
ريخلب نيمل دمحأا عاديإا
ريخلب يبرعلا لحارلا لجن

تقؤوملا ضسبحلا

اسسبح تاونسس3 ضسامتلإا
ةرافسسلاب قئاسس دسض ةذفان

رئازجلا يف ةيسسنرفلا
50صص
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ةيوصست ¤إا لوصصولل قيصسنتلاب اتمزتلإا
قيقصشلا دلبلا اذه ةمزأل ةيملصس

يف ومنلل لهؤوم هنوك
تاعاطقلا فلتخم

«فوكنيصشÓك» يصشاصشر امهتزوحب طبصض
ةيودي ةلبنقو ةÒخذلا نم ةيمكو

Úيباهرإا ىلع ءاسضقلا
ىلفدلا Úعب Úنثإا

50صص

قرطب اهيلع لصصح معدم حمق تانحصشب بعÓت
نئاجع ةكرصش مصساب ةينوناق ريغ

اياصضق يف قيقحتلا ةلقرعو ةقرصسلاب نوعباتم
عيرصشتلل ةفلاخم تاقفصص ماربإاب ةطبترم

ةميقب ديصصر نودب كصص رادصصإا ةمهتب عباتم
ميتنصس نويلم005

50صص

ينطولا داصصتقلاّ نأا ءاربخ دكأا
نم هنكمت ،ةيوق ةعانمب عتمتي
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘مد˘˘صصلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘مزألاو
،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب دÓ˘ب˘لا

ومنلا قيقحت ىلع رداق هنأا مكحب
.تاعاطقلا فلتخم يف

«انوروك» ةحئاج ببسسب نييداسصتق’ا نيلماعتملاب تقحل يتلا رئاسسخلا مييقت يف عرسشت كونبلا
30 صصةÒغصصلا نهŸا باحصصأاو ةطصسوتŸاو ةÒغصصلا تاصسصسؤوملل ةيولوألا

رظنلا تاهجو قباطت
ةيدوعسسلاو رئاز÷ا Úب

ةيبيللا ةيسضقلا لوح

ينطولا داسصتق’ا
تامدسصلا ّدسض نّسصحم

30صص

40 صص

انوروك ءÓجنا دعب ’إا حتفت نل دجاسسملا
:ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو,51 مهنم يفوت ءابولاب اوبيصصأا امامإا661

«تن ةليم» ـب تاراطإا ةلاحإا
ةيروهمجلا ليكو مامأا

ةليم ةمكحمب

يلامجإاو ءافصش ةلاح693 ليجصست
33291 ىلإا لصصي نيفاعتملا

ةباسصإا246و ةافو11
«انوروك» ـب ةديدج
رـــــئازـجلا يــــف

30 صص

لجاعلا فيظوتلاب ةبلاطملل
ةراق بصصانم ‘

ضضيرمتلا ودعاسسم
ضسرادŸا وجيرخ

مويلا نوجتحي ةسصاÿا
40 صص

30صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةرخآ’او هوجولاب ايندلا»

! .. «لياعفلاب

عاطق لكاششم .. ةداعلا هيلع ترج امك
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا ،ي˘ه˘ت˘ن˘ت ’ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘يوا˘شست˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا نو˘م˘ه˘ت˘ي ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ل˘˘ي˘˘كلا» ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ب ءا˘˘˘شضعأ’ا
ةكرحلا نوع˘ط ة˘شسارد ي˘ف «ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب
ديدعلا تمرح اهنأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لا

مل ثيح ،ةعورششملا مهقوقح نم مهنم
مهيدل نيذلا ةذتاشسأ’ا ةيمدقأا بشستحت
،ةيوبرت تاشسشسؤوم ةدعب نييعت تاررقم
وليلق نيرخآا ةذتاشسأ’ تزاحنإا نيح يف
لهف ،«ةفيرعملا» ةيلق˘ع˘ب Ó˘م˘ع ةر˘ب˘خ˘لا
لكششملا لحل ،طوعجاو ريزولا لخدتي
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف نو˘كي نأا ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا

تابارشضإاو تاجاجتحا يف اببشس هتجلاعم
.لبقملا يشساردلا مشسوملا ةيادب عم

يعامج راحتنا

ط˘غ˘شضلا ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ن˘ع م˘جا˘ن˘لا ي˘شسف˘ن˘˘لا
’ ةبشسنل يداملا عشضولا روهدتو ،ةلاطبلا
لماوع ا˘ه˘ل˘ك ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘ب شسأا˘ب
يفي˘ع˘شض با˘ب˘ششلا شضع˘ب تل˘ع˘ج ة˘يو˘نا˘ث
ديدعلا يف راحتن’ا ىلع نومدقي ناميإ’ا

،اهنم ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ة˘شصا˘خ دÓ˘ب˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م
تلجشس ،رشصحلا ’ لاث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع˘ف
3 ة˘عا˘شس42 فر˘ظ ي˘ف ف˘ي˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و
.راحتنا ت’اح

ةرم لوأ’ .. رئازجلا

رششؤوم يف رئازجلا فينشصت مت .. ةرم لوأ’
0202 ةنشس تلتحا ثيح «راكتبÓل جربمولب»
دعب ايبرع ةي˘نا˘ث˘لاو ا˘ي˘م˘لا˘ع94 ـلا ز˘كر˘م˘˘لا
يف اراكتبإا رثكأ’ا لودلا ةمئاق يف تارامإ’ا
امدع˘ب ةراد˘شصلا ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا تءا˘جو ،م˘لا˘ع˘لا
ترد˘شصت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘˘يرو˘˘كب تحا˘˘طأا
،ةيشضاملا تشسلا تاونشسلا رادم ىلع ةمئاقلا
ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ةرو˘فا˘غ˘ن˘شس تد˘ع˘شص ن˘ي˘ح ي˘ف
˘ما˘ع˘لا شسدا˘شسلا ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ،ثلا˘˘ث˘˘لا
،عبارلا زكرملا يف ارشسيوشس تءاجو ،يشضاملا
امأا كرامندلاو ادنلنفو ليئارشسإاو ديوشسلا اهيلت
ة˘م˘ئا˘ق ترد˘شصت ي˘ت˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
يف رششؤوملا قلطنا امدنع اراكتبا رثكأ’ا لودلا

،عشساتلا زكرملا ىلإا تعجارت دقف ،3102 ماع
.يشضاملا ماعلا يف نماثلا زكرملاب ةنراقم

 رافنتسسإ’ا

ىلإا تلشصو قئارحلا .. ريطخ عشضولا نأا مكحب
طشسو رعذو فوخ ،ناكشسلاب ةلهآ’ا قطانملا
تا˘ي’و ةد˘ع˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج ة’و ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
84 ـلا لÓخ قئارحلا نم اريبك اددع تلجشس
نم ةعشساشش تاحاشسم ىلع تتأا ةريخأ’ا ةعاشس
ايÓخ ليكششت ىلإا اوعراشس ،رشضخأ’ا ءاطغلا
.هيلع ةرطيشسلا ةلواحمو عشضولا ةعباتمل ةمزأا

qarsana@essalamonline.com
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ةمسصاعلا حيتافم عاجرتسسا
كلت˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م دو˘ه˘ج
ةدا˘˘عإا تر˘˘م˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا

ةمواقملا ةداق مجامج
،رهشش ل˘ب˘ق ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
هذ˘هو ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘لذ˘ب˘˘ت
ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘˘لا ةر˘˘م˘˘لا
ح˘ي˘تا˘ف˘م» عا˘جر˘˘ت˘˘شسا
ي˘˘ت˘˘لا «ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
كار˘˘˘تأ’ا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ّل˘˘˘˘شس
ة˘ظ˘ح˘ل ن˘ي˘ي˘شسنر˘ف˘ل˘˘ل
دي يف رئازجلا طوقشس
يف ديدجلا رمعتشسملا

..0381 ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
اباب» عفدم عاجرتشسا كلذكو شسيراب يف «ديلافنازيل» ـب ششيجلا فحتم يف ةظوفحم حيتافملا

دوهجلا هذه ترمثأا اذإاو ،رئازجلا ىلع مهترطيشس ةظحل نويشسنرفلا هيلع ىلوتشسا يذلا «قوزرم
.ةركاذلا ءبع نم فيفختلا قيرط يف اهتيزمر اهل ىرخأا ةوطخ نوكتشسف

بعسشلا ةماخف
مه˘تدا˘ع˘كو ىر˘خأا ةر˘م
نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘شسج
ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘م ى˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسأا
،ةما˘ه˘ششلاو ن˘ما˘شضت˘لا

راعشش نيعفار ،يعولاو
ونابي ةدششلا تقو يف»
رهاظ وه امك ،«لاجرلا
،انيديأا نيب روشصلا يف
ترا˘˘ي˘˘ت ن˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘شش
ناوعأ’ نوعلا نومدقي
يف ةن˘يد˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

دا˘م˘خإا ءا˘ن˘ثأا م˘ه˘ت˘م˘ه˘م
تا˘با˘غ˘ب تب˘شش ق˘ئار˘ح
بيلح ،ةي’ولا يف ةدع
تمد˘ق ة˘ه˘كا˘˘فو ءا˘˘مو
د˘˘˘ع˘˘˘بو ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ة˘ن˘شسلأ’ م˘ه˘ت˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م
.تاعاشسل بهللا

! .. ةرمتسسم «انوروك» تآاجافم
«ا˘نورو˘˘ك» شسور˘˘ي˘˘ف ل˘˘شصاو˘˘ي
تن˘ل˘عأا ثي˘ح ،م˘لا˘ع˘لا ةأا˘جا˘˘ف˘˘م
ن˘ع ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
،ءابولا اذهب ناويح لوأا ةباشصإا

يف ةيلزنم ةرهب رمأ’ا قلعتيو
اهل ير˘جأا ،«جد˘ير˘ب˘يو» ة˘ن˘يد˘م
22 ـلا يف «91‐ديفوك» رابتخا

جئاتنلا تءاجو ،يراجلا ةيليوج
تقو يف اذه ثدحي ،ةيباجيإا
لو˘˘ح تا˘˘شسارد˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘ت

نم شسوريفلا اذه لاقتنا ةيفيك
.ناويحلل رششبلا

ناكرب ةهوف ىلع ةبراغملا
ةهوف  ىلع وه يذلا هبعشش لكاششم كرت نزخملا
رئازجلا ىل˘ع م˘ج˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘ع هدو˘ه˘ج ز˘كرو ،نا˘كر˘ب
رارق ةيبرغملا ةموكحلا نÓعإا دعبف ،قرطلا ىتششب
لشصاوت˘لا ع˘قاو˘م˘ب ءا˘ط˘ششن ق˘ل˘طأا ،ند˘م8 قÓ˘˘غإا
نع اريبعت «ششوخب انح ششاو» جاتششاه ،يعامتج’ا
’»و «ةيئاوششع» تارارق هوربتعا امل مهراكنتشسا

يذلا كابتر’او ىشضوف˘لا ،م˘ه˘ت˘مو˘كح˘ل «ة˘لوؤو˘شسم
ةعشساو بشضغ ةجوم را˘ثأا ئ˘جا˘ف˘م˘لا رار˘ق˘لا ه˘ثد˘حأا

شضعبلا دجو ثيح ،يبرغملا يلحملا عراششلا طشسو
اديعب قÓغإ’ا رارق اهلمشش ندم يف نيقلاع مهشسفنأا

