
تاكبسشلا رطخأا طاقسسإا
ةقرسسلا يف ةسصتخملا

تابكرملل يلودلا بيرهتلاو

ةلواحم يف نوطروتملا
يداولاب يدمع لتق

نمألا ةسضبق يف
50صص
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ربمشسيد11 تأرهاظم نإأ لاق
رامعتشس’أ تاططخم تشضهجأأ

كرحتلاب تاطلشسلأ نوبلاطي بأون
رمحأأ طخ دÓبلأ ةدايشس نأأ نيدكؤوم

يف اميشس ةينطولأ ميقلأ خيشسرت فدهب
قوقحلأ يوذو نيدهاجملأ نشس مدقت لظ

ظفحل «ةيمقر ةسصنم» قÓطإا
عايسضلا نم رئازجلا خيرات

30صص

نيدموب يرأوه راطمب ر’ود فلأأ62 ةبأرق زجح
بناجأأ ةزوحب

تأردıأ هتزاي◊ صسب◊أ قباشس يركشسع عأديإأ تامدخ كششك بحاشص ةيحشضلأ

50صص

تا˘ط˘ل˘شسلأ ،ة˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس بأز˘˘حأأ تب˘˘لا˘˘ط
تأءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل» د˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسر كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
رئأزجلاب يشسنرفلأ ريفشسلل «ةهوبششم
˘˘مÓ˘˘عإأ ل˘˘ئا˘˘شسو ع˘˘م تا˘˘يو˘˘غ أو˘˘شسنأر˘˘˘ف
عورششمل جورت ةيشسايشس فأرطأأ ىتحو
ةرتف˘لأ لÓ˘خ ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’أ ة˘ل˘حر˘م˘لأ
ا˘ه˘ب˘شسح خرا˘شص كا˘ه˘ت˘نأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘شصوو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ةدا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل
.يلحملأ نأاششلأ يف لخدت

ينويهسصلا نايكلا عم يبرغملا عيبطتلاب ددنت ةيسسايسسلا بازحألا
30 صصةينيطشسلفلأو ةيوأرحشصلأ ةيشضقلل اهمعد تددج

Òفسسلل ةهوبسشم تاءاقل
حرطت رئاز÷اب يسسنرفلا

ماهفتسسا تامÓع

لبقتسسملا رئازج :دارج
اهخيرات نوكي نأا ّلإا ىبأات

لايجأÓل اربع

30صص

30 صص

1202 ةلبقملأ ةنشسلأ نم ةيأدب ةديدجلأ جمأربلأ ديشسجت يف عورششلأ

مرسضأا شصخسش ذاقنإا
هدسسج ‘ رانلا

ةرـــيوبلاب

درأو رمأأ اهلام صسأأر حتف

تاكرسش ذاقنإل ششاعنإا ططخم
ىلع شسÓفإلا نم ةيمومع
ادغ ةعانسصلا ريزو ةلواط

40 صص

50صص

 «انوروك» ةحئاج مغر0202 يف نطولا ربع ةدحو فلأا002 عيزوت^
يلاحلا يسسامخلا لÓخ يفيرلا نكسسلا ىلع ناهرلا^

  رئازجلاب ناكسسإلا «دقٌع» كفل ةموكحلا ةطخ هذه

40 صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
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راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
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 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
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   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
..«ريخلا بيجي يبر»

نودمعتي بابششلا نم نيروهتملا صضعب
ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘˘غ ،رور˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق قر˘˘خ
مدقأا ثيح ،مهريغ حاورأاب ’و مهحاورأاب
نيب عير˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع با˘شش
ببشست يذلا رمأ’ا ،ةمشصاعلاو ةبيورلا
تارايشسلا يقئاشس نم ريثكلا بشضغ يف
كلذ ظ˘˘ح ن˘˘˘شسح ن˘˘˘مو ،تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لاو
ج˘˘˘ع˘˘˘ت ’ تنا˘˘˘ك ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا نأا با˘˘˘ششلا
موي نا˘ك مو˘ي˘لا نأ’ ار˘ظ˘ن ،تا˘ب˘كر˘م˘لا˘ب

هذه لثم يف لوقن نأا اناشسع امو ،ةلطع
 .«ريخلا بيجي يبر» : ’إا فقاوملا

 رئازجلا
ادبأا عجارتت نل

ل˘ل˘ح˘˘م در ،عا˘˘ج˘˘ششو يو˘˘ق ف˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
تاو˘ن˘ق˘لا ىد˘حإا ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘ج ي˘شسا˘ي˘شس
ثيح ،لÓتح’ا عم عيبطتلا نأاششب ةيبرعلا
،نيطشسلف بحي يرئازجلا بعششلا» :لاق
ن˘لو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘ف فا˘قوأاو ثرإا ه˘يد˘˘لو
صسي˘ئرو ،ن˘يد˘لا مو˘˘ي ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طر˘˘ف˘˘ي
ام نع ربعي ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
˘مد˘ق يذ˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا ه˘ق˘ن˘ت˘˘ع˘˘ي
،هلÓقتشساو هتيرح لباقم ةريبك تايحشضت
نحن كلذلو ،هشسفنب ردابملا مامز ذخأاو
يشضملا نع ةزبخلا انينثت ’ رئازجلا يف
اهلجأا نم ىحشض يتلا ئدابملا وحن امدق
ىلا تفتلن نأا نكمي ’ يلاتلابو ءادهششلا
ل˘با˘ق˘م ة˘لود يا ع˘م ة˘يدا˘م˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
 .ينويهشصلا نايكلا عم عيبطتلا

يرسسلا فلملا

نم ةيدلب صسيئر نبا اهريشسي ةلواقم تلشصح
صسيئر يلوت ءانثأا مناغتشسم ةي’و تايدلب
2102 يماع نيب ةرتفلا يف هبشصنمل ةيدلبلا

رششاب˘م ل˘كششب ة˘ق˘ف˘شص11 ى˘ل˘ع7102و
تلشصح تاقفشص5 اهنيب نم ،رششابم ريغو
صسي˘ئر ن˘با ،ىر˘خأا تا˘كر˘شش م˘شسا˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لشضفب رينويلم ىلإا لوحت قباشسلا ةيدلبلا

نأا يه ةلكششملا نكلو ،ريملا هدلاو تاقفشص
د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ط˘ششن˘ت تلاز ا˘م هذ˘ه ة˘لوا˘ق˘م˘˘لا

.هبشصنمل ريملا ةرداغم
 لامعأا لجر بعرت «ايام»

ة˘˘ي’و ي˘˘ف فور˘˘ع˘˘م لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘جر بي˘˘شصأا
ءا˘ن˘ثأاو ل˘ب˘ق ،بعر˘لا ن˘م ة˘لا˘˘ح˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا

يتلا «ايام» مشسا لمحت يتلا ةديشسلا ةمكاحم
دبع قباشسلا ةيروهمجلا صسيئر ةنبا اهنا ليق
بعرلا ة˘لا˘ح بب˘شس ا˘مأا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
عم ةزيمملا لامعأ’ا لجر ة˘قÓ˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت˘ف
يزا˘غ˘لا د˘م˘ح˘م ق˘ب˘شسأ’ا ي˘˘لاو˘˘لاو ر˘˘يزو˘˘لا
يبششاششن ةديشسلا عمو ،ةيشضقلا يف مهتملا

ىرتششا هنا ىتح ،ايام بقلب ةبقلملا ةخيلوز
ميهاربا يلاد يف ةقشش6102 ماع يف اهنم
تا˘مد˘خ˘لا صضع˘ب ا˘ه˘ل مد˘قو ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
نأا ود˘ب˘ي ن˘كلو ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘شصا˘خ˘˘لا
ةن˘ب’ا ة˘ي˘شضق ي˘ف ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ىلع رشصتقا ةقيلفتو˘ب صسي˘ئر˘ل˘ل ة˘مو˘عز˘م˘لا
.مهأ’او ىربكلا اياشضقلا يف قيقحتلا

qarsana@essalamonline.com
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تانÓعإلا باحسصأا بذك
ةي’و نم صصاوخ صضرعي

ةبوشصخب ةفورعملا نازيلغ
اهتاج˘ت˘ن˘م ةدو˘جو ا˘ه˘شضرأا
عباط تاذ صضارأا ،ةيحÓفلا
صضارأا ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ي˘˘حÓ˘˘ف
نونلعيو ينكشس عباط تاذ
يشضارأ’ا نأاب اراهن اراهج
عيبلل ةشضورعملا ةيحÓفلا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لاو
ع˘م عا˘ب˘ت ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسا

ا˘˘م بشسح ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا صصخر
وه انه لاؤوشسلا ،هنع نلعي
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا بذ˘˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘ه
نإاو اوقدشص مأا ؟تانÓع’ا

ل˘˘شصح ف˘˘˘ي˘˘˘ك او˘˘˘قد˘˘˘شص
صصي˘˘خار˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ء’ؤو˘˘˘ه
ىلا ةيحÓف صضارا ليوحت
.ءانب يشضارا

؟ةباقرلا نيأا
با˘ح˘شصأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لا˘ت˘ح˘ي
كلذو نينطاوملا ىلع زباخملا
ى˘ل˘ع يدا˘ع ز˘ب˘خ م˘ه˘ل ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
،عيفرلا ديمشسلا زبخ هنا صساشسا

ر˘ع˘شس ع˘فر˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ثي˘˘ح
ارانيد02 ىلا ةدحاولا ةزبخلا

’ ر˘مأ’ا نا ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ة˘ششم˘˘ك ع˘˘شضو زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
زبخلا ى˘ل˘ع ن˘ششخ˘لا د˘ي˘م˘شسلا
نا اذه نم برغ’او ،يداعلا
ةنيرفلاب تايولحلاو عيفرلا زبخلا نم ىرخا عاوناو صشويربلا عنشصب نوموقي زباخملا باحشصا
.ةينعملا حلاشصملا ةباقر بايغ يف نينطاوملا ءايتشسا راثا يذلا رم’ا ،ةمعدملا

نئابزلا دايطسصا يف ننفتلا
اودات˘عا ن˘يذ˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م دد˘ع لا˘ق
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ع˘ل˘شسلا صضع˘˘ب ءار˘˘شش
رئازجلا يف ةينورتكل’ا ةراجتلا نا ،يعامتج’ا

وا جوتنملاف ،«ينورتكلا لايتحا» درجم يه
صسيافلا تاحفشص ىلع اهعيب دارملا ةعلشسلا
وأا ةدوجلا ةمق يف ودبت  مارغتشسن’او كوب
أاجافتي اهينتقي نا درجمب نوبزلا نكل ،ةعورلا
نلعملا كلتل اهتقباطم مدعو ةئيدرلا اهتيعونب

نا رمأ’او ،ركذلا ةفلاشسلا تاحفشصلا يف اهنع
ةجحب يفاشضا رعشس عفد ىلا رطشضي نوبزلا
اهنا ،رم’ا ىلع قلع مهدحا ،ليشصوتلا ةفلكت
.نئابزلا دايطشص’ «معط»

يرادإا لهرت
يف ةفلجلا ةي’و نم نوطششان ددشش
زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولل هجوم ريرقت

ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘ج
لجأا نم ،يرادإ’ا مقاطلا يف يرذج
يف صصاخ لكششب ،ةرادإ’ا ءادأا نيشسحت
ريرقتلا ،تايدلبلاو ةيئ’ولا تايريدملا
ي˘ت˘لا م˘هأ’ا ة˘ل˘˘كششم˘˘لا نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأا
دو˘جو ي˘ف ن˘م˘كت ة˘ي’و˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت
يف رارقلا ىلع نيرط˘ي˘شسم ن˘ي˘ف˘ظو˘م
لقنب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت تا˘ير˘يد˘م
يف ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لاو ح˘لا˘شصم˘لا ءا˘شسؤور
نم ريثكلا نأ’ ،ةيذيفنتلا تايريدملا

قلع˘ت˘ت ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا تÓ˘كششم
ةيرادإ’ا حلاشصملا نم ددع ةلاح ىلع ريرقتلا دكأاو ،ةيلحملا ةرادإ’ا يف يرادإ’ا لهرتلا ةلاحب
’ مهنأا هوعقوم دكأا ريرقتلا ،ةيمنتلا ريشس طخ يف ةرثع رجح نوفقي مهنأا اوتبثأا صصاخششأا نم
يف ءاوشس نيفظوملا رابك نم اددع نأا ’إا نيفظوملا عيمج ماهتا وأا ،ميمعتلا يف نوبغري
.رششابم ريغ وأا رششابم داشسف يف طروت مهشضعبو ،راطإ’ا جراخ اوتاب تايدلبلا يف وأا ةرادإ’ا
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ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
نأا ،صسمأا دارج زيزعلا دبع لوأ’ا

نأا ّ’إا ىبأا˘ت ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ر˘ئاز˘ج
اهخيراتو ةي˘ح ا˘ه˘تر˘كاذ نو˘كت

.لايجأÓل اربع
ةبشسانمب ،دارج ريزولا لاقو

06 ىركذلا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا لا˘ف˘ت˘حا
0691 ربمشسيد11 تارهاظمل
ىر˘˘كذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ًا˘˘˘ما˘˘˘ع06»
،0691 ربمشسيد11 تارهاظم
لÓقتشس’ا ىلع يبعشش ءاتفتشسا
،ريرح˘ت˘لا ةرو˘ث˘ل ا˘م˘خز ى˘ط˘عأا

ملاعلا ا˘هاد˘شص غ˘ل˘ب تار˘ها˘ظ˘م
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا تع˘˘˘م˘˘˘شسأاو
نع عفاد يذلا بعششلا توشص
تا˘ط˘ط˘خ˘م صضه˘جأاو ،ه˘ت˘يو˘ه
.«رامعتشس’ا

ن˘يد˘لا رو˘ن دا˘فأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
نأا ،قباشسلا يشسامولبدلا يدوج
،0691 ربمشسيد11 تارهاظم
يأارلا ىدل ايوق ىدشص اهل ناك
ة˘ي˘شضق˘لا نأا˘ششب ي˘لود˘لا ما˘ع˘˘لا
ىلع اهريثأاتب اركذم ،ةيرئازجلا
يف ررحتلا تاكرح نم ديدعلا
ع’د˘˘نا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
11 يف ةي˘ب˘ع˘ششلا تار˘ها˘ظ˘م˘لا

يفو ،ةم˘شصا˘ع˘لا ي˘ف ر˘ب˘م˘شسيد
تنا˘ك ،دÓ˘ب˘لا ن˘م ىر˘خأا ند˘˘م
صسيشسحتل ىوشصق ةيمهأا تاذ
دعب اميشس ،يلودلا ماعلا يأارلا
ةيرئازجلا ةيشسا˘مو˘ل˘بد˘لا حا˘ج˘ن
جاردإا يف ةعاربب لاشضنلا يف
لودج يف ةيرئاز˘ج˘لا ة˘لأا˘شسم˘لا
  .ةدحتملا ممأ’ا لامعأا

نم ةقلحلا هذه نأا ىلإا راششأاو
اهدادعإا مت دق ةيرئازجلا برحلا
لبق نم ربمتبشس رهشش نم ءادتبا
ريرحتلا ةه˘ب˘ج˘ل ة˘شصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل
تاردا˘ب˘م ى˘ل˘ع ادر ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

اهتلوانت يت˘لا لو˘غ˘يد لار˘ن˘ج˘لا
قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘شسو
،جرا˘خ˘لاو ا˘˘شسنر˘˘ف ي˘˘ف ع˘˘شساو
عور˘˘ششم ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ريخأ’ا اذه ةرايزو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
تاءارجإا كلذكو ناشسملت ىلإا
ىلإا فده˘ت ي˘ت˘لا «ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا»
  .نييرئازجلا ةلامتشساب زوفلا

نأا ىلإا ددشصلا اذه يف راششأاو
ن˘˘˘˘˘مأ’ا ةز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘عد»
اًشضيأا نششت تناك ةيرامعتشس’ا

ر˘ششن لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘شسف˘ن ا˘ً̆بر˘˘ح
ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا صشي˘ج ةر˘كف

ريغو نيكهنم ناكشسو ديجملا
  .نيلابم

رامعتشس’أ تاططخم تشضهجأأ ربمشسيد11 تأرهاظم نإأ لاق

لايجأÓل اربع اهخيرات نوكي نأا ّلإا ىبأات لبقتسسملا رئازج :دارج

 يمولد Ëرم

حافكلأ يف ايوق اجرعنم تلكشش يتلأو ،0691 ربمشسيد11 تأرهاظمل ةيخيراتلأ ىركذلأ ،صسمأأ رئأزجلأ تيحأأ
.يئاهن لكششب ةيشسنرف رئأزج نع نيعفأدملأ تايشضرف لاطبإأو يلودلأ ديعشصلأ ىلع بعششلأ ةملك عامشسإأو ،يرئأزجلأ

ةينطولأ ميقلأ خيشسرت فدهب
نشس مدقت لظ يف اميشس
قوقحلأ يوذو نيدهاجملأ

ةسصنم» قÓطإا
خيرات ظفحل «ةيمقر
عايسضلا نم رئازجلا
نيدهاجملأ ةرأزو قلطتشس
جورت ةيمقر ةشصنم ابيرق
فدهتو ،رئأزجلأ خيراتل
أذه لÓخ نم تاطلشسلأ
ةركأذلأ لقن ىلأ عورششملأ
ةدعاشصلأ لايجÓل ةيخيراتلأ

رئأزجلأ خيرات ىلع ظافحلأو
مدقت لظ يف اميشس ،عايشضلأ نم
.قوقحلأ يوذو نيدهاجملأ نشس
ماعلأ نيمأ’أ ةقيبر ديعلأ لاق
يوذو نيدهاجملأ ةرأزول
رئأزجلأ نأاب صسمأ ،قوقحلأ

امم أريبك اخيرات كلمت
هذه مأدختشسأ بجوتشسي
خيراتل جيورتلل طئاشسولأ

نم ديزأأ ةليط اهبعشش ت’اشضنو
افيشضم ،لÓتح’أ نم ةنشس031
ةيلوؤوشسم مامأ مويلأ ةرأزولأ نأ

لقن ةرورشض يهو ةيخيرات
ةيخيراتلأ ةركأذلأ هذه
لÓخ نم ةدعاشصلأ لايجأÓل
ةيمقر ةشصنم يف اهتيبثت
ةينطولأ ميقلأ خيشسرت فدهب
رئأزجلأ خيرات ىلع ظافحلأو
نشس مدقت لظ يف اميشس
.قوقحلأ يوذو نيدهاجملأ

صشماه ىلع «ةقيبر» دكأأو
06ـلأ ىركذلأ ت’افتحأ
0691 ربمشسيد11 تأرهاظمل
ةي’و نم اهقÓطإأ مت يتلأ

ةينطولأ مايأ’أ لك نأ ةلششنخ
يشستكتو ىربك ةيمهأأ تأذ

ةيشصولأ ةرأزولأو اشصاخ اعباط
لقن اهئايحإأ ءأرو نم يغتبت
نيدهاجملأو ءأدهششلأ ةلاشسر
قوف اجات نوربتعي نيذلأ

تأذ ركذو ،نييرئأزجلأ صسوؤور
يتلأ ةملكلأ لÓخ ،لوؤوشسملأ
حاتتفأ نع هنÓعإأ ءانثأأ اهاقلأأ
ربمشسيد11» ةيخيراتلأ ةودنلأ

،«تأراشصتنأو تأرهاظم0691
ينطولأ ريرحتلأ ةهبج» نأاب
صسيئرلأ ةرايز تلغتشسأ
نيع ةي’ول لوغيد يشسنرفلأ

كلت ريطأاتل تنششوميت
اهلوح فتلأ يتلأ تأرهاظملأ
لكشش يذلأ يرئأزجلأ بابششلأ

ةيهب ةروشص يف ةعئأر ةمحلم
نييرئأزجلأ ةدحول تقوشس
ةيشضقلأ ليودت يف تمهاشسو
.ةيرئأزجلأ

ز.صسواط

ةينيطشسلفلأو ةيوأرحشصلأ ةيشضقلل اهمعد تددج

عيبطتلاب ددنت ةيسسايسسلا بازحألا
Êويهسصلا نايكلا عم يبرغŸا

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تدد˘˘˘ن
برغملا عيبطت˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا

،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا نا˘ي˘˘كلا ع˘˘م
˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘ششم
نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كلاو نز˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
لÓتحا اتو˘ق ،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا
ن˘ي˘ب˘ع˘شش ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘مآا˘˘ت˘˘ت
  .نيلتحم

ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع نادأاو
ءانبلا ةكرح صسيئر ةنيرق
هردشصأا ناي˘ب ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
نع نÓعإ’ا ،ةعمجلا صسمأا
،ةموعزملا «نرقلا ةقفشص»
را˘شسم ل˘˘ك ن˘˘يد˘˘ن»:Ó˘˘ئا˘˘ق

عيبل ةحيبقلا نرقلا ةقفشص
يني˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ق˘ح
قر˘˘ششلا ةر˘˘شسا˘˘م˘˘شس ر˘˘ب˘˘˘ع
    .«طشسوأ’ا

بع˘˘˘ششلا نأا فا˘˘˘˘شضأاو
نل ،ةيحلا هبخنو يبرغملا
ق˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ب ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
فرظ يأا يف ينيطشسلفلا

ة˘˘يأا ن˘˘مو فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘م
  .تناك ةطلشس وأا ةموكح

ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘˘قو˘˘م دد˘˘جو
وحن ةلورهلا تشضفر يتلا
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
اهنم اماز˘ت˘لا ،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا
معد يف ،اهبعشش تارايخب
ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف بو˘˘˘ع˘˘˘ششلا

يف اهرارمتشساو ،اهريشصم
يطارقميدلا اهلوحت ةيامح
ا˘˘˘هرار˘˘˘ق كشسا˘˘˘م˘˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ا˘ه˘م˘ي˘ق ع˘م ا˘˘ه˘˘ما˘˘ج˘˘شسناو
’ اهنأ’ ةيئدبملا اهفقاومو
قو˘شس ي˘ف ة˘ير˘ح˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ت
  .ةهوبششملا تاقفشصلا

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضق نأا فا˘˘˘˘˘˘شضأاو
ةيشضق ،ةيبر˘غ˘لا ءار˘ح˘شصلا
قيثاو˘م ا˘ه˘م˘كح˘ت لÓ˘ت˘حا
،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ششلا

ة˘مأ’ا ة˘ي˘شضق ن˘ي˘ط˘شسل˘˘فو
،ة˘˘شسد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا

ط˘ق˘شس ا˘م˘ك ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘˘م
هتارارق ط˘ق˘شست˘شس ،بمار˘ت
ي˘ف ه˘ع˘يرا˘ششم م˘ط˘ح˘˘ت˘˘تو
قفن ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لا˘خدإا
  .تارتوتلاو عارشصلا

بزح ركنتشسا ،هتهج نم
،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
ة˘˘ما˘˘قإا نز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا نÓ˘˘˘عإا

ع˘م ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد تا˘قÓ˘ع
لباقم ،يليئارشسإ’ا نايكلا
يكيرمأ’ا صسيئرلا فارتعا
دلا˘نود ه˘ت˘ي’و ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ةموعزملا ةدايشسلاب بمارت
ءاز˘جأ’ا ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘غ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءار˘ح˘شصلا ن˘م ة˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةقفشص» نأاو اميشس ،ةيبرغلا
عم انمازت تمت ،هذه «لذلا
ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘حإا
يذ˘˘لا نا˘˘شسنإ’ا قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل

  .ربمشسيد01 موي فداشص
،بزحلا نايب نجهتشساو

راعلاو لذلا ةقفشص رودشص
موي يف ةمأ’ا فرشش عيبو
قوقحل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘عإ’ا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف نا˘˘شسنإ’ا

نا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا ه˘˘˘ي˘˘˘ف حزر˘˘˘˘ي
يوارحشصلاو ينيطشسل˘ف˘لا
عمقلاو لÓتح’ا رين تحت
قو˘˘ق˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع صسود˘˘˘لاو
  .ناشسنإ’ا

نأا ،هتاذ نايبلا حشضوأاو
ة˘ما˘قإا˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ي نز˘خ˘م˘˘لا

نايكلا عم ةلماك تاقÓع
ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ،ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شصلا
ةدا˘˘ي˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘˘لا

ي˘˘شضارأا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هو
،ةلتحملا ةيبرغلا ءارحشصلا

ةديرغت نأا˘ب ه˘شسف˘ن ا˘م˘هو˘م
بلقب ةليفك «رتيوت» ىلع
يف ،«صضرأ’ا ىلع قئاقحلا
ةد˘ير˘غ˘ت ى˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ةرا˘˘ششإا
هباشسح يف بمارت صسيئرلا

نأا˘˘ششب ر˘˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عيبطتو ةيبرغلا ءارحشصلا
بر˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا

  .يليئارشس’ا لÓتح’او
ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت نأا فا˘˘˘˘شضأاو

نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘شس ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا

ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس را˘˘ع ة˘˘م˘˘شصو
ة˘ي˘قÓ˘خأاو ة˘ي˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بدو
ن˘يذ˘لا ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا ق˘˘حÓ˘˘ت
ناشضت˘حا˘ب او˘ن˘غ˘ت ا˘م˘لا˘ط˘ل
  .ةينيطشسلفلا ةيشضقلا

ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج بز˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘جو
،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ر˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةد˘˘نا˘˘شسم ي˘˘ف هرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا

ةينيطشسلفلا ةيشضقلا معدو
ةماقإاب رشصنلا قيقحت ىتح
ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

صسد˘˘ق˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘عو
قو˘˘ق˘˘ح م˘˘عدو ،ف˘˘ير˘˘˘ششلا
ي˘ف يوار˘˘ح˘˘شصلا بع˘˘ششلا
ى˘لإا ة˘موا˘ق˘م˘لاو لا˘شضن˘˘لا

ح˘˘ئاو˘˘ل ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ميظنتو ةيلودلا ة˘ي˘عر˘ششلا
ر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘ت˘ل ءا˘ت˘ف˘ت˘˘شسا
  .ةيبرغلا ءارحشصلا بعشش

دب˘ع ح˘شضوأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ةكرح صسيئر يرقم قازرلا

ماظنلا نأا ،مل˘شسلا ع˘م˘ت˘ج˘م
ن˘م ع˘ب˘ط˘ي م˘ل ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ى˘˘˘˘لا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ششم ،مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا

بع˘˘˘˘˘ششلا تادو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
صضفر ي˘˘˘ف ي˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ه˘تار˘ي˘شسم ر˘ب˘ع ع˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةيشضقلا هذه يف ى˘َل˘ت˘ب˘م˘لا

  .ةيمنتلاو ةلادعلا بزح وه
نم نكي امهم هنأا دكأاو

ة˘ع˘قاو˘لا تا˘قار˘ت˘خ’ا ر˘˘مأا
ة˘م˘ظ˘نأ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
فرشش تثرو يتلا ةيبرعلا
نم ةينيطشسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا
ةينطولا اهتاكرح ت’اشضن
نإا˘˘˘˘ف ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تطر˘˘˘˘˘فو
ةكشسمتم لظتشس بوعششلا

  .ةلداعلا اياشضقلا عم ةتباثو
يمولد.م

،ة˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس باز˘˘حأا تب˘˘لا˘˘ط
دشض يمشسر كرحتب تاطلشسلا
ر˘ي˘ف˘شسل˘ل «ة˘هو˘ب˘˘ششم تاءا˘˘ق˘˘ل»
او˘شسنار˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ىتحو مÓعإا لئاشسو عم تايوغ
عورششمل جورت ةيشسايشس فارطأا
ةرتفلا لÓخ ،ةيلاقتن’ا ةلحرملا
خرا˘˘شص كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘شسح
نأاششلا يف لخدت اهنأاب اهتفشصوو
.يلحملا

نع بئانلا ميلشس ةريمأا تنادأا
بزح نع ،نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ج˘لا
يطارقميد˘لا ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا
  .يشسنرفلا ريفشسلا تاكرحت

اهل نايب يف بئانلا تحشضوأاو
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ه˘تر˘ششن
نأا ،«كو˘ب˘شسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
رششن لواحي ،يشسنر˘ف˘لا ر˘ي˘ف˘شسلا
تلاقو ،صضير˘ح˘ت˘لاو ى˘شضو˘ف˘لا
ناك امهم ةيلاقتن’ا ةلحرملل ’»
ه˘ل ف˘ق˘ي˘شس نا˘م˘لر˘ب˘لاو ،ن˘م˘ث˘لا

ريفشسلا نأا تفاشضأاو ،«داشصرملاب
ن˘ي˘جور˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ر˘ق˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل
ق˘ح م˘عد ة˘ج˘ح تح˘ت ه˘ترا˘ف˘˘شس
عافدلاو رحلا يشسايشسلا ريبعتلا

تب˘لا˘طو ،نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘˘ح ن˘˘ع
،موداقوب يربشص ةيجراخلا ريزو
ي˘شسنر˘ف˘لا ر˘ي˘ف˘شسلا ءا˘عد˘ت˘شسا˘˘ب
ريغ هكو˘ل˘شس ى˘ل˘ع جا˘ج˘ت˘ح’او
نأا بجي» ةلئاق تعباتو ،لوبقملا
نأا ،ي˘شسنر˘ف˘لا ر˘ي˘˘ف˘˘شسلا م˘˘ه˘˘ف˘˘ي
نم ة˘يرو˘ه˘م˘ج تشسي˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

  .«زوملا تايروهمج
ن˘ب لا˘م˘ك د˘ق˘ت˘نا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م

ةهبج بزح نع بئانلا ،يبرعلا
تا˘كر˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.ةر˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسلا

هرششن نايب يف تاطلشسلا بلاطو
ريزو اهيف امب ،«كوبشسيافلا» ربع
نأا احشضوم ،لخدتلاب ةيجراخلا

ر˘م˘ت ’ نأا بج˘ي ة˘ي˘˘شضق˘˘لا هذ˘˘ه
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مأ’ا˘˘ف ،مار˘˘كلا رور˘˘م

ريغ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ةدا˘ي˘شسب
  .«صساشسملل ةلباقلا

،قباشسلا ةشسائرلا حششرم ناكو
،انايب رششن ،ةنيرق نب رداقلا دبع
ح˘ير˘شصت ذ˘ن˘م ه˘نأا ،ه˘ي˘˘ف ح˘˘شضوأا
ل˘يو˘نا˘م˘يإا ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو ا˘يا˘شضق لو˘ح نور˘˘كا˘˘م
نم تاوشصأا ىلاعتت يهو ةيلخاد
يف ،ةيلاقتنا ةلحرمب يدانت ديدج
تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ى˘˘لإا ه˘˘ن˘˘م ةرا˘˘ششإا

«كيرفأا نوج» ة˘ل˘ج˘م˘ل نور˘كا˘م
،يراجلا رهششلا ةيادب ،ةيشسنرفلا

م˘عد˘ي» ه˘نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو
ةلحرم ةدايق يف نوبت صسيئرلا
يف دÓ˘ب˘لا ةد˘عا˘شسم˘ل ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا
  «.ةيشسايشسلا اهتمزأا زواجت

ع˘˘م لد˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ماز˘˘˘تو
،ةيشسايشسو ةيم˘شسر تا˘ح˘ير˘شصت
نم ،يشسنرفلا لخد˘ت˘لا تد˘ق˘ت˘نا

نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ة˘˘ح˘˘ئ’ م˘˘عد لÓ˘˘خ
قوقح ع˘شضو د˘ق˘ت˘ن˘ت ي˘بوروأ’ا
  .دÓبلا يف ناشسنإ’ا

    يمولد ميرم

صسي˘ئر يرا˘هز˘ل د˘˘يزو˘˘ب د˘˘كأا
قو˘ق˘ح˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ئÓ˘˘˘لا نأا ،نا˘˘˘شسنإ’ا
ي˘بوروأ’ا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ا˘˘هرد˘˘شصأا

نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘ح ة˘ي˘ع˘شضو لو˘ح
ىلع Óما˘ح˘ت د˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ةقايللاو نزاوتلل دقتفتو ،اندÓب
تاذ ة˘لود ع˘˘م بطا˘˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف يرا˘هز˘˘ل ح˘˘شضوأاو.ةدايشس
ءايحإا ةب˘شسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘شص ةود˘ن
،ناشسنإ’ا قوقحل يملاعلا مويلا
يتلا يبوروأ’ا داحت’ا ةحئ’ نأا
قو˘˘ق˘˘ح رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت

Óماحت دعت رئازجلا يف ناشسن’ا
ا˘ه˘نأا ى˘لا ار˘ي˘ششم ،ا˘ندÓ˘ب ى˘˘ل˘˘ع
يف ةقايللا مدعو نزاوتلل دقتفت
ةدايشس تاذ ةلود عم بطاختلا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘فد
تÓ˘˘يو تنا˘˘عو لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
هتاذ دح يف وه يذلا رامعتشس’ا

.ناشسنإ’ا قوقحل قرخ
هذ˘ه ي˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م نأا فا˘˘شضأاو

بنا˘ج˘لا ةا˘عد ن˘م م˘ه ة˘ح˘ئÓ˘˘لا
يرا˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي’ا
يف اودم˘ت˘عا د˘قو را˘م˘ع˘ت˘شسÓ˘ل
تا˘ه˘ج ى˘ل˘ع م˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت داد˘˘عإا

اهل طاشسوأاب ةطبترم تامظنمو
ةنيعم تا˘ط˘ط˘خ˘مو تا˘شسا˘ي˘شس
«داشصرملاب اهل فوقولا بجي

نأا ىلإا صصوشصخلا اذهب راششأاو
ناملرب˘لا ة˘ح˘ئ’ ن˘م دو˘شصق˘م˘لا
ناشسنإ’ا قوقح صسيل يبوروأ’ا

ة˘شسا˘ي˘˘شسب ا˘˘شضر˘˘لا مد˘˘ع ا˘˘م˘˘نإاو
تايبول نأا ىلإا اريششم ،رئازجلا
اندÓب فقاوم اهبجعت ’ ةيموق
ىلع اياشضقلا صضعب صصوشصخب

ءار˘ح˘˘شصلاو ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف رار˘˘غ
.ةيبرغلا

ح.نيدلأ رمق

رمحأأ طخ دÓبلأ ةدايشس نأأ نيدكؤوم كرحتلاب تاطلشسلأ نوبلاطي بأون

ماهفتسسا تامÓع حرطت رئاز÷اب يسسنرفلا Òفسسلل ةهوبسشم تاءاقل

اياشضقلأ صضعب صصوشصخب اندÓب فقأوم اهبجعت ’ ةيموق تايبول ¤إأ راششأأ

رئاز÷ا  ىلع لما– يبوروألا ناÈŸلا ةحئل :يراهزل



عم ءاقل يف يرشصان حشضوأا
ة˘م˘شصا˘˘ع ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا

ّنأا ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كشسب ادا˘˘˘كي˘˘˘˘شسور
مييقت دد˘شصب ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد
تفر˘ع ي˘˘ت˘˘لا0202 ة˘˘ن˘˘˘شس
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ث˘ك تÓ˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت
مغرلاب هنأا اًربت˘ع˘م ،تا˘ششرو˘ل˘ل
ة˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م
تناك يتلا91 ديفوك ةحئاجب
نم ديدعلا لي˘ط˘ع˘ت ي˘ف ا˘ًب˘ب˘شس
عنمي مل كلذ ّنأا ّ’إا ،عيراششملا

اهب صسأاب ’ تازاجنإا قيقحت نم
فلأا002 ع˘يزو˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع
ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو
.ةيراجلا ةنشسلا لÓخ

جمار˘ب˘لا نأا ر˘يزو˘لا فا˘شضأاو
يف عرششيشس ةديدجلا ةينكشسلا
ة˘ن˘شسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘هد˘ي˘˘شسج˘˘ت
نأا دعب كلذو1202 ةلبقملا

ىلع هيتفرغب ناملربلا قداشص
،ة˘ن˘شسلا تاذ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
نم عنمي ’ كلذ ّنأا ىلإا اًريششم
لام˘كت˘شس’و ل˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ث˘كت
يف اشصوشصخ ،يلاحلا جمانربلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ه˘˘ق˘˘شش
.«ةيجراخلا

نكشسلا ّنأا يرشصان ربتعاو
يشساشسأ’ا روحملا وه يفيرلا
لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشسلا ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘شسا˘˘م˘˘خ˘˘˘لا
ةد˘˘حو ف˘˘لأا056 ن˘م˘شضت˘˘ي
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشس
ةيفير تانكشس اهل˘ك ي˘ن˘طو˘لا

اهنم ةيعامتجا تاشصيشصحتو
ايلعلا باشضهلل ةهجوملا اشضيأا

نكشسلا نأا اًد˘كؤو˘م ،بو˘ن˘ج˘لاو
غيشصلا مهأا نم ىقبي يفيرلا
.ريبك مامتهاب ىظحت يتلا

،ةدكيكشس ةي’ول ةبشسنلابو
د˘ي˘ف˘ت˘شست˘شس ا˘ه˘نأا ر˘يزو˘˘لا دا˘˘فأا

ن˘طو˘لا تا˘ي’و ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘˘ك
،«ما˘ه˘لا»ـب ه˘ف˘شصو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب

اًريششم ،1202 نم ةيادب كلذو
رثكأا ىلع ايلاح زوحت اهنأا ىلإا

ةيفير ةينكشس ةدحو009 نم
.دعب لاغششأ’ا اهب قلطنت مل

ةرد˘ن ل˘كششم صصو˘شصخ˘˘بو
ةي’وب ءانب˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا را˘ق˘ع˘لا
نأا ير˘˘شصا˘˘ن د˘˘كأا ،ةد˘˘كي˘˘˘كشس
ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص ه˘جاو˘ت ة˘˘ي’و˘˘لا
ءانب˘ل˘ل ح˘لا˘شصلا را˘ق˘ع˘لا دا˘ج˘يإا
نا˘ي˘حأ’ا بل˘غأا ي˘˘ف و˘˘ه يذ˘˘لا

وأا ي˘حÓ˘ف را˘ق˘˘ع ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
.يباغ

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا دّد˘˘˘˘ششو
ي˘لوؤو˘شسم ى˘ل˘ع صصو˘˘شصخ˘˘لا
قيقدتلا» ىلع ةي’ولاب عاطقلا

نم ولخي يذلا راقعلا يف اديج
فل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘طو˘ت˘ل ل˘كا˘ششم˘لا
دعب قلطنت مل يتلا عيراششملا
.«راقعلا ةردن ببشسب

ةي’و ّنإاف ،يرشصان بشسحبو
جمانربب تززعت دق ةدكيكشس
تانكشس011 نمشضتي ديدج
ة˘ل˘حر˘م˘ك ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
ىرخأا صصشصح اهيلتشس ،ىلوأا
متيشس هنأاب انلعم ،لبقتشسملا يف
ةدحو0001 نم رثكأا عيزوت
غيشصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘كشس
،ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق»
ىرخأا تايلمع اهيلت نأا ىلع

نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةلثامم
ة˘ي’و ر˘ب˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا
.«ةدكيكشس

تايلمع ىلإا راششأا نأا دعبو
ربع ةبقترم تانكشسلا عيزوتل
˘ما˘ع˘لا لو˘ل˘ح˘˘ب كلذو ن˘˘طو˘˘لا
نأاب نكشسلا ريزو ركذ ،لبقملا

تدافتشسا دق ةدكيكشس ةي’و
ةهجوم «ةربتعم» ةيلام غلابمب
ءاوشس ةئيهتلا تايلمعب لفكتلل

مت يتلا ةينكشسلا ءايحأ’ا ربع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م˘شض وأا ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا
جاتح˘ت ي˘ت˘لا ىر˘خأ’ا ج˘مار˘ب˘لا
. اهلامكتشس’ ةئيهت ىلإا

ىلع فقو دق ريزولا ناكو
يذلا لازلزلا اهفلخ يتلا راثآ’ا

22 يف ةدكيكشس ةي’و برشض
لكب كلذو مرشصنملا ربمفون
عوبشص دمح˘م ة˘ط˘شسو˘ت˘م ن˘م
اذ˘˘كو صشور˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ي˘جارد˘لا بيا˘ع˘لا ى˘ف˘ششت˘˘شسم
ثيح ،ةيلحملا ةعامجلا تاذب
يشضقت تارارق ذاختا ىلع دكأا
ن˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ه ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا˘˘˘ب
رابتع’ا ةداعإاو ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘لا
.ةعرشسب امهل

ةداعإاب تارارق ريزولا ذختاو
نيذلا نين˘طاو˘م˘لا ل˘ك نا˘كشسإا
ل˘ع˘ف˘ب م˘ه˘ن˘˘كا˘˘شسم ترر˘˘شضت

ةناخلا» يف ةفنشصملاو لازلزلا
د˘˘كؤو˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،«ءار˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

نم رثكأا ىلع ةي’ولا لوشصح
ةدئافل ةهجوم ةيلام ةناعإا001
مهتانكشس ةررشضتملا تÓئاعلا
نم اونكمتيل ةتوا˘ف˘ت˘م ة˘ف˘شصب
.رارشضأ’ا حÓشصإا
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يلاحلا يسسامخلا لÓخ يفيرلا نكسسلا ىلع ناهرلا

خ.ةميسسن

وه يرا÷إ يسسامخلل ةموكحلل ›ا◊إ جمانÈلإ ةيولوأإ ّنأإ ،ةنيدŸإو نإرمعلإو نكسسلإ ريزو يرسصان لامك فسشك
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درإو رمأإ اهلام سسأإر حتف

نم ةيمومع تاكرسش ذاقنإل ششاعنإا ططخم
ادغ ةعانسصلا ريزو ةلواط ىلع شسÓفإلا

لاغسشألإ ةيعونو رخأاتلإ اسساسسأإ لمسشت بابسسأإ ةدعل

زا‚ا تاكرسشل تاراذعا هجوت لدع ةلاكو
تايلو ةدع Èع عيراسشŸا

اهسسيردت ةقيرط ‘ ةرح ةيلك لك نأإ دكأإ نايز نب

لبقŸا ءاثÓثلا نم ءادتبا تاعما÷ا دعاقÃ ةبلطلا قاحتلا

ريشصم يف رظنلا ادغ متيشس
تاعانشصلل ةينطولا ةشسشسؤوملا
(EINE) ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كل’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘عا˘ن˘˘شصل˘˘ل
(MEINE)، عامتجا يف كلذو
ة˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو ه˘˘شسأار˘˘ت˘˘ي˘˘شس
يلوؤوشسم عم يلع تيا تاحرف
لح داجيإا فدهب ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا صسÓ˘˘فإ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘شضع˘˘˘م˘˘˘ل
.امهنم ناوكششت

تيا تا˘حر˘ف ر˘يزو˘لا ف˘˘ششك
متيشس صصاخ عامتجا نع ،يلع
يلثم˘م ة˘ق˘فر د˘حأ’ا اد˘غ هد˘ق˘ع
يلثممو ةي˘كن˘ب˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

«ي˘نوا» و «ما˘ي˘نوا» ي˘ت˘شسشسؤو˘م
مئاد صشاعنإا طط˘خ˘م ة˘ششقا˘ن˘م˘ل
نيت˘ل˘لا ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل
.كيششو صسÓفا نم نايناعت

اعامتجا دقعنشس» ريزولا لاقو
اديعب نكلو عيرشس لح داجيإ’
هذهل حامشسلا ةيغب عرشستلا نع
اهتاططخم صضرعب تاشسشسؤوملا
كونبلا عم اهتششقانمو ةيومنتلا
ىلع طاششنلا صشاعنإا راطإا يف
،«ديعبلاو طشسوتملا نييوتشسملا

ن˘˘˘˘˘م ‐ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع تيا‐ لا˘˘˘˘˘˘قو
ةبعششلا هذه علقت نا يرورشضلا

مشضت ةجتنم ةبعششك ديدج نم
ى˘ل˘ع ءاو˘شس ة˘ي˘ن˘طو˘لا دراو˘م˘لا

ىلع وأا ةيلو’ا داوملا ىوتشسم
ة˘ي˘شسد˘ن˘ه˘لا ةر˘ب˘خ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
.ةيلحملا

ر˘يزو د˘كأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘مو
لا˘م˘لا صسأار ح˘ت˘ف نأا ،ة˘عا˘ن˘شصلا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ط˘ق˘˘ف صصخ˘˘ي˘˘شس
ةداعا ىلا جاتحت يتلا ةيمومعلا

اهيلع بجوتيو ةيرود ةلمشسر
فا˘شضأا‐ و ،ة˘˘شصرو˘˘ب˘˘لا لو˘˘خد
ةشسلج صشماه ىلع ‐ثدحتملا

ة˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششل تشصشصخ ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كل’ا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا

رو˘شضح˘˘ب ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘كلاو
نييمومع نيين˘طو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
قيقدتلا راطإا يف هنأا صصاوخو
ىوتشسم ىلع يراجلا لماششلا
،يمومع˘لا ي˘عا˘ن˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا
يف ةطششان˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا نإا˘ف

ا˘ه˘ن˘كم˘ي ي˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
لاملا صسأار حتف نم ةدافتشس’ا

ةدا˘عإ’ ة˘جا˘ح˘ب ي˘ت˘لا كل˘ت ي˘˘ه
.ةيرود ةلمشسر

،قايشسلا اذه يف ريزولا زربأاو
˘ما˘ي˘ق˘لا˘ب ’وأا ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘شش ة˘˘شسارد˘˘˘ب
ن˘كم˘ي ا˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا

طور˘شش ع˘˘شضوو ه˘˘ت˘˘شصشصو˘˘خ
،لاوما صسوؤور ىلع لوشصحلل
حتفل لثمأ’ا رايخلا نأا اربتعم
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع و˘˘ه لا˘˘˘م˘˘˘لا صسار
نيرفومل˘ل حا˘م˘شسل˘ل ة˘شصرو˘ب˘لا
ل˘يو˘م˘ت ةدا˘عإا˘ب ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
وهو ،ينطولا يعانشصلا جيشسنلا

ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ف˘خ˘˘ي˘˘شس ا˘˘م
نا افيشضم ،ةيمومع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
ردت يتلا ةيمومعلا تاشسشسؤوملا
ةدا˘عا جا˘ت˘ح˘ت ’ ي˘ت˘لاو ا˘حا˘˘برأا
صسأار حتفب ةينعم تشسيل ليومت
يتلا تامولعم˘لا اد˘ن˘ف˘م ،لا˘م˘لا
صصوشصخب ةفاحشصلا ا˘ه˘ت˘لواد˘ت
ميظنتل دادعإ’ا ديق طورشش رتفد
تاشسشسؤوملا لاومأا صسوؤور حتف
صصوشصخلا اذ˘ه˘بو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نا ر˘يزو˘˘لا لا˘˘ق
يرواششت يموكح رارقب قلعتت
.طورشش رتفد صسيلو

ه˘نا ة˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو ىر˘˘يو
صضع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف ةدر د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
يف نييداشصتق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
كي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شش
نإاف ةيلزنمورهكلا تاجوتنملاو
اه˘ن˘م˘شضت ي˘ت˘لا جا˘مدإ’ا ة˘ب˘شسن
02‐313 يذيف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا

بشسن نا ىلا اريششم ،ةيعوشضوم
ي˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإ’ا
نأ’ ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا
تاج˘ت˘ن˘م˘لا صضع˘ب صصو˘شصخ˘ب
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع بشسن ا˘ن˘غ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق˘˘ف
نيلماعتملا مظعم ناو ،يشضاملا
اذه صضوخ يف مهتين نع اوبرعأا
نيلماعتملا نا افيشضم ،راشسملا
طا˘ششن ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘˘لا
كلذ م˘ه˘ن˘كم˘ي لاز’ بي˘كر˘ت˘لا

بشسن ل˘˘ما˘˘ك ع˘˘فد ع˘˘م ن˘˘˘كلو
.اهب لومعملا بئارشضلا

 ز.سسواط

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ته˘˘جو
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كشسلا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل
زا˘˘˘ج˘˘˘نإا تا˘˘˘كر˘˘˘ششل تاراذ˘˘˘˘عإا

ةدجاوتملا ةغيشصلا هذه عيراششم
،ن˘طو˘لا ن˘م تا˘ي’و ةد˘ع ر˘ب˘ع
ا˘شسا˘شسأا ل˘م˘ششت با˘˘ب˘˘شسأا ةد˘˘ع˘˘ل
امبشسح ،لاغششأ’ا ةيعونو رخأاتلا
.ةلاكولا هب تدافأا

يتلا ،تاراذعإ’ا هذه صصختو
اهتحفشص ربع ةلا˘كو˘لا ا˘ه˘تر˘ششن

تا˘˘كر˘˘ششلا ،كو˘˘ب˘˘شسي˘˘ف ى˘˘ل˘˘˘ع
ع˘يرا˘˘ششم زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
يز˘ي˘ت ن˘م ل˘كب لد˘ع تا˘ن˘كشس
ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسو فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو وزو
،را˘˘ط’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف.ةنيطنشسقو
ا˘ي˘نا˘ث اراذ˘عإا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ته˘˘جو
لاغششأا زاجنإاب  ةفلكملا ةكرششلل
تاكبششلاو ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ةدحو0001 عورششمل ةيثÓثلا
ي˘ف زا˘ي˘ت˘م’ا بط˘ق˘ب ،ة˘ي˘ن˘˘كشس

قلعتيو.وزو يز˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و
ةيكرتلا زاجنإ’ا ةكرششب راذعإ’ا
«TAASNI GABRUG

KILICNEDAM
IANAS KILSIDNEHM
»SA TERACIT EV،
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب مز˘˘ت˘˘ل˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘˘لا»
غلبملا لوأ’ا راذعإ’ا تايشضتقم
يف ةينطولا ةفاحشصلا ربع اهل
متو.«يشضام˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن81
رخأات ببشسب راذعإ’ا اذه هيجوت
زا˘ج˘نإ’ا لا˘غ˘˘ششأا ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ششلا

،ذيفنتلا ططخم اهمارتحا مدعو
ن˘م ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث تكل˘ه˘ت˘شسا ذإا
ةدد˘ح˘م˘لا ة˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا لا˘˘جآ’ا
6 لاغششأا ةبشسنب ،رهششأا ةينامثب
ةبولطملا ةبشسنلاب ةنراقم ةئاملاب
.ةئاملاب04 يهو

ـه.دإوج

يلاعلا ميلعتلا ريزو فششك
يقابلا دبع ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ع˘˘˘شضو م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ،نا˘˘˘يز ن˘˘˘ب
ةكرتششم ةيرازو ةيج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ةبلطلا قاحتلا ليهشست لجأا نم
لÓخ مهتا˘ي˘ل˘كو م˘ه˘تا˘ع˘ما˘ج˘ب
ع˘مز˘م˘لا ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
رهشش ن˘م51ـلا يف ه˘قÓ˘ط˘نا
. يراجلا ربمشسيد

ي˘ف «نا˘يز ن˘ب» ر˘يزو˘لا لا˘ق
لو˘˘˘خد˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
51 مو˘ي نو˘كي˘شس ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
،ا˘يرو˘شضح يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘شسيد
ىلع دامتع’ا متيشس هنا ادكؤوم
امهو ،صسوردلا ميدقتل نيطمن
يف ةبلطل˘ل يرو˘شضح˘لا ط˘م˘ن
نع ميلعتلا طمنو تاعماجلا
لو˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ي˘خ’ا اذ˘ه ،د˘ع˘ب

ديفوك» ةحئاج لظ يف هيلع
ءا˘شضق˘لا م˘˘ت ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،«91

صصخت يتلا صصئاقنلا لك ىلع
ىتح ميل˘ع˘ت˘لا ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه
جارفنا نيح ىلا احجان نوكي
.يحشصلا عشضولا

دادعإا متي نا رظتنملا نمو
اهب موقت ةروشصم تارشضاحم
ةيعماجلا تاشسشسؤوملا فلتخم
تاشصنم ربع ةبلط˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
بشسح ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا
ءارد˘˘م بلا˘˘ط ثي˘˘ح ،ر˘˘يزو˘˘˘لا
قي˘ب˘ط˘ت ةرور˘شضب تا˘ع˘ما˘ج˘لا
يئاقولا يحشصلا لوكوتوربلا

اميشس ’ ،انوروك صسوريف نم
لك رابتع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا˘ي ه˘نأاو
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ
.ةيعماجلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘ل˘˘ل
مÓعوب ،يلاعلا ميلعتلا ةرازوب
ةشسشسؤوم لك نا دكا ،يناديعشس

صسيردتلا ةقيرط يف ةيرحلا اهل
˘مار˘˘ت˘˘حا ن˘˘م˘˘شض جاو˘˘فأا ر˘˘ب˘˘ع
،مزÓلا يحشصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

ةبلاطم ةعماج لك نأا ادكؤوم
يف ا˘عو˘ب˘شسأا21 صسيرد˘ت˘لا˘ب
ه˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘˘مو لوأ’ا ي˘˘˘˘شساد˘˘˘˘شسلا
صصوشصخبو ،يناثلا يشسادشسلا
ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا
˘‐ ر˘كذ ،ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
نير˘ششع د˘ع˘ب ه˘نأا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ن˘يو˘كت ج˘مد ةدا˘˘عإا م˘˘ت ة˘˘ن˘˘شس
تاعماج4 ربع نيشسد˘ن˘ه˘م˘لا

صصشصخت يف صسادرموب :يهو
يد˘ي˘شس ة˘ع˘ما˘ج ،كي˘تا˘˘مو˘˘تأ’ا
ةشسدنهلا صصشصخت يف صسابعلب
ةنيطنشسق ةعماج ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ة˘˘شسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا صصشصخ˘˘˘ت ي˘˘˘ف
يف ةلقرو ةعماج ،ةيكيناكيملا
.ةيوارحشصلا ةعارزلا صصشصخت

ز.سسواط

راطنق نويلم01 هجاتنإإ زهان
0202 -9102 مسسومل

تارداسص زيزعت وحن
نوتيزلا تيز
جراخلا وحن يرئازجلا
ريزو ينإدمح ديمحلإ دبع ددسش
ىلع ،ةيفيرلإ ةيمنتلإو ةحÓفلإ

تإرداسص زيزعت ةرورسض
اهسسأإر ىلعو ةيحÓفلإ تاجتنملإ

جاتنإإ زهان ثيح ،نوتيزلإ تيز
مسسومل راطنق نويلم01 نوتيزلإ

نويلم6.8 لباقم0202 -9102
.قباسسلإ مسسوملإ يف راطنق
ميلسست مسسإرم لÓخ ريزولإ لاقو
ةعبطلإ يف نيزئافلل ةمسسوإ
ةينطولإ ةقباسسملل ةيناثلإ
تيز لسضفأل «مولع رفعج»
/9102 مسسومل زاتمم ركب نوتيز
ةيمهأإ يطعي عاطقلإ نأإ ،0202
لمعلإو نوتيزلإ ةعإرز عيسسوتل

.جوتنملإ إذه ةدوج قيقحت ىلع
زيزعتل عاطقلإ ىعسسي امك
ةليفكلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ

تانايبلإ قفو ميسسوت عسضوب
يذلإو ،جوتنملل ةيفإرغجلإ

تيز عم ىلوأإ ةلحرمك ققحت
ام ركسسعمب «يسس» ةقطنم نوتيز
ريياعملإ عم هتقباطمل حمسسي
يف هدجإوت زيزعتو ةيلودلإ
.ةيبنجألإ قإوسسلإ

انيطعأإ »: Óئاق ريزولإ حسضوأإو
نوتيزلإ ةعإرز عيسسوتل ةيمهألإ

ةدوج قيقحت ىلع لمعلإو
اقباطم هلعجو جوتنملإ
يف نمثنو ، ةيلودلإ سسيياقملل

نيلعافلإ تإدوهجم بناجلإ إذه
يف نيمهاسسملإ نيجتنملإ ةسصاخ

يحÓفلإ جاتنإلإ ريوطتو ةيقرت
بعسصلإ فرظلإ لظ يف ةسصاخ

.«انوروك ةحئاج نع رجنملإ
جيوتتلإ لفح لÓخ ريزولإ دكأإو
ةعإرزل ينقتلإ دهعملاب مظنملإ
نأإ ،موركلإو هكإوفلإ راجسشأإ
ايدحت دعت ةققحملإ جئاتنلإ

يف نوبرملإو نوحÓفلإ هعفر
سساسسحلإ يحسصلإ فرظلإ لظ

انوروك ءابو راسشتنإ ببسسب
نم دحلإ تإءإرجإإ ريثأاتو
.هراسشتنإ

ر.نوراه



ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأا
ىلع تمت ةيلمعلا نأا ينطولا
نأا د˘ي˘ف˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘˘م دورو ر˘˘ثإا

ة˘ي˘بوروأا ة˘مÓ˘ع ن˘م ة˘ب˘كر˘م
ا˘بوروأا˘ب ة˘قر˘شس ل˘ح˘م تنا˘˘ك
م˘ت˘ي˘ل ن˘˘طو˘˘لا صضرأا تل˘˘خدو
قيشسنتلا دعب ةمولعملا ديكأات
يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا ع˘˘˘م
.لوبرتنإÓل

طروت تاقيقحتلا تفششكو
ةفلتخم حلاشصم نم نييرادإا

ة˘ي’و ن˘م ىر˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
تÓيهشست حن˘م ي˘ف ةروا˘ج˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘كب˘ششلا ر˘شصا˘ن˘˘ع˘˘ل
بارتلا ىلإا تابكرملا لاخدإا
ميقرتب ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شستو ي˘ن˘طو˘لا

.يلحم
زجح مت هنأا نايبلا فاشضأاو

ة˘˘قور˘˘˘شسم˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ديدحتو ةيدعا˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘مو
نيدوجوملا نيطروتملا ةيوه
لامكتشسا متيل نطولا جراخ
فرشصت تحت هعشضوو فلملا

ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.مناغتشسم ةمكحم

أزيفب نطأوم طبشض
ةينابشسإأ «نغنيشش»

رفشسلأ ددشصب ةروزم
اينابشسإأ ¤إأ

ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ءÓ˘جإا ي˘ت˘ل˘حر˘ل ة˘ي˘كر˘م˘˘ج˘˘لا
صسيرا˘ب ى˘لإا نا˘˘ت˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا

كرامجلا ناوعأا ماق ،ةحودلاو

ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
كرا˘م˘ج˘لا ما˘شسقأا ة˘˘ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م
يفو ،نيدموب يراوه راطم
زجح نم نيتقرفتم نيتيلمع
ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
ةميقب هب حرشصم ريغ ةبعشصلا

تناك يكيرمأا ر’ود00552
ةيشسنج نم ن˘ي˘ت˘ي˘عر ةزو˘ح˘ب
.ةيبنجأا

راطم ةطرشش تنكمت امك
فيقوت نم ،نيدموب يراوه
نم ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘شش
ازيف ةزايح˘ب ا˘شسب˘ل˘ت˘م ،ر˘م˘ع˘لا
،ةروز˘م ة˘ي˘نا˘ب˘شسإا «ن˘غ˘ن˘ي˘شش»
ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ف˘˘˘شسلا دد˘˘˘شصب و˘˘˘˘هو
.اينابشسإا

.صش» وعدملاب رمأ’ا قلعتيو
هبتششملا دايتقا لÓخو «لامك
عا˘م˘شسل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ه˘˘ي˘˘ف
ةر˘ي˘ششأا˘ت نأا فر˘˘ت˘˘عا ،ه˘˘لاو˘˘قأا

هتزوحب تطبشض يتلا رفشسلا
،ةروز˘م ا˘ه˘نأا˘ب م˘ل˘ع ه˘˘ل صسي˘˘ل

لبق نم اهيلع لشصحت هنوك
«ن˘ي˘مأا .م» ى˘عد˘˘ي ه˘˘ي˘˘ح ن˘˘با
عم ةطاشسولا رود بعل يذلا
لجيج ةي’وب نطقي صصخشش
،ري˘ها˘ط˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب اد˘يد˘ح˘ت
هذه لÓخ هقتلي مل هنأا ادكؤوم
53 غلبم م˘ل˘شس ل˘ب ،ة˘ق˘ف˘شصلا

لوأا رط˘ششك ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
،ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘شسم˘˘شش ن˘˘ي˘˘ترو˘˘شصو
ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف دÓ˘˘ي˘˘م ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششو
ةريششأاتلا نم هنيكمت لجأ’و
نود ةينابشسإ’ا ةيلشصنقلا نم
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ءا˘˘˘ن˘˘˘ع
ر˘ب˘ع هر˘ف˘شس لÓ˘خ ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لا

ةقيرطب نيدموب يراوه راطم
ى˘˘لإا ر˘˘ف˘˘˘شسلا ل˘˘˘جأ’ ة˘˘˘يدا˘˘˘ع
.اينابشسإا

تاءار˘˘˘جإ’ ’ا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘شساو

مامأا مهتملا دايتقا مت قيقحتلا
مت ن˘يأا ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
،اذفا˘ن ا˘شسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع˘ب ه˘ت˘نادإا
ي˘نا˘ث˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘يدأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
اشسبح نيماعب ايبايغ «نيمأا.م»
فلأا002 اهردق ةمارغو اذفان
˘ما˘مأا ل˘˘ث˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ،جد
راد˘˘لا˘˘ب ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
مكحلا ةشضرا˘ع˘م˘ل ،ءا˘شضي˘ب˘لا
.هدشض رداشصلا يبايغلا

watan@essalamonline.com
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بناجأأ ةزوحب نيدموب يرأوه راطمب ر’ود فلأأ62 ةبأرق زجح

تابكرملل يلودلا بيرهتلاو ةقرسسلا يف ةسصتخملا تاكبسشلا رطخأا طاقسسإا

نيدلأرون.ب

ةقرشسلأ يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت نم ،مناغتشسم ةي’و نمأ’ تابكرملأ ةقرشسو بيرهت ةحفاكم ةليشصف تنكمت
.ةيران ةجأردو ةيبوروأأ لود نم ةبرهم ةرخاف تابكرم9 عاجرتشسأو عم تابكرملل يلودلأ بيرهتلأو

ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
صصخشش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ف˘ل˘ششلا
عي˘ب˘ب مو˘ق˘ي ،ة˘ن˘شس02 غ˘ل˘ب˘ي
ةشسولهملا صصار˘قأ’ا ج˘يور˘تو
اذهو ،فلششلا ةنيدم ءايحأا ربع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘˘ف
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’ مار˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘كششأا
تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’ا

