
بيرهتلا اياسضق عافترا
ةيسضق3964 ىلإا

طرافلا ماعلا

ينيثÓث ةباسصإا
لخاد زاغلل راجفنا يف

50صصةنتابب نكسسم
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إومن دهسشتسس1202 ةنسس نإإ لاق
تاعيبملإو جاتنإلإ يف

ةرإزو لهاŒ هوفسصو اÃ إديدنت
ةعوفرŸإ مهبلاطŸ ةيبÎلإ

ةياهن ذنم ةلجسسملإ راطمألإ دعب
يسضاملإ ربمفون

دودسسلا ءÓتما ةبسسن
تغلب ينطولا ىوتسسملا ىلع

40 صصةئاملاب06.44

تايلمع ديدسشتو دودحلإ قÓغإإ لظ يف
كرامجلإ نإوعأإ فرط نم ةباقرلإ

برغملإ نم ةمداق اهبلغأإ بابسسألإ ىلع فوقولل اقيقحت حتفت نمألإ حلاسصم
ةثداحلإ ءإرو ةنماكلإ

50صص

ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لإ تدد˘˘˘ه
داح˘تلإ ءإو˘ل تح˘ت ة˘يو˘سضن˘م˘لإ ر˘با˘خ˘م˘لإ
،ن˘يو˘ك˘ت˘لإو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لإ لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

يرفيف رهسش ةيجاجتحإ تافقو ميظنتب
ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ةرإزو ر˘خأا˘˘ت ءإر˘˘ج مدا˘˘ق˘˘لإ

ا˘هزر˘بأإ بلا˘ط˘˘م˘˘لإ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
بط لي˘ع˘ف˘تو صصا˘خ˘لإ نو˘نا˘ق˘لإ ح˘ي˘ح˘سصت
ثدإو˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لإ

بب˘سسب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لإ صضع˘ب ىد˘ل ةر˘ي˘ط˘˘خ
.ةيئايميكلإ دإوملإ عم لماعتلإ

يلودلا نمأ’ا سسلجم يف «يقيرفإا دعقم»ـب بلاطت رئازجلا
30 صصءإرمسسلإ ةراقلإ قحب يخيراتلإ فاحجإلإ كرإدت ةرورسض ىلع تددسش

عم دعوم ىلع رباıا وفظوم
لخادلا رهسشلا تاجاجتح’ا

جمانرب عافترا وحن :راكح
كارطانوسسل رامثتسس’ا

ر’ود رايلم04 ىلإا

40 صص

30 صص

يلحملإ جاتنإلإ ةيامحو ينطولإ داسصتقلإ صشاعنإل ىربك تاحÓسصإإ ترسشاب

فيكلا نم انط61 زجح
نم غلك81و جلاعملا
0202 يف نيياكوكلا

ةزهجألإ Úب قيسسنتلإ ¤إإ اهاعد
يحسصلإ ميظنتلإ تائيهو ةينمألإ

نم رئاز÷ا رّذحي لوبÎنأ’ا
‘ رجاتت ةيمارجإا تاكبسش
 «انوروك» ـل ةفيزم تاحاقل

30 صص

50صص

بيرهتلا فيزن فقول كرامجلا نيناوق ززعٌت ةموكحلا
كرامجلا عاطق ةنمقرو ةلادعلاو نوناقلا قيرط نع نوكي نيبرهملا عمق :دارج^

ةيحسصلا ةمزأ’ا لظ ‘ ةيداسصتق’ا تايدحتلا ةهجاوŸ ىعسست كرام÷ا ةرادإا :يدلاخ^
كرامجلا نوناق ةعجارم ةيلمع ةرسشابم نع نلعي ةيلاملا ريزو^

30-40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ءÓغلا حبسش

ةيئاذغلا داوملا ضضعب  راعسسأا عافترا راثأا
ضسو˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘قو˘˘ب˘˘سسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘مد˘˘˘سص
ر˘ه˘سش لو˘خد ل˘ب˘ق ع˘ي˘با˘سسأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

لسصاوتلا عقاوم داور لعج امم ،ناسضمر
3 را˘ع˘سسأا ءÓ˘غ نور˘كن˘ت˘سسي ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

اهدجاوت ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘سسا˘سسأا داو˘م
رمتلاب رمأ’ا قلعتيو ،رئازجلا يف ةرثكب
دحأا راسشأا ثيح ،كامسسأ’او نوتيزلا تيزو
02 كل˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ىلإا نوتيز ةرجسش نويلم56و ةلخن نويلم
ةئاملاب07و  لحاوسس ملك2261 بناج
’ رمت ’ ءارسش عيطتسسي ’ اهبعسش نم
رخآا لاق نيح يف ،توح ’و نوتيزلا تيز
رازج لاقف رخآا امأا بجعلا دÓب يف اننأا

ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ل˘ث˘م و˘هو ،تف˘ل و˘تا˘˘سشعو
تاريخلا هذه ىلع يوتحت يتلا رئازجلا

يف لاحلا ريغتي ىتم ىلإاف ريقف اهبعسشو
.ةديدج اهنأا نولوقي يتلا رئازجلا

لوؤوسسم ماهتا

ترايت ةي’وب ةيدلب يبختنم نم ددع مهتي
ةيدلبلا نم يسسارك ةقرسسب ،ةيدلبلا ضسيئر
دادعت نإا نولوقي نوبختنملا ،تاونسس لبق
تازيهجتلا درج يف ةدوجوملا يسساركلا
اذهو ،رربم يأا نود ريملا دهع يف عجارت
،هبي˘ج ن˘م ي˘سسار˘ك ءار˘سشل ر˘ي˘م˘لا ع˘فد ا˘م
نجسسلا لخدي ’ ىتح درجلا ىلإا اهمسضل
.يسسارك4 وأا3 لجأا نم

دبؤوملا ىلإا لسصت ماكحأا

لد˘ع˘˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا ة˘˘يرازو ر˘˘ئاود ةد˘˘ع ف˘˘كع˘˘ت
تاباغلا نوناق دادعإا ىلع ةيلخادلاو ةحÓفلاو
ةسسلج يف ةحÓفلا ريزو فسشك يذلا ديدجلا

لاقو ،هليسصافت ضضعب نع ةيناملرب ةلءاسسم
نيطروتملا ةبوقع ليدعت نوناق نإا ردسصم
نو˘كي˘سس اد˘م˘ع تا˘با˘غ˘لا قر˘ح وأا فÓ˘تإا ي˘˘ف
نجسسلل هيف ىوسصقلا ةبوقعلا لسصتو اددسشم
نأا ارخؤوم ،ينادمح ديمحلا دبع نلعأاو ،دبؤوملا
تاطلسسلا ىلإا «ابيرق» مدقتسس ةيرازولا هترئاد
تاباغلا لوح ديدج نوناق عورسشم ةسصتخملا

لÓخ نم اهلÓغتسسا طورسش ديدحت لجا نم
.طورسش رتفد

ةيرسسلا ةسصروبلا

هتررق يذلا يسشاوملا قاوسسأا قلغ رارق حتف
يف انوروك ضسوريف يسشفت ببسسب ةموكحلا
موحللا راجت رابك مامأا امامت بابلا ،رئازجلا
موحللا قوسس ىلع رثكأا ةرطيسسلل ،ءارمحلا
عاف˘ترا رار˘م˘ت˘سسا ي˘ف اذ˘ه ى˘ل˘ج˘ت˘ي ،ءار˘م˘ح˘لا
ةينطولا قاوسسأ’ا يف يسشاوملا محل راعسسأا
رقا ثيح ،يسشاوملا راعسسأا رايهنا نم مغرلاب
رداسصملا ضضعب ريسشت ،يسشاوملا وبرم اذهب
اهءارسش متي موحللا نم ةريبك تايمك نأا ىلإا

3 لبق نم ،ةقÓمع ديربت فرغ يف اهنيزختو
هديكأات مت ام اذه ،لامعأ’ا لاجر رابك نم4 وأا
يسشاوملل ةريبك ءارسش تايلمع لÓخ نم اسضيأا

ءارمح موحل راجت يبودنم لبق نم نيبرم نم
.ةي’و نم رثكأا يف رابك

qarsana@essalamonline.com
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«لاجرلل سسبحلا» ةلوقم اوفقوأا...
لوادت ،هفسصو نع تاملكلا زجعت دهسشم يف
ةرو˘سص ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م داور
ةيداب نزحلا حمÓمو اهنبا بقارت مأ’ ةرثؤوم
رظنت يهو اسضرأا تعقو ثيح ،اههجو ىلع
نوجسس دحا مامأا نم ضسبحلا هعاديإا لبق اهنب’
ءا˘ي˘ت˘سساو نز˘ح ترا˘ثأا ةرو˘سصلا ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ءانبأ’ا ضضع˘ب اود˘ق˘ت˘نا ن˘يذ˘لا ن˘م ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
ل˘ع˘ج˘ت ة˘جرد˘ل ضشي˘ط˘ب نو˘˘فر˘˘سصت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
لاقف ،مهنسس ربك ىلع نمثلا نوعفدي ءايلوأ’ا
ضسبحلا ةلوقمل اوجورت نأا بجي ’ مهسضعب
بابسشلا طيلغتب نوموقت كلذب متناف ،لاجرلل
مهفلكت ’ا˘ع˘فأا او˘فر˘ت˘ق˘ي ى˘ت˘ح ن˘ي˘ق˘هار˘م˘لاو
تسسل تنأاف يماحملا دنع ةعلخلاب ضشعرت جوردلا علطت كمأا يللا تقو» نيفيسضم ،مهتيرح
كمأا يللا تقوو... Óجر تسسل تنأاف ةمكحملا ةعاق يف ةقهسشلاب يكبت كمأا تقوو...Óجر
 .نذإا لاجرلل ضسبحلا ةلوقمب مهعدخ نمف...» Óجر تسسل تنأاف ةفقلا كل لسصوتل يديركت

تازجعملا عنسصت ةدارإ’ا
..ةدارإ’او ةميزعلا عم ليحتسسم ءيسش ’
ةايح˘لا هذ˘ه ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي نأا د˘ير˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا

حاجنلا مهل بتكُي نيذلا مه ةلق نكلو
ر˘ي˘خو..ة˘م˘يز˘ع˘لاو ةدارإ’ا با˘ح˘سصأا م˘˘هو
ةيرئازج..«ةكرابم ةجاحلا» كلذ ىلع لاثم
،اهتايح يف ةرم ولو ضسردت مل ةيمأا ةنسسم
ىد˘˘حإا ن˘˘م ا˘˘فور˘˘ح تم˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت  ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ’إا

باتك ةءارق وه اهم˘ل˘ح نا˘كو ،ا˘ه˘تاد˘ي˘ف˘ح
،هل ةظفاح يهو ايندلا هذه رداغت نأاو ،هللا

ةءار˘ق ن˘م تن˘كم˘ت ،ا˘ه˘تدارإا ةو˘ق˘ب Ó˘ع˘فو
نم رثكأ’ا اهلمعب ةريبك ةزجعم تعنسص لب ردقلا اذهب فتكت ملو ،هتظفحو ميركلا نارقلا

.ادج ليمجلا اهدي طخب هللا باتك ةباتك ةداعإا نم تنكمت ذإا ،اريبك ايدحت كلذب ةعفار ،عئار

! ادج دونسسملا لامعأ’ا لجر
ة˘ي’و ن˘م فور˘ع˘م لوا˘ق˘م ل˘غ˘ت˘˘سسا

2102 يماع نيب ةرتفلا يف ةلقرو
ةزيمتملاو ةيو˘ق˘لا ه˘ت˘قÓ˘ع7102و
نم ،ةي’ولا يف ادج مهم لوؤوسسمب
ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘˘سضلا ل˘˘˘جأا
رئاودلا ءاسسؤورو رايمأ’او ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا

يف ةلقرو ةي’و يلاو ىلع ىتحو
ل˘جرو لوا˘ق˘م˘لا ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
لوؤو˘سسم˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ق˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا
عم يرود لكسشب لقنتي ناك ،مهملا

ىتح ،ةي’ولا يلاو ناويد ىلإا هقيدسص
.دونسسم هنأا عيمجلا مهفي

! نييرئازجلا نم در ىوقأا
بلا˘كت˘˘لا لاز˘˘ي ’
ه˘جو˘ي ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا
ة˘ما˘سسلا ه˘ما˘˘ه˘˘سس
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن
تÓ˘م˘ح˘لا م˘˘غرو
د˘˘سض ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
يرئازجلا بعسشلا

اهنأا ’إا هتموكحو
ل˘ب˘ج˘˘لا ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
ضضخ˘˘˘م˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
درو ،ارأا˘˘ف د˘˘لو˘˘˘ف
ير˘ئاز˘˘ج ط˘˘سشا˘˘ن
للحم ىل˘ع ةو˘ق˘ب
رو˘ه˘سشم ي˘بر˘غ˘م
ءاز˘˘ه˘˘ت˘˘˘سس’ا دارأا
بعسشلا ةروسص هيوسشت يف ىدا˘م˘ت نأا د˘ع˘ب ،د˘ي˘ه˘سش نو˘ي˘ل˘م˘لا ف˘سصنو نو˘ي˘ل˘م˘لا ة˘لود˘ب
،ةيروهمجلا ضسيئر ىلع يدعتلا دح ىلإا ةحاقولا هب تلسصو لب ،هتموكحو يرئازجلا
فسشك ثيح ،رئازجلا ىلع نيرويغلا ءافرسشلا لاجرلا دحأا نم ،’زلزمو ايوق درلا هيتأايل

ىلإا برغملا دوهي عاب امدنع يناثلا نسسحلا لحارلا يبرغملا كلملا اهدقع ةقفسص نع
.نيطسسلف ضضرأا لÓتح’ همعد لجأا نم ،ينويهسصلا نايكلا
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ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ ر˘يزو˘˘لا ر˘˘كذ
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘لود˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
ءارزو رو˘سضح˘ب تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأا ،ة˘ي˘ما˘سس تارا˘طإاو
نأاب ةيرئاز˘ج˘لا كرا˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
ةيامح ةمهم ةعيلط يف دجوت
حلاسصملاو ين˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا
لÓخ ن˘م دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
˘مار˘ت˘حا ضضر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلا
نيقلعتملا ميظن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا
دودحلل ةرباعلا عئاسضبلا ةكرحب
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
ضضييبتو بير˘ه˘ت˘لاو ي˘عر˘سشلا
ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لاو لاو˘مأ’ا
ةيامح لجأا نم ناطوأÓل ةرباعلا
ن˘˘مأاو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
.نينطاوملا

فيسضي ،كرامجلا لمعت امك
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ه˘˘يز˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
رامثتسس’ا عيجسشتو نيلماعتملا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو ع˘˘ل˘˘سسلا جا˘˘ت˘˘نإاو
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لاو
لÓخ ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نزاو˘ت˘لا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل لا˘˘ع˘˘ف ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت
ا˘ه˘نو˘ك بنا˘˘ج ى˘˘لإا مو˘˘سسر˘˘لاو
ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع د˘عا˘سست ة˘سسسسؤو˘م
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا تارار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ع˘م˘ج ر˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإ’ا
ةراجتلاب ةقلعتملا تايئاسصحإ’ا
.اهليلحتو اهطبسضو ةي˘جرا˘خ˘لا

هذ˘ه نا˘ف ،ضسا˘سسأ’ا اذ˘ه ى˘ل˘˘عو
ةقفارم ىلإا ةوعدم ةسسسسؤوملا
ي˘ت˘˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘حÓ˘˘سصإ’ا
ضشاعنإا لجا نم ةلودلا اهترسشاب
ع˘سضوو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا
ن˘م د˘يد˘ج يدا˘سصت˘قا جذو˘˘م˘˘ن

جا˘ت˘نإ’ا ة˘يا˘م˘ح ز˘يز˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريهطتو لامعأ’ا خانم نيسسحت
يراجتلاو يداسصتق’ا لاجملا

ة˘ق˘فار˘م˘ب بث˘ك ن˘˘ع ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ءازإا اه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘م ة˘كسسا˘م˘ت˘م
ح˘لا˘سصم مد˘خ˘ي ا˘م˘ب ا˘ن˘ئا˘كر˘سش
لهسسيو ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا ا˘ندÓ˘ب
قاو˘سسأ’ا ما˘ح˘ت˘قاو تاردا˘سصلا
.ةيجراخلا

ع˘م˘ق نأا ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘فأا

نود˘ير˘ي ن˘يذ˘لاو ن˘ي˘˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لا
نع نوكي داسصتق’اب ضساسسملا

ةنمقرو ةلادعلاو نوناقلا قيرط
ىلع ادد˘سشم ،كرا˘م˘ج˘لا عا˘ط˘ق
ةبقارمل لئاسسولا ةنرسصع ةيمهأا
نود˘ير˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘يد˘˘سسف˘˘م˘˘لا
نوكت نأاو داسصتق’اب ضساسسملا

ىوتسسملا يف كرامجلا حلاسصم
يه ةنمقرلا نا رابتعاب ،يملاعلا
لي˘ه˘سست˘ل ،ي˘سسا˘سسأ’ا رو˘ح˘م˘لا
ةرورسض ىلع ددسش امك ،لمعلا
كرامج˘لا تا˘ي˘ئا˘سصحإا ن˘ي˘ي˘ح˘ت

.تنرتن’ا ربع
خيسسرت ¤إإ ةوعدلإ
تايبدأإو تايقÓخأإ

صسيركت Èع «ةيلاثم»
ةمكو◊إ نسسح ئدابم

،دارج زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع ا˘عد ا˘م˘ك
ةمهاسسملا ىلإا كرامجلا كلسس
دو˘˘ه˘˘ج ي˘˘ف «ر˘˘ب˘˘˘كأا ل˘˘˘كسش»ـب
ة˘ح˘فا˘كم ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘لود˘لا
ىلع نيعتي» هنإا لاقو .داسسفلا
كراسشت نا ةيرئازجلا كرامجلا
يذلا دوهجملا يف ربكأا لكسشب
ةحفاكمل مزح˘ب ة˘لود˘لا ه˘لذ˘ب˘ت
.«داسسفلا

كل˘˘˘˘سسلا اذ˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘عد ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ضسا˘˘سسح˘˘لا
ةقÓخلا تارامثتسس’ا عيجسشت
ىلإاو لغسشلا بسصانمو ةورثلل
يدا˘سصت˘ق’ا ضشا˘ع˘نإ’ا ة˘ق˘فار˘م
نيمثتو ريطأاتلا زيزعت لÓخ نم
ة˘نر˘سصعو ة˘ير˘سشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
.رييسستلا بيلاسسأا

يلا˘ح˘لا ع˘سضو˘لا نأا ر˘ب˘ت˘عاو

يف اميسس’ ،ينطولا داسصتقÓل
يتلا داعبأ’ا ةددعتم ةمزأ’ا لظ
،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب ة˘˘فا˘˘ك ضسم˘˘ت
تاسسسسؤوملا لك دنجت يسضتقي
امل كرامجلا زاهج ضصخأ’ابو
ةيامح يف يسساسسأا رود نم هل
قافآا حتفو ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا

را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ل˘ي˘ه˘سست˘ل ةد˘يد˘˘ج
ة˘ي˘قر˘تو ي˘ب˘ن˘جأ’او ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
نم نكمي امب ةيجراخلا ةراجتلا
دراوم بلجو داسصتق’ا عيونت
غولب لجا نمو.ةديدج ةيلام
حبسصي نأا يغبني ،فادهأ’ا هذه
،لوأ’ا ريزولا عبا˘ت˘ي ،ن˘يو˘كت˘لا
را˘سسم ي˘ف «ا˘ي˘سسا˘سسأا ارو˘˘ح˘˘م»
لÓخ ن˘م ،كرا˘م˘ج˘لا ة˘نر˘سصع
ىلع نواعتلاو ت’دابملا زيزعت
دد˘ع˘ت˘م وأا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
هذ˘ه˘ب ءا˘ق˘تر’ا د˘سصق فار˘طأ’ا
م˘˘سست˘˘ت ةرادإا ى˘˘لإا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘سشلا ن˘˘م رد˘˘ق ر˘˘ث˘˘كأا»ـب
ةرادإا نأا امك.«ءادأ’او ةثادحلاو
،دارج بسسح ،ةوعدم كرامجلا
خ˘ي˘سسر˘ت دو˘ه˘ج ة˘ل˘سصاو˘م ى˘˘لإا
«ةي˘لا˘ث˘م» تا˘ي˘بدأاو تا˘ي˘قÓ˘خأا
ضسير˘˘كت ر˘˘ب˘˘˘ع كل˘˘˘سسلا ىد˘˘˘ل
ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘لا ن˘˘سسح ءىدا˘˘˘ب˘˘˘م
م˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل مرا˘˘سصلا لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’او
يتلاو لاجملا اذه يف ةيملاعلا
«اسشورأا حيرسصت» اهيلع ضصني
.كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملل

ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ق˘˘لا هذ˘˘ه
كرا˘م˘ج˘لا ةرادإا ا˘ه˘ي˘لإا تم˘سضنا
عيم˘ج» كو˘ل˘سس ه˘جو˘ت نأا بج˘ي
لكسشت نأاو كلسسلا اذه «ءاسضعأا
ةر˘˘سسأ’ كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا م˘˘سسا˘˘ق˘˘لا»

لوأ’ا ريزولا دكؤوي ،«كرامجلا
ةراد’ا هذ˘˘ه لا˘˘م˘˘ع ثح يذ˘˘لا

دوهجلا نم ديزملا لذب» ىلع
اذه ةيقرت لجأا نم تايحسضتلاو
هب لوسصولاو ضساسسحلا زاهجلا
ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا بتار˘˘م ي˘˘قرا ى˘˘لإا

اذ˘ه ي˘ف ر˘˘كذو .«ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
نيب ةقثلا عاجرتسسا» نأاب قايسسلا
ق˘ل˘ط˘ن˘ي مو˘كح˘م˘لاو م˘كا˘˘ح˘˘لا
لكبو قد˘سصب م˘ئاد˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب
نو˘نا˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سش
ةر˘˘˘كاذو ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ئدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘مو
.«ءادهسشلا
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تاجاجتح’ا عم دعوم ىلع رباıا وفظوم
لخادلا رهسشلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تدد˘˘ه
ةيوسضن˘م˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
لامعل ينطولا داحت’ا ءاول تحت
تافقو ميظنتب ،نيوكتلاو ةيبرتلا
مداقلا يرف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو ر˘˘خأا˘˘ت ءار˘˘ج
اهزربأا بلاطملا نم ةلمج قيقحت
ليعفتو ضصاخلا نوناقلا حيحسصت

ليجسست دعب اميسس ،لمعلا بط
ضضع˘˘ب ىد˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ ثداو˘˘˘ح
عم لماع˘ت˘لا بب˘سسب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
.ةيئايميكلا داوملا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تد˘˘˘كأا
ةيوسضنملاو ربا˘خ˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
لامع˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا ءاو˘ل تح˘ت
يف «فابني’ا» نيوكتلاو ةيبرتلا
ىلع «مÓسسلا» تعلطا اهل نايب
ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع ا˘ه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن
تا˘ف˘قو˘لا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
نم ءاثÓث موي لك ةيجاجتح’ا
تايريدم مامأا مداقلا يرفيف رهسش
9 موي نوكتسس ةيادبلاو ،ةيبرتلا
ا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذو ،مدا˘ق˘لا ير˘ف˘ي˘ف
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رخأات ىلع
م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف
ا˘م ة˘سصا˘خ ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا
،لمعلا بط ليعفتب اهنم قلعت

ةينهم ثداوح ليجسست مت ثيح
ضضع˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ضسيئر قحلم مهرخآاو نيفظوملا
يف نودلخ نبا نقتم˘ب ر˘ب˘خ˘م˘لا˘ب
ضضرعت يذلا ىلفدلا نيع ةي’و
داو˘م ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت بق˘ع ثدا˘ح˘ل

. ةريطخ ةيوايميك
‐هتاذ نايبلا ‐يف ةنجللا تلاقو

ةط˘ق˘ن˘لا و˘ه ر˘ي˘خأ’ا ثدا˘ح˘لا نأا،
تماق ثيح ،ضسأاكلا تسضافأا يتلا

ةطراخ حرطل ءاقل دقعب ارخؤوم
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه تو˘سص ع˘فر˘ل ق˘ير˘ط
كرتعم يف اهسسفن تدجو يتلا

نأا ةدكؤوم ،هيلع دسسحت ’ ينهم
نو˘˘سصي ضصا˘˘خ نو˘˘نا˘˘ق با˘˘˘ي˘˘˘غ
ضشي˘م˘ه˘تو ا˘ه˘تا˘ب˘جاوو ا˘ه˘قو˘ق˘ح
ةرازو˘لا فر˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ف˘ي˘ظو˘لا ح˘لا˘سصمو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
عسضولا لاحفتسسا ءارو يمومعلا

هميظنت عمزملا جاجتح’ا رارقو

‐ةعور˘سشم˘لا قو˘ق˘ح˘لا كا˘كت˘ف’
ةنجل˘لا ر˘سصتو ،‐نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘سضي

ماهملا ىلع ديكأاتلا ةرورسض ىلع
رباخملا يفظومل ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

ربخملل قحلملا فينسصتلا ةداعإاو
ر˘ب˘خ˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا ق˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو
بتر˘لا ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ءا˘سضق˘لاو
نوع ةلكاسش ىلع لاوزلل ةليآ’ا
ين˘ق˘ت نوا˘ع˘مو ر˘ب˘خ˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت
لاجم ح˘ت˘ف بنا˘ج ى˘لإا ،ر˘ب˘خ˘م˘ل˘ل
يسسيئرلا قحلملل ةبترلل ةيقرتلا
،كلذل ىلعأا بتر قلخو ربخملل
ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’او
كÓسسأ’ا يقا˘ب˘ك تا˘سضيو˘ع˘ت˘لاو
دكؤوتو. ةيبرتلا عاطقل ةيوبرتلا
ةمارك ةيسضق ةيسضقلا نأا ،ةنجللا

قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف ةاوا˘˘سسم ة˘˘ي˘˘سضقو
دار˘فأا ع˘ي˘م˘ج ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ب˘˘جاو˘˘لاو
ةسضفار ةدحاولا ةيوبرتلا ةرسسأ’ا

نع اديعب متت يتلا لولحلا لك
. يعامتج’ا كيرسشلا عم رواسشتلا

‐نايبلا ‐لمحي ،ىرخأا ةهج نم
تاعبتلا ةيلوؤوسسم ةيبرتلا ةرازو
ةيوبرتلا ةحاسسلا اهدهسشتسس يتلا
يف «اهلطامتب» هتفسصو ام ببسسب
نو˘نا˘ق˘لا ت’Ó˘˘ت˘˘خا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت
ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘ب ة˘سصا˘خو ضصا˘خ˘˘لا

ىلع ةيمومعلا ةفيظولا حلاسصم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا ضصخر راد˘˘˘سصإا
انيمي اهعيزوت م˘ت˘ي ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا

مامأا باوبأ’ا لك اهقلغو ،’امسشو
ا˘ه˘نا˘مر˘ح˘ك ر˘با˘خ˘م˘لا ي˘ف˘˘ظو˘˘م
نم ربخملل نيسسيئرلا نيقحلملل
م˘˘غر ى˘˘ل˘˘عأا بتر˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ينق˘ت˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م م˘هراد˘ح˘نا