تلششف يتلا مهتموكح اوعدو ،مهد’وأاو مهرشسأا نع
.اهتلاقتشسا ميدقت ىلإا «انوروك» ةمزأا رييشست يف



watan@essalamonline.com
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ّنأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
ىلع ةدهاج لمعت هحلاشصم
حتفل ةمزÓلا ريبادتلا ذاختا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط لو˘˘˘ح تارو˘˘˘شصت
لك ىقبي نكل» لاقو ،اهئانب
ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا˘˘ب نو˘˘هر˘˘م اذ˘˘ه
دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا

ةيملعلا ةنج˘ل˘لا ة˘كرا˘ششم˘بو
عشضو˘لا ا˘هرود˘ب م˘ي˘ق˘ت ي˘ت˘لا
يف فدرأاو ،«نهارلا يحشصلا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا» دد˘˘شصلا اذ˘˘˘ه
ح˘ت˘ف ءا˘جرإا˘ب او˘ب˘لا˘ط ة˘م˘ئأ’ا
.«هللا تويب

ح˘شضوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘ف ،يد˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب ف˘˘˘شسو˘˘˘ي
ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
حا˘م˘شسلا رار˘ق نأا ،شسمأا ا˘ه˘˘ب
ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘حا˘˘شضأ’ا ح˘˘بذ˘˘ب

دعب ءا˘ج ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
نيب ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو ق˘با˘ط˘ت
،ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

،ةشصاخ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
ءار˘جإ’ا اذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
يف لمأا ةعرج شسانلل يطعي
نأا بجي نكل» لاقو ،ةايحلا
ق˘فو ر˘ح˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘ت˘˘ت

ة˘ق˘ي˘قد ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حا تاءار˘˘جإا
طورششو دعابتلا رارغ ىلع
دد˘ج ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،«ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا
ديعلا ةÓشص نأا ىلع ديكأاتلا
ثيح دجاشسملا يف نوكت نل
يف اه˘ئادأا˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’ا م˘ت˘ي˘شس
ع˘˘فر˘˘ب حا˘˘م˘˘شسلاو تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
تويب لخاد نم تار˘ي˘ب˘كت˘لا
.هللا

ة˘˘˘شضير˘˘˘ف شصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘بو
لوأ’ا لوؤوشسملا ربتعإا ،جحلا

ةينيدلا نوؤوششلا عاطق ىلع

هذ˘ه زاو˘ج مد˘ع ،دÓ˘ب˘˘لا ي˘˘ف
مدع نم ماعلا اذه ةشضيرفلا
ءا˘˘شضر اذ˘˘هو ة˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘شس’ا
حشضوأاو ،هتئيششمو هللا ردقب
ماعلا اذه جحي مل نم لكو نأا
ج˘ح˘لا ي˘ف نو˘م˘شضم هرود˘˘ف
.مداقلا

رشسك ىلإا ،ريزولا اعد امك
«ا˘نورو˘ك» ىود˘ع ة˘ل˘˘شسل˘˘شس
يف امرحم يعولا قيرط نع
ن˘˘ع ر˘˘ت˘˘شست˘˘لا ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
هبششو ،ءابولا اذهب ةباشصإ’ا

ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب با˘˘شصم˘˘لا جور˘˘˘خ
ة˘ل˘ب˘ن˘ق˘لا» ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
.«ةتوقوملا

51 مهنم يفوت ءابولاب اوبيصصأا امامإا661

«انوروك ءÓجنا دعب ’إا حتفت نل دجاسسملا» :ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو

ر.نوراه

ءابو ءÓجنا دعب ّلإا حتفت مل دجاصسملا نأا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو ،يدهملب فصسوي ّدكأا
.ةينملا مهتفاو مهنم51 صسوريفلا اذهب امامإا661 ةباصصإا نع انلعم ،«انوروك»

بلاطم لوح اصساصسأا روحمت
ةهيزن تاباختناب «كارحلا»
دصسافلا لاملا ىلع ءاصضقلاو

نوبت ضسيئرلا
اريرقت ىقلتي
قوقح ةلاح نع
رئازجلا يف ناسسنإ’ا
صسيئر ،يراهزل ديزوب حصضوأا
قوقحل ينطولا صسلجملا
يونصسلا ريرقتلا نأا ،ناصسنإلا

يف ناصسنإلا قوقح ةلاح لوح
روحمت ،9102 ةنصسل رئازجلا
كرابملا كارحلا لوح اصساصسأا
بلاطي ناك يذلا ليصصألا

تاباختنابو ناصسنإلا قوقحب
ىلع ءاصضقلابو ةفافصشو ةهيزن
.دصسافلا لاملا
هلابقتصسا لÓخ ،يراهزل دّدصش
فرط نم ،صسمأا لوأا ءاصسم
دبع ،ةيروهمجلا صسيئر
مّدق يذلا ،نوبت ديجملا
يونصسلا ريرقتلا ،ريخأÓل

يف ناصسنإلا قوقح ةلاح لوح
Óمع9102 ةنصسل رئازجلا

ىلع ،روتصسدلا نم991 ةداملاب
بعصشلل ةقثلا عاجرإا ةرورصض

قوقح ديصسجت ىلع دّكأا يذلا
تلاجملا عيمج يف ناصسنإلا
ةيصسايصسلاو ةيندملا

ةيداصصتقلاو ةيعامتجلاو
ملحلا قيقحت لجأا نم
.ربمفون لوأا نايبل يصساصسألا

صسلجملا صسيئر زربأا امك
هّنأا ،ناصسنإلا قوقحل ينطولا
،ةيروهمجلا صسيئر ىدل يقل
قوقح ةفاقثب اريبك اعبصشت
ىلوألا ةمهملا ّنأابو ،نطاوملا
يه اهتصسايصس لك يف ةلودلل
،قوقحلا هذه ىلع ظافحلا

ةدارإا دوجو انظحل» لاقو
لجأا نم ةيوق ةيصسايصس
ناصسنإلا قوقحب كصسمتلا

ةيرح اهنم اميصس اهديصسجتو
ءاصضقلا ةيلÓقتصساو ريبعتلا

تايعمجلا نيوكت ةيرحو
يف يملصسلا رهاظتلا ةيرحو
ظفاحي امبو نيناوقلا راطإا

.«ةلودلا ناكرأا ىلع
خ.ةيمصسن

،ناحرف نب لشصيف ريمأ’ا دكأا
،يدو˘ع˘شسلا ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا˘˘ب هدÓ˘˘ب ماز˘˘ت˘˘لا
ىلإا لشصوتلا لجأا نم رئازجلا
ايبيل يف ةمزأÓل ةيملشس ةيوشست
ةداعتشسا نم دلبلا اذه نيكمتو
ةيمهأا ازرب˘م ،هرار˘ق˘ت˘شساو ه˘ن˘مأا
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف راو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا لود رود
.ةيشضقلا

ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا ل˘ث˘م˘م دد˘شش
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا

بق˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
شسيئر لبق نم شسمأا هلابقتشسا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

لود رود ةيروحمو ةيمهأا ىلع
لح ىلإا لوشصولا يف راوجلا
يمحيو ايبيل يف عارشصلا يهني
باهرإ’ا نم قيقششلا دلبلا اذه
لاقو ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تÓ˘خد˘ت˘لاو
نومزتلم نحن» ددشصلا اذه يف
فوشسو رئازجلا عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
عم ةكرتششملا اندوهجب ىعشسن
ىلإا لوشصولل ةفاك راوجلا لود
ديعتو دلبلا اذه يمحت ةيوشست
اذه يف راششأاو ،«هرارقتشسا هل
قباطتو قفاوت دوجو ىلإا نأاششلا

نيدلبلا نيب رظنلا تاهجو يف
ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا شصو˘˘شصخ˘˘ب
.ةقطنملا اههجاوت

اذ˘ه لÓ˘خ قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك
ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا بشسح‐ ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا
تاذ لئاشسملا ىلإا ‐يدوعشسلا
مت هنأا ازربم ،كرتششملا مامته’ا
ع˘فد˘لا ة˘ي˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا
ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لا˘˘ب
مدقتلا نم د˘يز˘م ى˘لإا ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ل˘ق˘˘ن ه˘˘نأا زر˘˘بأاو ،ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘مر˘˘ح˘˘لا مدا˘˘˘خ تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت
د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ي˘˘لوو ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘ششلا
شسي˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘لإا ،يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شسلا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

.يرئازجلا بعششلا ىلإاو
،موداقوب يربشص ىقتلإاو اذه

عم ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو
ىرجأا ثيح ،يدوعشسلا هريظن
ة˘ي˘م˘شسر تا˘ث˘حا˘ب˘م نا˘فر˘˘ط˘˘لا
نيب ةيئانثلا تاقÓعلا تلوانت
ل˘ب˘شسو ،ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششلا ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا
عا˘شضوأ’ا ا˘ششقا˘نو ،ا˘˘هز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
تاذ ا˘يا˘˘شضق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
.كرتششملا مامته’ا

ح.نيدلا رمق

ةيملصس ةيوصست ¤إا لوصصولل قيصسنتلاب اتمزتلإا
قيقصشلا دلبلا اذه ةمزأل

رئاز÷ا Úب رظنلا تاهجو قباطت
ةيبيللا ةيسضقلا لوح ةيدوعسسلاو

،م˘لاو˘شس ر˘هز˘ل ر˘ي˘ف˘شسلا د˘˘كأا
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
ةرازو˘˘ب فار˘˘طأ’ا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةنجللا نأا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا
راجت’ا نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لمعت هتحفاكمو شصا˘خ˘ششأ’ا˘ب

اه˘شصا˘شصت˘خا را˘طإا ي˘ف ةد˘ها˘ج
ةريخأ’ا تاشسمللا عشضو ىلع
ي˘نو˘نا˘ق˘لا شصن˘لا لا˘م˘كت˘˘شس’
راجت’ا نم ةياقولل شصشصخملا
اد˘ي˘ه˘م˘ت كلذو ،شصا˘˘خ˘˘ششأ’ا˘˘ب
نكمم تقو برقأا يف هشضرعل

ناملربلا ىلع مث ةموكحلا ىلع
نأا ر˘ي˘غ ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا فور˘˘ظ˘˘لا
ترثأا انوروك ةح˘ئا˘ج ا˘ه˘تزر˘فأا

.لمعلا ةريتو ىلع
هت˘م˘ل˘ك ي˘ف ،م˘لاو˘شس ح˘شضوأا

مويلا لاغششأا لÓخ ةيحاتتف’ا
رئازجلا˘ب م˘ظ˘ن يذ˘لا ي˘شسارد˘لا
ةماركل يم˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘ل˘ل ءا˘ي˘حأا

نأا ،شصاخششأ’اب راجت’ا اياحشض
ةه˘ج ن˘م ح˘م˘شسي نو˘نا˘ق˘لا اذ˘ه
ةينوناقلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك ع˘م˘ج˘ب
نوناق يف ةدراولا ةلشصلا تاذ
ة˘يا˘م˘ح نو˘˘نا˘˘قو تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لا

ق˘˘ي˘˘قدو ل˘˘ما˘˘شش را˘˘طإا ع˘˘˘شضو
اياحشضلا ة˘لا˘ح˘ل ما˘ظ˘ن ءا˘شسرإ’
ة˘م˘كح˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ن˘˘م˘˘شضي
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
،يون˘ع˘م˘لاو يدا˘م˘لا د˘ي˘ع˘شصلا