ميلقإا ربع ةيلقعلا تارثؤوملاو
.صصاشصتخ’ا

ر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضق˘˘لا تم˘˘تو
دو˘˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب صصخ˘شش
دد˘شصب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
بابششلا طاشسوأا يف اهجيورت
ذاخت’ا دعب .ةنيدملا طشسوب
،ةينمأ’او ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ر˘كذ˘لا ف˘لا˘شسلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
نم ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘شضو
39 ــب ردقت ةيلقعلا تارثؤوملا
ددشصب ناك ،ا˘شسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق
بابششلا طاشسوأا يف اهجيورت
فلملا ءافيتشسا دعبو .ةنيدملاب
ةيشضق نع هقح يف يئازجلا

ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل صضر˘˘˘عو ةزا˘˘˘ي˘˘˘˘ح
ل˘ي˘حأا ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘ل˘˘ل
،فلششلا ةمكحم مامأا هبجومب
.عاديإا رمأا هقح يف ردشصيل

راطإا يفو ،ةيناث ةهج نمو

ى˘ت˘ششب ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ةيعون ةيلم˘ع ي˘فو ا˘ه˘لا˘كششأا
ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘ي˘ع ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ير˘ما˘˘ع˘˘لا
ةثÓث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘ششو˘م˘ت
نم غ178 زجحو صصاخششأا
.تاردخملا

دورو دع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تاذ˘˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م
طا˘ششن˘لا˘ب د˘ي˘ف˘˘ت ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
دعبو ،ةكبششلا دارفأ’ هوبششملا

عشضو دعبو مهتاكرحت ةبقارم
ةشسارد عم ةمكحم ةينمأا ةطخ
ذا˘خ˘تاو ت’ا˘م˘ت˘ح’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
مت ةينمأ’ا تاطايتح’ا ةفاك
مهو ةيرماعلا ةنيدمب مهفيقوت
ميلشست ددشصب صسبلت ةلاح يف
تارد˘خ˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك مÓ˘ت˘شساو
قلعتيو ،غ178 ـب ةردقملاو
33 ع ب /10 وعدملاب رمأ’ا
02 ب صس /20 وعدملا ،ةنشس
42 ع ل /30 وعدملاو ةنشس
دار˘فأا ي˘قا˘˘ب ذ’ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘شس
هبت˘ششم˘لا .رار˘ف˘لا˘ب ة˘با˘شصع˘لا
ليكو مامأا مهميدقت مت مهيف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
مهقح يف ردشص نيأا ةيرماعلا
.عاديإا رمأا

ةنوب Úشسح

ةد˘حو˘لا تا˘فا˘ع˘شسإا تل˘˘خد˘˘ت
ةي’و يف ،ولابغ ر˘ئ˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لا
صصخشش ذاقنإا لجأا نم ،ةريوبلا
يف رانلا مرشضأا ،ةنشس74 غلبي

.هدشسج
نإاف ،ةيلحم رداشصم بشسحو

ديهششلا ماقم مامأا عقو ثداحلا
،ولابغ رئب ةيدلبلا رقم لباقم
ن˘˘˘˘م ،53:80 ة˘˘عا˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإا م˘˘˘˘تو ،صسمأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شص
ناو˘عأا فر˘ط ن˘م ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأ’ا
رانلا دامخإاب ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ميدقت مت امك .هدشسج ىلع نم
هل ةمزÓلا ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا

ةدد˘ع˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
.ولابغ رئبب تامدخلا

ر˘˘مأا ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو
رادلا ةمكحمب ح˘ن˘ج˘لا ي˘شضا˘ق
عاد˘يإا˘ب ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ءا˘شضي˘ب˘لا

صسبح˘لا ن˘هر ق˘با˘شس ير˘كشسع

ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب ،تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
.عيبلا صضرغب تاردخملا

فرط نم نيم˘ه˘ت˘م˘لا فا˘ق˘يإا
ءا˘ج ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم
ة˘شسمÓ˘م˘ل˘ل م˘ه˘عا˘شضخإا بق˘ع
زجاح ىوتشسم ىلع ةيدشسجلا
،راوز˘لا با˘ب ي˘حاو˘شضب ي˘˘ن˘˘مأا
نم ةي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت˘ي˘ل
بن˘ق˘لا» عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘˘لا
،ا˘م˘˘هد˘˘حا ةزو˘˘ح˘˘ب «يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا

.ب» و˘عد˘م˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
يناثلا مهتملا ناك اميف ،«ديعلا
ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘شصب ةرا˘˘˘ي˘˘˘شسلا دو˘˘˘ق˘˘˘˘ي
هر˘جأا˘˘ت˘˘شسا ،«نا˘˘ت˘˘شسيد˘˘نو˘˘ل˘˘ك»
ةنيدمل هلاشصيإ’ لوأ’ا مهتملا

،جد0051 غلبم لباقم ،يدامح
ىلإا امهيف هبتششملا دايتقا متو
ي˘ف ا˘م˘ه˘عا˘م˘˘شسل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.ةيمشسر رشضاحم
ط.ةراشس

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ن˘s̆كم˘˘ت
ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةنوكتم ةلئاع ذاقنإا نم ،ةديلبلاب
ققحم توم نم دارفأا ةعبرأا نم
يدا˘حأا زا˘غ˘ل م˘ه˘قا˘ششن˘ت˘شسا ءار˘ج
ةدحولا تل˘خد˘ت ثي˘ح ،نو˘بر˘كلا
نم ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
يحب ةلئا˘ع قا˘ن˘ت˘خا ثدا˘ح ل˘جأا
اهتان˘بو مأا صضر˘ع˘ت ر˘ثإا ،ل˘ي˘خ˘ن˘لا
يدا˘حأا زا˘غ˘ب م˘م˘شست˘ل˘ل ثÓ˘˘ث˘˘لا
ثعبنملاoC نوبر˘كلا د˘ي˘شسكأا

،لزنملا ل˘خاد ءا˘م˘لا نا˘خ˘شس ن˘م
ةنشس53 مأ’ا ةباشصإا يف ببشست
نا˘ي˘ث˘غو ي˘عو˘لا ناد˘ق˘ف ة˘لا˘ح˘˘ب
70و ةن˘شس21 تانب˘لا ة˘با˘شصإاو
متيل ؛عادشصب نيت˘ن˘شسو تاو˘ن˘شس
ةلازإاو لزنم˘لا ة˘يو˘ه˘تو ل˘خد˘ت˘لا
را˘˘غ˘˘شصلا فا˘˘ع˘˘شسإاو ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا

ةديج ةيحشص ةلاح يف مهؤوÓجإاو

ةيليمكت˘لا تا˘شصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإ’
اميف ،ديعلاوب نب ىفششتشسم وحن
وحن اهل˘يو˘ح˘تو مأ’ا فا˘ع˘شسإا م˘ت
تحت ةفرعوبب يحشصلا عاطقلا
.نيجشسكوأ’ا زيكرت

ةيا˘م˘ح˘لا ةد˘حو تل˘خد˘ت ا˘م˘ك
دودح يف نار˘م ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ومح د’وأا راودب احابشص ةرششاعلا
ر˘يدا˘قو˘ب ةر˘ئاد ة˘ح˘ب˘شصلا ة˘يد˘ل˘ب
.ةأارما ةثج ليوحتل ،فلششلاب

ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا بشسحو
نم ةأارملا غلبت ،فلششلا ةي’ول
ةيفوتم تدجو ،ةنشس82 رمعلا
،يلئاعلا اهنكشسمب مامحلا لخاد
زاغب اقانتخا اهتافو ببشس حجريو
ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا يدا˘˘حأا
ل˘خاد د˘جاو˘ت˘م˘لا ءا˘م˘˘لا نا˘˘خ˘˘شس
 .مامحلا

بوبق داعشس

تنششومت نيعب فيكلأ نم غ178 زجح

فلسشلاب اهجورم فيقوتو اسسولهم اسصرق39 طبسض

تأردıأ هتزاي◊ صسب◊أ قباشس يركشسع عأديإأ

ةريوبلاب هدسسج ‘ رانلا مرسضأا شصخسش ذاقنإا

فلششلاب ومح د’وأأ يف اقانتخأ ةأأرمأ ةافو

ةديلبلا يف زاغلاب ققحم توم نم ةلئاع ذاقنإا

ىوكشش لحم اياشضق ةدع يف ناطروتم امهيف هبتششملأ

ةريطخ ةباسصع ىلع شضبقلا يقلت ةيادرغب ةيئاسضقلا ةطرسشلا

ةيرششب رئاشسخ نود ثداحلأ

وزو يزيتب يني ثأاب بآارمب تابكرم6 قارتحا

كششك بحاشص ةيحشضلأ
تامدخ

ةلواحم يف نوطروتملا
يداولاب يدمع لتق
نمألا ةسضبق يف
ةحلشصملأ رشصانع نكمت
ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةيئ’ولأ

كيكفت نم ،يدأولأ نمأاب
نم نوكتت ةيمأرجإأ ةعومجم
نم يناثلأ دقعلاب صصاخششأأ3
دأدعإ’أ يف تطروت ،رمعلأ
لتقلأ ةلواحم ةيانجل
رأرشصإ’أ قبشس عم يدمعلأ

لامعتشساب أذهو ،دشصرتلأو
ةقرشسلأو ءاشضيب ةحلشسأأ
فرظب ةنرتقملأ ةفوشصوملأ
،فنعلأ لامعتشسأو ،ليللأ
يف ءامتن’أو طأرخن’أ

صضرغل أذهو ،ءايحأأ ةباشصع
كششك بحاشص دشض ءأدتع’أ

دحأاب هقيقششو ،تامدخ
.ةنيدملأ ءايحأأ

يقلتل دوعت ةيشضقلأ عئاقو
روثعلأ هدافم اغÓب ةحلشصملأ

كششك لخأد نيشصخشش ىلع
ةطشسأوب نيباشصم تامدخ

ةقرشسو ،صضيبأأ حÓشس
رششابيل ،كششكلأ تايوتحم

ةيلمع ةحلشصملأ رشصانع
يف ترفشسأأ يتلأ قيقحتلأ

دحأأ فيقوت نع يشسايق تقو
ءايحأأ يف نيطروتملأ
.قيقحتلل أرأرمتشسأ ةنيدملأ

مت ةريجو ةرتف دعبو
دأرفأأ يقاب فيقوت
ةفاك عاجرتشسأو ،ةعومجملأ
ىلإأ ةفاشضإ’اب ،تاقورشسملأ
لمعتشست ءاشضيب ةحلشسأأ
وج قلخو ءأدتع’أ صضرغل
طشسو نمأ’أ مأدعنأ نم
ةفاك ءافيتشسأ دعبو .ةنكاشسلأ
مت ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

مامأأ نيطروتملأ ميدقت
.ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تاهجلأ

م.ةزمح

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
،ةيادرغ ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا

ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘˘شش ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
ديدع يف نيطروتم نيريطخ
ل˘ح˘مو ة˘ي˘مار˘جإ’ا ا˘يا˘˘شضق˘˘لا
ىوا˘˘˘˘كششلا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

رفاوتب ةقر˘شسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
دد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا فور˘˘˘ظ
ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح ،فنعلاو
حرج˘لاو بر˘شضلا ،ةرو˘ظ˘ح˘م
،صضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘شسب يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةيانج باكترا يف ةكراششملا

اياشضقلا فلتخم ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
ربمفون72 خيرات ىلإا دوعت
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ،طرا˘˘ف˘˘˘لا
نمأ’ا حلاشصم ىلإا نيشصخشش
ىوكشش دييقت دشصق يئ’ولا

ام˘ه˘شضر˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘م˘شسر
حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘˘شضلا ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ل
ع˘م صضي˘بأا حÓ˘شسب يد˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘قر˘˘شس

ن˘ي˘شصخ˘شش ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يادر˘˘غ
نا˘يد˘تر˘ي ة˘يو˘ه˘لا ي˘لو˘ه˘ج˘˘م
روفلا ىلع ،تازا˘ف˘قو ة˘ع˘ن˘قأا
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ تر˘˘˘ششا˘˘˘˘ب
نمو ،ةيشضقلا يف اهتاقيقحت

ثحب˘لا ل˘ما˘ع ف˘ي˘ث˘كت لÓ˘خ
ى˘لإا ل˘شصو˘ت˘لا م˘ت ير˘ح˘ت˘˘لاو
.امهيف هبتششملا ناكم ديدحت

صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإ’ اذ˘ي˘ف˘ن˘˘تو
ةيروهمجلا ليكو نع رداشص
ناكملل ،ةيادرغ ةمكحم ىدل
ةيلمعلا تنكم ةهبششلا لحم
ناغلبي نيشصخشش فيقوت نم
،(ةنشس33و92) ر˘م˘ع˘لا ن˘م
زجح ع˘م ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ي˘ف ل˘غ˘ت˘شست تنا˘˘ك تاد˘˘ع˘˘م
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘مار˘جإ’ا لا˘ع˘فأ’ا
ة˘ح˘˘ل˘˘شسأا ة˘˘ثÓ˘˘ث) ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا
،ن˘يزا˘ف˘ق ،ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘˘ب
نيت˘بÓ˘ج ،نو˘ل˘لا دو˘شسأا عا˘ن˘ق
.(يشضاير ءاذ˘ح ،ن˘ي˘ت˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘مو
تاذ تما˘˘˘ق ،تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لا
امهيف هبتششملا دشض ةيئاشضق
اياشضق ةدع يف  نيطروتملا
ة˘يا˘ن˘ج :رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘مار˘˘جإا
صضرغل رارششأا ةيعمج نيوكت
ة˘قر˘˘شسلا ،تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘كترا
ددعتلاو ليللا فورظ رفاوتب
ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح ،فنعلاو
حرج˘لاو بر˘شضلا ،ةرو˘ظ˘ح˘م
،صضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘شسب يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةيانج باكترا يف ةكراششملا
.ةلادعلا مامأا اهبجومب اومدق

ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘˘شصاو˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
اه˘تÓ˘خد˘ت ة˘يادر˘غ˘ب ة˘طر˘ششلا
ءاشضقلل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ةعباتم ،ةميرجلا راكوأا ىلع
مهميدقتو مهفيقوت ،اهيفرتقم
        .ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

م.ح

تشس صسمأا لوأا تقر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘حا
ي˘ن˘˘ي ثأا˘˘ب بآار˘˘م˘˘ب تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
بونج ملك04 دعب ىلع ةعقاولا
ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘˘شسح ،وزو يز˘˘ي˘˘ت
يتلا ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم
فلخي مل ثداحلا نأا تحشضوأا

ر˘˘ئا˘˘شسخ ة˘˘يأا ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘شسح˘˘لو
نأا ردشصملا تاذ دافأاو.ةيرششب
ةدحول ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا قر˘ف»
ن˘م ناو˘عأا˘ب ة˘م˘عد˘م ف˘ي˘˘شصاو
دق مامحلا نيعو ةيشضاو يتدحو
دودح يف صسيمخلا موي اولخدت

د˘ع˘ب ا˘حا˘ب˘شص ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا
تشس ى˘ل˘ع ى˘تأا ق˘ير˘˘ح بو˘˘ششن
بآارمب ةنوكرم تناك تابكرم
يشضرأ’ا قباطلا يف عقي ريبك
.«نشسحل ثأا ةيرقب ىنبمل

م.نتاف



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 2192ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر72ـل قفأوملأ0202 ربمشسيد21تبشسلأ

 ةدوـــــعلا



0302ددعلأ ^9341 يناثلأ عيبر21قفأوملأ7102 ربمشسيد03تبشسلأ

culture@essalamonline.com

219207ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر72ـل قفأوملأ0202 ربمشسيد21تبشسلأتامهاصسم
ةبولقملا ةروسصلاو ايلع وبأا يلع

ايلع وبأا يلع لفطلا داهششتشسا نكي مل
لÓ˘ت˘ح’ا˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا نو˘˘كي ن˘˘لو لوأ’ا
ه˘˘ششي˘˘ج تا˘˘˘با˘˘˘شصعو ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإ’ا

نم نرقلا براقي ام ذنمو هينطوتشسمو
ر˘ج˘ششلا˘ب صشط˘ب˘لا اودا˘˘ت˘˘عا د˘˘ق ن˘˘مز˘˘لا

مل وهو ،ريبكلا لبق ريغشصلاو رجحلاو
يف لتاقم نيب ام مايأ’ا نم موي يف قرفي
كلمي ’ لزعأا نطاوم وأا ةكرعملا ةحاشس
ىتح اذه هششطب نم ملشسي ملو ،احÓشس
بع˘˘˘ششلا دا˘˘˘ت˘˘˘عا د˘˘˘قو تا˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ةعششبلا روشصلا ف’آا ىلع ينيطشسلفلا
را˘مد˘لاو بر˘ح˘لا ة˘لآا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا
نآ’ا ىتح ةبكنلا لبق ام ذنم يليئارشسإ’ا

لايتغا ءاجو .فقوتي ملو رمتشسم وهو
ن˘با ا˘ي˘ل˘ع و˘بأا ي˘ل˘ع ر˘ي˘غ˘شصلا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
راطإا يف ريغملا ةدلب نم رششع ةشسماخلا

ليئارشسإا اهن˘ششت ي˘ت˘لا ل˘م˘ششأ’ا بر˘ح˘لا
فده˘لا˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف و˘ه ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع
يف بعششلا اذه ىقبي ’ نأا يليئارشسإ’ا

’ نأاو لÓتح’ا صشيج عم ةمواقم ةلاح
ردشصتت ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ى˘ق˘ب˘ت
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا را˘˘ب˘˘خأ’او مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘شسو
نم نيطشسلف مشسا يفتخي نأاو ،ةيملاعلاو
ام اذهو ةيلودلا ةزفلتلا تاششاشش ىلع
رارمتشسÓل ليئارشسإا ىلع ةمهملا لهشسي
ذيفنتو اهعشسوتو اهناودعو اهمارجإا يف
صضرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ل˘˘ما˘˘ك
ةشصاخ ةيمهأا كلذل نأا امك ،ةينيطشسلفلا
نع ثيدح يأاف ةيلاحلا فورظلا لظ يف
مئارجو ل˘ت˘ق˘لاو نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع
بع˘ششلا ق˘ح˘ب بكتر˘˘ت  ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ىر˘˘خأا
مامأا اهتقيقح ىلع اهرهظي ينيطشسلفلا

مهلافغتشسا لواحت نمو ددجلا اهئاقدشصأا
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا نأا˘ب م˘ه˘عا˘˘ن˘˘قإاو
نأاو ا˘˘ن˘˘كا˘˘شس كر˘˘ح˘˘˘ي ’ ه˘˘˘نأاو ي˘˘˘شضار
مÓشسلا حلاشص يف بشصي اهعم مهعيبطت
فد˘ه˘ت يذ˘لا مÓ˘شسلا اذ˘ه ،ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
اهترطيشس ما˘كحإ’ ه˘لÓ˘خ ن˘م ل˘ي˘ئار˘شسإا
ةقط˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘يدا˘شصت˘ق’او ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ةياغلا هذه قيقحت˘لو ل˘ما˘كلا˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا

نأا بجي ’ يجيتارتشسإ’ا فدهلا اذهو
يتلا مئارجلاو لتقلل روشص كانه نوكي
صضرأ’ا يف موي لك اهششيج اهب موقي
رهظت ’ نأا لقأ’ا ىلع وأا ةينيطشسلفلا

نامتكلا يط ىقبتو نلعلل روشصلا هذه
يملاعلا معدلاو فطاعتلا ىقلت ’ يكل
ننفتت روشصلا هذه لثم ىلع ةيطغتللو
بعÓتلا˘ب ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ا˘ه˘ت˘لآاو ل˘ي˘ئار˘شسإا

نأاب عباط ءاطعإ’ روشصلا بلقو قئاقحلاب
صضرأ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع صشي˘ج˘˘لا اذ˘˘ه دو˘˘جو
يعيبطو يداع رمأا وه لزع ناكشس نيبو
يف وه صشيجلا اذه دوجوف صسكعلاب لب

م˘ه˘ت˘˘مد˘˘خ˘˘لو نا˘˘كشسلا ء’ؤو˘˘ه ح˘˘لا˘˘شص
فدهلا اذهل ،مهنع عافدلاو مهتيامحو
مويلا صسفن يف يليئارشسإ’ا مÓعإ’ا زربي
ايلع و˘بأا ي˘ل˘ع د˘ي˘ه˘ششلا ه˘ي˘ف ل˘ت˘ق يذ˘لا

مدقلا ةرك بعلي وهو هدونج دحأا ةروشص
،ليلخلا ةنيدم يف نيينيطشسلف لافطأا عم
ة˘فد˘شص ن˘˘كت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘شصلا هذ˘˘ه
ةفدشص نكي مل مويلا صسفن يف اهرششنو
ملاعل˘ل لو˘ق˘لاو ةرو˘شصلا بل˘ق˘ل ءا˘ج ل˘ب
ثدح وه لفطلا اذه لتقم نأاب عمجأا

نم موي يف نكي ملو دوشصقم ريغ رباع
لÓ˘ت˘ح’ا صشي˘ج ىد˘ل ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ما˘˘يأ’ا

صضرأ’ا ىلع ةقيقحلا نأاو يليئارشسإ’ا
يدنجلا اذه ىلع ليلدلاو كلذ ريغ يه
هذهو لافطأ’ا عم مدقلا ةرك بعلي يذلا
اه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘شس ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا
تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ ا˘ه˘˘ششي˘˘جو ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإا
نم ريثكلا خشضب أادبتشس ثيح ةمداقلا

رهظت يت˘لا رو˘شصلاو و˘يد˘ي˘ف˘لا ع˘طا˘ق˘م
لوقلا ىلع لمعت˘شسو ا˘هدو˘ن˘ج ة˘ي˘نا˘شسنإا
نيب دجاو˘ت˘لا اذ˘ه نأا˘ب ة˘ب˘شسا˘ن˘م ل˘ك ي˘ف
يعيبط ءيشش وه نيينيطشسلفلا ناكشسلا
مهتدعاشسمو مهتيامحل بولطم وه لب
بولطملاف اذهل ،مهبناج ىلإا فوقولاو
ة˘عدا˘خ˘م˘لا ة˘شسا˘ي˘˘شسلا هذ˘˘ه ح˘˘شضف و˘˘ه
دونجلا ء’ؤوهل يقيقحلا هجولا راهظإاو
موي لك مئارجلا تائمب نموقي نيذلا
 .مهلزانم يف نينمآ’ا نيينيطشسلفلا قحب

رقششأ’أ ةماشسأأ /ريشسأ’أ :ملقب

رمُعلا ةيقب امهقفارتسس اهنأا ودبي ةرُم تايركذو نجسسلا اهلكأا ةلوفط قوزقزلاو ميرم وبأا نارسصاقلا

ناجسسلا ةيداسس عبسشي ل شضرملاو ديقلا...يسساقلا نمزلا يف

نيريشسأ’ا نع لÓتح’ا تاطلشس تجرفأا
د˘م˘حأاو م˘ير˘م و˘بأا د˘م˘ح˘م ن˘ير˘شصا˘˘ق˘˘لا
د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘ج ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م ن˘˘م قوز˘˘قز˘˘لا
Óقتعا ثيح ني˘ما˘ع ةد˘م˘ل ا˘م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا
رانلا قÓطإا دعب32/1/8102 خيراتب
زجاح ىلع حارجب امهتباشصإاو امههاجت
ةلظنح ريرحت .صسلبان نم بيرقلا ةرتعز
قوزقزلاو م˘ير˘م و˘بأا ن˘ير˘شصا˘ق˘لا روا˘ح
قيقح˘ت˘لا فور˘ظ ن˘ع ة˘ياد˘ب ا˘م˘ه˘لأا˘شسو
قيقحتلا نأا ادافأاف امهلاقتعا دعب امهعم
رد˘يا˘ن˘شش ى˘ف˘ششت˘شسم ي˘ف ا˘م˘ه˘˘ع˘˘م أاد˘˘ب
يأا امهل مدقُي مل مايأا ةثÓثل رمتشسإاو
نجشس ىفششم ىلإا Óقنُي نأا لبق جÓع
رهششأا6 ةدمل ه˘ي˘ف ا˘ث˘كم يذ˘لا ة˘ل˘مر˘لا

نيماع ةدم˘ل ن˘ج˘شسلا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ا˘م˘ك˘ُح
زج˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا نو˘ج˘شسلا ي˘ف ا˘ها˘ي˘شضمأا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد لا˘˘ف˘˘طأ’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تاو˘˘˘ق
نعو .لابششأ’ا ماشسقأا ىرشسأ’ا اهيمشسيو
ميرم وبأا دكأا ماشسقأ’ا هذه يف ةايحلا

نارثأاتم ’از ’ ناودبي ناذللا قوزقزلاو
نييشضاملا نيماعلا لÓخ هايق’ ام لوهب
تاموقم ىندأ’ رقتفت لابششأ’ا ماشسقأا نأا
يف صصقن نم ي˘نا˘ع˘تو ة˘ي˘مدآ’ا ةا˘ي˘ح˘لا
تاجاحلا ءاشضقل مدختشسٌت يتلا قفارملا
ةي˘ط˘غأ’ا دو˘جو رد˘ن˘ي ا˘م˘ك ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا
فلتخُم نيب رهتششتو اهلخاد ةيوتششلا
ا˘م˘ل˘ق لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘لُ̆شس نأا نو˘ج˘شسلا
.اهترايزب يلاهأÓل حمشست
امد˘ن˘ع :ا˘م˘ه˘ع˘م ة˘ثدا˘ح˘م˘لا ما˘ت˘خ ي˘فو

عمتج˘م˘ل˘ل ا˘م˘ه˘ت˘لا˘شسر ن˘ع ا˘م˘ها˘ن˘لأا˘شس
لفطلا موي مايأا لبق ايحأا يذلا يلودلا
’أا˘شسو ،نار˘شصا˘ق˘لا د˘˘ه˘˘ن˘˘ت ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
اولاعت !؟لفط يأاو !؟موي يأا !!ةيرخشسب
ةقيقح اورتل لابششأ’ا ىرشسأ’ا ماشسقٌأا ىلإا
ىلع هظافحو لافطأÓل ملاعلا فاشصنإا

.مهقوقح
ةنجل هتدقع يفحشص رمتؤوم لÓخ

ةيبعششلا ةهبجلل ىرشسأ’ا
ا˘ها˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘كلا ي˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م م˘˘هأا
رمتؤوملا يف ناطلشسلا صضوع يدايقلا
ةيبعششلا ةهبجلا هتدقع يذلا يفحشصلا
ًادانشسإا ةزغ ةنيدم يف نيطشسلف ريرحتل
35 ـلا ىر˘كذ˘لا فر˘شش ى˘ل˘ع ىر˘شسأÓ˘˘ل
.ةقÓطنÓل
ةطحم ةيبعششلا ةهبجلا ةقÓطنا نإا ‐
رارمت˘شسإا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ د˘كؤو˘ت ،ة˘ي˘عو˘ن
تا˘ط˘ط˘خ˘ُم˘ل يد˘شصت˘˘لاو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ةيووفشصتلا ةيوشستلا
ةهبجلا هجوت اهتقÓطنا ىركذ يف ‐
نكامأا ةفاك يف انبعشش ريهامجل ةيحتلا
نوجشس لخاد ةريشسأ’ا ةكرحللو دجاوتلا
ةدحو ةداعتشسا نأا ىلع دكؤوتو لÓتح’ا

م˘هأا نو˘كت نأا بج˘ي ا˘ن˘ب˘ع˘شش تا˘نو˘˘كم
.ةينطولا تايولوأ’ا
نأا ىلع رمتؤوملا لÓخ ةهبجلا تدكأا ‐
اهقافر دشض ةعشساولا ةينويهشصلا ةلمحلا

ت’اق˘ت˘ع’ا ة˘ل˘م˘ح ا˘هر˘خآا نا˘ك ي˘ت˘لاو
ن˘ل صسد˘ق˘لاو م˘ح˘ل تي˘ب ي˘ف ة˘ع˘˘شساو˘˘لا

ًارارشصإاو ةوق اهديزتشسو اهتميزع رشسكت
.ةمواقملا ةلشصاوم ىلع
لكل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإ’ ة˘ه˘ب˘ج˘لا تعد ‐
،ةريشس’ا ةكر˘ح˘لا دا˘ن˘شسإاو م˘عد لا˘كششأا

ةي˘نو˘ي˘ه˘شص ة˘م˘ج˘ه ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
ىر˘شسأ’ا نأا ى˘ل˘ع ةدد˘شش˘ُم ة˘ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م
دانشسإ’ا لاكششأا لك فيثكتل نوحمطي
لÓتح’ا تاشسايشس ةهجاومل طغشضلاو
لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘شسا˘ي˘شس ة˘˘شصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
لا˘˘م˘˘هإ’ا ،يدار˘˘ف˘˘ن’ا لز˘˘ع˘˘لا ،يرادإ’ا
.لافطأ’ا لاقتعاو يبطلا
ةينيطشسلفلا ةطلشسلا ةهبجلا تعدو ‐
فد˘ه˘ت˘شست ي˘ت˘لا ا˘ه˘تاءار˘جإا ل˘ك ف˘قو˘ل

ىر˘˘˘˘شسأ’ا تا˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘مو قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح
ًا˘˘˘خو˘˘˘شضر ،ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ىر˘˘˘شسأ’او
،ةيكير˘مأ’او ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا تاءÓ˘مإÓ˘ل
ة˘يز˘˘مر˘˘لا بر˘˘شض فد˘˘ه˘˘ت˘˘شست ي˘˘ت˘˘لاو
.ةريشس’ا ةكرحلا اهلثمت يتلا ةيلاشضنلا

مشساب ةهبجلا تدهاع رمتؤوملا ماتخ يفو
ريهام˘ج ًا˘مو˘م˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘شضا˘ن˘مو ا˘هار˘شسأا
ةمواق˘م˘لا ة˘كر˘ع˘م ة˘ل˘شصاو˘م˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘شش
.لماكلا ريرحتلا ىتح دومشصلاو

ةعورم تاداهشش لقنت ىرشسأ’ا ةئيه
بيذعتلل اوشضرعت لابششأا ىرشسأ’
مهلاقتعا ءانثأا ةنيهملا ةلماعملاو

ىر˘شسأ’ا نوؤو˘شش ة˘ئ˘ي˘ه و˘ما˘ح˘˘م ل˘˘ق˘˘ن
نم ددعل ةعورم تاداهشش نيررحملاو
يف ًايلاح ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا لا˘ب˘ششأ’ا ىر˘شسأ’ا

نم نودرشسي يتلاو ،«ودجم» لقتعم

نم هل اوشضرعت ا˘م ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ق ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘مو بيذ˘˘ع˘˘˘ت
لÓخو قيقحتلا ةيبقأا يف مهباوجتشسا

