
ةيماحملأ لتقب نومهتملأ
ماسسب نيع يف يفأرط

ةلأدعلأ مامأأ ةريوبلاب

نأويدب نيلوؤوسسم7 عأديإأ
فلسشلأ يف ضسنتب بوبحلأ
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صشاعنإ’ا ةطخ صسردي
يعامتج’او يداصصتق’ا

رايتخإا نم مهنيكمتب اوبلاط
ةمصصاعلاب مهققصش عقاوم

ةماقإا عنمو ئطاوصشلا لك قلغ
ةيباغلا قطانŸا ‘ تاميıا

مسسوم ىلع يسضقي «انوروك»
رئأز÷أ ‘ فايطسص’أ

40 صص

ردصصي نأا رظتني مهيف هبتصشم6 ـب قلعتي رمأ’ا
تقؤوملا صسبحلا عاديإا رمأا مهقح يف

طغصضلا فيفختل قدانفلا يف ريرصس0001 ريخصست
ةي’ولا تايفصشتصسم ىلع

ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت تافظوم مهنيب نم نيرخآا نيمهتم5 عصضو

50 صص

،3102 ة˘˘ن˘˘صسل «2 لدع» وب˘ت˘ت˘ك˘م م˘ظ˘ن
ن˘˘˘˘م لّوأ’ا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشلا او˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘فد ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا
باب مهل ىّنصستي نأا نود ،تاّقحتصسملا
ىوتصسم ىلع ةينكصسلا مهعقاوم رايتخا
رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،ةمصصاعلا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،نار˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ك˘˘صسلا ةرازو
ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ر˘˘ي˘˘صصم ن˘˘ع ف˘˘صشك˘˘لا˘˘ب
رطصشلا ع˘فد د˘ن˘ع تاءار˘جإ’ا تف˘قو˘ت
،م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘صس تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم ن˘˘˘م لوأ’ا

ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر ل˘خد˘ت ن˘يد˘صشا˘ن˘م
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
.مهتيصضق

ةـــــيزعت
ِكuبَر ىَلِإا يِعِجْرا ُة˘sن˘ِئ˘َم˘ْط˘ُم˘ْلا ُصس˘ْف˘sن˘لا ا˘َه˘ُت˘sيَأا ا˘ي»
ي˘ِل˘ُخْداَو يِدا˘َب˘ِع ي˘ِف ي˘ِل˘ُخْدا˘َف ًة˘˘sي˘˘ِصضْر˘˘sم ًة˘˘َي˘˘ِصضاَر

ةيصضار ةعصشاخ بولقو ة˘ع˘ماد نو˘ي˘ع˘ب ..«ي˘ِت˘sن˘َج
ليمزلا دلاو ةافو أابن انيقلت ،هردقو هللا ءاصضقب

ة˘م˘ي˘لأ’ا ة˘ب˘صسا˘نŸا هذ˘ه˘بو .حور˘كو˘ب كلاŸا د˘˘ب˘˘ع
ريدŸا مهصسأار ىلعو «مÓصسلا عم‹» مقاط مدقتي
هل ةاصساوŸاو يزاعتلا غلابب راجحوب قيفوت ماعلا

Èصصلا ليمج اعيمج مهل Úجار هتلئاع ةفاكلو
ةرفغŸاو ةمحرلا موحرمللو ناولصسلا نصسحو

«ناقرب ةيوونلأ تأÒجفتلأ فلم ةيوسستو فيسشرأ’أ عاجÎسسأ ةلبقŸأ ةوطÿأ» :ةيجراÿأ ريزو
30 صصنأاصشلا اذه ‘ امدق يصضملل ةينلا كلÁ يصسنرفلا صسيئرلا نأا دكأا

ضسأأÎي نوبت ضسيئرلأ
ءأرزولل اسسل‹ مويلأ

نوجتحي »2لدع» وبتتكم
أددجم نكسسلأ ةرأزو مامأأ

30صص

40 صص

«انوروك» ـل ةيناث ةجوم هجو ‘ رئأز÷أ
ئراط يأ’ دادعتصس’ا ¤إا اعدو «ادج ةقلقŸا»ـب ةيلا◊ا ةيعصضولا فصصو ةحصصلا ريزو

ةمسصاعلأ تايدلب ىلع رجح ضضرف
ددع يف اعافترأ تلجسس يتلأ
دعبتسسم «انوروك» ـب نيباسصملأ

مهبلاطŸ ةباجتصس’ا ةحصصلا ةرازو صضفر دعب
«ادج ةليوطلا» ـب اهوفصصو ةدم ذنم ةعوفرŸا

ضضــيرمتلأ ودعاسسم
تاجاجتح’أ ¤إأ نودوعي

40 صص

30صص «راسشتن’أ ‘ ةعرسس Ìكأأ حبسصأأ انوروك» :روتسساب دهعم ريدم^
رئأزجلأ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإأ074و تايفو8^

40صص
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عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا
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رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
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637636130:شسكاف/فتاه
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يفكت ’ ةعاسس42

تاوسصأا ةريخأ’ا تاعاسسلا يف تعفترٍإا
تارو˘تا˘ن˘ي˘سسو نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا باو˘˘ن ط˘˘سسو
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو بلا˘ط˘˘ت ،ة˘˘مأ’ا صسل˘˘ج˘˘م
ةميلعت راد˘سصإا˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
حامسسلا ديدمتل ةينمأ’ا حلاسصملل ةسصاخ
مهتاي’و جراخ نيقلاعلا نينطاوملا ةدوعب
لقنتلا ةكرح عنم دعب ،ىرخأا ةعاسس84
كلذو ،نطو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي’و92 ى˘لإاو ن˘˘م
موي يأا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس42 نأا م˘˘كح˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ف تح˘م˘سس ي˘ت˘لا ،ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
نيدجاوتملا لقنتب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

.ةيفاك نكت مل مهتاي’و جراخ

ةروسصلأ انم
قيلعتلأ مكلو

ئطاوسش دحأاب تعقو ةفيرط ةثداح يف
ةرا˘ي˘سس تل˘خد˘ت ،ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ة˘م˘سصا˘ع˘لا
اوناك نم جارخإا لجأا نم ينطولا كردلل
مهنم اقيبطت ،هيف نورماسستيو نوحبسسي
يسشفت نم دحلا ىلإا ةيمارلا تاميلعتلل
تق˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ م˘˘˘سضخ ي˘˘˘فو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
نيفاطسصملا لعج ام ،لامرلا يف مهتبكرم
لاجر ةدعاسسمل نولخدتي مهدرط مت نيذلا
رهاظ وه امك ،مهترايسس لاسشتنإا يف كردلا
.انيديأا نيب ةروسصلا يف

›اعم بلاغ هللأ
! .. ريزولأ

لوزن لÓخ صسمأا ثدح فيرط فقوم يف
،ةي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا ر˘يزو ،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘سص
لخد ،«بعسشلا» ةد˘ير˘ج ىد˘ت˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
لعج ام ،يعيبطلا لاعسسلا نم ةبون يف ريخأ’ا
يف مهلك ‐ ريدي فوخلا بلاغ هللا ‐ روسضحلا

قلعتي رمأ’ا له» مهلاح ناسسلو تمسص ةلاح
نم Óيلق ريزولا برسشي نأا لبق ،؟ «انوروكب
،لا˘ع˘سسلا اذ˘ه ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك صصل˘˘خ˘˘ت˘˘يو ءا˘˘م˘˘لا

،ةماسستبإاو ةحزام ةربنب هلوح نم باطخيو
.«91‐ديفوك صسيل ..91‐ديفوك صسيل» Óئاق

ثيغتسسي انثأرت

ةيخيراتلا ملاعملا نم تارسشعلا لاح هلاح
«رانيد رجاهملا يبأا» دجسسم يناعي ،اندÓب يف
رئازجلا يف دجسسم لوأا ربتعي يذلا ،ةليم يف
لوح لامهإا نم ،ايقيرفإا يف دجسسم مدقأا يناثو
ىلإا ق˘ير˘ع˘لا ي˘ن˘يد˘لا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا حر˘سصلا اذ˘ه
امك تاناويحلا عمجتل ناكمو ،تايافنلل بكم
تقو يفف ،انيديأا نيب روسصلا يف رهاظ وه
انع ديعبب صسيلو انريغ ملاعم اذكه نحن لمهن

اهنوسسدقي ،ةبرا˘غ˘م˘لاو نو˘ي˘سسنو˘ت˘لا ا˘ن˘نار˘ي˘ج
هذه .. يحايسسلا عاطقلاب يقرلل اهنولغتسسيو
هذه لثم عم ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘سسئا˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ر˘ق˘ه˘ق˘ت با˘ب˘سسأا ن˘ي˘ب ن˘م ة˘˘ير˘˘ثأ’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
.رئازجلا يف ةحايسسلا

qarsana@essalamonline.com
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! ..«انوروك» ـب فÎعي ’ «ضسافافأ’أ»
او˘ع˘م˘سسي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا˘˘كو

،ا˘قÓ˘طإا «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو˘˘ب
ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لا
هنسضتحا يذلا «صسافافأ’ا»
قد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف صسمأا لوأا
او˘˘˘˘بر˘˘˘˘سض ،«نار˘˘˘˘فازا˘˘˘˘م»
د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإا
ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘˘لا
صضر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع «91‐ديفوك»
لÓ˘خ ة˘˘سصا˘˘خ ،ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا

،تاو˘سصأ’ا زر˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ه˘سضع˘ب˘ب ق˘سصت˘˘ل˘˘م ل˘˘كلا
ةبخن فرسصت نإا ،ناقذأ’ا تحت اهنوعسضي نورخآاو يغبني امك ةمامكلا عسضي صضعبلا ،صضعبلا
.يداعلا نطاوملا نع موللا فخيسس ،كاتفلا صسوريفلا اذه لايح لكسشلا اذهب ةيسسايسسلا ةقبطلا

؟انكمسس نيأأ
Ó˘ع˘ف بير˘غ لا˘˘ح ع˘˘قاو

تارسشع هسشيعي يذلا كلذ
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا

ىلإا رطسضا مهلج ،مناغتسسم
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
ببسسب ةينادوسسلا ةيميلقإ’ا
،ة˘ي˘كم˘سسلا ةور˘ث˘˘لا صصق˘˘ن
ع˘طا˘ق˘˘م ه˘˘ت˘˘ق˘˘ثو ا˘˘م و˘˘هو
اهلوادت م˘ت ء’ؤو˘ه˘ل و˘يد˘ي˘ف
ي˘˘ف ع˘˘سساو قا˘˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع
عقاومب ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا
امبو ،يعامتجإ’ا لسصاوتلا
ةيلحاسسلا تاي’ولا يقاب نأا
،ط˘˘˘سسو˘˘˘لاو قر˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف
نإاف ،كمسسلا ةرفوب زيمتت
ط˘ق˘ف ر˘سصت˘ق˘˘ي ل˘˘كسشم˘˘لا

دÓبلا برغ لحاوسس ىلع
.! .. ودبي ام ىلع

! .. ظيغلأ نومظكي ’
ةيسضاملا تاعاسسلا يف عقو داح فÓخ

ر˘يد˘مو ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘بر˘˘غ ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ب
ثح˘ب˘ل صصسصخ عا˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ،ة˘˘ح˘˘سصلا

روطت ،ةي’ولاب يحسصلا عسضولا تادجتسسم
تارابع اهتللخت ام ناعرسس تانسسÓم ىلإا
درلاب ىفتكا ريخأ’ا ،يناثلل لوأ’ا اهجو ةيبان
ردا˘˘غو «ي˘˘لاو˘˘لا يد˘˘ي˘˘سس كحور مر˘˘ت˘˘˘حإا»
ف˘خ ة˘ثدا˘ح˘لا ن˘م ق˘ئا˘قد د˘ع˘بو ،عا˘م˘ت˘جإ’ا

ىلإا عراسسو ،هدسشر ىلإا داعو يلاولا بسضغ
لكسشملاف ،ةحسصلا ريدم نم حفسصلا بلط
فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف يدؤو˘ي˘ل نا˘˘ك ر˘˘م˘˘ت˘˘سسا و˘˘ل
.نيلجرلا Óك يبسصنم ديدهت ىلإا تاذلاب

! .. Âاغتسسم ‘ رورم نوناق ’
نا˘˘كسس ن˘˘˘م تن˘˘˘ك اذإا

ن˘˘ل ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ي’و
لو˘ل˘ح در˘ج˘م˘ب أا˘جا˘ف˘˘ت˘˘ت
هجو ىلع فيسصلا لسصف
تا˘ن˘حا˘سشب ،صصو˘سصخ˘لا

عراوسش قرتخت ةروطقم
ةينونج ةعرسسب ةن˘يد˘م˘لا
امك ،دحأا اهفقوي نأا نود
ةيرانلا تاجاردلا لاح اهلاح ،يقيقح هبسش ةعرسس قابسس يف تارايسس دوجوب أاجافتت نل كنأا
روهت ببسس ىقبي اميفو ،ةذوخلا اهوبكار عسضي ’ يتلا ةجعزملا تاوسصأ’ا تاذ ةمخسضلا

ريغ رورملا نوناق نأا ودبي ،ةعاسسلا دح ىلإا ’وهجم نينطاوملا ةايح نوددهي نيذلا ء’ؤوه
.ةيلحاسسلا ةيبرغلا ةي’ولا هذه يف هب لومعم
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ي˘˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘˘˘˘بأا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت

صسمأا ه˘˘لوز˘˘ن صشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةدير˘ج ىد˘ت˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
صسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا نأا ،«بع˘˘˘˘˘˘سشلا»
،نوركام ليوناميإا ،يسسنرفلا
يسضملا لجأا نم ةينلا كلمي
تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘سست˘˘ل ا˘˘مد˘˘ق
نأا ىلإا اريسشم ،ركذلا ةفلاسسلا

ي˘ت˘لا ي˘ه «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تل˘˘˘قر˘˘˘ع
ةين˘ب˘م ،ا˘سسنر˘ف ع˘م ة˘قÓ˘ع˘لا»
،لدابتملا مارتحإ’ا ىلع ايلاح
نزو اهلو ،صصاخ عباط اهزيمي
نأا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةريبك ة˘ي˘لا˘ج كل˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
.«ةيسسنرفلا يسضارأ’اب

ير˘˘˘ب˘˘˘سص قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
ى˘لإا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘˘ب ،مودا˘˘قو˘˘ب
دييأاتلا ددجو ،يبي˘ل˘لا ف˘ل˘م˘لا

ىل˘ع ف˘ق˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘ل˘ع
،ءاقرفلا لك عم ةدحاو ةفاسسم
لخدتلا لاكسشأا لك صضفرتو

د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
برح˘لا نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ق˘ي˘ق˘سشلا
ىلإا ايبيل لو˘ح˘ت˘سس ة˘لا˘كو˘لا˘ب

’» لا˘˘قو ،د˘˘يد˘˘˘ج لا˘˘˘مو˘˘˘سص
ايبيل طفنو زاغ يف انل عامطأا

اذه نمأ’ يجراخ ديدهت يأاو
ن˘مأا فد˘ه˘ت˘سسي را˘ج˘لا د˘ل˘ب˘˘لا
نأا فيسضي نأا لبق ،«رئازجلا

بلاطت ايبيل يف فارطأ’ا لك
ة˘يو˘سست˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
ا˘˘˘نؤوا˘˘˘ق˘˘˘سشأا» فدرأاو ،ة˘˘˘مزأ’ا

انسضرغ نأا نوفرعي نويبيللا
اذ˘ه ي˘ف م˘ل˘سسلا و˘ه د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
.«ريغ ’ دلبلا

ف˘سشك ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
عار˘سص نأا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا ر˘˘يزو
،ن˘مأ’ا صسل˘ج˘م ي˘ف ح˘لا˘˘سصم
نا˘˘ط˘˘مر ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت نود لا˘˘ح
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ،ةر˘ما˘م˘˘ع˘˘ل
ي˘ف ا˘ي˘م˘مأا ا˘ثو˘ع˘ب˘م ،ق˘ب˘سسأ’ا
نيسسوق باق ناك امدعب ،ايبيل
ةمهملا هذه يلوت نم ىندأا وأا

ل˘ث˘˘م˘˘م دد˘˘ج ا˘˘م˘˘ك.ةليبنلا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘˘لا

ةيجراخلا ةسسا˘ي˘سسلاو ن˘مأ’او
نو˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسي د˘˘˘ل˘˘˘ب يأا ي˘˘˘ف
.ينطولا عامجإ’ا

نأاصشلأ أذه ‘ امدق يصضملل ةينلأ كلÁ يصسنرفلأ سسيئرلأ نأأ دكأأ

ةيوسستو فيسشرأ’أ عاجÎسسأ ةلبقŸأ ةوطÿأ» :ةيجراÿأ ريزو
«ناقرب ةيوونلأ تأÒجفتلأ فلم

رئأز÷أ نمأأ فدهتسسي دلبلأ أذه نمأ’ يجراخ ديدهت يأأو ايبيل طفنو زاغ ‘ انل عامطأأ ’
ايبيلب اي‡أأ اثوعبم ةرمامعل Úيعت نود لاح نمأ’أ ضسل‹ ‘ حلاسصم عأرسص

ر.نوراه

عاجرتصسإأ دعب ،ةينطولأ ةركأذلأ فلم أدبأأ ىصسنت نل رئأزجلأ نأأ ،ةيجراخلأ نوؤوصشلأ ريزو ،موداقوب يربصص دكأأ
يف لثمتتصس ةوطخلأ نأأ أزربم ،سسيراب يف ناصسنإ’أ فحتم نم ةيبعصشلأ ةمواقملأ لاطبأ’ أديهصش42 تافر

.ناقرب ةيوونلأ تأريجفتلأ فلم ةيوصستو ،فيصشرأ’أو ،مجامجلأ يقاب عاجرتصسأ

مهعاصضوأأ نيصسحتب أوبلط
ةينهملأو ةيعامتج’أ

ماهملأ سضعب نم مهئافعإأو

ضسرأدملأ ءأردم
نوثيغتسسي ةيئأدتب’أ
تاطلسسلأو طوعجأو
دÓبلأ يف ايلعلأ
ةينطولأ ةباقنلأ تدصشان
،ةيئأدتب’أ سسرأدملأ يريدمل
،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو
،دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلصسلأو
لجأأ نم Óجاع لخدتلأ

ةيعامتجإ’أ مهعاصضوأأ نيصسحت
سضعب نم مهئافعإأو ،ةينهملأو
رابتعأ ىلع مهل ةدنصسملأ ماهملأ
.مهتايحÓصص راطإأ جراخ اهنأأ

ةي’وب اهتأذ ةباقنلأ عرف بلاط
سسمأأ هل نايب يف ،نأزيلغ
،هنم ةخصسن «مÓصسلأ» تملصست
ةـــصسردملأ لصصف ةرورصضب
تاـيدلبلأ نع ةـــيئأدتب’أ

،ةيبرتلأ تاـيريدم ىلإأ اهمصضو
ناــجل ءاـــصشنإأ حرتقأ امك
تاـــيريدم نــيب ةكرتصشم
داجيإ’ تاــــيدلبلأو ةـيبرتلأ

لـــكاصشمل ةــيلمع لولح
تبلاطو ،يـــمأزلإ’أ نــــكصسلأ
) ةمئأد بصصانم حتفب ةياــصصولأ

نأوـــعأأ ،نييوبرت نـيـفرـصشم
،( ةـــصسأرحلأ نأوـــعأأو ،ةرأدإ’أ

فينصصت ةداـــعإ’ ةــفاصضإ’اب
نم مهـــئاـفعإأو نيرـيدــملأ

.سسـيردـتلأ ةـــمهم
ةهجلأ تحلأأ ،هتأذ قايصسلأ يف
روصشنملأ مأرتحأ ىلع ،اهتأذ
قلعتملأ كرتصشملأ يرأزولأ

داجيإأو سسردـمتلأ ةحنمب
باتكلأ عيبل ةديدج ةغيصص

ريدملأ رود راصصتقأو يصسردملأ
،ةيناجملأ بتكلأ عيزوت ىلع
ةـيلحملأ تاطلصسلأ تعدو
زيهجتو ةئيهت ىـلإأ ةيئ’ولأو
فتاهلاب اهـطبرو سسرأدملأ

داجيإأو ،تنرتنإ’أ ةكبصشو
لـكصشمل ةـعيرصسلأ لوــلحلأ
.نيمأودلأ ماــــظنو ظاــظتك’أ

بويأأ.سس

ة˘˘˘ي’و ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘كأا
،ةرجأ’ا تارايسس نأا ،رئازجلا

ع˘ئا˘سضب˘لا ل˘ق˘˘ن تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشو
ر˘˘ي˘˘غ قاو˘˘سسأ’ا ي˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘مو
نم عنملا تاءارجإاب نيينعم
92 ـلا تاي’ولا نيب لقنتلا
صسي˘م˘خ˘لا ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا
نو˘مز˘ل˘م م˘ه˘ن˘كل ،ي˘سضا˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ةا˘˘عار˘˘م˘˘ب
.يحسصلا

حلاسصمل نايب يف ءاجو اذه
ءاسسم ،ةفرسش فسسوي يلاولا
«مÓ˘˘سسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت صسمأا لوأا

راطإا يف» ،هنم ةخسسن ىلع
ةيمارلاو ةررق˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
«انوروك» ةحئاجل يد˘سصت˘ل˘ل
ا˘ه˘˘ق˘˘سش ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ىلإاو نم ةكرح عنمب قلعتملا

صصخر˘˘˘ي ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي’و
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل
ةسسرا˘م˘م˘ب ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم
ع˘م ة˘يدا˘ع ة˘ف˘سصب م˘ه˘طا˘سشن

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تي˘˘˘قو˘˘˘ت ةا˘˘˘عار˘˘˘م
ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن كلذ˘˘كو ،ي˘˘ح˘˘˘سصلا
قاوسسأ’ا يلوم˘مو ع˘ئا˘سضب˘لا
تاءارجإاب نيينعم ر˘ي˘غ«م˘ه˘نأا
ى˘لإاو ن˘م ر˘ي˘سسلا ن˘م ع˘ن˘م˘˘لا
.«ةي’ولا ميلقإا

تاذ نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
اهتريظن لاح اهلاح حلاسصملا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فر˘˘˘سشم˘˘˘لا
د˘ق تنا˘˘ك ،92 ـلا تا˘ي’و˘˘لا
صصي˘خر˘ت» ح˘ن˘م ن˘ع تن˘ل˘˘عأا
حا˘˘م˘˘˘سسل˘˘˘ل «ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسإا
جراخ نيدوجوملا نينطاومل
رقمب قاحتلÓل مهتي’و ميلقإا
.مهتماقإا

عامت˘ج’ا صصل˘خ ةرا˘سشإÓ˘ل
صسيمخلا ءاسسم هسسأارت يذلا
صسي˘˘˘˘˘˘˘ئر ،ي˘˘˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
صصسصخ يذ˘˘˘˘˘لاو ،نو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ت
ةيحسصلا ةيع˘سضو˘لا ة˘سسارد˘ل
د˘ياز˘ت ءو˘سض ي˘ف دÓ˘ب˘˘لا ي˘˘ف

صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإ’ا
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف «ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ة˘كر˘ح ع˘ن˘م ى˘˘لإا ،تا˘˘ي’و˘˘لا
ةي’و92 ىلإاو نم رورملا
لوأا نم ءادتبا عوبسسأا ةدمل
عنملا لمسشيو ،ةعمجلا صسمأا
قلعتيو ،ةسصاخ˘لا تارا˘ي˘سسلا
نايب يف ءاج امل اقفو رمأ’ا

تاي’ولاب ةيروهمجلا ةسسائر
قو˘سسو صسادر˘مو˘ب ،ة˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا
تل˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘سسي˘˘˘˘تو صسار˘˘˘˘هأا

˘˘مأاو ر˘˘كسسع˘˘مو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘˘لاو
ةر˘يو˘ب˘لاو ة˘ن˘تا˘˘بو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

ةلسشن˘خو ةر˘كسسبو ناز˘ي˘ل˘غو
يديسسو فلسشلاو ةليسسمـلاو
ةديل˘ب˘لاو ة˘يد˘مـلاو صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ةزا˘ب˘ي˘تو ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘بو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو را˘˘سشبو ة˘˘ل˘˘قروو
فيطسسو نارهوو ةنيطنسسقو
راردأاو ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘بو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘عو
.يداولاو طاوغأ’او

ح.نيدلأ رمق

ر˘˘˘يد˘˘˘م ،رارد يزو˘˘˘ف د˘˘˘كأا
صسور˘ي˘ف نأا ،رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘˘م
ر˘˘ث˘˘كأا ح˘˘ب˘˘˘سصأا ،«91‐ديفوك»
ا˘ي˘لا˘ح را˘سشت˘ن’ا ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘سس
،لبق نم هيلع ناك امب ةنراقم
هذه لثم نأا ىلإا كلذ عجرأاو

ريغت ةيسصاخ اهل تاسسوريفلا
ي˘˘˘ف فا˘˘˘سضأاو ،تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا
اهب صصخ ةيفحسص تاحيرسصت
نأا ،يمومعلا نويزفلتلا صسمأا

،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
لاقتنا ةيناكمإا ارخؤوم تدكأا

ةينمز ةدمل هءاقبو صسوريفلا
ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ا˘˘˘م ،ءاو˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةسصا˘خو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
رثكأا ةيرورسض ةمامكلا ءادترا

.ىسضم تقو يأا نم
ـه.دأوج

ءارزو˘لا صسل˘ج˘م مو˘ي˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ي
لسصاوتلا ةينقتب يرودلا هعامتجا
صسيئر ةسسا˘ئر˘ب ،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا
،نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

صضورعلا نم اددع صسرديسس ثيح
ة˘ط˘خ˘لا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م˘لا ة˘ل˘˘سصلا تاذ
يدا˘سصت˘ق’ا صشا˘ع˘نإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

صسي˘ئر˘لا نا˘كو اذ˘ه.يعامتج’او
،يسضاملا ءاثÓثلا صسأارت دق ،نوبت

ثح˘ب˘˘ل تسصسصخ ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سسل˘˘ج
ةينطولا ةطخلا عورسشم ليسصافت
،يعامتج’او يداسصتق’ا صشاعنإÓل
ءا˘سضعأاو لوأ’ا ر˘يزو˘لا رو˘˘سضح˘˘ب
.نيينعملا ةموكحلا

ح.نيدلأ رمق

ريزو ،ديزوب نامحرلا دبع دكأا
حÓ˘˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
تهباج رئازجلا نأا ،تايفسشتسسملا
ءا˘˘˘بو ن˘˘˘م ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتلا ةليلقلا لئاسسولاب «انوروك»
فرع ىتح ،اهيلع رفوتت تناك
تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لاو تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع
‐ ةيناثلا ةجوملا تتأا مث ،ارارقتسسإا

تاباسصإ’ا ددع تعفتراو ‐هبسسح
ى˘ل˘ع م˘ت˘˘ح ا˘˘م ،تف˘˘ل˘˘م ل˘˘كسشب
ةيحسصلاو ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نم د˘يز˘م˘لا لذ˘ب ،صصا˘خ ل˘كسشب
لئاسسولل نوزخم ريفوتل دوهجلا
تايسصوتلا ميد˘ق˘تو ،ة˘يرور˘سضلا
.نينطاوملل ةمزÓلا

52 نأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
ددع عافترا بابسسأا نم ةئاملاب
،ةيلئا˘ع «ا˘نورو˘ك» ـب تا˘با˘سصإ’ا

ي˘ف تا˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،صسارعأ’اك ةفلتخملا تابسسانملا
نطولا تاي’و لج يف ماقت يتلا
Óسضف ،نآ’ا دح ىلإا يداع لكسشب

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘˘ع ن˘˘ع
ءاد˘˘ترا˘˘ك ،ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’
د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘˘حاو ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ن˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘سسغو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ةود˘˘ن لÓ˘˘خ لا˘˘قو ،ما˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ب

صشماه ى˘ل˘ع ا˘ه˘ط˘سشن ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ى˘لإا صسمأا ه˘تدا˘ق ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘˘يز
نم كانه» ،ةيزكرملا ةيلديسصلا

.«Óسصأا صسوريفلا دوجوب نمؤوي ’
لوأ’ا لوؤوسسم˘لا د˘كأا ا˘مد˘ع˘بو

نأا ،دÓبلا يف ةحسصلا عاطق نع
صسي˘˘˘˘˘ل ،«91‐د˘ي˘فو˘ك» صسور˘ي˘ف
اننأا لوق˘ن ي˘كل ا˘سصلا˘خ ا˘ير˘ئاز˘ج
اسصوسصخ ،ةيئانثتسسا ةلاح صشيعن
نأا دعب جراخلا نم اندÓب لخد هنأا
ه˘ب˘ب˘سسب تا˘˘مو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا حا˘˘ت˘˘جا
فرتعإا ،صصاخسشأ’ا نم نييÓملا
ةقلقم» ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا˘ب

ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ ،«ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يعدت˘سسي ا˘م ،تا˘ي’و˘لا صضع˘ب˘ل
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ع˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘˘ح˘˘لا
ةبجاولا يحسصلا رجحلا تاءارجإا
ايعاد ،صسوريفلا را˘سشت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
داد˘ع˘ت˘سسإ’ا ى˘لإا دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف

رار˘م˘ت˘سسا ل˘˘ظ ي˘˘ف ئرا˘˘ط يأ’
.تاباسصإ’ا عافترا

ف˘سشكلا نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا د˘˘كأا
دق ،ي˘جا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘ل˘ل ع˘ير˘سسلا

،ةقيقد ريغ ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ن˘كل ،د˘ي˘ف˘ي
ةداسضملا ماسسجأ’ا فسشكي هنوك
نم مايأا7 دعب اهجاتنإا متي يتلاو
م˘˘سسج ى˘˘لإا صسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘خد
فسشكلا مقطأا نأا افسشاك ،ناسسنإ’ا
056 ـب عابتو ،ةرفوتم عيرسسلا
يف ةبولطم ريغ اهنكلو ،رانيد
ىلإا راسشأاو ،ايلاح تايفسشتسسملا
ا˘مو˘ي ع˘˘ن˘˘م˘˘ت م˘˘ل ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم نأا
لاح يف «ريناكسسلا» ربع ليلحتلا

افيسضم،«RCP» ليلاحت بايغ
0052 يرجي «روتسساب» دهعم نأا
.ايموي ليلحت

ريزو نأامط ،ىرخأا ةهج نمو
ةرفو دكأاو ،نين˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سصلا

فسشكو ،«ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا» را˘ق˘ع
ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا م˘˘ت ه˘˘نأا

.اندÓب يف هجاتنإ’
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘يزو˘˘ب
ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘لا ة˘˘˘سسب˘˘˘لأ’ا

تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو
«انوروك» ةهجاو˘م˘ل ن˘يد˘ن˘ج˘م˘لا

،ةيزكر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘سصلا ل˘ب˘ق ن˘م
ه˘تارا˘˘يز لÓ˘˘خ ه˘˘نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأاو
تايفسشتسسم نم ددعل ةيناديملا
ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو ،ن˘˘طو˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا «ة˘ب˘˘ع˘˘سصلا»
ريبكلا صصقنلا لظ يف ،ءابطأ’ا
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
لاقو ،ةيقاولا ةسسبلأ’ا صصخأ’ابو
ي˘ف ة˘˘يو˘˘لوأ’ا» نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
نو˘كت تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت

يسشفتو عسضولا ةروطخ بسسح
» فاسضأاو ،«ةي’و لك يف ءابولا

بي˘ب˘ط ل˘م˘ع˘ت˘سسي نأا ل˘˘ق˘˘ع˘˘ي ’
رثكأا يسضقي وهو دحاو ةمامك
عم لم˘ع˘لا ي˘ف تا˘عا˘سس8 ن˘م
.«نيباسصملا

ينعم ريغ ىصضرملأ لقن
نيب لقنتلأ رظح رأرقب

92ـ لأ تاي’ولأ
نأا ،ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘˘كأا

ي˘ف ن˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
،ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ة˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
تاي’ولا نيب ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ه˘ن˘كم˘ي
اميف لقنتلا رظحب ةينعملا92ـلا
.عوبسسأ’ا اذه ةليط اهنيب

ر.نوراه

يعامتج’أو يداصصتق’أ سشاعنإ’أ ةطخ سسردي

ءأرزولل اسسل‹ مويلأ ضسأأÎي نوبت ضسيئرلأ

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
074و ،تايفو8 ةريخأ’ا ةعاسس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا
اقفو ،ءافسش ةلاح152 ءاسصحإا
روتكد˘لا صسمأا ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘م˘ل

يمسسرلا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج
يسشفت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
ردسصم˘لا ف˘سشك ا˘م˘ك.ءابولا

ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘تاذ
اندÓب يف ءابولا اذهب نيباسصملل
ةلجسسملا ماقرأ’ا ءوسض ىلع غلب

،ةريخأ’ا ة˘عا˘سس42 ـلا لÓ˘˘˘˘˘خ
ل˘سصو ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح21781
يف ،4001 ىلإا تايفولا يلامجإا
يلا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.57331 ىلإا نيفاعتملل

ك.اصضر

57331 ىلإأ لصصي نيفاعتملأ يلامجإأو ءافصش ةلاح152 ليجصست
رئأزجلأ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإأ074و تايفو8

يحصصلأ رجحلأ ديعأوم ةاعأرم عم

نيينعم ريغ قأوسسأ’أ ولوممو عئاسضبلأ ولقانو ةرجأ’أ تأرايسس
92 ـلأ تاي’ولأ نيب لقنتلأ عنم تأءأرجإاب

ئراط يأ’ دأدعتصس’أ ¤إأ اعدو «أدج ةقلقŸأ»ـب ةيلا◊أ ةيعصضولأ فصصو ةحصصلأ ريزو

«انوروك» ـل ةيناث ةجوم هجو ‘ رئأز÷أ

تاني÷أ Òيغت ةيصصاخ سسوÒفلأ كÓتمأ ¤إأ كلذ عجرأأ

«راسشتن’أ ‘ ةعرسس Ìكأأ حبسصأأ انوروك» :روتسساب دهعم ريدم



يف اهتاذ ةباقنلا تحسضوأا
«مÓسسلا» زوحت صسمأا اهل نايب

راطإا يف هنأا ،هنم ةخسسن ىلع
ةيجاجتحا تافقول ريسضحتلا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سس
د˘سصقو ،ة˘ح˘سصلا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
نييعت مت اهل مكحملا ميظنتلا
ةنجللاب نييئ’ولا نيق˘سسن˘م˘لا
صسرادملا يجيرخ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هذ˘ه نأا ة˘ف˘ي˘˘سضم ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
مدع دعب تءاج تاجاجتح’ا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
’ ،ةحسصلا ةرازول ةعوفرملا
في˘ظو˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس
جهتنت اياسصولا نأاو ،رسشابملا
لا˘˘ي˘˘ح تم˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سس
تبلاطو ،ةعوفرملا ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘م
ىلإا نيينعملا لك ةباقنلا تاذ
نم داحت’او فوفسصلا صصر
بلا˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب كا˘˘كت˘˘ف’ا ل˘˘جأا

انريسصم» را˘ع˘سشب ة˘عو˘فر˘م˘لا
ةباق˘ن˘لا تعدو ،«ا˘ندا˘ح˘تا ي˘ف
صضيرمتلا يدعاسسمل ةينطولا
هذ˘ه˘ل د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ى˘لإا
ةيملسسلا ةيجاجتح’ا تافقولا
تايريدم مامأا نوكتسس يتلا
،ةيروهمجلا تاي’وب ةحسصلا

ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘لا تع˘فر ا˘م˘ك
بلاطم ،صضيرمتلا يدعاسسمل

ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ،ىر˘خأا ةد˘˘يد˘˘ع
،نيجيرخلا صضعبل في˘ظو˘ت˘لا

ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
ةيقرت صصوسصخب يبط هبسشلل
ةبتر ىلإا صضيرمتلا يعاسسم

،ينهملا راسسملا حتفو ىلعأا
روجأ’ا ملسس يف رظنلا ةداعإاو
عفر عم ،ةينهملا تاجردلاو
نم يعامتج’ا نامسضلا ةبسسن
.ةئاملاب001 ىلإا ةئاملاب08
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«ادج ةليوطلا» ـب اهوفصصو ةدم ذنم ةعوفرŸا مهبلاطŸ ةباجتصسلا ةحصصلا ةرازو شضفر دعب

تاجاجتح’أ ¤إأ نودوعي ضضيرمتلأ ودعاسسم

ز.لامج

،ةحصصلا ةرازو شضفرب اديدنت ،ةمداقلا مايألا لÓخ ةيجاجتحلا تاكرحلا ىلإا ةدوعلا ،شضيرمتلا يدعاصسمل ةينطولا ةباقنلا تررق
تايلو فلتخم ربع تافقول ريصضحتلا يف عورصشلا مت هنأا ةدكؤوم ،«ادج ةليوطلا» ـب اهتفصصو ةدم ذنم ةعوفرملا اهبلاطمل ةباجتصسلا

.«هنع ىلختن نلو يعرصش قح انبلطم ،عوطتلا ل فيظوتلا وه انبلطم نكل تارابتعلا لك قوف نطولا» راعصشب ،نطولا

ةطلصس ةباجتصسا بقع
فقوب اهبلطمل طبصضلا
ةيئاذغلا تÓمكملا تاراهصشإا

كلهتسسملأ ةيامح ةمظنم
نيلماعتم مهتت
تاسسسسؤومو نييداسصتقأ
اهديدهتب ةيراهسشإأ

ةمظنملا تبلاط
ةيامحل ةيرئازجلا
ىلإا نينطاوملا ،كلهتصسملا
قايصسنلا مدعو ةظقيلا

دق ةئيند لعف ةدر يأا ءارو
اهدصض ايمÓعإا اهقيوصست متي
نع ةفصشاك ،ةيماقتنا عاودل
نم تاديدهتل اهصضرعت
نييداصصتقا نيلماعتم
بقع ،ةيراهصشإا تاصسصسؤومو
طبصضلا ةطلصس ةباجتصسإا
تاراهصشإا فقوب اهبلطمل
.ةيئاذغلا تÓمكملا
نايب يف،O�A�E تحصضوأا
«مÓصسلا» تعلطأا شسمأا اهل

ةباجتصسإا دعب هنأا ،هيلع
يتلا اهبلاطمل طبصضلا ةطلصس
ميظنتب اهيف تصسمتلا

شصاخلا راهصشلا طبصضو
تÓمكملا تاجتنمب
تلقنو ،هتروطخل ةيئاذغلا
نيكلهتصسملا تلاغصشنا

نم ريبكلا مهئايتصساو
ةبذاكلا ةيراهصشلا تاصضمولا

ةقلعتملا ،ةيهانتمÓلاو
تÓمكملا تاجوتنمب
ءابطأا لامعتصسإاب ةيئاذغلا

ةئف لÓغتصساو نيصصتخمو
راهصشلا اذه يف لافطلا
تجرد تغلب يتلا ،يليلصضتلا

ةمظنملا تقلت نيأا قاطت ل
نم ةلوهجم تاديدهت
نييداصصتقا نيلماعتم
،ةيراهصشإا تاصسصسؤومو
اذه نم اهبصسح تررصضت
تÓمح نصشب كلذو ءارجإلا
دصض ةروعصسم ةيماقتنا
.ةمظنملا

ك.اصضر

ةيباغلا قطانŸا ‘ تاميıا ةماقإا عنمو ئطاوصشلا لك قلغ

رئأز÷أ ‘ فايطسص’أ مسسوم ىلع يسضقي «انوروك»

ي˘˘لاو ،ة˘˘فر˘˘سش ف˘˘سسو˘˘ي د˘˘˘كأا
صضر˘ف ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئز˘˘ج ر˘˘ج˘˘ح
اعافترا تلجسس ي˘ت˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ارظن ،انوروكب تاباسصإا ددع يف
ي˘نار˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ج˘ي˘سسن ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ل
صصاخسشأ’ا لقنت ة˘كر˘ح ة˘فا˘ث˘كو
اد˘ع˘ب˘ت˘سسم ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب تا˘ب˘كر˘م˘˘لاو
،رايخلا اذه ىلإا ءوجللا ةيناكمإا

مكحتمو ةرقتسسم ةلاحلا نأا ازربم
.قلقلل وعدت ’و اهيف

ةود˘˘ن ي˘˘ف ،ة˘˘فر˘˘سش ح˘˘˘سضوأا
ن˘ع ،صسمأا ا˘ه˘˘ط˘˘سشن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ىوتسسم ىلع ريرسس فلأا ريخسست
ت’احلا لابقتسس’ ةي’ولا قدانف
صسوريفب ةباسصملا ةر˘ط˘خ˘لا ر˘ي˘غ

طغسضلا فيفختل اذهو ،انوروك
مت هنأا افيسضم ،تايفسشتسسملا ىلع
ةحلسصم31 صصي˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ت
لابقتسس’ ةي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا
د˘كأاو ،صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
نأا ،ةمسصاعلا نع لوأ’ا لوؤوسسملا

يف هتجلاع˘م م˘ت˘ي با˘سصم719
تاهيجوتو ةعباتم قفو لزانملا
،ةيئافسشتسسإ’ا ز˘كار˘م˘لا˘ب ءا˘ب˘طأ’ا

ف’آا01 نم رثكأا نأا ىلإا اريسشم
ءابولا ة˘ح˘ن˘م ن˘م دا˘ف˘ت˘سسا ل˘ما˘ع
ىلإا ةيروهمجلا صسيئر اهرقأا يتلا

مت هنأا ةفرسش فاسضأاو ،نآ’ا دح
فلأا003و نويلم نم رثكأا عيزوت

ةفاسضإا نييمسصاعلا ىلع ةمامك
يتلا ميقعت تايلمع فلأا26 ىلإا

ي˘فو ،ة˘ي’و˘لا ءا˘ي˘˘حأا ل˘˘ك تسسم
لوؤوسسملا ف˘سشك ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس
ليجسست نع ،ةمسصاعلا نع لوأ’ا

رجحلا ءارجإ’ ة˘ف˘لا˘خ˘م ف˘لأا33
ن˘م ر˘ث˘˘كأا ع˘˘سضو ع˘˘م ي˘˘ح˘˘سصلا

،ر˘سشا˘ح˘م˘لا ي˘ف ةرا˘ي˘سس0007
51و لحم005 نم رثكأا قلغو
بجاو مارتحا مدعل يراجت زكرم
يلاو راسشأا امك.ةمامكلا ءادترا
لقنتلا عنم رارق نا ىلإا ،ةمسصاعلا
ءارجإ’ا نأا ،ةي’ولا ميلقإا نمو ىلإا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسي
ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خو قو˘سسلا ل˘يو˘م˘˘تو
متي˘سس ا˘م˘ك ،ي˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق˘لاو
لجأا نم ىسضرملل صصيخرت حنم
.جÓعلا

ز.لامج

ةنسسل «2 لدع» وبتتكم مظن
لّوأ’ا رطسشلا اوعفد نيذلا ،3102
ىّنسستي نأا نود ،تاّقحتسسملا نم
م˘ه˘ع˘˘قاو˘˘م را˘˘ي˘˘ت˘˘خا با˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
،ةمسصاعلا ىوتسسم ىلع ةينكسسلا

ةرازو رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،نار˘م˘ع˘˘لاو ن˘˘كسسلا
مه˘تا˘ف˘ل˘م ر˘ي˘سصم ن˘ع ف˘سشكلا˘ب
عفد دنع تاءارجإ’ا تفقوت يتلا
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ن˘م لوأ’ا ر˘˘ط˘˘سشلا
صسيئر لخدت نيدسشانم ،مهتانكسس
،نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.مهتيسضق يف رظنلل

مهتفقو لÓخ نوجتحملا دكأاو
ةرازو ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
لاط مهراظتنا نأا ،صسمأا ،نكسسلا

ح˘ت˘ف˘ت م˘لو تاو˘ن˘سس7 تر˘˘˘مو
ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘قاو˘م˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا

ل˘ّم˘حو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’
بلا˘ط˘ت تارا˘ع˘سش نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
عور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
ةريسسم ءاهنإ’ ع˘ير˘سسلا كر˘ح˘ت˘لا˘ب
نكسس ىلع لو˘سصح˘ل˘ل ةا˘نا˘ع˘م˘لا

نيبرغتسسم ،مهتمارك ظفحي قئ’

تانكسسلل فيث˘كلا ع˘يزو˘ت˘لا ن˘م
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
،ماظتناب مهققسش طاسسقأا نوعفدي
يديسس» تاراعسشلا هذه نيب نمو
تدها˘عو تم˘سسقأا د˘ق˘ل ،صسي˘ئر˘لا
تقولا ناح ،انع ىلختت نل كنأاب
ة˘يو˘لوأ’ا»و «كد˘ه˘ع˘ب ي˘ف˘˘ت نأا˘˘ب
تانكسسلل صسيلو لدع تانكسسل
ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ئ˘˘˘سس» ،«ة˘˘˘يو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،«نكسسلا يف انوتهرك«،«راظتن’ا
،«لدع ا˘ي لد˘ع˘لا ق˘ق˘ح˘ت˘ي ى˘ت˘م»
مسسح ديرن راظ˘ت˘ن’ا ن˘م ا˘ن˘ي˘ل˘م»
تاراعسشلا نم ا˘هر˘ي˘غو ،«رار˘ق˘لا
ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م اور˘˘ب˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

لدع ةلاكو لطامت نم مهبسضغ
مهميلسست يف اهدوعوب ءافولا يف
ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآ’ا ي˘ف م˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘سش
«2 لدع» وبتتكم بلاطو ،اقباسس
تاحيسضوت ميدقت نكسسلا ريزو
عقوملا حتف يف رخأاتلا ببسس لوح
ىلإا نيعاد ،ةلاكولل ينورتكل’ا
عقاوم رايتخ’ ةلاكولا عقوم حتف
لخاد نو˘كت نأا ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ن˘كسس
يأ’ ن˘ي˘سضفار ،م˘ه˘ت˘˘ما˘˘قإا ة˘˘ي’و

رارغ ىلع ةمسصاعلا جراخ عقوم
«ة˘˘بور˘˘خ»و نا˘˘˘حر˘˘˘سس يد˘˘˘ي˘˘˘سس
مهتافقو نأا نيدكؤوم ،صسادرموبب
ام ،اًعمجت نيثÓثلا تّطخت يتلا
ة˘لا˘كو ة˘ير˘يد˘˘مو ةرازو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
رايتخا يف مهل عفسشت مل ،«لدع»
اولسسار مهنأا نيفسشاك ،م˘ه˘ع˘قاو˘م
دقعو ه˘ت˘ل˘با˘ق˘م˘ل ، ن˘كسسلا ر˘يزو
يذلا ،مه˘لا˘غ˘سشنا حر˘ط˘ل ه˘ب ءا˘ق˘ل
عار˘سسإ’ا ةرور˘سض لو˘ح ّبسصن˘˘ي
ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ددحم خيرات ءاطعإا عم ،رايتخÓل
.ةيلمعلل

نأا ىلإا ،نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك
يتلا ةريخأ’ا لي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘ي˘حأا د˘يد˘ع تفر˘˘ع
تانكسس ةجمربب ةرازولل حمسست
ي˘˘ف «لد˘˘ع» ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ّصصخ˘˘˘ت
،ةعجرتسسم˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوأ’ا

هيجوت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ير˘كن˘ت˘سسم
،ةرازولا اهجهتنت يتلا ةيئاوسشعلا

اجهنمم «اًريجهت» كلذ نيربتعم
.تÓئاعلل

ز.لامج

ةيلولا تايفصشتصسم ىلع طغصضلا فيفختل قدانفلا يف ريرصس0001 ريخصست

دعبتسسم «انوروك» ـب نيباسصملأ ددع يف اعافترأ تلجسس يتلأ ةمسصاعلأ تايدلب ىلع رجح ضضرف

ةمصصاعلاب ةيرايتخلا عقاوŸا حتفب اوبلاط

أددجم نكسسلأ ةرأزو مامأأ نوجتحي »2لدع» وبتتكم

يمدختصسمو يفظوم روجأا بصص رخأات ةيفلخ ىلع
تايلولا ددع ‘ ةينيوكتلا تاصسصسؤوŸا شضعب

عأديإأ ليجأات نع نلعت ينهŸأ نيوكتلأ ةرأزو
ةيلاŸأ حلاسصŸأ ىوتسسم ىلع تافوفسصŸأ لوأدج
ن˘يو˘˘كت˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا

ليجأات نع ،نيينهملا ميلعتلاو
،تا˘فو˘ف˘سصم˘لا لواد˘ج عاد˘يإا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
توأا2 ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ق˘ئاو˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،0202
رخأات ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا
ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م رو˘˘˘جأا بسص ي˘˘˘ف
صضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسمو
يف ةي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

.تاي’ولا ددع
ر˘˘ب˘˘˘ع ،ةرازو˘˘˘لا تح˘˘˘سضوأا

ءارد˘م ا˘ه˘ب تقر˘بأا ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،نيينهملا ميلعت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘سصتإ’ا˘˘˘˘˘˘ب
،ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» تعلطإا

ق˘ئاو˘ع˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ه˘˘نأا ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
رخأات ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا
ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م رو˘˘˘جأا بسص ي˘˘˘ف
صضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسمو
يف ةي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

نأا ةزر˘˘ب˘˘م ،تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا دد˘˘˘ع
ىلع لسصحت نيوكتلا عاطق
لوادج عاد˘يإا ل˘ي˘جأا˘ت ة˘سصخر
ىوتسسم ىلع ،تا˘فو˘ف˘سصم˘لا
2 ةياغ ىلإا ةيلاملا حلاسصملا

تاذ ت˘˘˘˘˘˘˘عدو ،0202 توأا
ءارد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا

،ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م
ءارد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
مد˘ع ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا

«ب» لودجلا يف ءاطخأا دوجو
صصرحلاو ةيلاملا بسصا˘ن˘م˘ل˘ل

تدجو نإا ا˘ه˘ح˘ي˘ح˘سصت ى˘ل˘ع
قيسسنتلاب ديدمتلا ةدم لÓخ
.ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةراد’ا ع˘˘˘˘م
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا صصو˘˘سصخ˘˘بو
بقار˘م˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا
عاطتقإا تابثإا يلحملا يلاملا

،ةينازي˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب03
مايه ةريزولا حلاسصم تراسشأا
بلط اهل نكمي هنأا ،ةحيرف نب
ةدار’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘يرادإا ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ة˘يز˘كر˘م˘˘لا
اهنم بلط يتلا تاسسسسؤوملا
نم ةئاملاب05 عاطتقا تابثإا
،هل صسيل بلطلا اذهف ةينازيملا

ءارد˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع بج˘˘˘˘˘˘˘يو
بلط ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ي˘˘با˘˘ت˘˘ك صضفر
.ةينعملا
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ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا ي˘ف رر˘ق
ة˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة’و ل˘˘˘˘ج
نوؤوسش رييسست ىلع نيفرسشملا
ذاختا ىلإا ،ةيلحاسسلا تاي’ولا

ةيزارتح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م
،«انوروك» صسوريف يسشفت عنمل

تاميخملا ةماقإا عنم رارغ ىلع
،ئ˘طاو˘سشلا ق˘ل˘غو ،ة˘ي˘ف˘ي˘˘سصلا
نم ي˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل ا˘يدا˘ف˘ت
يف اسسيئر اببسس نوكت نأا اهنأاسش
.«91‐ديفوك» يسشفت

ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع رد˘˘سصأاو اذ˘˘ه
ارار˘˘ق ،نار˘˘هو ي˘˘لاو ،يوÓ˘˘˘ج
تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا ه˘ب˘جو˘م˘ب ي˘غ˘˘ل˘˘ي
ل˘ظ ي˘ف ،لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘˘نا تارو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘˘لا ،«91 ‐د˘ي˘فو˘ك»
ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ددع يف ةمدقتم بتارم لتحت
هذ˘ه˘ب تا˘با˘˘سصإ’او تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
رداسص نايب يف زربأاو ،ةحئاجلا

ن˘م فد˘ه˘لا نأا ،ه˘ح˘لا˘سصم ن˘ع
نع رطخلا ءرد وه رارقلا اذه
ا˘م˘ي˘سس’ ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ن˘˘يذ˘˘لا ،لا˘˘ف˘˘طأ’او با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
مسسوم لك لولح عم نولسضفي

م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ف˘˘ي˘˘˘سص
ن˘ع ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل تا˘م˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
،مهغارف تاقوأا ءلمو ،مهسسفنأا

ىلع ي˘ئا˘بو˘لا ع˘سضو˘لا نأا ر˘ي˘غ
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ب نآ’ا ه˘˘˘ترو˘˘˘ط˘˘˘خ
نارهو ةي’و اهنيب نم تاي’ولا
ت’ا˘ح ا˘ي˘مو˘ي ل˘˘ج˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
ـ ي˘عد˘ت˘سست ،ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م ة˘با˘˘سصإا

تاءار˘˘˘جإا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ـ ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسح
ةعقر عسسوت يدافتل ةيلاجعتسسا
ديزملا ليجسستو ءابولا راسشتنا

يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،تا˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘˘م
صضرف ،تاطل˘سسلا ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي
ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كتو تاءار˘˘˘˘جإا اذ˘˘˘˘كه
هتافاومو اهقيب˘ط˘ت˘ب ه˘ح˘لا˘سصم

.كلذ نع ريراقتب
ديجملا دبع نلعأا ،هتهج نم

ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘لاو ،نود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سس
ميظنت ق˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘ع ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ةحئاج لظ يف مييختلا ةطسشنأا

ةيزارتح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك
اهلمع ةطخو ةلودلل ةيئاقولاو
تاءار˘˘جإا مار˘˘ت˘˘حا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
فا˘˘سضأاو ،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ي’و˘ل رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘لا

لسصاوتلا عقاوم ىلع مناغتسسم
مييختلا ر˘ظ˘ح نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ل˘ب ،ًارا˘ي˘خ ن˘كي م˘ل ي˘ف˘ي˘˘سصلا
ةرور˘سض ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ماز˘˘لإا
˘ماز˘ت˘ل’او يد˘سسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا
ة˘مÓ˘سسلاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘سشب
را˘˘سشت˘˘نا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لاو ىود˘˘ع˘˘لا
،نطاوملاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘مÓ˘سس

مهنم بابسشلاو لافطأ’ا اميسس’
هذ˘خ˘تا يذ˘لا ه˘تاذ رار˘ق˘لا و˘˘هو
ع˘ن˘م رر˘ق يذ˘لا ،ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘˘لاو
ببسسب ،مييخ˘ت˘لا ة˘ط˘سشنأا ة˘ما˘قإا
يف ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا رو˘ط˘ت
.ماع لكسشب رئازجلاو ةي’ولا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ترر˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
صضعب قلغ ،ةدكيكسسب ةيئ’ولا

ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا قر˘ط˘لا روا˘˘ح˘˘م
ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ئ˘طاو˘˘سشلا
يسشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘ح’ا
يف تراسشأاو ،انوروك صسوريف
ق˘ل˘غ رر˘ق˘ت ه˘نأا ى˘لإا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ىلع دوجوملا قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م
80 م˘˘قر ي˘˘ئ’و˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
يبيا˘ط˘سش ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا يدؤو˘م˘لا
ق˘ل˘غ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘با˘ن˘ع˘˘ب
نيقير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
ى˘لإا ن˘˘ي˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘سش
اد˘ع ا˘م زوز˘ع ن˘بو ى˘سسر˘˘م˘˘لا
.قطانملا هذه ناكسس

ك.اصضر



ليكو لي˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه
نيذلا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
53و81 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ةيحسضلا ةلئاع روسضحبو ،ةنسس
فر˘ط˘ك ما˘سسب ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م
يف قيقحتلا يسضاق مامأا ،يندم
نأا ىلع ،ىلوأ’ا عامسسلا ةسسلج
عاد˘˘يإا ر˘˘مأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سصي
لت˘ق˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا
رار˘˘سصإ’ا ق˘˘ب˘˘سس ع˘˘م يد˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘عا˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كتو ،د˘˘سصر˘˘ت˘˘لاو
نيمهتملا ةيعسضو يهو ،رارسشأا
يقلأا يذ˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا
نم ماسسب نيع يف مهيلع صضبقلا

.كردلا حلاسصم فرط

watan@essalamonline.com

5 0972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ12ـل قفاوملا0202 ةيليوج21دحألاثدحلا

تقؤوملا شسبحلا عاديإا رمأا مهقح يف ردصصي نأا رظتني مهيف هبتصشم6 ـب قلعتي رمألا

ةلأدعلأ مامأأ ةريوبلاب ماسسب نيع يف يفأرط ةيماحملأ لتقب نومهتملأ

 خ.رصصان

لخاد امهيلع رثع نيذللاو اهقفارم ةباصصإاو ،نيمصساي يفارط ةيماحملا لتقم ةيصضق يف نيمهتم6 شسمأا لثم
ةيرتموليكلا ةطقنلاب ،ولابغا رئبو ماصسب نيع يتيدلب نيب طبارلا81 مقر ينطولا قيرطلاب ةيحايصس ةرايصس

.ةريوبلا ةيلو رقم برغ بونجب431

ن˘مأ’ا ن˘م ر˘سصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
نم ،نارهوب صسماخلا يرسضحلا
نم نوكتت رارسشأا ةعامج كيكفت
ام مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا5
يف اوطروت ةنسس63 ىلإا42 نيب
،نكسسم لخاد نم ةقرسسلا ةيسضق
ةسسيفن تارهوجم عاجرتسسا عم
ندعم˘لا ن˘م غ˘ل˘ك1ـ ب ترد˘˘˘˘ق
نويلم008 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب ر˘˘ف˘˘سصأ’ا
تابكرم3 زجح مت اميف ،ميتنسس
.ةقرسسلا يف لمعتسست

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
صضرعت ةيحسض اهب مدقت ىوكسشل
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘قر˘˘سسل˘˘ل ه˘˘ن˘˘˘كسسم
نم ةيمك ىلع اولوتسسا نيلوهجم
رفسصأ’ا ندعملا نم تارهوجملا
،ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م بنا˘ج ى˘˘لإا

ةرسشابمو قيقحت حتف مت هيلعو

ةيوه ديدحت ىلإا تسضفأا ،تايرحت
تح˘ت ط˘سشا˘ن˘لا ن˘ي˘˘قرا˘˘سسلا د˘˘حأا

د˘˘ع˘˘بو ،رار˘˘سشأا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج ف˘˘ن˘˘ك
مت هع˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسا
نم ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ن˘ثا ى˘لإا لو˘سصو˘لا
نيتبكرم نتم ىلع اناك هئاكرسش
يحب «I 01»و «وغنيوت» عون نم
ليكو نم نذإا ذخأا دعب ،كÓيتب
ن˘كسسم صشي˘ت˘ف˘ت˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
بهذ˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘سض م˘˘˘˘ت م˘˘˘˘هد˘˘˘˘حأا
دعبو ،هتاذ قايسسلا يف.قورسسملا

فيقوت مت ،ةمكحم ةطخ عسضو
ىلع اوناك نيذلا نيمهتملا يقاب
«602 وجيب» عون نم ةرايسس نتم
نارودلا رو˘ح˘م˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو ،د˘˘˘سشر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مت ،ليدق ةيدلب ىلإا صصاسصتخ’ا
تارهوجملا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
.نيفوقوملا دحأا نكسسمب

ب.دلاخ

حلاسصم صسمأا حابسص تنكمت
مدقتملا زكرملل ةيندملا ةيامحلا
لامسشب ةدج˘كي˘ت لا˘ب˘ج ي˘لا˘عأا˘ب
01 ذاقنإا نم ،ةريوبلا ةي’و رقم
لا˘ب˘ج˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع او˘نا˘ك با˘ب˘سش
ىلع لوسسأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةد˘ج˘كي˘ت
ي˘ف او˘نا˘ك ،ر˘ت˘م008 عا˘ف˘ترا

كلذو ،ةيعامج ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ل˘حر
.قلسستلا ةقرف لخدت دعب

تادبع لوأ’ا مزÓملا حسضوأا
ىدل مÓعإ’اب فلكملا ،فسسوي
ّنأا ،ةريوبلا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا «PMIRG» ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف
،ةد˘ج˘كي˘ت˘ل مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘ل˘˘ل
صصاخسشأا ذاقنإا لجأا نم تلخدت

عافترا ىلع لبجلا يف نيقلاع
قيرطلا ىوتسسم ىلع رتم008
،افنآا انركذ امك لوسسأا ةقطنمب
حوارتت صصاخ˘سشأا01 مهدد˘عو
،ةنسس91و51 نيب ام مهرامعأا
عرسصلا صضرم نم يناعي مهدحأا

م˘ت ،تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا ن˘م فو˘خ˘لاو
مهلكو ةسصاخ تاينقتب مهئÓجإا
.ةديج ةلاح يف

خ.رتنع

ةقرف صسمأا لوأا ءاسسم تلخدت
،تنيبت يحل ةنيد˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

هرم˘ع با˘سش طو˘ق˘سس ر˘ثإا ى˘ل˘ع
صسداسسلا قباطلا نم ،ةنسس72
seruot sel ي˘ح˘ب ةرا˘˘م˘˘ع˘˘ل
امل اقفو.فيطسس ةنيدم طسسو
ةوق نإاف ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م ر˘فو˘ت
تلعج صضرأ’ا ى˘ل˘ع ما˘ط˘تر’ا
ةريخأ’ا هسسافنأا ظفلي ةيحسضلا
هحورجب ارثأاتم ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب

ىوتسسم ىلع اميسس’ ة˘غ˘ي˘ل˘ب˘لا
ىلإا هتثج لقن اهدعب متيل ،صسأارلا

ثث˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
د˘ب˘ع ة˘ندا˘ع˘سس» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
تحتف ام˘ي˘ف ،ف˘ي˘ط˘سسب «رو˘ن˘لا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم
ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
تاسسبÓم ىلع فوقولل اقيقحت
.ثداحلا

يطارصش يرمعلا

ىلع صسمأا لوأا ءاسسم روثعلا مت
قونسشم ةنسس53 غلبي باسش ةثج
يكتسسÓب طيرسش ةطسساوب قلعمو
نم برقلاب ي˘ئا˘بر˘ه˘ك دو˘م˘ع ي˘ف
نيرفاسسملا لقنل ةير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
رثإا ىلعو ،فلسشلا ةيدلبب ةيدامحلاب
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع تل˘˘خد˘˘ت كلذ

