
ةــمكاحم ءاجرإا
تاــكربو ضسابع دلو

رــبمفون92 ىلإا

ةنسس81ـب ةفيلخلا ةنادإا
ةرداسصمو اذفان انجسس

50صص تازوجحملا لك
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نم برتقي مهددع نأا ىلإا راسشأا
:رذحي ديزوب نب..باسصم نييÓم3

يعسسلاب طابرلاو يبظ وبأا مهتا
«نرقلا ةقفسص» ريرمتل

نم يئادتبلا ذيمÓت ءافعإا تعنم
صسيمخلا وأا ءاثÓثلا ءاسسم ةسساردلا

ضسرادŸا يريدم وعدت ةيبÎلا ةرازو
ةيئانثتسسلا ميلعتلا تاططخÃ مازتلÓل

30صص

ةرربم ريغ تازايتما حنمو ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ةمهتبمهتملا عافد ةئيه نم بلطب «يبهذلا ىتفلا» ةمكاحم لوسصف يهني ءاسضقلا

50صص

ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج بز˘˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘˘ن
ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ناود˘˘ع˘˘لا˘˘ب ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تار˘كر˘ك˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘خألا

ا˘˘˘ف˘˘˘سصاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘غو ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ةو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ملاعلا قايسسلا يف ايعاد ،ةلوؤوسسملا
تحت ن˘ئ˘ي بع˘سش ةد˘ج˘ن˘ل كر˘ح˘ت˘ل˘ل
  .ملاظ يرامعتسسا رين

رمحأا طخ اندودحو ةقطنملا يف ةلود ىوقأا يه رئازجلا :ةحيرقنسش قيرفلا
30 صصكاتفلا «ردنكسسا خوراسص» نع ةرم لوأل فسشكت صشيجلا ةدايق

ددني مÓسسلا دبع نب لامج
ةيبرغملا تاءادتعلاب

نييوارحسصلا ىلع

يركسسلا ءادب نوباسصملا
رثكأا مه ةنسس56 نيغلابلا

«انوروك»ـب ةافولاب نيددهملا

40صص

30 صص

ةينكسس ةدحو فلأا51 زاجنل ةيفاسضإا ةينازيم صصسصخت نكسسلا ةرازو

ةيدلب ضسيئر عسضو
تـــحت يـــقارب
ةيئاسضقلاةباقرلا

هراتخت ةينيطسسلفلا «صضرألا ةديسس»
0202 ماعلا ةيسصخسش

يهني نوبت ضسيئرلا
جÓعلا لوكوتورب

هب ىسصوملا
30 صص

40 صص

50صص

مهتافلم تلبق نيذلا «لدع» نوعط باحسصأل ىرسشب
هللا دبع يديسسل ةديدجلا ةنيدملاب عيبلل Óحم49 ضضرع^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 رابآلا رفح ةلآا

!ازونك تجرخأا يتلا

ربعي هنكل ،ءيصشلا سضعب بيرغ ناونعلا
يف يحÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘ع ة˘قد˘ب
،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و بو˘˘ن˘˘ج م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ل˘ب˘ق ف˘ل˘م˘لا ي˘ف سشصشع يذ˘˘لا دا˘˘صسف˘˘لاو
لامعأا لجر ىدتها دقف ،ةيصضام تاونصس
ةيرقبع ةل˘ي˘ح ى˘لإا ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا ي˘ف فور˘ع˘م
،ابيرقت لباقم نود ذوفنلا ىلع لوصصحلل
اهكلمي رابآا رفح ةلآاب عوطتلا ررق هنأا يهو
ذفن هنأا دكؤويل ،ةيعارز سضارأا حÓصصتصس’
اناجم ،ةيزاوترا رابآا6 ـل رفح لاغصشأا بلغأا
ل˘جر نأا و˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘كل ر˘ها˘ظ˘لا ي˘˘ف
تازايتما ىلع لصصح ير˘ق˘ب˘ع˘لا لا˘م˘عأ’ا

تار˘صشع ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق قو˘ف˘ت ن˘ي˘لوؤو˘صسم ن˘م
تÓيهصست اهنم ،رابآ’ا رفح ةفلك تارملا
نع هداعبإاو ،يعانصص راقع ىلع لوصصحلل
رفحلا ةلآا نإاف  يلاتلابو ،ةريبك تÓكصشم
اذه لامعأ’ا لجرل تجرخأا ردق نوكت هذه
.سضرأ’ا نطاب نم ازنك

راهنلا حسضو يف ةقرسس

لوادت  ثيح  ،رئازجلا يف طقف اذه ثدحي
«كوب سسيفلا» ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا داور
» يفو رصشابملا ىلع ةقرصس ةيلمعل ويديف
ناباصش  مدقأا امدعب ،أÓملا مامأا  «راهنلا زع
نم ع˘ئا˘صضب ة˘قر˘صسو به˘ن ى˘ل˘ع «نا˘صصل»
اذ’و ةم˘صصا˘ع˘لا˘ب  ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر ةرا˘ي˘صس
نمم دحأا ’ نأا ،رمأ’ا يف بيرغلاو ،رارفلاب

كرح «ةميرجلا «هذه  حرصسم يف  اوناك
ماق يذلا ويديفلا بحاصص ءانثتصساب ،انكاصس
ا˘˘نار» :Ó˘˘ئا˘˘ق ق˘˘ل˘˘ع ثي˘˘ح ،ر˘˘يو˘˘صصت˘˘لا˘˘˘ب

  .«قارصسلا اي كانروصص

باحسصأل راسس ربخ
ةيراجتلا تÓحملا

رمأا ،ةيراج˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ع˘ي˘ج˘صشت را˘طإا ي˘ف
ءاصسؤور يت’وم هللا اطع نازيلغ ةي’و يلاو
عيرصستب ،ةي’ولا ميلقإا ربع رئاودلاو تايدلبلا

ةزجنملا ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لا م˘ي˘ل˘صست ة˘ي˘ل˘م˘ع
يفو ،ةزجنملا تÓحملا وأا بابصشلا حلاصصل

،للي ةرئاد تارصضاحم ةعاقب تمت لمع ةصسلج
ءا˘˘صسؤور ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ط˘˘ع ي˘˘ت’و˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘˘مأا
مئاوقلا ريهطتب ةيد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا سسلا˘ج˘م˘لا
يف عيرصستلاو ةيراجت˘لا تÓ˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صس’ا
.تقو عرصسأا يف اهنم نيديفتصسملا رصشن

 «ريم» بتكم
«ىهقم» ىلإا لوحتي

ة˘˘ي’و˘˘ب  يد˘˘ل˘˘ب سسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘صضعأا لا˘˘ق
ر˘ق˘م ي˘ف ه˘ب˘ت˘كم لو˘ح ر˘ي˘م˘لا نأا  ،ناز˘ي˘˘ل˘˘غ
هي˘ف مد˘ق˘ت  ي˘ب˘ع˘صش «ى˘ه˘ق˘م» ى˘لإا  ة˘يد˘ل˘ب˘لا
نيذلا نيبرقملا ريملا ءاقدصصأ’ تابورصشملا
نود  ،بتكملا ىلع يموي لكصشب نوددرتي
نأا ةجردل ،ةيمصسر ةفصص يأا  مهيف رفوتت نأا
«ةفيظو يأا لغصشي ’» ريملا ءاقدصصأا دحأا
،ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘م˘لا  ت’ا˘ب˘ق˘ت˘صسا  ر˘صضح˘ي
عم ةيدلبلا سسيئرل لمع تاصسلج رصضحيو
.نيبختنمو نيفظوم

qarsana@essalamonline.com
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ئطاخ داقتعا

يذلا رمأ’ا ،انوروك سسوريف نم مهيقيصس ةيمصسوملا ازنولفنأ’ا دصض حاقللا نأا ،نونطاوم دقتعي
،حاقللا اذه ءانتقاو ءارصشل تايفصشتصسملاو تايلديصصلا مامأا ةليوط ريباوط ليكصشت ىلإا مهب ىدأا
سسوريفلا نم يقي ’ ةيمصسوملا ازناولفنأ’ا دصض حاقللا نأا اودكأا ،ةحصصلا يف نييئاصصخأ’ا نأا ’إا
  .نوؤوصش قلخ يف هللو لوقن نأا ’إا انعصسي امو...هئارصش ىلع نويرئازجلا تفاهتي كلذ مغرو ،يجاتلا

عيرسسلا قيرطلاب ضشئاط فرسصت
ناك يذلاك نابصشلا دحأا دجي مل
ليق˘ث˘لا نزو˘لا ن˘م ة˘بر˘ع قو˘صسي

ةصصاخ سضارغأا لدابت يف اجرح
رخآ’ا وه ناك يذلا ،هقيدصص عم
طصسو ىرخأا ة˘ن˘حا˘صش ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ع˘ير˘˘صسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

يف بيرغلا و، ةمصصاعلاو ةدلارز
ةلاح يف اناك نيينعملا نأا رمأ’ا
ةيبايصسنا رور˘م˘لا ة˘كر˘حو ،ةدا˘ي˘ق
عيطتصسي ىتح ةلولصشم  نكت ملو
رورم ثداح  يف اببصستي نأا اذه سشئاطلا امهكولصسب اداكو ،هعم دارأا ام لدابتو هقيدصص ةلباقم
 . تاكلتمملاو حاورأ’ا يف ةحداف رئاصسخ تبنج يتلا ةيهلإ’ا ةيانعلا ’ول ،ريطخ

هوبسشم ءارثو لاومأا ليسسغ
تايريدم نم نيفظوم3 ناك ،0002 ماع لبق
نوصشيعي  ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘ي’و˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت

نكصسلا يف ميقي ناك لوأ’ا ،ايدام ةبعصص افورظ
ةنيدم يف Óيف كلمي مويلا هنكل هيوبأ’ يلئاعلا
،اهرجؤوي ةيراجت تÓحم3و سسابعلب يديصس
نارهو يف ةدحاو نيتنثا نيتقصش ىلإا ةفاصضإا

ناك دقف يناثلا امأا ،مناغتصسم ةي’و يف ةيناثلاو
هرودب  كلمي نآ’او  ،نيتفرغ نم ةقصش يف ميقي
،سسابعلب يديصسو نارهو يف ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ن˘ي˘تÓ˘ي˘ف
ناك نأا دعبو هنأ’ ةدرفتم هتياكح نإاف ثلاثلا فظوملا امأا ،هقيقصش  اهريدي ةصصاخ ةكرصش كلميو
3 نم ةيانب ماقأا دقو ،هبراقأا دحأا امهريدي نيتنثا نيتكرصش كلمي مويلا وه ،رجؤوم تيب يف ميقي

.؟هيليمزو فظوملا اذهل يرهصشلا بتارلاب طقف اذه لك ءاج لهف  ،قباوط

«ةريدرايلم» ىلإا اهلوحي ةيسسايسسلا ةبعللا ناقتإا
ة˘يا˘كح ل˘ي˘صصا˘ف˘˘ت تأاد˘˘ب
ة˘˘ط˘˘ي˘˘صسب˘˘لا ة˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘لا
ميقت تناك يتلا ،ةقلطملا
يف  يريدصصق خوك يف
يف ،ةيلخاد ةيبرغ ةنيدم
امدنع7991 ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ةطيصسب ةفيظوب تق˘ح˘ت˘لا
يئ’و  بتكم رقم  يف
راطإا يف يصسايصس بزحب
،ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘كب˘˘صشلا

ناملربلا ةيوصضع ىلإا اهعفر ةفظوملل  ريبكلا حومطلا نكل ،ايرهصش رانيد0003 لباقم
فراجلا حومطلا ،ةيعامتج’ا ةكبصشلا بصصنمب اهقاحتلا نم ةليلق تاونصس دعب  ،نيتدهعل
ةرم تاذ تلاق ثيح ،يصسايق فرظ يف ةريدرايلم ىلإا اصضيأا اهلوح  هذه ةيصسايصسلا  ةديصسلل

ةديصسلا ،«ةيصسايصسلا ةبعللا دعاوق تنقتأاو تملعت يننأا وه انأا  هتلعف ام لك»  :نييفحصصلا دحأ’
ةصسايصسلا ملصس تقلصست يتلا تايصصخصشلا نم ةنيع ةقيرط طقف دكؤوي ’ ،اهحاجنو هذه
ةبصسنلاب دوعصصلا  ةلوهصس اصضيأا دكؤوي لب  ،9102و7991 يماع نيب ةيصسايصسلا ةيلمعلاو
.بازحأ’ا نم ريثكلا يف ةلصصاوتم تلاز  ام يتلا ةيصسايصسلا ةبعللا ناقتإا طرصشب ،هيف نيبغارلل



watan@essalamonline.com
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ةرايزلا لÓخ قيرفلا فاصضأا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ،فودنتب ةثلاثلا ةيركصسعلا
درف لك ىلع لوعت مويلا ةدايقلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا دار˘˘فأا ن˘˘م
طيصسبلا يدنجلا نم ،يبعصشلا
ةمهملا ءادأا يف ،ةجرد ىلعأا ىلإا
عافدلا يف ةلثم˘ت˘م˘لا ة˘ف˘ير˘صشلا

باهرإ’ا دصض نطولا دودح نع
ودع ى˘ت˘ح د˘صضو ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لاو
.يكيصسÓك

ثب م˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘نأا ،ةرا˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘˘ل
ة˘ير˘يد˘م جا˘ت˘نإا ن˘م جا˘ترو˘بور
ه˘ي˘جو˘ت˘لاو لا˘صصيإ’او مÓ˘عإ’ا
ينطولا سشيج˘لا نا˘كرأا ةدا˘ي˘ق˘ل
ه˘ي˘ف تصضر˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
سشيج˘ل˘ل ة˘ير˘كصسع˘لا تارد˘ق˘لا
سشيج ليلصس يبعصشلا ينطولا
فصشك امك ،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
روهظ نع ةرم لوأ’ جاتروبرلا

يتصسي˘لا˘ب˘لا رد˘ن˘كصسإا خورا˘صص
ينطولا سشيجلا هكلتمي يذلا
ةدا˘ي˘ق نأا مو˘ل˘ع˘˘مو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
نم اهيدل ام رهظت ’ سشيجلا
يجيتارتصسا فد˘ه˘ل ’إا ة˘ح˘ل˘صسأا

خورا˘˘˘صصلا فر˘˘˘ع˘˘˘يو ،ي˘˘˘عدر
ى˘˘˘˘صسور˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘كي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا

62-SS E-rednaksIرودلاب
يف ل˘م˘ع˘ت˘صسي ثي˘ح ،ي˘لا˘ت˘ق˘لا

يو˘ج˘لا ف˘˘صصق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا فاد˘˘˘هأÓ˘˘˘ل
ةلاوجلا خيراوصصلاو تارئاطلل
طوطخ ف˘ل˘خ ا˘ه˘ي˘لإا لو˘صصو˘لا

عتمتي هنأا امك ،ةنمؤوُملا ودعلا
يف ةروانملا ىلع ةيلاع ةردقب
لصصت راصسملل ةيئاهنلا ةلحرملا
˘مو˘˘ق˘˘يو ،ة˘˘جرد03 ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
يوجلا عافدلا ىلع سشيوصشتلاب
نم ًاصضيأا ةيئاهنلا ةلحرملا يف
serruel ما˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ
مهأاو ،تارادرلا ىلع سشيوصشتلل
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا ي˘ه ه˘˘ي˘˘ف ةز˘˘ي˘˘م
يذلا هميمصصت لصضفب يفختلا
هنأا ثيح ،تاحطصسملا نم ولخي
ةلحرملا يف ليذلا نم سصلختي
حبصصيل را˘صسم˘لا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ًاروا˘˘ن˘˘˘مو ًا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ خورا˘˘˘صصلا

كلذبو تاردارلا ىلع سشوصشيو
يف يوج عافد يأ’ نكمي ’
د˘قو اذ˘ه ،ه˘ل يد˘صصت˘لا م˘لا˘ع˘لا
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو تد˘كأا

اندودح نأا جاتروبرلا لÓخ نم
انتدايصسو ،رمحأا ط˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تفاصضأاو ،سسدقم أادبم ةينطولا

ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘صشي˘˘ج نأا
ربصش لك يف نيدهاجملا ليلصس
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘لا سضرأ’ا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ا˘ه˘ب˘ع˘صش ن˘عو ا˘ه˘ن˘ع ع˘فاد˘ي˘صس
.اهدودحل ايماح

دع˘ت˘صسم سشي˘ج˘لا نأا تد˘كأاو
ل˘˘ك ر˘˘حدو بر˘˘˘صضل ز˘˘˘ها˘˘˘جو
ا˘م˘ك ،د˘ت˘ع˘م غا˘ب ل˘كو ،ع˘ما˘˘ط
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو تفدرأا
اهدنع رجح ةرخ˘صص ا˘ن˘تا˘عا˘فد»
ا˘م˘ك ،«ر˘صسكن˘ت عا˘˘م˘˘طأ’ا ل˘˘ك
رصصتقي ’ يموقلا اننمأا نأا تلاق
لب ،ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا ا˘ندود˘ح ى˘ل˘ع
يتلا ةينمأ’ا ا˘ندود˘ح˘ب ط˘ب˘تر˘ي
فل˘ت˘خ˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘عار˘ت
.تاديدهتلا

عا˘˘فد˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ىلع يصضق˘ت˘صس ا˘ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘م تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نأاو ،نا˘ك ا˘˘م ثي˘˘ح ا˘˘هرد˘˘صصم
يعاري ،يلاتقلا ريصضحتلا جمارب

تار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاو عا˘˘˘˘صضوأ’ا
اذكو ،ةيميلقإ’او ةيصسايصسويجلا
ح˘ي˘ل˘صست˘لا تا˘مو˘ظ˘ن˘م رو˘ط˘˘ت
،ةير˘كصسع˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ةرادإاو
ق˘ير˘ع ا˘ن˘خ˘يرا˘ت» نأا ة˘ف˘˘ي˘˘صضم
سسندلا لبقت ’ ةرهاط انصضرأاو
اهظفح ىلع ةرداق اندعاوصسو
ن˘ع عا˘˘فد˘˘لا˘˘ف ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
’ ادبأا ةيصضقو ةيولوأا رئازجلا
.رظتنت

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا رارد يزو˘˘ف د˘˘كأا
نأا ،رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
سسوريفلل ةيئابولا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ىحنم يف ،رئازج˘لا˘ب ي˘جا˘ت˘لا
دعب ام˘ي˘صس ،ر˘ي˘ب˘ك يد˘عا˘صصت
اهدهصشت يتلا ةيناثلا ةجوملا
ل˘صصف ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘˘ب ا˘˘بوروأا
بصسحب هنا ىلإا اريصشم ،ءاتصشلا
كان˘ه ،ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
دد˘˘˘ع˘˘˘ل ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسم عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا
 .ت’احلا

ي˘˘ف ،رارد يزو˘˘ف ف˘˘صشكو
نأا سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ح˘˘ير˘˘صصت
ايموي لبقتصسي روتصساب دهعم
ةلاح0031 ىلإا0021 نم
،انوروك سسوريف نع فصشكلل
لÓ˘خ دوز˘ت˘ي˘صس ه˘˘نأا فا˘˘صضأاو
ةز˘˘ه˘˘جأا˘˘ب ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا

اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘˘صس ف˘˘˘˘صشاو˘˘˘˘ك
 .عوبصسأ’ا

،ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف را˘˘صشأاو
دد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘˘عر˘˘˘صسلا نأا ى˘˘˘لإا
ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا
،ةرظ˘ت˘ن˘م ن˘كت م˘ل ،ي˘م˘لا˘ع˘لا

ف˘ير˘خ˘لا ل˘صصف نأا ا˘ح˘صضو˘م
دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘صس
ةظقيلا ىلإا ايعاد ،تاباصصإ’ا

اذ˘˘ه ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لاو
 .سسوريفلا

زاهج ميمعتب قلعتي اميفو

ىلع،RCP««فصشكلا
د˘كأا ،تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا ىو˘˘ت˘˘صسم
ر˘˘مأ’ا ذ˘˘˘خأا بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ،رارد
نأاو ة˘صصا˘خ ،را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
ي˘ح˘صص فر˘ظ˘ب ر˘م˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا

م˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،بع˘˘صص
ةفاك يف ةزهجأ’ا هذه ميمعت
  .تايلديصصلا

ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا را˘ع˘صسأ’ا ن˘عو
ن˘م ف˘صشكلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف
حصضوأا،»RCP« زاهج لÓخ
عم ةصسلج نوكتصس هنأا ،رارد
ط˘ب˘صضل ،سصاو˘خ˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ف˘˘˘صشكلا ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘صس
 .نينطاوملا ةدعاصسم

دهصشت رئازجلا نأا حصضوأاو
رارغ ىلع ،ائجافم ايملاع ءابو
كا˘ن˘ه نأا د˘كأاو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا بج˘˘ي ،ت’Ó˘˘ت˘˘خا

دحلا لجأا نم ،ةعرصسب اهعم
سسوريفلا راصشتنا ةعرصس نم
 .يجاتلا

،انورو˘ك سسور˘ي˘ف نأا د˘كأاو
ة˘عر˘صس كا˘ن˘ه ل˘ب ،ر˘ي˘غ˘˘ت˘˘ي ’
اذا ة˘صصا˘خ ،هرا˘صشت˘ن’ ةر˘ي˘ب˘ك
لك ىلع رفوتت ةئيب يف ناك
نأا ن˘˘ي˘˘بو ،ىود˘˘ع˘˘لا طور˘˘صش
ةيناث ةجوم يف ن’ا رئازجلا

 . ءابولا نم
سسوريفلا ةدح نأا فاصضأاو

اميصس ،اداح اعافترا دهصشتصس
لصصف باوبأا ىلع دÓبلا نأاو
ذخا ةرورصضب ابلاطم ،ءاتصشلا
نوكي نأابو ،رذحلاو ةطيحلا
يف سصاخصشأ’ا نم ددع لقا
   .دحاولا مويلا

حا˘˘˘ق˘˘˘ل سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو
حصضوأا ،ةيمصسوملا ازناولفن’ا
،روتصساب دهعمل ماعلا ريدملا
ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا هذ˘˘˘˘ه نأا
تا˘ي˘عاد˘ت ءار˘ج ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسا

ن˘ي˘لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘˘غو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ىلا ىدأا ام ،يرحبلاو يوجلا
،تا˘ع˘فد˘ب حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لو˘خد
اذهف كلذ مغر هنأا ىلا اريصشم
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘˘م ءاود˘˘˘˘لا
نويلم نأا نلعأاو .تايلديصصلا

ةرفوتم نوكتصس ةعرج002و
يف دكأاو ،ةلبقملا مايأ’ا يف
حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل نأا ،ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
ن˘م ي˘م˘˘ح˘˘ي ’ از˘˘ناو˘˘ل˘˘ف˘˘نأ’ا
داقتعا بصسح انوروك سسوريف
ع˘جرأاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ظ˘ع˘˘م
نو˘˘˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘˘˘لا كلذ بب˘˘˘˘˘˘˘˘صس
ددصشو ،نيفلتخم نيصسوريفلا

نم حاقللا ذخا ةرورصض ىلع
نيباصصملاو نصسلا رابك لبق
 .ةنمزم سضارمأاب

م.يمولد

كاتفلا «ردنكسسا خوراسص» نع ةرم لوأل فسشكت صشيجلا ةدايق

رمحأا طخ اندودحو ةقطنملا يف ةلود ىوقأا يه رئازجلا :ةحيرقنسش قيرفلا

خ.ةميسسن

ةقطنŸا ‘ ةلود ىوقأا يه رئاز÷ا نأا ،يبعسشلا ينطولا صشي÷ا ناكرأا صسيئر ،ةحيرقنسش ديعسس قيرفلا دكأا
باهرإلا مزه هنأاب نهربو زرب يذلا ،يبعسشلا ينطولا صشي÷ابو اهتاسسسسؤوم عيمجبو اهتموكحو اهتسسائرب

.يسسنرفلا رامعتسسلاو

ةينيطسسلفلا «صضرألا ةديسس»
0202 ماعلا ةيسصخسش هراتخت

يهني نوبت ضسيئرلا
جÓعلا لوكوتورب
هب ىسصوملا
قفارملا يبطلا قيرفلا دكأا
دبع ،ةيروهمجلا صسيئرل
يف دجاوتملا ،نوبت ديجملا

نأا ،صصسصختم يناملأا ىفسشتسسم
لوكوتورب ىهنأا نوبت صسيئرلا
ىقلتيو هب ىسصوملا جÓعلا

امل ةيبطلا تاسصوحفلا ايلاح
دافأا ام بسسح ،«لوكوتربلا دعب
ةسسائرل نايب صسمأا هب
نايبلا يف ءاجو.ةيروهمجلا
صسيئر تاميلعتل اذيفنت»
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ىلع ماعلا يأارلا عÓطاب ،نوبت
دكؤوي ،ةيحسصلا هتلاح روطت
نأا هل قفارملا يبطلا قيرفلا
لوكوتورب ىهنأا دق صسيئرلا
ىقلتيو هب ىسصوملا جÓعلا

امل ةيبطلا تاسصوحفلا ايلاح
.«لوكوتربلا دعب
ءانمأا راتخا ،ةيناث ةهج نمو
ةينيطسسلفلا «صضرألا ةديسس»
ًةيسصخسش نوكيل نوبت صسيئرلا
ةيسشع ةيسسايسسلا0202 ماعلا
ةلود مايق نÓعإل23 ىركذلا

َةرجسش صسرغ متيسسو ،نيطسسلف
يف نوبت صسيئرلا مسساب ٍنوتيز
صسيئرلا رايتخا ءاجو ،صسدقلا

تايسصخسشلا تائم نيب نم نوبت
ةيسضقلل ةرسصانملا ةيسسايسسلا
.ةينيطسسلفلا

يذيفنتلا صسيئرلا لاقو
ةينيطسسلفلا صضرألا ةسسسسؤومل

لامك روتكدلا هللا مار يف
صسيئرلا رايتخا نأا ينيسسحلا

ةيسسايسسلا ماعلا ًةيسصخسشل نوبت
،ينيطسسلف ٌرايتخا وه0202
هاجت يسصخسشلا هفقومل كلذو
هسضفرو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

