
ريطانق5 نم ديزأا زجح
راـــسشبب جـــلاعم فيك

فؤرظ يف لفط ةافؤ
يداولاب ةسضماغ

50صص
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راطإا ‘ ةيعاطقلا ةطضشنأ’ا ريوطتو ثعب لبضس صسردي
يعامتج’او يداضصتق’ا صشاعنإÓل ةديد÷ا ةبراقŸا

طاقن بايغو صضرعلا ةلق ببضسب
ةنمآ’ا عيبلا

ليلحتلاب اهيلإا رفضسلا ‘ Úبغارلا انينطاوم تمزلأا
«انوروك»ـب مهتباضصإا مدع تبثي يذلا يبطلا

رئاز÷ا عسضت اسسنرف
ءارم◊ا ةمئاقلا ‘

30 صص

نم لك يف تاردخم تانوراب4 ـب ةحاطإ’ا
ةنتابو ةنيطنضسق

رجحلا قرخ ةيضضق نع يئازج فلم مهدضض زجنأا
ةضصخر نود ةيران ةحلضسأا لامعتضساو يحضصلا

ةضسبت يف رجنخ ةنعطب رخآا حور قهزي باضش

50 صص

صسي˘˘˘ئر ،يد˘˘˘بز ي˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘ضصم ع˘˘˘قو˘˘˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسأا عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترا ،كل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا
،ىح˘ضضأ’ا د˘ي˘˘ع ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ي˘˘حا˘˘ضضأ’ا

طاق˘ن با˘ي˘غو صضر˘ع˘لا ة˘ل˘ق بب˘ضسب
ىل˘ع بل˘ط˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك ع˘˘م ة˘˘ن˘˘مآا ع˘˘ي˘˘ب
ي˘ف ،يد˘بز ح˘ضضوأا.د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘ضضأا

،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحضص تاحيرضصت
ي˘˘˘ف ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لاو قاو˘˘˘ضسأ’ا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ نأا

قرؤو˘ي ا˘ضسجا˘˘ه ىح˘˘ضضأا ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
.نينطاوملا

مهعم ÚئطاوتŸاؤ «كابلا»ؤ «مايبلا» ‘ Úسشاسشغلا دسض ةيئاسضقلا ةعباتŸا
30 صصصصاخ يحضص لوكوتوÈل اقفو Úناحتم’ا حيحضصتو ءارجإا دكأا ةيبÎلا ريزو

صسأاÎي نوبت صسيئرلا
يرؤدلا عامتجإ’ا مويلا

Ûءارزولا صسل

 بقترم عافترا
يحاسضأ’ا راعسسأ’

30صص

40 صص

لك ىلع ددسشم يحسص رجح صضرف وحن
ىحسضأ’ا ديع يموي نطولا تايدلب

رئازجلا يف «انؤروك» ـب ةديدج ةباسصإا506ؤ تايفؤ01 ^

ةبقارملا طاقن ةفعاضضمو ةلقنتملاو ةتباثلا ةينمأ’ا تÓيكضشتلا ميعدتو فييكت

يف صصاخسشأا5 فيقوت
ةليلم نيعب فافز بكوم

يقاوبلا مأا يف

لÓخ ةئاملاب3.1 هردق ومن لباقم
9102 نم ةرتفلا صسفن

يف يداسصتق’ا ومنلا عجارت
لÓخ ةئاملاب9.3 ـب رئازجلا

0202 ـل لؤأ’ا يثÓثلا
40 صص

ةيعضضولا ةاعارم ¤إا اعد عاطقلا ريزو
ةي’و لكل ةيئابولا

يجيردتلا فانئتسس’ا
نم ةيعما÷ا ةسساردلل

تاعما÷ا ءاسسؤؤر تايحÓسص
40 صص

30صص

30صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊؤÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
‘ «صسيوسسوتلا»

! .. «صسمح»

هتليكششت تادايق ضضعب ىقتلإا هّنأا مكحب
تاءار˘جإا˘ب ماز˘ت˘لإلا ع˘م ار˘خؤو˘م ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
«ضسيو˘شسو˘ت» ة˘لا˘˘حو ر˘˘عذ دا˘˘شس ،ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

دعب ،ملشسلا عمتجم ةكرح تيب يف نيريبك
هتباشصإا ،يرقم قازرلا دبع اهشسيئر نÓعإا
نم تابيرشست تلاقو ،«انوروك» ضسوريفب
اهل ناك يتلا ءامشسألا لك نأا «ضسمح» ةقورأا
ضصحف ءارجإل هجوتلا تررق يرقمب ءاقل
.نيقيلاب كششلا عطق لجأا نم «91‐ديفوك»

صسنت مل «كبؤأا»
مÓسسلا دبع ديعلب

،اههاجت هفقاومو اهيف هتاماهشسإا مكحب
لورتبلل ةردشصملا نادلبلا ةمظنم تماق
ةموكحلا ضسيئرو دهاجملا ميركتب (كبوأا)
هتفاو يذلا ،مÓشسلا د˘ب˘ع د˘ي˘ع˘ل˘ب ق˘ب˘شسألا
،طرا˘˘ف˘˘لا ناو˘˘˘ج72 مو˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

،ريرحتلا برح لÓخ هلاشضن تشضرعتشساو
يف ةزراب ةيشصخشش ناك هنأا ىلإا ةريششم
هنأاو اهلÓ˘ق˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا حا˘ف˘ك
ىلع ةقاطلاو ةعانشصلل باشش ريزوك لمع
«كبوأا» ىلإا هدÓب مامشضنا ضسشسأا ءاشسرإا
ىقبيو لاجرلا لحري Óعف ..9691 ةنشس
.رثألا

ةداعلاك .. «›اؤزلا»

ةداعلا هيلع ترج امكو اعقوتم ناك امك
نم مرحي «يلاوزلا» ،ةيشضاملا تاونشسلا ةليط
ةعفترم ةريخألا راعشسأا نأا مكحب ،ةيحشضألا

ضشبكلا رعشس نأا ثيح ،ةعاشسلا دح ىلإا ادج
لظ يفو ،ميتنشس نييÓم4 ىلإا لشصو يداعلا
«انوروك» ةحئاج اهتفلخ يتلا ةيبلشسلا راثآلا

امومع دÓب˘لا ي˘ف يدا˘شصت˘قلا ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع
دجو نيذلا نينطاوملل يدرفلا لخدلا ىلعو
نيمأات نإاف ،لمع نود˘ب م˘ه˘شسف˘نأا م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘ك
ىلع ةنشسلا هذه ىشصع˘ت˘شسا ة˘ي˘ح˘شضألا غ˘ل˘ب˘م
اوداتعا نيذلا ىتح نينطاوملا نم ةريبك ةبشسن
.تشضم تاونشس يف ةيحشضألا ءارشش

! .. عؤرسشم قح

ةبشسن تفرع يذلا «انوروك» ىودع نم افوخ
افيخم اعافترإا ةريخألا ةنوآلا يف هب تاباشصإلا
راوطألا يف بونجلا ةبلط ضضفري ،اندÓب يف
(يعما˘ج ،يو˘نا˘ث ،ط˘شسو˘ت˘م ،ي˘ئاد˘ت˘بإا) ة˘ع˘برألا
لبق نم ةنلعملا خيراوتلا يف ةشساردلل ةدوعلا

نأا مكحب كلذو ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا يترازو
تاهجلا فرط نم ةذخت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
اذكو يشسردملا لوخدلا ىلع ةفرششملا ةينعملا
مدع رارغ ىلع ،ةيفاك ريغ يعماجلا لوخدلا
،تاعماجلا يف ءابولا نع فششكلل رباخم رفوت

،ةيبط بتاكم ىلع ةيعماجلا ةماقإلا رفوت مدع
اذ˘ه ،خ˘لإا .. تنر˘ت˘نلا ق˘فد˘ت ضصق˘ن ن˘˘ع Ó˘˘شضف
عقاوم ربع نيينعملا تائم هنع ربع فقوملا
،ةريخألا تا˘عا˘شسلا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘شصاو˘ت˘لا

ربع مهئارظن نم ريظنلا عطقنم امعد اوقلو
.نطولا عوبر فلتخم

qarsana@essalamonline.com
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«ةلكسشŸا نم ’ ل◊ا نم اءزج نُكنل»
لحلا نم اءزج نوكأا نأا ديرأا»

هذ˘ه˘ب ،«ة˘ل˘كششم˘لا ن˘م اءز˘ج ل
ميلشس روتكدلا عّجششي تاملكلا
ضسا˘˘ي˘˘لإا رو˘˘ت˘˘كد˘˘لاو ،ةد˘˘خ ن˘˘ب
،نور˘˘˘˘خآا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأاو ،ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح ي˘ف م˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
يعامتجلا لشصاوتلا تاحفشص
ءاد˘˘ترا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘˘ت
ن˘م ّد˘ح˘لا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘˘ت
نوكراششملا رششني ثيح ،اندÓب
م˘هو م˘ه˘ل ارو˘شص ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘˘ف
نم اءزج نوكأا نأا ديرأا»:يلاتلا ضصنلاب ةقفرم ،اهب ىشصوملا ةيحشصلا ةقيرطلاب ةمامكلا نودتري
كمرتحأا يننأا فرعت نأا كديرأا ،كنم ِرتم دعب ىلع ىَقبأاو ةماعلا نكامألا يف اًعانق يدترأا انأا ،لحلا

،ضسوريفلا نم فوخ يف ضشيعأا تشسل ،كل ٍدعم نوكأا دق اذه عم نكلو ضضارعأا نود نوكأا دق يننأاو
.لحلا نم اًءزج نكنلف .. «ةلكششملا نم اًءزج ل لحلا نم اًءزج نوكأا نأا طقف ديرأا

! .. ىسضوفلا اهنإا
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تدد˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘م ضسكع

قاو˘شسأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
عيب طاقن ،ناكم لك يف ةيششاملا

ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن فلآاو ة˘˘شصخر˘˘˘م
لو بيقر ل ،ةيوشضوفلا ىرخألا

لوجتملاو ،نونزحي مه لو عدار
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع قاو˘شسألا هذ˘ه ي˘ف
تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لاو ‐ ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ةر˘فو˘ت˘˘م
مارتحا مدع ظحÓي ‐يعامتجإلا
نم ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإل ة˘ي˘ب˘ل˘غألا
لو ن˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘م˘˘˘لا ل «ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ا˘ن˘ع˘فد˘ي لا˘ح ع˘قاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل ن˘˘يأا لؤوا˘˘شست˘˘ل˘˘ل
ةحشصلا يترازو ني˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

ار˘يزو ا˘ه˘ب د˘عو ي˘ت˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لاو
ىدم ىلع فوقولل ةيششاملا قاوشسأا يف يموي لكششب لوجتتشس اهنأا ادكأاو رهششأا ذنم عاطقلا
.ريغ ل Óك درجمب قلعتي رمألا نأا تبثأا عقاولا .. ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت وأا مارتحا

! .. «ولرخب وتي◊ نم»
«تئشش ام لعفأاف حتشست مل نإا»

ةيلو نم لامعأا لجر يعدي ..
عر˘ب˘ت ه˘نأا ا˘نا˘˘ت˘˘ه˘˘بو ا˘˘بذ˘˘ك راردأا
ي˘ن˘ما˘˘شضت˘˘لا طا˘˘ششن˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصل
زواجت ىلع نينطاوملا ةدعاشسمل
ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘ششف˘ت را˘ثآا
ينعملا ّنأا ةقيقحلا نكل ،رئازجلا
لك ،هبيج نم ادحاو اشسلف مدقي مل
نم تا˘عر˘ب˘ت ع˘م˘ج و˘ه ه˘ل˘ع˘ف ا˘م
ة˘بوذ˘كأل جورو ءا˘ي˘ن˘غألا ضضع˘ب
ةروشصلا ي˘ف ر˘ه˘ظو ،ه˘كل˘م ا˘ه˘نأا

.عربتملا وه هنأاك

؟ باقع ’ ىتم ¤إا
ىلع قانخلا نمألا حلاشصم ديدششت لظ يف

يتلا ذفانملا لك اهقلغو ،تاردخملا تانوراب
،اندÓب هاجتإاب مومشسلا هذه اهلÓخ نم برهت
لشصاو˘ت˘لا تا˘شصن˘م ر˘ب˘ع ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م تر˘ششت˘نإا
انلع اهباحشصأا وعدي ويديف عطاقم ،يعامتجإلا
بو˘ب˘ح˘لاو «ة˘˘ل˘˘طز˘˘لا» ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ى˘˘لإا
اراهن اراهج نوثحبي كلذ نم رثكأاو ،ةشسولهملا

لوشصولا تاب نيذلا مومشسلا هذه يعئاب نع
ار˘مأا ح˘ششلا ل˘ظ ي˘ف ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘لإا

ليلدب ضضعبلا نيب بواجت ثدحيو ،ادج ابعشص
.. «كبلحن يفيربلل لخدأا» ةرابعب ريبك جاور
.؟ اذه لك نم ةينعملا تاطلشسلا نيأا



watan@essalamonline.com
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لود˘˘˘ج ن˘˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح
يف ضسمأا ءاج امل اقفو ،هلامعأا
اددع ،ةيروهمجلا ةشسائرل نايب
ثعبب ةلشصلا تاذ طاقنلا نم
ةيعاطق˘لا ة˘ط˘ششنألا ر˘يو˘ط˘تو
ةديد˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا را˘طإا ي˘ف
يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلا ضشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘نإÓ˘˘˘˘˘ل
ضضار˘ع˘ت˘شساو ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا طور˘˘ششلا ر˘˘تا˘˘فد
ة˘˘ط˘˘ششنألا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘˘عإا˘˘˘ب
لوح ريرقت ةشسارد ،ةيعانشصلا
تا˘˘˘شسا˘˘˘˘كع˘˘˘˘نلا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
رو˘ط˘ت ،«ا˘نورو˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل
،دÓبلا يف ةيحشصلا ةيعشضولا
ر˘مأا عور˘ششم ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل م˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘مو لد˘˘˘ع˘˘˘م
كل˘شسلا ة˘يا˘م˘ح˘ل تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا

،ةحشصلا يمدختشسمو ،يبطلا
مهنيمأات ةيفيك لوح ضضرعو

.ءابولا ةحفاكم راطخأا دشض

يعامتج’او يداضصتق’ا صشاعنإÓل ةديد÷ا ةبراقŸا راطإا ‘ ةيعاطقلا ةطضشنأ’ا ريوطتو ثعب لبضس صسردي

ءارزولا صسلÛ يرؤدلا عامتجإ’ا مويلا صسأاÎي نوبت صسيئرلا
ةيعانسصلا ةطسشنأ’ا ميظنت ةداعإاب ةقلعتملا طؤرسشلا رتافد صضارعتسسا^

«انؤروك» ةحئاجل ةيعامتج’اؤ ةيداسصتق’ا تاسسكعنإ’ا مييقت لوح ريرقت ةسسارد^
ءابولا ةحفاكم راطخأا دسض ةحسصلا عاطق يبسستنم Úمأات ةيفيكؤ دÓبلا ‘ ةيحسصلا ةيعسضولا روطت ةسشقانم^

خ.ةميضسن

ديÛا دبع ةضسائرب ،دعب نع يئرŸا لضصاوتلا ةينقتب ،يرودلا هعامتجا ءارزولا صسل‹ مويلا دقعي
ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلضسŸا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ةيروهم÷ا صسيئر ،نوبت

يلامجإاو ءافضش ةلاح383 ليجضست
67081 ىلإا لضصي نيفاعتملا

506ؤ تايفؤ01
ـب ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انؤروك»
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجضس
،تايفو01 ةريخأ’ا ةعاضس
ـب ةديدج ةباضصإا506و
383 ءاضصحإا عم ،«انوروك»

فضشك امل اقفو ،ءافضش ةلاح
لامج روتكدلا صسمأا هنع
ةنجلل يمضسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يضشفت ةعباتمو دضصر
نأا ،هتاذ ردضصملا فضشك امك
اذهب نيباضصملل لامجإ’ا ددعلا
ءوضض ىلع غلب اندÓب يف ءابولا
42 ـلا لÓخ ةلجضسملا ماقرأ’ا
،ةلاح46762 ،ةريخأ’ا ةعاضس
تايفولا يلامجإا لضصو اميف
زفق لباقملا يف ،6411 ىلإا
ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا

67081.
ـه.داوج

تدأا يتلا بابضسأ’ا ديدحتل
تاباضصإÓل تفلملا عافتر’ا ىلإا

ارخؤوم «انوروك» ـب

صسأارتي ةحسصلا ريزؤ
ءاسضعأ’ اعامتجإا مويلا
ةيملعلا ةنجللا
نامحرلا دبع ،مويلا صسأارتي
ةحضصلا ريزو ،ديزوب نب
حÓضصإاو ناكضسلاو
عم اعامتجا ،تايفضشتضسملا
ةيملعلا ةنجللا ءاضضعأا
يضشفت دضصرو ةعباتمل
مييقتو ةضساردل ،«انوروك»
يف ءابولا روطت ىوتضسم
طاقب دمحم حضضوأا.اندÓب
،اهتاذ ةنجللا وضضع ،يناكرب
نويزفلتلا عقومل حيرضصت يف
عامتجإ’ا اذه نأا ،يرئازجلا

قلقملا عافترإ’ا لظ يف يتأاي
صسوريفب تاباضصإ’ا ددعل
يف رئازجلا يف «انوروك»
هنأا افضشاك ،ةريخأ’ا مايأ’ا
يتلا بابضسأ’ا ديدحتب جوتيضس
،تفلملا عافترإ’ا اذهل تدأا

نأا بجي يتلا تاءارجإ’او
ةايح ةيامح لجأا نم ذختت
.نينطاوملا

ح.نيدلا رمق

ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا تمز˘˘لأا
نيبغارلا نييرئازج˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ليلحتلاب مايقلا اشسنرف ىلإا لقنتلاب
ةباشصإلا مدع تبثي يذلا يبطلا
ل˘جأا ن˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
نوج د˘كأا.اهيشضارأا ى˘لإا لو˘خد˘لا

لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ،ضسكي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ك
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ضسمأا لوأا ءاشسم اهب ىلدأا ةيفحشص
نأا ،ضسيرابب «لوغيد لراشش» راطمب
اراششتنا دهششت ةلود61 ينطاوم
را˘ه˘ظإا˘ب نو˘مز˘ل˘م ءا˘بو˘ل˘ل ا˘ع˘شساو
27 لبق مهناد˘ل˘ب˘ب ير˘جأا ل˘ي˘ل˘ح˘ت
˘مد˘ع تب˘ث˘ي ل˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عا˘˘شس
ل˘˘ب˘˘ق «ا˘˘نورو˘˘ك» ـب م˘˘ه˘˘ت˘˘˘با˘˘˘شصإا
مهلقت يتلا تارئاطلا يف بوكرلا
نمشض رئازجلا تءاجو ،اشسنرف ىلإا
ي˘ف تف˘ن˘شص ي˘ت˘لا لود˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق
مت˘ي˘شس ي˘ت˘لاو «ءار˘م˘ح˘لا ة˘نا˘خ˘لا»
،عيرشس ضصحفل اهينطاوم عاشضخإا
تارا˘ط˘م˘لا ى˘لإا م˘ه˘لو˘˘شصو رو˘˘ف
مهميدقت مدع لاح يف ،ةيشسنرفلا
لاح يفو ،افنآا روكذملا ليلحتلل

يذ˘لا ل˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تنا˘˘ك
ةيشسنرف˘لا تارا˘ط˘م˘لا˘ب ىر˘ج˘ي˘شس
نيينعملا ضصاخششألا نإاف ،ايباجيإا

رجحلا يف لوخدلا ىلع نوربجم
ى˘لإا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تم˘شضو ،ي˘ح˘˘شصلا

تارا˘مإلا ن˘م Ó˘ك ا˘ندÓ˘˘ب بنا˘˘ج
تا˘يلو˘لا ،ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
،امنب ،نيرحبلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا

،ر˘ط˘ق ،تيو˘كلا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج

،ل˘يزار˘ب˘لا ،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا نا˘˘ي˘˘كلا
،رقششغدم ،ايكرت ،ايبر˘شص ،ور˘ي˘ب˘لا
.نامع ةنطلشسو دنهلا

ضسيئرلا فّلك ،ىرخأا ةهج نم
،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘˘يإا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

،اروتشس ناماجنب خرؤو˘م˘لا ا˘ي˘م˘شسر
عم ةركاذلا فلمب قلع˘ت˘ت ة˘م˘ه˘م˘ب
ةحلاشصملا زيزعت لجأا نم رئازجلا
ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةشسا˘ئر˘لا تح˘شضوأاو ،ير˘ئاز˘ج˘لاو
يتلا ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه نأا ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ةياهن يف اهجئاتن رودشص رظتنُي
ضضرع ءارجإا حيتُتشس ،يراجلا ماعلا

يف زرحملا مدقتلل قيقدو لداع
ةر˘كاذ˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ا˘˘شسنر˘˘ف
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘حو را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا

تاناهرلا هذه ىلإا ةرظنلل كلذكو
ضضي˘بألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ضسي˘ئر ن˘˘ل˘˘عأاو اذ˘˘ه.طشسوتملا
،نوبت ديجملا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ي˘شضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا
خرؤوملا مشسا ضسيراب ىلإا تلشسرأا
عم لمعلل هتبدتنا يذلا يرئازجلا
تاّفلملا ىل˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا بنا˘ج˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لا˘ب ة˘قّ̆ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

،ي˘ن˘طو˘لا ف˘ي˘ششرألا عا˘جر˘ت˘˘شساو
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘شسو
ةشسائر ىدل را˘ششت˘شسم˘لا ،ي˘خ˘ي˘شش
فيششرألاب فّلكملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.ةينطولا ةركاذلاو ينطولا

ح.نيدلا رمق

ليلحتلاب اهيلإا رفضسلا ‘ Úبغارلا انينطاوم تمزلأا
«انوروك»ـب مهتباضصإا مدع تبثي يذلا يبطلا

ءارم◊ا ةمئاقلا ‘ رئاز÷ا عسضت اسسنرف
اندÓب عم ةركاذلا فلÃ اروتسس ناماجنب خرؤوŸا فلكي نؤركام^

ريزو ،طوع˘جاو د˘م˘ح˘م دد˘شش
يريدم ىلع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ءاد˘˘شسإا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ضسارحلا ةذتاشسأÓل تاهيجوتلاو
«مايبلا» يناحتما ىلع نيفرششملا

ام قيبطت ىلع مهثحو «كابلا»و
ضسراحلا ذاتشسألا ليلد يف ءاج
قل˘ع˘ت ا˘م ة˘شصا˘خ ،ة˘مار˘شص ل˘كب
مازتللاو ضشغلا ةرهاظ ةبراحمب
ضصو˘˘شصن˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا ل˘˘كب

.يرازولا روششنملا يف اهيلع
لا˘˘غ˘˘ششأا لÓ˘˘خ ،ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا

،ةيبرتلا يريدمل ةينطولا ةودنلا
نع يئرملا رشضاحتلا ةينقت ربع
ة˘يرازو˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ،د˘˘ع˘˘ب
ءا˘ن˘مألا رو˘˘شضح˘˘ب ،ة˘˘يدار˘˘م˘˘لا˘˘ب
ح˘˘لا˘˘شصم ءا˘˘شسؤورو ن˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ملاو ة˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘لا
ةرادإلا تاراطإا اذكو ،تايلولاب
ىلع فوقو˘لا د˘شصق ،ة˘يز˘كر˘م˘لا
تاءار˘˘˘جإلاو تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيشسردملا تاناحتملاب ةشصاخلا
ن˘˘م ه˘˘نأا ،0202 ةرود ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ضسي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت بجاو˘˘˘˘لا
تا˘نا˘مألا ءا˘شضعأاو ن˘ير˘طؤو˘˘م˘˘لا

نيفلكملاو ضسار˘ح˘لا ةذ˘تا˘شسألاو
تابوقعلاب ،ةعباتملاو ميظ˘ن˘ت˘لا˘ب
يبكترم ىلع ةبترتملا ةديدجلا
نيئطاوتملاو هعاونأا لكب ضشغلا

زواجتت تحبشصأا دق يتلاو مهعم
ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ة˘يرادإلا تا˘بو˘ق˘ع˘لا

تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘تو
هذه مير˘ج˘ت م˘ت د˘قو ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ضسمت ي˘ت˘لاو ة˘ن˘ي˘ششم˘لا لا˘ع˘فألا
مت ثيح تاناحتملا ةيقادشصمب
تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ا˘ه˘˘جاردإا
مقر نوناقلل ا˘ق˘ب˘ط ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘ل
ليرفأا82 يف خرؤوملا60‐02

دمحم حشضوأا امك.0202 ةنشس
ءارجإا ميظنت متيشس هنأا ،طوعجاو
ةدا˘ه˘شش ي˘نا˘ح˘˘ت˘˘ما ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصتو
ةدا˘ه˘ششو ط˘شسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ديشسجتب0202 ةرود ايرولاكبلا
ةمراشص ةيحشصو ةيئا˘قو ر˘ي˘باد˘ت
ي˘ئا˘قو لو˘كو˘تور˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘شضت

،هحلاشصم فرط نم دعأا يحشص
ةرازو فرط نم هيلع قدوشصو
حÓ˘˘˘شصإاو نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
مازتلا ىلإا اريششم ،تايفششتشسملا

ع˘ي˘م˘جو ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور ل˘˘ك
،لو˘كو˘تور˘ب˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا

نامشض ىلإا اشساشسأا فدهي يذلاو
نيحششرتملل ةي˘ح˘شصلا ة˘مÓ˘شسلا

را˘˘ششت˘˘نا ع˘˘ن˘˘مو ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘˘لاو
.«91‐ديفوك»

ىلع لوألا لوؤوشسملا رمأاو اذه
يريدم ،دÓبلا يف ةيبرتلا عاطق
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةرور˘˘شضب ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
زكارملا ءا˘شسؤور ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ير˘طؤو˘م˘لا ع˘ي˘م˘جو
ريبادتلا ةفاك ذا˘خ˘تا ع˘م م˘ه˘تا˘ئ˘ف
،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ح˘شصلاو ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا

˘مرا˘شصلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ماز˘˘لإاو
تار˘ت˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘ط لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
،حيحشصتلاو عيم˘ج˘ت˘لاو ،ءار˘جإلا

ة˘˘˘ح˘˘˘شصو ة˘˘˘مÓ˘˘˘شسل ا˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘شض
ىلع نيرطؤوم˘لاو ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا
هذ˘˘˘ه د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لو ،ءاو˘˘˘˘شسلا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت نا˘˘م˘˘شضو تاءار˘˘˘جإلا
،ةيداع فور˘ظ ي˘ف ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘ملا
ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘˘لأا
ريهط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لا

ظ˘ف˘ح˘لا ز˘كار˘م ق˘فار˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لاو ءار˘جإلاو ع˘يزو˘ت˘لاو
.حيحشصتلاو

ـه.داوج

اقفو Úناحتم’ا حيحضصتو ءارجإا دكأا ةيبÎلا ريزو
صصاخ يحضص لوكوتوÈل

‘ Úسشاسشغلا دسض ةيئاسضقلا ةعباتŸا
مهعم ÚئطاوتŸاؤ «كابلا»ؤ «مايبلا»

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا تحر˘˘ت˘˘قا
دشصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا

،«انوروك» ءابو يششف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
تا˘ي˘ع˘م˘جو ءا˘ب˘˘طأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا

ي˘ح˘شص ر˘ج˘ح ضضر˘ف ،ة˘شصت˘خ˘˘م
نطولا تايدلب لك ىلع يئزج
ى˘˘ح˘˘شضألا د˘˘ي˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ
ءا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كلا لد˘˘˘˘ب ،كرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءارجإاك ،طقف اه˘ن˘م ةرر˘شضت˘م˘لا˘ب
ءا˘˘˘بو را˘˘˘ششت˘˘˘نا د˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو
اموي51 ةدمل كلذو ،«انوروك»
لاوز00:21 ةعاشسلا نم ءادتبا
 .احابشص00:50 ـلا ةياغ ىلإا

،«مÓشسلا» ـل رداشصم تحشضوأا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ءا˘˘ج حار˘˘ت˘˘قلا اذ˘˘˘ه نأا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل بي˘˘هر˘˘لا را˘˘˘ششت˘˘˘نلا
،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»
هدهششت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘شضلاو
د˘فاو˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ا˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
اهي˘لإا ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا
ضصق˘˘˘ن ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
ةيبط˘لا تارا˘طإلاو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

ةيحشصلا ةيطغتلاو ةيبط هبششلاو
.مهب لفكتلل ةمزÓلا

دم˘حأا جا˘ح˘لا قد ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ةينطولا ةيعمجلا ضسيئر ،يراطم
ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل
ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل
ايعاد ،رطخلا ضسوقان ،«مÓشسلا»ـل
يئزج رجح قيبطت ةرورشض ىلإا

مايأا نطولا تا˘يد˘ل˘ب ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع
لوألا مويلا ةشصاخ ىحشضألا ديع
،ءابولا اذه فحز فقول ،يناثلاو
ة˘كر˘ح تر˘م˘ت˘شسا اذإا ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
يه يذلا وحنلا ىلع نينطاوملا

فلآا ي˘˘شصح˘˘ن˘˘شسف ،نآلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نوشضغ يف ةديدجلا تاباشصإلا
م˘ه˘ب˘عو˘ت˘شست ن˘لو ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأا

طغشض نم يناعت يتلا انتاحشصم
ىعشست هتيعمج نأا ىلإا اريششم ،داح
نينطاوملا ةفاك ة˘ي˘عو˘ت˘ل ةد˘ها˘ج
ن˘ع ،ضسور˘ي˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب

عيزوتو تاهو˘يد˘ي˘ف ر˘ششن ق˘ير˘ط
ةفاشضإا نينطاوملا ىلع تايوطم
ضشرو ريهطتو ميقعت جمارب ىلإا

يت˘لا ءا˘ي˘حألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ح˘شص

ةريبك ةيناكشس تاع˘م˘ج˘ت فر˘ع˘ت
ةيعمجلا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب

ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘طا˘˘˘ششن تغ˘˘˘لأاو تد˘˘˘م˘˘˘ج
اهل ططخملا ةلبقملا ةيوعمجلا
ا˘ه˘ن˘كلو ،ى˘م˘شسم ر˘ي˘غ ل˘جأا ى˘لإا
اهلمع تقولا ضسفن يف لشصاوتشس
قر˘ط˘ب ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا يو˘عو˘ت˘˘لا

ميقعتو ريهطتو ةفلتخمو ةددعتم
عيمجلا ايعاد ،تارامعلاو ءايحألا
مهلزانم يف ءاقبلاب مازتللا ىلإا

مهتحشصو مهحاورأا ىل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
دي˘ق˘ت˘لاو ،ى˘ح˘شضألا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي
تاداششرإلاو تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘فا˘كب
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا تاءار˘˘جإلاو
اهنيب نمو ةحشصلا ةرازو اهتقلطأا

تارم ةدعو ماظتناب نيديلا لشسغ
تارهطملا وأا نو˘با˘شصلاو ءا˘م˘لا˘ب

مد˘عو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا د˘حأا˘ك
،ة˘خ˘شست˘م يد˘يأا˘˘ب ه˘˘جو˘˘لا ضسم˘˘ل
ع˘م ق˘ي˘˘ثو˘˘لا لا˘˘شصتلا بن˘˘ج˘˘تو
ةيط˘غ˘تو ،ى˘شضر˘م˘لا ضصا˘خ˘ششألا
وأا لا˘ع˘˘شسلا د˘˘ن˘˘ع ف˘˘نألاو م˘˘ف˘˘لا
ن˘يد˘˘ي˘˘لا ضسم˘˘ل مد˘˘عو ضسط˘˘ع˘˘لا
ةفاشضإلاب ،ح˘ط˘شسألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
يعانملا زاهجلا زيزعت ةيمهأا ىلإا
˘مو˘ن˘لاو ة˘شضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
.ةميلشسلا ةيذغتلاو ةديج ةروشصب

ليبشس ىلعو قايشسلا ضسفن يف
ةنجللا تمدقت ،رشصحلا ل لاثملا
يششفت دشصرو ةعباتم˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةحشصلا ةيريدمب «انوروك» ءابو
ضضر˘ف˘ل حار˘ت˘قا˘ب ،ة˘شسب˘ت ة˘يلو˘˘ل
ىل˘ع ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
د˘˘ي˘˘ع ما˘˘يأا ة˘˘˘يلو˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
تفر˘ع نأا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ى˘˘ح˘˘شضألا
ي˘ف ا˘ف˘ي˘˘خ˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ة˘˘يلو˘˘لا
ل˘ع˘ج ا˘˘م ،ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا

وعدت ةيلو˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م
ةطيحلا ذخأا ىلإا نينطاوملا ةفاك
عا˘˘˘ب˘˘˘تإا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘للاو رذ˘˘˘ح˘˘˘لاو
ةنجل نايب يف ةدراولا تايشصوتلا
ديع مايأا رفاغتلا اشصوشصخ ىوتفلا
لاشصتلا لئا˘شسو ر˘ب˘ع ى˘ح˘شضألا

أاد˘ب˘م ضسر˘كت ة˘ل˘يد˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو˘˘ك
،هتهج نمو.يعامتجلا دعابتلا
ل˘كب ،ضضي˘بألا ضشي˘ج˘لا دار˘فأا د˘يأا

،«اششاب ىفطشصم» ىفششتشسم نم
«دو˘م˘ح˘م ة˘شسي˘ف˘ن» ى˘ف˘ششت˘شسمو
اذه ،اقباشس «ينراب» ـب فورعملا
بشسنألا هنأا ن˘يد˘كؤو˘م ،حر˘ت˘ق˘م˘لا
نكمي ام ذاقنإاو عشضولا كرادتل
حلا˘شصم˘لا نأاو ا˘شصو˘شصخ ،هذا˘ق˘نإا
فر˘ع˘ت تح˘ب˘شصأا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك اد˘˘˘فاو˘˘˘ت
تمظن اهتهج نمو.نيباشصملاو
ديدعب ةينيدلا نوؤوششلا تايريدم
ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت تÓ˘م˘ح تا˘يلو˘˘لا
تحت نينطاوملا ةدئافل ةيوعوت
نم اومدق ،دجاشسملا ةمئأا فارششإا

توشصلا تار˘ب˘كم ر˘ب˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
لوح ةيوعوت تاداششرإاو حئاشصن
هذ˘˘ه ل˘˘ل˘˘خ˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ىلع تامامكلا عيزوت تاردابملا
لظ يف اذهو ،ةراملاو نيلجارلا
يتلا ةي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا رو˘ط˘ت
د˘˘ياز˘˘ت د˘˘ع˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت
.انوروك ضسوريفب تاباشصإلا

ن˘مألا نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘˘ج˘˘ت
ينطو˘لا كرد˘لا ةدا˘ي˘قو ي˘ن˘طو˘لا

اي˘ئا˘قو ا˘ي˘ن˘مأا ا˘ط˘ط˘خ˘م ا˘ت˘ع˘شضو
هذه لح يذلا رطفلا ديعب اشصاخ
ي˘ح˘شص ع˘شضو ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘شسلا
ف˘ي˘ي˘كت م˘ت ثي˘ح ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا

ة˘ت˘با˘ث˘لا تÓ˘ي˘كششت˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘تو
ةبقارملا نامشضل ،امهل ةلقنتملاو
،ارا˘ه˘نو Ó˘ي˘ل م˘ي˘ل˘قإÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شسل
،ةلومحملاو ةلجرتملا تايرودلا

ةفاشضإا ،ةبقارم طاقن عشضو عم
فلتخم ىلع ةماقُملا دودشسلا ىلإا

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘˘خاد˘˘مو جرا˘˘خ˘˘م
قيبطت ىلع رهشسلا عم ،ةينكشسلا
اظافح ،يحشصلا رجحلا تاءارجإا

ا˘ق˘فو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ى˘ل˘ع
نم ةذختملا ةيئاقولا تاءارجإÓل

،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا فر˘˘ط
بار˘شسألا ر˘˘ي˘˘خ˘˘شست ن˘˘ع Ó˘˘شضف
ذيفن˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ،كرد˘ل˘ل ة˘يو˘ج˘لا
تارئاطلاب ةيوج تاعلط جمانرب
معدلا نامشض فد˘ه˘ب ،ة˘يدو˘م˘ع˘لا
.ناديملاب ةلماعلا تادحولل

خ.ةميضسن

ةبقارŸا طاقن ةفعاضضمو ةلقنتŸاو ةتباثلا ةينمأ’ا تÓيكضشتلا ميعدتو فييكت

ىحسضأ’ا ديع يموي نطولا تايدلب لك ىلع ددسشم يحسص رجح صضرف وحن



ي˘˘˘˘˘˘˘ف ،يد˘˘˘˘˘˘˘بز ح˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأا
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
قاو˘˘˘˘˘شسألا ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غ نأا ،ضسمأا

ىحشضأا اهميظنت يف رخأاتلاو
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا قرؤو˘ي ا˘˘شسجا˘˘ه
ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
ةر˘ي˘خألا ما˘˘يألا ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘شس
لدعمب راعشسألا يف اشضافخنا

تنا˘ك ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب01
،ةيشضاملا تاونشسلا يف هيلع
عيب˘لا طا˘ق˘ن ضضع˘ب ي˘ف اذ˘هو
ازربم ،ةيوشضوفلاو ةيمشسرلا
نع جتانلا ضضرعلا ضصقن نأاب
قاو˘شسألا ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

بقاوع هل نوكتشس اهميظنتو
ة˘˘˘ح˘˘˘شص ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘خو
يحاشضألا راعشسأاو كلهتشسملا
يذلا رمألا ،تقولا ضسفن يف
ح˘لا˘شصم˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
لب˘ق ر˘مألا كراد˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

.ناوألا تاوف
ضسي˘˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘˘ششأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك

ECOPA،هتمظ˘ن˘م نأا ى˘لإا
تاحرتقملا نم ديدعلا تمدق
ح˘ت˘ف˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م بلا˘˘ط˘˘ت
هذهب نيين˘ع˘م˘لا م˘شضت ة˘ششرو

ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي ،ن˘ي˘لاو˘˘م˘˘لا
ةبشسانم عيب طاقن نع ثحبلا

يف رخأاتلا نأا ادكؤوم ،ةددعتمو
ةقفاومو ةنمآا عيب طاقن حتف
هل نوكتشس ،ةيحشصلا ريبادتلل

ةفل˘كت ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو بقاو˘ع
تاءارجإلا ى˘ل˘عو ة˘ي˘ح˘شضألا
.ةيئاقولا
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ةنمآلا عيبلا طاقن بايغو سضرعلا ةلق ببضسب

يحاسضأ’ا راعسسأ’ بقترم عافترا

ع.لÓب

ديع ليبق يحاضضألا راعضسأا عافترا ،كلهتضسملا ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا سسيئر ،يدبز يفطضصم عقوت
.ديعلا ةيحضضأا ىلع بلطلا ةرثك عم ةنمآا عيب طاقن بايغو سضرعلا ةلق ببضسب ،ىحضضألا

طباضض» ةفضص ىلع اولضصح
«ةيئاضضق ةطرضش

نم طباسض813
نؤدؤوي ينطولا كردلا
ةينوناقلا نيميلا
اعبات اطباضض813 سسمأا ىدأا
نيميلا ،ينطولا كردلا زاهجل
ءاضضق سسلجم رقمب ةينوناقلا
تاراطإا روـضضحب ،رئازجلا
كردلل ايلعلا ةدايقلا نم ةيماـضس
.ةلادعلا زاهجو ينطولا
،ينطولا كردلا زاهج حضضوأا

هيلع تعلطإا سسمأا هل نايب يف
طابضضلا نم813 نأا ،«مÓضسلا»
نيلماعلا طابضضلا ةبلطلاو
لكاـيه فلتخمل نيعباتلا
نيميلا اودأا ،ينطولا كردلا
ةينلع ةضسلج يف ةينوناقلا

تاءارجإÓل مهئافيتضسا دعب
يلاتلابو ،ةبولطملا ةينوناقلا

طباضض» ةفضص ىلع اولضصح
ةداملل اقبط ،«ةيئاضضق ةطرضش
،37-801 مقر موضسرملا نم02
،3791 ناوج60 يف خرؤوملا

طباضض» ةفضص نأا نايبلا فاضضأاو
مهنم لعجت «ةيئاضضق ةطرضش
اهترادإا تحت ةلادعلل اناوعأا

نم21 ةداملا بضسح اهفارضشإاو
،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
طابضضلا ءلؤوه هيجوت متيضسو
بضصانم ىلإا مهجرخت دعب

تادحو فوفضص ميعدتل مهلمع
لماك ربع ينطولا كردلا
نيميلا لثمتو ،ينطولا بارتلا
ارارقإاو افارتعا ةينوناقلا

،ينطولا كردلا طابضضل ايمضسر
مهماهم ةضسراممل مهلهؤوي امم
ةطرضش طابضضك مهتايحÓضصو
ةداملا ماكحأل ًاقبط ،ةيئاضضق
تاءارجإلا نوناق نم51
.ةيئازجلا

نأا ىلإا ،هتاذ ردضصملا راضشأا امك
ادهع لثمت ةيروتضسدلا نيميلا

ينطولا كردلا طباضض هعطقي
ئدابمل ءافولاب هضسفن ىلع
ديلختو ةديجملا ربمفون ةروث
مارتحاو ،راربألا انئادهضش دهع

ةظفاحملاو ،مظنلاو نيناوقلا
ةيامحو ةينهملا رارضسألا ىلع

نوضص ىلع رهضسلاو نطولا
امهم ةمأÓل ايلعلا حلاضصملا

هيلع ءانبو ،فورظلا تناك
لثمت ةينوناقلا نيميلا نإاف
سساضسألاو فرضشو مازتلا دقع

تايقÓخأا هيلع موقت يذلا
.ينطولا كردلا دارفأا

ز.لامج

ةيلو لكل ةيئابولا ةيعضضولا ةاعارم ¤إا اعد عاطقلا ريزو

ةيعما÷ا ةسساردلل يجيردتلا فانئتسس’ا
تاعما÷ا ءاسسؤؤر تايحÓسص نم

ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
ليجشست ن˘ع ،تا˘ي˘ئا˘شصحإÓ˘ل
ـب ردق يبلشس يداشصتقا ومن
يثÓثلا لÓخ ةئاملاب9.3‐
لباقم0202 ةنشس نم لوألا
ةئاملاب3.1+ ي˘با˘ج˘يإا و˘م˘˘ن

ةنشس نم ةرتفلا ضسفن لÓخ
ةمزألا نأا ىلإا اريششم ،9102
نم تداز ةيملاعلا ةيحشصلا

ضسوشسحملا عجارتلا اذه ةدح
.ومنلا يف

هل نايب يف ناويدلا راششأاو
و˘˘م˘˘ن ة˘˘˘ب˘˘˘شسن نأا ى˘˘˘لإا ،ضسمأا
جراخ ماخلا يلخادلا جوتنملا
5.1˘‐ب رد˘ق ،تا˘قور˘ح˘م˘˘لا
ةثÓثلا رهششألا لÓخ ةئاملاب
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ى˘لوألا

لÓخ ةئام˘لا˘ب6.3+ لبا˘ق˘م
ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
يثÓثلا نأا افيشضم ،ةطرافلا
زيمت0202 ةنشس نم لولا
يف ةشصاخ ةيبلشس تاروطتب
تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق
لقنلا) ةيراجت˘لا تا˘مد˘خ˘لاو
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘شصتلاو
ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
اذ˘كو ر˘شسلاو تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
،معاطملاو يهاقملاو قدانفلا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ر˘ي˘غ تا˘مد˘خ˘˘لاو
ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘ششلا˘˘˘˘ك
تارادإلاو ةيلاملا تامدخلاو
دهشش لباقم˘لا˘ب ،(ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
او˘م˘ن تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
(ةئاملاب4.31‐)ـب ردق ايبلشس
لÓخ (ةئاملاب1.7‐) لباقم
ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
را˘ع˘شسأا تل˘ج˘شسو ،ة˘طرا˘ف˘˘لا
ىر˘خألا ي˘˘ه تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
9.61ـب رد˘ق ار˘ي˘ب˘ك ا˘ع˘جار˘˘ت
عجارت ىلإا ىدأا امم ،ةئاملاب
ةميقلا نم ةئاملاب82 ةبشسنب
ل˘با˘ق˘م ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘فا˘شضم˘لا

لÓخ ةئاملاب8 هردق عجارت
ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
،ردشصملا ف˘ي˘شضي ،ة˘طرا˘ف˘لا

،ةيراجتلا تامدخلا تلجشسو
‐) ـب ردق اعجارت ،ةرم لوأل
عافترا لباقم (ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.2
لÓخ (ة˘ئا˘م˘لا˘ب0.5+) هرد˘˘˘˘ق
ام اذهو ،ةنراقملا ةرتف ضسفن
و˘م˘ن˘لا ي˘ف ع˘جار˘ت˘˘لا ر˘˘شسف˘˘ي
ةم˘ي˘ق˘ل˘ل تا˘ع˘جار˘ت˘ب ا˘شسا˘شسأا
تاعاطقلا فلتخمل ةفاشضملا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
8.4‐) تلاشصتلاو ل˘ق˘ن˘لا˘ب
(ةئاملاب3.5+ لباقم ةئاملاب
ي˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو قدا˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
ةئاملاب7.2˘‐) م˘عا˘ط˘م˘لاو
(ةئاملاب5.5 + ل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ةئاملاب5.1˘‐) ةرا˘ج˘˘ت˘˘لاو
اريخأاو (ةئاملاب8.4+ لباقم
تويبلل ةمدق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
8.3+) لباقم (ةئاملاب8.1‐)
.(ةئاملاب

ر˘ي˘غ تا˘مد˘خ˘لا تد˘ه˘ششو
‐)ردق ومنلل اعجارت ةيراجتلا

ل˘با˘ق˘م (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب6.1
ل˘ج˘شس ا˘م˘ك ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.1+)
ايبلشس اومن ة˘عا˘ن˘شصلا عا˘ط˘ق
لÓ˘خ (ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب5.0‐)ـب
ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘م لوألا ي˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

9.4ـب ردق ءادأا لباقم0202
نم ةرتفلا ضسفن لÓخ ةئاملاب
ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ،9102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا

.ةفلتخملا تاعانشصلاو
ةحÓفلا يعاطق ومن

لاغضشألاو ءانبلاو
ةيمومعلا

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق فر˘˘عو
ـب تردق ةيباجيا ومن ةبشسن
7.2+ لباق˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب3.2+

عاطق لجشس نيح يف ةئاملاب
ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘ششألاو ءا˘ن˘ب˘لا
لÓخ ةئاملاب8.0+ ـب اومن
ة˘ن˘شسلا ن˘˘م لوألا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةئاملاب9.2 + لباقم ةيلاحلا

.ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ
نأا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘ششأاو

تفرع ةيئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا
ةئاملاب6.2 ـب ايباجيا اومن
ةنشسلا يف ةئاملاب7.2 لباقم
ج˘تا˘ن˘لا نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ضضفخنا د˘ق ما˘خ˘لا ي˘ل˘خاد˘لا
3.5 ة˘ب˘شسن˘˘ب0202 ة˘˘ن˘˘شس
ةبشسنب عافترا لباقم ةئاملاب
ةرتف ضسفن يف ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.2
اريششم ،9102 ةنشس ةنراقملا
ضضفخ˘نا را˘م˘ث˘ت˘شسلا نأا ى˘لإا
لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب5 ة˘ب˘˘شسن˘˘ب
ن˘م ى˘لوألا ر˘ه˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
وم˘ن ل˘با˘ق˘م0202 ة˘˘ن˘˘شس
لÓخ ةئا˘م˘لا˘ب1.5 ة˘ب˘شسن˘ب
.ةيشضاملا ةنشسلا

،ينطولا ناويدلا حشضوأاو
و˘م˘ن ي˘˘ف ؤو˘˘طا˘˘ب˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا
م˘جا˘ن يدا˘شصت˘قلا طا˘˘ششن˘˘لا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ة˘˘˘˘مزألا ن˘˘˘˘˘ع
ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
عيراششملا نم ديدعلا فقوت

ءا˘ن˘ب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شس ل
،مرشصنملا ضسرام رهشش لÓخ
تلدابملا تدهشش اهرودبو
تامدخلاو علشسلل ةيجراخلا
3.61 ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب ا˘˘شضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا
تادراولل ةب˘شسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تارداشصلل ةئا˘م˘لا˘ب8.11و
ومن غلبو ،ةرتفلا تاذ لÓخ
ة˘˘ن˘˘شس ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘شصت˘˘قلا

ةئاملاب8.0 ة˘ب˘˘شسن9102
جراخ ماخلا يلخادلا جتانلاو
.ةئاملاب4.2 تاقورحملا

ك.اضضر

9102 نم ةرتفلا سسفن لÓخ ةئاملاب3.1 هردق ومن لباقم
ةئاملاب9.3 ـب رئازجلا يف يداسصتق’ا ومنلا عجارت

0202 ـل لؤأ’ا يثÓثلا لÓخ

دعب نع رضضاحتلا ةينقتب عامتجا ميظنت
ابيرق نيلعافلا لك ةكراضشمب

ةقايسسلا ميلعت صسرادمل ةينطولا ةيداحت’ا
عاطقلا ىلع «انؤروك» ةمزأا تايعادت ثحبت

ةينطولا ةيدا˘ح˘تلا تن˘ل˘عأا
نع ،ةقايشسلا ميلعت ضسرادمل
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
،دعب نع يئر˘م˘لا ر˘شضا˘ح˘ت˘لا
ضسراد˘م ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘كرا˘ششم˘ب
عوبر لك ربع ةقايشسلا ميلعت
،ةمداقلا مايألا لÓخ نطولا

تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت ثح˘˘˘ب˘˘˘˘ل كلذو
«انوروك» ةحئاج تاف˘ل˘خ˘مو
تح˘˘ت ن˘˘يو˘˘شضن˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.اهئاول

،اهتاذ ةيداحتلا تحشضوأا
تم˘ل˘شست ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن «مÓ˘˘شسلا»

،ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ب˘˘ت˘˘كم ءا˘˘شضعأا
ةينق˘ت˘ب عا˘م˘ت˘جا ن˘ع او˘ن˘ل˘عأا
،دعب نع ي˘ئر˘م˘لا ل˘شصاو˘ت˘لا
نأا ىلع اقحل هدعوم ددحيشس
ةمزأا تايعادتو جئاتن ضشقاني
ضسراد˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
بج˘ي ا˘مو ة˘قا˘ي˘شسلا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت

تعدو ،اهل يدشصت˘ل˘ل ه˘ل˘م˘ع
ىلإا ينطولا بتكملا ءاشضعأا
حرطو مهتاحرت˘ق˘م ر˘ي˘شضح˘ت
ا˘يؤور ةرو˘ل˘ب˘ل م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘ششنا

ع˘˘م بشسا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ششم
.عيمجلا

ز.لامج

،نايز نب يقابلا دبع نلعأا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
خيرا˘ت د˘يد˘ح˘ت نأا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسلا
يعماجلا مشسوملل ةشساردلل
ن˘م اءد˘ب1202 /0202
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘شس ر˘˘ه˘˘شش
تا˘ي˘˘حÓ˘˘شص ن˘˘م نو˘˘كي˘˘شس
تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘شسؤور
ةيعشضولا ةاعارمب ةيعماجلا
لكلو ة˘يلو ل˘كل ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

.ةقطنم
لÓ˘˘˘خ ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأا

ه˘تدا˘ق د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘˘ع ةرا˘˘يز
،ةد˘كي˘كشس ة˘يلو ى˘˘لإا ضسمأا
لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘شضو نإا
ي˘ج˘يرد˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
نوكيشس ةيعماجلا ةشساردلل
ةحشصلا ةرازو عم قيشسنتلاب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
نأاب افيشضم ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
نوكيشس يع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا

مداقلا توأا32 يف ايمشسر
ةشساردلا قلطنتشس نيح يف
تارو˘ط˘ت بشسح ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت
راششأاو ،ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
ة˘˘مÓ˘˘شس نأا ى˘˘لإا نا˘˘˘يز ن˘˘˘ب
نم دع˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘شسألا
ةرازو˘لا تا˘ما˘م˘ت˘ها ة˘يو˘لوأا
كيرششلا نأا ادكؤوم ،ةيشصولا
امهم ارود بعلي يعامتجلا
نم ةحئاجلا يششفت عنم يف
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘شسم لÓ˘˘˘˘خ
ر˘يزو˘لا زر˘بأاو ،ضسي˘شسح˘˘ت˘˘لا
ذخأا˘ت ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا نأا˘ب
نع عبات˘تو را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب

ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘˘ت بث˘˘˘ك
نشسحتت نأا اينمتم ،ةيئابولا

لوخدلا دنع ةيعشضولا هذه
.لبقملا يعماجلا

ح˘شضوأا ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘˘فو
نأا ،نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا حا˘˘ت˘˘ف˘˘˘نا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ا˘˘ه˘˘ط˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلاو
نم ةيرازولا هترئاد تايولوأا

تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا د˘˘يد˘˘ع لÓ˘˘خ
اهماربإا متيشس يتلاو ةمربملا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم
دق نايز نب ناكو ،ةينعملا
ةيلول هترايز لÓخ فرششأا

ن˘ي˘˘ششد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘كي˘˘كشس
ا˘ه˘ب م˘عد˘ت ةد˘يد˘ج ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
لو˘˘˘خد نا˘˘˘م˘˘˘شض ي˘˘˘عا˘˘˘شسم
،فورظلا نشسحأا يف يعماج
عشستي ىنبم نيششدتب ماق نيأا
يجوغاديب دعق˘م0008 ـ˘ل
اي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ هزا˘ج˘نإا بل˘ط˘ت
065و ري˘يÓ˘م3 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي
هنأاب ريزولا دكأاو ،جد نويلم
يف ري˘ب˘ك ل˘كششب م˘ها˘شسي˘شس
ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت

5591 توأا02 ة˘ع˘ما˘˘ج
ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ
نو˘كي˘شس يذ˘لاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
‐هبشسح‐ «يداع ريغ لوخد»
د˘عا˘ق˘م˘لا هذ˘˘ه نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةدكيكشس ةعماجل حمشستشس
تا˘شصشصخ˘ت ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا˘˘ب

نيششدت ىلإا ةفاشضإا ،ةديدج
0002 ةعشسب ةيعماج ةماقإا
يتلاو قئادحلا ةيدلبب ريرشس
ايلام افÓغ ا˘هزا˘ج˘نإا بل˘ط˘ت
،جد نويلم089و رايلم1ـب

عور˘ششم ى˘ل˘ع ع˘˘ل˘˘طا ا˘˘م˘˘ك
ايفيظو ا˘ن˘كشس022 زا˘ج˘نإا

تاذ˘˘ب ةذ˘˘تا˘˘شسألا˘˘ب ا˘˘شصا˘˘˘خ
اعمت˘شسم ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا مر˘ح˘لا
ةذ˘˘تا˘˘شسألا تلا˘˘غ˘˘ششنا ى˘˘لإا
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘ششأا ر˘خأا˘˘ت نأا˘˘ششب
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا هذ˘˘˘˘ه
ملو3102 تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘˘نا
ف˘قو˘ت ع˘م د˘ع˘ب ل˘م˘˘كت˘˘شست
.رهششأا ةدع ذنم تاششرولا

لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا را˘˘˘ششأاو اذ˘˘˘ه
مي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع لوألا
هنأا ى˘لإا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘لا˘ع˘لا

اذ˘˘ه˘˘ب ق˘˘ي˘˘قد عÓ˘˘طا ى˘˘ل˘˘ع
ةبشسن نأاو ةشصاخ ،لكششملا
59 تغلب دق لاغششألا مدقت
نأا ا˘˘˘ح˘˘˘شضو˘˘˘م ،ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نم˘كي ي˘شسا˘شسألا ل˘كششم˘لا
ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا ضصق˘ن ي˘˘ف
مامتإا ل˘ب˘شس ة˘شسارد م˘ت˘ت˘شسو
ع˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششأا
نود نييلحملا ني˘لوؤو˘شسم˘لا
دد˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ل˘˘˘˘جأا م˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت

.اهمÓتشسل
ز.لامج



ضشيجلل ةزرفم تفقوأا امك
ة˘يلو˘ب ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اشصخشش21 تشسار˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
تادلوم4 تز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘حو
طغشض قراطم3و ،ةيئابرهك
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شست
نع عورششملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
تط˘˘ب˘˘حأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،بهذ˘˘لا

‐ ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم زرا˘ف˘م
ةرازول نايب يف ءاج امل اقفو
تم˘˘ل˘˘شست ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
˘˘‐ ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن «مÓ˘˘˘شسلا»
ارتل3464 بيرهت تلواحم
قو˘شس ن˘م ل˘كب دو˘قو˘˘لا ن˘˘م
.فراطلاو ةشسبت ،ضسارهأا

ط˘˘ب˘˘حأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ر˘شصا˘ن˘عو ل˘حاو˘˘شسلا ضسار˘˘ح

تلوا˘ح˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
812 ــل ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه
ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘شصخ˘˘شش
لكب عنشصلا ةيديلقت براوق

،مناغتشسم ،نارهو ،فلششلا نم
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تن˘ششو˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
ر˘ي˘غ ار˘جا˘ه˘م44 ف˘ي˘˘قو˘˘ت
ةفلتخم تايشسنج نم يعرشش

.راتخم يجاب جربب

watan@essalamonline.com

5 2082ددعلأ ^1441ةجحلأ يذ4ـل قفأوملأ0202ةيليوج62دحألأثدحلا

ةنتابو ةنيطنشسق نم لك يف تأردخم تانوراب4 ـب ةحاطإلأ

راسشبب جلاعم فيك ريطانق5 نم ديزأا زجح
تنسشومت نيعؤ مناغتسسمؤ نارهؤؤ فلسشلاب اسصخسش812 «ةقرح» ةلؤاحم طابحإا^

ط.ةراشص

دودحلأ برق لغومب جلاعملأ فيكلأ نم مأرغوليك6و ريطانق5 زجح نم ،دودحلأ سسأرح سسمأأ لوأأ نكمت
تأردخم راجت4 ،ينطولأ كردلأ رشصانع عم قيشسنتلاب ،يبعششلأ ينطولأ سشيجلل زرافم تفقوأأ نيح يف ،راششبب

