
سشأرحلأ نجسس رداغي بأربر
رهسشأأ8 ىسضق نأأ دعب

تقؤوملأ سسبحلأ يف
50 صص
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Òفوتب مهرمأا ديزوب بيطلا
تÓيهسستلاو تاناكمإ’ا لك

حÓفلل ةبسسنلاب راعسسأ’ا رارقتسسإا نامسضل
ءاوسسلا ىلع كلهتسسŸاو

رارقتسسا ىلع ظافحلل عفارت
دابعلاو دÓبلا نمأاو

Èع ةدحوم ةعمج ةبطخ
نطولأ دجاسسم لماك

30 صص

نينثإا لك يرود رخآاو يراجلا يفناج51و8 يموي ينطو بارسضإا يف لوخدلا اوررق

ءاسسن6 ةقفر اناك نينثا نييباهرإا ىلع صضبقلا ءاقلإاذافنلا ةفوقوم ةنسسو اذفان اسسبح رهسشأا6 ـب نيدأا
لقلاب لافطأا7و ديدح نب لأرنجلأ لقن

سشأرحلأ نجسس نم
اسشاب ىفطسصم ىلإأ

يحسصلا هعسضو روهدت دعب

50 صص

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘ي˘ع˘م˘ب ،ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘˘سصلاو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘سضو ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا

تاجتنملا طبسض ماظن ليعفت ةداعإ’
ة˘ب˘ع˘سش ي˘ف (ك’ا˘بر˘˘ي˘˘سس) ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
را˘ع˘سسأ’ا رار˘ق˘ت˘سسا نا˘م˘سضل ،ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ىل˘ع كل˘ه˘ت˘سسم˘لاو حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
.ءاوسسلا

40 صص

ئباخم6 رمدي سشيجلأ
لبانق8 يوحت نييباهرإÓل

50 صصةدكيكسس ةيلوب

طورسشب نوبت رأوح لبقت ةسضراعŸأ
30صصرئازجلل ةراسسخ دارج ةموك◊ ةراسسخ يأا نوÈتعي نايفسس ›Óيجو ةنيرق نبو هللا باج

عيجسشتب نوبلاطم تاعما÷أ ءأردم
ةسشقانمو دأدعإأ ىلع هأروتكدلأ ةبلط

ةيزيل‚إلاب مهجرخت لئاسسر

تاجتنŸأ طبسض ماظن ليعفت وحن
اطاطبلأ ةبعسش ‘ ةيحÓفلأ

40 صص

دوعسسم يسساحب ريركت ةطحم زاجنإ’
رايلم فلأا44 هتميق دقع راطإا يف

«كأرطانوسس» ـل ةديدج ةكأرسش
«سسأدينور سساكينكيت» عم

«غـــنوسسماــسس»و

Òمدتب دÓبلا ةمزأا رارمتسسا اوطبر
ينطولا يداسصتق’ا جيسسنلا

تاسسسسؤوŸأ باحسصأأ
نوثيغتسسي ةئسشانلأ

نوبت سسيئرلأ

40 صص

أددجم سسرأدملأ نولسشي يئأدتبإلأ ةذتاسسأأ

40 صص

40 صص



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةموكح ‘ ريزو
‘ يقاب يودب

! .. دأرج ةموكح

نويرئازجلا هيف رظتني يذلا تقولا يف
ريزولا ،يودب ةموكح ءارزو لك ليحر
ةباسش هوجوب م˘ه˘لاد˘ب˘ت˘سساو ،ق˘با˘سسلا لوأ’ا
امك ،دارج زيزعلا دبع ةموكح نولكسشي
ىسسوم ةداد نأا ودبي ،نوبت سسيئرلا دعو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ،ريخلب
ماق هنأا ليلدب ،هبسصنم يف هئاقب نم قثاو
هترئادب ددج نيلوؤوسسم بيسصنتب مايأا ذنم
.هناويد سسيئر رارغ ىلع ،ةيرازولا

«نويفير» سسعتأأ
«ةباسصعلأ» ـل

ـل سسعتأ’ا ربتعي ةنسسلا هذه «نويفير»
ن˘ج˘سس ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا «ة˘با˘˘سصع˘˘لا» دار˘˘فأا
لÓخ اوداتعإا امدعبف ،مهتÓئاعو ،سشارحلا

ي˘ف ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘سضق تسضم دو˘ق˘˘ع
ى˘قرأاو م˘خ˘فأا ي˘ف ،م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
غلابم د˘يد˘ب˘ت ،تا˘ع˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ،تÓ˘ي˘توأ’ا

مه اه ،تارهسسلا عورأا يف ةيلايخ ةيلام
زج˘حو م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ةردا˘سصم د˘ع˘ب مو˘ي˘لا

مهرث˘كأاو سسا˘ن˘لا سسع˘تأا م˘هر˘ف˘سس تازاو˘ج
هللا ناحبسسف ،ةنسسلا هذه «نويفير» ـل اهرك
.! .. لاوحأ’ا ريغم

نيب نم .. يتامغز
9102 يف رهسشألأ

ظفاح لدعلا ريزو ،يتامغز مسساقلب عاطتسسإا
ه˘سسف˘ن˘ل ز˘ج˘ح˘ي نأا ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘فو ،ما˘ت˘˘خأ’ا

اندÓب يف تايسصخسشلا رهسشأا ةمئاق يف ةناكم
تافلم هحتف لسضفب كلذو ،9102 ةنسس يف
دار˘فأا˘ب جز˘لا ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لا ه˘ت˘م˘ها˘سسمو دا˘سسف˘˘لا
جاجحلا فيسس هراهسشإاو ،نجسسلا يف «ةباسصعلا»
بيرق نم ةقÓع مهل نم لكو داسسفلا هجو يف
.بعسشلاو ةلودلا لاومأا بهنب ديعب نم وأا

ظوحلم نسس–

ةمدخ) عيرسسلا ديربلا يف لماعتملا نكمت
د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م عور˘ف د˘حأا (ع˘ير˘˘سسلا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ي˘ف ه˘ب˘ي˘تر˘ت ن˘ي˘سسح˘ت ن˘م ادد˘˘ج˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،يملاعلا يديربلا داحتإÓل يملاعلا فينسصتلا

امدعب ،9102 يف ايملاع73 زكرملا لتحإاو
امدعب اذه ،يسضاملا ماعلا36 ةبترملا يف ناك
.تارسشؤوملا عيمجل ةبسسنلاب اربتعم امدقت ققح

qarsana@essalamonline.com
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! .. «دب لو سشم» ةيأدب
نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ه˘˘ت˘˘سسإا
بوعسش يقاب سسكع ىلع
0202 ما˘˘˘˘ع م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
وهو ،لسسكلاو لومخلاب
بيهر دوكر يف ىلجت ام
ةيراج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل سسمأا
ليبسس ىلع ةمسصاعلا يف
،ر˘˘˘سصح˘˘˘لا ’ لا˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ةق˘ل˘غ˘م ةر˘ي˘ث˘ك تÓ˘ح˘م
،ل˘ق˘ن˘لا ي˘ف حدا˘˘ف سصق˘˘ن
،د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا ي˘ف ا˘ن˘˘نأا˘˘كو
نأا ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
م˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل
.انكاسس كرحت

! .. يويلع اي كاهد أذام
،يويلع دمحم بكترإا

دا˘ح˘تإÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ام لقأا أاطخ ،نييرئازجلا
،«حدا˘ف» ه˘˘نأا ه˘˘ن˘˘ع لا˘˘ق˘˘ي

ة˘لا˘˘سسر ي˘˘ف بت˘˘ك ثي˘˘ح
ىلإا اهب ثعب يتلا ةئنهتلا

،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
تايسسا˘ئر ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،21/21
،ديجملا د˘ب˘ع لد˘ب ،نو˘ب˘ت
مامأا با˘ب˘لا تح˘ت˘ف ةو˘ف˘ه
نا˘سسل˘لا ي˘ط˘ي˘ل˘سس سضع˘ب
لوقلاب اهيلع اوقلع نيذلا
اميف ،«خياد ناك يويلع»
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع نور˘خآا لا˘ق
ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ةراسشإا يف ،«زيزعلا دبعل نحي يويلع» اسضيأاو ،«يويلع بلق ىلع اريثك يلاغ زيزعلا دبع مسسإا»
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا سسيئرلا ىلإا مهنم

! .. «زاغلنوسس»و ةيدلبلأ
تايدلبلا نم ديدعلا ناكسس يكتسشي

تاطلسسلا ل˘ي˘غ˘سشت ن˘م ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع
ةيمومعلا ةرانإ’ا ةسصتخملا ةيلحملا
ةروسصلا يف رهظي امك ،اراهنو Óيل
لاثملا ليبسس ىلع ةطقتلملا انتزوحب

ة˘ن˘يد˘م عراو˘سش د˘حأا ن˘˘م ر˘˘سصح˘˘لا ’
،ةملاق يف ةداقر نيعب بزاعلا رسصق
ه˘نإا˘ف ا˘نو˘ل˘سسار˘م ها˘ق˘ت˘˘سسإا ا˘˘م بسسحو
نع غيلبتلاب نينطاوملا ةردابم مغرو
ىدل ةيويحلا ةقاطلا هذهل ردهلا اذه
نأا ّ’إا ،تارم ةدع «زاغلنوسس» حلاسصم
.انكاسس كرحت مل ةريخأ’ا

! .. اهتابسس لسصأوت ةراجتلأ ةرأزو
لقن مل نإا ف’آا نيب نم ةدحاو يف

ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘ي˘يÓ˘م
نطاوم مدقأا ،نطولا قاوسسأا فلتخم
عيب ىلع ،ةديلبلا ةي’و قاوسسأا دحأاب
يف ،ةط’وكوسشلاو ةيعيبطلا ةدبزلا
طور˘˘سش ى˘˘ندأا ةا˘˘عار˘˘م نود ءار˘˘ع˘˘لا
يف ر˘ه˘ظ˘ي ا˘م˘ك د˘ير˘ب˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ّنأا رمأ’او ىهدأ’او ،انتزوحب ةروسصلا

ذ˘ن˘م اذ˘ه ه˘طا˘سشن لواز˘ي ل˘جر˘لا اذ˘ه
ةباقرلا حلاسصم بايغ امنتغم رهسشأا
ي˘ت˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
.اهتابسس لسصاوت



،ةنيرق نب رداقلا دبع دكأا
،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
عماج راوحل علطتي هنأا سسمأا

وعدي لب ،ةهج يأا يسصقي ’
نأا احسضوم ،لمسشلا مل ىلإا

وعدت ين˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح
تاباسسحلا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ى˘لإا
ةموكحلا ةدعاسسمو ،ةقيسضلا

هسشيعت ام˘م ر˘ئاز˘ج˘لا جار˘خإ’
تنا˘ك ءاو˘سس ،نا˘مأ’ا ر˘˘ب ى˘˘لإا
فاسضأاو ،’ وأا ةموكحلا يف
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
نكت مل ةكرحلا نأا ،سسمأا اهب
ا˘ق˘با˘سس تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت

مويلا اهنكل ،لولحلا لسضفأاك
ديحولا قاورلا يه اهنأا تتبثأا
نأا ا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘م ،ن˘˘˘˘˘˘˘مآ’ا
قيرط˘لا تع˘ط˘ق تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
اربتعم ،نيرما˘غ˘م˘لا ه˘جو ي˘ف
ةمداقلا ةموكحلل ةراسسخ يأا

.رئازجلل ةراسسخ يه
هل˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ع ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج سسي˘˘ئر ،ه˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ج
هتبغر نع ،ةيمنتلاو ةلادعلا
ى˘ع˘سسم ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا ي˘˘ف
نو˘كي نأا ة˘ط˘˘ير˘˘سش ،راو˘˘ح˘˘لا
ي˘˘ب˘˘ل˘˘يو ا˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘مو Ó˘˘˘ما˘˘˘سش
يف لاقو ،ةيبعسشلا بلاطملا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه

،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ةيراسضحلا ةادأ’ا و� راوحلا»
نأا ن˘˘كل ،تا˘˘فÓ˘˘خ˘˘لا ل˘˘ح˘˘˘ل
،Ó˘˘ما˘˘سش راو˘˘ح˘˘˘لا اذا نو˘˘˘كي
نوكراسشملا ه�ل˘ع ق˘فاو˘ت˘يو
ى˘لإا ب�ذ˘يو ا˘مز˘ل˘م نو˘˘كيو
بلا˘ط˘م˘لا ي˘ب˘ل˘يو ،ذ�ف˘ن˘ت˘لا
يه راوحلل ةدوعلا ،ةيبعسشلا
.«لسصأÓل ةدوعلا

ىد˘˘بأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
بزح سسيئر ،نايفسس يلÓيج
تاحير˘سصت ي˘ف ،د˘يد˘ج ل˘ي˘ج
،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
سسي˘ئر ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ل ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م

هناميإا نع ربعو ،ةيروهمجلا
قوفرملا يق˘ي˘ق˘ح˘لا راو˘ح˘لا˘ب
ة˘ئد˘ه˘ت˘لا تاءار˘جإا تارار˘˘ق˘˘ب
لكا˘سشم˘لا ل˘حو ما˘ع˘لا و˘ج˘ل˘ل
،دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا

ليبسسلا وه راوحلا نأا ادكؤوم
ة˘ي˘سضرأا˘ب جور˘خ˘ل˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا

ةقبطلا اه˘ي˘ل˘ع ق˘فاو˘ت˘ت ل˘م˘ع
هتاذ قايسسلا يفو ،ةيسسايسسلا
سسيئر ،حوبحب نيدلارون ددسش
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ىو˘ق˘لا دا˘ح˘تا
تاحيرسصت يف ،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ر˘˘ي˘˘ثأا ى˘˘ل˘˘ع سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا
حت˘ف ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا

ن˘ع ا˘بر˘ع˘م راو˘ح˘لا ة˘ح˘ف˘˘سص
راوح لوخدل ماتلا هدادعتسسا

ىلع قافت’ا ىلإا يسضفي داج
رئازجلا نكمت ةيقفاوت ةغيسص
.اهتمزأا نم جورخلا نم

watan@essalamonline.com
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رئازجلل ةراشسخ دارج ةموك◊ ةراشسخ يأا نوÈتعي نايفشس ›Óيجو ةنيرق نبو هللا باج

طورسشب نوبت رأوح لبقت ةسضراعŸأ

ز -نيدلا لامج

داج راوحل ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ةوعدب ،ةشضراعملا ىلع ةبوشسحم ،ةيشسايشس تÓيكششت ةداق بحر
ادح عشضت ،رئازجلل ايلعلا ةحلشصملا مدخت قافتا ةيشضرأاب جورخلل ،ةينطولا تايشصخششلاو ىوقلا فلتخم عمجي
.ةدع روهشش ذنم هششيعت يذلا عشضولا نم دÓبلا جورخ عيرشست يلاتلابو ،ةقيشضلا ةيبزحلا حلاشصملاو تاديازملل

صشيمهتو لهاجتب تددن
تاونشسلا ةليط ةئفلا هذه

ةيشضاملا

نيدهاجملأ ةمظنم
ةيبلتل نوبت وعدت
ةرسسألأ تلاغسشنأ
قوقحلأ يوذو ةيروثلأ
،جاحلا نب رمعاو دنحم اعد
ةباينلاب ماعلا نيمألا
ةينطولا ةمظنملل
صسيئر ،نيدهاجملل
ديجملا دبع ةيروهمجلا

تلاغششنا ةيبلت ىلإا ،نوبت
اياشضق ةجلاعمو نيدهاجملا

اربح تلظ يتلا قوقحلا يوذ
ةقباشسلا ةرتفلا يف قرو ىلع
نيناوقلا رادشصإا لامهإا ببشسب
.ةيميظنتلا
ةلاشسر يف ،جاحلا نب حشضوأا

دبع صسيئرلا ىلإا اههجو
زوحت ،نوبت ديجملا
،اهنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا»
ةبرجتلا جئاتن ءوشض ىلع هنأا
ةشسرامم نم ةشصلختشسملا
اميف ةقباشسلا ةلحرملا

اياشضق ةجلاعمب قلعتي
نيدهاجملا تلاغششناو
قلطنم نمو ،قوقحلا يوذو
ام ىلإا ماكتحلا ىلع صصرحلا
روتشسدلا هيلع صصن
نيناوق ةموظنمو
ةيامحب ةشصاخلا ةيروهمجلا

نيدهاجملا قوقحو ةمارك
نوناق ةشصاخ ،قوقحلا يوذو
لظ يذلا ديهششلاو دهاجملا

دمعت ببشسب قرو ىلع اربح
نيناوقلا رادشصإا لامهإا
نأا اهنأاشش نم يتلا ةيميظنتلا

اذه ماكحأا قيبطت نمشضت
ةمجرت اهرابتعاب نوناقلا

ةلودلا ةيلوؤوشسمل ةيلمع
نم دبل تاب ،ةئفلا هذه ءازإا

حمشست نأا اهنأاشش نم ةردابم
بلاطمل ةباجتشسلاب
نيدهاجملا تلاغششناو
. قوقحلا يوذو

ح.ميلشس

:ناوطع يرابلادبع ،«كار◊ا» عم اهلماعتو ةيركشسعلا ةشسشسؤوŸا فقوم نمث

«ايŸاع هب ىذتحي جذو‰ ةطلسسلأ ىلع يملسسلأ لوأدتلأ ‘ ةيرئأز÷أ ةبرجتلأ»

دابعلاو دÓبلا نمأاو رارقتشسا ىلع ظافحلل عفارت

نطولأ دجاسسم لماك Èع ةدحوم ةعمج ةبطخ

ةنسس9102 تر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا
،زا˘ي˘ت˘ما˘ب دا˘سسف˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
ريغ تاءار˘ج’ا ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
اهذاختا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘قو˘ب˘سسم˘لا

هذ˘˘ه ةر˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
لÓخ نم ا˘م˘ي˘سس’ ،ةر˘ها˘ظ˘لا
فاق˘يإا˘ب ة˘لاد˘ع˘لا زا˘ه˘ج ما˘ي˘ق
نيماسس نيلوؤوسسم ةمكاحمو
لاجرو ةلود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘سس
ىلوأ’ا دعت ةقباسس يف لامعأا

.رئازجلا خيرات يف اهعون نم
كار˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘˘مو

رياربف22 ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا
نع ةلودلا تنابأا ،مرسصنملا

ةباجتسس’ا ىلع سصرحو مزع
سصخي اميف بعسشلا بلاطمل
ةبسساح˘مو دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم
لاملا بهن ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
داسصت˘ق’ا˘ب رار˘سض’او ما˘ع˘لا
ة’وو ءارزو ن˘˘م ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
.لامعأا لاجرو نيقباسس

صصلقي ديدج روتشسد
صسيئر تايحÓشص نم
يمحيو ةيروهمجلا

يدرفلا مكحلا نم دلبلا
ديكأاتلا نوبت سسيئرلا ددج

هتيدأات ةبسسا˘ن˘م˘ب ه˘با˘ط˘خ ي˘ف
ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ن˘ي˘م˘˘ي˘˘لا

ة˘ب˘˘ي˘˘ه ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا» ةرور˘˘سض
رارمتسس’ا لÓخ نم ةلودلا
ةسسايسسو داسسفلا ةحفاكم يف
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘˘مو با˘˘˘ق˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ع˘ير˘ل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا ع˘يزو˘ت˘˘لا
نأا ىل˘ع ادد˘سشم ،«ي˘لور˘ت˘ب˘لا
سصلقيسس» ديدج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا

سسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م
نم دلبلا يمحيو ةيروهمجلا
ن˘˘م˘˘سضيو يدر˘˘ف˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘سصف˘˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب نزاو˘˘ت˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ˘˘˘يو
دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم دد˘سشي˘سسو
.«رهاظتلا ةيرح يمحيو

يف ةلودلا ةدارإا تلجت امك
ةر˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
تاءارج’ا نم ةلمج اهذاختاب
يتلا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تأار˘˘˘ط
سسيئر نييعتك يتاسسسسؤوملا

ةياقولل ةينطولا ةئيهلل ديدج
سصخ˘˘سش ي˘˘˘ف دا˘˘˘سسف˘˘˘لا ن˘˘˘م
ديدج ماع ريدمو روك قراط
ع˘م˘ق˘ل يز˘كر˘م˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل
رات˘خ˘م ي˘ف Ó˘ث˘م˘ت˘م دا˘سسف˘لا
.يراسضخل

تردسصأا ،نأاسشلا اذه يفو
د˘˘م˘˘ح˘˘م يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةيادب عم ،ةمسصاعلا رئازجلاب
امكح ،طرافلا ربمسسيد رهسش
اذفان اسسبح ةنسس21و51 ـب

ق˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيقباسسلا نيلوأ’ا ن˘ير˘يزو˘لا
كلاملا دبعو ىيحيوأا دمحأا
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘ب لÓ˘˘سس
ريغ تازايتما حنمو ةيمومع
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سسو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
بيكرت ةيسضق ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
لÓ˘سس م˘ير˘˘غ˘˘تو تارا˘˘ي˘˘سسلا

تاذل ميتنسس نويلم001ب
تاذ ترد˘سصأا ا˘م˘ك .م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
02ب ايبايغ امكح ةمكحملا
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘˘ح ة˘˘ن˘˘سس
دبع قبسس’ا ةعانسصلا ريزو

دوجوملا) براوسشوب مÓسسلا
يذ˘˘˘لاو (رار˘˘˘ف ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف

ةر˘كذ˘˘م ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘سص
ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لود ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

اسسبح تاونسس01ب تمكح
ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو د˘سض اذ˘˘فا˘˘ن
ي˘ف˘سسو˘˘ي ف˘˘سسو˘˘ي ق˘˘ب˘˘سس’ا

ةذفان تاونسس01 ب امكحو
ةعانسصلا ريزو قح يف اسضيا
5و ةد˘ب بو˘ج˘ح˘˘م ق˘˘ب˘˘سس’ا
ي˘لاو د˘سض ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
ة˘يرو˘ن ة˘ق˘با˘˘سسلا سسادر˘˘مو˘˘ب
.ينوهرز ةنيمي

يد˘ي˘سس ة˘م˘˘كح˘˘م تسضقو
تاونسس7 ـب ا˘سضيأا د˘م˘ح˘˘ما

ي˘ل˘جر ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
د˘م˘حأاو داد˘ح ي˘ل˘ع لا˘م˘عأ’ا

اسسبح تاو˘ن˘سس6و زوز˘ع˘م
نويلم006ب ة˘˘˘مار˘˘˘˘غو
لا˘م˘ع’ا ل˘جر د˘سض م˘ي˘ت˘ن˘سس
تاونسس3و يوابرعلا ناسسح
ل˘˘جر د˘˘˘سض اذ˘˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘سسب˘˘˘ح
5و ير˘يا˘ب د˘م˘ح˘م لا˘˘م˘˘ع’ا
3و ةريت نيمأ’ اسسبح تاونسس
روسشاع دوبعل اسسبح تاونسس
نم لكل اسسبح (2) ناماعو
،ديعسس جاحو د˘يا˘سش دو˘م˘ح˘م
ريزولا لجن ةنادإا مت نيح يف
،لÓسس سسراف ،قبسس’ا لو’ا
نم .اذفان اسسبح تاونسس3ـب

رماوأا رادسصإا مت ،ىرخأا ةهج
ن˘م دد˘ع ع˘سضو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
ن˘ي˘ي˘مو˘كح˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
لا˘م˘عأ’ا لا˘جرو ن˘ي˘ق˘با˘˘سسلا
نم ةيئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت

ر˘˘ف˘˘سس زاو˘˘ج بح˘˘˘سس لÓ˘˘˘خ
ءاسضمإ’اب بلاط˘م˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا

˘˘˘ما˘˘˘مأا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘م
.ققحملا راسشتسسملا

د˘جاو˘ت˘ي ء’ؤو˘ه ن˘ي˘ب ن˘˘مو
لك ةيئاسضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
لا˘غ˘سشأ’او ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ن˘˘م
ينغلا دبع قباسسلا ةيمومعلا

حنم حنج˘ب ع˘با˘ت˘م˘لا ،نÓ˘عز
ريغ تازاي˘ت˘ما ر˘ي˘غ˘ل˘ل اد˘م˘ع
،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ةءا˘˘سسا ،ةرر˘˘ب˘˘م
،ةوسشرلاو حلاسصملا سضراعت

ل˘ك ع˘سضو˘ب ر˘مأا رد˘سص ا˘م˘ك
ق˘ب˘سسأ’ا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘˘يزو ن˘˘م
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت يدو˘ج م˘ير˘˘ك
ه˘˘ما˘˘ه˘˘تا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسا ي˘ت˘ح˘ن˘ج˘˘ب
لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ب˘˘تو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا

لق˘ن˘لا ر˘يزو اذ˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع
ع˘با˘ت˘م˘لا و˘ت را˘م˘ع ق˘˘ب˘˘سسأ’ا
ريغ تازايتما حنم يتحنجب
ةءا˘˘˘سساو ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ةرر˘˘˘ب˘˘˘م
ا˘م˘ك ،ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لاو د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
رداقلا دبع قباسسلا ةمسصاعلا

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن تح˘˘˘ت خوز
ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ح˘ن˘ج ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا و˘ي˘نو˘˘ي
ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م
لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سساو ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل
يلاو ىلا ةفاسضإ’اب ،ةفيظولا

ن˘ب ا˘ق˘با˘سس ةد˘كي˘كسس ة˘˘ي’و
دجاوت˘ي يذ˘لا يزو˘ف ن˘ي˘سسح
.ةيعسضولا سسفن يف

صس.مدأا

اياشضقلا نم ديدعلا نأاششب ةقمعم تاقيقحت تفرع
نوقباشس نولوؤوشسم اهيف طروت

ةلأدعلأ ةلسصقم تحت داسسفلأ ءاسسؤور..9102

،ناوطع يرابلا دبع داسشأا
للحملاو ي˘ف˘ح˘سصلا بتا˘كلا
يملسسلا لوادتلاب ،يسسايسسلا

هتدهسش يذلا ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةبرجتلا نأا ادكؤوم ،ةيسضقنملا
ا˘جذو˘˘م˘˘ن د˘˘ع˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ايملاع هب ىذتحي

ي˘˘˘ف ،ناو˘˘˘ط˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘سضوأاو
ج˘ما˘نر˘ب ع˘م ي˘ف˘تا˘˘ه لا˘˘سصتا
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل «ثاد˘˘˘حأ’ا ا˘˘˘ياوز»
نأا ،سسمأا ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘عاذإ’ا
ن˘م غ˘ل˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا ه˘˘لÓ˘˘خ

ة˘˘سسل˘˘سس ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘بو ه˘˘فد˘˘ه
،دÓبلل اديدج اسسيئر بختناو
ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ن˘˘م˘˘ث ا˘˘م˘˘ك
ير˘ئاز˘ج˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح
م˘˘لو ار˘˘مأا رد˘˘سصي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا
دسض ةدحاو ةسصاسصر قلطي
نوبلاطي نيذلا نيرها˘ظ˘ت˘م˘لا
نأا افيسضم ،ةيعرسش بلاطمب
تل˘˘˘سصو ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
تابقعلا مغر رسسيو ةسسÓسسب
ن˘˘˘م ءاو˘˘˘سس تار˘˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
.جراخلا وأا لخادلا

ر˘ب˘ت˘عا ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘فو
ل˘ل˘ح˘م˘لا ،ل˘حا˘سس فو˘˘ل˘˘خ˘˘م

ةنسس9102 نأا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ا˘ه˘نأ’ «ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسا»
ثيح2691 ةنسس اريثك هبسشت

كارح ي˘ف نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا جر˘خ
˘ما˘ع˘لا ى˘ه˘ت˘ناو م˘لا˘ع˘لا ر˘ي˘˘ح
،دÓبلل ديدج سسيئر باختناب
د˘˘م˘˘حأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘˘م
نأا يسسايسسلا للحملا ،سشورك
ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ي˘ه نآ’ا ة˘يو˘لوأ’ا

رئازجلا رارقتسساو نمأا ىلع
لماعتلا لÓخ نم كلذ أادبيو
ةبهتلملا دودحلا عم ةكنحب

.يبيللا فلملا ةسصاخ
ز -ج

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تعد
ر˘ب˘ع ة˘م˘ئأ’ا ،سسمأا ،فا˘˘قو’او
ة˘ب˘ط˘˘خ ن˘˘ي˘˘م˘˘سضت˘˘ل ن˘˘طو˘˘لا
ئدابمو ميق ديسسجتل ةعمجلا
ىلا وعدت يتلا حمسسلا اننيد
ي˘خآا˘ت˘لاو ة˘م˘˘حر˘˘لاو ةد˘˘حو˘˘لا

نع دع˘ب˘لاو بو˘ل˘ق˘لا ف˘ي˘لأا˘تو
قاق˘سشلا با˘ب˘سسأا ر˘ي˘ث˘ي ا˘م ل˘ك
.ةقرفتلاو

زوحت ةرازولل نايب يف ءاجو
ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع » مÓ˘˘سسلا»
،مÓسس’ا ئدابم نم اقÓطنا»
˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘سسن’ا ى˘˘˘لا ه˘˘˘تو˘˘˘عدو
،هللا لبحب كسسمتلاو يخآاتلاو
يتلا فورظلا لظ يف ةسصاخ

