
اذفان اسسبح تاونسس3
ثداح يف ببسستملا لواقملل
ضضيبلا ةنيدمب زاغلا راجفنا

ةينطو ةكبسشب ةحاطإلا
تارايسسلا بيرهتل

50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 441  لوألإ عيبر8ـل قفإوملإ0202 ربوتكأإ42تبصسلإ 6782ددعلإ Gdãªø: 51Oêةعصسأتلإ ةنصسلإ

ةيصسإردلإ مأصسقألإ تلوأط ثيدحت نع نلعأإ
«أيجيردت» نطولإ تأيلو فلتخم ربع

درفلل ربتعم يونصس غلبم ريفوت هنأأصش نم
رأنيد فلأإ82و فلأإ002 نيب حوإرتي

ةكرحلإ تبأصش يتلإ تأقورخلأب إديدنت
رصضأحملإ ءأصضمإإ نود أهريرمتو ةيلقنتلإ

ةفقو ميظنت نوررقي ةيبرتلا وفظوم
لبقملا ربمفون9ـلا يف ةيجاجتحا

40صص

ةفأقثلإ ةريزو قح يف ريهصشتلإو فذقلإ ةمهتبتإونصس5 ةدمل ةيمومعلإ تأقفصصلإ يف ةكرأصشملإ نم هؤوأصصقإإ
يديبعل ةيدأن ةقبأصسلإ

IRBفلتخم نم تأبكرم7 عجرتصسي فلصشلإ
فأنصصألإو تأمÓعلإ

50صص

ةزهجأإ يبكرمل ي˘ن˘طو˘لإ دأ˘ح˘تلإ ع˘قو
تأبكرملل دوقوك عيمملإ لورتبلإ زأغ
(LPGAINU) (لأإ.ي˘˘ب.ي˘˘ج.أ˘˘ي˘˘˘نوأإ)
تأ˘˘ن˘˘ي˘˘مأأ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘˘كر˘˘˘صشلإو
(AAS)، ح˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘تإ
ن˘ي˘مأأ˘ت ىل˘ع ة˘ئ˘م˘˘لأ˘˘ب06ـب صضي˘ف˘˘خ˘˘ت
.زأغلأب ةزهجملإ تإرأيصسلإ

ةبذاك تامولعم رسشنب رئازجلا يف اهمومسس ثفن ىلع لمعت ةيداعم تايبول :نوبت
30 صصةيرحلإ لأجم يف ةدأيرلإ يعدت لودلإ صضعب مÓعإل أصسورد نقلت نأإ أهنأكمإأب أنتفأحصص نإإ لأق

ةئاملاب06ـب ضضيفخت
تارايسسلا نيمأات ىلع

زاغلاب ةزهجملا

ملعملا ةناهإا ضضفري دوجلب
عفرتلا ىلإا نيلوؤوسسملا وعديو

تاسسرامملا هذه نع

30صص

40 صص

ربمفون03 نم ءإدتبإ مهتأنكصس رأيتخإ نم نطولإ ربع ةغيصصلإ هذه يبتتكم عيمج نيكمت

يدوــج لولج ةنادإا
اــنجسس رـهسشأا3 ـب
ذـــيفنتلا ةــفوقوم

53.25 ـب ردقي يلأمجإإ يلأم رثأأب
رأنيد رأيلم

حتف وحن هجتت ةموكحلا
بسصنم فلأا19 نم ديزأا

1202 يف ديدج لغسش
40 صص

40 صص

50صص

مداقلا رهسشلا «2 لدع» تانكسس فلم يط
روتسسدلا مكحب نومسضم ةينكسسلا جماربلا لامكتسسا :نكسسلا ريزو^

ةلبقملا مايألا يف «PPL» ةغيسص نم انكسس8511 عيزوت^
ديدجلا ةينازيملا عورسشم نمسض نكسسلا عاطقل تسصسصخ رانيد رايلم054 نم ديزأا^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةعاسشإا درجم

ق˘ل˘غ˘ب ة˘ل˘ئا˘ق˘لا را˘ب˘خأ’ا ترا˘ثأا ا˘مد˘ع˘˘ب
«رو˘كا˘ب د˘م˘حأا» ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘صسرد˘˘م˘˘لا
ها˘ب˘ت˘صش’ا ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب
اع˘ل˘ه ،«ا˘نورو˘ك» ـب ا˘ه˘تر˘يد˘م ة˘با˘صصإا˘ب

،يرادإ’ا مقاطلا ،ةذتاصسأ’ا طصسو اريبك
ةيريدم تفصشك ،ذيمÓتلا ءايلوأا اذكو
درجمب قلعتي رمأ’ا نأا ،ةي’ولاب ةيبرتلا
،ة˘ح˘˘صصلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل سسا˘˘صسأا ’ ة˘˘عا˘˘صشإا

ـب ةباصصإا ةلاح ةيآا ليجصست مدع ةدكؤوم
.ةحوتفم ةصسردملا نأاو ،«91‐ديفوك»

ىدسس بهذت مل ةملعملا دوهج

ةي’ولا يلاو هجو يف قح ةملك تلاق
ا˘م˘ك ق˘ح˘لا بح˘ي ’ ه˘نأا م˘كح˘بو يذ˘˘لا
ةملعملا دوهج ،ا˘ه˘ت˘ل˘ما˘ع˘م ءا˘صسأا ود˘ب˘ي
بجرز نب ةصسردم نم ،طبارم ايديصس
ي˘ب˘ع˘صش م˘عد˘ب تي˘ظ˘ح ي˘ت˘˘لا ،نار˘˘هو˘˘ب
يلاولا اهنا˘هأا ا˘مد˘ع˘ب ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘ن˘م
اهحصضفو ذيمÓتلا نع اهعافد ببصسب
يتلا ةصسردملا ه˘صشي˘ع˘ت يذ˘لا بي˘صست˘ل˘ل
تل˘ل˘كو ىد˘صس بهذ˘ت م˘ل ،ا˘ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ة˘صسرد˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘ب
دبع ،لوأ’ا ريزولا نم ةرصشابم تاميلعت
ةذتاصسأ’ا هذ˘ه ا˘ي˘ح يذ˘لا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

ملعم يأا ةناهإ’ ماتلا هصضفر نع ربعو
.ناك يأا فرط نم

ءافخلا يف تاكرحت

ةعومجم ةقيلفتوب دهع يف قباصس ريزو لكصش
ةي’و يف يوق يبول لكصش يف تنوكت ذوفن
تناك ،نيب˘خ˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘ف˘ظو˘م تم˘صض ترا˘ي˘ت
يمويلا رييصستلا رومأا نم ريثكلا يف مكحتت
،ريزولا ماهم ءاهنإا نم مغرلابو ،ترايت ةي’وب
ةيوقلا ةعومجملا نأا ’إا ةطلصسلا هترداغمو
ءافخلا يف كرحتتو ةذفان تلاز ام اهلكصش يتلا

ا˘ه˘نأا ة˘جرد˘ل ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا بصسح
ن˘م ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ن˘ي˘ت˘ير˘يد˘م ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح م˘˘كح˘˘ت˘˘ت
حلاصصملا سضعب يفو ترايت ةي’و تايريدم
لصصاوتصس لهف ،ىرخأا تايريدم يف ةمهملا
،روطتتو طاصشنلا قباصسلا ريزولا ةباصصع اياقب
.؟عجارتيصس اهذوفن نأا مأا

ةعاسس42/42 بئاغ

سسي˘ئر ى˘لإا لو˘صصو˘لا ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘كم˘˘ي ’
ةي’و تايدل˘ب ن˘م ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف م˘ه˘م ة˘ح˘ل˘صصم
ن˘˘˘ع بئا˘˘˘غ تقو˘˘˘لا م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م نأ’ ،نار˘˘˘˘هو
ر˘ي˘غو ،بئا˘غ ة˘ح˘ل˘صصم˘لا سسي˘ئر«..ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م
نم ىرخأا تاباجإاو «جرخ نيو اذه» ،«دوجوم
ذفانلا ةحلصصملا سسيئر..ةح˘ل˘صصم˘لا ي˘ف˘ظو˘م
نم ادج ادج ةبرقم هنا تاياورلا لوقت ادج
لاؤو˘صسلاو ،نار˘هو ة˘ي’و ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك لوؤو˘˘صسم
ءاصضقلا تاءارجإا يه نيأا وه انه حورطملا

.؟ةيطارقوريبلا ىلع

qarsana@essalamonline.com
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بهذ نم ةحيسصن
يلاو نيب ماهملا لقن ةيلمع تدهصش
يف ديدجلا ي˘لاو˘لاو ،ه˘ما˘ه˘م تي˘ه˘نأا

ايبناج اثيدح ،ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘قر˘صش ة˘ي’و
،ديدجلا يلاولاو رداغملا يلاولا نيب
ه˘ل˘ي˘مز˘ل م˘يد˘ق˘لا ي˘لاو˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘ق
ة˘ي˘م˘ك ير˘ت˘صشت نأا كي˘ل˘ع ،د˘يد˘˘ج˘˘لا

لعج ام ،نآ’ا نم نطقلا نم ةريبك
،ةرا˘ب˘ع˘لا˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي د˘يد˘ج˘لا ي˘˘لاو˘˘لا

رمأ’ا نأا ادقتعم ببصسلا نع لءاصستيو
هيلع دريل ،«انوروك» ءابو ـب قلعتي
نأا بجي نطقلا » Óئاق ميدقلا يلاولا
م˘˘˘ج˘˘˘ح نأ’ ،كي˘˘˘˘نذأا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘صضت
نأا ذنم اهل تصضرعت يتلا تاداقتن’ا
قوف ةريبك تناك ةيلوؤوصسملا تيلوت
ي˘لاو˘لا نأا ود˘ب˘ي ’ ن˘كل ،«رو˘صصت˘˘لا
.ةحيصصنلاب لمعيصس ديدجلا

رئازجلا ديرب نم ريذحت
اهنئابز رئازجلا ديرب ةيريدم ترذح
يأا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت يأا ن˘م ا˘ه˘ي˘كر˘ت˘˘صشمو
ةريصشم ،يلاملا عفدلاب قلعتي قيبطت
يم˘صسر˘لاو د˘ي˘حو˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا نأا ى˘لإا
قي˘ب˘ط˘ت˘لا و˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا
اهنإا ةلئاق ،«روتصس يÓب» يف دوجوملا
نأا ،ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ة˘فا˘ك م˘ل˘˘ع ى˘˘لإا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ت
يÓبلا» ىلع رفوتملا ديحولا قيبطتلا
،«بوم يديرب» ق˘ي˘ب˘ط˘ت و˘ه ،«رو˘ت˘صس
يأا لمحتت ’  اهنأا ةدكؤوم ،رئازجلا ديرب ىلإا اهتيكلم دوعت ’ ىرخأ’ا تاقيبطتلا لك نأاو
اقبط رئازجلا ديرب نئابز ناكمإابو ،تاقيبطتلا هذه لامعتصسا نع جتان ررصض يأا نع ةيلوؤوصسم
zd.etsop.pcce//:sptth.:يمصسرلا عقوملا نم مهديصصر ىلع عÓط’ا نايبلل

«ةماركلل ظفِح»
تايعمج ن˘م ة˘ل˘عا˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج31 ته˘˘جو
ةصضيرع نوميميت ةيدلبب يندملا عمتجملا

راردا ي˘لاو ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘˘صشا˘˘ن˘˘ت بلا˘˘ط˘˘م
ام ظفحل لجاعلا لخد˘ت˘لا ،لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا
ةيناصسنإ’ا ةماركلا نم ىقبت ام هنع تلاق
راطمأ’ا نم ةرّرصضتملا ةينكصسلا ءايحأ’اب
مت ثيح قيتعلا رصصقلا ءايحأا ةصصاخ ،ةريخأ’ا
تانكصسلا نم ةريبك ةبصسن عدصصت ليجصست
ا˘ه˘لزا˘ن˘م تط˘ق˘صس ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا دّر˘صشتو
يحصصلا فرصصلا تاونق دادصسنا نع Óصضف
يف يحصصلا فرصصلا هايم عمجتو ةقزأ’ا نم ديدعلاب ةبرتلا ق’زناو تاعولابلا رايهناو
.يبايصسن’ا عصضولا ببصسب ءايحأ’ا هذه وحن لويصسلا نايرج ةجيتن عراوصشلاو تاحاصسلا

«ةتيسشلا»
نم فورعم لواقم عفدي
ريتاوف ايرود راردأا ةي’و
نيبختنملا نم ددع فتاه
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘م˘ه˘˘م˘˘لا
«يز˘ي˘ج» ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا˘ب
«وديوروا»و
«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘صصتا»و
ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ،«سسي˘ل˘ي˘˘بو˘˘م»و
لواقملا نواع˘م ا˘ه˘ع˘فد˘ي
ي˘ف ا˘يرود د˘ها˘صشي يذ˘˘لا
دد˘˘صصب و˘˘˘هو ،«نا˘˘˘صش’»
د˘قو ،ر˘ي˘تاو˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘صست
بيرغلا كولصسلا اذه راثأا
يذ˘لا ن˘ي˘ي˘لو˘صضف˘لا د˘˘حأا
دوجو ةفدصصلاب فصشتكا
نيذلا نم˘صض ل˘ي˘ق˘ث م˘صسا
ر˘˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘صست م˘˘˘˘ت
.مهفتاوه



watan@essalamonline.com
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ي˘ف نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا ح˘˘صضوأا
ينطولا مويلا ةبصسانمب ةلاصسر
22ـل فدا˘صصم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصل˘˘ل
لثم نأا ،ةنصس لك نم ربوتكأا

يه «ةئيندلا تاصسرامملا» هذه
تاونقلا ةهبج يف راع ةمصصو
تاي˘قÓ˘خأا ى˘ل˘ع سسود˘ت ي˘ت˘لا
يفو ،ناصسنإ’ا قوقحو ةنهملا

لفطلاو ةأارملا قوقح اهتمدقم
هاجت ا˘ه˘مو˘م˘صس ثف˘ن ل˘جأا ن˘م
تامولعم نم هرصشنت امب اندÓب

ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ ة˘˘بذا˘˘ك
ِخيرات ي˘ف ىر˘ب˘كلا د˘ي˘عاو˘م˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

لوح كيصشولا ءاتفتصس’ا دعوم
دعبو .روتصسدلا ليدعت عورصشم
تا˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ةو˘عد˘لا دد˘ج نأا

ن˘طو˘لا ل˘خاد ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
لكب ةكرا˘صشم˘لا ى˘لإا ه˘جرا˘خو
،ءاتفتصس’ا اذه يف ةيطارقميد
عورصشم نأاب نوبت سسيئرلا ركذ
نمصضي يرو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا
ع˘˘˘قاو˘˘˘م ءا˘˘˘صشنإا ي˘˘˘ف ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

اصسيركت ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ف˘ح˘صصو
هلثمت ام لكب ةفاحصصلا ةيرحل
قحو عادبإاو ري˘ب˘ع˘ت ة˘ير˘ح ن˘م
ردا˘˘صصم ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صسا ة˘يا˘م˘حو ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
.ينهملا رصسلاو يفاحصصلا

ةرصسأا ةينهمب داصشأا نأا دعبو
يطاعتلا يف ينطولا مÓعإ’ا

ىرجيصس يذ˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا ع˘م
ددج ،ربم˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا مو˘ي
˘ماز˘ت˘لا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةفاحصصلا ةيرح نامصضب ةلودلا

ني˘ناو˘ق˘لا ِرا˘طإا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
طباوصضلاو لوعفم˘لا ة˘يرا˘صسلا
ا˘ه˘ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’ا
ءادأا ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘˘ت ي˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا

،«ةلي˘ب˘ن˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ه˘ت˘لا˘صسر
نكمت ريب˘ك حا˘ي˘ترا˘ب Ó˘ج˘صسم
ءادأا ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإ’ا

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن» تاذ ة˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘خ
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م «ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قاد˘˘˘˘صصمو
ةينورتكلإ’ا ِعقاوملا لامعتصسا

يعامتج’ا لصصاوتلا طئاصسوو
يفو ةمولعملل ينآ’ا لقنلا يف
اذكو اهمصساقتو اهرصشن ةعرصس
ِعوصضوم عم يروفلا لعافتلا
.ءاتفتصس’ا

ةموكح وحن هأجتلإ
زوأجتو ةينورتكلإ

ءأنبل ةيطإرقوريبلإ
يصسفأنتو يوق دأصصتقإ

نوبت ديجملا دبع زربأا امك
ةنمقرلا ىل˘ع زا˘كتر’ا ة˘ي˘م˘هأا

داصصتقا ةيقرتو ءانبل ةفرعملاو
اربتعم ،يصسفانتو يوق ينطو
لوعن ،اي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ارا˘ي˘خ ها˘يإا

ريوط˘ت ل˘جأا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘ل˘ع
اذ˘˘˘˘كو ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ
ةلمكم تاورث يف رامثتصس’ا
ريدصصتلل ةلباق نو˘كت ط˘ف˘ن˘ل˘ل
ةفاصضملا ةميقلا ثادحتصس’و
تاصسصسؤوملا لÓخ نم اميصس’
دعت يتلا ةئصشان˘لاو ةر˘غ˘صصم˘لا

.ديدجلا داصصتق’ا تاموقم نم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا مز˘˘˘ع د˘˘˘كأاو

ةيطارقوريبلا ليقارع˘لا زوا˘ج˘ت
ابلاغ اههجاوي يتلا ة˘ط˘ب˘ح˘م˘لا

ع˘يرا˘صشم˘لا و˘˘ل˘˘ما˘˘ح با˘˘ب˘˘صشلا
ة˘˘˘مو˘˘˘كح و˘˘˘ح˘˘˘ن ها˘˘˘ج˘˘˘ت’ا˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإا
ايازم نم ىوصصقلا ةدافتصس’ا
حبر ثيح نم اميصس’ ةنمقرلا
د˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لاو لا˘˘˘م˘˘˘˘لاو تقو˘˘˘˘لا

تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو تاد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو
ا˘ب˘ن˘ج˘ت ة˘ي˘لا˘م˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘˘لا
ريغو ةهوب˘صشم˘لا تا˘فر˘صصت˘ل˘ل
دهع ىلإا تزيم يتلا ةينوناقلا
فرع امب ةرادإ’ا ةقÓع بيرق
.نيرمثتصسملاو لامعأ’ا لاجرب

نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘صشأا نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
ةنيز˘خ˘لاو ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘ق’ا
نم غيلب لكصشب ارثأات ةيمومعلا

دكأا ،ةريطخلا تافرصصتلا هذه
اذ˘ه ل˘جأ’ ه˘نأا نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ن˘مأ’ا ع˘صضو ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ءانب تايلوأا نمصض يتامولعملا
لÓ˘خ ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تايلآ’او ةينوناقلا رطأ’ا دادعإا
ةر˘ف˘ط˘لا ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
نم هتدجوأا امو ةيجو˘لو˘ن˘كت˘لا
جذامنو ةينورت˘كلإا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ازيزعتو .ة˘قد˘لا ة˘ق˘ئا˘ف ة˘ي˘م˘قر
سسي˘ئر ح˘صضوأا ،بنا˘ج˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
دروم˘لا داد˘عإا نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىنبلا ريوطتو لهؤوملا ِيرصشبلا
لا˘ج˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لا

دحاو نآا يف حمصسيصس ةنمقرلا
ةنمقرلا دئاوف ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا˘ب
ِرطاخ˘م˘ل يد˘صصت˘لا بنا˘ج ى˘لإا
دÓبلا نمأا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ير˘ب˘ي˘صسلا

قو˘ق˘ح˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘عو
ة˘˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو
ةفاك» نأا ادكؤوم ،«ةيعامجلاو
Ó˘جا˘ع ة˘ب˘لا˘ط˘م تا˘صسصسؤو˘م˘لا

اهصسفن ةلكيه ةداعإاب لجآا ريغ
تامدخلا ملاع يف جامدن’او
ى˘ح˘صضأا يذ˘لا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ا˘م˘صسا˘قو ه˘ن˘م ر˘˘ف˘˘م ’ ا˘˘ع˘˘قاو
تا˘يو˘ت˘صسم˘ب ز˘ي˘م˘ي ا˘كر˘˘ت˘˘صشم
طاصشنو بوعصشلا ةايح ةتوافتم
.ملاعلا ربع تاموكحلا

ر˘يزو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘˘ك سضفر
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

اصضفر ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ةفاك ايعاد ،ملعملا ةناهإا اعطاق
هعاطقل نيعباتلا ني˘لوؤو˘صسم˘لا
.تاصسرامملا هذه نع عفرتلل

مامأا لخدت يف ريزولا لاقو
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
،ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ةثداح نأاصشب هتلءاصسم مت نيأا

ن˘م ة˘م˘ل˘ع˘م ع˘م نار˘هو ي˘˘لاو
نارهوب ‘‘بجرز نب‘‘ ةصسردم
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ه˘ل تكت˘˘صشا ي˘˘ت˘˘لا
نع يصساردلا مصسوملا قÓطنا
˘˘ما˘˘صسقأ’ ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا
يتلا ت’واطلا اميصس ةصساردلا
د˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘ل» دو˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا تلا˘˘ق

سضفر˘ي ه˘نأا ،«يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
وهو ملعملا ةناهإا اعطاق اصضفر
،ان˘ئا˘ن˘بأا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ن˘ع ع˘فاد˘ي
.«ركصشلاو ةيحتلا» اهل اهجوم
ي˘ت˘لا ةذا˘ت˘صسأ’ا دو˘ج˘ل˘˘ب ا˘˘عدو
تاصسرا˘م˘م˘لا ح˘صضف» ـب تما˘ق
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م» ى˘˘لإا «ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

ىل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو «ا˘ه˘ل˘م˘ع
نأا ىلإا تايو˘ت˘صسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘ع او˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي»
:Óئاق فاصضأاو .«تا˘صسرا˘م˘م˘لا
اذ˘ه ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت د˘˘ق تن˘˘ك»
نيلوؤوصسملا لك عم عوصضوملا
،ةيلحملا تاعامجلل ني˘ع˘با˘ت˘لا

ىلإا مهجورخ نأا مهل تلق ثيح
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ه˘صضر˘˘غ ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لاو تارار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تاو

جرخت نأا ىنم˘تأا˘ف ،ي˘با˘ج˘يإÓ˘ل
ن˘˘˘م تا˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ةبصسانملاب فصشكو.«ان˘صسو˘ما˘ق
ت’وا˘ط ثيد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘صس ه˘˘نأا
فلتخم ربع ةيصساردلا ماصسقأ’ا

ايجيردت كلذو نطولا تاي’و
سسي˘˘ل ،لا˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘مأ’ا نأ’
نم رثكأا دوجول ارظن لهصسلاب
.رطقلا ربع ةصسردم فلأا91

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا نا˘˘كو
قباصس تقو يف ،دارج زيزعلا

مت يتلا ةثداحلا هذه ىلع بقع
لصصاوتلا عقاوم ربع اهلوادت

نع نونطاوملا اهيف ربع ثيح
.مهئايتصسا

ـه.دإوج

ةيرحلإ لأجم يف ةدأيرلإ يعدت لودلإ صضعب مÓعإل أصسورد نقلت نأإ أهنأكمإأب أنتفأحصص نإإ لأق

رئازجلا يف اهمومسس ثفن ىلع لمعت ةيداعم تايبول :نوبت
ةبذاك تامولعم رسشنب

ةيقÓخألا طباوسضلاو لوعفملا ةيراسسلا نيناوقلا ِراطإا يف ريبعتلاو ةفاحسصلا ةيرح نامسضب ةلودلا مازتلا ^

خ.ةميصسن

ةيفإرتحلإو ةينهملإ يف أصسورد نقلت نأإ ةلأغم لو دقع نود أنتفأحصصل قحي هنإإ ،نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ صسيئر لأق
إرأعصش ريبعتلإ ةيرح نم ذختت ةقيقحلإ يف أهنكل ،ةفأحصصلإ ةيرح لأجم يف ةدأيرلإ يعدت يتلإ لودلإ صضعب ةفأحصصل

.«نيجهتلإ لو صضيورتلإ لبقت ل يتلإ رئإزجلل ةيدأعم تأيبول أهكرحت ةصصأخ تأبأصسح ذيفنتل هعوطت أفوجأإ

نيبصستنملإو نييفحصصلإ أأنه
مهموي ةبصسأنمب عأطقلإ ىلإإ
ينطولإ

ةفاحسصلا :دارج
لو تناك ةينطولا
يف امهم ادفار لازت
ةيطارقميدلا خيسسرت
دإرج زيزعلإ دبع دكأإ
ةفأحصصلإ نأإ ،لوألإ ريزولإ
أمهم إدفإر لثمت ةينطولإ

لعفلإ خيصسرت يف
نأإ ىلإإ إريصشم ،يطإرقميدلإ
ربخلأب مأعلإ يأإرلإ دإدمإإ
رأصسم معدي قوثوملإ
هصشيعت يذلإ رييغتلإ
.رئإزجلإ

يف دإرج ريزولإ ددصشو
هتأبأصسح ىلع هنود روصشنم
لصصإوتلإ عقإومب
ءأيحإإ ةبصسأنمب يعأمتجلإ
،ةفأحصصلل ينطولإ مويلإ

هينأهتب مدقت نأإ دعب
ىلإإ نيبصستنملإو نييفحصصلل

نأإ ىلع ،مÓعإلإ عأطق
لو تنأك ةينطولإ ةفأحصصلإ

خيصسرت يف أمهم إدفإر لإزت
عبأتو .يطإرقميدلإ لعفلإ

ريونت نأإ ىلع إدكؤوم دإرج
قوثوملإ ربخلأب مأعلإ يأإرلإ

يدقنلإ صشأقنلإ حتفو
معدي لوؤوصسملإو نزإوتملإو
هصشيعت يذلإ رييغتلإ رأصسم
قيفوتلإ أينمتم ،«دÓبلإ
.مهتمهم ءإدأإ يف نييفحصصلل

ر.نورأه

Òصضحتلإ ةلصصإوم ىلع رهصسلإ ةرورصض ىلع ددصش
صشي÷إ دإرفأإو تإدحول ›أتقلإ

توفيسس روتسسدلا ىلع ءاتفتسسلا :ةحيرقنسش قيرفلا
رئاز÷ا رارقتسساو نمأاب ÚسصبŸÎا ىلع ةسصرفلا

45 هتدأم يف كلذو ةفأحصصلأب ةلودلإ مأمتهإ دكأإ
ءاج روتسسدلا ليدعت عورسشم :رميحلب
يمÓعإلا دهسشملا ززعتسس «تانامسض»ـب

:رأكح ،رطأخم يأإ بنجتل لقحلإ إذه يف أيجيردت جأتنإلإ عفر متيصس هنأإ دكأإ

«قرملا» قيرح ىلع ةرطيسسلا تمت
بابسسألا ةفرعمل تايرحتو دوعسسم يسساحب

«أيجيردت» نطولإ تأيلو فلتخم ربع ةيصسإردلإ مأصسقألإ تلوأط ثيدحت نع نلعأإ

تاسسرامملا هذه نع عفرتلا ىلإا نيلوؤوسسملا وعديو ملعملا ةناهإا ضضفري دوجلب

ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا دكأا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘˘ت˘˘صس’ا نأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

ي˘ف رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت عور˘˘صشم
توفيصس ،مداق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ح˘تا˘ف˘لا
نمأاب نيصصبرتملا ى˘ل˘ع ة˘صصر˘ف˘لا

.رئازجلا رارقتصساو
،ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا دافأاو

ةرايز لÓخ ةيهي˘جو˘ت ة˘م˘ل˘ك ي˘ف
تاوقلا ةدايق ىلإا سشيتفتو لمع
بعصشلا نأا نيقي ىلع هنإا ،ةيربلا
حتافلا موي ةوقب جرخيصس ،يبأ’ا

ليدعت ىلع ءاتف˘ت˘صسÓ˘ل ر˘ب˘م˘فو˘ن
بع˘˘صشلا نأا د˘˘كؤو˘˘م ،رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
ةتباثلا فقاوملا بعصش يرئازجلا

يف اهذختي ةمصساحلاو ةديدصسلاو
.بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘فو ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ح
لوأا ىركذ راصضحتصسا نأا فاصضأاو
تا˘ي˘ح˘صضتو ةر˘ف˘ظ˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
رخف رئازجلا اوبهو نم ت’وطبو
،ا˘ه˘ق˘˘ير˘˘ط اورا˘˘نأاو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا

ىلع رهصسلا ةرورصض ىلع اددصشم
ي˘لا˘ت˘ق˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
.دارفأ’او تادحولل

ح.نيدلإ رمق

ر˘يزو ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا
ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘صصت’ا
ل˘يد˘ع˘ت عور˘صشم نأا ،ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
حتا˘ف˘لا ي˘ف ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا
نم تانامصضب ءاج ،لبقملا ربمفون
يمÓعإ’ا دهصشملا زيز˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘صش
.رئازجلا يف

لÓخ هل ةملك يف رميحلب لاقو
ةز˘ئا˘ج˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ج˘يو˘ت˘ت ل˘ف˘˘ح
ي˘ف˘ح˘صصل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت يذ˘˘لا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا ز˘كر˘م˘لا˘˘ب
،ةفاحصصلل ينطولا مويلا ةبصسانمب
ريزولا دارج زيزعلا دبع روصضحب
سسي˘˘˘ئر سشي˘˘˘ن˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘كو لوأ’ا
نم دد˘عو يرو˘ت˘صسد˘لا سسل˘ج˘م˘لا
نيلوؤو˘صسم˘لاو ة˘مو˘كح˘لا ءا˘صضعأا
ل˘يد˘ع˘ت عور˘˘صشم  نأا ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘صسلا
ززعتصس تانامصضب ءاج روتصسدلا
.يمÓعإ’ا دهصشملا

عور˘˘˘صشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا فا˘˘˘˘صضأاو
ةموظنمل اديد˘ج اد˘ع˘ب ي˘ط˘ع˘ي˘صس
را˘طإا ي˘ف تا˘ير˘ح˘˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

كلذو ،ةينطولا انتاموقمو انتيوه
ةليفك ةينهم تانامصض لÓخ نم
.نييفحصصلا ءادأا زيزعتب

نأا ،لا˘˘˘˘˘˘صصت’ا ر˘˘˘˘˘˘يزو فدرأاو
دكؤوي روت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘صشم
كلذو ةفاحصصلا˘ب ة˘لود˘لا ما˘م˘ت˘ها
سسركت يتلا45 ةداملا يف رهظي
ليصصفتلاو ةفاحصصلا ة˘ير˘ح أاد˘ب˘م
سصنلاو ةيرحلا هذه تانوكم يف
تاو˘ن˘ق ءا˘صشنإا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ح˘صصو ع˘قاو˘مو ة˘ي˘نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
زييمتلا باطخ عنم عم ،ةينورتكلا

يأا ف˘ي˘˘قو˘˘ت مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلاو
رارق رودصص نود يفحصص طاصشن
.يئاصضق

ريزولا هون ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تاذ˘بو

سسي˘ئر ه˘ي˘لو˘ي يذ˘لا ما˘م˘˘ت˘˘ه’ا˘˘ب
عا˘ط˘ق ي˘ب˘صست˘ن˘م˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىربكلا رواحملا ازربم ،مÓعإ’ا
هتلاصسر اهتنم˘صضت ي˘ت˘لا سسم˘خ˘لا
مه˘مو˘ي ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصل˘ل
ي˘ف ا˘ه˘صصخ˘ل ي˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نييف˘ح˘صصلا تا˘ما˘ه˘صسإا˘ب ةدا˘صشإ’ا

ترم يتلا لحارملا فلتخم ربع
عم فيكتلا ىلإا ةوعدلا ،دÓبلا اهب
،يجولونكتلا روط˘ت˘لاو ة˘ن˘م˘قر˘لا

ينوناق˘لا را˘طإ’ا ف˘ي˘كت ةرور˘صض
يلحتلا ،ةلصصاحلا تاروطتلا عم
مئارجلل يدصصتلل ةينطولا حورب
ةنهملا ةقلخأا ةرورصضو ةيناربيصسلا

.تاءا˘˘ف˘˘كلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م م˘˘˘عدو
،لفحلا ةيادب يف مت دقف ،ةراصشإÓل
ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘˘صصلا ن˘˘م دد˘˘ع م˘˘ير˘˘كت
م˘ه˘ل تنا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإ’او
ي˘مÓ˘عإ’ا د˘ه˘صشم˘لا ي˘ف ة˘م˘صصب
دهاجملا مهتمدقم يفو ،يرئازجلا
ن˘ي˘م˘ل ق˘با˘صسلا ر˘يزو˘لاو ل˘حار˘˘لا
02 ي˘˘ف ل˘˘حر يذ˘˘˘لا ي˘˘˘صشي˘˘˘صشب

.يصضاملا ةيليوج
قباصسلا ريدملا ميركت مت امك

نيدلا ر˘ي˘خ «نو˘ب˘ير˘ت’» ةد˘ير˘ج˘ل
ق˘با˘صسلا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لاو ر˘˘ي˘˘م˘˘ع
ينادمح سسايلإا «نوزيرول» ةيمويل
.يجاح ديجم لحارلا يفحصصلاو

ل˘صضا˘ن˘م˘لا ا˘صضيأا م˘ير˘˘كت م˘˘تو
ينطولا ريرحتلا برح يف قباصسلا

ةيموي يف قباصسلا رصشنلا ريدمو
ريدملاو زيزع يلصسرم «دهاجملا»
يرئازجلا نويزفلتلل قباصسلا ماعلا

ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلاو نا˘˘˘يز ن˘˘˘ب هد˘˘˘ب˘˘˘ع
ىلإا ،ريكابوب زيزعلا دبع فلؤوملاو
ةلاكول قباصسلا ماعلا ريدملا بناج
ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نأ’ا
.يلع رامع تاملات تاينيعصستلا

م.ةزمح

سسيئرلا راكح قيفوت فصشك
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةرطيصسلا تمت هنأا ،كارطانوصس
قر˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ح ق˘˘ير˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع
بصشن يذ˘لا دو˘ع˘صسم ي˘صسا˘ح˘ب
نرف يف يصضاملا ءاعبرأ’ا موي
ةجلاعملا زكرمل يناثلا راطقلا
يف راكح قيفوت دكأاو.لقحلاب
م˘˘ت ه˘˘نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ح˘˘ير˘˘˘صصت
لقحلاب جاتنإ’ا ةيلمع فيقوت
كانهو ،ىرخأا را˘ط˘خأا يدا˘ف˘ت˘ل

ءار˘ب˘خ˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ةيقي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘صسأ’ا ة˘فر˘ع˘م˘ل
ةعانصصلا نأا احصضوم ،ثداحلل
تاذ ة˘عا˘ن˘صص ي˘ه ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا

ع˘صضو بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘م ر˘طا˘˘خ˘˘م
تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘مو تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ىلإا را˘صشأاو ،ن˘مأ’او ة˘يا˘م˘ح˘لا
ايجيردت جاتنإ’ا عفر متيصس هنأا
يأا بن˘ج˘ت˘ل ل˘ق˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.رطاخم

خ.ةميصسن



،يرصصان ريزولا فصشكو اذه
يصسيصسحت موي لÓخ هل ةملك يف
عور˘صشم لو˘ح سسمأا ه˘ي˘ف كرا˘˘صش
ةيوصست متيصس هنأا ،روتصسدلا ليدعت
«2 لد˘˘˘˘ع» تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصس ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
لبقملا رهصشلا لÓخ ةمصصاعلاب
ل˘˘كصشم ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب كلذو
ددصصلا اذه يف فاصضأاو ،راقعلا
عفدل عيم˘ج˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس»
،«ةمصصا˘ع˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘صشلا

نم انيهتنا دقل» ثدحتملا فدرأاو
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف را˘ق˘ع˘˘لا ل˘˘كصشم
،«ةيراقع ةيعوأا ةدع عا˘جر˘ت˘صسا˘ب
لوأ’ا لوؤوصسملا لاق امدعب اذه
،دÓب˘لا ي˘ف ن˘كصسلا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ن˘كصسلا ج˘مار˘ب˘لا لا˘م˘˘كت˘˘صسا»
يذلا روتصسدلا م˘كح˘ب نو˘م˘صضم
يعامتج’ا عباطلا ىلع ظفاحي
سسا˘صسم˘لا د˘حأ’ ن˘كم˘˘ي ’ يذ˘˘لا
.«هب

تعد ،ة˘ل˘صص يذ قا˘ي˘صس ي˘˘فو
ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
نم نيديفتصسملا ةفاك ،ةيراقعلا
برقتلا ةينكصس ءايحأا5 تانكصس
ىل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘ح˘لا˘صصم ن˘م
نم عيراصشملا تايريدم ىوتصسم
تاءار˘جإ’ا ل˘ك لا˘م˘كت˘˘صسا ل˘˘جأا
بر˘قأا ي˘فو ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرادإ’ا
ةيلمعل ابصسحت ،ةنكمملا لاجآ’ا
يوقرتلا تانكصس حيتافم ميلصست
اهؤوارجإا جمربملاPPL يمومعلا
تر˘صشنو ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
ا˘ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةمئاق ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا
يح نم لك يهو ،ةينعملا ءايحأ’ا

ايمومع ايو˘قر˘ت ا˘ن˘كصسم1201
تا˘ن˘كصسلا دد˘ع ،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘حر˘˘لا˘˘ب
انكصسم494 ميلصستلاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا

/3 م˘قر ع˘م˘ج˘م) ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
‐41‐31‐21‐11 م˘˘قر ةرا˘˘م˘˘ع
ةرامع /4 مقر عمجم) ،(61‐51
(22‐12‐02‐91‐81‐71 م˘˘قر
‐32 مقر ةرامع /5 مقر عمجم)

ع˘م˘ج˘˘م) ،(82‐72‐62‐52‐42
.(03‐92 مقر ةرامع /6 مقر

ايوقرت انكصسم884 يح امأا
غلبيف ،ةياغرلاب ةدعروب ايمومع
ميلصستلاب ةينعملا تانكصسلا ددع

ـب عقومت˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ن˘كصسم771
1A- مقر ةرامع10 مقر عمجم)

1B-2C-1C-4A-3A-2A)،
7C-6C- ةرامع20 مقر عمجم)

9A-11C-01C-9C-8C).
ايوقرت ان˘كصسم067 ي˘ح ا˘˘مأا

نإاف ،يرحبلا جربب يزياف ايمومع
ميلصستلاب ةينعملا تانكصسلا ددع
مقر عمج˘م˘ب ا˘ن˘كصسم27  ي˘˘˘˘ه
انكصسم083 يحو ،51‐41‐31
يلج˘ن˘م ي˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘يو˘قر˘ت
ةينعملا تا˘ن˘كصسلاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
عمجمب ا˘ن˘كصسم083 ميلصست˘لا˘ب
يح اريخأاو ،61 ىلإا1 مقر نم
يمو˘م˘ع يو˘قر˘ت ن˘كصسم005
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ن˘كصسلاو ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘˘ب
: عمجم˘ب ا˘ن˘كصسم53 ميلصستلا˘ب
4B1.وC

ذوحتسسي نكسسلا عاطق
يف دسسأ’ا ةسصح ىلع

1202 ةينازيم
،د˘يا˘ف ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ف˘˘صشك

سسلجملاب ةينازيملل ماعلا ريدملا
عا˘ط˘ق نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ةصصح ربكأا ىلع ذوحتصسا نكصسلا
رظنلاب كلذو1202 ةينازيم يف
هب ىظحي يذلا يولوأ’ا عباطلل
ماقرأÓل اقفوو ،ةلودلا ةصسايصس يف
لÓخ سسمأا ،دياف اهصضرع يتلا

ةيلام˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ب عا˘م˘ت˘صسا ة˘صسل˘ج
راطإا يف ،ناملرب˘لا˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
نو˘نا˘ق عور˘صشم ما˘كحأا ة˘صشقا˘ن˘م
هيجوت مت هنإاف ،1202 ـل ةيلاملا
عاطقل جد رايلم054 نم ديزأا
ةينازيملا عورصشم نمصض نكصسلا

ةصسايصسل ةلصصاوم كلذو ةديدجلا
.ناكصسإ’ا لاجم يف ةلودلا معد

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو اذ˘˘ه
يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل
زي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م نأا ،ي˘ن˘طو˘لا
ةميق˘ب ع˘فد تادا˘م˘ت˘عا ن˘م˘صضت˘ت
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م9972
ةيعاطق جماربك رايلم82,6322
اهنم ةئام˘لا˘ب4,71 رامثت˘صسÓ˘ل
لباق˘م ن˘كصسلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ه˘جو˘م
ةيتحتلا ى˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب9,31
ىنبلل ةئام˘لا˘ب7,21و ة˘˘يرادإ’ا
ةئيهتلل2,9و تاقرطلل ةيتحتلا

تادامتعا ىلع ةدايزو ،نارمعلاو
ةيلاملا نوناق عورصشم نإاف ،عفدلا
جرا˘خ) ج˘مار˘ب سصخر ن˘م˘˘صضت˘˘ي
جرا˘خو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘ي˘˘صضاو˘˘م
اهتميق ردقت (لامصسأارب تايلمعلا
ذوحتصسي جد رايلم54,019 ـب
56,13 ةبصسن ىلع نكصسلا عاطق
11,72 ل˘با˘ق˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
لا˘غ˘˘صشأÓ˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
18,71و ل˘ق˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيلخادلا عاطقل ةهجو˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةئيه˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
عاطقل ةئام˘لا˘ب54,8و مي˘ل˘قإ’ا
دراوملل ةئام˘لا˘ب75,5و ةيبر˘ت˘لا
عاطقل ةئام˘لا˘ب02,3و ةيئا˘م˘لا
.ةحصصلا

ةصصخر نأا ،ثدحتملا زربأا امك
لمصشت1202 ـل ةررقملا جماربلا

نم ةئا˘م˘لا˘ب8,02 ه˘ت˘˘ب˘˘صسن ا˘˘م
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ةدا˘˘عإ’ تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘م
لباقم اهزاجنا يراجلا عيراصشملا

،ةد˘يد˘ج ج˘مار˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب2,97
زي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م نإا˘ف ’ا˘م˘جإاو

نو˘نا˘ق عور˘صشم ي˘ف ة˘حر˘ت˘ق˘م˘˘لا
تلجصس ةلبقم˘لا ة˘ن˘صسل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةئاملاب8,6 ة˘ب˘صسن˘˘ب ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا

سصخي ام˘ي˘ف0202 ـب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
71,61 ـب ةدايزو عفدلا تادامتعا
سصخر سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘جر˘يو ،ج˘مار˘ب˘لا
تاقفن يف ةدايزلا هذه ةينازيملل
ىوتصسملا ى˘لإا ا˘صسا˘صسأا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
نم اهنع ربعملا تابلطلل ربتعملا

فر˘˘˘˘صصلا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘مآ’ا فر˘˘˘˘ط
002.11 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ةرد˘ق˘˘م˘˘لاو
رايلم0001 اهنيب نم جد رايلم
.هدحو نكصسلا عاطقل

ثدحلا4 6782ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر8ـل قفاوملا0202 ربوتكأا42تبسسلا

watan@essalamonline.com

ربمفون03 نم ءادتبا مهتانكسس رايتخا نم نطولا ربع ةغيسصلا هذه يبتتكم عيمج نيكمت

مداقلا رهسشلا «2 لدع» تانكسس فلم يط
روتسسدلا مكحب نومسضم ةينكسسلا جماربلا لامكتسسا :نكسسلا ريزو

ةلبقملا مايألا يف «PPL» ةغيسص نم انكسس8511 عيزوت
ديدجلا ةينازيملا عورسشم نمسض نكسسلا عاطقل تسصسصخ رانيد رايلم054 نم ديزأا

ـه.داوج

،نطولا تاي’و عيمجب «2 لدع» ةغيسص يبتتكم ناكمإاب هنأا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزو ،يرسصان لامك نلعأا
.«2 لدع» فلم هحلاسصم كلذب يوطتل ،مداقلا ربمفون03 خيرات نم ًءادتبا مهتانكسس عقاوم رايتخا

رانيد رايلم53.25 ـب ردقي يلامجإا يلام رثأاب

فلأا19 نم ديزأا حتف وحن هجتت ةموكحلا
1202 يف ديدج لغسش بسصنم

نيب حوارتي درفلل ربتعم يونسس غلبم ريفوت هنأاسش نم
رانيد فلأا82و فلأا002

نيمأات ىلع ةئاملاب06ـب ضضيفخت
زاغلاب ةزهجملا تارايسسلا

رسضاحملا ءاسضمإا نود اهريرمتو ةيلقنتلا ةكرحلا تباسش يتلا تاقورخلاب اديدنت

لبقملا ربمفون9ـلا يف ةيجاجتحا ةفقو ميظنت نوررقي ةيبرتلا وفظوم
عاطقب يباقنلا لتكتلا نلعأا

ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ن˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،لبقملا ر˘ب˘م˘فو˘ن9 خ˘يرا˘ت˘˘ب
اهيلإا لآا ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا˘ب اد˘يد˘ن˘ت
.ةيبرتلا عاطق

ل˘˘ت˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسحو
نيفظوملا ىلع هنإا˘ف ،ي˘با˘ق˘ن˘لا
9 ني˘ن˘ث’ا مو˘ي م˘ه˘ت˘م˘ل˘ك لو˘ق
لمعلا نع ف˘قو˘ت˘لا˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن
مامأا ةيجاجتحا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘تو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ر˘˘ق˘˘م
اديدنت ،نازيلغ ةي’و ىوتصسم
نييعامتج’ا ءاكرصشلا سشيمهتب
ءاصضعأ’ا ةيواصست˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لاو

تاقورخلاو يعرصشلا مهل˘ث˘م˘م
ةيلقنت˘لا ة˘كر˘ح˘لا تبا˘صش ي˘ت˘لا

ءا˘˘˘˘صضمإا نود ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ير˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تو
ءا˘صضعأا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘صضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
نأا ،نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘صضيو .نا˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل فد˘ه˘ي جا˘ج˘ت˘ح’ا
ة˘صسرد˘م˘لا ي˘ج˘ير˘خ قو˘ق˘˘ح˘˘ب
ةيئاقتن’او ةموصضهم˘لا ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ةذتاصسأÓل يئ’ولا لوخدلا يف
ة˘ق˘با˘صسو ن˘ي˘ع˘م ط˘با˘˘صض نود
رمذتو طيصسقتلا˘ب تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا
اعد امك.اهرخأات نم نيفظوملا
ةديدج ءامد خصض ىلإا لتكتلا
ةيريدملا حلاصصمو بتاكم يف

لكايه اهصضعب تحبصصأا يتلا
لابقتصس’ا لظ يف حور نودب
ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘صسأÓ˘˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘˘ثرا˘˘˘˘˘˘كلا

ةباقنلا تبلاط امك ،نيفظوملاو
ة˘ي˘صضق ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
نعطلاو ةيف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘كصسلا
ةد˘˘˘فو˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
تاعازنلا سضف˘ل تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضو
قئاقحلا يصصقت يف ةيفافصشلاو
قييصضتلا لاكصشأا لك سضفرو
قفو هتصسرامم ةيرحو يباقنلا

.نوناقلا هلوخي ام
ر.نوراه

ريدملا دياف زيزعلا دبع دافأا
بصصانم ددع نأا ،ةينازيملل ماعلا
راطإا ي˘ف ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ل˘ي˘غ˘صشت˘لا

ةنصسلل ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘صشم
فلا19 نم رثكأا غلبي ةلبقملا

74 يلاوح اهنيب نم ،بصصنم
بصصا˘ن˘م˘لا ي˘ف ف˘ي˘˘ظو˘˘ت ف˘˘لأا
.ةرغاصشلا

ة˘صسل˘ج لÓ˘خ د˘يا˘ف ح˘˘صضوأاو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘صسا

يبعصشلا سسلجم˘ل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
ماكحأا ةصشقانم راطإا يف ينطولا

،1202 ـل ةيلاملا نوناق عورصشم
ددعلا غلبي نا بقترملا نم هنأا

ة˘˘ن˘˘صسلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م
رثأاب ،ابصصن˘م246.19 ةلبقم˘لا

25,53 ـب ردق˘ي ي˘لا˘م˘جإا ي˘لا˘م
مقرلا اذه نمصضتيو.جد رايلم
ايلام ا˘ب˘صصن˘م519.44 ح˘ت˘˘ف
727.64 بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا اد˘˘˘يد˘˘˘ج
بصصانم˘لا ي˘ف اد˘يد˘ج ا˘ف˘ي˘ظو˘ت
.ماعلا ر˘يد˘م˘لا بصسح ،ةر˘غا˘صشلا

هذ˘ه ع˘يزو˘ت˘ل ه˘ل˘ي˘صصف˘ت ىد˘˘لو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نأا د˘يا˘˘ف ف˘˘صشك ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر ل˘˘˘كصشب ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘˘م
087.52) ة˘ح˘صصلا ي˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
ةينطولا ةيبرتلاو (اديدج ابصصنم
اما (اد˘يد˘ج ا˘ب˘صصن˘م146.41)
بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةصصاخ نم˘صضت˘ي ه˘نإا˘ف ةر˘غا˘صشلا

عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘ب˘صصن˘˘م330.21
903.7و ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
يلاعلا ميلعتلل8278و ةيلخادلل
9463و ةي˘لا˘م˘ل˘ل5073و
عفتريصسو .ين˘طو˘لا ن˘ما˘صضت˘ل˘ل

نم ةيلاملا بصصانملا ددع كلذب
ي˘ف ا˘˘ب˘˘صصن˘˘م352.392.2
861.833.2 ى˘˘˘˘˘˘˘لإا0202
نود كلذو ،1202 يف ابصصنم
د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح با˘˘˘صست˘˘˘حا
.ةلبقملا ةنصسلل ةررقملا

ىلع ةدعا˘صسم˘لا زا˘ه˘ج ن˘عو
ح˘˘صضوأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مد’ا
ةنصسلا ير˘ج˘ي˘صس ه˘نأا لوؤو˘صسم˘لا
547.14 جا˘˘˘مدإا ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا

.زا˘ه˘ج˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م اد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم
جا˘مد’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘˘ف ’ا˘˘م˘˘جإاو
فلا553 ن˘م ر˘ث˘كا ل˘م˘صشت˘صس
رادم ىلع زاهجلا نم ديفتصسم
رثأاب ةلبقم˘لا ثÓ˘ث˘لا تاو˘ن˘صسلا

رايلم542 براقي يلك يلام
هتاذ تقولا يف راصشأا يذلا ،جد
تاد˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا سضع˘ب دو˘جو ى˘˘لإا
هذ˘˘ه ل˘˘قر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يراد’ا
ناجللا لمعتصس يتلاو ةي˘ل˘م˘ع˘لا
ايج˘يرد˘ت ا˘ه˘ل˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئ’و˘لا
.لبقملا ربمفون نم ءادتبا

ف˘˘صشك ،را˘˘˘طإ’ا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
رييصستلا ةينازيم نا ماعلا ريدملا
يف ةدايز تنمصضت1202 ةنصسل
تارادإا) لام˘ع˘لا بتاور تا˘ق˘ف˘ن
(ةزكرمم ريغ حلاصصمو ةيزكرم
تلقتنا ثيح جد رايلم04,36 ـب
يف  جد رايلم05,342.2 نم
رايلم09,603.2 ى˘˘لإا0202
38,2  ةدايزب يأا)1202 يف جد
ةلتكلاب قلعتي ام˘ي˘فو .(ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةعقو˘ت˘م˘لا رو˘جأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘ج’ا
رد˘ق˘ت ي˘ه˘˘ف1202 ة˘˘ن˘˘˘صسل

ام وهو جد رايلم96,261.3ب
ةينازيم نم ةئاملاب5,95 لثمي
.لوؤوصسملا سسفن بصسح ،رييصستلا

خ.ةميسسن

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘قو
لورتبلا زاغ ةز˘ه˘جأا ي˘ب˘كر˘م˘ل
تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل دو˘قو˘ك ع˘ي˘م˘م˘لا
-GAINU) (لأا.يب.يج.اينوأا)

LP) ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلاو
ةي˘قا˘ف˘تا ،(AAS) تانيمأا˘ت˘ل˘ل
06ـب سضيفخت حنم لجأا نم
تارايصسلا نيمأات ىلع ةئملاب
.زاغلاب ةزهجملا

نإاف ،دا˘ح˘تÓ˘ل نا˘ي˘ب بصسحو
متت سضيفختلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا

نم ملصسم ل˘صصو م˘يد˘ق˘ت ر˘ب˘ع
تارا˘ي˘˘صسلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ز˘˘كار˘˘م
ىوتصسملا ىلع زاغلاب ريصسلل
.ينطولا

دمحم اعد ،ةبصسانملا هذهبو
،دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر بئا˘ن ،ي˘جا˘ح
ريصست يتلا تابكرملا باحصصأا
مهتارايصس ليوحت ىلإا نيزنبلاب
نم ةدافتصس’او زاغلاب ريصسلل
ة˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ةور˘˘˘ث˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ليوح˘ت نأا ا˘ف˘ي˘صضم ة˘ي˘ن˘طو˘لا
رفوي زاغلاب ريصسلل تارايصسلا

حوارتي ايونصس ربتعم دج اغلبم
جد000.002 ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب
دج غلبم وهو جد000.082و
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘˘م
اذ˘ه م˘ها˘صسي ا˘م˘ك.ةيرئازجلا
ىلع ظاف˘ح˘لا» ي˘ف ل˘يو˘ح˘ت˘لا

،«ةيمومع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا تا˘ق˘ف˘ن
نأاب فاصضأا يذلا يجاح بصسح
ريصسلل تارايصسلا ليوحت ةينقت
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م زا˘غ˘˘لا˘˘ب
ملاعلا يف تارايصسلا عناصصم
عصضخت ةدروتصسم ةينقت يهو
ةيبوروأ’ا ةمÓ˘صسلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل
نازخ نامأا ةجرد لصصت ثيحب
51 ى˘لإا ،ه˘لو˘ق بصسح ،زا˘˘غ˘˘لا

نيز˘ن˘ب˘لا ناز˘خ˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةر˘م
ع˘م ا˘م˘ي˘صس’ ،ي˘كي˘ت˘˘صسÓ˘˘ب˘˘لا
ةينورتكلإ’ا تابيكرتلا روطت
يذلا رودلاب داصشأاو.ةدمتعملا
ة˘صصت˘خ˘م˘لا ةرازو˘لا ه˘ب مو˘ق˘ت

ل˘يو˘ح˘ت ز˘كار˘م دا˘م˘ت˘عا ر˘ب˘˘ع
زا˘غ˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘صسل˘˘ل تارا˘˘ي˘˘صسلا

يف نيصصتخم نيينقت ريفوتو
سصو˘˘صصخ˘˘بو ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا

ن˘يز˘ن˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
لا˘ط˘ف˘ن ة˘صسصسؤو˘م˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

001 ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م» ه˘˘˘نأا ظ˘˘˘ح’
ثداح د˘جو˘ي تارا˘ي˘صس ثدا˘ح
ةزهجملا تارايصسلا يف دحاو
ت’احلا لك يف» هنأاو زاغلاب
نع امجان ثداحلا ببصس نوكي
دعبلا لك ةديعب ىرخأا باطعأا

.زاغلا نع
م.ةزمح

ميوقتلل طقف نيترتف ميظنت
دسصق ةنسسلا هذه يجوغاديبلا
يجوغاديبلا نمزلل لثمأ’ا لÓغتسس’ا

تاناحتملا ةمانزر هذه
ةنسسلل ةليسصفلا
ةديدجلا ةيسساردلا
ةيبرتلا ةرازو سسمأا لوأا تجرفأا
ةمانزر ىلع ،ةينطولا
ةنسسلل ةيلسصفلا تارابتخ’ا
ةسصاخلا ،1202-0202 ةيسساردلا

،ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’اب
طقف نيترتف ميظنت تررقو
هذه لÓخ يجوغاديبلا ميوقتلل
لثمأ’ا لÓغتسس’ا دسصق ةنسسلا
ذيفنت يف يجوغاديبلا نمزلل
يحسصلا عسضولاو ايسشامت جاهنملا
.دÓبلا هسشيعت يذلا
ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا قربأا
ىلع ةيبرتلا يريدم ،ةينطولا
ـلا يف ةخرؤوم ةميلعتب ،نطولا

مقرلا لمحت ،يراجلا ربوتكأا02
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت ،1611
ررقت هنأا اهلÓخ نم مهملعي ،اهنم
يناثلا لسصفلا ناحتما ءارجإا

