
للصسو ىيحيوأل تاونصس5
ةيصضق يف نلعزل ةءاربلاو

«امراف يب يج»

«يصشوبلا» ةمكاحم ليجأات
داصسف ةيصضق يف مهتملا

50صصمداقلا شسرام41 ـل
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Òبأدتلأ نم ةعوم‹ مسضي هنأأ دكأأ
ÓÊقع كÓهتسسأ نامسضل

ةيلمعلأ نسسحتسست ةيبÎلأ تاباقن
:«مÓسسلأ»ـل دكؤوتو

ةقطنملأ ىلإأ هتداق لمع ةرايز يف
لمرلأ يسساحب ةدجأوتملأ ةيعانسصلأ

تاطحم عورصشم دقفتي راكح
طغصض ةجلاعمو زيزعت

40 صصبونجلا يف زاغلا

نيريزولأ قح يف ةيئأدتبلأ ماكحألأ دييأات
ةقيلفتوب ةموكح يف نيقبسسألأ

ANB نم ميتنسس رايلم0012 ةميقب لأومأأ صسÓتخأ ةيسضق يف تقؤوملأ نجسسلأ هعأديإأو نيماحملأ دحأأ ةعباتم ةيفلخ ىلع

50صص

ينطولأ نيمألأ ةبيدوب دوعسسم ربتعأ
ة˘با˘ق˘ن˘ب لا˘سصتلأو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘˘لأ
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م  ،«تسسا˘˘با˘˘ن˘˘ك˘˘لأ»
تاناحتملأ يف نيحسشرتملل ةيسصخسشلأ

،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ رأو˘˘طأÓ˘˘˘ل1202 ةرود
ديدع يدافتب ح˘م˘سست ا˘ه˘نو˘ك ة˘يرور˘سض

ةلحرملأ يف ةسصاخ عقت يتلأ ءاطخألأ
تÓيجسستلأ نم ىلوألأ

نمألل ىلعألا شسلجملل يرودلا عامتجلا تاجرخم مهأا هذه
30 صصينطولأ يبعسشلأ صسلجملأ لحب قلعتي ايسسائر اموسسرم عقوي نوبت صسيئرلأ

ةيصصخصشلا تامولعŸا ةعجارم
يدافتل ةيرورصض ÚحصشÎملل

يصضاŸا ءاطخأا

قاثيم عصضو وحن :يقارب
هايŸا داصصتقل ينطو

40 صص

30 صص

لحاسسلاب ةيركسسع تايلمع ‘ ينطولأ صشي÷أ ةكراسشم ةعاسشإأ ءأرو اناك

نمحرلا دبع روصشاع فلم
مامأا ارخآا امهتم52و

اددجم تايانجلا

ليرفأأ ذنم ةباينلاب هتسسائر ىلوت
9102

ليجوق حلاصص ميصسرت
شسلجم شسأار ىلع

ءاعبرألا اذه ةمألا
30 صص

50صص

اددـ‹ نارمآاـتي نزـıاو ةـنياهصصلا
! رـــئاز÷ا نــمأا ةــعزعزل

«ةحصصلا نم راع» ةنتفلا قاوبأا هتلوادت امو ةيبنجأا ةوق يأا ةلظم ت– لمعي نل ششي÷ا:عافدلا ةرازو^
ملاعلا يف اصشيج72 ىوقأا نمصض يبعصشلا ينطولا ششيجلا:يملاعلا «لابولغ»^

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! رييلملا عايصض

قح ،تاونسس لبق ةيبونج ةيلو يلاو حنم
ةيوارحسص نأ˘يدو6 يف لأ˘مر˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
،هنم نيبرقملا ضصاوخلا نم4 ـل لمأكلأب
نإا ة˘يلو˘لا هذ˘ه ن˘م م˘ه˘˘م ضسو˘˘سسأ˘˘ج لأ˘˘قو
نأيدولا دحأا تفزنتسسا لأمرلا بهن تأيلمع
نأا نود ،لمأكلأب بونجلأب ةريهسشلا ةفأجلا
دسض ةميرجلا هذه يف أقيقحت يلاولا حتفي
يلاولل أنفسصو ءارقلا برغتسسي دق ،ةئيبلا
مهنكل ،لأمرلا بهن أيفأم يف وسضع هنأأب
ضصاوخلا نأا نو˘فر˘ع˘ي أ˘مد˘ن˘ع نو˘ع˘ن˘ت˘ق˘ي˘سس
ةيرسصحلا قوقحلا نم نيديفتسسملا ةعبرألا

لمأكلأب ةيلو يف ءأنبلا لأمر لÓغتسسل
لÓغتسسا لبأقم أيونسس أغلبم أعيمج نوعفدي
،؟ميتنسس نويلم001 نع ديزي ل لأمرلا هذه
أهتم˘ي˘ق د˘يز˘ت ءأ˘ن˘ب لأ˘مر لÓ˘غ˘ت˘سسا ل˘بأ˘ق˘م
نيعبأتملا دحأا ،ميتنسس رأيلم41 نع ةيونسسلا
أمدنع بعلي ل يلاولا اذه نإا لأق فلملل
ةرأثإا رثكألا عونلا اذه نم رومأأب رمألا قلعتي
اذ˘ه˘ب مو˘ق˘ي أ˘ن˘ب˘حأ˘سص نأا و˘ه بار˘غ˘ت˘سسÓ˘˘ل
د˘حأا كر˘ح˘ي نأا نود تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م طأ˘سشن˘˘لا
.!قبأسسلا يف أنكأسس

مودت ل بصصانملا

،8102 مأع يف هلزع مت ةيلو يلاو قلع
،«أعيمج أنرظتنت لأمرلا» ـب هلزع رارق ىلع
ةيلو يلاوب هعمج يميمح ءأقل لÓخ كلذو
خوز ردأقلا دبع قبسسألا ةمسصأعلا رئازجلا

،ةلقرو ةيلو نم نوردحني نيرخآا تارأطإاو
،ةيلمرلا نأبثكلأب عقوم يف لطعلا ىدحإا يف
نأكو هئÓمزل أهنيح لوزعملا يلاولا لأقو
ةعأمج أي» ،ةيلو مأع نيمأا بسصنم لغسشي
يتلا لأمرلا هذه ىوسس ةيأهنلا يف دجن نل
.«مودت ل بسصأنملأف نآلا أهيلع ضسلجن

رظنلا ديق اياصضق

يتلا ةقيقدلا رييأعملا دحأا فرعي ل مويلا ىلإا
يلأعلا ميلعتلا ريزو دهع يف ةجهتنم تنأك
نييع˘ت˘ل بسصن˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘ب˘سس ن˘مو ق˘بأ˘سسلا

،ة˘ي˘ع˘مأ˘ج˘لا تأ˘مأ˘قلاو تأ˘مد˘خ˘لا ير˘˘يد˘˘م
ن˘ع ىوأ˘كسشو تأ˘ب˘ير˘سست ثد˘ح˘ت˘ت أ˘م˘ن˘ي˘بو
يف نييعتلا ءأنثأا نونأقلل ةريطخ تازوأجت
ة˘ي˘ع˘مأ˘˘ج˘˘لا تأ˘˘مد˘˘خ˘˘لا ير˘˘يد˘˘م بسصأ˘˘ن˘˘م
ل ،تأيلولا بلغأا يف ةيعمأجلا تأمأقإلاو
رهأطلا أهجهتنا ي˘ت˘لا ر˘ي˘يأ˘ع˘م˘لا فر˘ع˘ي د˘حأا

تأمدخلا يريدم نييعتو ةيمسست يف رأجح
ىلإا تأمولعم ريسشتو ،ةيعمأجلا تأمأقإلاو
مت لقألا ىلع ةيعمأج تأمدخ يريدم4 نأا

لقي ل أم نأاو ،مهنييعت ءأنثأا نونأقلل مهقرخ
ةدع تأيلو يف ةيعمأج ةمأقإا ريدم01 نع
ءأ˘ن˘ثأا ة˘ي˘˘نو˘˘نأ˘˘ق˘˘لا طور˘˘سشلا نو˘˘فو˘˘ت˘˘سسي ل
قدأسص رأجح رهأطلا نإأف اذه مغرو ،نييعتلا

تاذ ري˘سشتو ،ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا تارار˘ق ى˘ل˘ع ع˘قوو
نآلا رظنلا ديق فلملا نأا ىلع تأمولعملا

  .ةينمأا قيقحت ةهج لبق نم
ةعاصس42/42 بئاغ

ضسي˘ئر ى˘لإا لو˘سصو˘لا ق˘ل˘ط˘م˘لأ˘ب ن˘˘كم˘˘ي ل
ةيلو تأيدلب نم ةيدلب يف مهم ةحلسصم
،دوجوم ريغو بئأغ أمئاد ريخألا نأل ،نارهو
ةيلأتلا ةبأجإلا ىقلتي هنع لأأسسي نم لكو
نم ىرخأا تأبأجإاو «جرخ هار جرخ نيو اذه»
ذفأنلا ةحلسصملا ضسيئر ةحلسصملا يفظوم
ادج برقم هنا تأياورلا لوقت يذلاو ادج
،نار˘هو ة˘يلو ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك لوؤو˘سسم ن˘˘م اد˘˘ج
ءأسضقلا تاءارجإا يه نيأا وه أنه لاؤوسسلا

.؟ةيطارقوريبلا ىلع

qarsana@essalamonline.com
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! تصسارنمت يف ناوياتب» غنوج غناصشت» ىفصشتصسم نم ةخصسن
ن˘م ةر˘ط˘سسم˘لا ج˘مار˘ب˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف

م˘ت ،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘ث فر˘˘ط
ى˘ف˘سشت˘سسم ر˘ب˘كأا ح˘ت˘فو ن˘ي˘˘سشد˘˘ت
ضسفأني ،تسسارنمت ةيلو يف رغنإأب
،ناويأتب » غنوج غنأسشت» ىفسشتسسم
نأكسسب لفكتي نأا هنأأسش نم يذلاو
مهتيعسضو نم ن˘سسح˘يو بو˘ن˘ج˘لا
رأسشتنا لظ يف ةسصأخ ،ةيحسصلا
يتلا برأق˘ع˘لا تأ˘ع˘سسلو ة˘ئ˘بوألا
،ةقطنملا هذه نأكسس حاورأأب كتفت
اذهل ةجأحلا ضسمأا يف مه نيذلا
ي˘ح˘سصلا حر˘سصلا اذ˘˘هو زأ˘˘ج˘˘نلا
د˘يد˘ع ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي يذ˘لا مأ˘ه˘لا
ل˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشيو ح˘˘˘˘˘لأ˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ل نإا تأ˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

 .هلل ادمحف..أهلك

ليكولا معنو هللا انبصسح
ةروسص يعأمتجلا لسصاوتلا عقاوم داور رسشن

يف يرهسشلا رجألا نع ةيمكهت ةيروتأكيرأك
نإأف ،أنيديأا نيب يتلا ةروسصلا بسسحو ،رئازجلا

ةيبلتل يفكي لو «أسضفخنم» يقب ريخألا اذه
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ه˘سشلاو ة˘ي˘مو˘ي˘لا تأ˘ي˘جأ˘ح˘˘لا
رأعسسألا نأا ىلإا نيريسشم ،ءأبرهكلا ،نكسسلا
مدع حسضوي أم اذهو ادج ةعيرسس ةريتوب ومنت
ةأيحلا فيلأكتو يرهسشلا رجألا نيب ؤوفأكتلا
نيقلعملا تبجعأا أم ردقب ةروسصلا ،ةيمويلا
لخدلا يوذ ةسصأخ أنزح مهيف ترأثأا أم ردقب
ىلإا رقهقتيل يسشيعملا ىوتسسملا نأك أمو تاورثلا لكب ةينغ رئازجلا نأا اودكأا نيذلا دودحملا

.ليكولا معنو هللا أنبسسحف ...دلبلاو بعسشلا حلأسصل نولمعي نولوؤوسسم كأنه نأك ول دحلا اذه

! عصساصشلا قرفلا
ديسص ةيلمع قرغتسست ،أندÓب يف بيرغ عسضو يف
يف لوسصحلا متيل ،مأيأا ةدع رحبلا يف يربمجلا
قاوسسألا ي˘ف عأ˘ب˘ت ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق تأ˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا
مارغوليكلل فلأا0005 ىلإا لسصت ةيلأيخ رأعسسأأب
رارغ ىلع ىرخأا نادلب يف هنأا نيح يف ،دحاولا
نوكي كأمسسألا نم عونلا اذه ديسص نأا دجن أيكرت
ةدعل عجار اذهو ،ةلوقعم رأعسسأأبو ريبك تأيمكب

ةحارلا مسسوم ،ديسصلا مسساوم مارتحا أهمهأا لماوع
لحاوسسلا ضسارح ىلإا ةفأسضإا ،رح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا
مهألاو ،هجو نسسحأا ىلع مهتمهمب نوموقي نيذلا

موقت ل ة˘ي˘كر˘ت˘لا ع˘نأ˘سصم˘لا نأا د˘ج˘ن اذ˘ه ل˘ك ن˘م
.رحبلا يف أهتأيأفن غارفإأب

0202/1202 ةيلقنتلا ةكرحلا
نأ˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘˘نأأ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست
ءأ˘˘سضعألا ة˘˘يوأ˘˘سست˘˘م˘˘لا
عأطق كÓسسأا ف˘ل˘ت˘خ˘ٌم˘ل
ضضع˘˘ب ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
اذ˘˘˘˘ه ،تأ˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘ٌم˘˘˘˘˘لا
تأفلم ةسسارد عوبسسألا

يونسسلا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح
م˘سسو˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘ل˘˘ل
1202‐0202 يسسارّدلا

قــفو كلذ متي نأا ىلع
ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘قو˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

(91 دــي˘فو˘˘ك) أ˘˘نورو˘˘ك
ريبادتلا يه مأعلا اذهل ةيلقنتلا ةكرحلا زّــيمٌي أمو ،96‐02 يذيفنتلا موسسرملا أهنّمسضت يتلا
نع ةردأسصلاو0202 ليرفأا82 يف خرؤوملا94 مقر ةلسسارملا مأكحأا أهب تءأج يتلا ةديدجلا

ريسشأنملا يف ركذت مل يتلا تلأحلا ضضعب ىلإا ترأسشأا يتلاو ةيرسشبلا دراوملا رييسست ةيريدم
92 يف خرؤوملا50‐69 مقر رأطإلا روسشنملأب رمألا قّلعتيو ،ةيلقنتلا ةكرحلل ةمظنُملا
.6002 ليرفأا32 يف خرؤوملا082 مقر يليمكتلا روسشنملاو6991 ربمسسيد
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watan@essalamonline.com

،ضسلجملا نع ردأسص نأيب دأفأا
ضسرادتل ضصسصخ عأمتجلا نأأب
هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘مألا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م رود
خ˘يرأ˘ت ن˘م ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ةيروه˘م˘ج˘لا د˘ه˘ع ي˘ف ،أ˘ندÓ˘ب
أهملأعم يسسري ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

ضسي˘ئر ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ه˘نأأ˘سش ن˘م أ˘م˘ب ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘مأ˘˘˘كت ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
أ˘م˘بو ،ة˘لود˘ل˘ل ي˘تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ضسي˘ئر تأ˘ه˘ي˘جو˘ت ع˘م مءاو˘ت˘˘ي
ىلع ظأفحلا يف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.ي˘˘تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا

لÓخ رّرقت هنأا ،نأيبلا فأسضأاو
ى˘ل˘ع ءأ˘˘ن˘˘بو ،عأ˘˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه
فرط نم أهنع ربعملا تأبغرلا
ةلثمملا ةينأملربلا تأعومجملا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح م˘هو ،ضسل˘ج˘م˘لأ˘ب
ثل˘˘ث˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ين˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لاو ،ي˘سسأ˘ئر˘لا
ةينلع ةسسلج دقع ،يطارقميدلا

يرفيف42 ءأعبرألا موي ،ةمأع
ةرسشأعلا ةعأسسلا ىلع يرأجلا

بأخت˘نÓ˘ل ضصسصخ˘ت ،أ˘حأ˘ب˘سص
،ليجوق حلأسص ميسسرت لجأا نم
.ةمألا ضسلجمل أسسيئر

ل˘ي˘جو˘ق ح˘لأ˘˘سص ى˘˘ظ˘˘ح˘˘يو
يتلتك فرط نم لمأك عأمجإأب

،ي˘ن˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
،يطارقميدلا ينطولا عمجتلاو
ثل˘ث˘لا ءأ˘سضعأا ى˘لإا ة˘فأ˘سضإلأ˘˘ب
.يسسأئرلا

ضسل˘ج˘م ل˘ي˘˘جو˘˘ق ضسأار˘˘ت˘˘يو
9102 ليرفأا ذنم ةبأينلأب ةمألا

حلأ˘سص ن˘ب ردأ˘ق˘لا د˘ب˘ع˘ل أ˘ف˘ل˘خ
،ة˘لود˘لا ة˘˘سسأ˘˘ئر ى˘˘لو˘˘ت يذ˘˘لا
دبع قبسسألا ضسيئرلا مدق أمدعب
ه˘ت˘لأ˘ق˘ت˘سسا ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا

كار˘ح˘لا بلأ˘ط˘م˘ل ة˘˘بأ˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
ذنم ليجوق رمتسساو ،يبعسشلا
ضسلجم ضسأار ىلع مويلا كلذ
دبع راذتعا دعب ،ةبأينلأب ةمألا
ةدو˘ع˘لا ن˘ع ح˘لأ˘سص ن˘ب ردأ˘ق˘لا
أيلعلا ةفرغلل ضسيئرك هبسصنمل
ضسيئر˘ل ثع˘ب ثي˘ح ،نأ˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
أهيف هغلبي ةلأسسرب ةيروهمجلا

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘ت˘˘ب˘˘غر مد˘˘ع
ةنسس ذنم هلغسش يذلا هبسصنم
.ةمألا ضسلجمل ضسيئرك2002

ليجوق حلأسص دلو ،ريكذتلل

ةيلوب1391 يفنأج41 يف
اد˘هأ˘ج˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘يأا ،ة˘˘ن˘˘تأ˘˘ب
ضشي˘ج فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف او˘˘سضعو
لسضأن أمك ،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ةهبج بزح فوفسص يف ليجوق
هيف ىلوتو ،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

.مأهم ةدع

9102 ليرفأأ ذنم ةباينلاب هتسسائر ىلوت

ءاعبرألا اذه ةمألا شسلجم شسأار ىلع ليجوق حلاصص ميصسرت

خ.ةميسسن

تاعومجملأ ءاسسؤورل اعسسوم ،صسلجملأ بتكمل اعامتجأ صسمأأ ،ةباينلاب ةمألأ صسلجم صسيئر ليجوق حلاسص صسأأرت
ةيروهمجلأ دهع يف ةمألأ صسلجم رود ةسسأردو ريخألأ ميسسرتل صصسصخ ،يناملربلأ بقأرملأو ةيناملربلأ

يف ةيروهمجلأ صسيئر تاهيجوت عم مءأوتي امبو ،ةلودلل يتاسسسسؤوملأ لمعلأ لماكت ليعفت هنأاسش نم امب ،ةديدجلأ
.تاسسسسؤوملأ رأرقتسسأ ىلع ظافحلأ

دح عسضول لجاعلأ لخدتلأ نوبت صسيئرلأ أودسشان
Ÿنايز نب تاحيرسصت أوبرغتسسأو مهتاناع

هاروتكدلا يلماح ةدوع خيرات اذه
جاجتحلا ¤إا ÎصسيجاŸاو

ينطولأ يبعسشلأ صسلجملأ لحب قلعتي ايسسائر اموسسرم عقوي نوبت صسيئرلأ

يرودلا عامتجلا تاجرخم مهأا هذه
نمألل ىلعألا شسلجملل

ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا تف˘˘˘سشك
ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘مأ˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
نع ،رتسسيجأملاو هاروتكدلا
ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ضسرأم ح˘تأ˘ف˘لا مو˘ي ،ة˘ي˘ن˘طو
ر˘ق˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ،مدأ˘ق˘لا
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘مأ˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ة˘ب˘لأ˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘م˘˘سصأ˘˘ع˘˘لأ˘˘ب
ةبلأطم ،رسشأبملا فيظوتلأب
لخدتلأب ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر
ةأنأعمل د˘ح ع˘سضو˘ل ل˘جأ˘ع˘لا
ضسمت يتلا ةينطو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
.دÓبلل أيلعلا ةحلسصملأب

رب˘ع ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تدأ˘فأاو
يملسسلا رهأظتلا نأا ،أهل نأيب

ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع ضصو˘˘سصن˘˘م ق˘˘ح
هتسسرأمم مزتلتو ،رو˘ت˘سسد˘لا

أمب نونأقلا تأيسضتقمل أقفو
˘مأ˘ع˘لا مأ˘ظ˘ن˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا كلذ
لÓخ نم ةيمومعلا ةحسصلاو
تاءارجإاو ةيملسسلأب مازتللا
تبرغتسساو .يحسصلا دعأبتلا
ريزو حيرسصت نم ةيقيسسنتلا
ثح˘ب˘لاو ي˘لأ˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
˘˘مÓ˘˘عإلا مأ˘˘مأا ،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
نأا رأ˘˘˘سشأا ن˘˘˘يأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ينأعت ل ةينطولا تأعمأجلا

ةذ˘˘تأ˘˘سسألا ي˘˘˘ف ز˘˘˘ج˘˘˘ع ن˘˘˘م
،ع˘ب˘سشت كأ˘ن˘ه ل˘ب ن˘ي˘ث˘حأ˘ب˘لا
لو Ó˘˘ي˘˘لد مد˘˘ق˘˘ي م˘˘˘ل ن˘˘˘كل
نأأ˘سشب ة˘ي˘م˘سسر تأ˘ي˘ئأ˘˘سصحإا

ن˘˘ي˘˘م˘˘ئاد˘˘لا ةذ˘˘تأ˘˘سسألا دد˘˘ع
تأعمأ˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘قؤو˘م˘لاو
ه˘بو˘ل˘سسأا نأ˘ك ل˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ي أ˘˘ي˘˘ف˘˘سصو
كلذ نم رثكأا ،ةيعوسضوملاو
لثمم حيرسصت عم ضضقأنتي
ةذ˘تأ˘سسأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘بأ˘ق˘ن˘˘لا
دكأا يذ˘لا ،ي˘لأ˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تأ˘˘جأ˘˘ي˘˘ت˘˘حا نأأ˘˘˘ب أ˘˘˘ق˘˘˘بأ˘˘˘سس
ةذتأسسأÓل ةينطولا تأعمأجلا
ذأ˘ت˘سسأا ف˘لأا05 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي
عم ضضقأنتي كلذكو ،ثحأب

ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا تأ˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
تأع˘مأ˘ج˘لا نأا ثي˘ح ،ع˘قاو˘لا
ىلع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ف˘سصب د˘م˘ت˘ع˘ت
نأمسضل نيتقؤو˘م˘لا ةذ˘تأ˘سسألا
أمك .أيجوغاد˘ي˘ب˘لا رار˘م˘ت˘سسا
حير˘سصت م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘كن˘ت˘سسا

ة˘ي˘نو˘نأ˘ق˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يد˘˘م
يذلا ،يلأعلا ميلعتلا ةرازول
ةلأطب ةبخنلا ة˘لأ˘ط˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ي

ة˘مزألأ˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ة˘˘يدأ˘˘ع
أ˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدأ˘سصت˘قلا
اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م نأا ثي˘˘ح ،دÓ˘˘ب˘˘لا
يه ةبخنلا نأل لطأب حرطلا
،ةكسسأمتم ةلود ءأنب ضسأسسأا

ةميدتسسملا ةيمنتلا ضسأسسأاو
ريدملا ةلوأحمو ،دÓبلا يف
طأقنلا ىلع درلا نم برهتلا
ىلع ضصنت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نأ˘ق˘لا
ةلمح˘ل ر˘سشأ˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ر˘ت˘سسي˘˘جأ˘˘م˘˘لاو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

وه أم أه˘نو˘م˘سضم ف˘ير˘ح˘تو
فده˘ب ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ل˘ل ضسم˘ط لإا
نأأ˘سشب مأ˘ع˘لا يأار˘لا ط˘ي˘ل˘غ˘˘ت
بلطم ةيعور˘سشمو ة˘ي˘عر˘سش
تدسشأنو .رسشأبملا فيظوتلا
أيلعلا تأطلسسلا ةيق˘ي˘سسن˘ت˘لا
ضسي˘ئر م˘ه˘ي˘ف أ˘˘م˘˘ب ،دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
لجأعلا لخدتلأب ،ةيروهمجلا
ةبخنلا ةأ˘نأ˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل
ضسم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
،دÓبل˘ل أ˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لأ˘ب
ر˘ت˘˘سسي˘˘جأ˘˘م˘˘لا نأأ˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م
بسصأ˘ن˘م ي˘˘ه هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لاو
بجو˘م˘ب أ˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘سصح˘˘ت˘˘م
هذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘˘ق˘˘˘بأ˘˘˘سسم
ءأ˘ف˘سضإا ن˘ي˘ع˘ت˘ي بسصأ˘ن˘˘م˘˘لا
،أ˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘لأ˘˘م˘˘لا ع˘˘بأ˘˘ط˘˘لا

،ضسيئرلا ىلإا ةلأسسر مدقتسسو
أهلكو ةيسضقلا هل حرسشتسسو
ي˘سضأ˘ق˘لا ضصخ˘سش ي˘ف ة˘˘ق˘˘ث
.دÓبلل لوألا

خ.ةميسسن

،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسأار˘ت
د˘ئأ˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر
،ةح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا

ضسمأا ،ين˘طو˘لا عأ˘فد˘لا ر˘يزو
ضسل˘ج˘م˘ل˘ل أ˘يرود أ˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جا
ضص˘˘ّسص˘˘ُخ ،ن˘˘مأÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘عألا
دÓبلل مأعلا ع˘سضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل

ة˘ي˘ن˘مألا تأ˘يو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ةيدأسصتقلاو ةيسسأيسسلاو

ة˘˘˘سسأ˘˘˘ئر˘˘˘ل نأ˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
ضسي˘ئر˘لا نإأ˘ف ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

تÓخاد˘م˘ل ه˘عأ˘م˘ت˘سسا د˘ع˘بو
ى˘˘ل˘˘عألا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءأ˘˘سضعأا
ل˘˘˘ئأ˘˘˘سسم˘˘˘لا لو˘˘˘ح ن˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘ل
،لأمعألا لودج يف ةجردملا
،نيلوؤوسسملل هتأميلعت ىدسسأا

.هسصأسصتخا لأجم يف ّلك
،ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر أ˘ي˘حو

ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا
رارقتسسلا ىلع ظأفحلا لجأا
كل˘ت ة˘سصأ˘خ ،دÓ˘ب˘لأ˘ب مأ˘˘ع˘˘لا
ضسوريف ةهبأجم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

،91 ‐ د˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ك أ˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

ةيلمعل ةقفوم˘لا ة˘قÓ˘ط˘نلاو
.ةحئأجلا هذه دسض حيقلتلا

ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘˘˘˘قو أ˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

لحب قلعتي أيسسأئر أموسسرم
،ينطولا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا

ه˘بأ˘ط˘خ ي˘˘ف ضسي˘˘ئر˘˘لا نأ˘˘كو
يرفيف81 نوي ةمأÓل ريخألا
ل˘ح ن˘ع ن˘ل˘˘عأا د˘˘ق يرأ˘˘ج˘˘لا
ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا

.ة˘ق˘ب˘سسم تأ˘بأ˘خ˘ت˘˘نا ءار˘˘جإاو
اذه ي˘ف نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا لأ˘قو
ل˘ح ترر˘˘ق د˘˘ق˘˘ل» لأ˘˘ج˘˘م˘˘لا
ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا
نم ةرسشأبم رم˘ن˘سسو ي˘لأ˘ح˘لا
نم ةيلأخ تأبأختنا ىلإا نآلا
،دسسأفلا ريغ وأا دسسأفلا لأملا
ىتح بأبسشل˘ل أ˘ه˘باو˘بأا ح˘ت˘ف˘ت
أ˘ه˘نزو ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي
نم أهنكم˘ي يذ˘لا ي˘سسأ˘ي˘سسلا
تأ˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا مأ˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
.«ةبختنملا

ر.نوراه

لحاسسلاب ةيركسسع تايلمع ‘ ينطولأ صشي÷أ ةكراسشم ةعاسشإأ ءأرو اناك

! رئاز÷ا نمأا ةعزعزل ادد‹ نارمآاتي نزıاو ةنياهصصلا
«ةحصصلا نم راع» ةنتفلا قاوبأا هتلوادت امو ةيبنجأا ةوق يأا ةلظم ت– لمعي نل ششي÷ا :عافدلا ةرازو

:«مÓسسلأ»ـل دكؤوتو ةيلمعلأ نسسحتسست ةيبÎلأ تاباقن

يصضاŸا ءاطخأا يدافتل ةيرورصض ÚحصشÎملل ةيصصخصشلا تامولعŸا ةعجارم

،ينطولا عأفدلا ةرازو تدنف
لأسسرإا نع تثدحت يتلا رأبخألا
تأيلمع يف ةكرأسشملل تاوق
دود˘˘˘ح˘˘˘لا جرأ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كسسع
رأ˘ب˘خأا أ˘ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

.ةثيبخ أياون تاذو ةطولغم
نأيب يف ،ةرازولا تحسضوأاو

أ˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘سشن
فارطألا ضضعب نأا كوب˘سسي˘ف˘لأ˘ب
ر˘ب˘ع تلواد˘ت ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا قاو˘˘بأاو
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا أ˘˘ه˘˘تأ˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص
نم ةيرأع ارأبخأا ،ة˘ي˘سضير˘ح˘ت˘لا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا نأا أ˘هدأ˘ف˘م ة˘ح˘سصلا
أهتأطأسشن يف دنتسست ةيركسسعلا

ةيجرأخلاو ةيلخادلا أهتأي˘ل˘م˘عو
نع ردسصت رماوأاو تادنجأا ىلإا

ضشي˘ج˘لا نأأ˘بو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تأ˘ه˘˘ج
لأسسرإا ددسصب يبعسشلا ينطولا
تأيلمع يف ةكرأسشملل تاوق
ةينطولا دودحلا جرأخ ةيركسسع
يف ةيب˘ن˘جأا تاو˘ق ة˘ل˘ظ˘م تح˘ت

ل˘حأ˘سسلا لود ة˘عو˘م˘ج˘˘م رأ˘˘طإا
و˘هو ،(lehaS5-G) ضسمخ˘لا
أمك .لوبقم ريغو دراو ريغ رمأا
لإا ردسصت نأا نكمي ل ةيأعد أهنأا

نم رماوأأب نو˘ل˘م˘ع˘ي ة˘ل˘ه˘ج ن˘م
يبرغملا نزخملا مأظن حلأسصم
نأيبلا فأسضأاو .«ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلاو
ةرازو نإأ˘˘ف ،دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف»
ةفسصبو بذكُت ينطولا عأفدلا
تÓ˘يوأأ˘ت˘لا هذ˘ه ل˘ك ة˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ق
،ةثيبخلا أياونلا تاذ ةطولغملا
ةرأ˘ثإا أ˘هو˘جور˘م م˘هو˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
رار˘ق˘ت˘سسا ة˘عز˘عزو ى˘سضو˘ف˘˘لا
˘مأ˘ع˘لا يأار˘لا ن˘ئ˘م˘طُ̆تو ،دÓ˘ب˘لا
ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا نأأ˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ريرحتلا ضشيج ليلسس ،يبعسشلا
ي˘ف ع˘سضخ˘ي ن˘لو م˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
ةطلسسل لإا هتأكرحتو هتأطأسشن
د˘ئأ˘ق˘لا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا
همأ˘ه˘م ق˘فوو ي˘ن˘طو˘لا عأ˘فد˘لا

نيناوقو ةحسضاولا ةيرو˘ت˘سسد˘لا
ةدأيسسلا نع أعأفد ،ةيروهمجلا
.دÓبلا نمأاو ةدحوو ةينطولا

عأ˘˘فد˘˘لا ةرازو د˘˘كؤو˘˘ت أ˘˘م˘˘ك
ة˘˘كرأ˘˘سشم نأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
جرأخ يبعسشلا ينطولا ضشيجلا

ةدارإا أ˘˘هرر˘˘ق˘˘ت دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا دود˘˘˘ح
ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ي أ˘˘م ق˘˘فو بع˘˘سشلا
نأيبلا متأاو .«ةيروهمجلا روتسسد
يأارلا كاردإاو يعوب هونن ذإاو»
دسض كأح˘ي أ˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا مأ˘ع˘لا
ضسئأسسدو تارماؤوم نم رئازجلا
،عيمجلا ىدل ةفورعم تحسضأا