نمو .ة˘ي˘ششحو˘لا م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،ةئيهلا وماحم اهلجشس يتلا تاداهششلا
71) ني˘ها˘شش د˘م˘ح˘م ر˘شصا˘ق˘لا ةدا˘ه˘شش
تيب ةنيدمب ةششيهدلا ميخم نم (ًاماع
ماحتقا دعب هلاقتعا ىرج يذلاو ،محل
ثي˘ح ،ًار˘ج˘ف ه˘لز˘ن˘م لÓ˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق
ىلع هعفدب ماقو دونجلا دحأا همجاه
هوداتقا مث نمو ،فنعب هبرشضو طئاحلا
بي˘ج˘لا ل˘خاد ه˘جز˘ب او˘ما˘قو جرا˘خ˘ل˘ل
فقوتي مل قيرطلا لاوطو يركشسعلا
دعب اميفو ،هعفشصو هبرشض نع دونجلا
قُقح ،«افكت حاتب» قيقحت زكرمل لقُن
حوب˘ششم و˘هو ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘شسل ه˘ع˘م
ملشسي مل كلذك ريغشص يشسرك ىلع
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأا ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ه’او بر˘˘˘˘˘شضلا ن˘˘˘˘˘م
ءانثأا ققحملا دمعت امك ،باوجتشس’ا
هشسأار برشض نيهاشش ىتفلا باوجتشسا
ليغششت نع ادع ،ةديدع تارم طئاحلاب
هرابجإ’ ةنازنزلا لخاد درابلا فيكملا

،هدشض هجوملا مهتلاب فارتع’ا ىلع
نيزانزلا لخاد رشصاقلا ريشسأ’ا زجتحا
،ًاموي61 ةدمل ةدرابلا ةملظملا ةرذقلا
ةئيشس ةيلاقتعا ًاعاشضوأا اهلÓخ ىشساق
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ىر˘ج د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘فو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
امنيب .نآ’ا عبقي ثيح «ودجم» لقتعم
لفطلا ريشسأ’اب لÓتح’ا صشيج لكن

نوزع ةدلب نم  (ًاماع71) ةطيبشش مرك
هتيب ةمهادم دعب كلذو ،ةيليقلق ءاشضق
اهدعبو ،لخدملا باب ريشسكتو ًارجف
لزنملا جراخل لÓتح’ا دونج هوداتقا

ل˘كششب بر˘˘شضلا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع او˘˘لا˘˘ه˘˘ناو
باقعأاو م˘ه˘ل˘جرأاو م˘ه˘يد˘يأا˘ب ي˘ف˘شسع˘ت
لخاد ه˘جز˘ب او˘ما˘ق م˘ث ن˘مو ،م˘ه˘قدا˘ن˘ب
ركشسعم˘ل ه˘ل˘ق˘نو ير˘كشسع˘لا بي˘ج˘لا
،«مي˘فو˘شست» ة˘ن˘طو˘ت˘شسم ي˘ف صشي˘ج˘لا

ة˘˘حا˘˘شس ل˘˘˘خاد هوز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا كا˘˘˘ن˘˘˘هو
دعب اميفو ،ةليوط تاعاشسل ركشسعملا

،«ةملجلا» قيقحت زكرمل هلقن ىرج
هجز متو ،صساق قيقحتل عشضخ كانهو
ةميدع ةقيشضلا ةرذقلا نيزانزلا لخاد
ةجيتنو ،ًا˘مو˘ي41 ةد˘م˘ل  ة˘يو˘ه˘˘ت˘˘لا
ل˘خاد ة˘ي˘تا˘ي˘ح˘لا عا˘˘شضوأ’ا ةوا˘˘شسق˘˘ل
ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا ع˘جار˘ت ن˘˘يزا˘˘نز˘˘لا
ه˘ت˘لا˘ح ترو˘هد˘تو ة˘ط˘ي˘ب˘شش ى˘ت˘ف˘ل˘˘ل
اهرثإا ىلعو ،صسوريفب هتباشصا ببشسب
،جÓعلا يقلتل لقتعملا ةدايع ىلإا لقن
لابششأ’ا ىرشسأ’ا مشسق ىلإا دعب اميفو
د˘شصرو ا˘م˘ك.«ود˘ج˘م» ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘ف
مهريراق˘ت ي˘ف ًا˘شضيأا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا و˘ما˘ح˘م
بر˘شضلا˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دو˘˘ن˘˘ج ءاد˘˘ت˘˘عا

رارع ورمع ةيتفلا نم لكب ليكنتلاو
امهÓكو براحم دومحمو (ًاماع81)
ءا˘˘ن˘˘ثأا كلذو ،ه˘˘ل˘˘لا مار ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘˘م
مهباوجتشساو تاقرطلا نم مهلاقتعا
.ةيليئارشسإ’ا قيقحتلا زكارم لخاد

وأا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘˘شصلا نو˘˘ج˘˘شسلا تل˘˘خد نإا
حتفت نأا كلف فيقوتلا زكارمب تررم
نم ىلع ولتتو هرخآا نع ايديجارتلا باب
و˘ل˘ت ًاد˘حاو ة˘ي˘شسا˘ق ً’و˘شصف كع˘م˘˘شسي
ىلع ايحت تنكو لخدت مل نأاو , رخأ’ا
دعب ةشصرفلا كتفت ملف نيطشسلف صضرأا

ىلإا هنم َجِلَت يك ًاعرششُم بابلا لاز ’و
.ةظحل ةيأا يف يدمرشسلا رهقلا ملاع
صسادكأاو ةريثك ءامشسأا نوجشسلا يفف
يطغُتِل يفكت تاباذعلاو عاجوأ’ا نم
ىلع نيشصلا روشس مدرتو صسمششلا نيع
باذع ة˘ير˘ح˘ل˘ل بل˘َشس ا˘ه˘ي˘ف ه˘ت˘م˘ظ˘ع
يديأ’ا ن˘م با˘شسن˘ت را˘م˘عأاو نا˘مر˘حو
اهيفو حايرلا ا˘هورذ˘ت ل˘مر تا˘ن˘ف˘ح˘ك
د˘يز˘ي˘ل نا˘ج˘شسلا هر˘كت˘بإا د˘يد˘ج ل˘˘كشش
ةايح نم ىقبت ام قرهُيو Óًيو تÓيولا
مهدحاو دوعي يذلا ىرشسأ’ا قورع يف
هنجشس لخاد متأا نوكي نأا دعب قيقحتلل

ناك نإاو .نمزلا نم نيدقع وأا ًادقع
ميدقتل يتأاي ينوناقلا هانعمب قيقحتلا

يتلا ةهجلا ىدل ةلئشسأا ىلع تاباجإا
لحل يئاهنلا هامرمب فدهيو هب موقت
يذفنمو اهايابخ ةفرعمو اياشضق زاغلأا
ليختن نأا انلف اهيوحت يتلا تامهملا
تاذ لÓتح’ا نوجشس يف ىشضمأا ريشسأا
ةرششع ًاينقتو ًايرششب ةمراشصلا ةباقرلا
اهذفن يتلا ةمهملا يه ام ديزي وأا ماوعأا

قيقحتلل كا˘با˘ششلا زا˘ه˘ج ع˘فد˘ت ي˘ت˘لاو
اهحرطي ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا ي˘ه ا˘مو ه˘ع˘م
لكأاي لاوط ًاماوعأا ىشضمأا ناشسنإا ىلع
هتجاح ىشضقيو لب صسفنتيو برششيو
نم هتدرشس ام ودبي دق هيرظان تحت
ةجردلل ًاي˘مار˘جإاو ًا˘يوا˘شسأا˘م ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
زاهج دجوي ’ هنأا ئراقلا عفدت يتلا

فرتقي صضرأ’ا ر˘ه˘ظ ى˘ل˘ع تار˘با˘خ˘م
ًاي˘ع˘قاو ح˘ب˘شص˘ُي ه˘ن˘كلو ة˘قا˘م˘ح اذ˘كه
ىر˘شس ءا˘م˘شسأا˘ب ها˘نزز˘ع نإا ًا˘قد˘˘شص˘˘ُمو
قتفتت مل يذلا ويرانيشسلا صسفن اهيلع
ةربخ ةلق وأا ءابغل لÓتح’ا ةيلقع هنع
ًايلج ًاريبعت ءاج امنإاو ينمأ’ا لمعلا يف

صسوفن يف ةلشصأاتملا مارجإ’ا حور نع
ل˘ت˘ق˘ب ق˘ب˘شس˘ُم˘لا رار˘ق˘لاو ة˘ن˘يا˘˘ه˘˘شصلا
كلذ ن˘كمأا نإا ًا˘ي˘جو˘لو˘ي˘˘شسف ىر˘˘شسأ’ا

ن˘مو .ن˘كم˘ي م˘ل نإا ًا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘كي˘˘شسو
قا˘ي˘شسلا اذ˘ه ي˘ف ةر˘شضا˘ح˘لا ة˘˘ل˘˘ث˘˘مأ’ا
صسل˘با˘ن ن˘م بو˘غا˘ج˘لا ل˘ئاو ر˘˘ي˘˘شسأ’ا

ىشصقأ’ا ةشضافتنا علطم لِقُتعإا يذلاو
زاهج هداعأا نجشسلا يف هثوكم دعبو
يف لششف امدنعو قيقحتلل تارباخملا
لز˘ع˘ل˘ل ه˘ل˘ق˘ن ه˘ل ةد˘يد˘ج م˘ه˘ُت ق˘ي˘ف˘ل˘˘ت
وه ام كلذ دعب ثدح دقو يدارفن’ا

نوجشسلا يف تابارطشضا نم فورعم
ةهبجلا ىرشسأ’ ماعطلا نع بارشضإاو
هلقن نوجشسلا ةحلشصم دهعتب ىهتنإا

’ رخآا لاثم .رخآا لزع ىلإا هلزع نم
ريشسأ’ا بتاكلا ةيشضق نهذلا نع بيغي

نجد تيب ةيرق نم‐ صشينح وبأا ليمك
نم رثكأا قيقحتلل لقُن يذلا صسلبان يف
هنأا ًاملع ةيشضاملا رهششأ’ا لÓخ ةرم
ًاماع71 ـلا برا˘ق˘ُي ا˘م ذ˘ن˘م ل˘ق˘ت˘ع˘˘م

هتداعإا بجوي يششب مقَي مل هنأا ينعمب
نجشسلاب موكح˘م ه˘نأا ا˘م˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
يأا فاششتكا نأا ينعي ام ةايحلا ىدم
ول ىتح اهذيفنتب رمأا وأا كراشش ةيشضق
ريجفت وأا (ايرتاب) ةنيفشسلا قارغإا تناك
هنجشسل فيشضُت نل لبونراششت لعافم
ةلشصحملاب لشصنل رخآا ًانجشس دبؤوملا
هريغو هعم ثدح ام نأا اهدافم ةجيتنل
ة˘شسرا˘م˘م˘ل رر˘ب˘م˘ك ءا˘ج ىر˘شسأ’ا ن˘˘م
مهداشسجأا ىلع بيذعتلا لاكششأا ىشصقأا

يتلا ة˘ل˘ث˘مأ’ا ر˘خآا .ر˘ث˘كأا ’ م˘ه˘حاورأاو
يتلاو نوجشسلا لخاد نم انيلإا تهانت
ةفرتقُملا مئارجلا رخآا نوكت نل عطقلاب
ر˘ي˘شسأ’ا ل˘يو˘ح˘ت ي˘˘ه ىر˘˘شسأ’ا ق˘˘ح˘˘ب

و˘بأا ر˘يد ة˘ير˘ق ن˘م صشو˘كن˘˘ع ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
زكرم يف قيقحتلل هللا مار يف لعششم
ةعباتمبو مايأا لبق ةيبوكشسملا فيقوت
ىتحو ةيلئاعلا رداشصملا عم ليشصافتلا

كعوتب رعشش ليمج نأا نيبت ديقلا قافر
ن˘م ل˘َق˘ن˘ُي نأا بل˘ط˘ف ًار˘خؤو˘م ي˘˘ح˘˘شص

ىلإا هيف عبقي ناك يذلا نومير نجشس
نأا ةرم تاذ عمشس هنأ’ لششيإا نجشس
نومير نم Óًيلق لشضفأا هيف جÓعلا

فششتكإاف دعقت ملو ايندلا تماق انهو
يف نوششمشش رشسأا زغل كاباششلا زاهج
تودانرب تنوكلا ةلتق ىلإا فرعتو ةزغ
مهعشضوو زتيفششوأا ركشسعم يلغششمٌو
ذنم لقتعم صضيرم ريشسأا صصخشش يف
ىلع فرتعيل قيقحتلل هداقو ًاماع81
او˘م˘ها˘شس او˘نو˘كي د˘ق ن˘يذ˘لا ه˘ئا˘كر˘شش
مامأاو .ًاشضيأا برأام دشس مده يف هتقفرب
كا˘˘با˘˘ششلا زا˘˘ه˘˘ج˘˘ل ق˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
نأا هيمرجُم لِغ˘َشش˘ُي ن˘مو ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا
هنأاب امإا :نينثإا نم لكششب كلذ رربُي
ةينهم ريغ ءابغ ةموظنم نمشض لمعي
اهمشسري يتلا ةروشصلا عم يفانتي اذهو
ل˘ت˘ق لوا˘ح˘ُي ه˘نأا فر˘ت˘ع˘ي وأا , ه˘شسف˘ن˘˘ل
ةمير˘ج هذ˘هو ل˘ب˘ُشسلا ى˘ت˘ششب ىر˘شسأ’ا
ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو فار˘عأ’ا ة˘ي˘˘ج˘˘حو ةو˘˘ق˘˘ب
.ةيناشسنإ’او ةيلودلا

نيِرَرَحُملأو ىرشسأÓل ةلظنح :ملقب

..يشسويجلأ ءاعد ةررحملأ ةريشسأ’أ :ملقب
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ءأرشضخ تاحاشسم زاجنإأ ةيلمع يف ةنشس نم رثكأأ ذنم تعرشش
انوروك نمز يف ءاطعلاب ةلفاح لمع ةليسصح ..راردأاب ةئيبلا ةيريدم
عور˘سشم د˘ي˘سسج˘ت رإ˘طإا ي˘˘ف
قودنسصلا فرط نم لومم
ل˘حإ˘سسلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
lenefةير˘يد˘م تعر˘سش
رثكأا ذنم راردأا ةيلوب ةئيبلا

زإجنإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ن˘سس ن˘م
ى˘˘ل˘˘ع ءار˘˘˘سضخ تإ˘˘˘حإ˘˘˘سسم
م˘ت ثي˘ح ،ة˘يلو˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ةئيه˘تو ق˘ئاد˘ح40 زإ˘ج˘˘نإا

تاو˘ن˘سس ي˘ف نارود رو˘˘ح˘˘م
هذ˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لإ˘ب إ˘مأا ،ة˘ق˘بإ˘˘سس
يتلا0202 ةنسس يأا ،ةنسسلا
مت دقف ةيإهنلا ىلع فرسشت
ىلوألا ،نيعور˘سشم د˘ي˘سسج˘ت

4 ـب رجسشم يفسصارت طخ
دمح˘م رإ˘ط˘م˘لا ق˘ير˘ط م˘ل˘ك
ةئيهت ينإثلاو زجنم ريبكلب
ة˘ع˘بإ˘˘ت˘˘لا ر˘˘سصن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘سشم
ةعقاولا تإبإ˘غ˘لا ة˘ظ˘فإ˘ح˘م˘ل
جإمدإا يتلاو توأا02 يحب
يوذ ن˘˘˘˘˘م إ˘˘˘˘˘بإ˘˘˘˘˘˘سش41
،إه˘ب ة˘سصإ˘خ˘لا تإ˘جإ˘ي˘ت˘حلا

ي˘˘لاو كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشأاو
لÓخ لولهب يبرعلا ةيلولا
ي˘م˘لإ˘ع˘لا مو˘ي˘لإ˘ب لإ˘ف˘ت˘حلا
،ةسصإخلا تإجإيتحلا يوذل
ع˘يرإ˘سشم˘لا صصخ˘ي إ˘م˘ي˘ف إ˘مأا
زإجنإا قلطنيسس ،ةيلبق˘ت˘سسم˘لا

81 ي˘ح˘ب ة˘ق˘يد˘˘ح عور˘˘سشم
يدؤوملا قيرطلا برق رياربف
ع˘يرإ˘سشم كإ˘ن˘هو رإ˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
يف قإيسسلا صسفن يف ىرخأا
بسسح ىر˘˘˘˘˘˘خأا ن˘˘˘˘˘˘˘كإ˘˘˘˘˘˘˘مأا
مت يذلا رسضخألا ططخملا
بت˘˘كم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م هزإ˘˘˘ج˘˘˘نإا
ةحفإكمل ةبسسنلإبو ،تإسسارد
ةيريدم دعت إنوروك صسوريف
ة˘ي˘عو˘ب˘سسأا ج˘مار˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
،تإيع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لإ˘ب
لÓهلا ،ةيمÓسسإلا ةفإسشكلا
،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يإ˘م˘ح˘لا ،ر˘م˘حألا
،ريهطت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لإ˘˘˘غ˘˘˘سشألا

ز˘كار˘م ر˘ي˘˘ي˘˘سست ة˘˘سسسسؤو˘˘مو
لÓخ نم متيو ،ينقتلا مدرلا
إ˘هداد˘عإا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
إمب ةيموم˘ع˘لا تإ˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
تإ˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘˘˘ف
تل˘˘سصو د˘˘قو ،ة˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
إهيف تكرإسش يتلا تÓخدتلا

رإ˘طإا ي˘ف ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
صسور˘ي˘ف ة˘ح˘فإ˘كم تاءار˘˘جإا

صضرملا روهظ ذنم إنوروك
تقلطأاو ،Óخدت3011 ىلإا
لفاو˘قو تÓ˘م˘ح ة˘ير˘يد˘م˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘عو˘تو صسي˘سسح˘˘ت

ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فإ˘ح˘م˘˘لإ˘˘ب
إنوروك صسور˘ي˘ف ة˘ح˘فإ˘كمو
تحت دجتسسم˘لا91 ديفو˘ك
عم قيسسنتلإ˘ب ي˘لاو˘لا ة˘يإ˘عر
ةلإعف تإيعمج نم إهئإكرسش
،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا ة˘˘˘فإ˘˘˘سشكلاو
نإك نيذلاو رمحألا لÓهلاو
عرز يف ريبكلا لسضفلا مهل
يئ˘ي˘ب˘لاو ي˘عو˘ط˘ت˘لا صسح˘لا
ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘ب ءصشن˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا تإ˘˘˘سشرو˘˘˘لا

ىلع تميقأا يتلا ةعونتملاو
ي˘ت˘لاو صسراد˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ز˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت تنإ˘˘ك
طسسولا يف ةيئي˘ب˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ىلع ر˘ه˘سسلا ع˘م ي˘سسرد˘م˘لا
يحسصلا لوكوتربلا قي˘ب˘ط˘ت

صسراد˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
بو˘ج˘ت˘سسو اذ˘ه ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةيعوتلاو صسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ل˘فإ˘ق
صسرادم عيمجب تقلطنا يتلا
إهتيادب تنإك يتلاو ةيلولا

ةيدلبب تاوطع ةسسردم نم
    .طيطنمت

يفاقثلأ عأدبإÓل تأوت يدان
رعشش ةميخ مظني يركفلأو

 ةيشضأرتفأ ةيلود
عاد˘بإÓ˘ل تاو˘ت يدإ˘ن م˘ظ˘ن˘˘ي
راد˘˘ب ير˘˘كف˘˘لاو ي˘˘فإ˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ةميخ ،راردأا ة˘يلو˘ل ة˘فإ˘ق˘ث˘لا
مودت ،ةيسضارتفا ةيلود رعسش
،مو˘ي˘لا ة˘يإ˘غ˘ل إ˘˘ه˘˘تإ˘˘ي˘˘لإ˘˘ع˘˘ف
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لإ˘ب إ˘ه˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘يو
ةفإقثلا رادو ةفإقثلا ةيريدم
متيو ،ةيلولإب ينإبيسش دمحم
راد ة˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع صضر˘ع˘˘لا
تإموعملا بسسحو ،ة˘فإ˘ق˘ث˘لا
إهيلع إنلسصحت يتلا ةيلوألا

ة˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لاو ر˘˘عإ˘˘˘سشلا ن˘˘˘م
،ة˘˘سشئإ˘˘ع ة˘˘بو˘˘ي˘˘ب ة˘˘يراردألا
ديدعلا ة˘م˘ي˘خ˘لا ي˘ف كرإ˘سشي
ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م ءار˘˘˘ع˘˘˘سشلا ن˘˘˘م
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ن˘طو˘لا جرإ˘خو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سش
ىوتسسملا ىلع نيروهسشمو
مهتإعادبإا لÓخ نم يلودلا
دد˘ع ل˘سصو د˘قو ،ة˘ير˘ع˘˘سشلا
ىلإا ه˘ت˘كرإ˘سشم اود˘كأا ن˘يذ˘لا

،يسضإملا ةعمجلا موي ةيإغ
ن˘˘˘˘م كرإ˘˘˘˘سشم نو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘خ
كرإسشم نورسشع و ،رئازجلا

ن˘مو ،ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا ن˘˘م
ةيل˘م˘ع˘ل ن˘ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا لÓ˘خ
نأا رظتني ةميخلل ريسضحتلا
                                                                                           .اريبك إحإجن ةميخلا ققحت

نمحرلأدبع يفأولب

ةركشسب ةي’وب ةكربلل ديدج بتكم بيشصنت مت
مهل عفد ءاطعإل نيقاعملا دقفتت ةنتابب ةكربلا ةيعمج
يو˘ه˘ج˘لا ق˘سسن˘م˘لا ،ف˘˘سشك
يرئاز˘ج˘لا قر˘سشلا تإ˘يلو˘ل
نيقإعملا ةد˘نإ˘سسم ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
هللا دبع» ةنتإب ةيلوب ةكربلا
ءإيحا ةبسسإنمبو هنأا «ةفلإخوب
مت نيقإعملل يم˘لإ˘ع˘لا مو˘ي˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘ج بت˘˘˘كم بي˘˘˘سصن˘˘˘˘ت
ةيلو ىوتسسم ىلع ةيعمجلل
ءإطعا لجأا نم اذهو ،ةركسسب
ةيلوب ةحير˘سشلا ه˘تإ˘ه˘ل ع˘فد
مإ˘م˘ت˘هلاو ءار˘ح˘سصلا ة˘باو˘ب
مه˘قو˘ق˘ح ن˘ع عإ˘فد˘لاو م˘ه˘ب
اذه موقيسس ثيح ،ةعورسشملا
ة˘ئ˘ف˘ل ل˘م˘سشلا م˘ل˘ب بت˘كم˘˘لا

ةركسسب ةيلو يف نيقإعملا
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لوإ˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘مو
ع˘ي˘م˘ج ن˘م م˘ه˘˘تلإ˘˘غ˘˘سشنإ˘˘ب
تاذ ،ح˘سضوأا د˘قو .ي˘حاو˘ن˘لا
هتإه عم إنمازتو هنأا ردسصملا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا تمإ˘˘ق ىر˘˘كذ˘˘لا
ةسصإخ نيقإعملا ةئ˘ف د˘ق˘ف˘ت˘ب
م˘يد˘ق˘تو ل˘ظ˘لا ن˘˘كإ˘˘مأا ي˘˘ف
م˘ه˘ل ة˘يدإ˘مو ة˘ي˘لإ˘م تإ˘نإ˘عإا
لكل عإ˘م˘ت˘سسلا ى˘لإا ة˘فإ˘سضإا
إهلح ةلوإح˘مو م˘ه˘تلإ˘غ˘سشنا

ةيلحملا تإيوتسسملا لك ربع
.ةيئلولاو

 ينامحد دمحم. نامثع راعرع

رشصقلأ ىلإأ روزيمأ نم ناطرشسلأ ىشضرمل يوايميكلأ جÓعلأ ةحلشصم ليوحت

ةياجبب مهردوب يديسس ةقطنمب ةديدج ةربقم ءاسشنإل ميتنسس رييÓم5
دعب ةديدج ةربقم ءاششنإ’ كلذو ،ميتنشس رييÓم50 ـب ردقي ايلام افÓغ تشصشصخ دق ةياجب ةيدلب حلاشصم نأأ ةعلطم رداشصم تفششك

.راتكه70 اهردق ةحاشسم ىلع عبرتت يتلأو ةياجب ةنيدمب مهردوب يديشس ةقطنمب نئاكلأو بشسانملأ عقوملأ ديدحت

نإإ˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بسسح
صصسصخ˘م˘لا ي˘لإ˘م˘لا د˘ي˘˘سصر˘˘لا
هلÓغتسسا متيسس عورسشملا اذهل

رادجب  ةديدجلا ةربقملا ةطإحإل
نمو ،إ˘ه˘ب ط˘ي˘ح˘ي قاو جإ˘ي˘سسو
لإغسشألا إهب قل˘ط˘ن˘ت˘سس ح˘جرألا

،1202 ةديدجلا ةنسسلا ةيادب عم
ةجلإع˘م م˘ت˘ي˘سس زإ˘ج˘نإلا اذ˘ه˘بو
هنم ينإعي يذلا نفدلا لكسشم
نأا د˘ع˘ب ة˘يإ˘ج˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م نإ˘˘كسس
رارغ ىلع ربإقملا لك تحبسصأا
بسشخ˘لا ةر˘ب˘ق˘م ،ي˘لاو يد˘ي˘˘سس
،ةقوفلا بإبل ةروإجملا صسدقملا
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غاو د˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حا يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
،لمإكلإب ةئلتمم ،خلا..قوزعوأا

ىلإا ءوجل˘لا صضع˘ب˘لإ˘ب ع˘فد إ˘م˘م
دعبت يتلا مهارقب مهتاومأا نفد
،تارتموليكلا تار˘سشع˘ب م˘ه˘ن˘ع
ن˘˘˘˘˘ع نإ˘˘˘˘˘كسسلا ر˘˘˘˘˘ّب˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘قو
يتلا ةردإبملا هذهل  مهنإسسحتسسا
ءإنع  مهنع عفرتسس كسش نودب
.مهإتوم نفدل نكإمأا نع ثحبلا

تفسشك إمك ،ةينإث ةهج نمو
روز˘ي˘ما ى˘ف˘سشت˘˘سسم ح˘˘لإ˘˘سصم
ل˘يو˘ح˘ت ن˘˘ع ة˘˘يإ˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
يوإيم˘ي˘كلا جÓ˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
ن˘˘˘م نإ˘˘˘طر˘˘˘سسلا ى˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ى˘˘˘لإا روز˘˘˘ي˘˘˘ما ى˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم
ةيراوجلا ةيحسصلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةروسصب رسصقلا ةنيدمب ةنئإكلا

تعفترا نأا دعب كلذو ،ةتقؤوم
91 د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئإ˘ج تإ˘بإ˘˘سصإا

اذ˘˘˘ه ح˘˘˘˘لإ˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأاو
بعو˘˘ت˘˘سست ل ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
دفاوت˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا داد˘عألا

ى˘لإا ف˘سض ،إ˘ه˘ح˘لإ˘سصم ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ة˘يإ˘م˘˘ح˘˘ل كلذ
صسوريف ىود˘ع ن˘م ى˘سضر˘م˘لا

ة˘ف˘ي˘ع˘سض إ˘هرإ˘ب˘ت˘عإ˘ب إ˘نورو˘ك
نيمئإقلإب عفد إم وهو ،ةعإنملا

اذ˘ه ذ˘خأإ˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م بئإ˘˘˘سصلا رار˘˘˘ق˘˘˘لا
ةهج ن˘مو ى˘سضر˘م˘لا ة˘يإ˘م˘ح˘ل
طغ˘سضلا ن˘ع ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ىر˘خأا
ح˘˘˘˘لإ˘˘˘˘سصم هد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشت يذ˘˘˘˘˘لا
نو˘كيو ،ار˘خؤو˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

˘مÓ˘˘عإا ة˘˘بإ˘˘ث˘˘م˘˘ب ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه
ةدإيعلا ىلإا هجوت˘ل˘ل ى˘سضر˘م˘لا
ةيحسصلا تإمد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
ةنيدم˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يراو˘ج˘لا
م˘ه˘جÓ˘ع فإ˘ن˘ئ˘ت˘سسل ر˘سصق˘˘لا
 .يوإيميكلا

يعوطتلأ لمعلأ نيمثت
ليبشسلأ..ينماشضتلأو
عمتجم ءانبل عجنأ’أ

لفاكتمو لماكتم
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تإ˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تمد˘˘ق
ة˘يلو˘ب ة˘ير˘ي˘خ˘لاو ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
لإجم يف Óهذم Óمع ةيإجب
ل˘فإ˘˘كت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ذخاو نيرخلا ةدعإسسمو ينيبلا
يف.. نيزوعملاو ءإفعسضلا ديب
،ة˘جر˘ح˘لاو ة˘كلإ˘ح˘لا تإ˘˘قوألا

إهنمإسضت نع ناوتت مل إهنأا إمك
ةلودلا تإسسسسؤوم عم قلطملا

ىل˘عو  ة˘ي˘م˘سسر˘لا ح˘لإ˘سصم˘لاو
تإ˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا إ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سسأار
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ.. ة˘˘ي˘˘ئإ˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا

تسضرف ي˘ت˘لا إ˘نورو˘ك ة˘ح˘ئإ˘ج
ي˘سضإ˘م˘لا ن˘ع إ˘ف˘ل˘ت˘خ˘م إ˘ع˘قاو
تز˘ف˘حو ر˘ئإ˘م˘˘سضلا تظ˘˘ق˘˘يأاو
هذه تمهإسسو ،ةنسسحلا إياونلا
ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ي˘˘ف تإ˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
يئإقلت˘لا عو˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘مإ˘ن˘يد
تزرب˘ف ،ير˘ي˘خ˘لاو ي˘نإ˘سسحلا
ةلي˘م˘ج ةرو˘سص ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
لم˘ع˘لا بح إ˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ت ة˘يإ˘غ˘ل˘ل
ى˘˘˘لإا عإ˘˘˘فد˘˘˘نلاو ير˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ل ل˘كسشب ن˘˘ير˘˘خآلا ةد˘˘عإ˘˘سسم
لدت تارسشؤوملا هذهو ،هل ليثم
يرئازج˘لا  ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نأا ى˘ل˘ع
ادئار هلعجت تإموقمب ىظحي
ر˘ي˘سسي ه˘نأاو ،لإ˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
م˘سسر˘ي ل˘كسشب ل˘˘سضفألا و˘˘ح˘˘ن
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ةد˘˘عاو قإ˘˘فأا

ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا صسير˘˘˘˘كت لإ˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘مإ˘˘˘سضت˘˘˘لا
تإمسس ميعدت عم ، يعإمتجلا
تدغ يتلا حلإسصلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ي˘˘ف ح˘˘سضاو ل˘˘كسشب صسسسأإ˘˘ت˘˘ت
،تإعإمجلاو دارفألا تإيكولسس
يريخلا لمعلا اذه قلطنم نمو
و˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ل˘˘مأإ˘˘ي ي˘˘ئإ˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفلتخملا ةيلحملا تإ˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
اذه يف مهتإعإبطنا إنذخأا نيذلا
ةسسإم ةجإحب مهنأا صصوسصخلا
ة˘لود˘لا ن˘م يو˘ن˘ع˘م م˘عد ى˘˘لإا

عم بسسإنتي لكسشب مهريطأإتو
دع˘ب˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م˘لا كو˘ل˘سسلا
ديب مهدمو يريخلاو ينإسسنإلا
بناو˘ج ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘˘ل ةد˘˘عإ˘˘سسم˘˘لا
فلتخم يف ينطولا نمإسضتلا
م˘ت˘ي نأا نو˘ل˘مأإ˘يو ،تلإ˘ج˘˘م˘˘لا

