
تإونسس5و7 نيب ماكحأإ
ةيسضق يف نيطروتملإ دسض
رامسسلإ دإوب فاجلإ ءانيملإ

ءابزع مأل دبؤوملإ
اهعيسضر لامهإاب تعبوت

50صصةدـــيلبلاب
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زجع ةلاح يف دÓبلأ لخدت نأأ عقوت
0302 قافآأ يف ةقاطلأ لاجمب

ةيطسسولأو مÓسسإلأ ةلاسسر غّلبي هنإأ لاق
ةيسسنرفلأ تاطلسسلأ ةداهسشب كلذو

ايراق اهعون نم ىلوألأ دعت ةبرجت يف

«إزوتيإإ» تÓفاح تاكرحم
«لزيدلإ»و «زاغلاب» لغتسشت

40 صصدحإو نآإ يف

بلق يف تأراطإأ5و كرامجلل يسسيئرلأ صشتفملأ
«داسسف ةحيسضف»

‘ لمعتسست دأومو بتك زجحو ذوعسشم فيقوت
ةفأرعلأو رحسسلأ

ةيناثلأ ةجردلأ نم اقورح هل تببسس ةماسس ةّدام لوانت

50صص

نوؤو˘سشلأ ر˘يزو يد˘ه˘م˘ل˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي لا˘˘ق
ما˘مإلأ با˘ط˘خ نإأ ،فا˘قوألأو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ
باط˘خ «ىقرأأو ىل˘عأأ» د˘ع˘ي ير˘ئأز˘ج˘لأ

ة˘لا˘سسر غّ̆ل˘ب˘ي ه˘نأأ ىلإأ أر˘ي˘سشم ،ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب
ةدا˘˘ه˘˘سشب كلذو ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘لأو مÓ˘˘˘سسإلأ
ريزو˘لأ ح˘سضوأأو.ةيسسنرفلأ تاط˘ل˘سسلأ

ه˘فأر˘سشإأ بق˘ع ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت ي˘˘ف
تأراطإلأ بأدتنأ ةقباسسم قÓطنأ ىلع
ىدل ينيدلأ نأاسشلأ ريطأاتل ةمئلأ نم
˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘مإلأ رأد˘˘˘˘˘˘˘ب ،صسيرا˘˘˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘سسم
،ةيدمحملاب

لخإدلإ رهسشلإ علطم ناملربلل لزني «دإرج» ةموكحل ةماعلإ ةسسايسسلإ نايب
30 صصمهتاعاطق Òيسست ‘ أولسشف نيذلأ ءأرزولأ نم أددع رظتنت ءاسصقإلأ ةلسصقم

مامإلإ باطخ :يدهملب
ىلعألإ يرئإزجلإ

اسسنرفب ىقرألإو

ةيلايخ ماقرأإ :روتيسش
نويرئإزجلإ اهكلهتسسي

ايعوبسسأإ زاغلإ نم

40صص

30 صص

ةديلبلاب «نوناف-صسنأرف» ىفسشتسسم ىلع لبقملأ عوبسسألأ ىلوأأ ةلحرمك هعيزوت متيسس

مدختسست صضاهجإإ ةكبسش كيكفت
ةقورسسم ريقاقعو ةيودأإ

ةيمومع ةسسسسؤوم نم

نمسضيسس «لافلأأ لافروأأ» لباك نأأ دكأأ
ةنايسصلأ لاغسشأأ لÓخ قفدتلأ

تنÎنألإ ةكبسش :رإزموب
اهريوطتو ةئÎهم
Úماع ¤إإ جاتحي

30 صص

50صص

 نامدإلإ جÓع يف ديدج ٌلمأإ..«نوداثيملإ»
نامدإلإ نم نوناعي نيذلإ صصاخسشأÓل يعامتجلإ جامدإلإ يف مهاسسيسس جÓعلإ :حابسصم ليعامسسإإ ^

رئإزجلإ يف ةميرجلإ مجح صصلقيسس ديدجلإ ءإودلإ:ريذن نوبروب روسسيفوربلإ ^
 نطولإ قطانم عيمج لمسشتل اهقÓطإإ نم رهسشأإ ةتسس دعب ةبرجتلإ مييقت^

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(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
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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
«رينويلملإ» ريملإ بئان

يدلبلا يبعسشلا سسلجملاب بئان ،لوحت
ى˘لإا ة˘م˘سصا˘ع˘لا قر˘سش تا˘يد˘ل˘ب ىد˘حإل
يف سسلجملل هلوخد دعب ءاينغألا ىنغأا

نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘سس زوا˘ج˘ت˘ي ل فر˘ظ
،ريغ ل ةيمومع ةسسسسؤومب ايداع افظوم
ةيدل˘ب˘لا نا˘كسس ن˘ي˘ب لؤوا˘سست˘لا حر˘ط˘ي˘ل
ريملا فرط نم اننقم لامهإا سشيعت يتلا

ةريبك تافÓخ  ىلع ةدايز هتيسشاحو
نيأا نم ،سسلجملل يلك دادسسنا ىلإا تدأا
نم لاملا عمج ةلاحتسسل ارظن اذه كل
نيترايسس ءارسش اهب نكمي ةيداع ةفيظو
ءار˘ك ى˘ل˘ع ةدا˘يز ه˘ن˘بلو ه˘ل ن˘ي˘تر˘خا˘ف
اذه دعيو ،ةرخافلا سسبÓملا عيبل لحم
لك يف ريملل نيمعادلا نيب نم بئانلا
باو˘˘ن˘˘لا ي˘˘قا˘˘˘ب د˘˘˘سض ءا˘˘˘جو ه˘˘˘تارار˘˘˘ق
لهف ،هتلاقإاو ريملا ةيحنتب نيبلاطملا
حتفيو ،رئازج˘لا ة˘يلو ي˘لاو كر˘ح˘ت˘ي˘سس
.مهباونو رايمألا تازواجت يف اقيقحت

!تايرحت

ةقفسصب ةيادرغ نم  لامعأا لجر  طبترا
اهرقم عقي ةيموكح ةئيه عم «ةهوبسشم»
لوؤوسسملا هقيدسص لخد˘ت˘ب ة˘ل˘قرو ة˘يلو˘ب
فلم نأا ىلإا تامولعم ريسشتو ،ةلقرو نم
ة˘ه˘ج ى˘لإا لو˘ح  ة˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
يتلا تازواجتلا ىدم نايبتل اهيف قيقحتلل
.ةقفسصلا يف تمت

عيبلل ةديدج طامنأإ
يف ةريقف ةأارما موقت
ة˘يا˘غزو˘ب ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
زبخ عي˘ب˘ب ،ف˘ل˘سشلا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع عو˘˘ل˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
،ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘عرا˘˘˘ق
ةسصقلا ي˘ف بير˘غ˘لا
ع˘ي˘ب ة˘ي˘سضق تسسي˘˘ل
يذ˘˘لا عو˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ةلاعإل ةأارملا هفرتحت
ةقيرط امنإاو ،اهدلوأا
،اهتن˘ب˘ت ي˘ت˘لا ع˘ي˘ب˘لا

ع˘سضو˘ب مو˘ق˘ت ثي˘ح
ةاطغمو قلغلا ةمكحم ةلسس يف عولطملا زبخ
رطملا لوخد عنمي ماكحاب كيتسسÓبو سشامقب
اهب ةبلعو ،عيرسسلا قيرطلا ىلع عئاب نود هعيبل
ةتفلو .. نبلو بيلح تاروراق اهبناجبو دوقن
عونمم .. حورو مهاردلا طح» اهيلع بوتكم
راثا يذلا رملا ،«اركسشو مكلسضف نم يديركلا
نيلئاق ةقطنملاب رمي نم لك باجعاو بارغتسسا

تقو يف ةينلا تلازلو اندÓب يف ريخلا لازل
ديكا رخا لاقو ،ةقرسسلاو كوكسشلا هيف ترثك
لوسستلا اهسضفرو لجو زع هللاب ةريبكلا اهتقث

ادحا لكأاي نا ىسشخت لو اهقزر عسضت اهلعج
..اهنيبج قرع

بناجألإ ءإرفسسلإ نم إوملعت...

ةينطولا ةّيعمجلا سسيئرل يمكهت روسشنم يف
لاق ،سسمأا راونلوب رهاطلا نييفرحلاو راجتلل
ل م˘هد˘ج˘ت ةلو˘لا سضع˘ب ع˘م ثّد˘ح˘ت˘ت ا˘نا˘ي˘حأا
اّمم رثكأا اهنولّثمي يتلا ةيلولا نع نوفرعي
ثّدحتت ّمث .. ةّيوونلا ءايزيفلا نع يتّمع فرعت
رئازجلا نع فرعي هدجت ةّينيتل ةلود ريفسس عم
نم اومّلعت ّلقألا ىلع .. ليسصافتلا ليسصافت
اذ˘˘ه ،راو˘˘ن˘˘لو˘˘ب ف˘˘ي˘˘سضي بنا˘˘جألا ءار˘˘ف˘˘˘سسلا
نيدكؤوم ،نير˘ي˘ث˘كلا با˘ج˘عا ي˘ق˘ل رو˘سشن˘م˘لا
نا هل قيلعت يف مهدحا لاق ثيح ةركفلا هذهل
نامدقي ناقباسسلا هتجوزو ،يكيرمألا ريفسسلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘ع ة˘يرا˘ه˘سشإا تÓ˘ي˘ج˘˘سست
نم رثكأا اهلامجل ناقوسسيو ةعسساولاو ةقيمعلا

 .اهسسفن ةحايسسلا ةرازو

qarsana@essalamonline.com

0392ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج22ـل قفاوملا1202 يفناج6ءاعبرألا

ةينوناق ريغ ةيلام تÓيوحت
ن˘مألا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘˘ف
بسسح ،ة˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ف˘ل˘˘م ع˘˘ل˘˘ط˘˘م رد˘˘سصم
اهب ماق ةيلام تÓيوحت

لامعألا لاجر نم ددع
ن˘مو نار˘هو ة˘يلو ن˘˘م
برغلا يف ىرخأا قطانم
ءار˘˘˘˘سشل ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ق˘˘ق˘˘سشو تارا˘˘ق˘˘ع
ةرتفلا يف ةينابسسا ندم
0102 ي˘˘˘ما˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ر˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشتو ،7102و
نأا ى˘˘˘لإا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م
تأادب هذه تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
دعب ،ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع ل˘ب˘ق
تا˘˘˘˘˘˘غÓ˘˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘˘سصو
تاطلسسلا ن˘م ة˘ي˘م˘سسر
بئارسضلا حلاسصم حلاسصل نييرئاز˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م «نو˘يد» لو˘ح ة˘ي˘نا˘ب˘سسلا
ريبك ددع فلخت يتلاو ،اينابسسا يف ةدوجوملا تاراقعلا ىلع ةيبيرسض قوقحب قلعتت ةينابسسلا

ةيلام تÓيوحت فلم حتف ام وهو ،ةيسضاملا ةليلقلا تاونسسلا يف اهديدسست نع سصاخسشألا نم
.ةينابسسا ندم يف تاراقع ءارسشل تمت ةينوناق ريغ اهنم ةريبك ةبسسن نأا دقتعي

هايملإ دمجي «عيقسصلإ»
دحأا أاجافت ،ةياغلل فيرط فقوم يف
همايق لÓخ ،يداولا ةيلوب نيحÓفلا

سصاخلا كرح˘م˘لا ل˘ي˘غ˘سشت˘ب ا˘حا˘ب˘سص
جورخب ،هسضرأا يقسسل ،يرلا بوبنأاب
لكسش ىلع ادمجم بوبنألا نم ءاملا
يتلا ةدورب˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ة˘ل˘يو˘ط ع˘ط˘ق
تايلو رارغ ىلع ةقطنملا اهدهسشت
رمألا ،ليللا ةرتف يف اميسس ،نطولا
ه˘ئا˘قد˘سصأا ة˘ق˘فر ه˘ت˘سشهد را˘ثأا يذ˘˘لا

د˘حأا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ه˘˘ع˘˘م او˘˘نا˘˘ك ن˘˘م˘˘م
ة˘ع˘قاو˘لا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ي ن˘ير˘˘سضا˘˘ح˘˘لا
  .«دمجم ءاملا ولجرخ»:لوقلاب

جودزم صسوسساج رهسشأإ
رطخأا نع هيف تفسشك اًروسصم اًريرقت دغلا ةانق تسضرع
تارابختسسلا لجر وهو ،ملاعلا يف جودزم سسوسساج
يناطيربلا جودزملا ليمعلا ،يروطسسألا يتييفوسسلا

.اماع99 زهان رمع نع سسمأا ىفوت يذلاو كيلب جروج
سسسسجتي ناك فونافيإا نأا دغلا ةانق ريرقت فاسضأاو
هلمع لكسش يذلاو ،ةيتييفوسسلا تارابختسسلا حلاسصل
ةسسسسؤومل ةناهإا ،يتييفوسسلا داحتلا حلاسصل يرسسلا
لاقو .ةدرابلا برحلا جوأا يف ةيناطيربلا تارباخملا

تارابختسسلا طباسض لحر ،فونافيإا يغريسس ،تارابختسسلا زاهجل يمÓعإلا بتكملا ريدم
فاسضأاو .كيلب جروج ،ةيسسورلا ةيجراخلا تارابختسسلا زاهج يف دعاقتملا ديقعلا يروطسسألا

ملو .ىمظعلا ةينطولا برحلا لÓخ انبعسشل يلوطبلا زاجنإلاب بجعأاو ،اندلب قدسصب بحي ناك
.كيلب هافول هنزح ءافخإا نيتوب ريميدÓف يسسورلا سسيئرلا عطتسسي

هرمأإ ىلع بولغملإ بعسشلإ
اهطاسشن تاراطقلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا د˘ع˘ب
ماد عاط˘ق˘نا د˘ع˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا د˘حألا
راطإا يف ،ره˘سشا ة˘ي˘نا˘م˘ث ن˘م ر˘ث˘كأا
ةموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا
لا ،انوروك سسوريف يسشفت يدافتل
نم نينطاوملا نم لئاهلا ددعلا نأا

نود لاح ،ةبلطو لامع ،نيفظوم
ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
سسوريفلا نم راطقلا لخاد ةياقولل
ن˘ي˘تر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘سصا˘خ ،ي˘جا˘ت˘لا
دعابتلا Óف ،ةيئاسسملاو ةيحابسصلا
ةرارحلا سسايق لو تافاسسملا يف
لاح وه اذه ،باكرلا ىلع قبطم
  .هرمأا ىلع بولغملا بعسشلا
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نم111 ةدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سصن˘˘˘˘ت
بجي هنأا ىلع ديدجلا روتسسدلا

سسي˘˘ئر وأا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
مدقي نأا ،ةلاحلا بسسح ،ةموكحلا
يبع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ى˘لإا ا˘يو˘ن˘سس
ة˘سسا˘ي˘سسلا ن˘ع ا˘نا˘ي˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلع سضرع دارج نأا املع ،ةماعلا
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م بع˘˘سشلا باو˘˘ن

يرفيف11 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘ت˘مو˘˘كح
.طرافلا

ءارزولا سسلجم ناك ،ةراسشإÓل
مييقتل ،طرافلا دحألا دقعنا دق
لÓخ اهمقاطو ةموكحلا لمع
اد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت كلذو ،0202 ة˘˘ن˘˘سس
زيزعلا دبع لوألا ريزولا سضرعل

مامأا ةماعلا ةسسايسسلا نايب ،دارج
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلإا ةدوعلا˘بو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
دار˘ج سسؤور˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس را˘˘سسم
لمع ططخم سضرعو ةموكحلا

يبعسشلا سسلجملا ىلع هتموكح
ه˘ي˘ف تمز˘ت˘لا يذ˘لاو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
امب نطاوملا ةمد˘خ˘ب ة˘مو˘كح˘لا
فنك يف ةميرك ةايح هل نمسضي
ن˘م ة˘ع˘با˘ن ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج»
ىلع ءانبو .«ةيبعسشلا تاعلطتلا
دقف ططخملا نم لوألا لسصفلا
طمن دامتعاب ةموكحلا تدهعت

ةمارسصلا»ـب مسستي مكحلل ديدج
طمنلا اذه زكتريو ،«ةيفافسشلاو
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا حÓ˘˘˘سصإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،تاباختنلا ميظنتل ةي˘ع˘ير˘سشت˘لا
حÓسصإاو ةما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا
ةلودلا ر˘ي˘ي˘سست طا˘م˘نأاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
هنم ققحت لسصفلا اذه ،اهعورفو
لÓ˘خ ن˘م رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
ناك يذ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا
يف ،0202 ربمفون10 خيراتب
يف ةموكحلا قلطنت نأا راظتنا
ي˘ن˘ب˘م˘لا ل˘سصف˘لا اذ˘ه د˘ي˘سسج˘˘ت
،ديدجلا روت˘سسد˘لا ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسأا

ديدعلا ريغتتسس هبجومب يذلاو

ةايح˘ل˘ل ة˘م˘ظا˘ن˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ن˘م
ةماعلا ةايحلا ةقلخأاو ةيسسايسسلا

نأا دعب ،رييسستلا طامنأا حÓسصإاو
هيلع ىتفتسسملا روتسسدلا لخد
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو .ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ل˘م˘سشي يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ل˘سصف˘لا˘ب
قو˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ة˘سسرا˘م˘م˘لا

يلام˘لا حÓ˘سصإلاو ،تا˘ير˘ح˘لاو
بناج ىلإا يداسصتقلا ديدجتلاو
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘برا˘ق˘˘م
اذه ،ليغسشتلا ة˘ي˘قر˘تو ة˘لا˘ط˘ب˘لا
ةداعإا ىلإا جاتحي هرودب بناجلا
ةينونا˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘ي˘كسشت
ن˘م˘سضت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
قو˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ة˘سسرا˘م˘م˘لا

ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘˘سضيأاو ،تا˘˘ير˘˘ح˘˘لاو
عفد˘ي يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا حÓ˘سصإلا˘ب
نأا ري˘غ ،يدا˘سصت˘قا د˘يد˘ج˘ت ى˘لإا

تاو˘ط˘خ تط˘خ دار˘ج ة˘مو˘˘كح
رظنلا ةدا˘عإا سصو˘سصخ˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
نم جاسسنوأا ةلاكو لمع ةيلآا يف
ل˘كسشب ا˘ه˘ت˘ل˘كي˘ه ةدا˘˘عإا لÓ˘˘خ
ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف م˘ها˘˘سسي
عفدلا ءاطعإاو ليغسشتلا ةيقرتو
ن˘م يذ˘لا ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ر˘كف˘ل˘˘ل
ةي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع ع˘فد˘ي نأا ه˘نأا˘سش
.ةيداسصتقلا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘فو
د˘ق˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘سسا˘ي˘سسلا˘˘ب

زر˘بأا د˘˘حأا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تد˘˘سسج

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘لا
ىلع ةبيرسضلا عفر سصوسصخب
رمألا ،فيعسضلا لخدلا باحسصأا
ام اعون نسسحي نأا هنأاسش نم يذلا

اسضيأا كيهان ،ةيئارسشلا ةردقلا نم
ارخؤوم ة˘مو˘كح˘لا ه˘تر˘قأا ا˘م ن˘ع
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا سصو˘˘سصخ˘˘ب
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
91‐ديفوك تاسصوحفل ةبسسنلاب
ءار˘˘˘˘˘جإا سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ءاو˘˘˘˘˘سس
وأا ر˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كسسلا تا˘˘˘سصو˘˘˘ح˘˘˘˘ف
ى˘˘˘ت˘˘˘حو مد˘˘˘لا تا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف
وهو ،«رآا يسس يب» تاسصوحف
ديدعلل ايباجيإا دعي يذلا رمألا

.تائفلا نم
ةسسايسسلا ناونعب قلعت ام امأاو

رئازجلا تكرحت دقف ،ةيجراخلا
ةيادب ،ةدع˘سصألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
ىلإا تعسس ثيح ،ةيبيللا ةمزألاب
نع ةيبيل ةيبيل ةحلاسصم قيقحت

ارور˘م ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا راو˘ح˘لا ق˘ير˘˘ط
ىلع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا˘ب
سضرأا يف رئازجلا قافتا ديسسجت
ف˘ل˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘سصو ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ىلع اهديكأاتو ةيبرغلا ءارحسصلا
بع˘سشلا ق˘ح أاد˘ب˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘كسسم˘˘ت
،ريسصملا ريرقت يف يوارحسصلا

اهيف ةرسضاح تناك اياسضق اهلك
حسضوتو .ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا
ةرقفلا روتسسدلا نم111 ةداملا

ناي˘ب بق˘ع˘ت» ه˘نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
لمع ةسشقانم ة˘ما˘ع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا
ميدقتب قلعت ام امأاو .«ةموكحلا
سسلجم ىلإا ةماعلا ةسسايسسلا نايب
سصنت ثيح ،مزلم ريغ وهف ةمألا
ةدام˘لا تاذ ن˘م ةر˘ي˘خألا ةر˘ق˘ف˘لا

وأا لوألا ريزولل نكمي» هنأا ىلع
،ةلاحلا بسسح ،ةموكحلا سسيئر
انايب ةمألا سسلجم ىلإا مدقي نأا

.«ةماعلا ةسسايسسلا نع
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ةرازو ىوتسسم ىلع سسمأا مت
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
نÓ˘˘عإلا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
جÓع دا˘م˘ت˘عا ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا

ءاود ي˘˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي ،د˘˘˘يد˘˘˘ج
ه˘لا˘خدإا م˘ت ثي˘ح «نودا˘ث˘ي˘م˘لا»
ى˘ف˘سشت˘˘سسم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘نا˘˘˘ف سسنار˘˘˘ف
عوبسسألا ةيلمع˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سسو
 .لبقملا

ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا ،قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘ف
حابسصم ليعامسسإا روسسيفوربلا
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
سسمأا تايفسشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإا˘ب

عيزوت يف عورسشلا لفح لÓخ
ةرازو رق˘م˘ب م˘ظ˘ن جÓ˘ع˘لا اذ˘ه
حÓ˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
عور˘سشلا ن˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
نوداثيملا عيزوت يف ،رئازجلاب
ىلع نامدإلا ةحفاكمل هجوملا
‐ةبرجت لÓخ نم تاردخملا
حا˘ب˘سصم حر˘سصو .ة˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن
جÓعلا اذه نأا ،ةبسسانملا هذهب
جا˘˘˘˘مدإلا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘سس
نيذلا سصاخسشأÓل يعا˘م˘ت˘جلا
 .نامدإلا نم نوناعي

Óئاق بدتنملا ريزولا دكأاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإا˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس ا˘˘نأا»
رئازجلا يف نوداث˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت
ا˘ه˘نو˘ك ةد˘كؤو˘م ة˘ق˘ي˘ق˘ح هذ˘هو
ةديكأا ةيسسايسس ةدارإاب ةقوفرم
عاطق يينهم مازتلاب ةمعدمو
 .«يندملا عمتجملاو ةحسصلا

ح˘˘سضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ع˘يزو˘ت نأا بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
،ىلوأا ةلحرمك متيسس نوداثيملا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘مدإلا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم
ةسسسسؤوملل ةعباتلا تارد˘خ˘م˘لا
ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
لب˘ق ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب نو˘نا˘ف‐سسنار˘ف
قطانم عيمج لمسشتل اهعيسسوت
«م˘ي˘ي˘ق˘ت» د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ن˘˘طو˘˘لا
نم رهسشأا ة˘ت˘سس د˘ع˘ب ة˘بر˘ج˘ت˘لا
 .اهقÓطإا

رهسسلا» ـب حابسصم مزتلا امك
ءاود ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اذكو «ةظقي ىسصقأاب نوداثيملا
م˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا هر˘˘فو˘˘ت» نا˘˘م˘˘سضب
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا˘˘بو ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
كار˘˘˘سشإا˘˘˘ب اذ˘˘˘هو «ة˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘كلا

ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا
 .هلوق دح ىلع ،تايفسشتسسملل

«ةرمدملا راثآلا» ىلإا راسشأاو
ى˘˘ل˘˘˘ع تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘مدإل
نوداثيملا نأا اربتعم ،بابسشلا
ءانغ˘ت˘سسلا ن˘كم˘ي ل ة˘ل˘ي˘سسو»
ةد˘عا˘سسم ى˘ل˘ع ةردا˘ق «ا˘ه˘˘ن˘˘ع
ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا
ةدا˘˘˘˘عإا» نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضو نا˘˘˘˘˘مدإلا
،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا م˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘مد˘˘˘نا

عمتجملا ةيقب ع˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘حو
 .نقحلاب تاردخملا يطاعت نم

روسسيفوربلا دكأا ،هتهج نم
ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا ر˘يذ˘ن نو˘برو˘˘ب
م˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا سضار˘˘˘مألا
و˘ه «نودا˘ث˘ي˘م˘˘لا» نأا ،نا˘˘مدإلا
ن˘˘˘م درو˘˘˘ت˘˘˘سسم د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ءاود
ي˘˘ن˘˘مد˘˘م د˘˘عا˘˘˘سسي ،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ل˘˘سصلا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
سضار˘عأا نود ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع عÓ˘˘قإلا

نم رثكألا نأا فاسضأاو ،ةيبناج
هل نوكت نل سضيرملا نا اذه
ملاع ىلا ةدوعلا يف ةيناث ةبغر
  .نامدلا

نأا ،ر˘يذ˘ن نو˘برو˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ينمدم نم سصخسش001 وحن
نم نوديفتسسي˘سس ،تارد˘خ˘م˘لا

ءاود ي˘˘˘˘˘˘جذو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ن جÓ˘˘˘˘˘˘˘ع
مييقت متي نأا ىلع، «نوداثيملا»
نم رهسشا ةتسس دعب جÓعلا اذه
ىلع هميمعت لبق ،لمعلا ةيادب
 .ةسصسصختملا زكارملا فلتخم

اذه نأا ،روسسيفوربلا فسشكو
د˘˘عا˘˘سسي˘˘سس ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ءاود˘˘˘لا
ن˘م ه˘سصل˘خ˘ت د˘˘ع˘˘ب سضير˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘سسف˘ن ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ع˘م نا˘˘مدلا

ل˘خاد جا˘مد˘نلا ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ب˘طو
سصيلقتو ةه˘ج ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

 .ىرخأا ةهج نم ةميرجلا مجح
نم «نوداثيملا» ءاود ىقبيو

ة˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسألا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ة˘برا˘ح˘م ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
اميسس ،تاردخملا نع نامدلا
ن˘م ل˘ه˘سست ا˘ه˘نو˘ك ،ة˘ب˘˘ل˘˘سصلا

نم ريبك لكسشب جÓعلا ةيلمع
جÓ˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق لÓ˘˘خ
ةداعإاو ةي˘با˘ح˘سسنلا سضار˘عألا
ةعيب˘ط˘بو ،ه˘ناز˘تا ى˘لإا م˘سسج˘لا
نوهرم اهمادختسسا ىقبي لاحلا
 .ءابطألا يأارب

  يمولد Ëرم

ر˘يزو راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘بإا د˘كأا
ةيكلسسلا تÓسصاوملاو ديربلا

ة˘كب˘سش ءار˘ت˘ها ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
ي˘˘˘ف تنر˘˘˘ت˘˘˘نألا˘˘˘ب لا˘˘˘˘سصتلا
نل اهريوطت جئاتن نأاو رئازجلا
.نيتنسس لبق رهظت

ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘يزو˘لا لا˘˘قو
ة˘حرا˘سصم ا˘ن˘ي˘ل˘ع» ي˘ف˘˘ح˘˘سص
لا˘سصتا ة˘كب˘سش نأا˘ب ن˘طاو˘م˘لا

نل اهريوطتو ةئرتهم تنرتنألا
نيتنسسلا يف امنإا مويلا رهظي
لباكلا نأا ازربم ،«ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا
اينابسسإاو رئازجلا نيب يرحبلا
13 ي˘ف أاد˘˘ب «لا˘˘ف˘˘لأا لا˘˘فروأا»
نمسضيسسو يسضاملا ر˘ب˘م˘سسيد
ةيلم˘ع لÓ˘خ تنر˘ت˘نألا ق˘فد˘ت
.ةنايسصلا

