
30 صص

جإرخإل دنجتلإو ةيبلطملإ ةعزن فيفخت ىلإإ اعد
 اهصشيعت يتلإ «داعبألإ ةددعتم ةمزألإ» نم دÓبلإ

«فوكنيسشÓك» سشاسشر زجح
ةريخذ ينزخمو

سسانمأا نإاب ةقلط03و
50 صص
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نم ديزم ¤إإ ةيندŸإ ةيام◊إو نمألإ حلاصصم اعد
«انوروك «صسوÒفل يدصصتلل قيصسنتلإو ةظقيلإ

يتلل ةطوبصضم ةمانزر عصضو دكأإ
1202 لولحب اهنم ءاهتنلإ متيصس

فلخ Òخ إونوكيل ةاصضقلإ اعد
ÿÒ يتامغز ،فلصس:

ةموظنŸ ةجاحب ءاسضقلا»
30 صص« قÓخألاو ميقلا

تإذب ةراصضÿ ةيدلبب ةيلاŸإ ةن÷ صسيئر ماهم ءاهنإإوزو يزيتب عنصصلإ ةيديلقت لبانق3 ريمدت
داصسف اياصضق ‘ هطروتل ةيلولإ

ةرÈم Òغ تإزايتمإإ نم Êاثلإ نكم لوألإ

ةدكيكسس ‘ يراقعلا ظفاÙا عسضو
ةحايسسلا ‘ نيرمثتسسŸا دحأاو

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت–
50 صص

ن˘ك˘صسلإ ر˘˘يزو ،ير˘˘صصا˘˘ن لا˘˘م˘˘ك ر˘˘مأإ
لك ميلصستب ،ة˘ن˘يد˘م˘لإو نإر˘م˘ع˘لإو
تآا˘صشن˘م˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘صسلإ ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لإ
،ةددحملإ لاجآلإ ي˘ف ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ
ع˘˘˘˘˘صضو ةرور˘˘˘˘˘صض ىل˘˘˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘˘يأإ

م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لإ ج˘˘˘مإر˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘نزر
يصسردملإ لو˘خد˘لإ ل˘ب˘ق ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست
0202-1202.

هيف غلابملا لÓتحلا»:دارج
ىوسس ديزي ل ماعلا قيرطلل

«يلاحلا عسضولا ميزأات يف
30 صص

يموي نيرهاظتملإ ةيعمب جرخت اهنإإ لاق
ديعصصتلل ىعصستو ءاثÓثلإو ةعمجلإ

معد دكؤوي ةيلخادلا ريزو
ةفورعم رسصانعل ةيبنجأا تاهج

رئازجلا ميدهت ىلإا ىعسست

ةنيزÿاب فظوم فيقوت
لاومأا سسلتخا ةيمومعلا
سسارهأا قوسسب ÚفظوŸا

50 صص

 ةدراو «انوروك» ببسسب رئاز÷ا ‘ ةسساردلا فيقوت ةيناكمإا
40 صص«صسوÒفلإ» إذه راصشتنإ نم ثلاثلإ ىوتصسŸإ ¤إإ لوصصولاب ءإرجإلإ إذه قيبطت طبر ةحصصلإ ريزو

ةينماثعأا ءاوللا Úعي نوبت سسيئرلا
يلبنح ءاوللاو ةيÈلا تاوقلل ادئاق

ةسسماÿا ةيحانلل ادئاق

30صص

ميلسستب دهعتي يرسصان لامك
يف ةينكسسلا جماربلا لك

ةددحملا لاجآلا

40 صص

50صص

ديلاوم نم «نوفيزم» نودهاجم
 ةنيزخلا لاومأا اوفزنتسسإا5691

ةئفلإ هذه ةحنم نم ريوزتلإ قيرط نع مهونكم ةيصصولإ ةرإزولإ نم تإراطإإ



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
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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
 ءابطألا يقاب يدتقيلف

ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ءا˘˘˘ط˘˘˘سشن لواد˘˘˘ت
ةروسص ةريخألا تاعاسسلا يف ،يعامتجلا
خيسشلا نب روتكدلا اهبتك ةيبط ةفسصول
ةيمومعلا ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب  ل˘ما˘ع˘لا ،د˘ي˘ع˘سسلا
هتسضيرمل ،يداولا سسأار ةيراوجلا ةحسصلل
Óهسس احرسش اسضيأا نمسضتت ،ةيبرعلا ةغللاب
لوا˘ن˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ل ة˘غ˘ل˘لا سسف˘ن˘ب ا˘˘ط˘˘ي˘˘سسبو
عراسشلا ناسسحتسسإا تقل ةجرخ ،ةيودألا
ءاسضفلا يف تاو˘سصأا تع˘ف˘ترإاو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلإا نطولا ربع ءابطألا لك يدانت ،قرزألا
.ركذلا فلاسسلا مهليمزب ءادتقإلا

اروطت رثكألا .. نارهو
! ..1202 يف

نم ناوج رهسش لولحب نارهو نوكتسس
ًاروطت رثكألا ةيلولا1202 ةلبقملا ةنسسلا

ةبقارملا ثيح نم ينطولا ىوتسسملا ىلع
ةعبطلا ةبسسانمب اذهو ،ويديفلاب دعُب نع
،طسسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأل91ـلا

دوزم ةدايقلل زكرم بيسصنت متيسس ثيح
رفوي ،ةيلاع ايجولو˘ن˘كت تاذ تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
ع˘ي˘م˘ج˘ل ةدو˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘عو ة˘لا˘ع˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت
قفارملا طيحمب اذكو ،ةنيدملاب قطانملا
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘سضت˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
.ركذلا فلاسسلا يسضايرلا ثدحلا

ASUTE تÓفاح
«انوروك» نم ةنمؤوم

هبسشو يرسضحلا لقنلا ةسسسسؤوم ةرادإا ترداب
لامع قرف دينجتب ،رئازجلا ةنيدمل يرسضحلا

ءارجإاك اهتÓفاح لك ميقعت لجأا نم ةسصاخ
لا˘ح ع˘قاو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف د˘˘سض ي˘˘ئا˘˘قو
انامأا رثكألا،ASUTE تÓفاح نم لعجيسس
عاطقلل ةعباتلا اهتاريظنب ةنراقم ءابولا اذه نم
نين˘طاو˘م˘لا ة˘لا˘ح˘م ل ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م ،سصا˘خ˘لا
.ىلوألا نتم ىلع لقنتلا نولسضفي

«ةيزم رياد» .. لوؤوسسم
! .. رئاز÷ا ‘

،ةديعسس ةيلو يف لمعي يذيفنت ريدم لاق
ّلإا ،ةحارلل جاتحيو لمعلا نم اريثك بعت هنأا
ةسسلج يفف ،بسصنملاب ثبسشتلا لسصاوي هنأا

Ó˘ئا˘ق م˘ه˘ب˘طا˘خ نور˘خآا نو˘لوؤو˘˘سسم ا˘˘هر˘˘سضح
.«ةيلوؤوسسملا هذهب تلبق امدنع ةيزم ترد»

qarsana@essalamonline.com
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جاجتحلا تاحيسص رخآا
بارسضإلا ،تاقرطلا عطق دعب

امك هاوفألا ةطاخإا ،ماعطلا نع
،ةل˘قرو ي˘ف لا˘ط˘ب با˘ب˘سش ل˘ع˘ف
تركتبا ،را˘ح˘ت˘نإلا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو
نونط˘ق˘ي نا˘ب˘سش ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ةيلولا ةمسصاعب ة˘ي˘ب˘ع˘سش ءا˘ي˘حأا
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت
ىل˘ع او˘مد˘قأا ثي˘ح ،جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل
يئاوهلا دعسصملا  طاسشن لسش
اوللسست ذإا ،مهفيظوتب ةبلاطملل
ةروا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
نم ةبيرقلا «سشوبعب» ةطسسوتمب
او˘ع˘ن˘مو ،ة˘يلو˘لا ى˘ن˘˘ب˘˘م ر˘˘ق˘˘م
،ي˘ئاو˘ه˘لا د˘ع˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت

.«فوسشت سشيع» لاق نم قدسص

! .. قرطلا ىتسشب .. ةباسصعلا دارفأا
تاظحللا تلوحت

راو˘˘˘طأل ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
زو˘˘مر ة˘˘م˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م
اهموي يف ةباسصعلا
يلاوتلا ىلع عباسسلا
بيكرت يتيسضق يف
،تارايسسلا

ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
ةيباختنلا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل
ة˘سسما˘خ˘لا ةد˘ه˘ع˘ل˘˘ل
،9102 ل˘˘ير˘˘فأا ي˘˘ف
ناو˘ن˘ع˘ب ةر˘ق˘˘ف ى˘˘لإا
ا˘˘˘˘˘م بر˘˘˘˘˘غأا ل˘˘˘˘˘ق»
ا˘˘م و˘˘˘هو ،«كد˘˘˘ن˘˘˘ع
يف اودسشان نيذلا ،لامعألا لاجر مهنم ةسصاخ ،مهعامسس دنع نيمهتملا لعف دودر يف دسسجت

ةبكرملا تارايسسلا رعسس سضيفخت لباقم مهتئرب˘ت ،ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه سسي˘ئر ةر˘ي˘خألا م˘ه˘ت˘م˘ل˘ك
ةعاق طسسو كحسضلا نم ةجوم راثأا يذلا بلطلا وهو ةئاملاب04 نع ديزت ةبسسنب رئازجلاب
يف نيعباقلا ةباسصعلا دارفأا سصرح ايلج سسكعي لاح عقاو ،رئازجلا ءاسضق سسلجمب ةمكاحملا
.مهتيسصخسشو مهتمارك باسسح ىلع كلذ ناك ولو ىتح مهسسفنأا ةئربتل قرطلا ىتسشب نجسسلا

! .. «Òم» ةسضبق ‘ ةلو
تامول˘ع˘م ة˘يادر˘غ ة˘يلو˘ب «ر˘ي˘م» كل˘م˘ي

نم3 بعÓت لوح ،ةليقث تافلمو ةقيقد
،يحÓفلا را˘ق˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ة˘يادر˘غ ةلو
اقباسس تلمع تاراطإاو ناويد سسيئر ةيعمب
،«ريملا» اذه ،ةيئلولا لكايهلا فلتخم يف
حÓ˘سصت˘سسلا ي˘سضارأا ع˘قاو˘˘م ل˘˘ك فر˘˘ع˘˘ي
ةلو˘لا ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لاجر ةدئافل اهل˘يو˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
سضعب لعج لاح عقاو ،نيرمثتسسمو لامعأا
نأا نودكؤوي ةيسضقلا هذه ليسصافتب نيفراعلا
نييسصخسش سسارحل ةجاح يف تاب «ريملا»
.رطخ يف تتاب هتايح نأا رابتعإا ىلع

 فيفط نسس–
،ط˘ف˘ن˘لا را˘˘ع˘˘سسأا سسمأا تل˘˘ج˘˘سس

ربكأا نم ىفاعت˘ت˘ل ا˘ف˘ي˘ف˘ط ا˘ن˘سسح˘ت
ذنم دحاو موي يف اهلجسست ةراسسخ
ةعاسسلا لول˘ح˘ب˘ف ،ا˘ما˘ع03 و˘ح˘ن
تعفترا ،سشتنيرغ تيقوتب50:60
58.2 تنر˘ب ما˘خ˘ل ة˘ل˘جآلا دو˘ق˘ع˘لا
ىلإا ةئاملاب3.8 لداعي ام وأا رلود
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل رلود12.73
برغ ماخل ةلجآلا دوقعلا تحبر
64.2 يكيرمألا طيسسولا سساسسكت
95.33 ىلإا ةئاملاب9.7 وأا ،رلود
.ليمربلل رلود



اذ˘˘˘˘˘˘ه ّنأا ،دار˘˘˘˘˘˘˘ج ح˘˘˘˘˘˘˘سضوأا
م˘ت ،ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ة˘ط˘ير˘خ سسا˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع هداد˘˘عإا
نم ةرم لوأل ةموكحلا اهتدعُأا
يف لظلا قطانم ديدحت لجأا
ددع ةنياعم نم تنكم ،رئازجلا

قو˘ف˘ي يذ˘˘لا ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
9 ا˘ه˘ل˘هأا˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م000.51
نا˘كسسلا ن˘م ة˘م˘سسن ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
دد˘ع سسم˘خ يأا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ن˘طو˘ل˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا نا˘˘كسسلا

نا˘˘ف ،ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بسسحو
نم ةمسسن نويلم3.1 يلاوح
نيدوجوم نير˘ثأا˘ت˘م˘لا نا˘كسسلا
ي˘ف ا˘مأا ،ن˘˘طو˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج ي˘˘ف
دد˘˘ع نا˘˘ف ،لا˘˘م˘˘˘سشلا تا˘˘˘يلو
5.4 غلب˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘كسسلا

نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘م˘˘سسن نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،نويلم2.3 يأا ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

.ايلعلا باسضهلا يف نودوجوم
ي˘˘ف ،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ر˘˘˘كذو

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ل˘ف˘˘ح سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسمأا لوأا
سسأار ىلع ،ريت اسضر بيسصنت
يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

تثرو ةلودلا نأاب ،يعامتجلاو
ا˘ع˘سضو ق˘˘با˘˘سسلا م˘˘كح˘˘لا ن˘˘ع
ة˘˘سشا˘˘سشه ه˘˘ت˘˘با˘˘سش «ا˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك»
دÓبلل ةيداسصت˘قلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ةيمنت يف قراوفلا لÓخ نم
ـب اهفسصو تلÓتخاو ميلاقألا
لو˘سصح لا˘ج˘م ي˘ف «ةر˘ي˘ط˘خ»

تا˘مد˘خ˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ةازاوملابو ،ةيدعاقلا ةيمومعلا

تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘م
،ثدحتملا دكأا ،ةيلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا
ثعب ةداعإا مزتعت هتموكح نأا
هزا˘˘ج˘˘نا يرا˘˘ج˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
اميسس ل ،ةيمومعلا تانكسسلل
اريسشم ،راجيإلاب عيبلا جمانرب
يتلا ليقارعلا عفر مت هنأا ىلإا
ل ،جمانربلا اذه زاجنا هجاوت
راقعلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘سس
عيزوت متي نأا ىلع ،ليومتلابو
ة˘ي˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو000.054
،0202 ةياهن لبق تادعاسسمو
ةينكسس ةد˘حو000.07 اهن˘م
م˘ت˘ي˘سس غ˘ي˘سصلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
سسرا˘م ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘ه˘ع˘يزو˘ت

.يراجلا
ىلإا ،لوألا ريزولا اعدو اذه

جورخلل فارطألا ة˘فا˘ك د˘ن˘ج˘ت
«داع˘بألا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘مزألا» ن˘م
ر˘ب˘˘ع د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ةكرحلل رثكأا ة˘لا˘ع˘ف ة˘كرا˘سشم
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘عو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا
ةليقثلا ةمهملا يف سصوسصخلا
ة˘لود˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
اهيلإا عل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
ن˘م نو˘كي˘سس» لا˘˘قو ،بع˘˘سشلا
ةعزن ف˘ي˘ف˘خ˘ت ة˘م˘كح ر˘ث˘كألا
غلابملا لÓت˘حلاو ة˘ي˘ب˘ل˘ط˘م˘لا
ديزي ل يذلا ماعلا قيرطلل هيف
ع˘˘سضو˘˘لا م˘˘˘يزأا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ىو˘˘˘سس
لو˘ل˘ح م˘˘يد˘˘ق˘˘ت نود ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

لكاسشملا فلتخ˘م˘ل ة˘سسو˘م˘ل˘م

نو˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
سسيئر نأاب اركذم ،تانطاوملاو
ءا˘سسرإا˘ب د˘ه˘ع˘ت ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

ةديدج ة˘يرو˘ه˘م˘ج ءا˘ن˘ب را˘سسم
سسر˘˘كت ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد ةد˘˘عا˘˘ق˘˘ب
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا ة˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سش
،ةيقيقح ةيكراسشت ةيطارقميدو
ةقبطو يو˘ق ي˘ند˘م ع˘م˘ت˘ج˘مو
ةرح ةفاحسصو ةلثمم ةيسسايسس
ة˘م˘كح˘˘لا» لا˘˘قو ،ة˘˘لوؤو˘˘سسمو
ةيحلا ىوقلا دن˘ج˘تو م˘ه˘ف˘ت˘لاو
ديحولا ل˘ي˘ب˘سسلا ل˘ث˘م˘ت ة˘مأÓ˘ل
لجأا نم ائداه Óح حيتي يذلا

ة˘˘˘مزأا ن˘˘˘م جور˘˘˘˘خ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سض
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ليثم اهل قبسسي مل ةيعامتجاو
تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا ل˘˘ك دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سساو
نكمتت ن˘ل ي˘ت˘لا ة˘حو˘سضف˘م˘لا

لو دلبلا اذه ءانبأا ميسسقت نم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ح˘ل˘لا˘ب سسا˘سسم˘لا
.«يرئازجلا بعسشلل

،دارج ركذ ،هتاذ قايسسلا يف
يف أاد˘ب ،ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا نأا˘ب

ءا˘ن˘ب˘ل ا˘ه˘ي˘ف ة˘ع˘جر ل ة˘ي˘ل˘م˘ع
عم ةعي˘ط˘ق ي˘ف ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج
،يسضا˘م˘لا تا˘سسرا˘م˘مو ما˘ظ˘ن
ي˘ت˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
تلعج ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ع
اذ˘ه بلا˘ط˘م˘ل اداد˘ت˘ما ا˘ه˘ل˘م˘ع
ـب ه˘˘˘ف˘˘˘˘سصو يذ˘˘˘˘لا كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ة˘ق˘فار˘˘م ل˘˘سضف˘˘ب «ذ˘˘ق˘˘ن˘˘م˘˘لا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
.نمألا حلاسصمو يبعسشلا

watan@essalamonline.com
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 اهصشيعت يتلا «داعبأ’ا ةددعتم ةمزأ’ا» نم دÓبلا جارخإ’ دنجتلاو ةيبلطملا ةعزن فيفخت ىلإا اعد

«يلاحلا عسضولا ميزأات يف ىوسس ديزي ل ماعلا قيرطلل هيف غلابملا لÓتحلا»:دارج
لظلا قطانم ةدئافل ابيرق يلاجعتسسا لمع ططخم قÓطإا^

ـه.داوج

ةيعمب جرخت اهنإا لاق
ةعمجلا يموي نيرهاظتملا

ديعصصتلل ىعصستو ءاثÓثلاو

دكؤوي ةيلخادلا ريزو
ةيبنجأا تاهج معد
ىعسست ةفورعم رسصانعل
رئازجلا ميدهت ىلإا
ريزو ،دوجلب لامك ّدكأا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

كانه نأاب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
رصصانع معدت ةيبنجأا تاهج

ميدهت ىلإا ىعصست ةفورعم
ىلإا اهب عوجرلاو رئازجلا
يف اهلاخدإاو ةيصضاملا تاونصسلا

.لكاصشم
تاحيرصصت يف ،ريزولا لاق
ضشماه ىلع ىلدأا ةيفحصص

رقم نيصشدت ىلع ضسمأا هفارصشإا
برغ ل’روأا ةرئاد نمأا

’» ،ةركصسب ةي’ولا ةمصصاع
ديرت رصصانع كانه لازت
كارحلا هيلإا لصصو ام ميطحت
ةيعمب جرختو يبعصشلا
ءاثÓثلا يموي نيرهاظتملا

ىلإا ىعصستو ةعمجلاو
رئازجلا نأا ازربم ،«ديعصصتلا

ةيروهمجلا دهع تلخد
اهيف مزتلا يتلا ،ةديدجلا
عيمج قيقحتب ،نوبت ضسيئرلا

امدعب اذه ،كارحلا بلاطم
ةيفارتحاب ،دوجلب داصشأا

مهتقفارم يف ةطرصشلا رصصانع
،ةنصس نم رثكأا ذنم كارحلل
يلحتلا ىلإا بعصشلا ايعاد
.ةظقيلاب

ح.نيدلا رمق

نم ديزم ¤إا ةيندŸا ةيام◊او نمأ’ا حلاصصم اعد
«انوروك «ضسوÒفل يدصصتلل قيصسنتلاو ةظقيلا

ادئاق ةينماثعأا ءاوللا Úعي نوبت سسيئرلا
ادئاق يلبنح ءاوللاو ةيÈلا تاوقلل

ةسسماÿا ةيركسسعلا ةيحانلل

:يتامغز ،فلصس ÿÒ فلخ Òخ اونوكيل ةاصضقلا اعد

لÓخ قÓخألاو ميقلا ةموظنŸ ةجاحب ءاسضقلا»
«رئاز÷ا اهب ر“ يتلا سضاıا ةÎف

ناكصس تاجايتحاب لفكتلا لجأا نم ابيرق «يلاجعتصسا ططخم» قÓطإا نع ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا نلعأا
،ينطولا بارتلا لماك ربع ةيمنتلا قراوف ضصيلقت دصصق ،ةيروهمجلا ضسيئر تاهيجوتل اقفو «لظلا قطانم»

يتلا «داعبأ’ا ةددعتم ةمزأ’ا» نم دÓبلا جارخإ’ دنجتلاو ،«ةيبلطملا ةعزنلا» ـب هفصصو امم فيفخت ىلإا ايعاد
.يلاحلا عصضولا ميزأات يف ىوصس ديزي ’ ماعلا قيرطلل هيف غلابملا لÓتح’ا نأا ادكؤوم ،اهفرعت

ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو دفوأا
ىلإا ةلاسسر Óماح طوسشكاون ىلإا

ةي˘مÓ˘سسإلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةيناتيروملا

،نوبت ديجملا دبع سسمأا نيع
ىلعألا دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر
عافدلا ريزو ،ةحل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
،رامع ةينماث˘عأا ءاو˘ل˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ءاو˘ل˘لاو ،ة˘ير˘ب˘لا تاو˘ق˘ل˘ل اد˘˘ئا˘˘ق
ةيحانلل ادئاق ،نيدلا رون يلبنح
تحسضوأاو ،ةسسماخلا ةيركسسعلا

اهل نايب يف ،ةيروهمجلا ةسسائر
ًءانب امت نينييعتلا نيذه نأا ،سسمأا

نيتداملا اميسس ل روتسسدلا ىلع
ماكحأل ا˘ق˘ب˘طو ،ه˘ن˘م29و19
ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ي˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا
.0202 سسرام70 يف نيخرؤوملا

سسمأا د˘˘˘فوأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
،موداقوب يربسص ،نوبت سسيئرلا

ى˘لإا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يزو
ى˘لإا ة˘لا˘سسر Ó˘ما˘ح ،طو˘سشكاو˘˘ن
،ي˘ناوز˘غ˘لا خ˘ي˘سشلا د˘لو د˘م˘˘ح˘˘م
ةي˘مÓ˘سسإلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
اعد ،رخآا قايسس يف و.ةيناتيروملا

ح˘لا˘سصم ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر

،ةيندملا ةيامحلاو ،ينطولا نمألا
دينجتلاو ةظ˘ق˘ي˘لا ن˘م د˘يز˘م ى˘لإا

حلاسصملا فلتخم عم ،قيسسنتلاو
هاجت يراوجلا لمعلاو ،ىرخألا
يدسصت˘لا ل˘جأا ن˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
برعأا.«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘˘ل
ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ا˘ه˘ب ثع˘ب ،«ي˘نا˘ه˘تو تار˘كسشت»
ن˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإا سسمأا
ةيامحلاو ،ينطولا نمأÓل نيماعلا
ه˘ي˘نا˘ه˘تو هر˘كسش ن˘ع ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ناوعأاو تاراطإا ةفاكل ةسصلاخلا
م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ى˘ل˘ع ،ن˘يزا˘ه˘ج˘لا
سسوريفل يدسصتلا يف ةلوذبملا
ىلع اذهو ،هروهظ ذنم «انوروك»
نطولا عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘سسم
دودحلاو ئناوملاو تاراطملا يف
تادوهجملا هذه نأا ازربم ،ةيربلا
ءاوتحاب ةعاسسلا دح ىلإا تحمسس
،اهي˘ف م˘كح˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا ع˘م ةازاو˘م˘لا˘˘ب
تا˘ي˘نا˘كمإلا ر˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا
ن˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سصر˘˘ح ةر˘˘خ˘˘سسم˘˘لا

.نينطاوملا ةمÓسسو
ر.نوراه

«ةد˘˘˘˘سشب» ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تنادأا
ي˘ت˘لا «ة˘ن˘ي˘˘سشم˘˘لا» تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا
نا˘˘˘كسس سسمأا لوأا ،تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا

يف «اغراب»و «Óيغناد» يتقطنم
ي˘ت˘لاو ،و˘سسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب لا˘˘م˘˘سش
ا˘يا˘ح˘سضلا د˘˘يد˘˘ع ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب تدوأا
 .نييندملا

ي˘ل˘ع ن˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘ق
مسساب يمسسرلا قطانلا ،فيرسشلا

ي˘ف ،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ةرازو
اهب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
تÓ˘ئا˘ع˘ل ا˘ن˘يزا˘ع˘ت مد˘ق˘ن» ،سسمأا
لا˘˘ع˘˘فألا هذ˘˘ه ءار˘˘ج ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سضلا
ن˘ع م˘ه˘˘ل بر˘˘ع˘˘نو ،ة˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘سشلا
ة˘مو˘كح ع˘˘م ما˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘ما˘˘سضت
قيقسشلا اهبعسشو وسسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب

يذلا عيظفلا لمعلا اذه ةهجاومل
تاءادتعلا» فدرأاو ،«فسصوي ل
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
وسسافا˘ن˘ي˘كرو˘ب˘ب لز˘ع˘لا نا˘كسسلا
دودسسملا قيرطلا ىرخأا ةرم تبثت
تاعامجلا هذه هيلإا تلسصو يذلا
امهمو يت˘لا ة˘يو˘مد˘لا ة˘ي˘با˘هرإلا

لÓخ نم ثحبت اهبابسسأا تناك
روهظلا نع عينسشلا فنعلا اذه
ةا˘ي˘ح ى˘لإا سضر˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب زور˘˘ب˘˘لاو
فو˘خ˘لا سضر˘فو ءا˘ير˘بألا سسا˘ن˘لا

اننإا» لوقي درطت˘سساو ،«ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لاو
بع˘˘سشلا مز˘˘ع نأا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي ى˘˘ل˘˘˘ع
هنازفحيسس هتدحوو يبانيكروبلا

 .«نحملا هذه زواجت ىلع
ح.نيدلا رمق

ريزو ،ي˘تا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘ب د˘كأا
كل˘سس نأا ،ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا
عبسشتلا ىلإا مويلا ةجاحب ءاسضقلا
ةسصاخ ميقلاو قÓخألا ةموظنمب

رمت يتلا «سضاخملا» ةرتف لÓخ
اهاقلأا ةملك يف زربأاو ،دÓبلا اهب
لÓخ ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب سسمأا

ةر˘˘ي˘˘خألا ةا˘˘سضق م˘˘ير˘˘كت ل˘˘ف˘˘˘ح

ةاسضق نأا ،دعاقتلا ىلع نيلاحملا
فلخ ريخ اونوكي نأا بجي مويلا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب اذ˘˘˘ه ،ف˘˘˘ل˘˘˘سس ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ل
يتلا ةريبكلا تادوهجملاب داسشأا
ىل˘ع نو˘لا˘ح˘م˘لا ةا˘سضق˘لا ا˘ه˘لذ˘ب
مي˘ق ءا˘سسرإا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف د˘عا˘ق˘ت˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لاو لد˘˘˘ع˘˘˘لا
.اهولغسش يتلا بسصانملا

ح.نيدلا رمق

مويلا ة‹Èم تناك ضضرغلا اذهل ةصصصصıا ةينلعلا ةصسل÷ا
يروتسسدلا سسلÛاب ناÈŸلا لث‡ باختنا

ىمسسم Òغ خيرات ¤إا لجؤوم
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم رر˘˘˘˘ق

ل˘ي˘جأا˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ةسصسصخملا ةي˘ن˘ل˘ع˘لا ة˘سسل˘ج˘لا

ة˘˘يو˘˘سضع˘˘ل بئا˘˘ن با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نل
تقو ىلإا ،يروتسسدلا سسلجملا

ةج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،ق˘حل
ىلفسسلا ةفرغلا تراسشأاو ،مويلا

سسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت
عم رواسشتلاب ددحيسس هنأا ،هنم
،ةيناملربلا تاعومجملا ءاسسؤور
ة˘سسل˘ج˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
.ركذلا ةفلاسسلا

ـه.داوج

 دودصسم قيرط ¤إا ةيباهرإ’ا تاعام÷ا لوصصو ىرخأا ةرم تبثت اهنأا دكأا

يتلا تامجهلا «ةدسشب» نيدت رئاز÷ا
وسسافانيكروب لامسش تفدهتسسا

 اهاياحصضل يصضاقتلا ليهصستو يعامتج’او يحصصلا لفكتلا

ةيهاركلاو زييمتلا مئارج يبكترم دسض ةمارغ رايلمو اسسبح تاونسس01
ة˘ح˘فا˘كم نو˘نا˘ق عور˘سشم ر˘˘قأا

،ة˘ي˘هار˘كلا با˘ط˘˘خو ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا
يبكترم ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘ق تا˘بو˘ق˘ع
اهيلع نيسضرحملاو مئارجلا هذه
نمسض امك ،ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لاو
ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ي˘ح˘سصلا ل˘ف˘كت˘لا

.اهاياحسضل يسضاقتلا ليهسستو
نم03 ةدا˘˘م˘˘لا سصن˘˘تو اذ˘˘˘ه

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘˘سشم
با˘ط˘خو ز˘ي˘ي˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب
ه˘ت˘ن˘م˘سضت ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘˘هار˘˘كلا
ل˘سصف˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج˘˘لا ما˘˘كحألا
ىلع بقاعي هنأا ىلع» ،سسماخلا
ة˘ي˘هار˘˘كلا با˘˘ط˘˘خو ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا
3 ى˘لإا ر˘˘ه˘˘سشأا6 ن˘م سسب˘ح˘لا˘˘ب
ىلإا فلأا06 نم ةمارغبو تاونسس
ام˘ك ،«ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا003
سضيرحتلاب موقي نم لك بقاعي