أ˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘˘ل˘˘ل ةأ˘˘عار˘˘مو
ى˘˘لإا هو˘˘عد˘˘ن أ˘˘ن˘˘نإأ˘˘ف ،ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل
ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ة˘ف˘عأ˘˘سضم
تأ˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ةلوادتملا ةطو˘ل˘غ˘م˘لا رأ˘ب˘خألاو
برسض ىلإا ةسسئأي ىعسست يتلا
.«دÓبلا رارقتسسا

  يمولد Ëرم

ة˘ب˘˘يدو˘˘ب دو˘˘ع˘˘سسم ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ف˘ل˘كم˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
ة˘بأ˘ق˘ن˘ب لأ˘سصتلاو مÓ˘˘عإلأ˘˘ب
ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م  ،«تسسأ˘˘˘بأ˘˘˘ن˘˘˘كلا»
ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا تأ˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
تأنأحتملا يف نيحسشرت˘م˘ل˘ل
،ةثÓثلا راوطأÓل1202 ةرود

ح˘˘م˘˘سست أ˘˘ه˘˘نو˘˘ك ة˘˘يرور˘˘˘سض
يتلا ءأ˘ط˘خألا د˘يد˘ع يدأ˘ف˘ت˘ب
ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصأ˘˘خ ع˘˘ق˘˘ت
،تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا

مÓعوب نسسحتسسا لبأق˘م˘لأ˘بو
ةبأقنلل مأ˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ةرو˘م˘ع
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لأ˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

هذ˘ه «فأ˘˘ت˘˘سسلا» ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
ةبيدوب دوعسسم دكأا  .ةيلمعلا
،ضسمأا «مÓسسلا» ـل حيرسصت يف
تأمولعم ةعجار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا

تأ˘˘نأ˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ي˘˘ح˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م
،ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طأÓ˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
تاريسضح˘ت رأ˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت
تأنأحتمÓل ينطولا ناويدلا

ازربم ،ةيمسسرلا تأقبأسسملاو
ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا قأ˘ي˘سسلا ي˘ف
اريسشم ،ةيرورسض نم رثكأا يه
متت يتلا تÓيجسستلا نأا ىلإا

،ةيمقرلا ةيسضرألا ىلع أيلأح
،ءأطخألا نم ديدعلا أهب عقت
ة˘ع˘جار˘م˘لا نأا ر˘ب˘ت˘عا ه˘ي˘ل˘˘عو
عو˘˘قو يدأ˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘سض
نم عأطق˘لا أ˘هد˘ه˘سش ل˘كأ˘سشم
  .لبق

  يمولد Ëرم

ايبرع ةثلاثلأ ةبترملأ لتحأ
ةيدوعسسلأو رسصم دعب

ينطولا ششيجلا
ىوقأا نمصض يبعصشلا
 ملاعلا يف اصشيج72

«لابولغ» فينسصت فسشك
يف ،1202 ماعل يملاعلأ

ىوقأل ديدج فينسصت
رئأزجلأ نأأ ،ايملاع صشويجلأ

ايملاع72 ـلأ ةبترملأ لتحت
رسصم دعب ايبرع ةثلاثلأو
.ةيدوعسسلأو
ديدج ريرقت حسضوأأ
رياف لابولغ» فينسصتل
ينطولأ صشيجلأ نأأ ،«رواب
3 ةبترملأ  لتحأ يبعسشلأ
.ايملاع72و ايبرع ةثلاثلأ

تءاج فينسصتلأ بسسحبو
ةيكيرمألأ ةدحتملأ تايلولأ

كلتمت يتلأ لودلأ ةمدقم يف
ملو ،ةوق ملاعلأ صشويج رثكأأ

نمسض ةيبرع ةلود يأأ رهظت
قفو ىلوألأ رسشعلأ بتأرملأ
عقوم دمتعأو.فينسصتلأ

يف رواب رياف لابولغ
Óماع05 ىلع هفينسصت
وأأ صشويجلأ مدقت يف تمهاسس
ةردقلأ لمسشي امب ،اهرخأات
،ةيداملأو ةيركسسعلأ

لمأوعلأ ىلإأ ةفاسضإلاب
.ةيفأرغجلأو ةيتسسجوللأ

رسشؤوم بسسحب فينسصتلأ متيو
صشيجلأ ةوق دايدزأ صسكعي
لسضفأأ نأأ يأأ ،مقرلأ لق املك
ةوقلأ رسشؤوم نوكيسس صشويجلأ
تايلولأ تلتحأو .000.0 هل
رسشؤوم ةيكيرمألأ ةدحتملأ

ءاج اميف ،8170.0ـب ةوق
،1970.0 ايسسور رسشؤوم
ةوق رسشؤومب ،نيسصلأو
تءاجف ايبرع امأأ.4580.0
ربتعأو ،31 ةبترملأ يف رسصم
يناث ةيدوعسسلأ فينسصتلأ
،ايركسسع ةيبرع ةلود ىوقأأ

.ايملاع71 مقرو
ـه.دأوج



يقارب يقزرأا ريزولا ددسش
ع˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ي˘˘˘˘ف
عأطقلل ةيز˘كر˘م˘لا تارأ˘طإلا

تح˘ت تأ˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ءارد˘˘مو
داد˘˘عإل ضصسصخ ة˘˘يأ˘˘˘سصو˘˘˘لا

،ءأملا دأسصتقا قأثيم عورسشم
ىلع ةظفأحملا ةرورسض ىلع
ةينÓق˘ع˘ب أ˘هر˘ي˘ي˘سستو هأ˘ي˘م˘لا
ةيمنتلل أمأه ادروم أهرأبتعأب
ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘يدأ˘˘سصت˘˘قلا
ظأفحلا يف ةمهأسسملا ةيمهأا

يو˘ي˘ح˘لا درو˘م˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
هتمادتسسا نأمسض عم هتيأمحو
لÓخ ن˘م ،ة˘مدأ˘ق˘لا لأ˘ي˘جأÓ˘ل
قأثيملا ىوتحم ىلع قأفتلا
أ˘ق˘فو ر˘مألا اذ˘ه˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم36و12 ن˘ي˘تدأ˘م˘ل˘˘ل
.روتسسدلا

دد˘˘˘سش ،ر˘˘˘خآا بنأ˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
عأ˘ط˘ق ن˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ل˘˘˘ك رود ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،هأ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تأ˘˘ي˘˘لأ˘˘ع˘˘ف˘˘لا
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ةرور˘سض ى˘لإا أ˘ت˘فل ،أ˘ي˘ناد˘ي˘˘م
عمتجملا عم قيسسنتلا ليعفت
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
.هلÓخ نم ةرطسسملا فادهألا

ةين˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا تف˘سشكو
د˘ق˘ع م˘ت» ه˘نأا أ˘ه˘˘ل نأ˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
دادعإل ضصسصخ لمع عأمتجا

ءأملا دأسصتقا قأثيم عورسشم
ةيزكرملا تارأطإلا روسضحب
تأسسسسؤوملا ءاردمو عأط˘ق˘ل˘ل
م˘˘ت د˘˘قو ،ة˘˘˘يأ˘˘˘سصو˘˘˘لا تح˘˘˘ت
اذ˘ه ىو˘ت˘ح˘م ى˘ل˘ع قأ˘˘ف˘˘تلا
ةلمج نمسضتي يذلا قأثيملا

نأا أهنأأسش نم يتلا ريبادتلا نم
ءأ˘م˘˘لا دأ˘˘سصت˘˘قا ي˘˘ف م˘˘هأ˘˘سست
دروملا اذه ىلع ةظفأحملاو

نأمسض عم هتيأمحو يويحلا
ةمدأ˘ق˘لا لأ˘ي˘جأÓ˘ل ه˘ت˘ماد˘ت˘سسا

36و12 نيتدأملل أقبط اذهو
ر˘يزو˘لا د˘كأاو .رو˘ت˘سسد˘لا ن˘م
ةرورسض ىلع ءأقللا اذه لÓخ
هأ˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فأ˘˘ح˘˘م˘˘لا

أهرأبتعأب ةينÓقعب أهرييسستو
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل أ˘˘˘مأ˘˘˘ه ادرو˘˘˘م
رود ىلإا اريسشم ،ةيدأسصتقلا

يف ةينطو˘لا تأ˘ي˘لأ˘ع˘ف˘لا ل˘ك
ع˘م عور˘سشم˘لا اذ˘ه د˘ي˘˘سسج˘˘ت

عم قيسسنتلا ليعفت ةرورسض

ل˘جأا ن˘م ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.ةرطسسملا فادهألا قيقحت
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watan@essalamonline.com

ÓÊقع كÓهتصسإ نامصضل Òبإدتلإ نم ةعوم‹ مصضي هنأإ دكأإ

هايŸا داصصتقل ينطو قاثيم عصضو وحن :يقارب

ز.سسواط

مصضي هنأإ ىلإإ إريصشم ،هايملإ داصصتقل ينطو قاثيم عصضو نع ،ةيئاملإ درإوملإ ريزو يقإرب يقزرأإ فصشك
يويحلإ دروملإ إذه ىلع ةظفاحملإو ءاملإ داصصتقإ يف مهاصست نأإ اهنأاصش نم يتلإ ريبإدتلإ نم ةعومجم

.ةمداقلإ لايجأÓل هتمإدتصسإ نامصض عم هتيامحو

ةيعما÷إ تاصسصسؤوŸإ ›وؤوصسم ¤إإ اهتهجو ةلصسإرم ‘
ءاصصحإاب بلاطت ›اعلا ميلعتلا ةرازو
نكصسلا لا‹ ‘ ةذتاصسألا تاجايتحا

رانيد فلأإ43 ـب «ب» ةصصخرلإ رعصس ديدحت

ةقايصسلا ميلعت شسرادم بلاطت لقنلا ةرازو
ديدجلا طورصشلا رتفدب مازتللا

ةيمنتلإو ةراجتلل ةدحتملإ ممألإ رمتؤوم نع رداصصلإ يونصسلإ ريرقتلل اقفو

ديعصصلا ىلع ةبترم92ـب مدقتت رئازجلا
ةينورتكلإلا ةراجتلا لاجم يف يملاعلا

يلأعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تعد
ير˘˘يد˘˘م ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
ى˘لإا ،ة˘ي˘ع˘مأ˘ج˘˘لا تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةذ˘تأ˘سسألا تأ˘˘جأ˘˘ي˘˘ت˘˘حا ءأ˘˘سصحإا
،نكسسلا لأجم يف ن˘ي˘ي˘ع˘مأ˘ج˘لا

غيسص يف نيلجسسملا مئاوق اذكو
يوقرتلاو لدع رأ˘ج˘يإلأ˘ب ع˘ي˘ب˘لا
ي˘ف م˘ه˘تد˘عأ˘سسم˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف م˘ه˘تأ˘ن˘كسس ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
.لأجآلا برقا

أ˘ه˘ت˘ه˘˘جو ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م تدأ˘˘فأاو
يلوؤوسسم ىلإا ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا
لمحت ة˘ي˘ع˘مأ˘ج˘لا تأ˘سسسسؤو˘م˘لا

يرفي˘ف ي˘ف ة˘خرؤو˘م321 م˘˘قر
ريسس مييقت رأطإا يف هنا ،يرأجلا

ةذ˘تأ˘سسأا ةد˘ئأ˘ف˘˘ل ن˘˘كسسلا ف˘˘ل˘˘م
ثحبلاو يلأعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عأ˘ط˘ق
ةمولعملا نأا رأب˘ت˘عأ˘بو ي˘م˘ل˘ع˘لا
مييقت يف ةمأه ةادأا ةيئأسصحإلا

اذه يف عأطقلا ةسسأيسس هيجوتو
عأطقلا يلوؤوسسم ىلعف ،لأجملا
ةرازو˘˘لا ةأ˘˘فاو˘˘˘م تأ˘˘˘يلو˘˘˘لأ˘˘˘ب
ي˘لأ˘م˘جإلا دد˘˘ع˘˘لأ˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
ىلع نكسسلا ي˘ب˘لأ˘ط ةذ˘تأ˘سسأÓ˘ل

،ةيعمأجلا تأسسسسؤوملا ىوتسسم
ضصسصحلا فلت˘خ˘م ع˘م ة˘نرأ˘ق˘م
لكب ةسسسسؤوم لكل ةسصسصخملا
تأنكسسلا كلذ يف أمب ،غيسصلا
ةد˘ئأ˘ف˘ل ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
ةيعأمتجلا تأ˘ن˘كسسلا ،عأ˘ط˘ق˘لا
فر˘˘سصت تح˘˘ت ة˘˘عو˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘لا
أ˘ه˘˘لأ˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسل تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

غيسص يأاو ة˘ي˘ف˘ي˘ظو تأ˘ن˘كسسك
ةيسصولا ةرازولا تبلأطو .ىرخأا

ةذتأ˘سسألا دد˘ع˘ب أ˘سضيأا أ˘ه˘تأ˘فاو˘م
يف نيل˘ج˘سسم˘لا ،ة˘سسسسؤو˘م ل˘كب

ىلع ،ةينكسسلا غيسصلا نم لك
يوقرتلا ،رأ˘ج˘يإلأ˘ب ع˘ي˘ب˘لا رار˘غ
كرادت ةيغب أهري˘غو ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘نأ˘كمإا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لاو ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ةد˘˘عأ˘˘سسم
يف م˘ه˘تأ˘ن˘كسس ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
تددسشو ،ةنكمملا لأجآلا برقا
أهتأفاوم ةرورسض ىلع ةيأسصولا
ل˘ب˘ق ة˘مزÓ˘لا تأ˘˘ي˘˘ئأ˘˘سصحإلأ˘˘ب
يرفيف82 ضسي˘م˘خ˘˘لا خ˘˘يرأ˘˘ت
1202.

ـه.دإوج

د˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تدأ˘˘˘˘˘˘˘فأا
ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ضسمأا ،ة˘ي˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو
ديعسصلا ىلع ةبترم92ـب تمدقت
ةرأ˘ج˘ت˘لا لأ˘ج˘˘م ي˘˘ف ي˘˘م˘˘لأ˘˘ع˘˘لا
ر˘ير˘ق˘ت˘ل˘ل أ˘˘ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
ممألا رمتؤوم نع ردأسصلا يونسسلا
.ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ةرأ˘ج˘ت˘ل˘ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

رئازجلا نأا ةرازولل نأيب حسضوأاو
رد˘ق أ˘سسو˘سسح˘م أ˘مد˘ق˘˘ت تزر˘˘حأا
د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر˘˘م92ـب
يونسس ريرقت رخآل أقفو ،يملأعلا

ةدحتملا ممألا رمتؤوم نع ردأسص
ةرأجتلا لوح ،ةيمن˘ت˘لاو ةرأ˘ج˘ت˘ل˘ل
ن˘م تل˘ق˘ت˘نا ثي˘ح ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
08 ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘لإا901 ةبتر˘م˘لا

ةب˘تر˘م˘لا كلذ˘ب ة˘ل˘ت˘ح˘م ،أ˘ي˘م˘لأ˘ع
ةرازولا تفأسضأاو.أيقيرفإا ةعبارلا
ىلإا ريسشي يممألا ريرقتلا اذه نأا
لود˘لا ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا
ىلع مدقت ربكأا تققح يتلا عبرألا
تاذ˘ل أ˘ق˘فو ي˘م˘لأ˘ع˘لا د˘ي˘˘ع˘˘سصلا
ليزاربلا نم لك ةقفر ،رسشؤوملا
مدقت) أنأغو (بتارم01ـب مدقت)
ضسول ةيروهم˘جو (ة˘ب˘تر˘م02ـب
نأا ةحسضو˘م ،(ة˘ب˘تر˘م11ـب مد˘ق˘ت)
ىلإا هفينسصت يف دنتسسي ريرقتلا

يف لثمتت ،تارسشؤوملا نم ةلمج
تنرتنألا لأمعتسسا م˘ي˘م˘ع˘ت ة˘ب˘سسن
اذكو ي˘لأ˘م˘لا جأ˘مدإلاو ه˘ن˘ي˘مأأ˘تو
أقفو ةيديربلا تأمدخلا ةيقوثوم
.يملأعلا يديربلا دأحتلا بيترتل

خ.ةميصسن

ادأنتسسا لقنلا تأيريدم ترمأا
ضسرادم ءاردم ،يرازو رارق ىلإا
مازتللا ةرورسضب ةقأ˘ي˘سسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت
أم ةسصأخ ،ديدجلا طورسشلا رتفدب
تاريعسست ،رقم˘لا ة˘حأ˘سسم˘ب ق˘ل˘ع˘ت
.تأبكرملا نسس اذكو نيوكتلا

أ˘ه˘تر˘˘سشن تأ˘˘نÓ˘˘عإا ي˘˘ف ءأ˘˘جو
ءارد˘م ةد˘ئأ˘ف˘ل ل˘ق˘ن˘لا تأ˘˘ير˘˘يد˘˘م
يف ةخرؤوم ،ةقأيسسلا ميلعت ضسرادم
ىلع ءأنب هنا ،1202 يرفيف51
ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا يرازو˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا

ممتملاو لدع˘م˘لا0202/21/92
يرفيف41 ي˘ف خرؤو˘م˘لا رار˘ق˘ل˘˘ل
طورسش ر˘ت˘فد ن˘م˘سضت˘م˘لا ،9102
اذيفنتو ،ة˘قأ˘ي˘سسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت ضسراد˘م
503 م˘قر ة˘يرازو˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘˘ل
هنأف ،1202 يرفيف1 يف ةخرؤوملا
ميلع˘ت ضسراد˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ˘ب ماز˘ت˘للا ة˘قأ˘˘ي˘˘سسلا
رقم ةحأسسم ضصخي أميفو ،ةديدجلا
نيعتي هنا ،نÓعإلا رأسشأا ،ةسسردملا

ةقأيسسلا ميلعت ةسسردم كلأم ىلع
لحم يف ميلعتلا طأسشن لÓغتسسا
نيرسشع لقألا ىلع هتحأسسم غلبت
ةريعسست ددحتو ،أعبرم ارتم (02)
ضسرادم أ˘ه˘ق˘ب˘ط˘ت ي˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ضسردلا عون بسسحب ةقأيسسلا ميلعت
فأنسصأا نم فنسص لكل قفاوملا

تدد˘˘˘˘سشو ،ة˘˘˘˘˘قأ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ضصخر
نأا ةرورسض ىلع ،لقنلا تأيريدم
ةسصسصخملا تأبكرملا بي˘ج˘ت˘سست
ةر˘ت˘فو ن˘سسلا طر˘سشل م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
متو .أينونأق ةددح˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسلا
ن˘يو˘كت˘لا ضصسصح ر˘ع˘سس د˘يد˘ح˘ت
ن˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ن˘م˘سضت˘م˘لاو ،ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
004ـب ،رورملا نيناو˘ق ح˘سشر˘ت˘م˘لا
نيح يف ،فأنسصألا عيمجل رأنيد
بنأ˘ج˘لا ضصسصح ر˘ع˘سس ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘ي
ثيح ،رخآا ىلإا فنسص نم يقيبطتلا
ةدحاولا ةسصحلا ر˘ع˘سس د˘يد˘ح˘ت م˘ت
ب» فنسصلل يقيبطتلا بنأجلا نم
008ـب ة˘˘˘سصح03 نم˘سضت˘م˘لا»
حسشر˘ت˘م˘لا ف˘ل˘كي أ˘م و˘هو ،رأ˘ن˘يد
ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا ي˘˘˘ف بغار˘˘˘لا
فلأا43 غلبم ب فنسص ةسصخرلا
ضصسصح˘لا ضصو˘سصخ˘ب أ˘مأا ،رأ˘ن˘يد
ة˘سصخر˘ب ة˘سصأ˘خ˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
دقف ،ليقثلا نزولا فنسصل ةقأيسسلا

فنسصلل رأ˘ن˘يد0051ـب تدد˘˘ح
،«ج» ينأثلا فنسصلاو ،«1ج«لوألا

.«د«فنسصلا ةريعسست ضسفن يهو
ز.سسواط

رصضخألإ ءوصضلإ اهيقلت روف مهبلاطŸ ةباجتصسلاب دهعتت ةرإزولإ

يصساصسألا نوناقلا ةعجارÃ نوبلاطي نيوكتلا عاطق ومدختصسم
نكصسلاو ةيقÎلا ‘ ق◊او

ةينطولا ة˘يدأ˘ح˘تلا تع˘فر
نيوكتلا عأ˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ةعومجم ،نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘ي˘عأ˘م˘˘ت˘˘جلا بلأ˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م
،ةي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
نو˘نأ˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ب ة˘˘ب˘˘لأ˘˘ط˘˘م
يسضيوعتلا مأظنلاو يسسأسسألا
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا بنأ˘ج ى˘لإا

. نكسسلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يدأ˘ح˘تلا تد˘˘كأا

نيوكتلا عأ˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ةيوسضنملا نيينهملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘بأ˘ق˘ن˘˘لا ءاو˘˘ل تح˘˘ت
ةرادإلا يمدختسسمل ةلق˘ت˘سسم˘لا
تعلطا أهل نأيب يف ةيمومعلا
نأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
لفكتلأب تدهعت عأطقلا ةريزو
أ˘ه˘ي˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا بلأ˘ط˘م˘˘لأ˘˘ب
ءو˘سضلا أ˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف ةر˘سشأ˘ب˘م
ح˘لأ˘سصم˘لا فر˘ط ن˘م ر˘سضخألا
دق ةبأقن˘لا تنأ˘كو ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا

بلأطملا نم ةعومجم تعفر
أهزربأا ةين˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘جلا

مأظنلاو يسسأسسألا نونأقلا فلم
أمل عأطقلا لأمعل يسضيوعتلا
ى˘ل˘ع ة˘غ˘لأ˘ب ة˘ي˘م˘هأا ن˘م أ˘م˘ه˘ل
‐ فرعيسس يذلا ينهملا رأسسملا

ةع˘جار˘مو ءار˘ثإا‐ نأ˘ي˘ب˘لا بسسح
ةخسسنلا ى˘ل˘ع ادأ˘م˘ت˘عا ة˘يرذ˘ج
22 خيرأت˘ب ةردأ˘سصلا ة˘ي˘ل˘سصألا
أ˘هر˘ي˘˘غ نود9002 ير˘ف˘ي˘˘ف
ءأ˘˘كر˘˘سشلا ل˘˘ك ة˘˘˘كرأ˘˘˘سشم˘˘˘بو
لك ةجلأعمل اذهو نييعأمتجلا
ضصئأ˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لاو تلÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘خلا

د˘يد˘ع˘لا ضسم يذ˘لا فأ˘ح˘جإلاو
. بترلاو كÓسسألا نم

ةيقرتب ‐ةبأقنلا‐ تبلأط أمك
لأ˘م˘ع ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

نيذ˘لا ن˘م عأ˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘مو
ةرب˘خ تاو˘ن˘سس01 او˘فو˘ت˘سسا

ةيقرت بنأج ىلإا قوف أمف ةينهم
بسصأنم ىلإا نيينهملا لأمعلا

ة˘سصخر˘ب تب˘لأ˘ط أ˘˘م˘˘ك أ˘˘ي˘˘ل˘˘ع
كلسسل ةيلآلا ةيقرتلل ةيئأنثتسسا
نم ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ةذ˘تأ˘سسألا
نوزوحي نيذلا ة˘ي˘نأ˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘لا

قوف أمف ةربخ تاونسس01 ىلع
ذأ˘˘ت˘˘سسأا بسصن˘˘م˘˘˘ل جو˘˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ل
ةسسدنهلأ˘ب ف˘ل˘كم ضصسصخ˘ت˘م
بسصأنم ريفوت عم ةيجوغاديبلا
نيفظوملل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل
تادأهسش ىلع اولسصحت نيذلا

ينه˘م˘لا م˘هرأ˘سسم لÓ˘خ أ˘ي˘ل˘ع
ةعبأتم ةرورسض ىلع ضصرحلاو
مقر يرازولا رارقلا ذيفنت ىدم
ربوتكأا51 يف خرؤوملا433
تأيفي˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا0202
ة˘ي˘لأ˘م˘لا بسصأ˘ن˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
. تأينازيملا يف ةحونمملا

كل˘˘سس ضصخ˘˘˘ي أ˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف أ˘˘˘مأا
بسسح‐ م˘ت د˘ق˘ف ن˘يد˘سصت˘ق˘م˘لا
ضصأخ فلم دادعإا هتاذ ‐نأيبلا

ضصأ˘˘خ˘˘لا ةرازو˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
عفد نم م˘جأ˘ن˘لا ي˘لأ˘م˘لا ر˘ثألأ˘ب
ىلإا هميدقتل ةئأملأب44 ةحنم
ى˘لإا ة˘فأ˘سضإلأ˘ب ة˘ي˘لأ˘م˘لا ةرازو
ةئأملأب02 ة˘ح˘ن˘م ة˘ي˘˘لأ˘˘كسشإا
نيبسسأحملا ناوعأÓل ةحونمملا

ل˘˘كل أ˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘سضو
ىلع ‐ةبأقنلا‐ تحلأاو ،ناوعألا

ة˘˘ح˘˘ير˘˘سش ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ةرور˘˘˘سض
دسصتقم بسصنمل نيحسشر˘ت˘م˘لا

جاردإأ˘˘˘˘˘˘˘˘ب كلذو ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
رارغ ىلع ةديدج تأسصسصخت
ى˘لإا ة˘فأ˘سضإا ىر˘˘خأا تأ˘˘عأ˘˘ط˘˘ق
قأحتلÓل نيسسدنهملل حأمسسلا
تأيريدملأب أيلع˘لا بسصأ˘ن˘م˘لأ˘ب
ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘سساردو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘˘لا
أي˘نو˘نأ˘ق ة˘حأ˘ت˘م˘لا تأ˘ي˘نأ˘كمإلا
.لأغسشنلا اذهب لفكتلل

دقف ،‐أمئاد نأيبلا ‐بسسحو
ةيدأحتلا كارسشإأب ةبأقنلا تبلأط
مقر يرازولا روسشنملا ءارثإا يف
يفنأج51 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا10
ن˘كسسلأ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا9102
لأ˘م˘ع˘لا ةدأ˘ف˘ت˘سساو ي˘ف˘ي˘ظو˘˘لا
نم ةحسضاو ةروسصب نيينهملا
بل˘ط˘م ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م ،ن˘كسسلا
لأمع عم أنمازت لطعلا ديحوت
نم هل أمل ةينطولا ةيبرتلا عأطق
ي˘ف˘˘ظو˘˘م ل˘˘كل ي˘˘بأ˘˘ج˘˘يا ر˘˘ثا
. مهتÓئأعو عأطقلا

ةبأقنلا تحرط دقف ،ةرأسشإÓل
ة˘˘سسرأ˘˘م˘˘م ة˘˘ل˘˘˘قر˘˘˘ع ل˘˘˘كسشم
تدكأا ثيح ،يبأ˘ق˘ن˘لا طأ˘سشن˘لا
تأيلآا عسضو ىلع مهأفتلا مت هنا

عم ةعبأتملاو ةبقار˘م˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
عسضول نييعأم˘ت˘جلا ءأ˘كر˘سشلا

ليقارعلاو تازوأجتلا لكل دح
تأسسسسؤوملا لك ىوتسسم ىلع
تاءار˘جإا ذأ˘خ˘تاو ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

نيفلأ˘خ˘م˘لا ل˘ك د˘سض ة˘مرأ˘سص
دأيحب مازتللا عم ريبادتلا هذهل
ي˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘عو ةرادإلا
. تأبأقنلل ةيلخادلا نوؤوسشلا

ز.سسواط

ىلإإ هتداق لمع ةرايز يف
ةيعانصصلإ ةقطنملإ
لمرلإ يصساحب ةدجإوتملإ

عورصشم دقفتي راكح
زيزعت تاطحم
طغصض ةجلاعمو
بونجلا يف زاغلا

سسيئرلإ راكح قيفوت ماق
عمجمل ماعلإ ريدملإ
لمع ةرايزب ،كإرطانوصس
ةيعانصصلإ ةقطنملإ ىلإإ دقفتو
لمرلإ يصساحب ةدجإوتملإ
زيزعت تاطحم عورصشم دقفتل

ةقفر كلذو ،زاغلإ طغصض
ةيداحتÓل ماعلإ نيمألإ
زاغلإ ،لورتبلإ لامعل ةينطولإ

ماعلإ نيمألإو ،ءايميكلإو
،كإرطانوصسل ةينطولإ ةباقنلل
تإراطإلإ نم عمج إذكو
.ةيماصسلإ

نايب يف كإرطانوصس تحصضوأإو
ىقتلإ راكح نأإ ،سسمأإ اهل
ةقطنملإ لامع يلثممب
لمرلإ يصساحل ةيوهجلإ
فلتخم ىلع عÓطÓل
كلذو ،بلاطملإو تلاغصشنلإ

لاصصتلإ سسيركت راطإإ يف
نيب مئإدلإو مئاقلإ يرإوجلإ
ةباقنلإو ،ةماعلإ ةيريدملإ
ةصسصسؤوملإ لامعو ةينطولإ

نيصسحتب حمصست يتلإو
ةينهملإ فورظلإ

رإز امك .لامعلل ةيعامتجلإو
ةيعانصصلإ ةقطنملإ دفولإ
اهنيب نم ،نوميميت عمجمل
يعيبطلإ زاغلإ ةجلاعم ةدحو
3 ايلاح اهب جاتنإلإ غلبي يتلإ

،ايموي بعكم رتم نييÓم
5 ىلإإ لصصي نأإ جمربملإو
ايموي بعكم رتم نييÓم
نصشد ،قايصسلإ تإذ يفو.ابيرق
ةديدجلإ ةايحلإ ةدعاق دفولإ
وتلإإ يصساحب جاتنإلإ ةقطنمل

عصست يتلإو ،رإردأإ ةيلو يف
مت امك .لماع002 نم رثكأإ

لورتبلإ ريركت بكرم دقفت
ةعباتمو ،عبصس ةقطنمب
دامخإل ةيقيبطتلإ نيرامتلإ
ءانثأإ بصشنت دق يتلإ قئإرحلإ

،دوقولإ جيراهصص ةئبعت
يف ءدبلإ ةراصشإإ ىطعأإو
ةجلاعم سضإوحأإ لÓغتصسإ
لجأإ نم بكرملإ إذهب هايملإ
ةصصاخ ةئيبلإ ىلع ةظفاحملإ
.ةيفوجلإ هايملإ

ح.نيدلإ رمق



ة˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ترد˘˘˘˘سصأا
يف دمحمأا يديسسب ةيئادتبلا
أ˘مأ˘كحأا ،طرأ˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
اذفأن أنج˘سس تاو˘ن˘سس ضسم˘خ˘ب
أمنيب لÓسسو ىيحيوأا قح يف
لقنلل قبأسسلا ريزولا دأفتسسا

ريدمو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لأ˘غ˘سشألاو
دب˘ع ق˘بأ˘سسلا ضسي˘ئر˘لا ة˘ل˘م˘ح
.ةءاربلا نم نÓعز ينغلا

يف لÓسسو ىيحيوأا عبوتو
ح˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه
عمجمل ةرربم ريغ تازأيتما

أ˘˘ه˘˘ن˘˘م ه˘˘عور˘˘˘فو رود˘˘˘نو˘˘˘ك
ع˘ن˘سصم زأ˘ج˘نإل تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست
«أ˘˘مرأ˘˘ف ي˘˘ب ي˘˘ج» ة˘˘يودأÓ˘˘˘ل
تربت˘عا تÓ˘ي˘ه˘سست ه˘ح˘ن˘مو
ى˘لإا ة˘فأ˘سضإا ة˘ي˘˘نو˘˘نأ˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ
˘مار˘بإا ي˘ف ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا

فتأهلا لمأعتم عم تأقفسص
.«ضسيليبوم» يمومعلا لأقنلا

يدأمح نب ةوخإلا عبوت أمك
ليومت يف ةمهأسسملا ةمهتب

ضسيئرلل ةي˘بأ˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبأسسلا

هحتف م˘ت ي˘كن˘ب بأ˘سسح ر˘ب˘ع
تأمهأسسم يق˘ل˘ت˘ل أ˘سصي˘سصخ

أهل ةقÓع ل تأهج نم ةيلأم
.ةيبأختنلا ةلمحلأب

watan@essalamonline.com
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ةقيلفتوب ةموكح يف نيقبضسأ’ا نيريزولا قح يف ةيئادتب’ا ماكحأ’ا دييأات

«امراف يب يج» ةيصضق يف نلعزل ةءاربلاو للصسو ىيحيوأل تاونصس5

ط.ةراضس

يب يج» ةيضضق يف نيعباتملا قح يف ةرداضصلا ةيئادتب’ا ماكحأ’ا سسمأا ،ةمضصاعلا رئازجلا ءاضضق سسلجم ديأا
دمحأا ناقبضسأ’ا ن’وأ’ا ناريزولا اهيف عباتملاو ةاغلملا9102 ليربأا تايضسائرل ةلمحلل يفخلا ليومتلاو «امراف

.نÓعز ينغلا دبع قباضسلا ريزولاو لÓضس كلاملا دبعو ىيحيوأا

ةزأ˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترر˘˘ق
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘جأأ˘˘˘ت ،ضسمأا