خ.ةميسسن

طيسسو سسنوي ميرك حرسص
ل˘يد˘ع˘ت˘لا نأا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
بل˘ط˘ت˘ي ر˘ي˘خألا يرو˘ت˘سسد˘لا
ثادحإا لجأا نم عيمجلا دنجت
ءانبل ةيرورسضلا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
يف كلذو ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

.ةاواسسملاو ةلادعلا فنك
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘سسو لا˘ق

هعمج ءاقل سشماه ىلع سسمأا
نيي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ع˘م
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
ةقيثو نأا ،مناغتسسمب يندملا
رم يذلا يروتسسدلا ليدعتلا

لبق يبعسشلا ءاتفتسسلا ربع
عو˘ب˘سسألا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
سسي˘ئر ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ةياردو ادي˘ن˘ج˘ت ا˘ن˘م بل˘ط˘ت˘ت
يتلا نين˘طاو˘م˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ب
تارييغت ثادحإا لجأل وبسصت

ةديدج رئازج ءانبل ةيرورسض
يف ةروطتم ،ةيوق ،ةكسسامتم

،ةاوا˘سسم˘لاو ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ف˘˘ن˘˘ك
نا ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘م ا˘˘ف˘˘سشا˘˘ك
اهريرقت دادعإا دد˘سصب ه˘ت˘ئ˘ي˘ه
ى˘لإا ه˘ع˘فر فد˘ه˘ب يو˘˘ن˘˘سسلا

ثي˘ح ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ىلا هيف اهطاسشن سضرع متيسس
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ع بنا˘˘˘ج
ي˘ت˘لا تا˘˘يلو˘˘لاو ة˘˘يرازو˘˘لا
ةينوناقلا اهتابجاول تباجتسسا
يتلا ىرخألاو ةطاسسولا هاجت
.اهل بجتسست مل

نا سسنو˘ي م˘˘ير˘˘ك ح˘˘سضوأاو
نم نآلا دحل تنكمت هتئيه
ةسضيرع فلأا8 ءاهز ةجلاعم
فلآا3 ة˘بار˘ق تل˘ب˘ق˘ت˘˘سساو
مهتلا˘غ˘سشنا او˘ع˘فر ،ن˘طاو˘م
،تاعاط˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف

ة˘ح˘سصلا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لاو
رييسستو ليغسشتلاو نكسسلاو
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لاو را˘ق˘ع˘لا لا˘ج˘˘م
فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘تو ة˘يو˘بر˘ت˘لا

اهريغو ،نينطاوم˘لا ة˘سشي˘ع˘م
اهعفر متيسس تاطاسشن اهلكو
سسيئر ىلا يونسس ريرقت يف
يغبن˘ي» Ó˘ئا˘ق ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تلاغسشنل يغسصن نأا انيلع
م˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘هاو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
نيدهاج يعسسلاو ،ةفلت˘خ˘م˘لا
ةيلعفلا ةعيطقلا ثادحإا ىلإا

ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘سسرا˘م˘م˘˘لا ع˘˘م
˘˘˘˘‐ ح˘˘˘˘سضوأاو ،«ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
بود˘ن˘م˘لا نأا ،‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيروهجلا ةطاسسول ي˘ل˘ح˘م˘لا

لوؤو˘سسم و˘ه تا˘يلو˘لا ر˘ب˘˘ع
سسي˘˘˘˘ئر رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
لهسسم نوكي˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

هتÓخدت يف قفومو برقمو
نأا ىلع ،نينطاوملا حلاسصل
قÓ˘˘˘خألا ه˘˘˘تز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت
ةرد˘ق˘لاو ة˘ب˘ي˘ط˘لا ة˘ع˘م˘سسلاو
نود راوحلاو ءاغسصإلا ىلع
.زييمت وأا ةقرفت

ز.سسواط

مÓسسإلإ ةلاسسر غّلبي هنإإ لاق
ةداهسشب كلذو ةيطسسولإو
ةيسسنرفلإ تاطلسسلإ

مامإلإ باطخ :يدهملب
ىلعألإ يرئإزجلإ
اسسنرفب ىقرألإو
ريزو يدهملب فسسوي لاق

نإإ ،فاقوألإو ةينيدلإ نوؤوسشلإ
دعي يرئإزجلإ مامإلإ باطخ

،اسسنرفب باطخ «ىقرأإو ىلعأإ»
ةلاسسر غّلبي هنأإ ىلإإ إريسشم
كلذو ةيطسسولإو مÓسسإلإ

.ةيسسنرفلإ تاطلسسلإ ةداهسشب
حيرسصت يف ريزولإ حسضوأإو
ىلع هفإرسشإإ بقع ةفاحسصلل
بإدتنإ ةقباسسم قÓطنإ
ريطأاتل ةمئلإ نم تإراطإلإ
دجسسم ىدل ينيدلإ نأاسشلإ

مامإلإ رإدب ،سسيراب
نأإ ريزولإ دكأإ ،ةيدمحملاب
رابتخلإ إذه يف نيحجانلإ
ةيبيردت ةلحرمل نوعسضخيسس
ناك يذلإ تاغللإ ربخم يف

رئإزجلإ نيب نواعتلإ ةليسصح
ةيوقتل ةيسسنرفلإ تاطلسسلإو
نم مهنكمي امم ةمئألإ تإردق
مÓسسإلإو رئإزجلإ ةلاسسر غيلبت
افيسضم ،ةبحملإو ةيطسسولإو
ةداهسشب هنأل هيلع دكؤون»
باطخ ةيسسنرفلإ تاطلسسلإ
ىلعأإ وه يرئإزجلإ مامإلإ

رظانم يف باطخ ىقرأإو
.«اسسنرف
ناحتملإ إذه نأإ يدهملب ركذو
501 ايلاح هيف كراسشي يذلإ
بسصنم36 ىلإإ حسشرتلل راطإإ
يسسيئر ذاتسسأإ مامإإو ذاتسسأإ مامإإ

هقبسس ،سسردم مامإإ إذكو
يف هيف كراسش يباتك ناحتمإ
ىلع احسشرتم835 ةيإدبلإ
 .ينطولإ ىوتسسملإ

رابتخلإ إذه نأإ حسضوأإو
لأإ نيتنجل ربع رمي يوفسشلإ

نآإرقلاب ةسصاخلإ ةنجللإ امهو
ةسصاخلإ ةنجللإو  ميركلإ

ةغللابو ةماعلإ ةفاقثلاب
ةمئألإ نأإ» رابتعاب ةيسسنرفلإ
،لاق امك ،سسانلإ نوبطاخيسس
.«ةغللإ هذهب

ـه.دإوج



لÓخ روتيسش ريزولا راسشأا
اهدقع يتلا ةيفحسصلا ةودنلا
قÓ˘ط˘˘نا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسمأا

تÓ˘˘فا˘˘ح د˘˘يوز˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
كرحمب «ازوتيإا» ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
رئازجلا نأا ىلإا ،دوقولا يئانث
ر˘ت˘م را˘ي˘ل˘م04 كل˘ه˘˘ت˘˘سست
لÓ˘خ ءا˘بر˘ه˘كلا ن˘م بع˘˘كم
بعكم رتم رايلم1و ةنسسلا
.رلود نويلم003 ةميقب

ل˘خد˘ت نأا ر˘˘يزو˘˘لا ع˘˘قو˘˘تو
يف زجعلا ة˘لا˘ح ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

،0302 قافآا يف ةقاطلا لاجم
ريي˘غ˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ادد˘سشم
قيبطتو ةميدقلا تايكولسسلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر هر˘قأا ا˘˘م
لاجم يف نوبت ديجملا دبع
.يوقاطلا لاقتنلا

ح˘˘سضوأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يذلا تقولا يف هنأا روتيسش

ليلقت وحن ملاع˘لا ه˘ي˘ف ه˘ج˘ت˘ي
توزاملو نيزنب˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا
لو˘ح˘ت بب˘سسب5202 قا˘˘˘فآا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ى˘˘لإا تا˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
يف رئازجلا هجتت ،ةيئابرهكلا
ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا

.ةقاطلل اهكÓهتسسا ةفعاسضم
ر˘˘كذ ،ه˘˘˘تاذ دد˘˘˘سصلا ي˘˘˘فو

نوبت سسيئرلا حيرسصتب ريزولا

داريتسسا فيقوتب بلاط يذلا
،1202 ةنسس لولح عم دوقولا
رايلم2 هتفلكت تغلب يذلا

اميف ا˘مأا .ا˘يو˘ن˘سس دو˘قو˘لا ن˘م
داو˘م˘لا را˘˘ع˘˘سسأا ع˘˘فر سصخ˘˘ي
نأا رو˘ت˘ي˘سش د˘كأا˘ف ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا
احسضوم ،اهوحن هجتت دÓبلا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سسم˘˘ت ن˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
.طيسسبلا

ةداعإا ببسس ريزولا عجرأاو
داو˘م˘لا را˘˘ع˘˘سسأا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ةئاملاب08 نأا ىلإا ةيوقاطلا

اهنم ديفتسسي تازايتملا نم
اددسشم ،تايناكمإلا باحسصأا

كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لÓغتسساو ةيعيبط˘لا دراو˘م˘لا
.ةيسسمسشلا تاقاطلا

ثدحلا4 0392ددعلأ ^2441  ىلوألأ ىدامج22ـل قفأوملأ1202 يفناج6ءاعبرألأ

watan@essalamonline.com

0302 قافآأ يف ةقاطلأ لاجمب زجع ةلاح يف دÓبلأ لخدت نأأ عقوت

ايعوبسسأإ زاغلإ نم نويرئإزجلإ اهكلهتسسي ةيلايخ ماقرأإ :روتيسش

عدرلأ لدب زيفحتلأ قيرط نع يزأوملأ داسصتقÓل دح عسضو ةرورسض ىلع حلأأ

نطإوملل ةيئإرسشلإ ةردقلإ ىلع ظافحلإ ىخوتي1202 ةيلاملإ نوناق :ةفلاخ نب

خ.ةميسسن

008و ،ماخلأ لورتبلأ نم نط نويلم06 كلهتسست رئأزجلأ نأأ ،يوقاطلأ لاقتنلأ ريزو روتيسش نيدلأ صسمسش فسشك
رلود نويلم003 لداعي ام يأأ ةنسسلأ لÓخ ءابرهكلأ نم بعكم رتم رايلم04و ،زاغلأ نم ايعوبسسأأ بعكم رتم نويلم

.بعكم رتم رايلمل

يئابولأ عسضولأ روطتل اقفو ةيناث ةلحرم ‘ نوكيسس

«وÎيم» ةسسسسؤوم فانئتسسإ دعوم إذه
اهطاسشن رئإز÷إ

طرافلأ ماعلأ لÓخ لاجملأ يف ترمثتسسأ ةئسشان ةكرسش05

ةيعسضو لوح ينطو ريرقت لوأإ زاجنإ
رئإزجلإ يف تايافنلإ رييسست

ور˘ت˘˘ي˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م تد˘˘كأا
فانئت˘سسا د˘عو˘م نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
دعاسصملاو ورت˘ي˘م˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا
.دعب ددحي مل ةيئابرهكلا

يف ة˘سسسسؤو˘م˘لا تح˘سضوأاو
اهتحف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘سشن˘م
يعامتجلا لسصاوتلا ع˘قو˘م˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسا نأا ،«كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف»
ةلحرم يف نوكيسس تÓحرلا
عسضولا رو˘ط˘ت˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘نا˘ث
هنع تنلعأا ام بسسحب يئابولا

.اقباسس ىلوألا ةرازولا
فانئتسسا ةموكحلا تررقو

نيب ام يرب˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘ط˘سشنأا
يفناج1 نم ءادتبا تايلولا

ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘˘ب ،1202
،تاراطقلاب لقن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
تÓحر فانئتسسا تلجأا اميف
ةيئاوهلا دعاسصملاو ورت˘ي˘م˘لا
روطتل اقفو ةيناث ةلحرم ىلإا
.يئابولا عسضولا

ر.نوراه

ريدملا نامو ميرك فسشك
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
لوأا زا˘ج˘نا ن˘ع ،تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةيعسضو لو˘ح ي˘ن˘طو ر˘ير˘ق˘ت
،رئازجلا يف تايافنلا رييسست

نم «ا˘ًع˘جر˘م» نو˘كي˘سس ثي˘ح
تايطعملاو تامولعملا ثيح
ةيمقر ةغيسص يف هرسشن دعب
يأا يف اهيلإا عوجرلا نكمي
.تقو

حيرسصت يف نامو حسضوأا
ر˘ير˘˘ق˘˘ت داد˘˘عإا نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ريي˘سست ة˘ي˘ع˘سضو ن˘ع ي˘ن˘طو
عيم˘ج˘ل ح˘م˘سسي˘سس تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ةيعسضو لوح ةحسضاو ةيؤور
0202 ةنسس تايافنلا رييسست
ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ل ر˘فو˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا
رييسستل طي˘ط˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا

.لبقتسسملا يف تايافنلل ديج
ةرم˘لا ا˘ه˘نأا ى˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ك

ءاربخ اهيف دعي يتلا ىلوألا
،تايافنلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا

نأا ادكؤوم ،رير˘ق˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م
ن˘˘كم˘˘ت˘˘سس ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
،اًسضيأا ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

لسضفأا لكسشب طيطختلا نم
ي˘˘ف تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘ل
ل˘سضف˘ب كلذو ،ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ةدراو˘˘لا ةر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
لوؤوسسملا ح˘سضوأاو ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا
تامولعملاو تانايبلا هذه نأا
لعفلاب ثدح˘ي ا˘م ح˘سضو˘ت˘سس
لاجم يف عقاولا سضرأا ىلع
ةداع˘ت˘سساو ة˘ل˘كسسرو ر˘ي˘ي˘سست

ةرطخلا تايافنلا عاونأا عيمج
ىلإا امو ةبلسصلاو ةيلزنملاو
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘نأا فا˘˘˘˘˘سضأاو ،كلذ
ىلع ةئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزو ة˘قدا˘سصم
ىلع هرسشن متيسس ،ريرقتلا اذه
ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص ي˘˘ف ع˘˘سساو قا˘˘ط˘˘ن
حامسسلا لجا نم كلذو ةيمقر
هيلإا عوجرلاب نيلعافلا عيمجل
ه˘تا˘ي˘ط˘ع˘م ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
.ةيرثلا

نيسسمخ و˘ح˘ن ه˘نا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل
تدافت˘سسا د˘ق ة˘ئ˘سشا˘ن ة˘كر˘سش
يف ةقفارملا نم0202 ةنسس
بسسح ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
تح˘ت كلذو ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ءار˘˘˘ب˘˘˘خ فار˘˘˘˘سشإا
ى˘ت˘ح تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘م او˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي
لاجم يف ةسصاخ ،مهعيراسشم
عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سساو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كسسر˘˘˘˘لا

ةفاسضإلاب» هنا لاقو ،تايافنلا
مظنت ،ةينقت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا ى˘لإا
تايافن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا

تنر˘ت˘نإلا ر˘ب˘ع تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م
ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘كر˘سشلا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأاو
مهيدل نوكت ىتح ةر˘كت˘ب˘م˘لا
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لاو م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م˘˘لا
رييسست لاجم يف ةحيحسصلا
. تايافنلا

دا˘˘˘فأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
33 زاجنا متيسس هنا ثدحتملا

تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ط˘˘ح˘˘م
زكارم ىوتسسم ىلع ةيلزنملا
نم ديدعلا ربع ينقتلا مدرلا
دحلا فدهب كلذو ،تايلولا

ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘هرا˘˘ط˘˘خأا ن˘˘م
.ةيمومعلا ةحسصلا ىلعو

بيسصنت مت هنا نامو فسشك
33 ل˘سصأا ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ح˘˘م42
ثيح ،ين˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘م˘ب
زيح ل˘خد˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م هذ˘ه تا˘ط˘ح˘م˘˘لا
بعكم رتم نويلم1 ليوحت
ها˘˘˘ي˘˘˘م ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سصع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘سضارألا ي˘ق˘˘سسل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص
ن˘˘م هر˘˘˘ي˘˘˘غ وأا ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
تلاجملا يف تلامعتسسلا
‐ثدحتملا‐ دكأاو ،ةيعانسصلا
جرد˘˘ن˘˘ي عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا

ةرازو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ن˘˘م˘˘سض
ه˘ل˘يو˘م˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘يو ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا

ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘مو ،ل˘˘حا˘˘سسلاو
ةيلحاسسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب هزا˘ج˘نا

دجوي نيأا ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘سضه˘لاو
اذكو ري˘ب˘ك ي˘نا˘كسس ز˘كر˘م˘ت
تا˘ط˘قا˘سست˘لا ة˘ب˘سسن عا˘˘ف˘˘ترا
نم ةريبك تايمكو ةيرطملا
هذه لك نأا افيسضم تايافنلا
ة˘لا˘ح˘م ل يدؤو˘ت˘سس ل˘ماو˘ع˘لا
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن جا˘ت˘نإا ى˘لإا
.ةراسصعلا وأا «ايفيسسكيل»

عور˘سشم˘لا نإا˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
م˘˘˘˘تو ،8102 ة˘ن˘˘سس ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
تاءار˘˘˘جإلا ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
ه˘نا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘يرادإلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘سسب ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت
دا˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،«91‐ديفوك»
سضر˘غ˘˘ب د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ،ه˘˘ث˘˘ع˘˘ب
تا˘ط˘ح˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج مÓ˘˘ت˘˘سسا
لÓ˘خ زا˘ج˘نإÓ˘ل ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
ى˘سصقأا ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا ما˘ع˘˘لا
.ريدقت

ز.صسواط

ةفلا˘خ ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘كأا
دا˘ح˘تÓ˘ل سصا˘خ˘لا ثو˘˘ع˘˘ب˘˘م˘˘لا
،قبسسألا ةيلاملا ريزوو يقيرفإلا
1202 ةنسسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق نأا
ةردق˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘خو˘ت˘ي
ىقبأا ثيح ،نطاوم˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا
ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
.تايولوألا نمسض يعامتجلا

حيرسصت يف ةفلاخ نب لاقو
1202 ةنسس نأا ،سسمأا يفحسص
زايتماب ةيلا˘مو ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘ن˘سس
يتلا0202 ةنسس سسكع ىلع
،ةي˘تا˘سسسسؤو˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس تنا˘ك
طفنلا راعسسأا رارق˘ت˘سسا ا˘ع˘قو˘ت˘م
ارلود05 ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم قو˘˘˘˘ف
‐ثدحتملا‐ حسضوأاو ،ليمر˘ب˘ل˘ل
قرطلاب ىفاعتي ل داسصتقلا نأا
ة˘˘يرادإلا ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

،ةيفرظلاو ةيمسسوملا تارارقلاو
ةر˘ظ˘ن˘˘لاو ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘نإاو
احلم ،ىدملا ةليوطو ةطسسوتم
تابرا˘ق˘م ي˘ن˘ب˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
كلذ قيقح˘ت˘ل ةد˘يد˘ج بي˘لا˘سسأاو
ة˘˘يرادإلا قر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب

.ةميدقلا
رماوألا نأا ة˘ف˘لا˘خو˘ب ح˘سضوأاو

ةيروهمجلا سسيئر اهادسسأا يتلا
معدل ةمزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا˘ب
جرد˘ن˘ت ،ة˘يدا˘˘سصت˘˘قا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ةسسناجتمو ةلماكتم ةرظن نمسض
ةرادإلا نأاو ،ة˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ظ تسسي˘˘˘لو
دو˘م˘ع˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
دا˘سصت˘قلا ة˘سسد˘ن˘ه˘˘ل ير˘˘ق˘˘ف˘˘لا

ي˘ه نآلا ة˘يو˘لوألا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
م˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا دا˘˘سصت˘˘قلا ةدو˘˘ع˘˘ل
ةمكوحو ةسسدنهو ،ةيداسصتقلا

‐ةف˘لا˘خ ن˘ب ر˘ب˘ت˘عاو.ةديدج
ةيداسصتقلا ةموظ˘ن˘م˘لا حÓ˘سصإا

ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘كلا˘˘˘˘˘ب لإا ،نو˘˘˘˘˘كي ل
رع˘سسو قو˘سسلا ي˘ف ة˘ي˘جاودزلا
جا˘مد˘˘نلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو فر˘˘سصلا
دح عسضوب يلخادلا يداسصتقلا
نأا ىلإا اتفل ،يزاوملا داسصتقÓل
ل˘ب عدر˘لا˘ب نو˘كي ن˘˘ل هءاو˘˘ت˘˘حا
تاءارجإلا نم ةمزحب ،زيفحتلاب

،ديعبلاو طسسوتملا ىدملا ىلع
ةموكحلا نأا ‐ثدحتملا‐ لاقو
يه ،تاهبج ثÓث ىلع لمعت

ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
يدا˘سصت˘˘قلا عÓ˘˘قإلا ة˘˘ه˘˘ب˘˘جو
ىر˘ب˘كلا تا˘حÓ˘سصإلا ة˘ه˘ب˘˘جو
ةيداسصتقلا اياسضقلا جلاعت يتلا

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ا˘ن˘م˘ث˘م ،ا˘ي˘ل˘كي˘ه
ءا˘بو˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اهنأا دكأا ثيح داسصتقلا ةقفارمو
لك نأاو ،ةديجو ةقسسنم تناك
ةيداسصت˘قلا مز˘ح˘لاو تاءار˘جإلا

ل˘عا˘ف˘ت نأا م˘غر ،ة˘لا˘˘ع˘˘ف تنا˘˘ك
ي˘˘ف ن˘˘˘كي م˘˘˘ل تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
قيب˘ط˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م ،ىو˘ت˘سسم˘لا

امأا.ىوتحملا ثيح نم سسيلو
ليومت نأا ةفلاخوب ىريف ،ايلام
بجيو ،ةلسضعم لثمي ةينازيملا
ريغ يليو˘م˘ت ط˘م˘ن ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
دراو˘م˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ر˘ب˘ع يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت
تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ءوجل˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘فر˘سصم˘لا
بلج ربع ةيجراخلا دراوملا ىلإا
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا تارا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ة˘سسفا˘ن˘م ل˘ظ ي˘ف ،ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ايبرعو ايراق ةسسرسش

ز.صسواط
ةيتلواقملأ لاجم يف اميسس ل عقأولأ صضرأأ ىلع ةكرتسشم عيراسشم ديسسجتل

نيدلبلإ نيب نواعتلإ زيزعت لبسس لوح ةينوريماك ةيرئإزج تاثحابم
تا˘فا˘ي˘سض م˘ي˘سسن ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

ريزولا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا لوألا
سسمأا ،ةرازولا رق˘م˘ب ةر˘غ˘سصم˘لا
دولك رئازجلاب نوريماكلا ريفسس
لوا˘ن˘ت ثي˘ح ،و˘فا˘ب˘م ف˘˘يزو˘˘ج
نواعتلا زيز˘ع˘ت ل˘ب˘سس نا˘فر˘ط˘لا

امبسسح ،نيدلبلا نيب ةكارسشلاو
.ةرازولل نايب هب دافأا

ثحا˘ب˘ت ،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خو
تاذ عيسضاوملا لوح نافرطلا
قلخ اميسسل ،كرتسشملا مامتهلا
ن˘ي˘ب ة˘كار˘˘سشو نوا˘˘ع˘˘ت سصر˘˘ف
تلا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ءاطعإاو ةرغسصملا تاسسسسؤوملا
يف لواقملا بابسشل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا

ع˘يرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت˘ل ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ة˘كر˘ت˘˘سشم
يفو.ردسصم˘لا سسف˘ن ف˘ي˘سضي
تا˘فا˘ي˘سض ىد˘بأا ،قا˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه
ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد داد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
تاردابمو سصرف عيمج ةسساردل
ثعب يف مهاسست يتلا نواعتلا

نيب يئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘تو
لاجملا يف نوريماكلاو رئازجلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ،يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
تاطاسشنب ةلسصلا تاذ نيدايملا
ع˘ي˘ج˘سشت لÓ˘خ ن˘م ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلع حاتف˘نلا ى˘ل˘ع ةر˘غ˘سصم˘لا

.ةيجراخلا قاوسسألا فلتخم
ر˘ي˘ف˘سسلا د˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

عسضو يف هتبغر ينوريماكلا
هدÓ˘ب˘ل ح˘م˘سسي نوا˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب
رئازجلا ةبرجت ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب
تاسسسسؤوملا عيجسشتو قلخ يف
عاطقلا اذه نأا ةسصاخ ةرغسصملا
سصرف نم ديدعلا قلخ هناكمإاب
ح˘سضو˘ي ،با˘ب˘سشل˘ل ل˘ي˘غ˘˘سشت˘˘لا
نافرطلا قفتا ،ريخألا يف.نايبلا

لمعلا يف ءدبلا ةرورسض ىلع
ىوتسسم عفر لجأا نم كرتسشملا
تاعلطت بسسح يئانثلا نواعتلا
تاسسسسؤوملا لاجم يف نيدلبلا
ةيكيمانيدب عفد˘لاو ،ةر˘غ˘سصم˘لا

تلا˘˘ج˘˘م ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
.ةكارسشلا

ـه.دأوج

نم ىلوألأ دعت ةبرجت يف
ايراق اهعون

تÓفاح تاكرحم
لغتسشت «إزوتيإإ»
«لزيدلإ»و «زاغلاب»
دحإو نآإ يف
ديوزت ةيلمع صسمأأ تقلطنأ

ةينطولأ ةسسسسؤوملأ تÓفاح
«أزوتيإأ» نيرفاسسملأ لقنل
يف ،دوقولأ يئانث كرحمب
اهعون نم ىلوألأ دعت ةبرجت

ثيح ،يراقلأ ىوتسسملأ ىلع
تÓفاحلأ هذهل نكمي
لغتسشت نأأ تانحاسشلأو
يف لزيدلأو زاغلاب اهتاكرحم
صسيئرلأ بسسح ،دحأو نآأ
لاطفن ةكرسشل ماعلأ ريدملأ
.ةيلمعلأ ىلع فرسشأأ يذلأ

روسشنم بسسح رظتنملأ نمو
عقوم ىلع ةقاطلأ ةرأزول
يعامتجلأ لسصأوتلأ
هذه ميمعت متي نأأ «كوبسسياف»
يه يتلأ ةروطتملأ ةينقتلأ

،يناملأأ يرئأزج نواعت ةرمث
يف تابكرملأ عأونأأ عيمج ىلإأ
ثيح ،ةبيرق دج لاجآأ
داسصتقاب ةينقتلأ هذه حمسستسس
ةدام نم %04 ـلأ براقي ام
دكأأ ،هتهج نمو.توزاملأ
نأأ لقنلأ ريزو يناه رهزل

صصيلقت ىلع نهأري هعاطق
ةيكيسسÓكلأ تاقاطلأ كÓهتسسأ

04 ىلإأ03 نم توزاملأ ةسصاخ
ةريظحلأ ليوحتو ةئاملاب
تاقاطلل ايجيردت ةينطولأ
حيتي ام كلذو ،ةفيظنلأ

نم توزاملأ دأريتسسأ فيفخت
نم ثولتلأ صصيلقت أذكو ةهج
.ةيناث ةهج
لÓخ لقنلأ ريزو حسضوأأو
ةيلمع قÓطنأ ىلع هفأرسشإأ

«أزوتيأ» تÓفاح ديوزت
نأأ ،دوقولأ ةيئانث تاكرحمب
جذومنلأ دعت ةوطخلأ
تÓغسشملل لوألأ يبيرجتلأ

ةقيدسصلأ ةنيجهلأ ةقاطلاب
هحلاسصم نأأ أدكؤوم ،ةئيبلل
لاقتنÓل ةريبك ةيمهأأ يلوت
أرايخ دعي مل هنوك ،يوقاطلأ

لوحتلأ لظ يف ةرورسض لب
تاقاطلأ هاجتاب يملاعلأ
.ةددجتملأ



7 ةبوقع ةمكحملا تطلسس
ق˘ح˘ب ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
ي˘سسي˘ئر˘لا سشت˘ف˘م˘لا م˘ه˘ت˘م˘˘لا
فا˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘˘ل
و˘˘˘عد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلا يداو
ن˘˘˘هر دو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا «ح.سص»
ىلإا ةفاسضإا ،تقؤوملا سسبحلا