.عيبطتلا ةجوم
ر.نوراه

صسوريفلا نع فسشكلل ةلاح0031 ىلإا0021 نم ايموي لبقتسسي روتسساب نإا لاق

يدعاسصت ىحنم يف رئازجلاب «انوروك»ـل ةيئابولا ةيعسضولا :رارد يزوف

«نرقلا ةقفسص» ريرمتل يعسسلاب طابرلاو يبظ وبأا مهتا

تاءادتعلاب ددني مÓسسلا دبع نب لامج
Úيوارحسصلا ىلع ةيبرغŸا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح دد˘˘ن
ي˘بر˘غ˘م˘لا ناود˘ع˘لا˘ب ،ةد˘يد˘ج˘لا
تاركركلا ةقطنم ىلع ريخأ’ا
ا˘ف˘صصاو ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘˘ح˘˘صصلا˘˘ب
ر˘ي˘غو ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
قاي˘صسلا ي˘ف ا˘ي˘عاد ،ة˘لوؤو˘صسم˘لا
نئي بعصش ةدجنل كرحتلل ملاعلا
  .ملاظ يرامعتصسا رين تحت

مÓصسلا د˘ب˘ع ن˘ب لا˘م˘ج م˘ه˘تا
ةديدجلا رئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر
» مÓصسلا» تملصست هل نايب يف
تارام’ا نم Óك ،هنم ةخصسن
ةقفصص ريرمتل رماتلاب ،برغملاو
ةيفصصت فد˘ه˘ت˘صست ي˘ت˘لا نر˘ق˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

 .اعم ةيوارحصصلاو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج تد˘˘˘كأاو

نم وه فلاحتلا اذه نأا ،ةديدجلا
نمأ’ا ةعزعز ىلع لمعلا لجأا

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘صس’او
يف اهم’آ’ اقيمعت ،ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا
ةمدخو لحاصسلا ةقطن˘مو ا˘ي˘ب˘ي˘ل

ةهوب˘صشم ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صسا فاد˘هأ’
˘ما˘ظ˘ن ر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘ط˘خو
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘تاودأا د˘˘˘حا نز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةلا˘ح ى˘لا ترا˘صشاو .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ي˘صسف˘ن˘لاو ي˘ب˘صصع˘لا را˘ي˘ه˘ن’ا
هاجت نزخملا ةندصس اهيلع يتلا

بع˘˘˘صشلا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘صسبو دو˘˘˘˘م˘˘˘˘صص
ي˘ف ه˘ت˘تا˘م˘ت˘˘صساو يوار˘˘ح˘˘صصلا
ه˘كصسم˘تو ه˘صضرا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
ءانبو ريصصملا ريرقت يف هقحب
ىلع ةلقتصسملا ةي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘لود
بصسح ،ةلتحملا هيصضارأا لماك
.نايبلا تاذ

برهتلاب ،نزخملا تمهتا امك
يرز˘م˘لا ع˘صضو˘لا ة˘ه˘جاو˘م ن˘م
قÓ˘ت˘خا˘ب ،ي˘بر˘غ˘م˘لا بع˘˘صشل˘˘ل

فرصص فده˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا تا˘مزأا
ىلع قبطملا ملظلا نع راظنأ’ا
تفصصو امك ،يبرغملا بعصشلا
ىلع يبرغملا ناودعلا ةهبجلا
ةوطخ˘لا˘ب  ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘صصلا
،ة˘لوؤو˘صسم˘لا ر˘ي˘غو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ةيلوؤوصسملا لماك  هايا ةلمحم
بقاوع نم بترتي ام لك ىلع
اهتمرب ةقط˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو
ىأانم يف برغملا نوكي نلو
ةهبج تيح ،لباقملا يف .اهنع
سشي˘ج˘لا در ،ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ط˘˘بار˘˘م˘˘لا يوار˘˘ح˘˘صصلا

يرصصنعلا لصصفلا رادج تاهبج
هقوقح ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ،ي˘بر˘غ˘م˘لا
 .ةقطنملا يف ةعورصشملا

ي˘ق˘ير˘ف’ا دا˘ح˘ت’ا˘ب تبا˘˘هأاو
ديمج˘تو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ل

يف يبرغ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ة˘يو˘صضع
ى˘ل˘ع ه˘ماد˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ل˘ما˘ك و˘˘صضع ى˘˘ل˘˘ع ناود˘˘ع˘˘لا
 .يقيرف’ا داحت’ا يف ةيوصضعلا

ن˘م’ا سسل˘˘ج˘˘م تل˘˘م˘˘حو
،يبر˘غ˘م˘لا ناود˘ع˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم
تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف تب˘˘˘لا˘˘˘طو
عصضوب ةدحتم˘لا م˘مأ’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ل˘ي˘ط˘ع˘ت ي˘ف ا˘ه˘ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘ل د˘˘ح
ءار˘ح˘صصلا ي˘ف ل˘ح˘لا تاو˘ط˘˘خ
عارصسÓل اها˘يا ة˘ي˘عاد ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا
تاكاهتن’ دح عصضوو لخدتلل
لز˘˘عا بع˘˘صش د˘˘صض نز˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ةر˘م˘ت˘صسم˘لا ه˘ت˘ي˘˘ناود˘˘عو
امك .ة˘يوار˘ح˘˘صصلا ي˘˘صضار’ا
رار˘صصإا ل˘كب ،ة˘ه˘ب˘ج˘لا تا˘˘ب˘˘هأا
بعصش ةد˘ج˘ن˘ل كر˘ح˘ت˘ل˘ل م˘لا˘ع˘لا
ملاظ يرامعتصسا رين تحت حزري

 . كلذ لكل دح عصضوو هئاهنإ’
يمولد ميرم

صسيمÿا وأا ءاثÓثلا ءاسسم ةسساردلا نم يئادتبلا ذيمÓت ءافعإا تعنم

ضسرادŸا يريدم وعدت ةيبÎلا ةرازو
ةيئانثتسسلا ميلعتلا تاططخÃ مازتلÓل
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تبلاط

يريدمو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘صشت˘ف˘م ن˘م
راو˘طأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
تاططخ˘م˘ب ماز˘ت˘ل’ا˘ب ،ة˘ثÓ˘ث˘لا
ةركذ˘م ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نم ذيمÓتلا ةداف˘ت˘صسا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب
تح˘ت م˘صسق˘لا ل˘خاد ة˘حار˘ت˘صس’ا

ة˘ج˘مر˘ب مد˘عو ذا˘ت˘˘صسأ’ا ة˘˘با˘˘قر
 .ةحاصسلا يف ةحارتصس’ا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تدكأا
تم˘˘ل˘˘صست ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
اهتلصسرأاو ،اهنم ةخصسن «مÓصسلا»
ةيميل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ي˘صشت˘ف˘م˘ل
يريدمو ةرادإ’او داوملل ثÓثلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م
سصوصصخب ةصصاخلاو ةيمومعلا
لÓخ ذيمÓتلا سسردم˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘ت
0202/1202 ةيصساردلا ةنصسلا

نأا ي˘ن˘غ˘ل˘˘ب د˘˘ق˘˘ل» :تفا˘˘صضأاو
د˘ي˘ق˘ت˘ت م˘ل تا˘صسصسؤو˘م˘لا سضع˘˘ب
ةيئانثتصس’ا تاططخملا ذيفنتب
ثÓثلا ةيميلعت˘لا ل˘حار˘م˘لا ي˘ف
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م ا˘˘صصو˘˘صصخو
ت’Óتخا انلجصس ثيح يئادتب’ا

يف نمزلا لامعتصسا ديحوت مدعو
ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘ج
ام اذهو ةيميلعتلا تاصسصسؤوملاو
ق˘ل˘خو بار˘˘ط˘˘صضا ي˘˘ف بب˘˘صست
يصسردملا طصسولا يف ىصضوف

يف سصرفلا ؤوفاكت نامصض مدعو
 .«ذيمÓتلا عيمج نيب ميلعتلا

ديق˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ير˘يد˘م˘لا تعدو
تاططخ˘م˘ب مرا˘صصلا ماز˘ت˘ل’او
اهب هونملا ةيئانثت˘صس’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةقلعتملا ةقباصسلا ريصشانملا يف
ةنصسلل ذيمÓتلا سسيردت ميظنتب
اميصس’0202/1202 ةيصساردلا
داوملا عيمج يف يعاصسلا مجحلا
،ةثÓثلا راوطأ’ا تايوتصسم لكل

داوملا يصشتفم ىلع نيعتي امك
ةيوبرتلا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ع˘جار˘م
ةعنا˘م ،ت’Ó˘ت˘خ’ا كارد˘ت˘صساو
ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ف˘عإا ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م
وأا ءا˘˘صسم ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا
ميلعتلل ةبصسنلاب ءاصسم سسيمخلا
ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘˘صشو ،ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا ةرور˘صض
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ك ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ىرخأا ةميل˘ع˘ت ي˘فو .ه˘صصصصخ˘ت
«مÓصسلا» زوحت ةيبرتلا ةيريدمل

ى˘لإا تعد ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘صسن ى˘˘ل˘˘ع
لوكوتور˘ب˘لا ة˘ي˘صصو˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
ةدافتصساب تصصوأا يتلاو يحصصلا
لخاد ةحار˘ت˘صس’ا ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ةيوبرّتلا مقطأ’ا ةمÓصسل ،مصسقلا

 .ذيمÓّتلاو ةيرادإ’او
 يمولد Ëرم



ءا˘ق˘ل لÓ˘˘خ‐ ر˘˘يزو˘˘لا ى˘˘ف˘˘ن
مويلا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ي˘م˘ل˘ع
يركصسلا ءاد ةحفاكمل يملاعلا
نم ربمفو˘ن41 ـل فدا˘صصم˘˘لا

ءاد نيب ةقÓع دوجو ،ةنصس لك
د˘ي˘فو˘كب ة˘با˘صصإ’او ير˘˘كصسلا

ءاد نأا ح˘˘˘˘˘˘صضوأا ثي˘˘˘˘˘˘ح ،91
ر˘ط˘˘خ ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي ’ ير˘˘كصسلا
هنكل ،سسوريفلا اذهب ةباصصإ’ا
ةداح تافعاصضم نم ديزي دق
،هل سضيرملا سضرعت لاح يف
ىلع ح˘لأا د˘ق ثد˘ح˘ت˘م˘لا نا˘كو
تاءار˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا ةرور˘˘˘˘صض
يدافتب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا ى˘˘˘لإا سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نم ةئفلا هذه ىدل سسوريفلاب
ةرورصض ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ى˘صضر˘م˘لا
ةب˘قار˘م˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب سسي˘صسح˘ت˘لا
ىلإاو يركصسلا سضرمل ةقيقدلا
ةبصسنل ةقيقدلا ةبقارملا زيزعت
عم نوتيصس’او مدلا يف ركصسلا
بر˘قأا ي˘ف بي˘ب˘ط˘لا ةرا˘صشت˘˘صسا

تاءار˘جإ’ا ءد˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م تقو
هابتصش’ا ةلاح يف ةيحيحصصتلا
.91‐ديفوكب ةباصصإ’اب

مكحتلا نأا ديزوب نب فاصضأاو
مدلا يف ركصسلا ةبصسن يف ديجلا

د˘عا˘صسي نأا ه˘نأا˘صش ن˘م ،ا˘ق˘ب˘˘صسم
ة˘با˘صصإ’ا ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ل˘˘صضفأا ل˘˘كصشب91‐ديفوكب
ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
سسوريفلا يصشفتل ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا
م˘˘ئاد˘˘لا كار˘˘صشإ’ا ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صست
نمث دقو ،ةيوعم˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل
ةيبطلا لفاوقلا رود ثدحتملا

يت˘لا تا˘صصا˘صصت˘خ’ا ةدد˘ع˘ت˘م
ق˘طا˘ن˘˘م نا˘˘كصس تفد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا»
يتلاو تاي’ولا سضعبل لظلا
ة˘يا˘عر˘ل˘ل ا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا تد˘˘ه˘˘صش
ءا˘بو ي˘صشف˘ت بب˘صسب ة˘ي˘ح˘˘صصلا

ةدايعلا عم نواعتلاب91‐ديفوك
«ةياقولا قيرط وحن» ةلقنتملا
ة˘كب˘صشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ب
تايريدمو بابصشلل ةير˘ئاز˘ج˘لا
ف˘صشكلاو سسي˘صسح˘ت˘ل ة˘ح˘صصلا
ليصصوتو يركصسلا نع ركبملا
.اهل جÓعلا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘صشكو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ةئاملاب4.41 نأا تايفصشتصسملا

ي˘ف ن˘˘ي˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا نا˘˘كصسلا ن˘˘م
سضر˘م ن˘م نو˘نا˘ع˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
8.2 برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م يأا ير˘˘˘˘˘كصسلا

.باصصم نويلم
ةيماسس روسسفوربلا

ظافحلا بجي :يركز
ةبسسن رارقتسسا ىلع

 مدلا يف ركسسلا
ةيماصس روصسفور˘ب˘لا تمد˘ق

بط˘لا ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م ،ير˘˘كز
لاحك يقزرأا ةدا˘ي˘ع˘ب ي˘ل˘خاد˘لا
ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملل ةعباتلا
اصضرع ةيرارط رئبل ةيمومعلا

ه˘ت˘قÓ˘˘عو ير˘˘كصسلا ءاد لو˘˘ح
ةفصصاو91‐ديفوك سسوري˘ف˘ب
يئانثلاب»ب ن˘ي˘صضر˘م˘لا ن˘يذ˘ه

ءاد يلماح ةحصص ىلع «ريطخلا
يف نيمدقتملا اميصس يركصسلا
.نصسلا

ءادب نيباصصملا ةيامح ةيغبو
نم مهتياقو نامصضو يركصسلا
سسوريفب ةباصصإ’ا ىلإا سضرعتلا

ىلإا ةصصت˘خ˘م˘لا تعد ،ا˘نورو˘ك
ةبصسن رارق˘ت˘صسا ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا
ىد˘ل ا˘م˘ي˘صس مد˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘كصسلا
ةد˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
ىلع ،تقولا سسفن يف سضارمأا

بلقلا سضار˘مأاو ة˘ن˘م˘صسلا رار˘غ
ينايرصشلا مدلا طغصض عافتراو
تدكأاو ،مونلا دنع قانتخ’او
نيباصصملا نأاب ةصصتخملا تاذ
نولهج˘ي ن˘يذ˘لا ير˘كصسلا ءاد˘ب
ىلإا مهصضرعت درجمبو مهصضرم
نإاف ،انوروك سسوريفب ةباصصإ’ا

يف مهيدل ببصستي ريخأ’ا اذه
ة˘ب˘صسن نزاو˘˘ت ي˘˘ف ت’Ó˘˘ت˘˘خا
،نو˘ت˘ي˘صسأ’او مد˘لا ي˘ف ر˘˘كصسلا

روهظ ىلإا ةبصسا˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘ي˘صشم
،ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ىد˘ل سضار˘عأا ةد˘ع
عباصصأا ملأاب روعصشلا رارغ ىلع
قرزأ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘يو˘˘ل˘˘تو مد˘˘ق˘˘˘لا

طو˘ق˘صسو م˘˘صصلا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’او
ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ر˘˘ع˘˘˘صشلا
،نيلو˘صسنأ’ا ةدا˘م ى˘لإا ة˘ح˘ل˘م˘لا

يحصصلا فرظلا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
ي˘صشف˘ت ن˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لا بع˘˘صصلا
تعد ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ن˘م ة˘ئ˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ،ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘لإا ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لا
نيلوصسنأ’ا ةدا˘م ن˘م نوز˘خ˘م˘ب
ركصسلا ة˘ب˘صسن سسا˘ي˘ق ل˘ئا˘صسوو
هذهب ةيامحلا نامصضل مدلا يف
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘يرور˘صضلا داو˘م˘لا
دصصق تايفصشتصسملا ىلإا لقنتلا
ةرثك عم جÓعلا نم ةدافتصس’ا
ةيذغتلا ىلع لابقإ’او ةكرحلا
.تاديقعتلا يدافتل ةميلصسلا

ةحلام روسسفوربلا
نوباسصملا :زوزع

رثكأا ةنمزملا صضارمألاب
انوروك صسوريفل ةسضرع
ة˘ح˘لا˘م رو˘صسفور˘ب˘لا تد˘˘كأا
ءاد ة˘ح˘˘ل˘˘صصم ة˘˘صسي˘˘ئر زوز˘˘ع
ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب ير˘˘˘˘كصسلا
نأا ،اصشاب ى˘ف˘ط˘صصم ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةنمزملا سضارمأ’اب ني˘با˘صصم˘لا

تاديقعتل ةصضرع رثكأ’ا  مه
نم انوروك سسوريفب ةباصصإ’ا

ىصضرملا ةئف ام˘ي˘صس’ ،م˘هر˘ي˘غ
.يركصسلا ءادب

،ةصصتخ˘م˘لا تاذ تح˘صضوأاو
يملاعلا مويلا ءاي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
ه˘نأا ،ير˘كصسلا ءاد ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ةحلصصم سصيصصخت نم مغرلاب
ير˘كصسلا ى˘صضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘˘ل˘˘ل
ةباصصإ’ا ىلإا نوصضرعتي نيذلا
لفكتلا نأا ’إا ،انوروك سسوريفب
فيثكت يعد˘ت˘صسي ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب

ه˘ب˘صشو ي˘ب˘ط˘لا كل˘صسلا دو˘ه˘˘ج
اذه تاديقعت ةروطخل يبطلا
ن˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘˘لو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع ىر˘خأا ةر˘ي˘˘ط˘˘خ سضار˘˘مأا

طغصض عافتراو ةنمصسلا رارغ
.مدلا

ةبصسانملاب ةصصتخملا تعدو
يركصسلا ءادب نيباصصملا عيمج
ةطيحلاب يلحتلا ةرورصض ىلإا

ةصضرع رثكأا م˘ه˘نو˘كل رذ˘ح˘لاو
ى˘لإا م˘ها˘يإا ة˘ثا˘ح ،«سسور˘ي˘ف˘˘ل˘˘ل
تاءار˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا»ـب ماز˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ل’ا
.«مهتحصصل  اظفح ةيزارتح’ا

رو˘صسي˘فور˘ب˘لا تح˘صصن ا˘م˘ك
ىصضرملا نم ةئفلا هذه زوزع
ة˘ب˘صسن نزاو˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘˘ب
تاديقعت يدافتل مدلاب ركصسلا
ر˘ث˘كأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،سضر˘˘م˘˘لا

يركصسلا سضرم نم «ةروطخ
لاثملا ليبصس ىلع ةريصشم ،هتاذ
نييارصشلاو بلقلا سضارمأا ىلإا

ةنمصسلاو مدلا طغصض عافتراو
بنا˘ج ى˘لإا يو˘ل˘˘كلا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لاو
.رصصبلا يف ت’Óتخاب ةباصصإ’ا

قازرلا دب˘ع رو˘صسفور˘ب˘لا ا˘مأا
ملع ةح˘ل˘صصم سسي˘ئر ةر˘م˘عو˘ب
ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا بط˘˘˘لاو ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأ’ا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صس’ا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
نو˘˘نا˘˘ف سسنار˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
نأا ى˘لإا را˘صشأا د˘ق˘ف ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ير˘˘كصسلا ءاد˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا
نيب نم ادحاو اصضيرم نولثمي
سسوريفل نيلماح ىصضرم ةعبرأا

ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
مغرلاب هنأا ىلإا اتف’ ،ةصسصسؤوملا

ةافو  ةلاح ةيأا ليجصست مدع نم
ءاد˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضو نأا ’إا ير˘˘كصسلا
اد˘ج ة˘جر˘˘ح تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

.سضرملا تاديقعت ببصسب

ثدحلا4 2982ددعلا ^2441  لوألا عيبر03ـل قفاوملا0202 ربمفون61نينثإلا
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:رذحي ديزوب نب..باسصم نييÓم3 نم برتقي مهددع نأا ىلإا راسشأا

رثكأا مه ةنسس56 نيغلابلا يركسسلا ءادب نوباسصملا
«انوروك»ـب ةافولاب نيددهملا

ز.صسواط

ىدل تايفولا رثكأا نأا صسمأا ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ديزوب نب نمحرلا دبع روسسفوربلا دكأا
.قوف امف ةنسس56 رمع يف مه نم ىدل لجسست «انوروك» صسوريفب ةباسصإلا ىلإا نوسضرعتي نيذلا يركسسلا ءادب نيباسصملا

ةينكسس ةدحو فلأا51 زاجنل ةيفاسضإا ةينازيم صصسصخت نكسسلا ةرازو

مهتافلم تلبق نيذلا «لدع» نوعط باحسصأل ىرسشب
با˘˘ح˘˘صصأا د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘صس

جمانرب يف ةلوبقملا نوعطلا
ذإا ،ةينكصس ققصش نم «لدع»
م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ر˘ط˘صشلا ع˘فد˘ل م˘هؤوا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا
امدعب ،قح’ تقو يف لوأ’ا

ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ة˘˘لود˘˘لا تصصصصخ
ةدحو فلأا51 يلاوح زاجن’
نو˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘صشم را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ا˘˘˘˘˘˘˘˘م بصسح ،1202 ة˘ي˘لا˘م˘لا
.«مÓصسلا»ـل رداصصم هب تدافأا

نوعطلا باحصصأا رصشبتصسا
دعب ،اريخ «لدع» جمانرب يف
زا˘˘ج˘˘نا ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا م˘˘˘ت نأا

ةينكصس ةدحو فلأا51 يلاوح
را˘ج˘˘يإ’ا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصب
نيذلا ةدئافل اهلك سصصصختصس
ىوتصسم ىل˘ع ا˘نو˘ع˘ط او˘مد˘ق
ني˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
،«لد˘˘ع» ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘تو ن˘˘˘كصسلا

ي˘ت˘˘لا ن˘˘كصسلا ةرازو بصسحو
عورصشملا نع تنلعأا دق تناك
لا˘م˘˘ك ر˘˘يزو˘˘لا نا˘˘صسل ى˘˘ل˘˘ع
عامت˘صسا ة˘صسل˘ج ي˘ف ير˘صصا˘ن
ينطولا يب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
«لد˘ع» ة˘غ˘ي˘صص نا˘ف ،ار˘˘خؤو˘˘م
ةينازيم يف امهم ازيح تذخأا
تا˘ن˘كصسلا ة˘ق˘فر ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ا˘م وأا ة˘يرا˘ج˘يإ’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
،ةيعامتج’ا تانكصسلاب فرعي
ةر˘ي˘ث˘كلا نو˘ع˘˘ط˘˘لا بب˘˘صسلاو
1 لدع جمانرب يف تمدق يتلا

ركفت تاطلصسلا لعج ام2و
لكصشملل لح داجيإا ةيفيك يف
ةصسارد˘ب ر˘ماوأا تط˘عأا ا˘مد˘ع˘ب

نم ةمد˘ق˘م˘لا نو˘ع˘ط˘لا ة˘فا˘ك
لاني ىتح ةصصاخ ةنجل فرط
ر˘ي˘˘صشتو ،ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘طاو˘˘م ل˘˘ك
رثكأا دوجو ىلإا تايئاصصحإ’ا

م˘ت˘ي˘صس ن˘ع˘ط ف˘˘لأا45 ن˘˘˘م
يف سصيحمتلا بقع اهتلبرغ
،ةمدقملا نعطلا تافلم قئاثو
مد˘ع ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صسو
بلطلاب مدقتملا نوبزلا ةزايح
ة˘˘ي˘˘كل˘˘م وأا ن˘˘كصس يأا ى˘˘ل˘˘ع
نم هتدافتصسا مدع وأا ةصصاخ
،ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘م ة˘˘نا˘˘عإا يأا

ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
دوجو تدكأا تافلملا ةصساردب

ةلوبقملا كلتو ةلوبقم نوعط
م˘يد˘ق˘ت ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘ب
.ةمزÓلا قئاثولا

ةدحو فلأا51 نإاف ،ةراصشإÓل
ةغيصصل ةصصصصخملا ة˘ي˘ن˘كصس
نم ءزج دعت ،راجيإ’اب عيبلا
ـب ردقي ديدج ينكصس جمانرب
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو ف˘˘˘لأا54
ن˘˘كصس ف˘˘˘لأا02 ن˘م˘˘صضت˘˘ت

ف’آا01و يراج˘يإا ي˘مو˘م˘ع
ىلإا ةفاصضإ’اب يوقرت نكصس
يتاذلا ءانبلل ةناعإا فلأا031
سصصصخ ثي˘˘ح ،ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا وأا

ديدجلا ةيلاملا نوناق عورصشم
07 ة˘م˘ي˘ق˘ب ج˘ما˘نر˘˘ب ة˘˘صصخر
35.90 اهردق ةدايزب جد رايلم
ىلإا0202 ـب ةنراقم ةئاملاب

ةمي˘ق˘ب ع˘فد تادا˘م˘ت˘عا بنا˘ج
ةدا˘يز˘ب جد را˘ي˘˘ل˘˘م424.83
ةنراقم ةئاملاب41.30 اهردق
. ةيصضاملا ةنصسلاب

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘فو
58 سصيصصخت مت ،ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو
تاكبصشلاب لفكتلل جد رايلم
امل ةيوناثلاو ةيلوأ’ا ةفلتخملا

نم نكصس فلأا183 براقي
ةيهتنم ةدحو فلأا122 لصصأا
تاي’و ربع ةئيه˘ت˘لا بل˘ط˘ت˘ت
ز˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘صضو د˘صصق ن˘طو˘˘لا
غلبملا اذه ربتعيو ،لÓغتصس’ا
خ˘يرا˘ت ي˘ف ه˘عو˘ن ن˘م ر˘ب˘كأ’ا
.ر˘˘˘يزو˘˘˘لا بصسح ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا
رايلم02 ،كلذ ى˘˘لإا فا˘˘˘صضي
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م جد
لظلا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ير˘صضح˘لا

نكصسلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل را˘ي˘ل˘م5و
بون˘ج˘لا˘ب ع˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف˘ير˘لا

جد رايلم2و ايلعلا باصضهلاو
امأا ،ريمعتلل ةماعلا تاصساردلل
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
جمانربلا لمصشيف ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
عورصشم يف لجصسملا ديدجلا
461 زا˘ج˘نإا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
ةي˘ح˘صص ز˘كار˘م ا˘ه˘ن˘م ا˘ق˘فر˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘مو
تا˘˘يو˘˘نا˘˘ثو تا˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘˘مو
.يرصضح نما تارقمو

