
نييباهرإا ىلع ءاسضقلا
داهسشتسساؤ نيرخآا

 ةزابيت يف فيرع

ةيتايلمعلا ةليسصحلا هذه
ينطؤلا ششيجلل
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تاجرد ىلعأاب يلحتلإ ىلع مهثح
رذ◊إو ةظقيلإ

ريخأاتلإ تامإرغو دئإوفلإو ءابعألإ ءاغلإإ عم
بئإرضضلإو تلومعلإو موضسرلإو دإدضسلإ يف

ناعرهي كردلإو صشيجلإ
ناكضسلإ ةدجنل

تاقرط ةدع لسشت جؤلثلا
لزعتؤ ةيئ’ؤؤ ةينطؤ

ةيلبجلا قطانملا
30صص

ةحيرقنضش قيرفلإ ةرايز لÓخ تذفُن ةيلمعلإ
ةقطنملاب ةيركضسعلإ تإدحولإ ىلإإ

ةكيÈب رومÿإ جيورت فÎحإ ينيتضس طبضض «ةقرح» ةلواحم4818 صضاهجإإو ايباهرإإ73 دييحت
عنضصلإ ةيديلقت برإوق ربع

50صص

ر˘˘˘يزو˘˘˘لإ ،تا˘˘˘فا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضض م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسن د˘˘˘˘كأإ
لوألإ ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لإ ىد˘˘˘˘ل بد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
نأإ ،ةرغضصملإ تاضسّضسؤوملاب فلكملإ

مت يتلإ تاضسّضسؤوملإ نم ةئاملاب07
ةينطولإ ةلاكولإ راطإإ يف اهؤواضشنإإ
«جا˘ضسنوأإ» با˘ب˘ضشلإ ل˘ي˘غ˘˘ضشت م˘˘عد˘˘ل

  .ةرثعتم تاضسضسؤوم يه

ةيمؤمعلا تاسسسسؤؤملا ت’Óتخا نع «اهدي عفرت» ةمؤكحلا
40 صصةنضس52 فرظ يف يراجتلإ يمومعلإ عاطقلل رلود رايلم052 تدضصر

نؤيد ةلؤدج ةداعإا
تاسسّسسؤؤم نمةئاملاب07

ةرثعتملا «جاسسنؤأا»

ششي÷ا دارفأا ؤعدي ةحيرقنسش
ةسصلıا دؤه÷ا نم ديزŸا لذبل

باهرإ’ا ةحفاكŸ ةينسضŸاؤ

30صص

40 صص

كحملإ ىلع ةبلطلإ فلآإ لبقتضسمو ةنضسلإ وفضص ركعت ءإدوضس ةطقن61

مـــظنم فــيقؤت
راــحبإ’ا تÓــحر

فراطلاـــب يرــسسلا

رئإزجلإ دضض ةيمÓعإلإ تÓمحلإ نإإ لاق
ةتباثلإ انئدابم مهجعزت ءإدعأإ اهءإرو فقي

نيقدنختملا ةبسساحم :رميحلب
مامأا ينÓعإ’ا عيرلا ءارؤ

اــبيرق ماـــعلا يأارلا
30 صص

50صص

!ريخأ’ا عزنلا يف تاعماجلا
يدايحلاؤ يدارفن’ا لمعلا نم يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤؤم ءاسسؤؤر رذحي يبÓط ريرقت^

 نييعامتج’ا ءاكرسشلا عم راؤحلا حتفل لخدتلاب بلاطم «نايز نب»^
اهعم ديجلا لعافتلاؤ «لدؤم» ةيسضرأÓل جؤلؤلل ةيعماجلا ةرسسأ’ا ثح^

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيكذ ةركف

يد˘ي˘ضس ة˘ي’و ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ضسي˘˘ئر د˘˘م˘˘ع
لبق  هبتكم نم ءزج ليوحت ىلإا ،ضسابعلب
ة˘ي˘م˘كلا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م نز˘خ˘م  ى˘˘لإا ما˘˘يأا
لقن ةرايضس ةلومح فضصن ليمحتل يفكت

را˘˘ثأا بير˘˘غ˘˘لا كو˘˘ل˘˘ضسلا اذ˘˘ه ،ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ضص
ضسي˘˘ئر نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ت’ؤوا˘˘˘ضست
هبتكم ىلإا ةيئاذغلا داوملا لخدا ةيدلبلا
نأا لاق ةيدلبلا رارضسأاب نيفراعلا دحأا ،Óيل
دحأا اهب عربت ةيمك يه هذه ةيئاذغلا داوملا
ىلع اهع˘يزو˘ت ر˘ي˘م˘لا رر˘قو ،ن˘ي˘ن˘ضسح˘م˘لا
نم فئاخ بلغأ’ا ىلع هنأاو ،نيجاتحملا
نمآا ناكم يف اهعضضو ررق  كلذل ،ةقرضسلا
.ضضعبلا يدايأا اهلاطت ’ ىتح هبتكم  يف

ةلؤهجم ةلاسسر03

،راردأا ةي’وب ةمهم ةيدلب ضسيئر ضضرعتي
،هنم نيبرقملا فضصو دح ىلع «ةرماؤوم» ـل
ةلوهجملا لئاضسرلا  ددع عومجم غلب دقف
يتلاو ر˘ي˘م˘لا د˘ضض تل˘ضسرأاو تب˘ت˘ك ي˘ت˘لا
يف ةلاضسر03 ،داضسف اياضضق يف همهتت

ريملا عضضو ام اذهو ،طقف0202 ماع
بحاضص ناو ةضصاخ  ةيموي  طوغضض تحت
نم اخضسن نولضسري  لئاضسرلا باحضصأا وأا

يف هعضضو لجأا نم ريملا ىلإا لئاضسرلا هذه
.ةئيضس ةيضسفن ةلاح

!ةسضؤفرملا ةحيسصنلا

ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبضسأ’ا ضسيئرلا ضضفر
ةينمأا ةهج ةحيضصنب لمعلا ،ةنضس91 وحن لبق
ار˘يزو ل˘ي˘ل˘خ بي˘كضش ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت مد˘˘ع˘˘ب تضصوأا
اينمأا ازاهج نأا ىلإا تامولعم ريضشتو ،ةقاطلل

1002 ماع يف هل ريرقت يف ىضصوأا ،ايرئازج
ريزو بضصنم يف ليلخ بيكضش نييعت مدعب
اطب˘تر˘م نا˘ك ه˘نا ضسا˘ضسأا ى˘ل˘ع ضسي˘ل ،ة˘قا˘ط˘لا
عنضص زكارم نم ادج ةبيرق رئاودب ريبك لكضشب
نع انه ثيدحلاو ةدحتملا تاي’ولا يف رارقلا
ببضسب لب ،ةيكيرمأ’ا طفنلا تاكرضش يبول
يف هل ة˘ي˘لا˘م تا˘با˘ضسح لو˘ح تا˘ه˘ب˘ضش دو˘جو
.ارضسيوضس

قÓخأا ةيسضق ةيسضقلا»
«’إا شسيل

ضصو˘ضصل˘لا ضضع˘ب مو˘ق˘ي ،ة˘ب˘ير˘غ ةر˘ها˘ظ ي˘˘ف
ىلع ةدو˘جو˘م˘لا تا˘عو˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘ط˘غأا ة˘قر˘ضسب
ا˘ه˘نو˘ك ا˘ه˘ع˘ي˘ب فد˘ه˘ب تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
ء’ؤو˘ه مو˘ق˘ي ثي˘ح ،د˘يد˘ح˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘ضصم
يف ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ط˘غأ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘ضس’ا˘ب
ىندأا نود ة˘كر˘ح˘لا ل˘ق˘ت ن˘يا ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
ةايح ىلع كولضسلا اذه هفلخي دق امل رابتعا
تجن ثيح لعفلاب ثدح ام وهو ،نينطاوملا
ن˘م ة˘ي’و ي˘ف تو˘م˘لا ن˘م ة˘بو˘˘ج˘˘عأا˘˘ب ةا˘˘ت˘˘ف
ةعولابلا لخاد تطقضس امدعب ،نطولا تاي’و
قلع مهدحا ،ىفضشتضسملا ىلإا اهرثإا ىلع لقنتل

نم ائيضش رظتنن نأا بجي ’ لاقو رمأ’ا ىلع
:ر˘خأا لا˘قو تا˘عو˘لا˘ب˘لا د˘يد˘ح قر˘˘ضسي بع˘˘ضش
.«’إا ضسيل قÓخأا ةيضضق ةيضضقلا»

qarsana@essalamonline.com
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 شسيلاؤكلا نم..
ليضصافت ،رداضصم تفضشك
فيرخ يف عقو داح فÓخ
ريزولا ن˘ي˘ب8102 ما˘˘ع
د˘˘˘م˘˘˘حأا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’ا لوأ’ا
ةعانضصلا ريزوو ىيحيوا

فضسوي قبضسأ’ا مجانملاو
ريزولا نأا ةجردل ،يفضسوي
ق˘ت˘ل˘ي م˘˘ل ق˘˘ب˘˘ضسأ’ا لوأ’ا
ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا ر˘˘˘يزو˘˘˘ب

نيره˘ضش ة˘ل˘ي˘ط ه˘ت˘مو˘كح
زئاكر مهأا دحأا هنوك مغر
يف أادب فÓخلا ،ةموكحلا
يف8102ةيليو˘ج ر˘ه˘ضش
ضضعب ةيعضضوو ،ي˘عا˘ن˘ضصلا را˘م˘ث˘ت˘ضس’ا تا˘ف˘ل˘م ة˘ضشقا˘ن˘م˘ل تضصضصخ ي˘ت˘لا تا˘ضسل˘ج˘لا ىد˘حإا
فضسوي ضضفر دعب نيلجرلا نيب مادضصلا عقو دقو ،ةلودلا يف ىربكلا ةيعانضصلا تاضسضسؤوملا
،ةيجتارتضسإ’ا ةيداضصتق’ا تاضسضسؤوملا ضضعب ةيعضضوب قلعتت لوأ’ا ريزولا نم ةيضصوت يفضسوي

ريضشت ةيناث ةركذمب ،8102 ةيليوج رهضش يف تردضص ىيحيوا نم ةركذم ىلع يفضسوي در ثيح
وهو ،ءارزولا ضسلجم يف ضشقاني نأا بجيو ،ةيروهمجلا ضسيئر ضصاضصتخا نم عوضضوملا نأا ىلإا

تاذ يف ضشاقنلا باب  ريخأ’ا اذه حتفيل ،ىيحيوأا ةميلعت ذيفنتل احيرضص اضضفر ربتعا ام
ضصضصخت دودحو هضصضصخت دودح فرعي هنإا لوقلاب يفضسوي هيلع دريو  ،اددجم عوضضوملا
.«؟نوناقلا ينملعت باح» هريزول لوقيو بضضغي ىيحيوأا لعج امم ،لوأ’ا ريزولا

«حير كزهي ام لبج اي»
داور هلوادت ،عئار ويديف عطقم يف
رضس نيمأا ربع ،ةيعامتج’ا عقاوملا
حت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ي˘ضسا˘ي˘ضسلا بت˘كم˘لا
ف˘قو˘م˘لا˘ب  هرا˘ه˘ب˘نا  ،م˘ضسا˘ق لÓ˘ب
عم عي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ضضفار˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
نم عورأ’او ،ينو˘ي˘ه˘ضصلا نا˘ي˘كلا
يرئازجلا بعضشلل هثيدح هجو كلذ
، «...حير كزهي ام لبج اي»:Óئاق
ة˘ضسر˘ضشلا ة˘م˘ج˘ه˘لا ر˘كن˘ت˘ضسا ا˘م˘ك
ىوق نم رئازجلا اهل ضضرعتت يتلا

نيتيضضقلل اهمعد ةجي˘ت˘ن ة˘ي˘جرا˘خ
  .ةيوارحضصلاو ةينيطضسلفلا

بابلأ’ا رسسأاي لامج
رئازجلا يف هزنتلا ةيلمع رضصتقت مل

ىت˘ح ل˘ب ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
عتمتت ىرخأ’ا يه تحار تاناويحلا
تضستكا يتلا ءاضضيبلا ةلحلا رظنمب
، رئازجلا ةي’و يف ديضضاعملا ةيدلب

ا˘طو˘ق˘ضس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا تد˘ه˘ضش ثي˘˘ح
،رمأ’ا يف فيرطلاو ،جولثلل افيثك
را˘˘ق˘˘بأ’ا ن˘˘م ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق د˘˘جاو˘˘˘ت و˘˘˘ه
تدترا يتلا لابجلا يف نولوجتي

نينطاوملا دحأا لعج ام ، ءاضضيب ةلح
»: لوقلاب رظنملا كلذ ىلع قلعي

  ...«جولثلاب عتمتت راقبأ’ا ىتح

ديدح نم ديب برسضلا
د˘ضسا˘ف˘لا ح˘م˘ق˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ضضف د˘˘ع˘˘ب
داك يذلاو ايناوتيل نم دروتضسملا
،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا كل˘˘ه˘˘ي نأا
فيثكت ةينعملا تاطلضسلا تلضضف
ةدروتضسملا علضسلا لك ىلع ةباقرلا

ة˘ي˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضس’ا ع˘˘ل˘˘ضسلا ة˘˘ضصا˘˘خ
،ح˘م˘ق˘لا˘ك كÓ˘ه˘ت˘ضس’ا ة˘ع˘˘ضساو˘˘لا
نم ريثكلا هنضسحتضسا يذلا رمأ’ا
برضضلاب اوبلاط نيذلا نينطاوملا
هل لوضست نم لك ديدح نم ديب
،نينطاوملا ةايحب بعÓتلا هضسفن

ىلع ةباقرلا ميمع˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك
ة˘ح˘ضصل˘ل ة˘يا˘م˘ح ت’ا˘ج˘م˘لا ل˘˘ك
.ينطولا داضصتقÓلو ةيمومعلا



watan@essalamonline.com
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د˘ي˘ع˘ضسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بطا˘˘خو
ةقفر هترايز لÓخ ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘ضش
ةيحانلا دئاق ،ناديضس يلع ءاوللا
ى˘˘˘لإا ،ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كضسع˘˘˘˘لا
ةقطنمب ة˘ير˘كضسع˘لا تاد˘حو˘لا

ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب نو˘م˘ل˘˘ضسم
ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ى˘لوأ’ا ة˘ير˘˘كضسع˘˘لا
،باهرإ’ا ةحفاكم ةيلمع حاجن
ةزرفم ،ضسمأا لوأا اهتذفن يتلا
يتلا ،يبعضشلا ينطولا ضشيجلل
ةعبرأا ىلع ءاضضقلا نم تنكم
،نير˘ي˘ط˘خ ن˘ي˘يو˘مد ن˘ي˘ي˘با˘هرإا

هذه دارفأا ،مهتحلضسأا عاجرتضساو
داضشأا ةيزيفحت ةملكب تادحولا

يلوطبلا لم˘ع˘لا اذ˘ه˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ
نييركضسعلا دارفأ’ا ىلإا لقنو
ةيلمع˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ضشم˘لا
ر˘يد˘ق˘تو تا˘˘ي˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا

،ةيروهمج˘لا ضسي˘ئر ع˘ي˘ج˘ضشتو
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضسم˘˘˘لا
تضصرح دقل»  Óئاق ،ينطولا

رثإا ى˘ل˘ع ،م˘كب ي˘ق˘ت˘لأا نأا ى˘ل˘ع
،باهرإ’ا ةحفاكم ةيلمع حاجن
ثيح ،ضسمأا لوأا اهومتذفن يتلا
ا˘ن˘تاد˘حو دار˘فأا م˘ت˘نأا م˘ت˘˘ن˘˘كم˘˘ت
ةعبرأا ىلع ءاضضقلا نم ،ةلضسابلا
،نير˘ي˘ط˘خ ن˘ي˘يو˘مد ن˘ي˘ي˘با˘هرإا

مكغلبأاو ،مهتحلضسأا عاجرتضساو
ضسيئر عيجضشتو ريدقتو تايحت
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

عافدلا ريزو ،ةحلضسملا تاوقلل
ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ر˘ي˘ظ˘ن ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نوروخف نحن يذلا يلوطبلا
،هب ءادتقÓل عيمجلا وعدنو ،هب

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب د˘ي˘ضشنو هوـن˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
تادحو تئتف ام يتلا ةيباجيإ’ا
،ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
ةح˘فا˘كم لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ت
،ةمظنملا ة˘م˘ير˘ج˘لاو با˘هرإ’ا

ةفضصب مكحتلا يف مهاضس امم
يف ينمأ’ا عضضولا يف ،ةلماك
.«اندÓب

ةيبلقلا هيزا˘ع˘ت دد˘ج ق˘ير˘ف˘لا
ي˘لا˘هأاو ءÓ˘مز ى˘لإا ة˘ضصلا˘خ˘لا

بجاو˘لا يد˘ي˘˘ه˘˘ضش تÓ˘˘ئا˘˘عو
ي˘ف ا˘ط˘ق˘ضس ن˘يذ˘ل˘لا ،ي˘ن˘طو˘˘لا

ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ،فر˘ضشلا ناد˘˘ي˘˘م

،ةيومدلا ةيباهرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا
ةل˘ضصاو˘م ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ثا˘ح
ة˘مار˘ضصب با˘˘هرإ’ا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
،ينتوفي ’ امك» :Óئاق ةميزعو
ضصا˘خ˘˘لا ي˘˘م˘˘ضسا˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘تأا نأا

ةفاك مضسابو ،اعيمج مكمضسابو
ينطو˘لا ضشي˘ج˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم
ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ا˘ن˘يزا˘ع˘ت˘ب ،ي˘ب˘ع˘˘ضشلا
تÓئاعو يلاهأا ىلإا ،ةضصلاخلا
،ي˘ن˘طو˘˘لا بجاو˘˘لا يد˘˘ي˘˘ه˘˘ضش
يكراب˘م ن˘يد˘لا د˘ع˘ضس بي˘قر˘لا

دياق قحلا دبع لوأ’ا فيرعلاو
يف ا˘ط˘ق˘ضس ن˘يذ˘ل˘لا ،ضشو˘ضشي˘ع
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ،فر˘ضشلا ناد˘˘ي˘˘م
،ةيومدلا ةيباهرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا

رار˘ق˘ت˘˘ضساو ن˘˘مأا ن˘˘ع ا˘˘عا˘˘فدو
نيلئاضس ،رئازجلا اننطوو انبعضش

رــثد˘ي نأا ،ر˘يد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘لا ه˘ل˘˘لا
لهأا باوثب ،نيتيكزلا امهيحور
ءايبنأ’اب امهعم˘ج˘ي نأاو ،ة˘ن˘ج˘لا

دلخلا ضضاير يف ن˘ي˘ل˘ضسر˘م˘لاو
اعي˘م˘ج ا˘ن˘م˘ه˘ل˘ي نأاو ،م˘ي˘ع˘ن˘لاو
اذه يف ناولضسلاو ربضصلا ليمج
.«للجلا باضصملا

watan@essalamonline.com

رذ◊إو ةظقيلإ تاجرد ىلعأاب يلحتلإ ىلع مهثح

دؤه÷ا نم ديزŸا لذبل ششي÷ا دارفأا ؤعدي ةحيرقنسش
باهرإ’ا ةحفاكŸ ةينسضŸاؤ ةسصلıا

خ.ةميضسن

تاجرد ىلعأاب يلحتلإ ىلع صشيجلإ دإرفأإ ،يبعضشلإ ينطولإ صشيجلإ ناكرأإ صسيئر ةحيرقنضش ديعضسلإ قيرفلإ ثح
،ةينضضملإو ةضصلخملإ دوهجلإ نم ديزملإ لذبو ،ةميزعو ةمإرضصب باهرإلإ لولف ةحفاكم ةلضصإومو ،رذحلإو ةظقيلإ
حلاضصم عم اهنومدقيو اهومدق يتلإ ماضسجلإ تايحضضتلإ لضضفب ،ةققحملإ ةيتايلمعلإ تابضستكملإ ىلع ظافحلإ لجأإ نم

.ةزعو فرضش لكب هب مايقلإ مهيلع نيعتي ،اضسدقم ابجإو دعي بضساكملإ هذه ىلع ظافحلإ نأإ إدكؤوم ،نمألإ

كحملإ ىلع ةبلطلإ فلآإ لبقتضسمو ةنضسلإ وفضص ركعت ءإدوضس ةطقن61

!ريخأ’ا عزنلا يف تاعماجلا
يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤؤم ءاسسؤؤر رذحي يبÓط ريرقت

يدايحلاؤ يدارفن’ا لمعلا نم
 نييعامتج’ا ءاكرسشلا عم راؤحلا حتفل لخدتلاب بلاطم «نايز نب»

«لدؤم» ةيسضرأÓل جؤلؤلل ةيعماجلا ةرسسأ’ا ثح
اهعم ديجلا لعافتلاؤ

ةتباثلإ انئدابم مهجعزت ءإدعأإ اهءإرو فقي رئإزجلإ دضض ةيمÓعإلإ تÓمحلإ نإإ لاق

ابيرق ماعلا يأارلا مامأا ينÓعإ’ا عيرلا ءارؤ نيقدنختملا ةبسساحم :رميحلب

ةيضضقلإ نأاضشب صضعبلإ اهراثأإ يتلإ تاهبضشلل دح عضضول

Êؤيهسصلا نايكلا عم عيبطتلا مّر– ىؤتف رادسصإا مزتعت ةينيدلا نؤؤؤسشلا ةرازؤ

يبÓطلل ماعلا داحت’ا فضشك
ةطقن61 ن˘˘م د˘˘يزأا ن˘˘ع ،ر˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ضسلا فو˘˘˘ضص ر˘˘˘كع˘˘˘ت ءادو˘˘˘ضس
تقلطنا يتلاو ةيراجلا ةيعماجلا

ر˘يزو ا˘ي˘عاد ،ط˘ق˘ف ع˘ي˘با˘ضسأا ذ˘ن˘˘م
يملعلا ثحبلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ل˘خد˘ت˘لا نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةيعماجلا تاضسضسؤو˘م˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
ءا˘˘كر˘˘ضشلا ع˘˘م راو˘˘ح˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب
ل˘م˘ع˘لا ف˘قوو  ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
.ايدارفنا

يبÓطلل ماعلا داحت’ا حضضوأاو
يلوؤوضسمل ينطو ءاقل يف ،رحلا
ربع عورفلاب ةيجوغاديبلا نوؤوضشلا

ثي˘ح ،«موز» ر˘ضضاـح˘ت˘لا ة˘ضصن˘˘م
ةيناديملا ةعباتملا جئاتن دنع فقو
نم ةعومجم˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا عور˘ف˘ل˘ل
نأا ا˘ه˘نأا˘ضش ن˘م ي˘ت˘لاو ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نضسحلا ريضسلا ةلقرع يف ببضستت
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ضصئا˘ق˘ن˘لا نأا ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ق˘˘با˘˘ضسم ة˘˘ل˘˘كضشم˘˘ب
ة˘ب˘ع˘ضشلا ضضر˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لاو
لك ضضفر يأا ضصضصختلا ضسيلو
ةقباطتم تناك ولو تاضصضصختلا

مدع ةجحب نيوكتلا عورضشم عم
تÓيجضست ضضفر ،ةبعضشلا قباطت
ي˘ج˘ير˘خ˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘˘ب ر˘˘ت˘˘ضسا˘˘م˘˘لا
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ضسراد˘˘˘م˘˘˘لا
بل˘طو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لا

˘مد˘عو ،يرازو ضصي˘خر˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ايلعلا ةضسرد˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل حا˘م˘ضسلا
يف ليجضست˘لا يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
،قباطتلا مدع ة˘ج˘ح˘ب2 رتضسام˘لا
يف ةياهن˘لا ت’واد˘م˘لا ي˘ف ر˘خأا˘ت
يف رخأات هبحاضص تاعماجلا بلغأا
يذلا ليجضست˘لا تادا˘ه˘ضش م˘ي˘ل˘ضست

ةماقإ’ا نم ةبلطلا نم ديدعلا مرح
رخأات اذكو ليوح˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ق˘حو
مرح يذلا جرختلا تاداهضش ميلضست
رتضساملا يف ليجضستلا نم ةبلطلا
نم مهمرحيضسو ىرخأا تاعماجب
يف رخأات ،هاروتكدلا يف ليجضستلا
ي˘ف ن˘ي˘لو˘ب˘ق˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق نÓ˘˘عإا
يف ةئم˘لا˘ب02 ة˘ضصح ر˘ت˘ضسا˘م˘لا
اذكو ةيعماجلا تاضسضسؤوملا بلغأا
ن˘ي˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لا نÓ˘˘عإا ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت
ةبلط جاردإا مدع ،يناثلا نيوكتلاو
ة˘ي˘كل˘ضسلا ت’ا˘ضصت’ا ضصضصخ˘ت
ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كل˘˘ضسÓ˘˘لاو
اذ˘ه لÓ˘ق˘ت˘ضسا د˘ع˘˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
مولعلا ضصضصخت نع ضصضصختلا

لضصي لئاه ضصقن ،ايجولونكتلاو
لا˘م˘عأ’ا دا˘ت˘ع ي˘ف ماد˘ع˘˘ن’ا د˘˘ح
ميدقت ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لاو ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
يقيبط˘ت˘لا ع˘با˘ط˘لا تاذ ضسورد˘لا
،ةا˘كا˘ح˘م˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘ب وأا ا˘˘ير˘˘ظ˘˘ن
˘˘˘ما˘˘˘˘ضسقأ’ا ضضع˘˘˘˘ب ظا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘كا
تاضصضصختلا اذكو ،ةيجوغاديبلا
،ةبلطلا نم ةلئاه دادعأاب ،ةيبطلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع بع˘˘˘ضصي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
ىلإا ىدأا امم مهزرف وأا مهميضسقت
ةيحضصلا ت’وكوتور˘ب˘لا كا˘ه˘ت˘نا

ريضضحت˘لا مد˘ع ،ا˘ه˘مار˘ت˘حا مد˘عو
تاعماجلا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع د˘ي˘ج˘لا
ثيح نم عيمجلل رتضساملا حتف يف
ةيجوغاديبلا ق˘فار˘م˘لاو ل˘كا˘ي˘ه˘لا

ةداهضش ميلضست مدع ،ريطأاتلا اذكو
عم ،هاروتكدلا ةب˘ل˘ط˘ل ل˘ي˘ج˘ضست˘لا

داد˘عإا ى˘ه˘نأا ن˘م˘ل حا˘˘م˘˘ضسلا مد˘˘ع
ارظ˘ن ة˘ضشقا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م ف˘ل˘م˘لا
ضسل˘ج˘م˘لا تاءار˘جإا ي˘ف ر˘خأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل

رارقلا قيبطت يف نيابت ،يملعلا
ذخأا مدع عم ،هتنورم مدعو336
جولولا مهيلع رذعت نيذلا ةبلطلا
،رابتع’ا ني˘ع˘ب «لدو˘م» ة˘ضصن˘م˘ل

قضشلا نيب ديجلا قيضسنتلا بايغ
رخأات ،يعامت˘ج’او ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
تاي’ولا نيب تÓفاحلا قÓطنا

ضصا˘خ˘لا را˘˘ط˘˘ق˘˘لا با˘˘ي˘˘غ اذ˘˘كو
ريزولا هنع ثدحت يذلا ةبلطلاب
ضضع˘ب قا˘ح˘ت˘لا مد˘ع بب˘ضسي ا˘م˘م
رارطضض’او مهتاع˘ما˘ج˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ىرخأا لئاضسوو قرطب اهيلإا لقنتلل
ةبلط طغضض ،ةظهاب انامثأا مهفلكت
يكاردتضس’ا ناحتم’ا يف بطلا

تاناحتم’ا دعب ةرضشابم هتجمربو
.ةعجارملل ةضصرف حنم نود

يبÓطلا ماعلا داحت’ا نمث امك
ةينور˘ت˘كل’ا تÓ˘ي˘ج˘ضست˘لا ر˘ح˘لا
ة˘ي˘جاودزا اذ˘كو دد˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘˘ل
ةدايز ىلع لمعلاب ابلاطم ،ميلعتلا
ةي˘ضضرأÓ˘ل ة˘ي˘با˘ع˘ي˘ت˘ضس’ا ةرد˘ق˘لا

ربكأا تÓ˘م˘ح ن˘ضشو ،ا˘هر˘يو˘ط˘تو
ثحو «لدوم» ةيضضرأ’اب فيرعتلل
ا˘ه˘ل جو˘لو˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘˘ضسأ’ا

نيح يف ،اهعم د˘ي˘ج˘لا ل˘عا˘ف˘ت˘لاو
ةقير˘ط˘لا˘ب ل˘ي˘ج˘ضست˘لا ن˘ج˘ه˘ت˘ضسي
،تا˘ع˘ما˘ج˘لا ضضع˘ب˘ل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا

راكت˘ب’ ىر˘خأا تا˘ع˘ما˘ج ءو˘ج˘لو
ح˘ت˘ف˘ك ،ة˘ضصا˘خ ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست قر˘˘ط
بويتوي تاونق وأا ةضصاخ عقاوم
ةددعتملا طئا˘ضسو˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا وأا

ى˘˘ل˘˘ع ضشيو˘˘ضشت˘˘لا بب˘˘˘ضسب كلذو
ل˘كا˘ضشم˘لا ة˘ف˘عا˘ضضمو ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
.ةديدعلا ةينقتلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ر˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘ضسيو
نومضضمب لمع˘لا ر˘ح˘لا ي˘بÓ˘ط˘لا
يف ةخرؤوملا164 مقر ةلضسارملا

تمرح يتلاو9102 ربمضسيد21
ىلع نيلضصاحلا نييرئازجلا ف’آا
ي˘ف ق˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب
’إا يناث ضصضصخت يف ليجضستلا
ةلماك تاونضس ضسمخ رورم دعب

.اهيلع لضصحتم ةداهضش رخآا ىلع
دنتضسي يتلا ةبيرغلا ةميلعتلا هذه
ءا˘˘ضسؤور بل˘˘˘غا ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
نامرح يف ةيعماجلا تاضسضسؤوملا

لو˘ف˘كم˘لا ا˘ه˘ق˘ح ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه
ةضصاخ اهنأا مغر ،انوناقو اروتضسد
و˘عد˘يو .ط˘ق˘ف9102 م˘ضسو˘م˘˘ب
ةرازو رحلا يبÓطلا ماعلا داحت’ا
يملعلا ثحبلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
رار˘ق˘لا اذ˘ه ءا˘غ˘لإ’ ل˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

دد˘ع و˘هو د˘ي˘حو طر˘ضشي ه˘ط˘برو
،ةحاتملا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م˘لا

هفييكت نكمي طرضشلا اذه ىتحو
ميلعتلا وحن هجوتلا عم اضصوضصخ
gninrael-E . ينورتكل’ا

ماعلا داحت’ا وعدي ريخأ’ا يف
ةرازو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘بÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا

