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حÓسسو تأردخم زجحو

ةنتابب يران
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ركسسلا ةدام يف تادايز دعب
ةئاملاب01 ـب ةردقم

رواسشتلاب طبسضي حيقلتلا جمانرب نأا دكأا
ةيلاŒرا تارارقل عسضخي ’و

يموكحلا مقاطلا نم ءاسضعأا30
باونلا مامأا هجول اهجو

صسلجمب يرأزو لأزنإأ
30 صصمويلأ ةمألأ

نييباهرإÓل ةعجوم ةبرسض هجوي صشيجلا
عوبسسأا يف نيبّرهملاو

يداولاب هلزنم رادج ىلعأا يف اقلعم ينيعبرأا ىلع روثعلا دÓبلا برغب نيتيمارجإا نيتكبسش كيكفت

50صص

و˘˘سضع ،Êا˘˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا د˘˘˘كأا
صسوÒف ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘تŸ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن÷ا

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘ع˘˘برأا كا˘˘ن˘˘ه نأا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
لجأا نم اهعم قيسسنتلا يراج ةيرازو
ه˘ّنأا ¤إا اÒسشم ،ا˘نورو˘ك حا˘˘ق˘˘ل ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا

داÒت˘سسا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ا˘ن˘لزا˘˘م ة˘˘عا˘˘سسلا د◊
ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘م Úفا˘˘ع˘˘تŸا ّنأا˘˘˘بو ،حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ةيولوأ’ا تاذ تائف˘لا ن˘م˘سض نو˘نو˘ك˘ي˘سس

.حاقللا مادختسسا ‘

ةرورسض نم رثكأأ ىقبي ايناتيروم عم يركسسعلأ نواعتلأ زيزعت :ةحيرقنسش
30 صص«COMEC» اميسس’ ةحاتملا ينمأ’ا نواعتلا تايلآا نم ةدافتسس’ا ةرورسض ىلع ددسش

راج قيسسنتلأ :Êاكرب
ءانتقل تأرأزو عبرأأ Úب

يسسورلأ حاقللأ

كلهتسسملأ ةيامح ةمظنم
عفر نم نيعنسصملأ رذحت
ةيئأذغلأ تاجوتنملأ راعسسأأ

40صص

30 صص

لسصاوتملا نيوكتلا ةعماج «مادعإا» فقوو مهتاداهسشب فارتع’اب اوبلاط

صصاسصرلاب ايمر رسصاق ةافو
لوح فÓخ ببسسب
ترايتب صضرأأ ةعطق

ةبراحمو ةنمقرلا لامعتسسا ميمعت قيرط نع
ةيكنبلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعإاو ةيطارقوريبلا

لمعلأ بابرأأ تايلأردفنوك
ةعيطقلأ ثأدحإل وعدت

يعيرلأ داسصتقلأ عم
40 صص

50صص

!ةلسصقملأ تحتCFU’L يجيرخ نم بلاط نويلم نم ديزأأ
 تاعماجلأ يجيرخ يقابك انفينسصت ةداعإل نايز نب ريزولأ ةتافتلأ رظتنن:يوÓعل دمحأأ ديسس^

30 صص



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/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
ةحداف ةيوغل ءاطخأأ

ةحئ’ ،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا داور لواد˘ت
ةشصا˘خ ت’و˘كأا˘م˘ل ة˘م˘ئا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘م
ىلع اهعيزوت لجأا نم ،ةعيرشسلا تابجولاب
حتفب ارخؤوم ماق نينطاوملا دحأ’ ،نئابزلا

نأا ’إا ،«دوف دشسافلا» ـب سصاخ ديدج لحم
ءام˘شسأا ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا هذ˘ه
اهب ،ةيشسنرفلا ةغللاب ةبوتكمو ت’وكأاملا
ةيرخشس را˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘ئÓ˘مإا ءا˘ط˘خأا
قلعي مهدحأا لعج ام ،داورلا نم ديدعلا

عاڤ فوششت ي˘ك »:لو˘ق˘لا˘ب ة˘ثدا˘ح˘لا ى˘ل˘ع
 .«تكاريد عبششت ةيئÓمإ’ا ءاطخأ’ا وذاه

ةرمجلاب صسحي ام»
«وتأوك يل ريغ

باشش ماق ،ثودحلا ردان يناشسنإا كولشس يف
ربع ةقرحلا ىلإا أايهتي ناك ةزابيتب يعماج
فداشص امدنع هترماغم ءاغلإاب توملا براوق
نوناعي نيقاعم اهدارفأا لك ةلئاع هقيرط يف
ثيح ،ةي’ولا يف لابجلا دحأاب اعقدم ارقف
لاومأا سضعب ليوحتو هترماغم ءاغلإا لشضف
يتلا ةريقفلا ةلئاعلا هذه ةدعاشسمل ةقرحلا
ن˘ع نا˘شسل˘لا ز˘ج˘ع˘ي ةر˘ها˘ق ا˘فور˘ظ سشي˘˘ع˘˘ت
امنيح كلذ نم دعبأا بهذو ،اهنع ريبعتلا

مÓعإ’ا لئاشسو ىلإا اهتثاغتشسا لاشصيإا لواح
لخدتت ىشسعو لعل ةميحرلا بولقلا ىلاو
كولشسلا ،اهششيعت يتلا فورظلا نم اهذاقنإ’
اونمتو هب عمشس نم لك باجعإا يقل اذه
يذلا اشضيأا باششللو ةريقفلا ةلئاعلل جرفلا
هنكل ةيعماجلا تاداهششلا نم ةمزح لمحي
.لمع ىلع لشصحي مل

«ةروزم» ريتسسجام تأداهسش

اقيقحت تا˘ي’و3 ي˘ف ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تر˘ششا˘˘ب
،ةروزم ريتشسجام تاداهشش دوجو لوح انمازتم
فششكو ،نيتعماجو يعماج زكرم نع ةرداشص
رهشش يف أاد˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا ع˘ل˘ط˘م ي˘ن˘مأا رد˘شصم
لوشصح لوح تايرحت لكشش يف0202 يرفيف
نم ريتشسجام ةداهشش ىلع ةيمومع ةكرشش ريدم
تنيبو ،تاون˘شس3 لبق بونج˘لا˘ب ع˘ق˘ت ة˘ع˘ما˘ج
ريدملل ةحونمملا ريتشسيجاملا ةداهشش نأا تايرحتلا

فوتشست مل اهحنم ةيلمع نأا يأا ةينوناق ريغ تناك
نم مغرلاب اذهو ،لوعفلا يراشس يلكششلا ءارجإ’ا
نع اهرود˘شص ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ح˘ي˘ح˘شص تنا˘ك ا˘ه˘نأا
نأا ىلإا رد˘شصم˘لا را˘ششأاو ،نأا˘ششلا ة˘ب˘حا˘شص ة˘ه˘ج˘لا
ي˘ف ىر˘خأا تا˘ف˘لا˘خ˘˘م ن˘˘ع تف˘˘ششك تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يف ريتشسجامو رتشسا˘م تادا˘ه˘شش ح˘ن˘مو ل˘ي˘ج˘شست˘لا

رداشصملا تاذ بشسحو ،قرششلاو طشسولا يف ةعماج
نيفظومل عامتشس’ا تلمشش ةيراجلا تايرحتلا نإاف
ةينمأا ةهج ىدل ةيمشسر ىوكشش عاديإاب اماق نينثا

اهبلغأا ريتشسجام تاداهشش حنم يف تافلاخم لوح
تافلاخم ىوكششلا تلمشش امك ،نيفظومل تحنم
تاداهششلا باحشصأا تافلم عم لماعتلا يف ةريطخ
يتلا ةيميظنتلا حئاوللا قيبطت يف ىرخأا تافلاخمو
ةرداشصلاو ةيعماجلا تاداهششلا حنم ةيلمع مكحت

.يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع
! ماع ريدم «نولهجوب»

ةيداشصتقا ةيمو˘م˘ع ة˘كر˘شش ي˘ف نو˘ف˘ظو˘م ق˘ل˘طأا
ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ل˘ع «نو˘ل˘ه˘جو˘ب» بق˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج
نيفظوملا ىواكشش بشسح فرشصتي يذلا ةكرششلل
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘ف تارا˘طإا ع˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شس ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ي˘ف˘ظو˘م سضع˘ب ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت نإا ل˘ب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
.متششلاو بشسلاو ةناهإ’ا دح لشصي ةشسشسؤوملا

qarsana@essalamonline.com
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ةريح يف لدعلأ ريزو
لد˘ع˘لا ر˘˘يزو لءا˘˘شست

ن˘م ي˘تا˘م˘غز م˘شسا˘ق˘ل˘˘ب
بب˘˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘˘˘ع نار˘˘˘˘˘˘هو
تارادإا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م
تافلم ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل
بلج˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يرادإا

اهميدقتو ةيشسنج ةقيثو
نأا م˘˘غر ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف
ف˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ت˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ن˘ي˘يÓ˘م نآ’ا ا˘هزو˘˘ح˘˘ي
م˘ل˘شست ’ ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سصا˘˘خ˘˘ششأ’ ’إا ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح
ة˘ي˘شسن˘˘ج˘˘لا نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
عفدي ام اذهو ،ةيرئازجلا
ةرازو هشسرد˘ت ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب لد˘˘ع˘˘لا

ريكفت نع ،نارهوب ارخؤوم ،يتامغز مشساقلب ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو نلعأا دقو ،ىرخأا تارازو
فششك ،نمازتلاب ،اًبيرق «ةيلدعلا قباوشسلاو ةيشسنجلا يتقيثوب ةيرادإ’ا ةبلاطملا فيفخت»ـل ِراج
مّلعت نيشسوبحملل ىنشستي ىتح ةحوتفم تاءاشضفب ةيباقعلا تاشسشسؤوملا زيهجت نع ريزولا
.عمتجملا يف لشضفأا ةفشصب جامدن’ا نم مهّنكمت نهملاو فرحلا

دئأوف موق دنع موق بئاسصم
يرشضحلا يمومعلا لقنلا زهتنا
ةشصرفلا «ازوتيإ’ا «تÓفاح وأا
ةحئاج ببشسب ،ورتملا بايغ يف
ه˘تا˘مد˘خ ف˘ي˘ث˘كت˘ل » ا˘نورو˘˘ك»
يذلا رمأ’ا ،نينطاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
،اريثك نورفا˘شسم˘لا ه˘ن˘شسح˘ت˘شسا

ددع ةدايز ةظحÓم تمت ثيح
ىوتشسم ىلع ةلماعلا تÓفاحلا

ىتح ،قئاقدلا سضعب تاوف درجمب ةلفاحلا قÓطنا وه لمجأ’او ةمشصاعلاب طوطخلا فلتخم
رظنلاب ،ورتيملا داع ول ىتح ةردابملا رارمتشسا اونمت نونطاوملا ،ةئلتمم دعاقملا نكت مل ول
ةديدع طوطخ ربع لمعت ا˘ه˘نو˘ك ا˘ه˘ي˘لإا ة˘شسا˘م˘لا ة˘جا˘ح˘لاو «ازو˘ت˘ي’ا» تا˘مد˘خ ن˘شسح˘ت ى˘لإا
. طقف ةمشصاعلا طشسو ىلإا لشصي يذلا ورتيملا سسكع ةمشصاعلاب

...قورسسم يرئأزج ثأرت
دحأا ىلع ،ةيوق ةيرشصم لعف ةدر يف
د˘˘حأا ف˘˘ششك ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘نا˘˘˘غأ’ا
عطق˘م ي˘ف ن˘ي˘ير˘شصم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لشصاوتلا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع هر˘ششن و˘يد˘ي˘ف
،يرئازجلا ثارتلا ةقرشس ،يعامتج’ا

يريط ةرايط اي» ةينغأا نإا لاق ثيح
ي˘ت˘لاو «ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا ي˘˘ه «ا˘˘ي˘˘ب
ةيبر˘ع˘لا ي˘نا˘غأ’ا عورأا ن˘م ا˘هر˘ب˘ت˘عا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘ك ى˘لإا ا˘هاد˘˘شص ل˘˘شصوو
يرئازج˘لا ثار˘ت˘لا ن˘م ي˘ه ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ةيشسنوت ’و ةي˘بر˘غ˘م ة˘ي˘ن˘غأا تشسي˘لو
 .سضعبلا اهل جوري امك

ةمكحملأ نم أدج بيرق
ةي’و˘ب ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ه˘جاو˘ي
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ل˘˘كششم ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لم˘ح˘ت تا˘شسرا˘م˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
،ةينوناق ريغ تافرشصت ةهبشش
ه˘تد˘ه˘ع ءا˘ن˘ثأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
ة˘شسا˘ئر ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
تامول˘ع˘م ر˘ي˘ششتو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
يلاحلا ةيدلبلا سسيئر نأا ىلإا

سصخت تارارق3 ىلع عقو
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا هءا˘˘قد˘˘شصأا
ر˘ي˘غ زوا˘ج˘ت ة˘ه˘ب˘شش ل˘م˘ح˘˘ت
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ةم˘كح˘م˘لا ن˘م بير˘ق ر˘ي˘م˘لا

.قيقحتلا بتاكم نمو
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يف ،ةحيرقن˘شش ق˘ير˘ف˘لا لا˘ق
يركشسع˘لا د˘فو˘لا ما˘مأا ه˘ت˘م˘ل˘ك
ىلوأ’ا مكترايز نإا ،يناتيروملا

ةيمهأا يشستكت ،رئازجلا ىلإا هذه
،ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششلا ا˘ن˘يد˘ل˘ب˘˘ل ة˘˘شصا˘˘خ
ر˘يو˘ط˘ت˘ب كشش نود ح˘م˘شست˘شسو
ة˘˘شصر˘˘ف ل˘˘كششتو ،ا˘˘ن˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع
نواعتلا ىوتشسم ع˘فر˘ل ة˘ح˘نا˘شس
تاذ ت’اجملا يف انيششيج نيب
ىلع ةشصاخ ،كرتششملا مامته’ا

ي˘ن˘مأ’ا ع˘شضو˘لا رو˘ط˘˘ت ءو˘˘شض
.ةقطنملاب دئاشسلا

هذ˘ه˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا سصر˘˘ح ا˘˘م˘˘ك
زيزعت نأا ديكأاتلا ىلع ،ةبشسانملا
ن˘˘ي˘˘ب ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
:لوقلاب ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششلا ن˘ي˘ششي˘ج˘لا
زيزعت ى˘ق˘ب˘ي ،دد˘شصلا اذ˘ه ي˘ف»
ن˘˘ي˘˘ب ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

،ةرورشض نم رثكأا ،انيتشسشسؤوم
ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
عم ،انتقطنم ىل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لا
ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘˘لاو ل˘˘˘ب˘˘˘شسلا ة˘˘˘شسارد
نم انيششيج ن˘ي˘كم˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا
عشضولا اذه يف امهماهم ذيفنت
ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب فو˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘˘م تاد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو

.«تاهجلا
سشيجلا ناكرأا سسيئر فاشضأاو

نمو» :Óئاق يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م ه˘˘نأا ىرأا ،ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ربكأا لكششب ةدافتشس’ا يدجملا

ي˘ن˘مأ’ا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا ن˘˘م
ناكرأ’ا ةنجل اميشس’ ،ةحاتملا
ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
(COMEC)، روحم˘ت˘ي ثي˘ح˘ب
تامولعملا لدابت لوح نواعتلا

يبناج ىل˘ع لا˘م˘عأ’ا ق˘ي˘شسن˘تو
لود˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا
.«ءاشضعأ’ا

˘˘ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دد˘˘جو

‐ ىر˘خأا ةر˘م هد˘ي˘كأا˘ت ه˘ت˘ل˘خاد˘م
لمعلا يف انتبغر نع» ‐لوقي

ةيئانثلا تاقÓع˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع
لجأا نم انطبرت يتلا ةيركشسعلا

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ه˘جاو˘م
ان˘ت˘ق˘ط˘ن˘م دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
«.لحاشسلا ةقطنمو ةيبراغملا

ناكرأ’ا سسيئر ركذ ،هرودبو
،ةيناتيروملا سشو˘ي˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
قمعب ،تيقم ابمب دمحم قيرفلا
نيدلبلا نيب ةيخيراتلا تاقÓعلا
رئازجلل هركشش امدقم نيقيقششلا

يذ˘لا م˘عد˘لا لا˘كششأا ل˘ك ى˘ل˘ع
.اششيجو ابعشش ايناتيرومل همدقت

لك ءاقللا اذه رشضح ،ةراششإÓل
عافدلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا نم
كردلاو تاوقلا ةداقو ينطولا
ر˘˘˘ئاود ءا˘˘˘شسؤورو ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ةرازو˘ب ن˘ي˘يز˘كر˘˘م ن˘˘ير˘˘يد˘˘مو
سشيجلا ناكرأاو ينطولا عافدلا
ءاشضعأا اذكو ،يبعششلا ينطولا
ماتخ يفو .ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا د˘فو˘لا
ا˘ياد˘ه نا˘فر˘ط˘لا لدا˘ب˘ت ،ءا˘ق˘˘ل˘˘لا

سسي˘ئر ا˘هد˘ع˘ب ع˘قو˘ي˘ل ،ة˘˘يز˘˘مر
سشو˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا نا˘˘كرأ’ا
ل˘ج˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘لا
ينطولا سشيجلا ناكرأ’ يبهذلا
.نايبلا فيشضي ،يبعششلا

watan@essalamonline.com

«COMEC» اميصسل ةحاتملا ينمألا نواعتلا تايلآا نم ةدافتصسلا ةرورصض ىلع ددصش

ةرورسض نم رثكأأ ىقبي ايناتيروم عم يركسسعلأ نواعتلأ زيزعت :ةحيرقنسش

خ.ةميصسن

ابمب دمحم يناتيروملا هريظن سسمأا ،يبعصشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا دئاق ،ةحيرقنصش ديعصس قيرفلا اعد
ةينمألا تايدحتلا ةهجاومل ايناتيرومو رئازجلا نيب نييركصسعلا قيصسنتلاو نواعتلا زيزعت ىلإا ،تيقم

.يقيرفإلا لحاصسلاو يبرعلا برغملا يتقطنم يف

باونلا مامأا هجول اهجو يموكحلا مقاطلا نم ءاصضعأا30

مويلأ ةمألأ صسلجمب يرأزو لأزنإأ

لصصاوتملا نيوكتلا ةعماج «مادعإا» فقوو مهتاداهصشب فارتعلاب اوبلاط

!ةلسصقملأ تحتCFU’L يجيرخ نم بلاط نويلم نم ديزأأ
 تاعماجلأ يجيرخ يقابك انفينسصت ةداعإل نايز نب ريزولأ ةتافتلأ رظتنن :يوÓعل دمحأأ ديسس

˘مو˘ي˘لا ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م د˘ق˘˘ع˘˘ي
حرط˘ل سصشصخ˘ت ،ة˘ما˘ع ة˘شسل˘ج
ءاشضعأا لبق نم ةيوفشش ةلئشسأا

ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م
دافأا ام بشسح ،ةموكحلا ءاشضعأا
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ،سسمأا ه˘˘ب
تاذ ح˘˘˘˘˘˘شضوأاو.ةيعيرششتلا

ة˘˘ل˘˘ئ˘˘˘شسأ’ا هذ˘˘˘ه نأا ،رد˘˘˘شصم˘˘˘لا
ءارزو ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م
ريزو ،ةيلاملا ،لدعلا ،تاعاطق
،ةراششإÓل .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا
متي ةينلع˘لا تا˘شسل˘ج˘لا ل˘ك نإا˘ف
ةحفشصلا ربع رششابملا ىلع اهثب
.ةمأ’ا سسلجمل ةيمشسرلا

ر.نوراه

:ايقيرفإا بوعصش عم نماصضتلا ةيعم÷ ةماعلا ةنيمألا

«ةيوتلم» قرطب ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ Úتيلسصنق ىÎسشأ برغŸأ
رتشساكيد ل˘ي˘ششي˘م تف˘ششك

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأ’ا
نماشضتلاو ةقادشصلل ةي˘شسنر˘ف˘لا

برغملا نأا ،ايقيرفإا بوعشش عم
يشضارأ’ا يف تايلشصنق ىرتششا
ي˘ف ،ة˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘شصلا

ريثأاتلاو لياحتلل ةلششاف ةلواحم
.ةدحتملا ممأ’ا ىلع

يف ،رتشساكيد ليششيم تلاق
نإا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘شص ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
حا˘ت˘ت˘˘فا ن˘˘م˘˘ث ع˘˘فد بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
نويعلاو ةلخادلا يف نيتيلشصنق
يأا هيف دجوي ’ يذلا تقولا يف
هذه يف نيدلبلا نيذه اياعر نم
ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘هو ،ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع ريثأاتلل ةيبرغملا ةكلمملا

ةقيرطبو ةدحتملا ممأ’ا حلاشصم
قفاوتلا نم مغرلاب اذهو ،ةيوتلم
سسل˘ج˘م ءا˘˘شضعأا ن˘˘ي˘˘ب يو˘˘ق˘˘لا
ينو˘نا˘ق˘لا ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع ن˘مأ’ا
وهو ،ةيبرغلا ءارحشصلا ةلأاشسمل
ةيوشستلا مدخي ي˘با˘ج˘يإا ف˘قو˘م
ءارحشصلا يف عازنلل ةيشسايشسلا
.«ةيبرغلا

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأ’ا تدد˘˘ششو

ةقادشصلل ةيشسنرف˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ايقيرفإا بوعشش عم نماشضتلاو
(APSAFA) ذ˘ن˘مو ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع

382 برغملا درط ،4102 ماع
يشضارأ’ا نم ايوارحشص انطاوم
ميتعتلا ىلع ةدكؤو˘م ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
نإا تلاقو ،فلملا اذه ىلع ماتلا

ن˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘شضعأا سضفر
يتلا بناجلا ةيداحأ’ا تارارقلل
ي˘كير˘˘مأ’ا سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘هذ˘˘خ˘˘تا
بمارت دلانود هتي’و ةيهتنملا
ف˘قو˘˘م» و˘˘ه دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا مد˘˘خ˘˘ي «ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإا
ممأ’ا اها˘عر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
.Óبقتشسم ةدحتملا

ر˘ت˘شسا˘كيد ل˘ي˘ششي˘م تر˘ب˘عو
ةرادإ’ا نوكت نأا يف اهلمأا نع
ىوتشسم يف ةديدجلا ةيكيرمأ’ا
يذ˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ن˘ع ع˘جار˘ت˘˘لا

ن˘م دو˘ق˘ع ة˘ثÓ˘ث˘ل اد˘˘ح ع˘˘شضو
بعششلا قحل يكيرمأ’ا معدلا
ريشصملا ريرقت يف يوارحشصلا

سسلجم رار˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م
«1991 ةنشسل096 نمأ’ا

ز.سسواط
تاعاطق ةدع سصخت سضورعو عيراصشم ةصسرادل سصصصخ

 ةموكحلل اعامتجأ صسأأرتي دأرج

ةيلاŒرا تارارقل عصضخي لو رواصشتلاب طبصضي حيقلتلا جمانرب نأا دكأا

تأرأزو عبرأأ Úب راج قيسسنتلأ :Êاكرب
يسسورلأ حاقللأ ءانتقل

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا سسأار˘˘ت
اعا˘م˘ت˘جا سسمأا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
ةشساردل سصشصخ ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل
سصخ˘˘ت سضور˘˘عو ع˘˘يرا˘˘˘ششم
.تاعاطق ةدع

حلاشصم نم ملع ام بشسحو
لامعأا لودج نأا ،لوأ’ا ريزولا

ةشسراد نمشضت عامتج’ا اذه
تا˘عا˘ط˘˘ق سصخ˘˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم

نامشضلاو ليغششت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
نارمعلاو نكشسلا ،يعامتج’ا

ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو
امك .ةعانشصلا اذكو يلئاعلا
ا˘˘شضور˘˘ع ،عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا سسرد
ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق سصخ˘˘ت
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
 .ةيئاملا دراوملاو ةينارمعلا

ـه.داوج

،ينا˘كر˘ب طا˘ق˘ب رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا
ةعباتم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘لا و˘شضع
ةعبرأا كانه نأا ،انوروك سسوريف
قيشسنتلا يراج ةيرازو تاعاطق
،انوروك حاقل ءانتقا لجأا نم اهعم
انلزام ةعاشسلا دحل هّنأا ىلإا اريششم
ّنأا˘بو ،حا˘ق˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘شسا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن
نونوكيشس انوروك نم نيفاعتملا

يف ةيولوأ’ا تاذ تائفلا نمشض
.حاقللا مادختشسا

ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب د˘˘كأا
ىلوأ’ا ةعفدلا ّنأا سسمأا يفحشص
5 كي˘ن˘تو˘ب˘شس ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل ن˘م
ةعانم ل˘قأ’ا ة˘ئ˘ف˘ل˘ل سصشصخ˘ت˘شس
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأاو ن˘˘˘˘شسلا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلو
ني˘با˘شصم˘لاو ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مأ’ا
سشي˘ج˘لا بنا˘ج ى˘لإا سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ةيامح˘لا ن˘مأ’ا كÓ˘شسأاو سضي˘بأ’ا
هذه ّنأا ازربم ،سشي˘ج˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا
نمشض نو˘كت˘شس ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘ئ˘ف˘لا

ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي يذ˘لا لوأ’ا جو˘ف˘لا
حشضوأاو ،ىفناج رهشش يف حاقللا
ّنأا ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب رو˘شسي˘˘فو˘˘ب˘˘لا
يملا˘ع و˘ه تا˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه د˘يد˘ح˘ت
ةشضرع ر˘ث˘كأ’ا ا˘ه˘نو˘كل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ماهملاو ةهج نم ،سسوريفلا يقلتل
.ىرخا ةهج نم اهيلإا ةلكوملا

ةرازو ّنأا ىلإا ثدحتملا راششأاو
طبشض نع ةلوؤوشسملا يه ةحشصلا
ّنأا اد˘كؤو˘م ،ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ىرج˘ت ة˘ق˘ف˘شصلاو تارا˘ششت˘شس’ا

تارازو عبرا عم قيشسنتلاب ايلاح
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو ي˘˘هو
حاقل ءانتق’ ةيجراخلاو ةحشصلاو
بر˘قأا ي˘ف ي˘شسور˘لا كي˘ن˘تو˘˘ب˘˘شس
سسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت تقو
نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ع˘با˘ط ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ط˘˘عأا يذ˘˘لا
.لاجعتشس’ا

خ.ةميصسن

نيوكتلا ة˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘ل˘ط دد˘ج
لثمتملا مهب˘ل˘ط˘م ،ل˘شصاو˘ت˘م˘لا
ةدا˘˘ه˘˘ششب فار˘˘ت˘˘ع’ا ةرور˘˘شضب
ةيقيبطتلا ةيعماج˘لا تا˘شسارد˘لا
هذ˘˘ه فر˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘شسم˘˘˘لا
مت ةيعما˘ج ةدا˘ه˘ششك ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا
موشسرملا بجوم˘ب ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘شسا
هذه رابتعاب ،912‐09 يذيفنتلا
تاشسشسؤوم نم ةدحاو ةشسشسؤوملا
تحت ةجردملا يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ة˘يا˘شصو
.يملعلاو ثحبلاو

يوÓ˘ع˘ل د˘م˘˘حأا د˘˘ي˘˘شس دد˘˘شش
يداو˘˘˘لا با˘˘˘ب بت˘˘˘كم سسي˘˘˘˘ئر
ةي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا جا˘˘˘مدإ’او
ةيمهأا ىلع ،«مÓشسلا»ـل حيرشصت
ةداهششك مه˘تادا˘ه˘ششب فار˘ت˘ع’ا