،يئادتبا ىلوأ’ا ةنسسلل ةبسسنلاب
امأا ،1202 ناوج31 نم ًءادتبإا

،ةيناثلا تاونسسلل ةبسسنلاب
ةسسماخلاو ةعبارلا ،ةثلاثلا
نم ًءادتبا نوكيسسف يئادتبا
امأا.1202 ناوج حتافلا
روطلا ذيمÓت تاناحتما
ةيناثلا ،ىلوأ’ا ةنسسلا) طسسوتملا

ةسصاخلاف ،(ةعبارلاو ةثلاثلاو
يف ىرجتسس لوأ’ا لسصفلاب اهنم
يرفيف82 نم ةدتمملا ةرتفلا
اميف امأا ،1202 سسرام4 ةياغ ىلإا

نوكتسسف يناثلا لسصفلا سصخي
1202 ناوج31 نم ًءادتبا

،ىلوأ’ا ةنسسلا ذيمÓتل ةبسسنلاب
7 مايأا لÓخو ،ةثلاثلاو ةيناثلا

ىرجتسس ،1202 ناوج9 و8و
ذيمÓتب ةسصاخلا تاناحتمإ’ا
.طسسوتم ةعبارلا ةنسسلا

ح.نيدلا رمق



ة˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا تاذ تنادأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
نيرخآا نيمهت˘م5 ةيئاصضق˘لا

سسلجم˘لا سسي˘ئر بئا˘ن م˘ه˘ن˘م
سسد˘ن˘ه˘مو يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
،«زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘صس» ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ب سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م
ن˘ي˘صسد˘ن˘ه˘م اذ˘كو ،ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
تاونصس3ـب ،ير˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ب
اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن
مكحلا مت اميف ،جد فلأا001
امهدحأا نينثا ني˘م˘ه˘ت˘م ى˘ل˘ع
،«زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘صس» ـب سسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘م
نيتنصسب ،ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب بخ˘ت˘ن˘مو
جد ف˘لأا001و اذفا˘ن ا˘صسب˘ح
ةنصس ىلإا ةفاصضإا ،ةيلام ةمارغ
نيمهتم قح يف اذفان اصسبح
ت’ا˘صصتا˘ب نا˘ف˘ظو˘م ن˘ير˘خآا
.هايملل ةيرئازجلاو رئازجلا

يتلا ةمكاحملا تفرعو اذه
ءا˘˘ع˘˘برأ’ا حا˘˘ب˘˘صص تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ةياغ ىلإا تلصصاوتو ،يصضاملا

نم فصصنلاو ةصسماخلا دودح

4 لو˘˘ث˘˘م ،سسمأا لوأا حا˘˘ب˘˘˘صص
نيرخآا8و ايروصضح نيمهتم
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب م˘ه˘ت˘م˘كا˘˘ح˘˘م تم˘˘ت
ثي˘ح ،د˘ع˘ب ن˘ع ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا
رثكأا ةيصضقلا تاذ يف سسصسأات
قطنلا متيل اي˘ما˘ح˘م02 ن˘م
ءاصسم ةيصضقلا يف مكحلا يف
.سسمأا لوأا

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نا˘كو

د˘ق ،سضي˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ى˘˘صصقأا ط˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست سسم˘˘˘ت˘˘˘لإا
نيمهتملا قح يف تابوقعلا
زاغلا راجفنا ةيصضق يف21 ـلا
ءا˘˘˘˘صصقإا ع˘˘˘˘م ،سضي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
يف ةكراصشملا نم ةصسصسؤوملا
ةدمل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صصقا˘ن˘م˘لا

بلا˘ط ا˘م˘ك ،تاو˘ن˘˘صس سسم˘˘خ
تلصصو تاصضيو˘ع˘ت˘ب عا˘فد˘لا

رييÓم6 ىلإا م˘ه˘صضع˘ب د˘ن˘ع
.ميتنصس

watan@essalamonline.com

5 6782ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر8ـل قفإوملإ0202 ربوتكأإ42تبصسلإثدحلا

تإونصس5 ةدمل ةيمومعلإ تأقفصصلإ يف ةكرأصشملإ نم هؤوأصصقإإ

ثداح يف ببسستملا لواقملل اذفان اسسبح تاونسس3
ضضيبلا ةنيدمب زاغلا راجفنا

يرلا لاغسشأا ةبقارمل ةينطولا ةئيهلاب ضسدنهمو «زاغلنوسس» ـب بوانم ضسدنهمو رفحلا ةلآا قئاسسل تاونسس3 ^

خ.ةميصسن

زأغلإ رأجفنإ ثدأح يف تببصست يتلإ ةلوأقملإ بحأصص ةنإدإأب يصضقي أمكح ،صضيبلإ ةمكحم صسمأإ لوأإ تردصصأإ
.ةذفأن أصسبح تإونصس3 ـب رفحلإ ةلآإ قئأصسو لأغصشألإ ريصسمو صصأخصشأإ6 هتيحصض حإر يذلإ صضيبلإ ةنيدمب

ة˘ير˘صشم˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ن˘كم˘˘ت
ةكبصشب عاق˘يإ’ا ن˘م ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ط˘صشن˘ت ةرا˘˘عد
نكصسم لخاد سصاصصتخ’ا ميلقإا

ةنيدم طصسوب نمز ذنم روجهم
ةيطر˘صشلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ير˘صشم˘لا

دارفأا60 ىلع سضبقلاب تللك
.روكذ30و ءاصسن مهنم30

سسيئر قطن ،ىرخأا ةهج نمو
تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘صسل˘ج˘لا
ءاصضق سسلج˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
سسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
اذفان انجصس تاونصس5 ةبوقعب
فو˘قو˘م˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
ثلاثلا دقعلا يف «ر.ب» وعدملا

ةقطنم نم ردحنملا رمعلا نم
هل تهجو ثيح ،نامعن يديصس
ءايحلا˘ب ل˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ف˘لا ة˘يا˘ن˘ج
61 نصس لمكي مل رصصاق دصض
.ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ن˘با˘ب ارار˘صضإا ة˘ن˘˘صس

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «سس.ق» ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا
سسمتليل ،تاونصس ينامث رمعلا

ةبوقع عيقوت ماعلا قحلا لثمم
قح يف اذفان انجصس تاونصس01
ىلإا اهعئاقو دوعت يتلاو مهتملا
مهتملا ماق نيأا ةطرافلا ةنصسلا
هرجتم ىلإا ةيحصضلا جاردتصساب
ماق ثيح ،نب˘ل˘لا ع˘ي˘ب˘ب سصا˘خ˘لا

ةصسراممب ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا ة˘فر˘غ˘لا˘بو
لبق ،ءايحلاب لخملا لعفلا هيلع
تاذ ي˘˘˘ف ر˘˘˘مأ’ا ف˘˘˘صشت˘˘˘كي نأا
موقيل ةي˘ح˘صضلا د˘لاو ة˘ي˘صسمأ’ا

د˘صض ىو˘كصش ع˘فر˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
بصسن ام ركني لظ يذلا مهتملا
هباوجتصسا لÓخ اميصس ’ هيلإا
ترج يتلا ةمكاحملا ةصسلج يف
باو˘بأا˘˘بو ة˘˘ير˘˘صس ة˘˘صسل˘˘ج ي˘˘ف
.ةقلغم

ب.نأنهنيت

ئطاصشب رحبلا جاومأا تظفل
ةر˘صضخ ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ندا˘˘ح˘˘م˘˘لا
،مناغتصسم ةي’و قرصش ةعقاولا

ةمدق˘ت˘م ة˘جرد ي˘ف قار˘ح ة˘ث˘ج
متي مل هنأا ةجردل ،نفعتلا نم
.اهيلع فرعتلا

نأا ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم ح˘جر˘˘تو
ءان˘بأا ن˘م ة˘قار˘ح˘لا د˘حأ’ نو˘كت
ي˘ف اود˘ق˘ف ن˘يذ˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

رهصش نم رثكأا ذنم رحبلا سضرع
تاذ ن˘˘م او˘˘ع˘˘ل˘˘قا د˘˘ق او˘˘˘نا˘˘˘ك
نم اهليوحت مت ةثجلا .ئطاصشلا
ةيندملا ةيامح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا
.ىفصشتصسملاب

تف˘قوأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم
اصصخصش71 ،ف˘ي˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و
.تاردخملا يطاعتب اصسبلتم

ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تف˘˘˘ث˘˘˘كو
ىلإا ةيمارلا اهتطصشنأا فيطصسب
ينمدم ىلع قا˘ن˘خ˘لا ق˘ي˘ي˘صضت
،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م بب˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا

ةطصشنأ’ا هذه ترطأاو .مئارجلا
تا˘يرود ر˘ثإا ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘طر˘صش
ةيطرصش تايلم˘عو تا˘م˘هاد˘مو
ةفلتخم طا˘ق˘ن˘ب تم˘ت ،ة˘ف˘ث˘كم
اهصصا˘صصت˘خا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م
طبصض نع ترفصسأاو ،يرصضحلا

سسبلت ت’اح يف اصصخصش71
،تارد˘خ˘م˘لا ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت دد˘˘صصب

ةزاي˘ح وأا تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا ةزا˘ي˘ح
ىصضت˘ق˘م نود ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صش
تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ن˘˘كا˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا
تز˘˘˘ج˘˘˘نا د˘˘˘˘قو.ةيمومعلا
تافل˘م ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا

71 ـلا نيطروتملا دصض ةيئازج
تاردخملا يطاعتو ةزايح مهتب
ةح˘ل˘صسأاو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
مامأا اهبجومب او˘ل˘ي˘حأاو ،ءا˘صضي˘ب
،ةصصتخملا ةيئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
مهنم01 ع˘صضو˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا

نم7 دافتصسا اميف ،سسبحلا نهر
.ةرصشابم تاءاعدتصسا

نيدلإرون.ب

ة˘ح˘فا˘كم ة˘ل˘˘ي˘˘صصف تحا˘˘طأا
تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘قر˘صسو بير˘ه˘ت˘لا
ةي’و نمأاب ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘˘كب˘˘˘صشب ،ف˘˘˘ل˘˘˘صشلا

.تارايصسلا بيرهت يف ةصصتخم
مÓعإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ح˘صضوأاو

ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ،ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ˘˘˘ب
نأا دو˘ق˘ن˘˘ع ف˘˘ير˘˘صش ة˘˘طر˘˘صشلا
بير˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصف
ة˘قر˘ف˘لا˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘قر˘˘صسو
ةيئ’ولا ةحلصصملا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
تحاطأا دق ةيئاصضقلا ةطرصشلل
يف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘ن˘طو ة˘كب˘صشب
ر˘˘يوز˘˘تو تارا˘˘ي˘˘صسلا بير˘˘ه˘˘ت
7 تعجرتصساو ةيدعاقلا اهتافلم
تامÓعلا فلتخم نم تابكرم
.فانصصأ’او

نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ حر˘˘صصو
’Ó˘غ˘ت˘صسا تم˘ت ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه
ةعومجم مايقب ديفت تامولعمل
ةد˘ع لا˘خدإا˘ب سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ن˘˘م

تامÓعلا فلتخم نم تابكرم
قيرط نع ينطولا بارتلا ىلإا
ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ر˘يوز˘˘تو ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا
اهقيو˘صستو ا˘ه˘ع˘ي˘بو ة˘يد˘عا˘ق˘لا

،نطولا تاي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا متيل
.تايرحتلاو ثاحبأ’ا ةرصشابمو

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه تل˘˘ل˘˘ك د˘˘قو
ناردحني ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت˘ب
مناغتصسمو نارهو يتي’و نم
تا˘ب˘كر˘م ع˘˘ب˘˘صس عا˘˘جر˘˘ت˘˘صساو
ة˘يد˘عا˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ط˘˘ب˘˘صضو
.ةروزملا

ف˘˘ل˘˘م ءا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ل˘ي˘حأا ،ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ةمكحم مامأا ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
بيرهت˘لا» ة˘ي˘صضق ن˘ع ف˘ل˘صشلا
ريوز˘ت˘لا ،تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا

ي˘˘ف روز˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صساو
ءو˘˘˘˘صسو ة˘˘˘˘˘يرادإا تارر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
.«ةفيظولا لامعتصسا

م.ةزمح

IRBعلإ فلتخم نم تأبكرم7 عجرتصسي فلصشلإÓفأنصصألإو تأم

تارايسسلا بيرهتل ةينطو ةكبسشب ةحاطإلا

وزو يزيتب لفط ىلع أيصسنج ىدتعإ نأبلل أنجصس تإونصس5

ةماعنلا يف ةراعدلا ةسسراممل ةكبسش كيكفت

فيطصس يف تإردخملإ يطأعتب أصسبلتم أصصخصش71 فيقوت

ئطاسشب «قارح» ةثج ظفلت رحبلا جاومأا
مناغتسسمب ةينداحملا

ةيرإدإلإ تإرقملإ دحأإ نم خصسنلإو عبطلأب ةصصأخ ةينقت ةزهجأإو تإدعم ىلع تلوتصسإ

يقاوبلا مأاب ةقرسسلا يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش طاقسسإا

ةيليللإ ةÎفلإ ‘ هنأكم موإدي يذلإ هليمز هل نطفت

ةيدلبب معطŸا نزخÃ اقونسشم ةسسردم ضسراح ىلع روثعلا
ةليم ‘ دسشاورلا

يف ريهصشتلإو فذقلإ ةمهتب
ةقبأصسلإ ةفأقثلإ ةريزو قح

يديبعل ةيدأن

يدوج لولج ةنادإا
انجسس رهسشأا3 ـب
ذيفنتلا ةفوقوم

ىلع ،صشإرحلإ ةمكحم تمكح
بزح مصسأب يمصسرلإ ثدحتملإ
ةثÓثب يدوج لولج لأمعلإ
ذيفنتلإ ةفوقوم أنجصس رهصشأإ

فذقلإ ةمهتب هتنإدإإ دعب
ةريزو قح يف ريهصشتلإو
ةيدأن ةقبأصسلإ ةفأقثلإ
هب تدأفأإ أم بصسح ،يديبعل
.ةيئأصضق ردأصصم
ةمكحم نأإ نأيبلإ يف ءأجو
قح يف أمكح تردصصأإ صشإرحلإ
بزح مصسأب يمصسرلإ ثدحتملإ
نع قبأصسلإ بئأنلإو لأمعلإ

يبعصشلإ صسلجملأب بزحلإ إذه
يصضقي ،يدوج لولج ،ينطولإ

عم رهصشأإ ةثÓث ةدمل نجصسلإ»ـب
جد فلأإ05و ذيفنتلإ فقو

دعب ،يزمر رأنيدو ةمإرغ
ريهصشتلإو فذقلإ ةمهتب هتنإدإإ

ةريزو يديبعل ةيدأن  قح يف
أميفو.«ةقبأصسلإ ةفأقثلإ

ينمزلإ لصسلصستلأب قلعتي
ردصصملإ تإذ ركذ ،عئأقولل
تدأعأإ ،9102 يأم5 يف»و هنأأب
ىوكصش ليعفت يديبعل ةيدأن
7 يف أهب تمدقت يتلإ ريهصشتلإ

،نونح ةزيول  دصض5102 يأم
،لأمعلإ بزحل ةمأعلإ ةنيمألإ
برأصضتب ةينÓع أهتمهتإ يتلإ
ةرإزول أهترإدإإ ءأنثأإ حلأصصملإ
ل» يتلإ ىوكصشلإ يهو «ةفأقثلإ

تقولإ يف قيقحتلإ ديق لإزت
.«يلأحلإ

يف ترصشن ةلبأقم يف»و
ويأم8 يف (يتريبيل) ةديرج
مأهتإ يدوج لولج دأعأإ ،9102
،حلأصصملإ برأصضتب يديبعل
ىوكصش ميدقت ىلإإ أهعفد أم وهو
9102ربوتكأإ8 يف هدصض
فيصضي ،«فذقلإ ىوعدب
هنأإ ىلإإ رأصشأإ يذلإ نأيبلإ

ةمكحم تمكح ،هيلع ءأنبو»و
.«ةيصضقلإ هذه يف صشإرحلإ

ط.ةرأصس

ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا لا˘˘˘جر ن˘˘˘كم˘˘˘ت
مأاب ي˘نا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب
ةكبصشل دح عصضو نم ،يقاوبلا
.ةقرصسلا يف ةصصتخم ةيمارجإا

ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
د˘ع˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا61
د˘حأا سضر˘ع˘˘ت ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا
يقاوبلا مأاب ةيرادإ’ا تارقملا
ن˘˘˘م ر˘˘˘˘صسكلا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ل
ء’ؤوه ىلو˘ت˘صساو ،ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م
ةين˘ق˘ت ةز˘ه˘جأاو تاد˘ع˘م ى˘ل˘ع
متيل ،خصسنلاو ةعابطلاب ةصصاخ
ةيلمع يف عورصشلا روفلا ىلع
لÓغت˘صساو ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا

تنكم يتلا تامولعملا ةفاك
ة˘˘يو˘˘ه ى˘˘لإا ل˘˘˘صصو˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
62و52 رم˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
تادعملا هذه لقنب اماقو ،ةنصس
كل˘˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بحاصصل اهعيبو رخآا سصخصشل
.يراجت لحم

امهيف هبتصشملل دصصرتلا متو
ةفاك عاجرتصسا عم ،امهفيقوتو
ةلآا˘ب ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا تا˘قور˘صسم˘لا
ت’آا3 ،مجح˘لا ةر˘ي˘ب˘ك خ˘صسن

ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح ة˘˘لآاو ع˘˘ب˘˘ط
.مجحلا

دصض يئازج فلم زاجنا متو
ة˘ي˘صضق ن˘ع سصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘˘برأا
سضرغل رارصشأا ةيعمج نيوكت
،لاومأ’ا دصض ةيانجل دادع’ا
،ر˘صسكلاو دد˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘صسلا
ءا˘ي˘صشأا ءا˘ف˘خإا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت ع˘م ،ة˘قور˘˘صسم
ة˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا فار˘˘˘˘طأ’ا
.ةصصتخملا

نم ةدحو3592 زجح
ةيلوحكلإ تأبورصشملإ

عإونألإ فلتخم نم
ةيأجبب مأجحألإو
كردلا تادحو تنكمت امك

ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا
تابورصشملا نم ةدحو3592
عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا

 .ماجحأ’او
ىلوأ’ا ةيصضقلا عئاقو دوعت

ةدراو ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا
ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا د˘ئا˘ق ى˘لإا
اهدافم ،ةياجبب ينطولا كردلل
ل˘غ˘ت˘صسم د˘يد˘ج ل˘ح˘م د˘جاو˘ت

ع˘ي˘ب˘ل ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا
زابلا سشع ىم˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
ط˘ب˘˘صضلا˘˘بو ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
مقر ينطولا قيرطلا ةاذاحمب
ةياجب يتي’و نيب طبارلا42
هذ˘ه ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ،وزو يز˘˘ي˘˘تو
ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘ت ة˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لاو ة˘م˘كح˘م
ةبيت˘كلا د˘ئا˘ق ةدا˘ي˘ق˘ب نا˘كم˘لا

رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ه˘ت˘م˘هاد˘˘م د˘˘ع˘˘بو
تابورصشملا نم ةدحو0862
ماجحأ’ا ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

نيصصخصش ف˘ي˘قو˘تو عاو˘نأ’او
راطخإا مت قيقحتلل ةلصصاومو
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
تنا˘ك ن˘يأا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ة˘ع˘ل˘صسلا ز˘ج˘ح˘ب ه˘تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
كÓمأا ةيريدم ىلإا اهميلصستو
. ةياجبب ةلودلا

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘˘لا
اقيقحت تحتف ةياجبب ينطولا
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإاو ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘صسرإاو
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ت.Ëرك

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ع
ةيدلب يف ةي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسرد˘م˘ب
ىلع ،ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و˘ب د˘صشاور˘لا

اقونصشم ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘ي سسرا˘ح
هل نط˘ف˘ت ،م˘ع˘ط˘م˘لا نز˘خ˘م˘ب
تاذب اصسراح لمعي هل ليمز
ةرتفلا يف ةيوبرتلا ةصسصسؤوملا
باب ههابتنا تفل امدعب ةليللا

نأا ل˘ب˘ق حو˘ت˘ف˘م˘لا نز˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةقونصشم ةثج هليمز فصشتكي

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو ر˘˘˘مأا
قيقحت حت˘ف˘ب ،سصا˘صصت˘خ’ا˘ب
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
تاصسبÓم ديدح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

.ةعجافلا هذه

ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘˘فو
تجار ،ةي˘ن˘مأ’ا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نيبرقملا سضعب طصسو رابخأا

يناعي ريخأ’ا نأا ،ةيحصضلا نم
ترثأا ةيعامتجا لكاصشم نم
ىدأا ام ،ةيصسفنلا هتلاح ىلع
.راحتن’ا ىلع همادقإا ىلإا

بوبصش لأمآإ
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ةيليئار˘صس’ا ة˘مو˘كح˘لا ة˘قدا˘صصم
ةيناطيتصسا ةدحو6612 ءانب ىلع
ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م ءا˘ح˘˘نأا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
د˘ع˘ي ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا
مئاق يلود دهج يا بيرخت ةباثمب
ةفقوت˘م˘لا مÓ˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘عد˘ل
تو˘م ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو Ó˘˘صصا
ةموكح رارمتصسا ةجيتن يريرصس
مصضلا تاططخم ينبت لÓتح’ا

لكصشب ةيكيرم’ا نرقلا ةقفصصو
ىمصسي ا˘م ر˘قا ثي˘ح ،ن˘ل˘ع˘م ر˘ي˘غ
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةي˘ند˘م˘لا ةرادإÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ءا˘ن˘ب˘لاو
ءانب ىلع ةقداصصملا ،ةيليئارصسإ’ا
اهيف امب ،ىرخأ’ا تادحولا ف’آا
هذه ءانب متيصسو ةدحو ف’آا5 ءانب
تارمعتصسملا مظعم يف تادحولا
.ةلتحملا ةفصضلا يف ةيناطيتصس’ا

لÓتح’ا ةموكح تارارق يتأاتو
ة˘فا˘صضا ة˘ي˘ج˘م˘ه˘لاو ة˘ي˘ف˘صسع˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘قر˘˘˘صس تا˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
لكصشتو ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا
ةلصسلصس ىلا فاصضي اديدج اكاهتنا
ةيليئارصسإ’ا مئارجلاو تاكاهتن’ا
بع˘˘˘صشلا ق˘˘˘ح˘˘˘ب ةد˘˘˘عا˘˘˘صصت˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م اءز˘ج د˘ع˘يو ،ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

مصضقلاو ةقرصسلاو مصضلا تايلمع

ةينيطصسلفلا سضرأÓ˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
نوناقلل ًاقرخ دعت يتلاو ،ةلتحملا
ن˘مأ’ا سسل˘ج˘م تارار˘قو ي˘لود˘لا
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يدا˘˘حأا ةو˘˘ط˘˘خو ي˘˘لود˘˘لا
لح سصرف سضوقت ةنادمو ةينوناق
تارار˘ق سسا˘صسأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘لود˘˘لا
.ةيلودلا ةيعرصشلا
Óيلد دعي لÓتح’ا ةموكح رارق
ذيفنت يف اهرارمتصسا ىلع اديدج
سضر˘˘˘فو م˘˘˘صضلا تا˘˘˘ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
،ةلت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضر’ا

نرقلا ةقفصص ىمصسي امل اقيبطتو
ة˘ي˘صضق˘لا ة˘ي˘ف˘صصت ى˘لا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
لكصشبو اي˘صسا˘ي˘صس ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةديدج ع˘ئا˘قو سضر˘ف ع˘م ق˘فاو˘ت˘ي

ءاهنإ’ ةلواحم يف سضر’ا ىلع
لخدتلا نم دب ’و ،نيتلودلا لح
ف˘قاو˘م ذا˘خ˘ت’ ل˘جا˘ع˘لا ي˘لود˘لا

ةموكح ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل ة˘م˘صسا˘ح
يتلا اهتاصسرامم فقول لÓتح’ا
،ه˘صصر˘فو مÓ˘صسلا دو˘ه˘ج سضو˘ق˘ت
تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ف˘˘˘قو˘˘˘لو
وأا ءانب تناك ءاوصس ةيناطيتصس’ا
،ي˘صضارأÓ˘ل ةردا˘صصم وأا ة˘ع˘صسو˘ت
م˘˘˘كح˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو
ةو˘ق˘ك ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا ير˘˘كصسع˘˘لا

.لÓتح’ا ىلع ةمئاق
ةيليئارصسإ’ا تارارقلا كلت دعتو
ةيعرصشلا تارارق ةفاكل ةفلاخم
يذلا4332 رارق اهرخآاو ةيلودلا
نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا لا˘كصشا ل˘ك ر˘ب˘˘ت˘˘عا
ةلود ي˘صضارأا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
ا˘م˘ه˘مو ،ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
ىلإا اهنأاف ةصسايصسلا كلت ترمتصسا

ةنطوتصسم ةيأا ىقبت نل هنأاو لاوز

مغرلاب ةينيطصسلفلا سضرأ’ا ىلع
ىلع وهاينتن ةموكح رارصصإا نم
ا˘ه˘تا˘صسا˘ي˘صس ي˘ف ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘صضم˘˘لا
سضرأ’ا ة˘قر˘صسل ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا
تمصصلا ةلغ˘ت˘صسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
لبق نم ىمعأ’ا معدلاو ،يلودلا
هتاصسايصسو لÓتحÓل بمارت ةرادإا
.ةيناطيتصس’ا
ة˘صسا˘ي˘صسل لÓ˘ت˘ح’ا رار˘م˘ت˘صسا نإا
نادمو سضوفرم ر˘ما نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا

تاءا˘عدا ع˘م ا˘ما˘˘م˘˘ت سضقا˘˘ن˘˘ت˘˘يو
ي˘˘ع˘˘صسلا˘˘˘ب لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح
ةقطنملا يف رارقتصس’او مÓصسلل
ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ناو
ًا˘ق˘ئا˘ع ل˘كصشت نا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘صس’ا

،نيتلودلا لح قيبطت مامأا Óًئاه
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ًا˘˘˘مد˘˘˘ُق ي˘˘˘صضم˘˘˘لاو
تانوكملا ءاصضرإ’ يناط˘ي˘ت˘صس’ا
ا˘ه˘ل˘خاد ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا

سضفر ى˘ل˘ع ا˘˘هرار˘˘صصإا سسكع˘˘يو
لÓحإاو يصسايصسلا ل˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ريمدتل امدق يصضمت لب مÓصسلا
.لبقتصسملا يف هقيقحت سصرف
ةيعرصش ريغ دعت تانطوتصسملا نإا

يلودلا نو˘نا˘ق˘لا ر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘م
،ن˘مأ’ا سسل˘ج˘˘م تارار˘˘ق سصن˘˘تو
4332 مقر رارقلا اهصسأار ىلعو

م˘˘˘مأ’ا سضفر ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لا
تارييغت يأاب فارتع’ا ةدحتملا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘˘كح ا˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت
ي˘˘صضارأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صس’ا
دب ’ لاجملا اذه يفو ةلتحملا

هتايلوئصسم ملاعلا لمحتي نا نم
ينيم˘ي˘لا ل˘ت˘كت˘لا ت’وا˘ح˘م ءازإا
ةل˘صصاو˘مو فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا فر˘ط˘ت˘م˘لا
ة˘مد˘خ˘ل ي˘نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا ه˘˘طا˘˘صشن
نأاو ةصصاخ ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ا˘ه˘صضار˘غأا

ا˘ط˘ط˘خ نأا ى˘لإا ر˘ي˘˘صشي ا˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
يرجي يناطيتصس’ا ءان˘ب˘ل˘ل ىر˘خأا
يف ابيرق اهنع نÓعإÓل دادع’ا

نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ءو˘˘صض
.ةيكيرم’ا
ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ن˘˘˘م رذ˘˘˘ح˘˘˘ن ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘نا
ةقطنملا دوقتصس يتلا ةيليئارصسإ’ا
عمتجملا وعدنو ةيواهلا ةفاح ىلإا
لجاعلاو يروفلا لخدتلل يلودلا
لÓتح’ا ةموكح ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل
يناطيتصس’ا نو˘ن˘ج˘لا اذ˘ه ف˘قو˘ل
ىلع لماك لكصشبو يصضقي يذلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ة˘˘صصر˘˘ف ة˘˘يأا
ءاه˘نإ’ ل˘ما˘صشلاو لدا˘ع˘لا مÓ˘صسلا
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإاو لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا

.سسدقلا اهتمصصاعو
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ةدأيز ّيم ةأفو ىركذ يف

اهبلق رارسسأاب حوبت نأا ىسشخت نم ّيم اي كلثم مك
يف ئبتخت تومت ’ يتلا ةملكلا}
اه˘ظ˘ف˘ل˘ن نأا ا˘ن˘لوا˘ح ا˘م˘ل˘كو ،ا˘ن˘بو˘ل˘ق
متي مل ءاوهلا نأاك ،انتاوصصأا تلدبت
ام اذه ،{!..اهتاربن يقلتل هدادعتصسا
ةزيمتملا ةينانبللا ةبيدأ’ا اموي هتلق
عصست اهتافو ىلع ّرم يتلا ةدايز ّيم
،(71/01/1491) ا˘˘ما˘˘ع نو˘˘ع˘˘ب˘˘˘صسو
ترجو ،انرارصسأا رصسب تقطن اهلعلو
ةيكاحم بصصتنت ةلمج يف ةمكحلا
ا˘ن˘ت˘ب˘˘غر ي˘˘فو ،حو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘لا˘˘مآا
ىلإا انقاوصشأا لصصت نأا يف ةحماجلا

لزلزت ةرداه ةيلج ةحصضاو بحن نم
تادو˘جو˘م سشع˘ن˘˘تو ،Ó˘˘ما˘˘ك ا˘˘نو˘˘ك
ئبتخي ام لوقن نأا ةرظتنملا ةعيبطلا
تادا˘˘ع˘˘لا ى˘˘صشخ˘˘ن ’ ا˘˘ن˘˘بو˘˘ل˘˘ق ي˘˘˘ف
ت’ّو˘ق˘ت˘لا˘ب أا˘ب˘ع˘ن ’و ،د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
امف ،ةصضرغملا تاعاصشإ’او ةنجاملا
؟ّيم اي انل امو سسانلل

بح ا˘ها˘ن˘صضأا ي˘ت˘لا ةدا˘يز ّي˘˘م ّل˘˘ع˘˘ل
احور هت˘ب˘حأاو ،نار˘ب˘ج ل˘ي˘ل˘خ نار˘ب˘ج
اماع نير˘صشع ة˘ل˘ي˘ط ى˘ن˘ع˘مو ار˘كفو
فرح لكب ي˘ع˘ت تنا˘ك ،ا˘ي˘ق˘ت˘ل˘ي م˘لو
حو˘ب˘ت نأا د˘ير˘ت ا˘ه˘˘نأا ا˘˘ن˘˘ه ه˘˘تر˘˘ط˘˘صس
ىلإا رقتفت اقح تناك لهف ،اهرارصسأاب
:اهتوصص ىلعأاب لوقتل ةيفاكلا ةأارجلا
بلقلا نكاصس اي ،ناربج اي كبحأا ينإا

؟حورلا قيفر ايو
حوبت نأا ىصشخت نم ّيم اي كلثم مك
اهبحيو اهقصشعي نمل اهبلق رارصسأاب
ن˘م ادر˘ج˘ت˘م ا˘ي˘ق˘ن ار˘ها˘ط ا˘ب˘ح ا˘صضيأا
ل˘˘ك تثو˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يدا˘˘م˘˘˘لا ناردأا
كل˘ت تنأاو كي˘˘ل˘˘ع اذا˘˘م ؟ي˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ابح كبحأا يلوقت نأا ةرهاطلا ةصسيدقلا

ءوصس ’ ،نرد ’و هيف َمْهو ’ ايلاثم
اذام ؟حلاصصم ’و لÓغتصسا ’و هيف
رظتنملا كناربج تحراصص ول كيلع

كب˘ح˘ي و˘ه ا˘م˘ك ا˘صضيأا ه˘ن˘ي˘ب˘ح˘ت كنأا
ايناصسنإا افقومو ايؤورو اركفو ىنعم
لهف ،هلامآاو هلمأاو هتايلجت يف Óماك
نمصض هعم يصشيعت نأا كيلع زيزع
؟ةددجتملا ةصسادقلا نم كَلف
يحلا اهركف ةراصصع ّيم انتدهأا دقل
انحاورأا تنبجف ،انقامعأا يف رذجتملا

مل يذلا ريثأ’ا كلذ ىلع سشخن ملو
دقل ،اه˘تار˘ب˘ن ي˘ق˘ل˘ت˘ل اد˘ع˘ت˘صسم ن˘كي

كلذ ىلع سسيلو انصسفنأا ىلع انيصشخ
رارصسأاب انحب ول برطيصس يذلا ريثأ’ا
يف ايحن نأا نم انيصشخ دقل ،بولقلا

’ ،في˘ف˘ع˘لا ل˘ي˘م˘ج˘لا بح˘لا ل˘جار˘م
نأا ’إا ’د˘ع ’و ا˘فر˘˘صص ه˘˘ن˘˘م و˘˘جر˘˘ن
يو˘تر˘˘تو ،حور˘˘لا˘˘ب حور˘˘لا ع˘˘ب˘˘صشت˘˘ت
،ا˘نرا˘كفأا ي˘ف ع˘صشم˘لا رو˘ن˘لا ةر˘م˘خ˘ب
هب رعصشن ام لقن ملو ّيم اي اّنُبَج اذامل
بيغن اذامل ؟قوصشو هلوو بح نم

ام˘ل˘ك را˘ت˘ت˘صس’او ءا˘ب˘ت˘خ’ا لوا˘ح˘نو
همقمق ىلإا هدرنو ،رصسلا كلذ انصسم’
،انبايغب هرو˘ه˘ظ ن˘م بر˘ه˘ن ،ار˘ي˘صسح
اروصضح ودغيو ،با˘ي˘غ˘لا ه˘ح˘صضف˘ي˘ف
اي حورلا رصس رتصسي ءيصش Óف ؟Óماك
؟يتديصس اي كلذك سسيلأا ،حورلا ةديصس
ة˘ي˘ل˘ج˘م˘لا ةر˘ها˘ط˘لا ة˘صسيد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘يأا
،ي˘ه˘لإ’ا به˘ل˘لا ةو˘ك ن˘م ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا
لوقي Óيمج ايزوريف امغن كلكصشيل
لقعلاو حور˘ل˘ل ة˘كلا˘م كنأا ه˘نا˘ح˘لأا˘ب
حوبو ،كمدصصت نل ةقيقح ،بلقلاو
.كدعصسي امبرو ،كجعزي نل
بح ةملك نم لمجأا وه ام كانه سسيل
وه هللا سسيلأا ،هللا تاذ عم ةدحتم
سسيلأا ،ةل˘ما˘كلا ة˘ب˘ح˘م˘لا و˘هو بح˘لا
،انصضع˘ب بح˘ن˘ل ا˘ن˘ق˘ل˘خ ن˘م و˘ه ه˘ل˘لا

سسيلأا ،نيرخآ’ا بحن نحنو هبحنلو
دجوأا نأا رصشبلا ىلع هللا ةمعن نم

اهبح سضيفي ،هيف ةّباحتم ابولق مهيف
هللا سسيلأا ،هللا تادوجوم لك ىلع
ةملك ةبحملا نأا ررق نم وه هناحبصس
اهلجأا ن˘مو ،ا˘ه˘ي˘ف سشي˘ع˘ن ي˘ت˘لا ه˘ل˘لا
،هتداب˘ع ق˘ح˘ت˘صسنو ةا˘ي˘ح˘لا ق˘ح˘ت˘صسن
ناكم اهيف نكي مل نإا رجح انتايحف
فقاوم يف رهظي فيفع رهاط بحل
.نيللا فقاوم يف ىلجتي امك ،ةدصشلا
نإاو ّي˘م ا˘˘ي تو˘˘صصلا لد˘˘ب˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل
ا˘ف˘قو˘م ل˘ظ˘ت˘صس ا˘ن˘تا˘م˘ل˘ك تف˘ت˘˘خا
،نوكي ام نكيلو ،هايحنو هصشيعن
هبو هيلع ،ةيدبأ’ا انتبحم وه هللاف
مÓصس حورلا نم كيلعف ،يقتلن هلو
’ ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘كلا ةد˘ّي˘صس ا˘˘ي حور˘˘لا
،ةميظع˘لا «ّي˘م» ـلا ا˘ه˘ت˘يأا ،تو˘م˘ت
سضرأ’ا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ّر˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ّل˘˘˘كف
ي˘˘نو˘˘كت نأا ن˘˘م د˘˘ب ’ نا˘˘ق˘˘صشا˘˘˘ع
.ىقنأ’ا امهلامجو ،عورأ’ا امهلاثم
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ةينطولا تباوثلا نوسصو لاسضنلا ةريسسمب يسضملا ىلع انبعسش دهاعت يبعسشلا لاسضنلا ةهبج

ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا لا˘˘صضن˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج تد˘˘كأا
تباوثلاب كصسمتلا ىلع ينيطصسلفلا
رارمتصس’او ،ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
، ءاد˘˘ه˘˘صشلا برد ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘صضن˘˘˘لا˘˘˘ب
ف˘˘˘صصلا ةد˘˘˘حو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ةينطولا ةدحولا ةداعإاو ينيطصسلفلا
ةهجاومل اصسيئر ابلطم لكصشت يتلا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح تاءار˘˘جإا ة˘˘فا˘˘ك
. اهينطوتصسم تادبرعو
ةيونصسلا ىركذلاب ةهبجلا تفاصضأاو
ي˘صسا˘ي˘صسلا ا˘ه˘ب˘ت˘كم و˘صضع ل˘ي˘حر˘˘ل
ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا و˘˘˘˘صضعو
نأاب ، م˘صسا˘ق˘لا د˘لا˘خ .د ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
فطعنمب رمت ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

تاءارجإاو تاصسايصس لظ يف ريطخ
ف˘قاو˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ناود˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

بع˘˘صشل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا
يفو ةينطولا هتيصضقو ينيطصسلفلا

عيبطتلا وحن ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لور˘ه˘لا ل˘ظ
ةياعرب لÓتح’ا ةموكح عم يناجملا
.ةيكيرمأا

ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا تدد˘˘صشو
ة˘فا˘ك لا˘صشفإ’ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ة˘لود ن˘ي˘ب ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
ةيبر˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘نأ’ا سضع˘بو لÓ˘ت˘ح’ا
ةرادإ’ا بكر ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةيبرعلا ةهبجلا نيصصحتو ةيكيرمأ’ا

انبوعصش تربع يذلاو ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ن˘م
. هتنادإاو هصضفر نع ةفاك ةيبرعلا

ىلإا ةبصسانملا هذهب  ةهبجلا تعدو
زيزعتو ةيبعصشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت

رادجلا قطانم يف نينطاوملا دومصص

، سسدقلا ةنيدم يفو ، ناطيتصس’او
ءادهصش ةفاك ءامدل ءافولا نأا ةدكؤوم
م˘هرا˘كفأا فÓ˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لاو م˘˘ه˘˘تاءا˘˘م˘˘ت˘˘ناو
ةيصضق اهل سضرعتت يتلا تارماؤوملا
زاجنا يف عارصسإ’ا˘ب نو˘كي ،ا˘ن˘ب˘ع˘صش
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘تا

، سضرأ’ا ىلع يلع˘ف˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘بو
ةقيقح ةكارصشو ةينطو سسصسأا نمصض
ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ءار˘جإا ر˘˘ب˘˘ع
سسلجملا تا˘با˘خ˘ت˘ناو ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لاو
هن˘ع سضخ˘م˘ت ا˘م˘ب ا˘ماز˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا
نوماعلا ءانمأÓل يدا˘ي˘ق˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
ر˘ه˘صشلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘˘ئا˘˘صصف˘˘ل˘˘ل
. يصضاملا

.د ريبكلا لصضانملا نأا هركذ ريدجلاو

ةروثلا فوفصصب قحتلا  مصساقلا دلاخ
اهيلتاق˘م ن˘م Ó˘تا˘ق˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

نم ةيركصسع˘لا ا˘ه˘تادا˘ي˘ق ن˘م اد˘ئا˘قو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا لا˘˘صضن˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج لÓ˘˘˘خ
ىلإا يمتنيو ،7691 ماع ينيطصسلفلا

ق˘ي˘ق˘صش ، ة˘ل˘صضا˘ن˘م ة˘ق˘ير˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
Óيدنام ) مصساقلا رمع دئاقلا ديهصشلا
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف كر˘ت˘صشاو ، ( ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا كرا˘˘ع˘˘م
ةيلعافب كراصشو ، تاحاصسلا فلتخم
ماعلا يف ةماركلا ةكرعم يف ةريبك
لخدو ، تارم ةدع حرج امك ،8691
.تÓقتعملاو نوجصسلا

سسيصسأا˘ت ي˘ف ي˘صسا˘صسأا رود˘ب كرا˘صشو
نيلتاقملا ميظنتو اهراصشتناو ةهبجلا
ى˘ل˘ع فر˘صشا ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف

، ة˘ير˘كصسع˘لا تارود˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كصسع تارود ي˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘صشو
يركصسعلا ميظنتلا تبصسكأا ةمدقتم
ةيلاصضنو ةيلاتق تايناكمإاو تاردق
. ةريبك
ديدعلا مصساقلا دلاخ روتكدلا دلقتو
يف ةيلاصضنلا ما˘ه˘م˘لاو ع˘قاو˘م˘لا ن˘م
3991 ما˘ع بخ˘ت˘ناو ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا را˘˘طإا

ماع يفو ةيزكرملا ةنجللاب اوصضع
بت˘كم˘لا˘ب او˘˘صضع بخ˘˘ت˘˘نا5002
هاروتكدلا ةداهصش لمحي ، يصسايصسلا
نم ةيبصساحملاو ةيلاملا مولعلا يف
.ايراغلب تاعماج
ل˘حار˘لا د˘ئا˘ق˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج˘˘لا تد˘˘ها˘˘عو
ا˘ه˘ن˘ع ع˘فاد ي˘ت˘لا ئدا˘ب˘م˘ل˘ل ءا˘فو˘لا˘ب
. اهلجا نم لصضانو
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ةديلبلا ةيلو ميلقإاب اديدج ايئابرهك لوحم47 لوخد
عيزوتلا ةيريدم تصصsصصخ
03.6 غلبم ةديلبلا ةي’ول
لوحم47 زاجنإ’ نو˘ي˘ل˘م
ةفاك ربع ديد˘ج ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
تل˘˘˘خد ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘ت

رهصش ةمدخلا زيح اهعيمج
زاجنا اذكو مرصصنملا توأا

طو˘ط˘خ˘لا ن˘م م˘˘ل˘˘ك39
.ةيئابرهكلا

مÓعإ’اب ةفلكملا بصسحو
،ة˘ير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
يتلا عيراصشملا  هتاه يتأات
جمانرب˘لا را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت
0202 ةنصسل يرامثتصس’ا

فدهب1202 ناو˘ج ى˘ت˘ح
ة˘مد˘خ ة˘ي˘˘عو˘˘ن ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
ةيئابرهكلا ةقاطلاب ديوزتلا

نمو اهتيرارمتصسا نامصضو
عيزوت ة˘مد˘خ نا˘م˘صض ل˘جا
دوهج˘لا ة˘ل˘صصاو˘مو ة˘م˘ئاد
ز˘يز˘ع˘تو م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘ي˘مار˘لا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘صسحأا ي˘فو ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأ’ فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘بز046113
،ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ءا˘بر˘ه˘كلا

ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ تفا˘صضأاو
ايئابرهك ’وحم53 زاجنإا
ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل لا˘˘غ˘˘صشأ’ا د˘˘ي˘˘ق
د˘˘يوز˘˘ت تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو
،ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
رخاوأا ةمدخلا زيح لخدتصس
81 ديوز˘ت˘ل0202 ة˘ن˘صس
ميلقإا ربع ة˘عزو˘ت˘م ة˘يد˘ل˘ب
د’وأا ،نانيوب» يهو ةي’ولا
،ءاعبر’ا ،حا˘ت˘ف˘م ،ة˘مÓ˘صس
،واورق ،ةعموصص ،ي˘ل˘ب˘صشلا
،ةفصشلا ،كيرافوب ،ليلخ نب
داو ،ة˘˘يازو˘˘م ،نور˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘لا
ينب ،ةنامرلا نيع ،قيÓعلا
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ،دار˘م ي˘ن˘ب ،و˘ما˘˘ت
ةميق غلبت «سشيعي د’وأاو
.جد نويلم872 زاجن’ا

لجأا نمو ،ىرخأا ةهج نم

اميصس’ طغ˘صضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
يذلا ف˘ي˘صصلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
لدعم ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘صشي
ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ةيريدم تsدعأا ،ةيئابرهكلا
اجمانرب ةدي˘ل˘ب˘ل˘ل ع˘يزو˘ت˘لا
ةنصس ز˘ج˘ن˘ي˘صس ا˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسا

54 زاجنا يف لثمتي1202
ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘ئا˘بر˘ه˘ك لو˘ح˘˘م
ن˘˘مو جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م293
رهصش مهمÓت˘صسا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

.1202 ةنصس نم ناوج
تحصضوأا ،رخآا قايصس يفو
نم مغرلا˘ب ه˘نأا ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ي˘ت˘لا تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ل˘˘ك
عيزوتلا ةيريد˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
ة˘ي˘عو˘ن ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ةر˘˘ها˘˘ظ نأا ’إا ،ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
تا˘كب˘صشلا ى˘ل˘ع يد˘ع˘˘ت˘˘لا
قرؤوت تلازام ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
تل˘˘ج˘˘صس ثي˘˘ح ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا
يدعت ةلاح202 ةيريدملا

لثمي ام0202 ةنصس لÓخ
نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب08 ة˘˘ب˘˘صسن
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ىلع رثؤوت يتلاو ةلجصسملا
ة˘كب˘˘صشل ن˘˘صسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘صسلا
تاءادت˘ع’ا هذ˘ه ،ع˘يزو˘ت˘لا

ندم نامرح ىلع رصصتقت’
انايحأا ءابرهكلا نم اهلمكأاب
ا˘هرار˘صضأا ىد˘ع˘˘ت˘˘ت ن˘˘كلو
فا˘˘ع˘˘صضإاو فÓ˘˘˘تإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناو ةيئابره˘كلا طو˘ط˘خ˘لا
نم ةلوذبملا تادوه˘ج˘م˘لا

ع˘يزو˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘ط
تÓخدتلا يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ة˘نا˘ي˘صصلا ا˘ه˘ن˘م ة˘ع˘ير˘صسلا

تارا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’ا خ˘˘˘صضو
ةيئابرهكلا ةكبصشلا ةيوقتل
ي˘ل˘ح˘ت ن˘هر ى˘ق˘ب˘ت ي˘˘ت˘˘لا
يندملا سسح˘لا˘ب ن˘طاو˘م˘لا

ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘صسمو
.ةيمومعلا كÓمأ’ا ىلع

بوبق دأعصس

ةيلولإ ىوتصسم ىلع ةيخيرأت ةقبأصس يف
ةبانعب ةيبرتلا عاطقب اديدج اعورسشم22 مÓتسسا
يف ،ةبانع ةي’و تملتصسا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘ق˘˘با˘˘صس
22 ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ةنصسلا هذهل اديدج اعورصشم
،ناتيوناث ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘صسارد˘لا

01 ،تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م50
ةدحو ،ةيصسردم تاع˘م˘ج˘م
ف˘صصن ي˘ح˘صصلا ف˘صشكل˘ل
نا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد
هذ˘ه م˘صست˘˘تو ،نا˘˘ي˘˘صسرد˘˘م
يف ةديج ةيعونب عيراصشملا
نأا˘صشلا اذ˘ه ي˘فو ،زا˘ج˘˘نإ’ا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو د˘˘كأا

ة˘˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض
ميدقتب يصسردملا ماعطإ’ا

تاصسصسؤوم˘لا ر˘ب˘ع تا˘ب˘جو
ر˘فو˘ت˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا

د˘ق نا˘كو .م˘عا˘˘ط˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يميرب نيدلا لامج عمتصسا

نيمأ’ا ةقفر ةي’ولا يلاو
رقمب عامتج’ا لÓخ ،ماعلا
سصصصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ل˘˘˘ك  ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نامصضل ةذختملا تابيترتلا

ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك
لو˘˘خد ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘صش
سضر˘ع˘ل ،م˘كح˘م ي˘صسرد˘م

ر˘يد˘م ه˘مد˘ق ي˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت
ملكت ةيمومعلا تازيهجتلا
يتلا اعورصشم22 نع هيف
˘مد˘ق ا˘م˘ك ،ا˘ه˘مÓ˘ت˘˘صسا م˘˘ت
ا˘˘صضر˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ي˘ح˘ي˘صضو˘˘ت
ةحنملا نم ،معدلا لكايهب
ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ،ي˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عيزوت م˘ت ن˘يأا ،ي˘صسرد˘م˘لا

ى˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح02
ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

تايم˘كب بت˘كلا مÓ˘ت˘صس’
ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
،تاعوب˘ط˘م˘ل˘ل ي˘صسرد˘م˘لا

م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ق تد˘˘˘˘˘عأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةظفحملا  نم نيديفتصسملا
ىوتصسم ىلع ،ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
.مهب لفكتلا متيل تايدلبلا

لوكوتور˘ب˘لا سصو˘صصخ˘بو
ح˘˘صضوأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

مت هنا دق˘ف ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا

نم ،ةيئاقولا تازارتح’او
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘ك م˘ي˘ق˘ع˘˘ت

.لحارم ةدع ىلع
ع.يفطل

ةلمأك ةنصس ةدمل أيقيبطتو أيرظن أنيوكت تقلت

ةليسسملاب نوجسسلا ةرادإل ةينطولا ةسسردمـلا ةقحلم نم ةيبرتلا ةداعإا ناوعأل33 ةعفدلا جرخت
يوÓج ردأقلإ دبع ةليصسملإ ةيلو يلإو ةيعمب ،جأمدإلإ ةدأعإإو نوجصسلإ ةرإدإل مأعلإ ريدملإ لصصيف ةلأبردوب فرصشأإ

ةينمألإ ةنجللإ ءأصضعأإو  ةليصسملإ ءأصضق صسلجمل مأعلإ بئأنلإو صسيئر نم لكو يئلولإ يبعصشلإ صسلجملإ صسيئر روصضحبو
نوجصسلإ ةرإدإإ ةقحلم رقمب ةيبرتلإ ةدأعإإ نإوعأل نيثÓثلإو ةثلأثلإ ةعفدلإ جرخـت لفح ميصسإرم ىلع ،ةيلولل

أيقيبطتو أيرظن أنيوكت إوقلت ،نوجصسلإ ةرإدإإو  ةيبرتلإ ةدأعإل أجرختم نوع965 جرختب لأفتحلإ مت نيأإ ،ةليصسملأب
.أينهـم جأمدنلإ ىلع مهتدعأصسمو نيصسوبحمـلإ ةلمأعم ةيفيكو ةيبأقعلإ ةرإدإلإ رييصست لوح ةلمأك ةنصس ةدمل

ميركت مت ةلصص يذ قايصس يفو
ة˘˘ي˘˘تآ’ا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا ي˘˘˘قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م
،نورا˘ه ي˘قوزر˘م  :م˘هؤوا˘˘م˘˘صسأا

،يفوت ةصسنانول ،نيصسح يفلخ
،زيزعلادبع نوركف ،نيمأا ةراق
،ا˘صضر ةرا˘م˘ع ،سسنو˘ي ةز˘ع ن˘˘ب
ي˘قوزر˘م ،ن˘يد˘لاز˘ع ة˘قرا˘˘ح˘˘م
.نيدلارون

ةيلاتق سضور˘ع م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ك
ىرخأاو ةيصضاير تاصضارعتصساو
ل˘خد˘ت˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
فرط نم سسفنلا نع عافدلاو
ةدا˘عإا ناو˘عأ’ ل˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ميلصست عم بترلا ديلقتو ةيبرتلا
ناو˘˘˘˘عأ’ا ى˘˘˘˘˘لإا تادا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلا
،ةعفدلا يف لئاوأ’ا نيقوفتمـلا
ى˘ل˘ع نو˘لوؤو˘صسم˘لا د˘كأا ا˘م˘˘ي˘˘ف
ن˘˘يو˘˘كت ي˘˘ف ة˘˘صسرد˘˘م˘˘˘لا رود
يف ةلودلا اهيلع لوعت تاراطإا
ن˘˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

تاصسصسؤو˘م ل˘خاد رار˘ق˘ت˘صس’او
.نوجصسلا

زأجنإإ يف عورصشلإو..
ةيوبرت عيرأصشم ةدع

ةيلولأب
رداقلا دبع ةليصسملا يلاو دكأا

ي˘ف عور˘صشلا م˘ت ه˘نأا˘ب ،يوÓ˘˘ج
عيراصشملا ديدع زاجنإا لاغصشأا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأ’ ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسم˘˘˘لا ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’ا
.ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘˘طأ’ا

ى˘ل˘ع لوؤو˘صسم˘لا تاذ ح˘صضوأاو
حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ه˘˘فار˘˘صشإا سشما˘˘ه
‐0202 ي˘˘صسارد˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا

ةيئادتب’ا ة˘صسرد˘م˘لا˘ب1202
ةمصصاعب دمحم حينصش ديهصشلا
ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه نأا ،ة˘ن˘˘صضح˘˘لا
8102 ما˘ع م˘صسر˘ب ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا
ايصسردم امعطم04 يف لثمتت
ميل˘ع˘ت˘ل˘ل تا˘صسصسؤو˘م6 و
56و  تايوناث4و طصسوتملا
دنع ففخت نأا اهنأاصش نم امصسق
ةمدخ˘لا ا˘ه˘لو˘خد و ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا
ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

رو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘صصخ
.طصسوتملا

دقف ،ذيمÓتلا لقنت ليهصستلو
لقنلل تÓفاح5 سصيصصخت مت
ةيدلب ذيمÓت ةدئافل يصسردملا
ددعلا ا˘ي˘لا˘ح ل˘صصي˘ل ةدا˘ع˘صسو˘ب

ربع لقنلا تÓفاحل يلامجإ’ا
بصسح ،ةلفاح812 ىلإا ةي’ولا

فاصضأا يذلا يوÓج هب دافأا ام
تمدقت دق ةي’ولا حلاصصم نأاب
ل˘ق˘ن˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح م˘˘عد˘˘ل بل˘˘ط˘˘ب
.لبقتصسملا يف يصسردملا

ىلع لوؤوصسملا سسفن دكأا امك
˘˘مرا˘˘صصلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض»
ر˘ب˘ع ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب
«ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

‐تمدق ةي’ولا نأاو اصصوصصخ
م˘˘˘عد˘˘˘لا ل˘˘˘ك ‐فا˘˘˘صضأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
و انوروك ءابو راصشتنا ةبراحمل
ة˘ير˘صشب˘لا تا˘نا˘كمإ’ا ر˘ي˘خ˘˘صست
.كلذل ةمزÓلا
عرصشيصس هنأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
ةيلاملا تادعاصسملا عيزوت يف

ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘صسرد˘˘م˘˘لا تاودأ’او
تÓئاعل ني˘م˘ت˘ن˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

،«لا˘˘جآ’ا بر˘˘قأا» ي˘˘ف ةزو˘˘ع˘˘م
ربتعا يذلا يلاولا هركذ ام قفو
‐0202 ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

.ةي’ولا هذهب «احجان»1202

فصسوي نب . رصضخل . أإ

ذيملت فلآا01
ةحنملا نم نوديفتسسي

 ةردقملا ةيسسردملا
يزيليإاب جد000.5 ـب
ةي’وب ذي˘م˘ل˘ت ف’آا01 دافت˘صسا
ةيصسردملا ةح˘ن˘م˘لا ن˘م يز˘ي˘ل˘يإا
م˘صسر˘ب جد000.5 ـب ةرد˘ق˘م˘˘لا
0202 ديدجلا يصساردلا مصسوملا
ىد˘˘ل  م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح ،1202‐
.ةيبرتلا ةيريدم
نم ذيمÓتلا ء’ؤوه دافتصسا امك
بتك يو˘ح˘ت ة˘ي˘صسرد˘م ة˘ب˘ي˘ق˘ح
را˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م تاودأاو
تائفلا هاجت ينماصضتلا جمانربلا
ل˘˘ف˘˘كت نا˘˘م˘˘صضلو ،ةزو˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