سصوسصنملا م˘ئار˘ج˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘ع
وأا ديسشي وأا نوناقلا اذه يف اهيلع
كلذ لجأا نم ةيئاعد لامعأاب موقي
بقاعي ةميرج لعفلا لكسشي مل ام
د˘سشأا ة˘بو˘ق˘ع˘ب نو˘نا˘ق˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تاونسس3 ىلإا ةنسس نم سسبحلاب
رانيد فلأا001 نم ةيلام ةمارغبو
13 ةداملا امأا ،رانيد فلأا003 ىلإا

هنأا ىلع» سصنتف ،هتاذ نوناقلا نم
ةيهاركلاو زيي˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع بقا˘ع˘ي
5 ى˘لإا ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس ن˘˘م سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نم حوارتت ةيلام ةمارغبو تاونسس
فلأا005 ى˘لإا را˘ن˘يد ف˘˘لأا002
اذإا ،Óفط ةيحسضلا ناك اذإا رانيد
ةطلسس هيدل لعفلا بكترم ناك

وأا ،ةيحسضلا ىلع ةيلعف وأا نوناق
اذإا وأا ،هت˘ف˘ي˘ظو ذو˘ف˘ن ل˘غ˘ت˘سسا اذإا

نم ةعوم˘ج˘م ن˘ع ل˘ع˘ف˘لا رد˘سص
وأا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ك سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا

هذ˘ه ق˘ب˘ط˘ت ا˘˘م˘˘ك ،«ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم
مدختسسا ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘لا
،لاسصتلاو مÓعإلا تايجولونكت
3 ن˘م سسب˘ح˘لا˘ب ا˘˘سضيأا بقا˘˘ع˘˘يو
ةمارغبو ،تاونسس7 ىلإا تاونسس
لكل فلأا007 ىلإا فلأا003 نم
ىلإا ةوعدلا همئارج تنمسضت نم
.فنعلا

هنأا ىلع» سصنتف43 ةداملا امأا
01 ى˘لإا5 نم سسب˘ح˘لا˘ب بقا˘ع˘ي
ام حوارتت ةيلام ةمارغبو تاونسس
01 ى˘لإا را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘˘م5 ن˘ي˘ب
ئسشني نم لك دسض ،رانيد نييÓم
با˘˘˘˘سسح وأا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي وأا
رسشن لجأا نم سصسصخي ينورتكلإا

وأا جمانرب يأل جيورتلا تامولعم
روسص وأا موسسر وأا رابخأا وأا راكفأا

ةيهاركلاو زييمتلا ةراثإا اهنأاسش نم
.«عمتجملاب

نو˘نا˘ق عور˘سشم ن˘م˘سضت ا˘م˘˘ك
ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا با˘˘ط˘˘خ ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
لفكتلا حيتُت تاءارجإا ،ةيهاركلاو
ثي˘ح˘ب ،ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه ا˘يا˘˘ح˘˘سضب
،ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا د˘ع˘ب ن˘م˘˘سضي
يعامتجلاو ي˘ح˘سصلا ل˘ف˘كت˘لا˘ب
ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘ه˘˘˘سستو ،ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سضلا˘˘˘ب
مزÓلا معدلا م˘يد˘ق˘تو تاءار˘جإلا
ثي˘ح ،ي˘سضا˘ق˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م م˘˘ه˘˘ل
نمسضت امك ،مهب ةلودلا لفكتت

ةو˘ق˘ب ة˘مزÓ˘لا ةد˘عا˘سسم˘˘لا م˘˘ه˘˘ل
ةلادعلل هجوتلا لجأا نم نوناقلا

تاءارجإا نام˘سض ع˘م ي˘سضا˘ق˘ت˘لاو
دسصق اياحسضلاو دوه˘سشلا ة˘يا˘م˘ح
ع˘م ،م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو م˘ه˘ن˘مأا نا˘م˘سض
يلاجعت˘سسإلا ر˘ي˘بد˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا
.جتانلا ررسضلا فقول يئاسضقلا

ىوعدلا كير– ةباينلا قح نم
مئارج لايح ايئاقلت ةيمومعلا

ةيهاركلاو زييمتلا
يط˘ع˘ي˘سس ،كلذ ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب

نم ةباينلل قحلا ديدجلا نوناقلا
ةيمومع˘لا ىو˘عد˘لا كير˘ح˘ت ل˘جأا
نأا˘سش ن˘م نو˘كي ا˘مد˘ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت
يف اهيل˘ع سصو˘سصن˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا
نمألاو ماظنلاب سساسسملا نوناقلا
طابسض نوناقلا نكمي امك ،ماعلا
ع˘سضو ن˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
مئارجلا نع غيلبتلل ةينوناق تايلآا
اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
مهنيكمت لÓخ نم اذهو ،نوناقلا

ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف بر˘˘˘سست˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلاو ة˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةليسسوو هيف هبتسشملا سصخسشلل
ةل˘سص ه˘ل ر˘خآا ءي˘سش وأا ة˘م˘ير˘ج˘لا
تايعمجلا يطعت امك ،ةميرجلاب
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

عاد˘˘˘يإا ق˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘سسنإلا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا ىوكسشلا

سسفن يف يندم فرطك سسسسأاتلاو
.مئارجلا

ر.نوراه



متيسس هنأا ،ريزولا فسشكو اذه
ثحا˘بو ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا

ى˘لإا ن˘ي˘سصلا˘ب ل˘م˘ع˘ي ير˘ئاز˘ج
اذه نم ءاربخلا نم قيرف بناج
ةربخو ةديدج ةقيرط هيدل دلبلا

ة˘ح˘فا˘كم ناد˘ي˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
ىلإا لسصي˘سس ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
.مداقلا عوبسسألا لÓخ رئازجلا

ي˘˘˘˘ف ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب د˘˘˘˘كأاو
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ةقحل˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت د˘ع˘ب ه˘نأا ،سسمأا

روتسساب دهعمل ةع˘با˘ت˘لا نار˘هو
ةنيطنسسق نم لك تاقحلم نإاف
نوكت˘سس تسسار˘ن˘م˘تو ة˘ل˘قروو
تافوسشكلا ءارجإل ابيرق ةزهاج
يف انوروك سسور˘ي˘ف˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا

سضرملل تلاح ترهظ ام ةلاح
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
تذختا ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘يو˘ه˘ج تا˘ق˘ح˘ل˘م ح˘ت˘˘ف رار˘˘ق
ربخملا ىلع طغسضلا فيفختل
ن˘˘ع ف˘˘سشكل˘˘˘ل ي˘˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لا
د˘ه˘ع˘م˘ل ع˘با˘ت˘لا تا˘سسور˘ي˘˘ف˘˘لا
نأا ىلإا اريسشم رئازجلا روتسساب
ةزهاج تحبسصأا نارهو ةقحلم
ةنيطنسسق نم لك تاقحلم نأاو
دد˘سصب تسسار˘ن˘˘م˘˘تو ة˘˘ل˘˘قروو
ا˘هرود˘ب نو˘كت˘سسو ،ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا

م˘ت˘ي˘سس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ةز˘˘ها˘˘ج
عباتلا فيطسس ربخمب ةناعتسسلا
.سصاخلا عاطقلل

ف˘سشك قا˘ي˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
نيذلا سصاخسشألا نأا ،ثدحتملا
سسور˘ي˘ف بب˘˘سسب م˘˘هر˘˘ج˘˘ح م˘˘ت

،بيرق نع نوجرخيسس انوروك
نم سصاخسشألاب رمألا قلعتيو
نم مدق يذلا يرئازجلا ةلئاع
نأا احسضوم ،ةديلبلا ىلإا اسسنرف
ة˘ح˘سصب م˘ه سصا˘خ˘سشألا ءلؤو˘ه
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت ه˘˘نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ةد˘˘ي˘˘ج
عÓطÓل ،كيرافوب ىفسشتسسم
سضفر امك ،م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ى˘ل˘ع
تهجو يتلا تاداقتنلا ،ريزولا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو بب˘˘سسب عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘˘ل
ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا تح˘˘˘ت سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
نوديري نيذلا» :Óئاق ،يحسصلا

كرا˘م˘ناد˘ل˘ل ة˘ه˘با˘˘سشم ا˘˘فور˘˘ظ
م˘ه˘تا˘سسرا˘م˘م ي˘ف او˘نو˘˘كي˘˘ل˘˘ف
،«كرامنادلا لثم طقف ةيمويلا

نأا ديزوب نب روسسفوربلا نلعأاو
ر˘˘يد˘˘سصت تع˘˘ن˘˘م ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا
،انوروك نم ةيئاقولا تامامكلا

ي˘˘ف ىر˘˘˘خأا ع˘˘˘سضو م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘مد˘خ تح˘ت تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ةيلديسصلا اذكو ةيبطلا مقطألا
ايعاد ،تايفسشتسسملل ةيزكرملا
نم تاما˘م˘كلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ى˘لإا
وا از˘نو˘ل˘ف˘˘نلا ى˘˘سضر˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
رسصح لجأا نم ،طقف انوروك
،راسشتنلا نم هعنمو سسوريفلا

ةرور˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع دد˘˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ك
،تاعاسس ثÓ˘ث ل˘ك ا˘هد˘يد˘ج˘ت
ن˘كل تا˘ما˘م˘كلا ةر˘فو اد˘كؤو˘م
04 ـل يفكت يتلا ةيمكلاب سسيل
تاذ فسشكو ،ير˘ئاز˘ج نو˘ي˘ل˘م
61  دار˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لا

متيسس ةز˘ه˘ج˘م ة˘ي˘م˘قر ار˘ي˘ما˘ك
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘سصن˘˘ت
،ريزولا حسضوأا امك.تاراطملا
ن˘ير˘سشع تل˘ج˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا

يهو ،سسوريف˘لا˘ب ة˘با˘سصإا ة˘لا˘ح
نينطاوملا ايعاد ،اهيف ةمكحتم
ا˘نأا» :Ó˘ئا˘ق ،فو˘خ˘لا مد˘˘ع ى˘˘لإا

كانه بعسشلا ةحراسصمب دهعتم
حرسصت ملو تلاح اهيف لود
م˘كما˘مأا د˘ه˘ع˘تأا ي˘ن˘˘ن˘˘كل ا˘˘ه˘˘ب
ل˘كب ح˘ير˘سصت˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا˘˘ب
ل هنأا اف˘ي˘سضم ،«تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ن˘م ن˘˘كم˘˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا
تسسيل اهنأل ،رئازج˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت
نم نيد˘ئا˘ع˘لا ن˘عو ،ر˘ط˘خ ي˘ف
م˘ه˘نأا ر˘يزو˘لا ف˘˘سشك ةر˘˘م˘˘ع˘˘لا
،تاءارجإلا سسف˘ن˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي
ر˘˘ط˘˘خ يأا نو˘˘ل˘˘كسشي ل ن˘˘˘كل
.اسسنرف نم نيدفاولاب ةنراقم

سضعب نأا ،ديزوب نب راسشأاو
ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف هورا˘˘سشت˘˘سسا

ي˘ف بنا˘جأÓ˘ل م˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
ىود˘ع ن˘م ا˘فو˘خ ،م˘ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم
عسضولا نأاب مهنأامطف ،انوروك
سصخي ام˘ي˘ف ا˘مأا ،ار˘ي˘ط˘خ سسي˘ل

ناكف ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا نو˘لا˘سص ل˘ي˘جأا˘ت
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ن˘م ارار˘ق
،هلقن متي يذلا داتعلا نم افوخ
دهعم ريدم ،لاحر سسايلإا لاقو
رطخلا نإا ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا
لودلا كلت يف نمكي يقيقحلا
سضفر˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
تا˘با˘سصإا دو˘جو ن˘ع حا˘سصفإلا
نمو ،انوروك سسوري˘ف˘ب ا˘ه˘يد˘ل

نب نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ى˘ف˘ن ه˘ت˘ه˘ج
د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘كت نأا ،د˘˘يزو˘˘ب
لوخد عنمب تاميلعت تردسصأا
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘لإا ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا سضع˘˘ب
.ةيدودحلا رباعملا

«انوروك» ـب41ـلإ نوباصصملإ
يف كيرافوب ىفصشتصسم يف

ءافصشلل نولثامتيو ةديج ةلاح
ر˘يد˘م ،سشو˘ب˘˘غد ا˘˘سضر د˘˘كأا

،ةديلبلا˘ب كيرا˘فو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم
ـلا ني˘با˘سصم˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا ،سسمأا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب41
اذه ىوتسسم ىلع نودوجوملا
ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا

رظ˘ت˘ن˘نو ءا˘ف˘سشل˘ل نو˘ل˘ثا˘م˘ت˘يو
ن˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رود˘˘سص
.مهل تيرجأا يتلا روتسساب دهعم

نأا لوؤو˘سسم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
او˘˘لازا˘˘˘م ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي
نسسحأا يف كيرافوب ىفسشتسسمب
د˘ج م˘ه˘تا˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘مو فور˘˘ظ˘˘لا

ةياعرلا مهل ميدقت متيو ةعفترم
اماظن نوعبتي مهنأا امك ةمزÓلا

مهتعانم عفرل اسسوردم ايئاذغ
هنأا افسشاك ،سسوريفلا ةهجاومل
تلا˘ح˘ل˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإا م˘ت˘˘ي
كلذو مايأا ةثÓث لك ةدكؤوملا
ه˘تر˘قأا لو˘كو˘تور˘ب ى˘سضت˘ق˘م˘˘ب
ا˘ه˘لا˘سسرإا م˘ت˘يو ة˘ح˘سصلا ةرازو
ةعباتملا فدهب روتسساب دهعمل

نلعأاو ،تلاحلا عيمجل ةديجلا
جئاتنلا روه˘ظ ن˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةينامثلا تلاحلا عيمجل ةيبلسس
يف لفطل ةدحاو ةلاح ادع ام
ردسصت مل هرمع نم نيتنسسلا
دسشانو.دعب ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن
ةراثإا مدعب نينطاوملا ،سشوبغد
ل˘يو˘ه˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘تو كو˘˘كسشلا

تا˘˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
نأل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

ةعفترم دج ىسضرملا تايونعم
م˘ه˘ب د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘ت˘˘يو
يف ةأارملا ديعب مهعم انلفتحاو
ي˘˘˘عاد لو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع ءاو˘˘˘˘جأا

.مهطابحإل

ثدحلا4 9862ددعلإ ^1441 بجر61ـل قفإوملإ0202 صسرام11ءاعبرألإ

watan@essalamonline.com

«صسوÒفلإ» إذه راصشتنإ نم ثلاثلإ ىوتصسŸإ ¤إإ لوصصولاب ءإرجإلإ إذه قيبطت طبر ةحصصلإ ريزو

«انوروك» ببسسب رئاز÷ا ‘ ةميلعتلا تاسسسسؤوŸا لكب ةسساردلا فيقوت وحن
ءابولا اذه ةهجاوÚ Ÿسصلاب ميقم يرئازج Òبخب ةناعتسسلا

ز.لامج

لكب ةصسإردلإ فيقوت ةيناكمإإ ،تايفصشتصسملإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ريزو ،ديزوب نب نمحرلإ دبع دعبتصسي مل
راصشتنل ثلاثلإ ىوتصسملإ ىلإإ يناثلإ ىوتصسملإ نم لاقتنلإ لاح يف ،تاعماجلإو ،ةثÓثلإ اهرإوطأاب ةيوبرتلإ تاصسصسؤوملإ

ةحصصلإ ةمظنم نÓعإإ ذنم ةيزإرتحإ تإءإرجإإ تذختإ رئإزجلإ نأإ إدكؤوم نينطوملإ لباقملإ يف انئمطم ،«انوروك» صسوريف
،نآلإ دحل ةلجصسملإ ةلاح نيرصشعلاب لفكتلل صسوريفلإ اهيف ىصشفت يتلإ لودلإ براجت نم تدافتصسإو ،ءابولإ نع ةيملاعلإ

.عصضولإ يف مكحتلل دح ىصصقأإ ىلإإ بهأاتلإ ىوتصسم نم ةلودلإ عفرتصس صسوريفلإ راصشتنإ لاح يف هنأإو

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
ىلع ره˘سسلا ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

م˘˘ه˘˘سضئار˘˘ع˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لاو
ا˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ،م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشناو
سسي˘˘˘ئر تا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
طط˘خ˘م ن˘م˘سض ا˘ه˘سسير˘كت

يمري يذلا ةموكحلا لمع
ة˘لود ئدا˘˘ب˘˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا
ةيفاف˘سشو ة˘ق˘ل˘خأاو نو˘نا˘ق˘لا

.ةيمومعلا تاطلسسلا لمع
،ر˘يزو˘لا ح˘لا˘˘سصم تد˘˘كأا

نايب ي˘ف ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
«مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت سسمأا ا˘ه˘˘ل

عاطق ّنأا ،هنم ةخسسن ىلع
ل˘ك ذا˘خ˘تا˘ب مز˘ل˘م ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
يتلا تاب˘ي˘تر˘ت˘لاو ر˘ي˘باد˘ت˘لا

اذ˘ه د˘سسج˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ى˘˘˘ع˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةايح˘ب ل˘سصت˘م˘لا ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ةرازو تذ˘خ˘تاو ،ن˘طاو˘م˘˘لا
تاءارجإلا ةينطولا ةي˘بر˘ت˘لا
ل˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا
ةلاح ةحورطملا تايعسضولا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد د˘˘سصق ة˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ب
عم اهتيوسستو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘مو
ي˘با˘ت˘˘كلا در˘˘لا سصي˘˘سصخ˘˘ت
ق˘فو كلذو ا˘ه˘ل بسسا˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا سصو˘˘˘سصن˘˘˘لا
يف هب لومعم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
وأا لطامت نود لاجآلا عرسسأا
نامسض ىلإا ةفاسضإلاب ريخأات

هيجوتلاو لابق˘ت˘سسلا ن˘سسح
ع˘م بوا˘ج˘ت˘لاو ءا˘غ˘˘سصإلاو
فده˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘يا˘سضق
ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا رداو˘˘ب د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ةرادإلا ري˘خ˘سستو دو˘سشن˘م˘لا
ة˘ما˘ع ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل
ة˘سصا˘خ عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘مو
م˘ه˘تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
ن˘م ا˘ي˘م˘˘سس ل م˘˘ها˘˘يا˘˘سضقو
تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘˘خ
م˘˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

لفكت˘لا ة˘ي˘غ˘ب م˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو
مه˘سضئار˘عو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا˘ب

ى˘ل˘ع :ي˘لا˘ت˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ةيبرتلا تا˘ير˘يد˘م ىو˘ت˘سسم
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت
لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسل عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا
،ذيمÓتلا ءايلوأاو نينطاوملا

نييمتنملا نيفظو˘م˘لا اذ˘كو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘عو عا˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
،ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسسسؤوم
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا نو˘˘كي ثي˘˘˘ح
ةر˘ت˘ف˘لا د˘يد˘ح˘ت ع˘م ا˘ي˘˘مو˘˘ي
نم ةيئاسسملا وأا ةيحابسصلا

.يمسسرلا ماودلا تقو
ز.لامج

،راطع دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘كأا
ل˘˘ئا˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
ريدملا سسيئرلاو ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا
ـل ق˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سسألا ما˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ىلع ملاعلا نأا ،«كارطانوسس»
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ة˘˘مزأا فرا˘˘سشم
اهفرع يتلا كلت نم رطخأا
نأا ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ،8002 ة˘˘ن˘˘˘سس
د˘ج نو˘كت˘˘سس ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
.رئازجلا ىلع ةيبلسس

بر˘˘ح نأا ،را˘˘ط˘˘ع را˘˘سشأاو
ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ع˘˘سسألا
يدؤوتسس ةيدوعسسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
را˘˘˘ع˘˘˘سسأا سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا ى˘˘˘لإا
براقي ىوتسسم ىلإا ليمربلا

وأا عيباسسأا لÓخ ارلود03
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ر˘ث˘كأا
سسي˘ل ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘˘سسب ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
لا˘م˘ت˘حا ع˘م ى˘ت˘ح ،ا˘نورو˘ك
عجار˘ت˘لا ا˘م˘برو رار˘ق˘ت˘سسلا
يذلا يام رهسش نم ءادتبا
لاقو ،قوسسلا ىلع رثؤويسس
نل ي˘يأار˘ب«،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ
سضر˘ع˘لا نأل Ó˘˘يو˘˘ط مود˘˘ت
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ط˘ف˘ن˘ل ي˘˘فا˘˘سضإلا
ردسصم دلب يأا وأا ،ةيدوعسسلا
يف رتسشم هل دجي نل رخآا
،نامثألا سسخبأاب ىتح ريخألا

ىو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا بب˘˘˘سسب كلذو
عم بلطلل اد˘ج سضف˘خ˘ن˘م˘لا

يتلا ةيملا˘ع˘لا تا˘نوز˘خ˘م˘لا
،اهل ىوتسسم ىلعأا يف دجوت
د˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘مألا نأا ار˘˘ي˘˘سشم
04 نم لقأاب هنأا يف ىقبي
نا لمتحي ،ليمربلل ارلود
جا˘˘ت˘˘نإلا ن˘˘م ءز˘˘ج فر˘˘˘ع˘˘˘ي
ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘كير˘˘˘مألا
ام ىلإا اسضافخنا يرخسصلا
ليمر˘ب نو˘ي˘ل˘م5.8 نود
ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘نإا نأا ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جإلا

.ايموي ليمرب نويلم31
ريد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ح˘سضوأاو

ـل ق˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سسألا ما˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا
دج راثآلا نأا ،«كارطانوسس»
تاعقوتلا عيمج ىلع ةيبلسس
نا امب ةيلاملاو ةيداسصتقلا
هدادعإا مت دق ةيلاملا نوناق
ل˘ي˘مر˘ب ر˘ع˘سس سسا˘سسا ى˘ل˘˘ع
نأا افيسضم ،رلود06ـب طفن
ل ي˘ل˘ي˘م˘كت ة˘ي˘لا˘˘م نو˘˘نا˘˘ق
لا˘م˘ت˘˘حا ع˘˘م ه˘˘ن˘˘م سصا˘˘ن˘˘م
ى˘˘لإا ف˘˘ث˘˘˘كم˘˘˘لا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
،دÓبلل ةيلاملا تاطا˘ي˘ت˘حلا

بسسان˘م تقو˘لا نا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
،ى˘سضم تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
تاحÓسصإاب مايقلاب عارسسإÓل

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع
.تايوتسسملا

ع.لÓب

تايريدŸاب لابقتصسÓل ةمانزر تعصضو
ةيميلعتلإ تاصسصسؤوŸإو

نينطاوملل اهباوبأا حتفت ةيبرتلا ةرازو
مهتلاغسشناب لفكتلل

رئإزجلإ ىلع ةيبلصس دج نوكتصس اهراثأإ نأإ دكأإ

ةمزأاب أابنتي راطع ديجملا دبع
اهفرع يتلا كلت نم رطخأا ةيداسصتقا

8002 يف ملاعلا

نم عونلإ إذه دإريتصسإ نم دحلل
نمثلإ ةظهاب تايلآلإ

ةيرئازج ةعفار لوأا ةعانسص
0202 ةياهن لبق
صسيئرلإ ،يفيصس بيرغ فصشك
يرئإزجلإ عمجملل ماعلإ ريدملإ
ةعباتلإ ةيعانصصلإ ةعماجلل
نع ،مجانملإو ةعانصصلإ ةرإزول

لبق ةيرئإزج ةعفإر لوأإ ةعانصص
دحلاب حمصسيصس امم ةنصسلإ ةياهن
تايلآلإ نم عونلإ إذه دإريتصسإ نم
عيقوتلإ صسمأإ متو إذه.ىربكلإ

ةعماجلإ نيب ةيقافتإ ىلع
ثحبلإ زكرمو ةيعانصصلإ
ةيعانصصلإ تايجولونكتلل
«لاتيميتاب» تاصسصسؤومو
لوأإ زاجنإل ةبانع «لايفوريف»و
بقعو ،ايلحم ةعنصصم ةعفإر
دكأإ ،ةيقافتلإ هذه ىلع عيقوتلإ
يصستكت ةريخلإ هذه نإ يفيصس
رئإزجلل ةبصسنلاب ةغلاب ةيمهإ

إذه ةعانصصب حمصستصس يتلإو
متي يتلإ تلآلإ نم عونلإ
نمو ،ةظهاب راعصسأاب اهدإريتصسإ

دكإ ،ةمÓصسوب قراط ،هتهج
عمجمل ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ
ةيندعملإ تاعانصصلل «لاتيميتاب»
عمجملإ نإ ،بلصصلإو ديدحلإو
جامدإ ةبصسن قيقحت ىلإ فدهي
ةئاملاب56 ىلإ06 نيب ام حوإرتت
ةعفإرلإ ةعانصص صصخي امبف
كيرصش عم ةكإرصشلاب كلذو
نمو.هنع حصصفي مل يبنجإ

،يجإولصص ماصشه ربتعإ ،هبناج
ثحبلل ةماعلإ ةيريدملإ لثمم
ايلحم ةعفإر لوإ زاجنإ نإ ،يملعلإ

ةعانصصلإ يعاطقل ريبك دحت وه
حمصسيصس يذلإو يملعلإ ثحبلإو
زإربإو ينطولإ جوتنملإ معدب
ةيرئإزجلإ تإءافكلإو تإردقلإ

ريوطت يف اهتمهاصسم ةيناكمإو
.ينطولإ داصصتقلإ

ك.اصضر

1202 لولحب اهنم ءاهتنلإ متيصس يتلل ةطوبصضم ةمانزر عصضو دكأإ
ةددحملا لاجآلا يف ةينكسسلا جماربلا لك ميلسستب دهعتي يرسصان لامك
ر˘يزو ،ير˘سصا˘ن لا˘م˘ك ر˘مأا

،ةنيدملاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كسسلا
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ل˘˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘˘ب
ةعباتلا تآاسشنملاو ة˘ي˘ن˘كسسلا
نيأا ،ةددحملا لاجآلا يف اهل
ع˘سضو ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش
متيسس يتلا ج˘مار˘ب˘ل˘ل ة˘ما˘نزر
لو˘˘خد˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
.1202‐0202 ي˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا

ءاردم عم هل  عامتجا لÓخو

ءاردمو ةيمومعلا تازيهجتلا
ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ن˘˘يواود
84 ىوت˘سسم ى˘ل˘ع يرا˘ق˘ع˘لا

لثمم ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘يلو
نع لثممو «لدع» ةلاكو نع
ةيقرتلل ةين˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ىل˘ع ر˘يزو˘لا د˘كأا ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

قيرط ةطراخ عسضو ةرورسض
ةفا˘كل ة˘ل˘كو˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل
عاطقلل ةعباتلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
.لبقملا يسسردم˘لا لو˘خد˘لا˘ب
هعامتجا لÓخ ريزولا ددسشو
ةيعونلا مارتحا ةرورسض ىلع
ق˘فو زا˘ج˘نإلا ي˘˘ف ةدو˘˘ج˘˘لاو
ةددحملا سسيياقملاو ريياعملا
ةسصاخلا طورسشلا رتافد يف
.عيراسشملاب

ز.لامج



سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص تح˘˘ت˘˘فو اذ˘˘ه
ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ،ا˘ه˘تاذ ة˘م˘كح˘م˘لا
ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو تز˘ه ي˘˘ت˘˘لا
ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس د˘ع˘˘ب ،6002 ة˘ن˘سس
42 ترجو ،ةرمتسسملا تÓيجأاتلا

01سصاخسشأا  مهن˘ي˘ب ن˘م ا˘م˘ه˘ت˘م
هجو ءافتناب مهريسصم يف لسصف
.ةافولا ببسسب ةيمومعلا ىوعدلا

دوعت ةحيسضفلا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا هرر˘ح ر˘ير˘ق˘ت ى˘لإا
،6002 ةنسس نيدهاجملا ةرازول
تافلملل ةبقارم ةيرودب همايق رثإا
نيلجّسسملا نيدهاجملل ةيدعاقلا

ترفسسأا ،يلآلا مÓعإلا زاهج ربع
اسصخسش21 فا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘كا ن˘˘˘˘ع
ى˘ل˘ع تاو˘ن˘سس لاو˘ط او˘ل˘سصح˘˘ت
،اهتازايتماو نيد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م
ي˘ف او˘كرا˘سش م˘ه˘نأا سسا˘سسأا ى˘ل˘ع
نأا ر˘ي˘غ ،ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا بر˘˘ح˘˘لا
م˘˘ه˘˘نأا تف˘˘سشك تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

د˘˘لو «نو˘˘ف˘˘يز˘˘˘م» نود˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م
يف وأا لÓقتسسلا دعب مهمظعم
لبق ةر˘ي˘خألا سسم˘خ˘لا تاو˘ن˘سسلا
ديلاوم نم مهنأا يأا ،لÓقتسسلا

55
او˘ما˘˘ق م˘˘ه˘˘نأاو ،1
56و1
تاداهسشو دÓيم تاداهسش ريوزتب
كلذو ،ريرحت˘لا سشي˘ج˘ل با˘سست˘نا
اق˘با˘سس ارا˘طإا21 ع˘م ؤو˘طاو˘˘ت˘˘ب
ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ب

ميتنسس نييÓم5 تغلب تلومع
.كاذنآا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م تل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سساو اذ˘˘˘ه
نيمهت˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م تا˘يا˘ن˘ج˘لا
ةايحلا ديق ىلع نولازي ل نيذلا
(دازر˘ه˘سش.ح) ةو˘عد˘م˘لا عا˘˘م˘˘سسب

نيدهاج˘م˘لا ةرازو˘ب ق˘با˘سس را˘طإا
يتلا تافلملا لي˘ج˘سست˘ب ة˘ف˘ل˘كم
ن˘˘˘˘م قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا يوذ سصخ˘˘˘˘ت
،ءاد˘ه˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘بأاو ،ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م
ته˘جو ثي˘ح ،ءاد˘ه˘سشلا ل˘˘مارأاو
تافلملاب بعÓتلا ةمهت ةينعملل
سصا˘خ˘سشأل تÓ˘ي˘ه˘سست م˘يد˘ق˘ت˘˘ب
ن˘يد˘ها˘ج˘˘م تا˘˘ف˘˘سص او˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘نا
،ينطولا ريرحتلا سشيجب نيقباسس
رادم ىلع حن˘م ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
يهو ،تلوم˘ع ل˘با˘ق˘م تاو˘ن˘سس
ةمهت˘م˘لا ا˘ه˘تد˘ن˘ف ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا

لطابلاب اهطيروت مت هنأا ةدكؤوم
نم اهدرط متو لاحلا ةيسضق يف
نأا ةدكؤوم ،4002 ةنسس ةرازولا
ةب˘قار˘م و˘ه ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ا˘هرود
تايريدم نم مدقت يتلا تافلملا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
،نيدهاجملا ةرازو ىلإا ينطولا

ل˘ي˘ج˘سست˘ب ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع ل ه˘˘نأاو
نم.ي˘لآلا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب تا˘ف˘ل˘م˘لا

ةوعدملا ةم˘ه˘ت˘م˘لا تف˘ن ا˘ه˘ت˘ه˘ج

ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ت زو˘˘ج˘˘ع ي˘˘هو (ر.ف)
ا˘هر˘يوز˘ت ة˘˘ن˘˘سس58 ر˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
باسستنلاو ةيوسضعلا تاداهسشل
تلاقو ،ينطولا ريرحتلا ةهبجل
تب˘˘˘ي˘˘˘طو ،سشق˘˘˘لا تل˘˘˘سسغ ا˘˘˘نأا»
تنك ينوملظ .. يدنع مهتيبو
.«دهاسش يلع يبرو يتينب لمعن

ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘كنأا ا˘م˘ك
سسمأا ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل او˘ل˘ث˘م ن˘يذ˘لا

نيدهاجملا ةحنم ىلع مهلوسصح
ن˘˘م ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘ب نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا جرا˘˘˘خ
تامظنم تا˘ير˘يد˘م˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م
.هتيلو يف لك نيدهاجملا

ةرازو تسسسسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ي˘ف ا˘ي˘ند˘م ا˘فر˘ط ،ن˘يد˘ها˘ج˘˘م˘˘لا
ل˘ي˘كو˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
يتلا ةيمومعلا ةنيزخلل يئاسضقلا
فاز˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م تد˘˘كأا
لاومأل ن˘ي˘ف˘يز˘م˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘˘لا

ةئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘سصسصخ
ةرازو˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م ن˘م ؤو˘طاو˘˘ت˘˘ب

سصاخسشأا ةطاسسوبو نيدها˘ج˘م˘لا
ةرازو˘˘ب ذو˘˘˘ف˘˘˘ن م˘˘˘ه˘˘˘ل نأا او˘˘˘عدا
.نيدهاجملا

،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘عو
ع˘ئا˘قو˘لا ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصو
«ةر˘ي˘ط˘خ˘لا» ـب ر˘كذ˘لا ة˘ف˘˘لا˘˘سسلا

ةقاطب ةحنم نوك نوناقلا جراخو
،ي˘فر˘سش ع˘با˘˘ط تاذ ة˘˘يو˘˘سضع˘˘لا

،ريوزتلاب قلعتت ةمهتلا نأا ادكؤوم
3 نيب تابوقع عيقوت سسمتلاو
دسض ةذفان انجسس تاونسس01و
.نيمهتملا عيمج

watan@essalamonline.com
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ةرÈم Òغ تازايتمإا نم Êاثلا نكم لوأ’ا

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– ةحايسسلا ‘ نيرمثتسسŸا دحأاو ةدكيكسس ‘ يراقعلا ظفاÙا عسضو
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘م سسمأا ترر˘˘˘˘˘˘ق

ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسلا
ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘سضو ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسس
كÓمأا ةيريدمب يراقعلا ظفاحملا
د˘˘حأاو ،ة˘˘يلو˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا
ي˘ف سصاو˘خ˘˘لا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
،ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت ةحايسسلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت دا˘˘سسف ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘ل
.ناينعملا

ادافتسسا دق ناينعملا ناكو اذه

جارفإلا ن˘م ،ر˘ي˘خألا ير˘ف˘ي˘ف ي˘ف
قيقحتلا يسضاق مامأا امهلوثم دعب
،ةد˘˘˘كي˘˘˘كسس ة˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘ل
لÓغتسسا ةءاسسإا ةمهتب امهتعباتمل
وحن ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ءادأا˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
ءاطعإا سضر˘غ˘ب ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘ي
ر˘ي˘غ˘ل˘ل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
ذوفن لÓغتسساو ،لوأÓل ةبسسنلاب
ىلع لوسصحلا فدهب ةلود ناوعأا

ةرادإا نم ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م
يف.يناثلل ةب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع

ر˘م˘ث˘ت˘سسم لاز˘ي ل ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا
ة˘ي˘سضق˘لا سسف˘ن ي˘ف ع˘با˘ت˘م ي˘نا˘ث
.جارفإلاب عتمتي

ىدل ةيروهمجلا ليكو ناكو
يف سسمتلا د˘ق ،ا˘ه˘تاذ ة˘م˘كح˘م˘لا
ريدم نم لك عاديإا ةيسضقلا ةيادب
نيرمثتسسملا دحأاو ،ةلودلا كÓمأا
يف ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ،سصاو˘خ˘لا

ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘سضو سسم˘ت˘لا ن˘ي˘ح
 .ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآلا

غ.ديضشر

وزو يزيتب عنضصلا ةيديلقت لبانق3 ريمدت

سسانمأا نإاب ةقلط03و ةريخذ ينزخمو «فوكنيسشÓك» سشاسشر زجح
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘˘م تز˘˘˘ج˘˘˘ح

ةيرود لÓخ ،يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
بر˘˘˘˘ق سسمأا لوأا عÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
،سسانمأا نإاب يدودحلا طيرسشلا

عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ا˘˘˘سشا˘˘˘سشر ا˘˘˘سسد˘˘˘سسم
،ةريخذ ينزخم ،«فوكينسشÓك»
ىلع ةأابخ˘م تنا˘ك ،ة˘ق˘ل˘ط03و
.عفدلا ةيعابر ةبكرم نتم

سشيج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م تر˘مدو اذ˘ه
،سسمأا لوأا ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيدلب يف رو˘فر˘ڤأا داو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
،وزو يزيت ةيلوب نازيملا عارذ
امبسسح ،عنسصلا ةيديلقت لبانق3
ةرازول نايب ءاثÓثلا سسمأا دروأا
،ىرخأا ةهج نم.ينطولا عافدلا

،ينطولا عافدلا ةرازو تفسشك
تم˘˘ل˘˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف
زرافم نأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
،ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب تف˘˘˘قوأا

اسصخسش52 ،راتخم يجاب جربو
ن˘ع ف˘سشك ةز˘ه˘جأا3 تز˘ج˘حو
،نييئابر˘ه˘ك ن˘يد˘لو˘م ،ندا˘ع˘م˘لا

ل˘كل ة˘ب˘كر˘م ،ط˘غ˘سض ة˘قر˘˘ط˘˘م
دوقولا نم رتل0001و ،نيدايملا
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘˘لا
يعرسش ريغ ارجاهم51 فيقوت
.ناسسملتب ةفلتخم تايسسنج نم

ط.ةراضص
داضسف اياضضق ‘ امهطروت دعب ةيلÙا ةعام÷ا تاذب يضضارأ’ا حضسم ةيريدÃ فظوم لاح هلاح

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– ةليسسŸا ‘ ةعلسضلا مامحب ةيراقعلا ةلاكولا ةقحلم نع لوؤوسسŸا عسضو
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ر˘˘مأا

ي˘ف ة˘ع˘ل˘سضلا ما˘˘م˘˘ح ة˘˘م˘˘كح˘˘م
،سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةق˘ح˘ل˘م ن˘ع لوؤو˘سسم˘لا ع˘سضو˘ب
ةعامجلا تاذب ةيراقعلا ةلاكولا

ة˘ير˘يد˘م˘ب ف˘ظو˘مو ،ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ،ي˘سضارألا ح˘سسم
اياسضق يف امهطروتل ةيئاسضقلا
لامعتسساو ريوزتلاب قلعتت ،داسسف
تا˘ح˘ير˘˘سصت˘˘ب ءلدإلا ،روز˘˘م˘˘لا

ةظوفحم تادنسس فÓتإاو ،ةبذاك
ةدا˘ه˘˘سشو ،تا˘˘ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
اهيف عم˘ت˘سسإا ة˘ي˘سضق ي˘ف ،روز˘لا
.اسصخسش71ـل قيقحتلا يسضاق

سش.ةÁرك

قح ‘ Úتنضس ¤إا ةنضس نم ذفانلا نجضسلاب ماكحأا
   Úنثإا Úفظومو ةنيطنضسق ةيدلبل قبضسأ’ا سسيئرلا

هفلسسو ةداعسسوبل ›ا◊ا «ŸÒا» عسضو
ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– ةيدلبلاب فظومو
تقؤوŸا سسب◊ا ةلسشنخب سسياق ةيدلبل ماعلا Úمألا عاديإا
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ر˘˘مأا

،سسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م
يبعسشلا سسلجملا سسيئر عسضوب
،ةدا˘ع˘سسو˘ب˘ل ي˘لا˘ح˘˘لا يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ف˘ظو˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ه˘ف˘˘ل˘˘سسو
ةيدلبلا ةريظحلا رييسستب فلكم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت
دا˘سسف ا˘يا˘سضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل
،ةيمومع لاومأا ديدب˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ءوسسو ،ةطلسسلا لÓغتسسا ءوسس
لباقملا يف ،«ذوفنلا مادختسسا
سصاخسشأا01 ن˘˘ع جار˘˘فإلا م˘˘ت
ىلع مهعم قيقحتلا مت نيرخآا
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ي˘سضق˘لا سسف˘˘ن ة˘˘مذ
31ـل عمتسسإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
.نيمهتمو دوهسش نيب اسصخسش

تنادأا ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ةيئاد˘ت˘بلا تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
ءاسسم ،ةنيطنسسق ءاسضق سسلجمب
ق˘˘ب˘˘˘سسألا «ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا» سسمأا لوأا
‐2102 ةد˘ه˘ع) ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ل
نم ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ف˘ظو˘مو ،(7102

تاذ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
˘ما˘كحأا˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
نيتنسس ىلإا ةنسس نيب ام حوارتت
فييزت ةيان˘ج ن˘ع اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس
ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ة˘˘يرادإا تارر˘˘ح˘˘م
يحب Óي˘ف23 زا˘ج˘نا عور˘سشم
يف ،ةنيطنسسق ةنيدمب ةنانجوب
سسلجملا بئان دافتسسا لباقملا
يف ،ةنيطنسسقل يدلبلا يبعسشلا
،(م.ب) ى˘˘عد˘˘ي ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا سسف˘˘ن
نم (د.م) ىعدي يراقع يقرمو
ةكراسشملا يت˘م˘ه˘ت ن˘م ةءار˘ب˘لا
ة˘يرادإا تارر˘ح˘م ف˘˘ي˘˘يز˘˘ت ي˘˘ف
اذه.ةفيظولا لÓغتسسا ءوسسو
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ر˘˘مأاو
ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بإلا سسيا˘˘ق ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م
ماعلا ني˘مألا عاد˘يإا˘ب ،ة˘ل˘سشن˘خ˘ب
تقؤوملا سسب˘ح˘لا ،سسيا˘ق ة˘يد˘ب˘ل

لامعت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
.ةيمسسر تاررحم يف روزملا

/ ينانه ماهضس / سش.ميرك
ح.ةماضسأا

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘سسم ته˘˘˘˘˘˘˘˘نأا
ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘م˘كا˘ح˘م راو˘طأا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
،تارا˘ي˘سسلا بي˘كر˘ت ي˘ت˘˘ي˘˘سضق

ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو
ليرفأا تا˘ي˘سسا˘ئر˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا


رارقلاب قطنت نأا ىلع ،102
.يراجلا سسرام52 موي

ط.ةراضص

ةلماك مايأا7 تماد يتلا ةمكاحملا راوطأا ءاهتنا دعب

بيكرت يتيسضق يف رارقلاب قطنلا
ةدهعلا ةلمحل يفخلا ليومتلاو تارايسسلا

يراجلا سسرام52 موي ةسسماخلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘سضا˘˘ق سسمأا ر˘˘مأا
عاديإاب ،دمحمأا يديسس ةمكحمب
ريمسس ني˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
،سشوطيمح نامي˘ل˘سسو ،ي˘بر˘ع˘ل˘ب
ة˘م˘ه˘˘ت ن˘˘ع ،تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
ريغ رهم˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا
ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘سسم˘لاو ،ح˘ل˘˘سسم˘˘لا

ع˘سضو˘ب ر˘مأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تح˘ت ،ي˘نرارد د˘لا˘خ ي˘ف˘ح˘سصلا
سسف˘ن ن˘ع ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
م˘ت ة˘ثÓ˘ث˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
تب˘سسلا ةر˘ي˘سسم ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت
.ريخألا

ر.رجاه

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
ةطرسشلل ةي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
قو˘سس ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ف˘ظو˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،سسار˘˘هأا
نم غلبي ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا˘ب
بسصنم لغسشي ،ةنسس06 رمعلا
ماق ةنيزخلا قودنسص ماع نيمأا
.نيفظوملا لاومأا سسÓتخاب

سسا˘˘نو˘˘ل سسمأا ى˘˘˘ه˘˘˘نأاو اذ˘˘˘ه
ةراسضخل ةيدلب «ريم» ،ةزقزوب
سسي˘˘ئر ما˘˘ه˘˘م ،سسار˘˘هأا قو˘˘سسب
دا˘˘سصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ة˘عا˘م˘ج˘لا تاذ˘ب را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلاو
ةعباتم ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يدمعلا عازتنلا ةمهتب ريخألا

دو˘˘˘ق˘˘˘عو تÓ˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسو قاروأل
ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ن˘˘جو ،ة˘˘˘ظو˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م
لاجم يف ةرربم ريغ تازايتما

.ةيمومعلا تاقفسصلا
ريدم فيقوت

ةيمومعلا تازيهجتلا
ايظف– ةلضشنخ ةي’وب

ي˘لاو ،يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع رد˘سصأا
فيقوتلاب يسضقي ارارق ،ةلسشنخ
تازيهجت˘لا ر˘يد˘م˘ل ي˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
ىلع ءانب ،ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اهل عسضخ˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
يتلا ةليسسم˘لا ة˘يلو˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا

قباسس تقو يف اهب لغسشي ناك
ي˘˘˘عر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسق˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو ،ةدا˘˘ع˘˘سسو˘˘ب˘˘˘ب
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘سضق
˘مار˘بإا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ع˘ير˘سشت˘˘لا
.ةيمومعلا تاقفسصلا

سشوضشرح ءايركز / سش.ناÁإا

ةيئاضضقلا ةباقرلا ت– Êرارد دلاخ يفحضصلا عضضو

ناميلسسو يبرعلب Òمسس Úطسشانلا عاديإا
تقؤوŸا سسب◊ا سشوطيمح

تاذب ةراضضÿ ةيدلبب ةيلاŸا ةن÷ سسيئر ماهم ءاهنإا
داضسف اياضضق ‘ هطروتل ةي’ولا

سسلتخا ةيمومعلا ةنيزÿاب فظوم فيقوت
سسارهأا قوسسب ÚفظوŸا لاومأا

ةئفلا هذه ةحنم نم ريوزتلا قيرط نع مهونكم ةيضصولا ةرازولا نم تاراطإا

 ةنيزخلا لاومأا اوفزنتسسإا5691 ديلاوم نم «نوفيزم» نودهاجم

ط.ةراضص

ةذفان انجضس تاونضس01و3 نيب تابوقع عيقوت ،ءاضضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحمب ماعلا بئانلا سسمأا سسمتلإا
يف روزملا لامعتضساو ،يمومع ررحم يف ريوزتلا يتيانج مهل تهجو ،ةيضصولا ةرازولاب تاراطإاو ،نيفيزم نيدهاجم دضض

.لايتحإ’او بضصنلاو روزملا لامعتضسا اذكو ،ةيرادإا قئاثو

«ةلطز» غلك52 هتزوحب طبضض
 نارهو نم اهبلج

اذفان انجسس ةنسس02
ةيسضق يف نادمل
ةلقروب تاردخم
نم ةرخأاتم ةعاضس يف تقطن
تايانجلا ةمكحم ،سسمأا لوأا ءاضسم
ةنضس02ـب ةلقروب ةيئادتب’ا
ةذفان ةيلام ةمارغو اذفان انجضس
وعدملا دضض جد نويلم1 ةميقب
ةيانجب هتنادإا دعب (م - م)

دضصق ةردخم داوم لقنو ةزايح
ةيمارجإا ةعامج راطإا يف عيبلا

هذه تايثيح دوعت.ةمظنم
ةضسلج عئاقول اقفو ةيضضقلا
،7102 ربوتكأا6 ىلإا ،ةمكاحملا

كردلا حلاضصم تفقوأا امنيح
ليطضس ةقطنمب ،ينطولا

يف ريغملا ةبدتنملا ةي’ولاب
-سش - ط) ىمضسملا ،يداولا ةي’و
هتمكاحم تمت نأاو قبضس) (ع
ةفلاضس ةبوقعلا سسفنب نيدأاو
ةبكرم دوقي ناك يذلاو ،(ركذلا
ىلع اهفيواجت ربع رثع ةيحايضس
،جلاعملا فيكلا نم غلك52
ىلإا لضصوتلاب تايرحتلا تحمضسو
هذه بلج دق ناك (ع-سش -ط ) نأا
ةنيدم نم ةروظحملا ةعاضضبلا

ةبكرملا فلتضسا امدعب نارهو
دنع نم اهنتم ىلع ناك يتلا
لباقم ىقلت يذلا ( م-م) وعدملا

فلأا21 ةميقب ايلام اغلبم كلذ
تاملاكملا لجضس فضشك امك ،جد
تناك هنأا (م-م) ىمضسملل ةيفتاهلا
هذه عئاقو خيرات عم انمازت هل
عم ت’اضصتا ةدع ةيضضقلا
يف نيطروتم نيرخآا نيضصخضش
نم لك امهو ،ةيضضقلا سسفن
(ج-ع)و ،(ع-سش -ف) وعدملا
ةلادعلا مامأا Óثم نأاو قبضس نيذللا

ماكحأا امهقح يف تردضصو
.ةنادإ’اب
يف ماعلا قحلا لثمم ددضش دقو
ةلدأ’ا ةفاك نأا هتعفارم
طروت تبثت ةرفوتملا نئارقلاو
ةيضضقلا هذه يف (م-م ) وعدملا

هتنادإا ةمكحملا نم اضسمتلم
لازنإاو هيلإا ةبوضسنملا لاعفأ’اب

.هقح يف دبؤوملا نجضسلا ةبوقع
ب.يلاعلا دبع
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق
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ىدل تا˘با˘خ˘ت˘نلا ج˘ئا˘ت˘ن ف˘سشكت
ه˘جو˘لا ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود
تسشاع ةلودل يرسصنعلاو حيبقلا
تاونسسل ملاعلا تعداخو بذكب

ءارزو سسي˘˘ئر˘˘ل ف˘˘ي˘˘كف ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
بولطمو ءاسضقلاب قحÓمو دسساف
تاوسصلا ىلعا ققحي نا ةلادعلل
تاباختنلا جئا˘ت˘ن ه˘ت˘ت˘ب˘ثا ا˘م ناو
احسضاو اريبعت ناك ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘ع
ةلود ىدل فرطتلاو ةيرسصنعلاو
ةلود اهنوك ىلإا ةفاسضإا لÓتحلا

نوناقلا راطإا جراخ لمعت ةقرام
ة˘نا˘سصح˘˘لا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘تو ي˘˘لود˘˘لا

ةموعدمو باقعلا نم تÓفإلاو
ر˘فو˘ت˘ف ى˘م˘ظ˘ع ة˘لود ر˘˘ب˘˘كا ن˘˘م
ة˘ي˘كير˘ملا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا بمار˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘ئرو
نم عونلا اذه لثم ىلع ةيطغتلاو
. مئارجلا
فرطتملا ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا با˘ط˘خ˘لا نإا
ج˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘غ˘˘˘ط يذ˘˘˘لا
باز˘حألا م˘ظ˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلا
سشط˘ب˘لاو ع˘م˘ق˘˘لاو ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ءاردزاو سضير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو
هيلإا دنتسسي اعجرم حبسصأا ،يلودلا
رايت˘خا ي˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا بخا˘ن˘لا

لÓحنلاو ككفتلا اذهف هيلثمم
ىلع رتسستلاو داسسفلاو ةوسشرلاو
كل˘ت ه˘˘ت˘˘ج˘˘ت˘˘نا ا˘˘م و˘˘ه م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا باز˘˘˘حلا
اعارسص جتنتل نييسضاملا نيماعلا
لا ل˘م˘ع˘لاو دا˘سسف˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ئا˘ق
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا تح˘˘ب˘˘سصأا˘˘ف ي˘˘قÓ˘˘˘خا

زكارم ىلع عارسص مهل ةبسسنلاب
عمتجم˘لا ي˘ف ةر˘حا˘ن˘ت˘م˘لا ىو˘ق˘لا
ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘فو .ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسلا
لك نيب قيسسنتلا لامعا تلسصاوت
ة˘مو˘كحو ة˘ي˘كير˘ملا ةرادلا ن˘م
ةقفسص قيبطت لجا نم لÓتحلا
دو˘ه˘ج˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘برا˘˘سض نر˘˘ق˘˘لا
مÓسس ةماقإاب بلاطت ىتلا ةيلودلا
لد˘˘˘ع˘˘˘لا سسا˘˘˘سسا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘كي
تمدقا كلذ لظ يفو قوقحلاو
لÓت˘حلا ة˘لودو ا˘كير˘ما ن˘م ل˘ك
ام˘ه˘ن˘ي˘ب ف˘قاو˘م˘لا ق˘ي˘سسن˘ت ى˘ل˘ع
امهل ةه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ةمكحملا لبق نم مئارج باكتراب
دعب ،ياهل يف ةيلودلا ةيئانجلا

يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘ق
دعب ناتسسناغفأا يف ةيكريمأا مئارج
حتفب ا˘هرار˘ق ن˘م ةدود˘ع˘م ر˘ه˘سشأا
ةيليئارسسإلا مئارجلا دسض قيقحت
تنا˘كو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف
رارق تذختا ياهل يف ةمكحملا
ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عد˘˘م˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا˘˘ب
وتاف ةيلودلا ةيئانجلا ةم˘كح˘م˘ل˘ل
لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب ،ادو˘˘سسن˘˘ب

ي˘ف ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م ة˘ي˘كر˘˘ي˘˘مأا م˘˘ئار˘˘ج
ها˘سضق ق˘ق˘˘ح˘˘ي˘˘سسو نا˘˘ت˘˘سسنا˘˘غ˘˘فأا
ل˘ب˘ق ن˘م بر˘ح م˘ئار˘ج با˘كترا˘˘ب
ة˘ي˘كير˘ملا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

يف ةّي˘نا˘سسنإلا د˘سض تا˘سسرا˘م˘ُمو
ة˘مو˘كح تعرا˘سسو .نا˘ت˘سسنا˘˘غ˘˘فأا

سصسصختم دفو لاسسرإاب لÓتحلا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ن˘ط˘ن˘˘سشاو ي˘˘لا
يف ةيكريمألا ةرادإلا هيف لغسشنت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا رار˘˘ق
ةكرتسشملا ةحلسصملا زاربإا فدهب
ةمكحملا ةهجاوم يف ن˘ي˘ت˘لود˘ل˘ل
قيقحت حتف تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
نوناك يف ةينيطسسلفلا يسضارألا
فدهتو يسضاملا ربمسسيد /لوألا

ق˘ي˘سسن˘ت ى˘لا لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
ريفوت ىلع لمعلل مهنيب فقاوملا

لاسشفا فدهب ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت˘ل ءا˘ط˘غ
نا نو˘˘˘ك ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا تارار˘˘˘˘ق
ريبك ر˘ي˘ثأا˘ت ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘ل˘ل

ىلا ىعسست ثيح ملاعلا لود ىلع
ةرادلا ع˘م تاو˘ط˘˘خ˘˘لا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت
لودلا ىلع طغسضلاب ةيكيرملا
ةيلودلا ةمكحملا ةطسشنا فقول
.اهتارارق ةبراحملو
لÓ˘˘ت˘˘حلا م˘˘ئار˘˘ج ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م نإا
سصا˘خ و˘ح˘ن ى˘ل˘عو ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإلا
ة˘ي˘مÓ˘سسلا ة˘سسد˘ق˘م˘لا ن˘˘كا˘˘مألا

دجسسملا يفو ةيحي˘سسم˘لاو ا˘ه˘ن˘م
ي˘م˘ي˘˘هار˘˘بلا مر˘˘ح˘˘لاو ى˘˘سصقألا

ف˘سصق˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ن˘˘كو
ل˘ت˘ق˘لاو ةز˘غ ى˘ل˘ع ل˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ندملا ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘بأل د˘م˘ع˘لا

تايلم˘عو تا˘م˘ي˘خ˘م˘لاو ىر˘ق˘لاو
د˘يد˘ه˘ت˘لاو ة˘ع˘سساو˘لا ةردا˘سصم˘˘لا
اهتهجاوم نم دب ل ،راوغألا مسضب

ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا تاءار˘˘˘جلا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض
ر˘ب˘ع ة˘سصا˘خو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو
لÓتحلا ةمكاحمل ياهل هكحم
ح˘˘سضفو م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا كل˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لخادلا نم يليئارسسلا عمتجملا
ة˘لا˘ح ر˘ي˘ج˘ف˘ت ي˘ف ر˘م˘ت˘سسي يذ˘˘لا
قوقح˘لا˘ب ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ نا˘ق˘ت˘حلا
ةمئاق هتلود نا نوك ةينيطسسلفلا

ي˘˘هو ع˘˘م˘˘ق˘˘لاو با˘˘هرلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ئار˘ج˘لا با˘كترا ي˘ف ة˘˘طرو˘˘ت˘˘م
بع˘سشلا ق˘ح˘ب ل˘ت˘ق˘لاو سشط˘ب˘˘لاو
ادماسص ىقبيسس يذلا ينيطسسلفلا

لÓتحلا رمع نأا ًاقثاوو اطبارمو
بر˘قلا تا˘ب ر˘سصن˘˘لا ناو ر˘˘سصقأا

نم هلاسضن يف ارمتسسمو انمؤومو
ر˘ير˘ق˘تو ه˘قو˘˘ق˘˘ح دادر˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جا

لÓت˘حلا ءÓ˘جو ءا˘ه˘نإاو هر˘ي˘سصم
ةينيطسسلفلا ه˘ي˘سضارا ع˘ي˘م˘ج ن˘ع
.ةلتحملا

لخادلا نم يليئارصسإ’ا عمتجملا ةقيقح
ةينيطصسلفلإ حابصصلإ ةديرج ريرحت صسيئر / نيطصسلف يف ةنصسحلإ ايإونلإ ريفصس / ةودقلإ يرصس  :  ملقب

تتا˘ب لإا م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف ٍة˘˘لود ن˘˘م ا˘˘م
رذحتو انوروك سسوريف نم فوختت
ن˘م ى˘سشخ˘تو ،ه˘˘ل طا˘˘ت˘˘ح˘˘تو ه˘˘ن˘˘م
يف هراسشتناو ا˘ه˘ب˘ع˘سش ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا
اهدودح قÓغإا ىلإا تدمعف ،اهدÓب
اهتÓحر تفقوأاو ،ةيرحبلاو ةيربلا

هبتسشملاو ةءوبوملا لودلا ىلإاو نم
لودلا سضعب ينطاوم تعنمو ،اهيف
تسضرفو ،ا˘هدÓ˘ب ى˘لإا لو˘خد˘لا ن˘م
ى˘ل˘ع ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا َطور˘˘سش
،مهتويب ى˘لإا ن˘يد˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م
،ةعباتملاو ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ع˘سضخأاو
تاءارجإلا نم ًةعو˘م˘ج˘م تذ˘خ˘تاو
تق˘ل˘غأا˘ف ،ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
تع˘ن˘مو ،تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لاو سسراد˘˘م˘˘لا
تردسصأاو ،تارهاظتلاو تاعمجتلا
تارمتؤوملا عن˘م˘ب ٍة˘مرا˘سص ٍتارار˘ق
،ة˘ع˘سساو˘لا ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألاو
،ةيق˘ي˘سسو˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا تÓ˘ف˘ح˘لاو
،ةدسشاح˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
بلطتت يتلا ةطسشنألا نم اهريغو
ًاكاكتحا سضرتفتو ،ًاري˘ب˘ك ًارو˘ه˘م˘ج
طلتخت ،ًابراقت˘م ًا˘سسو˘ل˘جو ًار˘سشا˘ب˘م
ه˘˘ع˘˘م سسمÓ˘˘ت˘˘تو سسا˘˘ف˘˘˘نألا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
لاق˘ت˘نا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا دادز˘تو ،دا˘سسجألا
كا˘˘كت˘˘حلا لÓ˘˘خ ن˘˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا

.ذاذرلاو ءاوهلاو
ف˘ي˘خ˘ي ًا˘ب˘عر سضر˘م˘لا اذ˘˘ه تا˘˘ب
سضرألا ناكسس بعريو ةيرسشبلا

نم رثكأا يف رسشتنا نأا دعب ،اهلك
ددمتيو عسستي لاز امو ،ةلود ةئام
تف˘عا˘سضت˘˘تو ،ر˘˘سشت˘˘ن˘˘يو دادز˘˘يو
اميف ،ًةافوو ًةباسصإا هاياحسض دادعأا