ي˘خ˘˘ي˘˘سش لأ˘˘م˘˘ك ة˘˘م˘˘كأ˘˘ح˘˘م
يف مهتملا «يسشوبلا» وعدملا
ضسرأم41 مويل دأسسف ةيسضق
.مدأقلا

ىلع ثلأثلا ليجأأتلا ءأجو
ةسسلج لوأا نم اءدب يلاوتلا

ة˘ج˘مر˘ب˘م تنأ˘˘ك ة˘˘م˘˘كأ˘˘ح˘˘م
،يسضأملا ريأ˘ن˘ي71 خيرأ˘ت˘ب
يذلا عأفدلا بارسضإا ببسسب
ن˘ي˘مأ˘ح˘م˘لا ة˘بأ˘ق˘ن ه˘سضو˘خ˘˘ت
˘مو˘ي ذ˘ن˘م ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘˘ي˘˘حأ˘˘ن˘˘ب
ى˘ل˘ع ي˘˘سضأ˘˘م˘˘لا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

نيمأحملا دحأا ةعبأتم ةيفلخ
.تقؤوملا نجسسلا هعاديإاو

ضسل˘˘ج˘˘م رر˘˘˘ق ،ةرأ˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ةديلبل˘ل ن˘ي˘مأ˘ح˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا دأ˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ع˘˘بأ˘˘ت˘˘لا
لÓخ نيمأح˘م˘لا تأ˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
ءأ˘˘ع˘˘برألا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
ل˘م˘ع˘لا ة˘ع˘طأ˘ق˘م ،ي˘سضأ˘م˘˘لا
عيمج ىوتسسم ىلع يئأسضقلا
ع˘برأل ة˘ي˘ئأ˘سضق˘لا تأ˘˘ه˘˘ج˘˘لا

يأا ةمظنملل ةعبأتلا تأيلو
ةديلبلا نم لك ءأسضق ضسلأجم
ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو ةزأ˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تو
عيمج ىلإا ةفأسضإلأب فلسشلاو
ةمكحملاو ةيرادإلا مكأحملا
˘مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا
.ضسيمخلا

ةقفر ،يخيسش لأمك عبأتيو
قثوم) نيرخآا نيمهتم ةثÓث
ردسصأا يذلا (نينثإا نيفظومو
ىدل قيقحت˘لا ي˘سضأ˘ق ه˘ق˘ح˘ب
عاديإلأب ارمأا ،ةزأبيت ةمكحم
،0202 ربو˘ت˘كا51 خيرأ˘ت˘ب

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يز˘˘م ح˘˘ن˘˘م» ح˘˘ن˘˘ج˘˘˘ب
يف تأيسضفخت»و «ةقحتسسم
نود مو˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لاو بئار˘˘˘˘سضلا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا»و «ضصي˘˘˘˘خر˘˘˘˘ت
ةفسصب دئاوف ذخأا»و «ةفيظو
.«ةينونأق ريغ

مأمأا فارطألا ميدقت ىدلو
خيرأتب ةزأبيت ةم˘كح˘م ة˘بأ˘ي˘ن
ل˘ي˘حأاو ،0202 ربو˘ت˘كأا51
،قيقحتلا يسضأق ىلع فلملا
نهر هعسضوب ريخألا اذه رمأا
عأ˘سضخإاو تقؤو˘˘م˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا
ةبأقرلا مأظنل نيمهتملا ةيقب
.ةيئأسضقلا

ىلإا ةيسضقلا عئأقو دوعتو
مهتملا مأق أمل ،6102 ةنسس
د˘ق˘ع مار˘بإأ˘ب ي˘خ˘ي˘˘سش لأ˘˘م˘˘ك
ةعقاو ةيرأقع ةيكلم ليوحت
ر˘ئاز˘ج˘لأ˘˘ب نأ˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ى˘˘لإا (ه˘˘ل كل˘˘م) ة˘˘م˘˘سصأ˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم تاذ ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
هل) «ةيقرتلل ضسكيل» ةدودحم
(أه˘ي˘ف ر˘ي˘سسمو كير˘سش ة˘ف˘سص
ةنيد˘م˘ب د˘م˘ت˘ع˘م ق˘ثو˘م ىد˘ل
ضضيفخت نم دأفتسساو ،ةزأبيت
ع˘˘فد˘˘ي م˘˘˘لو ،بئار˘˘˘سضلا ي˘˘˘ف
د˘حاو˘ب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسن ىو˘˘سس
.ةئملأب5 نم لدب ةئملأب

تازأ˘ي˘ت˘ملا كل˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘تو
لومعملا تأميظنتلل ةفلأخم
قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ى˘لإا تدأاو ،أ˘ه˘ب
8102 ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘˘ئأ˘˘˘˘˘˘سضق
ةعبأت˘م˘لا تاءار˘جإا ةر˘سشأ˘ب˘مو
ثي˘ح دأ˘سسف˘لا نو˘نأ˘ق˘ل أ˘˘ق˘˘فو
ن˘ع تأ˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تر˘˘ف˘˘سسأا

نويلم51ـب رد˘˘ق˘˘ت ةرأ˘˘سسخ
.ةيمومعلا ةنيزخلل رأنيد

م.ةزمح

يف ضسمأا ،لوهم قيرح بسش
«و˘م˘ي˘ك» يو˘سضو˘ف˘لا ي˘˘ح˘˘لا
نب دم˘حأا ة˘ع˘مأ˘ج˘ل يذأ˘ح˘م˘لا
ي˘ف ة˘ي˘نأ˘سسلا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘ب
أ˘˘ن˘˘كسسم ضسم ثي˘˘ح ،نار˘˘˘هو
،زهأجلا ءأنبلأب د˘ي˘سشم أ˘م˘يد˘ق
نأ˘ك يذ˘لا ع˘قو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةيعمأج ةمأقإا أقبأسس

ح˘˘˘لأ˘˘˘سصم تل˘˘˘خد˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
دأ˘م˘خإل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يأ˘˘م˘˘ح˘˘لا
لأ˘ق˘ت˘نا يدأ˘ف˘ت˘˘لو ،ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
تأهيلأسشلا ىلإا بهللا ةنسسلأا
.قرتحملا نكسسملل ةروأجملا

ح˘˘لأ˘˘سصم˘˘لا تل˘˘˘ف˘˘˘كت أ˘˘˘م˘˘˘ك
يتلا ،ةلئأعلا دارفأأب ةيحسصلا
،قارتحÓل أ˘ه˘ن˘كسسم ضضر˘ع˘ت
ه˘جرأ˘خ ى˘لإا او˘˘بر˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لاو
 .هيف قيرحلا دتسشا أمدنع

اذ˘ه ي˘ف نو˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م ر˘˘كذو
ي˘ف ع˘لد˘نا ق˘ير˘ح˘لا نأا ي˘ح˘لا

،ضسمأا رأ˘ه˘ن ف˘سصت˘ن˘م دود˘˘ح
ة˘يأ˘م˘ح˘لا ح˘لأ˘سصم تل˘خد˘˘تو
ارظنو ،أهمÓعإا روف ةيندملا
قأسصتلاو ،عقوملا ةيسسأسسحل
أهسضعبب ةيريدسصقلا تأيأنبلا
ي˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ضضع˘˘˘ب˘˘˘˘لا
دأ˘ج˘ن˘ت˘سسلا م˘ت ،يو˘سضو˘˘ف˘˘لا
ةدحولا ن˘م ة˘ي˘فأ˘سضإا تأ˘ي˘لآأ˘ب

.ةيندملا ةيأمحلل ةيسسيئرلا
يحلا اذه نأكسس نأا ركذي

ى˘لإا ل˘ي˘حر˘ت˘ل˘˘ل نو˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
تنأ˘˘كو ،ةد˘˘يد˘˘˘ج تأ˘˘˘ن˘˘˘كسس
د˘˘ق نار˘˘هو ة˘˘يلو ح˘˘˘لأ˘˘˘سصم
ةيسضأملا تاونسسلا يف ترجأا
قوفي نيذلا هينطأقل ءأسصحإا

تررقو.ةلئأع007 مهدد˘ع
ةيلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘سسلا

،د˘يد˘ج ءأ˘سصحإا ءار˘جإا نار˘˘هو
دد˘˘˘ع عأ˘˘˘ف˘˘˘ترا ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشك
نم رثكأا ىلإا ه˘ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأ˘ق˘لا

اذ˘ه نأا أ˘م˘ل˘ع .ة˘ل˘ئأ˘ع0011
تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف نأ˘˘ك ي˘˘ح˘˘˘لا
وهو ،ةيعمأج ةمأقإا ةيسضأملا

مت أملو .زهأجلا ءأنبلأب ديسشم
ى˘لإا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ق˘˘نو ه˘˘قÓ˘˘غإا
يف ةث˘يد˘ح ة˘ي˘ع˘مأ˘ج تأ˘مأ˘قإا
،ةيلأحلا تأي˘ن˘ير˘سشع˘لا ة˘ياد˘ب
ى˘˘لوألا تأ˘˘ن˘˘كسسلا تل˘˘˘ت˘˘˘حا

ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م تÓ˘˘ئأ˘˘ع
تأ˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘ع˘˘˘مأ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
أ˘ئ˘ي˘سش لو˘ح˘تو ،ة˘ي˘˘ع˘˘مأ˘˘ج˘˘لا
ءأيحألا ربكأا دحأا ىلإا أئيسشف
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا
.ةينأسسلا

م.ةزمح

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر ضضفر
ضسلجمب ة˘سسدأ˘سسلا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
بل˘˘ط ،ة˘˘˘م˘˘˘سصأ˘˘˘ع˘˘˘لا ءأ˘˘˘سضق
ةئيه هب تمدقت يذلا جارفإلا
فرأع فوقوملا مهتملا عأفد
مأعب هيلع موكحملا ةركأسشم
ة˘فر˘غ تسضقو ،اذ˘فأ˘ن أ˘˘سسب˘˘ح
ضسلجمب ةسسدأسسلا فأنئتسسلا
ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘˘م˘˘˘سصأ˘˘˘ع˘˘˘لا ءأ˘˘˘سضق
د˘ي˘يأأ˘ت˘ب مر˘سصن˘م˘لا ر˘ب˘˘م˘˘سسيد
ةفأسضإا عم فنأأتسسملا مكحلا

ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘كت ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع
.مهتملا

ةيليمكتلا ةبوقعلا لثمتتو
ةسسرأمم نم ةركأسشم عنم يف
ةنسس ةدمل يمÓعإلا هطأسشن
ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت خ˘˘يرأ˘˘ت ن˘˘م ير˘˘سست
ه˘ت˘نادإاو ،ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘مار˘غو اذ˘فأ˘ن أ˘سسب˘ح ة˘˘ن˘˘سسب
،رأنيد فلأا05ـب أهتميق ةيلأم
يذلا ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘كح˘لا و˘هو
دارم رئ˘ب ة˘م˘كح˘م ه˘ب تق˘ط˘ن
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘فو˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ضسيار
.مرسصنملا

فرأ˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا نأ˘˘˘كو
ضسب˘˘ح˘˘لا عدوأا د˘˘ق ةر˘˘كأ˘˘˘سشم

هردسصأا رمأا بجومب تقؤوملا
تاذ˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘سضأ˘˘˘ق
فذ˘ق˘لا م˘ه˘ت ن˘ع ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا

أهنأأسش نم تاروسشنم ضضرعو
.ةينطولا ةحلسصملأب ضسأسسملا

حار ةر˘كأ˘˘سشم تارو˘˘سشن˘˘م
ة˘م˘ه˘م˘ب ف˘ل˘كم أ˘ه˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض
دبع أيلأح ةيروهمجلا ةسسأئرب
روسشنم رثا ،ميأ˘ق˘ل˘ب ف˘ي˘ط˘ل˘لا

ىلع ةركأسشم مهتملا هسضرع
ة˘˘˘˘سصأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سص
.«كوبسسيأف»

ر.رجاه

تقؤوملا نجضسلا هعاديإاو نيماحملا دحأا ةعباتم ةيفلخ ىلع

ةيصضق يف مهتملا «يصشوبلا» ةمكاحم ليجأات
مداقلا شسرام41 ـل داصسف

ناÒنلا دامخإا ‘ حجنت ةيندŸا ةيام◊ا
 ةرواÛا تاهيلاضشلا ¤إا اهراضشتناو

«وميك» يح ‘ لوهم قيرح علدنا
نارهوب يوصضوفلا

ةيليمكت ةبوقع ةفاضضإا عم هقح ‘ فنأاتضسŸا مك◊ا دييأات

ةركاصشم فراع طصشانلا نع جارفإلا بلط شضفر

كرد˘˘لا ح˘˘لأ˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةيميلقإلا ةعومجملأب ينطولا

ىلع روثعلا نم ،يقاوبلا مأل
«ةنجلا ءأعد» ةيفتخملا ةلفطلا
ضسيغرا يديسس لبج يحاوسضب

.قزرت ةيح
تأ˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو

دق تنأك تنبلا نإأف ،ةرفوتملا
ة˘˘عأ˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف تف˘˘ت˘˘˘خا
ضسمأا حأبسص فسصنلاو ةنمأثلا
متي نأا لبق ةسضمأغ فورظ يف
تاذ تفأسضأاو ،أهي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ةيندملا ةيأم˘ح˘لا نأا ردأ˘سصم˘لا
ةدأيعلا ىلإا ةلفطلا لقنب تمأق
تأمدخلا ةددعت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

ىلع نأنئمطÓل ضشو˘ب˘ب ن˘ي˘ع˘ب
.أهتحسص

ضسمأا لوأا ةليل تنكمت ،أمك
روثعلا نم ةبأنع نمأا رسصأنع
د˘ب˘ع فر˘سصم ر˘سصأ˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع
عوبسسأا ذنم يفتخملا نأمحرلا
.نارهو يف ةسضمأغ فورظ يف

ةلئأع هب تدأفأا أم بسسحو
هيلع روثعلا مت هنإأف ،رسصأقلا
نم ةبأنع ةيلوب ضسمأا لوأا ةليل

تنأكو ،ينطولا نمألا فرط
م˘ه˘تدوار د˘ق ن˘مألا ر˘˘سصأ˘˘ن˘˘ع
ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘سصو˘˘سصخ˘˘˘ب كو˘˘˘كسش
ققحتلل نمألا رقم ىلإا هدأيتقا

لحم هنأا فسشتكيل ،هتيوه نم

ح˘لأ˘˘سصم تغ˘˘ل˘˘بأا د˘˘قو .ثح˘˘ب
هتلئأع ةبأن˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا

نأاو ةسصأخ همÓتسسا لجأا نم
ذنم أهن˘با ن˘ع ثح˘ب˘ت ة˘ل˘ئأ˘ع˘لا
ةرأ˘سشإÓ˘ل .طرأ˘˘ف˘˘لا ءأ˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

نإأف هتلئأع تأحيرسصت بسسحو
˘مو˘ي ردأ˘غ د˘ق نأ˘˘ك ر˘˘سصأ˘˘ق˘˘لا
ي˘ل˘ئأ˘˘ع˘˘لا لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ءأ˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
هئأفتخا لبق هتيونأثب قأحتلÓل
ل ة˘عأ˘سسلا د˘˘ح˘˘لو.ضضمأغلا
نم ةلسصاوتم تأقيقحتلا لازت

ينطولا كردلا رسصأنع فرط
تأسسبÓ˘مو بأ˘ب˘سسأا ة˘فر˘ع˘م˘ل

.نيرسصأقلا ءأفتخا ثدأح
ك.مركأا

ةيمي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
ر˘˘سسج˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
،ةمسصأعلا رئازجلأب ةنيطنسسق
ةيمارجإا ةكبسشب ةحأطإلا نم
بسصن˘˘لأ˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ
،نينطاوم˘لا ى˘ل˘ع لأ˘ي˘ت˘حلاو
تاءأعدتسسإا ميلسست لÓخ نم
رأجيإا دوقع اذكو تاررقمو
ةدأ˘ف˘ت˘سسلا ن˘م˘سضت˘ت ،ةروز˘م
تÓ˘˘˘ح˘˘˘مو تأ˘˘˘ن˘˘˘˘كسس ن˘˘˘˘م
،أيأحسضلا بلط بسسح ةيرأجت

ةحأطإلا.ةيلأم غلأب˘م ل˘بأ˘ق˘م
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإلا ة˘˘كب˘˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘نأ˘م˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م تن˘˘كم
يلأم غلبم زجح عم ،ضصأخسشأا
ميتنسس نوي˘ل˘م49 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي

،لأيتحلاو بسصنلل تادئأعك
رأجيإا دوقعو ةيرادإا تأفلمو
˘˘مأ˘˘ت˘˘خأا ،أ˘˘يأ˘˘ح˘˘سضل˘˘ل ةروز˘˘م
.ريوزتلا يف لمعتسست

مأمأا ميميدقت مت نوفوقوملا
ةسصتخملا ةيئأسضقلا تأهجلا

رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘˘كت ن˘˘ع
روزملا لأمع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر تارر˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ةنيمب لسصتم بقل لأمعتسساو
لو˘سصح˘لاو أ˘نو˘نأ˘ق ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م
أهردسصت قئأثو ىلع قح ريغب
بسصنلاو ةيمومعلا تارادإلا

ري˘غ˘ب لو˘سصح˘لاو لأ˘ي˘ت˘حلاو
ة˘ح˘ي˘ح˘سص مأ˘ت˘˘خأا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ح
.ضشغلا قيرطب أيلأمعتسساو

م.نتاف

امهئافتخا تاضسبÓمو بابضسأا ةفرعŸ ةلضصاوتم لازت ’ تاقيقحتلا

ةبانعو يقاوبلا مأاب «نامحرلا دبع»و » ةن÷ا ءاعد» نيرصصاقلا ىلع روثعلا

ةروزم راجيإا دوقع اذكو تاررقمو تاءاعدتضسإاب Úنطاوم ىلع تلاتحا

ةمصصاعلاب ةيزاوم ةلود تصسصسأا ةيمارجإا ةباصصعب ةحاطإلا

لاومأا سسÓتخا ةيضضق يف
نم ميتنضس رايلم0012 ةميقب

ANB

دبع روصشاع فلم
امهتم52و نمحرلا
تايانجلا مامأا ارخآا
اددجم
ةمكحم ديدج نم حتفتضس

ءاضضق سسلجمب تايانجلا
روضشاع فلم ،مويلا ةمضصاعلا

ةقفر عبوت يذلا نمحرلا دبع
ةيضضق يف ارخآا امهتم52
ةميقب ةيمومع لاومأا ديدبت
ارارضضإا ميتنضس رايلم0012
،يرئازجلا ينطولا كنبلاب
حتف داعي نأا رظتنملا نمو
5 نم رثكأا دعب اددجم فلملا
ثيح ،راظتن’ا نم تاونضس

ةلودج نود ةيضضقلا تلظ
يضسيئرلا مهتملا مدق نأا دعب
ةمكحلا ىدل نعطلاب ارارق
دبع روضشاع نأا املع ،ايلعلا
ةمهت هل تهجو يذلا نمحرلا

،رارضشأا ةيعمج ةدايق ةيانج
سسÓتخا يف ةكراضشملا ةحنج

بضصنلاو ةيمومع لاومأا
كوكضص رادضصإاو لايتح’او
ةيعمج ميظنتو ديضصر نود
تاررحم يف ريوزتلاو رارضشأا

نهر دجاوتي ،ةيفرضصم
ذفنتضسيل ةنضس51 ذنم سسبحلا

ةبوقعلا لمجم تاونضس3 دعب
.ةنضس81 ـب ةردقملا
بضسح- مهتملا نإاف ،ةراضشإÓل
ءاضشنإاب ماق -ةيضضقلا عئاقو

ماقو ،ةيمهو تاكرضش رضشع
ةيراج ةيكنب تاباضسح حتفب

ت’اكو ىوتضسم ىلع
،ةعيلقلاو لاضشرضش ،ةعيرزوب
ىلع لوضصحلا نم نكمتو
اهضصيلختب موقي ناكو كوكضص
ىلإا تاراعضشإ’ا لوضصو لبق
ت’اكولا هذه فلتخم
تاراطإاو يريدم عم ؤوطاوتلاب

تاكبضش مهنم ت’اكولا هذه
اوماق نيذلا لÓغتضس’ا

مهتملا ديضصر ىلع ةيطغتلاب
يف لطامتلاو انيدم ناك يذلا
وهو ،عفدلاب راعضشإ’ا ىلع درلا
نود لاح يذلا قئاعلا
نم ةيلاملا ةرغثلا فاضشتكا

.كنبلا يظفاحم فرط
ز. سسواط
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هقارف ىلع ةرداق دعأا مل :ينوع لاصضن ريصسألا ةدلاو ..ةرم02 هلاقتعا ددم للتحلا

ةنطاوملا يسضقت ،نوجسسلاو مكأحملا نيب
طسسو ،أهمأيأا (يلع مأا) ةنرأكز نسسوسس
ريسسألا حيرجلا أهنبا بأيغل نزحلا رعأسشم
لاز˘˘ي ل يذ˘˘لا ،ي˘˘نو˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي لأ˘˘سضن
ضصأسصرب هتبأسصإا رأثآا نم ينأعيو ًأفوقوم
.ىرسسيلا هدي يف لÓتحلا

أهيف رع˘سشأا ة˘ق˘ي˘قدو ة˘ي˘نأ˘ث ل˘ك» :لو˘ق˘تو
يف يحورو يبلق بيبح ىلع ريبك نزحب
،هقارف ىلع ةردأق دعأا مل يذلا أيندلا هذه
تد˘هأ˘سش أ˘م˘ل˘ك ع˘جو˘تاو ي˘كبأا مو˘ي ل˘˘ك
قأتسشأا أنلزنمب ءيسش لكف ،ًأغرأف هريرسس
.«هيلا

ذنم هلأقتعا رارمتسسا ينملؤوي» :فيسضتو
هتأيحب مكحتي لÓ˘ت˘حلا أ˘م˘ن˘ي˘ب ،ن˘ي˘مأ˘ع
ىلإأف ،ريبك ملظ هل ضضرعتن أم ،هريسصمو
أنئأنبا أ˘ن˘مر˘ح˘ي لÓ˘ت˘حلا ى˘ق˘ب˘ي˘سس ى˘ت˘م
هنوجسس يف مهبأبسش ةرهز عيسضت نيذلا
ديعيو أهمدهي نأا هللا لأأسسن يتلا ةملأظلا
.«؟نيرسصتنمو ًارارحأا أنلأطبأا
لأسضن ري˘سسألا ر˘سصبأا ،ن˘ي˘ن˘ج ة˘ن˘يد˘م ي˘ف

هتلئأع ركب نأكو ،ًأمأع62 لبق رونلا
مأا ةدلاولا لوقتو .رأفنأا7 نم ةنوكملا
قÓخألا ىلع ىبرتو لأسضن أأسشن» :لأسضن
هيدلاوب رأب وهو ،ةبحملاو ءأفولاو ةيلأعلا

زيمت أمل هفرع نم لكو هتلئأعل بوبحمو
ةد˘عأ˘سسم˘ل بحو ءأ˘ط˘عو نوأ˘ع˘ت ن˘م ه˘˘ب
.«ريخلا لمعو ضسأنلا

ىتح ن˘ي˘ن˘ج ضسراد˘م˘ب م˘ل˘ع˘ت» :ف˘ي˘سضتو
رأيعب بيسصأا هنكل ،ةمأعلا ةيونأثلا ىهنا
هتكرأسشم لÓخ ىرسسيلا هدي يف يرأن
مغرو ،لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق ع˘م تأ˘ه˘جاو˘م˘ب
،هتأيح هتبأسصا ترمد ،ةعبأتملاو جÓعلا
،هد˘ي ي˘ف ز˘ج˘ع ه˘ت˘بأ˘سصا ن˘ع م˘ج˘˘ن د˘˘ق˘˘ف
بي˘لأ˘سسأا بب˘سسب اءو˘˘سس ه˘˘ت˘˘لأ˘˘ح تدادزاو
رمهنت.«هقحب تسسروم يتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تر˘كذ˘ت أ˘م˘ل˘ك ،لأ˘سضن مأا ةد˘لاو˘لا عو˘مد
‐02 رجف أهنأسضحأا نم أهنبا عازتنا ةظحل
أنمون نم أنظقيتسسا» :لوقتو ،8102 ‐6
أمدعب أنلزنم لخاد لÓتحلا دونج دجنل
او˘عار˘ي نأا نود ي˘سسي˘ئر˘لا بأ˘˘ب˘˘لا اور˘˘مد

أنلزنم اومحتقا دقل ،لأفط وأا ءأسسن دوجو
ىد˘حا ي˘ف أ˘نوز˘ج˘ت˘حاو ،ناذ˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا نود
بيرختو ريمدت ةيلمع تهتنا ىتح فرغلا

ة˘لأ˘ح˘ب ن˘ح˘نو ،ثأ˘ثلاو ةز˘ه˘جلا ة˘˘فأ˘˘ك
ة˘فر˘ع˘م نود أ˘ن˘مأ˘مأا ير˘ج˘ي أ˘م˘ل ة˘مد˘سص
.«بأبسسألا

دقف ،كلذب دونجلا فتكي مل» :فيسضتو
ي˘ن˘با ى˘ل˘˘عو ي˘˘ل˘˘ع بر˘˘سضلأ˘˘ب اود˘˘ت˘˘عا

يذ˘لا لأ˘˘سضن ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘كو ،دو˘˘م˘˘ح˘˘م
نود برسضلا ط˘سسو أ˘ن˘ن˘ي˘ب ن˘م هو˘عز˘ت˘نا

.«ةبأسصملا هدي يف هملاو هزجع ةأعارم
ضشيعنل ي˘ن˘با رأ˘ب˘خأا تع˘ط˘ق˘نا» :ل˘م˘كتو
نأك ثيح هريسصم ىلع قلقلاو بعرلا
نيزأنز يف لز˘ع˘لاو بيذ˘ع˘ت˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي
ةدوعب أنئجوف ةرتفب كلذ دعبو ،ةملجلا
مهتقفرب نأكو ،أنلز˘ن˘م مأ˘ح˘ت˘قل دو˘ن˘ج˘لا
طأ˘ب˘سضو ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘قأ˘˘ط ع˘˘م ي˘˘ن˘˘با
.«بأبسسلا ةفرعم نود تاربأخملا
ة˘ي˘ب˘قل لأ˘سضن ر˘˘ي˘˘سسألا لÓ˘˘ت˘˘حلا دأ˘˘عأا
،ًأموي59 أهيف يسضقيل ةملجلا قيقحت

نجسس ىلا هولقن مث ،ريثكلا أهيف ىنأع
ىتح هيف ًازجتحم لازي أم يذلا ودجم
هدهأسشن أنحبسصأا» :هتدلاو لوقتو.مويلا
ملأسس يف ةيركسسعلا ةمكحملا ةعأق يف
ةيفسسعتلا ني˘نأ˘ج˘سسلا تأ˘سسرأ˘م˘م ط˘سسو
ثيدحلا وأا هتحفأسصم نم أنل مهنأمرحو
هفيقو˘ت نودد˘م˘ي ة˘سسل˘ج ل˘ك ي˘فو ،ه˘ع˘م
.«ةكربفم عئارذب
،أنوروك ضسوريف رأسشتنا ذنم» :فيسضتو
تأسسلج˘لا رو˘سضح˘ب أ˘ن˘ل ح˘م˘سسي د˘ع˘ي م˘ل
ر˘ب˘ع هد˘هأ˘سشن أ˘ن˘ح˘˘ب˘˘سصأاو ،م˘˘ئاد ل˘˘كسشب
مويلا ىتح ًأفوقوم ينبا لاز أمو ،ةسشأسشلا

، ةرم02 ةمكحملا ىلع هسضرع مغر
نم ررح˘ت˘ي نأا ن˘ي˘م˘لأ˘ع˘لا بر˘ل ي˘ل˘سصنو
.«ملأظلاو يفسسعتلا لأقتعلا اذه ضسيباوك
هدلاو لÓتحلا بقأع ،لأسضن لأقتعا ذنمو
أمنيب ،هترأيزب هل حمسسي ملو ينملا عنملأب
لسصاوتلاو أهنبا ةرأيز ىلع ةدلاولا تبظاو
لوقتو.أنوروك ةحئأ˘ج تل˘ح ى˘ت˘ح ه˘ع˘م
م˘˘للاو نز˘˘ح˘˘لا ر˘˘عأ˘˘سشم م˘˘غر»:ه˘˘˘تد˘˘˘لاو

دومسصل زازتعاو رخفب رعسشن ،ةرمتسسملا
نم نجسسلا لني مل يذلا ينبا ةبÓسصو
أ˘˘ن˘˘ن˘˘ح˘˘سشي ةرأ˘˘يز ل˘˘ك ي˘˘فو ،ه˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘˘ع
ى˘لا جأ˘ت˘ح˘ي ن˘طو˘لا اذ˘ه˘ف ،تأ˘يو˘ن˘ع˘م˘لأ˘ب
ن˘م كأ˘ن˘ه˘ف ،هر˘ير˘ح˘ت˘ل حأ˘ف˘كو ة˘ي˘˘ح˘˘سضت
ة˘قأ˘عÓ˘ل ضضر˘ع˘ت ن˘م م˘ه˘ن˘مو د˘ه˘˘سشت˘˘سسا
، لÓ˘ت˘حلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تأ˘˘بأ˘˘سصلا بب˘˘سسب
عأجسشو بلسصو لقتعم أننبا نأا هللا دمحنو
.«لÓتحلا مغر ًأبيرق هنع جرفيسسو
أ˘ن˘مزÓ˘ت ة˘ب˘سسأ˘ن˘م ل˘ك ي˘˘ف» :ف˘˘ي˘˘سضتو
،أ˘ن˘ت˘ب˘حا بأ˘ي˘غ ى˘ل˘ع عو˘مد˘لاو ناز˘˘حلا

تارأيزلا عنم ذنم أنزحو ةأنأعم أنددزاو
ددحت أم˘ل˘كف ،أ˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ع˘يرذ˘ب
لÓ˘ت˘حلا نا م˘غر ى˘غ˘ل˘ت ، ةرأ˘يز د˘عو˘˘م
تأبلطتم مهل رفوي لو ىرسسألا لمهي
ىلع رظتنن» :لمكتو.«ةيأقولاو ةيأمحلا
هتمكحمل مدأقلا دعوملا رمجلا نم رحأا
ةر˘ي˘خألا نو˘˘كت˘˘ل ي˘˘ل˘˘سصنو ،3‐51 ي˘˘˘ف
دوعيو ه˘نو˘ج˘سسو لÓ˘ت˘حلا ن˘م حأ˘تر˘نو
.«ينأسضحأا ىلإا ينبا

صسدقلأ ‐ يدومسس يلع:ريرقت

ةيليئارصسإلا نوجصسلا يف ءادهصش مهبحن اوصضق ىرصسأل نيماثج7 زجتحي لازي ل يليئارصسإلا للتحلا

أيونعم أمئاد ةرسسأخلا يه يليئارسسإلا لÓتحلا ةلود
ءاد˘ه˘سشلا ن˘ي˘مأ˘˘ث˘˘ج˘˘ل أ˘˘هزأ˘˘ج˘˘ت˘˘حا ي˘˘ف أ˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو
يف مهبحن اوسضق ىرسسأا مهنيب نمو نيينيطسسلفلا
يذلا بيذعتلا لعفب ةيليئارسسإلا ةيرسصنعلا نوجسسلا
يبطلا لأمهإلاو أينيطسسلف اريسسأا37 ةأيحب ىدوأا
ةلود نأا دأفأاو . اريسسأا17 ةأيحب ىدوأا يذلا دمعتملا
نيمأثج7 ز˘ج˘ت˘ح˘ت لاز˘ت ل ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا

نوجسسلا يف مهب˘ح˘ن او˘سضق ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ىر˘سسأل
ةعمجلا موي˘لا ءأ˘سسم ي˘ف جار˘فإلا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ديهسشلا ريسسألا نأمثج نع1202 /2 /91 قفاوملا
يف هبحن ىسضق يذلا بيطخلا دوواد تعلط دوواد
9 /2 ءأعبرألا ءأسسم يليئارسسإلا رفوع نجسس بهأيغ
ةبونب هتبأسصإا رثإا ءأسشعلا ةÓسصل هءادأا ءأنثأا0202 /
محل تيب ةنيدم ديلاومو نأكسس نم وهو ةدأح ةيبلق
مرأك نيع ةدلب ةيلسصألا هتدلبو6791 /11 /41 يف
اربتعم8491 مأع ةلتحملا ةينيطسسلفلا قطأنملا يف
فأطتخأب ةيليئارسسإلا ةيرسصنعلا تأسسأيسسلا هذه نأا

يف جردنت نيينيطسسلفلا ءادهسشلا نيمأثج زأجتحاو
ةيوأمسسلا عئارسشلا لكل ركنتلاو برحلا مئارج رأطإا