ي˘عو˘لا˘ب ي˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
نم لك نم رذحلاو ةمكحلاو
نيب ةقرفلاو ةنتفلا روذب عرزي
ي˘ف ا˘م˘ل ،ةد˘حاو˘لا ة˘م’ا ءا˘ن˘˘با
ةو˘˘ق˘˘ل˘˘ل لاوز ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘لا

ةرازو ترا˘˘˘˘سشأاو ،«ةز˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو
ىلا اهنايب يف ةينيدلا نوؤوسشلا
ةبطخ اهنمسضتت يتلا رواحملا
لاكسشأا لك ذ˘ب˘ن ن˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا
دار˘فأا ن˘ي˘ب قا˘ق˘سشلاو ة˘قر˘ف˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن’ا ذ˘˘ب˘˘ن اذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘م’ا

بيلغت ىلع سسفنلا ةدهاجمو
ا˘نا˘م˘سض ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لا
ةفاك نيير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل
ةرازولا تدكأاو ،ءاسصقا نود

ةدحولا لماوع ىلع ةيسصولا
لماوع نم ريذحتلاو يخآاتلاو
تار˘ع˘˘ن˘˘لا ةرا˘˘ثاو فÓ˘˘ت˘˘خ’ا

’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘لا تا˘عاز˘ن˘لاو
فورظلا لظ يف اهل ىودج
.رئازجلا اهسشيعت يتلا ةنهارلا

اهنايب يف ةرازولا تددسشو
ف˘سصلا ةد˘حو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كلا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘˘تو
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،دابعلاو دÓبلا نمأاو رارقتسسا
تÓ˘˘يو دÓ˘˘ب˘˘لا بي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
يذ˘لا ما˘سسق˘˘ن’او ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
.كÓهلل اهب يدؤوي

ج -ةندارز



،اهتاذ ةيقيسسن˘ت˘لا تر˘كن˘ت˘سسا
ىلع سسمأا هترسشن اهل نايب يف

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘˘سص
ـب ه˘ت˘ف˘سصو ا˘م ،«كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
ي˘ت˘لا «قازرأ’ا ع˘ط˘ق ة˘سسا˘ي˘سس»

ةذتاسسأ’ا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه تلا˘ط
،بار˘سضإ’ا بب˘سسب م˘ه˘تÓ˘ئا˘˘عو
«ةيف˘سسع˘ت˘لا تا˘كو˘ل˘سسلا» ءار˘ج
ةرازولا مهلايح اه˘ت˘سسرا˘م ي˘ت˘لا
م˘سصخ˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘سصو˘لا
ةح˘ن˘مو ر˘جأ’ا ن˘م ف˘عا˘سضم˘لا
.ةيدودرملا

ي˘ن˘طو ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م جو˘˘تو اذ˘˘ه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ه˘تد˘ق˘ع
لوأا ،يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاسسأ’
ةداعإاب ،ةليسسملا ةي’و يف سسمأا

بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ط˘˘˘ب˘˘˘سض
في˘سضي ‐ ا˘سسا˘سسأا ةرو˘ح˘م˘ت˘م˘لا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت لو˘ح ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
ققح˘ي ا˘م˘ب ج˘مار˘ب˘لاو ج˘ها˘ن˘م˘لا

ةظفحملا ففخيو ميلعتلا ةدوج
رثأ’اب ةبلاطملا ،ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ى˘ل˘ع
نم41/662 موسسرملل يعجرلا
ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف هرود˘˘سص خ˘˘يرا˘˘ت
ر˘ي˘يا˘ع˘م د˘˘ي˘˘حو˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ب كلذو ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لا
أادبمل انامسض ةيملعلا تاداهسشلا
عفر نع Óسضف ،سصرفلا ؤوفاكت

ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأا بتاور
جد00003 ـب ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا

ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا كارد˘˘ت˘˘سس’
سضيفخت بناج ىلإا ،ةروهدتملا
ميلعتلا ذاتسسأ’ يعاسسلا مجحلا
ةذتاسسأا سصي˘سصخ˘تو ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
رثكأا دانسسإا مدعو ظاقيإ’ا داومل
،ةيسسنرفلا ةذتاسسأ’ جاوفأا3 نم
ماهملا عيمج نم ذاتسسأ’ا ءافعإا

ةرجح جراخ ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘غ
ةسصاخ حنم دسصر عم سسيردتلا

ةرد˘ق˘˘م˘˘لاو ما˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءادأ’
تب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،جد00002ـب
ةذتاسسأا نيكمتب ،اهتاذ ةيقيسسنتلا
ةيقرتلا يف قحلا نم ،يئادتبإ’ا

ة˘ب˘تر ى˘لإا ف˘ن˘سصلا ي˘ف ة˘˘ي˘˘لآ’ا
،تاونسس5 لك يسسيئر ذاتسسأا

01 ل˘ك نو˘كم ذا˘ت˘˘سسأا ة˘˘ب˘˘ترو
ي˘ف ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘سسا ،تاو˘ن˘سس
ةنهم جاردإا ربع يبسسنلا دعاقتلا
نهم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا قا˘˘ح˘˘˘لإا ،ة˘˘˘قا˘˘˘سشلا
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
اذكو ،تايوناثلاو تاطسسوتملا
ن˘م˘˘سضت ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص سصي˘˘سصخ˘˘ت
رار˘غ ى˘ل˘ع ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ن˘˘كسسلا
.ةيعامتج’ا حئارسشلا يقاب

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
دقع ىلإا ،اهتاذ ةيقيسسنتلا تعد

تلآا ام مييقت˘ل ة˘ما˘ع تا˘ي˘ع˘م˘ج
امك ،ةيجاجت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا ه˘ي˘لإا

سصرو دنجتلاب ةذتاسسأ’ا تبلاط
بار˘سضإ’ا حا˘˘ج˘˘نإ’ فو˘˘ف˘˘سصلا
.ركذلا فلاسسلا ينطولا

ثدحلا4 1362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج7ـل قفاوملا0202 يفناج2صسيمخلا
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نينثإا لك يرود رخآاو يراجلا يفناج51و8 يموي ينطو بارسضإا يف لوخدلا اوررق

أددجم سسرأدملأ نولسشي يئأدتبإلأ ةذتاسسأأ

ر.نوراه

اقوفرم نوكي ،يراجلا يفناج51و8 يموي ينطو بارسضإا يف لوخدلا ،يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاسسأ’ ةينطولا ةيقيسسنتلا تنلعأا
.ةئفلا هذه بلاطم قيقحت ةياغ ىلإا نينثإا موي لك يرودلا بارسضإÓل ةدوعلا عم ،ةيبرتلا تايريدم مامأا ةيجاجتحا تافقوب

با˘˘˘ح˘˘˘سصأا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ه˘˘˘˘جو
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلإا ةثاغتسسا ءادن ،ةطسسوتملاو
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
رار˘م˘ت˘سسا نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م ،نو˘˘ب˘˘ت
تاب دÓبلا اهب رمت يتلا ةمزأ’ا
ن˘م م˘ه˘طا˘سشن رار˘م˘ت˘سسا دد˘˘ه˘˘ي

ار˘سشا˘ب˘م ار˘ط˘خ ل˘كسشيو ،ة˘ه˘ج
يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
.ينطولا

با˘ب˘سش ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ح˘˘سضوأا
ة˘ئ˘سشا˘˘ن تا˘˘سسسسؤو˘˘م با˘˘ح˘˘سصأا

يدا˘ن» ءاو˘˘ل تح˘˘ت ن˘˘يو˘˘سضن˘˘م
لو˘˘ح ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج»و ،«ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
تاسسسسؤوملل بابسشلا نيريسسملا
نايب يف ،ةطسسوتملاو ةريغسصلا
ةظفاحملل ءادن» راعسش لمح مهل
ة˘˘˘˘يرار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضو
هجوم ،«ةيرئازجلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘لإا
ة˘مو˘˘كح˘˘لاو نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلع «مÓسسلا» زوحت ،ةديدجلا

تاءارجإا ذا˘خ˘تا نإا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
يذلا ريثأاتلا نم دحلل ةلجعتسسم
ة˘مزأÓ˘ل «ر˘مد˘م˘لا» ـب هو˘˘ف˘˘سصو
جاتنإ’ا ىلع دÓبلا اهسشيعت يتلا

،ينطولا يداسصت˘ق’ا ج˘ي˘سسن˘لاو
نأا اوزربأاو ،ةحلم ةرورسض تاب
يتلا ةيمومعلا عيراسشملا عجارت
ي˘سسي˘ئر˘لا كر˘ح˘م˘لا ا˘هور˘ب˘ت˘˘عا
ىلإا يدؤويسس ،ينطولا داسصتقÓل
ىلع ةسضورفملا دو˘ي˘ق˘لا م˘قا˘ف˘ت
علسسل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

تاسسسسؤوملا ةسصاخ ،تامدخلاو
مهبسسح زر˘ف˘ي˘سس ا˘م ،ةر˘ي˘غ˘سصلا
طا˘سشن˘لا ي˘ف ادا˘˘ح ا˘˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
.يراجتلا

را˘˘˘سشأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ة˘مزأا نأا ى˘لإا ،نا˘ي˘ب˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
ببسسب تمقافت ،ةيدقنلا ةلويسسلا
ي˘ف ا˘˘ه˘˘عور˘˘فو ة˘˘لود˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت
د˘˘˘ياز˘˘˘تو ،نو˘˘˘يد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
˘مار˘ت˘حاو ،ة˘ي˘كن˘˘ب˘˘لا سضور˘˘ق˘˘لا
موسسرلا ،عفدلل ةددحملا ةلهملا

ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا ه˘ب˘سش ،ة˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘سضلا
ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص اذ˘كو ،ة˘ي˘كن˘ب˘لاو
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا رو˘˘جأا ة˘˘˘يو˘˘˘سست
تاقح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست ة˘بو˘ع˘سصو
.نيلماعتملا

با˘ب˘سشلا ء’ؤو˘ه د˘كأا ا˘مد˘ع˘بو
،ةئسشانلا تاسسسسؤو˘م˘لا با˘ح˘سصأا
طاسشنلا بلق يه ةسسسسؤوملا نأا
ةو˘قو ،ر˘سصا˘ع˘م˘لا يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
اورذح ،ينطولا داسصتقÓل ةعفاد
ةيلاحلا ةمزأ’ا رارمتسسا لظ يف
.لامعأ’ا خانم روهدت نم

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ةظفاحملا ءادن» باحسصأا نلعأا

ة˘˘˘˘يرار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضو
ن˘ع ،«ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىد˘ل سشا˘ق˘ن ح˘˘ت˘˘ف
تا˘م˘ظ˘ن˘مو ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
ةلسسلسسب جورخلل ،لمعلا بابرأا

تاءارجإا ذاخت’ تايسصوتلا نم
جيسسنلا ةيامح لجأا نم ةلجاع
.يرئازجلا يداسصتق’ا

ح.نيدلا رمق

«كارطانوسس» عمجم يسضمي
ادقع يراجلا يفناج8 ـلا يف
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ع˘˘˘˘م
«سساد˘˘ي˘˘نور سسا˘˘كي˘˘˘ن˘˘˘كي˘˘˘ت»
غ˘˘نو˘˘سسما˘˘سس»و ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإ’ا

،ةيبونج˘لا ة˘يرو˘كلا «ة˘سسد˘ن˘ه
طفنلا ريركتل ةطحم زاجنإ’
ءارمحلا سضوح ىوتسسم ىلع
.دوعسسم يسساحب

يذلا دقع˘لا اذ˘ه رو˘ح˘م˘ت˘يو

يأا جد رايلم044 هتميق غلبت
،ميتنسس رايلم فلأا44 لداعي ام
،ر’ود را˘ي˘ل˘م7.3 ي˘لاو˘˘حو
ر˘ير˘كت˘ل ة˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نإا لو˘˘ح
ةقيمع ةيفسصتب ما˘خ˘لا ط˘ف˘ن˘لا
.ايونسس نط نو˘ي˘ل˘م5 ةقاط˘ب
اذ˘ه ى˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا م˘˘تو اذ˘˘ه
بق˘˘˘ع ،ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘˘ت’ا

ع˘م˘ج˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ة˘˘سصقا˘˘ن˘˘م
ذإا ،7102 ةنسس «كارطانوسس»

ةسسسسؤوم81 ل˘˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘˘˘م
طور˘˘˘سشلا ر˘˘˘ت˘˘˘فد تب˘˘˘˘ح˘˘˘˘سس
،ة˘سصقا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا
سضورعب تاكرسش7 تمدقت
يف اهنم4 ـب ظافتح’ا متو
و˘سسر˘ت نأا ل˘ب˘ق8102 يا˘˘م
ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع ة˘سصقا˘ن˘م˘˘لا
،«سساد˘˘ي˘˘نور سسا˘˘كي˘˘ن˘˘كي˘˘ت»
.«غنوسسماسس»و

ح.نيدلا رمق

ءاوسسلا ىلع كلهتسسŸاو حÓفلل ةبسسنلاب راعسسأ’ا رارقتسسإا نامسضل

تاجتنŸأ طبسض ماظن ليعفت وحن
اطاطبلأ ةبعسش ‘ ةيحÓفلأ

ينطولا يداسصتق’ا جيسسنلا Òمدتب دÓبلا ةمزأا رارمتسسا اوطبر

نوبت سسيئرلأ نوثيغتسسي ةئسشانلأ تاسسسسؤوŸأ باحسصأأ

رايلم فلأا44 هتميق دقع راطإا يف دوعسسم يسساحب ريركت ةطحم زاجنإ’

«غنوسسماسس»و «سسأدينور سساكينكيت» عم «كأرطانوسس» ـل ةديدج ةكأرسش

يلاعلا ميلعتلا ةرازو ترمأا
ءارد˘˘م ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
،ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
تا˘˘نا˘˘كمإ’ا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘سستو
ة˘ب˘ل˘˘ط ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
داد˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع هارو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘˘لا

مه˘جر˘خ˘ت ل˘ئا˘سسر ة˘سشقا˘ن˘مو
.ةيزيلجنإ’ا ةغللاب

ريزولا حلاسصم تعدو اذه
ةل˘سسار˘م ي˘ف ،د˘يزو˘ب بي˘ط˘لا
ءاسسؤور سسمأا اهب تقربأا اهل
تاعماجلل ةيوهجلا تاودنلا

تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘˘˘مو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ةذتاسسأ’ا مازلإا ىلإا ،«مÓسسلا»
بل˘ط م˘يد˘ق˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘لا

ل˘˘ئا˘˘سسر ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو داد˘˘عإ’
ةيزيلجن’ا ةغ˘ل˘لا˘ب م˘ه˘جر˘خ˘ت
ىو˘ت˘سسم ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
امك ،ة˘غ˘ل˘لا هذ˘ه ي˘ف بلا˘ط˘لا
ذ˘خأا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘سش

ليكسشت دنع يملعلا سسلجملا
رابتع’ا نيعب ةسشقانملا ةنجل
ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ءا˘˘˘سضعأا نو˘˘˘كي نأا
ريرحتو ميي˘ق˘ت ى˘ل˘ع نوردا˘ق
ةسشقان˘م˘لا تا˘ير˘ج˘م ر˘يرا˘ق˘ت
ةفاسضإ’اب ةيزيلج˘ن’ا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
تاذب ةسشقا˘ن˘م˘لا ر˘ير˘ح˘ت ى˘لإا
.ةغللا

زربأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
نأا ة˘ي˘نا˘كمإا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
تاركذم ةبراقملا هذه لمسشت
طورسشلا سسفنل اقفو رتسساملا
.اقباسس ةروكذملا

ميلعتلا ةرازو تبلطو اذه
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

لك ةيرود ريراقت˘ب ا˘ه˘تا˘فاو˘م
يف هزاجنا مت امب رهسشأا ةثÓث
ىلع زيكرتلا عم ،ددسصلا اذه
تدجو نإا تابوعسصلا ديدحت
ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل كلذو
ميلع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م طار˘خ˘نا
.ىعسسملا اذه يف يلاعلا

ـه.داوج

ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
د˘ي˘سصلاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لاو
ىلع ءاكرسشلا ةيعمب ،يرحبلا

ةدا˘˘عإ’ ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو
تاجتنملا طبسض ماظن ليعفت
ةبعسش يف (ك’ابريسس) ةيحÓفلا
رار˘ق˘ت˘سسا نا˘م˘سضل ،ا˘طا˘ط˘˘ب˘˘لا
حÓ˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب را˘˘ع˘˘سسأ’ا

.ءاوسسلا ىلع كلهتسسملاو
،ن˘سسح˘˘ل ي˘˘نا˘˘مد˘˘ق ح˘˘سضوأا

ةبعسشل ينهملا سسلجملا سسيئر
ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘بو ه˘نأا ،ا˘طا˘ط˘˘ب˘˘لا

ةدا˘˘م ن˘˘م ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق جو˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
،مسسو˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ا˘طا˘ط˘ب˘لا

ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب ةرازو˘˘˘لا تع˘˘˘سضو
نم متي لمع ةمانزر سسلجملا

تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م د˘˘سصر ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تا˘ي’و˘لا ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
نأا ىلع ،ةداملا هذهل ةجتنملا
جوتنملا نم تايمك جاردإا متي
ماظن نمسض تاي’و ةدع يف
متي نيأا ،«ك’ابريسس» طبسضلا
ةي˘م˘كلا هذ˘ه د˘يد˘ح˘تو ة˘سسارد
اريسشم ،نيحÓفلا عم ةكارسشلاب
هذه نم ينطولا جاتنإ’ا نأا ىلإا
غلب كÓهتسسإ’ا ةعسساو ةداملا

اذ˘˘ه م˘˘سسر˘˘˘ب ن˘˘˘ط ف˘˘˘لأا02
.مسسوملا

زر˘˘˘بأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
تاحيرسصت يف ،هتاذ لوؤوسسملا

مت هنأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
تا˘ي’و˘ب تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع
رحب ،يداولاو ةلقرو ،ةريوبلا
م˘ت ثي˘ح ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
بير˘ق ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘ل˘ع نÓ˘˘عإ’ا
قافت’او ،«ك’ابر˘ي˘سس» ما˘ظ˘ن˘ل

000.6 ن˘م د˘يزأا جاردإا ى˘˘ل˘˘ع
ةي’وب هنمسض اطاطبلا نم نط
تا˘ي˘م˘ك بنا˘ج ى˘لإا ،ةر˘يو˘˘ب˘˘لا

مت امك ،ىرخأا تاي’وب ةلثامم
ع˘فر تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا هذ˘ه لÓ˘خ
فرط نم ةعسسو˘م تا˘حر˘ت˘ق˘م
،ةيسصولا ةرازولا ىلإا نيحÓفلا

جور˘خ˘لاو ا˘ه˘ت˘سسارد ل˘جأا ن˘˘م
اذ˘˘ه نو˘˘سضغ ي˘˘˘ف تارار˘˘˘ق˘˘˘ب
دقع فرع˘ي˘سس يذ˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
تاراطإاو سسلجملا نيب عامتجا
ا˘˘م م˘˘هأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘مو ،ةرازو˘˘˘لا
‐ تاحرت˘ق˘م˘لا هذ˘ه ه˘ت˘ن˘م˘سضت
ريفوت ‐نسسحل ينامدق فيسضي

معدو نزاخملاو ديربتلا فرغ
ريدسصت لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
.جراخلا وحن جوتنملا

سسلج˘م˘لا سسي˘ئر را˘سشأا ا˘م˘ك
نأا ىلإا ،اطاطبلا ةبعسشل ينهملا
هليعفت مت يذلا طبسضلا ماظن
ط˘˘ب˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘سسي˘˘˘سس
ةب˘سسن˘لا˘ب را˘ع˘سسأ’ا رار˘ق˘ت˘سساو
ى˘ل˘ع كل˘ه˘ت˘سسم˘لاو حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةدا˘م ر˘˘ع˘˘سس نأا ثي˘˘ح ،ءاو˘˘سسلا
ام غلبي حÓف˘لا د˘ن˘ع ا˘طا˘ط˘ب˘لا
،مارغوليكلا جد02و81 نيب
08و06 ـلا ىدعتي رعسس لباقم
يفو ،ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ة˘عا˘ب ىد˘ل جد
ىلإا ،ثدحتملا راسشأا نأاسشلا اذه
ديربتلل ةيطسسوتملا ةكرسشلا نأا
اي˘لا˘ح مو˘ق˘ت (تيد˘ي˘م و˘غ˘ير˘ف)
نم جوتنملا نم تايمك ءارسشب
.هنيزختو نيحÓفلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ةرازولا ،ن˘سسح˘ل ي˘نا˘مد˘ق ا˘عد
ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘لا
طبسض ىلع لمعلاو نيحÓفلا
ةلمجلا رعسس اميسس ’ راعسسأ’ا
˘˘‐ه˘˘ب˘˘سسح‐ د˘˘عا˘˘سسي ’ يذ˘˘˘لا
ليومت ةدا˘عإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

تاونسسلا لÓخ جاتنإ’ا ةيلمع
نوناعي مهنأاو ةسصاخ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةيمهأا زربأاو ،مسساوم ةثÓث ذنم
تاي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘عد
لخاد هلقنو جوت˘ن˘م˘لا ر˘يد˘سصت
ة˘برا˘ح˘م˘ل ه˘جرا˘˘خ وأا ن˘˘طو˘˘لا
ن˘م را˘ع˘سسأ’ا ي˘ف ة˘برا˘سضم˘˘لا

.ءاطسسولا فرط
ـه.داوج

تÓيهسستلاو تاناكمإ’ا لك Òفوتب مهرمأا ديزوب بيطلا

ةبلط عيجسشتب نوبلاطم تاعما÷أ ءأردم
لئاسسر ةسشقانمو دأدعإأ ىلع هأروتكدلأ

ةيزيل‚إلاب مهجرخت

مجح عافترا لظ يف
راطمأ’ا حسشو كÓهتسس’ا

ددهم دودسسلأ هايم نوزخم
فسصنو نيتنسس دعب ذافنلاب
بعكم رتم نويلم007
نم رثكأأو يقسسلل ةهجوم
برسشلل بعكم رتم رايلم
يلع نب يدرولا فسشك
تازاجن’ا ريدم ،فيرسشلا
ةينطولا ةلاكولاب قرسش
،ىربكلا تÓيوحتلاو دودسسلل
ىلع دودسسلا ءÓتما ةبسسن نأا
46 ـب تردق ينطولا ىوتسسملا

دمسصت نل اهنأا زربأا ،ةئاملاب
دسسل فسصنو نيتنسس نم رثكأا

لاح يف كÓهتسس’ا مجح
.راطمأ’ا حسش رمتسسإا
نأاب ،فيرسشلا يلع نب حسضوأا
فلتخت دودسسلا ءÓتما ةبسسن
،ىرخأا ىلإا ةقطنم نم
ةيقرسشلا ةيحانلل ةبسسنلابف
امأا ،ةئاملاب08 تغلب دلبلل
06 يلاوح تغلبف دÓبلا طسسو
ةيبرغلا ةهجلا امنيب ،ةئاملاب
دودسسلا ءÓتما ةبسسن تردقف
ةئاملاب05 ـب اهاوتسسم ىلع
،راطمأ’ا حسش ببسسب كلذو
دكأاو نينطاوملا نأامط امدعبو
لÓخ نم بورسشلا ءاملا ةرفو

يذلا دودسسلا لÓغتسسا مجح
يف ادسس08 ’امجإا اهددع غلبي
08 يلاوح يأا لÓغتسس’ا راطإا

يف زربأا ،بعكم رتم رايلم
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
يفكي نوزخملا اذه نأا ،صسمأا

.فسصنو نيتنسس ىتح
يه يتلا دودسسلا صصوسصخبو
لثمم لاق زاجنإ’ا روط يف
نأاب ،دودسسلل ةينطولا ةلاكولا

دسسب رمأ’ا قلعتيو ،6 اهددع
،فراطلا ةي’وب ةفورخوب
دسس ،صسارهأا قوسسب ةردج دسس
دسس نع Óسضف ،ةنتابب ةنيزوب
يزيت ةي’وب ءاثÓثلا قوسس
يديسس دسس ىلإا ةفاسضإ’اب ،وزو

ديدحوب دسس اذكو ،ةفيلخ
اهب يهتنت اهلكو ،ةبانع ةي’وب
0202 يتنسس لÓخ لاغسشأ’ا

ةهجوملا هايملا نعو.2202و
يسضارأ’ا يقسسل دودسسلا نم
لاق ،ةنسسلا هذهل ةيحÓفلا
007 ـب ردقت اهنأاب ثدحتملا

نم رثكأاو ،بعكم رتم نويلم
هايمل ةهجوم بعكم رتم رايلم
.برسشلا

ح.نيدلا رمق



ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تسضق ا˘˘م˘˘ك
تماد ة˘م˘كا˘ح˘م د˘ع˘ب ،ا˘ه˘تاذ
عفد˘ب ،ل˘ما˘ك مو˘ي ن˘م ر˘ث˘كأا

نم رثكأاب ردقت ةيلام ةمارغ
531و نويلم383و رايلم1
قح يف يرئازج رانيد فلأا

ن˘˘هر د˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا بار˘˘˘بر
رهسش ذ˘ن˘م تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
نأا ينعي ام ،يسضاملا ليرفأا
عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا
سسمأا ردا˘˘غ «لا˘˘ت˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سس»
نأا د˘˘ع˘˘ب سشار˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘سس
سسبحلا يف رهسشأا8 ىسضق
.تقؤوملا

سسف˘˘ن ي˘˘ف ع˘˘با˘˘ت˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘ت˘كر˘سش ة˘ي˘سضق˘لا
م˘ه˘ت˘ب ة˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأا

ميظنتلاو عيرسشت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م
ةكرحو فرسصلاب نيسصاخلا

ى˘˘لإاو ن˘˘˘م لاو˘˘˘مأ’ا سسوؤور
ر˘˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ،جرا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا

اذ˘كو ،روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سساو
ي˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا
لكب رمأ’ا قلعتيو ،ئطاخلا

يتلا «موكيفيإا» ةكرسش  نم
تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تدرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘سصت˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا

يعانطسص’ا ءاكذلا ةي˘ن˘ق˘ت˘ب
ةكرسش عورف نم عرف يهو
دعسسي اهبحاسصل «لاتيفيسس»
ناكسسإ’ا كنب اذكو ،باربر
،«كنب غن˘ي˘سسوا˘ه» ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل

ةكرسش ةمكحملا تنادأا ثيح
ةيلام ةمارغ عفدب «موكفيإا»
رايلم2 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق زوا˘ج˘ت˘ت
يرئازج رانيد نويلم667و
ةردا˘˘˘˘سصم ما˘˘˘˘ق˘˘˘˘م مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت

كن˘ب تنادأا ا˘م˘ك ،ة˘عا˘سضب˘˘لا
ةرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘˘˘كسسإ’ا
ع˘˘فد˘˘ب ،«كن˘˘ب غ˘˘ن˘˘ي˘˘سسوا˘˘ه»
ردق˘ت ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
861و رييÓم3 نم رثكأاب
را˘ن˘يد ف˘˘لأا875 نو˘ي˘ل˘˘م
.يرئازج

ةمكحملا ة˘سسي˘ئر تنا˘كو
اهباوجتسسإا لÓخ تدكأا دق
يتلا ةربخلا ّنأا ،نيم˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘هؤوار˘˘˘جإا م˘˘˘ت
نأا تتبثأا ةمخسضملا ريتاوفلا
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
89 نم ديزأا يه تادعملا

نيب قرفلا نأا يأا ،جد نويلم
وه مخسضملا غلبملاو ةربخلا

فلأا675و نو˘ي˘ل˘م196
.جد036و

watan@essalamonline.com
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يديعلب ماسشه باسشلل ةءاÈلا

يداقع ىدهلأ رون ةبلاطلأ نع جأرفإلأ بلط سضفر

ةعورسشملا ريغ ةراجتلل ةهجوم تناك

ةركسسبب ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو0801 زجح

ةقفر اناك نينثا نييباهرإا ىلع صضبقلا ءاقلإا
لقلاب لافطأا7و ءاسسن6

يوتحت نييباهرإÓل ئباخم6 رمدي سشيجلأ
ةدكيكسس ةيلوب لبانق8

ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا نكمت
نم ،تراي˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘حا˘˘طإ’ا
فاطتخإا تايلمع يف تطروت
حÓسسلاب ديدهتلا تحت رسصق
ة˘ي˘ح˘سض ر˘ير˘ح˘ت ع˘م ،سضي˘بأ’ا
.ةنسس61 رمعلا نم غلبت

ىلإا دوعت ةيلم˘ع˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تدرو تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ةقرفلا ىلإا ،يسضاملا عوبسسأ’ا
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةعومجم مايق اهدافم ،ترايتب
تحت رسصاق فاطتخاب ةيمارجإا
،سضي˘بأ’ا حÓ˘سسلا˘ب د˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ثحب ةيلمع قÓطإا مت هيلعو
اميسس ’ ثداحلا يف قيقحتو
ر˘سصن˘ع ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
نا˘كم د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
مهنأا نيبت نيذلا ني˘ف˘ط˘ت˘خ˘م˘لا
نا˘يدو˘لا د˘حأا ع˘قو˘م˘ل او˘˘ئ˘˘ج˘˘ل
» ةطرم»  ةعرزم نم برقلاب
مت ثيح ،فيقسشوب نيع قيرطب
دحأا فيقوتو نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘ت

ن˘كم˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
رارف˘لا ن˘م ن˘ير˘خآا ن˘ي˘سصخ˘سش
يتلا ةيحسضلا امهءارو نيكرات
ثي˘ح ،ر˘عذ ة˘لا˘ح ي˘˘ف تد˘˘جو
تحت اهماغرإا مت هنأا تحرسص
ةرايسس بو˘كر ى˘ل˘ع د˘يد˘ه˘ت˘لا

.ةوقلاب اهبحسس لÓخ نم
دارفأا ةيوه ديدحت متو اذه

ىلإا يرجيو ،نيرافلا ةكبسشلا
ثحبلا رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ
املع ،مهفيقوت لجأا نم مهنع
ي˘ت˘لا ةرا˘ي˘˘سسلا ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ه˘˘نأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف تل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
.فاطتخ’ا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
˘ما˘مأا فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘بو
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو
هعاديإاب ر˘مأا ،ترا˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م
ةمهتب ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر
رار˘˘˘سشأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
ديدهتلا تحت رسصاق فاطتخاو
.سضيبأ’ا حÓسسلاب

ب.نيرسسن

ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا03 ةباسصإا يف ببسست

لÓخ اسصخسش11 ةايحب يدوي تاقرطلأ باهرٍإأ
ةريخألأ ةعاسس42 ـلأ

ةزجتحم تناك ةنسس61 رمعلا نم غلبت ةاتف ريرحت
فيقسشوب نيع قيرطب داو برق

ترايتب رسصقلأ فطخ يف ةسصتخم ةكبسشب ةحاطإلأ

مهفتح ا˘سصخ˘سش11 ي˘ق˘ل
حورجب ن˘ير˘خآا03 بي˘˘سصأاو
7 ءار˘ج ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘˘ت˘˘م
ـلا لÓخ تعقو ،رورم ثداوح
قطانم˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس42
.نطولا نم ةقرفتم

ةيريدملا ةليسصح تحسضوأا
نأا ،ةيندملا ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ى˘ل˘ع تل˘ج˘سس ة˘ل˘ي˘˘سصح ل˘˘قأا

ن˘يأا ،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و ىو˘ت˘˘سسم
بيسصأاو سصا˘خ˘سشأا6 ي˘فو˘ت
نم ةرايسس مادطسصا رثإا رخآا
ىلع ةنحاسشب فيفخلا نزولا
33 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
.ةرارقلا ةيدلبب

˘˘ماد˘˘ط˘˘˘سصا بب˘˘˘سست ا˘˘˘م˘˘˘ك
فيفخلا نزولا نم نيترايسس
64 مقر ينطولا قيرطلا ىلع

ةركسسب ةي’وب سسورغل ةيدلبب
رفسسأاو ،سصاخسشأا3 ةافو يف
ن˘م ل˘كب رور˘م ا˘ثدا˘˘ح ا˘˘سضيأا
نيعو يتخب يدي˘سس ي˘ت˘يد˘ل˘ب
نع ترايت ةي’وب فيقسشوب
7 ة˘˘با˘˘˘سصإاو سصخ˘˘˘سش كÓ˘˘˘ه
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا
.ةروطخلا

ر.رجاه

ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع سسمأا تز˘˘˘ج˘˘˘ح
ةطرسشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ن˘م ةد˘حو0801 ،ةر˘˘كسسب
،ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

ريغ ةراجتل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك
.ةعورسشملا

لÓغتسسا رثإا تمت ةيلمعلا

تاذ ى˘لإا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
د˘ي˘ف˘ت ،ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ددسصب ةسصاخ ةنحاسش دوجوب
سصي˘خر˘ت نود˘ب ع˘ل˘˘سس ل˘˘ق˘˘ن
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
و ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
ا˘ه˘نأا ر˘ه˘ظ ا˘ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
لسصبلا نم ةنحسشب ة˘ل˘م˘ح˘م

يف قيقدتلا بقعو ،رسضخأ’ا
0801 ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا

تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
ع˘˘˘˘م ،عاو˘˘˘˘نأ’او ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘حأ’ا
غلابلا هيف هبت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
.ةنسس73 رمعلا نم

يوارمع ماسشه

سسلجمب ماهت’ا ةفرغ تديأا
رمأا سسمأا لوأا ،ناسسملت ءاسضق
ةطسشا˘ن˘لاو ة˘ب˘لا˘ط˘ل˘ل عاد˘يإ’ا
.ىدهلا رون يداقع ةفوقوملا

ىدل قيقحتلا يسضاق ناكو
يف رمأا دق ،ناسسملت ةمكحم
،يسضاملا ر˘ب˘م˘سسيد91 ـ˘˘˘لا
ة˘ب˘لا˘ط˘لاو ة˘ط˘سشا˘ن˘لا ع˘سضو˘ب
مولعلا يف2 رتسسام ةيعماجلا

،ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘˘ح˘˘˘لا

سسا˘سسم˘لا م˘˘ه˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل ته˘˘جو
قا˘ح˘لإاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا˘˘ب
تاو˘ق تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب رر˘˘سضلا
اه˘تارو˘سشن˘م بب˘سسب ،سشي˘ج˘لا

.«كوبسسيافلا» ربع
ترد˘سصأا ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

اميف اهمكح تارايت ةمكحم

ما˘سشه با˘سشلا ة˘ي˘سضق سصخ˘ي
ـلا يف لقتعأا يذلا ،يديعلب
هلمح دعب يسضاملا ناوج62
جارفإ’ا متو ،ةيغيزامأ’ا ةيارلل

هتأارب امدعب سسمأا ينعملا نع
سساسسملا ةمهت نم ةمكحملا
.ةينطولا ةدحولاب

ح.ماسستبإا

سشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
سسمأا لوأا ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ط˘ي˘سشم˘تو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م تلاز’
ةقطنم˘ب ر˘ط˘سسأ’ا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك
ةي’وب لقلا يف ليخدلا داو
ريمدتو فسشك نم ،ةدكيكسس
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ئ˘با˘˘خ˘˘م6
8 ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا
51و ،عنسصلا ةيديل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق
ىلإا ةفاسضإ’اب ’ومحم افتاه
سضار˘˘غأاو ة˘˘سشر˘˘فأاو ة˘˘˘سسب˘˘˘لأا
.ةفلتخم ىرخأا

،اهتاذ ةيلمعلا ترفسسأاو اذه
ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘لإا ن˘˘˘ع
ا˘م˘هد˘حأا ،ن˘ي˘ن˘˘ثا ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإا
اقفو قلعتيو ،حورجب بيسصأا
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ه˘˘تدروأا ا˘˘˘م˘˘˘ل
ءاسسم اهل نايب يف ،ينطولا
«مÓسسلا» تملسست سسمأا لوأا
غامدوب نم لكب ،هنم ةخسسن
«سسيردإا» ى˘˘ن˘˘كم˘˘لا ،سسا˘˘ي˘˘لإا
تا˘عا˘م˘ج˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا
،4991 ة˘˘˘ن˘˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘هرإ’ا

وبأا» ىنكملا ،سسنوي سشاولعو
ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا يذ˘˘˘˘˘لا ،«بار˘˘˘˘˘ت
ةنسس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب
ءاسسن6 ة˘ق˘فر ا˘نا˘كو ،7102
ةرازو تر˘˘سشن ،لا˘˘ف˘˘˘طأا7و
.مهروسص عافدلا

،ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تن˘كم ا˘م˘ك
امك ة˘ل˘سصاو˘ت˘م لاز˘ت ’ ي˘ت˘لا
عا˘جر˘ت˘سسا ن˘˘م ،ا˘˘ف˘˘نآا ا˘˘نر˘˘كذ
عون نم ة˘ي˘لآا ف˘سصن ة˘ي˘قد˘ن˘ب
نم ة˘ي˘قد˘ن˘بو ،«فو˘نو˘م˘ي˘سس»
.«نيبراك» عون

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تزر˘˘˘˘˘بأاو
يتأات ةيلمعلا هذه نأا ،ينطولا
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا قا˘ي˘سس ي˘˘ف
ةحلسسملا تاوق˘لا ا˘ه˘سضو˘خ˘ت
ة˘˘فآا ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘˘ل
ن˘˘˘˘˘مأ’ا ط˘˘˘˘˘سسبو با˘˘˘˘˘˘هرإ’ا

عوبر ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘ن˘ي˘كسسلاو

.نطولا
بيرهتلا ةبراحم راطإا يفو

تفقوأا ،ةمظن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لاو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

جربو ،تناج نم لكب ةقرفتم
اسصخسش71 ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘˘ب
ةيعابر تابكرم7 تطبسضو
،طغسض ةقر˘ط˘م81و ع˘فد˘لا

زاه˘جو ،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م71
52و ،ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘˘سشك
ةرا˘ج˘ح˘لا ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ا˘سسي˘˘ك
زاهج نع Óسضف ،بهذلا ماخو
را˘˘˘˘م˘˘˘˘˘قأ’ا ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘سصتإا
.ةيعانطسص’ا

غلك43 ةبارق زجح
جلاعملا فيكلا نم

ةنتابو ةياجبب
لحاوسسلا سسرح زجحو اذه

نم مارغوليك57.92 ةياجبب
تفقوأا اميف ،جلاعملا فيكلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

،ةنتابب ينطولا نمأ’ا حلاسصم
تز˘˘ج˘˘حو تارد˘˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘˘ت
سسف˘ن ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك87.4
ر˘سصا˘ن˘ع ف˘قوأا ا˘م˘ك ،ةدا˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ل˘˘كب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

سصاخسشأا4 ة˘˘سسب˘˘تو نار˘˘هو
سصرق516 م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘˘ب
ةبلع00041و سسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م
.رئاجسس

ط˘˘ب˘˘حأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ،ل˘˘حاو˘˘سسلا سسر˘˘ح
41ـل ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘سصخ˘˘سش
ع˘˘ن˘˘سصلا يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت برا˘˘˘ق
54 فيقوت مت اميف ،ناسسملتب
ن˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
.ناسسملتو تسسارنمت

ط.ةراسص

ذافنلا ةفوقوم ةنسسو اذفان اسسبح رهسشأا6 ـب نيدأا

تقؤوملأ سسبحلأ يف رهسشأأ8 ىسضق نأأ دعب سشأرحلأ نجسس رداغي بأربر

ح.ماسستبإا

يف ذافنلا ةفوقوم ةنسسو ةذفان رهسشأا6 اهنم ارهسش81 ةدمل صسبحلاب امكح ،دمحمأا يديسس ةمكحم صسمأا تردسصأا
ريتاوف ميخسضتو ،لاومأ’ا صسوؤور ةكرحب قلعتملا عيرسشتلا ةفلاخم ةحنج نع ،باربر دعسسي لامعأ’ا لجر قح

.روزملا لامعتسساو ريوزتلاو ،داريتسس’ا

يحسصلا هعسضو روهدت دعب

نب لأرنجلأ لقن
نجسس نم ديدح
ىلإأ سشأرحلأ
اسشاب ىفطسصم
لارنجلا صسمأا حابسص لقن
نب نيسسح ،دعاقتملا

ةعرسسلا حانج ىلع ،ديدح
حانج ىلإا صشارحلا نجسس نم

ىفطسصم» ىفسشتسسمب صصاخ
هعسضو روهدت دعب ،«اسشاب
.يحسصلا

هذه ةباتك ةياغ ىلإاو
ةيعسضولا لازت ’ رطسسأ’ا
دعاقتملا لارنجلل ةيحسصلا

نآ’ا وهو ،ةجرح ةلاح يف
صصاخ مسسق لخاد دقري
عسضخي اسشاب ىفطسصمب
.نوجسسلا ةرادإا ةطلسسل
مت دق ديدح نب ناكو
يف ،تقؤوملا صسبحلا هعاديإا

،يسضاملا يام رهسش فسصتنم
ةمهت هل تهجُو امدعب
تايونعم فاعسضإا ةلواحم
ةلاسسر قرط نع ،صشيجلا

ىلع اهرسشن ةحوتفم
،ةينطو ةديرج تاحفسص

صشيجلا ةدايق اهيف بطاخ
اهاعدو ،يبعسشلا ينطولا
فقاوم ذاختاو لخدتلا ىلإا

يروتسسدلا لحلا جراخ
.بعسشلل ةطلسسلا ميلسستو

 ب.ميرك
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ينم يذلا عيرذلا لسشفلا دعب
ه’او نمو رعاسس نوعدج هب
يو˘ق˘لا ه˘سسفا˘ن˘م ما˘مأا ،هد˘يأاو
،ًازوزهم ًاف˘ي˘ع˘سض ه˘ن˘ظ يذ˘لا
،ً’وزعم ًاديحو ،ًاطبحم ًاسسئاي
سسي˘˘˘˘˘ئرو ه˘˘˘˘˘بز˘˘˘˘˘ح سسي˘˘˘˘˘˘ئر
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
تأاد˘ب ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘ن˘˘ب
تاباختن’ا ةكرعم تايعادت
دوكيللا بز˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

،ًةعجوم ًةيسساقو ،ةيوق ًةفينع
تأاد˘ب ثي˘ح ،ةر˘فا˘سس ًة˘ح˘قوو
تا˘با˘سسح˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت بر˘˘ح
بي˘نأا˘تو ن˘ي˘ق˘بآ’ا ة˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘مو
نم ماقت˘ن’او ،ن˘ي˘ككسشت˘م˘لا
،نيسسفانم˘لا در˘طو مو˘سصخ˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سصقإاو
.نيرمآاتملا سشيمهتو
هذه يف نيزئافلا نأا ودبي ’
تافسصب نولحتيسس ةكرعملا
م˘ه˘ت˘ي˘ب˘قا˘ن˘مو ن˘ير˘سصت˘ن˘م˘˘لا
نمع نوحفسصيسسو ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا

م˘˘هردا˘˘بو ءاد˘˘ع˘˘لا م˘˘˘هذ˘˘˘با˘˘˘ن
اولب˘ق˘ي ن˘ل ل˘ب ،ة˘مو˘سصخ˘لا˘ب
سسسسأاو ةيطارقميدلا ئدابمب
ن˘لو ،ة˘ف˘ير˘سشلا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ًة˘كر˘ع˘م ثد˘ح ا˘م اور˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ًاقاقحت˘سساو ،ط˘ق˘ف ًة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا
يف اهنأا ذإا ،ريغ ’ ًايطارقميد
ٌبر˘ح ة˘ي˘ل˘خاد˘لا م˘ه˘تا˘با˘˘سسح
ة˘ي˘ما˘˘ح ٌة˘˘كر˘˘ع˘˘مو ٌسسور˘˘سض
ل˘ت˘˘ق˘˘ت نأا تدا˘˘ك ،سسي˘˘طو˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سضق˘˘تو ،م˘˘هر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ًة˘م˘ق˘ل ه˘م˘ل˘سستو ،م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘عز
ًاتيم ًادسسجو ءاسضقلل ًةغئاسس
مهلمأا نأا ’إا ،ءانفلاو نجسسلل
،سشاط دق مهمهسسو باخ دق
،ناك امك ًايوق وهاينتن داعو
،ى˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م˘ك لوأا ًا˘ح˘سشر˘مو
.ديري امك ًادينع ًامسصخو
فورظ رعاسس نوعدج لغتسسا
ىلإا اعدو ةسصا˘خ˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
يف ةركبم ةيلخاد ٍتاباختنا

رسصتنيسس هنأا نظ دقو ،هبزح

هدرطيسسو ،ه˘ب˘ل˘غ˘ي˘سسو ه˘ي˘ل˘ع
نأا ي˘˘سسن ه˘˘ن˘˘كلو ،هد˘˘ع˘˘ب˘˘˘يو
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
نيحما˘ط˘لاو ،ٌر˘ث˘ك بسصن˘م˘لا
لوسصو˘لا˘ب ن˘ي˘م˘لا˘ح˘لاو ه˘ي˘ف
دقو ،ردجأاو هنم ىوقأا هيلإا
ام ةوقلا نيزاوم نأا اوكردأا

ا˘م ه˘نأاو ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ع˘˘م تلاز
ًا˘سسي˘ئر ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ب
سسرام رهسش ىتح ةموكحلل
ًا˘يو˘ق لاز˘˘ي ’ ه˘˘نإا˘˘ف ،مدا˘˘ق˘˘لا

،طخسسلاو عفرلا ىلع ًارداقو
،لو˘ج˘ع˘لا ر˘ِغ˘لا ر˘عا˘˘سس ن˘˘كل
ل˘˘ح˘˘سضلا ،ق˘˘م˘˘حأ’ا جو˘˘هأ’ا
لقأا ىلع لح يذلا ،لهاجلا

نظ ،تاوسصأ’ا نم %03 نم
نوفتليسس وهاينتن موسصخ نأا

نأاو ،هل نو˘تو˘سصي˘سسو ه˘لو˘ح
هل نيهراكلاو هنم نيبسضاغلا
،ه˘˘لو˘˘ح ن˘˘م نو˘˘سضف˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس
تيوسصتلا نع نوعن˘ت˘م˘ي˘سسو
تاباختن’ا قيدانسص نكل ،هل

ه˘ت˘كر˘تو ،ه˘ت˘˘ح˘˘سضفو ه˘˘تر˘˘ع
مامأا ًافوسشكم ًاديحو ًافيعسض
ه˘ح˘ف˘سص سسم˘ت˘ل˘ي ،و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن
.هوفع وجريو
ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ا˘˘مأا
ةينيدلا بازحأ’او فر˘ط˘ت˘م˘لا
ءا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عزو ،ةدد˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،ن˘ي˘ير˘سصن˘ع˘لا نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا

ناكسس نم دوكيللا ءاسضعأاو
عا˘ط˘ق فÓ˘غ تا˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم
نم اهريغ يف مهتÓغو ،ةزغ
اوتوسص نيذلا ،تانطوتسسملا
ةسسائر يف هوديأاو وها˘ي˘ن˘ت˘ن˘ل

ن˘ظ نأا د˘ع˘ب ،دو˘كي˘ل˘لا بز˘ح
’و ه˘نو˘هر˘كي م˘ه˘نأا سضع˘ب˘لا
نو˘˘ب˘˘ج˘˘ح˘˘ي˘˘سسو ،ه˘˘نود˘˘˘ير˘˘˘ي
اهنوح˘ن˘م˘يو ه˘ن˘ع م˘ه˘تاو˘سصأا
و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ل˘عأا د˘ق˘ف ،هر˘ي˘غ˘ل

هتينو ،مهتئفاكم ىلع همزع
نم ديزملا بسسكو مهريدقت
تاباختنÓل ًاديه˘م˘ت م˘ها˘سضر
نو˘˘كت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

ددح˘ت ،ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ًة˘م˘سسا˘ح
،ه˘ت˘م˘تا˘˘خ م˘˘سسر˘˘تو هر˘˘ي˘˘سصم
ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإا كل˘˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘˘ف
ًةبسسو اهنيجسس وأا ،اهتولاطو
ءادوسس ًةحفسصو ،اهنيبج يف
.اهخيرات يف
ةيسسايسسلا ةحاسسلا دهسشت دق
ةليلقلا مايأ’ا يف ةيليئارسسإ’ا
ن˘م ٍل˘ي˘حر ة˘جو˘م ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

وأا ،هريغ ىلإا دوكيللا بزح
سضعبل ٍنامرحو ٍدرط تايلمع
لذاختلاب نيمهتم˘لا ه˘ئا˘سضعأا

نو˘˘˘كي ’ د˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘مآا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
مئاوق ىلع ًاحسشرم مهسضعب
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف بز˘˘˘ح˘˘˘لا
وهاينتن لواحي امكف ،ةمداقلا

باز˘حأ’ا ة˘سسد˘˘ن˘˘ه ه˘˘ق˘˘ير˘˘فو
زواجتتل ،ةفرطتم˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا
ىلع زو˘ح˘تو ،م˘سسح˘لا ة˘ب˘سسن
بح˘˘˘سستو ،ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ٍتاو˘˘˘سصأا
،نامربي˘ل ة˘سصح ن˘م ًا˘تاو˘سصأا
ةسسدنه ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نإا˘ف
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘عإاو ه˘˘بز˘˘ح
زو˘ف˘ي Ó˘ئ˘ل ،ل˘سضفأا ٍةرو˘˘سصب
وأا ،هسسفاني وأا هئواني نم هيف
نم فاخيو هئ’و نم ىسشخي
،مهدرطيسس ء’ؤو˘ه˘ف ،ه˘بÓ˘ق˘نا

ن˘˘م م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ي˘˘˘تأا˘˘˘ي˘˘˘سسو
.هل نيسصلخملاو نيديؤوملا

ةمداقلا ةلحرملا دهسشتسس امك
،ةع˘سساو ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسا ًة˘ل˘م˘ح
و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ردا˘˘سصي
ي˘˘˘˘سضارأ’ا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

،ا˘ه˘ي˘ف ٍةد˘يد˘ج ٍتا˘ن˘طو˘ت˘˘سسم
،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘˘تو
هدو˘عو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف أاد˘ب˘ي˘˘سسو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ق˘طا˘˘ن˘˘م م˘˘سضب
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘كأا˘˘˘ب
ا˘ه˘˘عا˘˘سضخإاو ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
قي˘ب˘ط˘تو ،ه˘ت˘مو˘كح ةدا˘ي˘سسل
نم ًاءدب ،اهيلع هنايك نيناوق
ن’وج˘لاو ،ة˘ي˘ندرأ’ا راو˘غأ’ا
ة˘ع˘سساو ق˘طا˘ن˘مو ،ة˘يرو˘سسلا

ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا ن˘م
تايقافتا قفو «C» ةفنسصملا

˘مر˘كي اذ˘ه˘ب ه˘نأا˘كو ،و˘˘ل˘˘سسوأا
،مهئفاكيو نيينيميلا هءا˘ف˘ل˘ح
مهلسضف ظف˘ح˘يو م˘هر˘كسشيو
.مهء’و ركني ’و
وهاينتن دنع ماقتن’ا عزاون
رأاثلا عفاودو ،ةريبك هقيرفو
ا˘مو ،ةر˘ي˘ث˘ك م˘ه˘˘سسو˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف
ر˘غو˘˘تو م˘˘هرود˘˘سص ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
سضع˘ب˘لا م˘ه˘سضع˘ب˘ل م˘ه˘بو˘ل˘ق
ا˘˘˘هر˘˘˘ف˘˘˘غ˘˘˘˘ي نأا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا
ا˘˘ها˘˘سسن˘˘ي وأا نور˘˘سصت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
وهاينتن رفغي نلف ،نوفئاخلا

فورظلا لغتسسا نم هقيرفو
ة˘˘مزأ’ا ز˘˘ه˘˘ت˘˘ناو ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ˘˘˘لا
ه˘جو˘ي نأا دارأاو ،ة˘˘ط˘˘غا˘˘سضلا
ناك ولو ،ًة˘ل˘تا˘ق ًة˘بر˘سض ه˘ي˘لإا
هليمزو بز˘ح˘لا ي˘ف ه˘كير˘سش
رفغ˘ي ف˘ي˘كف ،ة˘سسا˘ي˘سسلا ي˘ف
ي˘فو ٌد˘قا˘ح ه˘ع˘ب˘ط ي˘˘ف و˘˘هو
ه˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت ،ٌد˘˘˘سسا˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘سصأا
،عفا˘ن˘م˘لا هدو˘ق˘تو ح˘لا˘سصم˘لا

’و ًاد˘˘ه˘˘ع نو˘˘˘سصي ’ ٌراد˘˘˘غ
بسصن˘م˘لا ه˘م˘ه ،ًادو ظ˘ف˘ح˘˘ي
،ة˘مو˘كح˘لا ة˘سسا˘ئر ه˘ت˘˘يا˘˘غو
بذا˘˘كلا˘˘ب هؤوÓ˘˘˘مز ه˘˘˘ف˘˘˘سصي
،يزاهتن’اب ه˘ب˘ع˘سش ُه˘ُفuر˘ع˘ُيو
ي˘˘ف هرا˘˘سصت˘˘نا نو˘˘كي ل˘˘ه˘˘ف
ًا˘فا˘عز ًا˘م˘˘سس ه˘˘بز˘˘ح ة˘˘سسا˘˘ئر
،هعدخي ًامهوو ًابارسسو ،هلتقي
،ًانسسح هيلع هلأاف نوكيسس مأا

،هل ٍلمأا ةحتافو ٍريخ ةراسشبو
ةموكحلا ةسسا˘ئر ى˘لإا هد˘ي˘ع˘ت
ٍتاونسس ةع˘برأا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
.ةديدج ىرخأا

مدقيل وهايتنتن دوعي ىرخا ةرم
ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ه˘˘ت˘˘سصرو˘˘ب ي˘˘ف
ةفسضلا مسضل ةيخسسلا هسضورع
ناطيتسس’ا عي˘سسو˘تو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

د˘˘˘سض تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا سضر˘˘˘فو
تادئاع لاوما ةقرسسو ةطلسسلا
ناك امو ةينيطسسلفلا بئارسضلا

نا ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه
هذ˘˘ه ى˘˘لا رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘يو نو˘˘˘كي
ة˘˘ير˘˘سصن˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘جرد˘˘˘لا

تا˘ح˘ير˘سصت ’و˘ل ة˘ي˘هار˘˘كلاو
يتلا يكريمأ’ا ةيجراخلا ريزو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تع˘˘˘ج˘˘˘سش
فر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
لامعا ديع˘سصتو ة˘ير˘سصن˘ع˘لاو
ق˘˘ح˘˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘هر’ا

ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلا تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م
. ةينيطسسلفلا
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا كل˘˘˘ت نا
ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةرادإ’ا ا˘ها˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت
عم قواسستتو امامت ةسضوفرم
بطسش ي˘لا فد˘ه˘تو لÓ˘ت˘ح’ا

ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا ا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش قو˘˘˘ق˘˘˘ح
قحب ةلثم˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
نيينيطسسلفلا ني˘ئ˘جÓ˘لا ةدو˘ع
قحو491 رارقلا ىلإا ادانتسسا
ةلودلا ةماقإاو ريسصملا ريرقت
ةلماك ةلقتسسملا ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا
سسدق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘عو ةدا˘ي˘سسلا
نأا بمرت سسيئرلا نÓعإا ذنمف
لÓ˘ت˘حÓ˘ل ة˘م˘سصا˘˘ع سسد˘˘ق˘˘لا

اهيلإا ةيكريمأ’ا ةرافسسلا لقنو
ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘لا بت˘˘˘كم قÓ˘˘˘غإاو
ن˘ط˘ن˘سشاو ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا لاو˘˘مأا ع˘˘ط˘˘قو
لÓت˘ح’ا ح˘ل˘ط˘سصم طا˘ق˘سسإاو
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا با˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م
ا˘˘˘ح˘˘˘سضاو تا˘˘˘ب ي˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا فادهتسسا
حيرسصت اهدعب يتأا˘ي˘ل ا˘ه˘ت˘مر˘ب
ي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو
ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ق˘˘ل˘˘ح˘˘ك
ا˘برا˘سض ر˘ي˘ط˘خ˘لا يو˘ف˘˘سصت˘˘لا
تارارقلا لك طئاحلا سضرعب
ةيعمجلا نع ةرداسصلا ةيلودلا
سسلجمو ةدحتملا ممأÓل ةماعلا
. يلودلا نمأ’ا

نع ربعي يكريمأ’ا فقوملا نإا
تا˘ي˘عر˘سشلا ل˘كب را˘ت˘ه˘ت˘سس’ا
ةلواحم ي˘لا فد˘ه˘يو ة˘ي˘لود˘لا

يف رارقتسس’او نمأ’ا ةعزعز
بلطتي يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ديدجلا ناودع˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م
مدعيو لÓتح’ا سسركي يذلا
ي˘˘سضارأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا

نمسض يناطيت˘سس’ا ع˘سسو˘ت˘لاو
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ة˘˘˘˘سصرو˘˘˘˘˘ب
ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ناو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا
نا˘ع˘ط˘ق تÓ˘ف˘ناو د˘ي˘ع˘سصت˘˘لا
ىلع ءادتع’او نين˘طو˘ت˘سسم˘لا

عنمو ىسصق’ا دجسسملا ةمرح
تاوعدلا ديازتو هيف ةÓسصلا
يميهاربإ’ا مرحلا ماحتقا ىلإا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ف’آا˘˘˘˘ب
سشيج ةيام˘ح˘ب ن˘ير˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
ي˘ف بر˘ح˘لا زز˘ع˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةغ˘ب˘سص ا˘ه˘ئا˘ط˘عإاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
. ةينيد
بع˘˘˘˘˘˘سشلاو ةدا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا نا
نكا˘ما ل˘ك ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘سسا˘ي˘سسلا نو˘سضفر˘ي هد˘˘جاو˘˘ت
ة˘˘يو˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ناود˘˘˘ع˘˘˘لا
تقولا ىفو ةيكري˘مأاو˘ي˘ه˘سصلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي ه˘˘سسف˘˘ن
دا˘˘ح˘˘ت’ا ة˘˘˘سصا˘˘˘خو ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ف˘قو˘م ذا˘خ˘تا ى˘˘لا ي˘˘بورو’ا

ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘سضاو
د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘م’ا