ةبيرق هيلع ةرطيسسلا نأا ودبي ل

ا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘نأا وأا ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس وأا
نإاو ،ح˘ج˘ن˘ت˘سسو ًا˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ن˘˘كم˘˘م
،ةرذ˘ع˘ت˘مو ةر˘خأا˘ت˘م ود˘ب˘˘ت تنا˘˘ك
ثا˘ح˘بألا ن˘م د˘يز˘م˘لا بل˘˘ط˘˘ت˘˘تو
ى˘ت˘حو ،تا˘سسارد˘لاو برا˘ج˘ت˘˘لاو
اه˘ل˘ك ة˘ير˘سشب˘لا نإا˘ف ن˘ي˘ح˘لا كلذ
اهدي عسضتو ،ةقلقو ةفئاخ ىقبتسس
وه امف ،ًاقرفو ًافوخ اهبلق ىلع
ع˘قاو˘لا ن˘م ر˘˘ب˘˘كأا نو˘˘كي د˘˘ق ٍتآا
تا˘ي˘ئا˘سصحلا˘ف ،مو˘ي˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ي˘نا˘ي˘ب˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا نأا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشت
ٍدا˘يدزا ي˘ف سضر˘م˘لا˘ب ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل
هنم ءافسشلا تلدعم نأاو ،رمتسسم
ةا˘˘فو˘˘لا تلا˘˘حو ،ةد˘˘كؤو˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ
.ةرمتسسم هببسسب
داسسجألا بسصت مل انوروك نكل
ىو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘˘هو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘لو ،ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ةا˘˘ي˘˘ح ق˘˘هز˘˘ت م˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘ف˘˘ع˘˘سضتو
تبا˘سصأا ل˘ب ،ا˘ه˘ي˘ه˘ن˘˘تو سضع˘˘ب˘˘لا
ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا سضر˘˘م˘˘ب ه˘˘ل˘˘ك م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

،داعبإلاو ءا˘سصقإلاو ،لا˘سصف˘نلاو
د˘ع˘ت م˘˘لو ،ءاو˘˘ط˘˘نلاو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو
لخادتلا ىلع ةرداق تاعمتجملا

،روازتلاو طÓتخلاو ،ل˘عا˘ف˘ت˘لاو
ءاقبلا ىلع سصرحي لكلا تابو
لو ًاد˘˘˘حأا ط˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘ي ل ،ًاد˘˘˘ي˘˘˘˘حو
م˘ل˘سسي لو هروز˘ي لو ،ه˘ح˘فا˘˘سصي

لو ًا˘ف˘ي˘سض ه˘ب بحر˘ي لو ،ه˘ي˘ل˘˘ع
ًةلحر هكراسشي لو ،ًاراج هب سسنأاي
د˘ع˘ي م˘لو ،ٍر˘ف˘سس ي˘ف ه˘ق˘˘فار˘˘ي لو
ىسضرملا عم نو˘ف˘طا˘ع˘ت˘ي سسا˘ن˘لا

م˘ه˘نود˘عا˘˘سسي وأا ،م˘˘ه˘˘نو˘˘سساو˘˘يو
او˘˘تا˘˘ب ل˘˘ب ،م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع نور˘˘˘سسيو
،م˘ه˘ن˘ع نود˘ع˘ت˘ب˘يو م˘ه˘˘نودر˘˘ط˘˘ي

،مهنم نوبرت˘ق˘ي لو م˘ه˘نو˘سصق˘يو
ةيمسسرلا تاهجلا ن˘م نو˘ب˘ل˘ط˘يو
م˘ه˘ي˘ل˘ع ظ˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

،ُبعر˘ي ًءا˘بو او˘تا˘˘ب ذإا ،م˘˘ه˘˘لز˘˘عو
بقر˘ت˘ي ًا˘تو˘مو ،يد˘˘ع˘˘ي ًا˘˘سضر˘˘مو
عمتجملا يف دجوي لو ،سصبرتيو
ر˘ما˘غ˘ي وأا ه˘سسف˘ن˘˘ب ي˘˘ح˘˘سضي ن˘˘م
نأا هنأاسش نم يذلا رمألا ،هتايحب
يهن˘ي نأاو ،تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ككف˘ي

ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسألا ط˘˘˘˘باور˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
.ةينطولاو ةيعامتجلاو
رهاو˘ظ˘لا د˘ن˘ع ا˘نورو˘ك ف˘قو˘ت˘ت م˘ل
تاداعلاو ،اهتقلخ يتلا ةيعامتجلا
تدعت لب ،اه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘سسلا
ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا ى˘˘˘لإا كلذ
علسسلا قوسس ىلإاو ،ةينيبلا ةراجتلاو
تف˘قو˘ت˘ف ،تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ئا˘˘سضب˘˘لاو
،ةيرا˘ج˘ت˘لا تلدا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

،تي˘˘غ˘˘لأاو تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا تل˘˘ط˘˘ع˘˘تو
ىتح ،تلجأاتو عيراسشملا تدمجتو
لÓخ نمو تنلا ربع متت يتلا كلت
رثألا اهلاط دقف ٍدعب نع لسصاوتلا

رذعتملا نم تابو ،رظحلا اهلمسشو
حامسسلا وأا ،ٍةنيعم ٍدÓب نم ءارسشلا
ام ،ىرخأا ٍدÓب ىلإا اهتاجتنم رورمب
،ٍداسصتقلا يف ٍماع ٍروهدت ىلإا ىدأا

يف ٍسضافخناو ،ةراجتلا يف ٍدوكرو
بعل يتلا ،هتاقتسشمو ةطفنلا راعسسأا

ُدو˘م˘جو ة˘يو˘ج˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا ُف˘˘قو
ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ة˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
ِدقع نع فقوتلاو ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسلا

دق ام وهو ،هئارسشل ٍةديدج ٍتاقفسص
ٍداسسكو ٍدوكر ةلاح قلخ يف ببسستي

.ٍةقوبسسم ريغ ٍةيملاع

تائيهو نوفعسسملاو ءابطألا امأا
نو˘ج˘لو˘م˘˘لاو ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
ةياعرلاو ةماعلا ةحسصلا اياسضقب
نوددرتي اوتاب د˘ق˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
د˘ي د˘مو ،ةد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف
نم اهجاتحي نمل ةياعرلاو نوعلا
،م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا وأا ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

م˘ه˘ي˘لإا ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا ة˘˘فا˘˘خ˘˘م
يف ليجع˘ت˘لا ا˘م˘برو م˘ه˘ت˘با˘سصإاو
نع نÓعإلا دعب ًةسصاخ ،مهتوم
يذ˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ةا˘˘فو
،ه˘ن˘م رذ˘حو سسور˘ي˘ف˘لا ف˘˘سشت˘˘كا

ءا˘ب˘طألا ن˘م تار˘سشع˘لا ة˘با˘˘سصإاو
ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غو ن˘˘ي˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا

حبسصأا نيذلا ،ةيحسصلا زكارملاو
مهسسفنأا اورجحي مأا مهيلع ًامازل
ة˘ما˘ع ن˘˘ع م˘˘هرود˘˘ب او˘˘لز˘˘ع˘˘ن˘˘يو
،مهيلإا مهبر˘قأاو م˘ه˘ي˘ل˘هأاو سسا˘ن˘لا

نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
يد˘˘سصت˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ي
ًةم˘ه˘م ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لاو سضر˘م˘ل˘ل

ن˘م د˘ح˘˘لا ل˘˘ب˘˘سس نأا ذإا ،ًة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
لاقتنا قرطو ،ةلهسس ريغ هراسشتنا

.ٌةديدعو ةريثك هاودع
ةغايسص ديعتسس انوروك نأا ودبي
اهمظن˘ت˘سسو ،ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

ٍة˘ي˘ح˘سص د˘عاو˘ق ق˘فو ٍد˘˘يد˘˘ج ن˘˘م
تناك يتلا كلتل ةرياغم ٍةيقÓخأاو
ح˘لا˘سصم˘لا سسا˘سسأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
د˘˘ئا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘فوو ،ع˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
م˘˘˘سساو˘˘˘ق˘˘˘لاو تا˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ريتوت يف ببسستت دقو ،ةكرتسشملا
ق˘ل˘خ ي˘فو ،ا˘ه˘ع˘ط˘قو تا˘قÓ˘ع˘˘لا

،ةيميلقإا ٍتايدحتو ٍةيلود ٍتامزأا
تا˘ما˘ه˘تلا بر˘ح ل˘ظ ي˘˘ف كلذو
ف˘ي˘ن˘سصت ة˘سسا˘ي˘سسو ،ة˘لدا˘ب˘ت˘˘م˘˘لا
قÓ˘˘غإاو ،بو˘˘ع˘˘سشلاو ناد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
در˘˘˘طو ،تا˘˘˘باو˘˘˘ب˘˘˘˘لاو دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
فقوو ،نيرئازلا ع˘ن˘مو ن˘يد˘فاو˘لا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘˘حر˘˘˘لا
مسسر ةداعإا ىلإا دوقت دقو ،ةينيبلا
تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘تو دود˘˘˘ح˘˘˘لا
ٌدÓب لب˘ق˘ت ن˘ل ذإا ،ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا

نع سضرت نلو ،ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصت ى˘ل˘ع
لماعتلا ىلع قفاوت نلو ،اهلزع
اهنأا وأا ،ةءوبوم اهنأا ىلع اهعم
.رطخلا لحمو ءابولا ردسصم
،اهنيب اميف ملاعلا لود نواعتت لهف
،ةيملاعلا ةح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘ع˘مو
ثو˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو
،ةيح˘سصلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تار˘ب˘ت˘خ˘م˘لاو
م˘˘هاد˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ٍجÓع داجيإا ةلواحمو ،هل يدسصتلاو
نم نأا مأا ،هنم ٍفاسش ءاودو ،هل ٍعجان

فر˘˘عو ،هر˘˘سشنو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا َق˘˘sل˘˘َخ
رمتسسي نأا ديري ،هقلطأاو هتافعاسضم
ي˘ت˘لا ،ةر˘ط˘خ˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
دا˘كتو ًة˘ما˘˘ع نا˘˘سسنإلا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
،ه˘ن˘م ٍةر˘ي˘ب˘ك ٍة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع ي˘˘سضق˘˘ت
يبهذلا رايلملاب اولاق نيذلا نأاكو
،مهفده قيق˘ح˘ت˘ل نو˘ع˘سسي ير˘سشب˘لا

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع نور˘˘˘˘˘سصيو
ٍيحسص ٍينغٍ ملاع قلخل ،مهعورسشم
ىنفي امنيب ،ددعلا ليلق ٍيكذ ٍيوق
ى˘سضر˘م˘لاو ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لاو ءا˘˘ف˘˘ع˘˘سضلا

تاريخب نوقابلا مع˘ن˘يو ،نو˘ب˘هذ˘يو
.ءامسسلا مَعِنو سضرألا

يملاعلا َداصصتق’ا ُمجحيو ِةيلودلا ِتاقÓعلاَ ميظنت ُديعي انوروك
يوإدللإ فصسوي ىفطصصم .د :ملقب
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 ىصضرملإ تإرصشعل ةاجن قوط دعتو عيجصشتلإ قحتصست ةوطخ يف

رئازجلا ةيلول يعامتجلا جامدإلاو ةيقرتلل ةينطولا ةيعمجلا
 ةماحلاب يركسسلا سصيخسشتل تاسصوحفو مدلاب عربتلل ةلمح مظنت

رهصشلإ ةبإرق ذنم مهتيدلب رقم قلغ نولصصإوي ليلج ينب ناكصس
ةياجبب تاقرطلا ةكبسش حÓسصإا يف عورسشلا

لÓخ رئإزجلإ ةيلول يعامتجلإ جامدإلإو ةيقرتلل ةينطولإ ةيعمجلإ اهب ترداب يتلإ مدلاب عربتلإ ةلمح تفرع
هذه لÓخ متو ،نينطإوملإ فرط نم إريبك لابقإإ ةمصصاعلإ رئإزجلاب ةماحلإ ةقيدح ىوتصسم ىلع نيطرافلإ نيمويلإ

اهيف امب رإوزلل ةيبط حئاصصن ميدقتو لافطأÓل ةيهيفرت تاطاصشن ةماقإإ ،يركصسلإ ءإد صصيخصشتل تاصصوحف ةرهاظتلإ
ىصضرملل ةدعاصسملإو نوعلإ دي دمو عمتجملإ ةمدخ يف ةيعمجلإ رود راطإإ يف كلذو ،انوروك صسوريف نم ةياقولإ ةيفيك

.اهعإونأإ فلتخم ىلع ةيحإرجلإ تايلمعلإ معدل مدلإ تإدحو نم ريثكلإ ىلإإ جاتحت يتلإ تايفصشتصسمللو نيجاتحملإ

نوؤوسش حلاسصم ارخؤوم تعرسش
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا
د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل
ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش حÓ˘˘˘˘سصإا عور˘˘˘˘سشم
ةرو˘˘˘هد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

،ةيلولا ةمسصاعب ةد˘جاو˘ت˘م˘لاو
ةج˘لا˘ع˘م˘ل ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘سس كلذو
يتلا تا˘قر˘ط˘لا هذ˘ه ة˘ي˘ع˘سضو
ناكسسلا اهنم يكتسشي ام اريثك
ةهج نم نوقئاسسلاو ةهج نم
ةي˘ل˘م˘ع نأا ظ˘حÓ˘م˘لاو ،ىر˘خأا
كلذو Ó˘ي˘ل ير˘ج˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشألا

طغسضلا داعبإا ىلع اهنم اسصرح
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع يرور˘˘م˘˘لا
ام وهو ،مهيلع فيفختلاو اراهن

عورسشملا ىلع نيمئاقلا لعج
ءا˘˘ي˘˘حألا نا˘˘كسس نود˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘ي
مهتارايسس نكر بنجتب ةينعملا
مهنم ايعسس ،قطانملا هذه يف
ة˘ل˘سصاو˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘ل
لكب ةنايسصلاو ديبعتلا لاغسشأا
نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو ،ة˘˘˘سسÓ˘˘˘˘سس
دعب تءاج ةيلمعلا هذه قÓطنا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم لا˘م˘كت˘سسا
تاو˘ن˘ق د˘يد˘م˘تو ة˘˘ير˘˘سضح˘˘لا
تاو˘˘ن˘˘قو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
مايقلا يداف˘ت˘ل كلذو ،بر˘سشل˘ل
دقو ،Óبقتسسم رفحلا لاغسشأاب
اناسسحتسسا ةردابملا هذه تيقل

ني˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
ةوط˘خ˘لا هذ˘ه نو˘ن˘م˘ث˘ي ن˘يذ˘لا

ولو ىتح  ادج ةيرورسض اهنوك
 .ام اعون  ةرخأاتم تءاج اهنا

ل˘˘سصاو˘˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ىر˘ق نا˘˘كسس ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ل˘ي˘ل˘ج ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب ر˘˘سشاد˘˘مو
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب

ة˘بار˘ق ذ˘ن˘م كلذو م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
د˘ح ى˘ل˘ع‐ ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،ر˘ه˘˘سشلا
ةباجت˘سسا مد˘ع ى˘ل˘ع ‐ م˘ه˘لو˘ق
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
اهنم نوناع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل
ع˘يرا˘سشم  ماد˘ع˘ناو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ىرخأا ةهج نم ةيلحملا ةيمنتلا

ةلأاسسم ىلإا نوجتحملا راسشأاو
ةردا˘ب˘م با˘˘ي˘˘غو سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
جرخت نأا اهنأاسش نم ام ليعفت
فلختلا ةر˘ئاد ن˘م م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
،يحاونلا ة˘فا˘ك ي˘ف ةا˘نا˘ع˘م˘لاو
ي˘سضم˘لا ى˘ل˘ع نور˘سصم م˘˘هو
ةيجاجتحلا مهتكرح يف امدق
ى˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لا
مهبلاطم قيقحتو مهتلاغسشنا
،ةيلحملا ةيمنتلاب ةلسصلا تاذ
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘فو
ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘يا˘ج˘˘ب ي˘˘لاو
ةفاك ذاختاو يلاحلا سسلجملا
ةيوسستل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
يناعت يتلا ةنهارلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
نم ةيدلبلا سسيئر  امأا .دادسسنلا

ةفاحسصلل حسضوأا دقف  هتهج
ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نا ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘ن˘ف˘يو ،م˘ه˘سسف˘نأا لإا نو˘ل˘ث˘م˘˘ي
سسلجملل ةبوسسنملا تاءاعدلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب نا اد˘˘كؤو˘˘م
قاسسو مدق ىلع ريسسي ةيلحملا

يه ةماه ع˘يرا˘سشم ن˘م˘سضت˘يو
نيسسحت ىلا فدهت زاجنإلا ديق
نم ناكسسلل يسشيعملا راطإلا

مهتاناعم نم في˘ف˘خ˘ت˘لا لÓ˘خ
سسلجملا ناب افيسضم ،ةيمويلا
ىلع رهسسي بختنملا يبعسشلا
يو˘م˘ن˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
 .سصÓخإاو نافت لكب رطسسملا

ت . Ëرك

فيطصسب تايفصشتصسملإ نيب ةمأإوتلإ راطإإ يف
كفلا ةحارج سصخت ةيلمع03 ءارجإا

نÓيثرو ينبب ةيميمرتلاو ةيليمجتلا ةحارجلاو
يبط هبسشو يبط قيرف ماق
ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ز˘كر˘م˘˘لا ن˘˘م
دبع ةنداعسس دمحم يعماجلا
ة˘˘يلو ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘ب رو˘˘˘ن˘˘˘لا
سصخت ةيلمع03ـب فيطسس
ة˘˘حار˘˘ج˘˘لاو كف˘˘˘لا ة˘˘˘حار˘˘˘ج
ة˘ي˘م˘ي˘مر˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ن˘˘م نو˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأل
يف ة˘م˘ي˘ل˘سس ر˘ي˘غ تا˘هو˘سشت
هجولا ىوتسسم ىلع ماظعلا
ىسصقأا) نÓيثرو ينب ةيدلبب
ملع امبسسح ،(فيطسس لامسش
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةحسصلل
ةسسيئر تحسضوأاو.ناكسسلاو
لا˘˘سصتلاو مÓ˘˘عإلا بت˘˘˘كم
ة˘˘م˘˘ير ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
تايلمعلا  هذه نأاب راوسصوب
راطإا يف جرد˘ن˘ت ،ة˘ي˘حار˘ج˘لا
زكرملا نيب ةمربملا ةمأاوتلا
ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا

رونلا د˘ب˘ع ة˘ندا˘ع˘سس د˘م˘ح˘م
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
.نÓيثرو ينبب ةيئافسشتسسلا

بسسح‐ ةردابملا هذه فدهتو
هجو ىل˘ع ‐ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ
ن˘ي˘كم˘˘ت» ى˘˘لإا سصو˘˘سصخ˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
ةديعبلاو ةي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
تامدخلا ىلع لوسصحلا نم
نم ةسصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

يبطلا نيوكتلا زيزعتو ةهج

سسرامملا قيرفلل لسصاوتملا
برا˘ج˘ت˘لا لدا˘ب˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
لاجم˘لا اذ˘ه ي˘ف تار˘ب˘خ˘لاو
.«يبطلا

ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘سصر˘ف د˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘سصسصخ˘ت˘م ة˘ي˘ب˘˘ط ة˘˘يا˘˘عر
اذهل نيجاتح˘م˘لا ى˘سضر˘م˘ل˘ل
 نم عونلا
يدافتل ةيحارجلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا
ز˘ج˘ع˘لا كراد˘تو م˘ه˘تÓ˘ق˘˘ن˘˘ت
ءابطألا لاجم يف لجسسملا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخألا

ة˘حار˘˘ج˘˘لاو ه˘˘جو˘˘لا ة˘˘حار˘˘ج
ىلع ةيميمرتلاو ةيلي˘م˘ج˘ت˘لا

ةيحسصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ىو˘ت˘سسم
بسسح ،نÓيثرو ينب ةقطنمب
.ردسصملا تاذ
ةيحارج ةيلمع76 ءارجإا متو
مرسصنملا ريا˘ن˘ي ر˘ه˘سش لÓ˘خ
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع هد˘˘˘حو˘˘˘˘ل
كفلاو هجولا ةحارج ةحلسصم
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
دبع ةنداعسس دمحم يعماجلا
ىسضرملا لبقتسست يتلا رونلا

ديدع نم اذكو ةقطنملا نم
ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب رار˘˘˘˘غ
تايطعملا بسسح ،ةليسسملاو
تاذ ن˘˘˘˘˘م ةا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
.ةحلسصملا

صس.نيريصس

يتلا ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تبأاد
تح˘˘ت ا˘˘يرود ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت
˘مد˘لا ن˘ق˘ح ز˘˘كر˘˘م فار˘˘سشإا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
دومح ةسسيفن ةيئافسشتسسإلا
ة˘ع˘قاو˘لا «ا˘ق˘با˘˘سس ي˘˘نرا˘˘ب»
ياد ن˘˘˘ي˘˘˘˘سسح ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
سصسصخ يذ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب

مقاطو ةزهجم ةلقنتم ةلفاح
،مدلا لقن يف سصتخم يبط
ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘˘لا ل˘˘˘ك ار˘˘˘خ˘˘˘سسم
اذ˘ه˘ل ة˘يدا˘م˘˘لاو ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ،سضر˘غ˘˘لا
ةسصتخ˘م˘لا «ي˘مار» ة˘كر˘سش
سسيسسحت ىلإا رئاسصعلا يف
لوح رثكأا يندملا عمتجملا

مظ˘ت˘ن˘م˘لا عر˘ب˘ت˘لا ةرور˘سض
ىلإا اذكو مدلاب يعوطلاو
ددج نيعر˘ب˘ت˘م با˘ط˘ق˘ت˘سسا

،با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف ن˘م ة˘˘سصا˘˘خ
.نيمظنملا هب دافأا ام بسسح
ح˘سضوأا ،قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘˘فو
ذا˘ت˘سسألا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
نأا ،يرا˘ط˘م د˘م˘˘حأا جا˘˘ح˘˘لا

يمرت مدلاب عربت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ع˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا
رمزلا لك نم مدلا سسايكأا
نأا ا˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،ة˘˘˘يو˘˘˘مد˘˘˘لا
وه ةردابملا هذه نم فدهلا

نم نكمم ردق ربكأا عمج
ىسضرملا ةدئافل تاعر˘ب˘ت˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيمنت فدهب تايفسشتسسملا
يعوطتلاو يريخلا ل˘م˘ع˘لا
هذه رابتعل عم˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
ل˘ب˘نأا ن˘م ةد˘حاو ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘عأاو
ةوعد يه ام˘ك ،ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
د˘ق نا˘سسنإا ذا˘ق˘نإل ،ةا˘ي˘ح˘ل˘˘ل
مد ةرطق ىلع هتايح فقوتت
،ا˘ه˘ل ة˘جا˘ح˘لا سسمأا ي˘ف و˘ه
دم˘ح˘م جا˘ح˘لا فا˘سضأا ا˘م˘ك
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه نأا يرا˘˘ط˘˘م
ميق رسشن ىلإا كلذك فدهت
خيسسرتو رزآاتلاو نماسضتلا
ىد˘ل مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘˘ث
سسي˘سسح˘ت˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
فلت˘خ˘م ط˘سسو ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأا˘ب
زر˘بأاو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘˘ئار˘˘سش
يبطلا مقاطلا نأا ثدحتملا
مدلا تانيع ةبقارمب لفكتي
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
ةرفولل ا˘نا˘م˘سض ا˘هر˘ي˘ي˘سستو
ل˘ئا˘سسو ة˘فا˘ك ذ˘خ˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ك
يدا˘ف˘ت˘ل رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا
،ةيدعم˘لا سضار˘مألا لا˘ق˘ت˘نا

˘˘مد˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
ل˘سصح˘تو ة˘ق˘˘ي˘˘قد ةرو˘˘سصب
ة˘˘ب˘˘جو ى˘˘ل˘˘˘ع عر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

كلذو عربتلا دعب رئاسصعو
يمار ةكرسش عم قيسسنتلاب
.رئاسصعلل
ا˘˘˘˘عد ،را˘˘˘˘˘طإلا تاذ ي˘˘˘˘˘فو

ىلإا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ن˘ثد˘ح˘ت˘م
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘قإلا
اهمظنت يتلا مدلاب عربتلا

لك يف تايعمجلا فلتخم
ديازتملا بلط˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ةر˘م
ة˘يلو˘لا˘ب ةدا˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص تآا˘˘˘سشن˘˘˘م
نم ديدعلا دسصقم اهلعجت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا

ي˘سصح˘تو ،ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م
ن˘˘م ا˘˘ما˘˘ه ادد˘˘ع ا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سس
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
ريفوت يلاجع˘ت˘سسا ل˘كسشبو
اميسس ىسضر˘م˘ل˘ل مد˘لا ةدا˘م
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا

،ى˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع
فيسضي كلذ ىلع ةوÓعو
نأا رد˘˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
ىلع رفوتت يتلا ةمسصاعلا»
تا˘سصسصخ˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةحفاكم رارغ ىلع ةيبطلا
ةماعلا ةحارجلاو ناطرسسلا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلاو
بطو سضوسضرلا ةحلسصمو
اهر˘ي˘غو د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘سسن˘لا
ن˘م ى˘سضر˘م˘لا ة˘ل˘˘ب˘˘ق د˘˘ع˘˘ت
ام «نطولا  تايلو ىتسش
ريفوت ‐هبسسح ‐ بجوتسسي

ةداملا هذه نم ةماه تايمك
سسي˘ئر دد˘سشو .«ة˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ميظنت ةيمهأا ىلع ةيعمجلا

ن˘م تاردا˘ب˘م˘لا ه˘تا˘ه ل˘ث˘م
ةطسشانلا تايع˘م˘ج˘لا فر˘ط
ة˘˘يلو˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
˘مد˘لا ن˘ق˘ح ز˘كار˘م ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
عمج يف مهاسست اهرابتعاب

ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت مد˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
ةيبطلا حلا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ل˘ئا˘˘سصف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ةهجاوم ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا
.لجسسملا سصقنلا

ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تفر˘˘˘˘عو

ءاسضعأا نم ةريبك ةكراسشم
نيطرخنملا ةفاكو ةيعمجلا

مهنم اناميإا ،نيفطا˘ع˘ت˘م˘لاو
˘مد˘˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘سسا˘˘سسحإاو
ةا˘ي˘ح نأل ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ها˘ج˘ت
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘هر˘˘˘˘م
ا˘يرود ءار˘م˘ح˘لا تا˘ير˘كلا˘ب
نيباسصملاك عاطقنا نودبو
ايميسسÓطلاو ايليفوميه˘لا˘ب
ىلا ةفا˘سضإلا˘ب ،نا˘طر˘سسلاو
ي˘تاو˘ل˘لا ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘سسن˘لا
دن˘ع ف˘يز˘ن ى˘لا ن˘سضر˘ع˘ت˘ي
ثداو˘ح ا˘يا˘ح˘سضو ع˘سضو˘˘لا
.رورملا
دجوي ةقيقحلا يف ،ةراسشإÓل
ريغ سصاخسشألا نم ديدعلا
عربتلا ةي˘م˘هأل ن˘ي˘كرد˘م˘لا
ام مدلا ىلإا جاتحي ذإا ،مدلاب
ن˘م د˘حاو سصخ˘سش برا˘˘ق˘˘ي

مهلاخدإا متي سصاخسشأا7 لك
ثي˘˘ح ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘لإا
دارفألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘نا˘ع˘ي
جاتحت ة˘ي˘ح˘سص تلا˘ح ن˘م
م˘ت˘ي مد˘لا ن˘م تاد˘حو ى˘˘لإا
،مدلاب عربتلا ربع اهريفوت
د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘مو
ىلإا سضيرملا ا˘ه˘ي˘ف جا˘ت˘ح˘ي
ي˘تأا˘ي ا˘م ر˘كذ˘ن مد˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن
نيعسضاخلا ىسضرملا مظعم
،ىربك ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
سضيو˘ع˘ت ى˘لإا كلذ ىز˘ع˘ُيو
،ةيلمعلا لÓخ دوقفملا مدلا
نم نوناعي نيذلا ىسضرملا

ن˘ع ة˘م˘جا˘ن ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج
ثداو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل سضّر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ثراو˘˘˘كلا وأا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
دار˘˘˘فألا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ببسست سضارمأاب نوباسصملا
سضار˘مأا» ل˘ث˘˘م ،مد˘˘لا ر˘˘ق˘˘ف
˘˘مد˘˘لا نا˘˘طر˘˘سس وأا ى˘˘ل˘˘كلا
نينا˘ع˘ي ي˘تاو˘ل˘لا ل˘ماو˘ح˘لا

ءانثأا لمحلا تافعاسضم نم

وأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق وأا ،ةدلو˘˘˘˘لا
ف˘˘يز˘˘ن˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ،«ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب
 .محرلا جراخ لمحلاو

صس.أإ

لصسرٌت نكصسلإ ةيريدم
نيديفتصسملإ مئإوق

زاجنإإ يف إورخأات نيذلإ
تايدلبلإ ىلإإ مهتانكصس

 نكسس702
لطعم يفير

3102 ةنسس ذنم
راردأا ةيدلبب

ة˘يلو˘ل ن˘ك˘˘صسلإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تل˘˘ج˘˘صس
تا˘يد˘ل˘ب˘لإ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لإ ي˘˘ف ،رإردأإ

د˘˘يد˘˘ع˘˘˘ل قÓ˘˘˘ط˘˘˘نإ مد˘˘˘عو إر˘˘˘خأا˘˘˘ت
يفيرلإ ن˘ك˘صسلإ ة˘غ˘ي˘صصب تا˘ن˘ك˘صسلإ

ا˘م إذ˘هو ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لإ ل˘ب˘ق ن˘˘م
متخ تحت ةيلاصسرإاب ثعبت اهلعج

ءا˘˘˘˘صسؤور را˘˘˘˘ط˘˘˘˘خإا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
ةيعصضولإ ةيوصست ة˘ي˘غ˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لإ

طور˘˘صشلإ ر˘˘ت˘˘فدو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ بصسح
نيأإ ،نكصسلإ نم عونلإ إذهل مظنملإ

ةيلولإ ةمصصاع ةيدلب نأاب نيبت
ريغ ن˘ك˘صس702 ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ي رإردأإ

انموي يلإإ3102 ةنصس ذنم قلطنم
صسي˘˘˘˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘صصت بصسح إذ˘˘˘˘˘˘˘ه

د˘ب˘˘ع م˘˘صسا˘˘قأإ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلإ صسل˘˘ج˘˘م˘˘لإ
نÓ˘˘˘˘عإا˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لإ ،م˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لإ

ةرور˘صضب ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لإ را˘ط˘˘خإإو
زا˘ج˘نإ ي˘ف قÓ˘ط˘˘نلإ ي˘˘ف عور˘˘صشلإ

زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ل ةد˘˘م ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صسم
بح˘˘˘˘˘˘صس م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي لإإو ن˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘صشلإ
نينطإو˘م˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صستو ةدا˘ف˘ت˘صسلإ
ىلإإ ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف م˘ه ن˘ير˘˘خآإ
صشي˘ع˘ت ا˘م˘ك ،عو˘ن˘لإ إذ˘ه ن˘م ن˘˘ك˘˘صس
تلاحلإ هذه لثم تايدلبلإ مظعم
،ددعلإ ةليلق ةيمصسإ مئإوقب نكلو
نوناقلإ نأاب إرخؤوم يلإولإ دكأإ امك
م˘˘ل ن˘˘م ق˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ي نأإ د˘˘˘بلو ح˘˘˘صضإو
يفيرلإ هنكصسم زاجنإ يف قلطني
تلصصحت ةيلولإ نأل هنم بحصسي

7292ـب ردقت ةديدج ةصصح ىلع
ريهطت بجوت˘صسإ ا˘م˘م ي˘ف˘ير ن˘ك˘صس
ا˘˘هرا˘˘طإإ ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘صضوو م˘˘˘ئإو˘˘˘ق˘˘˘لإ
ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘يإد˘˘ب ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب عور˘˘˘صشم˘˘˘لإ
فلتخم ربع ،ةديدجلإ ةدافتصسلإ

اهيلع رثكي ي˘ت˘لإ رو˘صصق˘لإ ق˘طا˘ن˘م
.نكصسلإ نم عونلإ إذه ىلع بلطلإ

مصساقلب يفيرصشوب
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986209ددعلإ ^1441 بجر61ـل قفإوملإ0202 صسرام11ءاعبرألإيلحم
 نيرمثتصسم ةدئافل يحÓفلإ حÓصصتصسلإ راطإإ يف

ةيادرغب0202 علطم ذنم ةلغتسسم ريغ ةيحÓف يسضارأا نم راتكه000.1 نم رثكأا عاجرتسسا
ةيناثلإ هتعبط يف

ناجرهملا عم مداقلا عوبسسألا دعوم ىلع سسادرموب
 بابسشلل ةيرسصبلا ةيعمسسلا تاعادبإÓل ينطولا

ةيراجلإ ةنصسلإ علطم ذنم ةيإدرغ ةيلوب ةيحÓفلإ يصضإرألإ نم راتكه000.1 قوفت ةحاصسم عاجرتصسإ مت
ىدل ديفتصسإ امبصسح ،ةلغتصسم ريغ تلظ يتلإو نيرمثتصسم ةدئافل يحÓفلإ حÓصصتصسلإ راطإإ يف تحنم

.ةيحÓفلإ حلاصصملإ ةيريدم يلوؤوصسم

سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ير˘˘ج˘˘˘ت
ادادعت˘سسا ة˘ث˘ي˘ث˘ح تار˘ي˘سضح˘ت

ناجرهملا ةرهاظت ة˘فا˘سضت˘سسل
ةيعمسسلا تاعادبإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
هتعبط يف بابسشلل ةيرسصبلا
ةرتفلا يف مظنيسس يذلا ةيناثلا

،مداقلا سسرام91و51 نيب ام
ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
.ناجرهملا

يذلا نسسحلب سسوم حسضوأاو
ةيئلولا ةطبارلا كلذك سسأارتي
با˘ب˘سشل˘ل لا˘سصتلاو مÓ˘عإÓ˘ل
هذه نأا ،ميظنتلا ىلع ةفرسشملا
سضرع فرعتسس يتلا ةرهاظتلا

ايعادبإا Óمع04 نع ديزي ام
،ي˘ق˘ئا˘ثوو ر˘ي˘سصق م˘ل˘ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب
نيعدبم با˘ب˘سش ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سشي
مهرامعأا حوارتت ةيلو23 نم
.ةنسس53و81 نيب ام
ناجره˘م˘لا اذ˘ه فر˘ع˘ي˘سس ا˘م˘ك
را˘ع˘سش ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا
«دحاو لبقتسسمل دحتم بابسش»
بناجأا فرسش فويسض ةكراسشم
ناجرهم نع لثمم لÓخ نم
لثمم و سسنوتب يلودلا ةسسوسس
ي˘لود˘لا ناو˘˘ط˘˘ي˘˘ت نا˘˘جر˘˘ه˘˘م
يئامني˘سس جر˘خ˘مو بر˘غ˘م˘لا˘ب
.نوريماكلا ةلود نم
ةرهاظتلا هذه جمانرب نمسضتيو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
تاطاسشنلا ةعاق اهن˘سضت˘ح˘ت˘سس
اقفو ،«ةرقوب دمحمأا» ةعماجب
مÓفأا سضرع ،لوؤوسسملا تاذل
و ة˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو مÓ˘˘فأاو ةر˘˘ي˘˘سصق
تاعادبإاو ة˘يرا˘ه˘سشإا تا˘سضمو

ديدج ،لاقن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ا˘م˘ن˘ي˘سس
،نا˘جر˘ه˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه
.ردسصملا دكؤوي
ةسصرف ةيلاعفلا هذه نوكتسسو
تاسشروو تارسضاحم ميظنتل
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسمو
ىلإا ةفاسضإا يرسصبلا يعمسسلا
ح˘˘لا˘˘سص جر˘˘خ˘˘م˘˘لا ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت
يف «سصÓك رتسسام» حÓفوب
اذ˘كو ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا جار˘˘خإلا
ة˘ي˘مÓ˘˘عإا تا˘˘جر˘˘خ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
سسلد ة˘ب˘˘سصق ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
.ةعونتم ةينف تاطاسشنو
ف˘ن˘سص ن˘م مÓ˘˘فألا ج˘˘لا˘˘ع˘˘تو
امارونابلاو ةيقئاثولاو ةريسصقلا
ةز˘˘ئا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
م˘سسإا ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا
،فنسص لكل «ةيبهذلا ةرانملا»
اهمهأا قلعتت ةعونتم عيسضاوم
ةئيبلاو بابسشلاو ةلوفطلا ملاعب
ةيعامتجلا تافآلاو ةنطاوملاو
ىخوتيو .ةينا˘ب˘سشلا ة˘حا˘ي˘سسلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
ةيرسصبلا ةيعمسسلا تا˘عاد˘بإÓ˘ل
سسف˘˘˘˘˘ن بسسح ،با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘سصر˘˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘ل يوا˘˘ه˘˘لا با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل
ي˘ف ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘لاو فرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

يف ةينابسشلا تاعادبإلا معدو
ةسسفانملا نم وج قلخو لاجملا
با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘ل
دهسشملا ليعفت يف ةمهاسسملاو
 .ينابسشلا يفاقثلاو يمÓعإلا

ك.لامك

اصضراع03 يلإوح ةكراصشمب
يلحملا نولاسصلل ةثلاثلا ةعبطلا

ناسسملتب ابيرق سسورعلا زاهجل
نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو ن˘سضت˘˘ح˘˘ت˘˘سس
نو˘لا˘سصل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نيب ام سسورعلا زاهجل يلحملا

يرا˘ج˘لا سسرا˘˘م32و91
،اسضراع03 يلاوح ةكراسشمب

.نيمظنملا ىدل ملع امبسسح
يتلا ةرهاظت˘لا هذ˘ه فر˘ع˘ت˘سسو
ةسسسسؤوملا فرط ن˘م م˘ظ˘ن˘ت˘سس
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلا «ا˘˘ير˘˘يز˘˘كي˘˘ل»
يف ةسصسصخت˘م˘لاو نا˘سسم˘ل˘ت˘ب
تارهاظ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
را˘ج˘ت ة˘˘كرا˘˘سشم ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ع˘˘ي˘˘ب لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي
زا˘ه˘ج تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
نوسصت˘خ˘م نور˘خآاو سسور˘ع˘لا
،حارفألاو تÓفحلا ميظنت يف
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ه˘ب تدا˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
هذ˘ه˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
.يرجح ةيزاج ةسسسسؤوملا

مظ˘ن˘م˘لا نو˘لا˘سصلا ن˘م˘سضت˘يو
رسصقب «بوتكم» راعسش تحت
ناسسملتب سضراع˘م˘لاو نو˘ن˘ف˘لا

تامز˘ل˘ت˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘م سضر˘ع
ةيدي˘ل˘ق˘ت ة˘سسب˘لأا ن˘م سسور˘ع˘لا

عاونأا فلتخمو ةزهاج ىرخأاو
ة˘˘˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘˘فألاو ة˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘˘قألا

ىلإا تايولحلاو تارهوجملاو
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا بنا˘ج
سسف˘˘˘˘ن بسسح ،رو˘˘˘˘كيد˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
هذ˘ه د˘ه˘˘سشت˘˘سسو.ردسصملا
سضورعلا سضعب اسضيأا ةعبطلا
ةدئافل تاسضيفختلاو ةز˘ي˘م˘م˘لا

تاجتنم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ئا˘بز˘لا
علسسل˘ل سضر˘عو0202 ة˘ن˘سس
ة˘ج˘مر˘ب بنا˘ج ى˘لإا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اهطسشنت ،ةي˘ق˘ي˘سسو˘م تار˘ه˘سس
ميظنتو نويلحم نونانفو قرف
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ءا˘˘يزأÓ˘˘ل سضور˘˘ع
يممسصمل ةزها˘ج˘لا ة˘سسب˘لألاو
.نييلحملا ءايزألا

اذ˘ه سشما˘ه ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘˘ك
ة˘ق˘با˘سسم م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت نو˘˘لا˘˘سصلا

ي˘˘ف «تسساو كو˘˘ت» ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
حم˘سست ما˘يأا3 مود˘ت خ˘ب˘ط˘˘لا
ةدع ر˘ي˘سضح˘ت˘ب ن˘ي˘كرا˘سشم˘ل˘ل
ةير˘سصع تا˘يو˘ل˘ح ن˘م قا˘ب˘طأا

ثي˘ح ،تا˘ح˘ل˘م˘مو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘تو
نيز˘ئا˘ف˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس
تادا˘˘ه˘˘سشب ل˘˘ئاوألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
مهطاسشن ةسسراممب مهل حمسست
تا˘ق˘با˘سسم ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لاو
تاذ ف˘ي˘سضي ،خ˘ب˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘˘لود
.ردسصملا

نأا يرجح ةديسسلا تفاسضأاو
ن˘م ة˘نو˘كم م˘ي˘كح˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل
ىلع خبط˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م
اهريغو يقزر  ةخابطلا رارغ
هذ˘ه ر˘ي˘طأا˘ت ى˘ل˘ع فر˘سشت˘سس
حتف مت هنأا ةريسشم ،ةقباسسملا

ليجسستلل ي˘نور˘ت˘كلإا ع˘قو˘م
م˘ت د˘˘قو ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ةرامتسسا03 يلاوح ءاسصحإا
دحل ةكراسشملا يف نيبغارلل
.نآلا

ب.نيمأإ

يف ةحاسسملا هذه ةداعتسسا متو
را˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإا
هذ˘ه˘ب ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ر˘يد˘م حر˘سش ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م ،ة˘˘يلو˘˘لا
 .بوبغج ىفطسصم ،عاطقلا

ا˘˘˘ه˘˘˘ماو˘˘˘ق ة˘˘˘حا˘˘˘سسم تي˘˘˘ق˘˘˘بو
ن˘˘˘م را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه895.101
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘عزو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سضارألا

اهعاجرتسسا مت يت˘لا ،ة˘ل˘غ˘ت˘سسم
ذنم كلذو ةيناديم ةنياعم بقع
راقعلا ري˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإا
ف˘ي˘سضي ،6102 ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا
.لوؤوسسملا تاذ
عز˘ن دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ىر˘˘جو
053.4 نم ر˘ث˘كأل ةدا˘ف˘ت˘سسلا

تارارق اوقلت نيذلا اديفتسسم
ةيناديم ةنيا˘ع˘م بق˘ع ءا˘غ˘لإلا
د˘˘يد˘˘ع ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ر˘يد˘م ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك ،تاراذ˘˘عإلا
قوفي ام نأا افيسضم ،عاطقلا

05 وحن˘ب ،را˘ت˘كه000.051
ةعزوملا يسضارألا نم ةئاملاب
ةينعم حÓسصتسسلا راطإا يف
راقعلا ريه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ا˘سضيأا
نمو ،ةيلو˘لا هذ˘ه˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا
526.752 قوفي عومجم نيب
ي˘˘˘˘˘سضارألا ن˘˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كه
ن˘ع د˘يز˘˘ي ا˘˘م˘˘ل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا

اهنيب نم ر˘م˘ث˘ت˘سسم000.01
را˘طإا ي˘ف را˘ت˘˘كه080.012
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح
000.05 كا˘˘ن˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا

امب ،اهلÓغتسسا مت طقف راتكه
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب02 ه˘˘ت˘˘ب˘˘سسن

ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘عزو˘˘م˘˘لا ي˘˘سضارألا
لوؤو˘سسم ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ح˘˘سضوأا
،عاطقلا ةيريدمب تايئاسصحإلا

.طيربج دلاخ
تاحاسسملا كلت مظعم دجاوتتو
رام˘ث˘ت˘سسلا سضر˘غ˘ل ة˘عزو˘م˘لا
 يتلا قطانملاب يحÓفلا
ة˘ل˘ئا˘ه ة˘ي˘ئا˘م تارد˘ق˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت
ىلع ةيلولا بونجب عقت يتلاو
ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا را˘سسم لو˘ط
تايدلبب ديد˘ح˘ت˘لا˘بو ،(1) م˘˘قر
ل˘ح˘ف˘ل ي˘سسا˘˘حو ةرو˘˘سصن˘˘م˘˘لا

،ة˘ع˘ي˘ن˘م˘˘لاو ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘سسا˘˘حو
يتيدلبب ةيادرغ لامسشب اسضيأاو
 .ةرارقلاو نايرب
دعي يذ˘لا را˘ق˘ع˘لا ح˘ب˘سصأا د˘قو
بذ˘˘˘ج˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر Ó˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع
ةورثلا ثادحتسساو را˘م˘ث˘ت˘سسلا

ا˘كر˘˘ح˘˘م ،ل˘˘غ˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘مو
ةحÓفلا عاطق ةيقرتل ايسساسسأا

نم اقÓطناو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
نم هن˘ي˘م˘ث˘ت ة˘ي˘م˘هأا زر˘ب˘ت كلذ
.يحÓفلا حÓسصتسسإلا لÓخ
ةيمومعلا تاطلسسلا تلذب دقو
سضرع نامسضل ةربتعم ادوهج
بيجتسسي يذلا يحÓفلا راقعلا
ةيقرتو عاطقلا ةيمنت تايجاحل
ر˘ي˘فو˘ت لÓ˘خ ن˘م را˘م˘ث˘ت˘˘سسلا
حمسست يتلا ةمئÓملا طورسشلا
ن˘م م˘هر˘ي˘غو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘˘ل˘˘ل
عفر يف ةمهاسسملاب نيحÓفلا
ءافتكلا قي˘ق˘ح˘تو تا˘يد˘ح˘ت˘لا

اميسس ،يئاذغلا نمألا نامسضو
ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا م˘˘˘سضخ ي˘˘˘ف
ةدا˘يز˘ب ز˘ي˘م˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ن˘˘هار˘˘لا

ى˘ل˘ع بل˘ط˘˘لا ي˘˘ف ةدر˘˘ط˘˘سضم

ركذ ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
.ةيادرغ ةيلول

ج.دمحم

نوخرؤومو نونانف هيف مهاصسي
 نومتهمو نوفقثمو

لوح يقئاثو مليف
يناغأا رهسشأا خيرات

روط يف فولاملا
ةنيطنسسقب ريوسصتلا

يق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف ر˘يو˘سصت ير˘ج˘ي
فو˘لا˘م˘لا ي˘نا˘غأا ر˘˘ه˘˘سشأا لو˘˘ح
تحرسص ام بسسح ،ينيطنسسقلا
اياروسص لمعلا اذه ةجرخم هب

اذ˘ه ر˘يو˘سصت أاد˘ب د˘قو .رو˘˘م˘˘ع
نوسضغ يف ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا
لمعلا و˘هو يرا˘ج˘لا عو˘ب˘سسألا
نو˘نا˘˘ن˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي  يذ˘˘لا

نومتهمو نوفقثمو نوخرؤومو
تا˘يلو ن˘مو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘˘م
بسسح ،ةبانع رارغ ىلع ىرخأا

سشماه ىلع رومع  هتحسضوأا ام
لوح يقئاثولا ا˘ه˘م˘ل˘ي˘ف سضر˘ع
ةليسضف ن˘ي˘تد˘ي˘ه˘سشلا ن˘ي˘ت˘خألا

تÓ˘˘ي˘˘م˘˘ج» ناد˘˘ع˘˘سس م˘˘ير˘˘مو
ةو˘˘خإلا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب «تار˘˘ئا˘˘ثو
كلذو ،(1 ةنيطنسسق) يروتنم
يملاعلا مويلا ءاي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
هذه تلاقو .(سسرام8) ةأارملل
ثار˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه» ة˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
مهأا ىدحإا ل˘كسشي ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا
ةيحانل ةي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا
ةر˘كف ي˘ط˘ع˘ي ا˘م ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ل
ي˘˘˘نا˘˘˘غألا هذ˘˘˘˘ه فا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘كاو
تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غألا هذ˘˘˘ه د˘˘˘ئا˘˘˘سصقو
تاداهسش ميدقتو ةيكيسسÓكلا

نع ربعي يذلا ثارتلا اذه لوح
ترا˘سشأاو  .«ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يو˘˘ه
م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا رو˘˘م˘˘˘ع
ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا لو˘ح ي˘ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا
طلسسيسس ةنيطنسسقل ةيرسضحلا
ةدلاخ˘لا ي˘نا˘غألا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا

ولاق»و «ةملاظ اي» رارغ ىلع
.«يغوبلا»و «ولاق برعل
مويلاب تلافتحلا تزيمت دقو
يروتنم ةعماجب ةأارملل يملاعلا
تا˘طا˘سشن˘لا د˘يد˘ع م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
.تابلاطلا روسضحب ةيفاقثلا

ك.لامك

 ةفاقثلإ ةرإزو عم نواعتلاب رئإزجلاب ينابصسإلإ دهعملإ همظن
ةمسصاعلاب ارهاسس Óفح ييحت ةينابسسإلا «سساقيم سسل» ةقرف

ةينابسسإلا ةيوسسنلا ةقرفلا تيحأا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب «سسا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘م سسل»
ار˘ها˘سس ا˘ي˘ن˘ف Ó˘ف˘ح ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ تع˘˘˘ت˘˘˘مأا
ي˘ف ةز˘ي˘م˘م ة˘قا˘ب˘ب ي˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

نيب تعمج وكنمÓفلا ىقيسسوم
ي˘نا˘˘غألاو ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا ثار˘˘ت˘˘لا
.ةعومجملل ةديدجلا

همظن يذلا‐ لفحلا اذه ناكو
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘نا˘ب˘سسإلا د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يملاعلا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ن˘ف˘لا قا˘سشع˘ل ة˘سصر˘ف ‐ةأار˘م˘ل˘˘ل
ةعومجمب عاتمتسسÓل ينابسسإلا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘لا تÓ˘˘˘سصو˘˘˘لا ن˘˘˘م
اذ˘كو ق˘ي˘ف˘سصت˘لاو تا˘سصقر˘˘لاو
يتلا نامكلاو راتيغلا تافوزعم
ةينغملا نم لك اهئادأا يف عدبأا

ةبوهوم˘لا ة˘سصقار˘لاو ة˘فزا˘ع˘لاو
يت˘فزا˘عو ز˘يد˘نا˘نر˘ف ا˘ن˘ي˘لورا˘ك
اي˘ث˘ي˘لأاو سسل˘بور ا˘ترا˘م را˘ت˘ي˘غ˘لا

ة˘فزا˘ع ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب و˘˘ير˘˘غ
.نارود انيلوراك نامكلا

ةبسسن‐ «ورتاوك» ناونع تحتو
رداسصلا ريخألا مهموبلأا ناونعل
تا˘˘نا˘˘ن˘˘ف تمد˘˘˘ق ‐9102 ي˘˘˘˘ف
نم ديدعلا ريبك فغسشب ةقرفلا

د˘يد˘ج˘لا راد˘سصإلا اذ˘ه ن˘يوا˘ن˘ع
ن˘طو˘لاو بح˘لا˘ب تن˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ت˘ن˘ب» رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لاو

ل»و (ي˘ع˘م لا˘ع˘ت) «و˘غ˘ي˘م˘نو˘˘ك
«اكوب وت»و (قيلعلا) «ارومزراز
ل» ةعئار ىلإا ةفاسضإلاب ،(كهاف)
ة˘ي˘ن˘غألا (ة˘نو˘˘ن˘˘ج˘˘م˘˘لا) «ارارا˘˘ت
نرقلا ن˘م ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
ةا˘ت˘ف ن˘ع ي˘كح˘ت ي˘˘ت˘˘لا91لا

ي˘هو لو˘ق˘ح˘لا بو˘ج˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج
ا˘هد˘ل˘خ ي˘ت˘لاو ي˘ن˘غ˘تو سصقر˘˘ت
ي˘ف ا˘كرو˘ل ا˘ي˘ثرا˘غ و˘كير˘يد˘ي˘˘ف
.هراعسشأا ىدحإا

نامكلا ةلآا لاخدإا لفحلا زيمو
اهيلع فزعلا يف تعدبأا يتلا
ىلع عئارلا ءادألا اذكو نارود
ز˘يد˘نا˘نر˘ف ي˘ثÓ˘ث˘ل˘ل را˘ت˘ي˘غ˘˘لا

ديلقت وهو ،ويرغو سسلبورو
وكنمÓفلا ىقيسسوم يف ديدج
ا˘ه˘ي˘ف ر˘سصت˘ق˘ي ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لا

يف لاجرلا ىلع راتيغلا فزع
ءا˘ن˘غ˘لا˘ب ءا˘سسن˘لا مو˘ق˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
اقفو قيفسصتلا اذكو سصقرلاو
ةثراوتملا ةيلحم˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت˘ل˘ل
.نفلا اذه يف
Ó˘عا˘ف˘ت ةر˘ه˘˘سسلا هذ˘˘ه تفر˘˘عو
حر˘سسم˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ئار
نيدلا يحم يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
قفسصو ىنغ يذلا يزراطسشاب
ر˘خآا ى˘لإا ة˘قر˘ف˘لا ءا˘سضعأا ة˘˘ق˘˘فر
رو˘سضح ط˘سسو اذ˘˘هو ،ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ةيلاجلا ءانبأا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ز˘ي˘م˘م
اذكو رئازجلاب ةميقملا ةينابسسإلا

يسسامولبدلا كلسسلا نم ءاسضعأا
.رئازجلاب دمتعملا يبنجألا

ا˘ه˘تدا˘ع˘˘سس ن˘˘ع نارود تبر˘˘عأاو
رئازج˘ل˘ل رو˘سضح˘لا˘ب «ةر˘ي˘ب˘كلا»
،«قاوذ» رو˘ه˘م˘ج ما˘مأا ءا˘ن˘˘غ˘˘لاو
ا˘ن˘ف مد˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘قر˘ف نأا ة˘ف˘ي˘˘سضم
ديدعلاو وكنمÓفلا نيب جزمي»
ىرخألا ةيقيسسوملا عاونألا نم
ى˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لاو زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك
(ة˘˘ي˘˘˘بوروألا) ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘سسÓ˘˘˘كلا

.«اهريغو
«سسا˘ق˘ي˘م سسل» ة˘قر˘ف ع˘م˘ج˘˘تو
تسسسسأا˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا‐ (تا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘لا)
(اينابسسإا قرسش لامسش) اينولاتاكب
ةرم لوأل رسضحتو4002 يف
قطانم نم تانانف عبرأا ‐رئازجلل
اينولا˘تا˘ك) دÓ˘ب˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
دقو (ارودا˘م˘ير˘ت˘سسإاو ا˘ي˘سسلد˘نأاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘تÓ˘ف˘˘ح تمد˘˘ق
.ملاعلا نادلب
ن˘م و˘كن˘مÓ˘ف˘لا ن˘ف ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
يف ةيقيسسو˘م˘لا عاو˘نألا ر˘ه˘سشأا
ر˘ه˘ظ ثي˘ح م˘لا˘ع˘لاو ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإا
ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا بو˘ن˘˘ج˘˘ب سسلد˘˘نألا˘˘ب
تا˘فا˘ق˘ث ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ار˘ثأا˘ت˘˘م
ةقطنملا اهتفرع يتلا بوعسشلا

ف˘ن˘سص د˘قو نور˘˘ق ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ي˘˘نا˘˘˘سسنإلا ثار˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض
.0102 يف يدامÓلا يملاعلا

ب.Úمأإ
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راهصشإا9862ددعلا ^1441 بجر61ـل قفاوملا0202 ضسرام11ءاعبرألا

حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

«رئازجلا اكينيزارتشسأا » :ةامشسملا  مهشسألا ةكرشش
تاطاششنلا ةقطنم02 مقر ةرديح ةيدلب :اهرقم
ضسداشسلا قباطلا ، ةنيدملا راد ةرديح ةرغشصملا

(رئازجلا)
جد00,000.000.044.1 :اهلامشسأار

00/61-7071990 ب51 :مقر يراجتلا لجشسلا
  ةرادلا ضسلجم عامتجا رشضحم عاديا

مت ،0202 ضسرام80 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ضسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا ر˘شضح˘م ن˘م ة˘خ˘شسن بت˘ك˘م˘لا˘˘ب عاد˘˘يإا
0202 ضسرا˘˘˘˘˘م30 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو   ةرادلا

:ةيلاتلا تارارقلا نمشضتملاو
.ينوناقلا ءاعدتشسلا نع لزانتلا (1
 :نم لك ةرادإلا ضسلجم نم ءاشضعأا ثÓث ةلاقتشسا (2

، «لاتير راتشس » :ةامشسملا م م ذ ةكرششلا -*
«ثليه يت ضشا ا » م م ذ ةكرششلا -*

يوانشسح عمجم فأا ضشأا يج » م م ذ ةكرششلا -*
 «ةيلاملا

.0202 يرفيف32 نم ءادتبا اذهو
.ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ءاعدتشسا (3
لجأا نم رشضحملا اذه لماحل تاطلشسلا لك حنم (4
.انوناق ةددحملا تاءارجلا لكب مايقلا

نÓعإÓل

PENA 02028825006102 ضسرام11مÓشسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 
راششب ةيلو

ضسابع ينب ةبدتنملا ةيلولا
زازرك ةرئاد

يدوميت ةيدلب
10609930950804890 :يئابجلا فيرعتلا مقر

تقؤوŸا حنŸا نع نÓعإا
51/742 :مقر يشسائرلا موشسرملا نم28 ةداملاو56 :ةداملا تابيترتل اقفو
ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا6102 رب˘م˘ت˘ب˘شس61 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةيدلبل يدلبلا يبعششلا ضسلجملا ضسيئر ديشسلا يهني ماعلا قفرملا تاشضيوفتو
نÓعإلا يف اوكراشش نيذلا نيدهاعتملا ةفاك ملع ىلإا راششب  ةيلو يدوميت
زيهجتو زاجنا :ـب ضصاخلا9102 /30 مقر حوتفملا ضضورعلا بلط نع يناثلا

ةينطولا ف˘ح˘شصلا˘ب ردا˘شصلا ة˘يا˘فر˘طو˘ب2: يدو˘م˘˘ي˘˘ت :1 ني˘يزاو˘ترا ن˘ير˘ئ˘ب
.31/20/0202 :خيراتب (BERHGAM EL و ةيرابخإلا)
ةقفشصلا تحنم ضضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل رشضاحم ىلع اءانبو
:يتآلا لودجلا بشسح اتقؤوم

PENA 02028135006102 ضسرام11مÓشسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 
ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو

راردأا ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد
454220010106790 :يئابجلا فيرعتلا مقر

تقؤوم حنم نع نÓعإا
ناويد ملعي ،ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت نمشضتملا5102 /90 /61 يف خرؤوملا742 /51 مقر يشسائرلا موشسرملا نم28و37 -56 -04 مقر داوملا تاءارجإل اقبط

يمومع نكشسم0001 /008 ل تاقرطلا لاغششأا مامتإاب ةقلعتملا0202 /30 مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط راطإا يف هنأا راردأا ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا
:يلاتلا دهعتملل اتقؤوم ةقفشصلا حنم مت ضضورعلا مييقتو حتف ةنجل مييقت دعبو يليمكت1102 رطشش4102 -0102 يشسامخلا جمانربلا نم راردأاب يراجيإا

قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب

 :ةامشسملا  م م ذ ةكرششلا
 » ضسروÓف دلروو »

ةقطنملا ،جاده دلوأا ةيدلب :اهرقم
20 مشسق يفخملا ضشوح ةيرشضحلا

 «ب» لحم ،1331 مقر ةيكلم ةعومجم
ةيلو) يشضرألا قباطلا

.(ضسادرموب
جد00,000.000.2 :اهلامشسأار
ب51 :مقر يراجتلا لجشسلا

2527270-00/53
قـــبــشســم لــح

01و20 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ة˘كر˘ششل˘ل ق˘ب˘˘شسم ل˘˘ح م˘˘ت ،0202 ضسرا˘˘م
ةدودحملا ةيلوؤوشسملا تاذ

:د˘ي˘شسلا د˘ق˘ع˘لا ضسف˘ن بجو˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘عو
.يفشصمك ليعامشسا يديزوب

نÓعإÓل

ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓطلا يف نيبغارلا نيدهعتملاو نيحششرملا ناكمإاب
ةحلشصم˘لا˘ب لا˘شصتلا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ه˘شضور˘عو م˘ه˘تا˘ح˘ي˘ششر˘ت م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
اذه رششنل لوألامويلا نم ءادتبا مايأا ةثÓث30 هاشصقأا لجأا يف ةدقاعتملا
هاشصقأا لجا يف مهنوعط عفر نيشضرتعملا نيدهعتملل نكمي امك ،نÓعإلا

ف˘ح˘شصلا ي˘ف نÓ˘عإلا اذ˘ه ر˘ششن˘ل لوألا مو˘ي˘لا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘يأا ةر˘˘ششع)01)
.ةينطولا