اشصرق3723و ،ةداملأ سسفن نم مأرغوليك8 أوزجحو ،ةنتابو ةنيطنشسق نم لكب نيتلشصفنم نيتيلمع لÓخ
.يدأولاب رئاجشس ةبلع0462و غبتلأ ةدام نم أراطنق54 مهتزوحب نيبرهم3 فيقوت مت نيح يف ،اشسولهم

اميف مهفتح اشصخشش11 يقل
حورج˘ب ن˘ير˘خآا063 بي˘˘˘شصأا

ثداوح يف ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ةعاشس84 لÓ˘خ تع˘˘قو رور˘˘م
،ينطولا ىوتشسملا ىلع ةريخألا
مث نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب م˘ه˘فا˘ع˘شسإا م˘ت
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘شسو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لقثأا ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

ةافوب طاوغألا ة˘يلو˘ب ة˘ل˘ي˘شصح
نيرخآا4 ة˘با˘شصإاو ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش
نيب عقو مادطشصا رثإا ،حورجب
قيرطلاب نيت˘ي˘حا˘ي˘شس ن˘ي˘ترا˘ي˘شس
ناكملاب32 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيدلب درج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘م˘شسم˘لا
.«ةرم داو»

حتافلا ذنم اقرغ ةافو ةلاح96

يشضاملا ناوج
يف اقرغ نيفوتملا ددع غلب

ذنم ،ةيئاملا تاعمجملاو رحبلا
96 ،طرا˘ف˘لا ناو˘ج ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب
84 ـلا لÓخ مت ثيح ،اشصخشش
تلاح3 ليجشست ةريخألا ةعاشس
،ضسابعلب يدي˘شس ة˘يلو˘ب˘ف ،قر˘غ
ةلئاع ن˘م ن˘ي˘با˘شش ةا˘فو تل˘ج˘شس
ةنشس62 رمعلا نم ناغلبي ةدحاو
«ونرشس» دشس يف اقرغ ةنشس02و
يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ي˘هلد ة˘ير˘ق˘˘ب

مت امك ،دربلا نيع ةرئاد ضشودمح
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط ةا˘فو ل˘ي˘ج˘˘شست
ةكرب يف اقرغ تاونشس9 رمعلا

داو» ى˘م˘شسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘م
تير˘ب˘كلا داو ة˘يد˘ل˘ب˘ب «قÓ˘م˘˘لا
.ضسارهأا قوشسب

لوترشش مشساقلب

0001 ي˘˘˘ح نا˘˘˘˘كشس ز˘˘˘˘ت˘˘˘˘هإا
لجي˘ج˘ب ى˘شسي˘ع دلوأا˘ب ن˘كشسم
ةميرج عقو ىلع ضسمأا لوأا ةليل
باشش اهتيحشض حار ءاعنشش لتق
رمألا قلعتيو ،رمعلا لبتقم يف
رمعلا نم غلبي »ي .خ» وعدملاب
يف قباشس بعل وهو ةنشس22
اردغ لتق ،لجيج بابشش قيرف
دقعلا يف هراجو هقيدشص دي ىلع
بشسحو.هر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

ةميرجلا نإاف ،«مÓشسلا» رداشصم
ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ششوا˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ثإا تع˘˘˘قو
رو˘ط˘ت˘ت˘ل ي˘نا˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
نيب ف˘ي˘ن˘ع كبا˘ششت ى˘لإا رو˘مألا
ىلع يناجلا مدقأا نيأا ،نيفرطلا

رد˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كشس ضسر˘˘˘˘غ
ايمغم اشضرأا طق˘شسي˘ل ة˘ي˘ح˘شضلا

م˘ت˘ي˘ل ،ه˘ئا˘مد ي˘ف ا˘قرا˘غو ه˘ي˘ل˘ع
ةيامحلا حلاشصمب لاشصتلا اهدعب
ىلع ةيحشضلا تلقن يتلا ةيندملا

ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا ة˘عر˘شسلا حا˘ن˘ج

نيأا ،ىيحي نب قيدشصلا دمحم
ارثأاتم كانه ةريخألا هشسافنأا ظفل
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئا˘˘غ حر˘˘ج˘˘ب
نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘ت ،رد˘˘شصلا
ةميرجلل هباكترا د˘ع˘بو ي˘نا˘ج˘لا
ا˘شضفار ا˘ي˘ف˘ت˘خ˘م ه˘ت˘ي˘ب ى˘˘لإا ر˘˘ف
موقيل ،ة˘طر˘ششل˘ل ه˘شسف˘ن م˘ي˘ل˘شست

ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا ءا˘˘قد˘˘شصأاو نار˘˘˘ي˘˘˘ج
ن˘ي˘لوا˘ح˘م تي˘ب˘لا ةر˘شصا˘˘ح˘˘م˘˘ب
،ة˘طر˘ششل˘ل ه˘م˘ي˘ل˘شستو ه˘ما˘ح˘ت˘قا
ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘ب ي˘نا˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘ي˘˘ل
نعطب ماق ن˘يأا را˘ح˘ت˘نا ة˘لوا˘ح˘م
متو ردشصلا ىوتشسم ىلع هشسفن
يف وهو ىفششت˘شسم˘لا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن

بشسحو نكل ،ادج ةريطخ ةلاح
اهيل˘ع تل˘شصح˘ت ي˘ت˘لا ءاد˘شصألا
ة˘ي˘ح˘شصلا ه˘ت˘لا˘ح نإا˘ف «مÓ˘شسلا»
با˘ب˘شسأا ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،اد˘ج ةر˘ق˘ت˘˘شسم
ةبرا˘شضت˘مو ة˘لو˘ه˘ج˘م ثدا˘ح˘لا

.رطشسألا هذه ةباتك ىتح
ميهأربإأ .ع

يح اياحشض ضسمأا حابشص عيشش
يف خايششألا ةر˘ب˘ق˘م˘ب «دا˘كورل»
ة˘ب˘ي˘ه˘˘م ءاو˘˘جأا ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

ناريجو براقأا روشضحب ،ةنيزحو
،بيذ نب ةلئاع اياحشض فراعمو
مهرهشص فرط ن˘م او˘ل˘ت˘ق ن˘يذ˘لا
ي˘ف˘ي˘ظو˘لا ه˘˘حÓ˘˘شسب ي˘˘طر˘˘ششلا

تفرع ةزانج˘لا.ةيلئاع باب˘شسأل
طشسو نينطاوملل اريفغ اروشضح
ةمكحم ةيئاقوو ة˘ي˘ن˘مأا تاءار˘جإا

بيذ نب مه ايا˘ح˘شضلا ،ة˘م˘ظ˘ن˘مو
ايركز بيذ نب ،ةنشس55 دمحم

جاح ،ةنشس82 ناميا بيذ نب ،61
بناج نم.ةنشس25 ةليبن يشصفح
ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا ل˘شصاو˘˘ت ر˘˘خآا
ي˘˘طر˘˘ششلا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
تا˘شسبÓ˘م ف˘ششكل ،فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

قح يف ةرزجمل هباكترا بابشسأاو
فششكو ،ه˘برا˘قأاو ه˘ت˘جوز ة˘ل˘ئا˘ع
ى˘ق˘ب˘ت˘شس ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘˘ج طو˘˘ي˘˘خ
عمشس نم لك ناهذأا يف ةخشسار
ا˘يا˘ح˘˘شضلا ي˘˘لا˘˘هأا ة˘˘شصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ب
.ةليشسملا ةيلو ناكشسو

ع .دلاخ

نيع ةرئاد نمأا ةطرشش تفقوأا
تايرود رثإا ،يقاو˘ب˘لا مأا˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘م
5 ،ةنيد˘م˘لا ءا˘ي˘حأاو عراو˘شش ر˘ب˘ع
بكو˘م ن˘م˘شض او˘نا˘ك ضصا˘خ˘˘ششأا

،فافزلا بحاشص مهنيب نم فافز
دورا˘ب˘لا تا˘ق˘˘ل˘˘ط او˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
ةحل˘شسأاو د˘ي˘شص قدا˘ن˘ب ة˘ط˘شساو˘ب
ن˘كم˘تو اذ˘˘ه.ةيديل˘ق˘ت ة˘يرا˘ن

ةحلشسأا3 زجح نم نمألا رشصانع

ديشص يتيقدنب يف تلثمت ةيران
ن˘˘م يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘شسو
مت اميف ،(Óيباراك) نماثلا فنشصلا
د˘˘˘شض ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘˘نا
قر˘خ ة˘ي˘شضق ن˘ع ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةحلشسأا ةزايحو ،يحشصلا رجحلا
نود ن˘ما˘ث˘لا ف˘ن˘شصلا ن˘م ة˘يرا˘ن
.ةشصخر

يفأوع ةميرك

ةروطخلأ ةتوافتم تاباشصإل نيرخآأ063 سضرعت يف ببشست

اسصخسش11 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخأ’ا ةعاسس84 ـلا لÓخ

ةددششم ةيئاقوو ةينمأأ تأءأرجإأ طشسو

ةبيهم ةزانج ‘ «داكؤر’» يح ةرز‹ اياحسض عيسشت ةليسسŸا

يحشصلأ رجحلأ قرخ ةيشضق نع يئأزج فلم مهدشض زجنأأ
ةشصخر نود ةيران ةحلشسأأ لامعتشسأو

ةليلم نيعب فافز بكوم يف صصاخسشأا5 فيقوت
يقاوبلا مأا يف

راحتنلأ هتلواحم دعب ىفششتشسملأ ىلإأ يناجلأ لقن

لجيجب ىسسيع د’ؤأا يح زهت ةعسشب لتق ةميرج

تابكرŸأو تاشسشسؤوŸأ ديدع تفدهتشسإأ رأرششأأ ةيعمج راطإأ ‘ نوطششني

ىفسشتسسÃ ةيبطلا تازيهجتلا بيكÎب ةسصاخ تادعم وقراسس
نمأ’ا ةسضبق ‘ ةلسشنخب «ةباحسسوب يلع»

ةنعطب رخآأ حور قهزي باشش
ةشسبت يف رجنخ

يف لفط ةافؤ
ةسضماغ فؤرظ
يداولاب
ىلع سسمأأ لوأأ ةليل رثُع
31 رمعلأ نم غلاب لفط

امدعب ةدماه ةثج ،ةنشس
ةشضماغ فورظ يف يفوت

هشسأأر طقشسم ىوتشسم ىلع
يف هللأ دبع يديشس يحب
.يدأولأ ةنيدم
،تامولعم نم رفوت امل اقفوو
ةباتك ةياغ ىلإأ لهجي هنإاف
ناك أذإأ ام ،رطشسألأ هذه
ةلاح ىلإأ دوعي ةافولأ ببشس
ةيحشضلأ اهيلع مدقأأ راحتنأ
ناشسل ىلع ددرت امك Óيل
تاكبششو ،هيح ناكشس سضعب
نأأ مأأ ،يعامتجلأ لشصأوتلأ
.لتق ةميرجب قلعتي رمألأ

هفششكيشس ام راظتنأ يف
رأرقو ينمألأ قيقحتلأ
سضعب دكأأ ،يعرششلأ بيبطلأ

ريخألأ نأاب ةيحشضلأ يملعم
ةيلاع قÓخأاب زيمتي ناك
دقو هتشسرأد يف دهتجمو
ىلوألأ ةبترملأ ىلع لشصحت
يئأدتبلأ ميلعتلأ ةداهشش يف
.8102 ةنشس

سسمأأ لوأأ ءاشسم زتهإأو أذه
يلاعأاب نوتيزلأ يح ناكشس
عقو ىلع ،ةشسبت ةنيدم

حأر ةعششب لتق ةميرج
دقعلأ يف باشش اهتيحشض

لغتششي رمعلأ نم ثلاثلأ
ةطشسأوب ،ىهقم يف لدان

لأزت لو ،رجنخ ةنعط
نع ةيراج ثحبلأ ةيلمع

ىعدي يذلأ لتاقلأ
فرط نم (ب.ةزمح)
تحتف يتلأ نمألأ حلاشصم
بابشسأأ ةفرعمل اقيقحت
هذه باكترأ عفأودو
.ةميرجلأ

نوراه يحابشصم /ر.لامك

حلاشصم ضسمأا لوأا تنكمت
ن˘˘˘م ،ةر˘˘˘كشسب ة˘˘˘يلو ن˘˘˘˘مأا
ا˘ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
دار˘فأا د˘حأا ى˘ل˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا˘˘ب
ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘شش م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘ي˘كح˘˘لا» ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإلا
ةيلولا ة˘م˘شصا˘ع˘ب «ناد˘ع˘شس
ديشسجت مت.هماهم ءادأا ءانثأا

ءادن يقلت دعب ةيلمعلا هذه
يذلا ،هتاذ ىفششتشسملا نم

ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ه˘˘شصي˘˘شصخ˘˘ت م˘˘ت
«91‐ديفوك» ـب نيباشصملاب
د˘˘˘˘˘حأا ضضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت هدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م
ءاد˘ت˘عÓ˘ل ن˘ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ءا˘ن˘ثأا ة˘نا˘هإلا ع˘م بر˘شضلا˘ب
3 فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م ءادأا
حلاشصم لخدت˘ت˘ل ،ضصا˘خ˘ششأا
ف˘قو˘تو رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ن˘مألا
ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش
فيقوت رذعت امي˘ف ة˘ي˘شضق˘لا
تاذ˘˘˘ب ثكا˘˘˘م˘˘˘˘لا ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

هتباشصإل ارظن ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ام ءوشض ىلعو.«انوروك» ـب
فلم دادعإا مت ،هركذ قبشس
نيفوقو˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘ئاز˘ج
م˘˘˘ت˘˘˘ششلاو بشسلا مر˘˘˘ج ن˘˘˘ع
ءاد˘ت˘علاو ف˘ظو˘˘م ة˘˘نا˘˘هإاو
ة˘شسشسؤو˘م ما˘ح˘˘ت˘˘قاو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلع ام˘ه˘ت˘لا˘حإاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ةشصتخملا

سش.سسابع

رشصانع ،ضسمأا لوأا نكمت
ةحلشصملاب ةيئانجلا ة˘قر˘ف˘لا
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب
رار˘˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج كي˘˘˘كف˘˘˘ت
تادعملا ة˘قر˘شس تفد˘ه˘ت˘شسا
بي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ةحلشصمل ةيبطلا تازيهجتلا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ةمشصاعب «ةبا˘ح˘شسو˘ب ي˘ل˘ع»
.ةيلولا

ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح
لما˘ع و˘هو ة˘ي˘ح˘شضلا مد˘ق˘ت
ةشصاخلا تا˘كر˘ششلا ىد˘حإا˘ب
ةيبطلا تازيهجتلا بيكرتب
نمأاب ةيئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ى˘لإا

عاد˘˘˘يإل ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششن˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘يلو
هشضرعت ضصوشصخب ىوكشش
لخاد نم ر˘شسكلا˘ب ة˘قر˘شسل˘ل
نيلوهجم لبق ن˘م ه˘ت˘ب˘كر˘م
ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

يتلا تادعملا نم ةعومجم
ضضر˘غ˘ل ا˘ه˘لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا م˘˘ت˘˘ي
ةيبطلا تازيه˘ج˘ت˘لا بي˘كر˘ت
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘ل
«ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك» ضسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
«ةباحشسوب يلع» ةيمو˘م˘ع˘لا
رشصانع اهرثإا ىل˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘ل
ة˘ق˘فر ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

ةيشصخششلا قيقح˘ت ر˘شصا˘ن˘ع
ءارجإل مرجلا عوقو ناكمل
،ةينقتلاو ةيناديملا ةنياعملا

ماظن زا˘ه˘ج˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا˘بو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘لآلا فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
جئاتن لÓغتشساو تامشصبلا
تامشصبلل يئان˘ج˘لا ثح˘ب˘لا
حر˘˘˘شسم ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا
ةيوه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ،ة˘م˘ير˘ج˘لا
فر˘ظ ي˘ف م˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

نذإا بجو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘بو ،ز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جو
ليكو نع رداشص ضشيتفتلاب
ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ

ثيح مهب هبتششملا نكاشسم
4 فيقو˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تل˘ل˘ك
ةفاك عا˘جر˘ت˘شساو ضصا˘خ˘ششأا
.تاقورشسملا

تاءارجإا لام˘كت˘شسا د˘ع˘بو
هبتششملا ميدقت مت قيقحتلا
ةيروهمجلا ليكو مامأا مهب
يذلا ،ةلششنخ ةمكحم ىدل
فار˘˘˘طأاو ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘حأا
ي˘˘˘شضا˘˘˘ق ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
عاديإا˘ب ر˘مأا يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نهر يشسيئرلا ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
3 ع˘˘˘˘˘شضو ع˘˘˘˘˘م ضسب˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
تح˘˘˘ت ن˘˘˘ير˘˘˘خآا ضصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا
مرج نع ةيئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا
رار˘˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
با˘˘كترل داد˘˘عإلا ضضر˘˘غ˘˘ل

ةنر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘شسلاو ة˘يا˘ن˘ج
،دد˘ع˘ت˘لاو ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا فور˘˘ظ˘˘ب
ليهشستل ةبكرم راشضحتشساو
م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا اذ˘كو ،م˘˘ه˘˘بور˘˘ه
ءافخإاو ريغلا كلمل يدمعلا
.ةقورشسم ءايششأا

ت.ناميران

«91-ديفوك» ةحلشصمب هماهم ةيدأات ءانثأأ هامتششو هاناهأأ

ىفسشتسسمب يبط هبسش نوع ىلع ايدتعا نيسصخسش فيقوت
ةركسسبب «نادعسس ميكحلا»
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يبرعلا يموقلا نمأ’ا ةيامح
ي˘بر˘ع˘لا ق˘م˘ع˘˘لا ل˘˘كششت ر˘˘شصم نإا

عيمج يف ةيبرعلا ةمأÓل يجيتارتشسلا
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘نو˘˘كم
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلاو
ر˘ب˘ع ي˘ق˘ب˘ت˘شسو تنا˘ك ة˘˘يرا˘˘شضح˘˘لاو
ع˘قاوو و˘ي˘لو˘ي ةرو˘˘ث ن˘˘م˘˘ف خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
يتلا ةروثلا هذه˘ل م˘ي˘ظ˘ع˘لا را˘شصت˘نلا
حا˘ف˘كو ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘جذو˘˘م˘˘ن تل˘˘كشش
اهشضاخ يتلا ةيرح˘لا ل˘ي˘ن˘ل بو˘ع˘ششلا

دبع لامج لحارلا ميعزلا اهل ضسشسأاو
مظعأل قرششم خيرات بتكيل رشصانلا
لجشسيو رشصاعملا خيراتلا يف ةروث

ة˘ملا خ˘يرا˘ت ي˘ف د˘ج˘م˘لا تا˘˘ح˘˘ف˘˘شص
لشصاوتي جهنلا ضسفن ىلعو ةيبرعلا
ةدارإاو ةميزعلا ضسفنبو تباثلا ءاطعلا
حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا ف˘ق˘ي يد˘ح˘ت˘لا
يلا ةريبكلا تايدحتلا ماما يشسيشسلا
اهخيرات ربع ةيبرعلا رشصم اههجاوت
بع˘˘ششلا ءا˘˘ن˘˘با ف˘˘ق˘˘يو ر˘˘شصا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
رار˘شصإاو ةدارإاو ة˘ق˘ث ل˘كب ير˘˘شصم˘˘لا

عشضوو راشصتنلاو رشصنلا نم نوقثاو
نملا ددهت يتلا رطاخملا لكل دح
. يرشصملا يموقلا

ة˘ن˘هار˘لا تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م نإا
ضضرعتي يتلا ةريط˘خ˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لاو
ل˘ع˘ج˘ت ي˘بر˘ع˘لا ي˘مو˘ق˘لا ن˘ملا  ا˘ه˘ل
اشصرح رثكأا ةيرشصملا ةدايقلاو بعششلا

ةرثؤوملاو ةلماششلا ةردقلا كÓتما ىلع
تا˘ب˘شست˘كمو قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
فتاكتلا نم لعجتو ةروثلاو بعششلا

ثيح ايم˘ت˘ح ار˘مأا ي˘ن˘طو˘لا م˘حÓ˘ت˘لاو
بع˘ششلاو ة˘ير˘شصم˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا كرد˘˘ت
يف رودي ام ةروطخ ميظعلا يرشصملا
يف تتاب اياشضقو ثادحا نم ةقطنملا

ةشساشسحلاو ةديدششلا ةروطخلا ىهتنم
نييرشصملا عيمج نوكي نأا بلطتيو
ءا˘ن˘با ن˘م ءا˘فر˘ششلاو رار˘حلا م˘ه˘ع˘مو
دحاو لجر بل˘ق ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ملا

رو˘ب˘ع ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ترد˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘ثاو
ظ˘ف˘ح˘ي يذ˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع تا˘˘مزألا

نيير˘شصم˘ل˘ل ن˘م˘شضيو ا˘ه˘ن˘مأا ر˘شصم˘ل
رقتشسم نطو يف مهقح برعلا لكو
ءانبلاو نواعتلا ميق نوكت نأا ىعشسي
ةيناشسنإلا تاقÓعلل اشساشسأا مÓشسلاو
حور ي˘ه كل˘˘ت بو˘˘ع˘˘ششلا لــك ن˘˘ي˘˘ب
كر˘ت˘ششم˘لا ي˘بر˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ضسشسأاو
ةيعاشسلاو رخآلا مارتحا ىلع ةينبملا
عنمل ة˘ن˘كم˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا ة˘فا˘ك لذ˘ب˘ل
ةرداقل رشصم ناوو تاعارشصلا بوششن

تاءار˘جإا ن˘م مز˘ل˘˘ي ا˘˘م ذا˘˘خ˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘تا˘ب˘شست˘كمو ا˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
.ةيخيراتلا

ناكم لو هل نيد ل باهرلا نإا
ةيباهرلا تامجهلا ةدششبو نيدن اننأاو
نم لينلا ىوشس اهل ناونع ل يتلا
ةيبرعلا بوعششلا ريمدتو ةيبرعلا انتما

د˘˘ق˘˘ح˘˘لاو ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ءارو ثه˘˘˘ل˘˘˘لاو
موي˘لا ا˘ن˘نأاو ة˘ير˘شصن˘ع˘لاو ة˘ي˘هار˘كلاو
ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا ةد˘حو ي˘لا ة˘جا˘ح˘ب
اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل كر˘ت˘˘ششم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو

ناو ه˘ل د˘ح ع˘شضوو م˘لا˘ظ˘لا با˘˘هرلا
تاروطتلاو يرشصملا دهششملا ةروشص
دود˘ح ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘تا˘مارد˘لا

رارشصإا ثيح ايبيل عم ةشصاخو رشصم
ثب˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا تا˘˘ي˘˘ششي˘˘ل˘˘م˘˘˘لا

مهتراما ةما˘قإل ي˘ع˘شسلاو بير˘خ˘ت˘لاو
باشسح يلع ايبيل ميشسقتو ةموعزملا
ة˘˘لود˘˘لاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا ن˘˘ملا
ةيمÓشسإلاو ةيبرعلا ةمألاو ةيرشصملا

كلذ ل˘ك ي˘بر˘ع˘لا ي˘مو˘ق˘لا ق˘م˘˘ع˘˘لاو
كرتششملا لمعلا ةرورشض يلا انعفدي
رشصمل ةيلخادلا ةهبجلا ةيامح لجا نم
ي˘بر˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لا ضسشسا را˘ي˘ه˘نا مد˘عو
. كرتششملا

فر˘ط˘˘ت˘˘لاو با˘˘هرلا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م نإا
لمعلاو ةدحولا ةرورشض يلا انعفدي
ة˘ي˘بر˘ع تاو˘ق ل˘ي˘كششت˘ل دا˘ج ل˘˘كششب
يبرعلا يموقلا نملا ةيامحل ةدحوم
يذ˘لا فر˘ط˘ت˘لاو با˘هرلا ة˘ه˘جاو˘مو
ناكم لك يف ةيبرعلا ةمألاب برشضي

انمث مهلبقتشسمو مهتايح انلايجا عفديو
ي˘بر˘ع˘لا عا˘فد˘˘لا ناو با˘˘هرلا اذ˘˘ه˘˘ل
باهرلا ةهجاوم لجا نم كرتششملا

عيمجلا يلع بجي ةيموق ةمهم وه
ةهجاومل ةكراششملاو اه˘ب ة˘م˘ها˘شسم˘لا
يلع لمعلاو فرطتلاو يباهرلا دملا

اياشضقلا هاجت يبرعلا فقوملا ةدحو
ينعي يباهرلا د˘م˘لا ناو ة˘ير˘ي˘شصم˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب با˘هرلا د˘عاو˘ق را˘ششت˘˘نا

مهددمتو ةقÓخلا ىشضوفلا راششتناو
ة˘يا˘م˘ح ناو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف
نم لجعتشسم رمأا ةير˘شصم˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
ل˘غو˘ت وا ل˘ل˘خ يأل د˘˘ح ع˘˘شضو ل˘˘جا

رو˘˘ح˘˘م˘˘لا طو˘˘ق˘˘شس نو˘˘˘ك ي˘˘˘جرا˘˘˘خ
يموقلا نملا طوقشس ينعي يرشصملا
يبرعلا لخدتلا بجي كلذلو يبرعلا
د˘ق˘ف˘ن ل نا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘عو ل˘˘جا˘˘ع ل˘˘كششب
لجا نم ةوق لكب لمعن ناو ةلشصوبلا

. يبرعلا يموقلا نملا ةيامح

عو˘˘ب˘˘شسألا مو˘˘طر˘˘خ˘˘لا تل˘˘˘غ˘˘˘ششنا
ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘ب تل˘˘غ˘˘ششُأا وأا ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ي˘ف ر˘ي˘ششب˘لا ر˘م˘ع ق˘با˘شسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ير˘كشسع˘لا بÓ˘ق˘نلا ر˘ي˘بد˘ت ة˘م˘ه˘˘ت
وحن لبق ةطلشسلا ىلإا هب ءاج يذلا
ة˘شسل˘ج ي˘فو ،ا˘ما˘˘ع03 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
72و ر˘ي˘ششب˘لا ا˘ه˘ي˘لإا ر˘شضحأا ة˘ي˘ئار˘جإا

ماهتلا يشضاقلا Ó˘ت ،نور˘خآا ا˘م˘ه˘ت˘م
هتبوقع ل˘شصت يذ˘لاو ،م˘ه˘ل ه˘جو˘م˘لا
،ةنادإلا تتبثأا ام اذإا مادعإلا ىلإا

رفوت مدعل ةشسلجلا يشضاقلا عفرو
991 لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م فور˘˘ظ
11 ددحو ،ريششبلا نع عافد يماحم
ة˘شسل˘ج˘ل اد˘عو˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسط˘˘شسغأا

.ةديدج
ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت ءا˘˘˘ج د˘˘˘قو

ة˘ي˘م˘شسر ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘لا˘ه˘ب ة˘طا˘ح˘م˘لا
انوروك ضضارعأا مشضخ يف ،ادوشصقم
دبع ةموكح تباشصأا يتلا ةيشسايشسلا
،اهئارزو نم7 لاقتشساف كودمح هللا

ةلشش» نع راثُي ام يفن لواحي وهو
ة˘طا˘حإا ه˘ب ط˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لا «ة˘عرز˘˘م˘˘لا
ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لاو ،م˘˘شصع˘˘م˘˘لا˘˘ب راو˘˘شسلا
،ةبرطشضملا ه˘تارار˘ق ءارو فو˘قو˘لا˘ب
رهششأا6 وحن دعب كودمح رطشضاو
ماعلل ةلودلا ةنزاوم ليدعت ىلإا طقف
ةبقترم ةدايز هنع جتنيشس امم0202
هينجلا م˘يو˘ع˘تو ،دو˘قو˘لا را˘ع˘شسأا ي˘ف
411 نم مخشضتلا عفتريل ينادوشسلا
002 و˘ح˘ن ى˘لإا ىر˘خأا ةر˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
.ةئاملاب

لوشصح تعقوت ةلدعملا ةينازيملا
نم رلود رايلم8.1 ىلع نادوشسلا
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ن˘˘كل ؛ن˘˘ي˘˘ح˘˘نا˘˘م˘˘لا
مدع هتلاقت˘شسا د˘ع˘ب د˘كأا ل˘ي˘ق˘ت˘شسم˘لا

ي˘ت˘لا لاو˘مألا فر˘شص ه˘جوأا˘ب ه˘م˘ل˘˘ع
،ةيشضاملا ةرتفلا يف نادوشسلل تمدق
،لاومألا هذهل هترازو مÓتشسا مدعو
لود˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي ير˘˘م˘˘ع˘˘ل اذ˘˘هو
ها˘ج˘ت اد˘ج ة˘شسا˘شسح ي˘هو ،ة˘ح˘نا˘م˘˘لا
اهب مهتا يتلا ةيفافششلا مدعو داشسفلا
كودمح ةموكح ل˘ي˘ق˘ت˘شسم˘لا ر˘يزو˘لا

ىلع لوشصحلا راظتنا لمأا حبشصيو
.ابارشس رلود رايلم8.1

ي˘ف ة˘شسا˘ي˘˘شسلا تا˘˘شضقا˘˘ن˘˘ت ن˘˘مو
يذ˘لا تقو˘لا تاذ ي˘˘ف ه˘˘نأا نادو˘˘شسلا
ةدا˘ي˘ق ة˘م˘ه˘ت˘ب ر˘ي˘ششب˘لا ه˘ي˘ف م˘كا˘ح˘˘ي
تاوعد دعا˘شصت˘ت ير˘كشسع بÓ˘ق˘نا

