
يداولاب ةيرورم ةرزجم
50 صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ىلوأ’ا ىدامج52ـل قفاؤملا0202 يفناج02نينثإ’ا 5462ددعلا جد51 :نمثلاةعسساتلا ةنسسلا

ةيبرتلا تايريدم ىؤتسسم ىلع رسشنت

ءاطعإا فدهب ةيفاسضإا امؤي51 ةدمل
ةكراسشملا يف نيبغارلل رثكأا ةسصرف

اريسس ةينامورلا دودحلا رؤبع اؤلواح
ةيبرغلا ابوروأا ىلإا لؤسصؤلل مادقأ’ا ىلع

رجملاب نييرئازج4 لاقتعإا
50 صص

ةرازؤلاب رافنتسسا ةلاحو ةحسصلا تايريدم ىلع لطاهتت ةلم÷اب ىواكسش

مادطسصا رثإا نيرخآا64 ةباسصإاو اسصخسش21 كÓه
نيرفاسسملا لقنل نيتلفاح نيب رسشابم

«يطنؤسشلا» ¤إا اهداتقا ةيمارغ ةقÓع اهب هطبرت امهدحأا

«يضشوبلا» ةمكاحم ليجأات
نيظفاحملا ةيضضق يف

مداقلا يرفيف9 ىلإا نييراقعلا

يسسيئرلا مهتملا بايغ ىلع تدنتسسإا يتلا عافدلا ةئيه نم بلطب

50 صص

تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
ديدمت نع ،صسمأا ،ةن˘يد˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا لا˘˘جأا

ي˘م˘˘سسؤ˘˘م˘˘ل ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘سضير˘˘ف ءادأا ة˘˘عر˘˘ق
رسشع (51) ةسسمخ ةدمل1202و0202
.ةيفاسضإا امؤي

40 صص

اينيغو ›ام نم ناءانب
ةبلاط باضصتغإا ىلع نلوادتي

ةمضصاعلاب ›افوضش ‘ رضصاق
50 صص

Úيبيللا ءاقضشألا Úب وجرŸا راو◊ا ناضضتحل ةدعتضسم رئاز÷ا :نوبت سسيئرلا
30 صصصسلبارط ‘ يبنجأ’ا لخدتلا صضفرب اندÓب كسس“ Úلرب نم ددج

تاناحتملا جئاتن نع نÓعإلا
مويلا ةيقرتلل ةينهملا

تÓيجضستلا لاجآا ديدمت
جحلا ةعرقل

30 صص

ةداعإا نم نكميسس راسسم ةيادب ‘ رئاز÷ا نإا لاق
:نؤبت صسيئرلا ،اهتاسسسسؤؤمو ةلودلا صسيسسأات

ÚلوؤوضسŸا ةضسرا‡ مييقت»
Ÿنآلا نم نوكيضس مهماه

«ةلءاضسŸا سساضسأا ىلع ادعاضصف

رامثتسس’ا زيزعت ىلع اقفتإا نافرطلا
طفنلا عاطق ‘ اندÓبب يئانثلا

Úب ةديدج تاكارضش
ةرازوو «كارطانوضس»

ةيكيرمألا ةقاطلا

30 صص

نطولا Èع لافطألاو عضضرلا تاحاقل ‘ ةردن

30 صص

30 صص



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
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
ÊوÎكلإلا 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
قرأا نوبت يهنُي له

؟.. Úيرئاز÷ا

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر سصصصخ
سسلجمل يناثلا عامتجإ’ا نم اماه ازيح ،نوبت
قا˘ن˘ت˘خ’ا ة˘ل˘صضع˘م ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ،ءارزو˘˘لا
ىلع يبلصسلا هريثأاتو ،ةمصصاعلا يف يرورملا
ةموكحلل هجوو ،نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا
تاءار˘جإ’ا ل˘ك ذ˘˘خأا ل˘˘جا ن˘˘م تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ل˘كصشم˘لا اذ˘ه ل˘ح˘ل ة˘ن˘كم˘م˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو
تارد˘ق˘لاو تار˘ب˘˘خ˘˘لا ل˘˘كب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’او
ىلع ،لاجملا اذه يف ملاعلا ربع ةرفوتملا

.قافنأاو ةقلعم روصسج ةماقإا رارغ

انتعبضش» .. نوعرف
! .. «يطرخ

ىد˘ه ه˘ل جور˘ت تنا˘˘ك ا˘˘م سسكع ى˘˘ل˘˘ع
،ديربل˘ل ة˘ق˘با˘صسلا ةر˘يزو˘لا ،نو˘عر˘ف نا˘م˘يإا
،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف تنر˘˘ت˘˘نإ’ا ةو˘˘ق سصو˘˘صصخ˘˘ب
يف كلذب اهينغتو ،ريدصصتلا ىلإا انهاجتاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ل˘ط˘ت ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ة˘˘جر˘˘خ ل˘˘ك
ر˘ه˘صش لÓ˘خ ا˘ندÓ˘ب تل˘ت˘حإا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يف ةريخأ’ا ز˘كار˘م˘لا ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘صسيد
ة˘˘عر˘˘صس ثي˘˘ح ن˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود بي˘˘تر˘˘˘ت
.تنرتنأ’ا

؟ يرومرم رظتني اذام

زيزعلا دبع ةموكح ءارزو لك قبصس هنأا مغر
تاراطإا عم ءاقلب رداب نم لوأا ناكو ،دارج
،ةحايصسلا ريزو ،يرومرم نصسح نأا ّ’إا ،هعاطق
يهو ’أا ةيصسيئرلا هتمهم يف دعب قلطني مل
ةحايصسلا مصسوم يف اننأا مغر ،عاطقلا سشاعنإا
تÓهؤوم ى˘ل˘ع ا˘ندÓ˘ب ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ت˘صشلا

’ ةعاصسلا دح ىلإاف ،اهيف ةدئار نوكتل ةريبك
هلاح ىلع لاز ’ ءيصش لك ،ركذت ةماه تارارق
،ةيلبج تاعجتنم وأا قدانف ’ ،لبق نم ناك امك
’ ةتيم لكايهو ،عاطقلا يف ةفيعصض تامدخ
ىتح ’و يرئازج˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل ’ ا˘ئ˘ي˘صش مد˘ق˘ت
.يبنجأ’ا حئاصسلل

رضضتحي توكحط عم‹

نيدلا ي˘ح˘م ،لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ع˘م˘ج˘م ه˘جاو˘ي
غلابمب نيدم هنوك ،سسÓفإ’ا رطخ ،توكحط
ةهج نمو ،ةهج نم ةيمومعلا كونبلل ةلئاط
ةصصاخ هتاقفصص نم ريبك ددع فيقوت مت ةيناث
تÓفاحلا ءافتخإا ليلدب لقنلاب ةصصاخلا كلت
عم اهدقع ءاهنإا بقع هل ةكولمملا ةيلاقتربلا

،ةمصصاعلا ىوتصسم ىلع «ASUTE» ةصسصسؤوم
تÓ˘فا˘ح ر˘ي˘صصم ا˘م لؤوا˘صست˘ل˘ل ا˘ن˘ع˘فد˘ي ع˘˘قاو
.؟.. توكحط

qarsana@essalamonline.com
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«ورموضشت» ةيبÎلا لامع
لامع نم ف’آ’ا لازي ’

بصص نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ر˘ه˘صشب ة˘صصا˘خ˘لا م˘ه˘˘ب˘˘تاور
ي˘ف بصصت ي˘ت˘لاو ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ةيلآا ةفصصب ايونصس مهتاباصسح
ةنصسلا ةينازيم راظتنا نود
هذه تفرع اهنأا ّ’إا ،ةديجلا
يف للخ ببصسب ارخأات ةرملا
متي ديدج يتامو˘ل˘ع˘م ما˘ظ˘ن
ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘ير˘˘ج˘˘ت
عقاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

ءا˘ي˘ت˘صسا ة˘˘لا˘˘ح ف˘˘ل˘˘خ لا˘˘ح
عاطقلا يمد˘خ˘ت˘صسم ط˘صسو
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأا اود˘˘˘˘˘كأا ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘لا
.«ورموصشت»

! .. ةرم لوأل ..  رئاز÷ا

«راكتبÓل غربمولب» رصشؤومل اقفو ًاراكتبا رثكأ’ا لودلا ةمئاق يف ةرم لوأ’و رئازجلا تلخد
ةيلاملا تانايبلا يف ةصصصصختملا «غربمولب» ةريهصشلا ةيكيرمأ’ا ةصسصسؤوملا هيلع فرصشت يذلا

تءاج اميف ،94 ـلا زكرملا اندÓب تلتحا ثيح ،ادلب06 لمصش يذلاو ،ةيداصصتق’ا رابخأ’او
.ثلاثلا زكرملا يف ةروفاغنصسو يناثلا زكرملا يف ايروكب ةعوبتم ،لوأ’ا زكرملا يف ايناملأا

اهبجاوب ةيلÙا تاطلضسلا موقت امدنع
ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا سضع˘˘ب سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت

ةي’و يف طوجح ةرئادب نينطاوملا
سضع˘ب فر˘ط ن˘م زاز˘ت˘بإÓ˘ل ةزا˘ب˘ي˘˘ت
نم مهني˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م سصا˘خ˘صشأ’ا
هبه تعد هيلعو ،يعامتجإا نكصس
،طو˘ج˘ح ةر˘ئاد ة˘صسي˘ئر ،ي˘ق˘م ه˘ل˘˘لا

ى˘لإا ،ا˘يا˘ح˘صضلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘ه
بلطي نم لك دصض ىواكصش ميدقت
،م˘ه˘نا˘كصسإا ل˘با˘ق˘م «ةو˘صشر» م˘ه˘ن˘م
ى˘ل˘ع ط˘ل˘صست˘صس ا˘ه˘نأا˘˘ب تد˘˘ه˘˘ع˘˘تو
فقول تابوقعلا ىصصقأا ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.«ةيويفاملا» مهتاطاصشن

اضسنرفل يكتضشي سسداضسلا دمحم
دمحم ،يبرغملا لهاعلا لصصتإا

سسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه ،سسدا˘˘˘صسلا
،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘˘يإا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

ة˘م˘ق˘ل ه˘تو˘عد مد˘ع ه˘ل ى˘كت˘صشاو
اهرصضحت يتلا ،ايبيل لوح نيلرب
رار˘غ ى˘ل˘˘ع م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود م˘˘ظ˘˘عأا
د˘˘ي˘˘ب ا˘˘م نأا م˘˘كح˘˘بو ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ع˘ط˘ت˘صسي م˘ل ة˘ل˘ي˘ح ن˘م ،نور˘كا˘م
،سسدا˘صسلا د˘م˘ح˘م ةا˘صساو˘م ىو˘صس
مهم رود هدÓبل ّنأا ىلع ديكأاتلاب
اذه رود يأاف ،ةيلودلا ةحاصسلا يف
.! .. يصسنرف اي



يف ،نوبت سسيئرلا اعدو اذه
يف نيكرا˘صشم˘لا ما˘مأا ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
،ةيبيللا ةمزأ’ا لوح نيلرب ةودن
ىلإا اددجم ةيلودلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا
سضرف يف اهتاي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت
ايبيل يف نمأ’او ملصسلا مارتحا
ىلع ديكأاتلا اهلÓخ ددج يتلا

سسا˘˘˘صسم˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا سضفر
ةدا˘ي˘صسو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘حو˘˘ب
ا˘ب˘طا˘خ˘م لا˘˘قو ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م
عامتج’ا اذه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا
نوبلاطم نحن«ىوتصسملا عيفرلا
ةحصضاو قيرط ةطراخ عصضوب
،ن˘ي˘فر˘ط˘ل˘ل ة˘مز˘ل˘مو م˘لا˘ع˘˘م˘˘لا
نع فكلاو ةندهلا تيبثت لمصشت
حÓصسلاب ةيبيللا فارطأ’ا ديوزت

ل˘ك ن˘ع بر˘ح˘لا ح˘ب˘صش دا˘ع˘˘بإ’
ةلواط ىلإا مهتو˘عدو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ربع ةمزأ’ا لح˘ل تا˘صضوا˘ف˘م˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘صسلا قر˘˘ط˘˘لا˘˘بو راو˘˘ح˘˘لا
و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن ق’ز˘˘˘˘ن’ا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘حو ،«لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ىلإا ةجاحب ةقطنملا نأاب ديكأاتلا
ةموظنم ىل˘ع ي˘ن˘ب˘م رار˘ق˘ت˘صسا
كصسمت ددجيل ،كرتصشملا نمأ’ا
يأا نع ةقطنملاب يأانلاب اندÓب
Óئاق فدرأاو ،ةي˘ب˘ن˘جأا تÓ˘خد˘ت
ا˘ن˘ن˘مأ’ داد˘ت˘ما و˘ه ا˘ي˘ب˘ي˘ل ن˘˘مأا»
ا˘ن˘ن˘مأا نو˘صصل ة˘ق˘ير˘ط ل˘صضفأاو
فتاكتلاو لماعتلا وه يموقلا

باهرإ’ا ةهجاوم˘ل ا˘ن˘نار˘ي˘ج ع˘م

.«فرطتلاو
،ةيروهمجلا سسيئر ركذو اذه

ام يت˘لا دو˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
ل˘ح˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘˘ت تئ˘˘ت˘˘ف
اهصصرح لÓخ نم ةيبيللا ةمزأ’ا

ىلع نييبيللا ءاقرفلا ثح ىلع
راو˘ح˘لا را˘˘صسم ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا
ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ها˘˘عر˘˘ت يذ˘˘لا

،ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ه˘˘ق˘˘فار˘˘يو
قفاوت ةمو˘كح ل˘ي˘كصشت فد˘ه˘ب
ةلحرملا رييصستب ةل˘ي˘ف˘ك ي˘ن˘طو
تاصسصسؤوم ءانب ةداعإاو ةيلاقتن’ا
ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
بعصشلا هجاوت يت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
راطإ’ا اذ˘ه ي˘ف را˘صشأاو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ةكراصشملاب تماق رئازجلا نأا ىلإا
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘ب
دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك ي˘ف تا˘يو˘ت˘صسم˘لا

ل˘ح˘ل ل˘صصو˘ت˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
.يصسايصس

هابت˘ن’ا ،نو˘ب˘ت تف˘ل ا˘مد˘ع˘بو
ى˘˘˘لإا حÓ˘˘˘صسلا ق˘˘˘فد˘˘˘ت نأا ى˘˘˘˘لإا
ميزأات ىلإا ىدأا ةيبيللا فارطأ’ا
فاصضي ،هديقعتو عصضولل رثكأا
ن˘ي˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘م˘˘لا كار˘˘صشإا كلذ ى˘˘لإا
دو˘˘جوو عاز˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘ف بنا˘˘˘جأ’ا

اذهب ةفرطتم ةيباهرإا تاعامج
نأا ى˘لإا را˘صشأا ،ق˘ي˘˘ق˘˘صشلا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا
لوح يلودلاو يميلقإ’ا سسفانتلا
تادنجأ’ا ددعتو ةيبيللا ةمزأ’ا
ءاقبإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ة˘صضقا˘ن˘ت˘م˘لا
نم ارذحم ،هلاح ىلع عصضولا

لا˘˘صشفإا ي˘˘ف هرودو كلذ ر˘˘ط˘˘˘خ
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’او ة˘ي˘م˘مأ’ا دو˘ه˘ج˘لا
ة˘˘يو˘˘صست دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘لا
.ةيصسايصس

ثداحتي نؤبت صسيئرلا
ناغودرأا عم ايناملأاب

يبوروأ’ا صسلجملا صسيئرو
سسي˘˘˘ئر سسمأا ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإا

،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ةمزأ’ا لوح رمتؤوم سشماه ىلع
ةينا˘م˘لأ’ا ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
بيطلا ي˘كر˘ت˘لا هر˘ي˘ظ˘ن،ن˘ي˘لر˘ب
لرا˘˘صش اذ˘˘˘ك و ،نا˘˘˘غودرأا بجر
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر،لا˘˘˘صشي˘˘˘˘م
ام˘ه˘ع˘م ثح˘ب ثي˘ح ،ي˘بوروأ’ا
لوح نيلرب رمتؤوم حاجنأا لبصس
تا˘قÓ˘ع ز˘يز˘ع˘ت قا˘فأا و ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل
دا˘ح˘˘تإ’ا و ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.يبوروأ’ا

watan@essalamonline.com
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صسلبارط ‘ يبنجأ’ا لخدتلا صضفرب اندÓب كسس“ Úلرب نم ددج

Úيبيللا ءاقضشألا Úب وجرŸا راو◊ا ناضضتحل ةدعتضسم رئاز÷ا :نوبت سسيئرلا
«ايبيل ‘ نمألاو ملضسلا ماÎحا سضرف ‘ اهتايلوؤوضسم لم– ¤إا ةوعدم ةيلودلا ةعومÛا»

ـه.داؤج

Úب راؤ◊ا ناسضتح’ رئاز÷ا دادعتسسا ،Úلرب ةيناŸأ’ا ةمسصاعلا نم ،نؤبت ديÛا دبع ،ةيرؤهم÷ا صسيئر صسمأا دكأا
.ايبيل ‘ ةؤقلاب عقاؤلا رمأ’ا صضرف ةسسايسسل Óسصفتو ةلمج اهسضفر ددجو ،Úيبيللا ءاقسشأ’ا

ةيبرتلا تايريدم ىؤتسسم ىلع رسشنت

جئاتن نع نÓعإلا
ةينهملا تاناحتملا
مويلا ةيقرتلل
،ةينطؤلا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
جئاتن نع مؤيلا جرفتسس اهنأا
ىلإا ةيقرتلل ةينهملا تاناحتمإ’ا

.نؤكم ذاتسسأاو صسيئر ذاتسسأا ةبتر
ىلع ،ةرازؤلل نايب يف ءاجو
يف ةيمسسرلا اهتحفسص
ةرازو يهنت» ،«كؤبسسيافلا»
عيمج ملع ىلإا ،ةيبرتلا
يف نيكراسشملا ةذتاسسأ’ا
ىلإا ةيقرتلل ةينهملا تاناحتم’ا

،نؤكم ذاتسسأاو صسيئر ذاتسسأا ةبتر
ثÓثلا ةيميلعتلا لحارملل
مؤي ترج يتلا ،9102 ناؤنعب
متيسس هنأا ،9102 ربمسسيد13
هذه جئاتنلا نع نÓعإ’ا
نينثإ’ا مؤي ةينهملا تاناحتمإ’ا

ةثلاثلا ةعاسسلا ىلع يفناج02
نأا ،نايبلا فاسضأاو ،«ءاسسم
مؤيلا صسفن يف رهسشتسس مئاؤقلا

ىؤتسسم ىلع ،تيقؤتلا صسفنو
.ةيبرتلا تايريدم
حسشرتم فلأا26 نم ديزأا زاتجاو
تاناحتم’ا ،ةذتاسسأ’ا ةئف نم
بترلا يف ةيقرتلل ةينهملا
«نؤكم»و «يسسيئر» ةثدحتسسملا

راؤطأ’ا يف9102 ناؤنعب
رهسش ةياهن ةثÓثلا ةيميلعتلا

زكرم332 ربع ،9102 ربمسسيد
،نطؤلا ربع عزؤم ءارجإا

77624 ىلع نؤسسفانتسس نيذلاو
ةمهم دانسسإا مت اميف ،ايلام ابسصنم
يسشتفمل ايرسصح حيحسصتلا
صصسصخت ةينطؤلا ةيبرتلا
نينحتمملا فاسصنإ’ «داؤم»
صصرفلا ؤؤفاكت أادبم قيقحتو
.عيمجلا نيب

ز ‐نيدلا لامج

طفنلا عاطق ‘ اندÓبب يئانثلا رامثتسس’ا زيزعت ىلع اقفتإا نافرطلا

ةيكيرمألا ةقاطلا ةرازوو «كارطانوضس» Úب ةديدج تاكارضش

ةكراسشملا يف نيبغارلل رثكأا ةسصرف ءاطعإا فدهب ةيفاسضإا امؤي51 ةدمل

جحلا ةعرقل تÓيجضستلا لاجآا ديدمت

ةيرئازجلا ةمظنملا تفصشك
ديدعلا نأا ،كلهتصسملا ةيامحل
ربع تاي’ولاو قطانملا نم
ةردن فرعت ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
ةدكؤوم ،لافطأ’ا تاحاقل يف
’ تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا م˘ظ˘ع˘م نأا
.اهيلع رفوتت

ي˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘صضوأا
يف ،يدبز ىفطصصم اهصسأاري
اهتحف˘صص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘صشن˘م
تقلت اهنأا ،«كو˘ب˘صسي˘ف˘لا» ي˘ف
ق˘طا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ىوا˘˘كصش ةد˘˘ع
ي˘ف ةرد˘ن ى˘لإا ر˘ي˘صشت ،ةر˘ي˘ث˘ك
ىوتصسم ىلع لا˘ف˘طأ’ا حا˘ق˘ل
تادا˘ي˘ع˘لاو تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ة˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘ثأا ا˘م˘م ة˘ي˘ح˘صصلا
ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

،نار˘˘˘هو تا˘˘˘ي’و ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
اذ˘كو ،طاو˘غأ’ا ،نو˘م˘ي˘م˘˘ي˘˘ت
.ةديلبلا

تلطاهت ،هتاذ قايصسلا يف
ةلمجلا˘ب ىوا˘كصش ل˘طا˘ه˘ت˘تو
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا تار˘˘صشع ن˘˘م
ىلع ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ح˘صصلا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا بتا˘˘˘كم
سصوصصخب ،ةحصصلا تايريدم
تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف حدا˘˘˘ف سصق˘˘˘ن

،لا˘ف˘طأ’او ع˘صضر˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م تردا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةرازو˘˘لا ةا˘˘فاو˘˘م˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘صصلا
عباط تلمح ريراقتب ةيصصولا
ل˘ع˘ج ا˘˘م ،«ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس˘˘ُم˘˘لا»
رافنتصسا ةلاح سشيعت ةريخأ’ا
بقتر˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ،ىو˘صصق
د˘˘ب˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ي نأا
د˘فاو˘لا ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لا
عا˘ط˘ق سسأار ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تارا˘طإا ع˘م مو˘ي˘لا ،ة˘ح˘˘صصلا
ل˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد
ع˘صضو˘لا ءاو˘ت˘حا ل˘ب˘صس ثح˘˘ب
.ةرطيصسلا نع هجورخ لبق

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
ةرازوECOPA ت˘˘˘˘˘˘عد
حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا
لخدتلا ى˘لإا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

برقا يف لح داجيإ’ Óجاع
ةا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإاو ن˘كم˘˘م تقو
.لافطأ’ا تاحاقل نع ثحبلا

ح.نيدلا رمق

لا˘˘م˘˘ك رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ىر˘˘˘ي
يداصصتق’ا ري˘ب˘خ˘لا ،سشا˘ف˘خ
فلأا005 نم رثكأا ءاصشنإا نأا

ةديد˘ج ة˘يدا˘صصت˘قا ة˘صسصسؤو˘م
ةمداقلا تاونصس5 ـلا لÓخ
عÓ˘˘قإ’ا ثاد˘˘حإ’ يرور˘˘صض
،يدا˘صصت˘ق’ا ج˘˘ي˘˘صسن˘˘لا ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نا اد˘˘كؤو˘˘م
ذا˘خ˘تا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
لك ريوطتل ةمراصص تارارق
ة˘˘ب˘˘كاو˘˘˘مو تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
.ةثيدحلا تايجولونكتلا

نأا ،سشا˘ف˘خ لا˘م˘˘ك را˘˘صشاو
يف ةرخأاتم تلاز ’ رئازجلا

تاصسصسؤو˘م˘لا ر˘يو˘ط˘ت لا˘ج˘م
يذلاpu trats »» ةئصشانلا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ى˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
ةمئÓم ةئيب ريفوتل طورصشلا
ع˘صضو˘ك ا˘ه˘طا˘صشن ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل
هذ˘ه ءا˘صشنإ’ ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسا
ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع ق˘ل˘خ
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

رباخم˘لا ع˘مو ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
ز˘˘كار˘˘مو تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف
ر˘ي˘فو˘ت˘ل را˘˘كت˘˘ب’ا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
تاصسصسؤوملل مئÓملا خانملا
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘˘لا
ازربم ةنيعم لحارم اهؤواصشنا
مت يتلا ةرازولا رود ةيمهأا
ل˘يد˘ع˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
نييعت دعب ديدجلا يرازولا

د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ي˘ف ار˘ي˘صشم ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ج˘˘ي˘˘˘صسن نأا ى˘˘˘لإا،سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ردقي ثيح ام اعون فيعصض
ةصسصسؤوم فلأا058 يلاوحب
تاصسصسؤوم اهنم ةئاملاب09
01و ،ة˘ط˘صسو˘ت˘مو ةر˘ي˘غ˘˘صص
،ةريبك ط˘ق˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
،ةيمومع تاصسصسؤوم اه˘ب˘ل˘غا
تاصسصسؤوملا نا دجن نيح يف
كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ’ ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا
بج˘يو ،بنا˘جأ’ا ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘ل
ا˘هدد˘ع ةدا˘يز ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا

.اهريوطتو
ة˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس سصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
د˘كأا ،يدا˘صصت˘˘ق’ا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاقÓعلا نأا ثدحتملا تاذ
اندÓب اهميقت يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

نأا بجي ،ىرخأ’ا نادلبلا عم
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف ر˘˘˘صصت˘˘˘ق˘˘˘ت ’
ا˘م˘نإاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
حبار» ةكارصش قلخت نأا بجي
ة˘قÓ˘ع كا˘ن˘ه نو˘كت˘ل «ح˘بار
ى˘ل˘عو ،ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قا
ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
تامولعملا ريفو˘ت جرا˘خ˘لا˘ب
ن˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصح’او
لو˘خد˘لا ن˘م ا˘ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم
ادكؤوم ،نادلبلا هذه قاوصسأ’
ل˘ي˘لد ع˘صضو ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
ين˘طو˘لا جا˘ت˘نإÓ˘ل ي˘ئا˘صصحا
جوتن˘م˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا فد˘ه˘ب
ع˘صضو لÓ˘خ ن˘م ،ه˘ت˘يا˘م˘حو
نمصضتت ةل˘ما˘ك تا˘ي˘ئا˘صصحا

ةيقيقحو ة˘ق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ع
ل˘غ˘ت˘صشت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘˘ق’ا
.لاجملاب

ز.لامج

ةلاحو ةحسصلا تايريدم ىلع لطاهتت ةلم÷اب ىواكسش
ةرازؤلاب رافنتسسا

لافطألاو عضضرلا تاحاقل ‘ ةردن
نطولا Èع

ريؤطتل ةمراسص تارارق ذاخت’ ةؤعدم ةمؤكحلا
ةثيدحلا تايجؤلؤنكتلا ةبكاؤمو تاكرسشلا لك

ءاضشنإاب نوهرم يداضصتقإلا عÓقإلا
لÓخ ةديدج ةضسضسؤوم فلأا005

ةمداقلا تاونضس5ـلا

،يخيصش نيدلا لامك لبقتصسا
ةكرصشلل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ًادفو ،«كارطانوصس» ةي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘قا˘ط˘˘لا ةرازو ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘لا˘كوو ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
(ADTSU)، نا˘فر˘ط˘لا ع˘فارو
تارامثتصس’ا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
.طفنلا عاطق

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘كر˘˘صشلا تلا˘˘ق
نإا ،اهل نايب يف ،«كارطانوصس»
اوثحابت «كارطانوصس» يلوؤوصسم
ع˘م ،ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ر˘ح˘ب
سصرف ثعبل ،يكيرمأ’ا دفولا
لورتبلا عاطق يف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا

ىعصست ثيح ،يرئازجلا زاغلاو
تا˘˘كر˘˘صشلا ءار˘˘غإ’ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا
،ةينطولا قوصسلا يف رامثتصس’ا

خا˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ه˘صست˘لاو لا˘م˘عأ’ا
،يبنجأ’ا رم˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل ا˘هر˘ّفو˘ت

براقتلا عامتج’ا سشقان امك
«كار˘طا˘نو˘˘صس» ع˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘صشلاو
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
.تاقورحملا

عاطق يف ءاربخ بصسحبو
يتلا تازا˘ي˘ت˘م’ا نإا˘ف ة˘قا˘ط˘لا

يف ،نييصسنر˘ف˘ل˘ل ح˘ن˘م˘ت تنا˘ك
تنا˘ك ،ا˘ق˘با˘صس ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘˘ق

