
لبانق5و ةمزاك ريمدت
تايلو4ـب عنسصلا ةيديلقت

عوبسسأا فرظ يف

تاريجفت ةيسضق ليجأات
ةرودلا ىلإا ةموكحلا رسصق

50صصةمداقلا ةيئانجلا
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«اتضسغوأإ» ةافضصم ةيضضق يف قيقحت حتفب رمأإ
يضسيئرلإ ببضستملإ ىلع يلودلإ صضبقلابو

ديد÷إ لي÷إ بورح نأإ دكأإ
تاعمتÛإ فدهتضست

يلإدغجو يراضسيق دؤمحم نيحضشرتملإ باحضسنإ
تيؤضصتلإ ةضسلج ءدب لبق ىفطضصم

ليجوق حلاسص ةيكزت
ةمألا ضسلجمل اسسيئر

30 صصعامجإلاب

زجحو تإردخم نوراب05 فيقؤت ىلإإ ةفاضضإإ
ةيبرغم ةلطز ريطانق9 نم ديزأإ

ةيرضشب وأإ ةيدام رئاضسخ يأإ ليجضست اهرثإإ ىلع متي مل نيمهتملإ عافد بايغ ببضسب

50صص

ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘ضش د˘˘ي˘˘ع˘˘ضسلإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ دد˘˘ضش
،يبعضشلإ ينطؤلإ صشيجلإ ناكرأإ صسيئر
ع˘ي˘م˘ج˘لإ ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأإ ىل˘˘ع صسمأإ

ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لإ ةد˘حؤ˘لإ ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
رإرقت˘ضسإ ىل˘ع ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لإ تا˘ي˘عإد˘ت˘لإ
ةينمأ’إ عاضضوأ’إ رؤهدت ةجيتن دÓبلإ

ت’وا˘ح˘م˘لإو ي˘م˘ي˘ل˘قإ’إ ط˘ي˘ح˘م˘لإ ي˘˘ف
ماجضسن’إ برضضل ةرركتملإو ةثيبخلإ
.يعامتج’إ

لامعلا دا–ا ضسيسسأاتو تاقورÙا ميمأات ىركذ ‘ نوبت ضسيئرلا ةلاسسر هذه
30 صصةيعامتج’إ ةهب÷إ ةيؤقت ‘ طإرخنÓل «ايتجيإ’إ» اعدو يؤقاطلإ نمأ’إ زيزعت ىلع ددضش

وعدي ةحيرقنسش قيرفلا
ةينطولا ةدحولا زيزعت ¤إا

Ÿا ةهجاوÙا تلواÿةثيب

لك ةعباتمب دهعتي دارج
اوناك نيذلا نيلوؤوسسملا

داسسفلا يف اببسس

30 صص

30 صص

 يعامتج’إ معدلإ رضصحو رؤجأ’إ طضسؤتم عفرو يبضسنلإ دعاقتلإ فلم حتف ةداعإإ ىلع ترضصأإ

ةدسشب ةيسضرأا ةزه
برسضت ةجرد8.4

فيطسس ةيلو

دإدتر’إ ت’اح لكل ؤؤيهتلإ ةرورضض ¤إإ اعد
ةيلودلإ تاضسايضسلإو ططÿإو قإؤضسأ’إ ‘

مويلا طفنلا ةعانسص :باقرع
مجح ‘ ضضافخنا Èكأا دهسشت

عبنŸا ‘ تارامثتسسلا
40 صص

50صص

ىركذلا يف «ايتيجيإلا» بلاطم هذه
اهــسسيسسأاتل56ـلا

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيديك ىواكسش

ةبسضاغ ةربنب ةيبرغ ةي’و يلاو ثدحت
ة˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘كلا ىوا˘˘˘كسشلا عو˘˘˘سضو˘˘˘م ن˘˘˘ع
لكسشب هلسصت يتلا ةلوهجملا لسسائرلاو
ه˘نا لا˘ق ضصا˘خ˘سشأا ن˘م ا˘ه˘سضع˘ب ،ي˘مو˘˘ي
ىواكسشلا ددع مدسص دقو ،اديج مهفرعي
ريبكلا اهددع ببسسب ،يلاولا ةلوهجملا
،ةي’ولا ضسأار ىلع ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ذ˘ن˘م ا˘ي˘مو˘ي
ىقلتي ةي˘ل˘خاد˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
،هنييعت ذنم ،ىواكسشلا تارسشع ايموي
عوسضوم نأا رداسصم هب تدافأا ام بسسحو
ناو˘˘يد ى˘˘لإا تل˘˘سصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىوا˘˘˘كسشلا
ىرخأاو ،رييسست ءوسسب قلعتت ’ يلاولا
بلا˘ط˘م وأا ة˘يو˘م˘ن˘ت بلا˘ط˘م˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ىواكسش نع ةرابع تناك لب ،ةيسصخسش
اهسضعب ضصاخسشأ’ا ضضعب اهررح ةيديك
ا˘ه˘نإا لو˘ق˘ي ا˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب بلا˘˘ط˘˘ي
،اهريغو بعلت ت’احو راقع حئاسضف
ل˘هو ىوا˘كسشلا با˘ح˘سصأا قد˘سص ل˘˘ه˘˘ف
.؟ يلاولا كرحتيسس
«انوروك» نودحتي بابسش

عوطتلا نم ابابسش عنمت مل..انوروك ةحئاج
اولغتسسا دق˘ف ،م˘هدل˘ب ة˘حا˘ي˘سسل ج˘يور˘ت˘ل˘ل
فاسشكتسس’ ،يوج˘لا لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘غ ةر˘ت˘ف
رو˘سصو ةد˘ع تا˘هو˘يد˘ي˘ف ،ر˘ث˘˘كأا م˘˘هدل˘˘ب
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع تر˘˘˘سشت˘˘˘نا
ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا لا˘م˘ج˘لا ر˘ه˘ظ˘ت ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
نينطاوملا اوعد بابسشلا ضضعبف ،رئازجلل
حتف راظتنا نم ’دب مهدلب فاسشتكا ىلإا
امك ،جراخلا ىلا رفسسلاو يوجلا لاجملا
طيحملا ىلع ةظفاحملا ىلا اسضيأا اوعد
   .ةيخيراتلا راثآ’ا ةيامحو

ةليقث ضسوؤور طوقسس وحن

نم نيط˘سشا˘نو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل ىوا˘كسش تدا˘فأا
لقثأا دحأا نأا ،ةيادرغ ةي’و ةرارقلا  ةرئاد
ءاوسس راقعلا فلم وه قلطإ’ا ىلع تافلملا
ةرئادب ي˘عا˘ن˘سصلا وأا ي˘حل˘ف˘لا وأا ي˘ن˘كسسلا
ح˘ت˘ف نأا ردا˘سصم˘لا تاذ تفا˘˘سضأاو ،ةرار˘˘ق˘˘لا

هنع مجنيسس ةرارقلا ةرئاد يف راقعلا فلم
اهنم ،ةليقثلا ضسوؤورلا نم ريثكلا طوقسس
.لامعأا لاجرو نوبختنم

ةسسائرلا وراسشتسسم
! نوفيزملا

ة˘˘سسا˘˘ئر ىد˘˘ل را˘˘سشت˘˘˘سسم ة˘˘˘ف˘˘˘سص نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي
نم ريثكلا با˘ع˘ل ل˘ي˘سست تتا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
او˘ح˘سضأا ن˘يذ˘˘لا ضصو˘˘سصل˘˘لاو ن˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
،نينطاوملا ىلع لايتح’ا لجأا نم اهنولحتني

ريثكلا بهذ ثيح ،ةيلخادلا قطانملاب ةسصاخ
تفسشك امبسسح ء’ؤوهل اياحسض نينطاوملا نم
ضضبقلا يف تحجن يتلا نمأ’ا حلاسصم هنع
تبسصن ةيدملا يف ةأارما مهرخآاو ،مهسضعب ىلع
اهفيقوت متي نأا لبق ضصاخسشأ’ا نم ددع ىلع
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘م˘لا ،ضسب˘ح˘لا ا˘ه˘عاد˘˘يإاو
عدبت ضسانلا نأا اودكأا» يعامتج’ا لسصاوتلا
يف نو˘عد˘ب˘ي ا˘ند˘ن˘ع ضصو˘سصل˘لاو ر˘ي˘خ˘لا ي˘ف
لا˘ي˘ت˘ح’ا قر˘ط دد˘ع˘ت ى˘لإا ةرا˘سشإا ي˘ف «ر˘˘سشلا
. بسصنلا ضضرغب

qarsana@essalamonline.com
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0302 ةياغل يموكح ططخم
ةمو˘كح˘لا ى˘ع˘سست
ططخم للخ نم
،يوقاطلا لاقتن’ا
ا˘˘ق˘˘با˘˘سس رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تا˘ق˘˘ف˘˘ن

ي˘˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘سص
م˘˘˘˘عد ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ن˘˘˘م فز˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘سست
غ˘لا˘ب˘م ة˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا
رايلم51 ىدعت˘ت
،ا˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس ر’ود
يف عقوتملا نمو
،0302 ماع يف ر’ود رايلم52 قوف ام ىلإا تاقفنلا لسصت نأا ةريتولا تاذب قافنإ’ا لسصاوت ةلاح
 .ريبادتلا نم ةلسسلسس ربع يوقاطلا لاقتن’او ةقاطلا تارازو ايلاح هيلع لمعت ام وهو

ةيناسسنإلا روسصم
فدهل هلمع لغتسسا يرئازج روسصم
يذ˘لا ،«ضش’ود ناو˘سضر» ه˘˘نإا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
نيرخآلل عراوسشلا يف اروسص طقتلي
ن˘˘با ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م نود م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘يد˘˘ه˘˘يو
6102  ذ˘ن˘م هراو˘سشم أاد˘ب م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم
روسصلا ضضراعم نم ددع يف كراسشو
اروسصم نوكي نأ’ حمطي ،ةيرئازجلا

رسشني ا˘ما˘ع13 ـلا بحا˘سص ،ا˘ي˘م˘لا˘˘ع
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘سصن˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
م˘˘عد˘˘لا ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي ن˘˘يأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ماقملا اذه يف انعسسي ’و ،عيجسشتلاو
  .ليبنلا لمعلا اذه عورأا ام لوقن نأا ’إا

بسصانملا برح
تايعمج نأا ةسصاخ رداسصم تفسشك
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ن˘مز˘لا عرا˘سست ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ضسلا˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
،يندملا عمتجملل ينطولا دسصرملا

تبهلأا تان˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا بر˘ح نأا ةد˘كؤو˘م
،اهنيب ةنتفلا ليتف تلعسشأاو ناديملا
نع تايعمجلا هذه ى˘ل˘خ˘ت˘ت˘سس ل˘ه˘ف
ضضرفيسس ةيطارقميدلا قطنم نأا مأا تاء’ولاب تانييعتلا بولسسأا جاهتناب يسضاملا بيلاسسأا
ةبوعسص وه ديكأ’ا نأا ريغ ،ةباجإ’اب ليفك هدحو مايأ’ا مداقو ،مهدحا هحرط لاؤوسس وه ..؟هسسفن
.رئازج اي هللا كل...نهارلا تقولا يف لقأ’ا ىلع يسضاملا ةيلقع نع يلختلا

ةيبرعلا ءادعأا
يب˘ل˘سسلا بار˘ت˘ق’ا

ةيبرع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ن˘م
هز˘يز˘ع˘ت˘˘ب م˘˘ها˘˘سسي
ن˘˘˘م نور˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كلا
ني˘عا˘سسلا ا˘ه˘ئاد˘عأا

اهت˘م˘ي˘ق ضضا˘ه˘جإ’
هزنكت امو ،اهرودو
تارد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةيعادبإاو ةيراسضح
ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصأا
نأا ة˘ي˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
نو˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا كسشي
ا˘م˘ب دا˘سضلا ة˘˘غ˘˘ل˘˘ب
ءا˘ط˘˘خأا ن˘˘م رود˘˘ي
،ةدوسصقم
نيذلا نأا ةقثب لوقلا نكميو ،ةيبرعلا نم لينلل يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو يف تاريبعتو
نأا اهنكمي ’و ،هحسضفتو اهبتاك نع منت ةبوتكملا تارابعلاف ،برعلا نم اوسسيل مه نوبتكي
.هيدلاو نم يبرعلا اهملعتي يتلا ةيبرعلا ريياعمو تايهيدب طسسبأاو قفاوتت
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ةلاسسر يف نوبت ضسيئرلا لاق
ـلا ىركذلاب لافتح’ا ةبسسانمب
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’ا ضسي˘سسأا˘ت˘ل56
ىركذلاو نييرئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
يف» تاقورحملا ميمأاتل05ـلا

اسضيأا رسضحتسسن ةبسسانملا هذه
ط˘˘سسب رار˘˘ق را˘˘ب˘˘كإاو لل˘˘جإا˘˘ب
رارسصإاو ،انتاورث ىلع ةدايسسلا
نم تقولا كلذ يف رئازجلا ءانبأا

نيينفو ني˘ي˘ن˘ق˘تو ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م
بسسكو يدح˘ت˘لا ضضو˘خ ى˘ل˘ع
ر˘خ˘ف˘ب ر˘كذ˘ن ا˘ن˘لز ’و نا˘هر˘˘لا

ء’ؤو˘˘˘˘ه رار˘˘˘˘سصإاو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع
نيذلا نيسصلخ˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق او˘˘ن˘˘˘كم
نيذلاو جاتنإ’ا يف رارمتسس’ا
ن˘م م˘ه˘ف˘ل˘˘خ ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ق˘˘ت

تل˘ما˘عو تارا˘طإاو تاءا˘ف˘˘ك
˘ما˘ه˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘م˘˘عو
ىر˘ب˘كلا تا˘نا˘هر˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
هذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو .«ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا
نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ر˘كذ تا˘نا˘هر˘لا
ثح˘˘ب˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ع˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت
ءا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لاو ،فا˘˘˘˘˘سشكت˘˘˘˘˘سس’او
قاو˘˘سسأ’ا ءازإا تا˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا˘˘˘ب
ت’وحتلا ةبكاومو ،ةيجراخلا
يذلا ،يوقاطلا لاقتن’ا هاجتاب
زيزعتل ان˘تا˘يو˘لوأا م˘هأا ن˘م د˘ع˘ي
رو˘ظ˘ن˘م ن˘م يو˘قا˘ط˘لا ن˘˘مأ’ا
ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ح˘سضاو˘لا تارد˘ق˘لا
ريغ تاقاطلا لاجم يف اندلبل
.ةددجتملاو ةديدجلا ،ةيديلقتلا

اذه يف نوبت ضسيئرلا فاسضأاو
نأاب نيقي ىلعل يننإاو» ددسصلا
،لاجملا اذه يف ةدعاو قافآ’ا

ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سصر ل˘˘˘سضف˘˘˘ب
تارا˘طإا د˘ن˘ج˘˘تو ،ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ه˘لا˘م˘عو ه˘تل˘ما˘˘عو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةيمارلا ةيجيتارت˘سسإ’ا ة˘م˘جر˘ت˘ل
ةيلورتبلا انتاطايتحا ديدجت ىلإا

ع˘يرا˘سشم ر˘يو˘ط˘تو ،ة˘يزا˘غ˘˘لاو
داسشأا امك .«ةيليوحتلا ةعانسصلا
تازا˘ج˘نإ’ا»ـب نو˘ب˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا
نيمثت ديعسص ى˘ل˘ع ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا

ير˘˘سشب˘˘لا درو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘تو
،ا˘ير˘˘هو˘˘ج ل˘˘ما˘˘ع هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
تاقورحملا عاطقب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل

ا˘ن˘تا˘ماز˘ت˘لا تا˘ه˘جو˘˘ت ن˘˘م˘˘سض
ة˘ي˘م˘ت˘ح˘لا تار˘ف˘ط˘لا ثاد˘حإا˘˘ب
ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا˘˘˘ب
تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا

ةحا˘ي˘سسلاو ة˘حل˘ف˘لا˘ك ة˘يو˘ي˘ح
لاط ةيعبت نم يلعفلا جورخلل
.«زاغلاو لورتبلا عيرل اهدمأا

ضسيئر اعد ،رخآا قايسس يفو
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’ا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

«طارخنلل» نييرئازجلا لامعلل
ة˘ه˘ب˘ج˘لا ة˘يو˘ق˘ت  ى˘ع˘˘سسم ي˘˘ف
نم اه˘ن˘ي˘سصح˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

بيرملا للغت˘سس’ا ت’وا˘ح˘م
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا  عا˘˘˘˘سضوأل˘˘˘˘ل
.ةبعسصلا

ة˘م˘ظ˘ن˘˘م نأا ضسي˘˘ئر˘˘لا دا˘˘فأاو
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
اهديلاقتب ةديتع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ةوعدم ةقيرع˘لا ة˘ي˘لا˘سضن˘لا

ةزيمتملا ةسصاخلا فورظلا هذه
بع˘˘سص يدا˘˘˘سصت˘˘˘قا ع˘˘˘سضو˘˘˘ب
،91˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘تو
ةلاحلا ىلع كلذ تاسساكعناو
نم ةعسساو تائفل ةيعامتج’ا
اهاندهع ا˘م˘ك ةو˘عد˘م ،لا˘م˘ع˘لا
ةيوقت ى˘ع˘سسم ي˘ف طار˘خ˘نل˘ل
اهنيسصحتو ةيعامتج’ا ةهبجلا

لل˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا ت’وا˘˘ح˘˘م ن˘˘م
عرزب ،عاسضوأ’ا  هذهل بيرملا
.ةلبلبلا ةراثإاو كوكسشلا

ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر فا˘سضأاو
ع˘ير˘سست ى˘ل˘ع نو˘مزا˘ع˘ل ا˘ن˘˘نإا»
را˘˘˘ثآ’ا ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘تو
ايجيردت لفكتلاو ،ةيعامتج’ا
نيررسضتملا انناوخإاو ا˘ن˘تاو˘خأا˘ب
رهسسلاب ،تلماعلاو لامعلا نم
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئاد˘˘لا
جماربلل ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةذختملا تارارقلاو  ةرطسسملا
.«نأاسشلا اذه يف

ةيعامتج’إ ةهب÷إ ةيؤقت ‘ طإرخنÓل «ايتجيإ’إ» اعدو يؤقاطلإ نمأ’إ زيزعت ىلع ددضش

لامعلا دا–ا ضسيسسأاتو تاقورÙا ميمأات ىركذ ‘ نوبت ضسيئرلا ةلاسسر هذه

خ.ةميضسن

زيزعتل تايؤلوأ’إ مهأإ نم دعي يؤقاطلإ لاقتن’إ نأإ صسمأإ ،نؤبت ديجملإ دبع ةيرؤهمجلإ صسيئر دكأإ
.لاجملإ إذه يف ةدعإو قافآ’إ نأاب هنيقي نع ابرعم ،يؤقاطلإ نمأ’إ

تاعمتÛإ فدهتضست ديد÷إ لي÷إ بورح نأإ دكأإ

زيزعت ¤إا وعدي ةحيرقنسش قيرفلا
ةثيبÿا تلواÙا ةهجاوŸ ةينطولا ةدحولا

د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا دد˘˘˘سش
نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأا ى˘ل˘ع ضسمأا
ةد˘˘حو˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
تايعادتلا ةهباجمل ةي˘ن˘طو˘لا
رار˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
عاسضوأ’ا روهدت ةجيتن دلبلا
يميلقإ’ا طيحملا يف ةينمأ’ا

ة˘˘ث˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
ماجسسن’ا برسضل ةرركتملاو
.يعامتج’ا

ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘لا دا˘˘فأاو
حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا لل˘˘خ
لوح ينطولا ىقتلملا لاغسشأا
:د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا بور˘˘˘ح»
بي˘˘˘لا˘˘˘˘سسأاو تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘ي˘عاد˘ت˘لا نأا «ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
رارقتسساو نمأا ىلع ةلمتحملا
عاسضوأ’ا روهدت ءارج ،اندلب
،يميلقإ’ا انطيحم يف ةينمأ’ا
ت’وا˘ح˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
برسضل ةرركتملاو ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا
ضضرفت يعامتج’ا ماجسسن’ا

تقو يأا نم رثكأا ،مويلا انيلع
انتدحو رسصاوأا زيزعت ،ىسضم
ان˘م˘حل˘ت ن˘ي˘ت˘م˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ازربم ،ةيلخادلا انتهبج ضصرو
ىوسصق ةرورسض دعي كلذ نأا

نم تاديدهتلا ةفاك ةهجاومل
لمعلا ىرخأا ةهج نمو ،ةهج
تاناهرلا فلتخم بسسك ىلع
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

اهترسشاب ي˘ت˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’او
ضسي˘˘˘ئر ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
.ةيروهمجلا

قر˘˘ط˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
هتملك يف ةحيرقنسش قيرفلا
مسستت ي˘ت˘لا ضصئا˘سصخ˘لا ى˘لإا
«ديدجلا لي˘ج˘لا بور˘ح» ا˘ه˘ب
.’تاعمتجملا فدهتسست يتلا

نأا ىلإا ددسصلا اذه يف راسشأاو
اهي˘م˘سسي ي˘ت˘لا بور˘ح˘لا هذ˘ه
بور˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا»ـب ضضع˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ل بور˘ح ي˘ه ،«ة˘ن˘ي˘ج˘ه˘˘لا
ا˘ه˘نو˘كل ،ضصا˘خ˘لا ا˘ه˘بو˘ل˘˘سسأا
ةياعدلاو ةياعدلا» ىلع موقت
ي˘ن˘ب˘ت لل˘خ ن˘˘م ،ةدا˘˘سضم˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا
ضضر˘غ˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا كاردإ’ا
˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا يأار˘˘˘لا˘˘˘ب بعل˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفدهتسسملا ةلودلا ينطاومل
طمنو مهتاي˘كو˘ل˘سس ه˘ي˘جو˘تو
نع نلعت نأا نود ،مهريكفت
ا˘ه˘ل نو˘كي نأا نودو ،ا˘ه˘سسف˘ن

ر˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘ت وأا ح˘˘˘سضاو ناو˘˘˘ن˘˘˘ع
.’’فوسشكم

ر.نوراه

وسضعلا تاحرف خباسش لاق
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا ي˘ف يدا˘ي˘˘ق˘˘لا
نم هنإا ،نييرئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
لو˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ةداعإا ىلع ةيباقنلا ةيزكرملا
د˘عا˘ق˘ت˘لا ف˘ل˘م ي˘ه ا˘ه˘ح˘˘ت˘˘ف
ريغ نم هنأا افيسضم ،يبسسنلا
ى˘ل˘ع ضضر˘ف˘ي نأا لو˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا
دعب طاسشنلا ةلسصاوم لماعلا

لسصي مل هنأ’ ةمدخ ةنسس23
.ةنسس06 نسس

ي˘ف تا˘حر˘ف خ˘˘با˘˘سش دا˘˘فأاو
ضسيسسأا˘ت˘ل ة˘يو˘ن˘سسلا ىر˘كذ˘لا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يجيرخ لع˘ج˘ن نا لو˘ق˘ع˘م˘لا
د˘˘ها˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
تايقافتا يسضمنو ،نورظتني
ة˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لا ع˘˘م
ة˘ح˘سضاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘ف ،ىر˘˘خأا

لما˘ع˘لا نأا ى˘ل˘ع ضصن˘ت ي˘هو
ةنسس23 ةد˘م˘ل ل˘م˘˘ع يذ˘˘لا

،ةئاملاب08 ةبسسن ىلإا لسصو
نأا˘سشب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا حر˘˘ت˘˘قاو
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ءاط˘عإا ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’او
يف ةرسشابم هيقحتسسمل معدلا
لاقو ،راعسسأ’ا حتفو ةرجأ’ا
نأا ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نإا
ةسسايسس نم عيمجلا ديفتسسي
د˘يد˘ح˘ت بج˘ي كلذ˘ل ،م˘˘عد˘˘لا
،م˘عد˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
ديدجلا روسصتلا ىلإا ادانتسسا

57 يف لثمتملاو رجأا طسسبأ’
،ثدحتملا عباتو .رانيد فلأا

ةيقيقحلا راعسسأ’ا ريرحت عم
نيزنب˘لا˘ك ة˘م˘عد˘م˘لا داو˘م˘ل˘ل

زهانت يتلا ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لاو
رايلم02 ةيونسسلا اهتروتاف
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ها˘˘ن˘˘عزو و˘˘˘ل ،ر’ود
لسصيسس معدلا نأا نظأا لامعلا
ىلع ةدايز ،اقح هل نيجاتحملا
داوملا بيرهت ىسشخن نل كلذ
را˘ع˘سسأ’ا نأ’ دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
.«ةيملاع نوكتسس

يف يدايقلا وسضعلا نمثو
لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
يف داحت’ا رود ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيمومعلا تاطل˘سسلا ة˘ق˘فار˘م
ضشاع˘نإا ةدا˘عإ’ حار˘ت˘قا ةو˘ق˘ك
ادد˘ج˘م ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا
ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا ماز˘˘ت˘˘لا
لا˘م˘ع˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
مهقو˘ق˘ح ع˘فر˘ب م˘ه˘تد˘نا˘سسمو
ل˘˘ك ي˘˘˘ف تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا
نأا خ˘با˘سش ح˘سضوأاو ،ة˘ح˘˘نا˘˘سس
ىلإا هجوتلا وه مويلا يدحتلا»
ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي ،ل˘يد˘ب دا˘سصت˘قا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا م˘˘عد
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سشتو  ،ىر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا
ام˘ي˘سس دد˘ج˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
قلخ لجأا نم  مهنم بابسشلا
ىلإا فدهت ،ةديدج ةيكيمانيد
ي˘تاذ˘لا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
قوسسل ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘م رر˘ح˘تو
تاحرف لا˘قو .«تا˘قور˘ح˘م˘لا
دق˘ل» ضصو˘سصخ˘لا ي˘ف خ˘با˘سش
ة˘سصر˘ف ق˘با˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘تو˘˘ف
تا˘قا˘ط˘˘لا ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
كرادت اننكمي نكل ،ةددجتملا
تاناكمإ’ا ىلإا رظنلاب ،رمأ’ا
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ة˘ي˘لا˘ح˘لا
.«ةيسسمسشلا ةقاطلاب

خ.ةميضسن

تيؤضصتلإ ةضسلج ءدب لبق ىفطضصم يلإدغجو يراضسيق دؤمحم نيحضشرتملإ باحضسنإ

عامجإلاب ةمألا ضسلجمل اسسيئر ليجوق حلاسص ةيكزت

عفرو يبضسنلإ دعاقتلإ فلم حتف ةداعإإ ىلع ترضصأإ
 يعامتج’إ معدلإ رضصحو رؤجأ’إ طضسؤتم

ىركذلا يف «ايتيجيإلا» بلاطم هذه
 اهسسيسسأاتل56ـلا

ةمأ’ا ضسلجم ءاسضعأا ىكز
ح˘˘˘لا˘˘˘سص ضسمأا ،عا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘ب
ة˘ه˘ب˘ج ي˘ف بئا˘ن˘لا ل˘˘ي˘˘جو˘˘ق
ا˘سسي˘ئر ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘سسل˘ج ي˘ف ،ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘˘م˘˘ل