ة˘شصشصخ˘˘ت˘˘م ز˘˘كار˘˘م ءا˘˘ششنإاو
نوشصو اهتيامح ةيغب اهئاويإ’
.اهتمارك

ع˘م˘جأا ،قا˘ي˘شسلا شسف˘˘ن ي˘˘فو
˘مو˘ي˘لا اذ˘ه ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
ةنجللا هتمظ˘ن يذ˘لا ي˘شسارد˘لا
راجت’ا نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نأا ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو شصا˘˘خ˘˘ششأ’ا˘˘ب

ةميرج نم شصا˘خ˘ششأ’ا ة˘يا˘م˘ح
ةينوناق ةيلوؤوشسم مهب راجت’ا
،نا˘˘˘˘شسنإ’ا ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘ك نو˘˘˘˘˘شصل
رئازجلا تامازتلا ىلع نيددششم
ىوتشسملا ىلع لاجملا اذه يف
ه˘˘˘شسكع˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
،اهيلع تقداشص يتلا تايقافت’ا

هذ˘˘ه نأا نو˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا زر˘˘˘بأاو
عمتجملا ىلع ةليخد ةميرجلا
اخراشص ءادتعا دعتو يرئازجلا

ى˘ل˘عو نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘ح ى˘˘ل˘˘ع
،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘شسأار
ةميرجلا ةروطخ نم نيرذحم
.ناشسنإ’ا ىلع ةرمدملا اهراثأاو

خ.ةيمصسن

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
246و ،ةا˘فو11 ةري˘خأ’ا ة˘عا˘شس
ع˘م ،«ا˘نورو˘ك» ـب ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا
امل اقفو ،ءافشش ةلاح693 ءاشصحإا

لامج روتكدلا شسمأا هنع فششك
ةنجل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف
امك.ءابولا يششفت ةعباتمو دشصر
دد˘ع˘لا نأا ،ه˘تاذ رد˘شصم˘لا ف˘˘ششك

يف ءابولا اذهب نيباشصملل لامجإ’ا
˘ما˘قرأ’ا ءو˘شض ى˘ل˘ع غ˘ل˘ب ا˘ندÓ˘˘ب
ةعاشس42 ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘˘شسم˘˘لا
ام˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح51682 ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ى˘لإا تا˘ي˘فو˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ل˘˘شصو
ددع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،4711
.33291 ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا

ـه.داوج

ةيلمع ي˘ف ،كو˘ن˘ب˘لا تعر˘شش
تقحل ي˘ت˘لا ر˘ئا˘شسخ˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت
ني˘يدا˘شصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا˘ب
دشصق «انوروك» ةحئاج ببشسب
نو˘كت نأا ى˘ل˘ع ،م˘˘ه˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا
ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا

.ةريغشصلا نهملا باحشصأاو
ةيعمج ،ةيلاملا ةرازو تقربأا

،ةيلاملا تاشسشسؤوم˘لاو كو˘ن˘ب˘لا
،اهلÓخ نم اه˘مز˘ل˘ت ة˘ل˘شسار˘م˘ب
ي˘عو˘شضو˘˘م م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب
رئاشسخلاو ة˘م˘جا˘ن˘لا رار˘شضأÓ˘ل
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا˘ب تق˘ح˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
تاءارجإ’ا ببشسب نييداشصتق’ا
نم دحلا ىلإا ةيمارلا ةيئاقولا
،«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘ت

تاشسشسؤوملاب قلعتي ام ةشصاخ
ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا

،ةري˘غ˘شصلا ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘شصأاو
ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘ششم
ة˘م˘˘ها˘˘شسم را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي
لاجم يف ةيمومعلا تاطلشسلا

ة˘يدا˘شصت˘ق’ا را˘ثآ’ا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
تر˘كذو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزأÓ˘˘ل
،ددشصلا اذه يف اهتاذ ةقيثولا
ىلع هلقثب يقلي يذلا مازتل’اب

لجأا نم ةيعمجلا ءاشضعأا عيمج
ق˘ب˘شس ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لآ’ا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
تعدو ،ا˘هدا˘م˘ت˘عا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘˘ل
نو˘بز˘ل˘ل عا˘م˘ت˘شس’ا ى˘لإا ا˘شضيأا
ل˘جأا ن˘م ة˘يا˘ن˘عو رار˘م˘ت˘˘شسا˘˘ب
هد˘يوز˘تو ه˘ل ةرو˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةرتفلا هذه لÓخ مزÓلا معدلاب

.ةيئانثتشس’ا
،ةيلاملا ةرازو تراششأاو اذه

يذلا ،ءارزولا شسلجم نأا ىلإا
ددشش دق ،يشضاملا دحأ’ا عمتجا

ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست ةرور˘شض ى˘ل˘ع
ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

،رجحلا ةرتف لاوط مهتقفارمو
وأا تابوقع يأا قيبطت مدعو
كلذك تدكأاو ،مهيلع تامارغ
نأا ‐اهتاذ ةلشسارملا فيشضت ‐
تذختا دق ةيمومعلا تاطلشسلا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
داشصتق’ا ةيامحو ني˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘خ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ب
فلتخمو راجتلاو ني˘ي˘فر˘ح˘لاو
تشصل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘ح˘ئا˘ج ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م
تر˘˘˘قأا كلذ˘˘˘بو ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ةيلاملا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو كو˘ن˘ب˘لا
ةادأاو تاشسشسؤوم ةيامح ريبادت
نم ءادتبا رهششأا6 ةدمل جاتنإ’ا
،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا شسرا˘˘م ح˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘لا

وأا ليجأات ريبادتلا هذه لمششتو
لح يتلا شضورقلا لاجآا ديدجت
طرافلا شسرام13 يف اهلجأا

نويدلا ةلودج ةداعإا ،هدعب امو
خيراتلا اذه ىلإا ةلشصحملا ريغ
د˘ي˘عاو˘م˘لا د˘يد˘م˘ت ،ه˘ي˘ل˘ي ا˘˘مو
شضورقلا لامعت˘شس’ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

،ة˘ل˘جؤو˘م˘˘لا ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
ر˘خأا˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع ءا˘غ˘لإا كلذ˘كو
ةقحت˘شسم˘لا نو˘يد˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
امو طرافلا شسرام13 خيراتب
هذه نأا ،ةرازولا تزربأاو ،هدعب

ة˘ن˘يز˘خ˘لا ا˘ه˘م˘عد˘ت ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ءا˘ق˘بإ’ا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

ة˘ب˘شسن شضي˘ف˘خ˘ت ةز˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
شضور˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةنيزخلا نأا ةفيشضم ،رامثتشس’ا
كون˘ب˘لا تغ˘ل˘بأا د˘ق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىحنملا اذه يف يئدبم قافتاب
دد˘ح˘ي ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ا˘مو˘شسر˘م نأاو
ءارجإ’ا اذه ق˘ي˘ب˘ط˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘ك
.ءاشضمإ’ا ددشصب

رئازجلا كنب نأا ،ركذلاب ريدج
،يئانثتشساو شصاخ ريبدت عشضو
م˘قر ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ليرفأا6 خ˘يرا˘ت˘˘ب50.022
ر˘ي˘باد˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ي˘شضا˘م˘لا
ريبادتلا نم فيفختلل ةيئانثتشسا
ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا
،ةيلاملا تاشسشسؤوم˘لاو كو˘ن˘ب˘لا
لاومأ’او ة˘لو˘ي˘شسلا لا˘ج˘م ي˘ف
،شضورقلا فين˘شصتو ة˘شصا˘خ˘لا
دعاوقلا شضعب فييكت فدهب
ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لا ع˘˘م ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا
ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شس’ا
داشصتق’ا شسمت يتلاو رئازجلا
،تاءارجإ’ا هذه يتأاتو ،يملاعلا
ه˘ي˘ف تزر˘فأا يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
تا˘شسا˘كع˘نا «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘مزأا
ىلإا ةعجار ة˘ي˘ب˘ل˘شس ة˘يدا˘شصت˘قا
تاطاششنلا نم ريبك ددع قيلعت
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك تشسم
.نييداشصتق’ا

ر.نوراه

ةÒغصصلا نهŸا باحصصأاو ةطصسوتŸاو ةÒغصصلا تاصسصسؤوملل ةيولوألا

ÚلماعتŸاب تق◊ يتلا رئاسسÿا مييقت ‘ عرسشت كونبلا
«انوروك» ةحئاج ببسسب Úيداسصتق’ا

مهيلع تامارغ وأا تابوقع يأا قيبطت مدعو رج◊ا ةÎف لاوط مهتقفارمو مهلمع ليهسست^

هيلع ةÒخألا تاصسمللا عصضت هدادعإاب ةفلكŸا ةنجللا

ضصاخسشأ’اب راŒ’ا نم ةياقولا نوناق
ابيرق ةموك◊ا ةلواط ىلع

33291 ىلإا لصصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافصش ةلاح693 ليجصست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا246و ةافو11



ششديق˘م ى˘ف˘ط˘شصم ح˘شضوأا
ي˘˘ف ،يدا˘˘شصت˘˘ق’ا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ديدعلا اهيدل رئازجلا نأا ،شسمأا

ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘لا ردا˘˘˘شصم ن˘˘˘م
نم يتلاو اهريخ˘شست ا˘ه˘ن˘كم˘ي
ششاعنإ’ ادفار نوكت نأا اهنأاشش
،ةيمهأ’ا ىهتنم يف يداشصتقا

طايتحاب قلعتي رمأ’ا افيشضم
ةادأا لاز˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘شصلا
ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘ق’ا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل

رايلم06 يلاو˘ح غ˘ل˘ب˘ي ثي˘ح
هتل˘حر˘م غ˘ل˘ب نإاو ى˘ت˘ح ر’ود
ّنأا ىلإا ريبخلا راششأاو ،ةريخأ’ا
تا˘˘˘طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
اهتعاط˘ت˘شسا˘ب ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا

ي˘ت˘لا تا˘بو˘˘ع˘˘شصلا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م
يدا˘شصت˘ق’ا فر˘ظ˘لا ا˘ه˘شضر˘ف
عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ’ ي˘لا˘ح˘˘لا
ي˘ّب˘ل˘ي لاز˘ي ’ يذ˘لا ة˘˘عارز˘˘لا
،ةيل˘ح˘م˘لا قو˘شسلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا نأا ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضم
ةرد˘ق˘ب بل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘شصلا

عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ف م˘ها˘شسي ة˘ل˘ئا˘˘ه
كيهان ةريب˘ك ة˘ف˘شصب شصا˘خ˘لا

ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا داو˘˘˘م عا˘˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع
يتلاو مجانملاو ءايميكورتبلاو
كشسا˘م˘ت ز˘يز˘ع˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
.ينطولا داشصتق’ا

نمحرلا دبع دكأا هبناج نم
،يداشصتق’ا ريبخلا ،ةفلاخ نب

ّنأا ،ق˘ب˘شسأ’ا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزوو
ف˘قو˘م ي˘ف د˘˘جو˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘جأ’ا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي
فا˘ك كر˘ح˘ت ششما˘ه˘ب بير˘ق˘لا
ح˘˘م˘˘شست تا˘˘حÓ˘˘شصإا ثع˘˘˘ب˘˘˘ل
هنأا احشضوم ،اهداشصتقا عيونتب
ع˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف
م˘تا˘ق˘لا خا˘ن˘˘م˘˘لاو ششا˘˘م˘˘كن’ا
ىلع رطي˘شست ي˘ت˘لا ،لا˘م˘عأÓ˘ل
نادلب لك ،يملاعلا داشصتق’ا
را˘ط˘خأÓ˘ل ة˘شضّر˘˘ع˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ىلع هنأاو ،ةتوا˘ف˘ت˘م تا˘جرد˘ب
ّنإا˘ف ،شسي˘يا˘ق˘م˘˘لا هذ˘˘ه شسا˘˘شسأا
لباق فقوم يف دجوت رئازجلا
0202 يتنشس لÓخ ل˘ّم˘ح˘ت˘ل˘ل
ةهجاومل ةردق كانهو ،1202و
تاذو ةلجعتشسملا تا˘ي˘جا˘ح˘لا