ى˘لا ة˘ث˘ج˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
د’وا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

حلاسصم تحت˘ف ن˘ي˘ح ي˘ف ،د˘م˘ح˘م
با˘ب˘سسأا ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مأ’ا
ةثجلا حيرسشت دعب اذهو  ثداحلا

.يعرسشلا بطلا ةحلسصم فرط نم
ي.واوزع

ى˘لإا ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ل ل˘خد˘˘ت
ةقرفلا رسصانع ،تبسسلا صسمأا
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا
لاسشتن’ ،ةدكيكسس يف ةبازعب

03 رمعلا نم غلبي باسش ةثج
لخاد طقسس (م.ع) ىعدي ةنسس
رتم61 ي˘لاو˘ح ه˘ق˘م˘ع ر˘ئ˘˘ب

يردجلا رايد ةقطنمب دجاوتي
تلوح ثيح ،ىسسرملا ةيدلبب
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ة˘ث˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ثث˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
نادند دمح˘م» ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
.«ةبازعب

شص.نانح

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
اسصخسش21 فيقوت نم ةقرفتم
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘˘حو
ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو رو˘م˘خ˘لا

ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ،تارد˘خ˘م˘˘لاو
فلتخم بابسش طسسو جيورتلل
.ءايحأ’او ندملا

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘˘كم
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

فيقوت نم ،ةيلقعلا تارثؤوملاو
53 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي صصخ˘سش
ناك ةنتاب ة˘لا˘مز˘لا ي˘ح˘ب ة˘ن˘سس
501 هتزوحب ةبكرم نتم ىلع
عو˘˘˘˘˘ن صسو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م صصر˘˘˘˘˘ق
امك ،«غ˘ل˘م051 ‐نيلباق˘ير˘ب»
يف ةينمأ’ا ةهجلا تاذ تنكمت

دقع لاسشفإا نم ةلثامم ةيلمع

صصارقأ’ا نم ةيمك عيب ةقفسص
6222 ـب ترد˘ق ة˘سسو˘ل˘ه˘˘م˘˘لا
003 ‐نا˘با˘غ˘˘ير» عو˘˘ن صصر˘˘ق
صصاخسشأا6 فيقوت عم ،«غلم
33و12 نيب مهرامعأا حوارتت
.ةنسس

ر˘سصا˘ن˘ع تق˘لأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
«IRB» لخدتلاو ثحبلا ةقرف
ىلع صضبقلا ،ةنتاب ةي’و نمأاب
هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئا˘˘سضق قو˘˘ب˘˘سسم
لغتسسي ناك رمعلا نم ثلاثلا

ناروزوب يحب نئاكلا هكسشك
تزجحو ،تاردخم˘لا ج˘يور˘ت˘ل

ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ا˘م˘ك ،مار˘غ021 ـب ترد˘˘˘˘˘˘ق
نيسصخسش ةقرفلا تاذ تفقوأا
ةنسس82و64 رمعلا نم ناغلبي

اهيلإا تدرو تامولعم رثإا ىلع
عيبب نيينعملا مايق صصوسصخب

نود ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
ةدحو032 تزجحو ،ةسصخر
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م رو˘˘م˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
نكسسم لخاد ماجحأ’او عاونأ’ا
قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو.امهدحأا
ةقرفلا رسصانع فيقوت ىسضفأا
2 ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا

ة˘ي˘حا˘ي˘سس ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م˘ل ،ة˘ل˘م˘ح
3 امهنتم ىلع ةيعفن ىرخأاو
نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا

ىلإا ،ةلمح يحب ةنسس85و42
تابورسشم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
4833 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘˘كلا

وفلاسسلا نوفو˘قو˘م˘لا.ةدحو
˘ما˘مأا م˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ر˘˘كذ˘˘لا
ةسصتخملا ةيئاسضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م ر˘ير˘ح˘ت د˘ع˘˘ب
.مهقحب

م.ءامصسأا

تاو˘˘˘˘˘˘˘˘ق صسمأا لوأا تق˘˘˘˘˘˘˘˘لأا
يف غÓ˘ت ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا
ىلع صضبقلا ،صساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
نم يناثلا دقعلا يف نيسصخسش
ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت د˘˘ع˘˘ب  ر˘˘مـع˘˘لا
نع ةقر˘سسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘سضق

ن˘م ر˘سسكلاو ق˘ل˘سست˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
تعجرتسساو يراجت لحم لخاد
003 ن˘م ر˘ث˘كأاو تا˘قور˘سسم˘لا

.ميتنسس نويلم
ىلإا دوعت ةيسضق هذه راوطأا

ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق  يقلت
صصو˘˘سصخ˘˘˘ب ىو˘˘˘كسشل غÓ˘˘˘ت
ةيراجتلا تÓحملا دحأا صضرعت
لع˘ف˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب ة˘ع˘قاو˘لا
ق˘ل˘سست˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘قر˘˘سسلا

صضع˘˘ب تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘سسكلاو
تاذ رئاج˘سسلا ن˘م صشي˘طار˘خ˘لا
قود˘ن˘سصو ي˘ب˘ن˘جأ’ا أا˘˘سشن˘˘م˘˘لا

ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م يو˘ح˘ي ي˘˘ب˘˘سشخ
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘سشا˘ب˘ت˘ل ،ار˘ب˘ت˘ع˘˘م
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ،ا˘ه˘تاذ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
تا˘˘˘سسبÓ˘˘˘م ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكل˘˘˘˘ل
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا
تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
ة˘يو˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ة˘˘طر˘˘سشلا
لÓغ˘ت˘سسا˘ب ي˘سسي˘ئر˘لا ل˘عا˘ف˘لا

ةتب˘ث˘م˘لا تار˘ي˘ما˘كلا ىو˘ت˘ح˘م
فرتعا ينعملا ،لحملا لخادب
حسصفأاو هيلإا ةبوسسنملا لاعفأ’اب

ن˘يأا ،ه˘ئا˘كر˘سش د˘حأا ة˘يو˘˘ه ن˘˘ع
ن˘م ة˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت

ع˘ي˘م˘ج عا˘جر˘ت˘˘سساو ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ربتعم يلام غلبمو تاقورسسملا

ـلا زواجت ةينطولا ةلمعلا نم
ىلعو.ميتنسس نو˘ي˘ل˘م003
تز˘ج˘نأا ،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءو˘سض
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ا˘ي˘ئا˘سضق ءار˘جإا
ة˘قر˘سسلا ف˘سصو تح˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ب
ا˘˘مد˘˘ق ،ر˘˘سسكلاو ق˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘لا˘˘˘ب
د˘ع˘بو ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
نيدأا يروفلا لوثملا تاءارجإا
ارهسش81 ـب يسسيئرلا لعافلا

ةمارغو عاديإ’ا عم اذفان اسسبح
رانيد ف˘لأا001 اهردق ة˘ي˘لا˘م
هكيرسش دافتسسا ا˘م˘ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج
.ةءاربلا نم

ودبع.شص

مهفتح صصاخ˘سشأا5 يق˘ل
حورجب نورخآا743 بيسصأاو
762 رثإا ،ةروطخلا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيندملا

يراجلا ةيليوج11و9 نيب ام
،نطولا نم تاي’و ةدع يف
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘˘سسو
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
ة˘ي’و˘ب ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا ،صسمأا

،صصخ˘˘سش ةا˘˘˘فو˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
حورجب ن˘ير˘خآا71 ة˘با˘سصإاو
ناكم يف تا˘فا˘ع˘سسإ’ا او˘ق˘ل˘ت
فلتخمل مهل˘ق˘ن م˘ت ثداو˘ح˘لا
.ةيلحملا ةيحسصلا زكارملا

ب.نيرصسن

ميتنصس نويلم008 ـلا تزواجت تاقورصسملا ةمصسق

ىلع تلوتسسأ رأرسشأأ ةعامجب ةحاطإ’أ
نأرهوب نكسسم نم ةسسيفن تأرهو‹

ناكملا نيعب Óيتق هتدرأا ماطترإلا ةوق

ضسداسسلأ قباطلأ نم باسشل تيمم طوقسس
فيطسس يفseruot sel يحب

ةيدام◊اب نيرفاصسŸا لقنل ةيÈلا ةطÙا نم برقلاب ةدماه ةثج دجو

فلسشلأ ‘ يكيتسسÓب طيرسشب اقونسشم باسش ةثج ىلع روثعلأ

وهصس ةظ◊ ‘ هلخادب طقصس

ةدكيكسس ‘ ىسسرŸاب رئب لخأد نم باسش ةثج لاسشتنأ

لوصسأا ةقطنمب رتم008 عافترإا ىلع اوناك

ةريوبلأ يفةدجكيت لابجب أوقلع بابسش01 ذاقنإأ
نم نيرخآا نيمهتم5 عصضو
تحت تافظوم مهنيب
ةيئاصضقلا ةباقرلا

نيلوؤوسسم7 عأديإأ
بوبحلأ نأويدب
فلسشلأ يف ضسنتب
تقؤوملأ ضسبحلأ
قيقحتلا يصضاق شسمأا رمأا
شسلجمب شسنت ةمكحم ىدل

7 عاديإاب ،فلصشلا ءاصضق
نيلوؤوصسم مهنيب نم نيمهتم
لوقبلاو بوبحلا ناويدب
تقؤوملا شسبحلا ،ةفاجلا

نيرخآا نيمهتم5 عصضو اميف
تحت تافظوم مهنيب نم
.ةيئاصضقلا ةباقرلا

حلاصصملا تاقيقحت تفصشك
دوجو نع ةصصتخملا

رييصست يف ةريطخ تازواجت
بوبحلا ناويد ةدحو
يديصسب ةفاجلا لوقبلاو

قلعت ام ةصصاخ ،ةصشاكع
بوبحلا تايمكب بعÓتلاب
تÓماعتلاو ةعدوملا
ةرصسامصسلا عم ةهوبصشملا

مامأا ليقارع عصضو لباقم
نوؤوجلي نيذلا نيحÓفلا

نيهركم فاطملا رخآا يف
عاديإل ةرصسامصسلا ىلإا

يف هصضفر مغر مهلوصصحم
ةريثك ججحب رمألا ئداب
،هيف بويعلا قÓتخاب
،ةرفوتملا تامولعملا ريصشتو
يلوألا قيقحتلا نأا ىلإا

تايعصضو ةيوصست نع فصشك
لباقم ةرصسامصسلل ةيلام
ةيعون عاديإاب مهل حامصسلا

امنيب بوبحلا نم ةئيدر
ليصصاحم شضفر متي
،ةفلتخم بابصسأل نيحÓفلا

ةدع قيقحتلا لمصش دقو
ةدحو ةرادإا يف نيلوؤوصسم
ةفاصضإا هيفظومو  ناويدلا
ثيح ،هعم نيلماعتم ىلإا
فرط نم مهئاعدتصسا متيصس
ديدحتل قيقحتلا يصضاق
مهتلاو تايلوؤوصسملا
مهتلاحإا لبق اهب نيعباتملا

.ةمكاحملا ىلع
ل.حلاصص

ةيلولا ندم فلتخم بابصش طصسو تاعونمملا هذه جيورت ددصصب اوناك اصصخصش21 فيقوت

ةنتابب ضسولهم ضصرق0022و رمخ ةروراق0063 نم ديزأأ زجح

ةمارغ رانيد فلأا001و عاديإلا عم اذفان اصسبح81 ـب يصسيئرلا مهتملا ةنادإا

يراجت لحم نم ةقورسسم ميتنسس نويلم003 عجرتسسي ضسابعلب يديسسب غÓت نمأأ

ةروطخلا ةتوافتم تاباصصإل نيرخآا003 شضرعت يف ببصست

ةريخأ’أ ةعاسس84 ـلأ لÓخ ضصاخسشأأ5 ةايحب يدوي تاقرطلأ باهرإأ
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ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘سسغ ة˘˘ياور ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت
ةا˘سسأا˘م ى˘لإا «صسم˘˘سشلا ي˘˘ف لا˘˘جر»
،8491 ماع تأادب ،هلماكب بعسش
ىلعو ،ٍدغ ىلإاو ،مويلا ىلإا هتنت ملو
ن˘ل ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي رو˘ظ˘ن˘م˘˘لا ىد˘˘م˘˘لا
ةر˘ي˘ط˘خ تارو˘ط˘ت ة˘م˘ث .ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا تبا˘˘˘سصأا ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةلكسشم تناك نأا دعبف ،ةينيطسسلفلا
يف ةيسسايسسلا ينيطسسلفلا بعسشلا
اسضيأا تراسص ،ةموؤو˘سشم˘لا ة˘ب˘كن˘لا
يبرعلا فÓخلا يفو ،ةسسكنلا يف
فÓ˘˘خ˘˘˘لا م˘˘˘ث ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
ةاسسأام مث ،ينيطسسلفلا ينيطسسلفلا
مث ،ود˘ع˘لا˘ب فار˘ت˘ع’او صضوا˘ف˘ت˘لا

لÓ˘ق˘ت˘سس’او ة˘˘لود˘˘لا م˘˘هو صشي˘˘ع
ف˘يز˘ل˘ل ر˘˘ي˘˘مز˘˘ت˘˘لاو ل˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ماسسقن’ا مث ،ينيطسسلفلا يسسايسسلا

بورحلا مث ،تÓيو نم هرج امو
قيي˘سضت˘لا ى˘لإا ’و˘سصو ،ةز˘غ ى˘ل˘ع
ى˘ل˘عو ،ر˘سصا˘ح˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع
نكامأا لك يف ةبطاق نيينيطسسلفلا

أاد˘ب م˘ث ،ا˘˘جرا˘˘خو Ó˘˘خاد م˘˘هدو˘˘جو
رامثلا ينجي يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
هقارغإا متف ،مÓسسلا ةي˘ل˘م˘ع˘ل ةر˘م˘لا
،ا˘يدا˘سصت˘قا ع˘جار˘ت˘˘ف ،نو˘˘يد˘˘لا ي˘˘ف
،Óماخ ابعسش ائيسشف ائيسش حبسصأاو
يتلا فئاظولا ىلإا نكري ،’وسسك
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘يو ،ن˘ب˘ج˘˘لا ه˘˘ت˘˘م˘˘ّل˘˘ع
لودلا اه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا
تمدهف ،ةدورابلا رسسكو ،ةحناملا
تعا˘سضو ،ه˘با˘ب˘˘سش ر˘˘سسأاو ،ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب

نم ابتار رظ˘ت˘ن˘ي ح˘ب˘سصأاو ،ه˘قو˘ق˘ح
تب˘عÓ˘ت ،ة˘سسئا˘ب ة˘ل˘يز˘˘ه ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس
،ه˘ب لÓ˘ت˘ح’ا بعÓ˘ت ن˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
عسشبأا هولغتسساو ،ايرط امحل هولكأاف
يف عوجلل هومر ّمَث نمو ،لÓغتسسا
’و ءام ’و ىوأام ’ ثيح ءارعلا
اهيأا هل نولوقي مث .ماعط نم ةمقل
رباسصلا ،ل˘ط˘ب˘لا ط˘بار˘م˘لا بع˘سشلا
ملحي ’ ةقيقحلا يف وهو .دهاجملا
ر˘خآا ه˘ب˘تار صضب˘ق˘ي نأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب
ىلإا بعسشلا لك اولوح دقو ،رهسشلا

ةدعاق ىلع ةليزه بتاورب نينطاوم
كلذ يف ءاوسس ،«تومت ’و توق»
اوعيطتسسيل ،بازحأ’ا وأا نوفظوملا
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو ءا˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف ع˘˘˘فد
مهو ،كونبلا طاسسقأاو ت’اسصت’او
ىلع اولظي نأا لجأا نم نولسضاني
.مهلاوحأا ريغتت نأا لمأا

،بعسشلا ىلع قانخلا اومكحأا دقل
ثبع يه صصÓخلل ةلواحم لكو
را˘˘سسي˘˘لا˘˘ف ،ق˘˘˘فأا ’ ه˘˘˘نأ’ ،صضح˘˘˘م
يف بسصتنتل هل ةماق ’و لولسشم
نيفئازلا نيينطولا ؛نيملاظلا هجو
،بع˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘˘خ د˘˘˘˘سشأ’ا

نيميلاو ،نييلÓحإ’ا نييلÓتح’او
تاد˘˘ن˘˘جأ’ رو˘˘جأا˘˘م˘˘لا ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
ةيوطلسس بازحأاو ،ةهوبسشم ةيميلقإا
بهنو داسسفلا ىلع اهدارفأا صشاتعي

ق˘˘˘˘مر د˘˘˘˘سس لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك
هاجلا ةوهسش اوسسرامف .ينيطسسلفلا

نأا ود˘ع˘ت ’ ة˘ط˘ل˘سس بار˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يا˘ب˘جو ي˘تاذ ع˘م˘ق ة˘ط˘ل˘سس نو˘كت

.بئارسض
ل˘ظ˘ي˘سس ع˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ظ ي˘˘ف

ن˘˘˘لو ،«صسم˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘جر˘˘˘˘لا»
،نازخلا ناردج اوقدي نأا اوعيطتسسي
’ نوممكم نولولسشم نوديقم مهف
زوا˘ج˘ت د˘˘ق˘˘ل .ةو˘˘ق ’و م˘˘ه˘˘ل لو˘˘ح

ام ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ع˘سضو˘لا
هتياور يف ينا˘ف˘ن˘ك نا˘سسغ ه˘حر˘ط
ح˘˘ب˘˘سصأاو ،«صسم˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف لا˘˘˘جر»
م˘ل نا˘سسغ نأا ع˘م ،ا˘ي˘ثرا˘ك ع˘سضو˘˘لا
ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘كي
وهو اديرط تومي نمف ،يسسايسسلا
ه˘سشي˘ع ة˘˘م˘˘ق˘˘ل ل˘˘جأا ن˘˘م عرا˘˘سصي
يرا˘ح˘سص ي˘ف ي˘˘تاذ˘˘لا ه˘˘سصÓ˘˘خو
نأا لواحي يذلا هسسفن وه ،برعلا
،ي˘سصخ˘سشلا ه˘سصÓ˘خ ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ي
،ّي˘ها˘ت˘م ن˘طو دود˘ح ل˘خاد ن˘˘كلو
انلكف ،بلتسسمو ،للسضمو ،ككفم
نارد˘ج قد ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق د˘ع˘˘ن م˘˘ل
.نازخلا

ناسسغ ةياور نأا نم مغرلا ىلعو
ةياور «صسمسشلا يف لاجر» ينافنك
اهنأ’ ،ةيخيراتو ةيعقاوو ةيسسايسس
’إا ةبكنلا خيرات ثادحأا ىلإا رسشؤوت
،ىؤور تاذ ة˘˘˘˘ياور ا˘˘˘˘سضيأا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأا
ذنم ينافنك ناسسغ اهيف فرسشتسسي
ح˘ب˘سصأا يذ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ياد˘ب˘˘لا

وأا ح˘مÓ˘م Ó˘بو ا˘ي˘ثرا˘كو ا˘سضما˘˘غ
يدرفلا لحلا نأا ىتح ،ّلح جراخم
.ىسشÓت دق صصÓخلا يف

لبقتسسملا ىلإا ناسسغ لخد دقل
ى˘˘لإا ل˘˘خدو ،خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
،نطولا ةباوب لÓخ نم ةسسايسسلا
لكب ةينيطسسل˘ف˘لا ثاد˘حأÓ˘ل خّرأا˘ف
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ا˘هدا˘ع˘بأاو ،ا˘ه˘ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
دعبلا ىلإا لسصو امبرو ،ةيبرعلاو
كلذلو ،يئاورلا هعورسشمب يملاعلا
ى˘ل˘ع ق˘فأ’ا ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘ياور˘˘لا˘˘ف
ا˘ه˘ت’و˘ق˘م˘ف ،ةر˘سضا˘ح˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا
تلاز ا˘م ة˘˘ير˘˘كف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

د˘˘ن˘˘ع صسي˘˘ل ،ةو˘˘ق˘˘˘بو ة˘˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م
’ يهف نيينيطسسلفلا نييسسايسسلا
تا˘ع˘جار˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘نإاو ،م˘ه˘ي˘ن˘˘ع˘˘ت
ف˘ق˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘لا
نم دنع وأا ،يبرعلاو ينيطسسلفلا
ّيح ريكفت ةوذج نم حور هيف يقب
لفسسأا ىلإا ةيدرتملا تاذلا ةبسساحمل
.نيلفاسس

يف صسابع ناسسحإا روتكدلا لوقي
نمسض ةروسشنملا ةياورل˘ل ه˘ت˘مد˘ق˘م
دلج˘م˘لا) ة˘ل˘ما˘كلا لا˘م˘عأ’ا د˘ل˘ج˘م
غو˘ل˘˘ب م˘˘غرو» :(تا˘˘ياور˘˘لا ‐لوأ’ا

ةجرد ىلإا ةيعقاولا مازتلا يف ناسسغ
عقاولا نيب انايحأا لسصفلا اهيف رذعت
’ اننإاف ،ينفلا عقاولاو يراسضحلا
،هنف يف اّيقئاثو هدعن نأا عيطتسسن

بي˘تر˘˘ت˘˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كي ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘نأ’
ى˘ل˘ع يرا˘سضح˘لا ع˘قاو˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
،لماكتم وأا دعاسصتم يخيرات وحن
،رسصانعلا كلت بيترت ديعي ناك لب
،ه˘ي˘جو˘ت˘لاو ف˘ي˘ث˘كت˘لا ا˘ه˘ح˘ن˘˘م˘˘يو
تانراقملاو روسصلا اهيف لغتسسيو
اقل˘خ ءي˘ج˘ت ثي˘ح˘ب ،تا˘قرا˘ف˘م˘لاو
و˘ه ‐ه˘ب صسي˘لو ،ع˘قاو˘لا ي˘ف اد˘يد˘ج
ّصصاق هاري نأا ديري وأا هاري يلا عقاولا

عقاو˘لا و˘ه صسي˘لو ،مز˘ت˘ل˘م ن˘ن˘ف˘ت˘م
‐ايراسضح وأا ناك ايعيبط ‐يفرحلا
».

صسمي صسابع ناسسحإا هلاق ام لعل
امم رثكأا اهتاينقتو ةياورلا ةعنسص
ه˘ت’آا˘مو ة˘ياور˘لا عو˘سضو˘˘م صسم˘˘ي

نأا م˘˘كح˘˘ب ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا صضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لسضفأا ناك ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ع˘سضو˘لا

ناسسحإ’ رّدُق ولو ،مويلا نم ’اح
ةياورلا يف مويلا لوقي نأا صسابع

نيعقاولا ؛هلك كلذ نأا ىأارل هيأار
اريغت اريغت د˘ق ي˘ن˘ف˘لاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ادج يقطنملا نم كلذلو .ادج اريبك
نأا ري˘سصب˘لا د˘قا˘ن˘لا فار˘سشت˘سسا ي˘ف
ةرسسآا ةسصق اهنأا» ةياورلا يف ىري
ي˘ف ا˘˘هر˘˘فا˘˘ظأا بسشن˘˘ت ة˘˘سشحو˘˘ت˘˘م
ا˘ه˘ن˘م ه˘ل عد˘˘ت ’ ثي˘˘ح˘˘ب ئرا˘˘ق˘˘لا
ةياهن˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م جر˘خ˘يو ،ا˘كا˘كف
ر˘˘سصت˘˘ع˘˘ي عز˘˘ف˘˘م ف˘˘ئا˘˘خ لاؤو˘˘سسو
!«هلك كلذ مت اذامل» هلك هنادجو
نإاو ،مويلا ينيطسسلفلا هلوقي ام اذه
دقل ،ينافنك ناسسغ ةياور أارقي مل

يف صضرأ’ا ىلع ثادحأ’ا هتلعج
ىد˘˘˘حإا «ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘˘لا»
هيف ققحت˘تو ،ة˘ياور˘لا تا˘ي˘سصخ˘سش
«يديجارتلا ري˘سصم˘لا» ا˘يؤور ا˘ي˘مو˘ي
ةياورلا تعزوت دقف .يني˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل
بع˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشو
هيف درف لك صسّبلتت˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تايسصخسش ن˘م ة˘ي˘سصخ˘سش ود˘غ˘ي˘ل

ّفكت ’ يتلا ةياورلا هذه يف ناسسغ
لهذملا اهديدج نع فسشكت نأا نع
لك يقÓي نأاو .ةديدج ةءارق لك عم
ريسصم˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘م در˘ف
ه˘ت˘ق’ يذ˘˘لا ه˘˘سسف˘˘ن يد˘˘ي˘˘جار˘˘ت˘˘لا
كلت تبسستكاف ،ةياورلا تايسصخسش
،يزمرلا اهدعب كلذب تايسصخسشلا

نا˘سسحإا رو˘ت˘كد˘لا ا˘سضيأا را˘سشأا ا˘م˘ك
نكمي قطنملا اذهب ةياورلاف .صسابع
ي˘ت˘لا تا˘ياور˘˘لا ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ُت نأا
ثحب˘تو ،ار˘ي˘ب˘ك ا˘عو˘سضو˘م ج˘لا˘ع˘ت

ةلوطبلا نم اعو˘ن ة˘ن˘م˘سضت˘م ،ه˘ن˘ع
.ةيعامجلا

ىلإا لوحتت يهو ةياورلا هذه نإا
«نوعودخملا» ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح م˘ل˘ي˘ف
اهتلمح يتلا ةيزمرلا كلت ىلإا ئموي
تل˘ط˘نا ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا كل˘˘ت

رفسسلاب صصÓ˘خ˘لا ة˘ع˘يد˘خ م˘ه˘ي˘ل˘ع
نع اودعتباو ،قزرلا نع ثحبلاو
ار˘ي˘˘سصم او˘˘قÓ˘˘ي˘˘ل عار˘˘سصلا ةرؤو˘˘ب
ة˘ل˘بز˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘مر˘م ا˘˘مو˘˘ت˘˘ح˘˘م
ر˘عا˘سشلا ا˘مو˘ي بت˘ك ا˘م˘ك ،ة˘ي˘سسن˘م
.روبحد دمحأا

ة˘˘ياور˘˘لا لاؤو˘˘سس ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ي م˘˘˘ل
ناردج او˘قد˘ت م˘ل اذا˘م˘ل) ي˘سسا˘سسأ’ا
يف احورطم لظي نأا نع (؟نازخلا

نمو ،ةيسسايسسلا نيينيطسسلفلا ةايح
ةيحانلا ىلإا لاؤوسسلا للسستيسس ُدعب
نأا ’إا كلذك هنأا عمو ،ةيعامتج’ا
ىلإا تلسصو ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا

اذ˘ه حر˘ط ا˘ه˘ي˘ف يد˘ج˘ي ’ ة˘ل˘حر˘م
قد˘ن ن˘ح˘نو ا˘ن˘ب˘ع˘ت د˘˘ق˘˘ف ،لاؤو˘˘سسلا

اننكل ،نازخلا ناردج فنعب قرطنو
يف ن’ذخ ،ن’ذخلا ىوسس ِنجن مل

،دوسسأ’ا لوليأا ثادحأا ثيح ،ناّمع
ثيح ،2891 ماع نانبل يف ن’ذخو
فار˘طأا ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا رزا˘ج˘م˘˘لا

،لÓ˘ت˘ح’ا ع˘م ة˘نوا˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
ةيبرعلا ةع˘ق˘ب˘لا ة˘ي˘ق˘ب ي˘ف ن’ذ˘خو
ىلع ينيطسسلف لك ىلإا رظني ثيح
خيرات ’ ،عئاج ،كولعسص درسشتم هنأا
لوقي ،لوحأ’ا نسسحأا يف كلذل ،هل
،بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط م˘˘ه˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘مأا
.اريخ ىعوج˘لا ء’ؤو˘ه˘ب او˘سصو˘ت˘سسا
ايبرع يسسايسسلا ُرارقلا انَلذخ دقل
بعسشلا حبسصأاو ،ايلودو ايمÓسسإاو
ةياغ ةيديجارت ةيسصخسش هعومجمب
اذ˘ه نأا˘كو .ءا˘ق˘˘سشلاو صسؤو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ي˘ث˘ت ’ ة˘ه˘فا˘ت ة˘ت˘كن اد˘غ لاؤو˘سسلا

،ع˘م˘سسي ع˘ما˘˘سس ’ ثي˘˘ح ،ع˘˘ما˘˘سسلا
كلت قدت نم لجأ’و ؟لأاسست نملف
’إا هددر˘˘ي ’ ناز˘˘خ ي˘˘ف نارد˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيوسسأاملاب عب˘سشم˘لا غار˘ف˘لا ىد˘سص
هسسفن بعسشلا لذخ دقل ؟ةنحاطلا

نم تا˘ئ˘م˘ل ار˘مز˘مو Ó˘ب˘ط˘م اد˘غو
ةنامأابو تلمح ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا

.ةنفعلا نارزيخلا يبأا تانيج لك
ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح د˘˘كؤو˘˘ت ة˘˘ياور˘˘لا نأا ع˘˘م
ةديعب قيرط لك نأا يهو» ىربكلا

تو˘˘م˘˘˘ب ةد˘˘˘ّسصر˘˘˘م ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ى˘لإا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بل˘ق˘ن˘ت˘ل .«ي˘نا˘ج˘م
لك نأا :يهو ىرخأا ةرخاسس ةاسسأام
ةدبع˘م ترا˘سص ن˘طو˘لا ي˘ف ق˘ير˘ط
.رخآا يناجم تومب

يزمرلا دي˘سسج˘ت˘لا نو˘كي اذ˘ه˘بو
ينيطسسلفلا هيدعب˘ب ،ع˘سضو˘لا اذ˘ه˘ل
.لف˘ق˘م˘لا ناز˘خ˘لا كلذ˘ب ،ي˘بر˘ع˘لاو
ىلع Óعف نازخلا ةثÓثلا قد امبرو
نم نكلو ؟يردي نم ،عقاولا صضرأا
نأا اد˘ع˘ت˘سسم نا˘ك ن˘م وأا م˘ه˘ع˘م˘˘سس
امك ،هد˘ع˘ب وأا كلذ ل˘ب˘ق م˘ه˘ع˘م˘سسي
دقل .كلذ دعب نوينيطسسلفلا لعف
ايرسشب «اسضئاف» نوينيطسسلفلا ادغ
ايسسايسس ائبع اولّكسشو ،رثكأا صسيل
ي˘بر˘˘ع ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو
نم اموي دفتسسي مل ،صسيعت كلاهتم
ةرسسح˘ب لا˘ق ا˘مد˘ن˘ع رو˘ث˘لا ة˘م˘كح
.«صضي˘بأ’ا رو˘ث˘لا ل˘كأا مو˘ي تل˘˘كأا»
لكُأا نأا امل اسضيأا برعلا لِكُأا دقل
تلو˘ت˘سساو در˘سشتو ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
هسضرأا ىلع ةينويهسصلا تاباسصعلا

صشه˘ن˘ت˘˘ل ،8491 ما˘˘ع ه˘˘تارد˘˘ق˘˘مو
ةعسستلا اهرمع دعتي مل ةليزه ةليود
ةيبرعلا ايفارغجلا محل اقوزاخ رسشع
ندرأ’او نانبلو رسصمو ايروسس يف
برعلا لكأا دقل لعفلاب .7691 ماع
.ةيبرعلا نيطسسلف تلكأا موي