ةبصسنلاب رامثتصس’ا قافآا حبكت
ايناملأا اهنيب نم ،ةديدع لودل
،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولاو
ل˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت م˘˘ت نأا ق˘˘ب˘˘صس ثي˘˘ح
تاقاطلل ي˘نا˘م˘لأ’ا عور˘صشم˘لا
ةيرئازجلا ءارحصصلاب ةددجتملا
يصسنرف طغصضب ،«كي˘تر˘يز˘يد»
،قباصسلا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع سسرو˘م
ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو نا˘ك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
د˘ق ،ل˘ي˘ل˘خ بي˘˘كصش ،ق˘˘ب˘˘صسأ’ا

نأا تار˘م˘لا د˘يد˘˘ع ي˘˘ف حر˘˘صص
يكيرمأ’ا يوقاطلا رامثتصس’ا
ةقفاوم ةني˘هر ي˘ق˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
.اصسنرف

ز ‐نيدلا لامج

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
،ةنيدملاو ةيلحملا تاعامجلاو
لا˘˘˘˘جأا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع ،سسمأا
ةيلمعب ةصصاخلا تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا
ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘صضير˘˘˘ف ءادأا ة˘˘˘عر˘˘˘ق
ةدمل1202و0202 يمصسومل

ا˘˘˘مو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘صشع (51) ة˘˘صسم˘˘˘خ
.ةيفاصضإا

ةيلخادلا ةرازو نايب يف ءاجو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو ي˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ت»
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ة˘فا˘ك م˘ل˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لاو تا˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يف ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا

ةصضير˘ف ءادأ’ ة˘عر˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
0202 ي˘˘م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘ل ج˘˘˘ح˘˘˘لا

لاجا ديدمت ررقت هنا1202و
رصشع ةصسمخ ةدمل تÓيجصستلا
ةياغل اذهو ،ةيفاصضا اموي (51)
يرفيف نم حتافلا تبصسلا موي
81 تبصسلا موي نم ’دب مداقلا

ءا˘ط˘عا فد˘ه˘ب ،0202 يف˘نا˘ج
،ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘ل˘˘ل ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘صصر˘˘ف
رر˘ق˘˘ت ه˘˘نأا »:نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘صضاو

مصسوم˘ل ة˘عر˘ق˘لا ءار˘جا ل˘ي˘جأا˘ت
موي ةياغ ىلا1202و0202
’دب0202 يرفيف8 تبصسلا

يفناج52 تب˘˘صسلا مو˘˘ي ن˘˘˘م
ي˘ف ةرازو˘لا تعدو.«ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ىلا نيينعملا نينطاوملا اهنايب
مهليجصست لامكتصساب ليجعتلا

تازاو˘ج˘ل ق˘ب˘صسم˘لا داد˘˘ع’او
هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلا م˘˘هر˘˘ف˘˘صس
ةيلمع نأا ىلا ةريصشم ،ةيلمعلا
اعم ني˘ت˘ن˘صسل˘ل م˘ت˘ت˘صس ة˘عر˘ق˘لا

.1202و0202
ز.ج



يف ،ةيروهمجلا سسيئر زربأاو
سسلجم عامتجا لاغصشأا لهتصسم
رئازجلا نأا ،سسمأا لوأا ،ءارزولا
ن˘م ن˘كم˘ي˘صس را˘صسم ة˘ياد˘ب ي˘˘ف
ة˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘صسأا˘˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘˘عإا

ةميلصس دعاوق ىلع اهتاصسصسؤومو
يداصصتقا م˘يو˘ق˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مو
ن˘م˘صضي ،ي˘فا˘ق˘ثو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جاو
يف يرئازج لكل ميركلا سشيعلا

،ة˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لاو م˘˘ل˘˘صسلا ف˘˘ن˘˘ك
فادهأ’ا هذه غولب نأا حصضوأاو
كاردإاو عيمجلا ةئبعت يعدتصسي

تايدحتلاو تاناهرلل دحاو لك
اذه يف ايعاد ،اهعفر نيعتي يتلا
ر˘يزو˘لا ة˘مو˘˘كح ءارزو دد˘˘صصلا
ى˘لإا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا
ىلع مكماهم ةيدأات ءانثأا زيكرتلا
،هد˘ي˘صسج˘ت˘ل ة˘ح˘ل˘م˘لا ةرور˘˘صضلا

ةبصسنلاب يرورصضلا نم هنأا دكأاو
اهتاصسصسؤومو ةلودلا ةيقادصصمل
نأ’ تاماز˘ت˘ل’ا˘ب ءا˘فو˘لا م˘ت˘ي نأا

ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا طر˘˘صشلا د˘˘ع˘˘˘ي كلذ
ة˘لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’
اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘ي نأا بج˘˘ي» نأا˘˘صشلا

عم ةعيطقلا ثادحإا ىلع انمزع
ة˘ي˘قر˘تو ي˘صضا˘م˘لا تا˘صسرا˘˘م˘˘م
يف نوكت ةديدج ةماكح جذامن
،«ا˘ن˘ب˘ع˘صش تا˘ع˘ل˘˘ط˘˘ت ىو˘˘ت˘˘صسم

نطاوملا ةقث عاجرتصسا» فدرأاو
ي˘ف ه˘طار˘خ˘ناو ه˘تا˘صسصسؤو˘م ي˘ف
˘˘ما˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘صسإاو لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا

ا˘ن˘ج˘مار˘ب زا˘ج˘نا ي˘ف قدا˘˘صصلاو
ىلع سساصسأ’اب نوهرم ةيومنتلا
.«انتامازتلا ديصسجت

،نوبت ديجملا دبع اعدو اذه
ةي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘صست ى˘لإا ة˘مو˘كح˘لا

سصرحلاب لمعلا ططخم دادعإا
ي˘˘ف ما˘˘ج˘˘صسن’ا نا˘˘م˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
حلأاو ،ةموكح˘لا لا˘م˘عأا ل˘م˘ج˘م
ىلع ،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ا˘صضيأا

ىلع تايولوأ’ا ديدحت بوجو
ةيداملاو ةيلاملا تاردقلا ءوصض
ةمانزر عصضو لÓخ نم دÓبلل
.اهقيبطتل ةددحم

ثدحلا4 5462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج52ـل قفاؤملا0202 يفناج02نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

:نؤبت صسيئرلا ،اهتاسسسسؤؤمو ةلودلا صسيسسأات ةداعإا نم نكميسس راسسم ةيادب ‘ رئاز÷ا نإا لاق

«ةلءاضسŸا سساضسأا ىلع ادعاضصف نآلا نم نوكيضس مهماهÚ ŸلوؤوضسŸا ةضسرا‡ مييقت»
«ةلودلا ‘ نطاوŸا ةقث ةداعتضسل يضساضسأا طرضش تامازتللاب ءافولا»

ر.نوراه

ىلع ادعاسصف نآ’ا نم نؤكيسس تايحÓسصلاو ماهملا ةسسرامم مييقتّ نأا ،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا صسيئر ّدكأا
ت’اغسشناو تاجايتحاب يلعفلا لفكتلا ىؤتسسم ىلع زيكرتلا عم ،اهل نيتمزÓملا ةلءاسسملاو ةيلوؤؤسسملا صساسسأا

.صصؤسصخلا هجو ىلع نييعامتج’او نييداسصتق’ا نيلماعتملاو امؤمع نينطاؤملا

ىل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأا
داو˘˘م˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ع˘˘ن˘˘م ةرور˘˘صض
ةروتاف سصيلقتل ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ريصس تايجاح نامصض عم ،تادراولا
تاجايتح’ا ري˘فو˘تو تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ثح امك ،نيكلهتصسملل ةيرورصضلا

يئاصصحإا ليلد عصضو ةرورصض ىلع
.هب فيرعتلا فدهب ينطولا جاتنإÓل

تادراو˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘مأا
،تامدخلاو تازيهجتلاب ةقلع˘ت˘م˘لا
بو˘جو ى˘ل˘ع ،سسي˘ئر˘˘لا ح˘˘لأا د˘˘ق˘˘ف
ىتح ةمراصص ة˘ب˘قار˘م˘ل ا˘ه˘عا˘صضخإا
كلتك ةيواصسأام تايعصضو ان˘ب˘ن˘ج˘ت
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ع˘م ثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا

قيقحتب سسيئرلا بلاطو نيخصستلاو
.كلذ يف قمعم

ىلإا ،نوبت قرطت ،ىرخأا ةهج نم
تا˘عا˘ن˘صصلا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ةعانصص لثم ،اهريوطتو ةيليوحتلا
امك ،ةيئاذغلا تاعانصصلاو ءافلحلا
ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأا
سصيصصختو ةصصاخلا تارامثتصس’ا
ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا لاو˘˘مأا
.«ةيجيتارتصس’ا تاعاطقلا

ةرورصض ىلع ،سسيئرلا ددصش امك
،ةيودأ’ا داري˘ت˘صسا ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘ت
،ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘يودأ’ا جا˘ت˘نإا ع˘ي˘ج˘˘صشت˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صصلا داو˘˘م˘˘لا عا˘˘صضخإاو
قيد˘صصت˘لا تادا˘ه˘صشل ةدرو˘ت˘صسم˘لا

نينطاوملا ةحصص ةيامحل نيمأاتلاو
،ة˘صشو˘صشغ˘م˘لا تا˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يف رباخم ءاصشنإ’ تاميلعت ىطعأاو

يفو دÓبلل ةيدودحلا ذفانملا لك
عم نواعتلاب تاراطملاو ئناوملا

،تاعماجلا كارصشإاو ةحصصلا ةرازو
تادراولا ىلع ةباقرلا تايلآا زيزعتل
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا سسي˘يا˘ق˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

داو˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘حو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘˘تو ة˘˘صشو˘˘صشغ˘˘م˘˘لا
قايصسلا يف.سشغلا دصض ةيئاصضقلا
ىلع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا ،هتاذ

ع˘˘˘˘صضو ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘صسإ’ا ةرور˘˘˘˘صض
تاردا˘صصلا ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صسإا

قيثولا نواعتلاب تاقورحملا جراخ
،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يرازو˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا ع˘˘م
نأا بجي داريتصس’ا نأا ىلإا اريصشم
Ó˘˘˘يد˘˘˘ب سسي˘˘˘لو Ó˘˘˘م˘˘˘كم نو˘˘˘كي
.ينطولا داصصتقÓل

،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘عد
ةلجعتصسم ةيفصصت ىلإا ةموكحلا
»DKS- م˘ق˘طأا دار˘ي˘ت˘صسا ف˘ل˘م˘ل
»DKCبيكر˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
هنأا اربتع˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تارا˘ي˘صسلا
ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م˘˘صض جرد˘˘ن˘˘ي

يتلاو «ايلاجعتصسا» اعباط لمحت
اددصشم ،ةصسوملم تاباجإا بلطتت

د˘˘عاو˘˘ق ع˘˘صضو ةرور˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.هريصست ةديدج

عطق داريتصسا فلم بناج ىلإاو
سسيئرلا ربتعا ،تارايصسلا بيكرت

سسل˘ج˘م عا˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ،نو˘˘ب˘˘ت
ة˘˘ي˘˘صضق ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م نأا ،ءارزو˘˘˘لا

،بلصصلاو ديدحلل راجحلا عنصصم
ن˘˘م˘˘صض كلذ˘˘ك جرد˘˘˘ت نأا د˘˘˘ب ’
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب تا˘˘يو˘˘لوأا
.ةعانصصلا عاطقب قلعتملا

لÓ˘خ ن˘كصسلا عا˘ط˘˘ق ز˘˘كر˘˘ي
ىلإا0202 نم ةدتمملا ةرتفلا

ق˘˘ح نا˘˘م˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع4202
ن˘م ،ق˘ئ’ ن˘كصس ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا

مصضي ديدج جمانرب ذيفنت لÓخ
فلتخمب ةي˘ن˘كصس ةد˘حو نو˘ي˘ل˘م
فصصنو نويلم ميلصستو غيصصلا

يف ءاج ام بصسح ،ةدحو نويلم
يذ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ل˘م˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ سضر˘˘ع
سسمأا لوأا د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ءارزو˘˘˘لا
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ةصسائرب
.نوبت ديجملا

سسيئر ىطعأا ،كلذ بناج ىلإا
تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ،ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،نكصسلل كنب ءاصشنإاب ةموكحلل

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ير˘˘يزو ر˘˘مأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

ة˘صصا˘خ ة˘ي˘لآا ءا˘صشنإا˘ب ،ن˘˘كصسلاو
تو˘ي˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل
ا˘هدد˘ج˘ت ع˘˘ن˘˘مو ة˘˘ير˘˘يد˘˘صصق˘˘لا
رهاظم فتخم ةبراحمب حمصست
ىلع تابوقع قيبطتو ؤوطاوتلا
ةيمازلإا ىلع ادكؤوم ،نيفلاخملا
طمنلا اذه ىلع ايئاهن ءاصضقلا

،ينطولا بارتلا ربع ءايحأ’ا نم
ءاصشنإا لوح سشاقنلا حتفب بلاطو
فقو فد˘ه˘ب «ي˘حاو˘صضلا ند˘م»
ند˘˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘˘ن نا˘˘˘كصسلا حوز˘˘˘ن
ىلإا ،اهيلع قانخلا كفل ىربكلا

يف بصشخلا مادختصسا عنم بناج
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
ةي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.داريتصس’ا سصيلقتو

،نوبت راثأا ،راطإ’ا سسفن يفو
،يعانصصلا راقعلا ةيصضق كلذك
م˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘م بل˘˘طو
،تاحارتق’ا ميدق˘تو ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘˘صس’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ل˘جأا ن˘م را˘ق˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لا
هذ˘ه˘ل ي˘نÓ˘ق˘˘ع˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صس’ا
ةيناكمإا عم ةيعانصصلا قطانملا
ي˘عا˘ن˘صصلا را˘ق˘ع˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا
نم لمعتصسملا ري˘غو حو˘ن˘م˘م˘لا

عجصش امك ،نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لا فر˘ط
تاينواعتلا قلخ ى˘ل˘ع ،سسي˘ئر˘لا

قطانم ءاصشنإا وأا ةئيهت لجأا نم
ةديدج ةيؤور˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ي˘عا˘ن˘صص
ح˘صضاو طور˘صش ر˘ت˘˘فد ل˘˘ظ ي˘˘ف
.قيقدو

تام˘ي˘ل˘ع˘ت ،سسي˘ئر˘لا ى˘ط˘عأاو

،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ر˘˘يزو˘˘ل
تاصسل˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف عور˘صشلا˘ب
ةيعانصصلا ةصسايصسلا لوح ةينطو
تاءافك اهي˘ف كرا˘صشت ،ةد˘يد˘ج˘لا
جراخلا يف ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا
لجأا ن˘م ة˘ي˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ةينطو ةيعانصص ةصسايصس طبصض
ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل بي˘ج˘ت˘صست
ةرورصض ى˘ل˘ع دد˘صشو ،ةد˘يد˘ج˘لا

د˘يد˘˘صشتو م˘˘ير˘˘ج˘˘تو ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
نيدروت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘م˘خ˘˘صضم˘˘لا
ماعلا لاملا يف اداح افيزن ثدحت
.ةبعصصلا ةلمعلاب

دبع ،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘مأا
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا

ثاد˘˘˘حإا˘˘˘ب ،ءارزو˘˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
تا˘صسرا˘م˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لا
،ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا

مئاق يلاجعتصسا ططخم دامتعاو
ل˘ف˘كت˘لا ا˘م˘ه ن˘ي˘ت˘يو˘لوأا ى˘˘ل˘˘ع
،ت’اجعت˘صس’ا ي˘ف ى˘صضر˘م˘لا˘ب
.لماوحلا ءاصسنلاو

نأا ،سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘عا
ديلوتلا ما˘صسقأاو ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا

ة˘صسي˘ئر˘لا ف˘ع˘صضلا ة˘ط˘ق˘ن ا˘م˘˘ه
نأا ازربم ،ةيحصصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا ي˘عد˘ت˘صسي ر˘˘مأ’ا
ةيلمع تاءارجإا عصضوو عاطقلا

ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
،ت’اجعتصس’ا يف نيصصصصختم
ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘صشتو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘صشو
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تازيفحتلا حنمب ت’اجعتصس’ا
ى˘ل˘ع كلذ˘ك ثحو ،ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘لا
عم رواصشت˘لا˘ب ة˘يا˘قو˘لا ع˘ي˘ج˘صشت

يتلا يندملا عمتجملا تايعمج
تاذ نوكت نأا اهصضعبل نكمي
ديفتصست يلاتلابو ،ةماع ة˘ع˘ف˘ن˘م
فد˘ه˘ب ة˘لود˘لا تاد˘عا˘˘صسم ن˘˘م
حلاصصم ىلع طغصضلا فيفخت
ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لاو ت’ا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
،تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م تادا˘ي˘˘ع˘˘لا

ةنيا˘ع˘م˘ل تا˘ي˘لآا ع˘صضو كلذ˘كو

م˘ه˘ل˘ق˘ن˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
نودب ت’اج˘ع˘ت˘صس’ا ح˘لا˘صصم˘ل

،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو ،ةرور˘˘˘صض
سضفر مد˘ع ى˘ل˘ع ،نو˘˘ب˘˘ت دد˘˘صش
يهو ل˘ما˘ح ةأار˘ما يأا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خأ’ا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ح˘ل˘صصم يأا ل˘ب˘ق ن˘م ع˘صضو˘˘لا

.تناك ةيبط
سسي˘˘˘˘ئر كلذ˘˘˘˘˘ك قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘تو

دصض فنعلا ةرهاظل ،ةيروهمجلا
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م
ذاختا ىلع ثحو ،تايفصشتصسملا
عم دقا˘ع˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تاءار˘جإا
ةيامح نامصضل ةصصاخ تاكرصش
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا تآا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

.نيمدختصسملاو
ةرورصض ىلع ،نوبت دكأا امك

ينا˘ج˘م˘لا ر˘كب˘م˘لا سصي˘خ˘صشت˘لا
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا سضار˘˘مأ’ا سضع˘˘ب˘˘ل
،ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ن˘˘˘˘صسلا˘˘˘˘ب
ةيمهأا ى˘ل˘ع دد˘صشو ،نا˘طر˘صسلاو
لكصشم ل˘ح˘ل يد˘ج˘لا ر˘ي˘كف˘ت˘لا
تازيفحت حنمو ةيندملا ةمدخلا

ءاط˘عإا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ع˘م ة˘مز’
ن˘م ءا˘ب˘طأا ن˘يو˘˘كت˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
يئاهن لح داجيإا فدهب بونجلا
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا سصق˘˘˘ن ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘ل
ةقطنملا هذه يف نيصصصصختملا

.نطولا نم
نكسسلل كنب ءاسشنإاب رمأاي نؤبت صسيئرلا

ةدحو نويلمب ديدج جمانرب قÓطإا
غيضصلا فلتخم يف ةينكضس

لظ ‘ ةديدج ةيعانسص قطانم ءاسشنإاو تاينواعتلا قلخ
قيقدو حسضاو طورسش Îفد

عاجÎضساو يعانضصلا راقعلا ةيعضضو مييقت
نيديفتضسŸا فرط نم لغتضسŸا Òغ

Òتاوفلل ÚمخضضŸا نيدروتضسŸا ىلع تابوقعلا ديدضشت

تاظحللا ‘ يهو لماح يأا لابقتسسا صضفر مدع
تناك ةيبط ةحلسصم يأا لبق نم عسضؤلا لبق ةÒخأ’ا

ةحضصلا عاطق ‘ ةقباضسلا تاضسرامŸا عم ادعاضصف مويلا نم ةعيطقلا
ÚمدختضسŸاو ةيحضصلا تآاضشنŸا ةيامح نامضضل ةضصاخ تاكرضش عم دقاعتلا

ةمراسصلا ةبقارملل تامدخلاو تازيهجتلاب ةقلعتملا تادراؤلا عاسضخإا

كلهتضسملاو تاضسضسؤوملا تايجاح ريفوت نامضض عم ايلحم ةجتنملا داوملا داريتضسا عنم

ةمؤك◊ا تايؤلوأا زربأا بلسصلاو ديدحلل راج◊ا عنسصم ةيسضق ة÷اعم
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ع˘˘صضو ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘˘صش
داوملا نيزخت˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘صسا˘ي˘صس
ةيئاذغلا

ل˘ح˘ب ة˘مو˘كح˘لا ر˘مأا˘ي نو˘˘ب˘˘ت
لجأا ي˘ف بي˘ل˘ح˘لا ةرد˘ن ة˘ل˘كصشم
رهصشأا6 هاصصقأا

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ءا˘˘˘صشنإا
و بون˘ج˘لا˘ب هر˘ق˘م ة˘يوار˘ح˘صصلا

دو˘ي˘ق˘˘لا ن˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا سصي˘˘ل˘˘خ
ةيطارقوريبلا

،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ا˘˘عد
سصقن ةيلاكصشإا لحل ،ةموكحلا

6 ىدعتي ’ لجأا يف بيلحلا ةدام
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صشو ،ر˘˘ه˘˘˘صشأا
ة˘˘نر˘˘صصع˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس جا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا

ع˘˘صضو بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘˘كار˘˘˘صشلاو

فدهب قيوصستلا لكاصشمل لولح
تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح نا˘˘˘م˘˘˘صض
ع˘˘صضو لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
فلتخم نيزختل ةينطو ةصسايصس
ا˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا

.كÓهتصس’ا ةعصساو
،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر قر˘ط˘ت و

ثيح ،موحللا داريتصسا ةلأاصسم ىلإا
جاتنإ’ا عيجصشت ةرورصضب بلاط
ةرور˘صضو ة˘ي˘صشا˘م˘ل˘ل ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ،دار˘ي˘ت˘صس’ا ن˘م سصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

اميصس ’ يرلا لكصشم لح بناج
ةدايز عم بونجلاو باصضهلا يف
لÓخ نم ةي˘ق˘صسم˘لا تا˘حا˘صسم˘لا
،ة˘ير˘صصع˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ماد˘خ˘ت˘صسا

دهعم ءاصشنإاب تاميل˘ع˘ت ى˘ط˘عأاو

نو˘كي ،ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
امك ،يرئازجلا بونجلا يف هرقم
سصي˘ل˘خ˘ت ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صش
.ةيطارقوريبلا دويقلا نم ةحÓفلا

ةيؤسست يف عارسسإ’اب تاميلعت
يحÓفلا راقعلا ةيعسضو
،يحÓفلا راقعلا سصوصصخبو

مييقتب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘مأا
ل˘˘ك ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو
ةيوصست يف عارصسإ’او ،تاي’ولا
يصضارأÓل ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح لÓ˘˘خ ن˘˘م
راقعلل لثمأ’ا نيصسحتلا نامصضو
.يحÓفلا

ةمؤك◊ا تايؤلوأا زربأا بلسصلاو ديدحلل راج◊ا عنسصم ةيسضق ة÷اعم
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نييعتلا تاءارجإا فيفختل
ةلودلل ةيماسسلا بسصانملا يف

ةطلضس ليوحت
نيعم ددع نييعت
ةلودلا تاراطإا نم
لوألا ريزولا ىلإا
،ةيرؤهمجلا صسيئر ررق
ليؤحت ،نؤبت ديجملا دبع
نيعم ددع نييعت ةطلسس
ىلإا ةلودلا تاراطإا نم
فيفختل ،لوأ’ا ريزؤلا
يف نييعتلا تاءارجإا
ةلودلل ةيماسسلا بسصانملا

يمدختسسم ةكرح عيرسستو
ةيمؤمعلا فئاظؤلا
راطإا يف اذهو ،ةيماسسلا
ماكحأ’ا مارتحا
اهب لؤمعملا ةيرؤتسسدلا

.ددسصلا اذه يف
ةمؤظنم ةغايسص ىلع ددسش
نامسضل ةرقتسسم ةينؤناق
نيرمثتسسملل ةحسضاو ةيؤور

ةيروهمجلا سسيئر
دح عضضوب رمأاي
يف تايبوللا ذوفنل
ةيمومعلا تاضسايضسلا
،ةيرؤهمجلا صسيئر اعد
عسضو ىلإا ،ةمؤكحلا

ةرقتسسم ةينؤناق ةمؤظنم
ةحسضاو ةيؤور نامسضل
قلخ فدهب ،نيرمثتسسملل
ةمؤظنملا يف رارقتسس’ا
لاجر زيفحتل ةينؤناقلا
يف رامثتسس’ا ىلع لامعأ’ا
ىلع اددسشم ،رئازجلا

ذؤفنل دح عسضو ةرورسض
تاعامجو تايبؤللا
تاسسايسسلا يف حلاسصملا
.ةيمؤمعلا



ثداحلا اذه ببصس دوعيو
بصسح ،عور˘˘م˘˘لا يرور˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ة˘ي˘لوأ’ا تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.ةطرفملا ةعرصسلا

ىلإا ىتوملا لقن متو اذه
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةقط˘ن˘م˘ب ر˘ي˘غ˘م˘لا˘ب ة˘يرادإ’ا

ءÓ˘˘جإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،غ˘˘ير يداو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا ى˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘لا
سسف˘˘˘ن˘˘˘ب ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
.يحصصلا لكيهلا

تح˘˘˘ت˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةصصتخملا ةينمأ’ا حلاصصملا
ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
هذ˘˘ه تا˘˘صسبÓ˘˘مو با˘˘ب˘˘˘صسأا
.ةعجافلا

ثدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘˘˘ثإاو
سسي˘˘ئر مد˘˘˘ق ،يوا˘˘˘صسأا˘˘˘م˘˘˘لا
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘˘ل ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت ،نو˘˘ب˘˘ت
ءا˘ف˘صشلا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،ا˘يا˘ح˘صضلا
ف˘ل˘كو ،ى˘حر˘ج˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘˘لا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا

ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ،دار˘˘˘˘˘ج
ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘صضلا تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا

ةدعاصسمو ىحرجلاب لفكتلل
.اياحصضلا تÓئاع
ةحسصلاو ةيلخادلا اريزو
اياحسضلا تÓئاع ايقتلإا
لفكتلا نسسح ىلع افقوو

نيباسصملاب
لك لقنت ،هتاذ قايصسلا يف

ر˘˘يزو ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك ن˘˘م
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
،د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘عو
نا˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو
ىلإا ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو
يرور˘˘م˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا نا˘˘كم
ذا˘خ˘تاو ع˘صضو˘لا ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘عو ى˘˘˘˘حر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ىل˘ع ا˘ف˘قو ثي˘ح ،ا˘يا˘ح˘صضلا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘صس
يبطلا لفكتلاو تافاعصسإ’ا

تÓئاعب ايقتلإاو ،ى˘حر˘ج˘لا˘ب
.نيفوتملا

watan@essalamonline.com
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ةركسسبب يعماج بلاطل ذفانلا صسب◊ا

عماج نب ىفطضصم يفحضصلل سسب◊ا سسامتلا

«ةلطزلا» نم نيتحيفسص زجحتو تاردخم يجورمب حيطت ةيقاوربلا ةطرسش

ةيدملا يف نيكضسلاب انعط ينيرضشع لتقم

ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا سسمأا تصسم˘˘ت˘˘لا
6 ،ةبان˘ع ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘ما˘ع˘لا
ةمار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ر˘ه˘صشأا

رانيد فلأا05 ـب ردقت ةيلام
ىفطصصم يفحصصلا قح يف
قطنلا متي نأا ىلع ،عماج نب
20 مو˘ي ي˘ئا˘ه˘ن˘لا م˘˘كح˘˘لا˘˘ب
.لبقملا يرفيف

ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صصلا نا˘˘˘كو اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ر˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت سسي˘˘˘ئرو
ةردا˘˘صصلا «لا˘˘صسن˘˘˘فر˘˘˘بو˘˘˘ل»
تح˘˘ت ع˘˘صضو د˘˘ق ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب
رثكأا ذنم ةيئاصضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘م

تار˘ي˘˘صسم ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
مهتب عبوت هنأا املع ،كارحلا
ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا

يف ةكراصشملا ،حلصسملا ريغ
عنمو ،ح˘ل˘صسم ر˘ي˘غ ر˘ه˘م˘ج˘ت
ه˘ت˘ل˘م˘ح ة˘يدأا˘ت ن˘م ح˘صشر˘ت˘˘م
.ةيباختن’ا

