل نمسضي رخآا دانل بعليو قيرفلا راوسسأا
يتلا ةعئارلا تايوتسسملا نم مغرلاب هسشيمهت لسصاوت لظ يف
يذلا ينولاتاكلا بردملا عنقت مل اهنأا ودبي يتلاو اهمدقي
.ةروادملا ةسسايسس عابتا ىلع رسصي

طيمز.ع
رسضخلا حانج ىوتسسمب نوديسشي نويسسنرفلا

ريثم زوف ىلإا مين دوقي تاحرف
«ماول» ىلع

زوف ىلإا مين هقيرف يرئازجلا يلودلا تاحرف نيدلا نيز داق
ةلوجلا باسسحل1 ـ2 ةجيتنب ايليسسرم كيبملوأا يدان مامأا ريثم
.يسسنرفلا يرودلا نم02

ةفاسضإلا ميدقت يف ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا حجنو
مغرلابف يموجهلا طخلا يف ةيلسضفألا هحنمو مين يدان ىلإا

يف لكلا ناك هنا لإا ةمسساح ةريرمت مدقي وأا لجسسي مل هنا نم
لوطلاب نميألا قاورلا ىلع رطيسسو ةارابملا هذه يف لكلا

يذلا يسسنرفلا قيرفلا هب فرتعا يذلا رمألا وهو ،ضضرعلاو
ءارحسصلا براحم هب رهظ يذلا ريبكلا ىوتسسملاب اريثك داسشأا

.«موردوليف» بعلم ىلع
نم رذ˘حا» :ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا ر˘سشنو

دسصح يف مهاسس يذلا ،تاحرف نيدلا نيز كانهف ىنميلا ةهجلا
.«ايليسسرم مامأا ثÓثلا طاقنلل مين

ري˘خألا و˘ه م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه نأا ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا ضضع˘ب د˘كأا ا˘م˘ي˘ف
ريخألا نأاب ني˘ن˘ه˘كت˘م ،م˘ي˘ن يدا˘ن ناو˘لأا˘ب ا˘ما˘ع82 بحا˘سصل
وأا ةريبكلا ةيد˘نألا د˘حا ها˘ج˘تا ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘سص ن˘ع ل˘حر˘ي˘سس
.ايلك يسسنرفلا يرودلا ةرداغم

جاحلب اسضر
ةنجللا صسيئر ةحسص ىلع نانئمط’ا لجأا نم

ةباينلاب قباسسلا ةيبملوأ’ا

وديجلا ةيداحتا سسيئر سسارل
نÓبقتسسي ينفلا ريدملا ةسشبطوبو

ةجيرم رامع
ةقفر وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتلا ضسيئر ضسارل ديسشر نأامطا

ـل ةيحسصلا ةلاحلا ىلع ينطولا ينفلا ريدملا ةسشبطوب ميلسس
قباسسلا ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئر ة˘ج˘ير˘م د˘م˘ح˘م
عمج يذلا عامتجلا ةيفلخ ىلع ،جÓعلا يقلتل رطقب دجاوتملا
.ةيبملولا ةنجللا ضسيئر خأا ةجيرم رامعـب يئانثلا

لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيداحتÓل ةيمسسرلا ةحفسصلا ترسشنو
رخأا Óبقتسسا ،وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتلا يئانث نأا ،يعامتجلا

نانئمطلا لجا نم ةباينلاب قباسسلا ةيبملولا ةنجللا ضسيئر
.ةيحسصلا ريخألا ةلاح ىلع

قباسسلا ةيبملوألا ةنجللا ضسيئر ةلاح نأا يئانثلا دكأاو اذه
عيم˘ج ى˘ل˘ع در˘لا ن˘ع رذ˘ت˘ع˘ي ه˘نأا لإا ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب تن˘سسح˘ت
مكمعدو مكلئاسسر ىلع مكركسشي هرودب وهو ،تاملاكملا
.ءاعدلا مكنم بلطيو يونعملا

ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com

7392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج5ـل قفاوملا1202 يفناج81نينثإ’ا