م˘كا˘ح˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘ف فار˘˘طأا ن˘˘م
(ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لاو ة˘ير˘ح˘لا ىو˘ق ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت)

ةمكاحمب يبرعلا ثعبلا بزح ةشصاخ
ةداقل هتمكاحم ىلع هماظنو ريششبلا
همكح ءانثأا لششاف يركشسع بÓقنا
0991 ما˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘ير˘˘˘بأا32 ي˘˘˘ف
مادعإلاب ةيركشسع ةمكحم تمكحو
نيكراششملا طا˘ب˘شضلا ن˘م62 ىل˘ع
.نييثعبلا نم مهو هيف

لار˘ن˘ج˘لا فار˘ت˘عا ا˘ق˘ح ضشهد˘م˘لاو
ضسلجم ضسيئر نا˘هر˘ب˘لا حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع
˘ما˘ع˘لا راو˘ح ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘شسلا
كراشش هنأاب ةريزجلا ةانق عم يشضاملا
نم ةبوجعأاب اجنو ،بÓقنلا كلذ يف
وه نوكيل مويلا يتأاي مث ،ةمكاحملا

ن˘ير˘خآا م˘كا˘ح˘ت ة˘ط˘ل˘˘شس ضسأار ى˘˘ل˘˘ع
.!؟يركشسع بÓقنا ريبدت ةمهتب

ربتعت مويلا ريششبلا ةمكاحم لعلو
،يبرعلا ملاعلا يف اهعون نم ةديرف
حجان بÓقنا ذفنم يأا لثمي مل ثيح
.ءاشضقلا مامأا ثيدحلا خيراتلا يف

نأا ةم˘كا˘ح˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ل˘ع˘م˘لاو
بÓقنلا ةمه˘ت˘ب م˘كا˘ح˘ي˘شس ر˘ي˘ششب˘لا

يد˘ه˘˘م˘˘لا قدا˘˘شصلا ة˘˘مو˘˘كح ى˘˘ل˘˘ع
ا˘بÓ˘ق˘نا ن˘كل ،9891 ماع ةبخ˘ت˘ن˘م˘لا
يدهملا قداشصلا ةموكح ىلع رخآا
نم ةليلق رهششأاب ريششبلا بÓقنا قبشس
دئاق اهمدق ةركذمب فرع ام لÓخ
طابشضلا نم دد˘عو ،ا˘ه˘ن˘ي˘ح ضشي˘ج˘لا

يموكحلا فÓتئلا كيكفتب تبلاط
هنع ةشضاعتشسلاو ،يدهملا ةشسائرب
اهشسيئرو رشصقلا ةموكحب يمشس امب
ةدارإا تلث˘م ا˘ه˘ن˘كل ،ه˘شسف˘ن يد˘ه˘م˘لا

ّدُع ام وهو ،طابشضلا نم ةعومجم
د˘عاو˘ق ى˘ل˘ع م˘شسد˘لا ل˘ما˘ك ا˘بÓ˘ق˘˘نا
ةموكح ضضرفو ،ةيطارقميدلا ةبعللا
يأا ر˘ج˘ت م˘ل ه˘نأا د˘ي˘ب ،ضشي˘ج˘˘لا ر˘˘مأا˘˘ب
مر˘ج˘ي م˘لو ضشي˘ج˘لا ةدا˘ق˘ل ة˘م˘كا˘ح˘م
.ةيطارقميدلل يفاجملا مهلعف

˘ما˘ظ˘ن طو˘ق˘شس ن˘م ن˘ير˘ه˘شش ل˘ب˘ق
9102 ل˘ير˘بأا ي˘ف ر˘ي˘ششب˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ةيعيرششت ةردابم ناملربلا يف تمدق
ة˘ق˘حÓ˘م ع˘ن˘م˘ي ي˘ن˘طو نو˘نا˘ق ن˘شسل
نع مهيحنت دعب ةيروهمجلا ءاشسؤور
ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ةجحب كلذو ،ي˘جرا˘خ˘لا وأا ي˘ل˘ح˘م˘لا
مه˘ت˘يز˘مرو م˘ه˘ت˘ب˘ي˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ةيامحلا ريفوت نأا راب˘ت˘عا˘ب ،ة˘يدا˘ي˘ق˘لا

ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ءا˘شسؤور˘ل˘˘ل
كشسمتلا مدع ىلع عجششي ةينطولا
لاقتنلا ةيل˘م˘ع ن˘م˘شضيو ة˘ط˘ل˘شسلا˘ب
.دÓبلا يف مكحلل يملشسلا

تابÓقنا (4) تثدح نادوشسلا يفو
نم رفاو رخآا ددعو ةحجان ةيركشسع
لÓقتشسلا ذنم ةلششافلا تلواحملا
تا˘م˘كا˘ح˘م تم˘ت د˘قو ،م6591 ي˘˘ف
71 بÓق˘نا دو˘ب˘ع م˘ي˘هار˘بإا ضسي˘ئر˘ل˘ل
52 بÓقنا يربدملو8591 ربمفون
هنكل يريمن رفعج ةدايقب9691 ويام
اًئجل ناك هنأل ،ايروشضح مكاحي مل
دÓ˘ب˘لا ى˘لإا دا˘ع ا˘مد˘ن˘عو ،ر˘شصم ي˘ف
ه˘ن˘ع تط˘ق˘˘شسأا د˘˘ق ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا تنا˘˘ك
.مداقتلاب

يف بÓقنا لوأا ذنمو هنأا ةقيقحلا
ةكرا˘ششم تح˘ب˘شصأا8591 رب˘م˘فو˘ن
ة˘ي˘نادو˘شسلا ة˘شسا˘ي˘شسلا ي˘ف ر˘كشسع˘˘لا
ضشي˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل ة˘م˘ئاد ة˘م˘شس
ترر˘كت م˘˘ث ،ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ي˘ف ر˘˘كشسع˘˘لا غو˘˘لوو تا˘˘بÓ˘˘ق˘˘نلا
أازجتي ل ًاءزج كلذ ادغ ىتح ةشسايشسلا

.نادوشسلا يف ةيشسايشسلا ةيلمعلا نم
ي˘ف ضشي˘ج˘لا طرو˘ت با˘ب˘شسأا ن˘˘مو

ح˘لا˘شصم ة˘يا˘م˘ح ة˘لوا˘ح˘م ة˘شسا˘ي˘شسلا

رطخ اهددهت نإا ،ةيشسشسؤوملا ضشيجلا
دوجو وأا لامهإلا وأا ةينازيملا ضصيلقت
ل˘خد˘ت˘لا وأا ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ششي˘˘ل˘˘م
.ةينهملا هنوؤوشش يف يشسايشسلا

ة˘لا˘ح دادز˘ت ا˘مد˘ن˘ع ه˘نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
ي˘شسا˘ي˘شسلا با˘ط˘ق˘ت˘˘شسلاو عار˘˘شصلا
ن˘˘كل ،تا˘˘بÓ˘˘ق˘˘نلا ضصر˘˘ف د˘˘ياز˘˘ت˘˘ت
باطقتشسلا ديازت نأا ةرملا ةقيقحلا

رايهنا يف مهشسي يشسايشسلا عارشصلاو
،ةيركشسعلا وأا ةيندملا ءاوشس ةمظنألا

نادوشسلا يف تابÓقنلا مظعم يفو
نييشسايشسلل نأا دجن ،اهلك نكي مل نإا
ملف ،اه˘ي˘ف د˘شسألا بي˘شصن ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا
اموي او˘كر˘ح˘ت د˘ق ر˘كشسع˘لا نأا م˘ل˘ع˘ي
ن˘˘م ضضير˘˘ح˘˘ت نود˘˘بو ن˘˘يدر˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘م
ىلع اقافن نوكابتي نيذلا نييشسايشسلا
يف اظح رفوألا م˘ه˘ف ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

مهبزح نكي مل نإا رخآلا لامتحا مدع
.ةطلشسلا ضسأار ىلع

تا˘˘˘˘بÓ˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نلا نو˘˘˘˘˘كت دا˘˘˘˘˘كتو
ذ˘ن˘م˘ف ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ةدا˘˘ع ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا

اهلÓقتشسا ىلع ايقيرفأا لود لوشصح
ابÓقنا781 نم رثكأا كانه مويلا ىتح
دمتعا9991 ما˘ع ي˘˘فو ،ا˘˘ير˘˘كشسع
اد˘حو˘م ا˘ف˘قو˘˘م ة˘˘قرا˘˘فألا ءا˘˘م˘˘عز˘˘لا

،ة˘ير˘كشسع˘˘لا تا˘˘بÓ˘˘ق˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘شضفار
اشسيئر04 ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ه˘ع˘ت كلذ˘˘بو
اهتفاشضتشسا يتلا ةمق˘لا ي˘ف ًا˘ي˘ق˘ير˘فأا
ىلع تابوقعلا ىشصقأا لازنإاب رئازجلا
عماطمل ادح عشضت ىتح ،نييبÓقنلا
.ةطلشسلا يف ركشسعلا

نأا ةمقلا كلت يف تاقرافملا نمو
اوذختا نيذلا ءاشسؤورلا ثلث نم رثكأا

ىلإا او˘ل˘شصو ،ي˘خ˘يرا˘ت˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه
،ةيركشسع تابÓقنا لشضفب ةطلشسلا
تاكرح وأا ةيماظن ضشويج اهب تماق
.ةحلشسم درمت

ع˘شضخ ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘كل
رّي˘غ˘ف ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ي˘جرا˘خ طو˘غ˘شضل
هدا˘ق يذ˘˘لا بÓ˘˘ق˘˘نلا ن˘˘م ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
حاتفلا دبع يلاحلا يرشصملا ضسيئرلا
ق˘با˘˘شسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شسي˘˘شسلا
نع عجارتف ،يشسرم دمحم بختنملا
داح˘تلا ي˘ف ر˘شصم ة˘يو˘شضع ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ام وهو ،هيف اهطاششن فقوو يقيرفألا

تابÓقنÓل حامشسلاب ضضعبلا هفشصو
تفّلُغ ام اذإا ايقيرفأا يف ةيركشسعلا
زوف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نا˘ب يرو˘كيد ل˘كششب
.ةئاملاب9.99 هتجيتن اهيف

هبÓقنا ىلع ريسشبلا ةمكاحم تايفلخ
ةيرطقلا قرضشلا ةديرج ‐ نيضسحلا بوجحم رضساي .د : ملقب
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تاونضس ةدŸ هنم ةدافتضس’ا نم مهنامرح دعب

نم مهتسصحب نوبلاطي فايرأ’ا ونطاق
 يقاوبلا مأا ‘ يفيرلا نكسسلا

نو˘ن˘طا˘ق˘لا نا˘كشسلا بلا˘˘ط
رششادملاو ىرق˘لا ،ي˘تا˘ششم˘لا˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

˘˘مأا ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف  ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘كشسم
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م ،ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا
يتروشص يف ةيلولاو ةيلحملا

ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
لوألا لوؤوشسملا اذكو يدلبلا

يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيدلبلا هذه مي˘عد˘ت˘ب ،ة˘يلو˘ل˘ل
دد˘˘ع˘˘ت قا˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘لا ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةشصحب ةمشسن فلا04 اهناكشس
قطانملا ناكشس ددعو بشسانتت
ةروشصب اوداع نيذ˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ةشسراممل فير˘لا ى˘لإا ة˘ف˘ث˘كم
ةعارز نم ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘ششن˘لا
ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ضضرألا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا تارا˘م˘ث˘ت˘˘شساو
ثي˘ح  ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ط˘ششنألا˘˘ب

نم ةريبكلا ةئفلا هذه تبلاط
ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘˘ن˘˘م ن˘˘كشسلا
ن˘م ي˘ف˘ير ن˘كشس002 ل˘˘قألا
ةليلق ةبشسن ولو ةيطغت لجأا

تقا˘ف ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
ءافولا متي نأا نود بلط0002
ة˘يدود˘ح˘م بب˘شسب اذ˘هو ،ا˘ه˘˘ل
ةيفيرلا تانكشسلا نم ةشصحلا
نم ةيدلب˘لا هذ˘ه˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا

،ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا فر˘˘ط
اذه لثم نأا انملع اذإا ةشصاخ
ديفتشست مل نكشسلا نم طمنلا

ذ˘ن˘م ة˘نا˘ي˘كشسم ة˘يد˘˘ل˘˘ب ه˘˘ن˘˘م
،ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ضصشصح˘˘ب تاو˘˘ن˘˘شس

تا˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا
تاطلشسلا هجوت بشسب مكارتت
طا˘م˘نألا ي˘قا˘ب ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
يعامتجلا نكشسلاك ىرخألا

ناكشسلل هجوملا يم˘ها˘شست˘لاو
ه˘ب˘ششو ة˘ير˘شضح˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
ناكشس بلطم  قبيل ةيرشضحلا
ىلع بجوتي ة˘ي˘م˘ت˘ح فا˘يرألا
لظ يف ا˘ه˘ت˘شسارد تا˘ط˘ل˘شسلا
هفرعت يذلا ينمألا رارقتشسلا
هذه ،ة˘نا˘ي˘كشسم ة˘يد˘ل˘ب فا˘يرأا
ظ˘ح˘لا ا˘ه˘ف˘ع˘شسي م˘ل ةر˘ي˘˘خألا
رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصح ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
تدافت˘شسا ا˘ن˘كشس58يلاوحب
تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
داد˘شسنلا بب˘شسب ،ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
لخاد كاذنآا لشصاح ناك يذلا
امم ،ةدهعلا ةيادب عم ضسلجملا
ىلإا ةيئلولا تاطلشسلاب ىدأا
ةيدلب ىلإا ةشصحلا هذه ليوحت
˘مر˘ح˘ي˘˘ل ي˘˘ن˘˘غ˘˘مو˘˘تر˘˘ي˘˘ششن˘˘ه
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م فا˘˘˘يرألا نا˘˘˘˘كشسلا
دق تناك اهنأا لإا ةليلق ةشصحلا
ولو زجعلا ةبشسن نم ضصلقت
لامآا يق˘ب˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘ئ˘شض ة˘ب˘شسن˘ب
ا˘م˘ل ة˘ق˘ل˘ع˘م فا˘˘يرألا نا˘˘كشس
ةيئلولا تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘ب دو˘ج˘ت

لÓخ ةيدلبلا هذه ناكشس ىلع
،ماعلا اذ˘ه ن˘م ر˘ي˘خلا ي˘ثÓ˘ث

ديدج يلاو نييعت دعب ةشصاخ
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ضسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيوعرلا ةيحÓفلا

  رامع.ع
ىحضضأ’ا ديعلا باÎقاو انوروك صسوÒف راضشتنا لظ ‘

ديÈلا زكارÃ لاومأ’ا ةردن لسصاوت
صسابعلب يديسسب نئابزلا رّيحي

ةرد˘˘ن ة˘˘ل˘˘كششم ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ت
زكارم ربع ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا
ضسابعلب يديشسب رئازجلا ديرب
عم اميشس نييلا˘ت˘ت˘م ن˘ير˘ه˘ششل
بشص عم ةر˘م˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ن˘ماز˘ت
ةلاح فلخ ام  دعاقتلا  حنم
نيب نيديدشش طخشسو بشضغ
اود˘ششا˘ن ثي˘ح ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لا

داجيإا ةينعملا تاهجلا ءلؤوه
بح˘˘شسب م˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شسي ل˘˘˘ح
مهتجاح مغر ةقلاعلا مهلاومأا
.ديعلا بارتقا عم ةشصاخ اهل

ضشار˘˘ت˘˘فا و˘˘ه ظ˘˘حÓ˘˘يا˘˘مو
ذ˘ن˘˘م ضضرألا ءا˘˘شسنو خو˘˘ي˘˘شش
ي˘ف ى˘لوألا ر˘ج˘ف˘˘لا تا˘˘عا˘˘شس

زكارملا ما˘مأا ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط
لوشصحلا لمأا ىل˘ع ة˘يد˘ير˘ب˘لا

،ة˘يد˘عا˘ق˘ت˘لا  م˘ه˘ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
عولط ع˘م م˘ه˘مÓ˘حأا ر˘خ˘ب˘ت˘ت˘ل
حت˘ف در˘ج˘م˘بو را˘ه˘ن˘لا ضسم˘شش
نوباشصي ىتح زكارملا باوبأا
نم مهبارتقا دنع لمأا ةبيخب
ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج عا˘˘˘م˘˘˘شسو كا˘˘˘ب˘˘˘ششلا
نم مهنمف «مهاردلا ضشناكم»
نم مهنمو ابئاخ هجاردأا دوعي
ةحاشسب اشسلا˘ج ءا˘ق˘ب˘لا ل˘شضف˘ب
ةلويشسلا مودق رظتني زكرملا
اهيلع انفقو ةيعشضو ،ةيلاملا
د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف
،ةنيدملا ءايحأا ربع ةرششتنملا
ىشضوفلا اهمعت تحشضأا يتلا

ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘ئا˘بز˘ب ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلاو
ضسوريفب  ة˘با˘شصإلا˘ب ن˘ي˘ه˘بآلا

مهمامت˘ها رد˘ق ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كب

،ديعلا ةيحشضأا ءانتقل مهلاوما
خي˘شش لا˘ق قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف˘ف
ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا هر˘م˘ع ز˘ها˘ن˘ي
ن˘ب ز˘كر˘م با˘ب ما˘˘مأا ضسل˘˘ج˘˘ي

،احاب˘شص ة˘ث˘لا˘ث˘لا ذ˘ن˘م ةدو˘م˘ح
ناكم زجح نم نكمتي ىتح
ن˘م نو˘كيو رو˘با˘ط˘لا ن˘م˘˘شض
ى˘ت˘ح كا˘˘ب˘˘ششلا د˘˘ن˘˘ع ل˘˘ئاوألا
نودب نكلو ،هتحنم ىشضاقتي
،مهلاومأا زكارملا مهل رفوت نأا

ببشس نع ليعامشسإا لءاشستو
لاومألا يف ةداحلا ةردنلا هده
فلتخم هتاذ تقولا يف ايعاد
مهحنم ىلإا ةيشصولا حلاشصملا
مهتاباشسحب ةشسيبحلا مهلاومأا
نومزتلم مهنأاو ةشصاخ ةيدربلا
بشصل ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا˘˘ب
ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ،د˘عا˘ق˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘م
زكارم ن˘ع لوؤو˘شسم˘لا ح˘شضوأا
نأا ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شسب د˘ير˘ب˘˘لا

ة˘˘لو˘˘ي˘˘شسلا ماد˘˘ع˘˘نا ة˘˘ل˘˘˘كششم
زكارملا ىوتشسم ىلع ةيلاملا
ةيلو ىلع رشصتقت ل ةيديربلا
ضسم˘ت ل˘ب ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
ةجي˘ت˘ن تا˘يلو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ىلع لاومأÓل  ةداحلا ةردنلا

ام يز˘كر˘م˘لا كن˘ب˘لا ىو˘ت˘شسم
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘شصح˘˘˘لا ن˘˘˘م ضصل˘˘˘ق
افيشضم ،ةيلولا اهنم ديفتشست
عم اعابت قشسنت هحلاشصم نأاب
ليبشس يف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
لبق ةلكششملا هذهل لح داجيإا

.كرابملا ىحشضألا ديع
ودبع.صص

ةعضشأ’او يربخملا ليلحتلا نيب ةدكؤوم ةلاح009 نم ديزأا تلجضس ةي’ولا

انؤروك صسؤريفب تاباسصإ’ا ددع عافترا نم فؤاخم
 رذحلل ةوعدلاؤ ةسسبت يف ىحسضأ’ا ديعب

صضرفل حارتقاب ،ةضسبت ةي’ول ةحضصلا ةيريدمب انوروك ءابو يضشفت دضصرو ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا تمدقت
قبضسي91 ديفوك انوروك ءابو راضشتنا دضض يئاقو ءارجإاك اررضضت رثكأ’ا تايدلبلا ىلع يئزجلا يحضصلا رجحلا

’اوز21 ةعاضسلا نم ءادتبا ديدجتلل ةلباق اموي51 ةدمل هيلت يتلا مايأ’ا ىلإا دتميو كرابملا ىحضضأ’ا ديع
.حابضص50 ةعاضسلل

ريرقت يف ةنجللا تاذ تلاق
،ةيئلولا تاطلشسلا ىلإا هتعفر
يتلا تايدلبلا ضسمي ءارجإلا نأا
ةد˘يد˘ع تا˘با˘شصإا ا˘ه˘˘ب تل˘˘ج˘˘شس
ضسوري˘ف˘ل˘ل ةرؤو˘ب ى˘لإا ا˘ه˘لو˘حا˘م
،ةشسبت تايدل˘ب˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ةزنولا ،رتاعلا ،ةلقعلا ،ةعيرششلا

حارتقلا اذه يتأايو .تانيوعلاو
ة˘شسب˘˘ت ة˘˘يلو تفر˘˘ع ا˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ةلاح009 ن˘م د˘يزأا ل˘ي˘˘ج˘˘شست
يربخملا ليلحت˘لا ن˘ي˘ب ةد˘كؤو˘م
نم ل˘ع˘ج م˘قر و˘هو ة˘ع˘ششألا˘بو
ضسو˘قا˘ن قد˘ي ضضي˘بألا ضشي˘ج˘˘لا
قا˘ي˘شسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
اذه نأا ةيبطلا حلاشصملا تدكأا
كراد˘ت˘ل بشسنألا و˘ه حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا
،هذاقنإا نكم˘يا˘م ذا˘ق˘نإاو ع˘شضو˘لا

رار˘˘كت ن˘˘م كلذ ي˘˘ف ةرذ˘˘ح˘˘˘م
يشضاملا رطفلا د˘ي˘ع و˘يرا˘ن˘ي˘شس
،كرابم˘لا ى˘ح˘شضألا د˘ي˘ع لÓ˘خ
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا نأاو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
ةيراكب ىفششتشسم˘ب ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا
ثي˘ح ةز˘جا˘˘ع ه˘˘ب˘˘شش تح˘˘ب˘˘شصأا
اريبك اطغشض ةريخألا هذه دهششت
ن˘م تار˘ششع˘لا د˘فاو˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ا˘ه˘ي˘لإا ن˘ي˘با˘شصم˘لا
تاراطإلاو تازي˘ه˘ج˘ت˘لا ضصق˘ن
ةيطغتلاو ةيبط هبششلاو ةيبطلا
.مهب لفكتلل ةمزÓلا ةيحشصلا

ةيريدم تعد راطإلا اذه يفو
ىلإا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك ة˘ح˘شصلا
مازتللاو رذحلاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأا
يف ةدراولا تاي˘شصو˘ت˘لا عا˘ب˘تإا˘ب
اشصوشصخ ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل نا˘ي˘ب
ربع ىحشضألا ديع مايأا رفاغتلا

ةليدب ةليشسوك لاشصتلا لئاشسو
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا أاد˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ضسر˘˘˘˘كتو
.يعامتجإلا

ثدحتت ماقرأ’ا ةغل
نوقدي ءابطأ’او

 رطخلا صسوقان
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا فر˘ع˘˘ت

ىنحن˘م د˘عا˘شصت ة˘شسب˘ت ة˘يلو˘ب
ةباشصإلا تلاح ددع يف فيخم
كلمت ثيح ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
ةقلقم دج اماقرأا ةيبطلا مقطألا
عشضولا نأا مايألا رورم عم تتبثأا

،ءوشسألا وحن هجتيو رقتشسم ريغ
تاباشصإا738 ليجشست مت نيأا

ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ا˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م
قيرط نع ةلاح57و ،انوروك
ةافو ةلاح14 اهنم ،ريناكشسلا

ةا˘فو ة˘لا˘˘ح35و ،ةد˘˘كؤو˘˘م
ةلاح305 ىلإا ةفاشضإا ،ةهبتششم
جئاتن راظتنا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم
حلاشصملا تاذ بشسحو ليلاحتلا
ذنم اهليجشست مت ماقرألا هذه نإاف
ىلإا طرافلا ليرفأا رهشش علطم
تشسم يراجلا ةيليوج81 ةياغ
ةبارق ءاشصحإا مت امك ،ةيدلب42
تح˘ت اد˘ّي˘ق˘م ا˘شصخ˘˘شش1731
لامتحإل رظنلاب يلزنملا رجحلا
لشصاوتلا دعب ةباشصإÓل ضضرعتلا

ضصا˘˘خ˘˘ششألا ع˘˘˘م كا˘˘˘كت˘˘˘حإلاو
  .ضسوريفلل نيلماحلاو نيباشصملا

ةيحضص زكارم50 حتف
ىلع طغضضلا فيفختل
ةيعجرملا ةحلضصملا

 ةيراكبب
ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تما˘˘˘ق

ةيريدم عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا
ةيحشص زكارم50 حتفب ةحشصلا

ضسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘شصشصخ˘˘م
ةيد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك ي˘ف91‐ديفوك
رئب ،ةعيرششلا ،تانيوعلا ،ةشسبت
با˘ط˘ق˘ت˘شسإل ةز˘نو˘˘لاو ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا
ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘ي˘شضر˘م˘لا تلا˘ح˘لا

ا˘˘هز˘˘يز˘˘ع˘˘ت م˘˘ت ن˘˘˘يأا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةيبطلا تازيهجتلاو ل˘ئا˘شسو˘لا˘ب
يبط مقاط ريخشست عم ةرشسألاو
ءابطأا فارششإا تحت يبط هبششو
ل˘˘جأل ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م ةر˘˘˘تا˘˘˘كدو
ءا˘ف˘ششت˘شسإلا تلا˘ح لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسإا
مهتلاح روطت ةعباتمو يلزنملا
تلاحلا لابقتشسا اذكو ةيحشصلا
هبتششملاو ضسوريفلا˘ب ة˘با˘شصم˘لا
تا˘ي˘ع˘شضو˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ا˘ه˘ي˘ف
ل ي˘ت˘لا ةر˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
هذه فدهتو ،ضشاعنإلا يعدتشست
ةدح فيفخت ةي˘ح˘شصلا ز˘كار˘م˘لا
با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإلاو ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘شضلا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا˘˘˘ب
ضسار˘ع˘لو˘ب ةر˘قو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ل
نيباشصملاب ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ة˘يرا˘كب˘ب
ىلإا مه˘جÓ˘ع ل˘حار˘م ة˘ع˘با˘ت˘مو
اذ˘ه ،ءا˘ف˘ششل˘ل ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ح
ل˘ق˘ن˘ت بن˘ج˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
مهتباشصإا ةلمتحم˘لا ضصا˘خ˘ششألا
حلاشصملاب اي˘ئاو˘ششع ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسإلا
يششفت عنم˘ل ىر˘خألا ة˘ي˘ح˘شصلا
ةروكذملا رئاودلا ربع ىودعلا
 .افنآا

رايلم1 قوفي ام صصيضصخت
دلوم ءانتق’ ميتنضس

 يحضصلا نيجضسكأ’ا
يلاو هللا اطع يتلوم فششك

غلبم ضصيشصخت نع ةشسبت ةيلو
081و راي˘ل˘م1 قو˘ف˘ي ي˘لا˘˘م
دلو˘م ءا˘ن˘ت˘قل ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ّي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘شسكلا

ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘ث˘˘تو ،«رو˘˘تار˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ج»
،ةيراكبب يعجرملا ىفششتشسملاب
ةداملا هذه ريفوت يف ةمهاشسملل
نم ةجرحلا تلاحل˘ل ة˘ّيو˘ي˘ح˘لا
ةروطخب يلاولا رقأاو ،ىشضرملا
ةشسبت ةيلو˘ب ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا
009 ن˘م د˘يزأا ل˘ي˘˘ج˘˘شست د˘˘ع˘˘ب
ديفوك ضسوريفب ةدكؤوم ةباشصإا

فتاكت يعدتشسي رمألا نأاو91
ديزملاب يلحتلاو عيمجلا دوهج
تاءارجإا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو ي˘عو˘لا ن˘م
يف اديششم ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مÓ˘شسلا
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ةرا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ةيبطلا هب˘ششو  ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ّت˘˘لا ي˘˘ف
 .ةيئابولا

عراوضشلا نوبوجي ةمئأا
نينطاوملا صسيضسحتل

صسوريف رطخب
91‐ديفوك

نوؤو˘˘ششلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ظ˘˘˘ن
ةيشسيشسحت ةلمح ةشسبتب ةينيدلا
تحت نينطاوملا ةدئافل ةيوعوت
ثي˘ح ،د˘جا˘شسم˘لا ة˘˘م˘˘ئأا فار˘˘ششإا
فاعشسإا ةرايشس كلذ يف لمعتشسأا

ة˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا عراو˘˘˘˘ششلا تبا˘˘˘˘ج
ةمشصاعل ةي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لاو
اظاظتكا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘يلو˘لا

نم اومد˘ق ،ة˘ير˘ششب تا˘ع˘م˘ج˘تو
تار˘ب˘كم ر˘ب˘ع ة˘م˘ئألا ا˘ه˘لÓ˘˘خ
تادا˘˘ششرإاو ح˘˘ئا˘˘شصن تو˘˘˘شصلا
ا˘م˘ك ضسور˘ي˘ف˘لا لو˘ح ة˘يو˘عو˘˘ت
تامامكلا عيزوت ةردابملا للخت