يف مهفينشصت يلاتلابو ةيعماج
ه˘ي˘ل˘ع سصن ا˘˘م˘˘ك11 ة˘ب˘تر˘لا
ربمتبشس82 يشسائرلا موشسرملا

ةلشصاومب مهل حامشسلاو4102
دمحأا ديشس دكأاو ،ايلعلا مهتشسارد
ن˘م اد˘حاو د˘ع˘ي يذ˘لا يوÓ˘ع˘˘ل
هذه ن˘م ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
نوناق عرف ةيقيبطتلا ةعماجلا
هذه نم نيجرختملا نأا ،لامعأا
نم نييعماج نوّد˘ع˘ي ة˘ع˘ما˘ج˘لا
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا
مهشسفنأا اودجو ثيح ،مهفيظوت
ن˘م ة˘يو˘شس ر˘ي˘غ ة˘ي˘ع˘˘شضو ي˘˘ف
فينشصتلا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح لÓ˘خ
اقبط ‐أا‐ ةئفلا11 ةبترلا يف
‐41 مقر ي˘شسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘ل˘ل
ربمتبشس82 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب662
ةدا˘˘˘˘عإ’ ءا˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لاو ،4102
ةدا˘˘ه˘˘شش ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شصت
ةيقيبطتلا ةيعماج˘لا تا˘شسارد˘لا

ىلإا ‐ب‐ ةئفلا01 فنشصلا نم
م˘تو ‐أا‐ ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا11 ف˘ن˘˘شصلا
ةيريد˘م˘لا فر˘ط ن˘م م˘هؤوا˘شصقإا
نم ةيمومعلا ةفيظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
فيشضي ‐ ينوناق دنشس يأا نود
.‐ثدحتملا

با˘˘˘ب بت˘˘˘كم سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل يداو˘˘لا
نإا ،يعامتج’ا جامدإ’او ةيقرتلل
ةلشصاوم نم مهمرح رارقلا اذه
سسناشسيل ةداهشش لينل مهتشسارد
ةعماجب دعب نع طمن رتشسامو
. لشصاوتملا نيوكتلا

فينصصتلاو ةدحاو ةداهصش
فلتخم

ةعماج نأا ،انثد˘ح˘ت˘م دا˘فأاو
حنمت تناك لشصاوتملا نيوكتلا
ليوطلا روطلا) سسناشسيل ةداهشش
ىلإا اهتأاششن خيرات ذنم (ىدملا

نأا لبق كلذو ،4991 ةنشس ةياغ
ةرازولا فر˘ط ن˘م ا˘هءا˘غ˘لإا م˘ت˘ي
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا م˘ت˘يو ،ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
مت يأا ريشصقلا دمأ’ا يذ روطلا
«سسنا˘˘شسي˘˘ل˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش» ءا˘˘غ˘˘˘لإا

تاشساردلا ةداهشش ىلع ءاقبإ’او
،طق˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

رييغتلا اذه يوÓعل برغتشساو
ةحونمملا ةداهششلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط ي˘ف
ن˘يو˘كت˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م
سسناشسيل ةداهشش نم لشصاوتملا
ةيعماجلا تاشساردلا ةداهشش ىلإا
كانه نوكي نأا نود ةيقيبطتلا
را˘˘طإÓ˘˘ل ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت وأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت
يذ˘لا ءي˘ششلا و˘هو ،ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا

ةعماج ةبل˘ط ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت ق˘ل˘خ
نأا ثيح ،لشصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
0991 ةنشس نم اوشسرد نيذلا

7991‐6991 ة˘ن˘شس ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
ىقبأا مث سسناشسيل ةداهشش اولان
تاشسارد˘لا ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف
روطلا) ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
حمشس ا˘م و˘هو ،(ىد˘م˘لا ر˘ي˘شصق
ةدا˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
بشصانم نم ةدافتشس’ا سسناشسيل
ي˘ل˘ما˘ح ا˘م˘ن˘ي˘ب ا˘ي˘˘ل˘˘ع تارا˘˘طإا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘شسارد˘لا ةدا˘ه˘˘شش
ن˘م م˘هؤوا˘شصقإا م˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
فار˘ت˘ع’ا مد˘˘عو ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج ةدا˘ه˘ششك م˘ه˘تدا˘ه˘ششب

اهحنمت نيتداهششلا اتلك نأا املع
. لشصاوتملا نيوكتلا ةعماج

سضعتما ،قايشسلا سسفن يفو
ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ج˘˘˘ير˘˘˘خ
م˘يز˘ق˘ت رار˘ق ن˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘شسارد˘لا ةدا˘ه˘˘شش
لبق نم ةحونمملا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج
عباطلاب فشصتت ’ اهنأا اهفشصوب
ةدا˘ه˘شش ي˘ه ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

نم ةشسشسؤوم اهح˘ن˘م˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج
،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ةدا˘عإا˘ب ء’ؤو˘ه بلا˘ط˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةدا˘˘ه˘˘شش ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شصت
ةيقيبطتلا ةيعماج˘لا تا˘شسراد˘لا
لشصاوتم˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل
˘مو˘شسر˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع سصن ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م
.4102 ربمتبشس82 يشسائرلا

ةعماج ءاششنإا مت دقف ةراششإÓل
موشسرمب لشصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
خيراتب941‐09 مقر يذي˘ف˘ن˘ت
يف هرششن متو ،0991 يام62
ةيروهمجلل ةيم˘شسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا
ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
طبشضي يذلاو ،22 مقر تحت

لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘طا˘ششنو ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع

يف ىمشست يتلا ىلوأ’ا ةداملا
رفوتتو ،«ةعماج» سصنلا بلشص
ىلع لشصاوتملا نيوكتلا ةعماج
بارتلا ىوتشسم ىلع ازكرم35
ةذ˘تا˘شسأا ر˘ي˘طأا˘ت تح˘ت ي˘ن˘طو˘لا

ل˘˘ق˘˘ي ’ ةر˘˘تا˘˘كد ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج
ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ةعماج اهت˘ف˘شصبو ،ر˘ي˘ت˘شسجا˘م˘لا

ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط
يذ˘لا يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا
رفوتت نطاوم لك نكمت ،اهاششنأا
ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا طور˘˘˘ششلا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
.يلاعلا نيوكتلاب قاحتل’ا

قا˘ح˘˘ت˘˘ل’ا طور˘˘شش ن˘˘مو
لشصاوتم˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
ةدا˘˘˘ه˘˘˘شش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لا
وأا ،ةلداعم ةداهشش وأا ايرولاكبلا
حاجنلا ةداه˘شش ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
لوخدب سصا˘خ˘لا نا˘ح˘ت˘م’ا ي˘ف
لدا˘ع˘ت  ي˘ت˘لاو ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
فيظوتلا يف ايرولاكبلا ةداهشش
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ىد˘˘˘˘ل
بلاطلا لوشصح دعب .ةيمومعلا

،تادا˘ه˘˘ششلا هذ˘˘ه ىد˘˘حإا ى˘˘ل˘˘ع
ةن˘شسلا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا˘ب ه˘ل ح˘م˘شسي
(جردتلا دعب ام) يعماج ىلوأا
ةدا˘˘˘ه˘˘˘شش ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيقيبطتلا ةيعماج˘لا تا˘شسارد˘لا
نيوكتلا ةعما˘ج ن˘م ة˘م˘ل˘شسم˘لا
تاونشس ثÓث دعب لشصاوتملا

ةركذمل ريشضحتلاو ةشساردلا نم
ةنجل مامأا اهتششقانم متي جرخت
سصبرتلا ريرق˘ت اذ˘كو ة˘شصت˘خ˘م
.يقيبطتلا

ز.سسواط



سسيئر يدبز ىفطشصم اعد
يف كلهتشسملا ةيامح ةيعمج
،سسمأا «مÓ˘˘شسلا»ـل ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
˘˘مد˘˘ع ى˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
يئانثتشس’ا عشضولا لÓغتشسا
ءار˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ر˘م˘˘ت يذ˘˘لا
هذاختاو ،91‐ديفوك سسوريف
ع˘فر ي˘ف ة˘عرا˘شسم˘ل˘ل ة˘ع˘يرذ
تاجتنملا نم ديدعلا راعشسأا
،كÓهتشس’ا ةعشساولا ةيئاذغلا

ركشسلا ةدام يف لخدت يتلاو
ل˘م˘ح˘ت˘ي˘ل ،ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘شصت ي˘˘ف
ءابعأا هدحو طيشسبلا نطاوملا
لقثت نأا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘ي˘فا˘شضإا

  .هلهاك
يف تادايز دعب ،كلذ ءاجو

،ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘شصل˘˘ل ر˘˘كشسلا ةدا˘˘م
،ةئاملاب01 دودحب ةرد˘ق˘م˘لا

يف ةديدع فواخم راثأا يذلاو
ة˘ي˘ششخ ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سسو˘ف˘˘ن
ةعيرذ اهذا˘خ˘تاو ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا
تاجتنملا د˘يد˘ع ر˘ع˘شس ع˘فر˘ل
  .كÓهتشس’ا ةعشساو

عافترا نأا ،يدبز حشضوأاو
ة˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘كشسلا ر˘˘˘ع˘˘˘شس
ى˘لا يدؤو˘ي˘شس ،ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘شصل˘˘ل
تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘شسا عا˘ف˘ترا
ةدا˘م نأاو ا˘م˘ي˘˘شس ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
  .اهتبيكرت يف لخدت ،ركشسلا

ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘ئر فا˘˘شضأاو
ةبشسن نأا ،كلهت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح
ر˘˘˘كشسلا ةدا˘˘˘م ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز˘˘˘˘لا

يف ةئاملا˘ب01 ـب ةرد˘ق˘م˘لاو
يذ˘لاو ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كلا
داوم ةدع ةبيكرت يف لخدي

كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا تاذ ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا˘˘ب سسي˘˘ل ،ع˘˘˘شساو˘˘˘لا
ةدا˘يز˘لا هذ˘˘ه نو˘˘ك ،ىر˘˘ب˘˘كلا
راعشسأا عفر يف اببشس نوكتشس

  .ىرخأا داوم
نأا ،هتاذ قايشسلا يف دكأاو

سضعب عم تلشصاوت هتيعمج
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
ةعشساولا ةيئاذغلا تاجوتنملا
تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا
نأا ى˘لا تف˘لو ،ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘نأا اود˘˘˘كأا ،ء’ؤو˘˘˘ه
ةدايزلا ةبشسن لمحتل دادعتشسا
  .ركشسلا ةدام تشسم يتلا

نأا بج˘˘˘ي ’ ه˘˘˘نأا فا˘˘˘˘شضأاو
ة˘عا˘م˘شش ،ةدا˘يز˘لا هذ˘ه نو˘˘كت
فرظ˘لا لÓ˘غ˘ت˘شساو سضع˘ب˘ل˘ل
يذلا يئا˘ن˘ث˘ت˘شس’او بع˘شصلا
لود رارغ ىلع دÓبلا هب رمت
ة˘˘مزأ’ا ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
سسوري˘ف˘لا ءار˘ج ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
  .يجاتلا

ةيرئازجلا ةمظنملا تناكو
تفششك ،كلهتشسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

رعشس يف ةدايز ليجشست نع
ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘كشسلا ةدا˘˘˘˘م
،رانيد5ـب ةردقم نييعانشصلل
نم ةئاملاب01 براقي ام يأا
  .هتميق

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تبر˘˘عأاو
اهتحف˘شص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘ششن˘م

ن˘˘ع ،«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف» ع˘˘قو˘˘م˘˘ب
ةبترتملا جئاتنلا نم اهفوخت

ا˘ه˘تا˘شسا˘كع˘ناو ،ةدا˘˘يز˘˘لا ن˘˘ع
،قوشسلاب ر˘كشسلا ر˘ع˘شس ى˘ل˘ع
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا هر˘˘ع˘˘شس نأا ة˘˘شصا˘˘خ
  .اعافترا فرعي

دق ةراجتلا ريزو ناك امك
،ةقباشس تاحيرشصت يف ،رذح
داوملا ىلع ةدايز يأا رارقإا نم
ر˘كشسلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ن˘ق˘م˘لا

لÓ˘خ ،ع˘م˘ت˘جا ن˘يأا ،ز˘ب˘˘خ˘˘لاو
ةنشسلا نم ي˘نا˘ث˘لا ي˘شساد˘شسلا
ةدام يعنشصم ع˘م ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘كشسلا
هذه رعشس سضيفختل ينطولا
مهتقفاوم اودبأا ثيح ،ةداملا
يف ،بلطلا اذه ىلع ةيئدبملا

هحلاشصم دادع˘ت˘شسا د˘كأا ن˘ي˘ح
تÓ˘ي˘ه˘شست˘˘لا ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
ني˘يدا˘شصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل
ركشسلا ةدام يعنشصم ةبعششل

يف ينطولا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
ع˘˘ي˘˘ن˘˘شصت تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع را˘˘˘طإا

كلذو ،ركشسلا ةدام ليوحتو
تادراو˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘شسن سضف˘˘˘خ˘˘˘ل
  .ةيلوأ’ا داوملل

ةرور˘˘شضب بلا˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك

جامدإ’ا ة˘ب˘شسن ع˘فر ة˘ي˘نا˘كمإا
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘˘شسم˘˘لا
،ركشسلا ةدام ليوحتو عينشصت
ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسن سضف˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ل كلذو
عم ةيلوأ’ا داو˘م˘ل˘ل تادراو˘لا

تارا˘م˘ث˘ت˘شسا ق˘˘ل˘˘خ ةرور˘˘شض
فيف˘خ˘ت ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م
ق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘خو تادراو˘˘˘˘˘˘˘لا ءبع
.لغشش بشصانم

ثدحلا4 1392ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج32ـل قفاوملا1202 يفناج7صسيمخلا

watan@essalamonline.com

ةئاملاب01 ـب ةردقم ركصسلا ةدام يف تادايز دعب

ةيئأذغلأ تاجوتنملأ راعسسأأ عفر نم نيعنسصملأ رذحت كلهتسسملأ ةيامح ةمظنم

  يمولد Ëرم

‘ لخدت يتلا ةيئاذغلا تاجوتنŸا راعصسأا صسفن ىلع ةظفاÙا ¤إا ÚعنصصŸا ،كلهتصسŸا ةيامح ةمظنم تعد
ةمزأ’ا ءارج بعصص عصضوب دÓبلا هب ر“ تقو ‘ اميصس ،قاوصسأ’ا ‘ هرعصس لوزن ةياغ ¤إا ،ركصسلا ةدام اهبيكرت

  .«انوروك» صسوÒف ببصسب دÓبلا اهصشيعت يتلا ةيداصصتق’ا

ةئملاب9.31 ةبصسنب اعافترا تلجصس

يراجتلأ لجسسلأ يف ديقلأ تايلمع عافترأ
0202 ماع لÓخ

كيلÓيز اجيلإاو يخورف Úب تاثحابم ةرصشابم
رئاز÷اب ايتاورك Òفصس

ءانب لا‹ ‘ ةيتأورك ةيرئأزج ةكأرسش وحن
ءأرم◊أ ةنوتلأ Úمسست تاينقتو نفسسلأ

ز˘كر˘م˘لا ح˘لا˘˘شصم تف˘˘ششك
،يراجت˘لا ل˘ج˘شسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

تا˘ي˘ل˘م˘ع دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘ع
يراجت˘لا ل˘ج˘شسلا ي˘ف د˘ي˘ق˘لا

ثي˘˘˘˘ح ،0202 ة˘˘ن˘˘˘شس لÓ˘˘˘خ
9,31 ةبشسنب اعافترا تلجشس
تشضف˘خ˘نا تقو ي˘ف ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب
بط˘ششلا تا˘ي˘ل˘م˘ع دد˘ع ه˘ي˘ف
رما وهو ،ةئملاب7.7 ةبشسنب
رارقتشسا يف م˘ها˘شسي ي˘با˘ج˘يا
.ينطولا يداشصتق’ا جيشسنلا

ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تدا˘فأا
زكرملا حلاشصم نا ،اهل نايب
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
0202 ة˘ن˘شس لÓ˘˘خ تل˘˘ج˘˘شس
ةيلمع755,163 و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
سصخ˘شش ي˘ت˘ف˘شصب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ددع غلبو ،يونعمو يعيبط
لجشسلا يف ددجلا نيديقملا
ةنشسلا سسف˘ن لÓ˘خ يرا˘ج˘ت˘لا

ةبشسنلاب548.331
ةدايزب نييعيبطلا سصاخششأÓل
ةنراقم ةئم˘لا˘ب4.61 ا˘هرد˘ق
ة˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
189.411)9102 ةيشضاملا

.ردشصملا تاذ بشسح (ديقم
تÓيدع˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

غلبف يراجت˘لا ل˘ج˘شسلا ى˘ل˘ع
ةيلمع440.301 ا˘˘هدد˘˘˘ع
0202 ة˘ن˘شس لÓ˘˘خ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
سسفنل317.323 ل˘˘با˘˘ق˘˘م

يأا9102 ة˘ن˘شس ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا
2,86 ةبشسنب ردق سضافخناب
.ةئملاب

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع سصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو
869.27ـب ترد˘ق˘ف بط˘˘ششلا

بطشش لباقم بط˘شش ة˘ي˘ل˘م˘ع
9102 ةنشس لÓخ396.97
4.8 ـب رد˘˘ق سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا˘˘ب يأا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
سصخشش ةفشصب ني˘ل˘ج˘شسم˘لا˘ب
،يشضاملا ماعلا لÓخ يونعم
ددجلا نيديقملا ددع ردق دقف
ةديدج ديق ةي˘ل˘م˘ع858.41
يف ادي˘ق˘م695.51 لبا˘ق˘م
يأا9102 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن
،ةئملاب7,4 ـب ردق سضافخناب
تاي˘ل˘م˘ع تع˘جار˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
ل˘˘ج˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ـب0202 ة˘ن˘شسل يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

سضافخنا ةبشسنب يأا179.92
ةنراقم ةئام˘لا˘ب1.81 تغ˘ل˘ب
تل˘ج˘شس ثي˘˘ح ،9102 ة˘ن˘شسب
امأا ،ليدعت ةي˘ل˘م˘ع795.63
لجشسلا نم بطششلا تايلمع
ةنشس تشضفخنا دقف يراجتلا

ةئاملاب2,1ب ةبشسنب0202
ةنشسب ةنرا˘ق˘م868.6 دد˘ع˘ب
887.6 تغ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ،9102
.بطشش ةيلمع

 ز.صسواط

نيب تاثحابم سسمأا تعمج
دي˘شصلا ر˘يزو ي˘خور˘ف د˘م˘حا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
كيلÓ˘يز ا˘ج˘ي˘لإاو ،ة˘يد˘ي˘شصلا
،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘تاور˘ك ر˘˘ي˘˘ف˘˘شس
نيب ةكارششلا لوح تروحمت
يلاجم يف ايتاوركو رئازجلا
ةنوتلا نيمشستو نفشسلا ءانب
.ءارمحلا

نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بشسحو
تع˘˘شسو˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلا نيفرطلا نيب تاششقانملا
ة˘يو˘ق˘ت˘ل ل˘ب˘شسلاو ل˘ئا˘شسو˘˘لا
لاجم يف ةيئانثلا تاقÓعلا
تاجتنملاو يرح˘ب˘لا د˘ي˘شصلا
.نيدلبلا نيب ةيديشصلا

ريفشس سضرعتشسا نأا دعبو
كي˘لÓ˘يز ا˘˘ج˘˘ي˘˘لإا ،ا˘˘ي˘˘تاور˘˘ك
اه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا تاءا˘ف˘كلا
،نفشسلا ءانب لاجم يف هدÓب
تاششرو نم هيلع رفوتت امل

لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘شصع
،تايجولونكتلا ر˘خآا˘ب ةدوز˘م
لمعلل هدÓ˘ب داد˘ع˘ت˘شسا ىد˘بأا

يف طاششنلا اذه ريوطت ىلع
ع˘˘م ة˘˘كار˘˘ششلا˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
ه˘˘˘شسف˘˘˘ن نأا˘˘˘ششلاو ،سصاو˘˘˘خو
ن˘ي˘م˘شست ة˘ب˘ع˘ششل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
فرعت يتلا ءار˘م˘ح˘لا ة˘نو˘ت˘لا
ا˘ي˘تاور˘ك ي˘ف ار˘ب˘ت˘ع˘م او˘˘م˘˘ن
كلتل لما˘شش ر˘يو˘ط˘ت ل˘شضف˘ب
.ردشصملا تاذ زربي ،ةبعششلا

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘˘تو
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصلا لا˘˘˘ج˘˘˘م

ة˘˘يد˘˘ي˘˘شصلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
را˘طإا ي˘ف ،ح˘م˘ط˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
ريوطت ىلإا ،(4202‐0202)

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شص
ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘ف˘˘شسلا حÓ˘˘شصإاو
د˘ي˘˘شصلا لو˘˘ط˘˘شسأا ة˘˘نر˘˘شصع
ة˘يار˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘ح˘˘لا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
هنأاشش ن˘م ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ريوطت تاجايتح’ ةباجتشس’ا
،را˘ح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا ي˘ف د˘ي˘˘شصلا

حشضوي ،تايئاملا ةيبرت اذكو
يف نايبلا راششأاو.نايبلا تاذ
جمانرب نأا ىلإا قايشسلا تاذ
ةي˘م˘هأا ي˘لو˘ي عا˘ط˘ق˘لا ل˘م˘ع
ةيحلا ةنوتلا ة˘ي˘بر˘ت˘ل ة˘شصا˘خ
كلذو ،ني˘م˘شست˘لا عراز˘م ي˘ف
سصشصح˘لا ن˘ي˘م˘ث˘ت ل˘جأا ن˘˘م
ا˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘شس سصشصخ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ةنوتلا ىلع ظافحلل ةيلودلا
.يشسلطأ’اب ءارمحلا

ي˘ف نا˘فر˘ط˘˘لا ق˘˘ف˘˘تا د˘˘قو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن
نيلماعت˘م˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ن˘يءا˘ق˘ل
،نيدلبلا Óكل ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’ا

رشضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع كلذو
ةششقانمل ، د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا
ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘ششلا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كمإا
ن˘˘يذا˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
تاذ ف˘˘ي˘˘شضي ،ن˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ردشصملا

ـه.داوج

ةيكنبلا ةموظنملا يف رظنلا ةداعإاو ةيطارقوريبلا ةبراحمو ةنمقرلا لامعتصسا ميمعت قيرط نع

يعيرلأ داسصتقلأ عم ةعيطقلأ ثأدحإل وعدت لمعلأ بابرأأ تايلأردفنوك
سسي˘ئر ي˘ل˘ق˘ع ي˘ما˘شس ا˘˘عد

ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘ن˘˘كلا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ،ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’
ةعيطقلا ثادحإا يرورشض ىلا

ن˘م ،ي˘ع˘ير˘لا دا˘˘شصت˘˘ق’ا ع˘˘م
ةنمقرلا لامعتشسا ميمعت لÓخ
ة˘يو˘˘ق˘˘تو ،تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
جي˘شسن˘لا ع˘يو˘ن˘تو ،تا˘مد˘خ˘لا
ىلع ة˘ن˘هار˘م˘لا˘ب يدا˘شصت˘ق’ا
ة˘˘˘ئ˘˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
ةيبوشسحملا كلذكو ةوششرلاو
ةموظنملا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو
  .ةيكنبلا

ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ل˘ق˘ع د˘˘كأاو
فد˘˘˘ه نأا ،سسمأا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص
لمعلا با˘برأا تا˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك
ظافحلا يف نمكي ،يشسيئرلا

كلذو ،لغششلا بشصانم ىلع
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت نا˘˘م˘˘˘شض ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘كما˘˘˘ن˘˘˘˘يدو دا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا
نا˘˘م˘˘˘شض اذ˘˘˘كو ،تا˘˘˘كر˘˘˘ششلا
ةينوناقلا ةموظنملا رار˘ق˘ت˘شسا

نيرمثت˘شسم˘ل˘ل ة˘ق˘ث˘لا ءا˘ط˘عإ’
  .بناجأ’ا وأا نييرئازجلا ءاوشس

ةيلاردفنكلا سسيئر فششكو

˘‐ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نأا ،يلقع يماشس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
جذو˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ح˘ب˘شصأا ،د˘يد˘ج˘لا يدا˘شصت˘ق’ا

سشاعنإ’ ،ارايخ سسيلو ةرورشض
ا˘م˘ي˘فو .ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘شصت˘˘ق’ا
سسي˘˘˘ئر ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

تايلاردفنوك نع نيلثمم عم
،يلقع حشضوأا ،لمعلا بابرأا
راطإا يف جردني ،ءاقللا اذه نأا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا ثح˘˘ب
،ين˘طو˘لا دا˘شصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإا˘ب
،مهم دج ناك هنأا ىلا اريششم
مهل هجو سسيئرلا نأاو اميشس
ةمه˘م د˘ج تا˘ه˘ي˘جو˘ت ه˘لÓ˘خ
جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب سضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةقيرطو ديد˘ج˘لا يدا˘شصت˘ق’ا

ةطخ يف ىوقلا لك ةمهاشسم
  .داشصتق’ا سشاعنإ’ا

سشاعنإ’ا ةطخ» نأا فاشضأاو
لب ارايخ تشسيل يداشصتق’ا

عيمجلا ابلاطمو ،ةيرابجإا يه
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘˘لا ةرور˘˘˘شضب
  .اهحاجن

،سسيئرلا نأا يلقع حشضوأاو

تايلاردفنك يل˘ث˘م˘م˘ل ىد˘شسأا
تاهيجوت ةدع لمعلا بابرأا

ن˘م تا˘يو˘لوأÓ˘لا م˘ه˘˘ل دد˘˘حو
،ةيشسفا˘ن˘ت ة˘عا˘ن˘شص ءا˘ن˘ب ل˘جأا
عا˘˘ط˘˘قو ،ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م ة˘˘حÓ˘˘ف
Óيدب نوكي ،روطتم يتامدخ
ةيعب˘ت ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
  .تاقورحملا تادئاع

ه˘جو ،را˘ق˘ع˘لا ة˘لأا˘شسم ي˘فو
تاءارجإ’ا لك ذاختاب سسيئرلا
ن˘ي˘يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘مزÓ˘˘لا
ليهشستل يلحم˘لاو يز˘كر˘م˘لا
را˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل يرور˘˘˘˘˘شضلا
بشصانم قلخو ،تارامثتشس’ا
ءا˘جرأا ل˘ك ي˘ف ةد˘يد˘ج ل˘غ˘شش
  .نطولا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نا˘كو
لبقتشسا ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م ،لوأ’ا سسمأا

،لمعلا بابرأا تاي˘لارد˘ف˘نو˘ك
ةشسائرل نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘شسح
  .ةيروهمجلا

  يمولد Ëرم

صصخر جارختصس’ ةصصصصخم
ةصساصسحلا داوملا داريتصسا

ةبأوبلأ لوخد
«حيراسصت» ةينورتكللأ

ةمدخلأ زيح
ةينورتكلإ’ا ةباوبلا تلخد
ةقاطلا ةرازو اهتثدحتصسا يتلا

جارختصس’ ةصصصصخملاو
نم حيراصصتلاو صصيخارتلا

نييداصصتق’ا نيلماعتملا فرط
داوملا ريدصصتو داريتصس’

.ةمدخلا زيح ةصساصسحلا
صسمأا ةرازولا هترصشن نايب دافأا

هذه نأا ،يمصسرلا اهعقوم ربع
قلطأا يتلا ةينورتكلإ’ا ةباوبلا

نكمي «حيراصصت» مصسا اهيلع
وا بوصساحلا ىلع اهقيبطت
ةمدخ يهو لاقنلا فتاهلا

يف لخدت ةثيدح ةيمومع
. ةقاطلا عاطق ةنمقر راطا

نأا هتاذ ردصصملا حصضوأا امك
ةينورتكلإ’ا ةباوبلا هذه
جارختصس’ ةصصصصخم»
حيراصصتلاو صصيخارتلا