اميصس ةح˘ير˘صشلا هذ˘ه˘ل ي˘صسرد˘م
يئانثتصس’ا يحصصلا فرظلا عم
‐ ديفوك ةحئاج يصشفت لظ يف
لوؤو˘˘صسم حر˘˘صص ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م ،91
ى˘ف˘ط˘صصم ة˘ج˘مر˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
لو˘˘خد˘˘لا م˘˘صسر˘˘بو.بصضلا
ةي’وب قحتلا ،ديدجلا يصسردملا
ذيملت فلأا21 نم ديزأا يزيليإا
د˘عا˘ق˘م˘ب ي˘ئاد˘ت˘ب’ا رو˘ط˘لا ي˘ف
ةصسردم37 ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا
تاءارجإا طصسو ةي’ولاب ةيئادتبا

ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
.نهارلا فرظلا اهصضرف
تا˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘ك تر˘خ˘صس د˘قو
قلعت ام اميصس ةيرصشبلاو ةيداملا
تامام˘ك ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘صسو˘ب
زيزعت بناج ىلإا ،يلوحك مقعمو
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘لا
ف˘صشكل˘˘ل تاد˘˘حو سصي˘˘صصخ˘˘ت
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
دافأا املثم ،ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا

.ةمقلع سساروب عاطقلا ريدم
صس.نيريصس

ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ،ار˘˘خؤو˘˘م ،تردا˘˘˘ب
ةيعامتج’ا ةيمنتلل ةيلحملا
نكامأا ءاصصحإاب ةنتاب ةي’وب
جا˘ي˘ت˘˘ح’او ر˘˘ق˘˘ف˘˘لاو ل˘˘ظ˘˘لا
ةيدلب16 ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘˘م˘˘لا
ءا˘˘صصحإا م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
اهناكصس سشيع˘ي ة˘ع˘طا˘ق˘م38
لاز˘˘˘ت’و ة˘˘˘يرز˘˘˘˘م عا˘˘˘˘صضوأا
تايرورصضلا ط˘صسبأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
.0202 ةنصس يف نحنو
م˘لا˘ع˘˘لا لود ار˘˘خؤو˘˘م ،تي˘˘حأا
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘˘ي˘˘لا
كلذ˘ك ه˘ت˘ي˘حأا يذ˘لاو ر˘ق˘ف˘لا
اهريغك ىرخأ’ا يه رئازجلا

اذ˘ه ي˘تأا˘يو م˘لا˘ع˘لا لود ن˘˘م
م˘ي˘ي˘ق˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ،لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
يذلا ي˘صشي˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
ربع تاعمتجملا هيلإا تغلب
ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘مو لود˘˘˘لا ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه
ةيصشيعملا ةردقلاب سضوهنلا

.نينطاوملا سشيع نيصسحتو
د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف ،سشي˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘˘نو
ى˘ط˘عأا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هيلوت ذنم ةيروهمجلا سسيئر
تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘مأ’ا ما˘˘˘مز
ثعبو لظلا نكامأا ءاصصحإ’

اهئاطعإاو اهب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا حور
سسكع ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يو˘˘لوأا
امل ةريبكلا تايدلبلاو ندملا
هتا˘ه ة˘ن˘كا˘صس ع˘صضو ه˘ي˘لإا لأا
اهراقتفا عم ةصصاخ قطانملا

سشيع˘لا تا˘يرور˘صض ط˘صسبأ’
يذ˘لا ءي˘˘صشلا و˘˘هو م˘˘ير˘˘كلا
لك يف «مÓ˘صسلا» ه˘ت˘صسم˘ت˘لا

Óف قطانملا هتاهل اهتاجرخ
نورظت˘ن˘ي نو˘ن˘طاو˘م˘لا لاز˘ي
جÓعلاب نوملحيو ءام ةرطق
م˘˘˘هرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘فا ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘˘ن
ا˘ه˘نأا ا˘˘ه˘˘نور˘˘ي تا˘˘يرور˘˘صضل
ادان˘ت˘صساو .ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘صسم ه˘ب˘صش
لخاد نم ميلع ردصصم ىلإا
ةيمن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لا˘كو˘لا
اهنأا ةنتاب ةي’وب ةيعامتج’ا

ا˘يÓ˘خ˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
ةي’ولاب16ـلا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
لظ ة˘ق˘ط˘ن˘م38 ت˘˘صص˘˘حأا
ا˘عا˘صضوأا ا˘هو˘ن˘طاو˘م سشي˘ع˘ي
ه˘˘تا˘˘ه تما˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘يرز˘˘م
ثعبب اهماهم نمصض ةريخأ’ا

بل˘صص ي˘ف ةد˘يد˘ج ع˘يرا˘˘صشم
ىلع قطا˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ه ما˘م˘ت˘ها

ةحلاصصلا هايملا ريفوت ليبصس
ن˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا كفو بر˘˘صشل˘˘ل
ميمعتو ةلوزع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
. زاغلاو ءابرهكلا تاكبصش
ةلاكولا هتاه ماهمل ،ادادتماو
ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب تر˘˘ط˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لا

بابصشلا ةحيرصش فادهتصس’
ل˘ظ˘لا ن˘كا˘˘مأا ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

،هيف ةيت’واقملا حور ءايحإاو
01 غ˘˘ل˘˘ب˘˘م سصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت م˘˘˘ت
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ةجمرب هلÓخ نم مت بابصشلا

ا˘ي˘ت’وا˘ق˘م ا˘عور˘˘صشم06
عور˘صشم ل˘ك ة˘م˘ي˘ق حوار˘ت˘˘ت
نويلم051 ى˘˘لإا001 ن˘˘م
˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ه’ا بصسح ل˘˘˘˘˘ك
يف بغري يذلا سصصصختلاو
ءي˘˘صشلا و˘˘هو ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘صشلا
سصا˘صصت˘ما ه˘نأا˘صش ن˘م يذ˘˘لا
ه˘تا˘ه ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا
هتاه ربع ةلاط˘ب˘لا ة˘ح˘ير˘صشلا
ع˘˘يرا˘˘صشم ق˘˘ل˘˘خو ن˘˘كا˘˘˘م’أا
ماع˘لا ع˘ف˘ن˘لا˘ب دو˘ع˘ت ة˘ح˘جا˘ن

ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا ى˘˘ل˘˘ع
. ينطولاو
 ينأمحد دمحم/ نأمثع رأعرع

 بأبصشلإ ةدئأفل أيتلوأقم أعورصشم06
ةنتابب لظ ةعطاقم38 يسصحت ةيعامتجلا ةيمنتلل ةيلحملا ةلاكولا
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نوبلاطي ةياجبب «قرطلا قرتفم» راجت
اهدوعوب ءافولا ةيلحملا تاطلسسلا

قر˘˘ت˘˘ف˘˘م» را˘˘˘ج˘˘˘ت بلا˘˘˘ط
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب «قر˘ط˘˘لا
ءافولا ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا
ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ا˘˘هدو˘˘عو˘˘˘ب
ةيراجت تÓحم م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب

مهتÓحمل اصضيوعت ةديدج
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘مد˘˘ه ّم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م ىو˘ت˘˘صسم
،ةيربلا ةطحملل يذا˘ح˘م˘لا
لّو˘˘˘ح˘˘˘م» ر˘˘˘صسج ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘ل
هذه ىوتصسم ىلع «قرطلا
نيحلا كلذ ذنمو ،ةقطنملا
ن˘م ار˘ه˘صش23 د˘˘˘ع˘˘˘ب يأا
تيقب ةلصصاوتملا ةاناعملا

نأا نود يه ام ىلع مهتلاح
نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي
ل˘ح دا˘ج˘يإ’ نو˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
بصسحو ،را˘ج˘ت˘˘لا ء’ؤو˘˘ه˘˘ل
نيررصضت˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا د˘حأا
نورظت˘ن˘ي م˘ه˘نأا د˘كأا يذ˘لا
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘ت
كلذو م˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةيراجت تÓحم مهميلصستب

زوا˘˘ج˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،ةد˘˘يد˘˘˘ج
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘بو˘ع˘صصلا
مهطاصشن لصش نع ةمجانلا
مويلا اوحبصصأاو يرا˘ج˘ت˘لا
مهنكمي يرهصش لخد نودب
 .مهتÓئاع تايجاح ةيبلت
مدقأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع و˘ب˘ل˘م نا˘˘كصس
34 مقر ينطولا قيرطلا

ةياجب يتي’و نيب طبارلا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو
نوجتحملا ،وبلم ة˘ق˘ط˘ن˘م
سصخر ءا˘غ˘لإا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي
يف ةحونمملا رام˘ث˘ت˘صس’ا
فار˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ك را˘˘˘˘˘˘طإا
((FERPILAC)) ، ا˘م˘˘ك
را˘م˘ث˘ت˘صس’ا˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
سضو˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
قلخو ةيلحم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
بصصا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘تو ةور˘ث˘لا
يذ˘لا با˘ب˘˘صشل˘˘ل ل˘˘غ˘˘صشلا
،ة˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
راقع˘لا رد˘ه نو˘صضرا˘ع˘يو
مدخت ’ تارامثتصسا يف
ام اذه ،ةقطنملا ةحلصصم
ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘صشأا
هل ثيدح يف نيج˘ت˘ح˘م˘لا
هذه .ةيلح˘م˘لا ة˘فا˘ح˘صصل˘ل
ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
تاقرطلا قلغب ةقو˘فر˘م˘لا
رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ه˘˘جو ي˘˘ف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ق˘ئا˘صس تل˘ع˘ج
اذه نم نوكتصشي تابرعلا
يذلا يجاجتح’ا  كولصسلا
ناكصس ىل˘ع أا˘ب˘ع ى˘ح˘صضأا
ه˘تا˘ع˘ب˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ة˘˘ي’و˘˘لا
ابلصس رثؤوت يتلا ةيصسكعلا

ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو ى˘˘ل˘˘ع
نوؤوصش ةصصاخو ةي˘ل˘ح˘م˘لا
 ةيمويلا نينطاوملا

ميرك .ت

تمسص يف يناعيو تاونسس ذنم شضوحلا ىوتسسم ىلع رسسكل شضرعت
ريخلا لهأا دسشاني يظوفحم رديوق

ةليسسملا يف ىسسيع يديسسب نينسسحملاو

بأا ي˘˘طو˘˘ف˘˘ح˘˘م رد˘˘˘يو˘˘˘ق
ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ،لا˘˘ف˘˘طأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ل
يحب60 م˘قر ةرا˘م˘ع˘˘لا˘˘ب
» ةوانصشلا » نكصسم001
ي˘˘˘ف ى˘˘˘صسي˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسب
رمعلا نم غل˘ب˘ي ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا

روصسكل سضرعت ةنصس94
ماع سضوحلا ىوتصسم ىلع
تا˘صشرو ىد˘حإا˘˘ب5102
ح˘˘ير˘˘ط رد˘˘يو˘˘ق ،ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ق˘˘ي ’ سشار˘˘ف˘˘لا
تمصص يف ي˘نا˘ع˘ي ل˘م˘ع˘لا

يدايأا هب دوجت ام رظتنيو
مل ،نينصسحملاو ريخلا لهأا
جÓعلا فيلا˘كت ى˘ل˘ع و˘ق˘ي
ءارجإا دعب تاصصوحفلا ’و
ه˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘حار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
يوار˘˘هز˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘˘ب
هل تعصضو ثيح ،ةليصسملاب
ىلع ز˘ج˘ع تا˘كا˘صسم30
ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كصشب ي˘˘صشم˘˘لا
املك نيتزاكعلا لمعتصسيل
ة˘˘فر˘˘غ ن˘˘م جور˘˘خ˘˘˘لا دارأا
هثيدح يف فخي ملو ،همون
ةقاعإا ةقاطب نم دافتصسا هنا

ريغ9102 ةيليوج91 يف
ةحنملا نم ديفتصسي مل هنا
با˘ب˘صسأ’ اذ˘ه ا˘ن˘˘مو˘˘ي ى˘˘لإا
بصضغ˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك تصضا˘˘˘˘فأا
،ل˘كك ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لو ه˘˘يد˘˘ل
ىدل انل هثيدح يف فاصضأاو
ديدجلا ه˘ن˘كصسم˘ل ا˘ن˘ترا˘يز
ل˘كصشم ع˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب
،ةل˘يو˘ط تاو˘ن˘صسل ن˘كصسلا
ريفوت ىلع مويلا زجعي هنا
ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ سشي˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘˘ل
ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘˘ن ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘جوزو
نأا Ó˘مآا ،جÓ˘ع˘لا ف˘ي˘لا˘˘كت
ىت˘ح ه˘ت˘با˘صصإا ن˘م ى˘ف˘صشي
يأا ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي
ري˘فو˘ت ن˘م ه˘ن˘كم˘ي طا˘صشن
ةيمويلا ةايح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
دصشانيو ،ةريغصصلا هتلئاعل
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘ف
ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘هأاو ة˘˘ي˘˘صصو˘˘˘لا

يف هتدعاصسم نينصسحملاو
 .كلذ
 رديوق يظوفحم فتاه مقر
5972165660
669462770

«انوروك شسوريف راطخأا نم نمآا يسسردم لوخد» راعسش تحت

 فراطلاب ةحورطملا ةيرق لافطأا ةدئافل ةيهيفرتو ةيسسيسسحت ةلمح
ةيلول يحايسسلاو يفاقثلا ثارتلا ةيقرتل لمألا ةيعمجو ةحسصلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ةفاقثلا ةيريدم تمظن

طسسولا يف انوروك شسوريف نم ةياقولا تلوانت ،ةحورطملا ةيرق لافطأا ةدئافل ةيهيفرت ةيسسيسسحت ةلفاق ،فراطلا
.نمآا لوخد نامسضل يسسردملا

ايديل ينوجرع ةصسنآ’ا تمدق
حئاصصن ،(ةيبط ةدعاصسم) ءانصسح
ةيفيك لوح لافطأÓل تاداصشرإاو
مازتل’ا ،اهميقعتو نيديلا لصسغ
يدافتل مهنيب يدصسجلا دعابتلاب
لا˘م˘ع˘ت˘صسا ةرور˘˘صض ، ىود˘˘ع˘˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘˘مو ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
لدا˘˘ب˘˘ت مد˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
نم اهريغو مهنيب اميف تاودأ’ا
ةقرف˘ل نا˘كو اذ˘ه ،تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا حز˘˘ق سسو˘˘ق
ةيهيفرت اصضورع ةيفاقثلا لمأ’ا

ي˘ه˘ي˘فر˘ت ع˘با˘ط تاذ ة˘عو˘ن˘˘ت˘˘م
هذه لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘صسي˘صسح˘ت
يوتحت تايوطم عيزوت ةلمحلا

لا˘ف˘طأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ح˘ئا˘صصن ى˘ل˘ع
د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب م˘˘˘ه˘˘˘يوذو
˘مد˘عو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب
ةفاصضإ’اب ،سضرملاب ءاز˘ه˘ت˘صس’ا
لئاصسوو تامامكلا ميدقت ىلإا
.لافطأÓل ميقعتلا

ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
تلاق ،يداغ يفولصش ةيوبرتلا
ةلفاقلا هذه لÓخ نم فدهن»
ف˘ي˘ق˘ث˘ت ى˘لإا ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘م˘عدو ،ًا˘ي˘˘ح˘˘صص لا˘˘ف˘˘طأ’ا
مهتد˘نا˘صسمو ،ًا˘ي˘ن˘هذو ًا˘ي˘صسف˘ن
ع˘˘˘م ف˘˘˘ّي˘˘˘كت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘يوذو
تاءار˘˘˘جإ’او تا˘˘˘ي˘˘˘˘عاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ءابو نع ةمجانلا ةيئانثتصس’ا
ديقتي نأا ىنمتن ،«91‐ديفوك»
يتلا حئاصصنلاب لافطأ’ا عيمج
و˘عد˘ن ا˘˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ها˘˘ن˘˘مد˘˘ق
ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأا
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طأا سسي˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘ت
دافأا ،هت˘ه˘ج ن˘مو .»مهتيعو˘تو
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج سسي˘˘ئر ي˘˘حر˘˘ف دار˘˘م
يفاقثلا ثارت˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ل˘مأ’ا

مويلا هل˘ل د˘م˘ح˘لا» ي˘حا˘ي˘صسلاو
ا˘ي˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق
لا˘ف˘طأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت

ةلاح ي˘ف او˘نا˘ك م˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ
انوروك ببصسب ةبعصص ةيصسفن
نع رهصشأا8 ةدمل مهتبيغ يتلا
ناجرهملا ماق ثيح ، ةصساردلا
ة˘م˘صسب˘لا م˘صسر˘ب و˘كيز و و˘لو˘ل

وج يف مهلاخدإ’ لافطأ’ا ىلع
مهل انمدق امك ةداعصسلاو حرملا
ح˘ئا˘صصن˘لاو تادا˘صشرإ’ا سضع˘ب
يداف˘ت˘ل ن˘مآا ي˘صسرد˘م لو˘خد˘ل
ري˘خأ’ا ي˘فو ،ىود˘ع˘لا را˘صشت˘نا
ةحصصلاو ةفاقثلا ةيريدم ركصشن

ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

لا˘ف˘طأا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا
و ،مهتمÓصس ىلع اصصرح ىرقلا
انقفوي نأا هللا لأاصسن ريخأ’ا يف
اذه .ءابولا اذه انع عفري نأاو
ف˘تا˘كت ةرور˘صض ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘نو
،ءا˘ي˘لوأا ن˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج
ع˘م˘ت˘ج˘مو تا˘ي˘ع˘م˘˘ج ،ةذ˘˘تا˘˘صسأا

يطختل ةيموكح تائيهو يندم
نامصضو ةبع˘صصلا ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه
ذا˘خ˘تا ع˘م ن˘مآا ي˘صسرد˘م لو˘خد
و ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك
.«ةمزÓلا ريبادتلا مارتحا

شسراف وب

ةرورسض ىلع ددسش
لقنلا يف اهلÓغتسسا

  ىرخأا شضارغأا نود
فرسشي لجيج يلاو
ةلفاح58 عيزوت ىلع

يسسردملا لقنلل
دبع لجيج ةي’و يلاو فرصشأا
يصسيئرلا رقملاب لاكلك رداقلا
ىلع ،ةي’ولل ةيندملا ةدحولل
لقنلاب ةصصاخ ةلفاح58 عيزوت
تايدلب عيمج ةدئافل يصسردملا
ةيولوأ’ا ىطعأا ثيح  ،ةي’ولا
تايدلبلل عيزوتلا ةيلمع يف
لظ قطانم اهب يتلاو ةيلبجلا

ذيمÓتلا اهيف عطقي يتلاو ةريثك
لجأا نم ةليوط تافاصسم
طصسو مهصسرادم ىلإا لوصصولا
ةيصساقلا ةيعيبطلا فورظلا

لصصف يف ةصصاخ ةبعصصلاو
لفكتلا لجأا نم كلذو ،ءاتصشلا
نصسحأا يف ذيمÓتلا لقنب
وج ريفوت سضرغب فورظلا

نيصسحتو ةصساردلل بصسانم
ددصش امك ،يملعلا ليصصحتلا
سصيصصخت ةرورصض ىلع يلاولا

لقن حلاصصل تÓفاحلا هذه
اهلÓغتصسا مدعو طقفو ذيمÓتلا

ناك املثم ،ىرخأا سضارغأ’
،ةقباصسلا تارملا يف ثدحي
ةي’و نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت

ةعفد نم تدافتصسا دق لجيج
ددعلا غلبيل ةلفاح04 ـب ىلوأا
تعزو ةلفاح521 ىلإا يلامجإ’ا

ةي’ولا تايدلب فلتخم ىلع
.ةنصسلا هذه

ميهارب.ع

ي˘صسرد˘م˘لا لو˘˘خد˘˘لا ز˘˘ي˘˘م˘˘ت
1202 /0202 د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
يئادت˘بإ’ا رو˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ةدع قÓ˘طإا˘ب ة˘ل˘قرو ة˘ي’و˘ب
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه زا˘˘ج˘˘˘نإا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
راوطأ’ا فلتخم يف ةيوبرت
ولوؤوصسم دافأا امك ،ةيميلعتلا
.ةي’ولاب ةيبرتلا عاطق
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا كل˘˘˘ت تل˘˘˘م˘˘˘صش
مصسرب ةجرد˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
˘مدا˘ق˘لا ي˘صسارد˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

تطعأا يتلاو1202/2202
تاطل˘صسلا ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا ةرا˘صشإا
(3) ثÓ˘˘˘˘˘˘ث ،ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘˘لا

ي˘˘ف (7) ةدعا˘ق تا˘ط˘صسو˘ت˘م
ر˘˘˘صصن˘˘˘لا ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
ةمصصاعل ةيبرغلا ةي˘حا˘صضلا˘ب
ط˘صسو˘ب» ير˘ف˘يإا»و ة˘˘ي’و˘˘لا

‘‘ ةقطن˘م˘بو ،ة˘ل˘قرو ة˘ن˘يد˘م
ةيرادإ’ا ةع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب ‘‘قو˘ق
لا˘م˘صش م˘ل˘ك061) تر˘˘ق˘˘ت
. (ةلقرو
كلذ˘˘˘ك ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
ةيد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ن˘ي˘ت˘يو˘نا˘ث˘ب

دعقم008) ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع
006) ىرخأاو ،(ةبجو002و
ةقطنمب (ةبجو002و دعقم
ةيرادإ’ا ةعطاقملاب ‘‘قوق‘‘
ر˘يد˘˘م حر˘˘صص ا˘˘م˘˘ك ،تر˘˘ق˘˘ت
.ةيبرتلا

م˘صسر˘ب عا˘ط˘ق˘لا زز˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ي˘لا˘ح˘لا ي˘صسارد˘لا م˘صسو˘م˘لا

لكايهب0202/1202
رو˘ط˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘يو˘˘بر˘˘ت
ةينامث يف لثم˘ت˘ت ي˘ئاد˘ت˘بإ’ا

ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م (8)
ة˘˘ل˘˘قرو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م
،ترقتو نيصساميت و ةيلاعلاو
ةيصسردم معاطم (9) ةعصستو
معطم12 دجوي اميف ،ةديدج
املثم ،زاجنإ’ا ديق يصسردم
.حاير حبار حرصش
ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا كل˘˘ت نأا˘˘صش ن˘˘مو
مهاصست نأا ةديدجلا ةيوبرتلا
زوا˘ج˘تو ز˘ج˘ع˘لا كراد˘˘ت ي˘˘ف

يتلا ماصسقأ’ا ظاظتكا ةرهاظ
دمتعا يذلا عاطقلا اههجاوي
ع˘صضب ذ˘ن˘م بوا˘ن˘˘ت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
ىوتصسم ىلع ةصصاخ تاونصس
ير˘صضح˘لا ع˘صسو˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م
ةراصشإ’ا تمت امك ،ةديدجلا
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا سصو˘صصخ˘بو .ه˘ي˘لإا
102 ح˘ت˘ف م˘ت د˘ق˘ف يو˘بر˘ت˘لا

ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج بصصن˘˘˘م
لÓخ نم ةيميلعتلا راوطأ’ا
ةيطايتحإ’ا مئاوقلا لÓغتصسا

اي˘ل˘ع˘لا ة˘صسرد˘م˘لا ي˘ج˘ير˘خو
ام˘ب˘صسح ،ة˘ل˘قرو˘ب ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل
.لوؤوصسملا تاذ حصضوأا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صستو
ةثÓث˘لا ا˘هراو˘طأا˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لا
اذ˘˘ه م˘˘صسر˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ب
لكصشبو يصسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا
ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت
Óك نم اصسردمتم126.502
455.46 مهنيب نم نيصسنجلا
ىلع نيعزوم ،ديد˘ج ذ˘ي˘م˘ل˘ت
711و ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘با143
ةيوناث05 و ة˘˘ط˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م
617.9 ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘بو

ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا سسرد˘˘م
،ي˘صسرد˘˘م م˘˘ع˘˘ط˘˘م143
.حاير فيصضي
يوبرتلا ثدح˘لا اذ˘ه ز˘ي˘م˘تو
تا˘˘ي˘˘صضت˘˘ق˘˘م˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘لإ’ا˘˘˘ب
يئاقولا يحصصلا لوكوتربلا

ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘بو
ي˘صسرد˘˘م لو˘˘خد˘˘ل ا˘˘نا˘˘م˘˘صض
ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘مآاو ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صص
ىلع ،ةيوبرت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ج˘يو˘ف˘ت ما˘ظ˘ن دا˘م˘ت˘عا رار˘˘غ
( اذ˘ي˘م˘˘ل˘˘ت02) ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا

،تا˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كلا ءاد˘˘˘˘˘˘تراو
ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صساو
ة˘فا˘صسم مار˘ت˘حاو ،ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا
دكأا امك ،يدصسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا

.ةيبرتلا ريدم
ى˘˘لاو نأا˘˘م˘˘ط ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
ق˘يد˘صصلا ر˘˘كب و˘˘بأا ة˘˘ي’و˘˘لا
ى˘ل˘ع ه˘فار˘صشإا ىد˘ل ة˘ت˘صسو˘˘ب
يصسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا قÓ˘ط˘نا
دهاجملا ةيئادتبا نم ديدجلا
ي˘˘˘ح˘˘˘ب» نار˘˘˘ك ن˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ع»
ةيبرغلا ةيحاصضلا ) «رصصنلا
ءا˘˘ي˘˘لوأا (ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل
ذا˘خ˘تا سصو˘صصخ˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

نم ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘فا˘ك
ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا

اذ˘ه ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘مÓ˘صسو
يئانثتصس’ا يحصصلا فرظلا

انوروك ةحئاج يصشفت ءارج
ن˘م˘˘صضي ا˘˘م˘˘ب ، (91‐ديفوك)
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل يدا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘صسلا
.ةيجوغاديبلا

شس.نيÒسس

0202/1202 يسسردملا لوخدلا
ةلڤروب ةديدج ةيوبرت عيراسشم قÓطإا
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قح يف تارارقلاب قطنلا
ةيسضق يف نيمهتملا

ربمفون3 موي دادح يلع

نويلمو اسسبح تاونسس5 ضسامتلا
«يريم» قح يف ةيلام ةمارغ

نيقباسسلا نونكع نب
50صص
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فيك فرعيصس بعصشلإ نإإ لأق
نونأقلإ ةلود ينبي

حتفل تأطلصسلإ دإدعتصسإ دكؤوي ديزوب نب
ةدحتملإ ممألإ عم نوأعتلل ةديدج قأفآإ

بصصأنملإ رصشنو ةلوأطلإ تحت تإرإرق ل
 تأبعÓتلإ عنمل ةحوتفملإ ةيلأملإ

ةيقÎلاو فيظوتلا طورسش هذه
ينهŸا نيوكتلا تاسسسسؤوم ‘

40صص

دييأأتو يملوع دإرم دصض إذفأن أنجصس تإونصس01دأصسف مهتب نوعبأتم نيقبأصس ءإرزو ةدعو لÓصسو ىيحيوأأب قلعتي رمألإ
نيمهتملإ يقأب دصض ةقبأصسلإ مأكحألإ

مأكحأÓل ةفلأخم دوقع مإربإإو ةيمومع لإومأإ ديدبت مهت أمهل تهجو

50صص

ر˘يزو د˘يزو˘ب ن˘ب نأ˘م˘حر˘لإ د˘ب˘ع قر˘˘ط˘˘ت
،تأيفصشتصسملإ حÓ˘صصإإو نأ˘ك˘صسلإو ة˘ح˘صصلإ
دد˘ع˘ت˘م˘لإ يدو˘ق˘ن˘ع˘لإ ح˘صسم˘لإ ة˘˘ي˘˘م˘˘هأإ ىلإإ
مت يذلإ ةصسدأصسلإ هتعبط يف تإرصشؤوملإ
قودنصص عم نوأعتلأب رئإزجلإ يف هزأجنإإ
ىلإإ ي˘مإر˘لإ ،ة˘لو˘ف˘ط˘ل˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لإ م˘˘مألإ

تأهمألإو لأفطأÓل ةيحصصلإ ةلأحلإ صسأيق
فإد˘هأأ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ تإر˘صشؤو˘م˘لإ ر˘ي˘˘فو˘˘تو
ثلأثلإ فدهلإ أميصس ةمإدتصسم˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ
.ةحصصلأب قلعتملإ