ديمحلا دبع اه˘سسأار˘ت ،ة˘ي˘ن˘ل˘ع
،ةسسلجلا ضسيئر ،يهاب يحام
ضسي˘˘لاو˘˘ك تد˘˘ه˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
نم لك باح˘سسنا با˘خ˘ت˘ن’ا
يراسسيق دومحم نيحسشرتملا

ءدب لبق ،ىفطسصم يلادغجو
  .تيوسصتلا ةسسلج

ضسلجم وسضع621 توسص
حلاسص حلاسصل «معن» ـب ةمأ’ا
،د˘حاو عا˘ن˘ت˘ما ع˘م ،ل˘ي˘˘جو˘˘ق
لبق نم ةيكزتلا ةيلمع تمتو
نيعباتلا اذكو يسسائرلا ثلثلا
ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ي˘˘بز˘˘ح˘˘ل
ينطو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ة˘سسل˘ج ي˘ف ،ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

دبع ،دهاجملا اهسسأارت ةينلع
ضسيئر يها˘ب ي˘حا˘م د˘ي˘م˘ح˘لا

ضسلجم ضسيئر باختنا ةسسلج
  .ةمأ’ا

ضسي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘ك تد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشو
،ةئجافم تاروط˘ت با˘خ˘ت˘ن’ا
دومحم نم لك باحسسنا دعب
ةمأ’ا ضسلجم وسضع يراسسيق
ةسسائر تاباختن’ حسشرتملاو
ام ىلع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،ضسل˘ج˘م˘لا

«ةبوسسحم تاباخت˘نا» ها˘م˘سسا
ناك امدع˘ب ،ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘سصل
ةينلع ةسسلج للخ نلعأا دق

ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن’
طر˘سش ه˘ح˘˘سشر˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘مأ’ا
بناج ىلا ل˘ي˘جو˘ق با˘ح˘سسنا

كلذو ،ى˘ف˘ط˘سصم ي˘˘لاد˘˘غ˘˘ج
  .تيوسصتلا ةسسلج ءدب لبق

ةسسلجلا تايرجم بسسحبو
،«مل˘سسلا» ا˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

يسسائرلا ثلثلا ةلتك تحسشر
ليجوق تيبثت «اوسضع84»
رايخلا وهو ،ضسلجملل اسسيئر
بز˘ح ا˘˘ت˘˘ل˘˘ت˘˘ك ه˘˘ت˘˘كز يذ˘˘لا
«ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج»
ةقيل˘ف˘تو˘ب د˘ه˘ع ي˘ف م˘كا˘ح˘لا
ع˘م˘ج˘ت˘لا»و ،«او˘˘سضع26»
72» «يطارقم˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا

  .«ة’اوملا بازحأا نم /اوسضع
ه˘جو˘˘ت ،ه˘˘ب˘˘ي˘˘سصن˘˘ت د˘˘ع˘˘بو

لكل ركسشلاب ،ليجوق حلاسص
ي˘ف ة˘ب˘غر م˘ه˘يد˘ل تنا˘ك ن˘م
نم ةبغر هذه» لاق .حسشرتلا

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر فر˘˘ط
ءاسشنإا موي نم ،يتبغر اسضيأاو
أاد˘ب˘م˘ل اد˘ي˘سسج˘ت ،ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
  .«ةيطارقميدلا

ايلعلا ةفرغلا نأا زربأا امك
ضسي˘ئر ر˘يا˘سست˘سس نا˘م˘لر˘ب˘˘ل˘˘ل
د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ى˘˘˘لإا ي˘˘˘مار˘˘˘لا ه˘˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘˘ب
تا˘سسسسؤو˘م ءا˘ن˘ب لا˘م˘˘كت˘˘سسا
ضسف˘ن ي˘˘ف ا˘˘ف˘˘سصاو ،ة˘˘لود˘˘لا
ةيعيرسشتلا تاباختن’ا تقولا

ةطحملا»ـب ةلبقملا ةيلحملاو
اذ˘ه لا˘م˘كت˘سسا ي˘ف ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
يذلا ،«ي˘تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘لا

ي˘ف ة˘م˘ها˘˘سسم˘˘لا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
  .تايدحتلا لج ةهجاوم

دلبلا ءادعأا نأا ىلإا راسشأاو
’ ،جرا˘˘خ˘˘لاو ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ي˘˘˘ف
را˘سسم˘لا لا˘م˘كت˘سسا نو˘ب˘˘ح˘˘ي
،اهيف يقيقحلا يطار˘ق˘م˘يد˘لا

ى˘ق˘ب˘ت˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا د˘˘كأاو
تناك امه˘م ضسأار˘لا ة˘عو˘فر˘م
،رخآا قايسس يف  .تابوعسصلا
ح˘˘سشر˘˘ت ،ل˘˘ي˘˘جو˘˘˘ق ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
دوم˘ح˘م يرا˘سسق ن˘يو˘سضع˘لا

،ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم ي˘˘˘لاد˘˘˘˘غ˘˘˘˘جو
ضسل˘˘ج˘˘م ة˘˘سسا˘˘ئر بسصن˘˘م˘˘˘ل
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف اد˘˘ي˘˘سسج˘˘˘ت» ،ة˘˘˘مأ’ا
لخاد ةيقيقحلا ةيطارقميدلل
ي˘ف بر˘عأاو ،«ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘˘م
ةقثلل هنانتما نع تقولا ضسفن
ه˘سصخ˘سش ي˘ف تع˘سضو ي˘ت˘˘لا

لبق نم هتيكزت بقع كلذو
ةمأ’ا ضسلجم ءاسضعأا ةيبلغأا
نيح˘سشر˘ت˘م˘لا با˘ح˘سسنا د˘ع˘ب
  .ةيكزتلا ةيلمع ءدب لبق

  يمؤلد Ëرم

ةافضصم ةيضضق يف قيقحت حتفب رمأإ
ىلع يلودلإ صضبقلابو «اتضسغوأإ»
يضسيئرلإ ببضستملإ

ةعباتمب دهعتي دارج
نيذلا نيلوؤوسسملا لك
داسسفلا يف اببسس اوناك
زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزؤلإ حرضص

لضصإؤتضس ةلإدعلإ نأإ ،دإرج
إؤببضست يذلإ نيلوؤؤضسملإ ةعباتم
إريضشم ،إودجو امنيأإ داضسفلإ يف
ةيضضق يف قيقحت حتف ىلإإ

يضضاق نأإو «اتضسغوإ» ةافضصم
يلودلإ صضبقلاب رمأإ قيقحتلإ

يف يضسيئرلإ ببضستملإ دضض
لوأ’إ ريزؤلإ دافأإ.عئاقؤلإ

ىركذ ءايحإإ ىلع هفإرضشإإ لÓخ
ىركذو تاقورحملإ ميمأات
لامعلل ماعلإ داحت’إ صسيضسأات
،طإؤغأ’إ نم مؤيلإ نييرئإزجلإ

نم ةنضس05 رورم صصؤضصخب
رئإزجلإ نأإ تاقورحملإ ميمأات

نم يتإذلإ ءافتك’إ تققح
يأإ لجضست مل ثيح ،دؤقؤلإ

ءإدتبإ دؤقؤلل دإريتضسإ ةيلمع
دإرج ددضشو ،0202 ةيليؤج نم

عيضسؤت ؤحن لاقتن’إ ىلع
يف عيمملإ لورتبلإ زاغ لÓغتضسإ

ةئاملاب43 ليؤحت ربع0202
تإرإدإ’إ تإرايضس ةريظح نم
يتلإ ةيمؤمعلإ تاضسضسؤؤملإو
ىلع نهإرو .نيزنبلإ كلهتضست
تاقاطلإ ؤحن رئإزجلإ هجؤت
ةلود حبضصتضس اهنأإو ،ةددجتملإ

ةقاطلإ لاجم يف ةدئإر
يف حايرلإ ةقاطو ةيضسمضشلإ
.ةمداقلإ ةليلقلإ تإؤنضسلإ

ةددجتملإ تاقاطلإ نأإ فاضضأإو
ةيضساضسأ’إ تايكرحلإ نم نؤكتضس
بناج ىلإإ يداضصتق’إ ؤمنلل
ةين’ديضصلإ ةعانضصلإو مجانملإ

،ةرغضصملإو ةئضشانلإ تاضسضسؤؤملإو
ةيلبقتضسملإ كراعملإ نأإ ةضصاخ

ةيضساضسأ’إ نداعملإ لؤح رودتضس
يضضإرأ’إو ةيجيتإرتضس’إو
ىلع دكأإ ةيناث ةهج نم .ةردانلإ

ةنلقعو ديضشرت ةرورضض
ةقاطلل يلخإدلإ كÓهتضس’إ
ةديإزتم ةريتو فرع يذلإ

.إرخؤؤم
ـه.دإؤج



ي˘ف با˘قر˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م دد˘˘سش
لوأ’ا ريزولا مامأا اهاقلأا ةملك
هترايز للخ ،دارج زيزعلا دبع
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ل˘مر˘لا ي˘سسا˘ح ى˘لإا
م˘ي˘مأا˘ت˘ل ة˘جودز˘˘م˘˘لا ىر˘˘كذ˘˘لا
داحت’ا ضسيسسأاتو تاقورحملا
ىلع نييرئازجلا لامعلل ماعلا
خ˘˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نأا
،عبنملا يف ةما˘ه تارا˘م˘ث˘ت˘سسا

ة˘˘لا˘˘ح ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سض
ةرورسض ىلإا ايعاد ،هذه عجارتلا
ت’اح لكل ةوقبو اديج ؤويهتلا
ططخلاو قاوسسأ’ا يف دادتر’ا

ةيام˘ح ،ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلاو
زيزعتلو ةي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘ب˘سسا˘كم˘ل
ة˘ي˘ن˘طو ة˘سسسسؤو˘م˘ك ا˘ن˘ت˘نا˘˘كم
يطفنلا نوزخملا ىلع ةنمتؤوم
ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل كل˘˘م و˘˘ه يذ˘˘لا
.ةينطولا

ريزو نمث ،ةبسسانملا تاذبو
را˘˘ب˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا

لامع اهمدق يتلا تايحسضتلاو
ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ة˘قا˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
كار˘طا˘نو˘سس ع˘م˘˘ج˘˘م لا˘˘م˘˘عو
ةنسس ىدم ىلع ةسصاخ ةفسصب

ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘سصع تنا˘ك ة˘ل˘˘ما˘˘ك
نأا افي˘سضم ،ءا˘ع˘م˘ج ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا

تفسصع91‐ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
لا˘م˘عأا ما˘قرأاو لو˘سصأا ة˘م˘ي˘ق˘˘ب

ةيط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘سشلا تا˘ير˘ب˘ك
ظافحلا مت لباقملابو ،ةيملاعلا

انلام˘ع ة˘مل˘سسو ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع
تاد˘˘˘حو˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف
عو˘بر ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘˘لاو
د˘م˘˘ح˘˘م دا˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘طو˘˘لا

يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلاب ،باقرع
للخ كارطانوسس عمجم اهققح
تاعبت مغر كلذو ،0202 ةنسس
داسصتق’ا ىلع انوروك ةحئاج

ديسشأا» باقرع  لاقو .يملاعلا
اهققح يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلاب
ةنسس للخ كارطانوسس عمجم
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن ن˘˘˘م ءاو˘˘˘˘سس ،0202
،يلاملا بنا˘ج˘لا وأا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
مهسصرحو لامعلا يعو لسضفب

تاعبت ةكر˘سشلا بي˘ن˘ج˘ت ى˘ل˘ع
 .«انوروك ةحئاج رطاخمو

نأا ى˘˘˘˘لإا با˘˘˘˘قر˘˘˘˘ع را˘˘˘˘سشأاو
نيسسمخلا ىركذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا
راعسش تحت تاقورحملا ميمأاتل
ن˘مأ’ا نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘م ا˘˘ع˘˘م»
ىدملا ىلع ا˘ند˘ل˘ب˘ل يو˘قا˘ط˘لا
ناونع وه «ديعبلاو طسسوتملا

نأا بج˘˘˘ي ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م
لاقتنا ةدا˘ي˘ق˘ل ا˘ع˘م ا˘ه˘سضو˘خ˘ن

فاسضأاو .نمآاو ضسلسس يوقاط
نيمأات للخ نم متي كلذ نأا

ح˘لا˘سصل ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا ا˘˘ندراو˘˘م
نأا اربتعم ،ةينطولا ةعومجملا
و˘ه يو˘قا˘ط˘˘لا ن˘˘مأ’ا يد˘˘ح˘˘ت
ربكأاب اعم هعفرنسس يذلا ناهرلا
راطإ’ا اذه يف زربأاو .ةيلاعف
يلا˘ع ل˘كسشب ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘م˘هأا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا˘˘ب ةءا˘˘ف˘˘كلا

ن˘م˘سض ة˘يو˘قا˘ط˘لا تاداد˘مإل˘ل
اهداعبأا يفو لماسشلا اهروظنم
 .ينطولا نمألل ةديدجلا

فسصو ،لسصتم قايسس يفو
تا˘قور˘ح˘م˘لا م˘ي˘˘مأا˘˘ت ر˘˘يزو˘˘لا
يف رئازجلل يناثلا راسصتن’اب
تنا˘ك ي˘ت˘لا لور˘ت˘ب˘لا ة˘كر˘ع˘م
«يداسصتقا ربمفون لوأا» ةباثمب
لحارلا ضسيئرلا اهفسصو املثم
ه˘با˘ط˘خ ي˘ف ن˘يد˘مو˘ب يراو˘˘ه
42 موي هاقلأا يذلا يخيراتلا
ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘سشأاو ،1791 ر˘يار˘ب˘˘ف
اهلمحي يتلا «ةيوقلا ةل’دلا»
ربكأا يف ىركذلا هذهب لافتح’ا
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘يزا˘غ˘لا لو˘ق˘ح˘˘لا

نوكت نأا رئازجلا نكم يذلاو
امك ،ةيزاغلا ةعانسصلا داور نم
قوسسلا بلط ةيطغت نم اهنكم
ةيويحلا ةداملا هذه نم ةينطولا
تايمك ريد˘سصتو دو˘ق˘ع ةد˘ع˘ل
.ملاعلا لود فلتخ˘م˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م
عورسشم نيسشد˘ت ة˘ي˘م˘هأا زر˘بأاو
ه˘˘˘ف˘˘˘˘سصو يذ˘˘˘˘لا «3غنيتسسوب»
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو «قل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا»ـب

زا˘˘غ˘˘لا ط˘˘غ˘˘˘سض ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت»ب

˘‐ لا˘م˘سش ثل˘ث˘لا ه˘تا˘ط˘ح˘م˘˘ب
حمسسيسس ام ،«بونج ‐ طسسو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا»ـب
نويلم081 دودح يف جاتنإ’ا

˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘˘م
نم ةيفاسضإا تايمك عاجرتسساو
004 ب رد˘ق˘ت تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا

،«زاغلا نم بعكم رتم رايلم
ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ع»ـب با˘˘˘قر˘˘˘ع هو˘˘˘نو
ةيرئاز˘ج˘لا تاءا˘ف˘كلا رار˘سصإاو
رار˘م˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م تن˘˘كم ي˘˘ت˘˘لا
ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق ءا˘ق˘بو جا˘ت˘˘نإ’ا
اد˘˘ما˘˘سص ا˘˘ف˘˘˘قاو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

 .«ةمأ’ا لكلا ةرخفمو
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ةيلودلا تاسسايسسلاو ططÿاو قاوسسأ’ا ‘ دادتر’ا ت’اح لكل ؤويهتلا ةرورسض ¤إا اعد

عبنŸا ‘ تارامثتسسلا مجح ‘ ضضافخنا Èكأا دهسشت مويلا طفنلا ةعانسص :باقرع

خ.ةميسسن

مجح يف سضافخنا ربكأا دهسشت مويلا طفنلا ةعانسص نأا نم ،مجانملاو ةقاطلا ريزو باقرع دمحم رذح
قاوسسأ’ا لوخدب رذني ام وهو ،ايملاع نمزلا نم دقع ذنم اهل ىوتسسم ىندأا وهو ،عبنملا يف تارامثتسس’ا

.ايلاح ةرفولا ةلاح لباقم طفنلا ماخ يف ةردن يف Óبقتسسم ةيطفنلا

ÊدŸا عمتÛا وه اهحا‚إ’ لوأ’ا كيرسشلا نأا زربأا

ةحفاكم ‘ ةققÙا جئاتنلا :ديزوب نب
فتاكتلاو رزآاتلا لسضفب تءاج «انوروك»

ةحسصلا نم اهل سساسسأا ’و ةطولغم رابخأا اهنأا تدكأا

ضضيوعتلا ةبسسن عفر يفنت لمعلا ةرازو
ةئاملاب001 ىلإا ءافسشلا تاقاطب يف

ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو
نأا ،تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حل˘سصإاو
يف نآ’ا دحل ةققحملا جئاتنلا
تءاج ءا˘بو˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا
يذلا فتاكتلاو رزآاتلا لسضفب
ءابولا روهظ ةيادب ذنم زرب
ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ضسح˘˘لا لل˘˘خ ن˘˘م
ه˘˘ف˘˘سصو يذ˘˘لا ،ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلاو
ل˘ما˘ح˘لا ي˘قار˘˘لا ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ىلإا يباجيإ’ا ينطولا ضسحلل

م˘قاو˘ط˘لا تا˘ي˘˘ح˘˘سضت بنا˘˘ج
.ةيبطلاو ةيملعلا

لل˘خ د˘يزو˘ب ن˘ب ح˘˘سضوأاو
نم ةي˘ب˘ط ة˘ب˘ه مل˘ت˘سسا ةود˘ن

نيملسسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
نأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو
’ ةيح˘سصلا ة˘مزأ’ا ة˘ح˘فا˘كم
قلطنا مغر ةلسصاوتم لازت

نأا ازر˘ب˘م ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تل˘م˘ح
وه اهحاجنإ’ لوأ’ا كيرسشلا
هبرقل ارظن يندملا عمتجملا

نأا اف˘ي˘سضم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ةرور˘˘˘˘˘سض تزر˘˘˘˘˘بأا ة˘˘˘˘˘مزأ’ا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ع˘˘م ف˘˘تا˘˘كت˘˘لا

عمتجملاب نيلعافلا فلتخمو
نم نكمتلا لجأا نم يندملا
ى˘ل˘ع ة˘مزأ’ا ى˘ل˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ىنثأا امك .ينطولا ىوتسسملا

فلتخ˘م ى˘ل˘ع ة˘ح˘سصلا ر˘يزو
تزر˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لا تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

،ن˘ما˘سضت˘لا ة˘فا˘ق˘˘ث تسسكعو
نم وأا نطولا لخاد نم ءاوسس
ته˘˘جو ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

ةد˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
ام ةسصاخب تاعربت تايلمع
ة˘ه˘جو˘م˘لا ةز˘ه˘جأ’ا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
نم نيسسحتلل تايفسشتسسملل

.ىسضرملاب لفكتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
دوهج˘ب ر˘كذ ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م
راد˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘˘طأ’ا
،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ن˘م ة˘ل˘ما˘ك ة˘˘ن˘˘سس
ضسفن ىلع ةظفا˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘عاد
ةياقولاو دنجت˘لا ن˘م ةر˘ي˘تو˘لا
.ةمزأ’ا زواجت ةياغ ىلإا

قازرلا دبع ربتعا هتهج نم
ءاملعلا ةيعمج ضسيئر موسسق
ة˘ب˘ه˘لا هذ˘ه نأا ،ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘لا˘ج˘لا ءا˘ن˘بأ’ ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

نيب نواعتلا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ح ’ا˘ث˘م
ثي˘ح د˘حاو˘˘لا ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا
نم لك اهللخ نم تلسصوت

نو˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج» ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو «نو˘˘ن˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘م
«اسسنرفب ةيملسسإ’ا ةناعإ’ا»
ن˘م ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا ة˘ق˘ث بسسك
نيذلا جراخ˘لا˘ب ن˘طو˘لا ءا˘ن˘بأا
.تاد˘عا˘سسم˘لا هذ˘ه˘ب او˘مد˘ق˘ت

قايسسلا اذه يف فسشك امك
ع˘م ت’ا˘سصت’ا ز˘يز˘ع˘˘ت ن˘˘ع
ىر˘خأا لود˘ب ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا

د˘ق ة˘ل˘ثا˘م˘م ةز˘ه˘جأا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’
ت’اح نيسسحت ىلع دعاسست
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لا
ربع ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
ةيعمج لثمم فسصوو.رطقلا
«نو˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘م نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج»
ءانبأا ينوراه نسسح رجهملاب
ءز˘ج˘لا˘ب» جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ج˘˘لا
نطولا ءانبأا نم أازجتي ’ يذلا
يتلا ةبيهلا نأا امك «دحاولا
يتأات تايعمجلا هذه اهتمدق
يف اهب تمدقت يتلا كلت دعب
0202 ةنسس  نم ضسرام رهسش
زاهج0051 يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو
ةكار˘سش جا˘ت˘نا ي˘هو ي˘سسف˘ن˘ت
.رجهملاب تايعمج ثلث نيب

ةناعإ’ا» ةيعمج لثمم دكأاو
دا˘خ «ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘مل˘˘سس’ا
هذ˘˘˘ه نأا هرود˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘˘سشو˘˘˘˘ب
تناك ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يتلا كلت دعب «ةياغلل ةحجان»
زكرم ءانبل ةيعمجلا اهب تماق
ضسادرموب ةي’و˘ب ن˘ي˘قا˘ع˘م˘ل˘ل
ة˘˘فا˘˘سشكلا ع˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘سس’ا

اه˘ت˘ق˘ق˘ح ىر˘خأا تاد˘عا˘سسمو
يداولا باب تاناسضيف للخ
 .ةمسصاعلاب

ضسيئر رخآا بناج نم داسشأاو
ءاملعلا ةيعمجل ةثاغإ’ا ةنجل
را˘م˘ع ذا˘ت˘سس’ا ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا

ي˘ت˘لا تل˘ي˘ه˘سست˘لا˘ب ي˘ب˘لا˘ط
كرامجلا ةرادإا نم لك اهتمدق
ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘سشلاو
ةيلسصنقلاو عئاسضبلل يرحبلا
نامسضل ايليسسرامب ةيرئازجلا

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘˘سصو
003 ر˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
. ىفسشتسسم

ز.سسواط

ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘ن
نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت˘˘˘لاو
مت يتلا رابخأ’ا ،يعامتج’ا
ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘لواد˘˘˘˘ت
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘˘لاو
ضضيوعتلا عفرب ةقل˘ع˘ت˘م˘لاو
ىلإا ءافسشلا ةقاطبل لماسشلا

6 ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب001
ةد˘كؤو˘م ،ة˘يرازو تا˘عا˘˘ط˘˘ق
’و ة˘طو˘ل˘غ˘م را˘˘ب˘˘خأا ا˘˘ه˘˘نأا
،ة˘ح˘˘سصلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ضسا˘˘سسأا

اهل نايب يف ةرازولا تلاقو
يأا ل˘˘خد˘˘ت م˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ،ضسمأا
ةقاطب ماظن ىلع تليدعت
ا˘ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب مز˘˘ل˘˘ت ءا˘˘ف˘˘سشلا

ءاود˘لا ح˘ن˘م˘ب تا˘ي˘لد˘ي˘˘سصلا
،ة˘قا˘ط˘ب˘لا ي˘ل˘ما˘ح˘ل ا˘نا˘ج˘˘م
ملعإ’ا لئاسسو ةفاك ةيعاد
رابخأ’ا ءاقتسسا ىلإا ةينطولا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ربعو اهردسصم نم عاطقلاب
وأا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘م
،ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
رد˘˘˘سصم ن˘˘˘ع ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
دكأاتلاو ققحتلاو ةمولعملا

لوادتلاو اهرسشن ل˘ب˘ق ا˘ه˘ن˘م
ط˘ي˘ل˘غ˘ت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ،ا˘ه˘˘نأا˘˘سشب
.ماعلا يأارلا

ز.سسواط

ةلقنتم ةيلسصنق بتاكم بناج ¤إا

كونبلل عورف ةماقإاب بلاطت ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا
جراÿا ‘ ةيرئاز÷ا

ةينطولا ةيلاردفلا تبلاط
ةميقملا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘ل˘ل
تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لاو جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
،ا˘ه˘ئاو˘ل تح˘˘ت ة˘˘يو˘˘سضن˘˘م˘˘لا
كو˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل عور˘˘˘ف ءا˘˘˘سشنإا˘˘˘ب
ى˘لإا جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةلقنتم ةيلسصنق بتاكم بناج
نيير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ب م˘ت˘ه˘ت
تارقم نع اديع˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
.تايلسصنقلا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ع˘˘˘فر
ةيرئازجلا ةيلا˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ةزو˘˘ب ن˘˘ب قرا˘˘ط ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘ب
ةينطولا ةي˘لا˘ج˘لا ت’ا˘غ˘سشنا
ددعو ا˘سسنر˘ف ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا لود˘˘لا ن˘˘˘م
بلاط ثيح ،ايلعلا تاطلسسلا
ى˘ل˘ع ضسمأا ه˘ل رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف

،«كو˘ب ضسيا˘ف˘لا˘ب» ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘سص
ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق بتا˘˘كم ءا˘˘سشنإا˘˘ب
تا˘ب˘ل˘ط˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ت ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م
اديعب نينطاق˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

عم تايلسصن˘ق˘لا تار˘ق˘م ن˘ع

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا رود ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
لف˘كت˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ءا˘˘˘سسن˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

. لافطأ’او
،ةيلاردفلا ضسيئر حلأا امك

دسصرم ءا˘سشنإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ةيرئازجلا تاءا˘ف˘كل˘ل ي˘ن˘طو
م˘عدو جرا˘خ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لاو
ةيبرعلا ةغللا ميلعت ريوطتو
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘لا˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأ’
تايلسصنقلا تارق˘م ر˘ي˘خ˘سست
زكارم ءاسشنإ’ ةلغتسسم ريغلا
عورف ةماقإاو ةيرئازج ةيفاقث
.جراخلا يف ةيرئازجلا كونبلل

ى˘ل˘˘ع ‐ةزو˘˘ب ن˘˘ب ‐دد˘˘سشو
تاي˘ع˘م˘ج˘لا كار˘سشإا ةرور˘سض
تا˘طا˘سشن˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
وأا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا وأا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا
ةي˘سسا˘ي˘سسلا ى˘ت˘حو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
رود ليعفت عم نطولا لخاد
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل ضسيرا˘˘ب د˘˘˘ج˘˘˘سسم
يتلا دجاسسملا ىلع ظافحلاو

نود نييرئازجلا لاومأاب تينب
راعسسأا ضضيفخت بلطم لافغإا
دارفأ’ يرحبلاو يوجلا لقنلا
ل˘سصف ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘لا
م˘ي˘سسق˘ت ةدا˘عإا ع˘م ،ف˘˘ي˘˘سصلا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لا