2202 نارهو ةيطسسوتملا باعلأ’ا ةرود

   نيعوطتملا ةدئافل سصسصختملا نيوكتلا تاسشرو سسورد قÓطنا

«رأا.يسس.يبلا» صصحف ءارجإا لÓخ نم ةيادبلا

يراجلا يفناج92ـلا ةياغ ىلإا مويلا قلطني ةيعارسشلا ةحÓملا سصبرت

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةنجللا عم قيسسن˘ت˘لا˘ب عو˘ط˘ت˘لاو
رحبلا باعلأل ةعباتلا ةيريسضحتلا
2202 نارهو طسسوتملا ضضيبألا

ضسردلا ،ةسصسصخت˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لاو
نيوكتلا لوح لوألا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ضصسصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
نمسض لخدي يذلاو نيعوطتملاب
ق˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةلوطبلا

ن˘˘ي˘˘سسوأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘فو
حسضوأا ةنج˘ل˘لا ضسي˘ئر ي˘ق˘يد˘سص
يتلا ىلوألا ةرودلا هذه نأا ريخألا

زكرمب تبسسلا ضسمأا لوأا ترج
لام˘ج ي˘ح˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘سست˘لا
تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ،نار˘˘هو˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا

ن˘م لوألا جو˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م
او˘ل˘سصاو˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘˘لا
اوحرطو نينوكم˘لا ع˘م زا˘ي˘ت˘ما˘ب
ليلدب اسساسسأا قلعتت ةديدع ةلئسسأا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ما˘˘ه˘˘م˘˘لاو نا˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا
هذ˘ه نأا فا˘˘سضأاو ،عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت ن˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘سشرو˘˘لا
ضسيئر يقورز ميهاربإا روتكدلا

ةنجلل ةعباتلا نيوكتلا ةحلسصم
رو˘سضح˘بو عو˘ط˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
:ي˘هو ة˘سصسصخ˘ت˘م نا˘ج˘˘ل ع˘˘برأا
ماتتخلاو حاتتفلا ميسسارم ةنجل

ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لاو
ة˘ن˘ج˘لو ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلاو لا˘˘سصتلا
ةنجلو ،دا˘م˘ت˘علاو تا˘ف˘ير˘سشت˘لا
ول˘ث˘م˘م مد˘قو ،ءاو˘يإلاو ما˘ع˘طإلا
ةمهم تامولعم ةينعملا ناجللا

ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘سصو ا˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م لو˘˘ح
ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب لو˘˘˘ح كلذ˘˘˘كو
ةياغل د˘ت˘م˘ي˘سس يذ˘لا ي˘ن˘يو˘كت˘لا
،هيلإا ريسشأا امك1202 ناوج رهسش
مÓعإا قايسسلا اذه يف اسضيأا متو
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ق˘سش ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ضصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةكراسشملا نم مهنكمي ايقيبطت
ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نوكتسس يتلا ةيلودلاو ةينطولا
يف ةيب˘ير˘ج˘ت تا˘ط˘ح˘م ة˘با˘ث˘م˘ب
نارهو ةفا˘سضت˘سسا ل˘ب˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا
ىلإا2202 ةيطسسوتملا ةرهاظتلل

ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا تارا˘˘يز˘˘˘لا بنا˘˘˘ج
ىلع مظ˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ةيسضايرلا عقاوملا لك ىوتسسم
را˘˘˘سشأاو ،ىر˘˘˘˘خأا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘مو
انوروك ةحئاج نأا ىلإا يقيدسص
ةنجللا لمع ةطخ اريثك تلقرع
نيعوطتم˘لا ن˘يو˘كت ناد˘ي˘م ي˘ف
حتف ىلإا اسضيأا مويلا اهرطسضتو
د˘ع˘ب د˘يد˘ج ن˘م عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا با˘˘ب
نيلجسسملا نم ريثكلا باحسسنا