كارضشإ’ ةيعما˘ج˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو
ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ءا˘كر˘ضشلا ع˘ي˘˘م˘˘ج
حاجنإا لجأا نم ةيعماجلا ةرضسأ’او
فورظلا يف ةضصاخ مضسوملا اذه
دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضصلا

ن˘ع دا˘ع˘˘ت˘˘ب’او ع˘˘م˘˘جأا م˘˘لا˘˘ع˘˘لاو
يذلاو يداحأ’او يدرفلا رييضستلا

ققحي ’و ةلب ’إا نيطلا ديزي ’
بلاطلل ةمد˘خ ةو˘جر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

.عمتجملاو ةعماجلاو
خ.ةميضسن

ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع دا˘˘فأا
مضساب يمضسرلا قطانلا لاضصت’ا
ةر˘ضصا˘ح˘م م˘ت ه˘˘نأا ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ع˘˘ير˘˘لا ءارو ن˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
راودأ’ نيضصمقتملاو ينÓعإ’ا
تا˘ط˘ط˘خ˘م ر˘ير˘م˘ت˘ل ة˘ي˘مÓ˘عإا

نم نيبيرق اوتاب مهنأاو ةهوبضشم
˘ما˘مأا ة˘ب˘ضسا˘ح˘م˘لا ى˘لإا جور˘خ˘لا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت در˘ج˘م˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا
ل˘ك ن˘˘م ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
كلذو ،ةهوبضشملا تا˘ضسرا˘م˘م˘لا

ضصو˘ضصن˘لا راد˘˘ضصإا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م
يف رظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
.ةيلكيهلا رومأ’ا نم ريثكلا

حيرضصت يف رم˘ي˘ح˘ل˘ب فا˘ضضأا
ىلع دويق دجوت ’ هنأا ،يفحضص

’و ،رئازجلاب يمÓعإ’ا لمعلا
نأا اربتعم ،ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘ضصل˘ل ضسب˘ح
ةينوناق ضصوضصنب قلعتي رمأ’ا
يمÓعإ’ا لمعلل رابتع’ا ديعت
ار˘ي˘ضشم ،فر˘ت˘ح˘م˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

مÓ˘عإ’ا˘ب ضصا˘خ نو˘نا˘ق داد˘عإ’
ح˘ي˘ت˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط د˘يد˘˘ح˘˘ت
ةدا˘م ر˘ضشن˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
ةفرعمو ،تنرتنإ’ا يف ةيمÓعإا

عم اهدجاوت ناكمو ،اهريدي نم
نضسو ايلحم اهن˘ي˘طو˘ت ةرور˘ضض
نييفحضصلا ىتح يمحي نوناق
.لاجملا يف نيلغتضشملا

ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘قو
نإا ،لا˘ضصت’ا ر˘يزو ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل

ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
ف˘ق˘ي  ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت
نو˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘ضص ءاد˘˘˘˘عأا ا˘˘˘˘هءارو
فو˘قو م˘ه˘ج˘عز˘ي نو˘فور˘ع˘˘مو
ريغت˘ت ’ ئدا˘ب˘م ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

ةيضسايضسلا ةطراخ˘لا ر˘ي˘غ˘ت م˘غر
ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب فا˘ضضأاو .م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف
ةقاوتلا بوعضشلا دناضست يدÓب»
ةلداعلا اياضضقلا معدتو ةيرحلل
احضضوم ،«ةمواضسم يأا لبقت ’و
كل˘ت˘ل ا˘ضسرد ى˘ط˘عأا بع˘ضشلا نأا
يف ل˘خد˘ت˘لا ه˘ضضفر˘ب تا˘ه˘ج˘لا
جرخو رئازجلل ةيلخادلا نوؤوضشلا
هبح تبث˘ي تا˘ب˘ضسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف
.نطولل هءامتناو

ر.نوراه

نوؤو˘ضشلا ةرازو مز˘ت˘ع˘ت
راد˘ضصإا ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا
ةيضضق يف ،يعرضشلا مكحلا
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
لÓخ نم كلذو ينويهضصلا
،ةرازولل ةعباتلا ىوتفلا ةنجل
نم ديدعلا لوضصو دعب كلذو
ضصخي ا˘م˘ي˘ف تارا˘ضسف˘ت˘ضس’ا
ثد˘ح˘ي ا˘م˘ل ي˘عر˘ضشلا يأار˘لا

ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج تارو˘˘ط˘˘ت ن˘˘˘م
ة˘لأا˘ضسم ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘ضسي˘م˘خ ف˘ضشك .ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا ضشت˘ف˘˘م˘˘لا ،راز˘˘ب
نوؤو˘˘˘˘ضشلا ةرازو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ةياضصولا كر˘ح˘ت نأا ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا
راد˘ضص’ ر˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا نأا˘˘ضشب

ة˘˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف ي˘˘عر˘˘ضش م˘˘˘كح
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
لوضصو دعب ءاج ،يليئارضس’ا
تارا˘ضسف˘ت˘ضس’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
يعرضشلا يأار˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
تارو˘ط˘ت ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ل

اهني˘ب ،ط˘ي˘ح˘م˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج
حضضوأاو .عيب˘ط˘ت˘لا ة˘لأا˘ضسم
نوؤوضشلا ةرازو يف لوؤوضسملا
ىوتفلا نأا ،فاقوأ’او ةينيدلا
اذ˘ه ي˘ف ا˘˘هرد˘˘ضصت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا
اد˘˘ح ع˘˘ضضت˘˘ضس ،عو˘˘ضضو˘˘م˘˘لا
ضضعبلا اهراثأا يتلا تاهبضشلل
ن˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ضضق نأا˘˘ضشب

ا˘هرا˘طإا ن˘ع ا˘ه˘جار˘خإا لÓ˘˘خ
 .رخآا اضسابل اهضسابلإاو يعرضشلا

 يمولد Ëرم

ناكضسلإ ةدجنل ناعرهي كردلإو صشيجلإ

تاقرط ةدع لسشت جؤلثلا
لزعتؤ ةيئ’ؤؤ ةينطؤ
ةيلبجلا قطانملا
ةطقاضستملإ جولثلإ تببضست
رورملإ ةكرح دإدضسنإ يف إرخؤوم

ةيئلو تاقرط ةدع ربع
ةدع لزع ىلإ ىدإ ام ،ةينطوو
هذه ،اهنم ةيلبجلإ اميضس قطانم
تعدتضسإ ةبعضصلإ ةيعضضولإ

ينطولإ كردلإ حلاضصم لخدت
ينطولإ صشيجلإ حلاضصم إذكو
حتفو جولثلإ ةلإزل يبعضشلإ
ةيبايضسنلإ ةداعإإو تاقرطلإ
.رورملإ ةكرحل

قيضسنتو مÓعلإ زكرم فضشك
كردلإ ةدايقل عباتلإ رورملإ
ةدع قلغ نع صسمإ ،ينطولإ

مكإرت ببضسب ةينطو قرط
مت ،ةريوبلإ ةيلو يفف ،جولثلإ

ينطولإ قيرطلإ قلغ ليجضست
ةريوبلإ نيب طبإرلإ33 مقر
يف طبضضلاب وزو يزيتو
قيرطلإ بناج ىلإ ،ةدجكيت
نيب طبإرلإ03 مقر ينطولإ

ةريوبلإ ،جيراهضصلإ ةيدلب
نلوكن يزيت ةقطنمب فيضسإوو
قيرطلإ إذكو ،جيراهضصلإ ةيدلب
نيب طبإرلإ51 مقر ينطولإ

ىلع ،وزو يزيتو ةريوبلإ يتيلو
ةيدلب ةدروريت جف ىوتضسم
قيرطلإ دهضش امك .نانوحرفإإ
نيب طبإرلإ51 مقر ينطولإ
طبضضلاب ،وزو يزيتو ةريوبلإ

ولابغأإ ةيدلب ةدبز نيع ةيرق
مكإرتلإ ببضسب ،ريضصملإ صسفن
قلغ مت امك ،جولثلل ريبكلإ
يف33 مقر ينطولإ قيرطلإ
ةيدلب نيب طبإرلإ هرطضش
يف لوضسأإ ةقطنمو يدهموب
ةريخلإ هذه ،وزو يزيت ةيلو
يئلولإ قيرطلإ اهيف دهضش يتلإ

يتيلو نيب طبإرلإ352 مقر
ىوتضسم ىلع طبضضلاب ،وزو يزيت
ننوحرفإإ ةيدلب ةطÓضش جف
امات إدإدضسنإ ةطÓضش ةيدلبو
.جولثلإ كمضس عافترإ ببضسب

ز.صسواط



بوهيملب فيرضش دمحم لاق
يف ،ضسمأا يفحضص حيرضصت يف
ةكلاملا ةلودلا» نإا نأاضشلا اذه
لاملا ضسأار قيرط نع لخدتت
ن˘م ضسي˘لو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ضسضسؤو˘˘م ي˘˘ف
،داضسفلا دلوي يذلا معدلا لÓخ
ن˘ع لؤوا˘ضست˘لا ا˘ن˘ق˘ح ن˘م ا˘ن˘˘هو
يذلا لاملا ضسأار ضصقن ببضس
تاضسضسؤو˘م˘لا هذ˘ه ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ن˘م ر˘يزو˘لا ع˘فار ا˘م˘ك .«مو˘ي˘لا
لو˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت قÓ˘˘˘طإا ل˘˘˘جأا

ةداعإا نمضضت˘ي د˘يد˘ج ط˘ط˘خ˘م
تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لا ضضع˘˘ب ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه
اقبضسم لم˘ع˘لا ع˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘كل˘م˘لا ق˘ح ة˘ي˘لا˘كضشإا ى˘ل˘˘ع
ة˘لود˘لا مو˘ه˘ف˘م د˘يد˘ح˘ت د˘ضصق
بجاولا رييضستلا طمنو ةكلاملا
هذ˘ه ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإا
دو˘ق˘ع را˘طإا ي˘ف تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لا
.ةعاجن

كلذ نأا بو˘ه˘ي˘م˘ل˘ب ر˘ب˘ت˘عاو
ح˘ن˘م ر˘ب˘ع ا˘ضضيأا ر˘م˘ي نأا بج˘ي
ةيلÓ˘ق˘ت˘ضسا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا كل˘ت
ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت ر˘˘ب˘˘˘كأا
ع˘فر نأا ى˘لإا ر˘ي˘ضشم ،ر˘طا˘خ˘م˘لا
ر˘ي˘ي˘ضست˘لا ل˘ع˘ف ن˘ع م˘ير˘ج˘˘ت˘˘لا

.ىعضسملا اذه يف اضضيأا جردني
ن˘ي˘ضسح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا

ريزولا اعد ،ةيمومعلا ليخادملا
عيضسوتو تاقفن˘لا د˘ي˘ضشر˘ت ى˘لإا
ع˘˘˘فرو ي˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘عو˘˘˘˘لا

ق˘ل˘خ ضصو˘ضصخ˘بو ،ه˘ت˘يدودر˘م
نا بو˘ه˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ب را˘˘ضشأا ةور˘˘ث˘˘لا

يف ضصخ˘ل˘ت˘ت حا˘ج˘ن˘لا ل˘ماو˘ع
.ةمكوحلا

ضضر˘ع˘م ي˘ف ر˘يزو˘˘لا زر˘˘باو
ه˘ي˘لو˘ي يذ˘لا ما˘م˘ت˘ه’ا ه˘ث˘يد˘ح
’ تاضسضسؤوملا ءاضشنإ’ هعاطق
ةفاضضا اهنم ةطضسوتملا اميضس

ةيطارقوريبلا ىلع ءاضضقلا ىلا
ىر˘يو .ة˘ن˘م˘˘قر˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
نم يه قو˘ضسلا نا بو˘ه˘ي˘م˘ل˘ب
ميظنت رضصنع لكضشت نا بجي
ي˘˘ضسر˘˘˘ت ن˘˘˘م ةراد’ا تضسي˘˘˘لو
نم عفار امك ،بقارتو دعاوقلا
يمومعلا بلطلا رمي نا لجا
ةرضشابم هحنم ضضوع قوضسلاب
.ةيمومعلا تاضسضسؤوملل

ضسيل» قايضسلا اذه يف لاقو
نم نضسحا ةيلاعف لماع كانه
يف ةيضسفانتلا مهضست ذا .قوضسلا
ن˘ضسح’ا ع˘يزو˘ت˘˘لاو را˘˘كت˘˘ب’ا

نا افيضضم ،«ةيمومعلا دراوملل
وه يضضارتلاب تاقفضصلا حنم»
.«ةدعاق ضسيلو ءانثتضسا

ر˘˘˘كذ ،ىر˘˘˘˘خا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ىلا جاتحت دÓبلا نا بوهيملب
’ا كلذ ىتأاتي نلو ريبك ومن
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
ةلاطبلا ةبراحمو تاقورح˘م˘ل˘ل
يف عضستت اهتعقر لازت ’ يتلا
.بابضشلا طاضسوا
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ةنضس52 فرظ يف يراجتلإ يمومعلإ عاطقلل رلود رايلم052 تدضصر

ةيمؤمعلا تاسسسسؤؤملا ت’Óتخا نع «اهدي عفرت» ةمؤكحلا

خ.ةميضسن

دعي مل ةلودلإ ةينإزيم نأإ ،فإرضشتضسلاب فلكملإ لوألإ ريزولإ ىدل بدتنملإ ريزولإ بوهيملب فيرضش دمحم دكأإ
عاطقلل يقيقح حÓضصإإ قÓطإإ ةرورضض ىلع إددضشم ،ةيمومعلإ تاضسضسؤوملإ صضعب تلÓتخإ لمحت اهرودقمب

يمومعلإ عاطقلل رلود رايلم052 وحن تضصضصخ ةلودلإ نأإ ىلإإ إريضشم ،ةيكلملإ قوقح صصخي ام اميضسل ،يمومعلإ
.ةيضضاملإ52ـلإ تإونضسلإ لÓخ يراجتلإ

ةئاملاب09 تغلب هتبضسن

لمعلا يسشتفم بارسضإ’ ةعسساؤ ةباجتسسا

 تإراطقلإ طاضشن فانئتضسإ ةدوع دعب

ةلغتسسŸا Òغ نئابزلا تاكاÎسشا تاقاطب دد“ «فايتنسس»

دإدضسلإ يف ريخأاتلإ تامإرغو دئإوفلإو ءابعألإ ءاغلإإ عم
بئإرضضلإو تلومعلإو موضسرلإو

ةئاملاب07 نؤيد ةلؤدج ةداعإا
ةرثعتملا «جاسسنؤأا» تاسسّسسؤؤم نم

تإوزغلإ ءانيم يف محفلاب ثولملإ حمقلإ فاضشتكإ ةحيضضف بقع

ةلؤمحلا رئاسسخ شضيؤعت ىلع ةلقانلا ةكرسشلا ربجي بؤبحلل ينهملا ناؤيدلا

ل˘م˘ع˘لا و˘ضشت˘˘ف˘˘م ضسمأا ن˘˘ضش
اجاجتحا كلذو ،ا˘ي˘ن˘طو ا˘بار˘ضضإا

لمعلا ةرازو ةباجتضسا مدع ىلع
نا˘˘˘م˘˘˘˘ضضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘لاو
،ةعوفرملا اهبلاطمل يعامتج’ا

ليدعتب اهن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘ضصا˘خ
ة˘ع˘جار˘مو ي˘ضسا˘ضسأ’ا نو˘نا˘ق˘˘لا
تغلب ثيح ،يضضيوعتلا ماظنلا
بار˘ضضإÓ˘ل ة˘با˘ج˘ت˘ضس’ا ة˘ب˘˘ضسن
.ةئاملاب09 وحن

ةنيمأ’ا ةليهضس جابرك تدكأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف لمعلا يضشتفمل ةلقتضسملا
نأا «مÓ˘˘˘˘˘˘ضسلا» ـل ح˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ضصت
يقل ضسمأا هونضش يذلا بارضضإ’ا
ل˘ك ر˘ب˘ع ة˘˘ع˘˘ضساو ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضسا

تد˘ع˘ت ثي˘ح ،ن˘طو˘لا تا˘˘ي’و
،ةئاملاب09 ةباج˘ت˘ضس’ا ة˘ب˘ضسن
اوررق  مهنا «ةثدحتملا» تلاقو
ةياغ ىلا بارضضا يف لوخدلا
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘ضش ن˘˘م ع˘˘با˘˘˘ضسلا
مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،يرا˘ج˘لا
،ةعوفرملا مهبلاطمل ةباجتضس’ا

لك اوذفنتضسا مهنا تدكأا ثيح
ةيراد’او ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘ج’ا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مز’ا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل
رارق اوذختي نا لبق اهنوضشيعي
ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا بضسحو ،بار˘ضضإ’ا
لوح روحمتت بلاطملا هذه نإاف

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ةرور˘˘˘ضض
˘ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘جار˘مو ي˘˘ضسا˘˘ضسأ’ا
ع˘م مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘ب ي˘˘ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةعون˘ت˘م˘لاو ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
فور˘ظو ،ل˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ضشت˘˘ف˘˘م˘˘ل
بناج ىلا ،اهب ةطيحملا لمعلا
ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘لا قود˘˘ن˘˘ضص ءا˘˘˘ضشنإا
ةي˘ضشت˘ف˘م ح˘لا˘ضصل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
تا˘عا˘ط˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا

نم ةديفتضسملا ىرخ’ا ضشيتفتلا
˘‐ة˘با˘ق˘ن˘لا‐ تب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ك ،كلذ
،يفي˘ظو˘لا ن˘كضسلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا˘ب
ءانتقاب ضصاخلا ضضرقلا ليعفتو
.ةرايضس

عضضولا ىلإا جابرك تراضشأاو
وضشتفم هي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا
رو˘˘هد˘˘تو يدر˘˘ت ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةيونعملاو ةيدا˘م˘لا م˘ه˘عا˘ضضوأا

ءا˘˘ضصق’او ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مو
ا˘فÓ˘خ ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ة’ا˘ب˘مÓ˘˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’او ئدا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةيلود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ا˘ه˘ت˘ضسر˘ك
ةمظنملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
هيلعو ،لمعلا ضشي˘ت˘ف˘ت عا˘ط˘ق˘ل
يضشتف˘م ع˘ي˘م˘ج ،ة˘با˘ق˘ن˘لا تعد
نماضضتلاو دحوت˘لا ى˘لا ل˘م˘ع˘لا

اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
لا˘˘˘ضصيا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م بار˘˘˘ضض’ا

ناح هنأاب ةيوقو ةحضضاو ةلاضسر
ة˘يا˘ضصو˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل تقو˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم
زاهج حÓ˘ضصا ي˘ف ة˘ي˘قÓ˘خأ’او
ل˘ك تعدو ،ل˘م˘˘ع˘˘لا ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ه˘ق˘ح ضسرا˘˘م˘˘ي نا دارا ضشت˘˘ف˘˘م
ىلا بارضضإ’ا يف يروتضسدلا

تاءار˘˘˘ج’ا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘ضض
ةضسراممب ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

˘مد˘ع ا˘م˘ي˘ضس ’ بار˘˘ضضإ’ا ق˘˘ح
ةر˘كذ˘م ،ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح ة˘ل˘قر˘ع
كير˘ضشك تبا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب
لا˘ج˘م˘لا ح˘ضسف ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو يد˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
لجأا نم ةياضصولا عم نواعتلاو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا لو˘ل˘ح ى˘لا لو˘ضصو˘˘لا
.فارطأ’ا عيمج يضضرت

 ز.صسواط

ريزولا ،تافايضض ميضسن دكأا
لوأ’ا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘˘ضس˘˘ّضسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
نم ةئاملاب07 نأا ،ةرغضصملا
اهؤواضشنإا مت يتلا تاضسّضسؤوملا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
با˘˘ب˘˘ضشلا ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ضشت م˘˘˘عد˘˘˘ل
تا˘˘ضسضسؤو˘˘˘م ي˘˘˘ه «جا˘˘˘ضسنوأا»
  .ةرثعتم

متتضس هنأا تافايضض فضشكو
تاكرضشلا نويد ةلودج ةداعإا
ىلإا لضصت دق ةدمل ةرثعتملا

ل˘ي˘جأا˘ت ع˘م ،تاو˘˘ن˘˘ضس ضسم˘˘خ
21 ى˘لإا ل˘˘ضصت ةد˘˘م˘˘ل ع˘˘فد˘˘لا
دئاوفلاو ءابعأ’ا ءاغلإاو ،اًرهضش
دادضسلا يف ريخأاتلا تامارغو
ت’و˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو مو˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘لاو
  .بئارضضلاو

د˘˘˘كأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
يت˘لا تا˘كر˘ضشلا نأا تا˘فا˘ي˘ضض
’و ر˘ي˘ب˘ك ز˘ج˘ع ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
اهتطضشنأا ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ن˘كم˘ي
ة˘ج˘لا˘ع˘م ضصي˘ضصخ˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
ل˘ضصت د˘ق ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ل ةدد˘ح˘م
ا˘ه˘نو˘يد داد˘ضس ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘عإا
بدتنملا ريزولا دكأاو .ايئاهن
نم ترقأا تاءارجإ’ا هذه نأا
تا˘ضس˘ّضسؤو˘م˘لا ةد˘عا˘˘ضسم ل˘˘جأا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘فو ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا

د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر

جمدب رمأا يذلا نوبت ديجملا
ةر˘˘ّغ˘˘ضصم˘˘لا تا˘˘ضس˘˘˘ّضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘م˘˘˘ضض «جا˘˘˘ضسنوأا»ـل
  .يداضصتق’ا ضشاعنإ’ا

ةلاكولل ماعلا ريدملا ناكو
ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةديدجلا ةيمضستلا» ةيت’واقملا
ف˘ير˘ضش د˘م˘ح˘م ، «جا˘˘ضسنوأا»ـل
لابق˘ت˘ضسا ن˘ع ف˘ضشك ،دو˘عو˘ب
ةلاكولل ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘باو˘ب˘لا
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م بل˘˘ط ف˘˘لأا03ـل

قلعتو ،نويدلا ةلودج ةداعإ’
ةرثعتملا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب ر˘مأ’ا
تابوعضص هباجت يتلا كلت وأا

داجيإاب دوعوب دّهعتو  .ةيلام
ةضساردو ةضسضسؤوم لكل لولح
كئ˘لوأا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
يف ليقار˘ع نو˘ه˘با˘ج˘ي ن˘يذ˘لا
كو˘ن˘ب˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم د˘يد˘˘ضست
،د˘˘حاو˘˘ب اد˘˘˘حاو ،ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لاو
ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘ضصخ ةا˘˘˘عار˘˘˘مو
لا˘جآا نأا لا˘ق ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م
’ تافلملا ةضساردو ليجضستلا
13 ة˘يا˘غ ى˘لإا ةر˘م˘ت˘ضسم لاز˘˘ت
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب ،1202 ر˘ب˘م˘ضسيد
نأا يأا ،مرضصنملا ةيليوج رهضش
ة˘باو˘ب˘لا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ضست˘لا لا˘˘جآا
81ـل ر˘م˘ت˘˘ضسي ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
  .ارهضش

د.م

ريدم يروم˘ق ر˘ي˘م˘ضس ف˘ضشك
لقنل ةينطولا ة˘كر˘ضشلا˘ب ل˘ق˘ن˘لا
،ةيديدحلا ككضسلاب نيرفاضسملا
تا˘قا˘ط˘ب د˘˘يد˘˘م˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ه˘˘نأا
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ئا˘˘بز˘˘˘لا تا˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘ضشا
ف˘˘قو˘˘ت بب˘˘ضسب ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
انوروك ةحئاج ةجيتن تاراطقلا

امك ،ةدملا ضسف˘ن˘ب ا˘ه˘ضضيو˘ع˘تو
طاضشن فانئتضسا ةداعإا نأا فضشك
ند˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م تارا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

م˘ت˘ي˘ضس ،ة˘يو˘ه˘ج˘لا تارا˘ط˘ق˘لاو
  .نيتلحرم ىلع

ي˘˘ف يرو˘˘م˘˘ق ر˘˘ي˘˘م˘˘ضس د˘˘˘كأا
متيضس هنأا ،ضسمأا يفحضص حيرضصت
ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘كار˘ت˘ضش’ا لو˘˘ب˘˘ق
تا˘قا˘ط˘ب د˘يد˘ج˘ت م˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ث˘˘ير
ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ كار˘˘ت˘˘ضش’ا
فانئتضسا ةداعإا نأا افضشاك ،ةبلطلل
ندملا نيب ام تاراطقلا طاضشن
م˘ت˘ي˘ضس ،ة˘يو˘ه˘ج˘لا تارا˘ط˘ق˘لاو
  .نيتلحرم ىلع

با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘ضس’ا ة˘˘قا˘˘ط ن˘˘˘عو
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘حا˘ضض ضصو˘ضصخ˘˘ب
نيب ام ردقت اهنأا يرومع حضضوأا

دعق˘م ف˘لأا021و ف˘˘لأا001
م˘ت˘˘ي˘˘ضس ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
زجحلاو ركاذتلا ءانتقا لامعتضسا

،ينورتكلإ’ا ع˘فد˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
ريباوط˘لاو  ظا˘ظ˘ت˘كÓ˘ل ا˘يدا˘ف˘ت

ىوتضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ
را˘˘ضشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘مو ،تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
  .انوروك ضسوريف

ةكرضشلاب لقنلا ريدم فاضضأاو
ن˘ير˘فا˘ضسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هحلاضصم نأا ،ةيديدحلا ككضسلاب
نم ،ة˘مرا˘ضص تاءار˘جإا تذ˘خ˘تا
يحضصلا لوكوتربلا قيبطت لجأا

،نيرفاضسملا لبق ن˘م ه˘مار˘ت˘حاو
ة˘جرد ضسا˘ي˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا ،ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا

.نيديلا ميقعت داو˘م لا˘م˘ع˘ت˘ضساو
فضشك ةديدجلا طوطخلا نعو
رهضش لÓخ متيضس هنأا ،يرومق
ط˘خ مÓ˘ت˘ضسا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘˘م
،تليضسمضسيت ،لوزقوب ةليضسملا

ط˘خ ادد˘ج˘م لÓ˘غ˘ت˘ضسا ةدا˘˘عإاو
ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه م˘نا˘غ˘˘ت˘˘ضسم نار˘˘هو

اذهو ايموي ت’احر عبرأا لدعمب
  .ةديدج طوطخ حتف راظتنا يف

ة˘˘˘كب˘˘˘ضش نأا ح˘˘˘˘ضضوأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ككضسلا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
4 ـب ردقت رئازجلا يف ةيديدحلا
83 ط˘بر˘˘تو ر˘˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك ف’آا

هذ˘ه د˘˘يد˘˘م˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ضسو ،ة˘˘ي’و
ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘ل طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
قرضشلا قطا˘ن˘م ل˘كو بو˘ن˘ج˘لا

نم لع˘ج˘ي˘ضس ا˘م و˘هو بر˘غ˘لاو
فلأا21 ى˘˘لإا ل˘˘ضصت ة˘˘كب˘˘ضشلا

نعو  .0302 قافأا يف رتموليك
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ئر˘ت˘ه˘م˘لا تا˘˘بر˘˘ع˘˘لا
تف˘˘ل ،5891 ةن˘ضس ا˘هؤوا˘ن˘ت˘قا
نم ططخم دوجو ىلا يرومق
نأا ا˘ن˘ي˘ب˘م ،ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ل˘جأا
،7102 ناوج تقلطنا ةيلمعلا

يديضس يتضشرو ىوتضسم ىلع
ر˘مأ’ا ،ياد ن˘ي˘ضسحو ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
06 ةئي˘ه˘ت˘ب ه˘ق˘فو ح˘م˘ضس يذ˘لا
ةئرتهملا تابر˘ع˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
  .ةبرع002 ـب اهددع ردقي يتلاو

  يمولد Ëرم

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا مز˘˘˘لأا
ة˘كر˘ضشلا ،بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ثولملا حمقلا ةلومحل ةلقانلا
اهزجح مت ي˘ت˘لاو م˘ح˘ف˘لا ةدا˘م˘ب
ىل˘ع تاوز˘غ˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘ب ار˘خؤو˘م
ة˘لو˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ئا˘˘ضسخ ضضيو˘˘ع˘˘ت
ءاجو ،ءانيملا يف وضسرلا موضسرو
ةرخابلا ز˘ج˘ح بق˘ع اذ˘ه رار˘ق˘لا
تناك يتلاو اينوتضسا نم ةمداقلا

نط فلأا82 ةلومحب ةنوحضشم
بضسحو ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘لا ح˘˘م˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م

ةرخا˘ب˘لا نإا˘ف «مÓ˘ضسلا» ردا˘ضصم
نا˘ضشب كو˘كضش ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح تما˘˘ح
عا˘˘ق ي˘˘ف م˘˘ح˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘م دو˘˘جو
اهطÓ˘ت˘خا ى˘لا ىدا ا˘م ةر˘خا˘ب˘لا
كو˘كضشلا هذ˘ه ،ح˘˘م˘˘ق˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ب
راطخا ىلا ناويدلا ينقتب تعفد
ل˘ي˘كوو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ز˘ج˘ح˘ب ما˘ق يذ˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تنا˘ك د˘قو ،ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ةر˘خا˘ب˘˘لا
رم’ا تررب دق ةلقانلا ةكرضشلا
اهنتم ىلع م˘ح˘ف˘لا تل˘ق˘ن ا˘ه˘نأا˘ب

عم هطÓتخا ىلا ىدا ام ارخؤوم
.حمقلا ةدام

تقلطا رئازجلا ناف ،ةراضشÓل
05 ءارضشل ةيلود ةضصقانم ارخؤوم
،ن˘ي˘ل˘لا ح˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ط ف˘˘لأا

ي˘˘ف تدرو˘˘˘ت˘˘˘ضسا د˘˘˘ق تنا˘˘˘كو
ة˘ن˘˘ضسلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نويلم عبر نم رثكأا ةيضضقنملا

.نط
 ز.صسواط

ماعلإ ريدملإ ةلاقإاب إوبلاط
ةضسضسؤوملل

«ماينؤأا» لامع
ىلإا ةدؤعلا نؤسضفري
مهلمع بسصانم
ةينطولإ ةضسضسؤوملإ لامع صضفر
ةيلزنمورهكلإ تاعانضصلل
كلذو ،مهلمع ىلإإ ةدوعلإ «ماينوأإ»
ةلاطبلإ نم لماك رهضش دعب
ريدملإ ةلاقاب نيبلاطم ،ةينقتلإ
بناج ىلإإ ،ةضسضسؤوملل ماعلإ
يف ةينقتلإ ةلطعلإ باضستحإ
لامع طرتضشإو .مهروجأإ
تاعانضصلل ةينطولإ ةضسضسؤوملإ
لبق «ماينوأإ» ةيلزنمورهكلإ

ريدملإ ةلاقإإ ،لمعلإ ىلإإ مهتدوع
ىلإإ ةفاضضإلاب ةضسضسؤوملل ماعلإ
يف ةينقتلإ ةلطعلإ باضستحإ
قحتلي مل ،ةراضشإÓل .مهروجأإ
ءإوضس مهلمع بضصانمب لامعلإ