ن˘م ر˘ب˘كأا دد˘ع ضصي˘˘سصخ˘˘تو
ليثمتل ناملربلا يف دعاقملا
ليثمت نامسض اذ˘كو ة˘ي˘لا˘ج˘لا

ضسلاجملا يف ةي˘لا˘ج˘ل˘ل لدا˘ع
. ةرتسسدملا

بلا˘˘˘ط˘˘˘م نا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإل˘˘˘ل
رسصتقت ’ ةيرئازجلا ةيلاجلا

ى˘ل˘˘ع ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا‐ بسسح
لب ركذلا ةف˘لا˘سسلا بلا˘ط˘م˘لا
ىرخأا ت’ا˘غ˘سشنا دو˘جو د˘كأا
ضضرغب اق˘ح’ ا˘ه˘ع˘فر م˘ت˘ي˘سس
ةمدقملا تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
املع ،بعسشلا نم ةئفلا هذهل
نيب ةقلعلا نتمت ةوطخ اهنأا
˘مأ’ا م˘هد˘ل˘بو ن˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لا
.رئازجلا

ز.سسواط

تاقباسسملا خيراوت ديدحت
رهسشلا نم72 نم اقÓطنا
يراجلا

246 نم رثكأا لوبق
زايتجل حسشرتم فلأا
هاروتكدلا ةقباسسم
يلاعلا ميلعتلا ةرازو تدكأا
مت هنا ،يملعلا ثحبلاو
يئاهنلا ددعلا طبسض
نيلوبقملا نيحسشرتملل

هاروتكدلا ةقباسسم زايتج’
ةيعماجلا ةنّسسلل
مت ثيح ،0202/1202
يأا احسشرتم130246 لوبق
ةئاملاب29 ةبسسن لداعي ام
. حسشرتلا تافلم نم
نايب يف ةرازولا تراسشأاو
اهتحفسص ىلع سسمأا هترسشن
لسصاوتلا عقومب
،«كوبسسياف» يعامتج’ا
ددع ديدحت نأا
مت نيلوبقملا نيحسشرتملا

ةلحرم نم ءاهتن’ا دعب
يتلا نوعطلا ةجلاعم

05 نم رثكأا ةجلاعم تفرع
لداعي ام لوبقو انعط فلأا
نمو ،اهنم ةئاملاب46 ةبسسن
ديدحت متي نأا رظتنملا

لÓخ تاقباسسملا خيراوت
72 نيب ةدتمملا ةرتفلا

ليرفأا01 ىلإا يرفيف
حمسسيسس امم ،1202
نيلوبقملا نيحسشرتملل

نم تاقباسسملا زايتج’
ىلع كلذو اهيلع عÓطإ’ا

عقاوملا ىوتسسم
ةيمسسرلا ةينورتكلإ’ا
. تاعماجلل

 ز.سسواط



عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
قايسس يف هنأا ضسمأا ،ينطولا
زيزع˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا دو˘ه˘ج˘لا
فلتخم يف ةنيكسسلاو نمأ’ا
تادحو تذفن ،نطولا ءاحنأا

ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل  زرا˘˘ف˘˘مو
ةدتمملا ةرتفلا للخ ،يبعسشلا

يرفيف32 ى˘˘˘˘لإا71 ن˘˘˘˘م
يتلا تايلمعلا ديدع ،1202
ةيفارتح’ا ىلع اهجئاتن دكؤوت
مئاد˘لا داد˘ع˘ت˘سس’او  ة˘ي˘لا˘ع˘لا
ةيامح ىلع ةحلسسملا انتاوقل
لا˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ندل˘˘˘˘ب
تافآ’او ةين˘مأ’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف˘˘˘ف .ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تاذ
تف˘سشك ،با˘هرإ’ا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تر˘˘˘مدو
ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
ةدكيكسسو ةليسسملاو ةريوبلا

تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل أا˘ب˘خ˘˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘قو ة˘ي˘با˘هرإ’ا
ردسصملا تاذ عباتو .عنسصلا
ةميرجلا ةبراحم راطإا يف هنأا
دوهجلل ةلسصاومو ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
ءاسضقلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا

تاردخملاب راجت’ا ةفآا ىلع
زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا ،ا˘˘˘ندل˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

05 ،نمأ’ا ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘م
للخ تزجحو تاردخم رجات

فلتخم ربع ةقرفتم تايلمع
تايمك ،ةيركسسعلا ي˘حاو˘ن˘لا

جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
5,06و ريطا˘ن˘ق9 ـب رد˘˘ق˘˘˘ُت

تلوا˘˘˘˘˘ح مار˘˘˘˘˘غو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ك

ة˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا
.برغملا

تف˘قوأا ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
دود˘ح˘˘لا  ضسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
ةثلاثلاو  ةيناثلا نيتيركسسعلا

تطبسضو تاردخم رجات61
فيكلا نم مارغوليك5,957
43 فيقوت مت اميف ،جلاعملا
102 ز˘ج˘حو تارد˘خ˘م ر˘جا˘ت

جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
يف اسسولهم اسصرق29464و
يحاون ربع ةفلتخم تايلمع
.ىرخأا ةيركسسع

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تسسارنمت نم لكب يبعسشلا

ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘˘بو ماز˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘عو

تزجحو اسصخسش58 ،راتخم
ادلوم36و ة˘ب˘˘كر˘˘م41
طغسض ةقرطم46و ايئابرهك
ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك زا˘˘˘ه˘˘˘ج41و
طيلخ نم نط21و نداعملا

ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو بهذ˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘خ
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتسست ىرخأا تازيهجت

ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،بهذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
نم نط087,8 ىلإا ةفاسضإ’اب
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا
01 فيقوت مت امنيب ،بيرهتلل
9 ط˘ب˘سضو ن˘ير˘خآا ضصا˘خ˘سشأا
ةدحو67258و ديسص قدانب
ةدحو9503و غبتلا ةدام نم
054و ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘˘م
تاي˘ل˘م˘ع لل˘خ ،ا˘ي˘كذ ا˘ف˘تا˘ه
ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘ن ة˘˘ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
يداو˘˘˘لاو ةر˘˘˘كسسبو ة˘˘˘ل˘˘˘قرو
تراي˘تو ف˘ي˘ط˘سسو يز˘ي˘ل˘يإاو

م˘ت ا˘م˘ك .فود˘ن˘تو ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘تو
بير˘˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا

دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك
نم لكب ارتل75851ـب ردقت
قو˘˘سسو فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو ة˘˘˘سسب˘˘˘ت
.راتخم يجاب جربو ضسارهأا

ن˘كم˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
طاب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘سسلا ضسار˘ح
ةيعرسش ريغ ةرجه ت’واحم
22 مهنيب نم اسصخسش212ـل
ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ة˘˘برا˘˘غ˘˘م
لكب عنسصلا ةيديلقت براوق
نيعو مناغتسسمو نارهو نم
فلسشلاو ناسسملتو تنسشومت
،ةدكيكسسو فراطلاو  ةبانعو
ارجاهم65 فيقو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
ناسسمل˘ت  ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةلقروو راردأاو ةديعسسو

watan@essalamonline.com
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ط.ةراضس

ديدع يرفيف32و71 نيب ةدتمملإ ةرتفلإ  لÓخ ،يبعضشلإ ينطؤلإ صشيجلل زرافمو تإدحو تذفن
قايضس يف كلذو ،ةيعرضشلإ ريغ ةرجهلإو ةمظنملإ ةميرجلإ ،باهرإ’إ ةحفاكم راطإإ يف جردنت تايلمعلإ

.ةلضصلإ تإذ تافآ’إو ةينمأ’إ تإديدهتلإ لاكضشأإ لك نم دÓبلإ ةيامح
˘مأا ة˘طر˘سش ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ةكبسشل دح عسضو نم ،يقاوبلا
ن˘م نو˘كت˘ت ،ةر˘ي˘ط˘خ ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
لا˘ج˘م ي˘ف ط˘سشن˘ت ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
عم ،ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملا

غلبمو اهنم ةربتعم ةيمك زجح
.ةيحايسس ةبكرمو يلام

ر˘ثا ى˘ل˘˘ع تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘سسا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
نيسصخسش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘قر˘ف˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك لقنب
مت روفلا ىلع ،ةبكرم لامعتسساب
ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو
ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘ل˘˘ل د˘˘سصر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،ةبكرملا نتم ىلع ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
اسسولهم اسصرق3462 زجح متو
ةأاب˘خ˘م ،غ˘ل˘م051 نيلا˘با˘غ˘ير˘ب
يفلخلا قودنسصلا لخاد ماكحإاب
تادئاع نم يلام غلبمو ةبكرملل
زجنأا امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا.جيورتلا

ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ف˘˘ل˘˘م ا˘˘م˘˘˘هد˘˘˘سض
ةين’ديسص داومل يلودلا بيرهتلا
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جرد ى˘ل˘ع ةد˘سسا˘˘ف
ة˘ن˘ه˘م ة˘سسرا˘˘م˘˘مو ،ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ةهج نمو.ةسصخر نود ةحسصلا
ةبيتكلا تاد˘حو تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث
ضسنتب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

ةعبسس فيقوت نم ،فلسشلا ةي’و
نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘سشأا

.ةنسس92و22
،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو

يف نيسصتخ˘م ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا نإا˘ف
ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا ر˘ي˘بد˘تو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
بسصنلا عم ،رحبلا ربع ةيعرسشلا

ة˘ي˘ح˘سض حار ثي˘ح ،لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او
اسصخسش21 نيفو˘قو˘م˘لا ء’ؤو˘ه
ةر˘ج˘ه˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا نوو˘ن˘ي او˘نا˘˘ك
غلابم عفد دعب ،رحبلا ربع ةيرسسلا

تءاجو .اقبسسم هيلع قفتم ةيلام
ىوكسش ىلع ءان˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ةقرفلا رقم ىلإا اياحسضلا اهب مدقت
ضسنتب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

.فنعلاب ةقرسسلل مهسضرعت لوح
مت ةمكحم ةطخ عسضو مت دقو
دجاوت ناكم ديدحت اهللخ نم
ةيلمعلا رفسستل ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

.مهيف هبتسشم ةعبسس فيقوت نع
هنأا ةيلوأ’ا تاقيقحتلا تفسشكو
موقي ناك نم نيفوقوملا نيب نم
مههيجوتو اياحسضلا عم قافت’اب
ةد˘م رور˘م د˘ع˘بو ،ئ˘طا˘سشلا ى˘لإا

فرط نم مهتمجاهم متت ةينمز
ءادتع’اب موقت ةمثلم ةعومجم
.مهيلع بسصنلاو

امأا مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
دعب ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا
ثحبلا ىقبي اميف ،قيقحتلا ةياهن

.ءاكرسشلا يقاب نع راج
طابحإإو ةباضصع فيقؤت
بنقلإ نم راطنق جيورت

نإرهو يف يدنهلإ
ة˘قر˘ف ن˘م ر˘سصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل
كيكفت نم ،نارهو يف ةيئاسضقلا
ضصتختو .ةمظنم ةيمارجإا ةكبسش
ي˘لود˘لا بير˘ه˘ت˘لا ي˘ف ة˘كب˘˘سشلا
7 ـب ةحاطإ’ا مت دقو ،تاردخملل
نيب ام مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا

تاذ تنكمت امك .ةنسس64و52
غلك801 ز˘ج˘ح ن˘م ح˘لا˘سصم˘لا

5.41 غ˘ل˘ب˘˘مو ف˘˘ي˘˘ك غ008و
تاد˘ئا˘ع ن˘م م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

.تابكرم5 بناج ىلإا جيورتلا
ة˘ي˘عو˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘تو

د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل ’ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
˘مو˘ق˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘سش طا˘سشن˘ب
ي˘لود˘لا ج˘يور˘ت˘لاو بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ثي˘ح .يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ج˘ي˘ت˘نار˘ل
مهتاكرحتل دسصرتو ةبقارم دعبو
ذيفنتلا ةمكحم ةطخ عسضو مت
نا˘˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘سسأا
د˘حا ن˘كسسم ر˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا
.مهب هبتسشملا

ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تما˘˘˘˘˘قو
ليكو نم نذإا ذخأا دعب مهفيقوتب
نيطروتم4 ضشيتفتب ةيروهمجلا

جلاعم فيك غلك3.16 زجحو
ةبكرملا ضشيتفت د˘ع˘بو ،ة˘ب˘كر˘مو
ىرخأا ةيمك ا˘ه˘ل˘خاد˘ب ط˘ب˘سض م˘ت
5.74 ـب رد˘ق˘ت تارد˘خ˘م˘˘لا ن˘˘م
’ا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سساو .ف˘˘˘ي˘˘˘ك غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
3 ـب عا˘ق˘يإ’ا م˘ت تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘م ة˘ي˘م˘كو ن˘ير˘خآا ن˘ي˘طرو˘ت˘م
ىلإا تلسصو يتلا يدنهلا بنقلا
ىلإا غ˘ل˘ك8 ن˘م ر˘ث˘كأاو را˘ط˘ن˘˘ق
،ميتنسس نويلم5.41 غلبم بناج
.تابكرم5و ’اقن افتاه41

ثحب لحم صصاخضشأإ5 طبضض
نإزيلغب ةلإدعلإ لبق نم
ةي’وب نمأ’ا حلاسصم تنكمت

ضصاخسشأا40 فيقوت نم ،نازيلغ
ة˘لاد˘ع˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘م
رماوأا ةدع مهقح يف ةرداسصلاو
.ةيلدع

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
ضصاخسشأ’ا ء’ؤوه فيقوت مت دقف
تماق يرحتو ثحب ةيلمع دعب
امك ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ه˘ب
ةيملعلا ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
ضصخ˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ةيسضق يف هطروتب هيف هبتسشملا
ةبكرم لخاد نم رسسكلاب ةقرسس
هبتسشملا فيقوت مت دقو .ةيحايسس
تاير˘ح˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م د˘ع˘بو ،ه˘ي˘ف
يف طروتم هيف هبتسشملا نأا نيبت

.ةيمارجإا اياسضق ةدع
تإرثؤؤملإ نم ةيمك زجح

ناضسملتب ةيلقعلإ
ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تز˘˘˘ج˘˘˘ح

ن˘مأ’ ع˘˘با˘˘ت˘˘لا لوأ’ا ير˘˘سضح˘˘لا
نم ةربتعم ةيمك ،ناسسملت ةي’و
رثإا ىلع كلذو ،ةيلقعلا تارثؤوملا

ى˘لإا تدرو ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ،ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
نازوحي امهيف هبتسشم نيسصخسش
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك ىلع
كلذ رثإا ىلعو.اهجيورت ضضرغل
فرط نم ةمكحم ةطخ عسضو مت

اهللخ نم مت ،ةطرسشلا رسصانع
ناذللا امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
82‐62 نيب ام امهرامعأا حوارتت
ضسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ثأا ،ة˘˘ن˘˘سس
ىلع امهتزوحب طبسض يدسسجلا

تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك
اسصرق087 ـب ترد˘ق ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

لاقن فتاه زجح مت امك .اسسولهم
اميف لاسصت’ا يف لمعتسسي ناك
ـب رد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ا˘م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
لامكتسسا دعب ،جد00.000.22
فلم زاجنإا مت قيقحتلا تاءارجإا
هبتسشملا قح يف يئاسضق ءارجإا
ةمكحم مامأا هبجومب امدق امهيف
.ناسسملت

نؤلضسإرم :اهعمج

ةقرحلإ تÓحر ميظنت يف ةضصتخم ىرخأإ كيكفت
بابضشلإ ىلع بضصنلإو

بيرهتلا يف طسشنت ةيلود ةكبسش طاقسسإا
ةريطخو ةدسساف ةينلديسص داومل يلودلا

ةدسشب ةيسضرأ’ا ةز˘ه˘لا تف˘ل˘خ
،رت˘سشير م˘ل˘سس ى˘ل˘ع ة˘جرد8.4
ةيدلبب ضسمأا حابسص تلجسس يتلا
ةلاح ،فيط˘سس بو˘ن˘ج ة˘ف˘سصر˘لا

ناكسس طسسو فوخلاو علهلا نم
يف ببسستت مل نيح يف ةقطنملا
،ة˘˘ير˘˘سشب وأا ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘˘سسخ يأا

ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بسسح
.ةيندملا ةيامحلا

ةرمامعل د˘م˘حأا بي˘ق˘ن˘لا د˘كأاو
لا˘سصت’او مل˘عإ’ا˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
نأاب ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
يف تعقو يتلا ،ةيسضرأ’ا ةزهلا

ةقيقد15و ةيناثلا ةعاسسلا دودح
يف ببسستت مل ،ضسمأا حابسص نم
وأا حاورأ’ا ي˘˘˘˘˘ف رار˘˘˘˘˘سضأا ة˘˘˘˘˘˘يأا
نأاب افدر˘م ،لزا˘ن˘م˘لاو تا˘يا˘ن˘ب˘لا

كل˘˘سسلا تاذ˘˘ل ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت ة˘˘˘قر˘˘˘ف
عوقو ذن˘م ةد˘جاو˘ت˘م ي˘ما˘ظ˘ن˘لا
لفكتلاو ةيعسضولا ةنياعمل ةزهلا
.ةرورسضلا ةلاح يف نينطاوملاب
قر˘ف را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف تر˘خ˘سسو
ةهجلل ةعباتلا ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘ي’و˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘كي˘ت˘سسي˘جو˘ل˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ةيعسضولا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ير˘سشب˘لاو
،ئرا˘˘˘ط يأا ثود˘˘˘ح لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ضسحأا دقو.ردسصملا تاذ بسسح
تع˘قو ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘سضرأ’ا ةز˘ه˘لا˘ب
‐ بونج ملك9 دعب ىلع اديدحت

نا˘كسس ة˘ف˘سصر˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب بر˘˘غ
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ضضع˘بو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
لازأا نيع رارغ ىلع ةرواجملا

ةر˘ق˘مو ف˘ي˘ط˘سسب يا˘ب ح˘لا˘سصو

عزف ةلاح فلخ ا˘م˘م ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب
تدأا نا˘˘˘كسسلا ىد˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
ي˘ح˘ب ا˘م˘˘ي˘˘سس’ م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ˘˘ب
ىلإا ةفسصرلا بونج يلسسيسسار
رايهنا نم افوخ مهلزانم ةرداغم
.تاباسصإا يأا ليجسست وأا تايانبلا

نب ميلحلا دبع هتهج نم ركذو
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر بئا˘˘˘ن حا˘˘˘ح
مدع ،ةفسصرلل يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

لزانملا يف تاققسشت ةيأا دوجو
ىر˘خأا ر˘ئا˘˘سسخ وأا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا وأا
ةراجحلا ضضعب طقاسست ءانثتسساب

ينطولا قيرط˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
يت˘ي’و ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا82 م˘˘قر
.ةليسسملاو فيطسس

ر.رجاه

ةفرغ ضسمأا ةحيبسص تردسصأا
ءا˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل ما˘˘ه˘˘ت’ا
ن˘ع جار˘˘فإ’ا˘˘ب ار˘˘مأا ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ضسبحلا نهر دجاوتملا يماحملا
ه˘ع˘سضو˘ب ر˘˘مأ’ا ع˘˘م ،تقؤو˘˘م˘˘لا
ةيئاسضقلا ةباقرلا ءارجإا تحت

تا˘˘سسل˘˘ج ة˘˘عا˘˘ق تد˘˘ه˘˘سشو
باحسصأا نم ادسشح ،تايانجلا

او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا ،ءادو˘سسلا ة˘ب˘ج˘لا
ة˘ي˘سضق ي˘ف ،ا˘عو˘ط˘ت عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
اهعئاقو يف ةفوسصوملا مهليمز
ر˘ي˘غ ى˘ل˘عو ،«ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا» ـب
مامأا ماهت’ا ةفرغ تلسضف ةداعلا
،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ن˘م ما˘ه˘لا دد˘˘ع˘˘لا
ر˘˘مأا ي˘˘ف لواد˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا عاد˘˘يإا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

،عسسوأا ةعا˘ق ى˘ل˘ع ضسو˘ب˘ح˘م˘لا
مت ىتح قئاقد ’إا مدت مل ثيح
دا˘عأا يذ˘لاو ،رار˘ق˘لا˘ب ق˘˘ط˘˘ن˘˘لا
،نيماحملا عوم˘ج ن˘ي˘ب ءود˘ه˘لا

لقعتلاو ةمكحلا ةغل تبلغتو
.فارطأ’ا عيمج نيب

م.نتاف

ةيرضشب وأإ ةيدام رئاضسخ يأإ ليجضست اهرثإإ ىلع متي مل

فيطسس ةيلو برسضت ةجرد8.4 ةدسشب ةيسضرأا ةزه

ةاضضقلإ عم افÓخ تببضس هتيضضق

فوقوŸا يماÙا نع جرفت ةديلبلا ضسلجÃ ماهتلا ةفرغ

نيمهتملإ عافد بايغ ببضسب

تاريجفت ةيسضق ليجأات
ىلإا ةموكحلا رسصق
ةمداقلا ةيئانجلا ةرودلا
تايانجلإ ةمكحم تررق
،رئإزجلإ ءاضضق صسلجمب
ةمكاحم ليجأات صسمأإ
ةيضضق يف نيمهتملإ

ةمؤكحلإ رضصق تإريجفت
رإوزلإ بابب ةطرضشلإ رقمو
نيتللإ ،ةمضصاعلإ رئإزجلاب
ىلإإ7002 ليرفأإ يف اتذفن
،ةمداقلإ ةيئانجلإ ةرودلإ

عافد بايغ ببضسب
.نيمهتملإ

6 ةيضضقلإ هذه يف عباتيو
لضصأإ نم نيفؤقؤم نيمهتم
ةمكحملإ تلبق ،امهتم61
يف صضقنلاب نعطلإ ايلعلإ
مهقح يف ةرداضصلإ ماكحأ’إ

مهتنإدإاب تضضق يتلإو
قلعتتو .مإدعإ’إ ةبؤقعب
ةيانجب ةيضضقلإ هذه مهت
ةعامج يف طإرخن’إ
بعرلإ رضشن اهضضرغ ةيباهرإإ

نيب نمأ’إ مإدعنإ ؤجو
صضيرعت إذكو نينطإؤملإ

مهتاكلتممو نينطإؤم ةايح
ىلإإ ةفاضضإ’اب ،رطخلل
لامعتضساب يدمعلإ لتقلإ
.تإرجفتملإ

م.ةزمح



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 6692ددعلإ ^2441 بجر31ـل قفإؤملإ1202 يرفيف52صسيمخلإ

 ةدوـــــعلا



0302ددعلإ ^9341 يناثلإ عيبر21قفإؤملإ7102 ربمضسيد03تبضسلإ

culture@essalamonline.com

669207ددعلإ ^2441 بجر31ـل قفإؤملإ1202 يرفيف52صسيمخلإتامهاصسم
بيطخلا دواد ديهسشلا اهنبا عدوت محل تيب

ى˘لإا ،بي˘ط˘خ˘لا دواد د˘ي˘ه˘سشلا دا˘ع
نم اماع81 دعب ،ةميمحلا هنكامأا
يف ليوط ملح امك ضسيلو ،بايغلا
،ةبعسصلاو ةليوطلا نوجسسلا يلايل
يف هنامثج ز˘ج˘ت˘حا اد˘ي˘ه˘سش ا˘م˘نإاو
.رهسشأا ة˘سسم˘خ لل˘ت˘ح’ا تا˘جل˘ث
’ا˘˘˘˘ج تي˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘ف
بيطخلا ىسضمأا ثيح ،يموكحلا
ن˘م ه˘نا˘م˘ث˘ج م˘ل˘سست د˘ع˘ب ،ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘ل
لو˘ح ق˘ل˘ح˘ت ،لل˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘سس
،ه˘˘فرا˘˘ع˘˘مو هؤوا˘˘ق˘˘سشأا نا˘˘م˘˘ث˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘ف هو˘˘ق˘˘فار˘˘ي نأا اودارأا نور˘˘˘خآاو
ةزانج تقلطنا مث ،ةريخأ’ا هتلحر
ديهسشلا قافر اهمدقت ،هل ةيركسسع
ترم ،ىسصقأ’ا ءادهسش بئاتك نم
،ةسسبدملا عراسشو ،امنيسسلا ناديمب

قوسسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ه˘لز˘ن˘م ى˘ت˘ح
د˘ع˘سصو ،م˘ح˘ل تي˘ب ي˘ف ة˘م˘يد˘ق˘˘لا

ى˘لإا نو˘م˘ث˘ل˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا قا˘˘فر
،ه˘لو˘سصو را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
عادو نم رخآا دعوم ىلع نوكيل
ن˘يذ˘لا ه˘ترا˘ح ل˘هأاو تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا
ه˘˘ن˘˘كلو ن˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا اور˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘ه˘سشأا ل˘ب˘ق د˘ه˘سشت˘سسا
ءاقسش ةلحر أادبتل ،هتيموكحم ءاهنإا
ن˘ع جار˘˘فإ’ا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ىر˘˘خأا

تاقيقسشلا ىدحإا تكلامت .هنامثج
˘ما˘مأا ةدور˘غز تق˘˘ل˘˘طأاو ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن

تقنتخا اهنكلو ،د˘ي˘ه˘سشلا نا˘م˘ث˘ج
ديهسشلا قافر ذخأا امنيب ،عومدلاب
.هل ةيحت ةيرانلا تارايعلا نوقلطي
د˘˘يرا˘˘˘غز˘˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘خأا تق˘˘˘ل˘˘˘طأاو
تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش عادو اد˘˘ب .ة˘˘ن˘˘يز˘˘ح˘˘لا

امنيب ،ارثؤو˘م ه˘ل د˘ي˘ه˘سشلا ءا˘ق˘سشأاو
جراخ رظتنت ةريفغ ريهامج تناك

نا˘˘م˘˘ث˘˘ج ل˘˘طأا نإا ا˘˘مو ،لز˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةزانجلا ترم˘ت˘سسا ى˘ت˘ح ،د˘ي˘ه˘سشلا
ةلسصلا ةماقإ’ ،دهملا ةحاسس ىلإا

.باطخلا نب رمع دجسسم يف هيلع
يتلا ،دهملا ةحاسس نبا وه ديهسشلا
د˘سض ةر˘كب˘م˘لا ه˘ت’ا˘سضن تد˘ه˘˘سش
ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا ي˘ف لل˘ت˘ح’ا دو˘˘ن˘˘ج
ه˘˘تد˘˘لاو تفر˘˘ع ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ى˘˘˘لوأ’ا
نم د’وأ’ا ضصيلخت يف اهطاسشنب
ق˘ي˘فر .لل˘ت˘ح’ا دو˘ن˘ج تا˘˘سضب˘˘ق
،لقتعملا يف نيماع هلماز ديهسشلل
يف روسصت ديهسشلل ناك هنإا لاق
يف ،ررحتي امدنع هلابقتسسا ةيفيك
أادبي نأا لسضفي ناكو ،دهملا ةحاسس
ة˘حا˘˘سسلا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا
لامهإ’ا ة˘سسا˘ي˘سس ن˘كلو ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا

.هتينمأا ققحيل هله˘م˘ت م˘ل ،ي˘ب˘ط˘لا
،دهملا ةحاسس يف ديهسشلا يجسس
طحي يذلا ريخأ’ا ناكملا نوكتل
ل˘ب˘قو ه˘ي˘ل˘˘ع ةل˘˘سصلا ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ي˘˘ف
ثد˘ح˘ت˘م لا˘قو .بار˘ت˘لا ه˘˘تاراو˘˘م
،م˘ح˘ل تي˘ب ي˘ف ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح م˘سسا˘ب
ةيسصوب اولم˘ع ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف م˘ه˘نإا
ةحاسس يف هولبقتسسي نأاب ،ديهسشلا
ا˘م و˘هو ،رر˘ح˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘˘ع د˘˘ه˘˘م˘˘لا
لاقو .دي˘ه˘سش و˘هو نآ’ا ه˘نو˘ل˘ع˘ف˘ي
ةكرح رسس نيمأا يرسصملا دمحم
داع دق اه» :محل تيب ميلقإا يف حتف
ضضرأا ،محل تيب ىلإا بيطخلا دواد
بئاتك نم نيلسضانملاو ،ءادهسشلا
يلع وبأا بئاتكو ،ىسصقأ’ا ءادهسش
،يقاق˘سشلاو ،ما˘سسق˘لاو ،ى˘ف˘ط˘سصم

نيدكؤوم ،هعدونو ،محل تيب عدويل
ى˘ت˘ح ةر˘ي˘سسم˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
دواد دو˘ع˘ي» :فا˘سضأاو .«ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا
اهنايتفب محل تيب هلبقتسستو مويلا

كل هل لوقنلو ،اهلوهكو اهبابسشو
بردو كبرد ىلعو ،دهعلاو دعولا
نم اغلب ىلتو.«نورئاسس ءادهسشلا
عييسشت ةبسسانمل ةريسسأ’ا ةكرحلا
رار˘م˘ت˘سسا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ،د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا
ى˘ت˘ح لا˘سضن˘لا ةر˘ي˘سسم ،ةر˘ي˘سسم˘لا
وبأا ذقنم دي˘ه˘سشلا ن˘بأاو .ر˘ير˘ح˘ت˘لا

ىر˘سسأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه لوؤو˘˘سسم ناو˘˘ط˘˘ع
اددنم ،محل تيب يف نيررحملاو
ي˘ت˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسب
قحب للتح’ا تاطلسس اهسسرامت
رار˘˘ق ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ،اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ىر˘˘˘سسأ’ا

ى˘ل˘عأا ن˘م ي˘ع˘ير˘˘سشتو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
،لل˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘˘لود ي˘˘˘ف ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ار˘كذ˘م ،ىر˘˘سسأ’ا ن˘˘م ما˘˘ق˘˘ت˘˘نل˘˘ل
ةزجتحملا ىرسسأ’ا نيماثج دادعأاب
دهسشتسسا يذلا ،ةلود ضسينأا مهلوأاو
ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق ة˘ح˘ف˘ن ن˘ج˘سس ي˘˘ف
تاطلسس تلاز امو ،اماع نيعبرأا
مهتاو .هنام˘ث˘ج ز˘ج˘ت˘ح˘ت لل˘ت˘ح’ا

،ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘ن ن˘م يرا˘غز˘لا د˘ب˘ع
ة˘سسرا˘م˘م˘ب ،لل˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس
،ىر˘سسأ’ا ق˘ح˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا با˘هرإ’ا

ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
قيقحتو ةيرحلا لين ىتح لاسضنلا
نم ةلاسسر تيلتو .ا˘ن˘ب˘ع˘سش ي˘نا˘مأا
يف هقافرو رومعلا ضضاير ريسسأ’ا
رومعلا اه˘ي˘ف ن˘بأا ،عو˘ب˘ل˘ج ن˘ج˘سس
ديهسشلا ةانا˘ع˘م˘لاو حل˘سسلا ق˘ي˘فر
ى˘لإا د˘ي˘ه˘سشلا نا˘م˘ث˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن .دواد
ثي˘ح ،با˘ط˘خ˘لا ن˘ب ر˘م˘ع د˘ج˘سسم
ةزانجلا تقلط˘نا م˘ث ،ه˘ي˘ل˘ع ي˘ل˘سص
،تايبع نيسسح ديهسشلا ةربقم ىلإا

لل˘خ ه˘˘ن˘˘بأاو .ىر˘˘ث˘˘لا يرو ثي˘˘ح
ةنرامع ديجملا دبع خيسشلا ،نفدلا

بقانم نع اثدحتم ،محل تيب يتفم
ىرسسأ’ا نا ىلإا اريسشم ،ءادهسشلا
ادكؤوم ،نيلوؤوسسملا نوخرسصتسسي
ةلا˘سسر عا˘م˘سس ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ه˘نأا
ل˘ق˘ت˘عا .نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا
ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف دواد د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سشلا
81 نجسسلاب هيلع مكحو ،ىسصقأ’ا

ءا˘ه˘ت˘نا ل˘˘ب˘˘ق د˘˘ه˘˘سشت˘˘سساو ،ا˘˘ما˘˘ع
،ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثل˘˘ث˘˘ب ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘م
لل˘ت˘ح’ا تا˘ط˘˘ل˘˘سس تز˘˘ج˘˘ت˘˘حاو
ىتح ر˘ه˘سشأا ة˘سسم˘خ ةد˘م ه˘نا˘م˘ث˘ج
.لو’ا ضسمأا موي اهنع تجرفأا

ةديدجلإ ةايحلإ ‐ةضسيعلإ ةماضسأإ :ريرقت

يفاكسس فسسوي ريسسألا  دلاو ليحر ىركذ يف

يفاكسس فسسوي ريسسأ’ا لوخد عم
ىلع رسشع نماثلا هماع ليلخلا نم
قباسسلا انلاقم ر˘سشن د˘ي˘ع˘ن .ي˘لاو˘ت˘لا

وبا » لسضانملا موحرملا هدلاو نع
ق˘˘ب˘˘سس يذ˘˘لاو «ي˘˘فا˘˘كسس د˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا

.توريب يف  هتا˘فو ل˘ب˘ق ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘لاو
ةمعاد ةطسشنأا يف انتكراسشم للخ
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘ك’ تر˘˘م˘˘ت˘˘سسا ىر˘˘سسأل˘˘ل
.عوبسسا
و˘بأا» ل˘ي˘حر˘ل ى˘لوأ’ا ىر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘ف
«يفاكسس دبعلا
،ىلاعت هللا رادقأا نم ردق وه توملا

نأا ناك نم ًانئاك دحأا عيطتسسي ’و
يذلا ردقلا وهو ،ردقلا اذه نم رفي

م˘غر ،ه˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا ىو˘سس كل˘م˘˘ن ’
.ه˘تو˘ط˘سس ةو˘سسقو ،ه˘˘م˘˘ع˘˘ط ةرار˘˘م
،ءا˘ي˘حأ’ا ن˘ح˘ن ا˘ن˘ع˘جو˘ي تو˘˘م˘˘لا˘˘ف
نيح ،تاومأ’ا ليحر دعب انملؤويو
ذخأايف ناذئتسسا نود تويبلا محتقي
ىلع مهزعأاو ضسانلا بيطأا اننيب نم
مهنيعأا لامج ا˘ن˘م قر˘سسيو ،ا˘ن˘بو˘ل˘ق
عامسس انمرحيو ،مههوجو ةقارسشإاو
،ةرطعلا مهتاملكو مهتاوسصأا نينح
نم اننيب ثيدح لمجأا ءاعدلا ىقبيف
مهفطخ نم محرا مهللا .مهليحر دعب
يف ًاحرف نومسستبي مهلعجاو توملا

حابسص يفو .نيملاعلا براي كتنج
(رياني) يناث نوناك82 تبسسلا موي

تو˘م˘˘لا ب˘˘ّي˘˘غ د˘˘ق˘˘ف ،7102 ما˘˘˘ع
نسسحملا دبع مي˘حر˘لا د˘ب˘ع /جا˘ح˘لا

،(د˘˘ب˘˘ع˘˘لا و˘˘بأا) ي˘˘فا˘˘كسس د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
قباسسلا ريسسأ’او ريد˘ق˘لا ل˘سضا˘ن˘م˘لا

ضسي˘ئرو ىر˘سسأ’او ءاد˘ه˘سشلا د˘لاوو
،ليلخ˘لا ي˘ف ىر˘سسأ’ا ي˘لا˘هأا ة˘ن˘ج˘ل

،ضضرملا عم عارسص دعب لحر يذلا
يف اهاسضق ،اماع27زهاني رمع نع
دب˘ع˘لا و˘بأا» .ه˘ب˘ع˘سشو ه˘ن˘طو ة˘مد˘خ
تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع ،«ي˘˘فا˘˘كسس

هتل˘ئا˘ع ن˘عو ه˘ن˘ع تأار˘قو ،ة˘ل˘يو˘ط
هتاكرحتو هتاوطخ تعباتو ،ريثكلا

،ىر˘˘˘سسأ’ا تو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘تارا˘˘˘˘يزو
هتامل˘كو ه˘تا˘ح˘ير˘سصت˘ل تع˘م˘ت˘سساو
ملع’ا لئا˘سسو ر˘ب˘ع ةر˘ي˘ث˘ك تار˘م
ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم لل˘خو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ةرملل هتيقتلاو ،ةينطولا تايلاعفلا
ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا
،مايأا ةعسضبل3102 ماع (توريب)
يتقلع قمعتتو هب يتفرعم دادزتل
لجرلا ناكو ،ًليمج ءاقل ناكف ،هعم
ن˘˘م عورأا ن˘˘مو ا˘˘ع˘˘ئارو ا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع
رفحف ،مهب تيقتلاو مهيلع تفرعت
ينادجوو يتركاذ يف ًاقيمع همسسا

يداؤوف يف ةخسسار هتروسص ىقبأاو
،ه˘˘˘˘ب ًازاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو ًار˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ف تددزاو
وهف .هعم لسصاوتلا ىلع تسصرحو
وهو ،هتسسلاجم لمت ’ يذلا بأ’ا
م˘ّه˘لا˘ب لو˘م˘ح˘م˘لا زو˘ج˘ع˘لا ل˘جر˘لا

،رمعلاب مدق˘ت ا˘م˘ل˘ك يذ˘لا ،ع˘جو˘لاو
قيدسصلا وهو ،لمأ’اب ًاحلسست دادزا
هعم ل˘سصاو˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سست ه˘ت˘قرا˘ف نا

راركت نيحل فتاهلا ربع هتثداحمو
ميظع لجر وهف .ديدج نم ءاقللا
تاباذعو لتحم نطو ةلاسسر لمحي
نأا لجأا نم للتح’ا مواقي بعسش
،«د˘ب˘ع˘لا و˘بأا» .ا˘م˘ير˘كو ار˘ح ا˘˘ي˘˘ح˘˘ي
˘˘موا˘˘قو ،ه˘˘ت˘˘قوو ه˘˘حور˘˘ب ل˘˘˘سضا˘˘˘ن
لئاسسولاو لاكسشأ’ا لكب للتح’ا
ءادهسش هدافحأاو هءانبأا مدقو ،ةحاتملا

،ة˘ي˘سضق˘لاو ن˘طو˘ل˘˘ل ءاد˘˘ف ىر˘˘سسأاو
ذنم نييئادفلل ًاقيفرو ًاقيدسص ناكو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘قل˘˘ط˘˘نا
يف مانو مهعم لق˘ن˘تو ،ةر˘سصا˘ع˘م˘لا

لا˘سضن˘لا م˘˘ه˘˘كرا˘˘سشو م˘˘ه˘˘ئ˘˘با˘˘خ˘˘م
نم عسساتلا يفو ،للتح’ا ةمواقمو
،9691 ما˘˘ع (ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس) لو˘˘˘ل˘˘˘يا

ع˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ضشي˘ج˘لا هر˘˘سصا˘˘ح
مرك يف ن˘ي˘ي˘ئاد˘ف˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ن˘م ل˘باو ه˘ي˘ل˘ع او˘ق˘ل˘˘طأاو ،بن˘˘ع˘˘لا
،ةغلاب تاباسصإا هوباسصأاف ،ضصاسصرلا

ةرئاط˘ب هو˘ل˘ق˘نو هوز˘ج˘ت˘حا م˘ث ن˘مو
رقم ىلإا ةيليئارسسإ’ا رت˘بو˘كو˘ل˘ي˘ه˘لا
،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ير˘˘كسسع˘˘لا م˘˘كح˘˘لا

ةيلاع ىفسشتسسم  ىلا هولقن اهدعبو
د˘ي˘ق˘م فر˘غ˘لا ىد˘حا ي˘˘ف هو˘˘كر˘˘تو
نود ا˘˘مد فز˘˘ن˘˘ي ل˘˘جرأ’او يد˘˘يأ’ا

ىلإا هقيرط يف هنأا مهنم ًانظ ،ةياعر
ايح ىقبي نأا ردقلا ءاسشو ،توملا
ضصاسصرلا ًلماح ،ةبوجعأا˘ب و˘ج˘ن˘ي˘ل
ىلع ةدها˘سش هد˘سسج ي˘ف ا˘يا˘ظ˘سشلاو
مث ن˘مو ،ه˘سشط˘بو لل˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج
نيحل ةيربجلا ةماق’ا هيلع تسضرف
كا˘˘ن˘˘هو ،ندرأ’ا ى˘˘لإا هدا˘˘ع˘˘بإا م˘˘ت نأا
يف لاسضنلا نم ةديدج ةلحرم تأادب

ليلخلل دوعي نأا لبق لجرلا اذه ةايح
لسصاويو تاونسس ثلث وحن دعب
.ةيحافكلا هتريسسم
جزتميل ،نطولا ىلإا دبعلا وبأا داع
يف رمت˘سسيو ،رو˘سضح˘لا˘ب ى˘ف˘ن˘م˘لا
ز˘يز˘ع˘تو ه˘ئا˘ن˘˘بأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ه˘˘لا˘˘سضن
حور ثبو ،ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘نا
اورّبكف ،مهيدل ةمواقملاو ةهجاوملا

ءاوجأا ي˘فو ة˘ل˘سضا˘ن˘م ةر˘سسأا ط˘سسو

ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف او˘طر˘خ˘نا˘ف ،ة˘ي˘ن˘˘طو
نوجسسلا اولخد مهعيمجو للتح’ا
اوناعو اهترارم اوقاذو ةيليئارسسإ’ا
لل˘˘خ كلذو ا˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘سس ةو˘˘˘سسق
7891ةرا˘ج˘ح˘لا) ن˘ي˘˘ت˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’ا

د˘م˘ح˘مو ر˘˘سضخ :(0002ىسصقأ’او
،ءل˘عو د˘ه˘فو د˘˘ن˘˘ه˘˘مو ف˘˘سسو˘˘يو
ًا˘فد˘ه ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘عو ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب ح˘˘ب˘˘سصيو
لجرلا اذه يف اوأار نيذلا نيلتحملل
ابأاو ،مهل اسضرحمو ضسان˘ل˘ل ًا˘م˘ه˘ل˘م
ءاد˘˘ه˘˘˘سشلاو ىر˘˘˘سسأ’ا تل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل
ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘بذ˘˘ع˘˘م˘˘لاو ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو
ي˘لا˘هأا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر هو˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘نا
ناكف ،ليلخلا ةظفاحم يف ىرسسأ’ا

ًاقداسص ًاتو˘سصو م˘ه˘م˘سسا˘ب ًا˘ثد˘ح˘ت˘م
،م˘ه˘لا˘مآاو م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ُي
م˘˘ها˘˘يا˘˘سضق ن˘˘ع ًا˘˘يو˘˘ق ا˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘مو
ىرسسأ’ ًانوع نكي ملو .مهقوقحو
،طق˘ف م˘ه˘ل˘ئاو˘ع قو˘ق˘حو ل˘ي˘ل˘خ˘لا

ىر˘سسأ’ا ل˘كل ًا˘تو˘˘سص نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ناو
ن˘مو .ة˘لدا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ي˘سضق˘ل اد˘ن˘سسو
،«يفاكسسلا دبعلا وبأا» تيب لخدي
ىر˘سسأ’او ءاد˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ح˘˘ئار م˘˘سشي
ىريو ،(ذيفنتلا فقو عم ءادهسشلا)

ءاد˘˘ه˘˘سشلا رو˘˘سص ه˘˘نارد˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نو˘ج˘˘سسلا ن˘˘م ا˘˘ياد˘˘هو ،ىر˘˘سسأ’او
تاملك اهيلع تسشقن ةينف تاحولو
ع˘˘سشت هو˘˘جو˘˘˘ل مو˘˘˘سسرو ة˘˘˘قر˘˘˘سشم
(دمحأا) هديفح دهسشتسسا دقف .لمأ’اب

ناك نيح ،للتح’ا تاوق دي ىلع
تزرط امدنع اماع51 هرمع لفط
،ن˘ي˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘سصا˘˘سصر هد˘˘سسج
تكر˘تو ،ف˘ئاذ˘ق˘لا ىد˘حإا ه˘ت˘قز˘˘مو
.ةسشحوتملا م˘ه˘بل˘كل ا˘سشه˘ن ه˘ت˘ث˘ج

ه˘تد˘ي˘ف˘ح «د˘ب˘ع˘لا و˘بأا» د˘ق˘فو ا˘˘م˘˘ك
ةنبا ،(تاونسس01) «ريبع» ةريغسصلا

نجسسلا يف عباقلا «فسسوي» هدلو
،ةلفطلا تيفوت ثي˘ح ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

كب˘سش ى˘ل˘ع ا˘˘هد˘˘لاو تأار ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
هنع اهداعبا ناجسسلا لواحو ةرايزلا
،ريطخ ي˘ب˘سصع ضضر˘م˘ب تب˘ي˘سصأا˘ف
ةديهسش تطقسس ىتح ليوط تناعو
ة˘˘ل˘˘جؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأ’او ضضر˘˘˘م˘˘˘لا

؟..يبأا ن˘يأا :لو˘ق˘ت ي˘هو ة˘ن˘يز˘ح˘لاو
نوعبقي هئانبأا نم نينثا لازي امو
يليئار˘سسإ’ا لل˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف
«ف˘سسو˘ي» :ا˘م˘˘ه ،4002 ما˘ع ذ˘˘ن˘˘م
«ءلع»و تاد˘بؤو˘م ع˘برأا مو˘كح˘م˘لا
د˘ب˘ع˘لا و˘بأا» .د˘بؤو˘م˘لا˘˘ب مو˘˘كح˘˘م˘˘لا
ن˘ع يو˘ق˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا ،«ي˘˘فا˘˘كسسلا

،ةلداعلا مهتيسضقو ىرسسأ’ا قوقح
فور˘ح˘لا يأا˘بو ،كي˘كب˘ن ع˘مد يأا˘˘ب
كيفون˘سس تا˘م˘ل˘كلا يأا˘بو ،كي˘ثر˘ن

ي˘ت˘لا كل˘ت تارا˘˘ب˘˘ع˘˘لا يأاو ،كق˘˘ح
تل˘حر د˘ق˘ل˘ف ،كف˘سصن˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
ايح تلز امو ةبيط ةريسس تكرتو
ارسضاح تيقبو توملا كبيغو ،انيف
كي˘ل˘ج˘ن عادو نود تل˘حرو ،ا˘ن˘ن˘ي˘˘ب
ل˘ي˘حر˘لا كع˘جو˘ي م˘لو ن˘˘ير˘˘ي˘˘سسأ’ا
،كقارف اعيمج انعجوأا امنا ،يدبأ’ا

مكف .كتوم دعب نم ءايحأ’ا عجوأاو
بّيغ مكو ،يسساقو توملا عسشب وه
زيزعو بيبحو بحاسص نم توملا

ا˘بأا ا˘ي ٌر˘ُم كل˘ي˘حر ى˘ق˘ب˘يو .بير˘قو
كمسساو ليحرلا ى˘ل˘ع ما˘ع ..د˘ب˘ع˘لا

كتريسسو نطولا ةركاذ يف روفحم
بولق يف ةرسضاح لازت ’ ةبيطلا

.كوبحأاف كوفرع نم

ةنإورف ينؤع رضصانلإ دبع :ملقب
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نوجتحي ضسابعلب يديسسب نودقاعتملا ةذتاسسألا
ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا ضسمأا مد˘˘˘قأا

ةيبرت˘لا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و ي˘ف
،ةت˘قؤو˘م˘لا دو˘ق˘ع˘لا را˘طإا ي˘ف
ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ىلع
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ما˘مأا

ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘سصقإا ن˘˘ي˘˘˘سضفار
ثيح ،ةمئاد لغسش بسصانم
اود˘سشا˘ن قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو
دعب قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ل ل˘خد˘ت˘لا

بسصانملا هذه نم مهنامرح
،راظت˘ن’ا ن˘م تاو˘ن˘سس د˘ع˘ب

نم مهطخسس نع اوربع امك
كرح˘ت نود ع˘سضو˘لا رو˘هد˘ت
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘يا˘˘˘سصو˘˘˘لا
جامدإ’ا ةيلمع يف بعلتلا
.لامعلا ضضعبل ينهملا
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
يت˘لا ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
ةيبرتلا ةيريدم اه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ت
جامدإ’ا ةيلم˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف
اهيف دمتعت مل يتلا ينهملا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع
ر˘مأ’ا .ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘سصن˘م˘لا
ءا˘˘˘سصقإا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست يذ˘˘˘لا
نيينهملا لامعلا  نم ديدعلا
دوقعلا ةغيسص يف نيفظوملا
تاو˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م  ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م˘˘لا

ةيلوؤوسسم اولّمح امك ،ةليوط

تا˘سسرا˘م˘م˘لا˘ب هو˘ف˘سصو ا˘˘م
ةيريدملا ىلإا ةينوناقلا ريغ
ن˘م او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةنجل دافيإ’ لخدتلا يلاولا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ق˘˘˘ت ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
يتلا  ةلجسسملا تازواجتلا

جا˘˘مدإ’ا ن˘˘˘م  م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مر˘˘˘ح
ةيريدملا ناو ةسصاخ .ينهملا
مهتافلم عم لماعتت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
لغتسسا امك  ،ةئ˘ي˘ط˘ب ةر˘ي˘تو˘ب
ةبلاطملل مهتفقو نوجتحملا
ةرخأا˘ت˘م˘لا م˘ه˘ب˘تاور ة˘يو˘سست˘ب
،يلاوتلا ىلع ثلاثلا رهسشلل
حر˘˘˘سص ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ى˘˘ل˘˘ع مل˘˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا

ناب ،ةيبرتلا ةيريدم ىوتسسم
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت  ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
ي˘˘ف ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘˘سشلا

نيفظوملا  تاف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م
ةتقؤوملا دو˘ق˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘سص ي˘ف
ىلع ءانب  جامدإ’اب نيينعملا
اهيلع ددسش يتلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ن˘ع ا˘ي˘ل˘ح˘م لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا
ذنم هبيسصنت مت يذلا  عاطقلا
ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘ه˘˘سشأا
نيلثمم عم ءاقل كانه نوكيسس
ة˘سسارد˘ل  ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
جامدإ’ا ةيلم˘ع ر˘ي˘سس ة˘ي˘ف˘ي˘ك
.للخ يأا حلسصإاو

ودبع.صص

نيتفلتخم نيتيلمع يف
نازيلغب ءاسضيب ةحلسسأا زجحو ضصاخسشأا01 فيقوت

تادحولا فل˘ت˘خ˘م تن˘كم˘ت
ثحبلا ةقر˘ف˘ب ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يرسضح˘لا ن˘مأ’او ل˘خد˘ت˘لا
ير˘سضح˘لا ن˘مأ’او ع˘با˘˘سسلا
ن˘مأا˘ب را˘ط˘ق˘لا˘ب ي˘جرا˘˘خ˘˘لا

فيقوت ن˘م ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘ي’و
ةيمك زجحو ضصاخسشأا40
ضصارقأ’او تارد˘خ˘م˘لا ن˘م
دعي يلام غلبمو ةسسولهملا

كلذو ،جيورتلا تادئاع نم
ةدكؤوم تامولعم دورو دعب
اهدافم حلاسصملا تاذ ىلإا

نو˘مو˘ق˘ي ضصا˘خ˘˘سشأا دو˘˘جو
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
يف ةسسو˘ل˘ه˘م˘لا ضصار˘قأ’او
ذاختإا دعب ،بابسشلا طاسسوأا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘˘ج
م˘ت ة˘مزل˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
مهتزوحب طبسضو مهفيقوت

ن˘˘˘م مار˘˘˘˘غ06.02 ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اسصرق55و تارد˘خ˘˘م˘˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
قايسسلا ضسف˘ن ي˘ف ج˘يور˘ت˘لا
تاد˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘ت
ةي’و˘لا ن˘مأا˘ب ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،مرسصنم˘لا عو˘ب˘سسأ’ا لل˘خ
ضصاخسشأا60 ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م
ءاسضيب ة˘ح˘ل˘سسأا60زجحو
ن˘م ضسدا˘سسلا ف˘ن˘سصلا ن˘˘م
،ّماجحأ’او عاونأ’ا فل˘ت˘خ˘م
تا˘˘يرود ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘˘ع اذ˘˘˘هو
ح˘لا˘سصم˘لا تاذ ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ى˘ت˘سشب مار˘جإ’ا ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل
فيقوت نم تنكم ،هعاونأا
ط˘ب˘سض و م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا
مت ةحلسسأ’ا هذه مهتزوحب
تاءار˘˘جإا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نا
يفلاسسلا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق
ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب او˘˘مد˘˘ق ،ر˘˘كذ˘˘لا
.ةلادعلا مامأا

بؤيإ .صس

6 ةباسصإاو ضصخسش لتقم
  ةملاڤب نيقرفتم رورم يثداح يف

ضصخسش ضسمأا لوأا راهن يقل
ة˘ثل˘˘ث بي˘˘سصأاو ع˘˘بار˘˘لا ي˘˘ف
ميلا رورم ثداح رثا نيرخآا

قير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ع˘قو
نيب طبارلا201 مقر ينطولا
ةقطن˘م˘ب ي˘قاو˘ب˘لا مأاو ة˘م˘لا˘ق
حلاسصم بسسحو ،حلاملا يداو
ثداحلا ناف ةيندملا ةيامحلا
ةرايسس نيب مادطسصا يف لثمت
نم ةنحاسشو (ناسسين) عون نم
ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م (نو˘تو˘˘ف) عو˘˘ن
رمعلا نم غلابلا ةيحسضلا ةافو
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ن˘سس64
نيرخآا ضصاخسشأا30 ةباسصإاو
63و42 نيب مهرامعأا حوارتت
تا˘˘با˘˘سصإاو حور˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘سس

ي˘فو ،ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
قيرطلا دهسش لسصتم قايسس
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا08 ي˘ن˘طو˘˘لا

ضسارهأا قوسسو ةملاق يتي’و
قرطلا قر˘ت˘ف˘م˘ب  د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب

يناث ثدا˘ح بو˘ق˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح
ةرا˘ي˘سس ماد˘ط˘سصا ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت
ا˘˘ي˘˘ك) عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سس
افلخم (يتيرام عم ((وتنكيب
امهل نيسصخسش ةباسصإا كلذب
امهفاعسسإا مت ةفيفخ تاباسصإا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا فر˘˘ط ن˘˘م
ةرايسس ةطسساوب لقنو ةيندملا
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا
.يبقع ميكحلا

نإؤضضر .ب
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رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘سسم˘˘لا ة˘˘ي’و
تدافتسسا ةيروهمجلا تاي’و
هرقأا يذلا عورسشملا اذـه نم
يف لاقملا ةيروهمجلا ضسيئر
لجأا نم نطولا تايدلب لك
ة˘لا˘ط˘ب˘لا ل˘كسشم ضصا˘سصت˘˘ما
،باب˘سشلا ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا

هنسسحت˘سسا يذ˘لا رار˘ق˘لا و˘هو
لجأا نم لمعلا نع نولطاعلا
’إا ،ةلاطبلا حبسش نم ضصلختلا
ق˘˘ب˘˘ط˘˘˘ي م˘˘˘ل رار˘˘˘ق˘˘˘لا اذـه نأا
رييلملا تفر˘سصو هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب
عور˘سشم˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا
قيـــقحت يف مهاسسي مل يذلا
ةرازو نأا مغر ،وجرملا فدهلا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ي˘ف تعد ة˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا تاذ ي˘˘ف
ترمأاو تابسسانملا نم ديدعلا
ريسصم يف قيقحت حتفب ة’ولا

و˘˘˘هو ،ضسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
بابسشلا هرظتنا يذلا قيقحتلا
ةبقاعم لجأا ن˘م «ي˘ل˘ي˘سسم˘لا»
نيذلا نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
’إا ،زايتماب ماعلا لاملا اوددب
ىلع لازت ’ ناــــمقل راد» نأا

ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت بسسح «ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘˘ح
،ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا
تل˘˘ح˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه تح˘˘ب˘˘سصأا

تلوحتو ،بير˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘سضر˘ع
ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘˘ل˘˘ل «را˘˘كوأا» ى˘˘لإا
،تاردخملاو رومخلا برسشل
طورسش ىندأا بايغ لظ يف
،ما˘ع˘لا لا˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ن˘مأ’ا

ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا م˘ل˘ع م˘غر
ا˘ه˘ي˘لإا تلآا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا˘ب
ىلع جرفتت تيقبو تلحملا
ءا˘سسؤور ل˘با˘ق˘م˘لا˘˘ب ،ع˘˘سضو˘˘لا
نأا˘ب نو˘ج˘ج˘ح˘ت˘ي تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تايحلسص ن˘م ن˘مأ’ا ر˘ي˘فو˘ت
ن˘˘م ضسي˘˘لو ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘سصم
عسضو˘لا و˘هو .ة˘يد˘ل˘ب˘لا ما˘ه˘م
لءاسستي با˘ب˘سشلا ل˘ع˘ج يذ˘لا

ع˘يرا˘سشم زا˘ج˘˘نإا ىود˘˘ج ن˘˘ع
ةسضرع ىقبتو رييلملا فلكُت
بج˘ع˘تو ا˘ه˘ت˘قو ،بير˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تلحملا زاج˘نإا ن˘م ضضع˘ب˘لا

ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا جرا˘˘خ
ةديعبو ةيدوأ’ا فافسض ىلعو
ةيدلب رارغ ىلع ناكسسلا نع
رورسس نبو عماوسسلاو موهرب

ء’ؤوه لعج ام ةي’ولا بونج
لوأ’ا ،نيببسسل اهنع نوفزعي
ن˘م م˘ه˘فو˘˘خ˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
ةقرسسلا ىلإا مهتلحم ضضرعت
نم فوختلا ىرخأا ةهج نمو
ببسسب حبرلاو لاملا ينج مدع
هذ˘˘ه .نا˘˘كسسلا ن˘˘ع ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب
نييفرحلل ةهجوملا تلحملا

ن˘ع ن˘ي˘ل˘طا˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
فرط نم اهريجأات متي لمعلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب كل˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘˘سصم
ي˘ف ا˘ير˘ه˘سش يز˘˘مر غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ب
ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي م˘˘ث ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
م˘ت˘يو ،كلذ د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
تلحملا هذه راجيإا ليسصحت
ةيدلبلا ةيابج يف ةمهاسسملل
نع اهنع لزانتلا ةيناكمإا عم
.راجيإ’اب عي˘ب ة˘غ˘ي˘سص ق˘ير˘ط
ةمسصاع ةليسسملا ةيدلب يفف
ن˘˘˘م تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
تل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
رايلم41 نم ديزأا تكلهتسسا
ميلع ردسصم بسسح  ميتنسس
بابسشلا اهن˘م دا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لاو
م˘˘هدد˘˘ع زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لا

ا˘ه˘نا˘كم بب˘سسب د˘ي˘لا ع˘با˘˘سصأا
بابسشلا بسسح يراجتلا ريغ
تلحملا تسضرع˘تو لا˘ط˘ب˘لا
ى˘لإا تلو˘ح˘تو بير˘خ˘ت˘لا ى˘لإا

تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ل ر˘˘كو
ي˘ح ي˘فو .لو˘ح˘˘كلا بر˘˘سشو
،ةي’ولا ةمسصاع˘ب ة˘ح˘ل˘يو˘م˘لا
يف ضسيئرلا تلحم تزجنأا

نع ةديعبو ة˘لوز˘ع˘م ق˘طا˘ن˘م
نأا˘كو ،ة˘ي˘˘نا˘˘كسسلا ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا
ا˘ه˘فد˘ه ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
ثيح ،طقفو تلحملا زاجنإا
در˘˘ج˘˘م ي˘˘ق˘˘ب عور˘˘˘سشم˘˘˘لا نأا

مدخي ملو حور نودب لكيه
«حابسشأ’ا» اهنكسستو بابسشلا

بابسشلا رب˘عو ،تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م
مهطخسس نع ةقطنملا هذه يف
ح˘˘لا˘˘سصم ها˘˘ج˘˘ت م˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘تو
تز˘˘ج˘˘˘نأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
امك هل˘غ˘ت˘سست م˘لو عور˘سشم˘لا
بسصانم ريفوت لجأا نم يغبني

ة˘م˘سصا˘ع ي˘ف ا˘مأا ،م˘ه˘ل ل˘م˘ع
تلحملا نم ديدعلاف ةي’ولا
رهاظ˘م ،بير˘خ˘ت˘ل˘ل تسضر˘ع˘ت
جا˘˘جز˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت كلذ
ذ˘˘˘˘فاوـــن˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تح˘˘˘ب˘˘˘سصأاو ،ة˘˘˘˘قور˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ءاسضقل ءاوهلا ىلع ضضيحارم
نــــينطاوم˘لا ضضع˘ب تا˘جا˘ح

تلـــح˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
005 ردبلا» يحب ةدجاوتملا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ب«ن˘˘كسسم
جا˘˘عزإا رد˘˘˘سصم تح˘˘˘ب˘˘˘سصأاو
ةروا˘ج˘م˘لا تل˘ئا˘ع˘ل˘ل ق˘ل˘˘قو
هذه ى˘ق˘ب˘ت ر˘كذا˘م ل˘ك ما˘مأاو
ة˘ل˘ي˘ط د˘سسا˘ف م˘˘كح˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع
تددب  تسضم ةنسس نيرسشع
اهنمث عفد ةلئاط لاومأا اهيف
رهق نم ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘م˘لا

.رقفو ضشيمهتو

يبرغ ديضشر

عؤلخملإ صسيئرلإ هرقأإ ذنم بابضشلإ هنم دفتضسي مل

نيفرحنملل ركو ىلإا لوحتي ةليسسملاب ينهم لحم001 عورسشم

جيريرعؤب جرب
ةباسصع فيقوت
 ةسصتخم ةينطو

 ريوزت يف
تارايسسلا قئاثو

ثحبلا ةقرف رسصانع تنكمت
ةيئ’ولا ةحلسصملاب لخدتلاو
جربب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
فيقوت نم جيريرعوب

71 نم ةنوكتم ةباسصع
جرب نم نوردحني اسصخسش
ترايتو فيطسس ،جيريرعوب
ريوزتلاب  قلعتت ةيسضق يف
يف روزملا لامعتسسإاو
ماتخأا ديلقت ،ةيرادإاتاررحم
بيرهت ،تاغمدلاو ةلودلا
تابكرم عسضو تابكرملا
ريغ تافسصاومب ريسسلل
،تابكرملا ةقرسس ،ةقباطم
ةحنج ،ةقورسسم ءايسشأا ءافخإا
تبثت ةداهسش ادمع ريرحت
ايدام ةحيحسص ريغ عئاقو
يدؤوملا لامهإ’ا ،اهلامعتسسإاو
يف ةبكرم ليجسست ىلإا
ميقرتلل ةينطولا ةقاطبلا
اذهو ،روزم يدعاق فلمب
ةقمعملا تاقيقحتلا دعب
نمأ’ا حلاسصم اهب تماق يتلا

ةبكرم31 نأا تنيب يتلاو
تافسصاومب ريسسلل تعسضو
ريوزت دعب ةقباطم ريغ
ةيلسصأ’ا ةيدعاقلا اهتافلم
ةكبسشلا هذه فرط نم
فلم زاجنا متو اذه ،ةينطولا
متو مهدسض يئاسضق
.ةينعملا تاهجلل مهميلسست

فيرضش نب قوراف

ة˘ي’و˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘سصم تق˘˘لأا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضضب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب
د˘يزأا تز˘ج˘˘حو ضصا˘˘خ˘˘سشأا01
.ضسولهم ضصرق فلأا02 نم
ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘˘فأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ر˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
نم ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب عور˘سشم˘لا
حوارتت ضصا˘خ˘سشأا3 في˘قو˘ت
ةنسس52و32 نيب مهرامعأا

ايئا˘سضق قو˘ب˘سسم م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
تارثؤوملاو تاردخملا جيورت
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يأا ،ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا
ضصرق62 ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب
ةيمك ،غ˘ل˘م003 نيلباق˘ير˘ب
42 نزو˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘مو  مار˘˘˘˘غ

01و ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأ’ا
61و21 يرا˘ي˘ع ضشي˘طار˘˘خ
يلام غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ربتع˘ي جد005.11 ـب رد˘ق˘˘ي
ا˘م˘ك .ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ةيلمع يف دارفأ’ا تاذ نكمت
نيسصخسش فيقوت نم ةلثامم
43و33 رمع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ةبكرم نت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ة˘ن˘سس
ةقفسص دق˘ع دد˘سصب ة˘ي˘حا˘ي˘سس
ن˘م ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كل ع˘˘ي˘˘ب
ةقطنمب ةسسولهملا ضصارقأ’ا
ضسيدسسيف ةيدلبب نواسشتعوب

ضصرق698 ز˘ج˘˘ح م˘˘ت ثي˘˘ح
. غلم003 نيلباقيرب
قر˘ف تف˘قوأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةح˘ل˘سصم˘لا
حوارتت ضصاخسشأا4،ةيئاسضقلا

ةنسس43و62  نيب مهرامعأا
،ايئاسضق نيقوبسسم مهنيب نم
ة˘ي˘طر˘سش تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ي˘˘ف
ي˘ت˘ن˘يد˘م ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘˘م
،فو˘˘˘˘سسو يداوو ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ب
4949 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا
فلتخم ن˘م ضسو˘ل˘ه˘م ضصر˘ق
. عاون’ا

دارفأا نكمت قايسسلا تاذ يف
ن˘مأا˘ب لوأ’ا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا
ل˘سش ن˘م ،ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م جور˘˘˘˘م طا˘˘˘˘˘سشن
،ة˘ي˘لد˘ع˘لا ه˘ق˘باو˘سسب فور˘ع˘˘م
ن˘˘م مار˘˘˘غ13.14 ز˘˘ج˘˘˘حو
ع˘ط˘ق ن˘ع ةرا˘ب˘ع تارد˘خ˘م˘لا

لخاد جيورتلل ةأايهم ةريغسص
.يلئاعلا هنكسسم

م.ءامضسأإ

صصاخضشأإ01 فيقؤت عم
ةنتابب ضسولهم ضصرق فلأا02 نم رثكأا زجح
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ةنيدملإ طضسو ةبكرمب نإرواني اناك

ضسابعلب يديسسب نيسصخسش فيقوتو فويسس زجح
˘مار˘جإ’ا ع˘م˘ق ة˘قر˘˘ف تق˘˘لأا
،ضسابعلب يديسس ةي’و نمأاب
يف نيسصخسش ىلع ضضبقلا
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘ح˘ل˘سسأا ل˘م˘ح ي˘ف ا˘طرو˘˘ت
مجحلا نم ةروظحم ءاسضيب
ةلاح يف ةقا˘ي˘سسلاو ر˘ي˘ب˘كلا
ي˘˘˘˘ف بعر˘˘˘˘لا ثبو ر˘˘˘˘كسس
و˘ف˘لا˘سسلا ،ةرا˘˘م˘˘لا طا˘˘سسوأا
ةبكرم نتم ىلع اناك ركذلا

«و˘غ˘نو˘ك و˘نور» عو˘˘ن ن˘˘م
امك، امهفيقوت متي نأا لبق
ز˘˘ج˘˘ح كلذ ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ت
مجحلا نم ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا
.ريبكلا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
ة˘طر˘سشلا تاو˘ق لل˘غ˘ت˘˘سسا
˘˘مار˘˘˘جإ’ا ع˘˘˘م˘˘˘ق ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ب
دوجو اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
اهر˘مأا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ة˘ب˘كر˘م
تاروا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ق˘ئا˘سس مو˘ق˘ي

يف بعرلا ثب عم ةريطخ

ىوتسسم ىلع ةراملا طسسو
دعب ،ريديإا تاسسيع عراسش
مت ناكملا نيع ىلإا لقنتلا
ناك يتلا ةبكرملا فيقوت

يف نيسصخسش اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا

ةلاح يف امهنأا نيبت ثيح
مت نيأا ،ةمدقتم دج ركسس
امك ،ناكملا نيعب امهفيقوت

ةحلسسأا امهتزوحب تطبسض
مجحلا نم ةروظحم ءاسضيب
عيمج ءافيتسسا دعب، ريبكلا
تحت ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ل˘ي˘˘كو˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا فار˘˘سشإ’ا
فلم زاجنإا مت ةيروهمجلا
ةمهت نع امهدسض يئاسضق
ءاسضيب ةحلسسأا ىلع ةزايحلا

ةلاح يف ةقايسسلا ،ةروظحم
ي˘˘˘˘ف بعر˘˘˘˘لا ثبو ر˘˘˘˘كسس
هبجوم˘ب م˘ت ،ةرا˘م˘لا ط˘سسو
 .ةباينلا مامأا امهميدقت

ودبع.صص

      ءإدؤضسلإ قؤضسلإ يف عابت
ةلسشنخب ةريخذلا ةعانسصل ةيرسس ةسشرو كيكفت

ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةطرسشلل ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘ب
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ةسشرو كيكفت نم ،ةلسشنخ
ةر˘ي˘خذ˘لا ة˘عا˘ن˘سصل ة˘ير˘˘سس
زجح ع˘م ا˘ه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لاو
21و ةغراف ةسشوطرخ711
ن˘م يرا˘ن حل˘سسل ةأا˘˘ب˘˘ع˘˘م
ةي˘م˘كو ضسما˘خ˘لا ف˘ن˘سصلا

ةسصاخ تاودأاو دورابلا نم
ا˘م بسسح ة˘يرا˘ن ة˘ح˘ل˘˘سسأا˘˘ب
ةيلخ نم ضسمأا لوأا ديفتسسا
ةماعلا تاقلعلاو لاسصت’ا
.ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا كل˘˘˘سسلا تاذ˘˘˘˘ب
ردسصملا تاذ ىلإا ادانتسساو
ىلإا دوعت ةيسضقلا عئاقو نإاف
ى˘˘˘لإا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م دورو
ا˘هدا˘ف˘م ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع
ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا د˘˘˘حأا ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
ف˘˘ن˘˘سصلا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأ’
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ضسما˘˘خ˘˘لا

د’وأا ةيدلبب نئاكلا هنكسسم
نذإا رادسصتسسا متيل ضشاسشر
ة˘ط˘خ داد˘عإاو ضشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع تل˘ق˘ن˘ت ة˘ي˘ن˘مأا
ن˘كسسم˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق
.هيف هبتسشملا

ضشيتفتلا ةي˘ل˘م˘ع تر˘ف˘سسأاو
ةريخذلا نم ةيمك زجح نع
ةلثمم ضسماخلا فنسصلا نم
61 رايع ةسشوطرخ57 يف
ةسشوطرخ21 و ةغراف ملم
ةفاسضإا ةأابعم مم61 رايع
21 رايع ةسشوطرخ13 ىلإا

ةلوسسبك11و ة˘غرا˘˘ف م˘˘م
ن˘م ة˘ي˘م˘كو ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
91 نزوب دورابلا قوحسسم
لماحو ضشيطارخ لماحو غ
عطق3 اذكو يران حلسس
ةئبعت يف لمعتسست ةيبسشخ
.ضشيطارخلا

م .ق

رانيد ف’آإ01 ـب ةردقملإ ةقاعإ’إ ةحنمب تاطلضسلإ نودضشاني
نبغلا عفرب نوبلاطي «يحيوللا» ضسابعلب يديسسب بلسصتلا ىسضرم
ةا˘كسشم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تب˘لا˘ط
يحيوللا بلسصتلا ىسضرمل
طا˘˘سشن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م
يد˘˘ي˘˘˘سسب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
فينسصت ةرورسضب ،ضسابعلب
ةلماك ةقاعإاك ضضرملا اذه
هب نيباسصملل ىنسستي ىتح
ة˘ح˘ن˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ن˘م
01 ةبسسنب ةردقملا ةقاعإ’ا
تبر˘˘غ˘˘ت˘˘سساو ،را˘˘ن˘˘يد ف’آا

ن˘م  ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ئر
ا˘هد˘م˘ت˘ع˘ت  ي˘ت˘لا با˘ب˘سسأ’ا
اهسضفر يف ةينعملا ةهجلا
اميسس ضضرملا اذه فينسصت
هجردت دلبلا ندم ةيقب ناو
ةيلكلا ةقاعإ’ا ةناخ نمسض
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب با˘ب˘سسأا ةد˘˘ع˘˘ل
بيسصي يحيول˘لا بل˘سصت˘لا
زا˘ه˘ج˘لا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘˘لا˘˘ب
عاخنلاو يزكرملا يبسصعلا
بب˘˘˘˘سسي ا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘سشلا
تا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘سشت ضضير˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
يدؤو˘يو ر˘ه˘ظ˘لاو فار˘˘طأ’ا
’و ةيكرح تابارطسضا ىلإا

ى˘سضر˘م ةا˘نا˘ع˘م ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ت
ى˘ل˘ع ي˘ح˘يو˘ل˘لا بل˘سصت˘˘لا

م˘˘˘ه˘˘˘˘ب فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا مد˘˘˘˘ع
ىدعتت لب ايكرح نيقاعمك
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ل˘كا˘سشم ى˘˘لإا كلذ
بايغل مه˘ب ل˘ف˘كت˘لا ءو˘سسب
يفيظولا ليهأا˘ت˘ل˘ل تاد˘حو
ة˘ح˘ل˘سصم ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ء’ؤوه ةدعاسسمل باسصعأ’ا
ة˘كر˘ح˘لا ى˘ل˘ع ى˘سضر˘˘م˘˘لا

تاديق˘ع˘ت ة˘ه˘جاو˘م ى˘ل˘عو
تحر˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك .ضضر˘˘˘م˘˘˘لا

مدع ةلكسشم ةيعمجلا ةسسيئر
ءاود˘ل ة˘سصا˘خ ة˘يودأ’ا ر˘فو˘ت
irbasyTيف رفوتملا ريغ
ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سصلا
دبع يعماجلا ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
عا˘ف˘ترا ى˘ل˘ع ةدا˘˘يز ردا˘˘ق˘˘لا
عم ةنراقم قوسسلا يف هرعسس
.يرهسش لخد ىلع مهمادعنا

ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
تاقفن لمحت ىلع نيربجم
ى˘ل˘ع ة˘ع˘سشأ’او ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.ةسصاخلا مهتاقفن

ودبع.صص

يراجلإ يثÓثلإ لÓخ

ةليمب لظلا قطانمب تنرتنإا عورسشم11 مÓتسسا
عبإرلإ ليجلل ةلماضشلإ ةمدخلإ ميمعتب اضصاخ اعورضشم11 «بيرق امع» ةليم ةي’ؤب رئإزجلإ ت’اضصتإ حلاضصم ملضستضس

.ديضشر لداع حلاضصملإ تإذل يتايلمعلإ ريدملإ نم صسمأإ لوأإ ملع ام بضسح ةي’ؤلاب لظ ةقطنم51 ربع تنرتنإÓل

تاذ ح˘˘˘˘سضوأا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘فو
عسضوت نأا بقتري هنأاب لوؤوسسملا

ة˘مد˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم
لل˘خ» ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا
تغ˘ل˘ب ثي˘ح «يرا˘ج˘لا ي˘ثل˘˘ث˘˘لا
لامكتسسا ةلحرم اي˘لا˘ح ا˘ه˘لا˘غ˘سشأا
تايئاو˘ه˘لا ع˘فر ةد˘م˘عأا بي˘سصن˘ت
بيكرت ةيلمع ةرسشابم اهدعب متتل
حرسصو.ةمزللا تازيهجتلا ةيقب
هذه راطإا يف مت هنأاب  ثدحتملا
فايلأ’ا نم ملك36 دم عيراسشملا
،ةي’ولاب تايدلب9 ربع ةيرسصبلا

ةقطنم51 ةيطغت˘ب ح˘م˘سسي ا˘م˘م
ةلماسشلا ةمدخلاب اهل ةعبات لظ
ربتعتو .تنرتنإلل ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘ل˘ل
جمانربلا نم اءزج عيراسشملا هذه
يف» ةليم ةي’و هتدافتسسا يذلا

م˘ي˘م˘ع˘ت را˘طإا ي˘˘ف «ق˘˘با˘˘سس تقو
62 يطغي يذلا ةلماسشلا ةمدخلا

«اريبك اسصقن» يناعت لظ ةقطنم
ف˘تا˘ه˘لا ة˘كب˘سشب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ةيدلب21 ربع تنرتنإ’او تباثلا

.23 لسصأا نم ةي’ولل ةعبات
جما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه لل˘خ ن˘م م˘ت د˘قو
يف لظ ة˘ق˘ط˘ن˘م11ب لف˘كت˘لا
ا˘هر˘خآا نا˘ك ة˘مر˘سصن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

ةيدلبب «ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع» ة˘ق˘ط˘ن˘م
ريزو فرسشأا ثيح «’امسش» ةلامح
ةيكل˘سسلا تل˘سصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا

ىلع رازموب ميهاربإا ةيكلسسللاو

ديق اهب ضصاخلا عورسشملا عسضو
ةر˘ي˘خأ’ا ه˘ترا˘يز لل˘خ ة˘مد˘˘خ˘˘لا
رد˘سصم˘لا ضسف˘ن ف˘سشكو.ةليمل

ن˘م ة˘ل˘ي˘م ة˘˘ي’و ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
ةيطغتلل ةديدج عيراسشم ليجسست
عبارلا ليجلل ة˘ل˘ما˘سشلا ة˘مد˘خ˘لا˘ب
لظ ةقط˘ن˘م42 رب˘ع تنر˘ت˘نإل˘ل

ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا نأا˘˘˘ب زر˘˘˘بأاو .ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج

ة˘ن˘سسلا م˘سسر˘ب ا˘˘سضيأا تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
021 دم˘ل عور˘سشم ن˘م ة˘يرا˘ج˘لا

هلاغسشأا ،ةيرسصبلا فايلأ’ا نم ملك
ةياهن لبق ملسستسسو ايلاح ةيراج
4991 ذنم مت هنأاب اركذم ةنسسلا
0012 قوفي ام دم مويلا دح ىلإا

ىلع ةير˘سصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا ن˘م م˘ل˘ك
.ةي’ولا ىوتسسم

ة˘ق˘با˘سسم ة˘م˘لا˘ق ة˘ع˘ما˘˘ج تق˘˘ل˘˘طأا
عورسشم ةركف لسضفأا لوح ةينطو
كلذو ،ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن ة˘˘˘كر˘˘˘سش ءا˘˘˘سشنإ’
ةن˘سضا˘ح ن˘م ل˘ك ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ةلاكولاو ةعما˘ج˘لا تاذ˘ب لا˘م˘عأ’ا
ثحب˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،يجولونكتلا ريو˘ط˘ت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةيلخ ضسما لوأا هب تدافأا ام بسسح
ةسسسسؤوملا هذهل لاسصت’او ملعإ’ا
.ايلعلا ةيميلعتلا

هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘سضوأاو
نم» راعسش لمحت يتلا ةقباسسملا
«ةئسشان ةسسسسؤوم ىلإا ةركتبم ةركف
دعب نع رظانتلا ةينقت ربع مظنتسس
يف كلذو «موز» قيبطت للخ نم
رياربف72 ن˘ي˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
،لبقملا ضسرام1 ةياغ ىلإا يراجلا

بتار˘م˘لا˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘˘سضم
نم مهتقفارم متتسس ىلوأ’ا ثلثلا

8 ةعماجل لامعأ’ا ةنسضاح فرط
ديسسجت˘ل ة˘م˘لا˘ق˘ب5491 يا˘˘˘˘˘م
م˘ه˘تا˘كر˘سش قل˘طإاو م˘ه˘ع˘˘يرا˘˘سشم
.ةئسشانلا

ةقباسسملا نأاب ردسصملا تاذ ركذو
بابسشلا نيثحابلاو ةبلطلل ةهجوم
مهراكفأا ليوحت يف نوبغري نيذلا
ءا˘سشنإ’ ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ع˘˘يرا˘˘سشم ى˘˘لإا
مهل حن˘م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ئ˘سشا˘ن تا˘كر˘سش
تارود ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
ي˘ف ءار˘ب˘خ ا˘ه˘ط˘˘سشن˘˘ي ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
.راكتب’او ةيت’واقملا

لاسصت’او ملعإ’ا ةيلخل ادانتسساو
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نإا˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تاذ˘˘ل
ءا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’او ى˘˘لوأ’ا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا

متت ضسفانتلل ةل˘هؤو˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل
ددح˘م˘لا د˘عو˘م˘لا ل˘ب˘ق ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا
ر˘ي˘سس ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘حو .ة˘ق˘با˘سسم˘ل˘˘ل
˘ما˘يأا لل˘خ ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا
يعماجلا ردسصملا دافأا ،ةقباسسملا
نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا نأا˘˘ب
ما˘مأا تي˘نر˘ت˘نإ’ا ر˘ب˘ع م˘ه˘ع˘يرا˘سشم
5 ىلإا3 نيب ام مسضت ميكحت ةنجل
ةفلت˘خ˘م تا˘سصسصخ˘ت ي˘ف ءا˘سضعأا
01و ضضرعل˘ل ق˘ئا˘قد5 ةد˘م ي˘˘ف
ام بسسح ،ةبوجأ’او ةلئسسألل قئاقد
ردسصملا ركذو .هيلإا ةراسشإ’ا تمت
نيرايعم قفو متت مييقتلا ةيلمع نأاب
ةين˘ق˘ت˘لا ىود˘ج˘لا ا˘م˘ه ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأا
ةيتي’واقملا حملمو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا

.ةركفلا باحسصأ’
ب .ع

ب .صس

mahali@essalamonline.com

نيومتل جمانرب
ءاŸاب تايدلبلا
راسشبب بورسشلا

هايملاب ديوزتل اجمانرب دعأإ
ديدع ةنكاضس برضشلل ةحلاضصلإ

ملع امبضسح ،راضشب ةي’و تايدلب
ةيريدم يلوؤؤضسم ىدل صسمأإ لوأإ
إذه فدهيو .ةيئاملإ درإؤملإ
افÓغ هل دضصر يذلإ ،جمانربلإ

جد رايلم2 هتميق قؤفت ايلام
يعاطقلإ جمانربلإ نمضض
فلتخم ديضسجت ىلإإ ،ةيمنتلل
برضشلل ةحلاضصلإ هايملإ تاكبضش
لجضست يتلإ راضشب ةيدلبب اميضس
لامكتضس’إ ديق تايلمع عبرأإ

ىلإإ زاجنإ’إ رؤط يف نيتيلمعو
بقتري ىرخأإ ةيلمع بناج

ريدم ركذ امك ،اقح’ اهقÓطإإ
.نيدلإ ريخ لÓع عاطقلإ

نيعورضشم «ابيرق» قلطيضس امك
562 اهردق ةيلام ةميقب نيلثامم
راطإإ يف تضصضصخ جد نؤيلم
ربع هايملل ينطؤلإ قودنضصلإ

صسابع ينبو راضشب تايدلب
ةباجتضس’إ صضرغب ةطإؤعلإو
إذه يف ةنكاضسلإ تايجاحل
ةيناكضسلإ تاعمجتلإ ربع لاجملإ
،تايدلبلإ هذهب ةعقإؤلإ ةديدجلإ

ىلإإو.عاطقلإ ريدم فاضضأإ امك
دقف عيراضشملإ كلت بناج

نيتماه نيتيلمع تلمكتضسإ
طبرو زاجنإاب رمأ’إ قلعتيو
ةعضسب نييئام نينإزخ ءابرهكلاب
000.5 اهردق نيزختلل ةيلامجإإ

ينب يتيدلب طضسؤب بعكم رتم
ركذ املثم ،ةطإؤعلإو صسابع
.لÓع
ةضسإرد اضضيأإ عاطقلإ قلطأإو

هايمل ايئام إزجاح21 زاجنإ’
فلتخم ربع ةيدوأ’إو لؤيضسلإ

ةيلام ةفلكتب ةي’ؤلإ تايدلب
.جد نؤيلم04 قؤفت ةيلامجإإ

قÓطإإ كلذك بقترملإ نمو
لك يف نيتلثامم نيتيلمع لاغضشأإ

ةدامحو قريز نب يتيدلب نم
دؤهجلإ راطإإ يف يمانغلب
درإؤملإ ىلع ةظفاحملل ةلوذبملإ
نم ةيامحلإو ةيحطضسلإ ةيئاملإ
يقضس صصؤضصخلابو تاناضضيفلإ

يضضإرأ’إ حÓضصتضسإ تاطيحم
قطانملإ كلت ربع ةيوإرحضصلإ
،راضشب ةيدلب لامضش ةعقإؤلإ
.ردضصملإ صسفن ىلإإ إدانتضسإ

ب .صس

ةملاڤ ةعماج
ةئسشان ةكرسش عورسشم ةركف لسضفأا لوح ةينطو ةقباسسم

نيرمثتسسملل ءاغسصإ’ا ةنجل تعفر
ا˘م ن˘ع ل˘ي˘قار˘ع˘لا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ل
ايرامثتسسا اعورسشم071 هعومجم
ه˘سضر˘˘ع م˘˘ت202 ل˘˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘˘م
كلذو ةنجللا تاذ ىلع ةجلاعملل
ريخأ’ا يثلثلا يف اهثادحتسسا دنم
لوا ملع ام بسسح ،0202 ةنسس نم
ضصختو .ةي’ولا حلاسصم نم ضسمأا
يف رخأاتلا ،اهعفر مت يتلا ليقارعلا
دو˘ق˘عو ءا˘ن˘ب˘لا ضصخر راد˘سصت˘˘سسا
ل˘ي˘قار˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب زا˘ي˘ت˘م’ا

دوقعلا ريرحت يف ءاطخأاب ةطبترم
طاسشن ةعيبطو عون يف تليدعتو
تاذ هتحسضوأا ام قفو ،رامثتسس’ا
.حلاسصملا

ةيرامث˘ت˘سس’ا ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘م˘سشتو
تاطاسشنلا اه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م تم˘ت ي˘ت˘لا
ة˘عراز˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

تا˘مد˘خ˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلاو ن˘˘كسسلاو
ةيعانسصلا قطان˘م˘لا ر˘ب˘ع عزو˘ت˘تو
لا˘حر˘بو د˘ي˘سصلا ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م ل˘˘كل
يت˘لا ،لو˘سسغ زا˘ج˘مو ق˘ي˘لل˘ع˘لاو

نيعو لاحربو ينوبلا تايدلبب عقت
. هيلإا ةراسشإ’ا تمت امك ،ةدرابلا

ءا˘˘˘غ˘˘˘سصإ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسو
ىلاو اهسسأاري يت˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل
مسضتو ،يميرب نيدلا لامج ،ةي’ولا

نع نيلثممو نييذيفنت نيلوؤوسسم
ةعباتمو ةسساردب ةينعملا حلاسصملا
للخ ةي’ولا˘ب را˘م˘ث˘ت˘سس’ا طا˘سشن
ام يف لسصفلا ليجأات ،ةرتفلا ضسفن
ايرامثتسسا اعورسشم23 هعومجم
ضصوسصنلا رودسص نيح ىلإا كلذو
طبسضتسس يتلا ةديدجلا ةينوناقلا

ة˘ي˘قر˘تو ن˘˘ي˘˘طو˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘م˘˘ع
،(ا˘ق˘با˘سس فار˘ي˘ب˘لا˘ك) را˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
.ردسصملا تاذل ادانتسسا
ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ف
ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م تا˘˘طا˘˘سشن
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو
تامدخلاو ةحلفلاو كيتسسلبلاو
قيلعت ببسسب ةي’ولا هذهب ةلطعم
نيح ىلإا «فاريبلاك’’ ةنجل طاسشن
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ضصو˘سصن˘لا راد˘سصت˘سسا

ه˘ح˘ي˘سضو˘ت م˘ت ا˘م ق˘فو ،ةد˘يد˘ج˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘يرود˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا لل˘˘خ
مظنت يتلا نيرمثتسسملل ءاغسصإ’ا

دقو .ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نيرمثتسسملل ءاغسصإ’ا ةنجل ترجأا

عم ارسشابم ءاقل12 اهثادحتسسا ذنم
ضسمخ ىلإا ةفاسضإ’اب نيرمثتسسملا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م تارا˘˘˘يز
ربع تاطاسشنلا قطانمو ةيعانسصلا
ةرا˘سشإ’ا تم˘ت ا˘م بسسح ،ة˘˘ي’و˘˘لا
راطإا يف ةي’ولا يلاو رهسسيو .هيلإا
ءاغسصإ’ا ى˘ل˘ع ة˘يرود˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
ثح لل˘خ ن˘م ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
حلاسصم˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
زواجت ىلع رامثت˘سس’ا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةقفارملا ريفوتب ةيرادإ’ا ليقارعلا
ةسصاخ ،نيرمثت˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
ق˘˘˘فو كلذ و م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
عيجسشت ىلع ضصنت يتلا نيناوقلا
قلخ ىلع زي˘ف˘ح˘ت˘لاو را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
.ةورثلل دلوملا طاسشنلا

م .ق

نيرمثتضسملل ءاغضصإ’إ ةنجل
ةبانعب اعورسشم071 نع ليقارعلا عفر
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5ـ ب لايسسوم ئفاكي نرياب
هدÓيم ديع يف نييÓم

هبع’ ةأافاكمل خنويم نرياب يدان دعتسسي
يف ةيده لسضفأاب ’ايسسوم لامج باسشلا

.مداقلا ةعمجلا موي ،81ـلا هدليم ديع
يف اًيسساسسأا كراسش اًماع71ـلا بحاسص
‐4) هراد رقع يف ويز’ ىلع هقيرف زوف
يئاهن نمث باهذ يف ،ءاثلثلا ضسمأا ،(1
ليجسست يف حجنو ،ابوروأا لاطبأا يرود
ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو.ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا
ط˘سسو˘لا بع’ نإا˘ف ،«د˘ل˘ي˘˘ب ترو˘˘ب˘˘سس»
يفارتحا دقع لوأا ىلع عقويسس باسشلا
زهجيو.هدليم ديع موي هتريسسم يف
ط˘بر˘ل «يرا˘فا˘˘ب˘˘لا» يدا˘˘ن˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم
،6202 فيسص ىتح دتمي دقعب ’ايسسوم
غلبي يونسس بتار ىلع هلوسصح نمسضتي
لظ يف كلذ يتأاي.وروأا نييلم5
’ايسسوم مسسح ىلإا ريسشت يتلا ريراقتلا
لل˘خ ا˘ي˘نا˘م˘لأا بخ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب هرار˘ق
يتلا ارتلجنإا نم اًلدب ،ةمداقلا تاونسسلا

.نيئسشانلا تائف فلتخم يف اهلثم
نم يأ’ بعللا نريابلا ةرهوجل قحيو
نيتيسسن˘ج˘لا كل˘م˘ي ثي˘ح ،ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ةنيدمب د˘لُو ذإا ،ة˘ي˘نا˘م˘لأ’او ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ةقفر تاو˘ن˘سس9 ضشاعو ترا˘ج˘تو˘ت˘سش
دلُو ’ايسسوم نأا ركذي.ارتلجنإاب هتلئاع
وهو ،ةيناملأا مأاو يناطيرب يريجين بأ’
هعانقإا لجأا نم ناسسفانتي نيدلبلا لعج ام
.امهدحأ’ بعللاب

ةبغرلا انيدل :داديسسوسس ضسراح
دتيانوي رتسسسشنام ءاسصقإا يف

لاير ىمرم ضسراح وريمير ضسكيلأا ددسش
ة˘ه˘جاو˘م ة˘بو˘ع˘سص ى˘˘ل˘˘ع ،داد˘˘ي˘˘سسو˘˘سس
نم23ـلا رود بايإاب دتيانوي رتسسسشنام
ي˘ف ،ضسي˘م˘خ˘لا اًد˘غ ،ي˘بوروأ’ا يرود˘لا

.«دروفارت دلوأا» رمحلا نيطايسشلا لقعم
،وريميرل ’اؤوسس ،ةروووك ررحم هجوو
ءاعبرأ’ا مويلا يفحسصلا رمتؤوملا للخ
نورت فيك ضسبلملا ةفرغ يف» :هسصن
نم لهو ،اداتنوميرلا قيقحت يف مكسصرف
.«؟دتيانوي رتسسسشنام ءاسصقإا نكمملا

ة˘م˘يز˘ه ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ق˘ل» :ور˘ي˘م˘ير با˘جأاو
ىتح لتاقن نأا ديرنو ،باهذلا يف ةيعابرب
نأا ن˘كم˘يو ة˘ق˘ي˘قد09 يه˘ف ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا
.«ةارابملا يف ءيسش يأا ثدحي
ةبوعسص هجاو˘ن˘سس ا˘ن˘نأا فر˘ع˘ن» :فا˘سضأاو
،باهذلا ةارابم ة˘ج˘ي˘ت˘ن بب˘سسب ة˘ي˘فا˘سضإا

اًعيمج انيدل ضسبلملا ةفرغ يف لخادو
ءا˘˘سصقإاو كلذ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘˘لا

رتسسسشنام نأا ركذُي.«دتيانوي رتسسسشنام
‐4) ةجيتنب اًباهذ راسصتن’ا ققح دتيانوي
بع˘ل˘م˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف ،(0
يسشفت ببسسب ايلاطيإاب «مويداتسس زنايلأا»
.انوروك ضسوريف

ةقيقح حسضوي يراسس ليكو
انيتنرويف يلوؤوسسمب هعامتجا

لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ،نا˘سضمر ي˘لا˘ف ى˘ف˘˘ن
،يراسس وي˘سسيروا˘م ي˘لا˘ط˘يإ’ا برد˘م˘لا
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل ق˘با˘سسلا ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

هلكوم تطبر يتلا ريراقتلا ،يسسليسشتو
ةفيحسص تمعزو.انيتنرويف بيردتب
،ةيلاط˘يإ’ا «ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد ير˘يرو˘ك»
عم اًعامتجا دقع يراسس نأا ،ءاثلثلا ءاسسم
وجو ،ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا يدار˘ب ل˘ي˘ي˘ناد
هفقوم ةفرعمل ،يذيفنتلا ضسيئرلا نوراب
هليكو يفني نأا لبق ،’ويفلا بيردت نم
ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘لا˘ف لا˘قو.ءاب˘نأ’ا كل˘ت
ترو˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘˘كب˘˘سشل بسضت˘˘ق˘˘م
نيب تاعامتجا كانه نكي مل» :«ايلاطيإا
.«كلذ رسشن ىجري ،انيتنرويفو يراسس
ي˘ف ا˘ًط˘ب˘ح˘م ا˘ًم˘سسو˘م ’و˘ي˘ف˘لا مد˘˘ق˘˘يو
زكرملا لتحي ثيح ،يلاطيإ’ا يرودلا
.ةطقن52 ديسصرب رسشع ضسماخلا

 :وبسسيرك
وراتول تحسصن
ةنولسشرب ضضفرب

نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا د˘˘˘كأا
نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ،و˘ب˘سسير˘ك
هنأا ،قباسسلا نليمو يسسليسشتو
ورا˘˘˘˘تو’ ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘سصن
،يروزتارينلا مجاهم ،زين˘ي˘ترا˘م
يف ةنولسشرب ىلإا لاقتن’ا مدعب
.فيسصلا

ضسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ورا˘˘˘˘تو’ نا˘˘˘˘˘كو
فيسصلا يف ةنو˘ل˘سشر˘ب تا˘ي˘ن˘مأا
ضسيو˘˘ل ة˘˘˘فل˘˘˘خ˘˘˘ل ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ضسور˘ي˘ف ة˘˘مزأا ’و˘˘ل ،ز˘˘يراو˘˘سس
ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
.ةيدنألل ةريبك ةيلام لكاسشم
تاحيرسصت يف ،وبسسيرك لاقو
و˘ل˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ ’» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
فر˘عأا» :ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘˘ب˘˘سس

،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ورا˘˘تو’
ضضفر˘ب ف˘ي˘سصلا ي˘ف ه˘ت˘˘ح˘˘سصن
،رت˘نإا ةردا˘غ˘م مد˘عو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.«قح ىلع تنك ةياهنلا يفو
ل˘خاد ل˘تا˘ق ورا˘تو’» :فا˘سضأاو
اًمئاد هتاكرحت ،ءازج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
،مو˘سصخ˘ل˘ل ا˘جا˘عزإا ل˘˘كسشت ا˘˘م
،ىمرملا ىلع رارمتسساب بعليو
عم ةعفترم تاءاقترا كلمي امك
.«لوطلا باحسصأا نيعفادملا

وراتو’ دق˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
،3202 ىت˘ح ر˘ت˘نإا ع˘م ر˘م˘ت˘سسم
هد˘يد˘م˘ت˘ل يو˘˘ق ها˘˘ج˘˘تا كا˘˘ن˘˘هو
.هبتار نيسسحت عم ،رخآا اًمسسوم

669211ددعلا ^2441 بجر31ـل قفاوملا1202 يرفيف52ضسيمخلاةصضايرلا
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ارتلجنا يف ةديدج ةبرجت ضضوخل هجتي زيكسساف

هلبقتسسم مسسحل ةلهم ددحي ديردم لاير مجن

،ضسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت دافأا
ةلهم ح˘ن˘م ،د˘يرد˘م لا˘ير م˘ج˘ن نأا˘ب
نأاسشب يئاهنلا هرارق ذاخت’ هسسفنل
.هلبقتسسم
03) زيكسساف ضساكول دقع يهتنيو
ة˘يا˘ه˘ن˘ب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م (ا˘˘ًما˘˘ع
ل˘ث˘˘م ه˘˘ل˘˘ث˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
˘ما˘م˘ت˘ها نأا ’إا ،ضسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘˘سس
’ هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ب «ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا»
˘ما˘م˘ت˘ه’ا ع˘م ا˘˘ًق˘˘ل˘˘ط˘˘ُم يوا˘˘سست˘˘ي
.قيرفلا دئاق دقع ديدجتب
«ي˘بو˘ك ا˘˘ن˘˘يدا˘˘ك» ة˘˘عاذإ’ ا˘˘ًق˘˘فوو
ضضفر ز˘ي˘كسسا˘ف نإا˘ف ،ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ديرد˘م لا˘ير ن˘م مد˘ق˘م˘لا ضضر˘ع˘لا
يف تبلا مت˘ي م˘لو ،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل
.ىرخأا ةرم عوسضوملا

،زيكسساف ىلع ديردم لاير ضضرعو
ضسفنب ،مسساوم3 ةدمل هدقع ديدجت
،اًيلاح هي˘ل˘ع ل˘سصح˘ي يذ˘لا بتار˘لا

مل ام وهو ،وروأا نويلم5.3 غلابلاو
دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م بعل˘˘˘لا لو˘˘˘ب˘˘˘ق ق˘˘˘ل˘˘˘ي
.تامادختسس’ا

ز˘˘ي˘˘كسسا˘˘˘ف نأا ،ة˘˘˘عاذإ’ا تفا˘˘˘سضأاو
ةيلاتلا هتهجو نأاسشب هرارق ذختيسس
.لبقملا ضسرام يف
كا˘˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا ،ة˘˘عاذإ’ا ترا˘˘˘سشأاو

م˘سضب نو˘تر˘ف˘يإا بنا˘ج ن˘م ما˘م˘ت˘ها
ولراك هبردم نأاو ةسصاخ ،زيكسساف
ناك نأا ذنم ،اًديج هفرعي يتوليسشنأا

ه˘نأا م˘ل˘ع˘يو ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ا˘˘ًبرد˘˘م

.زيفوتلا عم قرافلا ثادحإا هناكمإاب
نليم كانهف ،نوترفيإا بناج ىلإاو
هحاجن راركتل حمطي يذلاو ،اًسضيأا
.زيدنانره ويث ةقفسص يف

،يزيلج˘نإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
مامتها دوجو نع ،ءاعبرأ’ا مويلا
،اتام ناوخ ينابسسإ’اب ريبك يلاطيإا

همسضل ،دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م بع’
.فيسصلا يف
يف دقعب (اًماع33) اتام طبتريو
،مسسوملا ةياهن ىتح دروفارت دلوأا

ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘عو

مسسومل ديدمتلا رايخ هيدل دتيانوي
و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسلا نأا ’إا ،ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا
ءاهتناب بعللا ليحر وه برقأ’ا
  .يلاحلا مسسوملا

«ل˘ي˘م ي˘ل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘˘بو
ضسوتنفوج ةيدنأا نإاف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ىلع ةسصيرح امورو نليم رتنإاو
هنأاو ةسصاخ ،فيسصلا يف اتام مسض

.هبتار ىوسس ءيسش يأا مهفلكي نل
ظوحلم لكسشب اتام رود عجارتو
اذ˘˘ه د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م ع˘˘˘م
ي˘لوأا دا˘م˘ت˘عا ل˘ظ ي˘ف ،م˘سسو˘م˘˘لا

نوسسام ىلع ،رياكسسلوسس رانوغ
ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف و˘˘نور˘˘بو دوو˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘غ
ي˘نو˘ت˘نأاو درو˘ف˘سشار ضسو˘˘كرا˘˘مو
.لايسسرام

لوبرفيل موجه يف مهألا ونيمريف :ينام
مجن ،ينام ويداسس ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ى˘ن˘ثأا
قيرفلا يف هليمز ءادأا ىلع ،لوبرفيل
قحتسسي هنأا اًدكؤوم ،ونيمريف وتربور
م˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘مو ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ةدا˘˘سشإ’ا
.حلسص دمحم يرسصملا

ةعسساو تاداقتن’ ونيمريف ضضرعتو
ه˘˘˘ما˘˘˘قرأا لد˘˘˘ع˘˘˘م بب˘˘˘سسب اًر˘˘˘خؤو˘˘˘م
ج˘ئا˘ت˘ن ي˘ند˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا
،يلح˘م˘لا د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل
تايرابم4 ر˘˘خآا ي˘˘ف ه˘˘ترا˘˘˘سسخ˘˘˘ب
زكرملل هعجارتو ،«غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»ـب
نع ة˘ط˘ق˘ن91 قرا˘˘ف˘˘ب ،ضسدا˘˘˘سسلا

.ردسصتملا يتيسس رتسسسشنام
اهتلقن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘نا˘م لا˘قو
:«ضسترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس يا˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش
ن˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ح˘ت˘سسي و˘˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف»
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ه هذ˘ه ن˘كل ةدا˘˘سشإ’ا
يلجسسمب نوديسشي ام اًمئاد ضسانلا
ي˘˘˘˘بو˘˘˘˘ب نود˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘كل ،فاد˘˘˘˘˘هأ’ا
لك وم وأا انأا لجسسأا نل ،(ونيمريف)
.«فادهأ’ا كلت
ءي˘˘سش ل˘˘ك ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ه˘˘نإا» :فا˘˘سضأاو
.«انل ةبسسنلاب لهسسأا

ظوظحم ليزاربلا بختنم» :عباتو
.«ونيمريف لثم اًبع’ هكلتم’
هنإا ،اًمئاد هل لوقأا» :اًكحاسض لمكأاو
كت˘ي˘سسن˘ج ر˘ي˘ي˘غ˘ت كي˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي

.«لاغنسسلا ىلإا مودقلاو
طقف انأا ،ملح اذه ،يل ةبسسنلاب» :متأاو
لسضفملا يليمز هنأا دقتعأاو ،هبحأا
.«قيرفلا يف
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ويسشتلاكلا ةقلامع رادار ىلع اتام

هبردم نأا كيتليسس قلمعلا نلعأا
˘مو˘ي˘لا ه˘ب˘سصن˘م كر˘ت نو˘ن˘ي˘ل ل˘˘ي˘˘ن
جئاتنلا نم ةل˘سسل˘سس د˘ع˘ب ءا˘ع˘برأ’ا
قرافب رخأاتي قيرفلا تلعج ةئيسسلا

ردسصتم زر˘ج˘ن˘ير ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن81
زا˘ت˘م˘م˘لا يد˘ن˘ل˘˘ت˘˘كسسأ’ا يرود˘˘لا
.مدقلا ةركل
نونيل بردملل ةارابم رخآا تناكو
ضسور ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا خ ‐1 ر˘سسخ ا˘مد˘˘ن˘˘ع
ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا مو˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘نوا˘˘˘ك
يف كيتلي˘سس لا˘مآا ةد˘سشب لءا˘سضت˘ت˘ل

رسشاعلا مسسوملل يرودلا بقل دسصح

كيتل˘ي˘سس ل˘م˘كأاو.يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ىلع عبارلا ماعلل ةيلحملا ةيثلثلا
ضسأا˘ك بق˘ل لا˘˘ن ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
0202‐9102 م˘سسو˘م˘ل اد˘ن˘ل˘ت˘˘كسسأا
طغسضل ضضرعت˘ي تا˘ب نو˘ن˘ي˘ل ن˘كل

فلخ قابسسلا يف رثعت امدعب ريبك
طاقن عبسس ىلإا جاتحي يذلا زرجنير
نا˘م˘سضل تا˘يرا˘ب˘م ي˘نا˘م˘ث ر˘خآا ن˘م
.يلحملا يرودلا بقل زارحإا

نم ان˘ي˘نا˘ع» نا˘ي˘ب ي˘ف نو˘ن˘ي˘ل لا˘قو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا بب˘سسب بع˘سص م˘˘سسو˘˘م
بي˘خ˘مو ط˘ب˘ح˘م˘ل ه˘نإاو ،با˘˘ب˘˘سسأ’ا

قيقحت ن˘م ن˘كم˘ت˘ن م˘ل ا˘ن˘نأا لا˘مآل˘ل
ا˘ها˘ن˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘˘لا تازا˘˘ج˘˘نإ’ا ضسف˘˘ن
.«اقباسس
ةيدجلا ضسفنب تلمع دقل» فاسضأاو
ءوسسل نكل ،رومأ’ا رييغت تلواحو
ضسفن قيقحت نم نكمتن مل ظحلا
.«اهيلإا جاتحن انك يتلا ةريسسملا

نوج بردملا دعاسسم ىلوتيسسو
كيتليسس ةدايق ةيلوؤوسسم يدينيك
لوأا نو˘˘˘كت˘˘˘سسو تقؤو˘˘˘م ل˘˘˘˘كسشب
بيترتلا عبار نيدربأا مامأا ةارابم
.تبسسلا موي

كيتليسس نع لحري نونيل

.ايليسسرامو امور اهنم ،ضسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراسس مسسا طبتراو
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ةركسسب داحتا بردم لسصاوي
بناوجلا نيسسحت نع ثحبلا
كردي ثيح نيبعلل ةيسسفنلا

راسصتن’ا ديكأا˘ت ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م
باسسح ىلع ققح˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا
د˘ير˘ي ثي˘ح ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ل˘˘جا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ةرواسسلا ةبيبسش مامأا ةيباجيإا

امود ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ
ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘ثو ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
بلطي هلعج ام وهو ةيباجيإ’ا

ءا˘ق˘بإا ةرور˘˘سض ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م
نم ةرواسسلا ةمق ىلع زيكرتلا
لو˘ح اد˘ي˘˘ج ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
.ةلباقملا طاقن

ديزي نيباضصملإ ةداعتضسإ
يف ةركضسب ةبغر نم

راضشب نم ةجيتنب ةدؤعلإ
ل˘˘˘˘ك ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘بو اذ˘˘˘˘ه
ضشتوكلا نوكيسس نيباسصملا

كار˘˘سشإا ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

قيقحت ىلع ةرداقلا رسصانعلا
دا˘˘ح˘˘ت’ا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘هأ’ا

ضضر˘˘˘ف ةرور˘˘˘سضب بلا˘˘˘ط˘˘˘م
رثكأا داعتب’ا لجأا نم هقطنم
ةسصاخ ر˘ط˘خ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ع

هدسشأا غ˘ل˘ب˘ي˘سس ضسفا˘ن˘ت˘لا نأاو
جور˘خ˘لا د˘ير˘ي ل˘كلا نأا ا˘م˘ب
رر˘˘ق د˘˘قو اذ˘˘ه ة˘˘˘مزأ’ا ن˘˘˘م
ل˘ي˘جأا˘ت ي˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ف˘يدر˘لا م˘جا˘ه˘˘م ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا

عو˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ير˘˘م
بلاطملا نأاو ةسصاخ لبقملا

اذ˘˘˘ه لل˘˘˘خ ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك
بايغ ىلإا رظنلاب عوبسسأ’ا
.ةيفيدهتلا ةيلعافلا

صشامر ماضشه

ةرواسسلا ةتغابم ديري يدوج تيآا
ةركضسب داحتإ

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘غر ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘˘كسشت دو˘˘سست
ثيح ضسابعلب ىلإا اهلقنت نم ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت
ةقثلا ةداعتسس’ كلذ ليسصحت ةيمهأا ىدم عيمجلا كردي
لوعي يتلا ةبغرلا يهو ديعاوملا مداقل اهدعب زيكرتلاو
ةيجولوكيسسبلا ةبثولا ثادحإ’ يلعوب بردملا اهيلع
ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا طا˘ق˘ن ى˘ل˘ع د˘ي˘ج˘لا ضضوا˘ف˘ت˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
مدقتلا نع ثحبلاو تاذلا ةداعتسساب ةبيتكلل حمسسيسس
لبق راسسملا حيحسصت ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ رثكأا
.لبقملا عوبسسأ’ا يرادإ’ا بناجلل رابتع’ا ةداعإا

 كرإدتب نؤبلاطم نؤبعÓلإ
ةؤقب باهذلإ ةلحرم ءاهنإإو مهتاف ام

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا فد˘ه˘ت˘سسي ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
قيرفلل حمسست يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلا ضضعب ليسصحت
باهذلا ةلحرم ةياهن لبق بيترتلا ملسس يف رثكأا مدقتلاب

ددح ضشتوكلاف انتزوحب يتلا تامولعملا بسسحو ثيح
ةلحرم ةياهن لبق اهيلإا لوسصولا بجو فادهأ’ا ضضعب
ةما˘ت ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م بع˘ل ل˘جأا ن˘م با˘هذ˘لا

لعجتسس ضسابعلب مامأا ةحيرم ريغ ةجيتن يأا نأاو ةسصاخ
.اهنم جورخلا بعسصي ةيقيقح ةماود يف لخدي قيرفلا
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هتلعج ةباسصإا ىلإا ضشودح ءايركز بعللا ضضرعت دعب
بلط ىلإا ةرادإ’ا تعراسس ةيدملا ةعقوم ايمسسر عيسضي
يندبلا رسضحملا ةسصاخو ينفلا مقاطلا نم تاراسسفتسسا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا ة˘ي˘ل˘سضع˘لا تا˘با˘˘سصإ’ا با˘˘ب˘˘سسأا ضصخ˘˘ت

لك يف قيرفلا تلعج يتلاو مسسوملا اذه وبع’ اهسشياع
رظتنملا نمو اذه زئاكرلا نم دحاو تامدخل دقتفي ةرم
ةجلاعم ىلع زازب نيسساي يسضايرلا ريدملا لمعي نأا
.قيرفلا راسسم حيحسصت لجا نم اهدعب ةيسضقلا

ةرؤضضخلإ عم هدقاعت خضسف ررقي ىيحي نب
ىيحي نب بعللا بلاط دقف تامولعملا بسسحو اذه
قيرفلا عم هلبقتسسم ديدحت ةرورسضب ريسسملا مقاطلا

ثيح هتهجو رييغت ديريو هتيعسضو نم لم هناو ةسصاخ
برق نع بعللا نم ةبرقملا رداسصملا ضضعب تدكأا
ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا ثي˘ح ي˘سضار˘ت˘لا˘ب هد˘ق˘ع خ˘˘سسف
ةيدملا ءاقل دعب ام ىلا ثيرتلا ةرورسضب زازب نيسساي
ةرادإ’ا نا ركذي هلعف نكمي ام نع ثيدحلا مث نمو
.هل بسسانم ليدب نع ثحبلا ةرورسضب ةبلاطم نوكتسس

صشامر ماضشه

ةدكيكضس ةبيبضش

ةنيطنضسق بابضش

12

للخ نم قيرفلا ةبترم حيحسصت ةرقم مجن راسصنأا لمأاي
ثيح ةعمجلا اذه ةراطسسوسس طاقن نامسض ىلع لمعلا

نأاو ة˘سصا˘خ ءا˘ق˘ل˘لا ة˘بو˘ع˘سصب م˘ه˘كاردإا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو
هسسفنل رابتع’ا ةداعإا لجأا نم ةرقمب لحيسس ضسفانملا

ةركسسبب طقسسي هتلعج يتلا ةريخأ’ا ةزهلا دعب ةسصاخ
ةريبك ةقث مهيدل راسصنأ’ا نأا ’إا كلذ نم مغرلابو اذه
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب عاو ل˘˘كلا نأا ا˘˘م˘˘ب نا˘˘مد ءا˘˘ق˘˘˘فر ي˘˘˘ف
ضشع˘ن˘ي را˘سصت˘نا زار˘حإا ل˘جا ن˘م ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘˘لا

بتارملا نع اتقؤوم ولو قيرفلا دعبيو ءاقبلا ظوظح
.طوقسسلاب ةددهملا

راضصعإ’إ نيع يف صشرطلو ةيعإو ةعؤمجملإ
نب ضسيئرلا نأا ضشرطل بردملا كردي ىرخأا ةهج نم
ىسضري نلو راسصنأ’ا رعاسشمب رثكأا بعلتي نل رسصان
هرسصانع عيجسشت ىلع لمعي هلعج ام وهو زوفلا ريغب
رداسصملا ضضعب تراسشأا ثيح لسضفأ’ا ميدقت لجا نم
ي˘ط ل˘جا ن˘م ز˘ئا˘كر˘لا ضضع˘ب ع˘م ضسمأا ه˘عا˘م˘ت˘˘جا ى˘˘لإا

رثكأا داهتج’ا ةرورسض ىلع ديكأاتلاو تافلخلا لكسشم
دا˘ع˘ت˘سسا نأا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ه˘جاو˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘سضو˘ل

ميدقت ىلع نيرداق راسصنأ’ا مهاري نم ضضعب تامدخ
.ةوجرملا ةفاسضإ’ا
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تاقحتسسملا فلم يط ةرورسض ىلع ةليلم نيع ةليكسشت تعمجأا
ةيفيك ىلع زي˘كر˘ت˘لا ع˘م ةر˘ي˘خأ’ا ي˘لاو˘لا ة˘ي˘سضق اذ˘كو ة˘ي˘لا˘م˘لا
قيرفلا ديسصر يف ةدايزلا ناو ةسصاخ ناسسملت دادوب ةحاطإ’ا
لب طوغسض يأا نود نم تلباقملا يقاب بعلب ةيعمجلل حمسسيسس
هيلإا لوسصولا «ماسص’» راسصنأا بغري يذلا يدحتلا ةميق ديزيسس
ضسراحلا ءاقفر ةلسصاوم نأا امب ةيراقلا ةكراسشملل لوسصولا وهو
.هيلإا لوسصولاب حمسسيسس قلأاتلا يف فوسصوب

 ايندبو ايضسفن هرضصانع زهج صشيعي
فقؤتلإ Òثأات نم فؤختيو

ةسصاخ ايسسفن هرسصانع زيهجت ىلع ضشيعي بردملا لمعو
نع فقوتلا للخ نم ابعسص اعوبسسأا تسشاع ةبيتكلا نأاو
كردي ثي˘ح ة˘ي˘لا˘م˘لا بناو˘ج˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا اذ˘كو بيرد˘ت˘لا
ضسفن يف ءاقبلاو مزللا زيكرتلل ةعومجملا ةجاح ينقتلا
دكؤوي هلعج يذلا رمأ’ا ىلوأ’ا راودأ’ا بعلب ةسصاخلا ةريتولا

ةيزهاج ىلع رثكأا فوقولا مث نمو ينهذلا دجاوتلا ىلع
’ رثؤويسس نيعوبسسأ’ فقوتلا نأاو ةسصاخ ةيندبلا هرسصانع
.ةسسفانملا مثير ىلع ةلاحم

صشامر ماضشه

ن˘م ة˘لا˘ح ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ق˘ير˘ف ضشي˘˘ع˘˘ي
اياسضقلا ديدع ببسسب يرادإ’ا طغسضلا
اهنيسسحت˘ب بلا˘ط˘م ق˘ير˘ف˘لا ى˘ق˘ب˘ي ي˘ت˘لا

قيرف˘لا نأا ا˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لل˘خ
اهنيب نم يتلاو تايدحتلا ديدع هرظتنت
ضشرع ىلع عبرتلا ةلسصاوم نع ثحبلا
يف ايدج لوخدلا لبق ةينطولا ةلوطبلا
لل˘˘خ فا˘˘كلا ضسأا˘˘ك تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م رود
ىلوأاف يلات˘لا˘بو ل˘ير˘فأاو ضسرا˘م ير˘ه˘سش
دجن اهطبسض ىلع لمعيسس يتلا بلاطملا
ديدسست مث نمو تاعزانملا ةنجل ةيسضق
رو˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثل˘˘ث ل˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.نيبعللا

زواجت ىلع هيبع’ ثح يكؤكلإ
مÓضسب فلضشلإ ةطحم

ي˘سسنو˘ت˘لا ضشتو˘˘كلا عرا˘˘سس د˘˘قو اذ˘˘ه
ع˘م ثيد˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘كو˘˘كلا

رذح نأاو قبسس هناو ةسصاخ هرسصانع
هيف طقسس ام وهو نواهتلا ةبغم نم
رمأ’ا يناغ˘لا ي˘ت˘نا˘سشأا ما˘مأا نو˘ب˘عل˘لا
ف˘قو˘م˘لا ةرو˘ط˘خ كرد˘ي ه˘ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو ثي˘˘˘ح
ع˘م ثد˘ح˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا˘˘ف ا˘˘ها˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأاو يوار˘˘ق ءا˘˘ق˘˘˘فر
فل˘سشلا طا˘ق˘ن بسسكب ر˘ث˘كأا ما˘م˘ت˘ه’ا

قير˘ف˘لا اذ˘ه ل˘كا˘سشم ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا نود
م˘ه˘م د˘ج ى˘ق˘ب˘ي ز˘ي˘كر˘ت˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
.ةمداقلا تاطحملا للخ
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ةليلم نيع ةيعمج

دادولاب ةحاطإلا ىلع رسصتو تاقحتسسملاو يلاولا فلم يوطت «ماسصل» ةليكسشت

فيطضس قافو

ةديج ةروسص يف نيبعÓلا عسضول ةيلاملاو ةيرادإلا هلكاسشم ءاهنإاب بلاطم قافولا
اداكيسسور ءانبأا ةليكسشت دوسسي ريبك يعو

ضسابعلب يف مهألا قيقحتل

مقاطلا نم تاراسسفتسسا بلطت ةرادإلا
ةيلسضعلا تاباسصإلا لكسشم ببسسب ينفلا

ةرڤم مجن
 نورسصي مجنلا راسصنأا

ةراطسسوسس طاقن نامسض ىلع
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ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘سصاو
ع˘ي˘ي˘سضت ل˘سسل˘سسم ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف ةرملا هذه نكلو طاقنلا
اديدحتو ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
يرود نم ةيناثلا ةلوجلا يف
لداعت امدعب ،اي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
هلثمل فدهب ءا˘ثل˘ث˘لا ةر˘ه˘سس
يجرتلا ليقثلا فيسضلا مامأا
ي˘ف ،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
5 بعل˘م˘ب بع˘ل يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

.يبملو’ا ةيليوج
ديمعلا ظفاح لداعتلا اذهبو
ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن˘ب ة˘فا˘سصو˘لا ى˘˘ل˘˘ع
كلا˘˘مز˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘م
ر˘˘˘˘˘مأ’ا نأا ’إا ،ير˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
ةيدولوملا رارسصإا وه بيرغلا

مدعو يعا˘فد˘لا بع˘ل˘لا ى˘ل˘ع
نأا مغر موجهلا يف ةردابملا
ضسكع رئازجلا يف بعل ءاقللا

ي˘˘ف ر˘˘مأ’ا ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك ا˘˘˘م
،يرسصملا كلامز˘لا ة˘ه˘جاو˘م
ينارمع لاب˘سشأا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م
ىو˘ت˘سسم˘لا ع˘فر˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م
ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘لاو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
عفر˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا

ى˘˘ت˘˘ح وأا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ظو˘˘ظ˘˘˘ح
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ب ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
بل˘˘جأا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
يف ةينطولا ناولأ’ا فيرسشت
.ةيراقلا ةسسفانملا

:Êإرمع
..إديج ءإدأإ انمدق
ايؤق اقيرف انهجإو

انيلع ترثأإ تاباضصإ’إو
ينار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ع˘فاد

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م برد˘˘م
ضشما˘ه ى˘ل˘ع ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ةود˘˘ن˘˘لا

،ءاقل˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ا˘هد˘ق˘ع
نكي مل دادعتلا نأا احسضوم
ضسفانملا ناو اميسس’ ائيسس
.ليقثلا رايعلا نم دعي
:ل˘˘ئا˘˘ق ي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع ح˘˘˘سضوأاو
انيلع ا˘م ا˘ن˘مد˘ق ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا»
ليقثلا رايعلا نم ضسفانم مامأا
اذكو ةبرجتلاو ةربخلا كلمي

عي˘فر˘لا زار˘ط˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
،نيئيسس نكن مل انبناج نمو
قو˘ف كل˘م˘ن ا˘م ل˘ك ا˘ن˘مد˘˘قو
ىقلتن نأا لبق ناديملا ةيسضرأا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه
تارييغت˘لا» :م˘ت˘خو ،«ه˘يدا˘ف˘ت
،ىر˘خأ’ا ي˘ه ة˘يرار˘˘ط˘˘سض’ا
ا˘مد˘ع˘ب ا˘ن˘˘تا˘˘با˘˘سسح تط˘˘ل˘˘خأا

ةيندب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ا˘ن˘ي˘نا˘ع
˘˘مد˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘سست ا˘˘م اذ˘˘˘هو
لسضفأا ءادأا ميدقت ىلع انتردق
.«هب انرهظ يذلا نم

انعيضض :Êابعضشلإ
صصرفلإ نم Òثكلإ
4ـلإ تايرابŸإ بعلنضسو
ةÒبك ةقثب ةيقبتŸإ
بردم ينابعسشلا نيعم ربع

،يسسنوتلا يسضايرلا ي˘جر˘ت˘لا
ع˘ي˘ي˘سضت ن˘م ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
،رئازجلا ةيدولوم مامأا زوفلا
فدهب ىهتنا يذلا ءاقللا يف
مدق هقيرف نأا احسضوم هلثمل
طوسشلا يف اميسس’ اديج ءادأا
نم نكمتي مل هنا ’إا ،يناثلا
ةر˘ي˘ث˘كلا ضصر˘ف˘لا لل˘غ˘ت˘˘سسا
.هل تحيتأا يتلا

ةهجاوم انل˘خد» :در˘ط˘ت˘سساو
ل˘كك ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
’ زوفلا لجا نم تايرابملا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ق˘ل˘˘خو ر˘˘ي˘˘غ
ظحلا با˘ي˘غ ن˘كل ضصر˘ف˘لا
ي˘ق˘ل˘ت نأا ا˘م˘ك ،ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا
تا˘با˘سسح˘لا ط˘ل˘خأا فد˘ه˘˘لا

انكمت ان˘نأا ظ˘ح˘لا ن˘سسح˘لو
ي˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘مأ’ا كراد˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
انأا» :عباتو ،«يناثلا طوسشلا

انمدق اننأ’ ،ءادأ’ا نع ضضار
ضسف˘ن ي˘ف ن˘˘كل ،اد˘˘ي˘˘ج ءادأا
ضصرفلا ل˘غ˘ت˘سسن م˘ل تقو˘لا
،«انل تحي˘تأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا

ي˘˘˘ف د˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن» :م˘˘˘˘ت˘˘˘˘خو
ةريبك ةيدن اهي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م
’و ةرادسصلا يف نآ’ا نحن
اهبعلنسس تايراب˘م4 لاز˘ت
.«ةريبك ةقثب

ب.م.يرضسيإإ
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يسسنوتلا يجرتلا مامأا بيخم لداعتب يفتكي «ديمعلا»
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sport@essalamonline.com

يلحاسسلا مجنلا يف مدقلا ةرك ملعت حاجنوب :يريزجلا
م˘ج˘ن ير˘يز˘ج˘لا دا˘˘يز ع˘˘جرأا
ءادأ’ا قباسسلا ضسنو˘ت بخ˘ت˘ن˘م
داد˘غ˘ب ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
عم ةريخأ’ا ةرتفلا يف حاجنوب
عم ىتحو يرطقلا دسسلا ،هيدان
هدجاوت ىلإا ينطولا بختنملا
م˘ج˘ن˘˘لا ع˘˘م ى˘˘سضم تقو ي˘˘ف
يذ˘لاو ،ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ل˘حا˘˘سسلا

هاو˘ت˘سسم ر˘يو˘ط˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم

.مدقلا ةرك بعل ةيفيك ملعتو
ي˘˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘قو
: ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ينايزم بيط ىلع طغسضلا»
ن˘ل ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م نا˘م˘˘تو˘˘بو
فرعي عيمجلاف ،اديفم نوكي

عم حاجنوب دادغب أادب فيك
بجاولاب انمق اننكل ،لاوتيل
حبسصأا ىت˘ح ها˘ن˘ه˘جوو ه˘ع˘م

فاده» :متخو ،«ايوق امجاهم
م˘ل˘ع˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يل˘حا˘سسلا م˘ج˘ن˘لا ي˘ف ةر˘كلا

بعلي فرعي نكي مل اهلبقو
،ا˘ما˘خ ا˘م˘جا˘ه˘م نا˘ك ،ةر˘كلا

بلط ى˘ت˘ح د˘ي˘ج˘ي ن˘كي م˘لو
م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف بع˘ل˘ي وأا ةر˘˘كلا
.«ريثكلا ملعت هنكلو لوأ’ا

ب.م.يرضسيإإ

ينايزمو نامتؤب ىلع ربضصلاب «لإؤتيل» ةرإدإإ حضصن

ةعاقلا لخاد فيذجتلل ةيزنوربلا ةيلاديملاب جوتي ةنيدوب
ديسس ، يرئازجلا فاذجلا جوت

ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يدو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
،م0002 ةقباسسمل ،ةيز˘نور˘ب˘لا

م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ
لخاد ةيسضارت˘ف’ا ف˘يذ˘ج˘ت˘ل˘ل
.ةعاقلا

د6 هردق اتيقوت ،ةنيدوب ققحو
بقللا داع اميف ،م.جأا3و اث21
د6 ) رلور نايرولف يناملألل
ا˘عو˘ب˘˘ت˘˘م (م.جأا4و ا˘˘˘˘˘˘ث90
يتيروغ وني˘ترا˘م ي˘لا˘ط˘ي’ا˘ب
فرع امك ،(م.جأا7و اث01 د6)
فاذ˘˘˘ج ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم قا˘˘˘ب˘˘˘˘سسلا

ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ر˘˘˘˘خآا ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
يذ˘لا جا˘ح˘ل˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘مأ’ا

،ـ01ـلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘سصح
.( م.جأا6و اث14 د6) تيقوتب

ةنيمأا ته˘نأا ،تاد˘ي˘سسلا د˘ن˘عو
م0002 ي˘ئا˘ه˘ن قا˘˘ب˘˘سس ا˘˘بور
،ضسداسسلا زكر˘م˘لا ي˘ف ف˘ي˘ف˘خ
، م.جأا9و اث42 د7 تيقوتب
ةينولو˘ب˘ل˘ل بق˘ل˘لا دا˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب

و اث90 د7) يتاركنب ايدولك
.(م.ج8
نم ني˘فاذ˘ج01  كرا˘˘˘˘˘سشيو
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا
نولثمي افاذج539 تبطقتسسا

.ادلب36
ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا د˘˘ع˘˘تو
تائيهلا نيب ن˘م ،ف˘يذ˘ج˘ت˘ل˘ل
تحجن يتلا ،لئلقلا ةيلودلا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تار˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م ة˘ب˘ع˘سصلا ،ة˘˘ي˘˘سضار˘˘ت˘˘ف’ا
اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
م˘لا˘ع˘لا ت’و˘ط˘ب˘˘ب ة˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘سش
. اقباسس ةماقملا

ب.م.يرضسيإإ

ةيضضإرتف’إ ةيلودلإ ةرودلإ راطإإ يف

 «افاضسؤك» تإدا–إ نم تانامضض هيقلت دعب

يسشاغلŸا ةفÿÓ هجتي يبيسستوم ريدرايلŸا
 دمحأا دمحأا

 همدع نم هحضشرت رإرق مضسحي ⁄ صسإرعل

01ـلا ددحت وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
 ةيباختنلا ةيعمجلا دقعل مداقلا ليرفأا
ةيرئازجلا ةيداحت’ا تددح

ليرفأا01ـلا خيرات ود˘ي˘ج˘ل˘ل
لاغسشأا دقع لجا نم مداقلا
ةيباختن’ا ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ىتح وأا ديدج ضسيئر رايتخ’
ضسي˘ئر˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ضسار˘˘ع˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ضسرام52ـلا خيرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
ةيعمجلا دقع لجأا نم مداقلا
.ةيداعلا ةماعلا

ضسيئر ضسارعل حسضوأاو اذه
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

د˘يد˘ح˘ت م˘ت د˘ق˘ل» :ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
ةماعلا ةيعمجلا دقع خيراوت
بسسح ةي˘با˘خ˘ت˘ن’او ة˘يدا˘ع˘لا

ناذ˘˘ل˘˘˘لاو ءا˘˘˘سضعأ’ا قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ضسرام52 خيراتب نادقعيسس
،ايلاوت نيلبقملا ليرفأا01و
ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
.«ةيرئازجلا ةيسضايرلاو

ةدا˘عإا رار˘ق ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
ةد˘ه˘ع˘ل ه˘مد˘ع ن˘م ه˘ح˘˘سشر˘˘ت
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسأار ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث
ضسارعل لاق وديجلل ةيرئازجلا
،د˘˘ع˘˘ب يرار˘˘˘ق م˘˘˘سسحأا م˘˘˘ل »:
» ةلبقملا مايأ’ا يف ررقأاسس
ةحفسصلا ضسمأا هتلقن ام قفو
يمومعلا نويزفلتلل ةيمسسرلا
.يرئازجلا

ب.م.يرضسيإإ

 ترايت ةبيبضش
 ةعاضس84 ـب يرضشم دقع خضسف دعب

نامحرلا دبع نيعت «اقرزلا» ةرادإا
 اديدج ابردم نامسصع

ترايت ةبيبسش ةرادإا تنيع
نامحرلا دبع ءاعبرأ’ا ضسمأا

اد˘˘˘يد˘˘˘ج ا˘˘˘برد˘˘˘م نا˘˘˘م˘˘˘سصع
ة˘سضرا˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإل˘˘ل
ةركل لوأ’ا اهق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ينف˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،مد˘ق˘لا

.يرسشم هللا دبع
يقورز نيدلا رون فسشكو

يدانل ريسسملا بتكملا وسضع
برد˘م˘لا نأا ترا˘ي˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘سش
يف هماهم رسشاب˘ي˘سس د˘يد˘ج˘لا
نم ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا
دغلا ةارابمل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جا
نيع يدان˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا
3 ة˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ى˘ل˘فد˘لا

.يناثلا فرتحملا نم

ه˘˘تاذ لوؤو˘˘سسم˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ط˘˘سسم˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
،يلسس داول قباسسلا بردملا

ءاقبلا نامسض وهو ،قيرفلا عم
.ةيناثلا ةجردلا يف ةيحيرأاب

ه˘ل˘ي˘مز نا˘م˘سصع ف˘ل˘خ˘˘يو
يذ˘˘˘لا ير˘˘˘سشم ه˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
هدقع ةبيبسشلا ةرادإا تخسسف
ةقلطن’ا ببسسب نينث’ا موي
ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ةر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ـ1 لداعتلاب «اقرزلا» تفتكا

ما˘مأا ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف1
رسسخ ا˘م˘ي˘ف ،ي˘سشمر˘لا دا˘ح˘تا
ةلوج˘لا ي˘ف ثل˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
ةراسسخلا دعب ،هبعلمب ةيناثلا
«1‐2» نارهو ةيعمج مامأا

جاحلب اضضر

بونجلا ريدرا˘ي˘ل˘م˘لا ه˘ج˘ت˘ي
ي˘ب˘ي˘سستو˘م ضسير˘تا˘ب ي˘ق˘ير˘فإا

نسص يدول˘ي˘ما˘م يدا˘ن ضسي˘ئر
نو˘كي˘ل ة˘ت˘با˘ث ى˘ط˘خ˘˘ب ز˘˘نواد
دا˘˘˘ح˘˘˘تل˘˘˘ل اد˘˘˘يد˘˘˘ج ا˘˘˘سسي˘˘˘ئر
ا˘ف˘ل˘خ ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا
امدعب دمحأا دمحأا يسشاغلملل
ل˘ب˘ق ن˘م اد˘ه˘ع˘ت لوأ’ا ى˘ق˘ل˘ت
لود˘˘˘لا تادا˘˘˘ح˘˘˘تا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ا˘م وأا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا
م˘يد˘ق˘ت˘ب «ا˘فا˘سسو˘ك»ـب فر˘˘ع˘˘ي
بق˘˘ع ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘عد
.يونسسلا مهعامتجا

نأا ةيملعإا ريراقت تفسشكو
لكسشب اوقفاو41ـلا ءاسضعأ’ا

م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘سستو˘˘م˘˘ل
«فاكلا» ةدايقل حسشرم لسضفأا
.ةديدج ةبقح يف

اوجناي˘سش بي˘ل˘ي˘ف د˘كأاو اذ˘ه
يبيسستوم نأا «افاسسوك» ضسيئر
ة˘سسا˘ئر˘ل ل˘ث˘مأ’ا را˘ي˘خ˘لا د˘ع˘ي
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا

،انحسشرم وه يبيسستوم»: لاقو
هنأا دقتعن ،اًمامت هديؤون نحنو
نم حيحسصلا ج˘يز˘م˘لا كل˘ت˘م˘ي
تاقلعلاو ةيراج˘ت˘لا ة˘ن˘ط˘ف˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ل تا˘كر˘سشلا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف

ةر˘ت˘ف لل˘خ ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
،«ةمداقلا تاونسسلا يف ةبعسص
ي˘˘ب˘˘ي˘˘سستو˘˘م م˘˘سسا»:فا˘˘˘سضأاو
د˘˘ي˘˘سشر˘˘˘لا م˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل فدار˘˘˘م
ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا و˘˘هو ،ة˘˘˘هاز˘˘˘ن˘˘˘لاو
تايدحتلا ةهجاو˘م˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا
يف مدقلا ةرك اههجاوت يتلا
ام اًبلاغ» :هملك متخو.«انتراق
ينايج افي˘ف˘لا ضسي˘ئر ثد˘ح˘ت˘ي
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘لا ن˘ع و˘ن˘ي˘ت˘نا˘˘ف˘˘نإا
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ف ةد˘˘˘حو˘˘˘لا
،ا˘ًمد˘ق ي˘سضم˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

