
30 صص

ىلع قبطملا يحسصلا رجحلل ةبكاوم تءاج
«انوروك» يسشفت ةبراحم راطإا يف تايلولا

يــباهرإلا ىــلع صضبقلا
يزيليإاب «رديوق صسنوي»

50صص
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ليجأات و عيراسشم زاجنإا ةريتو فاعسضإا يف ببسست
اهباحسصأا ىلع ققسشلا تائم عيزوت ءاغلإا و ىرخأا

11 نم ةدتمملا ةرتف لÓخ
يراجلا ليرفأا61 ىلإا

صسبÓملاو تايولحلا عيبب قلعتي رمألا
ةرجألا تارايسسو ةقÓحلا .. ةيذحألاو

تاــحارتقا عــفرت راجتلا ةـــيعمج
ةـــــحايضسلاو ةراـــجتلا يـــترازول
ةيراجت تاطاضشن ةضسراممب صصيخرتلل

30 صص

رسشابم ءاعدتسسا نم نيرخآلا امهيف هبتسشملا ةدافتسساو صسبحلا مهدحأا عاديإاناسسملتب جلاعملا فيكلا نم غلك54و ريطانق4 زجح قيزر مزع ىلع دري ،يسشاوملا يبرم ةيلاردف صسيئر
:اهراعسسأا يف ةبراسضملا رسسكل موحللا داريتسسا

ريزو وعدأاو رفوتم جوتنملا»
ددع باضسحو روضضحلل ةراجتلا

«مانغألا صسوؤور
40صص

ر˘˘˘˘˘˘يزو ،ق˘˘˘˘˘˘يزر لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘˘سشك
تا˘عر˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ديدعلا لبق ن˘م ةرازو˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف
61 ىلإا ليرفأا11 ةرتف لÓخ اذهو
.ليرفأا

لـــــمعلا تيقاوم هذـــــه
تاضسضسؤوملا يف ةديدجلا

ناضضمر رهضش لÓخ ةيمومعلا

50صص

عوبضسألا اذه رحب ةيضساردلا ةنضسلاو تاناحتمإلا ريضصم يف لضصفلا
30 صصراوطألا لك يف نيسسردمتملا مدخت تارارق ةرولبل عاطقلا تاباقنب عمتجي ةيبرتلا ريزو

قاروأا طلخي «انوروك»
ديزي و «لدع» ةلاكو

نيبتتكم ةاناعم نم

30صص

مــــجح نــع فضشكي قــيزر
هحلاضصم اهتقلت يتلا تاعربتلا

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوسضو ةمسصاـــــعلا رئازجلا

51:40:كاــسسمإلا
63:91:راـطفإلا

40 صص

«انوروك» ـب نيباضصملا نم ةئاملاب09
«نيكورولكلا» ــب اوـفاعت رـئازجلا يف

«91-ديفوك» صسوريفل داسضملا ديدجلا لوكوتوربلا اذهب جÓعلا نم تدافتسسا ةلاح3345

صساضسملا يتمهتب صصاخضشأا3فيقوت
ةـئيه ةناهإاو ةـينطولا ةـحلضصملاب
«كوــــبضسيافلا» رــــبع ةــــيماظن

40صص «هلاجأا ددمنضسو ناضضمر يف رجحلا ريبادت اومرتحي مل نويرئازجلا» : يناكرب طاقب ^



م.م.ذ.شش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«sabiraP PNB»

! .. رئاز÷ا كنب ىدحتي

يسسنرفلا كنب˘لا نأا ا˘ي˘ل˘جو ا˘ح˘سضاو ود˘ب˘ي
كنب تاميلعت مرتحي ل «ابيراب يب نأا يب»
ةيلاملا تاسسسسؤؤملا ةفاك رمأا يذلا ،رئازجلا
وأا ةيمؤمع تناك ءاؤسس رئازجلاب ةطسشانلا

طا˘سسقأا ع˘فد تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘سصا˘˘خ
سضورقلا ةفاكل ةبسسنلاب ةيرهسشلا سضورقلا
ةحئاج ببسسب ةيكÓهتسسلا سضورقلا يف امب
لج رارغ ىلع اندÓب تبرسض يتلا «انورؤك»
هنئابز لسسار كنبلا اذه نأا ليلدب ،ملاعلا لود
ىلإا مهؤعدي ةيفتاه لئا˘سسر˘ب ن˘ي˘سضر˘ت˘ق˘م˘لا
،ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سشل سضور˘˘ق˘˘لا طا˘˘سسقأا د˘˘يد˘˘سست
ديدسست ريخأات ةمارغ عفد كلذ نم رثكألاو
. اسضيأا سضرقلا طسسق

! .. «وحور ‘ اهرفط»

ه˘تارد˘قو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ه˘˘تءا˘˘ف˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
هتهيدب ةعرسسو ،اهب هل دؤهسشملا ةيميظنتلا
كؤ˘ل˘سس نأا لإا ،ة˘ب˘ئا˘سصلا تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ي˘ف
Óقنتم لاؤط تاؤنسس لمع ةيرؤهمج يلاو
يف مها˘سس ،ن˘طؤ˘لا تا˘يلو ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘ي˘ب

ينعملا ،ةقيلفتؤب دهع يف هبسصنم نم هلزع
ةملكلا هلمحت ام لكب «راؤطألا بيرغ» ناك
يف ةيسضاير سسبÓم انايحأا يدتري ،ىنعم نم
ىر˘خأا نا˘ي˘حأا ي˘ف د˘م˘ع˘يو ،ة˘ي˘م˘سسر تا˘جر˘خ
اذه ناك اذه لك قؤف ،ةيبرغ ةعبق رامتعل
،«ؤنيمودلا» ةبعل ىلع نمدم قبسسألا يلاؤلا

اذه قلخ دقو ،بسضغلاو ةزفرنلا عيرسس ناكو
يتلا تÓكسشملا نم ريثكلا قباسسلا يلاؤلا
.هلزعب تهتنا

؟.. هتاعقوت قدضصت له

،ملاعلا بؤعسش لك رودسص تجلثأا ةجرخ يف
لسصاؤتلا ع˘قاؤ˘م ى˘ل˘ع ا˘ب˘ي˘هر Ó˘عا˘ف˘ت تقلو
،تلوار هييديد ،رؤسسيفوربلا عقؤت ،يعامتجإلا

«انورؤك» سسوريف جÓع لؤكؤتورب فسشتكم
نم رهسش دعب ،ءابؤلا ةياهن ،«نيكورؤلكلا» ـب
راسشأا،«setilaer » ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح ،نآلا
،يمسسؤم سضرم «91‐ديفؤك» نأا رؤسسيفوربلا

نؤ˘كت ن˘ل ،ر˘ه˘سش نؤ˘سضغ ي˘ف ن˘كم˘م˘لا ن˘مو
مظعم يف قÓطإلا ىلع ىرخأا تلاح كانه
،ةيمسسؤملا سضارمألا نم ريثكلا» لاقو ،نادلبلا

ي˘سسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.«عيبرلا يف ًةداع فقؤتت ةيسسوريفلا

صسابع دلو تانضسح نم
! .. فايضضوبو

ةليقثلاو ةريثكلا داسسفلا اياسضق نم مغرلاب
،سسابع دلو لامج نم لك اهيف طرؤت يتلا

ة˘ح˘سصلا ير˘يزو ،فا˘ي˘˘سضؤ˘˘ب كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
اناك امدنع امهتازواجت سضعب نأا ّلإا ،نيقبسسألا

ريخلاب تداع سساسسحلا عاطقلا اذه سسأار ىلع
،«ا˘نورؤ˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج م˘سضخ ي˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
راطإا يف تنتقإا امهدهع يف ةحسصلا ةرازؤف

لاملا بهن ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لا ة˘هؤ˘ب˘سشم تا˘ق˘ف˘سص
سسأاب ل اددع ،ريتاؤفلا ميخسضت قيرط نع ماعلا
يتلا نمثلا ةظهابلا «ريناكسسلا» ةزهجأا نم هب

داجنتسسإلا مت نأا ىلإا لمعتسسم ريغ اهلج لظ
،«91‐ديفؤك» ـب تاباسصإلا نع فسشكلل اهب
لحارم يف جÓعلا ةيادب يف اسضيأا تمهاسسو
ذاقنإا يلاتلابو ءابؤلا اذهب نيباسصملل ةركبم
.مهنم ريثك ةايح

qarsana@essalamonline.com
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؟.. «ةراون» تفتخا نيأا
رئازجلا يف ءاسسنلا نيب ثيدح ل

ة˘ير˘ح˘سسلا ةر˘ي˘م˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع لإا مؤ˘˘ي˘˘لا
يتلا ،اندÓ˘ب خ˘با˘ط˘م ةد˘ي˘سس ،«ةراؤ˘ن»
راسصو نطؤلا قاؤسسأا لج نع تباغ
ر˘ث˘ع ن˘م «ظؤ˘ظ˘ح˘م˘˘لا» ـب ف˘˘سصؤ˘˘ي

داز اه˘ن˘م˘ث نأا م˘غر ا˘ها˘ن˘ت˘قإاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
عقاؤم ىلع نقلطأا ءاسسنلا ،فعسضلاب
يف اثحب ةلمح ،يعامتجلا لسصاؤتلا
نيب ءابنألا ترتاؤتف ،«ةراؤن» ةدئاف
نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع قرزألا ءا˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘لا داور
نم اهعنم اهجوزو تجوزت ةدؤقفملا
ةر˘ي˘م˘خ ا˘ه˘ت˘سضؤ˘ع ه˘ي˘ل˘عو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
قاؤ˘˘سسألا تز˘˘غ ي˘˘ت˘˘لا «سسوا˘˘ط˘˘˘لا»
لك فؤخلاو ،اهلزنم باؤبأا ىلع باطخلا نم ريباؤط نكل ،اهتيلاعف تتبثأاو «ةراؤن» ـل ليدبك
.«ةراؤن» عم ثدح امك لمعلا نم اهجوز اهعنميو ىرخألا يه ابيرق جوزتت نأا فؤخلا

! ..انكولضس رج◊ا بذهي امدنع

يسشفت حبك تاءارجإا راطإا يف ،نطؤلا تايلو لج ىلع سضرف يذلا يحسصلا رجحلل نأا ودبي
ةدامل بيهر لكسشبو مهريذبت نييرئازجلا ىلع فرع امدعبف ،ةيباجيإا دج راثآا ،«انورؤك» سسوريف
فسسؤي هنع فسشك ام ؤهو ،تيبلاب مهثؤكم لÓخ ةئيسسلا ةداعلا هذه نم نؤسصلختي مه اه ،زبخلا
قلغ باقعأا يف هليجسست مت عجارتلا اذه نأا زربأا يذلا ،نيزابخلل ةينطؤلا ةيداحتلا سسيئر ،طافلق
فلكملا ،ةجلثؤب ميرك ،هبناج نم هدكأاو ،رجحلا ببسسب ،عيرسسلا لكألا تÓحمو معاطملا
يف زبخلا يمر ةبسسن سضافخنا نع فسشك يذلا ،«مؤكتان» ةسسسسؤؤم ىؤتسسم ىلع مÓعإلاب
.يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم نط42.9 ـب مرسصنملا سسرام

مهل ةي– .. نويلŸا ةرملل
ةيلاعلا مهتينهمو مهتءافك لسضفب

ةبسسنلاب ايداع حبسصي رمألا اؤلعج
سضؤ˘ع˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا .. ا˘˘ن˘˘ل
ثيح ،ىرخأا ةرم زايتمإاب تÓباقلا
ةيلؤب ةيطسشلا ةدحو رسصانع نكمت
فا˘ع˘سسإا ن˘م سسمأا حا˘ب˘سص ف˘˘ل˘˘سشلا
ةرايسس لخاد اهديلؤتو لماح ةأارما
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لؤ˘˘سصو ل˘˘ب˘˘˘ق فا˘˘˘ع˘˘˘سسإلا
يف تنبب تقزر يتلاو ،ىفسشتسسملا

لخدتلا اذه دعي ثيح ،ةديج ةلاح
51 نم لقأا لÓخ هعؤن نم ثلاثلا
.مهل ةيحت .. نؤيلملا ةرمللف .. امؤي

؟ .. مÓعإلا عاطق ‘ ثدحي اذام
ةريخألا مايألا يف تلاط يتلا ةعذÓلا تاداقتنإلا دعب

ىلع ةطسشان اهفيظؤت دعب ،يمؤمعلا نؤيزفلتلا ةسسسسؤؤم
بسصنم يف ةيع˘ما˘ج ةدا˘ه˘سش ى˘ت˘ح كل˘م˘ت ل «بؤ˘ي˘تؤ˘ي˘لا»

ةردقبو مؤيلا ؤه اه ،ناسضمر يف نيجمانرب مدقت ةيفحسص
ىلإا ،«سسمح» ةكرح سسيئر ،يرقم قازرلا دبع لؤحتي ،رداق
ى˘ل˘ع رؤ˘سشن˘م ي˘ف ر˘ي˘خألا بت˘ك ثي˘ح ،ي˘نؤ˘يز˘ف˘ل˘ت مد˘ق˘م
ينؤيزفلت جمانرب رؤبعلا يدحت» ،«كؤبسسيافلا» يف هتحفسص
،يرقم قازرلا دبع .د همدقُمو هدعُم هيف حرسشي ،يناسضمر
لاقتنلاب ةقÓعلا تاذ ةلسسلسستملا راكفألا نم ةعؤمجم
يف مكيتأات ،ة˘ق˘ل˘ح52.. ،لودلاو تاعمتجمل˘ل يؤ˘سضه˘ن˘لا

لجرلا ةءافك مغر ،«نارمع ةانق ربع اًيرسصح0202 ناسضمر
.؟مÓعإلا عاطق يف ثدحي اذام .. لؤواسستلا نم دب ل نكل ..



watan@essalamonline.com
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،عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه لÓ˘خ م˘ت˘ي˘سسو
لك نع لثمم هرسضحيسس يذلا
ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘˘م بسسح ة˘˘با˘˘ق˘˘ن

ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا ،يراؤ˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
سضر˘˘˘˘˘˘˘˘ع ،يؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا تا˘هؤ˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
ةيسساردلا ةنسسلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل

دقعيسسو ،مايأا ةثÓث رادم ىلع
تفسشك امل اقفو عامتجا لوأا

يف «تسسا˘با˘ن˘كلا» ة˘با˘ق˘ن ه˘ن˘ع
اهتحفسص ربع سسمأا اهل رؤسشنم
لسصاؤتلا عقؤم ىلع ةيمسسرلا
ادغ ،«كؤب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
يمؤي ددجتي نأا ىلع نينثإلا
هذه يتأاتو ،ءاعبرألاو ءاثÓثلا
ه˘˘تدروأا ا˘˘م بسسح ،ةؤ˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ةهجؤملا ةيبرتلا ةرازو تاؤعد
زؤ˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
،اهن˘ع جذؤ˘م˘ن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
كيرسشلا عم رواسشتلا راطإا يف
.يعامتجلا

نأا ا˘سضيأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
دحاو لثمم عا˘م˘ت˘جإلا ر˘سضح˘ي
يف كلذو ،ةباقن لك نع طقف
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قؤ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا را˘˘˘طإا
سسوريف يسشفت بنجتل ةذختملا
.«انورؤك»
دبع ،ةيرؤهمجلا سسيئر ناكو
يف فسشك د˘ق ،نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

بعسشلا ىلإا سسمأا لوأا هتلاسسر

رهسش لؤلح ةبسسانمب يرئازجلا
ذا˘خ˘تا ن˘˘ع ،م˘˘ير˘˘كلا نا˘˘سضمر
ة˘ن˘سسلا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف تاءار˘˘جإا
،لجاعلا بيرقلا يف ةيسساردلا

ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا نأا˘˘م˘˘طو
ةنسسلا ريسصم ىل˘ع م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو
ل˘ك نأا˘˘ب اد˘˘كؤؤ˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘لا
ابيرق ذختت فؤسس يتلا ريبادتلا
لا˘˘غ˘˘سشنلا اذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘˘ف لإا نؤ˘˘كت ن˘˘ل عور˘˘سشم˘˘لا

عيمج يف نيسسردمتملا حلاسص
.ميلعتلا راؤطأا

يف ذيمÓت˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج

اود˘˘˘˘بأا ،ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا راؤ˘˘˘˘˘طألا
ةريخألا ةرتف˘لا ي˘ف م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو
ريسصم سصؤسصخب اريبك افؤخت
ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘˘سسلا
م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا
تانا˘ح˘ت˘مإلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
،ماي˘ب˘لا ،ما˘ي˘كنا˘سسلا) ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسإا ل˘˘ظ ي˘˘ف ،(كا˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
ي˘˘سشف˘˘ت ح˘˘ب˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘لا
،اندÓب يف «انورؤك» سسوريف
مهتاقيلعت يف اودكأا امدعب اذه
ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاؤ˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ناسسل ىلع اذ˘كو ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
نأا ،تاباقنلا فل˘ت˘خ˘م ي˘ل˘ث˘م˘م
ى˘ل˘ع ثب˘ت د˘ع˘ب ن˘ع سسورد˘˘لا
،يمؤمعلا نؤ˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاؤ˘ن˘ق
رايخك اهيلإا ءؤجللا مت يتلاو
ررقملا نم نكمأا ام لامكتسسإل
مكحب ،اهلكأا تأات مل يسساردلا
دعب دنع باعيتسسلا ةجرد نأا

،«اد˘ج ة˘ف˘ي˘ع˘˘سضلا» ـب تف˘˘سصو
تارايخ ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘عدو
نأا د˘ب ل ة˘ي˘لا˘ع˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ىر˘˘خأا
برقأا يف ةمؤكحلا اهب ردابت
.لاجآلا

راوطألا لك يف نيسسردمتملا مدخت تارارق ةرولبل عاطقلا تاباقنب عمتجي ةيبرتلا ريزو

عوبضسألا اذه رحب ةيضساردلا ةنضسلاو تاناحتملا ريضصم يف لضصفلا

ر.نوراه

دتمي نينثإلا ادغ بقترم عامتجا روسضحل ،ةيبرتلا تاباقن يلثمم ىلإا تاوعد ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تهجو
.هعفر وأا رجحلا ديدمتل ابسسحت تاناحتملاو ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن لامعأا ميظنت ةسشقانمل ،ةلماك مايأا ةثÓثل

يحسصلا رجحلل ةبكاوم تءاج
يف تايلولا ىلع قبطملا

«انوروك» يسشفت ةبراحم راطإا
ةديدجلا لمعلا تيقاوم هذه

ةيمومعلا تاضسضسؤوملا يف
ناضضمر رهضش لÓخ

ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
حÓسصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل
تاقوأا ديدحت نع ،يرادإلا

تاسسسسؤوملا يف ةديدج لمع
لÓخ ةيمومعلا تارادإلاو
كلذو ،كرابملا ناسضمر رهسش
يحسصلا رجحلاو انمازت
تايلولا ىوتسسم ىلع قبطملا

يسشفت ةبراحم راطإا يف
.«انوروك» صسوريف
يف ،اهتاذ ةيريدملا تحسضوأاو
هيلع تعلطإا صسمأا اهل نايب
لمعلا تاقوأا نأا ،«مÓسسلا»

،راردأا تايلو نم لكل تددح
،فودنت ،يزيلإا ،تسسارنمت
ةيادرغ اذكو ،ةلقرو ،راسشب
ام يداولا نع Óسضف ،ةركسسبو
،احابسص03:70 ـلا ةعاسسلا نيب
مايأا ةليط لاوز00:41 ـلاو
ىلإا دحألا نم عوبسسألا
.صسيمخلا
مت دقف ةديلبلا ةيلوب امأا

اهيف لمعلا تاقوأا ديدحت
00:80 ـلا ةعاسسلا نم ءادتبا

00:31 ـلا ةعاسسلا ىلإا احابسص
ةيلولا هذه نأاب املع ،لاوز
ـلا نم يحسصلا رجحلاب ةينعم
ةعاسسلا ةياغ ىلإا لاوز00:41
.احابسص00:70 ـلا

تايلو يقاب صصخي اميفو
ةيريدملا تددح دقف ،نطولا
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

تاقوأا ،يرادإلا حÓسصإلاو
ـلا ةعاسسلا نم ءادتبا اهب لمعلا

00:51 ـلا ىلإا احابسص00:80
فيسضي- تراسشأاو ،لاوز
متيسس هنأا ىلإا  -هتاذ ردسصملا
لمعلا تاقوأا ىلإا عوجرلا
.رطفلا ديع دعب ةيداعلا

ر.نوراه

ةينطؤلا ةيع˘م˘ج˘لا تمد˘ق
نم ةلمج ،نييفرحلاو راجتلل
يريزو نم لكل تاحارتقلا
ةعانسصلاو ةحايسسلاو ةراجتلا
،يلئاعلا لم˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
سضع˘ب ة˘سسرا˘م˘م˘ب حا˘م˘˘سسل˘˘ل
ة˘˘˘ّي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا

اهيلع دادزي يت˘لا ة˘ّيرا˘ج˘ت˘لاو
˘‐ تا˘يؤ˘ل˘ح˘لا) ل˘ث˘م بل˘˘ّط˘˘لا
ةيذحألاو سسبÓملا ‐ ةقÓحلا
ةدد˘سشم ،(ةر˘جألا تارا˘˘ي˘˘سس ‐
د˘˘˘ّي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يعامتجلا دعابتلا تاءارجإاب
.انورؤك سسوريف نم ةياقؤلاو
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تح˘˘سضوأا
ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا جا˘˘ح˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار˘˘˘ي
سسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،راؤ˘ن˘لؤ˘ب
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زؤحت
تاحارتقلا تهجو اهنأا ،هنم
ىلإا ةيعاد ،ةين˘ع˘م˘لا ةرازؤ˘ل˘ل
ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا
سصر˘ح˘لاو ،ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف
تا˘حا˘سسم˘˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘سسوو ة˘ّيرا˘ج˘˘ت˘˘لا

،عئاسضبلاو علسسلا تا˘ب˘كر˘مو
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا ةرور˘سض ع˘م
ة˘˘ّي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ّت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ّت˘˘لا˘˘ب
ي˘ن˘طؤ˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ّي˘˘ئلؤ˘˘لا

11 يف خّرؤؤملا نايبلا بسسح
تد˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو ،0202 ل˘˘˘˘ير˘˘˘˘فأا
ةرفو ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ة˘ّما˘ع ة˘ّي˘كÓ˘ه˘ت˘سسلا داؤ˘م˘لا

رسضخ˘لا ) ة˘ّسصا˘خ ة˘ّي˘ئاذ˘غ˘لاو
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا ،ه˘كاؤ˘ف˘˘لاو
،(ا˘ه˘ي˘عؤ˘ن˘ب مؤ˘ح˘ل˘لا ،ة˘ّما˘ع˘لا

عيمج ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع ةدد˘سشم
ةعؤنمملا ةبراسضملا لاكسشا
،اقÓخأا ة˘سضؤ˘فر˘م˘لاو ا˘نؤ˘نا˘ق
تا˘كب˘سش ّنأا ا˘سضيأا د˘ي˘كأا˘ّت˘لاو
«ة˘ئز˘ج˘تو ة˘ل˘م˘ج» ع˘˘يزؤ˘˘ّت˘˘لا
رهسش ة˘ل˘ي˘ط ة˘حؤ˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ت
.كرابملا ناسضمر
ةؤعد ،اهتاذ ةيعمجلا تددجو
ىلإا تانطاؤملاو نين˘طاؤ˘م˘لا
نم ةيا˘قؤ˘لا طور˘سشب د˘ّي˘ق˘ت˘لا
ةرور˘سضو ،ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘˘ف
يعامتجلا دعابت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا

تاّلحملا مامأاو قّؤسستلا دنع
ةرور˘سض كلذ˘كو ،ة˘ّيرا˘ج˘ت˘˘لا
بّن˘ج˘تو م˘ه˘تا˘قّؤ˘سست م˘ي˘ظ˘ن˘ت
بلّطلا يف ةغلابملاو ةفهللا
ةبراسضملل لاجملا حتفت يتلا

.ريذبّتلاو
جا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ته˘جو ا˘م˘ك
ا˘ه˘ئاد˘˘ن ،راؤ˘˘ن˘˘لؤ˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا
ي˘ف ة˘ّي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ل˘˘ّث˘˘م˘˘م˘˘ل
يف ةمهاسسملا ىلإا تايلؤلا
ةّيريخلاو ةّينماسضتلا لامعألا

ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
لم˘ع˘لاو ةر˘ف˘غ˘م˘لاو ة˘م˘حّر˘لا

،ةمحّرلا معاطم سضيؤعت ىلع
ةّي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ب˘جؤ˘لا لا˘سصيإا˘ب
نيزؤعملاو نيجا˘ت˘ح˘م˘لا ى˘لإا
.مهتماقإا تاّرقمو مهتؤيب ىلإا

ز.لامج

.. ةيذحألاو صسبÓملاو تايولحلا عيبب قلعتي رمألا
ةرجألا تارايسسو ةقÓحلا

ةراجتلا يترازول تاحارتقا عفرت راجتلا ةيعمج
ةيراجت تاطاضشن ةضسراممب صصيخرتلل ةحايضسلاو

،يبيرعلب قراط دمحم فسشك
ةينطؤلا ةلاكؤلل ماعلا ريدملا
هريؤ˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
لا˘جآا د˘يد˘م˘ت م˘ت ه˘نأا ،«لد˘˘ع»
را˘˘ج˘˘يإلا ر˘˘ي˘˘تاؤ˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘سست
رهسش ةدمل ةيرهسشلا ءابعألاو
ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ح˘˘لا˘˘سصل ي˘˘˘فا˘˘˘سضإا
،نطؤلا ربع «لدع» تانكسس
را˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي رار˘˘ق ي˘˘ف
ةذخت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
،«انورؤك» سسوريف ةهجاؤمل
لطع ءا˘بؤ˘لا اذ˘ه نأا ا˘فر˘ت˘ع˘م
سضعب زا˘ج˘نا ةر˘ي˘تو ف˘ع˘سضأا
ليجأات يف ببسستو عيراسشملا
ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس نا˘ك ا˘م˘˘ك ،ىر˘˘خأا
تاد˘حو ع˘يزؤ˘ت ن˘ع لود˘ع˘لا

اهملتسسي نأا اررقم ناك ةدع
ي˘سساد˘سسلا لÓ˘خ ا˘ه˘با˘ح˘˘سصأا
ة˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م لوألا

ي˘ف ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب لا˘قو .0202
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
مقرلا قÓطإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب سسمأا
نإا ،«لد˘ع» ة˘لا˘كؤ˘ل ر˘سضخألا
نؤكيسس نؤيدلا هذه ديدسست
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘˘سصب
نلو ،لدع تانكسس ينطاقل
ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘ي
ة˘ع˘فد ي˘ف ن˘ير˘ط˘سش د˘˘يد˘˘سست
ةفسصب كلذ متيسس لب ةدحاو
لود˘˘ج˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت

كلذو تاقحتسسم˘لا د˘يد˘سست˘ل
دؤ˘ه˘ج˘˘لا ر˘˘فا˘˘سضت را˘˘طإا ي˘˘ف
ةح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

تسضر˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ا˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘ك
ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
ةريتو سصيلقت ىلإا  تدأا  يتلا
تا˘˘ن˘˘كسس عور˘˘سشم لا˘˘غ˘˘˘سشأا
نا˘ن˘يؤ˘ب˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘لا
ةبسسن تحوارت يتلا ةديلبلاب
01و5 ني˘ب ا˘م ا˘ه˘ب زا˘ج˘نلا
.ةئاملاب

ةلاكؤل ماعلا ريدملا دافأا امك
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا نأا ،لد˘˘˘ع
ى˘˘لإا كلذ˘˘˘ك تدأا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ع˘يزؤ˘ت تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت
لوألا ي˘سساد˘سسل˘ل تا˘ن˘كسسلا

ددحي نأا نود ةنسسلا هذه نم
ع˘˘قاؤ˘˘م وأا تا˘˘ن˘˘˘كسسلا دد˘˘˘ع
ةينعملا تايلؤلا وأا ءايحألا

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ه˘لؤ˘ق˘ب ا˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘كم
تقؤ˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا
.بسسانملا

قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نلا م˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
يف مؤيلا نم ةيادب يمسسرلا
ر˘˘سضخألا م˘˘قر˘˘لا˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لا˘كؤ˘ل˘ل «0403»
هريؤ˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
تحت هعسضؤل كلذو «لدع»
ي˘ن˘طا˘قو ا˘ه˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم ة˘مد˘˘خ
عي˘م˘ج˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ا˘ه˘تا˘ن˘كسس

بير˘ق˘ت فد˘ه˘ب م˘ه˘تلا˘غ˘˘سشنا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةرادإلا

ةيطارقوريبلا ىل˘ع ءا˘سضق˘لاو
ةلاكؤل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘قو
ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا  هر˘˘يؤ˘˘ط˘˘˘تو
ؤه رسضخألا طخلا اذه عسضو
لخدت˘لاو مÓ˘عإلاو ءا˘غ˘سصإلا
تلاغسشنإلا عيمجب لف˘كت˘ل˘ل
ي˘ب˘ت˘˘ت˘˘كم ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ف لد˘ع تا˘ن˘كسس ي˘ن˘طا˘قو
،ن˘طؤ˘˘لا تا˘˘يلو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اذه ليغسشت متيسس هنأا افيسضم
نم ناسضمر رهسش لÓخ مقرلا
ن˘م سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا تب˘˘سسلا
ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘سسا˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا
نا زربأاو ءاسسم ةعبارلا ةياغل
نكمي˘سس ر˘سضخألا م˘قر˘لا اذ˘ه
تانكسس  ين˘طا˘قو ي˘ب˘ت˘ت˘كم
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م حر˘˘˘ط ن˘˘˘م لد˘˘˘ع
ى˘لإا ةر˘سشا˘ب˘˘م م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نود ةرادإلا

رمألا قلعت ناو ىتح ةطاسسو
وأا د˘˘ع˘˘سصم˘˘˘لا ي˘˘˘ف بط˘˘˘ع˘˘˘ب
باتتكلا تافلم يف لكسشم
هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح
نيينعملا غيلبتو تلاغسشنلا

.فتاهلا قيرط نع
ح.ميلسس

اهباحسصأا ىلع ققسشلا تائم عيزوت ءاغلإاو ىرخأا ليجأاتو عيراسشم زاجنإا ةريتو فاعسضإا يف ببسست

نيبتتكملا ةاناعم نم ديزيو «لدع» ةلاكو قاروأا طلخي «انوروك»
لوعفملا يراضس ءابعألا ديدضست لاجآا ديدمتو ةمدخلا زيح نيبتتكملا تلاغضشنإاب لفكتلل رضضخألا مقرلا لوخد ^

سسي˘ئر ،ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م ف˘سشك
ةلق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ةقفر عربتيسس هنأا ،تاباختنإÓل
،ر˘ه˘سش بتار˘ب ه˘ت˘ئ˘˘ي˘˘ه ءا˘˘سضعأا
ةلوذبم˘لا ة˘لود˘لا دؤ˘ه˘ج م˘عد˘ل