تم˘كح ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ىلع ،ةركصسب ةمكحم سسمأا
نيمأ’ا دمحم ي˘ل˘ع بلا˘ط˘لا
يلقتعم نم وهو ،ةيلاع نب
،ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا
ع˘م ار˘˘ه˘˘صش81 ن˘ج˘˘صسلا˘˘ب

فلأا001 ـب ترد˘ق ة˘˘مار˘˘غ

م˘ت ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،جد
ربمصسيد62 مو˘ي ه˘لا˘ق˘ت˘˘عإا
ءا˘عد˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صصو
مامأا هصضرع دعبو ،ةيئاصضقلا

92 موي ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
رمأا هل هجو رهصشلا سسفن نم
عم هقح يف يروفلا لوثملاب
ذإا ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا˘ب عاد˘يإا
ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب ع˘˘بو˘˘ت
ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لاو ة˘ي˘ما˘ظ˘ن
ىلع ،حلصسملا ريغ رهمجتلا

عقاوم ىلع هتابا˘ت˘ك ة˘ي˘ف˘ل˘خ
.يعامتج’ا لصصاوتلا

ب.نيرسسن

ر˘˘صصق ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م تز˘˘˘ت˘˘˘هإا
رجف ةيدملا يبونج يراخبلا
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘˘ع ،سسمأا
باصش اهتيحصض بهذ  ءاعنصش
ن˘ي˘كصسلا˘ب ا˘ن˘ع˘ط ي˘ن˘ير˘صشع
.رخآا دي ىلع

(ر.ع) و˘عد˘م˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ي˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ي ،ر˘˘˘جا˘˘˘ت
ىد˘ل فور˘ع˘م˘لا يرو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
تيب» مصساب ة˘ن˘يد˘م˘لا نا˘كصس
ةي˘ل˘م˘ع˘ل سضر˘ع˘ت ،«خ˘ب˘ط˘مو
يذلاو هميرغ دي ىلع لتق
رقم˘ب  تا˘ن˘ع˘ط ةد˘ع˘ب هأا˘جا˘ف
فصصتن˘م دود˘ح ي˘ف ها˘ن˘كصس

ها˘يإا ا˘كرا˘ت ،سسمأا لوأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل
م˘تو اذ˘ه ،ه˘ئا˘مد ي˘ف ا˘˘قرا˘˘غ
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ة˘˘ث˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
يذلا قيقحتلا جئاتن راظتنا
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم ه˘˘˘تر˘˘˘صشا˘˘˘ب
فرعتلل ايمي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا

ة˘م˘ير˘ج˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
و˘ه يذ˘لا ي˘نا˘ج˘لا ف˘ي˘قو˘تو
.ةيحصضلا فراعم دحأا

ةميرجلا هذه رب˘ت˘ع˘تو اذ˘ه
ةنيدملاب اهعو˘ن ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
كل˘ت د˘ع˘ب ،ر˘ه˘صش فر˘˘ظ ي˘˘ف

ينيعبرأا اهتيحصض بهذ يتلا
ةطقن لوح عازن ةيفلخ ىلع
ةلابق ةاطغملا قوصسلاب عيب
ط˘˘صسو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب ةر˘˘ب˘˘ق˘˘˘م
.اهصسفن ةنيدملا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاو˘˘ق
ةيناثلا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
،ةيدم˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘قاور˘ب˘لا˘ب
عوبصسأ’ا ةياهن ةحاطإ’ا نم
ن˘˘˘ي˘˘˘جور˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
با˘ب˘صش ط˘صسو تارد˘خ˘م˘ل˘˘ل
نيتفيح˘صص ز˘ج˘حو ة˘ن˘يد˘م˘لا

.جلاعملا فيكلا نم
يوارمع ماسشه

يسسيئرلا مهتملا بايغ ىلع تدنتسسإا يتلا عافدلا ةئيه نم بلطب

ةيضضق يف «يضشوبلا» ةمكاحم ليجأات
مداقلا يرفيف9 ىلإا نييراقعلا نيظفاحملا

ءا˘˘صضق سسل˘˘ج˘˘م سسمأا ل˘˘ّجأا
ة˘م˘كا˘ح˘م ىر˘خأا ةر˘م ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا

«يصشوبلا» وعدملا يخيصش لامك
ن˘˘ي˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ي˘˘˘ف
يرفيف9 مو˘ي ى˘لإا ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لا
ةئيه بلطل ة˘با˘ج˘ت˘صسا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ببصسب ليجأاتلا د˘يد˘م˘ت˘ب عا˘فد˘لا

ي˘ف ي˘صسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا با˘˘ي˘˘غ
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب سضفر م˘˘غر ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
تنادأاو اذ˘ه.ليجأاتلا نيمهتم˘لا

11 موي ،دمحمأا يديصس ةمكحم

يف نيمهتملا ،طراف˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
،نييراقعلا نيظ˘فا˘ح˘م˘لا ة˘ي˘صضق
01و4 نيب ام حوارتت ماكحأاب
سضير˘ح˘ت˘لا م˘ه˘ت ن˘ع ،تاو˘ن˘˘صس
ميدقتو ذوفن˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
حلاصصم يف نيفظومل يواصشر
لامعأا لباقم ةمصصاعلاب ريمعتلا

اهد˘ع˘ب مو˘ق˘ت˘ل ،ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ
نيمهتملا عا˘فد ة˘ئ˘ي˘هو ة˘با˘ي˘ن˘لا
ىوتصسم ىلع فانئتصسإ’ا بلطب
.رئازجلا ءاصضق سسلجم

ط.ةراسص

غلبت ةيعماج ةبلاط تصضرعت
باصصتغÓل ،ةنصس81 رمعلا نم
ن˘˘م لوأ’ا ،ن˘˘يءا˘˘ن˘˘ب د˘˘ي ى˘˘ل˘˘˘ع
،ينيغ ي˘نا˘ث˘لاو ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘صسن˘ج
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘صشرو ل˘˘خاد
.ةمصصاعلاب يلافوصش

ةقÓع هطبرت يذلا ةانجلا دحأا
،ةيحصضلا ة˘ب˘لا˘ط˘لا ع˘م ة˘ي˘مار˘غ
يذلا «يط˘نو˘صشلا» ى˘لإا ا˘هدا˘ت˘قإا
يف هقيدصص ناك نيأا ،هب لمعي
هيلعو ،امهتلعفب اموقيل هراظتنا
فر˘ط ن˘˘م ،لوأ’ا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
لوأ’ا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم
يناثلا لازي ’ اميف ،ةعيرزوبل
.رارف ةلاح يف ادجاوتم

،لاحلا ةيصضق يف تايرحتلا
ةيباين ةميلعت بجومب تقلطنا

دارم ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م ن˘ع ةردا˘صص
7 خيراتب ةمصصاعلا يف سسيار
حتف لجأا نم كلذو ،9102 توأا
تا˘صسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘لا با˘صصت˘غا
لبق نم ركذلا ةفلاصسلا رصصاقلا

ىوتصسم ىلع نيتيقيرفإا نيتيعر
،يلافوصش ةق˘ط˘ن˘م˘ب ءا˘ن˘ب ة˘صشرو
دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ي˘˘˘هو
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
،9102 توأا2 خيراتل قفاوملا

رقم نم ةيحصضلا تلقنت امنيح
وحن ةيراردلا ةقطن˘م˘ب ا˘ه˘ن˘كصس
يقير˘فإ’ا ا˘ه˘ق˘ي˘صشع ل˘م˘ع ر˘ق˘م
ا˘ه˘ل بر˘صض ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘لا˘فو˘˘صشب
تلخد اهلوصصو درجمبو ادعوم
ا˘˘ما˘˘ق ن˘˘يأا ،مو˘˘ن˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ ى˘˘˘لإا
،ا˘ه˘با˘˘صصت˘˘غا ى˘˘ل˘˘ع لواد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘ع ا˘م˘هد˘حأا ا˘هد˘ع˘ب ي˘ف˘ت˘خ˘ي˘˘ل
ا˘ه˘ق˘ي˘صشع ىد˘بأا ا˘م˘ي˘ف ،را˘ظ˘نأ’ا
عيقرت فيلاكت لمحتل هدادعتصسا
تاكبصشلا ىد˘حإا د˘ن˘ع ة˘يرذ˘ع˘لا
ىوتصسم ىلع ةيرصسب لمعت يتلا

هيف هبتصشملا.مداخ رئب ةقطنم
حرصص ،هفيقوت دن˘عو ي˘صسي˘ئر˘لا

فرعت هنأاب يمصسر رصضحم ىلع

رهصشأا4 وحن ذنم ةيحصضلا ىلع
ىوتصسم ىلع ةعقاولا خيرات نم
بذاجت دعبو مداخ رئب ةقطنم
˘ما˘قرأا ’دا˘ب˘˘ت ثيد˘˘ح˘˘لا فار˘˘طأا
،مئاد لاصصتا ىلع Óظو فتاهلا
سضر˘ع˘يو ا˘م˘ه˘ت˘قÓ˘ع د˘طو˘ت˘ت˘ل

ل˘با˘ق˘م ا˘نز˘لا ة˘صسرا˘م˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ن˘م جد0002 غلبم اهم˘ي˘ل˘صست
ىلإا ،ا˘ه˘ت˘يرذ˘ع ا˘هد˘ق˘ف˘ي نأا نود
نم تمدقت نيأا ةعقاولا موي ةياغ
اه˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘صشرو
حتف ن˘يأا ،ة˘فر˘غ˘لا با˘ب تقر˘طو
يذلا تقو˘لا ي˘ف ،ه˘ق˘يد˘صص ا˘ه˘ل

درجمبو ،سضاحرملا يف وه ناك
يذلا رظنملا نم مدصص هجورخ
ي˘ت˘لاو ،ه˘ت˘ق˘ي˘صشع ه˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘جو
اهلقنب لفكتيل ءاكبلاب تصشهجأا
ةبيبطلا ىلإا يلاوملا مويلا يف
تد˘ق˘ف ا˘ه˘نأا ا˘ه˘˘ل تد˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لا

ا˘هد˘˘عو ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘يرذ˘˘ع
ه˘˘ق˘˘يد˘˘صص ة˘˘ق˘˘فر ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا˘˘˘ب
نأا ّ’إا ،ةيرذعلا عيقرت فيراصصمب

ءوصض ىلعو.رارفلاب ذ’ هقيدصص
ق˘ح ي˘ف رد˘صص ،هر˘كذ ق˘ب˘صس ا˘˘م
سسبحلا نهر عاديإ’اب رمأا لوأ’ا
يف ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب تقؤوملا
ي˘˘صضا˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م سشار˘˘˘ح˘˘˘لا
دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ةيانج نع ،ةمصصاعلا يف سسيار
لوصصحلا مت اميف سضرع كته
سصاصصتخ’ا د˘يد˘م˘ت˘ب نذإا ى˘ل˘ع
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو فر˘ط ن˘م
ةم˘كح˘م˘لا تاذ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةباين فرط نم هيلع رصشؤوملاو
لقنتلا دصصق ة˘قار˘صشلا ة˘م˘كح˘م
يتلا ءانبلا تاصشرو ىدحإا ىلإا
نأا ’إا ينيغلا ةيعرلا اهبع لمعي
،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس تنا˘˘˘ك ثا˘˘˘ح˘˘˘بأ’ا

م˘ت ،تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا˘˘بو
ءارجإاب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل حا˘م˘صسلا
ه˘˘ق˘˘يد˘˘˘صصل ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه لا˘˘˘صصتا
مل هنأا ّ’إا ،رارف ةلاح يف دجاوتملا
.هيلع دري

ب.ريسشب

ةرثأات˘م ا˘ه˘ف˘ت˘ح ةا˘ت˘ف تي˘ق˘ل
بصش ق˘ير˘˘ح ر˘˘ثإا ا˘˘ه˘˘حور˘˘ج˘˘ب

ن˘˘كصسم ل˘˘خاد سسمأا حا˘˘ب˘˘˘صص
ريجلا رئب ةيدلبب ،رونلا يحب
ةغلا˘ب˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا.نار˘هو ي˘ف
تيفوت ة˘ن˘صس52 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
قورحب ةرثأاتم ناكملا نيعب

ةفاك يف ةثلاثلا ةجردلا نم
ليو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،م˘صسج˘لا ءا˘ح˘نأا

ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ث˘˘ج
ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ثث˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
لوأا» ةيعماجلا ةيئا˘ف˘صشت˘صس’ا
.«4591 ربمفون

ينؤلسسع ةميرك

«يطنؤسشلا» ¤إا اهداتقا ةيمارغ ةقÓع اهب هطبرت امهدحأا

ىلع نلوادتي اينيغو ›ام نم ناءانب
ةمضصاعلاب ›افوضش ‘ رضصاق ةبلاط باضصتغإا

اهدسسج ءاحنأا لماكب ةثلاثلا ةجردلا نم قور◊ تسضرعت

نارهو ‘ Ò÷ا رئب ةيدلبب نكضسم لخاد قيرح ‘ ةاتف كÓه

نيرفاسسملا لقنل نيتلفاح نيب رسشابم مادطسصا رثإا نيرخآا64 ةباسصإاو اسصخسش21 كÓه

يداولاب ةيرورم ةرزجم
نيباضصملاب لفكتلاو مهتÓئاع ةدعاضسمب دارج فلكيو اياحضضلا تÓئاع يزعُي نوبت سسيئرلا

ر.نوراه

نيتلفاح نيب فينع رسشابم مادطسصا رثإا ةرؤطخلا ةتوافتم حورجب ،نيرخآا64 بيسصأاو مهفتح اسصخسش21 يقل
ةيدلب نيب طبارلا هقسش يف3 مقر ينطؤلا قيرطلاب صسمأا حابسص نم ةيناثلا ةعاسسلا ىلع ،نيرفاسسملا لقنل

.ةركسسب ةي’ؤب صشاموأا ةيدلبو يداؤلا ةي’و ةمسصاع لامسش ليطسسأا

دودحلا رؤبع اؤلواح
مادقأ’ا ىلع اريسس ةينامورلا
ةيبرغلا ابوروأا ىلإا لؤسصؤلل

4 لاقتعإا
رجملاب نييرئازج

يرام ؤتاسس ةطرسش تلقتعا
،نييرئازج4 ،اينامورب
دودحلا رؤبع اؤلواح ،يبيلو
،مادقأ’ا ىلع اًريسس ةينامورلا
.ةيبرغلا ابوروأا ىلإا لؤسصؤلل
«مزاسسيرب» عقؤم حسضوأا
دودحلا صسرحّ نأا ،ينامورلا

ةيميلقإ’ا ةرئادلا لخاد
ءانثأاو ،يرام ؤتاسس ةطرسشل
يف مهل ةينيتور ةيرود

نم03:5 ـلا ةعاسسلا دودح
اؤقتلإا ،صسمأا لوأا ءاسسم
هاجتاب نايسشمي نيلجرب
مكحبو ،رجملا عم دودحلا
ببسس ارربي مل امهنأا

ةقطنملا هذهب امهدؤجو
امهفيقؤت مت ةيدودحلا

ةرئادلا رقم ىلإا امهدايتقاو
دودحلا ةطرسشل ةيميلقإ’ا

قيقحتلل يرام ؤتاسس يف
امهدحأا نأا فسشتكيل ،مهعم

23 رمعلا نم غلبي يرئازج
غلبي ايبيل نم رخآ’او ،اًماع
يفو ،اًماع71 رمعلا نم

نم00:01 ةعاسسلا دودح
صسرح فقوأا ،صسمأا حابسص

اياعر3 اسضيأا دودحلا
مهرامعأا حوارتت نييرئازج

اؤناك ةنسس81و61 نيب
عم دودحلا ؤحن نيهجتم
،نيرخآ’ا مه رجملا

ءؤجللا يبلاط نم مهعيمج
.اينامور يف
،هركذ قبسس ام ءؤسض ىلعو
نيفؤقؤملا ةعباتم متيسس
،ركذلا يفلاسسلا ةسسمخلا

دودح رؤبع ةلواحم ةميرجب
،عورسشم ريغ ةقيرطب ةلود

نيينعملا هيجؤت مت هنأا املع
نكسسلل ةيميلقإ’ا زكارملا ىلإا

ءؤجللا يبلاطل تاءارجإ’او
.تسسراخؤبو صسيرؤمارامب

ر.رجاه



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 5462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج52ـل قفاؤملا0202 يفناج02نينثإ’ا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــضسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاؤملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

5462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج52ـل قفاؤملا0202 يفناج02نينثإ’اتامهاصسم

هللا دبع كلم˘لا دو˘ه˘ج ل˘صصاو˘ت˘ت
ة˘ي˘ندر’ا ة˘كل˘م˘م˘لا كل˘م ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘لا˘صسرو ة˘ي˘م˘صشا˘ه˘˘لا

ةدلا˘خ˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإ’او ة˘ي˘مو˘ق˘لاو
دجصسملاو سسدقلا هاج˘ت ة˘ت˘با˘ث˘لاو
ةيمÓصس’ا تاصسدقملاو ىصصق’ا

ىد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لاو
يليئارصس’ا لÓتح’ا تاصسراممل
ة˘ن˘يد˘م˘لا د˘يو˘˘ه˘˘ت ى˘˘لا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا

اهثارتو اهروذجو اهتيوه عÓتقاو
ةلÓ˘ج تاد˘ي˘كأا˘ت ا˘مو ي˘مÓ˘صس’ا
نا˘م˘لر˘ب˘لا ما˘ما ه˘ل˘لا د˘ب˘ع كل˘م˘لا
غروبصسارتصس ةنيدم يف يبورو’ا
ة˘م˘ل˘كلا) ه˘ت˘لا˘˘صسرو ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ف˘قاو˘م˘ل˘ل داد˘ت˘ما ’ا (ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا
ق˘م˘ع ن˘ع ةر˘ب˘ع˘م˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا
ينيط˘صسل˘ف˘لا خ˘يرا˘ت˘لاو ط˘بار˘ت˘لا
دو˘م˘˘صص م˘˘عد ة˘˘ي˘˘م˘˘هأاو ي˘˘ندر’ا

ة˘˘˘صسد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا سضرأ’ا سسئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك
م˘ه˘˘تا˘˘صسد˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ةدهعلاب كصسمتلاو مه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
د˘عاو˘˘ق تصسرأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘م˘˘ع˘˘لا
نأاو مÓ˘صسلاو كر˘ت˘صشم˘لا سشي˘ع˘˘لا

يف نييحيصسملاو نيملصسملا قح
ل˘صصاو˘ت˘صسو د˘لا˘خ يد˘بأا سسد˘ق˘لا
دتمملا يخيراتلا اهبجاو ندر’ا

ةياعرو ةيامحل دادج’ا دهع ذنم
. فيرصشلا سسدقلا يف تاصسدقملا
قرطلا ىتصشب لواحي لÓتح’ا نإا

ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا سسم˘˘ط
يف ةيمÓصس’ا ملاعملاو يبرعلاو
ةيدوهيلا ةغبصصلا ءاطعإاو سسدقلا
اهناكصس نم اهغ˘ير˘ف˘تو ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
نوناق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ير˘صصن˘ع˘لا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا ة˘ي˘مو˘˘ق˘˘لا

سسدقلل ديرن ’ سصوصصخلا اذهبو

ن˘˘ي˘˘ب عار˘˘صص ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م نو˘˘˘كت نأا
ىلع اركح نوكت نأا وأا تانايدلا
برعلا ةلبق يه سسدقلاف دوهيلا

تا˘نا˘يد˘لا د˘ه˘مو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لاو
ةدلاخ ةلاصسر لم˘ح˘تو ة˘يوا˘م˘صسلا

. قيمعلا اهخيرات ربع
دوهجل انريدقت نع انه برعن اننإا

ن˘ع عا˘فد˘˘لا ي˘˘ف كل˘˘م˘˘لا ة˘˘لÓ˘˘ج
ا˘ه˘ل˘هأا دو˘م˘صص ز˘يز˘ع˘تو سسد˘˘ق˘˘لا
ىلع ة˘يا˘صصو˘لا بحا˘صص ه˘ف˘صصو˘ب
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإ’ا تا˘˘˘˘صسد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

سضفر دكؤونو اهي˘ف ة˘ي˘ح˘ي˘صسم˘لاو
ة˘مأ’او ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا
رارح’ا لكو ةيمÓصسإ’او ةيبرعلا
ريغلا يكيرمأ’ا رارقلل ملاعلا يف
يصضاقلاو ينوناق ريغلاو يعرصش

ةلودل ةمصصاع سسدقلاب فارتع’ا
ق˘ي˘ع˘يو ل˘م˘ع˘ي ه˘نو˘˘ك لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘يو مÓ˘˘صسلا سضو˘˘ق˘˘يو
. ةيحيصسملاو ةيمÓصس’ا ميلاعتلا
ة˘ي˘صضق˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا نا
فور˘ظ ي˘ف ر˘م˘ي ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

تاصسايصسلا لظ يف ةصصاخ ةبعصص
ةموكح اهعبتت يت˘لا ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا
تو˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا مد˘˘˘ه ن˘˘˘م لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ي˘˘˘صضارأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’او
سضر˘˘ع˘˘ب ة˘˘برا˘˘صض ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تارارقلاو قيثاوملا ةفاك طئاحلا
سسدقلا ةنيدم ربتعت يتلا ةيلودلا

ناو لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قاو
ءاهنإا لجأا نم لاصضنلا ةلصصاوم
دعت سسدقلا ةنيدم نع لÓتح’ا

ةيروحملا اياصضقلا تايولوا نم
سسدقلا ةنيدمف  ينطولا لاصضنلل
ة˘لود˘ل ة˘يد˘بأ’ا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ه
لا˘صضن˘لا رو˘ح˘م ى˘هو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
بج˘يو يرا˘˘صضح˘˘لاو يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
اهعباطو اهتبور˘ع ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

نا˘˘يدأÓ˘˘ل ة˘˘صسد˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ك
م˘عد˘ب كلذو ثÓ˘ث˘لا ة˘يوا˘˘م˘˘صسلا

كصسم˘˘ت˘˘لاو ا˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأا دو˘˘˘م˘˘˘صص
. اهيف مهقوقحب
سضر˘ع˘ت˘ت ة˘صسد˘ق˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا نا

ريمد˘ت˘لاو ع˘م˘ق˘لا ل˘ئا˘صسو ع˘صشبأ’
دادزت ماصسج رطاخم يلا سضرعتتو
نم ةل˘صسل˘صس سضر˘ف د˘ع˘ب ةرو˘ط˘خ
ل˘ب˘ق ن˘م تاءار˘جإ’او تارار˘˘ق˘˘لا
’و ةنيدملا ناكصس قحب لÓتح’ا

ت’واحم لكل يدصصتلا نم دب
ىلع ءÓيتصس’او لزعلاو ديوهتلا
رؤو˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘صضارأ’ا
لزانملا مدهو اهيف ةيناطيتصس’ا

سضرغب ةظهابلا بئارصضلا سضرفو
ى˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس ن˘˘م ا˘˘ه˘˘غار˘˘فإا
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ا˘ه˘صضفر˘˘ي
ي˘ف رار˘˘حأ’او ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘مأ’او
ن˘˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘جر ل˘˘˘كو م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
دصشأاب ن˘ي˘ي˘ح˘صسم˘لاو ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا
ىلع ءادتعا لثمت اهنأ’ تارابعلا
د˘ج˘صسم˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘بر˘˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا
دو˘˘جو يأا ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘تو ى˘˘˘صصقأ’ا
دصض ءادتعا دعتو سسدقلا سسئانكل

ي˘ح˘ي˘صسم ل˘ك د˘صضو م˘ل˘صسم ل˘˘ك
لكو ينيطصسلف لكو يندرأا لكو
لÓتح’او رام˘ع˘ت˘صسÓ˘ل سضها˘ن˘م
. ةيرصصنعلاو
نييحيصسملاو ني˘م˘ل˘صسم˘لا ق˘ح نإا
نم دب ’و دلاخ يدبأا سسدقلا يف
يلود˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

ة˘ل˘ما˘صش ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسا ع˘˘صضوو
ز˘يز˘ع˘تو سسد˘ق˘لا م˘˘عد سسير˘˘كت˘˘ل

رود ليعفت˘ل ى˘ع˘صسلاو ا˘هدو˘م˘صص
ةمظنم ة˘صصا˘خو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا
ل˘فا˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘صسو و˘˘كصسنو˘˘ي˘˘لا
يف يعيبطلا اهرود ذخأاتل ةيلودلا

ة˘˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح
نم جهنمملا ريمدتل ةصضرعملاو
ديوهت ت’واحمو لÓتح’ا لبق
سسا˘صسم˘لاو ة˘صسد˘ق˘م˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘مÓ˘صسإ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘يو˘ه˘ب
ردصصم اهنو˘ك ي˘م˘ل˘ع˘لا ا˘ه˘ثار˘تو
عا˘ع˘صشإاو ي˘حورو ي˘فا˘ق˘ث ما˘˘ه˘˘لإا

ناصسنإ’ا ةمارك ئدابمب يراصضح
. حماصستلاو ةلادعلاو

سسدقلا وحن ةيخيراتلا ندرألا فقاوم
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و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ل˘كصش نأا ذ˘ن˘˘م
ريصسي لازام يتلا ةيلاحلا هتموكح
جئاتنل ًاراظتنا ،ةيناثلا ةرملل اهلامعأا
،ةثلاثلا ةرملل ةدا˘ع˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

لوصصح˘لا ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي نأا ل˘مأا ى˘ل˘ع
يف ةيبلغأا ىلع يني˘م˘ي˘لا ه˘فÓ˘ت˘ئاو
ةبتع زواجتت يليئارصسإ’ا تصسينكلا
ليكصشتل ه˘ل˘هؤو˘ت ،ًاو˘صضع16 ـــ˘ـ˘لأا

ا˘ه˘صسي˘˘ئر نو˘˘كي ٍةد˘˘يد˘˘ج ٍة˘˘مو˘˘كح
،ةيئاصضقلا ةقحÓملا نم نصصحملا

ٍوفع وأا ةيناملرب ٍةناصصحب دوعوملاو
هيمحيو ،هقزآام نم هذقني يصسائر
حجني مل لاح يف هرظتني ام لوه نم
هتصسائرب ٍةديدج ٍةموكح ليكصشت يف
نم دحأا ةصسائرب سسيلو ،ًايصصخصش وه
ٍبازحأا عم ًافÓتئا ’و ،هريغ هبزح
بوانتتو ،ةطل˘صسلا ه˘م˘صسا˘ق˘ت ىر˘خأا

سضرفت وأا ،ةموكحلا ةصسائر يف هعم
نوكي نأا اهلقأا ةيصساق ًاطورصش هيلع
امب ،اهيف لوأا ’ اهتصسائر يف ًايناث
ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا لا˘مآ’ا هد˘ق˘ف˘ي
هبصصنم نم اهوجري يتلا فادهأ’او
.ةموكحلا يف لوأ’ا

ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا كلذ ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
بناج ىلإا ىلو˘ت˘ي و˘ها˘ي˘ن˘ت˘نو مو˘ي˘لا

ن˘م ٍدد˘ع ةرادإا ة˘مو˘كح˘ل˘ل ه˘ت˘صسا˘ئر
ا˘ه˘صضع˘ب ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي ،تارازو˘˘لا

اهملصسي وأا ،Óًيصصأا ًاريزو اهريديو
وأا ًةو˘صشر ه˘ل ءا˘قد˘صصأا وأا ءا˘˘ف˘˘ل˘˘ح˘˘ل
ىقبي اهيف هذوفن نأا ’إا ،مهل ًءاصضرإا

اذك ،اهرداغي مل هنأاكو ًارثؤومو ًاريبك
لبق ةيجراخلا ةرازو يف ناك لاحلا

برقم˘لا ه˘ق˘يد˘صص ى˘لإا ا˘ه˘م˘ل˘صسي نأا
بز˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ىو˘˘قأ’ا ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘حو
يذلا ،سستاك ليئارصسي تصسينكلاو
ه˘ل ن˘ي˘صصل˘خ˘م˘لا ر˘ث˘كأا د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ىلع ناك دقو ،هيلإا ءارزولا برقأاو
يف وهاينتنل ةيباختن’ا ةلمحلا سسأار
دوكيللا بزحل ةيلخادلا تاباختن’ا
ي˘ف هو˘صسفا˘ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لا ،ةر˘ي˘˘خأ’ا
رعاصس داعلج مهصسأار ىلعو بزحلا
.هئاصصقإاو هدرط ىلإا نوعلطتي
ن˘م خ˘ل˘صس د˘ق نا˘ك و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن نأا ’إا