ةيريدملإ رقم ىوتضسم ىلع
وأإ يلع يتيتضس حهنب ةماعلإ

عقإولإ يعانضصلإ بكرملاب
دإول ةيعانضصلإ ةقطنملاب

يباقنلإ عرفلإ حضضوأإو .يضسيع
دق نيبلطملإ نأإ ،ةضسضسؤوملل
ينقتلإ فقوتلإ ذنم إذختإ
1 نم» رهضش ةدمل «ماينوأإ» طاضشنل
هتررق يذلإ «ربمضسيد13 ىلإ
لكاضشملإ ببضسب ةيريدملإ
دإوملإ نوزخم ذافنو ةيلاملإ
جاحلإ دلو دولوم دكأإو .ةيلوألإ
ةضسضسؤوملإ ةباقنل ماعلإ نيمألإ
تاعانضصلل ةينطولإ
داحتÓل ةعباتلإ ةيلزنمورهكلإ
نأإ ،نييرئإزجلإ لامعلل ماعلإ
قاحتللإ نوضضفري لامعلإ

نأإ املاط  ،مهلمع بضصانمب
اهلجأإ نم إوذفن يتلإ مهبلاطم
ربمضسيد رهضش لÓخ تاجاجتحإ
.نلإ دحل بلت مل ،ريخألإ

فانئتضسلإ ،يباقنلإ برغتضسإو
نأإ نيح يف ،ةرإدإلإ هتررق يذلإ
فقوت ىلإإ تدأإ يتلإ ةيعضضولإ

هنأإ امب ريغتت مل طاضشنلل ينقت
دإوملإ نع جإرفإإ لجضسي مل
ةداعإاب حامضسلإ لجأإ نم ةيلوألإ

 .جاتنإلإ تإدحو ليغضشت
  يمولد ميرم



ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصح˘˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘˘ضشأا
يبعضشلا ضشيجلل ةي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يف هنأا ،0202 ةنضسل ينطولا
با˘˘˘هرإ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘˘طإا
نم تادحولا فلتخم تنكمت
12 مهنم ايباهرإا73 دييحت
ه˘ي˘ل˘ع ءا˘˘ضضق˘˘لا م˘˘ت ا˘˘ي˘˘با˘˘هرإا

اذ˘كو ن˘ير˘˘خآا9 ف˘ي˘قو˘˘تو
بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا ،7 مÓ˘˘ضست˘˘˘ضسا
ن˘م ر˘ضصن˘˘ع801 ف˘ي˘قو˘˘ت

تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لا م˘˘عد ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع
ر˘ي˘مد˘تو ف˘ضشكو ة˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا

طبضض نع كيهان ئبخم152
ن˘م ا˘˘ضشا˘˘ضشر ا˘˘ضسد˘˘ضسم04
52و فا˘˘ن˘˘ضصأ’ا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘˘ي˘˘لآا ا˘˘ضسد˘˘ضسم
.اضضيأا فانضصأ’ا

م˘˘ت ه˘˘نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘˘ضضأاو
ن˘م ة˘ي˘قد˘ن˘ب942 ط˘˘ب˘˘˘ضض
47و فا˘˘ن˘˘ضصأ’ا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘ع ةوÓ˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خذ نزا˘˘خ˘˘م
فضشكو ةيران ةقلط01746
نم مغلو ةلبنق193 ريمدتو
فضشكو ،فا˘ن˘ضصأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘م غ˘ك585,138 ري˘مد˘تو

ىلإا ةفاضضا ةرجفت˘م˘لا داو˘م˘لا
.ناديم ةراظن13 طبضض

تاذ تنكمت ىرخأا ةهج نم
ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف تاد˘حو˘لا
ةيامحو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
8201 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،دود˘ح˘لا
2,307 زجحو تاردخم رجات
،جلاعم˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق
،نيياكوكلا نم غك98.72و
ضصرق8681163 ز˘˘ج˘˘˘حو
5574 ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ضسو˘ل˘ه˘م
ن˘ي˘ب˘ق˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لا ن˘˘م

طغضض ةقرطم6732 زجحو
ي˘ئا˘بر˘ه˘ك د˘لو˘˘م0643و
.نداعملا فضشكل زاهج681و

،ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ تل˘˘ضصو˘˘˘تو
ز˘˘ج˘˘ح ى˘˘لإا ،نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا فدر˘˘˘ي

ـــب تردق دوقولا نم تايمك
نط1542و رتل8094031
ةفا˘ضضإا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م
غبتلا نم راطنق2564 ىلإا
1001 ز˘˘ج˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإا

ةبقارم اريماك1505و ةبكرم
اذكو لا˘ضصتا زا˘ه˘ج5673و

ـب ترد˘˘˘ق ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.ةدحو2533844

ةرجهلا ةحفاكم لاجم يفو
تاذ تنكمت ،ة˘ي˘عر˘ضشلا ر˘ي˘غ
ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلا لÓ˘˘˘˘خ تاد˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا
4818 طابحإا نم ،ةمرضصنملا

ةيعرضش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘م
(عنضصلا ةيديلقت براوق ربع)
ريغ ارجاهم5803 فيقوتو
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ضش
.تايضسنجلا

watan@essalamonline.com

5 8292ددعلإ ^2441  ىلوألإ ىدامج02ـل قفإوملإ1202 يفناج4نينثإلإثدحلا

عنضصلإ ةيديلقت برإوق ربع «ةقرح» ةلواحم4818 صضاهجإإو ايباهرإإ73 دييحت

0202 ةنسسل ينطؤلا ششيجلل ةيتايلمعلا ةليسصحلا هذه

ط.ةراضس

ةنضسلإ لÓخ ايباهرإإ73 دييحت نم باهرإلإ ةحفاكم راطإإ يف ،ينطولإ يبعضشلإ صشيجلإ تإدحو تنكمت
5803 فيقوتو عنضصلإ ةيديلقت برإوق ربع ةيعرضش ريغ ةرجه ةلواحم4818 طابحإإو ،0202 ةمرضصنملإ

.ينطولإ عافدلإ ةرإزول نايب هب دافأإ ام بضسح ،تايضسنجلإ فلتخم نم يعرضش ريغ إرجاهم

ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا تن˘˘كم˘˘ت
نم فرا˘ط˘لا ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا

ة˘كب˘ضش ضسي˘ئر طا˘ضشن˘ل د˘ح ع˘ضضو
ريغ ةرجهلا ميظنت يف ةضصضصختم
ةطضساوب رحبلا قيرط نع ةيعرضشلا

ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘با˘˘ضسح
ام بضسح ،«كوبضسياف» يعامتج’ا

اذه˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ن˘م م˘ل˘ع
.يماظنلا كلضسلا

،يضسيئرلا ةطرضشلا ظفاحم دكأاو
ةيلمعلا نأاب يديبعل ميرك دمحم
ديفت تامولعم لÓغتضسا دعب تمت
ريغ روبع ت’واحمل مظنم دوجوب
قيرط ن˘ع كلذو ر˘ح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘ضش
ل˘ضصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘با˘˘ضسح
لبا˘ق˘م «كو˘ب˘ضسيا˘ف » ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ةرضشابم ىلإا ىدأا امم ةيلام غلابم
ح˘لا˘ضصم˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ةيوه ديدحت نم تنكم ةضصتخملا
.ينعملا

نم ردحني يذلا ينعملا ناك و
ة˘كب˘ضش ضسأار˘ي يذ˘لاو ة˘لا˘ق˘لا ةر˘ئاد
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘˘ضصضصخ˘˘ت˘˘م
عقوم مدختضسي ةيمارجإ’ا تايلمعلا
«كوبضسياف » يعامتج’ا لضصاوتلا

هذهب مايقلا˘ب ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم عا˘ن˘قإ’
لÓ˘خ ن˘م ةر˘ما˘غ˘م˘لاو ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نم ىر˘خأ’ا ة˘ف˘ضضلا و˘ح˘ن رو˘ب˘ع˘لا
امل  اقفو ،طضسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا
فاضضأا يذلا ردضصملا تاذ هحضضوأا
ميظنت يوني ناك ينيرضشعلا اذه نأاب
ةنضسلا ضسأار ةليل ةيرضس روبع ةلحر
حلاضصم عادخ يف Óمآا ةيدÓيملا
ةطرضشلا ظفاحمل ادانتضساو.نمأ’ا
دقف ،يديبعل ميرك دمحم ،يضسيئرلا
فر˘ط ن˘م ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت

عم قيثولا قيضسنتلاب نمأ’ا حلاضصم
ةينورتكلإ’ا ةميرجلا ةحفاكم ةقرف
قيرط نع هناكم ديدحت دعب كلذو
همدختضسي ناك يذلا لاقنلا هفتاه
. ةيمارجإ’ا تاطاضشنلا هذه راطإا يف

ةمهتب عباتملا ينعملا مدقيضسو
ةقيرطب رحبلا روبع˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا»
قيقحتلا يضضاق مامأا «ةيعرضش ريغ
ايميلقإا ةضصتخملا ة˘م˘كح˘م˘لا ىد˘ل
امك ،هيلإا ةبوضسنملا مهتلا يف رظنلل
ظفاحم بضسحو. هيلإا ةراضشإ’ا تمت
ميرك د˘م˘ح˘م ،ي˘ضسي˘ئر˘لا ة˘طر˘ضشلا
فراطلا ةي’و˘ب م˘ت د˘ق˘ف ،يد˘ي˘ب˘ع˘ل

كيكفت ة˘ي˘ضضق˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا لÓ˘خ
يف ةضصضصختم ةكبضش03 يلاوح
اينيدرضس وحن ةيعرضشلا ريغ ةرجهلا
ىلع ءانب تمت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.(ايلاطيإا)
،حلاضصملا تاذ تدرو تامولعم
عيبو نيزختب ضصخضش مايق اهدافم
نود ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘˘ضشم˘˘˘لا

هنكضسم كلذ يف Óغتضسم ةضصخر
ةيعف˘ن تا˘ب˘كر˘مÓ 3˘م˘ع˘ت˘ضسمو
ة˘ح˘ضص ن˘م د˘كأا˘ت˘لا˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
ينع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ه˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘باو˘˘˘˘˘˘ضسب فور˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ضشيتفتب نذإا رادضصتضسابو،ة˘ي˘لد˘ع˘لا

59841 زجح مت ،يلئاعلا هنكضسم
ةيلوحكلا تا˘بور˘ضشم˘لا ن˘م ةد˘حو
امك ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم
ةلمعتضسملا تابكرم˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت
ري˘غ م˘ي˘قر˘ت تا˘حو˘ل ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا

دعب ،ةيدامرلا تاقاط˘ب˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م
ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتضسا
.ةلادعلا مامأا ينعملا

م.ءامضسأإ

زا˘غ˘˘ب قا˘˘ن˘˘ت˘˘خ’ا ثداو˘˘ح تدأا
دضصح ىلإا نوبركلا ديضسكأا يداحأا

ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ تار˘ضشع˘لا ةا˘˘ي˘˘ح
ن˘م ضضع˘ب˘لا نإا ل˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘طرا˘˘ف˘˘لا
رتافد ي˘ط ي˘ف تب˘ب˘ضست ثداو˘ح˘لا

فاعضسإا مت اميف ،اه˘ل˘م˘كأا˘ب ة˘ي˘ل˘ئا˘ع
،ققحم توم نم مهذاقنإاو نيرخآا

ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ضصح بضسح
تع˘جرأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
،ةياقولا يف ءاطخأا دوجول ثداوحلا

لخاد ة˘يو˘ه˘ت˘لا ماد˘ع˘نا وأا ضصق˘ن˘ك
ةزهجأÓل ءيضسلا بيكرتلاو لزانملا
وأا زا˘غ˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ي ي˘ت˘˘لا
لامع˘ت˘ضسا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،ا˘ه˘مد˘ق
.ةئفدتلل ةليضسوك خبطلا زاهج

رثإإ ققحم توم نم ةلئاع ذاقنإإ
نإزيلغ يف ةرومزب زاغلاب اهقانتخإ

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ذ˘ق˘نأا
4 نم ةنوكم ةلئاع ضسمأا لوأا ءاضسم
اهقانتخا رثإا ققحم توم نم دارفأا
ميلقاب نو˘بر˘كلا د˘ي˘ضسكأا لوأا زا˘غ˘ب
بونج م˘ل˘ك02) ةرو˘مز ة˘يد˘ل˘˘ب

فلكملا ىدل ملع امبضسح ،(نازيلغ
.حلاضصملا تاذب مÓعإ’اب

هللا ماخ ضسابع مزÓملا حضضوأاو
ناو˘عأا نأا ،ي˘ف˘ح˘ضص ح˘ير˘ضصت ي˘˘ف
دودح يف اولخدت ةيندملا ةيامحلا
ن˘م ف˘ضصن˘لاو ة˘ع˘با˘ضسلا ة˘˘عا˘˘ضسلا

نم دارفأا4 ءÓجإ’ ضسمأا لوأا ءاضسم
ام مهرامعأا حوار˘ت˘ت ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع
،ةنضس45و ةد˘˘حاو ة˘˘ن˘˘ضس ن˘˘˘ي˘˘˘ب
نكضسم223 ي˘ح˘ب نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ىلإا او˘ضضر˘ع˘ت ةرو˘مز˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جا
لوأا زاغل مهقا˘ضشن˘ت˘ضسا ر˘ثإا قا˘ن˘ت˘خا
م˘˘ه˘˘ن˘˘كضسم˘˘ب نو˘˘بر˘˘كلا د˘˘ي˘˘ضسكأا
. نكضسملا ةأافدم نم برضستملا

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘خد˘˘ت د˘˘قو

ةيوناثلا ةدحولل نوعبات˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةيلوأ’ا تافاعضسإ’ا ميدقتل ةرومزل
ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘نو ا˘يا˘ح˘˘ضضل˘˘ل
. ةرومزل تامدخلا ةددعتملا

زاغلاب ةلئاع قانتخإ
نيوخأإ ةافوو صسإدرموبب

تنضشومت نيعب «اقرح»
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت

ةليل ضسادرموبب واودو˘ب˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
نوكتت ةلئاع ذاقنإا نم ،ضسمأا لوأا

جاده د’وأا ةيدلبب دارفأا ةعبرأا نم
بب˘ضسب قا˘ن˘ت˘˘خ’ا ى˘˘لإا تضضر˘˘ع˘˘ت
.ءاملا ناخضس نم زاغلا برضست

˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ ضسي˘˘ئر بضسحو
ضسادرموب ةي’ول ةيندملا ةيامحلل
ناو˘˘عأ’ ع˘˘ير˘˘ضسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا نإا˘˘˘ف
نم ةلئاعلا ذقنأا ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،تو˘م˘لا
ىلإا مهضضرعت دعب ةيبطلا ةدايعلا
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘˘ع˘˘ضصو قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا
ح˘لا˘ضصم تر˘ث˘˘ع ا˘˘م˘˘ك.ضسفنتلا
ةثج نيوخأا ىلع ةيندملا ةيامحلا

نئاكلا يلئاعلا ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م˘ب ةد˘ما˘ه
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و را˘˘كير˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘ب
تامو˘ل˘ع˘م˘لا بضسحو.تنضشومت
يف نيوخأ’ا يتثج نإاف ،ةرفوتملا
دعب ايفوتو ،رمعلا نم عبارلا دقعلا
،امهلزنم فرغ دحأاب قيرح ع’دنا

د˘حأا نأا ،ردا˘ضصم˘˘لا تاذ تفا˘˘ضضأاو
قر˘ح˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘فو˘ت ا˘يا˘ح˘˘ضضلا
يفوت دقف يناثلا امأا ،هتثجل يئزجلا
.ثعبنملا ناخدلاب اقانتخا

نمأ’ا حلاضصم تحتف اهتهج نم
تاضسبÓم يف اقيقح˘ت ة˘ضصت˘خ˘م˘لا
ةلوهجم هبابضسأا ىقبت يذلا قيرحلا
.ةعاضسلا دحل

نولضسإرم

ةكيÈب رومÿإ جيورت فÎحإ ينيتضس طبضض

فراطلاب يرسسلا راحبإ’ا تÓحر مظنم فيقؤت

ةبعرم ةليضصح نع فضشكت ةيندŸإ ةيام◊إو اهلمكأاب تÓئاع ةدابإإ ‘ ببضست

ةديد÷ا ةنسسلا ةيادب عم ثد◊ا عنسصي «تماسصلا لتاقلا»

«نيوريهلإ» دإريتضسإ يف ةضصتخم ةيلود ةكبضش طاقضسإإ

تاردخملا جيؤرتؤ عيبل ةءاربلا دنجت ةيمارجإا تاباسصع

ةرايز لÓخ تذفُن ةيلمعلإ
ىلإإ ةحيرقنضش قيرفلإ
ةقطنملاب ةيركضسعلإ تإدحولإ

ىلع ءاسضقلا
نيرخآا نييباهرإا
فيرع داهسشتسساؤ
 ةزابيت يف
صشيجلل ةزرفم تضضق

صسمأإ رهظ ،يبعضشلإ ينطولإ
نيرخآإ نييباهرإإ ىلع
تعجرتضسإو نيريطخ

عون نم نيضشاضشر نيضسدضسم
نم ةيمكو فوكينضشÓك
نوملضسم ةقطنمب ةريخذلإ

ةيحانلاب ةزابيتب
عفترتل  ،ىلوألإ ةيركضسعلإ

ةيلمعلإ هذه ةليضصح كلذب
ةتضس ىلع ءاضضقلإ ىلإإ
ةتضس عاجرتضسإو نييباهرإإ
.ةيران ةحلضسأإ

عافدلإ ةرإزول نايب راضشأإو
تذفُن ةيلمعلإ نأإ ينطولإ

ديعضسلإ قيرفلإ ةرايز لÓخ
تإدحولإ ىلإإ ةحيرقنضش
ةقطنملاب ةيركضسعلإ

داهضشتضسإ نع ترفضسأإو
دمحم يدضشإر فيرعلإ

.حبإر
ناكرأإ صسيئر مدقت ،هيلعو
،يبعضشلإ ينطولإ صشيجلإ
ةحيرقنضش ديعضسلإ قيرفلإ

يزاعتلإ تإرابع صصلخأاب
ديهضشلإ ةلئاعل ةاضسإوملإو
ةفاك ىلإإو ،هيوذو
ينطولإ صشيجلإ يمدختضسم
ىلوملإ نم ايجإر ،يبعضشلإ

ديهضشلإ دمغتي نأإ لجو زع
هنكضسي نأإو ،هتمحر عضسإوب
 .هتانج حيضسف

م.ةزمح

ة˘˘طر˘˘ضشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
راجت’ا ةبراحم ةقرفل ةعباتلا

تارد˘خ˘م˘لا˘ب ي˘عر˘ضشلا ر˘ي˘˘غ
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةطرضشلل ةيئ’ولا ةحلضصملاب
،ةضسبت ةي’و نمأاب ةيئاضضقلا

نم غل˘ب˘ي ر˘ضصا˘ق ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
63 ز˘ج˘˘حو ة˘˘ن˘˘ضس41رمعلا
عاو˘نأا ن˘م ا˘ضسو˘ل˘ه˘˘م ا˘˘ضصر˘˘ق
جيورتلل ةدعم تناك ةفلتخم
ةنيدمب ةيبعضشلا ءايحأ’ا دحأاب
.ةضسبت

ىلإا ة˘ي˘ضضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
تاذ ى˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م دورو
دو˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا
ةعومجمل ةهوبضشم تاكرحت
ة˘قزأ’ا د˘˘حا ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
ةي’وب يبعضش يحب ةدوجوملا
جيورت اهلÓخ نم متي ،ةضسبت
ضصار˘˘˘˘قأ’او تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
طا˘˘ضسوأا ي˘˘ف ة˘˘ضسو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا لقنتلا مت هيلعو ،بابضشلا

تف˘˘ل ثي˘˘ح نا˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
هوبضشم كرحت دوجو مههابتنا

د˘˘ن˘˘ع يذ˘˘لاو ر˘˘ضصق˘˘لا د˘˘˘حأ’
تبث هتاكرحت عبتتو هدضصرت
ضصار˘قأ’ا ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي ه˘˘نا
كلذ ىلع ءانب متيل ،ةضسولهملا
،ي˘˘˘ح˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت
ضسملت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘ضضخإاو
ى˘لإا تضضفأا ي˘ت˘˘لا يد˘˘ضسج˘˘لا

اضسوله˘م ا˘ضصر˘ق63 ط˘ب˘˘ضض
ىلا ةفاضضإ’اب عاونأ’ا ةفلتخم
جد00901 هردق يلام غلبم
مت هيلعو ،عيبلا نم تادئاعك
ةقفر (رضصاقلا)ينعملا ليوحت
ن˘مأا ر˘ق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘˘لا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘فو ة˘˘ي’و˘˘لا
طروتملا عضضو عم ،ةيضضقلا

ىلإا بابضشلا ةياعر زكرم يف
تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘˘ضسا ة˘˘يا˘˘غ
.ةلادعلا مامأا هميدقتو

نمأا نكمت ،ةيناث ةهج نمو
طا˘ق˘ضسإا ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي’و
ن˘˘ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لود ة˘˘˘كب˘˘˘ضش
ي˘ف ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لاو دار˘˘ي˘˘ت˘˘ضس’ا
مت ثيح ،ةبلضصلا تاردخملا

«نيورهلا» ماخ نم ةيمك زجح
40و ميتن˘ضس نو˘ي˘ل˘م576 ،
فيقوت عم ةيحايضس تابكرم
.مهيف هبتضشم ضصاخضشأا9

تاذ˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ضسمأا دروأاو
اهتجلاع ةيلمعلا نأا ،حلاضصملا
ري˘غ را˘ج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ضشلا
ةطرضشلل ط˘ضسو ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
ديدحت ىلإا تضضفأا ،ةيئاضضقلا

مث ،مهيف هبتضشملا ضضعب ةيوه
ن˘م ضصا˘خ˘˘ضشأا90 ف˘ي˘قو˘˘ت
بناجأا اياعر50 ةضسمخ مهنيب
ن˘˘م ا˘˘مار˘˘˘غ88 ز˘˘˘ج˘˘˘˘حو
«نيوره» ةبلضصلا تاردخملا

قوحضسم نم مارغ005 ،ماخ
م˘ئا˘عد˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسي ضضي˘˘بأا
576و رد˘خ˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘ل
ةرين52252و ميتنضس نويلم
ة˘ل˘م˘ع ن˘م005 ،ةير˘ي˘ج˘ي˘ن
50 ،لاقن فتاه81و (افيضس)

40و ةي˘ب˘ن˘جأا  ر˘ف˘ضس تازاو˘ج
.ةيحايضس تابكرم

نمأا ح˘لا˘ضصم تج˘لا˘ع ا˘م˘ك
ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضضق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و
ةزايحب نيتقلعتم ني˘ت˘قر˘ف˘ت˘م
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘لإا ع˘ي˘ب˘لا ضضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،ر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا
،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم ن˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش
عم ،ايئاضضق قوبضسم امهدحأا

بنق˘لا ن˘م ا˘مار˘غ (57) زج˘ح
ن˘˘م ا˘˘˘ضصر˘˘˘ق (74) ،يد˘ن˘ه˘˘لا
يلام غلبمو ةيلقعلا تارثؤوملا
.رانيد (007492) هردق

اهت˘ج˘لا˘ع ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ضضق˘لا
نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلا ةقرف
ة˘ب˘يور˘لا ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا

هيف هبتضشملا فيقوت مت ثيح
عاطق ءايحأا دحأا ىوتضسم ىلع
(57) زج˘ح ع˘م ،ضصا˘ضصت˘خ’ا

بن˘ق) تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ا˘مار˘غ
ن˘ي˘ضضي˘بأا ن˘ي˘حÓ˘ضس ،(يد˘ن˘˘ه
نيكضسو روطاضس) نيروظحم
نم يلام غلبم زجح عم ،(ريبك
هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.ميتنضس (005752)

ا˘ه˘ج˘لا˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ضضق˘لا
ضسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘ضضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا
ةعطاقملا نمأ’ عباتلا يزياف
د˘ع˘ب ءا˘ضضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘يرادإ’ا

فيقوتو يهاقملا دحا ةمهادم
ط˘ب˘ضض م˘ت ن˘يأا ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم
تارثؤو˘م˘لا ن˘م (30) هتزوح˘ب
(74) غلب عوم˘ج˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملا نم اضصرق
(00273) هردق يلام غلبمو
ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م را˘ن˘˘يد
  .مومضسلل

نمأ’ا حلاضصم تزجح امك
ةيدمحملاب ينا˘ث˘لا ير˘ضضح˘لا
ا˘غ˘ل˘ب˘مو ر˘م˘خ ةرورا˘ق (224)
نو˘ي˘ل˘˘م (35)ـلا قا˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘م
ضصاخضشأا (60) فاقيإاو ميتنضس
دحأا ةمهادم دعب مهيف هبتضشم
ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا تا˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

نز˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا ء’ؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح
.رومخلا عيبو نيزختل

تإديبع بيطلإ
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ءابؤلاؤ ناجّسسلا تاسسايسس ةهجاؤم يف ىرسسأ’ا ىلع ةفعاسضم ةاناعم :0202 ماع

رثكأإ لقتعإ لÓتحلإ
ة/نطإوم (0064) نم

(345) مهنيب ينيطضسلف
ءاضسنلإ نم (821)و إًرضصاق

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضس تل˘˘˘˘ضصاو
،م0202 ما˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا
،ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘˘ضس
قو˘ق˘ح˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ناو
اهتلفك يت˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو ىر˘ضسأ’ا
ءزجك ،ةيلود˘لا فار˘عأ’او ق˘ي˘ثاو˘م˘لا

ىلع اهضضرفت يتلا فنعلا ةينب نم
تردضصت ثيح ،ينيط˘ضسل˘ف˘لا ع˘قاو˘لا

ةيضضق عقاو تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
نوجضسلا يف ىرضسأ’او ،ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
را˘ضشت˘نا ع˘م ا˘م˘ي˘ضس ’ ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘ضسإ’ا
يتلا ت’وحتلاو ،«انوروك» ضسوريف
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا تق˘˘˘فار
ةرادإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ضضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
مقافت يف تمهاضسو ،لÓتح’ا نوجضس
  .ةيلاقتع’ا فورظلا

تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
،ىرضسأ’ا نوؤوضشب ةضصاخلا ةيقوقحلا
،ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا لÓ˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق نإا˘˘ف
،ة/ًايني˘ط˘ضسل˘ف (4364)وحن ،تل˘ق˘ت˘عا

(345) مهنيب نم ؛0202 ماع لÓخ
لضصوو ،ءاضسنلا نم (821)و ،Óًفط
ةرداضصلا يرادإ’ا لاقتع’ا رماوأا ددع
.يرادإا لاقتعا رمأا (4111)
قوقحو ىرضسأ’ا تاضسضسؤوم ريضشتو
ىر˘˘ضسأ’ا نوؤو˘˘ضش ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه) نا˘˘˘ضسنإ’ا

ر˘˘˘ي˘˘˘ضسأ’ا يدا˘˘˘نو ،ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ر˘ي˘م˘ضضلا ة˘ضسضسؤو˘مو ،ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
،نا˘ضسنإ’ا قو˘ق˘حو ر˘ي˘ضسأ’ا ة˘˘يا˘˘عر˘˘ل
˘‐ ةو˘ل˘ح يداو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ز˘˘كر˘˘مو
اهنع ردضص يونضس ريرقت يف (ناولضس
ىرضسأ’ا ددع نأا ىلإا ،ضسيمخلا مويلا

نوجضس يف نيينيطضسلفلا نيلقتعملاو
نوناك رهضش ةياهن ىتح غلب لÓتح’ا
(0044) وحن0202 ربمضسيد /لوأ’ا
غلب ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘ي˘ضسأا (04) مهن˘م ،ر˘ي˘ضسأا

نيرضصاقلاو لافطأ’ا نيلقتعملا ددع
(071) و˘ح˘ن لÓ˘ت˘ح’ا نو˘˘ج˘˘ضس ي˘˘ف

ىلإا نييرادإ’ا نيلقتعملا ددعو ،Óًفط
ددع لضصو اميف ،Óًقتعم (083) وحن
(622) ىلإا ةريضسأ’ا ةكرحلا ءادهضش
ىر˘ضسأا ة˘ع˘برأا ى˘ق˘ترا ثي˘ح ،اًد˘ي˘ه˘ضش
ماعلا لÓ˘خ لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘ضس ل˘خاد
،يثوغربلا نيدلا رون) :مهو مرضصنملا

،بيطخلا دووادو ،يلبارغلا يدعضسو
 .(رعو وبأا لامكو
رد˘ضص ن˘يذ˘لا ىر˘ضسأ’ا دد˘ع ل˘˘ضصوو
ىلإا دبؤوملا نجّضسلاب اًماكحأا مهقحب
ىر˘ضسأا ة˘ضسم˘خ م˘ه˘ن˘م اًر˘ي˘˘ضسأا (345)

ريضسأا مكح ىلعأاو ،0202 ماعلا لÓخ
يثوغربلا هللا دبع ريضسأ’ا مهنيب نم
 .اًدبؤوم (76) هتدمو
ىضضرملا ىرضسأ’ا ددع لضصو اميف
(003) ةبارق مهنم ريضسأا (007) ةبارق
و ةر˘ي˘ط˘خو ة˘ن˘مز˘م ة˘ي˘ضضر˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
ة˘يا˘˘عرو بضسا˘˘ن˘˘م جÓ˘˘ع˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
ةرضشع كانه ل˘قأ’ا ى˘ل˘عو ،ةر˘م˘ت˘ضسم
ماروأابو ناطرضسلاب نيباضصم ت’اح
ريضسأ’ا مهنيب نم ،ةتوافتم تاجردب
ربكأا وهو ،ًاماع (18) يكبوضشلا داؤوف
 .اّنضس ىرضسأ’ا
يف ىضضرملا ىرضسأ’ا ءامضسأا زربأا
د˘˘لا˘˘خ) :«ة˘˘ل˘˘مر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع» ن˘˘ج˘˘˘ضس
مضصتعم ،هدقوم روضصنم ،ضشيواضشلا

،حلاضص حلاضص ،عرقأ’ا ضضهان ،دادر
مهتيبلاغ نأا ًام˘ل˘ع .(قور˘ع˘لا ق˘فو˘م
يف م˘هو م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا تاو˘ن˘ضس ذ˘ن˘مو
مه˘ل د˘ه˘ضشت˘ضسا د˘قو ،ة˘ل˘مر˘لا ةدا˘ي˘ع
مهنم ،مهعم تاونضسل اوزجتحا قافر

