
30 صص

ديدج رمتؤوم دقعل ريسضحتلأ ىلع فرسشت
يلخأدلأ عأرسصلأ نم تأونسس4 نم رثكأأ دعب

عنسصل ةيرسس ةسشرو كيكفت
طسسو ةيديلقتلا براوقلا

فراطلا يف طسشلا ةباغ

لفح اوماقأا اسصخسش43 فيقوت
ئطاسش قدنفب دليم ديع

50صصنارهو يف «ليفورت»
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فأرطأ’أ عيمج لوبقب ىظ– اهتبراقم
ءامدلأ نقح ىلع ةمئاق اهنوك ةيبيللأ

مجح عفرو جاتنإ’أ تأردق زيزعت ىلع زكرت
تاجتنŸأ فلتخÃ ةينطولأ قوسسلأ نيو“

صصوسصخب تاطلسسلأ رأرق رظتنت هتئيه نإأ لاق
اهمدع نم ىحسضأ’أ ديع ةريعسش ءايحإأ

حوارتتسس يحاسضألا راعسسأا» :يويلع
40 صص«ميتنسس نييلم7و2 نيب

ةكبسشب حيطي نأرهوب صسيرغ دمحم نمأأ
«ةقأرحلأ» بيرهت يف ةسصتخم

نيياكوكلأ نم ةيمكو ةينورتكلإأ ةزهجأأ زجحو رايلم2عاجرتسسأ نم دحلل يئزجلأ يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ أوقرخ
«انوروك» صسوريف راسشتنأ

50 صص

ريسضحتلأ نع ،ةقاطلأ ةرأزو تفسشك
ن˘م˘سضت˘ت ة˘ي˘عا˘ط˘ق ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘قرو˘˘ل
ةيجيتأرتسسإÓل ةي˘سسي˘ئر˘لأ روا˘ح˘م˘لأ
ر˘ي˘سصق˘لأ ىد˘˘م˘˘لأ ىل˘˘ع ،ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

د˘يد˘ح˘ت ع˘م ل˘يو˘ط˘لأو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لأو
لا˘˘˘˘جآأو تا˘˘˘˘مأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل’أو لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأ’أ

ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب را˘طإأ ي˘ف ا˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
صسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو ة˘˘˘مو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
.ةيروهمجلأ

ةئيه بختني «صسافافألا»
ةدايقب ةديدج ةيسسائر

ميكحلا دبع لسسحلب

«ريرحتلا ةكرعم نع ةيمهأا لقت ل مويلا رئاز÷ا اهسضوخت يتلا ةكرعŸا» :ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا
30 صصتاقورحملل ةيعبتلأ ةلحرم نم اندÓب أوسصلخي نأأ مهعسسوب نم مه بابسشلأ نأأ تدكأأ

ةيوسستلاب اهكسسمت دكؤوت رئازجلا
صضفرو ةيبيللا ةمزألل ةيسسايسسلا

يبنجألا لخدتلا

ةديدج ةيجيتاÎسسإا
ةقاطلا عاطق Òيسستل

30صص

40 صص

ةهجاومل رافنتسسإلا ةلاح نلعي ةحسصلا ريزو
«انوروك» ـب نيباسصملا ددع عافترا

«انوروك» صسوريفب نيباسصملاب لفكتلا يف نواهتلا عونمم^
نيمدختسسملا لك كارسشإاب قاهرإلا يناعت يتلا ةيبطلا هبسشو ةيبطلا قرفلا معد^
نيدعاقتملا اذكو صصاخلاو يمومعلا هبسش عاطقلل نيعوطتملا نيسسرامملا كارسشإا^
ةيحسصلا تازيهجتلا اذكو صشاعنإلاو ةرسسألا تاردق زيزعتل صصاخلا عاطقلاب ةناعتسسلا^
رئازجلا يف«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا434و تايفو8^
«Òطخ عسضولا» :Êاكرب^

«91-ديفوك» حلاسصمب ظاظتك’أ ةهجأومو تايفسشتسسملأ باعيتسسأ ةردق نم عفرلل ةيفاسضإأ حلاسصم دينجت

تلاتحا ةينطو ةكبسش كيكفت
مهلاومأا مهتبلسسو نينطاوم ىلع

فيطسسب «كوبسسيافلا» ربع

زاجن’أ ةريتو عيرسستب رمأأ نايفسس ظفاح
تاي’ولأ لكب اهلاجآأ يف عيراسشملأ ميلسستل

تاداهسش بحسس
ةغيسصل صصيسصختلا
PPLدغلا نم ةيادب

40 صص

40- 30صص

40صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اهلهأا نمدهاسش دهسشو

تا˘فار˘ت˘علا ل˘صسل˘صسم˘˘ل رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف
لكب نييصسنرفلل ةيمصسر˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘م˘صسر˘لا
لÓخ رئازجلا يف مهدÓب مئارجب ،مهحئارصش
اهتعقر تعصستإا يتلاو ،ةيرامعتصسإلا ةبقحلا
تراثأا ئجا˘ف˘م ل˘كصشب ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
لا˘صشي˘م نا˘ج د˘كأا ،تلؤوا˘صست˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
يف صصتخم˘لا ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ف˘ح˘صصلا ،ي˘تا˘بأا
ر˘ي˘بور صسا˘مو˘ت لا˘صشيرا˘م˘لا نأا ،ة˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
نييرئازجلا فلآا لتقم نع لوؤوصسملا ،وجيب

،رئازجلل يصسنرفلا را˘م˘ع˘ت˘صسلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
يتلا «زاغلا فرغ» عارتخاب اصساصسأا رهتصشا
رلته ا˘ي˘نا˘م˘لأا فر˘ط ن˘م ا˘هد˘ع˘ب تل˘م˘ع˘ُت˘صسا
.ةدابإلا جمانرب راطإا يف ةيزانلا

! .. ميظع نهديك نإا

ةيمومع ة˘كر˘صش ر˘يد˘م ةر˘ي˘تر˘كصس تمد˘ق
نم ةريبك ةعومجم ،نجصسلا يف ايلاح عبقي
تا˘ب˘عÓ˘ت ف˘صشكت ي˘ت˘لا ة˘ير˘صسلا ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا
يف ةكرصشلا مصسإاب انبحاصص اهمربأا تاقفصصب
اهريدمب ةريتركصسلا ةياصشو ،ةيصضام تاونصس
لب ،نطولل اهبح قلطنم نم نكت مل قباصسلا
ةيصصخصش ةلأاصسمب قلعتي ةقيقحلا يف رمألا
مث ،رصسلا يف هتريتركصس جوزت ريدملا ،ةتحب
ن˘م ه˘ئا˘ن˘بأا ن˘م ا˘فو˘خ جاوز˘لا نÓ˘˘عإا صضفر
تقؤوم لكصشب اه˘ت˘كصسي˘لو ،ى˘لوألا ة˘جوز˘لا

هنييعت دعب ةرصشابم ةصسصسؤوملا يف اهفظو
،8002 ماع يف  يعرف  ريدم بصصنم يف
،اما˘ع ار˘يد˘م ن˘ي˘ع ا˘مد˘ن˘ع ه˘ع˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن  م˘ث
اهلقا رصصح Óب تازايتما ىلع هنم تلصصحو
ىلإا ماهملا نم ةليوط ةمئاقو ةرايصسو ةقصش
يف ةل˘ئا˘ط لاو˘مأا ا˘ه˘لÓ˘خ ا˘ه˘ترذ˘ب جرا˘خ˘لا
.«غنيبوصشلا»

ةعاسشإا در‹

ةريخألا تاعاصسلا يف ربخلا رصشتنا امدعب
يف رانلاك يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم ىلع
تانيمأاتلل ينطولا قود˘ن˘صصلا ى˘ف˘ن ،م˘ي˘صشه˘لا
ةلئاقلا رابخألا ،ءارجألا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
بصصانمب قاحتللاو فيظوتلل تاقباصسم حتفب

نا˘˘م˘˘صضلا عا˘˘ط˘˘˘ق ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع
ر˘مألا نأا ،«صسا˘ن˘ك» ـلا ح˘صضوأاو ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ن˘م ا˘ه˘ل صسا˘صسأا ل تا˘عا˘صشإا در˘ج˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
.ةحصصلا

؟.. ءلؤوه بسساحي نلأا

اهريدي ة˘لوا˘ق˘م تل˘صصح2102 ة˘ن˘صس ي˘˘ف
تقاف نيتقفصص ىلع راردأا ةيلو نم يناملرب
ةيذيفنت ةيريدم نم ميتنصس رايلم11 امهتميق
لوؤوصسم نم ةرصشابم ةيصصوتب كلذو ،ةيلولاب
،ةقباصسلا لÓصس كلاملا دبع ةموكح يف مهم
نم ةيا˘غ˘ل˘ل ا˘بر˘ق˘م نا˘م˘لر˘ب˘لا و˘صضع نا˘ك ن˘يأا
امك ،نآلا نيجصسلا قباصسلا ريبكلا لوؤوصسملا
ذيفنتلا يف اعصساو اصشغ تنمصضت عيراصشملا نأا

دح ى˘لإا ل˘جر˘لا ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘ل د˘حأا كر˘ح˘ت˘ي م˘لو
.ةعاصسلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. لسسع ىلع ةنمسس
تلاصصتإلا فيثكت نم

يف نيدلب˘لا ي˘صسي˘ئر ن˘ي˘ب
ى˘˘لإا ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
تا˘فر˘ل ا˘ندÓ˘ب عا˘جر˘ت˘˘صسا

ةمواقملا ءاد˘ه˘صش ن˘م42
نم رئازجلا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

ي˘˘˘ف نا˘˘˘صسنإلا ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م
مازتلا ىلإا لوصصو ،صسيراب
ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا˘˘ب ن˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فر تلا˘˘˘˘˘صصتلا
صشا˘˘˘ع˘˘˘نإاو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ىتصش يف يئانثلا نواعتلا
موي˘لا ي˘ه ا˘ه ،تلا˘ج˘م˘لا
لودلا ةمئاق نمصض رئازجلا جردت مل ةيصسنرفلا ةموكحلا نأا دكؤوت ،اندÓب يف ةيصسنرفلا ةيلصصنقلا
.«انوروك» صسوريف ةحفاكم ريبادت راطإا يف اصسنرف ىلإا لوخدلا دويق نم ةانثتصسملا

! .. يدلب ‘ ثدحي
مهيل˘ع ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ا˘فو˘خ

ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
ى˘صضو˘ف˘لا ن˘م ة˘لا˘ح فر˘ع˘ت
ةباصصإلا تلاح ديازت ببصسب
تا˘ب ،«ا˘نورو˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ر˘ه˘ظ˘ت ن˘يذ˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

اذهب ةباصصإلا صضارعأا مهيلع
ىلإا هجوتلا نوصضفري ،ءابولا

ديكأات ةيصشخ صصحفلا زكارم
نولصضفي اوراصصو ،مهتباصصإا
تايلد˘ي˘صصلا ن˘م ة˘يودأا ذ˘خأا
فيفختلل ةيبط ةفصصو نود
.. ة˘ي˘صضر˘م˘لا م˘ه˘تلا˘˘ح ن˘˘م
Ó˘ع˘ف .. ف˘ي˘خ˘˘م لا˘˘ح ع˘˘قاو
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح صسكع˘˘ي ف˘˘ي˘˘خ˘˘م
اندÓب اهصضوخت يتلا برحلا

ملا˘ع˘لا لود ل˘ج رار˘غ ى˘ل˘ع
.«91‐ديفوك» دصض

«كليابلا لام»
نم لامعأا لجر بلط ،6102 ماع يف

،ميتنصس رايلم05 هتميق صضرق ةفلجلا ةيلو
هيلع ةقفاوملاو ةقداصصملا تاءارجإا تناكو
ىلإا تارم4 لقنتلا ىلإا هعفد ام ،ةريصسع دج
كنبلا ماع ريدم ةلباقم لجأا نم ةمصصاعلا
بلط ىوصس ليدب نم دجي ملو ،ىودج Óب
ةرتفلا كلت يف ذ˘فا˘ن ي˘نا˘م˘لر˘ب ن˘م ةد˘ج˘ن˘لا

Óع˘فو ،صسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج ن˘م اد˘ج بر˘ق˘م
ىل˘ع ،7102 ةفئا˘صص ي˘ف ل˘صصح ا˘ن˘ب˘حا˘صص
مل رايلم05 ـب هتميق تردق يذلا صضرقلا
صضع˘ب ىو˘صس ق˘ل˘ت˘ي م˘لو ،مو˘ي˘لا ى˘لإا دد˘صسي
.ينعملا كنبلا نم تاراذتعلا

«مرحن وأا بعلن»
را˘˘ي˘˘مألا زاز˘˘˘ت˘˘˘بإا ي˘˘˘ف صصت˘˘˘خإا لوا˘˘˘ق˘˘˘م

ايافخ يف ثحبلا ربع ،نييذيفنتلا نيريدملاو
يتلا ةهوبصشملا ةيمومعلا تاقفصصلا ايابخو
اهدعب عفري نأا ىلع ،مهفراعمل اهنوحنمي
ريرحتب ددهي ثيح ،«مرحن وأا بعلن» راعصش
وه هو˘ح˘ن˘م˘ي م˘ل لا˘ح ي˘ف م˘هد˘صض ىوا˘كصش
ىلع مدقي نايحألا صضعب يف ،عيراصشم رخآلا
عيقوتبو ةلوهجم ة˘ي˘م˘هو ىوا˘كصش ر˘ير˘ح˘ت
نذإلا بلط نود نيلواقملا هئÓمز صضعب
اذه رارصسأاب نيفراعلا صضعب نأا ةجردل ،مهنم
هتيب يف دوجوملا هبتكم نإا نولوقي لواقملا
.ةيديك اهبلغأا ىواكصشلاو لئاصسرلاب جعي



watan@essalamonline.com
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دد˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا تح˘˘صضوأا
يتلا ،صشيجلا ةلجم نم ريخألا
،اهنم ةخ˘صسن «مÓ˘صسلا» تق˘ل˘ت
عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘˘م ه˘˘˘نأا
ةينطولا ةدايصسلاو لÓ˘ق˘ت˘صسلا

حا˘ف˘ك د˘ع˘ب ة˘˘ن˘˘صس85 ذ˘˘ن˘˘م
لصسبتصسي ،قاصشو ريرم يلوطب
صشي˘˘ج˘˘لا دار˘˘فأا ن˘˘م ف˘˘ل˘˘خ˘˘˘لا
ل˘صساو˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب تا˘˘ت˘˘ث˘˘جا ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا
هدار˘فأا ةر˘ي˘خ ع˘فد˘يو با˘˘هرإلا

ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ا˘ن˘م˘ث م˘ه˘تا˘ي˘ح
ةن˘مآا ة˘خ˘ما˘صش ءاد˘ه˘صشلا ة˘نا˘مأا

املثم هنأا تزربأاو ،ةرقتصسمو
ةرو˘˘ث˘˘ل صسمألا با˘˘ب˘˘صش ر˘˘ظ˘˘ن
اوناكو اهل اوططخو ريرحتلا

ةديدجلا رئازجلا نإاف ،اهل ادوقو
وعدملا بابصشلا ةئف ىلع موقت
فلتخم ي˘ف ه˘تا˘قا˘ط ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ل
هتاءافك ر˘ي˘خ˘صستو تلا˘ج˘م˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘˘مد˘˘خ ه˘˘فرا˘˘ع˘˘مو
ءانبل تقولا كرادتو ةينطولا

ناكم ل ملاع يف ةيوق رئازج
نأا ةد˘كؤو˘م ،ف˘ي˘˘ع˘˘صضل˘˘ل ه˘˘ي˘˘ف
نطولا عوبر لك يف بابصشلا

اوصصلخي نأا مهعصسوب نم مه
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ن˘˘م ا˘˘ندÓ˘˘ب
.تاقورحملل

ةي˘حا˘ت˘ت˘فإلا ي˘ف ءا˘جوو اذ˘ه
ديع ىركذ انفقوتصست» ،اصضيأا
نرق فصصنل خرؤوتل لÓقتصسلا

عاجرت˘صسا ى˘ل˘ع تاو˘ن˘صس8و

رثكأا انوعدتو ،اهتدايصسل اندÓب
ن˘ع˘م˘ت˘ل˘ل ى˘صضم تقو يأا ن˘م
لا˘صضنو حا˘˘ف˘˘ك ةر˘˘ي˘˘صسم ي˘˘ف
لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا ه˘˘˘˘˘جاو بع˘˘˘˘˘˘صش
،للم وأا للك نود يناطيتصسلا

بعصصأا اودباك لاجر عينصصو
دئادصشلا ربكأا اوهباجو نحملا

نم دعت ةروث لوح فتلا ليجو
،«خيراتلا ربع تاروثلا مظعأا

لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلا نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘صشم
ديعل85 ـلا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ام لكب ازيمم ناك لÓقتصسلا
ثيح ،ناعم نم ةملكلا هلمحت
تاظحل يف رئازجلا تلبقتصسا
اهلاطبأا تافر ةقراف ةيخيرات
،ةيبع˘صشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا ةدا˘ق ن˘م
فحاتم ن˘م م˘ه˘تدا˘ع˘ت˘صسا د˘ع˘ب
ي˘ت˘لا ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صسلا ا˘˘صسنر˘˘ف
نم رثكأل مهمجامج ىلع تقبأا
تثد˘ح˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ف˘˘صصنو نر˘˘ق
نع ،صشيجلا ةل˘ج˘م ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا
يمصسرلاو يبعصشلا لابقتصسلا
رئازجلا ءادهصش هب يظح يذلا

ىرثلا اوراوي نأا لبق ،اهلاطبأاو
تراصشأاو ،ءادهصشلا رئازج يف
،راختفلا ىلع ثعبي هنأا ىلإا

فيصضي ‐ ىرخأا ةرم دكؤوي ام
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا
ل˘صضف˘ب ا˘ه˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘صسا تكت˘˘فإا
ي˘ت˘لا ما˘صسج˘لا تا˘˘ي˘˘ح˘˘صضت˘˘لا
ربع يرئازجلا بعصشلا اهمدق
ة˘ب˘ق˘˘ح˘˘لا ل˘˘حار˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةيرامعتصسلا

تاقورحملل ةيعبتلأ ةلحرم نم اندÓب أوسصلخي نأأ مهعسسوب نم مه بابسشلأ نأأ تدكأأ

ل مويلا رئاز÷ا اهسضوخت يتلا ةكرعŸا» :ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا
«ريرحتلا ةكرعم نع ةيمهأا لقت

ر.نوراه

نع ةيمهأأ لقت ’ ،ةدعسصأ’أ فلتخم ىلع مويلأ رئأزجلأ اهسضوخت يتلأ ةكرعملأ نأأ ،ةيركسسعلأ ةسسسسؤوملأ تدكأأ
.تاقورحملل ةعبتلأ ةلحرم نم اندÓب أوسصلخي نأأ مهعسسوب نم مه بابسشلأ نأأ ةزربم ،ريرحتلأ ةكرعم

دقعل ريسضحتلأ ىلع فرسشت
4 نم رثكأأ دعب ديدج رمتؤوم
يلخأدلأ عأرسصلأ نم تأونسس

بختني «صسافافألا»
ةيسسائر ةئيه
ةدايقب ةديدج
ميكحلا دبع لسسحلب
ميكحلأ دبع ةمئاق تزاف
لوأ’أ ريتركسسلأ ،لسسحلب
ىوقلأ ةهبج بزحل
تاباختنأ يف ،ةيكأرتسشإ’أ

،«صسافافأ’أ» ةدايق ديدجت
ىلع فرسشت نأأ ىلع

رمتؤوم دقعل ريسضحتلأ
4 نم رثكأأ دعب ديدج

يلخأدلأ عأرسصلأ نم تأونسس
نايكب فسصعي داك يذلأ
يف صضراعم بزح مدقأأ
.دÓبلأ

ةمئاق تقوفتو أذه
نم لك مسضت يتلأ ،لسسحلب
ينايزم ،نايفسس خويسش
،دمحمأأ يجاح ،ميهأربإأ

لÓخ ،ةرون يرهأوط أذكو
صسمأأ دقع يذلأ رمتؤوملأ

ىلع ،نأرفأزم قدنفب
اهدوقي يتلأ ةمئاقلأ

أذه ،دمحأأ يعأدج
ةسسمخلأ نوزئافلأ ىلوتيسسو

ـل ةيسسائرلأ ةئيهلأ ةيوسضع
نورسضحيو ،«صسافافأ’أ»
.بزحلل ديدج رمتؤوم دقعل

ـه.دأوج

،ديزوب نب نامحرلا دبع ىطعأا
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو
ةمراصص تاميلعت ،تايفصشتصسملا
ىل˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ير˘ي˘صسم˘ل
نم ،ةمصصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا ىو˘ت˘صسم
نيباصصملاب لفكتلا نيصسحت لجأا
اصضيأا رمأاو ،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف˘ب
نم عفرلل ةيفاصضإا حلاصصم دينجتب
،تايفصشتصسم˘لا با˘ع˘ي˘ت˘صسإا ةرد˘ق
نيباصصملا ددع زواجت لظ يف
قا˘هرإاو ا˘ه˘تارد˘ق˘ل ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
.ةحصصلا يمدختصسم

لÓ˘خ ،ر˘يزو˘˘لا هو˘˘ن نأا د˘˘ع˘˘بو
عم صسمأا ه˘ع˘م˘ج ئرا˘ط عا˘م˘ت˘جا

تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسم
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا
فلتخم اه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا˘ب
فر˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ كÓ˘˘˘صسألا
ى˘˘لإا ا˘˘˘عد ،بع˘˘˘صصلا ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

يف تاينا˘كمإلا ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘صض
ةرد˘ق ن˘م ع˘فر˘لا ة˘ي˘غ˘ب ناد˘ي˘م˘˘لا
ظا˘ظ˘ت˘كلا ة˘ه˘جاو˘مو ل˘ف˘كت˘˘لا
ح˘لا˘˘صصم˘˘لا ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت د˘˘ق يذ˘˘لا

‐ديفو˘ك» ـب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ةرور˘صض ى˘ل˘ع دد˘صش ا˘˘م˘˘ك ،«91
ةرصسألا باعيتصسا ةردق نم عفرلا
ى˘ل˘ع صشا˘ع˘نإلاو ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

اهمعد عم لكايهلا هذه ىوتصسم
ني˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لاو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
تا˘صسصسؤو˘˘م وأا ح˘˘لا˘˘صصم ح˘˘ت˘˘فو
،كلذ ر˘˘مألا ى˘˘صضت˘˘˘قا نإا ىر˘˘˘خأا

قرفلا معد ىلع هصصرح اددجم
دجوت يتلا ةيبطلا هبصشو ةيبطلا
قاهرإا نم يناعتو ةهجاولا يف
،رهصشأا3 ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م دا˘ه˘جإاو
.نيمدختصسملا لك كارصشاب كلذو

ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع ر˘˘مأا ا˘˘م˘˘ك
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ير˘ي˘˘صسم ،د˘˘يزو˘˘ب
ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا
ةيبطلا ه˘ب˘صشو ة˘ي˘ب˘ط˘لا كÓ˘صسألا
دصصق تا˘صصصصخ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ةصسرامملا ةيبطلا قر˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت

ي˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
‐ديفوك» ـب نيباصصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت
ن˘ي˘صسرا˘م˘˘م˘˘لا كار˘˘صشإا ع˘˘م ،«91
ه˘ب˘صش عا˘ط˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

بنا˘ج ى˘لإا صصا˘خ˘لاو ي˘مو˘م˘ع˘لا
نيدعتصسملا عا˘ط˘ق˘لا يد˘عا˘ق˘ت˘م
ى˘ل˘ع د˘كأاو ،م˘ه˘تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت˘˘ل

قيبطت لجأا نم رهصسلا ةرورصض
معدلا ميدقتب ةقلعتملا تاميلعتلا
ميظنتو نيمدختصسم˘ل˘ل ي˘صسف˘ن˘لا
ءلؤوه ةدئافل ةحارلا نم تارتف
،قا˘هرإÓ˘ل م˘ه˘صضر˘ع˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘لا حر˘˘ت˘˘˘قاو
ىلع ،دÓب˘لا ي˘ف ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق
،ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملا ءاردم
نم صصاخلا عاطقلاب ة˘نا˘ع˘ت˘صسلا
ةر˘˘صسألا تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
اذ˘كو صشا˘ع˘نإلاو ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ىلع رهصسلا عم ،نيمدختصسملاو
ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
د˘صصق ة˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
تاصصصصختلا ىصضرم˘ب ل˘ف˘كت˘لا
.ىرخألا

ر.نوراه

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
434و ،تايفو8 ةريخألا ةعاصس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا
اقفو ،ءافصش ةلاح784 ءاصصحإا
روتكد˘لا صسمأا ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م˘ل

يمصسرلا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج

يصشفت ةع˘با˘ت˘مو د˘صصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
،هتاذ ردصصملا فصشك امك.ءابولا
نيباصصمل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا نأا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

ـلا لÓخ ةلجصسملا ماقرألا ءوصض
24281 ،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘صس42

ي˘لا˘م˘جإا ل˘˘صصو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
لباقملا يف ،699 ىلإا تايفولا
نيفاعتملل يلامجإلا ددعلا زفق
.42131 ىلإا

ـه.دأوج

صسيئر ،نينصش ناميلصس دكأا
نأا ،ينطولا يبعصشلا صسلجملا
ءا˘ن˘ب و˘˘ح˘˘ن ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت
نلو مل ةديدجلا ةيروهمجلا
يرامعتصسلا يبول˘لا ي˘صضر˘ي
ر˘˘ي˘˘خألا نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ه˘˘لا˘˘˘يذأاو
ةيزخملا هفقاوم ي˘ف ر˘م˘ت˘صسي
رار˘حألا ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘ت˘˘م˘˘لاو
،ءافرصشلا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا دا˘ف˘حأا

صسمأا لوأا هل ةملك يف اريصشم
ةرود˘لا ما˘ت˘ت˘˘خا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
‐9102 ةيدا˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

بع˘صشلا رار˘˘صصإا ى˘˘لإا ،0202
حيري ام لكب ةبلاطملا ىلع
د˘ل˘خ˘لا ة˘ن˘ج ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ئاد˘˘ه˘˘صش
.ةيخيراتلا انتركاذ فصصنيو

ح˘لا˘صص ر˘ب˘ت˘عإا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةمألا صسلجم صسيئر ،ليجوق
ةداق تافر عاجرتصسا ،ةباينلاب
دصض42 ـلا ةيبعصشلا ةمواقملا
ةوطخ ،يصسنرفلا رام˘ع˘ت˘صسلا
اهمئارجب اصسنرف فارتعا وحن
ةرتفلا نابإا رئازجلاب ةبكترملا
قا˘ي˘صس ي˘فو ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘˘صسلا

تا˘قÓ˘عو ةر˘كاذ˘لا˘ب ل˘صصت˘م
يف ،ليجو˘ق د˘ق˘ت˘نا ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ةدر ،اهتاذ ةبصسانملاب هل ةملك
باز˘˘حألا ن˘˘˘م بز˘˘˘ح ل˘˘˘ع˘˘˘ف
ديؤويو نيرمعملا ىلإا يمتني
،ة˘ي˘صسنر˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘حور˘˘طأا

تا˘قÓ˘ع˘لا ل˘قر˘ع˘ي ا˘م» لا˘قو

ةقبطلا هذه وه نيدلبلا نيب
ديرتو رئازجلا صسنت مل يتلا
.«اهيلإا ةدوعلا

دكؤوي نيدهاÛأ ريزو
لحب رئأز÷أ كسس“
ةحورطŸأ تافلŸأ

ةركأذلأ ةيامح صصوسصخب
ريزو ،ينوتيز بيطلا دكأا

،قوقحلا يوذو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
تافلملا لحب رئازجلا كصسمت
ى˘ل˘ع ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘برألا
ةقلعتملاو يصسنر˘ف˘لا بنا˘ج˘لا
ن˘˘˘يدو˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘صسا˘˘˘˘صسأا

ءاد˘ه˘˘صش تا˘˘فر عا˘˘جر˘˘ت˘˘صساو
اذ˘كو ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘موا˘ق˘˘م˘˘لا
صصا˘خ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ف˘ي˘صشرألا
بناج ىلإا ،ةيريرحتلا ةروثلاب
ا˘˘يا˘˘ح˘˘صض صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت ف˘˘˘ل˘˘˘م
ا˘مد˘ع˘بو ،ة˘يوو˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘لا
،ي˘ف˘ح˘صص ح˘ير˘صصت ي˘ف زر˘˘بأا

ىق˘ت˘ل˘م لا˘غ˘صشأا صشما˘ه ى˘ل˘ع
،ءادهصشلا ةركاذ لوح ينطو
42 تافر ارخؤوم عاجرتصساب
زربأا ،ءادهصش ةداق نم اديهصش
لصصاوتتصس ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘ب

لاطبأا تافر يقاب ةداعتصسل
نيثحاب ىلإا ءوجللاب رئازجلا

لاجم يف نيصصتخم ءاملعو
.ةيوهلا ىلع فرعتلا

ح.نيدلأ رمق

ريزو ،موداقوب يربصص ددج
كصسم˘ت ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا
ةيصسايصسلا ةيوصستلاب ر˘ئاز˘ج˘لا

،ةيبيللا ةمزأÓل ديحو جرخمك
دومجلا رصسك ىلع اهصصرحو
راوحلا فانئتصساو ي˘صسا˘ي˘صسلا
اديعب مهصسفنأا ني˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ن˘ي˘ب

يف ةيبن˘جألا تÓ˘خد˘ت˘لا ن˘ع
.قيقصشلا دلبلا اذه

هل ةملك يف ،ريزولا زربأا
نمألا صسلج˘م عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ
،ايب˘ي˘ل لو˘ح ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
ر˘ب˘ع صسمأا لوأا د˘ق˘˘ع˘˘نا يذ˘˘لا
،«صسنرفنوك» ويديف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ى˘ظ˘ح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘م نأا
،ةيبيللا فارطألا عيمج لوبقب