مقرلا

10

ةيلمعلا مشسإا

نيرئب زيهŒو زا‚ا

Úيزاوترا

ةيافرطوب+يدوميت

ةشسشسؤوŸا

ومحيشسلا ةكرشش

ةماعلا لاغششأÓل

اهبحاشصل

دمحا ومحيشسلا نب

يئاب÷ا مقرلا

106011181104000

حÎقŸا غلبŸا

60.962.347.61

ةدŸا

اموي021

زيي“

ضضورعلا

ضضرع لقأا

اينقت لهؤوم

لماعتملل ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإلا اذه رودشص نم ءادتبا (30) مايأا ةثÓث هاشصقأا لجأا يف راردأا ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم نم برقتلل نووعدم نيدهعتملا يقاب
.ةيلاملاو ةينقتلا مهشضورعل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓطإÓل ةينطولا فحشصلا ىدحإاب وأا يمومعلا

وأا يمومعلا لماعتملل ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإلا اذه رودشص خيرات نم مايأا01 اهاشصقأا ةدم يف راردأا ةيلول ةيمومعلا تاقفشصلل ةيئلولا ةنجللا ىدل نوعطلا عاديإا نيدهعتملل نكمي
.ةقفشصلا ءاشضمل ناويدلا نم برقتلل ينعملا دهعتملل ةوعد ةباثمب اهدعب ربتعيو .ةينطولا فحشصلا ىدحإاب

ةشص◊ا
10

عقوŸا
راردأا

نكاشسŸا ددع
008

اتقؤوم ةقفشصلا ىلع لشصحتŸا دهعتŸا
ضشورك ةكرشش :دهعتŸا

884252450932000 :يئاب÷ا مقرلا

(اينقت) اهيلع لشصحتŸا ةطقنلا
05.16

(جد) ›اŸا ضضرعلا غلبم
جد29.64142331

(حيحشصتلا دعب) ›اŸا ضضرعلا غلبم
جد29.64142331

(موي) ةحÎقŸا زا‚إلا ةدم
رهشش10

ةظحŸÓا
ضضرع لقأا
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ناسس سسيراب يف رعذ
يبابم سضرم نم نامريج

انوروك ءابنأا طسسو
ولليد يرييروكلا» ةفيحسص تفسشك
ول» نع Óً˘ق˘ن ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا «ترو˘ب˘سس
بايغ ةيناكمإا ةيسسنرفلا «نايزيراب

ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ن˘ع ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
مامأا ةبقترملا نامريج ناسس سسيراب
ببسسب يناملألا دنومترود ايسسوروب
سسيراب قيرف فيسضتسسيسسو .هسضرم
هسسفانم مو˘ي˘لا ءا˘سسم نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘˘ب
نمث رود بايإا يف «ءارمألا ةقيدح»
تناكو .ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
تهتنا دق ايناملأا يف باهذلا ةارابم
نيفدهب دنوم˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب زو˘ف˘ب
ز˘ي˘م˘م˘لا با˘سشلا ا˘م˘هزر˘˘حأا ،فد˘˘ه˘˘ل
ناسس جاتحي كلذ˘ل ،د˘نلا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا

فيظن ٍفدهب راسصتنلا ىلإا نامريج
تراسشأاو .لبقملا رودلل لهأاتي ىتح
نيب مويلا ءاسسم ةارابم نأا ةفيحسصلا
ا˘ي˘سسورو˘بو نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
ريها˘م˘ج نود˘ب بع˘ل˘ت˘سس د˘نو˘م˘ترود
سسوري˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م فو˘خ˘لا بب˘سسب

تلمكأاو .ملاعلا حاتجا يذلا انوروك
نامريج ناسس سسيراب نأا ةفيحسصلا
زيمملا ه˘م˘ج˘ن تا˘مد˘خ˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ي د˘ق
ه˘سضر˘ع˘ت بب˘سسب ي˘˘با˘˘ب˘˘م نا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك
كراسشي ل هلعج قلحلا يف باهتلل
لوأا ءا˘سسم ق˘ير˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ي˘˘ف
نايليك سضرعت نيب طبرلا متو .سسمأا

ةيناكمإاو قلحلا يف باهتلل يبابم
درجم اهن˘كلو ،ا˘نورو˘كلا˘ب ه˘ت˘با˘سصإا
نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح ،تا˘˘ع˘˘ئا˘˘˘سش
.تقو عر˘سسأا˘ب ه˘سضر˘م ن˘م ى˘فا˘ع˘ت˘ي
يف سضعبلا نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا نأا˘˘سشب ل˘˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م سسيرا˘˘ب
ةارابم يف يبابم نا˘ي˘ل˘ي˘ك ة˘كرا˘سشم
مامأا ةير˘ي˘سصم˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا
.دنومترود

دتيانوي رتسسسشنام
 ًايلايخ ًاغلبم دسصري

سشتيليرغ مسضل
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن كسسم˘ت˘ي
Óيف نوتسسأا ةبهوم مسضب يزيلجنإلا
كلذو ،سشت˘˘ي˘˘ل˘˘ير˘˘غ كا˘˘ج ةد˘˘˘عاو˘˘˘لا
ةيموجهلا قيرف˘لا فو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘ت˘ل
ر˘ير˘˘ق˘˘ت ر˘˘كذو .ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا رور˘ي˘م ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل
سضرع م˘يد˘ق˘ت˘ل ط˘ط˘خ˘ُي د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا
ينيلرتسسإا دنواب نو˘ي˘ل˘م07 ةميق˘ب
سشتيليرغ تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
ًاعئار ًءادأا مدقُي يذلا ،فيسصلا اذه
يف حجنو .زنÓيفلا عم مسسوملا اذه
ة˘ط˘بار سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن˘ل م˘ه˘ب ل˘هأا˘ت˘لا
يذلا ةفرتحُملا ةيزي˘ل˘ج˘نإلا ة˘يد˘نألا

ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ة˘بو˘ع˘سصب هور˘˘سسخ
ةعبسس مسسوملا اذه لجسسو ،يتيسس
ى˘˘ع˘˘سسيو .ة˘˘ت˘˘سس ع˘˘˘ن˘˘˘سصو ،فاد˘˘˘هأا
ىلإا مسضنيل سشتيليرغ مسضل ويناملا
يذلا ءاتسشلا ةقفسص زيدنانريف ونورب
عم ةعئار تايوتسسم رخآلا وه مدقُي
رو˘ه˘م˘ج عا˘ن˘قإا ي˘ف ح˘ج˘نو ،ق˘ير˘ف˘لا
يف هتايناكمإاب «رمُح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا»
،نآلا ىتح اه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘ُم˘لا

ناملا»ـل همامسضنا نع نÓعإلا ذنم
.ةنوب˘سشل غ˘ن˘ترو˘ب˘سس ن˘م ًا˘مدا˘ق «و˘ي
د˘˘سض دارأا د˘˘ق د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا نا˘˘˘كو
ن˘سس ي˘ف نا˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع سشت˘˘ي˘˘ل˘˘ير˘˘غ
ءاقبلا راتخا هنكلو ،رسشع ةعباسسلا

ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘لو˘˘ف˘˘ط ق˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م
ةب˘ع˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ه˘تد˘عا˘سسم˘ل
لجأا نم هتحفاكُمو ،هيلع رمت يتلا
.زاتمُملا يرودلا يف ءاقبلا

كياد ناف هركأا :دنلاه

دنومترود ايسسورب مجاهم حسضوأا
غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

دسض بعلل ديدسشلا ههرك ،دنلاه
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م
لاق .كياد ناف ليجريف يدنلوهلا

اهلقن يتلا هتاحيرسصت يف دنلاه
،يزيلجنإلا وكيإا لوبرف˘ي˘ل ع˘قو˘م
هر˘كي يذ˘لا ع˘فاد˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ن˘ع
ناف ل˘ي˘جر˘ي˘ف» :Óً˘ئا˘ق ،ه˘ت˘ه˘جاو˘م
يو˘قو ،ًاد˘˘ج د˘˘ي˘˘ج ع˘˘فاد˘˘م ،كياد
ل˘ك كل˘ت˘م˘يو ،ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل ع˘˘ير˘˘سسو
لهذم بعل ،ةعئارلا تايناكمإلا
ىلع ًاًسضيأا دنلاه باجأاو .«ةياغلل
باجتسساف ،هلبقتسسم لوح ةلئسسأا
لاؤوسس ىلإا لوسضفلل ريثم لكسشب

درجم دنومترود ناك اذإا ام لوح
:ح˘˘سضوأاو ،ه˘˘ل قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
،ا˘ن˘ه ًاد˘ج د˘ي˘ع˘سس ،و˘ت˘ل˘ل تل˘سصو»
ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشأا ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘يرأا

يذلا ناكملل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو.«ةر˘ي˘ث˘ك
،ماوعأا01 د˘ع˘ب ه˘سسف˘ن ه˘ي˘ف ىر˘ي
يأا يد˘˘ل سسي˘˘ل» :د˘˘˘نلا˘˘˘ه با˘˘˘جأا
يننكل ،مÓحأا يدل عبطلاب ،ةركف
.«دنومترود ىلإا وتلل تلسصو

9862ددعلا ^1441 بجر61ـل قفاوملا0202 سسرام11ءاعبرألاةصضايرلا

عوطقم قيرط ىلإا تلصصو نيلجرلا نيب ةقÓع

هتفيلخ نييعتو ديردم لاير نم ناديز ةلاقإل هجتي زيريب
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ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسص تأاجاف
ديردم لاير نم ةبرقملاو ةقوثوملا

ن˘ع ف˘سشكلا˘˘ب سسمأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
زيريب ون˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ءو˘ج˘ل ة˘ي˘نا˘كمإا

ن˘يز ة˘لا˘قإا رار˘ق˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر
بردمك هبسصنم نم ناديز نيدلا

كلذو ،لوألا قيرفلل ينف ريدمو
يف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘سسح˘ت˘ت م˘ل لا˘ح ي˘ف
.لجاعلا بيرقلا

نأاب ا˘هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف تح˘سضو ا˘كرا˘م
ي˘ف ة˘ب˘ي˘سصع ًا˘ما˘يأا سشي˘ع˘ي ناد˘˘يز
سسي˘ئر نأا م˘غر˘ف ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
نأا لإا ،ه˘ل ًا˘˘ق˘˘يد˘˘سص د˘˘ع˘˘ي يدا˘˘ن˘˘لا
ماري ام ىلع ودبت ل امهنيب ةقÓعلا
تا˘ه˘جو˘ب فÓ˘˘خ دو˘˘جو ل˘˘ظ ي˘˘ف
قيرف˘لا ةرادإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
فÓخلا زربيو  .لايرلا يف لوألا

نابسشلا نيبعÓلا جمد ةيفيك ىلع
لوألا قيرفلا يف نيمرسضخملا عم
،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ح˘ط˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘قورأا ل˘˘˘خاد كسشلا رود˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ناديز لماعت لوح ةرادإلا سسلجم
مهحنم مدع لظ يف نابسشلا عم
،قيرفلا عم بعلل ةيفاكلا سصرفلا

موجنلا ىلع رركتملا هدامتعا عم
.نيمرسضخملا

عجارت لظ يف ةلكسشملا تمقافتو
ثيح ،ًار˘خؤو˘م د˘يرد˘م لا˘ير ج˘ئا˘ت˘ن
7 رخآا يف مئازه4 قيرفلا ىقلت
ةرادسص اهرثإا ىلع رسسخ تايرابم
،يناب˘سسإلا يرود˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج
كل˘م سسأا˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ن˘˘م جر˘˘خو
ًادد˘ه˘م ح˘ب˘سصأا ا˘م˘ل˘ث˘˘م ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا
يرود يف61 رود نم ءاسصقإلاب
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘ترا˘˘سسخ˘˘ب ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

و˘ي˘با˘نر˘ب˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م

.2‐1 ةجيتنب (ديردم لاير لقعم)
عم اوعمتجا هترادإا سسلجمو زيريب
وكيسسÓكلا نم مايأا3 لبق ناديز
،ةنولسشربو ديردم لاير نيب ريخألا

معد ىلع لسصح وزيز نأا مغرو
مدع˘ب ّي˘ع˘ي ه˘نأا لإا ،ا˘ه˘ن˘ي˘ح ةرادإلا
دوجو لظ يف معدلا اذه رارمتسسا

ةرادإا ةيفيك ىلع ةحسضاو تافÓخ
.لوألا قيرفلا
راظنأا نأاب اكرام تحسضو اهرودب

بوسص تهجتا زيريب ون˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف
بردم و˘ن˘ي˘ت˘ي˘سشتو˘ب و˘ي˘سسيروا˘م
يزي˘ل˘ج˘نإلا ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
سسأار ىل˘ع ه˘ع˘سضي ثي˘ح ،ًا˘ق˘با˘سس
ي˘ف ناد˘يز سضيو˘ع˘ت˘ل ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا
رر˘ق لا˘ح ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
تلقنو  .فاطم˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ه˘ت˘لا˘قإا

تندنبدنإا اذ ةفيحسص نع اكرام
يت˘لا ءا˘ب˘نألا سضع˘ب ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ع˘م د˘يرد˘م لا˘ير ل˘سصاو˘ت د˘كؤو˘ت

ثيح ،هنم نيبرقملاو ونيتيسشتوب
عÓطإا ىلع نوكي نأا لايرلا ديري
برد˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم لو˘˘ح م˘˘ئاد
دقاعتلا وحن كرحتلل ينيتنجرألا

ن˘م ًا˘ب˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م
نأا ودبيو .رخآا يدان عم دقاعتلا

برد˘م ير˘غ˘ي˘لأا و˘نا˘ي˘ل˘ي˘م˘ي˘سسا˘˘م
وه ًاقبا˘سس ي˘لا˘ط˘يإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
مل لاح يف زيريبل يناثلا رايخلا
.ونيتيسشتوب عم دقاعتلا عطتسسي

ر .ق^

sport@essalamonline.com

ةهجاوملل لوبرف˘ي˘ل يدا˘ن د˘ع˘ت˘سسي
وكيتلتأا دسض ةمسساحلاو ةبقترملا

ءا˘سسم ا˘ه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لاو ،د˘يرد˘م
بايإا يف ،دليفنأا بعلم ىلع مويلا
ةقباسسم ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م .ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
تميقأا يتلاو نيقيرفلا نيب باهذلا

،«وناتيلوبورتيم ادناو» بعلم ىلع
فدهب ديردم وكيتلتأا زوفب تهتنا
ظافحلا لوبرفيل جاتحيو ،فيظن

قرافب زوفلاو هكابسش ةفاظن ىلع
نمث رودلل لهأاتلا لجأا نم نيفده
ءادألا نم م˘غر˘لا ى˘ل˘عو .ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو ر˘ه˘ب˘م˘˘لا
لإا ،مسسوملا اذه لوبرفيل اهققحي
ةرتفلا يف هب رهظ يذلا لكسشلا نأا
ةارا˘ب˘م ي˘˘ف طو˘˘ق˘˘سسلا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا ما˘˘مأا با˘˘هذ˘˘لا

ثومنرو˘ب ى˘ل˘ع بع˘سصلا زو˘ف˘لاو
هل ىلوألا ةميزهلا عم ،ماه تسسوو
مسسوملا اذه «غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف
،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب درو˘˘ف˘˘تاو ما˘˘مأا
.ريهامجلا ىدل قلقلا سضعب تراثأا

رهظ يذلا ءادألاو جئاتنلا فÓخبو
،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘بوروأا ل˘ط˘ب ه˘˘ب
ةباسصإاب ةياغلل ةيوق ةبرسض ىقلت

،ركيب نو˘سسي˘لأا قÓ˘م˘ع˘لا ه˘سسرا˘ح
ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع ه˘با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو
.وكيتلتأا
لسضفأا دحأا ر˘كي˘ب نو˘سسي˘لأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ةيلاحلا ةرتفلا ملاعلا يف سسارحلا
وهو ،لعفلاب مهلسضفأا نكي مل نإا
ةوق ءارو ةيسسيئرلا بابسسألا دحأا

يرودب هزوف نم ةيادب ،لوبرفيل
،يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

يرود˘لا بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج رد˘˘سصتو
يف قيرفلا جئاتن نكل .يزيلجنإلا
نوسسيلأا اهنع باغ يتلا تايرابملا
نأا ة˘سصا˘خ ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ق˘ل˘ق ر˘ي˘ث˘ت
ىلع ظافح˘لا˘ب بلا˘ط˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يأا لابق˘ت˘سسا نأل ،ه˘كا˘ب˘سش ة˘فا˘ظ˘ن
ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘˘سص ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي فد˘˘ه
اهنيح ًا˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي˘سسو
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ما˘مأا فاد˘هأا3 لي˘ج˘سست˘ب
.ينويميسس وغييد
11 ن˘˘ع ر˘˘كي˘˘ب نو˘˘سسي˘˘˘لأا با˘˘˘غو
يرود˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ي˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
كراسشو ،مسسوملا اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
يذ˘لا ،نا˘يردأا ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا

ي˘ف ه˘كا˘ب˘سش ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظ˘فا˘˘ح
01 هكابسش تقلتو طقف نيتارابم
ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘يردأا كرا˘˘˘˘˘سشو .فاد˘˘˘˘˘هأا

اذه ابوروأا لاطبأا يرودب نيتارابم
لو˘ب د˘يرو ي˘لو˘با˘ن ما˘مأا م˘سسو˘م˘لا
5 هكابسش تلبق˘ت˘سساو ،غرو˘بز˘لا˘سس
مدقي ،رخألا بناجلا ىلعو !فادهأا
لوبرفيل عم ةيفارخ ًاماقرأا نوسسيلأا
ظافحلاب ،يزيلجنإلا يرودلا يف
ةارابم11 يف هكابسش ةفاظن ىلع
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ة˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم02 ن˘˘˘˘˘˘م
21 هكابسش تلبقتسساو غيلريميربلا

لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘فو .ط˘˘ق˘˘ف ًا˘˘فد˘˘ه
جرخ تايرا˘ب˘م5 كرا˘˘سش ا˘˘بوروأا
4 هامرم لبقتسساو ةفيظن كابسشب
.فادهأا

وكيتلتأا مامأا لوبرفيل ءاسصقإاب ئبني ديدسش رطخ
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حاجن ةصصق  «جإوع ديعصسلإ» ميرك
،طابصضنإو ةءافك ،ةيرث ةريصسو

زيمتو زورب ،ينافت
سصسصق نم لمع وأا لاجم وأا بناج ولخي ل
؛رسشنت نأا قح˘ت˘سست ة˘ي˘عو˘نو ةز˘ي˘م˘م حا˘ج˘ن
حاجن رارغ ىلع ،نور˘خآلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي˘ل
ءلؤوه زيفحت هنأاسش نم اذهو ،نييسضايرلا

زيمتلا ىلإا يعسسلل مهتيهسشو مهممه ةراثإاو
ديعسسلا ميرك» برد˘م˘لا بعÓ˘لا ،در˘ف˘ت˘لاو
حفاكملا يّبرملا اذه ةءافكو ةريسسم ،«جاوع
ةيحسضتلاو لبنلا رهاظم نم ارهظم سسكعت
ةردان ة˘ي˘سضا˘ير ةود˘ق ل˘ّكسشتو ،ةر˘با˘ث˘م˘لاو
يسضايرلا طسسولا لخاد نيسسرامملا لكل
نهارلا تقولا يف سشيعي يذلا ،يليجحلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ةر˘ئا˘سسو تا˘ت˘سشو ف˘ع˘سض ة˘˘مزأا
نم ود˘ب˘يو ،را˘ثد˘نلا ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ه˘عور˘ف
نأا يسضايرلا طيحملا ءانبأا تاداهسش لÓخ
زيجو فرظ يف عاطتسسا  ميرك بردملا

ل˘مألا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي نأا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ط˘˘سسبأا˘˘بو
هجئا˘ت˘ن لÓ˘خ ن˘م ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
يذلا لجحلا نيع قافو قيرف عم ةرهابلا
و˘ح˘ن ة˘قÓ˘م˘ع تاو˘ط˘خ˘ب ه˘˘ع˘˘م ي˘˘سضم˘˘ي
طقف لاومألا يفكت ل يتلا ايلعلا ماسسقألا
ديدعلا رفوتت نأا بجي لب ،اهيلإا لوسصولل
د˘ي˘سصر˘لا ة˘ق˘فر ل˘ماو˘ع˘لاو طور˘˘سشلا ن˘˘م
اهمهأا ،يقيقحلا قوفتلا ةسسمÓمل يلاملا
ة˘˘يار ع˘˘فر مد˘˘عو ي˘˘نا˘˘ف˘˘ت˘˘لاو سصÓ˘˘˘خإلا
فقاوملاو تامزألا مامأا اركبم مÓسستسسلا

بعÓلا فرع قلطنملا اذه نمو ةبعسصلا
ىرخأا ةرم فّظوي فّيك بردملاو فادهلا
ل˘ئا˘سسو˘لا ى˘لإا يد˘ت˘ه˘يو ه˘تا˘قا˘طو هرا˘˘كفأا
ة˘سصن˘م ى˘لإا ه˘لا˘ب˘˘سشأا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
هتاقÓع ّنأا امك ،فيرسشتلاو  قاقحتسسلا
نم هتنّكم سسانلا مظعم عم ةريثكلا ةبيطلا

نا˘˘˘كم˘˘˘لاو تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘هر˘˘˘˘لا بسسك
لمع جما˘نر˘ب˘ل ه˘ع˘سضو د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ءا˘˘ق˘˘ترلا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألاو ى˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘سس
باو˘بأا ح˘ت˘فو ،ا˘ي˘ن˘فو ا˘ي˘قÓ˘خأا ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت˘ب
ميدقت ىل˘ع ةرد˘ق˘لا ه˘ل ن˘م ل˘كل ه˘ط˘ي˘ح˘م

قافولا ةرادإا نإاف هيلعو ،بسسنألاو لسضفألا
يف ام لك لمع˘ت˘سس ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا ي˘سضا˘ير˘لا

بردملا اذه ىلع ظافحلا لجأا نم اهعسسو
.لوطأا ةرتفل اهفوفسص يف
ملسس قلسستي جاوع ميرك باسشلا بردملا
ةيفارتحا ةقيرطب لمعيو تابثب ةيموجنلا

ملاع يف ةزيمملا هتمسصب عسضو نم هتنكم
.بيردتلا

دعإو بردم
ني˘برد˘م˘لا ة˘ح˘ئل ى˘لإا فا˘سضي د˘يد˘ج م˘سسا
حا˘ج˘ن ىد˘م ىر˘خأا ةر˘م تب˘ث˘˘ي˘˘ل با˘˘ب˘˘سشلا
ي˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا تاءا˘ف˘˘كلا
نيبردم˘لا ة˘جو˘م تتا˘ب ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا
ةيلحملا تايرودلا نم ديدعلا وزغت بابسشلا

ةزيمملا جئاتنلا عمو ةينطولاو ةيوهجلاو

عسضتل ةعمل ءامسسأا ترهظ ةبرجتلا هذهل
رار˘غ ى˘ل˘ع بيرد˘ت˘لا م˘لا˘ع ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘سصب
م˘ير˘ك برد˘م˘لا ع˘سضو ،د˘˘عا˘˘سصلا با˘˘سشلا
يف امجن تابو بيردتلا ملاع يف هتمسصب

حاجنب هقيرط قسشي باسش وه ءوسضلا ةرؤوب
لقن ىلع لمعيو ةيفارتحا ةقيرطب لمعي ذإا

مهراودأا اودؤويل نيبعÓلا ىلإا ةقيرطلا هذه
،ةيفارتحا ة˘ق˘ير˘ط˘ب بع˘ل˘م˘لا جرا˘خو ل˘خاد
ي˘ف ة˘سصا˘˘خ دا˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ه˘˘ظو
جاو˘ع م˘ل˘ت˘سسا ثي˘ح ،يرود˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
فورظ يف لجحلا نيع قافو قيرف بيردت

مامسضناو رخأاتملا ريسضحتلا اهمهأا ةبعسص
نم ةريخألا راتمألا يف نيبعÓلا نم ددع
حورلا هلخاد يف ثبف تادقاعتلا باب لافقإا
سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا بحو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘يرا˘˘سصت˘˘نلا

ل˘ك كل˘ت˘م˘ي برد˘م و˘˘ه˘˘ف  ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لاو
ةدارإلا ا˘هزر˘بأا ل˘ع˘˘ل حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا تا˘˘مّو˘˘ق˘˘م
طيطختلاو ةفرعملاو ةبرجتلاو ةبهوملاو
تافسصلا هذه لك ديكأاتلاب ،ةقثلاو ربسصلاو
با˘˘سشلا ىد˘˘ل عاد˘˘بإلا ّر˘˘˘سسو ةو˘˘˘ق زر˘˘˘ب˘˘˘ت
فوغ˘سشلاو يد˘ح˘ت˘لا˘ب ع˘لو˘ُم˘لا ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا
ةروسص  وبمر˘ك ل˘م˘كأاو را˘ب˘كلا ة˘عرا˘ق˘م˘ب
نيع قافو قيرف سضورع لÓخ نم قّوفتلا
ل˘ك د˘عا˘سصلا ي˘ن˘ف˘لا ئ˘جا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا
اميسسل تاعقوتلا قاف حاجنب نيظحÓملا
حبسصأاو ي˘ل˘ح˘م˘لا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ي˘ف
ةتباث ىطخب ةيموجنلا مّلسس قلسستي

ةريصسملإ ةيإدب
يف88 /78 ةنسس ةيادبلا يف تقلطنا هتسصق
يف عرعرت ،لجحلا نيع داحتا هتنيدم قيرف
لجحلا نيع خيرات نم اءزج عنسص ليج
مث نيمسسو˘م˘ل ر˘غا˘سصألا ن˘م اءد˘ب ل˘فا˘ح˘لا
ناديم طسسو مث نميأا اعفادم مسساوم ةثÓث
مث قاور مجاهم مث مسساوم ةثÓثل يعافد
سضاخ اهدعب ،راوسشملا ةيقبل موجه بلق
ةنخسسلا مامح بابسش ْقيرف يف براجت ةّدع
دوعسصلا ىلع هعم بعلو ةنيطنسسق ةطبار
ايلاغ افده لجسسو هعم ةيناثلا ةبترملا لتحا

فرتحملا بعلي يذلا تنانجات عافد دسض
قيرفلل فادهك مسسوملا ايهنم ،ايلاح يناثلا
لÓه نم تلاسصتا ىق˘ل˘ت˘ي˘ل ا˘فد˘ه1
 ـ˘ب
ةسصرفلا اهنأا اهنع لاق يتلاو ديعلا موغلسش
مل ةسساردلا ببسسب نكلو اهيلع مدن يتلا

ىلإا داع ،فورظلا هتعنمو اهقيقحت عطتسسي
هدعب دحاو م˘سسو˘م˘ل دا˘ح˘تلا ه˘ت˘ياد˘ب ق˘ير˘ف
هبردم نم بلطب ةليسسملا بابسش ةيدولوم
م˘ج˘ن ى˘لإا م˘ث ة˘يو˘با˘ك ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب هذا˘ت˘سسأاو
زيزعو ةرتبوب بردملا ةدايق تحت ريسشايلا

ىرخأا ةرم دوعيل قيرفلل افاده ناكو سسابع
يدع دلوأا ىلإا لقتني ةمث نمو داحتÓل
مغرلاب مسساوملا ةيقب قافولل داع مث ،ةلابقلا

دلوأا : قيرف نم ةديدعلا تلاسصتلا نم
ي˘ب˘م˘لوأا ،مو˘هر˘ب ،ى˘˘سسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ،جارد
هعم ققحيل قافولا لسضف نكلو ،ةليسسملا
 .لوألا يوهجلا ىلإا دوعسصلا
تاعماجلا ىدحإا يف هتسسارد ةعباتمل لقتنا

ةدع سضا˘خ ا˘هد˘ع˘ب ،مد˘ق˘لا هر˘ك ع˘با˘ت ثي˘ح
،تقولا سسفن يف سصبرتمو بعÓك براجت
يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا يدانب سصبرت
سسناسسيل ةداهسش  ىلع لسصحت ،2102 ةنسس
مدقلا ةرك سصسصخت ةيسضايرو ةيندب ةيبرت
،2 فاف مدقلا ةرك بيردت ةداهسش ،2102
لوألا هسضرع ىّقلتيل3 فاف بيردت ةداهسش

لوألا يوهجلا لجحلا نيع قافول بردمك
هراوسشم يف ىلوأا ةبرجتك3102/4102
،4102 يسس فاك بيردت ةداهسش لان مث

ةبقلا دئار يدان˘ب ا˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ا˘سصبر˘ت سضا˘خ
ةنسس51 نم لقأا ةئفل ابردم نيعيل4102
سضوخيو دوعيل ،6102 ةبقلا دئار يدانب
ويديفلاب ليلح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ا˘سصا˘خ ا˘ن˘يو˘كت
ةدع اهدعب زاتجيل كلذب بجعأاف8102
ةد˘ع ذ˘خأا ،بيرد˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف تارا˘ب˘ت˘خا
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت سسورد
ةينيوكتلا تارودلاو تاودنلاو تايقتلملا

ىرخأا تاداهسش ةدع هتبعج يف كلميو اذه
: اهمهأا تلاجملاو تاسصسصختلا ديدع يف
1002 ة˘يرادإاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق مو˘ل˘˘ع سسنا˘˘سسي˘˘ل

ةينهملا ةءافكلا ةداه˘سش ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج
فرسصتم ،رئازجلا ةعماج2002 ةاماحملل
ةدا˘ه˘˘سش ،4102 ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘ب
د˘ه˘ع˘م˘لا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا˘˘ب يرادإلا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت ،7102 يسسنر˘ف˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

تاكلتم˘م˘لا بت˘كم سسي˘ئر ي˘لا˘ع بسصن˘م
.0202 يفناج ةيئاملا دراوملا ةرازوب
ةيدنأا نم اهمهأا قرف ةّدع ميرك بّرد
تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ةزا˘ت˘م˘˘م˘˘لاو ى˘˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا
دعا˘سسم˘ك ة˘ن˘سس81 تح˘ت ة˘˘ير˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةقفر لجحلا نيع قافو ،لوليا بردملل
لاق يذلا وسستاو ،راتخم نايز بردملا
ةر˘ي˘ث˘ك رو˘مأا ي˘ف هر˘ي˘سشت˘سسي نا˘ك ه˘˘نأا˘˘ب
ر˘˘غا˘˘سصأا ا˘˘˘سضيأا برد ،ه˘˘˘يأار˘˘˘ب ذ˘˘˘خأا˘˘˘يو
لمكي ملو ةبقلا دئار ةقيرعلا ةسسردملا
ةياهن هلقنتو فورظلا ببسسب راوسشملا