،مظنم لكسشب مهتإيعمج ةلكيه
ةيمقر تإسصنم مهل صسسسؤوتو
ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لإ˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
ة˘لود˘لا تإ˘سسسسؤو˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عيسسوت فدهب ةيلحملا ةرادإلاو
تعد إملك يعو˘ط˘ت˘لا لإ˘ج˘م˘لا
ىر˘˘˘يو ،كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘جإ˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يه تإيعمجلا هذه نا صضعبلا
مدقت نأا إهنإكمإإبو ةلودلل دنسس
ناد˘ي˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج تإ˘˘مد˘˘خ
يعوط˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لاو ن˘مإ˘سضت˘لا

هذه لثمل عمتجملا جوحأا إمو
ديزت يتلا ةقÓخلا تاردإبملا
عمتج˘م˘لا ر˘سصاوأا كسسإ˘م˘ت ي˘ف
نطولا بح  ميق هيف صسرغتو
 .ريخلا لعفو

نكشسم031 ناكشس
نشسأروبإأ ةقطنمب

 قيرطلأ ديبعتب نوبلاطي
نكسسم031 نإ˘˘كسس بلإ˘˘ط˘˘ي
ة˘ع˘بإ˘ت˘لا ن˘سسارو˘ب˘يا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
تإطلسسلا نم ر˘ي˘غ داو ة˘يد˘ل˘ب˘ل
يدؤوملا قيرطلا ديبعتب ةيلحملا
لثمم بسسحو ثيح ،مهيح ىلإا
ةإنإعم نع فسشك يذلا نإكسسلا

ريغ ح˘ب˘سصأا يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه
ل هنأا دكأاو ،لإمعتسسÓل حلإسص
بب˘سسب ر˘ي˘م˘ح˘ل˘ل ى˘ت˘ح ح˘ل˘˘سصي
ةريثكلا رفح˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن هرو˘هد˘ت
ر˘˘ي˘˘سس ة˘˘كر˘˘ح ق˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نمو ،نيلجارلا ىتحو تارإيسسلا

إهسسيئر دكأا ثيح ةيدلبلا ةهج
لعفلإب هنأا ةيلح˘م˘لا ة˘فإ˘ح˘سصل˘ل
ة˘ي˘ع˘˘سضو ن˘˘م د˘˘كأإ˘˘ت˘˘لا ّم˘˘ت د˘˘ق
دقو ةينقت ةنجل لبق نم قيرطلا
صصي˘سصخ˘ت دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف ّم˘˘ت

نويلم004 ـب ردقي يلإم فÓغ
لÓخ هديبعتو هحÓسصإل ميتنسس
ديدحت د˘ع˘ب ة˘مدإ˘ق˘لا ع˘ي˘بإ˘سسألا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
 .لإغسشألإب
ةيموي تملع ،ىرخأا ةهج نمو
ر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج نأا «مÓ˘˘˘سسلا»
إم ءإنت˘قا تعإ˘ط˘ت˘سسا ىو˘ق˘ت˘لاو
نيجسسكوأا زإهج23 نم برإقي
لخاد نينسسحملا تإبه لسضفب
دقو – إسسنرف – نطولا جرإخو
005 ةزهجألا هذه ةفلكت تغلب
نم إهؤوإنتقا ّمت م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
صسي˘˘˘˘˘˘ئر بسسحو ،ن˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سصلا
هذه نأا ىلإا رإسشأا يذلا ةيعمجلا
ن˘ي˘بإ˘سصم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ةز˘ه˘˘جألا
مدقت فوسسو إنوروك صسوريفب
د˘ع˘ب يأا ،ةرإ˘عإلا ة˘غ˘ي˘سصب م˘ه˘ل
إ˘ه˘عإ˘جر˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘ئإ˘˘ف˘˘سش
نيرخآا صصإخسشأا ىلإا إه˘م˘يد˘ق˘ت˘ل
ع˘ي˘سسو˘ت د˘سصق ى˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نأا ثدحتملا لمأإيو ،ةدإفتسسلا
لبإق يف ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ع˘سسو˘ت˘ت
ي˘ف ر˘ي˘خ˘لا م˘˘ع˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ،مإ˘˘يألا
 .عمتجملا طإسسوأا

ةيدلبب لÓم ةلات ةيرق
فقوب بلاطت ةطÓشش

ةبÎلأ ق’زنأ ةرهاظ
لÓم ةلإ˘ت ة˘ير˘ق نإ˘كسس د˘سشإ˘ن˘ي

نم ةيإجب ةيلو ةطÓسش ةيدلبب
يف ليجعتلا ةيلحملا تإطلسسلا

ىلع ةبرتلا قلزنا ةرهإظ فقو
ط˘بر˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم
دي˘سسموأا ل˘ي˘غإا ة˘ير˘ق˘ب م˘ه˘ت˘ير˘ق
نأا إمك ،نقلزوأا ةيدلبب لسصاولا
ةدجاوتملا زإغلل ةيسسيئرلا ةإنقلا

ةسضرعم روحملا اذه لوط ىلع
نوبلإطي مهنإإف هيل˘عو ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل
 .ةلكسشملا هذه لحل لخدتلإب

Ëرك.ت

ةي’و�1 لمششت ةيلمعلأ
 ةنشسلأ ةياهن لبق ىرخأأ

يزفلتلا ثبلا نم لوحتلا
لجيجب يمقرلا ىلإا يلثامتلا
قÓطإأ ،لجيج ةي’وب حابشص مت
نمشضي يذلأ يمقرلأ ثبلأ ماظن
«ةروشصلأو توشصلل ةيلاع ةدوج»
بشسحب ،«ناطيغزم» ثبلأ ةطحمب
،ةدايز نب ةحيلشص ،هنع تنلعأأ ام
ةشسشسؤوملاب لاشصت’أ ةرئأد ةلوؤوشسم
.يزفلتلأو يعأذإ’أ ثبلل ةيمومعلأ

فيقوت ةيلمعلأ هذه لÓخ متو
.يشضرأ’أ يلثامتلأ يزفلتلأ ثبلأ

يف ةلوؤوشسملأ تأذ تلاق ثيح
جردنت» ةيلمعلأ هذه نأأ ،اهثيدح
ةيمومعلأ ةمدخلأ نيشسحت راطإأ يف
ةدوجب توشصو ةروشص ميدقتو

ماظن نأأو ،«نطأوملل ةيلاع
نطأوملل رفوي ةيمقرلأ ةزفلتلأ»
يف ثحبلأ ةيلمع ليعفت دعب

ةرم لابقتشسأ ةيشصاخ هزاهج
ةقاب نم تأونق تشسل ةدحأو
،لباقملاب .«يمومعلأ نويزفلتلأ

فقو ةيلمع نأاب ،ةدايز نب تفششك
يف دجوت» رئأزجلاب يلثامتلأ ثبلأ

اهتقبشس نأأ دعب ،«ةيناثلأ اهتلحرم
نأوج رهشش يف ىلوأأ ةيلمع

،تاي’و صسمخ تلمششو مرشصنملأ
لمششتشس ةيلمعلأ هذه نأأ نيح يف
اهعبتت نأأ ىلع ةجمربم ةي’و91
يقاب فدهتشست ةثلاث ةلحرم
قح» نامشضل نطولأ تاي’و
توشص ىلع لوشصحلأ يف نطأوملأ

تأذ تنلعأأو .«ديج لكششب ةروشصو
ةلحرملأ لوخد نع ةلوؤوشسملأ
نم لوحتلل ةريخأ’أو ةثلاثلأ
يمقرلأ ىلإأ يلثامتلأ ماظنلأ
لوأ’أ يثÓثلأ» نوشضغ يف يشضرأ’أ

نيب نم ىقبيو .«ةلبقملأ ةنشسلأ نم
’ اهنأأ اشضيأأ ةينقتلأ هذه تأزيمم
ةنراقم ةمخشض ةزهجأأ ىلع دمتعت
،يلثامتلأ ثبلاب ةشصاخلأ كلتب
لدتعملأ اهكÓهتشسأ ىلع Óشضف
،ميدقلأ ماظنلاب ةنراقم ةقاطلل

يرأوه هتهج نم هدكأأ ام بشسح
يزفلتلأ ثبلأ زكرم صسيئر ،صضاير
 .«ناطيغزم» يعأذإ’أو
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 رابتعلا ةداعإا وحن

ÂاغتسسÃ تاقرطلا ةكبسشل
م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ي˘˘لاو دد˘˘شش
لÓ˘خ ة˘ي˘ح˘لو˘ب ى˘˘شسي˘˘ع
ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’ا ه˘عا˘م˘˘ت˘˘جا

ايناديم فوقولا ةرورشض
ن˘م ،زا˘ج˘نإ’ا تا˘ششرو˘˘ب
عيراششم˘لا مÓ˘ت˘شسا ل˘جأا
اشصوشصخ ،اهديعاوم يف
ي˘ف ار˘خأا˘ت فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف لا˘˘˘غ˘˘˘شش’ا
اهنم ،ةيمومعلا لاغشش’ا

ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا عور˘˘ششم
11 مقر ينطولا قيرطلا

، م˘ك50 ،ةفا˘شسم ى˘ل˘ع
د’وا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ارور˘˘م
،ة˘˘ششا˘˘ع˘˘ششع ،م˘˘˘لا˘˘˘غو˘˘˘ب

رشضخل يد˘ي˘شسو ةر˘شصخ
ةدا˘˘˘ع’ ر˘˘˘خآا عور˘˘˘ششمو
قيرط˘لا تاذ˘ب را˘ب˘ت˘ع’ا

8.4 ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةيلمع ىلإا ةفاشضإ’اب.مك
مقر ينطولا ليهأات ةداعإا

7.42 ةفا˘شسم ى˘ل˘ع09
يدي˘شس ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا م˘ك
امك ،ومح د’واو نامثع
ةي’و˘لا˘ب لوؤو˘شسم˘لا ر˘مأا

ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
06 مقر يئ’ولا قيرطلا
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
11 م˘˘˘˘˘قر ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا

م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘˘لاو
يديشس راودب ارورم24
يفاشصلا يد˘ي˘شسو ر˘م˘عأا
،راطعلب يدي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةئيهت ةيلمع تلمشش امك
ةي’ولاب تاقرطلا ةكبشش
م˘ت ن˘يأا ،ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
اعورششم05 ل˘ي˘ج˘˘شست
ر˘˘˘˘يواود˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل
ىلع ةيئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
اهنم ،مك7.791 ةفاشسم
هب تهت˘نا ا˘عور˘ششم02
عيراششم70و لا˘غ˘ششأ’ا

و ءا˘ه˘ت˘ن’ا كششو ى˘˘ل˘˘ع
.زاجنإ’ا روط يف يقابلا

ر˘يد˘م ي˘لاو˘لا ر˘مأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا
دو˘ق˘ع˘لا خ˘شسفو راذ˘˘عا˘˘ب
ت’وا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘م
ى˘ط˘˘عاو ة˘˘شسعا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةئيهت لجأا نم تاميلعت
ل˘ي˘ل˘˘لا قو˘˘شس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ءاطعإا عم ةدايشص ةيدلبب
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘˘لو’ا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
ع˘فر ل˘جأا ن˘م ر˘يواود˘ل˘ل
،نين˘طاو˘م˘لا ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يد˘˘ي˘˘شس ن˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا

ريخب ومح د’وأاو نامثع
طبارلا ق˘ير˘ط˘لاو ن˘يد˘لا
مقر ينطولا قيرطلا نيب
يد˘ي˘شس ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو11
ة˘ج˘لا˘ع˘م ع˘م ،را˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ءادو˘˘˘شسلا ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.تاقرطلا فلتخمب

نيدلأرون .ب

ةرمثŸأ راجششأ’أ ةعأرزل صصشصخٌت
تليسسمسسيتب ةيحÓف تارمثتسسم ثادحتسسا وحن
تليشسمشسيت يلاو فششك
ى˘˘˘ل˘˘˘ع يواد˘˘˘ب صسا˘˘˘ب˘˘˘ع
صسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا صشما˘ه
م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ه˘˘˘نأا ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
تارمث˘ت˘شسم ثاد˘ح˘ت˘شسإا
ةر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘شص ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف
ة˘˘˘عارز˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘م
رب˘ع ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘ششأ’ا
كلذو ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا

يحÓفلا مشسو˘م˘لا لÓ˘خ
.ديدجلا

نأا لوؤوشسملا تاذ زربأاو
ي˘˘مر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ةيمنت قيقحت ىلإا اشساشسأا
خيشسرتو ةهجلل ةيحÓف
ةشصاخ ري˘ج˘ششت˘لا ة˘فا˘ق˘ث
Ó˘شضف ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ىد˘˘ل

ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف يتاذ ءافتكا قيقحت
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لا
را˘ج˘ششأ’ا˘ب ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
تاذ را˘˘ششأاو ،ةر˘˘م˘˘ث˘˘م˘˘لا
ثادحتشسا نأا لوؤوشسملا

تار˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ى˘ل˘ع نو˘كت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصلا

تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘شضئا˘˘ف˘˘لا
لك غ˘ل˘ب˘ت ثي˘ح ة˘ي˘با˘غ˘لا

ةشسمخ نم لقأا ةرمثتشسم
صصشصخ˘˘˘تو «را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه»
’ ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘˘ج˘˘ششأÓ˘˘ل
ة˘موا˘ق˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘شس
،نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
،ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،نا˘˘˘مور˘˘˘˘لاو
نأا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عأاو
يحÓفلا عاطقلا ريوطت

’إا نو˘˘كي ’ ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ةريبك تا˘حا˘شسم صسر˘غ˘ب
ا˘م˘ي˘شس ’ را˘ج˘˘ششأ’ا ن˘˘م
ةمواقملا ةرمث˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م
لا˘م˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع Ó˘˘شضف
ي˘ف ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا

يشضرأ’ا ي˘ق˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع
امم ةقطنملا˘ب ة˘ي˘عارز˘لا
ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘شضم˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘شسي
ى˘ل˘ع ي˘عارز˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
بير˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

صسفن ق˘فو ط˘شسو˘ت˘م˘لاو
اذ˘˘ه ي˘˘˘فو ،لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
صسا˘˘ب˘˘ع را˘˘ششأا قا˘˘ي˘˘شسلا
تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا نأا˘˘ب ىواد˘˘ب
لÓ˘خ تعر˘شش ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
ديدجلا يحÓفلا مشسوملا
ةيجيتارتشسإا ديشسجت يف
عاطقب صضوهنلل ةديدج
زكرت ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا
يف ةدايزلا ىلع اشساشسأا
ة˘ي˘ق˘شسم˘لا تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا
تأا˘ششن˘م˘لا˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا
يطيحم اميشس’ ةيئاملا
«ةراقوب» د˘ي˘شسب ي˘ق˘شسلا
ةليغمو »و تليشسمشسيتب
 .نويعلا ةيدلبب »
جمانرب لمششي ةراششإÓلو
م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ج˘˘ششت˘˘˘لا
تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت˘ب يرا˘ج˘˘لا

ةريجشش فلأا002 صسرغ
ةي’ولا قطانم فلتخمب

اذه جمانربلا دتمي ثيح
نم صسرام12 ةياغ يلا
 .ةلبقملا ةنشسلا

 ديمح.ز

 ةينكشس ةدحو5173 نم نيديفتشسملأ مئأوق رششنل ةشسأرد

 ةعماج ىلإا تنسشومت نيعب بيعسشوب جاحلب يعماجلا زكرملا ةيقرت
ريخأ’أ ددعلأ يف ردشص امبشسح ،ةعماج ىلإأ تنششومت نيع ةي’وب «بيعششوب جاحلب» يعماجلأ زكرملأ ةيقرت تمت

.يراجلأ ربمشسيد2 خيراتب17 مقر تحت ةيمشسرلأ ةديرجلل

مقر يذيفنتلا موشسرملا نمشضتي
ةد˘ير˘ج˘لا˘ب ردا˘˘شصلا833‐02
ءاششنإا»17 مقر تح˘ت ة˘ي˘م˘شسر˘لا

ةلكششم تنششو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘ع˘ما˘ج
ايجولونكتلاو مولعلا تايلك نم
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا مو˘ل˘˘ع˘˘لاو بادآ’او
ةيراجتلاو ةيدا˘شصت˘ق’ا مو˘ل˘ع˘لاو
.«قوقحلاو رييشستلا مولعو
دادعإا» ليوحتلا اذه نع بترتيو
متي يريدقتو يمكو يعون درج
ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط هداد˘˘˘عإا

كلذو ،اهب لومعملا تاميظنتلاو
لك اهءاشضعأا نيعي ةنجل لبق نم
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ر˘يزو˘لا ن˘م
ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا
ةداملا صصن يف ءاج ام قفو ،»
.موشسرملا تاذب ةشسداشسلا

نيمدختشسملا قوقح ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ك
ةعشضاخ م˘ه˘تا˘ب˘جاوو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةيدقاعتلا وأا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأÓ˘ل
ليوحت خيرات دنع اهب لومعملا
ف˘شصم ى˘لإا ي˘ع˘ما˘ج˘لا ز˘كر˘م˘˘لا

صسف˘˘ن ي˘˘ف درو بشسح ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج
.ةقيثولا

ي˘ع˘ما˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘˘م د˘˘كأاو
رداقلا دبع ،«بي˘ع˘ششو˘ب جا˘ح˘ل˘ب»
موشسرم» نأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ،يدا˘يز
حتفي ةعماج ى˘لإا ز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت
اذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘˘عاو قا˘˘فآا
ثي˘ح ن˘˘م ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’ا حر˘˘شصلا
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا تا˘ي˘لآا ر˘يو˘ط˘ت
باطقت˘شسا˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ح˘م˘شسيو
ميعدتو ىرخأا ةيجوغاديب بعشش
.«ريطأاتلا بناج نم ةعماجلا
يعماج˘لا ز˘كر˘م˘لا نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب «بي˘˘ع˘˘ششو˘˘ب جا˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب»
9002 يف هباوبأا حتف تنششومت
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ي˘˘شصح˘˘يو
هح˘شضوأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،بلا˘ط004.11
.يدايز
رودق جاح ركذ ،رخآا قايشس يفو
ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ر˘˘يد˘˘م بي˘˘ب˘˘ح
نيع ةي’ول يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو
ةعاذإا ربع لخدت يف ،تنششومت

نا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
رئاودلا ءاشسؤورل تملشس هحلاشصم
ةدحو4142 ـب ةمئا˘ق ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
ةهجوم3102 ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘كشس

يرا˘ج˘ي’ا ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ن˘˘كشسل˘˘ل
ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو004و
،صشه˘لا ن˘كشسلا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘˘يد نا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
نم دافتشسا دق يراقعلا رييشستلاو
فلتخمب ةينكشس ةدحو09461
يرا˘ج˘ي’ا ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا غ˘˘ي˘˘شصلا

نكاشسملا ىلع ءاشضقلل نكشسلاو
يشسامخلا ةيادب ذنم اذهو ةششهلا
امأا ،اذه انموي ىلا5002 لو’ا
ة˘ي˘ن˘˘كشسلا صصشصح صصو˘˘شصخ˘˘ب
ا˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘˘ب ناو˘˘يد˘˘لا ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ىلإا طبشضلابو ةي’ولا حلاشصمل
ةشساردلا لجا نم رئاودلا ءاشسؤور
ب ردقي ا˘هدد˘ع˘ف م˘ئاو˘ق˘لا ر˘ششنو
را˘طإا ي˘ف3102 ةد˘˘حو4102
يرا˘ج˘ي’ا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘كشسلا

ى˘ل˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل ةد˘˘حو004و
صصو˘شصخ˘ب ا˘˘مأا ،صشه˘˘لا ن˘˘كشسلا
اهغيلبت مت يتلا ةيفاشضإ’ا ةشصحلا
لÓ˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ى˘˘˘لإا
ـب ردقت يهف مرشصنملا عوبشسأ’ا

066 اهنم ةينكشس ةدحو0031
ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ةد˘˘حو
ا˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت د˘شصق صشه˘˘لا ن˘˘كشسلا
.ةشساردلا لجا نم رئاودلا ءاشسؤورل
تنششومت نيع ةي’و نوكت اذهبو
ةدحو5173 ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسا
رئاودلا ناجل موقتشس يتلا ةينكشس
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق ر˘˘˘ششنو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘ب

.اهيديفتشسم
ناويدلا نلعأا ،رياغم قايشس يفو
ميل˘ع˘تو ة˘ي˘مأ’ا و˘ح˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةيمشسرلا ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ن˘ع را˘ب˘كلا
/0202 ي˘شسارد˘لا م˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
عيمج ىلع نيعتي هيلعو .1202
جاهتنا ناويدلل ةعباتلا تاقحلملا
ف˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘ي ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت لو˘˘˘˘خد
بشسح لشصف لك تايشصوشصخو
لكيه ةيزهاجو با˘شست˘ن’ا ة˘ئ˘ي˘ه
دشصقو .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا
غÓبلا فيشضي لوخدلا اذه حاجنإا
ةعومجم دامتعا بجي يفحشصلا

نامشض اهناشش نم تابيترتلا نم
نم نيشسردملاو نيشسرادلا ةحشص
لوكوتوربل مراشص ذ˘ي˘ف˘ن˘ت لÓ˘خ
جاوفأا دامتعا عم ،صصاخ يحشص
’ نأا ى˘˘ل˘˘ع01 لدعم˘ب ة˘يو˘بر˘ت
لك ر˘ي˘فو˘ت˘ب ’إا ل˘شصف يأا ح˘ت˘ف˘ي
ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م طور˘˘ششلا
نم .ةيئاقولا ريبادتلاو ةلبقتشسملا

ليبن يلاحلح حرشص ىرخأا ةهج
ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ة˘ق˘ح˘ل˘م ر˘يد˘م
نيعل رابكلا ميلعتو ةيمأ’ا وحمل
م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ ه˘˘نا تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت
/9102 ي˘شضا˘م˘˘لا ي˘˘شسارد˘˘لا

ناك ا˘نورو˘ك ءا˘بو ل˘ب˘قو0202
ربع نيلجشسملل يلامج’ا ددعلا
اروكذ43901 ة˘ي’و˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا

و اروكذ2562 مهنيب نم اثاناو

ناويدلا نأا افيشضم ،اثانا2828
ءانثتشساب ةيدلب72 ربع دجاوتم
ناو .حابشصلا داو يه ةدحاو ةيدلب
ن˘ي˘ع ة˘ي’و ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘ب˘˘شسن
ةيشضاملا ةنشسلا تغلب تنششومت
.ةئاملاب18,9

 ةنوب Úشسح

صصشصختملأ مÓعإÓل أزيزعت
مظنت ىؤور ةكبسش

ىدتنمل ةيناثلا ةعبطلا
يفسشكلا مÓعإÓل ىؤور

مÓعإÓل ىؤور ةكبشش ابيرق مظنتشس
ةيفششك ةشصنم يهو ،يفششكلأ
،ةينورتكلأ ةيمقر ةيمÓعإأ

ةعبطلأ ،يفششكلأ نأاششلاب ةشصتخم
مÓعإÓل ىؤور ىدتنمل ةيناثلأ
دعب يتأات ةيناثلأ ةعبطلأ ،يفششكلأ
تدهشش يتلأو ،ىلوأ’أ ةعبطلأ حاجن
اميف ،ايباجيإأ ىدشصو اعشسأو ابواجت
ديدع ةماقإأ ةديدجلأ هذه فرعتشس
انومشضمو Óكشش ةفلتخملأ تاششرولأ

ريوشصتلأ ، يفحشصلأ ريرحتلأ : لثم
ميمشصتلأ ،جاتنوملأ ،يفأرتح’أ
ينويزفلتلأ ميدقتلأ ،يكيفأرجلأ

ةبوتكملأ ةفاحشصلأ ،يعأذإ’أو
ىكاحتل ،ةيمقرلأو ةينورتكلإ’أو
،نيمتهملأو بابششلأ تامامتهأ

ىلع ةمهملأ معدب ةبهوملأ طبرتو
يف رامثتشس’أو ،عقأولأ صضرأأ
يف ةءافكلأ تأذ ةينابششلأ تاقاطلأ

مهيلع نهأري نيذلأو ،لاجملأ أذه
ميدقتو ايلاع يدحتلأ عفرل
ريدقت نشسح قفو دوجأ’أو لشضفأ’أ

نيينعملأ لبق نم ةفرعمو
ناشسنإ’أ اهروحم ةيشساشسأأ عيشضأومل
يفششكلأ مÓعإ’اف ،ناشسنإ’أ اهتياغو
ىنبملأ يف تايشصوشصخ هل
ةليشسوك مÓعإ’أ نأأ ذإأ ،ىنعملأو
ىلع امئاق هحاجن ىقبي نومشضمو

نكمتلأو ةيأردلأو ةدايقلأ نشسح
درأوملأو تاقاطلأ رامثتشسأ نم
فأدهأأ قفو ةيداملأو ةيرششبلأ

ةيقأر ةجرد ىلإأ ىقرتو ومشست
يفششكلأ علطتلأ ةمق ىلع عبرتت
امدنع يمÓعإ’أو يناشسنإ’أو
،هطيحمو ناشسنإ’أ ريشصم يكاحت

.يبرعلأ نطأوملل ةمدخ
ةشسردم يفششكلأ لمعلأ لكششيو أذه
مهف يف رأدتق’أ دنع يزأوت
عمتجملأو تيبلأ ةشسردم ، اهتيمهأأ

ةيمنت ىلع لمعت ثيح ،ةلئاعلأو
اهبيذهتو اهميظنتو بابششلأ تاناكمأ

ىلع ذوحتشسي صسوردم لكشش يف
ميظنت متيشس اميف ،عيمجلأ مامتهأ
تايطغتلأو تأءاقللأ نم ديدعلأ

ةيمويلأ رابخأ’أ لقنو تأودنلأو
ىلع يوتحتشس يتلأ ةشصنملاب
ءأرغإ’ ،ةديفم رابخأأ ،تامولعم
.اهيلع لابقإ’أ لجأأ نم نيعبتتملأ

فشسوي نب . رشضخل . أأ

ميتنشس رايلم561 ـلأ اهنويد تقاف نأأ دعب
ةلادعلا ىلإا ريتاوفلا ديدسست نع نيسسعاقتملا نئابزلا تافلم لوحت زاغلانوسس

ىدل مÓعإ’اب فلكملا تفششك
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما
ن˘ع ،يوا˘˘شضم ة˘˘م˘˘ير ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ىلع يه يتلا ةريبكلا نويدلا

تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو م˘ه˘ن˘ئا˘بز ق˘تا˘˘ع
ديزأا ةعا˘شسلا د˘ح ى˘لإا ا˘ه˘ب˘شسح
بشسحو ،ميتنشس رايلم561 نم
نويدلا هذه نإاف ةثدحتملا تاذ
ن˘˘ي˘˘ب عزو˘˘ت˘˘ت ة˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
نم ةماعلا تائيهلاو تارادإ’ا

ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لاو ،ة˘˘ه˘˘ج
نم (ةيلزن˘م˘لا ر˘ي˘غو لزا˘ن˘م˘لا)

هذ˘ه نأا ة˘ف˘ي˘شضم ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
نو˘يد˘لا ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا
7.66 اه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ي˘ه ي˘ت˘لا

اعا˘ف˘ترا ل˘ج˘شس نأا د˘ع˘ب را˘ي˘ل˘م
تغلب ثيح اهتبشسن يف اريبك

ماعلاب ةنراقم ةئاملاب78,04
ام يف ،ةرتفلا صسفن نم طرافلا
تارادإ’ا نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ميتنشس را˘ي˘ل˘م73 ةيمو˘م˘ع˘لا

تارادإ’ا اهنيب نم نويلم006
د˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا تاذ ع˘˘˘نا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لاو
ميت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م95 ط˘شسو˘ت˘م˘˘لا
ميتنشس راي˘ل˘م51و صصاوخ˘ل˘ل
.ةيمومعلا تارادإÓل
مامأا هنأا ةثدحتملا تاذ بشسحو
يتلا نويدلل رمتشسملا ديازتلا
˘ما˘مأا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع تل˘˘كشش
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
صصاخلا يرامثتشس’ا هج˘ما˘نر˘ب
.تاكبششلا ريوط˘ت˘ل ا˘نزا˘ي˘ت˘ما˘ب
كل˘ت ل˘ك دادر˘˘ت˘˘شسا ل˘˘جأا ن˘˘مو
ةلاحإاب مهحلاشصم تماق نويدلا

ةلادعلا ىلإا تافلملا نم ديدعلا
ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘شصأا صضفر نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
تاراذ˘˘˘عإ’ا ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا
تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو م˘ه˘ل ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا
رايلم2,61 ـب ةيلاملا اهتميق
تاذ يف اولجشس ا˘م˘ك ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
ت’ا˘ح ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا قا˘˘ي˘˘شسلا
تاذ ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لاو صشغ˘˘˘لا
70 اهنم ،ةلاح11 ـب ةثدحتملا

تاداد˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع صشغ ت’ا˘˘ح
.تاكبششلا ى˘ل˘ع ت’ا˘ح40و
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ترد˘ق ثي˘ح
تشضرعت يتلا صشغلا ت’احلل
56.54 ب ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.يعاشس طاواغيج55269

ب. نأوشضر
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ثحبلا لسصاوي واكنيرت
ةنولسشرب يف تاذلا نع

بع’ ،واكن˘ير˘ت و˘كشسي˘شسنار˘ف ل˘شصاو˘ي
نع ثحبلا ،ينا˘ب˘شسإ’ا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ق˘ير˘ف
لوأا لÓخ ديدجلا هقيرف يف هتاذ تابثإا

.انارغوÓبلا عم همشساوم
يدان نم واكنيرت عم ةنولششرب دقاعتو
ةرتف لÓخ ،يلاغتربلا اغارب غنيتروبشس
13 لباقم ،ةيشضاملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا

ةف˘ي˘ح˘شص تط˘ل˘شسو.ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م
ى˘ل˘ع ءو˘شضلا «و˘ف˘ت˘يرو˘ب˘يد ود˘نو˘˘م˘˘لا»
ةريثم˘لا ه˘ت˘لا˘ح ى˘لإا ترا˘ششأاو ،وا˘كن˘ير˘ت
ل˘ح˘م نا˘ك ل˘شصو نأا ذ˘ن˘م˘ف ،ة˘˘ششهد˘˘ل˘˘ل
وروي نويلم13 عفد عم ةشصاخ كوكشش
ىلع لشصح دق اهنيح نكي مل بع’ يف
.دعب يلودلا روهظلا صصرف
،ديدجلا مشسوملل ري˘شضح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف د˘ع˘بو
ةداششإاو ةيدو تايرابم3 لÓخ هروهظو
بعÓلا ةميق تعفترا ،هتاردقب ناموك
ه˘ق˘لأا˘ت تع˘قو˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل
.اًماع02 ـلا رمع يف ةنولششرب صصيمقب
ي˘˘ف تا˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو تقو˘˘لا رور˘˘م˘˘˘بو
ةقث واكنيرت دقف ،ةي˘م˘شسر˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
˘ما˘مأا اًر˘خؤو˘م ر˘ه˘ظ ه˘نأا ى˘ت˘ح ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
هشسفنب ةقثلل اًدقاف يلاطيإ’ا صسوتنفوي
،هل عفششي ام ميدقت عيطتشسي ’و ،اًشضيأا