قح يف اذفان اسسبح تاونسس5
نيفوقوم˘لا ر˘ي˘غ ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

تاراطإا5ـب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
،ماع بقارم مهن˘ي˘ب ة˘ي˘كر˘م˘ج
تحت نيمهتملا عسضو مت دقو
مهعن˘مو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

،ينطولا بارت˘لا ةردا˘غ˘م ن˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق فر˘ط ن˘م
ا˘م˘ك .طرا˘ف˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش
ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تنادأا

،اهركذ ف˘لا˘سسلا تا˘بو˘ق˘ع˘لا˘ب
قلعتت داسسف مهتب مهتعباتمل
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإا ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘ب
لو˘سصح˘لا سضر˘غ˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

،ةقح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ياز˘˘م لو˘˘˘ب˘˘˘ق بل˘˘˘طو
،لاومألا سضيي˘ب˘ت ،ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
نود ة˘ي˘˘بر˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خذ ةزا˘˘ي˘˘ح

ءار˘ث˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ة˘˘سصخر
.عورسشملا ريغ

watan@essalamonline.com

5 0392ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج22ـل قفاوملا1202 يفناج6ءاعبرأ’اثدحلا

«داسسف ةحيسضف» بلق يف تاراطإا5و كرامجلل يسسيئرلا سشتفملا

ةيسضق يف نيطروتملإ دسض تإونسس5و7 نيب ماكحأإ
رامسسلإ دإوب فاجلإ ءانيملإ

ط.ةراسس

اذفان انجسس تاونسس5و7 نيبام حوارتت ماكحأا رادسصإاب ،سشارحلاب حنجلا ةمكحمب قيقحتلا يسضاق ماق
.سسبحلا نهر ةسسلجلا نم نيمهتم3 عاديإاو ،رامسسلا داوب فاجلا ءانيملا ةيسضق يف نيمهتملا ىلع

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م تنادأا
ءابزع امأا ،ةديلبلاب ةيفانئتسسلا

تاي˘بر˘م˘لا ىد˘حإاو ا˘ه˘تد˘لاوو
ا˘ي˘با˘ي˘غ ع˘با˘سسلا ا˘هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
ةحنجب مهتعباتم دعب دبؤوملاب
61 زواجتي مل رسصاق سضيرعت
ميمسست ةيانجو ر˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ن˘سس

.لفط
تبيغت يتلا ة˘ثدا˘ح˘لا دو˘ع˘ت

ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصألا فار˘˘طألا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع
تا˘م˘ه˘ت˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيليوج71 خيرا˘ت˘ب ،ثÓ˘ث˘لا

ةيامح ةقرف تقلت نيأا8102
ةيئلولا ةحلسصملاب ثادحألا
ةيلاسسرإا ةيئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
،نوناف زتنارف ىفسشتسسم نم
سضرعت ي˘ف ها˘ب˘ت˘سشلا˘ب د˘ي˘ف˘ت
9 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي ع˘˘ي˘˘سضر
ارظن ميمسستلا ةلواحمل رهسشأا
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘جر˘˘ح˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
هلوانت ةجي˘ت˘ن ،ا˘ه˘ي˘ف ه˘فا˘ع˘سسإا

ف˘ظ˘ن˘م˘ل دو˘ع˘ت ة˘˘ّما˘˘سس ةّدا˘˘م
ةجردلا نم اقورح هل تبّبسس
م˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا

حورجو ةبقرلا اذكو هجولاو
عم يمسضهلا زاهجلاب ةقيمع
ىوتسسم ىلع تامدك دوجو
ةفرغ عيسضرلا لخدأاو ،ردسصلا
م˘ث ن˘ي˘˘مو˘˘ي ةد˘˘م˘˘ل سشا˘˘ع˘˘نإلا
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت
،د˘˘ي˘˘ع˘˘˘لو˘˘˘ب ن˘˘˘ب˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘طألا
تسضفأا ةيسضقلا يف تايرحتلا
«سس.ـه» عيسضرلا ةدلاو نأا ىلإا
ةيعرسش ريغ ةقير˘ط˘ب ه˘ت˘ب˘ج˘نأا

يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا د˘˘˘حأا ع˘˘˘م
تÓ˘ج˘سسب ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست سضفر
لمعت اهنوكو ةيندملا ةلاحلا
تناكف جورخلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘قا˘عأا
زو˘˘ج˘˘ع ة˘˘ب˘˘ح˘˘سصب ه˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ت
اهتدلاو ىدل انايحأاو ةينيعبسس
يوسضوفلا يحلاب نطقت يتلا

.ةديلبلا ةنيدم طسسو

نا˘ك ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘فو
عاونأا ىتسشل سضرعتي عيسضرلا
لبق نم فين˘ع˘ت˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا

ا˘ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘سش ةدا˘˘ه˘˘سشب ه˘˘تد˘˘لاو
ا˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ب اذ˘˘هو نار˘˘ي˘˘ج˘˘لاو
لامهإاو ،اًحربم اًبرسض هبرسضب
هبتسشأا ةماسس ةّدام لوانت اهنم
تلوا˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ه˘˘˘تد˘˘˘لاو ي˘˘˘ف
امدعب هنم سصلختلل هميمسست
ه˘˘ب فار˘˘˘ت˘˘˘علا هد˘˘˘لاو سضفر
ةلاحلا تÓ˘ج˘سسب ه˘ل˘ي˘ج˘سستو
ع˘ئا˘قو˘لا هذ˘ه ل˘كو ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
˘ما˘مأا ا˘ه˘لو˘ث˘م ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘تر˘كنأا
يسضاقتلا نم ىلوألا ةجردلا
لزنملا ىلإا اهتدوع ىدل اهنأاب
زو˘ج˘˘ع˘˘لا ىد˘˘ل ه˘˘ت˘˘كر˘˘ت ن˘˘يأا

ىل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت تأاد˘ب ا˘ه˘تد˘لاوو
قان˘ت˘خلا تا˘مÓ˘ع ع˘ي˘سضر˘لا

نود نم سسفنتلا يف ةبوعسصو
تعرا˘سسف ،بب˘˘سسلا م˘˘ل˘˘ع˘˘ت نأا

ى˘˘˘˘لإا هذ˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسإل
اهتقÓع ةدuنف˘م ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
مل اهنوك همي˘م˘سست ة˘لوا˘ح˘م˘ب
متيل ؛ةعقاولا لÓخ هعم نكت
زوجعلا امهيف هبتسشملا عامسس
ل˘ك ا˘تد˘sن˘َف نا˘ت˘ل˘لا ا˘ه˘تد˘˘لاوو
،ا˘م˘ه˘ي˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

يف ناك عيسضرلا نأاب اتفسشكو
ه˘تذ˘خأا ا˘مد˘˘ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح
.هتدلاو

ةمكاحملل امهلو˘ث˘م ءا˘ن˘ثأاو
ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘نادإا تم˘ت ى˘لوألا
81 ةد˘م˘ل سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب «سس.ـه»
ة˘حا˘سس ة˘ئر˘ب˘تو اذ˘فا˘ن ار˘˘ه˘˘سش
ا˘ه˘˘تد˘˘لاوو «ز.سس» زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا
،ةكراسشملا ةيانج نم «ن.سس»
مكحلا تفنأاتسسا ةباينلا نأا لإا
تبيغت نيأا ،امهدسض رداسصلا
ة˘سسل˘ج˘˘لا ن˘˘ع تا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘كح ا˘م˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سصي˘˘ل

.دبؤوملاب يبايغ
ق.ةراسس

ثحبلا ةقرف رسصانع نكمت
ةعومجملل ةعبات˘لا ير˘ح˘ت˘لاو
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م ،ة˘سسب˘ت˘˘ب
نم سصاخسشأا ةتسس نم نوكتت
ةسسسسؤومب لمعت ةأار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب

ةسصتخ˘م ة˘كب˘سشلا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
سضاهجإلا تايلمعب مايقلا يف
ر˘ي˘قا˘ق˘عو ة˘يودأا ماد˘خ˘ت˘˘سسا˘˘ب
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘قور˘˘˘˘سسم
.ةيمومع

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
ةقرف رسصانعل تامولعم دورو
ةأار˘ما ماد˘قإا ا˘هدا˘ف˘م ثا˘ح˘بألا
ةيمومع ةسسسسؤو˘م ي˘ف ل˘م˘ع˘ت
ريغ ةقيرطب سضاهجإا تايلمعب
ة˘ي˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب ،ة˘˘عور˘˘سشم
ةسسم˘خو ةر˘سشع ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت

م˘ت˘ي˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘˘ل˘˘م ر˘˘سشع
نم تنكم لمع ةطخ عسضو
زجحو مهيف هبتسشملا فيقوت
ريقاقعو ةيودأاو ةيبط ةزهجأا
دعبو سضاهجإلا يف لمعتسست
م˘ت ،ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت
نهر ةكبسشلا دارفأا دحأا عسضو
نم ةيقبلا دافتسسا اميف سسبحلا

.رسشابملا ءاعدتسسلا تاءارجإا
كردلا حلاسصم تنكمت امك

ي˘ل˘ي˘ل داو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ذوعسشم فيقوت نم ،ترايتب
لمعتسست داومو بتك زجحو
تمتو .ةفار˘ع˘لاو ر˘ح˘سسلا ي˘ف
غلابلا مهتملا في˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
رثإا ىلع ،ةنسس06 رمعلا نم
تاذ ى˘لإا تدرو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
سصخسش ماي˘ق ن˘ع ،ح˘لا˘سصم˘لا
ل˘خاد ةذو˘ع˘˘سشلا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
لزنملا ةمهادم متتل ،هنكسسم
،ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م نذإا˘ب
زور˘˘حو بت˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘˘عو
يف لمعتسست لئاوسسو داومو
،ةذو˘ع˘سشلاو ر˘ح˘سسلا سسو˘ق˘˘ط
نا˘ك فو˘قو˘م˘لا نأا ن˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘يو بسصن˘˘˘˘ي
ةفارع˘لا ي˘عد˘يو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

رظتنملا نمو .بيغلاب ؤوبنتلاو
˘ما˘مأا م˘ه˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘˘ي نأا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
يف رظ˘ن˘ل˘ل ،ترا˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م
.هتيسضق

تاديبع بيطلا

ةيناثلا ةجردلا نم اقورح هل تببسس ةماسس ةّدام لوانت

ةديلبلاب اهعيسضر لامهإاب تعبوت ءابزع مأل دبؤوŸإ

‘ لمعتسست داومو بتك زجحو ذوعسشم فيقوت
ةفارعلاو رحسسلا

ةيودأإ مدختسست صضاهجإإ ةكبسش كيكفت
ةيمومع ةسسسسؤوم نم ةقورسسم Òقاقعو

ةمسصاعلاب يداولا باب يحب ةعسشب لتق ةميرج

! ميتنسس نويلم02 ببسسب «نيكسس»ـب انعط هقيدسص لتقي رجات

ةسسولهملا سصارقأ’او تاردخملاب ةرجاتملا ةمهتب سسبحلا ءاقسشأا4 عاديإا

ةلسشنخب ةتيملإ ءإرحسصب ةبرهم ةيبنجأإ تإرايسس تاكرحم زجح

نم ةلفطل تيمم طوقسس
ةرامعل عبارلا قباطلا

تليسسمسسيتب

حاسشوب ةاتف راحتنإ
ربونسص ةرجسشب
ةيرماعلاب
تنسشومت نيع يف
حلاسصم سسمأا تلخدت
لجا نم ،ةيندملا ةيامحلا
تدجو ةيفوتم ةاتف لقن
ةرجسشب حاسشوب ةقلعم
قيرطلا بناجب ربونسص

قيرط02 مقر يئ’ولا
ثيح ،ةيرماعلا ةربقم
ةيامحلا رسصانع تماق
ىلإا اهلقنو اهلازنإاب ةيندملا

ت’اجعتسس’ا زكرم
اهليوحت مت نمو ،ةيرماعلاب
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا

يرغدم دمحا ىفسشتسسمب
.تنسشومت نيعب
نم غلبت (سش.ح) ةيحسضلا
ةنكاسس ةنسس12 رمعلا

اهتهج نم .ةيرماعلاب
ةينمأ’ا حلاسصملا تحتف
.ةثداحلا يف اقيقحت
تطقسس ،ةيناث ةهج نمو

51 رمعلا نم غلبت ةلفط
قباطلا نم ،سسمأا ةنسس
يحب عقت ةرامعل عبارلا
تليسسمسسيت ةنيدمب لمأ’ا

اهسسافنأا تظفل ثيح
.ناكملا نيع يف ةريخأ’ا

ةيندملا ةيامحلا تركذو
اهعقوم ربع اهل نايب يف
اهناوعأا نأا ،كوبسسيافلا ىلع
نمأ’ا حلاسصم ةيعمب اولخدت

نم ةنماثلا ةعاسسلا ىلع
نكسسم003 يحب سسمأا حابسص

(لمأ’ا يح) وطÓبلا
هدافم ءادنل ةباجتسسا
نم ةغلاب ةلفط طوقسس
قباطلا نم ةنسس51 رمعلا
يف تيفوت ةرامعل عبارلا

مت ثيح ناكملا نيع
لبق نم اهتثج ليوحت
ةيندملا ةيامحلا تافاعسسإا
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا

.تليسسمسسيت ىفسشتسسمب
ةنوب نيسسح

ي˘م˘سصا˘ع˘لا عرا˘سشلا ز˘ت˘˘ها
باب ةيدلبب طبسضلابو سسمأا
لتق ةميرج عقو ىلع ،يداولا
باسشلا اهتيحسض حار ةعسشب
تانعط ىلإا هسضرعتل (سس.ز)
ءاحنأا فلتخ˘م˘ب ة˘ف˘ي˘ن˘ع ل˘ت˘ق
ن˘˘ي˘˘كسس ة˘˘ط˘˘سساو˘˘˘ب هد˘˘˘سسج
ةيحسضلا ظف˘ل˘ي˘ل ،«ة˘ي˘سشو˘ب»
هلوسصو لبق ،ةريخألا هسسافنأا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ل» ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا
ارثأاتم ،يداولا بابب «نيغابد
بسسحو .ة˘غ˘ي˘ل˘ب˘لا ه˘ت˘با˘سصإا˘ب
اهتسشقان يتلا ةميرجلا عئاقو
ةيئادتبلا تايانجلا ةمكحم
ة˘ح˘ي˘ب˘سص ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا˘˘ب
يرفيف01 خيراتب هنأا ،سسمأا

ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ،0202
كارع عقو ،احابسص ةعباسسلا
.ب» فوقوم˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب
يح˘لا ن˘با ه˘ق˘يد˘سصو «ن˘ي˘ما
ن˘ي˘ب ع˘˘قو را˘˘ج˘˘سشلا ،«سس.ز»
لوح فÓخ ببسسب نيفرطلا

نويلم02 هردق يلام غلبم
نيدي ةيحسضلا نا˘ك ،م˘ي˘ت˘ن˘سس

دقع ريرحت دع˘ب م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ه˘ب
55 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب ن˘˘يد˘˘ب فار˘˘ت˘˘عا

ىنجملا ةدلاو هتررح نويلم
يف رخأات يذلا ،مهتملل هيلع
،Óماك غلبملا عاجرإا لامكإا
ة˘ي˘ح˘سضلا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘˘مألا
.هب ةبلاطملل

ةيحسضلا ماق ،عئاقولا مويو
فلخلا نم مهتم˘لا ة˘ت˘غا˘ب˘م˘ب

داوملا ل˘ح˘م˘ب هد˘جاو˘ت لÓ˘خ
لاز˘نإا دد˘سصب و˘هو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

هل هجويل ،بيلحلا قيدانسص
لجرلا ىوتسسم ىلع تابرسض
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل ،ى˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لا
نأا ىلإا هميرغ عم كباسشتلاب
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘كسسلا تط˘˘˘ق˘˘˘سس
،ا˘ه˘طا˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ما˘˘ق˘˘ف سضرألا

ىلع تا˘ن˘ع˘ط ةد˘ع ه˘ي˘جو˘تو
،ر˘ه˘ظ˘لاو ة˘ب˘˘قر˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ف˘ت˘كل˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لاو
،سسأار˘˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘خأاو ر˘˘˘˘سسيألا
دعب اسضرأا ةيحسضلا طقسسيل
لÓخو ،تابرسضلا هذهل هيقلت
ح˘لا˘سصم تق˘ل˘ت ءا˘ن˘ثألا كل˘˘ت

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ءاد˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘مألا
حرسسم ىلإا لقنتتل ،تايلمعلا
حلاسصم تدجو نيأا ،ةميرجلا
ي˘ف ا˘قرا˘غ ة˘ي˘ح˘˘سضلا ن˘˘مألا
بب˘˘سسب ،ءا˘˘مد˘˘لا ن˘˘م ة˘˘كر˘˘˘ب
،هباسصأا يذ˘لا دا˘ح˘لا ف˘يز˘ن˘لا
،«ويام» ىفسشتسسمل هلقن متف
ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘سسا˘˘ف˘˘نأا ظ˘˘˘ف˘˘˘ل ن˘˘˘يأا

م˘ه˘ت˘م˘لا فر˘ت˘عاو .ه˘˘لو˘˘سصو
مامأا عئاقولاب هتهجاوم ىدل
ا˘م ل˘كب ،ة˘م˘كح˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
اع˘جر˘م ،م˘ه˘ت ن˘م ه˘ي˘لإا بسسن
غلبم ىلع فÓخ ىلإا ببسسلا

اذ˘ه ةد˘لاو ه˘˘ت˘˘سضر˘˘قأا ي˘˘لا˘˘م
ه˘ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ر˘˘ي˘˘خألا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةدرا˘˘ط˘˘˘م ل˘˘˘ح˘˘˘م
نأاو ق˘ب˘˘سس يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
ةطسساوب هلزنمب هيلع مجهت
درو ام ءوسض ىلعو .نيكسس
بئانلا سسمتلا تايطعم نم
مادعإلا ةبوقع ع˘ي˘قو˘ت ما˘ع˘لا
.«نيما .ب» مهتملا قح يف

م.ةزمح

ةيميلقإلا تاد˘حو˘لا تما˘ق
يف ،ةلسشنخب ينطولا كردلل
بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘˘طإا
ا˘هد˘جاو˘ت لÓ˘خ ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
راباب ةيدلب ةت˘ي˘م˘لا ءار˘ح˘سصب
ةيلول ةيميلقإلا دودحلا عم
ا˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘˘يا ،ة˘˘سسب˘˘ت

ءو˘سض ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘يرود لÓ˘˘خ
نا˘كم˘˘ب ة˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
اهنم بارتقلا دنعو ،لزعنم
هاجتا˘ب رار˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ئا˘سس ذل
.80 مقر يئلولا قيرطلا

نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بسسحو
دعب هنأا ،ةيئلولا ةعومجملا
روثعلا مت ة˘ب˘كر˘م˘لا سشي˘ت˘ف˘ت
تاكرحم50 ىلع اه˘ل˘خاد˘ب
ةلمعت˘سسم ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تارا˘ي˘سس

ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو ا˘هز˘ج˘˘ح م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل را˘با˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا
ماق مويلا سسفن يف ،قيقحتلا
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا
سشا˘˘˘سشر دلوأا˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نوتوف عون ةنحاسش فيقوتب
تناك ،93 ةيلولا مقر لمحت
ةسسبت ةنيدم هاجتا نم ةمداق
،ةلسشنخ ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘ه˘جو˘ت˘مو
ادزام عون ةرايسس اهنتم ىلع
ةنحاسشلا قئاسسل كلم ،626
هتقفرب ناكو أا م ،غ ىمسسملا
سشيتفت دعب ، إا ،ب ىمسسملا
نأا نيبت ،ةبكرملاو ةنحاسشلا
،626 ادزا˘˘م عو˘˘ن ةرا˘˘ي˘˘˘سسلا
اهلخادب أابخمو كرحم نودب

سصاخ لوسصو˘م ر˘ي˘غ كر˘ح˘م
وجيب عون ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سسب
IDH،دايتقا مت اهرثإا ىلع
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘ن˘˘حا˘˘سشلا
 .قيقحتلا ةلسصاومل

تف˘قوأا ،ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
40 ة˘˘ع˘˘برأا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘سصم
ةزا˘ي˘ح˘ب ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م ءا˘˘ق˘˘سشأا

جنتار» تاردخملا نم ةيمك
تارثؤوملاو «يدن˘ه˘لا بن˘ق˘لا
ة˘سصا˘خ سشي˘طار˘خ ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ف˘ن˘سصلا ن˘˘م يرا˘˘ن حÓ˘˘سسب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،سسما˘˘خ˘˘˘لا
،ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سسأا

مه˘لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب كلذو
.ةيئاسضقلا تاهجلا نم نذإاب

يداعسس يون



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0392ددعلأ ^2441  ىلوألأ ىدامج22ـل قفأوملأ1202 يفناج6ءاعبرألأ

 ةدوـــــعلإ



0302ددعلأ ^9341 يناثلأ عيبر21قفأوملأ7102 ربمسسيد03تبسسلأ

culture@essalamonline.com

039207ددعلأ ^2441  ىلوألأ ىدامج22ـل قفأوملأ1202 يفناج6ءاعبرألأتامهاصسم
ءابولإو ناجّسسلإ تاسسايسس ةهجإوم يف ىرسسألإ ىلع ةفعاسضم ةاناعم :0202 ماع

لÓتحلا تاوق تمهاد ،ربوك يفو
ًارار˘م˘ت˘˘سسا ،ما˘˘ع˘˘لا لاو˘˘ط ةد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ي˘ت˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘قلاو تا˘م˘هاد˘م˘ل˘ل
،9102 ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق
ةريتو تدّتسشا ،ةنسسلا هذه لÓخو
لÓتحلا رارسصإا دعب تاماحتقلا

‐ررّحم ريسسأا‐ نطاوم لاقتعا ىلع
ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘سشت ر˘˘˘ه˘˘˘سش لÓ˘˘˘خ
نع ديزي ام تلقتعا ثيح ،يسضاملا

نينطاوم6وةدلبلا نم ًانطاوم62
ًةفاسضإا ،ةرواجملا تيزريب ةدلب نم
مهدايتقاو هنباو هتجوز لاقتعا ىلإا
هتلئاع دارفأا نم ٍسضعبو ،قيقحتلل
ميلسستل هيلع طغسضلل ةلواحم يف
لاز ا˘˘م ه˘˘ن˘˘˘با نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ُي .ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
تاماحتقلا هذه تلمسشو ،Óًقتعم
نينطاوملا لزان˘م ى˘ل˘ع تاءاد˘ت˘عا

رانلا قÓطإاو مهتاكلتمم بيرختو
رادم ىلع ترّمتسسا ،ثاثألا ىلع
نع رابيز ىيحي يوري .لماك رهسش
ه˘تو˘خأا لزا˘ن˘مو ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا
ف˘˘ير˘˘سش ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش تي˘˘ب او˘˘ل˘˘خد»
،لزن˘م˘لا ي˘ف ن˘م ع˘ي˘م˘ج او˘جر˘خأاو
ي˘ف دو˘ن˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ف˘˘ير˘˘سش ي˘˘ق˘˘بو
فرغلا دونجلا لخد اهدعب ،لزنملا

ة˘ناز˘خ ى˘ل˘ع سصا˘سصر˘لا او˘ق˘ل˘˘طأاو
ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘ع سسبÓ˘˘م˘˘لا
ىلع سصاسصرلا اوقلطأاو ،ةنازخلا
مهتدلاو ةفر˘غ˘ل او˘ل˘خدو ،نارد˘ج˘لا

ةسصاسصر31 براقي ام اوقلطأاو
.«اهسسبÓم ةنازخ ىلع
لاقتعا لÓتحلا تاطلسس جهتنتو
يف ءاقدسصألا وأا ةلئاعلا دارفأا دحأا
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا را˘طإا

ة˘جوز لا˘ق˘ت˘عا ا˘ه˘لا˘ث˘مو ،م˘ه˘يوذو
ةدلب يف ّيدنج لتقب مهتملا ةنباو
رايأا رهسش لÓخ تارم ةّدع دبعي
ٍم˘ت˘سشل ا˘م˘ه˘سضر˘˘ع˘˘تو ،مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا

ط˘غ˘سضل˘ل ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ٍخار˘˘سصو
لتقم لوح فارتعا عازتنل نهيلع
ع˘م ل˘ثا˘م˘م ٌر˘مأا ثد˘حو .ّيد˘ن˘ج˘˘لا

،ًاماع12 ،اطع نيسساي ريسسألا دلاو
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ل˘ع˘سشم و˘بأا ر˘يد ن˘˘م
تاوق تم˘ح˘ت˘قا ثي˘ح ،مار ة˘ن˘يد˘م
ةّسصاخ تاوق اهبناج ىلإا لÓتحلا

ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عاو ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كت˘˘˘ب تما˘˘˘قو
هنبا ىلع طغسضلل هعم قيقحتلاو
هنع جار˘فإلا م˘تو ،ه˘سسف˘ن م˘ي˘ل˘سست˘ل

ترداسص امك ،ي˘لا˘ت˘لا مو˘ي˘لا ر˘ه˘ظ
لاقتعاب هتدّدهو ،ةّسصاخلا هترايسس
سسأار قوف لزنملا مدهو يناثلا هنبا
،«هءا˘ن˘بأا ة˘ي˘بر˘ت ةدا˘عإا»و ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

Óًيل مهلزنم ةمهادم لÓخ كلذو
 .يسضاملا لوليأا رهسش يف
ةّيعامجلا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ر˘سصت˘ق˘ت لو
دتمت لب ،ةلئاعلا دارفأا لاقتعا ىلع
يتلا ةّيسشحو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ل˘م˘سشت˘ل
دارفأا عمجتف ،لزا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب م˘هاد˘ت
لزنملا يف قّيسض رّمم يف ةلئاعلا
تقولا تاذ يف ،ةدحاو ةفرغ يف وأا
ىرخأا ةفر˘غ ى˘لا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت
لÓتحلا تاوق د˘م˘ع˘تو .ه˘سش˘ّت˘ف˘تو
وأا لفلفلا ذاذرب ةلئاعلا ّسشر ىلإا
ثدح امك ،عومدلل ليسسملا زاغلا

يبنلا ةيرق يف يميمتلا ةلئاع عم
كلذو ،هللا مار ةنيدم برق حلاسص
بآا يف Óًيل لزنملا ماحتقا ءانثأا

لÓب دّمحم مهنبا لاقتعل0202
ّسشر مّت ثيح ،ًاماع12 ،يميمتلا
،ًةرسشابم هيد˘لاو ه˘جو ي˘ف ل˘ف˘ل˘ف˘لا

يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف لز˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خادو
ىوقت ل ي˘ت˘لا ه˘تد˘ج ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت

 .ةكرحلا ىلع
دادعأاب لÓتحلا تاوق محتقت امك

ىذألا قاحلإا دمعتتو لزنملا ةريبك
برسض يف كلذ دّسسجتي ،تÓئاعلل
،لاقتعلا ةيلمع ءانثأا ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

،ة˘˘ّي˘˘نور˘˘ت˘˘كلا ةز˘˘ه˘˘جأا ةردا˘˘˘سصمو
،ةلئاعلا دارفأا يقاب ىلع ءادتعلاو
ام لّثمي .زاغلاب وأا برسضلاب اّمإا

ديعسس لقتع˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ع˘م ل˘سصح
ر˘ه˘سش لÓ˘خ ،ًا˘˘ما˘˘ع12 ،ة˘ّج˘ح˘لا

ن˘˘˘م ًاءز˘˘˘ج ،0202 لوألا نو˘˘˘نا˘˘˘ك
ثيح ،لزانملا ماحتقا يف ةّيسشحولا
لز˘˘ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘˘حلا تاو˘˘˘ق تم˘˘˘هاد
لبق زاغلاو توسصلا لبانقب ةّجحلا