ل˘جأا ن˘م ه˘سسأار ط˘ق˘سسم˘ل عو˘˘ب˘˘سسأا ل˘˘ك
.دلوألاو هتلئاع ةرايز

دنومترود يف بولك نغروي ةبرجت
بيردتلإ رامغ صضوخل جإوع ميرك مهلت
بردملا نم هتبرجت مهلتسسي هنإا لوقي ميرك
نغروي يزيلجنلا لوبرفيل يدانل ريبكلا

دنومترود ايسسورو˘ب˘ل ه˘ب˘يرد˘ت ما˘يأا بو˘ل˘ك
ةفاسضإلاب بيردتلا ملاع يف هتودق هاري هنأاو
يذلاو رومع دمحم هتنيدم يف هبردم ىلإا
ه˘ب˘ن˘ج ى˘لإا بع˘ل˘لا ي˘ل فر˘سش ه˘نأا ه˘ن˘ع لا˘ق
اعجرم ا˘م˘هر˘ب˘ت˘ع˘ي ذإا ي˘ل ا˘برد˘مو بعÓ˘ك
هبردم ىلإا ةفاسضإلاب هيلإا ةبسسنلاب بيردتلل
.ةيوباك هذاتسسأاو

.... تاطحمو فقإوم
باقلأإو فئإرط

ءارو˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ب دا˘˘ع با˘˘سشلا برد˘˘م˘˘˘لا
ه˘تر˘ي˘سسم ن˘˘م تا˘˘ط˘˘ح˘˘م تار˘˘كذ˘˘ت˘˘سسم
هتايح يف ىقلت هنأا اهنم انل ركذو بعÓك
ةقاطب اماع71 ةليط بعÓك ةيسضايرلا

نيوارف˘سص ن˘ي˘ت˘قا˘ط˘ب د˘ع˘ب ةد˘حاو ءار˘م˘ح
ريسشايلا مجن سصيم˘ق ل˘م˘ح˘ي نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
ماكحلا عم مÓكلا ريثك تنك ينأا لاقو
لÓ˘خ ه˘نأا فا˘سضأاو ،تا˘قا˘ط˘˘ب˘˘لا لا˘˘نأا لو
4002 مسسوم افده62 لجسس دحاو مسسوم
قيرفلا لجحلا نيع داحتا سصيمقب5002/
لثم ة˘يد˘نألا را˘ب˘ك عرا˘ق يذ˘لا قÓ˘م˘ع˘لا

ةداعسسوب لمأا ،ةرقم مجن ،فيطسس داحتا
لاق رومع دمحم هبردم نأا لاقو اهريغو
كي˘ب بع˘ل˘ن رد˘ق˘ن » د˘حاو˘لا فر˘ح˘لا˘˘ب ه˘˘ل
د˘ع˘˘ب ف˘˘ي˘˘سضي˘˘ل » مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف كد˘˘حو
ةيدولوم قيرف بردم لقنت اذه يمسسوم
لجحلا نيع ىلإا ةيوباك ةليسسملا بابسش
بردملا ل˘ث˘م ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ع˘م ع˘م˘ت˘جاو
يزيزع رماع نيري˘سسم˘لاو رو˘م˘ع د˘م˘ح˘م
مهل لاقو سشرطلب حلاسصو ةفلاخوب جاوعو
بعلي هيدن ميرك انأا مكسسور اوربد»  ايفرح
انمويل اهركذتأا تلزام ةرابعلا هذه «يدنع
لÓخ باقلأاب بقل هنأا فخي مل ميرك ،اذه
يف «وبمرك»  اهلوأا  ةيسضايرلا هتريسسم
يداو˘ج قرا˘ط فر˘ط ن˘م دا˘ح˘تلا ق˘˘ير˘˘ف

7 مسسوم قيرفلا يف هليمز
قلطأا امك1
ةلابقلا يد˘ع دلوأا يدا˘ن ور˘سصا˘ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
دحل مهب هتقÓع نأاب لاقو «لازغلا» بقل
«يليسسملا» بقل امأا ةيوقو ةعئار ةعاسسلا
مامح بابسش يدان ورسصانم هيلع هقلطأاف
ملأاتأا ينإا لاقو اريثك فسسأات  ميرك ،ةنخسسلا
هتايادب قيرف اهتيحسض حار يتلا ةلاحلل
لك هيف تسشع : لاقو لجحلا نيع داحتا

ه˘ي˘ف تم˘ل˘ع˘تو ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ةا˘˘ي˘˘ح
ميرك متخو ةريدتسسملا ةرحاسسلا تايدجبأا
وه ةاي˘ح˘لا ي˘ف ي˘فد˘هو ي˘حو˘م˘ط : Ó˘ئا˘ق
فرتحملا يف لجحلا نيع قافو بيردت
دقو ،مهلُم حاجنلاف ديعبب سسيل اذهو لوألا
ةمح˘ل˘م ى˘لإا ة˘ط˘ي˘سسب حا˘ج˘ن ة˘سصق يدؤو˘ت
ى˘لإا ع˘فد˘ي ا˘م˘م ،ةر˘ثؤو˘مو ة˘م˘ي˘ظ˘ع حا˘ج˘ن
ءاقترلاو ديزملا ميدقتو دوهجلا ةفعاسضم
. حاجنلا نم ىلعأا تايوتسسم ىلإا

نييسضايرلا نم هريغو جاوع ميرك ىقبيل
لخاد ءاوسس ليثمت نسسحأا لجحلا نيع اولّثم
نأا يعيبطلا نم كلذل ،اهجراخ وأا ةيلولا
،مهتازاجنإاب فيرعتلل رهجملا تحت اونوكي
ىلع ليوعتلا ىلع ةيدنألا عيجسشت ل َملو
اذه عم دقاعتلاو لبقتسسملا يف مهتامدخ
نييلحملا ن˘ي˘برد˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ج˘لا ل˘ي˘ج˘لا
ةماتلا ةقثلا حنم لجحلا نيع قافوف نابسشلا
را˘م˘ث ي˘ن˘ج˘ي و˘ه نآلاو با˘سشلا برد˘م˘ل˘˘ل
اذه ىلعو يدحتلا اذه سضوخ ىلع هرارسصإا
اظوحلم انسسحت تناك ةج˘ي˘ت˘ن˘لاو لاو˘ن˘م˘لا

نود ةمدقملا هلÓتحاب قيرفلل ةتفل جئاتنو
ةيوهجلا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ط˘بار˘ل نآلا د˘ح˘ل ةرا˘سسخ
لاجملا حسسف ةيدنألا ىلع بجوتي كلذل
ىتح تاسضا˘ير˘لا ل˘ك ي˘فو ا˘ه˘تاءا˘ف˘ك ما˘مأا
ةد˘يد˘ج ة˘طرا˘خ م˘سسر˘˘تو ا˘˘هدو˘˘جو تب˘˘ث˘˘ت
ةيلولا رابك نمسض ةي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا ة˘سضا˘ير˘ل˘ل
بعÓلا قي˘ق˘سش ة˘ف˘لا˘خو˘ب جاو˘ع .ن˘طو˘لاو
عاطتسسا  : داحتلا قيرفب قباسس ريسسمو
يئلولا مسسقلا نم لاقتنلا مدقلا ةرك قيرف
يوهجلا مث يفرسشلا مث يفرسشلا لبق ام ىلإا
دوعسصلا ققحي ةنسس لك تاونسس4 يف
كاذنآا ةيدلبلاو ةمودعم تايناكمإلا نأا مغر
عوجر˘لا م˘كن˘كم˘يو ةد˘عا˘سسم يأا مد˘ق˘ت م˘ل
.. ليخادملا ة˘سصا˘خو ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘با˘سسح˘ل˘ل
لب طقف جئاتنلا قيقحت نع ملكتن ل نحنو
،رومع رامع :ركذن ةبخنلل نيبعل انمدق
يناثلا مسسقلا يف نيرخآاو ،رامع رسضخلب
نم جاوع ديعسسلا ناكو ..تاطبارلا نيب امو
ي˘ف˘ير˘سش ل˘ث˘م ن˘ير˘خآاو و˘ه ن˘كلو م˘ه˘ن˘ي˘ب
نيدلارون يدمحو يداوج سسراحلاو قيفوت

،ديبع ،نايز ،يزيوق .. بيط نب.  رماث رومع
ةموظنملا نكل اديعب باهذلا مهناكمإاب ناك
مهملا .. اهيف سشسشعي داسسفلا ناك ةيسضايرلا

... لباقم نود نوبعلي اوناك نيبعÓلا نأا
و˘ه عور˘سشم ا˘ن˘يد˘ل نا˘ك ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘فو
كاذنآا ةوخلا نأاو ةسصاخ ةسسردم سسيسسأات

سسي˘ئر˘لا ة˘سضا˘ير ةذ˘تا˘˘سسأا تارا˘˘طإا او˘˘نا˘˘ك
بردملاو بتكملا وسضع حلاسص سشرطلب

ةسصÓخ .. ر˘ما˘ع يز˘يز˘عو د˘م˘ح˘م رو˘م˘ع
ىنبت يدلبلا يسضايرلا سسلجملا ىلع لوقلا

تايناكمإلا نأاو ةسصاخ ..  احومط اعورسشم
تاراطإلاو ةدوجوم بعÓملا ةحاتم نآلا

بجي لجحلا نيعف دوجوم ماخلاو ةدوجوم
كانهو مدقلا ةركل ةسسردم يف رمثتسست نأا

لغتسسي مل تاسسسسؤوملا نزاخم يف داتع
.مÓسس هوبيجن هافيك فرعن انأاو .. دعب
نم هنأا لوقلا ريخألا يف انيلع ىقبيل
ةلوؤوسسم ةهج لك موقت نأا يرورسضلا
سصسصقب ءافتحلاب ةسضايرلا عاطق يف
ا˘ه˘لا˘ط˘بأاو ا˘ه˘با˘ح˘سصأا م˘ير˘كتو حا˘ج˘ن˘لا

ى˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘ك ،ا˘ّي˘مÓ˘˘عإا ا˘˘هر˘˘سشنو
ةباتك ىلإا اوردابي نأا مهسسفنأا نيحجانلا
سسانلا مهكراسشتل اه˘ن˘يود˘تو م˘ه˘سصسصق
عم ،حاجن˘لا ى˘ل˘ع م˘هرار˘سصإاو م˘ه˘ت˘حر˘ف

ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ا˘˘سصسصق نو˘˘كت نأا ةرور˘˘سض
.ةفاسضم ةميق لّكسشتو

فصسوي نب . رصضخل . أإ  :ملقب

بيردتلإ رامغ صضوخل ينتمهلأإ دنومترود يف بولك نغروي ةبرجت

اهل دوهسشمو ةريبك ةءافك يلحملا بردملا نأا ديكأاتلا ديرأا

دحاو مسسوم يف اهتلجسس ةليسصح ربكأا
نيع داحتا بلقلا قيرف عم افده62

4002/5002 لجحلا

قرفلا لك فاده تنك
ىلغأا تلجسسو اهناولأا تسصمقت يتلا

 تنانجات عافد دسض فده

رومع دمحمو بسصانملا لك يف تبعل»
«كلذ يف لسضفلا هل

سضرع سضفر ىلع تمدن»
«ديعلا موغلسش لÓه

لجحلا نيع قافو بيردت  يملح»
 «لوألا فرتحملاب

 لك اهيف تمدق بعÓك اماع71 »
«تمدق ام ىلع سضار انأاو عيطتسسأا ام

يمامأا قئاع ربكأا تناك ةسساردلا»
«لعف ءاسش ام هللا ردق هلل دمحلا نكلو

دعب ةدحاو ءارمح ةقاطب تيقلت»
مÓكلا ريثك تنكو نيوارفسص نيتقاطب

«تاقاطبلا ليلقو ماكحلا عم

لاطبألا ةعانسصل ةسسردم لجحلا نيع»
يمÓعإا ميتعت ةيحسضو ..

«نيلوؤوسسملا فرجعتو

: ةيتإذلإ ةريصسلإ
مولع صسناصسيل ،1
67 يام1
 ديعصسلإ جإوع
،ةليصسم˘لإ ة˘ع˘ما˘ج1002 ة˘يرإدإإو ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق

6 ايرولاكب
.مولع1
ة˘ي˘صضا˘يرو ة˘ي˘ند˘ب ة˘ي˘بر˘ت صسنا˘صسي˘ل ةدا˘˘ه˘˘صش -
2102 مدقلإ ةرك صصصصخت
F،2102�2F مدقلإ ةرك بيردت ةداهصش
F،3102�3F مدقلإ ةرك بيردت ةداهصش
C،4102�CF ةيلود ةيقيرفإإ بيردت ةداهصش
8102 ويديفلاب ليلحتلإ ةينقتب صصاخ نيوكت

4102 ةبقلإ دئإر يدانب يقيبطت صصبرت-
لوألإ يو˘˘ه˘˘ج˘˘لإ ل˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ع قا˘˘فو برد˘˘م
3102/4102
دئإر يدان˘ب ة˘ن˘صس51 ن˘م ل˘˘قأإ ة˘˘ئ˘˘ف برد˘˘م -
6102 ةبقلإ

مصسإوم7 اه˘ن˘م ،ة˘ن˘صس71 ةد˘م˘˘ل ر˘˘با˘˘كأإ بعل
دوعصصلإ ىلع بعللإ

4102 ةيئاملإ دإوملإ ةرإزوب فرصصتم-
دهعملإ ةيصسنرفلاب يرإدإلإ ريرحتلإ ةداهصش

7102 يصسنرفلإ يرئإزجلإ
بت˘˘ك˘˘م صسي˘˘ئر ي˘˘لا˘˘ع بصصن˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت
يفناج ةي˘ئا˘م˘لإ درإو˘م˘لإ ةرإزو˘ب تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لإ
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يتصشو نإردب يرئإزجلإ يئانثلإ ةقفصصب داصشأإ

يليÓب سضيوعت عاطتسسا دحأا ل :رعاولا
يجرتلا يف

نأا قباسسلا يسسنوتلا يلودلا سسراحلا رعاولا يركسش فرتعا
يف يرسصملا كلامزلا دي ىلع يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا ءاسصقإا
دقاعت يتلا ءامسسألا نأا احسضوم اعقوتم ناك ايقيرفإا لاطبأا يرود
يلودلا مجنلا يليÓب فسسوي ةفÓخ نم نكمتت مل قيرفلا اهعم
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف يدو˘ع˘سسلا ي˘ل˘هألا ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
.يردبلا سسينأا يسسنوتلا هليمزو ،يسضاملا

ماق يجرتلا» :ةيفحسص تاحيرسصت يف رعاولا يركسش لاقو
ادعام نكل ،يسضاملا وتاكريم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل ةد˘ع ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
يف دحأا حجني ملف ،اديج ءادا امدق نيذللا ،يتسش سسايلإاو ناردب
قيرف نأا امك» :عباتو ،«يردبلا سسينأاو يليÓب فسسوي سضيوعت
هذ˘ه ي˘ف قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص ى˘ل˘ع اردا˘ق ا˘ب˘عل كل˘م˘ي ل ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
.«ةيراقلا ةسسفانملا رداغي يدانلا لعج ام اذهو ةليكسشتلا

ب.م.يرصسيإإ
ناصسح ةصشرح ةعاقب إدغ قلطنت ةصسفانملإ

ةلوطبلا يف نوكراسشي اعراسصم054
«غنيسسكوب كيكلا»ـل ةينطولا

«غنيسسكوب كيكلا» ـل ةينطولا ةلوطبلا ،سسيمخلا دغ دعب قلطنت
.ةيئلو ةطبار23 نولثمي ،اعراسصم054 ةكراسشم فرعت يتلاو

لوفلا»و «غنيسسكوب كيكلا»ـل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تف˘سشكو
ة˘عا˘ق نأا ة˘ه˘با˘سشم˘لا تا˘سضا˘ير˘لاو «يا˘ط ياو˘م˘لا»و «تكا˘ت˘نو˘˘ك
4 سصيسصخت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘سضت˘ح˘ت˘سس «ة˘سشر˘ح نا˘سسح»
ةحيبسص نازوألا سسايق ذخأاب ةقباسسملا قلطنتسس ثيح ،تابلح
نم ءادتبا مويلا سسفن يف تاسسفانملا رامغ اولخدي نأا ىلع ،دغلا
ر˘با˘كألا ي˘ت˘ئ˘ف˘ل ر˘سشع سسدا˘سسلا رود˘لا سضو˘خ˘ب ءا˘˘سسم ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا

.طسساوألاو
موي ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سس ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث رود˘لا نأا رد˘سصم˘لا تاذ فا˘سضأاو

00:21ـلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا00:8ـلا ةعاسسلا نم ةيادب ةعمجلا
لدسسي نأا ىلع03:41 ةعاسسلا ىلع تلازنلا فنأاتسست نأا ىلع
اذ˘˘ه .00:81ـلا ة˘عا˘سسلا د˘ن˘ع ي˘لا˘ت˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع را˘ت˘˘سسلا

سضو˘خ˘ل ا˘سصسصخ˘م ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘م ةر˘ي˘خألا مو˘˘ي˘˘لا نو˘˘كي˘˘سسو
نم ةيادب تايئاهنلا ىرجت نأا ىلع يئاهنلا فسصنلا تايرابم
.00:41ـلا ةعاسسلا

ب.م.يرصسيإإ
ملاعلإ صسأاك تايفصصت نم يناثلإ رودلإ راطإإ يف

ثانإا ءاقلل يناتيروم ميكحت مقاط
برغملا مامأا ةنسس02 نم لقأا رئازجلا
نم ايوسسن ايميكحت امقاط ،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا نيع

بختنملا ثانإا هيف يقÓت يتلا ةيوقلا ةهجاوملا ةرادإل ايناتيروم
باهذ راطإا يف برغملا نم نهتاريظن ،ةنسس02 نم لقأا ينطولا
سسرام02 ةعمجلا ةررقملا ملاعلا سسأاك تايفسصت نم يناثلا رودلا
.يراجلا

،يمسسرلا عقوملا ىلع رسشن نايب يف يقيرفإلا داحتلا فسشكو
اهدعاسست نا ىلع ءاقلل ةيسسيئرلا ةمكحلا نوكتسس مل اتاسسيع نأا

.ابيد يلولو دادسش ميرم نم لك
تايلاعف نانسضتحتسس ،امنبو ا˘كيرا˘ت˘سسو˘ك نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

.مداقلا توأا رهسش اهؤوارجإا عمزملا ،0202 ملاعلا سسأاك
ب.م.يرصسيإإ

تايفسصت نم3ـلا ةلوجلا ءاقلل ابسسحت
نوريماكلاب1202 «ناك»

رئازجلا ىلإا ةرسشابم هجوتلا هيبعل نم بلطي يوبابميز بردم
،يوباب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م برد˘ُم سشت˘ي˘سسورا˘غل و˘كفاردز ى˘ع˘سسي

ةبقترملا ةهجاوملا لبق يرئازجلا ينطولا بختنملا قاروأا طلخل
ركاسشت ىفطسصم بعلمب ،يراجلا سسرام32ـلا يف نيبختنملا نيب
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت نم3ـلا ةلوجلا راطإا يف ةديلبلاب
.نوريماكلاب بعلت يتلا1202

يتاوركلا بردملا نأا ،سسمأا يوبابميز ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ايدافت ،رئازجلا وحن ةرسشابم هجوتلا نيفرتحملا هيبعل نم بلط
ى˘لإا م˘ه˘ه˘جو˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بي˘سصي د˘ق يذ˘لا بع˘ت˘˘لاو قا˘˘هرإÓ˘˘ل
لاطبأا ةهجاومل اريسضحت قلغم سصبرت يف لوخدلل يوبابميز
.ةدوعلا ةعقوم سضوخ لبق باهذلا ءاقل يف ايقيرفإا

نإا˘ف يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تر˘كذ ا˘م لÓ˘خ ن˘مو
ةجيتنب ةدوع˘لاو ر˘سضخ˘لا ة˘عدا˘خ˘م˘ل ى˘ع˘سسي ي˘تاور˘كلا برد˘م˘لا
.1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايئاهنل لهأاتلا ظوظح عفرل ةيباجيا

مقاطلا سسأار ىلع لوألا لجرلا سشتيسسوراغل وكفاردز حسضوأاو
يف هيفرتحُم دجاوت يف ةدئاف ىري ل هنأا ،«نيبراحملا»ـل ينفلا

قابسس يف مهلعجي ام ريسصق كانه سصبرتلا تقو نأل ،يوبابميز
.رئازجلا ىلإا لقنتلا لبق عاجرتسسÓل نمزلا عم

يف دجاوتلاب هرسصانعل هرارق حمسسي نأاب ،سشتيسسوراغل لمأايو
تايفسصت نم ةلوج عبار يف ةأاجافُملا قيقحتل ،مهلاوحأا لسضفأا
.نوريماكلاب1202 «ناكلا»

ب.م.يرصسيإإ
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راصصنألإ نيب «انوروك» صسوريف يصشفت نم افوخ

مسسوŸا ةياهن ¤إا روهمج نود ايمسسر ةينطولا ةلوطبلا تايرابم

ةيكÎلإ ةلوطبلإ ‘ روبصس صسافيصس عم لداعتلإ بقع

واكلاف ›وغيف يئانثلاب ناديسشي يكÎلا مÓعإلاو ÒËت

ىنميلإ ةهجلإ لغصشل رايخ لصضفأإ ينطولإ بختنملإ دئاق نأإ إودكأإ
ايسساسسأا زرحم كارسشإاب نوبلاطيو لويدراوغ نوجرحي يتيسسلا راسصنأا

لانسسرأا مامأا مويلا
ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير لازي ل

نم سشيمهتلل سضرعتي يتيسس رتسسسشنام حانجو
مغر ،«يتيسسلا» بردم لويدراوغ بيب لبق
«يوامسسلا قرزألا» هقفر ريبك مسسومل هميدقت
لهاجت لوح تلؤواسستلا نم ديدعلا حرطي ام
˘مد˘عو ،تفÓ˘لا ه˘ق˘لأا˘ت م˘غر ه˘ل «فو˘سسل˘ي˘ف˘لا»
،تايرابملا عيمج يف هكارسشإاو هيلع هدامتعا
ىوتسسملاو ةليكسشتلا يف هتيمهأا نم مغرلاب
لك يف هتمسصبل هكرتو همدقي يذلا زيمملا

نيبعÓلا زربا دحا دعيو ،اهيف كراسشي ةارابم
˘مو˘ج˘ن ل˘سضفأا ن˘مو يدا˘ن˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
،نيعبتتملاو ءاربخلا عامجإا˘ب «غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
ةيقيقح˘لا ة˘نا˘كم˘لا نأا ى˘ل˘ع نو˘ق˘ف˘ت˘ي ن˘يذ˘لاو
ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا بع˘˘ل˘˘لا ي˘˘ه«زوز˘˘ح»ـل
.«يتيسسلا» تاسسفانم

مجن كارسشإاب «يتيسس ناملا«ريهامج تبلاطو

بسصنم يف يسساسسأاك قباسسلا يتيسس رتسسيل
نم ةيادب ،تايرابملا مداق يف نميألا حانجلا
لانسسرا مامأا ءاعبرألا مويلا ةرخأاتملا ةارابملا

ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م» ع˘˘قو˘˘م ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح
م˘ل را˘سصنألا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ف˘ي˘سضي˘ل ،«غ˘ن˘ي˘ن˘ف˘يا
يف ايسساسسأا «رسضخلا» دئاق لوخد مدع اولبقتي
03 بعلب ىفتكا يذلاو «رتسسسشنام» يبراد
.مسسوملا تايرابم مهأا دحا يف ليدبك ةقيقد

«يتيسسلا» نأا تايئاسصحإلاو ماقرألا ريسشتو
لداعتو تايرابم ةثÓث رسسخ ءاقل11 يف زاف
لدعمب اي˘سسا˘سسأا زر˘ح˘م ة˘كرا˘سشم˘ب ةد˘حاو ي˘ف
عطتسسي مل ايطايتحا هئاقبإا دنع امأا ،ةطقن2,72
نيأا ةلماك تايرابم6 يف زوفلا «نرزتيسسلا»
ام ،نيتارابم يف لداعتو تاءاقل ةعبرأا رسسخ
ي˘ف ر˘ثؤو˘م˘لا هرودو ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘ي˘˘م˘˘هأا د˘˘كؤو˘˘ي
.ءايرثلا يدان ةليكسشت

ز.صس
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سضو˘˘خ ا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر رر˘˘˘ق˘˘˘ت
ةينطولا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ةلوجلا نم ةيادب روهمج نود
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘˘سسب ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
اظا˘ف˘حو «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
.سسانلا حاورأا ىلع

ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘˘ل˘˘عأاو
ةفسصبو ،ةحسصلا ريزو ديزوب
ل˘˘ك سضو˘˘خ ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نود ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

ام تاعمجتلل ايدافت ،روهمج
ي˘˘سشف˘˘˘ت ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست˘˘˘ي د˘˘˘ق
.رثكأاف رثكأا سسوريفلا

نأا ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو دد˘˘سشو
ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ترر˘˘˘ق ةرازو˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع تاميلعت
حملأا يذلا ةيروهمجلا سسيئر
ل˘ك ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا
بجي ةيسضاير˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
ا˘ن˘ه ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘ُم نو˘˘كت نأا
.ادعاسصف

ن˘م ،ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو
نم ةسصتخملا تاطلسسلا لبق
ي˘˘سشف˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو ل˘˘˘جا
يذ˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

ي˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب بر˘˘سض
اميسسل ،ةيسضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا

ةلاح02 تلجسس رئازجلا ناو
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصم ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
.سسوريفلا

تاميلعت :ديزوب نب
تناك ةيروهم÷إ صسيئر

بعلتصس تايرابŸإو ةحصضإو
روهمج نود

ر˘يزو د˘يزو˘ب ن˘ب د˘˘كأاو اذ˘˘ه
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت رر˘˘ق ه˘˘نأا ،ة˘˘ح˘˘سصلا
نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلإا يمارلا ةيروهمجلا سسيئر
تايلاع˘ف˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل

نود ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
رار˘ق˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،رو˘ه˘م˘˘ج
ةسضاير˘لا ر˘يزو˘ل دو˘ع˘ي ر˘ي˘خألا
:درطتسساو ،يدلاخ يلع ديسس
نم ةحسضاو تاميلعت انيقلت»
تايرابُملا .. ةيروهمجلا سسيئر
ريزوو ،روهمج نود نوكتسس
ن˘م و˘ه ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
اذ˘ه ي˘ف ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم ذ˘خأا˘˘ي˘˘سس
.«عوسضوملا
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مÓغ ةفيلخ نوكيل هجتي
«يبون يترابلإ» ‘

Úب يوق عارسص
ويزلو ›وبان
دقاعتلا لجأا نم

سسراف عم
يلودلا سسراف دمحم دجاوتي

لا˘˘ب˘˘سس ع˘˘˘فاد˘˘˘مو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لك تامامتها نمسض يلاطيلا

و˘˘يزلو ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ي˘˘˘يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م
نو˘كي˘سس يذ˘لاو ،ن˘ي˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا
د˘حا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘نلا ن˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
تلاقتنلا ةرتف لÓخ نيقيرفلا
.لبقملا فيسصلا

ع˘فاد˘م ي˘لو˘با˘ن ةرادإا ع˘با˘ت˘تو
يونت يتلاو برق نع «رسضخلا»

يدا˘˘˘ن فو˘˘˘ف˘˘˘سص ى˘˘˘لإا ه˘˘˘م˘˘˘˘سض
م˘سسو˘م˘لا ي˘لا˘ط˘˘يلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
هنطاوم ليحر سضيوعتل لبقملا
ه˘نأا ود˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو مÓ˘˘غ يزو˘˘ف
هبردم تاباسسح نم امامت جرخ
ة˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘سض د˘˘جو˘˘ي يذ˘˘لاو
م˘سسو˘م˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ن˘يردا˘˘غ˘˘م˘˘لا
تعسضو يرخأا ةهج نم ،مداقلا
ةسسمخ امور ويزل يدان ةرادإا
م˘ه˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا دو˘˘ت ءا˘˘م˘˘سسأا
ميعدت لجا نم ،مداقلا فيسصلا
نيأا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
انوريف سسÓيه بعل مسسا دجاوت
ام بسسح ةمئاقلا نمسض قباسسلا
Óيد يرييروك» ةفيحسص تركذ
. ةيلاطيلا «اريسس

ةنسس42 بحاسص نأا ةراسشإÓل
ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ع˘م جو˘ت˘م˘لا
9102 ر˘سصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسا˘˘كب
لا˘ب˘سس يدا˘ن ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ي
امك ،2202 ناوج ةياهن ةياغل
ن˘ي˘ب˘سصن˘م ي˘ف بع˘˘ل˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘ي
عم عفادم بسصنم يف ،نيفلتخم
ط˘سسو˘ت˘مو ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

.يلاطيلا لابسس قيرف عم ناديم
.ز.صس

يدانل يكرتلا بردملا ميرت حتاف قدغأا
مجنلا يلوغيف نايفسس يئانثلا يارسس ةطلغ
ي˘ب˘مو˘لو˘كلا ه˘ل˘ي˘مزو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ةيفلخ ىلع ،حيدملاو ءانثلاب واكلاف ليمدار
ادوجوم تاب يذلا ريبكلا قسسانتلاو مهافتلا
طخ يف نيزيمم نيكيرسش امهلعج ام ،امهنيب
.يكرتلا قيرفلا موجه

ة˘سصر˘ف ي˘كر˘ت˘لا مÓ˘عإلا تو˘ف˘ي م˘لو اذ˘ه
لظ يف ،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن˘ب ةدا˘سشإلا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ن˘ي˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا م˘ها˘ف˘˘ت˘˘لا
نأا ادد˘سشم ،ي˘ب˘مو˘لو˘كلا ر˘م˘ن˘لاو «و˘سسو˘˘سس»
قرافلا ةعانسص ىلع رداق روكذملا يئانثلا