ةغوارملا ىلع ةردقلا يف يناعي هنأا امك
.قرافلا عنشصت نأا نكمي ةهبج ليكششتو
نأا ى˘˘لإا ا˘˘ًشضيأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘ششأاو
يف تارارقلا ذاختا ديجي ’ يلاغتربلا
ع˘م ه˘م˘ها˘ف˘ت ر˘ه˘ظ˘ي م˘لو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةيباج˘يإا ل˘كششي يذ˘لا تشسد و˘ن˘ي˘جر˘ي˘شس
فÓ˘ت˘خا م˘غر ،ه˘ن˘م ل˘شضفأا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه
نشسلا اًشضيأاو امهنيب راودأ’ا

يلاغتربلا بعÓلا نأا ةفيحشصلا تدكأاو
،اهيلإا جاتحي يتلا صصرفلا ىلع لشصح
61 لشصأا نم51 يف ناموك هكرششأا دقف
م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ا˘ه˘ب˘ع˘ل ةارا˘ب˘م
ذنم يشساشسأا بعÓك مهنم3 ،يراجلا
ىلع ردقي م˘لو ى˘خار˘ت ه˘ن˘كلو ،ة˘ياد˘ب˘لا
.بعلملا يف هتيشصخشش راهظا

دسسفت دق ةيلاملا وخور بلاطم
دتيانوي دليفيسش ىلإا هلاقتنا

ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘ششك
ةيفاحشص
نأا ة˘˘يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا
دتيانوي دل˘ي˘ف˘ي˘شش
دقا˘ع˘ت˘لا دد˘ح د˘ق
صسو˘˘˘كرا˘˘˘م ع˘˘˘م
ذو˘˘ب˘˘ن˘˘˘م و˘˘˘خور
دتيانوي رتشسششنام
 يفناج يف Óًمتحم اًعيقوت هرابتعاب
03 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا نو˘كي˘شس
رعشسلا ةشضفخم ةقفشص يف اًحاتم اًماع
ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ن˘شسلا ي˘ف ه˘لو˘خد بب˘˘شسب

صصرحيشسو.’’دروفارت دلوأا’’ يف هدقع
مل ثيح هعي˘ب ى˘ل˘ع ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا
نم مغرلا ىلع ،مشسوملا اذه دعب رهظي
يزيلجن’ا يرودلا ةليكششت يف هرايتخا
صسئاي دتيانوي وخور عم.يدانلل زاتمملا
ز˘نو˘ج ل˘ي˘ف لا˘ث˘مأا ن˘م صصل˘خ˘ت˘ل˘ل ا˘ًشضيأا

وشسو˘ف ي˘ثو˘م˘ي˘تو ور˘ي˘مور و˘ي˘جر˘ي˘شسو
،’’ليم يليد’’ ةفيحشصل اًقفوو ،هاشسنيم
ءايحإا ى˘ل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش صصر˘ح˘ي
ماعلا يف ينيتنجرأ’ا عفادملاب همامتها
مجنب اًمت˘ه˘م د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش نا˘ك .ديد˘ج˘لا
هذه نكل ،فيشصلا يف قباشسلا ةنوبششل
يدانلا نإاف كلذ عمو ،ققحتت مل ةوطخلا
ثي˘ح ةد˘يد˘ج˘لا تاد˘قا˘ع˘ت˘˘لا ن˘˘م صسئا˘˘ي
ةارابم11 دعب لودجلا لفشسأا يف صسلجي

هيف لواحي يذلا تقولا يفو .اهشضاخ
غلابلا هرجأا نإاف ،بعÓلا ءارغا دليفيشش
عوبشسأ’ا يف ينيلرتشسإا هينج فلأا08
قيرف مامأا ةرثع رجح نوكي نأا نكمي

.رياششكروي بونج

 قلعُي درابمل
رياسشلوسس لبقتسسم ىلع

ينفلا ريدملا درابم’ كنارف لئُشس
ط˘غ˘شضلا ن˘ع ي˘شسل˘ي˘ششت ق˘ير˘ف˘˘ل
را˘˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م برد˘˘م ر˘˘يا˘˘ششلو˘˘˘شس
ىلع قيلعتلا صضفر هنكل ،دتيانوي
.هريظن لبقتشسم

نأا ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت برد˘˘م ر˘˘ع˘˘ششي
نوريدي نيذلا نيقباشسلا نيبعÓلا
لكششب نولماعُي اًريبك اًقيرف نآ’ا

.نيرخآ’ا نيبردملا نع فلتخم
تب˘ع˘ل ا˘مد˘ن˘ع’’ :درا˘˘ب˘˘م’ لا˘˘ق

نورظني صسانلا نأا دقتعأا ،يدانلل
 .’’ةفلتخم رظن ةهجو نم ّيلإا
تا˘قوأا ي˘ف ه˘نأا د˘ق˘ت˘˘عأا’’ :فا˘˘شضأا

نوكي نأا نكمي ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ب˘ي˘شصع
ىلإا عوجرلا درجمل ةياغلل Óًهشس
وه اذهو ًابع’ تنك كنأا ةقيقح
 .’’ةفيظولا ىلع كلوشصح ببشس
كلذ ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘كم˘˘ي’’ :ع˘˘با˘˘ت

ةلواحم وه هلعفت ام لكو كدشض
وأا انأا تنك ءاوشس ،كلذ دشض لمعلا
اذه يف رخآا صصخشش يأا وأا يلوأا
نم نانثا اندحو انشسل ،بشصنملا
كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف ،را˘˘شسم˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘نذ˘˘خ˘˘تا

 .’’نورخآا نوبردم
ا˘˘م ن˘˘˘م عو˘˘˘ن اذ˘˘˘ه’’ :ل˘˘˘شصاوو
ن˘˘كلو ،كلذ لا˘˘ي˘˘ح ه˘˘ب ر˘˘ع˘˘˘ششأا
كنكمي ’ يذلا ديحولا ءيششلا
ا˘م ،ه˘ن˘˘م ىو˘˘كششلا و˘˘ه ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف
انأاو كلمع ةعباتم ىوشس كيلع
هلعفي ام طبشضلاب اذه نأا دكأاتم
لعفأا امك صسيلاوكلا ءارو يلوأا

.’’انه موي لك

219211ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر72ـل قفأوملأ0202 ربمشسيد21تبشسلأةصضايرلا

sport@essalamonline.com

’’نسشيتسس يÓبلا’’ يف لسضفملا يبعل ششتيفوميهاربإا’’ :وايل

نÓيم يدان مجاهم وايل ليئافار دكأا
صشتيفوميهاربإا نا˘ت’ز نأا˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا

لشضفملا هبع’ ناك قيرفلاب هليمز
نآ’او ويديفلا باعلأا بعلي ناك امدنع
.ةقيقحلا يف هعم لمازتي حبشصأا

ةباشصإ’ا نم يلاغتربلا حانجلا داعو
نÓيم زوف يف ةقيقد02 وحن بعلو
يف غارب ا˘ترا˘ب˘شس ما˘مأا ه˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ
.صسيمخلا موي يبوروأ’ا يرودلا

:’’صسإا يب يشس’’ ةكبششل وايل لاقو
ةرتف دعب بعلملا ىلإا اندع نأا ذنم’’
ول امك ةارابم لك عم انلماعت ،فقوتلا

.’’ةيئاهن تناك
هنأا ملعن ،ةارابم بعلن امدنع’’ :عباتو
اذه نأ’ %001 يطعن نأا انيلع نيعتي
عبشس ابوروأا لاطبأا يرودب زاف يدانلا

وأا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا صسأا˘ك تنا˘ك ءاو˘شس تار˘م
د˘ير˘نو م˘ت˘ه˘ن ’ ،ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لا
.’’زوفلا اًمئاد
نشسحتن فوشس ،انرشسخ اذإا’’ :فاشضأاو
يدانلا انحنميو ةميزهلا نم ملعتنو
نحنو طغشض يأا انيدل صسيلو ةقثلا
.’’تايرابملاب عتمتشسن طقف

’أا بردملا انربخي امدنع’’ :لمكأاو
مهملا نمو عتمتشسنو طغشضلاب رعششن
باششلا مدقلا ةرك بع’ عتمتشسي نأا
عم بعللا ملح يلاغتربلا ققحو.’’هيلإا

.صشتيفوميهاربإا نات’ز
12 رمعلا نم غلابلا بعÓلا فششكو

همدختشسا نأا تدتعا بع’ هنإا’’ :اًماع
بعلأا انأا نآ’او نششيتشس يÓبلا يف
.’’ةيعقاولا ةايحلا يف هعم
،روطتلل ةشصرف هعم موي لك’’ :عباتو
هيلإا عامتشس’ا لواحأاو اًدج روخف انأا

،مو˘ي ل˘ك ل˘شضفأا اً̆ب˘˘ع’ ح˘˘ب˘˘شصأا نأاو

ه˘نإا ،حز˘م˘يو بع˘ل˘م˘˘لا جرا˘˘خ بع˘˘ل˘˘ي
دعي ملو ظف هنإا ،ناديملا يف فلتخم
.’’حزمي
،بعلم˘لا ي˘ف نو˘كي ا˘مد˘ن˘ع’’ :ع˘با˘تو
مهي ’ ،قيرف يأا ىلع بلغتلا كنكمي
امدنع ،زمر صشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا ،م˘ه ن˘م
كن˘كم˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف كيد˘˘ل نو˘˘كي
.’’ةعئار فادهأا قيقحت
يذلا صشتيفوميهاربإا ا˘ن˘يد˘ل’’ :ل˘م˘كأاو
يرود ي˘ف بع˘ل ه˘نأ’ ةر˘ب˘˘خ˘˘لا بل˘˘ج
يبوروأ’ا يرودلاب زافو ابوروأا لاطبأا

عئار بردمو بابشش نوبع’ انيدلو
.’’يلويب ونافيتشس لثم
نيدفاولا دحأا غوه رتيب صسنيج دعيو
فادهأا ةعبرأا لع˘ف˘لا˘ب ل˘ج˘شسو دد˘ج˘لا
يف كابششلا زهو تاقباشسملا عيمج يف
يرودلا يف نيتيلاتتم نيتارابم رخآا
.غارب اترابشسو كيتلشس دشض يبوروأ’ا

فر˘غ ى˘لإا ا˘ند˘˘ع ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع’’ :لا˘˘قو
ةحارتشس’ا ءاشضقل صسبÓملا ليدبت
˘ما˘مأا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘طو˘˘شش ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
يف رمتشسا يخأا اي هل تلق ،كيلتيشس
زرحتشس كنأا نم دكأاتم انأا ،رمأ’ا

امدنعو قيرفلا يف يليمز هنإا ،اًفده
.’’يندعاشسي وهف قيرفلا دعاشسي

ر .ق ^

نم ينابشسإ’ا ديردم لاير يدان يناعي
يتلا تا˘با˘شصإ’ا بب˘شسب ظ˘ح˘لا ءو˘شس
هلعج ام وهو قيرفلا رشصانعب تفشصع
يف ةيبلشسلا جئاتنلا خف يف طقشسي
.تاطحملا صضعب
ىد˘˘ل نا˘˘ك ،نا˘˘ي˘˘حأ’ا صضع˘˘ب ي˘˘فو
ةينفلا هبا˘ب˘شسأا ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا

نكلو تاري˘ي˘غ˘ت˘لا صضع˘ب ثاد˘حإ’
يشسيئرلا ببشسلا ناك ريبك دح ىلإا

رشصانع تبرشض يتلا تاباشصإ’ا وه
نيبع’ ةعبشس ءافشش متو.قيرفلا
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘با˘شصإ’ا ن˘م ط˘˘ق˘˘ف
وريمي˘شسا˘ك ي˘ل˘يزار˘ب˘لا با˘شست˘حا˘ب
ببشسب تايرابملا نع باغ يذلا
.انوروك صسوريفب هتباشصإا

ام نإاف ،تايئاشصحإ’او ماقرأÓل اًقفوو
د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م بع’51 براق˘ي

ريديإا مهو ةفلتخم تاباشصإا نم اوناع
و˘ي˘جر˘ي˘شس كلذ˘كو ن˘ي˘تر˘م وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘م
ورا˘ف˘لأاو لا˘خ˘فرا˘˘ك ي˘˘نادو صسو˘˘مار
ينوتو يدريفلاف يديفو ’وزويردوأا

.دراغيدوأا نترامو صسوروك
ة˘با˘شصإ’ا ن˘م درازا˘ه ن˘يد˘يإا ي˘˘نا˘˘عو
صسوريفب ةباشصإÓل ةفا˘شضإ’ا˘ب ن˘ي˘تر˘م
و˘ي˘شسن˘ي˘شسأا و˘كرا˘م كلذ˘كو ا˘نورو˘ك
ة˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘كو ز˘ي˘كشسا˘ف صسا˘كو˘لو
.زايد ونايرامو
اهت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو

ىلإا لشصي ددعلا نإاف ’’صسآا’’ ةفيحشص
وليشسرامو وششتان ةفاشضإاب بع’02
.صشتيفوي اكولو وكشسيإاو
تلشصو طقف ىرخأا ةيدنأا ةثÓث كانهو
01 ى˘لإا ا˘ه˘فو˘ف˘شص ن˘ي˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’ا
نم يناعي يذلا ةنولششربل ةفاشضإ’اب
تا˘با˘شصإا ا˘ه˘ن˘م ة˘شسم˘خ ة˘با˘شصإا31
ةدحاو ةارابمل بايغ ينعمب ةيشضرع
.طقف نيتارابم وأا

لايرو بع’11 ب لايرايف كانهو
.نيبع’ ةرششعب داديشسوشس
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ه˘نأا˘ب كلذ ى˘˘لإا فا˘˘شضي
رثكأا يناث ديردم لاير ناك ،ةلوطبلا
صسوريفب ةباشصإ’ا نم اًررشضت ةيدنأ’ا

فو˘ف˘˘شص ءا˘˘بو˘˘لا بر˘˘شضو ا˘˘نورو˘˘ك
نيديإاو واتيليم ريديإا مهزربأاو قيرفلا

.صشتيفوي اكولو وريميشساكو درازاه

ةكانرغ ىدل ناك ،ةشسفانملا ءدب عمو
ببشسب21 ت’احلا نم ديزملا طقف
ى˘ل˘ع هر˘ب˘جأا يذ˘لاو صضر˘م˘لا ي˘ششف˘ت
.داديشسوشس لاير مامأا هتارابم ليجأات
ريبك لكششب تاباشصإ’ا ءابو رثأاو
يف صصاخ لكششبو ديردم لاير يف
11 ناد˘˘يز ىر˘˘˘جأا ثي˘˘˘ح عا˘˘˘فد˘˘˘لا
71 يف عافدلاب ا˘ًف˘ل˘ت˘خ˘م Ó˘ًي˘كششت
.قيرفلا اهشضاخ ةارابم
بع˘ل ،تا˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘نا˘˘م˘˘ث لوأا ي˘˘فو
ةقطنملا كلت اولتحا نيبع’ ةشسمخ
ريهظلا زكرم يف لعفلاب مشسوملا اذه
’وزويردوأاو لاخ˘فرا˘ك ل˘ث˘م ر˘شسيأ’ا

.زيكشساف صساكولو يدنيمو وششتانو
يد˘˘ن˘˘ي˘˘مو نارا˘˘فو او˘˘ترو˘˘˘ك نا˘˘˘كو
روينو˘ج صسو˘ي˘شسي˘ن˘ي˘فو صشت˘يردو˘مو
ةباشصإ’ا نم نوجانلا مه وغيردورو
باغ ،رخآ’ا بناجلا ىلعو نآ’ا ىتح
لاخفراكو ةارابم21 نع ’وزويردوأا

.01 ونايرامو درازاهو11
دراطي يذلا ءيشسلا ظحلا لظ يفو
ىلإا مجاهملا رطشضا ،صضيبأ’ا قيرفلا
بب˘شسب ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل عو˘شضخ˘لا
.قلحلا باهتلا

صسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘شسكن ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘بو
ي˘˘كل˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ نإا˘˘˘ف ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةارابم19 ن˘ع او˘با˘غ عو˘م˘ج˘م˘˘لا˘˘ب
.ةارابم لكل بايغ3.5 طشسوتمب

اينابسسإا يف تاباسصإلا نم اًررسضت رثكألا ديردم لاير

نأا ةيزيلجنإا ةيفاحشص ريراقت تفششك
دقاعتلاب متهم دتيانوي رتشسششنام يدان
يترتف يف تياو نب نوتيارب عفادم عم
.نيتيلاتلا لقنلا

غنينفيإا رتشسششنام’’ ةفيحشص تركذو
يثÓثلا نيب لشضافي دتيانوي نأا ’’زوين
عفادم وناكيمابوأا تويادو تياو نب

لاير بع’ ناراف ليئافارو غيزبي’
عم دقاعتلا يف نوركفي ثيح ،ديردم
 .1202 ماع يف عافد بلق
32 رمعلا نم غلابلا تياو بعلي

يرودلا يف هل مشسوم لوأا ،اًماع
نوتيارب عم زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
بيششنويبماششتلا يف ةراعإ’ا دعب
يشضاملا مشسوملا دتيانوي زديل عم
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘شصحو
هتردقب رهتششا دقل ،ناشسحتشس’ا

هنكميو فلخلا نم بعللا ىلع

ط˘شسو˘لا ط˘خ ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا ا˘˘ًشضيأا
دت˘يا˘نو˘ي ه˘جاو˘ي د˘ق .ي˘عا˘فد˘لا

ثي˘ح ، ه˘ع˘ي˘قو˘ت د˘˘ن˘˘ع ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
تياو نب ةداعإا ىلع زديل صصرحي
ةكرحب اًشضيأا لوبرفيل طبتريو ،

 .ةيعافدلا ةباشصإ’ا ةمزأا طشسو
ممشصم نوتيارب نأا فورعملا نمو
رمعلا نم غلابلا بعÓلا ءاقبإا ىلع
ىلع مشسوملا ةياهن ىتح اًماع32
نوكي دق هنأا نم مغرلا ىلع ،لقأ’ا

اًدامتعا يفيشصلا عيبل˘ل ا˘ًم˘ل˘شست˘شسم
.رعشسلا ىلع
بلق ىلإا لاقتن’ا مدع دتيانوي راتخاو

ددع دوجو ببشسب فيشصلا يف عافدلا
’ مهيف بوغرملا ريغ نيعفادملا نم
ليف رارغ ىلع ،مهتمئاق يف نولازي

ناك ثيحح ،وخور صسوكرام وأا زنوج
عم يشساشسأ’ا عفادملا يبيزناوت لشسكأا

رو˘ت˘كي˘˘ف كلذ˘˘كو ر˘˘ياو˘˘غا˘˘م يرا˘˘ه
كيرإا ةباشصإا عم ،نآ’ا ىتح فولدنيل
بردم رتوب ماهارغ ركني ملو ,يلياب
هبعÓب ىربكلا ةيدنأ’ا مامتها نوتيارب
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ءا˘ن˘ثأا با˘˘ششلا
د˘ق˘ع ي˘ف˘ح˘شص ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف بعÓ˘˘لا

زكري بعÓلا نأا ىلع رشصأا ،اًرخؤوم
 .نوتيارب عم بعللا ىلع
يرود ءاشصقإا نم لمأ’ا ةبيخ دعبو
دتيانوي رتشسششنام ىدل ، ابوروأا لاطبأا
يف هشسفن ىوتشسم عفرل ةيلاثم ةشصرف
 .عوبشسأ’ا اذه ةياهن
يتيشس رتشسششنامب دتيانو˘ي˘لا نو˘ب˘حر˘ي
يبريد لوأا يف ’’دروفارت دلوأا’’ يف
لوأا نو˘كي˘شس يذ˘لاو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل
دجي ثيح تاونشس ةدع ذنم ةهجاوم
يف هراج ىلع اًمدقتم هشسفن دتيانوي

.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا لودج

يفناج لبق نيعفادم3 نيب لسضافُي دتيانوي رتسسسشنام
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يرفيف42 بعل˘م ن˘شضت˘ح˘ي
م˘هأا ن˘م ةد˘˘حاو صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يذ˘˘لاو ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل
ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘ح˘ت’ا ع˘م˘ج˘ي˘˘شس
ثيح فيطشس قافو فيشضلاب
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘ل برد˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
طا˘˘ق˘˘ن بشسك ي˘˘ف ةرار˘˘غو˘˘ب
تابايغ لÓغتشساو ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

ناو اميشس’ ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر
ليشصافت ىلع بعليشس ءاقللا
دد˘ح˘ت˘شس ا˘ه˘نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘ي
مها نا ركذي ةياهنلا يف زئافلا

ةلبا˘ق˘م˘لا ي˘ف نو˘كت˘شس ةز˘ي˘م
ةبي˘ب˘ششلا ر˘شصن˘ع د˘جاو˘ت ي˘ه
ا˘م و˘هو ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا Ó˘ك ن˘˘م
. ايباجيإا اعباط ءاقللا حنميشس

وÙ نوزهاج» :ةنبلب
بشسكو ةيدولوŸأ Ìعت

«فيطشس طاقن
د˘ئا˘ق˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘˘ل نا˘˘ك
نابششلا ىلع ىنثأا ثيح ةنبلب
صضعب ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘هرودو
اميشس’ ناديملا يف قراوفلا
ة˘ب˘غر˘لاو ةدارإ’او ة˘م˘يز˘ع˘لا
دكأا امك طاقنلا بشسك يف

ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ل ه˘ف˘شسأا
تايرجم صسكع تناك يتلاو
ءاقللا يف» :لاق دقو ءاقللا
ة˘يدو˘لو˘م˘لا ما˘مأا ي˘شضا˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘نر˘˘ط˘˘ي˘˘شس
ن˘كلو صضر˘˘ع˘˘لاو لو˘˘ط˘˘لا˘˘ب
امومع اندشض تناك ةجيتنلا
لجا نم مويلا رثكأا دهتجنشس
بي˘ط˘لا دودر˘م˘لا ل˘ي˘˘شصح˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو
داز˘˘لا بشسكب ا˘˘ن˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شست

. Óماك

تابايغلأ مغر» :يوأرق
نوققحيشس نوزهاجلأ

«قافولل لشضفأ’أ
يوارق ورتشسياملا قلعو اذه
داحت’ا ة˘ه˘جاو˘م صصو˘شصخ˘ب

نا˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘˘كا ثي˘˘˘ح
نمف ةبعشص ةيعشضو ناششيعي

نم ريثكلا هيدل هقيرف ةهج
ل˘˘كششم بب˘˘شسب تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا
ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب اذ˘˘كو تا˘˘با˘˘شصإ’ا
هنابششب بعل˘ي يذ˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل

قاروأ’ا ن˘˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو
في˘شصلا لÓ˘خ ة˘مد˘ق˘ت˘شسم˘لا
مقت مل ةركملا ةرادإا نا امب
ءيششلا» :لاق دقو م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت˘ب
داحت’ا ةهجاو˘م ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م بط˘ق˘ت˘شست˘˘شس ا˘˘ه˘˘نا

ةبيبششلا رشصنع نا امب ةريبك
ي˘˘ف ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا و˘˘ه نو˘˘كي˘˘شس
يف حجنن نا ىنمتأا ةارابملا
بشسك ى˘˘لا قا˘˘فو˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
وحن امدق ي˘شضم˘لاو طا˘ق˘ن˘لا

. بيترتلا ةرادشص

صشامر ماششه

شسفانملا لكاسشم لÓغتسسل قافولاو طاقنلا ىلع نيفلاح «ةركملا ءانبأا»
فيطشس قافو ‐ صسابعلب داحتأ

يف ةمشصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف نا˘شسم˘ل˘ت دادو ق˘ير˘ف ف˘ي˘شضت˘شسي
فرط لك ناو ةشصاخ نيدهاششملا بطقتشستشس ةريثم ةهجاوم
دعوم ىلع ةرم لوأ’ نوكيشس دادولاف Óماك دازلاب رفظلا ديري
تناك ىلوأ’ا نيتجرخ دعب هناديم ةيشضرأا لخاد ءاقل صضوخ عم
فلششلا يف ةراشسخب ةيبلشس تناك ةيناثلاو لداعتلا زارحاب ةقفوم
ثÓثلا طاقنلاب رفظلا نع صسابع زيزع بردملا ثحبيو اذه
ماما فقوملا ةبوعشص يعي هنوك نم مغرلاب ةقÓطن’ا قيقحتل
ةئيشس ةقÓطنا دعب ةرواشسلا ماما نيمث لداعتب يششتنم صسفانم
. قافولا مامأا نيغولوب يف ةراشسخو بابششلا مامأا ربوشسلا يف

«يبرأدلأ ةرثع وحم ديرنو زوفلأ ىلع ليدب ’» :نامرز
ماما مويلا ةيششع ةرظتنملا ةمقلا صصوشصخب نامرز بعÓلا حرشص
ناشسملت يف ثÓثلا طاقنلا ءاقبإا ةرورشض ىلع دكاو ةراطشسوشس
مغرلاب رثكا زوربلاو روهظلا ةرورشضب بلاطم يدانلا ناو ةشصاخ
ابعشص اقيرف هجاونشس حيحشص » : لاق ثيح ءاقللا ةبوعشصب هنيقي نم
نكلو ةرواشسلا ىلا ريخأ’ا هلقنت يف ةيباجيإا ةجيتن لجشس اشسرمتمو
نم ديج لكششب روهظلا لواحنشسو ةروشصلا يف نوكنشس اشضيأا نحن
. مشسوملا اذه ةلوطب يف انل لوأ’ا زوفلا قيقحت لجا

«نكمم زوفلأ قيقحتو ةوحشصلأ ديكأات نع ثحبن» : يمشساقلب
يف هقيرف ةبغر يمشساقلب ليعامشسإا ةراطشسوشس بع’ دكاو اذه
نم نيمث لداعتب داع نا دعب ةلوطبلا يف هل لوا راشصتنا نع ثحبلا
نوكتشس هبشسح قيرفلا ةمهمف يلاتلابو ةرواشسلا ةبيبشش ماما راششب
دقو اذه ةهجاولا ىلا داحت’ا ديعت يتلا جئاتنلا نم ديزم نع ثحبلا
نع ثحبلاو دوهجلا نم ديزملا لذب انيلع » : ددشصلا اذه يف لاق
نحن امومع ىلوأ’ا ةلوجلا يف انبناج يذلا راشصتن’ا قيقحت ةيفيك
لجا نم هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوشسملا مجح كردي لكلاو نوزهاج
. مشسوملا ةيادب تابيخ مهشضيوعتو انريهامج داعشسا
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«انوروك» نم نوناعي داحت’أ نم نيبع’7
ةوحسصلا ديكأاتل «ةراطسسوسس»و قيرفلا راوسشم ثعبل دادولا

ةمشصاعلأ داحتأ ‐ ناشسملت دأدو
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ة˘يدو˘لو˘م صسي˘ئر نأا˘ب ة˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا ردا˘˘شصم˘˘لا صضع˘˘ب تد˘˘كا
مقاطلا ءاشضعأا عم يقتليشس ةغ˘ي˘مد ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ةليلقلا مايأ’ا يف نوقع ىفطشصم بردملا ةدايقب ينفلا
ةشصاخ ةمداقلا ةرتفلا قيرط ةطيرخ مشسر لجأا نم ةلبقملا
ىلإا برشستي للملا لعج ام فقوتلا ةرتف لوط لظ يف
اذه نويرق دلاخ يندبلا رشضحملا ىتحو نيبعÓلا صسوفن
ىوتشسم ىلع رفشصلا ةطقن ىلإا ةدوعلا ببشسب رثأات ريخأ’ا
ةنيطنشسقب ىوتشسملا يف صصبرت ءارجإا دعب تاريشضحتلا
. باحشسن’اب ددهي هلعج ام نيعوبشسأا ةدمل

تاطلشسلأ نم رشضخأ’أ ءوشضلأ رظتنيو تابيردتلأ ىلأ ةدوعلأ صضفري
ةيدولوم صسيئر ناف اهانيقتشسا يتلا تامولعملا بشسحو اذه
املثم تاب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ه˘شضفر ادد˘ج˘م د˘كأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ىلع لوشصحلا رظتني ثيح يناثلا مشسقلا قرف صضعب عم ثدحي
يناثلا مشسقلا قرفل رشضخأ’ا ءوشضلا حنمو تاطلشسلا ةقفاوم
ينفلا مقاطلا لعج ام وهو ديدج نم تاريشضحتلا فانئتشسا لبق
تابيردتلا نأا ولو دعب نع لمعلا ةلشصاوم ةيمتح مامأا كوملل
.يدرفلا لمعلاب ادبأا اهشضيوعت نكمي ’ ةيعامجلا
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فرتحم لوأ’أ مشسقلأ نم3ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف
ةرادسصلا لجأا نم ةبعسصو ةيوق ةهجاوم يف «نابيزلا ءانبأا»و مجنلا

ةركشسب داحتأ ‐ ةرقم مجن

ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسي
ي˘ف ةر˘كشسب دا˘ح˘˘تا ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض
ىلع قيلششوب ةوخإ’ا بعلم
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘م ل˘˘˘مأا
دعبو ثيح هيف تاراشصتن’ا
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا لوأ’ا زو˘ف˘لا

مه اه فلششلا ةيعمج باشسح
ا˘˘˘ششا˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششأا
كرت˘ع˘م صضو˘خ˘ل نود˘ع˘ت˘شسي
اديج بعلي صسفانم مامأا رخآا

ةديج ةيعافد ةفيلوت كلتميو
م˘قا˘ط˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
جاردتشسا ىل˘ع ر˘شصي ي˘ن˘ف˘لا
يف ديجلا صضوافتلاو مشصخلا
نابيزلا ءانبأا نأا ركذي ناديملا
ىلع مهنيعو ةرقمب نولحيشس

يقبت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت
. ةميزه نود نم مهراوششم

ةبوعشص يعن» :اششاب
نكلو ةهجأوŸأ

«انم تلفي نل راشصتن’أ
ا˘˘˘ششا˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت
دكأا ثيح ةلباقملا صصوشصخب

رداق صسفانم مامأا اهتبوعشص
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ق˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نكلو هتعومجمل لكاششملا
نأا د˘˘˘كأا تقو˘˘˘لا صسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
زار˘حإا ى˘ل˘ع ةردا˘ق ه˘ت˘ف˘ي˘لو˘ت
ز˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘ط˘ير˘شش طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

لÓغتشسا وحن امدق يشضملاو
اذ˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق د˘˘قو صصر˘˘ف˘˘لا

ةيعاو ان˘ت˘عو˘م˘ج˘م» :دد˘شصلا
ةقث ىلع نحنو اهرظتني امب
قل˘خ ى˘ل˘ع داد˘ع˘ت˘لا ةرد˘ق˘م˘ب
يف انل حيتتشس يتلا صصرفلا
ثÓثلا طاقنلا بشسك ةياهنلا