عيبلل Óحم49 صضرع
ةديدجلا ةنيدملاب

هللا دبع يديسسل
ةينطولا ةلاكولا تصضرع

هريو˘ط˘تو ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل
عبا˘ط وذ Ó˘ح˘م49 ،«لد˘ع»
كلذو دازملا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل يرا˘ج˘ت
ةين˘كصس ةد˘حو0002 ي˘ح˘ب
33‐23‐13 ة˘ع˘˘ط˘˘ق «لد˘˘ع»
دبع يديصس ةديدجلا ةنيدملا
. هللا

ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تو
سسيافلا ةي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص
نينطاو˘م˘لا نا˘كمإا˘ب ه˘نأا ،كو˘ب
بحصسل مدقتلا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غاّر˘لا
ىلع عÓط’ا ،طورصشلا رتفد
عي˘ب˘لا ن˘ع نÓ˘عإ’ا نو˘م˘صضم
دئارجلاب0202 ربمفون9 يف
رقم ىلإا هجوتلا وأا ،ةينطولا
ةلا˘كو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ةن˘ئا˘كلا بر˘غ ر˘ئاز˘ج˘لا لد˘ع
«لد˘ع» ن˘كصسم045 ي˘ح˘ب
ةديلبلا ‐ د ‐ ةرامع ينتكرب
ل˘˘جأا ر˘˘خآا دد˘˘حو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
طور˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فد بح˘˘˘˘˘صسل
نم ءادتبا ،اموي رصشع ةصسمخب
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل رود˘˘˘صص لّوأا خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘ف نÓ˘˘˘˘عإ’ا
ل˘جأا سسف˘˘ن و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
م˘ظ˘ن˘˘تو ،سضور˘˘ع˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ي˘ف ،ة˘فر˘ظأ’ا ح˘ت˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةيريدملا رقمب ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘صسل˘ج
رئازجلا لدع ةلاكول ةيوهجلا

ق˘فاو˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف ،بر˘˘غ
عاد˘يإ’ ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل.سضورعلا
دبع يديصسل ةديدجلا ةنيدملا
نم ريثكلا بايغ يناعت هللا
سضع˘ب ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ،ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ى˘ت˘ح˘ف ة˘لوز˘ع˘م˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
ام ،ةبئاغ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا
نا˘كصسلا ةا˘نا˘ع˘˘م ي˘˘ف بب˘˘صست
لقنتلا ى˘لإا نور˘ط˘صضي ن˘يذ˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط تا˘فا˘˘صسم˘˘ل
نأا ر˘ي˘˘غ ،م˘˘ه˘˘ج˘˘ئاو˘˘ح ءا˘˘صضق
نأا اهنأاصش نم هذه عيبلا ةيلمع
ةصضورفم˘لا ة˘لز˘ع˘لا ن˘م د˘ح˘ت

لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا م˘˘˘ت نإا ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
تقو عر˘˘صسأا ي˘˘ف تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

.نكمم
ز.صسواط

بولسسأا دمتعتسس اهنأا تدكأا
مييقتلاو ةيرودلا ريراقتلا
ةرهاظلا نم دحلل رمتسسملا

وعدت ةئيبلا ةريزو
عاطقلا يلوؤوسسم

مرو لاسصئتسسل
ةيطارقوريبلا
ثارح نب ةريسصن تددسش
ةرورسض ىلع ،ةئيبلا ةريزو
عم ةيدجب لماعتلا
ىلع ةاقلملا تايلوؤوسسملا

وأا يزكرم لوؤوسسم لك قتاع
تلاغسشنا ةعباتم ،يلحم
،ةئيبلاب ةقلعتملا نطاوملا
ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختا
،ةيطارقوريبلا نم دحلل
ريراقتلا بولسسأا دامتعاو
رمتسسملا مييقتلاو ةيرودلا

ةمئادلا ةعاجنلا ققحي امم
.عاطقلل
،ةرازولل نايب بسسحو

،ثارح نب ةريسصن تدقع
ربع ايمييقت اعامتجا صسمأا

عم ،يئرملا رسضاحتلا ةينقت
ةئيبلل نييئلولا ءاردملا

نييوهجلا نيسشتفملاو
تحت تاسسسسؤوملا ءاردمو
نم ددع اذكو ةياسصولا
،نييزكرملا عاطقلا تاراطإا

يف عامتجلا اذه يتأايو
ةيرودلا ةعباتملا راطإا
ةرازولل ةلكوملا لامعأÓل
عاسضوألا ةبقارم اذكو
لظ يف اسصوسصخ ةنهارلا

.انوروك ةحئاج
ىلإا قرطتلا مت ،ةبسسانملابو

اهزربأا طاقن ةدع
ةذختملا تاءارجإلا
انوروك صسوريف ةهباجمل
ميقعتلا تايلمعو
ايزكرم) صسيسسحتلاو
عيراسشملا ةيعسضوو (ايلحمو
ةينازيم راطإا يف ةجمربملا
قودنسصلا وأا زيهجتلا
لحاسسلاو ةئيبلل ينطولا

،اههجاوت يتلا لكاسشملاو
.نايبلا بسسح

خ.ةميسسن



نم بلطب ليجأاتلا رارق ءاج
دلو لامج ،مهتملا عافد ةئيه
هتباصصإا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع سسا˘ب˘ع
«91‐ديفوك» سسوريف ىودعب
ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.سشارحلاب

يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنادأاو
ةمصصاعلا رئازجلا يف دمحمأا
،يصضاملا ربم˘ت˘ب˘صس61 ي˘˘˘ف
تاونصس8ب سسابع دلو لامج
اصسبج تاونصس4و اذفان انجصس
ديعصسلا قبصسأ’ا ريزولل اذفان
ديوزتب امهتمزلأا امك ،تاكرب
نويلم1 ـب ةيمومعلا ةنيزخلا
.رانيد

ن˘ما˘صضت˘لا ار˘يزو ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج نا˘ق˘با˘صسلا

قلعتت مهتب تاكرب ديعصسلاو
ماربإاو ةيمومع لاومأا ديدبتب

عيرصشتل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘صص
لÓغتصسا ةءاصسإاو ،هب لومعملا

ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا
.ةيمومع تاررحم

ماعلا نيمأ’ا ةنادإا تمت امك
ن˘ما˘˘صضت˘˘لا ةرازو˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
3ب يدÓخ قانصشوب ،ينطولا
ةمارغو ذفا˘ن ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس
اذكو ،جد نويلم اهردق ةيلام
ي˘لو˘ل˘ج ،تا˘ف˘ير˘صشت˘لا ر˘يد˘˘م

ا˘ن˘ج˘صس (2) ن˘ي˘ت˘ن˘صسب د˘ي˘ع˘صس
ةذفان ري˘غ ة˘ن˘صس ا˘ه˘ن˘م ،اذ˘فا˘ن
نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
.جد

ماعلا نيمأ’ا اصضيأا نيدأا امك
،ةرازو˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صسلا
ةنصسب سسليب˘ح ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسا
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس

.جد000.005  اهردق
،سسابع دلو لامج لجن امأا

رارف ةلاح يف دوجوملا يفاولا
وه هتنادإا تمت دقف جراخلاب
انجصس تاونصس01ب  اصضيأا
اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م  ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن
ر˘مأا راد˘صصا ع˘م ،جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.هيلع سضبقلاب يلود

watan@essalamonline.com
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مهتملا عافد ةئيه نم بلطب

ربمفون92 ىلإا تاكربو ضسابع دلو ةمكاحم ءاجرإا

ط.ةراسس

لامج نيقبسسألا ينطولا نماسضتلا يريزو  ةمكاحم فانئتسسا ةسسلج صسمأا ،ةمسصاعلا رئازجلا ءاسضق صسلجم لجأا
.مداقلا ربمفون92  خيرات ىلإا تاكرب ديعسسلاو صسابع دلو

ةلئاع ،سسمأا حابصص ترثع
نع سضيبلا ةي’وب  هللا مياد
غلابلا ينادملا ىفطصصم اهنبا

.ةديج ةحصصب وهو ةنصس41
،ة˘ي˘مÓ˘عإا ردا˘صصم تدا˘فأاو

ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا د˘˘˘لاو ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ق˘˘˘˘ن
054 يحب نطاقلا ىفطصصم

هنبا ىلع روثعلا مت هنأا نكصس
نإاف ،ةراصشإÓل.ةديج ةحصص يف
ناك ينادملا ىفطصصم لفطلا
دع˘ب را˘ظ˘نأ’ا ن˘ع ى˘ف˘ت˘خا د˘ق
نينث’ا ءاصسم هتيب نم هجورخ
.يصضاملا

ب.ىملسس

ةيصسيئرلا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت
،ةلصشنخب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب سسمأا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صص
،ةي’ولا ةمصصاعب راديصسوك
ن˘م ءا˘ن˘ب ل˘ما˘ع طو˘ق˘صس ر˘ثإا
.ةرامعل عبارلا قباطلا

،ةي˘ل˘ح˘م  ردا˘صصم تدا˘فأاو
«سس.ب» وعدملا ةيحصضلا نأا

،ةنصس33 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘يو
ىدل ،ةريطخ حورجب بيصصأا
عبارلا ق˘با˘ط˘لا ن˘م ه˘طو˘ق˘صس
.يدرف نكصسل

تنكمت ،ىرخأا ةهج نمو
،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم
سصاخصشأا6 ذاقنإا نم سسمأا
.ةنتابب زاغلاب مهقانتخا رثإا

ةلئاع نم تصسلا اياحصضلا
ام مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ،ةد˘حاو
اوصضرعت ،ةنصس07و01 نيب

مهنكصسم يف زاغلاب قانتخ’
،ةيدلب˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
ل˘يو˘ح˘ت م˘تو ،ة˘مز˘ل˘˘ب ر˘˘صصق
ىفصشتصسم ىلإا ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م˘لا
م˘ه˘ل تمد˘ق ن˘يأا  ،«ة˘ناور˘˘م»
لبق ةيرورصضلا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا
.ءافصشلا مهلثامت

رثإا ًاسصخسش11 فاعسسإا
ةردكمب لوهم قيرح

صسابعلب يديسسب
نكصسم03 ي˘˘ح د˘˘˘ه˘˘˘صش

مك53 ةرد˘˘كم ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘صش
ةعاصس ي˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس

،سسمأا لوأا ةرهصس نم ةرخأاتم
ىدحإاب لوهم قيرح بوصشن
ا˘م ،كا˘ن˘ه ة˘ن˘˘ئا˘˘كلا ق˘˘ق˘˘صشلا
نيريبك رعذو عله يف ببصست
نأا لبق ،يلاهأ’ا طاصسوأا يف
ةيامحلا ةد˘حو دار˘فا ل˘خد˘ت˘ي
درب˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

اررصضتم11 فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسإ’
01 نيب ام مهرامعأا تحوارت
.ةنصس14و رهصشأا

ةيئ’ولا ةيريد˘م˘لا تنا˘كو
يدي˘صسل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ى˘لإا ترا˘صشأا د˘ق ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
تا˘فا˘ع˘صس’ ا˘هدار˘فأا م˘يد˘˘ق˘˘ت
ناكمب سصاخصشأا ةثÓثل ةيلوأا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا
نم فيثك ناخدل مهقاصشنتصسا

ع˘˘˘ير˘˘˘صسلا را˘˘˘صشت˘˘˘ن’ا ءار˘˘˘ج
80 لوح اميف ،بهللا ةنصسلأ’
ةيبطلا ةدايعلا بوصص نيرخآا
،ةرواجملا دربلا نيع ةيدلبل
نم مهتاناعم تنيبت نأا دعب

ناكو .سسفنتلا يف تابوعصص
بحا˘˘صص نار˘˘˘ي˘˘˘ج ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
د˘˘ق رر˘˘صضت˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘كصسم˘˘˘لا

ريخأ’ا اذه ةدجن ىلإا اوعره
،نارينلا طصسو نم هجارخإاو
ع˘ط˘ق˘ب نور˘خآا ل˘ف˘كت ا˘م˘˘ي˘˘ف
ةررصضتملا ةرا˘م˘ع˘لا ن˘يو˘م˘ت
نود لاح ام وهو ءابرهكلاب
.ةريبك رئاصسخ ليجصست

ك.مركأا

تايا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تنادأا
ءاصسم ةديلبلا ءاصضق سسلجمب
ـب ةفيلخ نموملا دبع ،سسمأا

ةمارغو اذفان انجصس ةنصس81
ران˘يد نو˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
ل˘˘ك ةردا˘˘˘صصم ع˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو تازو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م نا˘˘مر˘˘ح˘˘˘لاو
3 ةد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
.تاونصس

ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يدأاو
اصسبح تاونصس8 ـب عوصشعصش
عوصشعصش نيدلا ردبو ،اذفان
،اذفان ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس4 ـ˘˘ب

اصسبح ماعب امكح ردصص امك
ر˘يد˘م د˘صض ذا˘ف˘ن˘لا فو˘˘قو˘˘م
.نوع يلع قباصسلا لاديصص

ةيئانجلا ةمكحملا تناكو
دق ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ءا˘صضق سسل˘ج˘م˘ب

دبع5102 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف تنادأا
م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا
81 ـب ةيصضقلا يف يصسيئرلا
ةمارغ عم ،اذفان انجصس ةنصس
ران˘يد نو˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
مت نأا دعب ،هكÓمأا ةرداصصمو
نم سضق˘ن˘لا˘ب ن˘ع˘ط˘لا لو˘ب˘ق
تداعو ايلعلا ةمكحملا لبق
ءا˘صضق سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
.يصضاملا دحأ’ا موي ةديلبلا

عا˘˘فد ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تف˘˘˘ن د˘˘˘قو
ةيصضق يف يصسيئرلا مهتملا
تقو ي˘ف «كن˘ب ة˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا»
ةئيه مامأا اهتعفارم يف قباصس
ىد˘ل تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
عيمج ،ةديلبلا ءاصضق سسلجم
ا˘ه˘ل˘كو˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا

ةنايخو ةفوصصوملا ةقرصسلاك
تارر˘ح˘م ر˘˘يوز˘˘تو ة˘˘نا˘˘مأ’ا

.ةوصشرلاو
م.ةزمح

طرافلا عوبسسألا رحب راظنألا نع ىراوت دق ناك

«ÊادŸا ىفطسصم» لفطلا ىلع روثعلا
 ةديج ةحسصب

ةنتابب زاغلاب مهقانتخا رثإا صصاخسشأا6 ذاقنإا

عبارلا قباطلا نم هطوقسس دعب لماع ةافو
ةلسشنخب يدرف نكسسمل

«يبهذلا ىتفلا» ةمكاحم لوسصف يهني ءاسضقلا

اذفان انجسس ةنسس81ـب ةفيلخلا ةنادإا
 تازوجحملا لك ةرداسصمو

ةهوبسشم ةيحايسس ةبكرم عجرتسسي يداولاب نرقملا نمأا

لامعتسساب ديدهتلاو ةقرسسلا يف ةطروتم رارسشأا ةباسصع كيكفت
ضسادرموبب ءاسضيبلا ةحلسسألا

ليعامسسإا قباسسلا ديقعلا ةيسضق يف

اذفان اسسبح تاونسس5 ـب ينامحر ضسينأا ةنادإا

ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ةمهتب
ةرربم ريغ تازايتما حنمو

ةيدلب ضسيئر عسضو
ةباقرلا تحت يقارب
ةيئاسضقلا
ماهتلا ةفرغ صسمأا تديأا
،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجم ىدل

ةيدلب صسيئر عسضو رارق
ةيسضق يف عباتملا يقارب
ةباقرلا تحت داسسف
.ةيئاسضقلا

ياد نيسسح ةمكحم تناكو
،مايأا ةدع ذنم تررق دق
يقارب ةيدلب صسيئر عسضو
نارمعلاب فلكملا هبئانو
،ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت
ةمسصاعلا ءاسضق صسلجم ديأاو
.رارقلا اذه مويلا
ةمهت نيمهتملل تهجو ذإا
ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا

ةرربم ريغ تازايتما حنمو
تاقفسصلا لاجم يف
لاومأا ديدبتو ةيمومعلا

.ةيمومع
قلعتت ةيسضقلا عئاقو
ةيراجتلا ةقÓمعلا ةميخلاب
تسصسصخ ثيح ،نيتنسس لبق
ةحاسسم ةيقافتلا يف اهل

يف اهنأا لإا م005 اهردق
ةبارق ةحاسسملا تناك عقاولا
تزواجت امدعب اهفاعسضأا ةتسس
ةفاسضإلاب ،م0082 اهتحاسسم
ةميخلا ريجأات تادئاع ىلإا
ةحاسسملا ىلع ترسصتقا يتلا
ةيقافتلا يف تددح يتلا

مل اهنأا امك م005 ـب يأا طقف
ينوناقلا اهراسسم ذخأات
ةيلاملا ةنجل ىلع اهرورمب
ىتح لو ،رامثتسسلاو
اهتارود يف تلوادملا
 .ةيداعلا ريغو ةيداعلا

ةيدلبلا صسيئر اسضيأا عباتيو
يف تلثمت ،ىرخأا ةيسضق يف
ةيمسسر تاررحم ءافخإا

ةلثمتم اياده ميدقت اهاوحف
امزÓب ةينويزفلت تاسشاسش يف
.تاقباسسملا ىدحإا يف

ل.ايرام

ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
،واودوب ةرئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ةباصصع ىلع سضبقلا ءاقلإا نم
يف ادرف31 نم نوكتت رارصشأا

حوارتت ،ةفلتخم اياصضق  ةدع
04و ةنصس91 نيب ام مهرامعأا
،سسادر˘مو˘ب˘ب  نو˘ن˘ط˘ق˘ي ة˘˘ن˘˘صس
ي˘˘ف بعر˘˘لا نو˘˘عرز˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
باحصصأاو نين˘طاو˘م˘لا طا˘صسوأا
نودتعيو  ةيراجتلا تÓحملا
نم  ءاصضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ة˘ط˘صساو˘ب
مهتاكلتمم ىلع ءÓيتصس’ا لجأا

تاذ تنكمت ثيحب ،مهلاومأاو
ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘قر˘˘ف˘˘لا
تايمك عاجرتصسا نم ةقمعملا

،تا˘قور˘صسم˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ة˘نا˘ي˘صص تاد˘ع˘م ي˘ف تل˘ث˘˘م˘˘ت

ةيمو˘م˘ع تا˘صسصسؤو˘م˘ب ة˘صصا˘خ
نم مقطأاو ةي˘كÓ˘ه˘ت˘صسا داو˘مو
˘مزاو˘ل˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو بهذ˘˘لا

طبصض مت نيأا .يلزنملا ثاثأ’او
رجانخ يف لثمتت ءاصضيب ةحلصسأا

تارف˘صشو ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م
هبتصشملا اهلمعتصسي ناك ةقÓح
ءÓيتصس’او ءادتع’ا يف مهيف
مهليوحت متيل ،تاكلتمملا ىلع
لا˘˘م˘˘كت˘˘صس’ ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘ل˘˘˘ل
مهقح يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘˘ت ع˘˘م
ةهج نمو ،ةصصتخملا ةيئاصضقلا
ةطرصشلا رصصانع نكمت ىرخأا
ة˘ي’و˘ب نر˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب
ةبكر˘م عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م ،يداو˘لا

.ةقرصس لحم
ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا ع˘˘ئا˘˘قو

ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا
ةيحايصس ةب˘كر˘م د˘جاو˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت
لح˘م ا˘ه˘نأا ل˘م˘ت˘ح˘ي ة˘هو˘ب˘صشم
ى˘ل˘ع عراز˘م˘لا ىد˘حإا˘ب ة˘قر˘صس
رصصانع رصشابو ،ةنيدملا تابنج
د˘صصر˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘طر˘˘صشلا

تل˘˘ل˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لاو
راطإا يف .ةبكرم˘لا عا˘جر˘ت˘صسا˘ب
نأا ني˘ب˘ت ،حو˘ت˘ف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ل˘ح˘م ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةنيد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا د˘حأا ن˘م ة˘قر˘صس
ءافيتصسا د˘ع˘بو .ق˘با˘صس خ˘يرا˘ت˘ب

مت ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك
ةمكحملل ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا
.ايميلقإا ةصصتخملا

نم ةدحو3302 زجح
ةيلوحكلا تابورسشملا

تنسشومت نيعب
ثحبلا ةقرف رصصانع تنكمت

ةحلصصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاو

ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
يف تنصشومت نيع ةي’و نمأاب

،نيتقرفتم نيتيعون ني˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ط˘ب˘صض ن˘م
ةدعم ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
ةصصخر نودب جيورتلاو لقنلل
ةدحو3302 ب ةرد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م
،سصا˘خ˘صشأا  ة˘˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ي
،ةنصس52 (ف.ح)و˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

،ةنصس72 (م .ب) و˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لاو
ةنصس82 ( ع. ر ) و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لاو
.نيتيحايصس  نيتبكرم زجحو

دعب تءاج ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
(3131) ـب ةلمحم ةبكرم دصصر
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو
اهفي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

ةنيدمل يبونجلا لخدملا دنع
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا ،تن˘صشو˘م˘ت ن˘ي˘ع
ةطخ عصضو دعب تءاجف ةيناثلا

ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا تصضفأا ة˘م˘كح˘˘م
د˘حأا ل˘خاد ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
م˘ي˘ل˘قإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘كصسلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
ىرخأا ةيم˘ك ط˘ب˘صضو ،ة˘ي’و˘لا

هبتصشملا .ةدحو072 ب ةردقم
مامأا اقح’ مهميدقت متيصس مهيف
ىدل ةيروهمجلا ليكو ديصسلا

تنصشومت نيع ةمكحم
ةنوب نيسسح/نيمأا ةريسصن

دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘˘م تنادأا
ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف ،سسيار
سسي˘ئر˘لا سسمأا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
،راهنلا عمجمل ماعلا ريدملا
تاونصس5 ـب ،ينامحر سسينأا

جد فلأا001و ،اذفان اصسبح
عبوتو .ةذفا˘ن ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
ةناهإا ةحنجب ينامحر سسينأا
،ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا د˘˘ئا˘˘ق
سشيجلا دصض فذقلا ةحنجو

ة˘نا˘هإاو ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،فذقلا ةحنج ،ةيماظن ةئيه
ةصصاخلا ةمرحلا˘ب سسا˘صسم˘لا
لقنو ليجصستب ،سصاخصشأÓل
نذإا ر˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب تا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘كم˘˘˘لا

را˘ظ˘نأ’ سضر˘عو ،ا˘ه˘ب˘حا˘صص
،ةياعدلا سضر˘غ˘ب رو˘ه˘م˘ج˘لا

ن˘م تار˘صشنو تارو˘˘صشن˘˘مو
ةحلصصملاب رارصضإ’ا اهنأاصش
يأا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

سساصسملا ىلع تناك ةليصسو
.نطولا ةدحو ةمÓصسب

رئب ةمكحم ةباين تناكو
تصسم˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ق ،سسيار دار˘˘˘م
طيلصست ،يصضاملا عوبصسأ’ا

انجصس تاو˘ن˘صس01 ةبو˘ق˘ع
يف ةمارغ رانيد فلأا001و
.ينامحر سسينأا قح

م.ةزمح
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ة˘ير˘ح˘لا مو˘˘ي ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسن ى˘˘ت˘˘ح
سسداصسلا يف ر˘ي˘ب˘كلا را˘صصت˘ن’او
.يراجلا رهصشلا نم نيرصشعلاو

د˘ه˘صشم˘˘لا نإا˘˘ف ..0202.1162
ر˘ها˘م ر˘ي˘صسأ’ا ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘ل˘˘عأا يذ˘˘لا
رجف دق راصصتن’ا نايب سسرخأ’ا
لكو ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ىد˘ل
ة˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘فر˘˘˘صشلاو رار˘˘˘حأ’ا
حرفلا نم ةلاح ملا˘ع˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ةماركلاو ةزعلا رعاصشمو مراعلا

ةظحللا هذهب ’ا˘ف˘ت˘حا ءا˘ير˘ب˘كلاو
دÓ˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف مز˘˘˘ه˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ت˘ق ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘مو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
هقحل خوصضرلاو سسرخأ’ا ريصسأ’ا
فقو لباق˘م ر˘صسأ’ا ن˘م ة˘ير˘ح˘لا˘ب
,ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا ه˘بار˘˘صضإا
كرا˘ع˘م˘لا لو˘طأا ن˘˘م ما˘˘يأا.(301)
ن˘ع بار˘صضإ’ا ي˘ف ة˘يرو˘˘ط˘˘صسأ’ا
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
اهيف لمح .ةريصسأ’ا ةينيطصسلفلا

ع˘جو˘لاو عو˘ج˘لا سسر˘˘خأ’ا ر˘˘ها˘˘م
ل˘تا˘˘ق˘˘م˘˘لا حور˘˘ب ل˘˘تا˘˘قو م˘˘لأ’او
ةدارإابو نمؤوملا د˘ئا˘ق˘لا ة˘بÓ˘صصو
جذومن دصسجو مهناميإاو ءادهصشلا
دهعلاو دعو˘لا˘ب قد˘صصلاو ءا˘فو˘لا
ةيادب ذنم هصسفن ىلع هعطق يذلا
د˘˘˘حأا˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
وأا ةدا˘˘ه˘˘صشلا ا˘˘مإا ن˘˘˘يرا˘˘˘صصت˘˘˘ن’ا
لك تطقصسو تلصشف دقل .ةيرحلا

بي˘غر˘ت˘لاو بي˘هر˘ت˘لا ت’وا˘˘ح˘˘م
كلذكو لتقلاب تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ل˘كو
تمز˘ه˘ناو ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لا

ةمواصسم˘لاو فا˘ف˘ت˘ل’ا ت’وا˘ح˘م
م˘صسا˘ح˘لا ي˘ئد˘ب˘م˘لا رار˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع
ه˘تدارإا˘˘ب سسر˘˘خأ’ا هرا˘˘ت˘˘خا يذ˘˘لا
ةديدج ةلحرم مامأا قيرطلا قصشي
عار˘˘صصلا را˘˘˘صسم ي˘˘˘ف هز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘مو
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةيفصسعتلا ةي˘با˘هرإ’ا ه˘تا˘صسا˘ي˘صسو
ة˘صسا˘ي˘صس ا˘ه˘ن˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘فو

ة˘˘م˘˘لا˘˘˘ظ˘˘˘لا يرادإ’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لاو
بع˘صشلا ءا˘ن˘بأا د˘صض ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘˘صسا
م˘ه˘ت˘ير˘ح˘ب سسم˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