،«ا˘˘نورؤ˘˘ك» ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘˘ل
ةيفحسص تاحيرسصت يف افسصاو
يتلا تارارقلا ،سسمأا اهب ىلدأا
دبع ،ةيرؤهمجلا سسيئر اهذختإا
ة˘ه˘جاؤ˘م ي˘ف ، نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا

،«ة˘م˘ي˘كح˘˘لا» ـب ،«91‐ديفؤك»
ل˘˘ك ر˘˘خ˘˘˘سس ه˘˘˘ّنأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو
نم دافتسسإاو ةلودلا تايناكمإا
.ىرخأا لودل ةحجانلا براجتلا

ح.نيدلا رمق

ءابولا ةبراحم دوهج معدل رهسش بتارب تاباختنÓل ةلقتسسملا ةطلسسلا ءاسضعأاو عربت

«انوروك» ةهجاوم يف نوبت صسيئرلا اهذختا يتلا تاءارجإلاب ديضشي يفرضش

083 ة˘˘˘بار˘˘˘˘ق سسمأا ردا˘˘˘˘غ
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ا˘˘سصخ˘˘سش
ة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب ه˘˘ل اؤ˘˘ع˘˘سضخ يذ˘˘لا
لورتبل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
،سسادرمؤب ةيلؤ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
يسشفت نم ةياقؤلل ةيزارتحلا

«ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو
.(91‐ديفؤك)
،يلاؤلا ناؤيد حلاسصم تركذ
رجحلا عفرو حيرسست مت هنأاب
رؤسضحب ،يزارتحإلا يحسصلا
،ةيئلؤلاو ةيلحملا تاطلسسلا

،ةيرئازج ةيعر083 ءاهز نع
تارا˘˘مإلا ة˘˘لود ن˘˘م اؤ˘˘مد˘˘ق
ءاهتنا دعب ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ءارجإلا اذهل ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘لا
.(امؤي41)
تا˘يلو ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت م˘˘تو

سصا˘خ˘سشألا ن˘م ءز˘ج ن˘طؤ˘لا
رجح˘لا ن˘م اودا˘ف˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا
سسف˘˘˘˘˘˘ن بسسح ،ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا
تÓفاح نتم ىلع ،ردسصملا

يف لقنلا حلا˘سصم ا˘ه˘ت˘ع˘سضو
ءزجلا لبقتسسا اميف لوانتملا
نم نيحرسسملا نم ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
نيذلا مه˘يوذو م˘ه˘ي˘لا˘هأا ل˘ب˘ق
.مهلزانم ىلإا مهلقنب اؤلفكت
ليحرت ةيلمع عم ةازاؤمو اذه
دكأا ،نيرؤكذم˘لا سصا˘خ˘سشألا
ر˘˘˘يد˘˘˘م ،يد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع يدرؤ˘˘˘لا
تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا˘ب ،ة˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
فيظ˘ن˘ت ي˘ف تأاد˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

اذ˘˘ه ق˘˘فار˘˘م ل˘˘ك م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘˘تو
.ىنبملا

 ح.نيدلا رمق

مهؤوÓجإا مت نيذلا نييرئازجلا اياعرلاب قلعتي رمألا
تارامإلا راطم نم
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ةبا˘سصإا ة˘لا˘ح921 تل˘ج˘˘سس
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤؤ˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
عفتريل ،رئازجلا يف «انورؤك»
6523 ى˘لإا ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا

4 تلجسس اميف ،ةدكؤؤم ةلاح
42ـلا لÓ˘خ ةد˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘فو
ددعلا لسصيل ،ةريخألا ةعاسس

.ةافو ةلاح914 ىلإا يلامجإلا
لامج رؤتكدلا سسمأا فسشك و
ةن˘ج˘ل م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا ،رارؤ˘ف
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘˘سصر
دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا نأا ،«ا˘نورؤ˘˘ك»
جÓعلل عسضخت يتلا تلاحلا

.4465 ىلإا لسصو
ح.نيدلا رمق

9741 ىلإا زفقي نيفاعتملا ددعو ءافسش ةلاح17 ليجسست
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هنأا ،يفسسؤي دمحم حسضوأا
،يسضاملا سسرام32 ذنم مت
ةلاح003 نم ديزأا ءافسشتسسا
ىلع «91‐ديفؤك» ـب ةباسصإا

،ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ىؤ˘˘ت˘˘سسم
ةلاح051 نم ديزأا ترداغ
اهلاثتما دعب ىفسشتسسملا اهنم
اهعؤسضخ دع˘ب ما˘ت˘لا ءا˘ف˘سشل˘ل
نيكورؤلكلاب ءاؤ˘سس جÓ˘ع˘ل˘ل
ىر˘˘˘˘˘˘˘خأا تلا˘˘˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف وأا
،ة˘ي˘سسور˘ي˘˘ف˘˘لا تادا˘˘سضم˘˘لا˘˘ب
ةيفحسص تاحيرسصت بسسحو
09 ةبسسن نإاف ،سسمأا اهب ىلدأا
ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

تتبثأا جÓ˘ع˘لا اذ˘ه˘ل تع˘سضخ
اذ˘ه˘ل ة˘ما˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
هب تسصوأا يذلا ،لؤكؤتربلا

نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو
امك ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو
ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا تلد
اهيفاعت تلاحلا هذهل ةريخألا
راسشأاو ،سسوري˘ف˘لا ن˘م ا˘ما˘م˘ت
م˘ت ه˘نأا ى˘لإا ،سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تاذ
جÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘عإا
يتلا تلاحلا نيكورؤ˘ل˘كلا˘ب
،بل˘ق˘لا سضار˘مأا ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت

اهتيلباق مدع تتبث يتلا كلتو
اهسضرعت ةجيتن جÓعلا اذهل
مت ثيح ةيبناج تافعاسضمل

جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘عؤ˘˘˘سضخ
يتلا ،ةيسسوريفلا تاداسضملاب
ناد˘ق˘ف جÓ˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘سست
،«اديسس» ةبسستكم˘لا ة˘عا˘ن˘م˘لا

ةر˘˘ي˘˘˘خألا هذ˘˘˘ه تط˘˘˘عأا د˘˘˘قو
اد˘ج ة˘ي˘سضر˘م ج˘ئا˘ت˘ن ا˘هرود˘ب
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
فسشك هت˘ه˘ج ن˘م.ىسضرملا
،لا˘˘حر سسا˘˘ي˘˘ل رؤ˘˘سسفور˘˘ب˘˘لا
ةحسصلا دهعمل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘ب ؤ˘سضعو ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘˘لا
سسوريف يسشفت ةعباتمو دسصر
لؤ˘˘كؤ˘˘تور˘˘ب نأا ،«ا˘˘نورؤ˘˘˘ك»
«ن˘ي˘˘كورؤ˘˘ل˘˘كلا» ـب جÓ˘˘ع˘˘لا
ةرازو هق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب تر˘قأا يذ˘لا
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ح˘˘سصلا
تبثا دق ،«انورؤك» سسوريفب
،تلاحلا مظعم ىدل هتعاجن
ىسضرملا ددع نأا ىلإا اريسشم
اذ˘˘ه ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ن˘˘يذ˘˘˘لا
0202 سسرام42 ذنم جÓعلا

،طرافلا ةع˘م˘ج˘لا ة˘يا˘غ ى˘لاو
،ةلاح3345 م˘˘هدد˘˘ع غ˘˘ل˘˘˘ب

تقلت ةئام˘لا˘ب4.96 ةب˘سسن˘ب
ن˘ي˘كورؤ˘ل˘كلا ءاود˘ب ا˘˘جÓ˘˘ع
،مايأا01 ا˘˘˘ها˘˘˘سصقأا ةد˘˘˘م˘˘˘ل
3.12 ة˘˘ب˘˘سسن نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضؤ˘˘˘م
ةرؤكذملا ةنيعلا نم ةئاملاب
نيكورؤلكلاب  جÓعلا تقلت
6 ىلا5 نيب ام تحوارت ةدمل
طقف ةئاملاب8.1 ةبسسنو مايأا
ةد˘˘م˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا اذ˘˘˘ه تق˘˘˘ل˘˘˘ت
5و د˘حاو مؤ˘ي ن˘ي˘˘ب تحوار˘˘ت
.مايأا

ثدحلا4 8272ددعلا ^1441 نأضضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحألا

watan@essalamonline.com

«91-ديفوك» سسوريفل دأضضملا ديدجلا لوكوتوربلا اذهب جÓعلا نم تدأفتضسا ةلأح3345

«نيكورولكلا» ـب اوفاعت رئازجلا يف «انوروك» ـب نيباضصملا نم ةئاملاب09

ز.لأمج

كيرأفوبب ةيمومعلا ةيئأفضشتضسإلا ةضسضسؤوملأب ةيدعملا سضارمألا ةحلضصم سسيئر ،يفضسوي دـمحم روتكدلا فضشك
،«أنوروك» سسوريفل دأضضملا ديدجلا لوكوتربلأب جÓعلا ىلإا تعضضخ يتلا تلأحلا نم ةئأملأب09 نأا ،ةديلبلا يف

.«ةيبأجيإا دج» ـب ةلجضسملا جئأتنلا أفضصاو ةمأت ةبأجتضسا تتبثأا ،«نيكورولكلا» ءاود ىلع أضسأضسأا دمتعي يذلا

دويقلا نم هرير– فدهب
ةيدأŸا هتنأكم ةدأعإاو

ةيعأمتجلاو ةيملعلاو
لجأا نم لضضاننضس»:طÓيم

 يعماجلا ذاتضسألا جارخإا
«يمومعلا فيظولا كلضس نم

،طÓيم ظيف◊ا دبع دكأا
سسلجملل ينطولا قضسنŸا
ميلعتلا ةذتأضسأÓل ينطولا
لجأا نم لضضأنيضس هنأا ،›أعلا
نم يعمأ÷ا ذأتضسألا جارخإا
فدهب ،يمومعلا فيظولا كلضس

ةدأعإاو دويقلا نم هرير–
ةيملعلاو ةيدأŸا هتنأكم
.ةيعأمتجلاو
هل روضشنم ‘ ،طÓيم حضضوأاو

‘ ةيمضسرلا هتحفضص ىلع
يعأمتجإلا لضصاوتلا عقوم
دهأع دق هنأا ،«كوبضسيأف»
يذلا فدهلا قيق– ىلع هضسفن
نكل تاونضسل هلجأل بعت
تأبلقتلاو ةبعضصلا فورظلا
تأعازنلاو بور◊او ةيضسأيضسلا
تلطع أهب لغضش يتلا ةيلخادلا

وه هملح هنأا فأضضأاو ،هقيق–
نم يعمأ÷ا ذأتضسألا جارخإا
يذلا يمومعلا فيظولا كلضس
عم يعمأ÷ا ذأتضسألا لبك
لك عم ىرخأا تأعأطق
دعبلا لك ةديعب ،أهل ماÎحلا

نع فÓتخلا لك فلتختو
تأعلطتو ةدأهضشو ةنأكم
.يعمأ÷ا ذأتضسلا

ينطولا قضسنŸا دكأا أمك
ةذتأضسأÓل ينطولا سسلجملل
لضضأنيضس هنأا ،›أعلا ميلعتلا

يعمأ÷ا ذأتضسألا لعج لجا نم
فيظولا كلضس نع لقتضسم
ررحي لقتضسم كلضس ،يمومعلا
دويق نم يعمأ÷ا ذأتضسألا
دويقو يمومعلا فيظولا

،يمومعلا فيظولا ةيريدم
يعمأ÷ا ذأتضسأÓل ديعي كلضس
ةيملعلاو ةيدأŸا هتنأكم
هنأا ¤إا اÒضشم ،ةيعأمتجلاو
نمو ،هقيق– لبق فقوتي نل
.هرضصأن وهف هللا ىلع لكوتي

ز.لأمج

ؤسضع ،يناكرب طاقب دكأا
يسشفت دسصرل ةيملعلا ةنجللا
هئايتسسا نع ،انورؤك سسوريف
نينطاؤ˘م˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع ن˘م
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل

ر˘ه˘˘سش لؤ˘˘ل˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ةلاح نأاو ،ليسضفلا ناسضمر
ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا
تجرخ اهنأا ينعت ل رئازجلا

،طاقب ربعو.رطخلا ةرئاد نم
ةلدأا ةيحسص تاحيرسصت يف
ديدسشلا هئايتسسا نع،سسمأا اهب
،نينطاؤم˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع ن˘م
ينطؤ˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل

ر˘ه˘˘سش لؤ˘˘ل˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ع˘قؤ˘تو ،ل˘ي˘˘سضف˘˘لا نا˘˘سضمر
دسصرل ةيملعلا ةنجللا ؤسضع
،ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جؤ˘˘م ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأاو ،تا˘˘با˘˘˘سصإلا
،نآلا نينطاؤملا دي يف ةركلا

رجح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل م˘ه˘مار˘ت˘حاو
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي˘˘سس ي˘˘ح˘˘سصلا
،رثكأا عسضؤلا ىلع ةرطيسسلا

رجحلا ةرتف نأا ىلع ادكؤؤم
دعب ام ى˘لإا ا˘هد˘يد˘م˘ت م˘ت˘ي˘سس
ن˘ير˘سشع˘لاو ع˘سسا˘ت˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
د˘يد˘ع˘لا نأاو ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا

ار˘˘ج˘˘ح تع˘˘سضو لود˘˘لا ن˘˘م

،نيرهسش تقاف ةد˘م˘ل ا˘ي˘ح˘سص
ا˘˘˘ما˘˘˘يأا ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘سضو ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘نو
بجؤ˘˘ت˘˘ي كلذ˘˘ل تادود˘˘˘ع˘˘˘م
ة˘ه˘ج ن˘مو.هديدمت ان˘ي˘ل˘ع
ةنجللا ؤسضع فسشك ،ىرخأا
ي˘سشف˘˘ت د˘˘سصر˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
رفؤت نع ،«انورؤك» سسوريف
برا˘ق˘ي نوز˘خ˘م˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م ة˘ب˘˘ل˘˘ع ف˘˘لأا ة˘˘ئا˘˘م˘˘ثÓ˘˘ث
اهلامعتسسا متي ،نيكورؤلكلا
ءاود عم نيباسصملا جÓع يف
نوز˘خ˘م˘لا نأا ا˘ح˘سضؤ˘م ،ر˘خٱا

دد˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
.نيباسصملا

ك.أضضر

ةبلع فلأا003 ـب ردقي «نيكورولك» نوزخم نأا دكأا

«هلاجآا ددمنضسو ناضضمر يف رجحلا ريبادت اومرتحي مل نويرئازجلا» :يناكرب طاقب

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك ف˘˘˘سشك
تا˘عر˘ب˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق ن˘ع ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ديدعلا لبق نم ةرازؤلل ةمدقملا

ي˘سشف˘ت ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل تا˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘ف
61 ىلإا ليرفأا11 ةرتف لÓخ اذهو
.ليرفأا

هتحفسص ربع ،ريزؤلا سسمأا دكأا
نأاب ،«كؤبسسيافلا» ىلع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
نيردسصملل ةيرئازج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
داؤم نم تا˘ن˘حا˘سش5 ـب تعر˘ب˘˘ت

نط81 ع˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
ة˘يلؤ˘ل ته˘جو ة˘ما˘م˘ك0001و
lras ةكرسش نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ر˘ئاز˘ج˘لا
aluoaS PCHـب تعرب˘ت د˘ق˘ف
تهجو ةيفاح ءام ةروراق0234
ة˘˘˘كر˘˘˘سشو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘ل
erèilibommi noitomorP
512 saimAسسايكأاب تعربت
ته˘جو غ˘ل˘˘ك52 د˘˘ي˘˘م˘˘سس سسي˘˘˘ك

فا˘سضأاو ،كلذ˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلؤ˘˘ل
تعربت اهتهج نم »:ةراجتلا ريزو
بakremluoB VCG ةكرسش
ةروراق002 لخ ةروراق0042
سسيك12 عم درؤلاو رهزلا ءام
نؤترك80و غلك03 نم ةنيرف
نؤترك90و غلك01 نم ديمسس

تهجو غلك01 نم نخدلا نيحط
ردسصملا بسسحو .«رئازجلا ةيلؤل
-sudni orgA ةكرسش نإاف هتاذ
AP S necmelT eirtتعربت
مت ةلؤمحم ريهطت ةخسضم02 ب

رئازجلا ة˘يلؤ˘ل51 اهن˘م م˘ي˘ل˘سست
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازؤ˘ل50و
05بsokizaB ةكرسش تعربت

094و رهطم قؤحسسم نم نؤترك
اهلاسسرإاو اهميسسقت مت يبط سسابل
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘ب ة˘ف˘سصا˘ن˘م
.راطقلا ىفسشتسسمو ةديلبلل

ع.لÓب

يرأجلا ليرفأا61 ىلإا11 نم ةدتمملا ةرتف لÓخ
هحلاضصم اهتقلت يتلا تاعربتلا مجح نع فضشكي قيزر

يفظؤمل ةلقتسسملا ةباقنلا تعد
ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لاو ءارد˘م˘لا ،بئار˘سضلا
ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناؤ˘ق مار˘ت˘حإا ى˘˘لإا
ن˘ع ا˘ه˘ب ماز˘ت˘لإلاو ،ة˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب

ل˘ك ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا ق˘˘ير˘˘ط
لا˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘ل ة˘لوا˘˘ح˘˘م
رارقتسسإا ديدهتل ،ةليغسشلا ةقبطلاو
م˘سسا˘˘ب ةروا˘˘ن˘˘م˘˘لاو تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا
ةباقن˘لا تد˘كأا .ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
هيلع تعلطإا سسمأا اهل نايب يف ،اهتاذ
ةقلطملا اه˘تد˘نا˘سسم ن˘ع ،«مÓ˘سسلا»
ةيباقنلا عور˘ف˘لا ل˘كل ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو
،نطؤلا تايلو لكب اه˘ي˘طر˘خ˘ن˘مو
ىلع ةيلوؤؤسسم˘لاو ة˘عا˘ج˘سشلا ى˘ل˘ع
ةذخت˘م˘لا ة˘ئ˘ير˘ج˘لا تاؤ˘ط˘خ˘لا ل˘ك
ردقب نيفظؤملا ة˘مد˘خو ةد˘عا˘سسم˘ل
را˘سشت˘نا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ءاؤ˘سس ،نا˘˘كمإلا
تاءارجإلا وأا ،ه˘ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لاو ءا˘بؤ˘لا
حلاسص يف اهب مؤقي يتلا ةفلتخملا
ن˘طؤ˘لا ل˘ي˘ب˘سس ي˘فو ن˘ي˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘لا

ىلع قرطلا عطقو دÓبلا رارقتسسإاو
با˘ح˘سصأاو ن˘ي˘يزا˘˘ه˘˘ت˘˘نإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ءارد˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘م ،ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
هابسشأا نم مهل نيلاؤملاو نييئلؤلا
مهحلاسصم عطاقتت نمم ،نييباقنلا

ةيلاؤم ةباقنو ديبع قنخ ةطقن يف
نأا تراسشأاو ،مهسسفنأل هراكتحإاو مهل
تا˘ه˘ي˘جؤ˘تو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘تو ن˘ي˘ناؤ˘˘ق
،لوألا ريزؤلاو ةيرؤهمجلا ةسسائر
،اهتارارق عيمجب اه˘مار˘ت˘حإل ة˘مز˘ل˘م
ةدسسجم مؤيلا بعسشلا اهاري يتلاو
ةعاجسشلا تارار˘ق˘لاو تÓ˘ق˘ن˘ت ي˘ف
،ةمؤكحلا نم ارخؤؤم تردسص يتلا
قؤف اؤناك نمم ريثكلا رفاظأا ميلقتل
م˘سسإا˘ب م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘كلا وأا لاؤؤ˘˘سسلا
بع˘سشلا لاؤ˘مأاو ة˘حدا˘كلا ة˘ق˘ب˘˘ط˘˘لا

ةناسصح نؤكلمي مهسسفنأا نؤبسسحيو
ةلقتسسملا ةباقنلا تددن امك .ةقلطم
ةلواحم ةدسشب  ،بئارسضلا يفظؤمل
ي˘با˘ق˘ن˘لا طا˘سشن˘لا˘ب جز˘˘لا سضع˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ع˘ق˘ن˘ت˘سسم ي˘ف ،لا˘م˘˘ع˘˘لاو
كرت مدعو فظؤملا ىلع طغسضلاو
،لتكتلاو مامسضنلا يف ةيرحلا هل
لكب اهرات˘خ˘ي ة˘با˘ق˘ن ءارو ل˘م˘ع˘لاو
،هئدابمو ه˘ت˘عا˘ن˘ق ن˘ع ة˘ع˘با˘ن ة˘ير˘ح
نيلوؤؤسسملاو ءاردملا سضعب ةركذم
ىلو دق ةطلسسلا ةباقن ةسسايسس نأا

ؤه فظؤملاو هبحاسصأل قحلا عجرو
.ديسسلا

ز.لأمج

ةيعبتلا عقنتضسم يف لأمعلاو يبأقنلا طأضشنلأب جزلأب تددن

ءاردملا وعدت بئارضضلا يفظوم ةباقن
ةليغضشلا ةقبطلا ىلع طغضضلا مدع ىلإا

،ياوز˘ع ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج د˘˘كأا
ي˘˘˘بر˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ئر
ةر˘˘˘فو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ي˘˘˘سشاؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘˘سشاؤ˘˘˘م˘˘˘لا

،ينطؤلا بل˘ط˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘يا˘ف˘كو
ل لاؤ˘م˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤؤ˘˘م
عا˘ف˘ترا ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘˘ي
ةراجتلا ريزو ايعاد ،راعسسألا
دعب رئازجلا يف مانغألا دعل
82 مقر ةحسص يف ككسش نأا

،رئازجلا يف منغ سسأار نؤيلم
ةيلوؤؤسسم نيلاؤملا هليمحتو
مؤحللا ريفؤت عورسشم لسشف
.مارغليكلل رانيد008 رعسسب

،يواز˘ع ي˘لÓ˘ي˘ج بلا˘˘طو
اه˘سسف˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب تا˘ط˘ل˘سسلا
ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا اد˘كؤؤ˘م ،ط˘ق˘ف
يف ةرفو لكسشم نم يناعت
ةرفو كانه نأا افيسضم ،مانغألا
ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،جؤ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

طقف اهسسفن ميظنت تاطلسسلا
ةيلوؤؤسسم ل˘م˘ح˘ت˘ن ل ن˘ح˘نو
اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب را˘ع˘سسألا عا˘ف˘ترا
،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو سصا˘˘سصت˘˘خا

را˘˘˘ع˘˘˘سسألا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
سضر˘˘ع˘˘لا نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ت
نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،بل˘˘ط˘˘˘لاو
جاتنإلا ىلع بسساحي لاؤملا
ر˘يزؤ˘لا يواز˘ع ا˘عدو ،ط˘ق˘˘ف
˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘غألا دد˘˘˘ع با˘˘˘سسح˘˘˘˘ل
اذه كيكسشت دعب ،ةدؤجؤملا
نؤيلم82 م˘قر ي˘ف ر˘˘ي˘˘خألا

ر˘يزؤ˘لا ى˘˘ل˘˘ع »:Ó˘˘ئا˘˘ق سسأار
با˘˘سسحو ا˘˘ن˘˘ه ى˘˘لإا مود˘˘ق˘˘لا
مؤ˘قأا˘سسو ةدؤ˘جؤ˘م˘لا ما˘ن˘غألا
سسيئر فسشكو ،«هعم اهدعب
نأاب ،يسشاؤملا يبرم ةيلاردف
كلهت˘سسي ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
مؤ˘ح˘ل˘لا ن˘م ن˘ط ف˘لأا075
لك نؤلاؤملا اهرفؤي ايؤنسس

م˘ل ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ة˘˘ن˘˘سس
سصقن ليجسست مت نأا ثدحي
،قاؤسسألا يف ةداملا هذه يف
دد˘ع˘لا ر˘فؤ˘ت ى˘ل˘ع د˘كؤؤ˘ي ا˘˘م
ما˘ن˘غألا سسوؤور ن˘م ي˘فا˘كلا
.نيلاؤملا ىدل

لا˘م˘ك مز˘˘ع سصؤ˘˘سصخ˘˘بو
يسضملا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ه˘˘عور˘˘سشم ي˘˘˘ف
ل˘حا˘سسلا لود ن˘م ي˘سشاؤ˘م˘لا

هنأاب ،يوازع دكأا ،ءارحسصلاو
عور˘˘سشم ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ل
عاجرإا بجي ل نكل ،ريزؤلا
اريسشم ،جؤتن˘م˘لا ة˘ل˘ق˘ل ر˘مألا
نأا ى˘لإا ل˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
زيح ةيعانسصلا حباذملا لؤخد
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سضق˘˘ي˘˘سس ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘سسؤ˘˘لا ل˘˘كا˘˘˘سشم
.راعسسألا باهلإا يف ببسستت

ز.لأمج

:أهرأعضسأا يف ةبرأضضملا رضسكل موحللا داريتضسا قيزر مزع ىلع دري ،يضشاوملا يبرم ةيلاردف سسيئر

«مانغألا صسوؤور ددع باضسحو روضضحلل ةراجتلا ريزو وعدأاو رفوتم جوتنملا»

ينطؤلا تانيمأاتلا قؤسس ققح
يف اديج ءادأا هتطسشنأا فلتخم يف
ايؤن˘سس اؤ˘م˘ن Ó˘ج˘سسم9102 ما˘˘ع
نع نيمأاتلا لازيلو ةئاملاب6 ةبسسنب
هذه نم دسسألا ةسصح لاني رارسضألا
ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح ،قؤ˘˘˘سسلا
.تانيمأاتلل ينطؤلا سسلجملا

1,251 عاطقلا لامعأا مقر غلبو
لباقم9102 ما˘ع ي˘ف جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
1,6 +)8102 ماع جد رايلم3,341
لامعا مقر ع˘يزؤ˘ت لؤ˘حو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تانايب رهظت ،9102 ماعل عاطقلا
ىلع تانيمأاتلا طاسشن نأا سسلجملا
رايلم8,131 ةميق ققح رارسضلا
ةيقؤسس ةسصح ىلع ذؤحتسسيل ،جد
هاجتا ظحؤلو ةئاملاب7,68 تغلب
ة˘ط˘سشنألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف يد˘˘عا˘˘سصت
،رارسضألا ى˘ل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لا

ق˘ئار˘ح˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
ن˘ي˘مأا˘ت˘لاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ر˘طا˘خ˘م˘˘لاو
لجسسو .(ةئاملاب5,8 +) «يعارزلا»
ى˘ل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا طا˘سشن ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
2,96 غ˘ل˘ب لا˘م˘عأا م˘قر تارا˘˘ي˘˘سسلا

3,0 +) ا دج ةفيفط ةدايزب ،جد رايلم
لسصتل ،8102 ماعب ةنراقم (ةئاملاب

5,25 تانيمأاتلا قؤسس يف هتسصح
ر˘ب˘ت˘عا ،نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘فو .ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
نا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا سسل˘ج˘م˘لا
ىلع ةرمتسسم لازت ل دؤكرلا ةلاح»
ةديدج تاجتنم قيؤسست نم مغرلا

ءاسشنإا لÓخ نم ةكبسشلا عيسسؤتو
نيمأاتلا طاسشن امأا ةديدج تلاكو
ققح دقف ةيمازلإلا ر˘طا˘خ˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةدايزب يأا ،جد رايلم71 ـب لامعأا مقر
˘ما˘ع˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب4,51
ةميق عفرل رظ˘ن˘لا˘ب اذ˘هو ،ي˘سضا˘م˘لا
نا˘م˘سضب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تار˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا
هب دافأا امبسسح ،ةيندملا ةيلوؤؤسسملا
رطاخملا هذه لثمتو .ردسصملا سسفن
ةظفحم نم ةئاملاب6,42 اهدحؤل
،ةيرايتخلا تانامسضلا اما عرفلا اذه
عرف ةظفح˘م ى˘ل˘ع ن˘م˘ي˘ه˘ت ي˘ت˘لاو
ة˘سصح˘ب ،تارا˘ي˘سسلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
تلجسس دقف ،ةئاملاب4,57 اهتبسسن
ةئاملاب8,3 ـب اسضافخنا اهبناج نم
طاسشنلا اذه زيمت دقو .ماعب ةنراقم
دؤ˘ق˘ع˘لا دد˘ع سضا˘ف˘خ˘نا˘ب ي˘عر˘ف˘˘لا
ي˘ف ةرا˘سسخ ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ،ة˘يدر˘ف˘لا
ىلع نيمأاتلا عرف ىهناو .ةظفحملا
ماع ةعؤنتملا ر˘طا˘خ˘م˘لاو ق˘ئار˘ح˘لا
رايلم5,15 هردق لامعأا مقرب9102
ةنراقم ةئام˘لا˘ب4,01 ةدا˘˘يز˘˘˘ب ،جد
لؤ˘خد˘ب ة˘عؤ˘˘فد˘˘م ,8102 ةيا˘ه˘ن˘ب
لامعأا ةظفح˘م ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ط˘سشنأا
ةدايز ىلإا ؤمنلا اذه عجريو .عرفلا
ق˘ير˘ح˘لا» ي˘عر˘ف˘لا طا˘سشن˘لا جا˘ت˘˘نإا

«ةيعيبطلا رسصانعلاو تاراجفنلاو
ةرتفلاب ةنراقم ةئاملاب4,21 ةبسسنب
6,17 اذه لثميو8102 نم اهسسفن
.عرفلا ةظفحم نم ةئاملاب

 ح.ميلضس

دضسألا ةضصح ىلع زوحي ىقبي  رارضضألا نع نيمأأتلا
ةئاملاب6 ـب اومن لجضسي رئازجلاب تانيمأاتلا قوضس



ةرازو تفسشك ،ىرخأا ةهج نم
اهل نايب يف ،ينطؤلا عافدلا
«مÓ˘˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست سسمأا
ةزر˘˘˘ف˘˘˘م نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘˘سسن
ي˘ن˘طؤ˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم
نمألا عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا
4 تزجح ،ناسسملتب ينطؤلا
ةدا˘م˘لا سسف˘˘ن54و ر˘ي˘طا˘ن˘ق
رسصانع فقوأا امك ،ةدكيكسسب
4 ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ،ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘لا
41 اوزجحو ،تاردخم راجت

يف ،«ةلطزلا» نم مارغؤليك
ةكرتسشم ةزرفم تطبسض نيح
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
0051 ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ةزؤحب تناك ،سسؤلهم سصرق
ىلع انا˘ك ،تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
،نيتي˘حا˘ي˘سس ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م

.ركسسعمب
سشيجل˘ل زرا˘ف˘م تف˘قوأاو اذ˘ه
نم ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا

راتخم يجاب جربو تسسارنمت
تط˘ب˘˘سضو ،ا˘˘سصخ˘˘سش63
ةيعابر تابكرم9و نيتنحاسش

ةيقدنب ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ك ،ع˘فد˘لا
ر˘ب˘ع لا˘سصتا زا˘˘ه˘˘جو د˘˘ي˘˘سص
نط3.4و ،ةيعانسصلا رامقألا