ريشضحت بجي نكلو ،ةيولوأ’ا
ل˘˘ب˘˘˘ق يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا عÓ˘˘˘قإ’ا

ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘ح˘˘ل˘˘م ،1202
ةلودلا ةنادت˘شسا ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘لا

،تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ناد˘˘˘ت˘˘˘شساو
ة˘لود˘لا ة˘ناد˘ت˘شسا نأا ا˘ح˘شضو˘م
تشسي˘ل ةدا˘˘ي˘˘شس ة˘˘لأا˘˘شسم د˘˘ع˘˘ت

ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ة˘يرور˘شض
،هكلم˘ن يذ˘لا كر˘ح˘ت˘لا ششما˘ه
تا˘˘حÓ˘˘شصإا ءار˘˘جإا ة˘˘ط˘˘ير˘˘شش
عاطقلا رييشستو ةرادإ’ا شصخت
ةيعامتج’ا تÓيوحتلاو ماعلا
ةلودلا فيلاكت ءبع فيفختل
نكل ،اهتينازيم ىلع عقت يتلا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تاردق اهيدل يتلا ةشصاخلاو
ا˘ه˘ن˘كم˘˘ي ة˘˘ما˘˘ه تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصو

ليومت˘ل جرا˘خ˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
ن˘م ا˘ه˘تا˘طا˘ششنو ا˘ه˘ع˘يرا˘˘ششم
ل˘˘˘ّم˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا لÓ˘˘˘خ
.اهتايلوؤوشسم

ثدحلا4 5082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202 ةيليوج92ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

تاعاطقلا فلتخم يف ومنلل لهؤوم هنوك

تامدسصلا ّدسض نّسصحم ينطولا داسصتق’ا

ز.لامج

ةيحسصلا ةمزألاو ةيطفنلا تامدسصلا ةهجاوم نم هنكمت ،ةيوق ةعانمب عتمتي ينطولا داسصتقلا ّنأا ءاربخ دكأا
.تاعاطقلا فلتخم يف ومنلا قيقحت ىلع رداق هنأا مكحب ،«انوروك» ةحئاج ببسسب دÓبلا اهب رمت يتلا

ةماعلا ةيريدملا مازتلا مدعب اديدنت
مهل اهتعطق يتلا اهدوعوب

بئارسضلا وفظوم
جورخلاب نوددهي
عراسشلا ىلإا
ةلقتسسملا ةباقنلا تدده
«يفاسصلا» بئارسضلا يفظومل
ةيجاجتحا ةكرح يف لوخدلاب
،ةلبقملا مايألا لÓخ ةعسساو
عورفلا ءانمأا عيمج ةيعاد
جاجتحا لئاسسر هيجوت ةيباقنلا
بئارسضلل ةماعلا ةيريدملا ىلإا
.دوعولا ديسسجتب ةبلاطملل
يف «يفاسصلا» ةباقن تحسضوأا

«مÓسسلا» تملسست سسمأا اهل نايب
ىقبت نل اهنأا ،هنم ةخسسن
لهاجت هاجت يديألا ةفوتكم
،ةبولسسملا مهقوقحل ةرادإلا

دعاوقلا دينجت يف أادبتسسو
ديسسجتب ةبلاطملل ةيلامعلا
ذنم ةرادإلا لبق نم دوعولا

ةباقنلا موقتسسو ،تاونسس ةدع
لكب اهقوقح عيمج ةسسراممب
،اينوناق اهب حومسسملا لئاسسولا

ةيعسضولا مغر هنأا ةزربم
دÓبلا اهب رمت يتلا ةبعسصلا
وأا اهنم يحسصلا بناجلا يف ءاوسس
نا لا يداسصتقلا بناجلا

بئارسضلا عاطق يفظوم
فوفسصلا يف اوفقو هتاراطاو
مهنكامأا يف نيطبارم ،ةيماملا
،ينطولا داسصتقلا ةيامحل
ةنيزخلا نزاوت ىلع اظافحو
ىلا مهراقتفا مغر ةيمومعلا
بتاربو لمعلا طورسش ىندا

ينغي لو نمسسي ل ادج ديهز
هنأا ةباقنلا تدكأاو ،عوج نم
تادوهجملا هذه لك مغر
يفظومو لامع لك نم ةلوذبملا
لازي ل عاطقلا نا لا ،بئارسضلا

يف راقتحلاو سشيمهتلا سشيعي
ىهدلا لب ،تايوتسسملا عيمج
هناوعا مهتي نا كلذ نم رملاو
وهو ،داسسفلاو ةوسشرلاب ءافرسشلا
سضوفرمو لوبقم ريغ ماهتا

يف داسسفلا لماع نأل ،امات اسضفر
امك ءانثتسسا دعي بئارسضلا عاطق
عيمج يف يرسشتسسم وه

داسسف ةجيتن وهو تاعاطقلا
.ةطرافلا تاونسسلا لÓخ ماظنلا

ةباقنلا تاذ تهونو
ةرابجلا تادوهجملاب
موقي يتلا ىربكلا تايحسضتلاو
ىلع عاطقلا  وفظومو لامع اهب

نا ةدكؤوم ،ةدعسصألا عيمج
.ىطعت لو ذخأات قوقحلا

ز.لامج

ةيلاŸا ءابعألا ديدسست تايلمع ديمŒ دعب
«انوروك» ةحئاج نم مهررسضتل تاناعإا مهحنمو

ءادعسصلا نوسسفنتي نويفر◊او لمعلا بابرأا

ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘˘˘ششك
ةشسلج دقع نع ،«كارطانوشس»
ل˘˘ئا˘˘شسو ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘م
،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا لا˘˘شصت’ا
ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن و ه˘˘˘ترادإا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
نوؤوشش رييشست ىلع ةفرششملا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘˘كوأ’ا ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ششلا
شصرف ةششقانمل ،«زاغوطفان»

قيثو نوا˘ع˘ت ر˘يو˘ط˘تو ة˘ما˘قإا
عاطق يف ةعف˘ن˘م˘لا لدا˘ب˘ت˘مو
قافت’او ،نيدلبلا نيب ةقاطلا

نيب ت’اشصت’ا فيثكت ىلع
لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘لا
رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب تارا˘˘˘يز˘˘˘لا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘شصلا ع˘˘˘شضو˘˘˘لا

.ايملاع

هر˘˘˘شضح عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘ه
ريدملا شسيئرلا ،راكح قيفوت
،«كارطانوشس» ة˘كر˘ششل ما˘ع˘لا

ر˘˘ي˘˘ف˘˘شس ،ح˘˘ب˘˘شص م˘˘ي˘˘˘شسكمو
رقمب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘نار˘كوأا

ايق˘ير˘فإا ي˘ف ة˘قا˘ط˘لا قÓ˘م˘ع
.ةمشصاعلاب

ك.اسضر

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تن˘ل˘˘عأا
يجيرخ شضيرمتلا يدعاشسمل
،ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا شسراد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةباقنلا ءاول تحت ةيوشضنملا
يد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ةفقو ميظن˘ت ن˘ع ،شضير˘م˘ت˘لا
،مو˘ي˘لا ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
لجاعلا فيظوتلاب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل
.ةراق بشصانم يف ةئفلا هذهل

يف ،اهتاذ ةباقنلا تحشضوأا
تم˘˘ل˘˘˘شست شسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ه˘نأا ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن «مÓ˘˘شسلا»

41‐09 نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط
ةشسرامم تايفيكب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
شصن امي˘شس’ ي˘با˘ق˘ن˘لا ق˘ح˘لا
اقبطو اهيلي امو73 داوملا
ةباق˘ن˘ل˘ل ي˘شسا˘شسأ’ا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
يد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
و˘˘شضع مد˘˘ق˘˘ت ،شضير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
يج˘ير˘خ˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ة˘ع˘ير˘ت ة˘شصا˘خ˘لا شسراد˘˘م˘˘لا
،ي˘ئ’و˘لا ق˘شسن˘م˘لا ،م˘ي˘هار˘˘با
ةفقو مي˘ظ˘ن˘ت˘ب را˘ع˘ششإا د˘شصق
مامأا ةفلجلا ةي’ول ةيجاجتحا

ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ةفقولا دعب هذه يتأاتو ،مويلا
ةفلج˘لا ة˘ي’و˘ب تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا
،يراجلا رهششلا نم91 يف
فرط نم مه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا مد˘عو
عامشسل ةي’ولل ةحشصلا ريدم
نأا ىلإا ار˘ي˘ششم ،م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا
ان˘لا˘غ˘ششنا ذ˘خا مد˘ع لا˘ح ي˘ف
تقو برقا يف رابتع’ا نيعب
و˘ج˘ير˘˘خ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘شس ن˘˘كم˘˘م
ة˘ف˘قو ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا شسراد˘˘م˘˘لا
ة˘ير˘يد˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
نم ةياقولا مارتحا عم ةحشصلا

دعابتلا مارتحاو انوروك ءابو
ر˘ه˘˘شسي ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا

شسرادملا يجيرخل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةفقولا ميظنت ىلع ةشصاخلا
را˘˘طإ’ا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح’ا
.ينوناقلاو يملشسلا

و˘˘ج˘˘ير˘˘خ بلا˘˘˘ط˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ودعاشسم ةشصاخ˘لا شسراد˘م˘لا
ةرور˘˘˘˘˘شضب ،شضير˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا

نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ةرا˘ق بشصا˘ن˘˘م
هجاوي لازي ’ م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا
نم مغرلاب ةموتحملا ةلاطبلا
طور˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت
،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

ة˘˘شسا˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا ما˘˘˘مأاو
عاطق يف يرششبلا ر˘شصن˘ع˘ل˘ل
عشضولا ىلإا رظن˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا
يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘شصلا ي˘˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لا
ةحئاج ببشسب دÓبلا هششيعت

.انوروك
ز.لامج

ايملاع ماعلا يحسصلا عسضولا رارقتسسا دعب تارايزلا لدابت ىلع اتقفتا

ريوطت لبسس ناثحبت ةيناركوأ’ا «زاغوطفان»و «كارطانوسس»
ةقاطلا عاطق يف نواعتلا

ةراق بسصانم ‘ لجاعلا فيظوتلاب ةبلاطملل

مويلا نوجتحي ةسصاÿا ضسرادŸا وجيرخ ضضيرمتلا ودعاسسم

لسصحتŸا ةقباسسلا جئاتنلا باسستحا ىلع اوددسش
ةيداعلا ¤وألا ةرودلا ‘ اهيلع

نوبلاطي ÚميقŸا ةلدايسصلاو ءابطأ’ا
يكاردتسس’ا ناحتم’ا ءاغلإاب

ةلدايشصلاو ءاب˘طأ’ا د˘ششا˘ن
ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
،ي˘كارد˘ت˘شس’ا نا˘ح˘ت˘˘م’ا˘˘ب
يف م˘ه˘ن˘يو˘كت او˘ه˘نأا ن˘يذ˘لا