ءامدلا نقح ىلع ةمئاق اهنوك
ىلع ايبيل يف ءاقصشألا ثحو
ليبصسك راوحلا رايخ جاهتنا

ي˘صسا˘ي˘صس ل˘ح دا˘ج˘يإل د˘ي˘˘حو
ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘مزأÓ˘˘˘ل
رم˘تؤو˘م تا˘جر˘خ˘مو ة˘ي˘لود˘لا
ةا˘عار˘م˘لا ع˘م كلذو ،ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب
ل˘ما˘كلا مار˘˘ت˘˘حلاو ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا

رذحو ،يبيللا بعصشلا ةدارإل
عصضو˘لا رو˘هد˘ت ةرو˘ط˘خ ن˘م
نمأا ىلع هتايعادتو ايبيل يف
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ي˘˘عاد ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيلودلاو ةيم˘ي˘ل˘قإلا فار˘طألا
ي˘ب˘ي˘ل˘لا نأا˘صشلا˘ب ة˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا
لح داجيإل دوهجلا ف˘ي˘ث˘كت˘ل
ةد˘حو ن˘م˘صضي ا˘م˘˘ب ة˘˘مزأÓ˘˘ل
ة˘˘مÓ˘˘صسو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ةدا˘˘˘ي˘˘˘صسو

.اهيصضارأا
هيف لاط يذلا تقولا يفو

ديدج يممأا ثوع˘ب˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت
داد˘صسنÓ˘ل ار˘ظ˘ن ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف
زربأا ،نمألا صسلجمب لصصاحلا

اذ˘˘ه نأا ،مودا˘˘قو˘˘˘ب ير˘˘˘ب˘˘˘صص
دج ةراصشإا لث˘م˘ي˘صس ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا
،راصسملا ةل˘صصاو˘م˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ي˘لد˘ي نأا ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘ع ا˘˘بر˘˘ع˘˘م
ةدحتملا ممأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
ثوع˘ب˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت لو˘ح ه˘يأار˘ب

ددصصلا اذه يف لاقو ،صصاخ
عم˘ت˘ج˘م˘لا م˘عدو ا˘ن˘م˘عد˘ب˘ف»
نوكتصس راوجلا لودو يلودلا

ةيباجيإا ةراصشإاو ةلهصس ةوطخ
لاط يذلا راصسملا ةلصصاومل
.«هراظتنا

صسي˘˘˘˘ئر ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صس ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
كار˘صشإا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ءو˘˘صضلا
ةيوصست يف يقيرفألا داحتلا
ةلبق˘م˘لا ةود˘ن˘لا ي˘فو عاز˘ن˘لا
اهنم رظتني يتلا نييبيللا نيب
لك لماصش لكصشب دعاصست نأا
قطانملاو لئابقلاو ني˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
،م˘هد˘ل˘ب ر˘ي˘صصم د˘يد˘ح˘˘ت ي˘˘ف
م˘˘هد˘˘˘حو» لو˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب فدرأاو
نو˘م˘صسر˘ي˘صس ن˘م نو˘ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا
لو تÓ˘خد˘ت نود ح˘مÓ˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘صسألا را˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘نا

ىلع افصسأاتم «تايصشيل˘ي˘م˘لاو
.«ايلاح كلذ ققحت مدع»

ر.نوراه

ةيبعسشلأ ةمواقملأ تافر عاجرتسسأ نأأ دكأأ ليجوق
اندÓب يف اهمئأرجب اسسنرف فأرتعأ وحن ةوطخ

ةيروهمجلا ءانب وحن رئازجلا هجوت» :نينسش
«هلايذأاو يرامعتسسلا يبوللا جعزي ةديدجلا

«91-ديفوك» حلاسصمب ظاظتك’أ ةهجأومو تايفسشتسسملأ باعيتسسأ ةردق نم عفرلل ةيفاسضإأ حلاسصم دينجت

«انوروك» ـب نيباسصملا ددع عافترا ةهجاومل رافنتسسإلا ةلاح نلعي ةحسصلا ريزو
«انوروك» صسوريفب نيباسصملاب لفكتلا يف نواهتلا عونمم^

نيمدختسسملا لك كارسشإاب قاهرإلا يناعت يتلا ةيبطلا هبسشو ةيبطلا قرفلا معد^
نيدعاقتملا اذكو صصاخلاو يمومعلا هبسش عاطقلل نيعوطتملا نيسسرامملا كارسشإا^

ةيحسصلا تازيهجتلا اذكو صشاعنإلاو ةرسسألا تاردق زيزعتل صصاخلا عاطقلاب ةناعتسسلا^

ةيبيللأ فأرطأ’أ عيمج لوبقب ىظ– اهتبراقم
ءامدلأ نقح ىلع ةمئاق اهنوك

ةيسسايسسلا ةيوسستلاب اهكسس“ دكؤوت رئاز÷ا
يبنجألا لخدتلا صضفرو ةيبيللا ةمزألل

42131 ىلإأ لسصي نيفاعتملأ يلامجإأو ءافسش ةلاح784 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا434و تايفو8



،اهتاذ ةصسصسؤوملا تحصضوأا
زو˘ح˘˘ت صسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نأا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
ريدملا صسيئرلا ،نايفصس ظفاح
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا
ارخؤوم ماق ،ةيراقعلا ةيقرتلل
د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع تارا˘يز ةد˘ع˘˘ب
تاصشرو نم ددع ىلإا هتداق
تا˘˘يلو ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ن˘طو˘لا
ع˘م˘ت˘صسا ن˘يأا ،لا˘غ˘صشألا مد˘ق˘ت

ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ه˘˘تارا˘˘يز لÓ˘˘خ
يموم˘ع˘لا يو˘قر˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘ل
،نيب˘ت˘ت˘كم˘لا تلا˘غ˘صشنا ى˘لإا

ةمراصص تاميلعت هجو ثيح
عيرصست ىلإا ايعاد ،اهب لفكتلل
م˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘ل زا˘˘ج˘˘˘نلا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو

. اهلاجآا يف عيراصشملا
ريدملا صسيئرلا ددصشو اذه

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا

ى˘ل˘ع ،ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج كراد˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘صض
ىوا˘˘كصش ل˘˘ح˘˘م صصئا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

نيلواقملا مازلإاو ،نيبتتكملا
ةئيهتلا لاغصشأا لامكتصسا ىلع
.ةيجراخلا

ثدحلا4 9872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ02ـل قفاوملا0202 ةيليوج11تبسسلا

watan@essalamonline.com

تايلولا لكب اهلاجآا يف عيراسشملا ميلسستل زاجنلا ةريتو عيرسستب رمأا نايفسس ظفاح

دغلا نم ةيادبPPL ةغيسصل صصيسصختلا تاداهسش بحسس

ز.لامج

يمومع يوقرت نكسسم000.2 عقوم يف نيبتتكملا ةفاك ،ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملا تعد
ينورتكلإلا عقوملا نم مهب ةسصاخلا صصيسصختلا تاداهسش ليمحت ىلإا ،ةمسصاعلاب هللا دبع يديسسب

.دحألا دغلا موي نم ءادتباzd.ipne.www ةسسسسؤوملل

قيعت يتلا ةداملا ءاغلإا فدهب
يتلا اياسضقلا عيمج يف اهلمع
ةلادعلا مامأا اهتعفر

ررقت كلهتسسملا ةيامح
مامأا صضقنلاب نعطلا
يف ايلعلا ةمكحملا
PPLو «لدع» يتيسضق
،كلهتسسملا ةيامح ةمظنم تررق
نيرارقلا دسض صضقنلاب نعطلا
،رئازجلا ءاسضق صسلجمب نيرداسصلا

اقبط يسضاقتلا ةفسص مادعنل
ةيامح نوناق نم32 ةداملل
مامأا ،صشغلا عمقو كلهتسسملا
ءاغلإا فدهب اذهو ،ايلعلا ةمكحملا

لمع قيعت يتلا ةداملا هذه
يتلا اياسضقلا عيمج يف ةمظنملا

لكسشي ىتحو ،ةلادعلا مامأا اهتعفر
نيكلهتسسملا حلاسصل اداهتجا رارقلا

غيسصلا عيمج يف Óبقتسسم
.تÓماعملاو ةينكسسلا
اهل نايب يفECOPA تحسضوأا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت ،صسمأا

نيفانئتسسلا يف Óسصف هنأا ،هنم
ةمظنملا فرط نم نيعوفرملا

نع نيرداسصلا نيمكحلا دسض
92 خيراتب صسيار دارم رئب ةمكحم
نيتيسضقلا يف9102 يام
ةلاكو نم لك دسض نيتعوفرملا

ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملاو لدع
ءاسضق صسلجم ردسصأا ةيراقعلا
خيراتب نيرارق رئازجلا

دق اهنأا ةريسشم ،71/6/0202
نيتيسضق8102 ةنسس لÓخ تعفر
امهتفسصب نيتسسسسؤوملا دسض
ةعباتمل ةلودلا نم نيتفلكم
،يمومعلا يوقرتلاو لدع يتغيسص
دوقع ميلسستب ةبلاطملل كلذو
نيبتتكملا حلاسصل ةيلوأا باتتكا

لو ،ةعورسشملا مهقوقح نمسضت
ميلسستلا لاجآا ديدحت اميسس
ريخأاتلاب ةطبترملا تامارغلاو
راعسسألا ديدحتو عقاوملا ديدحتو
ءابعألا طورسشو ،ةقدب
ليسصافت نم كلذ ريغو ،ةكرتسشملا
نيتسسسسؤوملا موقت يتلا دقعلا

ةقفاوم نود ارارم اهليدعتب
.نيبتتكملا

دعب هنأا ،ةمظنملا تحسضوأاو
نيمكحلل ةمظنملا فانئتسسا
ءاسضق صسلجم مامأا نيروكذملا
نيمكحلا ءاغلإاب ةبلاطم ،رئازجلا

يذلا بيبسستلا ةينوناق مدعو
،اهيمكح يف ةمكحملا هتذختا

ديدج نم صسلجملا ىسضق
يلكسشلا عفدلا ىلإا ةباجتسسإلاب
مامأا ناتسسسسؤوملا اهب تمدقت يذلا
نييوعدلا صضفرب ،ةمكحملا
يسضاقتلا ةفسص مادعنل نيتيلسصألا

ةيامح نوناق نم32 ةداملل اقبط
.صشغلا عمقو كلهتسسملا

ز.لامج

نيو“ مجح عفرو جاتنإلا تاردق زيزعت ىلع زكرت
تاجتنŸا فلتخÃ ةينطولا قوسسلا

ةقاطلا عاطق Òيسستل ةديدج ةيجيتاÎسسإا

ّنأا ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘˘كأا
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
قودنصص را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘يدا˘صصت˘قلا
0068 تقا˘˘˘˘ف تاردا˘˘˘˘صصلا م˘˘˘˘عد
ةياغ ىلإا6102 ةنصس ذنم صضيوعت
.9102 ةياهن

اهل نايب يف ،ةرازولا تحصضوأا
نأا ،«مÓ˘صسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘˘طا صسمأا

رقمب اعا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع ،ق˘يزر لا˘م˘ك
ى˘صسي˘ع رو˘ت˘كد˘لا ة˘ق˘˘فر ةرازو˘˘لا
فلكملا بدت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ،يا˘كب
فلم ةصساردل ،ةيجراخلا ةراجتلاب
م˘˘˘عد˘˘˘ب صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
صضر˘ف م˘ت ه˘نأا ةزر˘ب˘م ،تاردا˘˘صصلا
فلتخ˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ي˘لآا

،نييداصصتقلا نيلماعتم˘لا تا˘ف˘ل˘م
تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘صضق˘˘˘ت
يكتصشي ناك يتلا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

،تاونصس رم ىلع نوردصصملا اهنم
مت ءاقللا لÓخ هنا نايبلا فاصضأاو
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘لوألا ة˘ل˘ي˘صصح˘˘لا صضر˘˘ع
يف تل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو تا˘صضيو˘ع˘ت˘لا

Óمع ،صضيو˘ع˘ت056.8 ةجلا˘ع˘م
ناريزولا اهادصسأا يتلا تاميلعتلاب
يف لجصسملا رخأاتلا ةظحÓم دعب
ددح نأا دعب ،تافلملا هذهب لفكتلا
ناوج ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن خ˘يرا˘ت ر˘يزو˘لا
ةيلمعلا مامتإل لجأا رخآاك يصضاملا
يهو ةرخأات˘م˘لا تاو˘ن˘صسلا ناو˘ن˘ع˘ب
اريخأاو8102و7102و6102
ىلع ناريزولا نلعأا امك ،9102
˘˘مÓ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع أاد˘˘ب ةرور˘˘صض
ءادتبا0202 ةنصس تافلم ةجلاعمو
،يراجلا ةيليوج21 دغلا موي نم
مت هنا ةراجتلا ةرازو نايب ركذ امك
ةيقرتل صصاخلا قودنصصلا صسيصسأات
بجو˘˘م˘˘˘ب (EPSF) تاردا˘˘˘˘˘صصلا
ثيح ،6991 ةنصسل ةيلاملا نوناق
م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل هدراو˘م صصصصخ˘ت
تاطاصشن يف نيردصصملل يلاملا
يف مهتا˘جو˘ت˘ن˘م ق˘يو˘صستو ة˘ي˘قر˘ت
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا قاو˘˘صسألا

ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘لود˘لا تا˘نا˘عإا ح˘˘ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل صصا˘˘خ˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا

ة˘˘كر˘˘صش يأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ،تاردا˘˘˘صصلا
مدقت وأا تاورث جاتنإاب موقت ةميقم
ل˘ج˘˘صسم ر˘˘جا˘˘ت ل˘˘كلو ،تا˘˘مد˘˘خ
ل˘ج˘صسلا ي˘ف ة˘م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ف˘˘صصب
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ط˘˘صشن˘˘يو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةناعإا غلبم ديدحت متيو ،ريدصصتلا
ةرازو فار˘صشإا˘ب ة˘حا˘ت˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
اقبصسم ددحت بصسن بصسح ةراجتلا

تراصشأا امك.ةرفوتملا دراوملل اقفو
كانه نأا ىلإا ،قيزر ريزولا حلاصصم
،ةرر˘ق˘˘م ة˘˘نا˘˘عإا تلا˘˘ج˘˘م صسم˘˘خ
ة˘صسارد˘ب ة˘ل˘صص ا˘ه˘ل ءا˘ب˘عأا ل˘م˘صشت
ل˘ف˘كت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا قاو˘˘صسألا
يف ةكراصشملا فيراصصمب يئزجلا
ىلإا ة˘فا˘صضإا ،جرا˘خ˘لا˘ب صضرا˘ع˘م˘لا

قاوصسألا ةصسارد فيلاكت نم ءزج
يلودلا لقنلا فيلاكتو ،ةيجراخلا
ئناوملاب ع˘ئا˘صضب˘لا ن˘ح˘صشو ع˘فر˘ل
،ريدصصتلل ة˘ه˘جو˘م˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘تو
تايصضتقم بصسح داوملا فييكتب
.ةيجراخلا قاوصسألا

ز.لامج

طا˘ق˘˘ب رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ف˘˘صصو
ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع ،ي˘نا˘كر˘ب
صسور˘ي˘ف ءا˘بو رو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ي˘ف ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا ،«ا˘نورو˘ك»
عيمج نأا مكحب «ريطخلا» ـب دÓبلا

ةباصصإا تلاح لجصست دÓبلا قطانم
،اهتاري˘صسف˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘ت «ا˘نورو˘ك» ـب
تا˘ي˘لوؤو˘صسم د˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لا ا˘˘ي˘˘عاد
فقو لجأا نم لولح داجيإاو عيمجلا
حصضوأا.دÓب˘لا ي˘ف ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا

ىلع بجي هنأا ،ءابطألا ةدامع صسيئر
هتررق ام صساصسأا ىلع كرحتلا ةلولا
تاحيرصصت يف اريصشم ،ةموكحلا

ى˘˘لا ،صسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘ل˘˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست
ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
،يحصصلا اذكو يرادلا‐يصسايصسلا
وأا ة˘ح˘صصلا ءارد˘م ع˘ط˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل ذا
قيبطت ةيئافصشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
اذه ةح˘فا˘كم˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
«دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
نو˘ك ا˘ن˘ه ة˘لدألاو ر˘ي˘ط˘خ ع˘صضو˘لا

ل˘ج˘صست ر˘ئاز˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
،«اهتاريصسفت فلتخت ةباصصا تلاح
،يناكرب طاقب روصسفوربلا فاصضأاو
فقو لجأا نم لولح داجيا بجي هنأا
ةدايزلا نأا ىلإا اريصشم ،ءابولا راصشتنا
ةد˘ع ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘يلو
ف˘نأا˘ت˘صسا ثي˘˘ح ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘يلو
يلزنملا رجحلا عفر ةادغ اهناكصس
،ناصضمر رهصش اصضورفم ناك يذلا
تاءارجلا مارتحا نود مهتاطاصشن
ع˘م˘صسمو ىأار˘م ى˘ل˘ع ة˘يزار˘ت˘˘حلا
تاطلصسلا ايعاد ،ةيلحملا تاطلصسلا
قيبطت ىلع ره˘صسلا ى˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جلا
صضرأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف
قا˘ي˘صسلا ي˘ف.ةمارصصبو ناد˘ي˘م˘لا
ع˘˘صضو˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب بلا˘˘˘ط ،ه˘˘˘تاذ
يد˘˘صصت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
لباق ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘ل
اميصس ل ،عقاولا صضرأا يف قيبطتلل
نأل تلÓتخلا نم ددع كانه نأاو

يناعت تناك ةيحصصلا ا˘ن˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م
نكل ،لبق نم ةبعصص ةيعصضو نم
يف رييصستلا نوكي نأا بجي مويلا

نوكن امدنعف ءابولا اذه ىوتصسم
نأا بجي ،صسوريف دصض برح يف
ةلباق ةيقيقح ط˘ط˘خ داد˘عإا˘ب مو˘ق˘ن
تاذ راصشأاو اذه.ايناديم قيبطتلل
ءابولا اذه رييصست نأا ىلإا ،ثدحتملا
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي نأا بج˘˘˘˘ي
نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘مو ،ع˘˘صضو˘˘لا
ن˘ي˘ج˘صسكوألا ي˘ف ا˘صصق˘ن ل˘˘ج˘˘صسن
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘˘صسوو
ايعاد ،ةيئا˘ف˘صشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
يف صصاو˘خ˘لا ءا˘ب˘طألا كار˘صشا ى˘لا

ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ،صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ةعباتمل ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت
يف ةلثمم ىوقب91‐ديفوك روطت
مهنكمي نيذلا ءاربخ˘لاو تا˘با˘ق˘ن˘لا
مظنم راطا يف مهتاماهصسا ميدقت
ةيحصصلا ةموظن˘م˘ل˘ل ة˘مد˘خ ءا˘ن˘بو
.رئازجلل

ك.اسضر

تارداسصلا معد قودنسص راطإا يف

9102و6102 نيب نييداسصتقلا نيلماعتملاب اسصاخ اسضيوعت0068 نم ديزأا ةجلاعم

«انوروك» ةحفاكŸ ناديŸا صضرأا ىلع قيبطتلل ةلباق ةيقيقح ةطخ عسضول اعد

ءايحإا صصوسصخب تاطلسسلا رارق رظتنت هتئيه نإا لاق«Òطخ عسضولا» :Êاكرب
اهمدع نم ىحسضألا ديع ةريعسش

نيب حوارتتسس يحاسضألا راعسسأا» :يويلع
«ميتنسس نييلم7و2

نيمألا ،يويلع دـمحم دكأا
نيحÓفلل ماع˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل ما˘ع˘لا
نيحÓفلا داحتإلا نأا ،نييرئازجلا
يف ايلعلا تاطلصسلا رارق رظتني
ةريعصش ءايحإا قلعتي اميف ،دÓبلا

ن˘م كرا˘ب˘م˘لا ى˘˘ح˘˘صضألا د˘˘ي˘˘ع
ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ا˘˘ه˘˘مد˘˘ع
ةحفاكم˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جلا
،«ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت
يحاصضألا راعصسأا نأا ىلإا اريصشم
نويلم8و2 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت˘صس
.ميتنصس

حيرصصت يف يويلع فاصضأاو
لوأا ةرهصس ،يمومعلا نويزفلتلل
ي˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘صضألا دد˘˘˘˘˘˘ع نأا ،صسمأا
ة˘˘ن˘˘صسلا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ف˘˘عا˘˘˘صضت

نييÓم8 غ˘ل˘بو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ف˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضأا
ببصسب ةيصشا˘م˘لا قاو˘صسأا طا˘صشن
عجارتو ،انوروك ةحئاج يصشفت
ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب مو˘ح˘ل˘لا ن˘ع بل˘˘ط˘˘لا
ق˘ل˘˘غو تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘لاو صسار˘˘عألا
.معاطملاو قدانفلا

˘ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل
يحاصضألا راعصسأا نأا ،نييرئازجلا
نييÓم7و2 ني˘ب حوار˘ت˘ت˘صس
صصي˘خر˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
،حبذلا ةريعصش ءايحإل تاطلصسلا

ربع ةيصشاملا قاوصسأا حتف ةداعإاو
.ينطولا بارتلا

ك.اسضر

ن˘ع ،ة˘قا˘ط˘˘لا ةرازو تف˘˘صشك
ةيعاطق قيرط ةقرول ريصضحتلا
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا روا˘ح˘م˘لا ن˘م˘صضت˘˘ت
ىلع ،ةيوقاطلا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإÓ˘ل
ط˘صسو˘ت˘م˘لاو ر˘ي˘صصق˘لا ىد˘م˘˘لا

لام˘عألا د˘يد˘ح˘ت ع˘م ل˘يو˘ط˘لاو
يف اهذيفنت لاجآاو تامازتللاو
ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا

.ةيروهمجلا صسيئر تاهيجوتو
اهل نايب يف ةرازولا تحصضوأا

،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع نأا ،صسمأا
ا˘عا˘م˘ت˘جا صسأار˘ت ،ة˘قا˘ط˘لا ر˘˘يزو
ة˘ي˘ما˘صسلا تارا˘˘طلا رو˘˘صضح˘˘ب
ءاصسؤور مهنيب نم ،ةقاطلا عاطقل
طبصض ةطلصسو طفنلا تلاكو
ط˘ب˘صض ة˘ط˘ل˘صسو تا˘قور˘ح˘م˘لا
ريدملا صسيئرلاو زاغلاو ءابرهكلا
اذه صصصصخو ،كارطانوصسل ماعلا
ةقاطلا عاطق صضرعل عامتجلا
دا˘صصت˘قلا ةر˘طا˘ق ل˘كصشي يذ˘لا
قيرط ةقرو ريصضحتو ،ينطولا
ريصصقلا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘ط˘ق
نمصضتت ليوطلاو ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘صسلا روا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
عم ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسÓ˘ل
تا˘ماز˘ت˘للاو لا˘م˘عألا د˘يد˘ح˘˘ت
لامعألا هذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت لا˘جآا اذ˘كو
ةموكحلا لمع جمانرب راطا يف
،ةيروهمجلا صسيئر تاهيجوتو
ا˘ي˘ح عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو نأا ة˘ف˘ي˘صضم
ريظن لامعلا عيمجو تاراطلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نم عاطقلل ةرطصسملا فادهألا
لاجم يف ةصصاخ ،ةموكحلا لبق
لو˘ح ي˘ن˘طو˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
عيمج دصشح ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ة˘قا˘ط˘لا
ع˘˘فر˘˘ل تاءا˘˘ف˘˘كلاو تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا
عاطقلا اههجاوي يتلا تايدحتلا
ةيمنت˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا فد˘ه˘ب
،دÓبلل ةيعامتجلاو ةيداصصتقلا

فاد˘هألا نأا ى˘لإا نا˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘صشأاو
قوصسلا نيومت صصخت ،ةرطصسملا
ةيوقاطلا تاجتنم˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ظافحلاو جاتنلا تاردق زيزعتو
لاجم يف قوصسلا صصصصح ىلع
.ريدصصتلا

ر˘يزو ح˘لأا ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘فو
يف ةيبلت ةرورصض ىلع ،ةقاطلا
تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا فلآا لا˘˘جآلا بر˘˘قأا
ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘صصلا

طبرلا لاجم يف ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلاو
نم ،يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلاب
لغصشلا بصصانم ثادحتصسا لجأا

ن˘م ي˘ت˘لا ة˘فا˘صضم˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لاو
ةمهاصسملاو ةورثلا ق˘ل˘خ ا˘ه˘نأا˘صش
ةيعامت˘جلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب
.دÓبلل ةيداصصتقلاو

ريوطت يف عارسسإلا
ةدكؤوملا تاطايتحلا

ةفسشتكملا لوقحلاو
راطع دكأا ،رخأا قايصس يفو

ي˘˘ف عار˘˘صسلا ةرور˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةدكؤو˘م˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ر˘يو˘ط˘ت
متي مل يتلا ،ةفصشتكملا لوقحلاو
ءوجللا ليصضفتب دع˘ب ا˘هر˘يو˘ط˘ت
»:Óئاق ،ةلدابت˘م˘لا ة˘كار˘صشلا ى˘لا
مل يتلا لو˘ق˘ح˘لا ر˘يو˘ط˘ت بج˘ي
عاونأا عيمجو كلذل دعب عصضخت
ةلمتحملا ىرخألا تا˘طا˘ي˘ت˘حلا

تاقاطب عتمتت يتلا ةنكمملاو
،«ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه
دادعا يف ليجعتلا ىلع اددصشم
نوناقلل ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا صصو˘صصن˘لا
دصصق ،تاقورحملا لوح ديدجلا

نيرمثتصسملاو ءا˘كر˘صشلا ة˘نأا˘م˘ط
تÓمح قÓ˘طإاو ن˘ي˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
يذلا يمجنملا عاط˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘ت
.ةدعاو هتاقاط ربتعت

صسيئر مصساب ريزولا ايح امك
ةد˘˘حو لا˘˘م˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
رئازجلاب نيزر يديصسل ريركتلا
يف مهدو˘ه˘ج ر˘ي˘ظ˘ن ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ديدجت ةدا˘عا لا˘غ˘صشأا لا˘م˘كت˘صسا

نيصصتخم بايغ يف ةدحولا هذه
طاصشن يف نيلماعلا اذكو ،بناجأا
ثÓث نع اونلعأا نيذلا بيقنتلا
زا˘غ˘لاو لور˘ت˘ب˘ل˘˘ل تا˘˘فا˘˘صشت˘˘كا
ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘صصا˘خ˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ا˘˘ي˘˘عاد ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس
ةقاطلا عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
،ئدا˘ه ل˘م˘ع خا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت ى˘لا
نم رارقتصسلاو ةقثلا ىلع موقي
ةيلاحلا تايدحتلا ةهجاوم لجأا

دلبلل يوقاطلا نيمأاتلا نامصضو
.ليوطلا ىدملا ىلع

ع.لÓب



رثإا ىلع ةيلمعلا تمتو اذه
ح˘لا˘صصم ى˘لإا ة˘مو˘ل˘ع˘م دورو
نبا ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘صشلا

بيرم طاصشن نأاصشب ،يديهم
طصسو صصاخ˘صشأا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل
،طصشلا ةقطنم تاباغ ىدحإا

رفصسأا قيقحت حتف مت هيلعو
ةزها˘ج براو˘ق3 ز˘ج˘ح ن˘˘ع
ىلع عبار براقو لامعتصسÓل
ل˘جأا ن˘م لا˘م˘˘كت˘˘صسلا كصشو
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا

ر˘ي˘غ ةر˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘م
،ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا
يتلا تادعملا ىلإا ةفاصضإلاب
طا˘صشن˘لا اذ˘ه ي˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘صست
.يرصسلا

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
امهب هبت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘صس
فراطلا ةيلو نم نيردحنملا
ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ما˘مأا ا˘ب˘ير˘˘ق
نع امه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ،نا˘عرذ˘لا˘ب

ةيدي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ع˘ن˘صص مر˘ج
.صصيخرت نود

ةقر˘ف تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘˘صشلا
يف صسيرغ دمحم يرصضحلا

ةعومجم فيقوت نم ،نارهو
ميظنت يف ةصصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا

نم نوكتت «ةقرحلا» تÓحر

نينثا فيقوت مت ،صصاخصشأا5
ة˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ق˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م
.رارف ةلاح يف نيرخآلا

ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘صشن˘˘˘ت ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا
صسأار ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
نينثا فيقوت مت نيأا ،نوكلاف
لÓ˘غ˘ت˘صسا د˘ع˘ب ا˘˘هدار˘˘فأا ن˘˘م
ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

اصصخصش11 بيرهت امهمازتعا
يرئازجلا قرصشلا تايلو نم
05 ـب ردقي يلام غلبم لباقم
،دحاولا درفلل ميت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
ريبك ةهزن براق زجح مت امك
لخاد طبصض مت اميف مجحلا
صصاخصشأا01 نكاصسملا ىدحإا

او˘نا˘ك ةروا˘ج˘م تا˘˘يلو ن˘˘م
و˘˘ح˘˘ن ار˘˘صس را˘˘ح˘˘بإلا دد˘˘˘صصب
ر˘ح˘ب˘لا ن˘م ىر˘˘خألا ة˘˘ف˘˘صضلا
رفوي ناك ،طصسوتملا صضيبألا
ة˘كب˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع د˘˘حأا م˘˘ه˘˘ل
ي˘˘˘ف عÓ˘˘˘قإلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ءاو˘˘˘يإلا

 .ةيعرصشلا ريغ مهتلحر

watan@essalamonline.com

5 9872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ02ـل قفاوملا0202 ةيليوج11تبسسلاثدحلا