نأا ا˘ًخ˘سسار اًدا˘ق˘ت˘عا د˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘نو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ن˘كم˘ي ي˘ب˘ي˘˘سستو˘˘م
 «.كلذ

ب.م.يرضسيإإ

داحتإ’إ رقمب
يلإدب يرئإزجلإ

ميهإربإ
يلارديفلا بتكملا

دحألا موي عمتجي
مداقلا

ةركل يرئازجلا داحت’ا ددح
يرفيف82ـلا خيرا˘ت ،مد˘ق˘لا
د˘˘ق˘˘˘ع ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
يلاردف˘لا بت˘كم˘لا عا˘م˘ت˘جا
00:01ـلا ةعاسسلا نم ةيادب

نأا رظتنملا نمو اذه ،احابسص
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ت
يبدأ’او يلام˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا
قرطتلا عم يسضاملا رهسشلل
ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا د˘˘يد˘˘ع ى˘˘لإا
ل˘ع˘لو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ضصخ˘˘ت
دق˘ع خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت ا˘هزر˘بأا
،ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ابسسح˘ت ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ى˘ت˘حو
ىتح وأا ديدج ضسيئر رايتخ’
ضسي˘ئر˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘يد˘ج˘˘ت
يسشطز نيدلا ر˘ي˘خ ي˘لا˘ح˘لا

ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا رار˘˘˘ق˘˘˘˘لا نأا م˘˘˘˘غر
ةرثك لظ يف ابعسص نوكيسس
ةيلاحلا ةدهعلا يف لكاسشملا
«فا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘قـل˘˘ل

ةر˘ك ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس’
.ةيرئازجلا مدقلا

ب.م.يرضسيإإ
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بع’ زرحم ضضاير لسصاو
يرئازجلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يتيسس رتسسسشنام يدان مجنو
ضشرع ىلع عبرتلا يزيلجن’ا
نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا ى˘ل˘غأا
عجارت مغر ةيلاحلا ةرتفلا يف
.«انوروك» ءابو ببسسب هتميق

ريفن˘سسار˘ت» ع˘قو˘م ف˘سشكو
زر˘ح˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ق نأا «تي˘˘كرا˘˘م
نويلم84ـلا ف˘ق˘˘سس تغ˘˘ل˘˘ب
تعجارت اهنأا ينعي ام ،وروأا
يف تناك امدعب نويلم21ـب
06ـلا دودح دنع ىسضم تقو
.وروأا نويلم

داعتسسا دق زرحم ناكو اذه
،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ب
ي˘ف ه˘سسف˘ن˘ل ل˘ظ نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
لظ يف اسصوسصخ ىسضم تقو
يف هنم ىناع يذلا ضشيمهتلا
ينا˘ب˘سس’ا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
هتميق نأا ’إا ’ويدراوغ بيب
ل˘˘كك تع˘˘˘جار˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘مزأ’ا بب˘˘سسب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا
فسصعت يتلا ةقناخلا ةيلاملا

ءا˘˘˘˘بو بب˘˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأ’ا˘˘˘˘˘ب
 .«انوروك»

ةميقلا تعفترا ،لباقملا يف
،رسصان نب ليعامسسإ’ ةيقوسسلا

ثيح ،يلاطيإ’ا نليم بع’
ن˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق هؤوار˘˘سش م˘˘ت
لسصتل ،وروأا نو˘ي˘ل˘م6.61ـب
مغر ةيلاحلا ةرتفلا يف هتميق
دود˘˘ح ى˘˘لإا «ا˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو

 .وروأا نويلم04ـلا
01 ىلغأإ يلي اميفو
نييرئإزج نيبع’

 :ردضصملإ تإذ بضسحب
84 زر˘˘˘ح˘˘˘˘م ضضا˘˘˘˘ير ‐1

نب ليعامسسإا ‐2 .وروأا نويلم
‐3 وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م04 ر˘سصا˘ن
نويلم22 ينيعبسس نب يمار

22 ةمحر نب ديعسس ‐4 وروأا
روليد يدنأا ‐5 وروأا نويلم
ني˘سسا˘ي ‐6 وروأا نو˘ي˘ل˘˘م51
‐7 وروأا نويلم01 يميهارب

وروأا نييلم8 يدنام ىسسيع
وروأا نييلم8 ضسانو مدآا ‐8
نويلم5.6 حاجنوب دادغب ‐9
يلو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس ‐01 وروأا

 .وروأا نويلم7.4

ريهظ لاطع فسسوي ضصلخت
مجنو ينطولا بختنملا نميأا
ن˘˘م ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا ضسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضع˘˘لا ة˘˘با˘˘˘سصإ’ا
ى˘سضم تقو ي˘ف ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘˘ت

هلعج ام ذخفلا ىوتسسم ىلع
يف هيدان تايرابم نع بيغي
.ةيسضاملا ةرتفلا

ة˘ي˘مل˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘سشكو
ضصل˘خ˘ت لا˘ط˘˘ع نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
يتلا ةباسصإ’ا نم يلك لكسشب
ةدوعلل ازهاج تابو اهل ضضرعت

نوكت نأا ىلع بعلملا ىلع
نير قير˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ب ة˘ياد˘ب˘لا
يف مداقلا ةعمجلا موي ةررقملا
.«1غيللا» نم72ـلا راطإا

دارف˘نا ى˘ل˘ع برد˘ت˘لا د˘ع˘بو

ةباسصإ’ا رثأا نم ضصلختلل ةدمل
،بعل˘لا ا˘ه˘ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ع˘˘م ار˘˘ي˘˘˘خأا لا˘˘˘ط˘˘˘ع ج˘˘˘مد˘˘˘نا
ل˘كسشب برد˘تو ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م يدا˘˘ع
لواحيسس يتلا ةلبقملا ةارابملل
ةدا˘ع˘ت˘سسا ضسي˘ن داد˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
وحمل زو˘ف˘لا د˘سصحو نزاو˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘خأ’ا ةرا˘˘سسخ˘˘لا ر˘˘ثأا
زتيم مامأا قيرفلا اهل ضضرعت
 .ةيسضاملا ةارابملا يف

يضضاملب حن“ هتدؤع
’ؤلح ينطؤلإ بخانلإ

 ةيفاضضإإ
ح˘ن˘م˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو

لاط˘ع ن˘م˘يأ’ا ع˘فاد˘م˘لا ةدو˘ع
بخانلل ةديدج ’ولح فسسوي
يسضاملب نيدلا لامج ينطولا
اهزربأا ةمداقلا تايدحتلا لبق
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز ما˘˘مأا ضسرا˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ناو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ا˘˘˘ناو˘˘˘سستو˘˘˘بو
ن˘ع با˘غ ناو ق˘ب˘˘سس بعل˘˘لا

ة˘˘يدو˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ي˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م
نإاف هيلعو ةيمسسرلا ربمفونو
مقاطلا حيرتسس بعللا ةدوع
رظنلا ضضغ˘ب ر˘سضخ˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا

لعجي دقو لئادبلا دوجو نع
ةوعدلا هجوي ينطولا بخانلا
دادعت نمسض نوكيل لاطع ىلإا
.رسضخلا

ب.م.يرضسيإإ

ب.م.يرضسيإإ

رسصان نب رعسسو وروأا نويلم21ـب عجارتت ةيقوسسلا زرحم ةمق
 وروأا نويلم04 ىلإا لسصي

 صسرام ةعقؤم لبق ينطؤلإ بخانلل ةيفاضضإإ ’ؤلح حن“ هتدؤع

 نير ةعقوŸ ازهاج تابو ةباسصإلا نم ضصلختي لاطع

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تق˘ف˘تا
نارهو ةعماجو يسضايرلا بطلل
ميظنت ىلع «ةلب نب دمحا»1
ر˘ه˘سش لل˘خ ي˘بل˘ط نو˘طارا˘م
لجا نم نارهوب لبقملا ليرفأا
باعلأا نم91 ةعبطلل جيورتلا
ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ضضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
فيسص يف ةنيدملا هذهب ةررقملا

2202.
هنا ةيملعإا ريراقت تفسشكو

هذهل ريسضحتلا يف عورسشلا مت
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘˘تا
ملع ما˘سشه رو˘ت˘كد˘لا ا˘ه˘سسأار˘ي
«ةلب نب دمحأا»1 نارهو ةعماجو
ةيمهأا رابتع’ا نيعب ذخأات يتلا
ةلدابتملا ةد˘عا˘سسم˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا
يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤوم نيب
ةلماعلا ةيرئازجلا تام˘ظ˘ن˘م˘لاو
.يسضايرلاو يملعلا لاجملا يف

ه˘نإا˘ف رد˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
ج˘يور˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ضضغ˘˘ب
رحبلا با˘ع˘لأ’91 ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘ل
ةيقا˘ف˘ت’ا هذ˘ه نإا˘ف ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘سضيأا فد˘˘ه˘˘ت
لمعلاو يسضايرلا بطلا ةيمهأاب

ضصا˘˘سصت˘˘خ’ا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
لل˘˘خ ن˘˘م نار˘˘هو ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب
مظعم يف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم
ةينطولاو ةيوهجلا تاي˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
،ةعماج˘لا فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
يداونلا ةدافتسسا ىلإا ةفاسضإ’اب
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
بتاكملا مظعم˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
ة˘ق˘فار˘مو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
اذ˘كو ،ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ن˘ي˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
ط˘˘˘سسو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ضسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لوا˘ن˘ت ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘مو تا˘ط˘سشن˘م˘˘لا
بنا˘˘ج˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا

ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ة˘يا˘عر˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل

.«نارهو ةعماج
ةنجل تماق رخآا قايسس يفو

ءاسضعأا نم ةنو˘كم˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا
رحبلا باعلأ’ ةمظنملا ةنجللا
نار˘˘هو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ضضي˘˘˘بأ’ا

يسضا˘م˘لا ءا˘ثل˘ث˘لا مو˘ي ،2202
،تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘ل˘ل ي˘لوأا را˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب
متو ،ينوناق راسشتسسم روسضحب
،نآ’ا دحل تايلاديم01 حيسشرت
طقف اهنم5 رايتخا متيسس يتلاو
داور تيو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت بسسح كلذو
،يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
موي ةياغ ىلإا اهترتف دتمت يتلا
اهدعب راتخت˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا
،دحاو جذوم˘ن م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
نم91 ةعبطلا ةيلاديم نوكيل
طسسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باعلا

جاحلب اضضر

 طضسؤتŸإ رحبلإ باعلأإ ةيلإديم جذؤ‰ ىلع تيؤضصتلإ ةقباضسم حتفت ميكحتلإ ةن÷

 نارهو ةعبطل جيوÎلل يبÓط نوطارام ميظنت

ةباضصإإ نم Êاعي بعÓلإ
ينثŸإ رتؤلإ ىؤتضسم ىلع

 ذخفلل

رظتنت نÓيم ةرادإا
رسصان نب ةدوع
 Èسصلا غرافب

نليم يدان ةرادإا لسصاوت
ة˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإا ـل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
لوأ’ا ق˘ير˘ف˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ر˘˘سصا˘˘ن
يرئازجلا ينطولا بختنملاو
ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا لظ يف
ىلع ةيسضاملا ةرتفلا يف اهل
رداغي هلعج ام ذخفلا ىوتسسم
يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف بع˘ل˘م˘˘لا
يف ي˘بر˘سصلا ر˘م˘حأ’ا م˘ج˘ن˘لا
.«غيل ابورويلا»

ةيمل˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا نأا ة˘ي˘لا˘ط˘˘يا
فثكم لكسشب بعللا بقاري
برقو ن˘سسح˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
د˘ع˘ب ن˘يدا˘ي˘م˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
ةرتفلا يف يدانلا نع بايغلا
عجارت يف ببسست ام ةيسضاملا
.يدانلا جئاتن

نأا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو
مل نل˘ي˘م˘ل˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
ةدو˘˘ع د˘˘عو˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب دد˘˘˘ح˘˘˘ي
ىلإا يلوبمإ’ قباسسلا بعللا
.نيدايملا

زكرملا نليم يسسآا لتحيو
يرود˘لا بي˘تر˘ت ي˘ف ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ةطقن94 ديسصرب ي˘لا˘ط˘يإ’ا

ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘˘ن4 قرا˘˘˘ف˘˘˘˘بو
 .نليم رتنإا ردسصتملا

ب.م.يرضسيإإ

صسرام رهضش برغملإ اهنضضتحت يتلإ ايقيرفإإ ممأإ صسأاك يف ةيلا◊إ ةÎفلإ ‘ يرئإزج بع’ ىلغأإ رضضÿإ دئاق
 مداقلإ

ـب نومدطسصي اماع71 نم لقأا رسضخلا
 ةيطارقميدلا وغنوكلاو اينازنتو ايريجين

ةنسس71 نم لقأا ةئفل مدقلا ةركل ينطولا بختنملا فرعت
1202 ايقيرفإا ممأا ضسأاكل تاعومجملا رود يف هيسسفانم ىلع
.برغملاب اهؤوارجإا ررقملا

موي ةبعلل يقيرفإ’ا داحتإ’ا اهارجأا يتلا ةعرقلا تعسضوو
نم لك ةقفر ةيناثلا ةعومجملا يف ينطولا بختنملا ضسمأا

.ةيطارقميدلا وغنوكلاو ،اينازنت ،ايريجين بختنم
تاسس’ دمحم لابسشأا نأا فافلل يمسسرلا عقوملا فسشكو

لبقملا رهسشلا نم7و ،3 موي نيتيدو نيتارابم عم دعوم ىلع
بارتلاب لا˘حر˘لا ط˘ح˘ي˘سس يذ˘لا ،راو˘ف˘يد تو˘ك بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا
يتلا ايقيرفإا ضسأاك تايئاهنل اريسضحت ،ةعمجلا ادغ ينطولا
.رهسشلا ضسفن نم13 ةياغ ىلإا دتمتو ضسرام31 يف قلطنتسس

لوأ’ا هسصبرت ىهنأا دق ينطولا بختنملا نإاف ةراسشإللو
ةنسس12 نم لقا ةئفل وداراب يدان دسض اهسضاخ ةيدو ةارابمب
قلطن’ا عم دعوم ىلع نوكيسس اميف ،ىسسوم يديسس زكرمب
ىتح رمتسسيو يراجلا يرفيف62 نم ةيادب ديدج ضصبرت يف
 .برغملا ىلإا ليحرلا

جاحلب اضضر
 لمعلإ ةقÓع ريؤطت قرط ناثحبي نافرطلإ

ضسيئر نم ةيزمر ةيده ىقلتي يسشطز
 مدقلا ةركل ةيتاوركلا ةيداحتلا

ةركل يرئازجلا داحت’ا ضسيئر يسشطز نيدلا ريخ ىقلت
ةيداحت’ا ضسيئر ركوسش روفلد لبق نم ةيزمر ةيده ،مدقلا
بئان مسسا لمحي ضصيمق يف لثمتتو ،مدقلا ةركل ةيتاوركلا
.ركوسش ةيتاوركلا ةروطسسأ’ا

نا هللخ نم دكأا انايب مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا رسشنو
لمع ةيقافتا ،عيقوتل نافرطلا هيف ىعسسي تقو يف يتأات ةيدهلا
.امهنيب

يلاجم ىلع ،ةبقترُملا ةيقافت’ا زيكرت ،ردسصملا تاذ دكأاو
نيبناجلا نيب رومأ’ا ميسسرت راظتنا يف ،ريطأاتلاو نيوكتلا

.لبقتسسُم
،اريب˘ك ارود ،ف˘ي˘ل˘خ ن˘ي˘مأا را˘ت˘خ˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘سس بع˘لو

.ابيرق رونلا ىري نأا ضضرتفُي يذلا عورسشملا اذه ديسسجتل
ب.م.يرضسيإإ

 بتإرلإ عفر ىلع يضسلدنأ’إ يدانلإ ةرإدإإ تقفإو امدعب

 ينابسسلا ضسيتيب لاير عم ءاقبلل هجتي يدنام
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعللا يدنام ىسسيع هجتي

مغر ،ةمداقلا ةرتفلا يف هقيرف يف ءاقبلل ينابسس’ا ضسيتيب لاير
.1202 ناوج رهسش يهتني بعللا دقع نأا

ةرادإ’ا نيب قافت’ا نأا ةينابسسا ةيملعإا ريراقت تفسشكو
ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا رو˘ط˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف اد˘ج ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق تا˘˘ب بعل˘˘لاو
يدان دئاقب ضصاخلا ديدجلا دقعلا ضصخي اميف تاسضوافملا

.قباسسلا يسسنرفلا ضسمير
تررق يسسلدنأ’ا يدانلا ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو

عافد ةرخسص نأا ينعي ام بعللا بتار عفر ىلع ةقفاوملا
نم ىندأا وأا نيسسوق باق تاب يرئازجلا ينطولا بختنملا
.ةمداقلا ةرتفلا يف هيدان يف ءاقبلا

هنأاو ةسصاخ ،ديدمتلا اقباسس ضضفر دق ،ايقيرفإا لطب ناكو
.هفقوم نع عجارت هنكلو ،اغيلسسدنوبلا نم امهم اسضرع ىقلت

،مازتلا يأا نم ارُح نوكيسس ،اماع92ـلا بحاسص نأاب ركذُي
 .ديرُي نمل عيقوتلا يف قحلا هيدلو ،مداقلا ناوج نم ةيادب

ب.م.يرضسيإإ
 لئابقلإ ةبيبضش

 ةيدؤلؤملإ مامأإ ؤكيضسÓكلإ نع بيغي ةريعضش نب

 «ةراون» عم ايليومت دقع عقوي «يرانكلا»
ادقع للم فيرسش ةدايقب لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تعقو

.دحاو مسسوم ةدمل «ةراون» ةكرسش عم ليومت
لسصاوتلا عقاوم ىلع قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو

،ايلاوت3ـلا مسسوملل ةكارسشلا دقع تددج ةرادإ’ا نأا يعامتج’ا
للم فيرسش قيرفلا ضسيئر عمج يذلا عامتج’ا ضشماه ىلع
.ةكرسشلا يلثممب

ةبيبسش قيرف ناديم طسسو ةريعسش نب بيغيسس ،رخآا بناج نم
قيرف دادعت اهيف لحي يتلا مداقلا تبسسلا ةارابم نع لئابقلا
بعلمب رئازجلا ةيدولوم قيرف ىلع ليقث افيسض لئابقلا ةبيبسش
لوأ’ا مسسقلا نم51ـلا ةلوجلا راطإا يف يبملوأ’ا ةيليوج5
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ى˘نا˘ع ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا بب˘سسب فر˘ت˘ح˘˘م
.ةبرقملا ةلسضعلا

جاحلب اضضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ايقيرفإا قافولل ةيعار ةكرسش «لاطفن»
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت

ل˘يو˘م˘ت د˘ق˘ع م˘ي˘سسر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
نو˘˘كي˘˘ل «لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن» ة˘˘كر˘˘˘سش
يف قيرفلل يمسسرلا يعارلا
ةسصاخ ةي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ىلع لوسصحلا فادهتسسا ناو
حمسسيسس رايل˘م02 ـب ة˘نا˘˘عإا
هذه يف قيرفلل نسسح رييسستب
نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تاعومجملا رود˘ل لو˘سصو˘لا
ىلع لمعي قيرف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس
يف رثكأا مدقتلا نامسض ثحب
مقاطلا كرديو اذه ةسسفانملا
يد˘ح˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘سص ر˘ي˘˘سسم˘˘لا

بلا˘ط˘م قا˘فو˘لا نأاو ة˘سصا˘˘خ
.ةسصاخ ةلحرب ةرم لك يف

مهعم اونماسضت
ن˘˘م ةد˘˘ير˘˘ف ة˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
لفتحا يتلا كلت اهعون
ق˘˘˘ير˘˘˘ف و˘˘˘ب˘˘˘ع’ ا˘˘˘ه˘˘˘ب
بقع رئازجلا ةيدولوم
ى˘مر˘م ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا
،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا

نيبع’4 ر˘ه˘ظ ثي˘˘ح
نم لكب رمأ’ا قلعتيو
نبو ،يو˘ير˘ف ،ةرا˘م˘ع˘ل
م˘˘هو ود˘˘ع˘˘سسو ة˘˘حا˘˘سس
م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘يأا نو˘˘˘ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘ي
راسصنأ’ا نم نينماسضتم
ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
تقو ي˘˘ف او˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قا

ة˘˘كر˘˘سشلا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘سضم
.«كارطانوسس» ةكلاملا

لسصت عافدلا ةرادإا
ررقتو دودسسم قيرطل

اهيبعل دوقع خسسف

دودسسم قيرط ىلا تنانجات عافد ةرادإا تلسصو
قتاع ىل˘ع ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا ة˘يو˘سست ضصو˘سصخ˘ب
ى˘ت˘ح وأا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ضضع˘ب˘ل ءاو˘˘سس ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
بسسحو ثيح قيرفلا ىلع اورم نيذلا بناجألل
تررق ةرادإ’اف اهانيق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
اذه مهتمسض نم عم اهدقاعت خسسف يف عورسشلا
ثيح مهليهأات ةلاحتسس’ ارظن كلذو مسسوملا

ى˘ل˘ع تق˘ف˘تا ةرادإ’ا˘ف تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو
دقعلا خسسف ةطيرسش رهسشأا4 هتميق ام مهحنم
اميف ةيقيقح ةمزأا ضشيعيسس قيرفلاف يلاتلابو
.مسسوم نم ىقبت

كنانسس وحيطي ردهت

وأا ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تلا˘سسأا ،ىر˘خأا ةر˘م
،ربحلا نم ريثكلا اه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ىر˘حأ’ا˘ب

ع˘م طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل فر˘سصت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع
يذلاو ،ةيدملا يبملوأا بردم راجح فيرسش
بقع ،ملعإلل مكحلا تارارق ىلع ضضرتعا
رهسشب ابقاعم هسسفن دجيل وداراب نم ةراسسخلا

وداراب نع ثيدحلا تاب لهف ،ةيلام ةمارغ عم
؟ةميرج ميكحتلاو

qarsana@essalamonline.com
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اهلكلسس
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسج رار˘˘˘˘˘سضأا
ةرا˘ي˘سس ا˘ه˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت
ةروطسسأ’ا زدوو رغيات
دعب ،فلوغلل ةيكيرمأ’ا
ضضر˘ع˘ت يذ˘لا ثدا˘ح˘لا
ةرا˘ي˘سسلا دو˘ق˘ي و˘هو ه˘ل
لبق ،ادج ةريبك ةعرسسب
،ةر˘˘ج˘˘سشب مد˘˘ط˘˘سصي نأا

ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘سشكو
ةروطسسأا نأا ،ةيكيرمأ’ا
ةباسصإ’ ضضرعت فلوغلا

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
نم فوا˘خ˘مو ه˘ي˘ت˘ب˘كر
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ترد˘˘˘˘ق مد˘˘˘˘ع
.اددجم يسشملا

15

رطق راذتعا
ةلوج ليجأات ببسسب
تايفسصتلا
ةكرتسشملا
ضسأا˘ك لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘ل
2202 م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

3202 ايسسآا ضسأاكو
ناو˘˘ج ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت˘˘ل
داحت’ا ررق ،1202
˘˘مد˘˘ع ،ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ا˘˘˘بو˘˘˘ك» ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب
،1202 «ا˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأا
يبانعلا رسشن امدعب
ابوك» ةلوطب يف ةكراسشملا يرطقلا بختنملل قبسسو.بختنملل ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع انايب
.ةرملا هذه ةكراسشملا مدع لسضف هنا ’إا ،فيسضك «اكيرمأا

احاتم نوكيسس ةبيايط
ضشيعي بردملل

ةيعمجل ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نا˘كمإا˘ب نو˘كي˘سس
ةبيايط بعللا ىلع دامتع’ا ةليلم نيع
ةسصاخ يدوعسسلا يرودلا نم مدقتسسملا

تبثاو عوبسسأ’ا لاوط بردت ينعملا نأاو
رمأ’ا ةكراسشملا ىلع هتيزهاجو هتردقم
دامتعلل ضشيعي ضشتوكلا رطسضي دق يذلا

ضضعب ةباسصإا لظ يف ةسصاخ هتامدخ ىلع
ةيماحو طوبعج ةروسص ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا

ديعتسسي نا «ماسص’» راسصنأا لمأايو اذه
نم ادحاو ناك هناو ةسصاخ هتيفاع ينعملا
. ةيسضاملا مسساوملا قيرفلا يفاده زربا

ةسصرف حنمي ةغيمد
نوقع بردملل ةريخأا

قحلا دبع ةنيطنسسق ةيدولوم ضسيئر ررق
ةسصرف نوقع ينتابلا بردملا حنم ةغيمد
ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ةر˘ي˘خأا
ءاقفر اهيف لقنتيسس يتلاو ةيناثلا ةطبارلا
ينادرز بعلم ىلا بويأا تاحرف دئاقلا

ءاقل يف ةيواسشلا داحتا ةهجاومل ةنوسسح
فقو «تسسيكو˘م˘ي˘ل» ه˘ي˘ف ل˘مأا˘ي م˘ه˘م د˘ج
م˘ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو د˘ئار˘لا ف˘حز
نوكيسسو اذه اددجم ةهجاولا ىلإا ةدوعلاو
هتلاسسر ريرمت ةرورسضب ابلاطم ضشتوكلا

.ناوأ’ا تاوف لبق ةعومجملل اديج
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ةÓسصلا تيقاوم

ينابسسإلا ضسيتيب لاير عم ءاقبلل هجتي يدنام̂ 
ربسصلا غرافب رسصان نب ةدوع رظتنت نÓيم ةرادإا̂ 

Ãميهإربإ ›إدب يرئإز÷إ دا–’إ رق 

عمتجي ›ارديفلا بتكŸا
مداقلا دحألا موي
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 ةيلا◊إ ةÎفلإ ‘ يرئإزج بع’ ىلغأإ رضضÿإ دئاق

دإدزؤلب بابضش  لئابقلإ ةبيبضش

71 نم لقأا رسضخلا
نومدطسصي اماع

اينازنتو ايريجين ـب
ةيطارقميدلا وغنوكلاو

اهنضضت– يتلإ ايقيرفإإ ∙أإ صسأاك ‘
 مداقلإ صسرام رهضش برغŸإ

عجارتت ةيقوسسلا زرحم ةمق
رسصان نب رعسسو وروأا نويلم21ـب

وروأا نويلم04 ىلإا لسصي
وروأا نويلم22ـب3ـلا زكرملا يف ينعيبسس نب

 همدع نم هحضشرت رإرق مضسحي مل صسإرعل

وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
مداقلا ليرفأا01ـلا ددحت

ةيباختنلا ةيعمجلا دقعل

 ةيدؤلؤŸإ مامأإ ؤكيضسÓكلإ نع بيغي ةÒعضش نب

هدقع ددجي «يرانكلا»
«ةراون» عم يليومتلا