هيلعو .ةربخ ةنسس02 ـل مهتابثإاو
بسسح‐ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا نا˘˘ف
هذه اعطاق اسضفر ضضفرت ‐نايبلا
ل˘˘كا˘˘سشم ل˘˘ح ي˘˘˘ف بي˘˘˘لا˘˘˘سسأ’ا
ةيبر˘ت˘لا ةرازو بلا˘ط˘تو عا˘ط˘ق˘لا
ل˘م˘ع ى˘لإا عو˘جر˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم تئسشنأا يتلا ةينقتلا ةنجللا
. ت’Óتخ’ا هذه حيحسصت لجأا

ز.ضسواط

ءار˘˘هز˘˘لا ة˘˘م˘˘طا˘˘ف تحر˘˘˘سص
عمج˘ت بز˘ح ة˘سسي˘ئر ي˘طاورز
نأا ضسمأا ،«جا˘ت» ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘مأا

يدي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا ةدو˘سسم
تاباختنÓل يوسضعلا نوناقلل
يتلا ةي˘سسا˘سسأا ة˘ن˘ب˘لو «ةد˘عاو»
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت
.ةيكراسشتلا

ي˘˘˘ف ي˘˘˘طاورز تح˘˘˘˘سضوأاو
عور˘˘سشم نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘˘ن
ؤو˘فا˘كت أاد˘ب˘م ضسر˘كي نو˘نا˘˘ق˘˘لا
نطاوملا ةقث ةداعتسساو ضصرفلا
ثدحيو ةيباختن’ا ةيلمعلا يف
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق
.ةيسضاملا

نأا ةلوؤوسسملا ضسفن تدكأاو
تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا˘ب هو˘˘ن˘˘ي بز˘˘ح˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ير˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا

عور˘˘˘˘˘سشم ةدو˘˘˘˘˘سسم تم˘˘˘˘˘سسو
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،نو˘نا˘ق˘لا
،ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘خأا˘˘ب
ةيسسايسسلا اهتليكسشت نأا ةدكؤوم
ةأار˘˘م˘˘لا رود ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت

.ةيسسايسسلا ةايحلا يف بابسشلاو
بز˘ح˘لا نأا ي˘طاورز تف˘سشكو
د˘ع˘ب ا˘حار˘ت˘˘قا37ـب مد˘˘˘ق˘˘˘ت
ةع˘سسو˘مو ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘سشقا˘ن˘م
بز˘ح˘لا ءا˘˘سضعأا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘بو
تاحارتقا نأا ةزربم ،هيبختنمو
داو˘م ةد˘ع˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت بز˘˘ح˘˘لا

ةقلعتملا كلت اهنيب نم ماكحأاو
أاد˘ب˘مو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ئاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
لجرلاو ةأارملا نيب ة˘ف˘سصا˘ن˘م˘لا

يف نيحسشرتملا ي˘ل˘ث˘م˘م اذ˘كو
.تيوسصتلا بتاكم

ي˘ت˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا ضصو˘˘سصخ˘˘بو
،ةف˘سصا˘ن˘م˘لا أاد˘ب˘م ى˘ل˘ع ضصن˘ت
نأا ي˘˘طاورز ةد˘˘˘ي˘˘˘سسلا تد˘˘˘كأا
«ةيعون ةلق˘ن» هر˘ب˘ت˘ع˘ي بز˘ح˘لا
ةيسسايسسلا ةسسرامملا ةيقرت يف
بز˘˘ح˘˘لا نأا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل
مئاوق يف ةف˘سصا˘ن˘م˘لا» حر˘ت˘ق˘ي
قوفي وأا يواسسي يتلا تايدلبلا

ةمسسن ف˘لأا07 اه˘نا˘كسس دد˘ع
.«فلأا02 ضضوع

خ.ةميسسن

ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ته˘˘جو
،«لوبرت˘نا» ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
اهنيب لود ةدعل اي˘م˘لا˘ع ا˘ه˘ي˘ب˘ن˘ت
ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘عد ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تاكب˘سش ة˘ه˘جاو˘م˘ل داد˘ع˘ت˘سس’ا
 .انوروكل ةفيزم تاحاقل قوسست

لو˘بر˘ت˘نأÓ˘ل ة˘˘ير˘˘سشن بسسحو
طا˘سشن˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تسضر˘˘ع
تاحاقل دسض لمتحملا يمارجإ’ا

اهتقرسسو ازنولفنإ’او91‐ديفوك
را˘طإ’ا جرا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لاو

تاحاقلل ج˘يور˘ت˘لا˘ك ،ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يف اهمادختسساو اهعيبو ةفيزم
تددسشو.حيق˘ل˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
قيسسنتلا ةرورسض ىلع ،ةيئانجلا
تائي˘هو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا ن˘ي˘ب
بعلتسس يتلا ،يحسصلا ميظنتلا
ةمÓسس نا˘م˘سضل ا˘م˘سسا˘ح ارود˘ب
نغروي لاق هتهج نم.دارفأ’ا
لوبرتنإÓل ماعلا نيمأ’ا ،كوتسش
ا˘فد˘ه ح˘ب˘سصأا ا˘نورو˘ك حا˘˘ق˘˘ل نإا

.ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةميرجلا تاكبسش نأا تحسضوأاو
،ضسانلا ةماع نم ادارفأا فدهتسست

ة˘بذا˘ك ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع
ضضّر˘ع˘ي ا˘م ،ة˘ف˘يز˘م تا˘جÓ˘عو
ةزهج’ا تعدو.رطخلل مهتايح
ربكأا ىلع نوكت نأا ىلإا ةينم’ا
لك ةهجاومل دادعتسس’ا نم ردق
ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأ’ا عاو˘˘˘نأا
 .91‐ديفوك حاقلب ةطبترملا
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:يطإورز ءإرهزلإ ةمطاف «جات» بزح ةسسيئر

ةنبل تاباختن’ا نوناق عورسشم ةدوسسم
ةيطارقÁدلا ةيقÎل ةيسساسسأا

يحسصلإ ميظنتلإ تائيهو ةينمألإ ةزهجألإ Úب قيسسنتلإ ¤إإ اهاعد

 «انوروك» ـل ةفيزم تاحاقل ‘ رجاتت ةيمارجإا تاكبسش نم رئاز÷ا رّذحي لوبÎنأ’ا

كرإدت ةرورسض ىلع تددسش
ةراقلإ قحب يخيراتلإ فاحجإلإ
ءإرمسسلإ

بلاطت رئازجلا
يف «يقيرفإا دعقم»ـب
يلودلا نمأ’ا سسلجم
كرويوينب نوميم نايفسس دافأإ
مئإدلإ اهلثممو رئإزجلإ ريفسس
يأإ نأإ ،ةدحتملإ ممألإ ىدل
ممألإ ةمظنمل حÓسصإإ
مل نإإ ،Óماك نوكي نل ،ةدحتملإ

ةيوسضع يف ةدايز لمسشي
لكسشب ،نمألإ صسلجم ةليكسشتو
يسسايسسويجلإ عقإولإ صسكعي
رئإزجلإ لثمم حسضوأإو.يلاحلإ

عامتجلإ لÓخ هل ةلخإدم يف
تاسضوافملإ نأاسشب لوألإ
صسلجم حÓسصإإ لوح ةيموكحلإ
حÓسصإلإ إذه نأإ ،يلودلإ نمألإ

إزاهج صسلجملإ لعجي نأإ دبل
ةيلاعفو ،ةيليثمت رثكأإ

ززعي نأإو ةيقإدسصمو ةيفافسشو
يف ةمهاسسملإ يف هتإردق
نمألإو ملسسلإ بابتتسسإ
ةرورسض ىلع إددسشم ،نييلودلإ

يخيراتلإ فاحجإلإ كرإدت
يف ةيقيرفإلإ ةراقلإ قحب
نأاسشلإ إذه يفو .نمألإ صسلجم
رئإزجلل مئإدلإ لثمملإ زربأإ

ديفتسسي يذلإ عسسإولإ معدلاب
يقيرفإلإ فقوملإ هنم
نم ماه ددع لبق نم كرتسشملإ
تاعومجمو ءاسضعألإ لودلإ
افإرتعإ لثمي ام وهو ،ةحلسصملإ

بلطلإ دإدسسو بإوسص ززعي
زاهتنإ ىلإإ اعدو .يقيرفإلإ

دح ىلإإ ققحملإ مدقتلإ ةسصرف
ىلإإ لسصوتلإ لجأإ نم نآلإ

Óيثمت رثكأإ نمأإ صسلجم
ةيلاعفو ةيطإرقميدو
.ةيفافسشو

خ.ةميسسن



ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا ي˘˘ف را˘˘كح لا˘˘ق
ة˘˘لا˘˘سسر˘˘ل˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘هرد˘˘سصي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ب˘˘خإ’ا
،يزاغلاو يلورتب˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا
يف دهسشتسس1202 ةنسس» نإا

ةيتايلمعلا تا˘طا˘سشن˘لا لا˘ج˘م
،«تاعيبملاو جاتنإ’ا يف اومن
كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘سس نأا اد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سست˘˘˘سس
تايجاحلا ةيبلت يف ريسصقلا
ةي˘ن˘طو˘لا قو˘سسل˘ل ةد˘ياز˘ت˘م˘لا

نط نويلم07 غلبتسس يتلاو
ةنسس نم ءادتبا لورتب لباقم
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ،4202
09 قو˘ف ر˘يد˘سصت˘لا ىو˘ت˘سسم
لور˘ت˘ب ل˘با˘ق˘م ن˘˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نيلقح عورسش لسضفب ايونسس
‐بونجلا يتقطنمب نيديدج
يقرسشلا‐بو˘ن˘ج˘لاو ي˘بر˘غ˘لا
.جاتنإ’ا يف

ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ر˘كذ د˘˘قو
نأاب كارطانوسس عمجمل ماعلا
يسسامخلا رامثتسس’ا ج˘ما˘نر˘ب
04 ىلإا عفتريسس كارطانوسسل
اهنم ةئملاب15 ،ر’ود رايلم
فدرأاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا را˘ن˘يد˘لا˘˘ب
دسسجي جمانربلا اذه نأا لوقي
يف ةلثمتملا انتسسايسس قيبطت
عم يلحملا جوتنملل جيورتلا
ي˘˘ف طار˘˘˘خ˘˘˘ن’ا ي˘˘˘ف ةدارإ’ا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ج˘مد˘ي ى˘ع˘˘سسم
.انعيراسشم زاجنا يف ةينطولا

ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
هنأا راكح حسضوأا ،ةمرسصنملا

ةياغلل بعسصلا فرظلا مغر
لÓ˘خ ع˘م˘ج˘م˘لا ه˘ب ر˘م يذ˘˘لا
نع بترت˘م˘لاو0202 ة˘ن˘سس
ةمزأاو »91‐ديفوك» راسشتنا
ةيزاغلاو ةيلور˘ت˘ب˘لا قاو˘سسأ’ا
حمسس كارطانوسس دومسص ناف
ةمزأ’ا هذه جئاتن ةهجاومب اهل
نم ةقوبسسملا ريغ ةجودزملا

ىلع اهريثأات نم دحلا لÓخ
ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن
د˘قو .ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘˘نا˘˘كمإاو
قيقحت لÓخ نم كلذ دسسجت
ليغسشتو اديدج افاسشتكا81
تآا˘˘سشن˘˘مو ة˘˘ما˘˘ه ع˘˘يرا˘˘˘سشم
ىلع عيقوتلاو ةيزاغ ةيدعاق
ريركت˘لا ع˘ن˘سصم زا˘ج˘نا د˘ق˘ع
دو˘ع˘سسم ي˘سسا˘˘ح˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

+دييف+ دق˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لاو
جاتن’ ءايمكورتبلا عورسشمل
ي˘˘هو ،نÓ˘˘ي˘˘بور˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لا

زيزعتب انل حمسستسس عيراسشم
رارمتسس’او ةيلا˘ح˘لا ا˘ن˘تارد˘ق

ءاوسس انتادهع˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا ي˘ف
ةينطولا قوسسلا ىوتسسم ىلع
.‐هلوق بسسح ‐ةيلودلا وأا

لوؤوسسملا تاذ قرطت امك
ءا˘كر˘سشلا ما˘م˘ت˘˘ها ثع˘˘ب ى˘˘لإا
لاج˘م˘لا ضصو˘سصخ˘ب بنا˘جأ’ا
لÓخ نم يرئازجلا يمجنملا
تا˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا ةد˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
دو˘ق˘ع د˘يد˘˘ج˘˘تو تار˘˘كذ˘˘مو
انئاكر˘سش ع˘م ة˘مر˘ب˘م˘لا زا˘غ˘لا
افسصاو نابسس’او نييلاطي’ا
ة˘ي˘با˘ج˘يا تار˘سشؤو˘م» ـب ا˘ها˘˘يإا
.«ةدعاو اقافآا حتفت

ة˘ل˘ي˘سصح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
لاق ،0202 ةنسسل كارطانوسس
لجسسملا قرافلا نأا لخدتملا
ي˘ت˘˘ن˘˘سسل لا˘˘م˘˘عأ’ا م˘˘قر ي˘˘ف
ى˘لا دو˘ع˘ي0202و9102
عجارت يهو «ةيجراخ لماوع»
ضضرفو تا˘قور˘ح˘م˘لا را˘ع˘سسأا
بي˘˘بوأÓ˘˘ل ضصسصح˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا

ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘˘م

ى˘لا ضصل˘˘خو .’ا˘˘ع˘˘ف او˘˘سضع
كار˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس» نأا˘˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘˘سسلا تم˘˘ت˘˘ت˘˘خا
يهو ةيباجيا ةجيتن قيقحتب
نم ةلوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا ةر˘م˘ث

فر˘ط ن˘مو ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط
لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘سس ا˘ن˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م
لÓغت˘سس’ا تا˘ق˘ف˘ن ضصي˘ل˘ق˘ت
.«رامثتسس’او

ثدحلا4 4492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج41ـل قفإوملإ1202 يفناج72ءاعبرألإ

watan@essalamonline.com

تاعيبملإو جاتنإلإ يف إومن دهسشتسس1202 ةنسس نإإ لاق

ر’ود رايلم04 ىلإا كارطانوسسل رامثتسس’ا جمانرب عافترا وحن :راكح
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ىلإإ عفتريسس ةكرسشلل يسسامخلإ رامثتسسلإ جمانرب نأإ ،كإرطانوسس عمجمل ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ راكح قيفوت دافأإ
تاعيبمو جاتنإإ يف إومن دهسشتسس1202 ةنسس نأإ ىلإإ إريسشم ،يرئإزجلإ رانيدلاب هنم ةئملاب15 ،رلود رايلم04

.تاقورحملل ةينطولإ ةكرسشلإ

عيراسشملإ مامتإإ نع اهفقوت دعب

ةكرسشلا عم اهدقع خسسفب ددهت «لدع»
ةمسصاعلاب نكسسم006 زاجنإاب ةفلكملا

يسضاملإ ربمفون ةياهن ذنم ةلجسسملإ راطمألإ دعب
ينطولا ىوتسسملا ىلع دودسسلا ءÓتما ةبسسن

ةئاملاب06.44 تغلب

تاسسسسؤوŸإ صضعب نويد ةلودج ةداعإإ تسضفر كونب ¤إإ تراسشأإ
ةيفرسصم تاحÓسصإاب بلاطت لمعلا بابرأا ةيلاردفنوك

ينطولا داسصتق’ا سشاعنإ’ ةلجاع

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا تدد˘˘˘ه
هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
عم مربملا اهدقع خسسفب ،«لدع»
لاغسشأا ةسساردب ةفلكملا ةكرسشلا
006 عورسشمل ةيجراخلا ةئيهتلا

،ةمسصاعلاب يرحبلا جربب نكسسم
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا مد˘˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف كلذو
يناث راذعا هيجوت دعب ،لاغسشأ’ا
يف «لدع» ةلاكو تحسضوأاو.اهل
تماق اهنأا ضسمأا هترسشن اهل نايب
ىل˘ع ،ة˘كر˘سشل˘ل راذ˘عإ’ا ه˘ي˘جو˘ت˘ب

فل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘عÓ˘طا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
يتلاو ،ةسشرولا ةن˘يا˘ع˘م ر˘سضا˘ح˘م
ماتلا فقوتلا اه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف د˘كؤو˘ت
ذيفنت نم ءاهتن’ا مدعو لاغسشأÓل
ى˘لإا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا

فرط نم ةفل˘ت˘خ˘م ر˘يرا˘ق˘ت بنا˘ج
.عورسشملا اذه ىلع نيمئاقلا

ىلع «لدع» ةلاكو نايب ددسشو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘لآا ع˘˘سضو ةرور˘˘سض
كلذو ،ني˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لاو
ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
لجسسملا رخأاتلا كرادتو ،ةلجسسملا
م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو لا˘˘غ˘˘سشأ’ا مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ف
ةدد˘ح˘م˘لا ه˘˘لا˘˘جآا ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
ر˘˘ي˘˘سسلا ةدا˘˘عإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ةينقتلا ريياعملا بسسح لاغسشأ’اب
تبلاطو اهب لماعتم˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لاو

ةينع˘م˘لا ة˘كر˘سشلا ،ا˘ه˘تاذ ة˘لا˘كو˘لا
اذكو ،لاغسشأ’ا فانئتسسا ةرورسضب
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا˘ب ة˘˘سشرو˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ىلإا ن˘يو˘م˘تو ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا

ةدم يف ءانبلا داومب اهنيومت بناج
.ةعاسس27 اهاسصقأا

ىلا ءوجللاب «لدع» تدده امك
ة˘˘˘ير˘˘˘سسق˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
عيرسشتلا يف اه˘ي˘ل˘ع ضصو˘سصن˘م˘لا
خسسف ىلإا لسصت دق ،هب لومعملا
ة˘كر˘˘سش ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
˘مد˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف كلذو ،زا˘˘ج˘˘نإ’ا
راذعإ’ا ىوتحم ذيفن˘ت˘ب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا
.ةعاسس27 زواجتت ’ ةدم يف

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تنا˘˘˘كو
هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
ضضع˘ب ى˘لإا تسضر˘ع˘ت د˘ق ،«لد˘ع»
،ةريخأ’ا ة˘نو’ا ي˘ف تا˘ق˘يا˘سضم˘لا
يف هتركذ املثم اهتعمسس هيوسشتل
رسشن  دعب كلذو ،اهل قباسس نايب

تارامعل كوبسسياف ىلع اهل روسص
م˘ي˘هار˘ب ن˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصم عور˘˘سشم
اهنإا ةلاكولا تلاق ،ضسابعلب يديسسب
اهرسشن ةداعإا نم فدهلاو ةميدق
نم ليلقتلاو اهتعمسس هيوسشت وه
.اهتيقادسصم

 يمولد Ëرم

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تد˘˘كأا
ة˘ب˘سسن نأا ،تÓ˘يو˘ح˘ت˘لاو دود˘سسل˘ل
ديق يف يه يتلا دودسسلا ءÓتما
بارتلا ىوت˘سسم ر˘ب˘ع لÓ˘غ˘ت˘سس’ا
،ةئاملاب06.44 تغ˘ل˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا

ذنم ةلجسسملا راطمأ’ا دعب كلذو
 .يسضاملا ربمفون ةياهن

اذ˘˘ه نأا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا تح˘˘˘سضوأاو
يذلا هايملا بوسسنم يف عافتر’ا
ىل˘ع اد˘سس08 ر˘ب˘ع ه˘ن˘يز˘خ˘ت م˘˘ت
د˘ع˘ب ل˘ج˘سس ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
تاي’و ةدع يف راطمأ’ا طقاسست
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ نطولا نم
نم52 ى˘لإا0202 ربمفو˘ن02
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو .يرا˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
بسسح دود˘سسلا ءÓ˘ت˘ما ة˘ي˘ع˘سضو˘˘ب
ةلاكولا تايطعم تتفل ،قطانملا
دود˘سسلا˘ب ءÓ˘ت˘م’ا ة˘˘ب˘˘سسن نأا ى˘˘لإا
.ةئاملاب94.72 ـب تردق ةيبرغلا

ي˘ف بو˘سسن˘م˘˘لا اذ˘˘ه زوا˘˘ج˘˘تو
رتم نويلم251 فلسشلا ةقطنمب
ردق نيزخت مجح لداعي ام بعكم
يأا بعكم رتم نويلم57.084  ـب
.ةئاملاب31.03 تغلب ءÓتما ةبسسنب

تلجسس دقف ،طسسولا ةقطنم امأا
رتم نو˘ي˘ل˘م8.151 ة˘ي˘م˘ك ا˘˘ه˘˘ب
ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘م بع˘˘كم

يأا بعكم ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘م37.934
.ةئاملاب81.42 غلبت ءÓتما ةبسسنب
بوسسنم غلب ،ةيقرسشلا ةقطنملابو
رتم نويل˘م746 نم رث˘كأا ها˘ي˘م˘لا

ةبسسن عافترا ىلإا ىدأا امم بعكم
رايلم2.2 نم رثكأا ىلإا نيزختلا

تغلب ءÓتما ةبسسنب يأا بعكم رتم
تايمك تزواجتو.ةئاملاب33.76
ىوتسسم ىلع ةطقاسستملا راطمأ’ا

هذ˘ه لÓ˘خ ن˘طو˘لا ءا˘جرأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
امم ،بعكم رتم رايلم30.1 ةرتفلا
ى˘ل˘ع ي˘لا˘م˘˘جإ’ا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر˘˘ي
ىلإا نطولا ربع دودسسلا ىوتسسم
.بعكم رتم رايلم4.3 نم رثكأا

ل˘ج˘سسم˘لا بو˘سسن˘م˘˘لا برا˘˘قو
رتم نويلم35 ةرتفلا ضسفن لÓخ
ى˘˘لإا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل بع˘˘˘كم
.بعكم رتم نويلم03.462

تح˘˘˘سضوأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
دود˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا

دود˘سس ة˘سسم˘خ نأا ،تÓ˘يو˘ح˘˘ت˘˘لاو
001 ءÓ˘ت˘م’ا ة˘ب˘سسن ا˘ه˘˘ب تغ˘˘ل˘˘ب
ةبايسسوبو ريسسيك دسس يهو ةئاملاب
،فرا˘ط˘لا ي˘ف ا˘سسكم ،ل˘ج˘ي˘ج ي˘ف
ديز ينبو ،ةليم يف نوراه ينب
.ةدكيكسس

د.م

ضسيئر ي˘ل˘قا˘ع ي˘ما˘سس بلا˘ط
بابرأ’ ةيرئازج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا
تا˘حÓ˘سصإ’ا ع˘ير˘سست˘˘ب ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘يد˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘فر˘سصم˘˘لا
هنأا ادكؤوم ،دÓبلا داسصتقا ضشاعتنا

ة˘يو˘لوأ’ا ءا˘ط˘˘عإا يرور˘˘سضلا ن˘˘م
ةقفارم لجأا نم تاحÓسصإ’ا هذهل
تاسسسسؤومو يداسصتق’ا ضشاعتن’ا
تابوعسص نم يناعت يتلا دÓبلا
.ةيحسصلا ةمزأ’ا تاري˘ثأا˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘لأاو
مامت˘ه’ا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ي˘ف˘ح˘سص

لÓ˘خ ن˘˘م تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘ب
اميسس ’ ،ةي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ة˘برا˘ح˘م
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘ل˘ع بج˘˘ي لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘سصم˘˘لا
رثكأا ةرسضاح نوكت نأا نآ’ا كونبلا

عم فيكتت نأاو ىسضم تقو يأا نم
ةداعإا تابل˘ط نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ع˘سضو˘لا
اهمدق ي˘ت˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو ة˘لود˘ج˘لا

نيعب ذخؤوت مل تاسسسسؤوملا ءاسسؤور
.كونبلا ضضعب ىدل رابتع’ا

ز.صسواط

ةينوÎكلإلإ ةراجتلاب ةقلعتŸإ ةيكرم÷إ تإءإرجإلإ طيسسبت نع نلعأإ

تايدحتلا ةهجاوŸ ىعسست كرام÷ا ةرادإا :يدلاخ
ةيحسصلا ةمزأ’ا لظ ‘ ةيداسصتق’ا

يد˘˘لا˘˘خ ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن لا˘˘ق
نأا ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ترادإا
ىعسست ةلماسشلا اهتيجيتارتسسإا
تا˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

،ةينمأ’او ةيحسصلاو ةيئيبلاو
لظ يف ماعلا اذه يف ةسصاخ
.ةيحسصلا ةمزأ’ا

لÓ˘˘˘خ يد˘˘˘لا˘˘˘خ ح˘˘˘سضوأاو
˘مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ي˘ت˘لا ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
تح˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب تق˘ل˘˘ط˘˘نا
د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا فار˘˘سشإا
ةرادا نا ،دار˘˘˘˘˘ج ز˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
را˘طا ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ضسي˘ئر تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
طط˘خ˘م اذ˘كو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع
داسصتقا ءان˘ب ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا

تا˘قور˘ح˘م˘لا جرا˘خ عو˘ن˘ت˘˘م
ةيقي˘ق˘ح ة˘عا˘ن˘سص ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق
تادراو˘˘لا د˘˘ي˘˘سشر˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘عو
لÓخ نم تارداسصلا ميعدتو
ة˘برا˘ح˘مو ا˘ه˘ترادإا ة˘˘نر˘˘سصع
.ةيطارقوريبلا

نأا هتاذ لوؤوسسملا فاسضأاو

ل˘سصاو˘ت˘˘سس كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةرادا
ه˘ي˘جو˘ت ة˘مار˘سصو مز˘ع ل˘˘كب
ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘ع’او  دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يف ةنمسضتم ةثيدح تاينقت
ديدجلا يتامول˘ع˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
قر˘˘طو بي˘˘لا˘˘سسأا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
مادختسساو ةيمقرلا ضصيلختلا
طباوسض ذيفنتل ايجولونكتلا

ةيلمع رييسستو ةلاعف ةيباقر
.ةكرمجلا

ف˘سشك ،دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ل˘م˘ع˘ت كرا˘م˘ج˘لا نا يد˘لا˘˘خ
تاءارجإ’ا طيسسبت ىلع ايلاح
ةراجتلاب ةقلعتملا ةيكرمجلا
اهقاطن عاسست’ ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا

لÓ˘خ ة˘سصا˘خ ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ق˘فو كلذو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
ا˘ه˘تر˘قأا ة˘ير˘ي˘˘طأا˘˘ت ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
.كرامجلل ةيملاعلا ةمظ˘ن˘م˘لا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ا˘˘˘سضيأا ى˘˘˘ع˘˘˘سستو
ضشغلا ةهباجم ىلا كرامجلا

ضسم˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘ك ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘مو
كلذكو ين˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا˘ب
لا˘م˘لا ضسار ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا
فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ير˘˘سشب˘˘لا
ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘سسم˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ز˘يز˘ع˘تو  م˘ي˘عد˘تو ناو˘عÓ˘˘ل

لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا بسسح ،م˘˘˘˘هرود
كرامجلا رود ىلع ددسش يذلا
ةي˘كل˘م˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف
.رامثت˘سس’ا خا˘ن˘مو ة˘ير˘كف˘لا

ي˘ت˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذو
ي˘ف ،ى˘ع˘سست ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع فر˘˘سشي
ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا را˘˘طا
ريوطت˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا

زيكرتو تامدخ˘لا ة˘نر˘سصعو
نم جورخلل ،كرامجلا ةزهجأا
م˘عد لÓ˘خ ن˘م ءا˘بو˘˘لا ة˘˘مزأا
.نييداسصتق’ا نيلماعتملا

كرامجلا نا يدلاخ زرباو
ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘لآا ل˘ك تر˘خ˘˘سس
ة˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
مادختسسا˘بو لا˘ع لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست فد˘˘ه˘˘ب
ةنورقم ،ةيكرمجلا تايلمعلا
لكل يدسصتلل ةيباقر تايلآاب
م˘ئار˘ج˘لاو بير˘ه˘ت˘لا لا˘˘كسشأا
دودحلل ةربا˘ع˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا

دا˘سصت˘ق’ا ن˘˘ع ا˘˘عا˘˘فد كلذو
.ينطولا

ر.نوراه

دعت عاطقلإ ةرإدإإ ةنمقر نأإ دكأإ
تايولوألإ نم

نع نلعي ةيلاملا ريزو
ةعجارم ةيلمع ةرسشابم
كرامجلا نوناق
ريزو نمحرلإ دبع نميأإ نلعأإ
ةيلمع ةرسشابم نع ،ةيلاملإ

امب كرامجلإ نوناق ةعجإرم
تاهجوتلإ عم بكإوتي
ىلع ةينبملإ دÓبلل ةيداسصتقلإ

ةيقرتل ةيقيقح ةسسايسس عسضو
تاقورحملإ جراخ تإرداسصلإ

ريطأاتو ريدسصتلإ عيجسشتو
.دإريتسسلإ تايلمع
صسمأإ نمحرلإ دبع نميأإ دكأإ

مويلإ ءايحإإ يف هتكراسشم لÓخ
ةبسسانملإ نأاب ،كرامجلل يملاعلإ

وهو صساسسح تقو عم نمإزتت
نع إديعب ةيمنتلإ ثإدحإإ
ليقإرعلإو ةيعبتلإ
ةهجإومل ،ةيطإرقوريبلإ

ةيداسصتقلإ ةيمنتلإ تايدحت
ةمزألإ قايسس يف اميسسل

عجإرت نع ةمجانلإ ةجودزملإ
تايعإدتو ةيلوألإ دإوملإ راعسسأإ

نم اهبكإو امو انوروك ةحئاج
،ينطوو يملاع ،يداسصتقإ دوكر
ةنمقر نأإ نمحرلإ دبع حسضوأإو
نم دعت كرامجلإ ةرإدإإ رييسست
حمسسي امم عاطقلإ تايولوأإ

ءافسضإإو لاجآلإ صصيلقتب
تÓماعتلإ ىلع ربكأإ ةيفافسش
ماظن زيزعتو ةيداسصتقلإ

علسسلإ دإريتسسإ ديسشرت
ةيلمع ىلإإ ةفاسضإإ تامدخلإو
ماظنلإ قÓطإإو ةنمقرلإ
وه يذلإو ديدجلإ يتامولعملإ

،هزاجنل ةيئاهنلإ لحإرملإ يف
ةعجإرملإ هذه نأاب ريزولإ لاقو
ءوسس نم ريثكلإ ةلإزإاب حمسستسس
زاهج صسيركتو صسبللإو مهفلإ
ةيامحل ةلاعف ةإدأاك كرامجلإ
قفإرمكو ينطولإ داسصتقلإ
لماعتملل لاعفو نيمأإ
نأإ ىلإإ إريسشم ،يداسصتقلإ
كرامجلل دحوملإ كابسشلإ
عيباسسألإ يف هقÓطإإ عمزملإ
ىمسسألإ رودلإ هل نوكي ،ةلبقملإ

تÓماعملإ ليهسست يف
.دÓبلإ يف ةيجراخلإ

ز. صسواط



مت يتلا ،ةليسصحلا ترهظأا
مويلا ةبسسانمب اهنع فسشكلا
مت يذلا ،كرامج˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
تح˘ت م˘˘مأ’ا ر˘˘سصق˘˘ب هؤوا˘˘ي˘˘حا
د˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا فار˘˘سشإا
ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا ،دار˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
تل˘ج˘سس كرا˘م˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ةيتاعزان˘م ة˘ي˘سضق116.12
لباقم0202 ة˘˘ن˘˘˘سس لÓ˘˘˘خ
،9102 ةنسس ةيسضق682.71
تاف˘لا˘خ˘م تسضف˘خ˘نا ا˘م˘ن˘ي˘ب
ةفلاخم166 ن˘˘˘م فر˘˘˘سصلا

405 ىلإا9102 ةنسس لÓخ
،0202 ة˘ن˘سس لÓ˘خ ة˘ف˘لا˘خ˘م
ضضاف˘خ˘نا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب اذ˘هو
نم داريتسس’ا تايلمع مجح
ةباقرلا تايلمع ديدسشتو ةهج
نم كرامجلا ناوعأا فرط نم
.ىرخأا ةهج

ةبترتملا تامارغ˘لا تغ˘ل˘بو
ة˘بار˘ق تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘ع
م˘˘ت ثي˘˘ح ،جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م221
يف ر˘ب˘ت˘ع˘م عا˘ف˘ترا ل˘ي˘ج˘سست
لاعفأا ىلع ةبترتملا تامارغلا
701 نم رثكأا ةبسسنب بيرهتلا
تل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
راطإا يف ةلجسسملا تامارغلا

ة˘كر˘حو فر˘سصلا تا˘ف˘لا˘خ˘˘م
ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘˘م لاو˘˘˘˘مأ’ا ضسوؤور
ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ة˘˘ب˘˘سسن جرا˘˘خ˘˘˘لا
ةنسس يف ةئاملاب42 ـب تردق
رايلم24 قوفت ةميقب0202
جد رايلم3.25ب ةنراقم جد
ضضافخن’ ارظن9102 ةنسس
اذ˘كو دار˘ي˘ت˘سس’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘˘سشت

هذ˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ناوعأا فرط نم تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
ضسف˘˘˘˘ن بسسح ،كرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
.ردسصملا

م˘˘˘ئار˘˘˘ج ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا
راطإا يف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا فر˘سصلا

،ةقحÓلا ةي˘كر˘م˘ج˘لا ة˘با˘قر˘لا
رسضحم943 ليجسست مت دقف
نيأا0202 ةنسس يف ةفلاخم
نم كرامجلا حلاسصم تنكمت

وروأا نويلم4.41 ةبارق زجح
ر’ود نويلم48.17 ةبارقو
تامارغلا تغلب امك يكيرمأا
53.13 براقي ام ةقحتسسملا

ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ثي˘ح جد را˘ي˘ل˘م
ة˘ن˘سسب ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ضضا˘ف˘خ˘نا

.ةئاملاب02 ـب ردق9102
تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

را˘طإا ي˘ف كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم
0202 ةنسس بيرهتلا ةحفاكم
ةيلمع8552 ل˘ي˘ج˘سست ن˘˘م
ءا˘سصحإا ن˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا ز˘˘ج˘˘ح
تلثمت ثيح ،اف˘لا˘خ˘م9862
ي˘ف ةزو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا

ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ك
،تا˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا ،دو˘˘قو˘˘لا ،غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا

،تا˘˘ع˘˘قر˘˘ف˘˘م˘˘لا ،ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘˘لاو
،ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘˘لا
.اهريغو ةيئاذغلا داوملا

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘˘عو
حلاسصم تنكم˘ت ،تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
844 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
،نيرارج ةنحا˘سش24 ،ةراي˘سس

تاجارد70 ،ن˘ي˘ترو˘ط˘ق˘م
.ةيران

ةدلقملا عل˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
اهيلع ديلا عفر قيلعت مت يتلا

كرامج˘لا ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م
اهل ةلكوملا ما˘ه˘م˘لا بجو˘م˘ب
دقف ديلقتلا ةحفاكم راطإا يف
ةدحو384722 تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
0202 ةنسسل ةد˘ل˘ق˘م ة˘عا˘سضب
نيأا9102 ةنسسب ةنرا˘ق˘م˘لا˘ب
ةدحو870545 تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ة˘ب˘سسن˘ب يأا ةد˘ل˘˘ق˘˘م ة˘˘عا˘˘سضب
.ةئاملا85 ضضافخنا

ةرادإا تح˘˘˘˘˘˘سضوأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
يف لجسست مل اهنأا كرامجلا

ن˘م ل˘خد˘˘ت بل˘˘ط يأا0202
تا˘مÓ˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا فر˘˘ط
ةبرا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
9102 ة˘ن˘سس ضسكع د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
.لخدت بلط62 تلجسس يتلا
تاراذ˘˘نإ’ا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا
ةرادإا فر˘˘ط ن˘˘م ةرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
اراذنإا42 تغلب دقف كرامجلا
يف اراذنإا22و0202 ةنسس
قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو .9102 ة˘ن˘˘سس
م˘ت ي˘ت˘لا ع˘ئا˘سضب˘لا ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘ب
يف اه˘ي˘ل˘ع د˘ي˘لا ع˘فر ق˘ي˘ل˘ع˘ت
د˘ق˘ف د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا

بيسصن لي˘م˘ج˘ت˘لا داو˘م تلا˘ن
.اهنم دسسأ’ا

طوبه ةلي˘سصح˘لا تع˘جرأاو
مت يتلا ،ةدلقملا علسسلا ةبسسن
ةنسسل اهيلع ديلا عفر قيلعت
ة˘ن˘سسب ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘˘ب0202
ة˘˘ب˘˘سسن ضضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ن’ ،9102
ءار˘ج ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيئانثتسس’ا ةيحسصلا فورظلا
ةجيتن دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
.91‐ديفوك ءابو راسشتنا

watan@essalamonline.com

5 4492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج41ـل قفإوملإ1202 يفناج72ءاعبرألإثدحلا

كرامجلإ نإوعأإ فرط نم ةباقرلإ تايلمع ديدسشتو دودحلإ قÓغإإ لظ يف

طرافلا ماعلا ةيسضق3964 ىلإا بيرهتلا اياسضق عافترا

ط.ةراسس

لÓخ ةيسضق4953 نم بيرهتلإ اياسضق ددع عافترإ صسمأإ ،كرامجلل ةماعلإ ةيريدملل ةيلسصح تفسشك
.ةئاملاب03 ةبسسنب ةدايزب يأإ ،0202 ةنسس لÓخ ةيسضق3964 ىلإإ9102 ةنسس

ي˘˘ح ضسمأا حا˘˘ب˘˘سص ،د˘˘ه˘˘سش
،ةنتاب ةنيدمب طسسوب يخيسش
زا˘غ˘ل يو˘ق را˘˘ج˘˘ف˘˘نا ثود˘˘ح
،يلئاع نكسسم لخاد ةنيدملا

ي˘˘ف ضصخ˘˘سش ة˘˘با˘˘سصإا ف˘˘ل˘˘خ
ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تعجرأا د˘قو .ة˘غ˘ي˘ل˘ب حور˘ج˘ب
برسست ىلإا راجفن’ا بابسسأا

ع˘م زا˘غ˘ل˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘˘ك
دقو ةيئابرهك ةرارسش ثودح
د˘قو ،د˘ي˘ع˘ب ن˘م ه˘˘tيود َع˘˘ِم˘˘ُسس
ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لخدت
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل كلذ ثود˘˘ح رو˘˘˘ف
لبق ه˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا

ىفسشتسسملل هل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ةمزÓلا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا ي˘ق˘ل˘ت˘ل
دامخإا ةيناث ةقرف تلوت اميف
ضضع˘ب ق˘ح˘لأا يذ˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
تا˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ˘˘˘لا
كلذ عم ةازاوملابو ،نكسسملا
ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
هذ˘ه ءارو ة˘ن˘ما˘كلا با˘ب˘˘سسأ’ا
.ةثداحلا

41 نم رثكأإ زجحو..
تإردخملإ نم غلك

ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت
ةعبسس طاسشن لسش نم ،ةنتاب
تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘جور˘˘˘م ن˘˘˘م

،ة˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ضصار˘˘˘قأ’او
نم غ˘ل˘ك41 ن˘م تز˘˘ج˘˘حو
1379و ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘كلا
.اسسولهم اسصرق

قرف اهتذفن يتلا تايلمعلا
ةطرسشلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م ة˘˘ي˘˘طر˘˘سش
،فوسس يداوو ةليسسملا ،ةنتاب
ضصاخسشأا7 فيقوت نم تنكم
24و82 نيب مهرامعأا حوارتت
ن˘ي˘قو˘ب˘سسم م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘سس
د˘ق˘ع دد˘سصب او˘نا˘ك ا˘ي˘˘ئا˘˘سضق

ن˘م تا˘ي˘م˘كل ع˘ي˘ب تا˘ق˘ف˘˘سص
41 زجح مت ثيح تاردخملا

نم تامارغ601و امارغوليك
ىلإا ةفاسضإ’اب جلاعملا فيكلا

003 نيلباقيرب ضصرق0048
ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘فو .غ˘˘ل˘˘م
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا تاذ تف˘˘˘˘˘قوأا
رمعلا نم ناغ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
نكسسمب رثع ،ةنسس34و73
اسصرق1379 ى˘ل˘ع ا˘م˘هد˘حا

051 نيلباقيرب عون اسسولهم
ةزوجحم ةيلامجإا ةيمكب غلم
ة˘فا˘سض’ا˘ب ا˘سصر˘ق13181
ةأابعم ة˘سشو˘طر˘خ03 ى˘ل˘˘ع
3 بناج ىلا ،61و21 يرايع
.ةيحايسس تابكرم

م.ءامسسأإ

مهعرسصم اسصخسش82 يقل
حورجب نورخآا3811 بيسصأاو
اثداح1201 عو˘قو ر˘ثا ى˘˘ل˘˘ع
مايق دعب هل˘ي˘ج˘سست م˘ت ،ا˘يرور˘م
ـب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف Ó˘˘خد˘˘ت4671
يفناج32و71 نيب ام ةدتمملا
.عوبسسأا فرظ يف يأا يلاحلا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو
نأا ءاثÓثلا ضسمأا ةيندملا ةيامحلا
ي˘ف تل˘˘ج˘˘سس ة˘˘ل˘˘يـسصح ل˘˘ق˘˘ثأا

40 ةا˘˘فو˘˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس ةــي’و
م˘ت ار˘خآا66 حر˘جو ضصا˘خ˘˘سشأا
ى˘لإا مـه˘ل˘يو˘˘ح˘˘تو م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘سسإا
رـثإا ىلع ةيئافسشتسس’ا زكارملا

ةه˘ج ن˘م.رور˘م ثدا˘ح93
ةيام˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق ،ىر˘خأا
حمسس Óخدت3201 ـب ةيندملا
ةيلزنم اهنم اقيرح736 دامـخإاب
ىلا ةـفلتخـم قئارحو ةيعانسصو

Óخدت5384 ـب ما˘ي˘ق˘لا بنا˘˘ج
3524 ةيطغتل ةرتفلا ضسفن يـف
ذا˘˘˘ق˘˘˘نإاو فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
اميف.ر˘ط˘خ ي˘ف ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ضصخ˘ي
ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

تماق91˘‐د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
لÓخ ةيندملا ةيامحلا تادحو
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا ضسفن
ةيلمع353 ـب ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
نينطاوملا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

مهركذتو مهثحت ،ةي’و84 ربع
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ميقعت ةيل˘م˘ع133 ـب ما˘ي˘˘ق˘˘لا

ةدع تسسم ةي’و84 ربع ةماع
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘˘ي˘˘هو تآا˘˘سشن˘˘م
ةينكسسلا تاعم˘ج˘م˘لا ة˘سصا˘خو
. عراوسشلاو

م.نتاف

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘˘ج˘˘˘ن
ةحلسصملل ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
فيقوت نم ،ةسسبت ةي’و نمأاب
ضضي˘بأا حÓ˘سسب ه˘ت˘جوز ل˘تا˘˘ق
زواج˘ت˘ي م˘ل ي˘ن˘مز فر˘ظ ي˘ف
ى˘لإا هرار˘ف بق˘ع ة˘˘عا˘˘سس42
.ةلوهجم ةهجو

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
ي˘˘ف ه˘˘ب ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا جوز˘˘˘لا
نم غلبي لتقلا ةميرج باكترا
ةيح˘سضلاو ة˘ن˘سس45 ر˘م˘ع˘لا
ثيح ،ةنسس84 رمعلا نم غلبت
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت

ع˘م ةازاو˘م ي˘تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سسإ’ا
ة˘˘ي˘˘ئ’و ثح˘˘ب ةر˘˘سشن قÓ˘˘طإا

.هفيقوت ةيلمعب تهتنا ةقمعم
رو˘˘ف ن˘˘مأ’ا لا˘˘˘جر ل˘˘˘خد˘˘˘تو
ة˘يوا˘سسأا˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا عو˘قو
ىلع اورثعيل ربمفون لوأا يحب
ءامدلاب ةخطلم ةميرجلا ةادأا
م˘ي˘ق˘يو .ةرا˘م˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا ي˘˘ف
ضضعب عم ةيحسضلاو يناجلا
ةداعإاو اقبا˘سس ا˘م˘ه˘قÓ˘ط د˘ع˘ب
،ديدج نم ةيجوز ةقÓع ءانب

.ءانبأا5 امهنيب نأاو ةسصاخ
ر.رجاه

بابسسألإ ىلع فوقولل اقيقحت حتفت نمألإ حلاسصم
ةثداحلإ ءإرو ةنماكلإ

ةنتابب نكسسم لخاد زاغلل راجفنا يف ينيثÓث ةباسصإا

طقف عوبسسأإ فرظ يف

فلأا نم ديزأا ةباسصإاو اسصخسش82 ةافو
توملا تاقرط ىلع حورجب نيرخآا

هتميرج باكترإ نم ةعاسس42 دعب

نمأ’ا ةسضبق يف ةسسبتب هتجوز لتاق

برغملإ نم ةمداق اهبلغأإ

0202 يف نيياكوكلا نم غلك81و جلاعملا فيكلا نم انط61 زجح

نم ةعومجم اهتزوحب طبسض
ةروظحملإ ءاسضيبلإ ةحلسسألإ

ةباسصعل دح عسضو
بيهرت يف ةسصتخم
ةدلارزب نينطاوملا
كردلإ حلاسصم تنكمت
عسضو نم ،ةدلإرزب ينطولإ

نوكتت ةباسصع طاسشنل دح
نافرتحي نيسصخسش نم
ناكسسلإ عيورتو ءإدتعلإ

،ءاسضيبلإ ةحلسسألإ لامعتسساب
طبسض عم اهفيقوت مت ثيح

ةحلسسألإ نم ةعومجم
.ةروظحملإ ءاسضيبلإ

ةعومجملإ نايب دافأإو
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ

ىلع ءانب هنأإ ،رئإزجلاب
ةقرفلإ ىلإإ ةدرإو تامولعم
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ

دحأإ مايق اهدافم يلإواطسسب
ناكسسلإ عيورتب صصاخسشألإ

لامعتسساب مهيلع ءإدتعلإو
ماجحأإو عإونأإ فلتخم
رثإإ ىلع ،ءاسضيبلإ ةحلسسألإ

رسصنع طيسشنت مت كلذ
ءافيتسسإ دعبو مÓعتسسلإ

ةينوناقلإ تإءإرجإلإ عيمج
،صشيتفتلاب نذإإ ىلع لوسصحلإ

ينعملإ لزنم ةمهإدم مت
ةيوسضعلإ تإدحولإ لامعتسساب
ةيميلقإلإ ةبيتكلل ةعباتلإ
.ةدلإرزب ينطولإ كردلل
نأإ حلاسصملإ تإذ تفاسضأإو
فيقوت نع ترفسسأإ ةيلمعلإ
قوبسسم امهدحأإ نيسصخسش
،فويسس8 زجح عم ،ايئاسضق
،دحإو لجنمو إرجنخ13
.قرو عطإوق5 ىلع ةوÓع
نأإ كردلإ حلاسصم تراسشأإو
مامأإ امهميدقت مت نيفوقوملإ
ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ

ةحلسسأإ ةزايحو لمح نع
فنسصلإ نم ةروظحم ءاسضيب
.يعرسش رربم نود صسداسسلإ

ط.ةراسس

عمق ريدم دانه يقزرأا دكأا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ضشغ˘˘لا
نأا ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
زجح ن˘م تن˘كم˘ت ه˘ح˘لا˘سصم
جلاعملا فيكلا نم انط61
فلأا005و نويلم نم رثكأاو
نم غلك81و ضسولهم ضصرق
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ن˘ي˘يا˘كو˘˘كلا

فلتخم نم ةدحو فلأا022
اهبلغأا مدا˘ق ةد˘ل˘ق˘م˘لا ع˘ل˘سسلا

. برغملا نم
˘˘ما˘˘ع˘˘لا بقار˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘سشك

هل حيرسصت يف دانه يقزرأا
زجح نم اونكمت مهنأا ضسمأا

جلاعملا فيكلا نم انط61
ضصر˘ق ف˘لأا005و نوي˘ل˘مو
ن˘م غ˘˘ل˘˘ك81و ضسو˘ل˘˘ه˘˘م
ة˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘يا˘˘كو˘˘كلا
نم ةمداق اهبلغا ،ةمرسصنملا
ةيبرغلا دودحلا نمو برغملا
نأا ثدحتملا دكؤويو ،دÓبلل
نو˘˘ف˘˘ق˘˘ي كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ناو˘˘˘عأا
مئارجلا فلتخم˘ل دا˘سصر˘م˘لا˘ب

ينطولا داسصتق’ا˘ب ةر˘سضم˘لا
م˘ي˘خ˘سضت ا˘يا˘سضق ن˘م ءاد˘ت˘˘با
را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’او ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تاو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإا تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ل˘م˘ع˘لا بير˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
.لاومأ’ا ضضييبتو

ةقلعتملا ما˘قرأ’ا ح˘سضو˘تو
ا˘ه˘ت˘سصحأا ي˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا˘˘ب
كرامج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
يت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا ةا˘˘˘م˘˘˘ح ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
فÓ˘ت˘خ’ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا

بسصنلاو ل˘يا˘ح˘ت˘لا ت’ا˘ج˘م
قلعتملا بيرهتلا ىلإا ةفاسضإا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ضشت˘˘ف˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأا قا˘˘ي˘˘˘سسلا
يدمح نمحرلا د˘ب˘ع د˘ي˘م˘ع˘لا
تاعزانملا اياسضق ريدم بئان
كرامجلل ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
ءا˘سصحإا ن˘ع ه˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف
ة˘ن˘سس ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضق68271
تامارغ ا˘ه˘ن˘ع ر˘ج˘نا0202
651 ـب لامجإ’ا يف تردق

،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج را˘˘˘ن˘˘˘يد را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب
00943و ،وروأا026654
نم غ˘ل˘ك32 اذ˘˘˘˘˘كو ،ر’ود
فورظلاو ايسشامتو. بهذلا
انوروك ةحئاج اهتسضرف يتلا
ةيكرمج تÓيهسست دامتعا مت
مهتنكم نيلماعت˘م˘لا ح˘لا˘سصل
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا دار˘ي˘ت˘سسا ن˘م
دقو ،ءابولل يدسصتلل  ةيبطلا
تاءار˘جإ’ا ر˘يد˘م بئا˘ن را˘سشأا

ماعلا بقارملا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لاو
داريتسسا دنع هنأا  زوزعم دارم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن’د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
ف˘˘˘˘سشكلا تاز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو
راي˘غ ع˘ط˘ق اذ˘كو ا˘ه˘ق˘حاو˘لو
متي نل ةي˘ب˘ط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ر˘خأا˘ت˘˘لا تا˘˘مار˘˘غ با˘˘سست˘˘حا
ن˘م ءا˘ف˘عإ’ا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
مسسرلاو ةيكرم˘ج˘لا قو˘ق˘ح˘لا

. ةفاسضملا ةميقلا ىلع
ز.صسواط
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«انوروك» ةسضبق يف ىرسسأ’ا خيسش عقوأا لÓتح’ا راتهتسسا :يكبوسشلا اينار

ح˘ب˘سصأا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ها˘سشخ˘ت تنا˘ك ا˘˘م
داؤوف ءاوللا ىرسسأ’ا خيسش ..ًاعقاو
ه˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا تد˘˘˘كأا˘˘˘ت ي˘˘˘كبو˘˘˘سشلا
.انوروك ضسوريفب
ه˘نإا :تلا˘ق ،ر˘ي˘سسأ’ا ة˘م˘ير˘ك ،ا˘ي˘نار
ن˘˘ع تلاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نأ’ا د˘˘ع˘˘بو
ضسوريفلاب تابا˘سصإا ةد˘ع ل˘ي˘ج˘سست
،يدلاو عبقي ثيح بقنلا نجسس يف
ن˘م ًا˘ق˘ل˘ق ر˘ث˘كأا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا تح˘ب˘سصأا
ةرادإا نأا ةسصاخو ،ىودعلاب هتباسصإا
لبسس لوسصو نود تلاح لقتعملا
ءاقبإا تد˘م˘ع˘تو ىر˘سسأÓ˘ل ة˘يا˘قو˘لا

ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘م دد˘˘ع
ضصح˘ف˘ب م˘ق˘ت م˘لو ،ن˘ج˘سسلا ل˘˘خاد
بيسصأا .مهو˘ط˘لا˘خ ن˘م˘م ن˘ير˘خآ’ا
(ًاماع28) ي˘˘كبو˘˘سشلا ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا
ىودعلا تلقتنا نأا دعب «انوروك»ـب
ناك ثيح ،نيناجسسلا دحأا نم هل
ًا˘حا˘ب˘سص ع˘سضخ˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف ه˘ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل
،يليئارسسإ’ا «ي’زرب» ى˘ف˘سشت˘سسم
نجسس نم ضسمأ’اب هلقن مت كلذل
ق˘ئا˘سس نأا ًا˘ق˘ح’ ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو ،بق˘˘ن˘˘لا
ام .ضسوريفلا˘ب با˘سصم ة˘ط˘سسو˘ب˘لا

ريسشي ،تامولعم نم ةلئاعلل درو
حلطسصا امك ىرسسأ’ا خيسش نأا ىلإا

مهربكأا هنأ’ ًار˘ظ˘ن ه˘ت˘ي˘م˘سست ى˘ل˘ع
يف «Óيإا» لزع مسسق ىلإا لقن ،اّنسس
هعاسضخإا يعادب عبسسلا رئب نجسس
يناعي يكبوسشلا .يحسصلا رجحلل
ىلع ءامو ،مدلا طغسض عافترا نم
يف ناطرسس ىلإا ةفا˘سضإا ،ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘لا
وحن ذنم هسصيخسشت مت اتاتسسوربلا

ع˘سضخأا ه˘نأا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
مت ماوعأا ةدع لبق ةيحارج ةيلمعل

ة˘ل˘سضع ن˘م م˘سسق ءاز˘ت˘جا ا˘ه˘لÓ˘˘خ
ئ˘طا˘خ ضصي˘˘خ˘˘سشت د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ط˘˘ب˘˘لا
وه» .ىلكلا يف ناطرسسب هتباسصإاب
ةيحسصلا ه˘ت˘لا˘حو ،لز˘ع˘لا ي˘ف نآ’ا