رفظلل يارسس ةطلغ ةدايقو مسسوملا ةياهن عم
ة˘يد˘نأا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘كلا عار˘سصلا م˘˘غر بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
.ةمدقملا

ق˘˘سسا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
يارسس ةطلغ يئانث هب رهظ يذلا مهافتلاو
يف نيسسفانملا ةبوعسص نم ديزيسس ،يكرتلا
ةيكرتلا «غيللا ربوسسلا» يف ةمداقلا تلوجلا

داعتسسا ي˘ب˘مو˘لو˘كلا م˘جا˘ه˘م˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سسل
عم ايقيرفإا لطب دجاوت يف يفيدهتلا هسسح
.هل مسساح رممك ينطولا بختنملا

ةطلغ عم001 ةإرابملإ ىلإإ لصصي «وصسوصس»
يإرصس

مامأا ،ريخألا ءاقللا يف ةكراسشملا بقع
نيفدهب لداعتلاب ىهتنا يذلا روبسس سسافيسس
،ةلوطبلا نم52 ـلا ةلوجلا راطإا يف امهيلثمل
˘˘ما˘˘ه تسساو يدا˘˘ن بعل ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف نو˘˘كي
مقر ةارابملل ل˘سصو د˘ق ق˘با˘سسلا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا

64 يف مهاسس ثيح ،يكرتلا يدانلا عم001
امدعب اهبعل يتلا تايرابملا لك يف افده
ةريرمت22 ه˘ئÓ˘مز ح˘ن˘مو ا˘فد˘˘ه62 نود
.ةمسساح

جهوتلإ لصصإوي ايقيرفإإ لطب
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس ل˘سصاو ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م

ميدقت لÓخ نم ،ةيكرتلا ةلوطبلا يف جهوتلا
ةطلغ عم ةريخألا ةرتفلا يف ةريبك تايوتسسم
7 فرظ يف فادهأا4 «وسسوسس» نودو ،يارسس
فادهأا3 لجسس دق ناك نيح يف ،تلوج
نم لوألا فسصنلا يف ةارابم71 يف طقف
ام امئاد ه˘نأا ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن د˘كؤو˘ي˘ل ،م˘سسو˘م˘لا
امك مسسوملا نم يناثلا فسصنلا يف قلأاتي

،يسضقن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف لا˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك
ةيكرتلا ةلوطبلا يف3ـلا فسصلل هيدان دوقيل

يدا˘ن رد˘سصت˘م˘لا ن˘ع طا˘˘ق˘˘ن3 د˘ع˘ب ى˘˘ل˘˘ع
.ريهسش كاسشاب لوبنطسسإا

ب.م.يرصسيإإ
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بسسك يف وداراب يدان لمأاي
فسصنلا رودلا ى˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا
يف لبقتسسي ا˘مد˘ن˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ةيعم˘ج ه˘ف˘ي˘سض با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل
ءا˘ق˘فر ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح نار˘˘هو
خيرات˘لا ة˘با˘ت˘ك ى˘لا قوز˘لاو˘ب
جيوتتلا ىلع لمعلا لÓخ نم
مسسو˘م˘لا اذ˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا سسأا˘كب

فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘ك ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
اذ˘ه كلذ ل˘جا ن˘م ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
يفوعلا بردملا لابسشا ديريو
ن˘يءا˘ق˘ل˘لا و˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سس رار˘˘كت
نم لك ىسصقا نيا نييسضاملا
ام وهو ةوافلسشلاو ةراطسسوسس
ةثلاث نود نم ةيناث ل ينعي

.مهبسسح
ةبوعشص يعن» :ولاشش

 لهأاتلا نكلو ةمهملا
«انم تلفي نل

و˘لا˘˘سش برد˘˘م˘˘لا حر˘˘سص د˘˘قو
ةرظت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا سصو˘سصخ˘ب

يعسس دكأا ثيح مويلا ةيسشع
فد˘ه˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن
ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت و˘˘هو دو˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا
با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ةر˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ئرا˘ط يأل ا˘ب˘سسح˘˘ت

ه˘ل˘م˘ع ي˘ف ز˘كر ثي˘ح ةدو˘ع˘لا
يماملا طخلا ط˘ي˘سشن˘ت ى˘ل˘ع
:لا˘ق د˘قو فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سست˘˘ل
ي˘ف ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م اد˘ي˘ج ي˘˘عأا»
نحنف نارهو ةيعمج ةهجاوم
كل˘ت˘م˘ي سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن
ى˘ل˘ع ةردا˘قو ة˘با˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت
يذلا رملا وهو نيزاوملا بلق
انيبعل رذحنو ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا د˘˘سصق
ل˘ي˘ه˘سست˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سست ة˘ج˘ي˘ت˘ن
. «لهأاتلا ةمهم

لكب يمرنشس» :يفوعلا
ءيشش قيقحتل انلقث

«ةيهابلا ءانبأ’
نا˘˘ب لو˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ز˘˘ه˘˘ج ي˘˘فو˘˘ع˘˘˘لا

خيراتلا ةبا˘ت˘ك ى˘لا ح˘م˘ط˘يو
ة˘˘سسرد˘˘م ةدا˘˘عإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
قباسس ىلا ةديدجلا ةنيدملا

ى˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘هد˘˘ه˘˘˘ع
ي˘˘ف دد˘˘˘سش ثي˘˘˘ح با˘˘˘ق˘˘˘لألا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت

لمعلاو ةروسصلا يف دجاوتلا
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع
ةز˘ها˘ج ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
دقو اذه ىغت˘ب˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
نا لو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ي» :لا˘˘˘˘ق
ثيح مويلا ةزهاج ةعومجملا
ة˘م˘يز˘ع˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘خد˘˘ن˘˘سس
بسسك ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ة˘˘˘يذلو˘˘˘˘ف
نا م˘ل˘ع˘ن ةر˘ي˘سشأا˘˘ت˘˘لا ف˘˘سصن
نكلو اديج بعلي سسفانملا

ي˘˘ف هزوا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘سس كلذ ل˘˘ك
.«ناديملا

صشامر ماششه

داجمألا ةداعإا نوديري «ومزل»و مسسوملا ذاقنإا ةمهم يف «كابلا»

نارهو ةيعمج – وداراب يدان
رئازجلا صسأاك يئاهن عبر رودلا نم باهذلا ءاقل

قمر رخآا ىلإا دوعسصلا ةقرو بعلب هريهامج نئمطيو هقيرف راسصتنا نمثي ناسسيتفا
ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش برد˘م د˘˘كأا
ققح هق˘ير˘ف نأا نا˘سسي˘ت˘فإا سسنو˘ي
نارهو ةيعمج ىلع هزوفب مهألا

ةيمتح مامأا اوناك مهنأاو ةسصاخ
هب اوداع يذلا راسصتنلا ديكأات
ددسصب هنأا احسضوم ةداعسسوب نم
نأاب فيسضي نأا لبق قيرف نيوكت
دوعسصلا دعب نمسضت مل ةبيبسشلا

ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ي˘نا˘م˘ث لاز˘˘ت لو
ة˘ه˘جاو˘م سصو˘˘سصخ˘˘بو داز˘˘م˘˘لا
هنأا سشتوكلا حرسص دقف «ومزل»

ةبوعسص ةيادبلا ذنم رظتني ناك
سسفانملا نوكل رظنلاب ةارابملا
.طغسض نود بعل

ةيد÷اب بلاطم قيرفلا
رادلا طاقن نامشضو

نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
مهم دج اراسصتنا تققح ةبيبسشلا

دعب ى˘ل˘ع ة˘فا˘سصو˘لا ا˘ه˘ل ن˘م˘سض
نا لا د˘˘ئار˘˘لا ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث
ثيح رخآا مÓك هل ناك سشتوكلا

نمسض ةجيتنلا هذهب هقيرف نأا دكا
د˘ع˘ب ن˘م˘سضي م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ل ةلوطبلا راوسشم نأل دوعسصلا
تايرابم نامث كانهو Óيوط لازي
دب ل اذهلو ةبعسص اهلك دازملا يف
سضرألا ىلع لجرألا عسضو نم
جئات˘ن˘لا هذ˘ه˘ب ر˘ت˘غ˘ن نأا بج˘ي لو
ةرور˘سضب بلا˘ط˘م ق˘ير˘ف˘لا نو˘˘ك
اذكو رايدلا جراخ اديج سضوافتلا

.اهعيمج رادلا طاقن نامسض
صشامر ماششه

ةداعشسوب لمأا – صسابعلب داحتا
رئازجلا صسأاك يئاهن عبر رودلا نم باهذلا ءاقل

سسابعلب داحتا قيرف لبقتسسي
ةداعسسوب ل˘مأا يدا˘ن ه˘ف˘ي˘سض
رودلل باهذلا ءاقل راطإا يف
سسأا˘ك ن˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا
ل˘مأا˘ي ثي˘˘ح ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
فسصن بسسك يف براقعلا
ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘˘ت˘˘˘لا

بعل يف ة˘ل˘ما˘ك م˘ه˘ظو˘ظ˘ح
نأاو ا˘م˘ي˘سسل سسأا˘˘كلا فد˘˘ه
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘م ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا
دوسشن˘م˘لا فد˘ه˘لا ل˘ي˘سصح˘ت
بولق يف ةبغر ىقبي يذلا

نيح˘ما˘ط˘لا ةر˘كم˘لا ي˘ب˘ح˘م
ثÓث ذنم ثدح ام راركتل
قيرف لخديسسو اذه تاونسس
ج˘ه˘ت˘ب˘م و˘هو ة˘م˘ق˘لا ل˘˘ملا

ى˘ل˘ع هو˘ب˘˘عل ع˘˘م˘˘جأا ثي˘˘ح
نييلحملا ة˘ت˘غا˘ب˘م ةرور˘سض
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
لبق مهحيرت ةجيتن ليسصحت
.ةدوعلا ةطحم

راركت ديرن» :روششاع
مشساوملا ويرانيشس

ىلإا لوشصولاب ةيشضاملا
«يئاهنلا فشصنلا

بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو
هدادعت˘سسا د˘كأا يذ˘لاو رو˘سشا˘ع
مويلا ةم˘ق˘لا د˘عو˘م˘ل ه˘ئÓ˘مزو
نيقلعتم راسصنألا نأاو ةسصاخ
يتلاو ةسسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ه˘ب˘سسح
ا˘م ل˘كب ع˘فد˘لاو ل˘م˘ع˘لا بجو
رودلا ىلإا لوسصو˘ل˘ل نو˘كل˘م˘ي
حتفيسس يذلاو يئاهنلا فسصنلا

باو˘بألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘˘ب˘˘سسح
ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا لا˘˘ق د˘˘قو
ناديملا يف لمعلاو داهتجلا
سسفانملا ىمرم ىلا لوسصولل
ى˘ق˘ب˘ي ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ل˘ي˘سصح˘ت˘˘ف
قيرفلا نا امب يسسيئرلا فدهلا
يف اديعب باهذلا ىلع رداق
.«ةسسفانملا هذه

انتبغر» :ةرانفوب
حاجنإاب انل حمشستشس

«ةمهملا
برد˘˘م˘˘لا ىد˘˘بأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ليسصح˘ت ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ةرا˘ن˘فو˘ب
ةمهملا ةبوعسص مغر ةريسشأاتلا

ةزهاج ةعومجملا نأا دكأا ثيح
ام لك ميد˘ق˘تو يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل
ءاقل لبق مويلا ءاقل يف اهيدل
فورظلا لك نأاو ةسصاخ ةدوعلا

عنسص لجا ن˘م ة˘ي˘تاو˘م ه˘ب˘سسح
رود˘لا ى˘لا ل˘هأا˘ت˘لاو ةأا˘جا˘ف˘م˘لا
:لاق دقو اذه يئاهنلا فسصنلا
ى˘˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘جا˘˘ح م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ل˘˘كلا»
ةيونعملا ةيحانلا نم ةريسشأاتلا
لخد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘ملا
بلجل ةميزعو ةدارإا لكب ةمقلا
ءاقل سضوخب انل حمسست ةجيتن
. «ةيحيرأاب ةدوعلا

صشامر ماششه

ةأاجافملا ةعانسصل «سسايبل» مداقلا رودلا يف مدق عسضول «ةركملا»

ةدوعب ةريبكلا هتداعسس ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ىد˘بأا
انققح دقل» :لاق ثيح ةرقم نم هبسسح قحتسسم زوفب هيدان
ملسس يف رثكأا ءاقترلا نم انتنكم ةنيمث دج طاقن ثÓث
فدهلا قيقحت نم ةبرقم ىلع انتلعج امك ماعلا بيترتلا
دعومل انرسضح دقل ءاقبلا نامسض يف لثمتملاو رطسسملا

ةجاح لظ يف ويرانيسسلا اذه رظتنن انكو ديج لكسشب ةرقم
يف بعللا انقلغأا ثيح ثÓثلا طاقنلل سسفانملا قيرفلا
يتلا تاغارفلا لÓغتسساب بلاطن نأا لبق ىلوألا ةلحرملا
يناثلا طوسشلا يف تقولا رورم عم مجنلا وبعل اهكرتيسس
رخآا يف راسصتنلا فده انفطخ ثيح اندرأا ام انل نوكيل
.مايسص ليدبلا قيرط نع ءاقللا رمع نم قئاقد ثÓث

 ةوقب صسفانتلل انبعلم طاقن نامشض انيلع»
«¤وأ’ا راودأ’ا ىلع

لاق ثيح يدانلا فادها ديدحت يف اديعب سشتوكلا حارو اذه
ةيراق ةكراسشم نع ثحبلاب مهل حمسستسس هيبعل ةميزع نأاب

يف ةبغرلا انيدل لاحلا ةعيبطب » : ددسصلا اذه يف لاق ثيح
نل رومألا نكلو مسسوملا ةياهن عم ةيراق ةبترمب رفظلا
بتارملا ىلع ة˘سسر˘سشلا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ه˘سس نو˘كت
ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف كل˘م˘ن ا˘م ل˘ك مد˘ق˘ن˘سس مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ى˘˘لوألا
سسمخلا تاءاقللا يف رمثتسسن نأا انيلعو انريهامج داعسسإا
ملسس يف رثكأا ءاقترلا لجأا نم رايدلا لخاد انل ةيقبتملا
˘ما˘ع˘لا ىد˘ل ة˘فور˘ع˘م ا˘ن˘ت˘ل˘كسشم نأا و˘لو ما˘˘ع˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا

لعجي دق ا˘م˘م تا˘نا˘كمإلا دا˘ق˘ت˘فا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘تو سصا˘خ˘لاو
.«نيبعÓلا ىدل ابئاغ زيفحتلا

صشامر ماششه

ةليلم نيع ةيعمج
دازلا قيقحتب ةريبك يتداعسس» :ةرارغوب
«ةيراق ةقرو بعلل حمطنو ةرڤم يف Óماك

ةبوعسصب لئابقلا ةبيبسش قيرف رسسيأا ريهظ قيفوت نادغز فرتعا
قافو مامأا ةمداقلا ةهجاوملا يف هؤوÓمزو هرظتنت يتلا ةمهملا
ىلع ظافحلا لجا نم ةوقب بعليسس يدانلا نأا احسضوم فيطسس
اذهب لاقو ،يراجلا مسسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح
لمعن ن˘ح˘نو ،ةد˘ي˘ج ءاو˘جأا ي˘ف ر˘ي˘سست تار˘ي˘سضح˘ت˘لا» :دد˘سصلا
نل يذلا فيطسس ءاقل نم ةيادب ،ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج نوكنل
انفده ىقبيو نيزهاج نوكنل دجب لمعن اننكل ،Óهسس نوكي
لمأا سصيسصب ىلع ظافحلل ةديج جئاتن دسصح وه ريخألاو لوألا
.«يراجلا مسسوملا ةياهن بقللاب جيوتتلا

ب.م.يرشسيإا

لئابقلا ةبيبشش

ةلهسس نوكت نل فيطسس ةهجاوم :نادغز
نكمم بقللاب جيوتتلاو

بسصانملا ددعتملا بعÓ˘لا ي˘جر˘ع د˘ي˘لو ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةتافت˘لا ،سشي˘ع˘ي سسا˘ي˘لإا ه˘ل˘ي˘مزو ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل
سسأار ىلع لÓب يريزد فلخ يذلا دودغز رينم بردملا
نم تقو ىلع لوسصحلا لجأا نم يدانلل ةينفلا ةسضراعلا
يئانثلا ناكو ،ةيسضاملا تايرابملا يف مهتاردق تابثإا لجأا

يف ةوقب نÓمعي امهلعجي ام ،قباسسلا بردملا ططخ جراخ
دامتعلاب ميدقلا ديدجلا بردملا عانقإا لجأا نم تابيردتلا

.ةمداقلا تايرابملا نم ةيادب امهيلع
ب.م.يرشسيإا

ةمشصاعلا داحتا
دودغز ةتافتلا نارظتني يجرعو سشيعي

بعلل تقو ىلع لوسصحلاو

ا˘يا˘ق حا˘بر˘م ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا دا˘˘ع
،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘سش سسرا˘˘˘ح
ىلإا سسيا˘حو م˘نا˘غ ه˘ل˘ي˘مزو
ا˘مد˘ع˘ب تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ءاو˘˘جأا
قيرفلا هعم ،سسمأا اوكراسش
با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ف˘˘˘يدر˘˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا لÓ˘˘خ دادزو˘˘ل˘˘ب
،سسمأا قيرفلا اهسضاخ يتلا
راطإا يف ،وداراب فيدر مامأا
م˘سسق˘لا ن˘م22ـلا ة˘لو˘ج˘لا
ى˘˘نا˘˘˘عو ،فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م لوألا
تا˘˘با˘˘˘سصإا ن˘˘˘م ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ةيسضاملا ةرتفلا يف ةفلتخم
ن˘ع نو˘ب˘ي˘غ˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م
نأا لإا ،«ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا»ـل
،ءاج تايرا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ا˘˘˘م ما˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ف˘˘˘سشلا د˘˘˘ع˘˘˘ب
نوز˘˘˘ها˘˘˘ج م˘˘˘ه˘˘˘نأا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
لوألا قيرفلا عم ةكراسشملل
لوألا رار˘˘˘ق˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘سسو
برد˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خألاو
.امود كنارف يسسنرفلا

ب.م.يرشسيإا

دادزولب بابشش

فيدرلا عم تايرابملا نوفنأاتسسي سسياح مناغو اياڤ

ةرڤم مجن
عم ةجهللا ددسش نيرم جاح
ةيدجلاب مهبلاطيو هيبعل

نيرم جاح ةرقم مجن بردم داع
يف ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك˘ل ة˘ي˘شسا˘ق˘لا ة˘م˘يز˘ه˘ل˘ل

هيبع’ ىلع باعأا دقو رادلا رقع
ةمارشصلاو ةيموجهلا ةأارجلا بايغ
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘لا صصق˘˘نو بع˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأا ءا˘ق˘ل˘˘لا

ةراشسخلا ةي˘لوؤو˘شسم م˘ها˘يإا Ó˘م˘ح˘م
ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا

ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسل˘˘ل لا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
نود ن˘˘ك˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

بشسحو ةحاتملا صصرفلا ديشسجت
ل˘ك˘شش نإاو ر˘ث˘ع˘ت˘لا اذ˘ه نإا˘ف ن˘ير˘م
نم دقعو مج˘ن˘ل˘ل ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘شض
مدعي نأا نكمي ’ هنأا ’إا هتيعشضو
ر˘مأ’ا ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف ظو˘ظ˘ح˘لا ل˘ما˘ك
كرادتلا هرظ˘ن ي˘ف بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا

˘˘˘ما˘˘˘مأا ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م
ءارو ي˘ل˘ع˘ف˘لاو ع˘شساو˘لا د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.فارطأ’ا فلتخم نمو قيرفلا

ةيدودحمب نوعنتقم راشصنأ’ا
ىلع نهاري رشصان نبو دادعتلا

تاطلشسلا معدو قيلششوب بعلم
ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م تف˘˘ششك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرقم مجن يعبتتم بشسح «ماشص’»

صضع˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘ع
م˘ه˘يأار˘ب اود˘˘بأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

زوفلا معط قوذت نع اريبك ازجع
عاقيإا ةبكاومو بايإ’ا ةلحرم يف
ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘ب ذ˘خأ’او ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
هذه نم اقÓطناو نامأ’ا رب وحن
مؤواششتلا نم ةلاح تتاب تايطعملا

ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘لا ر˘ك˘شسع˘م ىل˘˘ع م˘˘ي˘˘خ˘˘ت
رطخلا صسوقان ةرادإ’ا تقد اميف
قيرفلا ميعدت ةرورشضب تبلاطو
ن˘˘م ىت˘˘حو ا˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘م

ةدو˘˘ع˘˘لا ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ةلوج˘لا ن˘م اءد˘ب ق˘ي˘ل˘ششو˘ب بع˘ل˘م˘ل
ق˘ير˘ف˘لا ه˘جاو˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ن˘˘ب ىر˘˘ي ثي˘˘ح ةروا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
ه˘ي˘ف لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ا ةدو˘˘ع نا ر˘˘شصا˘˘ن
طا˘ق˘ن نا˘˘م˘˘شضب يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘شست˘˘شس
.رايدلا لخاد

صشامر ماششه

ةدكيكشس ةبيبشش



ةــــنصصرق

رامينو يبابم نم نسسحأا يناميلسس

يلودلا بعÓلا ينا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا ن˘كم˘ت ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘لو˘ج82 رور˘م˘ب
بعÓلا نايلك يبابم نم لك ىلع قوفتلا نم يسسنرفلا وكانوم يدان مجاهم ،يرئازجلا
ةعانسص ةيحان نم ،رامي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ه˘ل˘ي˘مزو «ي˘ج.سسأا.ي˘ب˘لا» م˘ج˘ن ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا
امدقتم «تسسيسسأا»7ـب ةرادسصلا رتسسيل نم راعملا بعÓلا لتحاو ،«1غيللا» يف فادهألا

.ةمسساح تاريرمت6 حنم يذلا رامين ىلع

ديمعلا طروي ينوزاك
ن˘˘كت م˘˘ل ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف
ةرادإا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ي˘˘˘˘˘˘˘˘نوزا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك سضفر
برد˘˘م˘˘˘لا درا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب
نم لاق˘م˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا

د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف ،ه˘ما˘ه˘˘م
3 سضيوعت˘ب لو˘ب˘ق˘لاو
ر˘˘سصأا ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ذ˘خأا ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا سضيو˘˘ع˘˘ت

،1202 م˘سسو˘م هد˘ق˘˘ع
ن˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو
لظ يف ديمعلا بعاتم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا
.قيرفلا اهنم يناعي

لغتسسا رسصان نب
جوجم حيرسصت

سسمأا رسصان نب ةرقم مجن سسيئر عمتجا
كلذو ةيلحملا تاطلسسلا يلوؤوسسم عم
ميدقتو قيرفلا معد ةرورسض ىلع مهثحل
يف هب لابقتسسÓل قيرفلل قيلسشوب بعلم
طوقسسلا نأاو ةسصاخ ةمداقلا تلوجلا
سسي˘ئر˘لا لوا˘ح د˘قو اذ˘ه ق˘ير˘˘ف˘˘لا دوار˘˘ي
لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا
سسا يسسلل يسضايرلا ريدملا قيلعت ثحب
تط˘ق˘سس ةر˘ق˘م نأا ه˘ي˘ف د˘كأا يذ˘لاو ي˘˘سس
سسي˘˘ئر˘˘لا لوا˘˘ح يذ˘˘لا ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا و˘˘هو
نيلوؤوسسملا عم هعامتجا يف هب ريثأاتلا

.لامعألا لاجر اذكو

ةيرسصنلل بردم عبار

ل˘˘ك ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن ةرادإا تط˘˘˘خ˘˘˘ت
تكلهتسسا امدعب ،مسسوملا اذه تاعقوتلا

مسسوملا يف نيبردملا نم اريبك اددع
يركز نب نييعتب ةيادبلا تناكو يلاحلا
ي˘تأا˘ي˘ل ،ة˘سصا˘خ با˘ب˘سسأل رذ˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا
ليقأا يذلاو ،يقزرأا نامر ىلع رودلا
نبا يلاجع رسضخل نييعت مت مث اهدعب
م˘ت˘ي˘ل ،ر˘خآلا و˘ه ،ل˘ي˘قأا يذ˘لاو ق˘ير˘˘ف˘˘لا
،ل˘ي˘حر˘لا رر˘ق يذ˘لا يدو˘ج تيأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت
ح˘ن˘م م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ثرا˘كلا عا˘سضوألا بب˘سسب
ةمهم ريغسصلا نب ديعلاو رسصان يركز
ق˘ف˘ت˘ت نأا ل˘ب˘ق ،يدا˘ن˘لا ى˘ل˘˘ع فار˘˘سشإلا
.داؤوف يلعوب عم ايمسسر ةرادإلا

سسردلا ظفح ةذوخ

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ع˘˘سضو
لمع جمانرب ةذوخ بردملا ةدايقب ينيطنسسقلا

ةجمرب دسصق ةدوبدبو يحلاسص يئانثلل فيفخ
بسسحو ثيح نيدايملا ىلا اعيرسس امهتدوع
ثدح ام يدا˘ف˘ت دارأا سشتو˘كلا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ى˘ل˘ع ا˘م˘هر˘ب˘جأا ن˘ي˘ح سسنو˘ت ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ل˘˘ل
تا˘با˘سصإا ى˘لا ا˘سضر˘ع˘ت ا˘هد˘ع˘˘بو ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ينعملا لعجي ام وهو قيرفلا نع امهتدعبأا
ةجاح يف قيرفلا نأاو ةسصاخ سسردلا ظفحي
بلطت˘يو ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف هر˘سصا˘ن˘ع ل˘كل
.امهزيهجتو امهمعد ىلع لمعلا

 رسصي ةرارغوب
ةيراق ةكراسشم ىلع

ةبغم نم ةليلم نيع ةيعمج بردم فوختي
ةلبقملا ةهجاوملا يف ةدئازلا ةقثلاو نواهتلا
رسصن هف˘ي˘سض ا˘ه˘ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس ي˘ت˘لا

ىلع ديكأاتلا سشتوكلا لواح ثيح ياد نيسسح
ار˘ث˘ع˘ت هرا˘ب˘ت˘عاو ةر˘ق˘م ءا˘ق˘ل نا˘ي˘سسن ةرور˘سض
ديزملا دسصح ةرورسضب ابلاطم قيرفلا لعجي
ع˘فد˘لا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه طا˘ق˘ن˘لا ن˘˘م
بعل ةيناكمإا نأاو ةسصاخ ةهجاولا ىلإا يدانلاب
ةيعمجلا نا امب ةدراو ىقبت مويدوبلا ةقرو
.هبعلم يف ةلماك تارم5 لبقتسسيسس

qarsana@essalamonline.com
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ةيسصخسشلا كوكسصلا ببسسب لسصح مورك
ة˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر ل˘˘سضف
ةيعمجلا يف هتلاق˘ت˘سسا م˘يد˘ق˘ت
قيرفلا نم باحسسنلاو ةماعلا

ة˘سضر˘ع ى˘ح˘سضأا ه˘نأاو ة˘سصا˘خ
ىلإا رظنلاب ة˘ي˘ح˘سص ل˘كا˘سشم˘ل
ارخؤوم تثدح ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
ة˘ي˘سضق ا˘ه˘م˘هأا ل˘ع˘ل ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
دعتري هتلعج يتلاو كوكسصلا

لو˘ل˘˘ح ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘يو ار˘˘خؤو˘˘م
نأا امب نيبعÓلا عيمج يسضرت
كو˘˘كسصب تنا˘˘ك ه˘˘تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت

هتاعيقوتبو ةي˘سصخ˘سش نا˘م˘سض
ا˘يا˘سضق˘لا ى˘لوأا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ةد˘ي˘ع˘سس ن˘م سسمأا لوأا ه˘ل˘˘سصت

.نيبعÓلا دحأا قيرط نع

15

سسأارلا يف سسأافلا يجي ىتح
نم ريثكلا مهفي مل
نأا˘˘سشلا ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘˘م
،يرئاز˘ج˘لا يور˘كلا

ةرازو ذا˘˘خ˘˘˘تا مد˘˘˘ع
با˘ب˘سشلاو ة˘˘ح˘˘سصلا

رار˘˘ق ،ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ا˘م˘ك رو˘˘ه˘˘م˘˘ج نود
فلتخم ي˘ف ثد˘ح˘ي
ةيبوروألا بعÓم˘لا
ف˘˘˘قو˘˘˘ت ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح وأا
راعسشإا ىلإا ةلوطبلا
اذا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘˘˘˘خآا
؟نورظتنت
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ةÓسصلا تيقاوم

سسراف عم دقاعتلا لجأا نم ويزلو يلوبان نيب يوق عارسص^
يجرتلا يف يليÓب سضيوعت عاطتسسا دحأا ل :رعاولا^

يوبابÁز بردم
هيبعل نم بلطي

ةرسشابم هجوتلا
رئاز÷ا ¤إا

رئإزجلإ صسأاك يئاهن عبر رودلإ نم باهذلإ ءاقل

رودلا يف مدق عسضول «ةركملا»
ةأاجافملا ةعانسصل «سسايبل» مداقلا

نإرهو ةيعمج - ودإراب يدان ةليلم Úع ةيعمجةداعصسوب لمأإ - صسابعلب دا–

ةÒبك يتداعسس» :ةرارغوب
ةرقم ‘ Óماك دازلا قيقحتب

ةيراق ةقرو بعلل حمطنو

رئإز÷إ صسأاك يئاهن عبر رودلإ نم باهذلإ ءاقل

مسسوŸا ذاقنإا ةمهم ‘ » كابلا »
دا‹لا ةداعإا نوديري «ومزل»و

نم3ـلإ ةلوجلإ ءاقلل ابصسحت
نوريماكلاب1202 «ناك» تايفصصت
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 «انوروك» صسوريف يصشفت نم افوخ

ةـــلوطبلا تاــــيرابم
نود اـــيمسسر ةـينطولا
مسسوملا ةياهن ىلإا روهمج
ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت:ديزوب نب^

روهمج نود بعلتسس تايرابملاو ةحسضاو تناك
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