«ةقارحلا» بيرهت يف ةسصتخم ةكبسشب حيطي نارهوب سسيرغ دمحم نمأا

ةباغ طسسو ةيديلقتلا براوقلا عنسصل ةيرسس ةسشرو كيكفت
فراطلا يف طسشلا

ب.دلاخ / خ.رسصان

ةي’وب ةيلحاسسلا طسشلا ةقطنمب ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا تاكبسشل ةهجوم عنسصلا ةيديلقت براوق4 زجح مت
،تاباغلا ىدحإاب لبطسسإاب ةدجاوتم طاسشنلا اذه يف ةسصتخم ةيرسس ةسشرو كيكفت ةيفلخ ىلع كلذو ،فراطلا

.ةيسضقلا هذه يف اطروت رمعلا نم تانيثÓثلا يف نيسصخسش فيقوتو

ةيئاصضقلا ةيطب˘صضلا تن˘كم˘ت
ع˘با˘ت˘لا يا˘ب ح˘لا˘صص ةر˘ئاد ن˘˘مأل
كيكفت نم ،فيطصس ةيلو نمأل
دارفأا8 نم نوكتت ةينطو ةكبصش
نع لايتحلاو بصصنلا فرتحت

ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو ق˘˘˘ير˘˘˘ط
02 غلبم عاجرتصساو ،يعامتجلا

ةيصضقلا تايث˘ي˘ح.جد نوي˘ل˘م
نينطاوملا دحأا عاديإا ىلإا دوعت
بصصنلل هصضرعت نأاصشب ىوكصشل
ل˘ئا˘صسو ق˘ير˘ط ن˘ع لا˘ي˘ت˘حلاو
فرط نم ،يعامتجلا لصصاوتلا
ةيمهو ةيوه لمعتصسي صصخصش
نويلم02 ـب ردقي اغلبم هبلصس
ةرصشابم روفلا ىلع مت ثيح ،جد
ن˘م تن˘كم ة˘ع˘صسو˘م تا˘ير˘ح˘˘ت
قيصسنتلابو ،يناجلا ةيوه ديدحت
لوصصحلا مت ةيلحملا ةباينلا عم
صصاصصتخلا د˘يد˘م˘ت˘ب نذإا ى˘ل˘ع
بر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘يلو ىد˘˘˘˘˘حإل

ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘قا˘بو ي˘صسي˘ئر˘لا ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
،رخآلا ولت دحاولا ةكبصشلا دارفأا

ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا عا˘جر˘ت˘صسا ع˘م
اذكو ة˘ي˘ح˘صضلا ن˘م بو˘ل˘صسم˘لا

لمعتصسي ناك يلآا مÓعإا زاهج
ىلإا ة˘فا˘صضإا ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘صصاو˘ت˘ل˘ل
اذ˘كو ىر˘خأا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ةز˘ه˘جأا

ةبلصصلا تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
3 زجح نع كيهان ،«نيياكوك»
او˘˘نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس تا˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
.مهتÓقنت يف اهنولمعتصسي

ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
مت ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا
دصض ةيئازج تاءارجإا فلم دادعإا
بصصنلا مرج نع مهب هبتصشملا

هبجومب اومدق ،هيف ةكراصشملاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةصصتخملا

سش.يرمعلا

ةث˘ج لا˘صشت˘نا صسمأا حا˘ب˘صص م˘ت
ةبايصسوب دصسب دوق˘ف˘م˘لا ق˘ير˘غ˘لا
ةجلولا ةيدلبب عقاولا هئزج يف
ةر˘صشق ن˘ي˘ع ةر˘ئاد˘ب طو˘ل˘ب˘˘لاو˘˘ب

فانئتصسا دعب ،ةدكيكصس بونج
ىلع يناثلا مو˘ي˘ل˘ل ه˘ن˘ع ثح˘ب˘لا
نم غ˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا.يلاوتلا
نم ردحنم˘لاو ة˘ن˘صس51 رمع˘لا
ءاصسم قرغ دق ناك ،ةيدلبلا تاذ
د˘صسلا اذ˘ه˘ب صسي˘م˘خ˘˘لا صسمأا لوأا
ثيح ،لجيج ةيلول ايميلقإا عباتلا
مو˘ي˘لا لÓ˘خ ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا

ةرخأاتم ة˘عا˘صسل تر˘م˘ت˘صسا لوألا
ىلإا يصضاملا صسيمخلا ةليل نم
ريخصست اهلÓخ مت ةعمجلا صسمأا

نم نينثا نيصساطغو انوع11
ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ةيلمع تقلطناو اذه ،ةدكيكصس
رجف يناثلا مويلا لÓخ ثحبلا
7 اصساطغ11 اهل رخصسو صسمأا

ل˘ق˘لا ةد˘حو˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ةد˘كي˘˘كصسب
ةيامحلا حلاصصمل نوعبات ةيقبلاو
.لجيج ةيلول ةيندملا

ينايهب روسشاع

نا˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش صسمأا لوأا كل˘˘˘˘ه
،ةنصس14و92رمعلا نم ناغلبي
ةيئابرهك ةقعصصل امهصضرعت رثا
ةنايصص لا˘غ˘صشأا˘ب ا˘م˘ه˘ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا
ءانيمب ةيصسار تناك ديصص ةنيفصسب
د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ير˘ح˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلا

د˘ي˘˘صص ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تدو˘˘ع
،كامصسألا نم اهجوتنمل اهغيرفتو
ةنيفصسلا بحاصصب رمألا قلعتيو
اهغÓ˘بإا رو˘فو.ةصسارح ل˘ما˘عو
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘قر˘ف تل˘ق˘ن˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع ن˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م اذ˘˘كو
نا˘كم ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
ينامثج ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ثدا˘ح˘لا
ظفح ةحلصصم ىلإا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا
،«دصشر نبا» ىفصشتصسمب ثثجلا
ناكملا ن˘ي˘ع˘ب فا˘ع˘صسإا م˘ت ا˘م˘ي˘ف

مقاط ءاصضعأا نم ثلاث صصخصش
حورجب رخآلا وه بيصصأا ةنيفصسلا

ىفصشتصسملا ىلإا هلقن لبق ةفيفخ
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ي˘˘ل
،ةيبطلا تلاجعتصسلا ةحلصصمب
ح˘لا˘صصم˘لا تح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ديدحتل اقيقحت ةينع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه فور˘˘ظو با˘˘ب˘˘صسأا
هعرصصم رصصاق يقلو اذه.ةقدب
ةيئابر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘صصب ه˘ت˘با˘صصإا ر˘ثإا
صسيوروب ةقطنمب نئاكلا هلزنمب
،ف˘ل˘صشلا ي˘ف عورد˘لا مأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةنصس51 رمعلا نم غلبي ةيحصضلا
ظفح ةحل˘صصم ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘ج˘لا
.«دمحم دلوأا» ةيئافصشتصسلا

ل.حلاسص / يŸاوع سضاير

ةعصست بيصصأاو يطرصش يفوت
ة˘˘توا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م حور˘˘˘ج˘˘˘ب نور˘˘˘خآا
بÓ˘ق˘نا ثدا˘ح ي˘ف ،ةرو˘ط˘خ˘لا
صسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم م˘˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘صس
ةو˘˘ه˘˘ق» ى˘˘م˘˘صسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘˘ب
ةزمح دلوأا ةيرق برق ،«روصصنم
قيرطلا ىلع ربجم ةيدلب ميلقإاب
.د˘حاو م˘قر ع˘ير˘˘صسلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هاجتاب ةمهم يف اوناك اياحصضلا

نم ديفتصسا ام بصسح ةيقاوربلا
تح˘ت˘ف ثي˘˘ح ،ثدا˘˘ح˘˘لا نا˘˘كم
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يلو˘لا ن˘مأا ح˘لا˘صصم
هنأا املع ،هتايثيح ىلع فرعتلل
نم ردحني يذلا يفوتملا لقن مت
ظفح ةحلصصم ىلإا ربجم ةيدلب
ن˘ي˘با˘صصم˘لا فا˘ع˘˘صسإاو ثث˘˘ج˘˘لا

ةعرصسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإاو
.يراخبلا رصصق ىفصشتصسم وحن

نوقع لامك

حلاصصم صسمأا لوأا ةليل تفقوأا
كرتلا نيع ةرئاد نمأل ةطرصشلا
اصصخصش43 ،نارهو ةيلو نمأاب
03و02 نيب ام مهرامعأا حوارتت
تاءارجإا قرخ يف اوطروت ةنصس
دحلل يئزج˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

«انورو˘ك» صسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘م
لخاد دÓيم ديع لفح مهتماقإاب
           .«ليفورت» ئطاصشب قدنف

ةفلا˘صس ن˘مألا ح˘لا˘صصم تق˘ل˘ت
ةماقإا اهداف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘كذ˘لا
ىلع دÓيم ديع لفح صصاخصشأا

ئطا˘صشب قدا˘ن˘ف˘لا د˘حأا ىو˘ت˘صسم

نارهوب كرتلا نيع يف «ليفورت»
،ليللا نم ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘صس ي˘ف

ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا صضر˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘برا˘˘˘صض
ريبادتو يحصصلا رجحلا تاءارجإا
صسور˘ي˘ف را˘صشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ةمهادم ةيلمعب موقتل ،«انوروك»
اصصخصش43 فيقوت اهنع رفصسأا

لوانت ددصصب اوناك نيصسنجلا نم
ع˘م ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا
ىوتصسم ىلع «اصشيصشلا» يطاعت
46 زجح مت امك ،قدنفلا حبصسم
«اصشيصشلا» مزاولو ةعج ةروراق
3و ىقيصسوملا قÓطإل زاهجو

د˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قاو ،تو˘˘˘صص تار˘˘˘ب˘˘˘كم
ةماقإاب دÓيملا ديعب نولفتحملا
ر˘ج˘ح˘لا ل˘ظ ي˘ف ءار˘م˘ح ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
ر˘ق˘م ى˘لإا صضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘˘صصلا
مهدصض ريرحت مت ثيح ،ةطرصشلا
مارتحا مدعب قلعتم ينوناق ءارجإا
عمجتو يئزجلا يحصصلا رجحلا
ناكم ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش ن˘م ر˘ث˘كأا

تاءار˘جإا مار˘ت˘حا مد˘ع ع˘م د˘حاو
فلم زاجنا عم ،يدصسجلا دعابتلا
قد˘ن˘ف˘لا بحا˘صص د˘صض ي˘ئا˘˘صضق
عيمجلا ميدقت لبق هقلغ حارتقاو
.ةلادعلا مامأا

ب.دلاخ

ر˘صصا˘˘ن˘˘ع صسمأا لوأا ف˘˘قوأا
،ةركصسب ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘طر˘صشلا

ة˘كر˘˘ح او˘˘م˘˘ظ˘˘ن ا˘˘با˘˘صش62
ى˘ف˘صشت˘صسم بر˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا
ا˘ن˘ماز˘˘ت ،«ناد˘˘ع˘˘صس م˘˘ي˘˘كح˘˘لا»
هذه ىلإا ،ةحصصلا ريزو ةرايزو
ةاناعم لاصصيإا لجأا نم ،ةيلولا

قفرملا اذهب «انوروك» ىصضرم
فر˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا
ةعزفم اماقرأا لجصسو اروهدت

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ،تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
صضا˘ير با˘صشلا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
و˘يد˘ي˘ف˘لا بحا˘صص ،ي˘نا˘˘ط˘˘ل˘˘صس
ةروصص ل˘ق˘ن يذ˘لا ة˘ح˘ي˘صضف˘لا

ىصضر˘م˘لا ة˘لا˘ح ن˘ع ة˘يو˘صسأا˘م
اصضرأا دقري يذلا خيصشلا ةلاحو
لوادت فرعو هتÓصضف بناجب

لصصاوتلا تاصصنم ربع اريبك
ةيلحملا تاونقلاو يعامتجلا

˘˘˘˘مد˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه.ةيبنجألاو

ة˘م˘˘كح˘˘م ما˘˘مأا نو˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘غ ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ب ةر˘كصسب
صساصسملا ة˘لوا˘ح˘مو صصخر˘م˘لا
7 عصضو مت دقو ،ماعلا ماظنلاب
ةيئاصضقلا ةباقر˘لا تح˘ت م˘ه˘ن˘م
و˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا بحا˘˘˘صص م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ع˘م ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسلاو
ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘ل˘ل تقؤو˘م˘لا جار˘˘فإلا
.ةمكاحملا راظتنا

ناوتسش ةميرك

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘صس
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ تاباغلل
381 ،يراجلا ةيليوج8 ىلإا2
ةي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘صسم ل˘م˘صش ا˘ق˘ير˘ح
ةعزوم راتكه14.8881 اهردق
ن˘م را˘˘ت˘˘كه48.677 ن˘˘ي˘˘˘ب
نم راتكه62.574و ،تاباغلا

نم راتكه13.636و ،صشارحألا
يف قئارح7 لدعمب يأا ،لاغدألا
راتكه13.01 ةحا˘صسمو مو˘ي˘لا
.قيرح لكل

اهتاذ ة˘ير˘يد˘م˘لا تزر˘بأاو اذ˘ه
هيلع تعلطإا صسمأا اهل نايب يف
ًارثأات تايلولا رثكأا نأا ،«مÓصسلا»

ة˘يا˘ج˘ب ي˘ه تا˘با˘غ˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘ب
راتكه05.706 ة˘˘حا˘˘صسم˘˘˘ب
يزيت اهيلت ،اقيرح32 عومجمو
14 عومجمو راتكه165ـب وزو
05.043 ف˘˘ي˘˘ط˘˘صسو ،ا˘˘ق˘˘ير˘˘˘ح
.اقيرح21و راتكه

ط.ةراسص

Úياكوكلا نم ةيمكو ةينوÎكلإا ةزهجأا زجحو رايلم2 عاجÎسسا

Úنطاوم ىلع تلاتحا ةينطو ةكبسش كيكفت
فيطسسب «كوبسسيافلا» Èع مهلاومأا مهتبلسسو

ةنسس51 رمعلا نم غلبي قهارمب قلعتي رمأ’ا

ةبايسسوب دسسب دوقفملا قيرغلا ةثج لاسشتنا
ةدكيكسس ةيلوب عقاولا هئزج يف

ةيقاوربلا هاجتاب ةمهم يف اوناك اياحسضلا

ةيدملاب ةطرسش ةرايسس بلقنا يف نيرخآا9 ةباسصإاو يطرسش ةافو

فلسشلا ‘ يلئاعلا هلزنم لخاد ةيئابرهك ةقعسصب رسصاق ةافو

ءانثأا ةيئابرهك ةقعسصب Úسصخسش كله
ةبانع ءانيÃ ديسص ةنيفسس ةنايسص

ةيعابر ةرايسس نتم ىلع تناك
ذ’و اهبحاسص اهكرت عفدلا

مÓظلا حنج يف رارفلاب

ريطانق5 نم ديزأا زجح
صضيبلاب جلاعم فيك
كرامجلا رسصانع تنكمت
زجح نم ،سسمأا لوأا ةليل سضيبلاب
ةدام نم غلك71و ريطانق5
ىوتسسم ىلع ،جلاعملا فيكلا
يف6 مقر ينطولا قيرطلا
يتيدلب نيب طبارلا هرطسش
خيسشلا يديسس سضيبأ’او تاوبرأا

.ةي’ولا بونج ىسصقأاب
يتلا ةيعونلا ةيلمعلا هذه
قرف نيب قيسسنتلاب تذفن
يديسس سضيبأ’ا نم لكل كرامجلا
نوغمسسوبو سضيبلاو خيسشلا

نيمك رثإا ىلع تمت ،ةنيزيربو
قيرطلا ىوتسسم ىلع بسصن
ترفسسأاو ،هركذ فلاسسلا ينطولا

ةهوبسشم ةرايسسل ةدراطم ةيلمع
اهبحاسص اهكرت عفدلا ةيعابر
حنج يف رارفلاب ذولي نأا لبق
ىلع اهلخادب روثعلا نع ،مÓظلا

نأا املع ،جلاعملا فيكلا ةيمك
فيقوتل ةيراج ثاحبأ’ا
نمأ’ا حلاسصم نأاو هيف هبتسشملا

يف اقمعم اقيقحت ترسشاب دق
.ةيسضقلا

ب.دامع
ةنحاسش نتم ىلع ةلمحم تناك
ربع ةي’ولا هذه ىلإا ةمداق
82 مقر ينطولا قيرطلا

نم ديزأا زجح
ةدام نم نط01
فيطسس يف «ةمسشلا»
ينطولا كردلا تادحو تنكمت
نم ،فيطسس يف ناملو نيعب

نم نط01 قوفت ةيمك زجح
ةمسش دوع) «ةمسشلا» ةدام
دعب تمت ةيلمع يف ،(مورفم
تامولعم ةبيتكلا دارفأا يقلت
عون ةنحاسش نع ةدكؤوم
ةداملا هذهب ةلمحم «موكانوسس»

ربع فيطسس ةي’و ىلإا ةمداق
هيلعو ،82 مقر ينطولا قيرطلا

مكحم ينمأا ليكسشت عسضو مت
قئاسس ىلع سضبقلا ىلإا ىسضفأا
«ةمسشلا» ةيمك زجحو ،ةنحاسشلا
اهتميق ردقت يتلا ركذلا ةفلاسسلا
.جد000089 ـب ةيلاملا

سش.يرمعلا

«انوروك» سسوريف راسشتنا نم دحلل يئزجلا يحسصلا رجحلا تاءارجإا اوقرخ

ئطاسش قدنفب دليم ديع لفح اوماقأا اسصخسش43 فيقوت
نارهو يف «ليفورت»

ةي’ولا هذهل ةحسصلا ريزو ةرايزو انمازت ةيجاجتحا ةكرح اومظن

ةنيدملا ىفسشتسسم ةحيسضف ويديف بحاسص مهنم ةركسسبب اباسش62 فيقوت

قيرح لكل راتكه13.01 ةحاسسمو مويلا يف قئارح7 لدعمب

دحاو عوبسسأا فرظ يف راتكه8881 نم رثكأا فلتت قئارحلا
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بلا˘ط˘م ي˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا نإا
تابو˘ق˘ع صضر˘ف نأا˘صشب ة˘ي˘لآا ع˘صضو˘ب
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا لز˘˘˘عو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘مو
مÓصسلا ة˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا

ةيرحلا قيقحتلو رارقتصسلاو نمألاو
ناصسنإلا قوقحو ةيمن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لاو
يرصصنعلا لصصفلاو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ع˘ن˘مو
هقبط˘تو ه˘صسرا˘م˘ت ًا˘ج˘ه˘ن تا˘ب يذ˘لا

بجيو ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا د˘صض
نأا كردت نأا لÓتحلا ةموكح ىلع
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘طا˘˘ع˘˘˘ت مد˘˘˘عو ا˘˘˘هدر˘˘˘م˘˘˘ت
ن˘ل ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو تا˘ع˘ير˘صشت˘لا
صضر˘فو ة˘ي˘ل˘م˘ع دودر Ó˘ب ر˘˘م˘˘ت˘˘صسي

.ملاعلا لود فلتخم لبق نم تابوقع
ةوقلا يه دعت لÓتحلا ةموكح نإا

،ةينيطصسلفلا ةلودلا لÓتحاب ةمئاقلا
ملو ملاعلا هفرعي لÓتحا لوطا اذهو
ىر˘خلا ل˘ت˘ح˘ت لود يا كا˘ن˘ه د˘˘ع˘˘ي
ق˘ح˘ب تا˘كا˘ه˘˘ت˘˘نلا هذ˘˘ه صسرا˘˘م˘˘تو
لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ة˘˘˘˘لود لا بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صشلا
م˘ل ي˘ت˘لاو ،بصصا˘غ˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسلا
ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘لا بج˘˘˘ت˘˘˘صست
فار˘عأاو ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مألا تارار˘˘قو
يف رمتصستو ،ة˘ي˘نا˘صسنإلاو ة˘صسا˘ي˘صسلا

لك ةيدحتم اهناود˘عو ا˘ه˘تا˘صسرا˘م˘م
ي˘ف ةر˘م˘ت˘صسمو ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
ةيرامعتصسلا اهتاصسراممو اهتاصسايصس
جاتنا ةداعا لواحت لب ،ةيرصصنعلاو
مÓصسلا صصرف لك ريمدتو لÓتحلا

صسرامتو ةقطنملاب لماصشلاو لداعلا
قحب مظنملا باهرلا روصص عصشبا
ر˘ب˘ع ءاو˘صس ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا
مهنامرحو ىرصسلا ىلع تاءادتعلا

ي˘صضارلا ة˘قر˘صس وا م˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م
تاططخم رارمتصساو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ربعت كلذب يهو ةيليئارصسلا مصضلا

ماما يناودعلاو يقيقحلا اههجو نع
طئاحلا صضرعب ةبراصض ،ملاعلا لود
راصشتنا لظ يف ةصصاخو قوقحلا لك
نم هراصشتنا رارمتصساو انوروك ءابو
ل˘ب˘ق ن˘م ي˘مو˘ي˘لا كا˘كت˘˘حلا لÓ˘˘خ
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا دو˘˘˘ن˘˘˘ج
لق˘ن˘ت˘ب ا˘ه˘حا˘م˘صسو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ند˘مو ل˘خاد˘لا ند˘˘م ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘˘با˘˘قر يا نود ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘˘صضلا

را˘صشت˘نا ي˘ف م˘ها˘صسي ا˘م˘˘م ؛ة˘˘ق˘˘ب˘˘صسم
ءا˘˘˘بو ع˘˘˘صضو رو˘˘˘هد˘˘˘تو صضار˘˘˘˘ملا

.ةيبرغلا ةفصضلا ندم يف انوروك
يف ةرمتصسم لÓتحلا ةموكح نإا

ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘علا
ءÓيتصسÓل ةيرصصنعلا ةيرا˘م˘ع˘ت˘صسلا

ةينيطصسلفلا صضرألا نم ديزملا ىلع
ةدايصسلا ىمصسي ام ىلإا اهمصضو ةوقلاب
و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ة˘كه˘ت˘ن˘م ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ح˘˘قوو ح˘˘˘صضا˘˘˘ف
قاثيمو ةيلود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا تارار˘قو
تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلاو ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مألا

يتلا كلت ءاوصس ةيلودلا قيثاوملاو

كل˘ت وأا ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘صضق˘لاو لÓ˘ت˘حلا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
يبرعلا عارصصلا ةعيبطو ةينيطصسلفلا
معد رارمت˘صسا ل˘ظ ي˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
تاطط˘خ˘م ل˘كل ة˘ي˘كر˘ي˘مألا ةرادإلا
ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ م˘˘صضلا
ةيعرصشلا تارارقو يلودلا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
مÓصسلا ةيلمع تاي˘ع˘جر˘مو ة˘ي˘لود˘لا

بعصشلل ةعورصشملا قوقحلا زواجتو
ح˘ن˘م˘تو ي˘ط˘ع˘˘تو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
رار˘˘م˘˘ت˘˘صسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صس
لÓ˘˘ت˘˘حلا ع˘˘يرا˘˘صشم ة˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ب
ةلثمتملا ة˘ي˘ع˘صسو˘ت˘لا ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صسلا
.لÓتحلا رارمتصساو مصضلاب

ناود˘ع˘لا اذ˘ه رار˘م˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘فو
صضا˘ه˘ن˘ت˘صسا ةرور˘صض ي˘لا ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ن
يف ةيدجو ةبÓصص رثكا يبرع فقوم
ىلع لمعلا رارمتصساو ناودعلا هجو
فقوملا ةصصاخو يلودلا ىوتصسملا
قو˘˘ق˘˘ح م˘˘عد ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ي˘˘˘بورولا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

كصسمتلاو رارمتصسلا ىلع ديكأاتلاو
تب˘ل˘ق˘نا ي˘ت˘لا مÓ˘˘صسلا صصر˘˘ف ل˘˘كب

عم لمعلاو لÓتحلا ةموكح اهيلع
بعصشلا ة˘يا˘م˘ح˘ل ع˘م˘جا م˘لا˘ع˘لا لود
رار˘م˘ت˘صسا لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
قوقحلل ةمعادلا ةيصسايصسلا فقاوملا
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشل˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘عاد˘˘لاو

.ةلقتصسملا
لك اهفلخو ةينيطصسلفلا ةدايقلا نأا

نو˘كصسم˘ت˘م ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘˘صشلا
يذ˘˘لا ل˘˘ما˘˘صشلاو لدا˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘صسلا˘˘ب
هقوقح ينيطصسلف˘لا بع˘صشلا ي˘ط˘ع˘ي

صساصسأا ىلع ة˘صصو˘ق˘ن˘م ر˘ي˘غ ة˘ل˘ما˘ك
ةرورصضب نمؤويو ةي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا
د˘ع˘˘ت˘˘صسم و˘˘هو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ح˘صضت˘ل˘˘ل
تاب انه نمو ،ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا

ريفو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا يرور˘صضلا ن˘م
بع˘صشلا ةد˘عا˘صسمو ي˘لود˘˘لا م˘˘عد˘˘لا

تاصسصسؤوم ة˘ما˘قا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
رار˘م˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خو ه˘˘ت˘˘لود
هرارمتصساو هراصصح صضرف لÓتحلا
قا˘فا ل˘ك ر˘ي˘مد˘ت˘ل ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘˘م ي˘˘ف
ةدا˘ي˘ق˘لا ناو ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب مÓ˘˘صسلا
لمعلاب اهدوهج لصصاوت ةينيطصسلفلا

لصصوتلا فدهب ملاعلا لود لك عم
لÓ˘ت˘حلا ي˘ه˘ن˘ي مÓ˘صس قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا
ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ن˘صضرأل ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا د˘˘˘صسج˘˘˘يو
.صسدقلا اهتمصصاعو اهتدايصسو

تاونصس لك يه ةنصس نوثÓثو تصس
ةرصشع اتنثا اهنم ،ينافنك ناصسغ رمع
اهدعبو ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ا˘ه˘صشا˘ع ة˘ن˘صس
،ا˘يرو˘صسو نا˘ن˘ب˘˘ل ى˘˘لإا ح˘˘ير˘˘لا ه˘˘تذ˘˘خأا
نيثÓثو تصس يف ،توريب يف رقتصسيل
،صسّردو ،صسردو ،دّر˘صشتو ،د˘˘لو ،ة˘˘ن˘˘صس
صسرا˘˘˘مو ،ل˘˘˘˘صسارو ّبحأاو ،ر˘˘˘˘فا˘˘˘˘صسو
،دقن ةفا˘ح˘صصلا˘ب ل˘غ˘ت˘صشاو ،ة˘صسا˘ي˘صسلا

،ة˘ياور˘لاو ،ة˘صصق˘لاو ،لا˘ق˘˘م˘˘لا بت˘˘كو
ةتصس،ةصساردلاو ثحبلاو ،ة˘ي˘حر˘صسم˘لاو
،ةايحلا هايإا هتحنم ام لك اماع نوثÓثو
تلوقملاو ةمهملا بتكلا كرت هنأا لإا
كرتي مل ،ةمهلملا تاياورلاو ،ةدلاخلا
ريبكلا رثؤوملا كرت هنكل ،ريثكلا ريثكلا
هبتك زواجتت مل امبر ،بتكلا هذه يف
ةبتكم تلكصش اهنكل ،اباتك نيرصشعلا
نل بتك .يبرعلا ركفلل اهتاذ دحب ةيرث
وأا ينيطصسلفلا بدأÓل صسراد عيطتصسي
وأا اهزوا˘ج˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘صسا˘ي˘صسلا
.اهريدقت لامهإا وأا اهنع يصضاغتلا

نأا تعا˘ط˘ت˘صسا ة˘ن˘صس نو˘ثÓ˘ثو تصس
ة˘مÓ˘ع ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘صسغ ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
ام ىلإا لايتغلا ةثداح ىّطختت ةيناصسنإا
ةر˘كف ،ةر˘كف˘لا ل˘ع˘ج˘˘يو ا˘˘هزوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
،ةد˘ئا˘ف˘لا ة˘م˘يد˘عو ،ة˘ل˘صشا˘ف ،لا˘ي˘ت˘غلا
مل صصخصشلاو ،ادبأا تومت ل ةركفلاف
،قزري ّيح داعتصسم وه اهف ،اصضيأا تمي
ى˘ل˘ع ه˘ع˘م لدا˘ج˘ت˘نو هروا˘ح˘نو هأار˘ق˘ن
اذه لايتغا يأاف ،ةفاقثلاو ركفلا دئاوم
ناصسغ توصصك ًاتوصص تكصسيصس يذلا
؟هتروصصك ةروصص يحمي وأا

نع ينغُت تناك ةنصس نوثÓثو تصس
اندحأا صشاع امبرف ،نينصسلا نم تائم
ن˘م ل اد˘بأا خ˘يرا˘ت˘لا هر˘كذ˘ي م˘لو ا˘˘نر˘˘ق
يذلا ناصسغ رمُعف،ديعب نم لو بيرق
نأا انمّلعي ،نوكي نلو اريصصق نكي مل
امنإاو ،اهددعو تاونصسلاب صسيل رمعلا

،كل حونمملا اذه كرمعب تلعف اذام
هركذ ّنأا لإا اّباصش ينافنك ناصسغ ليتغا

ل اجّهو˘ت˘م ،ا˘با˘صش ا˘ي˘قا˘ب اد˘لا˘خ لاز ا˘م
وه ةلكاصشلا هذه ىلع رمعلا اذه .تومي
ّدجتو لمعت نأا اهادؤوم ةيناصسنإا ةلاصسر
بهذ˘ت نأا مار˘ح˘ف ،ى˘ق˘ب˘˘ت نأا ل˘˘جأا ن˘˘م
بتاكلا فصصو ،ىد˘صس ر˘م˘ع˘لا ة˘صصر˘ف
ينافنك ناصسغ ةيعافر نيصساي يروصسلا
ناك هنأا «يات ركذتي نم» هتياور يف
نكي ملو اريثك لمعيو نمزلا قباصسي
دي نأاب رعصشي ناك هنأاكو ،اريثك ماني
عم عارصص يف ناكف ،هفطختصس توملا
.تقولا