ءادهسشلا يوذ قحلو ةينأسسنإلاو ةيلودلا تأقأفتلاو
مهاوثم ىلإا ءادهسشلا عييسشت يف ينيطسسلفلا بعسشلاو
قيلي أمب ةيمÓسسإلا ةعيرسشلا بسسح مهنفدو ريخألا
لجأا نم مأسسجلا مهتأيحسضتو ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘ت˘نأ˘كم˘ب
. ةينيطسسلفلا ةينطولا ةيوهلا ىلع ظأفحلاو ةيرحلا

ةيسضوفم مسسأب قطأنلا يديحولا تأأسشن . د رأسشأاو
أيلعلا ةيدأيقلا ةئيهلأب ىحرجلاو ىرسسألاو ءادهسشلا
يف حتف ةكرح لثممو ةزغ عأطق يف حتف ةكرحل
نونأق ىلإا ةيمÓسسإلاو ةينطولا ىوقلل ىرسسألا ةنجل
ريزو هب مدقت نأك يذلا ءادهسشلا نيمأثج زأجتحا
دأعلج يليئارسسإلا لÓتحلا ةلود يف يلخادلا نمألا
ة˘مأ˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ˘ب ى˘م˘سست أ˘م ه˘ي˘ل˘ع تقدأ˘سصو نادرأا
8102 /3 /7 ءأعبرألا يف يليئارسسإلا تسسينكلل
زأجتحأب يسضقي يذلاو ةثلأثلاو ةينأثلا نيتءارقلأب

ةيرسصنع رييأعمو  طورسش ضضرفو ءادهسشلا نيمأثج
ددع ديدحتو مهتازأن˘ج ع˘ي˘ي˘سشت ى˘ل˘ع ة˘ي˘نأ˘سسنإا ر˘ي˘غ
وأا ضصأخسشأا ةكرأسشم عنمو مهتيوهو نيكرأسشملا
ةزأنجلا رأسسم ديدحتو ةزأنجلا يف نيعم ضصخسش
ةيليئارسسإلا ةطرسشلا نونأقلا كاذ حنميو أهدعومو
ةيلأم ةلأفك ضضرفو نفدلا نأكم ديدحت يف قحلا

دق يليئارسسإلا تسسينكلا نأكو ةزأنجلا يمظنم ىلع
ءادهسشلا نيمأثج زأ˘ج˘ت˘حل ير˘سصن˘ع˘لا نو˘نأ˘ق˘لا ر˘قأا
8102 /1 /42 يف ةيديهمتلا ةءارقلأب نيينيطسسلفلا

أم نأا فأسضأاو .8102 /2 /72 يف ىلوألا ةءارقلأبو
يف تخرف دق ةيليئارسسإلا أيلعلا ةمكحملأب ىمسست
أيرسصنع أنونأ˘ق9102 /9 /9 قفاوملا ن˘ي˘ن˘ثلا
يف يل˘ي˘ئار˘سسإلا ضشي˘ج˘لا رار˘م˘ت˘سسا ةزأ˘جإأ˘ب ي˘سضق˘ي
ةقروك نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ءاد˘ه˘سشلا ن˘ي˘مأ˘ث˘ج زأ˘ج˘ت˘حا

تأميظنتلا عم تأسضوأفم ةيأا يف طغسضو ةموأسسم
تعلط دوواد ديهسشلا ريسسألا نأا أنيبم ةينيطسسلفلا
نجسس يف اديهسش هبحن ىسضق دق نأك بيطخلا دوواد
/9 /2 يف ءأعبرألا ءأسسم يف يليئارسسإلا رفوع
ةيبلق ةبونب هتبأسصإا رثإا ءأسشعلا يلسصي وهو0202

تيب ةظفأحم ديلاوم ديلاومو نأكسس نم وهو ةدأح
نيع ةدلب ةيلسصألا هتدلبو6791 /11 /41 يف محل

8491 مأع ةلتحملا ةينيطسسلفلا قطأنملا يف مرأك
نم هتلقتعا دق يليئارسسإلا لÓتحلا تاوق تنأكو
يف ةميدقلا قوسسلاو دهملا ةسسينك برق نئأكلا هتيب
يمتنيو2002 /4 /2 خيرأتب محل تيب ةظفأحم
ةمأعلا تاربأخملا يف أطبأسض لمع دقو حتف ةكرحل
أمأع81 نجسسلأب أمكح يسضقي نأكو ةينيطسسلفلا

هتيموكحم نم ىقبت دق نكي ملو دهسشتسسا ثيح
قطأنلا يديحولا تأأسشن . د ركذو . روهسش3 ىوسس
ةئيهلأب ىحرجلاو ىرسسألاو ءادهسشلا ةيسضوفم مسسأب
لثممو ةزغ عأطق يف حتف ةكرحل أيلعلا ةيدأيقلا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘ل˘ل ىر˘سسألا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ح˘ت˘ف ة˘كر˘˘ح
نأك بيطخلا دوواد ديهسشلا ريسسألا نأا ةيمÓسسإلاو
هتأنج حيسسف أمهنكسسأاو هللا أمهمحر هيدلاو دقف دق
هدلاو دقف ثيح ةيليئارسسإلا نوجسسلا يف هلأقتعا ءأنثأا
4102 ربمفون41 يف بيطخلا دوواد تعلط جأحلا

فسسوي دمحم لأيرف ةلسضأفلا ةجأحلا هتدلاو دقفو
أهتأنأعم رثإا8102 /1 /81 يف ( دوواد مأا ) ةزمحلا

ةيبلق تأطلج ةدعب تبيسصأا تنأكو بلقلا ضضرم نم
ديهسشلا ريسسألا نأك أمك حوتفم بلق ةيلمع ترجأاو
عم ةأنأعم دعب0202 ريأني يف فرسشأا هقيقسش دقف دق
‐ دمحم ) تأقيقسشو ءأقسشأا9 هلو نأطرسسلا ضضرم
ريبع ‐ ليده ‐ ديؤوم ‐ هللا دبع ‐ ءÓعو ءأهب ‐ يدأف
ةدأهسش ىلع دوواد ديهسشلا لسصح دقو ( ناور ‐
يديحولا . د دأفأاو . نجسسلا يف وهو ةمأعلا ةيونأثلا
أنأمثج66 زجت˘ح˘ت ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا ة˘لود نأا
ضسدقلا ةبه ذنم مهبحن اوسضق نيينيطسسلف ءادهسشل
اوسضق اديهسش21 مهنيب نم5102 ربوتكأا لوأا يف
تقلطنا يتلا ةدوعلا تاريسسم تأيلأعف لÓخ مهبحن
قفنلا ءادهسشل دوعت نيمأثج5 +8102 راذآا03 يف
يوج فسصق يف اوقترا نيذلا ضسنوي نأخ قرسش يف
تأسسأيسسلا هذه نأا اربتعم7102 ربوتكأا03 خيرأتب
نيمأثج زأجتحاو فأطتخا يف ةيليئارسسإلا ةيرسصنعلا
برحلا مئارج رأطإا يف جردنت نيينيطسسلفلا ءادهسشلا

لكلو ةينأسسنإلاو ةيلودلا تأقأفتلا لكل ركنتلاو
ح˘ي˘ب˘ق˘لا ه˘جو˘لا ن˘ع ف˘سشكتو ة˘يوأ˘م˘سسلا ع˘˘ئار˘˘سشلا
هبأينأأب ةأي˘ح˘لا قر˘سسي يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حÓ˘ل
يوذ دادرتسسأ˘ب عو˘مد˘لأ˘ب جوز˘م˘م˘لا حر˘ف˘لا قر˘سسيو
ةعيرسشلا قفو مهعييسشتو مهئأنبأا نيمأثجل ءادهسشلا
. مهئأمسسأا لمح˘ت ة˘حر˘سضأا ي˘ف م˘ه˘ن˘فدو ة˘ي˘مÓ˘سسإلا

ءادهسشلا نيمأثج دادرتسسل ةينطولا ةلمحلا نأا لأقو
نم522 تقثو دق نيدوقفملا ريسصم نع فسشكلاو
ةلود زجتحت نيينيطسسلف ءادهسشل دوعت يتلا ءأمسسألا
7 أهنيب نم ةرهأطلا مهنيمأثج يليئارسسإلا لÓتحلا

نو˘ج˘سسلا ي˘ف م˘ه˘ب˘ح˘˘ن او˘˘سضق ىر˘˘سسأل ن˘˘ي˘˘مأ˘˘ث˘˘ج
مهو ةلود ضسينأا ديهسشلا ريسسألا مهمدقأاو ةيليئارسسإلا

: يلأتلا وحنلا ىلع
ةيليقلق ) ميرسش ‐ ةلود دمحم دومحم ضسينأا  ‐1
/8 /82 ديلاوم نم وهو ةيليقلق ةيلسصألا هتدلبو
( أمأع63 رمعلا نم غلبي نأكو ‐ بزعأا ‐4491
ةيرود يف ةيندرألا دودحلا ربع نيطسسلف ىلإا لخد

تاو˘ق ع˘م ح˘ل˘سسم كأ˘ب˘˘ت˘˘سشا ي˘˘ف بي˘˘سصأاو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ف
يركسسعلا مكأحلا رقم د˘ن˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا
هلأقتعا مت ثيح ضسلبأن ةنيدم طسسوب يليئارسسلا

يسضقيل8691 /11 /03 يف حيرج وهو ةرسشأبم
ريسسألا ده˘سشت˘سسا د˘قو تاد˘بؤو˘م4 نجسسلأ˘ب أ˘م˘كح
نجسسب مأعطلا نع حوتفملا بارسضإلا يف ةلود ضسينأا

0891 /8 /13 يف أموي03 رمتسسا يذلا نÓقسسع
أهن˘ي˘ح ي˘ف نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم ةرادإا تسسرأ˘م ثي˘ح
ةلود لازت لو يبطلا لأمهإلا ةميرجو ةسسأيسس هدسض
خيرأتلا كاذ ذنم هنأمثج زجتحت يليئارسسإلا لÓتحلا
نوج˘سسلا ي˘ف أ˘مأ˘ع21 هلأ˘ق˘ت˘عا ذ˘ن˘م هءأ˘سضق د˘ع˘ب
ةبذأك ججح تحت نأمثجلا نادقف يعدتو ةيليئارسسلا
لبج ديلاوم ) تأسسيوع ملأسس ىسسوم زيزع ‐2.
هنأمثج زجتحم (5691 /9 /4 يف ضسدقلأب ربكملا

يف هيفورأه فأسسآا ىفسشتسسم يف هدأهسشتسسا ذنم
نأكو8102 /5 /02 قفاوملا دحألا موي ءأسسم
/3 /8 خيرأت ذنم ةيليئارسسإلا نوجسسلا يف Óقتعم
أمأع03 ةدمل نجسسلأب أمكح يسضقي نأك ‐4102
لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود تسسرأ˘˘م ه˘˘لأ˘˘ق˘˘ت˘˘عا ةد˘˘م لÓ˘˘خو
ثيح يسسفنلاو يدسسجلا بيذعتلا هقحب يليئارسسإلا

/5 /2 يف ةيبلق ةطلجو دأح فيزنب بيسصأا دق نأك
يف هيلع يجمهلا يليئارسسلا ءادتعلا ةجيتن8102
هلقن ىعدتسسا أم ةدأح ةبوبيغ يف لخدو لسشيإا نجسس
فأسسآا ىفسشتسسم مث ةلمرلا ىفسشتسسم ىلإا أهنيح يف
ىلإا هتدأعإا مث ريموسشأه لت ىفسشتسسم ىلإا مث هيفورأه
ىفسشتسسم ةرادإا ضضفر دعب هيفورأه فأسسآا ىفسشتسسم
ريسسألا نم اولعج مهنأا ىنعمب أهيف هءأقب ريموسشأه لت

. برأجتلل Óقح
‐ ءيطأسشلا ميخم ) دورأب دمحأا دمحم ضسرأف ‐3
يف هدأهسشتسسا ذنم هنأمثج زجتحم ( أمأع15 ‐ بزعأا
تاوق دي ىلع لقتعا نأكو9102 /2 /5 خيرأت
نأكو1991 /3 /32 يف يليئارسسإلا لÓتحلا
بيسصأا نأك دقو ةأيحلا ىدم نجسسلأب أمكح يسضقي
لأسصئتسسل ىدأا يلخاد فيزنب8102 /11 /81 يف
. دبكلا نم اءزجو دبكلا يذغي نأيرسش
غلبت تنأك يتلا دورأب ضسرأف ريسسألا ةدلاو نأا ركذي
ضسيمخلا موي رهظ يف ةأيحلا تقرأف أيتع رمعلا نم
مكنيناوق أهتمرح دقو7102 /5 /81 قفاوملا
رأطإا يف0002 مأعلا ذنم هترأيز نم ةيرسصنعلا
. مهيوذو ىرسسألا ىلع قأنخلا ديدسشت
تيب ةدلب نأكسس نم ) ةقطأقط رمع دجأم رأسصن ‐4
نأك ( أمأع13 ‐ محل تيب ةظفأحم ءأسضق يف رأجف
لÓتحلا تاوق دي ىلع لقتعا دقو هفأفزل دعتسسي
هلزنم ةمهادم دعب9102 /6 /91 يف يليئارسسإلا

ةدمل ةملجلا ف˘ي˘قو˘ت ز˘كر˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘ل˘ق˘نو
يف يدارفنإلا لزعلا ىلإا هلقن مت كلذ دعبو نيعوبسسأا
دقو يحسصلا هعسضو روهدتيل ةلمرلا نأسستين نجسس
ي˘ب˘ط˘لا لأ˘م˘هإلا ة˘سسأ˘ي˘سسو ة˘م˘ير˘ج ه˘ق˘ح˘ب ضسرو˘م
˘مو˘ي حأ˘ب˘سص ي˘ف هدأ˘ه˘سشت˘سسل ىدأا أ˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإلا
رهسشب هلأقتعا دعب9102 /7 /61 قفاوملا ءأثÓثلا

. هلأقتعا لبق ضضارمأا نم ينأعي نكي ملو دحاو
نأسستين نجسس يف هدأهسشتسسا ذنم هنأمثج زجتحم

/7 /61 قفاوملا ءأثÓثلا موي حأبسص يف ةلمرلا
9102.
اديهسش هبحن ىسضقو حيأسسلا نيمأا دمحم مأسسب ‐5
لأمهإلا ةلسصقم تحت هيفورأه فأسسآا ىفسشتسسم يف
دحألا موي ءأسسم يف دم˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ي˘ب˘ط˘لا
ىمسست أم يف Óقتعم نأكو9102 /9 /8 قفاوملا
/01 /8 خيرأت ذنم يليئارسسإلا ةلمرلا نجسس ةدأيعب
مدلا ي˘ف ن˘ي˘نأ˘طر˘سس ن˘م ي˘نأ˘ع˘ي نأ˘ك ثي˘ح5102
هل ترج يتلا ةيوأميكلا تأجÓعلا تدأا دقو مظعلاو
ىلإا نيسصتخم ءأبطأا دي ىلع ةيقيقح ةعبأتم نود

ءأملا نم ةريبك ةدأيزو ريسسألا ةئر يف ءأملا روهظ
لمع يف فعسضو دبكلا يف مخسضتو نيتئرلا ىلع
نم وهو    %51 ةبسسن ىلإا تلسصو بلقلا تÓسضع
.3791 /8 /13 يف ضسلبأن ةظفأحم ديلاوم
ديلاوم نم يلبارغلا دومحم ليلخ يدعسس ريسسألا ‐6
نأكو ةزغ ةيلسصألا هتدلبو6491 /6 /21 يف ةزغ
/4 يف يليئارسسإلا لÓتحلا تاوق دي ىلع لقتعا

هبحن ىسضقو ءأنبأا01 هلو جوزتم وهو4991 /01
موي يف يليئارسسإلا نÓبأك ىفسشتسسم يف اديهسش
لأمهإÓل ةجيتن0202 /7 /8 قفاوملا ءأعبرألا
ينأعي ريسسألا نأك ثيح دمعتملا يليئارسسإلا يبطلا

ضضو˘ح˘لا ر˘سسكو أ˘تأ˘ت˘سسور˘ب˘لا نأ˘طر˘سس ضضر˘م ن˘˘م
 .  طغسضلاو يركسسلا ضضرمو
نأكسس نم رعو وبأا نيمأا بيجن لأمك ريسسألا ‐7
بزعأا ‐ ةيطأبق ةيلسصألا هتدلبو نينج ءأسضقب ةيطأبق
لقتعا دقو4791 /7 /52 يف تيوكلا ديلاوم نم ‐
ريأني51 يف يليئارسسإلا لÓتحلا تاوق دي ىلع
+ تادبؤوم6 نجسسلأب أمكح يسضقي نأكو3002
ىسصقألا ءادهسش بئأتك ةدأق زربأا نم وهو أمأع05
. حتف ةكرحل ةعبأتلا

لز˘ع ي˘ف ل˘ق˘ت˘ع˘˘م ر˘˘عو و˘˘بأا لأ˘˘م˘˘ك ر˘˘ي˘˘سسألا نأ˘˘ك
هتبأسصإا نع نÓعإلا دعب هيفورأه فأسسآا ىفسشتسسم
تنأكو0202 /7 /21 دحألا يف أنوروك ءأبوب
دق ةرجنحلا يف نأطرسسلا ضضرمب هتبأسصإا ضضارعأا

ةلود نأا نيح يف9102 مأعلا رخاوأا يف ترهظ
نيينيطسسلفلا ءأبطألا تعن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا

ىنأعو ةفلتخم ججح تحت هترأيز نم نيمأحملاو
تأ˘حر˘ق˘تو كسسيد˘لا ضضار˘مأا ن˘م ر˘عو و˘بأا ر˘˘ي˘˘سسألا
قرأف دقو مدلأب ديدحلا ةبسسن يف عأفتراو ةدعملا
ربمفون01 قفاوملا نينثلا ءأسسم يف اديهسش ةأيحلا

نأا ركذي . ةلمرلا نجسس ةدأيعب ىمسست أم يف0202
تدرتسسا دق بيطخلا دوواد ديهسشلا ريسسألا ةلئأع
2 /91 قفاوملا ةعمجلا مويلا ءأسسم يف أهنبا نأمثج
محل تيب ةظفأحم دنع أيرومزم زجأح دنع1202 /
نع نيلثممو ينيطسسلفلا رمحألا لÓهلا روسضحب
ىلإا نأمثجلا لقن متيل ةينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلا

لأ˘˘م˘˘كت˘˘سسل ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا لأ˘˘ج تي˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
رهأطلا نأمثجلا عييسشت متيسسو ةمزÓلا تاءارجإلا
هاوثم ىلإا مث ةلئأعلا لزنم ىلإا ةيركسسع ةزأنج يف
رمع دجسسم يف تبسسلا ادغ هيلع ةÓسصلا دعب ريخألا
يف ءازعلا تيب نوكيسسو دهملا ةحأسسب بأطخلا نب
 . دهملا ةحأسس يف مÓسسلا زكرم ةعأق

 ةيمÓسسإلأو ةينطولأ ىوقلل ىرسسألأ ةنجل يف حتف ةكرح لثممو ةزغ عاطق يف حتف ةكرحل ايلعلأ ةيدايقلأ ةئيهلاب ىحرجلأو ىرسسألأو ءأدهسشلأ ةيسضوفم مسساب قطانلأ يديحولأ تأاسشن . د:ريرقت
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يلحم 3692ددعلأ ^2441 بجر01ـل قفأوملأ1202 يرفيف22نينثإلأ 08
ةعسشألأ ملع ةدام ذاتسسأأ رييغتب أوبلاط

بارصضإا يف نولخدي شسابعلب يديصسب بطلا ةبلط
ةثلأثلا ةنسسلا ةعفد ةبلط ،لخد

ةع˘مأ˘ج˘ب بط˘لا ة˘ي˘ل˘كب ،بط
يد˘˘ي˘˘سسب ضسبأ˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘لÓ˘˘˘ج
ن˘ع بار˘سضإا ي˘ف ،ضسأ˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
،مأيأا30 ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا

ةدأم ذأتسسأا رييغت˘ب ن˘ي˘ب˘لأ˘ط˘م
ةد˘˘ع˘˘ل كلذو ة˘˘ع˘˘سشألا م˘˘ل˘˘˘ع
ن˘ع جور˘خ˘لا أ˘ه˘ن˘م بأ˘˘ب˘˘سسأا
ج˘˘˘يور˘˘˘تو ضسرد˘˘˘لا قأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن
نم أهل ضسأسسأا ل تأنأحتما
بيلأسسأا لأم˘ع˘ت˘سساو ة˘ح˘سصلا

ةسصأخ مÓكلا يف ةقئل ريغ
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ءأ˘ب˘طأا مأ˘مأا ه˘ناو
رخآا يف ضسردلا ميدقت مدعو
ي˘˘ف ل˘˘طأ˘˘م˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘سصح˘˘˘لا
عم أ˘مأ˘ج˘سسناو ثي˘ح ،مÓ˘كلا

ل˘جأا ن˘م ة˘ت˘بأ˘ث˘لا م˘ه˘ف˘˘قاو˘˘م
بلأ˘ط˘لا قو˘ق˘ح ن˘ع عأ˘˘فد˘˘لا
بط ة˘ث˘لأ˘ث˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘ع˘فد˘˘لا
بلأ˘ط ،» ب » ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
رييغت ةرور˘سضب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ق˘˘هرأا يذ˘˘لا ةدأ˘˘م˘˘لا ذأ˘˘ت˘˘˘سسأا
ثيح ،أيسسفنو أيونعم بلأطلا
ي˘ف لو˘خد˘˘لا بÓ˘˘ط˘˘لا رر˘˘ق
30 زوأجتت ل هتدم بارسضإا

نع لزأنتلا ةينأكمإا عم مأيأا
فأ˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سساو بار˘˘سضإلا اذ˘˘ه
ةرادإلا تر˘سشأ˘ب اذإا ة˘˘سسارد˘˘لا
ةي˘م˘سسر˘لا تاءار˘جإلا ذأ˘خ˘تأ˘ب

يتلا لكأسشملا لحل مهبسسح
أ˘ه˘ن˘م بلأ˘ط˘لا ل˘هأ˘ك تل˘ق˘ثأا
هجوت تاذ تارأبع لأمعتسسا
ضسرد˘لا ءأ˘ق˘لإا ءأ˘ن˘ثأا ي˘سسأ˘ي˘سس
تأسشأقن يف ذأتسسألا لوخدو
ضسأنجألا فÓتخا مغر ةينيد
أم˘مو ،ضسرد˘لا ن˘ع ه˘جور˘خو
أسضيأا هلو˘خد ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز
أمم جردملا لخاد ةرأجيسسب
تأبلأطلا فوخت يف ببسست
ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن تأ˘˘بار˘˘ط˘˘سضا ن˘˘˘م
ذأ˘˘˘ت˘˘˘˘سسألا مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا مد˘˘˘˘عو
ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرادإلا فرط نم هب ىسصوملا

ةيسسفنلا هت˘لأ˘ح رو˘هد˘ت اذ˘كو
أنتهج نم ،ةريخألا ةنوآلا يف
ةرادإلأ˘˘ب لأ˘˘سصتلا أ˘˘ن˘˘˘لوأ˘˘˘ح
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نكل ةيسضقلا لوح تأمولعم
.ىودج نود نم

ودبع.صص

ةيلمعلأ لÓخ صسولهم صصرق972 زجح مت
ةيمارجإا ةكبصش كيكفت

  تنصشومت نيعب تاصسولهملاب رجاتت
ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصأ˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةيئأسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا
كي˘كف˘ت ن˘م ،فأ˘سص ي˘ن˘ب˘˘ب
يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش
ةيلقعلا تارثؤوملأب ةرجأتملا
ضصأخسشأا30فيقوت مت نيأا

.ضسولهم ضصرق972 زجحو
لÓغت˘سسا تءأ˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تدرو ةدكؤوم تأمو˘ل˘ع˘م˘ل
د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ح˘˘لأ˘˘سصم˘˘لا تاذ˘˘˘ل
˘˘مو˘˘ق˘˘ي ضصخ˘˘˘سش دو˘˘˘جو˘˘˘ب
ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ج˘يور˘ت˘ب
،فأسص ين˘ب بأ˘ب˘سش ط˘سسو
تنكم ة˘ي˘لوألا تأ˘ير˘ح˘ت˘لا

هبتسشملا ةيو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م
مت هتأكرح ةبقارم دعبو هيف
ةمكحم ةينمأا ةطخ عسضو
د˘˘ن˘˘عو ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘˘يأا
ضسملتلا ةيل˘م˘ع˘ل ه˘عأ˘سضخإا
هتزوح˘ب ط˘ب˘سض يد˘سسج˘لا

ةسسولهم ضصارقأا90 ىلع
عاو˘˘˘نألا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
ةوسشحم ةفوفلم ةرأجيسسو
غ˘ل˘ب˘مو ج˘لأ˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلأ˘ب
ربتعي جد0061 هردق يلأم
قلعتي جيورتلا تادئأع نم

52 ع م ب وعدملأب رمألا
فلأسسلا عم قيقحتلا .ةنسس
د˘يد˘ح˘ت ن˘˘م ن˘˘كم ر˘˘كذ˘˘لا

هذهب يسسيئرلا هنومم ةيوه
نذإا ى˘ل˘ع ءأ˘˘ن˘˘بو مو˘˘م˘˘سسلا
ن˘ع ردأ˘سصلا ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لأ˘˘ب
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘كو
م˘ت فأ˘سص ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
تنأك نيأا هنكسسم ضشيتفت
هفيقوت˘ب ة˘ي˘بأ˘ج˘يإا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا

ثلأثلا هيف هبت˘سشم˘لا ة˘ق˘فر
ضسولهم ضصرق072 زجحو
غلبمو عاونألا فلتخم نم
ن˘˘˘˘م جد00571 ي˘˘لأ˘˘م
هذ˘˘˘ه ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘ئأ˘˘˘˘ع
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ،مو˘˘م˘˘سسلا
ةنسس92 إا ع /20 وعدملأب
82 أا م د /30 وعدملا و
م˘ت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا .ة˘ن˘سس
ل˘˘ي˘˘كو مأ˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاءار˘جإا د˘ع˘ب فأ˘سص ي˘ن˘˘ب
يف ردسص يروفلا لوثملا

ضسب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر م˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
.تقؤوملا

 ةنوب نيسسح

نأزيلغ
ةلصص ىلع نيمرجم3 فيقوت

لهك لتق ةميرجب
ة˘طر˘سشلا ح˘˘لأ˘˘سصم تف˘˘قوأا
يجرأخلا نمألأب ةيئأسضقلا
30 ،ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب لوألا
ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشي ضصأ˘˘˘خ˘˘˘سشأا

ل˘ت˘ق˘لا ة˘م˘ير˘ج˘ب م˘ه˘ت˘˘ل˘˘سص
أهتيحسض حار يتلا ةعسشبلا

رحب تأينيعبرألا يف لهك
زكرمب ي˘سضأ˘م˘لا عو˘ب˘سسألا

ضضرعت نيأا ،ةنويدم ةنيدم
رجنخب ةلتأق تأنعط ةدعل

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ه˘تأ˘فو ن˘م تل˘ج˘ع ه˘م˘˘سسج
ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط ي˘˘˘ف و˘˘˘هو

،يسشدح نب دمحا ىفسشتسسم
أهيقلت روفو نمألا حلأسصم
ن˘ي˘ع ى˘لإا تعرأ˘سس ر˘ب˘خ˘˘لا
أقي˘ق˘ح˘ت تر˘سشأ˘بو نأ˘كم˘لا

فيقوت ىلإا ىسضفأا ةقمعم
ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ضصأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشألا

ة˘م˘ير˘ج˘لا ةادأا م˘ه˘تزو˘ح˘˘بو
ضضيبا حÓسس يف ةلثمتملا

ثي˘ح ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘م
ةلادعلا مأمأا مهميدقت متيسس
عم يدمعلا لتقلا ةيأنج نع
.دسصرتلاو رارسصإلا قبسس

بويأ  .صس

يلاعأأ ىلع ةعقأولأ ةيلبجلأ ةعيرسشلأ ةقطنم ناكسس ديوزتل تقؤوم لح ىلإأ ءوجللأ نع ،ةديلبلأ ةيلول ةقاطلأ ريدم فسشك
.يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشب ةقطنملأ هذه طبر عورسشم ديسسجت ةياغ ىلإأ زاغلأ جيراهسص ريفوت يف لثمتملأو زاغلاب ةديلبلأ ةنيدم

تأ˘ط˘ل˘سسلا دو˘ه˘ج رأ˘طإا ي˘˘ف˘˘ف
نيسسحت ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا
ل ،ةنكأسسلل يسشيعملا رأطإلا
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت أ˘˘م أ˘˘م˘˘ي˘˘سس
ءأنتقا ع˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تأ˘نأ˘ع˘م
تأأترا ،نأتوبلا زأغ تارورأق
ىلإا ءوجللا ىلإا ةقأطلا ةيريدم
ةقطنم نأكسس ديوزتل ليدب لح
أمثير زأغلأب ةيلبجلا ةعيرسشلا
زأ˘غ˘لا ة˘˘كب˘˘سشب أ˘˘ه˘˘ط˘˘بر م˘˘ت˘˘ي
يئلولا ريدملا لوقي ،يعيبطلا

.يديود رأمع
يذلا تقؤوملا لحلا اذه لثمتيو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ع˘˘م بوأ˘˘˘ج˘˘˘ت
جيرأهسص بيسصنت يف ،نأكسسلا
أ˘ه˘ت˘ع˘سس ي˘˘ف˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا زأ˘˘غ˘˘لا
نكسسم لك تأيجأ˘ح ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ر˘ه˘سشأا ة˘ي˘نأ˘م˘ث˘لا ز˘هأ˘ن˘ت ةد˘˘م˘˘ل
عدو˘ي يذ˘لا لز˘ن˘م˘لا ةاذأ˘ح˘˘م˘˘ب

نم ةدأفت˘سسÓ˘ل أ˘ب˘ل˘ط ه˘ب˘حأ˘سص
تاذ˘˘ل أ˘˘ق˘˘فو ،ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.ردسصملا

تاذ أ˘˘عد ،دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا نأ˘˘كسس لوؤو˘˘سسم˘˘لا
هذه نم ةدأفتسسلا يف نيبغارلا
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

عقاولا ةقأطلا ةيريدم حلأسصم
ضشي˘ع˘ي دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب أ˘˘هر˘˘ق˘˘م
هذه لثم بيسصنتل بلط عاديإاو
يتلا ةيلمعلا يهو جيرأهسصلا

.لأطفن ةسسسسؤوم أهيلع فرسشت
م˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف ،يد˘˘˘يود بسسح˘˘˘بو
ةيريدم أهسسأارتت ةنجل ليكسشت
ةدع نع نيلثمم مسضت ةقأطلا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،تأ˘عأ˘ط˘˘ق
ةحÓف˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لاو
ة˘سسارد˘˘ل لأ˘˘ط˘˘ف˘˘ن ة˘˘سسسسؤو˘˘مو
ر˘فو˘ت ةأ˘عار˘م ع˘م ،تأ˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ةاذأ˘˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا طور˘˘سشلا
.ةينعملا نكأسسملا

ىلع» هنأا ةقأطلا ريدم فأسضأاو
هذه نم ةدأفتسسلا يف نيبغارلا
ب ردقي يلأم غلبم عفد ةمدخلا

هسضوعت نأا ىلع ،جد فلأا074

دعب لأطفن ةسسسسؤوم Óمأك مهل
بقع زأغلا جيرهسص عأجرتسسا
هذ˘ه ط˘˘بر عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
زأ˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.«يعيبطلا

نأا ،لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘˘˘كأاو
ديدعلا تلبقتسسا ةقأطلا ةيريدم
نأكسس لب˘ق ن˘م تأ˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م
وح˘ن ي˘سصح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

فر˘ط ن˘م اذ˘كو ة˘م˘˘سسن004
اذ˘˘˘كو قدأ˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا بأ˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا
ريفوت يف نيبغارلا تأهيلأسشلا
حأيسسلل ةمأقإلا فورظ نسسحأا
ةقطنملا هذه نودسصقي نيذلا

ط˘قأ˘سست ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ة˘˘سصأ˘˘خ
.جولثلا

رأسشأا ،ةلسص يذ قأيسس يفو
ةفلكتلا نأا ىلإا ةقأطلا ريدم
ةقطنم طبر عورسشمل ةيلأملا
ة˘كب˘سشب ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘ع˘ير˘˘سشلا
ةفأسسم ىلع يعيب˘ط˘لا زأ˘غ˘لا

1,1 و˘ح˘ن˘ب رد˘ق˘ت م˘˘ل˘˘ك33
غ˘˘ل˘˘ب˘˘م و˘˘هو رأ˘˘ن˘˘يد رأ˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ىلع لمعلا متي يذلا مخسض
برقأا» يف دي˘سسج˘ت˘ل هر˘ي˘فو˘ت
يذلا عورسشملا اذه ،«لأجآلا
ةقطنملا هذه نأكسس هرظتني
.تاونسس ةدع ذنم