داوملا ريدصصتو داريتصس’
.«ةصساصسحلا

جارختصسا ةيلمع نا تفاصضاو
حيراصصتلاو صصيخارتلا هذه
عدوي يمقر قيرط نع نوكي
نم يداصصتق’ا لماعتملا هيف
هفلم صصاخلا وأا ماعلا عاطقلا
.«اينورتكلا»
لماعتملا ةباوبلا نكمت امك
لك ةعباتم نم يداصصتق’ا

ةياغ ىلا هفلم ةصسارد لحارم
وا ةصصخرلا ىلع هلوصصح

ىلا ءوجللا نود حيرصصتلا
نودو ةليقث تافلم ميدقت
.ةيزكرملا ةراد’ا وحن لقنتلا

زيح ةباوبلا هذه لوخد عمو
صصخرلا لك» نإاف ،ةمدخلا

ريدصصتو داريتصس’ حيراصصتلاو
ربع طقف متت ةصساصسحلا داوملا
.«حيراصصت ةيمقرلا ةموظنملا

هنأا ةرازولا تدكأا ،ريخ’ا يفو
ةباوبلا ثادحتصسا مت
نم «حيراصصت» ةينورتكلإ’ا
ةيمومع ةمدخ ميدقت لجأا
.«لصضفأا»

خ.ةميصسن



ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘لا تزر˘˘˘˘˘بأا
عا˘فد˘لا ةرازو˘ل ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف ه˘˘نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةلوذبملا ةلشصاوتملا دوهجلا
با˘˘˘هرإ’ا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم ي˘˘˘˘ف
ةمظنملا ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘مو
تادحو تذفن ،اهلاكششأا لكب
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘مو
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ يبعششلا

ىلإا0202 ربمشسيد03 نم
تايلم˘ع ،1202 يفنا˘ج50
ة˘ح˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ع
فيقوت نع ترفشسأا باهرإ’ا

تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل م˘عد ير˘˘شصن˘˘ع
يف ،ىلفدلا ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘با˘هرإ’ا

ن˘ي˘شسد˘شسم ف˘ششك م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘˘ششر
ةريخذ ينزخمو فوكينششÓك
ريمدتو فششكو ،سسانما نيعب
عنشصلا ةيدي˘ل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق (30)
ةيلمع نع Óشضف سسادرموبب
ي˘ت˘لا ط˘˘ي˘˘ششم˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ا˘˘هر˘˘ششا˘˘ب
نوملشسم ةق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا
نÓعإ’ا قب˘شس ي˘ت˘لا ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب

ى˘˘لإا تشضفأا ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
نييباهرإا ةت˘شس ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا

ةيران ةحلشسأا (60) عاجرتشساو
.ةريخذلا نم ةيمكو

ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
دوهجلل ةلشصاومو ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
يدشصتلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا
تاردخملاب راج˘ت’ا ةر˘ها˘ظ˘ل
زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

(82) ،نمأ’ا حلاشصم فلتخم
تز˘ج˘˘حو ،تارد˘˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘ت

ة˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
فيكلا نم ة˘م˘خ˘شض تا˘ي˘م˘ك
اراطنق (61) ـب ردقُت جلاعملا

اهلاخدإا مت امارغوليك (02)و
،بر˘غ˘م˘لا ع˘م دود˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
.ردشصملا تاذ بشسح

تف˘˘قوأا ،دد˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
لÓ˘˘خ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةماع˘ن˘لا˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
تزجحو تاردخم راجت (30)
ن˘م مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك (491,448)
مت نيح يف ،جلاعملا فيكلا
تاردخم (20) يرجات فيقوت
ىرخأا ةيم˘ك ط˘ب˘شضو را˘ششب˘ب
ـب ردقُت جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
.مارغوليك (506)

فيشضي ،قايشسلا تاذ يفو
سشيجلل زرافم تفقوأا ،نايبلا
حلا˘شصمو ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
سسار˘˘˘حو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
تاردخم رجات (32) دودحلا

(008,071) تط˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘شضو
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ن˘م ا˘˘مار˘˘غ (721)و جلاع˘م˘لا

(0703)و ن˘ي˘يا˘˘كو˘˘كلا ةدا˘˘م
تايلمع يف اشسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق
تنششومت نيع ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م
ة˘يادر˘غو نار˘هوو نا˘شسم˘ل˘˘تو
جر˘˘˘بو ة˘˘˘˘شسب˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قروو
.جيريرعوب

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تشسارنمت نم لكب يبعششلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
ا˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘شش (77) يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإاو
ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م (21) تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو

ا˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك اد˘˘لو˘˘م (951)و
ط˘˘˘غ˘˘˘شض ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘م (77)و
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتشست ىرخأا تازيهجت

ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بهذ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا
نم نط (3,83) ىلإا ةفاشضإ’اب
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا
فيقوت م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل
(90) ز˘ج˘حو سصا˘˘خ˘˘ششأا (30)
(20) نيشسدشسمو ديشص قدانب
ةششو˘طر˘خ (09854)و ني˘ي˘لآا

د˘˘ي˘˘شصلا قدا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ةدا˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘ط (2,84)و
غبت ةبلع (05292)و سساحنلا

فلتخم نم ةدحو (8684)و
ف˘تا˘˘ه (483)و تا˘بور˘ششم˘لا

تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،لو˘˘م˘˘ح˘˘م
ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘ُن ة˘˘ل˘˘شصف˘˘ن˘˘م
ناشسملتو مناغتشسمو ةركشسب
فرا˘ط˘لاو يداو˘لاو ل˘ج˘ي˘˘جو
.فودنتو ةلقروو يقاوبلا مأاو

ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘حإا م˘ت ا˘م˘ك
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت
ارتل (2498) ـب ردقُت دوقولا
سسارهأا قوشسو ةشسبت نم لكب
،راتخم يجاب جربو فراطلاو
.نايبلا تاذ قفو

فيقوت مت ،رخآا قايشس يفو
نم يعرشش ريغ ارجاهم (04)

مهنيب نم ةفلت˘خ˘م تا˘ي˘شسن˘ج

نا˘شسم˘ل˘ت ل˘كب ا˘ي˘بر˘غ˘م (71)
ةماعنلاو ةلقروو تشسارنمتو
ة˘شسب˘تو سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شسو
.ةياجبو

watan@essalamonline.com
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عوبصسأا يف نيبّرهملاو نييباهرإÓل ةعجوم ةبرصض هجوي سشيجلا

أراطنق61 زجحو معد يرسصنع ىلع ءاسضقلأ
برغملأ نم ةمداق تأردخملأ نم

ط.ةراصس

ةيباهرإلا تاعامجلل معد يرصصنع فيقوت نم ينطولا سشيجلا رصصانع نكمت نع ،ينطولا عافدلا ةرازو تفصشك
ةمداق جلاعملا فيكلا نم غلك02و اراطنق61 زجحو ،سسادرموبب عنصصلا ةيديلقت لبانق3 ريمدتو ىلفدلا نيعب

.مرصصنملا عوبصسألا لÓخ برغملا نم

ة˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
نمأاب تاردخملا˘ب عور˘ششم˘لا

ني˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و
طا˘ششن ل˘شش ن˘م ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘ت˘م
تاردخملا يجورم نم ةتشس
زجحو ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
سسف˘ن ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك
.نيتداملا

تن˘كم˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘م ،ر˘شصا˘ن˘ع˘لا تاذ ا˘ه˘لÓ˘خ
حوارتت سصاخ˘ششأا3 فيقو˘ت
ةنشس43و52 نيب مهرامعأا
ددشصب اوناك ،ةكيرب ةنيدمب

نم ةيمكل عيب ةقفشص دقع
تط˘ب˘شض ثي˘ح تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
نم ح˘ئا˘ف˘شص40 مه˘تزو˘ح˘ب
493 نزوب جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ةرا˘ب˘ع سضي˘بأا حÓ˘شسو مار˘˘غ
.نيكشس نع

مت يتلا ةيناثلا ةيلمعلا امأا
سصاخششأا3 ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
نيب مهرامعأا حوارتت نيرخآا

ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ن˘شس73و92
زج˘ح ن˘م تن˘كم ،يد˘ير˘ب˘م˘ل
عو˘˘ن ن˘˘˘م ا˘˘˘شصر˘˘˘ق0351
. ةيبنجأا غلم051 نيلباقيرب
دارفأا ىقلأا ،رياغم قايشس يفو
،ر˘ششا˘ع˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا
ايئاشضق قوبشسم ىلع سضبقلا
،ةنشس82 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي
ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ي˘˘˘ف ه˘˘˘طرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘شضلا˘ب

مت هشسملت دعب سصخشش ىلع
حÓشس ىلع هتزوحب روثعلا
ع˘˘بار˘˘لا ف˘˘ن˘˘شصلا ن˘˘م يرا˘˘ن
.61 رايع عنشصلا يديلقت

تككف ،رياغم قايشس يفو
ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
نازيل˘غ ي˘ف را˘ط˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
فرتحت ا˘م˘هاد˘حإا ،ن˘ي˘ت˘كب˘شش
،ة˘يرا˘ن˘˘لا تا˘˘جرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘شس
تماق امدعب ة˘ع˘ب˘شس ا˘هدد˘عو
،ة˘يرا˘ن تا˘˘جرد7 ة˘˘قر˘˘شسب
جورت ةم˘شصا˘ع˘لا ن˘م ىر˘خأاو
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
يد˘˘ي˘˘شس ي˘˘تر˘˘ئاد تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
،ة˘نوزا˘مو ي˘ل˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘˘ما

تفقوأا ثيح ،ةثÓث اهددعو
’3و مه˘ن˘م7 ةحل˘شصم˘لا

رثإاو.رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف او˘˘لاز
ةحلشصملا تلشصو تامولعم
ةجاردلا دجاوت نا˘كم˘ب د˘ي˘ف˘ت
تدد˘م ،ة˘قور˘شسم˘لا ة˘يرا˘ن˘˘لا

راطقلا ةيدلب ةطرشش رشصانع
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘شصا˘˘شصت˘˘خا
د˘ع˘˘بو ،ف˘˘ل˘˘ششلا˘˘ب ر˘˘يدا˘˘قو˘˘ب
ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا تي˘˘ب سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
ة˘جارد˘لا ى˘ل˘ع تر˘˘ث˘˘ع،ه˘˘ي˘˘ف

،را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘قو ،ة˘قور˘شسم˘˘لا
ىلع رقأاو هتلعفب فرتعا دقو
ربع نوطششني نيذلا هئاكرشش
متو ،فلششلاو نازيلغ يميلقإا
ةلاح يف2و ،مهنم5 فيقوت
ىلع مهفلم ليحأا دقو ،رارف
ةمكح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق
مهعاد˘يإا˘ب ر˘مأا يذ˘لا ة˘نوزا˘م
م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
ةيرا˘ن تا˘جرد3 عاجر˘ت˘شسا

عا˘ط˘ق ن˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘كو
.رايغلا

ةحلشصملا تاذ تفقوأا امك
ن˘م ة˘مدا˘ق «از˘ي˘ب˘يإا» ةرا˘˘ي˘˘شس
تاشسولهملا جورت ةمشصاعلا
د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىلع اهلخادب رث˘ع ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت
،سسوله˘م سصر˘ق002 ءا˘˘هز
،ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘˘شش تف˘˘˘قوأا ثي˘˘˘ح
نتم ىلع ناك يذلا ثلاثلاو
دقو ،رارفلاب ذ’ ىرخأا ةرايشس
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ا˘م˘ه˘عدوأا
.سسبحلا

رخآاو هنع ثوحبم فيقوت
نود ديشص ة˘ي˘قد˘ن˘ب ه˘تزو˘ح˘ب
قئاثو

ر˘˘شصق ة˘˘˘طر˘˘˘شش تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ،يقاوبلا مأاب ،يحيبشصلا
ثو˘ح˘ب˘م سصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

ايران احÓشس زوحي رخآاو ،هنع
نود سسما˘خ˘لا ف˘˘ن˘˘شصلا ن˘˘م
.قئاثو

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘شضق˘˘لا
رشصانع اهتقت˘شسا تا˘مو˘ل˘ع˘م
د˘حأا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘˘م ة˘˘طر˘˘ششلا
ج˘يور˘ت˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
ثحب لحم وهو ،تاردخملا

،ةيئاشضقلا تاهجلا لبق نم
ىلإا لقنت˘لا رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘تو
ر˘˘˘شصق˘˘˘ب نرو˘˘˘قا ة˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘ششم
هبتششملا فيقوتو ،يحيبشصلا
،ةنشس23 رمعلا نم غلابلا هيف
.ةلادعلا ىلإا هميلشستو

ديفت تامولعم تدرو امك
ىلع سصاخششأ’ا دحأا ةزايحب
،ة˘˘شصخر نود يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘شس
لزنم سشيتفت روفلا ىلع متيل
ىلع هلخادب ر˘ث˘عو .ي˘ن˘ع˘م˘لا
ملم21 رايع دي˘شص ة˘ي˘قد˘ن˘ب
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘˘ل ،ة˘˘شصخر نود
ةنشس75 غلابلا هيف هبتششملا

هيف هبتششملا .ةيقدنبلا زجحو
نع يئازج فلم هدشض زجنأا
يرا˘ن حÓ˘شس ةزا˘ي˘ح ة˘˘ي˘˘شضق
سصيخرت نود عنشصلا يديلقت
.انوناق ةلهؤوملا ةطلشسلا نم

سس.بويأا/م.ءامصسأا

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا دار˘˘˘˘فأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ق’ا
نازيلغ ة˘ي’و˘ب سشي˘ع˘ي د’وأا˘ب
نم غلبي ذوعششم فيقوت نم
ه˘تزو˘ح˘ب ة˘ن˘شس28 ر˘م˘˘ع˘˘لا

.هتيب لخاد زورحو مشسÓط
نم حلاشصملا تاذ تنكمتو

ةقطنملا˘ب ذو˘ع˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
د’وا ةيدلبب ةيباقعلا ةامشسملا

.نازيلغ ةي’و سشيعي
ىلع هتزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘تو

يف اهمدخ˘ت˘شسي نا˘ك م˘شسÓ˘ط
ىلإا ةفاشضإا ةذوعششلا سسوقط
نويلم05 براقي يلام غلبم
كردلا حلاشصم تماقو ،ميتنشس
يئاشضق فلم زاجنإاب ينطولا

.ةلادعلا مامأا هميدقتو
سس.بويأا

دÓبلا برغب نيتيمارجإا نيتكبصش كيكفت

ةنتابب يران حÓسسو تأردخم زجحو صصاخسشأأ7 فيقوت

ميتنصس نويلم05 براقي يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا مصسÓطو زورح زجح

رحسسلأ صسوقط صسرامي ينينامث طبسض
نأزيلغب ةذوعسشلأو

فيطصسب زاغلاب ةدحاو ةلئاع نم دارفأا4 قانتخا

ةعاسس42 لÓخ صصاخسشأأ6 ةايحب يدوي «تماسصلأ لتاقلأ»

يف اقلعم ينيعبرأا ىلع روثعلا
يداولاب هلزنم رادج ىلعأا

ايمر رسصاق ةافو
فÓخ ببسسب صصاسصرلاب

ترايتب صضرأأ ةعطق لوح
باصش سسمأا ةحيبصص يقل
51 نم رثكأا بيصصأاو ،هعرصصم
نيب حلصسم راجصش يف نيرخآا

سضرأا ةعطق لوح نيتلئاع
.ترايت ةيلوب
،ةرفوتملا تامولعملا بصسحو
ةقطنم يف عقو راجصشلا نإاف
دعبت يتلا ةيفيرلا ةقيقصشلا

تيرازد نيع ةيدلب رقم نع
دحأا قلطأا دقو ،ملك7 يلاوحب
بيصصيل رانلا ةلئاعلا دارفأا
ةنصس61 رمعلا نم غلبي اصصخصش

يفوت نطبلا ىوتصسم ىلع
دمحم ىفصشتصسمب اقحل
نورخآا سضرعت امك ،فايصضوب

نيفرطلا نيب ران قÓطإل
نم ادرف61 ةباصصإا يف ببصست
مهرامعأا حوارتت نيتلئاعلا

مت دقو .ةنصس06و02 نيبام
ةحلصصم ىلإا نيباصصم4 لقن

ىفصشتصسمل ماظعلا ةحارج
مت نيباصصملا ةيقبو ،رقوصسلا
ترايت ىفصشتصسم ىلإا مهلقن
اهتهج نم.ةباصصإلا ةروطخل
ينطولا كردلا حلاصصم تلخدت
يف ةفاثكب تدجاوت يتلا
يأا ددجت عنم دصصق ةيدلبلا
.نيتلئاعلا نيب كاكتحا

ىلإا دوعت ثداحلا ليصصافت
ىلع سسمأا ةحيبصص روثعلا
يف اقلعمو ايفوتم ينيعبرأا
ناك نيأا ،هلزنم رادج ىلعأا

.Óيل هيلإا لوخدلا لواحي
ةيامحلا حلاصصم تماقو
ةثجلا ليوحتب ةيندملا
ةيبطلا تلاجعتصسÓل
ةرمامعل دعصس ىفصشتصسمب
ربخلا عامصس دعبو ،ةليبدلاب
اهيلع يمغأا هتجوز فرط نم
،تلاجعتصسلا سسفنل اهلقن متو

اهصسافنأا تظفل اهنأا ريغ
.ىرخألا يه ةريخألا

م.ةزمح

ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تل˘ج˘شس
ةعاشس42 لÓ˘خ ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
سصاخششأا6 ةا˘˘فو ،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
تاي’و3 ربع زاغلاب اقانتخا
.ةيلخاد

تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بشسحو
تل˘˘ج˘˘شس د˘˘ق˘˘ف  ،ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘لا
اشصخشش72 ةيندملا ةيامحلا
ة˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘شسإا م˘˘˘ت
مت ام˘ك ،زا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘قا˘ششن˘ت˘شسا
60 ةا˘˘˘فو ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست ا˘˘˘˘شضيأا
زا˘غ˘ب ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا
لكب نوبركلا ديشسكأا يداحأا

ةل˘ي˘شسم˘لا ،ترا˘ي˘ت ة˘ي’و ن˘م
.ةلششنخو

م˘˘ت ه˘˘نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
ي˘ف Ó˘خد˘ت0962 ل˘ي˘ج˘شست

ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘شش ،ن˘˘طو˘˘لا
ةـيا˘م˘ح˘لا ة˘ط˘˘ششنأا ت’ا˘˘ج˘˘م
.ةيندملا

ةدج˘ن˘لا قر˘ف تن˘كم˘ت ا˘م˘ك
ينب ةيوناثلا ةدحول˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةلئاع ذاقنإا نم ،فيطشس ،زيزع
ءار˘ج دار˘فأا40 ن˘م ة˘نو˘كت˘م
بشسحو.زاغلل مهقاششن˘ت˘شسا
ةي’ول ةيندملا ةيامحلا نايب
لخاد ثداح˘لا ع˘قو ،ف˘ي˘ط˘شس
ن˘˘ئا˘˘كلا ا˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘شضلا لز˘˘˘ن˘˘˘م
.زيزع ينب ةيدلب نكشسم05ـب
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت قر˘˘ف˘˘لا تلو˘˘ت د˘˘˘قو
ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘ل˘˘ل تا˘˘فا˘˘ع˘˘˘شسإ’ا

ينب ت’اجعتشسا ىلإا مهلقنو
ةدحولا تلخد˘ت ا˘م˘ك. زيز˘ع
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا
،ة˘ل˘ي˘م ي˘ف ،ةو˘ي˘جر˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘ل

3 ذا˘ق˘نإا ل˘˘جأ’ ،سسمأا حا˘˘ب˘˘شص
.زاغلاب قانتخ’ا نم سصاخششأا

ةيامحلا ةيريدمل نايب بشسحو
قلعت˘ي ،ة˘ي’و˘لا ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا
سسنج نم سصاخششأا3ـب رمأ’ا
ي˘ف ق˘ي˘شضب او˘ب˘˘ي˘˘شصأا ،ى˘˘ث˘˘نأا
تمد˘˘˘قو .راودو سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
حوار˘ت˘ت ي˘تاو˘ل˘لا ا˘يا˘ح˘˘شضل˘˘ل
،ةنشس64و11 نيب نهرامعأا
ةمزÓلا ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘شسإ’ا
ل˘ق˘ن م˘تو .نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘˘ف
حلا˘شصم فر˘ط ن˘م ا˘يا˘ح˘شضلا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ،ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘شس’ا
.ةويجرف

ط.ةراصس
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لافطأ’ا ىرشسأ’ا دحأا فشصو دقف
نومادلا نجشس يف1 مقر مشسقلا
ح˘ل˘شصي ’ ،و˘ب˘ق ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ه˘˘ّنأا˘˘ب
نع ةرابع ةروفلاو ،ّيمدآ’ا سشيعلل
ةيوهت دجوت ’ امك ،ًادج قيشض رّمم
تا˘ح˘ت˘ف دو˘جو م˘غر˘ب م˘شسق˘˘لا ي˘˘ف
اهفلخ طئاح دوجول كلذو ةيوهت
ةميدق فرغلاو ،ءاوهلا لوخد عنمي

ا˘ّمأا ،نو˘طا˘ب ن˘م ا˘ه˘ت˘ي˘˘شضرأاو ًاد˘˘ج
اّمم ،باوبأا اهل سسيلف تامامحلا
لافطأ’ا ىرشسأ’ا ةيشصوشصخ سسّمي

ةاناعم دعبو ،مهتاجاح ءاشضق دنع
نج˘شس ي˘ف1 م˘شسق ي˘ف لا˘˘ب˘˘ششأ’ا
ى˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م ل˘ق˘ن م˘ّت ،نو˘ماد˘˘لا
مل مشسقلل تاماحتق’ا نّكل ،مشسقلا
هبشش لكششب ماحتق’ا ناكف ،ِهتنت
ّل˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف نوردا˘˘˘˘شصي ّي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
م˘˘ث فر˘˘غ˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
.يلاتلا مويلا يف اهنوديعي
انوروك سسورياف راششتنا ةيادب عمو
ةا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م تدادزا (91‐ديفوك)
نم اومرُح ثيح ،لابششأ’ا ىرشسأ’ا

،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةّد˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘هأا ةرا˘˘˘يز
ع˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ ُتكه˘˘˘ت˘˘˘ناو
رب˘ع تا˘م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ما˘ح˘م
ن˘م م˘غر˘لا˘بو .و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘˘ّي˘˘شصا˘˘خ
سسور˘يا˘ف˘ل˘ل ر˘م˘ّت˘شسم˘˘لا را˘˘ششت˘˘ن’ا

نم ىرشسأ’ا تاشسشسؤوم تافوّختو
نوجشس لخاد ىرشسأ’ا نيب هيششفت
لÓتح’ا تاطلشس ّنأا اّلإا لÓتح’ا
نيينيطشسلفلا لا˘ق˘ت˘عا˘ب تر˘ّم˘ت˘شسا

رقت˘ف˘ت ة˘ئ˘ي˘شس ٍفور˘ظ ي˘ف م˘ه˘ّجزو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لفطلا ةلا˘ح ت˘ّل˘ث˘مو .سسور˘يا˘ف˘لا˘ب
ىدم ،ًا˘ما˘ع51 ،ظيلغ˘لا دو˘م˘ح˘م
نوجشسلا ةحلشصم ةرادإا لÓغتشسا
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘ل˘˘ل ءا˘˘بو˘˘ل˘˘ل
،ًايشسفن مهبيذعتو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

سسوريافلا˘ب ظ˘ي˘ل˘غ˘لا بي˘شصُأا ثي˘ح
54 لزُعو لÓتح’ا نوجشس لخاد
يدارفن’ا لزعلا نيزانز يف ًاموي
جار˘فإ’ا م˘ت˘ي˘ل ،نو˘م˘ير ن˘ج˘شس ي˘ف
.ةّيلام ٍةلافكب اهدعب هنع
يتلا ّيدارفن’ا لزعلا ةنازنز تناك
بيلاشسأ’ رقتفت ظيلغلا اهيف عبق
تاجايتح’او ،ةم˘ير˘كلا ة˘ششي˘ع˘م˘لا
،ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م ن˘م ة˘˘ّي˘˘شسا˘˘شسأ’ا

فورظ نيشسح˘ت˘ب بلا˘ط˘م˘لا م˘غرو
ثرتكت مل ةرادإ’ا نأا اّلإا هتششيعم
.ّي˘˘شسف˘˘ن˘˘لاو ّي˘˘ح˘˘شصلا ه˘˘ع˘˘شضو˘˘˘ل
هيماحم ظيلغلا َري مل ،هلزع لÓخو
تامكاحملا لÓخ نم اّلإا هتلئاع وأا
ة˘ّيأا َق˘ل˘ت˘ي م˘لو ،و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘ب
ع˘م لا˘ح˘لا كلذ˘ك ،ةد˘يد˘ج سسبÓ˘م
تفتكاو ،فيظنتلاو ميقعتلا داوم
و˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘ششلا˘˘˘ب هد˘˘˘يوز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ةرادإ’ا

 .لزعلا نم ًاموي41 دعب نوباشصلاو
سضّر˘˘˘ع˘˘˘ت ،0202˘˘ما˘˘ع لÓ˘˘خو
ءو˘شس ى˘لا لا˘ف˘طأ’ا نو˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

نيباشصملل دّمعتم بيذعتو ةلماعم
لا˘ق˘ت˘ع’ا تا˘ظ˘ح˘ل لÓ˘˘خ م˘˘ه˘˘ن˘˘م
زكارمل مهلقنو مهزاجتحاو ىلوأ’ا
ى˘لا م˘ه˘لا˘شسرإا ى˘ت˘حو ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
برشضلا˘ب اود˘ت˘عا ثي˘ح ،ن˘يزا˘نز˘لا
ءا˘˘ن˘˘ثأا لا˘˘ف˘˘طأ’ا ى˘˘ل˘˘ع حر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ىلا تابرشضلا اوه˘ّجوو م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا
عم ل˘شصح ا˘م˘ك م˘ه˘ت˘با˘شصا ن˘كا˘مأا
ثيح ،ًاماع51 ‐(ج.سس) لقتعملا
نم عوبشسأا لبق قتُف ةّيلمع ىرجأا
لÓتح’ا تاوق تدمعو ،هلاقتعا
هرابجإا ىلا ه˘لا˘ق˘ت˘عا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا

ًاّلبكم م5 ةفاشسم سضكرلا يلع
نيح يف فلخلل ةّيكيتشسÓب دويقب
هبرشض امك ،يششملا عيطتشسي ’ هّنأا

دع˘ب ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘كم ى˘ل˘ع يّد˘ن˘ج
يف ةعاشس03 يلاوح Óًّبكم هيمر
نيزانز يف هدجاوت لÓخو ،ءارعلا

ىدتعا ةّيبوكشسملا قي˘ق˘ح˘ت ز˘كر˘م
ىلع هبرشضب ةفرغلا طباشض هيلع
بيذعتلا ‐كنيللا) .ةّيلمعلا ناكم
(ىرشسأ’اب كتفي يبطلا لامهإ’او
رينم دمحم لفطلا ةلاح تدّشسجو
تاو˘ق ة˘ّي˘ششحو ،ًا˘ما˘ع61 ،لب˘ق˘م
ءو˘˘شسو لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ثي˘ح ،لا˘ق˘ت˘ع’ا ءا˘ن˘ثأا ة˘ل˘ما˘ع˘˘م˘˘لا
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا

هرا˘˘شضحا ءا˘˘ن˘˘˘ثأا92/11/0202
هب كشسمأاف ،ةلئاعلل راطفإ’ا ةبجول

3 ةدورابلا بق˘ُع˘ب ه˘بر˘شضو ّيد˘ن˘ج
يف هامرو ،رشسيأ’ا هّكف ىلع ٍتارم
بي˘ج ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق عرا˘ششلا

فلخلل نيديلا نم ًاديقم ّيركشسع
بلطي لبقم ناكو .نيعأ’ا يّمغمو
ثود˘ح˘ل دو˘ن˘ج˘لا ن˘م ةد˘عا˘˘شسم˘˘لا
يف هعشضو مّت ّمث ،مفلا يف ٍفيزن
،همف نم فزني مدلاو ةريبك ةحاشس
فيقوت زكرم ىلا اهدعب هلقن مت

ًايششتفت هششيت˘ف˘ت م˘ت ذإا ،نو˘ي˘شصت˘ع
لب˘ق ًة˘عا˘شس ِءار˘ع˘لا˘ب ي˘مُرو ًا˘يرا˘ع
.فزني لاز ’ وهو قيقحتلا ةيادب
مث قيق˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘هد˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م ل˘ق˘ُنو
،ا˘نورو˘ك سصح˘ف ءار˘جإ’ بي˘˘ب˘˘ط˘˘ل
بيبطلا لأاشسي مل سصحفلا لÓخو
دعبو .ف˘يز˘ن˘لا وأا مد˘لا ن˘ع ل˘ب˘ق˘ُم
ي˘˘ف ًادد˘˘ج˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘مُر ،كلذ
م˘ل ،تا˘عا˘˘شس6 ةد˘˘ّم˘˘ل ة˘˘حا˘˘˘شسلا
وأا ل˘كأ’ا˘ب ه˘ل ا˘ه˘لÓ˘˘خ او˘˘ح˘˘م˘˘شسي
م˘لو ما˘م˘ح˘ل˘ل لو˘خد˘˘لا وأا بر˘˘ششلا
ام ناك يذلا هّكفو هحرجل اورظني
ًاحابشص3 ةعاشسلا يفو .فزني لاز
ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘˘ت ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةّيلمع ءارجإ’ «اشساده» ىفششتشسمل

نود تلشصح ي˘ت˘لا ه˘ّكف˘ل ة˘ّي˘حار˘ج
 .مهنم نذإ’ا ذخأا نودو هلهأا ملع
نم نيموي دعب ةّيلمعلا لبقُم ىرجأا
روشضحب ،ىفششتشسملا يف هدجاوت

دعبو ،تايلمعلا ةفرغ لخاد ّيدنج
،ريرشسلاب ةدّيقم هدي تناك ةّيلمعلا

ى˘ل˘ع ّي˘˘طا˘˘ط˘˘م ٍطا˘˘بر˘˘ب أا˘˘جا˘˘ف˘˘تو
.ًادحاو ًاموي كا˘ن˘ه ي˘ق˘بو ،ه˘نا˘ن˘شسأا

ةيحارجلا ةّيلمعلا دعب لبقم ىناعو
،ن˘˘ي˘˘نذأ’او ّكف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ٍع˘˘˘جو ن˘˘˘م
خيرات يف هنع جارفإ’ا مت ًارخؤومو
.ةّيلام ٍةلافكب72/21/0202
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس ف˘˘ت˘˘كت م˘˘لو
نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا لا˘ف˘طأ’ا لا˘ق˘ت˘عا˘ب
كلذ يف تزواجت لب مهنم لينلل
ىلع ة˘ّير˘كشسع تÓ˘يد˘ع˘ت راد˘شصإا

نم ديزتل1561 ّيركشسعلا رمأ’ا
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا لا˘ف˘طأ’ا ةا˘نا˘ع˘˘م
نع مهرامعأا لّقت نيذلا نيلقتعملا

تÓيدع˘ت˘لا بجو˘م˘ب˘ف ،ًا˘ما˘ع41
ذيفنتلا زّيح تلخد يتلاو ةديدجلا
يتلا ةبوقعلا نإاف91/5/0202يف
نمشض لافطأ’ا ىلع اهشضرف نكمي
ةفوقشسم ريغ ةّير˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه
،نيغلابلا نيلقتعملاب ًةوشسأا ًةّينمز
ليدعتلا لبق ةداملا تناك نيح يف
زواجتت ’ ةبوقع سضرفب يشضقت
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ه˘ششأا ة˘˘ت˘˘شسلا

سضغب ةيّرم˘ع˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ن˘م˘شض
ة˘ه˘ّجو˘م˘لا تا˘ما˘ه˘ت’ا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
.لافطأÓل
لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق ر˘˘ّم˘˘ت˘˘شست اذ˘˘كهو
لا˘ف˘طأ’ا ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘لا ق˘ي˘ي˘شضت˘ب
،مهنم نيلقتعملاو نيي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ةيقاف˘ت’ ح˘شضا˘ف ٍل˘كششب ًة˘كه˘ت˘ن˘م
ة˘لود تع˘ْقو ي˘ت˘لا ل˘ف˘ط˘لا قو˘ق˘ح
،1991 ما˘ع ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا

تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه د˘˘˘ّع˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةيامحلا نم ًانامر˘ح تا˘كا˘ه˘ت˘ن’او
اهب عتمتي نأا سضرتفملا نم يتلا
نولقتعملا نوينيطشسلفلا لافطأ’ا
فار˘˘عأ’او ق˘˘ي˘˘ثاو˘˘˘م˘˘˘لا بجو˘˘˘م˘˘˘ب
 .ةّيلودلا

تاينيطصسلفلا ءاصسنلا لاقتعا
ذيفنت لÓتح’ا تاطلشس لشصاوت
ق˘ح˘ب ة˘شسر˘˘شش ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
فدهتشست يهف ،ينيطشسلفلا بعششلا

ينيطشسلفلا عمتجملا حئارشش ةفاك
لافطأاو باون نم ،اًدحأا ِنثتشست ملو
كاهتنا˘ب ن˘ع˘م˘تو ،ءا˘شسنو ى˘شضر˘مو
تاظحللا ذنم مهبيذ˘ع˘تو م˘ه˘قو˘ق˘ح
تايتفلا اميشس’ ،مهلاقتع’ ىلوأ’ا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس أا˘˘ج˘˘ل˘˘ت ثي˘˘ح ءا˘˘شسن˘˘˘لاو
تاءار˘جاو بي˘لا˘شسأا ى˘لإا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
وأا ،نهعمقو ن˘ه˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لا فد˘ه˘ب
نود ،نهتماركب سساشسملاو نهل’ذا

.ةشصاخلا نهتاجايتح’ ةاعارم
ىتح هنوجشس لخاد لÓتح’ا لقتعيو
،ةري˘شسأا (04) وح˘ن0202ماع ةياه˘ن
(8)و ،مأا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسأا (31) ن˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
د˘ي˘ق ةر˘ي˘شسأاو ،تا˘˘ح˘˘ير˘˘ج تار˘˘ي˘˘شسأا
ةر˘˘ي˘˘شسأا (42)و ،يرادإ’ا لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا

(51)و ،يلعف˘لا ن˘ج˘شسلا˘ب ة˘مو˘كح˘م
 .ةفوقوم ةريشسأا

(31) :يفارغجلا عيزوتل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘بو
،لخادلا نم (6)و ،سسدقلا نم ةريشسأا

يقا˘ب˘لاو ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘م نا˘تر˘ي˘شسأاو
.ةيبرغلا ةفشضلا نم (02)
ءا˘˘˘شسن˘˘˘لا نأا هر˘˘˘كذ ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘مو

تاذب نهلاقتعا متي تا˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
اهجهت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ششحو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
بعششلا ءانبأا قحب لÓتح’ا تاطلشس
نهدايتقا متي ثيح ،ةفاك ينيطشسلفلا
يفو نهلزانم نم ة˘ي˘ج˘م˘ه ة˘ق˘ير˘ط˘ب
وأا/و ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘˘شس ي˘˘ف بلا˘˘غ˘˘لا
ىلإا نهلقنو  ،ىلوأ’ا رجفلا تاعاشس
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لاو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م
بي˘لا˘شسأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ن˘˘ه˘˘عا˘˘شضخإاو
ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لاو يد˘˘شسج˘˘˘لا بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

كلذو ،ةنيهملا ةلماعملاو برشضلاو
تحت نهنم تافارتع’ا عازتنا فدهب
تاريشسأ’ا نمو ،ديد˘ه˘ت˘لاو ط˘غ˘شضلا
ع˘م˘ق˘ل˘ل  ًار˘خؤو˘م ن˘شضر˘ع˘ت ي˘تاو˘˘ل˘˘لا

نهلا˘ق˘ت˘عا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
نم (ًاماع34) روعأا ناميإا ةريشسأ’ا
ىبرو ،ةلتحملا سسدقلا ءاشضق ناولشس
ايقل تيب ةدلب نم (ًاماع02) يشصاع
 .هللا مار ءاشضق
،كلذب لÓتح’ا تاطلشس فتكت ملو
تار˘˘ي˘˘شسأ’ا جز˘˘ب ًا˘˘شضيأا مو˘˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘ب
هبششأا مشسق لخاد ًاثيدح تÓقتعملا
ل˘ق˘ت˘ع˘م˘ب را˘ب˘ع˘م˘لا ى˘م˘شسي لز˘ع˘لا˘˘ب
رقتفي يذلا مشسقلا اذه ،«نوراششهلا»
ثي˘ح ،ةا˘ي˘ح˘لا تا˘مو˘˘ق˘˘م ى˘˘ندأا ى˘˘لإا
وأا ما˘يأ’ ه˘ي˘˘ف تار˘˘ي˘˘شسأ’ا ز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ُت

نجشس ىلإا نهلقن متي نأا لبق عيباشسأ’
 .«نومادلا»
م˘˘شسق ل˘˘خاد تار˘˘ي˘˘شسأ’ا ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘تو
ة˘ي˘ششي˘ع˘˘م عا˘˘شضوأا ن˘˘م را˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا

ثي˘ح ،ةد˘ق˘ع˘مو ة˘ب˘ع˘شص ة˘˘ي˘˘شسف˘˘نو
ءا˘ن˘ج˘شسلا م˘شسق˘ل ن˘ّه˘م˘شسق روا˘ج˘˘ي
سشرحتل نشضرعتي كانهو ،نييئانجلا
نم نملشسي Óف م˘ه˘ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ظ˘ف˘ل
،ة˘ي˘با˘ن ظا˘ف˘لأا˘˘ب م˘˘ت˘˘ششلاو خار˘˘شصلا
مشسقلا فرغ نإاف كلذ ىلإا ةفاشضإ’اب

،ةبقارملا تاري˘ما˘كب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘ن˘ف˘ع
ا˘ه˘ن˘م ق˘فد˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘ب ا˘ه˘شضي˘حار˘˘مو
دجويو ،فرغلا ىلإا ةمداعلا هايملا
اهيلع ةيديدح سشاربأا فرغلا لخاد
ًادج ةقي˘قرو ةرذ˘ق ة˘يد˘ل˘ج تا˘ششر˘ف
ةبقرلاو ره˘ظ˘لا ي˘ف ًا˘عا˘جوأا بب˘شست
تابجو نأا امك ،دشسجلا ءاحنأا ةفاكو
ة˘ي˘م˘كلا ة˘ئ˘ي˘شس ة˘مد˘ق˘م˘لا ما˘ع˘ط˘˘لا

     .ةيعونلاو
فور˘˘ظ˘˘˘لا نإا˘˘˘ف كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع
تا˘ع˘با˘ق˘لا تار˘ي˘شسأÓ˘ل ة˘يزا˘ج˘ت˘ح’ا
،ةياغلل ةيشساق «نومادلا» نجشس لخاد
لخاد ة˘ب˘قار˘م˘لا تار˘ي˘ما˘ك تلاز Ó˘ف
نم دحت اهنإاف يلاتلابو ةروفلا ةحاشس
كه˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسأ’ا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح
لخاد ةفلات قفارملاو ،نهتيشصوشصخ
ي˘ه˘ف ةرو˘ف˘لا ة˘حا˘شس ة˘شصا˘خ م˘شسق˘لا
ةبشسانم ةدامب اهتيشضرأا نهدل ةجاحب

نجشس ةرادإا نأا ام˘ك ،ق˘ل˘حز˘ت˘لا ع˘ن˘م˘ل
ءارجإا نم تاريشسأ’ا مرحت «نومادلا»
لظ يف نهيوذ عم ةيفتاه تاملاكم
ةريخأ’ا ةرتفلا يف تارايزلا عاطقنا
 .«انوروك» ةحئاج ةّجحب

لقتعملا ةرادإا نإاف ،كلذ نع ادع
د˘م˘ع˘ت˘تو ًا˘ي˘ب˘ط تار˘ي˘شسأ’ا ل˘م˘ه˘ت
نأاب ًاملع ،عاجوأÓل ًةشسيرف نهكرت
ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
لقتعملا لخاد ةع˘با˘ق˘لا ة˘ي˘شضر˘م˘لا
ءار˘˘شسإا ةر˘˘ي˘˘˘شسأ’ا ة˘˘˘لا˘˘˘ح ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا

قور˘˘ح˘˘ب ة˘˘با˘˘شصم˘˘لا سصي˘˘˘با˘˘˘ع˘˘˘ج
ل˘مأاو ،تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘˘ع˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘بو
سسم˘˘خ˘˘ب ة˘˘با˘˘شصم˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ط
ةيلمع ءارجإ’ ةجاحبو تاشصاشصر
ناميإاو ،اهقاشس نم نيتÓبلا ةلازإا
ل˘˘ت˘˘ك ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو رو˘˘عأا
،ةي˘تو˘شصلا را˘توأ’ا ي˘ف ة˘ي˘نا˘طر˘شس
نم يناعت يتلاو ةدايز وبأا ناورو
،ةد˘˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘ب˘˘˘قر˘˘˘لا ي˘˘˘ف عا˘˘˘جوأا

يكتششت يتلاو ليمك وبأا نيرشسنو
ير˘˘كشسلاو ط˘˘غ˘˘شضلا سضر˘˘م ن˘˘˘م
،ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘لا ع˘˘با˘˘شصأا˘˘ب با˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ةيبط ةعباتم˘ل ة˘جا˘ح˘ب ن˘ه˘ع˘ي˘م˘جو
 .نهت’احل ةشصشصختمو ةثيثح
يف «انوروك» سسوريف راششتنا عمو
ن˘م دد˘ع ة˘با˘شصإاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود
دادز˘ت ،تا˘˘نا˘˘ج˘˘شسلاو ن˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘شسلا
ةوشسقو ةبوعشص تاريشسأ’ا عاشضوأا

ن˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع م˘˘ئاد ق˘˘ل˘˘ق كا˘˘ن˘˘هو
نم مهريغ لاحك ّنهف ،نهريشصمو
رقتفت ماشسقأا لخاد نعبقي ىرشسأ’ا
ا˘م ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا طور˘˘ششلا ى˘˘ندأا ى˘˘لإا
را˘ششت˘ن’ ة˘ب˘شصخ ة˘ئ˘ي˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
’ لÓتح’ا نوجشس ةرادإاو ،سضرملا
سسكعلا ىلع لب نهلاوحأ’ ثرتكت

ل˘ي˘كن˘تو ع˘م˘ق ةادأ’ ءا˘بو˘˘لا تلّو˘˘ح
ن˘م ن˘ه˘نا˘مر˘˘ح˘˘ب كلذو ،ن˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
ةماعلا ة˘مÓ˘شسلاو ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘شسو
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘˘مو تار˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ك
ىلع تاريشسأ’ا ربجأا امم ،ميقعتلاو
تامام˘كلاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م ءار˘شش
ةهجاو˘م˘ل سصا˘خ˘لا ن˘ه˘با˘شسح ى˘ل˘ع
.ءابولا

ةفعاصضم ةهجاوم سسدقلا
 لÓتحلا تاصسايصسل

نود0202 ماع مايأا نم موي رمي مل
،لاقتعا ةلاحشسدقلا ةنيدم لجشست نأا

ماحتقا د˘ع˘ب ت’ا˘ق˘ت˘عا تذ˘ِف˘ُن ثي˘ح
عراوشش نم ًايناديم ىرخأاو ،لزانملا
ا˘ه˘تاد˘ل˘ب ة˘فا˘˘ك تل˘˘م˘˘شش ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

د˘ج˘˘شسم˘˘لا ل˘˘خاد ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأاو
اهع˘ن˘م˘ت م˘ل ا˘م˘ك ،كرا˘ب˘م˘لا ى˘شصقأ’ا
رثكأا ةرطيشسلا نم ةّيلاحلا ةحئاجلا

نÓعإا لÓخ نم سسدقلا ةنيدم ىلع
يذلا ماعلا قÓغإ’او ئراوطلا ةلاح
دحلا تاءارجإا نمشض ،ةنيدملا هتدهشش
.سسوريفلا راششتنا نم
دقف ،انوروك ةحئاج ىلا ةراششإ’ابو
تاءاعدتشساو ت’اقتعا ةدع تلجُشس
مهذيف˘ن˘ت لÓ˘خ ،ن˘ي˘ي˘شسد˘ق˘م نا˘ب˘ششل
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘˘با˘˘ب˘˘شش تاردا˘˘ب˘˘م˘˘ل
ةدا˘ي˘شسلا قر˘خ» ة˘ج˘˘ح˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
،«سسدقلا ة˘ن˘يد˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
قفارم˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت ع˘ن˘م ى˘ل˘ع تل˘م˘ع˘ف
،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تاودأا ةردا˘شصمو ة˘ما˘ع˘˘لا

ع˘ن˘مو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا دور˘ط˘لا ةردا˘˘شصمو
لو˘ح ة˘يو˘عو˘ت تا˘ق˘شصل˘˘م ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تا˘شصو˘ح˘ف ءار˘جإا ع˘ن˘مو ،سسور˘ي˘ف˘لا

ةدلب يف تاعاقلا ىدحإا يف انوروك
ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو فار˘˘ششِإا˘˘˘ب ناو˘˘˘ل˘˘˘شس
.ةينيطشسلفلا

عبتي ..

 :ىرصسألا تاصسصسؤوم ^
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ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصم ق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘طأا
ة˘˘ما˘˘ح˘˘˘ل تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’ا
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ب
ي˘عا˘ن˘شصلا ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع (ا˘˘˘˘كي˘˘˘˘ج)
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت
لظلا قطانم سسرادم
بور˘خ˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
.ةنيطنشسق ةي’وب
هذ˘˘˘ه تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘شسا و
ةينما˘شضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
ةيئاد˘ت˘ب’ا ة˘شسرد˘م˘لا

ير˘˘˘˘˘˘˘˘كششب ةوÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ع
رو˘شضح˘ب بور˘خ˘˘لا˘˘ب
و ةيلحملا تاطلشسلا

ع˘˘ن˘˘˘شصم ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
ة˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘ل تن˘˘˘م˘˘˘شس’ا
(6) تشس ،نا˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘با سسراد˘˘˘م
ل˘ظ ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘ع˘˘قاو
سشيعلا راطق نم لكب
ح˘˘لا˘˘شصو ج˘˘ير˘˘˘م˘˘˘لاو
سساحن ن˘ي˘عو ي˘جارد
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو بور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
را˘طإا ي˘ف تدا˘ف˘˘ت˘˘شسا

32 نم ةردابملا هذه
ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ةأا˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘م
زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ف˘˘˘ششاو˘˘˘كب
0002 ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأاو
لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ك
مجحلا نم تاروراقو
˘مÓ˘ه˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ىلإا ةفاشضإ’اب مقعملا

ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت تÓ˘˘˘ج˘˘˘˘م
˘˘مÓ˘˘عإاو سسي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل
ا˘م˘ك ،ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا
سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘شضوأا
ةكرششل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ة˘˘ما˘˘ح˘˘˘ل تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’ا
ى˘ف˘˘ط˘˘شصم ،نا˘˘يزو˘˘ب

.سسوبك
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نا˘كشس ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ق˘ح’
بشسح ،لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
،سسو˘˘˘ب˘˘˘˘ك هد˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م
نأا˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘شضأا يذ˘˘˘˘˘لا
سسراد˘˘م˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا
راطإا يف ةفدهتشسملا

م˘˘˘ت ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ع˘˘˘˘م نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
سسل˘ج˘م˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا
اودعأا نيذلا بورخلا
م˘˘˘˘˘˘شضت ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘ق
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصم د˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ة˘˘ما˘˘ح˘˘˘ب تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’ا
نم اهتي˘ب˘ل˘ت˘ب نا˘يزو˘ب

ةيولوأ’ا ءاطعإا لÓخ
.لظلا قطانمل
نأا˘ب ر˘ب˘ت˘عا نأا د˘˘ع˘˘بو
ي˘عا˘ن˘شصلا ع˘م˘ج˘م˘˘لا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’
ا˘˘م˘˘ئاد نا˘˘ك (ا˘˘˘كي˘˘˘ج)
،«ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م ة˘˘كر˘˘شش»
سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘شضأا
عنشصمل ماعلا ريدملا

ة˘˘ما˘˘ح˘˘˘ب تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’ا
هتشسشسؤوم نأاب نايزوب
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ن˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
» ى˘˘ل˘˘ع تاردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘˘كم ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
ل˘كششب ة˘كرا˘˘ششم˘˘لاو
ةيجيتارتشسا يف لاعف
ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ت’اغششناب لف˘كت˘لا˘ب
.«لظلا قطانم ناكشس
ى˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘شصم ر˘˘˘˘كذو
راطإ’ا اذه يف سسوبك
تنمشسإ’ا عنشصم نأاب

د˘يد˘ع ق˘ل˘طأا د˘ق نا˘ك
ةينماشضتلا تايلم˘ع˘لا

ن˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم ينطولاو يلحملا
لفاوق م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب
تفدهتشسا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت
نينطاوملا
ن˘˘م ن˘˘˘يرر˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا ،ةيشضرأ’ا ةزهلا
ةلي˘م ة˘ي’و˘ب تل˘ج˘شس
ة˘˘ي’و نا˘˘˘كشس اذ˘˘˘كو
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلا ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ةد˘ع ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ىر˘˘˘˘˘خأا تاردا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م
مدلاب عربتلاب ةشصاخ
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘يوز˘˘تو
ة˘ح˘شصل˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘ترا˘ي˘˘شسب نا˘˘كشسلاو
ن˘ي˘ت˘ه˘جو˘˘م فا˘˘ع˘˘شسإا
ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
سسراد˘˘م ز˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘تو
قرشش لام˘شش ة˘ق˘ط˘ن˘م
ت’وا˘ط˘لا˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا

يشساركلاو
تاروبشسلاو
ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ير˘ح˘شسلا
.سصوشصخلا

سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘لا بشسحو
عنشصمل ماعلا ريدملا
ة˘˘ما˘˘ح˘˘˘ل تن˘˘˘م˘˘˘شسإ’ا
عنشصملا نإا˘ف نا˘يزو˘ب
ن˘˘م كلذ˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي

ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه لÓ˘خ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘ششت
ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا
) تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
تا˘ف˘ششا˘كو ئ˘فاد˘م˘لا
(Ó˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘م زا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘لا

ىرخأ’ا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
.ةينطولا

بئان هتهج نم نمثو
سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا بور˘˘خ˘˘˘لا
نوؤو˘ششلاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا˘˘ب
د˘م˘ح˘م ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا

عو˘ن˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ششاو˘˘ك
ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ن˘م
دو˘˘ه˘˘ج م˘˘عد˘˘ل ي˘˘تأا˘˘ت
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا
را˘˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت
ق˘طا˘ن˘م˘ب ي˘ششي˘ع˘م˘˘لا
.لظلا

ج.Ëرم

ةعقاو ةيئادتبا سسرادم6 تفدهتشسا
بورخلاب لظلا قطانمب

نايزوب ةماحل تنمسسإلأ عنسصم
 ةنيطنسسقب ةينماسضت ةيلمع قلطي

يمقرلا داشصتق’ا يف رامثتشس’ا يف نيبغارلا بابششلا بطقتشسي ادعاو اقؤشس ىحشضأا

ةلڤروب اظوحلم أروطت فرعي ينورتكلإلأ نيوكتلأ وأأ ميلعتلأ لاجم يف ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأ ثأدحتسسأ
ةريخأ’ا تاؤنشسلا لÓخ ‘‘اظؤحلم‘‘ ارؤطت ينورتكلإ’ا نيؤكتلا وأا ميلعتلا لاجم يف ةئششان تاشسشسؤؤم ثادحتشسا فرع

.يمقرلا داشصتقإ’ا يف رامثتشسإ’ا يف نيبغارلا بابششلا بطقتشسي ادعاو اقؤشس ىحشضأا ثيح ،ةلقرؤب

ةئششانلا تاشسشسؤوملا كلت مدقت
ةر˘كت˘ب˘م ع˘يرا˘ششم ن˘م جذا˘م˘ن
ي˘ف م˘ها˘شست نأا ا˘ه˘ن˘م ى˘خو˘ت˘˘ي
ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا بنا˘ج˘لا ز˘يز˘ع˘ت
ذيمÓتلل معدلا سسورد ريفوتو
،ةيميلعتلا راوطأ’ا فلتخم يف
،رمتشسملا نيوكتلا نع Óشضف
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ج˘˘ششي ا˘˘م˘˘م
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا
ىرج املثم ،يدشسجلا دعابتلاب
.هحيشضوت
دجوت عيراششملا كلت نيب نمو
يتلا ‘‘ةوطخ‘‘ ةيمقرلا ةشصنملا
ةيميلعتلا راوطأ’ا ذيمÓتل مدقت
ط˘شسو˘ت˘مو ي˘ئاد˘ت˘˘بإا) ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

،تا˘ع˘ما˘ج˘لا بÓ˘طو (يو˘نا˘˘ثو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف د˘ع˘ب ن˘ع ا˘˘شسورد
تا˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ربع ويديفلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب
لغوغ»و «موز» لثم ،تاقيبطت
.اهريغو «سستوآا غناه
سسردلا ذاتشسأ’ا وأا ملعملا مدقيو
لو˘˘˘شصف وأا ما˘˘˘شسقأا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ن˘كم˘ي ،ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘تو ة˘ي˘شضار˘ت˘فا
ةششقانملاو اه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ةرششابم مهراكفأا نع ريبعتلاو
وأا ر˘تو˘ي˘˘ب˘˘م˘˘كلا ةز˘˘ه˘˘جأا ى˘˘ل˘˘ع
وأا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإ’ا تا˘˘˘حو˘˘˘ل˘˘˘لا

تراششأا امك ،ةي˘كذ˘لا م˘ه˘ف˘تاو˘ه
ة˘˘ئ˘˘ششا˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ةر˘˘˘يد˘˘˘م
ير˘˘يد˘˘غ ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شسن ،«ةو˘˘˘ط˘˘˘خ»
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةيبطلا ءايزيفلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘شصن˘م «ةو˘ط˘خ» د˘ع˘تو
،تنر˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بيرد˘˘˘˘تو
،ن˘ي˘ت˘ن˘شس و˘ح˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م تشسشسأا˘˘ت
ءا˘˘شضعأا سضع˘˘ب ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب

ن˘ئا˘كلاو ،«كتر˘˘كف» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
فيشضت ،ترقت ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘هر˘ق˘م
.اهتاذ ةثدحتملا
سسورد ميدقتب انمق ،ةيادبلا يف»
ةدئاف˘ل تنر˘ت˘نإ’ا ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ج˘م
ةداهشش تاناحتما ىلع نيلبقملا
عورششملا روطت مث ،ايرولاكبلا
مقاطلل ةشصاخ˘لا دو˘ه˘ج ل˘شضف˘ب
ىلإا لو˘شصو˘ل˘ل ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششم˘لا