ءابطأا دجوي ’ ديكأاتلابو ،ةبعسص
ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘ح نو˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي
وأا ضضراع يأا ثدح نإا ،انوروكلاب
ةيحسصلا ةلاحلا ىلع ئجافم روطت

اذه ؟هعم لماعتلا يرجيسس فيك
،ا˘ي˘نار لو˘ق˘ت «نآ’ا ا˘ن˘ق˘ل˘ق رد˘˘سصم
قو˘ق˘ح تا˘سسسسؤو˘م بلا˘ط˘˘ت ي˘˘هو
دحأا ىلإا هل˘ق˘نو ل˘خد˘ت˘لا˘ب نا˘سسنإ’ا
نع هعسضو ةعباتمل تايفسشتسسملا

خيسش ة˘ل˘ئا˘ع دو˘ت د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب .بث˘ك
بر˘قأا ي˘ف ه˘ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا ىر˘˘سسأ’ا

،كلذ ع˘˘قو˘˘ت˘˘ت ’ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كلو ،تقو
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف تسضفر
نو˘ما˘ح˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘˘حار˘˘˘سس قÓ˘˘˘طإ’
62 اهنم ىقب˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘ي˘مو˘كح˘م
يتلا مكحلا ةدم لمجم نم ،ًارهسش
اينار فيسضت .اماع71 ىلإا تلسصو
يعاسسم ةفاك تلبوق» :يكبوسشلا
يد˘˘˘لاو ن˘˘˘ع ر˘˘˘كب˘˘˘م˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘فإ’ا
تابلطلا كلت دحأا ناكو ،ضضفرلاب
ةسسسسؤوم نع ردسص ريرقتب ًاقفرم
ريسشيو ،ةيسسفنلا ت’اح˘لا˘ب ى˘ن˘ع˘ت
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح نأا ى˘˘لإا
مت نيح تناك امك دعت مل يسسفنلا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ’.«6002 ما˘ع ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

ةتاف˘ت˘لا يأا لÓ˘ت˘ح’ا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘كلو ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘سسنإا
اهديوزتب ةي˘قو˘ق˘ح˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ا˘ه˘عÓ˘طاو را˘ب˘خأا ن˘م ن˘كم˘ي ا˘م˘ب

لو˘ح ر˘يرا˘˘ق˘˘ت ن˘˘م در˘˘ي ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ريسسأÓل ةيحسصلا ةلاحلا تاروطت
نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ي˘˘˘كبو˘˘˘˘سشلا داؤو˘˘˘˘ف
ن˘سسلا را˘ب˘ك ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ي ضضر˘˘م˘˘لا

،ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا ضضار˘˘مأ’ا با˘˘ح˘˘سصأاو
ةحسصلا ةمظ˘ن˘م تار˘يذ˘ح˘ت بسسح
ةيقوقحلا تاسسسسؤو˘م˘لا .ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
موي لجاع عامتجا ىلإا ىعادتتسس
ةنجللا ىوتسسم ىلع لبقملا دحأ’ا
ىر˘سسأ’ا ةا˘ي˘ح ذا˘˘ق˘˘نإ’ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘م دد˘ع ة˘كرا˘سشم˘˘بو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ،ة˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘لا تارازو˘˘˘لا
نو˘ج˘سس ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا تارو˘ط˘˘ت˘˘لا
ددع دايدزا اهتمدقم يفو لÓتح’ا
ضسوريفب ىر˘سسأ’ا ن˘م ن˘ي˘با˘سصم˘لا

ز˘كر˘˘م ر˘˘يد˘˘م ح˘˘سضوأاو .ا˘˘نورو˘˘ك
قو˘ق˘ح˘لاو تا˘ير˘ح˘لا ن˘ع عا˘˘فد˘˘لا
نأا ،جرع’ا يملح (تايرح) ةيندملا
لمعلا تا˘ي˘لآا ثح˘ب˘ي˘سس عا˘م˘ت˘ج’ا
نيديعسصلا ىلع كرحتلل ةيروفلا
نأا ىلإا ًاريسشم ،يلودلاو يميلقإ’ا
ةبطاخمب أادبت˘سس ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ةنجللاو ،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم
لمحتتل ،رمحأ’ا بيلسصلل ةيلودلا

رادسصإا ىلع لمعلاو ،اهتايلوؤوسسم
يبطلا لامهإ’ا هاجتاب ينلع فقوم
تا˘ط˘ل˘سس ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘م˘˘لاو
وأا حاقللا ءاطعإا يف ءاوسس لÓتح’ا
.ىسضر˘م˘لا ىر˘سسأ’ا حار˘سس قÓ˘طإا

ّن˘سسم˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ة˘˘با˘˘سصإا نأا د˘˘كأاو
انوروك ضسوري˘ف˘ب ي˘كبو˘سشلا داؤو˘ف
ضضفرب لÓتح’ا نم ًاناعمإا لثمي
ى˘سضر˘م˘لا ىر˘سسأ’ا حار˘سس قÓ˘طإا

تاريذحتلا لك مغر ،نسسلا رابكو
ا˘ه˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا تاد˘˘سشا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
لجأا نم ،ةي˘قو˘ق˘ح˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ي˘ف ظا˘ظ˘ت˘˘ك’ا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
نم ىسضرملا ةيامحو تÓقتعملا
.«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس» فا˘˘˘سضأاو
تنعمأاو ،كلذ نع فرطلا تسضغ
ي˘مو˘ي˘لا لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ن˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م تب˘˘ح˘˘سسو
داوم مدقت نأا نم ً’دب «انيتناكلا»
.ءابولا نم ىرسسأ’ا ةيامحل ميقعتلا
ةد˘ع ي˘˘ف ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ر˘˘سشت˘˘نا نآ’ا
نم ة˘لا˘ح˘ب ر˘ع˘سشي ل˘كلاو نو˘ج˘سس
ةايح ىلع رطخلاو ديدسشلا قلقلا
كلذ ى˘˘˘˘˘˘لإا فا˘˘˘˘˘˘سضيو ،ىر˘˘˘˘˘˘سسأ’ا
ميعطت ىلع ةقفاوملا يف ةلطامملا
،جرعأ’ا لمحو.«حا˘ق˘ل˘لا˘ب ىر˘سسأ’ا
ل˘˘˘ما˘˘˘ك لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس
وبأا لامك داهسشتسسا نع ةيلوؤوسسملا

خيسش ةباسصإاو ،عسسعسس رهامو رعو
كلذ نأ’ ،ضسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘سسأ’ا
يتلا ةيرسصنعلا ةسسايسسلا ضسكعي
ل˘˘كسشب ىر˘˘سسأ’ا ماد˘˘عإ’ ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت
ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا يدا˘˘˘ن ن˘˘˘ّي˘˘˘بو .ءي˘˘˘ط˘˘˘ب
نو˘ج˘سسلا ةرادإا نأا ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

ا˘ب˘ير˘ق˘ت ن˘ج˘سس ل˘ك ي˘ف تسصسصخ
ىر˘˘سسأ’ا لز˘˘ع˘˘ب ًا˘˘˘سصا˘˘˘خ ًا˘˘˘م˘˘˘سسق
’إا ،«انوروك» ضسوريفب نيباسصملا

او˘ب˘ي˘سصأا ي˘لا ىر˘سسأ’ا م˘ظ˘˘ع˘˘م نأا
ي˘˘ف (8) م˘سسق ى˘لإا او˘ل˘ق˘˘ن ار˘˘خؤو˘˘م
راسشتنا ةيادب ذنمو .نومير نجسس
092 نم رثكأا يدانلا لجسس ،ءابولا
فو˘ف˘سص ي˘ف ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘˘با˘˘سصإا
ة˘˘ب˘˘سسن ى˘˘ل˘˘˘عأا تنا˘˘˘كو ،ىر˘˘˘سسأ’ا
«عو˘ب˘ل˘ج» ن˘ج˘سس ي˘ف تا˘با˘سصإÓ˘ل
.«نومير»و «بقنلا» هيلي
ىنع˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا رذ˘ح˘تو
نأا نم ،ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘لا نوؤو˘سشب
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ةرادإا

ع˘م˘ق ةادأ’ ءا˘بو˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ريفوت يف لطا˘م˘ت ثي˘ح ،ل˘ي˘كن˘تو
ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
في˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م˘ك ىر˘سسأ’ا ما˘سسقأا

تار˘سشع˘لا زا˘ج˘ت˘حاو ،م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ي˘˘ف دد˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘˘ت ’ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ز˘˘كار˘˘م
امك ،ةيناسسنإ’ا ةايحلا طورسش ىندأا

،ةراو˘˘˘˘ح» يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘ج
تلز˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح ،«نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ع»و
02 ىلع ديزت تارتفل نيلقتعملا
ري˘غو ة˘يوا˘سسأا˘م فور˘ظ ي˘ف ا˘ًمو˘ي
ر˘ج˘ح˘لا» ى˘م˘سسم تح˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإا
كلذ ى˘˘˘˘لإا فا˘˘˘˘سضيو.«ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ثي˘ح ،ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘˘هإ’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
يف ىودع˘لا˘ب نو˘با˘سصم˘لا ع˘سضو˘ي

نم مهنامرح متيو ،فعاسضم لزع
ءا˘ق˘ل وأا م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ع˘م ل˘سصاو˘ت˘˘لا
تارايزلا تفقوأا نأا دعب نيماحملا
يف كلذك ةلطامملاو ،ةينمز ةرتفل
رمأ’ا ،اهجئاتن نÓعإاو تانيعلا ذخأا
.ضسوريفلا راسشتنا يف مهاسس يذلا

  «افو» ةينيطسسلفلإ ءابنلإ ةلاكو :ريرقت

«نومير» لزع يف «انوروك» ـب نوباسصملإ ىرسسألإ اههجإوي ةبعسص عاسضوأإ

مهتÓئاع اهسشيعت ديدسشلا قلقلا نم ةلاح

ةياغ اًعاسضوأا نإا ،ريسسأ’ا يدان لاق
ىرسسأ’ا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ة˘بو˘ع˘سصلا ي˘ف
«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ب نو˘با˘سصم˘˘لا

نجسسب (8) مسسق يف نولوزعملاو
اًد˘عا˘سصت د˘ه˘سشي يذ˘لا ،«نو˘م˘ير»
11 ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘سصإ’ا داد˘˘˘عأا ي˘˘˘ف
،يرا˘ج˘لا ر˘يا˘ن˘ي /ي˘نا˘˘ث˘˘لا نو˘˘نا˘˘ك
عباتو .ة˘با˘سصإا96 تغ˘ل˘ب ي˘ت˘˘لاو
ىرسسأ’ا تÓئاع نإا ،ريسسأ’ا يدان
ريسصم ىلع قلقلا نم ةلاح ضشيعت
دو˘˘جو مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأا

مهعاسضوأا لوح ةقي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م

نوجسس ةرادإا رارمتسساو ،ةيحسصلا
ةسصاخلا ةياورلا راكتحاب لÓتح’ا
يف مهلزعب يفتكت ثيح ،ءابولاب

ىندأا ميدقت نود ،ةيواسسأام فورظ
ثي˘ح ،ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا طور˘سش
ى˘لإا ءا˘بو˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م تع˘˘سس
تفلو .ليكنتو عمق ةادأ’ هليوحت
ريسسأ’ا ةلئاع نأا ىلإا ،ريسسأ’ا يدان

نم (اًماع95) ةبعجلا زعملا دبع
قل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ضشي˘ع˘ت ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا

ىرسسأ’ا د˘حأا و˘ه˘ف ،ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع
ـب او˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سصُأا يذ˘˘˘لا ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘˘لا

،«نو˘م˘ير» ن˘ج˘سس ي˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»
نوناك61 ي˘ف ه˘ل˘ق˘ن ىر˘˘ج ثي˘˘ح
ى˘˘لإا ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي /ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

كانه يقبو ،«اكوروسس» ىفسشتسسم
ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو
نوجسس ةرادإا هتداعأا مث ،تاعاسسل
ي˘ف لز˘˘ع˘˘لا م˘˘سسق ى˘˘لإا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةبعجلا ريسسأ’ا ينا˘ع˘يو.«نو˘م˘ير»
02و دبؤوم˘لا ن˘ج˘ّسسلا˘ب مو˘كح˘م˘لا

،ةبعسص ةيحسص لكاسشم نم ،اًماع
ير˘˘˘˘˘كسسلاـب با˘˘˘˘˘˘سصم ه˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘ك
،بلق˘لا ي˘ف ل˘كا˘سشمو ،ط˘غ˘سضلاو

ة˘ط˘ل˘ج˘ل تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق ضضر˘˘ع˘˘تو
ةرادإا ريسسأ’ا يدان لّمحو .ةيغامد
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس
،ةبعجلا ريسسأ’ا ةايح نع ةلماكلا

ى˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘كو
اًبلاط˘م ،ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لاو
اهسسأار ىلعو ضصاسصتخ’ا تاهج
لمعلاب ،يلودلا رمحأ’ا بيلسصلا

تÓ˘ئا˘ع ة˘نأا˘م˘ط ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ًيد˘˘ج
،تقو عرسسأاب نيباسصملا ىرسسأ’ا

تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نجسسب ضسمأا ترهظ يتلا ةريطخلا

.تاباسصإ’ا دادعأا ديازتو «نومير»
ة˘ب˘ع˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا نأا ى˘˘لإا را˘˘سش˘˘ُي
و˘˘˘هو ،5002 ما˘ع ذ˘ن˘م ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م
.ءا˘ن˘بأ’ا ن˘م ن˘ي˘ن˘ث’ بأاو جوز˘ت˘˘م
ه˘ت˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘سسأ’ا يدا˘˘ن دد˘˘جو
ة˘ي˘ب˘ط ة˘ن˘ج˘ل دو˘جو˘ب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

عاسضوأ’ا بقارتو فرسشُت ةدياحم
نأا ىلإا راسشُي .ىرسسأÓل ةيحسصلا

ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘˘ع
ىر˘سسأ’ا فو˘ف˘سص ن˘ي˘ب «ا˘نورو˘ك»
ةيادب ذنم ةباسصإا092 ـلا زواجت
.ءابولا راسشتنا

ينيطسسلفلإ ريسسلإ يدان

رطخ يف ةملاسسملا ريسسأ’ا

دمحم نيسسح ريسسأ’ا نكمتي مل
يف ،ايفع دومسصلا نم ،ةملاسسملا
،ةليوطلا نجسسلا تاونسس قابسس
يف ،اما˘ع81 ى˘سضمأا نأا د˘ع˘ب˘˘ف
تسصخ˘˘سش ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نو˘˘˘ج˘˘˘سس
ه˘ت˘با˘˘سصإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح
،(ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘لا) مد˘˘لا نا˘˘طر˘˘سسب
ثيح ،بعسصلاب هعسضو فسصوو
،ا˘˘كورو˘˘سس ى˘˘ف˘˘سشم ي˘˘ف ثكم˘˘ي
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘عر˘˘˘ج ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘يو
،ة˘م˘لا˘سسم˘ل˘ل ي˘˘ق˘˘ب .يوا˘˘م˘˘ي˘˘كلا

يذ˘لا م˘كح˘˘لا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ل ،نا˘˘ما˘˘ع
لÓتح’ا مكاح˘م ه˘ي˘ل˘ع ه˘ت˘سضر˘ف
فواخم هتلئاع ىدلو ،ةيركسسعلا

˘ما˘مأا .م˘ه˘ن˘با ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ة˘يد˘ج
،رسضخلا ةدلب يف ة˘ل˘ئا˘ع˘لا لز˘ن˘م
نز˘خ˘˘م ي˘˘فو ،م˘˘ح˘˘ل تي˘˘ب بر˘˘غ

،ليلخلا‐ضسدقلا عراسشل قسصÓم
ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘فأا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
،ةم˘لا˘سسم˘لا ع˘م نو˘ن˘ما˘سضت˘م˘لاو
ترظتنا يتلا ةلئاعلا رزأا اودسشيل

،ا˘ه˘ن˘با ة˘ير˘ح˘ب حر˘ف˘˘ت˘˘ل ،Ó˘˘يو˘˘ط
ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا˘˘ب تئ˘˘جو˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كلو
نيسسح دلاو نكمت .اي˘م˘ي˘كو˘ل˘لا˘ب
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م ،ه˘˘تد˘˘˘لاوو
،اكوروسس ىفسشم يف ادج ةريسصق
عسضو نم مدسص هنإا هدلاو لوقيو
Ó˘يز˘ه اد˘ب يذ˘لا ،ي˘ح˘سصلا ه˘ن˘˘با

نأا ،نيسسح وبأا لمأايو .اكلاهتمو
،هتيفاع دادرتسسا نم هنبا نكمتي
ع˘ي˘ط˘ت˘سست تا˘ه˘ج ة˘يأا ،اد˘سشا˘˘ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضل˘˘ل ،ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
يف .هن˘با ن˘ع جار˘فإÓ˘ل لÓ˘ت˘ح’ا
ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘هذأا

،ةعجسشم ريغ دهاوسش ،ةملاسسملا
دواد ريسسأ’ا عم Óثم ثدح امك
ي˘ف د˘ه˘سشت˘˘سسا يذ˘˘لا بي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ن˘م ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ب˘ق ،ن˘ج˘˘سسلا

 .هنع جارفإ’ا دعوم
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس تلاز ا˘˘مو
نأا د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ،ه˘نا˘م˘ث˘ج ز˘ج˘ت˘ح˘˘ت
يف ةيقبتملا ه˘م˘كح ةر˘ت˘ف ل˘م˘كأا
لقتع˘ت ثي˘ح .لÓ˘ت˘ح’ا تا˘جÓ˘ث
ءادهسش ةعسست لÓتح’ا تاطلسس
دا˘˘ه˘˘سشت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب ،ىر˘˘سسأ’ا ن˘˘م
 .عسسعسس رهام ريسسأ’ا

،ةملاسسملل نوقباسس ءÓمز ىدبأاو
ه˘ل م˘ه˘م˘عد ،ر˘˘سسأ’ا ي˘˘ف هو˘˘فر˘˘ع
ررحملا ريسسأ’ا لا˘قو .ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘لو
ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب» :يد˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘فأ’ا لÓ˘˘˘˘˘˘˘ب
مهفرعن مه˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ن ضصا˘خ˘سشأ’ا

م˘ه˘ب ءا˘ق˘ل˘˘لا ،د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘مز ذ˘˘ن˘˘م
ن˘م ز˘ن˘ك بر˘ق ن˘ع م˘ه˘ت˘فر˘˘ع˘˘مو
قبط˘ن˘ي اذ˘هو ةا˘ي˘ح˘لا هذ˘ه زو˘ن˘ك
قو˘ل˘خ˘لا با˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
حر˘˘م˘˘لا ،ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘˘لا بذ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ت˘˘˘كن˘˘˘لا بحا˘˘˘سص كو˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضلا
.«يدجلا
نآ’ا ةملاسسملا نيسسح رمع غلبي
اهف˘سصن و˘ح˘ن ى˘سضمأا ،ا˘ما˘ع73
ق˘ح˘ت˘لا .لÓ˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف
لÓ˘خ ى˘سصقأ’ا ءاد˘ه˘سش بئا˘ت˘كب
،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ى˘˘سصقأ’ا ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘˘نا

لÓتح’ا مكاح˘م ه˘ي˘ل˘ع تم˘كحو
هتمواقمل ،ن˘ج˘سسلا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا
ادحاو ةملاسسملا ربتعي .لÓتح’ا

نم نوناعي ريسسأا007 وحن نم
ر˘˘م˘˘ت˘˘سستو ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ضضار˘˘مأا

.مهزاجت˘حا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس
،د˘ه˘م˘لا ة˘˘سسي˘˘ن˘˘ك طÓ˘˘ب ى˘˘ل˘˘عو
ع˘˘م نو˘˘ن˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
اوع˘فر˘ي˘ل ،ضسي˘م˘خ˘لا ،ة˘م˘لا˘سسم˘لا

ر˘ي˘سسأ’ا اوذ˘ق˘نأا :ا˘ي˘لا˘ع م˘ه˘تو˘سص
 .ىرسسأ’ا يقابو ،ةملاسسملا

ءاو˘ل˘لا م˘ح˘ل تي˘ب ظ˘فا˘ح˘م لا˘˘قو
ي˘ف كرا˘سش يذ˘لا ،د˘ي˘م˘ح ل˘˘ما˘˘ك
ملاعلا ىلع» :ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف
،ر˘ط˘خ ي˘ف ا˘نار˘سسأا˘ف ،كر˘ح˘ت˘˘ي نأا

جار˘˘˘˘فإ’ا ،لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
،ةملاسسم˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ن˘ع يرو˘ف˘لا
يقابو ،ةنمزم ضضارمأاب باسصملا
دو˘˘˘جو رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ف ،ا˘˘˘نار˘˘˘˘سسأا
ىرسسأ’ا نم مهري˘غو ة˘م˘لا˘سسم˘لا
م˘˘كح ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب و˘˘ه ،ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
.«مهيلع مادعإ’اب
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عيراسشم ميقت2 ةديلبلا ةعماج
ةيت’واقملل «أادبي»

2 ةديلبلا ةعماجب تحتتفا
نورفعلا˘ب ي˘سسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع
ةرود˘لا ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل˘˘ل
زكرم راطا يف ةحرتقملا
د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا «أاد˘ب˘˘ي»
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘سست˘˘˘كم˘˘˘لا
«+ضسوم˘سسار˘يا» عور˘سشم˘ل
لثميو ،ةيعون تازيهجتب

ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘سضا˘˘˘ح
جمانرب راطإا يف ةجردنملا
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ضسو˘˘م˘˘سسار˘˘يا» ي˘˘بوروأ’ا
+».
ةع˘ما˘ج˘لا ر˘يد˘م د˘كأا ثي˘ح
لومار دلاخ رو˘سسي˘فور˘ب˘لا
ىرخأا ةنبل «أادبي» زكرم نأا
يت’واقملا روسصتلا معدت
يلع2 ةديل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
زيز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘سسي˘نو˘ل
ءا˘سضف˘لا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لا ط˘بر
ءا˘ن˘بو ،ي˘ن˘ه˘مو˘ي˘˘سسو˘˘سسلا

ىد˘ل ة˘˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا حور
قيرط ن˘ع كلذو ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا
م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘˘سشم نا˘˘˘سضت˘˘˘حا

حمسسي لكسشب ا˘هر˘يو˘ط˘تو
قو˘˘˘˘˘سسلا لو˘˘˘˘˘خد م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
ضسفا˘ن˘ت˘˘يو ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

مت اد˘يد˘ج ا˘عور˘سشم741
ةبل˘ط˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘حار˘ت˘قا
ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشلا
ة˘ق˘با˘سسم ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ثي˘˘ح ،ا˘˘ق˘˘ح’ ة˘˘ي˘˘برا˘˘غ˘˘˘م
ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا كرا˘˘˘˘˘˘سشت
ةرود ي˘ف ا˘ي˘ن˘طو ةز˘ئا˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘لود ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت
ةرادإاو ن˘˘يو˘˘كت بي˘˘لا˘˘˘سسأا
ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ت˘˘ل ،ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ع˘يرا˘سشم˘لا ع˘م د˘يد˘ج ن˘م
ة˘كرا˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لا
«أاد˘ب˘ي» ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘˘ف
4 ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشت يذ˘˘˘˘˘لا

01و ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج
فاسضأاو ؛ةيبراغم تاعماج
نأا ،ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تاذ
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسي عور˘˘سشم˘˘لا
ةعماجب اري˘ب˘خ41 ميي˘ق˘ت
،ي˘سسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا

ى˘ل˘˘ع ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘يو
عيراسشم˘لا ة˘عا˘ج˘ن ة˘سسارد
م˘˘ت˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
،ر˘˘˘سضخأ’ا دا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا˘˘˘˘ب

داسصتق’ا ،تايافنلا ريودت
ثيح ،ةنمقرلاو ،مادتسسملا
عيراسشملا هذه مي˘ي˘ق˘ت م˘ت˘ي
مسسقم ط˘ي˘ق˘ن˘ت م˘ل˘سس ق˘فو
نوكي ثيح ،نيتلحرم ىلع
ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
فلم ضساسسأا ىلع ىلوأ’ا
ةطقن001 ـب ح˘˘سشر˘˘ت˘˘˘لا

01 تارسشؤوم ىلإا ةمسسقم
عور˘˘سشم˘˘لا ةو˘˘ق˘˘ل طا˘˘ق˘˘˘ن
ىلع ةطقن52 ،هحوسضوو
عورسشملا ةثادح تارسشؤوم
ةيعفن ةطقن52 ،هتيلسصأاو
ط˘ي˘ح˘م˘لا ي˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
52و ،ي˘ن˘ه˘م‐و˘ي˘˘سسو˘˘سسلا
زاجنÓ˘ل ة˘ي˘ل˘با˘ق˘ل˘ل ة˘ط˘ق˘ن

،ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
هلام˘ع˘ت˘سساو ،ه˘ت˘ماد˘ت˘سساو
ةفاسضإ’اب ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ل˘ل
ةرد˘ق˘ل ة˘ط˘ق˘ن51 ى˘˘˘˘˘لإا
ةسسفانملا ىل˘ع عور˘سشم˘لا
ةل˘حر˘م˘لا ا˘مأا ،قو˘سسلا ي˘ف
موقي ،مييقت˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ن˘م ىر˘خأا ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ب
ضضرع ىلع زكرت ،ءاربخلا
ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد ي˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
ي˘ف ةرا˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ل˘˘ل
م˘˘ت˘˘ي ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘˘لا
001 ضساسسأا ىلع اهمييقت
51 ى˘لإا ة˘م˘سسق˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
،ميد˘ق˘ت˘لا حو˘سضو˘ل ة˘ط˘ق˘ن
ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع ة˘ط˘˘ق˘˘ن02
ةعيبطو هتثادح ،عورسشملا
51 ،ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
يف عورسشملا ةميقل ةطقن
،ينهم ويسسوسسلا ءاسضفلا
عور˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘نا

،ايجولونكت˘ل˘ل ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سساو
،عورسشملا مدقت ةجرد01
عورسشملا ةردقل طاقن01
ءاسضفلا عم ماجسسن’ا ىلع
ةردق ةطقن51 ،يت’واقملا
لو˘˘˘خد ى˘˘˘ل˘˘˘ع عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ين˘طو˘لا ،ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘سسلا

مت دقل ،ةراسشإÓل.يلودلاو
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا تا˘سشرو ة˘ي˘م˘˘سست
اوفوت نيذلا ةذتاسسأ’ا مسساب
ىل˘ع د˘ي˘فو˘كلا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
ي˘سس رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،يد˘˘ه˘˘م د˘˘م˘˘حا

روسسيفوربلاو ،عي˘بر بي˘ب˘ح
.يدايعلا ديعسس

 بوبق داعسس

ددع ضسمأا لوأا حابسص ماق
ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
يدع د’وأا ةيدلبب ةرباربلا
قلغب ةليسسملا قرسش ةلابقل
م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

تÓجعلا قرح ةطسساوب04
ضسيرا˘ت˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘طا˘˘ط˘˘م˘˘لا
با˘˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ب ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ي˘فو ا˘سسماد ا˘مÓ˘ظ ضشي˘ع˘ت
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م قا˘˘ب˘˘˘سسلا تاذ
فر˘سصلا تاو˘ن˘ق ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصب
دو˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
.تسضم ة˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘سسل
عم لاسصتا يف نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
نأا اود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا»
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا

م˘غر ا˘ما˘˘م˘˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت
ةد˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘سسار˘˘˘م
’إا ،ةرركتملا مهتاجاجتحاو
و˘ه ا˘م˘ك ي˘˘ق˘˘ب ع˘˘سضو˘˘لا نأا
م˘ه˘نأا اود˘˘كأا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘سصم
ةيبل˘ت ة˘با˘غ ى˘لإا جا˘ج˘ت˘ح’ا

ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
ةقط˘ن˘م م˘ه˘ت˘ير˘ق اور˘ب˘ت˘عاو
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا زا˘ي˘ت˘˘ما˘˘ب ل˘˘ظ
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
ا˘˘ن˘˘لوا˘˘حو ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ضسي˘ئر˘˘ب لا˘˘سصت’ا
كلذ ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ن م˘˘ل ن˘˘كل
هل ةيدلبلا ضسيئر نأا ةجحب
.ىرخأا تاطابترا

يبرغ ديسشر
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 تليسسمسسيتب0202 ةنسس لÓخ ةميرجلا لدعم عافترا
مإرجإلإ اياسضق يف اسسوسسحم اعافترإ0202 ةنسسل تليسسمسسيتب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ تلجسس

.ةيسضاملإ ةنسسلاب ةنراقم ةئاملاب02 ةبسسنب

ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ح˘˘سضوأا
ة˘طÓ˘ب˘ل مد˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
ةيفحسص ةودن لÓخ ،راونلوب

هنأا ،ةعومجملا رقمب اهدقع
اياسضق014 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت
فلتخمب ماعلا مارجإ’ا ضصخت
92 ه˘˘ي˘˘ف عدوأا ن˘˘يأا ه˘˘عاو˘˘˘نأا
اميف تقؤوملا ضسبحلا اسصخسش
ضصخسش001 و˘ح˘ن دا˘ف˘ت˘سسا

،تقؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘˘فإ’ا ن˘˘˘˘˘م
ةميرج نيب اياسضقلا تعونتو
اسساسسأا تزكرت يتلا ةقرسسلا
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
تاذ تنكمت ثيح يسشاوملاو
ن˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ة˘ي˘ن˘طو ة˘با˘سصع˘ل د˘ح ع˘سضو
يسشاوملا ةقرسس يف ةسصتخم
،ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و ر˘ب˘ع ط˘سشن˘˘ت

تليسسمسسيتو ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع
و˘˘˘ط˘˘˘سسلا˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك
يسشاوملا يكلامل  ةقرسسلاو
مت ثيح رسشادملاو ىرقلا ربع
ضسوؤور˘˘˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسا
.ةقورسسملا

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ج تد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سصتو
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ة˘ي˘م˘كلا نأا ’إا تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب
ةيمكلا ن˘م ل˘قأا ةزو˘ج˘ح˘م˘لا
،9102 ةن˘سس ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

ينمأ’ا لوؤوسسملا دكؤوي ثيح
ربتعي تليسسمسسيت ميلقإا نأاب
تايم˘كب كÓ˘ه˘ت˘سسا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م تسسي˘˘لو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص
نيطروت˘م˘لا بل˘غأاو ةر˘جا˘ت˘م
ضسنج نمو بابسشلا ةئف نم
 .ركذ

ىلع تاءادتع’ا تازواجتو
م˘ه˘تا˘كل˘ت˘˘م˘˘مو ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا

ام ةسصاخ عافترا لجسس ثيح

حر˘ج˘˘لاو بر˘˘سضلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
م˘˘ت˘˘سشلاو بسسلاو يد˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

 .تÓئاعلا طسسو ةسصاخ
دئاق فسشك ىرخأا ةهج نمو
ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
دد˘ع ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

ضصخر بح˘˘˘سس تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
بح˘˘سس م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘قا˘˘ي˘˘˘سسلا

لÓخ ةقايسس ةسصخر0155
بحسس لباق˘م0202 ةن˘سس
ضسف˘ن ن˘˘م ة˘˘سصخر19101
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب ة˘˘ن˘˘سسل ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
05 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا
اذ˘˘ه ع˘˘جرأا ن˘˘يأا ،ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةلويسس ضصقن ىلإا ضضافخن’ا

ة˘كب˘سش ر˘ب˘ع رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح
ميلقإاب تÓسصاوملاو قرطلا
ةحئاج يسشفت ببسسب ةي’ولا

ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت ا˘˘مو ا˘˘نورو˘˘˘ك
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
دجاوتلا في˘ث˘كت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
روا˘ح˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةفا˘ث˘ك فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ىر˘ب˘كلا

ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت اذ˘˘˘كو ة˘˘˘يرور˘˘˘م
هجوملا يسسيسسحتلا طاسشنلا

ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم تا˘ئ˘ف ع˘ي˘م˘ج˘˘ل
عيمج عم قيسسنتلاب قيرطلا
ي˘ف ل˘خد˘ي يذ˘لاو ءا˘كر˘˘سشلا
ىقبي يذلاو يئاقولا لمعلا

ةدا˘˘ي˘˘ق تا˘˘يو˘˘لوأا ى˘˘لوأا ن˘˘˘م
. ينطولا كردلا

تايئا˘سصحإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
دئا˘ق ف˘سشك رور˘م˘لا ثداو˘ح
ن˘ع ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ثداو˘ح دد˘ع ي˘ف ضضا˘ف˘˘خ˘˘نا
ة˘˘ن˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م رور˘˘م˘˘لا
ليج˘سست م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ثداوح80 اهن˘م ا˘ثدا˘ح22
ليجسست مت ني˘ح ي˘ف ة˘ت˘ي˘م˘م
51 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا9102 ة˘ن˘سس
رسصنعلا ىقبيل ،اتيمم اثداح
ي˘سسي˘ئر˘لا بب˘˘سسلا ير˘˘سشب˘˘لا
˘مار˘ت˘حا مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا
طارفإ’ا ةسصاخ رورملا نوناق
ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز ة˘˘عر˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
تا˘قر˘ط˘لا ضضع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ى˘˘ل˘˘ع ءادو˘˘˘سسلا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قر˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
قيرطلا ةسصاخ ةي’ولا ميلقإاب
ةجيتنو41 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تسصحأا ثداو˘˘˘ح˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
8404 تاقرطلا نمأا ةليسصف
نو˘نا˘ق ح˘ن˘ج ضصخ˘˘ت Ó˘˘خد˘˘ت
ر˘ير˘ح˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،رور˘˘م˘˘لا

ليجسستو ،ة˘ف˘لا˘خ˘م5991
امك ،ةي˘فاز˘ج ة˘مار˘غ4689
ى˘ل˘ع ة˘طÓ˘ب˘ل مد˘ق˘م˘لا جر˘ع
نع بيقن˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ را˘سشت˘نا
فسشك ثيح  ةي’ولاب بهذلا

ضصا˘خ˘سشأا ةد˘ع ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘ع
نع بي˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف نو˘ط˘سشن˘ي
زجح عم ةسضفلاو بهذلا ةدام
ةسصاخ نداعملا فسشك ت’آا
.ةكبسشلا دارفأاب

ةلئاع07 نم رثكأا ضشيعت
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘لا˘˘عز˘˘لا راود˘˘ب
نازي˘ل˘غ ة˘ي’و ي˘ف ة˘ج˘لو˘لا
ةيرزم ةي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘عا˘سضوأا
ءاسصقإ’او ضشيمهتلا ببسسب

نا˘كسس ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا بسسح
’و تاقرط ’ ثيح راودلا
ي˘ح˘سصلا فر˘سصل˘ل تاو˘ن˘˘ق
نع كيهان زاغ ’و ءام ’و
بابسش تكهنأا يتلا ةلاطبلا
.راودلا

ةد˘ير˘ج ل˘غ˘˘ل˘˘غ˘˘ت ىد˘˘لو
راود˘˘˘لا ط˘˘˘سسو «مÓ˘˘˘˘سسلا»
ن˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘كسسلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سساو م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت
م˘كار˘ت بب˘سسب ن˘˘يد˘˘يد˘˘سشلا
تسصغ˘ن ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا

ماتلا بايغلا ببسسب مهتايح
مل ثيح ةيلحملا تاطلسسلل
ىلإا لوؤوسسم يأا لجر أاطت
تاءاد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا م˘˘˘˘غر راود˘˘˘˘لا
نمل ةايح ’ نكل ةرركتملا
لكاسشملا ني˘ب ن˘مو يدا˘ن˘ت
راود ناكسس اه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا
ة˘ي˘ع˘سضو ءار˘ت˘˘ها ة˘˘لا˘˘عز˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘سش

م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لز˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

تاو˘˘ن˘˘˘ق ماد˘˘˘ع˘˘˘نا ل˘˘˘كسشم
تلح يتلا يحسصلا فرسصلا

ثي˘ح ر˘ي˘ما˘ط˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘م
وأا ةر˘˘ف˘˘ح˘˘لا ق˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘سصي
رثكأاب ةد˘حاو˘لا ةرو˘م˘ط˘م˘لا

حاولأاب ةاطغم راتمأا30 نم
حبسصأا يذلا رمأ’ا ةيبسشخ
مهئانبأا ةايحو مهتايح ددهي
نا˘˘˘ك يأا عو˘˘˘قو لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
نم دازامو ،ةرفحلا لخادب
ة˘˘لا˘˘عز˘˘لا نا˘˘كسس ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م
ن˘يأا جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘˘ق ماد˘˘ع˘˘نا
يقل˘ت ى˘ل˘ع نا˘كسسلا م˘غر˘ي

جد006 ل˘با˘ق˘˘م ة˘˘ن˘˘ق˘˘ح
ةياغ ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ف˘ي˘لا˘كت
ةنيدم˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ز˘كار˘م˘لا

ةروا˘ج˘م˘لا ى˘˘سسو˘˘م ي˘˘م˘˘ع
راودلا نع اهلسصفت يتلاو
Óسضف ارتموليك41 يلاوح
زاغلا ماد˘ع˘نا ل˘كسشم ى˘ل˘ع
تح˘ب˘سصأا ن˘يأا ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةد˘حاو˘لا ةرورا˘ق˘لا ة˘ف˘ل˘˘كت
جد004 وأا053 ـلا لداعت

ءاتسشلا لسصف يف اسصوسصخ

اذه ىلع بلطلا رثكي نيأا
ام ابلاغو يو˘ي˘ح˘لا درو˘م˘لا
لامعتسسا ىلإا ناكسسلا أاجلي
ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بط˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

.ةئفدتلاو
ناكسس نم ديدعلا فاسضأاو
مل رومأ’ا نأا ةلاعزلا راود
لكاسشملا ةلمج دنع فقوتت
ى˘˘لإا بهذ ل˘˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا
تمدقأا نيح كلذ نم دعبا

تا˘با˘غ˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم
ضسرغ ىلع فلسشلا ةي’وب
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘سشأ’ا
نم معنمو راودلل ةرواجملا
ل˘˘ج ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ ي˘˘˘عر˘˘˘لا
ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي ا˘ه˘˘نا˘˘كسس
وا تا˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت
رطسضي دق ا˘ن˘هو ي˘سشاو˘م˘لا
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ى˘لإا نا˘كسسلا
ةلاحإ’ا عم يسشاوملا ةيبرت

وأا ةيرابجإ’ا ةلاطبلا ىلع
ةا˘نا˘ع˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ةمئاق ةلاعزلا راود ناكسس
ل˘ق˘ث˘ي ل˘كا˘سشم˘˘لا م˘˘كار˘˘تو
. مهلهاك

بويإ  صس

 ديمح . ز

 رخأات إودقتنإ
 مهتانكسس زاجنإ

 نكسسم004 يح ناكسس
نوجتحي راردأاب

نم ددع ضسمأا لوأا مظن
ةسصح نم نيديفتسسملا

يوقرت نكسسم004
راردأا ةيدلبب8102 معدم
ةبلاطملل ةيجاجتحا ةفقو
فقوت بابسسأا نع فسشكلاب
ببسسو زاجنإ’ا ت’واقم
مغر مهدوقع مÓتسسا رخأات
نيرهسشلا براقي ام يسضم
مت ثيح ةعرقلا ءارجإا نع
مهميلسست ىلع قافت’ا
عوبسسأا نم لقأا يف دوقعلا
،طاسسقأ’ا لوأا عفد متيل
.ثدحي مل ام اذه نكل

ةيقرتلا ناويد اوبلاط امك
ميدقتب يراقعلا رييسستلاو
لوح ةيفاك تاحيسضوت
يف نيقثوملا لطامت بابسسأا
نأا ةسصاخ دوقعلا زاجنإا

وأا زجني مل مهنم نم كانه
.نآ’ا دح ىلإا دقع يأا لسسري
اعد ىرخأا ةهج نمو
ةي’ولا يلاو نوبتتكملا
زاجنا ةسشرو ىلع عÓط’ا

ةربتعملا ةسصحلا هذه
زاجن’ا لاغسشأا رخأات ببسسو
نود نيتنسسلا زواجت يذلا
نم مهل ريسسفت يأا ميدقت

.ةينعملا تاهجلا فرط
دده عسضولا اذه مامأاو
عسضولا ديعسصتب نونطاوملا
مهل بيجتسست مل نإا
لوق دح ىلع تاطلسسلا
 .مهدحأا

 رداقلإ دبع يوانسشك

زاغ لو ءام لو فرسص تإونق لو تاقرط ل
ةلزعلا نوناعي نازيلغب ةلاعزلا راود ناكسس

ءابرهكلإ بايغ ىلع اجاجتحإ
قيرطلا نوقلغي ةليسسملاب ةرباربلا ةيرق ناكسس
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 ÂاغتسسÃ ةيبÎلا عاطق
ةديدج لكايهب معدتي

ةيبرتلا عاطق ديفتسسيسس
م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
ن˘م ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘ب
فورظ نيسسح˘ت ا˘ه˘نأا˘سش
ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ضسرد˘˘˘م˘˘˘ت

ضسراد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ةر˘سشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ى˘ل˘عو ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘ب
ة˘ب˘جو˘لا ر˘ي˘فو˘ت ا˘ه˘سسأار
.ةئفدتلاو ةنخاسسلا

رر˘ق˘ت را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘˘فو
تاعمجم3 ،زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

رو˘ط˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م
ةدحاو ةيوناث ،يئادتب’ا
معاطم4 ىلإا ةفاسضإ’اب
ن˘ي˘م˘ع˘ط˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م
فسصن3 ،ن˘˘يز˘˘ها˘˘˘ج
مسسق71 اذ˘كو ي˘ل˘˘خاد
رو˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت
مسسق51و طسسو˘ت˘م˘لا
.يئادتب’اب رخآا ةعسسوت
نع طغ˘سضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل
ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ا˘ط˘غ˘˘سض د˘˘ه˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا

.اريبك
ة˘˘ئ˘˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سضلو
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب˘˘ب
ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
دقف ةلوزعملاو ةديعبلا
رايلم41 ضصيسصخت مت
ميتن˘سس نو˘ي˘ل˘م008و
ةسسردم671 د˘يوز˘ت˘ل
ريفو˘تو نا˘بور˘ب˘لا زا˘غ˘ب
امك .ةيسسردملا ةئفدتلا

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ةسسردم72 ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ن˘˘م دد˘˘عو ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘با
تاطسسوتملا

بناج ى˘لإا تا˘يو˘نا˘ث˘لاو
د˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘˘˘عإا
كل˘˘ت˘˘ب تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيميلعتلا لكايهلا

ءا˘ي˘لوأ’ا ع˘ل˘ط˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
تايدل˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م  زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’
ففخت ةديدج ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت
ضضعب˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ق˘سشم
ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت وأا ضسراد˘˘م˘˘لا
ىر˘خا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا

رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
و˘ه ا˘م˘˘ك  ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
د’وأا  ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لا˘˘ح˘˘لا
قرسش ة˘ع˘قاو˘لا م˘لا˘غو˘ب
بلا˘ط˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
ضصخأ’ا˘بو ا˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘كا˘˘سس
ىلع ةديعبلا ريواودلاب

،ود˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح د’وأا رار˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ
د’وأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سصع˘˘˘لا
ي˘ن˘بو ي˘بر˘ع˘˘لا جا˘˘ح˘˘لا
زا˘ج˘نإا ةرور˘سضب طا˘˘ي˘˘ن
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م
يتلا طاين ينب ةقطنمب
ضسرادم5 ط˘˘سسو˘˘ت˘˘ت
ن˘م ل˘ل˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با

ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘كسشم
زكرمب ن˘ي˘ت˘ط˘سسو˘ت˘م˘ل˘ل
.ةيدلبلا

نيدلارون .ب

ةيلولأب0202 ةنسس أفلم711 ليومت
ليومتل ةيليهسست تاءارجإا

تنسشومت نيعب ةرغسصملا تاسسسسؤوملا
ة˘˘˘لا˘˘˘كو تعا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا
ةلا˘ط˘ب˘لا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
تن˘سشو˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع عر˘˘ف
ةيسضام˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
711 ل˘يو˘م˘تو دا˘م˘ت˘˘عا

با˘ب˘سشلا ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ف˘ل˘˘م
ام رمعلا نم ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘لا
ةنسس55و03 ن˘˘ي˘˘ب
ءا˘سشنإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا

.ةرغسصم تاسسسسؤوم
هن˘ع تف˘سشك ا˘م˘ب˘سسحو
قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا ةر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ة˘˘ن˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه بق˘˘˘تر˘˘˘ي
ةديدج تاءارجإا دامتعا
ل˘˘يو˘˘م˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست˘˘˘ل
هذ˘˘˘˘˘ه ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م
،ةرغسصملا تاسسسسؤوملا
يف اهنع نÓعإ’ا متيسس
،ة˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘يأ’ا

نأا ةثدحتملا تفاسضأاو
ةد˘ع تد˘˘جو ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

ءار˘˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سص
ل˘ط˘ع ا˘م˘م ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
.اهطاسشن
ج˘ما˘نر˘ب را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘فو
ن˘م مد˘ق˘˘م˘˘لا لا˘˘سصت’ا

ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا فر˘ط
نوكيسس1202 ة˘ن˘سسل
ة˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا

ةسساردل ىقت˘ل˘م رو˘ح˘م
اذهل ةب˘سسن˘لا˘ب د˘يد˘ج˘لا
ا˘م ة˘سصا˘˘خ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا

معدو ع˘ي˘ج˘سشت˘ب ق˘ل˘ع˘ت
يذ˘لا ل˘غ˘سشلا ة˘ي˘قر˘˘تو
60/12 نوناقل مكتحي
ه˘˘˘جو˘˘˘م زا˘˘˘ه˘˘˘˘ج و˘˘˘˘هو
ني˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل ا˘سصي˘سصخ
او˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس
وأا ةيمومع تاسسسسؤومب

ةدعاسسم فدهب ،ةسصاخ
ى˘لإا فا˘سضي .باد˘ت˘˘ن’ا
ضصاخ كرت˘سشم ج˘ما˘نر˘ب
341 ـل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا در˘˘ل
ةر˘سشت˘ن˘م ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘˘ع
تا˘˘˘جر˘˘˘خ ن˘˘˘م˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ت
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م
نييلحملا ني˘لوؤو˘سسم˘لا
تاجايتحا ىلع فرعتلل
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
.ةي’ولا يلاو ةياعرب
ي˘˘سصح˘˘ت ر˘˘ي˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
0052 ة˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘لا

اهم˘ي˘عد˘ت م˘ت ة˘سسسسؤو˘م
قود˘˘ن˘˘سصلا ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
تنسشوم˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ب
دد˘ع غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةطسشان˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ا˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م7551
ةئملاب36 ةبسسن لثمي
ن˘يذ˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
ةلاكولا زجعلا نو˘نا˘ع˘ي
ة˘˘لود˘˘ج ةدا˘˘عإا دد˘˘˘سصب
.مهنويد

 ةنوب Úسسح

للتحلا دسض ادهأجم042 أهيف كرأسشو «ةحوح ديعلب» ديهسشلا كاذنآا أهدأق

ةلسشنخ يف ةزماط ةيدلبب «ءادوسسلا ةفتكلا» ةكرعمل46ـلا ىركذلا ءايحإا

يبنجأا ميقرتب ةرأيسس فلم يف تققح نمألا حلأسصم
ةلسشنخب ةيمسسرلا تاررحملا ريوزت ةباسصع فيقوت

ميلقإأب أهأحر تراد يتلا (ءادوسسلا ةفتكلا) ثلأقغأا طورغأا» ةكرعمل46ـلا ىركذلا ،سسمأا لوأا ةلسشنخ ةيلو تيحأا
.7591 ريأني52 خيرأتب ةزمأط ةيدلب

اوكراسش نيذلا روسضحلا ركذتسسا
ةيمسسرلا ت’افتح’ا ميسسارم يف
،«ءادوسسلا ةفتكلا» ةكرعم ىركذب

ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ئ˘ف ا˘م˘ي˘سس’
نيذلا ءادهسشلا ت’وطب  نوركذتي
لÓخ ،فرسشلا ناديم يف اوطقسس
كاذ˘نآا ا˘هدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا كل˘˘ت
اهيف كراسشو ةحوح ديعلب ديهسشلا

ةد˘˘حو˘˘لا د˘˘سض اد˘˘ها˘˘ج˘˘˘م042
لمحت يتلا ةيسسنر˘ف˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا
.3‐31 مسسا

عسضوو ينطولا ملعلا عفر دعبو
ءادهسشلا ةحاسسب روهزلا نم ليلكإا
ةحتاف ةءار˘ق ه˘ت˘ل˘ت ةز˘ما˘ط ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةروثلا ءادهسش حاورأا ىلع باتكلا
نم رو˘سضح˘لا ه˘جو˘ت ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
ةيركسسعو ةيندم ةيلحم تاطلسس
ناديم ىلإا نينطاومو نيدهاجمو
ةقطنمب «ءادوسسلا ةفتكلا » ةكرعم
ملك55) ةزماط ةيد˘ل˘ب˘ب ضسير˘يز˘لا

مدق ثيح ،(ة˘ل˘سشن˘خ بر˘غ بو˘ن˘ج
نع مهتاداهسش نيدهاجملا نم ددع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا كل˘˘˘ت لو˘˘˘سصف
اهلÓخ تناعتسساو اموي تقرغتسسا
تا˘ماو˘ح˘لا˘ب را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا تاو˘˘ق
اهيف قق˘حو ة˘ي˘بر˘ح˘لا تار˘ئا˘ط˘لاو
اريبك ارسصن ينطولا ريرحتلا ضشيج
041 ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئا˘˘سضق لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
43ـل هعاجرتسساو ايسسنرف ايركسسع
نم ةيدومع ةرئاط هطاقسسإاو ةيقدنب
.«ناناب» عون
دهاجملا  ددسصلا اذه يف فسشكو
طورغأا ةكرعم نأا ةيرسصانم راّون
د˘ق «ءادو˘˘سسلا ة˘˘ف˘˘ت˘˘كلا» ثلا˘˘ق˘˘غأا
رياني52 موي قورسش ذنم تقلطنا

ضسمسشلا بورغ ةياغ ىلإا7591
لكسشب نودهاجملا اهيف كباسشتو

يتلا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق ع˘م ر˘سشا˘ب˘م
جوف دوجو ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م تق˘ل˘ت
تما˘ق ثي˘ح ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب راو˘ث˘˘ل˘˘ل
تارئاطلا لامعتسسا˘ب ا˘ه˘ط˘ي˘سشم˘ت˘ب
يتلا لزانملا تلبنق يتلا ةيبرحلا

نود˘ها˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ب ي˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ي نا˘˘ك
قحتلي نأا لب˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسسو
يسسنرف يركسسع005 نم ديزأا
تاو˘ق ع˘م تا˘ه˘جاو˘م ي˘ف او˘˘ل˘˘خد
اولبأا نيذلا ينطولا ريرحتلا ضشيج
تاوق عجارتت نأا لبق نسسحلا ءÓبلا
د˘ع˘ب مÓ˘ظ˘لا ح˘ن˘ج ي˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةد˘ع˘لا ي˘ف ة˘م˘ج ةرا˘سسخ ا˘هد˘˘ب˘˘كت
.داتعلاو
نيدهاجملا ر˘يد˘م د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يخيرسش دي˘ع˘سسلا ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ل

نع ةباين اهاقلأا يتلا ةملكلا لÓخ
ةينطولا ةمظنملل يئ’ولا نيمأ’ا

ءايحإا نم فده˘لا نأا ،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘ل˘ل
ءادو˘سسلا ة˘ف˘ت˘كلا ة˘كر˘ع˘˘م ىر˘˘كذ
ي˘˘ت˘˘لا كرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سضت˘˘˘حا
«ة˘سشما˘م˘ن˘لا ضساروأا» ة˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ريكذت˘لا و˘ه ر˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث لÓ˘خ
ءادهسشلاو نيدها˘ج˘م˘لا ت’و˘ط˘ب˘ب
ىلإا مهتلا˘سسر ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
حور ز˘يز˘ع˘ت˘ل لÓ˘ق˘˘ت˘˘سس’ا ل˘˘ي˘˘ج
ةظفاحملا نعو نطولا نع عافدلا

.هتابسستكم ىلع
ي˘لاو ن˘م ل˘ك ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ما˘˘قو
ر˘يد˘مو يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
ي˘خ˘ير˘سش د˘ي˘ع˘سسلا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘˘لا

د˘˘م˘˘حأا ةز˘˘ما˘˘ط ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ضسي˘˘˘ئرو
ةرسسأ’ا نع نيل˘ث˘م˘مو ة˘ير˘سصا˘ن˘م
ديه˘سشلا ة˘ل˘ئا˘ع م˘ير˘كت˘ب ة˘يرو˘ث˘لا
ةفتكلا ةكرعم دئاق ةحوح ديعلب

نيدهاجملا ىلإا ةفاسضإ’اب ءادوسسلا
ل˘م˘ج ى˘سسو˘مو ة˘ير˘سصا˘ن˘م راّو˘˘ن
اوكراسش ءادهسش ءانبأاو لمارأا اذكو
دهسشتسسا يتلا ةكرعملا كلت يف
تارسشعلا ةباسصإاو Óطب81 اهيف
.نيدهاجملا نم

ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تف˘˘قوأا
لوأ’ا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا

ضصاخسشأا6 ،ة˘˘˘ل˘˘˘˘سشن˘˘˘˘خ
ريوزت ةيسضق يف نيطروتم
ةقيثو يف روزملا لامعتسساو
ة˘ب˘كر˘م˘ب ة˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
،يبنجأا أاسشن˘م تاذ ة˘ي˘حا˘ي˘سس
ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم ما˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا نود
ة˘˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب
.ة˘ي˘˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل دو˘˘ع˘˘ت

ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
دوجو اهدافم ةلسشنخب لوأ’ا
ة˘نو˘كر˘م ة˘هو˘ب˘˘سشم ةرا˘˘ي˘˘سس
تارامعلا ىدحإا نم برقلاب
روفلا ى˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو
ى˘لإا ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تل˘ق˘ن˘ت

لوح يرحت˘ل˘ل نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
دو˘جو ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
ميقرت تاذ ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس
،ناكملا تاذب ةلسشنخ ةي’و
ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘˘يأا
ثح˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا

بحا˘˘˘سص ن˘˘˘ع ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ه˘ي˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت ة˘ب˘كر˘م˘لا

رمأ’ا قلعتي هتيوه ديدحتو
ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ضصخ˘سشب

ةل˘سشن˘خ˘ب م˘ي˘ق˘م ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م
كلم ةرايسسلا نأا حرسص ثيح
قو˘˘سسلا ن˘˘م ا˘˘˘هار˘˘˘ت˘˘˘سشا ه˘˘˘ل
ىد˘˘˘حإا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا
د˘˘ع˘˘ب .ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا تا˘˘ي’و˘˘لا
تايرحتلاو ثاحبأ’ا قي˘م˘ع˘ت
كلا˘م˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
حرسص نيأا ةرايسسلل يلسصأ’ا
ن˘ع ةرا˘ي˘سسلا ىر˘ت˘˘سشا ه˘˘نأا˘˘ب

ةجيتنو ،ينلعلا دازملا قيرط
ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ثا˘˘˘ح˘˘˘˘بأÓ˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘كل˘˘م لو˘˘ح ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم˘˘˘لاو
ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ىد˘˘مو ةرا˘˘ي˘˘سسلا

يدعا˘ق˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو
ة˘ق˘ي˘ثو نأا ن˘ي˘ب˘ت ،ة˘ب˘كر˘م˘ل˘˘ل
ة˘ق˘فر˘م˘لا «ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش»
ةبكرمل˘ل يد˘عا˘ق˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب
يذلا عباطلا نأا امك ةروزم
متيل ،روزم ةقيثولا هب متخ
غلابلا مهيف هبتسشملا فيقوت

.ضصاخسشأا6 مهددع
تاءار˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا دـع˘˘بو
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا مـت ،قـي˘ق˘ح˘ت˘˘لا

ر˘يوز˘ت˘لا عو˘سضو˘م˘ب ي˘ئاز˘˘ج
ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ا˘هرد˘سصت ة˘ي˘˘م˘˘سسر ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تارادإ’ا
ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت (ع˘˘˘ي˘˘˘ب ةدا˘˘˘ه˘˘˘˘سش)

.اهدسصقم نع ةعاسضب
 نيبأسش لتقمو ..