و˘ه ة˘ياور˘لا ي˘ف د˘˘ه˘˘سشم م˘˘هأا نإا
ةعاسسل نارزيخلا يبأا عازتنا دهسشم
نم ةراسشإ’ا هذه هلمحت امو ،ناورم
خيراتلا بÓتسسا ،بÓتسس’ا ىنعم
ريطأات مت نأا دعب (لبقتسسملا) مداقلا
نإا .اهل دح ’ ةاسسأام يف يسضاملا
ءا˘ق˘ب ي˘ن˘ع˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا بÓ˘ت˘سسا
ة˘سصا˘خ ا˘يؤور Ó˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
هيلع موكحم م˘هرار˘ق˘ف ،م˘ه˘ه˘جو˘ت
دافحأا نم نيرخآ’ا نم ءÓيتسس’اب
او˘نو˘كي م˘ل ن˘يذ˘لا نارز˘ي˘خ˘˘لا ي˘˘بأا
،ابرع اوناك لب طقف ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
˘مر˘ح˘ت ،ىر˘ب˘ك ’ودو ارا˘م˘ع˘ت˘˘سساو
يف مهقوقح طسسبأا نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلع نوسسرامي نطو مهل نوكي نأا
ملحي امك نوملحيو ،مهلامعأا هبارت
’ ،ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ة˘ئدا˘ه ةا˘ي˘ح˘ب ر˘سشب˘لا
.ءوجل ’و اهيف درسشت

يف لاجر» ةياور تحبسصأا امبر
بدأ’ا يف ةيزكرم ةياور «صسمسشلا
راسضحتسسا لÓخ نم ينيطسسلفلا

أا˘كتاو ،ر˘م˘لا ا˘ه˘لاؤو˘سسو ا˘ه˘ت’و˘ق˘˘م
ةياورلا اوب˘ت˘ك نور˘خآا ءا˘بدأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لداع روتكدلا راسشأا دقف ،رعسشلاو
ة˘ياور ن˘ع ه˘ل لا˘ق˘م ي˘ف ة˘˘ط˘˘سسأ’ا
صشرطأ’ا ىليل ةينيطسسلفلا ةبتاكلا
تعطاقت ذإا ،«تا˘فا˘سسم˘لا ل˘ي˘ه˘سص»
ةياورل ةيسساسسأ’ا ةركفلا عم ةياورلا

ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف ي˘نا˘ف˘˘ن˘˘ك نا˘˘سسغ
تد˘غ د˘ق˘ل ل˘ب .يدر˘ف˘لا صصÓ˘خ˘˘لا
صصÓ˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا» ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ث

ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ي˘ف ةر˘سضا˘˘ح «يدر˘˘ف˘˘لا
تراسشأا يتلا ةميثلا هذه ،تاياورلا
تا˘با˘ت˘ك ا˘ه˘ترو˘ل˘بو ة˘ياور˘لا ا˘ه˘ي˘لإا
ة˘ياور˘ب تط˘ب˘تراو ،ا˘ه˘لو˘ح دا˘ق˘ن˘˘لا
.«صسمسشلا يف لاجر»

ى˘ل˘ع ة˘ياور˘˘لا ر˘˘ثأا ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ي م˘˘ل
فار˘سشت˘سساو ،ي˘سسا˘ي˘˘سسلا بنا˘˘ج˘˘لا
ل˘ع˘ف˘لا ة˘باو˘ب ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
مقعب مسستملا يسسايسسلا ينيطسسلفلا
وأا ،صصÓ˘خ˘ل˘ل ي˘سضف˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
ىلع ةيسسايسسلا طورسشلا نيسسحت
لمعلا اهروسضح ىدعت لب ،صضرأ’ا
اهر˘ثأا د˘ت˘ما˘ف .ر˘ع˘سشلا ى˘لإا ي˘ئاور˘لا
؛ةيعامتج’ا ةيحانلا ةلماسش ددمتتل
دمحم ر˘م˘ع ي˘م ة˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘ي˘ب˘ت ذإا
رعسش) ناونعب اهل ثحب يف فيان
فلأا ماع نم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةأار˘م˘لا

ىتح نيت˘سسو ة˘ع˘ب˘سسو ة˘ئا˘م˘ع˘سستو
يف ثحب ‐نير˘سشع˘لا نر˘ق˘لا ة˘يا˘ه˘ن
دق ةياورلا هذه نأا (ةراتخم جذامن
لقنتل تار˘عا˘سشلا صضع˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘ظو
ىلإا ةيسسايسسلا ةل’دلا نم اهتل’د
ةلثمأ’ا نمو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ل’د˘لا
كلذ ىل˘ع ة˘ث˘حا˘ب˘لا ا˘ه˘قو˘سست ي˘ت˘لا
نيزÓقلا حابسص ةرعاسشلل ةديسصق
ةياورلا يف درو ام عم تسصانت دقف
ةاسسأاملا تلق˘نو ،ةرو˘ث˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر
ةاسسأام ى˘لإا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
اذه رسشؤوي امبر .ةيعامتجا ةيسصخسش
ةلمج عم صصانت درجم هنأا ىلإا لقنلا
كلذ ي˘˘هو ة˘˘ياور˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ئا˘˘˘سش
اوقدت مل اذامل» يروحملا لاؤوسسلا

:ةرعاسشلا لوقت .«؟نازخلا ناردج
ىليل انأا
ينزح ناردج قدأا
نينسسلا ىلع نينسسلا رسسكنتف
ىليل انأا

قايتسشا ينأÓميو
نينح نم درو ّيف ربكيو
ىر˘خأا ةر˘˘عا˘˘سش تل˘˘ع˘˘ف كلذ˘˘كو

ةد˘ي˘سصق ي˘ف  م˘نا˘ج فا˘ط˘ع ى˘عد˘ت
:ءاجرلا رويط ناونعب

نازخلا ينمسضقي اهموي نم انأاو
ناسسغ اي
ابارسسنا باسسنت مايأ’او
ناردجلا يدي تقد مك هآاو
.اباب تثباع مك
رو˘˘سضح˘˘˘ل ط˘˘˘ق˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإا هذ˘˘˘ه

ةسسايسسلا ريغ يف ةياورلا ت’وقم
رذجتم قمع ىلإا ريسشت ’ اهنأا عم
،امهيتلك نيترعاسشلا ىدل ايؤورلا يف
ةلوقم عم ناترعاسشلا تسصانت دقف
رّسشؤو˘ي ’ ي˘ل˘كسش صصا˘ن˘ت˘ب ة˘ياور˘لا
.ةسشهدم ةيرعسش ايؤور وحن

،كلذ ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
نا˘˘سسغ تا˘˘ياور ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ل˘˘ظ˘˘ي˘˘˘سس
يف لاجر» ةياور ةسصاخو ،ينافنك
يف اددمتم ةليوط ةرتفل «صسمسشلا
ةياورلا يف ،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ينافنك نا˘سسغ ل˘ظ˘ي˘سسو ،ر˘ع˘سشلاو
اذ اديهسشو Óسضانمو ايئاور هفسصوب

هرا˘كفأا صشقا˘ن˘ت ،يز˘˘كر˘˘م رو˘˘سضح
ام ه˘لا˘جر نأا ن˘ع ا˘م˘غر ،دا˘ع˘ت˘سستو
ودبي ام ىلعو ،صسمسشلا يف اولاز
تحت ةليوط ةرتف نوسضقيسس مهنأا
.محرت ’ يتلا ةبهÓلا صسمسشلا

ينافنك ناصسغ لايتغا ىلع اماع84 رورم دعب

ضسمسشلأ يف أولأز ام لاجرلأ
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 ةيعماجلأ ةسسأردلأ فانئتسس’ ابسسحت ةسسبتب ةمامك فلأأ04 ةطايخ وحن

تاونصس01ـلا تقاف ةدمل لاغصشألا يف اريبك ارخأات يناعي

ةيدلبلأ بابسش هرظتنأ املاطل ملح «زغللأ عورسشملأ«..لجيجب ضسواق بعلم
نمزلا نم دقع نم رثكأا ذنم لاغصشألا هب تقلطنا يذلا وهو ل فيك نرقلا عورصشم هيلع قلطي نأا حلطصصي

ليطعت نم ديزي رخآا لكصشم رهظي ةرم لك يفو ءاهتنإلا نع ادبأا كصشوت لو ،اهناكم حوارت لاغصشألا تلازلو
ملحلا عورصشم ةباثمب هارت تناك يتلا ةيصضايرلا قرفلا فلتخمو ةيدلبلا بابصش ةاناعم نم رثكأا ديزيو عورصشملا

.ميلألا شسوباكلا اذه عقو ىلع اوظقيتصسيل رخبت ام ناعرصس يذلا

بكرم عورصشم نم
درجم ىلإا ريبك يصضاير

رامصضمب بعلم
ةيدلب ةدافتسساب تناك ةيادبلا

بكر˘˘م عور˘˘سشم ن˘˘˘م صسوا˘˘˘ق
ىلع يو˘ت˘ح˘ي ر˘ي˘ب˘ك ي˘سضا˘ير
ق˘˘ح˘˘ل˘˘˘مو ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر بع˘˘˘ل˘˘˘م
ف˘˘سصن ح˘˘ب˘˘سسمو را˘˘˘م˘˘˘سضمو
حرط ام ناعرسس نكل ،يبملوأا

لوادت دعبو ،ةيسضرأ’ا لكسشم
ةيدلبلا بارت ىلع قطانم ةدع
م˘˘ت˘˘ي نأا ة˘˘فا˘˘خ˘˘مو درو ذ˘˘خأاو
ةيدلب ى˘لإا عور˘سشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت
بعلملا نع لزانتلا مت ىرخأا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصل يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ةلوادم يف ةسضايرلاو بابسشلا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
عبات بع˘ل˘م˘لا ح˘ب˘سصي˘ل ،كاذ˘نأا

مت دقف هيلعو ،ةيريدملل كلمو
ةر˘كف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
دو˘جو مد˘ع ة˘ج˘ح˘˘ب بكر˘˘م˘˘لا
لا˘˘غ˘˘سشأ’ا تأاد˘˘بو ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا

يدلبلا بعلملا ىوتسسم ىلع
ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘بار˘˘ت˘˘لا
ن˘م ي˘عا˘ن˘ط˘˘سصإ’ا بسشع˘˘لا˘˘ب
ءانبو ةئيهتو صسداسسلا ليجلا
را˘˘م˘˘سضم اذ˘˘كو تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا

ةريظح ىتحو ،ىوقلا باعلأ’
اهنع ءانغتسس’ا متو تارايسسلا

ىت˘ح ة˘فور˘ع˘م ر˘ي˘غ با˘ب˘سسأ’
.نآ’ا

نم رثكأا نرقلا عورصشم
مل بعلملاو تاونصس01

دعب ملتصسي
ح˘ل˘ط˘˘سصم كلا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك اذإا

دب Óف نرقلا عورسشم نم رثكأا
ةيد˘ل˘ب بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي نأا

هب تقلطنا يذلا وهو ،صسواق
9002 ةن˘سس ي˘لاو˘ح لا˘غ˘سشأ’ا
بعلملاو اذه انموي ةياغ ىلإا

لاغسشأ’ ةحوتفم ةسشرو لاز’
تم˘˘˘سص ط˘˘˘سسوو ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘ل
كلانه ةرم لك يفف ،عيمجلا

،ةفقوتم لاغسشأ’ا لعجت ةجح
ة˘لوا˘ق˘م˘لا د˘ق˘ع خ˘سسف ا˘˘هر˘˘خآا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
رادجو تاكبسشلاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةلواق˘م˘ب ا˘ه˘سضيو˘ع˘تو ،م˘عد˘لا
ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإ’ا م˘ت ثي˘ح ،ىر˘˘خأا

ل˘ي˘ج˘˘لا ن˘˘م طا˘˘سسب˘˘لا ع˘˘سضو
نم ءا˘ه˘ت˘نإ’ا ا˘سضيأاو صسدا˘سسلا
ى˘ق˘ب˘ت˘ل تا˘جرد˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج نآ’ا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

ةئيهت˘لاو را˘م˘سضم˘لا ىو˘ت˘سسم
،بعلملا ط˘ي˘ح˘م˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ر˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘ك ثي˘˘ح
هل ةرايز راعن رفعج ةسضايرلاو
دعو نيأا ،رهسش نم لقأا لبق
نكمملا رد˘ق ى˘ل˘ع عار˘سسإ’ا˘ب
اذ˘˘ه ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نإ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م
.زغللا عورسشملا

ةيدلبلا بابصش ةيحصضلا
يتلا ةيصضايرلا قرفلاو
داجيإل مصسوم لك يناعت

اهيف لبقتصست يتلا بعÓملا
يف ىلوأ’ا ةيحسضلا ىقبيو

ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لاو ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمÓ˘˘لاو
با˘ب˘سش و˘ه ،ة˘ي˘سصو˘لا فار˘˘طأ’ا
يأا نو˘كل˘م˘ي ’ ن˘يذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ةسسرا˘م˘م˘ل ر˘خآا ي˘سضا˘ير ءا˘سضف
يف مهبهاوم لقسصو نيسسحتو
،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ت’ا˘ج˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
تناك صسواق ةيدلب نأاو ةسصاخ
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف دو˘˘˘لو م˘˘˘˘حر
باع˘لأا ة˘سصا˘خو تا˘سصسصخ˘ت˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ر˘˘خز˘˘تو ،ىو˘˘ق˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا بهاو˘˘م˘˘لا
مدقت تناك ثيح ،اهتاسصاسصتخا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ىوتسسملا ىلع ىتح نييئادعلاو
ناعرسس نكل ،يلودلاو ينطولا

ن˘فد˘ل ةر˘ب˘ق˘م ى˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت ا˘˘م
دجت مل يتلا ةيسضايرلا بهاوملا
هيف رجفت يتلا ناكملا اهسسفنل

اسضيأا قب˘ط˘ن˘ي ر˘مأ’او ،ا˘ه˘تا˘قا˘ط
ةدوجوملا ةيسضايرلا قرفلا ىلع
ةيدولوم اقيرف امهو ةيدلبلا يف
ناذ˘ل˘لا صسوا˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘سشو صسوا˘˘ق
داجيإا لجأا نم تÓيولا  ايناع
،امهفويسض هيف لبقتسست بعÓم
طسشنت تناك يتلا ةيدولوملاف
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘ب صسي˘˘˘ل تقو ي˘˘˘ف
يف مويلا يناعت لوأ’ا يوهجلا
صسف˘نو ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ف˘˘سسأا
ةبيبسش يناثلا قيرفلا نع ءيسشلا
تا˘حو˘م˘˘ط˘˘ب أاد˘˘ب يذ˘˘لا صسوا˘˘ق
،ةريبك بابسش تايدحتو ةيلاع
ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م دو˘˘ع˘˘سصلا ع˘˘ي˘˘سض
بعل˘م با˘ي˘غ بب˘سسب ن˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
لقأابو هروهمج مامأا هيف لبقتسسي
ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘˘لا

وجريو لمأاي هيل˘عو ،ه˘ي˘لوؤو˘سسم
تاطل˘سسلا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا با˘ب˘سش
وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءاو˘˘سس ة˘˘ي˘˘سصو˘˘˘لا
ةيسصو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا وأا ة˘ي˘ئ’و˘لا
لكل دح عسضوو لجاعلا لخدتلا

ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف بب˘˘˘سست ن˘˘˘م
. مزلا نم لماك دقعل رربمÓلا

تاباصصإلا دادعأل ئجافŸا دعاصصتلا ببصسب
انوروك شسوÒفب

ةيحسضأأ نأاسشب نورئاح ةياجبب نونطأوم
كرابŸأ ىحسضأ’أ ديع

ةي’وب نونطاو˘م˘لا لواد˘ت˘ي
عو˘سضو˘م ما˘يأ’ا هذ˘ه ة˘يا˘˘ج˘˘ب
ة˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘ك م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي
ةل˘سصلا تاذ و˘هو ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا
˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ةر˘˘ي˘˘ع˘˘سش ءا˘˘ي˘˘حإا˘˘˘ب
،ديعلا ةيحسضأا يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

اي˘لا˘ح م˘ئا˘ق˘لا لد˘ج˘لا نأا ثي˘ح
د˘عا˘سصت˘لا ن˘ع م˘جا˘ن ه˘˘ب˘˘ب˘˘سس
تا˘با˘سصإ’ا داد˘عأ’ ئ˘جا˘ف˘م˘لا
ة˘ه˘ج ن˘م ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف˘˘ب
م˘ه˘ت˘ب˘˘غر ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدا ي˘ف ة˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا

مهئانبأا صسو˘ف˘ن ي˘ف ة˘ج˘ه˘ب˘لاو
،ديعلا ةيحسضأا حبذ لÓخ نم
م˘ه˘ي˘ف را˘ثأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
نورد˘ي ’و ،ع˘ل˘ه˘لاو فو˘خ˘˘لا

ءايحإا نيب عمجلا نكمي فيك
نم يدافتو (صص) يبنلا ةنسس
ن˘م ىود˘ع˘لا ة˘ع˘قر ع˘ي˘˘سسو˘˘ت
ة˘ب˘سسن نأا م˘ل˘ع˘˘لا ع˘˘م ،ءا˘˘بو˘˘لا

د˘ق تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ن˘˘م ةدود˘˘ح˘˘م
هذه ءانتقا ةيلمع يف ترسشاب
ن˘ي˘ع˘ئا˘˘ب˘˘لا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضأ’ا

ديدعلا نأاو ،يسشاوملا راجتو
اورسشاب دق راجتلا ء’ؤوه نم
ي˘˘ف ي˘˘حا˘˘سضأ’ا صضر˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ةسصا˘خ برآا˘مو تا˘عدو˘ت˘سسم
عوبر يف ةرسشتنم يهو كلذب
هذ˘˘˘ه‐ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘تو .ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
مايأ’ا لمحت نأا  ‐ تÓئاعلا
حم˘سسي نأا ن˘كم˘ي ا˘م ة˘مدا˘ق˘لا
طورسشب ديقتلا قفو كلذب مهل
مازت˘ل’او ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مÓ˘سسلا
ةرو˘سصب ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب

هذه تناك نإاو ىتح ،ةمراسص
ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ف˘ن˘سصت ةر˘ي˘ع˘سشلا
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا نأا ’إا ةد˘كؤو˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
ع˘ط˘ق˘ن˘ت ’أا ل˘مأا˘ت تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

ةنسسحتسسملا ةداعلا هذه مهنع
اد˘فار ل˘كسشت تح˘˘سضأا ي˘˘ت˘˘لا
ةيعامتج’ا ةفا˘ق˘ث˘لا ن˘م ا˘يو˘ق
ي˘˘ف بسصت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا

لÓخ ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
يعامتج’ا لفاكتلا تاي˘ل˘م˘ع
طباور معدت ي˘ت˘لاو ة˘م˘ئا˘ق˘لا

دارفأا نيب ةوخأ’ا ززعت ةنيتم
.دحاولا عمتجملا

ةداعصسوب ةيرق ناكصس
نودصشاني ةطارخب
ةيلحملا تاطلصسلا
برصشلا هايم ريفوتب

ءابرهكلاو
ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس د˘˘سشا˘˘ن˘˘˘ي

ةيدلب˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ةدا˘ع˘سسو˘ب
ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘ف ة˘˘˘طار˘˘˘خ
ةجلاعمل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
مهتايح لقرعت يتلا صصئاقنلا
ها˘ي˘م ا˘ه˘ن˘م˘سض ن˘م ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا
يف ليسست دعت مل يتلا برسشلا

،ةمظتنم ةرو˘سصب م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح
ملاع جولو مهيلع صضرفي امم
ةيويحلا ةداملا هذه نع ثحبلا
ا˘˘م˘˘ك ،ىر˘˘خأا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
ءا˘بر˘ه˘كلا ر˘ي˘فو˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
ةيعمج لثمم بسسحو ةيفيرلا
ءاسصحإا ىلإا راسشأا يذلا ةيرقلا

ءا˘بر˘ه˘˘ك نود˘˘ب ’ز˘˘ن˘˘م55
ةرا˘˘ن’ا با˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضا
مهلقنت لعجي امم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ت’ا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف Ó˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل
بع˘سص ر˘مأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا

قيرطلا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
دجاوتي مهتيرق طسسوب راملا
دقعي ا˘م˘م ة˘ئر˘ت˘ه˘م ة˘لا˘ح ي˘ف
فلتخمب اريسس مهلقنت  ةكرح
كلذ ى˘˘لإا ف˘˘سض ،ل˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘˘ح
ة˘يو˘م˘ن˘ت ة˘يو˘لوأا ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا
ا˘ب˘ل˘ط˘مو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل
د˘˘سصق نا˘˘˘كسسل˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأا
،يسشيع˘م˘لا م˘هرا˘طإا ن˘ي˘سسح˘ت
ةقطنملا ي˘ن˘طا˘ق نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
م˘ه˘˘ي˘˘لا تف˘˘ت˘˘ل˘˘ت نأا نو˘˘ل˘˘مأا˘˘ي
فينسصتو ةيلحملا تاطلسسلا
لظلا قطانم ن˘م˘سض م˘ه˘ت˘ير˘ق
مامتهاو ةيانع لحم يه يتلا

نم ةدافتسسÓل ةلودلا لبق نم
ةهج نم تاد˘عا˘سسم˘لا ج˘مار˘ب
ةيومنتلا عيراسشملا د˘ي˘سسج˘تو
ةايحلا فورظ مهل رفوت يتلا
.ةميركلا

ثداح92 ليجصستو..
لÓخ ينامصسج يرورم

ناوج رهصش
ةيلخ نم «مÓسسلا» تملع

نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘˘ل مÓ˘˘عإ’ا
لÓخ تلج˘سس د˘ق ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
ام0202 ة˘ن˘سسل ناو˘ج ر˘ه˘سش
رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح92 هدد˘˘˘˘˘˘ع
بل˘˘غأا ع˘˘جر˘˘يو ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘سسج
ى˘لإا ا˘ه˘عو˘قو ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سسأ’ا
م˘ل ثي˘ح ،ير˘سشب˘لا ر˘سصن˘˘ع˘˘لا
احيرج43و ،ليتق يأا لجسسي
يف .ةتوافتم حورجب اوبيسصأا
فلتخم تلجسس قايسسلا صسفن
ناديملا يف ةطسشنلا حلاسصملا
ةيرورم˘لا ة˘يا˘قو˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ةمارغ7071 ريرحت ليجسست

ةقلعتم111 ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘فاز˘ج
ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا˘˘ب
ةذو˘خ ءاد˘ترا مد˘ع˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
وأا قئاثولا ميدقت مدع وأا نمأ’ا
مت ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ةروا˘ن˘م˘لا
،ةيرورم ةحنج801 ليجسست
ة˘سصا˘خ ة˘ح˘ن˘˘ج73 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا˘˘ب
نيمأاتلا ةداهسش مادعناب قلعتت
ىلإا ةفاسضإا ،ةقايسسلا ةسصخرو
ةسصخر458 بحسس ليجسست
ةسصاخ151 ا˘ه˘ن˘م ،ة˘قا˘ي˘˘سس
بكترا ،ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا˘˘ب
بجوتسست تافلاخم اهباحسصأا
ة˘˘سصخر˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا بح˘˘˘سسلا
821 عسضو مت امك ،ةقايسسلا

يف ةيران تاجارد35و ةبكرم
نيفلا˘خ˘م˘لا ة˘سصا˘خ ر˘سشح˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا تي˘˘قاو˘˘م˘˘ل
ةفاسضإ’اب ،ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا
ةبكرم73901 ة˘ب˘قار˘م ى˘لإا

ن˘˘م ة˘˘˘يرا˘˘˘ن ة˘˘˘جارد943و
ةبسسنلاب امأا ،فانسصأ’ا فلتخم
تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا دد˘˘ع˘˘˘ف رادار˘˘˘ل˘˘˘ل
ةجرخ72 ـب رد˘ق ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

453 ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
زوا˘ج˘ت˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
يف ،انوناق ةدد˘ح˘م˘لا ة˘عر˘سسلا
نمأ’ا حلاسصم  ىقبت ريخأ’ا
ثداوح نم دحلا  ىلا  فدهت
يدو˘ت تح˘سضأا ي˘ت˘لا رور˘م˘˘لا
.ايموي نيريثكلا ةايحب

ت . Ëرك

ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘˘م تح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا
ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا ىو˘ت˘سسم
ةطايخل تاسشرو ،ةسسبت ةي’وب
تز˘كر˘م˘ت ي˘ت˘لاو تا˘ما˘م˘كلا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا˘ب ا˘ي˘ئد˘ب˘˘م
لو˘ع˘ت ثي˘ح ،ما˘ئو˘لا تا˘ن˘ب˘ل˘˘ل
ا˘م جا˘ت˘نإ’ لا˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘عاو˘˘سس
ةمام˘ك ف˘لأا04 ى˘˘لإا ل˘˘˘سصي
22 نم ديزأا تاجايتحا ةيطغتل
م˘ه˘ن˘م ،ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج بلا˘˘ط ف˘˘لأا

نيعزوم ،ميقم بلاط0008
،ةي˘ع˘ما˘ج تا˘ما˘قإا ع˘ب˘سس ى˘ل˘ع
ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘تأا˘˘تو
ةيعماجلا ة˘سسارد˘لا فا˘ن˘ت˘سسإ’
توأا32 خ˘يرا˘ت˘ب ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةرتفل ادادعتسسا اذكو  مداقلا
يف ةررقملا تاناحتمإ’ا ءارجإا

ةيراجلا ةنسسلا نم ربوتكأا13
ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘˘م˘˘لا تق˘˘ل˘˘ط˘˘ناو ،
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو فر˘˘سشأا
ع˘برأا ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با ا˘˘ه˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا

ع˘برأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘سشرو
عومجم نم ،ةيعماج تاماقإا
ي˘˘لاو د˘˘كأاو ،تا˘˘ما˘˘قإا ع˘˘ب˘˘˘سس

جاتنإا ةفعا˘سضم ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
د˘سسل ي˘ف˘كي ا˘م˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
تاراطإ’او ةبلطلا تاجا˘ي˘ت˘حإا
ةلسصاوم ىلإا ايعاد ،ةيعماجلا
لÓخ نم ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ل˘م˘ع˘لا
بنا˘ج ى˘لإا تا˘ب˘لا˘ط˘لا كار˘˘سشإا
ةطايخ ةيلمع يف تافظوملا
˘ماز˘ت˘ل’او ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا
قيسسنتلاب ةبولطملا ريياعملاب
،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ع˘م
صسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل

.91‐ديفوك انوروك
ايراجت Óحم03 حنم

ةزهجأا نم نيديفتصسملل
بابصشلا معد

ةي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تق˘فاو
ع˘يزو˘تو ة˘سسارد˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
تاذ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ناويدل ةعباتلا ،ينهملا عباطلا
،يراقعلا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

ايراجت Ó˘ح˘م03 ح˘ن˘م ى˘ل˘ع
لاطبلا با˘ب˘سشل˘ل  ة˘ه˘جو˘م˘لاو

،كا˘ن˘˘ك »  ت’ا˘˘كو را˘˘طإا ي˘˘ف
01 اهنم ،» ماجنوأا  ،جاسسنوا

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
ةسسرامم يف بغارلا بابسشلا
ةيتامدخلاو ةيراجتلا ةطسشنأ’ا

،طسسرم تايدلب ربع ةعزوم
،تا˘ب˘ج˘يو˘ح˘˘لاو تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تاذ بسسحو
نإا˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘سسأار˘˘ت
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م تلاز ’ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
رخآا ايراجت Óحم02 لمسشتل
بر˘قأا ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يتيدلب باب˘سش ةد˘ئا˘ف˘ل لا˘جآ’ا
هذه يتأاتو رتاعلارئبو  ةزنولا
ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
با˘ب˘سش ةد˘عا˘سسمو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ملاع يف جامدن’ا ىلع ةي’ولا
قيقحت يف مهتقفارمو لغسشلا

ةحجا˘ن ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسإا ع˘يرا˘سشم
ةفسصب مهيل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ت

ةفسصب ةي’و˘لا ى˘ل˘عو ة˘سصا˘خ
.ةماع

نوراه يحابصصم

ت.Ëرك

يلاجعتصسلا جمانربلا راطإا يف
8102 ةنصسل

درأوملأ عاطق ةدافتسسأ
ةدع نم ةيئاملأ
ةملاقب ةماه عيراسشم
ةيئاملا دراوملا عاطق دافتصسا
جمانربلا راطإا يف ،ةملاق  ةيلوب
ةدع نم ،8102 ةنصسل يلاجعتصسلا

ةيلمع92 يف ةلثمتم ةماه عيراصشم
09 ـب ردقي ايلام افÓغ اهل شصصصخ

فلتخم ربع ةعزوم ميتنصس رايلم
نيمئاقلا بصسحو ،ةيلولا تايدلب

اذه نم فدهلا نأا عاطقلا ىلع
ىلع ءاصضقلا لجا نم وه جمانربلا

ديوزت يف لصصاحلا بذبذتلا لكصشم
ةحلاصصلا هايملاب نينطاوملا
ةئيهت ةداعإا لÓخ نم ،برصشلل
عيزوتلا تاكبصشو ،خصضلا تاطحم
ديوزتل لوصصولاو  ،رجلا تاونقو
تاعمجتلا نم ءادتبا مظتنم يموي
لوصصو تايدلبلاب ىربكلا ةينكصسلا

ةينكصسلا تاعمجتلا ىلإا جردتلابو
ةيرئازجلل تدنصسأا دقو ،ىرغصصلا
نم ةيلمع81 ةملاق ةدحو هايملل

لاغصشألا تهتنا يتلاو جمانربلا اذه
ةيلمع81 لصصأا نم تايلمع70 ـب
رارغ ىلع ةمدخلا زيح اهلوخدو
خصضلا ةطحم ليهأات ةداعإا عورصشم

ةيلمع نم ززع يذلا عدارب مامح
ةيدلب نم لكب هايملا عيزوت
،ةغارف داو ،افصصلا زاجم ،فوقصشوب
ءزجو يصسيمخ ةلابج ،نيلزم ينب
ةفاصضإلاب ،عدارب مامح ةيرق نم
PHR تارامع طبر عورصشم ىلإا

ةملاق ةنيدمب يبونجلا بطقلاب
رطقب عيزوتلا ةكبصش نم ءادتبا

ةدايزلاب ميعدتلا اذكو ،مم002
27 ،061 ،041 ،054 يح نم لكل
رطقب ةيلح ةانق نم ءادتبا نكصسم
نصسحت هنع مجن ثيح مم513
ةحلاصصلا هايملاب نيومتلا ىوتصسم
وأا ةيمكلا ةيحان نم ءاوصس  برصشلل
ةيولعلا قباوطلاب اصصوصصخ طغصضلا

تابرصستلا ىلع ءاصضقلاو ،تارامعلاب
ىلع ظافحلا يلاتلابو ةيئاملا
ةطحم تيظح امك ،ةيئاملا دراوملا
نم ةكولمات ةيدلبب» رلوصص» خصضلا

عيصسوتلاو ليهأاتلا ةداعإا عورصشم
نيومت ةيلمع هرودب ززع يذلاو
،ةكولمات ةيدلبب ةيولعلا ءايحألا
رظتنملا نمف عيراصشملا ةيقب امأا
يثÓثلا لÓخ اهب لاغصشألا ءاهتنا
.ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا

م.م
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قيلعتو ةيراجتلأ زكأرŸأ قلغ ةداعإأ
ةنتابب جأوزـلأ دوقع قيثوت

مهتÓحم حتف ةداعإاب ةيلحملا تاطلسسلا اوبلاط
ديحولا مهقزر ردسصم اهرابتعاب

نوجتحي ةسسبتب بيذهتلأ عراسش راجت

قلغ ةداعإا ،ةنتاب ةي’وب ررقت
ةلبقتسسم˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا
ز˘كر˘م˘ت ن˘كا˘مأاو ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
قيلعت عم ةيراج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

ربع جاوزلا دوقع ماربإا ةيلمع
ةلسصاومل ايدافت ،ةي’ولا تايدلب
.انوروك صسوريف راسشتنا

ه˘نأا ة˘ي’و˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘جو
طورسشب ماز˘ت˘لإ’ا مد˘ع˘ل ار˘ظ˘نو
مارتحا مدعو ةيحسصلا ةياقولا
ريبادتلاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا

صضعبل ةي˘ب˘ل˘سسلا تا˘فر˘سصت˘لاو
ببسسلا دعت يتلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ر˘ي˘غ عا˘ف˘تر’ا ي˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ةرتفلا يف تاباسصإÓل قوبسسملا
قلغ ةدا˘عإا رر˘ق˘ت د˘ق˘ف ،ةر˘ي˘خأ’ا
ةلبقتسسم˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا
ز˘كر˘م˘ت ن˘كا˘مأاو ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ع˘ن˘م ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

عراو˘سشلا ر˘ب˘ع ع˘˘ل˘˘سسلا صضر˘˘ع
ة˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا قاو˘˘سسأ’ا ق˘˘ل˘˘غو
Ó˘˘سضف ،ي˘˘سشاو˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘سسأاو
ىلع جاوزلا دوقع ماربإا قيلعت
ةيندملا ةلاحلا حلاسصم ىوتسسم
ببسسب رخآا راعسشإا ىلا تايدلبلاب
ةطبترملا ةيلئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ما˘ت˘لا ر˘ظ˘ح˘لا اذ˘كو صسار˘عأ’ا˘ب
’ ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘كل
،صسارعأ’ا ،حارفأ’ا ةماقإا اميسس
ءازعلا ميسسارمو مئ’ولا ،ناتخلا

ن˘˘˘كا˘˘˘مأ’ا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ميلقإا ربع ةسصاخلا نكاسسملاو
يسشفت نم دحلا دسصق ،ةي’ولا
.ءابولا

،دوهزم قيفوت يلاولا ددسشو
يسشفت نم ةياقولا ةيمهأا ىلع
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ةح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘ل˘ي˘سسو˘ك
ارا˘سشت˘˘نا فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا

ازربم ،ةي’ولاب اق˘ل˘ق˘مو ا˘ع˘سساو
فر˘˘ط ن˘˘م ماز˘˘ت˘˘ل’ا ،ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا
،تامامكلا ءادتراب ني˘ن˘طاو˘م˘لا

ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك

،ةيئاقولا تاءارجإ’اب نيمزتلملا
ى˘ت˘ح ل˘سصت  تاءار˘جإا ذا˘خ˘˘تإا˘˘ب
يراجتلا لحملل يرادإ’ا قلغلا

ل˘ج˘˘سسل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا بح˘˘سسلاو
اذه ،يفرحلا ةقاطب وأا يراجتلا
تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب لÓ˘˘˘خإ’ا نود
يف يلاو˘لا ف˘ل˘كو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا ناو˘˘˘عأا نأا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
مارتحا صضرفب نمأ’ا حلاسصمو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو
ةجاحلا دنع اهزيزعت عم ةيئاقولا
ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘˘م˘˘لا˘˘ب
.اهماهم ءادأ’ ةمزÓلا

ادادعأا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ل˘ج˘سستو
صسوريفب تاباسصإ’ا نم ةعفترم
04و03 نيب حاورتت انوروك
عبسشت ىلإا ىدأا ام ،ايموي ةلاح
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح
رطسضت اهبلغأا لعجو ،ةيحسصلا

ةر˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘˘يدود˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأاو
ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘لإا ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
لجأا نم طقف ةجرحلا ت’احلاب
ن˘م بل˘ط˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ءا˘ف˘سشت˘˘سس’ا
يف ءاقبلا ةر˘ق˘ت˘سسم˘لا ت’ا˘ح˘لا
،كانه جÓع˘لا ي˘ق˘ل˘تو لزا˘ن˘م˘لا

.د˘م˘ت˘ع˘م˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘˘فو
يف دهسشملا اهسسكعي ةروسصلاو
ةيسسفنتلا  صضارمأ’ا ىفسشتسسم
نع ةنتابب ةءولمملا ةيردسصلاو
دا˘ج˘ن˘ت˘سس’ا م˘ت كلذ˘لو ،ا˘هر˘˘خآا
ىفسشتسسملاب ةد˘يد˘ج ح˘لا˘سصم˘ب
ةتوتلا ني˘ع ي˘ف ا˘مأا ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا

م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ة˘˘كير˘˘˘بو ة˘˘˘ناور˘˘˘مو
ةيمومع تاسسسسؤومب داجنتسسإ’ا
طسسو ع˘ب˘سشت˘لا بب˘سسب ةر˘غا˘سش
رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘م تار˘˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘ت
رو˘˘سضح ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يف دجاوتلاو زئانجلاو صسارعأ’ا
ثي˘˘ح ،ة˘˘ظ˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا قاو˘˘˘سسأ’ا
اهنأا ةيئابولا تاقيقحتلا ترهظأا
لاقتن’ ةيسسيئرلا ةئيبلا لكسشت
بيسصي حبسصأا يذلا صسوريفلا

.اهلمكأاب تÓئاع
م.ءامسسأا

تارسشعلا صسمأا ةحيبسص مظن
تÓحملا باحسصأاو راجتلا نم
عرا˘سشب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ةفقو ة˘سسب˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب بيذ˘ه˘ت˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
اهسسأار ىلعو ةيلحملا تاطلسسلا

ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا˘˘ب ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
رد˘سصم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب م˘ه˘تÓ˘ح˘˘م
رفوت ام بسسحو ،ديحولا مهقزر
دفاوت دقف تامولعم نم انيدل
تا˘عا˘سس ذ˘ن˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ء’ؤو˘˘ه
مهطاسشن رقم ىلإا ركابلا حابسصلا

يسسيئرلا عراسشلا قلغب اومدقأاو
ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘سس’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لاو
ق˘ل˘خا˘م ،ةرا˘ج˘ح˘لا ماد˘خ˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةكرحل لطعتو ار˘ي˘ب˘ك ا˘ما˘حدزا
ام بسسحو ،تاعاسس ةدعل ريسسلا
نإا˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه هد˘˘كأا

درك تءاجو ةيعرسش م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
يذلا ررسضلا ءارج ،يعيبط لعف
نيدكؤوم ،مهحلاسصمبو مهب قحل
م˘˘ه˘˘سصر˘˘ح تقو˘˘لا صسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘˘لاو

مهحنم مت ام لاح يف ةيحسصلا
،مهتا˘طا˘سشن ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ة˘سصخر
دقع هطبري مهبلغأا نأاو ةسصاخ
دعب جاجتح’ا اذه يتأايو ءارك
نع ةرداسصلا ةريخأ’ا تارارقلا

راسشتنا نم دحلل ةي’ولا حلاسصم
91˘‐د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا تسسم ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
حÓفلا قوسسب ةعقاولا ةيراجتلا
تÓ˘ح˘مو ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘ب
تفرع نأا دعب ،بيذهتلا عراسش
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘فاو˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه
بناج نم ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ةاعارم نود ،يو˘سسن˘لا ر˘سصن˘ع˘لا

دعابتلاو ةياقولا صسيياقم ىندأ’
تل˘ق˘ن˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م يد˘سسج˘˘لا

ناكملا نيع ىلإا نمأ’ا حلاسصم
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ئد˘ه˘ت ة˘لوا˘ح˘م˘ل
ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
رور˘م ل˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘ل عو˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةياغ ىلإا تماد يتلا تابكرملا

.راهنلا فسصتنم
نوراه يحابسصم

انوروك ىسضرمب لفكتلا يف مهتادوهجم ىلع انيمثت ضضيبأ’ا ضشيجلا ميركت

رأردأأ ةعماجب ةيليوج81 موي ىلإأ يلودلأ رانيبيولأ ليجأات

راو◊ا تاونق عيمج دسسو عاطقلا هسشيعي يذلا نايلغلا هايإا اولمح

ريدم ليحرب نوبلاطيو نوجتحي ةحسصلأ ومدختسسم
ضسابعلب يديسسب عاطقلأ

،ةيليوج70 موي هميظنت اررقم ناك يذلا يلودلا رانيبيولا دقعل هليجأات نع ،راردأا ةعماجب عمتجملاو نوناقلا ربخم نلعأا
ةينطولا دئارلا ليجلا ةيعمج بتكم ضسيئرو حلاسص ليلمح روسسفوربلا ربخملا ريدم فرط نم ىسضمملا نايبلا يف ءاجو
قلطنتسسو ةيليوج81 موي ىلإا يلودلا رانيبيولا ليجأات ررقت هنأا ،اهعم قيسسنتلاب مظنيسس ناك يتلا ،دمحأا يواسشيع راردأاب
رثأا ىلع ءاج ليجأاتلا ببسس نأا نيكراسشملل اراذتعا نمسضتي يذلا نايبلا يف ءاجو ،دعب نع رسضاحتلا ةينقت ربع هتايلاعف

.اهيسسسسؤومو راردأا ةعماج ةدمعأا دحأا دعي يذلاو ،لئاوأ’ا ةعماجلا ةذتاسسأا دحأا كوربم يرسصملا روسسفوربلا ةافو

فر˘سشأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ة˘ي’و ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا
ةحفاكم زكرمب ،ارخؤوم راردأا
ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘طر˘˘˘سسلا
ةدئافل ميقأا يذ˘لا ي˘م˘ير˘كت˘لا

ةي’ولاب ةيبطلا مقطأ’ا ةفاك
ىلع انافرعو مهل ع˘ي˘ج˘سشت˘ك
ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا

هذ˘ه لÓ˘خ ة˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘فر˘˘ط
ي˘ت˘لاو ة˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
صسور˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا فر˘˘˘ع˘˘˘ت

اذ˘˘˘˘˘˘ه .91˘‐د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
داحت’ا ميظنت نم ناك لفحلا
تايرئازجلا ءاسسنلل ي˘ن˘طو˘لا
ةدلخملا ت’افتح’ا ةبسسانمب
يدي˘ع˘ل ة˘جودز˘م˘لا ىر˘كذ˘ل˘ل
دكأا نيأا بابسشلاو لÓقتسس’ا
نأا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ريفوت ىلع ةرهاسس تاطلسسلا
كل˘˘سسلا ما˘˘مأا تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا
لف˘كت˘لاو ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ب˘ط˘لا
ي˘˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب بسسنأ’ا
ةا˘˘عار˘˘م ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا

افيسضم ،ةيعامتج’ا مهفورظ
قوف جات حبسصأا مهدهج نأاب
ف˘˘سصلا ي˘˘ف م˘˘هو ا˘˘ن˘˘˘سسوؤور
اذه راسشتنا ةبراحم يف لوأ’ا
ءاكرسشلا ةقفر كاتفلا ءابولا
ريدقت مت ثيح نييعامتج’ا
نا˘فر˘˘عو ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت تادا˘˘ه˘˘سش

مهتايحسضتو مهلمعل ان˘ي˘م˘ث˘ت
هذ˘ه تي˘ق˘˘ل ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
نم ازازتعاو ابيحرت ةردابملا

ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا فر˘˘ط
م˘ه˘نأا˘ب م˘ه˘ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
لكب ينهملا بجاولا نومدقي
.مهنطو وحن ةيلوؤوسسم

لام˘ع تا˘ئ˘م ار˘خؤو˘م ج˘ت˘حا
ةيمومعلا ةحسصلا يسسراممو
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا
،صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘ب
يتلا ةيرزملا فورظلا ببسسب
اميسس مهماهم اه˘ي˘ف نو˘لواز˘ي

ةينعملا ةيريدملا  مادقإا  بقع
ءا˘م˘سسأ’ا صسف˘ن ع˘سضو  ى˘ل˘˘ع
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ه˘˘ب˘˘سشو ءا˘˘ب˘˘طأا ن˘˘م
يف ةطبارملا م˘ئاو˘ق˘لا ن˘م˘سض
ناميلسس ينا˘م˘حد ى˘ف˘سشت˘سسم
ديفوك ىسضر˘م˘ل صصسصخ˘م˘لا

ء’ؤوه هربتعا يذلا رمأ’ا ،91
«ةر˘ق˘ح»و ي˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ب

صشيجلا نم ةددحم ةئفل ةينلع
اهتÓئاع رت مل يتلا صضيبأ’ا

.رهسشأا ةعبرأا ذنم
دامتع’اب نوجتحملا بلاط

ى˘ل˘ع ة˘لواد˘م˘لا ما˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘˘ف ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

ى˘˘˘ن˘˘˘سست˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
طسسق ذخأا نييلاحلا نيلماعلل
ةرادإ’ا نيم˘ه˘ت˘م ،ة˘حار˘لا ن˘م
ءا˘ب˘طأ’ا صضع˘ب ى˘ل˘ع صضر˘ف˘ب
لمعلا يبطلا هبسشلا ناوعأاو
م˘˘˘غر ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد
ةيبط تافلم ى˘ل˘ع م˘ه˘تزا˘ي˘ح
صضار˘مأا˘ب م˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا تب˘˘ث˘˘ت
ذاختاب مهايإا نيددهم ،ةنمزم
ةينو˘نا˘ق تاءار˘جإا م˘ه˘ق˘ح ي˘ف
نع في˘قو˘ت˘لا د˘ح ى˘لإا ل˘سصت
قاحتل’ا مدع ةلاح يف لمعلا
اسضيأا ددن ا˘م˘ك ،م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م˘ب
يسسراممو نيباقنلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا  ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

يئ’ولا بارتلا ربع ةرسشتنملا
ةي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا م˘ه˘ت˘ف˘قو لÓ˘خ
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا˘˘ب
،م˘ه˘طا˘سشن ا˘ه˘ي˘ف نو˘سسرا˘˘م˘˘ي
ماتلا مهنماسضت ن˘ع ن˘ي˘ن˘ل˘ع˘م
يف ني˘ل˘ما˘ع˘لا ع˘م ق˘ل˘ط˘م˘لاو
ء’ؤو˘˘ه ،91 ديفو˘ك ة˘ح˘ل˘سصم
تايناكمإ’ا مادعنا لظ يفو
نودؤو˘ي ة˘ير˘سشب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
قايسسلا تاذ ي˘ف˘ف .م˘ه˘طا˘سشن
يباقنلا عرفلا نيمأا ركنتسسا
ناميلسس ينامحد ىف˘سشت˘سسم˘ل
ة’ابمÓلاو صشيمهتلا ةسسايسس
يئ’ولا ريدملا اهع˘ب˘ت˘ي ي˘ت˘لا
اميسس مهبلاطم ءازإا ةحسصلل
م˘ي˘عد˘ت ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه صضفر˘˘ل
يبط هبسش ناوعأاب ةحلسصملا

صصق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ا˘˘كارد˘˘ت˘˘˘سسا دد˘˘˘ج
نم ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،ل˘ج˘سسم˘لا

4 لفكتي نأا ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ
88 نم رثكأاب طقف نيسضرمم
لظ يف91 ديفوكلاب اسضيرم
ةيا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو ى˘ندأا با˘ي˘غ
اذ˘ه ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو
بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك ،صسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةقئ’ ةماقإا ريفوتب نوجتحملا
91 ديفو˘ك ة˘ح˘ل˘سصم لا˘م˘ع˘ل
ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘هدر˘ط م˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب
مامأا ند˘يا قد˘ن˘ف ن˘م ة˘ن˘ي˘ه˘م
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘عا
يف نيعاد ،ةيسصولا ةيريدملا
ة˘ح˘سصلا ر˘يزو قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ
ريدملا ةبقاعمو لخدتلا ىلإا
مهب˘سسح بج˘ي يذ˘لا ي˘ئ’و˘لا
بب˘سسب  ه˘ب˘سصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘˘قإا
ةحسصلا عاطق عسضو روهدت

،ه˘سسأار ى˘ل˘ع ه˘ب˘ي˘سصن˘ت ذ˘˘ن˘˘م
يذلا ناي˘ل˘غ˘لا ها˘يإا ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م
ىسضوف نم عا˘ط˘ق˘لا ه˘سشي˘ع˘ي
راو˘ح˘لا تاو˘ن˘ق ع˘ي˘م˘ج د˘سسو
ة˘ح˘سصلا ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ي˘˘ب
ريدم لاق هتهج نمو ،ةرادإ’او
يد˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
بلا˘ط˘م˘لا ل˘ج نأا˘ب صسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
’ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا
ل˘كا˘سشم˘ل˘ل ة˘ل˘سص يأا˘˘ب تم˘˘ت
،ة˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةجراخ  بلاطم يه يلاتلابو
ىل˘ع ه˘سصا˘سصت˘خا قا˘ط˘ن ن˘ع
لا˘م˘ع ءاو˘يإ’ا ة˘ل˘كسشم رار˘غ
دنف امك ،91 ديفوك ةحلسصم
يأا لي˘ج˘سست ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘سسو ي˘ف صصق˘˘ن
ه˘ب˘سسح ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘يا˘˘قو˘˘لاو
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كب
افيسضم ،ديفو˘كلا ى˘ف˘سشت˘سسم
ن˘ي˘با˘سصم˘لا داد˘عأا د˘ياز˘ت نأا˘ب
قلخ ريطخلا صسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب

ا˘م˘ك ،ة˘ب˘ع˘سص ل˘˘م˘˘ع فور˘˘ظ
تح˘ت ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘سضو
رمأا هبسسح اذهو ،ريبك طغسض
ىلإا هحلاسصمب عفد ام يقطنم
ة˘˘بوا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا قر˘˘˘ف م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت
نم  ين˘ع˘م˘لا  ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ى˘ت˘حو ءا˘ب˘طأا ه˘ب˘˘سشو ءا˘˘ب˘˘طأا

عيمجلا ايعاد ،ةفاظنلا  لامع
ي˘لا˘ح˘لا فر˘ظ˘لا ةا˘عار˘م ى˘لإا

ةر˘˘يد˘˘م باو˘˘بأا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
عيمج مامأا ةحو˘ت˘ف˘م ة˘ح˘سصلا

.اهيمدختسسم
ودبع.ضص

نمحرلادبع ‘اولب /مسساقلب يفيرسشوب

كرحت نورظتني نولازي ’
همامتإا لجأا نم ةلوؤوسسملا تاهجلا

رداقلأ دبع رابن ديهسشلأ ناكسس
عورسشم فقوت ببسس نع نولءاسستي
تليسسمسسيت يف مهيح ةئيهت
تÓئاعلا نم تارسشعلا لئاسست

دبع رابن ديهسشلا يحب ةنطاقلا
يبسشار’ا يحب فورعملا رداقلا

ةيدامح قيرطب دجاوتملاو
لحم نع ،تليسسمسسيت ةي’وب
يف ةيلحملا ةيمنتلا نم مهبارعإا

يحلا ةئيهت عورسشم فقوت لظ
ةفلكملا عورسشملا ةلواقم لطامتو
كيهان ،ببسس يأا نود يحلا ةئيهتب

ةيمومعلا قفارملا لك مادعنا نع
قفارملا اهيف امب يحلا نع

وهو ةيرادإ’او ةيميلعتلاو ةيحسصلا
ايقيقح اسسجاه لكسشي حبسصأا ام
دقو اذه .يحلا اذه ناكسس ىدل
داجنتسسا ةخرسص ء’ؤوه قلطأا

ةيئ’ولا تاطلسسلا هاجتا ةثاغتسساو
ةفيركز – ةي’ولا يلاو اهسسأار ىلعو
ىلإا تافتل’ا دسصق – ظوفحم

لك نم مورحملاو بوكنملا مهيح
لظ يف ةيلحملا ةيمنتلا لاكسشأا

بعلم ديسسجت عورسشم رخبت
رايتخا مغر يحلاب يراوج

رهسشأا ةسسمخ نم ديزأ’ ةيسضرأ’ا
ىلع هديسسجت ىلع قافت’ا مغرو
،يلاولا عم ءاقل يف ناديملا ضضرأا
ةسسردم مادعنا نع كيهان
نم لعجي ام وهو يحلاب ةيئادتبا

ةسسردمب نوسسردي يحلا ذيمÓت
دج تافاسسمب يحلا نع دعبت
يحلا ديوزت مدع اذكو ةديعب
ىلإا ةفاسضإ’اب تباث فتاه طخب

رطسضي ام وهو جÓع ةعاق بايغ
نع دعبت جÓع تاعاقل ءوجللا ىلإا

ةديعب دج تافاسسمب يحلا رقم
نطاوملاو ضضيرملا لهاك تقهرأا

ناكسسلا ىكتسشا امك ،ءاوسس دح ىلع
اهيلإا لآا يتلا ةيثراكلا ةيعسضولا نم

ةهيركلا حئاورلا لظ يف مهيح
بدح لك نم ثعبنت تحبسصأا يتلا

تايافنلا ةرسصاحم ببسسب بوسصو
وهو ،مهيحل اهعاونأا لكب تامامقلاو
ةيحسص ةثراكب رذني حبسصأا ام
يف يحلا اذه ينطاق ددهت ةيئيبو

ةمامقلل تايواح مادعنا لظ
ةطقن ىلإا يحلا بناوج لوحتو
يتلا تايافنلا هذهل يئاوسشع يمر
ايئيبو ايحسص ارطخ لكسشت تحبسصأا

لكسشي دق ام وهو يحلا ناكسس ىلع
نم يحلا اذه ينطاق ىلع ارطخ
يتلا ةئبوأ’او ضضارمأ’ا لÓخ

نم ىندأا وأا نيسسوق باق تحبسصأا
لظ يف مهنكاسسم ىلإا لوخدلا

تامامقلا عم ةيمويلا مهتاناعم
بناوج ةدع يف خاسسوأ’ا مكارتو
تاءادنلا نم مغرلاب يحلا نم
ىلإا اهادسص تلسصو يتلا ةرركتملا

نود نييلحملا نيلوؤوسسملا بتاكم
ةموسضهملا مهبلاطمل ةتافتلا يأا

كرحت رظتنت لازت ’ يتلاو
مامتإا لجأا نم ةلوؤوسسملا تاهجلا
ةئيهتلاب ضصاخلا عورسشملا
.يحلل ةيرسضحلا

ز.دمحأا
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3611106102 PENA

فراطلإ ةي’و
ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ةيريدم
34800910633100: F.I.N

0202/ع.ت.م/6911 :مقرلإ
* ةقفشصلل تقؤوم حنم نع نÓعإإ *

ميظنت نمشضتملإ ممتملإو لدعملإ61/90/5102 خيراتب742-/51 مقر يشسائرلإ موشسرملإ ماكحأ’ اقبط
مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ضضورع بلطل اعبتو ماعلإ قفرملإ تاشضيوفتو و ةيمومعلإ تاقفشصلإ

:ـب ةقلعتملإ03/40/0202 خيراتب مÓشسلإ03/40/0202 خيراتبTSE’L يتديرج يف ةرداشصلإ10
يح) فراطلإC COP( LPL( -0001 نكشس يح ىوتشسم ىلع60 ةدعاق ةطشسوتم زاجنإ :عورششملإ

:ةلشصفنم ضصشصح يف (9102 ةجمدملإ تانكشسلإ
+ تامدخلإ ةددعتم ةعاق + ةبتكملإ+ جردملإ + ةرإدإ’إ + يجوغإديبلإ حانجلإ :10 مقر ةشصح

.ضضيحإرملإ
يشضايرلإ بعلملإ + جايشسلإ + ةيجراخلإ ةئيهتلإ + ةفلتخملإ تاكبششلإو تاقرطلإ :20 مقر ةشصح

ةئفدتلإ لحم +ةيزكرملإ ةئفدتلإ:30 مقر ةشصح
يفيظولإ نكشسلإ :40 مقر ةشصح

10/70/0202 خيراتب ضضورعلإ مييقت ةنجل رشضحم ىلع إءانبو
:ىلإإ اــتقؤوم دنشسأإ عورششملإ نأإ نيدهعتملإ ةفاك فراطلإ ةي’ول ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ةيريدم ملعت

ةظحÓم
ىلع عÓط’إ مهل نكمي10 مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ضضورع بلط يف ةكراششملإ ت’واقملإ لك

رودشص نم إءإدتبإإ (مايأإ30) هاشصقأإ لاجأإ يف ةيريدملإ حلاشصمب لاشصت’اب كلذو مهشضورع مييقت جئاتن
.نÓعإ’إ إذه

إذه ضضراعت يتلإو10 مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ضضورع بلط يف ةكراششملإ ت’واقملإ لك
يف نÓعإ’إ إذهل رودشص لوأإ نم إءإدتبإإ (مايأإ01) زواجتت ’ ةدم يف نعط ميدقت اهل نكمي رايتخ’إ

.نيتيمشسرلإ نيتديرجلإ

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

رئإزجلإ ةي’و
ةقإرششلل ةيرإدإ’إ ةعطاقملإ

ناينب نيع ةيدلب
407406993245790 : FIN

تقؤوم حنم نع نÓعإأ
نمشضتملإ61/90/5102 :يف خرؤوملإ51/742 :مقر يشسائرلإ موشسرملإ نم56 ةداملإ ماكحأ’ اعبت
نيع ةيدلبل يبعششلإ ضسلجملإ ضسيئر ملعي ،ماعلإ قفرملإ تاشضيوفتو ةيمومعلإ تاقفشصلإ ميظنت

:مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ضضورعلإ بلط يف نيكراششملإ نيدهعتملإ ةفاك ناينب
ةرداشصلإ مÓشسلإnoitaN aL - ةينطولإ ةيمويلإ دئإرجلإ يف ةروششنملإ82/9102

عورششملإ ضصخي اميف يمومعلإ لماعتملل تاقفشصلل ةيمشسرلإ ةرششنلإ يفو62/21/9102:خيراتب
مييقتو حتف ةنجل فرط نم ضضورعلإ ليلحت ةيلمع ءإرجإإ دعب هنأإ هلفشسأإ لودجلإ يف روكذملإ

:طورششلإ رتفد يف ةددحملإ ريياعملل بيجتشست يتلإ ةشسشسؤوملل اتقؤوم اهحنم ررقت ضضورعلإ

ةيلاملإو ةينقتلإ مهشضورع مييقتل ةلشصفملإ جئاتنلإ ىلع عÓطإ’إ نيبغإرلإ نيدهعتملإ لك
يف نÓعإ’إ إذهل رودشص لوأإ خيرات نم إءإدتبإإ مايأإ30 هاشصقأإ لجأإ يف تاقفشصلإ بتكمب لاشصت’إ

POMOB. يمومعلإ لماعتملإ تاقفشصلل ةيمشسرلإ ةرششنلإ وأإ ةينطولإ دئإرجلإ
ةيمومعلإ تاقفشصلإ ميظنت نمشضتملإ51/742 :مقر يشسائرلإ موشسرملإ نم28 ةداملإ ماكحأ’ اقبط

ةنجل مامأإ نعط عفرب رايتخ’إ إذه ىلع جتحي نأإ دهعتم لكل نكمي ماعلإ قفرملإ تاشضيوفتو
نÓعإ’إ إذهل رودشص لوأإ نم ءإدتبإ ،مايأإ (01) ةرششع هاشصقأإ لاجأإ يف ناينب نيع ةيدلبل تاقفشصلإ

إذه فداشص إذإإو ،يمومعلإ لماعتملإ تاقفشصلل ةيمشسرلإ ةرششنلإ يفو ةينطولإ ةيمويلإ دئإرجلإ يف
    .يلإوملإ مويلإ ىلإإ نوعطلإ ميدقت ةدم ددمت ةينوناق ةحإر وأإ ةلطع موي مويلإ

:ةلشصفنم ضصشصح يف (9102 ةجمدملإ تانكشسلإ يح) فراطلإLPL  - (C CPOP)0001 نكشس يح ىوتشسم ىلع60 ةدعاق ةطشسوتم زاجنإ عورششملإ

زاجن’إ ةدم حيحشصتلإ دعب غلبملإج.ت.رةشسشسؤوملإةشصحلإضضرعلإ مقر

يجوغإديبلإ حانجلإ :10 مقر ةشصح70
ةعاق + ةبتكملإ+ جردملإ + ةرإدإ’إ +

ضضيحإرملإ + تامدخلإ ةددعتم

تاكبششلإو تاقرطلإ:20 مقر ةشصح
+ ةيجراخلإ ةئيهتلإ + ةفلتخملإ

يشضايرلإ بعلملإ + جايشسلإ

ةئفدتلإ :30 مقر ةشصح
ةئفدتلإ لحم +ةيزكرملإ

نكشسلإ :40 مقر ةشصح
يفيظولإ

ةيافك مدع
يلاملإ فÓغلإ

يلام ضضرع لقأإ

يلام ضضرع لقأإ

يلام ضضرع لقأإ رهششأإ90

رهششأإ30

اموي02

ىودج مدع

21

21

رايتخ’إ ريياعم

نيشسح حابشصم

كرابم ردنم

جد20.317.600.9كرابم ردنم 824070050633991

824070050633991

511962105063281

جد71.006.821.72

55.185.389.331

(جد موشسرلإ لكب)

عورششملإ مشسإإ

ةيثÓث ءإوشضأإ ءانتقإ
نإولأ’إ

ةشسشسؤوملإ

langiS GNITHGIL LRUE
eiréglA
: fiN

734949010137000

/ رهششأإ05.521.561.899.4730

ةظحÓملإ ةدملإ ةطقنلإ

ةينقتلإ

حرتقملإ غلبملإ

(جد)

PENA 02026211106102 ةيليوج21مÓشسلإ 0202 ةيليوجإلسشÓم21

يزيليإإ ةي’و
ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ةيريدم

458000910331000 :يئابجلإ فيرعتلإ مقر
42/0202 :مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإإ

نكشسم عمB** عون ةيشساشسأإ ةشسردمل مائولإ يح ىوتشسم ىلع زاجنإإو ،ةشسإرد :ةيلمعلإ مشسإ
 .يمإزلإإ

عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع يزيليإإ ةي’ول ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ةيريدم نلعت
عمB** عون ةيشساشسأإ ةشسردمل مائولإ يح ىوتشسم ىلع زاجنإإ :لجأإ نم ايند تإردق طإرتششإ

 .يمإزلإإ نكشسم
 .بعللإ ءاشضف ةئيهت :50 ةشصحلإ

ءانب ينهم فينشصتو ليهأات ةداهشش اهل يتلإ ةلهؤوملإ تاشسشسؤوملل هجوم إذه ضضورعلإ بلط
تإونشس ثÓثلإ لÓخ تققح يتلإو ،لوعفملإ ةيراشس رثكأإ وأإ ةثلاث ةجرد يوناث وأإ يشسيئر
زاجنإإ ةداهشش اهل يتلإو ،جد00.000.000.3 :قوفي وأإ يواشسي لامعأإ مقر طشسوتم ةريخأ’إ