ع˘˘˘˘˘˘سضوو را˘˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’او
لو˘ح ي˘كر˘ي˘مأ’ا رار˘ق˘ل˘ل  د˘˘ح
نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘عر˘˘˘˘سش
بولط˘م تا˘بو يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يفو ة˘ي˘نا˘سسنإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةيلودلا ةيئان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لاو
ة˘ي˘˘لود˘˘لا لد˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘مو
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآ’ا ع˘˘سضو˘˘ب
تا˘سسا˘ي˘سسلا هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ىلع اسضيا لمعلاو اهسضاهجإاو
ةيبرعلاو يميل˘قإ’ا ىو˘ت˘سسم˘لا

ل˘كسشب ي˘ق˘تر˘ي˘ل ي˘مÓ˘˘سسإ’او
هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘لإا ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
.رطاخملاو تايدحتلا

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ظ ى˘˘˘ف
تاباختنÓل ةينلعلا ةسصروبلاو
ةيمهأا  نم دب ’ ةيليئارسس’ا
ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ع˘˘سضو˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت
زيزعتو هنيتمتو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

لك ر˘فا˘سضتو ا˘ن˘ب˘ع˘سش دو˘م˘سص
نم سضرأ’ا نع عافدلل دوهجلا

يف ةكرا˘سشم˘لا ع˘ي˘سسو˘ت لÓ˘خ
ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا
ا˘ه˘فد˘ه˘ت˘سسي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضارأ’ا
ز˘˘˘جاو˘˘˘ح˘˘˘لاو نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
نارد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘لا
ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘بأا ل˘ك ة˘كرا˘سشم˘˘ب
ةعطاقم سضر˘ف ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
يذ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘سش
ءاوسس هناودعو همئارج دعسصي
يف وأا دماسصلا ةزغ عاطق يف
تابو سسدقلا اهيف امب ةفسضلا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا يرور˘˘سضلا ن˘˘م
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا تارار˘˘ق ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
كلذو لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘سشلا
تاقافت’ا لك ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا˘ب
بح˘˘˘سسو ه˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
نم هع˘ئا˘سضب ع˘ن˘مو فار˘ت˘ع’ا
معدو ةلتحملا انيسضارأا لوخد
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
.هيلع قوطلاو ةلزعلا سضرفل
ريسضحتلل دوهجلا ةلسصاوم  نا
ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
يسضارأ’ا لماك ىلع نيطسسلف
اهتمدق˘م ي˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
م˘˘عدو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا سسد˘˘˘ق˘˘˘لا

ةينيط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ف˘قاو˘م
نم دوهجلا ديحوت ةرورسضو
تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا حا˘˘˘ج˘˘˘ن ل˘˘˘جا
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا

ءارجا ىلع رارسص’ا ةرورسضو
سسدقلاب ةلماسشلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

سسدقلا يف ا˘ن˘ل˘ها ة˘كرا˘سشم˘بو
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘كو
ةئيهت يف لا˘ع˘ف˘لا طار˘خ˘ن’او
ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف ي˘˘˘ف فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

ي˘سسا˘سسأا ل˘خد˘م˘ك ا˘˘ه˘˘ئار˘˘جإ’
د˘˘يد˘˘ج˘˘تو ما˘˘سسق˘˘ن’ا ءا˘˘ه˘˘نإ’
ي˘سسا˘ي˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
. ينيطسسلفلا

نيينيميلأ هَءافلح ُدِعَيو نييدوكيللأِ هِموسصخب ُسصبرتي وهاينتن

ناطيتسسلأ عيسسوتو ةفسضلأ مسض ططخم

يوادللا فصسوي ىفطصصم .د :ملقب

ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر / نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس / ةودقلا يرصس : ملقب
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جيريرعوب جرب :ةيلو
ةيدامحلا :ةرئاد

سشعلا :ةيدلب
319000972434890 :يئابجلا مقرلا

ايند تأردق طأرتسشإأ عم حوتفملأ سضورعلأ بلط نع نÓعإأ
9102 /60 :مقر

:يلاتلا عورسشملا زاجنإ’ ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع سشعلا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ديسسلا نلعي
^^ط.م0021 ةفاسسم ىلع سشريحلا ةرامسس ‐54 و.ط نيب طبارلا قيرطلا ليهأات ةداعإا ^^
اذهب ةمتهملاو قوف امف ةثلاثلا ةجردلا يسسيئر طاسشنك ةيمومعلا لاغسشأ’ا ناديم يف ةلهؤوملا ةينعملا تاسسسسؤوملل نكمي
.جد00.000.4 :غلبم عفد لباقم سشعلا ةيدلب تاقفسصلا بتكم نم طورسشلا رتفد بحسس نÓعإ’ا
ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي ماكحإاب ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا يف حسشرتلا فلمو يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلا عسضوي
وأا «ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا فلم» ةرابع نمسضتتو اهعوسضومو ايند تاردق طارتسشإا عم حوتفملا سضورعلا بلط عجرمو
:ةيلاتلا ةرابعلا لمحي ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عسضوتو .ةلاحلا بسسح «يلام سضرع»

«سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»
9102/....... :مقر حوتفملا سضورعلا بلط

ط.م0021 ةفاسسم ىلع سشريحلا ةرامسس ‐54 و.ط نيب طبارلا قيرطلا ليهأات ةداعإا
:ةيلاتلا قئاثولاب ةقفرم نوكت ثيحب ةيدلبلل ةيمومعلا تاقفسصلا بتكم ىدل سضورعلا عدوت
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو:حسشرتلا فلم :’وأا
.موتخمو خرؤومو يسضمم (قفرملا جذومنلا بسسح) حسشرتلاب حيرسصتلا ^
.موتخمو خرؤومو يسضمم (قفرملا جذومنلا بسسح) ةهازنلاب حيرسصتلا ^
.ةكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا ^
دهعتملا مازلإ’ نيينعملا سصاخسشأÓل ءاسضمإ’اب سضيوفتلا ^
..«ةيمومع لاغسشأا» يسسيئر طاسشن قوف امف ةثلاثلا ةجردلا نيينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش ^
8102 .7102 .6102 بئارسضلا حلاسصم فرط نم ةرسشؤوم ةريخأ’ا ةثÓثلا تاونسسلل ةيلاملا لئاسصحلا ^
(HTABOCAC-SONSAC-SANC) يعامتج’ا نامسضلا حلاسصم نم ةرداسص يعامتج’ا نامسضلل باسستن’ا تاداهسش ^
ةقفرمDIP.PIC.DIC ينهملا جامدإ’ا دوقع وأا تاراطإ’اب ةسصاخلا حاجنلا تاداهسش وأا تامولبيدلا +9102 ةنسسل
.ةفرظأ’ا حتف خيرات دنع ةحلاسص دوقعلا نوكت ثيحب حاجنلا تاداهسشب
ةقفرم ةيدامرلا تاقاطبلا قافرإا عم9102 ةنسس لÓخ يئاسضق رسضحم فرط نم ةدعمو ةررحم ةيداملا لئاسسولا ةمئاق ^
.ةفرظأ’ا حتف خيرات دنع ةحلاسص ةيدامرلا تاقاطبلا تاذ لئاسسولاب ةسصاخلا نيمأاتلا تاداهسشب
ةينهملا عجارملا ^
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو:ينقتلا سضرعلا :ايناث
.موتخمو خرؤوم يسضمم ءولمم (قفرملا جذومنلا بسسح) باتتك’اب حيرسصتلا ^
ةيريربت ةينقت ةركذم ^
ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي طورسشلا رتفد ^
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو:يلاملا سضرعلا :اثلاث
.ةموتخمو ةخرؤومو ةيسضمم ةءولمم (قفرملا جذومنلا بسسح) دهعتلا ةلاسسر ^
.موتخم ىسضمم ماقرأ’او فرحأ’اب ءولمم ةدحولاب راعسسأ’ا لودج ^
.موتخمو يسضمم ءولمم يريدقتو يمك ليسصفت ^
ةرسشنلا وأا ةينطولا فحسصلاب نÓعإ’ا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا (01) ةرسشع :ـب سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا ددح
.(اسس00.11) احابسص رسشع ةيداحلا ةعاسسلا ىلع (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا
مويلا يف كلذو ةيدلبلا رقمب احابسص (03.11) ةقيقد نوثÓثو رسشع ةيداحلا ةعاسسلا ىلع ةينلع ةسسلج يف نوكي ةفرظأ’ا حتف
لمعلا موي يف نوكي ةفرظأ’ا حتف نإاف رجأ’ا ةعوفدم ةلطع مويل فداسصم مويلا اذه ناك اذإا .سضورعلا عاديإا خيرات نم ريخأ’ا
.ةفرظأ’ا حتف ةسسلج روسضح لجأا نم نيسضراعلل ةوعد ةباثمب نÓعإ’ا اذه ربتعي .ةعاسسلا سسفن يف يلاوملا
سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا خيرات نم ءادتبا اموي (09) نوعسست ةدمل مهسضورعب نيمزتلم سضورعلا بلط يف نوكراسشملا ىقبي
.سضورعلا ريسضحت ةدم +
 .لبقي ’ هÓعأا ددحملا خيراتلا دعب يتأاي سضرع لك
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ةلاطبلا ىلع نيمأاتلل ينطولا قودنسصلا راطإا يف

 ةنيطنسسقب عيراسشملأ باحسصأل ايراجت Óحم65 حنم

تاناويحلا ةيبرت ةبعسش ريوطتل ابيرق اهيلع عيقوتلا متيسس
ةديلبلاب ةرطيبلأ لاجم يف يلاعلأ ميلعتلأو ةحÓفلأ يعاطق نيب ةيقافتأ

فلأا06 براقي ام عيزوت مت
42 ـلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ب˘ع ة˘عر˘˘ج
ةلمح راطإا يف فراطلا ةي’ول
ةيعÓقلا ىمحلا دسض حيقلتلا

بسسح بل˘˘˘˘˘˘˘˘كلا ءاد د˘˘˘˘˘˘˘˘سضو
ةيريدملاب ير˘ط˘ي˘ب˘لا سشت˘ف˘م˘لا
ةيحÓفلا حلاسصم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.ينابيسش نيدلا رسصن
هذه نأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو
موي اهقÓطإا مت ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘˘حأ’ا

ةعرج فلأا03 اهل تسصسصخ
ى˘م˘ح˘ل˘ل دا˘سضم˘لا حا˘ق˘ل˘لا ن˘م
ة˘عر˘ج ف˘˘لأا82و ة˘ي˘عÓ˘ق˘لا
ءادل داسضملا حاقللا نم ىرخأا
رادم ىلع لسصاوتتسس بلكلا
.رهسشأا ةثÓث
يلاوح ريخسست مت هنأاب فاسضأاو
اسصاخ اسسرامم ايرطيب نوعبرأا

ة˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م ن˘ي˘ف˘ل˘كم
ةرطاي˘بو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا
هذه راطإا يف نيفظوم نيرخآا
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
  .حيقلتلاب
دسض حيقلتلا ةلمح فدهتسستو
يف ةجردنملا ةيعÓقلا ىمحلا
سضار˘مأ’ا ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا را˘˘طإا
درو˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘ي˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا
ردسصم لكسشي يذلا يناويحلا
ن˘ي˘بر˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘خد˘˘لا
ط˘˘ير˘˘سشلا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘˘ب
راجحوب رارغ ىلع يدودحلا

.ةلاقلاو ةنوتيزلاو

ن˘م ة˘سصح˘لا هذ˘ه ح˘م˘سست˘˘سسو
را˘ق˘بأ’ا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘ب تا˘˘عر˘˘ج˘˘لا
سصوسصخلا هجو ىلع ةنوكملا

نار˘˘ي˘˘ثو بو˘˘ل˘˘ح را˘˘ق˘˘˘بأا ن˘˘˘م
21 نع اهرامعأا لقت لوجعو
.ارهسش
دسض حيقلتلا ةلمح لسصاوتتو
تب˘˘ل˘˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو بل˘˘˘كلا ءاد
حاقل ة˘عر˘ج ف˘لأا82 ريخ˘سست
ر˘ب˘ع «فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحأا ي˘˘ف»
ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةي’ولل عبسسلا رئاودلل
مايقلا متي هنأاب حسضوأا نأا دعبو
ةدئافل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ىلع بيلحلا يجتنمو نيبرملا

مهثح لجأا نم سصوسصخلا هجو
ةلمحلا هذه يف طارخن’ا ىلع
ةحفاكمب ةسصا˘خ˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ةهجوملاو ةيناويحلا سضارمأ’ا
ثد˘ح˘ت كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا ن˘ع ي˘نا˘˘ب˘˘ي˘˘سش
تارتجملا نوعاط دسض حيقلت
ر˘˘ه˘˘سش» ن˘˘م اءد˘˘ب ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
.«لبقملا يرفيف
رثكأا فراطلا ةي’و يسصحتو
نم رقبلا نم سسأار فلأا18 نم
سسأار فلأا24 براقي ام مهنيب
ىلإا ةفاسضإا بولحلا راقبأ’ا نم
امو مانغأ’ا نم سسأار فلأا021
ن˘˘˘م سسأار ف˘˘˘لأا03 برا˘ق˘˘ي
تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإا بسسح ،ز˘˘عا˘˘م˘˘لا
.ةيحÓفل حلاسصملا

صش نيدلا رسصن

 بلكلا ءادو ةيعÓقلا ىمحلا دسض حيقلتلا راطإا يف
 فراطلاب ةعرج فلأأ06 براقي ام عيزوت

ةءار˘˘ق˘˘لا تاءا˘˘˘سضف تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةعلاطملل ةيسسيئرلا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب
ةلطعلا لÓخ ةبانعب ةيمومعلا
ى˘˘لإا ة˘˘يو˘˘ت˘˘˘سشلا ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
سصسصق ي˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت تاءا˘˘˘˘سضف
سضور˘ع لÓ˘خ ن˘م را˘غ˘˘سصل˘˘ل
ة˘كر˘ح˘لاو تو˘سصلا˘ب د˘˘سسج˘˘ت
ةقوسشملا لاكسشأ’او ناولأ’ابو
ثع˘˘˘ب˘˘˘ت لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل سصسصق
.لايخلا يذغتو لوسضفلا

هذه لÓ˘خ ن˘م د˘عو˘م˘لا نا˘كو
ةيهيفرتلاو ةيوبر˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا

سصسصق ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘˘سس ع˘˘˘˘˘˘م
ةسصسصخملا «تاروسصان˘يد˘لا»
ة˘جر˘ف˘لا ع˘˘ن˘˘سصت˘˘ل لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
هذ˘ه˘ل جذا˘م˘ن د˘سسج˘ت لا˘كسشأا˘ب
ةسضرقنملا تاناويحلا نم ةئفلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا
امك ،سضرأ’ا بكوك سصسصق
هذ˘˘ه و˘˘ط˘˘سشن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع بر˘˘˘عأا
ةيهيفرتلاو ةيوبرتلا تاءاسضفلا

ةرتفلا طيسشنتل نو˘ب˘هأا˘ت˘ي م˘هو
ةنسس نم موي رخآ’ ةيحابسصلا

تف’ رو˘سضح ط˘˘سسو9102
. مهئايلوأا ةقفر راغسصلل
نا˘˘كرأا ع˘˘م˘˘ج د˘˘˘ه˘˘˘سشم ى˘˘˘فو
ن˘م تارو˘سصا˘˘ن˘˘يد˘˘لا سصسصق
لا˘˘˘˘كسشأاو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘˘لأا

يذلا ناويحلا اذه تايكولسسو
خ˘يرا˘ت˘لا قا˘م˘عأا ي˘˘ف بر˘˘سضي

لايخلا عم راغسصلا ةلحر تناك
ة˘˘سصر˘˘ف سضر˘˘ع˘˘لاو ة˘˘قو˘˘˘سشم
ف˘˘ير˘˘ع˘˘تو ة˘˘سصق˘˘لا ة˘˘˘ياور˘˘˘ل
بكو˘˘˘ك م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ب را˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا
م˘ه˘ق˘يو˘سشتو تارو˘سصا˘ن˘˘يد˘˘لا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل
.لافطأ’ا ملاع سصسصق
تاءا˘˘˘سضف ع˘˘˘م ةازاو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو

لا˘˘ف˘˘طأ’ا سصسصق د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ةيسسيئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا تسصسصخ
لÓخ نم ةيمومعلا ةعلاطملل
ى˘˘ل˘˘ع بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا تاردا˘˘˘ب˘˘˘م
ىر˘خأا تاءا˘سضف ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا

نم مدقي ي˘تاو˘كح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ا˘˘سصسصق ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ر˘ب˘ع˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ةيفاقثلاو ةيو˘بر˘ت˘لا ل˘ئا˘سسر˘لاو
تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا ة˘ي˘˘م˘˘هأا زر˘˘ب˘˘تو
.ةايحلا ىف ةيباجيإ’ا

حر˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك
ي˘بو˘ج˘م ن˘يد˘لاز˘ع ىو˘ه˘˘ج˘˘لا
ى˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ة˘با˘ن˘ع˘ب
ة˘ل˘ط˘ع˘لا˘ب سصا˘خ˘لا يو˘بر˘ت˘لاو
سضور˘ع˘ب ة˘يو˘ت˘سشلا ة˘ي˘سسارد˘لا

رو˘ه˘م˘ج˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘حر˘˘سسم
ةسصاخ ةيهيفرت ىرخأاو راغسصلا
.ةفخلا باعلأاب
مويلا رهظ دعب دعوملا ناكو
«لسسعلا داي˘سص» ة˘ي˘حر˘سسم ع˘م
لاو˘˘˘ج˘˘˘لا حر˘˘˘˘سسم ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل
اهب تم˘ت˘ت˘خا ي˘ت˘لا ةد˘كي˘كسسل
ى˘˘لإا ي˘˘نذ˘˘خ ي˘˘بأا» ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت
د˘ع˘ب تدا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا «حر˘˘سسم˘˘لا

دمتل تاونسس ثÓث ماد بايغ
راغسصلا نيب ديدج نم روسسجلا

ي˘˘ت˘˘˘لاو حر˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘سشخو
ام ميد˘ق˘ت ةر˘م˘لا هذ˘ه تن˘م˘سضت
ةيحرسسم سضورع01 هعومجم
طي˘سشن˘ت ن˘م ل˘ف˘ط˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
ن˘م ل˘كل ة˘يو˘ه˘ج˘لا حرا˘سسم˘لا

ةنيطنسسقو يقاوبلا مأاو ةبانع
ةي˘فا˘ق˘ث تا˘ي˘نوا˘ع˘ت بنا˘ج ى˘لإا

تا˘ي’و ن˘م ة˘ي˘حر˘˘سسم قر˘˘فو
ة˘سسب˘تو ةد˘كي˘كسسو ف˘ي˘˘ط˘˘سس
.نارهوو ةملاقو

أا.حلاسص

ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكŸا تاءاسضف اهنسضت–
ةبانع ‘ توسصلأو ةروسصلاب لافطأÓل سصسصق

نيمأاتلل ينطولا قودنسصلا زاهج راطإا يف عيراسشم باحسصأ’ ايراجت Óحم65 هعومجم ام حنم ةنيطنسسقب ارخؤوم مت
.يسسيمخ لامج قودنسصلا اذهل يئ’ولا عرفلا ريدم بسسح ةلاطبلا ىلع

تاذ ح˘˘˘˘سضوأا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘فو
هذ˘˘˘ه ع˘˘˘قاو˘˘˘م نأا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
نيب عزوتت ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

يلع ةيرادإ’ا ةعطاقملا نم لك
بط˘ق˘لا و «Ó˘ح˘م03» يلج˘ن˘م
«Óحم41» اسسينيسسام يرسضحلا

سساحنلا نيع يرسضحلا بطقلاو
افدرم «تÓحم3» ةريكبو «9»
بقع» ءاج تÓحملا ميلسست نأاب
اذهب ة˘عدو˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘سسارد
ا˘ه˘ئا˘ف˘ي˘ت˘سسا ن˘م د˘كأا˘ت˘لاو نأا˘سشلا
  «.ةمزÓلا طورسشلل
اهلوازيسس يتلا ةطسشنأ’ا عونتتو
تÓحملا هذه نم نوديفتسسملا
رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ةعباتلا
ةحسصلا ت’اج˘م ن˘ي˘ب يرا˘ق˘ع˘لا

ةعانسصلاو تامدخلاو ةسسدنهلاو
رباخم اذكو ةقÓحلاو ةيديلقتلا

ىلع ة˘ي˘عو˘ن˘لاو ةدو˘ج˘لا ة˘ب˘قار˘م
.سصوسصخلا هجو
بسسح ،ةيلمع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘ت˘سستو
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا» ،لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ
تاعلطت مهأ’ ةعيرسسلاو ةلاعفلا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘سشلا

.«يت’واقملا
اذه نكميسس ،يسسيمخل ادانتسساو
ةيلاملا ءابعأ’ا فيفخت نم ءارجإ’ا

ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سصوسصخلا هجو ىلع ةمجانلاو
ل˘˘ح˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘تزا˘˘ي˘˘ح مد˘˘ع ن˘˘˘ع
.مهطاسشن ةسسراممل

ي˘ف ه˘نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا تاذ ر˘˘كذو
عر˘ف˘ل˘ل يراو˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا را˘˘طإا
قود˘ن˘سصلا زا˘ه˘˘ج˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
مت ةلاطبلا ىلع نيمأاتلل ينطولا

ميظنت ةيراجلا ةنسسلا علطم ذنم
رب˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا باو˘بأ’ا د˘يد˘ع
ةنيطنسسق ةي’و تايدلب فلتخم

ايازملا فلتخمب فيرعتلا سضرغب
زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘ل˘˘˘ل
.ةسصاخلا مهتاسسسسؤوم

ةيقافتا ىلع عيقوتلا ابيرق متيسس
ةع˘ما˘جو ةر˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘سصم ن˘ي˘ب
رامثتسس’ ةديلبلاب» بلحد دعسس»
لاجم يف يملع˘لا ثح˘ب˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
،ةرطيبلاو تاناويحلا ةيبرت ريوطت

حلاسصملل يلحملا ريدملا بسسح
.راتخم دمحم ديعلب ،ةيحÓفلا

عيقوتلا ابيرق متيسس هنأا ديعلب لاقو
ةرطيبلا حلاسصم نيب ةيقافتا ىلع
ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
فدهت1ةديلبلا ةعماجو ةيحÓفلا
يتلا ثوحبلا جئاتن لÓغتسسا»ـل
لجأا نم ةرطيبلا ةيلك يف ىرجت
ةيبرت ةبعسش ريوطت يف اهرامثتسسا
.«تاناويحلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه نأا فا˘˘سضأاو
تامولعملا لدابت اسضيأا لمسشتسس»
،نيفرطلا نيب لاغسشأ’ا ةقباطمو
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ءا˘˘سشنإا ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت˘˘˘سس
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت

ةسصتخملا ةيحÓفلا تارمثتسسملا
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت ي˘˘ف
و م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سست برا˘˘ج˘˘ت˘˘ب
امك يناويحلا جا˘ت˘نإ’ا ة˘ف˘عا˘سضم
ة˘˘ي’و نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ «ا˘˘عو˘˘˘نو
ريغ يناويح جاتنإا» اهيدل ةديلبلا

قيبطتل اري˘ث˘ك جا˘ت˘ح˘يو م˘ظ˘ت˘ن˘م
.«هريوطتل هيلع ةيملعلا ثوحبلا

حلاسصملا ةيريدم م˘ها˘سست˘سس ا˘م˘ك
ةيقافت’ا هذه بجو˘م˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةرطيبلا ةيلك ة˘ب˘ل˘ط ة˘ق˘فار˘م«ي˘ف
يقيبطتلا بناجلا يف مهنيوكتو
ةيناديملا ةبرجتلا مهبسسكيسس امم
.«اهيلإا نورقتفي يتلا

ىلع رفوتت ةعماجلا نأا ديعلب دكأاو
نم نينكم˘ت˘م ن˘ي˘ث˘حا˘بو ةذ˘تا˘سسأا
لمعلا بج˘ي اذ˘ه˘لو م˘ه˘سصسصخ˘ت
ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ةر˘سشا˘ب˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘م
قيقحت ةيغب كلذو جاتنإ’ا ميظنت
ةموميد تاذ مظنم يناويح جاتنإا

.ةدوجو
ر˘˘يد˘˘م را˘˘سشأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةيقافت’ا ىلإا ةيحÓفلا حلاسصملا
يترازو نيب ارخؤوم تيسضمأا يتلا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو ةحÓفلا
ع˘م ةر˘سشا˘ب˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
عاطقل ةعباتلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا
ع˘ي˘م˘ج ر˘يو˘ط˘ت فد˘ه˘ب ة˘حÓ˘ف˘˘لا
.ءانثتسسا نود عاطقلا بعسش
ءاسشنإا ىلع ةيقافت’ا هذه تسصنو
اهلغتسسي يملعلا ثحبلل تادحو
مهثوحب ريوطتل ةبلطلاو ةذتاسسأ’ا
فلتخم ىلع اق˘ح’ ق˘ب˘ط˘ت ي˘ت˘لا
وأا ةيتابنلا ءاوسس ةيحÓفلا بعسشلا
ا˘م˘م ،ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا وأا ة˘˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
و عاطقلل عفد ءاطعإاب حمسسيسس
ءاسضقلاو عونلاو مكلا ةفعاسضم
ةيناويحلا سضارمأ’ا فلتخم ىلع
.لاق امك ،ةيتابنلاو

م دم�

نيينعملاب ةسصاخلا ةيمسسإ’ا مئاوقلا طبسض مت
سسأرهأأ قوسسب ينهملأ جامدإلأ تأءأرجإاب نوينعم باسش0144

ةياغ ىلإا سسارهأا قوسس ةي’وب مت
˘مر˘سصن˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن
نوينعم با˘ب˘سش0144 ءا˘˘سصحإا
يتلا ين˘ه˘م˘لا جا˘مدإ’ا تاءار˘جإا˘ب
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا

،يعامتج’ا نامسضلاو ليغسشتلاو
ي˘˘ئ’و˘˘لا عر˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م بسسح
لامج ليغسشتلل ةينطولا ةلاكولل

تاذ حسضوأا حيرسصت يفو.مازح
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه» نأا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
جا˘مدإ’ا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
نم نيعو˘ن ن˘ي˘ب عزو˘م ي˘ن˘ه˘م˘لا
دو˘˘ق˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ لوأ’ا دو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
تادا˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل جا˘˘˘مدإ’ا

يجيرخل جامدإ’ا دوقعب يناثلاو
نيذلا نم ينهملا نيوكتلا دهاعم
امف تاونسس8 ـب ةربخ نوكلمي

ة˘يرا˘سس م˘هدو˘ق˘ع لاز˘ت ’و قو˘˘ف
.«لوعفملا

ميلسست ةيلمعلا هذه مسسرب مت دقو
ى˘˘ل˘˘ع جا˘˘مدإا ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش8311
ةدئافل ليغسشتلا ةيريدم ىوتسسم
لاز˘˘ت ’ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تارادإ’ا د˘˘˘يد˘˘˘ع
ماملإ’ا دي˘ق ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
امل اقفو ،تاي˘ط˘ع˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

ليغسشتلا ريدم هتهج نم هب حرسص
.سشريرح قراط ةي’ولاب
ليكسشت مت هنأاب ثدحتملا دافأاو
ري˘سس ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست ة˘ي˘ئ’و ة˘ن˘ج˘ل

تارادإ’ا فلتخمب جامدإ’ا ةيلمع
جا˘˘˘مدإا ة˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضو
جامدإ’ا يزاهج نم نيديفتسسملا
نأاب افدرم يعا˘م˘ت˘ج’او ي˘ن˘ه˘م˘لا

اسضيأا لفكتت ةيئ’ولا ةنجللا هذه

ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا نو˘ع˘˘ط˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘ب
يزا˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ينهملا جامدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا

ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘سشل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف تب˘˘˘˘لاو تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا
.ةلسصلا تاذ لئاسسملا

عوبسسأ’ا مت كلذ عم يزاوتلابو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف عور˘سشلا ي˘سضا˘م˘˘لا
دوقع ليوحتب ةسصاخلا ةميلعتلا
ي˘ل˘ما˘ح˘ل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا جا˘˘مدإ’ا
جا˘مدإ’ا دو˘˘ق˘˘ع ى˘˘لإا تادا˘˘ه˘˘سشلا
مئاوقلا طبسض م˘ت ثي˘ح ي˘ن˘ه˘م˘لا
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘سس’ا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب كلذو504ـلا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
. ةي’ولاب نماسضتلاو

ح لامج

خ .لامج

0051 مÓتسسا ررقملا نم
 لوأ’ا يثÓثلا لÓخ نكسس
زاجنأ يف قÓطنلأ

ةدحو9141
تليسسمسسيتب ةينكسس

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق قÓ˘˘ط˘˘ن’ا بق˘˘تر˘˘ي
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘م لوأ’ا ي˘˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا
9141 زاجنا لاغسشأا يف ،ةلبقملا

ةيراجيإا ةيمومع ةينكسس ةدحو
ىل˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج

،ق˘˘˘ئÓ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غو صشه˘˘˘لا ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسلا
ن˘ك˘سسل˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بسسح