تد˘ت˘عاو ،لز˘ن˘م˘˘لا لو˘˘خد ءا˘˘ن˘˘ثأاو
ىلع قدانبلا ًةمدختسسم برسضلاب
دار˘فأا تع˘م˘جو ،ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ةد˘˘لاو
قيسض رّمم يف ‐ًادرف41‐ ةلئاعلا
‐ ةلفط تظقيأا نأا دعب ،لزنملا يف
اهمدق ىلع سسهدلاب ‐تاونسس6
سضرألا ىلع اهبحسس دعب اهيمرو
اهل ببسس ا˘ّم˘م ة˘ل˘ئا˘ع˘لا بنا˘ج ى˘لا
خألا تبحسس امك ،مدقلا يف ًاخافتنا
ة˘˘فر˘˘˘غ ى˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسل ط˘˘˘سسوألا

برسضلاب هيلع تلاهناو ةلسصفنم
ّيسصعلاب ق˘ئا˘قد5 ةد˘ّم˘ل حر˘ب˘م˘لا

لكسش ىلع ًارقأا تكرتف مادقألاو
 .هدسسج لماك ىلع عقب
لقتعملا لهأا عم لسصح ام ربتعيو
م˘˘ي˘˘خ˘˘م ن˘˘م ر˘˘˘كع و˘˘˘بأا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
ةّيجمه ىدم ىلع Óًيثمت ،ةسشيهدلا
ءاذيإل اهدّمعت يف لÓتحلا تاوق
ا˘ه˘ع˘م˘قو ن˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع
ركع وبأا لاقتعا ءانثأاف ،اهعيورتو
،0202 لوألا نو˘نا˘ك ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ
ةد˘˘˘لاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا دو˘˘˘ن˘˘˘ج م˘˘˘جا˘˘˘ه
بر˘سضلا˘ب ها˘ت˘ق˘ي˘ق˘سشو ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةّدعل مادقألاو ةيئابرهكلا ّيسصعلاب
ىد˘˘حإا تسضف˘˘ت˘˘نا ى˘˘ت˘˘˘ح ،ق˘˘˘ئا˘˘˘قد
.يلاتتملا بر˘سضلا ن˘م ه˘ي˘ت˘ق˘ي˘ق˘سش
بر˘˘˘˘˘˘سضلا تا˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘ع تلاز لو
دا˘˘سسجأا قر˘˘ت˘˘ف˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘˘سضاو
 .ةدلاولا

مد˘ه لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس ج˘ه˘ت˘ن˘تو
لÓخف ،ءادهسشلاو ىرسسألا لزانم
لزانم6 تمد˘˘ه˘˘˘ف ،0202 ما˘ع˘لا
دمحأا ريسسألا مهنم ،ىرسسأل دوعت
،0202 طا˘ب˘سش ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ع˘˘ب˘˘ن˘˘ق
د˘ي˘لوو سسما˘غ˘م نز˘ي ن˘ير˘ي˘˘سسألاو
،0202 ناسسين رهسش يف ةسشتانح
رهسش يف يثوغربلا ماسسق ريسسألاو
وبأا ي˘م˘ظ˘ن ر˘ي˘سسألاو ،0202 را˘يأا
0202 لوألا نيرسشت رهسش يف ركب
،‐تن˘˘م˘˘سسألا˘˘ب ة˘˘فر˘˘غ او˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غأا‐
رهسش يف تاكيود ليلخ ريسسألاو
ًة˘ف˘ل˘خ˘م ،0202 ي˘نا˘˘ث˘˘لا ن˘˘ير˘˘سشت

مهنم ،مهلزانم نود ًادرف22 اهارو
ة˘˘لود ف˘˘لا˘˘خ˘˘تو  .ن˘˘ير˘˘سصا˘˘ق7
ةّيقاف˘تا ن˘م35 ةدا˘م˘لا لÓ˘ت˘˘حلا

ريمدت رظحت يتلا ،ةعبارلا فينج
وأا دارفأل دوعت ةّسصاخ تاكلتمم
تاطل˘سسلا وأا ة˘لود˘لا وأا تا˘عا˘م˘ج
 .ةّماعلا

ىرسسأÓل رّمتسسملأ عمقلأ
نوجسسلأ لخأد

˘˘ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ىر˘˘˘سسألا سضّر˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا ى˘˘لا مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا

ةدحو اهّنسشت يتلا عمقلا تايلمع
ا˘˘هز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
ةف˘ي˘ن˘ع˘لاو ة˘ّي˘ع˘م˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘سسا˘ي˘سسل
ىر˘˘˘سسألا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘عز˘˘˘عز˘˘˘˘ل
يف ىرسسألا دهسشو ،مهب ليكنتلاو
فنعألا يه تاعمق0202 ماعلا
اهزربأا ،ةريسسألا ةكرحلا خيرات يف
ّيمسسق˘ل ة˘ّسصا˘خ˘لا تاد˘حو˘لا ع˘م˘ق
بقع ر˘فو˘ع ن˘ج˘سس ي˘ف02و91
بيطخلا دوواد ريسسألا داهسشتسسا
بّترت امو ،2/9/0202 خيرات يف
نم ةّيجاجتحا ٍتاوطخ نم اهيلع
ع˘˘م˘˘ق ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘با˘˘˘قو ىر˘˘˘سسألا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
«روردلاوزاّميلاواداسستملا»
.نيمسسقلل
ي˘ف ةر˘ي˘˘سسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ت˘˘ّج˘˘ت˘˘حا
داهسشتسسا ىل˘ع02و91 ّيم˘سسق
ريسسألا ،(02) مسسقلا يف مهليمز
ن˘م ة˘ل˘˘حر د˘˘ع˘˘ب بي˘˘ط˘˘خ˘˘لا دوواد
تلّثمت ،ًاماع81ترمتسسا ةاناعملا

ىلع قرط˘لا˘ب جا˘ج˘ت˘حلا تاو˘ط˘خ
قئاقدب اهدعبو ،ريبكتلاو باوبألا
ة˘˘ّسصا˘˘خ˘˘لا ع˘˘م˘˘ق˘˘لا تاو˘˘ق تل˘˘˘خد
.زا˘غ˘لا˘ب فر˘˘غ˘˘لا سشّرو «زا˘˘ّم˘˘ي˘˘لا»
سشر» ح˘ب˘سص د˘ب˘ع ر˘ي˘˘سسألا لو˘˘ق˘˘ي
رتم نم لقأا دعب نم زاغلا طباسضلا
ينيع تخفتناو ًةرسشابم يهجو يف
يف ٍقورحب رعسشأا تنكو ،ىنميلا

ن˘م ءز˘ج ل˘خدو ،ي˘ت˘ب˘قرو ي˘ه˘˘جو
ق˘ي˘سضب تر˘ع˘سشف ي˘م˘ف ي˘ف زا˘غ˘لا
ىأار هّنأا حبسص يوري امك ،«سسّفنت
ىر˘سسألا سضع˘˘ب بر˘˘سضت تاو˘˘ق˘˘لا
تدّمعتو .مهسسوؤور ىلع ّيسصعلاب
ى˘ل˘ع ءا˘م˘لا بكسس ع˘˘م˘˘ق˘˘لا تاو˘˘ق
هونتقي ام طلخو ،ىرسسألا ةيطغأا

تايئابرهكلا ترداسصو ،ةيذغأا نم
قلغم مسسقلا نأا تنلعأاو فرغلا يف
جورخلا نم ن˘ي˘عو˘ن˘م˘م ىر˘سسألاو
ى˘لا ىر˘˘سسأا7 تل˘ق˘نو ،ةرو˘ف˘˘ل˘˘ل
د˘ع˘˘ب يدار˘˘ف˘˘نلا لز˘˘ع˘˘لا ن˘˘يزا˘˘نز
حربُملا برسضلاب مه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا

.زاغلاب مهّسشرو

62 لوألا ماحتقلا ةليسصح تغلب
نيب ىرسسألا فوفسص نيب ةباسصإا
ًاجاجتحاو ،قورحو ءامغإاو قانتخا

يف ىرسسألا رّمتسسا ماحتقلا ىلع
ماعطلا تابجو عاجرإا˘ب ن˘ي˘م˘سسق˘لا
تاو˘ق مو˘ق˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث˘ل
يناثلا ماحتقلا˘ب ة˘ّسصا˘خ˘لا ع˘م˘ق˘لا
تاو˘ق˘لا تل˘خد ثي˘ح ن˘ي˘˘م˘˘سسق˘˘ل˘˘ل
بÓ˘˘كلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب ة˘˘˘ّسصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ىرسسألا ىلع تدتعاو ،ةّيسسيلوبلا

دويقب مهت˘ل˘ّب˘كو زا˘غ˘لا˘ب م˘ه˘ّت˘سشرو
م˘ه˘بر˘سض تد˘ّم˘ع˘تو ة˘ّي˘كي˘ت˘˘سسÓ˘˘ب
،مادقألاو ّيسصعلاب ّيسشحو ٍلكسشب
،مهزازفتسساو مهمتسش ىلا ٍةفاسضإا

مهنم ديدعلا بيسصأا كلذ رثإا ىلعو
مه˘ّنأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،قا˘ن˘ت˘خاو ٍحور˘ج˘ب

ما˘ح˘ت˘قلا را˘ثأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي او˘نا˘ك
ةرادإا تلقن ،كلذل ةجيتنو .لوألا

ىلا ًاريسسأا72 نوجسسلا ةحلسصم
م˘ه˘ي˘ل˘ع فا˘سضي ،ة˘قر˘ف˘ت˘م ٍنو˘ج˘سس
لÓ˘خ م˘ه˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسلا
لز˘˘˘ع˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا لوألا ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘قلا
،مايأا5 يلاوحب اهدعبو .ّيدارفنلا
ًاددجم ةّسصاخ˘لا تاو˘ق˘لا تم˘ح˘ت˘قا
ةدّمعتم ىرسسألا تّسشرو نّيمسسقلا
 .زاغلاب
يف ًاديدحتو ،ًابيرقت ٍرهسشب اهدعب
تاو˘˘ق تم˘˘ح˘˘ت˘˘˘قا ،21/01/0202
مسسقل «اداسستملا» ةّسصاخ˘لا ع˘م˘ق˘لا

و˘هو،«ل˘سشيا ن˘ج˘سس ي˘ف01 م˘˘قر
ىر˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسق˘˘˘˘لا
د˘ن˘ع ‐ن˘ي˘ي˘ن˘مألا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
تمهادو ،ًاحابسص ةسسداسسلا ةعاسسلا
تدتعاو11 ،8 ،6 ة˘فر˘˘غ˘˘لا
يف ىرسسألا ىلع حربملا برسضلاب
مهم˘ظ˘ع˘م نأا˘ب ًا˘م˘ل˘ع ،فر˘غ˘لا هذ˘ه
،ة˘˘ن˘˘مز˘˘م ٍسضار˘˘مأا ن˘˘˘م نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
فلخلل ةّيكيتسسÓب دويقب مهتلّبكو
يف ةّيسشحو ٍةقيرطب مهلماعت ناكو
م˘ه˘ت˘نا˘هإا د˘˘ّم˘˘ع˘˘ت˘˘تو ة˘˘كر˘˘ح ه˘˘ل˘˘ك
 .مهمتسشو
13 ،فو˘ّل˘سش ل˘ماز ر˘ي˘˘سسألا يور˘˘ي

سضّر˘ع˘ت ه˘ّنأا ما˘ح˘ت˘قلا ن˘˘ع ،ًا˘˘ما˘˘ع
ةقطنم ىلع حربم ٍبرسضل فوّلسش
05 براقي ام لخد ثيح ،سضوحلا
ةّسصاخلا ةدحولا نم ّيدنج06 ىلا

ليكنتلاو مهبرسض سضعب مهولّبكو
تدّيق Óًث˘م˘ف ،م˘ه˘سضر˘م م˘غر م˘ه˘ب
و˘˘بأا لا˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘سسألا د˘˘ّي تاو˘˘ق˘˘˘لا
(ةعو˘ط˘ق˘م ىر˘خألا هد˘ي) ءا˘ج˘ي˘ه˘لا
.ةّيكيتسسÓب ٍدو˘ي˘ق˘ب فّو˘ل˘سش ّيد˘ي˘ب
مسسقلا لّثمم نوجسسلا ةرادإا تلقنو
،يدار˘˘ف˘˘نلا لز˘˘ع˘˘لا ن˘˘يزا˘˘نز ى˘˘لا

ة˘˘فر˘˘غ ل˘˘خاد ىر˘˘سسألا تع˘˘˘م˘˘˘جو

«زا˘ّم˘˘ي˘˘لا» ةّد˘˘حو مو˘˘ق˘˘ت˘˘ل ،ةد˘˘حاو
ترّمتسسا فرغلل سشيت˘ف˘ت ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘ب
ى˘˘ت˘˘حو ًا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘سسدا˘˘˘سسلا ن˘˘˘م
 .ًارهظ ةدحاولا

سضّرعت يتلا عمقلا ةيلمع ربتعتو
يه «لسشيآا» نجسس يف ىرسسألا اهل
يتلا ع˘م˘ق˘لا ة˘ّي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ف˘ن˘عألا
ن˘ج˘سس ي˘ف ىر˘سسألا ا˘ه˘˘ل سضر˘˘ّع˘˘ت

 .يسضاملا لوليأا رهسش علطم رفوع
بلسست لÓتحلأ تاطلسس

مهتلوفط لابسشألأ ىرسسألأ
لÓ˘˘خ لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘˘ق تل˘˘˘سصاو
ةّيمويلا اه˘تلا˘ق˘ت˘عا ،0202 ما˘ع˘لا

لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘فاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو
كل˘ت˘ب ًة˘لوا˘ح˘م ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
امل لماك ليج نم لينلا ةسسايسسلا
يف ة˘سسا˘سسح˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ه˘ل˘ّث˘م˘ت
قاحلإاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.اهل يدسسجو يسسفن ررسض ربكأا

تاو˘ق تل˘ق˘ت˘عا ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
نم Óًفط345 براقي ام لÓتحلا

،ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
071 لا˘ق˘ت˘علا د˘ي˘ق م˘ه˘ن˘م ى˘ق˘ب˘˘ت

،لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف Óً˘˘˘ف˘˘˘ط
،رفوع :نوجسس ةثÓث ىلع نيعّزوم
 .ودجمو ،نومادلا

ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثو˘˘˘˘تو د˘˘˘˘سصر لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘مو
ةّيرودلا اهترايز ربع تاسسسسؤوملا

ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طألا لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ن˘˘˘كا˘˘˘مأل
ىرسسألا ىكتسشا ،ةثÓثلا نوجسسلا
تاكاهتنلا نم ةلمج نم لافطألا
ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ،م˘ه˘ّق˘ح˘ب ة˘سسرا˘م˘م˘˘لا
ّيرسسقلا لقنلاو عم˘ق˘لا تا˘سسا˘ي˘سس
عز˘ن فد˘ه˘ب ر˘˘خآا ى˘˘لا ن˘˘ج˘˘سس ن˘˘م
كلذ ىلا فاسضي امك ،رارقتسسلا
يذ˘لا بيذ˘ع˘ت˘لاو ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا ءو˘سس
يف ًابولسسأا نوجسسلا ةرادإا هتجهتنا
نيباسصملا مهن˘م ،م˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

يف ليدعت˘ل˘ل ًلو˘سصو ،ى˘سضر˘م˘لاو
ة˘ق˘ّل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ّير˘˘كسسع˘˘لا ر˘˘ماوألا
ةعمتجم رّبعتل ،لافطألا ىرسسألاب

عمقلا نم ةلما˘كت˘م ة˘مو˘ظ˘ن˘م ن˘ع
لاقتعا تا˘سسا˘ي˘سس ن˘ي˘ب ا˘م عو˘ن˘ت˘ت
ىلا ًلوسصو ليكنتو ةلماعم ءوسسو
ما˘ظ˘ن ي˘ف ق˘ّب˘ط˘ت ة˘ّير˘كسسع ر˘ماوأا

.ةلادعلل دقتفت ةّيركسسع مكاحم
ثلاثلا يف رفوع نجسس ةرادإا تماق
0202 ي˘نا˘ث˘لا نو˘˘نا˘˘ك ن˘˘م ر˘˘سشع
نجسس نمÓًبسش43 براقي ام لقنب

نود نو˘ماد˘لا ن˘˘ج˘˘سس ى˘˘لا ر˘˘فو˘˘ع
امكمهتقفارمب مهيلثم˘م˘ل حا˘م˘سسلا

˘ما˘˘سسقأا ي˘˘قا˘˘ب ي˘˘ف فرا˘˘ع˘˘ت˘˘م و˘˘ه
ّيرسسق ٍلكسشب اولِقُن ثيح،لابسشألا
ن˘ج˘سس ي˘ف1 م˘˘قر م˘˘سسق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
نوجسسلا  ةرادإا تسسرامو .نومادلا
نم لافطألا ّقحب للذإلاو عمقلا

ىر˘سسألا جا˘ج˘ت˘حا ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م لÓ˘˘خ
ل˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ف˘˘طألا

،مايأا5 ةدّمل ماعطلا نع مهبارسضإاو
ة˘˘ّسصا˘˘خ˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا ما˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب
نيذلا1 مسسقلل «اداسستملاوزاّميلا»
مهتلماعو ،ه˘ي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م او˘نا˘ك
بر˘سضلا ن˘ّم˘˘سضت ّي˘˘سشحو ٍل˘˘كسشب
تا˘˘عا˘˘سسل ل˘˘ي˘˘ب˘˘كت˘˘لاو حر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
سشار˘بألا˘ب ف˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ل
لك ةرداسصم ىلا ةفاسضإا ،ةيديدحلا

،ءاذ˘غو ة˘سسب˘لأا ن˘م م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م
سشار˘بأا ى˘ل˘ع نو˘ما˘ن˘ي م˘ه˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘جو
.اهيلع ءيسش يأا دجوي ل ةّيديدح
تا˘ي˘ل˘م˘ع رار˘م˘ت˘˘سسا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا
ةرتف لك نيب تامهادملاو سشيتفتلا

.مهفرغل ىرخأاو
عبتي ..

 :ىرسسألأ تاسسسسؤوم ^
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لا˘˘م˘˘عو و˘˘ف˘˘ظو˘˘م م˘˘˘ظ˘˘˘ن
فلتخمو ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م
،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ا˘ه˘˘عور˘˘ف
رقم مامأا ةيجاج˘ت˘حإا ة˘ف˘قو
،ةيلولل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةد˘˘نا˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت كلذو
ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘سضإÓ˘˘ل
د˘يد˘ع˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا
مهبسسح ةرودهملا قوقحلا

ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
،ي˘˘˘سسا˘˘˘˘سسألا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

تسسي˘لو ة˘ي˘لآلا ة˘ي˘قر˘ت˘لاو
ة˘ع˘جار˘مو ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
اذكو يسضيو˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
تاعاطقلا نمسض مهجاردإا
ةحن˘م ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست ي˘ت˘لا

ةيادب ذ˘ن˘م م˘ه˘نأل ا˘نورو˘ك
ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف م˘هو ءا˘˘بو˘˘لا
ةبا˘سصإلا ر˘ط˘خ نو˘ه˘با˘ج˘ي

ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك ،مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح
نوعدي تاتفل نوجتحملا
لوخدلا اورر˘ق م˘ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ف
يأا نود˘˘˘˘ب بار˘˘˘˘سضإا ي˘˘˘˘ف
عر˘ف˘لا نأل ،ي˘با˘ق˘ن ءا˘ط˘˘غ
تهتنا دق يلاحلا يباقنلا

مقي ملو ةيباختنإلا هتدهع
هديدجتب يئلولا بتكملا
ر˘˘˘مألا زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب

ن˘م د˘˘ب لو ه˘˘ت˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصل
م˘˘غر ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ة˘˘˘سصخر
تاعيقوتلا عمجب م˘ه˘ما˘ي˘ق
بت˘كم˘ل˘ل بل˘˘ط م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإÓ˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا
نم ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
ام وهو ،ةيلاقتنا ةنجل لجأا

را˘˘ثأا ا˘˘م˘˘م ،ا˘˘ما˘˘م˘˘ت سضفر
اوررقو نيفظوملا ءايتسسا
بار˘˘˘سضإا ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا

ى˘ت˘ح م˘هءÓ˘مز ةد˘نا˘سسمو
ام مغر ينوناق ءاطغ نودب
ن˘˘م ه˘˘ل نو˘˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي د˘˘ق
،ةيرادإا تابوقعو تاعباتم
تيب نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
لامع˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘ح˘تإلا
لجيج ةيلوب نيير˘ئاز˘ج˘لا
،ةدم ذ˘ن˘م ن˘ي˘سسأار˘ب د˘جو˘ي
ر˘˘خآلاو ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘م م˘˘˘هد˘˘˘حأا

نم هف˘ي˘قو˘ت م˘تو بخ˘ت˘ن˘م
ام وهو ،ينطولا بتكملا

عورفلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ع˘ج
د˘جو˘ت ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا

لماعتلا يف ةريبك ةبوعسص
يذ˘˘لا سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا بب˘˘سسب
لظ يف ده˘سشم˘لا ف˘ن˘ت˘كي
.نييباقن نيسسأار دوجو

 ميهأرب.ع

 عرفلل ةيباختنلأ ةدهعلأ ءاهتنأ ببسسب يباقن ءاطغ نودب ةفقو
نوجتحي لجيجب ةراجتلإ ةيريدم لامعو وفظوم

يرو˘مر˘˘م ن˘˘مو˘˘مأا فر˘˘سشأا
نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘لاو
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر رو˘سضح˘ب
اذ˘كو ،ي˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
رقمب نييذيفنتلا ن˘ير˘يد˘م˘لا
ةيلول ةيموم˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
لافقإا ةيلمع ىلع ناسسملت

ةنسسلل قودنسصلا تاباسسح
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،0202 ةي˘لا˘م˘لا
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ن˘م ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا

ة˘˘ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا فر˘˘˘ط
،ناسسملت ةيلول ةي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘˘˘م˘˘˘سضت سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
سصخر لام˘ع˘ت˘سسا ة˘ل˘ي˘سصح
عيراسشملاب ةسصاخلا جماربلا

تادا˘م˘ت˘˘علا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سساو
.ةلودلا ةينازيم اذكو ةيلاملا

اذه دعبو ددسصلا اذه يفو
ي˘لاو˘لا  ل˘˘سضف˘˘ت سضر˘˘ع˘˘لا
نم لك اهيف ركسش ةملكب
ديعب نم وأا بيرق نم مهاسس
ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب سضو˘ه˘ن˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ى˘ن˘ثأا ا˘م˘˘ك ،ة˘˘يلو˘˘لا
نم لك نيب قيسسنتلا ةيلاعف
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

يتلا ةلوذبملا مهتادوهجمو
ةرتفلا مغر ةداسشإلا قحتسست
اهب رمت يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإلا
سسوريف راسشتنا ءارج ةيلولا

عفد يف (91 ديفوك) انروك
مامألا ىلإا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع
يسشيعملا راطإلا نيسسحتو
يف مهايإا ائ˘ن˘ه˘م ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ين˘طاو˘م ل˘ك ى˘لإاو ر˘ي˘خألا

ن˘مو ة˘يلو˘لا تا˘ن˘˘طاو˘˘مو
بعسشلا ةفا˘ك ى˘لإا م˘ه˘لÓ˘خ
ة˘ن˘سسلا لو˘ل˘ح˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا
 .1202 ةديدجلا ةيدÓيملا
ةيلو تدهسش دقف ةراسشإÓل

تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
ديزملا راظتنا ي˘ف ة˘يو˘م˘ن˘ت

 .لظلا قطانمب اسصوسصخ
تر˘سشا˘ب ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘يلو˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘˘سصم
دسض ةعسساو ةلمح ،ناسسملت

ة˘ف˘سصرألا لÓ˘ت˘حا ةر˘ها˘˘ظ
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م عراو˘˘سشلا ر˘˘ب˘˘ع
ل˘ي˘ه˘سست فد˘ه˘ب ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةكرح ميظنتو ةراملا ةكرح
اذ˘كو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب رور˘˘م˘˘لا
ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘˘لا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا
با˘ح˘سصأا سضع˘ب ة˘ي˘˘عر˘˘سش
ى˘لإا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا
هناسش نم ام وهو ةفسصرألا
ة˘كر˘˘ح ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع وأا ة˘˘قا˘˘عإا
قيرطلا يلمعتسسمل رورملا
باحسصأا وأا ةاسشملل ءاوسس
بسسحو .تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نم ةاقتسسملا تامو˘ل˘ع˘م˘لا
نأا ةينعملا حلاسصملا لبق
راطإلا ةفلاخم دسسجي كلذ
طاسشنلل مظنملا ي˘نو˘نا˘ق˘لا
رورملا ةكرحل وأا يراجتلا

،ةسصاخلا ةيكلملا رييسستلو
نم ءز˘ج لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب اذ˘هو
وأا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
ام ،قح هجو نود فيسصرلا
نوناقلا ىلع يدعت لكسشي
ةلئاط تحت هبحاسص عسضي
ة˘˘˘يرادإلا تا˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىد˘بأا د˘˘قو .ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لاو
ءافطإل اريبك ابواجت راجتلا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘ج
ذنم ةفورعملاو ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لا
ةدا˘˘عو لا˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا

تار˘˘˘سشع ا˘˘˘هد˘˘˘سصق˘˘˘يا˘˘˘˘م
 .راوزلا

سشاتيلتوب ع

ءأدوسسلأ طاقنلأ ىلع ءاسضقلل ةلمح نسش
ةيلولأ ةمسصاع ءايحأاب

ميسسإرم ىلع فرسشي ناسسملت يلإو
0202 ةنسسل قودنسصلإ تاباسسح لافقإإ

:«مÓسسلأ»ـل ةيوأرحسص ةحأو نسسحأأ ةزئاجب ةزئافلأ ةيعمجلأ ةسسيئر مسشاه ةريجه

«بعتلإ قحتسست تناك ةجيتنلإو ةقباسسملاب زوفلل فورظلإ انيدحت»
حÓفلأ ةحأولأ بحاسص عم ةفسصانم ةيوأرحسص ةحأو نسسحأأ ةزئاجب ةيعامتجلأ قرسشم لبقتسسم ةانب ةيعمج تزاف
بدتنملأ ريزولأ اهمظن يتلأو ،اينطو اهعون نم ىلوألأ ةقباسسملل ىلوألأ ةعبطلأ راطإأ يف كلذو ،يلع نب دمحأأ نأوعج

اهل ناك مÓسسلأ ةديرج ،ثأرح نب ةريسصن ةئيبلأ ةريزو نم فأرسشإاب خيسشلأ ديسس لآأ ةزمح ةيوأرحسصلأ ةئيبلاب فلكملأ
يف اهتيعمجو اهتكراسشم صصوسصخب ةديرجلل اهبلق تحتف يتلأ مسشاه ةريجه ةذاتسسألأ ةزئافلأ ةيعمجلأ ةسسيئرب ءاقل

.عوسضوملأ لوح رثكأأ ليسصافتب انتدافإأ ىلع تحتفنأو ةقباسسملأ

م˘ك˘ت˘ي˘ع˘م˘ج تزا˘ف ،ة˘يأد˘ب ^
ن˘˘سسحأل ىلوألأ ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ف˘سصا˘ن˘م ة˘يوأر˘ح˘سص ة˘˘حأو
ة˘حأو˘لأ بحا˘سص حÓ˘˘ف˘˘لأ ع˘˘م

يتلأ ،يلع نب دمحأأ نأوعج
بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن
ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
ديسس لآأ ةز˘م˘ح ة˘يوأر˘ح˘سصلأ
ةر˘يزو فأر˘سشإأ تح˘ت خ˘ي˘سشلأ
ثأر˘ح ن˘ب ةر˘ي˘سصن ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

ةيروهمج˘لأ صسي˘ئر ة˘يا˘عرو
ي˘هو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لأد˘˘ب˘˘ع

ىل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م ىلوألأ
اهتعبط يف رئأزجلأ ىوتسسم
نم نكمم أذإأ ةيأدب ،ىلوألأ

مسشاه ةري˘ج˘ه ةذا˘ت˘سسألأ ي˘ه
،ءأرقلأ اهيلع فرعتي ىتح
ةيفيرعت ةقاطب انطعأأ مث
؟ةيعمجلأ نع