م˘˘ل˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘لاو
. بيترتلا

انتربخ» :زاكعوب
«قرافلأ عنشصتشس

ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘˘لا حارو
ة˘ب˘غر ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي زا˘كعو˘ب
زار˘حإا ي˘ف ة˘ي˘فا˘عو˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر
ناو ةشصاخ ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ى˘ل˘ع بع˘ل˘˘ت˘˘شس ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

نأا ا˘م˘ب ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شص تا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج

ناقير˘ف˘لاو ر˘ي˘غ˘شص بع˘ل˘م˘لا
نم امه˘ل˘ق˘ث ل˘كب نا˘ي˘مر˘ي˘شس
دقو ةديج ةجيتن بشسك لجا

د˘ع˘ب» :لو˘ق˘ي صشتو˘كلا ق˘ل˘ع
رشصن مامأا لج˘شسم˘لا ر˘ث˘ع˘ت˘لا

يف دجاوتلا انيلع ياد نيشسح
ة˘ه˘با˘ج˘م ل˘جا ن˘م ة˘مرو˘ف˘لا
م˘ه ح˘ي˘˘ح˘˘شص ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةبي˘ب˘ششلا ر˘شصن˘ع نو˘كل˘ت˘م˘ي
قراوفلا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لاو
ةردقلا انل نحن ىتح نكلو
لظ يف ةشصاخ مهتغابم ىلع
يف ةبيتكلل ةح˘ل˘م˘لا ة˘ب˘غر˘لا
ةلوجلا يف مهتاف ام صضيوعت
. ةيشضاملا
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يبرادلا ةجيتن نيمثت نع نوثحبي حراوجلاو راسصتنا لوأا ديرت «يسس شسا يسسلا»
فلششلأ ةيعمج ‐ ةنيطنشسق بابشش

د˘ب˘˘ع ن˘˘ب بع˘˘ل˘˘م نو˘˘كي˘˘شس
دعوم ىلع ناشضمر كلاملا

ةزيمم ةهجاوم لابقتشسا عم
ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ف˘ي˘˘شضلا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘لا

ةهجاوم يف فلششلا ةيعمج
لوا لجا نم رفانشسلا اهديري
ةشصاخ ةلوطبلا يف راشصتنا

د˘ي˘ع˘ي˘شس ر˘خا ر˘ث˘˘ع˘˘ت يأا ناو
ة˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا ى˘˘لا تا˘˘با˘˘شسح˘˘لا
بردملا كرديو اذه رفشصلا

دازلل قيرفلا ةجا˘ح ي˘نار˘م˘ع
هلعجيشس يذلا رم’ا Óماك
ةيموج˘ه ة˘ل˘ي˘كششت˘ب ل˘خد˘ي
Óماك دازلا زارحا لجا نم
حراو˘˘ج˘˘لا نو˘˘كي˘˘شسو اذ˘˘˘ه
ثح˘˘˘ب ع˘˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هناو ةشصاخ طاقن˘لا ز˘يز˘ع˘ت
ة˘مزÓ˘لا لو˘ل˘ح˘لا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
ي˘شس صسا ي˘شسلا ة˘ت˘غا˘ب˘˘م˘˘ل
. هناديم لخاد

زأرحأ ىوشس انيلع ام» : وطي
«رفانشسلأ داعشسأو زوفلأ

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو
يذلاو ميشسن وطي ورتشسياملا

ةروشضخلا ةجاح دكؤويل حار
ل˘˘جا ن˘˘م Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا ى˘˘˘لا

ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘˘لا بشسك
يشسلا ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ل ي˘˘شس صسا
ودارا˘ب يدا˘ن ما˘ما ي˘با˘ج˘˘يإ’ا

نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا» :لا˘˘ق د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
باشسح ىلع ققحملا لداعتلا
د˘˘ج نو˘˘كي˘˘شس ودارا˘˘ب يدا˘˘˘ن
ةعومجملا حورف انل يباجيإا

رثكا دو˘ع˘ت˘شس ة˘ق˘ث˘لاو تدا˘ع
صضع˘˘ب˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
فلششلا ءاقل امومع تاءاقللا
ي˘˘قا˘˘ب ل˘˘ث˘˘م ه˘˘ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
لوخد˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع تا˘ه˘جاو˘م˘لا
زار˘حا ل˘جا ن˘م د˘ي˘ج ل˘˘كششب
. طقفو زوفلا

يف بغرن» : ةنيرق نب
«يشس صسأ يشسلأ ةتغابم
ةنيرق نب بعÓلا دكا هتهج نم
ل˘ي˘شصح˘ت ي˘ف ه˘ئÓ˘˘مز ة˘˘ب˘˘غر
زوفلا ديكأا˘تو ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
باشسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا

ادكؤوم يبرادلا يف ناشسملت دادو
ةليكششتلاو ةيلاع تايونعملا نا
ليشصحت ةينب ةهجاوملا لخدتشس
يف قيرفلا يقب˘ت ةد˘ي˘ج ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةهجاوملا » : لاق دقو ةهجاولا

د˘˘ير˘˘ي صسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘ما ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
ل˘خاد ه˘˘ل زو˘˘ف لوا ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت
نوكيشس اني˘ع˘شس ن˘كلو ه˘ناد˘ي˘م
ثيح مهتتغابم لجا نم اريبك
ليشصحت نع ثحبن اشضيأا نحن
ان˘ت˘قا˘ف˘ت˘شسا ا˘ه˘ب د˘كؤو˘ن ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ةحيرم فورظلا لك ناو ةشصاخ
. ةيباجيإا ةجيتن نامشضل ةيتاومو

صشامر ماششه

ةنيطنشسق ةيدولوم

نويرق ةداعإا ىلع رسصيو ينفلا مقاطلا عم عمتجي ةغيمد

ةرورشضب يدانلا ةرادإ’ هتوعد ةملعلا ةيدولوم بردم ددج
صصئاقنلا دعب يعافدلا طخلا يف ددج نيبعÓب ةليكششتلا ميعدت
ةرادإ’ا ةباجإا تناكو ةقباشسلا تايرابملا يف اهيلع فقو يتلا
تلدتشسا ثيح نشسحأ’ا رايتخا يف ةمج تابوعشص تدجو اهنأا
يف لششف ريخأ’ا نكل همامشضنا لوح عردل عفادملا عم اهقافتاب
صسراحلا عم ثدح ام صسفن وهو ةديلبلا داحتا عم هدقاعت خشسف
صسفن يف حجني مل هنكل ةيئاهنلا هتقفاوم حنم يذلا يدباو
.هدقاعت خشسفب ىلفدلا نيع ليج يريشسم عانقإا نم تقولا

ةمداقلأ تاعاشسلأ لÓخ دقعتشس ةماعلأ ةيعم÷أ
لÓخ ةماعلا اهتيعمج يواهلا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ب˘لا ةرادإا د˘ق˘ع˘ت˘شسو اذ˘ه
لجا نم رومأ’ا لك طبشض يف ةرادإ’ا تعرشش ثيح لبقملا عوبشسأ’ا
مداقلا يوركلا مشسوملل ابشسحت قيرفلا دوقي ديدج صسيئر باختنا
فرعتشس كشش نود نمو ةيباختنا نوكتشس ةماعلا ةيعمجلا نا ركذي
دوجوب ’ا ةيلوؤوشسملا لمحت ديري دحا ’ هنا امب لكاششملا نم ريثكلا

ةرازو نا ركذي ةيلحملا تاطلشسلا يلوؤوشسم فرط نم تانامشض
لجا نم ةيدنÓل ةيمشسر ةفشصب صصيخرتلا تحنم ةشضايرلاو بابششلا

. ةديج فورظ يف اهتايعمج دقع
صشامر ماششه

ةملعلأ ةيدولوم
رسصانعلا شضعب نامسض ¤إا «ةيبابلا» ةرادإا وعدي يبيرعلب
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ة˘˘˘˘خود ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘ع جر˘˘˘˘خ
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا صسرا˘ح˘لا

هتمشص نع يدوعشسلا دئارلاو
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز ن˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘فادو
يوادو˘˘ب ما˘˘ششه بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘˘لا صسي˘˘˘ن بع’
دعب ةعشساو تاداقتنا ةلمحل
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘شضارأÓ˘ل هر˘ف˘˘شس
ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ن˘م˘˘شض ءا˘˘ق˘˘ل ر˘˘خآا صضو˘˘خ˘˘ل
ن˘م ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

.«غيلابورويلا» تاشسفانم
دئارلا نيرع صسراح عراشسو
ة˘ل˘ي˘˘مز رار˘˘ق ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت هر˘ششن د˘ع˘ب يوادو˘ب

ل˘شصاو˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع
«مار˘غ˘˘ت˘˘شسنإا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

قرطتلا دوا »:هيف ءاج يذلاو
،يوادو˘ب ما˘ششه عو˘شضو˘˘م˘˘ل
هللا حماشس تاحفشصلا صضعب
تاونقلا صضع˘بو ا˘ه˘با˘ح˘شصأا
ه˘شسأار ط˘˘ق˘˘شسم ى˘˘لإا بهذ˘˘ت
،عراششلا يف صسانلا رواحتو
هلقنتل ةيلوؤوشسملا ه˘ل˘م˘ح˘تو
صسيلو ،نيطشسلف صضرأا ىلإا
تشسي˘ل ا˘ه˘نأ’ بي˘بأا ل˘˘ت ى˘˘لإا

اند˘ن˘ع ة˘لود˘ك ا˘ه˘ب فر˘ت˘ع˘م
م˘ل ف˘شسأÓ˘ل ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ك
فار˘ت˘ح’ا ىو˘ت˘شسم˘ل ل˘˘شصن

وأا ةركلا يف وأا ركفلا يف
نأا راعف ىرخأا ت’ادج يف
بتكت عقاوملا صضعبب لشصي

امو خيراتلا ةلبزم ىلإا هيلع
ي˘˘˘ف »:ع˘˘˘با˘˘˘تو كلذ ه˘˘˘با˘˘˘شش
’و ةارابم درجم اهنأا مكملع
ةينيطشسلف˘لا ة˘ي˘شضق˘ل˘ل ل˘خد
م˘ل˘ع˘ي ا˘م˘ك عو˘شضو˘م˘لا ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف نأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘شضقو
خيرات نم خيرات نييرئازجك
بلقلا يف م˘ي˘ظ˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

نأا د˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو مد˘˘˘لاو
صساشسحإ’ا صسفن هل يوادوب

ه˘˘نأ’ ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا هذ˘˘ه ها˘˘ج˘˘˘ت
يف دكؤويل ،«لشصأ’ا يرئازج
لازام وداراب جيرخ نأا ريخأ’ا
هراو˘ششم ة˘ياد˘ب ي˘˘فو ا˘˘با˘˘شش
اوقتاف »:افي˘شضم ي˘فار˘ت˘ح’ا
ر˘ششب اذ˘ه م˘كشسف˘نأا ي˘ف ه˘ل˘لا

Ó˘˘ف ةو˘˘خإاو بأاو مأا ه˘˘يد˘˘˘لو
عو˘شضو˘˘م˘˘لا ن˘˘م او˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت

’ ما˘ششه˘˘ف ة˘˘عا˘˘شسلا ثيد˘˘ح
همامأا لبقتشسملاو اباشش لازي
هدقع مارتحا ىلع مغرم وهو
رمأ’ا فلك امهم هقيرف عم
ةلحرمب رمي هيدان نأا ةشصاخ
،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ءو˘˘شسل ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘شص

ر˘فا˘شس ما˘ششه˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب˘˘ف
ى˘˘لإا صسي˘˘لو ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘ل
متنأا متفرتعا اذإا ’إا ،ليئارشسإا
رخآا مÓك اذهف ةلودلا هذهب
«مÓشس..

صسين قيرف نأا مولعملا نمو
عدو د˘˘˘ق نا˘˘˘ك ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
دبكت نأا دعب اركبم ةشسفانملا

ءا˘ق˘ل ي˘ف زا˘فو م˘ئاز˘ه صسم˘خ
نرياب نم لك ربع اميف ديحو
ا˘غار˘ب ا˘ي˘فÓ˘شسو نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
نيزكرملا يف لبقملا رودلل
ي˘ف ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’ا
.ةثلاثلا ةعومجملا

طيمز.ع
بت˘ك˘م˘لا ؤ˘ضضع لؤ˘ل˘ه˘ب را˘˘م˘˘ع ف˘˘ضشك
ة˘˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘مؤ˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘˘لا نأا ي˘˘˘˘لارد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
حضشرت يف تا˘نا˘م˘ضض ا˘ه˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

سسي˘˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘˘ضشطز ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘خ
مدقلا ةرك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
.افيفلل يذيفنتلا سسلجملا بضصنمل
ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘˘لا ؤ˘˘˘ضضع لا˘˘˘قو

ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ضسؤ˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت لÓ˘˘˘˘˘خ
ةفدضص حضشرتي مل يضشطز »:مÓعإلا
يف يذيف˘ن˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘لا بضصن˘م ىلإا
ه˘يد˘ل ي˘ضشطز نأا م˘ك˘ل د˘كؤوأا ،ا˘ف˘ي˘ف˘˘لا

ة˘ي˘ضسا˘مؤ˘ل˘ب˘يد˘لا فر˘ط ن˘م تا˘نا˘م˘ضض
.«ةيرئازجلا

لوألا ل˘جر˘لا نآلا د˘ح˘ل سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘يو
يزؤف يبرغملا نم لك عم فافلا يف

،ةد˘ير ؤ˘با ي˘نا˘ه ير˘ضصم˘لاو ،ع˘ج˘˘ق˘˘ل
نم غنودن ؤ˘فا˘ت˘ضسؤ˘غ ىلا ة˘فا˘ضضإلا˘ب

ن˘يد˘ع˘ق˘م ىل˘ع ،ة˘ي˘ئاؤ˘ت˘ضسإلا ا˘ي˘ن˘ي˘غ
،«افيف» ةي˘لود˘لا ة˘يور˘ك˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب
لÓخ ةيئاهنلا ةمئاقلا راظتنا يف
ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نؤ˘˘ك˘˘ل˘˘ل
.1202 سسرام21 يف مدقلا

هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ضشطز زؤ˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف
ي˘˘˘نا˘˘˘ث نؤ˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس ،تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
غلبت ةيرئازج ةي˘ضضا˘ير ة˘ي˘ضصخ˘ضش

ةوارور د˘م˘ح˘م د˘ع˘ب بضصن˘م˘لا اذ˘ه
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
.مدقلا ةركل ةيرئازجلا

جاحلب اضضر

ةلهضس نؤكت نل رئازجلا لثمم ةمهم
افيفلاب يذيفنتلا شسلجملا بسصنمل يسشطز حسشرت» :لولهب

«ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا نم تانامسض دعب ءاج

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘لا ؤ˘˘˘ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير نؤ˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ضس
د˘عؤ˘م ىل˘ع ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘حا˘˘ب˘˘ضسلا
ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف لؤ˘˘˘خد˘˘˘لا ع˘˘˘م مؤ˘˘˘ي˘˘˘لا

فؤ˘قو ل˘جأا ن˘م ،ة˘ق˘ل˘غ˘م ة˘ي˘م˘ي˘ي˘ق˘˘ت
ةينف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضسلا ة˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج ىل˘˘˘˘˘˘ع
تاقاقحتضسÓل اريضضحت تاحابضسلاو
باعلألا تÓيهأات اهنيب نم ،ةمداقلا
ةلؤطبلاو1202 ؤيكؤط ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
با˘ع˘لأا اذ˘كو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا
نار˘هو  ط˘ضسؤ˘ت˘م˘لا سضي˘بألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

2202.
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضصلا تف˘˘˘˘˘ضشكو
نأا ةحابضسلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ح˘ن˘م ا˘ه˘نأا˘ضش ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ةؤ˘˘ط˘˘خ˘˘لا
لؤخدل ةبخنلا ييضضا˘ير˘ل ة˘ضصر˘ف˘لا

،ليؤط فقؤت دعب ةضسفانملا رامغ

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘ضس نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضسل
ا˘ضسنر˘ف ي˘ف ن˘يد˘جاؤ˘ت˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

ةرود يف يضضاملا سسيمخلا اؤلؤخد
ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ئا˘فر نا˘˘ضس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
سسفن نم31ـلا ةياغ ىلإا دتمت يتلاو
ةيلاثم ة˘ضصر˘ف ة˘با˘ث˘م˘ب ي˘هو ر˘ه˘ضشلا
تاقاقحتضسÓل ريضضحتلل نيحابضسلل
د˘مألا ل˘يؤ˘ط ف˘قؤ˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

.يضضاملا سسرام رهضش ذنم
دؤيضس نم لك ةرودلا يف كراضشيضسو

سسي˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘لو را˘˘˘˘ضشؤ˘˘˘˘ضش يز˘˘˘˘مرو داؤ˘˘˘˘ج
د˘ب˘عو ةرا˘˘ب ن˘˘ب م˘˘يز˘˘نو سشيرد˘˘ن˘˘خ

نيتحابضسلا بناج ىلإا رايضس قازرلا
كلذو ةكرابيضش ةدجامو حيلم لامآا

ي˘˘˘ف ل˘˘˘ك تا˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘ضسلا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
.هضصاضصتخا

ب.م.يرضسيإا

ةمداقلا تاقاقحتضسÓل نيحابضسلا ةيزهاج ىلع فؤقؤلا لجأا نم

ةبخنلا ييسضايرل ةيمييقت ةسسفانم مظنت ةحابسسلل ةينفلا ةيريدملا
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بعÓلا اهل سضرعت يتلا ةريبكلا تاداقتنلا دعب

ي˘لود˘لا زر˘ح˘م صضا˘˘ير ل˘˘ح˘˘ي
رتشسششنام هقيرف ةقفر يرئازجلا
ىلع افيشض مويلا ةيشسمأا يتيشس
ر˘ت˘شسششنا˘م يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ه˘م˘ير˘غ
ةيداحلا ةلوجلا راطإا يف دتيانوي

يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ن˘م ر˘ششع
.زاتمملا

«درو˘˘كشسوو» ع˘˘قو˘˘˘م بشسحو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق نإا˘ف ي˘م˘لا˘ع˘لا
يف ارشضا˘ح نو˘كي˘شس ي˘ن˘طو˘لا
بي˘ب˘ل ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا

اهب ل˘خد˘ي˘شس ي˘ت˘لا ’و˘يدراو˘غ
داع ريخأ’ا نأاو ةشصاخ ،يبرادلا
ي˘ف ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا هاو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘لإا
مدق˘ي تا˘بو ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘شسأ’ا
.نزيتيشسلل ةمزÓلا ةفاشضإ’ا
ة˘ب˘شسن نأا˘ب ىر˘ي صضع˘ب˘لا ا˘م˘ي˘ف
ي˘ت˘ي˘شس ر˘˘ت˘˘شسي˘˘ل م˘˘ج˘˘ن لو˘˘خد
ىقبت ةارابملا هذه يف قباشسلا

ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ي˘ئ˘˘شض
يرود ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
ةطبار ةشسفانمل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ا˘ي˘ل˘ي˘شسر˘م ما˘مأا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

لك هب˘ع˘لو ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا
يدا˘ن ما˘˘مأا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م
01 عوبشسأ’ا باشسحل ماهلوف
ناو ةشصاخ ،غ˘ي˘لز˘ن˘ي˘ما˘ششلا ن˘م
اقباشس حرشص ينابشسإ’ا بردملا

بولشسأا ىلع دمتعيشس هنا لاقو
.مشسوملا اذه ةروادملا

لضصاؤت يتيضسلا ريهامج
لؤيدراؤغ ىلع طغضضلا

زرحم نأاضشب
يلودلا زرحم صضاير لازي ’
ن˘م م˘عد˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي ير˘ئاز˘ج˘˘لا

يتلاو ،يتيشس رتشسششنام ريهامج
بي˘ب ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا ل˘˘شصاو˘˘ت

ه˘كار˘ششإا ل˘جأا ن˘˘م ’و˘˘يدراو˘˘غ
مامأا يبرادلا ةارابم يف ايشساشسأا

.دتيانوي رتشسششنام
،نز˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘شسلا را˘˘˘شصنأا بلا˘˘˘طو
˘ما˘ح˘قإا˘ب ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا برد˘˘م˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ن˘ي˘طا˘˘ي˘˘ششلا ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا
ربع صضعبلا لاق ثيح ،رمحلا

نأا يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم
يف ةريبك تايوتشسم مدق زرحم
بعÓلا وهو ،ةريخأ’ا ت’وجلا
بشصنم يف عدبي يذلا ديحولا

.نميأا حانج
نأا ،صضع˘˘ب˘˘˘لا ىأار ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يف بعللاب ردجأ’ا وه صسيروت

ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م مو˘˘ج˘˘ه˘˘˘لا ط˘˘˘خ
ةشصاخ ،صسوشسي˘خو ،غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘شس
كرا˘شش ءار˘ح˘شصلا برا˘ح˘م ناو
يتلا ةريخأ’ا ة˘ق˘ي˘قد081 ي˘ف
ةلوجلا يف ،يتيشس ناملا اهبعل
تاعومج˘م˘لا رود ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةشسفانمل
ن˘م˘شض ما˘ه˘لو˘˘ف ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق
.غيلزنيماششلا تايرابم
بي˘ب ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ن˘˘كلو
يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا و˘ه ،’و˘يدراو˘˘غ
هتليكششت يف عشضي نم ررقيشس
ر˘ي˘خأ’ا نأا ة˘شصا˘خ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا
نم ديدعلا هفوفشص يف كلمي
.موجنلا

جاحلب اضضر

رتسسسشنام يبراد يف ايسساسسأا نوكيل هجتي زرحم
«زنيبماضشتلا» ءاقل يف اديج ءادأا مدق

sport@essalamonline.com

ريدملا رؤكضشب ميركلا دبع ثدحت
د˘ي˘لا ةر˘ك ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا قر˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ير˘ي˘ضضح˘ت˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا سصؤ˘˘ضصخ˘˘ب
ن˘˘م˘˘ضض ل˘˘˘خد˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو «ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا»ـل
سسأاكل ةينطؤلا ةبخ˘ن˘لا تاداد˘ع˘ت˘ضسا
ي˘ف ر˘ضصم˘ب ةرر˘ق˘م˘˘لا1202 م˘لا˘ع˘لا
يفناج13و31 نيب ةدتمملا ةرتفلا

.لبقملا ماعلا نم
نع لوألا لوؤؤضسملا تاحيرضصت يف
ةلاكؤل «رضضخلا »ـل ةينفلا ةضضراعلا
هنا رؤكضشب دكأا ،ةيرئازجلا ءابنألا

»:ا˘حر˘ضصم سصبر˘ت˘لا د˘يد˘˘م˘˘ت رر˘˘ق˘˘ت
ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأا Óً˘˘ضصأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘˘ك
،ربمضسيد9 ءا˘ع˘برألا مؤ˘ي بيرد˘ت˘لا
ىلإا رداغن ىتح هديدمت انررق اننكل
ةفزاجملا نم ناك»:فاضضأاو ،«ادنلؤب
سصبر˘ت˘لا د˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘ضست
سسوريفب ةقلعت˘م˘لا تلا˘ح˘لا بب˘ضسب
ة˘˘ل˘˘ضصاؤ˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘يأا˘˘˘ترا ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
ىقبي يذلاو اًعم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ت
را˘˘ضشت˘˘نا بن˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط ل˘˘˘ضضفأا
نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘˘ضضوأاو.ىودعلا
ع˘با˘ضسلا نؤ˘ك˘˘ي˘˘ضس مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ك˘˘ضسع˘˘م˘˘لا
هؤوارجإا ررقملاو ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘ل˘ل

م˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ضس»:لا˘˘ق ثي˘˘ح اد˘˘ن˘˘˘لؤ˘˘˘ب ي˘˘˘ف
61 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف مدا˘ق˘لا سصبر˘ت˘لا
رظتنملا نم ثيح ،ربمضسيد03 ىلإا
يف امب ،ةيدو تايرابم5 سضؤخن نأا

ة˘لؤ˘ط˘ب ن˘م˘ضض تا˘يرا˘ب˘˘م ثÓ˘˘ث كلذ
نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘˘م»: ع˘˘با˘˘تو ،«ؤ˘˘ضسراو
قيرفلا دضض اًضسداضس اًيدو ءاقل بعلن
ل˘ضصاؤ˘ن˘ضس»:ل˘م˘˘كأاو ،»ب يد˘˘ن˘˘لؤ˘˘ب˘˘لا

ل˘ب˘˘ق ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ك˘˘ضسع˘˘م˘˘لا كلذ د˘˘ع˘˘ب
نير˘ح˘ب˘لا˘ب ة˘ما˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا
6 ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب هؤوار˘˘˘˘˘جإا ع˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ت˘يدو ن˘ي˘تارا˘ب˘م ع˘م ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ريضشيل ،«يفناج01و8 يف ةمئاقلا

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ي˘˘˘ف
رضصمل ةرضشابم نيرحبلا نم لقنتيضس
.ةيملاعلا ةضسفانملا سضؤخل
ينطؤلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا مؤ˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
تار˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ىلإا ر˘˘ط˘˘ضضأا

نم ددع ليجضست دعب رهضش نم رثكأل
ط˘˘˘˘ضسو ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا تلا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
فنأا˘ت˘ضسيو دؤ˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يف ةكراضشمل˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا

.رضصمب1202 ملاعلا ةلؤطب
طيمز.ع

ملاعلا ةلؤطبل ديلا ةركل ينطؤلا بختنملا تادادعتضسا نمضض

يراجلا ربمسسيد نم03 ىلإا61 نم شصبرتلا ديدمت

قرفلا اددجم انورؤك سسوريف برضض
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ط˘ضشا˘˘ن˘˘لا
ىل˘ع ةر˘م˘لا هذ˘ه رود˘˘لا ءا˘˘جو ىلوألا
ياد نيضسح رضصنو نازيلغ عيرضس يدان
ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘˘يا تلا˘˘ح فا˘˘ضشت˘˘كا د˘˘ع˘˘ب

ة˘لؤ˘ج˘لا ة˘ي˘˘ضشع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا فؤ˘˘ف˘˘ضص
ي˘ف ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

.ديدجلا اهمضسؤم
ةهجاؤ˘م ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘ضس سضا˘خ ثي˘ح
ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا ةروا˘ضسلا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش د˘˘ضض
،ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لا تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘ضض
ن˘˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘˘ضصؤ˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م بع˘˘˘˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘˘˘˘لاو

ي˘ف ة˘ي˘ضسا˘ضسأا ر˘ضصا˘ن˘ع ة˘ع˘برأا تا˘مد˘˘خ
م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ضصإا د˘˘كأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ضشت˘˘˘لا

لÓ˘خ د˘ج˘ت˘ضس˘ُم˘لا ا˘نورؤ˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
،ءاقللا تقبضس يتلا ةيضضاملا تاعاضسلا

«رأا يضس يبلا» رابتخل عؤضضخلا دعب
،«د˘ي˘بار˘لا» ر˘ضصا˘ن˘ع ا˘˘ه˘˘ل ع˘˘ضضخ ي˘˘ت˘˘لا

ةيباجيا ليلاحتلا جئاتن تءاج ثيح
مهاف ،رؤنم كلاملا دبع ةباضصإا تبثت
يد˘ه˘مو تا˘كر˘ب ه˘لإلا د˘˘ب˘˘ع ،ةز˘˘عؤ˘˘ب

فيرضش بردملا عضضو يذلاو ،ةلاتيح

ام هيلع دضسحي ل فقؤم يف ينازؤلا
ن˘م ل˘ك ىل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا ىل˘˘ع هر˘˘ب˘˘جا

ن˘ي˘ن˘ق˘مو ة˘ي˘لا˘ع˘ل˘ب ،فور˘˘ك˘˘ن ،يردا˘˘ق
ق˘ير˘ف لا˘ح ن˘ك˘ي م˘لو .م˘˘ه˘˘ضضيؤ˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضس يذ˘˘˘˘˘لاو ياد ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسح ر˘˘˘˘˘ضصن
ءارجإا د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘با˘ضصا
ن˘ع ف˘˘ضشك˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘تور˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘خلا
نيبعل ةباضصإا رهظأا يذلاو سسوريفلا

نم لكب رمألا قلعتيو ةليكضشتلا يف
يذ˘لاو ي˘جاو د˘ي˘ع˘لو م˘هد˘ي˘ضس سسا˘ي˘˘لإا

يوا˘ن˘ك˘ل برد˘م˘لا تارا˘ي˘خ ن˘˘م سصل˘˘ق
سضيؤ˘ع˘ت˘ل ة˘كد˘لا ىل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا

ةراضشإلاب ديدجلا .نير˘ضصن˘ع˘لا با˘ي˘غ
مهليلاحت تءاج نيذلا نيبعÓلا نأا
ىل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘ُم نؤ˘نؤ˘ك˘ي˘˘ضس ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
يرا˘ب˘جإلا ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل عؤ˘ضضخ˘لا

لؤكؤتوربلل اقفو عؤبضسألا اذه لÓخ
لكضشب مهبا˘ي˘غ ي˘ن˘ع˘ي يذ˘لاو ي˘ح˘ضصلا

نم ةعبارلا ةلؤجلا تاءاقل نع ريبك
مهيفاع˘ت ىت˘ح ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
.سسوريفلا نم ماتلا
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نيبعÓل ةيباجيا جئاتن رؤهظ دعب
امهتيرومأام دقعيو «ةيرسصنلا»و «ديبارلا» يتيب برسضي انوروك

مجنو يرئازجلا ىلودلا يليÓب فشسوي زواجت
حاجنوب دادغب هينطاوم نم لك يرطقلا رطق
دعب ةركولا مجاهم وطي نب دمحمو دشسلا فاده
يرطقلا يرودلا يفاده ةمئاق يف ايناث ءاج نأا
تاءاقل ةثÓث يف كراشش نأا دعب مشسوملا اذهل
يشسنوتلا يجرتلل قبشسأ’ا مجنلا نكمت .طقف
يف وطي نبو حاجنوب نم لك ىلع قوفتلا نم
ىلع مشصبلا يف حجن ثيح ةيرطقلا ةلوطبلا

ىئانثلا ازواجتم تايرابم ثÓث يف ةيشسامخ
فشص ن˘م د˘حاو فد˘ه د˘ع˘ب ى˘ل˘عو ير˘ئاز˘ج˘لا

نبو حاجنوب نم لك عقو نيح يف ،ةمدقملا
ليجشستب يميهارب ىفتكأا اميف فادهأا4 وطي
.نيفده
ةمشصاعلا داحتا بع’ نأا ةراششإ’اب ريدجلاو
لشصأا نم فادهأا ةثÓث لجشس دق ناك قبشسأ’ا

رطق ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ءاز˘ج˘لا ة˘ط˘ق˘ن ن˘م ة˘شسم˘خ
خشسف نأا دعب ارخؤوم هل مشضنا يذلا يرطقلا

ىشضاملا فيشصلا يدوعشسلا يلهأ’ا عم هدقع
.ةيلاملا هتاقحتشسم ملشست مدع ببشسب

طيمز.ع

رؤخلا ءاقل يف ةيئانث ىلع عقو نأا دعب
نيفادهلا بيترت يف وطيو حاجنوب نم لك ىلع قوفتي يليÓب