«ةجرح» تلازل ةيئابولا ةيعسضولا :دارج
30 صصةحصصلإ نهŸ رأبتعلإ ةدأعإإ ىلع ةلودلإ مزع ّدكأإ

ددعتملا يدوقنعلا حسسملا»
تارواسشم روحم «تارسشؤوملا
«فيسسنويلا»و رئازجلا نيب

بجاو :ةحيرقنسش قيرفلا
ةلعافلا ةمهاسسŸا وه ضشي÷ا

ءاتفتسسلا حا‚إا ‘

30صص

30 صص

ريتإوفلإ ميخصضت أميصسل ةيعرصشلإ ريغ تÓيوحتلإ ةرطأبأإ طقأصست

ىيحيوأا تابوقع ضضفخ
يملوع ريذخو يفسسويو

«كافوسس» ةيسضق يف

لأمعلإ جيوفتب ةيبÎلإ ةرإزو تبلأط
:«مÓصسلإ»ـل تأبأقنلإ..Úيرإدإلإو

قــيلعت ةــيناكمإا
لاــح يف ةسساردلا

«انوروك»ـل ةيناث ةجوم
40 صص

40 صص

50صص

طلسسملا طوسسلا1202 ةيلاملا نوناق
يــكرمجلا داـــسسفلا «اـــيفام» ىلع

راهصشإا10



اًرارق ذختي بولك
..اتوج ناسشب اًديدج

ونيمريف ةيحسضلاو
دعاقم ىلع هسسفن ونيمريف وتربور دجي دق
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ءلد˘˘ب˘˘لا
طغسضلا اتوج وغويد ديزي ثيح ،لوبرفيلل

،قيرفلل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ىل˘ع
ذنم اًريبك اًعابطنا يلاغتربلا كرت امدعب
ينيلرتسسإا هينج نو˘ي˘ل˘م04 لباق˘م ه˘لو˘سصو
.ربمتبسس يف بائذلا نم
رهظ ام ناعرسس ،اراتناكلأا وغايت لوسصو دعب

م˘سضل با˘˘ئذ˘˘لا ع˘˘م او˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت د˘˘ق زد˘˘ير˘˘لا نأا
اتوج ناك ،ةعاسس42 نم لقأا دعبو ،مجاهملا

يبطلا ف˘سشك˘لا لا˘م˘كإل د˘يا˘سسي˘سسر˘ي˘م˘لا ي˘ف
 .لجألا ليوط دقع عيقوتو
نأا زرد˘ن˘ي˘ل ن˘ي˘ب˘ي˘ب برد˘م˘لا د˘عا˘سسم ح˘سضوأا

لبق ماقرألا ضضيوعتل اًدوجوم نكي مل اتوج
 .نلوكنيل يف واباراك ضسأاك يف لوألا هروهظ
اًماع32 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘˘لا ف˘˘سصوو
بو˘ل˘ك نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف «ط˘˘غا˘˘سض ضشحو» ه˘˘نأا˘˘ب
هرادار ىلع ناك اتوج نأا نم اًسضيأا كبترم
.تاونسس ةدعل

ز˘ه ىت˘ح Óً˘يو˘ط ا˘ًت˘قو ر˘مألا قر˘غ˘ت˘˘سسي م˘˘ل
يف ءلدبلا دعاقم نم جرخ نأا دعب كابسشلا
لا˘˘ن˘˘سسرآا د˘˘سض ’’د˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘نآا’’ ي˘˘ف ه˘˘ل رو˘˘ه˘˘ظ لوأا
.1-3 زوفلا يف لجسسيل

ةيسسمأا Óيف نوتسسأا يف ىلوألا هتيادب تناك
ةجيتنب ضضرألا باحسصأا زاف ثيح ىسسنت ل
ا˘تو˘ج نآلا ن˘ك˘لو ،ة˘ب˘ير˘غ ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف7-2
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘جأا ن˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نلا ىلإا ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
لÓ˘خ ر˘ي˘ب˘ك ح˘ير˘سصت˘ب ىلدأا د˘قو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

 .يلودلا فقوتلا ةرتف
ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘تو˘˘ج اد˘˘ب لا˘˘˘ن˘˘˘سسرأا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م لÓ˘˘˘خو
نيعفادملا ةغوارم دنع راسسيلا نم ةيلعاف
ثيح ،ريخألا ثل˘ث˘لا ي˘ف تا˘حا˘سسم˘لا ح˘ت˘فو
هنأا ودبيو فدهلا ىلع اًرسشابم اًديدهت لثم
نإا˘ف ظ˘ح˘لا ءو˘سسلو ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن تا˘˘ب˘˘ثإل بع˘˘ل˘˘ي
ودب˘ي ىو˘ت˘سسم˘ل˘ل و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف و˘تر˘بور را˘ق˘ت˘فا

.ملؤوم ماهبإا هنأاكو
متي نأا لبق تقو ةلأاسسم درجم اهنأا ودبي

ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ىلإا ا˘تو˘˘ج ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
ةجاح يف ودبي يذلا ،يليزاربلا نم ًلدب
.ةحارلا ىلإا

اذه كاب˘سشلا ز˘ه ن˘م و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف ن˘ك˘م˘ت˘ي م˘ل
ةداتع˘م˘لا ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ىل˘ع ود˘ب˘ي لو م˘سسو˘م˘لا
عوبسسألا اذه ةياهن أادبي نأا ررقملا نم هنكل

 .دتيانوي دليفيسش دسض
تايرا˘ب˘م˘لا مد˘ق˘ت ع˘م ،كلذ ن˘م م˘غر˘لا ىل˘ع
أادبي اتوج ةيؤورب أاجافتت ل ،عيرسس لكسشب

ط˘˘سسو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘سسو را˘˘سسي˘˘˘لا ىل˘˘˘ع
 .مجاهمك
ل˘ب˘ق ن˘م ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ي˘لود˘لا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل رود ه˘˘نإا
اًدعب مهحنم˘يو تا˘ب˘سسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف زد˘ير˘ل˘ل
 .موجهلا يف اًيفاسضإا

بولك كرتي تابثب نكلو ءطبب اتوج مدقت
نأا ود˘ب˘يو ،ة˘ياد˘ب˘لا ه˘ح˘ن˘م ىو˘سس را˘ي˘˘خ Ó˘˘ب

،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ي˘تأا˘ت د˘ق ةارا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه
دنÓيتديم قيرف زديرلا فيسضتسسي امدنع
 .’’دليفنآا’’ يف
ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسي˘سس ة˘ل˘ك˘سشم ي˘مو˘ج˘˘ه˘˘لا عاد˘˘سصلا

لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل رار˘˘˘ق بب˘˘˘سس و˘˘˘ه اذ˘˘˘هو بو˘˘˘ل˘˘˘˘ك
م˘ه˘˘بو˘˘ي˘˘ج ي˘˘ف م˘˘ه˘˘يد˘˘يأا ع˘˘سضو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلإا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح ا˘تو˘ج ىل˘ع لو˘سصح˘لاو
.يبوروألاو يلحملا حاجنلا نم ديزملا

ونÓيم يبطق نيب عارسص
انيتنرويف ةرخسص مسض ىلع

32 لا بحاسص ضشتيفو˘ك˘ن˘ي˘ل˘ي˘م لو˘ك˘ي˘ن د˘ع˘ي
ة˘ي˘عا˘فد˘لا بهاو˘م˘لا ل˘˘سضفأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع
.انيتنرويف يدانبو يلاطيإلا يرودلاب
يددعتم نيبعÓلا نم ضشتيفوكنيليم دعيو
ل˘غ˘سش ىل˘ع ردا˘˘ق ه˘˘نأا ثي˘˘ح تا˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسلا
لويفلا عم دقع هيدلو ةيعافدلا زكارملا

اًديعب لاز امو2202 ماع فيسص يف يهتني
.ديدجتلا نع
هبارتقاب قلعتت ةيوق تاعئاسش كانه ناكو
ضضفر ن˘ك˘لو ر˘ه˘سشأا ةد˘ع ذ˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ن˘˘م
ا˘ًما˘م˘ت ا˘ن˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ضسي˘˘ئر و˘˘سسي˘˘مو˘˘ك و˘˘كور
ريغتي دق كلذ عمو هتامدخ يف طيرفتلا

نÓ˘ي˘م ه˘ب˘قار˘ي ثي˘ح ر˘يا˘˘ن˘˘ي ي˘˘ف ءي˘˘سش ل˘˘ك
.رتنإلا هراجو
دقع ديدج˘ت ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ح˘ج˘ن˘ي م˘ل اذإاو
هعيب يف ركفي فوسس انيتنرويف نإاف بعÓلا

قو˘سس ن˘م ر˘ك˘ب˘˘م تقو ي˘˘فو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرو˘˘سصب
.ةيوتسشلا تلاقتنلا

هليحرو بعÓلا ةراسسخ انيتنرويف ىسشخيو
همسضب ةمتهملا ةيدنألا نيب نم ثيح اًناجم
ة˘يو˘ق تا˘سضوا˘ف˘˘م ضضا˘˘خ يذ˘˘لا نÓ˘˘ي˘˘م نا˘˘ك
.فيسصلا يف همسضل

ةيعافدلا تارغث˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘ه˘ظ ا˘م˘ك
رسصنع ةفاسضإا يف نوبغريو نÓيم رتنإا يف

ضشتيفوكنيلي˘م نو˘ك˘ي د˘قو عا˘فد˘لا˘ب د˘يد˘ج
.ةيعافدلا يتنوك تامزأل لحلا

ي˘ف بعÓ˘لا ع˘ي˘ب ىل˘ع و˘سسي˘مو˘ك ق˘فاو˘ي د˘قو
ىلإا اًسضيأا ةيلاملا هبلاطم ضضفخي دقو رياني
.وروي نويلم04

678211ددعلا ^2441  لوألا عيبر8ـل قفاوملا0202 ربوتكأا42تبسسلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

 ..ةيبوروألا ةراسسخلا بقع

ديردم لاير ضسبÓم علخ ةفرغل زيريب ةرايز ليسصافت

ع˘˘ل˘˘خ فر˘˘غ ل˘˘خاد دو˘˘جو˘˘لا تنا˘˘˘ك
بق˘ع د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ي˘˘ف سسبÓ˘˘م˘˘لا
داصسو ةبحاصش راتخاصش مامأا ةميزهلا
.عيمجلا نيب رتوتلا

يدانلا سسيئر زيريب ونيتنرولف ىأارو
يف دجاوت ثيح ،رصشابم لكصشب كلذ
نيبعÓلا ةيؤورل سسبÓملا علخ فرغ
يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةميزهلا بقع
قيرفلا موجن روزي نأا يعيبطلا نمو
تناك ةرايزلا هذه نكلو ةارابملا دعب
.ريثكب رصصقأا

ةدمل زيريب دجاوت ،وحنلا اذه ىلعو
نكت مل هذه نأ’ طقف قئاقد ثÓث
ن˘م نا˘ك ا˘م˘برو تا˘ثدا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘ل
ن˘ع ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا با˘˘ي˘˘غ ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا
.ةظحللا كلت يف بعÓملا

بعلم ىل˘عو م˘ئاز˘ه˘لا هذ˘ه ل˘ث˘مو
ةدح نم ديزت نأا اهنأاصش نم قيرفلا
ناد˘يز لا˘جر نأاو ة˘ًصصا˘خ ر˘تو˘ت˘˘لا
طو˘˘صش ي˘˘ف ا˘˘ًعور˘˘م اًءادأا او˘˘مد˘˘˘ق
.لوأ’ا ءاقللا

مامأا هتارابم ديردم لاير رصسخ امك
’و يرود˘˘لا˘˘ب تب˘˘صسلا مو˘˘ي سشدا˘˘˘ق
عقو فيك يكلملا يلوؤوصسم مهفي
لصصاف يف ةلثامم ةميزه يف قيرفلا

.ريصصق ينمز
ن˘ي˘ب ا˘م مو˘ل˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘صسا˘ق˘˘ت˘˘يو
يذلا ناديز نيدلا نيزو نيبعÓلا

لمعلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘يد˘ل نأا فر˘ت˘عا
دعب ةفاحصصلل هثيدح لÓخ هب مايقلل
د˘يرد˘م لا˘ير د˘ع˘˘ت˘˘صسيو.ةارابملا
ي˘ف ة˘˘يا˘˘غ ن˘˘ي˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م سضو˘˘خ˘˘ل
موي ةنولصشرب مامأا ىلوأ’ا ةبوعصصلا
ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لاو و˘˘كي˘˘صسÓ˘˘كلا˘˘ب تب˘˘صسلا
ايصسوروب مامأا ابوروأا لاطبأا يرودب

.ايناملأا يف خابدÓجنصشنوم
دق ديردم لاير نإاف خيراتلل اًقفوو
ن˘م هذ˘ه ل˘ث˘م تا˘مزأا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت
اوأادب يصضاملا مصسوملا يفف ، لبق
ا˘بوروأا لا˘ط˘با يرود˘ب م˘˘هراو˘˘صشم
ن˘ي˘ترا˘ب˘م لوا ي˘ف ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن˘˘ب
يف يلودلا فقوتلا ةرتف كلذ عبتو

ما˘مأا ا˘غ˘ي˘ل˘لا˘ب ةرا˘صسخ ع˘م ر˘بو˘ت˘كأا
يف او˘ح˘ج˘ن ن˘كلو ا˘كرو˘يا˘م لا˘ير
ابوروأاب ةصسفان˘م˘لاو ر˘مأ’ا ي˘ط˘خ˘ت
جيوتتلا يتأايل ةوصشنلا ترمتصساو
ن˘مو ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ر˘˘بو˘˘صسلا سسأا˘˘كب
نوبعÓلا فدهتصسيو اغيللا اهدعب
.مصسوملا اذه لثامم ويرانيصس ذيفنت

ر .ق ^

ينابصسإ’ا ةنولصشرب يدان عفادم هيكيب دراريج داع
دعبو وكيصسÓكلا ةارابم لبق ىرخأا ةًرم روهظلل

ةًصصاخ ةحاصسلا نع هئافتخا دهصش نخاصس فيصص
دعب نمو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘كب˘صش ر˘ب˘ع
خينويم نرياب مامأا ةقحاصسلا انارغوÓبلا ةميزه
تمصصو ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب فاد˘هأا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ب
.يصسيم لينويل ةيصضق يف اًصضيأا

اهتلقن ةيفاحصص ةلباقم ريبكلا عفادملا ىرجأاو
ايرام بيزوج اهلÓخ دقتنا ةينابصسإ’ا ةيفاحصصلا
لي˘نو˘ي˘ل˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع سسي˘لاو˘ك ف˘صشكو و˘ي˘مو˘ترا˘ب
.ةمزأ’ا تقو هل هتحيصصنو قيرفلا مجن يصسيم
:ويموترابب هتقÓع نع ةيادبلا يف هيكيب لاقو
.‘‘ةيدو نوكت نأا نكمي سسيئرلاب يتقÓع‘‘
اًلاومأا قفني يدانلا نإا،نيصشم رمأ’ هنإا‘‘ :عباتو
.‘‘داقتنÓل اًمئاد انصضرعت
ةباوب‘‘ ربع ةيودملا هتا˘ح˘ير˘صصت ه˘ي˘كي˘ب ق˘ل˘طأاو
تأاصشنأا ةكرصش يدانلا رجأاتصسا ثيح ‘‘ةنولصشرب

ةيعامت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘كب˘صش ى˘ل˘ع تا˘با˘صسح
.يدانلا ريطاصسأا داقتن’
ىلإا رصشابم لكصشب هثيدح يف هيكيب قرطت امك
همجاه ثيح سسيئرلا راصشتصسم ريرفصسم يمواخ
لازي ’ هنأا ة˘يا˘غ˘ل˘ل ف˘صسؤو˘م˘لا ن˘م‘‘ :لا˘قو ةو˘ق˘ب
.‘‘يدانلا يف لمعي

ةيصضق ي˘ف ةرادإ’ا ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ه˘ي˘كي˘ب د˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ك
يدانلا بيلاصسأا‘‘ :لاقو نيبعÓلا بتاور سضيفخت

.‘‘اًمامت مهعم فلتخن نحنو ةياغلل ةئيصس تناك
نأ’ دقعلا ديدجتل قافت’ تلصصوت دقل‘‘ :عباتو
تعصضو طقف كلذلو ءيصش لك يناطعأا ةنولصشرب
.‘‘يدانلا فرصصت تحت يصسفن
هدقتناو ويموتراب نع اًددجم هيكيب ثدحت مث
قيرفلا بردم يدريفلاف وتصسنرإا ةلاقإا ببصسب

بردملا درط نأا يل ودبي مل‘‘ :لاقو قباصسلا
ةنولصشرب نأاو ةًصصاخ اًديج اًئيصش مصسوملا يف
يتلوطبب زافو بيترتلا لودج ردصصتم ناك
.‘‘نيتقباصسلا يرودلا

ف˘ي˘صصلا ة˘ي˘˘صضق ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘كي˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةقيرط مجاه ثيح يصسيم سسكافوربو ةنخاصسلا
تبلط‘‘ :لاقو رمأ’ا عم لماعتلا يف يدانلا

ون بماك لمحي نأا بجي ،دومصصلا ويل نم
.‘‘ءيصش لك قحتصسي هنإا ،همصسا

دقل ،مايأ’ا كلت يف اًريثك هعم ثدحتأا مل‘‘ :عباتو
ي˘ن˘نأا ر˘كذ˘تأاو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘صصخ˘صش ة˘ي˘صضق تنا˘˘ك
ط˘ق˘ف د˘حاو ما˘ع ه˘نإا ،لو˘ق˘ت ة˘لا˘صسر ه˘˘ل تل˘˘صسرأا

.‘‘ددج سصاخصشأا يتأاي فوصسو
ىصضقو اًماع61 هرمع ناك بع’‘‘ :فاصضأاو
حلاصصتلل رطصضم تنأاف يدانلاب ةريثك تاونصس
نأا خيراتلا يف بع’ لصضفأ’ نكمي فيك ،هعم
هنأ’ سسكافورب ةلاصسرإاب موقيو ام اًموي ظقيتصسي
.‘‘هيلإا نوعمتصسي ’ مهنأاب رعصشي
مدع نم سشهدنمو ةياغلل مداصص رمأا هنإا‘‘ :لمكأاو
وأا ي˘فا˘صشت وأا ’و˘يدراو˘غ ل˘ث˘م سصا˘خ˘صشأا دو˘˘جو
ظا˘ف˘ت˘˘ح’ا ا˘˘ًم˘˘ئاد كي˘˘ل˘˘ع ،سسيد˘˘لا˘˘ف وأا لو˘˘يو˘˘ب
.‘‘يدانلا خيرات نم ءزج مهف ريطاصسأ’اب
ه˘˘ي˘˘كي˘˘ب ىد˘˘بأا و˘˘كي˘˘صسÓ˘˘كلا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘عو
هصسفانم يطخت ىلع ةنولصشرب ةردقب هلئافت
.ديردم لاير

يلوأا ينبي نأا دتيانوي رتصسصشنام وعجصشم ديري
نامريج ناصس سسيراب زوف ىلع رياصشلوصس رانوغ
يف رارمتصس’ا لÓخ نم ابوروأا لاطبأا يرود يف
 .يصسليصشت دصض2‐5‐3 ةقيرط مادختصسا

ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م دا˘ف˘ت˘صسا د˘ق د˘ت˘يا˘نو˘ي ق˘ير˘ف نا˘˘ك
ثÓ˘ث˘ب بع˘ل˘لا ع˘م ،سسيرا˘ب ي˘ف ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا

ل˘ي˘صسكأاو فو˘لد˘ن˘ي˘ل رو˘ت˘كي˘ف م˘هو ن˘ي˘ع˘فاد˘˘م
زوف يف اوداجأا   م˘ه˘ل˘كو ،و˘صش كو˘لو ي˘ب˘يز˘ناو˘ت

 .1‐2 رياصشلوصس ةبيتك
ديدج˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘لاو ا˘كا˘صسي˘ب ناو نورآا ما˘ي˘ق ع˘مو
تناك ،عافدلل عئار سضرع ريفوتب سسيليت سسكيلأا

اهيف حجن يتلا تابصسانملا ىلوأا نم ةدحاو هذه
.عافدلا يف نيبع’ ثÓث ليكصشت يف رياصشلوصس

ةتوافتم تاجردب ،لبق نم ليكصشتلا مادختصسا مت
ءاطعإ’ تدب سسيل˘ي˘ت ة˘فا˘صضإا ن˘كل ،حا˘ج˘ن˘لا ن˘م
يف ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ع نزاو˘ت˘لا ن˘م اًد˘يز˘م عا˘فد˘لا
.ةحنجأ’ا رصشن دنع قباصسلا

ابغوب لوبو رياوغام يراه لاثمأا دوجو عمو
ن˘م ،كي˘ب يد نا˘ف ي˘نودو سشت˘ي˘تا˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘نو
مامصضنÓل نيزهاج اًعيمج اونوكي نأا لمتحملا
اذإا ام ررقي نأا رياصشلوصس ىلع بجي ،قيرفلا ىلإا

يف اًديج ًءادأا اومدق نيذلا نيبعÓلاب مزتليصس ناك
‘‘دروفارت دلوأا‘‘ يصسليصشت روزي امدنع سسيراب
 .عوبصسأ’ا اذه ةياهن يف
بجي يتلا ةقيرطلا نع نيعجصشملا لئُصس امدنعو
برقي ام دارأا ،تبصسلا مويلا رياصشلوصس اهب أادبي نأا

يذلا ءاتف˘ت˘صس’ا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا ن˘ي˘ث˘ل˘ث˘لا ن˘م
‘‘زوين غني˘ن˘ف˘يإا ر˘ت˘صسصشنا˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ه˘ت˘حر˘ط
 .ىرخأا ةرم2‐5‐3 ةقيرط مادختصسا

ةئاملا يف5.36 راتخا ،اًكراصشم1337 نيب نم
ىلإا ةدوع˘لا ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف23 دارأا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،2‐5‐3
 .ةرهصش رثكأ’ا1‐3‐2‐4 ليكصشت
‐4 تافÓتخا ىرخأ’ا تاحارتق’ا تنمصضتو
طصسولا طخ نأا نوريثكلا دقتعي ثيح ،2‐4
نأا ةقيقح ىلإا نورخآا راصشأاو ،حجني دق يبهذلا

يف يصسليصشت دصض حجنت مل2‐5‐3 ةقيرط
يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاك يئاهن فصصن ةميزه
اهراركت نم اورذح كلذل ،يصضاملا مصسوملا
.تبصسلا مويلا

ةنولسشرب ةرادإا مجاهيو تمسصلا زجاح رسسكي هيكيب

يسسليسشت ةارابم ةطخ نوعسضي دتيانوي رتسسسشنام وعجسشم
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ريصسملا راو˘ت˘كر˘يد˘لا ى˘ق˘ل˘ت
بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ةيدلبلا سسيئر نم تانيمطت
لجا نم ةدعاصسملا دي ميدقتب
ة˘ل˘حر˘م˘ل˘˘ل ن˘˘صسح ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست
لمعلا ناو ةصصا˘خ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
لÓ˘˘خ ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك نو˘˘˘كي˘˘˘صس
لجا نم ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
ةيادب˘لا˘ف را˘صسم˘لا ح˘ي˘ح˘صصت
ط˘ب˘صض لÓ˘خ ن˘م نو˘كت˘صس
نيوكتو ق˘ير˘ف˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م
مايأا4 فر˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت

لجا نم لمعلا نوكيصس امك
كار˘ت˘صش’ا قو˘ق˘˘ح د˘˘يد˘˘صست
اذكو ةينطولا ةطبارلا ىدل
ةياد˘ب ة˘يو˘صست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ع˘م تار˘ي˘صضح˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب
قو˘ق˘ح د˘يد˘صست ا˘صضيأا ثح˘ب
لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لاو ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا

. فيراصصملا نم اهريغو
” قيرفلإ بأصسح

نويدلإ ببصسب هقلغ
ىعصستصس ةرإدإلإو
كوكصصلإ لÓغتصسل

ة˘ي˘ع˘م˘ج با˘صسح نا ر˘كذ˘ي

يف قلغلل سضرعت بورخلا
ببصسب ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘صسلا
ىل˘ع ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا نو˘يد˘لا
يئانث لعج ام وهو يدانلا
نمزلا عراصسي راوتكريدلا
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ب

ةيدلبلا سسيئرو سسايجيدلا
راصسملا حيحصصت ةداعإا ىلا

˘ما˘ه˘م ل˘ي˘ه˘صست لÓ˘خ ن˘م
راوتكريدلل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق
تايطعملا لك ريصشتو اذه
ل˘˘صصاو˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ى˘˘˘لا

رصصانعلا سضعب عم ةرادإ’ا
م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘قإا ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م
ةيعم˘ج˘لا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب
ىرخأا ةهج نم لوبقلاو
ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘˘لا كو˘˘˘كصصلا˘˘˘ب
. يلاملا لاكصش’ا ةيوصست

صشأمر مأصشه

ةمسصاعلا ضصبرت حاجنإا ىلع رسصي يلوم ودح
ةركصسب دأحتإ

نأبصشلإ همدقي أمب ديصشي ينفلإ مقأطلإ

ةيرسصنلا ةهجاومب ةبانع ضصبرت متخيسس قافولا

فيطصس قأفو

يدأنلإ بأصسح قلغ يف ببصستت نويدلإ

ةكسسلا ىلع قيرفلا عسضو يف قÓطنلا لجا نم ةيعرسشلا رظتني «اكسسيل» راوتكريد

بورخلإ ةيعمج

لوصصوب اريخ رفانصسلا رصشبتصسا
بو˘˘ب˘˘ي˘˘صش ي˘˘نادو˘˘صسلا بعÓ˘˘˘لا

قير˘ف˘لا سصبر˘ت˘ب ق˘ح˘ت˘لا يذ˘لاو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب سسما ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘˘لا
يف طبصضلابو ةقلعملا روصسجلا
اذه دادعتلا ميقي نيا مايخلا قدنف
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بصسحو
هم˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب
مقاطلا لمعيصس امك مويلا متتصس
ج˘ئا˘ت˘ن را˘ظ˘˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
اهارجا دق ناك يتلا تافوصشكلا
كلذو ا˘نورو˘ك ءا˘بو سصو˘صصخ˘ب
عم يدج لكصش يف لوخدلا لبق
هصسفن زيهجتو ريصضحتل ةبيتكلا
تناك ءاوصس د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت
ةياهن عم ةلوطبلا ىتح وا ةيدولا
. ربمفون رهصش

ةمصصأعلل لقنتلإ لبق ةنيطنصسقب قلغم صصبرت يف تلخد ةليكصشتلإ
نم ثلاثلا وه رخا قلغم سصبرت يف سسما ةليكصشتلا تلخد ىرخأا ةهج نم
ىلع ينفلا مقاطلا هيف لمعيصس ثيح ربمفون6 موي ةياغ ىلا موديصسو هعون
يف وطي ءاقفر اهيف عقو يتلا ءاطخأ’ا حيحصصتو ةيندبلا بناوجلا نيصسحت
ةصصاخ سسما تافوصشك ترجا ةبيتكلا نا ركذي نيتيدولا ناصسملت دادو يتلباقم
اذه يدجلا لمعلا ةلصصاوم لجا نم ةيبلصس نوكت نأا لما ىلع لوكوتوربلاب
ىلا قرطتلا متيصس امك يحي نب عفادملا ةيصضق ةجلاعم متي نا رظتنملا نمو
. ةياهنلا نم برتقت وتاكريملا ةلحرم ناو ةصصاخ وطي ديدجت ةيصضق

صشأمر مأصشه

قلطني يريصضحتلإ صصبرتلإ

بوبيسش نم ريثكلا نورظتني رفانسسلا
ةيمامألا ةرطاقلا نيسسحتل

ةنيطنصسق بأبصش

ةقلعم لامآلاو ضسمأا مت فانئتسسلا
لسضفأا راسسم طبسضل اسشاب ىلع

ةرڤم مجن

يماصس يئانثلا عفد ىلا ةريخأ’ا تاعاصسلا يف بلاط نب سسيئرلا عراصس
د’وأا بابصش عم ةيمصسر ةفصصب امهيدقع ديدجت ىلا يصساق جاحلاو يزيرح
سضورع˘لا م˘غر ر˘خآا م˘صسو˘م˘ل ءا˘ق˘ب˘لا˘ب ا˘م˘ه˘عا˘ن˘قإا ي˘ف ه˘حا˘ج˘ن د˘ع˘ب لÓ˘ج
مصسقلا نم ةصصاخ ةيدنأ’ا ديدع يلوؤوصسم نم امهتلصصو يتلا ةريثكلا
يف طصشني ديدج بع’ عانقإا يف تحجن دق ةرادإ’ا نوكتو اذه يناثلا