وهو ،تاتصشلا فلم ةيجراخلا ةرازو
ه˘صسف˘ن˘ب هر˘يد˘ي نا˘ك يذ˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
سضع˘˘ب     ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ،ًا˘˘˘صضيأا
ةز˘ه˘جأا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘صسلا طا˘˘ب˘˘صضلا
نيذلا ،ةيلي˘ئار˘صسإ’ا تارا˘ب˘خ˘ت˘صس’ا
ٍتائم ةدع بÓجتصسا يف هودعاصس
ةرازولا ملصس هنأا  ’إا ،نميلا دوهي نم
ة˘ق˘با˘صسلا ه˘تد˘عا˘صسم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ما˘كب
رثكأا دحأا يهو ،يلف˘تو˘ح ي˘ن˘ف˘ي˘صست
دقو ،ةينيميلا هتصسايصسب نيبجعملا
اهاصصوأاو ةميدقلا هتامامتها اهعدوأا
باع˘ي˘ت˘صسا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ه˘ت˘صسا˘ي˘صسب
نم دوهيلا نيرجا˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

نأا˘ب ا˘هد˘عوو ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج
،اهتمهم يف اهدعاصسيو اهعم نوكي
ه˘ت˘كر˘ع˘˘م ي˘˘ف ه˘˘تد˘˘يأا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو
دصض ةريخأ’ا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
.رعاصس
ي˘ف رر˘كت˘ي ه˘˘صسف˘˘ن ر˘˘مأ’ا لاز ا˘˘مو
اهريدي لاز ام يتلا ةعارزلا ةرازو
ةرركتملا ه˘ت’وا˘ح˘م م˘غر ،ه˘صسف˘ن˘ب

نأا ’إا ،اهصسأار ىلع هل ءافلح نييعت
ع˘يرذ˘لا ل˘صشف˘لا˘ب تءا˘ب ه˘ت’وا˘ح˘˘م
اهرخآا ناك يتلاو ،ًانايحأا يزخملاو
تصسينكلا و˘صضع ة˘ي˘م˘صست ة˘لوا˘ح˘م
لصشف هنأا ’إا ،اهل ًاريزو نوطيب ديفاد
ةطرصشلا هيجوت ببصسب هنييعت يف

نم ديدعلا سضارتعاو ،هل ٍتاماهت’
هحيصشرت ىلع ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا باز˘حأ’ا
،هيف ًاهبتصشم هنوك بصصنملا اذهل
امو ،داصسفلاب ٌتاهبصش هلوح رودتو
تاقيقحتل ةعاصسلا ىتح عصضخي لاز
ةحئ’ هيلإا هجوت دق يتلا ،ةطرصشلا
،ءاصضقلا ىلإا هليحتو ةيمصسر ٍماهتا

يذلا ريصصم˘لا سسف˘ن ه˘جاو˘ي ه˘ل˘ع˘لو
.ًايصصخصش وهاينتن رظتني
تيب ةململ هت’واحم سضرعم يفو
تاتصش عمجو يل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ن˘ي˘م˘ي˘لا
،ة˘˘ت˘˘ت˘˘صشم˘˘لا  ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا باز˘˘˘حأ’ا
رودوغيفأا ةه˘جاو˘م ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
م˘صسح˘لا ة˘ب˘صسن زوا˘ج˘تو نا˘مر˘˘ب˘˘ي˘˘ل
اصشاصش تاعفي لقن دقف ،ةيباختن’ا
نم ون’وك بزح نم يهو نوطيب
ةرازو ىلإا ناكصسإ’او ءانبلا ةرازو
قاحصستي اهنا˘كم ن˘ي˘عو ،ة˘ي˘ها˘فر˘لا

ي˘ن˘يد˘لا سسا˘صش بز˘ح ن˘م ن˘ي˘هو˘˘ك
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل  ًار˘˘˘يزو ي˘˘˘صسكذو˘˘˘ثرأ’ا

قلي  يذلا بزحلا وهو ،ناكصسإ’او
ميعز         نم ةديدصش ةصضراعم
رودو˘غ˘ي˘فأا ا˘ن˘ت˘ي˘ب ل˘ي˘˘ئار˘˘صسإا بز˘˘ح
هئاصصقإا ىلع لمعي يذلا ،نامربيل
’إا ،تصسينكلا يف هليثمت فاعصضإاو
هقاروأا ةيوقت ىلع لمعي وهاينتن نأا

همصصخ هب فعصضيل هئادأا نيصسحتو
هلوصصح سصرف نم للقيو ،نامربيل

ل˘ي˘كصشت˘ل ي˘ب˘هذ˘لا حا˘ت˘ف˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
.ةديدجلا ةموكحلا
ىلإا اهادهأا دقف برحلا ةرازو امأا

يذلا ،دودللا هودعو ميدقلا همصصخ
’و هر˘ق˘ت˘ح˘يو ه˘˘ب˘˘ح˘˘ي ’و ه˘˘هر˘˘كي
سضارتعا مغر ،تنيب يلاتفن همرتحي
تذأات يتلا يهو ،هيلع هراصس هتجوز
ىأار وهاينتن نأا ’إا ،تجعزناو هنم
يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا تي˘˘ب˘˘لا دو ير˘˘ت˘˘˘صشي نأا

ن˘ي˘م˘ي˘لا د˘صضع د˘˘صشي˘˘ل ،ه˘˘م˘˘ي˘˘عزو
،ةمداقلا ةصسفانملل هل˘هؤو˘يو ي˘ن˘يد˘لا

’إا ،ةنومصضم ٍتافلاحت ىلع هربجيو
ي˘ف هد˘حو ه˘كر˘ت˘ي م˘ل و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن نأا
،هدرفمب برحلا ةرازو ريدي هايركلا
هل ًابئان رتخيد يفآا نيع         دقف
طابصض ربكأا دحأا وهو ،ةرازولا يف
مهأا        دحأاو ،نيقباصسلا تارباخملا
ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا لو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
ٍتا˘ي˘حÓ˘صص ه˘ح˘ن˘مو ،ه˘ل ة˘ي˘لاو˘م˘لا

يف         ًاريثك هيلع دمتعاو ،ٍةعصساو
ةدايق              نيب طصسولا هعقوم
ةرازوو     ة˘˘˘ير˘˘˘كصسع˘˘˘لا نا˘˘˘˘كرأ’ا
و˘ه نو˘كي˘ل ،ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا بر˘˘ح˘˘لا

رار˘ق˘لاو ى˘ل˘عأ’ا تو˘صصلا بحا˘˘صص
.مهأ’ا ةيصصوتلاو بوصصأ’ا

ىلع ًاربجم ناك وهاينتن نأا ٌحيحصص
˘ما˘ع ي˘عد˘م نأاو ،تاو˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
يا˘خ˘ي˘فأا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

ةلاقتصس’ا ىلع هربجأا دق تيليدنم
ةصسائر ادع ةيرازولا هماهم لك نم

هرابجإا عيطتصسي ’ يتلا ،ةموكحلا
،اهنع يلختلاو اهنم ةلاقتصس’ا ىلع
،اهلعفل كلذ عيطتصسي ناك هنأا ولو
ذإا ،هعنمي يليئارصسإ’ا نوناقلا نأا ’إا
هبصصنم ةمو˘كح˘لا سسي˘ئر˘ل ن˘م˘صضي
هرطخأا نأا ’إا هنم ناك امف ،لوأ’ا

ى˘لإا ه˘ع˘فد˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب ها˘˘يإا ًارذ˘˘ح˘˘م
ل˘˘ك ن˘˘م ة˘˘ير˘˘صسق˘˘لا ة˘˘لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
لا˘ح ي˘ف ا˘هر˘يد˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تارازو˘˘لا

.اهنم ةيعوطلا ةلاقتصس’ا سضفر
ٍتقو نم هل ىقبت اميف وهاينتن نأا ’إا
لغتصسا ،ةيناثلا ةرملل يفاصضإا ٍريصصق
،ةحنم ىلإا ةنحملا لوحو ةصصرفلا

،هناويد باوبأا عرصشو هنئازخ حتفو
زا˘ه˘ت˘ناو فر˘ظ˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ما˘˘قو
نيصصحتو ممذلا ءارصش يف قزأاملا
زجاوح˘لاو دود˘صسلا ة˘ما˘قإاو ،ه˘ل˘ت˘كت
ةصسفانملاو هل ةديؤوملا بازحأ’ا نيب
ن˘ير˘ي˘ث˘كلا ةو˘صشر ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘نو ،ه˘˘ل
،ن˘ي˘صضرا˘ع˘م˘لا تاو˘˘صصأا تا˘˘كصسإاو
،ن˘ي˘صسفا˘ن˘م˘لاو مو˘صصخ˘˘لا ءا˘˘صصقإاو
ةزيرغ عابصشإاو نيرورغملا ءاصضرإاو
ه˘ق˘ير˘ف ءا˘ق˘ن ن˘م˘صضي˘ل ،ن˘ي˘ع˘ما˘ط˘لا

عزو˘˘ي ح˘˘ب˘˘صصأا˘˘ف ،ه˘˘˘ف˘˘˘صص ةد˘˘˘حوو
اياده مهبحي ’ نم ىلع تارازولا

’ ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘باو˘˘نو ،ة˘˘ت˘˘˘كصسم
،ًة˘لز˘ج˘م ٍتا˘ئ˘فا˘كم ا˘ه˘نو˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسي
ن˘م ًاد˘ي˘ف˘ت˘صسمو نو˘نا˘ق˘لا Óً˘غ˘ت˘صسم
ا˘ه˘نأا ود˘˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا
ا˘˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘˘صسه وأا تو˘˘˘م˘˘˘لا تار˘˘˘كصس
’ نمل كلمي ’ ام ءاطع وأا ،نونجلا
.قحتصسي

باطقألا يضضرتضسيو بازحألا يضضرتضسي وهاينتن
          يوادللا فسسؤي ىفطسصم .د :ملقب
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لخدتلاب بلاطم يلاؤلاو ةنيدملا زاغب طبرلا بايغو تايدلبلا زجع

راردأاب ةئفدتلا ةزهجأا نم ةيلاخ ماضسقأا يف ةديدضش ةدورب نوهجاوي ذيمÓتلا

نينطاؤملا ت’اغسشناب لثمأ’ا لفكتلل

ةنتاب رازجلاب ةقاطلاو يرلاو ةحضصلاو ةيمومعلا لاغضشألا تاعاطق يف عيراضشم ةجمرب

˘˘ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ رد˘˘˘صص
يلتيرك يعماج˘لا بلا˘ط˘ل˘ل
:ناو˘ن˘ع˘˘ب ة˘˘ياور د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلا
،(لامرلا فوج يف ينيرثد)
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ة˘˘ياور ي˘˘˘هو
يف سشاعملا ع˘قاو˘لا م˘جر˘ت˘ت
قدأاب ةيوارحصصلا ةعي˘ب˘ط˘لا
بتاكلا بصسحو ،اهليصصافت
ينيرثد ةملكب دصصقي هنإاف
وأا ي˘ن˘ي˘ط˘غ ؛ناو˘ن˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كبو ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘uصصح
.سضرأ’ا نطاب فوجلاو
لمعتصسا هنأا بتاكلا لوقيو
ةموهفم يهو لامرلا ةملك
ة˘ع˘ي˘ب˘ط ن˘با ه˘نأا˘ب ي˘حو˘˘ت˘˘ل

لوقلل ًاصسا˘ي˘ق˘م ة˘يوار˘ح˘صص
ينيرثدو ‘هتئيب نبا بيدأ’ا‘
ي˘˘˘ه لا˘˘˘مر˘˘˘لا فو˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف

ة˘˘ياور˘˘˘لا ل˘˘˘ط˘˘˘ب ة˘˘˘خر˘˘˘صص
ه˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت نأا˘˘ب *ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب*
نم هيقتو لامر˘لا ه˘ي˘م˘ح˘تو
ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م لاو˘قأاو لا˘ع˘˘فأا
هنيب ليحتو هعزفتو هفيخت
.ز˘ي˘م˘ت˘لاو حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو
ةصصق ن˘ع ةرا˘ب˘ع ة˘ياور˘لاو
مجرتت ديعب دح ىلإا ةيعقاو
ةئيبلا يف ةيصشيعملا ةايحلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘يوار˘ح˘صصلا
يو˘ت˘ح˘ت ،ة˘ير˘م˘ع˘لا ا˘ياوز˘لا
ةحفصص051 ة˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘ق
راد فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ب˘˘ط˘˘م
رصشنلاو ةعا˘ب˘ط˘ل˘ل دد˘ج˘م˘لا

ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلا ع˘يزو˘˘ت˘˘لاو
يوارلا قرغتصسا ،ف˘ي˘ط˘صسب
.ةلماك ةنصس اهتباتك يف
ف˘ي˘ث˘كت˘ب ة˘ياد˘ب˘˘لا تنا˘˘كو
ةداجلا ةع˘لا˘ط˘م˘لاو ةءار˘ق˘لا

يكح˘ت ي˘هو ،ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لاو
ةا˘ي˘ح ن˘ع ا˘صسا˘صسأا ة˘˘ياور˘˘لا
د˘ي˘حو˘لا كاذ ي˘ح˘˘ي˘˘ب ن˘˘ب’ا

ي˘م˘ع ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘مأ’او
ة˘كرا˘ب˘مأا ي˘ت˘لا˘خو نا˘م˘˘حد
ةاناعمو رقف يف سشاع ثيح
اد˘ه˘ت˘ج˘مو ةود˘˘ق را˘˘صص م˘˘ث
سضرفت م˘ث ،ًارا˘بو ا˘مز˘ت˘ل˘مو
فر˘ح˘ن˘ي نأا ةا˘ي˘ح˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
كل˘˘˘ع˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘يو
،هرها˘ظ˘م ل˘كبو هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب
ن˘˘ي˘˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘طا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ف

ىلإا ةصساردلا يف لصساكتيو
ل˘صصف˘لا ن˘م بار˘ت˘ق’ا د˘˘ح
ة˘˘قر˘˘صسلا ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م اذ˘˘كو
 .بهنلاو
لوحُت نأا تداك ةثداح دعبو
ىلع قافتصسا ميح˘ج ه˘تا˘ي˘ح
ىلإا عوجرو ةبوت اهلك ةين
لبقو هنكل ،يوقلا قيرطلا
دوجوب ئجافتي هتين ديصسجت

ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا˘˘ك ة˘˘م˘˘ج تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع
ذ˘ب˘ن اذ˘كو ه˘تد˘لاو سضر˘˘مو
ه˘بو˘نذ ءار˘ج ه˘ل ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
ه˘˘تأار˘˘ج˘˘ل ن˘˘كل ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا

ة˘˘بو˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع هرار˘˘˘صصإاو
بل˘غ˘ت˘ي ةد˘يد˘ج˘لا ةد’و˘لاو
هذ˘ه ل˘ك ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘ف
حاج˘ن˘لا ق˘ق˘ح˘يو تا˘ب˘ق˘ع˘لا
يذلاو هب ملحي ناك يذلا
ة˘ياد˘ب ي˘ف هءÓ˘مز ه˘ب ر˘ب˘خأا
او˘˘˘نا˘˘˘ك ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ياور˘˘˘˘لا
يف يصضا˘م˘لا نو˘ع˘جر˘ت˘صسي
،ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘˘لا

اهلك ةياور˘لا تا˘ي˘صصخ˘صشو
قيمع طابترا اهلو ةيزمر
بتا˘كلا فد˘ه˘يو ،بتا˘كلا˘ب
ةياورل˘ل ه˘ت˘با˘ت˘ك لÓ˘خ ن˘م
ةيعادبإا ة˘م˘صصب ع˘صضو ى˘لإا
بونجلا ي˘فو ه˘ت˘ن˘يد˘م ي˘ف
جيورتلاو ة˘ما˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا

زربأ’ راهصشإ’او قيوصستلاو
نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م م˘لا˘˘ع˘˘م
،ةيرثأ’ا امهقطانمو راردأاو
مهأابو ةقطنملاب فيرعتلاو
ثعبو ،زرابلا اهتا˘ي˘صصخ˘صش
في˘لأا˘ت˘لاو ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا حور
يبدأ’ا لاجملا يف عادبإ’او
ذ˘ب˘نو ،با˘ب˘صشلا ة˘˘ئ˘˘ف ىد˘˘ل
ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا تادا˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘خ˘˘صسار˘˘لا
بتاكلا زكرو ،يوارحصصلا

مازتل’او ينيدلا دعبلا ىلع
.ةياورلا يف يقلخلا

يلتيرك ديعصس نإاف ملعللو
6991 د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م
مصسق يف سسردي ،نوميميتب
تا˘صسارد ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
،راردأا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘بدأا

                        .يوعمج طصشانو
نمحرلادبع يفاؤلب

 ديعسسلا يلتيرك يعماجلا بلاطلا فيلأات نم
راردأاب ديدج يئاور دولوم لامرلا فوج يف ينيرثد

ي˘˘ف˘˘ط˘˘صصم سسمأا لوأا مد˘˘˘ق
ةصسصسؤوملا ر˘يد˘م ي˘صشا˘ي˘ع˘لا
ةيراوجلا ةحصصلل ةيمومعلا
نم هتلاقتصسا راردأا ةنيدمب
بصسح˘بو ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ةرادإا
زوحت يت˘لاو ة˘لا˘صسر˘لا سصن
اهنم ةخ˘صسن ى˘ل˘ع ةد˘ير˘ج˘لا

ة˘ح˘صصلا ر˘يد˘م˘ل ه˘جو˘˘م˘˘لاو
ي˘˘لاو اذ˘˘كو راردأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘˘يزوو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
.تايفصشتصسملا
ليقتصسملا ر˘يد˘م˘لا مد˘ق ن˘يأا

اهم˘هأا با˘ب˘صسأ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ة˘ي˘قر˘ت ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘ع
ةرادإا يف ةيمومعلا ةمدخلا
ةيحصصلا ةصسصسؤوملا ر˘ي˘ي˘صست
رارمتصسا لظ يف ةيراوجلا
ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م ة˘صسا˘˘ي˘˘صس
ةق˘با˘صسلا ةرادإ’ا ج˘ه˘ن ى˘ل˘ع
وحن لابقإ’ا هيلع رذعت امم

ة˘ح˘صص مد˘ق˘ي ح˘ير˘˘م ل˘˘م˘˘ع
ينافتلا نم مغرلاب ةبصسانم
كلاذ هل دهصشبو لمعلا يف
نيلماعلا سضعب ءارأا بصسح
ريي˘غ˘ت˘لا ثاد˘حإا ى˘ل˘ع ه˘ع˘م
ع˘˘صضو فد˘˘ه˘˘ب ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.نصسحأا راطإا يف ةصسصسؤوملا

ليقتصسملا ريدملا متخ امك
Óئاق ةلاقتصس’ا ةلاصسر سصن
ر˘˘˘ي˘˘˘غأا نأا ي˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘˘ي ’»
يف تصضم تاونصس بصساور
تح˘ت ر˘˘ه˘˘صشأا ثÓ˘˘ث  ةر˘˘ت˘˘ف
ر˘˘يد˘˘˘م اد˘˘˘صصا˘˘˘ق «م˘˘˘كترادإا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ةلكا˘صش ى˘ل˘ع ة˘يرار˘م˘ت˘صسا˘ب
تيهنأا يذلا ريدملا هقباصس
’اجم يطعي ’ امم هماهم
ة˘ق˘ث˘لا د˘ق˘ف ا˘˘م˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ما˘ج˘صسن’او م˘ها˘ف˘˘ت˘˘لاو
رييصستلا

مسساقلب يفيرسشؤب

 عاطقلاو ةسسسسؤؤملل نفعتملا عسضؤلا صضفر
ةحضصلل ةيمومعلا ةضسضسؤوملا ريدم
  ةفضشنملا يمري راردأاب ةيراوجلا

مهو ةقطنملا برسضت يتلا ةديدسشلا دربلا ةجؤم ةهجاؤم ىف راردأا ةي’ؤب ذيمÓتلا مدطسصي ءاتسش لسصف لكك
ذيمÓتلا ءايلوأاو تايعمجلا ةدسشانم نم مغرلاب يرخأا ةاناعم فاسضأا امم ةئفدتلا ايلك اهيف مدعنت ماسسقأا يف نؤسسردي

ةثÓثلا راؤطأ’ا يف ةيؤبرتلا تاسسسسؤؤملا لاؤحأا يلإا رظنلا ةرورسضب ةيلحملا تاطلسسلا ةيسضاملا تاؤنسسلا لÓخ
ةدسش نم ذيمÓتلا يناعي فيسصلا يف ينعمب بجي امك اهزيهجتو اهميمرت لجأ’ يئادتب’ا رؤطلا يف ةسصاخو

.ذيمÓتلا صسيردتل تاجÓث اهيلع قلطي حبسصأا ماسسقأ’ا يف ةديدسش ةدورب نم ءاتسشلا لسصفو ةرارحلا

،ةنتاب ةي’و يف رازجلا ةيدلبب مت
ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
لح اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ة˘حور˘ط˘م˘لا ل˘كا˘˘صشم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
لاغصشأ’ا تاعاطق يف،ةقطنملاب
،يرلا،ةحصصلا،ةيمومعلا
.ةقاطلاو ةصضايرلاو بابصشلا

لاصصت’ا ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو
ةرايز˘ل˘ل ا˘ع˘ب˘ت ه˘نأا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
ديرف يلاولا اهب ماق يتلا ةيئاجفلا

تا˘صسصسؤو˘م ةد˘ع ى˘لإا  يد˘م˘˘ح˘˘م
ةيرادإاو ةيمومع ،ةيوبرت ،ةيحصص
تناك ،ةكيربو رازج˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب

ج˘ما˘نر˘ب˘لا ي˘ف ة˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا ي˘˘˘لو˘˘˘كو˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ف˘قو ي˘˘ت˘˘لاو،ةرا˘˘يز˘˘ل˘˘ل
ةيقيقحلا ةيعصضولا ىلع يلاولا
بثك نع ع˘ل˘طإاو ق˘فار˘م˘لا هذ˘ه˘ل

دقع ثيح اهب لمعلا فورظ لوح
هدقع يقيصسنت عامتجا سسمأا لوأا
فلتخم عم يدمحم ديرف يلاولا
دصصق ةينقتلاو ةيرادإ’ا حلاصصملا
هذه ناكصس تاجاي˘ت˘حا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ةداعإا  لÓخ نم كلذو،قطانملا
ةددعتملا ةدايعلا ل˘ي˘هأا˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
داد˘˘عإا ع˘˘م ،راز˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ة˘يا˘عر˘ل ز˘كر˘˘م زا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘صسارد
ةدايعلا ميعدت ،ةلوفطلاو ةمومأ’ا

ةداعإا،ةيبطلا تازيهجتلا فلتخمب
جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘ق ل˘ي˘هأا˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ءا˘ط˘عإا ع˘م رذ˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ت˘˘ت˘˘صشم˘˘ب
ةيحصصلا تاصسصسؤوملل تام˘ي˘ل˘ع˘ت
ةقطنملا ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا دو˘ه˘ج ة˘ف˘˘عا˘˘صضم˘˘ب
رارغ ىلع تاصصصصختلا فلتخم
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لاو ي˘ح˘صصلا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ةيبطلا ةبوانملا نامصضو ،ةيبطلا

دادعإا ،ىصضرملاب لثمأ’ا لفكتلاو
عور˘صشم لو˘ح ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
فر˘صصلا ة˘كب˘صش زا˘ج˘نا ع˘ي˘صسو˘˘ت
،ة˘ي˘قزار˘م˘لا ة˘˘ت˘˘صشم˘˘ب ي˘˘ح˘˘صصلا
50 زا˘ج˘˘نا عور˘˘صشم˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
نا˘كصس ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م سضاو˘˘حأا

زا˘ج˘نا عور˘صشمو حاد˘ق˘ل ة˘˘ت˘˘صشم
مك5.2 ةفاصسم ىلع هايم ةيقاصس
دادعإا عم يلع يصس د’وأا ةتصشمب
ة˘كب˘صش زا˘ج˘نا عور˘صشم˘ل ة˘صسارد
ها˘ي˘م˘لا˘ب رذ˘ع˘م˘لا ة˘ت˘صشم د˘˘يوز˘˘ت
ةقاطب دادعإاو برصشلل ةحلاصصلا
6 ةبرهكو ز˘ي˘ه˘ج˘ت لو˘ح ة˘ي˘ن˘ق˘ت
راطإا يف ةزج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘م با˘ق˘نأا

لفكتلا ،ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم
بعÓم3 زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘˘صشم˘˘˘ب

،يلع يصس د’وأا يتاصشمب ةيراوج
عورصشم ،ةيقزارملو يجارد د’وأا
0051 ةدئافل يئام بقنم زاجنا

ي˘˘مو˘˘ت د’وأا ة˘˘ت˘˘صشم˘˘ب ن˘˘كا˘˘˘صس
ةينفلا تآاصشنملا زاجنا عورصشم،
تا˘قر˘طو كلا˘صسم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا

زاج˘نا عور˘صشم ،راز˘ج˘لا ي˘تا˘صشم
ىلإا رذعملا ةتصشمب ديرب بتكم
ةيمومعلا ةرانإ’ا عورصشم بناج
قيرطلا ناكصس ةدئافل ةيرصضحلاو
ةيدلبل ربا˘ع˘لا82 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
 .رازجلا

بناج ىلإاو هنأا نايبلا تاذ فاصضأاو
تاميلعت ءاطعإا مت تارارقلا هذه
نكصسم33 ديوزت يف عورصشلل
041 ،م˘˘ترو˘˘ب سضي˘˘˘ف ة˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘ب
4 ،ةلباق يلع ديصس ةتصشمب نكصسم
07 ،ةيقزارم˘لا ة˘ت˘صشم˘ب تا˘ن˘كصس
ي˘تÓ˘ق˘م د’وأا ة˘ت˘˘صشم˘˘ب ن˘˘كصسم
ةتصشم ط˘بر ع˘م ءا˘بر˘ه˘كلا ةدا˘م˘ب
ةيرصصبلا فايلأ’ا ةكبصشب رذعملا
ةأافدم07 ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ن˘˘ع Ó˘˘˘صضف
ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ح˘لا˘˘صصل
.يصسردملا لقنلا ريفوتو
ح˘لا˘صصم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘عدو
جمار˘ب˘لا هذ˘ه د˘ي˘صسج˘ت˘ل د˘ن˘ج˘ت˘ل˘ل
ل˘ف˘كت˘لاو ،ا˘ي˘ناد˘ي˘م ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘˘مو
،نينطاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ث˘مأ’ا

ىقبتصس هحلاصصم باوبأا نأا ادكؤوم
.ءانثتصسا نود عيمجلا مامأا ةحوتفم

م.ءامسسأا

ير˘˘خأا ةر˘˘م مو˘˘ي˘˘لا تدد˘˘جو
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج
تاطلصسلا ي˘لإا Ó˘جا˘ع ءاد˘ن˘ب
عا˘ط˘ق ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لاو
راردأا ةي’وب ةينطولا ةيبرتلا
ط˘˘˘˘˘˘˘˘بر ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ةدامب ةيوبرت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ز˘ي˘ه˘ج˘تو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو˘˘ب ما˘˘صسقأ’ا
ةيعصضولا هذهو ايلاح ةبئاغلا
ذيمÓت˘لا ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثأا
زيكرتلاو ديجلا يطاعتلا يف
سضوع يملعلا ليصصحتلا يف
ةجوم ةهجاو˘م˘ب  م˘ه˘لا˘غ˘صشنا
.ةديدصشلا دربلا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءار بصسح˘˘˘بو
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نا˘˘ب ءا˘˘ي˘˘لوأ’ا
ى˘لإا او˘˘صضر˘˘ع˘˘ت ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘˘ن˘˘م سضار˘˘مأا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’ا
يد˘يأ’ا ق˘ق˘صشتو ن˘ي˘تزو˘ل˘˘لا

عار˘صص ي˘ف ءا˘ي˘لوأ’ا را˘صصو
ريفوت ىل˘ع م˘ئاد˘لا ثح˘ب˘لاو
مهئانبأ’ ة˘يو˘ت˘صشلا ة˘صسب˘لأ’ا

كيلدتل مهرملا اهنم ةيودأاو
دحلاو دصصل هجولاو يدايأ’ا

ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘صسقأ’ا ةدور˘˘ب ن˘˘˘م
ا˘ه˘لا˘حو ا˘ه˘تدور˘ب نو˘كرد˘˘ي
م˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأاو رو˘˘˘هد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘عا˘صسل ا˘ه˘ي˘˘ف نو˘˘صشي˘˘ع˘˘ي