ةيجراخلا ريزو
ةرودل همعد دكؤؤي

2202 نارهو
لبقتسسي موداقوب

ةسشقانمل شسÓيإا
باعلأل تاريسضحتلا
طسسوتملا شضيبألا رحبلا

ريزو موداقوب يربشص دقع
ميلشس عم اعامتجا ةيجراخلا
باعلأ’ ماعلا ريدملا صسÓيا
طشسو˘ت˘م˘لا صضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا

،بارع نيشساي نم لك ةقفر
.ناجل ءاشسؤور يلايشش ليبنو
نأا ةيفحشص ريراقت تفششكو
ل˘ب˘ق˘ت˘شسا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا ر˘˘يزو
رحبلا باع˘لأ’ ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا صضي˘˘˘˘˘بأ’ا

ةششقانم لجأا نم ،هيدعاشسمو
هذهل ةيرا˘ج˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
ا˘˘هؤوار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا
،2202 ماعل نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘ب
.اه˘ل ي˘لود˘لا ج˘يور˘ت˘لا اذ˘كو
نإا˘˘ف رد˘˘شصم˘˘لا تاذ بشسحو
معدل هدادعتشسا دكأا موداقوب
نم اهعم نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ىلع ةرودلا هذه حاجنإا لجأا
.هجو لمكأا

جاحلب اضضر
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ششي
ىلإا مو˘ي˘لا لا˘حر˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ةكراششملا لجأا نم صسنوت
ةلهؤوملا اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘شش ةرود
1202 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘كل
.ايناتيرومب

لقأا رشضخلا دادعت ىرجأاو
تا˘شصبر˘ت ة˘ن˘˘شس02 ن˘˘˘˘˘م
ربمتبشس52ـلا ذنم ةل˘م˘ج˘لا˘ب
ريشضحتلا ل˘جأا ن˘م ي˘شضا˘م˘لا
ةمداقلا تاقاقح˘ت˘شسÓ˘ل ةو˘ق˘ب
لامشش ةرود تاي˘لا˘ع˘ف ا˘هزر˘بأا
ةشسفانملل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ن˘ب ر˘با˘شص ى˘ع˘شسيو ة˘يرا˘ق˘˘لا
يشسيئرلا برد˘م˘لا ن˘ي˘عا˘م˘شس
لÓتحاو ةديج جئاتن قيقحتل
ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا وأا لوأ’ا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
«ناكلا» ةقباشسم ىلإا لهؤوملا
.ايناتيروم اهنشضتحت يتلا

ىلع نوم˘ئا˘ق˘لا ل˘م˘عو اذ˘ه
معد ىلع ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نيبع’8ـب ر˘شضخ˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت
22 ىلإا ةفاشضإ’اب ،نيفرتحم
اوعشضخ ن˘يذ˘لا ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘ب˘ع’

نيزهاج اونوكيل صصاخ لمعل
دشصح لجا نم ةمداقلا ةرتفلل
صصق˘ي˘شسو اذ˘ه ،ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
موي ةقباشسملا طيرشش رشضخلا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب د˘˘حأ’ا
 .صسنوت فيشضتشسملا

صصبرت رداغي يتأوت
 ةباشصإ’أ ببشسب رشضخلأ

بعÓلا يتاوت نيشسح رداغ
م˘ج˘ن˘˘لا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نا˘شس صسيرا˘ب يدا˘ن˘ل د˘عا˘شصلا

02 نم لقأا ،يشسنرفلا نامريج
ينطولا بختنملا صصبرت ةنشس
ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا بب˘شسب
.اهنم

يمشسرلا با˘شسح˘لا ف˘ششكو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
ةرود ن˘ع بي˘غ˘ي˘شس ي˘تاو˘˘ت نأا
ةباشصإ’ا ببشسب ايقيرفإا لامشش
.اهل صضرعت يتلا

نأا ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو
لبق ةباشصإا نم ىناع بعÓلا
’إا ،رشضخلا صصبرت˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا
ةقمعم تا˘شصو˘ح˘ف ىر˘جأا ه˘نأا
ي˘ف هد˘جاو˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘شسا تد˘كأا

 .ايقيرفإا لامشش ةرود
نحن :نيعامشس نب

لامشش ةرودل نوزهاج
غولب انفدهو ايقيرفإأ

1202 ايناتيروم ناك
ني˘عا˘م˘شس ن˘ب ر˘با˘شص د˘كأا

لقأا بختنمل ينطولا بخانلا
هيبع’ ةيزها˘ج ة˘ن˘شس02 ن˘م
احشضوم ايقيرفإا لامشش ةرودل
ي˘ف ترا˘شس تار˘ي˘شضح˘ت˘˘لا نأا

نع رظنلا صضغب ةديج فورظ
ر˘ثأا يذ˘لا «ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘˘ف
.عيمجلا ىلع

ي˘ف ن˘ي˘عا˘م˘شس ن˘ب ح˘شضوأاو
اهدقع يتلا ةيفحشصلا ةودنلا
ي˘ف ا˘ن˘عر˘شش د˘ق˘ل» :صسي˘م˘خ˘˘لا
ربمتبشس52 ذنم تاريشضحتلا
ةدع يف ةوقب انلمعو يشضاملا
لاح يف نحن نآ’او تاشصبرت

نم انكمتل انوروك ’ول ديج
ن˘م ر˘ب˘كأا دد˘ع ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
ا˘ن˘شضخ ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

قر˘ف ع˘م تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
اذ˘ه ا˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘مو ،لوأ’ا م˘˘شسق˘˘لا
ةيزهاج ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل تقو˘لا

انلمع امك» :عباتو ،«بع’ لك
نم نيبعÓلا صضعب بلج ىلع
ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ،جرا˘˘خ˘˘لا
ابع’52 انب˘ل˘جو ،عور˘ششم˘لا
ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘عدو ،ن˘˘˘ي˘˘˘شصبر˘˘˘ت ي˘˘˘ف
زكارملا صضعب يف ةليكششتلا
ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ل˘ك ه˘ل˘لا ءا˘˘شش نإا
لهأاتلاو ةيباجيا ةجيتنب للكي
.«1202 ايقيرفإا ممأا صسأاكل

نأا ن˘ي˘عا˘م˘شس ن˘ب د˘كأاو اذ˘ه
ملعت ينف˘لا م˘قا˘ط˘لاو داد˘ع˘ت˘لا
ة˘يدو˘ع˘شسلا ةرود ن˘م صسرد˘˘لا
ا˘ن˘ك »:در˘ط˘ت˘شساو ،ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا
ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا ي˘ف ل˘مأا˘ن
رومأ’ا نكل ،ةيدوعشسلا ةرود
نح˘نو ا˘ن˘ط˘ط˘خ ا˘م˘ك ر˘شست م˘ل
ز˘كار˘م˘لا صضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘عد نآ’ا

،ىوقأا نوكن نأا ىلع انلمعو
تايرابم جمربن انلعج ام اذهو
.«رباكأ’ا مامأا

صضاير ةيشضق صصخي اميفو
ةيلخ نأا نيعامشس نب دكأا رهاط
هطيحمبو هب تلشصتا «فافلا»
ثي˘ح ه˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘˘كو ى˘˘ت˘˘حو
دجاو˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘شسي ه˘نا اود˘كأا
.لوأ’ا بختنملا يف

ب.م.يرشسيإأ

 شسنوت ىلإا لاحرلا دسشي ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا

 هأوتشسم Êدت ببشسب

جراخ شسراف
يغازنا تاباسسح

 ديدج نم
يلودلا صسراف دمحم هجتي

ةكد يف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا
هجاوم يف ويز’ هقيرف ء’دب
باشسحل ،ا˘نور˘ي˘ف ما˘مأا مو˘ي˘لا
ن˘م ر˘ششع ة˘يدا˘ح˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
ةرود˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا
.ىلوأ’ا

بي˘غ˘ي˘شس صسرا˘ف نا ود˘ب˘يو
ي˘نو˘ي˘م˘˘ي˘˘شس ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ن˘˘ع
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا ي˘˘˘غاز˘˘˘نا
هنادقف دعب ةلبقملا عيباشسأ’ا
ي˘ف ر˘ب˘ع يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا ة˘ق˘ث˘ل
ر˘ع˘ششي ه˘نا ى˘ل˘ع ق˘با˘شس تقو
لابشس ريهظ هاجت لمأا ةبيخب
باجعإ’ا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،قا˘ب˘شسلا
ه˘ل ه˘ن˘كأا تن˘ك يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
.هبادتنا لبق

ءارحشصلا براحم ىفتكاو
ةعباتمب ةريخأ’ا ت’وجلا يف
دعاق˘م ن˘م ه˘ق˘ير˘ف تا˘يرا˘ب˘م
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف اذ˘كو ،ء’د˘˘ب˘˘لا
ةطبار نم تاعومجملا رود
بو˘ل˘ك ما˘ما ،ا˘˘بوروا لا˘˘ط˘˘بأا
.يكيجلبلا جورب

لمعلا ريخأ’ا ىلع ىقبيو
ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا
يلاطيإ’ا بردملا تاباشسحل
لجا ن˘م كلذ˘كو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم
بختنملا فوفشص ىلا ةدوعلا
ة˘شصا˘خ ،د˘يد˘ج ن˘م ي˘ن˘طو˘لا

صسمأا يف يشضاملب لامج ناو
تقولا يف هتامد˘خ˘ل ة˘جا˘ح˘لا
ر˘ي˘خأ’ا د˘ج˘ي ’ ن˘يا .ن˘هار˘˘لا
زكرم يف قاروأ’ا نم ريثكلا
ن˘ب اد˘ع ا˘م ر˘شسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا
.يوÓلا دبعو ينيعبشس

جاحلب اشضر

 هيدان عم همدقي يذلأ ليمجلأ ءأدأ’أ لظ يف ةباشصإ’أ ببشسب ينطولأ بخانلأ تاباشسح جراخ يتأوت

ةركف نع اًقلطم لختأا مل» :ةكبد نب
 «ينطولا قيرفلل ةدوعلا

نب نايفشس دواري يرئازجلا بختنملا فوفشصل ةدوعلا ملح لازي ام
ميدقت لشصاوي يذلاو يدوعشسلا حتفلا مجنو يرئازجلا يلودلا ةكبد
يف يدوعشسلا يرودلا تاشسفانم نمشض هيدان ةقفر ةزيمم تايوتشسم
رئازجلا ةيدولومل قباشسلا بعÓلا ناوتي ملو.ديدجلا يوركلا مشسوملا
يف هتايوتشسم لشضفأا ميدقت يف رمتشسي هنأا ديكأاتلا ىلع هتاحيرشصت يف
:احرشصم «نيبراحملا» فوفشصل اددجم ةدوعلا فدهب ةيدوعشسلا ةلوطبلا
نكمي ىتح يدوعشسلا يرودلا يف مدقتلا يف رارمتشس’ا وه يفده»
بعشصلا نم نأا ةكبد نب راششأا امك ،«ينطولا بختنملل يئاعدتشسا
نم ديدعلا دجاوت لظ يف ينطولا بختنملا يف ةشصرف ىلع لوشصحلا
بختنملل ةدوعلا يف هتميزع طبحي نل اذه نا ريغ هبشصنم يف ءامشسأ’ا
ةبشسنلاب نآ’ا نمثلا ةظهاب نكامأ’ا نأا ملعأا»:افيشضم Óبقتشسم ينطولا
،«ينطولا قيرفلل ةدوعلا يف لمأ’ا نع اًقلطم لختأا مل يننكل ،رشضخلل

ىوتشسم »:Óئاق يدوعشسلا يرودلا نع ثيدحلل ةكبد نب قرطت امك
هثيدح متخو ،«يرئازجلا يرودلا نع ادج فلتخم ةيدوعشسلا ةلوطبلا
يف تعشضو يتلا لئا˘شسو˘لا»: ن˘ي˘ت˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘ي˘ب فÓ˘ت˘خ’ا صصو˘شصخ˘ب
.«ةيرئازجلا ةلوطبلا نم لشضفأا ةيلحملا ةشسفانملا لعجت ةيدوعشسلا

«ةيرشصنلا» مجن همدقي ىحشضا يذلا ىوتشسملا نا حشضاولا نمو
لبقتشسم يف ينطو˘لا بخا˘ن˘لا تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘شض ه˘ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ق˘ب˘شس’ا
رارغ ىلع بشصنملا صسفن يف ةديدعلا ءامشس’ا نم مغرلاب ديعاوملا
نب لوشصح نم بعشصي ام مهريغو ةلبقلب ،رشصان نب ،ةرويدق ،ةي’وب
رشصتقي دق يتلاو ،ةيشساشس’ا ةليكششتلا يف دجاوتلا ةشصرف ىلع ةكبد

.«نيبراحملا»ـل ةيدولا تاءاقللا يف هروهظ
قباشس تقو يف هؤواعدتشسا مت ةنشس82 بحاشص نأا ةراششإ’اب ريدجلا

يشسنرفلا بردملا دهع يف6102 ةنشس يرئازجلا بختنملا فوفشصل
نيشسح رشصن جيرخ اهيف كراشش يتلا ديحولا ةرملا يهو صسنكيل جروج
 .«رشضخلا» ناولأاب ياد

طيمز.ع
بيترت لشضفأاب0202 ةنشس نوهني يشضاملب لابششأأ

 ةريخأ’أ تأونشس5ـلأ يف

مهزكرم ىلع نوظفاحي رسضخلا
 «افيفلا» فينسصت يف13ـلا

افيفلل ديدجلا فينشصتلا يف مهزكرم ىلع ينطولا بختنملا ظفاح
.ايبرع يناثلاو ايقيرفإا ثلاثلاو ،ايملاع13 زكرملا يف رقتشسا ثيح

نع ،صسيمخ˘لا مو˘ي˘لا ،«ا˘ف˘ي˘ف» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا ف˘ششكو
،رشضخلا رقتشسيل ،ربمشسيد رهششب صصاخلا ،تابختنملل ديدجلا فينشصتلا

يأا صضوخ مدعل ،ةقباشسلا مهزكارم ىلع ةيملاعلا تابختنملا ةيبلغأاو
يف يكيجلبلا بختنملا رمتشسا ثيح .يراجلا ربمشسيد رهشش لÓخ ةارابم
،يشسنرفلا بختنملا نم لك ه˘ف˘ل˘خ ءا˘جو ،ي˘م˘لا˘ع˘لا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا رد˘شصت
يتأايل ةيقيرفإ’ا تابختنملا يلاغنشسلا بختنملا ردشصت اميف.يليزاربلاو
ىلعو.يلاوتلا ىلع يرئازج˘لاو ي˘شسنو˘ت˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘ك ه˘ف˘ل˘خ
،ةيبرعلا تابختنملا بيترت يشسنوتلا بختنملا ردشصتي ،يبرعلا ديعشصلا

.رطقو ،رشصم ،برغملا مث نمو ،رئازجلا هفلخ نمو
بيترت لشضفأا يف0202 ةنشس اوهنأا دق رشضخلا نوكي بيترتلا اذهبو

بخانلا هب ماق يذلا ريبكلا لمعلا ةميق تبثي ام وهو تاونشس5 ذنم مهل
 .8102 ذنم هلابششأاو ينطولا

جاحلب اشضر
 غيل ابوروأ’أ نم23 رودلأ ىلإأ لهأاتلأ مشسحي نÓيم يشسأأ

 «امراب مامأا ازهاج نوكيسس رسصان نب» :يلويب
ةيزهاج نع يلاطيإ’ا نÓيم يشسأا بردم يلويب ونافيتشس فششك

دغلا ةيشسمأا امراب ة˘ه˘جاو˘م˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا
لÓخ يلويب لاقو.«أا» يريشسلا نم رششع ةيداحلا ةلوجلا باشسحل
ةارابم نع بيغيشس رشصان نب» ةيلاطيإ’ا مÓعإ’ا لئاشسول هتاحيرشصت
نشسحأا نأا دكؤوي يذلا ربخلا ،«امراب مامأا ازهاج نوكيشس هنكل ،غيل ابوروأا

يف اهنم يناعي ناك يتلا ةباشصإ’ا نم صصلخت دق ،9102 ناك يف بع’
يلويب لعج يذلا رمأ’ا .ةبكرلا نطاب ىوتشسم ىلع ةقباشسلا ت’وجلا
غار˘ب ا˘ترا˘ب˘شس ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘كششت ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘بإا ل˘˘شضف˘˘ي
،غيل ابوروأ’ تاعومجملا رود نم ةريخأ’ا ةلوجلا باشسحل ،يكيششتلا

ىلإا لهأات دق نÓيم يشسأا نإاف ةراششإÓلو.ةحارلا نم ديزملا ذخأ’ هكرتو
ىلع صسمأا لوأا هزوف بقع ،يبوروأ’ا يرودلا ةشسفانم نم لبقملا رودلا
.يكيششتلا قيرفلا

جاحلب اشضر
 رشضخلأ مجاهمل ةيبلشس تءاج انوروك تاشصوحف جئاتن

 «روليد ةدوع راظتنا يف نحن»:نايركز
ىلا هييلبنوم يدان بع’و يرئازجلا يلودلا روليد يدنا هجتي

صسن’ يدان ىلع افيشض لحي نيح مويلا هقيرف فوفشص ىلا ةدوعلا
قيرفلا بردم «نايركز راد» :لاقو.1 غيللا نم41 ةلوجلا باشسحل
،ةيبلشس تناك ءارحشصلا براحم اهارجا يتلا جئاتنلا لك» يشسنرفلا

روليد ةدوع ةيناكما صصوشصخب ةيشسنرفلا ةطبارلا در راظتنا يف نحنو
بختنملا مجاهم تامدخل اريثك اندقتفا دقل :عباتو.صسن’ مامأا اهمدع نم
لحتشس هتدوعو ،نامريج ناشس صسيراب ماما ةيشضاملا ةلوجلا يف ينطولا
يدنأا انوروك صسوريف فدهتشساو.ةيموجهلا لكاششملا نم ريثكلا انل
عوبشس’ا .رهششأا3 لÓخ ةيناثلا ةرملل ،يشسنرفلا هييلبنوم مجاهم روليد
ةهجاومل هقيرف عم ةكراششملا نع هداعبتشسا ىلإا ىدأا امم ،يشضاملا
يبلشس تاشصوحفلا يتأات نأا لبق ،«يج صسا يبلا»

 جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com
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رود ن˘˘˘ع را˘˘˘ت˘˘˘شسلا لد˘˘˘شسأا
دا˘ح˘ت’ا صسأا˘ك تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
صسيمخلا صسمأا ةليل يبوروأ’ا

ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

نيفرتح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘يو˘ه
،23 رود ى˘لا او˘ل˘هأا˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

قا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شسا كرا˘˘˘˘˘˘شش ثي˘˘˘˘˘˘ح
يرئازجلا مجاهملا ليشضوفلب
يناملأ’ا مياهنفوه هيدان عم
اه˘ي˘ف زا˘ف ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
يكيجلبلا تنيج همشصخ ىلع
د˘حاو فد˘ه˘ل فاد˘هأا ة˘ع˘برأا˘˘ب
ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا ى˘لا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل
،ىلوأ’ا ةبترملا يف ةرششابم
92 ي˘ف كرا˘شش ل˘ي˘˘شضو˘˘ف˘˘ل˘˘ب
ي˘˘ف ل˘˘خد نأا د˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
ةاراب˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا

ن˘كل فو˘كشس ه˘ل˘ي˘˘مز نا˘˘كم
صسأار اهيف كراشش يتلا قئاقدلا
ه˘ف˘كت م˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘بر˘ح˘لا
ةارابملا يف ه˘ت˘م˘شصب ع˘شضو˘ل
ه˘نأا˘شش ن˘م فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘شستو
ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت˘˘˘لا ى˘˘˘لا ه˘˘˘تدا˘˘˘عإا

ناك امك هتهج نم.ةيشساشسأ’ا
م’وغ يزوف كراشش ارظتنم
بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
ي˘ف ا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن
تاعومجملا رود ةمق ةارابم
تهتناو دادييشسوشس لاير مامأا
فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘ي’ا لدا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ف ل˘˘خد ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع فد˘˘˘ه˘˘˘ل
ةقي˘قد˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا

،يور ويرام هليمز ناكم28
نا˘˘˘ك ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

دامتعا دعب اي˘شسا˘شسأا ار˘ظ˘ت˘ن˘م
هيلع وزوتاغ ورانيج بردملا
يف نيتقباشسلا نيترابملا يف
ه˘لو˘خد ن˘كل غ˘ي˘˘ل ا˘˘بورو˘˘ي˘˘لا
ائيشش ريغي مل صسمأا ايطايتحا
لواح نيح ةارابملا ةجيتن يف
بناجلا ىلع زيكرتلا بردملا
ي˘ف ه˘كر˘ششأا ثي˘ح ي˘˘عا˘˘فد˘˘لا

ر˘ي˘ه˘ظ˘ك ي˘ل˘شصأ’ا ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م
ةجيتنلا ىلع ةظفاحملل رشسيأا

صسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘هأا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
ريث˘م˘لا بعÓ˘لا.ةعومجملا
يلودلا يوادوب ماششه لدجلل

صسين يدان بع’و يرئازجلا
ة˘ياد˘ب ع˘م ا˘ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا كرا˘˘شش
ةاراب˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا
ربحلا نم ريثكلا تلاشسأا يتلا
ي˘شضارأ’ا ى˘لإا ه˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ليوبأا يدان ةهجاومل ةلتحملا
ءادأا ،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا ع˘ب˘شس ر˘˘ئ˘˘ب
نا˘˘˘ك ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

دكأاتو مزهنا هن˘كل ا˘ط˘شسو˘ت˘م
ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘˘ف ءا˘˘شصقا
،ةثلاثلا ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
فشسوي ه˘ل˘ي˘مز نا˘ف ةرا˘ششÓ˘ل

ةكراششملل ل˘ق˘ن˘ت˘ي م˘ل لا˘ط˘ع
ه˘˘ب˘˘ب˘˘شست د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م
نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل.ةباشص’اب
يلودلا رشصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسا
طشسو طخ كرحمو يرئازجلا

ن˘˘ع با˘˘غ نÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م
اهيف زاف ي˘ت˘لا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م
ا˘˘˘غار˘˘˘ب كا˘˘˘ترا˘˘˘ب˘˘˘شس ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘با˘شص’ا ي˘عاد˘ب ي˘كي˘˘ششت˘˘لا
ر˘ح˘ب م’آ’ا ه˘˘تدوا˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب
 . يشضاملا عوبشسأ’ا

ب.ع

 يناثلأ طوششلأ يف اكراشش نايرئأزجلأ

 «غيل ابورويلا» نم23 رودلل نÓهأاتي مÓغو ليسضوفلب



ةــــنصصرق

ءاقللا ةداعإا وحن
ينيني˘ب˘لا صسفا˘ن˘م˘لا نأا م˘غر
مامأا ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ن˘ع با˘غ
نأا ’إا ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا
ةجمر˘ب ةدا˘عإا حر˘ت˘قا ،مد˘ق˘لا
ي˘ف وأا بر˘غ˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا
يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا و˘˘˘هو ،صسنو˘˘˘ت
ةلمج ديمعلا ةرادإا هشضفرت
تمد˘˘قو اذ˘˘ه ،Ó˘˘ي˘˘˘شصف˘˘˘تو
اهنم تاحرتقم ةثÓث فاكلا
يدانلا ةراشسخ ،ءاقللا ةداعإا
بع˘ل ةدا˘عإا وأا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا
«فافلا» ديدحت عم ةارابملا
.ةلباقملا ءارجإا خيرات

اددجم ةيرسصنلاب فسصعت «انوروك»

دعبف ،ايلاوت يناثلا عوبشسأÓل ةلشصاوتم «انوروك» صسوريف عم ياد نيشسح رشصن قيرف ةاناعم
يئانث تامدخ دقفي قيرفلا بردم ريذن يوانكل وهاه ،ةركشسب لقنت نع اوباغ نيبع’4 ةدوع
دعابتلا مارتحا ىلإا ةجاحب دادع˘ت˘لا نو˘كي˘شسو ،م˘هد˘ي˘شسو ي˘جاو˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ط˘شسو˘لا ط˘خ
.هللا ءاشش نإا اروهط ،مهتمÓشس ىلع اظافح ةلثامم رومأا يدافتل يعامتج’ا

 ةلمجلاب تابايغ
«نابيزلا» فوفسص يف

بيغي ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عو˘شضخ بب˘شسب
نع ةيخد متاح ةركشسب داحتا ناديم طشسو
ام ةرقم مجن فيشضتشسملا مامأا مويلا ءاقل

«نابيزلا» ءار˘شضخ˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج
مرحت اميف عيباشسأا ةثÓث ةدمل ةحار هحنمي
وباجو دويشس يثÓثلا تامدخ نم ةليكششتلا

ةفلتخم تاباشصإا ن˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل ناود˘عو
لÓب دا˘ع˘ت˘با ل˘شصاو˘ت ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب كلذو
ل˘م˘ع˘لا و˘ج ن˘ع را˘ت˘خ˘م ما˘ششهو مورا˘كو˘ب
يتلا ةباشصإ’ا نم ءافششلل امهلثامت مدعل

ذنم امهقيرف عم ةكراششملا نم امهتمرح
.مشسوملا ةيادب

ةليكسشتلا شسفنب ينارمع

دبع بردملا رقتشسي نأا ادج حششرملا نم
يذلا ليكششتلا صسفن ىلع ينارمع رداقلا

هجاو نيح ة˘م˘شصا˘ع˘لا ن˘م لدا˘ع˘ت˘لا˘ب دا˘ع
ثيح ةيشضاملا ةلوجلا يف وداراب يدان
تناك تاحيششرتلا لك نوك نم مغرلابو
نكل هتناكمل ينÓعز ةداعإا ىلع دكؤوت
يف مدقم ءاقبإاب نوكيشس صشتوكلا رارق
رييغت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
نب قيرفلا فاده ماحقإاب نوكيشس ديحولا

م˘ي˘كح با˘شصم˘لا صضو˘ع ا˘ي˘شسا˘شسأا ر˘ها˘ط
عم تارييغت كانه نوكت نأا ىلع نارقمأا

.ةارابملا تقو رورم

ةدايرلا ىلع رسصي يكوكلا

ةلماك طاقنلاب رايدلا ىلإا ةدوعلا لجأا نم
ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو برد˘˘م دد˘˘شش
م˘ه˘ب˘لا˘طو ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘م ة˘ج˘ه˘ل˘˘لا ي˘˘كو˘˘كلا
هلششف ببشسب صسفانملا ةيعشضو لÓغتشساب
ديدشست مدعل دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ي˘ف
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ة˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا نو˘˘يد˘˘لا

˘ما˘مأا ل˘ج˘شسم˘لا ر˘ي˘خأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا صضيو˘ع˘تو
بلاطم قافولا ناو ةشصاخ نازيلغ عيرشس
نا ر˘كذ˘ي ةراد˘˘شصلا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ةرور˘˘شضب
رشصانع˘لا د˘يد˘ع نود ن˘م تل˘ق˘ن˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

طينحج مركا د˘ئا˘ق˘لا با˘ي˘غ ا˘ه˘م˘هأا ي˘ت˘لاو
.ةباشصإ’ا لعفب

زئاكر نود

ةيشساشسأا رشصانع ةثÓث تامدخ نم ةمورحم
ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ل˘خد˘ت ة˘ل˘ي˘كششت˘˘لا ي˘˘ف
،جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ف˘ي˘شضلا ما˘مأا مو˘ي˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
دعب ديعشسوبو مشساق يئانثلاب رمأ’ا قلعتيو
ا˘م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت مد˘ع ة˘ي˘م˘˘شسر ة˘˘ف˘˘شصبو د˘˘كأا˘˘ت
ةرادإا نم ان˘م˘ل˘ع ثي˘ح ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه صضو˘خ˘ل
ىلإا لجؤوم ةيشضقلا هذه ةيوشست نأا قيرفلا

امك يلاردفلا بتكملل عامتجا داقعنا ةياغ
قاوتلوب ةماشسأا يروحملا عفادملا نوكيشس
.ةباشصإ’ا يعادب ةعقوملا هذه نع ابئاغ

qarsana@essalamonline.com
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روغيإلا عم نماسضتي نامزيرغ
ي˘لود˘ل˘ل ة˘ح˘شضاو ة˘˘لا˘˘شسر ي˘˘ف
ناوطنا ةنولششرب مجنو يشسنرفلا

يذلا عمقلل هشضفر نع نامزيرغ
يف روغ˘ي’ا ة˘ي˘ل˘قأا ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ت
هباشسح ربع دكأا نأا دعب نيشصلا
ءاهنإا مارغ˘ت˘شسنإا ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا
ة˘كر˘شش ع˘م يرا˘ج˘ت˘˘لا هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت
ىلع اجاجتحا ،ةينيشصلا يواوه
ع˘م ن˘˘ي˘˘شصلا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ثي˘˘˘ح ،رو˘˘˘غ˘˘˘˘يإ’ا ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسم
ع˘بر ن˘م ر˘ث˘˘كأا رو˘˘ششن˘˘م˘˘لا لا˘˘ن
ة˘عا˘شس لÓ˘خ با˘ج˘˘عإا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
تنثأا يتلا ريهامجلا نم ةدحاو
مل يتلا ،نامز˘ير˘غ ةو˘ط˘خ ى˘ل˘ع
.طقف ليزوأا ىوشس اهيلإا هقبشسي

15

ةرم لوأل
ةلوطبلا ة˘قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م
بعل قبشسي مل ةينطولا

ةررقملا تايرا˘ب˘م01
وه امك عوبشسأ’ا ةياهن
،يلاح˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ي˘ف
نيءاقل ليجأات مت ثيح
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ن˘يءا˘ق˘˘لو
ةكراششم ببشسب ةيناثلا
دادزو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شش
يف رئازجلا ة˘يدو˘لو˘مو
’إا ،ةيراق˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
فرعتشس3ـلا ةلوجلا نأا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك بع˘˘˘ل
.ةينطولا ةلوطبلا
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نيفادهلا بيترت يف وطيو حاجنوب نم لك ىلع قوفتي يليÓب^
ةبخنلا ييسضايرل ةيمييقت ةسسفانم مظنت ةحابسسلل ةينفلا ةيريدملا^

«انوروك» نم نوناعي داحت’أ نم نيبع’7

قيرفلا راوسشم ثعبل دادولا
ةوحسصلا ديكأاتل «ةراطسسوسس»و
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ةباشصإ’أ ببشسب ينطولأ بخانلأ تاباشسح جراخ يتأوت

ةنيطنشسق ةيدولوم ةمشصاعلأ دا–أ ‐ ناشسملت دأدو ةركشسب دا–أ ‐ ةرقم م‚

نع عفادي ةخود
وعديو يوادوب
هماÎحل عيم÷ا

هنيوخت مدعو

يتلأ ةريبكلأ تأداقتن’أ دعب
بعÓلأ اهل صضرعت

شسنوت ىلإا لاحرلا دسشي ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا
1202 ايناتيروم ناك غولب انفدهو ايقيرفإا لامسش ةرودل نوزهاج نحن :نيعامسس نب

عمتجي ةغيمد
رسصيو ينفلا مقاطلا عم

نويرق ةداعإا ىلع

فرتحم لوأ’أ مشسقلأ نم3ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

«نابيزلا ءانبأا»و مجنلا
ةبعسصو ةيوق ةهجاوم يف

ةرادسصلا لجأا نم