ىلإا ةيميلعتلا تايوتشسملا ةفاك
سضعب يف سسورد ميدقت بناج
ي˘˘ف بع˘˘ششلاو تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘˘لا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تاذ ة˘ي˘ن˘يو˘كت تارود م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘شصلا

تاذ تر˘كذ ا˘م˘˘ك ،«ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘مو
.ةثدحتملا

ةيمهأا يريدغ ةبيشسن تزربأاو
يذ˘لا ،ي˘نور˘ت˘كلإ’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ديج ىوتحم ‐اهبشسح‐ مدقي
،ةيمقرلا لئاشسولا ربع قيقدو
دد˘ع ر˘ب˘كأا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ي˘ب˘ل˘˘ي
ةريششم ،نيملعتملا نم نكمم
يميلعتلا طمنلا اذه نأا ىلإا
ةفلكت لقأاو ةنورم رثكأا دعي
،يروشضحلا ميلعتلاب ة˘نرا˘ق˘م
.لاملاو تقولا رفوي امم
ةشسشسؤوملا طششنت ،اهبناج نمو
ي˘ه ،«ي˘ف˘ي˘˘لو˘˘كيإا» ة˘˘ئ˘˘ششا˘˘ن˘˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ىر˘˘خأ’ا

،تنرتنأ’ا ةكبشش ربع نيوكتلاو
ةعوم˘ج˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششي ثي˘ح

ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘م
ةدجاوتملا تاشسشسؤوملا ة˘ل˘ت˘ششم
ةمشصاعب تا˘طا˘ششن˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
.ةي’ولا

ي˘ت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا هذ˘˘ه مد˘˘ق˘˘تو
ا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
ءاكذلا ىلع ةمئاقلا تامولعملا
ةر˘كت˘ب˘م ارا˘كفأا ي˘عا˘ن˘ط˘˘شصإ’ا
ةينور˘ت˘كلإا ة˘شصن˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ميلعتلا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م
اهنم ديفتشست نأا نكمي ،دعب نع
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نيوكتلا ز˘كار˘مو تا˘ع˘ما˘ج˘لاو
فرششملا حشضوأا ام˘ك ،ي˘ه˘ن˘م˘لا

ر˘شصن د˘م˘ح˘م ،عور˘ششم˘لا ى˘ل˘ع
سصشصخ˘˘ت˘˘˘م) ر˘˘˘كبا˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا
.(يلآ’ا مÓعإ’ا

ل˘˘شصو د˘˘ق˘˘ل» Ó˘˘ئا˘˘˘ق فا˘˘˘شضأاو
تا˘شسم˘ل˘لا ة˘ل˘حر˘م ا˘ن˘˘عور˘˘ششم
سضع˘ب ا˘ن˘ت˘ه˘جاو ن˘كل ،ةر˘ي˘خأ’ا
ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا
˘ما˘ظ˘ن ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب سصا˘خ ل˘كششب
طبري يذلا ينورتكلإ’ا عفدلا

ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ف فا˘˘˘شضت˘˘˘شسم˘˘˘لا
،كونبلا نيب ةينطولا ةكبششلاب
ي˘ف Ó˘ح ا˘ه˘˘ل د˘˘ج˘˘ن نأا ل˘˘مأا˘˘نو
.«لجاعلا بيرقلا
لقأا..ÊوÎكلإ’ا ميلعتلا

 Ìكأا ةنورم Ìكأاو ةفلكت
ءارآ’ا مشسقنت ،رخآا قايشس يفو
نأا نودقتعي نيذلا كئلوأا نيب
ا˘ياز˘م ر˘فو˘ي د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

سسكع نور˘ي نور˘˘خآاو ،ةد˘˘يد˘˘ع
تا˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘نإ’ ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو ،كلذ
ءا˘˘ي˘˘لوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
.ذيمÓتلا

مهنم ددع حجر ،نأاششلا اذه يفو
’ يذ˘لا د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا
،ةيفارغج˘لا ز˘جاو˘ح˘لا˘ب فر˘ت˘ع˘ي
ل˘ظ ي˘ف ‘‘ا˘˘يرور˘˘شض‘‘ ح˘˘ب˘˘شصأا
ىلع ةوÓع ،ةرشصاعملا ةايحلا

تابلطتم يبلي نأ’ ارداق هنوك
لقأابو ةنورمو ةقدب نيملعتملا
ميلعتلا نأا نيح يف ،ةيلام ةفلكت
ه˘ل ي˘كي˘˘شسÓ˘˘كلا يرو˘˘شضح˘˘لا
لثمتت يتلا ‘‘بويعلا‘‘ سضعب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف سصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا˘˘˘ب
نع كي˘ها˘ن ،سسورد˘لا رو˘شضح˘ل
.ةديقملا ةينمزلا لوادجلا

وشضراعم ىري ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
اذه نأا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
حر˘˘ط˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي ،ط˘˘م˘˘ن˘˘˘لا

سصق˘ن ثي˘ح ن˘˘م تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص
دوجو نأ’ ةبلطلا ىدل زفاحلا
ري˘طأا˘ت˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ذا˘ت˘شسأ’ا

‐ مهبشسح ‐ سسيردتلا ةيلمع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإÓ˘˘˘ل يرور˘˘˘شض
حر˘˘ششلا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ة˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘شسأ’ا
قلعتي اميف ةشصاخ ،بشسانملا
يتلا ةيشسا˘شسأ’ا ع˘ي˘شضاو˘م˘لا˘ب
.رثكأا زيكرت ىلإا جاتحت

ملاع جولو نأا ،ركذلاب ريدج
ءاششنإا لÓخ نم ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا

ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘شص تا˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘م
د˘ه˘ششي ئ˘ت˘ف ا˘م ة˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘مو
يف ىرخأا ىلإا ةنشس نم اروطت
ةبشسنلاب امي˘شس ،ة˘ل˘قرو ة˘ي’و
تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘ششل˘ل
ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسإ’ا
.ةيداشصتقإ’ا نيدايملا

د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ن˘م ة˘ل˘قرو ة˘ي’و تدا˘ف˘ت˘˘شسا

اهحاتتفا مت ةي˘ع˘ما˘ج ة˘ن˘شضا˘ح
بطقلا ىوتشسم ىلع ارخؤوم
جرد˘ن˘˘ت ،ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

فدهي ين˘طو ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘شض
ي˘ل˘˘ما˘˘ح با˘˘ب˘˘ششلا م˘˘عد ى˘˘لإا

را˘˘كفأاو ة˘˘ي˘˘عاد˘˘بإا ع˘˘يرا˘˘˘ششم
.يعماجلا طشسولا يف ةركتبم
مت يتلا ،ةنشضاحلا هذه دعتو
ة˘ي˘قا˘ف˘تإا بجو˘م˘ب ا˘ه˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ةعما˘ج ن˘ي˘ب نوا˘ع˘تو ة˘كار˘شش
ة˘˘ل˘˘قرو˘˘ب حا˘˘بر˘˘˘م يد˘˘˘شصا˘˘˘ق
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ششلاو
كار˘طا˘˘نو˘˘شس تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ني˘م˘ث˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
معدل ةأا˘ششن˘م ،ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

ةركتبملا عيراششملا ةقفارمو
ثحبلاو ةعماجلاب ةلشصلا تاذ
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

ع˘يرا˘ششم˘لا ي˘ل˘ما˘ح ةد˘عا˘شسم
م˘˘هرا˘˘˘كفأا د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هذ˘˘ه ىود˘˘ج ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ةفاشضملا ةميق˘لاو ع˘يرا˘ششم˘لا
ميدقتو اهرفوت نأا عقوتي يتلا
ثي˘ح ن˘م م˘ه˘ل مزÓ˘لا م˘عد˘˘لا
ل˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا

قÓطنا ىت˘ح م˘ه˘ت˘فا˘شضت˘شساو

،عقاولا سضرأا ىلع مهعيراششم
هذ˘ه˘˘ب تارا˘˘طإا ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ك
.ةئيهلا

م.ق

ةريم نامحرلأ دبع ةعماج
تلاجم عسسوت ةياجبب

نواعتلأو يملعلأ ثحبلأ
ةيمجنملأ عيراسشملأ يف

مÓع’ا ةيلخ ةلوؤؤشسم تفششك
نامحرلا دبع ةعماجل لاشصت’او
ةرادإ’ا مامتها نع ،ةياجبب ةريم
ثحبلاو تاشساردلا ريؤطت يف
ةيمجنملا عيراششملا يف يملعلا

ديشسجت يف عورششلا عم انمازت اذهو
تافشسؤفلا مجنم لÓغتشسا عورششم
اذه يفو ،ةي’ؤلاب روزيما داؤب
هتملشست يذلا نايبلا بشسحو ددشصلا
تعقو ةعماجلا نإاف ،«مÓشسلا»
ةعؤمجم عم نواعتلا راطإا ةيقافتا

(UCAG) ميجانم ةعؤمجمو
هذه نمشضتتو ،(لانم ) ةيرئازجلا
حمشست يتلا بناؤجلا ةيقافت’ا

لاجملا يف نواعتلا ريؤطتب
تاذ ةطششنأ’ا فلتخمو يمجنملا
فاششكتشساو تاشسارد نم ةلشصلا

امك ،يمجنملا  جاتنإ’او لÓغتشساو
لدابت ىلإا قافت’ا اذه يمري
ثحبلا لاجم يف ءاربخلاو تاربخلا

ديدحت مت دقو ،ةيمجنملا مؤلعلاو
اهب لمعلا نكمي يتلا طاقنلا

،نداعملا ايجؤلؤيج يف لثمتتو
،ةجلاعملاو نيدعتلا ،ينقت ؤيجلا
لؤلحلا رؤشصت ،ةيمجنملا ةشسدنهلا
،لÓغتشس’او فاششكتشس’ا  لكاششمل
ةيامحو يجؤلورديهلا لاجملا
عيرششتلاب ةقÓع هلام ،ةئيبلا

ءاكذلا ،ةينؤناقلا بناؤجلاو
ىلإا قرطتلا متيشس امك ،يعانطشص’ا

اهاري يتلا بناؤجلا فلتخم
ةيرورشض ةيقافت’ا ىلع نؤعقؤملا
لÓخ نمو ،اهلمع قاطن عيشسؤتل

ةياجب ةعماج نؤكت ةردابملا هذه
ىلع لبقتشسملا باب تحتف دق
ةعماجلا كارششإا فدهب هيعارشصم
نيؤكتو يداشصتق’ا لاجملا يف

لاجملا يف نؤشسدنهمو ءاربخ
ةيحان نمو ةيحان نم يمجنملا

ةقÓمع تاؤطخ تلجشس دق نؤكت
ىلإا يمارلا يملعلا ثحبلا لاجم يف
ينطؤلا داشصتق’اب ةعماجلا طبر
ةقيقد ةبراقم قلخ ةلواحمو
ةيرئازجلا ةعماجلل ةمكحمو
،عشساؤلا لاجملا اذه يف لؤخدلل
ةينطؤلا ةشسايشسلا عم انمازت
ثحبلا ريؤطت ىلإا ةيعاشسلا
تاراطإا نيؤكتو اندÓب يف يمجنملا

ايملع ةلهؤؤم نؤكت ناديملا يف
تارامثتشس’ا فلتخم يف ةكراششملل
ريؤطتب ةلشصلا تاذ ةينطؤلا

.ينطؤلا داشصتق’ا ةيقرتو
ت.ك
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هفانصصأا عيمجب لاقتربلا جوتنم نم هنم ةئاملاب46
ةزابيتب يراجلأ مسسوملأ تايسضمحلأ نم راطنق نويلم3.1 جاتنإأ وحن
ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ ع˘قو˘ت˘ت
راطنق نويلم1ر3 جاتنإا ،ةزابيت
مشسوملا لÓخ تايشضمحلا نم
دافا ام بشسح ،يراجلا يحÓفلا
.ةفرغلل ماعلا نيمأ’ا هب
نأا نابعشش نب يركشش حشضوأاو
ةزابي˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ»
دحاوب ردقي جاتنإا قيقحت عقوتت
نم راط˘ن˘ق ف˘لأا003و نويل˘م
اهنم ةئام˘لا˘ب46 ،تايشضم˘ح˘لا

ع˘ي˘م˘ج˘ب لا˘ق˘تر˘ب˘لا جو˘ت˘ن˘م ن˘م
ينج ةليشصح تغلبو«.هفانشصأا
ذ˘ن˘م ،ة˘ي’و˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘شضم˘˘ح˘˘لا
ر˘ه˘شش لÓ˘خ ة˘ل˘م˘ح˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
04 و˘ح˘ن ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
01و لاقتربلا جاتنإا نم ةئاملاب
داكت اميف نوميل˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ةردقملاو يفشسويلا ينج ةيلمع
.يهتنت نأا ةئاملاب42 ب
نأا جاتنإ’ا مجح تاعقوت حششرتو
ى˘ل˘ع ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ت
ثيح نم اينطو ةثلاثلا ةبترملا

تزاح يتلا تايشضمحلا ةعارز
دعب يشضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
جاتنإاب فلششلاو ةديلبلا يتي’و
.راطنق نويلم1ر3 ردقي
تا˘ي˘شضم˘ح˘لا ة˘عارز عزو˘˘ت˘˘تو
ةيلامجإا ةحا˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب
46 اهنم ،راتكه008.5ب ردقت
لو˘ق˘ح˘ل ة˘شصشصخ˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةشصشصخم ةئاملاب42و لاقتربلا
جاتنإ’ ةئام˘لا˘ب21و يفشسوي˘ل˘ل
ةحاشسملا يلا˘م˘جإا ن˘م نو˘م˘ي˘ل˘لا
فلأا07ب ةردقم˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

.نابعشش نب لوقي ،راتكه
نم ةئا˘م˘لا˘ب46 ل˘˘˘شصأا ن˘˘˘مو
لاقتربلل ةشصشصخملا ة˘حا˘شسم˘لا
يتأاي ،عقوتملا جاتنإ’ا مجح ،يأا

ن˘ط˘ن˘ششاو» ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف˘˘ن˘˘شص
يف «لا˘فا˘ن نو˘شسمو˘ت»و «لا˘فا˘ن
07 ة˘ب˘شسن˘˘ب ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
نيذللا نيفنشصلا ام˘هو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ىل˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع كششو˘ت
رهشش عم تقلطنا ثيح ،ءاهتن’ا

رهششلا ةياه˘ن م˘ت˘ت˘خ˘تو ر˘ب˘م˘فو˘ن
ريار˘ب˘ف ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب وأا يرا˘ج˘لا
،ر˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘شصقأا ى˘˘ل˘˘ع مدا˘˘ق˘˘لا
.ردشصملل ادانتشسا

نيمأ’ا راششأا ،قايشسلا اذه يفو
لمع ىلإا ةحÓفلا ةفرغل ماعلا

ةيلاكششإا ةهجاوم ىلع هحلاشصم
دحاو تقو يفو ركبملا جاتنإ’ا
ناذه وجتنم اهن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا
نطنششاو) لاقتربلا نم نافنشصلا

لجشسي ا˘م˘م ،(لا˘فا˘ن نو˘شسمو˘تو
ةداع ببشستي قوشسلا يف اشضئاف
.امهراعشسأا رايهنا يف
نأا ‐ نابعشش نب عباتي ‐ كلذل
ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ ه˘جو˘ت˘ت

ى˘لإا ة˘مدا˘ق˘لا م˘˘شساو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
فدهت ةديدج ةيجيتارتشسإا جاهتنا
راجششأا سسرغ عيجششت ىلإا اشساشسأا
ف˘شصن˘لاو ةر˘خأا˘ت˘م˘لا لا˘ق˘تر˘ب˘˘لا

فا˘ن˘شصأا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
«ني˘ف ل˘بود»و «ب’ ا˘ي˘شسنÓ˘ف»
ن˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو «ن˘˘ي˘˘غ˘˘نا˘˘شس»و
ةياغ ىلإا اهينج يف رارمتشس’ا
ثدحي ىتح ويامو ليربا رهشش
حÓفلل حمشسي قوشسلا يف نزاوت
ح˘˘م˘˘˘شسيو ةرا˘˘˘شسخ˘˘˘لا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت
نم عونلا اذه لوانتب كلهتشسملل
لشصف ةياهن ةياغ ىلإا هكاوفلا
جاتنإ’ا لاجآا د˘يد˘م˘ت يأا ،ع˘ي˘بر˘لا

ةفرغ ايلاح لمعت امك.هعيونتو
ريدشصتلا عيجششت ىلع ةحÓفلا

جا˘˘ت˘˘نإ’ا سضئا˘˘˘ف سصا˘˘˘شصت˘˘˘م’
ا˘ه˘˘مار˘˘بإا لÓ˘˘خ ن˘˘م رو˘كذ˘م˘˘لا

تار˘ب˘خ بت˘كم ع˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’
ن˘˘يو˘˘كتو ة˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘شضي
يف اوم˘كح˘ت˘ي ى˘ت˘ح ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

تارا˘˘˘شسمو ل˘˘˘حار˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
سسف˘˘˘ن ف˘˘˘ي˘˘˘شضي ،ر˘˘˘يد˘˘˘شصت˘˘˘˘لا
نأا ،لو˘˘ق˘˘˘ي زر˘˘˘بأاو.لوؤوشسملا
تاشصنم قلخ يف نمكي فدهلا»
ح˘˘م˘˘شسي ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ر˘˘يد˘˘شصت˘˘لا
يف مهجوتنم حرطب نيج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.«ةيحيرأاب ةيملاعلا قاوشسأ’ا

سس.نيÒصس

مامجتصسلاو هيفرتلل هزتنمل هليوحتل
1202 يف نأرهوب ةمركلأ يدأو ةئيهت يف قÓطنلأ
1202 ةنشس قÓطن’ا متيشس
يداو ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
د˘ع˘ب نار˘هو ة˘ي’و˘ب ة˘˘مر˘˘كلا
ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا ة˘غر˘ف˘م˘˘لا ة˘˘لازإا
عبرتت يتلاو هب طيحت يتلا

58 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘حا˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ب كلذو ،را˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه
هيفرتلل هزتنم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ناكشس ةد˘ئا˘ف˘ل ما˘م˘ج˘ت˘شس’او
هب دافأا امبشسح ،نارهو ةي’و
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
و.نامو م˘ير˘ك ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو ه˘˘˘˘نأا نا˘˘˘˘مو ح˘˘˘˘شضوأا

ةئي˘ب˘لا ةرازو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’
ثو˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘لازإ’ ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘لا

دقف ةئيبلا ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
ءاشضقلل عيراششم ةدع تقلطأا

ةيئاوششع˘لا تا˘غر˘ف˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةغرفم˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ىر˘ب˘كلا
ة˘مر˘كلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا
نم ءاهتن’ا مت ثيح نارهوب
يف لثم˘ت˘م˘لاو لوأ’ا ر˘ط˘ششلا
يف تا˘يا˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا
هزتنم ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت را˘ظ˘ت˘نا
و ما˘م˘ج˘˘ت˘˘شس’او ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نوشضغب ةمدحلا زيح اهلوخد
نأاب ركذ نا دعبو.1202 ةنشس

ةل˘م˘كت ي˘تأا˘ي عور˘ششم˘لا اذ˘ه
هذيفنت قبشس يذلا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل
تا˘غر˘ف˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
يداو رارغ ىل˘ع ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا
ةكربلاو (ةمشصا˘ع˘لا) را˘م˘شسلا
تاغرفملاو (ة˘با˘ن˘ع) ءا˘قرز˘لا
ةشسب˘تو ترا˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا
نم رثكأا ىلع ءاشضقلا مت نيأا

ن˘م ة˘ي˘ئاو˘ششع ة˘غر˘ف˘˘م51
نإا لا˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ةئي˘ه˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘شسارد˘لا

ددشصب ةمركلا ةيدلب ةغرفم
ددع عرز متيشس ثيح ءاهتن’ا

ي˘˘ف را˘˘ج˘˘ششأ’ا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
.راتكه54 اهردق ةحاشسم
راتكه04لا سصوشصخب لاق و
ة˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
اهنأا ةمركلا ةيدلبل ةيئاوششعلا
بع˘ل˘ل تاءا˘شضف ن˘شضت˘ح˘ت˘شس
بعÓ˘م اذ˘كو ما˘م˘ج˘˘ت˘˘شس’او
فلت˘خ˘م ة˘شسرا˘م˘م˘ل ةر˘ي˘غ˘شص
كلا˘شسم ة˘ئ˘ي˘ه˘تو تا˘شضا˘ير˘لا
ءاششنإ’ اذ˘كو ي˘ف˘ير˘لا ود˘ع˘ل˘ل
رفويشس امم تامدخلل قفارم
«ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م» ل˘˘م˘˘ع بشصا˘˘ن˘˘م
.ةقطنملا بابششل

ب.ناميا

:«مÓصسلا»ـل راوح يف «نيدلا نيز مودرز»يليكصشتلا نانفلا

«صسانلأ عم يلماعت ةقيرط يف يندافأأو رظن دعب يناطعأأ يليكسشتلأ نفلأ»
ىلا ىعصسي ثيح ،هرعاصشمو هراكفا نع نانفلا اهلÓخ نم ربعي يتلا نونفلا دحا يليكصشتلا نفلا ،ربتعي

كلذل ،رصصبلا ةصساح لÓخ نم نونفلا نم عونلا اذه كاردا متيو ةليمج لاكصشا ىلا ةيلولا داوملا ليوحت
ىلإا ءامتنÓل يليكصشت نانف يأا لويمو ةبغر هيف ريصست يذلا تقولا يف يئرملا وأا يرصصبلا نفلاب ىمصسي

نانفلا نم برقتلا انلواح نفلا اذه تايثيح ةفرعملو ،هصسفن ىلع دمتعي ايماصصع هنوك وأا ام ةصسردم
 .هعم راوح ءارجإاو » نيدلا نيز» يليكصشتلا

يليكصشتلا نانفلا وه نم  ^
؟«نيدلا نيز»
يف بلاط نيدلا نيز مودرز
˘مو˘ل˘ع˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك
ي˘˘ف دو˘˘لو˘˘م  ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

ةنتابب7991_30_72
ذن˘م م˘شسر˘لا ة˘شسرا˘م˘م تأاد˘ب
تنا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘كلو ،ر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘شصلا

دقف ادج ةط˘ي˘شسب ي˘تا˘مو˘شسر
ناك يذلا يخأاب ارثأاتم تنك
نا د˘ع˘بو ،تارا˘ي˘شس م˘م˘˘شصم
ةدا˘˘ه˘˘˘شش ى˘˘˘ل˘˘˘ع تل˘˘˘شصح˘˘˘ت
8102 ة˘ن˘شس  ا˘يرو˘˘لا˘˘كا˘˘ب˘˘لا

هذهل تغرفتو تقولا تدجو
ا˘ه˘ل˘ق˘شصب تأاد˘ب˘ف ة˘ب˘هو˘م˘˘لا

يبونم فيرشش ذاتشسأÓل ناكو
د˘˘ق˘˘ف كلذ ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك رود
.اريثك يندعاشس
يمتني ةصسردم يأا ىلإا  ^
؟يليكصشتلا مكنف
ئد˘ت˘ب˘م ي˘ما˘شصع نا˘˘ن˘˘ف ا˘˘نأا

يأ’ ي˘م˘ت˘ن˘ت ’ ي˘تا˘مو˘شسرو
ديدعلل ل˘ب ة˘ن˘ي˘ع˘م  ة˘شسرد˘م
ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع سسراد˘م˘لا ن˘˘م
ةشسردملا ةيعقاولا ةشسردملا
خلا ... ةيلايرشسلا

م˘˘˘ك˘˘˘ن˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘صس ف˘˘˘ي˘˘˘ك   ^
ة˘ح˘ئا˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا

 ؟انوروك
انوروك ةح˘ئا˘ج ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا سضر˘ف˘بو
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘شصر˘ف˘لا تد˘جو
نفلا يف ةشصاخلا يتشسمل
ي˘ل نا˘ك د˘ق˘ف ،ي˘ل˘ي˘كششت˘لا

عاد˘˘˘˘˘بإÓ˘˘˘˘˘ل تقو˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ك
ا˘م˘ك ،ي˘ت˘ياو˘ه ة˘شسرا˘˘م˘˘مو
ةكراششملل ة˘شصر˘ف˘لا تنا˘ك
سضراعملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
ةدا˘ف˘ت˘شس’او ة˘ي˘شضار˘˘ت˘˘ف’ا

 .اهنم ناكمإ’ا ردق
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها م˘˘ي˘˘ق˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك  ^
 ؟نانفلاب ةرازولاو ةلودلا
نم ريبك مامتها كانه سسيل

Óف ،نينانف˘لا˘ب ة˘لود˘لا فر˘ط
يفاك عيجششت وأا معد دجوي
اومهفي نأا ىنمتأا ،اهفرط نم
سسي˘ل ي˘ل˘ي˘˘كششت˘˘لا ن˘˘ف˘˘لا نأا

قÓخا هنكلو تاحول درجم
ريبعتلل ةقيرط وهو ئدابمو
ه˘فاد˘هاو نا˘ن˘ف˘لا مÓ˘˘حأا ن˘˘ع
يعو يف ةريبك ةبشسنب رثؤويو
نوكي نأا ىنمتن امك ،سسانلا

ن˘˘م ل˘˘شضفأا ا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم
.انرشضاح
م˘˘ك˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءا˘˘ج ف˘˘˘ي˘˘˘ك   ^
؟يليكصشتلا نفلاب
هنأ’ نفلاب تقلعت ةيادبلا يف
يذ˘لا د˘ي˘˘حو˘˘لا ءي˘˘ششلا نا˘˘ك
هب أÓ˘مأاو ه˘ي˘ف ي˘ب˘شضغ غر˘فأا

رور˘م˘ب ن˘كلو ،ي˘غار˘ف تقو

ي˘˘عاد˘˘بإا رو˘˘ط˘˘ت˘˘˘بو تقو˘˘˘لا
رثأاتأا تحبشصأا هيف ياوتشسمو
رظن دعب يناطعأا هنا هب اريثك
يلماعت ةقير˘ط ي˘ف ي˘ندا˘فأاو
  .سسانلا عم
ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘˘˘ه  ^
  ؟ةينطو تاناجرهم
ناجرهم˘لا ي˘ف تكرا˘شش م˘ع˘ن
ة˘ي’و˘ب عو˘ط˘ت˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نا˘جر˘ه˘م˘لاو اذ˘كو فرا˘ط˘˘لا
لو˘ل˘ح ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةديدجلا  ةي˘غ˘يزا˘م’ا ة˘ن˘شسلا

ةعاقب يفناج61 ىلإا11 نم
.ةنتاب راحشسأا

ةينفلا ءامصسألا يه نم   ^
لا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةزرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
 ؟مكباجعإا
د˘˘م˘˘ح˘˘م .. م˘˘شسار د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
 .. مخايشسا

تا˘˘˘حو˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘م  ^
نو˘˘˘ل˘˘˘مأا˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘فآلاو

؟لبقتصسملا يف اهقيقحتل
ىلإا يتاحولب لشصأا نأا ديرأا
ىلع لشصحتأا نأاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
يف يتلئاعو ينطو فيرششت
نانف ينوك ةيلود تابشسانم
.يرئازج يبرع  ملشسم

نقارم رشصق بابشش دحأا قلطأا
تاطلشسلل اهجوم ءادن ،راردأاب
سسي˘ئر ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ةرئادلا سسيئر ىلإا مث ةيدلبلا

ابلاطم ،ةي’ولا يلاو ىلإا هنمو
ق˘فار˘م ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شضب ه˘ي˘˘ف
ثيح ،رشصقلا لافطأ’ ةيهيفرت
روشص يه لاقو روشصب ثعب