.ةباينلاب
لÓ˘˘خ ،نو˘˘ن˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ح˘˘˘سضوأاو
يف هعاطق لوح ريرقتل هميدقت
ي˘˘ئ’و˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘سشأا را˘˘˘طإا
تاد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه نأا ،يذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘˘م˘˘سض ة˘˘˘جرد˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا
ترفظ يذلا يعاط˘ق˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

عزو˘ت˘ت ،9102 لÓ˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا ه˘˘ب
عرسش ثيح ،اهتايدلب فلتخم ربع
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج قÓ˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا

قلطنت نأا اعقوت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ي˘ل˘ع˘ف د˘ي˘سسج˘ت˘لا ي˘˘ف
ةلبقملا ةنسسلا نم لوأ’ا يثÓثلا
.«ريدقت ىسصقأا ىلع»
صسف˘ن ع˘قو˘ت˘ي ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘لا زز˘˘ع˘˘ت˘˘ت نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
لÓخ ةي’ولا ةمسصاعل ةينكسسلا
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘م لوأ’ا ي˘˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا
0051 نم ديزأا مÓتسساب ،ةلبقملا

ةيراجيإا ةيمومع ةينكسس ةدحو
ن˘˘ك˘˘سسلا ىل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
فرعت ثيح قئÓلا ريغو صشهلا
.لاغسشأ’ا يف «ةمدقتم ةريتو»
ةدحو1557 زاجنا ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘يو
ةهجوم ةيراجيإا ةي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ن˘ك˘سس
تاءا˘ن˘ب˘ل˘ل ىل˘ع ءا˘سضق˘لا ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل
تايدلب ةدعب ةقئÓلا ريغو ةسشهلا

مدقت ةريتو فرعت يتلاو ةي’ولاب
06و03 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م حوار˘˘ت˘˘˘ت لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا

.ةئاملاب
ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘لا نأا نو˘˘ن˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
د˘ق تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ن˘ك˘سسلا

ر˘˘ه˘˘˘سش ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ة˘˘˘يا˘˘˘غ ىلإا تزز˘˘˘ع˘˘˘ت
4411 مÓ˘ت˘سسا˘ب ي˘سضا˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ةيرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ن˘ك˘سس ةد˘حو

.ةي’ولا تايدلب فلتخم ربع
ح˘لا˘سص ي˘لاو˘لا دد˘˘سش ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يتلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا» نأا ىل˘ع ي˘نا˘ف˘ع˘لا
تادحولا ديسسج˘ت ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل
نم ةديفتسسملا ةيفيرلا ةينكسسلا
صصسصح لو˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس ،ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
تايدلب ىلإا يفيرلا ءانبلا تاناعإا
يف زجع نم يناعت يتلاو ىرخأا

.«ةينكسسلا ةغيسصلا هذه
ع.ةفيلخ
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 ةليمب ةيفأرغوتوفلأ ةروسصلل

ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ةي’و نمأ’ ةعباتلا ةيئاسضقلا
ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق
01 عاجرتسسا نم مرسصنملا

بسسح ة˘قور˘˘سسم تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
اذ˘ه˘ب لا˘˘سصت’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
.ينمأ’ا كلسسلا

تابكرملا هذه عاجرتسسا متو
يتلا ةمهادملا تايلمع لÓخ
ةن˘سسلا لÓ˘خ ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ت
ةنيطنسسق ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘لا

ي˘ل˘ع ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لاو
لوأ’ا مزÓملا بسسح يلجنم
.ةفيلخ نب لÓب
تايلمعلا لÓخ نأا فاسضأاو
راطإا يف اهب مايقلا مت يتلا

ةياهن تÓفح نيمأات ططخم
ءايحأا ةد˘ع فد˘ه˘ت˘سسا ة˘ن˘سسلا
ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
عبارلا رتموليكلاو سصا˘م˘ق˘لا
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا قر˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
4 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
نم ةيمك مهتزوحب سصاخسشأا
سصار˘قأاو ج˘لا˘ع˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

ةحل˘سسأ’ا د˘يد˘عو ة˘سسو˘ل˘ه˘م
.ءاسضيبلا

كلذ ع˘˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘بو
يلع ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘بو

ةيلم˘ع تفد˘ه˘ت˘سسا ،ي˘ل˘ج˘ن˘م
تادحولا فلتخم ة˘م˘هاد˘م˘لا
نع ترفسسأا ثيح ةيراوجلا
هنع ثوحبم سصخسش فيقوت

تاذ ه˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح
مت هنأاب فاسضأا يذلا ردسصملا
051 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سست
ةبكرم63و ي˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سش
هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ت˘يرا˘ن ن˘˘ي˘˘ت˘˘جاردو
.تايلمعلا

نب لوأ’ا مزÓملا طلسس امك
ةمهاسسم ىلع ءوسضلا ةفيلخ
غيلبتلا لÓخ نم نينطاوملا

ةهوبسشملا تاي˘كو˘ل˘سسلا ن˘ع
اميسس’ ةفرحن˘م˘لا لا˘ع˘فأ’او
«8451» رسضخأ’ا طخلا ربع
لسصاوتلا عقاوم تاباسسح وأا
ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
تاذ حسضوأا امك.ةنيطنسسق
ي˘ف˘نا˘ج ذ˘ن˘م ه˘نأا˘ب رد˘سصم˘لا
3754 ريخسست مت مرسصنملا
بترلا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ي˘طر˘سش
ةمهادملا تاي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
نينطاوملا ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘مار˘لا

ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘˘مو
عيم˘ج˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
.اهلاكسشأا

ب لÓب

9102 ةنسس لÓخ نمأ’ا حلاسصم طاسشن
ةنيطنسسقب ةقورسسم تابكرم01 عاجرتسسأ

دولجلا ةغابد ةدحو لوح داج قيقحت حتف ةرورسض ىلع ،ةفلجلا ةي’ول يئ’ولا يبعسشلا صسلجملاب ديكأاتلا مت
.ةيمومعلا ةحسصلا ىلع اهريثأات ىدم امو ةي’ولا ةمسصاعب ةنئاكلا

ة˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تد˘˘˘كأاو
ىلع ةئيبلا ةيامحو ةفاظنلاو
دبع ريخلب نب ،اهسسيئر ناسسل
سضر˘ع˘ت˘سسا يذ˘لا ،ف˘ي˘ط˘ل˘˘لا

ةرود لاغسشأا يف اعسسوم افلم
ة˘ي˘ع˘سضو ة˘سشقا˘ن˘˘م˘˘ل تسصخ
ةرورسض» ىلع ،ةئيبلا عاطق
ةدحو لوح داج قيقحت حتف
امو ةي’ولا ةمسصاعب ةغابدلا

ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت ىد˘˘م
.«نينطاوملا

تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا هذ˘ه م˘هأا ن˘˘مو
ةنج˘ل˘لا ا˘ه˘ي˘لإا ترا˘سشأا ي˘ت˘لا

ةنئاكلا ةغابدلا ةدحو نأا يه
،ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ثو˘˘ل˘˘ت ارد˘˘سصم تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص ىـل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خو
يذلا اهعقوم˘ب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ثيح ،ةنيدملا لخاد ىحسضأا
ن˘˘م ل˘˘ئا˘˘ه م˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب دـجو˘˘ي
ةيوتحملاو ةبلسصلا تايافنلا

كنز˘˘لاو سصا˘˘سصر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءانف يـف ةسسدكملا موركلاو
.7991 ةنسس ذـنم ةسسسسؤوملا

ةد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه نأا» تفا˘˘سضأاو
008 ي˘لاو˘ح فر˘سصب مو˘˘ق˘˘ت
نـم بـع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
يوتحت يتلاو ايونسس هايملا

’ ةياغ˘ل˘ل ة˘ما˘سس داوـم ى˘ل˘ع
يـف ةيفاكلا ةجلا˘ع˘م˘لا د˘ج˘ت
رفوتت يتلا ةيفسصتلا ةطحم
ي˘˘ف ،ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشت ’و ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تا˘ي˘م˘ك د˘ج˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا

اهقير˘ط لا˘حوأ’ا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ة˘˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
.«ةيمومعلا

ة˘ه˘˘ير˘˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لا ر˘˘ثؤو˘˘تو
ىلع ةدحو˘لا ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا

ن˘م دد˘˘ع˘˘ب نا˘˘كسسلا ة˘˘ح˘˘سص
يحك اهل ةرواجملا ءايحأ’ا
«ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»و «سساو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا»
رط˘سضي ثي˘ح «ةرا˘ف˘غ˘ي˘سش»و
يف ذفاونلا قلغ ىلإا ناكسسلا

هتحئار بنج˘ت˘ل ف˘ي˘سصلا ز˘ع
،هرط˘خ˘ل ة˘سضر˘عو ة˘ه˘ير˘كلا

ن˘˘م رـي˘˘ث˘˘كلا حـب˘˘سصأا ا˘˘م˘˘˘ك
سضر˘˘م˘˘ل ة˘˘سضر˘˘ع لا˘˘ف˘˘طأ’ا

.ةيسساسسحلاو وبرلا
ة˘ع˘ما˘ج نأا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تر˘كذو
تما˘˘˘˘ق «رو˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘يز»
رـي˘˘˘˘˘˘ثأا˘˘˘˘˘˘ت لوـح ةـسسارد˘˘˘˘˘˘˘ب
ىـلع دولجلا عنسصم تاـيافن
ىـلع اه˘ت˘ي˘لوؤوـسسمو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
داو يـف ل˘سصا˘ح˘لا ثوـل˘˘ت˘˘لا

ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا حÓـم
هذه تير˘جأا ثـي˘ح ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
رـبا˘˘˘خ˘˘˘م يـف لـي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘بـسسن نأا نـي˘ب˘تو ةـع˘ما˘ج˘لا
يـف ةسصاخ ةـعفترم ثوـلتلا
مورـكلا نيليقثلا ني˘ند˘ع˘م˘لا

.سصاسصرلاو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تلءا˘˘˘˘سستو
عاط˘ق سصخ˘ي ر˘خآا عو˘سضو˘م
ىلع ،ةفلجلا ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
ةطحم˘ل˘ل مد˘ع˘ن˘م˘لا طا˘سشن˘لا
ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
زجنأا يتلاو ةف˘ل˘ج˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةدا˘عإاو ا˘ه˘ت˘ع˘سسو˘ت عور˘˘سشم
4 قاف يلام فÓغب اهليهأات
ةـلط˘ع˘م يـهو را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تاو˘˘˘˘نـسس ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةـي˘˘ف˘˘سصت ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب
نـم بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م00063
يـف ايموي ةلمعتسسملا هايملا

.اهليغسشت ةـلاح
نيسساي ،ةئيبلا ريدم در يفو

لوح حرط ام ىلع ،ةيحلوب
«نأا دكأا ،دولجلا ةغابد ةدحو
تقو ي˘˘ف تما˘˘ق ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
هذ˘ه ق˘ل˘˘غ حار˘˘ت˘˘قا˘˘ب ق˘˘با˘˘سس
فور˘ظ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘˘بو ةد˘˘حو˘˘لا
ملو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ة˘يدا˘سصت˘قا
ي˘ف نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم «كلذ م˘˘ت˘˘ي
ميمسصت» كانه يلاحلا تقولا
لÓ˘خ ن˘م ل˘كا˘سشم˘˘لا ل˘˘ح˘˘ل
ةدحولا هذهل ةمئادلا ةعباتملا
هيف تمربأا يذلا تقولا يف
ةبقار˘م د˘سصر˘م ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ليلاحتلا ءارجإا لجأ’ ةئيبلا
ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلاو ة˘ي˘ئا˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لا
.«ةيعانسصلا

عم ةيقافتا ماربإا اسضيأا مت امك
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
،ةواقن رثكأ’ا تايجولونكتلل
ن˘م ة˘سسارد زا˘ج˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةد˘حو˘لا هذ˘ه نو˘كت ا˘ه˘لÓ˘˘خ
.ةرسضم ريغ ةيعانسصلا

مزتعت ،ىرخأا تاءارجإا يفو
ةيفسصتل ةطحم بلج ةدحولا
نم اهداريتسسا م˘ت˘ي˘سس ها˘ي˘م˘لا
ير˘ج˘˘ي ر˘˘مأا و˘˘هو» جرا˘˘خ˘˘لا
،«ر˘ي˘تاو˘ف˘لا بسسح هد˘ي˘سسج˘ت

.لوؤوسسملا تاذ بسسح
ة˘ب˘ل˘سصلا تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا نأا˘˘سشبو
ةد˘حو˘لا ءا˘˘ن˘˘ف˘˘ب ة˘˘سسد˘˘كم˘˘لا

ةئيبلا ريدم دكأا ،ةيعانسصلا
ة˘ي˘با˘ت˘ك تاد˘ه˘ع˘ت كا˘ن˘ه» نأا
.«اهناكم نم اهلقنل

ب.فيطللا دبع

اياسضقلاب قلعتم اهعبر
ةيقÓخأ’ا

ةيسضق54 ةجمرب
ةرودلأ نمسض

ةثلاثلأ ةيئانجلأ
ءاسضق سسلجمب

ةفلجلأ
نم˘سض ة˘ي˘سضق54 تج˘مر˘˘ب
ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ةرود˘˘لا
تايانجلل فانئتسس’ا ةمكحمل
تحتت˘فا ي˘ت˘لا9102 ة˘ن˘˘سسل
،ةفل˘ج˘لا˘ب سسمأا لوأا ا˘ه˘لا˘غ˘سشأا

تاذ˘ل لا˘سصت’ا ة˘ي˘˘ل˘˘خ بسسح
.ةيئاسضقلا ةئيهلا

نمسضتي ردسصملا تاذل اقفوو
ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ا˘يا˘˘سضق˘˘لا لود˘˘ج
اياسضق01 وحن اه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
90و ةيقÓخأ’ا مئارجلا سصخت
سصلمتلا مئارج سصخت اياسضق
قر˘ط لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ي˘ب˘ير˘˘سضلا
قلعتت ايا˘سضق80و ةيسسيلد˘ت
يد˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘ب
.لتقلا ةلواحمو
اياسضقلا لمجم يف متيسس امك
ةرودلا لودج ي˘ف ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
سصخت اياسضق40 يف رظنلا

ام اهلثامي امو ريوزتلا مئارج
را˘ن˘لا ع˘سضو م˘ئار˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي

متيسس اميف ،نكامأ’ا يف ادمع
مئارج سصخت نيتيسضق ةجلاعم
ةيلقعلا تارثؤوملا يف ةرجاتملا

ةي˘مار˘جإا تا˘عا˘م˘ج فر˘ط ن˘م
.ةمظنم
ةجمربملا ايا˘سضق˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
برسضلا مئارجب ةلسصتملا كلت
ي˘سضف˘م˘لا يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘˘لاو
متيسس ثيح ةم˘يد˘ت˘سسم ة˘ها˘ع˘ل
نيتجمربم نيتيسضق يف رظنلا
م˘ئار˘ج˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
سصخت ةيسضق يف رظنلا اذكو
ةحلسسأ’اب ةرجاتملاو بيرهتلا
تاذ˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو ،ة˘˘˘˘سصخر نود
.ردسصملا

ب نيسساي

2002 ذنم ةيلمعلا هذهل نييسصحملا نينطاوملا ةدئافل
مناغتسسمب ةيفيرلأ ةناعإلأ نم ةدافتسسأ ررقم072و ةينكسس ةدحو032 حيتافم عيزوت
ع˘يزو˘ت م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و˘ب م˘˘ت
ةين˘كسس ةد˘حو032 حيتا˘ف˘م
ررقم072و ةيراجيإا ةيمومع
ةيفير˘لا ة˘نا˘عإ’ا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل يز˘˘˘مر ل˘˘˘ف˘˘˘ح ي˘˘˘ف
هذهل نييسصحملا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيدلبب2002 ذن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

.مناغتسسم
مي˘قأا يذ˘لا ل˘ف˘ح˘لا لÓ˘خ م˘تو
ر˘ق˘م˘ب تار˘سضا˘ح˘م˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب
ررقم072 ع˘يزو˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘لا
ءانبل ةيلام ةناعإا نم ةدافتسسا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كسسلا

01 وحنب نينطاق نيديفتسسم
.تايدلب
ةينكسسلا ةسصحلا هذه فاسضتو
ةينكسس ةدحو8901 ةسصحل

ةدحو536و ةيراجيإا ةيمومع

861و ةمعدم ةيوقرت ةينكسس
ةر˘ح ة˘يو˘قر˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا رر˘ق˘م7411و
م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘نا˘˘عإ’ا
.ةنسسلا هذه لÓخ اهعيزوت
م˘ت˘ي يذ˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا م˘˘سضيو
اقفو مناغتسسم˘ب ا˘ي˘لا˘ح هزا˘ج˘نإا
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ا˘م˘ل
ديزأا يحبار رونلا دبع دمحم
يف ةينكسس ةدحو فلأا91 نم
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م غ˘ي˘سصلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
نمسض ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو0038
.9102 يف لجسس جمانرب
نأاب نينطاوملا يحبار نأامطو
يف تانكسسلا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
يف لسصاوتتسس غيسصلا فلتخم
ل˘كسشبو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ع˘ي˘˘با˘˘سسأ’ا
ة˘˘يز˘˘ها˘˘˘ج بسسح ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’
دعب اميسس ’ اهنم ةديفتسسملا
اهطبرو اهل ةيجراخلا ةئيهتلا
ءام نم ة˘يو˘ي˘ح˘لا تا˘كب˘سشلا˘ب
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كو زا˘˘˘غو
.تاقرطلا
تاد˘حو˘لا تغ˘ل˘ب ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
اهعيزو˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا

(8102) يسضاملا ماعلا لÓخ
ةدحو0056 ةبارق مناغتسسمب
تانكسسلا نم اهبلغأا ةينكسس
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘يإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
قئÓلا ريغو سشهلا نكسسلا

تاذ تائفلا ناكسسإا ةداعإ’و
.فيعسضلا لخدلا

ر.رونلا دبع

رادب ءاثÓثلا مو˘ي˘لا تح˘ت˘ت˘فا
ةليمب يليملا كرابم ةفاقثلا
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ةروسصلل ينطولا نو˘لا˘سصل˘ل
85 ةكراسشمب ةيفارغوتوفلا
ن˘يرو˘˘سصم ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ا˘˘نا˘˘ن˘˘ف
نم اومدق ةاوهو ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م
.نطولا تاي’و ةدع
،ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ر˘يد˘م ح˘سضوأاو
هذ˘ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ةر˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا
لفح سشما˘ه ى˘ل˘ع قا˘ن˘سشو˘ب
نأا ،نو˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصلا حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فا
عم دعوم ىلع ناك روهمجلا
يفارغوتوف˘لا ر˘يو˘سصت˘لا ن˘ف
ةي’و53 نم نيمداقلا هلهأاو
ةبانع رارغ ىلع نطولا نم
ةيادرغو راسشبو ةني˘ط˘ن˘سسقو
ةياجبو وزو يزيتو ةفلجلاو
ىلإا ةفاسضإ’اب تليسسمسسيتو
.ىرخأا تاي’و
سصاخلا سضرع˘م˘لا ن˘م˘سضتو
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا˘ب
ةيفار˘غو˘تو˘ف ةرو˘سص032
ل˘˘كل رو˘˘سص4 عو˘م˘ج˘م˘ب
ةمجرتل ةلواحم يف كراسشم
و˘˘˘هو ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش
«ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ثو ن˘˘˘ف ،ةرو˘˘˘سصلا»
ه˘˘لو˘˘ح ترو˘˘ح˘˘م˘˘˘ت يذ˘˘˘لاو
مت ثيحب ،نولاسصلا ةقباسسم
ميكحت ةنجل فرط نم ءاقتنا

ةرو˘˘سص ن˘˘سسحأا ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
ةفاسضإ’اب راعسشلا نع ةربعم
سضر˘ع˘م ن˘سسحأا را˘ي˘ت˘خا ى˘لإا

ةزئاج ىلإا ةفاسضإ’اب لماكتم
كلذو ميكحتلا ةنجلب ةسصاخ
نيكرا˘سشم˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت فد˘ه˘ب
م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘حو ر˘˘ث˘˘كأا
ل˘ك ي˘ف م˘هد˘ن˘ع ا˘˘م ل˘˘سضفأا

اذه تاعبط ربع مهل رورم
.ينطولا نولاسصلا

ددع نأاب ثدحتملا فاسضأاو

ةعبطلا هذه يف تاكراسشملا
لجسسملا ددعلا عم ةبراقتم
55) ة˘ق˘با˘سسلا ة˘ع˘ب˘ط˘˘لا ي˘˘ف
هذه يف ةدايزلا اربتعم (انانف
ليلد» ةفيف˘ط و˘ل و ة˘ع˘ب˘ط˘لا

تأاد˘ب ي˘ت˘لا ةر˘˘ه˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةرهاظتلا هذه اهبسسكت
.«ينطولا ديعسصلا

روسصم˘لا حر˘سص ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘يادر˘غ ن˘م ح˘لا˘سص ةرا˘˘م˘˘ع
يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا يز˘لا˘ب ر˘سضا˘ح˘لا
هروسصب كراسش هنأاب ،هتي’ول
ةفاقثلا ميدقتل ةيناثلا ةرملل
نأاب افيسضم اهيلإا يمتني يتلا
هذه يف ةسضورعملا لامعأ’ا
روطتلا نم عون اهيف ةعبطلا
.ينفلا لاجملا اذه يف
يواهلا نانفلا ربتعا ،هرودب
نم حيبر نيدلا ردب دمحم
كرا˘سش يذ˘لا ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ي’و
نولاسصلا اذه يف ةرم لوأ’
ن˘˘˘ي˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع» نأا

سصر˘ف ن˘م د˘يز˘ي م˘ه˘عو˘ن˘˘تو
اذه يف فارتح’ا يف ةاوهلا
ن˘م كلذ و ي˘ن˘ف˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

لدا˘˘ب˘˘ت و كا˘˘كت˘˘˘ح’ا لÓ˘˘˘خ
.«تاربخلا

ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘سسأا ط˘˘˘˘˘سشن ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
لوح ةينف ةود˘ن ،نو˘سصت˘خ˘م
اهد˘ع˘بو ،ة˘ع˘ب˘ط˘لا عو˘سضو˘م
عم دعوم نيكراسشملل ناك
ةيقيبطتو ةي˘ناد˘ي˘م تا˘سشرو
ةءاسضإ’او ةروسصلا لاجم يف
لوح ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘سشرو ا˘ه˘لوأا
ة˘ير˘ثأ’ا م˘لا˘ع˘م˘لا ر˘˘يو˘˘سصت»
و«ةليمل ةقيتع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب»
«ةيعيبطلا رظانملا ريوسصت»
،نورا˘ه ي˘ن˘ب د˘سس ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب
ةيقيبطت ةسشرو ىلإا ةفاسضإا

يف ةءاسضإ’ا نف »ـب ةسصاخ
.«يفارغوتوفلا ريوسصتلا

ب قازرلا دبع
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راهصشإا

0202 يفناج2مÓشسلا

PENA 02022178206191 يفناج2مÓشسلا

6078206191 PENA

ىلفدلا نيع ةي’و
ةنايلم ضسيمخ ةرئاد
ةنايلم ضسيمخ ةيدلب

824511540444890 :ج.ت.ر
تقؤوم حنم نع نÓعإإ

تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 /90 /61 :يف خرؤوملا742 ‐51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم161 ،27 ةداملا ماكحأ’ اقبط
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا

:يف ةخرؤوملا حسشرتلا تافلمو ةينقتلا سضورعلا مييقت ةسسلج ‐ سضورــعلا مييقتو ةــفرظأ’ا حــتف ةــنجل رــسضحم ىـــلع ءانبو
سضورعلا بلط :يف نيكراسشملا نيسضراعلا ةفاك ةنايلم سسيمخ ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ملعي ،9102 /21 /90
:ةيلاتلا ةيلمعلاب ةسصاخلاو9102 /70 :مقر حوتفملا

:0202 ةنسسل ةيئادتبإ’ا سسرادملا معاطم نيومت ^
.ةماعلا ةيئاذغلا داوملا ءانتقإا :10 ةسصحلا

.هكاوفلاو رسضخلا ءانتقإا:20 ةسصحلا
.ءارمحلا موحللا ءانتقإا:30 ةسصحلا

.زبخلا ءانتقإا:40 ةسصحلا
.ةيسسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلاو ةينطولا دئارجلا ربع ترسشن يتلاو
9102 /11 /52 :خيراتب يمويلا مÓسسلا :ةديرجب ةيبرعلا ةغللاب
.9102 /11 /62 :خيراتبaibarA lE tayaH lE :ةديرجب ةيسسنرفلا ةغللابو
ةسسلجل ةيلاملا سضورعلا مييقت ةسسلج ‐ سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل رسضحم لÓخ اهيلع لسصحتملا جئاتنلا ىلع ءانبو
هنأا سساسسأا ىلع اتقؤوم ةيلمعلا حنم مت9102 /21 /61 :خيراتب ةيلاملا سضورعلا مييقت ةلسصاوم ةسسلجو ،9102 /21 /90 :موي

:يلي امك يلام سضرع لقأا بحاسص

بتكم) انحلاسصمب لاسصتإ’ا سضورعلا مييقت ةيملعل ةلسصفملا جئاتنلا ىلع عÓط’ا ةكراسشملا تاسسسسؤوملا لكل قحي
.نÓعإ’ا اذه رسشنل لوأ’ا مويلا نم اءادتبا مايأا (30) ةثÓث هاسصقأا لجأا يف (تاقفسصلا

تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 /90 /61 :يف خرؤوملا742 ‐51 :مقر يسسائرلا موسسرملا نم28 :ةداملل اقبطو
ةيدلبلا ةنجل ىدل رايتخ’ا اذه يف نعطلا نيكراسشملا نيدهعتملا لكل نكمي ،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا
.نÓعإ’ا اذه رسشن خيرات نم اءادتبا مايأا (01) ةرسشع ىدعتي ’ لجأا يف ةيمومعلا تاقفسصلل

ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو
يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد
ةركشسب ةي’ول

932070010709890 ج.ت.ر
ةركشسب نكشسم0001 لمأ’ا يح

20 مقر رششنلإ قيرط نع رإذعإإ

:دسصق كلذو
.لاغسشأ’ا يف قÓطنإ’ا ةداعإاو ةيرسشبلاو ةيداملا لئاسسولاب ةسشرولا ديوزت ‐
نم اءادتبا مايأا80 هاسصقأا لجأا يف اذهو زاجنإ’ا يف لجسسملا رخأاتلا كرادت ‐
.pomoB el وأا ةينطولا فحسصلا يف راذعإ’ا اذه رودسص لوأا
نيناوقلا قبطتو تاءارجإ’ا ذختت فوسس راذعإ’ا اذهل لاثتمإ’ا مدع ةلاح يف-
.ةلواقملا قتاع ىلع ةقفسصلا خسسف دح ىلإا لوعفملا ةيراسسلا

رسصنلا ةينطولا دئارجلاب روسشنملا10 مقر راذعإÓل مكتباجتسسا مدعل ارظن
0001 يح ةركسسب ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد هجوي،POMOBو
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا لبق ريخأ’او20 مقر راذعإ’ا اذه ةركسسب نكسسم
:ةيلاتلا ت’واقملا ىلإا اهب لومعملا

ةلواقملا

بلاط نب
رامع

ناونعلا

يرمعلا عراسش
40 مقر رهاطلا

ةداعسسلا يح
/ لÓج د’وأا

ةركسسب

ةقفسصلا مقر

030/ 6102

ةقداسصملا خيرات

92/21/6102

عورسشملا

0051 /051 /52زاجنإا ةلمكت عورسشم
يعامج يراجيإا يمومع نكسسم
40 مقر ةسصح لÓج د’وأا ةيدلبب

PHPR 9002 جمانربلا

مقرلا

10

ةيمسست
ةيلمعلا

نيومت *
معاطم

سسرادملا
ةيئاداتبإ’ا

ةنسسل
0202.