،ح˘يا˘ضسلا ما˘ضسبو ،كا˘يد و˘بأا ي˘˘ما˘˘ضس
 .رعو وبأا لامكو
لÓتح’ا مهلتق نيذلا ىرضسأ’ا ددع
دمعتملا يبطلا لامهإ’ا تاءارجإا ربع
ةضسايضس نم ءزج يهو (ءيطبلا لتقلا)
(17) ىلإا ل˘ضصو ‐ة˘ج˘ه˘ن˘م˘مو ة˘ت˘با˘ث
 .م7691 ماع ذنم كلذو
نيماثج زاجت˘حا لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ضصاو˘يو
نوجضسلا لخاد اودهضشتضسا ىرضسأا (8)
يف دهضشتضسُا يذلا ةلود ضسينأا :مهو
زيزعو ،م0891 ماع نÓقضسع نجضس
ضسرافو ،م8102 ماع ذنم تاضسيوع
˘ما˘ضسبو ،ة˘ق˘˘طا˘˘ق˘˘ط را˘˘ضصنو ،دورا˘˘ب
لÓخ اودهضشتضسُا مهتعبرأاو ،حياضسلا
ر˘ي˘ضسأ’او ،م9102 مر˘ضصن˘م˘لا ما˘ع˘لا
،بيطخلا دووادو ،يل˘بار˘غ˘لا يد˘ع˘ضس
لÓ˘خ اود˘ه˘ضشت˘ضسُا ر˘عو و˘بأا لا˘م˘˘كو
 .0202 ماعلا

ى˘˘˘ماد˘˘˘ق˘˘˘لا ىر˘˘˘ضسأ’ا دد˘˘˘ع غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘بو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘ق ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ناريضسأ’ا مهمدقأا ،ًاريضسأا (62)،ولضسوأا

نÓقتعملا ضسنوي رهامو ،ضسنوي ميرك
لكضشبم3891 ما˘˘˘ع ر˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ي ذ˘˘˘ن˘˘˘م
يثوغربلا لئا˘ن ر˘ي˘ضسأ’او ،ل˘ضصاو˘ت˘م
يف لاقتعا ةرتف لوطأا يضضقي يذلا
اهعومجم ام ،ةريضسأ’ا ةكرحلا خيرات
(43) ا˘ه˘ن˘م ى˘ضضق ،ًا˘ما˘ع (04) رث˘كأا

ماع ررحتو ،لضصاوتم لكضشب ًاماع
ىلإا ،(رارحأ’ا ءافو) ةقفضص يف1102
 .4102 ماع هلاقتعا ديعُأا نأا

يف يعيرضشتلا ضسلجملا باون ددعو
 .باون (9) نيلقتعملاو ةريخأ’ا هترود

تايلمع ةبضسن يف ةءإرق
اهذفن يتلإ لاقتعلإ

 رإدم ىلع لÓتحلإ
0202 ماع

ي˘ف ت’ا˘ق˘ت˘عا ة˘ب˘ضسن ى˘ل˘عأا تغ˘ل˘˘ب
،0202 ريا˘ن˘ي/ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك ر˘ه˘ضش
ىندأا تناكو ،لاقتعا ةلاح (694)ـب
رهضش يف تلجُضس دق ت’اقتعا ةبضسن
تغ˘ل˘˘بو ،0202 ل˘˘ير˘˘˘بأا / نا˘˘˘ضسي˘˘˘ن
ذ˘ن˘مو ه˘نأا ’إا ،لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘˘ح (791)
نم لÓتح’ا دّعضص ويام /رايأا رهضش
مغر ةجهنمملا لا˘ق˘ت˘ع’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ذنم «انوروك» ءابو راضشتنا دعاضصت
 .0202 ضسرام /راذآا رهضش
نأا ىلع ىرضسأ’ا تاضسضسؤوم دكؤوتو
ي˘˘˘ف ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن ى˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ضسد˘ق˘لا ي˘ف تل˘ج˘ُضس تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا

ةياهن ىتح ماعلا ةيادب ذنم اهتادلبو
ى˘˘لإا تل˘˘ضصوو ،مر˘˘ضصن˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا
اهÓعأا تنا˘ك لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘ح(5791)
تلج˘ُضس ثي˘ح ة˘يو˘ضسي˘ع˘لا ةد˘ل˘ب ي˘ف

(363) اهنيب نم ،لاقتعا ةلاح (246)
3 نهنيب ءاضسنلا نم (001)و ،اًرضصاق
 .تارضصاق
ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘ضس تد˘˘ّع˘˘ضصو
يتلا تاميخملاو تادلبلل فادهتضسا
،لÓتح’ا عم ةرمتضسم ةهجاوم دهضشت

ةبيرقلا تاميخملاو تادلبلا ةضصاخ
ءازجأا ىلع ةماقُملا تانطوتضسملا نم
 .ةينيطضسلفلا يضضارأ’ا نم ةعضساو
لاقت˘ع’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع تفد˘ه˘ت˘ضسا ا˘م˘ك
ة˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا بÓ˘˘ط
وأا ةيعامتجا ةمهاضسم يأا ضضيوقتل
ة˘ع˘فار ل˘كضش˘ُت نأا ن˘كم˘˘ي ة˘˘ي˘˘لا˘˘ضضن
يف مهاضسُتو ،ينيطضسلفلا عم˘ت˘ج˘م˘ل˘ل
ة˘ب˘ل˘ط نا˘كف ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘عو˘˘لا ثب

ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع تيزر˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج
،فاده˘ت˘ضس’ا ةرؤو˘ب ي˘ف ،ضصو˘ضصخ˘لا

ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ت’ا˘˘˘ح تل˘˘˘ضصوو
ماعلا لÓخ تاعماجلا ةبلط فوفضص
.لاقتعا ةلاح07 نم رثكأ’0202
لÓتحلإ نوجضس يف ىرضسألإ

 ءابولإ ةهجإوم يف
نوجضس ةرإدإإ تاضسايضسو
ةيليكنتلإ لÓتحلإ

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضس تل˘˘˘˘ضصاو
تايلمع ربع اهتاكاهتنا يليئارضسإ’ا
نينطاوملا قحب ،ةمsظنُم فنعو عمق
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف˘ف ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
مدختضسا ،ءابولا ةيرضشبلا هيف هجاوت
«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
قحب ليكنتو عمق ةادأاك ،دجتضسُملا
ى˘ندأا نود ،ىر˘ضسأ’او ن˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةطيحملا فواخ˘م˘لا ة˘ل˘م˘ج˘ل را˘ب˘ت˘عا
ءاّرج نيينيطضسلفلا ىرضسأ’ا ريضصمب
نوجضس لكضشُت ثيح ،ءابولا راضشتنا
راضشتنا ىلع ةزف˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ب لÓ˘ت˘ح’ا
˘˘˘ماد˘˘˘ع˘˘˘نا ع˘˘˘م ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ،ضضار˘˘˘مأ’ا
ع˘ن˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
نو˘˘ك ى˘˘لا ًة˘˘فا˘˘ضضإا ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘ضشف˘˘˘ت
.ّيمدآ’ا ضشيعلل حلضصت ’ نوجضسلا

عمو ،م0202 ضسرام /راذآا رهضش ذنمو
ةرادإا تنل˘عأا ،ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘ح نÓ˘عإا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ،نو˘˘ج˘˘ضسلا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم
ةدع ىلع دويق تضضرفو ،تاءارجإ’ا

ل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسم
يف ىرضسأ’ا نع نيعفادملا نيماحملا
ةعباتلا ةيندملاو ةيركضسعلا مكاحملا
تارايز فقو ىلإا ةفاضضإا ،لÓتحÓل

رمأ’ا ،نيماحم˘لاو ىر˘ضسأ’ا تÓ˘ئا˘ع
لزع يف ًايلعف ىرضسأ’ا عضضو يذلا

ة˘˘بو˘˘ع˘˘ضص ن˘˘م م˘˘قا˘˘˘فو ،ف˘˘˘عا˘˘˘ضضم
امك ،ا˘ه˘تد˘ِحو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا فور˘ظ˘لا
ةديدع فانضصأا بحضس ىلع تمدقأا

نم عاونأا تلمضشو ،«ا˘ن˘ي˘ت˘نا˘كلا» ن˘م
يف تايرورضضلا نم دعت تافظنم
.ةلحرملا هذه
ن˘م ة˘ل˘م˘ج تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لا تد˘˘ضصرو
ءابولا راضشتنا تقفار ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لا

لاقتعاب لÓتح’ا تاو˘ق ما˘ي˘ق :ا˘ه˘ن˘م
ة /ن˘˘˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘˘˘˘م (0063)ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
را˘ضشت˘نا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م ة/ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف
ن˘ث˘ت˘˘ضست م˘˘لو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
،ءاضسّنلاو لافطأ’ا لاقتع’ا تÓمح
،ىحرجلاو ىضضرملاو ،نّضسلا رابكو
قحب فنعو عمق ةادأ’ءابولا لوّحت ّذإا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست د˘˘ياز˘˘˘ت م˘˘˘غرو ،ىر˘˘˘ضسأ’ا
يف اميضس’ ،مهفوفضص نيب تاباضصإ’ا
نأا ’إا ،0202 ربمفون /يناثلا نيرضشت
ي˘˘ف تر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ضسا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تاو˘˘˘ق
،ةجهنمملا ةيمويلا لاقتع’ا تايلمع
ق˘ح˘ب بي˘هر˘تو ع˘م˘ق ا˘ه˘ق˘فار ي˘ت˘لاو
ذنم تلجُضسو .مهتÓئاعو نيلقتعملا
ضسوريفب ةباضصإا (041) ليربأا /ناضسين
فوف˘ضص ن˘ي˘ب د˘ج˘ت˘ضس˘ُم˘لا «ا˘نورو˘ك»
نم هنع نÓعإ’ا مت امل اًقفو ،ىرضسأ’ا
ةعباتمو ،لÓتح’ا نوجضس ةرادإا لبق
.ةينعملا تاضسضسؤوملا

ن˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع تدازو
نيب ءابولا راضشتنا رطاخم ةيلامتحا
ني˘بو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةمهادم ر˘ب˘ع ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا فو˘ف˘ضص
تاءار˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا نود لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
تامامكلا ءادترا ثيح نم ،ضسوريفلا

لقن عنمل ،ىندأ’ا دحلاب تازافقلاو
ًةضصاخ ،لقتعملل وأا لهأÓل ضسوريفلا

ة˘ب˘ضسن تل˘ج˘ضس لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق نأاو
،اهدونج فوفضص يف ةيلاع تاباضصإا

لزا˘˘ن˘˘م نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي م˘˘ه˘˘˘نأا ن˘˘˘ع اد˘˘˘ع
تلجُضس ذإا ،ةريبك دادعأاب نينطاوملا
دونج مايقب ،نينطاوم نم تاداهضش
ح˘ط˘ضسأ’ا ى˘ل˘ع ق˘ضصب˘لا˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ثأا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’او
.لزانملل مهماحتقا

يف ةيزكرم ة˘ع˘يرذ˘ل ءا˘بو˘لا لّو˘ح˘تو
ىرضسأ’ا قوقحل تاكاهتن’ا قيمعت
تارايز ةلقرع ا˘ه˘ن˘م ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
تفقوت يتلا ،مهي˘ما˘ح˘مو م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
،ءابولا راضشتنا ةيادب عم ةتقؤوم ةرتفل
دو˘ي˘ق ن˘م˘ضض ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘˘ضسا ىر˘˘ج م˘˘ث
دويقلا هذه تلّوح˘ت ا˘ًي˘ل˘ع˘فو ،ةدد˘ح˘م
،ىرضسأ’ا تÓئاعل ةيفاضضإا ةاناعم ىلإا

ي˘ف ىر˘ضسأ’ا ع˘˘ضضو ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘ضسو
ًار˘ط˘خ ل˘كضش ا˘م˘م ،ف˘˘عا˘˘ضضم لز˘˘ع
ام ثي˘ح ،م˘هر˘ي˘ضصم ى˘ل˘ع ا˘ًف˘عا˘ضضم
ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘فو˘˘خ˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه لاز˘˘ت
مهفوفضص نيب ءابولا راضشتنا ةيلامتحا

ن˘˘˘ج˘˘˘ضس َد˘˘˘ِه˘˘˘َضش ذإا ،ع˘˘˘ضسوأا ٍل˘˘˘˘كضشب
/ي˘نا˘ث˘لا ن˘˘ير˘˘ضشت لÓ˘˘خ «عو˘˘ب˘˘ل˘˘ج»
ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ي˘ج˘˘ضست ،0202 ربم˘فو˘ن
.ىرضسأ’ا فوفضص نيب ةباضصإا001
ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا تع˘˘با˘˘˘ت
ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ة˘م˘˘ي˘˘ضسج تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ز˘كار˘م ي˘ف˘نو˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

زا˘ج˘˘ت˘˘حا ىر˘˘ج ثي˘˘ح ،ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لاو
رفوتت ’ زكارم يف مهنم تارضشعلا
امك ،ةيمدآ’ا ةايحلا طورضش ىندأا اهيف
،ةراو˘˘˘˘˘ح» ّيز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘˘ج
نوجضسلا ةرادإا تلزعف ،«نويضصتعو
02 ىلع ديزت تار˘ت˘ف˘ل ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ر˘ي˘غو ،ة˘يوا˘ضسأا˘م فور˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ًمو˘˘ي
ر˘ج˘˘ح˘˘لا» ى˘˘م˘˘ضسم تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘ضسنإا
ةز˘˘ه˘˘جأا تل˘˘ضصاو ا˘˘م˘˘ك  ،«ي˘˘ح˘˘ضصلا
لخاد نيلقتع˘م˘لا بيذ˘ع˘ت˘ب لÓ˘ت˘ح’ا
ةيضسفنلا اهبيلاضسأاب ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا

يف ءابولا تمد˘خ˘ت˘ضساو ،ة˘يد˘ضسج˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘ضضل˘˘ل ت’ا˘˘ح˘˘لا ضضع˘˘˘ب
ن˘ع اد˘ع ،م˘ه˘با˘هرإاو ن˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ز˘كار˘م ي˘˘ف ة˘˘يوا˘˘ضسأا˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
تد˘م˘ع د˘ق˘ف ،زا˘ج˘ت˘ح’او لا˘ق˘ت˘ع’ا

ن˘م ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘عا˘ضسلا ي˘ف دد˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لوأ’ا
ه˘ي˘ف م˘ه˘ئا˘ق˘بإاو ق˘ي˘ضض «ر˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك»
فيقوت متي كلذ بناج ىلإا ،تاعاضسل
اهلخدت ’ ن˘يزا˘نز ي˘ف ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘لا˘˘ع ،ءاو˘˘ه˘˘لا وأا ضسم˘˘ضشلا ة˘˘ع˘˘ضشأا
،ةرذق اهتيضضرأا ،ةرار˘ح˘لاو ة˘بو˘طر˘لا

لكضشُتل ،فوضشكم مامح اهلخاد يفو
،ةئبوأ’ا راضشتن’ ةبضصخ ةئيب كلذب

م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘ع اد˘˘˘ع
نم نيلقتعملا نامر˘حو ،ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ةرتفل مهضسبÓم ليدبت وأا مامحتضس’ا

 .ةليوط
دعب ىرضسأ’ا ىلع رطاخملا لقت ’و
ىلإا مهلقنو قيقحت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ه˘ت˘نا
تا˘قوأ’ا ي˘فو ىر˘ضسأ’ا˘ف ،نو˘ج˘˘ضسلا
نوناعي ،ءابو˘لا را˘ضشت˘نا تق˘ب˘ضس ي˘ت˘لا

ىعاري ’ ةبعضص ةيلاقتعا فورظ نم
ةيلودلا ريياعملا نم ىندأ’ا دحلا اهيف
لكضشي يذلا رمأ’ا ،رضسأ’او زاجتحÓل
ن˘ي˘ب ءا˘بو˘لا ر˘ضشنو ل˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘لو˘˘ه˘˘ضس
ي˘ح˘ضصلا د˘عا˘ب˘ت˘لا نأا ا˘م˘ك ،ىر˘ضسأ’ا
راضشتنا نم دحلل ًايملاع ضضورفملا
دادعأا ع˘م ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘كم˘ي ’ ءا˘بو˘لا
دجاوتي ثيح ،فرغلا لخاد ىرضسأ’ا
˘‐ ة˘فر˘غ ّل˘ك ل˘˘خاد ىر˘˘ضسأا6 و˘ح˘ن
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،‐ةر˘ي˘غ˘˘ضص ا˘˘ه˘˘ت˘˘حا˘˘ضسم
ل˘ق˘ن ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا عا˘ف˘ترا ي˘ف م˘ها˘ضس˘ُي
.ىرضسأ’ا فوفضص نيب ىودعلا

ام لك ذيفنت يف لÓتح’ا فتكي ملو
ىلإا رمأ’ا هب لضصو لب ،هÓعأا ركذ
ل˘كضش˘ُت ،ة˘ير˘ضصن˘ع تارار˘ق راد˘˘ضصإا

ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ل˘˘كل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ع˘˘ف˘˘˘ضص
يف ًارخؤوم تلثمت ،ةيلودلا فارعأ’او
دضض حاقللاب ىرضسأ’ا ميعطت نوكي نأا
رار˘ق˘ب ا˘ًنو˘هر˘م «ا˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
نوكي ’ ثيحبو ،لÓتح’ا ةموكح
ن˘˘م˘˘ضض ىر˘˘ضسأÓ˘˘ل حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا
نكمي يتلا تائفلا رخأا لب تايولوأ’ا
 .حاقللا اهل مدقي نأا

اهئادن ةكيرضشلا تاضسضسؤوملا تددجو
ةدياحم ةيلود ةنجل دوجو ةرورضضل
ىر˘˘ضسأ’ا فور˘˘ظ ى˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘طÓ˘˘˘ل
ةمزÓلا ةيحضصلا تاءارجإ’ا ةبقارمو
لجأا نم لخدتلاو ،ءابولا راضشتنا عنمل
ىر˘˘ضسأ’ا ن˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘ف ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا

،ن˘ضسلا را˘ب˘كو ى˘ضضر˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’
حاقل˘لا ر˘ي˘فو˘تو ،ءا˘ضسن˘لاو لا˘ف˘طأ’او
.دياحم فرط ةبقارمو فارضشإا تحت

عبتي ..
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ةرؤؤب ىلإا لؤحتي لجيجب نثارح يح
نيمرجملاؤ تاباسصعلل عترمؤ ةيمارجإا

ين˘كضسلا ع˘م˘ج˘م˘لا د˘ه˘ضش
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م بو˘˘ن˘˘ج ن˘˘ثار˘˘ح
ر˘ب˘كأا ن˘˘م و˘˘هو ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ة˘ل˘هأا ة˘ي˘ن˘˘كضسلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كضسلا˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ماد كرا˘ع˘م ،ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا
ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضسأ’ا˘˘˘ب
تاوار˘˘ه˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘˘لاو
،ةيرانلا با˘ع˘لأ’ا ضضع˘بو
نيتيمارجإا نيتباضصع نيب
تأاد˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
متيل احابضص تا˘ضشوا˘ن˘م˘لا
خيضش لزنم ماحتقا اهدعب
هيلع ءادتعإ’او هفاطتخإاو
ي˘ف ءا˘ضضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘ضسأ’ا˘ب
قÓ˘˘˘طإا م˘˘˘ت م˘˘˘ث ،ه˘˘˘جو˘˘˘لا
بب˘˘ضس ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ل ه˘˘حار˘˘ضس
دحل لو˘ه˘ج˘م فا˘ط˘ت˘خ’ا
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب دد˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ل ،نآ’ا
كرا˘ع˘م˘لاو تا˘ضشوا˘ن˘˘م˘˘لا
لافتحإ’ا ة˘ل˘ي˘ل ي˘فو Ó˘ي˘ل
ة˘يدÓ˘ي˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا ضسأار˘˘ب
ىلع ، ةدح رثكأا ةجردبو
يحلا نم ةباضصع مايق رثإا
ة˘˘˘ضشو˘˘˘با˘˘˘غ روا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عم˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع مو˘ج˘ه˘لا˘ب
هماحتقإاو نثارح ينكضسلا

فو˘˘ي˘˘ضسلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘جد˘˘˘م
ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضسأ’او
تاوار˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ضصع˘˘˘˘لا

ضضع˘ب ما˘ح˘ت˘˘قا او˘˘لوا˘˘حو
ى˘ضضو˘ف ط˘ضسو لزا˘ن˘م˘˘لا

ل˘يو˘عو حا˘ي˘ضصو ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
تا˘˘˘فر˘˘˘ضش ن˘˘˘م ةو˘˘˘ضسن˘˘˘لا
تاءامغإا طضسوو لزانملا

يحلا اذه ةوضسن نم ةريبك
ىلع ديدضشلا فوخلا ءارج
،م˘هد’وأا ةا˘ي˘حو م˘ه˘تا˘ي˘˘ح
ةناغت˘ضسإ’ا تاءاد˘ن م˘غرو
نمأ’ا حلاضصمل ةرركتملا

اه˘نأا ’إا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو
تقو˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت م˘˘˘ل
ر˘ق˘م نأا م˘غر ،بضسا˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘خد˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ب ىوضس دعبي ’ عيرضسلا

حرضسم نع ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك3
اذه حبضصأا ثيح ،ثادحأ’ا
ةرؤو˘ب ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ي˘˘ح˘˘لا
عترمو ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘مار˘جإا
ل˘˘˘˘كو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ضصع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
لكاضشم˘لاو تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع بجو ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضسلا
ط˘ط˘خ˘م ع˘ضضو ة˘ي’و˘لا˘ب
لك ةحفاكمل ديدج ينمأا

لبق هب ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كضشأا
د˘م˘˘ح˘˘ي ’ ا˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي نأا

ح˘ب˘ضصأا ر˘مأ’ا نأ’ ،ها˘ب˘ق˘ع
ئ˘˘ب˘˘ن˘˘يو Ó˘˘ع˘˘ف ار˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ
.ربكأا ثراوك ثودحب
ركنتضسا ،ةيناث ةهج ةنمو
ة˘ن˘يد˘م نا˘كضسو و˘ن˘طاو˘م
ة˘˘ي’و قر˘˘ضش ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

ةر˘ها˘˘ظ ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ة˘لا˘ضضلا بÓ˘˘كلا لو˘˘ج˘˘ت
اراه˘ن ارا˘ه˘ج ةدر˘ضشت˘م˘لاو
ع˘م ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا ي˘˘ف
هلكضشي ا˘مو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م كلذ
نود ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ضص ى˘˘ل˘˘˘عو
ةيدلب˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا ل˘خد˘ت
ة˘ضصا˘خ ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ضضق˘ل˘ل
ةضشحوتم تاناوي˘ح ا˘ه˘نأاو
و˘ل˘خ د˘ن˘ع ةرا˘م˘لا م˘جا˘ه˘ت
،ضسا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
انل اوربع مه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ف
اهتمجاهم نم مهتاجن نع
حابضصلا دنع ةضصاخ مهل
ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا ر˘˘كا˘˘ب˘˘˘لا
م˘هد˘ج˘˘ت ثي˘˘ح ،ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نو˘ن˘ي˘ح˘ت˘ي تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
،ةيضشحو ل˘كب م˘ه˘ت˘ضسير˘ف
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ف˘ي˘خ˘ي ا˘˘مو
راغضصلا لافطأ’ا وه رثكأا

يه هجوتت يتلا ةءاربلاو
احابضص ضسرادملل ىرخأ’ا

ن˘˘˘م كلذ ه˘˘˘ل˘˘˘كضشي ا˘˘˘˘مو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ار˘˘ط˘˘˘خ
هذه نأاو ةضصا˘خ ،م˘ه˘تا˘ي˘ح
نم اهلك يناعت  بÓكلا
يذلا راعضسلاو بلكلا ءاد
رثكأا يدؤوي نأا هنأاضش نم
ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘يو
بلا˘ط˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م نا˘˘كضس
ىلعو ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

ضسل˘ج˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر م˘˘ه˘˘ضسأار
ةرور˘ضض يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا
ءا˘ضضق˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

يف ثدح˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
،ةي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثراوك ثودح لبق كلذو
رثاكت يف مهدادعأا نأ’ ربكأا

بÓك مه˘ع˘ي˘م˘جو ر˘م˘ت˘ضسم
ءاد˘ب ة˘˘ضضير˘˘مو ةرو˘˘ع˘˘ضسم
لكأاو اهضشحوت ءارج بلكلا
ارطخ ربتعي ام وهو ةفيجلا

ةا˘ي˘ح˘˘ب قد˘˘ح˘˘ي ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
.ةظحل يأا يف نينطاوملا

ميهإرب.ع

يراجلإ يفناج رهضش نم01 ةياغل رمتضست
تسسارنمتب لظلا قطانم ناكسس ةدئافل ةيبط ةلفاق
ة˘ح˘ضصلا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج عر˘˘ضشت
مايأا8 رادم ىلع ،عيمجلل
،ة˘ي˘ن˘ما˘ضضت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
ق˘طا˘ن˘˘م نا˘˘كضس ح˘˘لا˘˘ضصل
  .تضسارنمت ةي’وب لظلا

ةما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘مأ’ا تد˘كأا و
ة˘ي˘ه˘يد قرا˘ط ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ي˘˘˘ف ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا

رمتضستضس ةعبارلا اهتعبط
ر˘ه˘˘ضش ن˘˘م01 ة˘يا˘˘غ˘˘ل

نم يهو ،يراجلا يفناج
ة˘˘ن˘˘ضسلا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
.بط ةعباضسلا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ضشيو

ي˘ب˘ط م˘قا˘ط ة˘ي˘ن˘ما˘ضضت˘لا
،لافطأ’ا بط يف ضصتخم
،نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لاو
بناج ىلإا دلجلا ضضارمأاو
.يلخادلا بطلا

ةماع˘لا ة˘ن˘ي˘مأ’ا بضسح˘بو
عيمجلل ةحضصلا ةيع˘م˘ج˘ل
بناج ىلإا ةيبطلا ةلفاقلا
ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
نو˘˘كت˘˘ضس ،ضصضصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘ب˘ط˘لا دا˘ت˘ع˘لا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م
ي˘ب˘ط˘لا ف˘ضشكل˘˘ل مزÓ˘˘لا
.ةيودأ’ا ىلإا ةفاضضإ’اب

ع.‘إولب

زيجو فرظ يف ةضسوملم جئاتن تققح ةيلولإ

ةماعنلاب لظلا قطانمب يسشيعملا عقاؤلل شسؤملم يجيردت ريغت
جئاتن ،زيجو فرظ يفو ،0202 ةنضس لÓخ ةماعنلإ ةيلوب لظلإ قطانم ةيمنتب لفكتلل ةهجوملإ جمإربلإ تققح

.ةيلولل ةعضساضشلإ بوهضسلإ يف قطانم ةدعب نينطاقلل يضشيعملإ عقإولإ يف ةيجيردت ةفضصبو إريغت تثدحأإ ةضسوملم

بابدم ريديإا ةماعنلا يلاو ركذ
ع˘يرا˘ضشم˘لا نأا دد˘ضصلا اذ˘ه ي˘˘ف
هذ˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسا ي˘˘ت˘˘لا
ةغلاب ةيمهأا يضستكت» قطانملا
ةا˘ي˘ح˘˘لا نا˘˘م˘˘ضضل ط˘˘ق˘˘ف ضسي˘˘ل
لب ،بضسحف اهينطاومل ةميركلا
اميضس ’ ايومنت اهليهأاتل اضضيأا

تاطاضشنو ةيكيما˘ن˘يد ثاد˘حإ’
ةيبرتو ةحÓفلاب ةطبترم ةجتنم
نم ديدعلا نأا اتف’ ،«تاناويحلا
ءا˘ضصحإا فد˘ه˘˘ت˘˘ضست» ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا
هذه اهيلع رفوتت يتلا تاردقلا
.«اهنيمثت ةيغب قطانملا

ن˘˘ع را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف ف˘˘ضشكو
عورضشم021 ءا˘هز د˘ي˘˘ضسج˘˘ت
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ر˘˘ب˘˘ع يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
0202 نو˘ضضغ ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
عيراضشملا فضصن لثمي ام وهو
يتلاو اهل ةهجوملاو ةجمربملا
دضصر ةيلمع242 وحنب ردقت
ةيلامجإ’ا هتميق ايلام افÓغ اهل
نويلم076و رييÓم3 اهردق
،ةقطنم37 ل˘˘م˘˘ضشت ي˘˘هو جد
.ةمضسن536.14 اهنطقي
م˘ت» ه˘نأا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا تاذ د˘˘كأاو
ةئبعتو تايناكمإ’ا ةفاك دينجت

ة˘˘يرادإ’ا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ىلع ةيلحملاو ةيئ’ولا ةينقتلاو
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
يلثممو ءايحأ’ا ناجل كارضشإابو
نا˘م˘ضضل ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةق˘ي˘قد˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا

فاد˘هأ’ا غو˘ل˘ب˘ل ةر˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لاو
ابرعم ،«جمانربلا اذهل ةرطضسملا

ءا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ضشلا ل˘˘˘˘˘ك ةدارإا ن˘˘˘˘˘˘ع
ي˘ف هد˘ي˘ضسج˘ت ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لاو
.ةددحملا هلاجآا

ماعلا ة˘ياد˘ب ع˘م ع˘قو˘ت˘ي كلذ˘بو
ع˘يرا˘ضشم˘لا ل˘ج ما˘م˘تإا د˘يد˘ج˘˘لا
ةازاوم اهديضسجت يف عرضش يتلا

64 زا˘ج˘نا لا˘غ˘˘ضشأا قÓ˘˘طإا ع˘˘م
088 هتميق غلبمب رخآا عورضشم
.جد نويلم

جمإربو عيراضشملإ مامتإإ
فدهتضست ةيومنت
 ةيئانلإ قطانملإ

اهمد˘ق ة˘ل˘ي˘ضصح ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘ضساو
اذه ديضسجت ضصوضصخب يلاولا
،0202 ةن˘ضس م˘ضسر˘ب ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا
زا˘ج˘نإا ى˘لإا ةرا˘ضشإ’ا تم˘ت د˘ق˘˘ف
ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
يفو ناكضسلا ةدئافل اهتنرضصعو
كفب ةقلع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ط˘˘بر˘˘لاو ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا
ح˘˘ت˘˘ف بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا تا˘˘˘كب˘˘˘ضشلا
تا˘ع˘م˘ج˘مو جÓ˘ع˘ل˘˘ل تا˘˘عا˘˘ق
ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ضسرد˘˘˘م ما˘˘˘ضسقأاو
ة˘ئ˘فد˘ت˘لاو ة˘ن˘خا˘ضسلا تا˘ب˘جو˘لا

يضسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لاو ة˘يز˘كر˘م˘لا
ر˘ب˘ع ىر˘ق˘لا هذ˘ه˘ب ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ىر˘ق˘لا تار˘˘ضشع
«ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ح» رار˘˘˘˘غ
«م˘˘˘ضصلا»و ’ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضصي˘˘˘ف˘˘˘ضصب
ةياضض»و رارغم ةيدلبب «رامع»و
«تا˘م˘ي˘جر»و «د˘˘م˘˘حأا يد˘˘ي˘˘ضس
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ضسع ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
.ضضويبلا ةيدلبب «نرقوب»
اذه يف ق˘ق˘ح˘ت ا˘م˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘بو
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ر˘˘ي˘˘ضشت˘˘ف ،را˘˘طإ’ا
ةي’ولا حلاضصم ن˘م ةا˘ق˘ت˘ضسم˘لا
نكضسم9002 طبر مت هنأا ىلإا
نكضسم46 زيهجتو ءابرهكلاب
ةقرفتم ةيئان ن˘كا˘مأا˘ب ع˘ق˘ي ر˘خآا
نع Óضضف ةي˘ضسم˘ضشلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب
ةكب˘ضشب ن˘كضسم8271 ط˘˘بر
نكضسم6253و يعيبطلا زاغلا
ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ضصلا تاو˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ب
ءاملاب ن˘كضسم6602 ديوز˘تو
ةنايضص ىلإا ةفاضضإ’اب بورضشلا

تاقرطلا نم ملك641 ةئيهتو
ةيوعرلا كلاضسم˘لاو ة˘ير˘ضضح˘لا

.ةيلبجلاو
ةحضصلا ريدم زربأا ،هتهج نمو
لمعلا نأا ميحرلا دبع يحيلضش
حلاضصم عم قيضسنتلاب ايلاح راج
ةموادملل طاقن ريفوتل ةي’ولا
ةيئانلا ىرقلا ضضعب ربع ةيبطلا
ل˘˘ظ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ك ة˘˘ف˘˘ن˘˘˘ضصم˘˘˘لا

ريدضصقلا تايدلب˘ب ا˘ضصو˘ضصخو
تويتو ةلضسعو قزروب نينجو
ا˘˘هءا˘˘ط˘˘عإا ي˘˘عد˘˘ت˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لاو
ضصقن نم هلجضست امل ةيولوأ’ا
ريطأات˘لاو ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
«ابيرق» متي˘ضس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ح˘ضصلا
اهرب˘ع جÓ˘ع˘لا ز˘كار˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت
ليلاحتلا ءارجإاو ةعضشأ’ا داتعب
.فاعضسإا تارايضسو ةيبطلا

قرط˘ت ي˘حÓ˘ف˘لا بنا˘ج˘لا ي˘فو
نيورضش عاطقلل يئ’ولا ريدملا
ةيباجيإ’ا بناوجلا ىلإا ةعمجوب

ة˘ي˘م˘ن˘ت ج˘مار˘ب ا˘ه˘ت˘ثد˘حأا ي˘˘ت˘˘لا
ءافضضإا ثيح نم ،لظلا قطانم
ديضسجتب ةحÓفلا عاطقل ةيويح
اهن˘ي˘ب ن˘م ع˘يرا˘ضشم˘لا ن˘م دد˘ع
ةيضسمضشلا ةقاطلاب رابآا5 زيهجت
كلا˘ضسم˘لا ن˘م م˘ل˘˘ك5 ح˘ت˘˘فو
ضضاوحأا6 زا˘ج˘نإاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
.يضشاوملا ناعطق بيرضشتل

فرعتضس قطا˘ن˘م˘لا هذ˘ه نأا ا˘م˘ك
قÓطإا1202 ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م
طبر يف لثمتي » ماه عورضشم»
ةضصحب ةيحÓفلا تارمث˘ت˘ضسم˘لا
ءابرهكلا نم ملك051 اهماوق
نم ديدعلا لضصاوت اميف ةيفيرلا
ةل˘ق˘ن˘لا ثاد˘حإا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هذه ناكضس ا˘ه˘ي˘لإا ح˘م˘ط˘ي ي˘ت˘لا
ل˘جأا ن˘م ا˘م˘ي˘˘ضس ’ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘مو ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا كارد˘˘ت˘˘ضسا
ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ت’Ó˘˘˘ت˘˘˘˘خ’ا
لا˘غ˘ضشأ’او ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا
زاجنا ديعضص ىلعو ةيمومعلا
.ةيرورضضلا ةيمومعلا قفارملا

امب نيعبتتملا ظحÓي يلاتلابو
‐ قطان˘م˘لا هذ˘ه ة˘ن˘كا˘ضس م˘ه˘ي˘ف
ع˘˘قاو˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘ضصر ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘ضسح
وحن اجيرد˘ت ه˘جو˘ت˘ي يو˘م˘ن˘ت˘لا
ي˘بر˘م ه˘ب˘قر˘ت˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م ر˘ي˘غ˘ت˘لا
قوث˘ي يذ˘لا «ي˘ل˘ع» ي˘ضشاو˘م˘لا

نمضضي لضضفأا يضشيعم راطإ’
ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

’ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ه˘ت˘ير˘ق ي˘ن˘˘طاو˘˘م
ريغت ةيادب ظحÓي هنأاو اميضس
ةيئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ه˘جو ح˘مÓ˘م
.ةي’ولاب
يعارت نأا يف ثدحتملا لمأايو
ضضعب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا هذ˘ه
ى˘ل˘ع ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا ت’ا˘غ˘˘ضشن’ا

ة˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت رار˘˘˘˘غ
هذهل ةيئي˘ب˘لا تا˘ي˘ضصو˘ضصخ˘لا˘ب
’د˘ت˘ضسم ،ة˘ي˘ب˘ه˘ضسلا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
اهب زرابلا طاضشنلا رثعت ةلأاضسمب
ةيناويحلا ةيبرتلا يف لثمتملاو

ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا رو˘هد˘ت ءار˘˘ج
ربع ناكضسلا عزوتو يعارملل
ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس ’ ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
.اهنم ةيدودحلا

صس.نيÒضس

لامعألاب فيرعتلإ فدهب
ةيملعلإو ةيجوغإديبلإ

نيثحابلإ ةذتاضسأÓل
 ترايت ةعماج
ةمدخ قلطت

 ةديدج ةينؤرتكلا
ترايت نودلخ نبإ ةعماج تقلطأإ

ةحفضص » ـب اهتمضسأإ ةديدج ةمدخ
bew egap ثحابلإ ذاتضسلإ بإو
ed  ruehcrehc tnangiesne’l
ةممضصم ةينورتكلإ ةمدخ يهو

لامعألاب فيرعتلل اضصيضصخ
ةذتاضسأÓل ةيملعلإو ةيجوغإديبلإ
ةيئرم ءافضضإإ فدهب نيثحابلإ

كلت ىلع ربكأإ ةيئورقمو
.لامعألإ
نايب يف ءاج امبضسح ةوطخلإ
تقلت لاضصتلإو مÓعإلإ ةيلخل
ربتعت ،هنم ةخضسن «مÓضسلإ»
نطولإ ربع اهعون نم ىلولإ

تابلطتمل ةباجتضسإ يتأاتو
يتلإ ةنمقرلإ ةيلمع لامكتضسإ

ىلع ترايت ةعماج ةرإدإ فكعت
،عقإولإ صضرأإ ىلع اهديضسجت
ءاضضف صصيضصخت لÓخ نم كلذو

ينورتكلإلإ عقوملإ ربع صصاخ
و لضصإوتلإ نم ُنِكمُي ةعماجلل
تاطاضشن فلتخم ىلع عÓطلإ
إرورم ةيجوغإديبلإ ذاتضسلإ

ءإوضس قلعتملإ يملعلإ هريطأاتب
تإركذم وإ هإروتكدلإ تاحورطاب
عيراضشم ىلإ لوضصو جرختلإ
إذكو اهيف كراضشملإ ثحبلإ

، تإروضشنم نم يملعلإ هجوتنم
كيهان ةيملع تافلؤوم وإ تلاقم

يف تاكراضشملإ فلتخم نع
.ةيملعلإ تإرهاظتلإ

تناك ةعماجلإ نأإ نايبلإ فيضضيو
ةينورتكلإ تاباضسح تحتف دق
مهددع ردقملإ ةذتاضسلإ عيمجل
لجإ نم كلذو ذاتضسإ0401  ـب
نإ ىلع ،ةضصاخلإ مهتانايب جإردإ

هذهل يلعفلإ لوخدلإ نوكي
نم ةيإدب لمعلإ زيح ةمدخلإ
1202 يفناج حتافلإ

ترايت ةعماج نأإ ركذُيو إذه
قباضس تقو يف ترداب دق تناك
لفكت نامضضل ةيلمع تإوطخب
ةرضسألإ تلاغضشناب نضسحأإ
ةيضضرأإ ءاضشنإإ رإرغ ىلع ةيعماجلإ

ريدم عم لضصإوتلل ةيمقر
نع كيهان ،ةرضشابم ةعماجلإ
ةينورتكلإ ةيديرب نيوانع ءاضشنإ

لجأإ نم ةذتاضسلإ عيمجل ةينهم
.حلاضصم فلتخم عم اهب لماعتلإ

ت.نيدلإ نيز

ةياجب يف برسشلا هايمب ديؤزتلا نيسسحت
ةي’وب هايملل ةيرئازجلا لمعت
ثي˘ح ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ة˘يا˘˘ج˘˘ب
ديوزت نامضضل نمزلا قباضست
ة˘ح˘لا˘ضصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب نا˘˘كضسلا
ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘كضشب بر˘˘ضشل˘˘ل
ةلاكو91 ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘مو
ةحئاج لÓخ ىتحو ،ةيراجت

ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت م˘˘˘ل ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نا˘˘كضسلا ءا˘˘˘ضضرإ’ ي˘˘˘ع˘˘˘ضسلا

ةيرورضضلا تايمكلا ريفوتو
تداعأا دقو ،برضشلا هايم نم
ة˘يزاو˘˘تر’ا را˘˘بآ’ا ل˘˘ي˘˘غ˘˘ضشت
ابرضست58 نم ديزأا حÓضصإاو
عاجرتضساب حم˘ضس ا˘م˘م ا˘ي˘مو˘ي

نم ايموي بعكم رتم فلأا82
ّن˘م˘˘ث د˘˘قو ،بور˘˘ضشلا ءا˘˘م˘˘لا
تادو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كضسلا
ن˘ي˘ضسح˘ت ي˘ف تم˘ها˘ضس ي˘ت˘˘لا

ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘هدوز˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.برضشلل ةحلاضصلا

Ëرك.ت
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  حياضس يطوبب يضصقتلإو يرحتلل يدلبلإ بتكملإ ميظنت نم
رطاخمب شسيسسحتلاؤ تامامكلا عيزؤتل ةلمح
 ةليسسملاب لظلا قطانم شسرادمب «انؤرؤك»

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا تم˘˘ظ˘˘ن
ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘ضصق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،طا˘ب˘ضضن’او ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةيد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا بت˘كم˘لاو
عم كارتضش’اب حياضس يطوب
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ةكراضشمبو ،ىضسيع يديضس
ن˘ي˘ع ةر˘˘ئاد ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ضسي˘˘ئر
يرحتلاو يضصقتلل لجحلا
ضسي˘ئرو ،ير˘م˘ع˘م ل˘˘ضصي˘˘ف
لجح˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ة˘ن˘ج˘ل
نضسود يرحتلاو يضصق˘ت˘ل˘ل

ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت ة˘ل˘˘م˘˘ح ،لدا˘˘ع
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ر˘طا˘خ˘م˘ب
ي˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا ط˘˘ضسو˘˘لا ي˘˘˘ف
تح˘˘ت ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
م˘حا... كضسف˘ن م˘حا» را˘ع˘˘ضش
.«كترضسأا
را˘طإا ي˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
تا˘˘˘ي˘˘˘لآاو راودأا ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

طا˘˘ب˘˘ضضن’او ي˘˘ضصق˘˘ت˘˘˘لاو
ل˘ي˘ج˘ضست ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ب
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشن’ا ل˘˘˘ك ع˘˘˘فرو
فور˘˘ظ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

اهيناعت يتلا تا˘بو˘ع˘ضصلاو
ا˘˘يو˘˘بر˘˘ت ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ،ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
كيرضشك ةدئارلا اه˘ت˘ضسا˘ي˘ضس
ماي˘ق˘لا  نو˘نا˘ق˘لا ه˘ل لّو˘خ˘ي
ضصرحلاو ةعبا˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘ب

ل˘˘خاد ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءادنل ةباج˘ت˘ضسا ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ءاكرضشلاو نيلعا˘ف˘لا ضضع˘ب
نأاو ق˘ب˘ضس ن˘ي˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب هو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طأا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف را˘˘ضشت˘˘نا

.ملاعلا ءاجرأا لكب ريطخلا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا تل˘˘م˘˘˘ضشو ،اذ˘˘˘ه
د˘ي˘ه˘ضشلا ن˘م ل˘˘ك ضسراد˘˘م
د˘˘ب˘˘ع ،ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع و˘˘˘كد
ي˘ضسنو˘ت  ،«ن˘يد˘˘لا يوÓ˘˘لا
،رداقلا دبع يواركز ،يحي
ف˘ي˘ضض ، ي˘م˘ع˘ن˘لا ي˘غو˘˘نو
دافتضساو ، ةيزكرملا نامحد
ذيمÓتو تاذي˘م˘ل˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
ةينعملا تاضسضسؤوملا رطأاو
ةمامك0031 ي˘لاو˘ح ن˘˘م
ةروراق23 ،ةيبطو ةيحضص
ربتعم ددعو رهطمو مقعم
فضض ،ةيبطلا تازافقلا نم
ةيرظن تاحورضش كلذ ىلإا

لو˘˘˘ح ىر˘˘˘خأا ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ضصنوو
ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا

،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ة˘˘ضصا˘˘خ
قر˘طو ة˘˘با˘˘ضصإ’ا بن˘˘ج˘˘تو
ت’ا˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م ا˘هر˘مأا ي˘ف كو˘˘كضشم˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
د˘عا˘ب˘ت˘˘لا :ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘ما˘م˘˘كلا ضسب˘˘لو ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا

ة˘يو˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
يفÓتو فرغلا يف ةديجلا
نيديلا فيظنتو تاعمجتلا

قفرملا ةين˘ث ي˘ف لا˘ع˘ضسلاو
يف ... يقرو ليدنم يف وأا

يندملا عمتجملا نمث نيح
ا˘هر˘ب˘˘ت˘˘عاو ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
ركضشي ةقاّلخو ةفداه ةوطخ
مهاعد امك ،نومئاقلا اهيلع
˘ما˘ي˘ق˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل
فلتخم يف تÓمح اذكهب
.فورظلا كلحأاو تامزأ’ا

فضسوي نب . رضضخل . أإ

يريخلإ لعفلإ معدل ةوطخ يف
تليسسمسسيتب«كاخأا رسصنأا» ةيعمج دÓيم

ةيوعمجلا ةحاضسلا تززعت
ارخؤوم ،تليضسمضسيت ةي’وب
ةيعمجلا وه ديدج دولومب
«كا˘خأا ر˘˘ضصنأا»  ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا

نم ايمضسر تدمتعأا يتلاو
،ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا فر˘ط
اهضسيضسأات لفح تماقأا ثيح
ةذتاضسأ’ا نم ةبخن روضضحب
يريخلا نأاضشلاب نيمتهملاو
ضضع˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘ضضف
،نينطاوملا نم ن˘يو˘عد˘م˘لا

ضشار˘˘ق د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ح˘˘˘ضضوأاو
ةيعمجلا يف ضسضسؤوم وضضع
فد˘˘˘ه˘˘˘ي ءا˘˘˘ضضف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا
لمعلا ىلإا ىلوأ’ا ةجردلاب
ى˘ل˘ع ي˘عو˘ط˘ت˘لا ير˘ي˘˘خ˘˘لا

نيجاتحم˘لا ةد˘عا˘ضسم رار˘غ
ىوتضسملا ىلع ى˘ضضر˘م˘لاو
ر˘ي˘فو˘ت˘˘ب كلذو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا مزاو˘ل˘لاو ة˘˘يودأ’ا
يف ةدعاضسملا ىلع Óضضف
ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘لا ذ˘˘خأا

ة˘˘ع˘˘ضشأ’او ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
اذكو نيزجا˘ع˘لا ى˘ضضر˘م˘ل˘ل
ةد˘˘عا˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ىماتيلاو لمارأ’او ءارقفلا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ة˘˘˘ضسب˘˘˘لأ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ضسأ’ا

.ةضشرفأ’او
هنأا ‐ثدح˘ت˘م˘لا‐ ف˘ي˘ضضيو
ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ضسأ’ا فاد˘˘هأ’ا ن˘˘˘م
دو˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ى˘˘˘لوأ’ا

ةداعإا ىلع ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ج˘لا
ي˘عو˘ط˘ت˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا
ناديم يف ةضصاخ يعامجلا

ىلع ةماعلا ةعفنملا ةمدخ
ةيئاملا ع˘با˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘ب رار˘غ
ةدا˘˘عإاو نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ف˘˘˘حو
ة˘يا˘ن˘ع˘لا اذ˘كو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
ةداعإاو فاقوأ’او دجاضسملاب
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ا˘ه˘ل را˘ب˘ت˘˘عإ’ا
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘لا

ةفاظ˘ن˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت تÓ˘م˘ح
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةدا˘عإاو ر˘با˘ق˘م˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘عإ’ا
في˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ىلع ةدايز رمتضسم لكضشب
ريجضشتلا تايل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا

هذه طيح˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
.ةريخأ’ا

مغر هنأا ،ركذلاب ريدجلاو
ا˘ه˘نأا ’إا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘˘ثاد˘˘ح
لبق ة˘ل˘ي˘ل˘ج لا˘م˘عأا˘ب تما˘ق
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘ن˘م ا˘ه˘ضسي˘ضسأا˘˘ت
ىراو˘ه˘لا يد˘˘ي˘˘ضس ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م
م˘يد˘ق˘ت اذ˘كو جر˘ب˘لا ن˘ي˘عو
تاد˘عا˘ضسم˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ىتحو ءارقفلاو نيجاتحملل
ى˘ضضر˘م˘ل˘ل ة˘يودأ’ا ر˘ي˘فو˘˘ت

يف زراب رود اهل ناك امك
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا
.ريخأ’ا ريجضشتلا

ديمح .ز

ةيعوطت تÓمح ربع

«انؤرؤك» ةحئاج ةهجاؤم يف مهاسست تليسسمسسيتب تايعمج
صسوريف ةحئاج ةهجإوم يف ةمهاضسملإ لجأإ نم ةثيثح إدوهج ،تليضسمضسيت ةيلوب ةيلحم تايعمج ةدع لذبت

تلمع دقو ،عمتجملإ حئإرضش فلتخم طاضسوأإ يف صسيضسحتلإ بناجب قلعتي اميف اميضس ل دجتضسملإ انوروك
نم ةفلتخم قطانم تفدهتضسإ ةيئاقو ةيعوطت تإردابم ةدع قÓطإإ ىلع انوروك ءابو يضشفت ءدب ذنم تايعمجلإ

تائيهلإو حلاضصملإ فلتخم لبق نم ةلوذبملإ دوهجلل ةيفاضضإإ ةنبل ينإديملإ اهلمع لعجل ىعضسم نمضض ةيلولإ
.ةحئاجلإ هذه ةحفاكمب ةينعملإ

ةيئ’ولا ةظفاحملا تدضسج
ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ضسإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ضشكل˘˘˘ل
تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت
يد˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قوو
قÓ˘طإا ا˘ه˘ن˘م91ـديفوكل
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
ىلع ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘ضص
ل˘˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م
را˘ع˘ضش تح˘ت ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
«كتايح ظفحت كتيب مزلا»
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت تل˘˘˘م˘˘˘ضش ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ثح˘ت تادا˘˘ضشرإاو ح˘˘ئا˘˘ضصن
ذ˘˘خأا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
يدافتل ةيرورضضلا ةيئاقولا
بضسح ،ءادلا اذهب ةباضصإ’ا
دمح˘م ي˘ئ’و˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لا
تاذ ردا˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘˘ك، ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ق
عيزوتب يفضشكلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

3و ي˘˘قاو عا˘˘ن˘˘ق ف’آا01
ميقعت داوم نم ةدحو ف’آا

نينطاوملا ةدئافل ريهطتو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ءا˘ي˘حأ’او ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
Ó˘ضضف ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلا

ةد˘˘حو˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ير˘ب ة˘ضسضسؤو˘م˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘˘ح˘˘ضصلا لو˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
ىو˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

اذ˘˘˘كو د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كم
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘ضصضصخ˘م˘لا تا˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا
تا˘˘˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘˘ل
ىلإا ادانتضسا ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
.ردضصملا ضسفن
بتكم˘لا د˘ضسج ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
حÓضصإ’ا ةيعمجل يئ’ولا

تاردا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘م دا˘˘˘˘˘˘˘ضشرإ’او
نم ةياقولل ةديدع ةيعوطت
˘ما˘ي˘ق˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا ءاد˘˘لا اذ˘˘ه
ريهطتو مي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ندمب ايد˘ير˘ب ا˘ب˘ت˘كم21ل
دح˘لا ة˘ي˘ن˘ثو تل˘ي˘ضسم˘ضسي˘ت
يتضسيمخو ةما˘ع˘نو˘ب جر˘بو
ةضسضسؤوم03ب اذ˘˘˘˘˘˘˘˘كو
ىلإا ةفاضضإا ةي’ولاب ةيوبرت
ةيرضضح ةينكضس تا˘ع˘م˘ج˘ت
تاذ ضسي˘ئر ق˘فو ،ة˘ي˘ف˘˘يرو
.يفيلخ رداقلا دبع بتكملا

رثكأا عيزوتب بتكملا ردابو
ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو ف’آا9 ن˘˘˘م
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تا˘مز˘ت˘˘ل˘˘ضسم
ةيقاو ةعنقأا) انوروك ءابو
ري˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ل˘ئا˘ضسوو
ةدئافل (نيديلا ميقعت مÓهو
نونطقي نينطاومو دجاضسم
قطانمو ةيبعضشلا ءا˘ي˘حأ’ا˘ب
ةيعمجلا امأا ،ة˘ي˘ئا˘ن ة˘ي˘ف˘ير
قوقح نع عافدلل ةيئ’ولا
د˘ق˘ف ه˘ت˘ئ˘ي˘بو كل˘ه˘ت˘˘ضسم˘˘لا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ضشن ن˘˘˘م تف˘˘˘ث˘˘˘ك
اذه ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ضصلا فر˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘لا
يف ةلثمتملاو يئا˘ن˘ث˘ت˘ضس’ا

ة˘يراو˘ج تاءا˘ق˘˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تاداضشرإا ميدق˘ت˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيفيك لو˘ح ن˘ي˘يدا˘ضصت˘ق’ا
لوكوتوربلا ذيفنتب دي˘ق˘ت˘لا
ل˘خاد ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ي˘˘ح˘˘ضصلا

عيزوت بناج ىلإا مهتÓحم
ى˘ل˘ع ي˘قاو عا˘ن˘ق005.5
امبضسح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘مو را˘ج˘ت
ةيعمجلا ضسيئر هيلإا راضشأا

ا˘م˘ك  .ي˘˘نو˘˘م˘˘ي˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م
41 يف ةي˘ع˘م˘ج˘لا تكرا˘ضش
ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ةد˘˘˘ع فر˘˘˘ط ن˘˘˘م تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘مو تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه
ند˘م ةد˘ع تضسم،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
ةي˘ن˘ثو تل˘ي˘ضسم˘ضسي˘ت ا˘ه˘ن˘م
ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘نو˘˘˘ب جر˘˘˘بو د˘˘˘ح˘˘˘لا

ادانتضسا ،ماجرلو يتضسيمخو
.ردضصملا تاذ ىلإا

بابضشلإ تايعمج
رثكألإ ةضضايرلإو

 اطاضشن
تل˘˘ضضف ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاذ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م دد˘˘ع
يضضايرلاو ينابضشلا عباطلا
تل˘˘˘ي˘˘˘ضسم˘˘˘ضسي˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘لا
لÓخ نم انوروك ضسوريف
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تاردا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م قÓ˘˘˘˘˘˘طإا
اهتاحفضص ربع ةيضسيضسحتلا
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا
يفو ،يعامتج’ا لضصاوتلا

ةي˘ع˘م˘ج تما˘ق دد˘ضصلا اذ˘ه
ةيدل˘ب˘ل با˘ب˘ضشلا تا˘طا˘ضشن

اذه روهظ ذ˘ن˘م ي˘ت˘ضسي˘م˘خ
قÓ˘طإا˘ب ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لا

نينطاوملا ة˘ي˘عو˘ت˘ل ة˘ل˘م˘ح
با˘˘ب˘˘ضشلا ة˘˘ئ˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’و
دعاو˘ق˘ب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘ضضب
91ـد˘ي˘˘فو˘˘ك ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
تاموضسر رضشن ىلع Óضضف
تاذب نيطرخنم زاجنا نم
لئاضسر تنمضضت ةي˘ع˘م˘ج˘لا
.لاجملا اذه يف ةيضسيضسحت
،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر را˘˘ضشأاو
نأاب يمودوب نامحرلا دبع
لÓغتضسا تأاترا هتضسضسؤوم

ةيلمع يف قرزأ’ا ءاضضفلا
انوروك ضسوريف نم ةياقولا
ريب˘كلا ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

حف˘ضصت˘ب با˘ب˘ضشلا ا˘م˘ي˘ضس’
ل˘˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م
ح˘م˘ضسي ا˘م˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘˘لا˘˘ضسر˘˘لا هذ˘˘˘ه لا˘˘˘ضصيإا˘˘˘ب
نم ةئفلا هذهل ةيضسيضسحتلا
،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م  .ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيضضايرلا ةيعمجلا تقلطأا
تل˘ي˘ضسم˘ضسي˘ت ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل
اعيم˘ج ىد˘ضصت˘ن˘ل» ةردا˘ب˘م
ر˘ب˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
يعامتج’ا لضصاوتلا عقوم
تاءاد˘ن ر˘ضشن˘ب تما˘ق ثي˘ح
ة˘ي’و˘لا ن˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘ل
ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا و˘˘عد˘˘ت
ريباد˘ت˘لا˘ب مرا˘ضصلا د˘ي˘ق˘ت˘لا
د˘عا˘ب˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ءادترا ةيمازلإاو يعامتج’ا
بضسح ،ي˘˘˘قاو˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا

.ةديمح قورحم اهضسيئر
تا˘˘طا˘˘ضشن ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ا˘˘˘مأا
دقف ماجرل ةيدلبل بابضشلا
ة˘˘طر˘˘ضشأا ضضر˘˘ع˘˘˘ب تردا˘˘˘ب
ر˘˘ب˘˘˘ع ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ضصق و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف

ىلع ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘ضص
ل˘˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م
ءوضضلا تطلضس يعامتج’ا

تÓ˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م
بقاوع ىلع ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا مد˘˘˘ع
ءاد˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا

مدع ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘ضس’
قفو ،يقاولا عانقلا ءادترا

.رداقلا دبع ضسيبر اهضسيئر
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ل˘˘ضصاو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘يد˘ل˘ب˘ل «ضسم˘ضشلا بور˘غ»
ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مأ’ا جر˘˘ب

ةياقولا لاجم يف اهدوهج
ن˘م ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م
ءا˘˘˘˘˘˘ضضف قÓ˘˘˘˘˘˘˘طإا لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

ح˘ئا˘ضصن ن˘˘م˘˘ضضت˘˘ي يذ˘˘لاو
ةيفيك لوح روضصب ةقفرم
ءادلا اذهب ةباضصإ’ا بنجت
ضضرع ىلع Óضضف ريطخلا

ضصاخضشأ’ ةيئرم تÓخادم
ن˘˘يذ˘˘لاو ءاد˘˘لا˘˘ب او˘˘ب˘˘ي˘˘ضصأا

نينطاوم˘لا ةو˘عد˘ب نو˘مو˘ق˘ي
نيطيحملاو مهضسفنأا ةيامحل
ادانتضسا ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه ن˘م م˘ه˘ب
د˘ب˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر ى˘˘لإا
.ناوتضش رداقلا

ـه.ماهضس

mahali@essalamonline.com

يبط داتع
ةهجاؤمل ديدج
«انؤرؤك» ةحئاج
تنسشؤميت نيعب

ةضسضسؤوملا ارخؤوم تمعدت
روتكدلا ةيئافضشتضس’ا
نيعب يرغدم دمحأا
يبط داتعب ،تنضشومت
ةطحم يف لثمت روطتم
ةهجوم ريدختلاب ةضصاخ
بناج ىلإا ةحارجلا مضسقل

نم ايضسفنت ازاهج هنوك
ةدئافل عيفرلا زارطلا

.91 ديفوك ةحلضصم
هنمث غلبي يذلا زاهجلا

ميتنضس نويلم004
ةطحم هميدقتب ترداب
رتاو رحبلا هايم ةيلحت

ةبهك فاضص ينبب ينبنوك
عاطقلا ةدئافل ةيعوطت
يفاضش بضسحو .يحضصلا

ماعلا ريدملا دمحم
ةبهلا هذه نإاف ةطحملل

نع نبغلا عفرل تءاج
لمعلا نأاو ىضضرملا
ىقبيضس يريخلا

نمث هتهج نم ،Óضصاوتم
ةضسضسؤوملا ريدم
ةردابملا ةيئافضشتضس’ا

ةوقب مهاضستضس اهنأا ادكؤوم
نوك جÓعلا ةيلمع يف
يف91 ديفوك ةحلضصم
هذه لثمل ةجاحلا ضسمأا
ةيحضصلا ةزهجأ’ا
امك ،ءابولا ةهجاومل
يناضسنإا لمع ةبهلا ربتعت
ةلثامم تابه راظتنا يف
تاضسضسؤوم فرط نم
لفكتلا لجا نم ىرخأا
هذهب نيباضصملل ديجلا
.ةحئاجلا

ةنوب نيضسح
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ةزابيت ةي’و
ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم

ايند تاردق طارتسشإا عم حؤتفملا شضؤرعلا بلط
30/0202 مقر

527000910244990 :ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدمل يئابجلا فيرعتلا مقر
عم حوتف˘م˘لا ضضور˘ع˘لا بل˘ط ن˘ع ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ة˘ير˘يد˘م ن˘ل˘ع˘ت
ةي’ول ةلوقن˘م˘لاو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا كÓ˘مأ’ا ىل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا :د˘شصق ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘ششإا

.1202 ةنشسل ةدحاو ةشصح - ةزابيت
نÓعإ’ا اذهب نيمتهملاو نيدم˘ت˘ع˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تا˘كر˘شش نا˘ك˘مإا˘ب
ةيريدم رقم نم كلذل نيعملا هلثمم نم وأا دهعتملا فرط نم طورششلا رتفد بحشس
ة˘ح˘ل˘شصم - ي˘نا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ،ةزا˘ب˘ي˘ت - يرادإ’ا ي˘ح˘لا˘ب ة˘ن˘ئا˘˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا
.جماربلاو تاقفشصلا بتكم - جماربلاو تاقفشصلا يلحملا طيششنتلا