نيقرفتم نيثدأح يف
يناثلا دقعلا يف باسش يقل
ثداح يف ه˘ف˘ت˘ح ر˘م˘ع˘لا ن˘م
يدلبلا قير˘ط˘لا˘ب ع˘قو رور˘م
ناكرف ‐ ةتيملا نيب طبارلا

ةلسشن˘خ ة˘ي’و ة˘ي’و بو˘ن˘ج
ةرايسسلا نايع دوهسش بسسحو
اهدوقي ناك يت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
ضشاسشر د’وأا ةيدلب نم باسش
ن˘˘ع تفر˘˘ح˘˘˘نا ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ˘˘˘ب
ىدأا امم ،تب˘ل˘ق˘ناو ا˘هرا˘سسم
ن˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘ئا˘سس ل˘ت˘ق˘˘م ى˘˘لإا
ي˘نا˘ث˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا... نا˘˘كم˘˘لا

طبارلا ينطولا قيرطلاب عقو
بكرمو ةما˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب

ا˘ف˘ل˘خ˘م ،ن˘ي˘ح˘لا˘سصلا ما˘˘م˘˘ح
ثلاثلا دقعلا يف باسش لتقم
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘يأا ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م
حلاسصمل نيتي˘ح˘سضلا ي˘ت˘ث˘ج
تر˘˘سشا˘˘بو ،ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
بابسسأ’ا ديدحتل اهتاقيقحت
ليجسستل ةيدؤوملا ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا
.نيثداحلا

يدأعسس يون

م.ق
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ةنيطنسسق
نيسسردمتملا سسسسحي كردلا

 لامعتسس’ا راطخأاب
تينرتنأÓل ئيسسلا

كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تمظن
ةلمح ةنيطنسسقب ينطولا

لأمعتسسلا رأطخأأب ةيسسيسسحت
ةدئأفل كلذو ،تينرتنإلل ئيسسلا

ةيميلعتلا راوطألأب نيسسردمتم
ةيلخ نم ملع أم بسسح ،ةثلثلا
.ةعومجملا تاذل لأسصتلا

لأسصتلا ةلوؤوسسم تحسضوأاو
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملأب
،يريكب ىوجن لوأا مزلملا ينطولا
مظنت يتلا هذه سسيسسحتلا ةلمح نأا

دق ةيسسردملا ةلطعلل أبسسحت
ةيئادتبلا ةسسردملا نم تقلطنا

دارم سشوديد ةيدلبب يبن نب كلأم
،(ةيلولا ةمسصأع لأمسش ملك51)
ربع ةيوبرتلا تأسسسسؤوملا فدهتسستو

نيسصحتل ةيلولا تأيدلب عيمج
لأمعتسسلا رأطخأا نم ذيملتلا
.تينرتنإلل ئيسسلا

ةيلمعلا هذه نأأب أسضيأا تفأسضأاو
نم تلئأعلا سسيسسحتب حمسستسس

ىلع ءأقبإلا ةيمهأأب أهلأفطأا للخ
أم يف ةظقيلا نم ةيلأع ةجرد
نم ،أنوروك سسوريف ةحفأكمب قلعتي

ةسصأخ تلقنتلا نم سصيلقتلا للخ
أمك.ةيسسردملا لطعلا ةرتف للخ

تأيبلسسو أيازم لوح أسسرد نأأب تفأسضأا
مت دق تلأسصتلل ةثيدحلا لئأسسولا

نم ذيملتلل ةبسسأنملأب هميدقت
نيذلا ينطولا كردلا رسصأنع فرط
نمسضتت تأيوطم كلذك اوعزو
تأفرسصتلا لوح تادأسشرإاو حئأسصن
ةرتف للخ أهب مازتللا بجاولا
ةبأسصإلا يدأفتل ةيسسردملا ةلطعلا

دقف ،ىرخأا ةهج نم.91-ديفوكب
ةيسسيسسحتلا ةلمحلا هذه تنأك
هذه يمظنمل ةبسسنلأب ةسصرف
ذيملتلا ريكذتل ةرهأظتلا

تأميلعت اذك و ةيئأقولا ريبادتلأب
.تأقرطلا ربع ةملسسلا و نمألا

لأسصتلا ةلوؤوسسم ترأسشأا و
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملأب
مقرلا نأا ىلإا ةنيطنسسقب ينطولا
عقوملا ىلإا ةفأسضإلأب5501 رسضخألا
zd-ndm-ngppلوأنتم يف ىقبي

لأح يف غيلبتلل نينطاوملا عيمج
.رطخل مهلأفطأا نمأا وأا مهنمأا سضرعت

م.ق
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خنويم نرياب
سسومار لوح موحي

مهراظنأا خنويم نرياب ولوؤوسسم هجو
،ضسومار ويجر˘ي˘سس ي˘نا˘ب˘سسإ’ا بو˘سص
ىلإا همسض ثحبل ،ديردم لاير دئاق
د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

فيسصلا يف ديردم لاير عم ضسومار
نيب قافتا يأا دجوي ’ نكل ،لبقملا
دقعلا طورسش ىلع نآ’ا ىتح نيفرطلا
ينابسسإ’ا يفح˘سصل˘ل ا˘ًق˘فوو ،د˘يد˘ج˘لا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب ل˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا اد˘˘˘نإا ودراودإا
نرياب يلوؤوسسم نإاف ،«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا»
كرامو زينيترام يفاخ نم اورسسفتسسا

قيرفلا يف ينا˘ب˘سسإ’ا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ،ا˘كور
راسشأاو ،ضسومار فقوم لوح ،يرافابلا
ي˘˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘˘ي ’ ضسو˘˘˘˘˘˘مار نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا
هنأ’ ،ايلا˘ح ضضور˘ع˘لا ى˘لإا عا˘م˘ت˘سس’ا
نيرخآا نيماع ةدم˘ل رار˘م˘ت˘سس’ا د˘ير˘ي
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تلا˘˘قو ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘˘م
لايرو ضسومار نيب ةمزأ’ا نإا ةينابسسإا

ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘ب˘غر ى˘لإا دو˘ع˘ت د˘يرد˘م
ةبسسنب يجنر˘ي˘م˘لا د˘ئا˘ق بتار ضضف˘خ
.ديدجلا دقعلا يف 01%

لحري لانسسرآا بع’
مسسوملا ةياهنب

د˘لاو ي˘فا˘ت˘˘سسو˘˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘غو˘˘ك ف˘˘سشك
ناردو˘˘˘˘كسش ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ’ا بعÓ˘˘˘˘˘لا

ه˘ل˘ج˘ن نأا ،هرا˘˘سشت˘˘سسمو ي˘˘فا˘˘ت˘˘سسو˘˘م
يزيلجنإ’ا لانسسرآا قيرف نع لحريسس
نأا دعب كلذو ،يراجلا مسسوملا ةياهنب
نمسض ماوعأا ةسسمخ ىسضق دق نوكي

ناردوكسش دلاو لاقو ،قيرفلا فوفسص
بختنملا ع˘م جو˘ت يذ˘لا ،ي˘فا˘ت˘سسو˘م
4102 ملا˘ع˘لا ضسأا˘ك بق˘ل˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا
ة˘باو˘ب˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ل˘يزار˘ب˘لا˘˘ب
نإا ،«يإا يد .تكرا˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسنار˘˘˘ت»
لولحب لانسسرآا نع لحريسس بعÓلا
،ريدقت ىسصقأا ىلع لبقملا فيسصلا

لانسسرآا عم يفاتسسوم دقع رمتسسيو
لسصحي ملو ،لبقملا ناوج03 ىتح
اماع82 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ي˘ف ةدود˘˘ح˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘سس
يذلا مسسو˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ة˘كرا˘سشم˘لا
نا˘كو ،ة˘با˘سصإ’ ه˘ت˘ياد˘ب ي˘ف ضضر˘˘ع˘˘ت
امداق لانسسرآا ىلإا مسضنا دق يفاتسسوم
ماع فيسص يف ينابسسإ’ا ايسسنلاف نم
6102.

نم فقاو اتروكاتسسوك
ةسسفانملا «نÓيملا» ةردق

ويسشتلاكلا بقل ىلع
،ا˘ترو˘كا˘ت˘سسو˘˘ك ورد˘˘نا˘˘سسي˘˘لأا بر˘˘عأا

يف هتق˘ث ن˘ع ،ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘م ع˘فاد˘م
در راهظإا ى˘ل˘ع ،ير˘ي˘نو˘سسور˘لا ةرد˘ق
اتن’اتأا مامأا طوقسسلا دعب ،ديج لعف
،ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
يف ةي˘نا˘ث˘لا ه˘ت˘م˘يز˘ه ،نÓ˘ي˘م د˘ب˘كتو
نأا ’إا ،مسسوملا اذه يلاطيإ’ا يرودلا

ةري˘سسم˘لا نأا˘ب ىر˘ي ’ ا˘ترو˘كا˘ت˘سسو˘ك
ونافيت˘سس برد˘م˘لا لا˘جر˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
،ةلحرملا كلت دنع فقوتتسس ،يلويب
تاحيرسصت ي˘ف ا˘ترو˘كا˘ت˘سسو˘ك لا˘قو
نÓيم» اريسس Óيد يريروك ةفيحسصل

و˘هو ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج ق˘ير˘ف ما˘˘مأا ر˘˘سسخ
هل أاوسسأ’ا ةارابملا ميدقت دعب ،اتن’اتأا

نÓيم نكل» فاسضأاو ،«مسسوملا اذه
تع˘م˘ت˘سسا ،د˘ي˘ج ل˘ع˘ف در˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس
ضسفاني نل نÓيم نإاب لوقي ضضعبلل

،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح يرود˘˘لا بق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
قابسسلا» متأاو ،«كلذ دقتعأا ’ يرودب
ر˘˘ت˘˘نإاو نÓ˘˘ي˘˘م ن˘˘ي˘˘ب نآ’ا حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م
ريغتتو ،عبار قيرف امبرو ضسوتنفوجو
.«ةرتف لك يف نيزاوملا

هتلئاع و «ثوغÈلإ»
 ةيسسنرفلإ ةغللإ نوملعتي

طبرت يسسيم ةوطخ
نامريج ناسسب هلبقتسسم

ل˘ي˘نو˘˘ي˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ط˘˘بر
هسسفن ،ةنو˘ل˘سشر˘ب د˘ئا˘ق ،ي˘سسي˘م
نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب

،لبقملا مسسوملا لÓخ نامريج
ع˘˘م ي˘˘سسي˘˘م د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
،لبقم˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ا˘سصرا˘ب˘لا

ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘ف˘م يأا د˘جو˘ت ’و
ىتح ديدج˘ت˘لا نأا˘سشب ن˘ي˘فر˘ط˘لا
ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘فوو ،نآ’ا
نإاف ،يناب˘سسإ’ا «و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا»
نآ’ا نÓسصحي هتلئاعو يسسيم
ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ضسورد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةوطخل˘ل اًداد˘ع˘ت˘سسا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
،ثوغربلا ةريسسم ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تم˘عزو
ضسيراب نأا ةينابسسإ’او ةيسسنرفلا
ي˘˘سسي˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ي
يف افل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن ه˘ق˘يد˘سصو
يرود بقل قيقحتل دحاو قيرف
نم رثكأا نأا ركذي ،ابوروأا لاطبأا

ةنولسشر˘ب ة˘سسا˘ئر ى˘ل˘ع ح˘سشر˘م
يسسيم عان˘قإا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق د˘كأا
ةلاح يف ،اسصرا˘ب˘لا ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا˘ب
.تاباختن’اب حاجنلا
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 ديردم لايرل ةرفسشم ةلاسسرب ثعبي يبابم

ا˘م د˘يرد˘م لا˘˘ير ي˘˘لوؤو˘˘سسم كردأا
م˘جا˘ه˘م ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك هد˘سصق˘ي
،نا˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘˘˘˘˘ب
اًرخؤوم اهقلطأا يتلا تاحيرسصتلاب
ي˘با˘ب˘م لا˘قو ،ه˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم نأا˘˘سشب
لا˘ير˘لا ى˘لإا ،لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا

ىلع يسسفن رامثتسسا ديرأا» :اًرخؤوم
عي˘قو˘ت˘لا ضسي˘لو ،ل˘يو˘ط˘لا ىد˘م˘لا

بل˘˘طأا م˘˘ث د˘˘يد˘˘ج د˘˘قا˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
جمانربل اًقفوو ،«ماع دعب ةرداغملا
نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «و˘ت˘ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘سشلا»
ةريخأ’ا يبابم تاملك ذختا لايرلا

لو˘ق˘ي ثي˘˘ح ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘لا˘˘سسر˘˘ك
اودقاعتت نأا امإا» يغنريملل بعÓلا

،«ادبأا كلذ ثدحي نل وأا نآ’ا يعم
ديدعلا تمعز نأا دعب كلذ ءاجو
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير نأا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘م
،اًناجم يبابم عم دقاعتلل ططخي

ف˘ي˘سص ي˘ف هد˘˘ق˘˘ع ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع
نامريج ناسس نأا ىلإا راسشأاو ،2202
ي˘ه ي˘با˘ب˘م ة˘ب˘غر نأا اًد˘ي˘ج كرد˘ي
4 ةدمل اًسضرع هل مدق اذل ،ليحرلا

03 غلبي يونسس بتاربو ،مسساوم
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ح˘سضوأاو ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
دقتعي ’ ديردم لاير نأا ينابسسإ’ا

،عيقوت ةأافاكم ديري يبابم دلاو نأا
يدا˘ن˘لا ى˘لإا ه˘ل˘ج˘ن لا˘ق˘ت˘نا ر˘ي˘˘ظ˘˘ن
نأا «وتيغنر˘ي˘سشلا» ر˘كذو ،ي˘كل˘م˘لا

اذهل يبابم دلاو يعسس ةلاح يف
ءاد˘ترا ر˘مأا نا˘ي˘سسن ه˘ي˘ل˘ع˘˘ف ،ر˘˘مأ’ا
.يغنريملا ضصيمق هلجن

يسسيئرلإ ببسسلإ تناك ةيحسصلإ ةمألإ

وروأا يرايلم ابوروأا يف ةمقلا ةيدنأا ةراسسخب تاعقوت
ةيدنأا نأا تيوليد ةسسسسؤوم تركذ
نم ابوروأا يف مدقلا ةركل ةمقلا
يرايلم يلاوح رسسخت نأا عقوتملا
‐0202 مسسوم ةياهن لولحب وروأا

ةيداسصت˘ق’ا را˘ثآ’ا بب˘سسب1202
ريرقتلا لاقو ،91‐ديفوك ةحئاجل
غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نإا ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ضسمأا
مسسو˘م ر˘ئا˘سسخ ن˘م˘سضت˘ي م˘خ˘سضلا

لوأا دسصح ا˘مد˘ن˘ع0202‐9102
يف تاداريإ’ا ةمئاق يف ايدان02
،اهنيب اميف وروي رايلم2.8 ابوروأا

نع ةئملاب21 ةبسسنب لقي ام وهو
عجارتلا اذ˘هو ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
ىلإا دوعي وروأا رايلم1.1 غلابلا
يف ثبلا قوقح تاداريإا ضضافخنا
يف ي˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا

بل˘˘˘غأا تف˘˘˘قو˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح1202
ي˘ف ىر˘ب˘كلا يرود˘لا تا˘ق˘˘با˘˘سسم

ببسسب يسضاملا ماعلا نم ضسرام
بل˘˘غأا ة˘˘ما˘˘قإا ل˘˘ظ ي˘˘فو ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
نيعجسشم روسضح نود تايرابملا

˘˘ما˘˘يأا تادار˘˘يإا نإا˘˘ف ، ناو˘˘ج ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ىربكلا ابوروأا ةيدنأ’ تايرابملا

نم ةبيرق ى˘ق˘ب˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
‐0202 مسسوم ةياهن ىتح رفسصلا

كير˘سشلا ز˘˘نو˘˘ج ناد لا˘˘قو ،1202
ةيسضا˘ير˘لا تاءا˘سصحإ’ا ةد˘حو ي˘ف
دعت» تيو˘ل˘يد ة˘سسسسؤو˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ر˘ج˘˘ح تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ما˘˘يأا تادار˘˘يإا
يرا˘ج˘ت˘لا جذو˘م˘ن˘لا ي˘ف ضسا˘˘سسأ’ا

ةطسشنأا يقاب يف دعاسستو دان يأ’
فاسضأاو ،«ىرخأ’ا تاداريإ’ا بذج
راثآا نم ري˘خأ’ا ءز˘ج˘لا د˘م˘ت˘ع˘ي˘سس»
لكسشبو ، مدقلا ةرك ىلع ةحئاجلا
ةيفيكو دعوم ىلع ،ليلقلاب ضسيل

ر˘ي˘غ˘ت˘ي م˘لو ،«ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا ةدو˘˘ع

ي˘لا˘م˘لا يرود˘لا ةراد˘˘سص بي˘˘تر˘˘ت
ةنولسشرب ظفاح ثيح مدقلا ةركل

غلبت ةيونسس تاداريإاب ةمقلا ىلع
كلذ مغرو ،وروأا نويلم1.517
يناث نم ينابسسإ’ا قÓمعلا ىناع
ن˘ي˘ب تادار˘يإ’ا ي˘ف ع˘˘جار˘˘ت ر˘˘ب˘˘كأا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
‐8102 مسسوم يف حبسصأا امدعب
ز˘˘˘جا˘˘˘ح ر˘˘˘سسكي دا˘˘˘˘ن لوأا9102
،وروأا نويلم008 غلابلا تاداريإ’ا

8 ةبسسنب ةدايز ديردم لاير لجسسو
تا˘نÓ˘عإ’ا تادار˘يإا ي˘ف ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
تاداريإاب يناثلا زكرملاب ظفتحيل
امني˘ب وروأا نو˘ي˘ل˘م9.417 غل˘ب˘ت
ىلإا ابوروأا لطب خنويم نرياب مدقت
1.436 د˘ي˘سصر˘ب ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا

نم ةيثÓث لان امدعب وروأا نويلم
.يسضاملا مسسوملا يف باقلأ’ا

خنويم نرياب يئانث مسض فدهتسسي سسوتنفوج
عم دقا˘ع˘ت˘لا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج فد˘ه˘ت˘سسي
ن˘ي˘ت˘ن˘يرو˘ك خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ي˘ئا˘˘ن˘˘ث
ي˘ف ،يز˘كر˘يز او˘سشو˘جو و˘˘سسي˘˘لو˘˘ت
قير˘ف˘لا فو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘لوا˘ح˘م
يرودلا يف مسسوملا اذه يناعي يذلا
ايردنأا بردملا ةدايق تحت يلاطيإ’ا
خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب كل˘˘م˘˘يو ،و˘˘لر˘˘ي˘˘˘ب
نأاسشب ةد˘ي˘ج تا˘قÓ˘ع ضسو˘ت˘ن˘فو˘جو
نم ل˘ك ل˘ق˘ت˘نا ا˘مد˘ع˘ب ،ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
ةيطعنب يد˘ه˘مو ا˘ت˘سسو˘ك ضسÓ˘غود
لاديف وروترأاو ناموك يلسسغنيكو
تاونسسلا يف نيقيرفلا فوفسص نيب

و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘˘ك» بسسح˘˘˘بو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج بغر˘ي ،«و˘تا˘كر˘ي˘م
اًرهسش81 ةدمل يزكريز عم دقاعتلا

تقو˘لا ي˘فو ،ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘ع
م˘سض ي˘فو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف لوا˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
لجأاتت ام˘برو ،ر˘ه˘سشلا اذ˘ه و˘سسي˘لو˘ت
،لبقملا فيسصلا ىتح ةقفسصلا كلت
امراب نم ةسسفانم ضسوتنفوج هجاويو
ه˘نأا ة˘سصا˘˘خ ،يز˘˘كر˘˘يز م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ربكأا ةروسصب ةكرا˘سشم˘لا ن˘م˘سضي˘سس
نم لك دجاوت لظ يف ،امراب عم
’ا˘˘ب˘˘يد و˘˘لوا˘˘˘بو ا˘˘˘تارو˘˘˘م ورا˘˘˘ف˘˘˘لأا

ط˘خ ي˘ف ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘كو
كرا˘سشو ،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘˘سسلا مو˘˘ج˘˘ه
ع˘˘م ةد˘˘حاو ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف يز˘˘كر˘˘˘يز
بعÓ˘˘ك م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نر˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘لا
يف فادهأا يأا لجسسي ملو ،يسساسسأا

يرودلا يف اهب كراسش تايرابم4
لوا˘ح ا˘م˘ك ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرودو
نم غلابلا وسسيلوت مسض ضسوتنفوج
نويل فوفسص نم ،اًماع62 رمعلا
لباقم همسض يف نرياب حجني نأا لبق
يف ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م5,24
.7102 ماع

«ةمهملا نم برهأا نلو ..لسساكوين يف ةقث ةمزأا» :سسورب
برد˘˘˘˘م ضسور˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس لا˘˘˘˘ق
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ه˘ق˘ير˘ف نإا ،ل˘سسا˘كو˘ي˘ن
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا بب˘سسب ة˘ق˘ث˘لا ي˘ف ع˘جار˘˘ت
ن˘م بر˘ه˘ي ن˘ل ه˘˘ن˘˘كل ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا
يدافت ةلواحمب قلع˘ت˘م˘لا يد˘ح˘ت˘لا
،يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف طو˘ب˘ه˘لا

يف زوف يأا لسساكوين ققحي ملو
ل˘˘ك ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م01 ر˘˘˘˘˘˘خآا
زكرملا ىلإا عجارت˘ي˘ل ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا

ةطقن91 ديسصرب يرودلا يف61
‐2 ةميزهلا تءاجو ،ةارابم91 نم
ع˘سضت˘ل Ó˘ي˘ف نو˘ت˘˘سسأا ما˘˘مأا ر˘˘ف˘˘سص
،ضسورب ىلع ط˘غ˘سضلا ن˘م د˘يز˘م˘لا

جراخ ريها˘م˘ج˘لا تد˘سشت˘حا ا˘م˘ن˘ي˘ب
ةبلاطم ،كراب ضسميج تناسس بعلم
نييفحسصل˘ل ضسور˘ب لا˘قو ،ه˘ت˘لا˘قإا˘ب
ءاثÓثلا ،دتيانوي زديل ةهجاوم لبق
ةئيسس جئا˘ت˘ن ة˘ل˘سسل˘سسب ر˘م˘ن ن˘ح˘ن»
ف˘قو˘م اذ˘ه ،م˘هر˘˘عا˘˘سشم م˘˘ه˘˘ف˘˘تأاو
و˘ه ه˘ل˘ع˘ف ن˘كم˘ي ا˘˘م ل˘˘ك ،بع˘˘سص
نكم˘م ل˘كسش ل˘سضفأا˘ب داد˘ع˘ت˘سس’ا

ىلإا جاتحن نحن ،جاعزإ’ا لهاجتو
ة˘ق˘ث˘لا ...ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تو مد˘ق˘ت˘لا

فاسضأاو ،«ءيسشلا ضضعب ةعجارتم
ن˘م ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف تن˘ك د˘˘ق˘˘ل»
ة˘بو˘ع˘سص ي˘ف كسش د˘جو˘ي ’ ..ل˘ب˘ق

،رار˘˘سصإ’ا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشأا ي˘˘ن˘˘كل ر˘˘˘مأ’ا
وه هلعفأا نل يذلا ديحولا ءيسشلا
ل˘سصاوأا˘سس .يد˘ح˘ت˘لا ن˘م بور˘ه˘لا
ىرا˘˘سصق لذ˘˘بأا˘˘˘سسو ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

افده لسسا˘كو˘ي˘ن ل˘ج˘سسو ،«يد˘ه˘ج
نكل تايرا˘ب˘م8 ر˘˘خآا ي˘˘ف اد˘˘حاو
ةدوعب ةعفد ىقلتي نأا لمأاي ضسورب
نا˘م˘ي˘سسكا˘م نا˘سس ن’آا ن˘ي˘حا˘ن˘ج˘لا

فاقيإ’او ضضرملا نم رزيرف نايرو
لسساكوين دقتفيسسو ،بيترتلا ىلع
وكيرديف عافدلا يثÓث لباقملا يف
لو˘بو كرÓ˘ك نار˘ي˘كو ز˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف
تاباسصإ’ا ببسسب تيماد
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با˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف ضسي˘˘ئر د˘˘كأا
ةرد˘ق˘م مد˘ع ة˘ن˘ي˘غز ة˘ن˘تا˘ب
ا˘˘م د˘˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ترادإا
نويد لثمت رييÓم4 هتميق
نيبعÓلا ديدع هاجت قيرفلا

باوبأا قرطي هلعج ام وهو
لجا نم ةيفارتح’ا ةكرسشلا
ة˘˘يو˘˘˘سست ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ثح˘˘˘ب
نم رثؤويسس يذلا لاكسشإ’ا
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف كسش نود

ةنجلو ةطبارلا نأاو اميسس’
ى˘ل˘˘ع ر˘˘سصت تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
’إاو ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست
تازاجإا زوحي نل قيرفلاف
مسسوملل ابسسح˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
قيرفل ثدح املثم يراجلا
. ضسابعلب داحتا