،تا˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا

ءا˘˘˘غ˘˘˘لإ’ ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ،دار˘˘˘˘ج
عم يكارد˘ت˘شس’ا نا˘ح˘ت˘م’ا
ة˘ق˘با˘شسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا
ةرودلا يف اهيلع لشصحتملا
،ناح˘ت˘مÓ˘ل ة˘يدا˘ع˘لا ى˘لوأ’ا

املثم بيترت˘لا ي˘ف ع˘جر˘م˘ك
فلتخم يف هب لومعم وه
قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’او م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لود
،ةرششابم ةي˘ند˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا˘ب
عم مهتاناعمل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب اذ˘هو
.ةيئابولا ةيعشضولا

ي˘ف ،نو˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘شضوأا
ريزول˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم ة˘لا˘شسر
،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا
ة˘˘خ˘˘شسن «مÓ˘˘شسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت
هدهششي ام لظ يف هنأا ،اهنم
عمو ،ةشصاخ رئازجلاو ملاعلا
فيقوت مت ،ةنهارلا فورظلا

ةيعماجلا تاطاششن˘لا ع˘ي˘م˘ج
ي˘ف تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
وأا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تارود
ي˘˘ف كلذو ،ة˘˘ي˘˘كارد˘˘ت˘˘شس’ا
ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا
ي˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع شصو˘˘شصن˘˘م˘˘لا
‐02 مقر يشسائرلا موشسرملا

شسرام12 يف خرؤوملا69
ةحفاكمب ة˘شصا˘خ˘لا0202

ح˘شضوأاو ،ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘˘ف
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ناحت˘م’ا ءار˘جإا ة˘لا˘ح˘ت˘شس’
ذنم ل˘جؤو˘م˘لا ي˘كارد˘ت˘شس’ا
ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف ،0202 ل˘˘ير˘˘˘فأا
هذه اهتشضرف يتلا فورظلا
ةيبابشضلو ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزأ’ا
ؤوبن˘ت دو˘جو مد˘عو ،ع˘شضو˘لا

ه˘ي˘لإا لوؤو˘ي˘شس ا˘م˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح
رظنلل دارج نيدششانم ،رمأ’ا
مهنأا ةشصاخ ،مهتيعشضو يف
ي˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘يو˘˘كت او˘˘ه˘˘نأا د˘˘ق
،تا˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيئاهنلا ةقداشصملل راظتنابو
،جرخ˘ت˘لاو ه˘شصشصخ˘ت ى˘ل˘ع
ن˘م د˘يزأا م˘هدد˘ع غ˘ل˘ب ثي˘ح
ي˘لد˘ي˘شصو بي˘ب˘ط0001
.ميقم

ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا را˘˘˘˘ششأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ىلإا ،نيمي˘ق˘م˘لا ة˘لدا˘ي˘شصلاو
هذه ةليط اوحرتقا دق مهنأا
يتلا لولحلا شضعب رهششأ’ا
حلاشصو مهحلاشص يف بشصت

لك ن˘كل ،ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘شص
لششف˘لا˘ب تءا˘ب م˘ه˘ت’وا˘ح˘م
ة˘ن˘هار˘لا فور˘ظ˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ة˘˘مزأ’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘شضر˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شصو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا م˘˘˘هزا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘جا
لو˘خد˘لا ع˘م ي˘كارد˘˘ت˘˘شس’ا
توا32 نم ءادتبا يعماجلا

0202.
ز.لامج

لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا لا˘˘˘˘جر ب˘˘˘˘ّحر
اذ˘˘˘كو ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا با˘˘˘˘برأاو
شسي˘ئر رار˘˘ق˘˘ب نو˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
شسلجم نع قثب˘ن˘م˘لا ،نو˘ب˘ت
ي˘شضا˘ق˘لاو ر˘ي˘خأ’ا ءارزو˘˘لا
ديد˘شست تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘ب
تامازتل’او ةيلاملا ءابعأ’ا
ةي˘ئا˘ب˘ج˘لا ه˘ب˘ششو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
ق˘˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
نييداشصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

،يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخ
تابوقع يأا قبطت نل ثيحب
ء’ؤو˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘مار˘˘˘غ وأا
.ةرتفلا هذه لÓخ نيلماعتملا

د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
شسيئر يلقع يماشس دمحم
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘˘نو˘˘كلا

،نينطاوم˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’
ةمهم دج تارارقلا هذه نأا
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف بشصت
،دا˘شصت˘قإ’او ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
تقو˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف تذ˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تا
ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف ،بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ةدارإ’ا م˘جر˘ت˘تو
ىلعأا نم ةققدملا ةعباتملاو
ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘لود˘˘˘ل مر˘˘˘ه
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘عو ،ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
فيشضيل ،ةمزأ’ا نم جورخلا
ظاف˘ح˘ل˘ل تءا˘ج ا˘ه˘نأا ا˘شضيأا

دا˘شصت˘˘ق’ا ةرور˘˘ي˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع

نوكيشسو ،لغششلا بشصانمو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإا ر˘˘˘ثأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
،ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘شصلا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا

نم ةررشضتملا ةطشسوتملاو
.ةيحشصلا ةمزأ’ا هذه

ر˘ب˘ع ،ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘ف
،راو˘ن˘لو˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا جا˘˘ح˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ن˘ع ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل
نلعملا تاءارجإÓل ه˘حا˘ي˘ترا

ءارزولا شسلجم لÓخ اهنع
نيلماعتملا ةقفارمل ،ريخأ’ا
ني˘ي˘فر˘ح˘لاو ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’ا
تا˘˘شسا˘˘كع˘˘ن’ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
،ةيحشصلا ةمزأ’ا نع ةجتانلا

ةيلا˘م˘لا تا˘نا˘عإ’ا ا˘م˘ي˘شس ’
يتلا جد فلأا03 ـب ردقملاو
نويفرحلا اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس
ةر˘ح˘لا ن˘ه˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأاو
.نيررشضتملا

تاءارجإ’ا هذه تيقل امك
را˘ج˘ت˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘با˘˘حر˘˘ت
تارايشس يقئاشسو ،راغشصلا
مهشضعب حرشص ثيح ةرجأ’ا
دج م˘ه˘نأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل
،رار˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘شضار
نع مهفقوت لظ يف ةشصاخ
،رهششأا3 نم ديزأا ذنم لمعلا

ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م
.بشسانملا تقولا يف تءاج

خ.ةيمسسن



ىلإا دوعت ةي˘شضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘يإا
لوشصحلا لجأا نم هتدعاشسمب

هنوك ،اشسنرف ىلإا ةريششأات ىلع
،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ةرا˘ف˘شسلا˘˘ب ق˘˘ئا˘˘شس
005 غلب˘م ه˘ح˘ن˘م ه˘ن˘م بل˘طو
مهتملا هملشسيل ،متينشس نويلم
،نامشضك ةمي˘ق˘لا شسف˘ن˘ب كي˘شش
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه بل˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك
ن˘م د˘يز˘م˘˘لا بل˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
،مهعم لماعتلا لجأا نم نئابزلا

غل˘ب˘م˘ل˘ل م˘ه˘ت˘م˘لا م˘ل˘شست د˘ع˘بو
،را˘ظ˘نأ’ا ن˘ع ى˘ف˘ت˘خا ،ي˘لا˘م˘لا

ةئيه مامأا مه˘ت˘م˘لا لو˘ث˘م د˘ع˘بو
،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘˘شسلا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

يشضاقلا لبق ن˘م ه˘باو˘ج˘ت˘شساو
ةي˘ح˘شضلا ن˘م بل˘ط ه˘نأا حر˘شص
ميتنشس نويلم002 غلبم هحنم
كلذ ل˘با˘ق˘م ه˘ح˘˘ن˘˘مو ،ن˘˘يد˘˘ك
غ˘ل˘ب˘م˘لا شسف˘ن˘˘ب ع˘˘قو˘˘م كي˘˘شش
هد˘يد˘شست ة˘يا˘غ ى˘لإا ،نا˘˘م˘˘شضك

ةدششب ىفن امك ،يلاملا غلبملل
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘˘لا
امدعب ،هاوكشش لÓخ ،ةيحشضلا
005 غلبم هنم بلط هنأا دكأا

هتدعاشسم لباقم ،ميتنشس نويلم
ى˘لإا «از˘ي˘ف» ى˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل
.اشسنرف

ةيحشضلا عافد زربأا  امدعبو
بشصن ةيحشض عقو هلكوم نأا

يذلا مهتملا لبق نم ،لايتحاو
نويلم005 غ˘ل˘ب˘م ه˘ن˘م بل˘شس

هتد˘عا˘شسم˘ب ه˘ما˘ه˘يإاو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
نأاو ،ةر˘ي˘ششأا˘ت ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
د˘يد˘شست ي˘ف ل˘طا˘م˘ت م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
ةدم هحنم دعب ،يلاملا غلبملا
ةيوشستب مقي ملو ،ةنشسلا تقاف
هردق شضيوعتب بلاط ،هتيعشضو
رر˘شضلا ن˘ع را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م5
ع˘م ه˘ل˘كو˘م ه˘ل شضر˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
.ةلافكلا غلبم عاجرتشسا

لÓخ مدقف مهتملا عافد امأا
مدقملا يلكششلا عفدلاب هتعفارم

لثمتملاو ،ةمكحملا ةئيه ىلإا
.ةعباتملا تاءارجإا نÓطب يف

watan@essalamonline.com

5 5082ددعلا ^1441ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202ةيليوج92ءاعبرألاثدحلا

ميتنضس نويلم005 ةميقب ديضصر نودب كضص رادضصإا ةمهتب عباتم

رئازجلا يف ةيسسنرفلا ةرافسسلاب قئاسس دسض ةذفان اسسبح تاونسس3 ضسامتلإا
ضسيراب ىلإا «ازيف» نم هنيكمتب همهوأاو ةيحسضلا ىلع لاتحإا^

ر.رجاه

ةمارغو ةذفان اضسبح تاونضس3 ةبوقع طيلضست ،ةمضصاعلاب دمحمأا يديضس ةمكحمب ،ةيروهمجلا ليكو سسمأا سسمتلإا
نودب كيضش رادضصإا ةمهتب عباتم ،رئازجلا يف ةيضسنرفلا ةرافضسلاب قئاضس دضض ،جد رانيد نويلم5 ةميقب ةيلام

ةضسلج نع بيغت يذلا ةيحضضلا هدضض اهديق يتلا ىوكضشلا ةيفلخ ىلع ،ميتنضس نويلم005 ةميقب ديضصر
.لبقملا عوبضسألا ةيضضقلا هذه يف مكحلاب قطنلا متي نأا ىلع ،ةمكاحملا

ثاحبأ’ا ةقرف شسمأا تلاحأا
،ةليم ةي’وب ينطولا كردلل
ةيمومعلا ةشسشسؤوملا تاراطإا
ينقتلا مدرلا ز˘كار˘م ر˘ي˘ي˘شست˘ل
ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ،«تن ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م»
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

م˘ه˘ت˘ب نو˘ع˘با˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘˘م
ةلقرعو ةقرشسلاب قلعتت داشسف
ةطبترم اياشضق يف قي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘شص مار˘˘بإا˘˘ب
.عيرششتلل

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه
ق˘با˘شسلا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
مت يذلا «تن ةليم» ةشسشسؤومل
لامعلا شضفر ببشسب هفيقوت
،ةشسشسؤوملا شسأار ىلع هدجاوت
هفيقوت ىلإا يلاولاب عفد امم