رشصقلا وأا نڤارم رشصق لافطأ’
ن˘م ي˘شسا˘ن˘ت˘م˘˘لاو سشم˘˘ه˘˘م˘˘لا

بشسح ،ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا فر˘˘˘ط
ةيدلب روشصق دحا وهو هريبعت
و˘ه ه˘لو˘ق ي˘ف ا˘ف˘ي˘˘شضم ،راردأا
يأا كل˘ت˘م˘˘ي ’ يذ˘˘لا ر˘˘شصق˘˘لا

ن˘م هر˘ي˘غ˘ك ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت ق˘فار˘م
لقأ’ا ىلع راردأا ةيدلب ءايحأا

بششوششعم بعل˘م˘ك ه˘لا˘ف˘طأ’
ةشضا˘ير ة˘عا˘ق وأا ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘شصا
ةيمن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم ن˘ع كي˘ها˘ن

يد˘ل˘ب عر˘ف وأا جÓ˘ع ة˘عا˘˘ق˘˘ك
رخأا حرط اميف ،ريدقت لقا ىلع
دجوي له ،ا˘يرا˘كن˘ت˘شسا ’اؤو˘شس
راردأا ةي’و روشصق نم رشصق

يراو˘˘˘˘˘˘ج بع˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م نود˘˘˘˘˘˘ب
(okihctam) وأا يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
باع˘لا ة˘ق˘يد˘ح وأا بششو˘ششع˘م
با˘جأا م˘ث ؟لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘˘يراو˘˘ج
دجوي معن باوجلا :Óئاق هيلع
ثع˘˘بو ن˘˘˘ڤار˘˘˘م ر˘˘˘شصق و˘˘˘هو
رو˘˘شصلا ر˘˘ظ˘˘نا لا˘˘قو رو˘˘شصب
ةتافتلا نورظتني مهف ،ةقفرملا

ىلع نبغلا ع˘فر˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم
قÓ˘˘˘طإا˘˘˘ب ر˘˘˘شصق˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘˘طأا

ةيهيفرت قفار˘م ءا˘ن˘ب ع˘يرا˘ششم
 .لافطأ’ا  حÓشصل رشصقلاب
ءاشضعأا قلطأا ،رخآا قايشس يفو
ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
راردأا˘ب ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ربع تامامكل عيزوت ةردابم
ي˘ف اذ˘هو ،ة˘ي’و˘لا تا˘يو˘نا˘˘ث
ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا را˘˘طإا
،انوروك سسوريف نم ةياقولل
ةا˘˘فو ىر˘˘˘كذ˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘تو
بتكم يف قباشسلا لشضانملا
ذاتشسأ’ا ،راردأا ةي’وب ةباقنلا

د˘˘قو ،ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع يردا˘˘˘ق
وشضع ةيل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع فر˘ششأا

ةيعمب ين˘طو˘لا بت˘كم˘لا ن˘م
سسيئرو ةي’ولل ةيبرتلا ريدم
،ةيريدملاب تاطاششنلا بتكم
بت˘كم˘لا ءا˘˘شضعأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ثو
تنا˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘لا
ةيوناث نم ةردابملا ةقÓطنا
يقاب لمششتل ،ينا˘ث˘لا ن˘ي˘كل˘ب
لودجلا قفو ةي’ولا تايوناث
،كلذ˘˘ل ر˘˘ط˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ن˘˘مز˘˘˘لا

ع˘يزو˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ل˘˘خ˘˘تو
فرط نم ةبشسانملاب تاملك
بتكملا وشضعو ةيبرتلا ريدم
يفو ،يدادغ˘ب دا˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ح˘تا˘ف ةءار˘ق تم˘˘ت ما˘˘ت˘˘خ˘˘لا
ذا˘ت˘شسأ’ا حور ى˘ل˘ع با˘ت˘˘كلا
رداقلا دب˘ع يردا˘ق مو˘حر˘م˘لا
هدمغتي نأا ى˘لو˘م˘لا ن˘ي˘ل˘ئا˘شس
دم˘غ˘ت˘ي نأاو ،ه˘ت˘م˘حر ع˘شساو˘ب

هذ˘ه ي˘ف اود˘ق˘ف ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
 .ةحئاجلا ببشسب فورظلا

 نمحرلادبع يفاولب

نامثع راعرعو ينامحد دمحم :هرواح

mahali@essalamonline.com

يف سشحافلا ءÓغلا ببصسب
 اهتردنو فلعلا داوم راعصسأا

نجأودلأ وبرمو وحÓف
رقم مامأأ نوجتحي لجيجب
 ةيحÓفلأ حلاسصملأ ةيريدم

وبرمو ولاومو وحÓف مظن
ةفقو ،نجاودلاو يصشاوملا
ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا
ةيلول ةيحÓفلا حلاصصملا

ءÓغلا ببصسب كلذو لجيج
داوم هفرعت يذلا سشحافلا
اهعاونأا فلتخمب فلعلا

يف ةريبكلا تادايزلاو اهتردنو
داوملا هذه اهفرعت يتلا اهنامثأا
يف ةيرورصضلاو ةيصساصسألا

ديدع دكأا ثيح ،مهلمع
تقتلإا نيذلا نوحÓفلا

ةديرج مهيلإا تثدحتو
هذه اومئصس مهنأاب ،«مÓصسلا»
نم اعرد اوقاصضو ةيعصضولا
اهدامتعإا متي يتلا تاصسرامملا

يف ةصصتخملا تاطلصسلا لبق نم
ىلع ةلاخنلا ةدام عيزوت
ديدحت مت دقف ،نيحÓفلا

نولصصحتي عوبصسأا لك مهل ةيمك
ريغو ةليلق ىقبت اهنكل اهيلع
مهتاجايتحل رظنلاب ةيفاك
عافترلا نع كيهان ،ةيقيقحلا
،اهراعصسأا يف ريبكلاو ئجافملا

عوبصسأا لك نوأاجافتي ثيح
،قباصسلا نع اهنامثأا عافتراب
ام ،ةلوبقم تارربم نود

ةريبك ةيدام رئاصسخل مهصضرع
مويلا مهب ىدأا ام وهو ،ةربتعمو
ةفقو ميظنتو ماصصتعإلا ىلإا
ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا
نيبلاطم ،ةيحÓفلا حلاصصملا

مهلاغصشنإا لقنل ريدملا ةاقÓمب
لجاع قيقحت حتفب هتبلاطمو
نيأا ةفرعمل عوصضوملا اذه يف
نم ةريبكلا تايمكلا بهذت

يذلا ببصسلاو يصشاوملا فلع
نم عافترإا يف اهنمث لعج

هنم نيصسمتلم ،رخآل عوبصسأا
ةيرذج لولح داجيإاو مهفاصصنإا
تلقثأا يتلا ةيعصضولا هذهل

ديدع مهتدبكو مهلهاك
. ةيداملا رئاصسخلا

ميهارب.ع
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نامدقتي لايرايفو ةيليبسشأ
اينابسسإأ كلم صسأاك يف

ثلاثلا رودلل لايرايفو ةي˘ل˘ي˘ب˘ششا ل˘هأا˘ت
.مدقلا ةركل اينابشسإا كلم سسأاكب
رودلا ىلإا لايرايفو ةيليبششا اقيرف لهأاتو
ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا زو˘˘ف˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘˘لا
لايرايف زوفو (0‐2) وفيتروبيد سسيرانيل

.(1‐4) اروماز هفيشضم ىلع
سسيو˘ل ل˘ج˘˘شس ى˘˘لوأ’ا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘فو
ةقيقدلا يف ةبطرقل زوفلا فده امشسيديل
ىلع هزو˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششا م˘شسحو .ة˘شسدا˘شسلا
راكشسوأا يفده˘ب و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد سسيرا˘ن˘ي˘ل
هامرم يف أاطخلاب ار’ نارفو زغيردور
لايرايف زافو .(74و54) نيتقيقدلا يف
تلمح ،فادهأا4ـب اروماز بعلم ىلع
و˘ن˘ي˘ب ي˘م˘ير˘يو ا˘كا˘ب سسو˘لرا˘ك ع˘ي˘قو˘˘ت
قئاقدلا يف ابار لاينادو وينين ودنانرفو
لجشس ،لباقملا يف .88و37و34و13
سسومار سسولراك سضرأ’ا باحشصأا فده
.54 ةقيقدلا يف

«انوروك»ـب امور بردم ةباسصإأ
،سسمأا لوأا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت دكأا
ينفلا ريد˘م˘لا ،ا˘كي˘شسنو˘ف و˘لوا˘ب ة˘با˘شصإا
ببشسلا اذهلو ،انوروك سسوريفب ،امورل
.ينوتورك ىلإا رفاشسي مل
اًدغ ،ينوتورك ىلع اًفيشض امور لحيو
نمشض ،اديكشس ويزيإا داتشس ىلع ،ءاعبرأ’ا

يرودلل61ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م
اتيزاغ ’» ةفيحشص بشسحبو .يلاطيإ’ا
د˘ق˘ع د˘ق˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘ب˘شس و˘ل˘˘يد
،حابشصلا اذه يفحشصلا هرمتؤوم اكيشسنوف
ةلفاح لوشصو دنع اًرشضاح نكي مل هنكل
ةلحر يف ،ونيششتيمويف راطم ىلإا قيرفلا

نأا ،ريرقتلا حشضوأاو .ايرب’اك ىلإا امور
باهتلا ةبونب ةباشصإÓل سضرعت اكيشسنوف
لزنملا يف كرُتو ،ءاعمأ’او ةدعملا يف
يأا˘ب ي˘لد˘ي م˘ل يدا˘ن˘لا ن˘كل ،ي˘فا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل
ببشس نأا ى˘لإا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘ششأاو .ح˘ير˘شصت

اكيشسنوف و˘لوا˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ر˘ف˘شس مد˘ع
ةجيتن وه هقيرف عم ،اماع74ـلا بحاشص
.اًيباجيإا ءاج يذلاو ،انوروك رابتخا

،سسوبماك ونون ىلوتي نأا ررقملا نمو
ةدايق ة˘م˘ه˘م ،ا˘كي˘شسنو˘ف و˘لوا˘ب د˘عا˘شسم
.ينوتورك مامأا بائذلا

نيسصحتل دعتسسي خنويم نرياب
دمألأ ليوط دقعب هترهوج

دقع ديدجتل ،خنويم نرياب يدان دعتشسي
ةليلقلا عيباشسأ’ا لÓخ ةباششلا هبهاوم دحأا
قيرفلا عم هرارمتشسا نا˘م˘شضل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةكبشش تركذو .ةمداق ىرخأا تاونشسل
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نأا ،«سسترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شس يا˘˘˘˘˘كشس»
ه˘ب˘ع’ ع˘م ه˘تا˘شضوا˘ف˘م أاد˘ب «يرا˘فا˘ب˘لا»
نم غلابلا ،’ا˘ي˘شسو˘م لا˘م˘ج يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.هدقع ديدجت لجأا نم ؛اًماع71 رمعلا

«يرافاب˘لا» يدا˘ن˘لا ة˘ب˘غر ى˘لإا ترا˘ششأاو
ةياهن ىت˘ح ’ا˘ي˘شسو˘م د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ي˘ف
ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي ثي˘˘ح ،5202‐4202 م˘شسو˘˘م
.لبقملا ماعلا يلاحلا هدقاعت
عيقوتلا ةيلامت˘حا ى˘لإا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘ششتو
متي امنيح ،يرفيف يف ديدجلا دقعلا ىلع
.81ـلا هماع بعÓلا
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ر˘ه˘ظ ’ا˘ي˘˘شسو˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
،ةارابم11 يف مشسوملا اذه «يرافابلا»
.فادهأا3 اهلÓخ لجشس
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757 نم لدب افده3821ـل هنيودت دكأا امدعب

ودلانور زاجنإاب فأرتعلأ صضفري هيليب

،هيليب ةيليزاربلا ةروطشسأ’ا سضفر
ونايتشسيرك يلاغتربلا نأاب فارتع’ا

ىطخت ،سسوتنفو˘ج م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور
فاد˘˘هأ’ا دد˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘˘م˘˘˘قر
.ةيمشسرلا تايرابملا يف ةلجشسملا

زوف يف ن˘ي˘فد˘ه ود˘لا˘نور ل˘ج˘شسو
ةجيتنب ،يزينيدوأا ىلع سسوتنفوج
51 ةلوجلا تايرابم نمشض ،1‐4
.ويششتلاكلل
857 ىلإا هديشصر ودلانور عفرو
،ة˘ي˘م˘شسر˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه
.(اًفده757) هيليب ىلع اًمدقتم
ا˘ًي˘لا˘ح ود˘لا˘نور ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘˘ي ’و
،ناكيب ف˘يزو˘ج ي˘كي˘ششت˘لا ىو˘شس
خيرات يف فاده لشضفأا دعي يذلا

امم ،اًفده957 ديشصرب مدقلا ةرك
ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ةرو˘ط˘شسأ’ا نأا ي˘ن˘ع˘ي
ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي

.مدقلا ةرك سشرع لÓتح’
ىلع رشصي هيليب نأا ودبي ،كلذ عمو
دع˘ب ه˘م˘قر ط˘خ˘ت˘ي م˘ل ود˘لا˘نور نأا

فادهأ’ا لك با˘شست˘حا˘ب كشسم˘ت˘يو
،ايدو وأا ايمشسر ءاوشس اهلجشس يتلا

ةرك خيرات يف فاده لشضفأا هنأاو
هتريشس ثيدحتب هيليب ماقو.مدقلا
ىلع يمشسرلا هباشسح ربع ةيتاذلا

:ةرا˘˘ب˘˘ع ة˘˘فا˘˘شضإا˘˘ب ،«مار˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسنإا»
رو˘شصع˘لا ل˘ك ي˘ف فاد˘˘ه ل˘˘شضفأا»
.«(افده3821)

فادهأ’ا ةليشصحلا هذه نمشضتتو
لÓ˘˘خ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
.ةيدولا تايرابملا

ىلوألأ ةيحسضلأ نم صصلختي ةنولسشرب
،سسمأا لوأا ،ةنولششرب قيرف سصلخت
نيبوغرملا ري˘غ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا ن˘م
د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا برد˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل

.ناموك
يدا˘ن م˘تأا ،ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك و˘يدار˘ل ا˘ق˘فوو
ةنولششرب ةرادإا ع˘م ه˘قا˘ف˘تا ي˘فا˘ت˘ي˘خ
بع’ ،ا˘ي˘ن˘ي˘لأا سسي˘لرا˘ك م˘شض ى˘ل˘˘ع
ةراعإ’ا ليبشس ىلع ،اشسرابلا طشسو
.مشسوملا ةياهن ىتح
ىلع سصني قافت’ا نأا ىلإا راششأاو
لÓ˘خ ا˘ي˘ن˘ي˘لأا بتار ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ ع˘˘فد
’ بعÓ˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’ ،ةرا˘˘˘عإ’ا

م˘ت˘ي د˘قو ،نا˘مو˘˘ك ة˘˘ق˘˘ث˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
.مويلا ايمشسر ةقفشصلا نع نÓعإ’ا

زفحت دق ةراعإ’ا هذه نأا حشضوأاو
دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ا˘˘ًشضيأا غ˘˘يو˘˘ب ي˘˘كير
تايرا˘ب˘م˘لا˘ب ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ة˘شصر˘ف
.ةنولششرب نع اًديعب
ةنول˘ششر˘ب نإا ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك و˘يدار لا˘قو
ن˘ي˘ب˘ع’ ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي
سسو˘ي˘تا˘م ل˘ث˘م ءا˘ت˘ششلا ي˘ف ن˘ير˘˘خآا
ريفوتل ،وبري˘ف رو˘ي˘نو˘جو ز˘يد˘نا˘نر˘ف
يدا˘ن˘لا نأا ة˘شصا˘خ ،بتاور˘˘لا سضع˘˘ب
.ةيداشصتقا ةمزأا يناعي ينولاتكلا

ىلوألأ ةيحسضلأ نم صصلختي ةنولسشرب
،سسمأا لوأا ،ةنولششرب قيرف سصلخت
نيبوغرملا ريغ نيبعÓلا دحأا نم
دلانور يد˘ن˘لو˘ه˘لا برد˘م˘لا ىد˘ل

.ناموك
يدا˘ن م˘تأا ،ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك و˘يدار˘ل ا˘ق˘فوو
ةنولششرب ةرادإا ع˘م ه˘قا˘ف˘تا ي˘فا˘ت˘ي˘خ
بع’ ،ا˘ي˘ن˘ي˘لأا سسي˘لرا˘ك م˘شض ى˘ل˘˘ع
ةراعإ’ا ليبشس ىلع ،اشسرابلا طشسو

.مشسوملا ةياهن ىتح
ىلع سصني قافت’ا نأا ىلإا راششأاو
لÓ˘خ ا˘ي˘ن˘ي˘لأا بتار ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ ع˘˘فد
’ بعÓ˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’ ،ةرا˘˘˘عإ’ا
م˘ت˘ي د˘قو ،نا˘مو˘˘ك ة˘˘ق˘˘ث˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
.مويلا ايمشسر ةقفشصلا نع نÓعإ’ا

زفحت دق ةراعإ’ا هذه نأا حشضوأاو
دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ا˘˘ًشضيأا غ˘˘يو˘˘ب ي˘˘كير

تايرا˘ب˘م˘لا˘ب ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ة˘شصر˘ف
.ةنولششرب نع اًديعب
ةنول˘ششر˘ب نإا ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك و˘يدار لا˘قو
ن˘ي˘ب˘ع’ ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي
سسو˘ي˘تا˘م ل˘ث˘م ءا˘ت˘ششلا ي˘ف ن˘ير˘˘خآا
ريفوتل ،وبري˘ف رو˘ي˘نو˘جو ز˘يد˘نا˘نر˘ف
يدا˘ن˘لا نأا ة˘شصا˘خ ،بتاور˘˘لا سضع˘˘ب
.ةيداشصتقا ةمزأا يناعي ينولاتكلا

ةطبأرلأ صسأاكب جيوتتلأ رسس كلمأأ :وينيروم
ماهنتوت بردم ،وينيروم هيزوج لاق
يف هيدان ةبغرب رعشش هنإا ،ريبشستوه
دشصح نع اماع31 ماد مايشص ءاهنإا
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن غ˘ل˘ب ا˘مد˘ع˘ب ،با˘ق˘لأ’ا

،ةفرتحملا ةيزيلجنإ’ا ةيدنأ’ا ةطبار
،دروفتن˘ير˘ب ى˘ل˘ع0‐2 قو˘ف˘ت˘لا˘ب
.ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةرهشس
،ريبك بقل يأا ماهنتوت زرحي ملو
باشسح ىلع ةطبارلا سسأاك لين ذنم
.8002 يف يشسليششت
دشصحب ملحي يذلا ،وينيروم لاقو
ة˘شسما˘خ˘لا ةر˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسأا˘˘ك
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ب جو˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،برد˘˘م˘˘˘ك
7002و5002 ي˘˘ف ي˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت
دتيانوي رتشسششنام ةقفربو ،5102و
اطيشسب ارشس كلمي هنإا ،7102 يف
.ةقباشسملا هذه يف حاجنلا قيقحتل
ي˘˘لا˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا غ˘˘˘ل˘˘˘بأاو
ارتلجنإا ىلإا ترشضح» نييفحشصلا
ّيلع ناك هنأا ركذتأاو ،4002 يف
سسوؤوكلا تا˘ق˘با˘شسم ى˘ن˘ع˘م م˘ل˘ع˘ت
ةيدج˘ب ا˘ه˘ع˘م تل˘ما˘ع˘ت د˘ق˘لو ،ا˘ن˘ه

،رشس يأا كانه ناك اذإا ..تقولا لاوط
.«ةيدجب لماعتلا وهف
وه ،قيرفلا يف هترعشش ام» فاشضأاو
نع ثدحتأا ’ ..ةبغرلا هذه طبشضلاب

اننإا لوقأا ’و ،تارا˘شصت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘ق˘ع
اننإا طقف لوقأا لب ..كاذ وأا اذه لعفن
.«ةنامأ’اب ىلحتن سصاخششأا

ذ˘ن˘م نو˘ب˘عÓ˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت» فا˘˘شضأاو
مث ،يشسليششت مامأا ىلوأ’ا ةارابملا
..ةيدجب ،نآ’ا ىتحو ،يتيشس كوتشس

دحأ’ا موي هلعفن نأا ىنمتأا ام اذهو
رودلا يف) نيرام مامأا يبشسورك يف
،(يزيلجنإ’ا دا˘ح˘ت’ا سسأا˘كل ثلا˘ث˘لا
˘مار˘ت˘حاو ة˘يد˘ج˘ب بع˘ل˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘ب
.«مدقتلا ةلواحمو سسفانملا

سسأاك يئاهن يف ماهنتوت بعليشسو
ناشسي˘ن ل˘ير˘بأا52 مو˘ي ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
وأا دتيانو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
.قيرعلا يلبميو

ر .ق ^

ةأرابم جراخ رامين
صسيراب عم ¤وألأ ونيتيكوب

نا˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب ر˘˘˘شسخ
اد رامين يليزاربلا همجن روهمج
،نايتإا تناشس ةهجاوم يف ،افيلشس
نم81 ةلوجلا يف ،سسمأا ءاقل يف
.يشسنرفلا يرودلا

روهظلا يه دغلا ةارابم نوكتشسو
و˘ي˘شسيروا˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأÓ˘˘ل لوأ’ا
ديدجلا ينفلا ريدملا ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب
سساموت يناملأÓل ا˘ًف˘ل˘خ ،سسيرا˘ب˘ل
.ليخوت
«و˘لرا˘˘ك تنو˘˘م» ة˘˘عاذإ’ ا˘˘ًق˘˘فوو
نع بيغت رام˘ي˘ن نإا˘ف ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا

،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ،سسيرا˘˘ب نار˘˘م
ةمئاق نم هداعبتشسا كلذب دكأاتيل
.دغلا ةهجاومل قيرفلا

يف رامين ةكراششم نأا تحشضوأاو
ىد˘ل كشش ل˘ح˘م تنا˘ك ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
ببشسب ،ما˘يأا ذ˘ن˘م ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا
تاب˘يرد˘ت ن˘ع ر˘م˘ت˘شسم˘لا ه˘ب˘ي˘غ˘ت
.يشسيرابلا قيرفلا

نيرخآا نيبع’ كانه نأا تراششأاو
ةدكؤوم ر˘ي˘غ م˘ه˘ت˘كرا˘ششم لاز˘ت ’
يز˘˘ن˘˘يرو˘˘ل˘˘ف ورد˘˘نا˘˘شسي˘˘لأا ل˘˘ث˘˘م
و˘˘ل˘˘ي˘˘نادو سسيد˘˘يرا˘˘ب ورد˘˘نا˘˘ي˘˘لو
ل˘ي˘ن˘شسير˘بو اوازرو˘˘ك ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘لو
.يبميبميك
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رداقلا دبع بردملا عشضو
ي˘ت˘لا ة˘ف˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لا ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
» ةهجاوم يف اهيلع دمتعيشس

ثيح ،ةروشصلا يف » ماشص’
دا˘ه˘ت˘ج’ا ةرور˘شضب م˘ه˘ب˘لا˘ط
طاقن نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ىعشس هناو ةشصاخ ،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
ها˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو
رارق دع˘ب ة˘شصا˘خ ،ح˘ي˘ح˘شصلا
بعلم يف لابقتشس’ا ميشسرت

اذه ،بورخلاب ينادمح دباع
يناشسملتلا ين˘ق˘ت˘لا رر˘ق د˘قو
ىلع تارييغتلا سضعب ءارجإا

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كششت˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ثاد˘حإا ل˘جا ن˘م ،ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا
ق˘ل˘خ˘ب ح˘م˘شست ةر˘ي˘ب˘˘ك ةرو˘˘ث
.سسفانتلا

تارييغتلا نأاب كردي
ىلإا قيرفلا ديعتصس
Óبقتصسم ةهجاولا

ة˘ف˘خ ى˘ل˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا لو˘˘ع˘˘يو

زه لجا نم رشصانعلا سضعب
،ف˘ي˘ط˘لو˘ب سسرا˘ح˘لا كا˘˘ب˘˘شش
عم مهيلع دامتع’ا ررق ثيح
يف نييشساشسأ’ا سضعب عشضو
عاجرتشس’ ابشسحت طا˘ي˘ت˘ح’ا

مهلعف ةدر بقرتو مهتيويح
ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا

نيبعÓلا نا ركذي ،Óبقتشسم
نا˘˘م˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع اود˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘ت
ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا را˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ن’ا

ءاقتر’ا لجا ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
،بي˘تر˘ت˘لا لود˘˘ج ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا

جئاتنلا نيشسحت نع ثحبلاو
ريهامجل˘ل ة˘ق˘ث˘لا د˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
.ةمداقلا ديعاوملل ابشسحت

سشامر ماصشه

ةهجاولا ىلإا ةدوعلا ىلع دادعتلا ةردق نم قثاو ينفلا مقاطلا

«ماسصل» هجأوتسس يتلأ ةفيلوتلأ ىلع رقتسسأ ينأرمع

ةنيطنصسق بابصش

يتلاو فيدرلا ةيدو نم اريثك سشرطل بردملا دافتشسا
هميدقت هناكماب امو رشصنع لك دودرم ةفرعمب هل تحمشس
ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةرداق اهاري يتلا ةفيلوتلا طبشض ىلع ةريخأ’ا سصشصحلا

،تب˘شسلا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ل˘˘شضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ه˘جاو˘م ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس يذ˘˘لاو
د˘ير˘ي يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا و˘هو ،«سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا » ح˘ير˘ج ق˘ير˘˘ف
ةبيتكلا ديعت ةيباجيإا ةجيتن ىلع لوشصحلا سشتوكلا هيف
.ةهجاولا ىلإا

 ةعومجملل حورلا ةداعإل ىعصسي
سسابعلب ةعقوم لبق

،قيرفلا راشسم حيحشصت ينقتلا فدهتشسا ىرخأا ةهج نم
هبشسح يتلاو ،ةعومجملا حور طبشض ىلع لمعلا اميشس’
حامشسلاو ةعومجملا ةيعشضو فييكت يف اريبك ارود بعلت
ام حيحشصت لواح ينقتلا نا ركذي ،لشضفأ’ا قيقحتب اهل

قيرفلا دئاق نأا ىلع دكأا ثيح ،يشضاملا عوبشسأ’ا يف ثدح
عيمجلا لمعي نا ىلع ،كلذب فارتع’ا بجوو أاطخا نامد
دشصق لمعلا يف ةيدجلا ىلا رورملاو قيرفلا ةحلشصمل
نوكيشس هنا ىلع ادكؤوم ،قيرفلا ديفت جئاتن ىلإا لوشصولا
.تاهيجوتلا يف دئاقلاو بردملا

سشامر ماصشه

ةقÓطنلا قيقحت ىلع مزاع ديدجلا بردملا
فيدرلأ ةيدو نم أريثك دافتسسأ صشرطل

ةرڤم مجن
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لقنت لبق ةديج ةيلام ةناعإا ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تقلت
ةشسشسؤوم تماق ثيح ،ةقلعملا روشسجلا ةنيدم ىلإا قيرفلا
نويلم004 هتميق ام حنمب «ماباك » ةيوارحشصلا فرغلا

ناو ةشصاخ ،قيرفلا ةيعشضو سسيفنت لجا نم لوأا رطششك
حمشست يتلا ميقلا هتاه لثم ىلإا ةشسام ةجاح يف ةليكششتلا
ديشص نب سسيئرلا دعو دقو اذه ،ةيلاملا مهاقحتشسم يقلتب