لاجآا
نيومتلا

10
ةعاسس

42
ةعاسس

10
ةعاسس

20
نيتعاسس

ةطقنلا
ةينقتلا

(52)
ةطقن

(51)
ةطقن

(04)
ةطقن

(71)
ةطقن

ةظحÓملا

بحاسصو لهؤوم
سضرع لقأ’ا

يلام

بحاسصو لهؤوم
يلام سضرع لقأا

بحاسصو لهؤوم
سضرع لقأ’ا

يلام

بحاسصو لهؤوم
ديحو سضرع

سصسصحلا

:10 ةسصحلا
داوملا ءانتقإا

ةيئاذغلا
.ةماعلا

:20 ةسصحلا
ءانتقإا
رسضخلا
.هكاوفلاو

:30 ةسصحلا
موحللا ءانتقإا

.ءارمحلا

:40 ةسصحلا
.زبخلا ءانتقإا

دهعتملا لماعتملا
يزارط نيمل دمحم

ةطبترملا داوملل ةلمجلاب ةراجت
ناسسنإ’ا ةيذغتب

ةيدملا ةي’و يراخبلا رسصق
ج.ت.ر

324081053623891
ةرهزلا يرادنز

رسضخلل ةئزجتلاب ةراجت
‐ ةفيلخ دلو رئب هكاوفلاو

ىلفدلا نيع ةي’و
ج.ت.ر

238200040444892
دلاخ يتÓكم

ةباسصق
ةنايلم سسيمخ

ج.ت.ر
215761040449691

ةزبخم ‐ ميكح راسشق
ةي’و زكرم ناطلسسلا نيع

ج.ت.ر ىلفدلا نيع
111370000244581

(موسسرلا لكب) سضرعلا غلبم

:ىندأ’ا دحلا
جد00.005.273.51

:ىسصقأ’ا دحلا
جد00.034.762.03

:ىندأ’ا دحلا
جد00.000.315.31

:ىسصقأ’ا دحلا
جد00.019.005.82

:ىندأ’ا دحلا
جد00.027.256.9

:ىسصقأ’ا دحلا
جد00.065.553.62

:ىندأ’ا دحلا
جد00.000.106.2

:ىسصقأ’ا دحلا
جد00.558.212.4

دعب سضرعلا غلبم
(موسسرلا لكب) حيحسصتلا

/:ىندأ’ا دحلا
/:ىسصقأ’ا دحلا

/:ىندأ’ا دحلا
/:ىسصقأ’ا دحلا

/:ىندأ’ا دحلا
/:ىسصقأ’ا دحلا

/:ىندأ’ا دحلا
/:ىسصقأ’ا دحلا
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فودنت ةي’و
ةقاطلا ةيريدم

715090010730 :يئابجلا فيرعتلا
9102 /20:مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفملإ ضضورعلإ بلط نع نÓعإإ

ضضورعلا بل˘ط ن˘ع ة˘قا˘ط˘لا ر˘يد˘م˘ب Ó˘ث˘م˘م فود˘ن˘ت ة˘ي’و ي˘لاو ن˘ل˘ع˘ي
:دشصق ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا
.«فودنت يبانتج’ا قيرطلل ةيمومعلا ةرانإ’ا زاجنإا»
:ةيلاتلا ايندلا طورششلا اهيف رفوتت يتلاو ةمتهملا ت’واقملا

لا˘غ˘ششأا وأا ءا˘ن˘ب قو˘ف ا˘مو ة˘ي˘نا˘ث ة˘جرد ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘ه˘شش ىل˘˘ع ةز˘˘ئا˘˘ح˘˘لا -
.لوعفملا ةيراشس يوناث وأا يشسيئر طاششن ةيمومع
وأا ةيمومعلا ةرانإ’ا ناديم يف رثكأا وأا دحاو زاجنإا نشسح ةداهشش كلمت -
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘ششلا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا وأا ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لا
جد00.000.000.01
نم ةحونم˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘شصح˘لا وأا (02C) لا˘˘م˘˘عأ’ا مــــقر ةداــــه˘˘˘شش -

يواــــشسي وأا رـــب˘كأا غـــل˘˘ب˘˘م˘˘لا ط˘˘شسوـــت˘˘م˘˘ل بئارــــشضلا ةـــير˘˘يد˘˘م فر˘˘ط
.ةريخأ’ا تاونشس ةثÓثلل جد00.0000005
ةيرامعملا ةشسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم نم طورششلا رتفد بحشس اهنكمي
.فودنت ةي’ول ءانبلاو
:يلي امك ةبترم ضضورعلا نوكت
:حششرتلا فلم
.خرؤومو يشضمم ءولمم حششرتلاب حيرشصتلا -
.خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم ةهازنلاب حيرشصتلا -
لاغششأا رثكأافII ةجرد نيينهملا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش نم ةخشسن -
.(يوناث وأا يشسيئر طاششن) ةيمومع لاغششأا وأا ءانب
.ةكرششلل يشساشسأ’ا نوناقلا نم ةخشسن -
.لاغششأ’ا زاجنإا ططخم -
مقر ةداهشش وأا ةريخأ’ا ثÓثلا تاونشسلل ةيلاملا ةليشصحلا نم ةخشسن -
.(02C) لامعأ’ا

.يراجتلا لجشسلا نم ةخشسن -
ةثÓث نم لقأا يف ةخرؤوم باشستن’ا ةداهششب ةتبثم ةيرششبلا لئاشسولا -
نامشضلا حلاشصم لبق نم اهيلع قداشصم ضضورعلا عاديإا خيرات نم رهششأا
.تاراطإÓل ةبشسنلاب حاجنلا تاداهشش + يعامتج’ا

.ةيكنب رشسي ةداهشش نم ةخشسن -
ةبشسنلاب نامشضلا تاداهششو ةيدامرلا ةقاطبلا نم خشسنب تبثم داتعلا -
.يئاشضق رشضحم فرط نم مدقم داتعلا درج رشضحم ،(كرحتملا داتعلل
ةدقاعتملا ةحلشصملا فرط نم ةملشسم زاجنإ’ا نشسح تاداهشش -
:ينقتلا ضضرعلا

خرؤومو يشضمم ءولمم باتتك’اب حيرشصتلا -
طخب لبقو أارق ةرابع ةريخأ’ا هتحفشص يف لمحي طورششلا رتفد -
.ديلا
:يلاملا ضضرعلا

.ةخرؤومو ةيشضمم ةءولمم ضضرعلا ةلاشسر -
.خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم ةيودحولا راعشسأ’ا لودج -
.خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم يريدقتلاو يمكلا فششكلا -
ة˘فر˘ظأا ي˘ف ع˘شضو˘ت ي˘لا˘م˘لا ضضر˘ع˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضضر˘ع˘لا ،ح˘ششر˘ت˘لا ف˘˘ل˘˘م
ضضر˘ع) ،(ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م) فÓ˘غ ل˘ك رد˘شص ىل˘˘ع ةرا˘˘ششإا ع˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةقاطلا ةيريدم ىلإا ضضورعلا لشسرت نأا بجي (يلام ضضرع) ،(ينقت
ىل˘ع بت˘ك˘ي ’ ،ة˘ي˘م˘شست˘لا م˘ه˘ب˘مو مو˘ت˘خ˘م فر˘˘ظ ي˘˘ف فود˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
عم حوت˘ف˘م ضضور˘ع˘لا بل˘ط» :ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةرا˘ب˘ع˘لا ىو˘شس ي˘جرا˘خ˘لا فر˘ظ˘لا
قير˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا زا˘ج˘نإا .«/.... م˘قر ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘ششا
- (حتفي ’ - ضضرع) - .«فودنت يبانتج’ا

.يفطل فودنت ،فودنت ةي’ول ةقاطلا ةيريدم ىدل ضضورعلا عدوت -
لوأا ن˘م اءاد˘˘ت˘˘با (03) ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘ب ضضور˘ع˘لا عاد˘يإا خ˘يرا˘ت دد˘˘ح -

ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةر˘ششن˘لا ي˘ف وأا ة˘ي˘مو˘ي˘لا د˘ئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه رو˘˘ه˘˘ظ
احابشص اشس80:00 ةعاشسلا نمPOMOB يمومعلا لماعتملا تاقفشصل
.خيراتلا اذه دعب وأا لبق ضضرع يأا لبقي ’ ،اشس00:21 ىلإا

اينلع متتشس يتلا ةفرظأ’ا حتف ةيلمع روشضحل نووعدم نوشضراعلا -
ضضورعلا عاديإا موي ضسفن يف فودنت ةي’ول ةقاطلا ةيريدم رقمب

ر˘خآا ي˘مو˘ي˘ب مو˘ي˘لا اذ˘ه فدا˘شصت ة˘لا˘ح ي˘فو (ا˘˘شس03:31) ة˘عا˘شسلا ىل˘ع
عاديإا ةي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ر˘جأ’ا ة˘عو˘فد˘م˘لا ل˘ط˘ع˘لا ما˘يأا ن˘م مو˘ي وأا عو˘ب˘شسأ’ا

.لمعلا هيف فنأاتشسي موي لوأا يف ةرششابم نوكتشس ةفرظأ’ا حتفو
(021) نورششعو ةئم ةدمل مه˘شضور˘ع˘ب نو˘مز˘ت˘ل˘م نود˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ىق˘ب˘ي -
.ضضورعلا عاديإ’ يئاهنلا خيراتلا نم ارابتعا اموي



ر˘سضخأ’ا ءو˘سضلا ح˘ن˘م˘ي يروار˘ت ا˘˘مادا
 هعم دقاعتلا لجا نم ديردم لايرل
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب بع’ يروار˘ت ا˘مادأا ى˘ط˘عأا
نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘˘لوو م˘˘˘ج˘˘˘نو ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
لاير ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ةرا˘سشإا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

.ةلبقملا ةرتفلا يف ديردم
زر˘˘˘بأا د˘˘˘حأا يروار˘˘˘ت ا˘˘˘مادأا ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأاو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ل˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
عئارلا هئادأ’ ةفاحسصلا نيوانع بعÓلا

هيقلت ىلإا ىدأا امم ،نوتبماهرفلوو عم
ةدايق تحت ينابسسإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ةو˘عد
بيرد˘ت ى˘لو˘ت يذ˘لا و˘ن˘يرو˘م تر˘˘بور
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو.اًر˘خؤو˘م و˘كا˘نو˘م
عئارلا يروارت ءادأا نأا ،ةينابسسإ’ا ‘‘سسأا‘‘
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو ع˘˘˘م
ديدعلا مامتها ردسصم هلعج غيلريميربلا

ىلعو ىرب˘كلا ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م
تحسضوأاو.د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘˘ه˘˘˘سسأار
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا حا˘ن˘ج˘لا ةو˘ق نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
ة˘قد بنا˘˘ج ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘عر˘˘سسو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا

’ اًمسصخ هتلعج ه˘تار˘ير˘م˘تو ه˘ت˘غوار˘م
،نايحأ’ا سضعب يف اًبيرقت هفاقيإا نكمي

لاقو.حسضاولا يندبلا هومن عم اميسس ’
ت’افتحا لبق هتاحيرسصت يف يروارت
هدسسج لكسش ريغت لوح ديدجلا ماعلا
عفرأا ’ انأا‘‘ :نآ’ا مخسض حبسصأا يذلا
،كلذ ق˘يد˘سصت بع˘˘سصلا ن˘˘م ،لا˘˘ق˘˘ث’ا
ءيسش هنإا‘‘ :فاسضأاو.‘‘ةقيقحلا اهنكل
ينكل ،طقف ةسضايرلا سسرامأا انأا ،يثارو
هتايح أادب نأا دعبو.‘‘ةريبك ةعرسسب ومنأا
رهظ مث ،ب ةنولسشرب قيرف يف ةينهملا
امدنع لوأ’ا قيرفلا عم زجوم لكسشب

حتف ،اًبيرقت اًماع71 رمعلا نم غلبي ناك
ديردم لايرل هلاقتنا مامأا بابلا يروارت

مام˘سضن’ا ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ل˘ئ˘ُسس ا˘مد˘ن˘ع
:اًلئاق ع˘با˘تو.اسصرابلل يلزآ’ا م˘ير˘غ˘ل˘ل
لاير ىلإا باهذلا ّيلع نيعتي ناك اذإا‘‘
ناك‘‘ :لسصاوو.‘‘بهذأا فوسسف ،ديردم
يجورخ ،ةنولسشرب عم مهف ءوسس كانه
ي˘ن˘كل ، ل˘ث˘م’ا ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ن˘˘كي م˘˘ل
.‘‘يسسفنل ةسصقلاب ظفتحأاسس

نÓسصوتي ةنولسشرب و نÓيم
 وبيدوت نأاسشب قافتأ ¤أ

يلاطيإ’ا نÓيم يدان ولوئسسم لازي ’
لÓخ قيرفلا فوفسص زيزعت نولواحي
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف
ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ةز˘ي˘م˘م تا˘ق˘˘ف˘˘سصب
ة˘يد˘نأ’ا ن˘ي˘ب ه˘ت˘ب˘ي˘هو ق˘ير˘ف˘لا ة˘نا˘˘كم
ليم يل˘يد ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘سشنو.اًددجم
ن˘ع ا˘ًل˘ق˘ن ءا˘ع˘برأ’ا سسما ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا

نأا ةيلا˘ط˘يإ’ا ترو˘ب˘سس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’
ل˘سصو˘ت ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ق˘ير˘˘ف ةرادإا

نم ينابسسإ’ا ةنولسشرب ةرادإا عم قافت’
يسسنرفلا هعفادم تامدخب زوفلا لجأا

ةراعإ’ا ليبسس ىلع وبيدوت ريلك ناج
ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ
نأا ى˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ترا˘سشأاو.ةيراجلا

ةليوط ةرتف ذنم بعÓلا بقاري نÓيم
نم هجورخ دعب هتامدخب زوفلل ىعسسيو
و˘˘ت˘˘سسنرأا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا هر˘˘يد˘˘˘م تا˘˘˘با˘˘˘سسح
ىف ’إا هعم كراسشي مل يذلا يدريفلاف
اذ˘˘ه يرود˘˘لا ى˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م
ى˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تدد˘˘سشو.مسسوملا
ىف دنب عسضيسس نÓيم نأا ىلع اهريرقت

ةيقحأا ه˘ح˘ن˘م˘ي بعÓ˘لا ةرا˘ع˘ت˘سسا د˘ق˘ع
لباقم ةراعإ’ا ةرتف ةياهن دعب ءارسشلا

.ينيلرتسسإا نويلم71
ق˘ير˘ف˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا در نأا تح˘˘سضوأاو
مامتا سصوسصخب بعÓ˘لاو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
عو˘˘ب˘˘سسأا لÓ˘˘خ نو˘˘كي˘˘سس ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

.نآ’ا نم
ةنولسشرب ىلإا مسضنا دق وبيدوت ناكو
هنكلو زولوت نم طقف دحاو ماع ذنم
لوأ’ا قيرفلا ططخ ماحتقا يف لسشف

.يدريفلاف وتسسنرإ’

ببسس فسشكي نايراتخم
لانسسرأ هترداغم

 امور ىلأ لاقتنÓل
ي˘ن˘ي˘مرأ’ا ،ا˘˘مور م˘˘ج˘˘ن را˘˘سشأا

مدع نأا ىلإا ،نايراتيخم كيرنه
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا لا˘˘ن˘˘˘سسرأا ءا˘˘˘فو
ذ˘خ˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج دو˘عو˘لا سضع˘ب˘ب
يدانلا بوسص ل˘ي˘حر˘لا˘ب اًرار˘ق
.يلاطيإ’ا

اًماع03 ـلا بحا˘˘سص م˘˘˘سضناو
زرناغلا نم يسسورولايجلا ىلإا
ل˘ي˘˘ب˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع م˘˘سسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل
مدني مل ةوطخ يهو ،ةراعإ’ا

.نايراتيخم اهيلع
اهت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف لا˘قو
:(سسترو˘ب˘˘سس يا˘˘كسس) ة˘˘كب˘˘سش
(لا˘˘ن˘˘سسرأا) ي˘˘نود˘˘˘عو د˘˘˘ق˘˘˘ل‘‘
ة˘ياد˘ب ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ءا˘˘ي˘˘سشأا˘˘ب
نيعوبسسأا دعب نكلو ،مسسوملا
امدنع كلذل ،اهب ءافولا متي مل
ر˘˘˘كفُأا م˘˘˘ل ا˘˘˘مور ي˘˘˘ب ل˘˘˘˘سصتا

انأا ،مدن يأا ّيدل سسيل ،نيترم
.‘‘امور ريهامج بحُأا

،ا˘ًل˘ف˘ط تن˘ك نأا ذ˘ن˘م‘‘ :ع˘با˘تو
،ةيلاطيإ’ا مدقلا ةرك تدهاسش
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘˘ه نا˘˘ك ثي˘˘ح
ن˘˘كل ،ءا˘˘يو˘˘قأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
،ا˘ًم˘ئاد ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ه ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا نآ’او
نولقتني ري˘ها˘سشم˘لاو ءا˘يو˘قأ’ا
.‘‘يلاطيإ’ا يرودلا ىلإا

يل ةارابم لوأا يف‘‘ :فسشكو
تئ˘˘˘جو˘˘˘ف ،و˘˘˘لو˘˘˘سسا˘˘˘سس د˘˘˘˘سض
نيبعÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ،ىو˘ت˘سسم˘لا˘ب
.‘‘اًيكيتكتو اًيندب ءايوقأا
نايراتيخم نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ذنم امور عم ةارابم31 بعل
با˘˘سسح˘˘ل م˘˘سسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا

ل˘ج˘سسو تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
˘مد˘قو فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.هئÓمزل ةدحاو ةمسساح ةريرمت
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تروبسس01 و˘ل ة˘كب˘سش تر˘ج˘˘ف
سصو˘سصخ˘ب ةأا˘جا˘ف˘م ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ديردم لاير موجن سضعب لبقتسسم
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا عم
ى˘ف ةر˘ي˘ه˘˘سشلا ة˘˘كب˘˘سشلا تد˘˘كأاو
ةدايقب ،ديردم لاير نأا اهل ريرقت
،ناديز نيد˘لا ن˘يز ي˘ن˘ف˘لا هر˘يد˘م
لÓخ قيرفلا ءانب ةداعإ’ ىعسسي
نيبعÓب هزيزعتو ةلبق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

ىلا عبطلاب يدؤويسس امم نيديج
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ن˘م دد˘ع ل˘˘ي˘˘حر
.نييلاحلا

نوكي دق ديردم لاير نأا تدكأاو
ه˘تار˘ت˘ف ل˘سضفأا ن˘م ةد˘حاو˘˘ب ر˘˘م
دعب ةسصاخ يسضاملا دقعلا لÓخ
يرود بقلب جيوتتلا نم هنكمت
ىلع تارم ثÓث ابوروأا لاطبأا
ر˘سست م˘ل ا˘هد˘ع˘ب ن˘كلو ي˘لاو˘ت˘˘لا
دقف ثيح ،ماري ام ىلع رومأ’ا
ى˘ف ح˘ج˘ن˘ي م˘لو ه˘ت˘ب˘ي˘ه ق˘ير˘ف˘˘لا

.باقلأ’ا دسصح
‘‘تروبسس01 و˘˘˘ل‘‘ ترا˘˘˘سشأاو
ي˘˘˘تاور˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك نأا ى˘˘˘˘لا
ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لاو سشت˘˘يردو˘˘م ا˘˘كو˘˘ل
نمسض نم نانوكي دق وليسسرام
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘حار˘˘لا
حاسسفإا لجأا نم يراجلا مسسوملا
ىلع دامتعÓل ق˘ير˘ف˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا

.ددج نيبع’

م˘ت˘ه˘م د˘يرد˘م لا˘ير نأا تفا˘˘سضأاو
يبابم نايليك نم لك عم دقاعتلاب
نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
طسسو بع’ اغنيفاماك ودراودإاو
ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘بو ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘˘ير
فر˘سشأا ه˘ب˘˘ع’ دو˘˘ه˘˘ج ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

فو˘˘ف˘˘سصل را˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح
.دنومترود ايسسوروب
لا˘˘˘˘˘˘ير نأا ا˘˘˘˘˘˘ًسضيأا تح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
رسسيأ’ا ري˘ه˘ظ˘لا كل˘ت˘م˘ي د˘يرد˘م
بع’و يدنيم دن’ريف يسسنرفلا
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘غوروأ’ا ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا

ن˘يذ˘ل˘لا يدر˘ي˘ف˘لا˘ف و˘كير˘يد˘˘ي˘˘ف
دم˘ت˘ع˘يو ناد˘يز ة˘ق˘ث˘ب نا˘ي˘ظ˘ح˘ي

ةيسضاملا ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع
يئانث˘لا ل˘ي˘حر˘ب ل˘ج˘ع˘ي د˘ق ا˘م˘م
ةياهن دعب سشتيردومو وليسسرام
.يراجلا مسسوملا

ر .ق^

sport@essalamonline.com

 يميكح فرسشأ يبرغملأ ةقفسص نامسض ةمهم رسشابي يفيلخلأ

 لانسسرأ ةمق لبق وي ناملل ةعجوم ةبرسض

نأا ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن
ةياغلل اًمت˘ه˘م نو˘كي˘سس ي˘سسنر˘ف˘لا
ي˘بر˘غ˘م˘لا ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا م˘سضب
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح فر˘˘˘سشأا
.ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

نم ةدراولا تامول˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو
‘‘لار˘˘ت˘˘ن˘˘سس ا˘˘سسن˘˘ف˘˘يد‘‘ ع˘˘قو˘˘˘م
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

لوسصحلاب ةياغلل متهم نامريج
،يم˘ي˘كح فر˘سشأا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع
ىلع يسسنرفلا يدانلا نوكيسسو
زواجتي اًسضرع ميدقتل دادعتسسا

قÓ˘˘غإ’ ورو˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م04
.هعيقوت
عم راعمك اًيلاح يميكح بعليو
ه˘ن˘˘كلو ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب
لاير يل˘سصأ’ا ه˘يدا˘ن ى˘لإا دو˘ع˘ي˘سس
ةياهن بقع مسسوملا ةياهنب ديردم
انوديإا لانغيسس بعلم يف هتراعإا
.كراب
لسضفأا دحأاك هسسفن يميكح تبثأاو
ز˘كر˘م ي˘ف م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
عئارلا ءادأÓل اًرظن نميأ’ا ريهظلا
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ع˘˘˘م ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
اغيلسسدنوبلا يف ءاوسس دنومترود
كلذلو ،ابوروأا لاطبأا يرود يف وأا

برد˘م ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ى˘ط˘عأا
ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
بعÓ˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ ي˘˘كل˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.مسسوملا ةياهنب يبرغملا

ناسس سسيراب نأا عقوملا حسضوأاو
ر˘سصا˘ن ه˘سسي˘ئر ةدا˘ي˘ق˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
يف يم˘ي˘كح درا˘ط˘ي˘سس ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا
ءيسش يأا لعفيسسو لبقملا فيسصلا

ة˘ق˘يد˘ح بع˘ل˘م˘ل ه˘ب˘ل˘ج ه˘ل˘˘جأا ن˘˘م

لاير قلطي نل كلذ عمو ،ءارمأ’ا
ه˘ل ح˘م˘سسي ن˘لو ه˘˘حار˘˘سس د˘˘يرد˘˘م
.يسسنرفلا يرودلا ىلإا ليحرلاب

يأا ديردم لاير سضفريسس امك
دنومترود ايسسوروب نم ةلواحم
،يئاه˘ن ل˘كسشب ي˘م˘ي˘كح ءار˘سشل

ي˘م˘ي˘كح نأا يدا˘ن˘لا ىر˘˘ي ثي˘˘ح
ةليكسشت يف اًمهم اًرود بعليسس
.ةلبقملا تاونسسلا يف لايرلا

نأا ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تدكأا
لوب يسسنرفلا طسسولا طخ بع’
رتسسسشنام ةثعب عم رفاسسي مل ابغوب
قيرف ةهجاوم˘ل ند˘ن˘ل ى˘لإا د˘ت˘يا˘نو˘ي
12ـلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا لا˘˘ن˘˘سسرآا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلاب
غننفيإا رت˘سسسشنا˘م‘‘ ة˘كب˘سشل ا˘ًق˘فوو
ةثعب تكرحت ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ‘‘زو˘ي˘ن
،ندنل ىلإا رفسسلل دتيانوي رتسسسشنام
راطقلا لقتسسي مل ابغوب لوب نكل
يف حبسصيل ،قيرفلا يف هئÓمز عم
مويلا ةارابم نع هبايغ دكؤوملا مكح

.لانسسرآا دسض
ةارا˘ب˘م ن˘ع با˘غ د˘ق ا˘ب˘غو˘ب نا˘˘كو
بع˘ل ا˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب
دروفتاو دسض نيتيلات˘ت˘م ن˘ي˘تارا˘ب˘م
ل˘سصاو˘ي˘سس ه˘ن˘˘كلو ،ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘نو
.اًسضيأا لانسسرآا دسض بايغلا

ابغوب ناك اذإا امع لئسس امدنعو
،لانسسرأا ةهجاومل اًزهاج نوكيسس
ر˘˘يا˘˘سشلو˘˘سس را˘˘نو˘˘ج ي˘˘لوأا با˘˘جأا

دقتعأا ،معن‘‘ سسما دتيانوي بردم
بعÓ˘˘لا با˘˘غ كلذ ع˘˘˘مو ..‘‘كلذ
ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ة˘ث˘ع˘ب ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘˘لا

.ندنلل ةهجتملا رمحلا
دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ة˘م˘ئا˘ق تءا˘جو
يد ديفيد :يتآ’اك لانسسرآا ةهجاومل

،تنارغ يل ،وريمور ويجريسس ،ايخ
،رياوغام يراه ،اكاسسيب ناو نورآا
،ز˘نو˘ج ل˘ي˘ف ،فو˘لد˘ن˘ي˘˘ل رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف
كول ،غنوي يلسشآا ،زمايليو نودنارب
،د˘ير˘ف ،سشت˘ي˘تا˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ن ،وا˘˘سش
،دراغنيل ي˘سسي˘ج ،ار˘ير˘ي˘ب سسا˘يرد˘نأا
،دروفسشار سسوكرام ،سسميج لايناد
،دوونيرغ نوسسام ،لايسسرام ينوتنأا
.زيموغ ليخنأا ، غنوسشت ثيهات
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ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تدكأا
ينابسسإ’ا ديردم لاير يدان نأا
ل˘جأا ن˘م ه˘تاو˘ط˘خ ى˘لوأا ذ˘خ˘تا
لوبرفيل مجن تامد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘م و˘يدا˘سس
˘ما˘ع ي˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا

0202.
ى˘ع˘سسي د˘يرد˘م لا˘ير لاز˘ي ’و
زار˘ط ن˘م بع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘˘ل

ةرداغملا لظ يف ديدج يملاع
ليب ثيراغ˘ل ةو˘ق˘ب ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

ةياهن يف زيغيردور سسيماخو
عقوم فسشكو.يلحلا مسسوملا
،يسسنرفلا ‘‘ترو˘ب˘سس01ول‘‘
دادعتسسا ىلع ديردم لاير نأا
ةليكسشت ميعدتل هن˘ئاز˘خ ح˘ت˘ف˘ل
ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز برد˘˘م˘˘لا
زارطلا ن˘م ة˘ي˘مو˘ج˘ه ة˘ق˘ف˘سصب
ةميزنب مير˘ك ة˘كار˘سشل ع˘ي˘فر˘لا
فيسص ىتح هدقع ددجيسس يذلا

2202.
ع˘قو˘م˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
لا˘ير نإا˘ف ،ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘سسنر˘ف˘لا

ىلوأ’ا تاروانملاب ماق ديردم
ت’اسصتإا ىرجأا امدعب لعفلاب
بعÓ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لوأا
مجن ي˘نا˘م و˘يدا˘سس ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا

ة˘سشقا˘ن˘م˘ل لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل مو˘˘ج˘˘ه
وجايتناسسل همادقتسسا ة˘ي˘نا˘كمإا
د˘˘˘عاو˘˘˘ق ءا˘˘˘ن˘˘˘بو و˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب

نأا نكم˘ي ي˘ت˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘ل˘ل
.لبقملا فيسصلا لولحب متت
د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير كر˘˘˘ح˘˘˘ت ءا˘˘˘جو
تا˘ب˘غر ى˘ل˘ع اًءا˘ن˘ب ئ˘جا˘ف˘م˘لا
نيدلا نيز يسسنرفلا بردملا

ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا ىد˘˘بأا يذ˘˘˘لا ناد˘˘˘يز
هار˘يو ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا بعÓ˘˘لا˘˘ب

م˘˘هأا د˘˘حأا˘˘˘ك ةد˘˘˘ي˘˘˘ج نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م ي˘˘˘ف تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلا
.لبقملا فيسصلا
ينام ويداسس نأا ةراسشإ’ا ردجت

ي˘ف ع˘بار˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج
ماعل ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا ف˘ي˘ن˘سصت
يسسيم ل˘ي˘نو˘ي˘ل ف˘ل˘خ9102

كياد نا˘˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘فو
د˘ع˘ب ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘كو
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م ع˘ئار˘لا ه˘م˘سسو˘م
،ةيراق باقلأا ثÓثب هجيوتتو
سسأا˘كو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
سسأا˘˘˘كو ،ي˘˘˘بوروأ’ا ر˘˘˘بو˘˘˘سسلا
.ةيدنأÓل ملاعلا

لاقتنأ حاتفم لويأر و زيريب
 يفويلأ ىلإأ ابغوب

سسوتنفوي نأا (وتاكريم ويسشتلاك) عقوم دكأا
رتسسسشنام بع’ عم دقاعتلل علطتي يلاطيإ’ا
فيسصلا يف ،ابغوب لوب يسسنرفلا ،دتيانوي
.لبقملا

سصر˘˘ف نأا ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
نيطايسشلا مجن عم عيقوتلا يف يرينوكنايبلا
،زيريب ونيتنرولف سضفر امدعب تززعت رمحلا

ريدملا بلاطم ،ينابسسإ’ا ديردم لاير سسيئر
،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا ،قيرفلل ينفلا
.ابغوب عم دقاعتلا نأاسشب
نأا ى˘˘لإا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ك را˘˘˘سشأاو
ا˘ًسضيأا ه˘ي˘عا˘سسم ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘ي سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