إوبلاط نوبعÓلإ
لكاسشم لحب ةرإدإلإ

نويدلإ
» و˘˘˘ب˘˘˘ع’ برد˘˘˘ت˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سض تح˘˘˘˘ت «با˘˘˘˘كلا
رمأ’ا نأاو ةسصا˘خ ة˘ي˘سضق˘لا
لعج ام وهو مهعماسسم غلب
م˘ه˘سسف˘نأا ل˘خد˘ي فو˘˘خ˘˘ت˘˘لا

و˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
وهو مهل رركتيسس ضسابعلب
ن˘م نو˘ب˘ل˘ط˘ي م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
ةرور˘˘˘سض ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
نم ق˘ير˘ف˘لا ف˘ل˘خ فو˘قو˘لا

ةسصاخلا ةميقلا ديدسست لجا
حمسسي ىتح كلذو نويدلاب
ةلوطبلا يف دجاو˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ل
نأاو اميسس’ ةلوج لوأا نم
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي م˘˘ه˘˘فد˘˘ه

ضسيئرلا نأا ركذي .دوعسصلا
مغر لاكسشإ’ا ءاهنإاب دعو
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا
تاعاسسلا لÓخ اههجاويسس
. ةمداقلا

صشامر ماسشه

باحسسن’اب ددهيو هرمأا نم ةريح يف ةنيغز
ةنتاب بابسش

نب ةبانع داحتا بردم ربع
ةيسضرأا نم هفوخت نع ةيوسش
اهنأاو ةسصاخ «وباسش» بعلم
ةعومجملا راسسم ىلع رثؤوت
’ ف˘˘ي˘˘ك ا˘˘ه˘˘تار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘تو
ىقلتي ةرم لك يف ضشتوكلاو
ضصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘سض
ىقبي لكلا نا امب ةعومجملا

تاباسصإ’ا لكسشمل اسضرعم
ن˘م بل˘ط˘ي ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
ةرور˘سض دا˘ح˘ت’ا ي˘لوؤو˘˘سسم
ر˘˘خآا بع˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
تاوف لبق ه˘ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘سسÓ˘ل
تقولا ناو اميسس ’ ناوأ’ا
. هفادهأا قيقحت يف قيرفلا ديفي رخآا بعلم ليهأاتل ةرادإ’ا مامأا

نويدلإ ةيسضق نم ةريح يف ةيئلولإ ولوؤوسسم
نويدلا لوح ةي’ولا يلوؤوسسم تمسص لسصاوتي هتاذ قايسسلا يف
فرط نم ةلسسارم تقلت اهنأاو ةسصاخ قيرفلا ىلع ةمكارتملا

قيرفلا ىقبي يتلا ةريبكلا ةميقلا دكؤوت ةاوهلا مسسق ةطبار
ضسيئرلا لازي ’و اذه نيبعÓلا ليهأات لجا نم اهديدسستب ابلاطم
ىلع لمعلا لجا نم ةديدج تادجتسسم روهظ رظتني ميعز
ةثÓثلا يف رييÓم ةينامثلا دودحل تلسصو يتلا ةميقلا ديدسست
. يدانلا هيلإا لسصو يذلا زجعلا دكؤوي ام وهو ةريخأ’ا مسساوم

صشامر ماسشه

ةبانع داحتإ
نيلوؤوسسملا بلاطيو بسضاغ ةيوسش نب

رخآا بعلم نع ثحبلاب
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ثيح ةلوطبلل ريسضحتلا ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘كسشت ل˘سصاو˘ت
ةمغÓتلا مجن مامأا دغلا ةيسشع ايدو ءاقل ينفلا مقاطلا جمرب
ةليكسشتلا نع ثحبلا زوميغ بردملا هلÓخ نم لواحيسس
قÓطن’ا نم برتقي ةلوطبلا دعوم نأاو ةسصاخ ةيسساسسأ’ا

اهب ماق يتلا تاريسضحتلا ىلع اريثك ضشتوكلا ىنثأا دقو اذه
نم ىتح وأا ةماقإ’ا ثيح نم ءاوسس فلسشلا ةنيدم يف قيرفلا

زيهجت ىقبي فدهلا نأا ادكؤوم تاريسضحتلا فورظ ثيح
.ةقÓطن’ا دعومل ةبيتكلا

عيمجلإ حيرت ىسسيع جاح ةدوع
جاح ورتسسياملا ةدوع ةليكسشتلا تلجسس هتاذ قايسسلا يف
ازهاج كلذب نوكيل دارفنا ىلع تابيردتلا وج ىلإا ىسسيع
ةدم لوط نم ناك فوختلا نأاو ةسصاخ ةمداقلا تايدحتلل

ةديج فورظ يف لمعت ةعومجملا يقاب نأا ركذي هبايغ
يف نويد اياسضق دوجو مدع نم عيمجلا دكأات نأا دعب ةسصاخ
ريسضحتلاب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سسي˘سس ا˘م و˘هو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
يف عرسش ضشتوكلا نأا ركذي ،ديج لكسشب ةلوطبلا دعومل

.تايدولا طبسض
صشامر ماسشه

ةنتاب ةيدولوم
 مويلا ةمغÓتلا ةيدو

نييسساسسأ’ا طبسض ديري زوميغو

ةقلاعلا نويدلا ةيسضق ءازإا هقلق بورخلا ةيعمج ضسيئر ىدبأا
نأا ثيح تاعزانملا ةنجل ىدل يبورخلا قيرفلا قتاع ىلع
نويلم003و رايلم هتميق ام عفدب ابلاطم ىقبي رمحأ’ا قيرفلا
لظ يفو ددجلا نيبعÓلا تازاجإا لين لجأا نم نيبعÓل ميتنسس
ضسيئر دجاوتي قيرفلا هسشيعي يذلا بعسصلا يداملا عسضولا
لجأا نم تاهاجت’ا لك يف كرحتيو هرمأا نم ةريح يف يدانلا
ديدج نم حطسسلا ىلع تفط يتلا ةلكسشملا هذهل لح داجيإا

ةيلاملا ةميقلا ضصيلقتل ةينوناق ةغيسص داجيإا ىلإا ىعسسي ثيح
. ةرسشابم نيينعملا عم ضضوافتلا لÓخ نم
رإزخ بردملل ايقيقح إرابتخإ تناك ةيواسشلإ ةيدو
ارابتخا نينث’ا ةيسشع تيرجأا يتلا ةيواسشلا داحتا ةلباقم تناك
مامأا ناك ءاقللا نأاو اميسس رازخ يداهلا بردملا لابسشأ’ ايقيقح
مسضت يتلا يقرسشلا يناثلا مسسقلا ةعومجم نمسض طسشني قيرف
ةيبورخلا اهيف مدطسصي ةهجاوم يناث اهنإاف يلاتلابو «اكسسي’»
ءاقل دعب ديدجلا مسسوملا لÓخ مهيسسفانم نمسض نوكيسس قيرفب
بردملا لواح ثيح ةيعمجلا هيف تمزهنا يذلا ةنتاب ةيدولوم
يذلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا داد˘ع˘ت ن˘ع ة˘ي˘فا˘سضإا ةر˘ظ˘ن ذ˘خأا راز˘خ يدا˘ه˘لا
. ديدجلا مسسوملا هب لخديسس

صشامر ماسشه

بورخلإ ةيعمج
نويدلا ةيسضق ءاهنإا ديري «اكسسي’» سسيئر

ة˘يدو˘لو˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تر˘˘جأا
˘ما˘ما ا˘يدو ءا˘ق˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةياجب ةب˘ي˘ب˘سش ما˘ما ل˘ج˘ي˘ج˘ب

نو˘ق˘ع برد˘م˘لا لوا˘ح ثي˘ح
ىر˘خأا ةر˘م ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
زار˘˘با ل˘˘جا ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
نو˘كت ى˘ت˘ح اذ˘هو م˘ه˘تارد˘˘ق
رور˘˘˘م ع˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك م˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ينقتلا ناو ةسصاخ تايرابملا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ي˘سسح˘ت د˘˘ير˘˘ي
ماجسسن’اب ةسصاخلا بناوجلا

همهي ام نأاب ارارم دكا ثيح
ةيؤور ىقبي نهارلا تقولا يف
هل نوكي ىتح نيبعÓلا لك
حبسصيو عيم˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘كح
تانا˘كمإا ن˘ع ةر˘ظ˘ن كل˘ت˘م˘ي

. بع’ لك
ةليكسشتلإ بيرجت

مامأإ نوكيسس ةيسساسسألإ
ابايإإو اباهذ «باكلإ»

ةرادإا تحجن هتاذ قايسسلا يف

ة˘يدو ط˘ب˘سض ي˘˘ف «كو˘˘م˘˘لا»
ءاقفر عم˘ج˘ت˘سس ا˘با˘يإاو ا˘با˘هذ
ف˘ي˘سضلا˘ب يوا˘فر˘سش د˘ئا˘˘ق˘˘لا
ى˘لوأ’ا ثي˘ح ة˘ن˘تا˘ب با˘˘ب˘˘سش
موي كلاملا دبع نبب ىرجتسس
ىر˘ج˘ي˘سس ن˘ي˘ح ي˘˘ف تب˘˘سسلا
يحوفسس بعلمب ةدوعلا ءاقل
ام˘هو ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي
كسش نود نم ناذللا ناءاقللا
ىلا امهيف ضشتوكلا ىعسسيسس
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
رثكا ا˘ه˘ب˘ير˘ج˘تو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا
تاءا˘˘ق˘˘ل ى˘˘لو’ اداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
اهيف نوكيسس يتلاو ةلوطبلا
كو˘م˘ل˘ل ا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م بور˘˘خ˘˘لا
. ينادمح دباع بعلمب

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق ةيدولوم

نع ديعلا موغلسش لÓه بردم ثحبي
هلعج ام وهو ةريبكلا تايدولا ضضعب
قرف يلوؤوسسم ضضعبب هت’اسصتا رسشابي
نم ةبيرق ىقبت يتلاو ىلوأ’ا ةجردلا
يتلا تامولعملا بسسحو ثيح ،قيرفلا
يسسلا عم لسصاوت ضشتوكلاف انتزوحب
دسصق ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘جو ي˘سس ضسا
ف˘سصت˘ن˘˘م لÓ˘˘خ تا˘˘يدو ءار˘˘جا ثح˘˘ب
ينقتلا ناو ة˘سصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
تاءاقللا مجح ةدايز ديري ينيطنسسقلا

ضصا˘خ˘لا ق˘سسن˘لا عا˘˘ف˘˘ترا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ح˘م˘سسي˘سس تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا˘˘ب
.ةمروفلا يف امود دجاوتلاب

مهحايترإ نع إوÈع نوبعÓلإ
لمعلإ ةقيرطل

مهحايترا نع اوربع نيبعÓلا نا ركذي
ضشتوكلا لمعي يذلا ل˘م˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ح˘˘لا˘˘سصل ه˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘طار˘˘˘عو˘˘˘ب
لكسشم يدا˘ف˘ت ناو ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
مهل ةبسسنلاب مهأ’ا وه ىقبي تاباسصإ’ا

ىد˘م ر˘م˘˘ع˘˘م ن˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر كرد˘˘يو اذ˘˘ه
ة˘سصا˘خ ل˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ير˘ط ع˘م م˘ه˘بوا˘ج˘ت
Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم م˘ه˘ي˘ل˘ع دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس كلذ ناو
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا د˘˘˘ن˘˘˘ع
ل˘جا ن˘م دا˘ه˘ت˘جا˘ب ل˘م˘ع˘ي ل˘كلا ل˘ع˘ج

ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ط˘ح˘م ى˘ل˘حا ى˘لا لو˘سصو˘لا
ة˘م˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص كرد˘˘ي ل˘˘كلا ناو
قر˘ف قر˘عا ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف
.قرسشلا

صشامر ماسشه

نوڤعل تايطعملا سضعب تفسشك ةياجب ةيدو

ديعلإ موغلسش لÓه

«ماسص’»و «يسس سسا يسسلا» در رظتنيو ةيوق تايدو نع ثحبي ةطارعوب
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بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا برد˘˘˘م بر˘˘˘عأا
ن’آا ،د˘ي˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر ن˘˘˘˘ع ترو˘˘˘˘ب
ع˘م «ه˘˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م»
ه˘ت˘كرا˘سشم بق˘ع «ر˘˘سضخ˘˘لا»
رسصمب1202‐ملاع˘لا ضسأا˘كب
«ة˘˘ل˘˘كي˘˘هو ءا˘˘ن˘˘ب» حو˘˘م˘˘ط˘˘ب
ةر˘ي˘غ˘سصلا ةر˘كل˘ل ة˘م˘يد˘ت˘سسم
.ةيرئازجلا

ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لدأاو
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘ل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب
:Ó˘ئا˘ق ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
قيرف بيردت˘ب مز˘ت˘لا ا˘مد˘ن˘ع»
ءانب ةركف ىلع زكرأا ،نيعم
يف .يسضاير عورسشم ةلكيهو
ي˘ن˘نأا ر˘ع˘˘سشأا ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا
هذ˘˘˘ه ع˘˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ى˘ل˘˘ع لو˘˘عأاو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ع˘˘م ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
نوكيسس» :فا˘سضأاو ،«ر˘ئاز˘ج˘لا

تاو˘˘ن˘˘˘سسلا كراد˘˘˘ت ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص
ةرك اه˘ب تر˘م ي˘ت˘لا فا˘ج˘ع˘لا
موقنسس اننكل ،رئازجلا يف ديلا
فاسشتك’ هلعف اننكمي ام لكب
ن˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ديلا ةرك لبقتسسم نونمسضيسس
ليوطلا ىدملا ىلع ةيرئازجلا
ز˘ئا˘˘كر مد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
تهتناو ،«نسسلا يف بختنملا

ي˘˘˘ف «ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا» ةر˘˘˘ما˘˘˘˘غ˘˘˘˘م

1202 ير˘سصم˘لا لا˘يد˘نو˘م˘˘لا
فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ,د˘حأ’ا مو˘˘ي
رود˘لا غو˘ل˘ب و˘˘هو ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
ضسم˘خ ة˘ل˘ي˘سصح˘ب ،ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا

(62‐32) ا˘سسنر˘ف ما˘مأا ،م˘ئاز˘˘ه
ادنلسسيإاو (63‐32) جيورنلاو
‐92) لا˘˘غ˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لاو (81‐02)

د˘حاو زو˘ف ل˘ي˘ج˘سست ع˘˘م ،(33
‐42) بر˘غ˘م˘لا با˘سسح ى˘ل˘˘ع
م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ه˘˘تدو˘˘ع˘˘بو ،(32
ةرود˘لا ي˘ف «ر˘سضخ˘لا» دودر˘م
ضضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
برد˘م˘لا ف˘سشك ،«ة˘ن˘عار˘ف˘لا»

«او˘كب˘ترا» ه˘ي˘ب˘ع’ نأا ترو˘˘ب
د˘˘˘سض لوأ’ا ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
ضصقن» ءارج ا˘م˘ي˘سس ،بر˘غ˘م˘لا
هيف تببسست يذلا ،«ريسضحتلا

،ضسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
ظحلا نسسحل» تروب حسضوأا
نيزاوملا بلق يف انحجن اننأا
ا˘نز˘فو ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘ثأا
ا˘ن˘ل ح˘م˘سس يذ˘لاو ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا˘˘ب
«يسسيئرلا رودلا ىلإا لهأاتلاب
دسض انتهجاوم نأا نظأا» : لاقو
ةي˘ع˘جر˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ه ا˘سسنر˘ف
،زيمتم ءادأا ميدقتب ،لايدنوملاب

تاميلعتلاب اومزتلا نوبعÓلاف
ي˘˘ف او˘˘نا˘˘كو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا قو˘˘˘ف
.«ىوتسسملا

يسسنرفلا ينقتلا نأا مولعملاو
ةينفلا ةسضراعلا ىلع فرسشي
ماع ذنم يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
هتدايق يف حجن ثيح ،فسصنو
ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا لÓ˘ت˘حا ى˘لإا
0202˘‐ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘كل
«رسضخلا» ـل حمسس ام ،ضسنوتب
لايدنوملا عم دهع˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب
7102 يترود نع هبايغ دعب
.9102و
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449213ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج41ـل قفإوملإ1202 يفناج72ءاعبرألإةصضايرلا
«رسضخلا» ىلع فارسشإ’ا ةلسصاوم يف بغري تروب ن’آا

رسصم لايدنوم يف ةيثراكلإ جئاتنلإ مغر

رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تنلعأا
دقعل اهخسسف نع ضسمأا ةيسشع
نذؤو˘م˘لا ه˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع’
هل حت˘ف˘ي˘سس يذ˘لا ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
قيرف ناولأا ضصمق˘ت˘ل لا˘ج˘م˘لا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ د˘˘˘يد˘˘˘ج
.يلاحلا يوتسشلا

ي˘ف ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا لا˘قو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ر˘˘ب˘˘ع هر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب
ةرادإا ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت »:ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا

خ˘سسف ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ق˘ير˘ف˘لا با˘ع˘لأا ع˘نا˘سص د˘˘ق˘˘ع
فاسضأاو ،«يسضارتلا˘ب نذؤو˘م˘لا
بعÓلا ةرادإ’ا ركسشت» :نايبلا

،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘مد˘ق ا˘م ل˘ك ى˘ل˘˘ع
ةلوذبملا تادوه˘ج˘م˘لا ى˘ل˘عو
ناولأا هسصقنت ةرتف لاوط هنم

ن˘سسح˘لا كو˘ل˘سسلاو ،د˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
.«قيرفلا لخاد

ةرادإا تن˘˘م˘˘ت ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو
حاجنلاو قيفو˘ت˘لا ل˘ك ضسا˘م˘لأا
ي˘ف ودارا˘ب ة˘سسرد˘م ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل
.ةيوركلا هتريسسم ةيقب
تارا˘ي˘خ˘˘لا دد˘˘ع˘˘ت نأا ود˘˘ب˘˘يو
طسسو يف زيغن ليبن بردملل
ن˘م رار˘ق˘لا اذ˘ه ف˘ل˘خ ،ناد˘ي˘م
˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ةرادإ’ا

وتاكريملا لÓخ ديدج مجاهم
ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،ي˘لا˘ح˘لا

ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسأ’ا ي˘ف ى˘نا˘ع
،يمامأ’ا طخلا يف ةيسضاملا
ق˘ير˘ف˘لا فاد˘˘ه ة˘˘با˘˘سصإا د˘˘ع˘˘ب
.يويرف يماسس

جاحلب اسضر

هترماغم يهنت تإرايخلإ ددعت

نذؤوملا دقع خسسفت ديمعلا ةرادإا

لبقملا يرفيف ةيادب ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا

sport@essalamonline.com

ةداعإا ةيلمع ءاهتنا رظتنملا نم
نب رتنع ةيسسورفلا زكرم ليهأات
عقوت˘م˘لا ن˘مو ة˘ي˘نا˘سسل˘ل داد˘سش
ضسرا˘م ر˘ه˘سش لÓ˘خ ه˘م˘ي˘˘ل˘˘سست
ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

زجاوحلا ىلع زفقلا تاسسفانم
ضضيبأ’ا ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأا ن˘م˘سض
،2202˘˘‐نار˘˘هو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

يدان ضسيئر ىدل ملع ام امبسسح
.«ينارهولا باكرلا» ةيسسورفلا

اذه نأا يليمر ريهز حسضوأاو
لحم نا˘ك ي˘سضا˘ير˘لا ق˘فر˘م˘لا

ن˘ي˘مأ’ا ة˘ي˘ب˘سس م˘ي˘سسن ة˘ن˘يا˘ع˘م
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازو˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ىلإا هترايز نمسض ،ةسضايرلاو
ةثÓث مودت يتلاو نارهو ةي’و
ةيبسس ديسسلا برعأا دقو ،مايأا

˘مد˘ق˘ت ة˘ب˘سسن˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا»و لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ة˘˘ي˘˘عو˘˘نو

ةعراسستم ةريتو ارخؤوم تلجسس
نأا ركذي ،«ابيرق اهمÓتسسا ةيغب

ز˘كر˘م ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
«داد˘سش ن˘ب ر˘ت˘ن˘ع» ة˘ي˘سسور˘ف˘لا
رد˘ق˘ت ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘م˘لا
د˘ق تارا˘˘ت˘˘كه4 ي˘لاو˘˘ح˘˘ب

ةميقب يلام فÓغ اهل ضصسصخ
تقلطنا ثيح ميتنسس رايلم53
،8102 ربمسسيد يف لاغسشأ’ا

ن˘ي˘مأ’ا ةرا˘يز ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سسو
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازو˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ىلإا ة˘ي˘ب˘سس م˘ي˘سسن ،ة˘سضا˘ير˘لاو
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ضسمأا نار˘˘هو ة˘˘ي’و
ىرخأا لكاي˘ه تا˘سشرو د˘ق˘ف˘ت˘ب
ر˘ح˘ب˘˘لا با˘˘ع˘˘لأا ا˘˘سضيأا ضصخ˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ضضي˘˘˘بأ’ا
ةنسس يف نارهو ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت˘سس
2202.
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2202 نإرهو طسسوتملإ رحبلإ باعلأإ
لبقملا سسرام ملسسي «دادسش نب رتنع» ةيسسورفلا زكرم

نإرهوب مداقلإ صسرام رهسش ةررقم ةثلاث ةعبط

مويلا يهتنت ةلسسلا ةركل ةيركسسعلا ةينطولا ةرودلا

ىوقلا باعلأ’ ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا د˘ق˘ع˘ت
يرفيف3 موي ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
ةيسضايرلاو ةيبملوأ’ا ةنجللا رقمب لبقملا
.ةمسصاعلاب نونكع نبب ةيرئازجلا

مهحسشرت تافلم نيحسشرتم ةثÓث عدوأا دقو
بيد ميكحلا دبع ؛نم لكب رمأ’ا قلعتيو
ةسسائرل حماطلاو هتدهع ةيهتنملا ضسيئرلا
،يسسيم نب لامك ،ةيناث ةدهعل ةيداحت’ا
ديرفو ةيلاردف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا
وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و ة˘ط˘بار ضسي˘ئر ضسيا˘كو˘ب

تاحيسشرتلا ةنجل تملسستو ،ىوقلا باعلأ’
ميمحا ديعسس ،بوبسش دمحم نم ،ةنوكتملا

ءامسس’ا حسشرت تافلم ،يواسسوم لامكو
ةنجللا هذه بيسصنت متو ،اقباسس ةروكذملا
˘ما˘ت˘ت˘خا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ي˘سضا˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘بر’ا
عم تقولا ضسفن يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
،نوركسش يلÓيج ،مسضت يتلا نوعطلا ةنجل

،رامع دلو دمحمو حياسس نب ديمحلا دبع
ىسسوم نم ،ماهملا ميلسست ةنجل فلأاتت امنيب
.يزوزعم مسساقلبو رديوق نب جاح ،ةراكب
باعلأ’ ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا قدا˘سصو

ةنجللاب ةيداعلا اهترود تدقعنا يتلا ىوقلا
نيتليسصحلا ىلع ،نو˘ن˘كع ن˘ب˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا
.0202 مسسومل ةيبدأ’او ةيلاملا
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ىوقلإ باعلأل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ

رئإزجلإ ةيدولوم

ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا را˘ت˘سسلا لد˘سسي
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةرود˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م
ةر˘كل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘سضت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ل˘˘سسلا
كرد˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
˘مو˘ي ن˘م ةد˘˘لارز˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيا˘غ ى˘لإا ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا
ةكراسشمب اذهو ،ءاعبرأ’ا موي
فلتخم نولثمي قر˘ف ة˘ي˘نا˘م˘ث
ضسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
لكب رمأ’ا قلعتيو ،تادايقلا

ىلو’ا ةيركسسعلا ةيحانلا نم
ةيركسسعلا ةيحانلا ،(ةد˘ي˘ل˘ب˘لا)
ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا ،(نار˘˘هو) ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،(را˘سشب) ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كسسع˘˘لا
ةعبار˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ةيركسسعلا ةي˘حا˘ن˘لا ،(ة˘ل˘قرو)
(ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق) ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا

ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحانلاو
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،(تسسار˘ن˘م˘ت)
ينطولا كردلا تادايق قيرف
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘سسرد˘˘م ق˘˘ير˘˘فو
يلامجإا دادع˘ت˘ب ،ة˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
.يسضاير821 غلبي
يف ،ةثلاث ةرود ماقتسسو اذه
ضسرام ر˘ه˘سش نار˘هو ة˘سسرد˘م
عرا˘سصت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ز˘كار˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا يداو˘˘ن˘˘لا
ضسأاكلا بقل ىلع ىلوأ’ا4ـلا
رهسش هسضوخ ررقملا ةينطولا

.مداقلا ناوج
،ىلوأ’ا ةعبطلا تفرعو اذه
،ينطولا كرد˘لا ةدا˘ي˘ق قو˘ف˘ت

ر˘ب˘كأا با˘سست˘حا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع
ضسفا˘ن˘ت˘ل˘ل ،طا˘ق˘ن˘لا ن˘م دد˘˘ع
.بقللا ىلع مهنيب اميف

ب.م.يرسسيإإ

ةملعلإ ةيدولوم
نيبعÓل ةيندبلإ ةقايللإ عفر لوألإ فدهلإ
ةعاقلاب تÓسضع ةيوقت ةسصح جمربي ينفلا مقاطلا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘˘ي
˘مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ة˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

،ةي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف قا˘سسو
مسسوملا قÓ˘ط˘ن’ ار˘ي˘سضح˘ت
نا˘˘˘كو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا يور˘˘˘كلا
عم ،ضسمأا ةح˘ي˘ب˘سص د˘عو˘م˘لا

ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘سصح ضضو˘˘˘˘˘خ
نم ةعاقلا لخاد تÓسضعلا
داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل

قير˘ف˘لا د˘جاو˘ت نأاو ا˘م˘ي˘سس’
نم ةيقرسشلا ةعومجملا يف
فرتحم يناثلا مسسقلا ةلوطب

يف دهجلا نم ريثكلا بلطتي
ةفورعملا ةيندبلا ةوقلا لظ
.ةعومجملا هذه يف
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘سصيو اذ˘˘ه
ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
مهنكمت ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

د˘ع˘ب تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘ل ن˘˘م
بب˘سسب د˘مأ’ا ل˘يو˘ط ف˘قو˘˘ت

يذ˘˘لاو «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
نع دعتبت قرفلا عيمج لعج
ةدمل تايرابملاو تابيردتلا

.ريدقت لقأا ىلع رهسشأا9
ب.م.يرسسيإإ

جاجتحÓل نيبع’3 فقوت تابوقعلا ةنجل
نيتارابمب ناديزوبيإا يسصقتو

ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تب˘قا˘ع
ماسسح يوارحبو ،نازيلغ عيرسس بع’ غلاب نايفسس وبأا ،ضسييلبوم
ةمسصاعلا داحتا عفادم تÓيلع مدأا ،ةدكيكسس ةبيبسش قيرف بع’
ـب مهميرغت عم ماكحلا تارارق ىلع جاجتح’ا بقع ةدحاو ةارابمب
ةيعمج بع’ ماسسح يزرحم ةبقاعم تمتو اذه.ميتنسس نييÓم3
ىلع هلوسصحل «ةوارمحلا» دسض هدرط دعب ةدحاو ةارابمب فلسشلا
دادو بع’ لامج ناديزوبيإا بيغيسس نيح يف ،نيوارفسص نيتقاطب
هدرط دعب نيتذفان ر˘ي˘غ ن˘ي˘تارا˘ب˘م ا˘ه˘ن˘م تا˘يرا˘ب˘م4ـب ناسسم˘ل˘ت
.ءارمحلا ةقاطبلاب