ر˘كف ه˘ج˘ت˘نأا ا˘م كلذ ى˘ل˘ع د˘ه˘˘صشيو
اهصشاع يتلا هتايحو هتاياورو ناصسغ
ذ˘ن˘م را˘صضح˘ت˘صساو د˘ق˘نو ة˘يو˘ي˘ح ن˘˘م
يذلا تقولا يفف ،مويلا ىلإا هداهصشتصسا

ناصسغ نع ةباتكلل هيف tدعتصسأا تنك
يئاورلا يعادبإلا هعورصشمو ينافنك
ةثÓث ىلع رثعأا يدقنلاو يصصصصقلا

دعب تعمج ،ثرإلا اذهب يفتحت بتك
ريغ نوكت دقو ،هللا همحر ،هداهصشتصسا
يف ةمهم بتك اهنأا لإا ،ةيئاصصقتصسا
هعورصشمو ناصسغب ةيئافتحلا اهتللد
:يه بتكلا هذهو ،يركفلا

تلا˘ق˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ،صسرا˘ف صسرا˘ف
ل˘صصألا ي˘ف تر˘صشن ،ةر˘خا˘صس ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن
راو˘نألا ةد˘ير˘ج ق˘ح˘ل˘م ي˘ف ا˘ي˘عو˘ب˘˘صسأا
هل تصصصصخو ،دايصصلا ةلجمو ةينانبللا

.«ًادقان ينافنك ناصسغ» ناونعب ةفقو
هتريصس نم لوصصف ،ديهصشلاو دهاصشلا

ىلع لمتصشيو ،ةيصسايصسلاو ةيمÓعإلا
صسراف» باتك هيلع لمتصشا ام صضعب
،ةر˘خا˘صس ة˘يد˘ق˘ن تلا˘ق˘م ن˘م «صسرا˘ف
.تايمويلا صضعب هيلإا فيصضي هنكلو

ةريصس نم تاحفصص ،عادبإلا جراعم
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مو ي˘˘نا˘˘ف˘˘ن˘˘ك نا˘˘صسغ
،تاراو˘ح˘لاو تلا˘˘ق˘˘م˘˘لاو صصصصق˘˘لا

رصشنت مل يتلا ةيرعصشلا تلواحملاو
تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘ك ،ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس
لاقم يف امه˘ن˘ع تثد˘ح˘ت ن˘ي˘تد˘ي˘صصق

،«ارعاصش ينافنك ناصسغ» ناونعب صصاخ
ةر˘صضح ي˘˘ف» با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘جو
با˘ب˘لا ي˘ف ،ر˘صشن˘ل˘ل ّد˘ع˘م˘لا «ءار˘ع˘˘صشلا
رعصشلا اياصضق صشقاني يذلا هنم لوألا
صضعب لّمأات هيف تعباتو ،ماع لكصشب
ةيبرعلا ةيرعصشلاب ةل˘صصت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا
ةغÓب» باتك يف ءاج امل لامكتصسا
ناتاه لّهؤوت مل ذإا ،«ةيرعصشلا ةعنصصلا
،ار˘عا˘صش نو˘كي˘ل نا˘صسغ نا˘تد˘ي˘˘صصق˘˘لا
ةيعيبطلا ةيادبلا ىلع نارصشؤوي امهنكل
د˘يد˘ع˘لا˘ب ةو˘صسأا ،بيدألا نا˘صسغ ةدلو˘ل
ةيبدألا مهتايح اوأادب نيذلا ءابدألا نم
اتابن اوتبن نأا اوثبل ام مث ،رعصشلا ةباتكب

.درصسلا ةبرت يف انصسح
هÓعأا ةروكذملا ةثÓثلا بتكلا هذه

ينافنك نا˘صسغ ثرإا ع˘م˘ج˘ب ة˘ّصصا˘خ˘لا
اهدحأا ينغي ل نكل ،اهنيب اميف عطاقتت

نوكتل اهريرحت ّمت ول اذبحو ،هادع امع
نم لهف ،راركت نود ،دحاو باتك يف
؟كلذ لعفي عاجصش اهبحاصص ،رصشن راد
ي˘ف و˘ه ا˘م ثحا˘ب˘لاو ئرا˘ق˘ل˘ل ر˘فو˘˘ت˘˘ل
،دحاو باتك يتّفد نيب ةثÓثلا بتكلا

ن˘˘م ردا˘˘صصم˘˘لا ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘˘يزو
ديهصشلا ف˘ي˘صشرإاو تÓ˘ج˘مو ف˘ح˘صص
ءا˘قد˘صصألاو ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ىد˘˘ل صصا˘˘خ˘˘لا

ىلإا روصشنم ريغ وه امع فراعملاو
ة˘ب˘ت˘كم» صسي˘صسأا˘˘ت ى˘˘لإا لو˘˘صصو ؛نآلا

،بتك ام لك يوتحتل «ينافنك ناصسغ
ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘صسغ ن˘˘ع بت˘˘ُك ا˘˘م ّل˘˘كو
صسيصسأات˘ل تقو˘لا نا˘ح د˘ق˘ل .ه˘تا˘عاد˘بإاو
يراصضح لعف درك ،ةبتكملا هذه لثم
يف ةغل فنعلاو مدلا ذختا نم لك ىلع
هدو˘جو و˘ح˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ءا˘˘صصقإا

.هتركاذو
ناصسغ ملاع نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت

،ًا˘ّع˘صشم لاز ا˘˘م ي˘˘عاد˘˘بإلا ي˘˘نا˘˘ف˘˘ن˘˘ك
ن˘ع با˘ت˘كلا ّف˘كي ن˘لو ،ا˘م˘ه˘ل˘˘ت˘˘صسم
ادعف ،تا˘ع˘جار˘مو اد˘ق˘ن ه˘ن˘ع ة˘با˘ت˘كلا
ة˘صشعر» ه˘با˘ت˘كو ف˘صسو˘˘ي˘˘لا ف˘˘صسو˘˘ي

ل ة˘ع˘صسو˘م ة˘لا˘˘ق˘˘م و˘˘هو ،«ةا˘˘صسأا˘˘م˘˘لا
،ة˘ح˘ف˘صص ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘صسو ًا˘˘ت˘˘صس زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ىلإا قيرطلا» باتكو روصشاع ىوصضرو
يداو قورا˘˘فو ،«ىر˘˘خألا ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا

ة˘˘ياور˘˘لا ي˘˘ف ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘مÓ˘˘˘عو
هثيدحو جارد لصصيفو ،ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ة˘م˘يز˘ه˘لا ‐ن˘ي˘بو˘ل˘غ˘م˘˘لا ةر˘˘كاذ» ن˘˘ع
يفاقث˘لا با˘ط˘خ˘لا ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلاو
تا˘با˘ت˘ك ة˘م˘ث ًا˘صضيأا ،«ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
رعصشلاو ةياورلا يف هتمهلتصسا ةيعادبإا

لوا˘ن˘ت د˘قو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘صسارد˘˘لاو
ي˘˘ف بناو˘˘ج˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘ك نو˘˘صسراد˘˘لا
ي˘ف هر˘ثأاو ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘صسغ˘ل م˘ه˘ع˘ب˘ت˘˘ت
ىلع نيينيطصسل˘ف˘لاو بر˘ع˘لا با˘ّت˘كلا

ناصسغ هكرت يذلا رثألاو ،ديدحتلا هجو
.ةينيطصسلفلا درصسلا ةنودم يف

ام لايتغلا وأا داهصشتصسلا نكي مل
ن˘م ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘لإا نا˘˘صسغ ع˘˘فر
ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف رو˘˘˘صضح˘˘˘لا

ام وه ،عادبإا نم همّدق ام لب يركفلاو
يف ةددعتم لوقح ةدايرل Óهؤوم هلعج
ةيبرعلاو ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا بل˘صص
هصصخصش يف تعمتجا دقف ،ةيناصسنإلاو
ىلإا ةباتكلا نم عادبإلا تاموقم لك
،ةفاحصصلا ىلإا ةصسايصسلا نمو ،مصسرلا

ّدعي ناصسغف ،ةمجرتلا ىلإا فيلأاتلا نمو
ةرور˘صض ى˘لإا او˘ه˘ّب˘ن˘ت ن˘˘م ل˘˘ئاوأا ن˘˘م
نم Óعاج ،اهيلإاو ةيربعلا نم ةمجرتلا

ةيزكرم ةيصضق ةمدخل ةليصسو كلذ لك
ناصسغ هلعفي ناك ام لكف ،هتايح يف
فادهأل صسيلو ،نيطصسلف لجأا نم هلعف
اذ˘ه ي˘فو ،ة˘صصا˘خ ة˘يو˘˘ب˘˘خ˘˘نو ة˘˘ي˘˘تاذ
فيظوت قئاقد فر˘ع˘ي ن˘م˘لو ،قا˘ي˘صسلا

لجأا نم هتايح يف ءيصش لك ناصسغ
ىلإا هلئاصسر ودبت ،ةيصسايصسلا ةيصضقلا

م˘˘ل وأا ،ةرر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ نا˘˘˘م˘˘˘صسلا ةدا˘˘˘غ
املع ،كاذنآا يفاقثلا طصسولا اهبعوتصسي
ه˘ق˘ح صسرا˘م˘ي و˘هو ا˘ه˘ب˘ت˘ك نا˘˘صسغ نأا

اذه نع ربعيو ّبحي نأا يف ناصسنإاك

.بحلا
رجحلا ماع ،(0202) ماعلا اذه يف

،ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘غإلاو ،ي˘˘ح˘˘صصلا
يذ نم رثكأا ينافنك ناصسغ ىلإا تهبتنا
يف ُتبتك يننأا نم مغرلا ىلع ،لبق
«قي˘صض عرا˘صش ي˘ف نودا˘ي˘صص» ه˘ت˘ياور
يباتك ي˘ف ا˘ه˘تر˘صشنو ة˘لو˘ط˘م ة˘صسارد
تاءارق ‐رصصاعملا درصسلا نم حمÓم»
بتكأل هيلإا دوعأا انأا اهو ،«ةياورلا يف
ةيفاصضإا تلاقم عبرأا ،رثكأا هتاعادبإا يق
،«ًارعاصش يناف˘ن˘ك نا˘صسغ» ة˘لا˘ق˘م ر˘ي˘غ
ي˘˘ف لا˘˘جر» ه˘˘ت˘˘ياور ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تلوا˘˘ن˘˘ت
ل يتلا ةياورلا هذه ،نيلاقمب «صسمصشلا
،اهلوح بتُك امهم اهنع ثيدحلا يهتني
ةصسارد ىلإا ةجاحب اهيف دهصشم لكف
ناصسغ لافطأا» باتكو ،هوجو ةدع نمو
تثدحتف ،«ريغصصلا ليدنقلاو ينافنك
يتلا ةديحولا هتصصقو ناصسغ لافطأا نع
اهادهأاو ،هتخا ةنبا صسيمل ةلفطلل اهبتك
ة˘صصق ي˘هو ،ا˘هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع ي˘ف ا˘ها˘˘يإا
ةدع تعبط يتلا «ريغصصلا ليدنقلا»

تلا˘ق˘م ن˘ع تثد˘ح˘ت ا˘م˘ك،تا˘ع˘˘ب˘˘ط
تف˘ل˘صسأا ا˘م˘ك «صسرا˘ف صسرا˘ف» با˘˘ت˘˘ك
.افنآا ةراصشإلا

عورصشم اهيف ديعتصسأا تلاقملا هذه
ةقÓع اهل ةددعتم اياوز نم ينافنك
ينيطصسلفلاو ة˘ما˘ع˘ب ي˘بر˘ع˘لا در˘صسلا˘ب
براقي ام دعب وه اهو ،صصاخ لكصشب
لاز ام هداهصشتصسا ىلع نرق فصصن نم
ي˘صسا˘ي˘صسلا صسا˘ق˘ن˘لا بل˘صص ي˘ف Ó˘خاد
،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘عاد˘بإلاو ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
ي˘ف ا˘عو˘ن˘ت˘م ،با˘ي˘غ˘لا م˘˘غر ار˘˘صضا˘˘ح
ىلع ايلاعتم ،رو˘صضح˘لا اذ˘ه تا˘ي˘ل˘ج˘ت

وأا يقيقح ريغو هفاتو يبناج وه ام لك
ام اي˘ح ُنا˘صسغ ّل˘ظ˘ي˘صسو ،ّي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘غ
نأا ى˘˘لإاو ،صضرألاو تاو˘˘˘م˘˘˘صسلا تماد
.اهيلع نمو صضرألا هللا ثري

يلودلا ىوتسسملا ىلع لÓتح’ا ةموكح لزع
مÓسسلاب ةسصاـــــــــخ ةلسسأرمةينيطسسلفلأ حابسصلأ ةديرج ريرحت صسيئر - نيطسسلف يف يبرعلأ مÓع’أ ريفسس - ةودقلأ يرسس  : ملقب

ةباتكلأ ةبرجت ّلمأات يف

ًاّيدقنو ًاّيعادبإا ينافنك ناسسغ ةداعتسسا
مÓسسلاب ةسصاـــــــــخ ةلسسأرمنيطسسلف /دمحم جح صسأرف : ملقب
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قاطن ’و دودح هل دعي ⁄ يذلأ ءأودلأ أذهل ‘اسشلأ ءأودلأ مأدعنأ لظ ‘

صساسسحإلاو يعولا ةفاقث صسيركتل ةياجبب ةفثكم دوهج
  «انوروك» ةهجاوم ‘ ةيلوؤوسسŸاب

ةي’وب ةيبعسشلأ ريهامجلأ طاسسوأأ يف أدج قلقم انوروك صسوريف ءابوب ةديأزتملأ تاباسصإ’أ ددع رسشؤوم ىحسضأأ
ريبك لكسشب مهاسست يتلأ ىودعلأ ةلسسلسس فاقيإأو ءابولأ يسشفت حامج حبكل Óجاع اكرحت ىعدتسسي امم ،ةياجب

.قاطن ’و دودح هل دعي مل يذلأ ءأدلأ أذهل يفاسشلأ ءأودلأ مأدعنأ عم انمأزت ،نيباسصملأ دأدعأأ عفر يف

م˘ل تا˘با˘صصإلا عا˘ف˘ترا ةر˘ها˘˘ظ
ميلقإا وأا ةنيعم ةقطنم طقف لمصشت
تايلو ةيبلغأا تصسم لب ،نيعم
تح˘م˘صس نأا د˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،ن˘˘طو˘˘لا
ةكرحلل ةيئز˘ج˘لا ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘لود˘لا
ة˘˘ط˘˘صشنألا صضع˘˘بو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
فر˘ح˘لاو ن˘ه˘م˘لاو ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا
نم ليلقتلل اهنم ايعصس ،ةيديلقتلا
ةيبلصسلا ةيعامتجلا تاصساكعنلا
عمتجملاو تÓئاعلا تلاط يتلا

توقلا ىلع رصشابم لكصشب ترثأاو
لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا
ة˘مÓ˘صسلاو ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
رجح˘لا تب˘حا˘صص ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
صصقن نأا ريغ ،يئزجلا يحصصلا
رو˘ع˘صشلا مد˘عو ي˘صسح˘لا ي˘عو˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىد˘ل ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا˘˘ب
عابتإا يف مهل ببصست نينطاوملا
ثارتكلا مدعو راتهتصسلا كولصس
يتلا ةميخولا ةيحصصلا بقاوعلاب
هلامو هت˘ح˘صص ي˘ف در˘ف˘لا بي˘صصت
هذ˘ه˘ل ار˘ظ˘نو ،ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خو
امامت ةيصضر˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تعرا˘˘صس
رئاودلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
نع رومألا كاردت˘صسل ة˘ي˘م˘صسر˘لا

نينطاوملا راعصشإاو ةيعوتلا قيرط
حور˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صضب
ة˘يا˘قو˘لا صسير˘كتو ة˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ا˘ي˘لا˘˘ح ن˘˘كم˘˘م جÓ˘˘ع ل˘˘صضفأا˘˘ك
تامام˘كلاو ة˘ع˘ن˘قألا ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب
يعامتجلا دعابتلا ىلإا لاثتملاو
تاءارجإلا نم هريغو ينامصسجلا
.صضرغلا ديفت يتلا

عيمج رخسسي نمأ’أ
صسيسسحتل هتايناكمأ
باحسصأأو نينطأوملأ

ةيراجتلأ تÓحملأ
ينطولا نمألا ةيريدم ترخصس

ميظن˘ت˘ب تما˘قو ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كما ل˘ك
ةيوعوتلاو ةيصسيصسحتلا اهتÓمح
با˘ح˘صصأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع مهثحل ةينادي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
ةيئاقولاو ةيزارتحلا تاطايتحلا
،انوروك ةحئاج راصشتنا نم دحلل

ءادترا ةيرابجإاب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ
د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ،يد˘صسج˘˘لا
ةرورصض ىلإا ةفاصضإلاب ،مظتنملا
ىلع ميقعتلاو ريهطتلا داوم ريفوت
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
هذ˘ه ل˘خد˘تو ،را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب
ط˘ط˘خ˘م˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا
نم دمتع˘م˘لا يو˘عو˘ت˘لا ي˘ئا˘قو˘لا

ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا فر˘˘ط
ةحئاج راصشتنا نم ةياقولل ينطولا
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
يجيردتلا عفرلا تاءارجإا قيبطت
نÓ˘˘عإاو ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
صضع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ن˘ع ة˘مو˘كح˘لا
اهتامدخ˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘صشن˘لا
صسف˘ن ي˘ف .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
يئلولا رارقلل اقي˘ب˘ط˘تو قا˘ي˘صسلا
نمصض ئطاوصشلا قلغ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘تو تاءار˘˘جإا
حلاصصم تعرصش انوروك صسوريف

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ة˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ن˘˘مأا
ن˘م˘صضت˘ي ،صصا˘خ ي˘ن˘مأا ج˘ما˘˘نر˘˘ب
دجاو˘ت˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم ف˘ي˘ث˘كت
ىوتصسم ىلع اهتادحول يناديملا
ط˘˘ير˘˘صشل˘˘ل يدؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘عو ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا
ةر˘˘ئاد ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘صشلا
ئطاوصش رارغ ىلع اهصصاصصتخا
،ن˘ي˘ن˘ثإلا قو˘صس ،صسا˘قوأا ،ي˘˘صشي˘˘ت
ن˘يد˘فاو˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل كلذو ،و˘˘ب˘˘ل˘˘م
ثوكملاو ةحابصسلا نم ئطاوصشلل
م˘ه˘ت˘مÓ˘صس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘˘ح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ذيفنت ىلع رهصسلا دصصق ،ةيحصصلا
يئزجلا يحصصلا رجحلا تارارق
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو
ىلإا فده˘ت ي˘هو ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘صص ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح
. مهتمÓصس ىلع صصرحلاو

يف مهاسست ةيلحم تايعمج
تامامكلأ ةطايخو ةعانسص

ىلع اهعيزوتو تايقأولأو
تايفسشتسسملأو نينطأوملأ

ةلعاف ةيلحم تايعمج تلصصاو
ينماصضتلا اهراوصشم ةحاصسلا ىلع
،نينطاوملا طاصسوأا يف يناصسنإلا

تززع ثيح ،ةيلولا عوبر يفو
ا˘ه˘تا˘قوأا تصسر˘كو ا˘ه˘طا˘˘صشن ن˘˘م
ةفاقث رصشنو ةيعوتلاو صسيصسحتلل
ةكراصشملل اه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘صس ،ة˘يا˘قو˘لا
ءا˘بو لو˘ع˘ف˘م لا˘˘ط˘˘بإا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب
ريثي حبصصأا يذلا انوروك صسوريف
تÓئا˘ع˘لا صسو˘ف˘ن ي˘ف فوا˘خ˘م˘لا
ذ˘ن˘م تبأاد ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘يوا˘˘ج˘˘ب˘˘لا
ةعانصص يف ةحئاجلا هذه راصشتنا

تا˘ي˘قاو˘لاو تا˘ما˘م˘كلا ة˘طا˘ي˘خو
صضغب ،نينطاوملا ىلع اهعيزوتو
تادعاصسملل اهميدق˘ت ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإلا
تادعمو لئاصسو نم ةيئافصشتصسلا

ةئفل ةهجو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ تا˘ب˘جوو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طألا
ةهجاوملا طوطخ يف نودجاوتي

عبني كولصسلا اذهو ،ءابولا اذه دصض
نطولا بح ةيصضقب ناميلا نم
ة˘فا˘ق˘ث صسير˘كتو ر˘ي˘خ˘˘لا ل˘˘ع˘˘فو
ديلاقتلا نم عبنت يتلا نماصضتلا
يه اهو ،ليصصألا انبعصشل ةقيرعلا
ةدارإا لكب اهراوصشم لصصاوت مويلا

ىلإا كلذ ى˘ل˘ع ة˘م˘م˘صصمو مز˘عو
ءابولا ىلع يئاهنلا ءاصضقلا ةياغ
صسوفنلا ىلإا ةايحلا ةمصسب ةداعإاو

صشي˘ع˘لاو ة˘ي˘ها˘فر˘لا ى˘لإا ة˘قاو˘ت˘˘لا
.ميركلا

نيوكتلأ تاسسسسؤومو زكأرم
مل ىرخأ’أ يه ينهملأ

دعوملأ نع رخأاتت
ز˘˘كار˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘ك

يه ينهملا نيوكتلا تاصسصسؤومو
نأا لإا تبأاو ،دعوملا نع ىرخألا
،ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ل˘ع˘ف˘لا ي˘ف كرا˘صشت
تامامكلا ةعانصص ىلع ترهصسف
ةصصصصخملا ةصسبلألاو اهتطايخو
دقف ،صضيرمتلاو يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل
نع لقي ل ام زاجنإا نم تنكمت
ي˘ت˘لا تا˘ما˘م˘˘كلا ن˘˘م ف˘˘لأا05
تايعمجلا فلت˘خ˘م ى˘ل˘ع تعزو
تناكف ،نينطاوملا ىلعو ةيلحملا

ادج ةلاعف عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ة˘كرا˘صشم
نم فيفختلا ىلإا ىدأا امم ةنيمثو
تا˘˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ةرد˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘مزأا

هتعنصص ام˘ع Ó˘صضف تا˘ما˘م˘كلاو
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘صشرو
يباجيإلا رثألا اهل ناكف صصاوخلل
تاذ ةيناصسنإلا ةلداعملا هذه يف
ىر˘خأا ةر˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا
هنأا ينهملا نيوكتلا عاطق نهربي
رهظأاو يدحتلا صضرف ىلع رداق
يرصشبلا هرصصنعو هتاراطإا ةءافك
ةريبكلا هتايناكما نع نهرب يذلا

نكمي يتلا ةنماكلا هتقاط نعو
.تازجعملا ثدحت نأا

طاسشنلل مكحم ميظنت
ريبأدتلأ صضرف عم يراجتلأ

ةمزÓلأ ةيحسصلأ
ىرخألا يه ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م

هذ˘˘ه ي˘˘ف Ó˘˘عا˘˘˘ف ا˘˘˘فر˘˘˘ط تنا˘˘˘ك
تماق ثي˘ح ،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘لدا˘ع˘م˘لا
لÓ˘خ ن˘م ةرا˘ب˘˘ج تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب
يراجتلا طاصشنلل مكح˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘ي˘ح˘صصلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا صضر˘˘ف ع˘˘م
باحصصأاو راجتلا ىلع ةيمازلإلا
ةرحلا نهملاو ةيراجتلا تÓحملا
يو˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘هرود نا˘˘˘˘˘˘˘كف..

ي˘عدر م˘ث ي˘ئا˘قوو ي˘صسي˘صسح˘˘تو
نيناوقل ل˘ث˘ت˘م˘ي نأا د˘ير˘ي ل ن˘م˘ل
تادوهجم˘لا هذ˘هو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تحمصسف ةيبا˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن˘ب تل˘ل˘ك
امو ،ىودعلا راصشتنا يف ليلقتلاب
نم بوؤودلا اهلمع لصصاوت لازت
عيمجلا ةحصص ىلع ظافحلا لجا
وأا نينطاوم وأا اراجت اوناك ءاوصس

.ةراجتلا لقح يف نيلعاف
نع نهربي صضيبأ’أ صشيجلأ

ريغو ةريبكلأ هتايناكمأ
ةدودحملأ

مل ةيلولاب يحصصلا عاطقلا
مغر ادبأا ملصستصسي ملو ادهج رخذي
يذلا لصصاوتملاو ريبكلا طغصضلا
ءابولا ّلح نا ذنمو ،ايموي هلمحتي
نهرب صضيبألا صشيجلا اندÓب يف
ةريبكلا هتايناكما نع ىرخأا ةرم
نم افقوم لجصسو ةدودحملا ريغو
نم يمويلا لاصضنلا يف ةلوطبلا
نيدفاوتملا ىصضرملا ةمÓصس لجأا

ةيئافصشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع
،ة˘عا˘صسلا ة˘يا˘غ ى˘لاو رار˘م˘ت˘صسا˘˘ب
نم مارتحلاو ريدق˘ت˘لا ل˘ك م˘ه˘ل˘ف
تÓئاعلاو ني˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ك ل˘ب˘ق
عا˘˘ن˘˘صص ا˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘نا ة˘˘يوا˘˘ج˘˘ب˘˘لا
ىندأا نودبو اودكأاو ،تازجعملا
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا م˘ه˘تءا˘ف˘ك ى˘ل˘˘ع كصش
نأا نوقحتصسيو ةينهملاو ةيلمعلاو
ن˘م هو˘مد˘ق ا˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘ب ر˘˘خ˘˘ت˘˘ف˘˘ن
ذا˘ق˘˘نإا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث تا˘˘ي˘˘ح˘˘صضت
كلذب مهنإا ،مهفاعصسإاو ىصضرملا
اندÓبل ارهاز Óبقتصسم نومصسري
ىندأا وأا نيصسوق باق تحصضأا يتلا
ة˘ي˘قار˘لا لود˘لا ة˘ب˘تر˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ت  نأا

بط˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خو
.بيبطتلاو

ةفكاع ةيلحملأ تاطلسسلأ
تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ ىلع

ريبأدتلأو
ىلع ةفكاع ةيلحملا تاطلصسلا

ريبادت˘لاو تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا
لك يف ني˘ن˘طاو˘م˘لا مد˘خ˘ت ي˘ت˘لا
جÓعلا ريفوت نم اءدب تلاجملا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘ف
نم ةفلتخملا ةيحصصلا زكارملاو
ةيحصصلا ةمانزر˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م لÓ˘خ
ماتلا لفكتلا ىلإا ةيمارلا ةلودلل
ل ةرو˘صصب ى˘صضر˘م˘لاو جÓ˘ع˘لا˘ب
وهو ،ىرخألا لودلا يف اهل ليثم
ل˘صضف˘ب صسر˘˘كت م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع زا˘˘ج˘˘نإا

مئاد˘لا ر˘ه˘صسلاو جÓ˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘ج˘م
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع هر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘ط˘ل˘صسلا نأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
زاهجلا يف ةلثم˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يأا رخد˘ي م˘ل ي˘ئلو˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

لع˘ج ا˘م˘م ،را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف د˘ه˘ج
ل˘˘كل نو˘˘حا˘˘تر˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةد˘صسج˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا

ثعبي ام وهو ،عقاولا صضرأا ىلع
،رودصصلاو صسوفنلا يف حايترلاب
ى˘ل˘ع ة˘˘صصير˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘نإا

ى˘ل˘ع ر˘ه˘صست ي˘هو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
بابصسأا ةفاك مهل ريفوتو مهتحار
تا˘ع˘ب˘ت˘لا م˘غر ،م˘ير˘كلا صشي˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ة˘مزأل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
،ر˘ه˘صشأا ة˘ع˘˘برأا ن˘˘م د˘˘يزأا داد˘˘ت˘˘ما

تأادب ةيصشيعملا عاصضوألا يهاهو
امم ،ةيج˘يرد˘ت ةرو˘صصب ن˘صسح˘ت˘ت
ةايحلا ةدوع بيرق نع حمصسيصس
ةمزألا يهتنتصسو ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘تد˘˘لو ي˘˘ت˘˘لا

ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح نو˘˘كي˘˘صس را˘˘˘صصت˘˘˘نلاو
يعولاب نيد˘ما˘صصلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يه يتلا  ةيلوؤوصسملاب صساصسحإلاو
د˘صض ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م ناو˘˘ن˘˘ع
.انوروك

لايح تمسصلأ مزتلت لأزت ’ ةيلÙأ تاطلسسلأ
لخدتلأ تابلط

وبقب ناذر÷ا عم نطقت ةزوعم ةلئاع
فلسشلا ‘ ةسشاكع يديسسب ةرامع

و˘عد˘م˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع لاز˘˘ت ل
نم ذخ˘ت˘ت د˘م˘ح˘م يوار˘ح˘صص
ىوتصسم ىلعB ةرامعلا وبق
يديصس ةيدلبب نكصسم27 يح
ف˘ل˘صشلا ة˘˘يلو ي˘˘ف ة˘˘صشا˘˘كع
دعب ،تاونصس ذنم اهل ىوأام
يتلا قيصضلا ةلاح نم اهرارف
يذ˘لا ه˘يد˘لاو لز˘ن˘˘م تر˘˘ج˘˘ف
،ر˘صسألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘˘صضي
ىلع فقت يهو مÓصسلا ةيموي
هذه ا˘ه˘صشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا
خاصسوأا دوجو تلجصس ةلئاعلا

فرصصلا تاونق ةمجان هايمو
ى˘لإا تبر˘صست ي˘ت˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
ناذرجلل اربعم دعي يذلا وبقلا

ة˘لا˘ح˘لا ،ةرا˘صضلا تار˘صشح˘لاو
لك ةمÓصس ددهت تتاب يتلا
ثدحي ،ةزوعملا ةلئاعلا دارفأا

بر هيف ثدحت تقو يف اذه
فقاوملا نع ةرار˘م˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

بلاطي وهو اهل صضرعت يتلا
قحب نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
د˘ق ه˘نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،ن˘˘كصسلا
نم ةدافتصسلا بلط فلم عدوأا
ى˘ل˘˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘كصسلا

خيرات ذنم صسنت ةرئاد ىوتصسم
مقر تحت2102 ربمصسيد03
مل يذلا بلطلا وهو8241
لوبقلاب ةعاصسلا دح ىلإا ظحي

ةيرزم˘لا ة˘لا˘ح˘لا م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
وبق لخاد هتلئاع اهصشيعت يتلا

اذ˘˘ه ،ناذر˘˘ج˘˘لا ع˘˘˘م ةرا˘˘˘م˘˘˘ع
يكاصشلا بارغتصسا ىلإا ريصشنو
لÓخ هاقلت يذلا بلطلا نم
نيلوؤوصسملا دحأا نم تاعاصسلا
زاجنإاب همزلأا يذ˘لا ن˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ا˘م تا˘ب˘ثإل ة˘ن˘يا˘ع˘م ر˘صضح˘˘م
يف ةيرا˘ق˘ع را˘ت˘مأا ن˘م كل˘م˘ي
م˘˘صضي يذ˘˘لا ه˘˘يد˘˘˘لاو ن˘˘˘كصس
.هتوخأا رصسأا نم ةعومجم

وأوزع ىيحي

ةي’ولاب نييداسصتق’أ نيلماعتملأو راجتلأو تاسسسسؤوملأ ةدئافل

تيبثت يف عرسشي راردأاب رئازجلا ديرب
EPT ينورتكللا عفدلا زاهج

رئازجلا ديرب ةدحو تعرصش
زاهج تيبثت يف راردأا ةيلوب
EPT ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا ع˘˘فد˘˘لا
راجتلاو تاصسصسؤوملا ةدئافل
نييداصصتقلا ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس ثي˘ح ،ة˘يلو˘لا˘ب
ةزهجأا نونتقي نيذلا راجتلا
ن˘˘م ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللا ع˘˘˘فد˘˘˘لا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م
ةدمل ةزهجألا هذهب ةقلعتملا
اميف كلذو ،نيلماك نيرهصش
كارت˘صشلا تا˘مد˘خ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘˘صصتلاو
تي˘ب˘ث˘ت˘لاو ة˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةيفيكو نيوكتلاو ليغصشتلاو
،ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلاو لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا
ديفتصسملا ديوزت ىلإا ةفاصضإا
عبطلا قاروأا نم ةمزح02 ـب
هذ˘ه ح˘م˘˘صسي˘˘صسو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م
تايرتصشملا ءانت˘قا˘ب زا˘ه˘ج˘لا

ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةيبهذلا ةقاطب˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب

ةلويصسلا لوادتل ةجاحلا نود
ف˘ل˘كم˘لا بصسح ي˘هو ،اد˘ق˘˘ن
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل مÓ˘˘˘˘عإلا˘˘˘˘ب
ةصسصسؤو˘م ا˘ه˘تذ˘خ˘تا تاءار˘جإا
نمصض ل˘خد˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
نم دحلل ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘˘نا

حلاصصم تماقو ،91 ديفوك
تيبثتب راردأاب رئازجلا ديرب
ع˘فد زا˘ه˘ج41 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م
را˘ج˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلا

تايدل˘ب ر˘ب˘ع تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
داو˘م˘لا را˘ج˘ت تصسم ة˘يلو˘لا
تاودر˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

ع˘ي˘ب تا˘ط˘ح˘مو ر˘ي˘قا˘ق˘ع˘˘لاو
ةرمت˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو دو˘قو˘لا
ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كا تي˘˘ب˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ل
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ةز˘˘ه˘˘˘جألا

لا˘ب˘قإا ط˘صسو تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
،اهئانتقا ىلع راج˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك
                           .ردصصملا تاذ بصسح

 نمحرلأدبع يفأولب

ةحفاكŸ لقنتŸا لترلا بيسصنت
ةلسشنخب قئار◊ا

ي˘لاو يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع مد˘قأا
بيصصنت ىلع ،ةلصشنخ ةيلو
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ل˘تر˘˘لا
بارت ىوتصسم ىلع قئارحلا
هتملك يف اعد امك ،ةيلولا
ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ل˘تر˘˘لا دار˘˘فا ما˘˘مأا
اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا حور˘˘ب
ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ه˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا تقو˘˘˘لا
ا˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘فر˘˘˘˘ظ ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا

تايلو يقاب˘ك ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صساو
ةحفاكمو يد˘صصت˘ل˘ل ن˘طو˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘صشف˘˘˘ت
ل˘˘ك فو˘˘قو ى˘˘ل˘˘˘ع اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
يف مهتدعاصسمل ني˘ن˘طاو˘م˘لا

اعجصشم ،ةليبنلا ةمهملا هذه
ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ةردا˘˘ب˘˘م
نيحÓفلا عيجصشتب ةيحÓفلا
ىلع نيفقاولاو نيم˘ها˘صسم˘لا

م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صصا˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ق˘ئار˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘ئا˘˘صصح˘˘لاو

.ءافطإلا تازيهجت مه˘ح˘ن˘م˘ب
ديل˘ق˘ت˘ب ما˘ق ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ناو˘˘˘عأل بتر˘˘˘لا
نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
85 ىركذلا ةبصسانمب تايقرت
صسي˘ئر ة˘ي˘قر˘ت˘ب لÓ˘ق˘ت˘صسÓ˘ل
صسياق ةيدلبل ةيوناثلا ةدحولا
نيلوأا نيمزÓمو دئار ةبترل
51 نم ر˘ث˘كأاو بي˘ق˘ن ة˘ب˘تر˘ل

ن˘مو .ف˘ير˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر˘˘ل نو˘˘ع
ةيندملا ةيامحلا ريدم هتهج
ىلع هدارفأا تادوه˘ج˘م ن˘م˘ث
ةيادب ذنم اراهن Óيل مهفوقو
معدلا لك ميد˘ق˘ت˘ل ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ىلع لخد˘ت˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حألا ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
ةماع ةيرادلا تاصسصسؤوملاو
 .ميقعتلل ةصصاخ وأا

يداعسس  .يون

ت.Ëرك
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987209ددعلأ ^1441 ةدعقلأ يذ02ـل قفأوملأ0202 ةيليوج11تبسسلأيلحم
اهرقم قيصضو نيصضاقتملا ةرثك ببصسب
ةديدج ةمكحم زاجنإاب نوبلاطي ناكسسلا

يقاوبلا مأا يف ءاسضيبلا نيعب
نونطاقلا نونطاوم˘لا د˘صشا˘ن

،صشير˘˘ب ،قرز˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ةعل˘صضلاو ي˘ن˘ي˘ن داو ،ة˘ن˘ير˘كف
مأا ة˘يلو ي˘ف ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘عو
ةيلحملا تاطلصسلا نم يقاوبلا

ةرازو اهصسأار ىلعو ةينطولاو
مامتهلا نم ةبصسن حنم لدعلا
ةيلولاب ةي˘ئا˘صضق˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل
ةميدقلا ةم˘كح˘م˘لا صصخألا˘بو
ةمكحم وأا ةيصسنملاو ةلمهملا
يتلا ءاصضيب˘لا ن˘ي˘ع˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا
تايدلب5 ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ط˘˘غ˘˘ت
نم رثكأاب اهناكصس دادعت قوفي
مه˘ل ن˘يذ˘لا ة˘م˘صسن ف˘لأا004
،لدعلا زا˘ه˘ج˘ب ق˘ي˘ثو طا˘ب˘ترا

هذ˘ه ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ
ة˘بو˘ع˘صص نود˘ج˘ي ة˘م˘كح˘م˘˘لا

م˘ه˘ق˘ئا˘ثو جار˘خ˘ت˘صسل ةر˘ي˘ب˘˘ك
رمألاو تابل˘ط˘لا ةر˘ث˘ك بب˘صسب
ةصصاخ رقملا قيصض اذه لك نم
ةريبك ةلصص اهل يتلا بتاكملا

قلع˘ت˘يو ،ن˘طاو˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ي˘ثوو
ليلدب يصضرألا قباطلاب رمألا

ةصضيرعو ةليوط ريباوط دوجو
جارختصسل كا˘ب˘صش ما˘مأا ا˘ي˘مو˘ي
ةفيحصص وأا ة˘ي˘صسن˘ج˘لا ةدا˘ه˘صش
ماكحألا وأا ةيئاصضقلا قباوصسلا
نم لعج يذلا رمألا ،ةيئاصضقلا

لكيهلا اذهب نيلما˘ع˘لا ة˘م˘ه˘م
م˘ه˘تÓ˘ما˘ع˘م ي˘ف ة˘ب˘ع˘صص د˘˘ج
اذهو نينطاوم˘لا ع˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘صضلا ل˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف
نيب ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘صشوا˘ن˘م˘لاو
ىرخأاو ةنيف ن˘ي˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ق نإا˘˘˘˘˘˘ف كلذ ةوÓ˘˘˘˘˘˘ع

لو ة˘ق˘ي˘صض د˘ج ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا
امم ،نيصضاقتملا لك بعوتصست
ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘ع ى˘ل˘ع بع˘صصي
ة˘صصا˘خ ع˘صضو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
اذهو ةمكاحملا تاصسلج ءانثأا

اذ˘ه مد˘قو ق˘ي˘صض بب˘صسب ه˘ل˘ك
رظتني يذلا يئاصضقلا لكيهلا
نم ةينعملا تا˘ه˘ج˘لا ه˘تا˘ف˘ت˘لا

ةديد˘ج ة˘م˘كح˘م زا˘ج˘نا لÓ˘خ
ة˘ق˘ير˘ع ة˘ن˘يد˘م ة˘ع˘م˘صسب ق˘ل˘˘ت

ا˘صصو˘صصخ ءا˘صضي˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ك
مأا ةيلوب ي˘ئا˘صضق˘لا زا˘ه˘ج˘لاو
ميمرت ةداعإا وأا امومع يقاوبلا
ةنوكتملا ةميد˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا

ط˘صسو ة˘ع˘قاو˘لا ن˘ي˘ق˘با˘ط ن˘م
تح˘ب˘صصأا نأا د˘ع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

حور نود ل˘˘كي˘˘هو ة˘˘ل˘˘م˘˘ه˘˘م
تا˘ه˘ج˘لا ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا بب˘˘صسب
ىنبملا اذه تكرت يتلا ةينعملا

يرتهيو لكآا˘ت˘ي ه˘ت˘ي˘م˘هأا م˘غر
نأا نود تاو˘˘ن˘˘صسلا ر˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
هصصيصصختل ةه˘ج ة˘يأا كر˘ح˘ت˘ت

نم لدب هلغتصستل تناك ةرادإل
مامحلل صشاصشعأاو ةبرخ هكرت
نو˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا كر˘˘ح˘˘ي نأا نود
اذ˘ه ءازإا ا˘ن˘كا˘صس نو˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
تو˘كصسم˘لا بحر˘لا ل˘كي˘˘ه˘˘لا

ة˘ظ˘ي˘˘ف˘˘ح را˘˘ثأا ر˘˘مألا ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةنيد˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘م ن˘يرو˘ي˘غ˘لا

يتلا ةلود˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ل˘م˘ه˘م تح˘ب˘˘صصأا
لبق ىنب˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘تا˘ف˘ت˘للا˘ب
.هطوقصس

رامع.ع
نييلحملأ نيلوؤوسسملأ ىلإأ ةرركتملأ تأءأدنلأ نم مغرلاب

لوأا يحب ءابرهك نودب ةلئاع71 نم رثكأا
تليسسمسسيت يف ماسسب دلوأا ةيدلبب يام
ةلئاع71 براقي ام لازت ل

فورعملاو يام لوأا يحب نطقت
دلوأا ةيدلبب بردلا يح مصساب
رظتنت ،تليصسمصسيت ةيلوب ماصسب
لجأا نم ةيصصولا تاهجلا لخدت
يف ،ءابرهكلاب مه˘تا˘ن˘كصس ط˘بر
ةيرصضحلا ةئيه˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ظ
ط˘˘˘برو ي˘˘˘ح˘˘˘لا تصسم ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
زاغلاو هايملا ةكبصشب تانكصسلا
ام وهو ءابرهكلاب اهطبر نودب
يتلا تÓئاعلا هذه همصضهت مل
دا˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘صسا ة˘˘خر˘˘صص تق˘˘˘ل˘˘˘طأا

تا˘ط˘ل˘صسلا ها˘ج˘˘تا ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
ي˘لاو ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ة˘˘ف˘˘ير˘˘كز ‐د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا

كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘صصق ‐ ظو˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م
د˘˘ح ع˘˘صضو ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
اهطويخ جصسن مت يتلا ةلزهملل
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
كرتو ةي˘صسا˘صسألا م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا˘ب
ط˘˘صسو نو˘˘ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي نا˘˘كصسلا
يتلا ةيمويلا ةيقيقحلا ةاناعملا
مدعنت نيأا ءلؤوه اهيناعي حبصصأا
ذ˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصسب ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
كر˘˘ح˘˘ت نود ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘صس
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘م
ي˘ف لاز˘ت ل ي˘ت˘لاو ة˘لوؤو˘صسم˘˘لا

ن˘م م˘غر˘لا˘ب جر˘ف˘ت˘م˘لا ف˘˘قو˘˘م
تلصصو يتلا ةرركتملا تاءادنلا

نيلوؤوصسملا بتاكم ىلإا اهادصص
رومألا لازت ل هنأا ريغ نييلحملا

تاحيرصصت بصسحو .اهلاح ىلع

ةيموي م˘ه˘ب تق˘ت˘لا ن˘م˘م ءلؤو˘ه
ن˘˘م او˘˘صضع˘˘ت˘˘ما د˘˘ق˘˘ف مÓ˘˘صسلا
˘ما˘مألا ى˘لإا بور˘ه˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
نيلوؤوصسملا لبق نم ةجهتنملا
ىواكصشلا نم مغرلاب نييلحملا
اهاد˘صص تل˘صصو ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا
ة˘تا˘ف˘ت˘لا يأا نود م˘ه˘ب˘تا˘كم ى˘لإا

نودمتعي مهنأا ءلؤوه دكأا ثيح
طويخلا ىلع ءابرهكلا بلج يف
ارطخ لكصشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاو˘صشع˘لا

ناكصسل اريبك اديده˘تو ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
طقاصست دنع ةصصاخ ةماع يحلا
ةيوقلا حايرلاو ةيدعرلا راطمألا
ةرم لك ةقطنملا اهدهصشت يتلا

نيلوؤوصسملا ىلع بجوتي ام وهو
اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإاو ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م صصيو˘ع˘لا ل˘كصشم˘˘لا
لاصصيإاو ةيئابرهك ةدمعأا بيكرت
ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ءا˘بر˘ه˘كلا
ا˘م اذإا ا˘صصو˘صصخ نو˘نا˘ق˘لا را˘˘طإا

نم يحلا ةئ˘ي˘ه˘ت م˘ت ه˘نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع
تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ةكبصشب يحلا طبرو ةفصصرألاو
زاغلاو برصشلل ةحلاصصلا هايملا
ببصسلا نع نيلئاصستم يعيبطلا
مدع ءارو نمكي يذلا يقيقحلا
تانكصسلا هذهب ءابرهكلا ريفوت
ةيلولا يلاو لخدت راظتنا يف
ة˘يرز˘م˘لا م˘ه˘عا˘˘صضوأا ءاو˘˘ت˘˘حاو
برقأا يف مهلكاصشم˘ب ل˘ف˘كت˘لاو
.نكمم تقو

ز.دمحأأ

ةيئابرهكلأ تأدعملل «روزرزلأ» رئاط فÓتإأ ببسسب

ةسسبتب يرلا تآاسشنم تاكبسشل ةيامح ماظن عسضو ةداعإا

ةي’ولل يلÙأ زجعلأ يطغت ةÒبك دودسس ةكبسشل ةي’ولأ كÓتمأ مغر

صشطع ةمزأا نم نوناعي لجيجب ةيبرغلا ةطبارلا يح ناكسس

صسردلأو داسصحلأ مسسأوم فلتخم لÓخ لقنلأ لكسشم ىلع ءاسضقلل

ةملاقب ابيرق ةنحاسش005 ءارسش مزتعي بوبحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ريدم

ةيئابرهكلأ تأدعملأو تاكبسشلأ لك نمؤوي ةيامح ماظن عسضو ىلع ،ةسسبتب زاغلنوسس ءابرهكلأ عيزوت ةكرسش فكعت
ةي’ولأ تايدلب ربع ةدجأوتملأ يرلأ تآاسشنم لماكل

روزرزلا رئاط دبك نأا دعب
ةريبك ةيدا˘م ر˘ئا˘صسخ ة˘كر˘صشلا
فل˘تأاو ،ا˘ه˘تا˘كب˘صش ل˘ما˘ك ي˘ف
ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م تا˘˘˘حا˘˘˘˘صسم
ةصصاخ ةيعارز˘لا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لا

تائم تومو ،ةيمصسوملا اهنم
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘م˘˘ث˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘صشألا
ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نلا
ناوعأاب رطصضي ا˘م ،ءا˘بر˘ه˘كل˘ل
هتاه ديدجت ةداعإا ىلإا ةنايصصلا
،ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةصصتخم˘لا ح˘لا˘صصم˘لا بصسحو
رو˘ي˘ط˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف
ة˘ف˘صصب ر˘˘ثا˘˘كت˘˘ت ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
،ف˘ي˘صصلا ل˘صصف ي˘ف ة˘يد˘ياز˘ت

نم ةيبرغلا ةهجلا يف ةصصاخ
ق˘طا˘ن˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا
ة˘ل˘ق˘ع˘لا ،ة˘ي˘ل˘مر˘لا ،ة˘ع˘˘ير˘˘صشلا

نو˘كت ن˘˘يأا ،لÓ˘˘جو˘˘ب ل˘˘با˘˘قو
تلو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘م
لصضفملا ناكملا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
اهصسمل درجمبف ،رويطلا هتاهل
رغصصل ةيئا˘بر˘ه˘كلا كÓ˘صسأÓ˘ل

دا˘صسفإا ي˘ف بب˘صست˘ت ا˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ح
وأا يصسيئرلا عطاقلا نم ءازجأا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت
امك ،ةيئابر˘ه˘كلا تلو˘ح˘م˘ل˘ل
صضع˘ب ي˘ف فÓ˘˘تلا ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تادعملاو ءازجألا ىلإا نايحألا
ط˘خ ا˘م˘ي˘صسل ،ه˘ب ة˘طو˘بر˘م˘˘لا
ق˘˘عاو˘˘صصلا د˘˘صض ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
رجني امم ،صضرألاب طوبرملا

تانازخو تاخصضملا فلت هنع
قرأا يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا ،م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا
لاجم يف نيلماعلا نيحÓفلا
،ةيعارزلا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لا ي˘ق˘صس
م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع او˘˘بر˘˘عأا ثي˘˘ح

رار˘˘˘كت ةـج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن د˘˘˘˘يد˘˘˘˘صشلا
جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا دا˘˘صسف و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صس
نمصضيصسو ةنصس لك يحÓفلا
دعملا ديدجلا ةيامحلا ماظنلا
،ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو تا˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘ب
دراوملا ةيريدم عم قيصسنتلاب
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ةد˘صش ي˘ف رار˘ق˘ت˘˘صسلا ةدا˘˘عإا˘˘ب
ءانثأا ةصصاخ ،يئابرهكلا رايتلا
ثحبلاو ةرارحلا ةجرد عافترا

يد˘صصت˘ل˘ل ة˘ع˘جا˘ن لو˘ل˘ح ن˘ع
روزرز˘˘لا رو˘˘˘ي˘˘˘ط ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ل

ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيمومعلا ةمدخلا ةيرار˘م˘ت˘صسا
يف اميصسل نينطاوملا ةدئافل
برصشلل ةحلاصصلا هايملا ريفوت
ي˘˘˘ق˘˘˘صس ها˘˘˘ي˘˘˘مو ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةهج نم ةيعارزلا ليصصاحملا
.عاطقنا نودب و ىرخأا

ة˘ط˘بار˘لا ي˘ح نا˘كصس ي˘نا˘ع˘ي
ةمزأا نم لجيج ةيلوب ةيبرغلا

بب˘˘˘˘صسب كلذو ةدا˘˘˘˘˘ح صشط˘˘˘˘˘ع
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا بذ˘بذ˘ت˘لا
مدعو ،تايفنحلا ها˘ي˘م˘ب دوز˘ت˘لا

ي˘ح˘لا اذ˘ه ى˘لإا ءا˘˘م˘˘لا لو˘˘صصو
ا˘م ،نا˘كصسلا˘ب ل˘هآلاو ر˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةلكصشم يف نو˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج
زع يف ءام ةرطق نع ثحبلا
بصسحو ،ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘˘˘˘مزأا

دو˘ع˘ي ل˘كصشم˘لا نإا˘ف ا˘نردا˘صصم
ةم˘يد˘ق˘لا ة˘كب˘صشلا ف˘ع˘صض ى˘لا

ةكبصش زاجنإا مت ثيح ،اهئارتهإاو
اهلÓغتصسا متي مل نكل ةديدج
دو˘جو مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب نآلا ى˘˘ت˘˘ح
ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصل˘˘˘ل تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا صضع˘˘˘ب˘˘˘ب

ءا˘˘م طÓ˘˘ت˘˘خا ن˘˘˘م فو˘˘˘خ˘˘˘لاو
ر˘ف˘ح ع˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا بي˘˘با˘˘نألا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا فر˘˘˘˘صصلا
ءايحألا ين˘طا˘ق ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي
رد˘ج˘˘ت ،ف˘˘ير˘˘صصت˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خألا
زا˘˘ج˘˘نإل لا˘˘غ˘˘صشألا نأا ةرا˘˘صشإلا

ةصصا˘خ˘لا تا˘عو˘لا˘ب˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ءايحألا هذهل يحصصلا فرصصلاب
اهب لاغصشألا قÓطنإا تمت دق
م˘ت˘ي م˘˘لو ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘لاو˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م
،نآلا ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نإلا

ةميدقلا ةكبصشلا نأا ةلكصشملاو
فيكف نآلا ىتح لمعت تلاز ل
ةديدجلا ةكبصشلا ىلع فوخلا

رفح هايمب اههايم طÓتخا نم
ة˘كب˘صشلاو  ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا
ةفصصب لمعت ةئرتهملا ةميدقلا

ثو˘ل˘ت˘ل بر˘˘قألا ي˘˘هو ة˘˘يدا˘˘ع
ءارتهإاو اهمدقل ارظ˘ن ا˘م˘ه˘ها˘ي˘م
ناكصس دصشاني هي˘ل˘عو ،ا˘ه˘ب˘ي˘با˘نأا

تاطلصسلا ةيبرغلا ةطبارلا يح
صسيئر مهصسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘صصو˘لا
ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملا

ل˘ح دا˘ج˘يإل ،ل˘خد˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
رح يف نآلا ةصصاخ ،مهتلكصشمل
ي˘ف نور˘ط˘صضي ثي˘ح ف˘ي˘˘صصلا

هايملا جيراهصص ءاركل ةرم لك
ني˘ب ا˘م ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل رار˘ط˘صضلا وأا
ءام ةرط˘ق ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ءا˘ي˘حألا
ةمصصاع نع دعبي ل يح يف
.تارتميلكلا صضعبب لإا ةيلولا

ميهأرب.ع

ةدهصشوب نامحرلا دبع فصشك
يرئازجلا ناويدلل ماعلا ريدملا
صشماه ىلع بوبح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةينواعت ىلإا اهب ماق يتلا ةرايزلا
ةيلول ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا
ر˘ي˘صس ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل  ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
لو˘صصح˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صسا تا˘ي˘ل˘م˘ع
صسرد˘˘˘لاو دا˘˘˘صصح˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘˘م
يرا˘ج˘لا ي˘حÓ˘ف˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ناو˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘لا نأا ،9102/0202
بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ابيرق ةنحاصش005 ءارصش  مزتعي
امو لقنلا لكصشم ىلع ءاصضقلل
لÓخ تابار˘ط˘صضا ن˘م ه˘ل˘كصشي
دا˘˘صصح˘˘لا م˘˘صساو˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
فو˘قو˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘مو ،صسرد˘˘لاو
صضرتع˘ت ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ى˘ل˘ع
مصسوم لك عم ةقطنملا يحÓف
د˘ق˘ع˘ب ةد˘ه˘˘صشو˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘حÓ˘˘ف

لك عم يقيصسنت لمع عامتجا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا صسي˘˘ئر ن˘˘م
صسيئرو يديدح را˘م˘ع ة˘يلو˘ل˘ل
،ةملاق ةيلو˘ل ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا دا˘ح˘تا
يوهجلا ريدم˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ةر˘يد˘˘م˘˘لا ،قر˘˘صشلا˘˘ب ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل
ة˘عارز ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ءار˘˘˘ح˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف بو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ير˘يد˘مو ،ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا با˘˘صضه˘˘لاو
ةيلول ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا
عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ م˘˘تو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
يت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع صضر˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ل˘كصشم ة˘صصا˘خ ،ل˘ي˘صصا˘ح˘˘م˘˘لا
ةرواجملا تايلولل تÓيوحتلا

˘مأاو ة˘صسب˘ت ي˘ت˘يلو رار˘غ ى˘ل˘ع
ي˘˘ف دو˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ،ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘يو˘ط˘˘لا بار˘˘صضإÓ˘˘ل صسا˘˘صسألا
صصاوخلا نولقانلا هب ماق يذلا

ي˘ف ناو˘يد˘لا ع˘م نود˘قا˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘˘ح˘˘كو .ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا قر˘˘˘صشلا
يرئازجلا ناويدلا ذخأا لكصشملل
هقتاع ىلع بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةفيرعتلا ة˘م˘ي˘ق˘ل %01 ة˘فا˘صضإا
امم نيلقانلا عم اه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
لمعلل مهتي˘ب˘لا˘غ ةدو˘ع˘ب ح˘م˘صس
ن˘˘يذ˘˘لا %04 ة˘˘بار˘˘ق اد˘˘عا˘˘˘م
تاذ يفو ،بارصضإلا نولصصاوي
تانحاصش ناويدلا رخصس ،قايصسلا

ط˘صسو˘لا ةر˘ي˘ظ˘˘ح ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
ةيقرصشلا ةهج˘لا م˘عد˘ل بر˘غ˘لاو
131 اهنم ،ةملاق ةيلو ةصصاخ
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘صش
نم ارخؤوم اه˘م˘ل˘صست صسد˘ي˘صسر˘م
عاطقلا ا˘ه˘ب م˘عد˘ت061 ل˘˘صصأا

ديازتملا بلط˘ل˘ل ار˘ظ˘نو،ار˘خؤو˘م
.بوبحلا لقن تانحاصش ىلع

م. م

يحابسصم نوراه

طبرلأ لوح تزكرت
ةحلاسصلأ هايملأ تاكبسشب
تاقرطلأ ديبعتو برسشلل

لفكتلل عورسشم21
لظلا قطانمب
ةرسسام ةرئادب
مناغتسسمب
ةرسسام ةرئأد تدافتسسأ
21 نم مناغتسسم ةي’وب
30 لدعمب ايومنت اعورسشم

تايدلبلل ةيومنت تايلمع
نيع ،ةروسصنم يهو عبرأ’أ
ةيرهأوطلأ ،فيرسش يديسس
كلت .مأ’أ ةيدلبلأ ةرسسامو
لوح تزكرت عيراسشملأ
هايملأ تاكبسشب طبرلأ
ديبعت ،برسشلل ةحلاسصلأ
أذكو ةلزعلأ كفل تاقرطلأ

ىلإأ ةيمومعلأ ةرانإ’أ ريفوت
فرسصلأ تأونق دم بناج

تاهجلأ صضعبب يحسصلأ
لظلأ قطانم نم ةديعبلأ

ةيدلب يفف .ةرئأدلاب
قيرط زاجنإأ مت ةروسصنم
رخآأو ةدنانم رأودب يدلب
بناج ىلإأ ،لÓج د’وأاب
هايملأ ةكبسش ميعدت
رأودب برسشلل ةحلاسصلأ
84 طبر مت نيأأ ةرجاجن

ةداملأ هذهب ةلئاع
دافتسسأ امك ،ةيويحلأ

يلاغلأ د’وأأ ينطاق
نم ةيدلبلأ هذهب ةرمامعو
هنأاسش نم لثامم عورسشم
دوزتلأ ةبسسن نم عفرلأ

دح عسضوو بورسشلأ ءاملاب
ةيدلبب امأأ .ناكسسلأ ةاناعمل

مت دقف فيرسش يديسس نيع
لاسصيإأو يدلب قيرط زاجنإأ
ةيمومعلأ ةرانإ’أ ةكبسش
ةيلمع .ةنانسشلأ رأودب
ناكسس اهنم دافتسسأ ةلثامم
،ةرسسام ةيدلبب دايع رأود
زاجنإأ ةيلمع لسصأوتت اميف
يحسصلأ فرسصلأ تأونق
ةيدلبب يسضرم د’وأأ رأودب
.ةيرهأوطلأ

نيدلأرون.ب
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يزيليإا ةي’و
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

458000910331000 :يئابجلا فيرعتلا مقر
42/0202 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإا

نكسسم عمB** عون ةيسساسسأا ةسسردمل مائولا يح ىوتسسم ىلع زاجنإاو ،ةسسارد :ةيلمعلا مسسا
 .يمازلإا

عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع يزيليإا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نلعت
B** عون ةيسساسسأا ةسسردمل مائولا يح ىوتسسم ىلع زاجنإا :لجأا نم ايند تاردق طارتسشا

 .يمازلإا نكسسم عم
 .بعللا ءاسضف ةئيهت :50 ةسصحلا

ءانب ينهم فينسصتو ليهأات ةداهسش اهل يتلا ةلهؤوملا تاسسسسؤوملل هجوم اذه ضضورعلا بلط
تاونسس ثÓثلا لÓخ تققح يتلاو ،لوعفملا ةيراسس رثكأا وأا ةثلاث ةجرد يوناث وأا يسسيئر
زاجنإا ةداهسش اهل يتلاو ،جد00.000.000.3 :قوفي وأا يواسسي لامعأا مقر طسسوتم ةريخأ’ا