يتأاتو ،ةراملاو ن˘ي˘ل˘جار˘لا ى˘ل˘ع
ةيعشضولل ةباجتشسا ةيلمعلا هذه
ة˘شسب˘ت ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘˘لا

تا˘با˘شصإلا د˘ياز˘ت د˘ع˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
برا˘ق ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
.نيعللا ءابولا اذهب ةباشصإا فلألا

يضصحي ةضسبت نمأا
ةفلاخم4137

لÓخإ’اب ةقلعتم
 ةياقولا ريبادتب

ن˘˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘شصم تشصحأا
ءابو روهظ ذنم ةشسبتب يئلولا

ةيلولاب91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك
وحن ،طرافلا ليرفأا رهشش علطم

ةقلع˘ت˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م4137
،ة˘يا˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ب لÓ˘˘خإلا˘˘ب
ءاد˘ترا مد˘ع ة˘ف˘لا˘خ˘م9073و
0502 بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ما˘˘˘ّم˘˘˘كلا

»و ،رششحملا ىلإا تهجو ةبكرم
تÓ˘ح˘م ق˘ل˘غ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع «701
ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘ت م˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
دوع˘تو ،ضضر˘غ˘ل˘ل ة˘عو˘شضو˘م˘لا

دشض ةلجشسملا تافلاخملا هذه
ح˘لا˘شصم˘لا بشسح ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لا
ءلؤوه قيبطت مدع ىلإا ةينمألا

نم ةياقولا ريبادت طورشش ىندأل
،ا˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا

يعامتجلاو يدشسجلا دعابتلاو
 .تاعمجتلا يدافتو

 نوراه يحابضصم

ةباضصإا ببضسب اهقلغ مت
صسوريفب اهيمدختضسم
انوروك

حتف ةداعإا
ةيديربلا بتاكملا
فلسشلاب ةقلغملا
ةيريدم حلاضصم تماق
تÓضصاوملاو ديربلا
ةيكلضسÓلاو ةيكلضسلا
ةياهن فلضشلا ةي’ول
ةداعإاب ،مرضصنملا عوبضسأ’ا

ةيديربلا بتاكملا حتف
دعب ارخؤوم اهقلغ مت يتلا
صضعب ةباضصإا نم دكأاتلا

صسوريفب اهيمدختضسم
مت ثيح ،انوروك
ميقعت ةيلمعل اهعاضضخإا

ةفاك ذاختا عم فيظنتو
يتلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

يضشفت نم دحلا اهنأاضش نم
لبق لتاقلا صسوريفلا اذه

ديدج نم اهحتف ةداعإا
لÓخ نئابزلا مامأا
.ةريخأ’ا تاعاضسلا

«مÓضسلا» رداضصم بضسحو
نم لكب قلعتي رمأ’ا نإاف
ةل’ يح ديرب يتكم

ىلع عقاولا يحرفو ةدوع
نكضسم217 يح ىوتضسم
يحب60 مقر ةقطنملاب
.فلضشلا ةيدلبب ةفرضشلا

ع.ىيحي
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تاونق نم هايملل يعرسش ريغ طبر55
ةملاقب رجلاؤ عيزوتلا

ة˘ي˘ل˘خ˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا تف˘˘ششك
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘شصتلاو مÓ˘˘˘˘علا

ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
اهح˘لا˘شصم نا ،ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘ب
ة˘ن˘شسلا ع˘ل˘˘ط˘˘م ذ˘˘ن˘˘م تشصحا
يعرشش ريغ طبر55 ةيراجلا

رجلا تاونق نم طبرلا نيبام
اذه ربتعيو ،عيزوتلا تاونقو
نو˘نا˘ق˘لا ر˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف كو˘˘ل˘˘شسلا
نوناقلا اهي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ة˘قر˘شس
نوناق ن˘م053 ةدامل˘ل ا˘ق˘فو
ي˘ف بب˘شست ا˘م˘م ،تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا
يذلا هايملا بوشسنم ضضافخنا
نم ناكشسلا نامرح ىلا ىدأا

ضضع˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع بور˘˘ششلا ها˘˘ي˘˘م
مشسوم لÓخ قطانملاو ءايحألا
ق˘طا˘ن˘م  اد˘يد˘ح˘˘تو ف˘˘ي˘˘شصلا
ه˘فر˘ع˘ت ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ل˘ظ˘˘لا

داوو ل˘ئا˘ب˘ن˘لا ما˘م˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
تاذ تل˘ج˘˘شس ثي˘˘ح ،م˘˘ح˘˘ششلا
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ن˘˘ع ط˘˘ي˘˘ششم˘˘ت˘˘لاو ة˘˘با˘˘قر˘˘˘لا
ىلع ة˘ل˘شصا˘ح˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘نلا
ةيليوج رهشش لÓخ تاكبششلا
يعرشش ريغ طبر41  يراجلا
لمج نيع ىمشسملا ناكملاب
30و ،ل˘ئا˘ب˘ن˘لا ما˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ميرلا ة˘يد˘كب  ط˘بر تا˘ي˘ل˘م˘ع
داو ةيدلب نشسملا ةتششمب40و
ةورثلا لغتشست ثيح  ،محششلا
ةيعر˘شش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا

فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ضصي˘˘˘خر˘˘˘ت نودو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا
يقشسك ةيحÓ˘ف˘لا تا˘طا˘ششن˘لا
ةيبرت ،ةي˘عارز˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا
ىلا امو نجاودلاو يششاوملا
هذ˘ه ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،كلذ
نمشض تءاج ها˘ي˘م˘لا تاو˘ن˘ق˘ل
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
هذ˘ه ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
انم اي˘ع˘شس ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ةر˘ها˘ظ˘لا

،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا كارد˘ت˘شسل

ةحشصلا ىلع ةظفاحملا اذكو
هذ˘ه ه˘ل˘كششت ا˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ىلع ر˘ط˘خ ن˘م تÓ˘ي˘شصو˘ت˘لا
عايشضو ثولث نم تاكبششلا

ها˘ي˘م˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
ءلؤوهل ةرتوف نود ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
توبث ةلا˘ح ي˘فو ،ن˘يد˘ت˘ع˘م˘لا

ناوعا موقي يد˘ع˘ت˘لا د˘ي˘كأا˘تو
يف رشضاحم ريرحتب نيفلحم
،تاكبششلا ىلع نيدتعملا قح
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم مو˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘م
ةشسشسؤو˘م˘لا ىد˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا
ر˘ي˘غ م˘ه˘ع˘شضو˘ب م˘هرا˘˘ط˘˘خإا˘˘ب
ة˘يو˘شست˘لا د˘˘شصق  ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ر˘يد˘ق˘ت با˘شست˘حا ع˘م ة˘˘يدو˘˘لا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘م˘˘˘ك
امأا ،يعرششلا ريغ كÓهتشسلا
ة˘˘˘شضفار˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ة˘لا˘حا م˘ت˘ت ة˘يدو˘لا ة˘يو˘شست˘ل˘˘ل
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ريرحت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ل˘˘ي˘˘كو˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م ىو˘˘˘كشش
ا˘ه˘ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ن˘ي˘با˘م تا˘بو˘ق˘ع˘لا حوار˘˘ت˘˘تو
ف˘قو ع˘م وا ذ˘فا˘ن˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا
عم ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘مار˘غو ذا˘ف˘ن˘لا
يتلا تلاحلا اما ،ضضيوعتلا

يهف ةيدولا ةيوشستلا لبقت ل
ىلع رششابملا يدعتلا تلاح
مجحلا تاذ ةيشسيئرلا تاونقلا
ثادحا اهنأاشش نم يتلا ريبكلا
وا ع˘يزو˘ت˘لا ي˘ف تا˘بار˘ط˘˘شضا
هايملا ثولت رطخ ىلا ةيدؤوملا

لخدتلا بلطت ةشسشسؤوملا انه
نمألا كÓشسأل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسلا
( ةطرششلا وا ينطولا كردلا)
يميلقلا ضصاشصتخلا بشسحب
هذهل يروفلا عط˘ق˘لا˘ب مو˘ق˘نو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ع˘م تÓ˘ي˘شصو˘˘ت˘˘لا
.يدعتملا ضصخششلل ةيئاشضقلا

دوعشسم .م
ةنيطنشسق روتشساب زكرم ىلإأ تانيعلأ لاشسرإأ لظ يف

عوبشسأأ نم رثكأ’ انايحأأ اهلوشصو رخأاتو

نيباسصملا نع فسشكلل نيربخم حتف
تحت مهعسضؤؤ لجيجب »91 ديفوك »ـب

 يبطلا كلسسلا ةمدخ
يلاو لاكلك رداقلا دبع لاق

يذلا هئاقل يف ،لجيج ةيلو
تارا˘طإاو ءا˘˘ب˘˘طألا˘˘ب ه˘˘ع˘˘م˘˘ج
عامتجإلا ي˘ف ي˘ب˘ط˘لا كل˘شسلا
ة˘˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘˘ل ضصشصخ يذ˘˘˘˘˘˘لا
ة˘يلو˘لا˘˘ب ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا دا˘˘خ˘˘تإاو
ةبرا˘ح˘م ل˘ي˘ب˘شس ي˘ف ة˘مزÓ˘لا
نلعأا ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ءار˘جإل ن˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘ع
ضسوريف نع فششكلل ليلاحتلا

ةيلوب91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
جلثأا يذلا رارقلا وهو ةمداقلا

دارفأا ةشصاخو عيمجلا رودشص
نوكيشس امل ضضيبألا ضشيجلا
يباجيإا ريثأات نم رارقلا اذهل

تابوعشصلا ارظن ،مهلمع ىلع
نونا˘ع˘ي او˘نا˘ك ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

تانيعلا لاشسرإا لظ يف اهنم
ةنيطنشسق روتشساب زكرم ىلإا

رثكأل انايحأا اه˘لو˘شصو ر˘خأا˘تو
دقعي ناك ام وهو ،عوبشسأا نم

بع˘شصيو ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
نيهبتششم˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
اذكو ،ضسوريفلا اذهل مهلمحل
راششتنا يف مكحتلا لجأا نم
ددع ر˘ب˘كأا عا˘شضخإاو ىود˘ع˘لا

ضصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششألا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م
ل˘جأا ن˘م  كلذو ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نم دحلاو ضسوريفلا ةرشصاحم
ة˘يلو نأاو ة˘شصا˘˘خ ،هرا˘˘ششت˘˘نإا

نم اريبك اددع تشصحأا لجيج
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘ششألا
ي˘ف ضسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا
را˘ششأا ا˘م˘ك ،ر˘ي˘خألا عو˘ب˘شسألا
ةلودلا دوهج ىلإا اشضيأا يلاولا
لث˘مألا ل˘ف˘كت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ضضيبألا ضشي˘ج˘لا تلا˘غ˘ششنإا˘ب
ماحتلإلا ةرورشض ىلع ادكؤوم
ديلا يف د˘ي˘لا ع˘شضوو ا˘ع˘ي˘م˘ج
ل˘˘ث˘˘مألا جور˘˘خ˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
.ةمزألا هذه نم ميلشسلاو

ميهأرب.ع

انوروك ةحئاج نم ةررشضتŸأ تاشسشسؤوŸأ نياعي ةي’ولأ ›أو

ةلسشنخب يدحتلاؤ عقاولا Úب يعانسصلا راقعلا Òهطت
ةيداشصتق’أ تاشسشسؤوملأ شضعب ةنياعمو ةيعانشصلأ ةقطنملأ ةرايزب ،ةلششنخ ةي’و يلأو يديزوب يلع ماق

راطإأ يف لخدت يديزوب يلع هب حرشص ام بشسح ةرايزلأ .«91ديفوك» انوروك ةحئاج نم ةررشضتملأو ةفقوتملأ
ريوطتو يلحملأ بلطلأ ةيطغتو جاتنإ’أو لمعلل ةوقب ةدوعلل نييداشصتق’أ نيلماعتملأ عيجششتو رامثتشس’أ  ثعب

 .مهحوتنم قيوشستل كلهتشسملأ نع ثحبلأو جوتنملأ يف ةدايزلأو

نم ديدعلا نياع ةيلولا يلاو
تناك ا˘ه˘ت˘ياد˘ب جا˘ت˘نلا تاد˘حو
هتاه قر˘ششلا ج˘ي˘شسن˘لا ع˘ن˘شصم˘ب
تاونشس لغششت تناك ةشسشسؤوملا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كا تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لا

زواجتي مل ايلاحو ،لماع0021
لغتشستو052 ا˘ه˘لا˘م˘˘ع دد˘˘ع
ةئملاب5 ةبشسن يدعتت ل ةقاطب
موقيل .ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘قا˘ط ن˘م
كئابشس ةشسشسؤوم ةنياعمب اهدعب
ةشسشسؤوملا يناعت نيأا ضساروألا

مد˘ع˘ل طا˘ششن˘ل˘ل ما˘ت ف˘قو˘ت ن˘م
اهجوتنم قيوشستل نئابز دوجو
عطق ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف ل˘خد˘ي يذ˘لا
.71 اهلامع حيرشست متو رايغلا

تاجوتنمل ينامثع ةشسشسؤومبو
اهجاتنا تل˘شصاو ي˘ت˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا

،تÓماعلا نم ددع حيرشست مغر
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘شص بلا˘˘˘ط
دجاوتملا يرادلا هفلم ةيوشستب

ةرئادلا ح˘لا˘شصم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةعشسوتل ةينع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لاو
.هطاششن ريوطتو ةشسشسؤوملا رقم
موقي ةرم لك يف يديزوب يلع
ادكؤوم نيرمث˘ت˘شسم˘لا ع˘ي˘ج˘ششت˘ب
تÓخدتلا نم ديدعلا يف مهل
لبلذتو مهتدعاشسمب موقيشس هنا

ليقارعلا عفرو تابوعشصلا لك
جاتنلا ريوطتل مه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا

احشضوم ،تاشسشسؤوملا عيشسوتو
راطإا يف لخدت ةرايزلا هذه نأا
ةديدجلا ةبراقملا ةشسايشس زاربإا
عفر ىلإا فدهت يتلاو ةموكحلل

نيرمثتشسملا مامأا ليقارعلا لك
ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
،اهلا˘كششا ل˘كب ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يا ل˘˘جا ن˘˘م كلذو
ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
Óيدب رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا يدا˘شصت˘قلا

.تاقور˘ح˘م˘لا جرا˘خ ا˘يدا˘شصت˘قا
ةرايزلا ةياهن يف ةيلولا يلاو
تارارقلا نم ديدعلا نع فششك
ق˘طا˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ا˘ه˘م˘˘هأا
،1 ياغب رارغ ىلع تاطاششنلا
راباب ،ةمامحوب ،ضسياق ،2 ياغب
ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
لو˘ع˘م˘˘لاو ة˘˘يرادإلا تاءار˘˘جإلا

ةكرحلا هجو ريي˘غ˘ت ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لÓخ نم ةيلولاب ةيداشصتقلا
ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
قلعتي اميف اميشسل نيي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ةيليوحت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا ة˘ب˘ع˘ششب
ل˘ي˘شصا˘ح˘مو ى˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
لاثملا لي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةمامحوب ةقطنمب حا˘ف˘ت˘لا جا˘ت˘نا
اهلÓغ˘ت˘شسا نود ا˘ي˘ن˘طو ى˘لوألا
ي˘فو .يدا˘شصت˘قلا بنا˘ج˘لا ي˘ف
لوح «مÓشسلا» لاؤوشس ىلع هدر
دكأا ،يعانشصلا را˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت

ه˘م˘قا˘طو ه˘نأا˘ب يد˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
ه˘نأا˘شش را˘ق˘ع˘لا ل˘ك در˘ج دد˘˘شصب
نأاب افيشضم يحÓفلا راقعلا نأاشش
نيزئا˘ح˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
ع˘فد˘ب ةردا˘ب˘م˘لا ،را˘ق˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ءا˘ف˘ت˘كلا مد˘˘عو  م˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن
قلخل  كلذو ةيلاحلا ةيعشضولاب
ع˘م ة˘ل˘ما˘ع د˘ي ر˘ي˘فو˘تو تاور˘ث

ةيرادلاتÓيه˘شست˘لا ل˘ك نا˘م˘شض
ةب˘كاو˘م˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لاو
ةد˘يد˘ج˘لا دا˘˘شصت˘˘قلا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
نيناوقلا رودشص رظتنيو .دÓبلل
را˘ق˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةداعإاو هعا˘جر˘ت˘شساو ي˘عا˘ن˘شصلا
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ه˘ع˘˘يزو˘˘ت
ريوطتو عيشسو˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ىدل ةشصاخ يداشصتقلا جاتنلا
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘شصلا تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

بشصانم ريفو˘تو ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لاو
ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘شضم ،با˘ب˘ششل˘ل ل˘غ˘شش
با˘ب˘ششلا ع˘ي˘ج˘ششت ى˘ل˘˘ع مزا˘˘ع
ةر˘˘غ˘˘شصم تا˘˘شسشسؤو˘˘م ءا˘˘˘ششنإل
تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
تاور˘ثو ا˘ي˘ششا˘م˘ت ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘˘لا
حلاشصم نأاب راششأا امك ،ةقطنملا

داد˘عا دد˘شصب ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
ةيداشصت˘قلا ة˘ط˘ير˘خ˘ل˘ل ة˘شسارد
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل
بشسح ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘طا˘ششن˘˘لا
جات˘نا رار˘غ ى˘ل˘ع ضصا˘شصت˘خلا

راقبألا ةيبرت ،هكاو˘ف˘لاو حا˘ف˘ت˘لا
،بو˘ب˘ح˘لا جا˘ت˘˘نا ،ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لاو
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ل˘˘˘ك ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م بشسح
 .اهشصاشصتخاو

يداعشس .يون

85 ىركذلأ ءايحإأ ةبشسانمب
ةيرئأزجلأ ةطرششلأ شسيشسأاتل

بترلا ديلقت
فظوم461ـل
ناسسملتب ةطرسش

شسيشسأاتل85 ىركذلل ءايحإأ
فداشصملأ ةيرئأزجلأ ةطرششلأ
،ةنشس لك نم ةيليوج22ـل
يلأو يرومرم نمومأأ فرششأأ

شسيئر ةقفر ناشسملت ةي’و
عوبشسأ’أ ةياهن ةي’ولأ نمأأ
مشسأرم ىلع يشضقنملأ
ةبشسانملأ هذهب لافتح’أ
نمأأ رقمب تميقأأ يتلأ ةيمشسرلأ
شسيئر روشضحب ةي’ولأ
،يئ’ولأ يبعششلأ شسلجملأ
.ةيئاشضقلأو ةينمأ’أ تاطلشسلأ

هون ةيحاتتفأ ةملك لÓخ نمو
ةي’ولأ نع لوأ’أ لوؤوشسملأ

ةيرئأزجلأ ةطرششلأ رود ىلع
أديششم تايوتشسملأ لك ىلعو
ةلوذبملأ ةرابجلأ تأدوهجملاب
ماظنلأ ظفح يف مهفرط نم
نمأأ ىلع ةظفاحملأو ماعلأ

فورظلأ مغر دÓبلأ رأرقتشسأو
مههجأوت يتلأ ةقاششلأ ماهملأو
لغتشسأ دقو ،مهماهم ةيدأات يف
جرعيل ةبشسانملأ هذه يلأولأ

يتلأ ةيئابولأ ةيعشضولأ ىلع
راششتنأ ءأرج ةي’ولأ اهفرعت
(91 ديفوك) انوروك شسوريف
ةيحت قايشسلأ تأذ يف اهجوم

نمأ’أ كÓشسأأ ىلإأ ةرطع
وأأ ةيبطلأ ءأوشس مقطأ’أو
يقابو ةيندملأ ةيامحلأ
مهاشست يتلأ ىرخأ’أ كÓشسأ’أ

أذه ةبراحم يف ريبك لكششب
.ءابولأ

ديلقت ةبشسانملأ هذهب تمت امك
ةطرشش فظوم461 ـل بترلأ

بتر ىلإأ مهتيقرت مت نيذلأو
مهنم شضعبلأ ميركت متيل ىلعأأ

نيظفاحمو ءأدمع نم
نأوعأأ أذكو طابشضو نيمزÓمو
نإاف ةراششإÓل .يمومعلأ ماظنلأ

هذه لÓخ تفثك نمأ’أ حلاشصم
ةيشسيشسحتلأ اهتÓمح نم مايأ’أ

فرعي يذلأ ءابولأ ةروطخب
ت’اح ددع يف اتفلم أديأزت
ليبشسلأ ةياقولأ ىقبتل ةباشصإ’أ
ةروطخ نم دحلل حجنأ’أ
 .ةحئاجلأ

ششاتيلتوب ع

يومنتلأ ششيمهتلأو نامر◊أو ةلزعلأ ةرئأد نم مهلاششتن’ يروفلأ لخدتلاب ›أولأ أودششان

Òفوتؤ ةيفيرلا كلاسسŸا حتفب نوبلاطي دؤاد ىزن راؤد ناكسس
تليسسمسسيت ‘ تنسشتوب يديسسب لاقنلا فتاهلا ةكبسش

دواد ىز˘˘ن راود نا˘˘˘كشس دد˘˘˘ج
تن˘˘ششتو˘˘ب يد˘˘ي˘˘˘شس ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
يمارلا مهبل˘ط˘م ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت˘ب
ثيح ةقطنملا نع ةلزعلا كف ىلإا
لخد˘ت˘لا˘ب ة˘يلو˘لا ي˘لاو اود˘ششا˘ن
ةر˘ئاد ن˘م م˘ه˘لا˘ششت˘˘نل يرو˘˘ف˘˘لا
ضشي˘م˘ه˘ت˘لاو نا˘مر˘ح˘لاو ة˘لز˘ع˘˘لا
طبخ˘ت˘ي ح˘ب˘شصأا يذ˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا
ط˘˘ي˘˘شسب˘˘لا ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
تن˘ت˘ع˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘مو˘˘شضه˘˘م˘˘لا
ةبا˘ج˘ت˘شسلا مد˘عو ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘شصلا نا˘˘كشسلا بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘ل
ءاطغلا فششك يف اشساشسأا ةلثمتملا
ريواودلا هذه نع ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

ةيفيرلا ةيمنتلا يف قحلا اهحنمز
.ةقطنملا هذهب ةبيغملا

نا˘كشسلا تا˘ح˘ير˘شصت بشسحو
هذ˘ه ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا نإا˘˘ف
حبشصأا دق ةيئانلا ةيفيرلا ةقطنملا

حمل يف لوحتو ريشسلل حلشصي ل
ببشست يبارت كلشسم ىلغ رشصبلا
لزعو رورملا ةكرح  ةلقرع يف

اذهب ةنطاقلا تÓئاعلا نم ديدعلا
ط˘قا˘شست د˘ن˘ع ا˘شصو˘شصخ راود˘لا
قيرطلا اذه جاتحي ثيح ،راطمألا
راطإا يف لخدي ةئيهت لاغششأا ىلإا
يذ˘لا ة˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
تقو يف ةيلولا اهنم تدافتشسا

ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘˘هو ،ى˘˘˘شضم
اذ˘ه نا˘كشس ه˘م˘شضه˘ي م˘ل ه˘لÓ˘˘خ
نم رثكأا اوحرط نيذلاو راودلا

بب˘شسلا لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘شسا ة˘مÓ˘˘ع
ءاشصقإا ءارو نمكي يذلا يقيقحلا

جمارب لما˘ك ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه
تح˘شضأا ن˘يأا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
با˘ق تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا
تا˘م˘ي˘خ˘م ن˘م ى˘ندأا وأا ن˘ي˘شسو˘ق
ةرابعلا هلمحت ام لكب نيئجÓلا

ني˘ل˘ئا˘شست˘م ،تللدو نا˘ع˘م ن˘م
بب˘˘˘شسلا ن˘˘˘ع تقو˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘ف
مدع ءارو نمكي يذلا يقيقحلا
نم مغرلاب قيرطلا ةئيهت ةداعإا
دمتعت يتلا ةي˘ن˘م˘شضلا ة˘ن˘هار˘م˘لا

لاغششألا عا˘ط˘ق˘ب ة˘لود˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع

با˘ي˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
قطانملا هذهب ةيف˘ير˘لا كلا˘شسم˘لا
ناكشسلا لئاشست ثي˘ح ة˘لوز˘ع˘م˘لا

هذه لثم نم مهبارعإا لحم نع
تدافتشسا يتلاو ةيفيرلا كلاشسملا

مظعمب ةيفيرلا قطانملا لج اهنم
ةيدلبلا هذه ءان˘ث˘ت˘شسا˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ةيمنتلا راطق رظتنت لازت ل يتلا
ةفاشضإلاب اهبناج نم رميل ةيفيرلا
لاقنلا فتاهلا ةكبشش بايغ ىلإا
قلخ ام وهو ،ةثÓثلا اهيلماعتمب

هذه ناكشس ىدل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘لز˘ع
لخدت راظتنا يف ةيفيرلا ةقطنملا
رابغلا ضضفنل ةيئلولا تاطلشسلا

يتلا ةيومنتلا لكاششملا ةلمج نع
اذ˘ه تÓ˘ئا˘ع ا˘ه˘ي˘نا˘˘ع˘˘ت لاز˘˘ت ل
ل˘ف˘كت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب راود˘لا
طيشسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘ششنا˘ب
هذه ةباتك دح ىلإا لازي ل يذلا
تارار˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘هر ر˘˘˘ط˘˘˘˘شسألا
.ءاجرعلا ةيمنتلاو ةيلاجترلا

ز.دمحأأ



pub@essalamonline.com

راهصشإا2082ددعلا ^1441ةجحلا يذ4ـل قفاوملا0202ةيليوج62دحأ’ا 10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

8702106102 PENA 0202ةيليوج62مÓضسلا

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

6302106102 PENA 0202ةيليوج62مÓضسلا
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

2152003202 PENA 0202ةيليوج62مÓضسلا

حنملا بحاضص
يئابجلا مقرلا/تقؤوملا

/قيفوتلا ةينطÓضس
740200031212798

/ناضسح يردق
935630030216791

ةينقتلا ةطقنلا
لضصحملا

05/اهيلع
03

52

عقاوملا
ةيفارغجلا

40 :مقر

80 :مقر

نييعت
ةضصحلا

20 :مقر
30 :مقر
30 :مقر

صضرعلا غلبم
موضسرلا لكب رانيدلاب

حيحضصتلا لبق
04.662944
09.606155
06.009693

صضرعلا غلبم
موضسرلا لكب رانيدلاب

حيحضصتلا دعب
04.911154
09.010355
06.009693

صضرعلا غلبم
لكب رانيدلاي

ليدعتلا دعب موضسرلا
/
/
/

ةظحÓملا

صضرع لقأا

ةضسبت ةي’و
ةيندملاةيامحلاةيريدم
اكضسناضس ‐ يضسبتلا يبرعلا خيضشلا يح :ناونعلا

640210200200804 :يئابجلا فيرعتلا مقر
10/0202 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا صضؤرعلا بلطل يناثلا نÓعإÓل تقؤوملا حنملا

يف رداضصلا10/0202 :مقر ايند تاردق طارتضشا عم حوتفملا صضورعلا بلطل يناثلا نÓعإÓل اعبت
71/50/0202 خيراتب «مويلا مÓضسلا»و13/50/0202 خيراتب  «laicnivorP el» ةينطولا تايمويلا
ةنضسل ةيذغتلا داومب ةضسبت ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل لخدتلا تادحو نيومتب قلعتملا

61/90/5102 ي˘ف خرؤو˘م˘لا51/742 يضسائرلا موضسرملا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘ق˘ف˘لا56 ةدا˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو ،0202
ةيندملا ةيامحلا ةيريدم نلعت ،ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا تاقفضصلا ميظنت نمضضتملا
رتفد يف ةررقملا تا˘ف˘ضصاو˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا صضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت د˘ع˘ب ه˘نأا ة˘ضسب˘ت ة˘ي’و˘ل
:ةيلاتلا جئاتنلا ىلع طورضشلا



ىلإا ططخي صسوتنفوي
طسسولا يمجن نم صصلختلا
ضسوتنفوي يدان لخاد عيمجلا لاز ام

ببشسب ةريبك لمأا ةبيخب رعششي يلاطيإلا
يزينيدوأا مامأا قيرفلل ةئجافملا ةميزهلا

يفو يرودلا ةلوط˘ب˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ل˘ي˘جأا˘تو
قيقحتل يرينوكنايبلا لاجر جاتحي عقاولا
زوفلا لجأا نم ةلبقملا ةارابملا يف زوفلا
كانه نكل يلاوتلا ىلع ةعشساتلا ةلوطبلاب

نيبعÓلا ضضعب نع اشضرلا مدع نم ةلاح
.يشسمار نورآا ةًشصاخ

يزليو˘لا بعÓ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم نأا ود˘ب˘يو
ةقفشص يف ضسوتنفوي ضصيمق ىدترا يذلا
ثيح كحملا ى˘ل˘ع تا˘ب ة˘ي˘نا˘ج˘م لا˘ق˘ت˘نا
نأا ‘‘وتاكري˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك‘‘ ة˘كب˘شش تد˘كأا

دادعتشسا اود˘بأا ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ي˘لوؤو˘شسم
.ديج ضضرعل مهيقلت لاح يف هعيبل

نويلم52 ب يشسمار ضسوتنفوي ميقيو
نم ديد˘ع˘لا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف م˘قر و˘هو ورو˘ي
ةيد˘نلا ن˘م ضضع˘ب ه˘ب˘قار˘ت ثي˘ح ة˘يد˘نألا
نوتبماهرفلوو ماهنتوت اهزربأا ةيزيلجنإلا