يف ةثحاب مسشاه ةريجه ةذاتسسألا
م˘سسق ،ل˘ف˘ط˘لاو ةر˘سسألا لا˘ج˘˘م
ملع ايلع تاسسارد ،سسفنلا ملع
ةعماجلاب راطإا ،يوبرتلا سسفنلا
ةرا˘سشت˘سسم ،راردأا˘ب ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ةعماج دامتعاب ةيوبرتو ةيرسسأا
ةجرد ىلع ةلسصحتم ،نطسسوب
نم نيترم ةيرخ˘ف˘لا هارو˘ت˘كد˘لا

ي˘لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘كير˘مأا ة˘ع˘ما˘˘ج
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لاو ير˘˘˘سسألا دا˘˘˘سشرإلا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا˘ب و˘سضع ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
نا˘˘سسنإلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا

.يلودلا نوناقلاو
امك اهمسساف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع ا˘مأا

لبق˘ت˘سسم ةا˘ن˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج تم˘ل˘ع
ي˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا قر˘˘˘سشم
ةيومنت ةيعامتجا ةيئلو ةيعمج
نواعت˘لا م˘ي˘ق خ˘ي˘سسر˘ت˘ل ى˘ع˘سست
عم يناسسنإلا لفاكتلاو يملعلا
ةيقÓ˘خألا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘ح˘ت
ل˘ب˘ق نا˘سسنإÓ˘ل ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ةدايز ىلع ل˘م˘ع˘تو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
يلحملا عمتج˘م˘لا ىد˘ل ي˘عو˘لا
،م˘ه˘ع˘م˘ت˘ج˘مو م˘ه˘تاوذ ها˘ج˘تا˘˘ب
م˘ي˘ق˘لا أاد˘ب˘م خ˘ي˘سسر˘ت ا˘ن˘ت˘لا˘˘سسر
لمعلاو ميل˘ع˘ت˘لا ي˘ف قÓ˘خألاو
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘علاو ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ي˘لا˘ع˘لا بيرد˘ت˘لا ي˘˘ف ةود˘˘ق˘˘لا
،ة˘ي˘عو˘ت) :ا˘نرا˘ع˘سش ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا
يأا سضفر˘ن ،(ر˘يو˘ط˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
ر˘ي˘غو قو˘˘ثو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت
ىلع دمتعنو ،ءا˘م˘ت˘نلا ي˘م˘سسر
لدابت أادب˘م خ˘ي˘سسر˘تو د˘يد˘ج˘ت˘لا
.ةيبرعلاو ةينطولا تاربخلا

؟ ةقباسسملأ ىلع متفرعت فيك ^
لÓخ نم ةقباسسملا ىلع انفرعت
نÓعإلا عامسس دعب راردأا ةعاذإا
.اهب

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ ي˘˘˘ه ا˘˘˘م ^
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ا˘هو˘م˘ت˘ع˘ب˘˘تأ
؟ ةقباسسملأ
ا˘˘ها˘˘ن˘˘ع˘˘ب˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
تناك ةقباسسملا يف ةكراسشملل
ةئيبلا ةيريدمل هجوتلا لÓخ نم
ةرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسلا بح˘˘˘سسل راردأا˘˘˘ب
دونبو طور˘سش ى˘ل˘ع عÓ˘طلاو
.ةقباسسملا

دنع ليقأرع متيقلت له ^
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب م˘كر˘ي˘ك˘ف˘˘ت
؟كلذ ةرسشابمو ةقباسسملأ
ةد˘عو ل˘ي˘قار˘ع ا˘ن˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ي˘˘كأا

ي˘˘ف لوأا تل˘˘ث˘˘م˘˘ت تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
يذ˘لا حÓ˘ف˘لا دا˘ج˘يإا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص
ىلع ةقفاوملا انحنم ىلع قفاوي
د˘ع˘ب ،ة˘ل˘م˘ه˘م˘لا ه˘ت˘حاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ةيدلبو ةقطنم˘لا ن˘ي˘ب ة˘فا˘سسم˘لا
مدع ،راردأا ةيلولا رقمو ةحاولا
نÓعإلا نأا مكح˘ب ل˘ق˘ن˘لا ر˘فو˘ت

ر˘ه˘سش ي˘ف نا˘ك ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘ع
ءا˘˘˘بوو ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف توأا

لقنلا لئاسسو نكت ملو ،انوروك
عوطتملا بابسشلا لقنل ةرفوتم
لقنتلل ر˘ط˘سضن ا˘ن˘ك ذإا ،ة˘حاو˘ل˘ل
تار˘˘م ع˘˘˘برأا ى˘˘˘لإا ثÓ˘˘˘ث ن˘˘˘م
ةحاولل بابسشلا لقن لامكتسسل
.لمعلا ةرسشابمل

عا˘ن˘˘قإأ ىلإأ تل˘˘سصو˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك ^
يف مكعم ةكراسشملل حÓفلأ
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لأ

؟هتحأو
حرسش لÓخ نم حÓفلا عانقإا مت
و˘هو ،ا˘ه˘طور˘˘سشو ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

،ايلاح دعاقتمو اقباسس يركسسع
اذ˘هو ا˘حو˘م˘ط ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل
لب ،ا˘ن˘ل ز˘ف˘ح˘م ر˘ي˘غ ر˘خآا بب˘سس
حمطن انك ل˘م˘ع ق˘ير˘ف˘ك ن˘ح˘ن
.ةقباسسملا يف  حاجنلاو زيمتلل

يفسصت نأأ نكمملأ نم له ^
لمعلأ ةيأدب تناك فيك انل
م˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م لو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
؟ةكراسشملل
عاديإا د˘ع˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘ياد˘ب تنا˘ك
ةيريد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا
سسفن يف انهجوت ثيح ،ةئيبلا
وأا حÓف نع ثحبلل ءاسسم مويلا
ةئيهت ديعن نأا نوقفاوي نيحÓف
د˘ع˘بو ،(م˘ه˘تا˘حاو) م˘ه˘ن˘˘ي˘˘تا˘˘سسب

مهسضفرو نيحÓف ةعبرأا ةلباقم
ي˘ط˘ن˘م˘ت˘ل ا˘˘ن˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ،ةر˘˘كف˘˘لا

انتدعاسسمل ةيدلبلاب انع˘ت˘سساو˘ط
نأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي حÓ˘˘ف دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ت˘حاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ى˘ل˘˘ع هد˘˘عا˘˘سسن
لوألا ،ةقباسسملا يف ةكراسشملل
ق˘ي˘˘ق˘˘سش نا˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو سضفر
ملع˘ن ن˘كن م˘لو ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر
ةظح˘ل˘لا سسف˘ن˘ب ا˘نأاد˘بو ،لوألا˘ب
ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ق˘فاو يذ˘لا مو˘˘ي˘˘لاو
،ةرايسسلا نم انسضارغأا راسضحإا

باسشعألا عزنو فيظنتلا انأادبو
.ةحاولاب ةراسضلا كاوسشألاو
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قأر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘˘م ^
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأأ م˘˘ك˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جأو
؟ةحأولأ
ءان˘ثأا ا˘ن˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ةبوعسص: لوأا يه ةحاولا ةئيهت
نع اهد˘ع˘بو ة˘حاو˘ل˘ل كلا˘سسم˘لا
مدع :اي˘نا˘ث ،ي˘سسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا
حÓفلل دا˘م˘سسلاو روذ˘ب˘لا ر˘فو˘ت
:ا˘ث˘لا˘ث ،ا˘م˘هر˘سضحأا ن˘م ن˘˘ح˘˘نو
رمتلا ءارسش انيلع سضرف حÓفلا
،هفان˘سصأا ل˘كب ه˘ع˘م˘ج م˘ت يذ˘لا

هل انعفدو انفرط نم هؤوارسش متو
حÓفلا عم لماعتلاو ،ادقن هقح
،انل ةبسسنلاب ةبوعسص ربكا ناك
لماعتلا لهسسلا نم سسيل هنأل
Óمع هعم مسساقتت سصخسش عم
،ةز˘ئا˘ج ل˘ي˘ن سضر˘غ˘ب ةر˘˘م لوأل
ام اريثك و ،يجازم سصخسش وهو
فدهلا نأل رومأا ةدع انيطخت

ط˘ق˘ف حا˘ج˘ن˘˘ل˘˘ل ار˘˘ط˘˘سسم نا˘˘ك
ل˘م˘عو دا˘ه˘ت˘˘جا ةر˘˘ت˘˘ف تنا˘˘كو
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح سصÓ˘˘خإا˘˘ب
.فدهلا

م˘ك˘ت˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةد˘˘م تمأد م˘˘ك ^
؟ةقيدحلل
رهسشأا ةثÓث ةئيهتلا ةدم تماد
.ربمفون ىلإا توأا نم ابيرقت

نأأ ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ه ^
تامولعم˘لأ صضع˘ب ا˘ن˘ي˘ح˘ن˘م˘ت

يأأر˘لأ م˘كو˘كرا˘سش ن˘يذ˘لأ ن˘ع
ءا˘˘ن˘˘ع م˘˘ك˘˘˘ع˘˘˘م أو˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘تو
؟ةئيهتلأ
مه رثكأا يأارلا انوكراسش نيذلا
اد˘خ˘ب سسد˘ن˘ه˘م˘لا لوألا بئا˘˘ن

نيمألا يناثلاو ،دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ا˘˘ن˘˘كو ،حا˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا
دع˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يد˘م ر˘ي˘سشت˘سسن
،ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

ىلع ربنملا اذه نم ةروكسشم
انمعدت تناكو ،انل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
ي˘˘نا˘˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘ن˘˘نأل ا˘˘ي˘˘سسف˘˘ن

ئيهن انك اننأا اهنم ،اطوغسض
ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م ئ˘˘ي˘˘ه˘˘نو ة˘˘حاو˘˘لا

لو˘خد˘ل˘ل نا˘ف˘˘ع ن˘˘ب نا˘˘م˘˘ث˘˘ع
تÓ˘م˘ح˘ب مو˘ق˘نو ي˘سسرد˘م˘لا
يف تاطاسشن عم انمازت ميقعت
ا˘مأا ،تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘حاو˘˘لا

ةئيهتلا ءانع انعم مسساقت نم
.ةيعمجلا ءاسضعأا طقف مهف
ةقباسسملأ يف مكزوف دعب ^
م˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘سشم ي˘˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ

حÓ˘˘ف˘˘˘لأ ع˘˘˘م م˘˘˘ك˘˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘سشمو
؟ةحأولأ بحاسص
ةيعمجك انعيراسشم زو˘ف˘لا د˘ع˘ب
يحÓف ططخ˘م˘ل ا˘ن˘ع˘سضو ي˘ه
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ئلو
نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن ،ا˘ب˘ير˘ق تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ن˘م م˘عد˘لاو لو˘ب˘ق˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘˘ي

نأا امبو حÓفلا عم امأا ،مهفرط
دقف هعم ةفسصانم تناك ةزئاجلا
ر˘يزو˘لا ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘ق˘˘ل˘˘ت
ميلسست ءانثأا ايسصخسش بدتنملا
حÓ˘ف˘ك كنا ه˘ل لا˘قو ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا
غ˘ل˘ب˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘سس
ةئيهت لامكتسسل كل حونمملا
رود رسصحنيسس ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘حاو˘لا
را˘كفألا حار˘ت˘قا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

نإا با˘ب˘سشلاو د˘ه˘ج˘لا˘ب ه˘م˘˘عدو
امكف ،اعبط كلذ بلطو قفاو
ي˘جاز˘م حÓ˘ف˘لا تر˘كذو ق˘ب˘سس
طغ˘سض تح˘ت ا˘ن˘ك ن˘ح˘نو ،اد˘ج
رخآا ىلإا هتحاوب لمعلا يف ريبك
دعبو ميركتلا دنعو ،تاظحللا
.فسسأÓل ميركتلا

ني˘حÓ˘ف˘لأ ن˘ي˘ح˘سصن˘ت ا˘م˘ب ^
؟ ةريخأأ ةملك عم
ىلع زيكرتلاب نيحÓفلا حسصنا
سضرألا بحو سصÓخإاب لمعلا

ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأل ؛ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
ه˘ن˘كل ل˘ه˘سسو ع˘ئار ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
قد˘˘سصلاو ر˘˘ب˘˘سصلا بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
نم رثكأا ةينلا يف  سصÓخإلاو
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،لا˘م˘ل˘ل جا˘ي˘ت˘حلا
لاملا ىلع زكر اذإا حÓفلا نأا
،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب اد˘˘بأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘˘ل
ربسصلاو دهجلاب نوكي مدقتلاف
،سضرألا هاجتا هب موقي ام بحو
ر˘كسشي ل ن˘م ةر˘ي˘خأا ة˘˘م˘˘ل˘˘كو
اركسشف ،هللا ركسشي ل سسانلا
زوفلاو ريخلل انقفو يذلا هلل
ءا˘˘˘سضعأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل ار˘˘˘˘كسشو
ةئيبلا ةريدمل اركسشو ةيعمجلا
متنأا مكل اركسشو راردأا انتيلول

 .مÓعإاك كلذك

نمحرلأدبع يفأولب :اهرواح
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ينطولإ نإويدلل Óخدت381
برغلإ تايلوب نإرهول ريهطتلل

ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘لا˘كو˘لا تما˘ق
ريهطتلل ينطولا ناويدلل
ربع Óخدت381 ـب نارهول
بر˘˘غ ن˘˘م تا˘˘يلو ع˘˘˘برأا
يتلا راطمألا رثإا ،نطولا
ارخؤوم ةقطنملاب تطقاسست

ةحلسصم نم ملع امبسسح
.ةئيهلا هذهل لاسصتلا

ناويد˘لا قر˘ف ة˘ئ˘ب˘ع˘ت م˘تو
لاوط ري˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

دعب عوبسسألا ةياهن ةلطع
ي˘ت˘لا ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مألا

ةر˘ه˘سس ن˘م ة˘ياد˘ب تل˘ط˘˘ه
تبسسلا موي ىلإا سسيمخلا
ةد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م تا˘˘يلو
˘ما˘ي˘ق˘ل˘˘ل كلذو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
،راط˘مألا ها˘ي˘م ف˘ير˘سصتو
ةفلكملا هتر˘كذ ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
نارهو ةقطنمل لاسصتلاب
.قوزرم ةيزاف ناويدلل

نم ديدعلا ذيفنت مت دقو
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ريهطت˘لا ز˘كار˘مو تاد˘حو
ينطولا ناويد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ن˘م ل˘ك ي˘ف ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تن˘سشو˘م˘ت ن˘˘ي˘˘ع تا˘˘يلو
م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسمو ر˘˘كسسع˘˘˘مو
يت˘لاو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسو
انوع042 ةئبعت تب˘ل˘ط˘ت
ىلع ءاج امك ةبكرم16و
.ةلوؤوسسملا تاذ ناسسل
ة˘ع˘با˘ت˘لا قر˘ف˘لا تل˘خد˘˘تو
ريهطتلل ينطولا ناويدلل

اهترمغ يتلا قطانملا ربع
ا˘˘ه˘˘سصا˘˘سصت˘˘مل ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
(اهر˘ي˘غو ة˘قزأاو تا˘حا˘سس)
فيظنتلاو حيرسست و حتفو
تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل يود˘˘˘ي˘˘˘لا

تآاسشنم ةبقارمو ذفانمللو
ا˘˘ق˘˘فو ،ع˘˘فر˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
.هتاذ ردسصملل

صس.نيÒسس

Óهؤوم أراحب063 مهنم اسصبرتم225 ةدئافل
نيسصبرتملل نيوكتلإ تإداهسش ميلسست

لجيجب يرحبلإ ديسصلإ عاطقب
د˘˘˘ي˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غ تما˘˘˘˘ق
تايئاملا ةيبر˘تو ير˘ح˘ب˘لا
راطإا يفو ،لجيج ةيلوب
ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت
ديسصلا ةرازول ةي˘عا˘ط˘ق˘لا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
نم مهتاجايتحاب لفكتلاو
م˘ي˘ل˘سست˘ب ،ن˘يو˘كت˘لا ثي˘ح
ةدئافل نيوكت˘لا تادا˘ه˘سش
مهنيب اهنم ،سصبرتم225
261 ،ل˘هؤو˘م را˘ح˘ب063
،يرحبلا ديسصلا يف ةيلهأا

د˘ي˘سصلا ي˘ف ة˘ي˘ل˘هأا271
رو˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
يف نيوكت54 ،نيوكتلا
ةجمدملا تايئام˘لا ة˘ي˘بر˘ت
 .ةحÓفلا عم
د˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘فر˘˘غ˘˘ل تنا˘˘كو
ةريبك تادوهجم يرحبلا

ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
يف نيينهملا تاجا˘ي˘ت˘حا˘ب
قيسسنتلاب ،نيوكتلا لاجم
ديسصلل ينقتلا دهعملا عم
تايئاملا ةيبر˘تو ير˘ح˘ب˘لا
ةينقتلا ةسسردملاو ،لقلاب
د˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘˘ل
تايئاملا ةيبر˘تو ير˘ح˘ب˘لا

اسضيأا مها˘سس ثي˘ح ،ل˘ق˘لا˘ب
د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م تارا˘˘طا
فار˘˘سشإلا ي˘˘ف ير˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
امك .نيوكتلا ىلع ينقتلا
تارود م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس
بسسح ةد˘يد˘ج تا˘طا˘سشن˘ل
ل ،عا˘ط˘ق˘لا طا˘سشن عو˘ن˘˘ت
ن˘مألا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
،ةيرحبلا ةحÓملا ،يرحبلا
تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م حÓ˘˘˘˘˘˘سصإا
ةيبر˘ت ة˘ير˘ح˘ب˘لا براو˘ق˘لا
سصو˘˘˘غ˘˘˘لا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت ي˘˘˘ف ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘تو تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘يد˘˘ي˘˘سصلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ةبذعلا هاي˘م˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا
نيلوريبسسلا جاتنإاو ةيبرت
تا˘ي˘ن˘ق˘ت ى˘لا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
لاجم ي˘ف اذ˘كو بي˘ل˘ع˘ت˘لا

ن˘˘ف˘˘سسلا ءا˘˘ن˘˘بو ة˘˘نا˘˘ي˘˘˘سص
،رت˘سسي˘لو˘ب˘لا وأا بسشخ˘لا˘ب
تا˘ه˘جو˘˘ت˘˘لا بسسح كلذو
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘سسإلا
عي˘ج˘سشت ة˘سصا˘خ عا˘ط˘ق˘ل˘ل
را˘ح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا˘˘ب د˘˘ي˘˘سصلا

يف رام˘ث˘ت˘سسلا ع˘ي˘ج˘سشتو
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت
.ةيئاذغلا تاعانسصلاو

ع.يفطل

«انوروك» ةحنم بسص رخأات ببسسب
 نوجتحي ترايتب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم لامع
ة˘سسسسؤو˘م˘لا لا˘م˘ع ف˘قو˘ت
د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
ي˘ف ة˘يد˘ه˘م˘˘ب فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب
اريبعت  ،لمعلا نع ترايت

ن˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘ع
بسص ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
ثلاثلا رط˘سشلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

،91 د˘ي˘فو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ن˘˘م
نو˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘هو
لاح يف رثكأا د˘ي˘ع˘سصت˘لا˘ب
،ا˘ه˘˘نا˘˘كم رو˘˘مألا تحوار

ةي˘لوؤو˘سسم ل˘ك ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م
ةنيزخلا نيمأا ىلإا رخأاتلا
اذ˘ه ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ا˘˘م˘˘ل
نو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘˘طو
لخدتلاب ةينعملا تاهجلا
اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإل ا˘ع˘ير˘سس
نم ربتعت اهنوك لاكسشإلا
ةنراقم رومألا طسسبأا نيب
يذ˘لا دو˘ه˘ج˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ح˘˘ب
اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘نو˘˘لذ˘˘ب˘˘ي
.سسوريفلا

نيدلأ نيز .ت

يعامتجلأ نكسسلأ مئأوق ىلع نوطخاسس يئلولأ يبعسشلأ صسلجملأ ءاسضعأأ

ةلسشنخب ةرإدإلإ صسعاقت يرعي ءانبلإو ريمعتلإو نكسسلإ ةنجل ريرقت
«يزيزعوب رمع» موحرملأ مسسأ تلمح يتلأ ةيداعلأ ةيناثلأ هترود ةلسشنخل يئلولأ يبعسشلأ صسلجملأ دقع

ةسشقانملأ تمت نيأ ،لاسضع صضرم دعب يسضاملأ ربوتكأأ رهسش ةينملأ هتفأو يذلأ ،قباسسلأ صسلجملأ صسيئر
.هلاكسشأو هطامنأأ لكب نكسسلأ فلمو ةلبقملأ ةنسسلل ةيلوألأ ةينأزيملأ يفلم ىلع ةقداسصملأو

ل˘كو ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ى˘˘ن˘˘ثا
ريرقت ىلع سسلجملا ءاسضعأا
ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ن˘˘كسسلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ل˘˘كب ءا˘˘ج يذ˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لاو
ن˘ع ة˘ق˘ي˘قد˘لا ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ن˘˘كسسلا ع˘˘سضوو عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ل˘ك ر˘ب˘عو ة˘ل˘سشن˘خ ة˘˘يلو˘˘ب
يلاو.12 ـلا تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘ف د˘˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا

ل˘م˘ع ه˘نا ح˘˘سضوأا ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
ة˘فر˘ع˘م˘ب ه˘ل ح˘م˘سس ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ة˘ي˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طلاو
ليسصا˘ف˘ت قدأا ل˘كب ن˘كسسلا
ثح˘ب˘ي نا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

فيرعتب ما˘ق ر˘ير˘ق˘ت ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
درسسو ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ل˘ك
نكسس نم تادافتسسلا لك
،يوقرت ،يمهاسست ،يعامتجا

ةيلاحلا اهتايع˘سضوو ،ي˘ف˘ير
لازي ل يت˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلاو
ةيلو˘لا نا˘كسس ا˘ه˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي
يف اريبك ارخأات تفرع يتلا

اهمرح ام زاج˘نلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
عيراسشم نم ةدافتسسلا نم
بل˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأا
ددع لسصو ثي˘ح ،د˘ياز˘ت˘م˘لا
ةلسشنخب ةينكسسلا ةري˘ظ˘ح˘لا

مويلا ىلإا4002 ةنسس ذنم
ةد˘حو ف˘˘لا58 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
نكسس48104 اهنم ةينكسس
نكسس50583 ،يعا˘م˘ت˘جا

نيب تعزوت ةيق˘ب˘لاو ي˘ف˘ير
يرو˘ط˘تو ي˘م˘ها˘سست ن˘˘كسس
.معدم يقرتو راجيلاب عيبو
يف ءاج يذلا ةنجللا ريرقت
ل˘كل قر˘ط˘ت ة˘ح˘˘ف˘˘سص27
ة˘يلو˘˘لا˘˘ب ن˘˘كسسلا عا˘˘سضوا

عا˘ف˘تراو ا˘هر˘خأا˘ت با˘ب˘˘سسأاو
بتا˘˘كم˘˘ب تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا دد˘˘ع
تاجايت˘حاو ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور
دحلاو زجعلا ةيطغتل ةيلولا

نينطاوم˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حا ن˘م
ةيلولاو رئاودلا تارقم ماما
ةيوسستو نكسسلاب ةبلاطملل
بسسب ةق˘لا˘ع˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ع˘سضو

يف بعÓتلاو ةيطارقوريبلا
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م ،ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا
تب˘سص ءا˘˘سضعألا تÓ˘˘خد˘˘ت
مهبسضغ اوبسصو اهلمجم يف
عيزوت مئاوق ىلع مهطخسسو
نم لكب يعامتجلا نكسسلا
اوب˘لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ما˘ح˘لا ةر˘ئاد
لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ا˘ه˘لو˘˘ح
سضعبلا بهذو نيديفتسسملا
ا˘هءا˘غ˘لإا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ب ر˘˘خألا

لوألا لوؤوسسملا ة˘ب˘سسا˘ح˘مو
بعÓتلل ارظن اهدادعإا ىلع
مدعو حوسضفملا ؤو˘طاو˘ت˘لاو
اهددح يتلا طورسشلا مارتحا
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلا ن˘˘˘˘˘كسسلا

ةسشهلا ةقبطلل سصسصخملاو
مه˘ب˘تاور تل˘ق ن˘م ة˘سصا˘خو
ةبسسنلاو  ج.د فلأا42 نع
ن˘ي˘جوز˘ت˘م˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘˘لا

او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك ،باز˘˘˘ع˘˘˘لاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةدا˘عإا˘ب ءا˘سضعألا
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف يرادإلا
ةرئاد ةمئاق˘ب ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ي˘لاو˘ل او˘مد˘ق ن˘يأا ة˘ما˘˘ح˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘˘لا
ءا˘م˘سسألا˘بو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةدافتسسلا يف مهتيقحأا مدعب
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ن˘˘˘˘كسسلا˘˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م م˘˘هرا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
رثكأا نوسضاقتيو مهتاجوزو
ةيلولا يلاو ،نييÓم4 نم
تلا˘غ˘سشنا ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
سسيل رمألا نأا دكأا ءاسضعألا
لمعلا عيمجلا ىلعو نيهلاب
لم˘ع˘لا˘ب حر˘ت˘قاو نوا˘ع˘ت˘لاو
نم ةلكسشم ناجلا قيرط نع
عمتجملاو يئلولا سسلجملا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘غألا ن˘˘عو ،ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
عيزوت يف نزاوتلاو ةيلاملا
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘سضوأا نا˘˘˘˘˘كسسلا
هجوم هلك رمألا نأا يديزوب

ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
ة˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘جار˘˘˘خإل
ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسج˘˘˘˘˘تو
تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لاو
تاجايت˘حا بسسح ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ة˘˘ن˘˘كا˘˘سس
ةقطنم423 ـب تدد˘˘˘˘˘˘˘حو
عورسشم565 اهل سصسصخ
021 م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو زا˘˘ج˘˘˘نا م˘˘˘ت
عورسشم851و عور˘˘˘˘˘سشم
1202 ةنسس ملسستو زجنتسس

تج˘مر˘˘ب عور˘˘سشم462و
لكو12/22 ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سسل
ليسصوتب ةطبترم عيراسشملا
،ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ط˘بر˘˘لا ،زا˘˘غ˘˘لا
د˘ي˘ب˘ع˘ت ،ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
،كلا˘˘˘سسم˘˘˘لاو تا˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
                      .بورسشلا ءاملاو ،ةحسصلا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘سشا˘˘ب
،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ءا˘˘˘˘˘سصحإلا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
حا˘ق˘ل ع˘يزو˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسإلاو
متيسس يذلاو انوروك سسوريف
ي˘˘سساد˘˘سسلا لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘يزو˘˘˘ت
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م لوألا

تسصحأا ةبسسان˘م˘لا˘بو1202
06  نم رثكأا حلاسصملا تاذ
عزوتي ميعطتلا ةدئافل زكرم
تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ع
تاسسسسؤوملاو ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا
،ةيراوجلا ةحسصلل ةيمو˘م˘ع˘لا

ةحسصلا ة˘ير˘يد˘م˘ل ق˘ب˘سس د˘قو
ل˘˘ما˘˘˘سش ءا˘˘˘سصحإا˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
لقنلا لئا˘سسوو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل˘ل
ن˘يز˘خ˘ت˘لاو د˘ير˘ب˘ت˘لا ةز˘ه˘جأاو
ةيلمع لمسشتل كلذو ةرفوتملا
فلأا007  نم رثكأا حيقلتلا

مهرامعأا ديزي نيذلا سصخسش
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ن˘˘سس81لا ن˘˘˘ع
باح˘سصأاو عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘م
ةهج نمو ،ةنمزملا سضارمألا
ةريبسش يح ناكسس ربع ةيناث
ويهرا يداو ةيدلبب هللادبعوب

م˘هر˘مذ˘˘تو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
رو˘˘هد˘˘˘ت ءار˘˘˘ج ن˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘سشلا
سصق˘˘˘˘˘ن بب˘˘˘˘˘سسب عا˘˘˘˘˘˘سضوألا
جÓعلا ةعاقب يبطلا ريطأاتلا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تق˘ف˘نأا ي˘˘ت˘˘لا
اهميمرت لباق˘م ة˘ل˘ئا˘ط لاو˘مأا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
بسسحو ،ةي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا

ةمظنملاو يحلا ةنجل ةلاسسر
عمتجملل ةيرئازجلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
بي˘ب˘ط˘لا ماد˘ع˘نا نأا ي˘ند˘˘م˘˘لا
موي ىلع رسصتقي مل ةعاقلاب
عوبسسألا لمسش لب نيموي وأا

بلاطم ةدع ىلإا ةفاسضإا Óماك
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ىر˘خأا
ناكسس مهتهج ن˘م ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت اورر˘ق ةر˘˘ي˘˘ب˘˘سش ي˘˘ح
ةقحلم ما˘مأا جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو
ايعوبسسأا يحلا سسفنب ةيدلبلا
مهتلاغسشنا لاسصيا ةياغ ىلإا
ديعسصتلا رايخ ىلإا ءوجللا وا

ىدل ل˘ج˘سس ل˘كسشم˘لا سسف˘نو
ةيدلب˘ب بير˘غ˘لا˘ب راود نا˘كسس
نيذلا بوهيملا يديسس دلوا
لوؤو˘سسم˘لا م˘هرود˘ب اود˘˘سشا˘˘ن
زا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوألا
حتف ةداعإل لخدتلا يذيفنتلا
ه˘جو ي˘ف ة˘ق˘ل˘غ˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘م د˘ح˘ل˘ل نا˘كسس
حلاسصملا ىلإا مهتÓقنت ءارج
.ةرواجملا تايدلبلاب ةيحسصلا

بويأ  صس

يداعسس. يون

mahali@essalamonline.com

ةأاسشنم مÓتسسإ
ةبه ةركسسبب ةيحسص

ةكلمملإ نم
ةيدوعسسلإ ةيبرعلإ

ةيريدم حلاسصم تملتسسأ
ةيلوب ناكسسلأو ةحسصلأ

نم ةبه ةيحسص ةأاسشنم ،ةركسسب
.ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ

ىلع عيقوتلأ مسسأرم ترجو
ةيحسصلأ ةأاسشنملأ هذه مÓتسسأ
فيان ريمألأ زكرم يف ةلثمتملأ

مدلأ ةيفسصتل زيزعلأ دبع نب
كلاسسملأ و ىلكلأ ىسضرمل
تحت ةيلولأ رقمب ةيلوبلأ
يذيفنتلأ زاهجلأ صسيئر فأرسشإأ
،رأون يبأأ هللأ دبع ،يلحملأ

ةيبرعلأ ةكلمملأ ريفسسو
دبع رئأزجلاب ةيدوعسسلأ
.ينيريمعلأ ميهأربإأ نب زيزعلأ

يحسصلأ قفرملأ أذه نوكتيو
مت و لاغسشألأ هب تهتنأ يذلأ

مزÓلأ يبطلأ داتعلاب هزيهجت
ةسصاخ ةكيرأأ04و أريرسس04 نم
ىلإأ ةفاسضإلاب ،ىلكلأ ىسضرمب
ةيانعلل فرغو صصحفلل تاعاق
ةيلديسصو ةعسشألأ و ةزكرملأ

.ةيرأدإأ لكايهو
هتملك يف يلأولأ داسشأأ دقو
تاقÓعلأ»ـب ةبسسانملاب
ةديطولأ ةيدوعسسلأ-ةيرئأزجلأ
،دوقع رأدم ىلع ةدتمملأ

فوقو لÓخ نم اميسسل
رئأزجلأ بناج ىلإأ ةكلمملأ
أريسشم ،«ةيريرحتلأ ةروثلأ نابإأ
يذلأ يبطلأ حرسصلأ أذه نأأ ىلإأ
ليلد» مويلأ رئأزجلأ هتملتسسأ

تاقÓعلأ دأدتمأ و ةناتم ىلع
.«نيدلبلأ نيب ةيوخألأ

نييلحملأ نيفرسشملأ بسسحو
أذه نإاف ةحسصلأ عاطق ىلع

صصسصختملأ يبطلأ زكرملأ
رتم0066 ةحاسسم ىلع عبرتملأ

ةقطنمب دجأوتملأ و عبرم
مت ،ةيلولأ ةمسصاعب ،ةيلاعلأ
نم ةمدقم ةبه نمسض هزاجنإأ

نب فيان لحأرلأ ريمألأ فرط
ةيلو ةدئافل زيزعلأ دبع
ةمدخلأ زيح لخديسسو ةركسسب
.ةبيرقلأ لاجآلأ يف

م.ق

طورسشلأ ىندأل رقتفت لأزت ل اهيلع تقفنأأ يتلأ نييÓملأ نم مغرلاب
  نإزيلغب هللإدبعوب ةريبسش ناكسس قرؤوي جÓعلإ ةعاقب بيبط مإدعنإ
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مإربإإ باتعأإ ىلع نÓيم
ةيسسنرف ةقفسص

عفادم عم دقاعتلا نم نÓيم برتقا
ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ديدج
يف قيرفلا حوم˘ط ز˘يز˘ع˘ت˘ل ،ة˘يرا˘ج˘لا
ا˘ق˘فوو ،ج˘يو˘ت˘ت˘لا تا˘سصن˘م˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا
،يلاطيإلا «وتاكريم ويسشتلاك» عقومل
دقاعتلا باتعأا ىلع تاب نÓيم نإاف
عفادم ،ناكاميسس دمحم يسسنرفلا عم
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘خ ،غرو˘ب˘سسار˘˘ت˘˘سس
ىلإا يلاطيإلا عقوملا راسشأاو ،يراجلا
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت نÓ˘˘ي˘˘م نأا
،تاونسس5 هتدم دقع ىلع ناكاميسس
نأا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك» ح˘˘سضوأاو
ة˘مد˘ق˘ت˘م تتا˘ب ا˘ًسضيأا تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
ل ،جروبسسارتسسو نÓيم نيب ةياغلل
يدا˘ن˘لا و˘ه ير˘ي˘نو˘سسور˘لا نأا ا˘م˘˘ي˘˘سس
يم˘سسر سضر˘ع˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا
نÓ˘ي˘م نأا ر˘˘كذو ،نا˘˘كا˘˘م˘˘ي˘˘سس م˘˘سضل

ىلإا ةفاسضإلاب وروأا نويلم51 سضرع
ةقفسصلا يهتنت دق امنيب ،تاريغتملا
.وروأا نويلم71 ريظن نييدانلا نيب

همجنب ةيحسضتلل ططخي نامÒج ناسس
نامريج ناسس سسيراب ولوؤوسسم يوني
يف نيزرابلا نيبعÓلا دحأاب ةيحسضتلا
وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
«trops01el» نا˘سس نإا˘ف ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
سسراحلا ةرماغم ءاهنإا يوني نامريج
ع˘م سسا˘فا˘ن رو˘ل˘ي˘ك ي˘كيرا˘ت˘˘سسو˘˘كلا
راسشأاو ،لبقم˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
نامريج ناسس نأا ىلإا يسسنرفلا عقوملا
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج سسرا˘˘ح ن˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سس
ةل˘كي˘ه ةدا˘عإا ة˘ط˘خ ن˘م˘سض ،ف˘ي˘سصلا
نم ديدعلا تناكو ،يسسيرابلا قيرفلا
دقاعتلاب نامريج ناسس تطبر ريراقتلا

سسراح ،سسيرول وجوه يسسنرفلا عم
هتقÓ˘ع بب˘سسب ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ويسسيروام ديدجلا بردملا عم ةديجلا
نم لقتنا سسافان نأا ركذي ،ونيتيكوب
ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ى˘لإا د˘يرد˘م لا˘˘ير
.وروي نويلم51 ريظن9102 فيسص
غيلريميربلإ يف ةوقب بولطم اتسسوك

مجاهم ،اتسسوك وغييد ينابسسإلا تاب
رادار ىلع ،قبا˘سسلا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘حأا
ةفيحسصل اًقفوو ،مسسوملا اذه زاتمملا
يدا˘ن نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «ن˘˘سص اذ»
عم دقاعتل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘ًنا˘ج˘م ا˘ت˘سسو˘˘ك
دعب ،اًرح نآلا اتسسوك دعيو ،يراجلا
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘م هد˘ق˘ع خ˘˘سسف نأا
ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نأا ى˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘سشأاو ،ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

م˘جا˘ه˘م ن˘ع ثح˘ب˘ي نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
،زينيميخ لوؤوار ةباسصإا ببسسب ،ديدج
ةرتفل بعÓملا نع عقوتملا هبايغو
ي˘ف ر˘سسكب بي˘سصأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ا˘ت˘سسو˘ك نأا تح˘سضوأاو ،ة˘م˘˘ج˘˘م˘˘ج˘˘لا

يرود˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ةر˘كف˘ب بج˘ع˘˘م
سضاخ نأا د˘ع˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
،يسسل˘ي˘سشت ع˘م كا˘ن˘ه ة˘ق˘با˘سس ة˘بر˘ج˘ت
.نيترم غيلريميربلاب هعم جوتو
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نوتبماهثواسس امأأ طوقسسلأ دعب

«انتراسسخ ببسس رسسفنل خيرإوسصلإ ملع جاتحن ل»:بولك

ن˘غرو˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘˘م ف˘˘سشك
ءارو يسسيئرلا ببسسلا نع ،بولك
1‐0 نوتبماهثواسس مامأا ةراسسخلا

71 ةلوجلا ماتخ يف ،نينثإلا ءاسسم
،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ن˘م
لÓ˘خ ا˘ب˘ي˘تر ءادأا لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل مد˘˘قو
ىقلت امدعب ائ˘جا˘ف˘ت˘م اد˘بو ،ءا˘ق˘ل˘لا

يناد ءاسضمإاب2 ةقيقدلا يف افده
هديسصر ديمجتب Óيفك ناك ،زغنيإا

هترادسص سضيرعتو ةطقن33 دنع
قرافب لوبرفي˘ل د˘ع˘ت˘ب˘يو ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا فاد˘هألا
لاقو ,ة˘ل˘جؤو˘م ةارا˘ب˘م كل˘م˘ي يذ˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ل تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك
ي˘˘ب ي˘˘ب» ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإلا
ءيسش يأا» :مويلا ةارابم بقع«يسس
تقولا نم ان˘يد˘ل م˘ك ؟ا˘ب˘ي˘خ˘م نا˘ك
ا˘˘ه˘˘نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م ؟كلذ حر˘˘˘سشل
ل˘ب ،فد˘ه˘لا ط˘ق˘ف سسي˘ل ،ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
ا˘˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت ،ما˘˘ع ل˘˘كسشب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
نوقحتسسي م˘ه˘نإا ،نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سسل
ام امامت كردت» :فاسضأاو ،«زوفلا
نأا بجي ل ،مهنم هيلع لسصحتسس
،«سسكع˘لا ا˘ن˘ل˘ع˘ف ا˘ن˘ن˘كل ،أا˘جا˘ف˘˘ت˘˘ت
انأاجافت ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف» :Ó˘ئا˘ق ر˘سسفو

ا˘نر˘سسخ ن˘يأاو ،ا˘ن˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘ط ن˘˘م
ملع جاتحي ل كلذ كاردإا ،تاركلا
ءادألا انيلع بجي ناك ،خيراوسصلا
انسسفنأا انملسس دقل ،لسضفأا لكسشب
اولذب دقل» :عباتو ،«ةيادبلا يف مهل
مل ا˘ن˘تارار˘قو ،د˘ه˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

امدنع لسصحي ام اذه ،ةميلسس نكت
نأا انيلع بجي ناك ،مخزلل دقتفت
ءلؤوه» :نّيبو ،«رثكأا سصرفب ىظحن

اونوكي مل مهنكل ،نوزيمم نوبعل
بج˘ي نا˘ك ،ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ن˘يز˘ها˘ج
ىلع لسصحي نأا ينام ويداسس ىلع

كا˘ن˘ه تنا˘كو ،ة˘ل˘ي˘ل˘لا ءاز˘ج ة˘ل˘كر
لا˘˘ي˘˘ح ةر˘˘كف كل˘˘مأا ل د˘˘ي ة˘˘سسم˘˘ل
ارذ˘˘ع سسي˘˘ل اذ˘˘ه» :د˘˘˘كأاو ،«ر˘˘˘مألا
لوسصحلا انناكمإاب ناك نكل ،ءادأÓل

،امهباسستحا مت لاح يف ةطقن ىلع
.«لعف ةدر رهظن نأا انيلع نآلا

 نامزيرغ نأاسشب ةنولسشرب نم يئاهن رإرق
نأا˘سشب اً̆ي˘ئا˘ه˘ن اًرار˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ذ˘˘خ˘˘تا

،نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأا ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘ي˘سصم
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو ،يرا˘ج˘لا يو˘ت˘˘سشلا
دكأا ةنولسشرب نإاف ،ةينابسسإلا «تروبسس»
لÓخ نامزيرغ عيب يف هريكفت مدع
رو˘ه˘ظ مد˘ع م˘غر ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
،نآلا ى˘ت˘ح د˘ي˘˘ج ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب بعÓ˘˘لا

نأا ىلإا ،ةينابسسإلا ةفيحسصلا تراسشأاو
،نامزيرغ ىلع ناهرلا لسصاوي ةنولسشرب
هفقوم بلق ىلع رداق ريخألا نأا قثيو
لÓخ قلأات˘لاو ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م

عسضو نأا تح˘سضوأاو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
وأا اًرخؤوم ءلدبلا دعاقم ىلع نامزيرغ
ىلإا دوعي اًري˘ث˘ك لاد˘ب˘ت˘سسÓ˘ل ه˘سضر˘ع˘ت
نأا يف ناموك دلانور بردملا ةبغر
يمهو مجاهمك يسسيم لينويل بعلي
ه˘ح˘ن˘م˘ي ر˘خآا حا˘ن˘جو ،يرد˘ي˘ب بنا˘ج˘˘ب
تركذو ،موجهلا يف تاحاسسملا سضعب
نامز˘ير˘ج نأا ى˘ل˘ع ر˘سصي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا
هب مايقلا هيلع بجي ام طبسضلاب كردي

،ةيسساسسألا ةلي˘كسشت˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي ى˘ت˘ح
ل˘˘سضفأا د˘˘حأا˘˘ك هاو˘˘ت˘˘سسم د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو
.ملاعلا يمجاهم

 كيلف قهري خنويم نرياب عافد يف للخ
تارم نامث فده˘ب ر˘خأا˘ت˘لا د˘ع˘ب زو˘ف˘لا

ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا ي˘ف ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ع˘لا ر˘ه˘˘ظ˘˘ي مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
تقولا يف نكل خنويم نرياب اهكلتمي
يدانلا يف ام أاطخ دوجو ىلإا ريسشي هتاذ
يرود˘لا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب جو˘ت˘م˘لا يرا˘فا˘˘ب˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرودو سسأا˘˘كلاو
يبهذلا موجهلا طخ ،يسضاملا مسسوملا

تر˘˘˘بور يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خو
لسضفأا ةزئاجب ز˘ئا˘ف˘لا ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل

نم خنويم نرياب ذقنأا ،ملاعلا يف بعل
زوفل هرخأات بلقل هداقو تاوبك ةدع
مامأا تاهجاوم˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،ق˘ح˘ت˘سسم
غيزبيلو نيلرب نوينويو نميرب ردريف
ذاقنإاب يرانلا موجهلا طخ ىفتكا ثيح
نأا دعب ةميزهلا خف نم يرافابلا قيرفلا

،لداعتلا ةطقنب جورخلاو ارخأاتم ناك
ام ،وه هسسفن حرطي يذلا لاؤوسسلا نكل
هذه لثم يف قيرف رخأات يف ببسسلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م تار˘˘م نا˘˘م˘˘ث ةو˘˘ق˘˘لا
زكتري ةباجإلا نم ءزج ؟اغيلسسدنوبلا

يرود˘لا رد˘˘سصت˘˘م عا˘˘فد ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
غنيتاوب مور˘ي˘ج ر˘ه˘ظ ثي˘ح ،ي˘نا˘م˘لألا
تد˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ك ،ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ئ˘ي˘˘ط˘˘ب
هنزو ةدايزل يلوسس سسÓكين ريهامجلا
عفادملا هيف رثأات امبر يذلا تقولا يف
طيحملا طغللاب ابلأا ديفيد يواسسمنلا
امك ،ءاهتنلا ىلع كسشوأا يذلا هدقعب
طخ ىلع اريثك ترثأا تاباسصإلا نأا
ر˘ط˘سضا ثي˘ح يرا˘فا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا عا˘˘فد
تارييغت ءار˘جإل كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه برد˘م˘لا

رهسشألا يف يفلخلا طخلا ىلع ةديدع
ملو ،تاباسصإلا يلاوت ببسسب ةريخألا
ى˘˘ن˘˘ع˘˘م نر˘˘يا˘˘ب عا˘˘فد ط˘˘˘خ فر˘˘˘ع˘˘˘ي
او˘سشو˘ج ة˘با˘سصإا ل˘ظ ي˘ف رار˘ق˘˘ت˘˘سسلا

،زينيترام يفاخ هد˘ع˘ب ن˘مو سشت˘ي˘م˘ي˘ك
فدهلا لجسسو اريخأا داع سشتيميك نكل
ليوحت يف حجن يذلا هقيرفل لوألا
مامأا لوألا طوسشلا يف نيفدهب هرخأات
لاقو ،ةيسسامخب ر˘ي˘ث˘م زوف ى˘لإا ز˘ن˘يا˘م
يف لسضفأا وه ام لعفن نأا اندرأا» كيلف
لكسشب انبعل كلذ دعب ، يناثلا طوسشلا

ةينهذ˘لا ا˘ن˘تو˘ق ا˘ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سساو ،اد˘ج د˘ي˘ج
نأا كردن اعيمج نحن ،زوفلا قيقحتل
يذلا لكسشلاب نكي مل لوألا طوسشلا
ىربكلا قر˘ف˘لا ما˘مأا ن˘كلو ،«ها˘ن˘ع˘قو˘ت

راودألا ي˘˘ف لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نإاف ،ابوروأا لاطبأا يرودل ةيئاسصقإلا
،نريابل ةكلهم نوكت دق ةئيطبلا ةيادبلا

هسسفانم يلاطيإلا ويسستل نإاف ديكأاتلابو
عسضي ةيبوروألا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ي˘لا˘ت˘لا
ليمحت نكمي ل نكل ،هنابسسح يف كلذ
طخ نأا ثيح عافدلا طخل هلك موللا
هتوق لماكب تايرابملا أادبي ل موجهلا
رسصا˘ن˘ع د˘حأا ل˘ظ˘ي كا˘ه˘نإلا ،ة˘برا˘سضلا
سسور˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا تق˘˘لأا نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘مزألا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
ىلع ارداق نرياب ناك اذإا نكل ،مسسوملا
لÓخ تقولا رورم عم هراسسم حيحسصت
ة˘ل˘كسشم˘لا˘ب تسسي˘ل ي˘ه˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا

ةعزنلا مهيدل نيبعل دوجو يف ةسصاخ
يفو لعفلاب بعلملا لخاد ةيموجهلا

ةعانسص ىلع ن˘يردا˘ق˘لا ءلد˘ب˘لا با˘ي˘غ
اذه ىلع ريسسي ل عسضولا نكل ،قرافلا
له ؟ئطاخ ريكفتلا له ،امئاد لاونملا
مهنأا سضارت˘فا ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا نو˘ل˘خد˘ي
نولذبي ل يلاتلابو زوفلا نوققحيسس
،ىلوألا ةقيقدلا ذنم مهدهج ىراسصق
سضرعت يذلا يناسس يوريل حانجلا لاق
نزوكرفيل ةارابم لÓخ بعسص فقومل
بردملا ررق امد˘ن˘ع ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشلا
دعاقم ىلع نم هب عفد نأا دعب هجارخإا
ىلإا جاتحن يلاحلا تقولا يف» ءلدبلا

انتقاط لماكب بعلن ىتح ةظقي ةخرسص
يف»فا˘˘سضأاو ،«فاد˘˘هألا ل˘˘ج˘˘˘سسنو
ديزم ىلإا امئاد جاتحي رمألا اذه ةياهنلا

ذنم ةظقي رثكأا نوكن نأا انيلع ،ةوقلا نم
لتاق˘لا زو˘ف˘لا فد˘ه ،«ى˘لوألا ة˘ق˘ي˘قد˘لا
تقولا يف يكسسفودنافيل هلجسس يذلا
نم ناك نزوكرفيل مامأا عئاسضلا لدب
لماح اه˘ن˘ي˘ح نا˘كو ي˘تأا˘ي لأا ن˘كم˘م˘لا
لكب نيتيفاسضإا نيتطقن ردهيسس بقللا
بيترت لودج نرياب ردسصتيو ،ةلوهسس
نع طقف نيتطقن قرافب اغيلسسدنوبلا

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لاو ،ج˘˘يز˘˘ب˘˘يل
كيلف نكل ،ةلهسس نوكت نل خابدÓغ
تايادبلا ةلسسلسس ءاهنإا ىلع مزعلا دقاع
تاظحللا ذنم هتملك سضرفي نأاو ةتهابلا
لكسشب رومألا تراسس اذإا نكل ،ىلوألا
ةوقلا هيدل نرياب نإاف ىرخأا ةرم يبلسس
نم ءاوجأا سضرفي امم ةدوعلل هلهؤوت يتلا
نع ريهامجلا بايغب تباغ يتلا ةعتملا
.انوروك ةحئاج لعفب بعÓملا

ر .ق ^

ديردم لاير دانع رسس
صسومإر عم

اًمراسص اًفقوم ديردم لاير ذختا
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م ي˘˘˘ف
،قيرفلا دئاق ،سسومار ويجريسسل
فيسصلا يف هدق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا
ةينابسسإا ريراقت تنا˘كو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةسشقانم ررق سسومار نأا تمعز
،ه˘يد˘ل ي˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا سضور˘˘ع˘˘لا

ناسس سسيراب ىلإا لاقتنلا ةسصاخ
،لبقملا مسسو˘م˘لا لÓ˘خ نا˘مر˘ي˘ج
«ور˘˘تاو˘˘ك» ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘ل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ن˘ي˘ب فÓ˘ت˘خلا نإا˘ف ،ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا

ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘يرو سسو˘˘˘مار
ق˘ف˘تا ا˘مد˘ع˘˘ب ،يو˘˘ن˘˘سسلا بتار˘˘لا
،نيماع ةدمل دقع ىلع نافرطلا

د˘˘ير˘˘ي سسو˘˘˘مار نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو
ه˘˘ب˘˘تار سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
ن˘كل ،وروأا نو˘ي˘ل˘م21 يلا˘ح˘لا
هسضيفخت بلطي يكلملا يدانلا
ع˘˘م ف˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ،%01 ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

،انوروك سسور˘ي˘ف ة˘مزأا ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ
نأا يناب˘سسإلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ح˘سضوأاو
سسومار نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي د˘يرد˘م لا˘ير
ى˘ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘فاو˘˘ي˘˘سس
داجيإا بعسصلا نم هنأل ،ديدجتلا
ه˘˘طور˘˘˘سشب ي˘˘˘ف˘˘˘ي ي˘˘˘بوروأا ٍدا˘˘˘ن
.ةيداملا
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قافول يسسنوتلا بردملا حتف
نم ديدعلا يكوكلا فيطسس
لجا نم ةيموجهلا تاسشرولا
عقومتلاو ءاط˘خألا ح˘ي˘ح˘سصت
لو˘ل˘ح بل˘ج ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةيموجهلا ةيلعافلا لكاسشمل

ى˘ح˘سضأا يدا˘ن˘لا نأاو ة˘سصا˘˘خ
ةارابم لك يف فدهب يفتكي
ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا
نأاو ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
نوكتسس ةمدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
نيأا تبسسلا موي نم اءدب ةيوق
د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ءÓ˘˘˘مز نو˘˘˘كي˘˘˘سس
نم ماه دعوم ىلع طينحج
باسضهلا يبرادب زوفلا لجا

ي˘ف قا˘فو˘لا ع˘سضي˘سس يذ˘˘لاو
. بيترتلا ملسس ةرادسص

صسأأرب داجنتسسلأ وحن
مامأأ يقيقح ةبرح

جربلأ
ايدج ركفي ينقتلا نأا ركذي
مجاهملا بسصن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف

هيلع د˘م˘ت˘عا يذ˘لاو يد˘ع˘سس
بل˘˘ق بسصن˘˘م ي˘˘˘ف ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
ى˘ل˘ع ر˘ثا يذ˘لا ر˘مألا مو˘ج˘ه
د˘˘ق ثي˘˘ح ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا دودر˘˘م
دحاول ةسصرفلا حنمل رطسضي
ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ن˘˘م

وأا سشا˘˘بر˘˘ب ءاو˘˘سس ة˘˘با˘˘˘سصإلا
ن˘˘م د˘˘حاو ى˘˘˘ت˘˘˘ح وأا يرو˘˘˘ت

ةرو˘سص ي˘ف ف˘يدر˘لا ي˘˘ب˘˘عل
ظ˘˘˘فا˘˘˘ح د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه و˘˘˘ل˘˘˘فرد
حا˘˘ج˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا
ةكراسشملاو ل فيك ةبيتكلا

يعابرلا تلعج ةرم لك يف
ي˘ئا˘ن˘ث˘لاو يرا˘بدو ي˘فاو˘˘ع˘˘ل
ليدمنو يسشكاكب يروحملا
ر˘˘ث˘˘كا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا نو˘˘˘ب˘˘˘سست˘˘˘كي
فيدهتلا ةلق ىلع نوظفاحيو
.مسصخلا يمجاهمل ةبسسنلاب

صشامر ماسشه

باسضهلإ يبرإد يف راسسملإ حيحسصتل ةيموجهلإ تاسشرولإ نم ريثكلإ حتفي يكوكلإ
فيطسس قافو

يف مهتاف ام كرادت ىلا ةليلم نيع ةيعمج وبعل حمطي
لوأا ىقلتي قيرفلا لعج يذلاو يرانكلا مامأا رخأاتملا ءاقللا

قيقحت ىلع نوبعÓلا دهاعت ثيح ةلوطبلا يف هل ةميزه
مهكاردإا نم مغرلاب ةميزهلا زجاح رسسكت ةيباجيإا ةجيتن
وه ىعسسي حيرج سسفان˘م ما˘مأا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘بو˘ع˘سصب ر˘ي˘ب˘كلا
ةيلاع تايونعم˘ب برد˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘لا نا ر˘كذ˘ي ةدو˘ع˘ل˘ل ر˘خآلا

اهرظتني يتلا ةل˘با˘ق˘م˘لا ل˘ق˘ثو م˘ج˘ح نو˘ع˘ي م˘ه˘ناو ة˘سصا˘خ
ا˘م قا˘ط˘ن ي˘ف Ó˘خد˘ت ا˘هور˘ب˘ت˘عا ن˘يذ˘لاو «ما˘سصل» قا˘سشع
. يبرادلاب ىمسسي

ةردقم نم قثأوو ةمهملأ ةبوعسص كردي صشيعي
لسضفألأ قيقحت ىلع هرسصانع

اقثاو سشيعي ةليلم نيع ةيعمج بردم ادب ىرخأا ةهج نم
نأاو ةسصاخ ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع هرسصانع ةردقم نم
بل˘ق ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا لو˘ل˘ح˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا
يف تايره ةدوع رظتني سشيعي ينقتلا نأا ركذي نيزاوملا

سسا يسسلا ةمق يف هيلع دامتعلا ثحب دسصق مويلا ةسصح
ناد˘ي˘م ط˘سسو ةدا˘ي˘ق ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘م˘لا ه˘ل نأاو ا˘م˘ي˘سسل ي˘سس
سسفانملا تامجه لك عطق ىلع لمعلا لÓخ نم قيرفلا

زوفلا ةحنمب ولو ةبيتكلا زيفحت ىلا ةرادإلا ىعسستو اذه
 .ةدكيكسس ةبيبسش باسسح ىلع ققحملا