ريدم˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘تو ه˘ما˘ه˘م ن˘ع
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا
رخآ’ا وه فوقوملا ،ريهطتلا

شصاخششأا9 عباتيو ،هماهم نع
داشسفلاب قلعتت ةددع˘ت˘م م˘ه˘ت˘ب
يف قيقحتلا ةلقرعو ةقرشسلاو
˘˘مار˘˘بإا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘شضق

.عيرششتلل ةفلاخم تاقفشص
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو لا˘حأا

مهيف هبتششم˘ل˘ل عا˘م˘شسلا د˘ع˘ب
فار˘طأ’او دو˘˘ه˘˘ششلا كلذ˘˘كو
يشضاق ىلع فلملا ،ةيندملا
،ى˘لوأ’ا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
ةباتك ةياغ ىلإا لشصاوي يذلا

عا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسأ’ا هذ˘˘˘˘˘ه
.فلملاب نيينعملل

يحراوضش ةÁرك

يف بششن اقيرح64 فلتأا
فلتخم ربع ةريخأ’ا تاعاشسلا

003 و˘˘ح˘˘ن ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا عو˘˘˘بر
ششارحأ’او تاباغلا نم راتكه
ليشصاحملا شضعب نع Óشضف
م˘˘ي˘˘شسن ح˘˘شضوأاو ،ة˘˘ي˘˘عارز˘˘˘لا
˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ،يوا˘نر˘˘ب
نأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ىد˘˘ل
ناو˘˘عأ’ ع˘˘ير˘˘شسلا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا

لامعتشساب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ن˘م ة˘م˘خ˘شضلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
تايحورملاو ةلقنتملا لاترأ’ا
دا˘م˘خإا ن˘م ن˘كم ة˘يدو˘˘م˘˘ع˘˘لا

43 ادع قئارحلا هذه ةيبلاغ
Ó 71˘ع˘ت˘ششم لاز˘ي ’ ا˘ق˘ير˘˘ح
وزو يزيترارغ ىلع ةي’و
ني˘عو شسادر˘مو˘بو ف˘ي˘ط˘شسو
.ترايتو ىلفدلا

ب.نيرضسن

ة˘ن˘يد˘م شسمأا لوأا تز˘˘ت˘˘ها
ة˘˘˘˘ي’و بر˘˘˘˘غ لÓ˘˘˘˘ج د’وأا
ة˘م˘ير˘ج ع˘قو ى˘ل˘ع ،ةر˘˘كشسب
اهتيحشض تحار ة˘ع˘ششب ل˘ت˘ق
رمعلا نم نيتشسلا يف زوجع
اهلزنم يف ا˘هدر˘ف˘م˘ب ششي˘ع˘ت
رثع ثيح ،اهجوز ةافو دعب

ة˘ل˘ب˘كم ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةيداب برشضلا راثآاو نيديلا

اهنكشسم بابو اهدشسج ىلع
قيقحتلا دعب نيبتو ،احوتفم
او˘˘ما˘˘ق ةا˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا نأا ي˘˘˘لوأ’ا
اهي˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’او ا˘ه˘ت˘قر˘شسب
،اهحور قاهزإا لبق برشضلاب
ي˘˘˘قا˘˘˘ب را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه
يتلا ةعجافلا هذ˘ه ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘ع ف˘ششكي˘شس
تنكمت اهت˘ه˘ج ن˘م.ينمأ’ا

نمأا ةحلشصم شسمأا لوأا ةليل
ي˘˘˘˘ف و˘˘˘˘ي˘˘˘˘هرأا يداو ةر˘˘˘˘˘ئاد
شضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا ن˘م ،ناز˘ي˘ل˘˘غ
تب˘كترا ي˘ت˘لا ةأار˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ل˘˘˘ت˘˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج
ي˘ح˘ب «و˘طا˘ششلا» ى˘م˘شسم˘˘لا

ويهرأا يداو ةنيدمب ةششامرخ
هتنعط ،باشش اهتيحشض حارو
حÓ˘شسب ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ن˘ي˘ت˘ن˘ع˘ط˘˘ب
يقلو همد فزن نيأا ،شضيبأا

ة˘ي˘نا˘ج˘لا ّنأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح
قباوشسلا يوذ نم ةيحشضلاو
ةحلشصم تقلأاو اذه ،ةيلدعلا
شضب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تاذ ن˘˘˘˘˘مأ’ا
شصاخششأا7 ىلع ةازاو˘م˘لا˘ب

،ةميرج˘لا حر˘شسم ي˘ف او˘نا˘ك
ق˘ئا˘ق˘ح ة˘فر˘ع˘م ة˘ي˘غ˘ب اذ˘˘هو
.لتقلا عفاودو

ب.لÓب / خ.رضصان ششيجلل ةزرفم شسمأا تشضق
بشصن ر˘ثإا ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘˘لا

يحاوشضب ،ةنورمع لبجب نيمك

نيع ةي’و يف ةينيشسحلا ةيدلب
نينثإا ني˘ي˘با˘هرإا ى˘ل˘ع ،ى˘ل˘فد˘لا

نيششاششر نيشسدشسم تطبشضو

ةيمك ،«فوكينششÓك» عون نم
ة˘يود˘ي ة˘ل˘ب˘ن˘˘ق ،ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا ن˘˘م
.ناديم ةراظنو

ط.ةراضص

54 شسمأا لوأا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةكبشش ة˘ي˘شضق ي˘ف ا˘فو˘قو˘م
ةمكحم ةباين مامأا نييلثملا

م˘ت ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب بور˘˘خ˘˘لا
نا˘ك م˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإا عاد˘˘يإا

ام˘ه˘جاوز اد˘ق˘ع˘ي نأا ارر˘ق˘م
اهمهاد ةقشش ل˘خاد ي˘ل˘ث˘م˘لا

تقؤو˘˘م˘˘لا شسب˘˘ح˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
تح˘˘˘ت ن˘˘˘ير˘˘˘˘خآ’ا ع˘˘˘˘شضوو
.ةيئاشضقلا ةباقرلا

ج.حلاضص

،شسمأا لوأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسمأا تما˘˘˘˘˘ق
ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم
فافز بكوم فيقوتب ،ةليشسملا
يحشصلا رجحلا تيقوت قرتخا
لك ليوحتو ،ةنيدملاب يئزجلا
ىلإا هيف ة˘كرا˘ششم˘لا تارا˘ي˘شسلا

ءارجإا ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب ،ر˘ششح˘م˘لا
ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا تا˘˘˘شصو˘˘˘ح˘˘˘˘ف
ن˘م ل˘كل «ا˘نورو˘˘ك» شسور˘˘ي˘˘ف
يتلا تارايشسلا نتم ىلع اوناك
.اهفيقوت مت

ج.نامثع

اياضضق يف قيقحتلا ةلقرعو ةقرضسلاب نوعباتم
عيرضشتلل ةفلاخم تاقفضص ماربإاب ةطبترم

ليكو مامأا «تن ةليم» ـب تاراطإا ةلاحإا
ةليم ةمكحمب ةيروهمجلا

ةنيدŸاب يئز÷ا يحضصلا رج◊ا تيقوت اوقÎخا هيف نوكراضشŸا

فافز بكوم فقوت ةليسسŸاب نمأ’ا حلاسصم
رسشحملل تارايسسلا لّو–و
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نم راتكه003 ىلع يتأاي اقيرح64
نطولا ربع رسضخأ’ا ءاطغلا

ةيودي ةلبنقو ةÒخذلا نم ةيمكو «فوكنيضشÓك» يضشاضشر امهتزوحب طبضض

ىلفدلا Úعب Úنثإا Úيباهرإا ىلع ءاسضقلا

ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت ةبضسانملا ارضضح نيرخآا34 عضض

ةنيطنسسق يف يلجنم يلعب امهجاوز دقع ’واح نييلثم نيباسشل تقؤوملا ضسبحلا

اهحور قاهزإا لبق برضضلاب اهيلع ءادتعلاو اهيدي ليبكتو اهتقرضسب اوماق

ةديحو ميقت ازوجع نولتقي نولوهجم
ةركسسب يف اهنكسسمب

تانعطب اباسش تلتق ايئاسضق ةقوبسسم ىلع ضضبقلا^
نازيلغ يف نيكسس

ةئيه ةناهإا مهت امهل تهجو
تاروضشنم سضرعو ةيماظن
يففنعلا ىلع ةضضرحم
«كوبضسيافلا»

يف نيطسشانلا ةنادإا
يمسساقلب كارحلا
ذفانلا ضسبحلاب يلامحو

يزيتب حنجلا ةمكحم سسمأا تنادأا
كارحلا يف نيطضشانلا ،وزو
،دمحم يلامحو ،ايركز يمضساقلب
ةمارغو اذفان انجضس ماع ةبوقعب
05 تغلب امهنم لكل ةذفان ةيلام
.يلاوتلا ىلع جد فلأا02و فلأا

نم دعاقتم ،ايركز يمضساقلب
ةبترب ،يبعضشلا ينطولا سشيجلا

ةئيه ةناهإا ةمهتب عباتم ،ديقع
ربع تاروضشنم سضرعو ةيماظن
يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم
دق ناك ،فنعلا ىلع ةضضرحم
ةباينلا لثمم هقح يف سسمتلإا
اضسبح تاونضس3 ةبوقع ةماعلا
زكر مهتملا عافد نأا ريغ ،ةذفان

ةلدأا بايغ ىلع ةعفارملا لÓخ
سسيضسم فلملا نأاو هلكوم طروت
،ايركز يمضساقلب نأاو غرافو
يف هطاضشن ريظن ةيلاديم قحتضسي
هميدقت سضوع باهرإلا ةحفاكم
ةيمهو مهت قيفلتو ةلادعلا مامأا
.هل

قح يف ةمكحملا تاذ تضضق امك
كارحلا يف طضشانلا ،دمحم يلامح

نب عارذ ةنيدم نم ردحنملا ،اضضيأا
.اذفان انجضس ماعب ةدخ

ه.سسايلإا
معدم حمق تانحضشب بعÓت

ةينوناق ريغ قرطب اهيلع لضصح
نئاجع ةكرضش مضساب

ريخلب نيمل دمحأا عاديإا
يبرعلا لحارلا لجن
تقؤوملا ضسبحلا ريخلب
ىدل  قيقحتلا يضضاق سسمأا رمأا

دمحأا عاديإاب ،ةيادرغ ةمكحم
يبرعلا لارنجلا لجن ،ريخلب نيمل
ريدمو ةيلخادلا ريزو ،ريخلب
،قبضسألا ةيروهمجلا ةضسائر ناويد
ريدم ةقفر ،داضسف مهت يف هطروتل
،هبئانو طاوغألاب بوبحلا ناويد
تانحضشب بعÓتلا يف لثمتت
اهريودت لÓخ نم معدملا حمقلا

دافتضسا ،ةينوناق ريغ ةقيرطب
ةكرضش مضساب ،ريخلب نيمل اهنم

ينعملل تهجو هيلعو ،نئاجع
ريغ تازايتما نم ةدافتضسلا ةمهت
ناويد ريدم عبوت اميف ،ةقحتضسم
لاومأا ديدبت مهتب ،هبئانو بوبحلا