.دتيانوي رتشسششنامو نوترفيإاو
طشسو بعل ويبار نايردأا هجاوي امك

اًءادأا مدقيل داع ثيح ريشصملا ضسفن قيرفلا
نكل ةلماك ةشصرفلا يراشس هحنمو اًبيخم
.هعيب ىلع ةحتفنم يرينوكنايبلا ةرادإا

بغرت يتلا ةيدنألا نم ديدعلا كانهو
دتيانو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ل˘ث˘م و˘ي˘بار م˘شض ي˘ف
ليشساكوينو نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو نو˘تر˘ف˘يإاو
Óك نم ضصلختلا ضسوتنفوي لواحي ثيح
وروي نويلم05 ىلع لوشصحلاو نيمجنلا

ىلع اًرداق يرينوكنايبلا نوكيشس كلذبو
بعل وينيجروج بوشص هتلشصوب هيجوت
.همشض يف يراشس بغري يذلا يشسليششت

اًشضيأا نيمجنلا Óك عيب مهاشسيشس امك
7 راد˘ق˘م˘ب بتاور˘لا ف˘ق˘شس ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
.رثكأا وأا يفاشص وروي نييÓم

راعملا ةنولسشرب بع’
يرؤدلا نم برتقي

يلاطيإ’ا
ضسما ايلاطيإا يف ةيفحشص ريراقت تركذ

،ضسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن بعل نأا ،تب˘˘شسلا
نم فيشصلا اذه ليحرلا ددشصب ،نوشسرميإا
.يلاطيإلا يرودلا يف بعللا لجأا

،ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ي˘ف نو˘شسر˘م˘يإا بع˘ل˘يو
،ةنولششرب نم ةراعإلا ليبشس ىلع كلذو
باششلا يليزاربلا بعÓلا دقع دتمي ثيح
ماعلا نم ةيليوج رهشش ةياهنل ضسيتيب عم
.لبقملا

اًمداق ةنولششر˘ب ى˘لإا نو˘شسر˘م˘يإا م˘شضناو
ماع يف ورينيم وكيتلتأا يدان فوفشص نم
ينولاتكلا قيرفلا هريعي نأا لبق ،9102
.ضسيتيب لاير ىلإا ةرششابم

نوشسرميإا نأا ،زوين نÓيم عقوم ركذو
يذلاو ،نÓيم يشس يإا يدان راظنأا تفل دق
اًشضرع م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘شسا ه˘ترادإا تد˘بأا

لجأا نم وروي نويلم03 ةميقب اًيأادبم
91 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عم دقاعتلا

.اًماع
ةروشص طاقتلإا مت هنأا ،عقوملا فاشضأاو

يدان يلثمم ةقفر نوشسرميإا لامعأا ليكول
،تبشسلا ضسما نم قباشس تقو يف نÓيم
ى˘لإا ه˘ما˘م˘˘شضنا بر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘ششإا ي˘˘ف
.يرينوشسورلا

مشضب مامتها دجوي هنأا ،عقوملا فدرأاو
ي˘ف ة˘يد˘نألا ضضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م نو˘شسر˘˘م˘˘يإا
يرود˘لاو زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
ةرادشص يف نÓيم نكل ،اًشضيأا يناملألا
.بعÓلا مشض نم ةبيرقلا ةيدنألا

اذه ضسيتيب لاير عم نوشسرميإا كراششو
ة˘فا˘ك ي˘ف ةارا˘ب˘˘م63 لÓ˘خ م˘شسو˘˘م˘˘لا
فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ج˘شس ثي˘ح ،تا˘ق˘با˘شسم˘لا

.ةمشساح تاريرمت تشس مدقو

208211ددعلا ^1441ةجحلا يذ4ـل قفاوملا0202ةيليوج62دحأ’اةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ن˘غرو˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م د˘ير˘˘ي
يرود˘لا ل˘ط˘ب ل˘شصاو˘ي نأا بو˘˘ل˘˘ك
اذه هلعف ع˘م زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
م˘شسو˘م˘لا ة˘يد˘˘نألا د˘˘شض م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
.لبقملا

تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘قو
نل‘‘ :‘‘تروبشس يت يب‘‘ ةكبششل
طقف  حاترن ،نشسحتلا لواحن ،ريغتن

،دحألا موي مشسوملا يهتني امدنع
يف مث ،ءادعشس نوكن ،هب عتمتشسن
ةر˘م برد˘ت˘لا أاد˘ب˘ن توأا ف˘شصت˘ن˘˘م
لواحنشس ةظحللا كلت نمو ىرخأا

ن˘لو ا˘ن˘يد˘ل ا˘م ل˘ك ع˘م ىر˘˘خأا ةر˘˘م
.‘‘ءيشش انقيعي

اهبتك ةليمج ةشصق اهنإا‘‘ :فاشضأا
مل نكلو نينشسلا رم ىلع دلوألا
نأا ديرأا ،يهتنت ىتم ررقن ،دعب هتنت
ضسأا˘كلا ل˘جأا ن˘م ل˘تا˘ق˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا ىرأا
بعلملا ضضرأا ىلع لاتقلاو ،ةلبقملا

املاطو قاششلا لمعلاب عاتمتشسلاو
.‘‘ةديج ةشصرف انيدل كلذ لعفن

لاحلا وه امك ،ءيشش لوأا‘‘ :عباتو
ديري ل اًقيرف نوكت نأا وه ،اًمئاد
اًيلاح اننأا دقتعأا ،هدشض بعللا دحأا

نوكن نأا نكمي اننكلو ،قيرفلا اذه
.‘‘ةحار رثكأا

زو˘˘ف˘˘لا نأا˘˘ب بو˘˘˘ل˘˘˘ك فر˘˘˘ت˘˘˘عاو
ىلع ديردم يف يشضاملا فيشصلا
هتراشسخ نم اًرهشش21 دعب ،ماهنتوت
˘ما˘مأا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
.لوحتلا ةطقن ناك، ديردم لاير

ل اذه‘‘ :Óئاق كلذ ىلع قلعو
Óيلد كحنمي هنكلو رملا لهشسي

،اًعيمج ملعن امك ،كلذ ةيناكما ىلع
ىلع لوشصحلا يف ضصشصختم انأا
ىلإا ةجاحب انأاف اذل ،يناثلا زكرملا
ةرم هتبرجتل ةيل˘ق˘ع˘لا ةو˘ق˘لا ضضع˘ب
.‘‘ىرخأا ةرم لواحو ىرخأا

انزف امدنع هنأا تيأار‘‘ :لشصاوو
يشضاملا ماعلا ابوروأا لاطبأا يرودب

،ثدحت ىرخألا ءايششألا لك لعج
هانبعل يذلا مشسوملا ىلإا ةفاشضإلاب
يرودب انزف مث ةطقن79 :لبق نم
،اًقح اًشصاخ اًماع ناك ابوروأا لاطبأا

نأا كي˘ل˘ع ،ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق نو˘˘كت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
دودحلا ىطختت م˘ث ر˘ث˘كأا ر˘م˘ث˘ت˘شست
.‘‘ثدح ام طبشضلاب وه اذهو

،ن˘ي˘˘ع˘˘ششج ى˘˘ق˘˘ب˘˘ن˘˘شس‘‘ :را˘˘ششأاو
،كلذ لعفن فوشسو لعفن نأا انيلعو
ى˘لإا ا˘˘ًي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت كلذ ىدأا اذإا ن˘˘كلو
نأل فرعأا ل ،تلوطبلا نم ديزملا
ىرخأا بابشسأا اهيدل ىرخألا قرفلا

انيأار فيكو ةيلاتلا ةوطخلا ذاختل
نإا˘˘ف ،ءا˘˘ع˘˘برألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م
تشسيل يشسلي˘ششتو ا˘ن˘ن˘ي˘ب ة˘فا˘شسم˘لا

.‘‘ةبيرغ ةطقن03
ةفدشص نوكي نأا نكمي ل‘‘ كمتأا

يتلا ةليللا يف ةطقن69 انيدل نأا
ناك دقل ،ضسأاكلا ىلع اهيف لشصحن
ىنمتأا ،اًقح اًزيمم هلعجو اًقح اًفيطل
ضسفن˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘ع˘ششت نأا
.‘‘روعششلا

ةنولسشرب نع رهسشأا4 بايغلاب ددهم نغيتسش ريت

’’لبقŸا مسسوŸا لعسشنسسؤ ِهتني ⁄ لوبرفيل’’ :بولك

لا˘ير ى˘لإا ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ يدا˘˘ن مد˘˘ق
ةداتعملا تايرتششملا ةمئاق ديردم
ل˘ي˘خ˘نأا ضسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
 .فيشص لك اًيشصخشش ضسيروت

‘‘ضسأا‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسحو
ةعبرأاب متهم يفاتيخ نإاف ،ةينابشسإلا

اخروب مهو ديردم لاير نم نيبعل
ر˘ي˘ن˘يرو زا˘يد م˘ي˘˘هار˘˘بإاو لارو˘˘يا˘˘م
 .لوزويردوأا ورافلأاو ضسوشسيخ

نا˘هر زا˘يد م˘ي˘هار˘بإا نو˘كي˘شسو
يفاتيخ ضسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م ي˘شضخ˘شش
لعفلاب بلط يذلا ضسيروت ليخنأا
فيشصلا يف هتامدخ ىلع لوشصحلا
لوشصحلا نم اًبيرق ناكو ،يشضاملا

هنإا لاقو يشضاملا رياني يف هيلع

ماي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ةردا˘ق نو˘كي نأا ل˘مأا˘ي
 .نآلا كلذب

ماظتناب زايد ميهاربإا بعلي لو
،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ة˘ل˘˘ي˘˘كششت ي˘˘ف
دقعل يشسنرفلا برد˘م˘لا ط˘ط˘خ˘يو
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ه˘ع˘م عا˘م˘ت˘جا
ٍدان ىلإا هتراعإا لوبق ىودج حرششل
ل ىتح ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ر˘خآا
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع ضسو˘ل˘˘ج˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ي
 .ةمظتنم قئاقد نود ءلدبلا

مجاهملا عيقوت ودبي ،نيح يف
ى˘ل˘ع بع˘ل يذ˘لا ،لارو˘يا˘م ا˘خرو˘ب
رثكأا ،يتنا˘ف˘ي˘ل ي˘ف ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘شس
بعÓلا نم برت˘ق˘ي ثي˘ح ،اًد˘ي˘ق˘ع˘ت
ةباو˘ب ر˘ب˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ن˘م

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا ود˘˘ب˘˘ي يذ˘˘˘لا و˘˘˘ي˘˘˘شستل
وروي نوي˘ل˘م51 ع˘فد˘ل داد˘ع˘ت˘شسا
نم اذهو ،هعيقوت ىلع لوشصحلل
،اًمخشض اًيونشس اًدقع دقعي نأا هنأاشش
02 د˘يرد˘م لا˘ير بل˘ط˘ي˘شس ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
نامشضتت امك .هعيبل وروي نويلم
بعÓ˘لا ،ي˘فا˘ت˘ي˘خ تا˘ب˘ل˘ط ة˘م˘ئا˘˘ق
نميألا ريهظلا لوزويردوأا ورافلأا
يف ةراعلا ليبشس ىلع بعل يذلا
،مشسوملا اذه خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن
ر˘ي˘ن˘ير ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘˘ب

غلابلا طشسولا طخ بعل ضسوشسيخ
لايرل بعل يذلا اماع81 رمعلا نم
ودلانور بلط امك .ايتشساك ديردم
.هلقن ديلولا دلب ضسيئر ويرازان

ةيفيسصلا هتايÎسشم ةمئاق ىلع ديردم لاير يعابر عسضي ‘اتيخ

نأا ينابشسإا يفاحشص ريرقت فششك
نغيتشش ريت ه˘يرد˘نأا كرا˘م ي˘نا˘م˘لألا

دد˘ه˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ى˘˘مر˘˘م ضسرا˘˘ح
 .رهششأا4 ةدمل بعÓملا نع بايغلاب

‘‘ضسآا‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شص بشسحو
ر˘ي˘ت ي˘نا˘م˘لألا لاز˘ي ل ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإلا
رتولا يف تاجاعزناب رعششي نغيتشش
عم ضسرديو ىنميلا هقاشسل يفشضرلا
تايلمعلا ةفرغ لوخد رايخ يدانلا
 .ابوروأا لاطبأا يرود ةياهن دعب

يدانلا يف يلخاد ضشاقن كانه نآلا
نغيتشش ريت عم هلعف بجي ام لوح
،ابوروأا لاطبأا يرود يهتني امدنع
نكلو ديدجتلا ةلأاشسم نأاششب ضسيل
يت˘لا ةر˘م˘ت˘شسم˘لا ل˘كا˘ششم˘لا بب˘شسب
ي˘ف˘شضر˘لا ر˘تو˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي
 .ىنميلا هقاشسل

جÓ˘ع˘ل˘ل ن˘غ˘ي˘ت˘شش ر˘ي˘ت ع˘شضخو
لحل ةيعذجلا ايÓخلا عم ظفاحملا

نم قباشس تقو يف لكاششملا هذه
ةثÓث نم بر˘ق˘ي ا˘م˘ل ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
اًفثكم اًجÓ˘ع ل˘م˘كأا ثي˘ح ،ع˘ي˘با˘شسأا
 .ملآلا هذه فيفختل

،تاجاعزنا نود رهششأا ةدع دعبو
نأا ةجردل ،روهظلا ىلإا ملآلا تداع
ضسراح عشضخي نأا ةيدجب مّيقي يدانلا
ةيحارج ةيل˘م˘ع˘ل ي˘نا˘م˘لألا ى˘مر˘م˘لا

لحل لاطبألا يرود يهني نأا درجمب
 .يئاهن لكششب ةدقعملا ةلاحلا هذه

رارق ن˘ع ن˘غ˘ي˘ت˘شش ر˘ي˘ت ع˘جار˘تو
ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل عو˘˘شضخ˘˘لا
هبايغ او˘ع˘قو˘ت ءا˘ب˘طألا نأل ق˘با˘شسلا

اذهو ،رهششأا4‐3 ةدمل بعÓملا نع
نل ،لاوحألا لشضفأا يف هنأا ،ينعي
ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ضسرا˘˘ح˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي

 .ماعلا اذه نم ربمشسيد
وأا يدانلا ذختي نل ،لاح يأا ىلع

ءاهنإا ىتح يئاهن رارق يأا بعÓلا
لاطبأا يرود يف هتكراششم ةنولششرب
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ًشضيأا د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘شسو ،ا˘˘بوروأا
لÓخ اهب رعششيشس يتلا ضسيشساحألا
نم مغرلا ىلع ،ةيبوروألا ةشسفانملا
لب ،تاجاعزنلا هذه ةدوع دكأات نأا

 .لبقتشسملا يف ةدح رثكأا لكششبو
د˘ق ي˘ت˘ي˘ت˘موأا ل˘يو˘ما˘شص نا˘˘كو

،ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل عو˘شضخ˘لا ضضفر
ةيبلشس بقاوع هل رارقلا اذه ناكو
ي˘هو ،ىر˘شسي˘لا ه˘ت˘ب˘كر ي˘ف ة˘ق˘˘حل
ي˘ت˘لا ة˘ح˘بار˘˘لا قاروألا ن˘˘م ةد˘˘حاو
عانقإل يدانلا ءابطأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
.ةيلمعلا ءارجإل يناملألا ضسراحلا

ر .ق ^

باهذلا ديري اغنيفاماك
ديردم لاير ¤إا

ةيشسنرف ةيفاحشص ريراقت تدكأا
طخ بعل ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك ودراودإا نأا

يف فاطملا هب يهتنيشس نير طشسو
ةفيح˘شص بشسحو .د˘يرد˘م لا˘ير
،ةينابشسإلا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م‘‘
لوشصولل ةوقب اغنيفاماك مشسا ّنر
عمو ،فيشصلا اذه ديردم لاير ىلإا
بعلي يذلا يدانلا نير ضضفر ،كلذ
71 رمعلا نم غلابلا بعÓلا هيف
ديردم لاير موقي نلو هعيب اًماع
عشضولا ببشسب ةريبك غلابم فرشصب
ضسور˘ي˘ف ة˘مزأا بب˘شسب يدا˘شصت˘قلا

نأا ودبي ،ءابنألا هذه عم .انوروك
لا˘يرو ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك ن˘ي˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

،يشضاملا ن˘م ا˘ًئ˘ي˘شش تنا˘ك د˘يرد˘م
نأا اشسنرف يف نولوقي ،كلذ عمو
فا˘ط˘م˘لا ه˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘شس بعÓ˘˘لا
لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا˘ب
ةفاحشصلا نم مغرلا ىلع  .بيرقلا
اًددحم اًخيرات ِط˘ع˘ت م˘ل ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا

،ديردم لاير ىلإا اغنيفاماك لاقتنل
يف هنأا ىلإا ريششي ءيشش لك نأا لإا
بعÓلا عقو˘ي˘شس ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا
،يكلملا قيرفلل باششلا يشسنرفلا

يف ه˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا ن˘ير د˘ير˘ي ثي˘ح
لاطبأا يرود بعلل لبقملا مشسوملا
ناديز نيدلا نيز ىريو .ابوروأا
ي˘لا˘ث˘م˘لا ل˘يد˘ب˘لا ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك ي˘˘ف
ىلع لشصحي ل يذلا وريميشساكل
.يلاحلا تقولا يف ةبشسانملا ةحارلا

ا˘ًشضيأا خ˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب لوا˘˘حو
امك هنكل ،اغني˘فا˘ما˘ك ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
باهذلا دير˘ي ،ا˘شسنر˘ف ي˘ف نو˘لو˘ق˘ي
.ديردم لاير ىلإا
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يسسايقلا همقرل دؤونيرغ
يزيلجن’ا يرؤدلا يف

نأاب ،رريشش نلآا ةيزيلجنإلا ةركلا ةروطشسأا أابنت
نو˘شسا˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م م˘جا˘ه˘˘م ح˘˘ب˘˘شصي

يزيلجنلا يرودلل يخيراتلا فادهلا دوونيرغ
ةروطشسأا.يشسايق˘لا ه˘م˘قر م˘ط˘ح˘ي نأاو ،زا˘ت˘م˘م˘لا
فادهلا وه رريشش ارتلجنإا بختنمو لشساكوين
ديشصرب زاتمملا يزيلجنلا يرودلل يخيراتلا

قباشس تقو يف داششأا دق رريشش نكلواًفده062
ضصخششلا هنأاب عقوتو ماهنتوت مجاهم نيك يراهب
ماع يف لزتعا نا ذنم ،هخيرات مطحيشس يذلا

ماه تشسو مامأا دوونيرغ فده ناكو.6002
تايرابم عبشس يف ضسماخلا هفده ءاعبرألا ءاشسم
.انوروك ضسوريف دعب مدقلا ةرك فانئتشسا ذنم
لداعتلا ،مشسوملا اذه رششع عباشسلا هفده دهششو
تشسب جروجو ينور نياو يدانلا تانوقيأا عم
ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ق˘هار˘م ا˘ه˘ل˘ج˘شس ي˘ت˘˘لا فاد˘˘هأÓ˘˘ل
دوونيرغ ةلحر نأا رريشش دقتعيو.تاقباشسملا
م˘ج˘ن‘‘ :لا˘ق ثي˘ح ة˘مدا˘ق تاو˘ن˘شسل ر˘م˘ت˘˘شست˘˘شس
همدقب كلذ لعفي نأا هنكمي ،همرتحأا انأا ،لمتحم
اريثك لجشسي هنا‘‘ :فاشضأا.‘‘ىنميلا وأا ىرشسيلا
ى˘مر˘م˘لا ضسار˘ح ىد˘ل ضسي˘لو ر˘˘كب˘˘م تقو ي˘˘ف
وأا21 نوشضغ يف هنأا دقتعأا ،هل ىدشصتلل ةشصرف
فاد˘ه˘لا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘ن˘˘شس31
يز˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نلا يرود˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نم ري˘ث˘كلا كا˘ن˘ه نأا فر˘عأا‘‘ :ع˘با˘تو.‘‘زا˘ت˘م˘م˘لا
كتري˘شسم ي˘ف ثد˘ح˘ت نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ءا˘ي˘ششألا
هرمع‘‘ :لشصاوو.‘‘ديج هنأا دقتعأا نكلو ةينهملا

.‘نشسحتيشس ، ربكيشس ، ةنشس81
فادهلا ةمئاق يف يناثلا زكرملا ينور لتحيو

ديشصرب يزيلجنلا يرودلا تايرابمل يخيراتلا
ويجريشس و781ـ ب اًثلاث لوك يدنأاو ،اًفده802
.081 ديشصرب اًعبار وريوغأا

يف هيطخت رريشش هل عقوت يذلا نيك يراه امأا
هرمعو241 فدهلا ىلإا لشصو دقف قباشس تقو
.اًماع62 ايلاح

ءاقبلا ديرأا’’ :لدجلا مسسحي يتوليسشنأا
’’ةليوط ةرتفل نوترفيإا عم

نو˘تر˘ف˘يإا برد˘م ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأا و˘لرا˘˘ك ن˘˘ل˘˘عأا
ه˘يدا˘ن ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
هنأاب هروعشش ىلع دكأاو ةيزيلجنإلا تلوطبلاب

.ليوطلا زيفوتلا عورششم نم ءزج
نو˘تر˘ف˘يإا ى˘لإا ل˘شصو د˘ق ي˘تو˘ل˘˘ي˘˘ششنأا نا˘˘كو

نأاششب هراكفأا تحبشصأا ثيح ةريبك تاحومطب
هتبغر لوخ كوكشش ىندأا هرواشستلو لبقتشسملا
.زيفوتلل بردمك لمعلا ةلشصاوم يف

اهتلق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأا لا˘قو
ءزج يننأاب رعششأا‘‘ :‘‘تروبشس ياكشس‘‘ ةكبشش
نأا لمآاو ربمشسيد يف أادب يذلا عورششملا اذه نم
يدل نكي مل‘‘ :عباتو.‘‘ةليوط ةرتفل رمتشسي
كلذب مايقلا دوأاو يتريشسم لاوط ةليوط براجت
5 لوبرفيل عورششم قرغتشسا‘‘ :فاشضأاو.‘‘انه
ةركف هيدل نوترفيإا ،ةمقلا ىلإا لوشصولل تاونشس
لجأا نم لاتقلل حومط هيدلو ديدجلا بعلملا ءانب

نوكأا نأا دوأاو ةيبوروألا تلوطبلاب دعقم زجح
.‘‘ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م اًءز˘˘ج
يطعيو ةياغلل عتمم رمأا ريدقتلا نإا‘‘ :لمكأاو
ه˘شسف˘ن تقو˘لا ي˘ف ه˘ن˘كلو ع˘فاود˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
نوكت تنإاف ةيلوؤوشسملا نم ريثكلا اًشضيأا كحنمي
ي˘ف بغر˘ت كن˘كلو ه˘ت˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ل ر˘يد˘ق˘ت ل˘˘ح˘˘م
وه اذه همدق˘ت˘شس ا˘م˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

مايقلا نأا دكؤوملا نم‘‘ :عباتو.‘‘ام دح ىلإا يفده
ه˘ل˘ع˘ف˘ت ا˘م نورد˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘ششأÓ˘ل كلذ˘˘ب
.‘‘ةراثإا رثكأا وهو كلاح فيك نوردقي نيذلاو
ديشصرب رششع يداحلا زكرملا نوترفيإا لتحيو
ةلوجلا يف ثومنروب هجاوي فوشسو ةطقن94
قلعو.غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
اًمشسوم ناكو ةيباجيإا ةجيتنلا تناك‘‘ :يتوليششنأا

دايعأا ةر˘ت˘ف ي˘ف ا˘ن˘ع ى˘ل˘غ تل˘شصو د˘ق˘ل ،اً̆شصا˘خ
نمو تابوعشص نم يناعي قيرفلا ناكو دÓيملا
ةيباجيإلا رومألا نيب نم‘‘ :عباتو.‘‘ءابولا ىتأا مث
،ريهامحلا نم هتدجو يذلا ريبكلا بيحرتلا انه
بعلمو ةزيمم لكايهب اًمظنم اًيدان تدجو دقل
مشسوملل هتاعقوت نعو.‘‘عئار نم رثكأا بيردت
ن˘شسح˘ت˘لا و˘ه يدا˘ن˘لا حو˘م˘ط‘‘ :لا˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

فوشس ام ىرن فوشس مشسوملا ءاهتنا درجمبو
5 ىتح رمتشسيشس يذلا تلاقتنلا قوشسب ثدحي
نيشسحتل مزÓلا تقولا كانه نوكيشسو ربوتكأا
.‘‘ةريبك ةروث كانه نوكت نلو قيرفلا

يونسسلا صسوتنفوي لفح يغلي انؤروك ..اماع16 ذنم ةرم لؤأ’

’’دوقولاك مامأÓل ينعفدت تاداقتن’ا’’ :نوسسردنه

ود˘˘˘نو˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تف˘˘˘ششك
ليشصافت نع ةينولاتكلا ‘‘وفيتروبيد
ةنولششرب يدان مجاهم يتاف وشسنأا دقع
يف لعف˘لا˘ب ه˘ع˘قو يذ˘لاو ي˘نا˘ب˘شسإلا
.يشضاملا ربمشسيد

عم يم˘شسر د˘ق˘ع˘ب ي˘تا˘ف ط˘ب˘تر˘يو
عم2202 ماع فيشص ىتح ةنولششرب

.نيماع ةدمل يفاشضإلا ديدمتلا رايخ
ي˘لوؤو˘شسم نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو

لوح قل˘ق˘لا˘ب نور˘ع˘ششي ل ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
كا˘ن˘ه نأا ثي˘˘ح بعÓ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
لو يتاف ةئيبو ةرادإلا نيب ماجشسنا

اًشضرع هيقلت بقع هليحر نم فوخ
.دتيانوي رتشسششنامل مامشضنÓل

ىلع يلاحلا يتا˘ف د˘ق˘ع يو˘ت˘ح˘يو
نويلم071 هراد˘ق˘م ي˘ئاز˘ج طر˘˘شش
اًبعل نوكي امدنع ديزي فوشس وروي
.ةيمشسر ةروشصب لوألا قيرفلاب

عم ةنول˘ششر˘ب و˘لوؤو˘شسم ل˘ما˘ع˘ت˘يو
دقع ىوتحا ثيح ءودهب يتاف ةلاح
ةيدقاعت طورشش ىلع ديدجلا بعÓلا

ةيدنألا تاءارغإا نم هنيشصحت تنمشض

ن˘م ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘˘ششلا دازو ىر˘˘خألا
ةفاشضإلاب وروي نويلم071 ىلإا001
ىت˘ح ا˘ًي˘ئا˘ق˘ل˘ت د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت را˘ي˘خ˘ل
4202.