ح˘ب˘صصأا ن˘يأا ا˘ي˘مو˘ي ة˘ل˘يو˘˘ط
ةذاتصسأ’ا سضعب ءارأا بصسحب
نو˘كصسم˘ت˘ي ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا نأا˘˘ب
ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘م سسب˘˘ل˘˘ب

ةباصصإ’ا نم ةيصشخ ماصسقأ’ا
ر˘˘ثأا ا˘˘م˘˘ك در˘˘ب˘˘˘لا ت’ز˘˘˘ن˘˘˘ب
م˘هز˘˘ي˘˘كر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘صضو˘˘لا

سسورد˘لا حر˘˘صش ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
نيخصستب نولغصشني لب اديج
’ ن˘م  م˘ه˘ن˘مو م˘˘ه˘˘ما˘˘صسجأا
م˘˘ل˘˘ق˘˘لا ل˘˘م˘˘ح ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسي
ةرتفلا يف ةصصاخ ةباتكلاو
.ةيحابصصلا

ةذا˘ت˘صسأ’ا سضع˘ب ف˘خ˘ي م˘لو
نم نوناعي اصضيأا مه مهنأاب
ةقفر ماصسقأ’ا لخاد ةدوربلا
سسراد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘˘لا

م˘ي˘لا˘˘قأا ل˘˘خاد ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘صضح
با˘˘ي˘˘غ ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صص ن˘˘˘ير˘˘˘مأ’ا
با˘ي˘˘غ ءا˘˘ت˘˘صشلاو ف˘˘ي˘˘كت˘˘لا
كلا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘فد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةيئانلاو رو˘صصق˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب
زجع ءارج لجصسم هلك اذه
ر˘ي˘ي˘˘صست˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ريغو تايئادتب’ بصسا˘ن˘م˘لا
زا˘غ˘لا ة˘كب˘صشب ة˘طو˘˘بر˘˘م˘˘لا
ميدقت نع كيهان يع˘ي˘ب˘ط˘لا
ي˘صسرد˘م ما˘ع˘طإا تا˘ب˘˘جو˘˘لا

.اهنم سضعبلا ’إا ةدراب يهو
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ل˘خد˘˘ت ل˘˘ه˘˘ف
ط˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘˘˘مأا رد˘˘˘˘˘˘صصيو
زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘صشب سسراد˘˘م˘˘لا
ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا سصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ل
ةرهاظلاو ةيقيقحلا ةاناعملا
ى˘ل˘ع نا˘م˘ق˘ل راد ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت مآا

نود ةمئاق ةاناعملاو اهلاح
اذه ةصساردل دحا كرحتي نأا
يذ˘˘لا سسا˘˘صسح˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
˘ما˘م˘˘ت˘˘ه’ا ن˘˘م˘˘صض جرد˘˘ن˘˘ي
ةيرصشبلا ةيمنتلاو ةئصشنتلاب
.دغلا لايجأÓل

مسساقلب يفيرسشؤب

 ةلباقم ةقباسسم يف
تايؤناثلا نيب ام

راردأا ةيلو بختنم
 يوناثلا ميلعتلل

 ةبترلا يف
اينطو ةيناثلا

راردأا ةي’و بختنم  لصصحت
ةبترلا ىلع يوناثلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ا˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا

يف تايوناثلا نيبام ةقباصسم
نماثلا ددعلا ةصسفانم بيترت

يو˘ف˘صصت˘لا رود˘لا ن˘˘م ر˘˘صشع
ي˘˘عاذإ’ا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل لوأ’ا
يف تايونا˘ث˘لا ن˘ي˘ب يز˘ف˘ل˘ت˘لا

.ةصسماخلا هتعبط
ة˘ي’و نا˘كصس ى˘ن˘م˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
ذيمÓتلا مهنم ةصصاخو راردأا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلاو ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘صسأ’او
ل˘ل˘كي نأا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘صصو˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا رود˘˘˘˘لا
بختنم لوصصحب تÓ˘با˘ق˘م˘لا
ىلوأ’ا ةبترملا ىلع ةي’ولا

نو˘كي نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ةمدق˘م˘لا ي˘ف ة˘ي’و˘لا بي˘تر˘ت
ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’ا ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
                                        .اهدعب امو ةيراجلا

 نمحرلادبع يفاؤلب
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546209ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج52ـل قفاؤملا0202 يفناج02نينثإ’ايلحم
يرفيف ةرودل نيؤكتلا يف نيبغارلا صصخت

 هضضورع نع نلعي فلوأا ةرئادب نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم
 ةزجاع ةيئانو ةÒقف تايدلب

ايزمر لفت– ناكضسلا بلاطم ةيبلت ىلع
راردأاب ينطولا اهديعب

يرفيف ةروردل نيؤكتلل هسضورع نع فلوأاب يرارز دمحم ديهسشلا نيهمتلاو ينهملا نيؤكتلا زكرم نلعأا
قلعتتو ءاسسفيسسفلاو فزخلاو طÓبلاو يديلقتلا جيسسنلا يف نيؤكتلا صضورعلا هذه نمسضتت ثيح ،0202

ةيبرتو تاورسضخلا ةعارزو ىربكلا تاعارزلاو ةئفدتلا تحت ليسصاحملا صصسصخت اذكو ،يماقإ’ا نيؤكتلاب
تناك ءاؤسس نيؤكتلا ةدمو ،نيهمتلا قيرط نع نيؤكتلاب قلعتتو ،صضاؤحأ’ا يف كامسسأ’ا ةيبرتو تايئاملا

.ارهسش21 نيهمتلا وأا يماقإ’ا قيرط نع

تايدلب لج سسمأا تلفتحا
ا˘˘˘هد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب راردأا ة˘˘˘˘ي’و
81 ـل فداصصم˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ثيح ةنصس لك نم يفناج
يف ةيراوج ةطصشنأا تطصشن
ا˘م لو˘ح سضرا˘˘ع˘˘م ل˘˘كصش
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لاو ز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نأا
يلإا ةفاصضإ’اب ةيلبقتصسملا
لو˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب
ن˘م ا˘خ˘يرا˘تو ا˘ه˘ت˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت

ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ءا˘صشنإ’ا بنا˘˘ج
نوب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
.اهيلع
تايدلبلا هذه ةيبلغأا نكل
ةر˘ي˘ق˘ف˘لا˘ب ف˘ن˘صصت مو˘˘ي˘˘لا

تا˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ة˘˘يدود˘˘ح˘˘مو
طقف معت يت˘لاو ر˘ي˘ي˘صست˘لا

ن˘م ة˘لود˘لا تا˘نا˘عإا ى˘ل˘˘ع
نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضلا قود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صص
يهو ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
تح˘ب˘صصأا اد˘˘ج ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صش
ءا˘˘˘˘˘صسؤور ما˘˘˘˘˘مأا ز˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘ع
ىلع ةباجتصس’ا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةددجتملا ناكصسلا بلاطم
ةي’و تايدل˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ن’
ةيدلب82 ا˘˘هدد˘˘˘عو راردأا
تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا ا˘˘ه˘˘ل سسي˘˘ل
ريفوت ىلع دعاصست ةيلحم
يق˘ب˘تو ة˘ي˘فا˘صضإا ل˘ي˘خاد˘م
يتلا ةي’ولا ةمصصاع ةيدلب
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب ي˘صضح˘ت ا˘˘م˘˘ئاد
يدعتت ’ ةيقبلا امأا ةريبك
51 ة˘ن˘صس ل˘ك ا˘ه˘تا˘ي˘ناز˘ي˘م
م˘ل ي˘هو م˘ي˘ت˘˘ن˘˘صس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صست

را˘صشت˘ناو ة˘ما˘م˘ق˘لا ةر˘ها˘ظ
كا˘˘˘ن˘˘˘هو ا˘˘˘ن˘˘˘˘ه خا˘˘˘˘صسوأ’ا
د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت ي˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
تح˘˘ب˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا قر˘˘ط˘˘˘لا
ق˘ئا˘صس ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ ل˘كصشت
ةرا˘˘˘نإ’او تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ليمجلا ءيصشلاو ةيمومعلا

ةلاحلا حلاصصم ةئيهت يه
امم تايدلبلا لجب ةيندملا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘مد˘˘خ مد˘˘ق˘˘ت
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ا˘˘مأا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
ةيراوج عيراصشم كيرحتو
سصقن ءارج زجاع اهتيبلغأاف
امئاد يتلا ةيلاملا دراوملا
ءا˘˘صسؤور ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘˘كت˘˘˘صشي
بلا˘ط˘م ما˘˘مأا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ىلع ةردقلا مدعو ناكصسلا
ةبلاطم مويلا يهو اهتيبلت
ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ةرور˘˘˘˘صضب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م تارا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسا

ل˘˘ي˘˘خ اد˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لاو
اهتردق زيزعت ةيغب يرخأا
ط˘ق˘ف ق˘ب˘ت م˘˘لو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
نأ’ ة˘لود˘لا ة˘نا˘عإا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ةرو˘صص ي˘ه ة˘يد˘ل˘ب˘لا ةاو˘˘ن
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع بجو دÓ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
يلإا اهولوحي نأا نيبختنملا
سسي˘لو ة˘يدا˘صصت˘قا ةر˘˘طا˘˘ق
نأا نكمي رو˘مأا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م ي˘˘˘لإا لو˘˘˘ح˘˘˘ت
ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسل˘˘ل ةر˘˘غ˘˘صصم
بابصشلل ةفاظن تاصسصسؤوم
˘مو˘ي˘لا را˘ي˘مأ’او ا˘هر˘˘ي˘˘غو
رود او˘ب˘ع˘ل˘ي نأا نو˘ب˘لا˘ط˘م
ةيلحملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا كير˘ح˘ت
ة˘˘ط˘˘صشنأاو را˘˘كفأا ق˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ب

عمتجملا كار˘صشإا˘ب ة˘يراو˘ج
˘ما˘م˘ت˘ه’ا سسي˘لو ي˘ند˘م˘˘لا

ةبرجت دعب ة˘ي˘ب˘ل˘صس رو˘مأا˘ب
اهزج˘ع ر˘ي˘ي˘صست˘لا تاو˘ن˘صس
نود لاو˘˘مأا تكل˘˘ه˘˘ت˘˘˘صساو
’ول ةما˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م م˘يد˘ق˘ت
ةيعاطقلا عيراصشملا لخدت
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ل˘˘ج تب˘˘صصأاو
ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘صست
’ ف˘˘ي˘˘ك رو˘˘مأ’ا سضع˘˘˘بو
ن˘ع ةز˘˘جا˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
ةيئادتب’ا سسرادملا رييصست
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق را˘˘كفأ’ا ي˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ثادحتصسا ثيح نم ةصصاخ
تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل د˘يد˘˘ج نو˘˘نا˘˘ق
تاعلطتو روط˘ت˘لا بكاو˘ي
ة˘˘ل˘˘صصا˘˘ح˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘صصخ
ر˘ي˘ي˘صست˘لاو تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا
تا˘مو˘ق˘م˘لا ة˘م˘جر˘ت ة˘ي˘غ˘ب
لكب ةحاتملا تايناكمإ’او
نم نكمت˘ت ى˘ت˘ح ة˘لو˘ه˘صس
نا˘كصسلا فور˘ظ ن˘ي˘صسح˘˘ت
ن˘˘م تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا جار˘˘˘خإاو
’إا مت˘ي’ ا˘هز˘ج˘عو ا˘هر˘ق˘ف
تاينهذو نيناوق˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
نم هلقنب يلحملا رييصستلا
ي˘لإا دا˘ت˘ع˘م˘˘لا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

داقتع’اب يصشامتت ةنرصصع
لاصصت’ا تايجولونكت ىلع
طارتصشاب يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
.ةيملعلا تاءافكلا

عيراسشملا ديدع نيسشدت
ةبسسانملا هذهب

ةيئ’ولا تاطلصسلا تلفتحا
ي˘ن˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب راردأا˘˘ب
81 فداصصي يذلا ةيدلبلل

دقو ،ةنصس لك نم يفناج
ة˘˘ي’و˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تد˘˘عأا
هذه˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ا˘ج˘ما˘نر˘ب
عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
،راردأا ةي’و˘لا ر˘ق˘م ة˘يد˘ل˘ب
ةرا˘˘صشإا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ن˘˘˘م˘˘˘صضت
عور˘˘صشم زا˘˘ج˘˘نإا قÓ˘˘ط˘˘نا

ة˘م˘صصا˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘˘ب˘˘صسم
ع˘˘˘˘صضوو ،راردأا ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

ز˘ي˘ح ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا بع˘˘ل˘˘م
ع˘˘˘صضو اذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
ةددعتملا ةيصضايرلا ةعاقلا
دمحم ةامصسملا تاطاصشنلا
دعب ةمدخلا يف فايصضوب
ةفاصضإ’اب ،اه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا
زا˘ج˘نإا  ة˘صشرو ةرا˘˘يز ى˘˘لإا

.يدلبلا فيصشرأ’ا رقم
راد ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ءاد˘ه˘صشلا ة˘حا˘صسب ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ما˘ق˘م˘لا سضر˘ع˘م˘لا ةرا˘يزو
ءا˘ط˘عإ’ ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ب
لف˘ح˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف قÓ˘ط˘نا
سصخ˘ل˘م˘ل سضر˘ع ن˘م˘˘صضت

ةرازو تا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع
تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ةنرصصع لاجم يف ةيلحملا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا

،راردأا ةيدل˘ب ه˘ي˘ل˘ع لا˘ث˘مو
.نافرعب لفحلا متتخأاو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
ل˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘صس ط˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ت
نينث’ا موي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
دقو يفناج02 ـل قفاوملا
ايرث اجمانرب كلذل تدعأا
                                              .دونبلا نم ديدعلا نمصضتي

/نمحرلا دبع يفاؤلب
  مسساقلب يفيرسشؤب

سضور˘ع˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ة˘ث˘كا˘م˘لا  ةأار˘م˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ةطايخ سصصصخت دجوي تيبلاب
ى˘˘ل˘˘ع سسبÓ˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘تو
ة˘ق˘ح˘ل˘م˘بو ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘˘صسم
ع˘˘ن˘˘صصو ،ن˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ةثÓث نيوكت˘لا ةد˘مو ز˘كر˘م˘لا
تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا د˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشأا
يفناج50 ذنم تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا

يرفيف50 مو˘˘˘ي ي˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو
مل  اهنكل ةدودحم بصصانملاو
’  نأا نيبغارلا ىلعو ،ذفنت
،مهصسفنأا ىلع ةصصرفلا اوتوفي
قا˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ؛’إا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘مو
ف˘˘لوأا˘˘ب ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ب
نا˘ك م˘ه˘مو ف˘ل˘م˘لا ة˘فر˘ع˘˘م˘˘ل
ولو ىتحو يصساردلا مهاوتصسم
ةءار˘˘ق˘˘لا نو˘˘ن˘˘˘صسح˘˘˘ي او˘˘˘نا˘˘˘ك
مهناكمإاب هنأاف طقف ةباتكلاو

سضع˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لا
ةأارملا ةصصاخو تا˘صصصصخ˘ت˘لا

ىلع لصصحتتل تيبلاب ةثكاملا
جامدن’ا ملاع اهل حتفت ةداهصش

ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لاو ل˘غ˘صشلا ي˘ف
.يلزنملا ينطولا يداصصتق’ا

ريدملا عم لمعلا صضفرب اؤبلاط
..اددجم هتدؤعو هتايحÓسص ةيهتنملا

ةيريدملا لامعو يفظوم
لاغضشإÓل ةبدتنملا

يجاب جربب ةيمومعلا
بارضضإا يف راتخم

ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو لا˘˘˘م˘˘˘ع سسمأا ل˘˘˘خد
لا˘غ˘صشأ’ ة˘بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
راتخم يجاب جرب يف ةيمومعلا
نيعفار لمعلا نع بارصضإا يف
لمعلا سضفر اهمهأا بلاطم ةدع
هما˘ه˘م تي˘ه˘نأا يذ˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م
ةيفلخ ىلع لمعلل اددجم داعو
نم نلعملا بارصضإ’ا نايب بصسح
نأا˘˘ب ي˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا عر˘˘˘ف˘˘˘لا فر˘˘˘ط
ةرازو˘ل˘ل تمد˘ق ي˘ت˘لا يوا˘كصشلا
ر˘يد˘م˘لا ط˘ل˘صست ءار˘ج ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

بصصنملا لامعتصسا يف هفصسعتو
نيبو هنيب ةقثلا نادقف سسرغ امم
لاغصشأÓل ةبدتنملا ةيريدملا لامع
نيأا.هماهم ءاهنإا متو ةيمومعلا
حار˘ت˘قا˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ما˘˘ق
ناك ر˘خأا بد˘ت˘ن˘م ر˘يد˘م ةرازو˘ل˘ل
ةيريدملاب ةحلصصم سسيئر لمعي
سضفر ريخأ’ا اذه راردأاب ةيئ’ولا
ل˘م˘ع˘لاو بصصن˘م˘لا˘ب قا˘ح˘˘ت˘˘ل’ا
ةدعل راتخم يجاب جرب ةقطنمب

ئ˘جا˘ف˘ت ن˘كل با˘˘ب˘˘صسأاو فور˘˘ظ
ةيريدملا وفظومو لامع ارخؤوم
قباصسلا ريدم˘لا ةدو˘ع˘ب ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
لوخدلل لامعلاب يدأا امم لمعلل
ه˘تدو˘ع ن˘˘ي˘˘صضفار بار˘˘صضإا ي˘˘ف
او˘ل˘صسار ا˘م˘˘ك.ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لاو
م˘˘هو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
هذه لحل ةرازولا لخدت نورظتني
رب˘ع ن˘يأا ة˘حور˘ط˘م˘لا ل˘كا˘صشم˘لا

’ ر˘يد˘م˘لا نأا لا˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
اي˘ل˘عو ة˘صصت˘خ˘م ةدا˘ه˘صش ل˘م˘ح˘ي
مغرلاب ةيريدملا رييصستب هل حمصست
ة˘˘لود ن˘˘ي˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م دو˘˘جو ن˘˘م
.ةيريدملا تاذب نولمعي
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نمحرلا دبع يفاؤلب

نؤميميتو راتخم يجاب جربل ةثدحتسسملا تاي’ؤلل ماهملا لقنل

 راردأا ةيلوب ةكرتضشملا ةيئلولا ةنجللا بيضصنت
ةي’و يلاو سشوكب ومح ماق
تار˘صضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق˘˘ب راردا
ىلع فارصشإ’اب ةي’ولا رقمب
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا بي˘˘صصن˘˘ت
ماهملا لقن ةيغب ةكرتصشملا
ل˘ما˘كب تا˘ي’و˘لا ر˘ي˘ي˘˘صست˘˘ل
تثدحتصسا يتلا تايحÓصصلا

.ارخؤوم
ة˘˘ي’و˘˘لا  ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت م˘˘˘ت د˘˘˘قو
راتخم يجاب جر˘ب ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا

فا˘˘صصم ي˘˘˘لإا نو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘تو
ن˘م ل˘˘ك رو˘˘صضح˘˘ب تا˘˘ي’و
ةئي˘ه˘لاو نو˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة’و˘لا
سسلجملا سسيئرو ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا
.يئ’ولا يبعصشلا
سشوكب ومح يلاولا دكأا نيأا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘ب
ة˘˘ب˘˘صصن˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا

تءاج ايÓخ6 نم ةنوكملاو
ة˘يرو˘ف ة˘ل˘صسار˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ب
ةيرازولا ةن˘ج˘ل˘ل طا˘ق˘صسإ’او
تاءار˘˘جإا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب

ة˘ع˘ير˘صس ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب
ة˘ل˘كي˘ه˘ل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ل˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ي˘˘تد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي’و˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ما˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘صصحإا
ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘ير˘˘صشب˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’او
ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع ر˘ه˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا

لم˘ع˘ت ا˘م˘ك ن˘ي˘ت˘ي’و˘لا هذ˘ه
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘يÓ˘˘˘خ˘˘˘لا
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
بصصا˘ن˘م˘لا ي˘ف ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا
تايناكمإ’او اهريغو ايلعلا

اميف ةصصاخ ةمزÓلا ةيلاملا
ة˘ل˘كي˘˘هو ءا˘˘صشنإا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت فو˘˘صسو
ة’و˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب نو˘بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘كي˘˘˘هو رو˘˘˘صصت ع˘˘˘˘صضو
˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘˘ع
ق˘فار˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو
اصصوصصخ ريفوتب ةيمو˘م˘ع˘لا
ثح˘ب˘لاو ير˘صشب˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

قفارم˘لا سضع˘ب ل˘يو˘ح˘ت ن˘ع
تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تار˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘لإا

نو˘˘˘˘˘كت ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئ’و
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي’و ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
بي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صست ة˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصلا
.ناكصسلا تاعلطتل
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 لخادلا يرفيف ةرود لÓخ

راردأاب بابضشلا نيوكتل يجاوغديب دعقم فلأا5 حتف
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تد˘˘˘كأا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
5 نم ديزأا حتف مت هنأا راردأاب
ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب د˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘م ف’أا
يف نيبغارلا بابصشلا ةدئافل
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
ةرود لÓخ ينهملا نيوكتلا
دصصق0202 ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ف
تÓ˘هؤو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
جا˘˘مد˘˘ن’ا ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘غ˘˘صشلا م˘˘لا˘˘˘ع ي˘˘˘ف
يجو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م0201
يماقإ’ا نيو˘كت˘لا ط˘م˘ن ي˘ف
طم˘ن ي˘ف د˘ع˘ق˘م0251 و
يف دع˘ق˘م081و نيهم˘ت˘لا
دعقم042و رباع˘م˘لا ط˘م˘ن
سسورد˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘ف
طمن دعقم057 و ةيئاصسملا

003و ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا
ةثكاملا ةأارملا ةدئافل دعقم
دعقم051 و تي˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تا˘˘صسصسؤو˘˘م ء’ز˘˘ن ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
.ةيبرتلا ةداعإا

ىلإا ةثدحتملا تاذ تراصشأاو
ةيوعوت سسي˘صسح˘ت ة˘ل˘م˘ح نأا
باط˘ق˘ت˘صسا فد˘ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا
با˘˘ب˘˘صشلا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسو
51 ـلا ةياغ ىلإا تÓيجصستلا

ل˘ب˘ق˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘˘صش ن˘˘م
ةرودلا سسرود قلطنت امنيب
سسفن نم32 ـلا يف ايمصسر
.رهصشلا
حتف ةنصسلا هذه مت  ةراصشإÓل
تنا˘ك ةد˘يد˘˘ج تا˘˘صصصصخ˘˘ت
بكاوم ةي˘غ˘ب ا˘ح˘ل˘م ا˘ب˘ل˘ط˘م

ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘غ˘˘˘صشلا قو˘˘˘صس
دهاعم˘لا ي˘جور˘خ˘ل ح˘م˘صستو
ن˘م ز˘كار˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ءاوصس ل˘غ˘صشلا م˘لا˘ع ما˘ح˘ت˘قا
ةرغصصم تاصسصسؤوم قلخ يف
تا˘˘كر˘˘صشلا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا وأا

ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
اهنم ةصصاخ ةي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب
ي˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘ي˘لور˘ت˘˘ب˘˘لا
ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو ة˘˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
تاصشرو حتف ي˘ف ةر˘ي˘غ˘صصلا

ةرا˘˘˘ج˘˘˘نو سصي˘˘˘صصر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ك
ةزه˘جأا بي˘كر˘تو مو˘ي˘ن˘م˘لأ’ا
اهريغو  اهحÓصصإاو ديربتلا

ل˘ب˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘صشرو˘˘لا ن˘˘م
طمن يف بابصشلا اهلصضفيو
.نيوكتلا

مسساقلب يفيرسشؤب
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PENA 02026821006102 يفناج02مÓصسلاPENA 02026631006102 يفناج02مÓصسلا

ةيبعصشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيرؤهمجلا
ةنيدملاو نارمعلاو نكصسلا ةرازو

ةصسبت ةي’ؤل يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناؤيد
راقعلاو ةيراقعلا ةيقرتلا ةيمنت ةرئاد

0202 / ع.ت.ت.د /051 :مقر

راذـــــــــعإا
742 /51 مقر يصسائرلا مؤصسرملا نم941 ةداملل اقبط -
تاقفصصلا ميظنت نمصضتملا5102 ربمتبصس61 يف خرؤؤملا
،ماعلا قفرملا تاصضيؤفتو ةيمؤمعلا

قداصصملا9102/ع.ت.ت.د/55 م˘قر ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تإÓ˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت -
زاجنإ’ا ةلواقمب ةصصاخلا9102 /60 /61 خيراتب اهيلع
نكصسلل رابتع’ا ةداعإا لاغصشأاب ةقلعتملا «يزمر ميدخ نب»
- اكصسناكصس يعامتجا نكصس252 يحب12 ةرامع51 مقر
،ةصسبت ةي’و ةصسبت ةيدلب
لئاصسؤلاب ةصشرؤلا ديوزت لجأا نم راذعإ’ا اذه مكل هجؤي -
ميلصستل لاغصشأ’ا ةريتو يف عيرصستلاو ةيداملاو ةيرصشبلا
ةينامث هاصصقأا لجأا يف كلذو ةددحملا لاجآ’ا يف لاغصشأ’ا

ر˘˘ب˘˘ع راذ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه˘˘ل لوأ’ا رود˘˘صصلا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ما˘˘يأا (80)
.ةينطؤلا فحصصلا

راذ˘عإ’ا اذ˘ه˘ل م˘ك˘ت˘با˘ج˘ت˘صسا مد˘ع لا˘ح ي˘˘فو كلذ˘˘ل ا˘˘فÓ˘˘خ
نمصض اهيلع شصؤصصنملا ةيباقعلا تاءارجإ’ا اهدصض ذختتصس
.لؤعفملا ةيراصسلا نيناؤقلا

فودنت ةي’و
فودنت ةرئاد
فودنت ةيدلب

10 :مــــقر راذــــعإا
:خـــــيراتب9102 /10 :مـــــــقر ةــــق˘˘ف˘˘صصلا ىل˘˘ع اءاـــن˘˘˘ب -
دا˘ت˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘صسصسؤؤ˘م˘لا ع˘م ة˘مر˘ب˘˘م˘˘لاو02/60/9102
نار˘هو - ع˘يزؤ˘ت˘لاو ة˘نا˘ي˘صصلا ةد˘حو ،ة˘ي˘مؤ˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’ا

.6102 /12 :مقر جمانرب زؤلفين ةيلآا ءانتقا :ـب ةصصاخلاو
:خــيراتب9102 /33 :مقر ةمدخلاب رــمأ’ا ىلع اءاــــنب -
42/ 60/9102
نم60 ةدا˘م˘لا ي˘ف ةدد˘ح˘م˘˘لا ةد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ىل˘˘ع اءا˘˘ن˘˘ب -
ةقفصصلا

ةدحو ،ةيمؤمعلا لاغصشأ’ا داتعل ةينطؤلا ةصسصسؤؤملا عصضؤت
ششيجلا جهن57 :اهرقم نئاكلا ،نارهو -عيزؤتلاو ةنايصصلا
:لجأا نم ،راذعإا ةلاح يف نارهو -يبعصشلا ينطؤلا

’ لجأا يف هÓعا ةرؤكذملا ةقفصصلا عؤصضؤم داتعلا ميلصست -
.راذعإ’ا اذه رصشن نم مايأا80 ىدعتي
ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ،راذ˘˘ع’ا اذ˘˘ه˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’ا مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ةداملا يف اهيلع شصؤصصنملا ةينؤناقلا ةيعدرلا تاءارجإ’ا

4691 /11 /12 :يف خرؤؤملا ةيراد’ا طورصشلا رتفد نم53
742 /51 مقر ي˘صسا˘ئر˘لا مؤ˘صسر˘م˘لا ن˘م941 ةداملل ا˘ق˘ب˘طو
ربمتبصس61 ـل ق˘فاؤ˘م˘˘لا6341 ة˘ج˘ح˘˘لا وذ20 ي˘ف خرؤؤ˘م˘˘لا

تاصضيؤفتو ةيمؤمعلا تاقفصصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘صضت˘م˘لا ،5102
.ماعلا قفرملا