لÓغتضسا ةءاضسإاو ،ةيمومع
ريغ تازايتما حنمو ةفيظولا

.ةقحتضسم
خ.ليبن

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م شسمأا ترد˘˘˘˘شصأا
ا˘م˘كح ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف كيرا˘˘فو˘˘ب
،اذفان اشسبح ماع ةبوقعب يشضقي
ثدحأا شصخششل ،ةيلام ةمارغو
ةددعتملا ةداي˘ع˘لا ي˘ف ءا˘شضو˘شض
د˘حأا نا˘هأاو ةر˘قو˘ب˘ب تا˘مد˘˘خ˘˘لا

.ركشس ةلاح يف وهو اهيفظوم
ةيروهم˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن تح˘شضوأا

اهل نايب يف ،ةمكحملا تاذ ىدل
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘شسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت شسمأا
ىلإا دوعت ةثداحلا نأا ،هنم ةخشسن
امدنع ،يراجلا ةيليوج52 ـلا
ةرقوب ةرئاد نمأا حلاشصم تقلت

فشصنلاو ةدحاولا ةعاشسلا ىلع
ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ،ا˘حا˘ب˘شص
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
د˘˘˘حأا نأا ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م ،ةر˘˘˘قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ركشس ةلاح يف وهو شصاخششأ’ا

ءاشضو˘شض ثد˘حأا ،ة˘مد˘ق˘ت˘م د˘ج
،ةرو˘كذ˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘مرا˘˘ع
،متششلاو بشسلا تارابعب ةعوبتم
،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
،شسمأا لوأا ةباينلا مامأا هميدقتو

بجو˘م˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م تم˘˘ت ثي˘˘ح
ن˘م ،يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا
ءانثأا فظو˘م ة˘نا˘هإا ة˘ح˘ن˘ج ل˘جأا
ركشسلا ةفلا˘خ˘مو ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت
ةمكاحم دعبو ،رفا˘شسلا ي˘ن˘ل˘ع˘لا
ردشص ،مويلا شسفن يف ينعملا

هتب˘قا˘ع˘م˘ب ي˘شضق˘ي م˘كح هد˘شض
000.001و اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ما˘ع˘˘ب
يف هعاديإاب رمأا رادشصإا عم ،جد
.ةشسلجلا

قيقحتلا يشضاق رمأا هتهج نم
جر˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘˘˘˘ل
شسمأا لوأا ة˘ي˘˘ششع،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
نم عبارلا دقعلا يف ةأارمإا عاديإاب

،تقؤوملا شسبح˘لا ن˘هر ،ا˘هر˘م˘ع
ةيدأات ءانثأا فظوم ةناهإا ةمهتب
كلمل يدمعلا ميطحتلاو هماهم
لبق ن˘م ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ر˘ي˘غ˘لا

ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ،ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ةبيبط ى˘ل˘ع ي˘ظ˘ف˘ل˘لا ءاد˘ت˘ع’ا

باو˘بأ’ا د˘حأا جا˘جز م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو
د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘مو˘˘˘مأ’ا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

«ديششر نيشسحلب» ةيئافششتشس’ا
.جربلا ةنيدمب

ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ةأارما قفارتل ةحشصملا تدشصق
شصحف ءارجإا لجأا نم تتأا لماح
ءو˘شسو فÓ˘خ د˘ع˘بو ،ي˘ن˘˘ي˘˘تور
ءاشسنلا بط ةحلشصم لخاد مهافت
ن˘م Ó˘باو ته˘˘جو ،د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘با˘ن˘لا تارا˘ب˘ع˘˘لاو م˘˘ئا˘˘ت˘˘ششلا
امك ،ةبوانملاب ةفلكملا ةبيبطلل
ة˘ح˘ل˘شصم˘لا با˘˘ب ع˘˘فد˘˘ب تما˘˘ق
م˘ط˘ح˘ت ي˘ف بب˘شست ا˘م ا˘ه˘ل˘جر˘ب
ر˘شصا˘ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ه˘جا˘˘جز
فيقوت˘ب او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا ة˘طر˘ششلا
ىلإا ةرششابم اهليوحتو ةمهتملا

مت نيأا ،يروفلا لوثملا ةشسلج
عوبشسأ’ا ىلإا اهتمكاحم ليجأات
،شسبحلا نهر اهعشضوو ،مداقلا

ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘˘لا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م
ي˘ظ˘ف˘ل˘لا ءاد˘ت˘عÓ˘˘ل تشضر˘˘ع˘˘ت
يف اهقح نع تلزانت ةناهإ’او
.ةيئاشضقلا ةعباتملا

ح.ةÒضصن / فيرضش يلع ديضس

جÈلا ‘ ديلوتلاو ةمومألا ةدايعب ةبيبط ىلع تدتعا ةضضيرم ةقفارŸ سسب◊ا

ةديلبلا ‘ ةرقوبب تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلا ‘ فظوم ناهأا ضصخسشل اذفان اسسبح ماع
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تارارقلا نا دقتعي وا نظي نم ئطخم
ةدحتملا مم’ا نع ردشصت يتلا ةيلودلا
ربح يه ةينيطشسلفلا ةيشضقلا شصوشصخب

دقتعيف اهنومشضم نم ةدرجمو قرو ىلع
اهنإاو تارارقلا هذهل ةدئاف ’ هنأاب ريثكلا

طقف اهنإاو يشسامولبد لمع نيتور درجم
نر˘ق˘لا لÓ˘خو ي˘مÓ˘ع’ا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
يبرعلا عارشصلا روطتل ةجيتنو يشضاملا
تارارقلا نم تائملا ردشص يليئارشس’ا
هتاروط˘تو عار˘شصلا شصو˘شصخ˘ب ة˘ي˘لود˘لا

ةشسراممب قلعتت تارارق اهنمو هتعيبطو
بع˘˘ششلا ق˘˘ح˘˘ب ه˘˘لا˘˘كششا ل˘˘كب ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘شضار’ا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

مو˘ي˘لا ل˘كششت تارار˘ق˘لا هذ˘ه تح˘ب˘شصأاو
يلودلا ميكحتلل ةمهم هيلاو ايلود اعجرم
هح˘ن˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا فا˘شصنإاو
يف تشسيل ةلكششملاف اهلÓخ نم هقوقح
ةلكششملا نمكت لب ردشصت يتلا تارارقلا
ذا˘خ˘تا˘ب ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ةرد˘ق مد˘˘ع˘˘ب

ىلع تابوق˘ع شضر˘فو ة˘ي˘ل˘م˘ع تاو˘ط˘خ
عايشصن’اب لÓتح’ا مازلإاو لÓتح’ا ةلود
يا بايغ لظ يف كلذلو يلودلا نوناقلل
قفو لمعلاو نوناق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل تار˘ششؤو˘م
كلذ نا˘ف ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘ع˘جر˘م˘لا تارار˘ق
يف يدامتلا يلا لÓتح’ا تاطلشس عفدي
ناشسن’ا قوق˘ح˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘تا˘شسرا˘م˘م
مازتل’ا مدعو ةيلودلا ةيعرششلا تارارقو
اهتاشسرامم هن˘عر˘ششو ي˘لود˘لا ف˘قو˘م˘لا˘ب
نوناقلا قوف ةلود يه اهنوك اهناودعو
لÓ˘خ ن˘م م˘ظ˘ن˘م˘لا با˘˘هر’ا شسرا˘˘م˘˘تو
بعششلا قوقحل ةركنتم ةيعمقلا اهتزهجا
. ةيخيراتلا ينيطشسلفلا

فقوم ذاختا يرورشضلاو مهملا نم تابو
ةيلود˘لا تا˘ي˘ع˘جر˘م˘لاو ةر˘شس’ا ل˘ب˘ق ن˘م
ةداعإاو مارتحا ةرورشضب ملاعلا لود ةفاكو
تاعيرششتلاو  يلودلا نونا˘ق˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا
تذختا يتلا ةمهملا تارارقلاو ةينوناقلا

نيطشسلف ةيشضق نأاششب دوقعلا رم ىلع

ذاقنإ’و ناشسنإ’ا قوقح ةيامحب ةقلعتملاو
ىلع مئاقلا لداعلا مÓشسلا ةماقا ت’امتحا

˘ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح
شضرعتت يتلا دعاوقلا ىلع مئاقلا يلودلا
يشضار’ا يف اشصوشصخو ريطخ ديدهتل
.ةلتحملا ةينيطشسلفلا
نو˘نا˘ق˘لا دد˘ه˘ت تتا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج نإا
ه˘تاءاد˘ت˘عا ل˘شصاو˘ي لÓ˘ت˘˘ح’او ي˘˘لود˘˘لا
بعششلا قحب لشصاوتملا هناودعو ةيمويلا
لÓتح’ا ةطلشس شسرا˘م˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةو˘ق˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا ير˘˘كشسع˘˘لا
تاب يتلا ةمظنملا برحلا مئارج اهلÓتحا

ريفوتب ةدحتملا مم’ا مايق يرورشضلا نم
ينيطشسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

هذ˘ه نأا˘˘ششب ة˘˘لوؤو˘˘شسم تاءار˘˘جا ذا˘˘خ˘˘تاو
لÓتح’ا تادايق اهب˘كتر˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا
مهتاشسايشس يف نونعميو نوشضمي نيذلا
م˘ه˘با˘شصت˘غاو م˘ه˘ت˘˘قر˘˘شسو ة˘˘ي˘˘ع˘˘شسو˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضارأÓ˘˘ل

ثارتلا ةقرشسو شسدقلا ديوهت يلا ةمئادلا
ينيطشسلفلا ي˘بر˘ع˘لا ي˘مÓ˘شس’ا ثرإ’او
بع˘˘˘ششلا قو˘˘˘ق˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’او
ندمو شسدقلا يف ةشصا˘خو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
م˘هرا˘شصح رار˘م˘ت˘شساو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ف˘˘شضلا
ةشسرام˘مو ةز˘غ عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع شضور˘ف˘م˘لا
اهلÓتحا خ˘شسر˘تو ة˘شسر˘ط˘غ˘لاو ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا
ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضارأÓ˘ل ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ˘لا

بعششلا قحب يجمهلا ناودعلا دعشصتو
ه˘قو˘ق˘ح˘ب بلا˘ط˘ي يذ˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
تارار˘ق ع˘م ق˘فاو˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘عور˘ششم˘لا
. يلودلا عمتجملاو ةدحتملا مم’ا

برحلا مئارجو ناودعلا اذه لظ يفو
رخا عون نمو ةديدج مئارج فاشضت مويلا

ل˘كششب لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ة˘ل˘شسل˘شس ى˘ل˘ع
ة˘مو˘كح˘لا ح˘فا˘كت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ثي˘˘ح ع˘˘ششب
امك ينيطشسلفلا بعششلاو ةينيطشسلفلا

ءا˘بو م˘لا˘ع˘لا لود ة˘ي˘ق˘ب ي˘ف لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه
ةيعامتج’او ةيح˘شصلا ا˘هرا˘ثآاو ا˘نورو˘ك

ةموكح لشصاوت ةديدششلا ةيداشصتق’او
ةينيطشسلف˘لا دو˘ه˘ج˘لا ة˘ل˘قر˘ع لÓ˘ت˘ح’ا
ةداحلا ةمزأ’ا لعجي امم ءابولا ةحفاكمل
يف هراششتناو هلاقتنا دعب ةشصاخو أاوشسأا

نو˘˘ج˘˘˘شس ل˘˘˘خاد˘˘˘ب ىر˘˘˘شس’ا فو˘˘˘ف˘˘˘شص
جÓعلا ىقل˘ت ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘حو لÓ˘ت˘ح’ا
رطخلل مهتايح شضرعت لظ يف بشسانملا