ب .صس

تقؤوم لحك

زاغلا جيراهصصب ةديلبلاب ةعيرصشلا ناكصس ديوزت

جأردإأ مدع ببسسب
قطانم نمسض مهيتاسشم

ةيدلبلاب لظلأ
 نوجتحم

ةيدلب رقم نوقلغي
 لجيجب ةنحصشلا

ىلع نوجتحم صسمأأ حابسص مدقأأ
قرسش ةنحسشلأ ةيدلب رقم قلغ
ذنم أوعمجت ثيح ،لجيج ةيلو
لخدملأ مامأأ ركابلأ حابسصلأ
اهقلغب أوماقو ةيدلبلل يسسيئرلأ

لوخدلأ نم نيفظوملأ لك أوعنمو
ببسسب كلذو ،مهلامعأأ رقم ىلإأ

فيسصنت مدعو ةيمنتلأ بايغ
نمسض اهيف نونطقي يتلأ مهيتاسشم
رأرغ ىلع ةيدلبلاب لظلأ قطانم
،تسسأرنمات ةتسشمو ةفأرجلأ ةتسشم

مهبسضغ نع نونطأوملأ ربع ثيح
نم مهنامرح ببسسب ديدسشلأ

حرسص ثيح ،ةموسضهملأ مهقوقح
مهيلإأ تثدحت نمم مهنم ددع
نم نوناعي مهنأاب «مÓسسلأ» ةديرج

،ةرقحلأ ىتحو صشيمهتلأو ةلزعلأ
مهيتاسشم فينسصت متي ل فيكف
ل يتلأ يهو لظلأ قطانم نمسض
ةنيدملأ زاغ ىلع يوتحت
دوزتلأ ةيلمع يف داح بذبذتو
كيهان ،لقنلأ ةكبسش صصقنو ءاملاب

بايغو ،ةئرتهملأ تاقرطلأ نع
مت نيح يف ،ةرانإلأو ةفسصرألأ

ةيمنت رثكأأ ىرخأأ قطانم ليجسست
ىلإأ مهب ىدأأ ام وهو ،مهنم
ةيدلبلأ رقم قلغب جاجتحلأ

صسلجملأ صسيئر روسضحب نيبلاطم
ةنحسشلأ ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ
مدع نع تاحورسش مهل ميدقتل
لظلأ قطانم نمسض مهيتاسشم جأردإأ

صسيئر جمانرب راطإأ يف
مل نآلأ دحلو نكل ،ةيروهمجلأ

ةسضوافمل تأاي ملو رثأأ يأأ هل رهظي
اسضيأأ نحن انلواح دقو نيجتحملأ
يف هيأأر ذخأل هب لاسصتإلأ
.ىودج نود نكل ،عوسضوملأ
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ي˘ف أ˘م˘ه˘ف˘ت˘ح نأ˘سصخ˘سش ي˘ق˘˘ل
ق˘ير˘ط˘لأ˘ب  م˘ي˘˘لأا رور˘˘م ثدأ˘˘ح
ةقطنم يف برغ‐قرسش رأيسسلا

،جيريرعوب جربب نأبيبلا مأمح
حور˘ج˘ب نور˘خآا بي˘سصأا أ˘˘م˘˘ي˘˘ف
ى˘لإا أ˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ة˘˘توأ˘˘ف˘˘ت˘˘م
تل˘خد˘˘ت ثي˘˘ح ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
فأ˘ع˘˘سسإا يز˘˘كر˘˘م تأ˘˘فأ˘˘ع˘˘سسإا
ر˘ي˘سشأ˘ي˘لا ن˘م ل˘كل تأ˘قر˘˘ط˘˘لا

رور˘م ثدأ˘ح لــجأل د˘قر˘مو˘بو
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت رأ˘ي˘سسلا ق˘ير˘˘ط˘˘لأ˘˘ب
أفلخم ،نيترأيسس نيب مادطسصا

ى˘ث˘نأا ضسن˘ج ن˘م ةأ˘فو ي˘˘ت˘˘لأ˘˘ح
41و ةنسس45 رمعلا نم نأغلبت
ى˘لوألا ي˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘سس
نأ˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘نأ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلاو
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م تأ˘˘˘˘˘بأ˘˘˘˘˘سصإلا
ىلإا مهئÓجإا مت ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ˘ب
ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم
أميف ،جريرعوب جرب ىفسشتسسمب
ىلوألا ةرأ˘ي˘سسلا ق˘ئأ˘سس بي˘سصأا
ةنسس85هنسس ةأطغم405 وجيب
،حور˘ج˘ب ة˘ث˘لأ˘ث˘لا ة˘ب˘كاو˘˘م˘˘لاو

أ˘˘م˘˘ه˘˘ل تمد˘˘ق نأ˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا
ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألا تأ˘فأ˘ع˘سسإلا
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإا  م˘˘تو نأ˘˘كم˘˘لا

ر˘سضخ˘ل يد˘يزو˘ب ى˘˘ف˘˘سست˘˘سسم
،جيريرعوب جر˘ب ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو
ةرأيسسلا قئأسس بسصُي مل أميف
65 يفأتنأسس يادنوي˘ه ة˘ي˘نأ˘ث˘لا
نم قيقحت حتف متو اذه ،ةنسس

ينطولا كرد˘لا ر˘سصأ˘ن˘ع فر˘ط
.ثدأحلا بأبسسأا ةفرعمل

ةرايزب موقي يلأولأو
عيراسشملأ فلتخمل دقفت
يلاو كلأم نب دمحم ضسمأا مأق
لم˘ع ةرأ˘يز˘ب ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب
ع˘يرأ˘سشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل د˘ق˘ف˘˘تو
ءأطعإأب أهفنأأتسسا ،جربلا ةيدلبب
ميقع˘ت ة˘ل˘فأ˘ق˘ل قÓ˘ط˘نا ةرأ˘سشإا

ةيدلبلا ءأيحأا فلتخمل ةفأظنو
ىلع ن˘ي˘ل˘عأ˘ف ةد˘ع ة˘كرأ˘سشم˘ب

ةيندملا ةيأمحلا ةيريدم رارغ
ةفأسشكلاو تأبأغلا ة˘ظ˘فأ˘ح˘مو
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فأ˘˘˘سضإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإلا
أمك ،يندملا عمتجملا تأيلأعف

زأ˘ج˘نإا عور˘سشم ة˘ن˘يأ˘ع˘م˘ب مأ˘˘ق
تأ˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ةدأ˘˘ي˘˘˘ع
أهزأجنا مت˘ي ة˘ي˘نآار˘ق ة˘سسرد˘مو
،دقرموب يحب عوطتلا رأطإا يف
نمو ،أبيرق أمهمÓ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سس
ةدأيعلا هذه مدقت نأا بقترملا

يحلا نأكسسل ةيحسص تأمدخ
ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا ف˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘تو
ط˘سسو ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تادأ˘ي˘˘ع˘˘لا

تل˘˘سصاو˘˘تو ،جر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
زأجنا عورسشم د˘ق˘ف˘ت˘ب ةرأ˘يز˘لا
بأبسش ةدئأفل ة˘ي˘سضأ˘ير ة˘حأ˘سس
د˘ه˘سشي يذ˘لا رو˘كذ˘م˘لا ي˘ح˘لا

ةرأيزلا ،ةريبك ةينأكسس ةفأثك
عورسشم ةنيأعم أسضيأا تدهسش
د˘قر˘مو˘ب يداو ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت زأ˘˘ج˘˘نإا
ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ار˘˘خأأ˘˘ت د˘˘ه˘˘سشي يذ˘˘˘لا

عور˘سشم ة˘ن˘يأ˘ع˘م˘ب تم˘ت˘ت˘˘خاو
بنسص رئب قيرطب ةيونأث زأجنا

ثيح اريبك أمدقت دهسشت يتلاو
ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م
يسسردملا لوخدلا يف ةمدخلا
.لبقملا

فيرسش نب قوراف

ةيأمحلا ةيونأثلا ةدحولا تلخد
لجأل ،ليأنم جرب ةرئادل ةيندملا

فارحنا يف لثمتي رورم ثدأح
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع رار˘ج بÓ˘ق˘ناو
رفسسأا ،ضسادرموبب ةطأقل ةيدلب
نم قئأسسلا ةأفو ىلع ثدأحلا

23 رمعلا نم غلبي ركذ ضسنج

ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت ةنسس
،ليأنم جرب ىفسشتسسملا ثثجلا

يفو مويلا ضسفن يف تلخدت أمك
ةدحولا50:81 ة˘عأ˘سسلا دود˘ح
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا ة˘ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ل˘ق˘ن ل˘جأل ضسادر˘مو˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل

غلبي ركذ ضسنج نم يفوتم لفط

تطقسس ة˘ن˘سس21 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
ىلع ةي˘ت˘ن˘م˘سسا ح˘ئأ˘ف˘سص ه˘ي˘ل˘ع
ةيدلب نكسسم24 يح ىوتسسم
ىلإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ضسادر˘مو˘ب ةر˘ئادو
ةمسصأعب تلأجعتسسا ةحلسصم
.ةيلولا

 نيمأ .ةريسصن

جيريرعوب جرب

 رورم ثداح يف نيرخآا ةباصصإاو نيصصخصش ةافو

ةطاقل ةيدلبب نكسسيو ةنسس23 رمعلأ نم غلبي
شسادرموب ةيلوب رارج نم طقصس شصخصش ةافو
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 ةيلولاب يندملأ عمتجملأ يف نيلعافلأ فلتخم ةكراسشمب
لجيجب ةنحصشلا ةيدلبب لظلا قطانمل ةينماصضت ةلفاق
ةيريدم ،ضسمأا حأبسص تمأق
ي˘˘عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا طأ˘˘˘سشن˘˘˘لا

لجيج ة˘يلو˘ل ن˘مأ˘سضت˘لاو
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لأ˘˘بو
ة˘˘عأ˘˘˘ن˘˘˘سصلاو ة˘˘˘حأ˘˘˘ي˘˘˘سسلا
يلئأعلا لمعلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ةيديلقتلا ةعأن˘سصلا ة˘فر˘غو
ةحسصلا ةيريد˘مو فر˘ح˘لاو
،ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا اذ˘˘كو
ةي˘ن˘مأ˘سضت ة˘ل˘فأ˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ق˘طأ˘ن˘م ى˘لإا ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
أمدعب ةنحسشلا ةيدلبب لظلا

ى˘لوألا أ˘ه˘ت˘˘ط˘˘ح˘˘م تنأ˘˘ك
 .نقاريأا ةيدلب قطأنم
تقلطنا يتلا هتأ˘ه ة˘ل˘فأ˘ق˘لا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ر˘˘ق˘˘م مأ˘˘˘مأا ن˘˘˘م
ي˘˘عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا طأ˘˘˘سشن˘˘˘لا

دود˘˘ح ي˘˘˘ف ن˘˘˘مأ˘˘˘سضت˘˘˘لاو
أ˘حأ˘ب˘سص ة˘ن˘مأ˘ث˘لا ة˘˘عأ˘˘سسلا
نم لك نع نيلثمم ةقفارمب
رييسست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لأ˘كو˘لا
ر˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا ضضر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

MEGNAةسسسسؤوملاو
ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا
دلوأا ف˘˘ي˘˘سسو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل

تنأ˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘ح ، ر˘˘˘˘˘كسسع
«للديآا » ي˘تأ˘سشم ة˘ه˘جو˘لا

«يريت نيع» ،«فوقسشوب »و
،ةنحسشلا ةيدلب لأبج يلأعأأب
تأ˘نأ˘عإا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح˘˘ب
تÓ˘ئأ˘˘ع˘˘ل˘˘ل تاد˘˘عأ˘˘سسمو
ادرط05 يلاوح يف لثمتت
ضضعبو ةيئاذغلا داوملا نم
،ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا داو˘˘م˘˘˘لا

ديزأا ةدأفتسسا ىلإا ةفأسضإلأب
ن˘م أ˘˘سصخ˘˘سش03 ن˘˘˘˘˘م
تأجÓعو ةيبط تأسصوحف
لبق نم نأكملا نيعب ةمأع
ق˘ير˘ف˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا
ةيمومعلا ةسسسسؤوملل يبطلا
دلوأا ف˘ي˘سسو˘ب ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا

م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت أ˘˘م˘˘ك ؛ر˘˘كسسع
ةأارم˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ج˘مار˘ب
يف ةبغارلا تيبلأب ةثكأملا
عور˘˘˘˘سشم يأا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘˘ت
أهلوسصح ةيلم˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ب

ادكو ر˘غ˘سصم ضضر˘ق ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ل˘ك ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
ق˘يو˘سست ي˘ف تأ˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو
مهيلع حارتقاو ؛م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
وأا ةفرغلأب ةينيوكت تارود
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘م
ةقورأأب مهتأج˘ت˘ن˘م ضضر˘عو
ة˘˘سصن˘˘م ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا
ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ق˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘لأ˘˘˘ب ضصأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةسصأخ ةفرغلل ينورتكلإلا

مت يتلا ءأسسنلا بلغأا نأاو
يف نوطسشني مهيلإا ثيدحلا
رأ˘خ˘ف˘لا وأا ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا رأ˘˘طإا

دقو اذه أهريغو بسشخلاو
ةردأ˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه تق˘˘˘˘˘ل
فرط نم اريبك أنأسسحتسسا
قطأن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف نأ˘كسسلا
يف ةسصأ˘خ اد˘ج ة˘لوز˘ع˘م˘لا

يتلا ةبعسصلا فورظلا لظ
.أيموي أهنوسشيعي
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فينسصتل ةسصاخ ةنجل دافيإأ رظتني
اهتيامحو ةديدجلأ عقأوملأ

نادوعي نييرثأا نيعقوم فاصشتكا
ةنتاب ةيلوب ثيدحلا يرجحلا رصصعلل
رد˘˘˘˘˘˘سصم ضسمأا ح˘˘˘˘˘˘سضوأا

ةفأقثلا ةيريدم نم برقم
م˘˘ت ه˘˘نأا ،ة˘˘ن˘˘تأ˘˘ب ة˘˘يلو˘˘˘ب
نييرثأا نيعقوم فأسشتكا

ة˘يلو˘لا بار˘ت ر˘ب˘˘ع دد˘˘ج
ةيدلبب هفأسشتكا مت لوألا
ط˘˘ب˘˘سضلأ˘˘ب تنÓ˘˘˘سسكأ˘˘˘ت
ينأثلاو ليغوب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
عوبسسألا رحب هفأسشتكا مت
،ةنيزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب طرأ˘ف˘لا

ع˘قاو˘م˘˘لا ه˘˘تأ˘˘ه نأا ثي˘˘ح
نم أهفأسشتكا مت ةديدجلا
ةفرح نوبحي بأبسش لبق
طأ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو فأ˘˘˘سشت˘˘˘كلا
ةمسصأعب ةردأ˘ن˘لا رو˘سصلا
م˘ت أ˘م˘ك ،ة˘ن˘تأ˘˘ب ضسارولا
تأ˘˘تو˘˘ح˘˘ن˘˘˘م فأ˘˘˘سشت˘˘˘كا

ة˘م˘يد˘ق رو˘ب˘قو ة˘˘ير˘˘ج˘˘ح
ي˘˘˘˘˘ناوأا ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فأ˘˘˘˘˘سضإا

ىلإا دوعت ةيرجح لئأسسوو
،ثيدحلا يرجحلا رسصعلا

فأ˘سشت˘كلا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘˘يو
ة˘يلو˘ل˘ل ز˘ي˘م˘ت ة˘˘بأ˘˘ث˘˘م˘˘ب
أهثورومل ةديدج ةفأسضإاو
،فأ˘سشت˘كا ،رو˘فو.يدأ˘م˘لا

ةد˘يد˘ج˘لا ع˘قاو˘م˘لا ه˘˘تأ˘˘ه
ة˘ن˘يأ˘ع˘م˘لا قر˘ف تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ةيلوب ةفأ˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
نم نأكملا ن˘ي˘ع˘ل ،ة˘ن˘تأ˘ب
ةيلوأا ة˘ن˘يأ˘ع˘م ءار˘جإا ل˘جأا
تأ˘فأ˘سشت˘كلا ل˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
يذلا تقولا يف ةديدجلا
ةنجل لأسسرإا ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةرازو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت

هتأه في˘ن˘سصت˘ل ة˘ي˘سصو˘لا
أ˘˘ه˘˘ت˘˘يأ˘˘م˘˘حو ع˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘قاو˘˘م˘˘ل˘˘ل أ˘˘ه˘˘ت˘˘فأ˘˘سضإاو
أ˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘ثألا
.ةيلولا

عأطق ،ارخؤوم ،ززعت دقو
ة˘ن˘تأ˘ب ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘فأ˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ع˘يرأ˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لأ˘ب
ةرأ˘يز˘لا د˘ع˘ب ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةريزو تدأق يتلا ةريخألا
ةدود نب ة˘كي˘ل˘م ة˘فأ˘ق˘ث˘لا
عفر مت ثيح ،ةيلولا ىلإا
عور˘سشم ن˘ع د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ح˘˘ير˘˘سض م˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت ةدأ˘˘˘عإا
يذلا يثار˘ت˘لا ن˘سسأ˘غد˘ما
نر˘ق˘لا ى˘لإا هؤوأ˘سشنإا دو˘ع˘ي
ضصيسصخت مت نيأا نمأثلا

ميتنسس رأ˘ي˘ل˘م51 غ˘ل˘ب˘م
اذهل قئÓلا هجولا ةدأعإل
رفوتت يذلا يثارتلا زمرلا

ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصأ˘ع ه˘ي˘˘ل˘˘ع
مت يذلا تقولا يف ةنتأب
غ˘ل˘˘ب˘˘م ضصي˘˘سصخ˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف
ةميقب أا مو عم قيسسنتلأب
أمك ،رلود نويلم005
ع˘فر˘˘ب ةرأ˘˘يز˘˘لا تح˘˘م˘˘سس
رأبتعلا ةدأعإل دي˘م˘ج˘ت˘لا
دأقميت ةيرثألا ةق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
قي˘ل˘ت ة˘سصن˘م˘ك أ˘ه˘ل˘ع˘جو
ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا راوز˘˘لأ˘˘ب
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا
أهب ع˘ت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ثألا

.ةنيدملا هتأه
نامثع راعرع

يقيرفإلأ يرئأزجلأ يداسصتقإلأ لماكتلأ ربخمل ةيملع ةردابمب

راردأاب ةصضياقملا ةراجت ريطأاتل ديدج يميداكأا رادصصإا
رئأزجلأ نيب ةيدودحلأ ةسضياقملأ ةراجت‘‘ نأونعب ديدج يميداكأأ رأدسصإاب ةيرئأزجلأ ةبتكملأ تمعدت
ربخمل ةيملع ةردابمب ،‘‘ةيرئأزجلأ ةيدودحلأ قطانملل ةيمنتلأ مئاعد ىدحإاك رجينلأو يلام يتلودو

.رأردأأ ةعماجب يقيرفإلأ يرئأزجلأ يداسصتقلأ لماكتلأ

ةحفسص061 نم بأتكلا نمسضت
لو˘ح تلأ˘ق˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
دحأأك ةسضيأقملا ةرأجتب فيرعتلا
أهروطتو ةيجرأخلا ةرأجتلا هجوأا
أهتسسرأم˘م ق˘طأ˘ن˘مو ي˘خ˘يرأ˘ت˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ظأ˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف أ˘˘˘هرودو
ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا تأ˘ي˘طأ˘ي˘ت˘˘حا
يتلا تأيدحتلا بنأج ىلإا لودلل
ة˘م˘لو˘ع˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف أ˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت
ةرأ˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘يدأ˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلا
.ةينورتكلإلا

رادسصإلا اذه ةركف تزرب دقو
ةعمأج نم ةذتأسسأا ةكرأسشم دعب
تأ˘˘سشرو˘˘˘لا لأ˘˘˘غ˘˘˘سشأا ي˘˘˘ف راردأا
قطأنملا ةيمنتو ةئيهتب ةسصأخلا
تمظن يتلا ةيرئازجلا ةيدودحلا
فارسشإأب راردأأب قبأسس تقو يف
تأ˘عأ˘م˘ج˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لأ˘˘كو˘˘لاو
حسضوأا أمل˘ث˘م ،م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ي˘بذأ˘جو
ةعمجوب يملعلا ر˘ب˘خ˘م˘لا و˘سضع
.لÓب
ةيمهأا ةسضيأقملا ةرأجت يسستكتو
ةيلحملا تأيدأسصتقلا يف ةغلأب
أ˘ه˘نو˘كل ي˘م˘لأ˘ع˘˘لا دأ˘˘سصت˘˘قإلاو
ة˘ي˘جأ˘ت˘نإلا ةرد˘ق˘لا ى˘ل˘ع ر˘سشؤو˘˘م
ةيلودلا قوسسلا يف ة˘ي˘سسفأ˘ن˘ت˘لاو
ىلع لوسصحلل يسسأسسأا ردسصمو
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘˘ل بسسأ˘˘كم
قطأنملا ةيمنت لÓخ نم ةيلحملا
تاذ ىر˘˘˘ي أ˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘كب ذأ˘ت˘سسأا و˘هو ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
.ةعمأجلا تاذب دأسصتقإلا

ر˘ب˘خ˘م ر˘يد˘م ر˘كذ ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يرئازجلا يدأ˘سصت˘قإلا ل˘مأ˘كت˘لا
دبع نأمحد نب ذأتسسألا يقيرفإلا
ةرأجت نأا ،فلؤوملا اذه يف حأتفلا
زر˘˘بأا ن˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘سضيأ˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةوق أهب ضسأقت يتلا تارسشؤوملا
،أثيدحو أميدق تأيدأسصتقلا ءادأا

ر˘ئاز˘ج˘لا طأ˘ب˘ترا نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
ع˘برأا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا أ˘ه˘˘ترأ˘˘ق˘˘ب
راردأا ) ريبكلا بونجلأب تأيلو
(يزيليإا و فود˘ن˘تو تسسار˘ن˘م˘تو
أهزربأا نم رهأظم ةدعب طبترم
عم ةسضيأقم˘لا ةرأ˘ج˘ت أ˘يدأ˘سصت˘قا
يتيلو ربع رجينلاو يلأم يتلود
.نيتيدودحلا تسسارنمتو راردأا

يلÓه ذأتسسألا ىري هتهج نمو
طأ˘سشن نأا ه˘ت˘م˘هأ˘سسم ي˘ف د˘م˘˘حأا
ذنم فورعم ةي˘جرأ˘خ˘لا ةرأ˘ج˘ت˘لا
م˘ئأ˘ق و˘هو ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا رو˘˘سصع˘˘لا
داري˘ت˘سسلا ة˘ط˘سشنأا ى˘ل˘ع أ˘سسأ˘سسأا

وأا تأ˘مو˘كح ن˘ي˘˘ب ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لاو
.ةيدأسصتقا تأسسسسؤوم
دأي˘ع ةذأ˘ت˘سسألا أ˘هرود˘ب تزر˘بأاو
روطتل يخيرأت˘لا رأ˘سسم˘لا ى˘ل˘ي˘ل
ة˘يدود˘ح˘لا ة˘سضيأ˘ق˘˘م˘˘لا ةرأ˘˘ج˘˘ت
أه˘ت˘نأ˘كم ى˘ل˘ع تظ˘فأ˘ح ف˘ي˘كو
تلو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘غر ة˘˘˘يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

لأجم يف ةلسصأحلا تاروطتلاو
.ة˘ي˘لود˘لا ة˘يرأ˘ج˘ت˘لا تلدأ˘ب˘م˘˘لا

ةدحاو رئازجلا نأا ىلإا ترأسشأاو
لازت لو تنأك يتلا لودلا نم
لدأبتلا نم عونلا اذه مدختسست
ي˘ق˘ير˘فإلا ل˘˘حأ˘˘سسلا ناد˘˘ل˘˘ب ع˘˘م
ذنم رجينلاو يلأم يتلود ةسصأخ
ل˘فاو˘ق ر˘ب˘ع ة˘ي˘سضأ˘م˘لا نور˘˘ق˘˘لا
ي˘ت˘ف˘سض ل˘ئأ˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يرأ˘˘ج˘˘ت
ةسضرع˘ت˘سسم ي˘ق˘ير˘فإلا ل˘حأ˘سسلا
يف ةرأ˘ج˘ت˘لا هذ˘ه برأ˘ج˘ت أ˘سضيأا
رارغ ىلع ىرخألا نادلبلا ضضعب
.رسصمو أيسسينودنإا

عقاول Óيلحت بأتكلا لوأنت أمك
نيب ةيدودحلا ةسضيأقملا ةرأجت
رجينلاو يلأ˘م ي˘ت˘لودو ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيدودح˘لا ق˘طأ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف
قر˘ط˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘سضيأ˘˘ق˘˘م˘˘لا ةرأ˘˘ج˘˘˘ت طور˘˘˘سشل
يمي˘ظ˘ن˘ت˘لا أ˘هرأ˘طإاو ة˘يدود˘ح˘لا
ةقلعتملا طورسشلا أميسس رئازجلأب
اذ˘ه ن˘م˘سض ة˘جرد˘م˘لا ع˘˘ل˘˘سسلأ˘˘ب

تأسسأكعنإلاو يرأجتلا طأسشنلا
ة˘سضيأ˘ق˘م˘لا ةرأ˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘بأ˘˘ج˘˘يإلا
قطأن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف ة˘يدود˘ح˘لا
.ةيدودحلا

رادسصإلا مدق قأيسسلا اذه يفو
تاردأ˘˘سصلا رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت
رأطإا يف راردأا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ع˘ل˘سسلا
لÓخ ةيدودحلا ةسضيأقملا ةرأجت
0002 يتنسس نيب ةدتمملا ةرتفلا

.7102و
نأا ى˘لإا دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف رأ˘˘سشأاو
نم ديزأا تلجسس ةرأجتلا حلأسصم
تاردأسص ةميق نم جد نويلم55
ي˘لأ˘م و˘ح˘ن ة˘سضيأ˘ق˘م˘لا ةرأ˘˘ج˘˘ت
زوأجتتل0002 ةن˘سس ر˘ج˘ي˘ن˘لاو
3002 ة˘ن˘سس جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م081
ة˘ن˘سس أ˘ه˘ل ة˘م˘ي˘ق ى˘سصقأا غ˘ل˘ب˘ت˘˘ل
002 نم د˘يزأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب1102
.جد نويلم
ل˘˘˘مأ˘˘˘كت˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ضصل˘˘˘˘خو
يقيرفإلا يرئاز˘ج˘لا يدأ˘سصت˘قإلا
ي˘م˘يدأ˘كألا هراد˘سصإا ة˘م˘تأ˘خ ي˘ف
ةيقرتل تأ˘ي˘سصو˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل
عم ةيدودحلا ةسضيأ˘ق˘م˘لا ةرأ˘ج˘ت
أهنيب نم ،يقيرفإلا لحأسسلا لود
عور˘سشم د˘ي˘سسج˘˘ت ى˘˘لإا ةو˘˘عد˘˘لا
بونج) راردأا نيب طبارلا قيرطلا
(ي˘لأ˘م لأ˘م˘سش) «وأ˘ق»و (ر˘ئاز˘ج˘لا

ةرأ˘˘ج˘˘ت ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوأأ˘˘˘ك
ق˘طأ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو ة˘سضيأ˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘م˘هأا تزر˘بأا أ˘م˘ك.ةيدودحلا
ة˘˘˘يرادإلا ءأ˘˘˘ب˘˘˘عألا ضضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ةيميظنت˘لا تاءار˘جإلا ط˘ي˘سسب˘تو
ن˘م˘سض ر˘يد˘سصت˘لاو دار˘ي˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل

عم ةيدودحلا ةسضيأ˘ق˘م˘لا ةرأ˘ج˘ت
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يرأ˘˘ج˘˘˘ت قأ˘˘˘فآا ح˘˘˘ت˘˘˘ف
ةيجأتنإلا تادحولاو تأسسسسؤوملل
.ةيدودحلا قطأنملأب

ن˘م نود˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ،ه˘˘جاو˘˘ي
ةئزجتلأب نكسسم071 ةسصح
1 ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب «ة˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ب»
،ة˘ن˘˘تأ˘˘ب ضسارولا ة˘˘م˘˘سصأ˘˘ع˘˘ب
بأ˘ي˘غ ءار˘ج ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك Ó˘˘كسشم
ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت
،ميركلا ضشي˘ع˘لا تأ˘يرور˘سضل

نم نوديفتسسملا رظتني ثيح
لجأعلا لخدتلا ةيلولا يلاو
نأمرحلا ةرئاد نم مهلأسشتناو
مهيلع أهسضرف يتلا نأيسسنلاو
.يرأقعلا يقرملا
ةئزجتلا ه˘تأ˘ه نأ˘كسس ،ر˘ق˘ت˘ف˘ي
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لأ˘ب ة˘ع˘قاو˘لا

ضشيعلا تأيرور˘سضل1 ةلم˘ح
نأكسسلا ه˘جاو˘ي ثي˘ح م˘ير˘كلا

˘مأ˘ت˘˘لا بأ˘˘ي˘˘غ˘˘لا ع˘˘م Ó˘˘كسشم
ثيح ،ءأملاو زأغلاو ءأبرهكلل
ةدي˘سشم˘لا ن˘كأ˘سسم˘لا ه˘تأ˘ه نأا

8002و7002 ة˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م
نيذ˘ل˘لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا بسسح
اذكو دوقع بجومب مهأنيقتلا

ع˘˘سشج نأا ر˘˘ي˘˘غ ءأ˘˘˘ن˘˘˘ب ضصخر
د˘ح˘ل ل˘هأ˘ج˘ت يذ˘لا ي˘قر˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا تأ˘ن˘˘كسسلا نأا ة˘˘عأ˘˘سسلا
ضشي˘ع˘˘لا ل˘˘ئأ˘˘سسوو أ˘˘هزأ˘˘ج˘˘نا

نم فعأ˘سض أ˘م أ˘مأ˘م˘ت ة˘ب˘ئأ˘غ
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا نأ˘˘˘˘˘كسسلا بسضغ

˘مأ˘ه˘ف˘ت˘سسا تأ˘مÓ˘ع او˘ع˘سضو
ح˘˘لأ˘˘سصم نأ˘˘ي˘˘سسن ر˘˘مأا لو˘˘˘ح
تأ˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا اذ˘˘كو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
رو˘مألا ه˘تأ˘ه ل˘ث˘م˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
لأغسشأا مأمتإا ن˘م ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا

رار˘ق˘ت˘سساو ن˘كأ˘˘سسم˘˘لا ه˘˘تأ˘˘ه
ه˘˘تأ˘˘ه مأ˘˘مأاو.أهيديفتسسم
أهنم رظت˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘سضع˘م˘لا
ةيلو˘لا ي˘لاو ل˘خد˘ت نأ˘كسسلا

ةفرعمل قمعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو
˘مأ˘مأا تف˘قو ي˘ت˘˘لا بأ˘˘ب˘˘سسألا
˘مأ˘م˘˘تإل يرأ˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘قر˘˘م˘˘لا
.هيلإا ةدنسسملا عيرأسشملا

نامثع راعرع

و .ق

mahali@essalamonline.com

نيسسحت دسصق
صسردمتلأ فورظ

ةسضايرلأ ةسسراممو
 ةديدع عيراصشم
ةيبرتلا عاطق يف
ةديلبلاب ةصضايرلاو

ةدعب ةديلبلا ةيلو تزّزعت
عأطق يف ةمأه ةيومنت عيرأسشم
نم ،ةيراوجلا ةسضأيرلاو ةيبرتلا
فورظ نيسسحت أهنأأسش
فلتخم ةاوهو نييسضأيرلا
،ةيعأمجلاو ةيدرفلا تأسضأيرلا

فورظ نيسسحت اذكو
ةقئل ةيعسضو يف نيسسردمتملا

ليسصحتلا ةيدودرم نم عفرو
ةعأق نيسشدت مت ثيح .يملعلا
يديسس يح يف زأبمجلا
نيأا أهتئيهت ةدأعإا دعب ،بوقعي

رأيلم برأقي أغلبم أهل ضصسصخ
دعتو ،ميتنسس نويلم002و
نأكسسل أيقيقح أبسسكم ةعأقلا
ىلع تفرسشأا يتلا ةديلبلا
زأبمجلا لأطبأا نم ةبخن نيوكت
تأقبأسسملا يف رئازجلا ليثمتو
زيح عسضو مت أمك ،ةيلودلا
71 يحب يراوج بعلم ةمدخلا

يلاو فارسشإا ىلإا فسض ،ناوج
رسصيون لأمك ةديلبلا ةيلو
زأجنإل قÓطنا ةرأسشإا ءأطعإا

ةوخإلا بعلم ةلسسلا ةرك بعلم
يراوج بعلم زأجنإاو ينكارب
نيسشدت اذكو لأقتربلا يحب
نب يحل يراوجلا بعلملا
ىركذلا يرفيف22 يلأسشرسش
نيب محÓتلاو ةوخأÓل ةينطولا
لجأا نم هسشيجو بعسشلا
.ةيطارقميدلا