قباسس تقو يف مهددع غلب نيذلا
فدرأاو ،حسشر˘ت˘م000.9 ءا˘˘هز
ل ام دينجت انيلع نيعتي» :Óئاق
،عوطتم005.4 ن˘˘˘ع ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
ةيلودلا ةنجللا طورسشل ةباجتسسا
ام وهو ،ةيط˘سسو˘ت˘م˘لا با˘ع˘لأÓ˘ل
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘ل ا˘˘ن˘˘ع˘˘فد˘˘ي
فلتخم ىوتسسم ىلع ةيسسيسسحت
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ىر˘خأا تا˘عا˘ط˘قو ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لاو
نم ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل
.«نيعوطتملا

ةازاوملابو هنأا ركذلاب ريدجلا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا لو˘˘ح ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ع˘˘˘م
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تم˘ظ˘ن ضصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأل ة˘˘ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ا˘عا˘م˘ت˘جا ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا ضضي˘˘بألا
دعب نع رسضاحتلا ةينقت ةطسساوب
ماعلا ريدملا ميلسس ضسÓيإا ةسسائرب
با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
نا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘ك ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘˘بو
رو˘ح˘م˘ت ثي˘ح ،ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘سس ة˘ي˘ع˘˘سضو لو˘˘ح ضشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ططخملل اقبط نا˘ج˘ل˘لا ج˘ما˘نر˘ب
فر˘ط ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ي˘سسي˘ئر˘˘لا
رحبلا با˘ع˘لأل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
.طسسوتملا ضضيبألا

طيمز.ع

ةحÓملا و˘ي˘سضا˘ير نو˘كي˘سس
عم مويلا دعوم ىلع ةيعارسشلا
ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلا ضصح˘˘˘ف ءار˘˘˘جإا
دجتسسم˘لا «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف
قلغم ضصبرت يف لوخدلا لبق
يفناج92ـلا ى˘˘لإا81ـلا ن˘˘م
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تاسضايرلل ةينطولا ةسسردملا

رئازجلا ةيئام تحتلاو ةيئاملا
.ئطاسش

ةيمسسرلا ةحفسصلا ترسشنو
مقاطلا نأا ةيعارسشلا ةحÓملل
4 ايسضاير31 ىعدتسسا ينفلا
90و ،رز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
حاو˘˘لأا ف˘˘ن˘˘سص ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير
.ةيعارسش

و˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ل˘˘سصاو˘˘يو اذ˘˘˘ه
ىلع لمعلا ةيعارسشلا ةحÓملا
ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘ت قا˘˘˘˘˘سسو مد˘˘˘˘˘ق
ويكوط داي˘ب˘م˘لوأا تا˘ي˘ف˘سصت˘ل
ضضيبألا رحبلا باعلأاو1202
اه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ط˘سسو˘ت˘م˘لا

.نارهو
ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

فيطسسل وحار
را˘˘سصنأا ل˘˘سصاو˘˘˘ي
رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ثد˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘˘سص
ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
عراسشلا
ثي˘ح ،ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةوانسشلا فتكي مل
ة˘ل˘فا˘ح ة˘ق˘فار˘˘م˘˘ب
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

ةليوج5 بع˘ل˘˘م
،انودوع امك طقف
هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ب
يملاع «جاكاركب» ةيدولوملل ءايفوألا راسصنألا نم ةعومجم ماق ثيح ،ةليوط ةلحرلا ةرملا
.يام8 بعلم ىلإا اهقيرط يف ةملعلا قدنف نم ةلفاحلا جورخ ةظحل

يناميلسس توسصب «ةسشيع»
ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘سشن
نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘˘ن˘˘ل
ة˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘سسإا˘˘˘ب بي˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘لود˘˘لا ي˘˘نا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس
ن˘م مدا˘˘ق˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل يدا˘˘ن
ح˘˘سضوأاو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
برا˘˘˘ح˘˘˘م و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘ن˘غ˘˘ي و˘˘هو ءار˘˘ح˘˘سصلا
باسشلل » ةسشيع» ةينغأا

ة˘لوا˘ط قو˘ف ن˘˘م د˘˘لا˘˘خ
يبعل طسسو يف ءاسشعلا
هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘˘تو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قيرفلا يف ةداع ةوطخلا
يأا رمي ثيح ،يسسنرفلا