نÓعإ’ا اذهل رودشص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا01 ـب ضضورعلا ريشضحت ةدم تددح
ىتح يمومعلا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ف˘شصل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةر˘ششن˘لا وأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا د˘ئار˘ج˘لا ىل˘ع

ة˘حار مو˘ي وأا ة˘ل˘ط˘˘ع مو˘˘ي مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه فدا˘˘شص اذإا .(00:21) رششع ةي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا
.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت ضضورعلا ريشضحت ةدم نإاف ةينوناق

اذهل رودشص لوأا خيرات نم ءادتبا ،(01) رششاعلا مويلل ضضورعلا عاديا خيرات ددح
يمومعلا لماعتملا تاقفشصل ةيمشسرلا ةرششنلا وأا ةينطولا دئارجلا ىلع نÓعإ’ا

ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداشص اذإا .(00:21) رششع ةيناثلا ةعاشسلا ىتح
ىت˘ح ي˘لاو˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا مو˘ي ة˘يا˘غ ىلإا ل˘جؤو˘ي ضضور˘ع˘لا عاد˘يإا خ˘يرا˘ت نإا˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق
.(00:21) رششع ةيناثلا ةعاشسلا

يرادإ’ا يحلاب ةنئاكلا ةزابيت ةي’ول ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدمب ضضورعلا عدوت
يتلا ي˘لا˘م ضضر˘عو ي˘ن˘ق˘ت ضضر˘عو ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ت نأا بج˘يو ،ةزا˘ب˘ي˘ت
عجرمو ةشسشسؤوملا ةيمشست اهنم لك نيبي ماكحإاب ةلفقمو ةلشصفنم ةفرظأا يف عشضوت

«ي˘ن˘ق˘ت ضضر˘ع»و «ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م» ةرا˘ب˘ع ن˘م˘شضت˘˘تو ،ه˘˘عو˘˘شضو˘˘مو ضضور˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط
لمحيو لفغمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عشضوتو «يلام ضضرع»و

:ةرابع
ةزابيت ةي’ول ةيلحملا ةرادإ’ا ةريدم ةديشسلا ىلإا

0202/.....:مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط
1202 ةنشسل ةدحاو ةشصح - ةزابيت ةي’ول ةلوقنملاو ةيراقعلا كÓمأ’ا ىلع نيمأاتلا

«ضضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع ضضورعلا يوتحت نأا بجي
:حششرتلا فلم
خرؤومو يشضمم ،موتخم ،ءولمم حششرتلاب حيرشصتلا -1
.خرؤومو يشضمم ،موتخم ،ءولمم ةهازنلاب حيرشصتلا -2
.(CNS-APS-LRUE-LRAS) ةشسشسؤوملل يشساشسأ’ا نوناقلا -3
.ةشسشسؤوملا مازلإاب ضصاخششأÓل حمشست يتلا تاشضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -4
.تاشسشسؤوملا عمجت ةلاح يف قافتا لوكوتورب -5
.تانيمأاتلا ناديم يف دامتعإ’ا ةداهشش -6
.SONSAC-SANC :ةحلاشص تاقحتشسملا ءادآا تاداهشش -7
دهعتلا لودج عم وأا يفاشص (رهششأا30 نم لقأا) بئارشضلا لودج جرختشسم -8
.عفدلاب
.(CNS-APS-LRUE-LRAS) ةيعامتج’ا تاباشسحلا عاديإا ةداهشش -9
.(رهششأا30 نم لقأا) ةشسشسؤوملا ريشسمل ةيلدعلا قباوشسلا ةداهشش -01
قداشصم (9102-8102-7102) ةريخأ’ا تاونشس (30) ةثÓثل ةيلاملا لئاشصحلا -11
.بئارشضلا حاشصم نم اهيلع
ةر˘ي˘خأ’ا تاوـــن˘˘شس (30) ةـــثÓ˘ث˘ل لاــم˘عأ’ا م˘˘قر لـــم˘˘ح˘˘ت02C ةــــق˘˘ي˘˘ثو -21
.بئارشضلا حلاشصم نم اهيلع قداشصم (7102-8102-9102)
.يراجتلا لجشسلا نم ةخشسن -31
.يبيرشضلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخشسن -41

:ينقتلا ضضرعلا
خرؤومو يشضمم ،موتخم ،ءولمم باتتك’اب حيرشصتلا -1
طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابع ىلع هتحفشص رخآا يف يوتحي طورششلا رتفد -2
.ءولممو موتخم ،يشضمم ديلا

.(طورششلا رتفد عم ةقفرم) ةيريربت ةينقت ةركذم -3
 :يلاملا ضضرعلا

.ةخرؤومو ةيشضمم ،ةموتخم ،ةءولمم دهعتلا ةلاشسر -1
.خرؤومو ءولمم ،يشضمم ،موتخم ةيودحولا راعشسأ’ا لودج -2
.خرؤومو ءولمم ،يشضمم ،موتخم يريدقتلاو يمكلا فششكلا -3
افاشضم ضضورعلا ريشضحت ةدمل ةلداعم ةدمل مهشضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي
.ضضورعلا عاديإا خيرات نم اءادتبا رهششأا (30) ةثÓث اهيلإا

ةرادإ’ا ةيريدم رقمب ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘شسل˘ج ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘فر˘ظأ’ا ح˘ت˘ف م˘ت˘ي
خيراتل قفاوملا مويلا يف ةزابيتب يرادإ’ا يحلاب ةنئاكلا ةزابيت ةي’ول ةيلحملا
موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداشص اذإا ،’اوز ةيناثلا ةعاشسلا ىلع ضضورعلا عاديإا

ةعاشسلا ىلع يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا لجؤوي ةفرظأ’ا حتف نإاف ةينوناق ةحار
ةفرظأ’ا حتف ةشسلج روشضحل نيوعدم نيدهعتملا لكو .’اوز (00:41) ةيناثلا

.ةحشضاوو لوعفملا ةيراشس نوكت نأا بجي ضضورعلل ةقفرملا قئاثولا:ةظحÓم



دعب ةطرؤ يف يتيسسلا مجن
انؤرؤك لؤكؤتؤرب قارتخا

،يتيشس رتشسششنام قيرف موجن دحأا كهتنا
صسور˘ي˘ف˘ب صصا˘خ˘لا ي˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

،ة˘˘ن˘˘شسلا صسأار تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ءا˘˘ن˘˘ثأا ،ا˘˘نورو˘˘ك
نإاف ،ةيناطيربلا «نشص اذ» ةفيحشصل اًقفوو
،يتيشس رتشسششنام ريهظ ،يدنيم نيماجنب
،ة˘ن˘شسلا صسأار ة˘ل˘ي˘ل ه˘لز˘ن˘م ي˘ف ا˘ًل˘ف˘˘ح ما˘˘قأا

د˘شض ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘م ما˘˘يأا بق˘˘ع
،ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تنا˘˘كو ،نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا

ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصإا دد˘˘˘˘˘ع نأا تم˘˘˘˘˘عز
،تلاح8 ىلإا تع˘ف˘ترا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ل˘شسرأا يد˘ي˘ن˘م نأا ىلإا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ترا˘˘ششأاو
ة˘˘˘لا˘˘˘كو صسي˘˘˘ئر˘˘˘ل و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ًشضيأا
ه˘ن˘م بل˘ط˘ي ،ند˘ن˘ل ي˘ف ءا˘يزألا تا˘شضرا˘˘ع˘˘ل
نأا تح˘شضوأاو ،ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا ىلإا تا˘˘ي˘˘ت˘˘ف لا˘˘شسرإا

لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا قر˘˘خ ن˘˘ع رذ˘˘ت˘˘عا يد˘˘ن˘˘ي˘˘م
هر˘شضح ل˘ف˘ح˘لا نإا ا˘ًل˘ئا˘ق ،ا˘نورو˘ك˘ل ي˘ب˘ط˘لا

،هيخأا نباو ه˘ت˘خأا ة˘ن˘باو ه˘ت˘ق˘يد˘شص ط˘ق˘ف
يد˘ن˘ي˘م نأا تر˘كذو ،ه˘ع˘م نو˘ششي˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا

روشضح اًشضيأا دهشش لفحلا نأا فرتعاو داع
ىلإا ةفاشضإلاب ،هتكيرششو هتقيدشص قيدشص
روشصلا نإا «نشص اذ» تلاقو ،ةاهطلا صسيئر
ن˘م يد˘ن˘ي˘˘م لز˘˘ن˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘طا˘˘ق˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ف نردا˘غ تا˘ي˘ت˘ف3 نأا تر˘˘ه˘˘ظأا جرا˘˘خ˘˘لا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا صسأار مو˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘ًحا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شص ة˘˘˘˘˘شسدا˘˘˘˘˘شسلا
ىل˘ع ر˘شصأا يد˘ن˘ي˘م نأا تفا˘شضأاو ،ةد˘يد˘ج˘˘لا
لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘˘شسي م˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘نأا
.هلزنم ىلإا

اطرسش عسضي شسؤمار
ديردم لاير عم ديدجتلل

د˘ئا˘ق ،صسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘شس ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا ع˘˘شضو
ل˘˘جأا ن˘˘م اًد˘˘يد˘˘ج ا˘˘˘ًطر˘˘˘شش ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج د˘˘ق˘˘ع ىل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا
قيرفلا عم صسومار دقع يهتنيو ،يكلملا
ل˘شصي م˘لو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف ي˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘لا
ىتح ديدجتلا نأاششب قافتا ىلإا نافرطلا
«لار˘ت˘ن˘شس ا˘شسن˘ف˘يد» ة˘˘ك˘˘ب˘˘ششل ا˘˘ًق˘˘فوو ،نآلا
صضرع ىلع قفاو صسومار نإاف ،ةينابشسإلا

،3202 فيشص ىتح ديدجتلل ديردم لاير
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ه˘ب˘تار صضف˘خ صضرا˘ع˘ي م˘ل ا˘˘م˘˘ك
طر˘ت˘ششا صسو˘مار نأا ىلإا ترا˘ششأاو ،د˘يد˘˘ج˘˘لا

ينويلم ةميقب تآافاكم ىلع لوشصحلا طقف
مشسوملاب ةاراب˘م03 ي˘˘ف كرا˘˘شش اذإا ،ورو˘˘˘ي
ن˘م صسو˘مار ف˘قو˘م نأا تح˘˘شضوأاو ،د˘˘حاو˘˘لا
كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،اًد˘˘ق˘˘ع˘˘م لاز˘˘ي ل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

نأا˘˘ششب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ىد˘˘˘ل لؤوا˘˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح
د˘ق˘ع˘لا لو˘ح قا˘ف˘تا ىلإا ل˘شصو˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تر˘˘كذو ،يد˘˘ج˘˘˘لا
لازتعلا وه صسومار فده نأا ،ةيفحشصلا

.ديردم لاير عم

عفادم فاقيإا لطعي افيفلا
اتقؤؤم ديردم ؤكيتلتأا

مويلا ،ديردم وكيتيلتأا يدانب ردشصم لاق
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا نإا ،تب˘˘شسلا

نار˘ي˘ك ع˘فاد˘م˘لا فا˘ق˘يإا ل˘ط˘ع ،(ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا)
كا˘ه˘ت˘نا ي˘عاد˘˘ب ،ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأا01ـل ر˘ي˘ب˘˘ير˘˘ت
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘ت بقو˘˘عو ،تا˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق
،ينيلرتشسإا هينج فلأا07 اهتميق ةمارغب
هفاقيإا عم ة˘ب˘ع˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نلا دا˘ح˘تلا ن˘م
،يشضاملا ربمشسيد32 نم اءدب عيباشسأا01ـل

ميدق˘ت ع˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ح˘ئاو˘ل4 كا˘ه˘ت˘نل
م˘ك˘ح˘ب صصا˘خ˘ششأا ىلإا تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ريهامجلل ةحاتم نوكت نأا نود ،مهتناكم
، ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ع˘فاد˘م لا˘قو ،تقو˘لا صسف˘˘ن ي˘˘ف
ىلإا ر˘˘ي˘˘ب˘˘شستو˘˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت ن˘˘˘م م˘˘˘شضن˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘˘نإا ،9102 ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘ف و˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا

ن˘˘م د˘˘ف˘˘ت˘˘شسي م˘˘لو تا˘˘ن˘˘هار˘˘˘م ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششي
ر˘˘˘ط˘˘˘شضاو ،ن˘˘˘ير˘˘˘خآا صصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا تا˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘˘م
وكيتلتأا تا˘يرا˘ب˘م ل˘ك بع˘ل يذ˘لا ،ر˘ي˘ب˘ير˘ت
ابوروأا لاطبأا يرودو ينابشسإلا يرودلا يف
بايغلل ،ه˘فا˘ق˘يإا نÓ˘عإا ل˘ب˘ق م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
ىل˘˘˘˘ع (0-1) يرود˘˘˘لا رد˘˘˘˘شصت˘˘˘˘م زو˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع
ن˘م جر˘˘خ ا˘˘م˘˘ك ،ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي ،ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ

.صسيفلأا روزت يتلا ةليكششتلا

829211ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج02ـل قفاوملا1202 يفناج4نينثإلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ةيثراكلا ةياهنلا دعب ةسسفانملا قابسسل ةدؤعلل ىعسسي شسؤتنفؤي

برد˘˘م و˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘يرد˘˘˘نأا ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
ماع˘لا ل˘م˘ح˘ي نأا ي˘ف ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ا˘مد˘ن˘ع ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘فد د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يرود˘˘لا تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘ضسي
دعب يزينيدوأا ةهجاومب يلاطيإ’ا
،ةيثراك0202 ة˘يا˘˘ه˘˘ن تنا˘˘ك نأا

نمي˘ه˘م˘لا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ل˘ط˘ب ه˘جاو˘يو
،مضساوم9 ر˘خآا ي˘ف بق˘ل˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هيلع نيعتيو ،مضسوملا اذه اديدهت
نأا دعب ،ةضسفانملا قابضسل ةدوعلا
6 رد˘ضصت˘م˘لا ع˘م قرا˘ف˘لا ح˘ب˘˘ضصأا
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ن˘˘م مو˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق طا˘˘ق˘˘ن
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘فو ،ة˘يو˘ت˘ضشلا
،مايأا ةرضشعل يرودلا فقوت لبق
يف ةميزه لوأ’ ضسوتنفوي ضضرعت
ولريب قيرف رايهنا دعب ةقباضسملا
˘˘ما˘˘˘مأا (0‐3) ة˘مدا˘˘ضص ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
تدادزاو ،ونيروت يف ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف
تءا˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ح اءو˘˘˘ضس عا˘˘˘˘ضضوأ’ا
لوبق نم تاعاضس4 دعب ةميزهلا

م˘ضصخ رار˘ق د˘ضض ،ي˘لو˘با˘ن ن˘˘ع˘˘ط
را˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،هد˘˘ي˘˘ضصر ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

˘مد˘ع˘˘ل (0‐3) از˘ئا˘ف ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
د˘˘عو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘با˘˘ن لو˘˘˘ضصو
يف ،ونيروت يف ةارابملل ددحملا
،يضضا˘م˘لا لوأ’ا ن˘ير˘ضشت ر˘بو˘ت˘كأا

ى˘لإا هر˘ف˘˘ضس مد˘˘ع ي˘˘لو˘˘با˘˘ن رر˘˘بو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا نإا Ó˘˘ئا˘˘ق ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘˘ت
ةنيد˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا

،لزانملا يف ءاقبلاب هيبع’ تغلبأا
ةليكضشتلا نم نيدرف ةباضصإا بقع
نعط˘لا لو˘ب˘ق د˘ع˘بو ،91‐ديفوكب
ةيبملوأ’ا ةنجلل ةعبات ةمكحم نم
ضضفل ةهج ىلعأا يهو ،ةيلاطيإ’ا
،دÓبلا يف ةيضضاير˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا
تقو ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ترر˘˘ق

د˘˘˘ق˘˘˘فو ،م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ق˘˘˘˘ح’

ن˘م طا˘ق˘ن3 كلذ˘ب ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
ن˘˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘ه د˘˘ع˘˘˘بو هد˘˘˘ي˘˘˘ضصر
زو˘˘ف ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘˘ي˘˘˘ف
ه˘ضضرأا جرا˘خ نÓ˘ي˘م رد˘˘ضصت˘˘م˘˘لا

بقللا لماح عجارت ،ويضست’ ىلع
طاقن01 قرافب ضسداضسلا زكرملل

مويلا اذه أادب هنأا مغر ،ةمقلا نع
طاقن4 قرافب ثلاثلا زكرملا يف

هذ˘ه بقا˘˘ع˘˘ت ع˘˘مو ،ةراد˘˘ضصلا ن˘˘ع
هضسف˘ن ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج د˘جو ،ثاد˘حأ’ا

دارأا اذإا ،لا˘ب˘ج˘لا ق˘ل˘ضست˘ل ار˘ط˘˘ضضم
ةي˘ل˘ح˘م˘لا ه˘ت˘ضضب˘ق ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ةميزهلا تكبرأاو ،ابيرقت دقع لÓخ
ةربخلا ليلق بردملا ،انيتنرويف نم
لوأا ىلوت ذنم حجرأاتم مضسوم يف
بقع ،هتريضسم يف ةيبيردت ةمهم
ما˘ع˘لا يرا˘ضس و˘ي˘ضست˘يروا˘م ة˘فÓ˘خ
بقع ولريب ايردنأا لاقو ،يضضاملا
ا˘ن˘كو ا˘ئ˘ي˘ضس نا˘ك ءادأ’ا» :ةارا˘ب˘م˘لا
رذتعاو ،«لعفلاب ةلطعلا يف ركفن
يضشتونوب ودرا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا
لضصاوتلا ل˘ئا˘ضسو ر˘ب˘ع ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
ه˘نأا˘ب ءادأ’ا ف˘˘ضصوو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
،«مضسوملا لÓخ ضسوتنفويل أاوضسأ’ا»
˘ما˘مأا ة˘لو˘ب˘ق˘م ءا˘ط˘خأ’ا نو˘كت ن˘˘لو
لودجلا طضسو قرف دحأا يزينيدوأا
رخآا يف ،دحأ’ا ادغ ،زنايلأا داتضس يف
داتضس ةرايز لبق ضسوتنفوجل رابتخا
مل يذلا ،نÓيم ةهجاومل وريضس ناضس
،ءاعبرأ’ا موي ،ةميزهلا قاذم عرجتي
يناثلا زكرملا بحاضص نÓيم رتنإا امأا
فيضضتضسيف ةمقلا نع ةطقن قرافب

بحاضص امور لبقتضسيو ،ينوتورك
ا˘يرود˘ب˘ما˘ضس ق˘ير˘ف ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
و˘˘يدوÓ˘˘ك برد˘˘م˘˘لا هدو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘˘لا

م˘ضسو˘˘م˘˘لا ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م ا˘˘مأا ،ير˘˘ي˘˘ي˘˘نار
فيضضتضسيف بيترتلا عبار ولوضساضس
ن˘ي˘ب ة˘قو˘ضشم ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ت˘نÓ˘˘تأا
.نيعتمم نيقيرف

«ؤتاكريملا نم انفقؤم اذهؤ ..اًئيسش ينعي ’ هانققح ام «يلؤيب
،نÓيم بردم ،يلويب ونافيتضس ثح
0202 ما˘ع نا˘˘ي˘˘ضسن ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
ةرورضض ىلع بردم˘لا دد˘ضشو،ع˘ئار˘لا
ذإا ،طقف ةمداقلا ةارابملا يف زيكرتلا
ةط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ير˘ي˘نو˘ضسور˘لا د˘ع˘ت˘ب˘ي
غلبأاو ،نÓيم رتنإا هميرغ نع ةدحاو
بلا˘طأا» ا˘ي˘ف˘ح˘ضص ار˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب
ام ..دهجلا نم ديزملا لذبب نيبعÓلا
،نآ’ا ائيضش ينعي ’0202 يف ققحت
،عيمجلا نم ربكأا ادهج لذبن نأا بجي
ةبيرق فادهأا يف زكرنو ،ةوق دادزن نأاو
عباتو ،«وتنفينيب ةارا˘ب˘م ل˘ث˘م ىد˘م˘لا
عيمجلا نأ’ ،ايباجيإا ناك0202 ماع»
،د˘ح ى˘ضصقأا ى˘لإا م˘ه˘تارد˘ق او˘ل˘غ˘ت˘ضسا

ةقثبو ديدضش ضسامحب ماعلا اذه انأادبو
ماع لبق» لضصاوو ،«انتاردقب ناميإاو

،ة˘ت˘با˘ث د˘عاو˘ق˘لا نآ’او ،ءا˘ن˘ب˘˘لا ا˘˘نأاد˘˘ب
ةلضصاومل زفاحلاب ىلحتن نأا بجيو
لك يف دهج ىضصقأا لذبن نأاو ،ومنلا

نÓيم ىهنأاو ،«زوفلل ىعضسنو ةارابم
نم ة˘ل˘يو˘ط ة˘م˘ئا˘ق˘ب ي˘ضضا˘م˘لا ما˘ع˘لا
نا˘˘˘ت’ز ل˘˘˘م˘˘˘˘ضشت ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا
ر˘ي˘ك نو˘م˘˘ي˘˘ضسو ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

ايباج وي˘تا˘مو ر˘ضصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘ضسإاو
يلويب نكل ،وخي˘ي˘ت˘ضسا˘ك ل˘يو˘ما˘ضسو
تا˘ق˘ف˘ضص ع˘قو˘ت˘ي ’ ه˘نأا ى˘ل˘˘ع دد˘˘ضش
مضض نكمي» فدرأاو ،رهضشلا اذه ىربك
ةيقبو ،ةليكضشتلل ط˘ق˘ف و˘خ˘ي˘ي˘ت˘ضسا˘ك
،تابيردتلا يف نودهت˘ج˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
فدهلا ..دعب نيز˘ها˘ج او˘ضسي˘ل م˘ه˘ن˘كل
هنأ’ ،نيباضصملا ةداعتضسا وه يضسيئرلا

لك كلتمأاضس ةليكضشتلا لمتكت امدنع
حتفيضس» متخو ،«ةبولطم˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا
يدانلاو ،نينث’ا موي ت’اقتن’ا باب
.«ةضصرف يأا تحيتأا اذإا ازهاج نوكيضس

ديدجلا ماعلا ةيادب عم كيلف ةحلسسأا ززعت ششتيميك ةدؤع
ةيقيقحلا بعÓلا ةميق حبضصت ام انايحأا
هقيرف نع بيغي امدنع احوضضو رثكأا
اوضشوج بايغ عم ثدح ام وهو ،ةرتفل

،خنويم نرياب فو˘ف˘ضص ن˘ع ضشت˘ي˘م˘ي˘ك
ضشتيميك باغو ،ةباضصإ’ا ببضسب ةرتفل
ببضسب نرياب فوفضص نع نيرهضش ةدمل
ددضصب تاب هنكل ،ةبكرلا يف هتباضصإا
ةيادب عم يضساضسأ’ا ليكضشتلل ةدوعلا
تاحومط كلذ ززع˘ي˘ل ،د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا
ل˘كضشيو ،ر˘ي˘ها˘م˘جو خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب

ىمرم˘لا ضسرا˘ح بنا˘ج ى˘لإا ضشت˘ي˘م˘ي˘ك
ا˘ب’أا د˘ي˘ف˘يد ع˘فاد˘م˘لاو ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘˘م
تربورو رلوم ضساموت ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لاو
ةيمهأا رثكأ’ا رضصانعلا ،يكضسفودنافيل
لاق ثيح ،قيرفلل ينفلا ريدملا ىدل
ىلإا راضشأاو ،«ةياغلل مهم اوضشوج» كيلف
˘ما˘مأا ه˘ع˘ن˘ضص يذ˘لا يرو˘ف˘لا ر˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا
ا˘ن˘يد˘ل ح˘ب˘ضصأا» :فا˘ضضأاو ،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
ىلع ةارابملا ىلع ةرطيضسلا نم ديزملا
،امئاد ةعفد مدقي بع’ اوضشوج ..روفلا

هيدلو %001 ةبضسنب زيكرتلاب عتمتيو
تارد˘ق تزز˘ع˘تو ،«زو˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
نرياب جيوتت عم رثكأاو رثكأا ضشتيميك
˘ما˘ع لÓ˘خ با˘ق˘لأا ة˘ضسم˘خ˘˘ب خ˘˘نو˘˘ي˘˘م

يدايق بع’ ىلإا روطت دقو ،0202
ةرتف نإا كيلف لاقو ،بعلملا ضضرأا ىلع
عضضخ يتلا ةحارجلا دعب ليهأاتلا ةداعإا
ىد˘˘م» تر˘˘ه˘˘ظأا ضشت˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ز˘ن˘يا˘ه لرا˘ك د˘كأا ا˘م˘ك ،«ه˘ت˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا

نأا ،يدانلل يذيفنتلا ضسيئرلا هغينيمور
يف بعÓلا اهل عضضخ يتلا ةحارجلا
ةلهضس نكت مل يلضصفملا فورضضغلا

ز˘ن˘يا˘ه لرا˘ك را˘ضشأاو ،قÓ˘˘طإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘م˘ع ،كلذ م˘غر ه˘نأا ى˘لإا ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘˘مور
عرضسأاب ةدوعلل لئاه ضسامحب ضشتيميك
ضشت˘ي˘م˘ي˘ك نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع ،ن˘كم˘˘م ل˘˘كضش

ليهأاتلا ةداعإا ةلحرم ةيادب يف حرضص
ةدو˘ع˘لا ن˘م ن˘كم˘تأا نأا ى˘ن˘م˘تأا» :Ó˘ئا˘ق
،«لبقملا ما˘ع˘لا ي˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كضشبو
8 نرياب ضضاخ ،ضشتيميك بايغ يفو
قل˘ت˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا نأا م˘غرو ،تا˘يرا˘ب˘م
تاراضصتنا4 ققح ،ةميزه يأا اهلÓخ
لظ يف عضضاوتم لجضس وهو ،طقف
ةرتف˘لا ي˘ف يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م
ق˘ير˘ف˘لا كا˘ب˘ضش تق˘ل˘ت ا˘م˘˘ك ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ن˘م ى˘ل˘عأا لد˘ع˘م˘ب ا˘فاد˘˘هأا يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا
لÓخ قيرفلا ءادأا عجارت امك ،داتعملا
،يرود˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘ب˘˘ضس ر˘˘خآا

نيتنروكو اكضستيروغ نويل لكضشيو
،قيرفلل نيتفلتخم ةوق يتطقن وضسيلوت
اكور كرام ينابضسإ’ا ملقأاتي مل امنيب
د˘ع˘ب كلذو ،نآ’ا ى˘ت˘ح ل˘ما˘˘ك ل˘˘كضشب
مغرو ،يضضاملا فيضصلا يف همامضضنا
ط˘˘خ بع’ ل˘˘كضش يذ˘˘لا ،و˘˘غا˘˘ي˘˘ت نأا

،تاونضسل يملاعلا زارطلا نم طضسو
ناك ،مضسوم˘لا ل˘ب˘ق ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ل˘حر
طق˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ا˘ظو˘ح˘ل˘م ه˘با˘ي˘غ
،ضشتيميك لاقو ،ضشتيميك باغ امدنع
ديدجلا ماعلا يف هططخ لثمتت يذلا
:باقلأ’ا نم ديزملا زارحإا يف ةطاضسبب
،يضسفن ىلع ادج ريبك لكضشب طغضضأا»

يف ىوتضسم لضضفأا ميدقت عقوتأا يننأ’
.«ةارابم لك

ر .ق ^

خيرملا ناكسس» :اترؤب’
ةدناسسمب نؤدهسشيسس
«ديردم لايرل رافلا

ح˘˘ضشر˘˘م˘˘لا ،ا˘˘ترو˘˘ب’ ناو˘˘خ ىر˘˘ي
ضسفان˘م˘لا نأا ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ة˘ضسا˘ئر˘ل
ق˘ق˘ح˘ي ،د˘يرد˘م لا˘ير يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
ةدعاضسمب اج˘ي˘ل˘لا ي˘ف ه˘تارا˘ضصت˘نا
يف ،اتروب’ لاقو ،ويديفلا ةينقت
«ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘ضصل تا˘ح˘ير˘ضصت
ع˘˘˘جار˘˘˘ت ح˘˘˘ضضو» :ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘ضسإ’ا
،ةريخأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
ج˘ئا˘ت˘نو ءادأا د˘ي˘ع˘ضص ى˘ل˘˘ع ضسي˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف ةر˘˘كلا ق˘˘ير˘˘˘ف
تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا رو˘˘ضضح ىو˘˘ت˘˘˘ضسم
ة˘يرا˘ق˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تادا˘˘ح˘˘ت’ا
دقف ةنو˘ل˘ضشر˘ب» :فا˘ضضأاو ،«ا˘ًضضيأا

ليبضس ىلع كلذ رهظيو ،هتناكم
ع˘م ما˘كح˘لا ل˘ما˘ع˘ت ي˘ف ،لا˘ث˘م˘˘لا
ذ˘ن˘م ..تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا
تارارقلاو ،ويديفلا ةينقت قيبطت
لا˘ير ة˘ح˘ل˘ضصم ي˘ف ا˘ًم˘˘ئاد ي˘˘تأا˘˘ت
كلذ لو˘˘قأا ’» :ع˘˘با˘˘تو ،«د˘˘يرد˘˘م
ءاج ول ..ةنولضشربل عجضشم يننأ’
،ضضرأ’ا ىلإا خيرملا نم يئاضضف
تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ما˘كح˘˘لا ءادأا ىأارو
ةدعاضسمب ده˘ضشي˘ضس ،د˘يرد˘م لا˘ير
ن˘م» :م˘تأاو ،«م˘ه˘ل و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘˘كح
ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ةدا˘ع˘˘ت˘˘ضسا يرور˘˘ضضلا
،ةفلتخملا تاداحت’ا يف هتناكمل
،ة˘ي˘بوروأ’ا وأا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ءاو˘˘ضس
.«ةيلودلا كلذكو
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ف˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب
رضصن باضسح ىلع راضصتن’ا

يدا˘ن˘لا ل˘ضصاو˘ي ياد ن˘ي˘ضسح
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تر˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ضس
ةرم لك يف ثيح ةيمضصاعلا
موق˘يو ’إا كا˘ن˘ه ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ي
وهو ةيباجيإا ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ريهامج˘لا د˘ع˘ضسا يذ˘لا ر˘مأ’ا

ط˘˘ضسب ناو ة˘˘ضصا˘˘خ ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يدان˘ل˘ل ح˘م˘ضسي˘ضس ةر˘ط˘ي˘ضسلا
لجا نم لغلغ˘ت˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م˘ب
’ املو ىلوأ’ا راودأ’ا بعل
اذإا ةضصاخ ،بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ت’وجلا يف ر˘ث˘كأا ر˘م˘ث˘ت˘ضسا
فد˘ه˘ت˘ضسي ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
اهلÓخ نم لوضصحلا قيرفلا