يف قوف امف «ب» ةئفلا نمسض فنسصم عورسشم وأا «أا» ةئفلا نمسض نيفنسصم نيعورسشمل
رسشعل ةيمومعلا عيراسشملا باحسصأا نم ةرسشؤومو ةجرختسسم) تاتابثإاب ةقفرم ءانبلا

 .(ةريخأ’ا تاونسس
ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا ةثÓث ىلع يوتحي قلغمو مهبم دحاو فرظ يف ضضورعلا عدوت

رقمب كلذو يلاملا ضضرعلا وأا ينقتلا ضضرعلا وأا حسشرتلا فلم ةرابع نمسضتت ماكحإاب
:ةرابع ىوسس لمحي ’ يجراخلا فرظلا ،ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

 يزيليإا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ديسسلا ىلإا
42/0202 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإا

 .يمازلإا نكسسم عمB**عون ةيسساسسأا ةسسردمل مائولا يح ىوتسسم ىلع زاجنإا :عورسشملا
 .بعللا ءاسضف ةئيهت :50 ةسصحلا

«ضضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»
نع نÓعإ’ا ءاسضمإا خيرات نم ءادتبا هبحسس نكمي فلملا :ةراسشتسس’ا فلم بحسس

 :يلاتلا ناونعلا نم ةراسشتسس’ا
- ديدجلا يرادإ’ا يحلا-تاقفسصلا بتكم ،يزيليإا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم*

 :ةيلاتلا قئاثولا نم ضضورعلا نوكتت - يزيليإا
حسشرتلا فلم /1

.دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم حسشرتلاب حيرسصت
.دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ةهازنلاب حيرسصت

.تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا
مازلإا ضصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا

.ةسسسسؤوملا
.نيدهعتملا وأا نيحسشرملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك

 .تاسسسسؤوملل ينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش :ةينهم تاردق
وأا ةثلاث ةجرد يوناث وأا يسسيئر ءانب ينهم فينسصتو ليهأات ةداهسش اهل يتلا تاسسسسؤوملا-

.لوعفملا ةيراسس رثكأا
.ةيفرسصملا عجارملاو ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو :ةيلام تاردق -ب

ظفاحم وأا دمتعم بسساحم فرط نم ةرسشؤوم ةريخأ’ا تاونسس30 ــل ةيلاملا ةليسصحلا-
 .تاباسسحلا

.ةيداملاو ةيرسشبلا لئاسسولا :ةينقت تاردق -ج
حيرسصتلا ةداهسش ) تاتابثإاب ةقفرم ةيرسشبلا لئاسسولل ةلسصفم ةمئاقلا

حاجنلا ةداهسش + ضضورعلا حتف لبق رهسشأا ةثÓثلSANC يعامتج’ا نامسضلا ىدل
.(تاراطإÓل ةبسسنلاب

ةبسسنلاب يئاسضق رسضحم فرط نم هيلع قداسصم داتعلل ةلسصفم ةمئاق
 .لقنتملا داتعلل ةبسسنلاب نيمأاتلا ةداهسش +ةيدامرلا تاقاطبلاو تباثلا داتعلل

ةداهسش وأا ءانبلا يف «ب» ةئفلا نمسض عورسشملل زاجنإ’ا تاداهسش :ةينهملا عجارملا
باحسصأا نم ةرسشؤومو ةجرختسسم) تاتابثإاب ةقفرم ةيسسمسشلا ةقاطلا يف عورسشمل زاجنإا

(ةريخأ’ا تاونسس رسشعل ةيمومعلا عيراسشملا
 :ينقتلا ضضرعلا -/2

لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم باتتك’اب حيرسصت
 .دقاعتملا

لكو ةيريربت ةينقت ةركذم :ينقتلا ضضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك
يف خرؤوملا742-51 :مقر يسسائرلا موسسرملا نم87 ةداملا ماكحأ’ اقيبطت ةبولطم ةقيثو

 .ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا61/90/5102
ىلع هتحفسص رخأا يف يوتحي موتخمو عقومو ءولمم طورسشلا رتفد

 .ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا
 .(زاجن’ا ططخم) عورسشملا زاجن’ ينمزلا نايبلا

:يلاملا ضضرعلا -/3
.دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ضضرعلا ةلاسسر - *

 .دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ةيودحولا راعسسأ’ا لودج -*
 .دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم يريدقتو يمك ليسصفت -*

.ةيلاملاو ةينقتلا ةفرظأ’ا حتف موي ةحلاسص نوكت نأا بجي خسسنلا لك :ةظحÓم
ءاسضمإا نم اءدتبا موي51 ةرسشع ةسسمخب ضضورعلا ريسضحت ةدم تددح

ةدم نإاف ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداسص اذإاو ةراسشتسس’ا نع نÓعإ’ا
لبق مويلا ضسفن يف ضضورعلا عدوتو ،يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت ضضورعلا ريسضحت

 .00:21 ةعاسسلا
ىلع كلذو ضضورعلا عاديإ’ مويلا ضسفن يف ةينلع ةسسلج يف ةفرظأ’ا حتف ةيلمع متت
ضضورعلا بلط يف نوكراسشملا يزيليإا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم رقمب00:21

.ةسسلجلا هذه روسضحل نووعدم ةحوتفملا
ريسضحت ةدمل ةيواسسم ةدمل مهسضورعب نومزلم نودهعتملا ىقبي :ضضورعلا ةيحÓسص

.ضضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا نم ءادتبا رهسشأا ةثÓث دئاز ضضورعلا
PENA 02026211106102 ةيليوج11مÓسسلا



نم ةيرخسسلا دواعي تراف ريد ناف
دتيانوي رتسسسشنام دئاق

بعل ترا˘ف ر˘يد نا˘ف ل˘يا˘فار ر˘خ˘˘صس
يرا˘ه ق˘با˘صسلا ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا ةر˘كلا م˘ج˘ن
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ع˘فاد˘˘م ر˘˘ياو˘˘غا˘˘م
ةارابم لÓ˘خ هأا˘ط˘خ بب˘صسب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
.يرودلا ةلوطبب ثومنروب مامأا هقيرف

أا˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ترا˘˘ف ر˘˘يد نا˘˘ف ر˘˘خ˘˘صسو
فلك يذلاو ملاعلا يف يلغألا عفادملا

08 براقي ام رمحلا نيطايصشلا نئازخ
صضرعت يذلاو ينيلرتصسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
رو˘˘ي˘˘نو˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م ة˘˘˘غوار˘˘˘م˘˘˘ل
يذلاو ثومنروب مجاه˘م فÓ˘صسي˘نا˘ت˘صس
.ةارابملاب يحاتتفلا فدهلا لجصس

نع ر˘يا˘صشلو˘صس را˘نو˘غ ي˘لوأا بر˘عأاو
ةحارتصسا لÓخ نم بعÓلا نم هبصضغ
نيبعÓلا حنمب ةصصاخلا لوألا طوصشلا
حجن ن˘كل صسا˘ف˘نألا طا˘ق˘ت˘لÓ˘ل ة˘صصر˘ف
2‐5 ةجيتنب زوفلا يف رمحلا نيطايصشلا
دتيانوي رتصسصشنام لواحيو.ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف
غولب ىلع ريخألا قمرلا ىتح ةصسفانملا
م˘صسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘لو˘ط˘˘ب
.لبقملا

نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لا˘ب ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘صصت لÓ˘˘خو
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لاو يد˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
:تراف ريد ناف لاق ةيزيلجنإلا ’’ورتم’’
لك يف لزنملل دوعي رياوغام نأا دقتعأا’’
ه˘ن˘كل ءي˘صس ه˘نأا˘ب ه˘ت˘جوز ر˘ب˘خ˘يو مو˘˘ي
هنأا نودقتعيو لاملا نم ريثكلا بصسكي
ىلع كحصضي هنأا دقتعأا’’ :عباتو.’’ريخب
ى˘لوألا ةر˘م˘لا تصسي˘ل هذ˘˘هو.’’عيمجلا
ترا˘ف ر˘يد نا˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ د˘ق˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

عم قباصس تقو يف هنراق ثيح رياوغام
ريد ناف معدو.ةاوهلا نيبعÓلا ىدحإا
ريهظ يكآا ناثان لاقتنا ةركف اًصضيأا تراف
امدعب دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م˘ل ثو˘م˘نرو˘ب
مصض يف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ر˘يا˘صشلو˘صس بر˘عأا
.’’رصسيألا ريهظلا

ر˘ت˘صسصشنا˘م’’ :ترا˘˘ف ر˘˘يد نا˘˘ف لا˘˘قو
بيجي عفادم مصض ىلإا ةجاحب دتيانوي
.’’ىرصسيلا مدقلاب بعللا

هتبغر هلقنو رياصشلوصس ثيدح نعو
ىنمتأا’’ :لاق دتيانويلل بعÓلا مصض يف
د˘ي˘ج ل˘كصشب يدؤو˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا كلذ ه˘˘ل
.’’؟ل امل ةياغلل

رياصشلوصس ىفن كلذ نم مغرلا ىلعو
يدل’’ :لاق امدنع يكآا مصض يف هتبغر
يتأات يأا نم فرعأا لو نيعفادم ةعبصس
.’’ريخب نحن ،رابخألا هذه

ةبرسض ىقلتي يسسليسشت
رومليغ ببسسب ةيوق

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘صسل˘ي˘صشت يدا˘ن ى˘ق˘˘ل˘˘ت
دكأاتو رومليغ يليب ةباصصإاب ةيوق ةبرصض
 .مصسوملا ةياهن ىتح بعÓملا نع هبايغ

’’ن˘˘صص اذ’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
بيغي نأا ررقم˘لا ن˘م ه˘نإا˘ف ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
دعب مصسوملا ة˘ي˘ق˘ب ن˘ع رو˘م˘ل˘ي˘غ ي˘ل˘ي˘ب
را˘صصت˘نلا لÓ˘خ ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ه˘ت˘˘با˘˘صصإا
‐3 ةجيتنب صسلاب لاتصسيرك ىلع ريثملا

ةبرصض اه˘نإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تح˘صضوأاو.2
ي˘ل˘ي˘ب با˘صشلا ط˘صسو˘لا بعÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘˘ك
ىل˘ع ا˘ًي˘صسا˘صسأا كرا˘صش ا˘مد˘ع˘ب رو˘م˘ل˘ي˘غ
˘مر˘صضخ˘م˘لا ي˘لا˘ط˘يإلا م˘ج˘ن˘˘لا با˘˘صسح
يذلا ،صسلاب لاتصسيرك دصض وينيجروج
ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ي˘صسل˘ي˘صشت ءا˘ق˘˘ترا د˘˘ه˘˘صش
رخآا نع رومليغ يليب بيغيصسو.ثلاثلا

جيلريميربلا يف يصسليصشتل تايرابم4
يتيصس صشتيرونو دتيانوي دليفيصش دصض
ةفاصضإلاب ،نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو لو˘بر˘ف˘ي˘لو
دحألا موي دتيانوي رتصسصشنام دصض هبايغل
صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ف˘صصن ي˘ف و˘˘ي˘˘لو˘˘ي91
.يزيلجنإلا داحتلا

رو˘م˘ل˘ي˘غ مد˘ق˘ت ة˘صسا˘كت˘نلا تف˘قوأاو
بردملا ةدايق تحت با˘ج˘عإÓ˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا
.درابمل كنارف
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ريدملا يتول˘ي˘صشنأا و˘لرا˘ك م˘صسح
يزيلجنإلا نوترف˘يإا يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا

صسي˘ما˘خ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م ه˘ف˘قو˘م
لا˘˘ير ط˘˘˘صسو بعل ز˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور
 .فيصصلا اذه ينابصسإلا ديردم

زي˘غ˘يردور صسي˘ما˘خ ط˘بر م˘تو
هبردي يذلا نوترفيإا ىلإا لاقتنلاب
و˘˘˘لرا˘˘˘ك ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تلاقتنلا ةرتف لÓ˘خ ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا
.ةيلاحلا ةيفيصصلا

ةقÓع كانه نأا فورعملا نمو
ذنم يتوليصشنأاو صسيماخ نيب ةعئار
˘ما˘ع د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ا˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘˘ح ،4102
عم هلمصش مل ةقيرط نع يلاطيإلا
كلذ ثد˘˘ح د˘˘قو ،ي˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘كلا
لواحو ،خينويم نرياب يف لعفلاب

لÓخ يصضاملا فيصصلا يف هبلج
طبترا نآلاو ،يلوبانل هبيردت ةرتف
.نوترفيإاب يبمولوكلا بعÓلا

يف صسيماخ نع يتوليصشنأا لاقو
ةفيحصص اهتلقن ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت
نأا بج˘ي’’ :ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ’’ا˘كرا˘˘م’’
هنكل ،اًريثك هبحأا انأا ،اًقداصص نوكأا

هنأا دقتعأاو ديردم لاير يف بعل
لاير يف اًبعل هنوك يف رمتصسيصس
.’’ديردم

،بعÓك هبحأا اًقح انأا’’ :فاصضأاو
ي˘ن˘ق˘فار ،د˘يرد˘م تردا˘غ ا˘مد˘ن˘˘ع
امدنعو ،خينويم نرياب ىلإا صسيماخ
كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك ي˘˘لو˘˘با˘˘˘ن ي˘˘˘ف تن˘˘˘ك

،اًدد˘ج˘م ي˘ن˘ق˘فار˘˘ي نأا˘˘ب تا˘˘عا˘˘صشإا
ينقفاري نأاب تاعاصشإا كانه اًيلاحو
لا˘ير˘ل بعل ه˘ن˘كل ،نو˘تر˘ف˘يإا ى˘لإا

لاير ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘صس ن˘ظأاو ،د˘يرد˘م
.’’ديردم

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ف˘ل˘˘م لو˘˘حو
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ج˘مد˘˘ل نو˘˘ع˘˘صسي
اذإا مهي ل’’ :يتوليصشنأا لاق ،يلاتلا

يوذ نم ،اًرابك وأا اًراغصص اوناك
نأا م˘ه˘م˘لا ن˘م ،با˘ب˘صش وأا ةر˘ب˘خ˘˘لا
،نود˘˘ي˘˘ج نو˘˘ب˘˘عل كيد˘˘˘ل نو˘˘˘كي
كلت يه اهركذ مت يتلا ءامصسألا
˘ما˘ع˘لا ي˘ف تر˘كذ ي˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
،يلوبان يف تنك امدنع يصضاملا
.’’ينوعبتي مهنإا

قو˘˘ثو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صصلا ف˘˘˘صشك
تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا كلا˘ف نا˘ي˘ت˘صسير˘ك
رياب مجن زتريفاه ياك ريصصم لوح
 .يناملألا نزوكرفيل

قو˘ثو˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا لا˘˘قو
’’دليب’’ ةفيحصصب كلاف نايتصسيرك
ىلع رغيدور وينوطنأا’’ :ة˘ي˘نا˘م˘لألا
ذ˘ن˘م ز˘˘تر˘˘ي˘˘فا˘˘ه يا˘˘ك ع˘˘م لا˘˘صصتا
ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا لوا˘˘ح˘˘يو ،ن˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘صسأا
.’’يصسليصشت ىلإا مامصضنإلاب

م˘ه ي˘صسل˘ي˘صشت’’ :كلا˘˘ف فا˘˘صضأاو
يف يلاحلا تقولا يف اًطاصشن رثكألا
،لاملا مهيدل نأل تلاقتنإلا قوصس
ماعل فرصصلا نع فقوت يصسليصشت
ن˘يد˘ع˘ت˘صسم نألا م˘ه˘ن˘كلو ف˘صصنو
يدانلا ،لاومألا فرصصو رامثتصسÓل
ياك عم عيقوتلل قابصسلا دوقي نآلا

.’’زتريفاه
ىعصست ة˘يد˘نأا6 وأا5 كا˘ن˘هو

لاير لثم زتريفاه ياك عم دقاعتلل

خينويم نريابو ةنو˘ل˘صشر˘بو د˘يرد˘م
ايصسوروبو ي˘صسل˘ي˘صشتو لو˘بر˘ف˘ي˘لو
لايرلاو اصصرابلا نكلو ،دنومترود

وروي نويلم001 عفد مهنكمي ل
ح˘صشر˘م˘لا و˘ه ي˘صسل˘ي˘˘صشتو ،ه˘˘ل˘˘جأل
 .هتامدخب رفظلل لصضفملا

نآلا ىتح مربأا يصسليصشت نأا ركذي
يفيصصلا وتاكريملا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘صص
صسكا˘˘يأا ن˘˘م صشا˘˘يز م˘˘ي˘˘كح م˘˘˘صضب
 غيزبيل نم رنريف وميتو ،مادرتصسمأا

امور ةرهوج مسضل ةدقعم ةمهم مامأا صسوتنفوي

ديردم لاير نم صسيماخ مسض لوح لد÷ا يهني يتوليسشنأا

زولبلا ¤إا مامسضنلل زتÒفاه صضرحُي يسسليسشت م‚

تامدخ ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘مور دا˘ع˘ت˘صسا
يذ˘لاو و˘لو˘ي˘ناز و˘˘لو˘˘كي˘˘ن ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
ةيفيصصلا تلاقتنلا قوصس ردصصتي
يلوؤوصسم ىصشخي ثيح ايلاطيإا يف
هليحر هر˘ي˘ها˘م˘جو ة˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن
فرعت تقولا تاذ يف اهنكل اًناجم
متي فوصسف اًماه اًصضرع ءاج اذإا هنأاب
.هيف رظنلا

ةدوعلل با˘صشلا بعÓ˘لا د˘ع˘ت˘صسيو
تايرابملا˘ب ة˘ي˘صسا˘صسألا ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل˘ل
لÓخ ةديج تاردق رهظأاو ةلبقملا
ذنم اهصضاخ يت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ق˘ئا˘قد˘لا

.امراب مامأا ةًصصاخ تايرابملل هتدوع
بعل ولويناز نأا يه ةقيقحلاو

ةيلاطيإلا ةيدنألا نم ريثكلا هعصضت
صسوتنفوي م˘هزر˘بأاو ا˘هر˘ه˘ج˘م تح˘ت
بعÓلا تارد˘ق˘ب ن˘ي˘ب˘ج˘ع˘م˘لا ر˘ب˘كأا

اًريثك يصشيتاراب ويباف هنع ثدحتو
ع˘مو ه˘ل˘ي˘كو ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م د˘˘ق˘˘عو
امورب يذيفنتلا صسيئرلا اغنيف وديغ
.اًصضيأا

ميد˘ق˘ت صسو˘ت˘ن˘فو˘ي ع˘ي˘ط˘ت˘صسي لو
ثي˘˘ح بعÓ˘˘لا م˘˘صضل يو˘˘ق صضر˘˘˘ع
اذه نكلو ةيداصصتقا ةمزأا نم يناعي
.بعÓلا مصض ةلواحم نم هعنمي نل

ةزيمم تايوتصسم ولويناز مدقيو

يدا˘˘ن نأا ه˘˘يد˘˘لاو د˘˘كأاو ا˘˘˘مور ع˘˘˘م
ةحار رثكألا نا˘كم˘لا و˘ه ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ة˘˘˘˘˘˘مزألا ع˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘كلو بعÓ˘˘˘˘˘˘˘ل
دق اه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا
.رومألا ريغتت

نيب ام ولويناز ةميق امور ردقيو
صضفر ثيح وروي نويلم06 ىلإا05
يزيلجنإلا ماهنتوت صضرع لبق نم
بعÓلا عصضي لاز ام يذلا همصضل
عاصضوألا تريغت نكل هرهجم تحت

ةًصصاخ ةيلاملا ةيحانلا نم ماع يف
بع˘صصلا ا˘تو˘لا˘ب صسم˘ي˘ج ع˘صضو ع˘˘م
ع˘مو ه˘ع˘ي˘ب ثح˘ب˘ي يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
لاطبأا يرودل لهأاتلا مدع ةيلامتحا
يناثلا ماعلل لبقملا مصسوملا ابوروأا

ح˘ب˘صش ة˘ه˘جاو˘م ع˘م ي˘لاو˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يبوروألا يرودلا تايفصصت صضوخ
.اًصضيأا

امور يف ءاوجألا ولويناز قصشعيو
هتلئاع عم ةرقتصسم ةلاح صشيعي ثيح
ة˘لو˘ط˘ب˘ب ة˘كرا˘صشم˘لا ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘يو
نأاب ىريو هدÓب ةقفر ةلبقملا ورويلا
ٍفا˘ك ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ما˘ع ةد˘م˘ل ءا˘ق˘˘ب˘˘لا
.رثكأا هروطتل

لبق نم بعÓلا دقع ليدعت متو
ثيح يصضاملا مصسوملا امور ةرادإا
وروي فصصنو نويلم ىلع لصصحي
نويلم2 ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصت ا˘˘˘ًيو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
.تآافاكملاب

ولويناز دعي صسوتنفويل ةبصسنلابو
يتأاي ثيح قيرفلا ةرادإا ىدل ةيولوأا
يلانوت ورد˘نا˘صس ل˘ب˘ق بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘صسرأاو ا˘˘˘ي˘˘˘صشير˘˘˘ب بعل
تاراصشإا يرينو˘كنا˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لا
ن˘كل ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
صضرع ميدقت ىلع رداق ريغ يدانلا
ٍصضرع˘ل بي˘تر˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صس ن˘كل يو˘ق
.لبقملا توأا يف ديدج

ر .ق ^

صسوتنفوي Òهامج
ةدوعب بلاطت
صشتيكوزدنام

مجاهم صشتي˘كوزد˘نا˘م و˘يرا˘م ما˘ق
رصشنب قباصسلا يلا˘ط˘يإلا صسو˘ت˘ن˘فو˘ي

مارغتصسنإاب ه˘با˘صسح ى˘ل˘ع ه˘ل ةرو˘صص
بعل ةر˘ي˘صضخ ي˘ما˘˘صسب ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ةفطاع راثأا ام و˘هو ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا

.قيرفلا ريهامج
ي˘˘تاور˘˘كلا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ثح˘˘ب˘˘يو

لÓ˘خ د˘يد˘ج ٍد˘ح˘ت ن˘ع مر˘صضخ˘م˘˘لا
ءاهنإاب همايق بق˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

يف يرطقلا ليحدلا هيدان عم هدقع
صسوت˘ن˘فو˘ي ر˘ي˘ها˘م˘ج تر˘ه˘ظأا ن˘ي˘ح
هر˘صشن بق˘ع بعÓ˘لا ع˘م ا˘ه˘ف˘طا˘ع˘ت
نا˘˘ي˘˘حألا صضع˘˘ب ي˘˘˘فو.ةروصصلل
ل˘جأا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘˘مألا قر˘˘غ˘˘ت˘˘صسي
ام اذهو بصسانملا تقولا يف ةدوعلا

امدنع صسوتنفوي ريهامج عم ثدح
.ةريصضخ عم بعÓلا ةروصص اودهاصش

صسوتنفو˘ي صشت˘ي˘كوزد˘نا˘م ردا˘غو
ردا˘غ ا˘مد˘ن˘ع ي˘صضا˘م˘لا ر˘يا˘ن˘˘ي ي˘˘ف
اًقفو نكلو ليحدلل لقتناو قيرفلا
نإا˘ف ’’ترو˘ب˘صس يا˘˘كصس’’ ة˘˘كب˘˘صشل
هتيؤور يف اهتبغر تدبأا ريهامجلا

رصشن بقع زوجعلا ةديصسلاب اًددجم
.ةريصضخ عم هتروصص

ر˘صشن˘˘ب ي˘˘تاور˘˘كلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ما˘˘قو
هباصسح ىلع ةريصضخ ةقفر هل ةروصص
ءاصضق ديجلا نم’’ :نودو مارغتصسنإاب
ينرصسي ،يقيدصص ةريصضخ عم تقولا
ه˘ت˘يؤور˘ل ة˘ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ل تح˘˘ي˘˘تأا ه˘˘نأا

.’’اًددجم
يتلا ةباصصإلا نم ةريصضخ يناعيو

تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع ه˘با˘ي˘غ ي˘ف تب˘˘ب˘˘صست
يصضاملا ربمفون32 موي ذنم هقيرف
.اتنÓتأا مامأا

هتهجو نع صشتيكوزدنام ثحبيو
ليحدلا عم هدقع ءاهتنا بقع ةلبقملا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م تب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ي˘˘ف
اًددجم ه˘ت˘يؤور صسو˘ت˘ن˘فو˘ي ر˘ي˘ها˘م˘ج
.يرينوكنايبلا صصيمقب
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12
ديري صسوتنفوي

ديردم لاير مجاهم
ÿنياوغيه ةفل

نع ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
مجاهملا عصضو لوح تاروطتلا رخآا
لا˘ير ع˘م صشت˘ي˘فو˘ي ا˘˘كو˘˘ل ي˘˘بر˘˘صصلا

قوثوملا يف˘ح˘صصلا لا˘قو .ديرد˘م
و˘يدار’’ ة˘˘عاذإا˘˘ب و˘˘نار˘˘ي˘˘صس ل˘˘ي˘˘غ˘˘ي˘˘م
د˘ير˘ي صشت˘ي˘فو˘ي ا˘كو˘˘ل’’ :’’ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإا
يذلا نكل ،نÓيم يصس هيا ىلإا باهذلا
،صسوتن˘فو˘ي و˘ه د˘يرد˘م لا˘ير˘ب ل˘صصتا
و˘˘لاز˘˘نو˘˘غ ن˘˘م ا˘˘ًلد˘˘˘ب هد˘˘˘ير˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

.’’نياوغيه
َقبتي مل’’ :وناريصس ليغيم :فاصضأاو

ناديز لاجر زجنأا دقل ،ليلقلا ىوصس
ي˘ف لود˘ج˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ىو˘˘قأا

نأاب عقوتأا ،صسيمام ناصسو اتيونأا بعلم
ةبصسنلاب ةلهصس ةيق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.’’اهب نورصصتني فوصسو مهل

ا˘م˘ناو˘خ ي˘ف˘ح˘صصلا لا˘ق ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
صشت˘ي˘فو˘ي ا˘كو˘ل ة˘م˘ي˘ق’’ :ز˘ي˘˘غ˘˘يردور
وأا %05 ةبصسن˘ب تصضف˘خ˘نا ة˘ي˘قو˘صسلا
دمتعي مل ناديز ،يعيبط اذهو رثكأا

.’’مصسوملا اذه اًريثك هيلع
يفحصصلا لاق ،ر˘خآا د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘عو

وه اغيللا لاطبأا دحأا’’ :وريريه يبيب
.’’اوتروك وبيت يكيجلبلا صسراحلا

ŒÈ يتنوك ططخ
ىلع نليم Îنإا

راينيركسشب ةيحسضتلا
رتنإا نأا ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأا

راينيركصش نÓيم عيبب موقي دق نÓيم
لÓ˘˘خ ي˘˘صسا˘˘صسألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م
.يراجلا فيصصلا

تقو˘لا ي˘ف ه˘نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ترا˘صشأاو
لجأا نم بعÓلا هلÓخ حفاكي يذلا
ططخب يروز˘تار˘ي˘ن˘لا تا˘عا˘فد ةدا˘ي˘ق
يثÓث دوجو ىلع دمتعت يتلا يتنوك
ةينا˘كمإا كا˘ن˘ه نإا˘ف ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا˘ب
ةنيدم يبطق بقرتي نيح يف ،هعيبل
.هفقوم ةيزيلجنإلا رتصسصشنام

ع˘م د˘قا˘ع˘ت د˘ق نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا نا˘˘كو
فيصص يف ايرودبماصس نم راينيركصش
وروي نويل˘م43 لباق˘م7102 ما˘ع
ذنم ةريبك ةروصصب ه˘ت˘م˘ي˘ق تع˘ف˘تراو
دقعب راينيركصش طبتريو.نيحلا كلذ
فيصص ىتح يروزتارينلا عم يمصسر
ةفاك رتنإلا صضفر ثيح3202 ماع
ارتلجنإا رابك ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا صضور˘ع˘لا

.ةيصضاملا ةرتفلا لاوط
ن˘م ح˘ب˘صصأا كلذ ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو

يدؤو˘˘ي ل را˘˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘كصش نأا ح˘˘صضاو˘˘˘لا
يذ˘لا ي˘ت˘نو˘ك ط˘ط˘خ˘ب د˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب
.فلخلاب نيعفادم ةثÓث ىلع دمتعي

’’ايلاطيإا لوبتوف’’ ةفيحصص تدكأاو
يف رظنلا ةداعإا يف أادب نÓيم رتنإا نأا

متي ثيحب بعÓلا عيب نأاصشب اهفقوم
.بصسانم يدام لباقمب هعيب

ع˘ي˘ب ة˘م˘ي˘ق لÓ˘غ˘ت˘صسا م˘ت˘ي فو˘˘صسو
ر˘ث˘كأا ع˘فاد˘م م˘صض ل˘˘جأا ن˘˘م بعÓ˘˘لا

ة˘صصا˘خ˘لا ي˘ت˘نو˘ك ط˘ط˘خ˘ل ة˘م˘˘ئÓ˘˘م
.راينيركصش اهديجي مل يتلاو عافدلاب

ع˘فاد˘م ن˘يدو˘غ و˘غ˘ي˘يد د˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
فييكتلا يف ةريبك ة˘بو˘ع˘صص ق˘ير˘ف˘لا

طقصسو ةيعافدلا يتنوك ططخ ىلع
ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ل˘˘صسل˘˘صست˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف
و˘˘ل˘˘ي˘˘نادو ي˘˘نو˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ورد˘˘نا˘˘˘صسي˘˘˘لأا
دقاعت دق نÓيم رتنإا ناكو.ويزوربماد
ديردم وكيتلتأا نم اًمداق نيدوغ عم
بق˘ع ا˘ًنا˘ج˘م ي˘صضا˘م˘لا ف˘ي˘صصلا ي˘˘ف
.صسوكنÓب يخورلا عم هدقع ءاهتنا