مغرلا ىلعو .ةيناصسنإ’ا مهتايحو
ةد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
يتلا تا˘ي˘عاد˘ت˘لاو ة˘كبا˘صشت˘م˘لاو
ةمظنأ’ا سضعب رايهنا عم تنمازت
زاز˘ت˘بÓ˘ل ا˘ه˘عو˘صضخو ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ا˘˘مو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’او.ي˘˘كير˘˘مأ’ا
نم ةينيطصسلفلا ةحا˘صسلا ه˘صشي˘ع˘ت
رارمتصسا نع مجانلا رامدلا راثآا
ف˘˘صصلا ي˘˘ف خر˘˘صشلاو ما˘˘صسق˘˘ن’ا
بعصشلا نإاف يصسايصسلاو ينطولا
ةجاحلا سسمأاب ناك ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
سضاهنتصسا ديعتل ةمح˘ل˘م˘لا هذ˘ه˘ل
ينيطصسلفلا ل˘ما˘ع˘لا ةو˘ق˘ب ة˘ق˘ث˘لا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ة˘عا˘ن˘صص ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا كلذ˘˘كو
ينا˘صسنإ’او يو˘ن˘ع˘م˘لا را˘صصت˘ن’ا

تاقا˘ط˘لا د˘ي˘صشح˘تو ي˘صسا˘ي˘صسلاو
قئاقحلا خ˘ي˘صسر˘ت˘ل تا˘ي˘نا˘كمإ’او
نأا˘˘صشب سضرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا

يف اهتا˘ب˘كر˘مو عار˘صصلا ة˘لدا˘ع˘م
سسورد˘˘˘˘لا .ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘صصع˘˘˘˘˘لا

اهتجت˘نأا ي˘ت˘لا تا˘صصÓ˘خ˘ت˘صس’او
تد˘كأا ة˘ل˘صسا˘ب˘لا ة˘كر˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةدارÓل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا نزو˘لا ادد˘ج˘م
ة˘م˘كار˘مو ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف ة˘ي˘˘تاذ˘˘لا
ىلع ةرد˘ق˘لاو را˘صصت˘ن’ا طور˘صش
زيزع˘تو دو˘م˘صصلا تا˘مو˘ق˘م ءا˘ن˘ب
طور˘صش ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
لÓتح’ا ةطلصس ماغرإاو ةهجاوملا

˘ما˘مأا عو˘صضخ˘لاو ع˘جار˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ة˘ي˘عر˘صشو ة˘لاد˘˘ع
ينيطصسلفلا بعصشلا اهنع عفادي

تفصشك امك .لصساوبلا ىرصسأ’او
تارغثلا و بويعلا ةكرعملا هذه
ةلاحلاب ترقتصسا يتلا سصقاونلاو
ةينب يفو ةيلخادلا ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةيريهامجلاو ةيصساي˘صسلا ه˘كر˘ح˘لا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘صسم فÓ˘˘˘ت˘˘˘خا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرور˘˘صض تد˘˘كأاو ا˘˘ه˘˘تا˘˘عا˘˘ط˘˘قو
ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘كب ي˘˘˘˘صضم˘˘˘˘لا

ديزملا زاجنا و˘ح˘ن ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو
ةعجارمل ةيقيقحلا تاوطخلا نم
سسيصسأاتلاو ينيط˘صسل˘ف˘لا ع˘صضو˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عإ’
ءار˘˘جإا ر˘˘ب˘˘ع ما˘˘صسق˘˘˘ن’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإاو
تاصسصسؤوملل ةلماصشلا تاباختن’ا
ةيار تحت لمعلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ه˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ت˘صشم˘لا م˘صساو˘˘ق˘˘لا

ةدارإا نع ربعت يتلا ةيصسايصسلاو
هتارا˘ي˘خو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

ن˘ل˘عأا يذ˘لا سسر˘خأ’ا .ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا
ريهامجلا ةداق روصضحب هراصصتنا
لتحملا لخادلا يف ةينيطصسلفلا

ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف اوز˘ي˘م˘ت ن˘˘يذ˘˘لاو
لوصصولل دانصسإ’او معدلا لاكصشأا
لئاصسرلا ي˘ف د˘كأا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه˘ل
نيدايملا ةكبصش ربع اهقلطأا يتلا
ةكرعملا هذه سضاخ هنأا ةيرابخإ’ا
بع˘صشلا ة˘ي˘مو˘ل˘ظ˘م ن˘ع عا˘فد˘ل˘˘ل
ةصسا˘ي˘صس را˘ه˘ظإ’و ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
يتلا ني˘لا˘ي˘كم˘ب ل˘ي˘كلاو قا˘ف˘ن˘لا
باصسح ىلع ملاعلا يف يرصشتصست

بو˘˘˘ع˘˘˘صشلا قو˘˘˘ق˘˘˘حو تا˘˘˘باذ˘˘˘˘ع
لئاصسرلا تاذ ا˘ه˘نا .ةد˘ه˘ط˘صضم˘لا
لك يف ملاعلا رارحأا اهلمح يتلا
ةيرحل نوفتهي مهو سضرأ’ا عاقب
فر˘˘صشلا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م ي˘˘هو سسر˘˘خأ’ا
ة˘مأ’ا ءا˘ن˘بأا ه˘ف˘ل˘خ ع˘م˘ت˘ج˘ي يذ˘لا
سسنو˘تو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

نا˘ن˘ب˘ل ي˘فو ي˘بر˘ع˘لا بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو
ندرأ’او نميلاو قارعلاو ايروصسو
نلعأا ملاعلا يف ناكم لك يفو
يف قحلا بناج ىلإا فوقولا هيف
دا˘ه˘ط˘˘صض’او م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ة˘˘˘لا˘˘˘صسر˘˘˘لا ي˘˘˘˘هو .لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’او
عي˘م˘ج ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ت˘لا ة˘ل˘صصو˘ب˘لا

ةلادعل ةرصصانملا مÓعإ’ا لئاصسو
ي˘فو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘صش ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
ثب˘لا˘ب تب˘كاو ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ب˘˘خإ’ا
هذ˘˘ه لو˘˘˘صصف زر˘˘˘بأا ر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةيخ˘يرا˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا ة˘م˘ح˘ل˘م˘لا

ة˘ظ˘ح˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا د˘˘ها˘˘صش ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
هذ˘˘˘ه .را˘˘˘صصت˘˘˘ن’ا ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘عإ’ا
نو˘كت ا˘ه˘ل˘جا ن˘م ي˘ت˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
نوكيو ةيماصسلا اهيناعم ةداهصشلل
ءا˘˘˘م˘˘˘˘صسلا ناو˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ب را˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ن’ا

ءام˘ظ˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف نو˘كيو،سضرأ’او
ة˘ير˘ح˘لا و˘ح˘ن ق˘ير˘ط˘˘لا ل˘˘عا˘˘صشم
.ةلادعلاو

ىرسسألا نوؤوسشب صصتخملا ‐ ىناملسسملا ىفطسصم /ررحملا ريسسألا  :ملقب

ناطرسسلا اهنم ةنمزم ضضارمأا نم نوناعي ةزغ عاطق ىرسسأا نم81%

نوؤو˘صش ة˘ئ˘ي˘ه ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر رذ˘ح
ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘يرر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ىر˘˘˘˘صسأ’ا
ذاتصسأ’ا ةي˘بو˘ن˘ج˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

يف سسيمخلا مويلا ةطينق نصسح
لامك ريصسأ’ا ) داهصشتصسا باقعأا
راتهتصس’ا ةصسايصس نم ( رعو وبأا
نأا ًافيصضم ، نوجصسلا يف ىبطلا

ةز˘˘˘غ عا˘˘˘ط˘˘˘ق ىر˘˘˘˘صسأا ن˘˘˘˘م 81%

ًاريصسأا552 مهددع براقي نيذلاو
)  ة˘ن˘مز˘م سضار˘˘مأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي

ى˘˘ل˘˘كلاو بل˘˘ق˘˘لاو نا˘˘طر˘˘صسلا˘˘˘ك
فورصضغ˘لاو ط˘غ˘صضلاو ر˘كصسلاو
م˘˘ه˘˘نأا د˘˘كأاو ، ( ىر˘˘خأا سضار˘˘˘مأاو
ةخراصص تاكا˘ه˘ت˘ن’ نو˘صضر˘ع˘ت˘ي
قيثاو˘م˘لاو فار˘عأ’ا ل˘ك ف˘لا˘خ˘ت
، ة˘ي˘ح˘صصلا ئدا˘ب˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ةيامحلاو ،ةيحصصلا ةياعرلا قحك
، ةريطخلاو ةيدعملا سضارمأ’ا نم
ىلعأا ىلع لوصصحلا يف قحلاو
ة˘˘ح˘˘صصلا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘صسم
لاقو .زيي˘م˘ت˘لا مد˘عو ، ة˘يا˘عر˘لاو
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ىر˘صسأ’ا نأا ة˘ط˘ي˘ن˘ق
ةيربخملا تاصصوحفلا ءارجإا مدع
، ةعصشأ’ا روصصب مايقلاو ةيرودلا

ة˘ي˘ب˘ط م˘قاو˘˘ط دو˘˘جو مد˘˘ع ن˘˘مو
ي˘ف نو˘ج˘صسلا ةرادإا ن˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م
ةيبطلا م˘قاو˘ط˘لا لا˘خدإا ع˘ن˘م ل˘ظ
ةحصصلا ةرازو نم ةصصصصختملا
م˘يد˘˘ق˘˘ت مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ءار˘˘جإا وأا ة˘˘مزÓ˘˘˘لا تا˘˘˘جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
 . ىرصسأÓل ةيحارجلا تايلمعلا

ةي˘نا˘صسنإ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا  بلا˘طو

ةيبرعلاو ةينيطصسلفلا ةيقوقحلاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘صضل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘˘لاو
ىر˘صسأ’ا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘˘نإ’ لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ي˘ف ى˘صضر˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
مازتل’او ،ةيل˘ي˘ئار˘صسإ’ا نو˘ج˘صسلا
ف˘ي˘ن˘ج تا˘ي˘قا˘ف˘تا دو˘ن˘بو داو˘˘م˘˘ب
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ع˘˘بار˘˘لاو ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘˘لا
. يناصسنإ’ا يلودلا

.رعو يبأاب قاحلل مهرود نورظتني ىسضرملا ىرسسألاو لÓتحلا نوجسس ىلع ميخي توملا حبسش

ي˘ف ىر˘صسأ’ا ة˘ن˘ج˘˘ل لوؤو˘˘صسم د˘˘كأا
نيطصسلف ريرحتل ةيبعصشلا ةهبجلا

ةيحصصلا عاصضوأ’ا نأا يبعك مÓع
ةياغلل ة˘ب˘ع˘صص تتا˘ب نو˘ج˘صسلا ي˘ف
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘يا˘˘ڤ ي˘˘صشف˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب
ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس نا˘˘ع˘˘مإاو
رذحو .ىرصسأ’ا ةايح˘ب ا˘هرا˘ت˘ه˘ت˘صسا

ريرحت ةفرغ˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘ب˘ع˘ك

سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ح
ًاريصسأا007 نأا نم0202/11/21
فاصضُي ةن˘مز˘م سضار˘مأا˘ب نو˘با˘صصم
نصسلا رابك نم ىرصسأ’ا تائم مهل
او˘تا˘ب ة˘ف˘ي˘ع˘صضلا ة˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا يوذو
ةظحل يأا يف داهصشتصسÓل ةصضرع
لخاد انوروك سسورياڤ يصشفت عم
لÓتح’ا ةلود ةلصصاومو نوجصسلا

يف هراصشتنإا ةقيق˘ح ى˘ل˘ع م˘ي˘ت˘ع˘ت˘لا
لوؤو˘صسم تف˘˘لو .ىر˘˘صسأ’ا طا˘˘صسوأا
نأا ىلإا هحيرصصت يف ىرصسأ’ا ةنجل
ىمصسي ام يف نيلقتعملا ىرصسأ’ا

31 مهددعو ةلمرلا نجصس ىفصشم
رطخ˘ل˘ل ة˘صضر˘ع ر˘ث˘كأ’ا م˘ه ًار˘ي˘صسأا
ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ط˘˘خ˘˘لا سضار˘˘مأ’ا بب˘˘صسب
جÓ˘ع˘لا ن˘م نا˘مر˘ح˘لاو ا˘ه˘نو˘نا˘ع˘˘ي

هدمتعت يذلا يب˘ط˘لا سصي˘خ˘صشت˘لاو
مهمادعإ’ Óًيبصس لÓتح’ا تاطلصس
وهو يب˘ع˘ك د˘كأاو .ع˘با˘ت˘ت˘م ل˘كصشب
ىلع ديزي ام ىصضمأا ررحم ريصسأا

نأا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘صس ي˘ف ا˘ما˘˘ع51
دعت مل يمÓكلا نماصضتلا تÓمح
ةرزجملا ةهجاومل ةعجان ’و ةيفاك
’ يتلاو ىرصسأ’ا قحب فرتقُت يتلا

بر˘ح˘لا م˘ئار˘ج ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل ى˘˘قر˘˘ت
سضرفي ام، ةيناصسنإ’ا دصض مئارجلاو
ةيمصسرلا هتاصسصسؤومو انب˘ع˘صش ى˘ل˘ع
حا˘ف˘كلا د˘ي˘ع˘صصت ً’وأا ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلاو
ريرحت لجأا نم ةفلتخملا هلاكصشأاب
د˘ع˘صصلا ى˘ل˘ع كر˘ح˘ت˘˘لاو ىر˘˘صسأ’ا
ىلع لÓتح’ا ةم˘كا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘لود˘لا

.مهقحب همئارج

ةيسضاملا مايألا لÓخ ريبك لكسشب تمقافت هسضارمأا نأا دكؤوتو ةيحسصلا هتلاح ةروطخ نم رذحُت دادر مسصتعم ريسسألا ةلئاع
ةيحصصلا ةلاحلا نأا دادر دهاع دكأا
لقتعملا مصصتعم ريصسأ’ا هقيقصشل
ترو˘هد˘ت د˘ق6002 ما˘ع˘لا ذ˘˘ن˘˘م
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كصشب
نجصس ىفصشم ءابطأا فعاصض ثيحب

ة˘ن˘كصسم˘لا سصار˘قأ’ا دد˘ع ة˘ل˘مر˘˘لا
ًاصصرق06 غلب˘ت˘ل ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ةفرغب لاصصتا يف دادر دكأاو .ًايموي
سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘˘ل˘˘ظ˘˘ن˘˘ح ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ًايماحم نأا21/11/0202 قفاوملا

ىفصشم ي˘ف م˘صصت˘ع˘م ه˘ق˘ي˘ق˘صش راز
لقنو عوب˘صسأا ل˘ب˘ق ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘صس
يناعي تاب هنأا اهدافم ةلاصسر هنم
دومعلاو لصصافملا يف ةحربم ًام’أا
ًانقح ءا˘ب˘طأ’ا ه˘ل فا˘صضأاو ير˘ق˘ف˘لا

ىرخأاو ًايرهصش ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ي ة˘يوا˘م˘ي˘ك
يرقفلا دومعلا يف نقحُت ةنكصسم
ي˘˘˘˘ف دادر تف˘˘˘˘لو .يرود ل˘˘˘˘كصشب
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘لا˘ح˘لا نأا ى˘لإا ه˘لا˘صصتا
ت’احلا بعصصأا نم تتاب هقيقصشل

ةلمرلا نجصس ىفصشم يف ةيصضرملا
ةردقلا اهيف دقف ةلحرم لصصو ثيح
تل˘صصوو مو˘ن˘لا وأا جار˘خإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ه˘يد˘ل مد˘لا سضا˘ف˘˘خ˘˘نا ة˘˘ب˘˘صسن
.ريطخ ىوتصسم

ةطينق نسسح ذاتسسألا ةيبونجلا تاظفاحملا يف نيررحملاو ىرسسألا نوؤوسش ةئيه ةنجل صسيئر

يبعك مÓع نيطسسلف ريرحتل ةيبعسشلا ةهبجلا يف ىرسسألا ةنجل لوؤوسسم
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يلحم 2982ددعلا ^2441  لوألا عيبر03ـل قفاوملا0202 ربمفون61نينثإلا 08
انوروك ءابو يسشفت نم ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف
مناغتسسمب ةرسسامل يعوبسسألا قوسسلل يزارتحا قلغ
ة˘˘˘˘ي’و ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم ترر˘˘˘˘˘ق
قو˘˘صسلا ق˘˘ل˘˘غ م˘˘نا˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسم
ع˘˘با˘˘ط˘˘لا يذ ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ةر˘صسا˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ريبادتلا راطإا يف ،ايزارتحا
ءا˘بو ي˘صشف˘ت ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

،(91˘˘‐د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك) ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ه˘˘تا˘˘ه ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘صسح
.حلاصصملا

ةنجللا نأا ردصصملا حصضوأاو
سسوريف نم ةياقولل ةيئ’ولا

ي˘˘˘˘˘ف ترر˘˘˘˘˘˘ق ،ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
اذه قلغ يرودلا اهعامتجا
يذ˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘صضف˘˘˘لا
ا˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘صسأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
ن˘م ة˘يزار˘ت˘˘ح’ا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
.ءابولا اذه يصشفت
سسفن لÓخ ةنجللا تررقو
ا˘˘م سصي˘˘صصخ˘˘ت عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
ن˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م2 هت˘م˘ي˘ق
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
ءانتق’ ةي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا
زاريميلوبلا لعا˘ف˘ت» ةز˘ه˘جأا
(رآا ي˘صس ي˘ب) «ل˘صسل˘صست˘م˘˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘صشكل˘˘˘˘ل

تارد˘ق˘لا م˘ي˘عد˘تو ا˘نورو˘ك
ى˘ل˘ع سصح˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
امك.يلح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تر˘مأا
ي˘ف رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع عور˘˘صشلا˘˘ب

ة˘ع˘صساو م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا سسراد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
تا˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت˘˘˘بو
ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةبقارمو راجتلاو نينطاوملا

ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ىد˘˘م
سسوريفلا اذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
.ةي’ولا حلاصصم فيصضت
حلاصصم تزربأا ،اهتهج نمو
ع˘فر م˘ت ه˘نأا ي˘ئ’و˘لا ن˘˘مأ’ا

مدعب ةقلعتم ةف˘لا˘خ˘م617
ي˘ف ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا
˘مد˘عو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا
ة˘˘ن˘˘مآ’ا ة˘˘فا˘˘صسم˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا

قر˘خو يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
ي˘ف ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا
01و5 نيب ةدتمملا ةرتفلا
.يراجلا ربمفون

ةراجتلا حلاصصم تماق امك
نييصضاملا ني˘عو˘ب˘صسأ’ا ي˘ف
يرادإ’ا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا حار˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب
ءاصضف19 ل يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
قاو˘صسأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘يرا˘˘ج˘˘ت
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت ز˘˘كار˘˘مو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل تÓ˘˘ح˘˘مو
ة˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’ا داو˘˘˘م˘˘˘لا

اهتفلاخمل يهاقمو معاطمو
ق˘فو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ة˘ظ˘حÓ˘م ة˘ح˘˘ل˘˘صصم سسي˘˘ئر
˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’او قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا
ي˘لا˘غ˘لا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
.دمحأا ديصس

ب.نيدلا رون
 صساسسألا رجح عسضو ةبسسانملاب مت

ةكرعملا هذهل دلخم يراكذت ملعم زاجنإل
«خيسسلا لبج» ةكرعمل36 ىركذلا ءايحإا

 مناغتسسمب ةلعم دلوأاب
م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسم ة˘˘˘ي’و تي˘˘˘حأا

ةكرعمل36 ىركذلا ارخؤوم
رمعتصسملا دصض خيصسلا لبج
يد˘ي˘صس ة˘ير˘ق˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

،(ةلعم د’وأا ةيدلب) دوعصسم
ةريدملا نم ديفتصسا امبصسح
يوذو نيدهاجملل ةيئ’ولا
.دوعصسم نب ةليلد قوقحلا

ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب م˘˘˘تو
ر˘ج˘ح ع˘˘صضو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
م˘˘ل˘˘ع˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإ’ سسا˘˘˘صسأ’ا
هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م يرا˘˘˘كذ˘˘˘ت
ةيناز˘ي˘م ن˘م˘صض ،ة˘كر˘ع˘م˘لا
بع˘ل˘م ن˘ي˘˘صشد˘˘تو ة˘˘ي’و˘˘لا

يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ب يراو˘˘˘ج
.ةرواجملا دوعصسم
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا تما˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةر˘صسأ’ا ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ينطولا ملعلا عفرب ةيروثلا

حاورأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
يف اوطقصس نيذلا ءادهصشلا
.ةكرعملا

خيصسلا لبج تاراغم عقتو
د˘˘حأا ة˘˘فا˘˘ح ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
يد˘˘˘ي˘˘˘صس راود˘˘˘ب نا˘˘˘يدو˘˘˘لا

ةلعم د’وأا ةيدلبب دوعصسم
تنا˘كو ،م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم قر˘˘صش
ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا بر˘˘˘ح لÓ˘˘˘˘خ
ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل ز˘كر˘م ةد˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

فصصوتصسمو روبعلل أاجلمو
ن˘˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
ةيودأÓل نزخمو نيباصصملا

امبصسح ،ةيئاذغلا ةنوؤوملاو
ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘صشت
.ةيخيراتلا

ر˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا تاو˘ق تأاد˘˘بو
اذ˘ه ةر˘صصا˘ح˘م˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
سسمخ نم نوكملا زكرملا

ربمفون41 ي˘˘ف تارا˘˘غ˘˘م
كلذ ي˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘كو7591
001 نم رثكأا يوؤوي تقولا

نيدهاجم01و د˘˘ها˘˘ج˘˘م
.ىصضرم
سشي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو
˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا يرا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ف تارا˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
لازنإ’ ةيدومعلا تارئاطلا
تا˘ن˘حا˘صشلا اذ˘كو دو˘ن˘˘ج˘˘لا

ل˘صشف ه˘ن˘كلو ،تا˘˘با˘˘بد˘˘لاو
عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأا كلذ ي˘˘˘˘˘ف
نع نيدهاج˘م˘ل˘ل ي˘لو˘ط˘ب˘لا
زواجت˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ن˘ير˘ت˘مو˘ل˘˘ي˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘حا˘˘صسم
ةر˘يد˘م˘لا ف˘ي˘صضت ن˘ي˘ع˘بر˘م
يوذو نيدهاجملل ةيئ’ولا
.قوقحلا

ر˘م˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
د˘˘ب˘˘˘كت يذ˘˘˘لا ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

مايأا9 ةليط ةحداف رئاصسخ
حرجو ايركصسع06 لتقم)

ل˘با˘ن˘˘ق˘˘لا (ن˘˘ير˘˘خآا51
ةحلصسأ’او عومدلل ةليصسملا
هذه لخاد ايلود ةروظحملا
تازا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا) تارا˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف ط˘ق˘صس ثي˘ح (ة˘˘ما˘˘صسلا

001 ءا˘هز فر˘صشلا ناد˘˘ي˘˘م
ر˘˘صسأا م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،د˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م
قفو ،ىصضرملاو نيباصصملا
.ةيخيراتلا رداصصملا

م .ق

ببقلا ةددعتم ةيكيتسسÓبلا تويبلا تحت ةعارزلا ةينقت ىلع هدامتعاب

لجيجب زوملا ةعارز يف هملح دسسجي «يسستف ريهز» باسشلا
تحت ةعارزلا ةينقت ىلع دامتعلاب ،لجيج ةيلوب زوملا ةعارز ثعب ةداعإا يف يسستف ريهز باسشلا حجن

.يراجلا رهسشلا ةياهن لبق اهنم لوألا لوسصحملا ينج رظتني وهو ببقلا ةددعتم ةيكيتسسÓبلا تويبلا

ةرايزلا لÓخ ريهز فصشكو
ه˘˘ت˘˘عرز˘˘م˘˘˘ل تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
راميج ةقط˘ن˘م˘ب ةدو˘جو˘م˘لا
همل˘ح نأا ،ة˘ف˘ق˘صشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ىلوأا روهظ دعب ققحتي أادب
ةبولطملا ةهكافلا هذه رامث
ةيلحملا قوصسلا يف ةرثكب
41 ةدمل اهراظتنا مت يتلا
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘هو ار˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش
زوملا جوتنمل ةيجو˘لو˘ي˘ب˘لا
ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘ب˘˘ق
نأا ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م
كلذ دع˘ب جو˘ت˘ن˘م˘لا رر˘كت˘ي

.رهصشأا ةعبصس لك
د˘صسج يذ˘لا ر˘ي˘هز لو˘˘ق˘˘يو
هلوصصح دعب عورصشملا اذه
زاهج راطإا يف ليومت ىلع
م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
نأا ،با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشت
تأات» مل ةققحملا ةجيتنلا

تصضت˘˘قا ل˘˘ب «مد˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
تر˘م ادو˘˘ه˘˘جو ار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
.لحارم ةدعب
ئداب يف تمق دقل فاصضأاو
ىود˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأ’ا
هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا قو˘˘˘صسلا
ةفرغ˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ب ة˘ه˘كا˘ف˘لا
نأا دعبو ،لجيجب ةيحÓفلا
حبرم عورصشملا نأاب تدكأات
ةعارز لوح انيوكت تعبات
تعدوأا م˘ث زو˘م˘لا ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف
فرط نم معدلا بلطل افلم
زا˘˘ه˘˘ج˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا عر˘˘ف˘˘˘لا
م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
.بابصشلا ليغصشت
،هفلم ىلع ةقداصصملا دعبو
سضرأا ر˘ي˘جأا˘ت˘ب با˘صشلا ما˘˘ق
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ما˘˘˘قأا ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف
˘˘مد˘˘ع˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
سضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘ما
ىنتتا ،كلذ بقعو ةيحÓف
دد˘ع˘ت˘م ا˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ا˘ت˘˘ي˘˘ب
تزهان ةيلام ةميقب ببقلا

.لاق امك ،جد نييÓم01
ذنم سصرح هنأا ريهز راصشأاو
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا

«ةيهانت˘م ة˘قد»ـب ه˘عور˘صشم
تÓتصشلا سسر˘غ ن˘م ة˘ياد˘ب
ى˘لوأا رو˘ه˘ظ ى˘˘لإا ’و˘˘صصو
ا˘م ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا د˘ي˘قا˘ن˘ع˘لا
ن˘م غ˘ل˘ك05 ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصي
ىلع ىلوأا ةلحرمك زوملا
يناثلا جاتنإ’ا يف لصصت نأا
غلك07 ىلإا رهصشأا7 دعب
.هبصسح ،ديزأا وأا