د˘شصق ح˘ن˘م˘لا سضع˘بو ،ة˘ير˘ه˘شش ةر˘جأا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب هر˘شصا˘˘ن˘˘ع
.ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ مهزيفحت

 ةمق يف دجاوتلل نمزلا قباصسي تايره
«يصس سسأا يصسلا»

هزيهجت لجا نم نمزلا تايره بعÓلا قباشسي ىرخأا ةهج نم
دباع بعلمب ايمشسر ىرجتشس يتلا يشس سسا يشسلا ةطحمل

ةقفرب ةي˘جÓ˘ع سصشصح˘ل ع˘شضخ ثي˘ح ،بور˘خ˘لا˘ب ي˘ناد˘م˘ح
وهو ،نقحلاب ولو ءاقللا يف هتكراششم لمأا ىلع «وديم»
ةجاح يف قيرفلا ناو ةشصاخ ،بعÓلا هيلع دوعت يذلا ءارجإ’ا

نأا ركذي ،نييلحملا تامجه رشسك لجا نم هتامدخ ىلإا ةشسام
همدق يذلا ريبكلا معدلا عم ةشصاخ ،يدحتلل ةزهاج ةفيلوتلا
.قيرفلل راشصنأ’ا

سشامر ماصشه

ةيباجيإلا جئاتنلا عم دهعلا ديدجت ىلع رصصي بردملا

ايسساسسأأ هيلع دمتعي دقو راتخم ماسشه ةبغر ىلع ينثي زاكعوب
ي˘شسنو˘ت˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ن˘ثأا

بردتي يتلا ةحلملا ةبغرلا ىلع زاكعوب
لجشس يذلاو ،راتخم ماششه بعÓلا اهقفو
ةباشصإ’ا ناو ة˘شصا˘خ ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غ ةدو˘ع
مامأا ةريخأ’ا ةلوجلا ءاقل يف اهاقلت يتلا
نا د˘كؤو˘ي ل˘كلا تل˘ع˘ج ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
دعب ةشصاخ ،ةليوط ةدمل بيغيشس بعÓلا

ركذي ،يئاهنلا هيفاعت مدعو ةركبملا هتدوع
م’آا يأا نم هاوكشش مدع دكأا ينعملا نا

لجا نم ةين˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘يز˘ها˘ج د˘كأاو
.ةيداع ةفشصب عيرشسلا ءاقل سضوخ

ةيدرفلا تابيردتلل دوعي ةيخد
ةيباجيإا ةجيتن نع ثحبي زاكعوبو
ى˘˘لإا دا˘˘ع ة˘˘ي˘˘خد بعÓ˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي

يفتكي˘شس ثي˘ح ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
˘ما˘يأا ةر˘˘ششع ى˘˘ت˘˘ح وا عو˘˘ب˘˘شسأا لاو˘˘ط
ع˘˘فر ل˘˘جا ن˘˘م ادر˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
لمعلا هترششابم ل˘ب˘ق ي˘ند˘ب˘لا بنا˘ج˘لا

˘˘مدا˘˘ق˘˘ل ر˘˘ي˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لاو ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز ع˘˘˘م
ةيفاعوب ءاقفر ثحبيو اذه ،ديعاوملا

ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘م˘شض ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع
جورخلاو سضافتن’ا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘شست
،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كو˘˘˘ك ن˘˘˘م
ظا˘ف˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ
مغر ةميزه يأا نم يدانلا ولخ ىلع
مامأا ةمهملا ةبوع˘شصب ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘ق˘يإا

سضف˘ن ي˘ف ر˘خآ’ا و˘˘ه بغر˘˘ي سسفا˘˘ن˘˘م
.هشسفن نع رابغلا

سشامر ماصشه

هيبعل نع طغصضلا داعبإل

  «يداعلأ»ـب ءاقللأ فسصيو زيكرتلاب بلاطي يكوكلأ

فيطصس قافو

نم يكوكلا يشسنوتلا بردملا بلط
ءا˘ق˘ل ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ةرور˘شض هر˘شصا˘ن˘ع
،هتميق نم ليلقتلا لواح يذلاو جربلا

بلطتي يداع ءاقل درجم هنا ىلع ادكؤوم
ةلشصاوم لجا نم هطاقن ىلع لوشصحلا

يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلا نم ديزملا دشصح
رثكا بورهلا ةلشصاومب قيرفلل حمشست
نا كردي هناو ةشصاخ ،بيترتلا ةمدقمب
مشسوملا اذه ةديدشش نوكتشس ةشسفانملا
هرشصان˘ع ن˘م بل˘ط˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا

ر˘ي˘كف˘ت˘لاو سضرأ’ا ي˘˘ف ل˘˘جرأ’ا ع˘˘شضو
ةلشسلشس ىلع ظافحلا ةيفيك يف ايدج
.ةيباجيإ’ا جئاتنلا

نيباصصملا سضيوعتل فدهي
تاراصصتنلا ةكصس يف ءاقبلاو

ينفلا مقاطلا ىعشسي هتاذ قايشسلا يف
قلخ ىلع ةرداق˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ع˘شضو ى˘لإا
ءا˘ق˘فر ع˘شضي يذ˘لاو مزÓ˘˘لا ما˘˘ج˘˘شسن’ا
نامشض لجا نم ماه دعوم ىلع يوارق
˘ما˘مأا با˘شضه˘لا ي˘براد ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م طا˘˘ق˘˘ن

نو˘كي˘˘شس سشتو˘˘كلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ي˘˘ل˘˘هأ’ا
ىلع تارييغتلا سضعب ءارجإ’ ارطشضم
اميشس’ ،ةيشساشسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ىو˘ت˘شسم
ى˘ل˘ع تا˘با˘ي˘غ˘لا سضع˘ب د˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘ف

ةروشص يف ة˘ي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم
دحل هلعج يذلا رمأ’ا ،ةششغو طينحج
.هقاروأا يفخي نآ’ا

سشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج
مهتاقحتصسم نيبعÓلا حنمل لولحلا نع ثحبي ديصص نب

«ماسصل» ةنيزخ صشعنت «ماباك» نم نويلم004

يف يريزد لÓب بردملا ةبغر رداشصملا سضعب ترقأا
مث نمو ،فيطشس قافو باشسح ىلع يلهأÓل زوف قيقحت
فارطأ’ا سضعب ناو اميشس’ عشساولا بابلا نم ةرداغملا
هقيرف ةدايق˘ل ه˘جو˘ت˘لا ي˘ف ي˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ن تد˘كأا
ماتلا هقافتا اودكأا مهناو ةشصاخ ،ياد نيشسح رشصن قباشسلا

ىلع لمعي هلعج يذلا رم’ا وهو ليشصافتلا ةفاك ىلع
راشصتن’ا نامشض ىلع مهعي˘ج˘ششتو ر˘ث˘كأا هر˘شصا˘ن˘ع ن˘ح˘شش
يتلا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا˘ب ر˘ير˘ب˘ت˘لاو ،ةردا˘غ˘م˘لا ل˘جا ن˘م
.قيرفلا اهششيعي

يبرادلاب راصصتنلا نوديري عقعق ءاقفر
ةبيتكلل ةيدجلا تاريشضحتلا لشصاوتت هتاذ قايشسلا يف
اميشس’ ،Óماك دازلا ليشصحت ىلإا عقعق ءاقفر حمطي ثيح
ةيجولوكيشسب ةبثو ىلإا ةشسام ةجاح يف ىقبي قيرفلا ناو
ناو ةشصاخ ،ا˘مد˘ق ي˘شضم˘لاو سضا˘ف˘ت˘ن’ا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘شست
لÓخ يدانلا ةيعشضو نيشسحت ىلع تدكا رداشصملا سضعب
لجا نم ةريبك بلاطملا ناو اميشس’ ،ةمداقلا تاعاشسلا
فرط نم قيرفلا لكا˘ششم ل˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ف˘قو ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ةكرششلا يمهاشسم اذكو ةيئ’ولا تاطلشسلا

سشامر ماصشه

جربلا يلهأا
«اباكلا» ىلع ترثأا ةيلاملا ةيعصضولا

يبرأدلاب زوفلأ ديري يريزد
ةرداغملأ رأرق ذاختأ لبق ةركصسب داحتا
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لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ل˘شصاو
امدعب ارخؤو˘م ة˘يو˘ق˘لا ه˘شضور˘ع
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م زا˘˘ف
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ر˘ج˘ي˘˘ن˘˘لا ن˘˘م كرد˘˘لا
نم ةدوعلا ءاقل راطإا يف نيفيظن
سسأاك نم يناثلا يديهمتلا رودلا
مدق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا

ةع˘بوز م˘غرو.«فا˘كلا» سسأا˘ك
سسيئر اهلكشش يتلا لكاششملا
ررق يذلاو لÓم فيرشش يدانلا
برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م طا˘˘˘ب˘˘˘تر’ا كف
ي˘ق˘ب داد˘ع˘ت˘لا نأا ’إا ،يد˘يزو˘˘ب
ءاقللا لتق ىلع لمعو ازكرم
ي˘ف ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا م˘ي˘عد˘˘تو
ل˘˘جأا ن˘˘م با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
قيرطلا ىل˘ع ر˘ي˘شسلا ة˘ل˘شصاو˘م
ام نأا ىلع ديكأاتلاو ،حيحشصلا

’ م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ثد˘˘ح
.ريغ ’ داوج ةوبك هنوك ىدعتي

موي بحصست ةعرقلا
ةمصصاعلاب ةعمجلا

ةيرصصملا
ةبي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه

رمجلا ن˘م ر˘حأا ى˘ل˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
رود˘لا ي˘ف ،مدا˘˘ق˘˘لا ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
سسأاك ةقباشسم نم رركم23ـلا
ثي˘˘ح ،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
ةعمجلا موي ةعرقلا بحشستشس
ةيرشصم˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب مدا˘ق˘لا
ة˘ه˘جاو˘م ل˘مأا ى˘ل˘ع ،ةر˘ها˘ق˘˘لا

ع˘فر˘ل لوا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘ف سسفا˘˘ن˘˘م
يرود˘˘˘ل ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح

ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
نينوللا باح˘شصأ’ ة˘ل˘شضف˘م˘لا
.رشضخأ’او رفشصأ’ا

زجح انفده :نيورازيت
يرود يف ناكم

«فاكلا» سسأاك تاعومجم
نيورزايت باهولا دبع داششأا
ق˘ير˘ف˘ل د˘˘عا˘˘شسم˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
مدقملا ءادأ’اب لئابقلا ةبيبشش
ةهجاوم ي˘ف ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘ب˘ق ن˘م
نأا احشضوم ،رجينلا كرد يدان
نأا ا˘م˘ب ه˘ي˘ل˘ع ا˘م مد˘ق ق˘ير˘ف˘لا
ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’او لوأ’ا فد˘ه˘لا
يرود ي˘˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
.تاعومجملا

ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘يوراز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ح˘˘˘˘شضوأاو
ةحفشصلا اهب سصخ تاحيرشصت
ءاد˘˘ع˘˘شس ن˘˘ح˘˘ن» :ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘˘لا
ثيح ،مويلا ةققحملا ةجيتنلاب
را˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘˘نأا ا˘˘˘ند˘˘˘كأا
ءاقل يف انزف امدعب حيحشصلا
،ةدوعلا ةهجاوم يفو باهذلا

،«انل ةبشسنلاب مهأ’ا وه اذهو
ليجشست نم انكمت دقل» :عباتو
ناثو لوأ’ا طوششلا يف فده
هب انل˘ت˘ق ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ي˘ف
رشسيشست ىل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘عو ءا˘ق˘ل˘لا
،بعتلا يدافتل اهدعب ةارابملا

ي˘ف ي˘با˘ج˘ي’ا ر˘˘مأ’ا نأا ا˘˘م˘˘ك
سضر˘˘ع˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت و˘˘ه ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
.«ةباشصإÓل نيبعÓلا

ىعصسنو ةبعصص ةمصصاعلا داحتا ةهجاوم»
«ةديجلا جئاتنلا نم ديزم دصصحل

د˘˘عا˘˘شسم˘˘لا برد˘˘م˘˘لا درو اذ˘˘˘ه
،لاؤوشس ىلع لئابقلا ةبيبشش قيرفل

ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا لو˘ح
ليقثلا فيشضلاب ةبيبششلا عمجت
ءاقللا نأا دكأا نيأا ،ةمشصاعلا داحتا
هلخد˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ا˘يدا˘ع نو˘كي˘شس
ن˘م د˘يز˘م د˘شصح ة˘ي˘ن˘ب داد˘ع˘ت˘لا
:درط˘ت˘شساو ،ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ةبعشص ،ةمشصاعلا داحتا ةهجاوم»
لاح يف اننكل ،عيمجلا ملعي امك
انفدهو ي˘حاو˘ن˘لا ل˘ك ن˘م ةد˘ي˘ج
ةديجلا جئاتنلا نم ديزم دشصح
.«رثكأا مدقتلاو

ب.م.يرصسيإا

139213ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج32ـل قفاوملا1202 يفناج7سسيمخلاةصضايرلا
مداقلأ هسسفانم ىلع فرعتلأ رظتنيو رركم23ـلأ رودلل لهأاتي دوهجم لقأاب «يرانكلأ»

لئابقلا ةبيبصش

بع’و ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘بأا
هتبغر روليد يدنأا يشسنرفلا ييلوبنوم
يف هيدان ةقفر ةيبوروأا ةشسفانم بعل يف
يف «يرجغلا» دكأاو اذه يلاحلا تقولا
،يشسنرفلا مÓعإ’ا اهب سصخ تاحيرشصت
هنأاو ةعاشسلا دحل هييلوبنوم عم قاب هنأا

ةرك يف دراو ءيشش لك نكل كانه حاترم
يوتششلا وتاكريملا نأاو اشصوشصخ ،مدقلا

ةشصرف روليدل حتفيشس ام باوبأ’ا ىلع
ةيبوروأ’ا تاشسفانملا ربكأا يف سضوخلا

مجنلا نأا املع ،هيلإا ىعشسي ام قيقحتو
ا˘شسنر˘ف ي˘ف ثد˘ح˘لا ع˘ن˘شصي ير˘ئاز˘ج˘˘لا

يتلا ةيوقلاو ةريبكلا تايوتشسملاب لكك
ع˘م وأا ه˘ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م ع˘م ءاو˘شس ا˘ه˘مد˘˘ق˘˘ي
.يرئازجلا ينطولا بختنملا

ـه.سس

مدقلأ ةرك يف درأو ءيسش لك نكل هييلوبنوم عم قاب انأأ :روليد

Óماك دازلاب ةدوعلا لجأا نم قرصشلا وحن ةيرود يف بونجلا لثمم

ةدكيكسس ىلإأ «روسسنلأ» ةيرفسس لجأأ نم تأرئاط4

ةديدج ةبرجت سضوخل حملي رصضخلا مجاهم
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نيشسح رشصن يدان لشصاوي
ةهجاو˘م˘ل ه˘تار˘ي˘شضح˘ت ياد
ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ششلا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوا
بعلمب ةعمجلا موي بعلتشس
باشسح˘ل ،5591 توأا02
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘شسلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
.لوأ’ا فرتحملا

يمشسرلا باشسحلا فششكو
ةيششع يم˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ع سسمأا لوأا
«رأا يشس يبلا» تاشصوحف
،نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا ا˘˘هار˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا
،ةعمجلا ةه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘ت

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘شس تءا˘ج ثي˘˘ح
.رشصانعلا عيمج
نإاف ردشصملا تاذ بشسحو
با˘ي˘غ فر˘˘ع˘˘ي˘˘شس ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يجان د˘ي˘ششر  ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا

هذ˘ه لÓ˘خ دا˘ي˘ع ن˘ب دار˘˘مو
.ةباشصإ’ا ببشسب ةهجاوملا

سضرأ’ا با˘ح˘شصأا ى˘ع˘˘شسيو

،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ى˘˘˘˘لإا
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ف ا˘˘˘م كراد˘˘˘تو
م˘غر ،ة˘ق˘˘با˘˘شسلا ت’و˘˘ج˘˘لا

ةشصاخ ،ةيرومأاملا ةبوعشص
نود نآ’ا تاب قيرفلا نأاو
ر˘يذ˘ن خ˘شسف ا˘مد˘ع˘˘ب برد˘˘م
ةرادإا كرتو ،هدقع يوانكل
دشسحي ’ ةلاح يف ناقزرم
.اهيلع
اذ˘ه ل˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘بو
،يوق سسفان˘م˘ب مد˘ط˘شصي˘شس
قيقحت ةلشصاوم ىلإا حمطي
بق˘ع ،ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا
اذ˘˘ه ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا
ي˘ب˘م˘لوا ق˘ق˘حو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ا˘˘˘شضير˘˘˘ع ازو˘˘˘ف ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششلا
ةيعابرب يشضاملا عوبشسأ’ا

ديدجلا دعاشصلا ىلع ةلماك
ة˘ب˘ي˘ب˘شش لوأ’ا م˘شسق˘˘لا ى˘˘لإا
.ةدكيكشس

جاحلب اصضر

ياد نيصسح رصصن
ةعمجلا ةهجاوم نع يجانو دايع نب يصصقت ةباصصإلا

 يبملوألأ ةهجأومل ةزهاج ةحÓملأ ةليكسشت

د˘˘˘˘يز˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لد راز
بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لاو˘˘˘لا
ياد نيشسح ةعطاقمل
ي˘با˘ن د˘م˘ح˘˘م ة˘˘ق˘˘فر
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر
يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ششلا
عيراششم ةد˘ع ،ة˘ب˘ق˘لا

ميلقإاب ةشصاخ ةيراوج
مه˘شسأار ى˘ل˘ع ،ة˘ب˘ق˘لا

يذلا يديراق بعلم
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي

يذلا لامهإ’ا ببشسب ،ءيشش يأ’ حلاشص ريغ تابو ،ةيثراك
تاونشسلا يف هتلكيهو هميمرت ةداعإا ذنم بعلملا هفرع
ةعاق ةئيهت ةداعإا لاغششأا مدقت يئانثلا دقفت امك.ةيشضاملا

زجنملا لمعلا ىلع فوقولل ،ةيفاعلا رايد ةشضايرلا ددعتم
.عورششملاب فلكملا لواقملا لبق نم
كرحتب ةيشضاملا مايأ’ا يف ةبقلا دئار ةرادإا تبلاطو اذه
بعÓملا زيهجت لجا نم ةيدلبلا سسيئرو بدتنملا يلاولا
.ةيشضايرلا تايعمجلاو قرفلل اشسفنتم نوكتل ،ةيراوجلا

ب.م.يرصسيإا

ةيصضايرلا عيراصشملا سضعب ةلاح ىلع فوقولل

يأد نيسسحل بدتنملأ يلأولأ يفلدو ةبقلأ ريم يبان
ةيفاعلاب ةسضايرلأ ةعاقو يديراق بعلم نأروزي

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘شصاو˘ي
مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا د˘ي˘لا ةر˘كل
سصبر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ قا˘˘˘˘˘شسو
ي˘ف ه˘ل˘خد يذ˘لا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا
ةيشضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا
ن˘م ةدو˘ع˘لا بق˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
لد˘شسأا يذ˘لا ،اد˘ن˘لو˘˘ب سصبر˘˘ت
تا˘عا˘شسلا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع را˘ت˘˘شسلا
.ةيشضاملا

ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا رر˘˘قو
تروب ن’أا يشسنرفلا بردملا

ن˘ير˘ح˘ب˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
،تار˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شس’
يتلا ةليو˘ط˘لا ة˘ل˘حر˘لا بب˘شسب
هيلعو ،ةعاشس63ـلا زواجتتشس
سضرأا ى˘˘لإا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خد
ىلع لمعلا ةلشصاومل نطولا
يفناج21ـلا ي˘ف ل˘ق˘ت˘˘ن˘˘ي نأا
اموي يأا ،رشصم ىلإا يراجلا

ةلوطب طيرشش سصق لبق ادحاو
.ةريغشصلا ةركلل ملاعلا سسأاك

تاهجاوم سضوخ مدع
ءادوصس ةطقن ةيدو
سصبر˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا د˘˘˘ع˘˘˘بو

اررقم نا˘ك يذ˘لا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا
ه˘ل˘خ˘ت˘ت يذ˘لا ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
بختنملا مامأا ناتيدو ناتهجاوم
بع˘ل مد˘ع نو˘كي˘شس ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةرتف˘لا ي˘ف ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
نم ةل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ي˘ب˘ق ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ةطقنلا يملاعلا سسرعلا قÓطنا
راو˘ششم ي˘ف ةد˘ي˘حو˘لا ءادو˘˘شسلا
ةشسفانملا نأاو اميشس’ ،رشضخلا
اريبك ىوتشسم فرعت ةيملاعلا

،ةينفو ةيندب ةيزهاج بلطتتو
،ةر˘ط˘˘شسم˘˘لا فاد˘˘هأ’ا غو˘˘ل˘˘ب˘˘ل

نومزاع رشضخلا ناو اشصوشصخ
ن˘م لوأ’ا رود˘لا زوا˘ج˘ت ى˘ل˘˘ع
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ة˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا
.نيشسفانملا ءامشسأا

ب.م.يرصسيإا

ءادوصس ةطقن ةيدو تايرابم ةجمرب مدع

ريسضحتلأ لسصأوي ديلأ ةركل ينطولأ بختنملأ
يفناج21 موي رسصم ىلإأ لقنتلأ لبق رئأزجلاب

ع˘برأا ةروا˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ةرادإا تشصشصخ
ة˘يو˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تار˘˘ئا˘˘ط
ة˘ي’و ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘ق˘ن˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةهجاوم لجا نم سسيمخلا اذه ةدكيكشس
باشسحل ةع˘م˘ج˘لا اد˘غ سضرأ’ا با˘ح˘شصأا
.لوأ’ا فرتحملا نم ةعباشسلا ةلوجلا

ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن  ف˘˘ششكو
يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم ىلع يمشسرلا
تار˘ئا˘ط ع˘برأا سصشصخ ه˘نا «كو˘ب˘شسيا˘˘ف»
ةنيدم ىلإا فيدرلاو لوأ’ا قيرفلا لقنتل
يتلا ةفاشسم˘لا د˘ع˘ب˘ل ار˘ظ˘ن ،ادا˘كي˘شسور˘لا
يلاوح غلبت يتلاو ،نيتنيدملا نيب طبرت
.ملك0531
يحي ءاقفر نإاف ردشصملا تاذ بشسح و
ىلإا راششب ةي’و نم نولقنتيشس فيرشش
لاحرلا نودششي اهدعب مث ،نارهو ةنيدم
اولقنتيل ،ةيناث ةرئاط يف ةبانع ةي’و وحن
.ةدكيكشس ةي’و ىلإا ارب اهدعب
راششب  نم قيرفلا فيدر لقنتيشس اميف
اهدع˘بو ،’وأا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
اولشصاويل ،ةبان˘ع ة˘ي’و ى˘لإا نور˘ي˘ط˘ي

ةي’و ىلإا ةريخأ’ا هذه نم ارب ةلحرلا
.ةدكيكشس
بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘بأ’ ءا˘ن˘ع˘لا اذ˘ه ل˘ك م˘غرو
ىقبت ،تاي’ولا نيبام لقنتلا ةبوعشصو
جئاتنلا لشضفأا ق˘ق˘ح˘ت ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘˘ن˘˘م

،اهرارقتشسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ن˘م تن˘كم˘ت
ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا سسكع ى˘ل˘˘ع
اهنكل ،فارتح’ا طورشش لك اهيف رفوتت
دعب لكاششملا عقنتشسم يف طبختت ىقبت
.ةلوطبلا قÓطنا نم ت’وج6

جاحلب اصضر

ةرواصسلا ةبيبصش
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دادزولب بابشش اقيرف مشسح
ىلإا لهأاتلا رئازجلا ةيدولومو
ةشسفانم نم تاعومجملا رود
ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘˘بأا يرود
زوفلا نم ةبيقعلا ءانبأا نكمت

ينيكلا ايهام روغ يدان ىلع
.دحاو فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب
برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا ر˘شسخ ا˘م˘ي˘˘ف
مامأا «0 ـ «1 ةجيتنب زيغن ليبن
ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘شسقا˘˘ف˘˘شص يدا˘˘ن
رود˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘˘يإا با˘˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘˘ل
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا يد˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
غيلزنيبماششلا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسو
دويعشس ريمأا نم لك بابششلا
ن˘مز ن˘˘م77 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف
فيشضي نأا لبق يناثلا طوششلا

ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘˘ه˘˘لا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
قيرفلا ناك امدعب ،48 ةقيقدلا

،لوأ’ا طو˘ششلا ي˘ف ا˘مز˘˘ه˘˘ن˘˘م
يشسنرفلا بردملا ةبيتك نكل
ريشست فيك تفرع امود كنارف
لهأاتلا ةقرو فطختو ةارابملا

ل˘كب ة˘ي˘ن˘ي˘كلا ي˘شضارأ’ا ن˘˘م
.ةلوهشس

يدا˘˘ن فر˘˘ع ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
رييشست ةيفيك رئازجلا ةيدولوم
يشضارأ’ا يف ءاقللا تايرجم
ة˘م˘يز˘ه˘لا م˘غرو ،ة˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

د˘ي˘م˘ع˘لا نأا ’إا د˘ي˘˘حو فد˘˘ه˘˘ب
تاعو˘م˘ج˘م˘لا رود ى˘لإا ل˘هأا˘ت
ـب باهذلا ةارابم يف هزوف دعب
.0 ـ2

Ó˘˘ث˘˘م˘˘م فر˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘شسو اذ˘˘ه
يرود ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةعمجلا ةيشسمأا ايقيرفإا لاطبأا
رود ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘شسفا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةعر˘ق˘لا بق˘ع ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
دا˘ح˘تإ’ا ا˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
ةنيدمب مدقلا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا
.رشصمب ةرهاقلا

طيمز.ع

 لاطبألأ تاعوم‹ رود ¤إأ نÓهأاتي  ةيدولوŸأو بابسشلأ

Œقفارم ةدع ديد
Ãاذه دعب ةديلبلا بعل

 دعوŸا

دقفتت ةنياعم ةن÷
بعلم لاغسشأأ

 ركاسشت ىفطسصم
ةعبات ةنياعم ةنجل تماق

مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإÓل
بع˘ل˘م ى˘لإا ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز˘˘ب
يذ˘˘لا ،ر˘˘كا˘˘ششت ى˘˘ف˘˘ط˘˘˘شصم
ةداعإا لامعأا نم ديدعلا فرعي
ديدعلا تشسم يتلاو ،ةئيهتلا

ةريخأ’ا ةرتفلا يف هقفارم نم
.ةلبقملا تابشسانملل ابشسحت

ر˘ب˘ع ا˘نا˘ي˘˘ب فا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ششنو
نأا هيف دكأا يمشسرلا هباشسح
نا˘˘ك ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو
ىلع ةرتفلا هذه ةليط اشصيرح
ةمظتنم ةفشصب ريراقت ميدقت
˘˘مد˘˘ق˘˘˘ت لو˘˘˘ح ،ة˘˘˘ل˘˘˘شصف˘˘˘مو
نأا ل˘جأا ن˘م ،كا˘ن˘ه لا˘غ˘˘ششأ’ا
لا˘˘جآ’ا ي˘˘˘ف از˘˘˘ها˘˘˘ج نو˘˘˘كي
ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت كلذو ،ةدد˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ينطولا بختنم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘شض ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ة˘لو˘ج˘لا با˘شسح˘ل ا˘ناو˘شستو˘ب
سسأاك تايفشصت نم ةشسداشسلا
.1202 ممأÓل ايقيرفإا

هنإاف ردشصملا تاذ بشسحو
ديدجتلا متي نأا رظتنملا نم
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘كلا
ىفط˘شصم بع˘ل˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت د˘˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘كا˘˘˘ششت
.2202 رطق لايدنوم