وجوفاتوب
دقاعتي يليزاÈلا

ولاك عم
يليزاربلا وغوفاتوب يدان نلعأا
تا˘˘مد˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ن˘˘˘ع
لÓخ ولاك نومولاصس يراوفيإلا
.ةيفيصصلا تلاقتنإلا ةرتف

ةياهن بقع ولاك مصض وغوفاتوب
ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه يدا˘ن ع˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت
.رح لاقتنا ةقفصص يف يناملألا

م˘˘˘صضن˘˘˘ي نأا رر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
يدانلا فوفصصل و˘لا˘ك نو˘مو˘لا˘صس
ةياهن ىتح دتمي دقعب يليزاربلا

1202.
ناك لجاعلا لحاصس بختنم مجن

يدان ةرادإا نم فاقيإÓل صضرعت دق
بقع رهصشأا6 ةدمل نيلرب اتريه
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل هر˘˘صسك
.يعامتجلا

ربع ويديف رصشن دق ولاك ناكو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘با˘˘صسح
ف˘صشكي كو˘ب˘صسي˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
ىلع ظافحلا دعاوق رصسكب همايق
قيرفلاب هئÓمز عم دعابتلا ةفاصسم
صسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإلا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

 .دجتصسملا انوروك
ةحفاصصمب ويديفلا يف ماق ولاك

ل˘يد˘ب˘ت ة˘فر˘غ˘ب د˘ي˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
صصحف ةيلمع ماح˘ت˘قاو صسبÓ˘م˘لا

 .قيرفلاب رخآا بعÓل يبط
كراصش قبا˘صسلا ي˘صسل˘ي˘صشت م˘ج˘ن

تايرابم7 يف نيلرب اتريه عم
.نيفده اهلÓخ لجصس

يدانلل ةريبك ةفاصضإا دعي ولاك
ليطتصسملا يف هتربخل يليزاربلا
زو˘ف˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس ثي˘˘ح ر˘˘صضخألا
ع˘م ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود بق˘˘ل˘˘ب
ممألا صسأاك بقلب زافو يصسليصشت
ي˘˘ف كرا˘˘صشو5102 ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

.4102و0102 ملاعلا صسأاك
د˘ق نا˘ك و˘غو˘فا˘˘تو˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ي˘نا˘با˘ي˘لا تا˘مد˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح
يفناج رهصش يف ادنوه يكويصسيك
.يصضاملا

ناديزو ودلانور مسضب ملحي لمتÙا ايليسسرام كلام

لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘صشخ˘˘˘˘ي
دئاق بايغ رارمتصسا نم ،يزيلجنإلا
ي˘ف نو˘صسرد˘ن˘ه نادرو˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
هتباصصإا دعب لبقملا مصسوملا ةيادب
صضرعت ىتلا مت ةبكرلا يف ةيوقلا
.نوتيارب ىلع ريخألا زوفلا يف اهل

،ماع03 ـلا بحاصص ،طصسولا بعل
يناثلا طوصشلا نم جورخلل رطصضا

نيمو˘ي˘لا ي˘ف1‐3 زو˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
تاصصوحفل عصضخ دقو ،نيريخلا

نأا حجرم˘لا ن˘مو صسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘صشع
ةلماكلا هبايغ ةدم لوبرفيل فرعي
.تبصسلا مويلا

ه˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘˘˘فوو
نأا ،ةيزيل˘ج˘نإلا ’’ن˘صص’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص
دق ة˘با˘صصإلا نأا لو˘ق˘ت تار˘صشؤو˘م˘لا
دقو ،بعÓ˘م˘لا ن˘ع ا˘ًل˘يو˘ط هد˘ع˘ب˘ت

قيرفلا برجم بولك نغروي راصشأا
ةباصصإلا نع اًئيصش ملعي ل هنأا ىلإا

.بعÓلا بايغ ةدمو
فلت نأا ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو

نوصسردنه نأا ينعي ةبكرلا ةطبرأا
نم هداعبتصسا متي نأا لمتحملا نم
ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
ةيادبو ةري˘خألا ع˘برألا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج د˘ع˘بو.ديد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا

أاد˘˘ب˘˘ي نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
لوألا عوبصسألا يف ديدجلا مصسوملا

داعبت˘صسا م˘تو.ربمت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ن˘م
ن˘ي˘لر˘ب˘ما˘˘صشت د˘˘يÓ˘˘صسكوأا صسكي˘˘لأا

لماك مصسوم يف قيرفلا يف هليمز
يف ةبكرلا ةط˘برأا˘ب بي˘صصأا ا˘مد˘ن˘ع
د˘صض ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
نأا لوبرفيل لمأايو.8102 يف امور

تصسي˘ل نو˘صسرد˘ن˘ه ة˘با˘˘صصإا نو˘˘كت
ينعيصس اذه نكل ،ةروطخلا هذهب
ةيندبلا ةقايللا لجأا نم حفاكيصس هنأا

.هبقل نع عافدلا زديرلا أادبي امدنع
ن˘ع ا˘ًصضيأا نو˘صسرد˘ن˘ه بي˘˘غ˘˘ي˘˘صسو
يرود يف هدÓب بختنم تايرابم
اد˘˘ن˘˘ل˘˘صسيأا د˘˘صض ة˘˘ي˘˘بوروألا م˘˘مألا

.ربمتبصس ةيادب يف كرامندلاو
دقف ،ةريطخ هتباصصإا تناك اذإاو

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا بو˘ل˘ك ر˘˘ط˘˘صضي
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ط˘صسو ط˘خ بعل
بعÓلا غلبأا ثيح ،اراتناكلأا وغايت
هنأا هيدان اًماع92 رمعلا نم غلابلا
ع˘م ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ةردا˘غ˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘ي
او˘ق˘فاو زد˘ير˘لا نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت ر˘يرا˘˘ق˘˘ت
 .ةيصصخصش طورصش ىلع لعفلاب

ن˘ع ة˘ي˘فا˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تف˘˘صشك
بردم وزوتاغ ورانيج بعل ةيناكمإا
لاقتنا يف اًريبك اًرود يلاطيإلا يلوبان
ه˘ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م كي˘˘ل˘˘ي˘˘م صشو˘˘يدا˘˘كرأا
.يراجلا فيصصلا يف صسوتنفويل

ويصشتلاك’’ةكبصش هت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
يف لمأا˘ي صسو˘ت˘ن˘فو˘ي نإا˘ف ’’و˘تا˘كر˘ي˘م
مصضل وزوتاغ ةدعاصسم ىلع لوصصحلا

مصسوملا لبق موجهلا م˘ي˘عد˘ت˘ل كي˘ل˘ي˘م
ي˘ف صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو.ديدجلا

صسيتنيرول يد ويليروأا عم هتاصضوافم
بلا˘ط يذ˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن صسي˘˘ئر

ريظن وروي نويلم04 ىلع لوصصحلاب
يف ريبك يدام لباقم وهو بعÓلا عيب

تراصشأاو.ةيلاحلا ةيلاملا ةمزألا لظ
صضرع˘ب ما˘ق صسو˘ت˘ن˘فو˘ي نأا ة˘فا˘ح˘صصلا

ىلع يكصسيدرانرب وكيريديف تامدخ
بعليصس ثيح كيليم عم لدابتلل يلوبان

ةقفصصلا مصسح يف اًريبك اًرود وزوتاغ
م˘˘ج˘˘ن مود˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘˘م لا˘˘˘ح
نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا تدا˘˘فأاو.يرينوكنايبلا
ريدق˘ت˘ب ى˘ظ˘ح˘ي بعل ي˘كصسيدرا˘نر˘ب

بعل˘ي نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م ثي˘ح وزو˘تا˘غ

يف اًرود ايلاطيإا صسأاك لطب عورصشم
فوصسو بونجلا يدانل بعÓلا لاقتنا
يهتنيو.ةياهنلا يف عيمجلا ديفتصسي

فيصص يف صسوتنفوي عم كيليم دقع
تابوعصص يلوبان هجاويو1202 ماع
ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت بب˘˘صسب د˘˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف
ن˘ي˘ح ي˘ف بعÓ˘لا ع˘م تا˘صضوا˘ف˘˘م˘˘لا

لئادبلا نم د˘يد˘ع˘لا صسو˘ت˘ن˘فو˘ي ع˘صضو
امور مجاهم وكيزد نيديإا لثم ىرخألا

نوتبماهرفلوو فاده زينيميخ لوؤوارو
.يزيلجنإلا

ديد÷ا مسسوŸا ‘ نوسسردنه ةباسصإا رارمتسسا نم ىسشخي لوبرفيل

كيليم ةقفسص ‘ صسوتنفوي ةا‚ قوط وزوتاغ

يلاحلا تقولا يف صضومغلا طيحي
ل˘ي˘ئا˘كي˘م ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘ب

يدا˘˘ن ط˘˘صسو بعل ،ي˘˘صسنا˘˘صسيو˘˘˘ك
لÓخ باصشلا يناملألا خنويم نرياب
.ةيلاحلا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف

ي˘˘˘صسنا˘˘˘صسيو˘˘˘ك با˘˘˘صشلا م˘˘˘صضناو
يدا˘ن ن˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع02 ـلا بحا˘˘˘˘˘˘˘صص
هريظن ىلإا خابدÓغنصشنوم ايصسوروب
.يصضاملا فيصصلا يف خنويم نرياب

دوجو يلع تدكأا ةيفحصص ريراقت
ايليصسرم كيب˘م˘لوأا يدا˘ن ن˘م ما˘م˘ت˘ها

ي˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب بعÓ˘لا م˘صضل ي˘صسنر˘ف˘˘لا
ه˘يرد˘نأا برد˘م˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر
قباصسلا ينفلا ريدملا صشاوب صشÓيف
ةفاصضإلاب ،ريبصستوه ماه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن˘ل
ةيلاغترب ةيدنأا نم صضورع دوجو ىلإا
.هتامدخ يلع لوصصحلل

يدانلا ةرادإا مصسحت مل اهبناج نم
ر˘ي˘صصم ،خ˘نو˘ي˘م نر˘˘يا˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لإلا
لصصحي نأا نكمملا نم يذلا بعÓلا

عم ةكراصشملا صصرف نم ديزملا يلع
لÓ˘خ كي˘ل˘ف ر˘ت˘˘يد صسنا˘˘ه برد˘˘م˘˘لا

ردا˘صصم بصسح˘بو.لبقملا مصسو˘م˘لا
يصسناصسيوك تروبصس01 ول ةفيحصص
يرافابلا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ل˘صضف˘ي
هنأا اًصضيأا ملعي هنكل ، لبقملا مصسوملاب
نم ربكأا لكصشب ةكراصشملا ىلإا جاتحي
نريا˘ب جو˘تو.ةربخ˘لا با˘صست˘كا ل˘جأا

يف يلاوتلا يلع نماثلا هبقلب خينويم
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا يرود˘˘˘لا

كراصشو.ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ن˘ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو
خنويم نر˘يا˘ب ع˘م ي˘صسنر˘ف˘لا بعÓ˘لا
.يرودلاب تايرابم5 يف

خنويم نرياب ةبهوم لبقتسسÃ طيحي صضومغلا

ي˘˘صشا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
يصسنرفلا لامعألا لجر يدورجعلا

ن˘ع ة˘ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا لو˘˘صصألا بحا˘˘صص
.ايليصسرم كيبملوأا يدان عم هملح

ذاوح˘ت˘صسأÓ˘ل ى˘ع˘صسي يدور˘ج˘ع˘لا
ةداعإاو ايليصسرم كيبملوأا يدان يلع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘تدا˘ي˘˘قو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب
.ةيراقلا تلوطبلا

انأا » : هتاحيرصصت يف يصشايع لاق
ل˘ي˘ب˘ن˘لا بنا˘ج˘لاو مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بحأا
قÓ˘خألا ا˘ن˘م˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘صضا˘ير˘˘ل˘˘ل
لو ، يناملألا طابصضنلا يلإا ليمأاو
.خينويم نرياب اميصس

دجويو ةنولصشربب عتمتصسأا : عبات
هنأل ،ودلانور وه هاصسنأا نل بعل
. مدقلا ةرك يف ئصش لك دصسجي

بردملا عم دقاعتلاب ملحأا : لمكأا
ريدملا ،ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا
لا˘˘ير ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا

ونايتصسيرك يلاغتربلا مجنلاو،ديردم
صسوتنفو˘ي ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م ،ود˘لا˘نور
امدنع زتهأا ينلعجي هنأل يلاطيإلا
. ةايحلا يف نكمم ءيصش لك ...هارأا

، كلذ دعب ... املح نوكيصس : متأا
لÓجوب دارم ةمهم نوكتصس اهنكلو
ايليصسرم كيبملوأا ةصسائرل حصشرملا

.يدانلا ىلع ذاوحتصسلا لاح يف
ي˘˘ف أاد˘˘ب يدور˘˘ج˘˘ع˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي

كيبملوأا ىلع ذاوحتصسلا تاوطخ

كنارف يكيرمألا يرثلا نم ايليصسرم
˘‐يدو˘˘ع˘˘صس ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب  ترو˘˘كا˘˘م
.يتارامإا



هبردم ةقث بسسك يف هلسشف دعب

يف «زديرلا» ةرداغمل هقيرط يف يسسورعل
يفيسصلا وتاكريملا

هيدان كرتل رطصضم دعاصصلا يرئازجلا مجنلا يصسورعل رصساي نأا ودبي
نيبعÓلا ةمئاق ن˘م˘صض ع˘صضو نأا د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ىلع هلوصصح ةبوعصصل ارظن يفيصصلا وتاكريملا يف عيبلل نيصضورعملا
ديدعلا تركذ ام بصسحبو.موجنلا نم ةدامرأا دجاوت عم لوبرفيل يف ةصصرف
دحأل دكؤوم لكصشب لقتنيصس ةيرئازجلا ةبهوملا نأا ،ةيناطيربلا فحصصلا نم
طصشانلا يتيصس لاه يدان ىلع حرتقملا وهو هتامدخب ةمتهملا يداونلا
دانل لاقتنلا نأا رداصصملا صسفن تفاصضأاو ،يزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا يرودب
هنأاو اصصوصصخ ،ةيلاحلا ةرتفلا يف فوصس داو ةنيدم نبل رايخ لصضفأا وه رخأا
لمعلا هيلع نوكيصس يذلاو بولك نغروي هبردم ةقث بصسك عطتصسي مل

.«زديرلا» يف ةيصساصسأا ةناكم يف هتيقحأاو هاوتصسم تابثإل
طيمز.ع

نÓيملأ ةقفر ةيوقلأ صضورعلأ هميدقت لسصأوت عم

نويلاطيإلاو...رسصان نب ـب ةداسشإلا لسصاوي ملعإلا
’’يرينوسسورلا» لبقتسسم هنوربتعي

،يلاطيإلا نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا فطخ
هيدان ةارابم يف همدق يذلا يوقلا ىوتصسملا دعب ةريخألا ةنوآلا يف ءاوصضألا
«يرينوصسورلا» اهيف زاف يتلا ةريثملا ةارابملا يف ،صسوتنفوج ردصصتملا مامأا
تماقو.ءاقللا يف نيبعÓلا لصضفأا نمصض ناك يذلاو نيفده لباقم ةيعابرب
لوح يمصسرلا  اهعقوم ىلع لوطم ريرقت رصشنب «لوبتوف صسنارف» ةلجم
تداصشأاو ،نÓيملا ةقفر لوألا همصسوم يف تفÓلا هقلأات دعب «ةرهوجلا»
لجر» ناونع تحت يرئازجلا مجنلا صصوصصخب اهلاقم يف ةيصسنرفلا ةلجملا
زاتمي يذلا «رصصان نب» تازيمم مهأا ركذ هيف ءاج يذلاو «رونلا بلجي لظلا
يف هدوهجم لك لذبي يذلاو بعلملا لخاد «اتينيرغلا»و نيبراحملا ةيلقعب
ل ةيصساصسألا ةليكصشتلا يف هتناكم نأا اصضيأا ريرقتلا دكأاو ،ناديملا ةيصضرأا
بعل هلعجت يتلا ةمزÓلا تايناكمإلا كللمي هنا ربتعأا يذلاو اهيف صشاقن
لصضفأا نم ادحاو حبصصيصس يذلاو ريبك لبقتصسم هرظتنيو رابكلا ةنيط نم
،قايصسلا تاذ يف.ءاربخلاو نيعباتملا عامجإاب هبصصنم يف ملاعلا يف نيبعÓلا
ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا˘ب ر˘ي˘ه˘صشلا ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘ف˘ح˘صصلا «ي˘صشت˘ي˘نا˘ب» ى˘ن˘ثأا
«رصصان نب» نأا اهيف دكأا يتلاو ةيصسنرفلا «لوبتوف صسنارف» ةلجمل هتاحيرصصت
يمحي ،ةريبك تايناكمإاب زاتمي رصصان نب»: Óئاق «نÓيملا» كرحم ربتعي

،«بصسانملا تقولا يف ررمي ل تارملا صضعبلا يف نكلو ةديج ةقيرطب هترك
طخ بعÓل ةبصسنلاب عئار رمأا اذهو ةريبك ةلوهصسب هموصصخ زواجتي»: عباتيل
رصصان نب »:فاصضأاو ،«هقيرف متير يف مكحتي يذلا وهف ،رصصان نب لثم طصسو
يف متخيل ،«اريثك روطت دقل ،ةيئانثلا تاعارصصلاو تاركلا نم ديدعلاب زوفي
بعليو ةرك لك ىلع لتاقي وهف ،هقيرف يبعل لكل لاثم رصصان نب »:ريخألا
.«هتماق رصصق نم مغرلاب طصسولا طخ يف ادئاق نوكيصس ةريبك حورب

طيمز.ع
ةمداقلأ ةليلقلأ تاعاسسلأ يف ةقفسصلأ ريسصم يف لسصفلأ

يكيجلبلا لامول يف عيقوتلا نم برتقي فوسصوب
لامول قيرف فوفصص يف عيقوتلا نم فوصصوب قاحصسإا بعÓلا برتقا

.مداقلا وتاكريملا نم ةيادب ،يكيجلبلا يناثلا مصسقلا ةريظح ىلإا يمتنملا
تذوحتصسا نم يه «لوبطوف يتيصس » ةعومجم نأا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
يزيلجنإلا يتيصس نام اهزربأا ةيدنألا صضعب كلتمت يتلاو بعÓلا دقع ىلع
اذهل ينعملا مامصضنا يف يئاهن لكصشب ةلصصاف ةمداقلا تاعاصسلا نوكتصسو
ةراعإا متت نأا رظتنملا نمو اذه.ريبك قيرفل Óبقتصسم هليوحت لمأا ىلع يدانلا
قبصسو ةيكيجلبلا ةزاتمملا ةجردلا يف بعلي يذلا يرتروك يدانل فوصصوب
مصسوملا يف لقتني نا ىلع ،يدعصس صسيردإاو لاطع فصسوي هيف بعل نأاو
رتصسصشنامب لحيصس هصسفن تابثا لاح يفو يدنلوهلا نفوهدنيا ىلإا يناثلا
.يكيجلبلا لامول ىلإا دوعيصس هنإاف لصشف نإاو ،يتيصس

صشامر ماسشه
«يتيسسلأ» مامأأ ةيسضاملأ ةراسسخلأ يطختل

ةهجاومل لسساكوين ةقفر لقنتي بلاط نب
«طقفو زوفلا» راعسشب دروفتاو

يزيلجنإلا لصساكوين بعلو يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن لقنتيصس
نمصض «دور جركيف» بعلم ىلع دروفتاو فيصضلا ةهجاومل ،ةيدان ةقفر
جيرخ  عصضيو.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم53 عوبصسألا تاهجاوم
ةجيتن قيقحتب هئÓمز ةقفر ابلاطم لظي يذلاو هينيع بصصن زوفلا ماهنتوت
فيصصو مامأا ةلذملا ةميزهلا  زواجت لجأا نم صضرألا بحاصص مامأا ةيباجيإا
بناجلا نم ،ةلهصس نوكت نل يتلاو ةلماك ةيصسامخب يتيصس رصستصشنام لطبلا
مامأا ققحملا زوفلا دعب ةيباجيإلا هجئاتن ةلصصاوم دروفتاو لواحيصس رخألا
.رطخلا ةقطنم نع رثكأا داعتبإلاو ةقباصسلا ةارابملا يف يتيصس صشيورون

ع.طيمز
ةيئاسضق ىوعد هيلع عفر نيبعÓلأ طيسسو دمحأأ تيآأ

«انه ءاقبلا لسضفأاو ودروب عم ديعسس انأا» :فسساخ
يصسنرفلا ودروب يدان يف يرئازجلا فرتحملا فصساخ دمحم ىدبأا

هنأا احصضوم قيرفلا فوفصص يف هتداعصس ،ياد نيصسح رصصنل قباصسلا بعÓلاو
«نادنوريج يل» عفادم فصساخ دمحم لاقو.هحلاصصل بعللا ةلصصاوم لصضفي
ىوكصش كانه نكل ،قيرفلا عم ءاقبلا لصضفأا انا »:ةيصسنرفلا مÓعإلا لئاصسول
ةيصضقلا هذه يف هلامعأا ليكو دمحأا تيا يدهم فرط نم يدصض ةمدقم
عفر مت ام لاح يف هنإاف  يدانلا صسيئر بصسح» :عباتو ،«كلذ نم ينعنمت
زيدنوريج هقيرف فوفصص يف ةلصصاوملا يننكميف دمحأا تيأا نم ىوكصشلا
يتحار دجأاو ةنيدملا هذه تببحأا يننأل كلذ ىنمتأا لاحلا ةعيبطب انأاو ،ودروب
نع زيدنوريج يدان ىلا لقتنا فصساخ دمحم نإاف ،ةراصشإÓلو.«اريثك اهيف

يوتصشلا وتاكريملا يف ياد نيصسح رصصن قباصسلا هيدان نم ةراعإا قيرط
.يصضاملا

جاحلب اسضر
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د˘ئا˘ق زر˘ح˘م صضا˘ير فر˘ع˘˘ت
حا˘ن˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م˘˘ل ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
مداقلا هصسفانم نع ،يزيلجنلا
امدعب ،ابوروأا لاطبأا يرود يف
،صسمأا ةريهظ ة˘عر˘ق˘لا تب˘ح˘صس
.ةيرصسيوصسلا نوين ةنيدمب

ن˘م ةدو˘ع˘لا ءا˘˘ق˘˘ل نأا م˘˘غرو
ع˘م˘ج˘ي يذ˘˘لا61ـلا رود˘˘˘˘˘لا
مل ديردم لاير قيرفب يتيصسلا
نيلوؤوصسملا نأا لإا ،دعب بعلي

اورر˘ق ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا ن˘˘ع
ةمهملا ليهصستل ةعرقلا ءارجإا

،مامألا وحن ةلوط˘ب˘لا˘ب ع˘فد˘لاو
زوفلل هيدان داق دق زرحم ناكو
،نينثإل فدهب باهذلا ءاقل يف
،ويبانريب وغايتناصس بعلم ىلع
ةدوع˘لا ةارا˘ب˘م بع˘ل˘ت نأا ى˘ل˘ع
ل˘صصف ثي˘ح ،دا˘ح˘تلا بع˘ل˘م˘ب
ي˘ف ،صسمأا ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا

بعلمب ةدوعلا تايرابم صضوخ
ا˘م صسكع ،ف˘ي˘صضم˘لا ق˘ير˘ف˘لا
.ةيصضاملا ةرتفلا يف ليق

يتيصسلاو زرح˘م ي˘قÓ˘ي˘صسو
ررقملا يئاهن عبر رودلا يف
،مدا˘ق˘لا توأا7ـلا ي˘˘ف هؤوار˘˘جإا
ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ز˘ئا˘ف˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا

نوي˘لو ي˘لا˘ط˘يإلا صسو˘ت˘ن˘فو˘ج

ءاقل ى˘ه˘ت˘نا ا˘مد˘ع˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
فدهب ريخألا حلاصصل باهذلا
.فيظن

يران يئاهن فسصن
ايقيرفإأ لطب رظتني

9102
ةحوتفم ةقباصسملا نأا مغر

نأا لإا ،تلا˘م˘ت˘حلا ل˘ك ى˘ل˘ع
صضايرب ةميحر نكت مل ةعرقلا

ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسلاو زر˘˘˘ح˘˘˘˘م
ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ي˘˘قÓ˘˘ي˘˘صس
،9102 ةنصس ينطولا بختنملا
ي˘لو˘با˘ن ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا
نرياب˘ي ي˘صسل˘ي˘صشتو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ديقعت نم د˘يز˘ي ا˘مو ،خ˘ي˘نو˘ي˘م
فصصن رودلا بعل وه ةمهملا
صسف˘نو د˘حاو ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن
ع˘بر ءا˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا
«افيوي˘لا» رر˘ق ثي˘ح ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ةيادب ةيقبتملا تايرابملا بعل
يبعلمب يئاهن عبر رودلا نم
ه˘ي˘صسو˘خ»و «رو˘ن˘˘لا» ا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
ةيلاغتربلا ةمصصاعلاب «يدلافلأا
يقاب ةا˘نا˘ع˘م بب˘صسب ،ة˘نو˘ب˘صشل
صسوريف راصشتنا ةدح نم نادلبلا
.«انوروك»

دعوم ىلع رسضخلأ دئاق
نوتيأرب ةهجأوم عم مويلأ

«غيل ريميربلأ» يف
نو˘كي˘صس ،ر˘خأا قا˘ي˘صس ي˘˘ف

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بعل ل˘˘˘˘صضفأا
ىلع ،6102 ةنصس يزيلجنلا

،ةيوقو ةهجاوم عم مويلا دعوم
افيصض يتيصسلا لصصحي امدنع
راطإا يف نو˘ت˘يار˘ب ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع
يرود˘˘لا ن˘˘م53ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا
ىعصسيو ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
يف ةم˘ها˘صسم˘ل˘ل ر˘صضخ˘لا د˘ئا˘ق
ةرم ليجصستلا املو هيدان زوف
يف دجاوتي هنأاو اميصسل ىرخأا

ةيندبلا ةيحانلا نم ةديج ةلاح
بر˘قأا ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
ريودت مغر ،ايصساصسأا ةكراصشملل
لويدراوغ يناب˘صسلا برد˘م˘لا
.ةرم لك يف ةليكصشتلا

ررمم لسضفأأ يناث زرحم
خيرات يف يقيرفإأ

«غيل ريميربلأ»
فطخ زرحم صضاير لصصاو

فصصلا يف ءاج امدعب راظنألا
ن˘ير˘م˘م˘˘لا ل˘˘صضفأا˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ريم˘ير˘ب˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘قرا˘فألا
ةريرمت93 حنم ا˘مد˘ع˘ب ،«غ˘ي˘ل

م˘˘˘صسو˘˘˘م ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘م˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ح
4102/5102.