ةهجؤملا ةيئاذغلا داؤملا نم
تطبحأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل
تلوا˘˘˘ح˘˘˘م ىر˘˘˘خأا زرا˘˘˘ف˘˘˘م
ن˘م ر˘ت˘˘ل04221 بير˘˘ه˘˘ت
تايلمع لÓخ كلذو ،دؤقؤلا

،ة˘سسب˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
اذه ،سسارهأا قؤسسو ،فراطلا

ارجاهم39 ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ا˘م˘ك
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش ر˘ي˘˘غ
.تسسارنمتب ةفلتخم

watan@essalamonline.com

5 8272ددعلا ^1441 ناضضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحألاثدحلا

ناضسملتب جلاعملا فيكلا نم غلك54و ريطانق4 زجح

يزيليإاب «رديوق صسنوي» يباهرإلا ىلع صضبقلا

ط.ةراضص

ىلع شضبقلا ءاقلإا نم ،يزيليإا ةيلوب ةيدودحلا بادبدلا ةقطنمب ،ينطولا ششيجلل ةزرفم شسمأا لوأا تنكمت
.2102 ةنضس ةيباهرإلا تاعامجلاب قحتلا يذلا «رديوق يضسنوي» ىمضسملا هنع ثوحبملا يباهرإلا

شسبحلا مهدحأا عاديإا
امهيف هبتضشملا ةدافتضساو

رضشابم ءاعدتضسا نم نيرخآلا
صساشسملأ يتمهتب صصاخششأأ3 فيقوت

ةئيه ةناهإأو ةينطولأ ةحلشصملاب
«كوبشسيافلأ» ربع ةيماظن

نمأاب ةطرضشلا رضصانع نكمت
نمأل عباتلا رماع يديضس ةرئاد
3 فيقوت نم ،ةليضسملا ةيلو
نيب مهرامعأا حوارتت شصاخضشأا

شساضسملا يتمهتب ةنضس34و82
ةناهإاو ،ةينطولا ةحلضصملاب

قيرط نع ةيماظن ةئيه
لضصاوتلا عقوم ربع تاروضشنم
.«كوبضسياف» يعامتجلا

عاديإا ىلإا دوعت ةيضضقلا عئاقو
لثمملا فرط نم ىوكضش
تارادإلا ىدحإل ينوناقلا
مايق اهدافم ،ةيلحملا

رضشنب شصاخضشألا نم ةعومجم
عقوم ربع ةطولغم تامولعم
يعامتجلا لضصاوتلا
هترادإا ىلإا ءيضست ،«كوبضسياف»
تائيهب ريهضشتلا ىلإا ةفاضضإلاب

،اهب شساضسملاو ةيمومع
يرحتلا لئاضسو لامعتضسإابو
تاذ تنكمت ةينوناقلا
3 فيقوت نم حلاضصملا
زاجنإاو مهيف هبتضشم شصاخضشأا

دعبو ،مهدضض ةيئاضضق تافلم
مت ،تاءارجإلا ةفاك لامكتضسا

نيفوقوملا شصاخضشألا ميدقت
ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا

لجأا نم ،ةداعضسوب ةمكحم
تاروضشنم روهمجلل شضرع

ةحلضصملاب رارضضإلا شضرغل
ةئيه ةناهإاو ،ةينطولا
مهلاحأا هرودب يذلاو ،ةيماظن

،يروفلا لوثملا ةضسلج ىلع
ةضسلجلا يضضاق رمأا ثيح

اميف ،شسبحلا مهدحأا عاديإاب
امهيف هبتضشملا دافتضسإا
.رضشابم ءاعدتضسا نم نارخآلا

ناوتضش مركأا

 يدودحلا طيرضشلل ةمخاتم يتاضشمب اهنزختو ةرواجم لود نم اهلخدٌت

صسارهأا قوضسب ةضشوطرخ0001 زجحو ةريخذلاب ةرجاتملا يف ةضصتخم ةيمارجإا ةعامجب ةحاطإلا
ةيئانجلا ةقر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع حا˘طأا
ةطرسشلل ةيئلؤ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
قؤ˘سس ة˘يلو ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا
ةمظنم ةيمارجإا ةعامجب ،سسارهأا
يف ةسصتخم سصاخسشأا3 مسضت
اهلاخدإا دعب ةريخذلاب ةرجاتملا

0001 زجحو ،ةرواجم لود نم
ءانب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.ة˘سشؤ˘طر˘خ
تدرو ةدكؤؤم تامؤلعم ىلع
ةين˘مألا ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘سصا˘ن˘ع˘ل
م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا طا˘˘سشن سصخ˘˘ت

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
طيرسشلل ةمخاتم˘لا ي˘تا˘سشم˘لاو

د˘ق˘˘ع دد˘˘سصب م˘˘هو يدود˘˘ح˘˘لا
نم ةريبك ةي˘م˘ك ع˘ي˘ب˘ل ة˘ق˘ف˘سص
بارتلا لخاد اهجيورتو ةريخذلا
نيينعملا دسصرت دعبو ،ينطؤلا
ىد˘˘حإا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘هاد˘˘˘م تم˘˘˘ت
ةباين عم قيسسنتلا دعب يتاسشملا

ن˘يأا ،سسار˘˘هأا قؤ˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
رث˘ع ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع اؤ˘نا˘ك
ىل˘ع ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ا˘ه˘ل˘خاد˘ب
61 را˘ي˘ع) ة˘سشؤ˘طر˘˘خ0001
.يبنجأا عنسص نم (ملم
تاءارجإلا عيم˘ج لا˘م˘كت˘سسا˘بو
يئاسضق فلم دادعإا مت ةينؤناقلا

˘مر˘ج ن˘ع م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض
ةمظنم ةيمارجإا ةعامج نيؤكت

سضرغل ةينطؤلا دودحلل ةرباع
ع˘يزؤ˘تو ع˘ي˘بو سضر˘عو ةزا˘ي˘ح
رؤبعلا قيرط نع لقنو ميلسستو
م˘ت˘ي˘ل ،د˘ي˘سص ة˘ح˘ل˘سسأا ةر˘ي˘خذ˘˘ل
ةباين ما˘مأا ه˘ب˘جؤ˘م˘ب م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
ثي˘ح ،سسار˘هأا قؤ˘سس ة˘م˘كح˘˘م
رمأا مهنم نينثا قح يف ردسص
ع˘سضو ا˘م˘ي˘ف ،سسب˘ح˘˘لا˘˘ب عاد˘˘يإا
ةباقرلا تاماز˘ت˘لا تح˘ت ثلا˘ث˘لا
 .ةيئاسضقلا

يرومع رباضص

ة˘˘طر˘˘سشلا تاؤ˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
،مناغتسسم ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا

ة˘كب˘سش طا˘سشن˘ل د˘ح ع˘سضو ن˘م
تاررحملا ريوزت يف ةسصتخم
ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلاو ،ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ة˘نا˘مألا ة˘نا˘ي˘خو ر˘ي˘غ˘˘لا كÓ˘˘مأا

.بسصنلاو
ى˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

د˘˘حأا نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
لسصو ر˘يوز˘ت˘ب ما˘ق سصا˘خ˘سشألا
ة˘˘يدا˘˘مر ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا

،اهيف كؤكسشم ةرا˘ي˘سسب ة˘سصا˘خ
ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم ح˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘بو
نأا نيبت ،ةمؤلعملا لؤح قيقحتل
نؤكتت يتلا ةكبسشلا دارفأا دحأا

دحأا ماهيإاب ماق سصاخسشأا3 نم
لفكتلاب مؤق˘ي˘سس ه˘نأا˘ب ه˘فرا˘ع˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب ه˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘سس حÓ˘˘˘سصإا˘˘˘ب
دعب اهسضرعو اهيلع ءÓيتسسلا
ا˘˘كير˘˘سش ما˘˘قو ،ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل كلذ
ريوزتب يسسيئرلا هي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
لحم ةرايسسلل ةيدامرلا ةقاطبلا

فسشك متي نأا لبق ةنامألا ةنايخ
.اهليجسست ةيلمع لÓخ ةميرجلا

تام˘سصب˘لا سصح˘ف ر˘ه˘ظأاو اذ˘ه
،ةيملعلا ةطرسشلا هب تماق يذلا

ؤه يسسيئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا نأا
عاد˘يإا ل˘سصو م˘سصب ى˘˘لؤ˘˘ت ن˘˘م
ريغ هنأاو ،ةيدامرلا ةقاطبلا فلم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سص
تاقيقحتلا تنيب امك ،مناغتسسم
ةيلم˘ع˘ب تما˘ق ة˘كب˘سشلا هذ˘ه نأا

اهئارك د˘ع˘ب ة˘يد˘ت˘سسإا˘ب ة˘ل˘ثا˘م˘م
ريجأاتل ةلاكو نم ىرخأا ةرايسسل
اهتقاطبل ا˘هر˘يوز˘تو تارا˘ي˘سسلا
اهيلع ءÓيتسسلا فدهب ةيدامرلا

عاجرتسسإا ّنأا ّلإا عيبلل اهسضرعو
ير˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘مألا تاؤ˘˘˘˘˘˘ق
ةنايخ لحم ةرايسسلل يجراخلا
.كلذ نود لاح ةنامألا

لا˘م˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘بو
ةي˘م˘سسر تارر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘لا

م˘ت ،بسصن˘لاو ة˘نا˘مألا ة˘نا˘˘ي˘˘خو
دسض يئاسضق ءارجإا فلم زاجنإا
هبجؤمب ليحأاو ،مهيف هبتسشملا
ةيرؤهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘هد˘حأا
يذلا ،مناغ˘ت˘سسم ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
ل اميف ،تقؤؤملا سسبحلا هعدوأا
رار˘ف ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف نار˘˘خآلا لاز˘˘ي
تاؤق˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘مو
.ةينمألا

ب.دلاخ

اهئارك دعب تابكرملل ةيدامرلا تاقاطبلاب بعÓتلا ىلع زكتري اهطاضشن
تاررحملا ريوزت يف ةضصتخم ةكبضش طاضشنل دح عضضو

مناغتضسمب ريغلا كÓمأا ىلع ءÓيتضسإلاو ةيمضسرلا

ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘قوأا
،تن˘سشؤ˘م˘ت ن˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ير˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ر˘˘˘ماوأا ةد˘˘˘ع ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘سش
نم ةماه ةيمك زجحو ،سضبقلاب
،خ˘يرا˘م˘سشلاو ة˘ي˘غ˘ب˘ت˘لا داؤ˘˘م˘˘لا

.جد نييÓم3 نم رثكأاو
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا تم˘˘˘ت
لقنتب ديف˘ت ةد˘كؤؤ˘م تا˘مؤ˘ل˘ع˘م
ل˘ح˘مو ه˘ن˘ع ثؤ˘ح˘ب˘م سصخ˘سش
Ó˘ح˘ت˘ن˘م سضب˘ق˘لا˘˘ب ر˘˘ماوأا ةد˘˘ع
ع˘سضو م˘ت ثي˘ح ،ةروز˘˘م ة˘˘يؤ˘˘ه
ه˘ب عا˘˘ق˘˘يإÓ˘˘ل ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ط˘˘خ
نتم ىلع هفيقؤت نع ترفسسأا

جر˘خ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ثيح ،ةيرماعلا ةنيدمل يقرسشلا

ىلع هتÓ˘ق˘ن˘ت ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘ي نا˘ك
ة˘يؤ˘ه˘ل ةروز˘م ة˘قا˘ي˘سس ة˘سصخر
فؤقؤملا ليؤ˘ح˘ت د˘ع˘بو ،ىر˘خأا
ىلإا ،ةنسس24 رمعلا نم غلابلا

قيقحتلل ةيرماعلا ةرئاد نمأا رقم
ليكو نم نذإا رادسصتسسإاو هعم
ايميلقإا سصتخ˘م˘لا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ل سصا˘سصت˘خإلا د˘يد˘م˘ت˘ل

م˘ت ،ه˘ن˘كسسم سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘ل نار˘˘هو
ةرمج555.2 ى˘ل˘˘ع رؤ˘˘ث˘˘ع˘˘لا

اقودنسص41 ،ةسشيسشلاب ةسصاخ
ى˘ل˘ع يؤ˘ت˘ح˘ي غ˘ب˘ت˘لا قرو ن˘˘م
083 ،«ة˘سصا˘م» ةد˘حو00301
،ة˘بر˘ه˘م˘لا ر˘ئا˘ج˘سسلا ن˘م ة˘ب˘ل˘ع
فلتخم نم ةسشيسش ةدحو362
ةبلع449و ،ماجحألاو عاؤنألا
ىلإا ةفاسضإا ،اهب ةسصاخ مؤينملأا

نم خيرامسشلا نم ةدحو102
ة˘ب˘سسا˘ح ة˘لآا ،ر˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ـب ردق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،دؤ˘ق˘ن˘ل˘ل
.ميتنسس نؤيلم623 نم ديزأا

،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘˘م ءؤ˘˘سض ى˘˘ل˘˘عو
ىدل ةيرؤهمجلا ةباين تردسصأا

يف عاديإا رمأا ،ةيرماعلا ةمكحم
ر˘يوز˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ب ،فؤ˘قؤ˘م˘لا ق˘˘ح
ة˘ق˘ي˘ثؤ˘ل روز˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإاو
ةيبنجأا ةعاسضب ةزايحو ،ةيمسسر
،بيرهتلا قير˘ط ن˘ع ةرؤ˘ظ˘ح˘م
ة˘˘عا˘˘سضب˘˘ل ةر˘˘تؤ˘˘ف˘˘لا ماد˘˘ع˘˘˘نإاو
. ةدرؤتسسم

ب.ةÒضصن

 خيرامضشلاو ةيغبتلا داوملا نم ةماه ةيمك زجح
تنضشومت نيعب صضبقلاب رماوأا ةدع لحم صصخضش فيقوت

سسواقن ةنيدم سسمأا لوأا تدهسش
لوأا و انمازت ،ةنتاب ةيلو برغ
،كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ما˘˘يأا

حار ءا˘˘ع˘˘ن˘˘سش ل˘˘˘ت˘˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج
ثلاثلا هدقع يف باسش اهتيحسض
ةرؤ˘ط˘خ˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ،ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ىلع اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا
تانعط هل هجو يذلا يناجلا دي
.رجنخب ةتيمم
ـل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘سصم ترا˘˘˘سشأا
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘لإا ،«مÓ˘˘سسلا»
نيعلا سسأار يحب اديدحت تعقو
ة˘ي˘ح˘سضلا ن˘ي˘ب فÓ˘خ ا˘ه˘ب˘˘ب˘˘سس
رؤطت يناجلاو ،«ز.ر» ؤعدملا
ى˘ه˘ت˘نا را˘ج˘سش ى˘لإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ف
هجو رجنخل ريخألا اذه جارخإاب
ىؤتسسم ىل˘ع ة˘ل˘تا˘ق ة˘ن˘ع˘ط ه˘ب
ها˘يإا ا˘كرا˘ت ،ة˘ي˘ح˘˘سضل˘˘ل بل˘˘ق˘˘لا
لخدتي نأا لبق ،هئامد يف حبسسي

ل˘ق˘ن˘ل ن˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
سسواقن ىفسشتسسم ىلإا ةيحسضلا
ارثأاتم ةريخألا هسسافنأا ظفل نيأا
سضرعت يتلا ةغيلبلا ةباسصإلاب

ح˘لا˘سصم تعرا˘سس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ل
ةميرجلا حرسسم قيؤطتل نمألا

ةفرعمل قّمعم قيقحت حتف عم
ىلإا ةلؤهجم ىقبت يتلا اهبابسسأا

اذه.رطسسألا هذه ةباتك ةياغ
ىسسؤ˘م ي˘م˘ع ة˘ن˘يد˘م تز˘ت˘هإاو
،سسمأا لوأا سسيرسشنؤلا ةمسصاع
ءاعنسش ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج ع˘قو ى˘ل˘ع
زواجتي ل لفط اهتيحسض حار
ىعد˘ي تاؤ˘ن˘سس5 ـلا هر˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةد˘ع˘ل سضر˘ع˘ت يذ˘لاو ،(خ.م.ب)

ى˘ل˘ع ة˘ل˘تا˘ق ر˘ج˘˘ن˘˘خ تا˘˘ن˘˘ع˘˘ط
ه˘ل ا˘ه˘ه˘˘جو ة˘˘ب˘˘قر˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
رمعلا نم غلابلا ربكألا هقيقسش
لخاد ،(أا.م.ب) ؤعدملا ةنسس81
ن˘˘ئا˘˘كلا ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘كسسم˘˘˘لا
زكرمب يلع يسس دئارلا عراسشب
اهتهج نم ،ىسسؤم يمع ةنيدم
ة˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تر˘˘سشا˘˘ب
اق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘سسؤ˘م ي˘م˘ع ةر˘ئاد˘ل
.ةميرجلا تاسسبÓم فسشكل

بويأا.شس / م.ءامضسأا

نازيلغب رجنخ تانعطب تاونضس5 ـلا وذ هقيقضش لتقي رضصاق
ةنتاب يف صسواقنب ليضضفلا رهضشلا مايأا لوأا يف ءاعنضش لتق ةميرج

ي˘ف ى˘سسؤ˘م ي˘م˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م سسمأا لوأا تسضق
نيبام سسبحلا ةبؤقعب نيمهتم5 ةنادإاب ،نازيلغ
يتمهت نع ،ةذفان تاؤنسس3و اذفان ارهسش81 ـلا
21 لازي ل اميف ،ةيماظن ةئيه ةناهإاو رهمجتلا
.رارف ةلاح يف رخآا اسصخسش
كردلا رسصانع لبق نم مهفيقؤت مت نؤمهتملا
ةيدلب رقم حتف ةداعإا لجأل تلخدت يتلا ،ينطؤلا

عيباسسأا ةدعل نؤنطاؤملا اهقلغأا يتلا دحلا قؤسس
لطعت يف بب˘سست ا˘م ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا با˘ي˘غ˘ب اد˘يد˘ن˘ت
،ءاؤسس دح ىلع ةيد˘ل˘ب˘لاو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ح˘لا˘سصم
ءادتعلا ةلواحمب5 ـلا نؤمهتملا ماق كلذ ءانثأاو
ةلقرعو متسشلاو بسسلا عم ،كردلا رسصانع ىلع
.مهماهم

بويأا.شس

ةيماظن ةئيه ةناهإاو رهمجتلا يتمهت نع
نازيلغب تاونضس3و ارهضش81 نيبام صسبحلاب صصاخضشأا5 ةنادإا

شصخرم ريغ يراجت طاضشن ةضسرامم نم هعنم ببضسب

هدضسج يف رانلا مرضضأا ايئاضضق اقوبضسم ذقنت تليضسمضسيت ةطرضش
نمأا حلاسصم سسمأا لوأا تلخدت
ةايح ذاقنإل ،تليسسمسسيت ةيلو
يف رانلا مارسضإا لواح باسش
ةسسرامم نم عنم امدعب هدسسج
.سصخرم ريغ يراجت طاسشن
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تح˘˘سضوأا
اهل نايب ي˘ف ،ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘مأÓ˘ل
ةخسسن «مÓسسلا» تملسست سسمأا

قؤ˘ب˘سسم˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ،ه˘˘ن˘˘م
سصاخسشأا7 ةقفر ناك ايئاسضق
يسضاملا سسيمخلا اؤماق نيرخآا
ةيعرسش ريغ عيب ةطقن ءاسشنإاب
ريغ يراجت طاسشن ةسسراممل
ناسضمر رهسشل ابسسحت سصخرم
ىلع (هكاؤف˘لاو ر˘سضخ˘لا ع˘ي˘ب)
نكسس364 ي˘˘ح ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم
،تليسسمسسيت ةنيدم˘ب حا˘ف˘سصلا

ة˘يرود تما˘ق كلذ ر˘ثا ى˘˘ل˘˘عو
ةرورسضب مهتي˘عؤ˘ت˘ب ة˘طر˘سشلا

˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘للاو نا˘˘˘كم˘˘˘لا ءÓ˘˘˘خإا
نم دحلل ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
«ا˘نورؤ˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

ةحسصو مهتحسص ىلع اظافح
مؤيلا ةحيبسص يفو ،نطاؤملا
رد˘سصم˘لا ف˘ي˘سضي ‐ ي˘لاؤ˘م˘لا
سصخسشلا سسفن طبسض مت ‐هتاذ
سصخرملا ريغ هطاسشن سسرامي
ءÓخإا سضفر ثيح ،يحلا تاذب
ةيؤه ةقيثو يأا ميدقتو ناكملا

نازيملا بحسس ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م˘م
عيبلا ةيلمع يف هلمعتسسي يذلا

رق˘م˘ل مد˘ق˘ت˘ل˘ل ه˘ئا˘عد˘ت˘سسا ع˘م
يفو ،ع˘بار˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا

ةقيقد51:11 ة˘عا˘سسلا دود˘˘ح
مدقت ،مؤ˘ي˘لا تاذ ن˘م ا˘حا˘ب˘سص
ن˘مألا ط˘ي˘ح˘م ى˘لإا ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
هد˘سسج سشر˘ب ما˘قو ير˘سضح˘˘لا
مرسضأاو باهتللا ةعيرسس ةدامب

يعاسسم مغر هدسسج يف رانلا
ه˘عا˘ن˘قإل ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ه˘نأا لإا ،ل˘ع˘ف˘لا ن˘ع لود˘ع˘˘لا˘˘ب

ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘ح˘˘ت˘˘˘قا لوا˘˘˘ح
رسصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت˘ي˘ل ،ير˘سضح˘لا
تاذ˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
تائفطم لامعتسساب ةحلسصملا
اؤنكمت ثيح ،ةيناطبو قئارحلا

،هتايح ذاقنإاو رانلا ءافطإا نم
سسي˘ئر ة˘با˘˘سصإا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ع˘˘م
ة˘جرد˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ح˘˘ب ن˘˘مألا
سصخ˘سشلا ل˘ق˘نو اذ˘ه ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ليكو راطخإا مت امك ،ةيلؤلاب
ايميلقإا سصتخملا ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
.عئاقؤلاب
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امئاق ري˘ب˘كلا يد˘ح˘ت˘لا لاز ا˘م
ءا˘˘بو ةرؤ˘˘ط˘˘خ ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘˘م ما˘˘˘مأا

لؤلح عم ةسصاخو لتاقلا انورؤك
ناو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘˘سش
قئاقحلا عسضت ةيسضاملا ةبرجتلا

˘˘ما˘˘ما ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو
يتلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘مؤ˘كح˘لا
نيل˘ما˘ع˘لا لا˘م˘ع˘لا ة˘ي˘سضق تتا˘ب
روا˘ح˘م ل˘كسشت لÓ˘ت˘˘حلا ىد˘˘ل
ةرورسضو يدحتلا اذهل ةيسساسسا
ةديدج سسسسا عسضو ىلع لمعلا
هذه ىلع بترتي ام عم قفاؤتت
ةديدج سسسسأاو جئاتن نم ةيسضقلا
نم ءابؤلا برسست مدع نامسضل
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تاءارجإلا مييقتو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةديدج تاءارجإا ذيفنتو ةيلاحلا
نم تاب تاظفاحملا فلتخم يف
ةمؤكحلا ل˘م˘ع تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م م˘ها
ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
 .ةلبقملا

ةعباتمل ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘م˘ها ل˘ع˘لو
ذيفنتلا نمسضي مهملا فلملا اذه
ىلع ل˘م˘ع˘لاو ئراؤ˘ط˘لا ة˘لا˘ح˘ل
بسسا˘ن˘م˘لا ل˘كسشلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ت
نودو مزح لكب اهعم لماعتلاو
لم˘ح˘ت˘ي نا ةرور˘سضو را˘ت˘ه˘ت˘سسا
ةطخل اقفو ةيلوؤؤسسملا عيمجلا
يتلا تاءارجإلاو ةيئاقؤلا لمعلا
اهقيبطتو اهذاختا متي نا بجي
لمع˘ل˘ل لا˘م˘ع˘لا بير˘سست ف˘قوو
ل˘خاد˘˘ب ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘كسشب

ع˘فد˘ي اذ˘هو لÓ˘ت˘˘حلا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ي˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لا
ة˘يرذ˘ج˘لاو ة˘ح˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

ةقÓع مظني لمعلل نؤناق داجيإل
ظفحيو مهلمع ةعيبطو لامعلا

لمعلاب نؤبغري نيذلا مهقؤقح
ميظنتو ةلتحملا قطانملا لخادب
طاقن قفو م˘ه˘جور˘خو م˘ه˘لؤ˘خد
ة˘ح˘سضاوو ة˘فور˘ع˘مو ة˘مؤ˘ل˘ع˘˘م
ح˘يرا˘سصت˘ل ا˘ق˘فوو ا˘با˘يإاو ا˘˘با˘˘هذ
ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ع˘ي˘م˘ج˘ل˘˘ل ن˘˘م˘˘سضت ة˘˘فور˘˘ع˘˘مو
قؤ˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘موا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

 .تابجاؤلاو
تار˘˘سشؤؤ˘˘مو تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م نا

تاباسصإÓل يجيردتلا دعاسصتلا
نا يلا ريسشت انورؤك سسوريف يف
ي˘ف ة˘با˘˘سصإلا تلا˘˘ح ن˘˘م 97%
لا˘م˘ع˘لا ن˘م تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
لÓ˘˘ت˘˘حلا ىد˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

اذهو مهتÓئاع نم مهيطلاخمو
لمعلا اياسضق عم لماعتلا لعجي
مل˘سس ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘سضوو لا˘م˘ع˘لاو
ع˘˘سضوو ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لا تا˘˘يؤ˘˘˘لوا
ذا˘خ˘تاو ة˘ي˘م˘˘ل˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘مرا˘سصلا دؤ˘ي˘˘ق˘˘لاو تاءار˘˘جإلا
نيناؤقلا فلاخي نم لك ةبقاعمل
سصاسصتخلا تاهج تام˘ي˘ل˘ع˘تو
ة˘سضور˘ف˘م˘لا ئراؤ˘˘ط˘˘لا ة˘˘لا˘˘حو
دؤ˘ه˘ج˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘يو
ةيدجب رمألا ةعباتمب رارمتسسلاو
ةيامح لجا نم  ةمات ةمارسصو

رطاخم نم ينيطسسلفلا عمتجملا
اذه رسشنل هلÓغ˘ت˘سساو لÓ˘ت˘حلا
ةسسايسس قيبطت˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ءا˘بؤ˘لا
ىلع ةمئاقلا ةيليئارسسلا مسضلا
ى˘م˘سسي ا˘م تا˘ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت
 .ةيكيرمألا نرقلا ةقفسصب

ةمؤكحلا عسضي رملا اذه نا
لئاسصفلا عيمجو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تا˘˘سسسسؤؤ˘˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
˘˘ما˘˘ما ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘لا˘ح ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل م˘ه˘تا˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم
يا نودبو مسسح لكب ئراؤطلا
ديدح نم ديب برسضلاو عجارت

ه˘سسف˘ن ه˘ل لؤ˘سست ن˘م ل˘ك ى˘ل˘˘ع
مازتللا مدع وا نؤناقلاب ثبعلا
ردسصت يتلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب ما˘ت˘لا

ةينعملاو ةسصتخملا ناجللا نع
ءا˘بو را˘سشت˘نا ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

هتبراحمو هعم لماعتلاو انورؤك
 .نيطسسلف يف

تقؤلا يف هنا حسضاؤلا نمو
لÓتحلا تاطلسس سسرامت هسسفن
ةد˘م˘ع˘ت˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘هإلا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
تابلطتملا ريفؤت يف ةلطامملاو
تاءارجإلا عنمت اهنأا لب ةمزÓلا

تاهجلا نم ةذختم˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
ةيلهألاو ةيمسسرلا ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

اهيحاؤسضو سسدقلا يف ةسصاخو
ناو انورؤك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل
˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي ر˘˘ملا اذ˘˘ه
يدحتلاو ةيلوؤؤسسملاو ءابعألاو
ةينيطسسلفلا ة˘مؤ˘كح˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

 .ينيطسسلفلا بعسشلاو
ة˘سسا˘سسح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا
بعسشلا اهسشياعي يتلا ةقيقدلاو
ءابو راسشتنا لظ يف ينيطسسلفلا

يتلا تاءارجلا ةعيبطو انورؤك
لمعلا بلطتي لÓتحلا اهذختي

عمتجملا لبق نم لخدتلا ىلع
ةي˘لود˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لاو ي˘لود˘لا
بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت˘˘˘ل
را˘ب˘جإا ةرور˘سضو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ةيبل˘ت ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس
ليه˘سستو ة˘يرور˘سضلا تا˘جا˘ح˘لا
ةي˘نا˘سسنلا تاد˘عا˘سسم˘لا لا˘سصيإا

نم ةئراطلا ةيبطلا تاجايتحلاو
لمعلاو ءابؤلا اذه ةبراحم لجأا

ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع طؤ˘˘˘غ˘˘˘سضلا
يأل يرؤ˘ف˘لا ف˘قؤ˘ل˘ل لÓ˘ت˘حلا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ى˘لإا يدؤؤ˘ت ة˘ط˘˘سشنأا
Óًسصأا ةبعسصلا عاسضوألا رؤهدت
ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارألا ي˘˘ف
فرظلا اذه لÓغتسساو ةلتحملا
عيسسؤت يف اهتاططخم قيقحتل
ن˘م ءاز˘˘جأا م˘˘سضو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
 .ةلتحملا ةيبرغلا ةفسضلا

يف ةن˘سسح˘لا ا˘ياؤ˘ن˘لا ر˘ي˘ف˘سس
نيطسسلف
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 انوروك ءابو يدحتو ةينيطضسلفلا ةلامعلا نيناوق ميظنت
 ةودقلا يرسس  :  ملقب

قبسسي ملو ينؤناق ريغ لكسشب
ي˘سسا˘ي˘سسلا فر˘ع˘لا˘˘ب ل˘˘ي˘˘ث˘˘م ه˘˘ل
ل˘كل ف˘لا˘خ˘م ل˘كسشبو ي˘لود˘˘لا
نؤ˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘˘تلا
ريثملا يئا˘ن˘ث˘لا ف˘لا˘ح˘تو ى˘ق˘ت˘لا
ؤهاينتن هفيل˘حو سست˘نا˘غ لد˘ج˘ل˘ل
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإلاو جور˘˘˘خ˘˘˘لا م˘˘˘تو
بع˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘ح ة˘˘مؤ˘˘˘كح
هقؤقحو هتيسضقو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نافرطلا ناقفتيل ةلداعلا ةينطؤلا

ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع
ةيليئارسسلا ةمؤكح˘لا ل˘ي˘كسشت˘ل
حسضاؤلا نÓ˘علا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ةيبرغلا ةفسضلا مسضب حيرسصلاو
ىلع نافرطلا قفتا ثيح ةلتحملا
سضر˘فو لÓ˘ت˘˘حلا جا˘˘ت˘˘نا ةدا˘˘عا
ى˘ل˘ع (ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ةدا˘˘ي˘˘سسلا)
يف ةيبرغلا ة˘ف˘سضلا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م
 .لبقملا زؤمت نم لوألا

فلاحتو لÓتحلا ةمؤكح نا
ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لاو فر˘˘ط˘˘ت˘˘لا ىؤ˘˘ق
فار˘طلا ق˘فاؤ˘تو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسلا
للدي اهليكسشت ىلع ةيرسصنعلا

ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا مؤ˘ه˘ف˘م سسكع˘يو
لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود ىد˘˘ل ة˘˘ف˘˘ئاز˘˘لا

ة˘لود ا˘ه˘نا قا˘ف˘تلا اذ˘ه د˘˘كؤؤ˘˘يو
فرطتلاو ةجطل˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق
فلاحتلا اذه ناو ةؤقلا ةنميهو
لا ي˘كير˘ملا م˘عد˘˘لا جا˘˘ت˘˘ن ؤ˘˘ه
لÓتحلا ءارزو سسيئرل دودحم
ي˘لا ه˘با˘هذ ن˘م لد˘ب˘ف ؤ˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن

داسسف اياسضقب هتمكاحمل نجسسلا
ةهجاؤ˘ل ادد˘ج˘م دؤ˘ع˘ي ه˘ل تب˘سسن
ةؤق لكب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا د˘ه˘سشم˘لا

تبثيو ةسسرطغو ةنميهو زؤفنو
برح ةمؤكح يه هتمؤكح ناب

ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘سشلا د˘˘˘سض
ة˘عور˘سشم˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ه˘قؤ˘ق˘حو
ىمسسي ام قيبطتل ًاديهمت تءاجو
ةيكير˘ملا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ة˘ط˘خ
ة˘˘ف˘˘سضلا م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘ن˘م˘ي˘ه˘ب ةد˘يد˘ج ع˘ئا˘قو سضر˘فو
بر˘˘سضو سضرلا ى˘˘ل˘˘ع ةؤ˘˘˘ق˘˘˘لا
نامرحو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قؤ˘ق˘ح˘لا
يف هقح نم ينيطسسلفلا بعسشلا
ديعي لÓت˘حلا˘ف هر˘ي˘سصم ر˘ير˘ق˘ت
ابراسض رؤسص عسشبأاب هسسفن جاتنا
ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لا ل˘ك ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع˘ب
بعسشلا ق˘ح ا˘كه˘ت˘ن˘مو ة˘ي˘لود˘لا
ه˘ت˘لود ة˘ما˘قا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ةدا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

4 دودح ىلع سسدقلا اهتمسصاعو
ن˘م سصÓ˘˘خ˘˘لاو76 نار˘˘يز˘˘˘ح
 .ناطيتسسلاو لÓتحلا

لÓتحلا ةمؤكح ليكسشت نا
ع˘سضي ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
˘مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘ما ل˘ي˘قار˘ع˘لا

ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا سسكع˘˘يو
يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ة˘ي˘مؤ˘ي˘لا
لؤ˘˘طا ل˘˘ظ ي˘˘ف سشي˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
فؤ˘سسو م˘لا˘ع˘لا ه˘˘فر˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘حا

رطخل˘ل مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع سضر˘ع˘ي
بهنو مسضلا تايلمع ةلسصاؤمو
نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ع˘˘ي˘˘سسؤ˘˘تو سضرألا
ي˘نؤ˘نا˘ق ر˘ي˘غ˘˘لا يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا

ةمئاقلا ةسسايسسلا كلت ةلسصاؤمو
ينيطسسلفلا بعسشلا راسصح ىلع
ةسسايسس رارمتسساو ةزغ عاطق يف

عقاو سضرفو ةيبرغلا ةفسضلا مسض
ةيبرغلا ةفسضلا ىلع نميهي ديدج
نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ح˘˘سضاو ىد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف
ن˘م د˘يز˘م˘لا ة˘سسرا˘م˘مو ي˘لود˘لا
نيناؤقلل ةسضهانملا تاكا˘ه˘ت˘نلا
نمألاو مÓ˘سسلا دد˘ه˘تو ة˘ي˘لود˘لا

 .ةقطنملا يف رارقتسسلاو
ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا كل˘˘˘ت ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف

فورظلا هب تلآا امو ةحسضاؤلا
لبقو لوا لمعلا بلطتي ةمئاقلا

ماسسق˘نلا ءا˘ه˘نا ى˘ل˘ع ءي˘سش ل˘ك
ةداع˘ت˘سساو م˘ئا˘ق˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ةد˘حؤ˘لا
ةهبجلا ةيؤقتو ل˘ي˘ع˘ف˘ت نا˘م˘سضل
يه نؤكتل ةينيطسسلفلا ةيلخادلا
لك ةهجاؤ˘م˘ل ة˘ب˘ل˘سصلا ةد˘عا˘ق˘لا

يليئارسسلا لÓتحلا تاططخم
اذه نم ديحؤلا ديفتسسملاو مئاقلا
هتاسسايسس سسكعت يتلاو ماسسقنلا

ةلاح قيمع˘ت ح˘سضؤ˘بو ه˘ل˘ما˘ع˘تو
فد˘˘ه ح˘˘ب˘˘سصا ثي˘˘ح ما˘˘سسق˘˘˘نلا
بلطتي ام˘ك لÓ˘ت˘حÓ˘ل ي˘سسا˘سسا
ةيسضقلا لقن ةرورسض ىلع لمعلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ه˘ت˘ي˘لوؤؤ˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ي˘ل ي˘˘لود˘˘لا
ة˘مؤ˘كح ة˘ب˘سسا˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ذيف˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو لÓ˘ت˘حلا
بجؤ˘م˘ب ا˘ه˘تا˘ماز˘˘ت˘˘لل ل˘˘ما˘˘كلا
ةيامحلا ريفؤتو يلودلا نؤناقلا
ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ة˘ل˘ما˘كلا

ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق م˘عدو
يلودلا نؤناقلا ىلإا دنتسست يتلا

 .ةدحتملا ممألا تارارقو
ةمئا˘ق˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘سسا˘ي˘سس نا
ةديدجلا هتمؤكح ة˘ب˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع
سضفر كسش ىندا نودبو دكؤؤي
ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘˘ل˘˘سس
اه˘تا˘ماز˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا

نؤنا˘ق˘لا بجؤ˘م˘ب لÓ˘ت˘حا ةؤ˘ق˘ك
لظ يف ىتح يلودلا يناسسنإلا

سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا د˘يد˘ه˘تو ر˘ط˘خ
ءابؤلا اذه لÓغتسسا لب انورؤك
ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف عار˘˘سسإÓ˘˘ل
امم هذيفنت ىلع قافتلاو مسضلا
تلا˘م˘ت˘˘حا يأا ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت ى˘˘ن˘˘ع˘˘ي
مÓسسلا ةيلمع حاجنل هيلبقتسسم
مادعإاو تاسضوافملا ىلع ةمئاقلا

ن˘ي˘ب ة˘ق˘با˘سسلا تا˘ي˘قا˘ف˘˘تلا ل˘˘ك
ةينيط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
 .لÓتحلا ةلودو

ي˘ف ة˘ن˘سسح˘لا ا˘ياؤ˘ن˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس
نيطسسلف
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ِءايضشَألا ُةَءارَبو ...ُليsللا ةيرضصنعلاو فرطتلاو ناطيتضسلا ةموكح جتني لÓتحلا
(ةنعانك) دمحأا حلاسص :رعسش

ِتاوُطÿُا َنَهوَأاو ،ُقيرsطلا َخاسش

ىدsسصلا ُروجهَم ُحبtسصلا

ةَئuرلا ‘ َدsدَمَت ٍقيسض ىوِسس Êُرُكذَي َءيَسش ’

ُتمَسص اهsلَم ِةَليبَقلا َرَوُسص يلَتعَي ٍرمُع ِرابُغو
رادِ÷ا

 ...ِليsللا ‘
حيرsسصلاِ متَعلا ِذِفاوَن َفلَخ ُبيغَن Úَح

...Úنَ◊او ...انيف ُماهوأ’ا ُظقيَتسست

انُدجَم انارَي ’و ُهارَن ’ ...ُخَمسشَيِ متَعلا ‘

تايركuذلا ِرادِج ‘ ُقsتَعŸُا َكاذ

بارsسسلا ىوِسس ُلانَي ’ xبَسص َلثِم يوأاَي ُملُ◊ا

ُدَغلاو ُليsللا ...انِملُحِب ُعيمَ÷ا َعاج
...ءارَعلاو

 ...ىدŸَا ينُعَلبَيو يردَسص ‘ ُمايَأ’ا ُمَحازَتَت
 Òسسَأا ُهُبحاسصو ...اvلِظ

...َكارَأا ’ انأا

ُهtنُظَأا ُتنُكو ،يتمَسص يب ُحيسصَي

يب ِمايَأ’ا َةَروَع يّطَغُي ...Êوَل

uبُ◊ا اياطَخ نم اًئيرَب اvرِسس › Òُسصَيو

؟ِءايسشَأ’ا ِةَءارَبِب انُبيسصُي َفيك !uبُحلل اي

؟انِمَد ¤ِإا انِمَد نِم tرِفَي َفيَك

اياوsنلا ِلسصَف ‘ ُصصوغَن ُنحنو

ُبابّسضلا اهَبَهانَت ...تsرَف ًةَسضمَو

ِهuلِظ نِم ٍبِراه ِةَميَخِب اًران تَدَقوَتسسا

ِتاهِ÷ا ِبوقثَمو ...ٍراع

ِهِتمَسص ُةَداسسِو اًعَجَو ُهُمُسضَت

ُهَنود َمِسساوŸَا ُبِسصَتغَي ُليsللاو

اهِرهُع ُرَجنِخو ...ارحّسصلا ُدِرغَزُتو

...لامuرلا َءادثَأا tزَتبَي

ِتمَسص نِم ُثيغُي ِلاحŸُا ىدَسص َتيَل tبُح اي
..لاؤوtسسلا

ُمِلمَلُت تَحار ٍفُرحَأا َةَسضافِتنا َراسص انُرمُع اذ
اهَرذُع

...اهَلمَر تsقَع َءاسسرَخ ٍةَميَخ نِم

...ةَلِئسسَأ’ا ِفهَكِب ٌبولسصَم ُلمsرلاَو

ُهُنزُح َتsتَسشَت ٌلاّوَم ُفهَكلا

...ِةَديسصَقلا ِباقعَأاِب اًلاخلِخ ُدوعَيَسس

!تومَت ’ ُة َديسصَقلا

يب ِدابآ’ا ُةَلحِر تsنَأاو ،اًسشَطَع ىدّسصلا َتام

ىدsنلاِب ٌتÓَقثُم يحورُج انَأاو

يتَرِسصاخ sقَسش ٍحمُرَك Êُرُطسشَي ُقرَبلاو

اًدعَر يتَخرَسص تَراسصَف

ىدsسصلا َروجهَم ُحبtسصلا sلَظو

(ةنعانك) دمحأا حلاسص :::

 ةودقلا يرسس  :  ملقب



ةايحلا ةعتم نأا ىلع قفتا عيمجلا
راسشتنا ةجيتن ةئيط˘ب ةر˘ي˘تؤ˘ب ر˘ي˘سست
ع˘م ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةقيسضلا ةيلئاعلا ةرئادلا ىلع زيكرتلا

ةءار˘ق˘لاو مؤ˘ن˘لا ي˘ف لا˘˘سسر˘˘ت˘˘سسلاو
يملعلا ثحبلاو فيلأاتلاو ةعلاطملاو
يذ˘لا ،سسا˘سسح˘لا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ا˘˘نورؤ˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘˘ي

يف لجسسملا عافترلاو ،91ديفؤك
اذ˘ه ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضو ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا دد˘˘ع
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘ف˘خ˘م˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
،ة˘يا˘قؤ˘لا تا˘ي˘˘سصؤ˘˘ت˘˘ب نود˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ي
زواجتل اهب مازتللا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
لاؤؤسس زربأا ناك .مÓسسب ةمزألا هذه
ع˘قؤ˘م ر˘ب˘ع ى˘ل˘ع ه˘˘حر˘˘ط˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق
ف˘ي˘ك ؤ˘هو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاؤ˘ت˘لا
كغارف تا˘قوأا كلز˘ن˘م ي˘ف ي˘سضق˘ت
ر˘ج˘ح˘لا بب˘سسب فور˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘بؤ˘˘جألا تن˘˘يا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ف ،؟ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ةقيرطلا تفلتخا نإاو تامامتهلاو
لظت نؤينعملا  اهب فرسصتي يتلا
غارفلا أÓمل ةليسسو ءيسش لك لبق
حبسصأا يت˘لا ة˘ل˘تا˘ق˘لا ة˘با˘تر˘لا ل˘ت˘قو
اهنم رمذتي م˘ها˘ن˘لأا˘سس ن˘م˘م د˘يد˘ع˘لا

رجح˘لا د˘يد˘م˘ت رار˘ق ع˘م ا˘سصؤ˘سصخ
قبطنيو ،ليرفأا92 ةياغل يحسصلا

بهاذم نيدلا لئاقلا ل˘ث˘م˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
ه˘تر˘كف ل˘كل يأا ،نؤ˘ن˘ف نؤ˘˘ن˘˘ج˘˘لاو
عسضؤلا اذه عم لماعتلا يف هتقيرطو
.دجتسسملا

رمألا يف ىري مهسضعب ناك اذا
سضعبلا ةزجنم لامعأا مامتإل ةسصرف
تاربخ باسستكل ةسصرف اهاري رخآلا
يف لكلو ةغل ناقتا وا ةفرح ملعت وأا
ىلع ةباجاو ،ىزغمو ةجح هرايتخا
كلزن˘م ي˘ف ي˘سضق˘ت ف˘ي˘ك ا˘ن˘لاؤؤ˘سس
فور˘ظ˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف كغار˘˘ف تا˘˘قوأا
هذه تناكف ،؟يحسصلا رجحلا ببسسب
:دودرلا

فولخ حاتفم :روتكدلا
ةليسسملا ةعماج

ن˘ي˘ب ي˘حا˘ب˘سصلا ي˘ت˘قو ي˘سضقأا
ةيرورسضلا تاجا˘ح˘لا سضع˘ب ءا˘ن˘ت˘قا

غرفتأل تيبلا ى˘لإا ا˘ع˘ير˘سس ةدؤ˘ع˘لاو
يف يئانبأا ةقفارم نيب يتيب لهأل
ىلع فار˘سشإلاو م˘ه˘سسورد ة˘ع˘جار˘م
،نآار˘ق ن˘م نؤ˘ظ˘ف˘ح˘ي ا˘˘م ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
تاعاسسل يبؤ˘سسا˘ح ى˘لإا سسؤ˘ل˘ج˘لاو
م˘ي˘كح˘تو ،ف˘ي˘لأا˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘يؤ˘˘ط
د˘قا˘ن˘لا ىر˘ي ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تلا˘˘ق˘˘م˘˘لا
يذلا يحسصلا رجحلا نأاب يحرسسملا

نورظني نيريثكلا نأا نم مغرلابو
م˘ه˘ت˘ير˘ح˘ل د˘ي˘ي˘ق˘ت ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘لإا

هربتعي ،هءا˘ن˘ثأا ر˘ج˘سضلا˘ب نور˘ع˘سشيو
برقتلل ةنيمث ةسصرف هيلإا ةبسسنلاب
ءايسشأا قيقحتلو ةلئاعلا دارفأا نم رثكأا
بب˘سسب ا˘هد˘ي˘سسج˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل
اريسشم ،ةيمؤيلا ةيميداكألا هتامازتلا
نيعتي يتلا رؤمألا ديدع كانه نأا ىلإا

تقو ءاسضقل اهب مايقلا درفلا ىلع
.هب عفتني ام يف هغارف

ذاتسسأا ةكرب رسصان :روتكدلا
ةعماج رسصاعملا بدألا

ةليسسملا
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ى˘ع˘˘سسأا

تاجردم نع اد˘ي˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
زاجنإل تقؤلا رامثتسسا ىلإا ،ةعماجلا

تاسساردلا لقح يف ةيملع تلاقم
،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘بدألا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ةدا˘م˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلاو
باتك يف ماهسسإÓل ّيدل ةرفؤتملا

يف ًةبغر اب˘ير˘ق رد˘سصي˘سس ي˘عا˘م˘ج
نم يفاقث ‐ؤيسسؤسسلا ىطعُملا ءارثإا

ى˘ل˘ع ا˘سضيأا ف˘˘كعأاو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةلكؤملا يماهم ةيدأاتب عÓطسضلا
ي˘ت˘ف˘سصب ة˘ل˘ج˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ّي˘لإا

تÓجملا ةسصنم ربع ررحم دعاسسم
ميكحت نع Óسضف ةمكحملا ةيملعلا

اهاؤتسسم ى˘ل˘ع تلا˘ق˘م˘لا ن˘م دد˘ع
.يمقرلا

ر˘ج˘ح˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘سصاؤ˘تأا ا˘˘م˘˘ك
وأا مهسسردأا نيذلا ةبلطلا عم يحسصلا
رتسساملا يرؤط يف مهيلع فرسشأا

ليعفت ىلع ادامتعا اذهو هارؤتكدلاو
يف ةحاتملا تاسصن˘م˘لاو ط˘ئا˘سسؤ˘لا

.ددسصلا اذه
لميوهل صسيداب روتكدلا

ةركسسب ةعماج
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ل˘ظ ي˘˘ف

لسضفأا هتفسصب تيبلا موزل ةرورسضو
هذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘ما˘يأا أاد˘ب˘ت ،ي˘ئا˘قو ءار˘˘جإا
ةفسص يهو ،اركاب سضؤهنلاب  ةرتفلا

م˘سسق ةرادإا ي˘ف ا˘ن˘ك ذ˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ت˘˘مزل
نيدعا˘سسم ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لاو بادآلا
ن˘ي˘ف˘ل˘كم ي˘ل˘ع سشؤ˘خ˘ب رؤ˘ت˘كد˘ل˘ل
يسضقنف ،ميلعتلاو سسيردتلا ةعباتمب
تارسضاحم دادعإا يف امإا مؤيلا لوأا
تا˘سصن˘م ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضوو ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل
مسسقلا ةحفسص يف وأا دعب نع ميلعتلا
تلاقم دادعإا يف امإاو ،كؤبسسيفلاب

تÓجمل اهلا˘سسرإاو ةد˘يد˘ج ة˘ي˘م˘ل˘ع
ةبلطلا لامعأا حيحسصت امإاو ،ةمّكحم
ثؤ˘ح˘ب ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشن ن˘يذ˘لا
.مهجرخت

نيأاو ةديدجلا ءابؤلا رابخأا عباتن مث
عمو اهدعب ،هتجلاعم ثؤحب تلسصو
سضور˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ن لاوز˘˘˘لا
يتلا مÓفألا وأا ةدؤجؤملا ةيسضايرلا
ا˘ه˘ب˘ل˘غأاو ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف سضر˘˘ع˘˘ت
ةي˘م˘لا˘ع ة˘ئ˘بوأل خ˘يرأا˘ت˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘م
ةرتف امأا ،ةيعيبط ثراؤك وأا ةقباسس
سضرع تادجتسسمل عمتسسنف رسصعلا
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ع˘˘م جر˘˘خأا د˘˘ق م˘˘ث ،ءا˘˘بؤ˘˘لا
ةيعيبطلا سسيراسضتلا ىلإا ةريغسصلا

ةعباتلا عوردلا ةنيدم دعب ةدؤجؤملا
د˘سس د˘جؤ˘ي كا˘ن˘هو ة˘م˘ت˘سش ة˘ن˘يد˘م˘ل

لا˘م˘جو تا˘ي˘سسار لا˘˘ب˘˘جو ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت˘˘ف ،تا˘˘ح˘˘ئا˘˘سس
قسشنتسسنو ،دؤجؤم ؤهامب تÓئاعلا

ىلع هب يسضقن ،Óيلع ايفاسص ءاؤه
 سضورفملا يحسصلا رجحلا  نيتور

ةنيدم ىلإا ةلئاعلا عم لقتنأا انايحأاو
،ةرحاسسلا اهتع˘ي˘ب˘طو ة˘ب˘ق˘ع يد˘ي˘سس
ليخنلا تاباغ سضعب يف لؤجتنو
تلزن نيتورلل ارسسكو ، هفارطأا ىلع
اديدحتو ،دلاخ يديسس يتنيدم ىلإا
ى˘سسؤ˘م ل˘م˘يؤ˘ه˘ل د˘ي˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘ق
نع اديعب يدج يداو ءارو ةدؤجؤملا

ا˘ه˘ئا˘˘سضؤ˘˘سضو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا بخ˘˘سص
،قسسابلا اهليخنو انتاباغ يف لؤجتأاف
ينÓخو يقافر عم ُتمِه ينأا ركذأاو
ل يتلا سساسسبلا يداو ءارحسص يف
رجحلا دعؤم برق عم لإا اهنم دؤعن
يف هلك مؤيلا يسضقن ثيح ،يئزجلا
لÓ˘ت˘لا ن˘ي˘ب ءار˘سضخ˘لا ة˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

لو بخسص دجؤي ل ثيح نايدؤلاو
لمعي ل فتاهلا ىتحو لب ءاسضؤسض
دادتما دتمت ةلزع يف نؤكتف ،كانه
ءارحسصلا يف رظنلا قفأاو ةعيبطلا
ةيهسشلا حتفنتو ،رقتسستو سسفنلا أادهت
امك «لارنجلا » دلاخ يمع ؤهط عم
.هتادانم انل ؤلحي

ني˘ب ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ا˘ن˘ما˘يأا ي˘ه هذ˘ه
ةعبات˘مو ةر˘كسسب ي˘ف لز˘ن˘م˘لا موز˘ل
نع انتبلط هاجتا انتا˘ب˘جاوو ا˘ن˘لا˘م˘عأا
،ة˘م˘ت˘سش ند˘م ة˘ع˘ي˘ب˘ط ن˘ي˘بو ،د˘˘ع˘˘ب
د˘لا˘خ يد˘˘ي˘˘سسو ،ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع يد˘˘ي˘˘سسو
بل˘غأا ن˘كل ،سسا˘ب˘˘سسب˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا
ة˘ع˘با˘ت˘مو تي˘˘ب˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘م تقؤ˘˘لا
داد˘˘˘عإاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ثاد˘˘˘˘حألا

،ةبلطلل ةيملع تابيتكو تارسضاحم
ن˘˘سسحأا تقؤ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘م لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
.نكمم لÓغتسسا

ذاتسسأا حانجم لامج روتكدلا
 ةليسسملا ةعماج صشماهلا بدأا

طلتخا ىلوألا مايأا4 رجحلا ةيادب
امأا ةدملا لؤط عقؤتن ملف رمألا انيلع
ى˘ل˘ع ي˘ما˘يأا تعزو د˘ق˘ف كلذ د˘ع˘˘ب
تي˘˘ق˘˘بأا لوأا ،لا˘˘م˘˘عأا ة˘˘عؤ˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
طئاسسو ىلع يتبلط عم لسصاؤتلا
مهعم تلمع يعامتجلا لسصاؤتلا

لمعلا ناكو دارفأاو تاعؤمجم ربع
لامعألاو سسوردلا عيزؤت يف Óثمم

يف ةبؤعسص هجاو ن˘م˘لو ة˘ه˘جؤ˘م˘لا
ةر˘سشا˘ب˘م ي˘ع˘م ل˘˘سصاؤ˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘ف˘˘لا
ىلع فارسشإلا ةعباتم ىلإا ةفاسضإلاب
دمحلا ،هارؤتكدلاو رتسساملا لئاسسر
هارؤتكد ةركذم ةءارق ددسصب انأا هلل
ةهجلا نم امأا ،يتبلط دحأا اهزجنأا
ةبلطلا تامامتها نع اديعب ىرخألا

نآار˘˘ق˘˘˘لا ةءار˘˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘ت˘˘˘قو تسصسصخ
تا˘ف˘لؤؤ˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘مو ةءار˘˘ق˘˘لاو
تلمكأا دقف ،تاياورلاو تاسساردلاو
نوارب نادأا تاياور ةعؤمجم ةءارق
ناؤيدلا ةياور ةءارق ددسصب يننأا امك
اهرداسصم يف ثح˘ب˘لاو ي˘طر˘ب˘سسلا
ةازاؤملاب اهتسساردل اديهمت ةيخيراتلا

يف باتك فيلأات دادعإاب متهأا كلذ عم
ىلوألا ةجردلاب هجؤم سشماهلا بدأا
ه˘˘سصسصخأا تقو كا˘˘ن˘˘ه ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
لواحأا يتدفح نم تيبلا يف راغسصلل
ةعلاطم˘لاو ةءار˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘يرد˘ت

عتمم تقو ءاسضق˘ل غر˘ف˘ت˘لاو ا˘ع˘ب˘ط
تيبلا نوؤؤسش نيب تقو كانه ،مهعم
نوؤؤ˘سش ن˘م كلذ ؤ˘˘ح˘˘نو ةدا˘˘ب˘˘ع˘˘لاو
نم اهتمنغ ةمينغ مهأا ،ةماعلا ةايحلا
يف سصؤسصخلا ىلع لثمتت رجحلا
يفو ةءارقلاو ةعلاطملا يف عسسؤتلا
حبسصأا ،ًاعيم˘ج ي˘ت˘ي˘ب ل˘هأل غر˘ف˘ت˘لا
ثيدح˘ل˘ل تقؤ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘يد˘ل
ابيرقت تاعؤسضؤملا ةسشقانم لدابتو
اسضيأا لغتسسي ،يتا˘ما˘م˘ت˘ها ي˘ه هذ˘ه
يف يلاح˘لا فر˘ظ˘لا لا˘م˘ج ذا˘ت˘سسألا
ماكحأا ناقتا ةلواحمو نآارقلا ةءارق
،ةينآارقلا رؤسسلا راكذتسساو ديؤجتلا

د˘˘ج ع˘˘قو ه˘˘ل كلذ نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
هلعجي درفلا ة˘ي˘سسف˘ن ى˘ل˘ع ي˘با˘ج˘يا
ةقاطلا ن˘م ه˘سصل˘خ˘يو ا˘طا˘سشن ر˘ث˘كأا
ةيحسصلا ةمزألا اهتذغ يتلا ةيبلسسلا
ر˘ث˘كأا هر˘ي˘كف˘ت ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو ،ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا
.ةيباجيا

يناديعسس يمÓسس روتكدلا
مÓعلا مولع ذاتسسأا

ةليسسملا ةعماج لاسصتلاو
يحسصلا رجح˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف

لزنملا يف ءاقبلا ةعتم هيف تدجو
بجاؤب ديقم ايسصخسش ،اهل ليثمل
لمعلاو اينورتكلإا لغتسشأا انأاف لمعلا
ةعتم نسسحأاو بعت رثكأا ينورتكللا
ع˘˘م دود˘˘سشم ة˘˘عا˘˘سس42 ثي˘˘ح˘˘ب
،ة˘ي˘سضار˘ت˘فا تار˘سضا˘ح˘م ،بÓ˘ط˘لا
،ةيسضار˘ت˘فا تا˘م˘ي˘ي˘ق˘تو تارا˘ب˘ت˘خا
حف˘سصتأاو تا˘يد˘ت˘ن˘م˘لا ى˘لإا جؤ˘لؤ˘لا

لغتسشأا امك يرود لكسشب اهديدج
رثكأا اهارأاو ،تلاق˘م˘لا ة˘با˘ت˘ك ى˘ل˘ع
ةيدا˘ع˘لا تار˘سضا˘ح˘م˘لا ن˘م ة˘عا˘ج˘ن
عؤنتم تقؤلا يقاب امأا ،ةيكراسشتلا
ءا˘سضقو قؤ˘˘سست˘˘ل˘˘ل جور˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
لاق انثدحم ،ةيرورسضلا تا˘ي˘جا˘ح˘لا
رجحلاب مازتللا يف هتحار دجو هنأاب
هلزنم نيب هتقو يسضقي ذإا ،يحسصلا

فيلأاتلاو ثحبلاو ،هتلئاع دارفأا ةقفر
،ه˘تا˘يؤ˘لوأا ن˘م ا˘م˘هر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ناذ˘˘ل˘˘لا
فر˘˘ظ˘˘˘لا نأا˘˘˘ب لا˘˘˘ق ،ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
يذ˘لاو ه˘سشي˘ع˘ن يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
كلذك هل حاتأا ،انورؤك ءابو هسضرف
نم ةلئاعلا دارفأا برقتل ةريبك ةسصرف
د˘ي˘طؤ˘تو ر˘ث˘كأا سضع˘ب˘لا م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
.مهنيب اميف ةلسصلا

يلحم 8272ددعلا ^1441 ناسضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحألا 08
انوروك ءابو ىودع نم ةياقولاب دّيقتلل تاوعدو لئاسسر

مهتÓئاع عم مهتايموي نويعما÷ا ةذتاضسألا يضضقي اذكه
›زنŸا رج◊ا ةÎف لÓخ

ريبادت ةدع تذختا كلذك ...تاعماجلاو صسرادملا ةريثك ندم تقلغأا ،ملاعلا ءاحنأا رئاسس يف91 ديفوك صسوريف راسشتنا رثا
بيترت ةداعإا ،اطاسشن رثكألا صصاخسشألا ىتح ،عيمجلا ىلع صضرفي ام يلزنملا رجحلا مازتلاب ناكسسلا مازلإا لمسشت ةددسشم

ببسسب ةباترلاو رطيسسملا غارفلا راسص ،ةيلزنملا ةطسشنألا لÓخ نم تاذلا ةيمنت وأا ةيلئاعلا ةرئادلا ىلع زيكرتلاو مهتايولوأا
يف اهتعقر عاسستاو ىودعلا راسشتنا ةعرسس صضيوقت فدهب يحسصلا رجحلا مارتحا و مهتويب يف ءاقبلا عيمجلا مزلي نوناق صضرف

فيكو مهتايموي نع ثيدحلل  نييعماجلا ةذتاسسألاو ةرتاكدلا صضعب ءارآا تدسصر «مÓسسلا» ةديرج ،لكك نطولا يفو ندملا
.مهلزانم لخاد نم رجحلا ةرتف نوسضقي

فسسوي نب . رسضÿ . أا

لمعلا قوسس نم جيرخلا بيرقتل ةلواحم يف

يعجرملا رتفدلا ثدحتضست ةليضسملا ةعماج
ةفيظو ‐ نيوكت قفاوتلل

ناسضمر ةفقل ةحنم فلأا03 نم ديزأا ءاسصحإا

اهبحضس ةيادبو نماضضتلا ةحنم بضص
راردأاب نيديفتضسملا نم

تا˘ه˘جؤ˘ت˘لا ن˘م ع˘م ا˘ي˘سشا˘م˘˘ت
ةيرئازجلا ةيرؤهم˘ج˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا

تا˘سسسسؤؤ˘م˘ل˘ل ة˘يؤ˘لوألا ءا˘ط˘عإاو
ثادحتسساو ،ةئسشانلاو ةر˘ي˘غ˘سصلا

ةفاسضإا تانسضاحلل ةبدتنم ةرازو
يلاعلا ميلعتلا ةرازو رارسصإا ىلإا

ثادحتسسا ىلع يملعلا ثحبلاو
ريبك دهج دعبو ،زايتما باطقأا

ىلعو ةليسسملا ةعماج ةرادإا نم
رؤتكدلا ذات˘سسألا ر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘سسأار
تاي˘ل˘كلا ءاد˘م˘عو يراد˘ب لا˘م˘ك
ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب د˘ها˘ع˘م˘لا ءارد˘مو
ةيلؤب ليغسشتلا ةيريدم ةراسشتسسا
تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا سضع˘بو ة˘ل˘ي˘سسم˘˘لا
ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘يدا˘سصت˘˘قلا
قÓ˘طإا م˘ت ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
نأا لوا˘ح˘ي يذ˘لا ر˘ت˘فد˘لا ةردا˘ب˘˘م
ذفانمو نيؤكتلا ةعيبط نيب طبري
ةعماجلا ريدم بسسحو فيظؤتلا
لÓخ ن˘م ترؤ˘ل˘ب˘ت ةر˘كف˘لا نإا˘ف
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا ز˘يز˘ع˘˘ت
تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا

ىلع فرعتلاب اذهو ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لاو
سضورعو ةهج نم نهملا فلتخم
نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘يؤ˘˘˘كت˘˘˘˘لا
نأا ثيح ةيناث ةهج نم اهبطقتسست
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشي ر˘˘ت˘˘فد˘˘لا
بلاطلا اهبسستكي يتلا تاراهملا

ي˘ف ءاؤ˘سس ه˘ن˘يؤ˘كت ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘˘ط
ر˘ت˘سسا˘م˘لا وأا سسنا˘سسي˘ل˘لا ة˘ل˘حر˘˘م
د˘يد˘ع ر˘ب˘ع هارؤ˘ت˘˘كد˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
.تلاجملا

ةعماجلا ريدم بئان هبناج نم
ةرقؤب حبار ذاتسسألا ايجؤغاديبلل
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل د˘ي˘ف˘م ر˘ت˘فد˘˘لا نإا˘˘ف
فرعتلل ةهج نم ةبلطلا ءاكرسشلا

ا˘م˘ي˘سسل ن˘ه˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
نم ةذتاسسأÓلو ،اهن˘م ة˘بؤ˘ل˘ط˘م˘لا

مجرتي يناديم لمع ميدقت لÓخ
ؤهو ةيرظنلا هفراعم بلاطلا هيف
ةي˘غ˘ب تا˘سسسسؤؤ˘م˘ل˘ل ر˘ث˘كأا د˘ي˘ف˘م
سساقملا ىلع ني˘ج˘ير˘خ ف˘ي˘ظؤ˘ت
ةيلك ديمع حرسص رخأا بناج نم
ةيعام˘ت˘جلاو ة˘ي˘نا˘سسنإلا مؤ˘ل˘ع˘لا
ر˘ت˘فد˘لا نأا ر˘م˘ع رؤ˘م˘ع ذا˘ت˘˘سسألا

ةليسسملا ةعماجل بسسحي دؤهجم
عم بÓ˘ط˘لا ف˘ي˘كت ي˘ف م˘ها˘سسي
رايتخا لÓخ نم ةيعماجلا ةايحلا

تاردقل بيجتسسي يذلا ناديملا
للقي امم ددجلا ةبلطلا تÓهؤؤمو
يف اميسسل بؤسسرلا بسسن نم
،نيؤ˘كت˘لا ن˘م ى˘لوألا تاؤ˘ن˘سسلا

انثدحم فيسضي رتفدلا اذه نأا امك
بابرألو ة˘ب˘ل˘ط˘لا ءا˘ي˘لوأل د˘ي˘ف˘م
ه˘˘سضر˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ل˘ك ج˘ير˘خ ف˘ي˘ظؤ˘ت تلا˘ج˘م˘˘ل
يف اميسسل ةدح ىلع سصسصخت

د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘لا د.م.ل ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ل˘˘˘ظ
تاسسسسؤؤملاب4002ذنم
نم ريثكلا لزتخا يذلا ةيعماجلا
ناديم ىلع زكرو تاسصسصختلا
م˘˘˘˘ث ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا ،ن˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
.سصاسصتخلا

رؤ˘ت˘كد˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسألا بسسح˘˘بو
ة˘ي˘ل˘خ ر˘يد˘م ي˘لؤ˘ل˘غ˘ج ف˘˘سسؤ˘˘ي
ةليسسملا ةعماجب يتاذلا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
تارازو ديفي نأا نكمي رتفدلا ناف
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘يؤ˘˘˘كت˘˘˘لا ةرازو
ةرازو كلذ˘˘كو ،ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

تلاكؤلا سضعبو ،ةط˘سسؤ˘ت˘م˘لاو
معدل ةينطؤلا ةلاكؤلا لثم نم
راد ر˘˘يد˘˘م .با˘˘ب˘˘سشلا ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت
ةلي˘سسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
ىنثأا باهؤلا دبع يرابج رؤتكدلا

جئاتن دعب ا˘م˘ي˘سسل ر˘ت˘فد˘لا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ةود˘ن˘لا

نيمثت˘لا لؤ˘ح ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج
تا˘ب˘سست˘كم ى˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لاو
.ةينهملا تاءافكلا

ed tenraC رتفدلا ريكذ˘ت˘ل˘ل
noitauqédA ecneréféR
iolpmE-noitamroF
)EFARC(ن˘ي˘ت˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب حا˘˘ت˘˘م
لمعلا يراجو ةيسسنرفلاو ةيبرعلا

ةيزيلجنلا ةغللا ىلإا هتمجرت ىلع
ىلع ةينورتكلا ة˘غ˘ي˘سصب ر˘فؤ˘ت˘م
ة˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قاؤ˘˘م˘˘لا
و ةقرو فلأا ةبارق يؤحي.ةليسسملا
ة˘يلؤ˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل مد˘ق
ةيئاهنلا ماسسقألا ىلع ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل
ليهسستل.ةيؤنا˘ث˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا˘ب

يح˘جا˘ن ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘خلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
.0202 ايرؤلاكب

فسسوي نب . رسضÿ . أا

ة˘˘ي˘˘ئلؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا تسصحأا
نم ديزأا راردأا ةيلؤب نماسضتلل
ة˘ف˘ق˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ح˘ن˘م ف˘˘لأا03
تÓئاعلا اهنم ديفتسست ،ناسضمر
نؤيلم دحاؤب ةردقملاو ةزؤعملا
سسيمخ˘لا مؤ˘ي م˘ت ثي˘ح م˘ي˘ت˘ن˘سس
يف حنملا لك بسصب يسضاملا
ةد˘ئا˘ف˘ل ،ة˘يد˘ير˘ب˘لا تا˘˘با˘˘سسح˘˘لا
ةيلمعلا هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ةديدجلا اهتغ˘ي˘سصب ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ةينيع ةيئاذغ داؤم ذخأا نم لدب
تÓئاعلا ةمارك ىلع اظافح اذه
رهاؤظلا كلت قيلطتو ةزؤعملا
ع˘يزؤ˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا

ةيئلؤلا ةدحؤلا ريدم بسسحبو
نأا ،دمحا خيسشلاب رئازجلا ديربل
بسص ي˘ف تر˘˘ه˘˘سس ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
تاباسسح ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ح˘ن˘م˘لا
لج ترخسسو ةيلمعلاب نيينعملا
ةم˘سصا˘ع ن˘م ل˘ك ي˘ف بتا˘كم˘لا
بتا˘كم ع˘سضو ا˘˘سضيأاو ة˘˘يلؤ˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م
نيديفتسسم˘لا ةؤ˘عد˘ب رؤ˘سصق˘لاو
ديربلا كيبابسش ىلإا برقتلا يلإا

ءاؤ˘˘جأا ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘˘لا بح˘˘˘سسل
نم ةسصاخ ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت

سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قؤ˘˘˘لا ثي˘˘˘ح
ةيرارح ةز˘ه˘جأا ع˘سضؤ˘ب ا˘نورؤ˘ك
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ءار˘˘ج
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم˘˘لا
لوألا مؤيلا يف برقتو ىربكلا

ميلقإا لج ربع فلأا51 يلاؤح
ي˘ف م˘ه˘ح˘ن˘م اؤ˘ب˘ح˘˘سس ة˘˘يلؤ˘˘لا

يلاو نياع امك ،ةمئÓم فورظ
برق نع لؤ˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا راردأا
بتاكملا نم ددع ىلإا ةرايز يف
نÓي˘ل˘ت بت˘كم ا˘ه˘ن˘م ة˘يد˘ير˘ب˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘فؤ˘˘ن لوأاو
دمحم يديسس خيسشلا يح بتكم
عÓطإÓل راردأا ةنيد˘م˘ب ر˘ي˘ب˘كل˘ب

ىلع رهسسلاو ميظنت ىدم لؤح
ةحنملا هذهب نيينعملا لابقتسسا
ةياقؤلا تاءارجإا ةاعارمب ثح نيأا
ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت ي˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
ي˘ف ح˘ن˘م˘لا بح˘سسب سصا˘خ˘سشألا
يف اهنم ةدافتسسÓل تقو عرسسأا
.ناسضمر رهسش

مسساقلب يفيرسشوب
mahali@essalamonline.com



اذه يف ةراج˘ت˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لو
تاذ ترطسس كرابملا رهسشلا

حلاسصم عم قيسسنتلاب حلاسصم
تاءار˘جإا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةراجتلا ىلع ءاسضقلل ةديدع
ةعابلا ةبراحمك ةيعرسشلا ريغ
قاؤ˘سسألا ر˘ب˘ع ن˘ي˘يؤ˘سضؤ˘ف˘لا

رثكت يتلا ةسصاخ ةمظنم ريغ
ني˘ن˘طاؤ˘م˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت ا˘ه˘ي˘ف
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘تو ا˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘ت

ل˘جألو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورؤ˘˘ك
دسصرل اهناؤعأا ترخسس كلذ
رجحلا تاءارجإل ني˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘ئز˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ةمراسصلا ة˘ب˘قار˘م˘لاو رور˘م˘لا
ىلإا ،تابكرملاو سصا˘خ˘سشأÓ˘ل

ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألا لÓ˘ت˘حا بنا˘ج
ع˘ن˘م˘ل ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاؤ˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت
عمج˘ت ة˘لوا˘ح˘م ل˘ك ق˘ير˘ف˘تو
ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘˘ل
،عراؤسشلاو ءايحألا ،قاؤسسألا

لك ةبراحم ىلع سصرحلا عم
داؤملا يف ةبراسضملا لاكسشأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

يف ةمهاسسمللو .ةينلديسصلاو
ميقعتلاو ري˘ه˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةيداملا اهتاناكما لك ترخسس
اذه راسشت˘نا ع˘ن˘م˘ل ة˘ير˘سشب˘لاو
تا˘يرود˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ،ءا˘˘بؤ˘˘لا
ة˘يؤ˘عؤ˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
ريبادتلاب مازتلÓل نينطاؤ˘م˘ل˘ل
.تؤيبلا ةمزÓمو ةيئاقؤلا

تد˘م˘ع ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ةيلؤب رئازج˘لا د˘ير˘ب ة˘ير˘يد˘م

70 سصيسصخت ىلإا مناغتسسم
بؤجت ةقلنتم ةيديرب بتاكم
فيف˘خ˘ت˘ل ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت ءبع
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م بح˘˘˘سس
نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سشب ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
01 ـــب ةرد˘ق˘م˘˘لاو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
لابقا تفرع ةيلمعلا .جد فلآا

نيذلا نينطاؤملا ىدل اريبك
ؤه امك ةردابم˘لا اؤ˘ن˘سسح˘ت˘سسا
ة˘ي˘ن˘يا˘سصح˘لا ر˘يواود˘ب لا˘ح˘لا

.ةرسسام ةيدلبب ةيسشباعكلاو
بتا˘كم˘لا˘ب ل˘سصاؤ˘ت˘ت ا˘م˘˘ك

بار˘˘ت˘˘ب ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ق˘˘لا
07 ا˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘˘لاو ة˘˘يلؤ˘˘لا

هذ˘ه فر˘سص ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ا˘˘ب˘˘ت˘˘كم
اهل تر˘خ˘سس ا˘مد˘ع˘ب ة˘ح˘ن˘م˘لا

.ة˘مزÓ˘˘لا تا˘˘نا˘˘كملا ة˘˘فا˘˘ك
لÓخ ةيلمعلا  تسسم  ثيح
45163 اهقÓطنا نم نيمؤي

ن˘˘˘˘˘م %86 ة˘ب˘˘سسن˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا

لؤسصو نامسضلو .نيلجسسملا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةرتف ع˘م ا˘سصؤ˘سصخ ةزؤ˘ع˘م˘لا
عم يلزنملا يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
مت ليسضفلا رهسشلا اذه ةيادب
نم ةيئانثتسسا ةردابم˘ب ما˘ي˘ق˘لا

بتاكملا01 ح˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ
رارغ ىلع سسمأا لوأا حابسص
ةمسصاعب ةيسسيئر˘لا ة˘سضا˘ب˘ق˘لا
نم لك ديرب بتاكم ،ةيلؤلا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘فاؤ˘˘˘˘سسلا تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ع ،رؤ˘˘سسلا ،فا˘˘سصف˘˘سصلا
نيع ،ايديتسساو فيرسش يديسس
.تاريقؤبو سسلدات

هذه ىلإا نيدفاؤلا ةياقؤلو
سسوريف رطاخم نم بتاكملا

ميظنت مت91 ديفؤك انورؤك
ة˘ح˘ن˘م˘لا هذ˘ه فر˘سص ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ةطرسشلا ناؤعأا عم قيسسنتلاب
رسصا˘ن˘عو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ىلا ةفاسضإلاب ،ينطؤلا كردلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسإلا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سشكلا

.ةطسشنلا تايعمجلاو

ن. ةيدعسس نب

mahali@essalamonline.com

827209ددعلا ^1441 ناسضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحأ’ايلحم
نماسضتلا ةحنم فرسصل ةلقنتم ديرب بتاكم7 تسصسصخ اميف

نيمأاتل ايطرضش0002 دنجي مناغتضسم نمأا
ناضضمر رهضش لÓخ نينطاوملا

›زنŸا يحسصلا رج◊ا لظ ‘

ةيئاقو Òبادت ذختت ةيوضسنلا تايعم÷ا
فنعلا نم ءاضسنلا ةيام◊

عوبسسأا فرظ يف يئاسضق ءارجإا لحم سصخسش944 فيقوت

ىلع تاءارجلا ددضشي ةياجب نمأا
يئزجلا يحضصلا رجحلل نيفلاخملا

(RCP ) قيرطب ايربخم انوروك سسوريف نع فسشكلا ةيلمع يف عورسشلل

روتضساب دهعم نم رضضخألا ءوضضلا ىقلتي ةياجبب واد وبأا ةعماجب ليلاحتلا ربخم

نم ةطرسش فظوم0002 ةمكحم ةينمأا ةطخ لÓخ نمو كرابملا ناسضمر رهسشل مناغتسسم ةي’و نمأا حلاسصم تدنج
نمأا سصاسصتخا عاطق لماك تلمسش ةيطايتحا ىرخأا ةوقو ةيلمعلا يف ةرسشابم ةوق نيب نيعزوم ،بترلا فلتخم

لاكسشأا لك ةبقارمو ةميرجلا  ةحفاكم اهنم ،ةماه رواحم50 لÓخ نم ،اهل ةعباتلا رئاودلاو مناغتسسم ةي’و
يف تايرودلا زيزعتب كلذو ةيمارجإ’ا مهتاططخم ذيفنتل يحسصلا رجحلا فرظ نولغتسسي نيذلا نيمرجملا

ربع تايرودلا فيثكتب كلذو .ماعلا حلاسصلاو نمأ’اب سسمت يتلا لاعفأ’ا لك ةحفاكمو يدسصتلا عم ،نكامأ’ا فلتخم
.ديربلا بتاكم تارقمو ىربكلا رجاتملا ،قاوسسأ’ا

تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ةد˘˘ع تق˘˘ل˘˘طأا
تا˘ير˘ئاز˘ج ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ة˘˘يؤ˘˘سسن
«در˘ف» ن˘ه˘قؤ˘ق˘ح˘ب ن˘ب˘لا˘ط˘˘ي
ةرؤث ،ة˘ل˘ي˘سسو وز˘ير ،نار˘هو
ةد˘˘˘عو ر˘˘˘مؤ˘˘˘سسن ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘˘ف
ماظن ةردابم ىرخأا تايعمج
تافنعملا ءاسسنلا معدل راذنإا
ي˘˘ك تا˘˘˘مزألا تا˘˘˘قوأا ي˘˘˘ف
ىلإا نههي˘جؤ˘ت ةدا˘عإا˘ب مؤ˘ق˘ت

ةنحم يف ءاسسنsos ةيعمج
كلت ةقفار˘م ن˘ع ة˘لوؤؤ˘سسم˘لا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سضلا

ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
رب˘ع كؤ˘ب˘سسيا˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا
يتلا ةنيعملا ماقرألا ةفاسضإا
تهجاو نإا ءاسسنلا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ت
ةدؤ˘جؤ˘م ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ف˘ن˘ع˘˘لا

:كؤبسسيافلا تاح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
ن˘ب˘ل˘ط˘ي تا˘ير˘˘ئاز˘˘ج ءا˘˘سسن»
ةيبرعلاب «نارهو نه˘قؤ˘ق˘ح˘ب
ر˘˘مؤ˘˘˘سسن ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف ةرؤ˘˘˘ثو
.ةيسسنرفلاب

ءاسسنلل نمؤؤ˘ي ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ل˘˘سصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا
ماقرأا قيرط نع تايعمجلا
تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو ف˘˘تاؤ˘˘˘ه˘˘˘لا

،ة˘ي˘مؤ˘كح ر˘ي˘غو ة˘ي˘˘مؤ˘˘كح
عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘ه˘˘ل ن˘˘مؤؤ˘˘˘يو
ةثاغتسسلا كلذكو هيجؤتلاو
.رطخلا يف عؤقؤلا دنع

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
غا˘ت˘سشا˘ه تÓ˘م˘˘ح قÓ˘˘طإا˘˘ب
ءا˘˘سسن˘˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت
لزا˘ن˘م˘لا ل˘خاد تا˘ف˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا بب˘˘˘سسب
ي˘ل ا˘نورؤ˘كلا ر˘ي˘غ ي˘سشا˘م»
ةاسسأام يحسصلا رجحلا ،لتقت
ط˘˘˘خ ا˘˘˘ن˘˘˘لور˘˘˘يد ،سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
لا˘˘˘˘˘˘سصيإل كلذو ،«ر˘˘˘˘˘˘سضخأا
ن˘ه˘ل ن˘ه˘م˘عدو ن˘ه˘˘تاؤ˘˘سصأا

،نهتدعاسسمل نهنم برقتلاو
ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘م˘˘ح تأا˘˘سشنأا اذ˘˘كو
يعامتجلا لسصاؤ˘ت˘لا ع˘قؤ˘م
تÓيافوربلا رؤ˘سص ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب

ةنما˘ث˘لا ن˘م دؤ˘سسألا نؤ˘ل˘لا˘ب
Ó˘ي˘ل ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ى˘لإا ا˘حا˘ب˘سص
tuokcalbةبراحم˘ل كلذو
لظ يف ءاسسنلا دسض فنعلا

.يحسصلا ءاؤتحلا اذه
تحسضوأا قايسسلا تاذ يف

ؤسضع قينفؤب ةمطاف ةديسسلا
تا˘ير˘ئاز˘ج ءا˘˘سسن ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
هنأا ،«درف» نهقؤقحب نبلاطي
ءا˘˘˘غ˘˘˘سصإÓ˘˘˘ل ط˘˘˘خ د˘˘˘˘جؤ˘˘˘˘ي
ةيعمجلا هتسصسصخ هيجؤتلاو
ي˘مؤ˘ي ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘˘ب ءا˘˘سسن˘˘ل˘˘ل
كلذو تب˘˘سسلاو ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نههيجؤتو ءاسسنلا ةدعاسسمل
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا اذ˘ه ءا˘ن˘˘ثأا

اهلك تايعمجلا نأا تدكأاو
هيجؤتو عامتسسا ىلع ةمئاق
تافنعملا ءاسسنلا لاب˘ق˘ت˘سساو
.رطخلل نهتهجاؤم دنع

م˘˘˘ل ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
كؤبسسيافلا تاحفسص فقؤتت
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا
تاهؤيديف رسشن نع ةيؤسسنلا
تلا˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘يؤ˘˘˘سسن˘˘˘لا
تافنعم˘لا ءا˘سسن˘ل˘ل ة˘م˘عاد˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘هرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خأاو
اذه ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل ن˘ه˘تد˘عا˘سسم
د˘قو ه˘˘ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ه˘ع˘م تل˘عا˘ف˘ت
اهتق˘فاؤ˘م تر˘ه˘ظأاو ءا˘سسن˘لا

را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘تد˘˘نا˘˘سسمو
جورخ˘لاو عا˘سضوألا ن˘سسح˘ت
ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
ددهي حب˘سصأا يذ˘لا ي˘لز˘ن˘م˘لا

نم مغرب كلذو ،ءاسسنلا ةايح
اذه يف ،ءارجإلا اذه ةرورسض
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ن˘˘هار˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا
يذ˘لاو ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘ح˘˘سصلا
تامزناكمب قفري نأا بلطتي

لود ةدع يف لاحلا ؤه امك
ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
.رئازجلل

ن.ىرسشب

ذيفنت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا د˘سصق
ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تارار˘˘ق
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تاو ي˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا
ددسصلا اذه يف اهب لؤمعملا
مت ،تاميلعتلل فلاخم لكل

تئا˘˘˘ف˘˘˘لا عؤ˘˘˘ب˘˘˘سسألا لÓ˘˘˘خ
22 ىلإا61 خيرات نم دتمملا
ةبقارم ءاسصحإا0202 ليرفأا

ف˘ي˘قؤ˘تو ،سصخ˘سش2362
ءار˘جإا ل˘ح˘م سصخ˘˘سش944
تاءارجإا مهتفلاخمل يئاسضق
امك ،يئزجلا يحسصلا زجحلا
0812 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ب˘قار˘م م˘ت
ةبكرم75 عسضوو ،ة˘ب˘كر˘م
سصؤسصخب امأا ،رسشحملا يف
ةفلاخملا ةيرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تي˘قاؤ˘م˘ل
ل˘ي˘ج˘سست م˘ت د˘ق˘ف ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا

ة˘يرا˘ن ة˘جارد082 ة˘ب˘قار˘م
ى˘˘لإا ة˘˘جارد62 ل˘يؤ˘ح˘˘تو
50 ليجسست مت امك ،رسشحملا

ةفاسسمب مازتللا مدعل تلاح

سصؤ˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا ،نا˘˘˘˘مألا
ريهطتل ةزجنم˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسلا

تايلآا لامعت˘سسا˘ب ي˘نا˘ب˘م˘لاو
ر˘ي˘خ˘سست م˘ت د˘˘ق˘˘ف ة˘˘طر˘˘سشلا
90 زاجنإاو ةطرسشلل نيتيلآا

عراؤسشلل ري˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لاو
هنإا ةراسشإلا ردجت .ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
تاءارجإا قي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘˘˘˘˘ب
مت0202/40/20:خيراتب
5195 ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
5421 فا˘ق˘يإا م˘˘تو سصخ˘˘سش
يئاسضق ءارجإا لحم سصخسش
زجحلا تاءارجإا مهتف˘لا˘خ˘م˘ل
م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘˘سصلا

مت امك ،ةبكرم2155 ةبقارم
251و ةب˘كر˘م523 ع˘˘سضو
.رسشحملا يف ةيران ةجارد

ت . Ëرك

دهعمب ليلاحتلا ربخم ىقلت
ؤبأا ةعماجل عباتلا ةيبطلا مؤلعلا
نم رسضخألا ءؤسضلا ةياجبب واد
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ‐ رؤ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م
ةيلمع يف عورسشلل ‐ ةمسصاعلا
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘˘سشكلا

كلذو ،(RCP ) قيرطب ايربخم
د˘˘ه˘˘ع˘˘م ةرادإا تد˘˘فوأا نأا د˘˘ع˘˘˘ب
سصخسش يف اهل Óثمم رؤتسساب
هلاحر ّطح يذلا دسشيح رؤتكدلا
ةياج˘ب ة˘يلؤ˘ب عؤ˘ب˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن
مث ،ةيلحملا تاطلسسلاب ىقتلاو
ليلخ يعماجلا ىفسشتسسملا راز
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ن˘˘يا˘˘ع ن˘˘يأا نار˘˘م˘˘ع
ا˘˘نورؤ˘˘ك ى˘˘سضر˘˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
قفو جÓعلا تحت نودجاؤتملا
يذ˘لا ي˘جÓ˘ع˘لا لؤ˘كؤ˘تور˘˘ب˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو ه˘˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘˘قأا

يف  هل تمدقو تايفسشتسسملاو
تامؤلعم˘لا ل˘ك  نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
تاءارجإلاو ةعباتملاب ة˘سصا˘خ˘لا
دفؤلا لقتنا مث ،ةجهتنملا ةيبطلا

د˘يد˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م  ى˘˘لإا
ثيح ،وادؤبأا ةعماجب دجاؤتملا
تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ل˘˘طا
ةزهجألا ةيعؤن ىلعو ةذختملا
ا˘ي˘جؤ˘لؤ˘ن˘كت˘لا تاذو ة˘ث˘يد˘ح˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ليلحت تايلمع يف سصسصختسس
ه˘ل تنا˘ك ا˘˘م˘˘ك ،ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا مد
ىلع فرعتلاب ةحناسسلا ةسصرفلا
ةيربخ˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاءا˘ف˘كلا
فسشكلا ةيلمع ىلع رهسست يتلا
ةعب˘ت˘م˘لا ل˘حار˘م˘لاو ير˘ب˘خ˘م˘لا
ةفاسضإا ،كلذب مايقلا حمسست يتلا
طورسشلا رفؤ˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ى˘لإا
ةمظنم ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ةرازو اذكو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا
ة˘فا˘ك  ل˘م˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قؤ˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا

طيحملا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘يزار˘ت˘حلاو
اذ˘˘˘هو ير˘˘˘سشب˘˘˘لا ر˘˘˘سصن˘˘˘ع˘˘˘لاو
ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تارا˘˘طإلا رؤ˘˘سضح˘˘ب
ترمثا دقو ،ةيلؤلاب ةيعماجلاو

حنم ىلع ةقفاؤملاب ةيلمعلا هذه
حمسسي يذلا يمسسرلا سصيخرتلا
اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘سشلا˘˘˘ب
نودب يذلاو يؤيحلا عورسشملا
ط˘غ˘سضلا ن˘م ف˘˘ف˘˘خ˘˘ي˘˘سس كسش
د˘ه˘˘ع˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح هد˘˘ه˘˘سشي يذ˘˘لا
كلذ˘كو ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب رؤ˘ت˘˘سسا˘˘ب
تا˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت
ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلؤ˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
ليلاحتلا جئاتن ىلع لؤسصحلاب
ةر˘ي˘سصق ةد˘م ي˘ف ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا
سسيئر هدكأا ربخ˘لا اذ˘ه ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل

ةياجبب ةريم نامحرلادبع  ةعماج
يناديعسس مÓعؤب رؤسسي˘فور˘ب˘لا

ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأا ثي˘˘˘ح
فسشكلا يف سصتخ˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا

زّيح لخد˘ي˘سس91 د˘ي˘فؤ˘ك ن˘ع
لدعمب مؤيلا نم ةيادب ذيفنتلا

مث دحاؤلا مؤيلا يف  مد ةنيع41
كلذ ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘لا ا˘ه˘ع˘فر م˘ت˘ي
.ةمداقلا مايألا يف بلطلا قفو

ت.Ëرك

داوم يف لثمتت تادعاسسملا
كÓهتسس’ا ةعسساو ةيئاذغ

درط0002 عيزوت
ةزوعملا تÓئاعلا ىلع
ةمزأا نم ةررضضتملاو
نازيلغب انوروك

لÓخ نازيلغ ةي’ولا يلاو تفرسشأا
قÓطنا ىلع نيطرافلا نيمويلا

0002 نم رثكأا مسضت ةينماسضت ةلفاق
داوملا فلتخم نم يئاذغ درط
عسساولا كÓهتسس’ا تاذ اميسس’

ةزوعملا تÓئاعلا لمسشت ةيلمعلا
ربع انوروك ةمزا نم ةررسضتملاو

ةبسسانمب ةي’ولا تايدلب ديدع
تناكو ،كرابملا ناسضمر رهسش لولح

عوبسسأ’ا تطعأا دق ةي’ولا حلاسصم
ةلفاقلا قÓطنا ةراسشإا يسضاملا
ربع ةزوعملا تÓئاعلا عم ةينماسضتلا

ةدعاسسمل تايدلبو قطانم فلتخم
71 ربع ةزوعم ةلئاع0451 نم رثكا

’ نازيلغ ةي’و ميلقا نم ةيدلب
تادعاسسملا ،لظلا قطانم اميسس
ةعسساو ةيئاذغ داوم يف لثمتت
يف جردنت يتلا ةيلمعلا كÓهتسس’ا
نينطاوملل ةقيسصللا ةقفارملا راطا
يحسصلا رجحلا يف نولازي’ نيذلا
91ديفوك انوروك ءابو ةهجاومل
وا ةفق005 ىلع ةوÓع دجتسسملا

،ويهرا يداو ةيدلب هب تدافتسسا درط
نماسضتلا راطإا يفو قايسسلا سسفن يفو
ىلع ارخؤوم ةي’ولا يلاو تفرسشأا
ةدئافل ةينماسضتلا ةلفاقلا قÓطنإا
ةنوكم ةلفاقلا ،ةديلبلا ةي’و ناكسس
داومب ةلمحم تانحاسش60 نم

راجتلا اهب عربت ةيحÓفو ةيئاذغ
ةي’ولاب نونسسحملاو نوحÓفلاو
ةراجتلا ةفرغ عم قيسسنتلاب
ةحÓفلا حلاسصمو ةعانسصلاو
عم ةينماسضتلا ةيلمعلا ةي’ولاب
اهعون نم ةيناثلا دعت ةديلبلا ناكسس
اهتقلطا يتلا ةينماسضتلا ةلفاقلا دعب
سسرام رهسش علطم ةي’ولا حلاسصم
تانحاسش60 نم ةنوكتملاو يسضاملا

نم ةيئاذغلا داوملا فلتخمب ةلمحم
نم نط001 اهنم نازيلغ ةي’و
ىلإا ةفاسضإا ،ةنيرفلاو ديمسسلا يتدام
ةلفاقلا اطاطبلا ةدام نم نط02
ديوزتو ةديلبلا ةي’و وحن تهجتا
اذهو داوملا فلتخمب ةي’ولا ةنكاسس
يتلا ةينماسضتلا ةيلمعلا راطا يف
قيسسنتلابو ةي’ولا حلاسصم اهتقلطا

يعامتج’ا طاسشنلا تايريدم عم
ةيريدمو ةيحÓفلا ةفرغلاو
.اهريغو ةراجتلا

بويأا.سس
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 ةدكيكصس : ةي’و
 بوطلا مأا  :ةرئاد
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ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت
2102رياني21 : يف خرؤوملا60 /21: مقر نوناقلا ماكحأ’ اقبط

20: دنبلا81 : ةداملا اميصس ’ تايعمجلاب قلعتملا
: ةامصسملا  ةينيدلا ةيعمجلل ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت مت دقل
 ضشوصشبل  ضسيداب نب ديمحلا دبع دجصسمل ةيدجصسملا ةينيدلا ةنجللا