ىلع ونيروت ىلإا ملاعلا سسأاك لطب ةداعإ’
ةرادإا ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا
ليكو ،’ويار ونيم يلاطيإ’ا عم يدانلا
يذلا ري˘خأ’ا ه˘مÓ˘ك د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ا˘ب˘غو˘ب
.يفويلا هيف حدم
يف بغري ابغوب نأا ريهسشلا عقوملا ركذو
يدانلا نكل ،دتيانوي رتسسسشنام نع ليحرلا
001 ن˘م ر˘ث˘كأا بل˘ط˘ي لاز˘ي ’ يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

كلذل ، يفناج يف هنع لزانتلل وروي نويلم
ىتح هت’واح˘م زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا يدا˘ن ل˘sجأا
.فيسصلا

ىتح راظتن’اب سسوتنفوي هجوت اًسضيأا رّسسفُيو
ىلع اًرهسش21 كاذنآا ىقبتيسس ثيح ، ةيليوج
يلاتلابو ،اًما˘ع62 ـلا بحا˘سص د˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘˘ن
رعسسب هعيب ى˘ل˘ع اًر˘ب˘ج˘ُم د˘ت˘يا˘نو˘ي نو˘كي˘سس
فيسصلا يف اًناجم هرسسخي ’ ىتح سضفخُم
.مداقلا دعب
ديرُي ابغوب نأا و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك ف˘سشكو
ع˘ي˘˘م˘˘ج سضفرو ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
دلوأا يف هدقع ديدجتل تمدُق يتلا سضورعلا
ةيلمع ليهسست هنأاسش نم يذلا رمأ’ا ،دروفارت
.تاسضوافملا
عم تايرابم8 بعل ابغوب نأا ركذلاب ريدجلا
عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم دتيانوي
.نيفده مهلÓخ عنسصو تاقباسسملا

نوسسرميأ مسض ىلع رسصي رتنأ
 يسسليسشت نم

رتنإا يدان نأا ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
دقاعتلا لجأا نم اًسضرع ميدقتل دعتسسي نÓيم
ي˘سسل˘ي˘سشت بع’ ير˘ي˘م˘لا˘ب نو˘سسر˘˘م˘˘يإا ع˘˘م
.ءاتسشلا اذه يزيلجنإ’ا

،ةيزيلجنإ’ا ‘‘تندنبدنإا‘‘ ةفيحسصل اًقفوو
لسصي ام ميدقتل دعتسسم نÓيم رتنإا نإاف
ريهظلا عم عيقوتلل وروي نويلم03 ىلإا
بع’ ير˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘يإا ر˘˘˘سسيأ’ا
.يوتسشلا وتاكريملا يف يسسليسشت
معد هنكمي بع’ نع نÓيم رتنإا ثحبيو
طبتراو مسسوملا ةيقبل رسسيأ’ا ريهظلا زكرم
نايمراد وي˘تا˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب يروز˘تار˘ي˘ن˘لا

بع’ وسسنولأا سسوكرام كلذكو امراب بع’
بوسص نآ’ا هراظنأا هجو هنكلو ،يسسليسشت
.زولبلا بع’ نوسسرميإا

يف اًماع52 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ناك
امدنع8102 ماع فيسص ذنم يسسليسشت يدان
فو˘ف˘سص ن˘م ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ن˘م ل˘ق˘ت˘نا

نويلم02 ةميق˘ب ل˘ق˘ن مو˘سسر ل˘با˘ق˘م ا˘مور
.وروي
عم يلاطيإ’ا يلودلا بعل ،نيحلا كلذ ذنم
تاقباسسملا عيمج يف ةارابم74 يسسليسشت

بناج ىلإا نيفده ليجسست نم نكمت ثيح
.دحاو فده ةعانسص
يرودلا بيترت ةرادسص نÓيم رتنإا لتحيو
24 ديسصرب سسوتنفوي عم ةفسصانم يلاطيإ’ا
.ةطقن
عبارلا زكرملا يسسليسشت لتحي نيح يف
53 ديسصرب غيلريميربلا بيترت لودج يف
لوبرف˘ي˘ل ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن02 قرا˘ف˘ب ة˘ط˘ق˘˘ن
ةارا˘ب˘م ه˘يد˘˘ل لاز˘˘ي ’ يذ˘˘لا ،رد˘˘سصت˘˘م˘˘لا

.ماه تسسو دسض ةلجؤوم

حسضوي ةنولسشرب
سصوسصخب هفقوم
م‚ بأدتنأ ةيسضق
وŸوأ برغز ومانيد

ينابسسإ’ا ةنول˘سشر˘ب يدا˘ن ى˘ف˘ن
ومانيدل اًيمسسر اًسضرع هلاسسرإا

ىلع لوسصحلا لجأا نم برغز
يناد قلأا˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ع’ ه˘ع˘ي˘قو˘ت
.ةلبقملا ةرتفلا يف وملوأا

ة˘ف˘ي˘ح˘سص تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
،ةينابسسإ’ا ‘‘وفيتروبيد ودنوم‘‘
ةلوادتملا ءابنأ’ا ةنو˘ل˘سشر˘ب ى˘ف˘ن
لو˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خآ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ومانيدل اًيمسسر ا˘ًسضر˘ع ه˘م˘يد˘ق˘ت
.و˘˘˘م˘˘˘لوأا ي˘˘˘ناد م˘˘˘˘سضل بر˘˘˘˘غز
نأا ةريهسشلا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ري˘غ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ي˘ن˘ع˘ي ’ اذ˘ه
يدانلا رداغ يذلا بعÓلاب متهم
ىلإا لوسصولل4102 ويلوي يف
او˘مد˘ق˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘˘ن˘˘كلو ،بر˘˘غز
.لا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ي˘˘م˘˘سسر سضر˘˘ع˘˘ب
ع˘˘ب˘˘سس و˘˘˘م˘˘˘لوأا ي˘˘˘ناد ى˘˘˘سضمأاو
‘‘ايسسام ’‘‘ ةسسردم يف تاونسس
ماع يف لوينابسسإا هترداغم ذنم
نم ةعسساتلا نسس يف وهو7002
ف˘ح˘˘سصلا تلواد˘˘ت د˘˘قو.هر˘˘م˘˘ع
ربخ ةليلق تاعاسس ذنم ينابسسإ’ا
عم اًدقع مربأا يذلا وملوأا نأا ديفي
،1202 ماع ىتح برغز ومانيد
يدا˘˘ن ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب اًد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
يف نيفده هليجسست دعب ةنولسشرب
رود ن˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م تسس
لا˘ط˘بأا يرود˘ب تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
بعل ه˘نأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ا˘بوروأا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘م ى˘˘لوأ’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل
لوأا يف اًفده لجسسو ينابسسإ’ا

ةارابملا يف اطلام دسض هل ةارابم
موي سشداق يف0‐7 تهتنا يتلا

.ربمفون51

نأا ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تدكأا
عارسصلا لعسشأا نÓيم رتنإا يدان
ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘سص ى˘ل˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ع˘م
ت’اقتن’ا ةذفا˘ن لÓ˘خ ن˘ي˘ت˘يرا˘ن
.ةيوتسشلا

وليد اتيزاغ ’‘‘ ةفيحسصل اًقفوو
ررقملا نم ،ةيلاطيإ’ا ‘‘تروبسس
يرود˘˘لا ا˘˘قÓ˘˘م˘˘˘ع سضو˘˘˘خ˘˘˘ي نأا
سسوتنفويو نÓيم رتنإا يلاطيإ’ا

عم عيقوتلل بعلملا جراخ ةكرعم
يف ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا
.مسسوملا اذه ويسشتلاكلا
ةكرعم يف ن˘ي˘يدا˘ن˘لا Ó˘ك كرا˘سش

نم ت’اقتن’ا قوسس يف ةيراسض
امدنع ،يسضاملا فيسصلا يف لبق
عيقوتلا نم اًبيرق سسوتنفوي ناك
وليمور يكيجل˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م
ر˘ت˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن ن˘˘م و˘˘كا˘˘كو˘˘ل
بعÓلا نكل ،يزيلجنإ’ا دتيانوي
ىلإا مامسضن’ا ىلإا رمأ’ا هب ىهتنا
.نÓيم رتنإا

،يوتسشلا وتاكريملا ةكرعم يفو
ىلع نيسصيرح نييدانلا Óك ناك
ط˘سسو ط˘خ بع’ ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ي˘كسسف˘ي˘سسو˘لو˘ك نا˘يد ا˘ت˘ن’ا˘˘تأا

دق سسوتنفوي نأا ودبي قابسس وهو

.هب زاف
Óك نإاف ،ةريخأ’ا ريراقتلل اًقفوو
اًدد˘˘ج˘˘م ناد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘˘لا
ت’اقتن’ا قوسس يف ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ط˘سسو ط˘خ بع’ ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘˘ل
حانجو يلا˘نو˘ت ورد˘نا˘سس ا˘ي˘سشير˘ب
.ازييك وكيريديف انيتنرويف
ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا Ó˘ك د˘ع˘يو
ي˘ت˘لا ة˘با˘سشلا بهاو˘م˘لا ل˘سضفأا
ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف بعلت
مامتها ا˘بذ˘ت˘جا د˘قو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا

ا˘˘ًي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م ،ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
.اًيجراخو

يكي˘ج˘ل˘ب˘لا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘ج˘ن د˘كأا
م˘ل˘ح˘ي نا˘ك ه˘نأا ،و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘˘مور
ناك امدنع يلاطيإ’ا يدانلل بعللاب

اًريثك بحأا هنأا ىلإا اًريسشم ،اًريغسص
يليزاربلا ،ق˘با˘سسلا ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م
.ونايردأا

ىل˘ع سصا˘خ˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع بت˘كو
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘˘م
لفطك يملح ناك دقل‘‘ :(مارغتسسنإا)
يننأا اًعيمج نوم˘ل˘ع˘ت ،ر˘ت˘نإ’ بع˘ل˘لا
،اًريغسص تنك امدنع ونايردأا تببحأا
ةمعن لثمُي نآ’ا انه دجاوتلا كلذل

 .‘‘ةيقيقح
،اًنسسح ًءÓب يلبن نآ’ا نحن‘‘ :عباتو
لك ميدقت يف رمتسسن نأا بجي نكل
يدترأا نأا يل فرسشل هنإا ،كلمن ام
نا˘سس ي˘ف بع˘لأا نأاو سصي˘م˘ق˘لا اذ˘˘ه
ن˘˘ع و˘˘كا˘˘كو˘˘ل ف˘˘سشكو .‘‘ور˘˘ي˘˘سس
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ل˘˘˘سضف˘˘˘ُم˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل
ةلسضفملا يتا˘ظ˘ح˘ل ن˘كل‘‘ :فا˘سضأا

اهي˘ف ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ه
نادرو˘ج ي˘خأا ع˘م قا˘ن˘ع ة˘˘كرا˘˘سشم
يف دقان ربكأاو معاد مظعأا ،وكاكول
.‘‘تقولا سسفن

ةد’و كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘˘ك م˘˘˘ث‘‘ :ل˘˘˘سصاوو
نل ين˘نأا نو˘م˘ل˘ع˘ت م˘كن˘كل ،ي˘ل˘ف˘ط
،يسصخسش ءيسش هنأ’ ءيسش يأا رسشنأا
،فطاوعلاب اًئيلم دقعلا اذه ناك دقل
تناك هذه نكل ،طوبهلاو دوعسصلا
عتمتسسأا‘‘  :لمكأاو .‘‘يتايح ةسصق
ىنمتأاو9102 ن˘م ر˘ي˘خأ’ا مو˘ي˘لا˘ب

ةحسصبو ءادعُسس اونوكي نأا عيمجلل
‘‘.0202 ماع يف ةديج
عم بعل وكاكول نأا ركذلاب ريدجلا
قÓطنا ذنم ةارابم22 نÓيم رتنإا
تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا
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 يفيسصلأ وتاكريملأ تاقفسص ىلوأأ دقع لجأأ نم كرحتي لايرلأ

 ويسشتلاكلأ نم نيتقفسصل يفويلأو رتنأ نيب سسرسش عأرسص

«ةمعن رتنلأ يف يدجأوت» : وكاكول



3202 ةياغ ىلإا نايرلا عم طبترم ايقيرفإا لطب
مسضل يوق عأرسص يف نيرو ايليسسرام

يوتسشلأ وتاكريم يف يميهأرب
يرئازجلا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي تا˘ب

ةرداغمل ةوقب ا˘ح˘سشر˘م ،ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا يدا˘ن م˘ج˘نو
ةلوطبلا يف ةديدج ةبرجت سضوخو ،ةيرطقلا ةلوطبلا
«روبسس01 و˘ل» ع˘قو˘م ف˘سشكو.«1غيللا» ةيسسنرف˘لا
دقاعتلا ىلع رسصت ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا ديدع نأا يسسنرفلا

.سسمأا قلطنا يذلا تÓيوحتلا قوسس يف يميهارب عم
ايليسسرام كيبملوأا يدان نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو

عم دقاع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا قر˘ف˘لا ةراد˘سص ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي
،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا و˘ترو˘ب يدا˘ن˘ل ق˘با˘سسلا ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘˘ج˘˘لا
قير˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ي˘عا˘سسلا ن˘ير يدا˘ن ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
يلاحلا وتاكر˘ي˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م ،نزاو˘ت˘لا ةدا˘ع˘ت˘سساو
.يميهارب سصخي اميف Óعتسشم

ىلإا نايرلا يدان عم دقعب طبترم يميهارب نأا ركذي
ركفي يسسنرفلا بونجلا يدان لعج ام ،3202 ةياغ
ليبسس ىلع رسضخلا مجن عم دقاعتلا يف رسشابم لكسشب
ةدوعلل يدانلا ةدايقو هتامدخ نم ةدافتسسÓل ةراعإ’ا
.ةيراقلا ةسسفانمل

ب.م.يرسسيإا
 ليبسس ىلع لاقتن’ا لوبق ةيمتح مامأا رسضخلا مجن

جورخلأ باب وحن مÓغ عفدي يلوبان ةراعإلأ
ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف تاب

،هيدان ةرداغمل ةداعلا قوف احسشرم يلوبان يدان مجنو
ن˘م ى˘ندأا وأا ن˘ي˘سسو˘ق با˘ق تا˘ب ه˘ق˘ير˘ف نأاو ا˘م˘ي˘˘سس’
سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ سسير˘تو˘ك ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا
.ينانويلا

لك دجاوتو رسسيأا ريهظ عم يلوبان دقاعت لÓخ نمو
ا˘ح˘سشر˘م تا˘ب ر˘ي˘خأ’ا نإا˘˘ف مÓ˘˘غو يور و˘˘يرا˘˘م ن˘˘م
ادحاو وحن هجوتلاو ،يوتسشلا وتاكريملا يف ةرداغملل
.هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا نم

قرف ةدع لبق نم سضورعلا ديدع مÓغ كلميو
وه ديحولا لكسشملا نأا ’إا ،ايليسسرام يدان مهزربأا
تناسس يدان مجن هيلع لسصحي يذلا عفترملا بتارلا
سضفر وه ةلب نيطلا داز امو ،قباسسلا يسسنرفلا نايتإا

ليبسس ىلع قرفلا نم دحاو ىلإا لاقتن’ا ةركف مÓغ
.تقو برقأا يف Óلح داجيإاب ابلاطم هلعجي ام ،ةراعإ’ا

ذنم ينيعبسس نب انعبات :لرابإأ
بعل دجأوت مهملأ نمو نيمسسوم

خابدÓغ يف هلثم
يدا˘ن˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ،لرا˘˘بإا سسكا˘˘م قد˘˘غأا

مجنلا يني˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار ،ي˘نا˘م˘لأ’ا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشن˘م
همدق ام ةيفلخ ىلع حيدملاو ءانثلاب رئازجلا يلودلا

يف ،لرابإا سسكام لاقو.ريخأ’ا اذهل همامسضنا ذنم
تبلاط ريهامجلا» :ةيناملأ’ا ةفاحسصلا هب سصخ ثيدح
نب يف ةقثلا انعسضو انتهج نمو ،ةيلاع ةدوجب نيبعÓب
،اديج عفادي ،بسصانملا ددعتم بع’ وهف ينيعبسس
كÓتما ادج مهملا نمو ،موجهلا يف ةفاسضإ’ا مدقيو
:Óئاق فاسضأاو ،«قير˘ف˘ل˘ل د˘ي˘ج ر˘مأا و˘ه˘ف ،ه˘ل˘ث˘م بع’
نكي مل نكل نيتنسس ذنم يدانلا رادار تحت ناك يمار»
ىظحي هنأ’ ،ةرت˘ف˘لا كل˘ت ي˘ف هد˘ق˘ع ءار˘سش ا˘نرود˘ق˘م˘ب
،ةريبكلا هتاناكمإ’ رظنلاب ،نير يدان يف ريبك مارتحاب
.«كلذ نم ماع دعب هدقع ءارسش نم انكمت اننكل

ب.م.يرسسيإا

درأو يوتسشلأ وتاكريملأ يف سضرع ميدقت
لاطع عم دقاعتلا طخ لخدي «يرافابلا» قÓمعلا

ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فسسوي دجاوتي
خينويم نرياب يدان ةركفم يسسنرفلا سسين يدان مجنو
ةرداسص ةيناملأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو.يلاطي’ا
نميأا ريهظ نع ثحبي «يرافابلا» قÓمعلا يدان ،سسمأا

عسضي هلعج ام ،ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع رداق يرسصع
ميعدتل نيبولطملا سسأار ىلع وداراب ةيميداكأا ةجيرخ
ىرخأا ءامسسأا ةثÓث نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو.قيرفلا
قلعتيو نريابلا ةركفم يف دجوت ،لاطع ىلإا ةفاسضإ’اب
،ناميرتسسولك سساكول ،وليسسنوك واوج نم لكب رمأ’ا
.سشينريه نيماجنيب

ىرجأا دق ايقيرفإا لطب لاطع نإاف مولعم وه امكو
نيدايملل هتدوعو ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةيحارج ةيلمع
يناملأ’ا يدانلا نأا ريغ ،رثكأا وأا نيرهسش دعب نوكتسس
.يوتسشلا وتاكريملا يف يمسسر سضرع لوأا مدقي دق

ب.م.يرسسيإا

1362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج7ـل قفاوملا0202 يفناج2صسيمخلاةصضايرلا

ايقيرفإا صسأاك يف مهبعك ولع اوتبثأاو مهتيدنأا عم اوقلأات رسضخلا موجن

ةيلاثملأ ةليكسشتلأ نمسض زرحمو لاطع ،رسصان نب ،يدنام
9102 يف ةقرافألأ نيبعÓل

ريخأ’ا دقعلا يف لسضفأ’ا يسسليسشت مامأا هفده راتخت رتسسيل ريهامج

لسضفأاك راتخيو حÓسص ىلع قوفتي زرحم
9102 يف يبرع بعل
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نويرئازجلا نوبعÓلا حسستكا
نيب˘عÓ˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
ام˘ي˘سس’ ،9102 ة˘ن˘سس ة˘قرا˘فأ’ا
ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ن˘كم˘ت د˘ع˘ب
ةراقلا» سشرع ىلع عبرتلا نم
جيوتتلا ةيفل˘خ ى˘ل˘ع «ءار˘م˘سسلا
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘كب
ام ةرتفلا يف رسصم اهتنسضتحا
ةيليوج91ـلاو ناوج12ـلا نيب
.يسضاملا ماعلا نم

سسنار˘˘˘ف» ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘م تد˘˘˘˘عأاو
ةم˘ئا˘ق تي˘سصلا ة˘ع˘ئاذ «لا˘ب˘تو˘ف
ةنسس ةقرافأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأ’ا

نيبع’4 تمسض يتلاو ،9102
نم لكب رمأ’ا قلعتيو نييرئازج
ددعتملا عفادملا يدنام ىسسيع
سسي˘ت˘ب لا˘ير م˘ج˘نو بسصا˘ن˘م˘˘لا
ريهظلا لاطع فسسوي ،ينابسس’ا
،سسي˘˘ن يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نو ن˘˘˘م˘˘˘يأ’ا
بل˘ق˘لا ر˘سصا˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل سضبا˘˘ن˘˘لا

نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘سس يأا يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘˘نو
دئاق زرحم سضايرو ،يلاطي’ا
م˘˘ج˘˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

.يزيلجن’ا يتيسس رسسسشنام
لك كلذك ةمئاقلا تمسضو

ود˘ي˘لا˘خ ،ا˘نا˘˘نوا سسرا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
،ي˘م˘ي˘كح فر˘سشأا ،ي˘لا˘ب˘˘ي˘˘لو˘˘ك
ةفاسضإ’اب ،سشايز ميكحو يديدن
و˘يدا˘سسو حÓ˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا

.ينام
كيد نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف) يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تدا˘˘سشأا:(ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
زيمم˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ةيسضرأا قوف يدنام همدقي يذلا
ثد˘ح˘˘ي ’ ه˘˘نا م˘˘غر ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

مجن نأا ةحسضوم ،ةريبك ةجسض
اد˘ج يو˘ق ،ي˘سسلد˘نأ’ا يدا˘ن˘م˘لا
،بعÓلا تأارقو تÓخدتلا يف
يف ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تو˘ق نا˘ي˘سسن نود
امقر هلعج ام ،ةليوطلا تاركلا

،يرئازجلا بختنملا يف ابعسص
.رئازجلا كيد ناف ةباثمب تابو

ة˘ن˘سس لا˘ط˘ع ة˘˘ياد˘˘ب :لا˘˘ط˘˘ع
لÓخ ن˘م ةر˘ي˘ث˘م تنا˘ك9102
بسصن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ه˘كار˘سشإا

يه لي˘م˘ج˘لاو ،ار˘ي˘ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ودارا˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ةرد˘˘˘˘ق
عافدلاو موجهلا يف ةمهاسسملا

،موجهلا وحن ريبكلا هعافدناو
يئاهنلا فسصن نع هبايغ مغرو
ةرتفلا يف اذكو «ناكلا» يئاهنو
هنأا ’إا ،ةباسصإ’ا ببسسب ةيلاحلا

يف ةرهظأ’ا لسضفأ’ا نيب نم
.ملاعلا

را˘ب˘ت˘˘عا ن˘˘كم˘˘ي :ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب
ة˘ن˘سس و˘ه ي˘سضق˘ن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
نم قلطنا يذلا رسصان نب لوحت
تا˘ب ثي˘ح ،رو˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ظ˘˘لا

يف نيبعÓلا زربأا نيب نم ادحاو
راظنأا فطخيل ،ي˘لو˘ب˘م˘يإا يدا˘ن
،«و˘ي˘سشت˘لا˘كلا» ي˘ف ن˘ي˘برد˘م˘˘لا
«ناكلا» يف قلأاتلا لسصاو هنكل
بعÓ˘لا ة˘يو˘ه بسست˘كا ا˘مد˘ع˘˘ب
نم ي˘ح˘سضي يذ˘لاو فر˘ت˘ح˘م˘لا
م˘ت˘ت˘خ˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا

ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك ي˘˘ف هراو˘˘˘سشم
ن˘ئاز˘˘خ ن˘˘ع بئا˘˘غ˘˘لا بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
رفظلاو0991 ذن˘م بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةرودلا يف بع’ لسضفأا بقلب
،ةياغلل ةليقث ءامسسأا دوجو مغر
ق˘لأا˘ت˘لا ل˘سصاو˘ي نأا ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع

نÓ˘˘ي˘˘˘م ع˘˘˘م ه˘˘˘سسف˘˘˘ن تب˘˘˘ث˘˘˘يو
فسصنلا يف لعف امك يلاطي’ا
.يراجلا مسسوملا نم لوأ’ا

أÓم نم زرحم نكمت :زرحم
9102 ةنسس يف باقلأ’اب هتنازخ
ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م˘˘ك
بذبذت مغر ،يوركلا هراوسشم
ه˘˘يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم تقو
حنم نم نكمت هنأا ’إا ،يتيسسلا
يف05 مقر ةمسساحلا ةريرمتلا
د˘ئا˘ق بع˘ل˘ي˘ل ،«غ˘ي˘ل ر˘ي˘مر˘˘ب˘˘لا»
ةدايق يف ايروحم ارود رسضخلا
يف يناثلا جيوتتلل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا
ه˘تا˘ي˘ن˘ف لÓ˘خ ن˘م ،م˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
يف اماه افده نود ثيح ،ةيلاعلا
،ايريج˘ي˘ن ما˘مأا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن
نم لك ةركاذ يف اخسسار ىقبيل
نا˘˘ك يذ˘˘لاو فد˘˘˘ه˘˘˘لا د˘˘˘ها˘˘˘سش
.طقفو زرحم ةقيرطب

يدان ةدايق نم برتقي يوسضم
يدوعسسلأ جيلخلأ

يدا˘ن ن˘م ا˘سضر˘ع يو˘سضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ برد˘م˘لا ى˘ق˘˘ل˘˘ت
ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا يدو˘ع˘سسلا ج˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
لجا نم رسضخأ’ا ءوسضلا حنمي هلعج ام وهو ،يدوعسسلا

مودقلا ةرورسضب هوبلاط ثيح ،ةيدجلا تاسضوافملا ةرسشابم
طاقنلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف ل˘سصف˘لا ل˘جا ن˘م ة˘يدو˘ع˘سسلا ى˘لإا

دوعسصلا ةقرو بعل لجأا نم سسفاني قيرفلا نأاو اميسس’
نأا رابتعاب هل دوعسص لوأا قيقحتل يدانلا اهفدهتسسي يتلاو
.فرتحملا مسسقلا معط فرعي مل ةدع مسساوم ذنمو يدانلا

لبقملا عوبسسأ’ا لقنتيسسو ةريسشأاتلا ىلع لسصحت
صضرعلا ةسشقانمل

ىلإا سسمأا لوأا ةحيبسص لقنت يفياطسسلا ينقتلا نأا ركذي
ةريسشأاتلا عسضو لجأا نم ةنيطنسسق ةقلعملا روسسجلا ةنيدم
رومأ’ا ةرسشا˘ب˘م˘ل كلذو ،ة˘يدو˘ع˘سسلا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن˘ت ز˘ي˘ه˘ج˘تو
نوكيسس ينقتلا لقنت نأا ركذي هيلع قفتم وه املثم ةيدجلا
ةرادإا اهدعب لمعتسس نيأا ةيدوعسسلا يف ةيلسصنقلا در دعب
ينعملا لولح دسصق رفسسلا ةركذت لاسسرإا ىلع جيلخلا يدان
ىلإا همسض نÓعإاب كلذو يئاهنلا قافت’ا ثادحإا لجا نم
.قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا

ةيلحم صضورع3 كلتمي
ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو اذ˘˘ه

،ةيلحم يداون نم ةيدج سضورع ةثÓث كلتمي يفياطسسلا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ي˘لوؤو˘سسم˘ف تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو ثي˘˘ح
نودير˘ي جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأاو ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لاو
جيلخلا يدان سضرع نوكيسس لهف هتامدخ نم ةدافتسس’ا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا نأا مأا هر˘ي˘سصم ي˘ف ل˘سصا˘ف يدو˘ع˘˘سسلا
وهو هتامدخ نامسض ىلع سضاسضقن’ا ةسصرف اهل نوكيسس
.ةيروهمجلا سسأاك نم مداقلا رودلا ءارجإا دعب نوكيسس ام
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د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ل˘˘سصح˘˘ت
مجنو يرئازجلا ينطولا بختنملا

يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
زكرملا ىل˘ع ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت ي˘˘ف لوأ’ا
.9102 ةنسس برعلا

«موي˘لا ا˘ي˘سسور» ع˘قو˘م ىر˘جأاو
مدق ةرك بع’ لسضفأ’ ءاتفتسسا

ءاج ثيح ،9102 ماعلا يف يبرع
،لوأ’ا زكرملا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
75 ة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب
نيكراسشملا تاوسصأا نم ةئاملاب
ل˘ت˘حا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ءا˘ت˘ف˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف
،يرسصملا م˘ج˘ن˘لا حÓ˘سص د˘م˘ح˘م
ف˘سصلا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن م˘جا˘˘ه˘˘م
ن˘م %22 ىلع هلو˘سصح˘ب ي˘نا˘ث˘لا
ةموسسلا رمع ءاج اميف ،تاوسصأ’ا
يل˘هأ’ا م˘جا˘ه˘م ،يرو˘سسلا م˘ج˘ن˘لا
هلينب ،ثلاثلا ز˘كر˘م˘لا ،يدو˘ع˘سسلا

د˘ن˘ه˘˘م لا˘˘نو ،تاو˘˘سصأ’ا ن˘˘م 7%
م˘˘ج˘˘ن ،ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا بعÓ˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘ع
لتحيل تاوسصأ’ا نم %4 ليحدلا
م˘˘لا˘˘سس هد˘˘˘ع˘˘˘بو ،4 ـلا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا
،يدو˘˘ع˘˘سسلا بعÓ˘˘لا ير˘˘سسود˘˘لا

،يدوعسسلا لÓهلا يدان مجاهمو
.(تاوسصأ’ا نم %3) ـب

˘مو˘ي˘لا ا˘ي˘سسور ع˘قو˘م نأا ر˘كذ˘ي
،مايأا9 ل˘ب˘ق تيو˘سصت˘لا ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا

نم اسصخسش45842 هيف كراسشو
.ملاعلا لود فلتخم

راتخت رتسسيل ريهامج
يسسليسشت مامأا زرحم فده

ريخأ’ا دقعلا يف لسضفأ’ا
يتيسس رتسسيل ريهامج تراتخا

زر˘ح˘م سضا˘ير فد˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا
قيرف ىمرم يف قباسسلا مهبع’
ل˘سضفأ’ا ،6102 ةنسس ي˘سسل˘ي˘سشت
.«بلاعثلا»ـل ريخأ’ا دقعلا يف

ربع يتيسس رتسسيل يدان رسشنو
«رت˘يو˘ت˘لا» ي˘ف ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح
نمسض «ءارحسصلا براحم» فده
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘كذ ل˘˘˘سضفأا
.ةريخأ’ا ةيرسشعلا

»ـل ةيمسسرلا ةحفسصلا تعسضوو
هنود يذلا فد˘ه˘لا «سسي˘سسكو˘ف˘لا
يرود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘˘˘˘˘سضفأا
ىمرم يف ،6102 ةنسس يزيلجن’ا
.«ادج رحاسس» :ناونع تحت زولبلا

،يتيسسلا مجن توفي مل هبناج نم
ر˘سشن ةدا˘عإا˘ب ما˘ق ثي˘ح ة˘سصر˘˘ف˘˘لا
يف يمسسرلا هباسسح ربع ويديفلا
ةديجلا ةقÓعلا دكؤوي˘ل «ر˘ت˘يو˘ت˘لا»
.قباسسلا هيدانب هعمجت يتلا

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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ىوتسسم يف نوكي يوتسش وتاكريم ءارجا ىلع ةرقم مجن قيرف رسصي
هسسفن عيمجلا ينميو اذه ءاقبلا نامسض ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ تاعلطتلا
سضعب نامسض ىلع لمعلا دسصق ينفلا مقاطلا ةرادإا عم ةرادإ’ا لماعت يف
دق ناك رازخ يداهلا بردملا نا ركذي قيرفلا ةدافا ىلع ةرداقلا رسصانعلا
دعب ةسصاخ عفادم اذكو بعل عناسصو مجاهم فادهتسسا ةرورسض ىلع دكا
. ةلوطبلا نم نيتريخأ’ا نيتلوجلا لبق تاحيرسستلا نم ةلمج ىرجا نا

بÎقي Êامثعو ةوقب نابولطم كاكحوبو بيطلا
عناسص ةليلم نيع يئانث نم ةدافتسس’ا ديري رازخ يداهلا ينقتلا نا ركذي
نامسض نم ةرادإ’ا برتقت امك كاكحوب عفادملا اذكو بيطلا باعلأ’ا

يسضايرلا يدانلا ةرادإا عم هدقاعت خسسف يذلاو ينامثع بعÓلا ةقفسص
نب سسيئرلا ةدايقب ريسسملا مقاطلا ىعسسي يذلا رم’ا وهو ينيطنسسقلا
اذه لÓخ مهتامدخب رفظلا ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ هقيقحت ىلا رسصان
. ةدوعلا ةلحرمل ابسسحت ةيدجلا تاريسضحتلل مهترسشابم لجا نم عوبسسأ’ا
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نيبولطملا صسأار ىلع ينامثعو كاكحوب ،بيطلا
نيبعل3 عم دقاعتلأ ىلع رسصي رأزخ
ةزيمم ةدوع ةلحرم قيقحت لجأأ نم

قا˘˘˘فو داد˘˘˘ع˘˘˘ت نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
ةيسشع دعوم ىلع فيطسس
ةارا˘ب˘م سضو˘˘خ ع˘˘م مو˘˘ي˘˘لا

ل˘مأا ما˘مأا ،ة˘˘يو˘˘قو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
را˘طإا ي˘ف د˘ي˘ع˘˘لا مو˘˘غ˘˘ل˘˘سش
ةقبا˘سسم ن˘م61ـلا رود˘˘لا

يتلاو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك
موغلسش بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ي
ة˘عا˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب د˘ي˘˘ع˘˘لا
.00:41ـلا

قا˘˘فو˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ع˘˘˘سسيو
ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ب ر˘ف˘ظ˘˘ل˘˘ل
رثكأا مدقتلاو مداقلا رودلل
’ ا˘م˘˘لو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
ذا˘ق˘نإاو بق˘ل˘لا˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
.يلاحلا مسسوملا

ي˘˘˘˘˘ف عر˘˘˘˘˘سشي ا˘˘˘˘˘مورو˘˘˘˘˘ك
قحتلي ينومامو برا˘ج˘ت˘لا

ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘ل˘˘ل د˘˘حأ’ا اذ˘˘˘ه
هريسصم

عر˘˘˘سش ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘نور˘˘ما˘˘كلا م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

هبراجت يف سسما اموروك
ثح˘ب˘لا د˘سصق قا˘فو˘لا ع˘˘م
قيرفلا عم دقع عيقوت نع
ناب ةيفياطسسلا لمأايو اذه
ي˘ب˘ن˘جأ’ا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص نو˘˘كت

يف قيرفلا نا رابتعاب ةديج
ع˘˘˘سضي ن˘˘˘م ى˘˘˘لا ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح
ةدوعلا ةلحرم يف هتمسصب

ينومام بعÓلا نا ركذي
ةقفرب دح’ا اذه قحتليسس
ق˘ير˘ف سسي˘ئرو هر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م
د˘˘˘سصق د˘˘˘لو˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘سشا
لو˘ح يد˘ج˘˘لا سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
قيرفلا عم ه˘طا˘ب˘ترا ة˘م˘ي˘ق
رومأ’ا طبسض متي نا ىلع
ريسسملا م˘قا˘ط˘لا فر˘ط ن˘م
. قافولل
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فيطسس قافو

ديعلأ موغلسش مامأأ لهأاتلأ ىلع رسصي قافولأ

ع˘م ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تق˘˘ف˘˘تا
خسسف ى˘ل˘ع سشود˘ح ءا˘ير˘كز بعÓ˘لا
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
يف بعÓلا اههجاو يتلا تابوعسصلا
عم هتقÓع يدرت لعفب ةريخأ’ا ةنوآ’ا
˘مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا
ةريخأ’ا تاءاقللا يف هيلع دامتع’ا
ىتح وا سسأاكلا وا ةلوطبلا يف ءاوسس
هنوك نم مغرلاب ةيقيرف’ا ةسسفانملا
اذ˘ه˘بو ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ه˘تدو˘ع ل˘˘ج˘˘سس

تي˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘غ د˘˘˘˘ق بعÓ˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘كي
بابسش ىلا لقتني نا ىلع ةراطسسوسس
. جربلا يلها وا دادزولب

¤ا هيبع’ وعدي يريزد
ةيلÙا تاسسفانŸا ‘ Òكفتلا
قا˘˘سشع ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةسسفانملل قيرف˘لا غر˘ف˘ت ةرا˘ط˘سسو˘سس
ل˘ي˘ج˘سست ثح˘ب لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
يف ءاوسس ايل˘ح˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

لك ناو اميسس’ سسأاكلا وا ةلوطبلا
سسراحلا ءاق˘فر ى˘ل˘ع ة˘ق˘ل˘ع˘م لا˘م’ا

لÓ˘ب ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي سشو˘˘ما˘˘مز
بلا˘طو هر˘سصا˘ن˘ع˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘جا ير˘˘يزد
ر˘ث˘ع˘ت˘لا نا˘ي˘سسن ةرور˘سضب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ريكفتلاو زنواد ناسص ماما ةيقيرف’ا
ناو ةسصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف
. Óيوط لازي ’ راوسشملا
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مهتيزهاج طبسض نع ةمسصاعلا ةيدولوم وبع’ ثحبي
لمأاي ثيح تبسسلا اذه يواسضيبلا ءاجرلا دعومل ابسسحت
ةلباقم بعلب مهل حمسست ةجيتن نامسض يف دوسشح ءاقفر
يف تبسسلا ءاقل لخديو اذه ةحيرم فورظ يف ةدوعلا
لمأايو اذه برعلا لاطبا يرود ةسسفانم نم باهذلا راطا
لمعلاو ةينطولا ةيارلا فيرسشت يف ينزاخم سشتوكلا

يذلا زوفلا نامسضب كلذو ةوانسشلا ةياغ قيقحت ىلع
. لهأاتلا نم ةبرقم ىلع ةيدولوملا لعجي
عيم÷ا حيري ÚباسصŸا صضعب تامدخ ةداعتسسا
ةنراقم رسصانعلا سضعب تامدخ داعتسسا قيرفلا نا ركذي
نم لك ةدوع يدانلا اهيف لجسسيسس يتلاو نرقم ةلباقمب

نوكتسس يتلا تارايخلا يهو وكارابيمو ريخلبو وباج
لعجي ديج لكسشب ءاقللا رييسست لجا نم سشتوكلل ةحاتم
زواج˘ت ل˘جا ن˘م د˘ي˘ج قاور ي˘ف ا˘ه˘سسف˘ن ع˘سضت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

ةريبك ’اما قلعي يرئازجلا روهمجلا ناو ةسصاخ ةبراغملا
ةمدقتم راودأا غولب لجا نم دوسشح دئاقلا ءاقفر ىلع
. برعلا لاطبا يرود بقل ىلع سسفانتلاب هل حمسست

صشامر ماسشه

ةمسصاعلا دا–ا

ةرقم مجن

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا قا˘سشع بقر˘ت˘ي
غرافب قيرفلا وتاكريم ينيطنسسقلا
نونمي رفانسسلا ناو اميسس’ ربسصلا
تاقفسص ثÓث نامسض يف سسفنلا
اذه يدانلا معد ىلع ةرداق نوكت
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ةراد’ا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا
ى˘ل˘ع ز˘ئا˘˘ح˘˘لا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا عا˘˘ن˘˘قا
ةماسسأا ارخؤوم ةيرئازجلا ةيسسنجلا
ع˘م هد˘ق˘ع خ˘سسف يذ˘لاو ي˘جارد˘˘لا
ىلع رسصت ام˘ك ي˘ق˘ير˘ف’ا يدا˘ن˘لا

ي˘˘ناو˘˘سستو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص نا˘˘م˘˘سض
بردملا هربتعا يذلاو غنييناكيسس
ةر˘˘هو˘˘ج سشور˘˘˘م˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
سسرا˘ح˘لا ى˘لا ة˘فا˘سضإا ا˘˘ناو˘˘سستو˘˘ب
. ينامحر

امب ةيعاو ةعومجملا
ىلع رارسصإاو اهرظتني

مامأا ةريسشأاتلا نامسض
ةرواسسلا

ماعلا ريدملا رسصا هتاذ قايسسلا يف
ز˘ي˘كر˘ت ع˘سضو ى˘ل˘ع جار˘جر د˘ي˘سشر
ةمقل ابسسحت قفأ’ا يف ةعومجملا
لوا˘˘ح ثي˘˘˘ح ةروا˘˘˘سسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش
هذه ةميق ىلع ديكأات˘لاو م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت
رم’ا رفانسسلل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
نوثحبي ينÓعز ءاقفر لعج يذلا

رظتنملا دعوملل مهسسفنا زيهجت نع
ءا˘ق˘ل˘لا و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘سس رار˘˘كت ’ ا˘˘م˘˘لو
نا ركذي ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘ما ي˘سضا˘م˘لا
نم ةيادب دح’ا موي ىرجتسس ةمقلا
يعاسسم نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ع˘بار˘لا
هريخأات نع ثحبلا امئاد ىقبت ةرادإ’ا
باطقت˘سسا ل˘جا ن˘م ة˘سسما˘خ˘لا ى˘لا
. تاجردملل رفانسسلا نم ددع ربكا

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش
ةرأدإلأ يف مهتقث نوددجي «رفانسسلأ»

ةليقث ءامسسأأ عم دقاعتلأ يف نولمأايو

ةد˘ي˘سسلا ة˘ل˘ج˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت
،مو˘˘ي˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘نرود سسأا˘˘كلا
نم61ـلا رود˘لا كرد˘˘ت˘˘ل
ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

4 بعلتسس ثيح ،ةريثملاو
نأا ىلع مو˘ي˘لا تا˘ه˘جاو˘م
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘ت
.تبسسلا

ءاقلب ة˘ياد˘ب˘لا نو˘كت˘سسو
ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا
ةيعمج فيسضتسسي يذلا
02 بع˘ل˘˘م˘˘ب ،بور˘˘خ˘˘لا
ة˘عا˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب توأا
ي˘قÓ˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،00:41ـلا
نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘˘ير˘˘ف
سسير˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘مأا را˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
،ة˘نا˘˘بز د˘˘م˘˘حا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
،00:41ـلا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب

قافو قيرف لحي نا ىلع
Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘سض ف˘ي˘˘ط˘˘سس

،د˘ي˘ع˘لا مو˘˘غ˘˘ل˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
.ريخأ’ا اذه بعلمب
تا˘يرا˘ب˘م˘لا لود˘˘ج ءا˘˘جو
:يلاتلا وحنلا ىلع

˘‐ ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘˘هأا
(00:41) بورخلا ةيعمج
دا˘ح˘تإا ‐ ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
(00:41) عفدموب

ل˘˘مأا ‐ نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
(00:41) سسيرغ
قافو ‐ ديعلا موغلسش لمأا
(00:41) فيطسس

ب.م.يرسسيإا

«ةراطسسوسس» عم هدقاعت خسسفي سشودح

ةمسصاعلا ةيدولوم

ةفيلوتلأ نع ثحبي ينزاخمو ءاجرلأ زواجت ىلع رسصي ديمعلأ

00:41ـلا نم ةيادب مويلا ةيروهمجلا صسأاك نم61ـلا رودلا

«ةوأرمحلأ» ،«اكسسيل» ـب مدطسصت «اباكلأ»
ةخخفم تاهجأوم يف «دوسسألأ رسسنلأ»و «سسيرسشنولأ»و

ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ر˘يد˘˘م سضفر
ة˘م˘ه˘˘م ي˘˘لو˘˘ت فرا˘˘سش مÓ˘˘عو˘˘ب
افلخ دادزولب بابسش رباكا بيردت
ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘ل˘˘ل
ىلا كلذ رخؤوي هنا ىلع ادكؤوم
لجا نم كلذو ةثÓث وا نيمسسوم
ركذي ةدعاقلا يف هلمع رامث لين
با˘ب˘سشل˘ل ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا نا
نوكي امزيراك بردم نع ثحبي
ط˘ب˘سضل ةر˘ط˘ي˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
بسسحو ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
تمسص يف لمعلا ديرت ةراد’اف
ا˘˘ه˘˘ل حا˘˘تر˘˘ي ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص نا˘˘م˘˘˘سضل
. عيمجلا
دعومل ةيراج تادادعتسس’ا

 ةيدملا
تحت نوكيسس يراموغلاو

ةنياعملا
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا سصو˘سصخ˘بو اذ˘ه
يتخب ةقفرب سشورمع بردملاف
ءا˘ق˘ل ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘˘ي˘˘سس
ليدبلا طبسض راظتنا يف سسأاكلا
ةريبك ة˘ب˘سسن˘ب يذ˘لاو بسسا˘ن˘م˘لا
يبنجا مقاط نم انوكم نوكيسس

ثوب لوب وا ينوزاك ناك ءاوسس
ةرادإ’ا ى˘ق˘ب˘ت˘ل ر˘با˘سسيد ى˘ت˘ح وا
ي˘ب˘م˘لوا ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت
رار˘ج ءا˘ق˘فر ي˘ع˘ي ثي˘ح ة˘يد˘م˘لا

سسفا˘ن˘م ما˘ما ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘˘سص
اديعب باهذ˘ل˘ل ر˘خ’ا و˘ه ح˘م˘ط˘ي
يراموغلا بعÓلا نوكيسسو اذه
لسصفلا لبق ةنياعملا ةمهم يف
. هبادتنا ريسصم يف

صشامر ماسشه

دادزولب بابسش
 رباكألأ بيردت سضفري فراسش مÓعوب
توب لوبو ينوزاك نيب لسضافت ةرأدإلأو



ةــــنصصرق

ةيرئأزج ةهكنب كمسض
H˘م˘لا ن˘°˘k̆â̆نا ر M̆°kïل
قMرD نH ةg=ز س46اtلا
ى˘لا يدو˘ÄÑ˘åلا ةد˘0و˘˘لا
Ĭ9 يداÑ˘ل كم˘k̆å˘وMÉس
يIا˘مH̆©˘õ̆• 40̆ز ل˘©˘40
س6ا يÄÑلا ىلا بï-رملا
6Ñ˘˘لا نا ث©˘˘0 يò̆و-Åس
ى˘˘˘õ̆˘˘˘̆> ر˘˘˘MÇÑ̆ ير˘˘˘˘Fز
لMدFg ¶د˘Mر˘KM •̆-ا˘Hد˘1
فد˘§˘لا ناK ا˘م˘©6Ñ̆’ •˘ل
ةÄÑg°˘لا˘+ ر̆©˘1&’اK لK&’ا
وJ̆ ير̆(ا~q̆˘لا ي˘°õ˘k̆ï̆˘ل

9ÑرK4ا ة(+ïيدا°لا $ا Dي
0â©لا ةرòg4ا K+{كل Mòلا نوòو-Åس E9 دÑد1 نمH7 تاÑاDåي K7Ñ°©tي Dا يIkâ9 4اÑم
.¨ي-ا4اH’ا ن©åلا يداI نH ¶دï> $ار7Ñ ةK4ر9Ñ ىõ> رMÇÑ ث©0 ناH~M ب>œلا

«ماسصل»ـل زربألأ رايخلأ يوانكل
-ÇÑم/ ة4اد)ا رå©ن©> ة
H˘˘˘õ˘˘©˘˘õ˘˘ة <˘˘õ˘˘ى +̆˘tث
-˘˘˘˘å̆˘˘وMÉب4د˘˘˘م˘˘˘لا س
تMا نMدلا ~> 4داèملا

ة˘ÄÑ˘g°̆+ ي}˘لاK يدو˘/
F˘˘˘˘ğ˘˘˘©̆˘˘˘6 ةرÑ˘˘˘˘©˘˘˘ï˘˘˘دو
˘مدا˘E ي˘D ةM̆دو˘لو˘˘م˘˘لا
ي}˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘H̆’ا ما˘˘˘˘˘M&’ا

/˘˘˘å̆˘˘õ˘˘§̆˘ا -ÅÑ̆˘عر D˘˘ي
ر˘©ÄÑ̆لا د˘M̆د˘˘> ة˘6Ñ̆ا4د
بK0ÄÑ ث©˘0 ة˘©̆-ا}˘˘لا
ي°kï˘لاD̆ تاH̆وå˘õ̆˘م˘لا
يKا˘̆°˘ò̆ل ي˘˘˘+ا˘˘̆°˘˘˘å˘˘˘لا
Mïk7 برÑ©cا DÅÑ©cا Hن
E©لا ةداå49اÑلا ةí°©ل ةõqمå©8ا1 ةÑة K8او- ة4اد)’ا ناÑõت Hå• Kا-íïا <õى FاDلا ةkí8اÑ©ل
-ïرMgا -tÄÑgل اï©8ا1 يدا°لا •-داÑة Kلا ناíرMق Dىلا ة/ا0 ي H8اوÑõا ة’Ikåس7ا M{Fنا ر
.¨س6&اòلا تا$اïل نم9Ñ ي4ا°òلا $اïل يD نMاåمF نوMò دE ي°åملا

حامسسلأ بلطي لÓم

:˘õب H˘œ7 لÑ˘رM˘ì 4)˘©Äس D˘رM˘7 قÑ˘g˘©˘g˘ة
ىõ> ،يدا°لا 4اIÇÑ̆&ا ن˘H حا˘م˘ÄÑلا ل̆(ا˘ï˘g˘لا

1õí©لا ةkÇÑرMt4ا°لا تاMلا ةkا ي&:õï§ا Dي
0̆ï˘§˘م D˘لا يÄÑ˘لا تا˘>ا˘ï˘õ˘©˘õ˘9ا˘م˘لا ةÑ˘©ة،
H9وÑtا اI• /ا$ Hل/ا ن E©يدا°لا ةدا Itو
H˘°ÇÑ˘لا ة˘k˘k˘وM˘r K<̆õ˘لا ى˘q̆ل’ا ع©مkíفا
.كل3 ق©ktïل يدا°لا لو0

رظتنت تايدحت
ينأرمع

-˘˘°˘˘k˘˘â˘ار˘م˘> رI˘ي <˘g˘لا د˘ï˘ب4د˘م˘لا 4دا
،يدMدqلا ي°tÄÑلا عاDدلا يدا°ل دMدqلا
-˘t˘دM˘تا F˘g˘©˘ل يدا°لا ةدا>)’ ةرõة§/او،
KFÅÑ˘˘íت -˘˘ï˘˘رM˘˘ا ر(<˘˘œH˘©˘ة H˘è˘ن&ا ة˘©˘+ر
دا˘M˘q)ا ة˘©˘م˘k˘0 ما˘H&ا نو˘˘6Ñ˘˘©ò ي˘˘Iار˘˘م˘˘>
ا}KF ،يوE قMرD $ا°gل ة©لاثملا ةí©لوkلا
كD ىõ> 4داE ،يوE م/ا§H ن> ثgtلا
لDÉÑ&’ ق˘Dو˘D˘t˘ä H ي˘Hو˘q˘§˘لا م˘å˘ï˘لا

Hب4د Dلا يq~ر(ا Dلا يÄÑ°9املا ةÑ©ة.

يبيللأ نم ريبك فوخت
يسسابعلأ

-wوDتا Fg©اد+ا ةرJا Hïرلا يدا°لا و+رM9اÑي
يõg©gلا عH دEاkåلا ة©IاHò)ا نH ي°©ïÄÑ°Üلا

<˘ğلا د˘å˘لا ي˘:ا˘å̆g˘6اÑ̆ي K3كل +ÄÑ˘gبا©̆= ب
ي˘لا˘k˘لا˘+K ي˘õ˘©̆g˘لا يK4د˘˘لا ي˘˘D ة˘˘DÄÑا˘˘°˘˘م˘˘لا
Dلاœ<ب Eد Mòنو +å©ا©ل ن> اد/ ادEk• لاgدI©ة
KJو H6 اÑ©qåõ• =©ر E4دا <õى H°u 9)’اÑاDة
نا رM{F لK&’ا ر§ÅÑلا يD لE&’ا ىõ> ةو/رملا
عH̆ ة˘Mد˘q˘لا ا̆§̆-ا˘K9Ñا˘H˘í ي˘D̆ تõ˘˘1د ة4اد)’ا
تõï- ا§IاK ة8Ñا1 •+ادIk’ ىK-ÄÑå ي°åملا
.¨•8ÑوwÇÑ+ ة©+اMq)ا ا4ا1gا

عاقبلأ يف تأرهاط
ةسسدقملأ

6Ñ˘˘˘4ا H˘˘˘§˘˘˘ا˘˘: يدJ˘˘لا تار˘˘œ<د˘˘لا بKي˘˘ل
،يدوÄÑåلا ا§+&ا يداI ي7Ñá Dا°لاK ير(ا~qلا

<õ1 ىÜن+ ى I8اÑز رH©õ• Dملا ي°kwب
+åدHا E4ر EÉÑا$ Dkلا ةرkوEì لاtة©لا Dي
س6&ار+ لا0kí’ا نH ’د+ ةرمåلا ك6Ñا°H $اد&ا
عEاوH ىõ> ة4و8Ñ ب>œلا رIÅÑ ث©0 ،ة°ÄÑلا
˘مر˘t˘لا ي˘D و˘˘KJ ي˘˘>ا˘˘م˘˘k˘˘/’ا ل˘˘8Ñاو˘˘k˘˘لا
.[لMkïg ي+4[..يòملا

qarsana@essalamonline.com

1362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج7ـل قفاوملا0202 يفناج2صسيمخلا

هيلع أوحاط
ير(ا~/ ìل&ا نH رثF&ا ل46Ñ&ا

Kا+œ H6رلا نÑ6¨ىل)ا ل(اÑما
لاJ̆و̆/ ا˘4M̆k ق˘Mد˘Ĭ˘~ 8Ñو˘˘/
د˘(ا˘Ĕ زر˘˘H˘˘t س9ا˘˘4M ة˘̆/Kز
مKI˘q̆ ي̆°˘:و˘لا بk˘˘w˘˘°˘˘م˘˘لا

HاIÅÑÄÑk6 رÑ©kا ي’Iqõ©~ي،
<õ1 ىõí©4و§; ة¶، Hز عK/ة
Ĭq˘لا م˘wÉÑ̆ث©˘0 ،ر <˘õ̆نا ق
،ةõ̆˘å̆˘ğ˘˘لا ج4ا˘˘1 ير˘˘(ا~˘˘q˘˘لا

K7اÑ˘˘˘kò˘˘و˘̆/ ىI˘˘~ H̆˘دد˘˘> ن
نK8Ñ̆õ˘k•، H ي˘k˘لا ل˘(ا˘6Ñر˘لا

0ÄÑ̆تا˘+ا M˘م˘õò̆§ر(ا~/ اMنو
+åد -°ïõ• 4Dïز ةK/ة Htزر
D40 يõ6 ةÑ©ىل)ا ة©0ا /~Mةر
.ة©KI©ÄÑدI’ا يلا+

15

ةطرو يف ةأوهلأ ةيدنأأ
-gtث Dرó اIدMا§لا ةKي Dي
عا°E’ ة˘K6Ñ˘©˘õ ى˘لا óر˘ÅÑلا

HÄÑ˘˘˘˘و'Kا ي˘˘˘˘ل’-˘˘˘˘t̆˘˘˘داM˘˘˘˘ة
حامÄÑلا ةK4رÉÑ+ ةMر(ا~qلا
بادIkا+ تHاE يkلا ةMدœIل
03’<˘g˘ا D˘ر̆©˘م˘لا يF˘و-ا
ة©˘õ˘م˘> ة˘لKا~˘م˘+ ي˘ÇÑ˘©̆íلا
لœ˘1 دM̆د˘/ ن˘H باد˘˘I˘˘k’ا

J{ر©ملا اFلا و-اÅÑkيو Kول
-Üõا ب’Hر -ÄÑرMu +åÉس
تد/K د˘KE ا}˘J ن˘©˘œ<˘g˘لا
+˘˘åÉلا س˘˘í˘رó 0˘جر F˘g˘©˘ار
دد˘> تم̆-ا ا˘§˘˘Iا 4ا˘˘k˘˘g˘˘>ا˘˘+
حامõÄÑل يIíا/4 موM يلا4دíلا بòkملا نH سÇ©1ر- رkâ°- مو©لا ي§D باJ}لا يD تازا/’ا
.¨دوÇÑåلا ىõ> ةوï+ سDÄا°- ا§qåõ- ةدMد/ ر8Ñا°> نامÉÑ+ ا§ل
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رسصعلا

06:20

رهظـلارجفلا

12:4215:14

برغŸا

17:35

ءاسشعلا

19:00

ةÓسصلأ تيقأوم

جورخلأ باب وحن مÓغ عفدي يلوبان^
لاطع عم دقاعتلأ طخ لخدي «يرافابلأ» قÓمعلأ^

نيرو ايليسسرام
مسضل يوق عأرسص ‘

‘ يميهأرب
يوتسشلأ وتاكÒم

فيطسس قافو

ةمسصاعلا دا–ا

ةمسصاعلا ةيدولوم

دادزولب بابسش ةنيطنسسق بابسش

ةرقم م‚

مهتقث نوددجي «رفانسسلأ»
دقاعتلأ ‘ نولمأايو ةرأدإلأ ‘

ةليقث ءامسسأأ عم

ءاجرلأ زواجت ىلع رسصي ديمعلأ
ةيلاثملأ ةفيلوتلأ نع ثحبي ينزاخمو

ةيلحم ةيدنأا ةثÓث نم اسضورع كلمي

ةدايق نم برتقي يوسضم
يدوعسسلأ جيلخلأ يدان

بيردت سضفري فراسش
لسضافت ةرأدإلأو رباكألأ

توب لوبو Êوزاك Úب

هدقاعت خسسفي سشودح
«ةراطسسوسس» عم

00:41ـلا نم ةيادب مويلا ةيروهمجلا صسأاك نم61ـلا رودلا

،«اكسسيل» ـب مدطسصت «اباكلأ»
رسسنلأ»و «سسيرسشنولأ»و «ةوأرمحلأ»

ةخخفم تاهجأوم يف «دوسسألأ

لهأاتلأ ىلع رسصي قافولأ
ديعلأ موغلسش مامأأ

نيبلطملا صسأار ىلع ينامثعو كاكحوب ،بيطلا

نيبعل3 عم دقاعتلأ ىلع رسصي رأزخ
ةزيمم ةدوع ةلحرم قيقحت لجأأ نم

نايرلا عم طبترم ايقيرفإا لطب
3202 ةياغ ىلإا

1362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج7ـل قفاوملا0202 يفناج2صسيمخلا

ايقيرفإا صسأاك يف مهبعك ولع اوتبثأاو مهتيدنأا عم اوقلأات رسضخلا موجن

نمسض زرحمو لاطع ،رسصان نب ،يدنام
9102 يف ةقرافألأ نيبعÓل ةيلاثملأ ةليكسشتلأ

رئأز÷أ كيد نافـب يدنام فسصي يسسنرفلأ مÓعلأ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