حاجنل ىلوأ’ا رداوبلا نمو
«ما˘˘ه˘˘˘لا» عور˘˘˘صشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
هيقلت يه ر˘ي˘هز˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ةعاب دحأا فرط نم لاصصت’
ل˘ما˘˘ك ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’ ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
هيقلت ىلإا ةفاصضإا جوتنملا

ن˘م ىر˘˘خأا ت’ا˘˘صصتا ةد˘˘ع
نييلحم نيرم˘ث˘ت˘صسم فر˘ط
نم تÓتصشلا˘ب م˘ه˘ن˘يو˘م˘ت˘ل
.هتعرزم
˘˘ما˘˘ق ،ى˘˘˘لوأا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘كو
وحن عيبب باصشلا عرازملا

بابصش دحأا ىلإا ةلتصش003
و˘ه ىد˘بأا يذ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

˘ما˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر ر˘˘خآ’ا
.لثامم رامثتصساب
ه˘جو˘ت˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن نأا˘˘صشبو
اذه نأاب ريهز دافأا ،هتدوجو
هل نوكيصس» يلحملا زوملا

ة˘لا˘ح˘م ’ ا˘ي˘با˘ج˘˘يإا ىد˘˘صص
ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘˘ي ثي˘˘ح
ثيح نم ءاوصس دروتصسملا
كلذو ة˘˘ح˘˘ئار˘˘لا وأا قوذ˘˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘صسا مد˘ع˘ل ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
وهف ةيئا˘ي˘م˘ي˘كلا ةد˘م˘صسأ’ا

كيهان ةئاملاب ةئام يعيبط
يتلا زوملا ةبح مجح نع
23و02 نيب اهلوط حوارتي
.«مصس
يذلا ريهز باصشلا حمطيو
ه˘ت˘عرز˘م جا˘ت˘˘نإا ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘صسلا

،يرا˘ج˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا نو˘˘صضغ
نم رامثتصس’ا عيصسوت ىلإا

عور˘˘صشم» د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت لÓ˘˘خ
ريفوت دصصق «زوملا ةلتصشم
ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه تÓ˘˘˘ت˘˘˘صش
ة˘˘صصا˘˘خ ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
نود˘˘ير˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘صشلا

هباب نم ةحÓفلا ملاع جولو
هتب˘غر ن˘ع Ó˘صضف ع˘صساو˘لا
ة˘ي˘حÓ˘ف سضرأا كÓ˘ت˘ما ي˘ف
ريوطتب هل حمصست هب ةصصاخ
ة˘ي˘ل˘م˘ع لد˘ب ة˘عارز˘لا هذ˘˘ه
.راجيإ’ا

يف زوملا ةعارز
ةيكيتسسÓبلا تويبلا

 حبرم رامثتسسا
مادز نيصساي دافأا ،هتهج نم

ة˘˘فر˘˘غ˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا
ي˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
جاتنإا نأاب ،يفحصص حيرصصت
تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تح˘˘˘ت زو˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةدد˘ع˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب˘˘لا
«حبرم رامثتصسا» وه ببقلا

تمد˘ق ة˘فر˘غ˘لا نأا˘ب ا˘˘فدر˘˘م
ة˘˘صصا˘˘˘خ ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا د˘˘˘ي
ة˘ثÓ˘ث˘ل ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ب˘˘˘صش
ي˘˘صست˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘هز م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةيصضرم» تنا˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو
ل˘˘˘حار˘˘˘م ى˘˘˘لوأا ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘ج
.«جاتنإ’ا

ىلع دامتع’ا نأاب فاصضأاو
ة˘ي˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ديزي ي˘ت˘لا بب˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
حمصسي» راتمأا6 نع اهولع
˘مد˘عو ة˘عارز˘لا ف˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب
ةيحÓف تاحاصسم كÓهتصسا
نو˘كي دودر˘م˘بو ة˘˘ع˘˘صسا˘˘صش
ن˘˘كم˘˘ي ثي˘˘˘ح ا˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘صضم
يف ةريج˘صش0001 سسار˘غ
ع˘م ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب تي˘˘ب ل˘˘ك
نيب حوارتي جاتنإاب تاعقوت
ةرجصش لكل غلك001و06
نط001 لدا˘˘˘ع˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م وأا

ل˘ك ي˘ف جا˘ت˘نإا ي˘لا˘˘م˘˘جإا˘˘ك
.«تيب
ةبرجتلا نأا ىلإا مادز راصشأاو
ة˘فر˘غ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا ع˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
ن˘م ي˘صست˘ف ر˘˘ي˘˘هز با˘˘صشلا

مت ،ةمئادلا ه˘ت˘ق˘فار˘م لÓ˘خ
ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
يعارزلا فيث˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘بار˘˘ق ة˘˘عارز تم˘˘ت ثي˘˘ح
ةحا˘صسم ي˘ف ة˘ل˘ت˘صش0011
ةجيتنلا تناكو راتكه عبر
تط˘عأاو ا˘ما˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا

ارا˘˘م˘˘ث تÓ˘˘ت˘˘صشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ف˘عا˘صضم جا˘ت˘˘نإا˘˘ب ةر˘˘يز˘˘غ
ة˘عارز˘˘لا ن˘˘ع تار˘˘م ع˘˘برأا
.«ةيداعلا

نأاب لوؤوصسملا تاذ ربتعاو
ي˘صست˘ف ر˘ي˘هز ر˘م˘ث˘ت˘˘صسم˘˘لا
حو˘م˘ط˘˘لا با˘˘صشل˘˘ل لا˘˘ث˘˘م»
˘˘مد˘˘ع م˘˘˘غر˘˘˘ف ،ح˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لاو
ماق ةيحÓف سضرأ’ هكÓتما
دصسج ةيصضرأا ةعطق ريجأاتب

أادب يذلا ه˘عور˘صشم ا˘ه˘ي˘ل˘ع
’إا اذ˘ه ا˘مو هرا˘˘م˘˘ث ي˘˘تؤو˘˘ي
حو˘˘م˘˘ط˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد
قيقحتب نÓ˘ي˘ف˘ك ة˘يد˘ج˘لاو
.«ةرهبم جئاتن
ة˘ي˘م˘هأا مادز د˘ي˘˘صسلا زر˘˘بأاو
اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘˘ن’ا
تا˘˘˘عارز˘˘˘لا ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
نكمت˘صس ي˘ت˘لا و ة˘ح˘بر˘م˘لا
نم يرئاز˘ج˘لا كل˘ه˘ت˘صسم˘لا

جو˘ت˘ن˘م˘لا رد˘صصم ة˘فر˘˘ع˘˘م
ةنراقم ه˘تدو˘جو ه˘ت˘ي˘عو˘نو
ى˘ل˘ع Ó˘صضف درو˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
د˘ي˘كأا˘ت د˘ع˘ب ح˘م˘صست» ا˘˘ه˘˘نأا

اين˘طو ة˘عارز˘لا هذ˘ه حا˘ج˘ن
ةروتا˘ف سصي˘ل˘ق˘تو سضف˘خ˘ب
ةلمعلا ريفو˘ت و دار˘ي˘ت˘صس’ا
.«ةبعصصلا

صس.نيÒسس

ةلودلا تادوهجم راطإا يف
ةظفاحملا ىلإا ةفداهلا

ةيباغلا لتكلا ىلع

ةيعوطت ةلمح
ةبسضه ةباغ فيظنتل

ناسسملتب يتسسلل
تاحاصسملا ىلع اظافح
ةيمومعلا تاءاصضفلاو ةيباغلا

ةلودلا تادوهجم راطإا يفو
ىلع ةظفاحملا ىلإا ةفداهلا
نمومأا فرصشأا ،ةيباغلا لتكلا

ناصسملت ةي’و يلاو يرومرم
يصضقنملا عوبصسأ’ا ةياهن
سسلجملا سسيئر ةيعمب
نيمأ’او يئ’ولا يبعصشلا
تاطلصسلاو ةي’ولل ماعلا
قÓطنا ةيلمع ىلع ةيلحملا
فيظنتل ةيعوطتلا ةلمحلا

يتلا يتصس ةل’ ةبصضه ةباغ
ةيريدم لبق نم اهميظنت مت
اذهو ،ةصضايرلاو بابصشلا
ةيوعمجلا ةكرحلا ةمهاصسمب
ةيلمعلا هذه.ةينابصشلاو
ةجردلاب فدهت ةيعونلا
خانملا فيطلت ىلإا ىلوأ’ا
ةيباغلا تاحاصسملاب سصاخلا

تايافنلا لك نم اهفيظنتو
ناكملا نيع يفو ،لاحوأ’او
هاجتا لوأ’ا لوؤوصسملا دكأا

ةرورصض ىلع نيمئاقلا لك
لجأا نم دوهجلا ةلصصاوم
ةفاظن ىلع ةظفاحملا
خانم نامصض و طيحملا
عم يقنو فيظن يئيب
يحصصلا عباطلاب ءاقترإ’ا
ماعلا يصشيعملا طيحملل
نأا ،هركذ ريدج .نطاوملل

ناصسملت ةي’و قطانم لج
تÓمح دهصشت ةيدودحلا
تÓمح اذكو فيظنتلل
ءابو رطاخمب ةيعوتلل

 .انوروك
صشاتيلتوب .ع



mahali@essalamonline.com

298209ددعلا ^2441  لوألا عيبر03ـل قفاوملا0202 ربمفون61نينثإلايلحم
يراجلا ربمفون32 ىلإا رمتسسيو12 ـلا موي قلطني
ةيناسسللا ةطيرخلا لوح ىقتلم ميظنت وحن

راردأاب ابيرق رئازجلاب ةيغيزامألا
لوح ىقتل˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صس
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘صسل˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةي’وب رئازجلاب ةي˘غ˘يزا˘مأ’ا
32 ى˘˘˘˘لإا12 ن˘˘˘˘˘˘˘˘م راردأا
ا˘م˘ب˘صسح ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن
ةظفاحملل ماعلا نيمأ’ا هدكأا
يصس ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا
.داصصع يمصشاهلا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا ي˘تأا˘تو
ةعقوملا ةكارصشل˘ل اد˘ي˘صسج˘ت
ة˘ي˘ما˘صسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
راردأا ةعما˘جو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل
نع ةقثبنم˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘ل˘لو
تمظن يتلا ةيملعلا ةصشرولا
ةنصسلا لÓخ راردأا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
تاذ بصسح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
. ثدحتملا

ءا˘ق˘ل ى˘ل˘ع ه˘فار˘˘صشإا لÓ˘˘خو
راردأا ة˘ي’و ر˘ق˘م˘ب ي˘مÓ˘˘عإا
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا رو˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘ب
ي˘˘صس ح˘˘صضوأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا ىقتلملا نأا يمصشاهلا
راردأا ة˘ع˘ما˘ج ه˘ن˘صضت˘ح˘ت˘˘صس
نم ةبخن ةكراصشم فرعيصس
يف نييميداكأ’او ني˘ث˘حا˘ب˘لا
تا˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘صسل˘˘˘˘لا سصصصخ˘˘˘˘ت
ايجولوبورثنأ’او ةيغيزامأ’ا

22 نم يغيزامأ’ا بدأ’او
.نطولا ربع ةعماج
سشما˘ه ى˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ق˘ت˘ل˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا

ءا˘م˘صسأا لو˘˘ح ل˘˘م˘˘ع ة˘˘صشرو
ةيغيزامأ’ا ةغ˘ل˘لا˘ب ن˘كا˘مأ’ا
اذه تايلاعفل ءارثا نوكتصس
ه˘جو˘ت˘ت˘صس يذ˘لا ى˘ق˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا

ي˘م˘ل˘ع راد˘صصإا˘ب ه˘تا˘ير˘˘ج˘˘م
.تابتكملا ىلع عزوي
را˘˘صشأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو
ىلإا دا˘صصع ي˘م˘صشا˘ه˘لا ي˘صس
بصساكملل انيم˘ث˘ت ي˘تأا˘ي ه˘نأا
ةغللاو ةفاقثلا اهتققح يتلا
تحب˘صصا ي˘ت˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ث˘˘˘م
زيزعتل رصصن˘ع˘ك ة˘ن˘صصح˘مو
ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا

ل˘˘ماو˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ير˘˘ث˘˘ي˘˘˘صس
ةغللا نيب يناصسللا سشياعتلا
ةيغيزامأ’ا ةغ˘ل˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ةي˘نا˘صسل˘لا ا˘ه˘تار˘ي˘غ˘ت˘م ل˘كب
.رئازجلاب ةيلحملا

ر˘يد˘م قر˘ط˘ت ،ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
روصسي˘فور˘ب˘لا راردأا ة˘ع˘ما˘ج
ى˘لإا ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن رو˘˘فر˘˘جدا

نيب ةكارصشلا روطت لحارم
ة˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘صسلا ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
راردأا ةعما˘جو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل
ةكارصش ةيقافتا ءاصضمإاب اءدب
نا˘صضت˘حاو ن˘ي˘ت˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘ي˘˘ب
ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘صشرو˘ل ة˘عا˘م˘˘ج˘˘لا

ى˘لإاو ن˘˘م ة˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
’و˘صصو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘غ˘ل˘لا
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘˘لإا

ةنجلل رقمك ةعماج حارتق’
ةيغ˘يزا˘مأ’ا ة˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘˘كأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ار˘ي˘صشم ،تا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
يم˘ل˘ع˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه نأا ى˘لإا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’ا ن˘˘كم˘˘˘ي˘˘˘صس
نم نييع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو
ةيقرتو ءارثإا يف ةمهاصسملا

ةيوهلل ينطولا نوكملا اذه
.ةيرئازجلا

يف نوكراصشم˘لا ج˘لا˘ع˘ي˘صسو
رواحملا نم ةلمج ىقتلملا
ة˘ط˘ير˘خ˘˘لا عو˘˘ن˘˘ت لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ت
ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسل˘˘لا
ةيناصسللا ةطيرخلاو خيراتلا
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مأ’ا
ي˘ف ة˘قو˘ط˘ن˘م˘لا فا˘ن˘صصأ’ا˘ب
دو˘ه˘ج بنا˘ج ى˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ينوناق راطإا عصضول ةلودلا

.ةيغيزامأ’ا ةيقرتل نماصض
ءاقللا لاغصشأا قرط˘ت˘ت˘صس ا˘م˘ك
ة˘ي˘فر˘ع˘م˘لا تا˘برا˘ق˘م˘˘لا ى˘˘لإا
ةيناصسللا تاريغتملا ةصساردل
عقاوو رئازجلا يف ةيغيزامأ’ا

ي˘˘نا˘˘صسل˘˘لا عو˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا قا˘˘˘فآاو
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
.رئازجلا يف يميداكأ’ا

ع.يفاولب

مهطاسشن نع رجحلا عفرب اوبلاط
 نوجتحي فراطلاب تايلولا نيب ةرجألا تارايسس باحسصأا
تارا˘˘˘ي˘˘˘صس با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ما˘˘˘˘ق
طوطخ ىلع ةلماعلا ةرجأ’ا
ةفقوب ،تاي’ولا نيب لقنلا
ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا
مقافت دع˘ب فرا˘ط˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا
داجيإاب نيبلاطم ،مهعاصضوأا

ةصصاخ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو˘ل لو˘ل˘ح
نود مهصسف˘نأا اود˘جو م˘ه˘نأاو
ن˘ع م˘ه˘ف˘قو˘ت بب˘صسب ل˘˘م˘˘ع
سسرا˘م ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م طا˘صشن˘لا
ءا˘˘˘بو بب˘˘˘صسب ،ي˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

حلاصصم لطع يذلا انوروك
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

دكؤو˘ي ثي˘ح ،تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
نأا ةرجأ’ا تارايصس باحصصأا
م˘ه˘ل˘ع˘ج م˘ه˘طا˘صشن ف˘ي˘˘قو˘˘ت
م˘لو ،ة˘لا˘ط˘ب ي˘ف نو˘صشي˘˘ع˘˘ي
يبلي رخآا طاصشن يأا اودجي
نم ةيمويلا مه˘تا˘ي˘جا˘ح م˘ه˘ل
ل˘ف˘كت˘˘لاو سسب˘˘ل˘˘مو ل˘˘كأا˘˘م
.مهرصسأا تايجاحب
ماعلا داحت’ا حرتقا دق و اذه
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لاو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
فراطلا ةي’ول نيير˘ئاز˘ج˘لا

ح˘ت˘ف ة˘ي˘صصو˘لا ةرادإ’ا ى˘ل˘ع
تايدلب˘لا ن˘ي˘با˘م طو˘ط˘خ˘لا

تقؤو˘˘˘م ل˘˘˘ح˘˘˘ك ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ءبع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘˘لا
نودج˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ار˘ظ˘ن ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص
نأا ريغ طوطخلا هذه سصقنل
.هراظتنا لاط دق حارتق’ا

تعفد ةبعصصلا فورظلا هذه
ةيجاجتحا ةفقو فوقولل مهب
مهنع رجح˘لا ع˘فر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘صس
ن˘يد˘كؤو˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘˘لاو
تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
.باكرلا نيب ىودعلا
نأا ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘صسلا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘ت
لح داجيإ’ Ó˘جا˘ع ل˘خد˘ت˘تو
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م م˘ه˘ن˘˘ع ف˘˘ف˘˘خ˘˘ي
بلاط امك ،ةحئاجلا ببصسب
ي˘ف عار˘صسإ’ا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا

.انوروك ةحنم بصص
 صسراف وب

ةيلولاب ماتيألاو نيزوعملا ةبلطلا ةدئافل

ةليسسملاب لجح نيعب ةيسسردم ةسسبلأاو بئاقح عّزوت «ريخلا اولعفاو» ةيعمج
تامزلتسسملا نم ةيسسردم ةبيقح08 اهيف تعزو ةيريخ ةردابم «ريخلا اولعفاو» ةيعمج تمّظن

مهدلوأا لامكتسسل ةففعتملا رسسألا ءانبأا نم ماتيألاو نيجاتحملاو ءارقفلا ةبلطلا ىلع ةيسسردملا
طسسوتملا روطلا ةبلط ىلع53و ،يئادتبلا روطلا ذيمÓت ىلع54 اهنم ،ةيميلعتلا مهتريسسم

موهفم زيزعت يف اهجهنم عم اماجسسنا نيجاتحملا بÓطلا نم ددع ىلع يسسردم يز04 ىلإا ةفاسضإلاب
.عمتجملا حئارسش فلتخم هاجت هرسشنو ةيعمتجملا ةيلوؤوسسملا

ةر˘م˘ل˘ل ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ت
يت˘لا ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا
عم ًانمازت ةيعمج˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ديدج˘لا ي˘صسارد˘لا ما˘ع˘لا ءد˘ب
ى˘ل˘ع ر˘صسأ’ا كل˘ت ةد˘عا˘صسم˘ل
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘م ءز˘ج ن˘ي˘مأا˘˘ت
اعيجصشتو ،ةيصسردملا مهئانبأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘˘ل
ل˘كب م˘ه˘صسراد˘م˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
نمثو .رورصسو ةجهبو ةحرف
هذه مهاني˘ق˘ت˘لا ن˘ّم˘م د˘يد˘ع˘لا
ةزيمملاو ةي˘عو˘ن˘لا ةردا˘ب˘م˘لا

،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا بت˘كم ل˘ب˘ق ن˘˘م
سسكع˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
بتكملل ةينا˘صسنإ’ا بناو˘ج˘لا

ىلإا ةفاصضإا ،هيلع نيمئاقلاو
ي˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘جأ’ ا˘˘ه˘˘م˘˘˘صسر
يعامتج’ا نواعتلاو لفاكتلا

ءزج فيفخت يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ي˘لا˘هأا ن˘ع ءا˘ب˘عأ’ا هذ˘ه ن˘˘م
نم ،ةجات˘ح˘م˘لا ر˘صسأ’ا ة˘ب˘ل˘ط
ةيع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر لا˘ق ه˘ب˘نا˘ج
بتكم نأا ،«كوربم يديمح»
ن˘ع ى˘ناو˘ت˘ي ن˘ل ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةحلاصصلا ه˘ت˘ن˘طاو˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ها˘ج˘˘ت
لقأ’ا كئلوأا ةصصاخو هدارفأاو
هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ًار˘˘ي˘˘صشم ،ًا˘˘ظ˘˘˘ح
عيمجلا سصرح دّكؤوت ةردابملا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا بت˘كم ي˘˘ف
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف جا˘˘مد˘˘˘ن’ا

ةزيمملاو ةلعافلا ةكراصشملاو
تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
يتلا ،ةيعامتج’او ةيعوطتلا
Óًعافو ًا˘ي˘با˘ج˘يإا ًار˘ثأا ثد˘ح˘ت
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
افيصضم ،ر˘صسأ’او سصا˘خ˘صشأ’ا
ءاج اذه نأا قايصسلا سسفن يف

«ريخلا اولعفاو»  سصرح نم
ا˘˘˘هرود ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هتدمتصسا يذلاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

و˘هو ا˘ه˘فاد˘˘هأا ّم˘˘هأا د˘˘حأا ن˘˘م
يعامتج’ا لفاكت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ع˘فدو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا ن˘˘ي˘˘ب
ءار˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘نو˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘كا˘صسم˘لاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةرادإا ن˘م ا˘˘نا˘˘م˘˘يإا

ن˘ي˘ع ل˘خاد ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘˘ب
فدهي يذلا اميصس’ ،لجحلا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا ى˘˘لإا

.ملعلا بلطو

فسسوي نب . رسضخل . أا

نونسسحمو راجت اهب عربت
ةيلولا نم

0001 مÓتسسا
يقاو ضسابل
ىسضرم ةدئافل

لجيجب «91ديفوك»
ةيئ’ولا ةنجللا تملتصسا
تايلمعلا ىلع ةفرصشملا
فارصشإا تحتو ،ةينماصضتلا
،ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا

زيكرت20 يزاهج
سسابل0001و ،نيجصسكأ’ا

راجت اهب عربت ،يقاو
،ةي’ولا نم نونصسحمو
انوروك ءابو ىصضرم ةدئافل
لفكتي يذلا يبطلا مقاطلاو
اهميلصست مت ثيح ،مهب
 لجيجل ةحصصلا ةيريدمل
ميركلا دبع سسأارت ،ةراصشإÓل
ماعلا نيمأ’ا رديوق نب
يف ايقيصسنت اعامتجا ،ةي’ولل
سسوريف راصشتنا نم دحلا راطإا

لك روصضحب ،انوروك
ميظنتل ،ةينعملا حلاصصملا

فيظنتل ةيعوطت ةلمح
نب قيدصصلا دمحم ىفصشتصسم
ةكراصشمب ،لجيج ىيحي
ةيريدم ،ةيدلبلا حلاصصم
ناويدلا ،ةيمومعلا لاغصشأ’ا
ةصسصسؤوملا ،ريهطتلل ينطولا
تاحاصسملا رييصستل ةيئ’ولا
ةيلصستلا تاءاصضفو ءارصضخلا

ةصسصسؤوم ،ةيمومعلا ةرانإ’او
ةئيهتل رينم ينانتم
،ءارصضخلا تاحاصسملا
.ريهطتلاو فيظنتلا

ع.يفطل

ويهرا يداوو ةنوزامب ةنخاسس تابجو ميدقتل نايزكرم نامعطم
يتامدخلا ىوتسسملا نيسسحتل عيراسشمب معدتي نازيلغب ةيبرتلا عاطق
نم ةعلطم رداصصم نم ملع
عا˘˘ط˘˘ق نأا ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘˘ي’و
تارت˘ف˘لا ي˘ف زز˘ع˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لا
كلذو عيراصشم ةدعب ةريخأ’ا
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘مو ي˘˘تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
اهنم دافتصسا يتلا عيراصشملا
زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘صشم ،عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ةي’ولا ةمصصا˘ع˘ب ن˘ي˘ت˘يو˘نا˘ث

ي˘˘ي˘˘˘ح ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ
بصسحو ،ةيدامربو كيريمصشب
رايتخا مت هنا رداصصملا تاذ
را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضرأ’ا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘صسا
عاطقلا يظح امك ،ةيرادإ’ا

يداو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع كلذ˘˘ك
نم ةثلاثلا ةعطا˘ق˘م˘لا و˘ي˘هرا

ة˘صسرد˘م˘ب يز˘كر˘˘م م˘˘ع˘˘ط˘˘م
ز˘ي˘ح ل˘خد يذ˘˘لاو ة˘˘يز˘˘ير˘˘ح
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ر˘˘خاوأا ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا
تاذب ةنخاصس تابجو ميدقتل
عصسوت˘ت نأا ى˘ل˘ع ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ةدع لمصشتل ماعطإ’ا ةيلمع
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا سسراد˘˘م
فور˘˘ع˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘صسرد˘˘م
ربوتكا71و مائولا ةصسردم
بعوتصست يزكرملا معطملا

ةبجو054 نم رثكأ’ هتقاط
عاطقلا زز˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ن˘خا˘صس
نم ةنوزام ةع˘طا˘ق˘م˘ب ا˘صضيأا
يذ˘˘˘لاو عور˘˘˘صشم˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن
مايأ’ا ةمدخلا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ي˘صس

ر˘يد˘ج˘لا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق نأا ،ر˘كذ˘˘لا˘˘ب
م˘˘˘عد˘˘˘ت ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
ةد˘ع ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘˘صسأ’ا

ناتيوناث اهنم ،ةماه عيراصشم
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
نيأا كيريمصش يحب امهادحإا
زاجن’ ةي˘صضرأ’ا را˘ي˘ت˘خا م˘ت
هب قلطنتصس يذلا عورصشملا
يهتنت امثير ،ابيرق لاغصشأ’ا
سسف˘نو ،ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا
ةدع نب يحل ةبصسنلاب ءيصشلا
يظح امك ،ةيدامرب ةدوع نب
زاجنا عورصشمب اصضيأا عاطقلا

ناز˘يراو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ط˘صسو˘ت˘م
02 نع ديزت ةيلام ةفلكتب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
تلثمت ةلثامم ةيلمع اهتقبصس
ع˘م˘ج˘م زا˘ج˘نا عور˘صشم ي˘˘ف
يديصس يحب ديدج يصسردم
فلك يذلاو نازيراوب لÓه
رييÓم80 نم رثكأا ةنيزخلا
يصسردملا عمج˘م˘لا ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
ر˘ه˘صش ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ل˘˘خد
مصسوملا ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ر˘بو˘ت˘كأا
امك ،0202/1202 يصساردلا
ن˘م كلذ˘ك عا˘ط˘ق˘لا دا˘ف˘ت˘صسا

ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نا عور˘˘˘صشم
ةرا˘م˘ع ن˘ب ي˘ح˘˘ب ي˘˘صسرد˘˘م
ثيح ويهرا يداوب رداقلادبع
ى˘ط˘خ˘ب ر˘ي˘صست لا˘˘غ˘˘صشأ’ا نأا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءا˘ه˘نإ’ ة˘عرا˘صست˘م

ماعلا لولح ليبق اهمÓتصساو
ملع امبصسحو ،1202 لبقملا

نأا ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘صصم ن˘˘˘م
ا˘غ˘ل˘ب˘م ه˘ل د˘صصر عور˘صشم˘˘لا

رييÓم80 ن˘ع د˘يز˘ي ا˘ي˘لا˘م
نأا هر˘كذ ر˘يد˘ج˘˘لا ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
وه يظح دقف ةيبرتلا عاطق
اه˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب ر˘خآ’ا
ةيئادتب’ا ة˘صسرد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ةصسردملا ةئيهت دمحم مجر
،رداقلا دبع ريمأ’ا ةيئادتب’ا
ةيئادتبإ’ا ة˘صسرد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ،فا˘ي˘صضو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
قيدصص ةيئادت˘بإ’ا ة˘صسرد˘م˘لا
ة˘صسرد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ،مÓ˘عو˘˘ب
ةئيهت ديزوب مجر ةيئادتبإ’ا
لولهب ةي˘ئاد˘ت˘بإ’ا ة˘صسرد˘م˘لا

ةيل˘م˘ع ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع د˘م˘ح˘م
،دمحم ل˘ي˘ل˘ق ة˘صسرد˘م ط˘بر
رداقلا دبع ريمأ’ا ةصسردمو
ززعت امك ،ةددجتملا ةقاطلاب
عور˘˘صشم˘˘ب ا˘˘صضيأا عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
نم لك يف نيمعطم ةئيهت
رداق˘لا د˘ب˘ع ي˘ب˘يا˘ن ة˘صسرد˘م
،مÓ˘عو˘ب ق˘يد˘صص ة˘صسرد˘˘مو
ن˘˘ي˘˘م˘˘صسق زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
،مÓ˘عو˘ب ق˘يد˘صص ة˘صسرد˘م˘˘ب
ت’واطلا ديدجت بناج ىلإا

تاصسصسؤوم ةدعب يصساركلاو
ة˘ندا˘م˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يو˘˘بر˘˘ت
.يراجلا عوبصسأ’ا

بويأا.صس
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 يسسيم ضضرحي وغيف
ةنولسشرب ةرداغم ىلع

ق˘با˘صسلا م˘ج˘˘ن˘˘لا ،و˘˘غ˘˘ي˘˘ف سسيو˘˘ل ق˘˘ل˘˘ع
ةلواحم ىلع ،ديردم لايرو ةنولصشربل
نع ليحرلا ،اصصرابلا دئاق يصسيم لينويل
،يصضاملا مصسوملا يف ينولاتكلا يدانلا

ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،و˘غ˘ي˘ف لا˘˘قو
ام تدهاصش» :ةينابصسإ’ا «اكرام» ةفيحصص
ةنولصشرب ةرداغم هتلواحمو يصسيم هلعف
لثم ئجافمو سشهدنم انأا ،فيصصلا يف
:فا˘صضأاو ،«مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم ل˘˘ك
باب˘صسأاو ع˘فاود ي˘صسي˘م ىد˘ل نو˘كي˘صس»

ثد˘ح ا˘م فر˘عأا ’ .رار˘ق˘لا اذ˘ه ذا˘˘خ˘˘ت’
نأا ديري ٍدان لك» :وغيف عباتو ،«اًقبصسم
كلذ نكل ،يصسيم لثم بع’ هيدل نوكي
عصضولا لثم لماو˘ع ةد˘ع ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
يتلا لاومأ’او ،يدان˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘لا
ىلإا ةفاصضإ’اب ،بعÓلا بتار اهقفنيصس
يف ن˘كل» :م˘تأاو ،«ه˘صسف˘ن ي˘صسي˘م ة˘ب˘غر
ءاقبلا مدع تدرأا اذإا ،ماع لكصشب ةايحلا
نأا نكمي ءيصش دجوي ’ ،ام ناكم يف
.«كيأار ريغي

هعافد ءاود ىلع رثعي لوبرفيل
نأا ،تبصسلا ءاصسم ةيفحصص ريراقت تدكأا
ديري يذلا عفادملا ةيوه ددح لوبرفيل
ليجريف يدنلوهلل ليدبك هتامدخ ءارصش
ةليوط ةرتفل ه˘با˘ي˘غ ع˘قو˘ت˘م˘لا كياد نا˘ف
ةكبصش هتركذ امل اقفوو ،ةباصصإ’ا ببصسب
ة˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا «سسا˘˘ي˘˘صسي˘˘تو˘˘ن كي˘˘صس»
اصضرع رصضحي لوبرفيل نإاف ،ةيلاغتربلا

يلاغتربلا ،سسوكايبملوأا عفادم مادقتصس’
،ماو˘عأا ة˘صسم˘خ ه˘تد˘م ،ود˘ي˘م˘ي˘صس ن˘˘بور
عفادم عم دقاعتلل ةدصشب لوبرفيل جاتحيو
وج تا˘مد˘خ ا˘صضيأا د˘ق˘ف ا˘مد˘ع˘ب ،ط˘صسوأا

نأا˘ب ا˘م˘ل˘˘ع ،ة˘˘با˘˘صصإ’ا بب˘˘صسب ز˘˘ي˘˘مو˘˘ج
بلق عقوم لغصشيصس ،وينيباف يليزاربلا
ل˘يو˘ج ي˘نور˘ي˘ما˘كلا بنا˘ج ى˘لإا عا˘فد˘لا

ن˘م ر˘خآ’ا و˘ه ى˘فا˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع بي˘تا˘˘م
عفادم عم دقاعت˘لا م˘ت˘ي ا˘م˘ث˘ير ،ة˘با˘صصإ’ا

ة˘يو˘ت˘صشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف د˘˘يد˘˘ج
اذ» ةفيحصص تركذ ،اهتيحان نم ،ةلبقملا

فلكت دق وديميصس مصض ةقفصص نأا «نصص
،طقف ينيلرتصسإا هينج نييÓم8 لوبرفيل

ق˘ير˘ف˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ ة˘˘ح˘˘ئ’ نأا˘˘ب ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
عفادم ن˘م ل˘ك ا˘صضيأا م˘صضت يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
نازوأا هكلاصش عفادمو ،تياو نب نوتيارب

رمعلا نم غلابلا وديميصس سضاخو ،كاباك
بختنملا عم نيتيلود نيتارابم ،اماع62
غنتروبصس فوفصص يف بعلو ،يلاغتربلا
ىلإا مامصضن’ا لب˘ق ،لا˘يرا˘ي˘فو ة˘نو˘ب˘صشل
.يصضاملا ماعلا فيصص سسوكايبملوأا

بعÓلا اذه ةبقارم» :ينيدلام
«ضشتيفوميهاربا نم بعسصأا

ريدملا ،ينيدلا˘م و˘لوا˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا ق˘ل˘ع
يرينوصسورلا جئاتن ىلع ،نÓيمل ينقتلا
،ينيدلام لاقو ،مصسوملا اذه ويصشتلاكلاب
لوبتوف» عقوم ا˘هزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
يرودلا يف ماعلا اذه جئاتنلا» :«ايلاطيإا
ديكأاتلابو ،ربكأا لكصشب ةيخصس يلاطيإ’ا

:فاصضأاو ،«ام اًرود بعلي روهمجلا بايغ
نÓيم هيلإا لصصو ام نأا سضعبلا لوقي»
دكأاتم يننكل ،ريهامجلا بايغ لصضفب
،«ةوقلا نم ديزملا انوحنميصس اوناك مهنأا

اًر˘مأا لاز˘ي ’ رو˘ه˘م˘ج˘لا با˘ي˘غ» :ع˘با˘˘تو
،روهمجلاب ةطب˘تر˘م ر˘عا˘صشم˘لا ،ا˘ًع˘ي˘ظ˘ف
يف فلأا09 روصضح لاثملا ليبصس ىلع
نا˘صس ي˘ف ف˘لأا08 وأا ةنو˘ل˘صشر˘ب بع˘ل˘م
كل هب˘ب˘صست يذ˘لا ر˘تو˘ت˘لا د˘ق˘ت˘فأا .ور˘ي˘صس
سشتيفوميهاربإا ةهجاوم» :متأاو ،«ريهامجلا
قرف عم هبعل ءانثأا هب تيقتلا ؟بعلملا يف
بلق يف يدجاوت ءانثأا هتبقارو ،ةفلتخم
مل يننكل ،مخصضأا نآ’ا همصسج نإا .عافدلا
ام ردقب هعم كرحتلا يف ةبوعصص دجأا

.«ونايردأا دصض تهجاو

عسضي ديردم لاير
يبابم عم دقاعتلا ةطخ

،ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘˘كأا
عصضو ديردم لاير نأا ،دحأ’ا مويلا

نايليك يصسنرفلا عم دقاعتلا ةطخ
،نامريج ناصس سسيراب مجن ،يبابم
،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ
نا˘صس ع˘م ي˘با˘ب˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘يو
م˘لو ،2202 في˘صص ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘صصي
ديدجتلا نأا˘صشب ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا

اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو ،نآ’ا ى˘ت˘ح
ديردم لاير نإاف ،ةيناطيربلا «نصص
161 ةميقب يبابمل اًصضرع زهجي
سضفر اذإا ،ي˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘صسإا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نا˘صس ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت بعÓ˘˘لا

لا˘ير نأا ى˘لإا ترا˘صشأاو ،نا˘مر˘˘ي˘˘ج
ةي˘لا˘م˘لا ه˘ترد˘ق ن˘م ق˘ثاو د˘يرد˘م
ا˘م˘ي˘صس ’ ،ة˘ق˘ف˘صصلا م˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع
،لوأ’ا قيرفلا ةلكيه ةداعإا بقع
33 رفو يغنريملا نأا تحصضوأاو
بق˘ع ،بتاور˘لا ن˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م
زيجيردور سسيماخ نم لك ليحر
امك ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ل˘ي˘ب ثيرا˘غو
72 ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ل˘˘˘صصح
ويجريصس عيب نم ينيلرتصسإا نويلم
63و ،كا˘ه˘ن˘تو˘ت ى˘لإا نو˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘ير
فر˘˘صشأا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع ا˘˘ًنو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ىصشخيو ،نÓيم رتنإا ىلإا يميكح
ط˘˘ق˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير و˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
سضر˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ب˘˘م ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م
عافترا ينعي كلذ نأ’ ،ديدجتلا
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر˘ل ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا طور˘˘صشلا
.«ءارمأ’ا ةقيدح»
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يرافابلل مامسضنإلا باتعأا ىلع ناك هنأا دكأا

نرياب نم اًلدب ةنولسشربل هلاقتنا ضسيلاوك درسسي وكيد

م˘ج˘ن ،و˘˘كيد ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ف˘˘صشك
سسي˘لاو˘ك ن˘ع ،ق˘با˘صسلا ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب
يذلا ،ينولا˘ت˘كلا يدا˘ن˘ل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا
ةصصرف ،خنويم نرياب ىلع عاصضأا

قباصسلا يلاغتر˘ب˘لا ي˘لود˘لا ،ه˘م˘صض
بقلب جوتملا وتروب زئاكر دحأا ناك
4002 ما˘˘ع ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
ه˘˘يزو˘˘ج برد˘˘م˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت
ىلإا اهدعب لوحتي نأا لبق ،وينيروم
لرا˘ك نا˘كو ،ا˘˘صصرا˘˘ب˘˘لا فو˘˘ف˘˘صص
يذيفنتلا سسيئرلا ،هغينيمور زنياه
كلذ يف نلعأا دق ،يرافابلا يدانلل
ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘خد نر˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ب نأا ،تقو˘˘˘˘˘لا

دقاعتلا لجأا نم ةيمصسر تاصضوافم
د˘يد˘ج˘لا ه˘با˘ت˘ك لÓ˘خو ،و˘كيد ع˘م
و˘˘˘كيد بت˘˘˘ك ،«يرود˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘ع»
نا˘كو و˘ترو˘ب ن˘ع ل˘ي˘حر˘˘لا تدرأا»
نر˘يا˘ب ن˘م لوأ’ا ،ن˘ي˘˘صضر˘˘ع يد˘˘ل
درأا مل ينكل ،يصسليصشت نم رخآ’او
فا˘˘صضأاو ،«ند˘˘˘ن˘˘˘ل ى˘˘˘لإا با˘˘˘هذ˘˘˘لا
ى˘لإا ل˘ق˘ت˘˘نا و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ي˘˘برد˘˘م»
دام˘ت˘ع’ا تدرأا ي˘ن˘كل ،ي˘صسل˘ي˘صشت

ي˘عا˘ت˘م˘ت˘˘صسا م˘˘غر ي˘˘صسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
تررق اذل ،وتروب يف هعم لمعلاب
نأا وكيد دكأاو ،«نرياب ىلإا لوحتلا

ةبصسنلاب ةئيهم تناك فورظلا لك
يذلا ،يرافابلا سصيمقلا ءادتر’ هل

،همصض نم تاوطخ دعُب ىلع ناك

،بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو مد˘˘ق˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
لوح فرصصت ىلع ،زيدنيم يخروخ
،ةنولصشرب ىلإا ةياهنلا يف هتهجو
ىلإا هليكو رفصس ىلإا وكيد راصشأاو
ناو˘خ ءا˘ق˘˘ل ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

يذلاو ،كاذنآا يدانلا سسيئر اتروب’
ق˘ئا˘قد ة˘ع˘صضب ىو˘صس ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ي م˘˘ل
ز˘يد˘ن˘ي˘م ى˘ف˘ت˘كاو ،ه˘ع˘م ثيد˘ح˘ل˘ل
ة˘ناو˘ط˘صسأا ا˘ترو˘ب’ ح˘ن˘م˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو
نم ددعل ويديف عطقم اهب ةجمدم

وووأا» ةرابعب فتهت وتروب ريهامج
لصضفأ’ا تنأا ،وكيد وووأا ..وكيد
اتروب’ لاق ،هبناج نم ،«ملاعلا يف
˘ما˘ق ما˘يأ’ا كل˘ت ي˘ف» با˘ت˘كلا ي˘˘ف
يمامأا عطقملا اذه ليغصشتب زيدنيم
تحبصصأا اه˘ن˘ي˘ح ،ةر˘م05 ي˘لاو˘ح
اذ˘ه ع˘ي˘قو˘ت ل˘ي˘ن˘ب ةد˘صشب ا˘˘ًم˘˘ت˘˘ه˘˘م
يف ةنولصشرب لوخد دعبو ،«ىتفلا

لوقي ،وكيد مصضل ةداج تاصضوافم
كصضوا˘˘˘˘ف اذإا» كلذ ن˘˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا

ل˘يد˘ب يأا كا˘ن˘ه سسي˘ل˘ف ،ا˘صصرا˘˘ب˘˘لا
ةياه˘ن ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ح˘ج˘نو ،«ر˘خآا
لباقم وكيد عم عيقوتلا يف رمأ’ا

يدا˘ن˘ل˘ل تع˘فُد وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م12
ىلع ةقفصصلا عيصضت˘ل ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
مصضنا وكيد نأا ركذي ،خنويم نرياب
ىلإا لاقتن’ا اذه نم تاونصس4 دعب

ه˘صضفر يذ˘لا ،ي˘صسل˘ي˘صشت فو˘ف˘صص
هعم رمتصسي مل هنكل ،4002 يف

.اًليوط

ر .ق ^

بع’ ،ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘˘ف و˘˘˘نور˘˘˘ب لا˘˘˘ق
امبر هقيرف نإا ،دتيانوي رتصسصشنام
سضعبل ةحاتملا دراوملا كلمي ’
يزيلجنإ’ا يرودلا يف هيصسفانم
قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘كل ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ءا˘ه˘نإ’ Ó˘هؤو˘م لاز˘˘ي ’ ح˘˘ير˘˘ج˘˘لا

رخآاو ،بقللاب جيوتتلا نع همايصص
بق˘ل˘ب د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف زا˘˘ف ةر˘˘م
مصسو˘م ي˘ف تنا˘ك ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

هبردم ةدايق تحت ،3102‐2102
سسكي˘˘˘˘لأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسأ’ا
دعب ويناملا سضرعتو ، نوصسغريف
امنيب ،ةانا˘ع˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل كلذ
رتصسصشنام لثم نو˘صسفا˘ن˘م ن˘كم˘ت
ن˘م كلذ د˘ع˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘لو ي˘ت˘ي˘صس
لصضفب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا
ل˘ت˘˘حاو ،ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ي˘˘كصشت
قرف نيب ثلاثلا زكرملا دتيانوي
مصسوملا ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ب˘ق˘ل د˘ع˘صصو ،ي˘صضا˘م˘لا

سسفنلو يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاك
،ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف رود˘˘˘لا

م˘˘صضنا يذ˘˘لا ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘˘ف بع˘˘˘لو
ارود يصضاملا يفناج يف يدانلل

زيدنانرف لاقو ،كلذ يف ايروحم
ةصصاخلا تصسا˘كدو˘ب ة˘صصن˘م ر˘ب˘ع
قر˘ف˘لا ي˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب» يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
لو˘ق˘ي ا˘م˘بر .ي˘ن˘م˘ه˘˘ت ’ ىر˘˘خأ’ا
ةيصساصسأ’ا مهتÓيكصشت نإا سضعبلا
،انم لصضفأا مهئ’دبو انم لصضفأا
فا˘صضأاو ،«لا˘ق˘ي ا˘م˘ب م˘ت˘˘هأا ’ ا˘˘نأا
لثم قير˘ف˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب» ز˘يد˘نا˘نر˘ف
بق˘ل˘ب جو˘ت˘ي م˘ل ه˘˘نإا˘˘ف د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
.ةليوط ةدم ذنم زاتمملا يرودلا

˘مزÓ˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م
يغبني اذل» عباتو ،«دقتعأا امبصسح
ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ن˘ي˘بو ..ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا مقاطلا دارفأا عيمجو نيبعÓلا
فدهلا نأا مهرا˘ب˘ت˘عا ي˘ف او˘ع˘صضي
دقتعأاو ،زوفلا وه انه اندوجو نم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘يو˘ن˘ع˘م نو˘ل˘هؤو˘م ا˘ن˘نأا
ط˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘˘لا بع’ فدرأاو ،«كلذ
ى˘لإا تئ˘˘ج» Ó˘˘ئا˘˘ق ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

زوفلا لجأا نم دتيانوي رتصسصشنام
ةيدنأ’ا رب˘كأا د˘حأا و˘هو با˘ق˘لأ’ا˘ب

ق˘ق˘ح د˘قو م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ه˘خ˘يرا˘ت لاو˘ط ةر˘ي˘ب˘ك تازا˘˘ج˘˘نإا
يف دتيانوي ةيادب تءاجو ،«عئارلا
لامآÓل ةب˘ي˘خ˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا

نيب41ـلا زكرملا لتحي ايلاح وهو
دعب ،نيرصشعلا ةيلحملا ةلوطبلا قرف
تاراصصتنا3 اهلÓخ ققح ت’وج7
،ةدحاو ةرم لداعتو تارم3 رصسخو
ةيلاحلا ةيلودلا ةلطعلا ءاهتنا دعبو
ةلبقملا ةلوجلا يف دتيانوي يقتليصس
دفاولا ع˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ن˘م
نويبلأا سشتي˘مور˘ب تصسو د˘يد˘˘ج˘˘لا
.مداقلا تبصسلا

«غيلريميربلاب زوفلل لهؤوم دتيانويلا»:زيدنانرف

يد نيفيك يكيجلبلا مجنلا عفاد
رتصسصشنام يف هليمز نع ،نيورب
هفصصو امدعب ،ركلاو لياك يتيصس
بب˘صسب ،«ق˘˘م˘˘حأ’ا˘˘ب» ن˘˘ي˘˘ك يور
ا˘ه˘ي˘ف بب˘صست ي˘ت˘لا ءاز˘ج˘لا ة˘ل˘كر
لوبرفيل مامأا هقيرف ةارابم لÓخ
يرودلا نم ةيصضاملا ةلوجلا يف
ركلاو مدقو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا
ءادأا ا˘ًما˘ع03 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

اذه يتيصس رتصسصشنام ةقفر ابيط
سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
لداعتلا دعب نيك نم تاداقتنÓل
ةارابملا يف ،(1‐1) لوبرفيل عم
ويداصس ىلع هلخدت تدهصش يتلا

ةل˘كر تب˘صست˘حا ة˘ط˘ق˘ل ي˘ف ي˘نا˘م
ن˘يور˘ب يد لا˘قو ،زد˘˘ير˘˘ل˘˘ل ءاز˘˘ج
يا˘كصس» ع˘قو˘م ل˘ق˘˘ن ا˘˘م بصسح˘˘ب
ذ˘ن˘˘م ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» :«سسترو˘˘ب˘˘صس
لياك اه˘ي˘ف ل˘صصو ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
نيبعÓلا رثكأا نم تابو ،قيرفلل
سضرعتي مل ،ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ا˘ًتا˘ب˘ث
،تاقوأ’ا لك بعليو ،تاباصصإÓل
د˘ي˘ج ع˘فاد˘مو ه˘ب ق˘˘ث˘˘ن بع’ و˘˘ه
ديج همدق يذلا لم˘ع˘لاو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
امدنع عبطلاب» :فاصضأاو ,«ةياغلل
ر˘˘مأ’ا˘˘ف ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب نرا˘˘˘ق˘˘˘ت
لمعلا نراقت نأا نكمي ’ ،فلتخم
ليبصس ىلع عم ركلاو همدقي يذلا

‐دلونرأا ردنصسكلأا‐ تنيرت لاثملا
تن˘ير˘ت» :ع˘با˘تو ،«لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف

،ر˘˘ب˘˘كأا ةرو˘˘صصب ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه بع’
ف˘ل˘ت˘خ˘م رود بع˘ل ل˘يا˘ك ى˘ل˘˘عو
ةرو˘صصب ه˘ب مو˘ق˘˘ي ه˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘ن˘˘ع˘˘م
بب˘˘صس كا˘˘ن˘˘هو ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
يف تاونصسلا كلت لك هبعل ءارو
كل˘˘ت ل˘˘ك ع˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
،«ةياغلل ديج هنأا ينعي اذه ،قرفلا

ام ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ًن˘صسح» :ل˘صصاوو
ل˘˘˘جر و˘˘˘˘ه ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك يور ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق
اذه ،كلذ فر˘ع˘ي ل˘كلاو ف˘ل˘ت˘خ˘م
ر˘كلاو ه˘ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ،ه˘˘يأار
.«ةديج ةروصصب

«قمحألا»ـب هفسصو ماهنتوت مجن
نيك موجه دعب ركلاو نع عفادي نيورب يد
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ةر˘كصسب دا˘ح˘˘تا بع’ د˘˘كأا
هفا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘ي˘فا˘عو˘ب م˘صشا˘ه
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

عاجرتصسا لجا نم هداهتجاو
نع هثحب لبق ةيندبلا هتقايل
» :لاق ثيح ةيصساصسأا ةناكم
دج فورظب انررم اننأا دقتعا

ا˘ن˘ت˘با˘صصإا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص
هلل دمحلا ،انوروك سسوريفب

˘مو˘ي˘لا ن˘ح˘ن لا˘ح ل˘ك ى˘ل˘ع
دقو يئاهن ل˘كصشب ى˘فا˘ع˘ت˘ن
لمعنو تابيردتلا انفنأاتصسا
ا˘˘م كراد˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘˘ج˘˘˘ب
ىتح وأا ا˘ي˘ند˘ب ءاو˘صس ،ا˘ن˘تا˘ف
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ن˘˘ف
،ةيصساصسأا ةناكم ىلع اصضيأا

ى˘ل˘ع م˘صسو˘م˘لا نأاو ة˘صصا˘˘خ
.«قÓطن’ا فراصشم

ةرداق ةليكسشت انيدل»
اهتملك لوق ىلع

قيقحتل رثكأا دهتجنسسو
«ةقÓطنا لسضفأا

را˘˘˘صشأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف

كل˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا بعÓ˘لا
ىلع ةرداق ةدي˘ج ة˘عو˘م˘ج˘م
مصسوم˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ك لو˘ق
يتلا ةرادإ’ا داه˘ت˘جا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ة˘ب˘ي˘ت˘كلا م˘عد ى˘ل˘ع تل˘م˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب

ي˘˘ت˘˘لاو ،ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا كل˘˘ت˘˘م˘˘˘ت
ةد˘عا˘صسم ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
فاد˘هأا غو˘ل˘ب ى˘ل˘ع دا˘ح˘ت’ا
ن˘˘م » : لا˘˘ق د˘˘قو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةراد’ا نإاف ةعومجملا ةيحان

تابادتنا قيقحت ىلع تلمع

ميدقتب ا˘ن˘ل تح˘م˘صس ة˘ي˘عو˘ن
ام˘ي˘صس’ ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘خآا ه˘جو
نم يتلاو ةربخلا ةيحان نم
ثحبن ان˘ل˘ع˘ج˘ت˘صس كصش نود
انريهامج داعصسإا ةيفيك نع
.«مصسوملا اذه

صشامر ماسشه

«نابيزلا» هكلÁ يذلا دادعتلاب داسشأا

«انتيزهاج عاجÎسسل نيدهاج لمعن نآلا نحنو ةبعسص فورظب انررم»:ةيفاعوب

ةركسسب داحتا

يف ماقملا يريصضحتلا سصبرتلا ةدكيكصس ةبيبصش قيرف ىهنأا
فدهب نارهو ةيدولوم مامأا ةنابز بعلم يف ةميزهب فلصشلا
ةليكصشتلا تمدق دقو اذه ،ينامعن عفادملا فرط نم در نود
دعو يتلا سصئاقنلا سضعب نم مغرلاب يباجيإا دج ادودرم
يذلا ،ةليكصشتلا سصبرت يف اهيلع لمعلاب ناصسيتفا ينقتلا
ر˘صصي ثي˘ح ،ةد˘كي˘كصسب ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ن˘م اءد˘ب ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘صس
يف ةصصاخ رصصانعلا سضعب عقومت حيحصصت ىلع سشتوكلا
ريبكلا ددرتلاو حدافلا سصقنلا عيمجلا ظح’ نيأا ،تايصضرعلا
.ةركلا لابقتصسا يف