نمشضي مل دقعلا اذه عيقوت بقعو
لب بشسحف يتاف رارمتشسا ةنولششرب
هليحر مامأا باوبألا ةفاك اًشضيأا قلغأا

د˘˘لاوو يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا تق˘˘˘فاو ثي˘˘˘ح
ا˘ًشضيأا ه˘ل˘ي˘كوو ي˘تا˘ف يرو˘ب بعÓ˘لا

ةريغتم˘لا ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا طور˘ششلا ى˘ل˘ع
لوألا قيرفلل بعÓلا يقتري مادنع
نو˘˘شضغ ي˘˘ف كلذ ثد˘˘ح˘˘ي فو˘˘˘شسو
مشسوملا نم ةيادب يأا طقف نيرهشش
.ديدجلا

ا˘ًب˘عل ي˘تا˘ف ح˘ب˘شصي نأا در˘˘ج˘˘م˘˘بو
دق˘ع˘لا د˘ه˘ششي فو˘شس لوألا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
ه˘ب˘تار˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م تا˘ن˘ي˘شسح˘ت
ى˘لإا ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘ششلا د˘يز˘ي فو˘شسو
دنبلا نم رثكأا يأا وروي نويلم004
.وروي نويلم032 وحنب يلاحلا

تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
نأا لإا بعÓلا مشضب دتيانوي رتشسششنام
ريشس يف ىتح ةنئمطم ةنولششرب ةرادإا

071 غلبم نأا ىرت ثيح يلاحلا هدقع
يئازجلا طرششلا ةميق وروي نويلم
تاردق قوفيو ريبك يلاحلا هدقع يف
بب˘شسب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ٍدا˘˘ن يأا
ةيدنألا داشصتقل ةيب˘ل˘شسلا تار˘ي˘ثأا˘ت˘لا
.انوروك ةمزأا ببشسب

اًريبك اًرود ىلع يتاف لشصح امك
تايرابملاب نيتيشس يكيك ططخ يف
هنأا حشضاولا نمو فقوتلا ةرتف دعب نم
لبقملا ماعلا ومنلا يف رمتشسي فوشس
يبعل لشضفأا ط˘شسو هد˘جاو˘ت˘ل اًر˘ظ˘ن
.ملاعلا

نأا ىلع نوشسردنه نادروج لوبرفيل دئاق دكأا
اًبعل هنو˘ل˘ع˘ج˘ي ه˘ل ن˘يد˘ق˘ت˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘ككششم˘لا
تاداقتنلا هذه مادختشسا ىلإا علطتي هنأاو ،لشضفأا

.نشسحتلا لجأا نم دوقوك
بعل لشضفأا بقل ىلع نوشسردنه لشصحو

ةرك باتك ةطبار يف يزيلجنلا يرودلا يف
ىلإا زديرلا ةدايقل ةأافاكمك ،تبشسلا موي مدقلا
.اًماع03 ذنم ةرم لوأل يرودلا بقل

ضسأاك اًماع03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عفرو
‐5 لوبرفيل زوف دعب زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

˘مو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘نأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘شسل˘ي˘ششت ى˘ل˘˘ع3
.ضسيمخلا

ضسمخ مدقو فادهأا ةعبرأا نوشسردنه لجشس
04 يف بولك نغروي قيرفل ةمشساح تاريرمت
ةيلامجإلا هتمهاشسم نكل ،مشسوملا اذه ةارابم
.نمثب ردقت ل تناك بعلملا طشسو يف دئاقك

ي˘˘ل˘˘˘يد‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل نو˘˘˘شسرد˘˘˘ن˘˘˘ه لا˘˘˘قو

نكمي دقنلا نأا نايحألا ضضعب يف دقتعأا‘‘ :‘‘ليم
نم أازجتي ل ءزج دقنلا نأا كردت تنأا ،رشضي نأا

نوكي ،اًباشش اًبعل نوكت امدنع نكلو ،مدقلا ةرك
اًداتعم نوكت ل امدنع هعم لماعتلا بعشصلا نم
،لوبرفيل لثم ريبك يدان يف‘‘ :فاشضأا.‘‘هيلع
هنإا ،كيلع تاع˘قو˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم ر˘ثؤو˘ي نأا ن˘كم˘ي
،نكمي ام لشضفأاب هعم لماعتلاو ملعتلاب قلعتي
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ًا˘قر˘ط تد˘جو د˘ق˘˘ل
دوقوك دقنلا نم ديزملا نع ثحبأا نآلا ،ةبرجتلا
.‘‘مامألا ىلإا ينعفديل

،نشسحتلا ةلواحم نع اًدبأا فقوتأا نل‘‘ :عباتو
ةرك بعل يهنأا ىتح اًمئاد هلعفأاشس ءيشش هنإا
ه˘جاو˘ت˘شس ،ةا˘ي˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘˘ج اذ˘˘ه ،مد˘˘ق˘˘لا
ةقيرطلا يه هذه نكلو تاداقتناو تاشساكتنا
اهمدختشسا ،فقاوملا كلت عم اهب لعافتت يتلا

اذه ،نيشسحتو ةوقب ةدوعلل عفادو دوقوو ةقاطك
،نآلا زهاج انأا‘‘ :لشصاوو.‘‘هلعف تلواح ام لك

ضسأاكلا عفر دعب هيف تظقيتشسا يذلا مويلا يف
تعمتشسا دقل ،يلاتلا يدحتلاب قلعتي رمألا ناك
ي˘شضا˘م˘˘لا ي˘˘ف اوزا˘˘ف ن˘˘يذ˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘ششألا ى˘˘لإا

يرودلا ضسأاكب زوفلا بعشصلا نم هنإا نولوقيو
ظافتحلا بعشصلا نم نكلو زاتمملا يزيلجنإلا
.‘‘نآلا أاد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘˘ل ،ه˘˘˘˘˘ب
ا˘نأا ن˘كل ار˘ي˘ب˘ك ا˘يد˘ح˘ت نو˘كي˘شس‘‘ :در˘ط˘˘ت˘˘شساو
اننأا لاق ،زوجع هلاق ام بحأا انأا ،نوزهاج قيرفلاو
هذه‘‘ :راششأا.‘‘همجاهنشس ،بقللا نع عفادن نل
ةيلقعلا يه هذه ،انقيرفل ىلثملا ةقيرطلا يه
، نشسحتلا ،يشضاملا ماعلا لÓخ اهانرهظأا يتلا
ي˘فو مد˘ق˘لا ةر˘ك بع˘ل˘م ي˘˘ف ءي˘˘شش ل˘˘ك مد˘˘ق˘˘ن
يه ةزاجإلا‘‘ :متأاو.‘‘ءيشش لك طعأا ،بيردتلا
نوكيشس ،ًارذع كلذ نوكي نل ،عيمجلل اهشسفن
يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا ءد˘ب˘ل ن˘يز˘ها˘ج نو˘ب˘عÓ˘˘لا
ءي˘شش ل˘ك نو˘ل˘ع˘ف˘يو اًد˘غ د˘يد˘˘ج˘˘لا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
 .‘‘بقللاب ظافتحÓل

دتيانوي Îسسسشنام هجؤ ‘ هباب قلغأا يذلا يتاف دقع ليسصافت

، يلاطيإلا ضسوتنفوي يدان نلعأا
رÓيف يف ةيديلقتلا هتلفح ءاغلإا نع
.اًماع16 ذنم ىلوألا ةرملل اشسوريب

ءاغلإا اًيمشسر رر˘ق ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا
اهب ثعب ةلاشسر لÓخ نم ثدحلا
ى˘لإا يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ى˘ل˘ي˘ي˘نأا ا˘˘يرد˘˘نأا

.اشسوريب رÓيف ةدمع
ةدمعل هتلاشسر يف ىليينأا بتكو

فشسأاب كغلبأا :Óًئاق اشسوريب رÓيف
اذه فورظلا رفوت مدعل اًرظن ، ديدشش
ةلفح ةماقإا نم نكمتت نلف ، ماعلا

يشضايرلا زكرملا يف ةيديلقت ةيلئاع
.اشسوريب رÓيف يف

نأا مهفتشس كنأا نم دكأاتم انأا: عبات
لوكوتور˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ي ي˘ت˘لا د˘عاو˘ق˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ضصا˘خ˘لا نا˘˘مألا
ي˘شسفا˘ن˘ت˘لا م˘يو˘ق˘ت˘لاو  د˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
فشسأÓل02‐9102 مشسومل ديدجلا

لفحلا ةماقإا نم ديكأاتب انل حمشست ل
ثد˘ح و˘هو ، ف˘ي˘شصلا ي˘ف دا˘ت˘ع˘م˘لا
.اًعيمج انمهي

هتيوفت نكمي ل اًثدح لفحلا ناك
نيبجعملا نم فلآلاو ىليينأا ةلئاعل
تدقع ثيح بعلملا اورشضح نيذلا
ءد˘ب ل˘˘ب˘˘ق ًةدا˘˘ع ة˘˘يدو ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘خآا
. ديدجلا مشسوملا

ي˘ف تا˘ماز˘ت˘لا ه˘يد˘ل ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

توأا رهشش لÓخ ابوروأا لاطبأا يرود
لاثتملا اًشضيأا هيلع بجيو ، لبقملا
ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا   ي˘ن˘مألا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
.ايلاطيإا

نع يلاطيإلا ضسوتنفوي لشصفي ل
اذ˘ه˘ل يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
ط˘ق˘ف طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ىو˘شس م˘شسو˘م˘لا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كلو
يري˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ضصر˘ف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
يف اًريبك اًرود بعلت دق ةقباشسملاب

ةهجاوم ىتح لبق بق˘ل˘لا˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت
.دحألا موي ايرودبماشس

خف يف طقشس دق ضسوتنفوي ناكو
ن˘ي˘فد˘ه˘ب يز˘ي˘ن˘يدوأا ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لا
مادقأاب ةيادبلا يف مدقت ثيح فدهل
يف رشسخ هنكل تخيل يد ضسايتام
.ةياهنلا

بقل˘ب ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ج˘يو˘ت˘ت ل˘جأا˘تو
م˘شسو˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا
ةرمللو0202‐9102 ىرا˘˘˘ج˘˘˘لا

ناك ثيح ،ى˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘شسا˘ت˘لا
ةقباشسملا مشسحل ةليللا زوفلل جاتحي
3 ـلا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصل
.ةقباشسملا نم ةيقبتملا تاهجاوم

بقل مشسح لجأات ةج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه˘بو
د˘˘˘ي˘˘˘شصر د˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت ثي˘˘˘ح يرود˘˘˘لا
ةرادشص يف ةطقن08 دنع ضسوتنفوي
يزينيدوأا  ديشصر عفتراو بيترتلا
ضسماخلا زكرملا يف ةطقن93 يلإا

.رششع



ىرضسيلا ديلا ىلع نيتيلمع ءارجإا دعب ةهاقن ةرتف يف رضضخلا طضسو

ادج ديعسس نوكأاسس »: نوجيد بردم رابوج
«ديدج نم ةيز نب ةدوع دنع

نافيتشس ىدبأا امدعب ةروهدتم لازت ل ةيز نب نيشسايل ةيحشصلا ةلاحلا نأا ودبي
ببشسب ريخألا ةحشص ىلع ريبكلا هقلق يشسنرفلا نوجيد يدان بردم رابوج
ةيفحشص ريراقت تفششكو.نيرهشش لبق هل ضضرعت يذلا يرورملا ثداحلا
ديعب ةيز نب »:لاق يذلا ةيز نب عوشضوم لوح رابوج تاحيرشصت نع ةيشسنرف
ل يلاحلا تقولا يف يفو ،ةيلاحلا ةرتفلا يف بعÓملا ىلإا هتدوع نع دعبلا لك
لامعتشسا لجأا نم براحي ريخألا نأل نيدايملا ىلإا هتدوع لوح ثدحتن نأا بجي
هءاذح طبري ةيز نب ىرأا امدنع ادج اديعشس نوكأاشس» :متخو.«ديدج نم هدي
ةيز نب نإاف ةراششإÓلو.«تايرابملاو تابيردتلا يف ةعومجملا عم كراششيو
ريطخ رورم ثداحل ضضرعت امدعب ،ىرشسيلا هدي ىلع نيتيحارج نيتيلمع ىرجأا
.يشضاملا يام رهشش يف

جاحلب اضضر
 يبوروأ’ا يرودلا يف ايمضسر صسين

ايبؤرؤأا قلأاتلل ةيبهذ ةسصرف مامأا يؤادوبؤ لاطع
يدان امجنو نايرئازجلا نايلودلا يوادوب ماششهو لاطع فشسوي يئانثلا ىقلت

يبوروألا يرودلا يف ضسين ةكراششم دكأات دعب كلذو ،اراشس اربخ يشسنرفلا ضسين
يتلاو مدقلا ةركل ةيشسنرفلا ةطبارلا هنع تفششك ام بشسحب ،لبقملا مشسوملا
ماعلا يبوروألا يرودلا يف «روشسنلا» يدان ةكراششم يمشسر لكششب تنلعأا
ةعمجلا اشسنرف ضسأاكب نامريج ناشس ضسيراب جيوتت دعب كلذ يتأايو ،لبقملا
«رشضخلا» امجن كلذب نوكيل.ديحو فدهب نايتيإا تناشس باشسح ىلع ةيشضاملا
ةشصرف نوكتشس يتلاو ةيبوروأا ةلوطب قرعأا يناث يف ةكراششملا ةشصرف مامأا

.يبورولا ىوتشسملا ىلع قلأاتلل ةيتاوم
 طيمز.ع

يناملأ’ا يدانلا يلوؤوضسم عم عامتج’ا رظتني رضضخلا مجاهم

ليسضوفلب رظتني صضماغ لبقتسسم
نأا يناملألا مياهنفوه يدان بعلو يرئازجلا يلودلا ليشضوفلب قاحشسا دكأا

يتلا ةباشصإلا بقع هلوح ءيشش يأا ملعي لو ايلك اشضماغ تاب يوركلا هلبقتشسم
ةفاحشصلل قباشسلا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب لا˘قو.اهل ضضر˘ع˘ت
لازأا ل ينأاو ةشصاخ ةشسفانملا ىلا يتدوع دعوم نع ملع يأا يل ضسيل» :ةيناملألا
رظتنأا انأا نهارلا تقولا يفو ،نآلا نم ةنشس لبق تشضرعت يتلا ةباشصإلا نم يناعأا
.«قيرفلا يف يلبقتشسم هاجتا مهفقوم ةفرعمل يدانلا يلوؤوشسم عم عامتجلا

ةليط مياهنفوه قيرف ة˘ل˘ي˘كششت ن˘ع با˘غ ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب قا˘ح˘شسإا نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘لو
طابرلا قزمتب اهل ضضرعت يتلا ةريطخلا ةباشصإلا بقع كلذو يلاحلا مشسوملا
.ةعاشسلا دحل جلاعي لازي ل وهو نآلا نم ةنشس لبق يبيلشصلا

 هراوضشم ثعبل ةضصرف نع ثحبي رضضخلا ريهظ

ةدراؤ م’وغ ةكراسشمؤ..رابتع’ا درل ةهجاوم يف يلوبان
ةقفر يلاطيإلا يلوبان يدانو يرئازجلا بختنملا حانج ملوغ يزوف لبقتشسي

.يلاطيإلا يرودلا نم63 ةلوجلا تايلاعف نمشض ولوشساشس فيشضلا هيدان
يف امراب مامأا ةلجشسملا ةميزهلا كرادت ىلع يرئازجلا مجنلا ءاقفر لمعيشسو
يف ،وزوتاغ بردملا لابششأل ةقثلا ديعي راشصتنإا قيقحتو  ةيشضاملا ةلوجلا
وحمو ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع هنيعو ةهجاوملا ولوشساشس لخديشس لباقملا

ةكراششم ىقبتو.ةيشضاملا ةلوجلا يف هلقعم يف اهاقلت يتلا ةراشسخلا ةبيخ
،ةقباشسلا ةارابملا نع ه˘با˘ي˘غ ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب ةد˘كو˘م ر˘ي˘غ نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘شس ج˘ير˘خ
.امراب تهجاو يتلا ةليكششتلا ضسفن ىلع يلاطيإلا ينقتلا دامتعا ةلشصاومو

طيمز.ع
وروأا نويلم11 لباقم تاونضس4 دتمي دقعب

ونيروت نم برتقي صسراف
هجتي يلاطيإلا لابشس يدان ريهظ يرئازجلا يلودلا ضسراف دمحم نأا ودبي

ةيلاطيإلا ةيناثلا ةجردلا ىلإا هقيرف طوقشس نم مغرلا ىلع »أا ايريشسلا» يف ءاقبلل
نأا ضسمأا ةيلاطيا ةيفحشص ريراقت تفششك.ونيروت ةرادإا عم قافتÓل لشصوت امدعب
ىلع ونيروت يلوؤوشسم عم قافتلا نم نكمت ينطولا بختنملا عفادم ضسراف
لباقم تاونشس عبرأل دتمي دقعب لبقملا مشسوملا نم اقÓطنا قيرفلاب قاحتللا

ايمشسر نÓعإلاب ةلبقملا مايألا يف ونيروت ةرادإا موقتشسو ،وروأا نويلم11 غلبم
ينطولا بختنملا ريهظ ضسراف دمحم نإاف رخآا قايشس يفو.ةقفشصلا هذه نع
يف ونيروت ديدجلا هيدان هجاوي امدنع مويلا لابشس هقيرف ةليكششت نع بيغيشس
.ةباشصإلا نم هتاناعم ببشسب يلاطيإلا يردلا نم63 ةلوجلا راطإا

جاحلب اضضر
ةبقارملا تحت ءامضسأ’ا ديدع دوجو ادكأا يضضاملبو «فافلا»

Óبقتسسم رسضخلا ميعدتل ةحسشرم ءامسسأا5
ينطولا بختنملا ميعدت لجأا نم لمعلا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا لشصاوت

«لابتوف ضسنارف» ة˘ل˘ج˘م تط˘ل˘شسو.ةمداقلا تاقاقحتشسÓل ابشسح˘ت با˘ب˘شش ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب
نم لكب رمألا قلعتيو Óبقتشسم رشضخلا معدل ةحششرم ءامشسأا5 ىلع ءوشضلا ةيشسنرفلا
بعل يناجو مدأا ،نايتإا تناشس بعل ميدخ نب لÓب ،لوبرفيل رشسيأا ريهظ رشساي يشسورعل

.ضسيراب يشس فأا يدان بعل بارعأا ديعشسو ضسين يدان بعل ضشامح نيشساي ،ضسنل
ب.م.يرضسيإا

ةيناŸأ’ا ةيرئاز÷ا ةكارضشلا نمضض جردني

لبقŸا ماعلا ةيسضايرلا تاراطإ’ا ةدئافل ينيوكت صصبرت نع نلعت «فافلا»
ميظنت نع«فافلا»ـل ةعباتلا مدقلا ةركل ةينطولا ةينفلا ةيريدملا تفششك

غيزبيل ةعماجب ىرجتشس يتلاو ،ةيوركلا تاراطإلا ةدئافل ينيوكت ضصبرت
نإاف مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمشسرلا باشسحلا ركذ ام بشسحو.ةيناملألا
ىلإا ضسرام نم حتافلا نيب ةدتمملا ةرتفلا نيب نوكيشس هؤوارجإا ررقملا ضصبرتلا

نيب ةيشضايرلا ةكارششلا نمشض ضصبرتلا اذه لخديو ،1202 ةيليوج13 ةياغ
اذه يف ةكراششملا يف نيبغارلا ىلع هنأا ةيريدملا تدكأا امك ،ايناملأاو رئازجلا
نيحششرملا ىلع بجيو ،0202 توأا6 خيرات لبق  مهتابلط لاشسرإا ضصبرتلا
ةرك ضصشصخت يف يلاعلا ميلعتلا ةداهشش ؛ةيشساشسأا طورشش ةثÓث يف ءافيتشسا
اذه ،ةنشس04 زواجتي ل يذلا نشسلل ةفاشضإلاب بردم وأا بعÓك ةربخلا ،مدقلا

يناملألا بناجلا نم نوكيشس نيشصبرتملا رايتخا ةيلمع نأا ةيريدملا تدكأاو
.ضصبرتلا فيراشصم لماكب لفكتيشس يذلاو
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ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘تلا ه˘˘جو
بختنملل ةوعد «اف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا
ةكراششملل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
تابخت˘ن˘م˘ل˘ل بر˘ع˘لا ضسأا˘ك ي˘ف
نيب ام رطق يف اهتماقإا عمزملا
.1202 ربمشسيدو ربمفون رهشش

ي˘م˘˘شسر˘˘لا با˘˘شسح˘˘لا ر˘˘ششنو
نأا يبرعلا جيلخلا ضسأاك داحتÓل
ةر˘˘م لوأل ما˘˘ق˘˘ت˘˘شس ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نم ،ايبرع ابختنم22 ةكراششمب
ا˘ي˘شسأا ةرا˘قو «ءار˘م˘شسلا ةرا˘ق˘لا»
ي˘˘ف يور˘˘ك ثد˘˘ح زر˘˘˘بأا و˘˘˘هو
ضسفن اهعم˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
.ميقلاو تافاقثلا

ة˘˘كرا˘˘ششم ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘˘شسو اذ˘˘˘ه
ايقيرفإا لطب ينطولا بختنملا
اميشسل اشصاخ اعباط ةرودلا يف
تاب يتلا ةريبكلا ةوقلا لظ يف
بخا˘ن˘لا لا˘˘ب˘˘ششأا ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي
ةرودلا ناو اشصوشصخ ،ينطولا
امب ةيوق تايرابم ةدع فرعتشس
تايبراد تاءا˘ق˘ل نو˘كت˘شس ا˘ه˘نأا
.تابختنملا نيب

بختنملا ةكراضشم
ةدعبتضسم لوأ’ا
يلحملا بختنملاو

برقأ’ا
ةرود يف ةكراششملا نأا مغرو

اد˘يد˘ج ا˘يد˘ح˘ت ل˘كششت ة˘ل˘ثا˘م˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘ل˘˘ل

هترطيشس طشسبل يعاشسلا ،لكك
ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب نأا لإا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلاو
نع طقف نيرهشش لبق ةشسفانملا
ايقير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك را˘م˘غ لو˘خد
ا˘ه˘ن˘شضت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا1202
ة˘كرا˘ششم ل˘ع˘ج˘ي نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا

ة˘ع˘ب˘ط˘لا ي˘ف هؤوÓ˘˘مزو زر˘˘ح˘˘م
بر˘˘˘ع˘˘˘لا ضسأا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لوألا
اميشسل ،ادج ابعشص تابختنملل
دق ني˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ناو
يف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘بو˘ع˘شص نود˘ج˘ي
رشضخألا ءوشضلا ىلع لوشصحلا
ينطولا بختن˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
ناو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

مودق بلطتي ةرودلل ريشضحتلا
ىلع ركبم تقو يف نيبعÓلا
دتمت اهد˘ع˘بو ،ا˘مو˘ي51 ل˘˘قألا
لو˘شصو˘لا لا˘ح ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لا
،ربمشسيد رهشش ةياغ ىلإا يئاهنلل
ا˘هد˘ع˘ب ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘شس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ايقيرفإا ممأا ضسأاكل تاريشضحتلا
زرحم لعجي ام ،نوريماكلا يف
ىلإا دتمت ةرتفل نوبيغي هقافرو
وهو ريدقت لقأا ىلع رهششأا3
ة˘يد˘نألا ه˘شضفر˘ت˘شس يذ˘لا ر˘مألا
.ةيبوروألا

ةيلاثم ةضصرف مامأا ةرقوب
«ناضشلا» ـل ريضضحتلل

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك نأا ا˘˘م˘˘بو
فيشصلا يف بعلتشس نييلحملل

ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا نإا˘˘ف2202
نوكيشس ةرقوب دي˘ج˘م ي˘ل˘ح˘م˘لا
ريشضحتلل ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘شصر˘ف ما˘مأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘يرا˘ق˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘˘ل
يف م˘ظ˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
هل حمشسي يذلا رمألا ،رئازجلا
ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل ة˘يز˘ها˘˘ج ضسا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
برعلا ضسأاك لثم ةيوق ةشسفانم
ةشصرف نوكتشس امك تابختنملل
يشضاملب لامج ينطولا بخانلل
ضضع˘ب ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ا˘ه˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘شسا د˘˘شصق ءا˘˘م˘˘شسألا
ي˘˘˘˘ف ،لوألا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
نم ةيادب ،ةمداقلا تاقاقحتشسلا

2202 ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
ملاعلا ضسأاك ىتحو نوريماكلاب
.2202 رطق يف

دئاق زرحم ضضاير دجاوتي مل
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ل˘ف˘ح ي˘ف ن˘ي˘جو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘˘شضفأا
مشسوم˘ل˘ل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
عئارلا ىوتشسم˘لا م˘غر ،ي˘لا˘ح˘لا
«نز˘ت˘ي˘شسلا» ة˘ق˘فر ه˘مد˘ق يذ˘˘لا

.ةلوطبلا رمع ةليط
مل يذلا «زورح» لهاجت ءاجو

ءاشضعأا فرط نم توشص يأا لني
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار
نيذلا نييشضايرلا نيي˘ف˘ح˘شصلاو
مغر يرئازجلا يلودلا اولهاجت
ةز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ها˘˘ب˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا
تلؤواشستلا حرطي ام ،ةققحملا

تيو˘˘˘شصت˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط لو˘˘˘ح
يلودلا جيوتت متيل ،هتيقادشصمو

نوشسردنه نادروج يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
يئانثل ةفاشضإلاب لوبرفيل دئاق
نوشسيدام ضسميجو زنافيإا نوج
دوجو مغر يتيشس رتشسيل يبعل
ةروشص يف ريثكب نشسحأا ديدعلا

م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن يروار˘˘˘˘˘˘ط ،ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘م
.نوتبماهرفلو

يتيشس رتشسيل مجن نأا ملعلل
ز˘˘˘كر˘˘˘م د˘˘˘شصح د˘˘˘ق ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسلا
«ى˘ت˘˘ي˘˘شسلا» ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘فا˘˘شصو˘˘لا
جو˘ت نأا د˘ع˘ب ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
دعب غيلريميربلا بقلب لوبرفيل
.راظتنلا نم ةنشس03

ىلع مزاع زرحم
ةارابم لÓغتضسا

اريضضحت صشيورون
 لايرلا ةارابمل

ى˘˘ل˘˘ع «زور˘˘˘ح» نو˘˘˘كي˘˘˘شسو
«نز˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسلا» ة˘˘˘ق˘˘˘فر د˘˘˘عو˘˘˘م
ضشيورو˘ن ف˘ي˘شضلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
،«داحتإلا» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘شس
ةلهشس ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ضشت˘يورو˘˘ن ما˘˘مأا قرو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘خآا ي˘ف ع˘ب˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ايمشسر ط˘ق˘شس يذ˘لاو بي˘تر˘ت˘لا
ثي˘ح ،ى˘لوألا ة˘جرد˘˘لا يرود˘˘ل
ةلشصاوم ىلع يتيشسلا لمعيشس
˘ما˘ت˘ت˘خا ل˘˘ب˘˘ق طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘شصح
ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘ف ي˘هو م˘شسو˘م˘لا
مامأا ةيرانلا ةهجاوملل ريشضحتلل
نمثلا بايإا نمشض ديردم لاير
.يئاهن
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03:81 ـلا ةعاضسلا نم ةيادب مويلا
فسصن باهذ يف يتيسس يسسناوسس ناهجاوي دروفتنيربؤ ةمحر نب

«فؤأا يÓبلا» يئاهن
عم دعوم ىلع يزيلجنإلا دروفتنيرب يدان بعل ،يرئازجلا يلودلا مجاهملا ةمحر نب ديعشس نوكيشس

يتيشس يشسناوشس قيرف ىلع افيشض لحي امدنع ،«فوأا يÓبلا» يئاهن فشصن نم باهذلا ءاقل ضضوخ
.03:81ـلا ةعاشسلا نم ةيادب ريخألا اذه بعلمب

دوعشصلا ظوظح عفرل باهذلا ءاقل يف زوفلل هيدان ةدايقو نيتراشسخ رخآا رثأا وحمل ةمحر نب ىعشسيو
رخآا يف طوقشسلا دعب ةرششابم دوعشصلل ةريبك ةشصرف توف يدانلا ناو اشصوشصخ ءاوشضألا يرودل
نأا ىلع ءاعبرألا بعلي يئاهنلا فشصنلا ءاقل نم ةدوعلا ءاقل نأا ركذلاب ريدجلاو.يرودلا يف نيتارابم
.قرف4 لشصأا نم دحاو قيرف لهأاتي

ب.م.يرضسيإا
 رضضخلا  طضسو يف ةقثلا ددجي صسورب

لوبرفيل مامأا لسساكوين ةليكسشت يف ايسساسسأا بلاط نب
لشساكوين هقيرف اهب لبقتشسيشس يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا يف يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن دجاوتي

.غيلرميربلا نم ةريخألا ةلوجلا راطإا يف لوبرفيل يدان يزيلجنإلا يردلا لطب
ةهجاوم اهب لخديشس يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا نع لشساكوين يدان بردم ضسورب فيتشس فششك

ىلع يشضار بردملا نأا ودبيو ،قيرفلا ناديم طشسو يف بلاط نب مشسا ةليكششتلا تلمحو ،لوبرفيل
.«غيلرميربلا» نم ةريخألا تلوجلا يف هنابأا يذلا ريبكلا دودرملا دعب ءارحشصلا براحم

كلاشش اهتريظن نم هدقع ءارششو هلبقتشسم مشسحل لشساكوين ةرادإا كرحت رظتني بلاط نب نإاف ةراششإÓلو
.1202 فيشص ةياغ ىلإا دتمي دقعب اهعم طبتري يذلا يناملألا40

جاحلب اضضر

جاحلب اضضر

sport@essalamonline.com

تابختنملل برعلا صسأاك ‘ ةكراسشملل ايقيرفإا لاطبأا وعدت «افيفلا»

صشتيورون مامأا مويلا ءاقل رخآا عم دعوم ىلع رضضخلا دئاق

 زرحم ماقرأا لهاجتت زاتمملا يزيلجنإ’ا يرؤدلا ةطبار
نأا دكؤوت قافت’ا ةرادإا

   عيم÷ا قوف نوناقلا

ي◊وبم »:دلاخ
ىلع لسصحي ⁄
«ةسصاخ ةلماعم

ن˘ي˘مأا ر˘شصن˘لا د˘لا˘˘خ ى˘˘ف˘˘ن
يدا˘ن˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ضسل˘ج˘م˘لا
ة˘ل˘ما˘ع˘م يدو˘ع˘شسلا قا˘ف˘˘تإلا

ضسراح يحلوبم باهو ضسيار
ةقيرط˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.ةرادإلا نم ةشصاخ
ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تل˘ق˘˘نو

د˘لا˘خ تا˘ح˘ير˘شصت ة˘يدو˘ع˘شس
يحلو˘ب˘م» لا˘ق يذ˘لا ر˘شصن˘لا

يلخادلا نوناق˘لا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ب˘ط
ر˘خآا بعل يأا ل˘ث˘م ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
اذه ءاجو «قا˘ف˘تإÓ˘ل  ي˘م˘ت˘ن˘ي
ي˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ششإلا ى˘˘ل˘˘ع ادر
نأا ىلع رداشصم ةدع اهترششن
ل˘شصح˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ىلع هتاقحتشسم عي˘م˘ج ى˘ل˘ع
تاشسفانملا فقوت نم مغرلا
ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
 .قافرلا ةيقب ضسكع

نإاف رداشصملا ضسفن بشسحو
ةرادإا ن˘˘˘م طر˘˘˘ت˘˘˘ششا با˘˘˘˘هو
لماك ىلع لوشصحلا قافولا

م˘شصخ يأا نود ه˘تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
ةكلمملا يشضارأا ىلإا ةدوعلل
تقبت يتلا تايرابملا لامكإاو
.يدو˘˘˘ع˘˘˘˘شسلا يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
با˘هو ضسيار نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘لو
لوألا ضسرا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘˘م
رخأات دق ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
فو˘˘ف˘˘شص ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تاطلشسلا نÓعإا دعب قيرفلا
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا
هلاغششناب ا˘ج˘ج˘ح˘ت˘م يرود˘لا
رو˘˘˘مألا ضضع˘˘˘ب ة˘˘˘يو˘˘˘˘شست˘˘˘˘ب
.ةيلئاعلا

جاحلب اضضر
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دMرM هIاو ة8Ñا1 ة©wõ©qلاو
ادF'وH ةدMد/ ة+رq- ض9و1
<õا ىIنل ه MÄÑمu Dق0 ي
ن&ا+ ا©°˘مH̆k̆ يدا˘م˘لا قاD̆و˘لا
M̆˘k̆˘í̆˘§̆˘لا ه˘˘م˘˘q̆ع̆©˘م Ĭâ̆ار
ا̆§̆©ï̆˘ل يk̆˘لا تõ̆kÄÑ̆§̆©̆Ó˘ل
5H©õ8و+ هÑوî J{و اMا&Hل
روH&لا م6Ñر- نا يD ب>Óلا
Dلا يÄÑلا تا>اïداH8ا1 ةÑة
ضåÉ+ ا§8Ñõkو ةراد)لا ناو
ةMرèملاو ةم§م˘لا ض9ورå̆˘لا

Hداملا ة©0ا°لا نMة. 