تنان يضصقي نويل
 اضسنرف سسأاك نم

ةينوتارام ةارابم يف
ن˘˘م تنا˘˘ن ه˘˘ف˘˘ي˘˘صضم نو˘˘ي˘˘ل ى˘˘صصقأا

˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ا˘صسنر˘ف سسأا˘ك ة˘ق˘با˘صسم
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف3‐4 هطا˘ق˘صسإا˘ب
بعلم ىلع سسمأا لوأا امهنيب تميقأا

.راوجوبلا ’
ةارابملا ىل˘ع نو˘ي˘ل و˘ب˘ع’ ر˘ط˘ي˘صسو
يقرصش ناير فطخو اهتقÓطنا ذنم
دا˘ع م˘ث ى˘لوأ’ا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف ًا˘˘فد˘˘ه
،ةعصساتلا ةقيقدلا يف يناثلا لجصسيل
قرا˘ف˘لا سصل˘ق د˘نو˘مإا دوا˘˘ن˘˘ير ن˘˘كل
نأا لبق (61) تنانل ًافده هليجصستب
ثلاثلا فدهلا رييريت نترام لجصسي
طوصشلا يهت˘ن˘ي˘ل73 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف
.1‐3 فويصضلا مدقتب لوأ’ا

مجاهملا فاصضأا يناثلا طوصشلا يفو
نويلل عبارلا فدهلا يليبميد ىصسوم
با˘˘ح˘˘صصأا سضف˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق (96)
تل˘م˘ح ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث او˘˘ل˘˘ج˘˘صسيو سضرأ’ا
سسيصسومو (28) ازول نارميا عيقوت
م˘ه˘ق˘ير˘ف˘ل ع˘ف˘صشت م˘˘ل (68) نو˘م˘ي˘صس
رود˘لا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا ة˘قا˘˘ط˘˘ب ز˘˘ج˘˘ح˘˘ل
.لبقملا

وضشناضسل زيمم مقر
تايرودلا ديعضص ىلع

ىربكلا ةضسمخلا
،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب حا˘˘ن˘˘ج ل˘˘ج˘˘صس
فد˘˘ه ،و˘˘صشنا˘˘صس نودا˘˘ج يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كنإ’ا

ىلع3‐5 راصصتن’ا لÓخ ،رخآا عنصصو
ةلوجلا تاصسفا˘ن˘م ن˘م˘صض غرو˘ب˘صسغوأا
ينا˘م˘لأ’ا يرود˘لا ن˘م ةر˘صشع ة˘ن˘ما˘ث˘لا
.مدقلا ةركل
«ا˘˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صش تر˘˘˘˘˘˘كذو
لوأا تاب وصشناصس نأا ،تايئاصصحإÓل

ة˘˘˘صسم˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بع’
ل˘˘ج˘˘صسي ،م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
ًاصضيأا عنصصيو ،فادهأا01 نم رثكأا

يف حجن ثيح ،رثكأا وأا فادهأا01
ةارابم61 لÓخ مقرلا كلذ قيقحت
طقف
52 مصسوملا رادم ىلع وصشناصس سضاخو
عيمج يف د˘نو˘م˘ترود سصي˘م˘ق˘ب ةارا˘ب˘م
،اًفده31 ل˘ج˘صس ثي˘ح ،تا˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا

.نيرخآا41 عنصصو

يلارتضسلا يبملولا بردم
ايروضس ىلع زوفلا رضس فضشكي
برد˘˘˘م د˘˘˘لو˘˘˘نرآا ما˘˘˘هار˘˘˘˘غ ف˘˘˘˘صشك
ماق هقير˘ف نأا ي˘لار˘ت˘صس’ا ي˘ب˘م˘لو’ا
تارم ثÓث بعل˘لا ة˘ق˘ير˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ي˘˘ل
ديدمتلا دعب0‐1 يروصسلا يبملو’ا
لداعتلاب يلصصأ’ا تقولا ءاهتنا رثإا
ةلوط˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ن˘م˘صض ي˘ب˘ل˘صسلا
يف0202 ًا˘ما˘˘ع32 تح˘˘ت ا˘˘ي˘˘صسآا
.دنÓيات
تناك ةارابملا نأا ىلإا دلونرآا راصشأاو
سصرف نيقيرفلل تحنصسو ادج ةيوق
ىتح اهلÓغتصسا نم اونكمتي نأا نود
ه˘ب˘ع’ ن˘كم˘ت ثي˘˘ح101 ةق˘ي˘قد˘لا
فد˘ه ل˘ي˘ج˘صست ن˘م يرو˘˘ت ن˘˘صسح˘˘لا
. زوفلا

ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا˘ب ا˘ي˘لار˘ت˘صسا برد˘م ى˘ن˘ثأاو
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا هو˘˘ب˘˘ع’ ا˘˘ه˘˘ب سضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا

بعللا ةقيرط ري˘ي˘غ˘ت ع˘م م˘ه˘م˘ل˘قأا˘تو
ة˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تار˘˘˘م ثÓ˘˘˘ث
نم اونكمت ىتح م˘ه˘صسفا˘ن˘م ةأا˘جا˘ف˘م
فصصن ىلا لهأاتلا مصسحو هيلع زوفلا
.ةلوطبلا يئاهن

5462ددعلأ ^1441 ىلوألأ ىدامج52ـل قفأوملأ0202 يفناج02نينثإلأةصضايرلا

«غيل ريمربلأ» ـل ايناملأأ مجن لقنب ةليفك وروأأ نويلم06

اغيلضسدنوبلا مجن رنريف ىلع عارضصلل لوبرفيل عفدي بولك
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،سسمأا ،يناطيرب يفحصص ريرقت دكأا
دقاعتلا قابصس مح˘ت˘قا لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا

ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا مو˘ج˘ن د˘حأا ع˘م
ةفيح˘صصل ا˘ًق˘فوو.«اغيلصسدنوبلا»
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا «ل˘˘ي˘˘م ي˘˘ل˘˘يد»
وميت عم دقاعتلل ىعصسي لوبرفيل
لصصي يذلا ،غيزبي’ مجاهم ،رنريف
نويلم06 ى˘˘˘˘˘˘˘لإا هر˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صس
نأا ى˘˘لإا ترا˘˘صشأاو.ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘صسإا
نادراطي ديرد˘م لا˘يرو ي˘صسل˘ي˘صشت
زو˘ل˘ب˘لا ا˘صصو˘صصخو ،ر˘نر˘ي˘ف ا˘ًصضيأا
ه˘ن˘ع اًر˘خؤو˘م ر˘ظ˘ح˘لا ع˘ُفر ا˘مد˘ع˘˘ب
،ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ق˘˘ف˘˘صص د˘˘ق˘˘ع نأا˘˘˘صشب
لكصشب هفوفصص معد يف بغريو
.لجاع
،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘˘ي نأا تح˘˘˘صضوأاو
دقاعتلا بلط ءارو ،لوبرفيل بردم
يف ريخأ’ا حجن نأا دعب ،رنريف عم
،م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ةد˘˘˘صشب ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا

ةارابم81 يف اًفده02 ليجصستو
.يناملأ’ا يرودلاب
ي˘فاد˘ه ة˘م˘ئا˘ق ر˘نر˘˘ي˘˘ف رد˘˘صصت˘˘يو

فده قرافب اًمدقتم «اغيلصسدنوبلا»
تر˘بور يد˘ن˘لو˘ب˘لا ه˘ق˘حÓ˘˘م ن˘˘ع

ة˘ب˘˘غر نأا ر˘˘كذ˘˘ي.يكصسفودنافيل
دعب تءاج رنريف مصض يف لوبرفيل

دجاوتلاب همامتها بعÓلا نلعأا نأا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف

ر .ق^

sport@essalamonline.com

كلذ ثدحيضسف نÓيم ىلإا مامضضنلا دارأا اذإا :وملوأا لامعأا ريدم
اًصسوملم اًصضرع اًرخؤوم نÓيم مدق
،وملوأا يناد ةي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘ب˘هو˘م˘ل˘ل
ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘خآ’ ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ةقفصصلا نإاف ،«وتاكريم ويصشلاكلا»
«يرينوصسورلا» سصرحي .تهتنا دق
ط˘خ بع’ ى˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب
رمعلا نم غلابلا ينابصس’ا طصسولا

ع˘م د˘ق˘ع ه˘يد˘ل يذ˘لاو ،ا˘ًما˘ع12
ي˘تاور˘كلا بر˘غز و˘ما˘˘ن˘˘يد يدا˘˘ن

غلبأا دقو .1202 ماع زومت ىتح
ةرادإا هل قفارملا دفولاو بعÓلا

د˘˘ير˘˘˘ي ه˘˘˘نأا˘˘˘ب حو˘˘˘صضو˘˘˘ب بر˘˘˘غز
ةلوطب لبق ،ءاتصشلا اذه ةرداغملا
.لبقملا فيصصلا ابوروأا

وكيتلتأا نم ةصسفانم نÓيم هجاويو
ماهنتوت ،وكانوم ،ةنولصشرب ،ديردم
نأا ودبي نكلو ،يتيصس رتصسصشنامو
رورصس لكب نÓيم راتخيصس وملوأا
.هرحصسو هخيرات ببصسب
ى˘لإا ارا˘˘ب يد˘˘نآا ه˘˘ل˘˘ي˘˘كو ثد˘˘ح˘˘ت
لو˘ح ي˘كصستو˘فو˘ن ي˘كصسترو˘ب˘صس
لك ؟نÓيم» :لاقو ،عوصضوملا اذه

دارأا اذإا هنأا وه هلوق يننكمي ام
ى˘˘˘˘˘˘لإا ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صضن’ا و˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لوأا

هنإا .كلذ ثدحيصسف ،يرينوصسورلا
«.انأا سسيلو ،ررقي يذلا سصخصشلا

قيرفلا لجا نم ادهاج لمعي يليبوميا :يغازنا
ي˘ف ا˘يرود˘ب˘ما˘صس ى˘ل˘ع و˘يز’ زا˘ف
يرود˘لا ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ق˘˘با˘˘صس تقو
اًريبك اًزو˘ف ق˘ق˘ح ثي˘ح ي˘لا˘ط˘يإ’ا
اذه اًعئار ويز’ ناك .1‐5 ةجيتنب
اًليلد دعي1‐5 زوفلا نأ’ مصسوملا
ينويم˘ي˘صس برد˘م˘لا نأا ى˘ل˘ع ر˘خآا
.هقيرف عم عئار لمعب ماق يغازنإا
فاده لصضفأا وه يليبوميا وريصس

فاصضأا ثيح يلاطيإ’ا يرودلا يف
فادهأا ةثÓ˘ث ي˘لا˘ط˘يإ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا
نآ’ا يليبوميا لجصس .مويلا ىرخأا

نآ’ا ىتح باجعإÓل اًريثم اًفده32
اًرداق نوكي دق هنأ’ مصسوملا اذه
ولازنوغ لجصس ىلع بلغتلا ىلع
.ليجصستلا يف نياوغيه
ن˘ع ي˘غاز˘˘نإا نو˘˘م˘˘ي˘˘صس ثد˘˘ح˘˘تو

دعب تروبصس ياكصس ىلإا يليبوميا
اًحاجن انققح دقل» :Óئاق ،ةارابملا

نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘مآا نأا ذ˘˘ن˘˘م اًر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
«.مئاقلا ماظنلابو مهصسفنأاب
فادهأ’ا» :فاصضأا يليبوميا نعو
،هتمهاصسم نم ءزج ىوصس تصسيل
ل˘جأا ن˘م د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي بع’ و˘ه˘ف
«.انتداق دحأا هنإا .قيرفلا يف هئÓمز

يتيلوؤوضسم هذهو ءيضس لوأا طوضش دعب ةارابملا انرضسخ :ينويميضس
يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بر˘˘عأا
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تا
هئايتصسا نع ينو˘ي˘م˘ي˘صس و˘غ˘ي˘يد
اهل سضرعت يتلا ةراصسخلا نم
در نود نيفدهب رابيا يدان مامأا
رم˘ع ن˘م02 ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ربتعا ثيح ،ينابصس’ا يرودلا
ر˘صسخ ه˘ق˘˘ير˘˘ف نأا ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس
دعب لوأ’ا طوصشلا يف ةارابملا
ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا ي˘˘ف فد˘˘ه ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت نأا
.ةارا˘ب˘م˘لا ر˘م˘˘ع ن˘˘م ةر˘˘صشا˘˘ع˘˘لا

انأادب دقل »:ي˘نو˘ي˘م˘ي˘صس فا˘صضو
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ن م˘˘ل ،ءي˘˘صس ل˘˘˘كصشب
طو˘˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ف ،لوأ’ا طو˘˘˘˘صشلا
لكصشب مدق ةر˘ك ا˘ن˘ب˘ع˘ل ي˘نا˘ث˘لا

دد˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘فر ع˘˘˘˘م ،ه˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘ب ’
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا

تف˘˘˘لو ،«سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘مر˘˘˘˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ى˘˘لإا ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس
يف لعفن انك امك ًاطوصش رصسخ
هذ˘˘˘˘˘هو ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسيد ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘صش
.«يتيلوؤوصسم

مك◊ا رارق :ناديز
ةيليبضشا فده ءاغلإا

ًاحيحضص ناك
يصسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا
ن˘˘˘يز د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن˘˘˘˘ل
يذلا فدهلا نأا ناديز نيدلا
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م م˘˘كح ى˘˘غ˘˘˘لأا
يد كول ةيليبصشا يدان بعÓل
نم02 ـلا عوبصسأ’ا يف غنوي
ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صس’ا يرود˘˘˘لا
ن˘ي˘فد˘ه˘ب لا˘ير˘لا زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا

فا˘صضأاو ،د˘حاو فد˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
هذ˘˘ه ن˘˘ع لو˘˘قأا اذا˘˘م »:ناد˘˘يز
كا˘ن˘هو ،ة˘قا˘عإا ا˘ه˘˘نأا ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ةينقت ىلإا هجوت مكحلا ،أاطخ
سصيخصشتب ةدعاصسملل ويديفلا
كا˘˘ن˘˘˘ه نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘تو ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا

،ةيناثلا ةلاح˘لا ي˘ف ا˘مأا ،ًا˘ئ˘ط˘خ
د˘˘ي˘˘لا تصسم˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘كلا˘˘˘ف

’ ا˘˘نأاو ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت ن˘˘كم˘˘˘ي ’
هرر˘ق˘ي ا˘˘م م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘خدا
.» مكحلا

 دجوي ل :يضشنوم
ءاغلإاب رقي ليل– يأا

غنوي يد فده
يدا˘ن ي˘ف ةر˘كلا ر˘يد˘˘م بر˘˘عأا
هئايت˘صسا ن˘ع ي˘نو˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشا
ةارابم مكح ءاغلإا نم ريبكلا
د˘يرد˘م لا˘ير يدا˘ن ع˘م ه˘ق˘ير˘ف
يد كول ةيليبصشا بعÓل فده
تبعل يتلا ةارابملا يف غنوي

وغايتناصسلا بعلم سضرا ىلع
»:يصشنو˘م فا˘صضأاو .و˘ي˘با˘نر˘ي˘ب
’ ،ل˘˘صصح ا˘˘م ىأار ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
،يورك ليلحت يا بع’ دجوي
ام نأا ىلإا ريصشي يتف وأا ينقت

ةر˘ك د˘˘عاو˘˘ق ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي ل˘˘صصح
ل˘ي˘ل˘ح˘˘ت يأا د˘˘جو˘˘ي ’ ،مد˘˘ق˘˘لا
ر˘مأا ه˘˘نا ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘صشب
دق ةي˘ل˘ي˘ب˘صشا نا˘كو .» ي˘ه˘ت˘ن˘م
1 ‐2 ةجيتنب ةارابملا رصسخ
نم ن˘ير˘صشع˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘صض
.«ينابصس’ا يرودلا رمع
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برد˘م وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج ن˘مؤو˘˘ي
هقيرف نأا ،يلاطيإ’ا يلوبان قيرف
،لماك لكصشب كلهتصسمو سضيرم
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘ي˘˘ل˘˘عو
،نآ’ا هنم او˘نا˘ع˘ي ا˘م˘م سضو˘ه˘ن˘لا

يف رصسخ دق ناك يلوبان نأا نوك
ي˘ف ا˘ن˘ي˘ت˘نور˘ي˘ف ما˘مأا ة˘جر˘خ ر˘خأا
يلاطيإ’ا يرودلا نم02 ةلوجلا
يتلا ةارابملا يف نيفيظن نيفدهب
لقع˘م و˘لوا˘ب نا˘صس ى˘ل˘ع تم˘ي˘قأا
.بونجلا قيرف
يأا˘ب زو˘ف˘لا ي˘˘ف ل˘˘صشف وزو˘˘تا˘˘غ
ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘م نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ةارا˘˘ب˘˘م
5 لصصأا نم تايرابم4 رصسخو
ثيح ،بونجلا قيرف ةقفر مهبعل

نأا لبق تايرابم ثÓث لوأا رصسخ
لا˘قو ،ًادد˘˘ج˘˘م ر˘˘صسخو لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ةكبصشل تاحيرصصت يف وزوتاغ
:ةي˘لا˘ط˘يإ’ا «سسترو˘ب˘صس يا˘كصس»
د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘نو ر˘ظ˘ن˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع»
ةرصشابم بيردتلا اوررق نيبعÓلا
،ةرا˘˘صسخ˘˘لا بق˘˘ع ءا˘˘صسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ن ا˘م م˘ل˘ع˘ي ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

يف ةبوعصصلا ةياغ يف انعصضو
نيتاراب˘م˘لا» :فا˘صضأاو ،«يرود˘لا
ةبوع˘صصلا ة˘يا˘غ ي˘ف ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا

ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘جو و˘يز’ ه˘˘جاو˘˘ن
انل ةبصسنلاب اًي˘لا˘ث˘م سسي˘ل تي˘قو˘ت
نم دوعنو زوفن نأا انيلع نكلو
ةرم ةراصسخلا ةلاح يف نأ’ ديدج

˘ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نو˘˘كي˘˘صس ىر˘˘خأا
.«ةياغلل ئيصس فطعنم
لتحي يلوبان نأا ةراصشإ’ا ردجت
لودج يف رصشع ثلاثلا زكرملا

ديصصرب يلاطيإ’ا يرودلا بيترت
مصسوملا لتحأا نأا دعب ،ةطقن42
فل˘خ ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘صضا˘م˘لا

.لطبلا سسوتنفوج
:يلينيترام اًحدام غنايمابوأا

«يملاع مجاهم عورضشم»

ر˘ي˘ي˘ب لا˘ن˘صسرآا د˘ئا˘ق سضا˘ف˘ت˘˘صسا
حد˘م ي˘ف غ˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا كير˘˘م˘˘يإا

ل˘˘ي˘˘ير˘˘˘با˘˘˘غ با˘˘˘صشلا ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز
عورصشم هر˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘ل˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
دعب ،يملاعلا زارطلا نم مجاهم
د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش ما˘مأا تفÓ˘لا هرو˘ه˘ظ
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ح˘˘ج˘˘نو ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
فد˘ه ل˘ي˘ج˘صست ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا
ي˘ف د˘ي˘حو˘˘لا «ة˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘فد˘˘م˘˘لا»
هتلغ ع˘فر˘ي˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا
ريميربلا» ىوتصسم ىلع نيفدهل
فلتخم يف فادهأا ةعصستو ،«غيل
.مصسوملا اذه تاقباصسملا

سسفن ىلع دئاقلا ةداهصش تءاجو
ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ةدا˘˘صشإ’ا ىو˘˘ت˘˘صسم
ل˘ب˘ق ن˘م ،ا˘ًما˘˘ع81ـلا بحا˘˘˘صص
اتي˘ترآا ل˘كيا˘م ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ه˘برد˘م
قيرعلا فيصضلا عم لداعتلا دعب
بيب دعاصسم لاقو ،لكلل فدهب

ي˘ب˘صص ه˘نإا» ق˘با˘صسلا ’و˘يدراو˘˘غ
هلخادبو اًماع81 رمعلا نم غلبي

عتم˘ت˘ي ه˘ن˘كل ،قد˘صصي ’ سسا˘م˘ح
تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘˘ت’ ة˘˘عا˘˘ج˘˘صشلا˘˘ب
،«ةرم ل˘ك ي˘ف م˘صصخ˘لا د˘يد˘ه˘تو
09 بعل˘ي م˘ل ح˘ي˘ح˘صص» فا˘صضأاو
لاز ام هنكل ،هتباصصإا ذنم ةقيقد
ر˘˘ي˘˘ث˘˘م طا˘˘صشن˘˘ب ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط ي˘˘˘ف
دق يلينيترام ناكو.«باجعإÓل
ن˘م ر˘م˘حأ’ا ءز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ت˘˘نا
،يصضاملا فيصصلا ندنل لامصش
،يليزاربلا وناوتإا يدان نم اًمداق
عا˘ن˘قإ’ تقو يأا قر˘غ˘ت˘صسي م˘لو
.ةيرطفلا هتبهومب ريهامجلا

بيجتضسي «يج.سسا.يبلا» بردم
لانضسرأا ¤إا ةلمتÙا اوازروك ةقفضصل
قيرفل ينفلا ريدملا ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت با˘ج˘ت˘صسا
ةقفصص ىلإا يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب يدان

لانصسرأا فوفصص ىلإا ةلمتحملا اوازروك نيفي’
ر˘صسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
مصسوملا ةياهن دعب يصسيرابلا يدانلا عم يصسنرفلا
عيبل نيرطصضم اصسنرف ءايرثأا لعجي امم ،يراجلا
ةيراجلا ةيوتصشلا ت’اقتن’ا قوصس يف بعÓلا
ناجملاب هتامدخ ةراصسخ يدافتل ،سضفخنم رعصسب
.مداقلا فيصصلا

«لو˘ب˘تو˘ف سسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘م ر˘ب˘ع ر˘ير˘ق˘˘ت ى˘˘عداو
دق ًاماع72 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا ةريهصشلا
ةيصصخصشلا هدونب ىلع يندنللا يدانلا عم قفتا
،تارامإ’ا بعلم يف تاونصس سسمخل دتمي دقعل
ىلع هصصرح ىلع دكأا قبصسأ’ا دنومترود بردم
فوفصص ن˘م˘صض اوازرو˘ك تا˘مد˘خ˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا
:Óًئاق ثدحت ثيح ،ةيصسنرفلا ةمصصاعلا قيرف
نأاصشب هعم ثدحتأا مل .نيفي’ ىلإا ةجاحب نحن»
ناوخ انيدل نحن ،رخآا سصخصش يأا ’و ،هليحر
،هفلخ ن˘ي˘ف˘ي’و ر˘صسيأ’ا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع تا˘نر˘ي˘ب

لكصشب بردت ،ًارخؤوم ديج لكصشب بعل نيفي’
.«هلعف هناكمإاب ام رهظيل هل كورتم رمأ’او ديج
د˘صض بع˘ل˘ي˘صسف ،ةد˘ي˘ج ة˘ح˘صصب نا˘ك نإا» :ع˘با˘تو
.«زكرملا اذه يف مهم بع’ وه .نايرول

راظنألا فطخت درابمل ةنميه
نريابو يضسليضشت ةعقوŸ ةيبرعلا

يف ،خنويم نرياب هريظن يصسليصشت قيرف لبقتصسي
يرود نم رصشع ةتصسلا رود باهذب ةريثم ةارابم
دروفماتصس بعلم ىلع ،مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا
لخديو ،لبقم˘لا ير˘ف˘ي˘ف52 مو˘ي ي˘ف ،جد˘˘ير˘˘ب
كنارف هبردم ةنميه تايركذب ةارابملا يصسليصشت

مامأا بعÓك ةقباصسلا هتاهجاوم ىلع ،درابم’
لاطبأا يرود بقل زولبلا ققح ثيح ،خنويم نرياب
ةيئاهنلا ةارابملا يف زوفلا دعب ،2102 يف ابوروأا

،(3‐4) ح˘ي˘جر˘ت˘لا تÓ˘كر˘ب ،«يرا˘فا˘ب˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع
.حيجرت ةلكر درابم’ اهنيح لجصسو
عبر يف نرياب ىلع يصسليصشت قوفت ،5002 يفو
درا˘˘ب˘˘م’ زر˘˘حأاو ،(2‐4) ا˘با˘هذ زا˘فو ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

درابم’ اصضيأا لجصسو ،(3‐2) ابايإا رصسخو ،نيفده
.نيتهجاوملا عومجمب (5‐6) زولبلا زوفيل ،افده
عيب يف ةصصصصختملا ،تاكيت7 ةكرصش تنلعأاو
ةحايصسلاو ،ىربكلا ةيبوروأ’ا تايرابملا ركاذت
بناج نم اريبك ’ابقإا تدصصر اهنأا ،ةيصضايرلا
دروفماتصس ةعقوم ركاذت زجحل ،ةيبرعلا ريهامجلا
يف ركاذتلا ىلع ديازتي بلطلا نإا تلاقو.جديرب

ةفاصضإ’اب ،ندنل ةنيدم ءاوجأ’ برعلا قصشع لظ
يصسليصشت اهب عتمتي يتلا ةريبكلا ةيبعصشلا ىلإا

،ةيبرعلا ةقطنملا ريهامج ىدل ،خنويم نريابو
ةماقإ’او رفصسلل ةعونتم اصضورع ،ةكرصشلا مدقتو
ىتح ،ةلحرلاب قلعتي ام لك لمصشت ،ندنل يف
.نيزجاحلل ةزيممو ةلماكتم ةمدخلا نوكت

يبوك ليضسيف Òهامج عدوي يكضسلودوب
يكصسلودوب سساكو˘ل ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘ل˘عأا
امدعب ينابايلا يبوك ليصسيف نع هليحر دحأ’ا
نيب بعلي ناك يذلا قيرفلا عم هدقع ىهتنا

اتصسيينإا سسيردنآا نيينابصسإ’ا بناج ىلإا هفوفصص
قباصسلا ي˘نا˘م˘لأ’ا ي˘لود˘لا ل˘صصوو.ايف دي˘ف˘يدو
يف ليصسيف فوفصصل ،اماع43 رمعلا نم غلابلا

ارصصنعو ادئاق ناك نيحلا كلذ ذنمو ،7102
يرودب بعلي يذلا قيرفلا موجه يف ايصساصسأا
ريهامجل ةلاصسر يفو ،ينابايلا ىلوأ’ا ةجردلا
املاطل» :يكصسلودوب لاق ،يدانلا اهرصشن ليصسيف
انزف ىتحو لوأ’ا مويلا نم سشهدم معدب تمعن
.«اقلطم اذه ىصسنأا نل ،ينطولا بقللاب اريخأا

ليصسيف سصيمقب ةارابم25 يكصسلودوب سضاخو
عم هل ةارابم رخآا بعلو ،افده51 اهلÓخ لجصس
يف ،يراجلا يفماج نم لوأ’ا يف ينابايلا قيرفلا
،Óطب هقيرف جوت ثيح ،روطاربمإ’ا سسأاك يئاهن
ينابصسإÓل اصضيأا ةريخأ’ا يه ةارابملا هذه تناكو
ةرك هلازتعا لبق ليصسيف عم (اماع83) ايف ديفيد
ةقي˘قد˘لا ي˘ف بع˘ل˘م˘لا سضرأا ا˘ه˘ي˘ف لز˘نو ،مد˘ق˘لا
عئاصضلا نم ’دب بصستحملا تقولا نم ةيناثلا
.يكصسلودوب نم ’دب

هت’واحم˘ل د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا دا˘ع
˘مد˘قو ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘صسن˘˘يدإا م˘˘صضل
نييÓم01 ةميقب اًصضرع اًرخؤوم
م˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘˘˘صشل وروأا
ناصس سسيراب نم يناياوغوروأ’ا

ل˘ب˘ق د˘ع˘ب˘˘ت˘˘صسا يذ˘˘لا ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘ع’ ل˘˘˘ي˘˘˘حر ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسأا
ريرقت دافأاو ،يوتصشلا وتاكريملا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ه˘˘تر˘˘صشن ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
،دحأ’ا سسمأا ،ةيصسنرفلا «بيكيل»
ديري يناياوغوروأ’ا بعÓلا نأاب
(يج سسإا يب) فوفصص نع ليحرلا

اًريصشم ،يت˘ل˘تأ’ا ى˘لإا ءا˘ت˘صشلا اذ˘ه
مدق هنأا ودبي ينابصسإ’ا يدانلا ىلإا

.همصضل اًديدج اًصضرع
اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا تزر˘˘˘بأاو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فاد˘˘ه با˘˘ي˘˘غ دد˘˘صصلا
891) يصسنرفلا يدانلل يخيراتلا