 بوطلا مأا ةيدلب
40.21.2102 : خيراتب /660 : مقر تحت ةدمتعملا
- بوطلا مأا ةيدلب -  ضشوصشبل : اهرقم نئاكلا
 ةزعموب دمحأا : ضسيئرلا
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تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو
ةصسبت ةي’و

ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
يئابجلا فيرعتلا مقر
9311009102179900

ايند تاردق طارتضشا عم حوتفم ينطو صضورع بلط نع نÓعإا
ةيلمعب ةقلعتم ايند تاردق طارتصشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط ةصسبت ةي’ول ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم نلعت
،ضسيتنق حطصس ،ةز˘نو˘لا ،مد˘ق˘م ر˘ئ˘ب ،ة˘صضف˘لا ن˘ي˘ع) تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م تادا˘ي˘ع˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘ع’ ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘صسارد
.ةعباتملاو ةصساردلا ةصصح ،(فيوكلاو ةعيرصشلا

رتفد بحصس دصصق (طيطختلا ةحلصصم) ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم رقم ىلإا مدقتلا ةمتهملا تاصساردلا بتاكمل نكمي
ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم نم ةينطولا دئارجلا وأا (ع.م.ضص.ر.ن) يف نÓعإ’ا اذهل موي لوأا نم اءادتبا طورصشلا
- ةنافر قيرط - فرجلا لبج يح :ـب اهرقم نئاكلا ،طيطختلا بتكم - ناكصسلاو طيطختلا ةحلصصم - ةصسبت ةي’ول
.ةصسبت ةي’و
:حصشرتلا فلم
موتخمو يصضمم ،ءولمم حصشرتلا حيرصصت -
موتخمو يصضمم ،ءولمم ةهازنلاب حيرصصت -
نييرامعملا نيصسدنهملل ةينطولا ةباقنلاب ليجصستلا وا دامتع’ا -
لوعفملا ةيراصس دهعتملل ةيلدعلا قباوصسلا ةداهصش -
ةينعملا حلاصصملا فرط نم اهيلع قداصصم يراجتلا لجصسلا نم ةخصسن -
لوعفملا ةيراصس (SONSAC - SANC) تاقحتصسملا ءادأا تاداهصش -
(FIN) يئابجلا فيرعتلا مقر -
لودجم وأا ىفصصم بئارصضلا لودجلا جرختصسم -
ةريخأ’ا تاونصس ثÓثل ةيلاملا لئاصصحلا -
ةزجنملا تاصساردلا ،ةيداملا ،ةيرصشبلا لئاصسولا -
ةريخأ’ا ةنصسلل ةيعامتج’ا تاباصسحلا عاديإا لصصو -
تاكرصشلل ةبصسنلاب يصساصسأ’ا نوناقلا -
 عمجتلا ءاصضعأ’ عماجلا قافت’ا لوكوتوربلا نم ةخصسن -
:ينقلا ضضرعلا

موتخمو يصضمم ،ءولمم باتتك’اب حيرصصت -
ةنجل متخ لمحي يذلا عورصشملا بحاصص فرط نم ملصسملا طورصشلا رتفد ميدقت ضضراعلا ىلع بجي) طورصشلا رتفد -
.(ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابع ىلع ةحفصص رخأا يف يوتحيو ،عورصشملا بحاصص متخو ةيمومعلا تاقفصصلا
:يلاملا ضضرعلا

ةموتخمو ةيصضمم ،ةءولمم ضضرعلا ةلاصسر -
،ماكحإاب ةلفقمو ةلصصفنم ةفرظأا (30) ثÓث يف يلاملا ضضرعلاو ينقتلا ضضرعلا ،حصشرتلا فلم عصضوي نأا بجي -
ةكرصشلا وأا ةصسصسؤوملا ةيمصستو ،«يلاملا ضضرعلا» - «ينقتلا ضضرعلا» - «حصشرتلا فلم» :ةرابع اهنم لك ىلع بوتكم
نم ’إا حتفي ا» ةرابع لمحي ةيوهلا لفغمو ماكحإاب لفقم دحاو فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عصضوت ،ةيلمعلا ناونعو

«ضضورعلا مييقتو حتف ةنجل فرط
«تاردق طارتصشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإا» «ةصسبت ةي’ول ناكصسلاو ةحصصلا ريدم ديصسلا ىلإا» -
،ضسيتنق حطصس ،ةزنولا ،مدقم رئب ،ةصضفلا نيع) تامدخلا ةددعتم تادايعلل رابتع’ا ةداعإ’ ةعباتمو ةصسارد ةيلمع»
.ةعباتملاو ةصساردلا ةصصح ،(فيوكلاو ةعيرصشلا

ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘صشن مو˘˘˘ي لوا ن˘˘˘م اءاد˘˘˘ت˘˘˘با ،ا˘˘˘مو˘˘˘ي (12) نور˘˘˘صشعو د˘˘˘حاو :ـب ةدد˘˘˘ح˘˘˘م :ضضور˘ع˘لا ر˘ي˘˘صضح˘˘ت ةد˘˘م
.ةينطولا دئارجلا وأا (ع.م.ضص.ر.ن)
ةياغ ىلإا (00:80) ةعاصسلا نم ضضورعلا ريصضحت لجأا نم موي لجأا نم موي رخآا ضضورعلا عاديإا متي:ضضورعلا عاديإا -
قيرط - فرجلا لبج يحب اهرقم نئاكلا - ديربلا بتكم - ةصسبت ةي’ول ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدمب (00:21) ةعاصسلا

ىلإا ددمت ضضورعلا ريصضحت ةدم نإاف ،ينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي ضضورعلا عاديإا موي فداصص ام اذإا ،ةصسبت - ةنافر
.يلاوملا لمعلا موي ةياغ
رقمب ةينلع ةصسلج يف ’اوز (00:41) ةعاصسلا ىلع ضضورعلا عاديإا موي ضسفن يف ةفرظأ’ا حتف متي :ةفرظأ’ا حتف -
.ةصسبت ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
.اموي (09) نوعصست + ضضورعلا ريصضحت ةدم يواصست ضضورعلا ةيحÓصص ةدم:ضضورعلا ةيحÓصص ةدم -



حÎقي ةنولضشرب
Úمضسا ماهنتوت ىلع

يليبمودن لباقم
نأا (سسترؤبسس ياكسس) ةكبسش تدافأا

ى˘ل˘ع سضر˘ع ي˘نا˘ب˘˘سسإلا ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
نيمسسا يزيلجنإلا ريبسستؤه ماهنتؤت
ةيلمع يف نيمسضتلل ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب را˘ت˘خ˘ي
.يليبمودن يغنات يسسنرفلا لقن

نأا ةر˘ي˘ه˘˘سشلا ة˘˘كب˘˘سشلا تح˘˘سضوأاو
رايتخلا زريبسسلا ىلع حرتقا اسصرابلا
ل˘يؤ˘ما˘سص ي˘سسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
وديميسس نؤسسلين يلاغتربلاو يتيتموأا
.يليبمودن ةيلمع يف كارتسشÓل

نأا ى˘˘لإا يا˘˘كسس ة˘˘كب˘˘سش ترا˘˘˘سشأاو
ط˘خ ة˘يؤ˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ة˘نؤ˘ل˘سشر˘˘ب
،ا˘ًي˘ند˘ب يؤ˘ق بعل د˘ير˘˘ُيو ،ط˘˘سسؤ˘˘لا

ل˘جر˘لا ؤ˘ه ي˘ل˘ي˘ب˘مود˘ن نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘يو
 .سضرغلا اذهل بسسانملا

يدانلا تاعلطت نم ززعُي نيح يف
اًماع32ـلا بحا˘سص نأا ي˘نؤ˘˘لا˘˘تا˘˘كلا
ه˘لؤ˘سصو ذ˘ن˘م ة˘ب˘ع˘سص ا˘ًتا˘قوأا ه˘جاؤ˘˘ي
ه˘ت˘نا˘كم خ˘سسر˘ُي م˘ل ثي˘ح ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تؤ˘˘ت

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ي˘˘سسا˘˘سسأا˘˘ك
يلاغتربلا عم لو ؤنيتيكؤب ؤيسسيروام
.ؤينيرؤم هيزؤج

نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كلذ ي˘˘تأا˘˘يو
ءارسش ةقفسص ىلغأا لجسس يليبمودن
امنيح هخيرات يف ندنل لامسش يدانل
كيبملوأا نم يسضاملا فيسصلا لسصو
نؤيلم06 ل˘با˘ق˘م ي˘سسنر˘ف˘لا نؤ˘ي˘˘ل
.ورؤي

بعل يليبمودن نأا ركذلاب ريدجلا
قÓطنا ذنم ماهنتؤت عم ةارابم72
تاقباسسملا عيم˘ج با˘سسح˘ل م˘سسؤ˘م˘لا

4 مد˘قو ن˘ي˘˘فد˘˘ه م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘سسو
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت

ةبرضض هجوي صسويابيضس
دعب لانضسرأل ةيوق

ناديز عم هثيدح
ثيح لاقتنا ةبرسضل لانسسرأا سضرعت

ي˘˘ناد ط˘˘˘سسؤ˘˘˘لا ط˘˘˘خ بعل ف˘˘˘سشك
بردم عم هثيدح ليسصافت سسؤيابيسس
ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
.هتدؤع سصؤسصخب

ىلإا اًيلاح را˘ع˘م ي˘نا˘ب˘سسإلا بع˘ل˘يو
ءاهتنا عم اغيللا ةقلامع نم زرناغلا

.فيسصلا اذه لجألا ريسصق هدقع
يرودلا˘ب يدا˘ن˘لا ط˘ب˘ترا ن˘ي˘ح ي˘ف

ةؤطخب سسؤتنفؤي كلذكو يزيلجنإلا
ام فسشك سسؤيا˘ب˘ي˘سس ن˘كل ه˘ح˘لا˘سصل
.هل ناديز هلاق

تيأارNZAD’’: ’’’’ ةكبسشل لاقو
ةعسضب لب˘ق سسا˘ب˘ي˘ب˘يد˘لا˘ف ي˘ف ناد˘يز
يتباسصإا نم ىفاعتأا تنك امدنع رهسشأا

ع˘م ي˘تا˘يرا˘ب˘م د˘ها˘سش ه˘نأا ي˘نر˘˘ب˘˘خأاو
.’’لانسسرأا

هعم ةديج ةقÓع يدل’’ :فاسضأا مث
نؤ˘ب˘عل ا˘ن˘نأا ا˘ًم˘ئاد ي˘نر˘˘ب˘˘خ˘˘ي نا˘˘كو
بعلل ةجاحب يننأا ىنعمب نؤهباسشم
ة˘لا˘ح ي˘ف نؤ˘كأا نأا ل˘˘جأا ن˘˘م اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.’’ةديج

نأا ا˘ًم˘ئاد ي˘˘نر˘˘ب˘˘خأا د˘˘ق˘˘ل’’ :ع˘˘با˘˘تو
ي˘ن˘نأاو د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
نم هنأل ربسصلاب يلحتلا ىلإا ةجاحب
.’’ةسصرفب ىظحأا نأا لمتحملا

مدقو اًفده سسؤلابيسس لجسس امنيب
اذه لانسسرأا عم ةارابم42 يف نيفده
.مسسؤملا

رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا كل˘ت˘م˘يو
ؤغايتناسس بعلم يف اًدقع اًماع32
.3202 ماع فيسص ىتح ؤيبانرب
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ديردم لاير نم هترهوج Úضصحتل كرحتي ديردم وكيتلتأا

وبيدوت ءارضش نأاضشب هكلاضش فقوم فضشك

اكيفنب عفادم ىلع ةنولضشربو يتيضس Îضسضشنام Úب عارضص

ؤكيتل˘تأا نأا (سسآا) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذ
همجن دقع ديدجت ىلع لمعي ديردم
ؤ˘˘˘غ˘˘˘˘يردور ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلا ،با˘˘˘˘سشلا

اًمامتها بطقتسسا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘م˘ل˘ي˘كير
.ديردم لاير يدان نم

اًماع02ـلا بحاسص دق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ا˘ًي˘ئاز˘ج ا˘ًطر˘سش كل˘˘م˘˘يو ،1202 ي˘˘˘ف
.ورؤي نؤيلم03 ةميقب

ـل يد˘قا˘ع˘ت˘لا ع˘سضؤ˘لا بذ˘ج˘ي م˘˘لو
،طقف ديردم لاير مامتها يمليكير
لاير ،ايسسنلاف يف بؤلطم هنأا ركُذ لب
مادرتسسمأا سسكايأا ،اينابسسإا يف سسيتيب

ادن˘لؤ˘ه ي˘ف ن˘فؤ˘هد˘ن˘يأا ي˘ف سسإا ي˘بو
.نييدنلتكسسلا زرجنيرو كيتليسسو

نأا سسآا ة˘ف˘ي˘ح˘سص تد˘كأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
د˘يرد˘م ؤ˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘لا

ريسست دقعلا ديدجت نأاسشب يمليكيرو
ئسش لك دؤعي امدنعو ،ديج لكسشب
سسور˘ي˘ف ة˘مزأا د˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ى˘˘لإا

ي˘سضر˘ُي رار˘ق ذا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘سس ،ا˘نورؤ˘ك
.فارطألا عيمج

نأا ةيناب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو
يأا˘ب ر˘˘ع˘˘سشي ل سسؤ˘˘كنÓ˘˘ب ي˘˘خور˘˘لا

دقع ديدج˘ت تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف ط˘غ˘سض

مامتها نم مغرلا ىلع ،باسشلا حانجلا
هنأا يعي ثيح ،نيرخآلاو ديردم لاير
.هدقاعت ةياهن ىلع ةلماك ةنسس ىقبتي

نأا ديردم ؤكيتلتأا فقؤم نم ززعُيو
هدقع ديدجت ىلع حت˘ف˘ن˘م ي˘م˘ل˘ي˘كير
هنأا دقتعيو (ؤناتيلؤبورتيم ادناو) يف
ؤ˘م˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل بسسا˘ن˘م˘لا نا˘˘كم˘˘لا

يمليكير نأا ركذلاب ريدجلا.رؤطتلاو
لوألا قيرفلا عم طقف ةقيقد03 بعل
ذ˘ن˘م ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل
ع˘ي˘م˘ج با˘سسح˘ل م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
.تاقباسسملا

ود˘˘˘نؤ˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس
ف˘قؤ˘م ى˘ل˘ع ءؤ˘سضلا (ؤ˘˘ف˘˘ي˘˘ترؤ˘˘ب˘˘يد
هعفادم ءارسش نأاسشب يناملألا هكلاسش
ناج يسسنرفلا ،ةنؤل˘سشر˘ب ن˘م را˘ع˘ُم˘لا

.ؤبيدؤت ريلك
يف ؤبيدؤت مسض دق هكلاسش ناكو

ةياهن ىتح ةراعإلا ليبسس ىلع رياني
52 لباقم ءارسشلا رايخ عم مسسؤملا

.ورؤي نؤيلم
اًماع02ـلا بحا˘˘˘˘˘˘˘سص ه˘˘˘˘˘˘˘جاوو

ىلع لؤسصحلل ةيادبلا يف تابؤعسص
ةياهنلا يف نكمت هنكل ،بعلل قئاقد
مدق ،تايرابم ةدع يف ةكراسشملا نم
باجعإا تلان ةديج تايؤتسسم مهلÓخ
.هكلاسش

نأا ود˘˘نؤ˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تد˘˘˘كأاو
تلعج ؤبيدؤت اهمدق يتلا تايؤتسسملا

ي˘˘ف نؤ˘˘ب˘˘غر˘˘ي ه˘˘كلا˘˘˘سش ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘سسم
.مئاد لكسشب هب ظافتحلا

ةينابسسإلا ةفيحسصلا ريسشُت نيح يف

دقتعي هكلاسش نأا ىلإا هتاذ تقؤلا يف
(نؤيلم52) بؤ˘ل˘ط˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘سسلا نأا
لا˘ق˘ت˘نا ى˘لإا ؤ˘ب˘يدؤ˘ت ةرا˘عإا ل˘يؤ˘ح˘ت˘ل
نؤ˘لوا˘ح˘ي˘سس كلذ˘˘ل ،ظ˘˘ها˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ع˘م م˘ه˘تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف ه˘˘سضي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
ؤبيدؤت نأا ركذلاب ريدجلا.ةنؤلسشرب
باسسحل هكلاسش عم تايرابم7 بعل
سسأاكو ينا˘م˘لألا يرود˘لا ّى˘ت˘سسفا˘ن˘م
ةذ˘فا˘ن ي˘ف ه˘˘لؤ˘˘سصو ذ˘˘ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا
.ةيؤتسشلا تلاقتنلا

رتسسسشنامو ةنؤلسشرب نم لك رهظي
ةيدنألا ةمئاق يف زراب لكسشب يتيسس
عفاد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا
يف ريراقتل اًقفو ،سسايد نبور اكيفنب
.لاغتربلا

رمعلا نم غلا˘ب˘لا بعÓ˘لا كل˘ت˘م˘يو
ى˘ت˘ح ل˘جألا ل˘يؤ˘ط اًد˘ق˘ع ا˘ًما˘ع22
بنا˘ج˘لا ي˘˘ف4202 ما˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘سص
يلاح˘لا هد˘ق˘ع نأا لا˘ق˘يو ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
78 ةميقب ةلئاه جارفإا ةرقف نمسضتي
نؤيلم001) ينيلرتسسإا هينج نؤيلم
.(ورؤي

د˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ي م˘˘˘ل كلذ نأا درو ،كلذ ع˘˘˘م
يرودلاو ينابسسإلا يرود˘لا ة˘ق˘لا˘م˘ع
زؤ˘ف˘لا ي˘ف نور˘كف˘ي ن˘يذ˘لا زا˘ت˘م˘م˘لا
ه˘تزر˘بأا ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو ،سسا˘˘يد تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب

اًلقن ةيناطيربلا ’’ليم يليد’’ ةفيحسص
ي˘عد˘يو.ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ف˘˘ح˘˘سصلا ن˘˘ع
يخرؤخ ،عافدلا بلق ليكو نأا ريرقتلا

ةق˘لا˘م˘ع˘ل˘ل ه˘تا˘مد˘خ سضر˘ع ،ز˘يد˘ن˘ي˘م
ليؤط لمتحم ليد˘ب˘ك ن˘ي˘ي˘نؤ˘لا˘ت˘كلا

.يتيتموأا ل˘يؤ˘م˘سص ي˘سسنر˘ف˘ل˘ل د˘مألا
بيب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م ن˘كل

بعÓلاب بجعم اًسضيأا ؤه لؤيدراؤغ
يف كراسش يذلا ،ي˘لود˘لا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

تاق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘ب˘م15
ىلع ًءانبو.مسسؤملا اذه دلبلاو يدانلل
ىلع رهظي سسايد مسسا نأا درو ،كلذ
ا˘ًسضيأا ن˘م˘سضت˘˘ت ةر˘˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
يتيسس رتسسيل نم ؤكنؤيؤسس رÓغاك
.يلابيلؤك وديلاك يلؤبان عفادمو

نأا ىلإا اًسضيأا ريرقتلا ريسشي نيح يف
بي˘ل˘ي˘ف سسيؤ˘ل ا˘كي˘ف˘ن˘ب سسي˘ئر ةر˘كف
مؤجنلا هيبعل عيب ةمواقم يه ارييف
ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘سضف˘خ˘ن˘م مؤ˘سسر ل˘با˘ق˘م
يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا ر˘˘˘ثأÓ˘˘˘ل اًر˘˘˘ظ˘˘˘ن
ببسسب مدقلا ةرك برسض يف رمتسسيسس
.ةيجاتلا تاسسوريف ةمزأا

نيفد˘ه ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف سسا˘يد ح˘ج˘نو
42 يف ةدحاو ةمسساح ةريرمت مدقو
مسسؤملا اذه ينابسسإلا يرودلاب ةارابم
.ةنؤبسشل ةقلامع حلاسصل

مسسؤملا اذه ديحؤلا هفده ءاج امنيب
راتخاسش دسض يبوروألا يرودلا يف
.يرفيف يف23 ـلا رود يف كسستينود

هجوي ةنولضشرب
بوضص هراظنأا
صسوتنفوي حانج
ؤيسشتلاك) عقؤم ركذ

نأا يلاطيإلا (ؤتاكريم
متهم ينابسسإلا ةنؤلسشرب
،سسؤتنفؤي حانج مسضب
،اتسسؤك سسÓغود يليزاربلا
تلاقتنلا ةذفان يف
.ةمداقلا ةيفيسصلا

يدانلا ،اسصرابلا دعُي لو
يف بغري يذلا ديحؤلا
تامدخ ىلع لؤسصحلا

ثيح ،اًماع92ـلا بحاسص
سسيراب اًسضيأا هفلخ ىعسسي
.يسسنرفلا نامريج ناسس

ؤيسشتلاك راسشأا نيح يف
ل ةنؤلسشرب نأا ىلإا ؤتاكريم
ةيلدابت ةقفسص دقع دعبتسسي
لسصحي سسؤتنفؤي عم
يفو ،اتسسؤك ىلع اهبجؤمب
ىلإا ؤليم رثرآا لقتني لباقملا
تدروأاو.يلاطيإلا يدانلا
ةيلاطيإا ةيفاحسص ريراقت
بغري يفؤيلا نأا ةينابسسإاو
ىلع لؤسصحلا يف ةدسشب

حرتقا دقو ،رثرآا تامدخ
يدانلا ىلع نيبعل ةدع
مهدحأا رايتخل ينؤلاتاكلا
ؤليم ةيلمع يف نيمسضتلل
ميلاريم ينسسؤبلا لثم
ينايؤغوروألا ،سشتينايب
رؤكناتنيب ؤغيردور
.يكسسيدرانرب ؤكيرديفو

ؤيسشتلاك فاسضأا امنيب
لسصتم قايسس يف ؤتاكريم
هنيع عسضي ةنؤلسشرب نأا
ّىبعل ىلع اًسضيأا
ناؤخ يبمؤلؤكلا ،سسؤتنفؤي

ايتام يلاطيإلاو ودارداؤك
.ؤيليسشت يد

ديردم لايرل Êام لاقتنا لوح لد÷ا مضسحي لوبرفيل
ءؤ˘سضلا (سسترؤ˘ب˘سس يا˘كسس) ة˘كب˘سش تط˘˘ل˘˘سس

هحانج طبر نم يزيلجنإلا لؤبرفيل فقؤم ىلع
ديردم لاير ىلإا لاقتنلاب ينام ؤيداسس يلاغنسسلا
.ةمداقلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةذفان يف ينابسسإلا

ةيناطيربو ةيسسنرف ةيفاحسص ريراقت تركذو
يلثمم عم ىلوألا تاؤطخلا ذختا يغنيريملا نأا
ى˘لإا ه˘لؤ˘سصو ة˘ي˘نا˘كمإا ثح˘ب˘ل ا˘غ˘نار˘˘ي˘˘ت˘˘لا د˘˘سسأا
.لبقملا مسسؤملا (ؤيبانريب ؤغايتناسس)

ةراسشإلاب كلذ نم دعبأا ىلإا ريراقتلا تبهذو
يسسنرفلا ،ديردم لاير يدانل ينفلا ريدملا نأا ىلإا

ي˘نا˘م ـب ا˘ًي˘سصخ˘سش ل˘˘سصتا ،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز
،هتامدخ ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب ه˘مÓ˘عإل
سضي˘بألا سصي˘م˘ق˘لا ءاد˘ترا˘ب ه˘عا˘ن˘˘قإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
.ريهسشلا

امنيح رثكأا تانهكتلا هذه تززُع نيح يف
هنأا ررق ينام نأا (لؤبتؤف سسنارف) ةلجم تركذ
نم اًسضرع هلسصو لاح لؤبرفيل طقف رداغُيسس
فقؤم اًفورعم نكي مل نكل ،سسؤكنÓب سسؤل
.فلملا اذه نأاسشب يزيلجنإلا يدانلا

زديرلا نأا سسترؤبسس ياكسس ةكبسش حسضؤتو
72ـلا بحاسص نع لزانتلا يف ةين يأا مهيدل سسيل

يف اهنع ىنغ ل ةيسساسسأا ةعطق هنوري ثيح ،اًماع
.بؤلك نغرؤي يناملألا عم يدانلا عورسشم

فنسصُي لؤبرفيل نأا ةريهسشلا ةكبسشلا تفاسضأاو
،تانهكت درجم اهنأاب ديردم لاير ـب ينام طبر
.لبقملا مسسؤملا (دليفنأا) يف هءاقب عقؤتملا نمو
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،ينابسسإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
يليزاربلا بعÓلا نأا ،تبسسلا سسما
ناسس سسيراب مجاهم افليسس اد رامين

ىل˘ع نؤ˘كي˘سس ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
اًيمسسر ةرداغملا بلطل دادعتسسلا

ي˘ف ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ن˘˘م
رامين ناكو.يلاحلا مسسؤملا ةياهن
يف ةنؤلسشرب ىلإا ةدؤعلا نم اًبيرق
حجني م˘ل ن˘كل ،ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا
قافتا ىلإا لسصؤتلا يف اًدبأا نايدانلا
ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ةدؤ˘˘ع ر˘˘ع˘˘˘سس نأا˘˘˘سشب

ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ؤ˘˘˘ن بما˘˘˘كل˘˘˘ل
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا ةد˘يد˘˘ع˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا
ناسس سسيراب˘ل ي˘نؤ˘لا˘تا˘كلا يدا˘ن˘لا

ءا˘ن˘ثأا را˘م˘ي˘ن ط˘ط˘˘خ˘˘يو.نامريج
ي˘ف ي˘لز˘ن˘م˘لا لز˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف هدؤ˘˘جو
غلبيسس اًيودم اًرارق ذاختل ليزاربلا
هتدؤع ىدل نامريج ناسس سسيراب هب
ةفيحسص تر˘ج˘ف د˘قو.اسسنرف ى˘لإا
ةديدج ةلبنق ةينابسسإلا ’’ترؤبسس’’

،اذ˘كهو ،را˘م˘ي˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم لؤ˘˘ح
درجمب ءيسش لك عراسستي نأا نكمي

ناسس سسيراب ىلإا يليزاربلا ةدؤع
يف اًيلاح دجاؤتي هنإا ثيح ،نامريج
ببسسب ليزاربلا يف يلزنملا لزعلا
.انورؤك سسوريف

ةرؤ˘كذ˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تد˘˘كأاو
ددعلل ىلوألا اهتحفسص يف هÓعأا
بلط˘ي˘سس را˘م˘ي˘ن نأا مؤ˘ي˘لا ردا˘سصلا
نامريج ناسس سسيراب نع ةرداغملا

رؤطت كانه نؤكيسسو ،ىرخأا ةرم
نأا˘سشب د˘يد˘ج ل˘سسل˘سسم ي˘ف د˘˘يد˘˘ج
.ةنؤلسشربل هتدؤع

سسي˘ئر ،سسلوأا ل˘ي˘سشي˘م نا˘ج ى˘ف˘ن
ةبغر يأا دؤجو ،نؤيل كيبميلوأا يدان
ي˘ف راؤ˘ع ما˘˘سسح بعÓ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.لبقملا فيسصلا قيرفلا ةرداغم

˘ما˘م˘ت˘ها ى˘˘ل˘˘ع راؤ˘˘ع ذؤ˘˘ح˘˘ت˘˘سسيو
تراسشأا يذ˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب

رياني رهسش يف ةيفحسص يراقت ةدع
بغري يسسنرفلا قÓمعلا نأا يسضاملا
.باسشلا نؤيل مجن مسض يف

لبق نم مامتها لحم راؤع دعي امك
،يتيسس رتسسسشنا˘م ل˘ث˘م ىر˘خأا ة˘يد˘نأا

يسسلي˘سشت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،سسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘يو
.اًسضيأا

اهتلقن تاحيرسصت يف سسلوأا لاقو
ن˘م :ترؤ˘ب˘˘سس01 ؤ˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
م˘ظ˘عأا د˘˘حأا ؤ˘˘ه ما˘˘سسح نأا ح˘˘سضاؤ˘˘لا

امك ،نؤي˘ل كي˘ب˘م˘ي˘لوأا ي˘ف بهاؤ˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا رار˘˘ق نإا˘˘ف ،ا˘˘ًم˘˘ئاد تل˘˘ق

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا نأل ا˘˘ًم˘˘ئاد يرور˘˘سض
سسيلو اًلؤقعم سسيل هتدارإا دسض بعل
ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سسي ا˘م ؤ˘ه اذ˘ه
.مهبهاؤم نم ىؤسصقلا

نع دعب ماسسح برعي مل  :فاسضأاو
يف ؤه كلذل ، ةرداغملا يف هتبغر
نيبؤهؤملا نيبعÓلا دحأا ؤهو انططخ
اًسضيأا مث نمو مهب ظفتحنسس نيذلا
.لبقتسسملل قيرف ينبن

ءي˘˘سش ل˘˘ك ف˘˘قؤ˘˘ت نآلا :ح˘˘سضوأاو
رسشابم لاسصتا انيدل سسيل اذل مؤيلا

نأا حسضاؤلا نم نكل ،راؤع ليكو عم
ىلع ظافحلا يه ينؤج عم انتبغر
. ةيلاع بلاطملا تناك اذإا ىتح ماسسح

تارؤطت (اكرام) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تمد˘ق
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير حا˘˘ن˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح نأا˘˘˘سشب
.درازاه نيدإا يكيجلبلا

د˘ق ا˘ًما˘˘ع92ـلا بحا˘˘˘˘سص نا˘˘˘˘كو
ة˘ه˘جاؤ˘˘م ي˘˘ف ل˘˘حا˘˘كلا ي˘˘ف بي˘˘سصُأا
يرجأاو ،ير˘ف˘ي˘ف22 مؤ˘ي ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل
تايلؤلا يف ةيحارج ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘هد˘ع˘ب
همسسؤم نأا ركُذو ،ةيكيرمألا ةدحتملا
لسصتسس هبايغ ةدم نأل اًرظن ىهتنا

،فسصنو رهسشأا ةثÓث ىلإا لقألا ىلع
تاق˘با˘سسم˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ل˘ب˘ق كلذ ن˘كل
.انورؤك سسوريف ببسسب

درازاه نأا اكرام ةفيحسص حسضؤتو
بسسانملا تقؤلا يف دؤعي نأا نكمي
ع˘م ىر˘خأا ةر˘م بع˘ل˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي˘ل
ينا˘ب˘سسإلا يرود˘لا ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير
ةقباسسملا تلسصح لاح ،مسسؤملا اذه
فان˘ئ˘ت˘سسل ة˘مؤ˘كح˘لا ن˘م نذإا ى˘ل˘ع
ع˘قؤ˘ت˘م˘لا د˘عؤ˘م˘˘لاو ،تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
رهسش نم نيعؤبسسأا لوأا ؤه ةدؤعلل