ب.م.يرسسيإإ
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لامج ينطولا بخانلا لقتنا
بعل˘م ى˘لإا ي˘سضا˘م˘ل˘ب ن˘يد˘لا
ر˘كا˘سشت ى˘ف˘ط˘سصم د˘ي˘˘ه˘˘سشلا
فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘˘ب

ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘لا ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بختنملا تايرابم ناسضتح’
ي˘ف ءاو˘سس ة˘مدا˘ق˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا
وأا ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت

ضسأا˘ك تا˘ي˘˘ف˘˘سصت ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح
ى˘ت˘˘ح وأا ،2202 رطق م˘لا˘ع˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘سضو˘˘˘خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
تعسضخ يتلا ةئيهتلا ةيلمع
ر˘ه˘سشأ’ا ي˘˘ف ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل
.ةيسضاملا ةليلقلا

يم˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
ضسأا˘ك ي˘˘ف برد˘˘م ل˘˘سضفأا نأا
عبارو9102 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا

ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف برد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘سضفأا
ه˘م˘قا˘ط ة˘ق˘فر ل˘ق˘ت˘نا ،ة˘ن˘سسلا
ز˘يز˘ع ن˘˘م نو˘˘كم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ضسار˘˘˘ح˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م ضسارو˘˘˘˘ب
د˘ي˘ج˘م د˘عا˘سسم˘لا برد˘˘م˘˘لاو
م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘˘ي˘˘ل˘˘بو ةر˘˘قو˘˘ب
«فا˘ف˘لا»ـل يرادإ’ا ق˘سسن˘˘م˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ظفح فرغو بعلملا ةيوزهاج
ن˘ع ن˘ير˘ه˘سش ل˘ب˘ق ضسبÓ˘م˘˘لا

مامأا ةبقترملا ةهجاوملا دعوم
ام ةلوجلا راطإا يف اناوسستوب

تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ل˘ب˘˘ق
2202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
ر˘يد˘م ل˘ق˘ن˘˘تو.نوريماكلاب
ة˘ي’و˘ل ة˘سضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
عور˘سشم˘لا ر˘يد˘˘مو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ديدج طاسسب عسضوب فلكملا
ر˘كا˘سشت ى˘ف˘ط˘˘سصم بع˘˘ل˘˘م˘˘ل
لجا نم بعلملا ىلإا ،ةديلبلاب
ةدايقب «فافلا» دفو لابقتسسا
نم يسضاملب ،ينطولا بخانلا
رو˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘جأا

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ت’ؤوا˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لاو

اميف ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ءا˘سضعأاو
.بعلملا ضصخي

«ا˘ف˘ي˘ف˘لا خ˘يرا˘ت دد˘˘حو اذ˘˘ه
ن˘ي˘ب ا˘م مدا˘ق˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘سشل
،مداق˘لا ضسرا˘م03ـلاو22ـلا

ةارابم رسضخلا بعليسس ثيح
ا˘ناو˘سستو˘ب ما˘مأا را˘يد˘لا ل˘˘خاد
˘˘ما˘˘مأا را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ ىر˘˘خأاو
˘ما˘ت˘خ ي˘ف ا˘ي˘˘ب˘˘ماز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ءار˘م˘سسلا ةرا˘˘ق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘غأ’ ا˘ب˘سسح˘ت
 .ةيراقلا

ب.م.يرسسيإإ

ابسس–  ركاسشت ىفطسصم ديهسشلا بعلم دقفتي يسضاملب
Ÿاناوسستوب ةهجاو 

يف عورسشلاب بلاط يسشطز
نيعو «ناكلإ»ـل ريسضحتلإ
رسضخلإ دفولل اسسيئر صشوعم

بتكملا ءاسضعأا
نوئنهي يلارديفلا

لقأا بختنم
 ةنسس71 نم

بت˘˘˘كم˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا أا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
ضشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا
دقع يذلا يرودلا عامتج’ا
يرئازجلا داحت’ا رقمب ،ضسمأا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ،م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ي˘˘لاد˘˘ب
ةنسس71 ن˘م ل˘قأا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

لوأ’ا زكرملا هلÓتحا بقع
يتلا ايقيرفإا لامسش ةرود يف
مهنكم ام رئازجلا اهتنسضتحا

ممأا ضسأاك يف ناكم زجح نم
يتلا1202 ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
ر˘ه˘سش بر˘غ˘م˘لا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘˘ت
.مداقلا ضسرام

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ر˘˘سشنو
عقوملا ىلع انايب مدقلا ةركل
ءاسضعأا» :هيف لاق ينورتكلإ’ا
ضسي˘ئرو ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

نوئنه˘ي ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
71 نم لقأا ينطولا بختنملا
ىلإا هلهأات ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس
ةئفلا تاذل ايقيرفإا ممأا ضسأاك
،«مداقلا ضسرام رهسش ةررقملا

بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سضعأا» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ةيداحت’ا ضسي˘ئرو ي˘لارد˘ف˘لا
ركسشلاب نومدقتي ةير˘ئاز˘ج˘لا
ءا˘˘سضعأاو ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
دوهجملا دعب ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ةرود لÓخ لوذبملا ريبكلا
اومدقت امك ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش
ةمظنملا ةنجللا ىلإا ركسشلاب
ايقيرفإا لامسش ةرود تايلاعفل
ع˘م ،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع حاد˘ق ةدا˘ي˘ق˘˘ب
لا˘جر ى˘لإا ة˘ي˘ح˘ت˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ي˘ف اود˘عا˘سس ن˘يذ˘لا ءا˘ف˘خ˘˘لا
 «.ةرودلا حاجنإا

«رسضÿإ مجنب ÚبجعŸإ ÚبردŸإ ةمئاق ¤إإ مسضني «وينيروم2202 ناك تايفسصت نم5ـلإ ةلوجلإ تايلاعف نسضتحيسس يذلإ بعلملإ رايتخإ لجأإ نم

تامامتهإا نمسض ينيعبسس نب
 يزيل‚إ’ا ماهنتوت

يدان بع’و يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار ه˘ج˘ت˘ي
لÓخ هقيرف ةردا˘غ˘م ى˘لإا ي˘نا˘م˘لأ’ا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘ب
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا هاجتاب يراجلا يوتسشلا وتاكريملا

.ماهنتوت ةباوب نم
ينطولا بختنملا عفادم نأا ةيناملأا ةيفحسص ريراقت تفسشكو

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،خا˘بدÓ˘غ ه˘ق˘ير˘ف فو˘ف˘سص ن˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل ح˘˘سشر˘˘م
قابسسلا ماهنتوت يدان لخد امدعب ،ةيراجلا ةيوتسشلا تÓيوحتلا
.هتامدخب زوفلل

«زريبسسلا» بردم وينيروم هيزوج نأا ردسصملا تاذ فاسضأا
بختنملا ريهظ اهمدقي يتلا ةريبكلا تايوتسسملاب اريثك بجعم
.مسسوملا اذه خابدÓغسشنوم هقيرف عم ينطولا

مامتها لحم ةقلعملا روسسجلا ةنيدم نبا نأا ركذلاب ريدجلاو
خينويم نرياب يدان نم لك رارغ ىلع ةيبروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا
رتسسسشنام يدان ىلإا ةفاسضإ’اب ،يلاطيإ’ا ضسوتنفوج ،يناملأ’ا
 .يزيلجنإ’ا يتيسس

 جاحلب اسضر
نسسحأإ تاب نÓيŸإ م‚ نأإ دكؤوي ›اطيإلإ ينفلإ مقاطلإ

نوكي نلو يبرادلا نع باغ رسصان نب
 مداقلا تبسسلا اينولوب ةهجاوم ‘ ارسضاح
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا رسصان نب ليعامسسإا باغ

يدان ،ضسمأا ةليل تبعل يتلا ،هيدان ةارابم نع يلاطيإ’ا نÓيم
ايلاطيإا ضسأاك يئاهن عبر رودلا راطإا يف رتنأ’ا

نأا يلاط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ي˘سسآا برد˘م ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس ف˘سشكو
ن˘م جÓ˘ع˘لا نأا ا˘م˘ب ،د˘ي˘ج لا˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘˘لا
نل هنأا ’إا ،حيحسصلا قيرطلا ىلع ريسسي اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا
يلاطيإ’ا يرودلا يف ىتح ’و يبرادلا يف دجاوتلا نم نكمتي
تاحيرسصت يف يلاطيإ’ا ينقتلا درطتسساو ،مداقلا تبسسلا موي
رسصان نب » :يلويب لاق «بوتويلا» ىلع قيرفلل ةيمسسرلا ةانقلل
اينولوب ةارابم ىتح انعم ارسضاح نوكي نل هنكل ،نسسحأا حبسصأا
 .«مداقلا تبسسلا ةررقملا ةمداقلا

ةباسصإ’9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف بع’ لسضفأا ضضرعتو
ىلع ،يسضاملا ربمفون رهسش يلاطيإ’ا امراب ةهجاوم يف ،ةيوق
ةرادإ’ا نأا ’إا ،هيدان تايرابم نع بيغيل ،ةبكرلا راتوأا ىوتسسم
نع هبايغ ةدم ’و بعÓلا ةدوع دعوم اددحي مل ينفلا مقاطلاو
 .تايرابملا

 ب.م.يرسسيإإ
رسضÿإ م‚ تايناكمإاب ينفلإ مقاطلإ عانتقإ دعب

ءارسشل هجتت «ماه ‐ تسساو» ةرادإا
 ةمحر نب دقع

ةمحر نب ديعسس دقع ءارسش ىلإا  «ماه ‐تسساو» يدان ةرادإا هجتت
ضسيوم ديفاد عانتقا بقع دروفتنيرب قيرف نم ،يرئازجلا يلودلا
هاوتسسمب يزيلجنإ’ا يدانلل ينفلا مقاطلا ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم ىلوأ’ا ةلحرملا يف

يدا˘ن ي˘لوؤو˘سسم نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب  ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا دقع ءارسش اوررق «قراطملا»
ةريبكلا تايناكمإ’اب ينفلا مقاطلا بجعأا امدعب ةيمسسر ةفسصب
.ةنسس52 ـلا بحاسص اهب عتمتي يتلا

طبر يف بغرت «زرماهلا» ةرادإا نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
52 عفدل ةدعتسسم يهو ،تاونسس ضسمخ ةدمل قيرفلاب بعÓلا

ةرادإا نم رسضخلل ديدجلا مجنلا دقع ءارسش لجأا نم وروأا نويلم
عم طبتري لازي ’ ةمحر نب نإاف ةراسشإÓلو.رهسشلا اذه دروفتنيرب
لقتناو ،2202 فيسص يف هتدم يسضقنت دقعب دروفتنريب يدان
عم دحاو مسسومل ةراعإ’ا ليبسس ىلع «ماه ‐تسساو» فوفسص ىلإا
 .هدقع ءارسش ةيناكمإا

 جاحلب اسضر
ةيسسنرفلإ ةلوطبلإ ‘ ثد◊إ عنسص هقلأات

 ةي’وب ىوتسسÃ ديسشي ىفطسصم
قيرف بع’و قباسسلا يرئازجلا يلودلا ىفطسصم يدهم ىنثأا

ةي’وب ديرف ايتسساب يدان يف قباسسلا هليمزب يسسنرفلا ييزيب
يدان مامأا ضسمأ’ا ةارابم يف هليجسست بقع «رسضخلا» بع’و
«براحملا»ـل عئارلا ىوتسسملا˘ب ار˘ي˘ث˘ك ى˘ف˘ط˘سصم دا˘سشأاو.تنان
زتيم هيدان ةقفر ةيوقلا ضضورعلا ىلع ةمسصبلا لسصاوي يذلاو
«رتيوت» يعامتجإ’ا لسصاوتلا ةكبسش ىلع ةديرغت يف مسسوملا اذه
 .«امسساح حبسصأا دقل ةي’وب ديرفل ريبك روطت» :اهيف ءاج

قيرف يف اعم ةب˘ع’ نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ي˘لود˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
ةبرجت يف ةي’وب لقتني نأا لبق ،7102‐6102 مسسوم ايتسساب
يف ىفطسصم عقو اميف ،انوريج ةباوب نم اينابسسإا يف ةيفارتحا
 .ةيناثلا ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف طسشانلا ييزيب يدان

 طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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رسصان نب ةلمإزم نم بÎقي

«يÒنوسسورلا» ‘ بولطم م’وغ

««لإول» ‘ ءلدبلإ ةكد صسيبح «رسضÿإ» عفإدم

 يدوعسسلا يرودلل ةدوعلا باتعأا ىلع يرمعلب

˘مÓ˘˘غ يزو˘˘ف بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نم ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن
يسسأا» ق˘ير˘ف ى˘لإا ما˘م˘سضن’ا

ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘خ «نÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيراجلا

ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ةرادإا نأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروأا
ي˘ف بغر˘ت «ير˘ي˘نو˘سسور˘˘لا»

ر˘˘˘سسيأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سض

لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
Ó˘يد˘ب ،يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
لسشف دعب ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه و˘ي˘ث˘ل

ريهظ «وبريف وينيج» ةقفسص
.ينابسسإ’ا ةنولسشرب يدان

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
بغري «يدرابموللا» قيرفلا
ة˘˘سسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ ةرا˘˘عإا ي˘˘ف
،رهسشأا6 ةدمل نايتيا تناسس
يلوبان ةرادإا در راظتنا يف
.مدقملا ضضرعلا ضصوسصخب

ي˘ف ه˘نأا ةرا˘سشإÓ˘ل ر˘يد˘ج˘لا
لا˘ق˘ت˘نإا ة˘ق˘ف˘سص حا˘ج˘ن ة˘لا˘ح
فوفسصل ةنسس ـلا92 بحاسص
بع˘ل˘ي˘˘سس «ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا»
ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو ه˘ن˘طاو˘م ة˘ق˘فر
ليعامسسإا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا
د˘حأا د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب
اذ˘˘˘ه «نÓ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا» ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘كر
.مسسوملا

جاحلب اسضر

لا˘م˘ج ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم لاز˘˘ي ا˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ح˘˘سضاو ر˘˘ي˘˘غ نو˘˘ي˘˘ل
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا
يرود˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘تدو˘˘˘ع بار˘˘˘ت˘˘˘قا
يلهأا يدان ةباوب نم يدوعسسلا

اه˘ل˘حار˘م˘ل تل˘سصو ي˘ت˘لا ةد˘ج
ةقفسصلا ميسسر˘ت ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خأ’ا
˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘˘كسشب
 .ةمداقلا

دعب ىلع يرمعلب
عيقوتلإ نم تإوطخ

يلهأÓل
ه˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو

نأا  ة˘يدو˘ع˘˘سس مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو
هجتي  «رسضخلا» عافد ةرخسص
د˘ع˘ب «ي˘قار˘لا» ناو˘لأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ل
ع˘م ة˘يدو˘ع˘سسلا ةرادإ’ا قا˘˘ف˘˘تإا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشل ق˘˘با˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘لا
ليسصافت عيمج ى˘ل˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ةد˘م˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لاو

ريظن ير˘م˘ع˘ل˘ب ا˘ها˘سضا˘ق˘ت˘ي˘سس
،يدوعسسلا يرودلا ىلإا هلاقتنا

ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سص تد˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
يلهأ’ا ةرادإا نأا «ةيداسصتقإ’ا»
م˘سض ن˘م تاو˘ط˘خ د˘ع˘ب ى˘ل˘˘ع
تاذ تفا˘سضأاو ،«برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
هعم قافت’ا مت هنأا  ردسصملا

وحن تغلب ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع
 .ارهسش81 ةدمل وروأا ينويلم

بختنŸإو ةكدلإ طغسض
صضرعلاب لبقي هلعج
ةا˘نا˘˘ع˘˘م نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘مو

قبسسأ’ا فيطسس قافو عفادم
هسشيعي يذلا ريبكلا طغسضلاو
ه˘يدا˘ن ع˘م ن˘هار˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ع ثح˘ب˘ي ه˘ل˘ع˘ج ي˘سسنر˘ف˘˘لا
مل امدعب ،بعللا هل حيتي قيرف
بسسك ن˘م نآ’ا د˘ح˘ل ن˘كم˘ت˘˘ي
،ايسسرا˘غ يدور برد˘م˘لا ة˘ق˘ث
يهو ء’دبلا ةكد مزÓي ىقبيو
بعÓلا تقلقأا يتلا ةيعسضولا
دد˘ع ر˘ب˘كأا ضضو˘خ د˘ير˘ي يذ˘لا

ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ن˘˘م

هل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ي˘لا˘ع ة˘مرو˘ف
ضضر˘ع˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي
ه˘˘نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا
نم ،اديج ةلوطبلا ايابخ فرعي

13 بحا˘سص د˘ير˘ي ر˘˘خآا بنا˘˘ج
هاوتسسم ةمق يف دجاوتلا ةنسس
فر˘˘سصت تح˘˘ت نو˘˘كي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
يذ˘لا ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب «ضشتو˘˘كلا»
ةليكسشت يف هيلع اريثك نهاري
هنأا ام˘ب «ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م»
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘ئا˘˘كر د˘˘حأا د˘˘ع˘˘ي
د˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘ل˘˘ل از˘˘ها˘˘ج هد˘˘ير˘˘يو
.ةمداقلا

ن˘با نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةبرجت ضضاخ نأا قبسس ضشارحلا
ي˘˘ف يدو˘˘ع˘˘سسلا يرود˘˘لا ي˘˘ف
0202 ىلإا6102 نم ةرتفلا

نأا ل˘˘ب˘˘ق با˘˘ب˘˘سشلا يدا˘˘ن ع˘˘˘م
دع˘ب ر˘ي˘خأ’ا ع˘م هد˘ق˘ع خ˘سسف˘ي
عم هل تثدح يتلا لكاسشملا
اهدعب لقتنيل ،«ثويلا» ةرادإا
يسسنرفلا نوي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ى˘لإا
 .رح لاقتنإا ةقفسص يف

 طيمز.ع



ةــــنصصرق

ةلوطم ةلاحلا
هتفرع يذلا ريبكلا رخأاتلا دعب
د˘يد˘ج˘لا بع˘ل˘م˘لا ءا˘ن˘ب لا˘˘غ˘˘سشأا
عم دقعلا خسسف مت وزو يزيتب
زا˘ج˘نإا˘ب ف˘ل˘كم˘لا داد˘ح ع˘م˘ج˘م
ف˘ي˘ل˘˘كت م˘˘ت ثي˘˘ح ،عور˘˘سشم˘˘لا

يل» تاحاولا تاسساردلا بتكم
ةسساردلا دادعإاب فلكملا «نود
ر˘ت˘فد داد˘عإا˘ب عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
هلÓخ نم ددحي ديدج طورسش
ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا لا˘غ˘سشأ’ا

يتلا ةكرسشلا رايتخ’ ةسصقانم
عم لاغ˘سشأ’ا هذ˘ه ا˘ه˘ل ل˘كو˘ت˘سس
رهسشأا بلطتيسس رمأ’ا نأا ينعي امم تقولا ضضعب ذخأات نأا رظتني تاءارجإ’ا هذه نأا ىلإا ةراسشإ’ا
.ةلئاط ’اومأا كلهتسساو ارخأات فرع يذلا عورسشملا لمكتسس يتلا ةسسسسؤوملا ةفرعم لبق

 ةيملاعلا

دجاوت يسضايرلا ءاسصحإ’او خيراتلا يف ضصسصختملا «SHFFI» عقوم اهرسشن يتلا ةمئاقلا يف
Óيجسست نيعفادملا رثكأا ةمئاق يف حاتفم عيبر دمحمو دوسشح نامحرلا دبع نايرئازجلا نابعÓلا
دبع ةيدولوملا عفادم ،ةمئاقلا ردسصتي يذلا ضسومار ويجريسس ينابسسإ’ا ةقفر ،ملاعلا يف
نيعفادملل يلودلا ءاسصحإ’او خيراتلا عقوم بسسح ايملاع ضسداسسلا فنسصي دوسشح نامحرلا
.ةريخأ’ا تاونسسرسشعلا يف افيدهت رثكأ’ا

 ةملك رخآا

زيزع بردملا مويلا ررقي نا رظتنملا نم
جربلا يلهأا قيرفل هتدايق ةيناكمإا ضسابع
نع ربع دق ناك هناو ةسصاخ همدع نم
ةليكسشتلا دودرم نم ق˘ي˘م˘ع˘لا ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا
ثيح يسضاملا ءاقللا يف ةراطسسوسس ماما
لعج ايبلسس ادودر˘م ع˘ق˘ع˘ق ءا˘ق˘فر ر˘ه˘ظا
يدانلل هتدايق مدع ررقي اهموي ضشتوكلا
لجا نم فارطأ’ا ضضعب لخدتت نا لبق
ن˘ع ع˘جار˘ت˘لاو ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ي˘ل˘ع ط˘غ˘˘سضلا
ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو ل˘ي˘حر˘˘لا ةر˘˘كف
ىلع مويلا درلا لبق ريكفتلل ةلهم بلطي

. ةرادإ’ا ضضرع
 ةنياب وتسصÓب

يداهلا بورخلا ةيع˘م˘ج برد˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ ور˘˘ت˘˘سسيا˘˘م ةدو˘˘ع راز˘˘خ
ةسصاخ ربسصلا غرافب يماهوتلا يطامرق
يف ةيسسا˘سسأا ةز˘ي˘كر ر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘ي˘خأ’ا ناو
نا ركذي مسسوملا اذه «اكسسي’» ةبيتك
ة˘ي˘ل˘سضع ة˘با˘سصإا ى˘لا ضضر˘˘ع˘˘ت بعÓ˘˘لا
دامتع’ا ةرثكو جمانربلا ةفا˘ث˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن

وهو ةيدولا تاءاقللا يف هتامدخ ىلع
ل˘ج˘ع˘ت˘سسي ضشتو˘كلا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا

هلÓغتسسا لجا نم اعيرسس ينعملا ةدوع
يف عورسشلا لبق ةمداقلا تايدولا لÓخ
ةلو˘ط˘ب˘لا د˘عو˘م نو˘كل ة˘يد˘ج˘لا رو˘مأ’ا
. قÓطن’ا نم برتقي

!!! وحور ىلع اهرسسخ

يسضايرلا يدان˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا أا˘جا˘ف˘ت
ةرادإ’ا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر رار˘ق˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
يداهلا برتغملا بعÓلا مسض ةركف ضضفرب
ةسصاخ هطابسضنا مدع ةجحب كلذو يريمعلب
عم ةيسضام ةبرجت ضضاخ ناو هل قبسس هناو
ةبغر ىلا تامولعملا لك ريسشتو اذه قيرفلا
يذلاو يدمح بردملا بلج يف نيلوؤوسسملا
قباسسلا ةراطسسوسس مجاهم بلجي دق هرودب
ةجاح يف ىقبي قيرفلا نا ركذي ،لابردوب
لبق ةمداقلا مايأ’ا لÓخ نيمجاهم ىلا ةسسام
.يفناج13

؟!! ولاو ناب ام

تي˘ب ي˘ف رود˘ي ا˘م ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا م˘ه˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
يف نيلوؤوسسملا ةبغر دعبو ثيح قافولا

م˘ل ي˘ت˘مو˘ل ل˘ي˘ناد ي˘نا˘غ˘لا م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘سض
برتقيل هقيرف بلاطم ببسسب ةرادإ’ا حلفت
ى˘ت˘حو ي˘نو˘مو˘م ي˘نا˘غ˘لا ه˘ل˘˘ي˘˘مز ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
اهدعب تعجارت ةرادإ’ا نكلو ودوبا اكازيا

ي˘ف ىر˘خأا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت˘˘ل ه˘˘م˘˘سض ن˘˘ع
ودا˘ما ي˘لا˘م˘لا ضصخ˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا
يرود˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘كا˘˘سس
حرطت ت’ؤواسستلا لعج ام وهو يبرغملا

لÓخ يبنجا عم دقاعتلا نم ةرادإ’ا ةين لوح
.ةيقابلا تاعاسسلا

qarsana@essalamonline.com
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«يكلملا» سسوباك
ىلع انوروك ضسوريف ىحسضأا
د˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن با˘˘ت˘˘عأا
نÓ˘˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإ’ا
ة˘با˘سصإا ن˘˘ع «ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا»
و˘سشتا˘ن ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا بعÓ˘˘لا
بيغيل ضسوريفلاب زيد˘نا˘نر˘ي˘ف
،نيعوبسسأا ةدمل هئÓمز نع
نأا يمسسرلا نايبلا فاسضأا امك
لوكوتربلا يف أادبيسس وسشتان
بردملا لثم هلثم يحسصلا

فوا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م دادز˘˘˘˘تو ،ناد˘˘˘˘يز
ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘م «ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘˘لا»
دعب نيبعÓلا نيب ضسوريفلا
يف «وسشتان»و «وزيز» ةباسصإا
.مايأا4 نم لقأا
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«سشتاملا» وسسبح
ةر˘˘ك يرود ة˘˘ط˘˘˘بار تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
نيفرتحمل˘ل ي˘كير˘مأ’ا ة˘ل˘سسلا
وينو˘ط˘نأا نا˘سس ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت
ز˘نا˘ي˘لروأا و˘ي˘˘ن ما˘˘مأا زر˘˘ي˘˘ب˘˘سس
ن˘م ن˘ي˘ت˘عا˘سس ل˘ب˘ق ز˘نا˘كي˘˘ل˘˘ب
تذختاو ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
ل˘ظ ي˘ف رار˘ق˘لا اذ˘ه ة˘ط˘بار˘˘لا

ددعلا ني˘ق˘ير˘ف˘لا كÓ˘ت˘ما مد˘ع
نيحاتملا نيبعÓلا نم يفاكلا
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسب
22 مقرلا ةارابملا هذه لمحتو
يرود˘لا ة˘ط˘بار ترر˘ق ي˘˘ت˘˘لا
دهسشو ،مسسوملا اذ˘ه ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت
هذه لك ليجأات يلاحلا رهسشلا
.دحاو ءاقل ءانثتسساب تاءاقللا
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يدوعسسلا يرودلل ةدوعلا باتعأا ىلع يرمعلب^
يزيل‚إ’ا ماهنتوت  تامامتها نمسض ينيعبسس نب^

بلاطيو بسضاغ ةيوسش نب
ثحبلاب ÚلوؤوسسŸا

رخآا بعلم نع
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رئإز÷إ ةيدولوم ةبانع دا–إإ

بغري تروب ن’آا
ةلسصاوم ‘
فارسشإ’ا

«رسضÿا» ىلع

ةيثراكلإ جئاتنلإ مغر
رسصم لايدنوم ‘

ركاسشت ىفطسصم ديهسشلا بعلم دقفتي يسضاملب
اــناوسستوب ةهجاوŸ اـــبسس–

هترماغم يهنت تإرايخلإ ددعت

خسسفت «ديمعلا» ةرادإا
نذؤوملا دقع

ىوقلإ باعلأل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ

ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
لبقملا يرفيف ةيادب