تي˘˘ب ي˘˘ف د˘˘يد˘˘˘ج بعل
.ةلحرملا هذه ىلع ماول

!!!ocm ـلocMنم

Óيوط ينوزاك درانريب ينقتلا رظتني مل
عراسسيل «ةوارمحلا» عم هدقع خسسف دعب
يبرغملا ةدجو ةيدولوم ةرادإا عم عيقوتل

˘مÓ˘سسلا د˘ب˘ع لا˘ق˘م˘لا برد˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ
دق نارهو ةيدولوم ةرادإا تناكو ،وداو
رهسشأا4 دعب يسسنرفلا بردملا تلاقأا
ظهابلا هبتار ببسسب ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘ع ط˘ق˘ف
ايرهسش وروأا فلأا71 ىقلتي ناك يذلاو
ضضع˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘˘ب ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ي˘˘˘ف
ضسيئر دكأا ام بسسح ىرخألا تازايتملا

.يوايحم بيط نارهو ةيدولوم
 بح ةنيغز

«باكلا» كلسسي

ةليلقلا تاعاسسلا يف يقتلي نأا رظتني
ع˘م ة˘ن˘ي˘غز تا˘حر˘ف ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
دسصق ةيراجتلا ةكرسشلا يف نيمهاسسملا
ىلع ةقلاعلا نويدلا ةيلاكسشإل لح داجيإا

ـب ةردقملاو تاعزانملا ةنجل ىوتسسم
ىلع نافرطلا لمعيسس ثيح ،رايلم5.4
˘ما˘ق˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ع˘˘سضو
تطبر ةاوهلا ةطبار نأاو ةسصاخ لوألا
مهتازاجإا جارخ˘ت˘سساو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
نأا ركذي ،ةقلاعلا نويدلا هذه ةيوسستب
˘مد˘ع ة˘ب˘غ˘م ن˘م نو˘فو˘خ˘ت˘م ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ثدح ا˘م م˘ه˘ل ثد˘ح˘يو نو˘يد˘لا د˘يد˘سست
بع˘ل˘ي يذ˘لا ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
. فيدرلا ةليكسشتب

يسس سسأا يسسلا موجه
راظتنا يف مقعلا هباسصأا

فيطسس مامأا هجارفنا

ىلع ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا مسصبي
ةريظح ىلإا ةدوعلا ذنم هتايادب أاوسسأا دحأا
ثيح نآلا نم تاونسس رسشع لبق رابكلا
دبع ي˘ن˘ق˘ت˘لا هدو˘ق˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ى˘ف˘ت˘كا
نم طقف طاقن7 دسصحب ينارمع رداقلا
˘ما˘قرأا ل˘ي˘ج˘سست ع˘م ة˘˘ن˘˘كم˘˘م12 ل˘˘˘˘سصأا

ةيادبلاو تايو˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘خ˘م
د˘ب˘ع قا˘فر مزل يذ˘لا ي˘مو˘ج˘ه˘لا م˘ق˘ع˘لا˘˘ب
ةلوطبلا يف ةلوج لوأا ذنم نارقمأا ميكحلا
تاءاقل5 ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سشلا ل˘˘ج˘˘˘سس˘˘˘ُي م˘˘˘ل ذإا

ىلع نآلا دحل اهسضاخ7 لسصأا نم ةلماك
ي˘ف قا˘فو˘لا ما˘مأا را˘سسم˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ل˘˘مأا
. ةلبقملا ةلوجلا

«ةماحلا» لسضفت كوملا
«كلاملا دبع نب» ىلع

رييغت يف ةنيطنسسق ةيدولوم ةرادإا ركفت
نب بعلم تنياع نأا دعب لابقتسسلا بعلم
ضسأا يسسلا ولوؤوسسم ررق يذلاو كلاملا دبع
ءو˘سس بب˘سسب بور˘خ˘لا ى˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ي˘˘سس
ركفي يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا ضسف˘ن و˘هو ة˘ي˘سضرألا
او˘ب˘لا˘ط ن˘˘يذ˘˘لا «كو˘˘م˘˘لا» و˘˘لوؤو˘˘سسم ه˘˘ي˘˘ف
م˘ه˘يأار ي˘ب˘ع˘سش ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف م˘˘هرا˘˘سصنأا
بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
ة˘غ˘ي˘˘مد ه˘˘ي˘˘ف م˘˘سسر˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا

لÓ˘خ ه˘ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ضسي˘˘ئر
بوا˘ج˘˘ت ة˘˘يؤور د˘˘ع˘˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
.رارقلا عم راسصنألا

qarsana@essalamonline.com

7392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج5ـل قفاوملا1202 يفناج81نينثإ’ا

«لوكوتوربلا» سشومرتحا ام
تا˘با˘خ˘ت˘نا ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يوا˘ه˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر
˘مد˘˘ق نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل
ةد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف ن˘ع˘ط˘˘لا توا˘˘ف˘˘سسا˘˘ت
ةماعلا ةيعم˘ج˘لا ة˘ي˘عر˘سش
تدقعنا يتلا ةي˘با˘خ˘ت˘نلا
رق˘م˘ب ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

نوؤوسشلاو ميظنتلا ةيريدم
بابسشلا ةيريد˘مو ة˘ما˘ع˘لا

ضسي˘ئر ى˘لإاو ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ا˘هدا˘ف˘م نار˘هو ة˘م˘كح˘˘م
اهدقع ناكم يف يحسصلا لوكوتوربلا تاءارجإا مارتحا مدع ببسسب ةسسلجلا هذه دقع ةداعإا

.هلسشف ريربتل هنم ةلواحم ضضعبلا هآار يذلاو ةيسصولا ةرازولا تايسصوت يف ءاج ام بسسح
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ةيفياطسسلا ىلع ريغ انوروك
قا˘˘˘فو را˘˘˘سصنأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
مهبسضغ نع ف˘ي˘ط˘سس
ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
اهفرعي يت˘لا بي˘سست˘لا
ه˘تاءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لا
لك يف ثيح ةيمسسرلا

حا˘˘م˘˘˘سسلا م˘˘˘ت˘˘˘ي ةر˘˘˘م
قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حأل
ةلكاسش ىلع ةسسفانملا
ضسمأا لوأا ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا
تاطقل يف دهوسش نيأا
يرئازجلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ارسصانم05 نم ديزأا
قيرفلا يبحم ضضعب نأا كلذ نم ىهدألاو مهقيرف زوفب نوحرفي ةيفرسشلا ةسصنملا يف
.«انوروك» ةجحب ةلباقملا راوطأا ةعباتمل لوخدلا نم مهنامرح مت يفياطسسلا
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ةÓسصلا تيقاوم

«ماول» ىلع ريثم زوف ىلا مين دوقي تاحرف̂ 
مويلا نمءادتبإا يجيردت لكسشب  بابسشلا رود حتف ةداعإا̂ 

ايلاوت ثلاثلا زوفلا هقيق– دعب

مهألا انققح» :يجورف
لمعلا ةلسصاوم انيلعو

«Ìكأا روطتلاو
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ديدج نم لجأاتت رسصان نب ةدوع

ةليلم Úع ةيعمج ةمسصاعلا دا–إا ةرقم م‚

زرحم »: لويدراوغ
نكل ةداعلل قراخ
لاتقلا هيلع بجي

«نيرخلا لثم

لهاجت لسصاوي ينابسسإ’ا ينقتلا
«رسضخلا» مجن

ةرماغملا سضفري يلويب
سسانوو «رسضخلا» مجنب

ءلدبلا ةكد سسيبح

«براحملا» ةدوع لجأا يلاطيإلا ينقتلا^
ةلبقملا ةلوجلل

«نÓيملا» ءاقل يف هتسصرف رظتني سسانو^
  ةهجاولل ةدوعلل

Òبك «نوطارام»
سشيعيو «ماسصل» رظتني

ءودهلاب بلاطي

ةطقنلا دودرŸا نسس–
مك◊او مجنلل ةيباجيإلا

ماهتلا سصفق ‘