 .ةطقن51 نم رثكا ىلع
يرجيضس طينحج

نم فوختلإو تافوضشك
بايغلإ ةدم لوط

عيمجلا ربع ىرخأا ةهج نم
بعÓلا ةباضصإ’ هفضسأات نع

ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ ط˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج
او˘ع˘م˘جا ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘ضصن˘˘لا

ضشي˘ع˘ي ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
ناو اميضس’ ابعضص امضسوم
’ هتلع˘ج تا˘با˘ضصإ’ا ةر˘ث˘ك
دو˘ه˘ع˘م˘لا هاو˘˘ت˘˘ضسم غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي

م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
يذلا رمأ’ا وهو ،يضضاملا

،تاءاقللا ديدع هيلع عيضض
يرجيضس ين˘ع˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘فو˘˘ضشك مو˘˘ي˘˘لا

ىد˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م

كانه ناو ةضصاخ ،اهتروطخ
ةف˘ي˘ف˘خ نو˘كت نأا تا˘ي˘ن˘م˘ت
كرادت اهلÓخ نم عيطتضسي
،ما˘يأ’ا مدا˘˘ق ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘ف ا˘˘م
لبق˘م قا˘فو˘لا ناو ا˘م˘ي˘ضس’
 .مهم جرعنم ىلع

صشامر ماضشه

ةمسصاعلا قرفل دؤسسأ’ا حبسشلا ىحسضأا قافؤلا
فيطضس قافو

رظتني يذلا مداقلا دعوملا ةيمهأا ةركضسب داحتا وبع’ كردي
ثيح ،تبضسلا موي ريخأ’ا اذه بعلمب نازيلغ عيرضس مامأا قيرفلا
يذلا ريخأ’ا ءاقللا ثادحأا زواجت ىلع زاكعوب بردملا رضصي

ةمدقم ىلا يدانلاب رث˘كأا بور˘ه˘لا ة˘ضصر˘ف ق˘ير˘ف˘لا ه˘ي˘ف ع˘ي˘ضض
يتلا ةمروفلا يف دجاوتلا ةيفاعوب ءاقفر لمأايو اذه ،بيترتلا
ةلباقملا طا˘ق˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م فد˘ه˘ت˘ضسي
نيب˘عÓ˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ح˘ل˘م˘لا ة˘ب˘غر˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا را˘م˘ث˘ت˘ضس’او
.Óماك دازلا ليضصحتل

 صصاخ ءاقل مامأإ نوكيضس زاكعوب
ةيباجيإإ ةجيتن قيقحتل فدهيو

يضسنوتلا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا فد˘ه˘ت˘ضسي ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘ف
نيباضصملا نيبعÓلا نم نكمم ددع ربكا عاجرتضسا ىلإا زاكعوب
ةضصاخ ،ةمداقلا تايدحتلا يف مهتامدخ ىلع دامتع’ا لجا نم
ركذي ،يضسنوتلا ينقتلل ةبضسنلاب ةضصاخ نوكتضس ةهجاوملا ناو
حنم ىل˘ع ةردا˘ق˘لا ز˘ئا˘كر˘لا ضضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘ضسا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نأا
مامأا مهأ’ا قيقحت ىلع ةنهار˘م˘لا ل˘جا ن˘م ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ة˘ي˘ع˘فاد˘لا

يلاتلابو ،ارخؤوم هجئاتن تعجارتو ديج لكضشب قلطنا ضسفانم
 .هعجارت يف رامثتضس’ا لجا نم نوكيضس لقنتلاف

صشامر ماضشه

مهرظتني ام نؤكردي داحت’ا ؤبع’
نازيلغ ةمق يف

ةركضسب داحتإ
12

يبراد دعومل ةداجلا اهتاريضضحت جربلا يلهأا ةليكضشت لضصاوت
ىلع راضصتن’ا معط قوذت يلهأ’ا راضصنأا لمأاي ثيح باضضهلا

لÓب بردملا لعج يذلا رم’ا وهو ،يفياطضسلا قافولا باضسح
ليجضستب هل حمضست يتلا ىلثملا ةقيرطلا نع ثحبي يريزد
دضسحي ’ ةيعضضو يف  دجوي قيرفلا نأا امب راضصتن’ا ةجيتن

ةرورضضب ةبلاطم » اباكلا » لعجيضس يذلا رم’ا وهو ،اهيلع
.ةهجاولا يف يلهأ’ا عضضي يذلا راضصتن’ا قيقحت

نيباضصملإ زيهجت فدهتضسي يريزدو ةيعإو ةعومجملإ
يف قافخإا يأا ناو ةضصاخ اهرظتني امب ةيعاو ةعومجملا نأا ركذي
مزؤوت دق ةبعضص ةيعضضو ضشيعي يدانلا لعجيضس قافولا زواجت
نع قيرفلا ثحبي نأا رظتنملا نمو اذه ،رثكأاف رثكأا ةيعضضولا
،نامثع نبو يعيبضسو عقعق ةروضص يف زئاكرلا ضضعب ةداعتضسا

ركذي ،ةمقلا يف لبقملا تبضسلا ديج لكضشب لوخدلا دضصق كلذو
عفر لجا نم دارفنا ىلع لمعلا لضصاوي يضسورع بعÓلا نا
 .ةمداقلا تاءاقللا يف ةكراضشملل ابضسحت ةيندبلا هتقايل

صشامر ماضشه

«يسس شسأا يسس»ـلا ةمق ىلع زيكرتلا ىلإا ةبيتكلا ؤعدي ششيعي
عضضو ىلإا ةليلم نيع ةيعمج قيرفل ينفلا مقاطلا ىعضسي
اذه يضس ضسأا يضسلا ةمق ىلع ةعومجملل مزÓلا زيكرتلا
مامأا ةمهملا ةبوعضص ضشيعي ضشتوكلا كردي ثيح ،عوبضسأ’ا

،ةيباجيإا ةجيتن زارحإا لجا نم هلقث لكب يمريضس ضسفانم
ةيلوؤوضسم نم مهرظتني امب نوعاو يليÓب ءاقفر نا ركذي
را˘ضصنأ’ا ناو ة˘ضصا˘خ ،ل˘ضضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل نو˘˘ح˘˘م˘˘ط˘˘يو
ءاقللا رثعت زواجتو ديدج نم ةكضسلا ىلإا ةدوعلا نورظتني
 .يرانكلا مامأا لجضسملا ريخأ’ا

يمامألإ طخلل Èكأإ ةيلاعف ديري صشيعي
راضسم حيحضصت ىلإا ادهاج ىعضسي ضشيعي بردملا نأا ركذي
ينقتلاف ،ةيموجهلا ةي˘ل˘عا˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘ضس’ ،ق˘ير˘ف˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي كورا˘م هد˘عا˘ضسم ة˘ق˘فر˘ب
نم عفرلاو نيمجاهملا لمع ليهضست لجا نم تاضشرولا
يف ةفيلوتلا نع ثحبي ينقتلا لازي ’ امك ،ةيزهاجلا ةجرد
يف اميضس’ ،ةعاجن رثكأا نوكت يتلاو ،ةيمامأ’ا ةرطاقلا

ةدوعب ضسفنلا ينمي عيمجلا نا ركذي ،تارايخلا ددعت لظ
.ةعومجملا فوفضص ىلإا تايره بعÓلا

صشامر ماضشه

 «ىلؤأ’ا راؤدأ’ا ىلع شسفانتلاؤ ةؤقب ةدؤعلا انفدهؤ رؤكلب ةبيخ انيؤط» :يقؤزرم
ةدكيكضس ةبيبضش

ي˘قوزر˘م بعÓ˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك
ةبيبضش هقيرف ةميزه ىلإا انب داع يذلاو
: لاق ثيح دادزولب بابضش مامأا ةدكيكضس
ن˘ضسحأا ن˘م ةد˘حاو ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘˘عا »
ىلع اب˘ير˘ق˘ت ا˘نر˘ط˘ي˘ضس ثي˘ح ا˘ن˘تا˘يرا˘ب˘م
لقن ان˘لوا˘حو ،ةارا˘ب˘م˘لا ل˘حار˘م ل˘م˘ج˘م
يذلا رمأ’ا ،ضسفانم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ر˘ط˘خ˘لا

يتلا ضصرفلا نم ريثكلا عيضضن انلعج
ظحلا نكلو ،ليجضست˘ل˘ل ة˘ح˘نا˘ضس تنا˘ك
املثم ضسفانملا حلاضصل هرود بعلي انايحأا

دودر˘م˘لا نأا م˘هأ’او م˘ه˘م˘˘لا ،ا˘˘ن˘˘ل ثد˘˘ح
عضضول ىعضسنو رخآ’ ءاقل نم نضسحتي

 .قيرفلا حلاضص يف انتيزهاج
ةلوطبلإ تإءاقل»

انضسفنأإ زهجنضسو ةيوق اهلك
Ÿهب زوفلل ةرواضسلإ دعو» 

ءاق˘ل ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ه قر˘ط˘تو اذ˘ه
هيف هجاويضس يذلاو ةعباضسلا ةلوجلا
ثيح ةرواضسلا ةبيب˘ضش ه˘ف˘ي˘ضض ه˘ق˘ير˘ف
نم يدحتلا عفر تقو ناح » : لاق

اميضس’ يدانلل لضضفأ’ا قيقحت لجا
لمعلا لجا نم بضسانملا تقولا هناو
،م˘هأ’ا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي يدا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
لكضشب رضضحتو لمعت ةبيتكلا امومع
مويلا نم ةقيقح ،ةبيبضشلا دعومل ديج

ل˘كف ضسفا˘ن˘م˘لا ا˘ن˘م˘˘ه˘˘ي ’ اد˘˘عا˘˘ضصف
ا˘ه˘ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لاو ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘˘ضصح نو˘˘كي˘˘ضس
 .طقفو

صشامر ماضشه

جÈلإ يلهأإ

نيبعÓلا بلاطي رفسصأ’ا دارجلا
قافؤلا يبرادب زؤفلاب

مضسوملل ةيعامجلا تاري˘ضضح˘ت˘لا ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م تعر˘ضش
ببضسب يضضايرلا طاضشنلا قيلعت دعب كلذو ،ديدجلا يضضايرلا
ىلع ابلضس رثأا يذلا رمأ’ا ،رهضشأا9 نم رثكأ’ انوروك ضسوريف
،ةي˘بو˘ب˘لا ةرادإا تم˘ضسر ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘مو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘قا˘ي˘ل
مقاطلا ةقفاوم دعب كلذو ،ةرمضشلا ةقطنمب يناديملا اهضصبرت
.زوميغ نيمأا بردملا ةدايقب ،ينفلا
قيرفلا نم رداضصم هب تدافأا ام بضسحب ضصبرتلا مودي نأا بقتري
بناجلا ليعفت ىلع ينفلا م˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ز˘كر˘ي˘ضس ا˘مو˘ي21
نيبعÓلا ةقايل يف لجضسملا ريبكلا عجارتلا دعب ةضصاخ ،يندبلا
قيرفلا دادعت لمتكا ثيح ،ةيعامجلا تابيردتلا نع مهفقوت دعب
بعÓلا اذكو ،يروضصنمو ضشانفوب نيضسراحلا نم لك قاحتلاب
اجاجتحا نوبعÓلا اهب ماق يتلا بارضضإ’ا ةكرح دعب ،ضشوبب

مهتاقحتضسم لكاضشمو ةيعامجلا تابيردتلا نع مهبايغ ىلع
4 ىلإا نيبرضضملا نيبعÓلا ددع كلذب ضصلقت دقو ،ةيلاملا

،يطاوضشو ىضسيع جاح بعÓلا نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،نيبع’
،يناديز ضسيئرلا ةدايقب قيرفلا ةرادإا لمأات ثيح ،لولهبو يلافج
نامضضل نيبعÓلا يضضري قافتا ىلإا لوضصولا يف ،عوبضسأ’ا اذه
يذلا قيرفلا رارقتضسا ىلع ظافحلل ةرمضشلا ضصبرتب مهقاحتلا
.مضسوملا اذه ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا يف بعلي
بقع ىقلت دق ناك ةيبوبلل ينفلا زاهجلا نأا  مولعملا نمو
يداد˘عإا ر˘كضسع˘م ة˘ما˘قإ’ تارا˘ي˘خ ةد˘ع ةرادإ’ا ع˘م ه˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
ثيح ةرواجملا تاي’ولا ىدحإاب يناديم ضصبرت ءارجإاو ،قيرفلل
يفو ،ةرمضشلاب ضصبرت ءارجإاو ةضصرفلا زوميغ بردملا لغتضسا
لوأ’ا دعاضسملا وه نارمع لÓب نأا ةرادإ’ا تدكأا لضصتم قايضس
ضصوضصخب هلوادت مت ام ةي˘فا˘ن ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا ي˘ف
.زوميغل دعاضسم بردم نع ثحبلا يف اهعورضش
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ةنتاب ةيدولوم

امؤي21 ةدمل ةرمسشلا يف اسصبرت  جمربت ةرادإ’ا

ةليلم نيع ةيعمج
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دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ى˘ق˘ل˘ت
بايغ دكأات دعب ةعجوم ةبرضض
لوحلب ةزمح هفادهو همجاهم
.ةباضصإ’ا يعادب اموي51
ر˘ب˘ع دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘ضش د˘˘كأا و
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘˘ضسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘ضص
فو˘˘ضشكلا نأا «كو˘˘ب˘˘ضسي˘˘ف˘˘لا»
مجاهملا ضسمأا لوأا اهارجأا يتلا

،عبيوضس دمحمو لوحلب ةزمح
قز˘م˘ت˘ب ا˘م˘ه˘ت˘با˘ضصإا تر˘ه˘ظأا

ة˘˘ل˘˘ضضع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةدمل نابيغيضس ثيح ةماضضلا

نمو ،ةضسفانملا نع اموي51
ىلع مضصب لوحلب نأا مولعملا

ذنم دادزولب بابضشل فادهأا5
يف4 اه˘ن˘م ،م˘ضسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
فد˘هو ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘ضسفا˘˘ن˘˘م
.ايقيرفإا لاطبأا يرود يف دحاو
ى˘ف˘˘ن ل˘˘ضصت˘˘م قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ف و
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ضشير˘˘˘ق ق˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضشل ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا

ضسراحلا اهمضسا ةيضضق دوجو
تاحيرضصت يفو ، حابرم اياغ
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإ’ ي˘˘˘ضشير˘˘˘ق
حابرم نأا ريخأ’ا راضشأا ةيلودلا

يذلا فيفخلا نارملا نع باغ

ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘ضضا˘˘˘خ
اينعم ن˘كي م˘ل ه˘نأ’ ي˘ضضا˘م˘لا
أاطخأا ضسراحلا نأا فاضضأاو ،هب
ظ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘تو ق˘˘˘با˘˘˘ضس تقو ي˘˘˘ف
˘ما˘مأا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م ر˘ي˘غ تا˘م˘ل˘كب
مدعل ه˘ب˘ضضغ بب˘ضسب ،ه˘ئÓ˘مز
،يبيللا رضصنلا مامأا ةكراضشملا
نم يديهمتلا رودلا باهذ يف
زر˘بأاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘˘بأا يرود

رمأ’ا مهفت حابرم نأا يضشيرق
تارايخل هلب˘ق˘ت ىد˘بأاو ا˘ق˘ح’
نع لوؤوضسملا ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا
،يضسا˘ضسأ’ا ل˘ي˘كضشت˘لا را˘ي˘ت˘خا

م˘ل ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش نأا ع˘با˘تو
رود˘˘ل ه˘˘ل˘˘هأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ن˘˘م˘˘˘ضضي
لا˘ط˘بأا يرود˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةيضسادضسب زوفلا مغر ،ايقيرفإا
ينيكلا ايهامروغ ىلع ةفيظن

ا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م با˘˘هذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف
.ضسفانملا مارتحا ةرورضضب
بابضش ةثعب نأا مولعملا نم و
ءاضسم تلح دق تناك دادزولب
ةينيكلا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ي˘ف ضسمأا
نيإا ،ةضصاخ ةلحر يف يبورين
دو˘ي˘ع˘ضس ءا˘˘ق˘˘فر برد˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
لبق ءاثÓثلاو نينث’ا يموي

.ءاقللا ضضوخ
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ربكأ’ا بئاغلا لؤحلبؤ ديكأاتلا لجأا نم بابسشلا

يبورينل لضصي دإدزولب بابضش

نمزلا ةنتاب بابضش قيرف ةرادإا قباضست
ىلع ضضورفملا زجحلا عفر لجأا نم
نو˘˘يد˘˘لا بب˘˘˘ضسب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ضصر
فر˘ط ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
ةرادإ’ا تدعو ثيح ،نينئادلا ضضعب
ةق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لا ل˘ك ة˘يو˘ضست˘ب

ضسيئر˘لا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ضصا˘خ
ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘ب ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘غز
كلذو ،ينومحر بردملا يدعاضسمو
ضصبرتلا يف يمضسرلا قÓطن’ا لبق
ن˘مو ،ل˘خاد˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘ضش ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
ة˘كر˘ضشلا نو˘يد ة˘ي˘ضضق نأا مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ميتنضس رايلم4 ـلا تقاف دق ةيراجتلا
ةد˘˘ها˘˘ج ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا ى˘˘˘ع˘˘˘ضست  ذإا
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإ’ا ى˘ل˘ع لو˘˘ضصح˘˘ل˘˘ل
مضسوم نامضضو نويدلا هذه ةيوضستل
قيرفلا ةعمضسب قيلي مرتحم يضضاير
ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف بع˘ل˘ي يذ˘لا

ضسي˘ئر ة˘ن˘ي˘غز نأا˘م˘ط ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
جار˘˘خ˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب را˘˘ضصنأ’ا ل˘˘ك يدا˘˘ن˘˘˘لا
،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا تازا˘˘˘جإ’ا

ضسل˘˘ج˘˘م ع˘˘م ه˘˘ي˘˘عا˘˘ضسم ع˘˘˘م ةازاو˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو ة˘˘يو˘˘ضست˘˘ل ة˘˘كر˘˘˘ضشلا ةرادإا
ةرادإا تع˘˘ضضخأا ا˘˘ي˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م ،نو˘˘˘يد˘˘˘لا
يا˘ج˘ن د˘ي˘˘ع˘˘ضسلا ضسرا˘˘ح˘˘لا «با˘˘كلا»
ةفرعمل ،ةق˘م˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘ضصو˘ح˘ف˘ل
لحاكلا ىوتضسم ىلع هتباضصإا ةيعون
ثيح ،يضضاملا مضسوملل دوعت يتلاو
تا˘ب˘يرد˘ت ن˘ع يا˘ج˘ن با˘ي˘غ ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي
ترثأا باكلل ةعجو˘م ة˘بر˘ضض ق˘ير˘ف˘لا

هنوك اهلماكب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ءادأا ى˘ل˘ع
د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا
.مانضصلوب
برد˘م˘لا ع˘˘فر ،قا˘˘ي˘˘ضسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
ىلإا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا م˘ج˘ح ن˘م ي˘نو˘م˘حر
ضصقنلا كراد˘ت˘ل ،مو˘ي˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ضصح

اوفقو˘ت ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘قا˘ي˘ل ي˘ف
ةيعامجلا تابيردتلا ن˘ع ا˘يرار˘ط˘ضضا

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘ضسب ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
ةجلاعم ينومحر لمأاي ثيح ،انوروك
يئانثلل ةضصا˘خ ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا
ا˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘يذ˘لا ،حÓ˘ضصو ة˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خو˘˘ب
امهضضرعت دعب ةعومجملاب نيرخأاتم
ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ا˘م˘˘ه˘˘مز˘˘لأا دا˘˘ح ما˘˘كز˘˘ل
.اتقؤوم تابيردتلا

برد˘م ر˘ّب˘ع ة˘ل˘˘ضص يذ قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو
بواجتل ريبكلا هحايترا نع «باكلا»
بع˘ل˘م ة˘ي˘ضضرا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ك
ةضصاخلا يضسرودنك ةباغو يحوفضس
را˘طا ي˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ل˘ب˘ق ة˘يز˘ها˘ج˘لا نا˘م˘ضضو ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا

.فغضشب راضصنأ’ا اهرظتني ةفرضشم
جاحلب اضضر

ديسصرلا نع ديمجتلا عفرل نمزلا عم قابسس ‘ ةرادإ’ا

ددجلانيبعÓلا تازاجإا ةيسضق لح نم برتقت ةرادإ’ا

ةنتاب بابضش
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ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت
لجأا نم ا˘ه˘ي˘عا˘ضسم ة˘م˘ل˘ع˘لا
اميف ةيلام رئاضسخ يأا بّنجت
ةعوفرملا اياضضقلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ىلع ةيلودلا تائيهلا ىدل

ينفلا ر˘يد˘م˘لا ة˘ي˘ضضق رار˘غ
يذلا ،ضشيضشم يلع قباضسلا
ةمكحملا ىلإا ءوجّللا لضضف
نازول يف ةيلودلا ةيضضايرلا
غلبمب ةبلاطملل ةيرضسيوضسلا
.ميتنضس رايلم2 ىلإا لضصي
لامج ةدايقب ةيدولوملا ةرادإا
˘ما˘ع˘لا بتا˘˘كلا لÓ˘˘ه د˘˘ع˘˘ضس
نم ةمكحملا ةلضسارم تررق
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو ح˘˘˘ي˘˘˘ضضو˘˘˘ت ل˘˘˘جأا

ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ  ضشي˘ضشم
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع
هتيقحأا مد˘ع ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
ه˘ب بلا˘ط˘ي يذ˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب

دقعلا خضسف نع تاضضيوعتك
،قيرفلاب هطبري يذلا

ةليكضشت تداع رخآا بناج نم
دعب ة˘م˘ل˘ع˘لا ى˘لإا  ة˘يدو˘لو˘م˘لا
تم˘ت يذ˘لا ضصبر˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ي˘ضضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا˘ب ه˘ت˘ما˘˘قإا
عامجإ’ا دوضسيو ،وبقأا ةنيدمب
ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا ىدل
حا˘˘˘ج˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرادإ’ا اذ˘˘˘كو
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ضصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا ي˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘˘لا
،ةلماك مايأا01 ةليط ةليكضشتلا

كرادتب حمضس يذلا رمأ’ا وهو
ةضصاخ ،ضصئاق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
دعب يندبلا بناجلاب ةقلعتملا
ببضسب ةليوطلا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
ىلع يضضايرلا طاضشنلا قيلعت

.انوروك ضسوريف راضشتنا ةيفلخ
طيمز.ع

ةملعلإ ةيدولوم
ةيلؤدلا ةيسضايرلا ةمكحملا لسسارت ةرادإ’ا

ششيسشم ةيسضق يف نعطلل

ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ة˘˘ضسم˘˘خ ل˘˘ضصح˘˘˘ت
ي˘ضصا˘ضصت˘خا ي˘ف ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ى˘ل˘ع ءا˘م˘لا ةر˘˘كو ة˘˘حا˘˘ب˘˘ضسلا

لجأا نم ،ينطو بردم ةفضص
ةينفلا مقطأ’ا فلتخم ميعدت
فارضشإ’اب ةفل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع
ه˘تد˘˘كأا ا˘˘م بضسح ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ةحابضسلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

ةحا˘ب˘ضسلا ضصضصخ˘ت ي˘ف لا˘نو
اضشاك دم˘حأا ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘م ل˘ك
نب رينم ،يلورتبلا عمجملا نم
فيطضس لبقتضسم نم روضصنم
،‐ج ةئف ‐ينطو بردم ةفضص
ناضشوأا باهولا دبع لان اميف
بردم ةفضص ،ةنتاب ءافو نم
،ةئفلا تاذ يف دعاضسم ينطو
ى˘لإا ي˘ثÓ˘ث˘لا اذ˘ه م˘ضضن˘ي˘˘ضسو
ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘برد˘م ة˘ع˘ب˘ضس ن˘م نو˘كت˘˘ت
،يرضصنعم يلع :مهو نيينطو
رو˘˘نأا ،ة˘˘قود˘˘ن˘˘ضشو˘˘ب دو˘˘لو˘˘˘م
اضضر ،يضسفن ضسايلإا ،ةنيبتوب
ةكارابيضش نيدلا حلاضص ،يداي
.ىضسيع نب رداقلا دبعو
دقف ،ءاملا ةرك ضصضصخت يف امأا
ةراق نب نيضساي نم لك لضصحت
ة˘ف˘ضص ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘˘م ل˘˘ي˘˘ج ن˘˘م
ناورمو ‐أا ةئف‐ ينطو بردم
ىلع ،فيطضس ةيعمج نم فلخي

،ج ةئ˘ف‐ ي˘ن˘طو برد˘م ة˘ف˘ضص
نييعت اهيف متي ةرم لوأا يهو

يف يرازو رارقب ينطو بردم
،رئازجلا˘ب ءا˘م˘لا ةر˘ك ضصضصخ˘ت
نامحر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ن˘ي˘م˘ل د˘كأاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م
ةينفلا ةيريدملا نأا ،ةيداحت’اب
ميظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت» ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ةينطولا تابخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يو˘ط˘تو
ن˘ي˘حا˘ب˘ضسلا ر˘يو˘˘ط˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
:ينقتلا فاضضأاو ،«ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ف ن˘ي˘برد˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت»
ةر˘ك ي˘ف ن˘ي˘برد˘مو ة˘حا˘˘ب˘˘ضسلا
ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا ،ءا˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘˘م˘˘ضض ل˘˘˘خد˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
ةينفلا ةير˘يد˘م˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسا

م˘قاو˘ط˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘يدا˘ح˘ت’او
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قر˘ف˘لا ل˘كل ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ل˘ضضفأا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ع˘˘ضضو اذ˘˘كو
ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘ل
.«ةمداقلا تاقاقحتضسÓل
ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م و
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا
دق تناك ،ةحابضسلل ةيرئازجلا
دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا قاروأا تم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ضسا
مهميضسرتل ةضسمخلا نيي˘ن˘ق˘ت˘لا
نم ،ي˘ن˘طو برد˘م ة˘ب˘تر ي˘ف
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا ةرازو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم
تافينضصتلل اقبط ،ةضضايرلاو
˘مو˘ضسر˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ضصف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
792‐60 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ددحملاو ،6002 ةنضس رداضصلا
.نيبردملل يضساضسأ’ا نوناقلل

جاحلب اضضر

ةحابضسلإ

 ينطؤ بردم فسص ¤إا Úبردم ةسسمخ ةيقرت

اهبارتقا نع  ضسابعلب داحتا ةرادإا تنلعأا
،31 مهددعو ددجلا اهيبع’  ليهأات نم
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا  ل˘˘جأا ن˘˘م
تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا
.مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةطبارلا
ةيمضسرلا ةحفضصلا ىلع هرضشن نايب يف
د˘حأا ع˘م ل˘ضصح ا˘قا˘ف˘تا نأا د˘˘كأا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ناك يذلاو ،نييداضصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
د˘ي˘م˘ج˘ت ي˘ف ا˘ب˘ب˘ضست˘˘م ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ن˘˘يد˘˘ي
عفرب حم˘ضسي ،ر˘ي˘خأÓ˘ليكنبلا با˘ضسح˘لا
تاقحتضسم ةيو˘ضست ي˘لا˘ت˘لا˘بو د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

دق اوناك ،«ةركملا» يف نيقباضس نيبع’
ةعباتلا تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل هو˘كت˘ضشا
.يرئازجلا داحتÓل
يدا˘ن نا˘مر˘ح ىو˘كضشلا هذ˘ه ن˘ع ر˘ج˘ناو
ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘˘لا
ديدضست ةياغ ىلإا ددجلا هيبع’ تازاجإا
ةضسمخب ةردقملاو ،نيينعملا هاجت هنويد
يهو ،ميتنضس نوي˘ل˘م ة˘ئا˘م˘ثÓ˘ثو ر˘ي˘يÓ˘م

روف نوريضسملا اهب موقيضس يتلا ةيلمعلا
دعب ،يكنبلا باضسحلا نع ديمجتلا عفر
لومملا نم ةيلام ةناعإا ىلع مهلوضصح

5 ة˘م˘ي˘ق˘ب «لا˘ط˘ف˘ن» دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ضسي˘ئر˘لا
’’ةركملا’’ قيرف بعلو ،ميتنضس رييÓم
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب ى˘˘لوأ’ا تضسلا ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
يبع’ نم يقب نمم ةنوكم ةليكضشتب
نم نيبعÓب نيمعد˘م طرا˘ف˘لا م˘ضسو˘م˘لا

ي˘ف بب˘˘ضست ا˘˘م و˘˘هو  ،ف˘˘يدر˘˘لا ف˘˘ن˘˘ضص
ريخأا زكرمو طقف نيتطقن ىلع هلوضصح
.نآ’ا دحل بيترتلا يف
يلضسرم ضسابع مدقي نأا بقترملا نم و
ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا ة˘كر˘ضشل˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
هبلج روف هبضصنم نم هتلاقتضسا يدانلل

ق˘˘فو ،دد˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا تازا˘˘˘جإ’
ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘خ ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘مهتاحيرضصت

نأا˘ب ا˘ضضيأا ا˘ه˘لÓ˘خ د˘كأاو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص
عطاقي يذلا ةرارغوب نيمايل بردملا
ةلوطبلا نم ىلوأ’ا ةلوجلا ذنم هقيرف
نيبعÓلا ل˘ي˘هأا˘ت مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا
.يضضارتلاب هدقع خضسفيضس ددجلا

طيمز.ع

صسابعلب داحتإ

ةينطولإ ةلوطبلإ مظنت2 نإرهو ةعماج
‘‘اتاك‘‘ صصاضصتخإ يف دعب نع ةيعماجلإ

ؤد يتاراك ةلؤطبل ‘‘دمحأا نب دمحم‘‘2 نارهؤ ةعماج مظنت
نم ءإدتبإ ‘‘اتاك‘‘ صصاضصتخإ يف دعب نع ود يتإراكلل ةيعماجلإ ةينطولإ

،يلاعلإ ميلعتلل ةضسضسؤوم ةرإدإإ نم رداضصم بضسحبو.يراجلإ يفناج42
اهيف نيكراضشملإ ىلع نيعتي دعإوقلإ نم ةلمج ةلوطبلإ ومظنم طبضض

ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ بلاطلل ‘‘اتاك‘‘ ويديف لاضسرإاب إءدب ،اهب مإزتللإ
موي ةضسفانملإ ةعرق ىرجت نأإ ىلع ،1202 يفناج22و حتافلإ نيب ام
ي˘ت˘لإ ،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لإ ي˘ف كرا˘ضشم ل˘ك ىل˘ع بجو˘ت˘يو ،ر˘ه˘ضشلإ صسف˘ن ن˘˘م32
ةضسضسؤوملل ‘‘اتاك‘‘ تاهويديف ةثÓث ميدقت ،رياني13 ةياغ ىلإإ رمتضست
ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ ة˘ير˘يد˘م وأإ ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لإ ة˘˘ضسرد˘˘م˘˘لإ وأإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لإ
هضضرع يدؤوي نأإ هيلع يضضاير لك نأاب ردضصملإ صسفن حضضوأإو ،ةلوطبلإ