متيصسو يدانلا سسيئرل ةيئاهنلا هتقفاوم حنم ثيح باعلأا عناصص بصصنم
. ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ هعيقوت

عوبصسألإ فصصتنم فأنئتصسلإ لبق دإدعتلإ مأمتإإ ىلع رصصي ريزأت
طبصض يف عارصسإ’ا ىلإا ةرادإ’ا ريزات ميكح سشتوكلا اعد ىرخأا ةهج نم
ابصسحت لوأ’ا ير˘ي˘صضح˘ت˘لا سصبر˘ت˘لا نا˘كم د˘يد˘ح˘تو تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج
كلذل ادعوم عوبصسأ’ا فصصتنم ديدحت مت نأا دعب ديدجلا يوركلا مصسوملل
هل ريصضحتلا بجو˘ت˘صسي يذ˘لا مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا نا˘هر˘لا ة˘بو˘ع˘صص ل˘ظ ي˘ف
قاروأ’ا ةفاك لÓغتصساو يرورصضلا زيفحتلا نامصض عم ةبولطملا ةيدجلاب
.مصسوملا ةياهن يف ةرطصسملا فادهأ’ا ديصسجتل ةحبارلا

صشأمر مأصشه

ديدجتلاب يسساق جا◊او يزيرح عنقي بلاط نب
لÓج دلوأإ بأبصش

دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف تار˘ي˘صضح˘ت ل˘صصاو˘˘ت˘˘ت
ناو ة˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘كب ةر˘˘˘كصسب
ى˘˘˘ع˘˘˘صسي ي’و˘˘˘م ود˘˘˘˘ح برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهي˘ف ع˘قو ي˘ت˘لا ءا˘ط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘صصت˘ل
لئابقلا ةبيب˘صش ق˘ير˘ف ما˘ما نو˘ب˘عÓ˘لا

ى˘ل˘ع سسما سشتو˘كلا ل˘م˘ع د˘قو اذ˘˘ه
يدافت لجا نم لمعلا مجح سضيفخت
كردي هناو ةصصاخ تاباصصإ’ا لكصشم
لجا نم كلذ˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ة˘جا˘ح اد˘ي˘ج
تاءاقلل ابصسحت ةمروفلا يف دجاوتلا
ءا˘˘ق˘˘فر نا ر˘˘كذ˘˘ي ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يدو˘˘˘لا
يرانكلا ءاقل يف اوكراصش يراصضخل
. دئازلا ةلومحلا لماع تحت مهو

ءأطخألإ حيحصصت ىلع رصصي
ةرأطصسوصس يتعقوم لبق

ةيدولوŸإو
فرظ يف نيءاقل ةبيتكلا سضوختصسو
دصض لوأ’ا نوكيصس ثيح مايأا ةثÓث
ن˘ي˘ح ي˘ف د˘غ د˘ع˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘ما ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘صس
ودح سشتوكلا ثحبيو اذه ةمصصاعلا

ىلع ةرداقلا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي’و˘م
ناو ةصصاخ رابكلا ةعراقمو ةهباجم
ىلع لمعلا لجا نم تاذلاب تقولا

ركذي ةعومجملا عم ماجصسن’ا قيقحت
لجا نم هيعاصسم لصصاوي سسيئرلا نا
ىلا زاكعوب يصسنوتلا بردملا ةداعإا
يلوت ل˘جا ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘صضارأ’ا
. نابيزلا ءانب’ ةينفلا ةصضراعلا

صشأمر مأصشه

ف˘ي˘ط˘صس قا˘˘فو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت د˘˘ع˘˘ت˘˘صست
يف ه˘م˘ي˘ق˘ت يذ˘لا سصبر˘ت˘لا ةردا˘غ˘م˘ل
ةبيتكلا سضوخ دعب اذهو ةبانع ةنيدم
ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا سصصصح˘لا د˘يد˘ع˘ل
لمأايو اذه ة˘ي˘كي˘ت˘كت و˘ن˘ق˘ت˘لا ى˘ت˘حو
نا ي˘ف ي˘كو˘كلا ي˘صسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا
نم ريثكلا دافتصسا دق دادعتلا نوكي

ر˘صضح˘م˘لا نا ا˘م˘ب ي˘حاو˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
يف ام لك ل˘م˘ع ي˘صسا˘ط˘غ˘لا ي˘ند˘ب˘لا

يف ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘صضو ل˘جا ن˘م ه˘ع˘صسو

د˘˘صصق ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا فور˘˘ظ˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ي˘˘صسح˘˘ت
ةيبلاغل ةزهاج ةعو˘م˘ج˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘صس
. ةمداقلا تايدحتلا

نأبصش ىلع ينثي يكوكلإ
زيمم مصسومب دعيو قيرفلإ
ءانث ةليكصشتلا دودرم يقل دقو اذه
يذلاو يكوكلا سشتوكلا نم اريبك
نم عيمجلل ةصصرفلا حنم ىلا دمع

ن˘يذ˘لاو يدا˘ن˘لا نا˘ب˘صش كار˘صشا لÓ˘˘خ
ةفاصضإ’ا ميدقت ىلع مهتردقم اوتبثا

يف ةصسفانملا مجح نم ديزيصس ام وهو
داصشأا ينقتلا نا ركذي بصصانملا لك
دادعتلا اهرهظا يتلا ةيويحلاب اريثك
يف ىتح زوفلا قيقحت يف ةبغرلاو
ةليكصشتلا نا ركذي يدولا اهعباط لظ
هيرجيصس يدو ءاقلب سصبرتلا متتختصس
. ياد نيصسح رصصن ماما دادعتلا

صشأمر مأصشه
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 ينأثلإ صصبرتلإ
 نينثإلإ موي قلطنيصس

 ةرواسسلا ةبيبسش
 اهسصبرت يهنت
 راسشبب لوألا

ةروا˘صسلا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش يدا˘˘ن ى˘˘ه˘˘نأا
ل˘ي˘غ˘يا نا˘يز˘م برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب

ةارابمب ةع˘م˘ج˘لا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص
يف لخديل ،لوأ’ا هصصبرت ةيدو
ني˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ي˘نا˘ث˘لا ر˘كصسع˘م˘لا
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘صشكو . ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةبيتك نأا راصشب روصسنل يمصسرلا
ريصضحت˘لا ة˘ل˘حر˘م ته˘نأا ل˘ي˘غ˘يا
سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسمأا ى˘˘˘˘لوأ’ا
توأا02 بع˘ل˘˘م˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
اذه ىلع راتصسلا عفريل ،راصشبب
ا˘˘ه˘˘تر˘˘جأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ب ر˘˘كصسع˘˘م˘˘لا

تاذ حصضوأاو .ةعمجلا ةحيبصص
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا نأا رد˘˘صصم˘˘˘لا
ةحارلا نم ةرتف هيبع’ حنميصس
ىلإا ةع˘م˘ج˘لا ةر˘ي˘ه˘ظ ن˘م د˘ت˘م˘ت

يناثلا سصبرتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘يا˘غ
ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا
 .ةمصصاعلا رئازجلاب لبقملا

جأحلب أصضر

يتلا ةحارلا دعب لمعلا وج ىلا سسمأا ةيصشع ةرقم مجن ةليكصشت تداع
نا ركذي ،ةيدولا ةدكيكصس ةهجاوم بقع ةبيتكلل اصشاب ينقتلا اهحنم
يف لثمتم˘لاو ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ىر˘خأا ةر˘م تع˘صضخ ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

نود نم مهلمع نوفنأاتصسي نيبعÓلا لعجت يتلاو«rcp» ـلا تافوصشك
ة˘يد˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع سشتو˘كلا ر˘˘صصا د˘˘قو اذ˘˘ه كو˘˘كصش يأا

لمأاي يتلا تاحاجنلا قيقحت ةلصصاوم لجا نم طابصضن’ا ةلصصاومو
. اهيلا لوصصولا عيمجلا

«ةقÓطنلإ يف رأمثتصسÓل ىعصسنصسو ةنزإوتم ةمأنزرلإ» : قوزرم نب
ةمانزر نأاصشب قوزرم نب بعÓلا عم ثيدح يفو هتاذ قايصسلا يف
لخديصس لكلاو ةيصساوصس قرفلا لك نا دقتعا» : لوقي دكا دقف قيرفلا
ةينفلاو ةيندبلا ةيزهاجلا ىلع ’وأا ةنهارملا انيلع يلاتلابو ةطقن0 ـب
يذلاو مزÓلا سسناجت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ا˘ن˘ل ح˘م˘صست˘صس ي˘ت˘لاو
ةمانزرلا امومع ثÓثلا طاقنلا لوح قرفلا لك ةصضوافمب انل حمصسي

يف بعليصس ءيصش لك ينقدصص نكلو قرفلا ثيح نم ةنزاوتم تناك
نم بعلتصس تاءاقللا ناو ةصصاخ هجراخ وا انناديم لخاد ءاوصس ناديملا
. روهمج نود

مأصشه صشأمر
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بردم زي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن ثد˘ح˘ت
ن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
اهنم ديفتصسي يتلا دئاوفلا
ةمانزر ةفرعم ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
ل˘˘ب˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا
،ديدج˘لا م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا

لكصشب ريصضحتلا لجا نم
.بصسانم
ي˘˘˘ف لوأ’ا ل˘˘˘جر˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
دعب» ديمعلل ينفلا مقاطلا
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘نزر ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘صشكلا
نكمتيصس ،ديدجلا مصسوملا
ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م برد˘˘م يا

يف قÓطنÓل ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو
،لاحلا مزلي امك ةصسفانملا
فرتعا ’ انأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف
ةبع˘صص وا ة˘ل˘ه˘صس ة˘ما˘نزر˘ب

مرتحا انا ،سضعبلا لوقي امك
عم ا˘ن˘م˘ه˘ي ’و ،قر˘ف˘لا ل˘ك
ت’وجلا يف بع˘ل˘ن˘صس ن˘م
.«ىلو’ا

ي˘˘ف ن’ا ن˘˘ح˘˘˘ن» فا˘˘˘صضأاو
ةرتفلا يهو ثلاثلا سصبرتلا

ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م
يتلاو ةيمصسر˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ببصسب ادج ةبعصص نوكتصس
،اريث˘ك لا˘ط يذ˘لا ف˘قو˘ت˘لا
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس
.نيتيدو ىلا ةلحرملا

ادج ريب˘ك حو˘م˘ط˘لا :ع˘با˘تو

نا انيلع نكل ،دادعتللو يل
’ نأ’ ل˘م˘ع˘˘نو عر˘˘صست˘˘ن ’
طق˘ف حو˘م˘ط˘ب ي˘تأا˘ي ءي˘صش
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ءي˘˘صش ل˘˘كف
نوكنل  ،دي˘ج˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
.«ىلوأ’ا

ز˘ها˘ج ق˘ير˘˘ف˘˘لا »: ح˘˘صضوأاو
ن˘كل م˘˘صسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘ن’
،ة˘ب˘ع˘صص نو˘كت˘صس ة˘ياد˘ب˘˘لا
عم ناب نيقي ىلع انا نكل

بصستكنصس تايرابملا رورم
اننا حيحصص ،ةصسفانملا متير
ةيدو تا˘يرا˘ب˘م سضو˘خ˘ن˘صس
ا˘ن˘ل ح˘صضو˘ي ن˘˘ل اذ˘˘ه ن˘˘كل

ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ا˘˘ن˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج
يتلا يه اهد˘حو ة˘ي˘م˘صسر˘لا
حا˘ج˘ن ىد˘م ا˘ن˘ل ح˘صضو˘ت˘صس
.هب انمق يذلا لمعلا

د˘˘فاو˘˘لا لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةحاصس نب دي˘م˘ع˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا

:د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت بق˘˘˘ع

تر˘˘˘ج تا˘˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘لا»
عم انا ن’او ،ديج لكصشب
نا م˘ل˘عا ا˘˘نا ،ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
نم ريثكلا ر˘ط˘صسي ق˘ير˘ف˘لا
م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه فاد˘˘˘هأ’ا
ا˘نأاو ة˘يو˘ئ˘م˘لا ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘عأا˘˘˘صس
.«ةفاصضإ’ا

ح˘˘˘˘صضوأا ه˘˘˘˘فاد˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘˘عو
عيمج لثم يلثم» :بعÓلا
ى˘لإا ح˘م˘طا ا˘نأا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصب قا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا
يننكل ،ينطولا بخت˘ن˘م˘لا
قلأات˘لا ى˘ل˘ع ’وأا ل˘م˘عأا˘صس
.مصسو˘م˘لا اذ˘ه د˘ي˘م˘ع˘لا ع˘م
ةوعد ي˘ن˘تءا˘ج نا ا˘هد˘ع˘بو
اذهف يصضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ن˘م
.«لصضفأا نوكيصس
راصصنأ’ا ركصشأا» :لصصاوو
ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كو
اذه ةيدولو˘م˘لا˘ب ي˘قا˘ح˘ت˘لا
ط˘˘غ˘˘صض ن˘˘عو ،م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا
تدوعت ي˘ن˘نأا لا˘ق ةوا˘ن˘صشلا

راصصنأ’ا تا˘طو˘غ˘صض ى˘ل˘ع
ىنمتأاو ،ةبعصصلا قرفلا يف
ن˘ظ ن˘˘صسح د˘˘ن˘˘ع نو˘˘كأا نأا

اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
.«مصسوملا
ه˘˘نا ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘صشي˘˘˘ل
قيرفلا تابيردتب قحتليصس

ة˘ياد˘ب˘ل ،مو˘ي˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص
.ديدجلا هقيرف عم ريصضحتلا

جأحلب أصضر

يذلا لم˘ع˘لا اد˘ج د˘ي˘ع˘صس :و˘م˘ح ن˘ب
ةرتف يف ناك سشوماميز ..هب انمق
هتدوعل ديعصسو ليهأات ةداعإا

يلودلا سسراحلا ومح نب دمحم ربع
داحتا قيرف سسارح بردمو قباصسلا
،ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘صس ن˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
عم داحت’ا ىمرم سسارح بواجتب
سسيمخلا ةيصشع هرطصس يذلا لمعلا
مهئÓمز عم جامدن’ا لبق يصضاملا
.يدانلا يف
تاح˘ير˘صصت ي˘ف و˘م˘ح ن˘ب ح˘صضوأاو
ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا ا˘˘ه˘˘ب سصخ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صص
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
دق˘ل»:Ó˘ئا˘ق ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

،ةقيقد04 يلاوح مويلا ةوقب انلمع
ثيح ،نيبعÓلا يقاب عم لمعلا لبق
لÓخ نم ،يرتيمويبلا ىلع تزكر
بواجتل ادج ديعصس انأاو لجرأ’ا عفر

،«رط˘صسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ع˘م سسار˘ح˘لا
امراصص اجمانرب انقبط دقل »:عباتو
لÓ˘خ ه˘ب ا˘ن˘م˘ق ا˘م˘ب ءاد˘ع˘صس ن˘ح˘نو
ي˘ف نآ’ا ن˘ح˘نو ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
.«سصبرتلا ةياهن

داح˘ت’ا سسار˘ح برد˘م قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
ن˘ي˘م˘ل د˘م˘ح˘م سسرا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ل
سشما˘م˘˘يز »:ح˘˘صضوأاو ،سشو˘˘ما˘˘م˘˘يز
لمعو ،ليهأات ةداعإا ةرتف يف دجاوتي
،بوب ’وكين يندبلا رصضحملا عم
،ةيجيردت ةقيرطب جامدن’ا يف أادبو
ع˘م ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب بوا˘ج˘ت˘ي و˘˘هو
ةيحانلا نم هنأا ليمجلاو ،تابيردتلا
انأا ينبناج نمو ادج ،يوق ةيصسفنلا
بعلملا ةيصضرأا ىلع هتيؤورل ديعصس
ءاذ˘˘˘ح˘˘˘لاو تازا˘˘˘ف˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا يد˘˘˘˘تر˘˘˘˘ي
.«يصضايرلا

ب.م.يرصسيإإ

ةمصصأعلإ دأحتإإ

هرطسس يذلا جمانربلا عم ضسارحلا بواجتب داسشأا

ةراصسو ن˘ي˘ع با˘ب˘صش ةرادإا ،تط˘ب˘صض
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ى˘˘لإا د˘˘˘عا˘˘˘صصلا
لك ،برغ ةعومجم ةيناثلا ةفرتحملا
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رو˘مأ’ا

يف عرصشي نأا ىلع ددجلا نيبعÓلاو
،ةمداقلا عيباصسأ’ا لÓخ تاريصضحتلا

يداو بردم ىلع رايتخ’ا عقو ثيح
اقباصس طوجحو ىلفدلا نيعو ويهر
ي˘خ˘ير˘م ةد˘عا˘صسم˘ب » دار˘˘م قاورز»
قير˘ف˘لا ن˘با سسار˘ح˘لا برد˘مو ي˘ل˘ع
ظافتح’ا مت اميف ،يلÓيجلا ينامحر
يصضاملا مصسوملا نم نيبع’01ـب
يرا˘خو˘ب سسرا˘ح˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
يناديمح ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لاو ن˘يد˘لا ر˘صصن

دم˘ح˘م سشي˘ن˘ح ،ة˘ما˘صسأا ر˘ي˘خ ،ةوÓ˘ع
،ع˘فاد˘م لا˘˘م˘˘ج ة˘˘مÓ˘˘صس ،(سشا˘˘قو˘˘ب)
،ناميلصس سشيرلا مأا ،ديعصسلا سشومقن
يناه ةفيلخ ناديملا طصسو بناج ىلإا

، دي˘م˘ح ي˘نا˘م˘حرو سسيدا˘ب را˘ت˘خ˘مو
ز˘ي˘جو تقو ي˘فو ي˘نا˘م˘حر سسي˘ئر˘لا
ةديدج˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا عا˘ن˘قإا عا˘ط˘ت˘صسا
سصم˘ق˘ت˘ل ىر˘خأا يداو˘ن ن˘م ةد˘فاو˘˘لا
ىلإا ددعلا لصصو ثيح ،بابصشلا ناولأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘˘ب˘˘ع’21 باد˘˘ت˘˘نا
ماصشه لابهب رمأ’ا قلعتيو بصصانملا

،طو˘ج˘ح دا˘ح˘تإا م˘جا˘ه˘م ة˘˘ن˘˘صس72
طصسوتم ة˘ن˘صس42 ما˘صشه سسود˘غ˘˘ب

سسمصش يبايد ،ركصسعم يلاغ ناديم
مجاهم ،ة˘ن˘صس52 ( ما˘˘صسح )ن˘˘يد˘˘˘لا
13ركبو˘ب سسا˘فر ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ي˘جر˘ت
،ر˘كصسع˘م ي˘لا˘غ ر˘صسيأا ع˘فاد˘م ة˘ن˘˘صس

52 ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا د˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م رو˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ط
فداه ،روث ينب بابصش مجاهم ةنصس
ىمر˘م سسرا˘ح ة˘ن˘صس22 ىف˘ط˘صصم
92 دوعصسم يتاموز ،ةيدملا يبملوأا
،ركصسعم يلاغ ناديم طصسوتم ةنصس
قافو مجاهم ،ةنصس22 نميأا ةماردوب
بلق ةنصس82 ينوميم ةماصسأا ،لقلا
بÓ˘˘ج ،رو˘˘ث ي˘˘˘ن˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘صش عا˘˘˘فد
ناد˘ي˘م ط˘صسو ة˘ن˘˘صس12 يصشا˘ي˘ع˘لا

م˘ير˘ك ،ةرا˘صسو ن˘ي˘ع دادو ي˘مو˘˘ج˘˘ه
نيع دادو عافد بلق ةنصس12 قوزرم
32 نيدلا سسمصش يصشيعمو ةراصسو
ةرادإا ،ةنيطنصسق ةيدولوم مجاهم ةنصس
تازا˘جإ’ا ي˘ف ل˘صصف˘ت م˘˘ل با˘˘ب˘˘صشلا
دادعتلا ة˘ل˘م˘كت˘ل ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا
راصصنأا فصصو رخآا بناج نم ،يئاهنلا

تابادتن’ا يراصسولا قيرفلا يبحمو
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘صسورد˘م˘لاو ة˘لو˘ق˘ع˘م˘لا˘ب
نيبعÓلا بلغا ناو ،ريصسملا بتكملا
يلاعلا ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ةر˘ب˘خ م˘ه˘يد˘ل
قيرفلل ةفاصضإ’ا م˘يد˘ق˘ت م˘ه˘نا˘كمإا˘بو
.ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا يف

ع .ميهإربإإ

راودألا بعلل ةيعون تابادتناو ابردم دارم قورز
ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا يف ىلوألا
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ديدجلا مسسوملل رئازجلا ةيدولوم ةمانزر نع ثدحتي زيغن

رئإزجلإ ةيدولوم

ديدجلا بعÓلا حياصس نب اصضر بلط
ريهامج نم لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل
يلاحلا دادعت˘لا ع˘م فو˘قو˘لا يدا˘ن˘لا

م˘˘عدو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
،ءارصسلا لبق ءارصضلا يف ةليكصشتلا
قا˘صشع بعÓ˘لا د˘عو ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف
ميدقتب رصضخأ’او ر˘ف˘صصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا

قو˘˘˘ف هؤوÓ˘˘˘مزو كل˘˘˘م˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
جئاتن دصصحل ر˘صضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘صسم˘لا

.مهداعصسإاو ةديج
ي˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘يا˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘صضر لا˘˘˘˘˘قو
ع˘قو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
را˘صصنأا ى˘ل˘ع» :يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘˘صسر˘˘لا
انتدعاصسمو ا˘ن˘ع˘م فو˘قو˘لا يدا˘ن˘لا

دصصح لجأا نم فورظلا تناك امهم
موقن نحن انتهج نمو ةديج جئاتن
دصصحل ريصضحتلا يف ريبك لمعب
.«مهداعصسإاو ةديج جئاتن

ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل بعÓ˘˘لا دا˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
ق˘ير˘ف ما˘مأا ر˘ي˘خأ’ا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا
ةجيتنلا نا احصضوم ةركصسب داحتا

بعل »:درط˘ت˘صساو ا˘ئ˘ي˘صش ي˘ن˘ع˘ت ’
تاريصضحتلا يف ةيدولا تايرابملا
هنم فدهلاو طقفو ايلكصش نوكي
ةعومجملا ةيزها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
نيزهاج نوكنل سصئاقنلا ةجلاعمل

.«يوركلا مصسوملا ةقÓطن’
زوفلا لوح لاؤوصس ىلع هدر يفو

نب دكأا ةركصسب داحتا مامأا ققحملا
ةيحانلا نم ديفم زوفلا نأا حياصس
روطتلا نوكيصس فدهلاو ةيصسفنلا
يف ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ر˘ث˘كأا
كيلع ىفخي ’ »:لاقو تابيردتلا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘م زو˘˘ف˘˘˘لا نا
لمعب موقن اننأا د˘كؤو˘يو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا

ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك
وهو كابصشلا ةفاظن ىلع انظفاح
ةي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘با˘ج˘يا ر˘مأا

ةرور˘˘صض و˘˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ءي˘˘˘صشلاو
ج˘ه˘ن˘لا سسف˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘لا
.«ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج نوكنل

ب.م.يرصسيإإ

ةليكصشتلا معد ىلع لمعت ةبقلا دئار قيرف ةرادإا لازت ’
يف يهتني يذلاو ،يراجلا وتاكريملا لÓخ ددج نيبعÓب
نم ةبيرقلا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو ،ةمداقلا مايأ’ا
ةديدج تاقفصص4 مصسح ىلع لمعت ةرادإ’ا نأا دئارلا تيب
يف يراجلا تÓيوحتلا قوصس ىلع راتصسلا لادصسإا لبق
.ربوتكأا72ـلا

سضع˘ب م˘عد˘ل ى˘ع˘صست ةرادإ’ا نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو
يصسيمح رونلا دبع بردملا بلط دنع ’وزن زكارملا
ديدجلا مصسوملا قÓطن’ اريصضحت يصسفانت قيرف نيوكتل
.مداقلا ربمفون82ـلا يف ررقملا

مصسوملا نم ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘ع’7ـب د˘ئار˘لا ةرادإا تظ˘ف˘ت˘حاو
رصضخأ’ا نينو˘ل˘لا با˘ح˘صصأا ه˘ي˘ف ق˘ق˘ح يذ˘لا ي˘صضق˘ن˘م˘لا

تمت نيح يف ،فرتحم يناثلا مصسقلل دوعصصلا سضيبأ’او
عم دقاعتلا مت نيح يف ،فيدرلا قيرفلا نم نيبع’ ةيقرت
.ةليكصشتلا ميعدتل نيبعÓلا يقاب

مهقإروأل4ـلإ نيبعÓلإ بلج رظتنت ةرإدإلإ

مصسح يف يصسيئرلا ببصسلا ردصصملا تاذ عجرأاو اذه
قبصس نيذلا دادعتلا نوك ىلإا ةيقبتملا4ـلا تاقفصصلا
نابعصش قيفر ةدايقب دئارلا ةرادإا لبق نم مهعم قافت’ا

ةنجل نم دعب مهقاروأا ىلع اولصصحي مل يدانلا سسيئر
مصسح لبق ثيرتلا ةرادإ’ا تررق هيلعو تاعزانملا
.ةيقبتملا4ـلا تاقفصصلا

يف نوكتصس ةمداقلا تاميعدتلا نا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ةليكصشتلا معد لجا نم موجهلاو عافدلاو طصسولا طخ
قرافلا ةعانصص ىلع نيرداقلا ةربخلا باحصصأا نيبعÓب
املو ديدجلا مصسوملا يف ةديج جئاتن دصصحل ةبقلا ةدايقو
بتكملاو يدانلا سسيئر دعو امك ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ’
.هعم يذلا ريصسمل

ب.م.يرصسيإإ

ةيصسفنلإ ةيحأنلإ نم ديفم زوفلإ نأإ دكأإ

ةلوطبلا قÓطنل ريسضحتلا وه ةيدولا تايرابملا نم فدهلا :حياسس نب

لئأبقلإ ةبيبصش

ةمئاقلا قلغل ةمداقلا تاعاسسلا يف عيقوتلل ةحسشرم ةديدج ءامسسأا4
ةبقلإ دئإر

ءأعبرألإ لمأإ

«ءاقرزلا» يف عقوي ودبع
ةيدو˘لو˘م م˘جأ˘ه˘م ود˘ب˘ع ي˘ل˘ع د˘ي˘صس ع˘قو
طصشأنلإ ءأعبرألإ لمأإ يف أيمصسر لأصشرصش
قفتإ أمدعب ،فرتحم ينأثلإ مصسقلإ يف
.دقعلإ ةميقو ةدم ىلع يدأنلإ ةرإدإإ عم
ءأعبرألإ لمأإ قيرف ةرإدإإ لصصإوتو إذه

ر˘ي˘خألإ ق˘مر˘لإ ي˘ف دو˘ع˘صصلإ ع˘ي˘˘صض يذ˘˘لإ
ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ ،ي˘˘صضق˘˘ن˘˘م˘˘لإ م˘˘صسو˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف
ىلع نيردأ˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لإ م˘عد
ىلوألإ رإودألإ بع˘ل˘˘ل ة˘˘فأ˘˘صضإلإ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصلإ ة˘˘˘˘قأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ل أ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لو

.فرتحم لوألإ مصسقلل
نيب نم دعي يذلإ بعÓلإ عييصضت مغرو
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م يدأ˘˘˘ن ةرإدإإ نأإ لإإ ز˘˘˘ئأ˘˘˘كر˘˘˘˘لإ
ي˘نأ˘ث˘لإ م˘صسق˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لإ د˘فإو˘لإ لأ˘صشر˘صش

قبأ˘صسلإ أ˘ه˘ب˘عÓ˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لإ تن˘م˘ت ،ةإو˘ه
ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لإ ي˘˘˘فو يور˘˘˘ك˘˘˘لإ هرإو˘˘˘صشم ي˘˘˘ف
م˘صسق˘لإ ي˘ف أ˘˘ه˘˘صضو˘˘خ˘˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘لإ د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ
يور˘˘˘ك˘˘˘لإ م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘ف ةإو˘˘˘ه ي˘˘˘˘نأ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لإ
.ديدجلإ