صشامر ماسشه

«يسس صسإ يسسلإ» ةتغابم نوفدهتسسي «ماسصل» وبعل
ةليلم نيع ةيعمج
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اهناكمإاب يتلاو قاروألا سضع˘ب زا˘كعو˘ب برد˘م˘لا د˘ي˘ع˘ت˘سسي˘سس
نازيلغ عيرسس ماما ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلا ةركسسب داحتا ةدايق
لداع عفادملا اذكو راتخم ماسشه مجاهملا اهسسأار ىلع يتلاو
قيرفلا ظوظح نم ززعتسس كسش نود نم رومأا يهو يراسضخل
ءاطخأا يف رث˘كأا را˘م˘ث˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ةردا˘ق ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘كسشت˘ب
بلا˘طو هر˘سصا˘ن˘ع˘ب سسما ع˘م˘ت˘جا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي سسفا˘ن˘˘م˘˘لا
يف رثكا ريكفتلاو يلاملا بناجلا نايسسنو دوهجلا ةفعاسضمب
.قيرفلا ةيعسضو

انفدهو تاقحتسسملأ ةيسضق انيسسن» :ةيفاعوب
«نأزيلغ يف ةجيتن

،ةيفاعوب طسسولا بعل عم ثيدح انل ناك ىرخأا ةهج نم
نا د˘ق˘ت˘عا» : ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب لا˘˘ق ثي˘˘ح
ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ة˘يرا˘ج ا˘ن˘تار˘ي˘˘سضح˘˘ت
نم ظفاحن ةيباجيإا ةجيتن ليجسست نوكيسسو ناك فدهلاف
نوزهاج نحن امومع مئازهلا نم انلجسس ولخ ىلع اهلÓخ
ناو ةسصاخ لسضفألا قيقحت لجا نم كلتمن ام لكب يمرلل
ةعومجملا ةنأامطب ةرادإلا تماق نا دعب ةيلاع تايونعملا
.ةيلاملا مهتاقحتسسم سصوسصخب

صشامر ماسشه

صسابعلب نم راسصتناب ةدوعلإو مجنلإ ةدايق ىلع صشرطل ةردقÃ لئافتم رسصان نب
بردملا ةردقمب رسصان نب ةرقم مجن سسيئر هادبأا ريبك لؤوافت
رب ىلا مجنلا ةدايق ىلع هتردقمب سشرطل ميركلا دبع ديدجلا
ةرسشابم هلمع ةقيرط عم اوباجتسسا نيبعÓلا ناو ةسصاخ نامألا

ةنراقم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يو˘ي˘ح تفر˘ع ةر˘ي˘خألا سصسصح˘لا ناو ة˘سصا˘خ
ةفيلوتلا نع يدكيكسسلا ينقتلا ثحبيو اذه ةيسضاملا تارملاب
قثاو هناو ةسصاخ سسابعلب داحتا ماما قرافلا عنسص ىلع ةرداقلا

حيحسصت لجا نم هرسصا˘ن˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا ن˘م
.اعيرسس راسسملا

ةيباجيأ ةجيتن نوفدهتسسيو لمعلأ عم أوبواجت نوبعÓلأ
ناو ةسصاخ اعيرسس سصئاقنلا ىلع فقو ينقتلا نا ركذي
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ح˘ي˘ف˘سص ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
لكاسشملا زواجت ىلع اعيرسس لمعلا دسصق هل تامولعملا

ناديملا طسسو يبعÓب ةسصاخلاو ةيعافدلا اهنم اميسسل
ةيؤور لجا نم هرسصانع عم عامتجلا ينقتلا لواح دقو اذه
نم مهم دج ىقبي يسسفنلا لماعلا ناو ةسصاخ هنوجاتحي ام
لكلا بعليسس قيرفلا نا ركذي نيبعÓلا هجوت نيسسحت لجا
.جئاتن نم مهتاف ام كرادت لجا نم لكلا يف

صشامر ماسشه

«رفانسسلإ» داعسسإإو صضافتنلاب هرسصانع بلاطي ينإرمع
ةنيطنسسق بابسش

ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
ةيف˘ي˘كلا ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب هر˘سصا˘ن˘ع سضع˘ب
ىلع لمعلاو سضافتنلاب مهل حمسست يتلا
يسسلا ناو ةسصاخ قيرفلل لسضفألا ميدقت
تاراسصتنا ىلا ةجاح يف ىقبي يسس سسا
ى˘لوألا بتار˘م˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بر˘˘ق˘˘ت

ى˘ق˘ب˘ت ر˘فا˘ن˘سسلا بلا˘ط˘˘م ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
رابلا ةكرسش هب تماق ام لظ يف ةيعقاو
نا دعب ةحيرم فورظ يف مهتعسضو نيا
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ل˘ما˘˘ك د˘˘يد˘˘سست˘˘ب تما˘˘ق
بلطي سشتوكلا لعج ام وهو مهفارتعابو
.ةعمجلا اذه «ماسصل» ءاقل يف سضافتنلا

صضعبب عامتجلأ فدهتسسإأ
 رابغلأ صضفنب مهبلاطو نيبعÓلأ
سضعبب ينقتلا عمتجا هتاذ قايسسلا يف
نم ةريخألا سصسصحلا لÓخ رسصانعلا
م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م ل˘ع˘لو م˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘نأا˘˘ت ل˘˘جا
نبو بوبيسش نم لك دجن رسصانعلا

تقولا سسفن يف اينمتم بيدو رهاط
فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سست ى˘ل˘ع او˘ل˘م˘ع˘ي نأا˘ب

ركذي تاراسصتنÓل ةروسضخلا ةدايقو
ةرادإلا ديدحت نورظ˘ت˘ن˘ي ر˘فا˘ن˘سسلا نا
لÓ˘خ ي˘سس سسا ي˘سسلا دو˘ق˘ت˘سس ي˘ت˘˘لا
يدانلا ناو اميسسل ةمداقلا تاعاسسلا

يف ل˘ك ة˘يو˘ق ة˘ل˘كي˘ه ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف
لوؤوسسم ىلع دامتعلا يدافتو هلمع
.راودألا لكب موقي

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتأ

 ةيباجيإإ ةجيتن فدهتسسي زاكعوب
ةبعسصلإ فورظلإ مغر

سضفن يف ةدكي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘ي
ةيمامألا ةر˘طا˘ق˘لا ة˘سصا˘خ م˘ه˘سسف˘نأا ن˘ع را˘ب˘غ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ي˘ف ر˘ث˘كأا را˘م˘ث˘ت˘سسلا ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م نو˘كت˘سس ي˘ت˘˘لاو
ءاقفر نوك نم مغرلاب هئاطخأاو سسفانملا عافد لكاسشم
قل˘ت˘ي م˘ل سسفا˘ن˘م ما˘مأا ف˘قو˘م˘لا ة˘بو˘ع˘سص نو˘ع˘ي ي˘قوزر˘م
ن˘˘سسحأا ن˘˘م اد˘˘حاو ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو فاد˘˘هألا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا لإا
ديدعلا حتف ىلإا ىعسس ينقتلا نأا ركذي ةلوطبلا تاعافد
ح˘ي˘ح˘سصت ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘سسلا ي˘ف تا˘سشرو˘لا ن˘˘م
.قيرفلا راسسم

عيمجلأ حيرت نيباسصملأ ةدوع
ةروسص يف رسصان˘ع˘لا سضع˘ب˘ل ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا د˘ع˘بو ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
سضعب ينقتلل نوكيسس سشويز ىتحو لاكوأاو بانخو يبلاط
طخلل ةي˘ع˘فاد˘لا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ة˘ي˘عا˘فد˘لا تارا˘ي˘خ˘لا
لولحلا رفوت نأاو ةسصاخ ةقثلا بسسك لجا نم يمامألا
ةسصاخ رومألا نم ريثكلا ححسصيو ايباجيإا Óماع نوكيسس
تاركلا عييسضت دنع اريثك نوكبتري اوناك نيمجاهملا نأاو
لكسشب مهيلع رثؤوت تناك ةيعافدلا لكاسشملا نأاو اميسسل
بلطيو هرسصانعب عمتجي ناسسيتفا لعج يذلا رمألا ريبك
ءانثأا «تامزيناكيملا»  ةراسسخ يدافتو زيكرتلاو ءودهلا
.ءاقللا ريسس

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

لولح داجيإاب ةبلاطم ةيمامألإ ةرطاقلإ
ةرواسسلإ مامأإ ةيفيدهت ةرڤم مجن
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ة˘يدو˘لو˘م تا˘ب˘يرد˘ت ل˘سصاو˘ت˘˘ت
د˘م˘حأا د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘م˘ب نار˘هو
درانرب بردملا بايغ يف ةنابز
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لاو ي˘˘˘˘نوزا˘˘˘˘ك
نارهو ىلإا سسمأا هتدوع رظتنملا

عم ه˘ما˘ه˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأا ل˘جأا ن˘م
ينقتلا ةدو˘ع تل˘جأا˘تو ،ق˘ير˘ف˘لا
ريغ لجأل رئازجلا ىلإا يسسنرفلا

˘مد˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو ى˘˘م˘˘سسم
ةر˘ي˘سشأا˘ت ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا لو˘˘سصح
ةبرقم رداسصم بسسحبو.لوخدلا
ماري ام ىلع تسسيل رومألا نإاف
يسسنرفلا بردملاو ةرادإلا نيب

يف مسسوملا ةيادب ذنم اسصوسصخ
طقف دامتعلا ىلع هرارسصإا لظ
ىلع ةرادإلا ربجأا ام ،هدادعت ىلع
لÓخ نم ةديدج ةوطخ ذاختا
ق˘ير˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع سضع˘ب ة˘ي˘قر˘ت
ىلع لوألا قيرفلا ىلإا فيدرلا

،بير˘˘غ لدا˘˘˘ع فاد˘˘˘ه˘˘˘لا رار˘˘˘غ
ام يجاهنسصو يمو˘ل˘ب ،ي˘م˘ي˘م˘ت
ى˘ل˘ع هرا˘˘ب˘˘جإل ةو˘˘ط˘˘خ لإا ي˘˘ه
تقو ي˘ف سضفر ه˘نو˘ك ل˘ي˘حر˘لا
ن˘م ر˘سصن˘ع يأا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ق˘˘با˘˘سس
يذلا دادعتلا عم لمعلاو فيدرلا
ثيح ،مسسوم˘لا ة˘ياد˘ب ه˘ب ق˘ل˘ط˘نا

هيبرقمل يوايحم سسيئرلا فسشك
مل نيبعل7 نع ينغتسسيسس هنا
حسضاولا نمو ةفاسضإا يأا اومدقي
Óعف تعسضو ةينرهولا ةرادإلا نأا
ف˘ل˘خ˘ي˘سس يذ˘لا برد˘م˘˘لا م˘˘سسا
ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا
يلخت˘لا د˘كأا˘ت لا˘ح ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

يلاحلا بردملا سسابع وه هنع
ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لاو ،نا˘سسم˘˘ل˘˘ت دادو˘˘ل

ه˘ي˘لإا ي˘سضف˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ب ا˘˘نو˘˘هر˘˘م
يوايحم سسيئر˘لا ع˘م عا˘م˘ت˘جلا

فانئتسسا لبق ةل˘حر˘م˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
يف˘نا˘ج ن˘م11 ي˘˘˘ف ى˘˘˘˘لوألا
نييعت رظتنملا نم امك ،يراجلا
يف يمو˘ل˘ب ر˘سضخ˘ل ةرو˘ط˘سسألا

.يدانلل ماعلا ريجانملا بسصنم
ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل

ةبوقع ى˘ق˘ل˘ت ير˘ط˘ق˘لا رو˘خ˘ل˘ل
ع˘م د˘حاو ر˘ه˘سش ةد˘م˘ل فا˘˘ق˘˘يإلا

،ناديملا ةيسضرأا لوخد نم هعنم
هذه لÓخ سسبÓملا رييغت فرغو
ىلع ينوزاك ةبوقع يتأاتو ،ةدملا

هق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ن˘م هدر˘ط ة˘ي˘ف˘ل˘خ
يف سسابعلب داحتا دسض ةيسضاملا
ىلع هم˘ج˘ه˘ت د˘ع˘ب5 ةلو˘ج˘لا
  .فراسش ديبع مكحلا
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نأرهو ةيدولوم

لحل رئازجلا ةيدولوم يدان ةرادإا تلسصوت
ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ بعل يدواد Ó˘˘سسيإا ة˘˘˘مزأا

سضوخل سسمأا قيرفلا فوفسصب قحتلأا يذلاو
ايقيرفأا لاطبأا يرودب يناثلا رودلا بايإا ءاقل

د˘ع˘ب مو˘ي˘لا ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘˘سسقا˘˘ف˘˘سصلا د˘˘سض
راوفيد توك يف يرئازجلا ريفسسلا طسسوت
.لكسشملا لحل

ىلإا رداغ دقيراوفيلابعÓلا ناكو
يف تبعل يتلا باهذلا ةارابم بقع لاغنسسلا
ل˘م˘ع˘لا ة˘سصخر د˘يد˘ج˘ت سضر˘غ˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
قاحللا نم ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
بب˘˘سسب اذ˘˘هو ،سسنو˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف ه˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا

يف يرئازجلا ريفسسلا لخدتي نأا لبق ،ناجديبأا
ةيجراخلا ةرازو ىدل اًيسصخسش  جاعلا لحاسس

يذلا بعÓلا لكسشم ىوطيو ةيراوفيلا
عم ةكراسشملا لجأا نم سسنوت ىلإا رداغيسس
.ةرظتنملا ةهجاوملا يف يمسصاعلا قيرفلا

ىق˘ب˘ت Ó˘سسيإا ة˘كرا˘سشم نأا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘تو
زيغن ليبن بردملا دكأا نأا دعب كسش لحم
هتارايخ ةحئل نم ريخألا داعبتسسا ررق  هنأا
ثيح رظتنملا ءاقللا يف ةكراسشملل ةحاتملا
اذه ةيدملا يبملوأل قباسسلا ينقتلا عجرأا
بعتلا نم يلاغنسسلا ةاناعم ببسسب رارقلا

.قاهرإلاو
ب.ع

يرإوفيلإ بعÓلإ ةمزأإ يهنت «ةيدولوملإ» ةرإدإإ

رومألإ نم ديدعلإ حيسضوتو تافلملإ نم ةلمج ةسشقانمل ةسصرف ناك عامتجلإ

ايسصخسش يرئأزجلأ ريفسسلأ لخدت دعب
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ةرواسسلا ةبيبسش ةليكسشت تلخد
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ءاو˘˘جأا ي˘˘ف
اهيف لقنتيسس يتلاو يدكيكسسلا
ةد˘كي˘كسس ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا رو˘سسن˘˘لا
نمسض يلحملا قيرفلا ةهجاومل
نم ةعباسسلا ةلو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
هتجمرب يتلا ءاقللا وهو ،ةلوطبلا
مدقلا ةركل ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ةعاسسلا نم ة˘ياد˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا اذ˘ه
بعلمب لاوز فسصن˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.ةدكيكسسب توأا02
ةرواسسلا تابيردت تدهسشو اذه
عفادملاو دعاسس م˘جا˘ه˘م˘لا ةدو˘ع
تابيردتلا اسضاخ ثيح يوÓع
ءوسضلا امهيقلت دعب ،دارفنإا ىلع
بقع يبطلا مقاطلا نم رسضخألا
ةباسصإلا نم ءافسشل˘ل ا˘م˘ه˘ل˘ثا˘م˘ت
ن˘ع Ó˘يو˘ط ا˘م˘ه˘˘تد˘˘ع˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا

تمدقأا لسصتم قايسس يف ،قيرفلا
ي˘ل˘ي˘ل˘م˘ح نو˘ما˘م سسي˘ئر˘لا ةرادإا

تايرابملا حنم لك ةيوسست ىلع
لا˘ب˘سشأا ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
يف كلذو ،ليغيإا نايزم بردملا

زيفحتل ةرواسسلا ةرادإا نم ةوطخ
ةدكيكسس ةهجاوم لبق نيبعÓلا
.ةلبقملا

ةرواسسلا دفو نأا ةراسشإلا ردجت
ىلإا ءاعبرألا مويلا لاحرلا دسشيسس
نأا ىلع ةيوج ةلحر يف نارهو
ي˘ف سسي˘م˘خ˘لا ة˘ير˘ف˘سسلا ل˘م˘كي
ىلإا نارهو نم ةيناث ةيوج ةلحر
ةرادإلا نأا˘ب م˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نتم ىلع فيدرلا قيرفلل تزجح
راسشب نم ةر˘سشا˘ب˘م ة˘يو˘ج ة˘ل˘حر
.سسيمخلا موي ةنيطنسسق ىلإا

ب.م.يرسسيأأ

حنملأ ةيوسستب نيبعÓلأ زفحت ةرواسسلأ ةرأدإأ

ةدكيكسس ءاقل نم ةيباجيلإ ةلسسلسسلإ ةلسصإوم نوفدهتسسي «روسسنلإ»

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف ةرادإا تما˘˘˘ق
بت˘كم ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ةد˘ي˘ع˘سس
لك سصيسصختب يواهلا يدانلا
نم اهيلخادم نم ءزجو اهمامتها
دعي و قيرفلل رقم دييسشت لجأا

يف ةرطسسملا فادهألا زربأا نم
سصاخلا يواهلا يدا˘ن˘لا ج˘ما˘نر˘ب
.ةمداقلا ةيبملولا ةدهعلاب
د˘ق ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يلو ي˘˘لاو نا˘˘كو
ميدقت قيرفلا يلوؤوسسم نم بلط
نم يدانلا ةيعسضو لوح ريرقت
لوح سصخي ام لك ةفرعم لجأا

ةيدولوملا تيب لخاد ثدحي ام
طو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘سصق
مث مهألا وحن هجوتلاو ةسضيرعلا
يذلا تقولا حبر لجأا نم مهملا
ي˘ف د˘حاو م˘˘قر ود˘˘ع˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
،مداقلا مسسوملل ديجلا ريسضحتلا

ةيلام ةمزأاب رمي قيرفلا نأا مغرو

نأا لإا ،لبق نم اهدهسشي مل ةقناخ
ادوعو قلطأا ةديعسس ةيلو يلاو
قيرفلا ع˘م فو˘قو˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
يتلا ةيرزملا ةلاحلا نم هجارخإاو
ىلع نيمسسوم ذنم اهيف دجاوتي

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا نو˘يد˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ
.ةهج لك نم هب تطاحأا

رقم زا˘ج˘نإا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
تا˘يو˘لوألا ى˘لوأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج
اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي نأا بج˘ي ي˘ت˘لا
ةاناعمل ةياه˘ن نو˘كتو يدا˘ن˘لا
نم لقنتلا نيب تاونسس تماد
لكسشم ءاهناو رخآا ىلا قدنف
،قيرفلا ةماقإل تÓ˘ي˘ف را˘ج˘يا

حلاسص يف نوكيسس يذلا وهو
ن˘م ل˘˘ل˘˘ق˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
قيرفلل ةر˘ي˘ث˘كلا ف˘يرا˘سصم˘لا

.Óبقتسسم
طيمز.ع

ةديعسس ةيدولوم

يدانلل ديدج رقم زاجنإإ يف عإرسسإلاب تاطلسسلإ نم تاميلعت

سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل
نأا سضرت˘ف˘ي يذ˘لا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا
ةركل ينطولا بختنملا هيرجي
ةدتمملا ةرتفلا يف نيرحبلاب ديلا

،يراجلا يفناج11 ىلإا6 نم
تاريسضحت نمسض لخدي يذلاو
لكسشم بب˘سسب ر˘سصم لا˘يد˘نو˘م
بسسح ةيوجلا تÓحرلا جمانرب
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ه˘˘˘ب تحر˘˘˘سص ا˘˘˘م
.ديلا ةركل ةيرئازجلا

روكسشب ميركلا دبع ثيدح يفو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
:لاق نيرحبلا سصبرت سصوسصخب
ىلإا لقنتلا ةعاسسلا هذه ةياغل»
ببسسب دكؤوم ريغ ىقبي نيرحبلا

ط˘ط˘خ˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ل˘˘كا˘˘سشم
دعب نكمتن مل ثيح تÓحرلا

انبسسانت يت˘لا ة˘ل˘حر˘لا دا˘ج˘يإا ن˘م
ربع ةلحر انيدل ترفوت دقل ،رثكأا
راي˘خ˘لا اذ˘ه ن˘كل ي˘بدو سسيرا˘ب
نم هنع يلختلا ّمت ام ناعرسس
يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا سضير˘˘˘ع˘˘˘ت سضفر
،«ليوطلا رفسسلا ءانعل ةينطولا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سس
نيتهجاوم يف ينيرحبلا هريظن
ةمانملاب يفناج01و8 يموي
ن˘ي˘ت˘يدو˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘˘نو˘˘كت˘˘سس
بختنملا جمانرب يف نيتريخألا
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا را˘م˘غ سضو˘خ ل˘˘ب˘˘ق

سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا تار˘ي˘سضح˘ت
:روكسشب فاسضأا رسصم لايدنومل
يف ةريبك تابوعسص اندجو دقل»
انتار˘ي˘سضح˘ت ط˘ط˘خ˘م د˘ي˘سسج˘ت
يذلا ،يملاعلا دعوم˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘˘ت

تايعادتلاو دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
ي˘ف ن˘ح˘ن ه˘ن˘ع تر˘˘ج˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
،ةينيرحبلا ةيداحتلا عم لاسصتا

نم انرفسس ديكأات انيلع نيعتيو
،نكمم تقو عرسسأا يف همدع
ينيرحبلا بختنملا ّنأاو ةسصاخ
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘خآلا و˘˘ه د˘˘جو˘˘ي
عباتو ،«تاريسضحتلا نم ةريخألا
ءا˘غ˘لإا ة˘لا˘ح ي˘˘ف»: ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ليدعتب موقنسس ،نيرحبلا سصبرت
هذه قفو تاريسضح˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب
مل ة˘يؤور˘لا ن˘كلو تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا
.«ةعاسسلا ّدحل حسضتت
يف يرئازجلا بختنملا دجويو
رسصمب1202‐ملاعلا ةلو˘ط˘ب

ةسسداسسلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م˘سض
لا˘غ˘تر˘ب˘لاو بر˘غ˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
رسصانعلا لهتسستو ،اد˘ن˘ل˘سسياو
د˘سض ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لب˘ق ،ي˘ف˘نا˘ج41 بر˘غ˘م˘˘لا

مث61 يف ادن˘ل˘سسيإا ة˘ه˘جاو˘م
.يفناج81 لاغتربلا

طيمز.ع

  ديلأ ةرك

دكؤوم ريغ نيرحبلإ يف ينطولإ بختنملإ صصبرت

ة˘يدا˘ح˘تلا ر˘ق˘م˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
يذلاو ةسصاخلا تاجايتحلا يوذل ةيرئازجلا
ىربكلا زئا˘ج˘لا عو˘سضو˘م ة˘سشقا˘ن˘م ه˘ي˘ف م˘ت
ةئف ةئفب سصاخلا ىوقلا باعلأل1202 يبدل
ةيريدملا عمج ءا˘ق˘ل رو˘ح˘م نا˘ك ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا

تقؤو˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ةئي˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘نآلا نوؤو˘سشلا ر˘ي˘ي˘سست˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج عا˘م˘ت˘جلا لوا˘˘ن˘˘تو.ةيلاردفلا
ةرظتنملا ةكراسشملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
وأا ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل
ةيبملار˘ب˘لا با˘ع˘لأÓ˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا
حا˘ت˘ت˘فا ر˘ي˘باد˘ت اذ˘كو و˘ي˘كو˘ط˘ب ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
هذهبو ،جراخلاب وأا رئازجلاب ءاوسس تاسصبرتلا
قرفلا ريدم يدوليم دمحم ملسس ةبسسانملا
ةئف ىوقلا باعلأل نييسضايرلا ةمئاق ةينطولا
ىلإا لهأاتلل نيحسشرملا وأا نيلهأاتملا نيقاعملا
جمانرب دادعإا لجا نم نيبردملل  دايبملاربلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لاو ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ىربكلا ةزئاجلاب اءدب ،ة˘ي˘لود˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ةا˘˘م˘˘˘سسم˘˘˘لا ،ي˘˘˘بد˘˘˘ب
:Óئاق ينطولا ينفلا ريدملا حرسصو ،«ازاف»
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م سضار˘˘ت˘˘علا م˘˘ت د˘˘ق˘˘ل»
اقباسس اهانملسس يتلا ةمئاقلا ىلع نيبردملا
هنأا» نيدكؤوم «ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ىلإا

سسي˘يا˘ق˘م˘لا لو ا˘هداد˘عإا م˘ه˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ي م˘˘ل
عم اهنييحت مت ايلاحو اهتغايسص يف ةدمتعملا
أادبم ىلع دامتعلاب ةينطولا ةينفلا ةيريدملا
دايبملاربلل لهأاتلل نيحسشرملا اميسس ةيقحألا

ةمئاقلا مسضتو ،«يملاعلا مهبيترت بسسحو
اونمسض21 مهنم ،ا˘ي˘سضا˘ير81 ى˘لوألا
نيرخآا ىلإا ةفاسضإا نابايلا دعومل لهأاتلا
تد˘عأاو ،ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ا˘ظو˘ظ˘ح نو˘كل˘م˘ي
نيذلا نيي˘سضا˘ير˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ىر˘خأا ة˘م˘ئا˘ق
ررقملا يبد عمجتب ني˘ي˘ن˘ع˘م نو˘نو˘كي˘سس
لسسرتسسو1202 رياربف31 ىلإا6 نم

نمو.ة˘سضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ى˘˘لإا
مسسومل احاتت˘فا ي˘بد ع˘م˘ج˘ت نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا
هريسست يذلا نيقاعملا ةئف ‐ ىوقلا باعلا
لمتسشيو ،ةيبملولا هبسش ةيلودلا ةنجللا

ام ةرتفلا يف ةررقم تارهاظت ينامث ىلع
ةيبملاربلا باعلألا لبق يامو يرفيف نيب
نو˘˘برد˘˘م˘˘لا ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسأاو ،و˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ط˘˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ر˘ق˘م˘ب نور˘سضا˘ح˘لا نو˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
حمسس يذلا عامتجلا اذه ميظنت ةيلاردفلا
.عيسضاوملا نم ددع نع ةيبابسضلا ةحازإاب

طيمز.ع

ةسصاخلأ تاجايتحلأ يوذل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ
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دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘سش نو˘˘كي˘˘سس
ةمهم يف رئازجلا ةيدولومو
بايإا ءاقل نمسض مويلا ةنيابتم
تاسسفا˘ن˘م ن˘م ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا

ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
ثي˘˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘سسو˘˘م
ي˘ف بق˘ل˘لا ل˘ما˘˘ح ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سس
روغ هري˘ظ˘ن ى˘لوألا ةارا˘ب˘م˘لا

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘كلا ا˘ي˘ها˘˘م
لزنتسس اميف ،لانويسشان وياين
ىلع Óيقث افيسض «ةيدولوملا»
يبراد يف يسسقافسصلا يدانلا

 .ريثكلاب دعي يبراغم
ةمهم ‘ «ةبيقعل ءانبأأ»
 بولطم رذ◊أ نكل ةلهسس

امود كنارف ينقتلا ةليكسشت
دعب ةيحيرأاب ةارابملا لخدتسس
ى˘ل˘ع سضير˘ع زو˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةي˘سساد˘سسب ي˘ن˘ي˘كلا سسفا˘ن˘م˘لا
ريغ ،باهذلا ءاقل يف ةفيظن

دو˘ي˘ع˘سس ق˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر نأا
فد˘ه˘ب ءا˘ق˘ل˘لا نو˘سضو˘خ˘˘ي˘˘سس
ر˘ي˘غ ل را˘˘سصت˘˘نلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ءانبأا» لوانتم يف ودبي قرولا
قرا˘ف˘ل ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب «ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل
،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘يو
دوهج˘م ل˘قأا˘ب زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
طاسسوأا يف تاباسصإلا يدافتو
نأا م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كسشت˘˘˘˘˘لا
مهلهأات اونمسض «نييدادزولبلا»
ي˘˘ف تا˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رود˘˘˘ل
ي˘ف تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
ءا˘غ˘لإا لا˘م˘ت˘حا ع˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع ةددهم تتاب يتلا ةارابملا