ةسصأخلا عيرأسشملا قأيسس يفو
عسضو مت دقف ،ةيبرتلا عأطقب
مأسسقأا ةعبرأا ةمدخلا يف
ةمأعنوب يحب ةيسسردم
ةسسسسؤوملأب نيمسسقو يلÓيجلا
 .ةعيرسشلا قيرط أكير ةيئادتبلا

ق.داعسس

 ءابرهكلأو زاغلأو ءاملل رقتفت ةينأرمعلأ ةئزجتلأ

ميركلا ششيعلا تايرورصضل نورقتفي ةنتابب نكصس071 ناكصس
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لوبرفيل ةيؤور» :شسينوصس
«عورم ءيصش ةلا◊ا هذهب
بردمو دئأق ضسينوسس ميرغ فسصو
هنأأب يلأحلا قيرفلا ،قبأسسلا لوبرفيل
ةرأ˘سسخ د˘ع˘ب «لأ˘ن˘م˘لا ل˘˘ه˘˘سس فد˘˘ه»
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا بق˘˘ل ل˘˘مأ˘˘˘ح
مأمأا0‐2 مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل زأ˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا
ىلع ةعبارلا هتم˘يز˘ه ي˘هو ،نو˘تر˘ف˘يإا
ئيسس ضضرع ي˘فو .ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب ي˘لاو˘ت˘لا
بولك نغروي بردملا قيرف ادب ،رخآا
فسصع يذلا قيرفلا نع أمأمت اديعب
بقللا زارحإل هقيرط يف نيسسفأنملأب
رأظتنل ادح عسضوو يسضأملا مسسوملا
.يلحملا بقللا قيقحتل أمأع03 ماد
يف ةرأسسخلا دعب مئازهلا هذه تءأجو
فوه دنآا نوت˘يار˘ب مأ˘مأا د˘ل˘ي˘ف˘نأا دأ˘ت˘سس
أسضيأا نأكو ،يتيسس رتسسسشنأمو نويبلأا
دليفنأا يف نوترفيإا هققحي زوف لوأا

لمعي يذلا ضسينوسس لأقو .9991 ذنم
:«ضسترو˘ب˘سس يأ˘˘كسس» ىد˘˘ل Ó˘˘ل˘˘ح˘˘م
نأك ف˘ي˘ك ي˘ف ءر˘م˘لا ر˘كف˘ي أ˘مد˘ن˘ع»
نأك ‐ تاونسس ثÓثل لوبرفيل عسضو
نأكو هتهجاوم يف دحأا بغري ل أقيرف
بع˘˘ل˘˘˘يو أ˘˘˘م˘˘˘ئاد ل˘˘˘سضفألا فر˘˘˘ط˘˘˘لا
هذ˘ه˘ب ه˘ت˘يؤور نإأ˘ف ‐ ة˘غ˘لأ˘ب ة˘˘سسار˘˘سشب
نآلاو» فأسضأاو .«عورم ءيسش ةلأحلا
هنإا .لوبرفيل ةهجاوم يف بغري لكلا

اذ˘˘˘˘هو لأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سس فد˘˘˘˘˘ه
زكرملا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ت˘ح˘يو.«ي˘ن˘م˘لؤو˘ي
فلخ ة˘ط˘ق˘ن61 قرأ˘˘ف˘˘ب ضسدأ˘˘˘سسلا

هجاويو ردسصتملا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنأ˘م
لو˘خد در˘ج˘م ل˘جأا ن˘م ة˘كر˘˘ع˘˘م نآلا
لأطبأا يرود يف بعلل يبهذلا عبرملا
.لبقملا مسسوملا أبوروأا

ونيروت يف ةثلاث انوروك ةلاح
نأا ي˘لأ˘ط˘˘يإلا و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت يدأ˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ةبأ˘سصإا ة˘لأ˘ح ن˘ع تف˘سشك ضصو˘ح˘ف˘لا
أ˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ث˘˘لأ˘˘ث
.قيرفلا فوفسص يف ،دجتسسملا

يتلأح نع نلعأا دق ونيروت نأكو
م˘لو ،مأ˘يأا ل˘ب˘ق ،ىود˘ع˘لأ˘ب ة˘˘بأ˘˘سصإا
نيبعÓلا ءأمسسأا نع يدأنلا فسشكي
ل مهنأا ديكأأتب أيفتكم ،نيبأسصملا
،ضضار˘˘˘˘˘عأا يأا ن˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘نأ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي
.لزعلل نوعسضخيو

نليم Îنإا اوكلام
عيب ىلع نوصضوافتي
يدانلا مهصسأا مظعم

نأا،ي˘لأ˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
رتنإل ةكلأملا «ج˘ن˘ي˘نو˘سس» ة˘عو˘م˘ج˘م
يدأنلا مهسسأا بلغأا عيب ىلع ضضوأفتت
،«srentraP CB» قود˘˘ن˘˘سص ى˘˘˘لإا

ضسي˘ئر ،غ˘نود˘˘ن˘˘ي˘˘غ ج˘˘نأ˘˘سشت ن˘˘ل˘˘عأاو
ضضفختسس ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا ،غ˘ن˘ي˘نو˘سس
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ أهتارأمثتسسا

«أ˘كي˘ل˘بو˘ب˘ير ل» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل أ˘˘ًق˘˘فوو
عيب تررق غ˘ن˘ي˘نو˘سس نإأ˘ف ،ة˘ي˘لأ˘ط˘يإلا
اًر˘ظ˘ن ،يدأ˘ن˘لا ي˘ف م˘ه˘سسألا ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
ن˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م002 ىلإا ة˘جأ˘ح˘ل˘ل

نأا ى˘˘لإا ترأ˘˘سشأاو .ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاد˘˘˘ئأ˘˘˘ع
بقع أ˘ًب˘ع˘سص أ˘ًمأ˘ع تسشأ˘ع غ˘ن˘ي˘نو˘سس
ةديدجلا دويقلا ببسسب ،أنوروك ةحئأج
ىلع ةينيسصلا ةموكحلا أهسضرفت يتلا
.مدقلا ةرك يف رأمثتسسلا

«srentraP CB» نأا تح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ةيلمعل أًيئأهن اًدعوم ضسرأم13 عسضو
أميسس ل ،نيينيسصلا كÓملا مأمأا عيبلا
ضضرعلا نيب ةريبك ةوجف دوجو ببسسب
.بلطلاو
أ˘˘ًسضر˘˘ع «srentraP CB» مد˘˘˘˘قو
،وروأا نوي˘ل˘م057 ةميقب غ˘ن˘ي˘نو˘سسل
ةيني˘سصلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا بل˘ط˘ت أ˘م˘ن˘ي˘ب
.وروأا رأيلم

 :ينويميصس
راذعأا نع ثحبأا ل

،ينويميسس وغييد ينيتنجرألا دكأا
ل ه˘نأا ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا برد˘˘م
ةلسسلسس ببسسب «راذعأا» نع ثحبي
أ˘هر˘خآاو ،ة˘ي˘لأ˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئأ˘ت˘ن

‐0) يتنأفيل مأمأا تبسسلا هترأسسخ
يلحتلا ةرورسض ىلع ددسشو ،(2
«تأبوعسصلا» ةهجاوم يف ةوقلأب
.«قئاوعلا»و
لوح هلاؤوسس بقع بردملا لأقو
:هقيرف أهنم ينأعي يتلا تأبأيغلا
ن˘˘˘ح˘˘˘˘ن .راذ˘˘˘˘عأا ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘بأا ل»
حنم أنيلع بجي نم لوأا نوبردملا
،لولحلا دأجيإل تاودألا نيبعÓلا

طو˘˘سش ي˘˘ف أ˘˘هو˘˘كل˘˘ت˘˘ما م˘˘˘ه˘˘˘نأل
بجي ن˘م ن˘ح˘ن .ي˘نأ˘ث˘لا ةارأ˘ب˘م˘لا

أيأا قيرفلل تاودألا ءأطعإا أنيلع
.«عسضولا نأك
رمتؤوملا لÓخ ينويميسس فأسضأاو
يدل ضسيل» :ءأقللا بقع يفحسصلا
تأقبأ˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا كسش ى˘ندأا

ة˘ب˘ع˘سص تأ˘قوأا ة˘م˘ث .ة˘˘يوأ˘˘سست˘˘م
ى˘ل˘ع اذ˘ه نو˘كي ن˘كلو ق˘ئاو˘˘عو
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘ل˘ع ضسي˘لو ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

او˘نو˘كي ن˘م لؤو˘ه .ط˘ق˘ف د˘يرد˘˘م
ةبعسصلا تأظحللا هذه يف ءأيوقأا

غولبل ربكأا ةسصرف مهيدل نم مه
.«وجرملا فدهلا

نأا ضسوكنÓبيخورلا بردم دكأاو
ءيلم فادهأÓل لوسصولا قيرط»
«أهروبع كيلع بجيو تأطحملأب
اذه يف» أيلأح هقيرف نأا حسضوأاو
تأ˘ب˘ق˘ع ه˘جاو˘ن˘سس أ˘م˘ك ،ق˘ير˘ط˘لا

أ˘هأ˘ط˘خ˘ت˘ن نأا أ˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘سسو
.«ةنكمم ةقيرط لسضفأأب
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 ديلولأ دلب نم نيمث راسصتنإاب ةدوعلأ دعب

«اغيللا يف انصصرفب نمؤونو ..ينئجافي مل اوتروك» :وريميصساك

بعل ،وريميسسأك يليزاربلا برعأا
هتدأعسسب ،ديردم لأير طسسو طخ
نيمث رأسصتنا قيقحتل هقيرف ةدأيقل
دلب ةهجاوم لÓخ ،(0‐1) ةجيتنب
ةلوجلا تأسسفأنم رأطإا يف ،ديلولا

ريخألا لقعم يف ،أجيللا نم42
.«Óييروز يسسوغ وفوين»
ةارأبملا فد˘ه ور˘ي˘م˘ي˘سسأ˘ك ل˘ج˘سسو
لأ˘˘˘قو .56 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،د˘˘ي˘˘حو˘˘لا

أهتلقن تأحيرسصت لÓخ ،وريميسسأك
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ن˘م أ˘ًئ˘جأ˘ف˘˘ت˘˘م تسسل» :ة˘˘ي˘˘نأ˘˘ب˘˘سسإلا
هنإا ،ةارأبملا يف اوتروك تأيدسصت

أًسضيأا بجي نكل ،عئار ىمرم ضسرأح
عئارلا لمعلا ىلع ءوسضلا طيلسست
.«قيرفلا يقأب هب مأق يذلا

،أًنيم˘ث اًرأ˘سصت˘نا أ˘ن˘ق˘ق˘ح» :فأ˘سضأاو
،تأبأسصإلا نم ديدعلا دوجو مغر
تقو بر˘قأا ي˘ف او˘فأ˘ع˘ت˘ي نأا ل˘˘مآاو
.«نكمم
بجي» :بأجأا ،مسسأحلا هفده نعو
،ةارأبملا يهنُي نم كأنه نوكي نأا

هنأل ،ضسورك ينوت ركسشأا أًسضيأاو
تار˘˘كلا ي˘˘˘ل ل˘˘˘سسر˘˘˘ي أ˘˘˘م أ˘˘˘ًم˘˘˘ئاد

.«ديج لكسشب ةيسضرعلا
ل ؟ةيميكح˘ت˘لا ءأ˘ط˘خألا» :ع˘بأ˘تو
اذهف ،ويديفلا مأكح نع ثدحتأا
،ن˘˘ير˘˘خآا ضصأ˘˘خ˘˘سشأل دو˘˘ع˘˘ي ر˘˘˘مأا

لذ˘˘ب أ˘˘ًم˘˘ئاد مأ˘˘˘كح˘˘˘لا لوأ˘˘˘ح˘˘˘يو
.«مهدهج ىرأسصق
ةرأ˘سسخ ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لأ˘˘ب م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
نحن» :يتنأفيل مأمأا ديردم وكيتلتأا

ل هنأل ،أغيللا يف أنسصرفب نمؤون
،ةطقن04 ن˘م ر˘ث˘˘كأا كأ˘˘ن˘˘ه لاز˘˘ي
أننكل ،ةبعسص ةسسفأنملا نأا ملعنو
.«أنسسفنأأب نمؤون

نأا ي˘نأ˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘˘ت دأ˘˘فأا
عم د˘قأ˘ع˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘سسي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
مجأهم ،دنلأه غنيلر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا
وتأكريملا يف ،دنومترود أيسسوروب
.لبقملا يفيسصلا

لكسشب أًمأع02 لا بحأسص قلأأتو
هلأقتنا ذ˘ن˘م ،د˘نو˘م˘ترود ع˘م تفل
،0202 نأث يفنأج يف هفوفسص ىلإا
غور˘بز˘لأ˘سس لو˘˘ب د˘˘ير ن˘˘م أ˘˘ًمدأ˘˘ق
.يوأسسمنلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
دنلأه نإأف ،ةينأبسسإلا «وفيتروبيد
ةدأسشإÓل أًلين ر˘ث˘كألا م˘جأ˘ه˘م˘لا و˘ه
يعسس لظ يف ،أًيلأح ةنولسشرب يف
دعب قيرفلا موجه ز˘يز˘ع˘ت˘ل يدأ˘ن˘لا

ضسيو˘˘ل ي˘˘نأ˘˘ياو˘˘˘غوروألا ل˘˘˘ي˘˘˘حر
.زيراوسس
عسضولا نأا ،ةفيحسصلا تحسضوأاو
هب رمي يذلا بعسصلا يدأسصتقلا
دقأعتلا ةركف يغل˘ي م˘ل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
،قيرفلا موجه ميعدتل دنلأه عم
لعفلأب ةسسأئرلا وحسشرم أادب ثيح
يجيورنلا مجأهملا مسسا جيورت يف
.فيسصلا يف همسضل
نأا ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ترأ˘˘˘سشأاو
ضضعب عيب هيلع نيعتيسس ةنولسشرب
لأملا ريفوت لجأا نم هيبعل نم
.ةديدجلا تأقفسصلا ماربإل مزÓلا

كأ˘˘ن˘˘ه نأا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفأ˘˘سضأاو
لينويل ينيتنجرألا ليحرل ةينأكمإا

يهتني يذلاو ،قيرفلا دئأق ،يسسيم
،يرأ˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يأ˘ه˘ن˘ب هد˘ق˘˘ع
ءأ˘ق˘بإلا ي˘ف يدأ˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر م˘˘غرو
ه˘ل˘ي˘حر تلأ˘م˘˘ت˘˘حا نأا لإا ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةوقبو ةدراو
رأ˘ظ˘ت˘نل ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ر˘˘ط˘˘سضي˘˘سسو
يفو ،ي˘سسي˘م˘ل ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا ف˘قو˘م˘لا

ر˘ط˘سضي˘سس ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ءأ˘˘ق˘˘ب ة˘˘لأ˘˘ح
روي˘نو˘ج ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل أ˘سصرأ˘ب˘لا
كلذكو يتيتموأا ليومأسصو وبريف
.وينيتوك يبيليف
لمأأي ةنولسشرب نأأب ،ريرقتلا متتخاو
دوجوملا طرسشلا نم ةدأفتسسلا يف
دقأعتلا ةينأكمإأ˘ب د˘نلأ˘ه د˘ق˘ع ي˘ف
.وروأا نويلم57 لبأقم ،هعم

اينيمرأأ مامأأ يسضاملأ ءاقللأ يف رثعت ناك

تروفكنارف مامأا ةميزهلا عقو نم للقي كيلف
،خنويم نريأب بردم ،كيلف زنأه برعأا

مغر ،هقيرف هأجت رخفلأب هروعسش نع
ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ج˘ئأ˘˘ت˘˘ن ع˘˘جار˘˘ت
.‐أغيلسسدنوبلا‐ ينأملألا يرودلأب
ي˘ف بق˘ل˘لا ل˘مأ˘˘ح ،نر˘˘يأ˘˘ب ضضر˘˘ع˘˘تو
ةديدج ةوبكل ،ةريخألا ةينأمثلا مسساوملا
هفيسضم مأمأا رسسخ أمدعب ،ةقبأسسملا يف
ي˘˘˘فا (2‐1) ترو˘ف˘كنار˘ف تخار˘ت˘ن˘˘يآا
.22 ةلحرملا

،ةطقن94 دنع نريأب ديسصر دمجتو
طأقن5 قرأفب ةرادسصلا يف لظ هنكل
عفر أمنيب ،غزبيل هيقحÓم برقأا مأمأا
يف ةطقن24 ىلإا هديسصر تروفكنارف
طق˘ف فاد˘هألا قرأ˘ف˘ب ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا

.غروبسسفلوف فلخ
دعب ،مويلا خنويم نريأب ةميزه تءأجو
أينيمرأا مأمأا لدأعتلا خف يف طقسس نأا
،يسضأملا نينثلا موي (3‐3) ديفيليب
.ةقبأسسملا نم ةيسضأملا ةلحرملا يف
لوألا طو˘سشلا ترو˘ف˘˘كنار˘˘ف ى˘˘ه˘˘نأاو
أمهلجسس ن˘ي˘فد˘ه˘ب أ˘مد˘ق˘ت˘م ةارأ˘ب˘م˘ل˘ل
ي˘ف ضسنو˘ي ن˘˘ي˘˘مأاو ادأ˘˘مأ˘˘ك ي˘˘سشت˘˘ياد
نر˘˘يأ˘˘ب در م˘˘˘ث ،(13و21) نيتقي˘قد˘لا
هلجسس ينأثلا طوسشلا يف ديحو فدهب
يكسسفودنأفيل تربور يدنلوبلا مجنلا
.(35) ةقيقدلا يف
ي˘˘ف ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يأ˘˘˘ب برد˘˘˘م لأ˘˘˘قو

مل» :ةارأبملا بقع ةيفحسص تأحيرسصت
بعل أميف .د˘ي˘ج ل˘كسشب ةارأ˘ب˘م˘لا أاد˘ب˘ن
.«ةريبك ةعرسسب تخارتنيآا

أهب أنبعل يتلا ةقيرطلأب أنبعل اذإا» :دازو
،ةقيقد09 ةد˘م˘ل ي˘نأ˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف
أنررم دقل .أ˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ز˘ئأ˘ف˘لا نو˘كي˘سسف
درجم نحن .ةبرطسضم ةليلق عيبأسسأأب
.«قيرفلأب اروخف تلز أم يننكل .رسشب
رتوه يدأا يوأسسمنلا دأسشأا ،لبأقملا يف
لÓخ قيرفلا ءادأأب تروفكنارف بردم
قحتسسا هقيرف نأا ىلع اددسشم ،ةارأبملا
مأمأا ثÓ˘ث˘لا طأ˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
ار˘خؤو˘م جو˘ت˘م˘لا ،يرأ˘فأ˘ب˘لا قÓ˘م˘ع˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لأ˘ع˘لا ضسأأ˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ب
.يرأجلا رهسشلا رطق يف تميقأا

قيرفلا ىلع ينثأا نأا ديرأا» :رتوه لأقو
أ˘ه˘ب او˘ل˘تأ˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل ه˘ل˘م˘كأأ˘˘ب
،ةارأبملا يف هومدق يذلا ىوتسسملاو
أن˘ل˘ك .ة˘ي˘لأ˘ع ة˘م˘ي˘ق ه˘ل رأ˘سصت˘نلا اذ˘ه
ىلع ظفأحن نأا لمآاو .ةيأغلل نوروخف
.«مخزلا اذه
ترو˘ف˘˘كنار˘˘ف ل˘˘سصاو ،زو˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ةرتفلا يف ةلوطبلا يف ةلهذملا هتريسسم
رخآا نم ةطقن92 دسصح أمدعب ،ةريخألا

قيرفلا هلعج أ˘م˘م ،ة˘حأ˘ت˘م ة˘ط˘ق˘ن33
.أيلأح أغيلسسدنوبب يلأثملا

ر .ق ^

يصسيم رارق بقرتيو ..دنلاه ىلع دازملا لخدي ةنولصشرب

//////////
///////////((
////////////
أغيلسسدنوبلا يف ةارأبم003 ىلإا لسصي ضسيور
مأمأا هقيرف ةهجاوم لÓخ زيمم مقرب دنومترود أيسسوروب دئأق ،ضسيور وكرأم ينأملألا مجنلا لفتحي
.أغيلسسدنوبلل22 ةلوجلا تأيرأبم نمسض ،أنيرآا ضسنيتليف بعلم ىلع هكلأسش
.دنلأه غنيلريإاو وسشنأسس نودأغ بعرملا يئأنثلا بنأج ىلإا دنومترود موجه ضسيور دوقيو
،أغيلسسدنوبلا يف ضسيورل003 مقرلا لمحت ةارأبملا هذه نإأف ،تأيئأسصحإÓل «أتبوأا» ةكبسش بسسحبو
.دنومترود أيسسوروبو خأبÓغنسشنوم أيسسوروب ييدأنل بعل ثيح
زكرملا هكلأسش لتحي أمنيب ،ةطقن33 ديسصرب ضسدأسسلا زكرملا يف وهو ةارأبملا هذه دنومترود لخديو
.طأقن9 ديسصرب ريخألا
///////////
///////

/////////
أمورأنود عم نÓيم تأسضوأفم ديقعت رركُي لويار
تأسضوأفم ديقعت نم ،نÓيم ىمرم ضسرأح أمورأنود يجيولنأيج ليكو ،لويار ونيم يلأطيإلا داز
.يرينوسسورلا عم «وجيج» دقع ديدجت
. نأأسشب نآلا ىتح قأفتا ىلإا نأفرطلا لسصي ملو ،لبقملا ناوج يف نÓيم عم أمورأنود دقع يهتنيو
،تاونسس5 ةدمل أمورأنودل ديدجتلا وه نÓيم ضضرع نإأف ،«تروبسس ولليد أتيزأغل» ةفيحسصل أًقفوو
.وروأا نويلم5.7 غلبي يونسس بتارب
04 ةميقب يئازج طرسش عسضو عم ،طقف نيمأع ةدمل دقعلا نوكي نأا ىلع رسصُي لويار نأا ىلإا ترأسشأاو
.ديدجلا دقعلا يف وروأا نويلم
،7102 لÓخ أمورأنود دقع ديدجتل ةقبأسسلا تأسضوأفملا يف هفقوم ضسفن ،لويار ررك نأا قبسسو
.هدقع ءأهتنا روف نÓيم نع لحريسسو ،ددجي نل ضسرأحلا نأا هنÓعإا ةجردل
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ق˘ير˘ف˘ل ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا د˘ع˘ب
بأ˘سسح ى˘ل˘ع ةر˘كسسب دأ˘˘ح˘˘تا
رأسصنألا لمأأي ةمسصأعلا دأحتا
يتلا ةقأفتسسلا نوكت نأا يف
زوفلا نأاو ةسصأخ فقوتت نل
ل˘ع˘ج˘ي˘سس ق˘ق˘ح˘م˘˘لا ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لا
ح˘ي˘ح˘سصت˘ب بلأ˘ط˘ي ع˘ي˘م˘ج˘˘لا

ة˘˘˘سصأ˘˘˘˘خو يدأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا رأ˘˘˘˘سسم
ةيلأملا ةيحأنلا نم ةعومجملا

نود نم يتلا ةوطخلا يهو
مدقتلأب قيرفلل حمسستسس كسش
ه˘ب حر˘سص أ˘م˘ل˘ث˘م مأ˘˘مألا ى˘˘لإا
يدوج تيآا نيدلا زع بردملا

نأا قبأسس تقو يف دكأا يذلاو
نيبعÓل ي˘سسي˘ئر˘لا ل˘كسشم˘لا
نم مهدجاوت ىقبي
.ةيلأم ةلويسس نود

نورسصي راسصنألأ
فأده ةيقرت ىلع

يرم فيدرلأ
رأسصنأا بلأط ىرخأا ةهج نم
ضضعب ةيقرت ةرورسض دأحتلا

ل˘˘جأا ن˘˘م ف˘˘˘يدر˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عل
ةو˘جر˘م˘˘لا ة˘˘فأ˘˘سضإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

كل˘ت˘م˘ي دأ˘ح˘تلا نأاو ة˘˘سصأ˘˘خ
ميدقت ىلع ةردأق رسصأنع ةدع
حارو اذه ةو˘جر˘م˘لا ة˘فأ˘سضإلا

ةي˘سضق˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب رأ˘سصنألا
ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضلا مأ˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘˘سصأ˘˘˘˘˘خ
قيرفلا هسشيعي يذلا يموجهلا

ير˘م م˘جأ˘˘ه˘˘م˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت ع˘˘م
يفاده نم ادحاو ربتعي يذلاو

لسصاوي ثيح فيدرلا ةلوطب
قرط لجا نم هدأهتجا ينعملا
يدو˘˘ج تيا برد˘˘م˘˘لا باو˘˘بأا
يف رأ˘ت˘خ˘م مأ˘سشه ةد˘عأ˘سسم˘ل

.موجهلا مقع لكسشم لح
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 قيرفلا لوح فافتللل راصصنألا وعدي يدوج تيآا
تاطلصسلا نم يلاملا معدلا يف لمأايو

ةركسسب دا–أ

يف ةيد˘ج˘لا أ˘هرو˘مأا ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت تر˘سشأ˘ب
بردملا لمأأي ثيح ضسأ˘ب˘ع˘ل˘ب دأ˘ح˘تا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
عقو يتلا ءأطخألا حيحسصت ىلع لمعلا ةلسصاوم يلعوب
يذلا ريخألا يقيبطتلا ءأقللا نأاو ةسصأخ نوبعÓلا أهيف
هلعج ةعأسس42 ةدمل ةحار ىلإا نوكرلا لبق دادعتلا هارجأا
ي˘ف ة˘ي˘بأ˘ج˘يإلا رو˘مألا ن˘ع ثح˘ب˘لا هر˘سصأ˘ن˘ع ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ي
ذأقنإا ىلع لمعلاو تأي˘ن˘هذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘جا ن˘م م˘ه˘تأ˘ي˘سسف˘ن
«ادأكيسسور ءأنبأا» نأا أمب طوقسسلا ةقرو بعل نم قيرفلا
باوبأا اوقرط مهنأاو أميسسل ويرأنيسسلا اذه نم نوفوختي
.بأيغلا نم ةنسس33 دعبىلوألا ةجردلا

قيرفلأ ذاقنإل لفاكتلأو نماسضتلل وعدي يلعوب
ضشتوكلا ةدأيق تحت ينفلا مقأطلا لمأأي هتاذ قأيسسلا يف
رأسصنألا لعج أم وهو هبنأج ىلإا رأسصنألا فوقو يلعوب
يف ديلا عسضوو نمأسضتلا ثحب لجا نم ضسمأا نوعمتجي
حيحسصتل ةي˘مار˘لا ضشتو˘كلا ة˘سسأ˘ي˘سس حأ˘ج˘نإا ل˘جأا ن˘م د˘ي˘لا
لسضفأا قيقح˘تو ل˘م˘ع˘لا د˘سصق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘ن˘هذ˘لا رأ˘سسم˘لا
ضسفأنتلا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصأ˘خ ة˘مدأ˘ق˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا ي˘ف ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا
ىعسست يتلا أهنم أميسسل قرفلا نيب هدسشأا غلب يذلا ديدسشلا
.رأبكلا ةريظح يف ءأقبلا نأمسض ىلإا
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ةمقل أبسسح˘ت د˘ي˘ج ل˘كسشب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ة˘ل˘ي˘كسشت د˘ع˘ت˘سست
ضشرطل بردملا ثحبي ثيح لبقملا عوبسسألا ةرأطسسوسس
نوكيو اذه لسضفألا قيقحت ىلع ةردأقلا ةفيلوتلا نع
لمأا ىلع يليلخ عفادملا تأمدخ ضسمأا دأعتسسا دق قيرفلا
ي˘ف أ˘ه˘ب˘كتر˘ي نأ˘ك ي˘ت˘لا ه˘ئأ˘ط˘خأاو ه˘ع˘قو˘م˘ت ح˘ي˘˘ح˘˘سصت
قيقحت يف مجنلا رأسصنأا لمأأيو اذه ةريخألا تاءأقللا
جئأتن نأاو ةسصأخ ةمسصأعلا ىلإا لقنتلا نم ةيبأجيإا ةجيتن
يف طوقسسلأب اددهم تأب يذلاو قيرفلا مدخت مل ةلوجلا

.تارثعتلا تلاوت لأح
زئاكرلأ صضعبو عاسضوألأ حيحسصت ديري صشرطل

ةديدج ةسصرف نورظتني
فورظلا نيسسحت يف ضشرطل بردملا لمأأي ىرخأا ةهج نم
ضضعب ريفوت ىلع ةرادإلا لمع لÓخ نم قيرفلل ةيبأجيإلا

رييسست ىلع ةردأق ةعومجملا لعجت يتلا زيفحتلا لماوع
فده نوكيسس طأقنلا عمج نأاو ةسصأخ ةلبقملا ةلحرملا
رسصأنعلا ضضعب ثحبتو اذه ةمدأقلا ديعاوملا يف ةبيتكلا

ةلحروب نم لك ةروسص يف ةيسسأسسألا أهتنأكم ةدأعتسسا نع
مهيلإا ثدحت ثيح قوزرم نبو يوادهم ىتحو ضسيو نبو
.«ةروتنسسلا رييزت» ةرورسضب مهبلأطو ضشتوكلا
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ةدكيكسس ةبيبسش

ةرڤم مجن
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وهو نأسسملت نم ةديدج ةميزهب جربلا يلهأا ةليكسشت تدأع
ةسصأخ طوقسسلأب نيددهملا لوأا ةنأخ يف قيرفلا عسضو أم
قيرفلا لعجيسس ةقيرطلا هذهب يدأنلا راوسشم لسصاوت نأاو
دودرملا نأا ركذي ،ينأثلا مسسقلا ةريظحل نيلزأنلا لوأا نوكي
يتلاو ةلجسسملا ةديدعلا تأبأيغلا لظ يف أيبأجيإا نكي مل
ةدوعلا يف ةقثلا ةعومجملا دقفا يذلا رمألا7 ـلا تزوأجت
أ˘م و˘˘هو لوألا ه˘˘فد˘˘ه˘˘ل دادو˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘سشأ˘˘ب˘˘م
ظأفحلا ناو ةسصأخ رطخلا ضسوقأن نوقدي نيلوؤوسسملا لعج
.أيئأهن هعأيسض نم نسسحأا ىقبي لمألا ضصيسصب ىلع
ةلاحم ل يلهألأ طوقسس ىريو ةقثلأ دقف رفسصألأ دأرجلأ
دادعتلا ةردقم يف ةقثلا نودقفي جربلا يلهأا رأسصنأا أادب دقو
يلاوت عم ةسصأخ رأبكلا ةريظح يف ءأقبلا نأمسض ىلع
بيترتلا ليذ لتحي قيرفلا تلعج يتلاو مئازهلاو تارثعتلا

تأطلسسلا تمسصو نيلوؤوسسملل مأتلا بأيغلا لظ يف ةسصأخ
يدأنلا هيلإا لسصو أمل رفسصألا دارجلا فسسأأتو اذه ةيلحملا

اذه لسضفألا ققحي نأك بيرقلا ضسمألأب قيرفلا نأاو ةسصأخ
لجأا نم ةنيدملا لأجر لخدت نورظتني رأسصنألا لازي لو
.هذأقنإانكمي أم ذأقنإا
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ع˘ير˘سس ة˘ل˘ي˘كسشت ضسمأا ته˘˘نأا
نم ىلوألا ةل˘حر˘م˘لا ناز˘ي˘ل˘غ
ةارأ˘ب˘م ءار˘جإأ˘ب أ˘ه˘تار˘ي˘سضح˘ت
ف˘يدر˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا مأ˘˘مأا ة˘˘يدو
أ˘ه˘ي˘ف زأ˘ف ة˘يدأ˘مر˘ب بع˘ل˘˘م˘˘ب
ة˘ي˘سسأ˘م˘خ˘˘ب ي˘˘لذأ˘˘سش ءأ˘˘ق˘˘فر
.فده لبأقم
يتلا تاريسضحتلا هذه يتأأتو
بردملا ةبيتك أهيف تعرسش
ءأثÓثلا ذنم ينازولا فيرسش
يف ة˘سصح لد˘ع˘م˘ب ي˘سضأ˘م˘لا
ةريتولا بردملا عفريل مويلا
˘˘مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘ت˘˘سصح ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘˘ب
أم و˘هو ،ي˘سضأ˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا
بردملا نأب عأبطنلا يطعي
نأا د˘˘ير˘˘ي ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘˘سش
ةر˘ي˘سسم˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ي
جئأتنلا ةلسسلسس ديكأأتو تأبثب
دحل أهق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘بأ˘ج˘يلا
ققحملا زوفلا أهرخآا ،ةعأسسلا
نأاو ،ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش مأ˘˘مأا
نيدن˘ج˘م او˘ح˘ب˘سصأا ع˘ي˘م˘ج˘لا
تارأسصتنلا ةلسسلسس دي˘كأأ˘ت˘ل
قر˘ف ن˘˘م اد˘˘يور بار˘˘ت˘˘قلاو