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘لو
Óك تشسم ةريخأ’ا لاغششأ’ا

،سسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ ن˘م
ةيفح˘شصلا تاود˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘قو
،ة˘ط˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ماكحلا بتاكم ىلإا ةفاشضإ’اب
 .ءاقللا ظفاحمو

جاحلب اصضر

 مايأا3 ىلع بعلت عوبصسألا تاءاقل ةعم÷ا مهيصسفانم ىلع نوفرعتي رئاز÷ا ولث‡

ماكح نع ماثللأ طيمت ميكحتلأ ةنجل
 فرتحم لوألأ مسسقلأ نم7ـلأ ةلوجلأ

ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا ميكحتلا ةنجل ،سسمأا تنلعأا
تايرابم ةرادإاب نيينعملا ماكحلا ةمئاق نع «فافلا» ،مدقلا
ةعمجلا يموي ةررقملاو لوأ’ا فرتحملا نم ةعباشسلا ةلوجلا

.نيمداقلا تبشسلاو
: يلاتلا لكششلا ىلع ماكحلا ءامشسأا تءاجو
: ةعمجلا تايرابم
يريشصب مكحلا ةليلم نيع ةيعمج ‐ةنيطنشسق بابشش
لابرغ مكحلا فلششلا يبملوأا ـ ياد نيشسح رشصن
ديعشسلا ةنيوع مكحلا ةرواشسلا ةبيبشش ‐ةدكيكشس ةبيبشش
:تبشسلا تايرابم
حيشساف مكحلا ناشسملت دادو ـ ةيدملا يبملوأا
 حومق مكحلا ةرڤم مجن ‐سسابعلب داحتا
يناميلشسوب مكحلا ةركشسب داحتا ‐نازليغ عيرشس
يفطل ةشصاوكوب مكحلا فيطشس قافو ‐جريرعوب جرب يلهأا

:نينثإ’ا تايرابم
يحي نب مكحلا نارهو ةيدولوم ـ رئازجلا ةيدولوم
لاّيم مكحلا دادزولب بابشش ‐وداراب يدان
 ،فراشش ديبع مكحلا رئازجلا داحتا ‐لئابقلا ةبيبشش

ب.م.يرصسيإا
 يصضاملا تبصسلا موي ركصسعملا اولخد ابردم52

»أأ فاك» صصبرت نم ةيناثلأ ةرودلأ
 مويلأ يهتنت

سصبرت نم ةيناثلا ةرودلا ىلع مويلا ةيششع راتشسلا لدشسي
يشضاملا تبشسلا موي ايرئازج ابردم52 هلخد يذلا »أا فاك»
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ل˘جأا ن˘م ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب يد˘ه˘م˘لا قد˘ن˘ف˘˘ب
،ةينفلا ةيريدملا اه˘ب بلا˘ط˘ت ي˘ت˘لا ةدا˘ه˘ششلا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
.فرتحم لوأ’ا مشسقلا يف قيرف ىلع فارششإÓل

بنا˘ج˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع نو˘برد˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘يو اذ˘˘ه
،ةدوع نب ،ينطولا ينفلا ريدملا قيفشش رماع عم يقيبطتلا
،مÓعوب مورعل ،ةنشس02 نم لقأا قيرف يف دعاشسملا بردملا
 .نيدلا رشصن يدعشسو داؤوف ةحيشش

ب.م.يرصسيإا
 هتنحم يف هدناصس نم لكل ركصشلاب مدقت

نع بيغيو «انوروك»ـب باسصي ةيلوب
 ودروب ةهجأوم

ينطولا بختنملا مجن ةي’وب ديرف بعÓلا ةباشصإا تدكأات
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ،ي˘شسنر˘ف˘لا ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن ناد˘ي˘م ط˘شسوو
اهار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘فو˘ششكلا تءا˘ج ا˘مد˘ع˘ب ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا
.ةيشضاملا ةليلقلا تاعاشسلا يف ،ةيباجيإا

بعÓلا ةباشصإا توبث نأا ،ةيشسنرف ةيفحشص رداشصم تفششكو
يدافتل ،يحشصلا رجحلا يف هعشضي ينفلا مقاطلا لعج ءاوتلاب
ءاقل نع ينعملا باغ هيلعو قيرفلا يف رثكأا سسوريفلا رششن
81ـلا ةلوجلا راطإا يف ودروب يدانب هعمج يذلا ،سسمأا ةمقلا

بشصانملا ددعتملا بعÓلا مدقتو اذه.ةيشسنرفلا «1غيللا نم
نم لكو ،يرئازجلا روهمجلاو زتيم ريهامج ىلإا ركشش ةلاشسرب
 .ةيلاحلا هتنحم يف هدناشس

ب.م.يرصسيإا
 ةيلصضع ةباصصإا نم هتاناعم ببصسب

فوقولل ةديدج تاسصوحف ىرجأأ صسراف
 ةيحسصلأ هتلاح ىلع

يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا سسراف دمحم عشضخ
نانئمط’ا لجأا نم ،ةديدج ةيبط تاشصوحف يلاطيإ’ا ويز’
ىناع يتلا ةيلشضعلا ةباشصإ’ا نم هئافششو هتلاح نشسحت ىلع
ةرتفل نيدايملا نع هتدعبأا يتلاو ةيشضاملا ةرتفلا يف اهنم
ةدم نع ةمشصاعلا بئاذ يدان ةرادإا فششكت ملو اذه.ةليوط
يناعي يذلا يشساشسأ’ا لكششملا ددحت ملو ،سسراف دمحم بايغ
بخانلا لعجيو ربحلا نم ريثكلا لاشسأا يذلا رمأ’ا وهو ،هنم
نأا مغر ،نخاشس حيفشص ىلع يشضاملب نيدلا لامج ينطولا
’إا ،مداقلا سسرام لبق ةارابم يأا سضوخي نل ينطولا بختنملا
يشضام˘ل˘ب نأا م˘غر ،ه˘قرؤو˘ت بعÓ˘لا ة˘ي˘ع˘شضو ة˘فر˘ع˘م مد˘ع نأا

لجأا نم ،ةريبكو ةر˘ي˘غ˘شص ل˘ك ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ه˘ي˘ل˘ع فور˘ع˘م
 .ئراط يأ’ لئادبلا ريشضحت

ب.م.يرصسيإا
sport@essalamonline.com
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ةيلاردفلا ةيبطلا ةنجللا تهجو
ة˘يد˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا ةو˘˘عد˘˘لا

ةودنلا يف ةكراششملل تاطبارلاو
ةيرئازجلا ةيعمجلا اهمظنت يتلا
موي رو˘شسكلاو ما˘ظ˘ع˘لا ة˘حار˘ج˘ل
دا˘ح˘ت’ا ر˘ششنو.مدا˘ق˘لا تب˘شسلا

ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘نا˘ي˘ب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةود˘ن˘لا نا ه˘ي˘˘ف د˘˘كأا ،ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
دمحأا روتكدلا لبق نم طششنتشس
سسيئرو «فا˘ف˘لا» ر˘ي˘ب˘خ يرو˘مز
ةحارجل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.روشسكلاو ماظعلا

قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شسو اذ˘˘˘˘˘ه
ى˘ل˘ع ،تا˘ط˘بار˘˘لاو ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا

تاباجإ’ا فلتخم يقلت عم دعوم
فواخملا سصخي اميف ينعملا نم
 .ةبكرلا م’آاو تاباشصإاب ةقلعتملا

ب.م.يرصسيإا

كم˘˘شض يدا˘˘ن ةرادإا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
سسرا˘ح˘لا ح˘ير˘شست˘ل ،يدو˘˘ع˘˘شسلا
ى˘ف˘ط˘شصم ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘شس ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غز
دقاعتلل لاجملا حاشسفإ’ ،ةمداقلا

ريراقت تفششكو.يبنجأا بع’ عم
ةرادإ’ا نأا ،ة˘يدو˘˘ع˘˘شس ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا
ىلإا ةجاحب تشسي˘ل ا˘ه˘نأا تع˘ن˘ت˘قا

ركفت اهلعجي ام ،يبنجأا سسراح
معدل ةزاجإ’ا نم ةدافتشس’ا يف
ة˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ناد˘ي˘م ط˘شسو˘˘ت˘˘م

دقاعت˘لا م˘ت˘ي˘شس يذ˘لاو ،ىر˘شسي˘لا
.يوتششلا وتاكريملا يف هعم

˘ما˘˘مأا ة˘˘ب˘˘غز نو˘˘كي˘˘شسو اذ˘˘ه
يف ،رخآا دان نع ثحبلا ةيمتح
وتا˘كر˘ي˘م نأا ا˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا
يف قلطني ةيدوعشسلا يف ءاتششلا
 .يراجلا يفناج11ـلا

نيب ةيديدح ةصضبق وحن
 هيدانو سسراحلا
سسرا˘ح˘لا ،رو˘˘مأا تد˘˘ق˘˘ع˘˘ت

عم ةب˘غز ى˘ف˘ط˘شصم ير˘ئاز˘ج˘لا
بلاط يذلا وهو ’ فيك ،هيدان
ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم ل˘˘ك لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب
يدانلا هجوت ةيفلخ ىلع ،ةيلاملا
ةرادإ’ا نأا ’إا ،هد˘˘˘ق˘˘˘˘ع خ˘˘˘˘شسف˘˘˘˘ل
هتاقحتشسم ه˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع تدد˘شش
،يراجلا يفناج رهشش ةياغ ىلإا
،سضيوع˘ت نود ه˘ح˘ير˘شست ي˘ن˘ع˘ي
ةلمج سسراحلا هشضفر يذلا رمأ’ا

 .Óيشصفتو
ب.م.يرصسيإا

 «فافلا» ريبخ يرومز روتكدلا طيصشنت نم

 روسسكلأو ماظعلأ ةحأرج لوح ةودنل تاطبأرلأو ةيدنألأ فلتخم وعدت ةيبطلأ ةنجللأ

 طقف ›ا◊ا يفناج ةياهن ¤إا اصضيوعت تصضرع ةرادإلا

 ةبغز صسرا◊أ دقع خسسف ررق يدوعسسلأ كمسض

يلودلا يرمع˘ل˘ب لا˘م˘ج سسف˘ن˘ت
تررق  امدعب ءادعشصلا يرئازجلا
يشسنرفلا نويل يبملوا هقيرف ةرادإا

سسف˘ن˘ب م˘شسو˘م˘لا ي˘قا˘ب ة˘ل˘شصاو˘م
وأا ماد˘˘ق˘˘ت˘˘شسا يأا نود ،داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيفحشص ريراقت تفششكو.حيرشست
د˘˘ير˘˘ت «لاو˘˘ل» ةرادإا نأا ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف
فشصنلا يف ،اهدادعت ىلع ظافحلا
بقع ،يراجلا مشسوملا نم يناثلا
لÓخ  ةيبا˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يذلا رمأ’ا وهو ،باهذلا ةلحرم

بختن˘م˘لا عا˘فد ةر˘خ˘شص ح˘ير˘ي˘شس
يف ءاق˘ب˘لا ن˘م˘شض يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ىتح يشسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘شص
ن˘˘با نا˘˘كو اذ˘˘ه.مشسوملا ة˘يا˘ه˘ن
ام˘ي˘ف ف˘ششك د˘ق سشار˘ح˘لا ة˘ن˘يد˘م
لا˘م˘كإا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع ق˘˘ب˘˘شس
ىلإا نوي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ع˘م م˘شسو˘م˘لا

مغرلا ىلع ،مشسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ
ةلحرم يف اريثك بعلي مل هنأا نم
ءاقبلا لشضف ريخأ’ا نكل ،باهذلا

مامأا هشسفن تابثإ’ هتشصرف راظتناو

ةيشساشسأا ةناكمب زوفلاو بردملا
مشسوملا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘شصن˘لا ي˘ف
نإا˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘لو.1202ـ0202
نم ريثكلا كلمي يرمعلا نب لامج
ة˘يد˘نأ’ا ن˘م ة˘ي˘لا˘ي˘خ˘لا سضور˘ع˘لا
حتف سضفر ريخأ’ا نكل ،ةيجيلخلا
ل˘شضفو ه˘ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م˘لا با˘ب
ثيح ،يشسنرفلا يرودلا يف ءاقبلا
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘شضف˘˘˘ي ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأا
 .لاملا ىلع يلاعلا ىوتشسملا

جاحلب اصضر

م˘˘شسق˘˘لا قر˘˘ف را˘˘ظ˘˘نأا نو˘˘كت˘˘شس
رئازج˘لا ة˘ط˘بار˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘ل˘ف˘شسلا
ةددعتم ةعاق ىلإا ةهجتم ،ةمشصاعلا
ن˘م ة˘ياد˘ب ،ة˘ير˘ق˘م˘لا˘ب تا˘شضا˘ير˘˘لا
ةيعمجلا تناكو ،00:31ـلا ةعاشسلا

ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ة˘ج˘مر˘ب˘˘م ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
لبق ياد نيشسحب يفاقثلا زكرملاب
نود هدعوم رييغت ةئيهلا ررقت نأا
يذلا يشسيئرلا ببشسلا نع فششكلا

اذه.ةوط˘خ˘لا هذ˘ه ذ˘خ˘ت˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج

ةطبارلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ترششنو
ىلع عارشصلل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا ءا˘م˘شسأا
ةمشصاعلا رئازجلا ةطبار سسيئر بقل
 .ةطبارلا ىدل ةيدنأ’ا لثمم اذكو

ب.م.يرصسيإا

 يوتصشلا وتاكŸÒا قÓطنا لبق ءادعصصلا سسفنتي يرمعلب

 يرمعلأ نب لبقتسسم مسس– نويل ةرأدإأ

 ءاعبرألا موي ة‹Èم تناك امدعب

 مويلأ دقعت ةمسصاعلأ رئأز÷أ ةطبأرل ةيباختنلأ ةماعلأ ةيعم÷أ



ةــــنصصرق

مكنم صشاهانينتسسم
Egل Hة§/او Iيدا HدولوMة
راMدلا با8Ñt&ا عH ر(ا~qلا
ن7Ñ ،يIÄÑوkلا يEÄÑاÇÑíلا

Hÿÿ°ÿÿاDÄلا^ سÿÿåÿÿمÿÿ©ÿÿ0 [دÿر+ÿا
IÿíÄÑÿ©ÿة Fÿgÿ©ÿةر <õ7&ا ىÑgلا
Ig©ل Iè©~، Kلاk6ا يÑkåمõت

Fÿÿلا لÿÿÜÿÿل قرÿÿõÿÿåب <ÿÿõÿى
IÿíÄÑÿ©ÿة ’<ÿgÿلا يÿمÿدولوMة
+ÇÑÿل ةروÿم Mòÿن Mÿ°ÿkÿâÿرJا
ة8Ñا1ÿ ،يرÿ(ا~ÿqÿلا قMÿرÿíÿلا

Kلا ةراد)ا ن&اÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿلوÿÿÿÿدوMÿÿÿÿة
يIÄÑوkلا قMرíلا ت6Ñÿkÿïÿgõا
ر(ا~qلا+ ا°J لا6Ñkïgا ن0ÄÑ&ا

1Óل H0رõلا ة{Jبا.

! ةيدوعسسلأ يف بيردتلأ نم عونمم وينيركز
+ÄÑÿÿgل بÿÿاو)ÿÿu ا’(-ÿÿtÿÿدا
ي&ا ع°م- يkلا يدوÄÑåلا

Hÿÿÿÿÿبرد Hÿÿÿÿÿن -ÿÿÿÿÿردMب
DرMï©ن Dي H6وÑم Kد0ا،
ير5F نMدلا روv¨ Iار
يرÿÿÿ(ا~ÿÿÿqÿÿÿلا بردÿÿÿمÿÿÿلا

KلاÿÿمÿدMÿلا رÿíÿ°ÿل يÿ°ÿيدا
ا}Jÿÿ ة9Ñÿÿtÿÿ©ÿÿ كمÉÑÿÿÿلا
نHÿ لFÿ ةDÿïÿر نوIÿاÿÿïÿلا

ردK+ÿ©ÿ ،اMÿروDÿÿ©ÿÿkÿÿ يKر
Fÿ7اÑÿ©ÿ°ÿ©0 ،ا©o 6Ñ©tمر
Hس9و1 ن -qىر1&ا ة+ر
Dÿÿلا يÿدKلا يرÄÑÿåÿيدو
Dلا يíkملا ةرïgõة، +åدHا
DÄÑÿx <ÿïÿد¶ +ÿلاÿkÿ9ارÑي
Hÿÿÿÿÿع¨ Iÿÿÿÿÿلا يداÉÑÿÿÿÿكم،
0ÄÑgام FÅÑì <°ه HوEع
^Eلا [لوåيملا.

 ءأدوسسلأ ةطقنلأ
قافولأ تيب يف

IïÜ6 ةÑادو$ K0©ةد Hkةد/او Dت©+ ي
KD6 قاÑÜ©ì Dولا يEارلا تJا ن&’ KJي
HÅÑò8)’ا لÑي}لا تا+ا Må©ÅÑلا هíرMق
Dي Fل H8ا1 ،ةرÑة Kيدا°لا ن&ا Dي Fل
،¶ر8Ñا°> د0ا با©è+ ةHد8Ñ ىMkõï $اïل
Kلåلا لíملا ر©1&’ا 5وtïق <õ0 ىÄÑبا
IÇÑ0 رÄÑ©ياد ن Fõì ولاD9 قاÑt©k©ن
MÿkÿمÿثÿÓن Dÿر يFÿ©ÿ~-ÿ©ÿ6&ا نÑ6اÑ©k©ن Dي

8Ñÿÿةرو /ÿÿtÿ°ÿ©ÿá Kلادÿي Kلاÿ{Mÿن -ÿا&Fÿد
=ÿÿ©ÿÿا+ÿÿ§ÿÿمÿÿا +ÇÑÿÿíÿÿ6ر ةÑÿÿمÿ©ÿة Dÿ0 يÿ©ÿن
6Ñÿÿÿ©ÿÿÿ8اوÑÿÿÿلا لÿÿÿÓ<ب =ÅÑÿÿÿلا ةÿÿÿåÿÿÿمÿÿل
KلاÿkÿtÉÑÿ©ÿلا رÿqÿيد، <ÿõÿا ى&Hلا لkد/او
Dلا ي+راد ي§ÉÑا با&Hلا ماgجر¨.

 ةيناثلأ ةرملل
يلأوتلأ ىلع

ل8ÑÿاوMÿ يÿلاوÿkÿلا ىÿõÿ> ةIÿ©ÿاÿثÿلا ةرÿمÿÿõÿل
س9و1 ي°ÿïÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿلا ي9ÑÿاMÿرÿلا يداÿ°ÿلا
لK'وHÄÑ نKد نH ةÿلوÿgÿÜÿلا يDÿ هÿ-ا$اÿïÿل
هÿ©ÿلK'وÄÑÿمÿ+ ي0ÿ©o 6Ñÿ©òÿkÿíÿ ،ي9ÑÿاMÿر
،ر©Fÿgÿ س9وÿمDÿïÿá K6Ñÿá =ÿ نMÿ©ÿراد)’ا

ةراد)’ا سHqõÄ سÄ©(ر با©= عH ة8Ñا1
نé HÿÿاK9Ñÿÿ&’ا عÿÿ+اMÿÿÿkÿÿÿ ىMÿÿÿgÿÿÿïÿÿÿ ي}ÿÿÿلا

0ÿÿ6اÑÿÿي HÄÑÿÿåÿدو Dÿïÿá، Jÿ{ا KEÿد :ÿõب
<ÅÑÿÿÿÿلا قاÿÿÿÿwÉÑÿÿÿÿةر Kلاòÿÿÿÿtÿÿÿÿõÿÿÿÿة Hÿÿÿن
HÄÑÿÿو'Kلÿÿا ي’%+ÿ9 راÑÿرKلا ةرÿkÿ1دÿل Hÿن
نM}لاK ة$اòíلا م§+ نKرM نH ن©©å- ل/&ا

Jم EرداKن <õد1 ىHلا ةíرMق، Kل©Äس
Hÿÿqÿÿلا درÿÿtÇÑÿÿلو <ÿõÿى Hÿ°ÇÑب +ÿåÿïÿد
Hلوم KDïá¨.

ناحتفي نأدوعسسمو يدامح نب
جربلأ صسيئر ىلع رانلأ

يJõ&ا قMرD ا§Må©ÅÑ يkلا ة©9Ñåولا ىل)ا رâ°لا+
+ÿÿجر +ÿÿو<ÿÿرMÿرMÿr، Dÿkÿu لاÿثÿ°ÿا)ÿي +ÿ0 نÿمÿيدا
KHÄÑåرا°لا نادو <õر ى)©Äا§لا يدا°لا سKي
ن©gلاHÜ س6اوtلا س7اHر جرgلا يJõ&ا قMرíل
تاHÿاÿ§ÿ-’ا هÿ©ÿ/وÿ- نòÿì <ÿلا ةرKرÉÑÿ+ ¶اMÿÿ)ا
قMرíلا رMرï- ن&ا ىõ> نMدF'وKH ن©مJاÄÑمõل
باÅÑÿgلا ةMÿرMÿدÿمÿل ار1ÿ'وHÿ هHÿ°ÿtÿ مÿ- يÿلاÿمÿلا

KرلاM9اÑد ^ ةMq©س6ا ،̂ <õى <òÄس Hا MرKج
يD لمåلا ةرKرÉÑÿ+ ¶وÿgÿلاÿ: اÿمFÿ ،ر1ÿ©ÿ&’ا هÿل

8Ñتم Hا جار1)ا ل/ا ن’&Jõي Hلا نògلا ةوkي
Mkد/او D©§ا¨.

ةيعسضولأ حيحسصتل

ةرKرÉÑ+ ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g وg>’ ع°Ekا ،ار©1&ا
-ÿtÿïÿ©ÿلا قÿíÿ5و <ÿõÿ0 ىÄÑ7 باÑg©gلا ةÄÑاKةر،
KJÿÿ{ل اÿÿkÿÿqÿÿاK5 5&’اHÿة K-ÿíÿلا يداÿ1دÿلو Dÿي
8Ñارé ا ،ةر1'وملا’&Hي}لا ر Eد MÉÑيدا°لا ر
Fÿثÿ©ÿ1 ارÿ8اÑÿة Kي&ا نا Iÿkÿ©ÿqÿة =ÿ©ÿلا رÿí5و Eد
-ÉÑÿÿÜÿÿلا ةراد)’ا رÿÿلا ىÿÿkÉÑÿÿtÿÿ©ÿÿة +ÿÿلاÿÿkÿïÿ°ÿي
ر©1&’ا ن&ا رMÿ{F ،ناDÿkÿ©ÄÑÿا سIÄوMÿ يÿم8Ñÿاÿåÿلا

ة8Ñرíلا H°u ىل)ا ةر©1&’ا سtÇÑÇلا يD دم>
ىK<ÄÑÿ لÿåÿل ،س9اIÿkÿíÿ’ا لÿ/ا نHÿ عÿ©ÿمÿÿõÿqÿل
MÄÑkí©لا دíرMق Hا د0&ا ن’&Kلا قارïةردا <õى
Eõ5اوملا بMن¨.

qarsana@essalamonline.com
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أديدج امقر مطحي وينيروم
+åد E©ما§°-و- يدا°ل ه-دا

ةÿÜÿ+ار س6&اFÿ يÿÿ(اIÿÿ§ÿÿ ىÿÿل)ا
تا+ ةIqõ©~M)’ا ن©Dرtkملا

/ÿ5وMÿه HÿروMÿ°ÿ©ÿلا وÿبردم
بردo Hÿلاÿ. يÿÿلاÿÿèÿÿ-رÿÿgÿÿلا
MÇÑل I§ي(ا Fارلا س6&ا+Üة
ةHÿwkõí ةMÿدIÿ&ا ةÿÓ.ÿ. ةDÿïÿر
+ÿÿÿÿÿÿåÿÿÿÿÿÿد Fÿÿÿÿÿÿل Hÿÿÿÿÿر^ نKن
نKر^K ،[نوòÿÿÿÿ©ÄÑÿÿÿÿ°ÄÑÿÿÿÿ-ا
6ÑÿاKIÿ0 ،،[5ردÿ©o Eÿدا FÿÓ
Hن Iيدا HاIÅÑÄÑk6 رÑ©kي،
K-ÅÑÿ©ÿõÄÑÿي +ÿ9)’اÑÿاDÿىل)ا ة
-ÿÿو-ÿÿ°ÿ§ÿل ،ماÿ©ÉÑÿ©ÿì +ÿ{كل
ه6Ñÿÿqÿõÿ ىÿÿل)ا دMÿÿدÿÿ/ اÿÿمEÿÿر
. تا5اIq)’ا+ $يõملا
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ةطلخم يهأر
K9Ñÿÿåÿÿ©ÿÿ8 ةÑÿÿåÿgÿة -ÿåÿ©ÅÑÿ§ÿا
+ÿÿÿåÉا س&IÿÿدMÿÿلا ةÿÿïÄÑÿÿا م’&Kل
Hÿtÿkÿرî، KلاÿèÿرMن&ا ب +åÉس
م§tï©ï- مد> م=ر ن©+ردملا
Iÿÿkÿÿا)ÿÿr اMÿÿqÿÿا+ÿÿ©ÿÿا ’)ا ،ة&Iÿÿ§ÿÿم
Hÿÿÿ7رÑÿÿÿtÿÿÿل نوÿÿkÿÿردMب Dÿÿقر
يDÿÿ بردÿÿÓ HÿÿثÿÿمDÿÿÿ ،ىر1ÿÿÿ&ا
بMردÿkÿل 7ÑÿuرHÿ ةÿم8Ñÿÿاÿÿåÿÿلا

دادK ىK 0k&ا ÅÑõìلا ة©åم/
-ÿÿõÿمÄÑÿنا KHÿبرد DÿرMÿق Hÿن
قMرD بMردkل 7ÑuرH برèلا

Hÿÿÿلا نÅÑÿÿÿقر، KHÿÿÿ1%ا بردÿÿÿر
Mÿÿÿبرد DÿÿÿرMÿÿïÿÿا Dÿÿلا يÅÑÿÿقر
ة©(دHg ةDïاوH°u H ير(ا~qلا
.ق+اÄÑلا هMïرíل ةدوõåل



S
P
O
R
T

رصصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاصشعلا

19:02

ةÓسصلأ تيقأوم

روسسكلأو ماظعلأ ةحأرج لوح ةودنل تاطبأرلأو ةيدنألأ فلتخم وعدت ةيبطلأ ةنجللأ^
يرمعلأ نب لبقتسسم مسسحت نويل ةرأدإأ^

 ءاعبرألا موي ةجمربم تناك امدعب

ةيباختنلأ ةماعلأ ةيعمجلأ
ةمسصاعلأ رئأزجلأ ةطبأرل

 مويلأ دقعت

1392ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج32ـل قفاوملا1202 يفناج7سسيمخلا

 ةعم÷ا مهيصسفانم ىلع نوفرعتي رئاز÷ا ولث‡

دقفتت ةنياعم ةن÷
بـــعلم لاــغسشأأ
ركاسشت ىفطسصم

بعلمب قفارم ةدع ديدجت
 دعوملا اذه دعب ةديلبلا

 لاطبألأ تاعوم‹ رود ¤إأ نÓهأاتي  ةيدولوŸأو بابسشلأ

 مايأا3 ىلع بعلت عوبصسألا تاءاقل

ماثللأ طيمت ميكحتلأ ةنجل
نم7ـلأ ةلوجلأ ماكح نع

 فرتحم لوألأ مسسقلأ

 يصضاملا تبصسلا موي ركصسعملا اولخد ابردم52

صصبرت نم ةيناثلأ ةرودلأ
مويلأ يهتنت «أأ فاك»