تهنأا ةرادإلاو ءاعبرألا موي فانئتسسلا
صسمأا نويدلا ةيسضق

نويد طبصض دق ةدكيكصس ةبيبصش قيرف نوكي ىرخأا ةهج نم
رخأا عم قافت’ا ثادحإا لÓخ نم كلذو ،سسمأا هيبع’ عيمج
نم سسمأا ةيصشع لفيرد بعÓلا لح دق نوكي ثيح ،رصصانعلا
ثيح ،مصسوملا اذه ةديدجلا رصصانعلا ليهأات نع زجحلا عفر لجا

ثادحإا لجا نم سسمأا ةيصشع هل ادعوم يراطيق سسيئرلا طبصض
،اهب هل نونيدي يتلا ةيلاملا هتاقحتصسم هحنمو يئاهنلا قافت’ا
ة˘ن˘ج˘ل˘ل  ق˘ئا˘ثو˘لا ل˘ك ح˘ن˘˘م ى˘˘لإا عرا˘˘صست˘˘صس ةرادإ’ا نا ر˘˘كذ˘˘ي
لك ليهأاتب قيرفلل حامصسلا دصصق ،ةطبارلل مث نمو تاعزانملا
.مصسوملا اذه ةبدتنملا رصصانعلا

صشامر ماسشه

 فلسشلا ضصبرت متخت ةبيبسشلا
«ةوارم◊ا» مامأا ةراسسخب

ةدكيكسس ةبيبسش

 مويلا ةيبلسس جئاتن روهظ لمأان» :وطي
«ةيعام÷ا تابيردتلا فانئتسسا فلجأا نم
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يدانلا طصسو طخ ورتصسيام عم يفتاه ثيدح انعمج
رجحلا يف دجاوتي يذلا ،وطي ميصسن ينيطنصسقلا يصضايرلا
سضرعت هناو ةصصاخ ،جÓعلا لجا نم عوبصسأا ذنم يحصصلا
دمحلا» : لاق دقو ،انوروك سسوريف ىلإا ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
عم سشياعتن نحنف  ماري ام ىلع ريصست رومأ’ا لك هلل
ثي˘ح ،ةد˘ي˘ج رو˘مأ’ا ل˘ك نو˘كت˘صس ى˘لو˘م˘لا نذإا˘˘بو ر˘˘مأ’ا
نيدهاج ىعصسنو ةيوارعبلا ةباغ يف ديج لكصشب بردتن
.«ةيندبلا انتقايل ىلع ظافحلل

 ةيوارعبلا يف دجب انلمع»
«ةلوطبلا قÓطنل نيزهاج نوكنسسو

تاصصوحفلا ترجأا ةبيتكلا نأا ىلع بعÓلا دكأا دقو اذه
دقل » : لاق ثيح ،ديدج نم جئاتنلا روهظ رظتنتو ةمزÓلا
جئاتنلا روهظ رظتننو يداع لكصشب تافوصشكلا انيرجأا

ل˘كل مو˘ي˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘صس نو˘كت نا ى˘ن˘م˘ت˘ن ثي˘ح ،د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م
تاب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ادد˘ج˘م رو˘ه˘ظ˘لا د˘صصق اذ˘هو ،ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
سصوصصخب اما ،كلذ ىلإا انقتصشا اننأاو ةصصاخ ،ةيعامجلا
نم دجب لمعي ينفلا مقاطلا نا لوقلا نكميف ةلوطبلا
اديج روه˘ظ˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘جرد˘ل˘ل ا˘ن˘لا˘صصيإا ل˘جا

داعصسإا ىقبي ان˘ل˘مأا ناو ة˘صصا˘خ ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا قÓ˘ط˘نا د˘ن˘ع
. «طقفو رفانصسلا

صشامر ماسشه

ءاطخألا حيحسصت ةلسصاوم ىلع رسصي يريزدو مويلا فنأاتسست جربلا
جربلا يلهأا

ةرتف دعب لمعلا وج ىلإا مويلا ةيصشع جربلا يلهأا ةليكصشت دوعت
دعتت مل يتلاو ةعومجملل ينفلا مقاطلا اهحنم يتلا ةحارلا
ن˘ي˘صسح˘ت ي˘ف ير˘يزد لÓ˘ب سشتو˘كلا ل˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ريبك رخأات نم يناعي ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

يف رخأاتلا نأا امب ،ةريبك تاريصضحتب تماق ىرخأا قرفب ةنراقم
مقاطلاف يلاتلابو ،ةيعصضولا هذه سشيعي يلهأ’ا لعج قÓطن’ا
،ةلوبقم ةيزهاج ةجرد ىلإا عقعق ءاقفر لاصصيإا ىلع لمعي ينفلا
.ةلوطبلا قÓطن’ ابصسحت

ديزملا رظتني ينقتلاو «يسس .صسأا. يسسلا» ةيدو طبسض
ةيدو نع ثحبلا يريزد لÓب ينقتلا لصصاوي هتاذ قايصسلا يف
بعلمب يصس سسا يصسلا مامأا ةيدو طبصض مت نـ دعب كلذو ،ىرخأا
لك كارصشإا ينقتلا ديري ثيح ،سسيمخلا موي كلاملا دبع نب

بعللا ةموظنم يف مزÓلا ماجصسن’ا قيقحت ثحب عم هرصصانع
ةبيتكلا نأا ركذي ،طوطخلا لك يف اهنيصسحت يف لمأاي يتلا
،حوناب ىتحو نونغزو يصسورع نم لك تامدخ ديعتصستصس
ىلإا ةجاح يف قيرفلا ناو ةصصاخ ،مهتاريصضحت عفر لمأا ىلع
.تقولا اذه يف هرصصانع لك ةيزهاج

صشامر ماسشه

صصاعقفو يوادهمو قوزرم نب يثÓثلا ةدوع رظتني اسشاب

مسسوŸا ةقÓطنل ابسس– ةديج تاÒسض– ىلع رسصتو تداع ةليكسشتلا

ةرڤم مجن

ى˘˘لإا ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كصشت تدا˘˘˘ع
كلذو سسمأا ة˘ي˘صشع ادد˘ج˘م دا˘ه˘ت˘˘ج’ا
نم لواح مايأا ةثÓث تماد ةحار دعب

عاجرتصسا نامد دئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر ا˘ه˘لÓ˘خ
اصشاب ي˘ن˘ق˘ت˘لا ناو ة˘صصا˘خ ،م˘ه˘صسا˘ف˘نأا

ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ه˘˘ع˘˘صسو ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك ل˘˘م˘˘˘ع
زيهجت لجا نم هل دعاصسملا مقاطلا
نأا ذإا ،ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا
ه˘ب˘ي˘ب˘صشت م˘ت م˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قيرف˘لا ح˘ن˘م ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جرد˘ب

هناو اميصس’ ،لصضفأا نوكي رخآا اراصسم
تا˘يدو˘لا ي˘ف ن˘˘صسح˘˘لا ءÓ˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘بأا
.اهصضاخ يتلا

 يثÓثلا ةدوع لجعتسسي اسشاب
صصاعقفو يوادهمو قوزرم نب

ىلع يبطلا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي˘صسو اذ˘ه
قوزرم ن˘ب ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘يز˘ها˘ج ط˘ب˘صض
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،يواد˘˘ه˘˘مو سصا˘˘ع˘˘ق˘˘فو
نم ةدافتصس’ا ىلع رصصي اصشاب ينقتلا

ةمهملا زئاكرلا نم مهنأا امب مهتامدخ
ىكتصشا يثÓثلا نأا ركذي ،ةبيتكلا يف
ا˘ه˘صضا˘خ ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘يدو˘˘لا ن˘˘م
ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف او˘صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ف˘ي˘ن˘ع تÓ˘˘خد˘˘ت
سضو˘خ يدا˘ف˘ت رر˘ق˘ي ا˘صشا˘˘ب سشتو˘˘كلا
روهظب ’إا ،نهارلا تقولا يف تايدولا
دعتبيو ليمجلا بعل˘لا˘ب زا˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف
.ةنصشخلا تÓخدتلا نع

صشامر ماسشه

ىرخألا عورفلا ةداعتسسا يف لمأايو لسضفأا قافوب دعي يفÓلا
فيطسس قافو

يواهلا يدانلل ديدجلا سسيئرلا دعو
حنم˘ب لا˘م˘ك ي˘فÓ˘لا ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو˘ل
حمطي هناو ةصصاخ ،قيرفلل رخأا هجوت
ىلا رورملاو ءاطخأ’ا عيمج حيحصصتل
لخدت يذلا و ،يصضا˘ير˘لا را˘م˘ث˘ت˘صس’ا
عور˘ف˘لا تا˘˘طا˘˘صشن ةدا˘˘عإا هرا˘˘طإا ي˘˘ف
ةر˘كو ة˘حا˘ب˘صسلا ةرو˘صص ي˘˘ف ىر˘˘خأ’ا
ربكا ةيعفاد حنم لجا نم اذهو ،ديلا
نم مغرلابو سسيئرلا نا ركذي ،قافولل

رار˘˘صس ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘˘صضو رر˘˘˘ق ه˘˘˘نو˘˘˘ك
ة˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘حو ةرادإ’ا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر˘˘ك
،ماع ريجانمك دوبع ىتحو ماع ريدمك
هبصصنم يف بارعأا ءاقبإا ررق هنا ’ا
د˘˘عو˘˘م ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
.ةطبارلا تاباختنا

 ةجسض ثدحت ريفن ةيسضق
فيطسس يف

لÓخ لصصفلا متيصس ىرخأا ةهج نم
وصضعلا ةيصضق يف ةمداقلا تاعاصسلا
باختنا ءاه˘ت˘نا د˘ع˘ب د˘كأا يذ˘لا ،ر˘ي˘ف˘ن
ةلوهجملا فارطأ’ا سضعب نأا يفÓلا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘عو˘م ن˘ع هدا˘ع˘بإا˘ب تما˘ق
ل˘˘ك نو˘˘ك ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تناك ةلاكولا يف ةاصضمملا قئاثولا
يهو ،هليصصافت لكو همصسا ىلإا ريصشت

لمعلا يوابر˘ع˘لا رر˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
ةصصاخ ،رثكأا ثحبلا لجا نم اهيلع
Óيدب ناك نم وه دوبع ريجانملا ناو

يف اهب بختنا يتلا ةلاكولا يف هل
.ةماعلا ةيعمجلا

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش
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ر˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صس ة˘˘˘ي˘˘˘صضق تل˘˘˘صصو
يرئازج˘لا ي˘لود˘لا يوا˘ج˘ح
يف ايلعلا تاطلصسلل قباصسلا

˘˘مرو ن˘˘م ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ظ
ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘طر˘˘صس
ذنم هب بيصصأا يذلا فتكلا
،سشار˘˘ف˘˘لا هد˘˘ع˘˘قأاو رو˘˘ه˘˘صش
باو˘˘بأ’ا ل˘˘ك قر˘˘ط يذ˘˘لاو
يف هتلاحب لفكتلا لجا نم
.نكمم تقو عرصسأا

نأا تدكأا ةقوثوم رداصصم
سسرا˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ىد˘˘˘صص
دق فيط˘صس قا˘فو˘ل ق˘با˘صسلا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘˘صصو
لفكتتصس ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب
نويل ةنيدمب جÓعلل قباصسلا
نامصضعم ،ةيصسنر˘ف˘لا
هل ةلماكلا ةيبط˘لا ة˘يا˘عر˘لا

،هجÓع ةرتف ةليط لÓخ
ريفوتب  اصضيأا موقتصس امك
ق˘با˘˘صسلا بعÓ˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت
سضرا جراخ هلقن ل˘ي˘ه˘صست˘ل

فقوت لظ يف  يف نطولا
ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘˘حر˘˘˘لا

سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش ف˘˘˘صصت˘˘˘ن˘˘˘م
نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م.يصضاملا

نأا دعب اريثك ىناع يواجح

ةيلمع ءارجإ’ Óيوط رظتنا
ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘حار˘˘ج
،اصشاب ىف˘ط˘صصم ي˘ع˘ما˘ج˘لا

عصضخيو ،رونلا رت مل يتلاو
ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا جÓ˘ع˘ل˘˘ل

ي˘ت˘لا تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘˘غر˘˘لا
،رهصشلا ةبار˘ق ذ˘ن˘م ا˘ه˘ق˘ل˘طأا
ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسلا بي˘ج˘ت˘صست˘ل
ه˘ت˘لا˘ح˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘تو ر˘˘ي˘˘خأ’ا
.ةيحصصلا

طيمز.ع

ايمصسر انايب تبصسلا ةيصسمأا ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تردصصأا
ىيحي رتن˘ع ما˘ع˘لا ا˘هر˘يد˘م ة˘با˘صصإا ن˘ع ه˘لÓ˘خ ن˘م تن˘ل˘عأا
سصحف جئاتن تءاج نأا دعب ،دجتصسملا انوروك سسوريفب
تايئاهنل لهأاتلا فده لجصسم اهب ماق يتلا «رأا يصس يبلا»
ارجح اهدعب رتن˘ع ل˘خد˘ي˘ل ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا0102 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك
ناكم نم يدان˘لا ع˘م ة˘يرادإ’ا ه˘ما˘ه˘م ل˘م˘كت˘صسيو ا˘ي˘ح˘صص
.يمصصاعلا يدانلا نايب يف ءاج املثم ،هرجح
نع فصشكلا تاصصوحف اورجا دق اوناك قيرفلا ءاصضعأا نأا ركذي
ةيباجيا هجئاتن تءاج ،مناغتصسم سصبرت ةياهن روف سسوريفلا
متيل ،عوبصسأا ةدمل رجحلل نوباصصملا عصضخي نأا لبق ،سضعبلل
قيرفلا ولوؤوصسم اهلÓخ نم دكأات ىرخأا تاصصوحف ءارجإا اهدعب

.دجتصسملا انوروك سسوريفب ةباصصإا يأا نم ةعومجملا ولخ
«ةرا˘ط˘صسو˘صس» ق˘ير˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ل˘˘صصاو˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نم ةيادب ،ديدجلا مصسوملا قÓطن’ ابصسحت مهتاريصضحت
نم12 موي دادزولب بابصش راجلا مامأا رظتنملا ربوصسلا ءاقل
.يراجلا ربمفون

ل.ع

ةمسصاعلا داحتإا
ىلوألا ةيركسسعلا ةيحانلا اوهجاو ينلوكيسس لابسشأا

اهريدم ةباسصإا نلعت «ةراطسسوسس» ةرادإا
«انوروك»ـب ىيحي Îنع ماعلا يسضايرلا

يف زوفلل نارهو ةيدولوم قيرف ينامعن دمحم عفادملا داق
ةليل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا ي˘ف ه˘يدا˘ن تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
.فيظن فدهب ،ةدكيكصس ةبيبصش قيرفب ةيصضاملا

يذلا رمأ’ا وهو ءاقللا يف ،اديج ءادأا نارهو ةيدولوم دادعت مدقو
درانريب يصسنرفلا بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا ةحارإا هنأاصش نم
،ديدجلا يوركلا مصسوملا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ة˘ل˘ي˘ل˘ق ا˘ما˘يأا ي˘نوزا˘ك
.ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع «ةوارمحلا» دادعت هيف رصصي يذلاو
ىلع سضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا باحصصأا نوكيصس ،رخآا بناج نم
سسابعلب داحتا راجلا مامأا ءاعبرأ’ا ءاصسم ةيدو ةهجاوم عم دعوم
.يرفيف42 ريخأ’ا اذه ناديمب
ةيدو ةهجاوم نع ثحبي ينفلا مقاطلا نأا انرداصصم نم انملعو
ىلوأ’ا ةلوجلا لبق ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ملاعم ديدحتل ،ىرخأا

82 موي توأا02 بعلمب ياد نيصسح رصصن مامأا ةلوطبلا نم
.يراجلا ربمفون

ب.م.يرسسيإا

نارهو ةيدولوم
ينامعن يروحملا عفادملا فدهب

ايدو «اداكيسسورلا» ىلع زوفت «ةوارمحلا»

ةرادإا تلا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوا
ظو˘ف˘ح˘م ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب
رييصست نم لاقلقوب
بق˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ةر˘ي˘ب˘كلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ته˘˘˘˘˘˘جاو ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
اهفوقو ذنم ةريخأ’ا

.يدانلا نوؤوصش ىلع
ةرادإا تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشنو
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا

ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘˘م
كو˘ب˘صسيا˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
:هيف تلاق انايب

ةيعصضول˘ل ار˘ظ˘ن»
ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
يدانلا اهب رمي يتلا

وأا كرحت يأا سسامتلا مدعو ،ةريصصقلاب تصسيل ةدم ذنم
.«يدانلا رييصست نم اهتلاقتصسا لاقلقوب ةرادإا نلعت ،ةدعاصسم
اهتعاطتصساب دعي مل هنأا دكؤوت ةرادإ’ا » :نايبلا تاذ فاصضأاو
،ةبعصصلا ةي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه ط˘صسو يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘صست ة˘ل˘صصاو˘م
،ة˘كصسلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘صضو ل˘جأا ن˘م تع˘صس ا˘ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
.«دودحلا دعبأ’ كلذ يف تحجنو يصسفانت قيرف نيوكتو
ة’ابم’و بيهر تمصصب تلبوق انتادوهجم نكل » :عباتو
.«قيرفلا معد اهنم رظتنن انك يتلا تاهجلا لك نم

جاحلب اسضر

ةيدملا يبملوأا
ةبعسصلا ةيلاملا ةيعسضولا ببسسب

«ماول» رييسست نم ليقتسست لاقلقوب ةرادإا

sport@essalamonline.com

298213ددعلا ^2441  لوألا عيبر03ـل قفاوملا0202 ربمفون61نينثإلاةصضايرلا
هتاناعم يهنتو يواجح ريمسسل ةيحسصلا ةلاحلاب لفكتت تاطلسسلا

ةينعملا تاهجلا ةباجتسسا دعب

دعاصسملا بردملا سشوباب اصضر ثدحت
يذلا يدولا ءاقللا نع رئازجلا ةيدولومل

راطإا يف ،ةرواصسلا ةبيبصشب  ديمعلا عمج
يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
.لبقملا ربمفون82 موي قلطنيصس
ءاقللا »:قباصسلا ةيدولوملا عفادم لاقو
اديفم ناك بونجلا روصسنب انعمج يذلا

بعلي اقيرف اوهجاو مهنأ’ انلابصشأ’ ريثك
ناك يندبلا عافدن’ا ،ةمظنمو ةديج ةرك
نم هاندرأا ام اذهو ريبك لكصشب ارصضاح
.«ةهجاوملا هذه
نيبعÓلا لك ماحقإا انلواح »: فاصضأاو
نابصشلا مهيف نمب  ةارابملا هذه لÓخ
ةارا˘ب˘م˘لا نأا لو˘قأا اذ˘ه˘ل ،كلذ ا˘ن˘ل نا˘˘كو
انتراصسخ مغر انل ةبصسنلاب ةديج تناك
ى˘ل˘ع ا˘نر˘˘ط˘˘ي˘˘صس د˘˘ق˘˘ل ،در نود فد˘˘ه˘˘ب
نكل سضرعلاو لوطلاب ءاقللا تايرجم

.«سسفانملا حلاصصل تناك ةجيتنلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ح˘˘صضوأا ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ابصسحت هنا يمصصاعلا قيرفلل يمصسرلا
ي˘ف نو˘كت˘صس ي˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘ب˘لا ة˘ير˘ف˘˘صسل
ةثعبلا عرصشتصس ،يراجلا رهصشلا رخاوأا
حا˘ق˘ل ءار˘جإ’ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
.عوبصسأ’ا اذه نم ةيادب ازنولفنأ’ا

نل ةيلمعلا نأا ردصصملا تاذ حصضأاو
طقف سصختصسو رصصانعلا عيمج سسمت
اورفاصسي م˘ل ن˘يذ˘لا ،دد˘ج˘لا ن˘يد˘فاو˘لا
ديدعلا نأ’ ،لبق نم ايقيرفإا لاغدأا ىلإا

قبصس ةيدولوم دادعت يف نيبعÓلا نم
ي˘˘ف حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا اذ˘˘˘ه اور˘˘˘جأا نأاو م˘˘˘ه˘˘˘ل
او˘نو˘كي ن˘لو ،ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا م˘˘صساو˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه نأ’ ه˘تدا˘عإ’ ن˘ير˘ط˘˘صضم
.تاونصس ةدعل مودي

جاحلب اسضر

ازنولفنألا تاسصوحف ءارجإا يف عرسشي ديمعلا دادعت

«انيبعÓل ةديفم تناك ةرواسسلا ةبيبسش ةلباقم ةراسسخلا مغر»:ضشوباب

رئازجلا ةيدولوم

نيصسح رصصن قيرف تاريصضحت لصصاوتت
،ديدجلا يور˘كلا م˘صسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ياد
ر˘يذ˘ن برد˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت تفر˘˘ع ثي˘˘ح
ي˘ف ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘˘جاو˘˘ت يوا˘˘ن˘˘كل
ةيصسمأا  نوبعÓلا اهصضاخ يتلا تابيردتلا
اهجمرب يتلا ةيبيردتلا ةصصحلا يف سسمأا
.ينفلا زاهجلا

مويلا يجيعن ءاقفر هجتي نأا ررقملا نم و
يدولا ءاقللا بعل لجأا نم ةيدملا ةنيدمل

ةيناثلا ةارابملا يهو ،يلحملا قيرفلا عم
ءاقللا دعب «ةيرصصنلا» قيرف اهبعل يتلا
،ةرواصسلا ةبيبصش هيف اوهجاو يذلا قباصسلا

نم ثيح ،يبلصسلا لداعتلاب ىهتنا يذلاو
ةعاصسلا دودح يف ءاقللا بعلي نأا ررقملا
ةيصضرأا ىلع ىرجيصس يذلاو ’وز ةثلاثلا

Óب نوكيصس يذلاو ،«مامإا سسايلإا» بعلم
.«ةحÓملا» ةليكصشتل اديج ارابتخا كصش
تابيرد˘ت˘لا تفر˘ع ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘ف و

ياد نيصسح رصصن ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘لا
دا˘ي˘ع ن˘ب دار˘م  م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م ل˘ك ةدو˘˘ع
فوفصصب اثيدح قحتلملا نايزوب نيمأاو
نيذللا ،ءاعبرأ’ا لمأا نم امداق ةيرصصنلا
ام وهو ،ةعومجملا تابيردت يف اجمدنا
لوخد ديري يذلا ينفلا مقاطلا اريثك حارأا
ن˘م ما˘يأا ل˘ي˘ب˘ق ل˘ما˘ك داد˘ع˘ت˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
.ديدجلا مصسوملل يمصسرلا قÓطن’ا

طيمز.ع

ايدو «ماول» هجاوت ةيرسصنلا

ةعومجملا ىلإا نودوعي نايزوبو دايع نب

ياد نيسسح رسصن

ىلع لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش داد˘ع˘ت نو˘كي˘صس
ةعاصسلا نم ةيادب دغلا ةيصشع دعوم
ةريخأ’ا ةلحرملا يف لوخدلل00:51ـلا

قÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘ح˘صست تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
.ةيوركلا ةصسفانملا

يدا˘ن˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا تف˘˘صشكو

نأا يعامتج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
ن˘˘ما˘˘ي ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشأا
يف لوخدلا عم دعوم ىلع ينافلزلا
قÓ˘ط˘نا تار˘ي˘صضح˘ت˘ل ر˘ي˘خأ’ا ق˘˘مر˘˘لا
بعلمب00:51ـلا نم ةيادب ةصسفانملا
نم يت˘لا ة˘صصح˘لا ي˘هو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا

ل˘˘ك رو˘˘صضح فر˘˘ع˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
لك نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو.نيبعÓلا

دادمحو يكرابيم ،يصساقوأا نورمح نم
امدعب ةيبيردتلا ةصصحلا يف نوكراصشيصس
.اهنم اوناع يتلا تاباصصإ’ا نم اوصصلخت

ب.م.يرسسيإا

تاريسضحتلا نم ةريخألا ةلحرملا لخدي «يرانكلا»
لئابقلا ةبيبسش
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ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك دو˘˘ن˘˘ج ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس
ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج سشتو˘˘كلا
مامأا م˘ه˘تارا˘ب˘م مو˘ي˘لا ة˘ي˘صسمأا
مهلكو يوبابميزلا بخت˘ن˘م˘لا
م˘ه˘م˘قر ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ي˘˘ف ل˘˘مأا
ن˘˘ير˘˘صشعو د˘˘حاو˘˘ب بع˘˘˘صصلا

نأا ر˘ي˘غ ،ةرا˘صسخ نود ةارا˘˘ب˘˘م
نو˘كت ن˘ل ر˘صضخ˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م
رظنلاب قÓطإ’ا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ه˘صس
يريويدلاك ءÓمز دودرم ىلإا
تاعقوتلا ل˘ك او˘ف˘لا˘خ ن˘يذ˘لا
5 بعلمب باهذلا ةارابم يف
ن˘˘ع او˘˘نا˘˘بأا ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
ةبصسنلاب اهب سسأاب ’ تايناكمإا
ىو˘صس كرا˘صشي م˘ل بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل
م˘مأا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘تر˘˘م˘˘ل
 .ايقيرفإا

فقصس عفر يصضاملب
ل هنكل هتاحومط

 بختنم يأاب نيهتصسي

لامج ينطولا بخانلا دكأا
رثكأا هتاحيرصصت يف يصضاملب
يف دجاوتلا هفادهتصسا ةرم نم
ةمداقلا ملاعلا سسأاك تايئاهن
ف˘ق˘صس كلذ˘ب ا˘˘ع˘˘فار ،ر˘˘ط˘˘ق˘˘ب

يف ددصشي هنأا ر˘ي˘غ ه˘تا˘حو˘م˘ط
ةرورصض ىلع كلذك ةرم لك
ع˘صضوو ع˘صضاو˘ت˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا
سضرأ’ا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘˘˘جرأ’ا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘قرأا ة˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ل
،هتبيتك اهتققح يتلا ةبعصصلا