هن˘سش يذ˘لا بار˘سضإلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كلا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا و˘˘˘ب˘˘˘عل

ةيوسستب ةبلاطم˘ل˘ل جا˘ج˘ت˘حا˘ك
بردتي ملو ،ةيلاملا مهتيعسضو
و˘˘لا˘˘غو˘˘ك ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا و˘˘˘ب˘˘˘عل
ة˘ه˘جاو˘م ذ˘ن˘م از˘˘يوا˘˘سشا˘˘سشا˘˘ي
اريبع˘ت با˘ب˘سشلا ما˘مأا با˘هذ˘لا

كلذب اح˘نا˘م م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حا ن˘ع
ىلا لهأاتلا ةريسشأات «بابسشلا»
ردجت امك ،تاعومجملا رود
م˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘˘سشإلا
ه˘ي˘ما˘ك را˘نر˘ي˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشي˘˘سسلا
مامأا ايها˘م رو˘غ ءا˘ق˘ل ر˘يد˘ي˘سس
 .دادزولب بابسش

ةمهم ‘ «ةيدولوŸأ»
ةدوعلأ فدهلأو ةبعسص

  صسنوت نم لهأاتلاب
ود˘˘ب˘˘ت ر˘˘خآلا بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف

ةبعسص رئازجلا ةيدولوم ةمهم

ي˘˘سسقا˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
بل˘˘ق˘˘ل ي˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا
رودلل لهأاتلا قيقحتو ةلواطلا
اهنأا دكؤوملا نم يتلاو ،لبقملا
ةريغسص ليسصافت ىلع بعلتسس
براقتملا ىوتسسملا لظ يف
ةليكسشت تلقن˘تو ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘ل˘ل
سسنو˘˘˘ت ى˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

د˘ب˘ع تا˘مد˘خ ن˘م ة˘سصو˘ق˘ن˘˘م
ببسسب بئاغ˘لا و˘با˘ج ن˘مؤو˘م˘لا
يف ةيجلع نب يدهمو سضرملا

Óسسيإا يراوفيلا قحتلا نيح
ط˘˘سسو˘˘لا يد˘˘نو˘˘ما˘˘˘يد يدواد
تناكو ،سسمأا قيرفلاب يعافدلا
دق ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘ن˘كلا

يراكاب يبماغلا مكحلا تنيع
ي˘براد˘لا ةرادإل ا˘با˘ب ا˘ما˘˘سسا˘˘غ
.يبراغملا

طيمز.ع

   يوق مإدسص يف «ةيدولوملإ»و يلكسش ءاقل يف دإدزولب بابسش

ةيبلتل دعتسسم ليحدلأ
ةيلاملأ هطورسش عيمج

تامامتهإ لخدي يناميلسس
  يرطقلإ يرودلإ لطب
يرطق˘لا ل˘ي˘حد˘لا يدا˘ن ل˘خد

ر˘ف˘سضل˘ل ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘م˘˘سضم
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
يزيلجنلا يتيسس رتسسيل بعلو
ةقفر ة˘ب˘ع˘سص ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي يذ˘لا
نم جرخ نأا دعب «سسسسكوفلا»
مل يذلا قيرفلا بردم تاباسسح
«بعلمل هتدوع ذنم هيلع دمتعي

ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب «روا˘ب غ˘ن˘ي˘˘ك
 .يسسنرفلا وكانوم قيرفل هتراعإا

ة˘ل˘ج˘م تر˘˘سشن ا˘˘م بسسح˘˘بو
يف ةي˘سسنر˘ف˘لا «لا˘يد˘نو˘م ز˘نوأا»
بقل ل˘ما˘ح نأا ا˘هر˘يرا˘ق˘ت ىد˘حإا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘˘لا
فاد˘˘ه م˘˘سض د˘˘ير˘˘ي ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
وتاكريملا ةرتف لÓخ «رسضخلا»
فا˘˘سضأاو ،يرا˘˘ج˘˘˘لا يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا
ةدعتسسم ليحدلا ةرادإا نأا ريرقتلا
«براحملا» طورسش عيمج ةيبلتل
،هعيقوت ىلع لوسصحلا لجأا نم
يرطقلا يدانلا تاعلطت نأا ريغ
ر˘بو˘سسلا» سضفر˘ب مد˘ط˘˘سصت د˘˘ق
يذلاو ةري˘خألا سضر˘ع˘ل «م˘ي˘ل˘سس
را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ناو ثير˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘سضف˘˘˘ي
ي˘˘ف م˘˘سسح˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق سضور˘˘ع˘˘˘لا

ديري هنأاو اسصو˘سصخ ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ا˘بوروأا ي˘ف هراو˘سشم ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ل˘ظ ي˘ف ر˘مألا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص م˘˘غر
هاسضاقتي يذلا ع˘ف˘تر˘م˘لا بتار˘لا
غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سسل ق˘˘با˘˘سسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ناك يذلاو يلاغتر˘ب˘لا ة˘نو˘ب˘سشل
رخآا ق˘ير˘ف˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ل˘سشف ءارو
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
نبا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو.طرافلا

مامتها بذج ناينبلا نيع ةنيدم
يف ةيسسنرفلا ةيدنألا نم ديدعلا

تنا˘سس ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ةرو˘سص
كي˘ب˘م˘لوأل ة˘فا˘سضإلا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ت˘˘يإا

ريبكلا بتارلا نأا ريغ ايليسسرام
ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كسش ها˘سضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس لاز˘ي ا˘مو ،ر˘ي˘˘خأÓ˘˘ل
ىتح «بلاعثلا» عم دقعب طبتري

  .1202 ناوج
طيمز.ع

ةسسفانملأ نع اموي نيرسشعل هبايغ دعب   ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةسسفانم نم يناثلأ يديهمتلأ رودلأ بايإأ

ةيعامجلإ تابيردتلل ةدوعلإ نم برتقي رسصان نب
يلاطيلا نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا رظتني

تابيردتلا ىلإا ةدوعلل يدانلل يبطلا مقاطلا لبق نم رسضخألا ءوسضلا
 . ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف هتباسصإا ةلاح نسسحت دعب ةيعامجلا

طخ ومانيد نأا ةيلاطيلا «تروبسس وليد اتيزاغل» ةفيحسص تفسشكو
ةسسفانملا ىلإا اعيرسس ةدوعلل ةيدرفلا تابيردتلا يف دجب لمعي طسسولا

ديدسشت دعب ةمداقلا تلوجلا يف هيلإا ةجاحلا سسمأا يف هقيرف نأاو ةسصاخ
تاذ تدكأاو اذه ،«يلانويسسانرتنا» راجلا نم «يرينوسسورلا» ىلع قانخلا
ةسسداسسلا ةلوجلا ةمقو مويلا ةارابمل ازهاج نوكي نل رسصان نب نأا رداسصملا

يلويب ونافيتسس يلاطيإلا بردملا ةبغر مدع ببسسب «يفويلا» مامأا رسشع
 .ةباسصإلا مقافتت ل يكل هب ةرماغملا

دوعي نأا لبق رهسشلا ةبارق ذنم بيسصأا لانسسرأا جيرخ نأا ركذلاب ريدجلا
ملآلا هتدواع نأا دعب ةباسصإÓل اهيف سضرعت يتلا امراب ةارابم يف كراسشيل

اعيرسس يفاعتلل فثكم جÓع جمانربل عسضخيو ،ةبكرلا راتوأا ىوتسسم ىلع
ةسسفانملل ةدوعلاو

ب.ع
 يلاطيإلأ يرودلأ نم رسشع ةسسداسسلأ ةلوجلأ راطإأ يف

 وتنفينيب مامأإ يرايلاك عم مويلإ ةكراسشملل حسشرم صسانو
يلاطيإلا يرايلاك يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا سسانو هجتي

وتنيفنيب قيرف يقÓي امدنع ،مويلا نم ةيادب بعÓملا عم دهعلا ديدجتل
.يلاطيإلا يرودلا نم61 ةلوجلا راطإا يف

ببسسب يلوبان مامأا يدانل ةيسضاملا ةارابملا نع ايقيرفإا لطب باغو اذه
بسسح بعÓملا ىلإا مويلا هتدوع نوكت نأا ىلع اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا
ةيندب لاح يف بعÓلا دجاوت تدكأا يتلاو ،ايلاطيا نم ةرداسصلا ريراقتلا

يدا˘ن˘لا برد˘م د˘ي˘ب نو˘كي˘سس ر˘ي˘خألاو لوألا رار˘ق˘لا نأا لإا ،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ن˘˘فو
.يلقسصلا

ب.م.يرسسيإأ
 تاقباسسملأ عيمج يف افده151 نود

 يرطقلإ دسسلإ عم حاجنوب حافسسلل ةزيمم ماقرأإ
،يرطقلا دسسلا يدان مجن ينطولا بختنملا مجاهم حاجنوب دادغب تبثأا

اميسسل ،ىرخأل ةارابم نم همدقي يذلا زيمملا ىوتسسملا لظ يف هبعك ولع
.اهدهع قباسس ىلإا تداع كابسشلا عم هتقÓع نأاو

،تلوطبلا عيمج يف151ـلا فدهلل9102 ايقيرفإا لطب لسصوو اذه
عارسصلل ةوقب حسشرم هنأا امك ،يرطقلا يرودلا يف بعسص مقر هنا تثبيل

.فادهأا8 كلمي هنأا امب ،مسسوملا اذه يبهذلا ءاذحلا بقل ىلع
:يتآلا لكسشلا ىلع151 ـلا هفادهأا عيزوت ءاجو
يرطقلا يرودلا يف فده201
رطق ريمأا سسأاك يف افده71
رطق موجن سسأاك فادهأا3
مسساج خيسشلا سسأاك فادهأا3
رطق سسأاك يف فادهأا3
ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك يف فادهأا3
ايسسآا لاطبأا يرود يف افده02
يف ميعزلا عم001 مقر فدهلل لسصي بعل لوأا حاجنوب دادغب دعيو

 .يرودلا
ب.م.يرسسيإأ

ةيلأردفنوكلأ صسأاكو ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر

ةرهاقلإ يف لبقملإ ةعمجلإ موي بحسست ةعرقلإ
تاعومجملا ةلحرمب ةسصاخلا ةعرقلا بحسس ةيلمع ماقت نأا رظتنملا نم

سساك نم «رركم» يناثلا يديهمتلا رودلاو ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبارل
نم ةيادب ،ةرهاقلاب فاكلا رقمب لبقملا ةعمجلا موي ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

ةئيهلا هب تدافأا ام بسسح رئازجلا تيقوتب لوز ةدحاولا ةعاسسلا ىلع
.ةيقيرفإلا ةيوركلا

لاطبألا ةطبار نم يناثلا يديهمتلا رودلا يف نوزئافلا كراسشيسسو
يفناج6و5 يموي هنم «ةدوعلا» تÓباقم ماقتسس يذلا ةيلاردفنوكلل
،تاعومجملا ةبيكرت ديدحت لجأا نم ةعرقلا بحسس ةيلمع يف ،يراجلا

يديهمتلا رودلا وأا ّدسسلا رودب ةسصاخلا ةعرقلا بحسس ةيلمع سصختو
رودلا نم نيزئافلا  ،ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا سساك نم «رركم» يناثلا
رودلا يف  ةمزهنملا قرفلا ةيلاردفنوكلا سساك نم يناثلا يديهمتلا
فيطسس قافو قيرف ّنأا مولعمو ،ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبارل يناثلا يديهمتلا
يناثلا يديهمتلا رودلا يأا لبقملا رودلل ةرسشابم هلهأات ةريسشأات عطتقا دق
،ةسسفانملا نم بحسسنملا يداسشتلا سسنوسسينور يدان باسسح ىلع «رركم»
نيتسسفانملا نيتاه ىدحإل لهأاتلا قابسس يف ةيرئازج قرف ةثÓث دجاوتتو
ةطبار ةسسفانم يف رئازجلا ةيدولومو دادزولب بابسش نم لكب رمألا قلعتيو
.ةيلاردفنوكلا سساك يف لئابقلا ةبيبسشو لاطبألا

ةبسسانملاب مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا ترسشن ىرخا ةهج نم
:يلاتلا وحنلا ىلع نوكيسس يذلا نيتسسفانملا جمانرب ةيقب

لاطبألا ةطبار تاعومجملا ةلحرم ‐
1202 يرفيف21/31 ىلوألا ةلوجلا ‐
1202 يرفيف32 ةيناثلا ةلوجلا ‐
1202 سسرام5/6 ةثلاثلا ةلوجلا ‐
1202 سسرام61 ةعبارلا ةلوجلا ‐
1202 ليرفأا2/3 ةسسماخلا ةلوجلا ‐
1202  ليرفأا9/01 ةسسداسسلا ةلوجلا ‐‐
ةيلاردفنوكلا سساك رركم يناثلا يديهمتلا رودلا ‐
1202 يرفيف41 / باهذلا ةلحرم ‐
1202 يرفيف12 / ةدوعلا ةلحرم ‐

sport@essalamonline.com

0392ددعلأ ^2441  ىلوألأ ىدامج22ـل قفأوملأ1202 يفناج6ءاعبرألأ

سضا˘˘ير ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو تدادزإا
ينطولا بختنملا دئاق زرحم
اديقعت يتيسس رتسسسشنام مجنو
يتلا ةر˘ف˘سشم˘لا ة˘لا˘سسر˘لا د˘ع˘ب
لو˘˘يدرو˘˘غ بي˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ب ثع˘˘˘ب
يف ريخأÓل ينابسسلا بردملا
زو˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع ه˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
يف يسسلي˘سشت ى˘ل˘ع سضير˘ع˘لا
نم61 ة˘لو˘ج˘لا ة˘˘م˘˘ق ءا˘˘ق˘˘ل
.غيلرميربلا

ديزي لويدروغ
ةيسسفنلأ تاطوغسضلأ

زرحم ىلع
مÓعإلا لئاسسول هثيدح يفو

ىلع ققح˘م˘لا را˘سصت˘نلا د˘ع˘ب
ينقتلا حم˘ل «زو˘ل˘ب˘لا» با˘سسح
دمتعي نل هنأا ىلا ينولاتكلا

ىر˘˘˘سسي˘˘˘لا» بحا˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ديعاوملا مداق يف «ةيرحسسلا
ق˘ير˘ف˘لا˘ب ا˘ن˘سسل ن˘ح˘ن »:Ó˘ئا˘˘ق
،«ةرسشابم ةقيرطب بعلي يذلا

ينبن نأا لسضفُن نحن »:فدرأاو
لد˘ب ،ح˘˘سضاو ل˘˘كسشب بع˘˘ل˘˘لا
تا˘م˘ج˘ه˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا

نيبعÓلا كلتمنو ،ةسسكاعُملا
ةلاسسر يف ،«هديرن ام قيبطتل
نل هنأا «براحملا»ـل ةحسضاو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض نو˘˘˘كي
ي˘ف نز˘ت˘ي˘سسلا »ـل ة˘ي˘˘سسا˘˘سسألا
اسصوسصخ ،ةلب˘ق˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا

ةقيرطب فورعم «زورح» نأاو
ع˘م ءاو˘سس ةر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل
.«رسضخلا» وأا «ىتيسسلا»

مامأأ زرحم»: يفياسص
نم ليحرلأ ةيمتح

 «يتيسسلأ»
بعÓلا يفياسص قيفر داعو

ي˘˘˘ف «ر˘˘˘سضخ˘˘˘˘ل»ـل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
ن˘يإا ي˘ب» ةا˘ن˘قـل ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
ثيدحلل ةيسضايرلا «سستروبسس
يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا لوح
«يتيسسلا» يف زرحم اهسشيعي

د˘ي˘حو˘لا ل˘˘ح˘˘لا نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح
ةرداغم وه ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل
ىتح »:Óئاق يتيسس رتسسسشنام
ةريبك ةارابم زرحم مدقي ولو
ءلدبلا ةكد يف هسسفن دجيسس
نوكت امدنع»:ع˘با˘تو ،«ا˘هد˘ع˘ب

نأا امإا ..نيرايخ مامأا تنأا ابعل
لمحتتو لاحلا اذه ىلع ىقبت
ةناكم نع ثحبت نأاو طغسضلا
ا˘م˘ك ،«ل˘ي˘حر˘لا لإاو ة˘ي˘سسا˘سسأا
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘سشأا
ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا «ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا»ـل
ذ˘ب˘ح˘ي ل ح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف زر˘ح˘م د˘جاو˘ت
ه˘˘˘ئا˘˘˘˘سصقإا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسيو
بردملا اذه عم امأا»:احرسصم
ه˘ت˘ف˘سسل˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م رو˘مألا˘˘ف
بحُي ل لويدراوغف ..ةحسضاو
ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ب˘˘ج˘˘ي˘˘سس وأا زر˘˘ح˘˘˘م
و˘ل»:Ó˘ئا˘ق فدرأاو ،«ةردا˘غ˘م˘لا
ر˘ي˘غ تا˘فر˘سصت˘˘ب سضا˘˘ير ما˘˘ق
هارن نأا نكمي ىرخأاو ةيقÓخأا

ل˘˘ك م˘˘غر ن˘˘كل ،ي˘˘سسا˘˘سسأا˘˘˘ك
˘مر˘ت˘ح˘˘م ي˘˘ق˘˘ب˘˘ف ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا

ي˘ف م˘ت˘˘خ ثي˘˘ح ،«ه˘˘قÓ˘˘خأا˘˘بو
سضايرل ديحولا لحلا »:ريخلا

رتسسسشنا˘م ةردا˘غ˘م و˘ه زر˘ح˘م
دجي قيرف يف بعللاو يتيسس
.«هتحار هيف

ب.ع

يسسنرفلا زولوت يدان خسسف
لداع يرئازج˘لا بعÓ˘لا د˘ق˘ع
مل ،ةيطابسضنا بابسسأل ،يواط
ةرادإا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي
.يدانلا

ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا تف˘˘سشكو
لسصاوتلا عقاوم ىلع ةديرغت
خسسف نع ر˘ت˘يو˘ت ي˘عا˘م˘ت˘جلا

.ريبك أاطخ ببسسب بعÓلا دقع
بعÓ˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘˘سسو اذ˘˘˘˘ه

ديدج دان نع ثحبلاب ابلاطم
لاقتنÓل مداقلا وتاكريملا يف
ن˘م يور˘كلا هراو˘سشم ثع˘˘ب˘˘ل

 .ديدج
ب.م.يرسسيإأ

قيرفلأ نع ليحرلاب هحسصن يفياسص

رثكأإ هتيعسضو دقعيو زرحمل ةرفسشم لئاسسرب ثعبي لويدرإوغ

 ةيطابسضنأ بابسسأل

 يواط يرئإز÷إ دقع خسسفي زولوت يدان



ةــــنصصرق

فافلإ فدهتسسي يداسص ديلو
رئازجلاب مدقلا ةرك قاسشع ربتعا

ة˘حر˘ف˘لا عا˘ن˘سص ن˘˘م د˘˘حاو ةدو˘˘ع
ديلو رمجلا تاونسس يف ةيرئازجلا

ق˘ير˘ف ي˘ف ر˘ي˘ي˘سست˘لا ى˘˘لا يدا˘˘سص
ىلا هتدوع لجا نم فيطسس قافو
د˘سصق يد˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فرو ءاو˘˘سضألا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ه˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
بيرقلا لبقتسسملا يف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةد˘ه˘ع ة˘يا˘ه˘˘ن بر˘˘ق ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
يقل ثيح يسشطز يلاحلا سسيئرلا

فيطسس قافو ةرادإا سسلجم وسضع
ة˘فا˘سضإا هور˘ب˘ت˘عاو ةر˘ي˘ب˘˘ك ةدا˘˘سشإا
هناو اميسسل قافولا بتكمل ةيوق
.رييسستلا يف ءاهدلا هنع فورعم

نينح وبلق صسراف
اهب ماق  ةليمج ةجرخ يف
ي˘لود˘لا سسرا˘ف د˘م˘ح˘˘م
ويزل عفادمو يرئازجلا
دا˘عأا ا˘مد˘ع˘ب ي˘لا˘˘ط˘˘يلا
يلاطيإا لف˘ط˘ل ة˘م˘سسب˘لا
هتجارد ة˘قر˘سسل سضر˘ع˘ت
نم ةبرقم ىلع ةيرانلا

ودنامرأا و˘غ˘ي˘يد» بع˘ل˘م
عربت ثي˘ح ،«ا˘نودارا˘م
عربتلاب «رسضخلا» مجن
وروأا0052 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب
نا˘ك يذ˘لا ،ة˘ي˘ح˘سضل˘˘ل
نم ةجاردلا لم˘ع˘ت˘سسي
ه˘˘تر˘˘سسأا ة˘˘˘لا˘˘˘عإا ل˘˘˘جأا
ى˘ق˘ل˘ت ثي˘ح ،ةر˘ي˘ق˘ف˘لا
عيمجلا ةعسساو ةداسشإا

ه˘˘ت˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإا ار˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘م
.هبلق ةبيطو

وسسإر صشاقل ام زاكعوب

تيب نم ةبرقملا رداسصملا سضعب تدكأا
ة˘ي˘سضار ر˘ي˘غ ةرادإلا نأا ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا
فر˘ط ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘تا˘˘ت˘˘ب
ةجيتن كلذو زاكعوب يسسنوتلا بردملا
ى˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا سضر˘˘ع˘˘ت
عيسضي يدانلا لعج ام ةتوافتم تاباسصإا

رمألا وهو ةماه تاءاقل يف هيبعل لك
يسسنوتلا ينقتلا ليحرب لجعي دق يذلا
˘ما˘مأا ه˘ل ة˘م˘يز˘ه لوأل ه˘ي˘ق˘ل˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف
لعج ام وهو عوبسسألا اذه ةياهن عيرسسلا
ثد˘ح˘ي˘سس ا˘م نو˘ب˘قر˘ت˘ي نا˘ب˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا
.ءاقللا دعب ينفلا مقاطلل

صشركسشت ام ةوعدلإ

ةيدولوم قيرف راسصنأا نم ديدعلا دكأا
مسسقلا ةلوطب ىلإا يمتنملا ةنسساسسحلا
ةجاح نأا ةيبرغلا ةعومجملا ةاوه يناثلا
ةنسساسسحلا ةيدلب نم سسيئر ىلإا قيرفلا

ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا با˘ح˘˘سسنا د˘˘ع˘˘ب كلذو
دقع ةرورسضب نيبلاطم ةراعرعوب ديسسلا
سسيئر بيسصنتو تقو برقا يف عامتجا

ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ع˘سضوو ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج
رايتخاو تابيردتلا قÓطنا نم فورحلا
ناو˘لأا نو˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ح˘لا˘سص ي˘ف سسي˘ل تقو˘لا نو˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ءارسضخلا ةليكسشتلا

مهيب تحرف

دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق
ىملسس اينيكب ر˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ي˘ف˘سس تل˘ب˘ق˘ت˘سسإا

ةرا˘ف˘˘سسلا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب يداد˘˘ح
نيأا ،يبورين ةينيكلا ةمسصاعلاب ةيرئازجلا
،نيب˘عÓ˘لا فر˘سش ى˘ل˘ع ا˘سصا˘خ ءا˘سشع م˘ظ˘ن
ىلع ةديرغت ةير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ي˘ف˘سسلا تر˘سشنو
ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘كب˘سشب ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ترر˘سس» :ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
دادزولب يسضا˘ير با˘ب˘سش ق˘ير˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب
ةهجاومل ةحرابلا اينيك‐يبورينب طح يذلا
رود˘لا با˘يإا با˘سسح˘ل ا˘˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ ق˘˘ير˘˘ف
ايقيرفإا لاط˘بأا ة˘ط˘بار˘ل ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
.«انقيرفل هللا نذإاب قيفوتلاب .مدقلا ةركل

؟لسصح صشرطل

سشاقوبو لابرد يثÓثلا بايغ لسصاوتيسس
كلذو ةيمسسرلا تايرابملا نع يسشيروقو
لعج يذلا رمألا ملآلا نم ةاناعملا ببسسب
جÓع ىلع لمعلا ةرورسض بلطي سشرطل
ةدا˘ع˘ت˘˘سسا ل˘˘جا ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘سصإا ع˘˘سضو˘˘م
يف ىقبي مجنلا نأاو ةسصاخ اعيرسس مهتامدخ
ف˘سسأا نأا ر˘كذ˘ي هر˘سصا˘ن˘ع ل˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
بعÓ˘لا ة˘جا˘ح م˘ل˘ع نأا د˘ع˘ب نا˘ك سشتو˘˘كلا

ام كرادت لجا نم ةيحارج ةيلمعل ةديمح
مايقلا ىلع ارداق ناك يذلا رمألا وهو هتاف
.اهتيادب يف ةباسصإÓل هسضرعت دنع هب

qarsana@essalamonline.com
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إددجم ةفسشنملإ يمري دانزوب
قيرفل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ل˘سصاو˘ي
هتاجر˘خ دا˘نزو˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا
ةلاقتسسلا رارقب ةرم لك يف
كلذو ةرادإلا سسأار ىلع نم
ةدوجوملا لكا˘سشم˘ل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يف ترثأا يتلاو قيرفلا يف
هتلعجو يدانل˘ل ما˘ع˘لا ر˘ي˘سسلا

جئاتنلا قيقحت ىلع رداق ريغ
هلع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
د˘˘كؤو˘˘يو ه˘˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ع˘˘سضي
لبق يأا سسيمخلا اذه هترداغم
ماما هقيرف ءا˘ق˘ل د˘عو˘م ى˘ت˘ح
ماه دعوم يف فيطسس قافو
نا˘هر ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘هألا ع˘˘سضي˘˘سس
.هتياهن ديدحت بعسصي ريبك

15

يواجح نومركي «ةوإرمحلإ» راسصنأإ
نوبعل مرك ةليمج هتافتلا يف
را˘˘˘˘˘˘سصنأاو نو˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘ج
نو˘˘بر˘˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لا «ةوار˘˘م˘˘ح˘˘˘لا»
ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘ب
ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سس ق˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا

ا˘ي˘لا˘˘ح د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا يوا˘˘ج˘˘ح
ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
قافو مجن يظح ثيح ،جÓعلل
سصاخ ميركتب قباسسلا فيطسس
«سسيرا˘ب ي˘سس مأا» ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م
ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش ه˘˘˘˘˘ل مد˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘لا
يدانلا ناولأاب اسصيمقو ةيفرسش
ءاو˘جأا ط˘سسو ه˘م˘سسا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ةسصاخ قباسسلا يلودلا سسراحلا ردسص تجلثأا يتلا ةردابملا يهو ةزيمم ةينماسضتو ةيوخأا

.ةرتف ذنم ناطرسسلا سضرم نم هتاناعم ببسسب رمي بيسصع يحسص فرظ يف تءاج اهنأاو
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ةÓسصلإ تيقإوم

 وتنفينيب مامأإ يرايلاك عم مويلإ ةكراسشملل حسشرم صسانو^
ةيعام÷إ تابيردتلل ةدوعلإ نم بÎقي رسصان نب ^

عإرسسإلاب تاطلسسلإ نم تاميلعت
يدانلل ديدج رقم زا‚إإ ‘
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   ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةسسفانم نم يناثلأ يديهمتلأ رودلأ بايإأ

ةركسسب دا–إأةديعسس ةيدولوم فيطسس قافو

بحسست ةعرقلإ
ةعم÷إ موي

ةرهاقلإ ‘ لبقŸإ

صسأاكو ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر
ةيلأردفنوكلأ

   يوق مإدسص ‘ «ةيدولوŸإ»و يلكسش ءاقل ‘ دإدزولب بابسش
بولطم رذ◊إ نكل ةلهسس ةمهم ‘ «ةبيقعل ءانبأإ»̂   صسنوت نم لهأاتلاب ةدوعلإ فدهلإو ةبعسص ةمهم ‘ «ةيدولوŸإ»^

فدـــهتسسي زاكعوب
مــغر ةيباجيإإ ةجيتن

ةـــبعسصلإ فورظلإ

نم Òثكلإ حتفي يكوكلإ
حيحسصتل ةيموجهلإ تاسشرولإ

باسضهلإ يبرإد ‘ راسسŸإ