ن˘ع ،ي˘صضا˘م˘لا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا (ا˘˘ًفد˘˘ه
،يرود˘لا ي˘ف و˘كا˘نو˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘م
مويلا ررقملا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ع ه˘با˘ي˘غو
،اصسنر˘ف سسأا˘ك تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض
د˘ق نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب نا˘˘كو
بعÓلا لي˘حر ما˘مأا با˘ب˘لا ق˘ل˘غأا

،يلاحلا يوتصشلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
ينافاك ليكو نيب عمج ءاقل لÓخ
يصضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لاو (ا˘ًما˘ع23)
.ودرانويل يليزاربلا ،يدانلل
اذ˘ه˘ل ن˘ل˘ع˘م˘˘لا بب˘˘صسلا ل˘˘ث˘˘م˘˘تو
يدانل ينافاك ةيمهأا يف سضفرلا
نم نكمتيل ةيصسنرفلا ةمصصاعلا
،ا˘هدد˘ح ي˘ت˘لا فاد˘هأ’ا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ن˘م˘كت بب˘˘صسلا اذ˘˘ه ءارو ن˘˘كلو

ل˘يد˘ب ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
.ينافاك بايغ سضيوعتل بصسانم
اذ˘˘ه نأا ىر˘˘ت «بي˘˘˘كي˘˘˘ل» ن˘˘˘كلو
وكيتلتأا بناج نم ديدجلا سضرعلا

ينافاك نأاب هريصسفت نكمي ديردم
رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’ا د˘˘˘ير˘˘˘˘ي ’ لازا˘˘˘˘م
ى˘ت˘ح نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس فو˘˘ف˘˘صصب
يصسنرفلا يدانلا عم هدقع ءاهتنا
.لبقملا ناوج يف

ؤيسشتلاكلا بيترت ملسس يف31ـلا زكرملل عجارت «يبؤن يترابلا»

«فرضصتلا انيلعو قرغي يلوبان» :وزوتاغ

ينافاك ةقفضص يف مÓضستضسلا سضفري ديردم وكيتلتأا

ةيزيلجنإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ة˘ب˘غر ن˘˘ع
ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ج˘˘ن ي˘˘صسي˘˘م
عم اصصر˘ب˘لا د˘قا˘ع˘ت ي˘ف ي˘نا˘ب˘صسإ’ا

مجاهم وريوغأا و˘ي˘جر˘ي˘صس ه˘ن˘طاو˘م
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
نم ًايلاح ةنولصشر˘ب ق˘ير˘ف ي˘نا˘ع˘يو
مجاهم˘لا ز˘كر˘م ي˘ف ح˘صضاو ٍسصق˘ن
ي˘ف ز˘يراو˘صس سسيو˘ل ة˘با˘˘صصإا د˘˘ع˘˘ب
بعÓ˘م˘لا ن˘ع هدا˘ع˘ت˘باو ،ه˘˘ت˘˘ب˘˘كر
.رهصشأا ةثÓث نع لقت ’ ةرتفل
نأاب ةي˘نا˘ب˘صسإ’ا ف˘ح˘صصلا ترا˘صشأاو
قو˘˘صس ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي د˘˘ق ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘˘ب
عم دقاعت˘يو ة˘يو˘ت˘صشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

ي˘صسي˘مو ،ز˘يراو˘صسل ل˘يد˘ب م˘جا˘ه˘م

بغري «روريم˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح
تراصشأاو ،وريوغأا ويجريصس مصض يف
حّصشر يصسيم لينويل نأا ةفيحصصلا

نوكيل ًاماع13ـلا بحاصص هنطاوم
ةرادإ’ا نم بلطو ،زيراوصسل Óًيدب
تفاصضأاو.هعم د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘م

دق ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل نأا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا
يكيك د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا˘ب ع˘م˘ت˘جا
ثدحتو ،ريخأ’ا نييعت دعب نييتيصس
لينو˘ي˘ل ىر˘يو ،ة˘لأا˘صسم˘لا كل˘ت ن˘ع
رايخلا ربتع˘ي و˘ي˘جر˘ي˘صس نأا ي˘صسي˘م
سسيو˘ل ة˘با˘صصإا سضيو˘ع˘ت˘ل ل˘˘ث˘˘مأ’ا
نم تقولا سسفن يف نكلو ،ةليوطلا
يتيصسلا هنع ىنغتصسي نأا بعصصلا
اذه راظنأÓل تفÓلا هقلأات دعب نآ’ا
81 نآ’ا ىتح ه˘ل˘ي˘ج˘صست˘ب م˘صسو˘م˘لا

22 يف نيرخآا ةثÓث ةعانصصو ،ًافده
د˘ق˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا.ةارا˘˘ب˘˘م
هقيرف عم يهتنيصس وريوغأا ويجريصس
فيصص يف يتيصس رتصسصشنام يلاحلا

.1202 ماع

يضسيم نم زاعيإاب اضصرابلا يف بولطم وريوغأا



 لوأ’ا فينسصتلا يف رسضخلا

رئازجلا نÓثمي نيضسايلبو سساروب
 ادغ2202 رطق لايدنوم ةعرق يف

بردم سساروب زيزع يئانثلا لاصسرا مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا ررق
لجا نم رصصم ىلإا ينطولا بختنملل ماعلا قصسنملا ميهاربإا نيصسايلبو سسارحلا

.رطقب0202 ملاعلا سسأاك تايفصصت ةعرق تايلاعف روصضح
رئازجلا نأا ،سسمأا نايب ربع يرئازجلا داحتÓل يمصسرلا عقوملا فصشكو

هنصضتحت يذلا لفحلا لÓخ ،نيصسايل˘بو سسارو˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب ة˘ل˘ث˘م˘م نو˘كت˘صس
.00:91ـلا ةعاصسلا نم ةيادب ،دغلا ةيصشع ةرهاقلا ةيرصصملا ةمصصاعلا

نم رصضخلا نكمت امدعب ،لوأ’ا فينصصتلا يف يرئازجلا بختنملا دجاوتيو
يبراحم» لعج ام رصصم اهتنصضتحا يتلا9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب جيوتتلا
ام تابختنملا ىوقأا مصضت يتلا ،ىلوأ’ا ةعومجملا سسأار ىلع «ءارحصصلا
.توملا ةعومجم يف مهعم عوقولا نوبنجتيصس يصضاملب لابصشأا نأا ينعي
دعوم تريغ دق ،دمحا دمحأا ةدايقب مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا نأا ركذي
تقو يف بعلت نأا ىلع مداقلا سسرام رهصش ةررقم تناك يتلا تايفصصتلا ةيادب

 .قح’
ب.م.يرسسيإا

 نيبع’7 ىلإا يسسنؤتلا يدانلاب نييرئازجلا ددع عفر

 يضسنوتلا يضضايرلا يجرتلاب ايمضسر قحتلي نايزم
يصضايرلا يجرتلا يدانل يمصسرلا همامصضنا نايزم نامحرلا دبع مصسر

داحتإا نم هيلإا مصضنإا دق ناك يذلا يتارامإ’ا نيعلا يدان نم امداق ،يصسنوتلا
.9102 فيصص ةمصصاعلا

دبع ،يرئازجلا هبع’ ليحر نع نلعأا دق ،يتارامإ’ا نيعلا يدان ناكو
نع هرودب يصسنوتلا يدانلا نلعي نأا لبق ،يصسنوتلا يجرتلا ىلإا ،نايزم نمحرلا
لاقتنا ميصسرت دعبو.يلاحلا يوتصشلا وتاكريملا يف اهدقع يتلا ةقفصصلا

7 ىلإا ةقيوصسلا باب يدان يف نييرئازجلا نيبعÓلا ددع عفترإا يجرتلل نايزم
،ناردب رداقلا دبع ،يتصش سسايلإا نم لك هفوفصص يف يدانلا مصضي ذإا ،نيبع’
 .ةحاصس نب لÓب ،ياغوت دمحم ،ينايزم بيطلا ،ثيغ نب فوؤور

م.ج
 ثدحلا عنسص لسصاؤت ينطؤلا بخانلا تاحيرسصت

يضضاملب ةجرخ فنضصي «افيفلا»
 عوبضسألا ثادحأا زربأاك

ةيفلخ ىلع ،ايملاع ثدحلا عنصص يصضاملب لامج ينطولا بخانلا لصصاوي
،2202 ملاعلا سسأاك زارحإا ىلع رصضخلا ةردق سصوصصخب ةريخأ’ا هتاحيرصصت
.رطق اهنصضتحتصس يتلا

لامج تاحيرصصت «افيفلا» ةيورك ةئيه ىلعأ’ يمصسرلا عقوملا فنصصو
ةحاصسلا ىلع عوبصسأ’ا اذه ثادحأا زربأاك ،رطق لايدنوم سصوصصخب يصضاملب
.ةيملاعلا ةيوركلا

سضرأا نم ريخأ’ا ناكلاب جيوتتلا سسدنهمو ينطولا بختنملا بردم ناكو
ةانق ربع ةينويزفلت ةصصح يف هروصضح لÓخ هتجرخب عيمجلا لهذأا دق ،رصصم
تايئاهنلل هل˘هأا˘ت لا˘ح ي˘فو بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا˘ب د˘كأا ثي˘ح ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «+ لا˘ن˘ك»
.طقفو ةكراصشملا لجأا نم ةكراصشملا سسيلو جيوتتلا نع ثحبيصس

م.ج

 لجيج ثداح اياحضض ةلئاع روزيضس ةيداحتلا دفو
9102 ةنصس رصضخلا هققح اميف ةيرئازجلا ريهامجلا رودب ديصشت «فافلا»
راصصنأا هبعل يذلا لاعفلا رودلاب مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا داصشأا

بعÓلا يدنام ىصسيعل معدلا اومدق امدعب ،9102 ةنصس يف ينطولا بختنملا
يتلا9102 ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت ي˘ف هؤوÓ˘مزو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
قاصشع هب ماق ام «فافلا» عقوم سسني ملو ،«ناكلا» يف اذكو ،رصصم اهتنصضتحا
مهريظن يصضاملب لامج ينطولا بخانلا لابصشأا اهيف حصستكا يتلا ،رصضخلا
بختنملا راصصنأا دصصح ثيح ،اصسنرفب ليل بعلمب ،ةفيظن ةيثÓثب يبمولوكلا
رصضخلا معدو ةارابملا دعبو ءانثأا يراصضحلا مهفرصصت لظ يف حيدملاو ءانثلا

ميلأ’ا ثداحلا اياحصض ةلئاع ةيداحت’ا عقوملا ىزعو اذه.ءاقللا راوطأا ةليط
نوموقيصس مهنأا نيحصضوم ،راصصنأا5 هتيحصض حارو لجيج يف عقو يذلا
 .اياحصضلا ةلئاع ىلإا ،ةمداقلا مايأ’ا يف ةرايزب

ب.م.يرسسيإا

 يزينيدوأا ىلع ةلواطلا بقل نÓيملا دوقي رضصان نب
يف نÓيم يدان بع’و يرئازجلا يلودلا مجنلا رصصان نب ليعامصسإا مهاصس

ةثÓثب ىهتنا يذلا ءاقللا يف ،سسمأا ةريهظ يزينيدوأا ىلع ةلواطلا هيدان بلق
يرودلا نم02ـلا ةلوجلا راطإا يف «يدرابمللا» يدانلا حلاصصل نينث’ فادهأا
،تاركلا ديدع ةداعتصسا نم نكمت ثيح ،اديج ءادأا رصصان نب مدقو.يلاطي’ا
ةمÓع لانيل ،ةهجاوملا رمع نم (04د) يف ءارفصص ةقاطب ىلع لصصحت هنا ’إا

 .طيقنتلاو ءاصصحإ’ا يف سصتخملا «دركصسوه» عقوم بصسح01 نم1.7
ب.نمؤؤŸا دبع

03 برغملا ‐33 رئازجلا
 ةارابملا لجر بقلب جؤت قودسص جاح

 هاياحضض ةمئاقل برغملا فيضضي رضضخلا يعابضس
ةجيتنب يبرغملا راجلا مامأا امهم ازوف ديلا ةركل ينطولا بختنملا ققح

يف ايقيرفإا ممأا سسأاك تاصسفانم نم ةريخأ’ا ةلوجلا مصسرب ،03 لباقم33
.ةلماكلا ةمÓعلاب ةعومجملا رصضخلا يعابصس ردصصتيل ،ةعبارلا اهتعومجم

ايقيرفإا ممأا سسأاك ةرود يف اهل زوف ثلاث ةينطولا رصصانعلا تلجصسو
لوأا يف ايبماز نم لكب رصضخلا حاطأا نأا دعب اذهو ،سسنوتب ايلاح ةماقملا
وغنوكلا ىلع تروب ن’أا لابصشأا زاف ءاقل يناث يفو ،(9‐43) ةجيتنب راوصشملا
.(52‐13) ةجيتنب

،يرئازجلا ينطولا بختنملا بع’ قودصص جاحلا ىفطصصم جوتو اذه
زوف دهصش يذلا ءاقللا اذه يف لوذبملا دوهجملا ريظن ،ةلباقملا لجر ةزئاجب
ثلاث قودصص جاحلا ربتعيو اذه ،يبرغملا راجلا دصض ليئصض قرافب رصضخلا

،ايب˘ماز د˘صض رو˘ب˘ه˘صش سضا˘ير ن˘م ل˘ك د˘ع˘ب ةز˘ئا˘ج˘لا˘ب زو˘ف˘ي ير˘ئاز˘ج بع’
 .وغنوكلا دصض سسوكرب دوعصسمو

 م.ج

5462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج52ـل قفاؤملا0202 يفناج02نينثإ’اةصضايرلا

 مداقلا صسرام رهسش ابايإاو ابهذ يؤبابميز نؤهجاؤي رسضخلا

1202 نوريماكلا «ناك» تايفضصت جمانرب نع جرفت «فاكلا»

 يتيسسلا جئاتن عجارت ةيلوؤؤسسم «فؤسسليفلا» لمح

يراهم بعل زرحم :ةكيرت وبأا
..سصرفلا عنضصيو عيرضسو

 موهفم ريغ ةكدلا ىلع هدجاوتو
يرصصملا يلودلا مجنلا ةكيرت وبأا دمحم حتف

رانلا ةيرطقلا تروبصس نيب تاونق للحمو قباصسلا
يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ب˘صس’ا برد˘م˘لا ’و˘يدارو˘غ بي˘ب ى˘ل˘ع
ةقيرطلا ةفيلخ ىلع يزيلجن’ا يتيصس رتصسصشنام
يلودلا مجنلا زرحم سضاير عم اهب لماعتي يتلا
بب˘صس ةد˘ئاز˘لا بي˘ب ة˘ف˘صسل˘ف نأا ادد˘صشم ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا

.يتيصسلا جئاتن عجارت يف يصسيئر
هب موقي ام» :هتاحيرصصت يف ةكيرت وبأا حصضوأاو

نأا ثيح ،زرح˘م هدا˘ع˘بإا˘ب ،مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غ ’و˘يدارو˘غ
ريغ نمف هاوتصسم ةمقل لصصيل تقول جاتحي ريخأ’ا
بع’ زرحم» :عباتو ،«ةكدلا ىلإا هديعت نأا لوقعملا

عيرصس وهف ،ةري˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا كل˘م˘ي ثي˘ح ،ز˘ي˘م˘م
يف ةيزهاج رثكأ’ا نيبعÓلا نم دعيو ،يراهمو
عنصصي هنأاو اصصوصصخ ،نهارلا تقولا يف يتيصسلا

.«ةارابم لك يف فادهأ’ا تارك
يرصصملا يلهأ’ا يدان مجن ةكيرت وبأا دكأاو اذه

يت˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ي˘ف أا˘ط˘خأا ’و˘يدراو˘غ نأا ق˘با˘صسلا
ام ،سسÓب لاتصسيرك يدان ةهجاوم يف اهيلع دمتعا

أاطخأا بيب» :درطتصساو ،نيتماه نيتطقن عيصضي هلعج
ءارجإا لوقعملا ريغ نمف تابث ىلإا ةجاحب دادعتلاو
ةليكصشتب أادبت امدنعو ،ىرخأ’ ةارابم نم تارييغتلا
جئاتن ققحت ’ نأا يعيبطلا نم ةيادبلا ذنم ةئيصس
’ويدراوغ نأا ملعي عيمجلا» :همÓك متخو ،«ةديج
هريكفت هنوخي تارملا سضعب يف نكلو يرقبع
.«كدصض بلقني ةدئازلا هتفصسلفو

ب.نمؤؤŸا دبع
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ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ىر˘˘جأا
«فا˘˘˘˘كلا» ،مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘كل
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ثيح ،ةيقيرفإ’ا تابختنملاب
˘ما˘م˘˘تإا˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا نو˘˘كت˘˘صس
ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت
ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا1202
ام بعلت ي˘ت˘لاو ،نور˘ي˘ما˘كلا
6ـلا ى˘لإا ي˘ف˘˘نا˘˘ج9ـلا ن˘ي˘˘ب
ىلع جير˘ع˘ت˘لا ل˘ب˘ق ،ير˘ف˘ي˘ف
ر˘ط˘ق لا˘يد˘˘نو˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت
.اهدعب2202

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ر˘˘صشنو
ه˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
تايرابملا جمانر˘ب ،ي˘م˘صسر˘لا
ينطولا بختنملا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

خيرات يف ةياد˘ب˘لا نو˘كت˘صسو
ام سسرام رهصش مداقلا «افيفلا»
سسفن نم03ـلاو32ـلا نيب
بع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا
˘ما˘مأا ن˘ي˘تارا˘ب˘م بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ثي˘ح يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
يف ىلوأ’ا ةارابملا بعلتصس
نأا ىلع رئازجلاب سسرام32ـلا
يف ةدوعلا ةارابم اهدعب بعلت
 .رهصشلا سسفن نم13ـلا

اكاسسؤلب ايبماز ةهجاؤم
نيب ام ةيدو ةارابمو

نم9ـلاو ناؤج حتافلا
 رهسشلا صسفن

ايقيرفإا لا˘ط˘بأا نو˘كي˘صسو
سضو˘˘خ ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نم5ـلا ة˘لو˘ج˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
نوريماكلا «نا˘ك» تا˘ي˘ف˘صصت
حتافلا نيب ام ناوج رهصش يف
ثيح ،رهصشلا سسفن نم9ـلاو
بخا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا ه˘˘جاو˘˘ي˘˘˘صس

ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘˘ب ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
بع˘˘ل˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘كا˘˘صسو˘˘˘ل
امبصسح ةيدو ةارابم بختنملا
اهعقوم ىلع «فافلا» هترصشن
 .سسمأا

نؤلبقتسسي رسضخلا
13ـلا نيب ام اناؤسستؤب

ربمتبسس8ـلاو توأا
يف ةيدو ةارابمو

 جمانربلا
نم ةريخأ’ا ةلوجلا يفو

ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت
ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا1202
رصضخلا نوكيصس نور˘ي˘ما˘كلا

لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ع˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
توأا13ـلا نيب ام اناوصستوب
ىلع ،رهصشلا سسفن نم8ـلاو
ينطو˘لا بخا˘ن˘لا ل˘غ˘ت˘صسي نأا
يدو ءاقل ةج˘مر˘ب˘ل ة˘صصر˘ف˘لا

يلودلا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
نم ناكمإ’ا ردق ةدافتصسÓل
ل˘م˘ع˘لاو ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

اد˘˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يتلا ملاعلا سسأاك تايفصصتل
 .اهدعب قلطنت

لايدنؤم تايفسصت
5ـلا يف قلطنت رطق

يهتنتو0202 ربؤتكأا
1202 ربمفؤن61ـلا يف

،ردصصملا تاذ رصشنو اذه
بختن˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م ج˘ما˘نر˘ب
سسأاك تايفصصت يف ينطولا
رطق اهنصضتح˘ت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا
ةيادبلا نوكتصسو0202 ةنصس
31و ر˘بو˘ت˘كأا5ـلا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
بع˘˘ل˘˘ي˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا
ة˘لو˘ج˘لا ةارا˘ب˘م نو˘برا˘ح˘م˘لا
زر˘ح˘م سضو˘خ˘ي˘صسو ،ى˘لوأ’ا

اذ˘ه ،ة˘يدو ةارا˘˘ب˘˘م هؤوÓ˘˘مزو
نيب ام ةيناثلا ةلوجلا بعلتو
نوكيصسو ربمفون71ـلاو9ـلا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا داد˘ع˘˘ت
ة˘لو˘ج˘لا سضو˘˘خ ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
سسأاك تاي˘ف˘صصت ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
،ةيدو ةارابم سضوخ عم ملاعلا

بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘كل ة˘يد˘ج˘لا

يفناج يف بعلت يتلا1202
دو˘ع˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ير˘ف˘ي˘ف ى˘˘لإا
ى˘˘لإا «ءار˘˘ح˘˘صصلا و˘˘برا˘˘ح˘˘م»
ر˘˘ه˘˘صش تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا ءاو˘˘˘جأا

22ـلا نيب ام1202 سسرام
،ر˘ه˘˘صشلا سسف˘˘ن ن˘˘م03ـلاو
ر˘˘صضخ˘˘لا سضو˘˘خ˘˘ي˘˘صس ثي˘˘ح
.ةعبارلاو ةثلاثلا ةلوجلا

7ـلاو توأا03ـلا نيب امو
سسيار سضو˘خ˘ي˘صس ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘صس
هؤوÓ˘مزو ي˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م با˘˘هو
تاي˘ف˘صصت ن˘م5ـلا ة˘لو˘ج˘لا
ءاق˘ل ة˘ج˘مر˘ب ع˘م لا˘يد˘نو˘م˘لا

ةلوجلا بعلت نأا ىلع ،يدو
ا˘م تا˘ي˘ف˘صصت˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
،1202 ربوتكأا21و4ـلا نيب
نوبراحملا نكمت لاح يفو
يف لوأ’ا زكرملاب رفظلا نم
نوبعليصس مهنإاف مهتعو˘م˘ج˘م
8ـلا نيب ام لصصافلا ةارابملا

 .ابايإاو اباهذ ربمفون61ـلاو
 «كؤيدلا«وأا رسضÿا ليث“ Úب يئاهنلا هرارق راظتنا ‘

 نويل عم ‘ارخ ءادأاب رهبي يقرضش
،با˘صشلا نو˘ي˘ل بع’ ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘ف˘لا بعÓ˘لا ي˘قر˘صش نا˘ير ف˘˘ط˘˘خ

يتلا ةهجاوملا يف لوأ’ا ءاقللا مجن هصسفن بصصنو عيمجلا نم ءاوصضأ’ا
.اصسنرف سسأاك يصسنرفلا تنانو نويل كيبملوأا هيدان نيب تعمج

،ديبع يدهم ءÓمز مامأا ،زيمم ءادأا ىلع ةنصس61ـلا بحاصص ناير مصصبو
نيتريرمت مدقو ،ةليمج ةيئانث ليجصست نم نكمتو ،يلايخ ىوتصسم مدق ثيح
.ءازج ةلكر هبلجل ةفاصضإا ،نيتمصساح

ةداصشإا ىلع ،ةليمجلا تافلاخملاو ةيرحصسلا تاغوارملا بحاصص لصصحتو
متو ،«بيكيل» اهنيب نم ةيصسنرفلا فحصصلا فÓغ ردصصتو ريظنلا ةعطقنُم
لكب ماق هرابتعاب ،«9/01»ـب ةمÓع ىلع نويل كيبملوأا ةصسردم جيرخ جنم
هروهظ ةلقل ارظن ةربخلل هداقتفا مغر ،«راوجوب ’» بعلم ةيصضرأا ىلع ءيصش
يوق عارصص يف ينطولا بختنملا نوكيصس ،رخآا بناج نم..لوأ’ا قيرفلا يف
لازي ’ ريخأ’ا نا مغر ،يقرصش تامدخب رفظلا لجأا نم يصسنرفلا هريظن عم
 .Óبقتصسم هلثميصس يذلا بختنملا نع ثيدحلا ركبملا نمو اباصش

م.ج

 ةراعإلا ليبضس ىلع مÓغ ديري لانضسرأا
يف يلوبان ةعلق ةرداغمل ةتباث ىطخب مÓغ يزوف يرئازجلا يلودلا هجتي

.رصسيأ’ا ريهظلا تامدخب رفظلل طخلا لانصسرأا يدان لخد ثيح ،وتاكريملا
لانصسرأا يدان نأا «تروبصس وتوت» اهنم ةيلاطيإ’ا رداصصملا سضعب تدكأاو

ىلع ،قباصسلا نايتإا تناصس بع’ تامدخب ةناعتصس’ا يف ركفي يزيلجنإ’ا
يدان نأا رداصصملا سسفن تفاصضأاو ،مصسوملا ةياهن ةياغ ىلإا ةراعإا لكصش
ةفاصضإ’ا يطعي ’ بعÓلا نأا ةصصاخ ،هتراعإا ةركف دعبتصسي ’ يلوبان
يتوليصشنأا ليحر مغرو ،ارخؤوم اهب رمي يتلا لكاصشملل ارظن ،قيرفلل ةمزÓلا
وهو ،وزوتاغ ديدجلا بردملا عم اهناكم حوارت لازت ’ مÓغ ةيعصضو نأا ’إا
ةفصصب قرزأ’ا يدانلا جراخ نوكيصس يزوف لبقتصسم نأاب دكؤوي يذلا رمأ’ا
لجأا نم مÓغل لثمأ’ا لحلا «ةيجعفدملا» يدان نوكي دق امبرو ،ةيمصسر هبصش
ديدجلا بردملا نأاو ةصصاخ ةصسفانملا نع داعتب’ا سسوباك نم سصلختلا

 .يقلخلا طخلا زيزعت ديري اتيترأا لانصسرأ’
م.ج

ب.م.يرسسيإا/م.ج

sport@essalamonline.com
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قارز˘˘مو˘˘ب بع˘˘ل˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘صس
ةي˘صشع د˘عو˘م ى˘ل˘ع ف˘ل˘صشلا˘ب
عم ،00:71ـلا نم ةيادب مويلا
ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘˘ق لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
فيصضلاو ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
حمطي ثيح ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
راصصتن’ا نامصضل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ن˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك م˘˘هد˘˘ع˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا

م˘ه˘بر˘ق˘يو طو˘ب˘ه˘لا تا˘با˘صسح
بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ط˘˘صسو ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كا

تاراصصتن’ا ةوصشن ناو ةصصاخ
ح˘م˘صست˘صس ار˘خؤو˘م ة˘ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا

يواز ريمصس بردملا لابصش’
جئاتنلا ةكصس ةلصصاوم لجا نم
لخدي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
ةينب ةهجاوملا يريزد لابصشا

مدقتلل ريغ ’ اصضيأا راصصتن’ا
مغرلاب بيترتلا لودج يف رثكا

وبع’ هيناعي يذلا قاهرإ’ا نم
. ةراطصسوصس

يف ةريبك انتقث» :يواز
لكب يمرنشسو دادعتلا
لÓغتشسا لجا نم انلقث

«سسفانملا قاهرا
ر˘ي˘م˘صس برد˘م˘لا ثد˘ح˘ت د˘قو
ادكؤوم ةمقلا سصوصصخب يواز
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس ه˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
» : لاق ثيح ريغ ’ راصصتن’ا
ماما ةمهملا ةبوعصص اديج يعن
مهم راصصتناب يصشتنم سسفانم
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا و˘˘كي˘˘صسÓ˘˘ك ي˘˘˘ف

ينعي ’ كلذ نكلو ةيرئازجلا
ىرجتصس ةلباقملا نا امب ءيصش
متا ىلع انوبع’و ناديملا يف
راصصتن’ا قيقحت˘ل داد˘ع˘ت˘صس’ا
ى˘˘ع˘˘صسن˘˘صس ا˘˘مو˘˘م˘˘˘ع مزÓ˘˘˘لا

نم سسفانملا قاهرا لÓغتصس’
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كا ط˘˘غ˘˘صضلا لÓ˘˘خ
ىلع مهيعفادم رابجاو هقطانم
. ءاطخأ’ا باكترا

فوختلا لك» :يريزد
قاهرإلا نم نوكيشس

اريبك نوكيشس انلمأا نكلو
ةبيتكلا ةدارإا يف
«مدقتلا ةلشصاومل

ير˘˘يزد سشتو˘˘كلا د˘˘˘كاو اذ˘˘˘ه

عم قاهرإ’ا نم هفوخت لÓب
ىلع ابير˘ق˘ت ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ه˘ي˘ع˘صس
لو˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا سسف˘˘ن