ب.م.يرصسيإإ

لأصشرصش ةيدولوم

ةيدولوملا يف ددجيو ةرادإلا عم قفتي يحابر
ىلإإ يروحملإ عفإدملإ ديصشر يحأبر لصصوت

لأصشرصش ةيدولوم قيرف ةرإدإإ عم قأفتإ ةيصضرأإ
ع˘م أ˘ي˘م˘صسر دد˘ج˘ي˘ل د˘ق˘ع˘لإ ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق لو˘ح

.رمحألإو رصضخألإ نينوللإ بأحصصأإ
ة˘يدو˘لو˘م˘لإ ةرإدإإ ل˘صصإو˘ت ،ر˘خآإ بنأ˘˘ج ن˘˘م
ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لإ م˘عد˘ل قأ˘صسو مد˘ق ىل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لإ

تÓ˘يو˘ح˘ت˘لإ قو˘صس لÓ˘خ دد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب

دإدعتلإ ىوتصسم نم عفرلل ةيلأحلإ يفيصصلإ
دقأعتلإ دعب أميصسل ىلوألإ رإودألإ بعلو
.تيمز ريبز حومطلإو بأصشلإ بردملإ عم
يذلإ8 مقر بعÓلإ يحأبر تأبو إذه
دقع ىلع يلأحلإ     وتأكريملإ يف عقوي
.لأصشرصش ةيدولوم قيرفب هطبري

ب.م.يرصسيإإ

ةرأصسو نيع بأبصش
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لقأا ينطولا بختنملا لخد
ديدج سصبرت يف ةنصس02 نم
موي ةياغ ىلع ربوتكأا22ـلا نم
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ،د˘حأ’ا د˘غ
يديصسب تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل
لامصش ةرودل اريصضحت ىصسوم
م˘مأا سسأا˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
.ةئفلا تاذ يف ايقيرفإا

ةيمصسرلا ةحفصصلا تفصشكو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل

اصسنرف نم ابع’41 قاحتلا نع
باغ نيح يف رصضخلا سصبرتب
3 سضر˘ع˘ت  بب˘˘صسب ءا˘˘م˘˘صسأا5
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
ل˘صصاو˘ي˘ل ة˘با˘صصإÓ˘ل ن˘ي˘ب˘ع’و
ن˘˘ب ر˘˘با˘˘صص برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘صشأا
˘مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صس
تاقاقحتصسÓل اريصضحت قاصسو
.ةمداقلا

أنفده :قيفصش رمأع
أيقيرفإإ ممأإ صسأأكل لهأأتلإ

ةنصس02 نم لقأإ
ريدملا ق˘ي˘ف˘صش ر˘ما˘ع بحر

بختنملا دادعتب ينطولا ينفلا
عامتج’ا سشماه ىلع ،ينطولا
بختنملا يبعÓب هعمج يذلا

ينفلا مقاطلا ءاصضعأاو ينطولا
،ةدوع نبو نيعامصس نب رباصص
يصسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا نا ا˘ح˘صضو˘م
ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا و˘ه سصبر˘ت˘لا اذ˘ه˘˘ل

02 نم لقأا ايقيرفإا ممأا سسأاك
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘˘ف لا˘˘قو ،ة˘˘ن˘˘صس
ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب سصخ

اذه يف عيمجلاب ابحرم» :فافلل
نكل ،ريصصق هنا مغر ،سصبرتلا
اديج ريصضحتلا وه مهأ’ا ىقبي
مهأا» :ع˘با˘تو ،«ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل
لهأاتلا وه ةيداحت’ا دنع ءيصش
نم لقأا ايقيرفإا ممأا سسأاك ىلإا

.«ةنصس02

ب.م.يرصسيإإ

نم نورهبنم نويدوعصسلإ
بعÓل زيمتملإ ءإدألإ

عنسصي ةكبد نب
ةيدوعسسلا يف ثدحلا

قاروأا مدقيو
يسضاملبل هدامتعا
مجن ةكبد نب نايفصس لاصسأا

دئاقو يدوعصسلا حتفلا قيرف
ق˘با˘صسلا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
لئاصسو يف ربحلا نم ريثكلا
هقلأات دعب ةيدوعصسلا مÓعإ’ا
نمصض هابتنÓل تفلم لكصشب
نم ىلوأ’ا ةلوج˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
Ó˘ج˘صسم يدو˘ع˘صسلا يرود˘˘لا

ج˘ير˘خ كلذ˘ب دو˘ق˘ي˘ل ن˘ي˘فد˘˘ه
ياد ن˘ي˘˘صسح ر˘˘صصن ة˘˘صسرد˘˘م
ر˘صصن˘لا ى˘ل˘ع زو˘ف˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘˘ف
.ديحو فدهل نيفدهب

ةروووك» عقوم داصشأاو اذه
بعÓ˘لا˘ب ر˘ي˘ه˘صشلا «ي˘بر˘ع˘˘لا

ع˘قو˘م˘˘لا د˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع كلذو
ن˘م لوا˘ن˘ت Ó˘صصف˘م ار˘˘ير˘˘ق˘˘ت

يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ءادأ’ا ه˘˘لÓ˘˘خ
ةلوج لوأا ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ه˘مد˘ق
متتخاو يدوعصسلا يرودلا نم
ع˘˘صضو˘˘ب هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا

نيرصشعلاو ةي˘نا˘م˘ث˘لا بحا˘صص
5 لصضفأا ةمئاق نمصض ةنصس

.ىلوأ’ا ةلوجلا يف نيبع’
نادي˘م˘لا ط˘صسو˘ت˘م نو˘كيو

مدق دق اذه هدودرمب يرئازجلا
ةيمصسر ةفصصب هدامتعا قاروأا
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ناو ا˘˘صصو˘˘صصخ ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب
نم مك يف حصضوأا سشتوكلا

يف ةلكصشم هيدل سسيل هنأا ةرم
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘مادا˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘يرود˘˘لا˘˘ب
ي˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا م˘˘ه˘˘يد˘˘ل
نمصض دجاوت˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘صست
.يصضاملب لامج ةمئاق

أإ.يديم◊

ةرودل ريسضحتلا لسصاوي ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا
«ناكلا»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامسش

نا˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا نو˘˘كي˘˘صس
غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف نا˘ق˘لأا˘ت˘م˘لا

ن˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صسو زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
مويلا ةريهظ دعوم ىلع ةمحر
اهيف لبقتصسي ،ةيوق ةارابم عم
هر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن ما˘˘˘ه تصسيو ق˘˘˘ير˘˘˘ف
دات˘صسا ي˘ف ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
ةلوجلل ابصسحت يبملوأ’ا ندنل
يرود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘صسدا˘˘˘˘˘صسلا
.زاتمملا يزيلجن’ا

زرحم ءاقفر لواحيصسو اذه
ة˘صصا˘خ ة˘قا˘ف˘ت˘صس’ا ة˘ل˘صصاو˘م
يف ارخؤوم ةيثÓثب زوفلا دعب
ءاقتر’او ابوروأا لاطبأا يرود
،«غيلريميربلا» بيترت ملصس يف
م˘ج˘ن˘ل ة˘ئا˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

را˘ع˘صش ه˘ي˘˘ف Ó˘˘ما˘˘ح ر˘˘صضخ˘˘لا
.نزيتيصسلا

ل˘˘˘خد˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
زوفلا ةينب هتارابم «زرماهلا»
ةلصسلصس ةلصصاومو رايدلا لخاد
ىلع ةثلاثلا ةارابملل ةميزهÓلا
ى˘ل˘ع ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
ي˘˘ف يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ن’ا يرود˘˘˘لا
نمو.ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا
نب ديعصس نو˘كي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

بردملا ةم˘ئا˘ق ن˘م˘صض ة˘م˘حر
ةاراب˘م˘ل˘ل ةا˘عد˘ت˘صسم˘لا سسيو˘م
ع˘م ه˘ل ى˘لوأ’ا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.قراطملا

ف˘˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع ،زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير
ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ا˘ه˘صضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا

رتصسيل مامأا يتي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
دكأا ثي˘ح ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةارا˘ب˘م ل˘صضفأا ا˘ه˘نأا
عئارلا فدهلا هليجصست دعب هل
.بلاعث˘لا ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ما˘مأا

يف يرئازجلا مجنلا دكأا امك
يمصسرلا عقومل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
يرودلا نأا يوامصسلا قيرفلل
ايوق اعافد كلتمي يزيلجن’ا

يف فيعصض عفادم دجوي ’و
تاصسفانملا يف وأا غيلريميربلا
ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ار˘ي˘صشم ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
.ةريبك ةوقب بعلي

ب .ءأميصش

يلا˘فا˘ك لا˘صشي˘م نو˘ج ر˘ب˘ع
ن˘ع ر˘ج˘ي˘ن˘لا بخ˘ت˘ن˘م برد˘م
بختنملا˘ب ة˘حا˘طإ’ا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن
ةداقلا ةارابم˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
عم هجول اهجو هعصضتصس يتلا
تايفصصتلا يف ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب
لايدنومل ةلهؤو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا
.2202 ةحودلا

يصسنرفلا ينقتلا نأا ركذي
قدأا˘ب ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ه˘˘يد˘˘ل

امب ةيرئازجلا ةركلا ليصصافت
6002 ماع رصضخلا برد هنأا

ةيرئازجلا ةيدنأ’ا سضعب اذكو
ن˘ي˘ت˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
رخآا يف ةينارهولاو ةيمصصاعلا

ةركلا عم ه˘ت˘ل˘حر ي˘ف ة˘ط˘ح˘م
براجتلا هذ˘ه ل˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يصسنرفلا ينقتلا اهيلع لوعي
ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كب ة˘˘حا˘˘طإ’ا ل˘˘جا ن˘˘م
ه˘ب حر˘صص ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ةلود رئازجلا» :افي˘ف˘لا ع˘قو˘م˘ل
سسيل اذه نكل ، اًديج اهفرعأا
.«ءيصش مهأا

سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل Ó˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق فدرأاو
ءيصش لك لعفأاصس» :ردصصملا
ىلع يقيرف لوصصح نامصضل
لك لبق ي˘ن˘نأ’ ةد˘ي˘ج ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ام انيدل سسيلو ،سسفانم ءيصش
.«ةعومجملا هذه يف هرصسخن

أإ.يديم◊

يرمعلا نب لامج نا اودبي
رظتني نل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ي˘ف بصصن˘م˘ب زو˘ف˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘˘ك
نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوا فو˘˘˘ف˘˘˘صص
هليمز ةباصصا بقع يصسنرفلا
نوصسياج عفادملا قيرفلا يف
عفريصس يذ˘لا ر˘م’ا ،ر˘ي˘يا˘ن˘يد
اريثك يرئازج˘لا ظو˘ظ˘ح ن˘م
هل ةكراصشم لوأا ىلع عيقوتلل

ريدملا فصشكو.1 غيللا يف
رم˘تؤو˘م لÓ˘خ «لاو˘ل» ي˘ن˘ف˘لا

ةعمجلا سسما هدقع يفحصص
يذلا وهو ،هعفادم ةباصصا نع
ءا˘ق˘ل ن˘ع ه˘با˘ي˘غ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي د˘˘ق
ةرخصص رثكأا برقيو ،وكانوم
بعلل ينطولا بختنملا عافد
كلذ مت لاح يفو ،ءاقللا اذه
ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ف

بصسكو ،ة˘صصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا
هناكمب زو˘ف˘ل˘ل برد˘م˘لا ة˘ق˘ث
.قيرفلا ةليكصشت يف ةيصساصسأا

لا˘م˘ج ءÓ˘˘مز ل˘˘با˘˘ق˘˘ي˘˘صسو
دغ موي وكانوم يدان يرمعلب

ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘صض
ة˘جرد˘لا ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
.ىلوأ’ا
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ةئأملإ دعب ىلوألإ هتإرأبم بعلي رصضخلإ مجن

«غيلريميربلا» يف نامدطسصي ةمحر نبو زرحم

أيقيرفإإ تأبختنم قلق Òثي يŸأعلإ ÚبرأÙإ ىوتصسم

يسضاملب ةبيتكب هعمجتسس يتلا ةارابŸا ‘ ةيباجيا ةجيتن قيقحتب رسضÿا دعوتي ›افاك

دغلإ ةيصشع وكأنوم ةهجإوم لÓخ

ةيسساسسأا ةناكÃ رفظلا ‘ يرمعلا نب ظوظح عفرت «Òيانيد» ةباسصإا

ينإرمعو مÓغو ينأميلصس ...أعصضإوتم ءإدأإ مدق لأطعدحألإ إدغ يهتني رصضخلإ صصبرت
ةكدلإ ىلع صسولجلأب نوفتكي

كيتلسس ةبقع يطختل نÓيملا دوقي رسصان نب
رمحألا مجنلا ىلع زوفي ليسضوفلبو

يذلا زوفلا يف يرئازجلا ناديملا طصسو رصصان نب ليعامصسإا مهاصس
يف كيتلصس يدان باصسح ىلع دحاول فادهأا ةثÓثب نÓيم هيدان هققح
(66د) يف Óيدب رصصان نب كراصشو.غيل ابورويلا نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطإا

يلويب ونافيتصس ةينفلا ةصضراعلا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا لصضف ثيح
نم ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بع’ لصضفأا ةحارإاو ،دادعتلا ةروادم
نب غلبو اذه.ةلهصس نوكت نل يتلا ةمداقلا ةرتفلل ازهاج نوكي نأا لجا
موقي يذلا ريبكلا لمعلا دكؤوي ام وهو ةراصسخ نود22ـلا ءاقللا رصصان
ليصضوفلب قاحصسإا كراصش ،رخآا بناج نم.تابيردتلا يف هؤوÓمزو وه هب
عمج يذلا سسمأا لوأا ةرهصس ءاقل يف ايصساصسأا يرئازجلا يلودلا مجاهملا
يدانلا حلاصصل ىهتنا يذ˘لاو ،ر˘م˘حأ’ا م˘ج˘ن˘لا يدا˘ن˘ب م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه ه˘يدا˘ن
ىلع هيدان عم ةوقب لاطع فصسوي طقصس لباقملا يف.ةيئانثب يناملأ’ا
ةلوجلا يف امهعمج يذلا ءاقللا يف6ـل نيفدهب نزوكرفيل نرياب سضرا
هحنم مغر ،اطصسوتم ءادأا وداراب جيرخ مدقو ،«غيلابرويلا» نم ىلوأ’ا

.هليمزل يناثلا فدهلا ةرك
مÓصسا ،يلوبان عم مÓغ يزوف نم لك كراصشي مل لباقملا يف

اوعباتو ينامورلا جولك عم ينارمع لÓبو يتيصس رتصسيل عم يناميلصس
.ةقباصسملا سسفن يف ء’دبلا ةكد نم ةارابملا

ب.م.يرصسيإإ
ىوتصسملإ يف نكي مل مدقملإ يلأملإ صضرعلإ

يرطقلا رطق يف عيقوتلا ضضفري زوبدوب
اسسنرف ىلإا دوعيو

تطقصس امدعب اصسنرف ىلإا يرئازجلا بعÓلا زوبدوب سضاير داع
يف يرطقلا رطق يدانب ةيصضاملا مايأ’ا يف هتعمج يتلا تاصضوافملا
تناصس بع’ ىلع يدانلا ةرادإا هتصضرع يذلا ديهزلا لباقملا ببصسب ،ءاملا
يتلا تاصضوافملا نأاب ،«لابتوف توب» ةديرج تفصشكو.يلاحلا نايتإا

ةنصس ايقيرفإا بونج لايدنوم يف رصضخلا عم كراصش يذلا بعÓلا تعمج
هتأاجاف يتلاو ،«كلملا» ةرادإا عم قافتا ةيصضرأا ىلإا لصصوتي مل ،0102
يف بعÓلا جمدني نأا رظتنملا نمو اذه.هتاحومط يبلُي ’ يلام سضرعب
عانقإ’ ةريبك ةوقب لمعلاب ابلاطم نوكيصسو ،رصضخأ’ا هيدان تابيردت
.دادعتلا عم هكارصشإاو ةينفلاو ةيندبلا هتاردقب ليوب بردملا

ب.م.يرصسيإإ
«أغيللإ» نم7ـلإ ةلوجلإ رأطإإ يف

وكيتلتا ةهجاوم يف هناكم ديعتسسي يدنام
مويلا ديردم

لاير يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىصسيع نوكيصس
لحي امدنع مويلا ادج ةيوق ةهجاوم عم دعوم ىلع ينابصس’ا سسيتيب

نم7ـلا ةلوجلا راطإا يف ينابصس’ا ايصسنلاف يدان ىلع هيدان ةقفر افيصض
يف سصتخملا «دروكصسوه» عقوم فصشكو.00:02ـلا نم ةيادب «اغيللا
موجن ةهجاوم يف ايصساصسأا نوكيصس رصضخلا مجن نأا ءاصصحإ’او طيقنتلا
كارصشإا ينريغيلب ليونام يليصشتلا بردملا ررق ثيح ديردم وكيتلتا
يدانلا ةدايق يف ةمهاصسملل ةهجاوملا يف ايصساصسأا9102 ايقيرفإا لطب
.ةديج ةجيتن دصصحل

ب.م.يرصسيإإ
«أغيلصسدنوبلإ» نم5ـلإ ةلوجلإ رأطإإ يف

مويلا خابدÓغ دوقي ينيعبسس نب
زنيام ةهجاوم يف

قيرفل بصصانملا ددع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس ن˘ب ي˘مار نو˘كي˘صس
امدنع ةياغلل ةيوق ةهجاوم عم مويلا دعوم ىلع خابدÓغصشنوم ايصسيروب
5ـلا ةلوجلا راطإا يف يناملأ’ا زنيام يدان ىلع افويصض هؤوÓمزو لحي
ةصسردم جيرخ رصصيو.03:41ـلا ةعاصسلا نم ةيادب «اغيلصسدنوبلا» نم
ةيلاعلا هتايونعم Óغتصسم ،ةديجلا جئاتنلا نم ديزم دصصح ىلع وداراب
مامأا «غيل زنيبماصشتلا يف ايلاطيا نم زوفلا معطب لداعتب ةدوعلا دعب
.ىلوأ’ا راودأ’ا بعلو يدانلا بيترت نيصسحت لجا نم ،رتن’ا

ب.م.يرصسيإإ
مويلإ ةإرأبم يف أيصسأصسأإ ءإرحصصلإ برأحم ةئملأب99

عم ةيناثلا هتجرخ يف دعوم ىلع ضسراف
»أا يريسسلا» يف ويزل

يدان ويز’ هيدان ةقفر يرئازجلا يلودلا سسراف دمحم  مويلا ةرهصس
ةلوج˘لا را˘طإا ي˘ف54:91 ةعاصسلا ىلع ،وكيب˘م˘لو’ا بع˘ل˘م˘ب ا˘ي˘نو˘لو˘ب
ري˘ه˘ظ نأا ى˘لإا ع˘قاو˘م˘لا ل˘ك ر˘ي˘صشتو.يلاطيإ’ا يرود˘لا ن˘م ة˘صسما˘خ˘لا
هقيرف عمجتصس يتلا ةهجاوملا هذه يف ايصساصسأا نوكيصس ينطولا بختنملا
ةلوجلا يف هنع نابا يذلا ريبكلا ءادأ’ا بقع ،اينولوب يدانب ديدجلا
سضرف نيح ،نÓيم رتنا يدان ويز’ ةقفر هجاو امدنع ديدحتلابو ةعبارلا

هنا امك.قيرفلا ناولأاب ىلوأ’ا هتكراصشم تناكو .هرايد رقعب لداعتلا هيلع
زوف يف كراصشو ابوروأا لاطبا يرود يف ةريبك ةارابم ىلع اصضيا عقو
فادهأا ةثÓث ةجيتنب ،يناملأ’ا دنومترود ايصسوروب يدان ىلع هقيرف
.نييلاطيإ’ا داقنلا نم ةريبك ةداصشإا يقل يذلا رمأ’ا وهو ،دحاو لباقم

جأحلب أصضر
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

ىسسيع ديعسس دÓيم ديع
دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب

ي˘لود˘لا يد˘نا˘م ى˘صسي˘˘ع
لا˘ير م˘ج˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رصشن ،ي˘نا˘ب˘صسإ’ا سسي˘ت˘ي˘ب
ي˘صسنر˘ف˘لا سسم˘ير يدا˘˘ن

ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘˘صسح ر˘˘ب˘˘ع
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
«ر˘ت˘˘يو˘˘ت» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

عا˘˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘صص رو˘˘˘˘صص
،سسمير سصيمقب رصضخلا

ن˘با ى˘صسي˘ع»:ـب ا˘ه˘نو˘ن˘ع
د˘˘ئا˘˘قو بع’ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا

˘مو˘ي˘لا ل˘ف˘ت˘ح˘ي ي˘˘لا˘˘ث˘˘م
ديع ،92ـلا هدÓيم ديعب
.«ديعصس دÓيم

«تنانغت»
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع نأا ود˘ب˘ي
ةطبار˘لا سسي˘ئر راود˘م
مدق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

قÓطنا رارقب ثبصشتم
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
72ـلا يف لوأ’ا مصسقلل
ن˘كل مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
«تنانغت» و˘ه بير˘غ˘لا
ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
نأا د˘كأا يذ˘لا ف˘˘ل˘˘صشلا
تصسي˘˘ل» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا

با˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘كل «’و˘˘˘غ
ةردق مدعو تآاصشنملا
قي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ة˘يد˘نأ’ا
ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا

.يقيقحلا لوغلا وه

ةيموجهلا ةفيلوتلا

قرؤو˘ت د˘ي˘˘ب˘˘ع بعÓ˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإا لاز˘˘ت ’
ناك ثيح ينارمع رداقلا دبع بردملا
ةر˘طا˘ق˘لا ةدا˘ي˘ق ل˘جا ن˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي
ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت˘لا عر˘صش د˘قو اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘ما˘˘مأ’ا
لعجت يتلا ةيمامأ’ا ةفيلوتلا نع ثحبلا
ثحبلا ناو ةصصاخ هفادهأا ققحي قيرفلا

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘ج لاز˘˘˘˘˘ي ’
نا ركذي ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا سصوصصخب

ة˘ي˘نا˘كمإاو ر˘ها˘ط ن˘بو بو˘˘ب˘˘ي˘˘صش ةدو˘˘ع
لبق ةيعامجلا تابيرد˘ت˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ج˘مد
ةفرعمب ينقتلل حمصسيصس عوبصسأ’ا ةياهن
ةدوع رظتني عيمجلا نا امك امهتايوتصسم
.عجقل باصصملا

 بيرق فيسض
ةدكيكسس نم

ىلع فيصض بعÓلا عقوي نا رظتنملا نم
موي ةدكيكصس ةبي˘ب˘صش ع˘م ي˘م˘صسر˘لا هد˘ق˘ع
رظتنملا نم ثيح ريدقت ىصصقا ىلع دح’ا
عم هريصصم يف تاعزانملا ةنجل لصصفت نا
ل˘مأا˘يو اذ˘ه ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘با˘صسلا ه˘ق˘˘ير˘˘ف
ة˘ن˘تا˘ب ن˘با مد˘ق˘˘ي نا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا قا˘˘صشع
ققحي قيرفلا لعجي يذلا بيطلا دودرملا
سسفانتلاب كلذو مصسوملا اذه لÓخ ىغتبملا

ءا˘ق˘ب˘لا نا˘˘م˘˘صضو ى˘˘لوأ’ا بتار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.رابكلا ةريظح يف ةيحيراب

ينايز عنقي دانزوب
عيقوتلاب

بعÓلا عانقا يف جربلا يلها ةرادإا تحجن
عيقوتلا لجا نم هبلاطم سضيفختب ينايز
يذلا ىعصسملا وهو جربلا يلهأا فوفصص يف
ىمر يذلاو دانزوب ماعلا ريدملا هيف حجن
بعÓلا نا ركذي هعانقإا لجا نم هلقث لكب
قرصشلا يف ةيدنأ’ا ديدعل بعل ناو هل قبصس
اذه يصضاملا مصسوملا ةرقم مجن اهزربا لعل
ىلع لمعلاب عيمجلا فيطصس نبا دعو دقو
لجا نم ةينفلاو ةي˘ند˘ب˘لا ه˘ب˘ناو˘ج ن˘ي˘صسح˘ت
.هنم وجرم وه ام ميدقت

هتيفاع ديعتسسي يريخ

وعدت ’ هتباصصا نا يركب يريخ سسراحلا دكا
عوبصسأا دعب نوكيصس هتدوع دعوم ناو قلقلل
هعصضو يذلا تبثملا رود ناو ةصصاخ ن’ا نم
طبصض ىلع د˘ي˘ج ل˘كصشب ل˘م˘ع˘ي ه˘ع˘ب˘صصا ي˘ف
سسراحلا نا ركذي هتيفاع ديعتصسي ىتح هتحار
ةقفرب بردتي ثيح ةرك نود نم هلمع لصصاوي
اذهو يصساطغلا يندبلا رصضحملا اذكو هئÓمز
ةصسفانمل ابصسحت هطاصشنو ه˘ت˘يو˘ي˘ح ةدا˘ع˘ت˘صس’
ديفيصس ام وهو سساعد اذكو ةيرياصضخ يئانثلا
.اريثك ةليكصشتلا

qarsana@essalamonline.com
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رسضخلاو
ةكرصش هب موقت ام بيرغ
يف ةصصتخملا «سساديدأا»

ة˘˘˘صسب˘˘˘˘لأ’ا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص
امدعبف ،داتعلاو ةصضايرلا

ىصضم تقو يف تحنم
ةيملاعلا تابختنملا لك
ةر˘ت˘ف ي˘ف ةد˘يد˘ج م˘ق˘˘طأا
م˘ل ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ف˘قو˘ت˘˘لا
،رصضخلا داد˘ع˘ت ل˘صصح˘ي

د˘يد˘ج˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘كر˘صشلا سسف˘˘ن مو˘˘ق˘˘ت˘˘ل
ةيبوروأ’ا قر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ب
ا˘م˘ف ،د˘يد˘ج˘˘لا سسا˘˘ب˘˘ل˘˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأ’ا ل˘ح˘م
؟بارعإ’ا نم

15

زرحمل ةيوئملا
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف فا˘˘صضت˘˘صسا
ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م يدا˘˘˘ن
وتروب يدان يتيصس
˘مو˘ي ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
،يصضام˘لا ءا˘ع˘برأ’ا
رود با˘˘˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م
عقو ،ابوروا لاطبا
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ـلا ه˘تارا˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ناولأاب001
نع اريرقت هرصشنب يزيلجنإ’ا قيرفلا نم اريبك Óعافت تيقل يتلا ةعقوملا يهو ،زولب ياكصسلا
.ةيمهأا رثكأ’ا زرحم ةيوئم ربتعا ،عوبصسأ’ا اذه ىرج ام زربا
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ةÓسصلا تيقاوم

«غيلريميربلا» يف نامدطسصي ةمحر نبو زرحم^
 يسضاملبل هدامتعا قاروا مدقيو ةيدوعسسلا يف ثدحلا عنسصي ةكبد نب^

«رييانيد» ةباسصإا
ظوظح عفرت

رفظلا يف يرمعلا نب
ةيسساسسأا ةناكمب

 نأبصشلإ همدقي أÃ ديصشي ينفلإ مقأطلإ

ةبانع ضصبرت متخي قافولا
Ãةيرسصنلا ةهجاو

 يدأنلإ بأصسح قلغ ‘ ببصستت نويدلإ

رظتني «اكسسيل» راوتكريد
قÓطنلا لجأا نم ةيعرسشلا

ةكسسلا ىلع قيرفلا عسضو ‘

 ديمعلإ تأبيردتب ةحأصس نب قأحتلإ دعوم مويلإ

ةيدولوم ةمانزر نع ثدحتي زيغن
ديدجلا مسسوملل رئازجلا

 دغلإ ةيصشع وكأنوم ةهجإوم لÓخ
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                     دحألإ إدغ يهتني رصضخلإ صصبرت

لسصاوي ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا
«ناكلا»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامسش ةرودل ريسضحتلا

02 نم لقأا ايقيرفإا ممأا ضسأاكل لهأاتلا انفده :قيفسش رماع

 بورÿإ ةيعمج فيطصس قأفو رئإز÷إ ةيدولوم