قافولا ولوؤوضسم
ةضسارد ىلع نولمعي

ةضصاخلا ليضصافتلا لك
 يلاملا ريرقتلاب
J̆{و اM̆8اوÑ̆ل HÄÑ̆ولو'و

7ÑرFو ةD6 قاÑÜ©لا فåلم
<̆˘õ̆˘9 ىÑ̆˘ğ˘لا ط˘˘k̆í̆8اÑ̆©̆ل

ي˘لا˘م˘لا رM̆رõ̆˘k̆ï̆˘˘ل ةر˘̆©˘1̆&لا
92 موM ه9Ñåو م6Ñ©k ي}لاو
ةEداÇÑملا ل/ا نH̆ ة̆©M̆õ̆و̆/
<õ©ل3و هô Hل/ا ن -tÇÑ©ل
نا رM̆{F̆ م6Ñ̆و˘م˘لا تا˘Ĭا˘̆>)ا

HÄÑ̆لا ي˘لو'و˘í̆رM̆ق M̆å̆مõنو
F̆˘ل H̆˘ا D̆6و يÑ̆å̆§̆م <̆õ̆ى

-ÄÑ̆˘©̆˘©̆˘0&ا رÄÑ̆˘ل ن˘˘õ̆˘6و˘مÑ̆م
ط9Ñ̆ğ ل1̆Ó نH̆ لï̆ğ˘˘م˘˘لا
ة̆©̆°í̆˘لا بIاوq̆˘لاو دادk̆å̆˘˘لا
ة8Ñ̆˘õ̆او˘˘م˘̆+ u˘˘م˘ÄÑ̆- ي˘k̆˘˘لا
-tï©لا ق&DÉÑ8ا1 لÑن&او ة
ىõ̆> نورMÇÑ̆ ة̆©M̆í̆اÄÑ̆Ü̆لا
 .ىلو&لا راود&لا بåل
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يkلا ة©لاملا م§˘-ا˘HÄÑ˘k˘t˘ï ن&ا˘ÅÑ+ ةر˘ÄÑò+ دا˘t˘-ا يğ˘>ل ق˘E˘õ ل˘8Ñاو˘-
MدM°8ا1 ا§+ نوÑ9&لا د©> ناو ةÑtى <õباو+&لا ى J{0و اÄÑب +åÉض
نòلو ىÄÑ©> ن+ ضÄ©(رلا عL Hر1&ا ةرH ل8Ñاوkلا اولوا0 دDï ر8Ñا°åلا

Jل; ر©1&لا ف-ا Hèõïو اJو H9و م5&ا اÑå©k§و م/åõ§م Dةر©0 ي Hا ن&HرJم
ة°qل باو+&ا قرÜل مJر6Ñ©ÉÑÜ وt°لا ا}J ىõ> ة5H&لا ل8Ñاو- ناو ة8Ñا1
 .Lر1&ا قرD يD مJ'و5HÓ لDå امõثH تا>5ا°ملا

عضضوب هوبلاطو ىضسيع نب ليحر ةركف تضضفر Òهام÷ا
 ةحيحضصلا ةكضسلا ‘ قيرفلا

Hر1&ا ة§/ نL ام/ تد+&اJ©لا ر-tر داDÉÑ§ل اòل Hد0 اp +ÅÑر ن&ا=gة
يدا°لا ناو ة8Ñا1 قMرíلا ض6&ار ىõ> نH باIÄÑtلا يD ىÄÑ©> ن+ ضÄ©(رلا
M9و+ رمÑå©8 ةÑågلا+و ةkيلا Dمèرلا ةردا)©Äض Dولا يEارلا تJ6 نÑ©ÉÑع
ىõ> نوõمMå م§åõ/ ي}لا رH&لا ا§©õ> دMtÄÑ ل ة©9Ñåو يD داt-لا
-ÅÑq©åو هMÜلاgوIه +ÉÑةرور -ÇÑt©u HÄÑلا راíرM9وو قÑåه Dلا يÄÑòة
.ر1%ا مö FÓا°J نو6Ñ©ò اJدå+و نوMدلا ة©0اI نH ة8Ñا1 ةÇÑt©tلا

صشامر ماضشه

 لئابقلا ةبيبضش
كيرام ـل افلخ

 ليقتضسŸا

لسصاوت ةرادإ’ا
نع ثحبلا
ماع Òجانم
 «يرانكلا» ـل

M˘8اوÑ˘7 لÑ˘رMف HÓل
ة˘7Ñ̆˘ğ˘©̆˘ğ ق˘M̆ر˘˘D̆ ضÄ©˘˘̆(ر
ن> ثgtلا ة0õر ل(اïgلا
ي}˘لا د˘Mد˘q˘لا ر˘©̆/ا̆°˘م˘˘لا
6Ñ̆˘©̆˘w˘˘õ˘ف H̆راMô F̆رM˘م
<õلا يدا°لا ض6&ار ىïgا)õي
D6وملا يÑلا مqدMد.

يدا°لا ةراد)ا ن&ا ا°مõ>و
-ÄÑkèلا لíkلا ةرtة©لا Hن
دMد/ ر©/ا°H ن©©å- ل/ا
M̆˘kò̆˘í˘˘ل +ò˘˘8 لÑ̆˘è˘˘©˘˘ةر
ضM˘˘wÇ ا˘˘م˘˘©˘˘D ةر˘̆©˘˘˘F̆˘˘gو
ام©6Ñل مداïلا و-اF̆ر˘©˘م˘لا

ءار̆/)ل هk˘q̆˘˘- ةراد)لا ناو
-̆˘è˘˘©˘˘©˘ر}̆/ تارM˘ة <̆õ˘ى
HÄÑ˘˘˘k̆˘˘وL لا˘˘˘kÅÑò̆˘˘©˘˘˘õ̆˘˘ة
.لFò قMرíلاو

ه̆-ا3 رد˘ÇÑم˘لا îا˘9Ñ&او
يD د/اوk- ءام6Ñ&ا ةد> ن&ا
ق˘˘Mر˘í̆˘˘لا ضÄ©˘˘̆(ر ةد˘˘˘°˘˘̆/&ا
7Ñ̆˘رM˘˘ف H̆˘Óي}˘˘لا ل H˘ن
ي˘D لM˘íÇÑ̆ ن&ا ر˘k˘â̆°˘م˘˘لا

J˘˘وM˘˘6ا˘°˘م˘لا ل˘/ر˘˘لا ةÑب
يD يõ(اïgلا يدا°لا ةدا©ïل
.دMدqلا م6Ñوملا

ب.م.يرضسيإا

 «يسس.صسا.يسسلا» ت’اسصتا يفني يؤادغب

 ةنيطنضسق بابضش
 ديعلب عم دقاعتلا قابضس تلخد قرف ةدع

 ةيجراÿا هسضؤرع ةسسارد ىلع رسصي ةسشغ

فيطضس قافو
 ةديدج ةبرجت صضوخ ىلع رضصي

 ةيلاŸا تاقحتسسŸا نأاسشب مهقلق نع اؤÈع «نابيزلا» وبع’

 ةركضسب داحتا
 ةلبقŸا ةوطÿا تاعزانŸا ةن÷ ¤إا هجوتلا

7Ñت>ر +åÉلا ض&IدMة D6لا يÑkا رامث&Fرث Dل ي<gم/ يå©لا ةwبور
ة0ار8Ñ ت°õ>&ا ل(اïgلا ةDÅÑg©g اJا°©6Ñkïا يkلا تاHوåõملا ب0ÄÑو ث©0
م/ا§ملا ةدوåلا ة0õرH يD قل&اkملاو د>اÇÑلا ب>Óلا مD©ÉÑ ا§gk=ر ن>
باÅÑgل ماåلا رMدملا برMïk ن©0 يî DادJ&ا ة6Ñgå ل6Ñq ي}لاو براو7Ñو+
+õداد5و H9 نÑ8 نامÑíïادملا ةDلا ع&I©ق Htا ث©0 ي5ر-íلا قÜرDلو0 نا

Fل -í8اÑ©لا لåïملو د Mg6 قÑوL لاk6رÑ©م. 
 نويدلا ديازتل ارظن هتلاقتضسا عضضو نم بÎقي بيذ رمعم

Hر1&ا ة§/ نL <gرلا ر)©Äض Hå3 رمMر ن> ب=gkه Dل©0رلا ي Hن <õى
ناF ي}لا دوÇÑåلا éا©9Ñو ة©9Ñåولا م5&ا- ل; يD ة8Ñا1 يدا°لا ض6&ار
6Ñ©لا ردòر©ث Hلا ن&Hلاو <õلا ىíرMق Hلا نÄÑõÜملا تاtõ©لو ةòن DÄÑدا
تíå-را نوMدلا ناو ة8Ñا1 ل©0رلا يD اMد/ رMíò ر©1&لا لå/ طwÜلا
+ÅÑòل Fg©ر Dو%لا يIو ةر©1&لا ةJو H6 اÑ©~Mد Hن Hkلا ب>اíرM8ا1 قÑة
D˘8او لا˘0 يÑ˘ر˘لا ل)˘©Äا˘- ض&F˘©˘6 ي}˘لاو ل˘©˘0ر˘لا هدÑ̆©ÉÑ˘لا ع˘q˘م˘å©ة Dي
 .ا§©õ> دtÄÑ- ل ة©9Ñåو
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D˘˘˘k˘˘u H˘˘t˘˘ي˘˘:اور5 د˘˘م
ق˘Mر˘í˘ل ي˘م˘6Ñر˘˘لا ق˘˘:ا˘˘°˘˘لا
7Ñg©gلا ةÄÑرا°لا ةروا Hqادد
<õلا ى-tلا داq~ل ير(اòةر
نا ا˘˘˘˘˘9Ñ˘˘˘˘˘tو˘˘˘˘˘H مد˘˘˘˘˘ï˘˘˘˘˘˘لا
دï>و ة©˘+ا˘ò˘kلا ةرا˘6Ñ˘kÅÑلا
.يIوIاE ر©= ةHاåلا ة©åمqلا

ي˘˘˘D ي˘˘˘:اور9Ñ˘˘˘˘u 5و&او
-ÇÑ˘رM˘t˘8 تاÑ˘t˘í©ن&ا ة Hا
M˘ï˘لا ه˘+ مو-˘t˘لا دا˘q~ير(ا
يD �يIوIاE ر©= مدïلا ةرòل

˘˘ما˘˘©˘˘õ˘˘ï˘˘ل ا˘˘˘§˘˘˘©˘˘˘6Ñ˘˘˘å ل˘˘˘;
ر˘©˘HÇÑ ى˘õ˘˘> تMو˘˘kÇÑ˘˘لا˘˘+
ة˘©˘å˘م˘q˘لا د˘ï˘>و م˘6Ñو˘م˘˘لا
.ن3)ا نود ةHاåلا

Fلا دد/ امåÉÑلا وíåلا Dةراد)ا ي IÄÑلا روq°ا �بوIه MرDÉض -è©©ر Iâما
ي}لا رارïلا+ اÄÑòمHk لا~M ل هIا اددô� HÅÑل3 ىõ> نÓ>)لا }°H ةDÄÑا°ملا
.تEولا ôل3 يD ه}w-ا

ب.م.يرضسيإا

 يدانلل ةيلاŸا لكاسشŸا ‘ رامثتسسÓل ىعسست ةÒثك قرف

 بورÿا ةيعمج
 «اكضسي’» نم ةيعامج ةرجه وحن

sport@essalamonline.com

Iíم/ ب>ل ىå©و ةJنار
+èيواد Dا ي-ÇÑلا Jا-íي
ضHÄ&ا ة8Ñg©t هHå ها°Mر/&ا
-̆˘õ̆ï̆©˘ض9ر˘> ه H̆يدا̆°˘لا ن
ث©0 ي°©ïÄÑ°Üلا ي9ÑاMرلا
د˘©˘˘0و˘˘لا ثMد˘t̆˘˘لا ن&ا د˘F̆&ا
بIا˘˘/ ن˘˘H ه˘˘M˘˘wÇÑ ي}˘˘لا
ثMد0 ناF ي6Ñ ض6ا يÄÑلا
ردا˘˘ï̆˘˘˘لا د˘˘˘g˘˘̆> برد˘˘˘م˘˘˘لا

ه̆©̆+ر˘H˘ï د˘0ا عH̆ ي˘Iار˘م̆>
M̆˘˘g˘˘˘tث D˘˘˘©̆˘ن˘̆> ه +̆˘åÉض
ف̆°˘M م˘لو ا}˘J ل̆©˘8Ñا˘k˘í˘لا
بõåلا يD̆ ه˘ğk̆=ر ب>Ó˘لا
ي˘˘6Ñ ض6ا ي˘˘ÄÑلا u˘˘˘لا˘˘˘ÇÑل
Hو'Fاد <õا ىI6 هÑå©اد/ د
راIÇÑ&ا ا}Fو رDا°ÄÑلا ةg=ر+

6Ñ6وÑÜةرا Dلا يgtن> ث
-˘˘í˘˘8اÑ˘˘©˘˘ل -̆wÇÑ̆ه EÇÑ̆د

9Ñهم M{Fملا ن&ا رå°ا ي&Fد
مل هIاو هدï> ةMا§I يD هIا
Mïرر +åد HÇÑ©هر. 

ةوارم◊ا ،قافولا
يضسلا نوضسفاني يبرايضسلاو

 ديعلوب نب ‘ يضس صسا
Dلا يÄÑ©6 ه-ا3 قاÑ©õïى

ردا˘˘ï̆˘˘˘لا د˘˘ğ˘˘˘> برد˘˘˘م˘˘˘لا
ةدM̆د˘7Ñ ة˘DÄÑا˘°˘H يĬار˘م̆>
+̆˘˘wÇÑ̆˘6و ب>ل ض8وÑ˘˘ط
د̆©˘å˘لو˘+ ن˘+ نا˘ÄÑمõ̆˘- دادو
نH دMدå̆˘لا k̆õô˘م˘M ي}˘لاو

ا§6Ñ&ار ىõ> لåل ض9ورåلا
H˘ن H̆دو˘لوM˘و ةJ̆و نارF{ا
7Ñ̆˘˘g˘˘˘با +˘˘õ˘˘وو داد5وD̆˘قا
6Ñ̆˘Ü˘©̆و فJ̆لا و&H̆ي}˘لا ر
H˘˘˘7 نود نÑô 6Ñ˘˘©˘˘q̆˘å˘˘ل
ىMÄÑå يIاÄÑمkõ˘لا ي̆°˘k˘ï˘لا
ة©õم> يé Dار6Ñ)لا ثgtل

9Ñ˘˘8 نا˘˘مÑ˘˘í˘˘ï̆˘لا ة˘˘Ó<ب
Hg7اÑةر +åا د-ÉÑاv ورلا'Mة
+˘˘˘˘wÇÑ˘˘˘˘6و˘˘˘م˘˘˘˘لا ض8وÑ˘˘˘م
نا ر˘M̆{F ي˘لا˘t˘لا يور˘òلا
ةر©Fg ةÄÑ˘g°˘+ ة̆©˘Jا˘g˘لا ن̆+ا
6Ñ̆˘©ò˘˘نو F̆˘ğ˘دM̆ل ل˘Ó<ب
+õمÄÑåدو. 
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 جÈلا يلهأا

-̆í̆ا ةراد)ا ت&ا̆/ا&J˘õ̆لا ي˘g˘8و̆+ جرÑ̆لو
ضåÉ+ ا}Fو يg°/&لا ي(ا°ثلا نH ةلا6Ñر
ىلا ل©0رلا ن> ا§©D نوثMgt ن©+رèkملا
ىلا ار©ثF اوEا7Ñkا م§Iاو ة8Ñا1 مJراMد
يD̆ ءا˘˘/ د˘Ĕو ا}˘J̆ ة˘˘©˘˘õ˘˘(ا˘å̆˘˘لا ءاو˘˘/&لا

HÉÑ̆6ر˘لا نو˘مÑ˘ر ة˘لا=̆g˘لا ة˘q̆ع̆©˘م D˘ي
EÉÑلا ءاå©ر+ دDïلا ةåا)õلا ةòرMلا ةمHر
ناو ة8Ñا1 ة:رو يD ةراد)لا ع9Ñو ي}لا
هر©HÇÑ ن> فMòÅÑ مل يلاtلا م6Ñوملا

J̆˘˘{6و اÑ̆˘˘k˘˘˘g˘˘˘t0 ن˘˘̆> ةراد)لا ث˘˘˘õ˘˘˘لو
ل©§ÄÑ- ل/ا نH ع̆©˘م˘õ̆q˘ل ة˘©˘لا6Ñ˘k̆å˘q̆ا

H§8و ةمÑد ىلا م§لوMراJم Egل Hد>و
 .ى9Ñt&لا د©>

ةن÷ ¤إا ÚبعÓلا ءو÷
ةرادإ’او لضصاوتم تاعزانŸا

 ةطرو ‘
J{لو ا M~ل لا<gلا و&Jõي MÜرEنو

ل©tÇÑ- ل/ا نH تا>5ا°ملا ة°qل باو+&ا
HÄÑ˘˘˘k̆˘t˘˘ï˘˘و ة˘̆©˘˘لا˘˘م˘˘لا م˘˘§˘˘-اF̆˘{قارو&ا ا
-ÄÑ˘˘رM̆˘t̆˘§˘˘م EÇÑ̆˘9 دÑ˘˘g˘˘ط HÅÑ˘˘راوJ˘˘م

تاHوåõملا ب0ÄÑو ث©0 لïgملا م6Ñوملا
Dلاt0و+ ض6راõíاMلا ةktق +åïلا دÓ<g©ن
يD ةراد)لا او6Ñõار ناو م§ل ق6Ñg نM}لا
يkلا را}>لا ةلا6Ñر دå+و ث©0 ق+اÄÑلا
EدH§ل اÓ(ةراد Jا Jو MÜلا باو+&ا قرõq°ة
نH دMدåلا دMíkï قMرíلا ل6Ñ©qå اH وJو
.لïgملا م6Ñومõل اtÄÑg- ر8Ñا°åلا
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ةرادإ’اؤ عيم÷ا ‘ ترثأا ÚبÎغŸاؤ بناجأ’ا ةلاسسر
 ةيلاجعتسسا لولحب ةبلاطم

 ةرواضسلا ةبيبضش

 ادد‹ «فافلا» ىلع رانلا حتفي يطاؤرز



ةــــنصصرق

 «انؤروك» نؤد نم ةرقم
مجن ةرادإا تلشضف

ن˘˘ع جور˘˘خ˘˘لا ةر˘˘ق˘˘م
ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘شص
تعشس ثي˘ح ة˘ي˘نا˘شسنإا
ةريخألا تاعاشسلا يف
ل˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘˘شضو ى˘˘˘˘˘˘لإا
ل˘جا ن˘م ا˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘كمإا
ةنيدمل نشسح ر˘ي˘ي˘شست
ءابو نع اد˘ي˘ع˘ب ةر˘ق˘م
ناو ة˘شصا˘خ ا˘˘نورو˘˘ك
اريبك ىحشضأا هراششتنا

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو اد˘˘˘ج
نامشضو ةمامكلا ءادترا ةرورشض ىلع ديكأاتلا لÓخ نم تاردابملا ىدحإا كراششت ةرادإلا
. عوبشسأا رادم ىلع ةمامك فلأا04 عيزوت يف ضسمأا تعرشش ثيح مهريغلو مهشسفنأل ةمÓشسلا

 قافولا ىمادق نم صسكاعم موجه
ىمادق هنشش ضسكاعم موجه

ى˘ل˘ع ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو ي˘˘ب˘˘عل
نوعشسي ثيح يدانلا يلوؤوشسم
ةدا˘ع˘ت˘˘شسا ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘لا ل˘˘كب
ةي˘لا˘ح˘لا ةرادإلا ن˘م ر˘ي˘ي˘شست˘لا

ى˘ح˘شضأا عار˘شصلا ناو ة˘شصا˘خ
تحشضأا اياو˘ن˘لا نا ا˘م˘ب ار˘ي˘ب˘ك
ل˘كا˘ششم˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ح˘˘شضاو
يواهلا يدانلا نيب ةلشصاحلا

نوبعÓلاف يلاتلابو ةكرششلاو
ي˘˘˘ف او˘˘˘عر˘˘˘شش نو˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسلا
بح˘شس ل˘جا ن˘م تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا
نييلاحلا نيلوؤوشسملا نم ةقثلا
يدا˘ن˘لا اودا˘ق م˘ه˘ب˘شسح ن˘يذ˘لا
ناشسح ليحر ذنم ةيواهلا ىلا

ة˘ب˘ي˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا م˘غر را˘م˘˘ح
. ةققحملا

لوعي Êارمع
 صشيرهلا ىلع

لجعتشسا ينارمع رداقلا دبع بردملا
ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘كر˘ششل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
يبيللا ةقف˘شص ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا
تلعج ةبيط تايوتشسم مدق يذلاو ضشيرهلا
وهو هل ديدجتلا بلطي يناشسملتلا ينقتلا

قرط ةرورشضب بلاطم جوجم لعجيشس ام
ضضع˘ب نا ر˘˘كذ˘˘ي ق˘˘با˘˘شسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف باو˘˘بأا
ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘لوؤو˘˘شسم تب˘˘لا˘˘ط فار˘˘طألا
افيفلا نيناوق ىلا ءوجللا ةيفيك نع ثحبلا

رداق ينعملا ناو ةشصاخ هليهأات لجا نم
ةيشضق لجا نم هقيرفل ةدوعلا يدافت ىلع
. يشس ضسا يشسلا يف هليهأات

 ؟صسأاكلا نع اذامؤ

قا˘فوو جر˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا را˘˘شصنأا لاز˘˘ي ل
يف يئا˘ه˘ن˘لا ل˘شصف˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ف˘ي˘ط˘شس
ى˘ن˘م˘ت˘ي ثي˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك راو˘ششم
ناو ةشصاخ راوششملا لشصاوتي نا عيمجلا

جيوتتلا لجا نم ادج ةريفو نييدانلا ظوظح
دارجلا» لعج يذلا رملا وهو مشسوملا اذه
ن˘م نو˘ب˘ل˘ط˘˘ي ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘شسلاو «ر˘˘ف˘˘شصألا

ي˘˘ف ط˘˘˘غ˘˘˘شضلا ةرور˘˘˘شض م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
ضسيئرلا اهعشضو يتلا ةينوناقلا ةراششتشسلا

اهيلع تيوشصتلا لجا نم ارخؤوم يششطز
ة˘شسفا˘˘ن˘˘م جاردا ةرور˘˘شضب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح
. تاظحÓملا يف ضسأاكلا

 حا‚وب ددهت انؤروك

ةنولششرب مجن زيدنانريه يفاششت  دكأا امدعب
هتباشصإا يرطقلا دشسلا يدان بردمو قبشسألا
يمشسرلا هباشسح ربع رششنو انوروك ضسوريفب

تارابتخإل مايأا لبق تعشضخ مارغتشسنا ىلع
،«ةيباجيإا تءاج جئاتنلا نإاف كلذل اقفوو ةيبط
يرئازجلا يلودلا حاجنوب دادغب  تاب اذهبو
ضسوريفلا اذهب ةباشصإلاب اددهم ميعزلا فادهو
نيبرقملا نم دعي ريخألا نأاو ةشصاخ ،ثيبخلا

.ينابشسإلا بردملا نم اريثك

فانئتسسا دعوم
 «غيلÒمÈلا»

يرود˘لا ة˘ط˘بار تف˘ششك را˘ب˘خألا ر˘خآا ي˘ف
قÓط˘نل ي˘م˘شسر˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ربع غيلرميربلا تاشسفانم نم ديدجلا مشسوملا
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ط˘بار˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا با˘˘شسح˘˘لا
ام بشسحبو ،«رت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا
نوكتشس مشسوملا ةيادب نإاف ةطبارلا هنع تنلعأا
نم ةلوج رخآا نأاو لبقملا ربمتبشس21 موي
نوكتشس زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا تاشسفانم
.1202 يام نم32 يف

qarsana@essalamonline.com
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 ةنسس51 دعب ةدوعلا
ن˘م ة˘ن˘˘شس51 د˘˘ع˘˘ب

كيا˘˘م دو˘˘ع˘˘ي˘˘شس لاز˘˘ت˘˘˘علا
يكيرمألا مكÓ˘م˘لا نوز˘يا˘ت
موي ديد˘ج ن˘م ة˘ب˘ل˘ح˘لا ى˘لإا

ثيح ،مداقلا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس21
زنوج يور هنطاوم هجاويشس
ة˘ن˘ج˘˘ل ترر˘˘قو ،رو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ج
اينروفيلاك ةيلوب ةشضايرلا
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ما˘˘قإا
ة˘˘ي˘˘شضار˘˘ع˘˘ت˘˘شسا نو˘˘˘كت˘˘˘شس
ر˘خآا تنا˘كو ،ن˘ي˘م˘كÓ˘م˘˘ل˘˘ل
هلازتعا لبق نوزياتل ةارابم
رشسخ ا˘مد˘ن˘ع5002 ة˘ن˘˘شس
ن˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك يد˘˘ن˘˘لر˘˘يإلا ما˘˘مأا

.دياربكام

15

 تيرغول نم رخسسي ةÁز نب
ناوتي مل ةفيرط ةثداح يف

يشسنرفلا ديردم لاير مجاهم
لوشصألا وذ ةميز نب ميرك
نم ةيرخشسلا يف ،ةيرئازجلا
ضسيئر تيرغول ليون ةديرغت
،مدقلا ةركل يشسنرفلا داحتلا

م˘˘˘ج˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ن˘˘˘ثأا ثي˘˘˘ح
مدق هنأا لوقلاب «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا»
ي˘˘ف ه˘˘م˘˘شساو˘˘م ل˘˘شضفأا د˘˘حأا

نأا د˘ع˘ب ة˘يور˘˘كلا ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم
لوشصألا وذ بعÓلا در نوكيل ،«اغيللا» بقلب يكلملا يدانلا جيوتت يف ريبك لكششب مهاشس
ىلع هباشسح ربع مدقلا ةركل يشسنرفلا داحتلا يف لوألا لجرلا تاحيرشصت ىلع ةيرئازجلا
نم ليلقتلا لواحي يذلا لوؤوشسملا ىلع حيرشص در يف ،«كحشضأا نأا لشضفأا »:لوقلاب «رتيوت»
.قباشسلا نويل كيبملوأا مجن ةميق
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ةÓسصلا تيقاوم

ايبؤرؤأا قلأاتلل ةيبهذ ةسصرف مامأا يؤادوبؤ لاطع^
«ديدج نم ةيز نب ةدوع دنع ادج اديعسس نوكأاسس »: نوجيد بردم رابوج^

دروفتنيربؤ ةمحر نب
يسسناوسس ناهجاوي

فسصن باهذ ‘ يتيسس
«فؤأا يÓبلا» يئاهن

 يدانلل ةيلاŸا لكاصشŸا ‘ رامثتصسÓل ىعصست ةÒثك قرف

ةيعامج ةرجه وحن
«اكسسي’» نم

 ةديدج ةبرŒ شضوخ ىلع رصصي

ةسسارد ىلع رسصي ةسشغ
ةيجراÿا هسضؤرع

03:81ـلا ةعاصسلا نم ةيادب مويلا
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 ينطولا بخانلا تاباصسح طلخي ىلوألا ةعبطلا خيرات

تابختنملل برعلا صسأاك يف ةكراسشملل ايقيرفإا لاطبأا وعدت «افيفلا»

برقأ’ا نييلحملاؤ ةدعبتسسم لؤأ’ا بختنملا ةكراسشم^
2202 «ناسشلا» ـل ريسضحتلل ةيلاثم ةسصرف مامأا ةرقوب^

 ةنيطنصسق بابصش بورÿا ةيعمج فيطصس قافو

 ديعلب عم دقاعتلا قابصس تلخد قرف ةدع

ت’اسصتا يفني يؤادغب
«يسس.صسا.يسسلا»