. ةيليؤج
ىلإا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تراسشأاو

د˘ي˘عاؤ˘م˘لا نأا ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا
اهديدمت متي دق درازاه ةدؤعل ةيئاهنلا
لمعلا نم دعب نكمتي مل هنأل اًرظن
ط˘ق˘ف مؤ˘ق˘ي ثي˘ح ،سسا˘ي˘ب˘يد˘لا˘˘ف ي˘˘ف
يف لحاكلاو مدقلا ة˘يؤ˘ق˘ت ن˘يرا˘م˘ت˘ب
،يدانلا ءابطأا اهب رمأاي يتلاو لزنملا
يغنريملا عم هتكراسشم عقؤتي هنأا لإا

.تاقباسسملا فانئتسسا دنع
املك هنأا اكرام ةفيحسص تفاسضأاو

ةدؤع ليجأات هيف متي يذلا تقؤلا داز
.هحلاسص يف كلذ نؤكي ،اغيللا

51 بعل درازاه نأا ركذلاب ريدجلا
قÓطنا ذنم ديردم لاير عم ةارابم
تاقباسسملا عيمج با˘سسح˘ل م˘سسؤ˘م˘لا

5 مدقو اًدحاو اًفده مهلÓخ لجسسو
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت

 راوع نأاضشب نامÒج ناضس صسيراب مدضصي نويل صسيئر

 تاقباضسŸا ةدوعب درازاه قا◊ صصرف فضشك

نامÒج ناضس صسيراب تامامتها ةرئاد لخدي امور م‚
زربي ثيح ،لبقملا فيسصلا هفؤفسص ميعدت ىلإا نامريج ناسس سسيراب ىعسسي

يف يسسنرفلا قيرفلا تا˘يؤ˘لوأاو ة˘ي˘سسا˘سسألا ز˘كار˘م˘لا د˘حأا˘ك بع˘ل˘م˘لا ط˘سسو
.ؤتاكريملا

ؤه ،امور يدان بعل ،ينيرغلب وزنيرؤل نأا ،ايلاطيإا ياكسس ةكبسش تركذو
ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا قؤسس يف يسسيئرلا نامريج ناسس سسيراب فده
.بعلملا طسسو ميعدتل

عفدب يدان يأل حمسسي هدقع يف طرسش هيدل ينيرغلب نأا ،ةكبسشلا تفاسضأاو
.لبقملا ةيليؤج03و1 نيب هؤوارسشل ورؤي نؤيلم03

ودرانؤيل يسضايرلا هريدمو نامريج ناسس سسيراب نأا ،ةكبسشلا تحسضوأاو
يسضاملا مسسؤملا لÓخ تبثك نع بعÓلا اؤبقارو ،اًديج ينيرغلب نؤفرعي

.سصؤسصخلا هجو ىلع
اكسسينؤف ؤلواب هبردمو امور ىدل نيلسضفملا نيبعÓلا دحأا ينيرجلب دعيو

ةريرمت11 دحأا اًماع32 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مدق ثيح ،مسسؤملا اذه
ةفاسضإا ،يسسورؤلايجلا عم تاقباسسملا ةفاك يف ةكراسشم42 لÓخ ةمسساح
.فادهأا ةثÓث هليجسست ىلإا

 ايليضسرام صسيئرو نافوت Úب فÓخ دوجو نع فضشكت ريراقت
نيوانعلا دحأا ؤه ،ايليسسرام كيبميلوأا عم نافؤت نارؤلف لبقتسسم نؤكيسس

.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ فحسصلا يف اهلوادت متيسس يتلا ةيسسيئرلا
ينعي امم ،لبقملا1202 مسسؤم ةياهنب ايليسسرام عم نافؤت دقع يهتنيسسو

ةرادإا نإاف ،يسسنرفلا قيرفلا عم هدقع ديدمت بعÓلا سضفر لاح يف هنأا
اًبنجت لبقملا يفيسصلا ؤتاكريملا يف بعÓلا عيبل رطسضتسس اهنيح ايليسسرام
.ناجملاب هليحرل

،نافؤت عم ديدجتلا يه ايليسسرام ةرادإا ةبغر نأا تراسشأا ريراقتلا نأا مغرو
كاج ،يدانلا سسيئر نيبو هنيب فÓخ دؤجو ببسسب كلذ ديري ل بعÓلا نأا لإا

.دوارآا يرنه
،ةيسضقلا كلت نع ،نامريج نارؤلف ،يسس مإا رأا ةديرجب يفحسصلا ثدحتو

ؤهو ،نافؤتو دوارآا نيب نايحألا سضعب يف رتؤتلا سضعب كانه ناك :لاق ثيح
يدانلا يف  بعل لسضفأا هنأا نايحألا نم ريثك يف ررك هنأاب سسيئرلا مهتا يذلا

.قيرفلا يف بتار ىلعأا هيطعي ل لباقملا يفو
دعاضسيضس ونيتيكوب عم لضساكوين دقاعت’’ :فوتابرب

’’موجنلا صضعب عم دقاعتلا ىلع
م˘ج˘ن فؤ˘تا˘بر˘ب را˘ت˘ي˘م˘يد د˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي

نأا ق˘با˘سسلا د˘ت˘يا˘نؤ˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
نأا نكمي دت˘يا˘نؤ˘ي ل˘سسا˘كؤ˘ي˘ن
ن˘˘م ة˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘˘م بذ˘˘˘ج˘˘˘ي
ة˘˘جرد˘˘˘لا ن˘˘˘م بهاؤ˘˘˘م˘˘˘لا
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘˘ب ،ى˘˘˘˘لوألا

د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
اؤ˘˘ما˘˘ق اذإا ،ل˘˘ي˘˘˘ب ثيرا˘˘˘غ
ؤ˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م د˘˘ي˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ب
ي˘ن˘ف ر˘يد˘م˘ك ؤ˘ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘كؤ˘˘ب
.قيرفلل

يرود˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
يف رييغت نم زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ريثملا يدانلا كلام لبق نأا دعب ةيكلملا
لبق نم ينيلرت˘سسا ه˘ي˘ن˘ج نؤ˘ي˘ل˘م003 ةميقب ًا˘سضر˘ع ي˘ل˘سشأا كيا˘م لد˘ج˘ل˘ل

.ةيدؤعسسلا ةدايقب مؤيترؤسسنؤك
ةفاسسم ىلع يدان ىنغأا لسساكؤين لعجتسسف ،ةقفسصلا هذه ذيفنت مت اذإا

زئاؤجلا ىلع سسفانتت دياسسنيات ةعؤمجم ىرت نأا ةورثلا هذهل نكميو ،ةديعب
.ءامسسألا ربكأا بذجتو ىربكلا

نأا نكمي سسورب فيتسس يلاحلا لسساكؤين سسيئر نأاب تانهكتلا تدازو
عم ،ذاؤحتسسلا ىلع ةقدا˘سصم˘لا در˘ج˘م˘ب ةر˘ه˘سش ر˘ث˘كأا م˘سسل لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف˘ي
.قباسسلا سسؤتنفؤي ريدم يرغيلأا ؤنايليميسسام

ينافاك نؤسسنيدإا نامريج ناسس سسيراب مجاهم رهظ ،بعÓلا رظن ةهجو نم
.فيسصلا يف يدانلل فدهك

نيبعل بذج حاتفم نإا ليم يليد اهتزربأا تاحيرسصت يف فؤتابرب لؤقيو
.ؤنيتيكؤب لثم ريبك ريدم نييعت ؤه ينافاكو ليب لثم رابك

نييعت ىلإا علطتي لسساكؤينو ،ةحيحسص تاعئاسشلا تناك اذإا’’ :فاسضأاو
كانه ىلإا بهذ اذإاف ،قيرفلل ةعئار ةؤطخ كلذ نؤكيسسف ،ؤنيتيكؤب ؤيسسيروام
يدانلا نأا مهنؤفدهتسسي نيذلا نيبعÓل ددجلا كÓملا نم ةراسشإا لوأا نؤكتسسف
تبهذو لسساكؤين يف ًلوؤؤسسم ؤنيتيكؤب تعسضو اذإا’’ :عباتو.’’لامعألا ينعي
نوذخأايسسو مامتهلا نم ديزملا نؤلؤيسس مهنأا يب قث ،نيبعÓلا ىلإا تثدحتو
.’’اًسضيأا رابكلا نيبعÓلا نع ثدحتأا انأاو ،دجلا لمحم ىلع سضرعلا

انأا ،يدانلاب اؤطبترا نيذلا كئلوأا نيب نم ليب ثيراغ نأا فرعأا’’ :لسصاوو
،ةزرابلا ءامسسألا سضعب عم ءانبلا ةداعإا يف بغريسس لسساكؤين نأا نم دكأاتم
ؤه كراب سسميج تناسس ىلإا باهذلاب ؤنيتيكؤب عنقيسس يذلا ربكألا لماعلاو
.’’نيبعÓلا ءارسشل لاؤمألا كÓتما

ىلإا لاقتنلا نم برتقا نأا دعب ديردم يف جورخلا باب نم ليب برتقي
هظؤظح نم يزليؤلا دقفو ،يسضاملا فيسصلا يف زاتمملا ينيسصلا يرودلا
.ةديدج ةيادب ىلإا ىعسسيو ؤيبانربلا يف

نكمملا نم ناكو ، نايحألا نم ريثك يف اًرتؤتم رمألا ناك دقل :فاسضأاو
تقو يف بعÓل ايليسسرام همدق يذلا ديدجتلا دقعب بحرت نأا نافؤت ةريسشعل
.ماري ام ىلع تسسيل رؤمألا نأا دكؤؤي ثدحي ام نكل ،هتباسصإا

 نامÒج ناضس صسيراب ةرداغم بلطيضس رامين

«اناوجيرام عئاب»
لوضص◊ا نم بÎقي
ون بماك قوقح ىلع
ءؤسضلا (سسآا) ةفيحسص تطلسس

ليؤمتل لمتحملا حسشرملا ىلع
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب ع˘يرا˘سشم
.انورؤك سسوريف

لبق نلعأا دق اسصرابلا ناكو
رؤثعلل ى˘ع˘سسي ه˘نأا ما˘يأا ة˘ع˘سضب

ىلع لؤسصحلا ديري يعار ىلع
(ؤن بماك) بعلم ةيمسست قؤقح
مدختسسيسس غلبمب دحاو مسسؤمل
ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘يؤ˘م˘ت˘˘ل
ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘˘لاو
.انورؤك سسوريف راثآا ةحفاكم

حسشرم لعفلاب رهظ نيح يف
عي˘م˘ج˘لا أا˘جا˘ف˘ت ن˘كل ،ل˘م˘ت˘ح˘م
ريدرا˘ي˘ل˘م˘لا ؤ˘هو ،ه˘لد˘ج ىد˘م˘ب
نم ةدحاو بحاسص ،ديفيد يكلأا
ةيناطيربلا ةكلمملا تاورث ربكأا
ةرؤ˘ط˘سسأا كير˘˘سشو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ف نؤ˘سسيا˘ت كيا˘م ة˘م˘كÓ˘م˘˘لا
لاقو.اناؤجيراملا جات˘نإا لا˘م˘عأا
(لي˘م ي˘ل˘يد) ة˘ف˘ي˘ح˘سصل د˘ي˘ف˘يد
عم هتاسضوافم نأاسشب ةيناطيربلا
ةيخيرات ةسصرف هذه’’ :ةنؤلسشرب
ا˘ن˘م˘قأا د˘ق˘ل ،ي˘ط˘ط˘خ بسسا˘ن˘˘تو
انأاو ،ىلوألا تلاسصتلا لعفلاب

نم نكمتنسس اننأا نم ةقث ىلع
امنيب.’’قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘سصؤ˘˘ت˘˘لا

ططخُي يذلا مسسلا نع فسشك
بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘طإل
سسكسسيؤسس) ودب˘ي’’ :ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب

هنإا ،يل ةبسسنلاب اًديج (ؤن بماك
.’’لسضفملا يرايخ

نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ىد˘حإا م˘˘سسا ي˘˘ه (سسكسسيؤ˘˘سس)
ع˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘ف˘˘يد تا˘˘كر˘˘سش
.اناؤجيراملا تاجتنم



فسصعت دق ةيبوروألا رسضخلا مجن ةربخ صصقن نأا دكأا
«يج.صسأا.يبلا» ناولأا لمح ملحب

اريثك هؤوادأا ينبجعيو زيمم بعل لاطع :ولوير
تاردقلاب ةيسسنرفلا «ؤلراك يتنؤم» ةعاذإا للحم ؤلؤير لايناد داسشأا

مجن ينطؤلا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فسسؤي اهكلتمي يتلا ةريبكلا
سسيراب يف بعللا ىلع رداق ريخألا نا احسضؤم ،يسسنرفلا سسين يدان
.يسسنرفلا نامريج ناسس

لاطع»: اسسنرف يف برعلا نيبعÓل ههركب فورعملا للحملا لاقو
مل هنأا ديحو لاكسشإا كانه نكل ،ةريبكلا هتاردقب بجعم انأاو ديج بعل
نؤكي نأا ديري لهف ،Óبقتسسم هلغسش يف بغري يذلا بسصنملا دعب ددحي

ةربخ سصقن نأا ؤلؤير دكأا ،ريخألا يفو.«حانج بعل مأا نميأا ريهظ
ةسسفانم يف لبق نم كراسشي مل هنا امب يبوروألا ىؤتسسملا ىلع لاطع
ىلإا هلاقتنا قيرط يف رثع ةرجح نؤكي دق ،سسين يدان عم ةيجراخ
يف هعافد نم ىنميلا ةهبجلا ميعدت يف بغارلا نامريج ناسس سسيراب
.مداقلا ؤتاكريملا

ب.م.يرسسيإا
ءاقللا رخأا ايلاطيا يف صضورفملا يحسصلا رظحلا

يد ـب عامتجلا رظتني مÓغ ليكو
يلوبان ريهظ لبقتضسم ديدحتل صسيتنيرول

يلاغتربلا لامعألا ليكو سسيدنيم يخرؤخ عمتجي نأا رظتنملا نم
يزؤف هلكؤم لبقتسسم نع ثيدحلا لجأا نم يلبان ةرادإا عم رؤهسشملا

ةتباث ىطخب هجتي رسضخلا ريهظ نأا يحؤت تارسشؤؤملا لك نأا مغر ،مÓغ
.ةمداقلا تÓيؤحتلا قؤسس يف ةرداغملل

دقع عم دعؤم ىلع زيدنيم نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
بردملا اذكو مÓغ لبقتسسم نع ثيدحلل قيرفلا سسيئر عم عامتجا

خيراتل لجأاتي عامتجلا تلعج يحسصلا رجحلا ةرتف نأا لإا ،وزؤتاغ ؤنير
.قحل تقؤل لجؤؤم مÓغ لبقتسسم يف لسصفلا نا ينعي ام قحل

ب.م.يرسسيإا
ةيلاعلا بتاورلا باحسصأا نيبعÓلا عيب تررق

يلوغيف ـب ةيحضضتلا ىلع رضصت يارضس ةطلغ ةرادإا
يارسس ةطلغ قيرف اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزألا يطخت لجأا نم

تÓيؤحتلا قؤسس يف ءامسسألا سضعبب ةيحسضتلا ريخألا ررق ،يكرتلا
ريراقت تفسشكو.يرئازجلا يلودلا مجنلا يلؤغيف نايفسس مهسسأار ىلع
،هيدان عم يلؤغيف هيلع لسصحي يذلا يلاعلا بتارلا نأا ةيكرت ةيمÓعإا

ق˘سسو ي˘ف هد˘ق˘ع ع˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘م ه˘ح˘˘ير˘˘سست ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ت ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ج
نيبعÓلا نم اددع قيرفلا ةرادإا تعسضوو اذه ،ةمداقلا تÓيؤحتلا
ةيلاعلا بتاورلا باحسصأا نم سصلختلل يلؤغيف رارغ ىلع مهحيرسستل
.ةيلاملا تامزألا يدافتو

ب.م.يرسسيإا
«انوروك» صسوريف ببسسب

يدنلوهلا يرودلا يف ايمضسر يهتني ولفرد مضسوم
«ؤلنيف يف» بعلو يرئازجلا يلودلا ؤلفرد ةماسسأا  مسسؤم ىهتنا

ءاغلاب مدقلا ةركل يدنلؤهلا داحتلا هذختا  يذلا رارقلا دعب ايمسسر
رهسش ذنم يوركلا طاسشنلا فقؤت دعب مسسؤمل ايمسسر يلحملا يرودلا

.انورؤك ةحئاج راسشتنإا ببسسب يسضاملا سسرام
بابسسأا حرسشب هيف ماق يذلاو ايمسسر انايب يدنلؤهلا داحتإلا ردسصأاو

يئاقو ءارجإاك يتأاي يذلا ،يلاحلا مسسؤملل يرودلا تاسسفانم ءاغلا
ةلاحل ةيدنلؤهلا ةمؤكحلا د˘يد˘م˘ت د˘ع˘ب را˘سصنألاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
مسسؤملا نأا نايبلا فاسضا امك ،لبقملا ربمتبسس رهسش ةياغ ىلإا ئراؤطلا
نم قيرف يأا دعسصي وا طقسسي نلو قيرف يأا جيؤتت فرعي نل يلاحلا
ةجردلا يرودب  قحتلا دق ناك ؤلفرد نأا ركذلاب ريدجلا.ةيناثلا ةجردلا
يذلاو ةمسصاعلا داحتإا نم امداق سسيتيف قيرف ةباؤب نم يدنلؤهلا ةيناثلا
.يدنلؤهلا يدانلاب هقاحتلا ذنم نيفده ىلع مسصب

ز.صس
رئازجلا ةيدولوم

نيبعÓلا ىلع ابلضس رثأا يلاحلا فقوتلا نا دكأا
ةلؤطبلا فانئتسسل نيزهاج نؤكنل عيباسسأا4 ىلإا ةجاحب نحن :زيغن
ةلؤطبلا فانئتسسا نأا رئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م برد˘م ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن فر˘ت˘عا

تاسصبرت يف لؤخدلل ةجاحب قرفلا نا ادكؤؤم ،ادج ابعسص تاب ةينطؤلا
.ادد˘ج˘م ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ة˘قÓ˘ط˘نل ةز˘ها˘ج نؤ˘كت˘ل ع˘با˘سسأا4ـل ري˘سضح˘ت˘لاو
ةرتفل˘ل ن˘يز˘ها˘ج نؤ˘كن˘ل ر˘ط˘سسم ج˘ما˘نر˘ب ق˘فو ل˘م˘ع˘نو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
،ارخأا اجمانرب رطسسنسسو ،تاطلسسلا رارق رظتنن نحن »: عباتو ،«ةمداقلا

.«ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج نؤكنل عيباسسأا4ـل ةجاحب نحنو
ب.م.يرسسيإا

لئابقلا ةبيبسش
اهارجأا يتلا ةيلمعلا دعب ليهأاتلا ةداعإا ةرتف يف قيرفلا دئاق نأا تدكأا

ودع دقع خضسف يفنت يرانكلا ةرادإا
دقع خسسف اهدافم يتلا رابخألا لك لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تفن

.ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘ق يرؤ˘ح˘م˘لا بعÓ˘لا ل˘ي˘ب˘ن ود˘˘ع˘˘سس
قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع رسشن نايب يف يدانلا ةرادإا تحسضوأاو
ام امئاد لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا »:يعامتجلا لسصاؤتلا عقاؤم ىلع
رارقتسسا ةعزعز اهسضرغ يتلا تاعئاسشلا هذه لثمل يدسصتلل لمعت
ليهأاتلا ةداعإا ةرتفب مؤقي ؤهو قيرفلا يف ابعل لازي ل ودعسس ،قيرفلا
ىؤتسسم ىلع ةيحارج ةيلمعل عسضخ امدعب ينفلا مقاطلا فارسشإا تحت
ىلع ةسصيرح ةرادإلاو ،ودعسس عم نماسضتن نحن »:نايبلا متخو ،«ةبكرلا
.«يدانلا حلاسصمل ةمدخ اهئانبأاب ظافتحلا

ب.م.يرسسيإا

8272ددعلا ^1441 ناسضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحألاةصضايرلا

ةمداقلا قوسسلا يف هحيرسستل وروأا نويلم05 طرتسشت نويل ةرادإا

قابضس نولخدي صسوتنفوجو «يج.صسأا.يبلا»و يتيضسلا
راوع عم دقاعتلا

«نيبراحملا» حانج لقن يف ايروحم ارود بعلي جاحلب

يراجلا مضسوملا ةياهن يرطقلا ةيليضسلاب قاحتلÓل حضشرم يليÓب

وروأا نويلم21ـب تعجارت هتميق

ىلغأا ةمئاق يف7ـلا زكرملا يف زرحم
ةقرافألا نيبعÓلا

يف اعجارت يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا  دئاق زرحم سضاير لجسس
ةيقيؤسستلا ةميقلل ثيدحت رخآا قفو عباسسلا زكرملا ىلإا ةقرافألا نيبعÓلا ىلغأل ماعلا بيترتلا
.نيبعÓلا قيؤسست يف سصسصختملا «تيكرام  ريفسسنارت» عقؤم اهرسشن يتلا

ىلعألا باحسصأا ةقرافألا مؤجنلا زربأاب سصاخلا هريرقت يف يملاعلا عقؤملا رسشن ام بسسحبو
فقؤت دعبو اسصؤسصخ اريبك اعجارت تلجسس يتلاو ،ةريخألا ةرتفلا يف تلاقتنإلا قؤسس يف ةميق
اعباسس «زورح» ءاجو ،ملاعلا ءاحنأا فلتخم لؤح انورؤك ءابو راسشتنإا ببسسب يسضايرلا طاسشنلا
يرسصملا يلودلا  حÓسص دمحم ةرادسصلا مسساقتي اميف وروأا نؤيلم84 تغلب ةيقيؤسست ةميقب
.وروأا نؤيلم021ـل تلسصو ةيقيؤسست ةميقب يزيلجنإلا لؤبرفيل  امجن ينام ؤيداسسو

قيلعت ببسسب هيدان ةقفر نيدايملا نع بايغلا لسصاؤي قباسسلا يتيسس رتسسيل مجن نأا ريكذتلل
ةيزيلجنإلا ةطبارلا سضفر لظ يف لؤطيسس هليجأات نا ودبي يذلاو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
يف ةيحسصلا ةمزألا رارمتسسإا ببسسب يوركلا طاسشنلا فانئتسسإاو نيبعÓلا ةحسصب ةرطاخملا
.ارتلجنإا

ز.صس
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بعÓ˘لا راؤ˘ع ما˘سسح تا˘ب
لحم ةيرئازجلا لؤسصألا وذ

ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا د˘يد˘˘ع عار˘˘سص
قؤ˘سس ي˘ف ه˘ف˘ط˘خ˘ل ى˘˘ع˘˘سست
معد˘ل ،ة˘مدا˘ق˘لا تÓ˘يؤ˘ح˘ت˘لا

رمألا قلعتيو اهناديم طسسو
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م ل˘كب
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج
.يلاطيلا سسؤتنفؤجو

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت ف˘سشكو
د˘عا˘سصلا م˘ج˘ن˘لا نأا ة˘ي˘سسنر˘ف
تاب ي˘سسنر˘ف˘لا نؤ˘ي˘ل يدا˘ن˘ل
ن˘م ى˘˘ندأا وأا ن˘˘ي˘˘سسؤ˘˘ق با˘˘ق
ه˘نا ا˘م˘ب ،ه˘يدا˘ن ن˘ع ل˘ي˘حر˘˘لا

ةيدنألا نم ددع نم بؤلطم
هعم دقاعتلا ىلع لمعت يتلا
م˘عد˘ل ة˘مدا˘ق˘˘لا قؤ˘˘سسلا ي˘˘ف
.اهناديم طسسو

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
سسي˘ئر سسلوأا لا˘سشي˘م نؤ˘˘ج
ىلع لؤسصحلا طرتسشي نؤيل
،وروأا نؤ˘ي˘˘ل˘˘م05 غ˘ل˘˘ب˘˘م
ه˘˘م˘˘ج˘˘ن ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب حا˘˘م˘˘سسل˘˘ل
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ي˘˘هو د˘˘عا˘˘سصلا
يثÓثلل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب لوا˘ن˘ت˘م˘لا
،«ي˘ج.سسأا.ي˘ب˘لا» ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا

نأاو ا˘م˘ي˘سسل سسؤ˘˘ت˘˘ن˘˘فؤ˘˘جو
نسسلا ريغسص لازي ل بعÓلا

ةفاسضإلا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ردا˘قو
ل˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ف يأل
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘˘نا˘˘كمإلا
.اهب زاتمي

راؤ˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا

مسسؤملا اذه هيدان عم كراسش
فادهأا9 لجسس ءاقل73 يف
ا˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م لاز˘˘ي ل ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
ةياغ ىلإا ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا˘ب
3202.

دهÁ نويل نع هليحر
رئاز÷ا ليث“ قيرط
نم راؤع نكمت لاح يفو

ظؤ˘ظ˘ح نإا˘ف نؤ˘ي˘ل ةردا˘˘غ˘˘م
ن˘م لد˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت
عفترتسس يسسنرفلا بخت˘ن˘م˘لا

سشي˘ع˘ي ه˘ناو ا˘م˘ي˘سسل ار˘ي˘ث˘ك

اهسشاع يتلاك ةريبك اطؤغسض
ررق امدعب لي˘ب˘ن ر˘ي˘ق˘ف ه˘ل˘ب˘ق
عجارتي نأا لبق رئازجلا رايتخا
سسيئر ل˘خد˘ت د˘ع˘ب تا˘عا˘سسب
هيلعو ،سسلوأا لاسشيم نؤيل
نؤ˘ي˘ل ن˘ع راؤ˘ع ل˘ي˘حر نإا˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا د˘حأل ه˘˘ب˘˘ع˘˘لو
برقأا هلعجيسس هتامدخ تبلط
تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘لإا

.ىسضم
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تلا ل˘˘˘خد˘˘˘ت م˘˘˘لو

ي˘˘ف نآلا د˘˘ح˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،بعÓ˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘˘سصتا

ديد˘ع ي˘ف د˘كأا ه˘ناو ا˘م˘ي˘سسل

دعب لسصفي مل هنأا تابسسانملا
لإا هلثمي يذلا بختنملا يف
طغسضلا حيز˘ي˘سس ،ه˘ل˘ي˘حر نأا

بلقلا رايخ رات˘خ˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘يو
ينطؤلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب
ءا˘ط˘خأا يدا˘ف˘˘تو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رارغ ىلع ةيسسنجلا يجودزم
مهري˘غو ير˘سصا˘ن ،ة˘م˘يز ن˘ب
يف تعسضو يتلا ءامسسألا نم
.ءادؤسسلا ةمئاقلا

Áبك تايناكمإا كلÒة
‘ ةفاسضإلا مدقيسسو
رسضÿا ناديم طسسو
راؤ˘ع نأا نا˘ن˘ثا ف˘ل˘ت˘خ˘ي ل

ريغ ،ةريبك تايناكمإا كلمي
ي˘˘ب˘˘عل ل˘˘ك ي˘˘ف ةدؤ˘˘˘جؤ˘˘˘م
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘˘سسو
ىلع رداق هنأا ثيح ،ينطؤلا
يرج˘لاو ،ةر˘كلا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
،ة˘سصر˘ف˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصو ،ا˘˘ه˘˘ب
متيرلا عفرو بع˘ل˘لا ة˘ئد˘ه˘تو
لا˘ط˘بأا ةؤ˘ق ن˘م د˘يز˘ي ا˘م ؤ˘˘ه
سضع˘ب نأاو ا˘م˘ي˘سسل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ي˘˘لؤ˘˘غ˘˘ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘˘م˘˘˘سسألا

يف امد˘ق˘ت ن˘يذ˘ل˘لا ةرؤ˘يد˘قو
ة˘جا˘ح˘ب بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لاو ،ن˘˘سسلا
ةرتفلا يف ةديدج ءامد خسضل
سسأاك تايفسصت لÓخ ةمداقلا
يف ىتحو1202 ايقيرفإا ممأا
2202 ملاعلا سسأاك تايفسصت
غؤ˘ل˘ب˘ل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ل
ل ا˘م˘لو ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا سسر˘˘ع˘˘لا
ةر˘˘كلا نا˘˘ن˘˘ع ي˘˘˘ف ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ايرا˘ق ق˘لأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

.9102 «ناكلا» لÓخ

يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسؤ˘ي لاز ا˘م
لبق ثدحلا عنسصي يدؤعسسلا يلهألا بعلو
هرارق ذختا دق هنأا ودبيو ،لبقملا ؤتاكريملا
دعب يلاحلا هقيرف عم هلبقتسسم نأاسشب يئاهنلا
برق نع تثدح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا

ةبرجت سضؤخل يدؤع˘سسلا يرود˘ل˘ل ه˘تردا˘غ˘م
.ةيجيلخلا تايرودلا دحأا يف ةديدج

ةيرطقلا «برعلا «ةفيحسص تركذ ام قفوو
دعب ،ليقثلا رايعلا نم ةأاجافم ترجف يتلاو
يجرتلا م˘ج˘ن نأا ا˘ه˘ي˘ف تد˘كأا ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
يدانب قاحتللا نم بيرق قباسسلا يسسنؤتلا
رابخا يأا دورو مدع مغر Óبقتسسم ةيليسسلا
نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تد˘كأا ن˘يأا ،ر˘مألا سصؤ˘سصخ˘˘ب

نؤكيسس قبسسألا يرئازجلا يلودلا جاحلب ريذن
يدانلل بعÓلا بلج ةيلمع يف ريبك رود هل
.لبقملا يفيسصلا ؤتاكريملا يف يرطقلا

دق ةيها˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘بإا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
فيسصلا يدؤع˘سسلا ي˘ل˘هألا فؤ˘ف˘سصب ق˘ح˘ت˘لا
نكل ،يسسنؤتلا ي˘جر˘ت˘لا ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘سضا˘م˘لا
ببسسب ةرادإلا نيبو هنيب تثدح يتلا لكاسشملا

ةمسصاعلا داحتإا مجن تلعج ةيلاملا هتاقحتسسم
مداقلا مسسؤملا ءاؤجألا رييغت يف ركفي قبسسألا
اهزر˘بأا سضور˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا دؤ˘جو ل˘ظ ي˘ف
ل˘˘ي˘˘حد˘˘لا ،د˘˘سسلا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘نأا

. ةيليسسلاو
ز.صس

عم تاونسس5 مدق
زي‡ لكسشب «واغاردلا»

‘ يميهارب
ةيلاثŸا ةليكضشتلا

‘ وتروب يدانل
Òخألا دقعـلا

حانج يميارب نيسساي زجح
يدان مجن ينطؤلا بختنملا
ناكم يلاحلا يرطقلا نايرلا
يدانل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف
ة˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ؤ˘˘˘ترؤ˘˘˘ب
بحا˘سص را˘ت˘خ˘ي˘ل.ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا
نمسض ةيرحسسلا تا˘غوار˘م˘لا
يدانلل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
تاؤنسس01ـلا يف يلاغتربلا
.ةريخألا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ءاج رسضخلا مجن نأا ةيلاغترب
ةليقث ءامسسأا عم ةمئاقلا يف
نا˘ي˘ب˘مؤ˘˘لؤ˘˘كلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
يليزاربلاو سسيماخو واكلاف
.كلاه

رر˘ق د˘ق˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘بو
ة˘بر˘˘ج˘˘ت سضؤ˘˘خ ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب

يرطقلا يرودلا يف ةديدج
يدان يف عيقؤتلا لÓخ نم
افده11 لجسس ثيح ،نايرلا
يرود يف لوألا همسسؤم يف
.رطق مؤجن

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com



ةصضايرلا 8272ددعلا ^1441 ناشضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحأ’ا 14

sport@essalamonline.com

برغملا نم كتدوع دعب خيششلا
ام ناشسملت يف يحشصلا رجحلا تلخد

؟ كقيلعت
كانه نكي مل رئازجلا ىلا ةدؤعلا لبق

فر˘سصت ن˘كلو ة˘˘طؤ˘˘ب˘˘سضم تÓ˘˘حر يأا
نيظؤظحم انلعج ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

تاءارجإلا لك تذختا يتلا يهو ل فيك
ا˘ن˘تدؤ˘˘ع ل˘˘جا ن˘˘م
تعسسو رايدلا ىلا
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت ى˘˘˘لا
ةيئا˘قؤ˘لا فور˘ظ˘لا
ثي˘ح ا˘˘ن˘˘ح˘˘لا˘˘سصل
قدنف يف انتعسضو
نم رثكل سشيعن انلعج ام ؤهو نيينايزلا

ةقفرب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تح˘ت ا˘مؤ˘ي41
مل ايا˘عر˘لا ل˘ق˘ن نا ثي˘ح ةر˘تا˘كدو ءا˘ب˘طأا
انتلود ادع ام هب مايقلا ةلود يأا عطتسست
مل ا˘ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم نا ى˘ل˘ع ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘ن ىد˘ل
ىلع يمؤي لكسشب اؤلمعو انيف اؤطرفي
تلعج ادج ة˘ح˘ير˘م فور˘ظ ي˘ف ا˘ن˘ع˘سضو
انعم ةلودلا هب تماق ام ىلع ينثي لكلا

فور˘ظ ي˘ف ترا˘سس رؤ˘مألا ل˘ك ا˘مؤ˘م˘˘ع
ام قفو لمعلاب ديقت لكلا نا ىتح ةديج
لك ىلع هلل دمحلاو نؤلوؤؤسسملا هرطسس

. ءيسش
يحشصلا رجحلا شسرامت له ايلاح

؟ هتايموي ششتوكلا يشضقي فيكو
ىلع اريثك تدتعا لؤقلا نكمي هللاو

امزÓم تيح˘سضا ثي˘ح ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
ىودعل لا˘ق˘ت˘نا يأا يدا˘ف˘ت˘ل اذ˘هو تي˘ب˘ل˘ل

لا جر˘˘˘خا ل و » ا˘˘˘نورؤ˘˘˘˘ك » سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
يرئازج يأا لثم يتايح امؤمع ةرورسضلل
ة˘سصا˘خ يدا˘ع ل˘كسشب ه˘تا˘ي˘مؤ˘ي ي˘سضق˘˘ي
ليسضفلا ناسضمر رهسش يف نلا نحنو
رؤ˘مألا سضع˘ب ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘عا ن˘˘يا
. ةميركلا ةلئاعلا ةقفرب ةسصاخلا

كتلاشسر يه ام عافترا يف ةليشصحلا
؟ يرئازجلا بعششلل

بعسشلل ةبسسنلاب فسسؤؤم ءيسش هللاو
نع اما˘م˘ت ي˘عؤ˘لا بي˘غ˘ي ن˘يا ير˘ئاز˘ج˘لا

هذه ىلع كحسضن اندجت نحنف انلؤقع
دحا ىقلت اذا لا اهقح اهيطعن لو رؤمألا
انناريج نم ىتح وا انتلئاع نم وا انبراقا

اذه دؤجؤب نمؤؤ˘ن ا˘ند˘ج˘ت˘ف ة˘مد˘سصلا هذ˘ه
رجحلا قيبطت ىلا اهدعب ىعسسنو سضرملا
نم هانمتا ام امؤمع هريفاذحب يحسصلا
تي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ةرور˘˘سض ؤ˘˘ه بع˘˘سشلا

ر˘ه˘سشلا ن˘˘م ى˘˘لوألا ما˘˘يألا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
رد˘˘˘ق ة˘˘˘لود˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘سسمو ل˘˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘لا
د˘ي˘ق˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجو ثي˘ح عا˘ط˘ت˘˘سسم˘˘لا
برغملا يف Óثمف انناريج لثم لمعلاب
عنم متي ثيح رمÓل مراسص قيبطت كانه
ةحسصلا ريفؤتل كلذو جورخلا نم ناك يأا

. بعسشلا لكل ةمÓسسلاو

ينشسحلا عافدلا عم ةبرجت شضوخت
؟ ن’ا دحل اهميقت فيك يديدجلا

نهارلا تقؤلا يف اهمييقت يننكمي ل
عسضب ىؤ˘سس ا˘ن˘ل˘م˘ع د˘ق نؤ˘كن دا˘كن Ó˘ف
امؤمع قيرفلا سسار ىلع طقف تلؤج
ىفخي ل بؤلطم ؤه ام قفو لمعن نحن

أادبمب لمعي يدانلا اذهف ماسشه يخا كيلع

د˘ج˘ت ل ثي˘ح ه˘ي˘ب˘عل ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
بعل يأا زورب ناو ةسصاخ امات ارارقتسسا
هتقفسص عيب ىلع لمعت ةرسشابم اهلعجي
جرا˘خ ى˘ت˘˘ح وا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘نا ى˘˘لا
ءي˘سشلا˘ب ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن ا˘مؤ˘م˘ع بر˘غ˘م˘لا
ل˘سضفا ل˘ي˘سصح˘ت˘ل ى˘˘ع˘˘سسنو دؤ˘˘جؤ˘˘م˘˘لا
ماما فقؤملا ةبؤعسص نم مغرلاب جئاتنلا
اديعب باهذلل ةدارإلاو ةبغرلا كلتمت قرف
لاحف ىسسنن ل امك تاسسفانملا لك يف
رئازجلا ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق˘ت ه˘سسف˘ن ؤ˘ه بر˘غ˘م˘لا
ل˘ي˘جأا˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘ه ا˘˘سضيأا ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف

دقف تلؤ˘ج˘لا
كسسف˘˘ن د˘˘ج˘˘˘ت
ءا˘˘ق˘˘ل بع˘˘˘ل˘˘˘ت
اره˘سش ى˘ق˘ب˘تو
نود ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
كلذو ةسسفانم

ي˘˘ف قر˘˘ف˘˘لا سضع˘˘ب ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةيدنألا ناو اميسسل ةيجراخلا تاسسفانملا
ع˘ي˘م˘ج ى˘لا ا˘ب˘ير˘ق˘ت تل˘هأا˘ت ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح سسفا˘ن˘ت ي˘هو تا˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا
. اهب جيؤتتلا

وه امو كانه فورظلا تدجو فيك

؟ ةبرجتلا هذه لوح كعابطنا
ريبك مارتحا انهف ادج ليمج ءيسش هللاو

اذهب ادج ديعسس اناو يرئازج ؤه ام لكل
حرط مكنكمي مكيلع ىفخي Óف رملا
انه اؤلمع نيذلا نيبردملا لكل لاؤؤسسلا

يدؤج تيا وا ةخيسش نب مهسسأار ىلعو
ينلعج اريبك ا˘با˘حر˘ت تسسم˘ل ا˘ي˘سصخ˘سشف
ةقفرب يدجلا لمعلا يف ةرسشابم لخدا
قفو لمعن نيا هعم لمعا يذلا مقاطلا

فيرسشت ىلع لؤعن انناو اميسسل انتردقم
ةحلسصم يف انبراجت لك عسضوو اندؤقع
لؤعي اقباسس كل تلق امك يذلا يدانلا اذه
هيبعل يف يداسصتقلا رامثتسسلا ىلع
. قيرفلل ةبسسنلاب ةيديلقت ءايسشأا يهو
ام بيترتلا فشصتنم لتحي قيرفلا

لاح يف مكتاحومطو مكفادهأا يه
؟ ةلوطبلا فانئتشسا

ي˘ن˘سسح˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘مود˘˘ق
عفدلاو داجلا لمعلا ةينب ناك يديدجلا
يدا˘ن˘ل˘ل ن˘سسح˘لا ر˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب

نيب نم رامثتسسلا حيحسص
دقو يدان˘لا اذ˘ه تا˘ي˘لؤ˘لوا
عم يتثداحم يف تدمتعا
دقعلا عي˘قؤ˘ت د˘ن˘ع سسي˘ئر˘لا

ءايسشألا نم ريثكلا رييغت ةرورسض ىلع
ىلع ةسسفانم˘لا سضر˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لاو
ل˘م˘ع ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خو ى˘˘لوألا راودألا
مئادلا دجاؤتلاب قير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘فا˘سضإا

ؤهو دادؤلاو ءاجرلا ةيدنا نم ةبرقم ىلع
دكؤوأا ثيح هريطسستو هيلع لمعلا مت ام
حور عرز ى˘ل˘ع اد˘ها˘ج تل˘˘م˘˘ع ي˘˘نا كل
ط˘ب˘سض ى˘لا تي˘˘ع˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

م˘ها د˘ع˘ي يذ˘˘لاو طا˘˘ب˘˘سضنلا
هيل˘ع ل˘م˘ع˘لا كن˘كم˘ي حÓ˘سس
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
لمعنو دهت˘ج˘ن ن˘ح˘ن ا˘مؤ˘م˘ع
يف جئاتنلا ليسصحت رظتننو
ن˘ع ا˘ما بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘لا

لمعي يدانلا نا لؤقلا نكميف فادهألا
ةعبارلا ةبترملا نم ليسصحت ىلع امئاد
ة˘كرا˘سشم نا˘م˘سضل اذ˘هو ة˘سسما˘خ˘˘لا ى˘˘لا
. ةيراق

كيبع’ عم لاشصتإا ىلع تنأا له
ريشسملاو ينفلا نيمقاطلاو

؟كقيرفل
سضع˘ب تذ˘خ˘تا ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

» سسوريف ةهجاؤ˘م˘ل ة˘مرا˘سصلا ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لا
ايئاهن جورخلا عنم كلذ نمو » انورؤك
ل˘م˘ع ل˘ك ل˘ع˘ج˘˘ي ا˘˘م ؤ˘˘هو تي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
مات عنم دجؤي ثيح تيبلا يف نيبعÓلا

رحبلا يف انيبعل لثم لمعلاب بعل يأل
ماظن قفو لمعأا ينلعج ام ؤهو ةباغلا وا
يف تاثداحملا انثدحت˘سسا ثي˘ح ؤ˘يد˘ي˘ف˘لا

ىلع انلمعو يعامتجلا لسصاؤتلا عقاؤم
رسضحملا ةقفرب ؤيديف سصسصح طبسض

لمعب مؤقي يذلاو قيرفلل يندبلا
ثيح كلذ ىلع هييحاو ادج ريبك
انيدعاسسم عم مئاد لسصاؤتلا نؤكي
لقنب مهرودب نؤمؤقي نيذلاو كانه
ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘˘كل˘˘ل سصسصح˘˘لا

نيب ريبك قرف كانه اسضيأا كيلع
ا˘ما بر˘غ˘م˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف تنر˘˘ت˘˘نلا
ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا ع˘م ل˘سصاؤ˘ت˘لا سصؤ˘سصخ˘ب
ل˘ك نا ا˘م˘˘ب ي˘˘عاد ه˘˘ل سسي˘˘ل كلذ˘˘ف
. ةبيتكلا ةقفرب متي لمعلا

ايلاح تاريشضحتلا ىرجت فيك
؟ قيرفلا نع كدعب لظ يف
لمعن نحنو لمع جمانرب انرطسس

امب اهيف اهيف رثأاتلا كيلع ىفخي ل هقفو
دحل نيرهسش نم رثكل ماد فقؤتلا نا
اه˘ب ا˘ن˘م˘ق ي˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا ل˘كو نلا
ديجلا عباتملا˘ف تر˘ثأا˘ت د˘ق نؤ˘كت ا˘ق˘با˘سس
نا ىلع ديكأاتلا هنكمي ةيندبلا ةسضايرلل
لمع ىؤسس ودعي داكي ل يدرفلا لمعلا
ةسسفا˘ن˘م˘لا م˘ث˘ير ي˘ف ءا˘ق˘ب˘ل˘ل ير˘ي˘سضح˘ت
هركذ بجاؤلا يباجيإلا ءيسشلا اما طقفو
اهيلع ري˘سسي ي˘ت˘لا فار˘ت˘حلا ة˘ق˘ير˘ط ؤ˘ه
لك لاسصيإا ىلع تلمع ةرادلاف يدانلا
ثيح نيبعÓلا ىلا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ل˘ئا˘سسؤ˘لا
مهدعاسست يتلا تللا سضعب مهل ترتسشا

انلعج ام ؤهو تاريسضحتلا طبسض ىلع
دجاؤتلل لقألا ىلع ةرؤسصلا يف نؤكن
. ةيزهاجلا نم ةئاملاب05 ـلا دودح يف

نيذلا لئÓقلا نيبردملا نم ربتعت
يف رثا اذه له برغملا اورداغ

؟ قيرفلا ةرادإا عم كتقÓع
ثدحت˘ت ا˘مد˘ن˘ع ف˘سسؤؤ˘م ءي˘سش ه˘ل˘لاو

ر˘ملا اذ˘ه ن˘˘ع مÓ˘˘علا ل˘˘ئا˘˘سسو سضع˘˘ب
سسيئر˘لا فار˘سشا تح˘ت تردا˘غ ي˘ن˘قد˘سص
انبذاجتو راطملا ىلا ىتح ينقفار يذلاو

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كلا
ل˘ب˘˘ق ثيدا˘˘حلا
امؤمع ةرداغملا
ي˘˘˘نا سضر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن
ي˘˘˘˘˘ف تي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب
برغملا

يأا عنمب تما˘ق كا˘ن˘ه ا˘ي˘لا˘ح تا˘ط˘ل˘سسلاو
يناكماب نؤكيسس فيكف تيبلا نم جورخ
يرجنسس ف˘ي˘كو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘عل ةا˘قÓ˘م
يلثم لمعا مؤيلا انه اهف تاريسضحتلا

مدن كانه نا ىتح نيبردملا يقاب لثم
ايسصخسش كلذ ل˘ب˘ق ةردا˘غ˘م˘لا مد˘ع ى˘ل˘ع
لكسشب لمعا تنك ام ايسسفن مهل لؤقأا

يتلا عاسضوألا كلت لك يف ةسصاخ ديج
. برغملاو رئازجلا نيدلبلا دؤسست

نيا بابششلا عم كتبرجت ىلا دوعن
ةيروهمجلا شسأاكو ءاقبلا تققح

؟ ةدايرلا يف قيرفلا تكرتو
ن˘م ؤ˘ه تقؤ˘لا كر˘ت ذ˘ب˘˘حا ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش

امب ديعسس ةقيقح انا يتبرجت يف لسصفي
ن˘كي م˘ل يذ˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ع˘˘م ه˘˘تز˘˘ج˘˘نأا
درف لكل سصلاخ دؤهجم ؤه لب يدرفمب

ةينلا ا˘ن˘سصل˘خ ثي˘ح با˘ب˘سشلا دار˘فا ن˘م
ل˘ك ر˘سسك ى˘ل˘ع د˘ه˘ج ل˘كب ا˘˘ن˘˘ل˘˘م˘˘عو
ام كيلع ىفخي Óف ةيبلسسلا بناؤجلا
ةيدنا كانه رهسشا6 فرظ يف هب انمق
مسساؤم4 فرظ يف هنؤلمعي نيبردمو
ع˘م د˘ي˘ج ل˘كسشب تل˘سصاؤ˘ت ا˘ي˘˘سصخ˘˘سش
طبسضل كلمن ام لكب انيمرو ةبيتكلا
ا˘ن˘ل تح˘م˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
سسأاك ىلع لؤ˘سصح˘لاو ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘سضب
قيرفلا تعسضو يننا امك ةيرؤهمجلا
ي˘تدارا سضح˘م˘ب ه˘تردا˘غو ةدا˘ير˘لا ي˘˘ف

لمعي ل ينارمع عيمجلا ملعي امك هنل

. ةبرهكم ءاؤجأا يف
ررقت كتلعج يتلا بابشسأ’ا يه ام

؟ دادزولب تيب ةرداغم
ين˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لا با˘ب˘سسألا م˘ل˘ع˘ي ل˘كلا

دهتجن لؤقعملا ريغ نمف بابسشلا رداغا
سسأاب ل ةعؤمجم نؤكنو ةدايرلا لتحنو
ثÓثلا طاقنلا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘ب
اناي˘حأا را˘يد˘لا جرا˘خ ى˘ت˘حو را˘يد˘لا ل˘خاد
كمت˘سشي˘ل سصخ˘سش ي˘تأا˘ي ر˘ث˘ع˘ت در˘ج˘م˘بو
كيلع ءادتعلا نم ىتح برتقيو ةدلاؤلاب

قفخاو رثعت قيرفلا نؤكل ىؤسس ءيسشل ل
نؤكأا دق رايدلا لخاد طاقن نامسض يف
ىدحا يف Óثمف اهنع لوؤؤسسم ريغ ىتح
ةسضراعلا سسأار ىلع يل ةريخألا تاءاقللا
تناك ءازج ةلكر دؤ˘ي˘ع˘سس ع˘ي˘سض ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ديرا ل امؤمع راسصتنلا ماما انعسضتسس
لؤقلاب يفتكاو اريثك فلخلا ىلا ةدؤعلا
بردم يأا هب ماق ام ةفرعمب ليفك تقؤلا
. قيرف يأا يف

كتلقرع تلواح افارطأا نأا لاقي
ناك قيرفلا نأا مغر قرطلا ىتششب

؟ ةدايرلا يف
دق هفرسصت نع لوؤؤسسم سصخسش لك

فارطا نم ليقارعلا سضعب تهجاو نؤكأا
هللا يبسسح لؤقأا يدانلا ىلع ةبؤسسحم
ع˘م ل˘كلا كر˘تاو ط˘ق˘فو ل˘ي˘كؤ˘لا م˘˘ع˘˘نو
نا ؤه يل ةبسسنلاب مهألاو مهملاف هريمسض
يف سصÓخإاب تلمع ينأل حاترم يريمسض
بابسشلا سسيلو اهل تلمع يتلا قرفلا لك
ديفت˘سسا سسورد ي˘ه ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘فو ط˘ق˘ف
. اهب مؤقأا ةبرجت لك دعب اهنم

عبتي.....

«انوروك» ةحئاج ثراوك بنجتل يعولا نم ديزÃ يلحتلا ةرورشضل يرئاز÷ا بعششلا اعد

ايلودو ايميلقإا رئاز÷ا ةوق دكؤوي نوبت صسيئرلا هب ماق ام »:Êارمع رداقلا دبع
« يدلبب رخفأا ينتلعج قدنفلا ‘ رج◊ا فورظو

‘ ايلعلا تاطلشسلل ركششلا هجو يحشصلا رج◊ا نع هيف ثد– Êارمع رداقلا دبع بردملل ادج ءيرج راوح ‘
هاياعر لك بلج ثحب لÓخ نم نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا شسيئر اهب ماق يتلا ةجرÿا نمث امدعب ،دÓبلا

عنم لجا نم ناشضمر رهشش ‘ يحشصلا رج◊اب ديقتلا ةرورشض تقولا شسفن ‘ اينمتم نطولا جراخ نيدوجوŸا
لكل ةبراغŸا هنكي يذلا ماÎح’او يديد÷ا ينشس◊ا عافدلا عم هتبرŒ ¤ا قرطت امك » انوروك » ءابو يششفت

. برغŸاب هتبرŒ شصخت يتلا رومأ’ا نم Òثكلل قرطت امك يرئازج وه ام

ششامر ماششه هرواح

لÓخ ةحارلا لبضس لك انل ترفو ةلودلا»
« قدنفلا يف اهتيضضق يتلا اموي41 ـلا

رامثتضسÓل ىعضسي قيرف ينضسحلا عافدلا»
» باقلألا ىلع صسفانتلل ل هيبعل يف

ةريبك لك لقن ىلع دعاضسملا مقاطلا ةقفرب لمعأا »
 «  ةديج ةروضص يف دجاوتلا لجأا نم نيبعÓل ةريغضصو

« Œتعا ةرم لك ‘ يبراÈاضسورد اه ‹
« بابضشلا عم يتبرŒ ‘ حاترم يÒمضضو

تيبلا نم يئاهنلا جورÿا عنم ترقأا ةيبرغŸا ةلودلا»
» صسيئرلا ةقفاوÃ تناك رئاز÷ا ¤ا يترداغمو

تÎضشا ةرادلاو عافدلا ‘ باقلألا ةفاقث خيضسÎل ىعضسن »
» يحضصلا رج◊اب مازتلÓل ةعومجملل نيرامتلا تامزلتضسم لك



ةــــنصصرق

يضسنوتلا دملل ىدضصتت فافلا
يرئازجلا داحتلا نم ايعسس

يف يسسنؤتلا دملل دح عسضو
زربأا عم دقاعتلا ةسسايسس لظ
تعفر ،نييرئازجلا نيبعÓلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ىؤ˘˘كسش «فا˘˘ف˘˘لا»
ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا د˘˘سض «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا»ـل
بسسح˘بو ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘سسنؤ˘ت˘لا
«فا˘ف˘لا» نإا˘ف تا˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيلودلا ةئيهلل املظت تمدق
داحتإلا دامتعا بب˘سسب ة˘ب˘ع˘ل˘ل
يبعل ربتعي نؤناق يسسنؤتلا
نيأا نييل˘ح˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش
ل˘سصف˘˘لا˘˘ب ا˘˘هاؤ˘˘كسش تم˘˘عد
ةبعلل يرئازجلا داحتإلا تبلاطو اذه ،زييمتلا لاكسشأا عيمج رظحو تابؤقعلا ماكحأا نم عبارلا

.هركذ فلسسلا نؤناقلا دامتعإا مدع يسسنؤتلا هريظن نم

رجام كانه انودارام دعب :يرتوف
بخا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت

ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لا
ةدا˘سشلا ر˘جا˘م ح˘بار
ق˘با˘سسلا ه˘ل˘ي˘مز ن˘م
،ؤ˘˘ترؤ˘˘ب يدا˘˘ن ي˘˘˘ف
،ير˘˘˘˘تؤ˘˘˘˘ف ؤ˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ب
م˘˘ج˘˘ن نأا ا˘˘ح˘˘سضؤ˘˘م
،زيمم بعل رئازجلا

د˘سض تب˘ع˘˘ل»: لا˘˘قو
ةد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘نودارا˘˘م
ه˘لإا ه˘˘نإا ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ةبسسنلابو..مدقلا ةرك
ا˘˘نودارا˘˘م د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ل
حبار يتأاي ،ةر˘سشا˘ب˘م
بعل ه˘˘نأل ،ر˘˘˘جا˘˘˘م
.عيرسس لكسشب رؤطتي ناكو ،سسأارلا ،ىرسسيلا ،ىنميلا مدقلا ،ءيسش لك كلمي ناكو لماكتم

« ماضصل » وبعل
مدعب اوبلاط

مهتاقدضصب Òهضشتلا

نيع ةيعمج ؤبعل اهب ماق ةبيط ةتفل يف
نم مهم ءزج سصيسصخت لÓخ نم ةليلم
مدع ةرورسضب اؤب˘لا˘ط ا˘م˘ك م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
اذه لÓخ اهب اؤماق يتلا لامعلاب ريهسشتلا
حلاسصل ةيريخ لامعأا نم ليسضفلا رهسشلا
عيزؤتب ارخؤؤم تماق يتلا تايعمجلا سضعب
نم لمأاي يتلاو ةيناسضمرلا ففقلا سضعب

ي˘هو ةر˘خلا ي˘ف ار˘جا نؤ˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘خ
» قاسشع نم اباجعا تيقل يتلا ةؤطخلا

ىلع ةرادإلا لمعت ؤل اؤنمت نيذلا » ماسصل
اهناو ةسصاخ نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسست
. ةلماك رؤجأا5 ـلا تغلب

يقل يبيللا يئانثلا
ةنيطنضسق ‘ وتحار

فؤف˘سص ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ىقلت يفرعلاو سشيرهلا «يسس.سسا.يسسلا»
يدا˘ن˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ةرا˘ي˘سسلا ق˘ئا˘سس ن˘م ةؤ˘˘عد
رؤطف لوانت لجا نم ينيطنسسقلا يسضايرلا

راسسكنلاب نارعسشي ل ىتح اذهو ناسضمر
اديعبو رئازجلا يف نادجاؤتي امهناو ةسصاخ
تل˘ع˘ج ةؤ˘ط˘خ˘لا نا ر˘كذ˘ي ا˘م˘ه˘ي˘لا˘˘ها ن˘˘ع
ع˘سضو ةرور˘سض ى˘ل˘ع نود˘كؤؤ˘ي ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلا
ا˘م˘ه˘ل ح˘م˘سست ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا
تلؤج نم ىقبت ام يف امهتاناكما ريجفتب
. ةلؤطبلا فانئتسسا دنع ةمداق

ّ‘و «لاÔ÷ا»
هتداعل

دبع دجو هيبعل ىلع ةيلام تامارغ سضرفب
يلاحلا يرئازج˘لا برد˘م˘لا ة˘خ˘ي˘سش ن˘ب ق˘ح˘لا
يف هيبعل رخأات ىلع ءاسضقلل ،ةدجو ةيدؤلؤمل
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءار˘˘جإا
ةي˘مÓ˘عا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

ببسس نود تابيردتلا نع بايغلا نأا ةيبرغم
هبحاسص عفدي رخأاتلا نيح يف ،وروأا05 فلكي
عم بعÓتي ل هنأا «لارنجلا» دكؤؤيل ،وروأا02
.ةيلاحلا فورظلا مغر طابسضنلا

ءانثتضسا ي◊وبم

با˘هو سسيار ا˘ه˘ل˘كسش ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ة˘˘لا˘˘ح
بعل يرئازج˘لا ي˘لود˘لا سسرا˘ح˘لا ي˘ح˘لؤ˘ب˘م
ديجلا ىؤتسسملا لظ يف ،يدؤعسسلا قافتلا
ريخألا اذه عم دقعلا هعيقؤت ذنم هب رهظ يذلا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ف˘˘قؤ˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
قافتلا مجن دؤمح نودعسس فسشكو ،«انورؤك»
ريهامجلا مرح بناجأا7ـلا نؤناق نأا قباسسلا

ىؤ˘˘ت˘˘سسم نأاو يدؤ˘˘ع˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘لا رؤ˘˘˘سضح
سسيار اد˘ع ع˘سضاؤ˘˘ت˘˘م قا˘˘ف˘˘تلا ي˘˘ف بنا˘˘جألا

.يحلؤبم

qarsana@essalamonline.com

8272ددعلا ^1441 ناسضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحألا

ةيباجيإا ريراقت ىقلت ناضسيتفا
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف

ةلؤطبلا ي˘ب˘عل ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا
ةبيبسش رسصانع ل˘سصاؤ˘ت ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
لمعلا ة˘طرا˘خ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةد˘كي˘كسس
ثيح ناسسيتفا مهل اهعسضو يتلا

ارابخأا ىقلت نأا دعب هاسضر نع ربع
ام عم يلك لكسشب مهبواجت نع
نأا افيسضم تايسصؤت نم مهل همدق
مهحلاسص يف نؤكيسس ءيسش لك
سسف˘ن ى˘ل˘ع اؤ˘ل˘سصاؤ˘˘ي نأا طر˘˘سشب
تابيردتلا ىلإا ةدؤعلا دعب قسسنلا
ارايعم نؤكتسس يت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا

ح˘˘سضت˘˘ت نأا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
ن˘˘م ر˘˘سصن˘˘ع ل˘˘ك تاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
. تآا ؤه امل ةيلاحلا رسصانعلا

15

طقف Êدبلا بنا÷ا ∙رت «انوروك» تابيردت
سصا˘˘ع˘˘ق˘˘ف ناؤ˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ي˘˘ف ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘˘ن بعل
ى˘ع˘سسي ه˘˘نأا˘˘ب د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

يحسصلا لز˘ع˘لا مار˘ت˘حل
نم ةبؤلطملا ةمارسصلاب

لزنملا يف ءا˘ق˘ب˘لا لÓ˘خ
دنع جورخلاب ءافتكلاو
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا نأل ةرور˘˘˘سضلا
هر˘ظ˘ن ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ي تي˘˘ب˘˘لا
يدسصتلل ديحؤلا ليبسسلا
د˘كا د˘˘قو91 د˘ي˘فؤ˘كل
د˘جاؤ˘ت˘م ا˘نأا » : ي˘ن˘ع˘م˘لا
لج˘ي˘ج ي˘سسأار ط˘ق˘سسم˘ب
تيبلا يف ثؤكملا نيب ةيمؤيلا يتاقوأا عيزؤت لÓخ نم يحسصلا رجحلاب مازتللا ىلع سصرحأا

. ةيدرفلا تابيردتلاو تنرتنألا لامعتسساو اردان جورخلاو
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رسصعلا

04:23

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:30

ءاسشعلا

09:01

ةÓسصلا تيقاوم

›وبان Òهظ لبقتسسم ديدحتل سسيتنيرول يد ـب عامتجلا رظتني مÓغ ليكو^
يرا÷ا مسسوŸا ةياهن يرطقلا ةيليسسلاب قاحتلÓل حسشرم يليÓب^

بعل لاطع :ولوير
ينبجعيو زي‡
اÒثك هءادأا

دعب ليهأاتلا ةداعإا ةÎف ‘ قيرفلا دئاق نأا تدكأا
اهارجأا يتلا ةيلمعلا

ودع دقع خسسف يفنت يرانكلا ةرادإا

نيبعÓلا ىلع ابلسس رثأا يلاحلا فقوتلا نأا دكأا

ةجاحب نحن :زيغن
نيزهاج نوكنل عيباسسأا4 ىلإا

ةلوطبلا فانئتسسل

نم ديزÃ يلحتلا ةرورسضل يرئاز÷ا بعسشلا اعد
«انوروك» ةحئاج ثراوك بنجتل يعولا

نوبت سسيئرلا هب ماق ام»:Êارمع رداقلا دبع
رج◊ا فورظو ايلودو ايميلقإا رئاز÷ا ةوق دكؤوي

«يدلبب رخفأا ينتلعج قدنفلا ‘

ةيبوروألا رسضخلا مجن ةربخ صصقن نأا دكأا
«يج.صسأا.يبلا» ناولأا لمح ملحب فسصعت دق

8272ددعلا ^1441 ناسضمر30ـل قفاوملا0202 ليرفأا62دحألا

ةمداقلا قوسسلا يف هحيرسستل وروأا نويلم05 طرتسشت نويل ةرادإا

راوع عم دقاعتلا قابسس نولخدي سسوتنفوجو «يج.سسأا.يبلا»و يتيسسلا

رئاز÷ا ليث“ قيرط دهÁ نويل نع هليحر^
^Áبك تايناكمإا كلÒا ناديم طسسو ‘ ةفاسضإلا مدقيسسو ةÿرسض

بختنŸا ناديم طسسو ‘ زكرم نم Ìكأا لغسش ىلع رداق^

لئابقلا ةبيبسشرئاز÷ا ةيدولوم



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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