نأا ،ةيمÓعا ريراقت تفصشكو

د˘˘يد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘ت زر˘˘ح˘˘م
رويابيدأا لثم ةقرافألا نيبعÓلا
بونجلا نم لكو (ةريرمت63)
را˘ن˘ي˘ي˘˘ب نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا

23) يروت ىيحي يراوفيلاو
نيح يف ،(دحاو لكل ةريرمت

بي˘صصن ن˘˘م ةراد˘˘صصلا تءا˘˘ج
يف كلمي يذلا ابغورد ييديد
.ةمصساح ةرك45 هديصصر

بع’ زرحم :’ويدرأوغ
نم نكمتأأ نأأ لمآأو لهذم

رثكأأ روطتلأ ىلع هتدعاسسم
لو˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب قد˘˘˘غأا

يدا˘ن˘˘ل ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسلا برد˘˘م˘˘لا
صضاير هبعل يتيصس رتصسصشنام
يف لاقو حيدملاو ءانثلاب زرحم
مÓعإلا ا˘ه˘ب صصخ تا˘ح˘ير˘صص
بعل صضا˘˘ير »:يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

عتمتيو ،عئار بعل هنإا..لهذم
،«صسف˘ن˘˘لا˘˘ب قد˘˘صصت ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘ب
قلخل امئاد لمعي هنإا» :عباتو
ءاد˘ع˘صس ن˘˘ح˘˘ن ،ز˘˘ي˘˘م˘˘م ءي˘˘صش
رداق وهو ،انعم صضاير دوجوب

ةدعاصسمو قرافلا ةعانصص ىلع
ىتح وأا كراصش لاح يف يدانلا

نأا ل˘˘مآا ،كرا˘˘˘صشي ل ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ه˘تد˘عا˘صسم ن˘م ن˘˘كم˘˘تأا
.«رثكأا روطتلا

طسسوب كسسمتم ميرت
هعيب صضفريو رسضخلأ

نع بيغي يلوغيف
ادغ يارسس ةطلغ
فاقيإلا ببسسب
يلو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ل˘صصف˘ي

ةدحاو ةارابم يرئازجلا يلودلا
بردم˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل
درطلل صضرعت امدعب ،ميرت حتاف
دصض يارصس ةطلغ هقيرف ءاقل يف

03 ةلوجلا يف روبصس نوزبارط
.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم

،ةيكرت ةيفحصص ريراقت تلاقو
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘˘ف˘˘صس صضر˘˘ع˘˘ت نأا

ينطولا بختنملا ناديم طصسو
يف ءارم˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب در˘ط˘ل˘ل
يكرتلا يرودلا نم03 ةلوجلا
ةد˘حاو ةارا˘ب˘م ى˘ق˘ب˘ت ،زا˘ت˘م˘م˘لا
يتلاو ،ةبوقعلا ذافن نع هلصصفت
ةكراصشملا نع هداعبإا ىلع صصنت
ةلوطبلا تاصسفانم يف هقيرف عم
.يلاوتلا ىلع نيتارابمل

يلوغيف نإاف ةبوقعلا بصسحو
دحألا ةارابم يف ايمصسر بيغيصس
يارصس ةطلغ هقيرف يقتلي نيح
راطإا يف و˘جو˘غ ةر˘ق˘نأا هر˘ي˘ظ˘ن˘ب
يكرتلا يرودلا نم23 ةلوجلا
برا˘ح˘م دو˘ع˘ي˘صسو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ح˘تا˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت ى˘لإا ءار˘˘ح˘˘صصلا
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه بق˘˘ع م˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ت
نم33 ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو
هقير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسي ن˘ي˘ح يرود˘لا

موي هيتزوغ يدان يارصس ةطلغ
نإاف ،ةراصشإÓلو.ةمداقلا ةعمجلا
ةرادإا صسلجم غلبأا دق ميرت حتاف
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع يار˘صس ة˘ط˘ل˘˘غ
يلودلا يلوغيف نايفصس رارمتصسا
،هقيرف فو˘ف˘صص ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

صضوافتلا ةرصشابم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ث˘حو
هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ل ر˘ي˘خألا اذ˘ه ع˘م
.لقألا ىلع دحاو مصسومل

جاحلب اسضر

ة˘م˘حر ن˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صس د˘˘كأا
بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
،يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب

ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘˘لا ي˘˘˘ف هرو˘˘˘صضح
نم24 عوبصسألا يف ةيلاثملا
.ةيزيلجنإلا ةلوطبلا يرود

مجن ةمحر نب ديعصس دجاوت
ي˘˘˘ف درو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا
ي˘˘ف «بي˘˘صش ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘صشلا»ـل
ءادألا بق˘ع ةر˘ي˘خألا ة˘لو˘ج˘لا
ي˘ف ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ةقفر اهصضا˘خ ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
نوتيلراصشت يدان دصض هقيرف
ن˘م ن˘كم˘ت ثي˘˘ح كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تا
مدقو ،لوألا فدهلا ليجصست
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ي˘˘لا˘˘ع د˘˘˘ج ادودر˘˘˘م
عا˘ط˘ت˘صسا ءا˘ق˘ل˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م
زو˘ف˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ف ةدا˘˘ي˘˘ق كلذ˘˘ب
.ةارابملاب

مجاه˘م ة˘م˘حر ن˘ب ن˘كم˘تو
دجاوتلا نم ينطولا بختنملا
ة˘ي˘لا˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا ي˘˘ف
ةيزيلجنإلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا يرود˘ل

يلاوتلا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل
ةليكصشتلا داق دق ناك امدعب
بقع14 عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا ي˘˘˘˘ف
ةلماك فادهأا ةثÓثل هليجصست
رظتنتو.ناغ˘يو يدا˘ن ما˘مأا

ةقفر ةمحر نب مويلا ةريهظ
ةمهم ةارابم دروفتنيرب هقيرف
يدان ىلع افيصض لحي امدنع
را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك ي˘˘بر˘˘˘يد
يرود ن˘˘˘˘˘˘م34 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
.ةيزيلجنإلا ةلوطبلا

جاحلب اسضر

ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘صسا˘ي ف˘صشك
ن˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
هقيرف داق نيح ،تاصسفانملا
يدان ىلع زوفلا ىلإا نايرلا
يف1 ـ2 ةجيت˘ن˘ب ي˘ل˘هألا

نمصض مهتعمج ةيدو ةارابم
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
.يرطقلا يرودلا

ايصساصسأا يميهارب كراصشو

ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ع˘م نا˘ير˘لا ه˘ق˘˘ير˘˘ف تع˘˘م˘˘ج
عاطتصساو ،ير˘ط˘ق˘لا ي˘ل˘هألا

ليجصست نم رصضخلا مجاهم
تايرجم ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لاو فد˘ه
يف هتيزها˘ج تا˘ب˘ثاو ءا˘ق˘ل˘لا
لبق قيرفلا عم هل رابتخا لوأا
نايرلا ن˘كم˘تو ،فا˘ن˘ئ˘ت˘صسلا

هحلاصصل ةاراب˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ن˘م
ةارابم ىقبتو.1 ـ2 ةجيتنب

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘يدو
م˘ج˘ن˘لا ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب ن˘˘ي˘˘صسا˘˘ي
و˘˘ترو˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘صسألا
ن˘ي˘ن˘˘ثلا مو˘˘ي ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ة˘ق˘فر ه˘جاو˘ي ن˘ي˘ح ل˘ب˘ق˘م˘لا
ير˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘ير˘˘˘لا ه˘˘˘يدا˘˘˘ن
ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
امهقيرف عم ةرويدق نلدعو
.ةفارغلا

اسضر جاحلب

03:21ـلأ نم ةيأدب مويلأ يتنوك يبريد يقÓي رسضخلأ حانج
عوبسسألا اذهل بيسش نيبماسشلل ةيلاثملا ةليكسشتلا  يف ةمحر نب

ةرويدق امبرو ينه ةدايقب ةفأرغلأ مامأأ ةيناث ةيدو ةهجأوم

زوفلل نايرلا دوقيو هتيزهاج تبثي يميهارب

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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يداه ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع دد˘ج
دا˘˘ح˘˘تإل ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م ،ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل
م˘صسو˘م˘لا ر˘˘ي˘˘صصم م˘˘صسح˘˘ب
ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘لا˘ح˘لا
ام ىلع زيكرتلا نم قرفلا

ريدملا ددصش امك ،مداق وه
ةر˘ي˘˘ث˘˘ك ءا˘˘م˘˘صسأا نأا ما˘˘ع˘˘لا
ةرادإلا ةر˘كف˘م ي˘ف د˘جاو˘ت
ي˘ف يدا˘ن˘لا م˘ي˘عد˘ت د˘˘صصق
نير˘ي˘ث˘ك ن˘ي˘ب˘عل نأا ن˘ي˘ح
˘مد˘˘ع نأا لإا ،نوردا˘˘غ˘˘ي˘˘صس
م˘صسو˘م˘لا ر˘ي˘صصم ة˘فر˘˘ع˘˘م
.ثيرتلا ررقت ةرادإلا لعج

ي˘˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘˘صضوأاو
ا˘˘˘ه˘˘˘ب صصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ن˘ح˘ن»:ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإلا
ءا˘˘˘م˘˘˘صسألا صضع˘˘˘ب كل˘˘˘م˘˘˘ن
امك قيرفلا معدل ةحرتقملا

ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘يد˘˘ع د˘˘جو˘˘ي
˘˘مد˘˘ع نأا لإا ،نوردا˘˘غ˘˘ي˘˘˘صس
م˘صسو˘م˘لا ر˘ي˘˘صصم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
نحن..ثيرتن انلعج ي˘لا˘ح˘لا
نيزيمم نيبعل نع ثحبن
ا˘ن˘يد˘ل ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
ريدملاو ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ع˘ل˘ط˘ت
ة˘˘يارد ه˘˘يد˘˘˘ل ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ءا˘˘م˘˘صسألا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ن˘˘صسو
لاؤوصس نع هدر يفو ،«ابيرق
ديدجلا بردملا ةيوه لوح
د˘قا˘ع˘ت ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ف˘ن
يف بردم يأا عم ةرادإلا
.نهارلا تقولا

نيوكتلأ زكرم»
نوكيسس انب صصاÿأ

Úتنسس دعب أزهاج
راجيإأ انÎخأ أذهلو
Úعب ةقدنفلأ زكرم

«ناينبلأ
ف˘صشك ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘ف

ريدم˘لا يدا˘ه ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م نأا ،ما˘ع˘˘لا
ةمصصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا˘ب صصا˘خ˘لا
،نيتنصس دعب ازهاج نوكيصس
رظت˘ن˘ت ةرادإلا نأا ا˘ح˘صضو˘م
عورصشلل تاصساردلا ءا˘ه˘ت˘نا

،ةأا˘˘صشن˘˘م˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صشت ي˘˘˘ف
»:دد˘صصلا اذ˘ه˘ب در˘ط˘˘ت˘˘صساو
تا˘صسارد˘لا تق˘ل˘ط˘˘نا د˘˘ق˘˘ل
ي˘ت˘˘لا صضرألا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
،ناين˘ب˘لا ن˘ي˘ع ـب ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ن
ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘صشل˘˘˘˘ل
د˘ق˘ل» :م˘ت˘خو ،«ف˘قو˘ت˘˘ن˘˘لو
ايلعلا ةصسردملا راجيإا انررق
نم ناينبلا ني˘ع˘ب ة˘قد˘ن˘ف˘ل˘ل
ني˘ح ى˘لإا ،رار˘ق˘ت˘صسلا ل˘جأا

ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
.«نيتنصس دعب انب صصاخلا

جاحلب اسضر
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ة˘يا˘ف˘ل˘ح ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘˘صصاو˘˘ي
ى˘ف˘ط˘صصم ى˘ف˘صشت˘صسم ي˘ف جÓ˘ع˘لا
هتلاح تدادزا نا دعب كلذو ،اصشاب
ىلا ةيماحملا ترطصضا ثيح اءوصس

صسبحلا نم هجارخإا لاجعتصسا بلط
ةفرعمو جÓعل˘ل ه˘ل˘ق˘نو ،يدار˘ف˘نلا

تدأا يتلاو هتلاح روهدت تاببصسم
ينعملا نزو يف ريبك رايهنا ىلا

،ةيبصصع لكاصشم روهظ ىلا ىتحو
لئاط تحت ينع˘م˘لا ى˘ق˘ب˘ي˘صسو اذ˘ه
نم هتدوع ةياغ ىلا ةيبطلا ةبقارملا

نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي ،صسب˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج
هتعباتم ىلع رصصت لازت ل ةيماحملا
صسب˘˘˘ح˘˘˘لا جرا˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘˘لا
جئاتن روهظ ةيا˘غ ى˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حلا

نا امب تاقيقحتلا صصوصصخب ةديدج
.هتنادا توبث ةياغ ىلا ءيرب مهتملا

نع وفعلأ بلطي طينحج
حيسضوت ‘ لمأايو ةيافلح

ايؤورلأ
نع ،طينحج مركا بعÓلا ربع

رمأا ثب نÓعإا رخأاتل ريبكلا هفصسأات
ن˘م ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ةدو˘˘ع
وفعلا ةرورصض ىلع دكأا امك ،اهمدع
ابلاطم ،ةياف˘ل˘ح ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ل˘ع
فييكت ةرورصضب ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
عرصشي مل ينعملا نأاو ةصصاخ ةيصضقلا
ام˘نإاو تÓ˘با˘ق˘م˘لا ع˘ي˘ب وا ءار˘صش ي˘ف
ى˘ن˘م˘تو اذ˘ه ،ط˘ق˘فو ل˘يوا˘قا در˘ج˘م
ح˘صضت˘ت نأا ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ك م˘ه˘نأاو ة˘صصا˘˘خ ةرو˘˘صصلا
ىلا اوقاتصشاو ةصسفانملا حور اودقتفا
.ةصضايرلا ةصسرامم ءاوجأا

صشامر ماسشه

ي˘ل˘هأا برد˘˘م بلا˘˘ط
نم يريزد لÓب جربلا
يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

،دانزوب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لاو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا ةرور˘˘صض
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
نوربتعي نيذلا نابصشلا

مصساوملا زئاكر مها نم
مهصسأار ىلعو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ل هنأاو ةصصاخ يديعصس
نب ويرانيصس راركت ديري
ىلإا لق˘ت˘نا ن˘يذ˘لا ي˘ن˘م
Óغتصسم دادزولب بابصش
ي˘لوؤو˘صسم ةو˘ف˘ه كلذ˘ب
ينعملا ةنأامطب ءافتكلاو ةينطولا ةطبارلا ىدل هفلم عصضو مدعب يلهألا

.بتكملا يف جاردألا صسيبح يقب نكلو كانه هفلم نأا ىلع
دانزوب Òسصم بقÎي عيم÷أ

لجأا نم ،ريصسملا مقاطلل ةمداقلا تاعامتجلا عيمجلا رظتنيو اذه
ل ما قيرفلا نع ليحرلاب دانزوب ماعلا ريدملل حامصسلا ةيناكمإا ةفرعم
مغر دانزوب تارارق صضفري ةرم لك يف يدامح نب صسيئرلا نأاو ةصصاخ
دق ناك قباصسلا ةيرئازجلا ةيداحتلا وصضع نأا ركذي ،ليحرلا ىلع هرارصصإا
لك طبصض ىلع لمعي نا دعب كلذو رهصشلا اذه ءاهتناب لحريصس هنأا دكأا

.عصساولا بابلا نم هبصسح جورخلا مث نمو يدانلا صصخت ةريغصصو ةريبك
 صشامر ماسشه

عم ‘اÎحا دقع لوأا يعيقوتل ديعسس» :نوقفل خيسشلا نب
«لوألا صسرا◊ا نوكأل ىعسسأاو يسس صسا يسسلا

ةنيطنسسق بابسش

«ةروسضÿأ»ـب هطبري يذلأ دقعلأ ىلع عقو دعاسسŸأ مقاطلأ

ةليكسشتلا معدل ›ا◊ا مسسوŸا ‘ لسصفلا رظتنن :يداه Êاغلا دبع
ءامسسألا صضعب حيرسستو بردم عم دقاعتلا..ددج Úبعلب

ةمسصاعلأ داحتإأ
ىفسشتسسم ‘ هجلع لسصاويسسو تءاسس ةيافلح ةلاح«ةراطسسوسس» ةبيه ةداعإأ ىلع نÓمعي يسضايرلأ ريدŸأ ىيحي Îنعو ةرأدإ’أ نأأ دكأأ

اسشاب ىفطسصم

لمأايو نابسشلا كرت تاوفه يدافتب بلاطي يريزد
مهدوقع طبسض ‘

فيطسس قافو

جÈلأ يلهأأ

دعاصسملا همقاطو ةرارغوب نيمايل ةليلم نيع ةيعمج بردم لازيل
ديرف يدودغز يندبلا رصضحملاو بارعأا صسايلإا دعاصسملا نم نوكملا

ةرجأا لوأا ىلع لو˘صصح˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ،ل˘ي˘صضو˘ف م˘ي˘ل˘صس صسار˘ح˘لا برد˘مو
يصضاملا يفناج رهصش يف ةينفلا ةصضراعلا ةيلوؤوصسم مهيلوت ذنم ةيرهصش
اذه ،دعاصسملا همقاطو يدوج تيآا نيدلا زع كاذنآا ليقتصسملا بردملل افلخ
يف وصضع يأا دجوي ل هنإاف «ماصصل» تيب نم برقم ردصصم بصسحو
.ادحاو اميتنصس لان دق ينفلا مقاطلا

تاباسصإ’أ نم افوخ تابيردتلأ نع أوفقوت نوبعÓلأ
ببصسب دارفنا ىلع بردتلا نع ةيعمجلا وبعل فقوت ،ىرخأا ةهج نم

نم بلطب ،ةيبيردتلا جماربلا يودودغز ديرف يندبلا رصضحملا ديمجت
اذه يف ةيندبلا تابيردتلا ىلإا ةجاح ىري ل يذلاو ةرارغوب بردملا
تقولا صسفن يف مهتوعد عم ةحارلا نم ةرتف ذخأا ىلإا هلابصشأا ايعاد ،تيقوتلا
،مصسجلا ةقاصشر ىلع ظافحلا فدهب مراصص يئاذغ جمانربب مازتللا ىلإا

.اهمدع نم ةلوطبلا ةدوع نÓعا ةياغ ىلا هذاختا مت يذلا رارقلا وهو
صشامر ماسشه

ةباسصإ’أ نم افوخ بردتلأ نع أوفقوت نوبعÓلأ

لوأل امهملسست دعوم نارظتني همقاطو ةرارغوب
ةيرهسش ةرجأا

ةليلم Úع ةيعمج

sport@essalamonline.com

دأدزولب بابسش
ريغ ةيدنأ’أ نأأ دكأأ

قيبطت ىلع ةرداق
يحسصلأ لوكوتربلأ

ةدوع» :يدلاخ دلاخ
ايلاح ةسسفانملا
«ةريبك ةرطاخم
بيبط يدلاخ دلاخ دكأا

نأا ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘صش يدا˘˘ن
تقولا يف ةصسفانملا ةدوع
ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘طا˘خ˘˘م ن˘˘هار˘˘لا

اصصو˘صصخ ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
نو˘برد˘ت˘ي ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأاو
رهصشأا4 ذن˘م دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع
.«انوروك» ءابو ببصسب

ي˘˘ف يد˘˘˘لا˘˘˘خ لا˘˘˘قو
ا˘˘ه˘˘ب صصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘عاذإلا ةا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
ةصسفانملل ةدو˘ع˘لا»:ى˘لوألا

اريبك ارطخ لكصشي ايلاح
بل˘غأا نأل ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ةردا˘ق ر˘ي˘غ ة˘˘يد˘˘نألا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
كلتمت ل قرفلا ،يحصصلا
ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘هؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘صصو˘ح˘ف˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل
قحتصسي كلذ نأل ةيرودلا
نأاب عنتقم انأاو ةلئاط لاومأا

هذه˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت ةر˘ي˘خألا هذ˘ه
:متخو ،«ةر˘ي˘ب˘كلا غ˘لا˘ب˘م˘لا
بيبط يتفصصب ملكتأا انأا»
دكؤوأا ،دادزولب بابصش يف
˘ما˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع نوردا˘ق ا˘ن˘نأا
تاو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ب
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

انأا ا˘ن˘ل ن˘م˘صضي ن˘م ن˘كلو
موقيصس صسفا˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
.رمألا صسفنب

ب.اسضر

خيصشلا نب صسراحلا ربع
هتداعصس ن˘ع ،م˘تا˘ح نو˘ق˘ف˘ل
لوأا ىلع عقوي وهو ةريبكلا

ديمع عم هل يفارتحا دقع
ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘يد˘˘نألا
دتميصس دقعب ين˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا

حار ثي˘ح ،تاو˘ن˘صس ع˘˘برأل
اذكو ريصسملا مقاطلا ركصشي
لصصيف يند صسراحلا هبردم
:دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف لا˘˘ق د˘˘قو
عيقوتلا اذ˘ه˘ب اد˘ج د˘ي˘ع˘صس»
قيرفل يمامصضنا˘ب رو˘خ˘فو
لا˘˘نأا نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘˘تأا ر˘˘˘با˘˘˘كألا
ينأاب رفانصسلا دعأاو يتصصرف
دحاو مقر صسراحلا نوكأاصس
ة˘˘ق˘˘ث ن˘˘كلو رور˘˘˘غ صسي˘˘˘ل
ينوكب ق˘ثاو ا˘ناو صسف˘ن˘لا˘ب
.حاجنلا ىلع رداق

دعاسسŸأ مقاطلأ
لجسس Êأرمعل

ةنيطنسسقب هروسضح
رخأات هعيقوتو قفتأ

ببسسلأ أذهل
م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا نأا ،ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

ل˘ح ي˘نار˘م˘ع˘˘ل د˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
ةقلعم˘لا رو˘صسج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
ليصصافتلا ةفاك ىلع قفتاو
يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘˘ير˘˘لا

ة˘فر˘ع˘م ط˘ق˘ف ى˘ق˘ب˘ي ثي˘ح
نم ة˘لو˘ط˘ب˘لا لا˘م˘كا ىد˘م
عيقوت دعوم ةفرعمل همدع
صصو˘صصخ˘˘بو اذ˘˘ه د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ن˘˘م ل˘˘كصشي˘˘صسف م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
يذلاو نيجاطوب د˘عا˘صسم˘لا
بختنملا داق نأاو هل قبصس
نو˘كي˘صس ا˘م˘ك ،ير˘كصسع˘˘لا

صسارحل˘ل برد˘م˘ك ط˘ير˘صش
لا˘م˘ك نو˘كي˘صس ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
اذه ،يندب رصضحمك نانجوب
فار˘˘طألا صضع˘˘ب لاز˘˘˘ت لو
يفولام بيبطلا ةداعإا دوت
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لا
ينارمع صضفر مغر قيرفلل
.لصصاوتملا

صشامر ماسشه



ةــــنصصرق

مويلا اذه لثم ‘
د˘˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير م˘˘تأا

بعلو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
نيتنصس ،صسمأا يتيصس رتصسصشنام
رتصسي˘ل يدا˘ن ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘نا ى˘ل˘ع
86ـب «نز˘ي˘ت˘ي˘صسلا» ى˘لإا ي˘ت˘ي˘صس
م˘˘ج˘˘ن كرا˘˘صشو ،وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
لك ي˘ف ءا˘ق˘ل88 ي˘ف ر˘صضخ˘لا
42 ا˘ه˘لÓ˘خ نود تا˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا

امك ،تصسي˘صسأا72 مد˘قو ا˘فد˘ه
ة˘لو˘ط˘ب ،با˘ق˘لألا د˘يد˘ع د˘صصح
صسأا˘˘ك ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا
اذه دجاوتي هنأا امك ،ةديحو ةرم داحتلا صسأاك ،نيترم وابراك صسأاك ،نيترم ةيريخلا عردلا
زرحم نأا املع ديردم لاير ةدوعلا ةارابم يف يقÓيصس ثيح لاطبأا ةطبار يئاهن نمث يف مصسوملا
.دحاول ةيئانثب باهذلا ءاقل يف زوفلل هيدان داق

هللا ةمذ ‘ يجاروك
صسيمخلا موي ل˘ق˘ت˘نا

د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قباصسلا مكحلا يجاروك
رمع نع هللا ةمحر ىلإا
دعب كلذو ،ماع86 زهان
ةليلقلا مايألا يف ةباصصإا
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ي˘ف ه˘تا˘كرا˘˘صشم ل˘˘صضفأا

ة˘ي˘م˘ي˘كح˘ت˘لا ه˘تر˘˘ي˘˘صسم
ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صش ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
م˘˘مأا صسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف
يف تميقأا يتلا ايقيرفإا

ة˘ن˘صس ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘ج
صسفن نم ةديلبلا داحتاو نارهو ةيدولوم نيب ةيروهمجلا صسأاك يئاهن هترادإا كلذكو ،6991
.ناولصسلاو ربصصلا ليمج هيوذ مهلأاو ،هنانج حيصسف هنكصسأاو هل رفغو ديقفلا هللا محر .ةنصسلا

.. بيرق نع

يدان صسيئر عمج يذلا عامتجلا بقع
لوح ةيئلولا تاطلصسلاب ةمصصاعلا داحتإا
نم نيغولوبب يدامح ر˘م˘ع بع˘ل˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
يمصصاعلا يدانلا تايرابم ناصضتحا لجأا
ةرادإلا حصضوت مل ،مداقلا مصسوملا نم ةيادب
اهميمرت دارملا قفارملاو لاغصشألا ليصصافت
ةدم˘لا لو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘لاو
«ةرا˘ط˘˘صسو˘˘صس» ةرادإا تف˘˘ت˘˘كاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا
برقأا يف أادبتصس لاغصشألا نأا ىلع ديكأاتلاب
.تقو

«..جاطنوسشلا»

ررق ،ةيلاحلا ةرتفلا لÓغتصسا لÓخ نم
نا˘م˘صضو ةرادإلا ة˘موا˘˘صسم جر˘˘ب˘˘لا و˘˘ب˘˘عل
عم نيبعÓلا نم ددع عمتجيصس ثيح مهقح
ثيد˘ح˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘صشلا اذ˘˘ه ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م ةرادإلا

ةيرهصش روجأا ة˘ثÓ˘ث ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا حار˘ت˘قاو
يتلا ةبعصصلا ةيلاملا ةمزألا ببصسب ،ةلماك
م˘صسو˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ءار˘ج يدا˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي
ار˘ظ˘ن ي˘صضا˘م˘لا صسرا˘م ر˘˘ه˘˘صش ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م
لباقم˘لا ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت˘ل
تاقحت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا نو˘طر˘ت˘صشي
نيدي مهن˘م صضع˘ب˘لا نأاو ة˘صصا˘خ ة˘م˘يد˘ق˘لا

.ةلماك روجأا ةينامثب ايلاح

صشيعرق دوعو

ةنجل ىلإا نيبعÓلا ءوجل يدافت لجأا نم
رهاطلا تنانجات عافد صسيئر اعد ،طابصضنلا
هيدان ةرادإا نأا ماد ام لهمتلل دادعتلا صشيعرق
يف اريصشم ،ةقلاعلا تاقحتصسملا ابيرق ددصستصس
يواز بردملا عم قفتا هنأا ىلإا هصسفن تقولا

نود دادعتلا يبعل ةيب˘لا˘غ˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا م˘ير˘ك
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأل ىر˘˘خأا قر˘˘ف و˘˘ح˘˘ن م˘˘ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ف رار˘ق˘ت˘صسلا ل˘صضف˘ي ي˘م˘صصا˘ع˘لا
ام وهو مداقلا مصسوملا ةلوطبل ابصسحت دادعتلا

.ةعومجملا ىلإا دوعي ءودهلا لعج

يئز÷ا رج◊ا مغر

قافول ينفلا مقاطلا ربجأا ،ةبيرغ ةجرخ يف
صصصصحلا ةجمرب ةداعإا ىلع هيبعل فيطصس
نينطاقلا نيبعÓل ةبصسنلاب ةيدرفلا ةيبيردتلا

نم رجحلا اهّصسم يتلا ةيدلب81 ىوتصسم ىلع
لخاد ةيئاصسم ىرخأاو ،احابصص بردتلا لÓخ
نيبعÓلا بلغأا ناك نأا دعب ةماقإلا تارقم
تاءاصضفلاب ةيئاصسملا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ نو˘برد˘ت˘ي
ىتح اذهو ءارصضخلا تاحا˘صسم˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف او˘ق˘ب˘˘ي
اهدعوم ديدحتو ةلوطبلا فانئتصساب يئاهنلا

.همدع نم

qarsana@essalamonline.com
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؟ةمهملا ةياهن
ة˘نوآلا ي˘ف تجار ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ع˘ئا˘˘صش

«را˘بألا» ة˘كر˘صش ر˘ي˘كف˘˘ت ن˘˘ع ،ةر˘˘ي˘˘خألا
يف ،ةنيطن˘صسق با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل ة˘كلا˘م˘لا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا جار˘جر د˘ي˘صشر ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تفصشك ،ىرخأا ارابخأا نأا نيح يف ،يدانلل
هبصصنم نم ةلاقتصسلا مدق ينعملا نأا انل
امد˘ع˘ب ة˘كر˘صشلا ي˘لوؤو˘صسم در ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
صسراح˘لا ة˘ي˘صضق بب˘صسب رو˘مألا تمزأا˘ت
رييÓم4 ةنيزخلا فلكيصس يذلا نايزم
صضفري ةريبك ةميق يهو ،نويلم005و
مهنأاو ةصصاخ اهديدصست «رابألا» ولوؤوصسم
يذلا جارجر ديصشرل ةيلوؤوصسملا اولمح
ةصضراعم نم مغرلاب قئاثولا ىدحإا عقو
ةرادإا ىدل اهب لومعملا ةماعلا نيناوقلا
.قيرفلا

15

يسسيسس  عم «اهارف» ىسسيع نب
دا˘ح˘تا ةرادإا تن˘كم˘ت ار˘˘ي˘˘خأاو

نب صسراف صسيئرلا ةدايقب ةركصسب
ةمزأل جرخم داجيإا نم ىصسيع
ةرخأاتملا ةيلا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا
ودمحأا يلاملا بعÓلاب ةصصاخلا

د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ي˘˘صسي˘˘صس را˘˘ت˘˘خ˘˘م
يصسنوتلا هيماحم عم لصصاوتلا

نع بعÓلا لزانت ىلع قافتلاو
ل˘ظ ي˘ف ن˘ير˘ه˘صش تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسم
طا˘صشن˘ل˘ل يرا˘˘ب˘˘جإلا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ج بب˘˘˘˘˘صسب يور˘˘˘˘˘كلا
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع «ا˘˘نورو˘˘˘ك»
ميتنصس نو˘ي˘ل˘م023 بعÓ˘˘˘لا
.ةرخأاتملا هتاقحتصسم ةفاك لثمي
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رسصعلأ

03:33

رهظـلأرجفلأ

12:5016:41

برغŸأ

20:10

ءاسشعلأ

21:40

ةلسصلا تيقاوم

يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ «زديرلا» ةرداغŸ هقيرط ‘ يسسورعل^
«طقفو زوفلا» راعسشب دروفتاو ةهجاوŸ لسساكوين ةقفر لقنتي بلاط نب^

‘ ةمحر نب
ةيلاثŸا ةليكسشتلا

«بيسش نويبماسشلا»ـل

ةداعإ’ نÓمعي ىيحي Îنعو ةرأدإ’أ نأأ دكأأ
«ةراطسسوسس» ةبيه

مسسوŸا ‘ لسصفلا رظتنن:يداه Êاغلا دبع
دقاعتلا..ددج Úبعلب ةليكسشتلا معدل ›ا◊ا

ءامسسألا صضعب حيرسستو بردم عم

«ةروسضÿأ»ـب هطبري يذلأ دقعلأ ىلع عقو دعاسسŸأ مقاطلأ

يعيقوتل ديعسس»:نوقفل خيسشلا نب
يسس صسا يسسلا عم ‘اÎحا دقع
«لوألا صسرا◊ا نوكأل ىعسسأاو

يتنوك يبريد يقÓي رسضخلأ حانج
03:21ـلأ نم ةيأدب مويلأ

9872ددعلأ ^1441 ةدعقلأ يذ02ـل قفأوملأ0202 ةيليوج11تبسسلأ

لاطبأ’أ يرود يئاهن عبر رودلأ يف

نامدطسصي يتيسسو زرحم
ءاــــقل نم زــــئافلاـب
 نوـــــــيل صسوــــتنفوج

9102 ايقيرفإا لطب رظتني يران يئاهن فسصن^
«غيل ريميربلا» يف نوتيارب ةهجاوم عم مويلا دعوم ىلع رسضخلا دئاق^

«غيل ريميربلا» خيرات يف يقيرفإا ررمم لسضفأا يناث زرحم^
ةمسصاعلأ دا–إأ دأدزولب بابسشةنيطنسسق بابسش

يحسصلأ لوكوتربلأ قيبطت ىلع ةرداق ريغ ةيدنأ’أ نأأ دكأأ

ةسسفانملا ةدوع» :يدلاخ دلاخ
«ةريبك ةرطاخم ايلاح