ى˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
.ةهجاولا

ضسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسمأا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشو
نم ةينأثلا ةلحرملا قÓطنا
ةحارلا موي دعب تاريسضحتلا

ينفلا مقأطلا فكعيسس ثيح
يتلا ضصئأقنلا ةجلأعم ىلع
ةلوجلا ءأقل يف أهيلع فقو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘طرأ˘˘ف˘˘˘لا
ددسش أمك ،ةثÓثلا طوطخلا
ة˘˘˘لأأ˘˘˘سسم لو˘˘˘ح ة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘لا
أ˘هر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘˘لا طأ˘˘ب˘˘سضنلا

حمأسستلا نكمي ل رمحأا أطخ
قيرفلا نأا مهأيإا اركذم هيف
لكلاو ر˘ي˘ب˘كو فر˘ت˘ح˘م دأ˘ن
ف˘ير˘سشتو ه˘مار˘ت˘حأ˘ب مز˘˘ل˘˘م
.هدقع

ع˘سضخ˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لمعل يردأقو يربسص يئأنثلا

برد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ضصأ˘˘خ
ن˘م نأ˘ي˘نأ˘ع˘ي لازأ˘م أ˘م˘˘ه˘˘نأل
نم نادئأعلاو ةسسفأنملا ضصقن
بردم˘لا ل˘ف˘كت˘يو ،ة˘بأ˘سصإلا
فو˘قو˘لأ˘ب حأ˘ب˘سس د˘عأ˘˘سسم˘˘لا

هعسضو يذلا جمأ˘نر˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ن˘مو ،رو˘كذ˘م˘˘لا ي˘˘ئأ˘˘ن˘˘ث˘˘ل˘˘ل
أ˘سضيأا ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
نيسسح داوع بأسشلا مجأهملا
ىلإا ةفأسضإا موي˘لا تأ˘ب˘يرد˘ت˘ب

رونملا للد˘م˘لا ى˘ت˘ف˘لا ةدو˘ع
عم جمدنا يذلا كلأملا دبع
ليوط بأيغ دعب ةعومجملا
ضضرعت يتلا ةبأسصإلا ببسسب
أم وهو مسسوملا ةيادب يف أهل
.ينفلا مقطلا حارأا
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ةسصأخلا أنردأسصم نم أنملع
ي˘˘سضأ˘˘ير˘˘لا يدأ˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا نأا
ريدم˘لا ةدأ˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
عرسش زازب ني˘سسأ˘ي ي˘سضأ˘ير˘لا
وتأكريملا ةفيلوت طبسض يف
قفتا دق نوكي ثيح يوتسشلا

نيبر˘ت˘غ˘م ن˘ي˘ب˘عل ة˘ثÓ˘ث ع˘م
م˘ه˘قأ˘˘ح˘˘ت˘˘لا نو˘˘كي نأا ى˘˘ل˘˘ع
تأ˘˘عأ˘˘سسلا لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ˘˘ب
م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘مدأ˘˘ق˘˘لا
ةرملأب مهعور˘سشو م˘ه˘قأ˘ح˘ت˘لا
اذه دادعتلا عم تأبيردتلا يف
ي˘ت˘لا تأ˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو
اذكو ىلعل ضسيئرلأف أنتزوحب

نأ˘ي˘ن˘م˘˘ي أ˘˘نأ˘˘ك ةرادإلا ر˘˘يد˘˘م
يتق˘ف˘سص نأ˘م˘سض ي˘ف ضسف˘ن˘لا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م بأ˘˘˘ع˘˘˘لأا ع˘˘˘نأ˘˘˘سص
وبأج نموملا دب˘ع ة˘م˘سصأ˘ع˘لا

ةدكيكسس ةبيبسش مجأهم اذكو
.يقوزرم

لسصأوتلأ يف عرسش
 بغري نم صضعب عم

مهحيرسست يف
ريدملا نوكي ىرخأا ةهج نم

ي˘˘ف عر˘˘˘سش د˘˘˘ق ي˘˘˘سضأ˘˘˘ير˘˘˘لا
ي˘ف بغر˘ي ن˘م ع˘˘م لأ˘˘سصتلا

تأ˘عأ˘سسلا لÓ˘خ م˘ه˘تردأ˘˘غ˘˘م

دأجيإا لمأا ىلع كلذو ةمدأقلا
نم مهحيرسستب حمسست ةغيسص
تأ˘سضيو˘˘ع˘˘ت يأا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت نود
بسسحو اذ˘˘˘ه يدأ˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘سضت
دد˘ع˘لأ˘ف أ˘م˘ئاد تأ˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
أ˘˘م و˘˘هو ار˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك نو˘˘˘كي˘˘˘سس
بر˘سضيو ق˘ير˘ف˘لأ˘ب ر˘سضي د˘˘ق
قيرفلا نأاو ةسصأخ هرارقتسسا
ة˘ي˘ع˘˘سضو ضشي˘˘ع˘˘ي نآلا د˘˘ح˘˘ل

جئأتنلا ةيبلسسل رظنلأب ةبعسص
يسسلا تلعج يتلاو ةققحملا
زر˘˘˘بأا ن˘˘˘م اد˘˘˘˘حاو ي˘˘˘˘سس ضسا
.طوقسسلأب نيددهملا
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«عيرسسلأ» تابيردتب ناقحتلي كلاملأ دبعو نيسسوح

ةيباجيإلا جئاتنلا ةلصصاومل فدهيو تاريصضحتلا لصصاوي ينازولا فيرصش

ةنيطنسسق بابسش

يوتصشلا وتاكريملا ةفيلوت طبصض يف عرصشي زازب

قيرفلا عصضو ىلع نومزاع «اداكيصسور ءانبأا»
شسابعلب ةطحم لبق ةكصسلا يف

تادادعتصسلا طبصض يف عرصشي «مجنلا»
«ةراطصسوصس» ةمقل

جربلأ يلهأأ
قرغلا نولصصاوي «ةيجياربلا»

قيرفلا ذاقنإل ةلصصاوتم تاءادنلاو

ةبانع داحتأ
نصسحأا «ةنوب» فيدر
نوبعللاو شضوافتلا

عيمجلا اورهبأا
لدأعتب ةبأنع دأحتا قيرف دأع
نأا دعب ةنيط˘ن˘سسق ن˘م ن˘ي˘م˘ث
فو˘˘قو˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ف˘˘يدر ق˘˘˘فو
ةيدولوم يبعل مأمأا دنلل دنلا
ضسرأحلا قفو ثيح ةنيطنسسق
تنأ˘ك ءاز˘ج ة˘ل˘كر د˘˘سص ي˘˘ف
أهنأاو ةسصأخ ةلبأقملا جرعنم
ة˘ق˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا تح˘˘ن˘˘م
عارسص يف ضسفأنملا تلخدأاو
ى˘ن˘ثأا د˘˘قو اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘لا ع˘˘م
ف˘˘يدر ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘سضأ˘˘˘ح˘˘˘لا
ع˘فاد˘م˘لا هدأ˘ق يذ˘لا دأ˘ح˘˘تلا
نأمألا رب ىلإا ضشأنك قينألا

ضسفأ˘ن˘˘م˘˘لا تلوأ˘˘ح˘˘م م˘˘غر
نم ديدعلا يف هتفك حيجرت
.تارملا

مهيطعي ‐ نابسشلأ» :ةيوسش نب
بايغ لسصأوت نإأو ‐ ةحسصلأ

«ءاقبلأ بعلنسس تأزاجإلأ
ن˘ب ضشتو˘كلا ق˘ل˘ع د˘˘قو اذ˘˘ه
هدعب أمو ءأقللا ىلع ةيوسش
د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘عأا» :لأ˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘ح
أم لك تمدق ةعومجملا نأا
ةيار فيرسشت لجأا نم أهيدل
ه˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةلوذبملا تادوهجملا لسضفب
ةيبأجيإا ةجيتن ىلع أنلسصحت
ةهجاولا ي˘ف أ˘مود أ˘ن˘ي˘ق˘ب˘ت˘سس
دقل ةحار˘سص أ˘ه˘لو˘قأا أ˘مو˘م˘ع
ةقيرطلا هذهب لمعلا نم أنللم
يف عيمج˘لا ل˘خد˘ت ى˘ن˘م˘ت˘نو
رأ˘سسم˘لا ح˘ي˘ح˘سصت˘˘ل ة˘˘بأ˘˘ن˘˘ع
اذإا ه˘˘˘˘نأل تازأ˘˘˘˘جإلا بل˘˘˘˘جو
وحنلا اذه ىلع رمألا لسصاوت
فدهلا نإا لوقن نأا أنقح نمف
ة˘قرو بع˘ل ى˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘سس
.«ءأقبلا
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تأسسفأنم ضسمأا لوأا تمتتخا
ود˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
،وزو يز˘ي˘ت ي˘ف أ˘ه˘ت˘ي˘لأ˘ع˘˘ف
ةرطيسس ةسسفأنملا تدهسشو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ز˘˘كر˘˘˘م ي˘˘˘ئاد˘˘˘ع
تأ˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘تو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ير˘كسسع˘لا
يتلا يفيرلا ودعلل ةينطولا

تب˘˘˘˘˘سسلا ضسمأا لوأا تر˘˘˘˘˘˘ج
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب ،وزو يز˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب
ةعبرألا زكارملا م˘ه˘كأ˘كت˘فا
ف˘ن˘سص قأ˘ب˘˘سس ي˘˘ف ى˘˘لوألا
.ربأكألا

نم ةنيوروب نيدلا ريخ لأنو
ةيركسسعلا تأبختنملا زكرم
أ˘عو˘ب˘ت˘م ى˘لوألا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ضسف˘ن ن˘م ن˘ي˘ئاد˘ع ة˘ثÓ˘˘ث˘˘ب
يغرو ناوسضر :مهو قيرفلا
‐ ةسشيسشوب مأسشهو ‐أينأث ‐
،‐أعبار‐ ينرق يلعو ‐أثلأث
زو˘ف˘لا دأ˘ع تأ˘ير˘ب˘كلا ىد˘ل
ن˘م ي˘نأ˘ن˘سس مأ˘هر ةءاد˘ع˘ل˘˘ل

ةي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لأ˘˘ب ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م
نم ينأمحد ةزنك ةينيعبرألا
أمنيب جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب يدأ˘ن
ن˘م ضشي˘ط˘ب ة˘ن˘ي˘مأا تل˘م˘˘كأا
ة˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ
.ةيفرسشلا

˘˘‐ ط˘˘سساوألا ف˘˘ن˘˘سص ي˘˘˘فو
ن˘˘˘م زو˘˘˘ف˘˘˘لا نأ˘˘˘ك ‐رو˘˘˘كذ
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ياد د˘˘˘يز˘˘˘ي بي˘˘˘سصن
يذلا ،نو˘م˘ي˘م دلوأا بأ˘ب˘سش

عمجم˘لا ن˘م ن˘ي˘ئاد˘ع مد˘ق˘ت
بيطلا بويأا أمهو يلورتبلا
‐أثلأث‐ جأجلوب مدآاو ‐أينأث‐
تزأ˘ف ،تأ˘ي˘ط˘سسو˘لا ىد˘˘ل ،
يدأن نم قيزر ةينغ ةءادعلا
ةمد˘ق˘ت˘م قأ˘ب˘سسلأ˘ب ف˘ل˘سشلا

يكم نأهمسسإا يلاوتلا ىلع
ةيقرو جيريرعوب جرب .م نم
ةر˘ي˘سصن يدأ˘ن ن˘م ي˘سسيو˘˘م
.رئازجلا ونون
ف˘ن˘سص قأ˘ب˘سس فر˘ع ،ار˘ي˘خأا
نم دكاو دلأخ زوف ،لأبسشألا
نم لك مأمأا ضسارهأا قوسس
،يفيسس ديلوو رهاوط رسسأي
تÓبسشلا قأبسسب تزأف أميف
يدأن نم نأمق ىدهلا رون
أهتليمز تمدقت يتلا ةفلجلا

ىد˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن ن˘˘˘م

ةأيح تل˘ت˘حا أ˘م˘ي˘ف ي˘ح˘يأ˘سس
ف˘سصلا ة˘يد˘م˘لا ن˘م ج˘ياز˘ع
.ثلأثلا

ود˘˘ع˘˘لا تأ˘˘˘سسفأ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘فو
ةمأسسأا ءاد˘ع˘لا زأ˘ف ر˘ي˘سصق˘لا
ةيأمح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م دار˘سش
قأبسسب ،ر˘ئاز˘ج˘لأ˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
د˘ب˘ع مأ˘مأا ر˘ي˘سصق˘لا ود˘˘ع˘˘لا
يدأ˘ن ن˘م نأ˘ب˘˘ي˘˘سش م˘˘ير˘˘كلا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لأ˘˘ب و˘˘نو˘˘ن ةر˘˘ي˘˘سصن
،يداو˘لا ن˘م ل˘يو˘ط دأ˘م˘˘عو
95 ـلا ةخسسنلا جمد مت دقو
ودع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل
«يوار˘م˘ع˘لا ي˘ل˘ع» ي˘ف˘ير˘لا

«ديمحلا دبع دمحأا ديسس»و
73 ـلا ةخسسنلأب ةنسسلا هذه
ود˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضسأأ˘˘كل˘˘ل
«يويدرسش د˘ي˘ع˘سس» ي˘ف˘ير˘لا

تأ˘˘˘قأ˘˘˘ب˘˘˘سسلا تر˘˘˘ج ثي˘˘˘˘ح
نم ةبيرقلا نأبعسش ةعرزمب
ر˘سضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘سس
.وزو يزيتب هكاوفلاو
هذه لك نأا ركذلأب ريدجلا
ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا تأ˘˘قأ˘˘˘ب˘˘˘سسلا

لأ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشألا فأ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصأل
يد˘ل ر˘بأ˘˘كألاو ط˘˘سساوألاو
ةكرأسشم تفرع ،نيسسنجلا

نولثمي ةءادعو ءادع826
،ةيلو24 ن˘˘م دأ˘˘˘ن341
د˘˘ع˘˘ت تأ˘˘سسفأ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةيقيرفإلا ةلوطبلل ةيليهأأت
لأ˘ب˘سشأا‐ ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ود˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةرر˘ق˘م˘لا ‐ر˘بأ˘كأاو ط˘سساوأا
ضسرأم7و6 ي˘˘˘مو˘˘˘˘ي
ة˘˘م˘˘سصأ˘˘ع˘˘لأ˘˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
.يمول ةيلوغوطلا

طيمز.ع

369213ددعلأ ^2441 بجر01ـل قفأوملأ1202 يرفيف22نينثإلأةصضايرلا
ةصسفانملا ىلع ةيركصسعلا تابختنملا ريصضحتو عيمجت زكرم يئادع نم ةرطيصس

يفيرلأ ودعلل ةينطولأ ةلوطبلأ

sport@essalamonline.com

هتيزهاج يف لمأايو ميدروب ديعتصسي «ديمعلا»
ءأب˘نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ى˘ق˘ل˘ت
ن˘م ة˘عأ˘˘سس84 ل˘˘ب˘˘˘ق ةرأ˘˘˘سس
يجرتلا مأمأا ةرظتنملا ةهجاوملا
أهنسضتح˘ي˘سس ي˘ت˘لاو ي˘سسنو˘ت˘لا

،يبملوألا ةي˘ل˘يو˘ج5 بع˘ل˘˘م
ةينأثلا ةلوجلا تأيرأبم نمسض
يرودب تأعو˘م˘ج˘م˘لا رود ن˘م
.أيقيرفإا لأطبأا

ةليكسشت تأبيردت تدهسش ثيح
نأمحرلا د˘ب˘ع ةدو˘ع «د˘ي˘م˘ع˘لا»
بأ˘˘˘ع˘˘˘لألا ع˘˘˘نأ˘˘˘سص م˘˘˘˘يدرو˘˘˘˘ب
ةيعأمجلا تأبيردتلا  هسضوخو
هيفأعت بقع هئÓمز عم مأظتنأب

هتدعبأا يتلاو ةبأسصإلا نم مأتلا
نأكو ،قيرفلا نع ةليوط ةرتفل
ءادأأ˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كا د˘˘˘ق م˘˘˘يدرو˘˘˘ب
طق˘ف دار˘ف˘نإاّ ى˘ل˘ع تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا

يسضأملا ةع˘م˘ج˘لا لÓ˘خ لÓ˘خ
تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا ضضو˘خ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
نأا دعب ،مويب أهدعب ةيعأمجلا

ءو˘سضلا ي˘ند˘ب˘لا د˘ع˘م˘لا ه˘ح˘ن˘م
،ةعومجملل مأمسضنÓل رسضخألا

ةدأيقب ينفلا زأهجلا لمأأيو اذه
يف ينارمع ردأقلا دبع بردملا
ةبيبسشل قبأسسلا مجنلا نوكي نأا
ة˘يز˘هأ˘˘ج ى˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ف ةروأ˘˘سسلا

دغلا ةيسسمأا مهملا ءأقلل أبسسحت
.يجرتلا مأمأا

ةيدولوم قيرف نأا مولعملا نمو
ينأثلا زكر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا
دي˘سصر˘ب ة˘ع˘بار˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
ع˘م أ˘˘يوأ˘˘سست˘˘م ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
بحأسص يجرتلا فلخ ،كلأمزلا
تيغنوط عبقي أميف ،طأقن3ـلا
ريخألا زكرملا يف ي˘لأ˘غ˘ن˘ي˘سسلا
ءأ˘ق˘فر لو˘ع˘يو ،ة˘ط˘ق˘ن ر˘ف˘˘سصب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع دو˘سشح د˘˘ئأ˘˘ق˘˘لا
.ةهجاوملا يف رأسصتنلا
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يجرتلأ ةهجأوم نم ةعاسس42 لبق

  «ةحيصضفلا»ـب ءاقللا فصصيو ةراصسÿا ةيلوؤوصسم ناهج نب لمحي لاقلقوب
ضسيئر لأقلقوب ظوفحم لمح
هقيرف ةرأسسخ ةيدملا يبملوأا
ن˘˘˘م˘˘˘سض ودارأ˘˘˘ب يدأ˘˘˘ن مأ˘˘˘˘مأا

نم41 ة˘لو˘ج˘لا تأ˘˘يرأ˘˘ب˘˘م
مكحلا لوألا فرتحملا ةلوطب
ةرأ˘سسخ ة˘ي˘لوؤو˘سسم نأ˘ه˘ج ن˘ب
هبأسستحا دع˘ب ير˘ط˘ي˘ت˘لا ءأ˘ن˘بأا

بأحسصأل ةيلأ˘ي˘خ ءاز˘ج ة˘ل˘كر
.ضضرألا

ةي˘ف˘ح˘سصلا ه˘تأ˘ح˘ير˘سصت ي˘فو
لأقلقوب دكأا ءأقللا ةيأهن بقع
نم ملظ˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت ه˘ق˘ير˘ف نأا
تنك »:Óئأق ءأقللا مكح لبق
،ويرأن˘ي˘سسلا اذ˘ه˘ب ة˘يارد ى˘ل˘ع
كلت يف أهبسستحي مل ول ىتح
ةلكر ر˘ف˘سصي˘سس نأ˘ك ة˘ط˘ق˘ل˘لا

أم˘ك ،«ىر˘خأا ة˘ط˘ق˘ل ي˘ف ءاز˘ج

عقوتي نأك هنأا ثدحتملا رأسشأا
ذ˘ن˘م ةارأ˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح أ˘˘م
نب مكحلا نييعت ىلع نÓعإلا

مل أمك ،ةهجاوملا ةرادإل نأهج
ه˘ف˘˘سسأا «ماو˘˘ل» ضسي˘˘ئر ف˘˘خ˘˘ي

نأك ءأقللا نأا رأبتعأب ريبكلا
ادكؤوم ،رسشأبملا ىلع لوقنم
أهفسصو أم دهأسش عيمجلا نأا
بلأ˘˘ط˘˘ي˘˘ل ،«ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘لا»ـب
تأهجلا ريخألا يف ثدحتملا
م˘ي˘كح˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ىوتسسملا يف مأ˘كح ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب
.Óبقتسسم
أهب ينم يتلا ةرأسسخلا مغرو
م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ «ير˘ط˘ي˘ت˘لا ءأ˘ن˘˘بأا»
ي˘ف م˘ه˘ب˘ي˘تر˘ت ى˘ل˘ع او˘ظ˘فأ˘˘ح
ديسصرب أتقؤوم ينأ˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

يدأ˘ن ز˘ف˘ق أ˘م˘ي˘ف ،ة˘ط˘ق˘ن72
أتقؤوم نمأث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ودارأ˘ب
مأ˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ر˘خآلا و˘ه
.ةطقن02ـل هديسصر أعفار
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  ودأراب يدانل زايحنلاب مكحلأ مهتأ نأأ دعب

  قيرفلل ةبيخملأ جئاتنلأ بقع

عيم÷ا نم ةبصضاغ «ةراطصسوصس» ةرادإا
تاÒصسفت نع ثحبتو

‐قرسش‐ ةأوه ةيناثلأ ةلوطبلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ تاسسفانم نمسض

لداعتلا ةطقنب يفتكي ةلصشنخ داحتا
هناديم ةيصضرأا ىلع

ة˘ن˘يد˘م دأ˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ز˘˘ج˘˘ع
زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع ة˘ل˘سشن˘˘خ
بورخل ةيعمجب هئأقل لÓخ
مأ˘م˘ح» بع˘ل˘م ة˘ي˘سضرأا ى˘ل˘ع
نم ةينأثلا ةلوجلا يف «رأمع
أيفتكم ،ةاوه ةينأثلا ةلوطبلا
عم ةطقن م˘سست˘ق˘ي˘ل لدأ˘ع˘ت˘لأ˘ب
.فيسضلا

قرؤوي موجهلأ لكسشم
يواحنجلأ

أ˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘غ ة˘ل˘بأ˘ق˘˘م˘˘لا
يبعل نيب يندبلا عأفدنلا
ةنوسشخلا دأمتعاو نيقيرفلا

ينأيزم  مكحلا رطسضا أم
ءارم˘ح˘لا ة˘قأ˘ط˘ب˘لا رأ˘ه˘سشإل
يور˘قو˘ب بعÓ˘لا ه˘جو ي˘˘ف
بور˘˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م
دأحتا نم يسسيأمل بعÓلاو
نأقيرفلا قر˘ت˘ف˘ي˘ل ،ة˘ل˘سشن˘خ
د˘ع˘ب ءأ˘سضي˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘˘ل˘˘ع
قورأف فرتعا ءأقللا ةيأهن
دأ˘ح˘تا برد˘م يوأ˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ة˘عأ˘ط˘ت˘سسا مد˘ع˘ب ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
بب˘سسب ل˘ي˘ج˘سست˘لا ه˘ي˘ب˘˘عل
ة˘ل˘بأ˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘جور˘˘خ
ةز˘فر˘ن˘لاو عر˘سست˘˘لا بب˘˘سسب
ل˘ي˘ج˘سست˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘˘ب˘˘غرو
فأسضأاو ،ةلبأقم˘لأ˘ب زو˘ف˘لاو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا يوأ˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع هر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
موجهلا طخ يف أسصوسصخو
ادكؤوم ةيلأعفلل دقتفي يذلا

ءأطخألا ل˘ك كراد˘ت˘ي˘سس ه˘نأا
.ةلجسسملا

ةطقنب اندع»:رأزخ
نيرداق انكو ةنيمث

«زوفلأ فطخ ىلع
يدأهلا رازخ دكأا هتهج نم
بور˘خ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج برد˘˘م
أن˘ل ل˘ه˘سس م˘سصخ˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ديدعلا هع˘ي˘ي˘سضت˘ب ة˘م˘ه˘م˘لا

يتأأن نل»:Óئأق ضصرفلا نم
ةيحسضلا بوث يف ةلسشنخل
51 ـب ق˘ير˘ف˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘ت م˘˘غر
ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف أ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل
ل˘ي˘هأأ˘ت مد˘عو تأ˘˘بأ˘˘سصإÓ˘˘ل
:عبأتو ،«ي˘نو˘ع˘م˘ج بعÓ˘لا
دأحتا قيرفل دنلل دنلا أنك»
طأقن فطخن أندكو ةلسشنخ
ةريخألا ةقي˘قد˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا

ة˘ط˘ق˘ن »:راز˘خ فأ˘˘سضأا ،»ب
بع˘ل˘ل أ˘˘نز˘˘ف˘˘ح˘˘ت لدأ˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘مدأ˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘بأ˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةي˘ح˘يرأأ˘ب أ˘ن˘ناد˘ي˘م ة˘ي˘سضرأا

ةجيتن لوأا ليجسستل حمطنو
نأا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،«ة˘˘˘ي˘˘˘بأ˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
يهو تأعوم˘ج˘م˘لا بع˘سصأا
قرفلا ىوقأاو نسسحأا مسضت
ع˘˘م ر˘˘˘ط˘˘˘سسم˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لاو
ةلوطبلا ةيادب لب˘ق ق˘ير˘ف˘لا

قيرف نيوكتو ءأقبلا نأمسض
.ضسفأنم

يداعسس ىون

ةمسصأ˘ع˘لا دأ˘ح˘تا ةرادإا ه˘ج˘ت˘ت
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ع˘˘م عأ˘˘م˘˘ت˘˘جÓ˘˘ل
،ي˘˘جور˘˘ف ير˘˘ي˘˘ت برد˘˘م˘˘لاو
رتنع قيرفلل يسضأيرلا ريدملا
ةيبلسسلا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا د˘ع˘ب ،ي˘ح˘ي
رخآا يف قيرفلا أهلجسس يتلا

.نيتلوج
ةبرقم ردأسصم أنل تفسشكو
نم ةلأح ضشيعت ةرادإلا نأا
ج˘˘ئأ˘˘ت˘˘ن˘˘لا بب˘˘سسب ق˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا
لأبسشأا أهلجسس يتلا ةيبلسسلا
ن˘ي˘عو˘ب˘سسألا ي˘˘ف ي˘˘جور˘˘ف
.نيريخألا

نإأ˘˘ف ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا بسسحو
د˘˘ع˘˘ت˘˘سست ةرأ˘˘ط˘˘سسو˘˘سس ةرادإا
،د˘˘يد˘˘ح ن˘˘م د˘˘ي˘˘ب بر˘˘سضل˘˘˘ل
ميدق˘ت˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا بلأ˘ط˘ت˘سسو
هذ˘ه ضصو˘سصخ˘ب تار˘˘ي˘˘سسف˘˘ت
أ˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصأ˘˘خ ،تار˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا

قيقحتل فورظلا لك ترفو

ءادأا ميد˘ق˘تو ،ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا ل˘سضفأا
.قيرفلا ةعمسسب قيلي
يردوك ءأ˘ق˘فر نإأ˘ف ةرأ˘سشإÓ˘ل

ةلوه˘سسب طأ˘ق˘ن6 او˘ع˘ي˘سض
ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف او˘˘مز˘˘ه˘˘نا ثي˘˘˘ح
نيع مأمأا رأيدلا لخاد ىلوألا

ل˘بأ˘ق˘م نود فد˘ه˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
اوققح مث ،31 ةلوجلا  نمسض
˘مأ˘مأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ضسف˘ن أ˘هد˘ع˘˘ب
.ةركسسب دأحتا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا نإأ˘˘˘˘ف ةرأ˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل
01 ةبترملا لتحي يمسصأعلا
ةلوج41 دعب ،ةطقن81 ـب
زأف نيأا ،مسسوملا قÓطنا نم
5 يف رسسخو ،تأبسسأنم5 يف
أميف ،ثÓث يف لدأعتو ،ىرخأا
˘مأ˘مأا ة˘ل˘جؤو˘م ةارأ˘ب˘˘م كل˘˘م˘˘ي
ةيدو˘لو˘م يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘لا
.رئازجلا

جاحلب اسضر

«رسضخلأ» تأريسضحت نمسض
برغملاب1202 «ناك»ـ ل
بختنملل نيتيدو ةجمرب
ةنصس71 نم لقأل ينطولا

لبقملا شسرام
ضضو˘˘خ˘˘ي نأا بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
71 نم لقأل ينطولا بختنملا
ممأا ضسأأك ةرودل لهأأتملا ةنسس
أهتيلأعف ىرجتسس يتلا أيقيرفإا
13و31 ن˘ي˘ب بر˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،نييدو نيءأق˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرأ˘م
يمسسرلا عقوملا ركذ أم بسسحب
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدأ˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
بردملا لأبسشأا نوكيسسو.مدقلا

ضضو˘خ˘ل د˘عو˘م ى˘ل˘ع تي˘˘سسل
بخ˘ت˘ن˘م˘لا مأ˘مأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م
نمسض لخدت يتلاو يراوفيلا
دعو˘م˘ل˘ل ر˘سضخ˘لا تار˘ي˘سضح˘ت
ءأق˘ل˘لا بع˘ل˘ي˘سس ثي˘ح ،يرأ˘ق˘لا
أمي˘ف ضسرأ˘م ن˘م3 ي˘˘˘ف لوألا
ق˘لأأ˘ت˘˘م˘˘لا ءأ˘˘ق˘˘فر ضضو˘˘خ˘˘ي˘˘سس
7 يف ةينأثلا ةهجاوملا ينأيلوز
،بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ مأ˘˘مأا ضسرأ˘˘م
اد˘ي˘ج ارأ˘ب˘ت˘خا نو˘كت˘سس ي˘ت˘لاو
رأ˘م˘غ لو˘خد ل˘ب˘ق ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل
ة˘عر˘˘ق نأا ةرأ˘˘سشإÓ˘˘ل.«نأكلا»
م˘مأا ضسأ˘ك ن˘م تأ˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
برغ˘م˘لا ي˘ف رر˘ق˘م˘لا أ˘ي˘ق˘ير˘فإا
ي˘ف ءأ˘ع˘برألا د˘غ د˘ع˘ب مأ˘ق˘ت˘˘سس
فر˘ع˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،أ˘ي˘نأ˘˘ت˘˘يرو˘˘م
يف مهيسسفأنم ىلع «رسضخلا»
قÓ˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ضسرأم رهسش فسصتنم ةسسفأنملا
.لبقملا

طيمز.ع
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ي˘˘سسي˘˘˘سس ل˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ج دأ˘˘˘سشأا
ق˘بأ˘سسلا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ينأميلسس مÓ˘سسإا تأ˘ي˘نأ˘كمإأ˘ب
بعلو ينطولا بختنملا مجن
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي أ˘˘مو ،نو˘˘ي˘˘ل يدأ˘˘ن
اذه1 غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.مسسوملا

قبأسسلا أيليسسرأم مجن لأقو
» :ةيفحسص تأحيرسصت لÓخ
ربكأا ةحارب بع˘ل˘ي ي˘نأ˘م˘ي˘ل˘سس
م˘جأ˘ه˘م ة˘ق˘فر نو˘كي أ˘مد˘ن˘˘ع
عم اديج رمألا نأك دقل ،ينأث
،رد˘˘ي ن˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب و˘˘كأ˘˘نو˘˘˘م
ىلع فلتخي يأبيد نأا حيحسص
برأحم ةيئأنث نكل ردي نب
نو˘كت˘سس يأ˘ب˘يدو ،ءار˘ح˘˘سصلا
.«ةحجأن

أ˘ي˘سسرأ˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع »:فأ˘˘سضأاو
أهنأل ،ةيئأنثلا هذه يف ريكفتلا
يف ءأيسشألا نم ريثكلا لعفتسس
دم˘ت˘عا و˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا

.«أهيلع

ينأمي˘ل˘سس مÓ˘سسإا نأا ود˘ب˘يو
ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘كت ن˘˘˘˘ل
يف ةمئاد ة˘ف˘سصب ة˘كرأ˘سشم˘ل˘ل
يدورل ةي˘سسأ˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

ركوج أمئاد ىقبيسسو ،أيسسرأغ
هع˘م ق˘ف˘تا أ˘م˘ك ،ر˘ي˘خألا اذ˘ه˘ل
أ˘م˘ب˘سسح ،هد˘ق˘ع ءأ˘˘سضمإا ل˘˘ب˘˘ق

«بيكل» ةفيحسص هنع تفسشك
.ةيسسنرفلا

دحل ميلسس ربوسسلا ضضأخو
يف لاو˘ل ع˘م تاءأ˘ق˘ل6 نآلا
Óيدب نأك يسسنرفلا يرودلا
أيسسأسسأا كرأسشو ،أهعيمج يف
ةارأ˘˘˘ب˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ةد˘˘˘حاو ةر˘˘˘˘م

هفده أهيف لجسس يتلا ضسأأكلا
،نأنثا عنسص ،نويل عم لوألا
د˘ن˘ع ه˘ل ع˘ف˘سشي م˘˘ل كلذ ن˘˘كل
دأمتعلا لسصاو يذلا هبردم
ة˘سسفأ˘ن˘م ي˘ف ل˘يد˘ب˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةلوطبلا

جاحلب اسضر

«موجهلا ‘ يابيدو Êاميلصس ىلع دامتعلا ايصسراغ ىلع »:يصسيصس

ر˘سصأ˘ن ن˘ب ل˘ي˘عأ˘م˘سسإا ع˘ن˘سص
نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا
˘مأ˘يألا ي˘ف ثد˘ح˘لا ي˘˘لأ˘˘ط˘˘يلا
ي˘ت˘لا رأ˘ب˘خألا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘سضأ˘˘م˘˘لا
،ةديدج ةبأسصإا هيقلت نع تثدحت
ن˘˘م ر˘˘كب˘˘م˘˘لا ه˘˘جور˘˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ب
هقيرف تعم˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ن˘م˘˘سض دار˘˘غ˘˘ل˘˘ب م˘˘ج˘˘ن يدأ˘˘ن˘˘ب
نم تأعومجملا رود تأسسفأنم
.يبوروألا يرودلا

مل رسصان نب»:يلويب
هتباسصإأ نم فسشي

 «ابيرق دوعيسسو ةميدقلأ
ي˘لو˘ي˘ب و˘نأ˘ف˘ي˘˘ت˘˘سس نأأ˘˘م˘˘طو

ر˘ي˘هأ˘م˘ج «يدرأ˘ب˘م˘ل˘لا» برد˘م
ع˘˘سضو˘˘لا ضصو˘˘سصخ˘˘ب يدأ˘˘ن˘˘˘لا
ثيح «رسضخلا» مجنل يحسصلا

نأأ˘سشلا اذ˘ه ضصو˘˘سصخ˘˘ب حر˘˘سص

دوأ˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ة˘˘بأ˘˘سصإلا »:Ó˘˘˘ئأ˘˘˘ق
ديدج نم ،رسصأن نب ليعأمسسإا
هتبأسصإا نم أمأمت فسشي مل هنكل
عسضولا» :يلويب عبأتو ،«ةميدقلا
رسصأن نبل ةبسسنلأب اريطخ ضسيل
يف ةسسفأنم˘ل˘ل ه˘تدو˘ع ع˘قو˘ت˘نو
نأا ركذلأب ريدجلا ،«بيرق تقو
ى˘ل˘˘ع ملآأ˘˘ب ر˘˘ع˘˘سش ر˘˘سصأ˘˘ن ن˘˘ب
هتكرأسشم لÓخ ذخفلا ىوتسسم
مجن ةهجاوم يف نÓيملا ةقفر
ةردأ˘غ˘م˘ل هر˘ط˘سضا أ˘˘م دار˘˘غ˘˘ل˘˘ب
.ناديملا

رسسحتت نÓيملأ ريهامج
يف رسصان نب بايغ ىلع

«بسضغلأ» يبرأد
ي˘لود˘˘لا ضسمأا ة˘˘ي˘˘سشع بأ˘˘غ

رسصأن نب لي˘عأ˘م˘سسإا ير˘ئاز˘ج˘لا
نÓيم يسسآا ه˘ق˘ير˘ف ةارأ˘ب˘م ن˘ع

32 ةلوجلا رأطإا يف رتنلا مأمأا
دعب اذهو ةيلأطيلا ةلوطبلا نم
ةارأبم يف ىرخأا ةبأسصإل هيقلت
يسضأملا عوبسسألا غيل أبورولا

أميف ،ةسسفأنملا نع هتدعبأا يتلاو
نع يرينوسسورلا ريهأمج رسسحت

يذلا مهنادي˘م ط˘سسو˘ت˘م بأ˘ي˘غ
ن˘˘م أاز˘˘ج˘˘ت˘˘ي ل اءز˘˘˘ج ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا
حن˘م˘ي ثي˘ح نÓ˘ي˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
ي˘ف أ˘˘نزاو˘˘تو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘فأ˘˘سضإا
برد˘م د˘كأا أ˘˘م˘˘ك ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ومأنيد بأيغ نأا يلويب يدأنلا
ةليوط ةرت˘ف˘ل مود˘ي ن˘ل ق˘ير˘ف˘لا

ةرتفل بعÓ˘لا ع˘سضخ˘ي˘سس ثي˘ح
تأبيردتلل أهد˘ع˘ب دو˘ع˘ي˘ل ة˘حار
ناو ة˘سصأ˘خ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘كسشب
ىلع ةريبك لأمآا قلعت ريهأمجلا
.بعÓلا

قÓع ودبع

ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضضو˘خ˘ي
ةيملأعلا ةلوطبلا يف فيذجتلل
˘‐ر˘˘ت˘˘مو˘˘غر˘˘يإا‐ ة˘˘عأ˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد
نييسضأير ةر˘سشع˘ب ة˘ي˘سضار˘ت˘فلا

72 ىلإا32 نم أهؤوارجإا ررقملاو
هنع تنلعأا أم بسسحب ،يرفيف
ةسضأ˘ير˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدأ˘ح˘تلا
.كأيأك يونأكلاو فيذجتلا

دق ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأ˘كو
اذه يف ةكرأسشملا ةريسشأأت نمسض
ةيرأقلا تأيفسصتلا لÓخ دعوملا
لÓخ دعب نع أسضيأا ترج يتلا
539 كرأسشيو ،ةيسضأملا رهسشألا

اذ˘ه ي˘ف ة˘لود36 نم أ˘ي˘سضأ˘ير
رار˘ق د˘ع˘ب ي˘م˘لأ˘˘ع˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا
ف˘يذ˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدأ˘ح˘تلا
‐ أيسضارتفا يملأع دعوم ميظنت

تحسضأا نأا دعب اذهو ،دعب نع
ق˘ل˘ع˘ت˘ي أ˘م˘ي˘ف ة˘ح˘سضاو رو˘˘مألا
لخاد ةسسفأنم ميظنت ةلأ˘ح˘ت˘سسأ˘ب
رارمتسسا عم روسضح˘لأ˘ب ة˘عأ˘ق˘لا
حرسصو.أنوروك ضسوريف يسشفت

ةئيهلا ضسيئر دوعوب ديجملا دبع
ةسسفأنملا ضصوسصخب ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
تنأك ةيلودلا ةيدأح˘تلا‘»:Ó˘ئأ˘ق
دعوم ميظ˘ن˘ت˘ل ر˘ي˘ب˘ك د˘ح˘ت مأ˘مأا

ضسفأن˘ت˘ي˘سس ،ي˘سضار˘ت˘فا ي˘م˘لأ˘ع
ضسفن يفو ةرسشأبم نويسضأيرلا
ى˘لإا لأ˘ق˘ت˘نلا ن˘˘م لد˘˘ب تقو˘˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ىر˘˘تو ،‘‘د˘˘حاو ع˘˘قو˘˘م
نوكيسس دعوملا اذه نأا ةيلاردفلا
ن˘ي˘ي˘سضأ˘ير˘˘ل˘˘ل أ˘˘ي˘˘فأ˘˘سضإا أ˘˘ع˘˘فاد
ديجلا ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ي˘لود˘لا تأ˘سسفأ˘ن˘م˘ل˘ل أ˘ب˘سسح˘˘ت
ويكوط دأيبملوأا أهزربأا ةمدأقلا
رح˘ب˘لا بأ˘ع˘لأاو مدأ˘ق˘لا ف˘ي˘سصلا
يف نارهوب طسسوتملا ضضيبألا

2202.
ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ئأ˘˘ق

:نيكرأسشملا
أمأع32 نم لقأا ‐ رتم0002

دمحم ،حتأف نميأا دمحم :‐لأجر
دمحم يمسسأق ،ة˘ل˘سضأ˘ف ي˘قو˘سش
نأطلسس

أمأع32 نم لقأا‐ رتم0002
ةري˘مأا ة˘م˘حر حو˘ب˘سس :‐تاد˘ي˘سس
يلذأسش نب دأهنو

‐ رتم0002 فيفخلا نزولا
جأ˘ح˘ل˘ب د˘م˘ح˘م :‐لأ˘˘جر ر˘˘بأ˘˘كأا
ةنيدوب يلع ديسسو فيسسوب

ر˘˘بأ˘˘كأا‐ ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘لا نزو˘˘˘لا
ةنيمأا ةبور :‐تاديسس

ةنسس32 نم لقأا‐ رتم005
،ح˘تأ˘˘ف ن˘˘م˘˘يأا د˘˘م˘˘ح˘˘م :‐لأ˘˘جر
نأطلسس دمحم يمسسأق

ةنسس91 نم لقأا‐ رتم005
ةدومح قيدسصلا دمحم : ‐روكذ

ديسس :‐لأجر ربأكأا‐ رتم005
ةنيدوب يلع

ةنسس32 نم لقأا‐ رتم005
ةريمأا ةمحر حوبسس :‐تاديسس

‐ رت˘م005 فيف˘خ˘لا نزو˘لا
ةنيمأا ةبور : ‐تاديسس ربأكأا

تأجأيت˘حلا يوذ) ر˘ت˘م005
.يبرغ ىوجن :(تاديسس ةسصأخلا

طيمز.ع

...  يبوروألأ يرودلأ ءاقل ‘ يرأرطسضلأ هجورخ دعب

رصصان نب ةباصصإا ةقيقح لوح عيم÷ا نئمطي ›ويب

كاياك يوناكلأو فيذجتلأ ةسضايرل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ

ةعاقلا لخاد ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘ Úيصضاير ةرصشعب كراصشت رئاز÷ا

كراسش يرئأز÷أ مجنلأ
ءاقللأ ‘ Óيدب

مهاصسي ةمحر نب
ماه تصسيو ةقفر

ةحاطإلا ‘
«زÒبصسلا» ـب

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس ل˘˘ج˘˘سس
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا

يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نلا مأ˘˘˘˘ه تسسيو
مأمأا هيدأن ءأقل يف هتكرأسشم
ن˘م˘˘سض مأ˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ف˘˘ي˘˘سضلا

نم52 ة˘لو˘ج˘لا تأ˘˘يرأ˘˘ب˘˘م
،زأتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا

«زرمأهلا» زوفب تهتنا يتلاو
.فده لبأقم ةيئأنثب

«د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘˘م» كرأ˘˘سشو
رظتنأا ثيح ءأ˘ق˘ل˘لا ي˘ف Ó˘يد˘ب

هكرسشأا نيح56 ةقيقدلا ىتح
ه˘ل˘ي˘مز نأ˘˘كم ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا
ريسشي تقولا نأك أمدنع نيوب
«برأ˘ح˘م˘لا» ءأ˘˘ق˘˘فر مد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
م˘ج˘ن مد˘قو ،د˘حاو˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘˘ب
ةلوبقم تأيوتسسم «رسضخلا»
ةه˘جاو˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ر˘ظ˘ن˘لأ˘ب
ه˘˘يد˘˘ن˘˘لأ˘˘˘ب تم˘˘˘سستا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
نأا لبق نيقيرفلا نيب ةديدسشلا
رأ˘سصت˘نأ˘ب ةارأ˘ب˘م˘لا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
يذلا ،«قرأطم˘لا»ـل ق˘ح˘ت˘سسم
ةطقن54ـب عبارلا زكرملل زفق
˘˘˘˘مأ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
د˘ع˘ب ى˘ل˘ع «غ˘ي˘لر˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»ـل
رتسسيل فيسصولا نم نيتطقن
.يتيسس

ق˘بأ˘سسلا م˘ج˘ن˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘يو
Óيدب ةكرأسشملا درو˘ف˘ت˘نار˘ب˘ل
ن˘م˘سض ه˘ق˘ير˘ف تأ˘يرأ˘ب˘م ي˘ف
يزيلجنلا يرودلا تأسسفأنم
ي˘ف ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه زأ˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ةسصرف ىلع هلوسصح رأظتنا
ةليكسشت يف أيسسأسسأا دجاوتلا
تاءأقللا يف ضسيوم بردملا
.ةمدأقلا

طيمز.ع

يجÎلأو «ديمعلأ» Úب ةرظتنŸأ ةهجأوŸأ ةيسشع«رسضخلأ» مجاهم تايناكمإاب ديسشي يسسنرفلأ بختنملأ مجن

بونج ‘ روحتŸا انوروك ةللصس»: Êاكرب طاقب
«شسنوت ‘ اهتÒظن نع اما“ فلتخت ايقيرفإا

نيب ةرظتنملا ةارأبملا ءأ˘ق˘ل ل˘ي˘ب˘ق ي˘نأ˘كر˘ب طأ˘ق˘ب رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا
ضسوريفل ةديدجلا ةلÓسسلا نأأب يسسنوتلا يجرتلاو رئازجلا ةيدولوم
أيقيرفإا بونج يف ةرسشتنُملا كلتل ةروطخلا ضسفنب تسسيل ،أنوروك
.ةيسضأملا ةليلقلا مأيألا يف

ي˘ف أ˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ع˘بأ˘ت˘مو د˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘سضع ح˘˘سضوأاو
يف روحتملا أنوروك نيب ةنرأقملل هجو ل هنأأب »:Óئأق هتأحيرسصت

تلأح كأنه ضسنوت يف »:فدرأاو ،«ضسنوت يف هريظنو أيقيرفإا بونج
ةروطخ نم لقأا هتروطخ ةجرد ،أنسسفنأا ىلع بذكن لأا أنيلعو ،ةليلق
ةارأبم نأا ىلإا ةرأسشإا يف ،«أيقيرفإا بونج يف رسشتنملا ضسوريفلا
روهظ مغر ءأغلإلأب ةددهم ريغ «بهذلاو مدلا» يدأن و «ديمعلا»
ريخألا يف ينأكرب حمليل ،ةيقرسشلا ةرأجلا ىدل روحتملا ضسوريفلا
ضصأسصتخا ن˘م ي˘سضأ˘ير˘لا بنأ˘ج˘لا ضصو˘سصخ˘ب ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا نأا
دق تنأك «ةقيوسسلا بأب» قيرف ةرادإا نأا ريكذتلل.ةيملعلا ةنجللا
لقنتلا لبق ،ةيسضأملا تأعأسسلا يف أهيبعÓل أنوروك ضصحف ترجأا
رسصأنع يف ضسوريفلأ˘ب ة˘بأ˘سصإا يأا ل˘ي˘ج˘سست مد˘ع ةد˘كؤو˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
.ةليكسشتلا

طيمز.ع
يقيرفإلأ يدانلأ نم ةراعإأ لكسش ىلع عقو بعÓلأ

فوفصصل ايمصسر مصضني Êازولا فيرصش
ششيجرلا لبقتصسم

قبأسسلا يقيرفإلا يدأنلا بعل ينازولا فيرسش مأسشه ضضوخي
ضشيجرلا لبق˘ت˘سسم ق˘ير˘ف فو˘ف˘سصب قأ˘ح˘ت˘للا ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت
.يسسنوتلا يرودلا يف طسشأنلا

لبقتسسم قيرف ىلإا رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘ب˘سسألا حأ˘ن˘ج˘لا ل˘ق˘ت˘ناو
ىعسسيو ،يرأجلا مسسوملا ةيأهن ةيأغ ىلإا ةرأعإا لكسش ىلع ضشيجرلا
ىلإا ةدوعلل ،مسسوملا اذه هاوتسسم لمأك ةدأعتسسا  نارهو ةنيدم نبإا
يف هليهأأت مدع بقع ،عسساولا بأبلا نم يقيرفإلا يدأنلا هقيرف
يقيرفإلا يدأنلا هنم ينأعي يذلا يدأملا لكسشملا ببسسب قيرفلا
رذعت نأا دعب ةيدو ةفسصب نييرئازجلا نيبعÓلا تأفلم ةيوسست ررقتل

نم عنملا ةبوقع عفر نم أهنكمت يتلا ةيلأملا غلأبملا ريفوت أهيلع
.تأبادتنلا

فرط نم هتبقأعم تمت أعيبر52 بحأسص نأا ركذلأب ريدجلا
ةسسرأمم نم هنأمرحب9102 ةنسس مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيدأحتلا
لبق ،ةروظحم داوم هلوأنت ببسسب ،تاونسس4ـل يسضأير طأسشن يأا
ىلإا هتبوقع أيمسسر نازولب ةيلودلا ةيسضأيرلا ةمكحملا ضصلقت نأا
 .نيتتسس

طيمز.ع
وروأأ نويلم5 طÎسشت Îسسيل ةرأدإأ

لازغ دقع ءارصشل هجتي ششاتكصشب
يئاهن لكصشب

لازغ ديسشر دقع ءارسش ىلإا يكرتلا ضشأتكسشيب يدأن ةرادإا هجتت
أهعأنتقا دعب يزيلجنإلا يتيسس رتسسيل يدأن نم يرئازجلا يلودلا
.يرأجلا مسسوملا نم لوألا فسصنلا لÓخ هتأينأكمإأب

ضشأتكسشيب قيرف  يلوؤوسسم نأا ةيكرت ةيفحسص ريرأقت تفسشكو
،تأسضوأفملا ةلوأط ىلع بلأعثلا ةرادإا ةقفر ضسولجلل ادعوم اوددح
دودرمب اوعنتقا كارتألا نأا ودبيو.لازغ ديسشر دقع ةسشقأنم لجأا نم
هاوتسسم عأجرتسسا يف ريخألا اذه حجن أمدعب ،رسضخلل رئأطلا حأنجلا
لودج ردسصت ىلإا هقيرف ةدأيق نم نكمتو ،زيجو تقو يف يقيقحلا
دحاو فده ليجسست نآلا دحل عأطتسسا ثيح ،يكرتلا يرودلا بيترت
.ةمسسأح تاريرمت01 ميدقتو ،ضشأتكسشيب يدأن ناولأأب

ىلع لوسصحلا يف عمطت رتسسيل ةرادإا نأا ،ىرخأا ردأسصم تفسشكو
يلودلا تأمدخ نع لزأنتلا لبأقم ،وروأا نويلم5 غلبي ضضرع
.ضشأتكسشيب يدأنل هدقع عيبو يرئازجلا

جاحلب اسضر
قلأاتلأ ةلسصأوم ‘ حمطي رسضÿأ م‚

  «‘ويلا» مامأا ةبعصص ةمهم ‘ شسانو
أفيسض ينوتورك هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا ضسأنو مدا لحي

ـلا ةلوجلا بأسسحل «مويدأتسس زنأيلأا» بعلمب ضسوتنفوج يدأن ىلع
.يلأطيإلا يرودلا نم «32»

يتلا ةيسسأسسألا ةليكسشتلأب يملأعلا «دروكسسوو» عقوم نهكتو
تلمح يتلاو زوجعلا ةديسسلا ةهجاومل ،ينوتورك يدأن أهب لخديسس
.نآلا ىتح ىلإا ديدجلا هقيرف عم هتلأسض دجو يذلا رسضخلا مجن مسسا

أميف رئأطلا هحأنج ىلع اريثك «أبورتسس ينأفويج» بردملا لوعيو
.يرودلا نم ىقبت

أهيف كرأسش ةارأبم رخآا يف اديج ادودرم مدق دق ضسأنو نأكو
هفده ليجسست نم نكمتو ،ولوسسأسس يدأن مأمأا يسضأملا عوبسسألا
ىلإا ضسأنو لقتناو.هقيرفل ديحولاو مسسوملا اذه ويسشتلأكلا يف لوألا

نم أمدأق ،ةي˘سضأ˘م˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا تلأ˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘نو˘تور˘ك
لسشف أمدعب ،يلأحلا مسسوملا ةيأهن ىتح ةرأعإلا ليبسس ىلع ،يلوبأن
.يرأيلأك عم ىلوألا هتبرجت يف

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

«ةودقلا» زرحم
+̆å˘د F˘ل H̆أ D̆å˘õ̆ر هMض9أ
H˘t˘لا ي˘لود˘لا 5ر˘q~ير(ا
رIÅÑÄÑ̆˘k̆أ˘˘H يدأ˘Ĭ ب>لو
6Ñ˘˘˘˘©˘˘˘˘k˘˘˘˘ي D̆˘˘يرود˘˘˘لا ي
ةود˘E تأ˘˘+ ،ي~˘̆©˘I˘˘q̆˘õ̆)لا
د>أÇÑلا يورò̆لا ل̆©õ˘q̆˘ل
D˘˘ا ي(Ĭ˘q̆õ˘k̆ار، +ِ̆íÉÑ̆ل H˘أ
ة˘©˘˘°˘˘D تارد˘˘E ن˘H̆ ه5أ˘˘0
J˘˘أ)˘˘õ˘˘و ،ةHÄÑ˘˘k˘˘ßL D˘°̆ي
«وأßö 7Ñ̂ل لأEو ،يملأ>
HدDع HأIÅÑÄÑkر MßIأMkن)ا د
دMدqلا ه5H©õ بåل ةMïر:
ار©ثF ه˘ß» -ÅÑ̆g˘لأ˘Mد دأ˘H&ا^
ءارÇÑtلا iرأ6Ñõßi Ht&ا

H˘˘˘˘˘لا ث©˘˘˘˘˘0 نÄÑ˘˘˘˘˘ة˘˘˘˘>ر،
.ءأF}لاو ةEأ7Ñرلا

دارصش ئنهت يركاوصس
<ï1 بkلا †أgÜßةل
ود˘õ˘å˘ل ة̆©˘̆°˘̆:ß˘˘لا
ت&أ˘̆°˘J̆ ي˘˘M˘˘˘í̆ر˘˘˘لا

F˘˘˘أ-̆˘˘g˘˘˘ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة
ة9ÑأMر˘+ ةò˘õ̆í̆م˘لا
ة˘م˘©6Ñ˘õ̆ ة˘w˘˘g˘˘°˘˘لا
6Ñ˘˘ßاF̆˘لا ير˘˘å̆ءاد
دå̆̆+ دار˘7Ñ ة˘Hأ˘˘6Ñ&ا
D˘˘˘˘˘˘˘ß5ه +̆˘˘˘˘˘õ̆˘˘˘˘˘ïب
ث©˘˘0 ،ة˘˘لg˘˘Ü˘˘ß˘˘˘لا

ر˘˘˘˘˘ğ˘˘˘˘˘̆> تدر˘˘˘˘˘˘=
0ÄÑ˘6ر˘لا أ˘§˘+أÑ˘يم
<õى ^-ßMkر»، +åد
Dß5لأ+ هgÜßلا ةلß:°©ل ةõåرلا ودMíلا يkتر/ ي Mß† 02D©íير +k©~و5و ي، Hkة©°م H~Mاد Hن
أ§åمq- ةرÇÑß+ ،ه}J أ§-دMرè- ،يرFا6Ñß ةم©6Ñõ تDïر&او ير(ا~qلا ءادõåل vأq°لاو ق©kßDلا
.ق+أ6Ñ تEو يD هل أ§لأ6Ñkïgا ل1Ó ،ةد>أÇÑلا ة+أÅÑلا ةßJgملأ+

نوبصضاغ «تصسيكوميل»
نوڤع بردملا ىلع

<˘˘g˘˘ا ر&IÇÑ˘رأ H˘ßل˘ßدM˘ة EÄÑ˘°˘Ü˘©˘°˘ن˘> ة
ر©6Ñ يkلا ةMïرÜلا نH ق©مåلا م§(أ©6Ñkا
ة+أ°> دأt-ا ةõ+أHï نi¨<ïßردملا أ§+

ح˘©˘/ر˘- ي˘D ق˘í˘1&ا ق˘Mر˘í˘لا ن&او ة˘8Ñأ˘˘1
Fíkو ه-ÄÑq©لو&ا ل .Óp Iïأà +ن&ا أم
لòلا لå/ ضDÄأ°ملا Mìدر †أH&ا رثkåلا
MÜبلأ +ÉÑ0ر ةرور©õه Hلا¨نíرMأم+ ق
«ßöملا^ أ§˘k˘õò˘م˘M ي˘k˘لا ة˘kÅÑò˘©˘õ˘لا ن&ا
-˘˘˘˘˘˘˘˘g˘˘˘˘˘˘˘ï˘˘˘˘˘˘˘ةد˘˘˘˘˘˘˘0او ى H˘˘˘˘˘˘˘0&ا نÄÑ˘˘˘˘˘˘˘ن
م˘ïÄÑ˘لا ة˘Mد˘I&أ˘+ ة˘8Ñأ˘w˘لا¨تkÅÑò˘˘©˘Ó˘˘لا
ن˘˘> رأ˘˘IÇÑ&لا ر˘˘g˘˘> د˘˘Eو ا}˘˘J ي˘˘Iأ˘˘ث˘˘˘لا
ضò˘˘ß-Åلا ل˘˘DÉÑ ن&ا د˘˘å˘˘+ م˘˘§˘˘(أ˘˘©˘˘6Ñ˘˘˘kا
نود م˘˘tò˘˘لا ةر˘˘Dأ˘˘8Ñ د˘˘å˘˘+ ةردأ˘˘è˘˘م˘˘لا
.رHß&لا ح©kß9Ñل ةDأÇÑtلا ىل)ا ثMدtلا

 «ماصصل» راصصنأا
باصصعألا ىلع

ضHÄ&ا †Mß ةHõ©õ ن©> ة©åم/ رأIÇÑ&ا ض7أ>
<˘˘õ˘لا ى&<ÇÑ˘أi لاوI˘k˘â˘8أ˘1 رأÑ˘ن&او ة
ءأïل عH د>Hß ىõ> تIأF قMرíلا ةراد)ا

ةEÅÑأ°H¨ل/&ا نH يEاgßلا †%ا ةMلو يلاو
تلأå- بلأÜملا ن&او ة8Ñأ1 يدأ°لا رHß&ا

Hل/ا ن -ïدMم Mلا دåßن&ا أم+ ن -ÅÑò©õة
ةg-رH لtk-و أJدïß> تDر7Ñ «†أ8Ñل^
لF ن&ا أم+ يدأملا م>دلا iأ©= م=ر ةد©/
مل ر6ÑÜ&لا ه}˘J ة˘+أ˘F˘k ة˘Mأ˘è˘ل ر˘8Ñأ˘°˘å˘لا
-kõق HÄÑktïملا ة©لأملا أ§-أkíق <õ©§أ Hع
.ة©åمqلا ةراد)ا

«ةيواصشلا» حرف يركز

Mß8اÑل DرMا ق-tلا دأÅÑوأMملا ةÉÑي EدHأ
I˘˘t˘˘ß لا&H˘˘9&ا ث©˘0 †أÑ˘أî ا لو&ا&HÄض D˘ß5ه
م˘ïÄÑ˘لا ة˘لÜ˘ß˘+ ي˘D ي˘لاk˘ß˘لا ى˘õ˘>¨ي˘Iأ˘ث˘لا
ن7ÑtßرM ةلgÜßلا يHkkgå لå/ أH يIأثلا
ةدأMر ل©°ل ن©0ÄÑ يرi¨5Fردملا لأ7Ñg&ا
قDو دEو ا}J مß6Ñملا ةMأ§I عH ب©-رkلا
ةرH هMïرD ةFí ح©/ر- يD دMÄÑå ب>Óلا
˘†أ˘˘H&ا ءا~˘˘/ ة˘˘F˘˘õر ل˘˘6Ñ˘˘q ن&ا د˘˘L +˘˘åر˘˘1&ا

HßلßدM6 ا}§+و ة°-أ+ ةÑ©ß8اÑر لDïءأ Iíرأ
ن©0 ة8Ñأ1 رثF&ا ب©-رkلا ةHدïم+ iور§لا
MÄÑkïgل Dلا يqßملا¨ةلïgõد0ا ة H°أDÄÑ©ه
HßلßدMة EÄÑ°Ü©°ة.

يدمح رصسفتصسي يجارد

ي°©ïÄÑ̆°Ü˘لا ي˘9Ñأ˘Mر˘لا يدأ̆°˘لا عD̆اد˘H لوأ˘0
م˘˘˘Ĭ˘˘q ق˘˘˘Mر˘˘˘D ن˘˘H̆ †د˘˘˘ÄÑ˘˘˘˘k˘˘˘ïم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘/ارد
Hï6لا¨ةرÑkíÄÑ6 ن> رأÑgد> ب† H°tه D8رÑة
ىل)ا دأ> ه˘Iاو ة8Ñ̆أ1̆ ق˘Mر˘í˘لا ع˘H ة˘Fرأ˘ÅÑم˘لا

HÄÑkßMو ه-أEد† Hا ادودر(Mqا أ©+أ&Hلو ي°+ †أgنأ
Dلا يõïلا ءأßيد J{او ا&H1&لا¨†أÜلا ءأkي Fنأ
M˘ر-ò̆g˘§˘5 أH̆©˘õ̆ه H̆ï˘د† D˘ï˘م˘لا لوأ0̆ د˘å̆°˘ي
نòلو ة©Eåاو iأ6Ñg&ا¨ن> ثgtلاو رأ6ÑkíÄÑلا

Fكل3 ل Eأ+õلا هòß-Åض +òßIه MÄÑåمل ىåرDة
.نJارلا تßEلا يD دادkåلا

qarsana@essalamonline.com
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يبابم ةيده
+åد -ÄÑq©õل هõ§ر-أMك
D̆˘7 يÑ˘g˘أö +˘7رÑ˘õ̆ßĬة

9Ñنم H°أDÄÑار ة+Üة
مq°لا †أE أ+ورو&ا لأÜ+&ا
نأ˘̆©˘F˘˘˘õ̆ ي˘˘˘IÄÑر˘˘í̆˘˘˘لا

HgأHgرأ+ ب>لو يMÄض
6Ñ̆˘ر˘©̆/ نأH̆أ˘+ نأ(J˘ءاد
Eم©ÇÑل ي}لا هåه+ ب
J˘˘˘{م˘˘˘لا ه˘˘˘g˘˘˘ى˘˘˘ل)ا ةارأ
ي˘˘6Ñور˘˘لا ل˘˘-أ˘ï̆˘˘˘م˘˘˘لا

0g©ب Ißر Htودمî،
ر̆©˘1&لا ن)أD̆ ةرأ˘˘Ó(7Ñ˘˘ل
MÅÑ˘˘˘q˘˘˘ع I˘˘˘ر يدأM˘˘˘لأ
H˘˘˘˘˘ردM̆˘˘˘لا د˘˘˘˘è˘˘˘˘رM̆˘˘˘م
.ة7ÑõßIرgل يد©kïõلا

15

تاملصس
7Ñ§ملا تدßن©+ ة§/ا
Iملو&او ودارأ+ يدأgي
ن˘˘˘م˘˘˘˘9Ñ ة˘˘˘˘Mد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

H°أDÄÑلا تأqß41 ةل
Hلا نgÜßملا ةلtkرDة
عõ§لا نH ةلأ0 ىلو&لا
+˘å˘د -˘å˘ادملا ض9رDع

يوأ˘˘˘˘Dر˘˘˘˘ó 7Ñ̆رأ˘˘˘˘˘:
أHد°> ةر©1Ü ة+أ8Ñ)ل
د˘D˘ïو هĬأ˘ÄÑل ع˘˘k˘˘õ˘˘+ا
ةر7ÑأHg ةÇÑí+ ي>ßلا
Dßó 9ر&اÑ©ناد©ملا ة
يg>ل د0&ا نH ةدMدÄÑ- تمÜ-را ن&ا دå+ ،يدgõلا ءأg©ÉÑلا رادلا بHõå يD ع©مqلا ض7أ> ث©0
ىل)ا ةر7ÑأHg هIïõ مk©ل ،ةرòلا ةEß لمt- ىõ> ردMï مل ي}لاو ،يوأDر7Ñ ه/ö» +ßأgلا^
.ىDأHå أملأ6Ñ ءأõïلا ي:7Ñß ن©+ ه-دß> لMÄÑqو جåÓلا يkõïل ىÄÑkÅÑíملا
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برغŸأ
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ءاسشعلأ
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ةلصصلا تيقاوم

يئاهن لكصشب لازغ دقع ءارصشل  هجتي ششاتكصشب^
رصصان نب ةباصصإا ةقيقح لوح عيمجلا نئمطي يلويب^

«عيرسسلأ» تابيردتب ناقحتلي كلاŸأ دبعو Úسسوح

لصصاوي Êازولا فيرصش
ةلصصاوŸ فدهيو تاÒصضحتلا

ةيباجيإلا جئاتنلا

3692ددعلأ ^2441 بجر01ـل قفأوملأ1202 يرفيف22نينثإلأ

«رسضÿأ» مجاهم تايناكمإاب ديسشي يسسنرفلأ بختنŸأ م‚

ةمسصاعلأ دا–أ نأزيلغ عيرسسجÈلأ يلهأأ

نيتيدو ةجمرب
ينطولا بختنملل

ةنصس71 نم لقأل
لبقملا شسرام

«رسضخلأ» تأريسضحت نمسض
برغملاب1202 «ناك» ـل

«موجهلا ‘ يابيدو Êاميلصس ىلع دامتعلا ايصسراغ ىلع»:يصسيصس

  قيرفلل ةبيıأ جئاتنلأ بقع

نم ةبصضاغ «ةراطصسوصس» ةرادإا
تاÒصسفت نع ثحبتو عيم÷ا

نولصصاوي «ةيجياÈلا»
ةلصصاوتم تاءادنلاو قرغلا

قيرفلا ذاقنإل