˘مو˘ق˘يو (مإز˘ح˘لإ+ي˘تإر˘ك˘لإ ة˘لذ˘ب˘˘ب) ق˘˘ل˘˘ط˘˘لإ ءإو˘˘ه˘˘لإ ي˘˘ف وأإ ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
نم تاكرحلإ لماك نيبيو احضضإو ريوضصتلإ نوكي نأإ طرضش»  ،هريوضصتب
بق˘لو م˘˘ضسإ ر˘˘كذو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لإ ءإدأإ ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ،‘‘ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لإ ىت˘˘ح ة˘˘يإد˘˘ب˘˘لإ
و .‘‘اتاكلإ‘‘ مضسإو ءإدألإ ةيإدب لبق اهيلإإ يمتنملإ ةضسضسؤوملإو كراضشملإ
اهل ةعماج لك نأإ ىلإإ ريخألإ يف إودكأإ نيمظنملإ نأإ ةراضشإلاب ريدجلإ
.صسنج لك نم نانثإ ،نييضضاير ةعبرأاب ةكراضشملإ يف قحلإ

طيمز.ع
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ضسا˘˘نو مدأا ةدو˘˘ع ن˘˘كت م˘˘˘ل
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ه˘ق˘فو˘م ي˘لا˘ط˘ي’ا يرا˘ي˘لا˘˘ك
ضسوريف نم هيفاعت نم مغرلاب

ا˘هد˘ع˘ب ضضر˘ع˘ت˘˘ي˘˘ل ،ا˘˘نورو˘˘ك
هضضرعت  دعب ديدج لكضشمل
ل˘جؤو˘ت˘ضس ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘با˘˘ضصإÓ˘˘ل

نع بايغلاو نيدايملل هتدوع
ي˘ف ة˘ي˘م˘ضسر˘لا تا˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةمداقلا ةرتفلا

هنع تفضشك ام بضسحبو
ضسين جانج ناف يرايلاك ةرادإا
نم يناعي ق˘با˘ضسلا ي˘ضسنر˘ف˘لا
ةلضضعلا ىوتضسم ىلع ةباضصإا
ءارو تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا هدا˘˘ع˘˘بإا
نمو ،ضسمأا يلوبا˘ن ة˘ه˘جاو˘م˘ب
نو˘˘˘كي˘˘˘ضس نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «برا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا»

ةقيقد تاضصوحفل  عوضضخلل
لجأا نم ةلبقملا تاعاضسلا يف
ن˘˘ع ه˘˘با˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م
يت˘لاو ،ر˘ضضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘ضسم˘لا
تاضسفانملل ه˘تدو˘ع ل˘ط˘ع˘ت˘ضس
نو˘كت د˘ق ةر˘ت˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا

هتناكم ددهيضس ام وهو ،ةليوط

دعب اينيدرضس ةريزج قيرف يف
رهظ يتلا ةديجلا تايوتضسملا
عم ىلوأ’ا هتكراضشم يف اهب
.يدانلا

بحا˘ضص نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م و
ن˘ع ه˘با˘ي˘غ ل˘ج˘ضس ة˘ن˘ضس42
د˘ع˘ب ةر˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘ُم˘˘لا

امم ،انوروك ضسوريفب هتباضصإا
ةبارقل ةليكضشتلا جراخ هلعج
لطب بعلي ملو اذه ،نيرهضشلا
تايرابُم تضس ىو˘ضس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
م˘ضسو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
اهنم ثÓث يف كراضش يراجلا
.يضساضسأاك طقف

طيمز.ع

ةباسصإÓل هسضرعت دعب ادد‹ لجأاتت شسانؤ ةدؤع

ةقفر جهوتلإ لضصإوي
يكÎلإ صشاتكيضشب

ىن“أا تنك » لازغ
رارمتسس’اؤ ءاقبلا

«’ؤيفلا عم
ي˘لود˘لا لاز˘غ د˘ي˘ضشر دا˘˘ع

ضشاتكيضشب مجاهمو يرئازجلا
ن˘ع ثيد˘ح˘لا ى˘˘لإا ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
يف ابع’ ناك امل  هتبرجت

يلاطي’ا انيتنورويف فوفضص
ةلضصاوم ديري ناك هنا ادكؤوم
فو˘˘ف˘˘ضص ي˘˘˘ف ه˘˘˘تر˘˘˘ما˘˘˘غ˘˘˘م
ه˘˘ل بع˘˘ل يذ˘˘لا «’و˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا»
  .ادحاو امضسوم

ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘˘ف و
مÓعإ’ا لئا˘ضسو˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘ضصلا
ة˘لو˘ضسب˘ك» د˘كأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا
يف اريثك حاترم هنأا «ريغضصلا
داعتضسا يذلاو يكرتلا هيدان
افيضضم ،دوهعملا هاوتضسم هيف
رار˘م˘ت˘ضس’ا ل˘ضضف˘ي نا˘ك ه˘نأا
» :Óئاق انيتنورويف قيرف يف
تناك ،’وي˘ف˘لا ع˘م ي˘ت˘بر˘ج˘ت
مغر دودحلا دعبأا ىلإا ةحجان
عباتو ،«ةب˘ع˘ضصلا ي˘ت˘قÓ˘ط˘نا
يضسف˘ن ضضر˘ف ن˘م تن˘كم˘ت»:
د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘˘م
،ينيضشاي يب˘ي˘ضسو˘ي˘ج ةدا˘ي˘ق˘ب
ينداعأاو يبضصنم ريغ يذلاو
د˘ق˘ل  »:فا˘ضضأاو ،«ة˘ه˘جاو˘˘ل˘˘ل

،رارم˘ت˘ضس’ا ي˘ف ا˘ب˘غار تن˘ك
،ةركفلا هذهب بحر بردملاو
ل˘˘ضصو˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ةرادإ’ا ن˘˘كلو
ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسي˘ل ع˘م قا˘˘ف˘˘ت’
.«ينأاضشب

جيرخ نأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ناك يضسنرفلا نويل كيبملوأا
ة˘ن˘˘يد˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ق
ةراعإا لكضش ىلع لوبنطضسإا

ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسي˘ل ه˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م
لاز˘˘˘ي ا˘˘˘مو ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن’ا

«بلاعثلا» عم دقعب  اطبترم
.0202 ناوج ةياغل
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قئاقد5 لوأإ يف كراضشيو انوروك نم صصلختي رضضخلإ مجنمايأإ لبق انوروك صسوريف نم هيفاعت دعب

ربخ لؤأا ينيعبسس نب ةدؤع «خابدÓغ
«ديدجلا ماعلل راسس

ايضسوروب يدان بع’و يرئازجلا يلودلا ينيعبضس نب يمار داع
ماد بايغ دعب ةضسفانملا وج ىلإا تبضسلا موي يناملأ’ا خابدÓغنضشنوم
.انوروك ضسوريفب هتباضصإا ببضسب نيرهضش ةبارقل

نم ةريخأ’ا قئاقد ضسمخلا يف ينطولا بختنملا ريهظ كراضشو
اينيمرأا يدانب خابدÓغ هقيرف تعمج يتلا ةارابملل يمضسرلا تقولا
قيرفلا ربع هتهج نمو.يناملأ’ا يرودلا نم41 ةلوجلا باضسحل
هباضسح ربع رضشن ثيح يرئازجلا همجن ةدوعب هتداعضس  نع يناملأ’ا
ينيعبضس نب ةدوع » رتيوت يعامتجإ’ا لضصاوتلا عقوم ىلع يمضسرلا
.«ديدجلا ماعلل راضس ربخ لوأا

ايضسوروبل يفلخلا طخلا يف ابيهر اغارف ينيعبضس نب كرتو اذه
وكرام بردملا فخي مل ثيح ةيضضاملا ةرتفلا يف خابدÓغنضشنوم
.ءارحضصلا براحم بايغب هتبيتك رثأات يزور

جاحلب اضضر
يلحاضسلإ مجنلإ ةهجإوم يف يرإرطضضلإ هجورخ دعب

رظتنمؤ قلقلل ؤعدت ’ يتسش ةباسصإا
   يزاغنب يلهأا ةهجاؤم يف

يضسنوتلا يجرتلا مجنو يرئازجلا يلودلا يتضش ضسايلإا ضضرعت دعب
نمضض يلحاضسلا مجنلا ة˘ه˘جاو˘م  ي˘ف ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘با˘ضصإÓ˘ل
تهتنا يتلاو ةيضسنوتلا ةلوطبلا نم ضسماخلا عوبضسأ’ا تاضسفانم
.رفضصل نيفدهب ضضرأ’ا باحضصأا زوفب

يتلا ةباضصإ’ا نأا ةيضسنوت مÓعإا لئاضسو هنع تفضشك ام بضسحو
دعب كلذو ،قلقلل وعدت ’ لئابقلا ةبيبضشل قبضسأ’ا بعÓلا اهل ضضرعت
رداغي هلعج ام يلحاضسلا مجنلا فيضضلا ءاقل يف م’آ’اب هروعضش
توف » عقوم دكأا ثيح ،ةديمح نب نيمأا بعÓل هناكم اكرات ناديملا

ةبانع داحتإا جيرخ اهارجأا يتلا ةيلوأ’ا تاضصوحفلا نأا «يضسنوتلا42
ينفلا مقاطلا فرضصت تحت نوكيضسو ماري ام نضسحأا ىلع هنأا تتبثأا
يلهأا ءاقل لÓخ د˘جاو˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ق˘يو˘ضسلا با˘ب ق˘ير˘ف˘ل
ةقباضسم نم يناثلا يديهمتلا رودلا بايإا باضسحل يبيللا يزاغنب
.مداقلا ءاعبرأ’ا موي ررقملا ايقيرفإا لاطبأا يرود

ضسوريفب ةباضصإÓل ضضرعت ناك ةبانع ةنيدم نبا نأا ركذلاب ريدجلا
توفي هلعج ام وهو ،يضضاملا ماعلا نم ربوتكأا رهضش ةيادب انوروك
مامأا ةجودزملا ةهجاوملا ضضوخ لبق يريضضحتلا «رضضخلا» ضصبرت
.يوبابميز
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«يابيد» ليحرب ددحم يضسنرفلإ يرودلإ يف يناميلضس لبقتضسم

 نؤيل كيبملؤأا تاباسسح نمسض لازي ام يناميلسس
يتيضس رتضسيل بع’و يرئازجلا يلودلا يناميلضس مÓضسإا لازي ’

دعبتضسي مل يذلا يضسنرفلا نويل يدان ةرادإا ةركفم يف يزيلجنإ’ا
.لبقملا يوتضشلا وتاكريملا يف همادقتضسا ةيلامتحا

م˘ل «لاو˘ل» ةرادإا نأا ي˘ضسنر˘ف˘لا «و˘تا˘كر˘ي˘م تو˘ف» ع˘قو˘˘م ف˘˘ضشكو
’ يه ،مدقلا ةركل ينطولا بختنملا فاده مضض ةركف دعب دعبتضست
ضضيوعت مه˘ن˘كم˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ه˘ب ة˘كضسم˘ت˘م لاز˘ت
تÓيوحتلا ةرتف يف ليحرلا ريخأ’ا ررق ةلاح يف «يابيد اهمجاهم
.ةلبقملا

هنكمي امو «ميلضس ربوضسلا» ىوتضسم اديج ةيضسنرفلا ةرادإ’ا فرعتو
قلأات يذلا وهو ،اديج هايابخ فرعي يذلا يضسنرفلا يرودلا يف هلعف
.وكانوم قيرف عم يضضاملا مضسوملا ريبك لكضشب

يدان وريضسم حرتقيضس ،نفضسلا هيهتضشت امب حايرلا تراضس لاح يفو
رهضشأا6 نيبام ادقع ،قبضسأ’ا ةنوبضشل غنيتروبضس مجن ىلع ،نويل
حبضصي ثيح ، طابترا يأا نم ارح بعÓلا اهدعب نوكيل ،ةدحاو ةنضسو
هدعاضسيضس يذلا رمأ’ا وهو .ةيرح لكب ةيدنأ’ا عم ضضوافتلا هناكمإاب
لÓخ همضض يف بغرت تناك يتلا قرفلا دحا ىلإا مامضضن’ا يف
هطرضش عافترا ببضسب اهرارق نع تداع اهنكل ،يضضاملا وتاكريملا
.يئازجلا

جاحلب اضضر
يف إديعب باهذلإ ىلع نومزاع ءإرحضصلإ وبراحم

2202 ملاعلإ صسأاك
فده رطق لايدنؤم يف ةكراسشملا »:رؤلؤد

«عقاؤلا شضرأا ىلع هديسسجت ديرن
ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نا د˘˘كأا

فده ،رطقب ةررقملا ،2202 ملاعلا ضسأاك يف ةكراضشملا نأا ،يضسنرفلا
هييلبنوم فاده لاقو.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ينطولا بختنملل يضساضسأا

يف ةكراضشملا » :ةيضسنرفلا «ربيل يديم» ةديرجل هتاحيرضصت لÓخ
ديرن فده  وه لب ،هب ركفن رمأا درجم ضسيل2202 رطق لايدنوم
دجاوتلا يضضاملب لامج عم ،عقاولا ضضرا ىلع هديضسجتو هيإا لوضصولا
ءارحضصلا براحم دكأا امك ،يل ةبضسنلاب ةياغ حبضصأا رطق ةعبط يف
ربكأا يف دجاوتلا ىلع نومزاع ينطولا بختنملا يبع’ ةيقبو هنا

يضضاملب لامجل قبضسو اذه.ةلبقملا ةنضسلا ملاعلا يف ةيورك ةضسفانم
حمطي هنا ارخؤوم اهدقع يتلا ةيفحضصلا تاودنلا يف حضضوأا نأا
ىلإا لهأاتلا ةريضشأات هفطخ دعب كلذو ،رطق لايدنوم يف اديعب باهذلل
.يوركلا ضسرعلا اذه

جاحلب اضضر

sport@essalamonline.com
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نويضسنرفلا نودقتنملا داضشأا
ةمحر نب د˘ي˘ع˘ضس تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

بقع ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ما˘ه تضساو
يدان يدان دضض ريخأ’ا ةارابم
بردملا نم او˘ب˘ل˘طو ،نو˘تر˘فإا
يف هبضصنم ريغتب «زيوم ديفد»
.ةلبقملا ت’وجلا

˘مأا رأا » ةا˘ن˘ق و˘ل˘ل˘ح˘˘م لا˘˘قو
م˘ج˘ن˘لا نأا ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا «ي˘˘ضس
م˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘ضسي ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اذ˘˘˘ه ما˘˘˘ه تضساو˘˘˘ل ل˘˘˘˘ضضفأ’ا
ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ي ه˘˘نأاو ،م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا
بضصنم رييغت زيوم بردملا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
هبضصنم ىلإا هتداعإاو ،ينطولا
ع˘˘ن˘˘ضصي˘˘ضس و˘˘هو ل˘˘ضضف˘˘˘م˘˘˘لا
.غيلرميربلا يف ثدحلا

نإاف ردضصملا تاذ بضسح و
ه˘ي˘ف ط˘ضشن˘ي يذ˘لا بضصن˘˘م˘˘لا

قباضسلا دروفتنيرب م˘ج˘ن ا˘ي˘لا˘ح
ريثكلا هدقف˘ي با˘ع˘لا ع˘نا˘ضصك

د˘ق˘ف˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘يو ،ه˘تاز˘ي˘˘م ن˘˘م
طضسو يف تاركلا نم ديدعلا
ةروطخ لكضشتضس يتلا ناديملا

.قيرفلا ىمرم ىلع
ة˘م˘حر ن˘ب نإا˘ف ةرا˘˘ضشإÓ˘˘ل و

م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ئراو˘˘ط˘˘لا ثد˘˘˘حا
ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يد˘نأا ة˘قورأا ي˘ف درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
71 لجضس ثيح ،بيضشنيماضشلا

نع ىرخأا9 يف مهاضس افده
.ةيرحضسلا هتاريرمت قيرط

جاحلب اضضر

رضضÿإ م‚ تايناكمإإ لÓغتضسإ ‘ لضشفي ماه تضسإو

ةمحر نب بسصنم Òيغتب زيؤم نؤبلاطي نؤيمÓعا

ة˘كبد ن˘ب نا˘ي˘ف˘˘ضس ضضر˘˘ع˘˘ت
يف طضشانلا يرئازجلا بعÓلا

يدو˘ع˘˘ضسلا ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘ضص
ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يدوعضسلا داحت’اب طابضضن’ا

ة˘قا˘ط˘ب˘لا ه˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو
هقيرف ةهجاوم لÓخ ءارمحلا
˘˘˘ما˘˘˘مأا يدو˘˘˘ع˘˘˘ضسلا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘لا
تاضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض ي˘ل˘ضصي˘ف˘لا
.يلحملا يرودلا

را˘ه˘˘ضشإا˘˘ب م˘˘كح˘˘لا ما˘˘قو
ه˘جو ي˘ف ءار˘م˘ح˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ق˘با˘ضسلا ناد˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م
ةدوعلا دعب رئازجلا ةيدولومل

تبثأا يتلاو «رافلا » ةينقت ىلإا
لبق نم انضشخ Óخدت كانه نأا
ثيح ،مضصخلا ىلع ةكبد نب
طا˘˘ب˘˘ضضن’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ترر˘˘˘ق
نيتاراب˘م فا˘ق˘يإ’ا˘ب ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م
ة˘مار˘غ ط˘ي˘ل˘ضست˘ل ة˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب
لا˘ير ف˘لأا02 غلب˘م˘ب ة˘ي˘لا˘م
ج˘˘˘ير˘˘˘خ ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف يدو˘˘˘ع˘˘˘ضس
،ياد ن˘˘ي˘˘ضسح ر˘˘ضصن ة˘˘ضسرد˘˘م
عم ظوحلم لكضشب قلأاتي يذلا
ن˘ب نا˘كو ،يدو˘ع˘ضسلا يدا˘ن˘˘لا
نم ديدعلا يف فضشك دق ةكبد
هنأا ة˘ي˘ف˘ح˘ضصلا تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا
فو˘ف˘ضص ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل فد˘ه˘˘ي

ىق˘ب˘يو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تقو˘˘لا ي˘˘ف لوأ’ا ه˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط
م˘ل ه˘نأا ى˘ل˘ع ادد˘ضشم ،ي˘لا˘ح˘لا
باو˘بأا قر˘ط ي˘ف ل˘مأ’ا د˘ق˘ف˘ي
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ادد˘ج˘م ر˘˘ضضخ˘˘لا
.ةديدضشلا ةضسفانملا

ع˘م ل˘ط˘ب˘لا نإا˘ف ةرا˘ضشإÓ˘ل
جوتم˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ناك ةيركضسعلا ملاعلا ضساكب
ة˘بر˘ج˘ت ضضو˘˘خ˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ق
يدان ةباوب نم ةديدج ةيفارتحا
ما˘ع˘لا ن˘م ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ح˘ت˘ف˘لا
يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا

.رئازجلا ةيدولوم
طيمز.ع

ل˘ي˘ضضو˘ف˘ل˘ب قا˘ح˘ضسإا ق˘لأا˘ت
م˘جا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ةيضسمأا ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تب˘˘ضسلا
قيرف هقيرف ا˘ه˘ي˘ف فا˘ضضت˘ضسا
ةلو˘ج˘لا با˘ضسح˘ل غرو˘ب˘يار˘ف
يرود˘لا ن˘م ر˘˘ضشع ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
زوفب تهتنا يتلاو يناملأ’ا
.ديحو فدهل ةيثÓثب راوزلا

ة˘˘ضسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ ل˘˘ضصاوو

تاضسفا˘ن˘م ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا نو˘ي˘ل
ل˘خد ن˘يا ،«ا˘غ˘ي˘ل˘ضسد˘نو˘˘ب˘˘لا»
نم ن˘كم˘تو ا˘ي˘ضسا˘ضسأا ءا˘ق˘ل˘لا
هليمزل ةمضساح ةريرمت ميدقت
اهنكضسا85 ةقيقدلا يف وبيب
قرافلا اه˘ب ضصل˘ق˘ي˘ل كا˘ب˘ضشلا
هر˘ي˘غ˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘فد˘ه ى˘لإا
ضسنيوه نايتضسابيضس بردملا
هناكم اكرات67 ةقيقدلا يف
.نايمادأا ضسيجراضس هليمزل

ي˘˘لود˘˘لا نإا˘˘ف ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
بي˘ضصأا د˘ق نا˘˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تقو ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘˘ب
هتدوع دعب دكأا هنكلو قباضس
فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ’ م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا
ة˘˘ق˘˘فر ل˘˘ج˘˘ضس مÓ˘˘ضست˘˘˘ضس’ا
ةر˘ير˘˘م˘˘ت لوأا مد˘˘قو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
.مضسوملا اذه هل ةمضساح

ةونوب.أإ

يلضصيفلإ ءاقل ‘ مضصÿإ ىلع ةنوضشخب هلخدت دعب

ةيلام ةمارغؤ ÚتارابŸ فاقيإ’ا ةبؤقعل شضرعتي ةكبد نب

ةيوقلإ صضورعلإ Ëدقت ‘ رمتضسي

غرؤبيارف مامأا Ëاهنفؤه عم مسساح رر‡ ليسضؤفلب



ةــــنصصرق

ريحت مهفت يجت
برد˘م˘لا د˘ق˘ع خ˘ضسف رار˘˘ق ءا˘˘ج
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش بيرد˘˘ت ن˘˘م يد˘˘يزو˘˘ب
لمعلا ل˘ظ ي˘ف ا˘ب˘ير˘غ ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
،ر˘ي˘خأ’ا ه˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ق˘ير˘ط˘ل˘˘ل «يرا˘˘ن˘˘كلا» اد˘˘ي˘˘ع˘˘م
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
ءاقفرل مضسوملا ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ثرا˘كلا

ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا لد˘˘بو ،نور˘˘م˘˘ح
ةرادإ’ا تماق هميعدتو بردملا
ر˘˘˘˘خآا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ضصت’ا˘˘˘˘˘ب
مدع نيبت ةروضص يف هضضيوعتل
نم تح˘ب˘ضصأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا
ىلع ةير˘ئاز˘ج˘لا يداو˘ن˘لا ة˘م˘ضس
.ريبكلا اهخيرات نم مغرلا

ؤنم ريغي
نيب ءاقل˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
يدا˘نو ،نا˘ير˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف
ءاقفر ةراضسخب ةيليضسلا
للق ،يميهار˘ب ن˘ي˘ضسا˘ي

بع’ عازه زيزعلا دبع
ريثأات نم نايرلا يدان
ينطولا بختنملا مجن
دعب  قيرفلا جئاتن يف
مدع ةقÓع  نع هلاؤوضس
ر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ضسأ’ا دو˘˘˘˘˘˘˘جو
ةرا˘˘ضسخ˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
’ »:Ó˘˘ئا˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
د˘م˘ت˘ع˘ي ق˘ير˘˘ف د˘˘جو˘˘ي

دقو ،دحاو بع’ ىلع
تقو ي˘م˘ي˘هار˘˘ب با˘˘غ
انكو ،انوروكب هتباضصإا
تارا˘ضصت˘ن’ا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ن
.«هنود نم

ششؤقلقتت ام

ضسيئرلا ةدايقب ةركضسب داحتا ةرادإا تدعو
ة˘يو˘ضست˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘ضسي˘˘ع ن˘˘ب ضسرا˘˘ف
مايأ’ا يف ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
فرعتضس رخأاتلا ةلكضشم نأا تدكأاو ،ةمداقلا

لذب ىلع مهزيفحت لجأا نم لحلل اهقيرط
جئاتنلا نم ديزملا قيقحتو ،مهيدل ام لك
ءاقبلا فده قيقح˘ت ل˘ي˘ب˘ضس ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا

اذه ناهر˘لا ة˘بو˘ع˘ضص ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ار˘كب˘م
يف اوعمتجا نيبعÓلا نأا ركذي ،مضسوملا

يضضري لح˘ب او˘ب˘لا˘طو فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’ا ة˘ضصح
 .فارطأ’ا عيمج

 باكلا ةرادإا
ديدح نم ديب برسضت

يف رظنلا ليجأات ةنتاب بابضش ةرادإا تررق
ن˘ي˘ح ى˘لإا حÓ˘ضص مÓ˘ضسإا بعÓ˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق
ىلع هعضضو دعب جÓعلا ةرتف نم ءاهتن’ا

يذلا يبطلا هفل˘م ة˘ن˘ي˘غز ضسي˘ئر˘لا ة˘لوا˘ط
ىوتضسم ى˘ل˘ع ة˘با˘ضصإا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م تب˘ث˘ي
مايأ’ لوطي نأ’ هبايغ حضشري ام ،ةبكرلا
برد˘˘م˘˘لا ه˘˘نأا˘˘ضشب ىد˘˘بأا ا˘˘م و˘˘˘هو ،ىر˘˘˘خأا

نا ر˘كذ˘ي ،تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ضضع˘˘ب ي˘˘نو˘˘م˘˘حر
مت دق ة˘ب˘يد˘حو˘بو ضساو˘مو لا˘برد ي˘ثÓ˘ث˘لا

م˘ث ن˘مو بيدأا˘ت˘لا ضسل˘ج˘م ى˘ل˘ع م˘˘هرور˘˘م
اراذنا مهحنم مت نيا ،بردتلاب مهل حامضسلا
 .تاريضضحتلا يف عورضشلا نع مهرخأاتل

هيبع’ نع عفادي ششيعي

نأا ضشيعي ةليلم نيع ةيعمج بردم ىنمتي
ةرجأ’ا ديدضست ىلع » ماضص’ » ةرادإا لمعت
ضسأا يضسلا دعوم ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ير˘ه˘ضشلا
هيبع’ ةاناعم مجح كردي هناو ةضصاخ ،يضس
غرا˘ف˘ب م˘هرو˘مأا ة˘يو˘ضست نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘˘لا
ضسمأا اعامتجا دقعي هلعج ام وهو ،ربضصلا

ةجلاعم ثحب لجا نم قيرفلا يريضسم عم
ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘ضس ه˘ب˘ضسح كلذ ناو ة˘ضصا˘خ ،ر˘˘مأ’ا
لمعي امب ةنراقم ةحيرم فورظ يف لمعي

ديري قيرفلا نأا هركذ ريدجلا ،ايلاح هيلع
هراضسم ىلع رثؤوت دق ةيناث ةميزه يدافت
 .هتايونعمو

علاط هار لارؤملا

م˘ه˘لؤوا˘ف˘ت ةد˘كي˘كضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش را˘ضصنأا ىد˘بأا
نضسحتلا دعب ةلوطبلا يف لضضفأا راوضشمب
ىو˘ت˘ضسمو ءادأا ى˘ل˘ع ر˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
نيربتعم ،ةقباضسلا ةارابملاب ةنراقم قيرفلا
ةرا˘ضسخ ضسرد او˘م˘ه˘ف ي˘قوزر˘˘م ءا˘˘ق˘˘فر نأا
ضسراحلاب اريثك اوداضشأا امك ،اديج فلضشلا

Óيد˘ب ل˘خد يذ˘لا برا˘ضشو˘ب ط˘ضسا˘ب˘لا د˘ب˘ع
لكضشب زرب ثيح ،ةباضصإ’ا ببضسب ةجوخل

يف ديجلا هزكرمتو ةقفوملا هتÓخدتب تف’
فا˘ضشت˘كا ة˘نا˘خ ي˘˘ف هو˘˘ف˘˘ن˘˘ضصو ،ى˘˘مر˘˘م˘˘لا
نأا ر˘ب˘ت˘˘عا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
 .تقولا رورم عم اهتجلاعم نكمي ضصئاقنلا

qarsana@essalamonline.com
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خيراتلا ربع لسضفأ’ا
اتيزاغ’» هترجأا يذلا عÓطتضس’ا يف
تماق يتلاو ،ةيلاطيإ’ا «تروبضس وليد
ة˘ضسار˘ح ي˘˘ف ةرو˘˘ط˘˘ضسأا81 لاؤو˘˘˘˘ضسب
را˘ي˘ت˘˘خ’ ةر˘˘ك خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ى˘˘مر˘˘م˘˘لا
قفتا ،خيرات˘لا ر˘ب˘ع ل˘ضضفأ’ا ضسرا˘ح˘لا
نوفوب ي˘ج˘يو˘ل˘نا˘ج نأا ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا

ي˘لا˘ط˘يإ’ا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ى˘مر˘˘م ضسرا˘˘ح
ىمرملا يتمئاق نيب فقي لاز ام يذلا

،اماع24 غلابلاو نآ’ا ىلإا اماع72 ذنم
نأا ي˘ف مر˘ضضخ˘م˘˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا ح˘˘ج˘˘نو
يف ايضسايق امقر ،ايلاطيإا يف لجضسي
ةر˘ك بعÓ˘ل ة˘ي˘ضضا˘ير ةر˘ي˘˘ضسم لو˘˘طأا
ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ينيدلا˘م و˘لوا˘بو ي˘تو˘ت و˘كضسي˘ضشنار˘ف
.ةنضس62 دنع افقوت نيذلا

15

ةيجاجتحا ةفقؤ
ل˘ي˘ج ق˘ير˘ف را˘˘ضصنأا م˘˘ظ˘˘ن

ة˘˘˘ف˘˘˘قو ى˘˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا  ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
قيرفلا ةمزأا لحل لخدتلاب
ذ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت  م˘˘غر تاو˘˘ن˘˘ضس
ىلع نيم˘ضسو˘م˘ل دو˘ع˘ضصلا
نم ليجلا يناعيو ،يلاوتلا

ا˘هزر˘بأا  ل˘كا˘ضشم˘لا د˘˘يد˘˘ع
،ق˘ل˘غ˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا با˘˘ضسح
ليهأات مدع ىلإا ةفاضضإ’اب
دوجو مدع كلذكو بعلملا

:يدانلل رقم
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ةÓسصلا تيقاؤم

«’ؤيفلا عم رارمتسس’اؤ ءاقبلا ىنمتأا تنك»: لازغ^
ةمحر نب بسصنم رييغتب زيؤم نؤبلاطي نؤيمÓعإا^

ةيسضق لح نم بÎقت ةرادإ’ا
 دد÷ا ÚبعÓلا تازاجإا
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مايأإ لبق انوروك صسوريف نم هيفاعت دعب

فيطضس قافو صسابعلب دا–إإ ةركضسب دا–إ

: خابدÓغ
ينيعبسس نب ةدؤع»

راسس Èخ لؤأا
«ديد÷ا ماعلل

نم صصلختي رضضخلإ مجن
قئاقد5 لوأإ يف كراضشيو انوروك

ةباسصإÓل هسضرعت دعب ادد‹ لجأاتت شسانؤ ةدؤع

حبسشلا ىحسضأا قافؤلا
ةمسصاعلا قرفل دؤسسأ’ا

نؤكردي دا–’ا ؤبع’
نازيلغ ةمق ‘ مهرظتني ام