ءانبلإ يف قوف امف «ب» ةئفلإ نمشض فنشصم عورششم وأإ «أإ» ةئفلإ نمشض نيفنشصم نيعورششمل
تإونشس رششعل ةيمومعلإ عيراششملإ باحشصأإ نم ةرششؤومو ةجرختشسم) تاتابثإاب ةقفرم

 .(ةريخأ’إ
ةلفقمو ةلشصفنم ةفرظأإ ةثÓث ىلع يوتحي قلغمو مهبم دحإو فرظ يف ضضورعلإ عدوت

رقمب كلذو يلاملإ ضضرعلإ وأإ ينقتلإ ضضرعلإ وأإ حششرتلإ فلم ةرابع نمشضتت ماكحإاب
:ةرابع ىوشس لمحي ’ يجراخلإ فرظلإ ،ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ةيريدم

 يزيليإإ ةي’ول ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ريدم ديشسلإ ىلإإ
42/0202 :مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإإ

 .يمإزلإإ نكشسم عمB**عون ةيشساشسأإ ةشسردمل مائولإ يح ىوتشسم ىلع زاجنإإ :عورششملإ
 .بعللإ ءاشضف ةئيهت :50 ةشصحلإ

«ضضورعلإ مييقتو ةفرظأ’إ حتف ةنجل فرط نم ’إإ حتفي ’»
نع نÓعإ’إ ءاشضمإإ خيرات نم ءإدتبإ هبحشس نكمي فلملإ :ةراششتشس’إ فلم بحشس

 :يلاتلإ نإونعلإ نم ةراششتشس’إ
- ديدجلإ يرإدإ’إ يحلإ-تاقفشصلإ بتكم ،يزيليإإ ةي’ول ةيمومعلإ تإزيهجتلإ ةيريدم*

 :ةيلاتلإ قئاثولإ نم ضضورعلإ نوكتت - يزيليإإ
حششرتلإ فلم /1

.دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم حششرتلاب حيرشصت
.دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ةهإزنلاب حيرشصت

.تاكرششلل يشساشسأ’إ نوناقلإ
مإزلإإ ضصاخششأÓل حمشست يتلإ تاشضيوفتلاب قلعتت يتلإ قئاثولإ

.ةشسشسؤوملإ
.نيدهعتملإ وأإ نيحششرملإ تإردق مييقتب حمشست ةقيثو لك

 .تاشسشسؤوملل ينهملإ فينشصتلإو ليهأاتلإ ةداهشش :ةينهم تإردق
وأإ ةثلاث ةجرد يوناث وأإ يشسيئر ءانب ينهم فينشصتو ليهأات ةداهشش اهل يتلإ تاشسشسؤوملإ-

.لوعفملإ ةيراشس رثكأإ
.ةيفرشصملإ عجإرملإو ةيلاملإ لئاشصحلاب ةرربم ةيلام لئاشسو :ةيلام تإردق -ب

ظفاحم وأإ دمتعم بشساحم فرط نم ةرششؤوم ةريخأ’إ تإونشس30 ــل ةيلاملإ ةليشصحلإ-
 .تاباشسحلإ

.ةيداملإو ةيرششبلإ لئاشسولإ :ةينقت تإردق -ج
حيرشصتلإ ةداهشش ) تاتابثإاب ةقفرم ةيرششبلإ لئاشسولل ةلشصفم ةمئاقلإ

ةبشسنلاب حاجنلإ ةداهشش + ضضورعلإ حتف لبق رهششأإ ةثÓثلSANC يعامتج’إ نامشضلإ ىدل
.(تإراطإÓل

ةبشسنلاب يئاشضق رشضحم فرط نم هيلع قداشصم داتعلل ةلشصفم ةمئاق
 .لقنتملإ داتعلل ةبشسنلاب نيمأاتلإ ةداهشش +ةيدامرلإ تاقاطبلإو تباثلإ داتعلل
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ضضيفخت لبقي نÓيم Îنإأ
ةنولسشرب ¤إأ وراتو’ عيب رعسس

يدان نأا يلاطيإا يفاحسص ريرقت فسشك
عيب رعسس صضيفخت ىلع قفاو نÓيم رتنإا

زينيترام وراتو’ يني˘ت˘ن˘جرأ’ا ه˘م˘جا˘ه˘م
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘˘لإا
 .ةيلاحلا ةيفيسصلا

رعسس صضيفخت ىلع نÓيم رتنإا قفاوو
ةبغر ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب ،ورا˘توÓ˘ل ع˘ي˘ب
عم دقاع˘ت˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا
طرسشلا ةرتف ءاهتنا در˘ج˘م˘بو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
رتنإا حبسصأا ،وروي نويلم111 يئازجلا

رعسس ىلع صضوافتلل اًزهاج نآ’ا نÓيم
 .زينيترام وراتوÓل ديدج

Óيد يري˘يرو˘ك’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسحو
بلطيسس نÓيم رتنإا نإاف ،ةيلاطيإ’ا ’’اريسس
ع˘ي˘ب ل˘با˘ق˘م ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م09 ي˘لاو˘˘ح
مقر وهو ،زينيترام وراتو’ ينيتنجرأ’ا
يذلا غلبملا وروي نويلم111ـلا نم لقأا

نكلو ،يئازجلا طرسشلا يف اًجردم ناك
’ ،يفيسصلا قوسسلا يف لاحلا وه امك
ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل ا˘ًع˘ف˘تر˘م هر˘˘ع˘˘سس ود˘˘ب˘˘ي لاز˘˘ي
متي نأا دعبتسسملا نم صسيلو ،ةنولسشرب
 .ةيلمعلا يف بع’ نيمسضت

رهظأا زي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’ نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
صضورعو ،ةنولسشربل بعللا يف هتبغر
رتنإا ةداق تلعج اهنأا ودبي  ةريخأ’ا بعÓلا

ررقو هلبقتسسم يف رظنلا نوديعي نÓيم
يروزتارينلا ديري ثيح ،هرعسس صضيفخت
111ـلا كلت نم نكمم ردق ربكأا دادرتسسا

مجا˘ه˘م˘لا ىد˘ل نا˘ك ي˘ت˘لا ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
رمتسسيسس ةنولسشرب نكل ،يئازج طرسشك
تقولا يف .رعسسلا صضفخل طغسضلا يف
12 وحنب صضيفخت كانه نوكيسس ،يلاحلا

بع’ نيمسضت ةيناكمإا عم ،وروي نويلم
 .رثكأا هرعسس صضيفختل ةيلمعلا يف

تاعاسسلا ي˘ف ،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع
بي˘ل˘ي˘ف م˘سسا ر˘ه˘ظ ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا

ىلإا لاقتنÓل ةمواسسم ةقروك ،وينيتوك
وراتو’ لوسصو ةقفسص يف نÓيم رتنإا
.ون بماك ىلإا

اتنÓتأأ فأده بقأري ضسوتنفوي
هريظن يلاطيإ’ا صسوتنفوي فاسضتسسا

يرودلا ةلوطبب ةري˘ث˘م ة˘م˘ق ي˘ف ا˘ت˘نÓ˘تأا
كا˘ن˘هو تب˘˘سسلا صسما ءا˘˘سسم ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
صضرأا ىلع ءاوسس نيقيرفلا نيب تايدحت
قوسس يف اًسضيأاو ةارابملاب ةًسصاخ بعلملا
.نيقيرفلا Óكل ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

م˘سض ي˘ف صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي حا˘˘ج˘˘ن بق˘˘عو
يروتاروم ما˘م˘سضناو ي˘كسسف˘ي˘سسو˘لو˘ك
و˘ي˘سشت˘لا˘ك’’ ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص نإا˘˘ف ا˘˘ت˘˘ن’ا˘˘تأ’
ن˘م ه˘نأا˘ب تد˘كأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ’’و˘تا˘كر˘ي˘˘م
Ó˘ك ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا ر˘م˘ت˘سسي نأا ن˘كم˘م˘لا
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا قوسس يف نييدانلا

يف اتنÓتأا بغري لاثملا ليبسس ىلعو
را˘ع˘م˘لا صسو˘ت˘ن˘فو˘ي بع’ ن˘ير˘ي˘˘ب م˘˘سض
ىلإا ينيربسساغ رظني نيح يف ىونجل
وريمور لثم اًسضيأا تارايخلا نم ديدعلا

عم امهتراعإا ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع ي˘ن˘ير˘غ˘ي˘ل˘يو
تدكأاو.بيترتلا ىلع يرايلاكو ىونج
دسصر صسوتنفوي نأاب ةيفاحسصلا ريراقتلا
هعسضو ثيح اتنÓتأا فاده اتاباز نافود
رهجملا تحت ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا و˘لوؤو˘سسم
.ةل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف مو˘ج˘ه˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل
ل˘ب˘ق ن˘م بعÓ˘لا ة˘ب˘قار˘م م˘ت˘˘ي فو˘˘سسو
ةارابم لÓخ دي˘فد˘ي˘ن لا˘فا˘بو ي˘سشي˘تارا˘ب
Ó˘ًيد˘ب ةرادإ’ا ه˘ت˘ع˘˘سضو ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لسشف لاح يف وكيجدو زينيميخو كيليمل
ىدبأا هبناج نمو.مهنم يأا عم دقاعتلا
غلبم ىلع لوسصحلا يف هتبغر اتنÓتأا

صضفرب لبق نم تماق ثيح ريبك يلام
غلابلاو بعÓلا مسضل صسوتنفوي صضرع
لاز ام ببسسلا اذهلو  وروي نويلم05
موجه ميعدتل ةوقبو ةروسصلا يف كيليم
.صسوتنفوي

097211ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ12ـل قفاوملا0202 ةيليوج21دحألاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن ،ن˘˘˘ي˘˘˘ك يور ن˘˘˘سش
اًموجه ،قباسسلا دتيانوي رتسسسشنام
Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأا يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًعذ’
مهايإا اًلمحم ،هعافد طخ ديدحتلابو
ي˘˘ف ل˘˘خد يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘لا

. يسضاملا صسيمخلا ةرهسس مهامرم
هفيسضم دتيانوي رتسسسشنام دبكو

ةثÓثب ةيسساق ةم˘يز˘ه Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا
كلذو ،ئ˘˘˘سش ’ ل˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م فاد˘˘˘˘هأا
نم13لا ةلوجلا تايرابم باسسحل

.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا رمع
رتسسسشنامل ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ءا˘جو

نو˘˘سسي˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
نم ةحسضاو ةلفغ طسسو ،دوونيرج
بعÓلا كرت يذلا Óيف نوتسسأا عافد
ةر˘كلا دد˘سسي با˘سشلا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

.كابسشلا اهعدويو
اهتلقن تاحيرسصت يف نيك لاقو

امدنع :ةيزيلجنإ’ا روريم ةفيحسص
نوسسرمتم˘لا كو˘ب˘ع’ ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ’
ئ˘سش اذ˘ه˘ف ،تا˘ي˘سسا˘سسأ’ا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا
.يسسأار كحأا ينلعجي

م˘ه˘فأا نأا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسأا ’ :فا˘˘سضأاو
باهذلا نوعفادملا عيطتسسي ’ اذامل
،دوونيرج ةهجاوم˘ل ةدرا˘ي ة˘فا˘سسم˘ل
انير يبيب نأا يف ببسسلا وه اذهو
.عافدلا طخ ىلع حايسصلاب ماق

ي˘ف صصا˘خ˘سشأا م˘ه˘يد˘˘ل :ح˘˘سضوأاو
نوج ، ثيمسس نيد لثم Óيف نوتسسأا
،صسبÓملا ل˘يد˘ب˘ت ة˘فر˘غ ي˘ف ير˘ي˘ت

قلغل اوبهذي مل اذامل مهفأا ’ كلذل
فطاعتلا عيطتسسأا ’ انأا ،ةحاسسملا

.مويلا Óيف نوتسسأا عم
ركفأا تنك ةارابملا لبق :فدرأاو

،صسا˘م˘ح˘لا ن˘م ا˘ًل˘ي˘˘ل˘˘ق يد˘˘ل نا˘˘كو
ثيح ،ريبك يدان  وه Óيف نوتسسأاف
كا˘ن˘ه ر˘ي˘سصق تقو˘ل كا˘ن˘˘ه تب˘˘ع˘˘ل
.نوعئار كانه صسانلاو

اوعفادم بعلي امدنع نكل :متأاو

مهنإاف ،ةقير˘ط˘لا كل˘ت˘ب ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه
يف مه˘ل ثد˘ح ا˘م ل˘ك نو˘ق˘ح˘ت˘سسي
.صسمأ’ا ةهجاوم

لبق زكرملا Óيف نوتسسأا لتحيو
يرود˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
زوفي مل ثيح ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

تاءاقل رسشع رخآا يف ثيمسس لاجر
ىلع اوسصحو ةقباسسملا يف اهوبعل
.اهنم طقف نيتطقن

صسترو˘˘˘ب˘˘˘سس’’ ة˘˘˘كب˘˘˘سش تف˘˘˘˘سشك
ليدبلا نع ةيلا˘ط˘يإ’ا ’’تي˘سسا˘يد˘ي˘م
بردم يتنوك وي˘نو˘ط˘نأ’ ع˘قو˘ت˘م˘لا
هتبغر لاح يف يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا
.يدانلا بيردت نع ليحرلا يف

ي˘ف يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا ةرادإا بغر˘˘تو
بيردت دعاقم ىلع يتنوك رارمتسسا
ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘كلو يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ىلع ترقتسسا ةرادإ’ا نإاف ليحرلاب
يرغي˘لأا و˘نا˘ي˘ل˘م˘ي˘سسا˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ي˘لو˘ت˘ل ق˘با˘سسلا صسو˘ت˘ن˘فو˘ي برد˘م
.قيرفلا بيردت

ةيثراك جئات˘ن نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا مد˘ق˘يو
دعب نم تاقباسسم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ذ˘ن˘م

ةقÓعلا ترتوت ثيح انوروك ةمزأا
˘مد˘ع بب˘سسب ةرادإ’او ي˘ت˘نو˘ك ن˘ي˘˘ب
ةديج ةروسصب قيرفلا ميعدت

يف نÓيم رتنإا ولوؤوسسم بغريو
ءانب يف عورسشلاو يتنوك رارمتسسا

’و ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا يدا˘˘ن˘˘لا عور˘˘سشم
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا يدا˘ن˘˘لا ةرادإا بغر˘˘ت
. طقف دحاو مسسوم دعب هريمدت

قلعتم يتنوك لب˘ق˘ت˘سسم ح˘ب˘سصأاو
ت’اقتن’ا قوسس يف ةرادإ’ا ةكرحب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت مد˘ع لا˘ح ي˘فو ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

ركفي نأا نكمملا نكمف هتاحومط
نم ثد˘ح ا˘م˘ك يدا˘ن˘لا ةردا˘غ˘م ي˘ف
.صسوتنفوي عم4102 ماع يف لبق

اًحسضاو ي˘ت˘نو˘ك ف˘قو˘م ح˘ب˘سصأاو
هعم ةرادإ’ا نواعت يف بغري ثيح
فوسسف كلذ قيقحت مدع لاح يفو
ي˘لو˘ت نو˘˘كي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘حر˘˘ي
بيرد˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم ير˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأا
قطنملل برقأ’ا رايخلا يروزتارينلا
اتورام عم ةديجلا هتقÓع لظ يف
.يدانلاب يذيفنتلا ريدملا

يرغيلأا نإاف كلذ قيقحت لاح يفو
خ˘يرا˘ت˘لا ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع نو˘كي˘˘سس
يف ريبكلا ي˘ثÓ˘ث˘لا بيرد˘ت ي˘لو˘ت˘ب
ر˘ت˘نإاو صسو˘ت˘ن˘فو˘يو نÓ˘ي˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

ينوتابارت ينافويج لعف املثم نÓيم
.لبق نم ينوراكازو

لوينابسسإأ م‚ ىلع ضضاسضقنÓل ديردم لاير ةطخ

دتيانوي Îسسسشنام ةهجأوم ‘ Óيف نوتسسأأ بولسسأأ دقتني Úك يور

نÓيم Îنإأ ‘ يتنوك ةفÿÓ حسشرم قباسسلأ ضسوتنفوي بردم

ي˘ف ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ترا˘˘سشأا
ديردم لاير نأا ،تبسسلا صسما اينابسسإا
مجن ،اكور كرام عم دقاعتلل ططخي
.فيسصلا اذه لوينابسسإا يدان

د˘ق ءا˘ب˘نأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تنا˘˘كو
مسض ديري ناك ديردم لاير نأا تدكأا

،يسضاملا ماعلا فيسص لÓخ اكور
اهتقو تبلاط لوينابسسإا ةرادإا نكل
وروي نوي˘ل˘م04 ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
.بعÓلا نع يلختلا ريظن

ر˘ع˘سسلا كلذ ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تر˘˘سسفو
،اكور عيبل لوينابسسإا هب بلاط يذلا
يف ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ة˘كرا˘سشم˘ل
اذ˘˘ه ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘˘سسم
.مسسوملا

،لارتنسس اسسنفيد ةفيحسص تركذو
ةرطسضم نوكتسس لوينابسسإا ةرادإا نأا

ل˘كسشب عا˘م˘سسلا ى˘لإا ف˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه
م˘سضل د˘يرد˘م لا˘ير طور˘سشل ل˘ما˘ك
يرود ىلإا قيرفلا طوبه دعب ،اكور
.ينابسسإ’ا ةيناثلا ةجردلا

لوينابسسإا نأا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو
اذه هيب˘ع’ صضع˘ب ع˘ي˘ب ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي

لاو˘˘مأ’ا خ˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ةعطاقم قيرف هفرسص ام صضيوعتلو
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سس ي˘ف ا˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك

ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا
.يسضاملا

ا˘كور نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘˘سضوأاو

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا صسأار ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘˘سس
لÓ˘˘خ لو˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ ن˘˘يردا˘˘غ˘˘م˘˘˘لا
كلذو ،يراجلا يفيسصلا وتاكريملا
.بعÓل يلاعلا بتارلا لظ يف

ل˘ظ ي˘ف ه˘نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفدرأاو
ا˘ه˘سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير نإا˘˘˘ف ،لو˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا
مسض نأا˘سشب ىر˘خأا ةر˘م صضوا˘ف˘ت˘ي˘سس
52 وأا02 لباقم ةرملا هذهو ،اكور
.وروي نويلم

لاير نأاب ،اهلوق ةفيحسصلا تمتأاو
ة˘مزأ’ا ل˘غ˘˘ت˘˘سسي نأا د˘˘ير˘˘ي د˘˘يرد˘˘م
صسور˘ي˘ف ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

،صضفخنم رعسسب اكور مسضل انوروك
نيب ةدي˘ج˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

ي˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘لو˘˘˘ئ˘˘˘سسم
يف فقوتي رمأ’ا نكل ،لوينابسسإاو
نيز برد˘م˘لا ة˘ب˘غر ى˘ل˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘لا
غلابلا بعÓلا مسض يف ناديز نيدلا

.اًماع32 رمعلا نم
اذه لوينابسسإا عم اكور كراسشو

ةفاك يف ةارابم14 لÓخ مسسوملا
ن˘ي˘فد˘ه ل˘ج˘سس ثي˘ح ،تا˘ق˘با˘سسم˘˘لا

.ةمسساح تاريرمت  ةثÓث مدقو

ر .ق ^

لد÷أ :نأراف
رافلأ ةينقت لوح

انجعزي ’
يدان م˘ج˘ن ،نارا˘ف ل˘ي˘يا˘فار ل˘ل˘ق

ةريثكلا ثيداحأ’ا نم ،ديردم لاير
لوح ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ رادت يتلا
ا˘ه˘تد˘عا˘سسم ىد˘مو را˘ف˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
.ينابسسإ’ا يرودلاب يكلملا قيرفلل

لا˘˘ير زو˘˘ف ي˘˘ف نارا˘˘ف م˘˘ها˘˘˘سسو
صسيف’أا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ى˘ل˘ع د˘يرد˘م
،ةع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘سس در نود ن˘ي˘فد˘ه˘ب
ة˘لو˘ج˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض كلذو
.اغيللا رمع نم53لا

ةارابملا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب نارا˘ف لا˘قو
:اكرام ةف˘ي˘ح˘سصل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
انيدل يقبو انفده ىلع زكرن نحن
ل˘سصاو˘ن˘سس نآ’ا ،تا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن ثÓ˘˘ث
لظ ي˘ف ي˘با˘ج˘يإا ل˘كسشب ر˘ي˘كف˘ت˘لا

.ةيلاعلا انتايونعم
ناك :هثيدح يف ناراف فاسضأاو

نم نكلو ، عبطلاب زوفلا مهملا نم
انكابسش ىلع ظافحلا ةياغلل مهملا
نم ريثكلا انح˘ن˘م˘ي اذ˘هو ، ة˘ف˘ي˘ظ˘ن
.ةقثلا

نأاسشب يجراخ˘لا ج˘ي˘ج˘سضلا :م˘تأاو
مكحتن نحن ،انمهي ’ رافلا ةينقت
صضرأا ىلع هرهظن يذلا انفقوم يف
.بعلملا

نم ةدسشب ديردم لاير برتقاو
يف43لا ةرملل اغيللا بقل قيقحت
ناراف قافر جاتحي ثيح ،هخيرات
نم طقف طاقن صسمخ قيقحت ىلإا
ىلع ةيقبتم˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.ةقباسسملا ةياهن

ع˘م د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سسو
مث ،لب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ة˘طا˘نر˘غ
صسيمخلا موي لايرايف فيسضتسسيسس
نأا لبق ،ةيليوج61 قفاوملا لبقملا
اذ˘ه ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف هراو˘سشم م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي
موي صسيناغ˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م˘ب م˘سسو˘م˘لا
.رهسشلا صسفن نم91 دحأ’ا
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مسض ىلع يئانث عأرسص

  نÁرب حانج
عارسص نع ةيفاحسصلا ريراقتلا تفسشك

نÓيم هميرغو يلاطيإ’ا يلوبان نيب يوق
ردريف حانج اكيسشار توليم مسض ىلع
.يراجلا فيسصلا يف يناملأ’ا نميرب

هبعÓل حمسسي فوسس هنأا نميرب دكأاو
يف ديدج ٍدحت صضوخ لجأا نم ليحرلاب
ي˘لو˘با˘ن عرا˘سصت˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم
.همسض ىلع نÓيمو

رظنلل ةتف˘ل˘م ةرو˘سصب ا˘كي˘سشار ق˘لأا˘تو
ايناملأاب بعسصلا همسسوم يف هقيرف ةقفر
43 يف8 عنسصو اًفده11 لجسس ثيح
.هقيرف ةقفر اهسضاخ ةارابم

نأا ’’ايلاطيإا لوبتوف’’ ةكبسش تدكأاو
عم دقاعتلا ىلع ناسصيرح يلوبانو نÓيم
نيح يف اًماع42 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
هليحر ىلإا نميربل يسضايرلا ريدملا حملأا

.اًبيرق يدانلا نع
لا˘ق ة˘ي˘فا˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت لÓ˘˘خو

ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘مو˘˘˘ب كنار˘˘˘ف
ةريثك ليواقأا د˘كأا˘ت˘لا˘ب كا˘ن˘ه’’ :ن˘م˘ير˘ب˘ل

عم تاسضوافم يف نحنو اكيسشار لوح
.’’همسض يف بغرت ةيدنأا

عم فيكتلا يف أادبن نأا بجي’’ :عباتو
مسسوملا يف ان˘ع˘م نو˘كي ن˘ل ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
امم لقأاب هعيبن نل ديكأاتلاب اننكل لبقملا
.’’هقحتسسي

رسسيأ’ا حانجلا زكرم اكيسشار لغسشيو
ةارابم52 ي˘ف كرا˘سشو ن˘م˘يأ’ا كلذ˘˘كو
اهلÓخ لجسس وفوسسوك بختنم عم ةيلود
.فادهأا4

ىلع نئمطي نأديز
دسض هتكراسشم دعب درأزاه

ضسيف’أأ وفيتروبيد
لاير بردم ناديز نيدلا نيز لهمأا

درازاه نيديإا يكي˘ج˘ل˘ب˘لا ه˘ب˘ع’ ،د˘يرد˘م
وفيتروبيد ىلع زوفلا لÓخ قئاقد عسضب
ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل صسمأ’ا˘˘ب صسي˘˘ف’أا
 .هلحاك يف ةباسصإ’ا

’’لارت˘ن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد’’ ع˘قو˘م بسسحو
نيديإا يكيجلبلا بعÓلا داع ،ينابسسإ’ا

ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لإا درازا˘˘ه
فانئتسسا عم مسسوملا نم ةمسساحلا ةرتفلا
ةأاجافملا ناكو ،ينابسسأ’ا يرودلا ةلوطب
نم رهسشأا ةدع دعب دعب ناديزل ىربكلا
ةيحارج ةيلمع ءارجإا دعب ليهأاتلا ةداعإا
 .فقوتلا ةرتف لبق

ىقلتو ،عئار ءادأاب يكيجلبلا مقي مل
ةباسصملا ةقطنملا صسفن يف ةيوق تابرسض
نم هداعبتسس’ ناديز عفد امم ،لحاكلاب
ةريخأ’ا تايرابملا يف ديردم لاير ةمئاق
 .ةديدج ةسساكتن’ صضرعتي ’ ىتح

بع˘ل˘˘م ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘ق درازا˘˘ه ع˘˘سضوو
عمو ،ةسضيرع ةماسستباب ويبانرب وغايتناسس
تاجردملا يف نيعجسشملا نم ريبك ددع
ماعل ربمفون يف هن˘كل ،ه˘م˘سسا˘ب نو˘ف˘ت˘ه˘ي
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لا تءا˘˘ج ،9102
لك حبسصأا مويلا كلذ ذنمو ،تاباسصإ’ا
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا بع˘ل دا˘كلا˘ب ،ا˘ًم˘ئا˘˘غ ءي˘˘سش
درازاه ةيؤور نم نكمتن ملو ،تايرابملا
بعÓل ماع أاوسسأا اند˘جو د˘ق˘ل ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
هب ةرطاخملا مدع ناديز ررقو ،يكيجلبلا
هحنم˘ي ’و ،ىر˘خأا ةر˘م ه˘ت˘با˘سصإا بن˘ج˘ت˘ل
يذلا جاعزن’ا ببسسب قئاقدلا نم ديدعلا
 .ةريخأ’ا مايأ’ا يف هنم يناعي

ةارابم يف قئاقد عسضب درازاه بعل
ناديز هب عفد ثيح ، صسيف’أا وفيتروبيد
ةميزنب ميرك لحم لحيل18 ةقيقدلا يف
0‐2 ةجيتنلا ديردم لاير نيمات لظ يف
طوسشلا يف ويسسنيسسأا وكرام فده دعب
هعجسشو تاميلعت ناديز هاطعأاو ،يناثلا

هحنمي مل نكل ،ةلئاهلا هتدوج راهظإا ىلع
 .عئار ءيسشب مايقلا تقولا

يف ،هلحارم لسضفأاب رمي ’ يكيجلبلا
ي˘ف تÓ˘كر˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ل˘˘ظ
هلعج امم ،لحاكلاب ة˘با˘سصم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ناد˘يز د˘ير˘ي ’و ،د˘يد˘ج جا˘عز˘نا˘ب ر˘ع˘سشي
.هب ةرطاخملا

ناسس ضسيراب
ضضفري نامÒج
‘ مÓسستسس’أ
›ابيلوك ةكرعم

نا˘˘سس صسيرا˘˘ب يدا˘˘ن كسسم˘˘˘ت˘˘˘ي
ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كف˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ود˘ي˘لا˘ك ي˘سسنر˘ف˘˘لا ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا

لÓخ ،يلوبا˘ن ع˘فاد˘م ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
.يفيسصلا وتاكريملا

ي˘ف ا˘ت˘نÓ˘تأا ة˘عر˘˘ق˘˘لا تع˘˘قوأاو
يف ،نامريج ناسس صسيراب قيرط
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر

جور˘˘˘خ ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘سسو
يئاهنلا عبر رودلا يف بولغملا

ماقت ثيح ،طقف ةدحاو ةارابم نم
نم ةيلاغتربلا ةنوبسشل ةنيدم يف
 . توأا51 ىلإا21

نامري˘ج نا˘سس صسيرا˘ب ى˘ع˘سسيو
،ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا هر˘˘يد˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،و˘˘خارأا ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل

صساموت عافد زيز˘ع˘ت˘ل ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
.لبقملا مسسوملا يف لخوت

مسضل ىعسسي يسسنرفلا قÓمعلا
دئاق ليحر صضيوعتل يوق عفادم
وغايت ،مرسضخملاو يلاحلا قيرفلا
وأا ل˘ي˘حر˘لا صسرد˘ي يذ˘لا ا˘ف˘ل˘ي˘˘سس
.يلاحلا مسسوملا ةياهنب لازتعأ’ا

،اًماع82ـلا بحاسص يلابيلوك
،ودرا˘نو˘ي˘ل تا˘يو˘لوأا صسأار ى˘˘ل˘˘ع
.لبقملا مسسوملا نم ةيادب همسضل

، ’ويدراوغ بيب ةبغر نكلو
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘˘ن برد˘˘م
بعÓلا هجو رييغت دق يزيلجنإ’ا
ي˘ف ه˘لو˘خد˘ل دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م ي˘لا

بعÓ˘لا م˘سضل ة˘يو˘ق تا˘سضوا˘ف˘م
امد˘ع˘ب ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ة˘يو˘ق˘ت˘ل

.مسسوملا اذه اًريثك يناع
،يلوبان ةرادإا حبسصأا اهبناج نم

لباقم بعÓلا عيبل دادعتسسا ىلع
.وروي نويلم08

كلمي يذلاو يلابيلوك ّنأا ركذُي
ةي˘ل˘يو˘ج ى˘ت˘ح ي˘لو˘با˘ن ع˘م اًد˘ق˘ع
3202.