طاق˘ن ن˘صسحا نا˘م˘صضل ا˘ه˘ي˘ل˘ع
:لا˘ق ثي˘ح ه˘ب˘صسح ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةبي˘ت˘كلا ةا˘نا˘ع˘م م˘ج˘ح كرد˘ن»
اميصس’ قاهرإ’او بعتلا ءارج
يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا نو˘˘طارا˘˘˘م˘˘˘لا
دعبو اننا امب دادعتلا هصشيعي
عوبصسأا فرظ يف تاءاقل ةثÓث
مويلا ءاقل عم نوكنصس فصصنو
ة˘صسفا˘ن˘م ي˘ف ر˘خا ءا˘ق˘˘ل اذ˘˘كو
ا˘مو˘م˘ع ة˘ع˘م˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ىر˘˘خأا
ىلا بر˘ق˘ت˘لاو زو˘ف˘ل˘ل ح˘م˘ط˘ن
. ةمدقملا

سشامر ماششه

نب يدان ماما دادزولب بابصش قيرف لداعت
نوك نم مغرلاب ايبلصس يصسنوتلا سسورع
ركذي ةيباجيإا رومأا ةدع تحنم ةليكصشتلا
ريبك مامتهاب ءاقللا عبات امود بردملا نا

ي˘ف تنا˘ك ر˘صصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب ناو ة˘صصا˘خ
اناموصس يراوفي’ا مهزربا لعل ةروصصلا

ل˘ع˘ج ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل مد˘˘ق ثي˘˘ح
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ه˘˘ئا˘˘ق˘˘با د˘˘˘كؤو˘˘˘ي سشتو˘˘˘كلا
ة˘ق˘ف˘صص نا˘م˘صض ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ت م˘˘ل ةرادإ’ا

نا ركذ˘ي ،ة˘ي˘ما˘م’ا ةر˘طا˘ق˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج
ثي˘ح ه˘ب˘صصن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘ت رار˘ج بعÓ˘لا
يناث مجاهمك موجهلا يف بعلي ىحصضا

يف ةرارز جامدا ديري امود ناو اميصس’
. يصساصسأ’ا ليكصشتلا

ءاقلو ءاطخألا حيحشصت يف عرشش
تاباشسحلا ةعجارمل ةشصرف سسقافشص
ي˘ف برد˘م˘لا عر˘صش ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو ي˘ت˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت
لمأاي ثيح يدولا ءاقللا يف نوبعÓلا
ةد˘˘ع ما˘˘ما ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘˘صضو ي˘˘˘ف
ز˘ها˘ج ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج د˘˘صصق تا˘˘صشرو
نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
بلا˘˘طو ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ د˘˘˘عو˘˘˘ت برد˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ت˘ح داد˘ع˘ت˘لا ل˘ك دا˘ه˘˘ت˘˘جا ةرور˘˘صضب
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي م˘ه˘ن˘كا˘مأا او˘ن˘م˘صضي
ي˘صسقا˘ف˘صصلا برد˘م عا˘ن˘قا ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن
نوكي نا ىلع ءاقل سضوخب يصسنوتلا

ثي˘ح ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا اذ˘˘ه
هاري ام قفو لمعلا سشتوكلل حيتيصس
. يدانلل نصسحا

سشامر ماششه

لئابقلا ةبيبصش قيرف لبقتصسي
ةيادب نارهو ةيدولوم هفيصض
د˘ج ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ،54:81ـلا ن˘˘م
ى˘لا ه˘لÓ˘خ ن˘م ى˘ع˘صسي م˘ه˘˘م
ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا غو˘˘˘ل˘˘˘˘ب
مويدوبلا ىلا كلذب لوصصولاو
ي˘ب˘˘ع’ ى˘˘ع˘˘صسم سسف˘˘ن و˘˘هو
ىر˘ج˘ت˘صسو اذ˘ه » ةوار˘م˘ح˘˘لا»
رو˘صضح نود ن˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل ار˘ظ˘˘ن رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
را˘˘صصنأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسم˘˘لا

نو˘كت˘صس ة˘يد˘ن˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
تابايغلا مغر فادهأ’ا غولبل
يرانكلا يف ءاوصس ةلجصسملا

ةف˘ير˘صش ن˘ب˘ب نو˘كت˘صس ي˘ت˘لاو
نب اذكو نا˘ب˘قا˘ع˘م˘لا دا˘يو˘صسو
ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب يز˘˘ي˘˘˘تو ةر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صش
نو˘˘كي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك نا˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا
تامدخ نم مورحم سسفانملا

. يواكم
انل ليدب ل» : نورمح

زوفلا Òغ نم
نوكتشس ةوارم◊او

«انتاف ام كرادتل انتكشس
بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو
ةلباقملا » : لاق ثيح نورمح

امب نيفرطلا نم ةيوق نوكتصس
ل˘ي˘صصح˘ت ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا نا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ا˘مو˘م˘ع مو˘يدو˘ب˘لا
م˘قر بعÓ˘لا با˘ي˘غ فر˘ع˘ت˘صس
انبولق يف امئاد مه نكلو21
ي˘ف م˘هدا˘˘ع˘˘صس’ ى˘˘ع˘˘صسن˘˘صسو
م˘ه˘ع˘م ح˘لا˘صصت˘˘لاو ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

ةريخأ’ا تاب˘ي˘خ˘لا ناو ة˘صصا˘خ
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ف تر˘˘˘ثا

ىلا ةجاح يف ن˘ح˘ن ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةهجاولا ى˘لا ا˘ند˘ي˘ع˘ي را˘صصت˘نا
يدحتلا ةبو˘ع˘صص ن˘م م˘غر˘لا˘ب

ارظن اذكو يوق سسفانم ماما
ي˘ف ة˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل

ة˘ير˘صشب˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا فو˘ف˘صص
. انب ةصصاخلا

نوزهاج» : يدومشصم
مدقتلاو يدحتلا عفرل

» مويدوبلل
ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك د˘˘قو اذ˘˘ه
دكا يذلاو يدومصصم بعÓلا

تد˘ع» : لا˘ق ثي˘ح ه˘ت˘يز˘˘ها˘˘ج
ةد˘عا˘صسم˘ل ز˘ها˘ج ا˘ناو ار˘خؤو˘˘م

ىعصسنصس حابصس ةقفرب يئÓمز
’ املو ديج لكصشب روهظلل
نم روهمجلا بايغ لÓغتصسا
ثÓثلا طاقنلا ليصصحت لجا

انتيفاع ديعتصسن انلعجت يتلاو
ى˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘صضن اذ˘˘˘كو
انل حمصسيصس يذلاو مويدوبلا
ةدوع˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف لو˘خد˘لا˘ب
يعاو لكلا امومع ةوق رثكا
ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا˘˘ب

دا˘ع˘صس’ ى˘ع˘صسن˘صسو ا˘ن˘˘ق˘˘تا˘˘ع
.« ةوارمحلا

سشامر ماششه

اناموضسب ظافتحلا ررقي امودو سسورع نب مامأا عنقي بابضشلا

روهمجلا بايغ يف مويدوبلا لباوتب ةمق يف «ةوارمحلا»و «يرانكلا»

نارهو ةيدولوم ‐ لئابقلا ةبيبضش

ةمضصاعلا دا–ا ‐ فلضشلا ةيعمج

فرتحم لوألا مشسقلا نم31ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم يف

قانخلا ديدضشتو ةقافتضسلا ديكأاتل «ةراطضسوضس»و رطخلا قطانم نم بورهلا حومطب ةوافلضشلا
لوألا مشسقلا نم31ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

موديشس ناينبلا نيعب قلغم سصبرت يف ةمشصاعلا ةيدولوم ةليكششت تلخد
ينزاخم ىعشسي ثيح سسأاكلا يف كيرافوب دادو ةمقل اريشضحت مايأا ةعبرأل

ىقبي ريخألاو لوألا فدهلا ناو ةشصاخ ةديج فورظ يف هتبيتك عشضو ىلا
جمرب قيرفلا نا ركذي يئاهنلا نمثلا رودلا ىلا ةلهؤوملا ةريششأاتلا قيقحت
اريبك امامتها سشتوكلا يلوي ثيح ةعيلقلا مجن ماما ءاثÓثلا اذه ايدو ءاقل
ي˘ف دو˘ششح ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو ي˘ت˘لا ءا˘ط˘˘خألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت د˘˘شصق ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
. ةريخألا تاهجاوملا

وتاكريملا تاقفشص نامشضل نمزلا عراشست ةيدولوملا
عفادم ةقفشص نامشض ىلا ةيدولوملل ريشسملا مقاطلا ريشسي هتاذ قايشسلا يف
نوكي ىتح ةمهم˘لا ي˘ف عار˘شسإلا د˘ير˘ي ة˘ن˘ي˘ششو˘ب ناو ة˘شصا˘خ ا˘ع˘ير˘شس كا˘ب˘لا

د˘ير˘ت فار˘طألا سضع˘ب نا ر˘كذ˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل از˘˘ها˘˘ج
اذه رخا سسراح حيرشست يف ىقبي لاكششلا نكلو يحلاشص سسراحلا سضرف
ة˘ي˘شسن˘ج ن˘م نو˘ك˘ي˘شس ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘˘ب˘˘ف ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا سصو˘˘شصخ˘˘بو
ناك يذلاو ينوموم يناغلا بعÓلا لوبق ربخ ددرت نم مغرلاب ةيبانيكروب
. قافولا نم ابيرق

سشامر ماششه

ةمشصاعلا ةيدولوم
ناينبلا نيعب قلغم سصبرت يف ةيدولوملا

كيرافوب ةمقل اريضضحت مايأا ةعبرأل

يشسقافشصلا يدانلا مامأا ةيناث ةراشسخ ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ىقلت
قيرفلا نأا ىلع ةذوخ ينقتلا دكأا دقو ةباششلا لÓه ءاقل ةجيتن سسفنب
ىلع ديجلا ذاوحتشسلاو ةحاتملا سصرفلا ىلإا رظنلاب نشسحلا ءÓبلا ىلبا
سشير˘ه˘˘لا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز ىت˘˘حو ي˘˘فر˘˘ع˘˘لا بعÓ˘˘لا دودر˘˘م ىل˘˘ع ىن˘˘ثأا ا˘˘م˘˘ك ةر˘˘ك˘˘لا

Óبقتشسم ديفتشس هبشسح ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةرد˘ق˘لا ا˘م˘ه˘كÓ˘ت˘مل
مهقيفت » ةراشسخلا نأا ىلع ةروشضخلا رشصانع تعمجأاو اذه ةروشضخلا موجه
يف ام اعون دودرملا يف مهعجارت ببشس وه فعاشضملا لمعلا نأا نيدكؤوم »
ينفلا مقاطلا نأا ركذي ةفاثكب ناك لمعلا مجح نأاو ةشصاخ يناثلا طوششلا
. عاجرتشسلا ىلع لمعلا يف سسمألا ذنم عرشش

يحلاشص ةقفرب هتداعتشسل عاشسمو ءادوشسلا ةطقنلا ةدوبدب ةباشصإا
ةدوبدب بعÓلا ةباشصإا وه رفانشسلا هيلع علطي دق ربخ أاوشسأا لعلو اذه
سسيمخلا اذه «كابلا» ةمقل ابشسحت سشتوكلا تارايخ نع هدعبت دق يتلاو

بايغ نم يناعي قيرفلا نا امب دعوملل ابشسحت هتداعتشسا عيمجلا لمأاي ثيح
مقاطلا ةقفرب جÓعلاب رطشسلا هذه ةباتك دحل يفتكي يذلا اشضيأا يحلاشص

قيرفلا يف عيمجلا ىعشسيو اذه يندبلا رشضحملا ةيعمب ريشضحتلاو يبطلا
. امهل ةشسام ةجاح يف يشس سسا يشسلا ناو ةشصاخ امهتامدخ ةداعتشسا ىلا

سشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش
نيبعÓلا تنطف سسقافضصو ةباضشلا اتراضسخ

وداراب مامأا ةجيتن ىلع مزاع لكلاو

سسما ةيداع ةفشصب تاريشضحتلا وج ىلا فيطشس قافو ةليكششت تداع
Óيلق لمعلا مجح عفر بردملا ررق ثيح مويلا يف نيتشصح لدعمب
وهو عجارتلا نم اعون ظحل هناو ةشصاخ سسافنلا ةداعتشسل ابشسحت
رومألا ةداعل نايعشسي يندبلا رشضحملا عم رواششتلاب هلعج يذلا رملا
سسرا˘ح˘لاو فو˘شصو˘ب تا˘مد˘خ دا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ا˘˘ه˘˘با˘˘شصن ىلا

ىلا ي˘ح˘ي ن˘بو مو˘م˘غد ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘ع را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ير˘˘يا˘˘شضخ
. ةيعامجلا تاريشضحتلا

«ةدوعلا يف لشضفأا نوكنشسو تايدحتلا ىوهن» :طينحج
نا دقتعا» : لاق ثيح طينحج دئاقلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه

ىلع ةقلعم لاملا لك ناو ةشصاخ ةديج فورظ يف ريشسي سصبرتلا
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ةرو˘˘شص ل˘˘شضفا ي˘˘ف ا˘˘ند˘˘جاو˘˘ت
ن˘ح˘ن ىع˘شسن ا˘م˘ك ة˘ي˘ند˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لاو بناو˘ج˘لا د˘يد˘ع ن˘ي˘˘شسح˘˘ت
ادي˘ج د˘جاو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م سشتو˘ك˘لا تارار˘ق ل˘ك ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىلا نو˘ب˘عÓ˘لا

رخا ىلا سسفاننشس ثي˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ىلا ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م
. تايدحتلا ىوهن انناو ةشصاخ قمر

سشامر ماششه

فيطشس قافو
 ديدج نم فنأاتضسي قافولا

دوهجلا ةفعاضضم ىلع رضصي يكوكلاو

بلطب كلذو نوراه يلع بعÓلا حيرشستب ياد نيشسح رشصن ةرادإا تماق
عقو دق نوكي ثيح ةرقم مجن قيرف ىلا لاقتنلا ررقي هلعج ام وهو هنم

قيرفلا لشصاوي اذهبو هعاشضوأا حيحشصت ةداعإا لما ىلع سسما ةيششع هدقع
باهذلا ةلحرم يف ةروشصلا يف اهدجاوت ترهظأا يتلا هرشصانع سضعب داعبا

ينقتلا نا ركذي اديج اراوششم مدق سسنوت ىلا لقنتملا يئانثلا ناو اميشسل
رهظي مل هنوك نم مغرلاب نوراه حيرشست نم هجاعزنا ىدبا يدوج تيا
. كلذ سصوشصخب ةمÓع يأا
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ياد Úشسح رشصن
ةرڤم راتخي Òخألاو حرضسي نوراهو

ةليلم نيع ةيعمج
يئاهنلا نمثلا رودلا ىلإا لهأاتت » ماضصل »

ةيدجلا رومألا يف عرضش «زكاج» ينوريماكلاو
دعب كلذو يئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ىلا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت
ىلا ةرششابم قيرفلا لقتنا دقو اذه حيجرتلا تÓكرب راردا يدان هزواجت
ثيح ةدوعلا ةلحرمل ابشسحت ةيدجلا تاريشضحتلا يف عورششلل ةمشصاعلا
نا ركذي يدا˘ن˘لا را˘شسم ح˘ي˘ح˘شصت ىلا ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل برد˘م˘لا ىع˘شسي˘شس
» مويلا مÓشسلا » هب تدرفنا ناو قبشس يذلاو » زكاج ناماه » ينوريماكلا

نا ىلع قيرفلا عم تاريشضحتلا يف سسما عرششو قدنفلاب سسما لوا لح
. سسما ةيششع هعم دقع تعقو دق ةرادإلا نوكت

سشامر ماششه

دادزولب بابشش



ةــــنصصرق

ةمزألا ىوتحا ينازولا
فM̆ر˘7Ñ رJ̆اÜ̆˘لا ي˘L 6Ñو˘˘k˘˘0ا
ةFرÅÑل ماå˘لا رM̆د˘م˘لا يĬازو˘لا

HدولوMة KJ7 نارÑرMازولا فIي
تلا̆: يk̆˘لا ة˘̆©˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘H̆ز’ا
DرMïه K3كل H1 نÓ6ا لÑkèÓل
تHدï- يkلا ة©˘لا˘م˘لا ة˘لو˘©ÄÑ̆لا
ةر/ا دMدkÄÑل كلK3 ةMدgõلا ا§+
7Ñ˘§̆رM̆ل ة˘õò̆k˘©gة -tÄÑgل اïةم
رFذM مو©لا ةرkâ°ملا يرا°òلا
ه˘©ğ˘>’ د̆>K ما˘å˘لا رM̆د˘م˘لا نا
م- لا0 يL Dر1&ا ةMر§7Ñ ةر/ا+
ي~©- نH ة©+اMq)ا ةk©q°+ ةدوåلا

KزK 18اÑة KاIه Mردö /©نا اد
E˘©˘لا ة˘م˘k̆t̆í˘©~ Fg©ةر Hل/ا ن
-qاKملا زÅÑاFل .

لكاضشملل ايدافت
-˘˘˘í̆˘˘داL ’<˘˘˘ğ˘7 وÑ̆˘ğ˘با
+̆˘˘˘õ̆˘˘لا دادزو˘˘˘õ˘˘˘åب +ò˘˘˘ل
م§õk̆+اH̆ï̆ يD̆ م̆§̆-اĬاHò̆ا
ماHا اKJ̆ر̆/ا ي˘k˘لا ةM̆دو˘لا
DرMر> ن+ قK6لا سkوIÄÑي
مïÄÑلا ةر©tâ˘ل ي˘م˘k̆°˘م˘لا
اذ˘J ناK ة˘8Ñ̆ا˘˘1 ي˘Ĭا˘˘ث˘˘لا
بõ˘˘å˘˘لا لKا˘0̆ م˘6Ñ̆و˘˘م˘˘˘لا
ق©tï- دEÇÑ ر©é FgاDدIا+
Ik©qا ة(Mqة©+ا F6 نا امÑءو
يk̆˘لاK ناد˘©˘م˘˘لا ة˘˘©˘˘9Ñر&ا

FاIت Fة©.را /åõر تDïءا
ر̆©˘©˘˘kÄÑ˘˘ل نو˘˘MÄÑ̆˘å رار˘˘/
ة8Ñاwلا م§MïkرÜ+ ة˘م˘ï˘لا

K3ل كل˘˘˘k̆˘˘í̆˘˘يدا HÅÑò˘˘ل
اوIqt اH وKJ تا+ا8Ñ)’ا
Dي -tï©ïه Dا§°لا يMة .

ةيدولوملا ةرادإا
ينور ةليحل تنطفت

-íÜ°ةراد)ا ت HدولوMلا ةå8اÑامل ةم MtاKل
بo K0ÄÑ©˘0 ه˘˘+ ما˘˘©˘˘ï˘˘لا ي˘˘KIر ب>Ó˘˘لا
عH قí-ا ب>ÓلاD ةاÄÑ˘k˘ïم˘لا تا˘Hو˘å˘õ˘م˘لا
ة©Iاثلا ة˘/رد˘لا نH̆ ة˘©˘IاĬو˘©˘لا óر˘í˘لا د˘0ا

KM°kâ9ا رÑÜلا ةراد)’ا رار® DÄÑx -åاEهد
Eg6 لÑتا>ا Dïá Hن =õق Dkر©ملا ةرFو-ا
ف°ÇÑل هلا~Iا ررï- ا§åõ/ اH وKJ يوÅÑkلا
يذ˘˘لا ر˘H̆’ا ه˘˘Jار˘˘Fا ل˘˘/ا ن˘˘˘H ف˘˘˘Mدر˘˘˘لا
6Ñ˘˘©ÉÑ˘˘Ü˘˘ل هر˘Ü˘õب DÄÑ˘x لا˘å˘ï˘د KJ˘و H˘ا
6Ñ©òنو D8 يÑلاu دولوملاMة +åدJا Hن
. يدا°لا د>اMÄÑ اH قKD هDÄÑw ل/ا

هملح ققح

0ïق <g8ا°ملا نم0رلا دÑلا رÇÑè©ولا رDي
’-˘t˘لا دا˘å˘8اÑ˘0 ة˘م˘õ˘ه˘م، +˘å̆دH˘ا D˘k˘u هل
رو8Ñ ذ1&ا ل/ا نH يدا°لا باو+&ا قMرíلا
ة˘tÇÑ˘لا لÓ˘1 ،ن̆©˘Ó<̆g˘لا ع˘˘H ة˘˘Mرا˘˘Fذ˘˘-
رم> بõåم+ يدا°لا اJار/&ا يkلا ة©Mgردkلا

اذJ ،ة©˘M̆gرد̆- ة˘0ÇÑ ،ن˘©˘=و˘لو˘g˘+ يدا˘م0̆
K6اÑkèزد لMير +Óلا بردملا لí8رÑة Hن
.نم0رلا دg> ر8Ñا°ملا مMرò- ل/&ا

ءانثلا لاني يفرعلا

˘مد˘ÄÑ˘k˘ïم˘لا ي˘Dر˘å˘لا ب>Ó˘لا دKدر˘H ي˘ï˘˘ل
ي˘9Ñا˘Mر˘لا يدا˘°˘لا îو˘˘8Ñ˘˘í ي˘˘D د˘˘Mد˘˘q˘˘لا
ا+اq>ا يõ©gلا يJõ&’ا يداI نH ي°©ïÄÑ°Üلا
ة3و1 بردملا اذKF ن©Ó<gلا ه(اDïر Lدل
Kا يذ˘˘˘لا.˘˘˘°˘˘® <˘˘õ˘˘©˘˘ه KاF˘˘ا دI˘˘ه M˘˘م˘˘k˘˘õك
مMدkï+ هل uمÄÑ- يkلا ةHزÓلا تاIاHò)’ا
HÄÑkïgÓ موõ§qل اذ6Ñá KFولا wáل م>دلا

J˘اذ KM˘k˘لا ®˘°˘مÄÑ˘°˘اD˘نا ر -ò˘8 نوÑ˘í˘ï˘k˘ه
سMÅر§لا ءاMرFز ر1’ا هH©õز ةDïر+ ة©+اMq)ا

0k® MÄÑلا ناد>اíرMق Dي -tï©ا ق&JادDه
K0&اÓH8ا1 هÑة Dلا يòس6&ا.

ةخيضش نب ةيجيتارتضسإا

-˘˘Ü˘˘رó <˘˘g˘˘لا د˘˘t˘˘7 ن˘˘+ قÑ˘©˘w˘برد˘م˘لا ة
ةMïرõÜل ةد/K ةMدو˘لو˘H يدا˘°˘ل ير˘(ا~˘q˘لا
برèملا ®õ> زوíلا ل/&ا نH اJدمk>ا يkلا
ق+اÄÑلا ير(ا~qلا ب1ا°لا دF&اK ،يIاوk©Üلا
زوõíل رÇÑgلاF©~ Kرkلا ه©g>’ نH بõ: هI&ا
ذDا°م˘لا ق˘è˘õ˘+ م˘§˘g˘لا˘M˘Ü ن&ا ل˘E˘g ،ءا˘õ˘ï˘لا˘+
K-ا&H©لا نíزو +åد- دKMد§لا نî ا’&Kل.

qarsana@essalamonline.com
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!!! رافلا
ة˘˘̆©˘˘˘°˘˘˘˘ï˘˘˘˘- تHر˘˘˘˘0
ق˘˘Mر˘˘˘D و˘˘˘Mد˘˘˘©˘˘í̆˘˘˘لا
زوí˘لا نH̆ ما˘§˘°˘-و̆-

<˘˘õ˘˘® Kا-̆í̆ا درو&Kل
تر˘˘˘˘˘§˘˘˘˘˘̆;&اK ،سHÄ&ا
ةرòلا لو1د ةõïÜلا
+ÅÑò˘˘7 لÑ˘ğه F̆õ̆ي،
«را˘í˘لا ة˘©̆°˘ï˘- ن&ا ’)ا

F˘˘ر˘1%ا ي&ار ا˘˘§˘˘ل نا،
+̆˘˘˘˘å˘˘˘˘˘دH˘˘˘˘ر اDÉÑت
تEو˘لا ي˘î، Dد˘§˘˘لا
ن˘H̆ ع˘̆(ا˘˘ÉÑ̆لا لد˘˘̆+

ة˘˘§˘̆/او˘˘م˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘>
و©IروH لا7Ñg&ا داï°©ل
.ي6Ñõg لداkåل

15

عومدلاب وليضسرام
ر̆©˘§˘â˘لا و6Ñ̆©˘õ̆را˘H درا˘˘=
ب>’ يM˘õ̆زارğ˘˘لا ر˘˘MÄÑ&’ا
Iر يداMلا HردM9ر&ا دÑ©ة
د˘é، +˘åو˘Hد˘لا˘˘+ ناد˘̆©˘˘م˘˘لا

8ÑاD6’ا تارÑk§qلا ناkي
-åلا ا§ل س9رÓ<1 بÓل
،هMداI ا§+ زاD يkلا ةاراgملا
ن©Dد§+ ة©7Ñg©õ)ا يداI ماH&ا
ب>Ó˘˘لا ®˘˘Iا˘˘>K ،د˘˘0او˘˘˘ل
لF ق0ï يذ˘لا ي˘M˘õزار˘g˘لا
7Ñ˘˘˘ءي H˘˘م˘˘لا ع˘˘õò˘˘ي D˘˘ي
ة˘˘˘©˘˘˘9Ñا˘˘˘م˘˘˘لا تاو˘˘˘°˘˘˘˘ÄÑلا
راو˘:&ا لاو˘: تار˘Dا˘˘õÇÑ˘˘ل
بõåملا رداè©˘ل ة˘§˘/او˘م˘لا

.éوHدلا+ هMõدg- د°>



S
P
O
R
T

رسصعلا

06:21

رهظـلارجفلا

12:5715:36

برغŸا

17:56

ءاسشعلا

19:24

ةÓضصلا تيقاوم

 عوبضسألا ثادحأا زربأاك يضضاملب ةجرخ فنضصي «افيفلا»^
   يزينيدوأا ىلع ةلواطلا بقل نÓيŸا دوقي رضصان نب^

1202 ربمفون61ـلا يف يهتنتو0202 ربوتكأا5ـلا يف قلطنت رطق لايدنوم تايفضصت

نيضسايلبو سساروب
رئازجلا نÓثمي

لايدنوم ةعرق يف
ادغ2202 رطق

نارهو ةيدؤلؤم ‐ لئابقلا ةبيبسش دادزؤلب بابسش

 ةمسصاعلا ةيدؤلؤم

فيطسس قافو

 فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم31ـلا ةلؤجلا نع ةرخأاتم ةارابم يف

لباوتب ةمق «ةوارمحلا»و » يرانكلا»
روهمجلا بايغ يف مويدوبلا

ةمسصاعلا دا–ا ‐ فلسشلا ةيعمج

 ةنيطنسسق بابسش

 ياد Úسسح رسصن

 ةليلم Úع ةيعمج

Òخألاو حرضسي نوراه
ةرقم راتخي

رودلا ¤إا لهأاتت » ماضصل »
ÊوÒماكلاو يئاهنلا نمثلا

ةيد÷ا رومألا ‘ عرضش «زكاج»

سسورع نب مامأا عنقي بابضشلا
اناموضسب ظافتحلا ررقي امودو

 لوأ’ا مسسقلا نم31ـلا ةلؤجلا نع رخأاتم ءاقل يف

نم بورهلا حومطب ةوافلضشلا
ديكأاتل «ةراطضسوضس»و رطخلا قطانم

قانخلا ديدضشتو ةقافتضسلا

ÚبعÓلا تزفح سسقافضصو ةباضشلا يتراضسخ
وداراب مامأا ةجيتن ىلع مزاع لكلاو

يكوكلاو ديدج نم فنأاتضسي قافولا
دوه÷ا ةفعاضضÃ بلاطي

ناينبلا Úعب قلغم سصبرت ‘ ةيدولوŸا
كيرافوب ةمقل اÒضض– مايأا ةعبرأل

 لوأ’ا فينسصتلا ‘ رسضÿا
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 مداقلا صسرام رهسش ابايإاو ابهذ يؤبابميز نؤهجاؤي رسضخلا

1202 نوريماكلا «ناك» تايفضصت جمانرب نع جرفت «فاكلا»