بختنم يأا راغصصتصسا مدعو

ءادأ’ا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ ،نا˘˘˘ك
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ه˘˘تر˘˘ه˘˘˘ظأا يذ˘˘˘لا
 .ةيوبابمزلا

لظ يف ةبعصص ةمهم
ناديملا ةيصضرأا ةلاح

 قاهرإلا لماعو
ناديملا ة˘ي˘صضرأا ة˘بو˘ع˘صص

نأا ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هرود˘˘ب
هجو يف اريبك اقئاع لكصشت
اصصوصصخ زرحم سضاير ءÓمز

نودوعتم رصضخلا يبع’ نأاو
تا˘ي˘صضرأا قو˘ف بع˘ل˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ةيبروأ’ا فورظلا يف ةديج

ر˘˘خآ’ا و˘˘ه قا˘˘هرإ’ا ل˘˘ما˘˘ع
لامج ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ق˘ل˘ق˘ي
تعطق هتبيتك نأا امب يصضاملب
نم مهلقنت يف ادج ةقاصش ةلحر
يلودلا نيدموب يراوه راطم
،يلودلا يراريه راطم هاجتاب
ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ر˘˘خآا ل˘˘˘ما˘˘˘ع و˘˘˘هو
ي˘ف كا˘ن˘فأ’ا ة˘م˘ه˘م بي˘ع˘˘صصت
 .زرويراولا مامأا مهتارابم

ل.ع

مهنيعو يوبابÁز مامأا بعسص رابتخا ‘ رسضÿا
 ةيباجيإلا جئاتنلا دسصح ةلسصاومو لهأاتلا ىلع

ى˘صسي˘ع د˘ق˘ع بار˘ت˘قا ع˘˘م
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا يد˘˘نا˘˘˘م
ةياهنلا نم سسيتيب لاير عفادمو
ام ،لبق˘م˘لا ف˘ي˘صصلا ه˘يدا˘ن ع˘م
ي˘صسلد˘نأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا لاز˘˘ت
يرئازجلا مجن˘لا عا˘ن˘قإا لوا˘ح˘ت
اذه ،قيرفلا عم هدقع ديدجتب
نآ’ا د˘˘ح˘˘ل دد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’ا

سضو˘خ وأا د˘يد˘م˘ت˘لا˘ب ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ةر˘˘ما˘˘غ˘˘˘م
.لبقملا وتاكريملا

ه˘ن˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسح˘˘ب و
نأا «سسر˘ب د˘صشتو˘˘صسيا» ة˘˘لا˘˘كو
«سسمار»ـل ق˘˘با˘˘صسلا ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا

ديدمتلا ةركف هدوارت يصسنرفلا
ن˘كل ،ي˘صسلد˘نأ’ا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
رب˘ع تاز˘ي˘ف˘ح˘ت دو˘جو طر˘صشب
ي˘˘ف سسي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ير د˘˘˘جاو˘˘˘ت
يتلاو ،ةيبوروأ’ا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا
يرئازجلا بعÓلا نم لعجتصس
يدانلا ةقفر هترماغم لصصاوي
قايصس يف ،سضيبأ’او رصضخأ’ا

نودروك وينوطنأا دكأا لصصتم
يف «سسيتيب»ـل يصضايرلا ريدملا

ةينابصسإا مÓعإا لئاصسول هثيدح
اًصضرع تمدق يدانلا ةرادإا نأا
عيباصسأا لبق يق˘ير˘فإ’ا ل˘ط˘ب˘ل˘ل
نم ابيرق ناك ريخأ’ا نأاو ،ةليلق

قيرفلا فو˘ف˘صص ي˘ف د˘يد˘ج˘ت˘لا
.فاطملا رخأا يف عجارتي نأا لبق

عفاد˘م نأا ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ه˘˘م˘˘صسو˘˘م بع˘˘ل˘˘ي «ر˘˘صضخ˘˘˘لا»
لا˘˘˘ير ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م سسما˘˘˘خ˘˘˘لا
هفوفصصب قحتلا يذلا سسصسيتيب

سسمار نم امداق6102 فيصص
نمصض يدنام ناكو ،يصسنرفلا
ةيدنأ’ا نم ديد˘ع˘لا تا˘ما˘م˘ت˘ها
اهزربأا ،يصضاملا وتاكريملا يف
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسيوو لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
امورل ةفا˘صضإ’ا˘ب نا˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
 .يلاطي’ا

 طيمز.ع

تعمج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب
هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ةلوجلا باصسح˘ل يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا
ممأا سساك تايفصصت نم ةعبارلا
ةثÓثب تهتنا ي˘ت˘لاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نا˘˘بأا ، فد˘˘ه˘˘ل فاد˘˘˘هأا

نع يوبابميز بختنم اوبع’
اهلÓخ نم اولاصسأاو بيط هجو
د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر˘ل درا˘ب˘لا قر˘ع˘لا

ر˘يد˘م˘لا ه˘جو ،زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير
«يو˘با˘ب˘م˘يز ق˘ير˘ف˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

«سشت˘˘ي˘˘صسورا˘˘غو˘˘ل و˘˘˘كفاردز
لا˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو ة˘˘˘لا˘˘˘صسر
اهلÓخ نم ف˘صشك ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب
ا˘ب˘صسح˘ت ه˘ت˘ط˘خ ر˘ي˘غ˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا
˘˘ما˘˘مأا اد˘˘غ ةدو˘˘ع˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل
ي˘ن˘نأا ن˘ظأا »: Ó˘ئا˘ق ،ر˘˘صضخ˘˘لا
هذ˘ه ة˘ط˘خ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب مو˘قأا˘صس
لخاد بعلن اننأا ةصصاخ ةرملا
برد˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘عو ،«را˘˘˘يد˘˘˘لا

ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع ي˘˘تاور˘˘كلا
ةصصرف مهعييصضت بقع هلابصشأا
نم ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا
نا˘ك» :در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سضع˘˘ب ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ا˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ي
ي˘ت˘˘لا سصر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م فاد˘˘هأ’ا
سضعبب انمق ا˘م˘ك ،ا˘ن˘ل تح˘ي˘تأا
.«ايلاغ انتفلك يتلا ءاطخأ’ا

بختنم˘لا مر˘ت˘ح˘ي ه˘نأا د˘كأاو
ىلع نكلو ار˘ي˘ث˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا
مهيدل ام لك اومدقي نأا هلابصشأا
،رصضخلا مامأا ةدوعلا ةارابم يف
نم نوديفتصسيصس مهنأاو ةصصاخ
م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خو ،سضرأ’ا ل˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ع
»:Óئاق همÓك «سشتيزوراغول»
يف ةطخلا رييغتب انمق امدنع
ان˘تارا˘ب˘م ن˘م ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا
جرح ي˘ف م˘ها˘ن˘ع˘صضو م˘ه˘ما˘مأا

 .«لصضفأ’ا انكو ريبك

 «زرحم لثم بعل فاقيإا اننكمي ل»
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م برد˘˘م حر˘˘˘صص

ةيلحملا ة˘فا˘ح˘صصل˘ل يو˘با˘ب˘م˘يز
فا˘ق˘يإا بع˘صصلا ن˘م ه˘نأا هد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
لامج يرئازج˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘ب˘صشأا
قيرفلا ةوقل ارظن يصضاملب نيدلا
،موجنلا نم ديدعلا كلمي يذلا

مهيدل ،ارحاصس تصسل» :درطتصساو
رخآاو يتيصس رتصسصشنام نم بع’
...يارصس ةطلغ نمو نÓيم نم
.«امئاد ةبعصص نوكت رومأ’ا

قير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘با˘تو
او˘نا˘ك ر˘صضخ˘لا نأا يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز
ا˘م˘ك ءا˘ق˘ل˘لا اور˘˘ي˘˘صسو ل˘˘صضفأ’ا
ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف» : لا˘˘˘قو ،اودارأا
او˘نا˘ك ا˘م ا˘ن˘ب او˘ل˘ع˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
ةدح رثكأا نوكن نأا انيلع ،نوديري
.«ةدوعلا ةارابم يف ةوق رثكأاو

أا.ب

 هدقع ديدجت هنم ديرت يصسلدنألا يدانلا ةرادإا

 «ضسيتيب» عم هترماغم ةلسصاوم لجأا نم ايسساسسأا اطرسش عسضي يدنام

 باهذلا ةارابم ‘ يوبابÁز بختنŸ دي÷ا ءادألا دعب

 رئاز÷ا مامأا انتملك لوقنسسو ةدوعلا ءاقل ‘ ةطÿا Òغنسس :ضشيزوراغول

ةرظتنملا ةارابملا ليبق
 مويلا «رصضخلا»ـل

«ءارحسصلا وبراحم»
رابتخا نوزاتجي
» انوروك» فسشك

 ءاقلل ابسسحت
بختنملا رصصا˘ن˘ع ىر˘جأا

ةحيبصص يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
سصاخلا سصحفلا دحأ’ا سسمأا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘صشكلا˘˘˘˘ب

ءا˘ق˘ل ق˘ب˘صسي يذ˘لا ،ا˘نورو˘˘ك
م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا
ةارابملا ،يوبابميز بختنمب
ةعبارلا ةلوجلا نمصض لخدت
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م
.نوريماكلاب2202

هنع فصشك ام بصسحب و
دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘˘لا
نإا˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘ج برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشأا
اوزاتجا دق او˘نا˘ك ي˘صضا˘م˘ل˘ب
يذلا قدنفلاب انوروك سصحف
،يوباب˘م˘يز˘ب  ه˘ب نود˘جاو˘ت˘ي
هنأا ةيداحت’ا عقوم فاصضأاو
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ذا˘خ˘تا م˘ت د˘ق
نمصض لخدت يتلا تاءارجإ’ا
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا لو˘˘˘كو˘˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
فد˘˘˘ه˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو ،مرا˘˘˘˘صصلا
مقاطلاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ة˘با˘صصإ’ا ن˘˘م ه˘˘ل ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
.دجتصسملا سسوريفلا ىودعب

اذ˘˘ه نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م و
ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ي˘تأا˘ي ءار˘جإ’ا
«كا˘ن˘فأ’ا» ن˘ي˘ب ة˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا

مويلا ةيصشع «ني˘برا˘ح˘م˘لا»و
بعلملا» اهنصضتحيصس يتلاو
نم ةيادب ،يرارهب «ينطولا
تيقوتب ’وز ةيناثلا ةعاصسلا
تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م˘صض ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .نوريماكلاب «2202 ناك»

طيمز.ع

 قدنفلا مامأا ةلوجب ماق دادعتلا يرصصملا بختنملا مقر ميطحت نم بارتقلاو22ـلا زوفلا نع ثحبلا ةلحر

 ءاقللا تيقوت يف ةسصح رخآا ىرجأا ينطولا بختنملا
ةيادب ،سسمأا ةريهظ ةيبيردت ةصصح رخأا ينطولا بخانلا ىرجأا

نصضتحيصس يذلا يصسيئرلا بعلملا ىلع00:51ـلا ةعاصسلا نم
.يوبابميز بختنمو رئازجلا نيب ،مويلا ءاقل

تاريصضحتلا جمانرب ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا رصشنو
ءارجإا عم دعوم ىلع بختنملا دادعت ناك ثيح ،دحأ’ا مويل
اهدعب دادعتلا موقيل ،ءاذغلا ةبجو ذخأا لبق ،انوروك تاصصوحف
نصضتحيصس يذلا يصسيئرلا بعلمل هجوتلا لبق هيفرت ةلوجب
 .00:51لا ةعاصسلا نم ةيادب مويلا ةررقملا ةارابملا

ب.م.يرصسيإا
 ايقيرفإا لاطبأا ةدهاصشمل ةوقب تلقنت ةيرئازجلا ةيلاجلا

 يوبابميز يف ثدحلا نوعنسصي رسضخلا موجن
نودجاوتملا يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا مو˘ج˘ن ف˘ط˘خ

،كانه ةدجاوتملا ةيرئازجلا ةيلاجلا طصسو ،راظنأ’ا يوبابميزب
.برق نع ايقيرفإا لاطبأا ةيؤور لجأا نم تلقنت يتلاو

لصصاوتلا عقاوم ىلع مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا رصشنو
قدنفلا ىلإا راصصنأ’ا سضعب لقنت حصضوي ويديف يعامتج’ا
يذلا مويلا ءاقلل ابصسحت ،ينطولا بختنملا دفو هيف ميقي يذلا
.00:41ـلا ةعاصسلا نم ةيادب يوبابميز بختنمب رصضخلا عمجي

ثدحلا ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو سسيار ق˘لأا˘ت˘م˘لا سسرا˘ح˘لا ع˘ن˘صصو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فاد˘ه حا˘ج˘نو˘ب داد˘˘غ˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
بختنملا راصصنأا عم روصصلا سضعب اطقتلا ثيح ،يرئازجلا
عم تاظحلل ثيدحلا فارطأا نارصصانملا لدابت امك ،ينطولا

سضوخل رصضخلا هجوت لبق يصشطز نيدلا ريخ «فافلا» سسيئر
 .ةيبيردتلا ةصصحلا

ب.م.يرصسيإا
2202 ايقيرفإا ممأا شسأاك تايفصصت نم4ـلا ةلوجلا راطإا يف

نيب ةدوعلا ءاقل تيقوت رسشنت «فافلا»
 يوبابميزو رئازجلا

ريثكلا مÓكلل ادح ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا عصضو
بختنملا هيف لحي يذلا ةدوعلا ءاقل تيقوت لوح ريثأا يذلا
راطإا يف يوبابميز بختنم ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
.نوريماكلاب2202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفصصت نم4ـلا ةلوجلا

ىلع ةيمصسرلا ةحفصصلا ربع انايب يرئازجلا داحت’ا رصشنو
ةعاصسلا ىلع ءاقللا قÓطنا هيف دكأا يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
 .رئازجلا تيقوتب ’اوز ةيناثلا

ب.م.يرصسيإا
 رصضخلا دئاق زرحم نع عافدلا بقع

 يزيلجنلا مÓعإلا طسسو ثدحلا عنسصي يسضاملب
يزيلجن’ا مÓعإ’ا يف ثدحلا يصضاملب نيدلا لامج عنصص

،ةيصضاملا تاعاصسلا يف اهقلطأا يتلا ةيوقلا تاحيرصصتلا بقع
مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير نع اهيف عفاد يتلاو
يذلا سشيمهتلا ةيفلخ ىلع ،يزيلجن’ا يتيصس رتصسصشنام يدان
رهظ يذلاو ،’ويداروغ بيب ينابصسإ’ا بردملا لبق نم هصشيعي

اهيف هجاوو ،يزيلجن’ا يرودلا نم ةريخأ’ا ةلوجلا يف ايلاج
.ةلوجلا ةمق يف لوبرفيل يدان يتيصس رتصسصشنام

تاحيرصصت ىلع ءوصضلا «غنينفيإا رتصسصشنام» عقوم طلصسو
نع عفاد ،يرئازجلا بردملا نأا دكأا ثيح ،ينطولا بخانلا

ينابصس’ا بردملا لبق نم هداعبإا مت امدعب اميصس’ ،ةوقب هبع’
نود لوبرفيل يدان ةهجاومب ةينعم تناك يتلا ةمئاقلا نع
طابحإا نم6102 ةنصس ارتلجنا يف بع’ لصضفأا ىناعو.ببصس
 .«زديرلا» هجاو يذلا قيرفلا ةمئاق نع هدعبأا امدعب ،ريبك

ب.م.يرصسيإا
 لبونرغ مامأا ةقيقد54 يف كراصش

 ليويب ـل ةيوق لئاسسرب ثعبيو ةسسفانملل دوعي زوبدوب
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا زوبدوب سضاير سصق

اذه هيدان عم ةرم لوأ’ هتكراصشم طيرصش يصسنرفلا نايتإا تناصس
مامأا تبصسلا ةيصشع بعل يذلا يدولا ءاقللا سشماه ىلع مصسوملا
بع’ حلاصصل نينث’ فادهأا ةثÓثب ىهتنا يذلاو ،لبونرغ يدان
.قباصسلا رصضخلا

يدان نادي˘م ط˘صسو نأا ة˘ي˘صسنر˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
نأا ةحصضاو ةلاصسر يهو ةقيقد54 يف كراصش قبصسأ’ا وصشوصس

،ليويب دولك يصسنرفلا بردملا ةركفم يف تاب رصضخلا بع’
ةكد ىلع هناكم ىلع ظافحلاو ةديج جئاتن دصصحل يعاصسلا
.رصضخأ’ا يدانلا ء’دب

ليطتصسملا ىلع زي˘كر˘ت˘لا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م زو˘بدو˘ب نو˘كي˘صسو اذ˘ه
نأا مغر ،هيلع دامتع’او بردملا ةقث بصسك لجا نم رصضخأ’ا
 .بردملا ططخ نم هجورخ يف يصسيئر ببصس يداملا بناجلا

ب.م.يرصسيإا
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

..ناب ناف نوأا
زو˘˘بدو˘˘ب سضا˘˘ير ار˘˘ي˘˘خأا ر˘˘ه˘˘ظ
يدان مج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر نا˘˘ي˘˘ت˘˘يإا تنا˘˘˘صس
مصسوملا يف ةرم لوأ’ يصسنرفلا
،ل˘يو˘ط با˘ي˘غ د˘˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

يف ةقيقد54ل سضاير كراصشو
هق˘ير˘ف ا˘ه˘ب زا˘ف ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
،لبونورغ مامأا نيفدهل ةيثÓثب
د˘ع˘ب بعÓ˘لا ة˘كرا˘صشم ي˘تأا˘˘تو
قيرفلا عم اهب رم ةبعصص ةلحرم
هب فصصعت نأا تداك يبونجلا

اذه نأا ’إا ،قيرفلا راوصسأا جراخ
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل ر˘ط˘صضا ر˘˘ي˘˘خأ’ا

.فاطملا ةياهن يف هبع’

ضصاخ زيفحت

،ينطولا بختنملا مامأا لوأ’ا ءاقللا سشماه ىلع يوبابميز بختنم اهاقلت يتلا ةعجوملا ةبرصضلا
سسراح ءاعدتصسا ينفلا مقاطلا ررقيل ،يناثلا سسراحلاب هصضيوعتو لوأ’ا سسراحلا جورخ دعب
رودب ديصشت يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع ةيداحتÓل ةيمصسرلا ةحفصصلا لعج امم ،ثلاث
.رصضخلا مامأا مويلا ءاقل لبق تايونعملا عفرل ةلواحم يف ،سسراحلا

«اهتخ روم» ةبرسض

هئايتصسا نع راتخم ماصشه بعÓلا ربع
د˘ق ة˘با˘صصإا ى˘لإا ه˘صضر˘ع˘ت ن˘م ق˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةصسفانملا قÓطنا نع داعتبÓل هرطصضت

ةدمل ةحارلا ىلإا نوكرلا بلطتت ثيح
،ه˘ظ˘ح بد˘ن بعÓ˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘ل˘˘يو˘˘ط
نيموي ذنم ىفاعت يذلا وهو ’ فيك
ن˘˘كر ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘م ط˘˘ق˘˘˘ف
تا˘عا˘صسلا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
ى˘˘لإا ادد˘˘ج˘˘م دو˘˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
يلصضع قزمت ىلإا سضرعتيو تابيردتلا
ءا˘ن˘بأا تا˘ب˘يرد˘ت ن˘م ادد˘ج˘م ه˘مر˘ح˘˘ي˘˘صس
ىلوأا نع لقأ’ا ىلع هدعبيصسو ،نابيزلا

. ةلوطبلا ت’وج
عئاسضلا تقولا يف

يناديز عانقإا يف فارطأ’ا سضعب تحجن
ةيبملوا ةدهع يف اددجم قيرفلا ةصسائرب

ي˘ف كلذ˘ل ه˘˘صضفر د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غرو ه˘˘ب˘˘ع˘˘ت اد˘˘كؤو˘˘م ،ق˘˘با˘˘صسلا
نا ركذي ،ةي˘بو˘ب˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا
ةصصاخ ،عايصضلا ىلإا ريصسي ناك قيرفلا
ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘صضت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نÓ˘˘عإا د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا اورر˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ناد˘˘˘يز
يف عراصستت ثادحأ’ا لعج امم بارصضإا

هو˘بر˘ق˘م ى˘ع˘صس ن˘يأا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
هعصضو لو˘ب˘ق ل˘جأا ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل
.عئاصضلا تقولا يف فلملل

حاجنلا رسس تمسصلا

سسي˘ئر˘لا ح˘ج˘ن تم˘صصلا ماز˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘˘م
يف فيطصس قافول يواهلا يدانلل ديدجلا

ه˘ل˘م˘ع نا˘ك ثي˘ح ،ة˘صسا˘ئر˘˘لا ة˘˘قرو ف˘˘ط˘˘خ
ىقلي هلعج يذلا رمأ’ا ،ناديملا يف ارصشابم
ي˘ف ن˘ي˘تو˘صصم˘لا لÓ˘خ ن˘م ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ثدحتي مل يفÓلا نأا ركذي ،ةماعلا ةيعمجلا

سسأار حتف ىلع طقف ادكؤوم ،جمانرب يأا نع
تاطاصشن˘لا ثع˘بو ،ة˘ه˘ج ن˘م ة˘كر˘صشلا لا˘م
سسكع ،ةيناث ةهج نم ىرخأ’ا تاصضايرلاو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ع او˘ثد˘ح˘ت ن˘يذ˘لا ن˘˘ير˘˘خآ’ا
،بحصسنا نم كانه ةياهنلا يف نكلو رومأ’ا

ف˘لا˘ح˘˘تو ل˘˘ت˘˘كت ى˘˘لإا م˘˘صضنا ن˘˘م كا˘˘ن˘˘هو
. ىودج نود

بايغلا لسصاوي ةيدعاسسم

بع’ لصصاوي ،ةباصصإ’ا نم هتاناعم ببصسب
ن˘ع با˘ي˘غ˘لا ة˘يد˘عا˘صسم د˘م˘حأا ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘˘صش
نيب تاريصضحتلا قÓطنا ذنم قيرفلا تابيردت

ام اذهو ،يحوفصس بعلمو » ورصساك » ةباغ
مقاطلا عم جÓعلل يموي لكصشب عصضخي هلعج
بعÓلا ى˘ق˘ب˘ي ة˘ناور˘م ن˘با نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘ب˘ط˘لا
يتلاو ،هتابيردت دعب فنأاتصسي مل يذلا ديحولا

اذ˘ه ف˘صصت˘ن˘م ا˘ه˘ف˘نأا˘ت˘صسي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
لصصاوي يبطلا مقاطلا نـو ةصصاخ ،عوبصسأ’ا
. هعم ةريبك ةيدجب لمعلا

qarsana@essalamonline.com
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ةزيمم ةقÓع
اوصسنارف ىعن ةصصلا˘خ ة˘ي˘ب˘ل˘ق زا˘ع˘ت˘ب
قيرفل يصسنرفلا بردملا ينيلوكيصس
ف˘ير˘صش د˘ن˘ح˘م ،ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا

لئابقلا ةبيبصش قيرف سسيئر يصشانح
ىلع ين˘ي˘لو˘كي˘صس فر˘صشأاو ،ق˘ب˘صسأ’ا
مصسوم ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش بيرد˘ت
ةقÓع هطبرت تناكو ،4102/5102
يف لا˘قو ،ل˘حار˘لا سسي˘ئر˘لا˘ب ةز˘ي˘م˘م
ةيمصسرلا ةحفصصلا هب سصخ حيرصصت

يننأا لوقأا نأا ديرأا» :ةمصصاعلا داحت’
اذه بناج ىلإا لمعلاب اريثك تفرصشت
بيردت ىلع تفرصشأا امدنع ،لجرلا
سسرك دقل ،رهصشأا ةدعل لئابقلا ةبيبصش
نا˘كو ،يدا˘ن˘لا اذ˘ه ة˘مد˘خ˘˘ل ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
.«سسيئر نم رثكأا اعجصشم

15

ايبيل ىلإا ضسنوت نم
ةريثكلا طوغصضلا دعب
ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف يدر˘˘كلا يد˘˘ج˘˘م
تب˘ل˘ط ا˘مد˘ع˘ب ،سسنو˘ت
بل˘ج ة˘يدا˘ح˘ت’ا ه˘˘ن˘˘م
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ىر˘˘˘˘خأا ةزا˘˘˘˘جإا
فار˘˘صشإÓ˘˘ل »أا فا˘˘كلا»
ل˘ق˘ت˘نا ،يداو˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ى˘˘لإا يد˘˘ج˘˘˘م
ا˘مد˘ع˘ب كا˘ن˘ه ل˘م˘ع˘ل˘˘ل
يدا˘˘ن ةرادإا ع˘˘م ق˘˘ف˘˘تا
ماهم يلوتل ،ةقادصصلا
لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘˘ت

.يلاحلا مصسوملا لÓخ
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«ضسيتيب» عم هترماغم ةلسصاوم لجأا نم ايسساسسأا اطرسش عسضي يدنام^
يزيلجنلا مÓعإلا طسسو ثدحلا عنسصي يسضاملب^

 ينامعن يروحملا عفادملا فدهب

زوفت «ةوارمحلا»
ايدو «اداكيسسورلا» ىلع

 ةبعسصلا ةيلاŸا ةيعسضولا ببسسب

ليقتسست لاقلقوب ةرادإا
«ماول» Òيسست نم

 «نابيزلا» هكلÁ يذلا دادعتلاب داسشأا

ةبعسص فورظب انررم »: ةيفاعوب
نيدهاج لمعن نآلا نحنو

« انتيزهاج عاجÎسسل
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 يرسصملا بختنملا مقر ميطحت نم بارتقلاو22ـلا زوفلا نع ثحبلا ةلحر

رئاز÷ا مامأا انتملك لوقنسسو ةدوعلا ءاقل ‘ ةطÿا Òغنسس:ضشيزوراغول

 نارهو ةيدولوم ةركسسب دا–ا ةيدŸا يبŸوأا

دوــعي زوبدوب
ثعبيو ةسسفانملل

ةيوق لئاسسرب
لـــيويب ـل

 لبونرغ مامأا ةقيقد54 يف كراسش

مهنيعو يوبابÁز مامأا بعسص رابتخا ‘ رسضÿا
ةيباجيلا جئاتنلا دسصح ةلسصاومو لهأاتلا ىلع
مهنيعو يوبابÁز مامأا بعسص رابتخا ‘ رسضÿا

ةيباجيلا جئاتنلا دسصح ةلسصاومو لهأاتلا ىلع