ضسوتنفوي بع’ مسضل ىعسسي نامÒج ناسس ضسيراب

عم دتيانوي ر˘ت˘سسسشنا˘م ل˘تا˘ق˘ي˘سس
ر˘ت˘سسسشنا˘مو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ن˘˘م Ó˘˘ك
عفادم عم دقاعتلا لجأا نم يتيسس
،ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل
.ليوليسشت نب يزيلجنإ’ا

’’ن˘˘سص’’ ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو
دتاينوي رتسسسشنا˘م نأا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ل˘جأا ن˘م ة˘ق˘ف˘سصلا ي˘ف ةو˘ق˘ب ل˘خد
هربتعي يذلاو ،بعÓلا عم دقاعتلا
ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘غ ي˘لوأا برد˘م˘˘لا
موقي ثيح ،فيسصلا اذه هل ةيولوأا

قيرف ءانبب رمحلا نيطايسشلا بردم
م˘سسو˘م˘لا بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘لا ل˘جأا ن˘˘م
.لبقملا

كوكسشلا ةوطخ˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ث˘ت˘سسو
يف ليوليسشت ليمز لبقتسسم لوح
يذ˘لا ،و˘سش كو˘ل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م ي˘˘ف ا˘˘ًسضيأا بع˘˘ل˘˘ي
.رسسيأ’ا

كنار˘ف ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت برد˘˘م نا˘˘ك
وه ليوليسشت نأاب ا˘ع˘ن˘ت˘ق˘م درا˘ب˘م’
ن˘كلو ،زو˘ل˘ب˘ل˘ل بسسا˘ن˘م˘لا ل˘جر˘˘لا
هينج نويلم08 تددح هيدان ةرادإا
لمأايو ،هنع ءانغتسسإÓل ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسا
ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف زو˘ل˘˘ب˘˘لا
يف نÓيم رتنإ’ يرييملاب نوسسرميإا

هينج نو˘ي˘ل˘م51 ةم˘ي˘ق˘ب ة˘ق˘ف˘سص
نم ءزج ريفوت لجأا نم ،ينيلرتسسا

.لقأ’ا ىلع ةقفسصلا غلبم
يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م صصر˘ح˘ي ا˘م˘ك

لحيل ليوليسشت ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ن˘كل ،يد˘ن˘ي˘م ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ي˘˘ب ل˘˘ح˘˘م
قا˘ب˘سس ا˘ًي˘لا˘ح رد˘˘سصت˘˘ي د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
يلودلا ارتلجنإا بع’ عم عيقوتلا
.اًماع32 رمعلا نم غلابلا

ى˘ل˘ع صصير˘ح ’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب
رثأات يذ˘لا ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ز˘يز˘ع˘ت

،ينابموك تنسسنف ليحر دعب اًريثك

ةقايللا لكاسشم عم يدنيم حفاكو
ىلع ظاف˘ح˘لا ي˘ف ل˘سشفو ة˘ي˘ند˘ب˘لا
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا
ينار˘كوأ’ا ع˘م بوا˘ن˘ت˘لا˘ب ،ر˘سسيأ’ا
.وكنيسشتنيز ردنسسكلوأا

ةيميداكأا جيرخ وه ليوليسشت نب
يدانلل ةارابم321 مدقو ،رتسسيل

عقوو ،م˘سساو˘م ة˘سسم˘خ ىد˘م ى˘ل˘ع
يف دمأ’ا ليوط ديدج دقع ىلع
˘ما˘ع ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي8102 ر˘بو˘ت˘كأا

4202.
نوكتسسف ،ةقفسصلا تحجن اذإاو

حجني يتلا ةيناثلا ةرملا يه هذه
عفادم عم دقاعتلا يف دتيانوي اهيف
دع˘ب ،ما˘ع نو˘سضغ ي˘ف ر˘ت˘سسي˘ل ن˘م
ف˘ي˘سصلا ي˘ف ر˘ياو˘غا˘م يرا˘ه م˘سض
هينج نوي˘ل˘م08 لباق˘م ي˘سضا˘م˘لا
.ينيلرتسسإا

ليوليسشت نب عم دقاعتلأ قابسس ردسصتي دتيانوي Îسسسشنام

بع’ ،نو˘سسنو˘ج ن˘ي˘ل˘ج د˘ق˘ت˘ع˘ي
بع’ نأا ،ق˘با˘سسلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘˘ن
،ارتناكلأا وغايت ،خنويم نرياب يدان
حجنيو زديرل˘ل م˘سضن˘ي نأا ه˘نا˘كمإا˘ب
مايقلا لاح ،يزيلجنإ’ا قيرفلا عم
ة˘ق˘ير˘ط ي˘ف تÓ˘يد˘ع˘ت˘˘لا صضع˘˘ب˘˘ب
.بعللا

لÓ˘خ اًر˘ي˘ث˘ك ار˘ت˘نا˘كلأا ط˘ب˘˘ترأاو
ىلإا مام˘سضن’ا˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
لباقم كلذو ،فيسصلا اذه لوبرفيل
.ينيلرتسسا هينج نويلم03

نرياب عم ارتناكلأا دقع يهتنيسسو
،لبق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب خ˘نو˘ي˘م
هز˘ن˘˘يا˘˘ه لرا˘˘ك تاد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ط˘˘سسو
ينابسسإ’ا يلودلا ليحرب هغينيمور
اًناجم هتراسسخ مدعل فيسصلا اذه
.هدقع ةياهن بقع

تاحير˘سصت ي˘ف نو˘سسنو˘ج لا˘قو
مت اذإا :ةيزيلجنإ’ا روريم ةفيحسصل
بعÓلا رود ار˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت ح˘ن˘م
دسض ةرسشع مقر زكرملا يف رحلا
بع˘ل˘ي˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،مو˘سصخ˘لا صضع˘˘ب

نوسسردنهو وينيباف نم اًلك هفلخ

نأا يننكم˘ي˘ف ،عا˘فد˘لا ي˘عا˘بر ما˘مأا
،اًعئار اًئيسش نوكيسس كلذ نأا ىرأا

ح˘ت˘˘ف ه˘˘ن˘˘كم˘˘يو ع˘˘ئار بع’  ه˘˘نأ’
.تاعافدلا

ىلإا جا˘ت˘ح˘ي ق˘ير˘ف ل˘ك :فا˘سضأاو
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف صسي˘˘ل ،ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت
يف نكلو ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل

وأا نيتباسصإ’ قيرفلا صضرعت لاح
اذه ركبم تقو يف تاباسصإا ةثÓث
لوبرفيل نوكيسس اهد˘ن˘ع ،م˘سسو˘م˘لا
نيرخآ’ا نيبعÓلا صضعب ىلإا ةجاحب

اذ˘ه م˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.مسسوملا

قير˘ف˘لا بع˘ل˘ي ا˘مد˘ن˘ع :ح˘سضوأاو
لسصحيو اهب بعلي يتلا ةقيرطلاب

طاقنلا نم نكمم ددع ربكأا ىلع
تانيسسح˘ت˘ب مو˘ق˘ت نأا بع˘سصلا ن˘م
.ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف

،لوبرفيلب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف :فدرأاو
لك يف دقاعتب اوموقي نأا مهنكمي
بع’و م˘جا˘ه˘م م˘سض ل˘ث˘م ،ز˘˘كر˘˘م
.عفادمو طسسو طخ

ة˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘كل :ل˘˘˘˘سصاوو

تن˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ل˘˘˘ل
بع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ه˘ل ح˘˘سشرأا˘˘سس
ه˘ن˘كم˘ي صصخ˘سش ،م˘˘جا˘˘ه˘˘م ط˘˘سسو
امدنع يموجهلا يثÓثلا ةدعاسسم
.قرفلا عيمج يف نولجسسي ’

يذلأ رودلأ حسضوي قباسسلأ لوبرفيل بع’
زديرلل همامسضنأ لاح ‘ وغايت هبعليسس

نامريج ناسس صسيراب يدان ىعسسي
بع’ ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
لÓخ ،ينيرغيليب ا˘كو˘ل ،صسو˘ت˘ن˘فو˘ي
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف

صسوتنفوي ىلإا مسضنا ينير˘غ˘ي˘ل˘ي˘ب
هتراعإا تمتو ،يسضاملا فيسصلا يف
 .مسسوم ةدمل يرايلاك ىلإا

م˘سض د˘˘ق نا˘˘ك ير˘˘ي˘˘نو˘˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
عم ةيلدابت ةقفسص يف  ينيرغيليب
’وزا˘ن˘ي˘ب˘سس لا˘ق˘ت˘نا ل˘با˘ق˘˘م ،ا˘˘مور
.يسسورولايجلل

غلب˘م د˘سصر ي˘سسنر˘ف˘لا قÓ˘م˘ع˘لا
،ينيرغيليب مسضل ،وروي نويلم02
يف نميأ’ا ريهظلاب هفوفسص زيزعتل
 .لبقملا مسسوملا

تراسشأا ةيلاطيإا ةيفح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت
يلع صسوتنفوي ةقفاوم ةيناكمإا يلإا

.فيسصلا اذه لÓخ بعÓلا ليحر
مسضل قافتا ىلإا لسصوت صسوتنفوي

بع’ كيليم صشويداكرأا يدنلوبلا
صضر˘ع˘ي نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘مو ي˘لو˘با˘˘ن
ةقفسصلا يف نيبع’ لوخد يدانلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا صضف˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م

يد و˘˘ي˘˘ل˘˘يروأا صضفر ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن صسي˘ئر ،صسي˘ت˘ن˘˘يرو˘˘ل
.نيبعÓلا لادبتسسا ةركف

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ي˘خو˘ت صسا˘مو˘˘ت
كسسمتي ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ل˘ط˘ب˘ل

ه˘نأ’  ي˘ن˘ير˘غ˘ي˘ل˘˘ي˘˘ب بعÓ˘˘لا م˘˘سضل
طسسو زكرم يف بعللا اًسضيأا هنكمي
.عا˘˘فد بل˘˘ق ـك كلذ˘˘كو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

قيرط يف ات˘نÓ˘تأا ة˘عر˘ق˘لا تع˘قوأاو
يئاهن عبر يف ،نامريج ناسس صسيراب

نوكتسسو.ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
رودلا يف بولغملا جورخ ةلحرم
،طقف ةدحاو ةارابم نم يئاهنلا عبر
ة˘نو˘ب˘سشل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح
. توأا51 ىلإا21 نم ةيلاغتربلا



اهنم يناعي يتلا ةيلصضعلا ةباصصإلا ببصسب

ىونج ةأرابمب ينعم ريغ ضسراف
هقيرف ةليكسشت نع يرئازجلا يلودلا صسراف دمحم مويلا ءاسسم بيغي

يرودلا نم23 ةلوجلا راطإا يف ،ىونج يدان ىلع افيسض لحي امدنع لابسس
ةلوجلا يف اهل صضرعت يتلا ةيسساقلا ةراسسخلا كرادتل حمطي يذلا يلاطيإ’ا
ءاقل نع ابئاغ ينطولا بختنملا ريهظ صسراف دمحم نوكيسس.ةيسضاملا
اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا ببسسب ىونيج يدان لابسس هقيرف هجاوي نيح مويلا

يف صسراف ءاقفر صضرعتو ،يزنيدوأا يدان مامأا ةقباسسلا ةارابملا يف ىرخأا ةرم
اسسفانت مويلا ءاقل فرعيو.ةلماك فادهأا ةثÓثب ةنيهم ةميزهل ةارابملا هذه
زكرملا لابسس يدان لتحي ثيح ،ءاقبلا نامسض لجأا نم نيقرفلا نيب اداح
يف طقف نيتجردب ىونج يدان هيلع دعتبيو ،ةطقن91 ديسصرب ريخأ’ا
.ةطقن72ـب81 زكرملا هلÓتحاب بيترتلا

ب.اصضر
ةصصاخ ةيوج ةلحر يف دوعيصس

ةمداقلأ مايأ’أ لÓخ يلهأ’اب قحتلي يليÓب
نم يدوعسسلا يلهأ’ا بع’و يرئازجلا يلودلا يليÓب فسسوي برتقي

نم ةسصاخ ةلحر يف ةمداقلا مايأ’ا لÓخ ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةدوعلا
.يلحملا يرودلا تاسسفانم ةدوعل اريسضحت قيرفلا تابيردتب قاحتلإ’ا لجأا

داحتإا مجن نأا ةيبرعلا ةخسسنلا يف يسضايرلا «لووغ» عقوم دكأا ام بسسحبو
،ةلبقملا مايأ’ا يف يدوعسسلا يدانلا تابيردتل مظنيسس قباسسلا ةمسصاعلا

ببسسب كلذو قيرفلا تاريسضحت نع بئاغ «يقارلا» ناديم طسسوتم ناكو
،انوروك ةحئاج ببسسب رئازجلا يف يوجلا لاجملا قلغ دعب تÓحرلا فقوت
لمأات ىرخأا ةهج نم.ةكلمملاب قاحتل’ا يليÓب ىلع ليحتسسملا نم لعج ام
هتقايل عاجرتسسا نم «براحملا» نكمتي نأا يف صضايرلا ةمسصاعلا يدان ةرادإا
يرودلا ة˘سسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ل˘ب˘ق كلذو ،ن˘كم˘م تقو عر˘سسأا ي˘ف ة˘ي˘ند˘ب˘لا
.لبقملا توأا رهسش ةررقملا يدوعسسلا

طيمز.ع
ةرادإلاو بعÓلا نيب ةريثكلا لكاصشملا مغر

يرمعلأ نب ةدوعل طغسضت بابسشلأ ةرأدإأ
ابيرق يدوعسسلا بابسشلا بع’و يلودلا عفادملا يرمعلا نب لامج دوعيسس

نيدكؤوم ،مهتاحيرسصت يف يدانلا ولوؤوسسم دكأا ام بسسحب ،هقيرف فوفسصل
.نكمم تقو برقأا يف قيرفلا فوفسصل مسضني فوسس يرئازجلا يلودلا نأا

هديكأات ةيفحسص تاحيرسصت يف «ثويلا» يدان ةرادإا صسلجمب وسضع فسشكو
ىلا دوعيسس يرمعلا نب لامج »:Óئاق «رسضخلا» عافد ةرخسص ةدوع برق
دكؤوي ام ،«هئÓمز عم تاريسضحتلا فانئتسس’ هللا ءاسش نإا ،ابيرق ةيدوعسسلا
ةرركتملا لكاسشملا مغر ياد نيسسح رسصن جيرخ تامدخب يدانلا كسسمت
ايقيرفإا لطب نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت.ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف بعÓلاو ةرادإ’ا نيب
ىتح بابسشلا يدانلا عم اطبترم لازي ام رسصمب «ناكلا»ـب رسضخلا عم جوتملا

قيرفلا ةرداغم يف هتبغرل تارملا نم ديدعلا يف حمل يذلاو ،1202 ناوج
.يفيسصلا وتاكريملا لÓخ ةرادإ’ا رارقب اطبترم هريسصم ىقبيو

طيمز.ع
مهنيب فÓتخا لو ةيصساوصس رصشبلا نأا دكأا

ديج رمأأ يرنه يريت هب ماق ام :رديات
ديولف عم نماسضتم عيمجلأو

تكابمأا يدان ناديم طسسو يرئازجلا يلودلا بعÓلا رديات ريفسس ربع
يرنه يريت اهب ماق يتلا ةديجلا ةتافتل’اب هباجعإا نع ،يدنكلا لايرنوم
صسفن ارركم هتبكر ىلع صسلج يذلا ،نسشولوفير دنÓغنا وين يدان بردم
ىلع يفوت يذلا يكيرمأ’ا ديولف جروج ـل نودناسسملا اهب ماق يتلا ةروسصلا
نم »:Óئاق ةيفحسص تاحيرسصت يف رديات حسضوأاو. عيباسسأ’ا يف يطرسش دي
نماسضتم عيمجلا نأاو اسصوسصخ ،مدقلا ةرك لÓخ نم لئاسسرلا ثعب ديجلا

متخو ،«رسشب اعيمج نحنف رفسصأا وأا صضيبأا ،دوسسأا تنك ءاوسسو ديولف عم
صسفانملا قيرفلا بردم يرنه يريت هب ماق ام» :Óئاق همÓك اينولوب بع’
وحنلا اذه ىلع ءاقبلا لاح يفو ،نماسضتم عيمجلا نأا تبثي اذهو ،ديج رمأا
.«ةجيتن ىلإا لسصنسس

ب.م.يرصسيإا
1202 يام22ـلا يف ةلوطبلا ةياهن

قÓطنأ دعوم نع فرعتي ينيعبسس نب
يناملأ’أ يرودلل ديدجلأ مسسوملأ

د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا خ˘يرا˘ت ن˘ع ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب ي˘˘مار فر˘˘ع˘˘ت
.كلذ نع فسشكلاب مدقلا ةركل يناملأ’ا داحتإ’ا ماق امدعب ،«اغيلسسدنوبلا»ـل
ايسسوروب هيدان ةق˘فر ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سسو
81 خيرات نم اءدب يناملأ’ا يرودلا يف ةديدج ةرماغم يف  خابدÓغسشنوم
مسسوم ءاهنإ’ يرودلا ةطبار ةقفر يناملأ’ا داحتإ’ا ططخو.لبقملا ربمتبسس
يمار نإاف ،ةراسشإÓلو.لبقملا ماعلا نم يام22 ةياهن خيرات يف0202/1202
ايسسوروب هيدان ةقفر اينعم نوكيسس وداراب كيتيلتا ةسسردم جيرخ ينيعبسس نب
.مداقلا مسسوملا يف ابوروأا لاطبأا ةطبار يف ةكراسشملاب يناملأ’ا خابدÓغسشنوم

ب.اصضر
هل بعلي يذلا قيرفلل ءيصش لك مدقي رصضخلا فاده نأا دكأا

يبنجأأ بع’ لسضفأأ حاجنوب :اتابات
رطق موجن يرود يف

يليزاربلا نم ةداسشإا ىل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ل˘سصح˘ت
يف يرطقلا دسسلا هيدان عم همدقي يذلا ريبكلا ءادأ’ا ىلع ،«اتابات وغيردور»
«صسأا» ةفيحسصل قباسسلا نايرلا بع’و يليزاربلا مجنلا لاقو.موجنلا يرود
بع’ لسضفأا وه ينطولا بختنملا مجاهم حاجنوب يل ةبسسنلاب» :ةينابسسإ’ا
يف ةدعاسسملا مدقيو ةريثك افادهأا لجسسي هنأا ،موجنلا يرودلا يف يبنجأا
.«هقافر ةيقبل هسسفن تقولا

ب.اصضر

0972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ12ـل قفاوملا0202 ةيليوج21دحألاةصضايرلا

ةرصشابم دوعصصلاو ةفاصصولا فطخ ىلع هنيعو «فوأا يÓبلا» ىلإا لهأاتلا نمصض رصضخلا مجن
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بعÓلا ةمحر نب ديعسس داق
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
ي˘ف د˘يد˘ج زو˘ف˘ل درو˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
امدعب ةيزيلجن’ا ةجردلا يرود
ق˘ير˘ف ،صسمأا ةر˘ي˘˘ه˘˘ظ ى˘˘ط˘˘خ˘˘ت
،دحاول ةيثÓثب ي˘ت˘نوا˘ك ي˘بر˘يد
،ةيئانث رسضخلا حانج اهنم لجسس
ل˘˘جر بق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ي˘˘˘ل
.01 نم5.8 طيقنتب ةارابملا

،اي˘لا˘ي˘خ ءادأا ة˘م˘حر ن˘ب مد˘قو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف لا˘جو لا˘سص ثي˘ح
م˘سسلا ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘كو صسفا˘ن˘م˘˘لا
،يتنواك يبريد عافد يف ،لتاقلا
ديدج زوف دسصحل هيدان دوقيل
،دوعسصلا ملح نم رثكأا هبرقيو
فد˘ه˘لا ل˘ج˘سس ه˘ناو ا˘سصو˘سصخ
تقو يف هيدانل يملاع يناثلا

يف نيلداعتم نييدانلا هيف ناك
ىلع يسضقي نا ل˘ب˘ق ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ةدوعلا يف يتنواك يبريد لامآا
ىلع مسصب امدع˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف
ثلا˘˘ث˘˘لاو ه˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘لا
.هقيرفل

ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘˘مو
يدا˘ن ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘كسشب ن˘˘م˘˘سض
يÓبلا» يف دجاوتلا دروفتنيرب
قر˘ف˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا «فوأا
ىلإا3ـلا فسصلا نم ةدجاوتملا
ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا صسدا˘˘˘˘˘˘سسلا ف˘˘˘˘˘˘سصلا
ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘˘ع نو˘˘عرا˘˘سصت˘˘ي˘˘سس
يرود˘˘˘ل دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصل˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘حاو
ت’وج3 ءاقب عمو ،ءاوسضأ’ا
لمأاي ةلوطبلا ة˘يا˘ه˘ن ن˘ع ط˘ق˘ف
ر˘ث˘ع˘ت ي˘˘ف ه˘˘يدا˘˘نو ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب

صشت˘يو˘مور˘ب تسساو ف˘ي˘˘سصو˘˘لا
ة˘˘فا˘˘سصو˘˘لا ف˘˘ط˘˘خ˘˘ل نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأا

م˘˘سسق˘˘ل ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م دو˘˘˘ع˘˘˘سصلاو
.زاتمملا

8 مدقو افده71 لجصس
ةارابم04 يف تصسيصسأا

يدان جيرخ ةمحر نب ققح
عم ةزيمم اماقرأا يسسنرفلا صسين
71 نود ثيح مسسوملا اذه هيدان
اهيف كراسش ءاقل63 يف افده
مدق هنأا امك ،ليدب4و يسساسسأا

نيب نم هنا تبثيل تسسيسسأا8
امدعب هيدان يف نيبعÓلا لسضفأا
ة˘يد˘ج˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس
يدانلا ظوظح عفريو ،ةققحملا
دو˘ع˘سصلا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف
ى˘لإا يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ةدو˘ع˘لا ذ˘ن˘مو .ءاو˘˘سضأ’ا يرود
ن˘ب دا˘ق ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا

امك ،زوف6 دسصحل هيدان ةمحر
3 ر˘˘خأا ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا6 ل˘ج˘سس
يأا نم رثكأا برتقيل ،تايرابم
ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘سضم تقو
.يراجلا مسسوملا ةياهن دوعسصلا

ىلع عارصصلا ثعب
نم ىرصسيلا ةهجلا

رصضخلا موجه
زيمملا ىوتسسملا لظ يفو

ءاقل نم ةمحر نب همدقي يذلا
عارسصلا ثعب دق نوكيسس ،رخآ’
ةبيكرت يف يسساسسأا ناكم ىلع
دجاوت مغر ،ينطولا بختنملا

ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ءا˘م˘˘سسأ’ا د˘˘يد˘˘ع
رار˘غ ى˘ل˘ع ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ل˘غ˘سش
روليد ،يميهارب ،يليÓب ،صسانو
ن˘ب ه˘مد˘˘ق ا˘˘م نأا ’إا ،م˘˘هر˘˘ي˘˘غو
يدانلا عم م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘م˘حر

احسشرم ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
نا˘˘كم ل˘˘˘غ˘˘˘سشل ةدا˘˘˘ع˘˘˘لا قو˘˘˘ف
بختنملا ةب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ي˘سسا˘سسأا
.يسضاملب لامج ةدايقب ينطولا

لصصاوي يصسليصشت فده
دروفتنيرب عم قلأاتلا

مÓعإ’ا توفي مل هبناج نم
ةدا˘سشإ’ا ة˘˘سصر˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
«لوغ» ع˘قو˘م ق˘ل˘عو ،ي˘ن˘طو˘لا
ةيزيلجنإ’ا هتخسسن يف يملاعلا
ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت ق˘ير˘ف فاد˘˘ه نأا
ل˘سصاو˘ي˘سس مدا˘ق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سضاو ةرا˘˘سشإا ي˘˘ف ،ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا
نب همدق يذلا يملاعلا ءادأÓل
فد˘˘ه˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘سسن نود ة˘˘˘م˘˘˘حر
عل˘ط˘م ع˘م ه˘نود يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا
.يناثلا طوسشلا

يرودلا نم23 عوبصسألا
يلاطيإلا

نÓيمو رسصان نب
يوق مأدسص يف

يلوبان عم
رسصان نب ليعامسسإا رظتني

نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا
ةق˘فر ا˘ب˘ع˘سص Ó˘ق˘ن˘ت ي˘لا˘ط˘يإ’ا
،«و˘لوا˘ب نا˘سس» بع˘ل˘˘م˘˘ل ه˘˘يدا˘˘ن
يلوبان فيسضتسسم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
تايرا˘ب˘م ن˘م˘سض مو˘ي˘لا ةر˘ه˘سس
يرود˘˘لا ن˘˘˘م23 عو˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
فدهيو ،»آا يريسسلا» يلاطي’ا
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل هءÓ˘مزو ر˘سصا˘ن ن˘ب
قيقحتو تارا˘سصت˘نإ’ا ة˘ل˘سسل˘سس
نيروفسصع برسضو ديدج زوف
ةلاح يف هنأا ثيح دحاو رجحب
«يرينوسسورلا » ققحيسس زوفلا
يقتريسسو ةد˘يد˘ج طا˘ق˘ن ثÓ˘ث
ةطقن قرافب صسدا˘سسلا ز˘كر˘م˘ل˘ل

بحا˘سص «ن˘ي˘بو˘ن˘ي˘ثرا˘ب˘˘لا» ن˘˘ع
لباقملا يف نكل ،ايلاح زكرملا
ظافحلل يلو˘با˘ن ى˘ع˘سسي فو˘سس
هبعلم يف ةثÓثلا طاقنلا ىلع
لÓخ ةققحملا جئات˘ن˘لا د˘ي˘كأا˘تو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج ر˘˘˘خآا
ة˘كرا˘سشم ى˘ق˘ب˘تو ،ه˘ت˘قا˘ف˘˘ت˘˘سسا
يرئازجلا يلودلا م’وغ يزوف
ريغ يلوبان فو˘ف˘سصب ط˘سشا˘ن˘لا

رخآا نع باغ يذلا وهو ةدكؤوم
امورو ةونج نم لك مامأا نيئاقل
تارا˘ي˘خ˘ل دو˘ع˘ي يذ˘لاو ا˘ي˘لاو˘ت
.هبردم

طيمز.ع

بلا˘˘ط ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘ن صضر˘˘˘ع˘˘˘ت
هيدا˘ن ة˘ق˘فر ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ةميزهل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ل˘سسا˘كو˘ي˘ن
،تبسسلا صسمأا ةارابم يف ىرخأا
را˘طإا ي˘ف درو˘ف˘تاو ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا
يرود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م53ةلوجلا
.يزيلجنإ’ا

يف Óيدب بلاط نب كراسشو
ةيناث ةميزهل صضرعتيل (97د)

،1 ـ2 ةجي˘ت˘ن˘ب ي˘لو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
رسضخلا ناديم طسسو لسصاويل
ثيح طسسوت˘م ىو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت
بسسح01 نم4.6 طيقنت لان
صصتخ˘م˘لا «درو˘كسسو˘ه» ع˘قو˘م
.ءاسصحإ’او طيقنتلا يف

رارق رظتنت كلاصش
لصصفلا لبق لصساكوين
بلاط نب لبقتصسم يف

نب ليب˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لاز˘ي ا˘م
يدا˘ن˘لا رار˘ق˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م بلا˘˘ط
يف هل مسضنا يذلاو ،يزيلجنإ’ا

ل˘كسش ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج
40 كلا˘˘˘سش يدا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘عإا
مسسوملا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ي˘نا˘م˘لأ’ا
تاحير˘سصت بسسح˘بو.يلاحلا
يدا˘ن صسي˘ئر رد˘يا˘ن˘سش ن˘ي˘سشو˘˘ي
ءا˘ب˘نأ’ا ة˘لا˘كو˘ل40 كلا˘˘˘˘˘سش
ن˘ع ثد˘ح˘˘ت يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا

˘ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ج˘˘ير˘˘خ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
بعلي بلاط نب »:Óئاق ريبسستوه

ي˘ف ل˘سسا˘كو˘ي˘˘ن ع˘˘م ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نإا˘˘ب
،يزيلجن’ا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
لبقتسسم صصوسصخب هثيدح يفو
نأا بجي »:لاق يرئازجلا مجنلا
نب مسسوملا ي˘ه˘ت˘ن˘ي ف˘ي˘ك ىر˘ن

رر˘ق اذإا ،ل˘سسا˘كو˘ي˘ن ع˘˘م بلا˘˘ط
،«ءارسشلا رايخ عفر نويناطيربلا
ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ن˘˘سس »:ف˘˘ي˘˘سضي˘˘ل
ءاهتنإا دعب ن˘يد˘ي˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةرا˘˘˘سشإا ي˘˘˘ف ،«ةرا˘˘˘عإ’ا ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف

بلا˘˘ط ن˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’
ماعلا قرزأ’ا يكلملا فوفسصل
ليع˘ف˘ت مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا
د˘ق˘ع ءار˘سش د˘˘ن˘˘ب «ز˘˘يا˘˘ب كم˘˘لا»
.يرئازجلا بعÓلا

ب.اصضر/طيمز.ع

يلودلا لاطع فسسوي ربتعا
صسي˘˘˘˘˘ن بع’و ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف تار˘ث˘ع˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا
اهسضاخ يتلا ةيدولا تايرابملا
يداع رمأا ،تاريسضحتلا ةرتف يف
ة˘˘ياد˘˘ب د˘˘ن˘˘ع ىو˘˘قأا نو˘˘كن˘˘سسو
.ديدجلا مسسوملا

ر˘ي˘ه˘ظ لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي لا˘˘قو
هحيرسصت يف ينطولا بختنملا
انمق «يدانلل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ب
دقتفن اننأا حيحسص ،تاريسضحتلا
ع˘جار كلذو ،ق˘ي˘سسن˘ت˘ل˘ل Ó˘ي˘˘ل˘˘ق
نيبعÓلا نم ريبك ددع لوسصول
.ددجلا

نهارلا تقولا يف» فاسضأاو
ةرتفل ةجاحبو ادج نوقهرم نحن

ن˘كل ،عا˘جر˘ت˘سسÓ˘ل ة˘حار˘لا ن˘م
نم ةيناثلا ةرتفلا قÓطنا دنع
ع˘م ل˘م˘ع˘لا˘ب مو˘ق˘ن˘سس صصبر˘ت˘لا
دعوتنل ايوسس دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

انل˘ع˘ج˘ي˘سس كلذو ا˘ن˘سضع˘ب ى˘ل˘ع
ر˘ث˘كأا دو˘ع˘ن˘سسو ة˘يز˘ها˘ج ر˘˘ث˘˘كأا
.«ةوق

لاطع فسسوي نإاف ،ةراسشإÓلو
ي˘ف ا˘مز˘˘ه˘˘نا د˘˘ق صسي˘˘ن ق˘˘ير˘˘فو
اهابعل يتلا نيتيدولا نيتارابملا
يدان دسض تاريسضحتلا ةرتف يف
نود فدهب تهتنا يتلاو نويل
مامأا يناثلا ءاقللا ناكو لباقم
ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘سشع نا˘ي˘ت˘ي˘˘ت نا˘˘سس
.1 ـ4 ب تهتنا يتلاو ةيسضاملا

ديدج نم قلأاتي يوادوب

هروسضح يوادوب ماسشه تبثأا
اهسضاخ يتلا ةيدولا ةارابملا يف
ق˘ير˘ف د˘سض ،صسي˘ن ه˘يدا˘ن ة˘˘ق˘˘فر
،ةمسساح ةرير˘م˘ت˘ب نا˘ي˘ت˘ي˘ت نا˘سس
ءاقللا يف ايسساسسأا يادوب كراسشو
يذ˘لا صسي˘ن ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م يدو˘˘لا

،نا˘ي˘ت˘ي˘ت نا˘سس هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ه˘ع˘م˘˘ج
كرت نم راسشب ةنيدم نبا نكمتو
نيح ةارابم˘لا هذ˘ه ي˘ف ه˘ت˘م˘سصب
يف ق˘ب˘ط ن˘م ةر˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ب ما˘ق
لوأ’ا طوسشلا نم81 ةقيقدلا
«مارو˘˘ت ن˘˘ير˘˘ف˘˘ي˘˘ك» ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘˘ل
ىلإا اهليوحت نم ريخأ’ا عاطتسسا

نا˘كو ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘لو˘˘ه˘˘سسب فد˘˘ه
.صسين قيرفل ديحولا فدهلا

ب.اصضر

›ا◊ا وتاكŸÒا ‘ هعيب ديري ÊاŸألا يدانلا

لسساكوين ةقفر ىرخأأ ةÁزهل ضضرعتي بلاط نب

ةمصساح ةرير“ مدق يوادوب

«ةوق Ìكأاب دوعنسس ضصبÎلأ دعب» :لاطع

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

يتنواك يبريد ةبقع زواجتل دروفتنيرب دوقيو ةيئانث نوّدي ةمحر نب
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قا˘فو و˘لوؤو˘˘سسم ثح˘˘ب˘˘ي
ديدع ز˘يز˘ع˘ت ن˘ع ف˘ي˘ط˘سس
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘ف˘˘˘لا
ع˘˘سضي يذ˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
ة˘مزأ’ا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب قا˘فو˘˘لا
نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

،ربسصلا غرافب اهتاق˘ح˘ت˘سسم
ةرادإ’ا اعد يذلا رمأ’ا وهو
ردا˘˘سصم ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا
د˘˘عا˘˘سست ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
ة˘مزأ’ا ل˘ح ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

صسلجم صسيئر نأاو ةسصاخ
ناك بارعا نيدلا زع ةرادإ’ا
لو˘˘سصح ةرور˘˘سضب ر˘˘قا د˘˘˘ق
ـلا برا˘ق˘ي ا˘م ى˘ل˘ع قا˘فو˘لا

ل˘ح ل˘جأا ن˘˘م را˘˘ي˘˘ل˘˘م02
 .نيبعÓلا لكاسشم

دق فوصصوب ةقفصص
ةئاملاب5 اهيلإا فاصضي

ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت كسش نود ن˘˘˘م
بلجي˘سس فو˘سصو˘ب بعÓ˘لا
ن˘كلو لاو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
،ايلاح صسيلو رخآا تقو يف
قافولا لعجيسس يذلا رمأ’ا
ةيلاجعتسسا لولح نع ثحبي
نأا ركذي ،نهارلا تقولا يف
عا˘˘ب˘˘˘تا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي قا˘˘˘فو˘˘˘لا
نم يدانلا صضيوعت ةسسايسس

ىرتسشا يذلا قيرفلا فرط
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا ثي˘˘ح بعÓ˘˘˘لا
ا˘سضيأا ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب

ة˘ل˘ي˘م با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر˘ب
ةيليوحت ةميق نم «نوكملا»
ةئاملاب5 ل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘فا˘˘سضإا
«افيفلا» يف نوناقلا اهربتعي

تامز˘ي˘نا˘كي˘م صسا˘سسأا ى˘ل˘ع
.نماسضتلا

دقفي دوصسأ’ا رصسنلا
قبصسأ’ا هصسيئر

ميلسس فيطسس قافو دقف
تÓ˘ي˘ج˘ح˘˘لو˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ق˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لاو ه˘˘سسي˘˘ئر

دعيو ،صسمأا ةحيبسص يدانلل
ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف لا˘خ د˘ي˘ق˘ف˘˘لا
قا˘فو يدا˘ن˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
نج˘سسب د˘جاو˘ت˘م˘لا ف˘ي˘ط˘سس
ناوج7 خيرات ذنم صشارحلا
ة˘ي˘˘سضق بب˘˘سسب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
يذ˘لا ي˘تو˘سصلا ل˘ي˘ج˘سست˘˘لا

نيبعÓ˘لا ط˘ي˘سسو ـب ه˘ع˘م˘ج
انإاو هلل نإا ،يوادعسس ميسسن
.نوعجار هيلا
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د˘عو˘م ر˘ف˘سصأ’ا دار˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
غرا˘ف˘ب ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘˘ه˘˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
ثيد˘ح˘لا ة˘فر˘ع˘م ل˘جا ن˘م ر˘˘ب˘˘سصلا
،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ع˘م رود˘ي˘سس يذ˘لا
يذ˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا صصو˘˘سصخ˘˘ب
ةرور˘سضب ا˘ف˘ي˘ف˘لاو فا˘ف˘˘لا بلا˘˘ط˘˘ت
نأا را˘سصنأ’ا ل˘مأا˘يو اذ˘ه ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
يثÓثلا فسصم يف نوبعÓلا ريسسي

نيذلاو لابرغ˘لاو Ó˘سسياو ط˘ي˘ن˘ح˘ج
ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘نو˘ي˘ل اود˘بأا
ثحب عم انوروكب ةسصاخلا رهسشأا
اهلÓخ نم ددسست ةلويسس نع ةرادإ’ا
.ةقباسسلا رهسشأ’ا يف نيبعÓلا روجأا

اÒثك انيناع»:راتخملب
ÚلوؤوصسŸا ىلعو ايصسفن

رارق ذاختا ‘ عارصسإ’ا
«يئاهن

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
:لوقي دكأا يذلاو راتخملب بعÓلا
ثيح ةبعسص ةيعسضو صشيعن يخأا اي»
يذلا رارقلا ةفرعم نود نم بردتن
همدع نم ةلسصاوملاب ءاوسس ذختيسس
تيحسضأاو اري˘ث˘ك تر˘ثأا˘ت ا˘ي˘سصخ˘سش
ر˘ي˘ط˘خ ي˘سسف˘ن قا˘˘هرإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘عأا

ىل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘م اذ˘ه˘لو
ذاختا ىوسس رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘سضا˘ير˘لا
ىلع انلعجي يذلا بسسانملا رارقلا
مداق وه امب يعو ىلع نوكن لقأ’ا
.«’ وأا ةسسفانملا ىلا ةدوعلاب ءاوسس
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يدانلا لخد اع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك
ةماود يف ينيطنسسقلا يسضايرلا
ماعلا ريدملا ررق نأا دعب ،ةيرييسست
ن˘م با˘˘ح˘˘سسن’ا جار˘˘جر د˘˘ي˘˘سشر
ا˘ه˘ع˘جرأا ي˘ت˘˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق
لعج يذلا رمأ’ا ،ةسصاخ فورظل
ةرادإ’ا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مو را˘˘˘˘˘بآ’ا ةرادإا
ر˘يد˘م˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ى˘˘لإا نا˘˘عرا˘˘سسي
ىلإا جوجم نيدلا رسصن يسضايرلا

ةدم يف ةباينلاب ماع ريدم بسصنم
را˘سسم ءا˘ق˘بإا ل˘مأا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ه˘˘سش
ةسصاخ ،ميلسسلا قيرطلا يف قيرفلا

نم ةنواعمب نوكتسس ةدايقلا نأاو
يذلاو ينارمع رداقلا دبع بردملا
بعÓلا ةدعاسسمل دهج لكب ىعسسي
املثم يرييسستلا بناجلا يف قباسسلا
˘ما˘ع˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘ق˘با˘سس ل˘ع˘˘ف
.ةمارع قراط قباسسلا

فيصص ىلع نورصصي رفانصسلا
لكاصشŸا نع اديعب ئداه

ديلا عسضو يف رفانسسلا لمأايو اذه
ثدح ام يدافت لجأا نم ديلا يف
ةماودلاو يسضاملا فيسصلا قيرفلل

رخأاتلا دعب ةسصاخ اهنم ىناع يتلا
قرا˘ط˘ل ل˘يد˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا

ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي ،ة˘˘مار˘˘ع
نم ةينطولا ةلوطبلا ريسصم ةفرعم
ةفرعمل اهمدع نم اهفانئتسسا لÓخ
جوجم نيدلا رسصن هيلع لمعيسس ام
ءاو˘سس ي˘نار˘م˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
نأا ركذي ،مداقلا وأا يلاحلا مسسوملل
ةرتف ريسست نأا يف نولمأاي رفانسسلا
.لاح لسضفأا ىلع فيسصلا

م. يرصسيا

ةعجأرŸ ىعسسيو بعسص عقأوب مدطسصأ رسصان نب
 يدانلأ ةسسايسس

ةرقم م‚

ادد‹ Èصصلاب هيبع’ بلاط

 ةديدج ليو“ رداسصم نع ثحبي قافولأ

فيطصس
عامتج’أ ديدج رظتني «رفسصأ’أ دأر÷أ»«دوصسأ’ا رصسنلا» اهنم Êاعي يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزأ’ا لظ ‘

Èسصلأ عرافب

اهتقث عسضتو اعيرسس قيرفلأ راسسم ححسصت «رابآ’أ»
 جو‹ ‘

جÈلا يلهأا

ةنيطنصسق بابصش
قيرفلا معد ىلع زيكÎلاو لكاصشŸا يدافت ‘ نولمأاي راصصنأ’ا

عامتج’ا ةليلم نيع ةيعمج وبع’ اهيف بلطي يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل
صضعب ةسشقانمل ديسص نبو ينارمعلا ةدايقب قيرفلل ريسسملا مقاطلا عم
اهب نونيدي يتلا ةيلاملا مهروجأا صصخت يتلاو يدانلاب ةسصاخلا تايثيحلا

عسضت اهلعجي لح يأا ةرادإ’ا دجت مل رطسس’ا هتاه ةباتك دحل يتلاو
مدع ةيناكمإا ىلا تايطعملا لك ريسشتو اذه ،ةديج فورظ يف ةبيتكلا
هلوقت ام دجت نل ةرادإ’ا نوكل قباسس تقو يف ثدح امك عامتج’ا ةجمرب
.ةبيتكلل

ÚبعÓلا ىلع طغصضلاو رامثتصسÓل ىعصست ةيدنأ’ا صضعب
تاعزانŸا ةن÷ ¤إا ءوجلل

ةليلم نيع ةيعمج ةيعسضو يف رامثتسس’ا قرفلا صضعب لواحتو اذه
كلذو ةبيط تايوتسسم ترهظأا يتلاو زئاكرلا صضعب عم لسصاوتلا دسصق
،تاعزانملا ةنجل ىلا ءوجللا دسصق مهيلع طغسضلا ىلع لمعلا لÓخ نم
مهتاقحتسسم ىلع اولسصحتي ىتح اذهو ةزمح دايز بعÓلا لعف املثم
يهو ،ىرخأا قرف يف بعللاب مهل حمسسي ام مهحيرسست قئاثو اذكو ةيلاملا
ءاسسؤور اوبلاطو قيمعلا مهئايتسسا نع «براقعلا » اهنع ربع يتلا ةوطخلا
.«ماسص’» خيرات مارتحا ةرورسضب ىرخأ’ا ةيدنأ’ا
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ةيعم÷ا لكاصشم ‘ رامثتصسÓل ىعصست ةÒثك ةيدنأا

عم ديدج عامتجاب نوبلاطي «ماسص’» وبع’
 ةمداقلأ تاعاسسلأ ‘ ةرأدإ’أ

ةليلم Úع ةيعمج

sport@essalamonline.com

دادزولب بابصش
دكؤوت ةقيثو روهظ دعب
دقعب بعÓلا طابترا

«ةبيقعلأ» ةرأدإأ
ضصوسصخب حسضوت

ينم نب ةقفسص
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش ةرادإا تف˘˘˘˘˘سشك

ي˘م˘سسر نا˘ي˘ب ي˘˘ف دادزو˘˘ل˘˘ب
نب نوراه هقف˘سص ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
،جر˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا بع’ ي˘˘ن˘˘م
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تلا˘˘سسأا ي˘˘ت˘˘لاو
ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ر˘ب˘ح˘˘لا

ريثكلا حيسضوتب تماق ثيح
صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب رو˘˘˘˘مأ’ا ن˘˘˘˘م
يدانل بعÓلا لاقتنا ةقفسص
ةرادإا تح˘˘˘سضوأاو.«ةبيقعل»
ا˘ه˘نأا دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن
تاءار˘˘جإا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب تما˘˘˘ق
لكسشب بعÓلا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
طبترت اهنأا اد˘كؤو˘م ،ي˘نو˘نا˘ق
يدا˘ن˘لا ع˘م ةد˘ي˘˘ج ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘ب
يأا دوجو ةدنفم «يجياربلا»
امك ،نيقيرفلا نيب لكاسشم
ماعلا بتاكلا نأا نايبلا راسشأا
تار˘م ثÓ˘ث لا˘سصت’ا˘ب ما˘ق
راسسفتسسإ’ا لجأا نم ةطبارلاب
د˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نإا ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ع˘˘م بعÓ˘˘لا
ةيليو˘ج ن˘م ح˘تا˘ف˘لا خ˘يرا˘ت˘ب
نأا نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘سضي˘˘ل ،0202
اوماق «يبرا˘ي˘سسلا» ير˘ي˘سسم
ي˘ف بعÓ˘لا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيليوج20 ي˘ف م˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ةرادإا أاجافتتل ،يمسسر لكسشب
ةيليوج90 ي˘ف «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل»
ىرخأا ةقيثو دوجوب0202
طا˘ب˘ترإا د˘كؤو˘ت ة˘ط˘بار˘لا ن˘م
دار˘ج˘لا» ع˘م د˘ق˘ع˘ب بعÓ˘˘لا
يدان لعج يذلاو ،«رفسصأ’ا
عرا˘˘سست دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش

يحيسضوتلا نا˘ي˘ب˘لا راد˘سصإ’
ع˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم يأا بن˘˘˘ج˘˘˘تو
.جربلا يلهأا اهتريظن

طيمز.ع

اذه ةرقم مجن قيرف صشاع
يف ادج ابعسص اعقاو ،مسسوملا

مدطسصا ثيح رابكلا ةريظح
نكمي يتلاو ةرملا ةقيقحلاب
لعجت يتلا ةبرسضلاب اهفسصو
ةرور˘˘سضب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ةرادإ’ا

ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘˘قاروأا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
قرف ع˘م صشيا˘ع˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘سص
ام فاعسضأاو فاعسضأا ددسست
،ر˘سصا˘ن ن˘ب صسي˘ئر˘˘لا هدد˘˘سسي
تقولا يف م˘هأ’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ل˘˘ك ة˘˘سسارد بجو ن˘˘˘هار˘˘˘لا

صصخ˘ت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
اب˘سسح˘ت ير˘ي˘ي˘سست˘لا بنا˘ج˘لا

يذ˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
دو˘ه˘ج˘˘لا ر˘˘فا˘˘ظ˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
عم ةيقفاوت ةينازيم قيقحتو
يذ˘لا داد˘ع˘ت˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق صسف˘˘ن
.يدانلا هب بعليسس

Èصصلاب هيبع’ عانقا لواحي
صصاÿا لوكوتوÈلا عيقوتبو

«انوروك»ـب
م˘ج˘ن صسي˘ئر لوا˘ح˘يو اذ˘ه

يبع’ عانقا رسصان نب ةرقم
يلاملا لكسشملا نأاب قيرفلا
ةطبارلا ةيدنأا ةيبلاغ هسشيعي

نأاو ةفرتحملا ةيناثلاو ىلوأ’ا
ديحولا ليبسسلا ىقبي ربسصلا

م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ءارو
اد˘ها˘ج ى˘ع˘سسي ه˘ناو ة˘سصا˘˘خ
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سضلا ءارو
لجأا نم ةيلحملا تاطلسسلا

حمسست ةيلام ة˘لو˘ي˘سس ه˘ح˘ن˘م
ةرجأا نم ديدسستب لقأ’ا ىلع
اذه ،نيتير˘ه˘سش ن˘ي˘تر˘جأا ى˘لا

لÓ˘خ ن˘م صسي˘ئر˘لا لوا˘ح˘يو
ةيف˘ي˘ك ثح˘ب ةو˘ط˘خ˘لا ه˘تا˘ه
صصاخلا لوكوتورب˘لا ع˘ي˘قو˘ت
.انوروك رهسشأا روجأاب
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ت’امتح’أ لكل اهتيزهاج دكؤوت «ديمعلأ» ةرأدإأ

رئاز÷ا ةيدولوم

ةلوطبلا Òصصم ‘ لصصفلل ›ارديفلا بتكŸا عامتجا لبق

صساملأا رسصانلا دبع فسشك
ة˘كر˘سش ةرادإا صسل˘ج˘م صسي˘ئر
هترادإا نأا ،رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ل˘ك ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج
ريسصم لوح تاهويرا˘ن˘ي˘سسلا
راظتناو ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ريسصم لوح يئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا
عا˘م˘ت˘ج’ا ي˘˘ف ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيداحتإ’ا بت˘كم˘ل بق˘تر˘م˘لا
51 يف مدقلا ةركل ةيرئازجلا

.لبقملا ةيليوج
د˘˘كأا ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘فو

«ديم˘ع˘لا»ـل لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا
ل˘˘كل ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسإا
نآ’ا ىلإا »:Óئاق ت’امتح’ا

رار˘˘ق را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘لز’
نأا دكؤوأاو ،يلارديفلا بتكملا

ل˘˘˘كل ز˘˘˘ها˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
تاهويرانيسسلا

»:ع˘با˘ت˘˘ي˘˘ل ،«ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘ح’او
بت˘˘كم˘˘لا تب˘˘ي نأا ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا
ر˘˘ي˘˘سصم ي˘˘ف ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا يرود˘˘˘لا
نوكن ىتح ،مداقلا هعامتجا

ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج
وأا ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سس’
تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
،«مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م»:فا˘سضأاو
ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ن˘˘م بلا˘˘ط
ةبوعسص ىلع دكأاو ،يرودلا

نأاو ةسصاخ ،ةسسفانملا ةدوع
ةيحانلا نم يناعت ةيدنأ’ا لج
ق˘فار˘م˘ل˘ل د˘ق˘ت˘ف˘تو ،ة˘يدا˘م˘لا

نم اننكمت يتلا تآاسشنملاو
.«نيبعÓلا ةيامح

صساملأا دنف ،رخآا بناج نم
ي˘˘ف تجار ي˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ا
ةنجل ءدب لوح ةريخأ’ا ةنوآ’ا
صضوافتلا يف تاماد˘ق˘ت˘سس’ا

فدهب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا صضع˘ب ع˘م
وتاكريملا لÓخ مهمادقتسسا
نأا دكؤوأا»:لاق ثيح يفيسصلا

انسضوافت نأاسشب ليق ام لك
نم راع نيبعÓلا صضعب عم
ل˘ه˘ج˘ن ا˘ن˘مدا˘˘م˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘سصلا

نأا اننكمي ’ ،ةلوطبلا ريسصم
تامادقتسس’ا ةيلم˘ع ر˘سشا˘ب˘ن
.«تاحيرسستلاو

طيمز.ع



ةــــنصصرق

يبŸأÈلأ لطبلأ نئمطت يركأوسس
D˘ل ي˘í˘k̆م̆/ ة˘©˘õ̆ة

ة˘+د˘˘k˘˘°˘˘م˘˘لا ةر˘˘Mزو˘õ̆˘˘ل
ة˘˘9Ñا˘M̆ر˘̆+ ة˘ò˘˘õ˘˘í̆م˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘©˘˘6Ñ̆˘˘õ ة˘˘w˘˘˘ğ˘˘˘°˘˘˘لا
6Ñ˘اوF˘ث©0̆ ،ير EاHت
نام0رلا دg> لا6Ñkïgا+
7Ñ˘˘˘˘k˘˘˘م˘˘˘لا ناوÇÑ˘˘˘ع4ا
ن˘˘M̆&ا ،ي˘˘ğ˘˘˘م˘˘˘˘لار˘˘˘˘g˘˘˘˘لا
ا˘˘˘§˘˘˘©˘˘˘˘D تå˘˘˘˘م˘˘˘6Ñ˘˘˘˘k̆ا

’IÅÑ̆˘˘è̆˘لا ت’ا˘˘ğ˘Ü˘˘ل
تد˘F̆&او ،ير˘˘̆(ا~˘˘q̆˘˘˘لا
ا§8Ñítk رg˘> ةر˘Mزو˘لا
يõ> د©6Ñ ة9ÑاMرلاو باÅÑgلا رMزو ة©åم+ اJد§/ 4LاEÇÑ ل}6Ñkg ا§I&ا «رMkوkلا^ ىõ> ة©م6Ñرلا

.1202 و©Fو: دا©gملو&’ د©qلا رõktÉÑل ة6Ñgا°ملا îورâلا ةc©§- ل/&ا نH يدلا1

Êرهبأأ بع’ Ìكأأ نات’ز روليد
،ةرH̆ لو&ا ى˘˘IÄÑ&ا ن˘˘ل

E˘˘˘ا+˘˘˘õت D˘˘˘©̆˘§˘˘نا˘̆-’ز ا
،ت©©0 اH صD©kÅوم©Jار+ا

<˘g˘8 ة4اÑ˘رv +˘§˘ا ا&Ĭيد
،ير(ا~qلا يلودلا 4وMõد
F˘˘7اÑ̆˘í̆ةد4 ن˘> ا D˘å̆õ˘ه
يدMوÄÑ̆لا ل̆+اĔ اH̆د˘°˘>
م/ا§H لاEو ،ةرH لو&’
يD بåل&ا ت°F رwÉÑلا
Iيدا ^Fاو «نو&Iلا/ اÄص

<˘˘õ˘˘4 ىF˘˘g˘˘k˘˘ط̆+4&’ ي
رH̆&ا˘̆+ تر˘˘7Ñ˘˘å ي˘˘(ا}˘˘0
يلو0 نp HدMt بMر=
ي6Ñ̆&ا4 ت4D˘å ا˘Hد˘̆°˘̆>و
Eا+õ°ار+ا يJ©ومD©kÅص M°âر Dو ي°©> يD§ا+ م&I°ي H°g§ر Dèم~I1&او ي{ MÉÑtô، Dïة4اد)ا+ تم
.ص7اJدI’ا Lوò°ô 6ÑمM ’ ةر7ÑاHô HgاH&ا ¶دJاÅÑ- اHد°> ،ا0ï يIر§+ا دïل ،ة>رÄÑ+ ي§/و

«رفانسسلأ»
ديزŸأ نورظتني

M˘˘°˘˘k˘˘â˘˘ر <ÅÑ˘˘ر˘لا يدا˘°˘˘لا قاM˘9اÑ˘ي
ةÄÑg°لا+ ةد˘Mد˘/ تاE˘©˘å̆و˘- ،ي˘°˘©˘ïÄÑ˘°˘Ü˘لا
ط˘6Ñاو&’ا ي8Ñ˘°˘í̆ ي˘D ة˘˘8Ñا˘˘1 نا˘˘õÅÑ˘˘g˘˘ل
هíÄÑ°ل قMرíلا نمMÉÑ ى0k ا}Jو Mìدرلاو
دامœ<kل اtÄÑg- ،ة+وJوملا ر8Ñا°åلا دMد>
<̆õ˘©̆§˘ا D˘8 يÑ˘°˘ì ا’&F˘ر˘+ا، J˘{و اM˘k˘í˘لءا
<ÅÑلا قاwÉÑلاو ةرòtõة +kب4دملا د/او
<gلا دïارم> 4داIي Hر- ل/&ا نE©لا ةåدMد
Hنم Jم Eنو4دا <õن&ا ى MòوIاو HÄÑkïgل
لòلا ن&او ة8Ñا1 م6Ñاوملا †داE يD د©مåلا
Dي EÄÑ°Ü©°ة MرMو4 د'Mة Hا+ ا(Hòءا°+&ا نا
.ة4وõwÉÑل همMدï- يدا°لا

دوعسصلاب نوبلاطي

HÄÑولو'و Dقر EÄÑةاو§لا م Dلا يÅÑقر،
M°kâا نور/kرلا عام)©Äز ص:ÅÑر+ يDïk§م
H˘ل˘/ا ن H˘°˘اEÅÑ˘لا ةò̆ر̆©˘ث Hملا نåÜ©تا،
’6Ñ©ام -õô ا’&IدMلا ةkي -ïkبر Hن -tï©ق
ث©0 يIاثلا م˘ïÄÑ˘لا ةر˘©˘â˘0 ى˘ل)ا دو˘ÇÑ˘åلا
يkلا تا4ارïلا ق©Üg- ة4ور9Ñ ىõ> اوåم/&ا

ق+اÄÑلا يD يلا4دíلا بòkملا يD تءا/
ن0ÄÑ&ا Hç قر6D دوÇÑå+ يïÉÑ- يkلاو
DرM6 قÑا+ç، J{و اMا&H6'ورلا لÑءا Dن&ا ي -qد
ة4ازو ة˘D˘ïر̆+ ا˘§˘©˘˘9Ñر˘˘œ M˘˘0 ة˘˘Mدا˘˘t˘˘-’ا
ي˘لو'و˘˘HÄÑ ن&ا ا˘˘م˘˘+ ة˘˘9Ñا˘˘Mر˘˘لاو با˘˘ÅÑ˘˘gلا
.îا°6Ñkc’ا †د> ىõ> نورMÇÑ ةÇÑtلا

بسسك دانزوب
ينم نب ةيسضق

FÄÑد˘م˘لا بM˘لا ر˘å˘ا† ’&J̆õ̆لا ي˘ğزو˘+ جرI˘دا
EÉÑ©kه Hç لاœ<ن+ ب H°ا ي}لاو ،ي&Fد Dي
هõ©40 ن&او قMرíلا Hç طg-رH هIا ق+ا6Ñ تEو
Mkم +ÜرMïو ةد0او ةDïو طJ7 يÑا.و ءار)ïه
Hا ة4اد)ا ن’&Jõو يJوملا وEì ي}لا -åqب
+wÇÑ8وÑلا^ ءا°+&ا ة4اد)ا هåï©gلا «ة{Mا ن&Fاود
1 يD ¶دï> ةMا§I تدF&ا ة©°:ولا ةÜ+ارلا ن&ا

دå+ ةï©.و دو/ول ت&ا/اí- ا§I&او0202 ة©Mõو/
لå/ ي}لا Eìوملا وJو ةÜ+ارلا Lدل ôل3
.ة©ïÉÑلا بMòÄÑ داIزو+

يكلŸأ Úهي ليب

9Ñة+ر E6اÑ©4ا= ا§§/و ةM4 ب>’ ل©+ ثMلا
H̆˘4دM˘˘ى˘ل)ا د D˘رM˘ï˘ه +̆å̆دH̆لا ا˘k̆ï˘Ü6د˘> تÑ˘ة
عا°ïلا MÉÑ̆çو م̆(اĬ وJ̆و ب>œ˘لا تار˘©˘Hا˘òلا

<õ1 ،ه©°©> ىœلا ة§/اوملا لkم/ يåت DرMïه
ن53Hـلا ة˘لوq̆˘لا 4ا˘:)ا ي˘D̆ صD̆˘©Ä’&ا يا˘˘°˘˘+
ي˘لود˘لا ب>œ˘لا ثg˘å̆©˘ل ي˘Iا6Ñ̆˘ğ)’ا ي4ود˘˘لا
ام+ pرMòk ’ ن&ا ة9Ñtاو ةلا6Ñر+ ي~Mõولا
Mtدp Dملا يدا°لا يõò0 م=4 ،يÇÑهلو <õى
.ا©>و6Ñg&ا و4و&ا ìل&ا003

qarsana@essalamonline.com

0972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ12ـل قفاوملا0202 ةيليوج21دحألا

أدد‹ نأديز
Dي Hgد/ ة4داMةد، -gعر

ب4دH نادMز نMدلا نMز
4M˘˘لا H̆˘4دM˘˘6’ا دÑ̆˘ğاĬي
+ÄÑرMرMا ن(Iåص7ا Hq§~Mن
+ò̆˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘õ̆˘˘˘˘ى˘˘˘˘˘ل)ا †زاو
HÄÑ˘˘˘kÅÑ˘˘˘í˘˘˘6 ىÑ˘˘˘Ü˘˘©˘˘ì،
تاHÉÑ̆w ى˘ل)ا ة˘Dا9Ñ̆)’ا̆+
يD ي>ا°8ÑÜ’ا صk°íÄلا
ةHدïملا تاد>اÄÑملا 4ا:)ا
«اIو4وF^ ءا˘+و ة̆+4ا˘t˘م˘ل
ل˘Ü˘+ تg˘ث˘©˘ل ،د˘ÄÑ˘k̆qم˘لا
ه˘å˘õ̆ï̆- ق˘˘+ا˘ÄÑ̆لا م˘˘لا˘å̆˘˘لا
يD ث©0 ،اددHq ر(ا~qلا+

F˘˘˘ل H˘˘˘ةر M̆˘˘ï̆˘˘د† D˘˘©˘˘§̆˘ا
.†&’ا ¶دgõل تاد>اÄÑملا

15

قح ىلع يلحروب
+åدHا ا&R-§م MÄÑå40و+ دõي

،ة©MíاÄÑÜلا ر>اÅÑم+ ب>kœلا+
ناF هI&ا ي40õو+ دMÄÑå تg.&ا

<õق0 ى، D©ام MwÇص EÉÑ©ة
بõåلا ه°òمî Mو8Ñو+ ب>œلا
D˘8 يÑ˘í˘وî لاÄÑ˘©˘k˘ول ي Mgزر
D˘ث˘لا ي˘œp 6Ñ˘°˘لا تاو˘ï˘داHة،
HÉÑ˘˘©˘˘í˘˘ن&ا ا ’<˘˘g˘˘©˘˘ر˘1%ا نM˘ن
6Ñ˘©ÄÑ˘©˘نور <˘õ˘ى I˘íÄص I˘§qه
D˘˘8 يÑ˘˘د%ا ودا4ا˘˘+ ب>’ ة4و†˘˘
قا˘˘˘Dو˘˘˘لا ب>’ ا}˘˘˘Fو نا˘˘˘4Eز
D˘œ0̆7 يÑ˘رM˘Ü˘ة HÄÑ˘م˘§˘-د˘>ا
<˘õ˘ى -˘t̆ï˘©˘0&ا ق˘œH§لو م©Äص
.م§Dار0kا ه/و يî DوEولا
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رصصعلا

03:33

رهظـلارجفلا

12:5016:41

برغŸا

20:10

ءاصشعلا

21:40

ةÓسصلأ تيقأوم

يرمعلأ نب ةدوعل طغسضت بابسشلأ ةرأدإأ^
مويلأ ىونج ةأرابÃ ينعم Òغ ضسراف^

نÓيمو رسصان نب
يوق مأدسص ‘

›وبان عم مويلأ

قيرفلا معد ىلع زيكÎلاو لكاصشŸا يدافت ‘ نولمأاي راصصنألا

راسسم ححسصت «رابآ’أ»
عسضتو اعيرسس قيرفلأ

جو‹ ‘ اهتقث

اهنم Êاعي يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزألا لظ ‘
«دوصسألا رصسنلا»

رداسصم نع ثحبي قافولأ
ةديدج ليو“

يلاطيإلا يرودلا نم23 عوبصسألا

0972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ12ـل قفاوملا0202 ةيليوج21دحألا

ةرصشابم دوعصصلاو ةفاصصولا فطخ ىلع هنيعو «فوأا يÓبلا» ىلإا لهأاتلا نمصض رصضخلا مجن

ةيئانث نوّدي ةمحر نب
زواجتل دروفتنيرب دوقيو

يتنواك يبريد ةبقع

ةيئانث نوّدي ةمحر نب
زواجتل دروفتنيرب دوقيو

يتنواك يبريد ةبقع
ةأرابم04 يف تسسيسسأأ9 مدقو افده71 لجسس^

رسضخلأ موجه نم ىرسسيلأ ةهجلأ ىلع عأرسصلأ ثعب^
دروفتنيرب عم قلأاتلأ لسصأوي يسسليسشت فده

ةنيطنصسق بابصش ةرقم م‚فيطصس

ادد‹ Èصصلاب هيبعل بلاط

بعسص عقأوب مدطسصأ رسصان نب
يدانلأ ةسسايسس ةعجأرŸ ىعسسيو