رخ’ا و˘ل˘ت ر˘ي˘شس’ا ءاد˘ه˘شش م˘ه˘طو˘ق˘شسو
ي˘˘˘شضار’ا هد˘˘˘ه˘˘˘ششت ا˘˘˘مو ر˘˘˘م’ا اذ˘˘˘هو
اهشسرا˘م˘ت تار˘ماؤو˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

نم بلطتي ةيرشصنعلا لÓتح’ا ةموكح
تارارق ذاختا ةعرشس يلودلا عمتجملا
بعششلل ةيامحلا ريفوت ةرورشضب ةيمازلا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا

ىلع لÓتح’ا تاطلشس رابجإاو هدومشص
تارارقلاو تاعيرششتلاو نوناقلاب مازتلا
لÓتح’ا ةموكح ىقبت ’ ناو ةيلودلا
ةلود نوكتو ناودعلاو ةنميهلا شسرامت

. يلودلا نوناقلا نع ةجراخ

قرو ىلع اًربح تسسيل ةيلودلا تارارقلا
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطصسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفصس ‐ ةودقلا يرصس :  ملقب

ًانئاك نوكيو دلوي نأا ناشسنإÓل قلاخلا ءاشش
،هتد’و فقومب دلوي ،دوجولا اذه نمشض ًايح
ه˘ف˘ق˘ل˘ت˘ت˘ل ه˘˘ف˘˘ع˘˘شضو ه˘˘ئا˘˘كبو ه˘˘ت˘˘كر˘˘حو
؛ه˘مأا ن˘شضحو ه˘يد˘˘لاو يد˘˘يأا ه˘˘ن˘˘شضت˘˘ح˘˘تو
ًاريغشص Óًفط ششيعيل ةايحلا حور عشضريل
ًاثادحأاو فقاوم ايحيو ،يديأ’ا ىلع ً’ومحم
اهفر˘ع˘يو ا˘ه˘ي˘ع˘ي ’ د˘ق ةر˘ي˘ث˘ك هو˘جو ع˘مو
ريثكلا كردي مايأ’ا عم ،ًاريغشص اهكرديو
ًاثدحو ا˘ه˘ن˘م˘شض نو˘كيو م˘ه˘فر˘ع˘يو م˘ه˘ن˘م
.اهيف Óًعاف
مومهلا نم ةئجافم لفاوق ناشسنإ’ا فداشصت
تا˘ظ˘ح˘ل ي˘ف ه˘ئ˘جا˘ف˘تو ه˘ب ف˘شصع˘ت ي˘ت˘لا

ًا˘مو˘ي ر˘ظ˘ت˘ن˘ي م˘لو ا˘ه˘ع˘قو˘ت˘˘ي م˘˘ل تا˘˘قوأاو
دق ،اهراشسم ريغتو اهزواجت لواحي ،اهمودق
ا˘هد˘ن˘ع فو˘قو˘لا مد˘عو بور˘ه˘˘لا لوا˘˘ح˘˘ي
هلمحت فوشس امل اهداعباو اهيطخت ً’واحم
ذ˘خأا˘ت نأا˘ب ي˘ف˘ت˘كت ن˘ل مو˘م˘هو را˘˘كفأا ن˘˘م

نمز˘ل ن˘ي˘ع˘م نا˘كم ي˘ف ن˘كشستو ا˘ه˘نا˘كم
قوعتو هحور نكشستل دتمت اهنإا لب ،لحرتو
رارق˘لا ذا˘خ˘تا ن˘ع هر˘ي˘كف˘ت ل˘ششتو ه˘ت˘كر˘ح
.ًاءوده رثكأا لكششب رومأ’ا يف ريكفتلاو
هللا وعدي بعشص فقوم يف اهريشسأا نوكيل
تابثو ءودهو ربشصب اهزواجت عيطتشسي نأا

اهلÓخو ،ر˘جأ’ا ل˘ي˘نو ا˘هزوا˘ج˘ت˘ل ه˘ل˘لا ن˘م
ل˘ب˘نو قد˘شص تب˘ث˘ت˘ل هو˘جو˘˘لا شضخ˘˘م˘˘ت˘˘ت
.اهندعم ءافشصو
ناشسنإ’ا رهوج فششتكتو حشضوت فقاوملا

ناك نم قدشصو ةبÓشص تبثتو ،هندعمو
فقاومب ناشسنإ’ا رمي امدنعف ،شسان نم انعم
هدعاشستل دتمت ديل جاتحي ،نحمو ةبعشص
حشسمتل وأا فوقولا ىلع هدعاشست وأا روبعلل
نكل ،هنازحأاو هم’آا هكراششت حورو هتعمد
اورادأا ن˘يذ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب نا˘شسنإ’ا أا˘جا˘فُ̆ي

لب هنع مههوجوب اوحاششأا ،اولحرو مهروهظ

.!ام ًاموي هتفرعم نوركني دق
مل امبرل يتلا هوجولاو ءامشسأ’ا نم دجتو
ةرباع ةطيشسب تاءاقل ’إا اهعم كل نكي

مهقدشصو مهل˘ب˘ن ىد˘م نور˘ه˘ظ˘ي ،ة˘قدا˘شص
،فقاوملا هذه يف اهيقرو مهحاورأا ومشسو
ةدعاشسملا دي نودمي كمامأا نوفقي مهدجتو
يشضملاو روبعلل كدشسجو كحور لمحتل
مهحراوج لكب كعم نونوكيو ،فوقولاو
.ةنحملا ربعتل مهرعاششمو
ةقيقح انل رهظت اهثادحأاو مايأ’او فقاوملا

كحملا ربتعت فقاوملاو ،رششبلا نم ريثك
اهتقث تطعأا دق ةريثك شسو˘ف˘ن˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
مهنأاب فقاوملا عم فششتكتل شسانأ’ ام ًاموي
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ’ بار˘˘شس ىو˘˘شس او˘˘˘نو˘˘˘كي م˘˘˘ل

م˘لÓ˘شس ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأا وأا ،ا˘ن˘ع˘م ،م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإ’
فادهأاو تاياغل اهربع اوشضميل ًاروشسجو
مهتاوطخو مهتينانأا هيلا ىعشست ام قيقحتو

.!مهططخو
اهلمحي ،ةيلاغو ةليمج فقاومب ناشسنإ’ا رمي
،اهظفحيو اهركذتي ،ًادبأا اهاشسني ’و هتركاذب
يف تايركذ نولمحي ’ نم شسانلا نمو
مهف ،ةديعشس وأا ةميلأا تناك ءاوشس مهشسوفن
بتك ام ردقب ةايحلا ششماه ىلع نوششيعي
انوعدويل مهتظحل يتأاتل ،اوششيعي نأا مهل
’ يذلا كلذ ..ًاقح ريقفلاف ،مهل ىركذ نود
.نيرخآ’ا عم تايركذ لمحي
:ملق ةرج رخآا ‐
ناشسنإ’ا اهنم جرخي دق ةكرعم ،فقاوملا

يقيقحلا رشصتنملاو ،ًارشساخ وأا ًارشصتنم
رو˘شصو ه˘ن˘ع د˘ي˘ح˘ي ’ أاد˘ب˘م˘ب جر˘خ ن˘م
لوشصولا ن˘ير˘خآÓ˘ل ل˘ي˘ح˘ت˘شسي ثاد˘حأاو
نكن مل ءايششأا انيف قلخت فقاوملا .اهيلإا
ششيعنو ،ا˘ه˘كرد˘ن˘ل ن˘كن م˘لو ا˘ه˘فر˘ع˘ن˘ل
دق ،اهيلإا ردقلا دي انذخأات مل ام اهملعتنو

نيح ةليلو موي نيب ناشسنإ’ا برغتشسي
نحنف ،ةبعشص فقاومو اثادحأا فداشصي
ةئيششملا˘بو رد˘ق˘لاو ءا˘شضق˘لا˘ب نو˘ن˘مؤو˘م
ا˘م˘ف˘ي˘ك نا˘شسنإ’ا كر˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ه˘˘لإ’ا
.تءاشش
نأا ىلإا ناشسنإ’ا عفدت فورظلاو فقاوملا
بطششي امبرو ،ه˘تا˘يو˘لوأاو ه˘تا˘با˘شسح ر˘ي˘غ˘ي
تلتحا ءامشسأا ىوشس ًاموي نكت مل ءامشسأا

،! فد˘ه نود ق˘ط˘ن˘ت ًا˘تاو˘شصأا تنا˘كو ة˘نا˘˘خ
نكشست ةشصاخ ةشسردم فورظلاو فقاوملا
..ناشسنإ’ا وه اهيف ديحولا بلاطلا ،قامعأ’ا
نيملعملا لدبت رظتنيو شسوردلا بعوتشسي
ى˘ت˘م ه˘ي˘ب˘ن˘لا بلا˘ط˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘شض نو˘˘كيو
.اهرركي ’و شسوردلا بعوتشسا
امو اهليشصاف˘ت ل˘كب تار˘ب˘خ˘لاو برا˘ج˘ت˘لا
قبشسي رمع ؛ملأا وأا حرف تاظحل نم هتكرت
.رمعلا تاونشس

رمعلل تاونسس براجتلا
ةيرطقلا قرصشلا ةديرج ‐ Óملا ىولصس : ملقب

شسيئرل Óًيوط مشستبتشس رادقأ’ا نأا ودبي ’
نإاو ،وهاينتن نيماينب ةيليئارشسإ’ا ةموكحلا

هموشصخ ةهبج كيكفت يف حجن دق ناك
م˘ه˘تاو˘شصأا تي˘ت˘ششتو ،م˘ه˘ل˘ت˘˘كت تي˘˘ت˘˘ف˘˘تو
ٍةريبك ٍةجرد ىلإا نكمتو ،مهريثأات فاعشضإاو
،مهنيب ةعيقولا ثادحإاو ،مهفوفشص قشش نم
ن˘ع م˘ه˘لز˘عو ،م˘ه˘شضع˘ب˘ب ة˘ق˘ث˘لا م˘هد˘ق˘فأاو
امدنع نظ دقو ،مهل نيديؤوملاو مهطيحم
رومأ’ا نأا ،هتشسائرب ًةيفÓتئا ًةموكح لكشش
،همامأا حتفنيشس لبقتشسملا نأاو ،هل رقتشستشس
،هشضرتعت تناك ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا لوز˘ت˘شسو
،هددهت تنا˘ك ي˘ت˘لا فوا˘خ˘م˘لا ط˘ق˘شست˘شسو
هب قثي يدوهيلا بعششلل ًاميعز دوعيشسو
همرت˘ح˘يو ،ه˘مد˘ق˘يو ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘يو ،ه˘قد˘شصيو
.هنع عفاديو هيمحيو ،هلجبيو
ملو هب ق˘ث˘ي م˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا عرا˘ششلا ن˘كل
ل˘ت˘كلا م˘شضب هدو˘عو م˘غر ،ه˘˘ي˘˘لإا نأا˘˘م˘˘ط˘˘ي
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ٍتا˘˘حا˘˘شسمو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شس’ا
ةدا˘ي˘شسلا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘شضارأ’ا
حتفو هدشض بلقنا ٍة˘عر˘شسبو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
ةما˘ع˘لا ن˘يدا˘ي˘م˘لا ى˘لإا جر˘خو ،ه˘ي˘ل˘ع را˘ن˘لا

تادلب˘لاو ند˘م˘لا ي˘ف ة˘شسي˘ئر˘لا عراو˘ششلاو
ذيفنتب هبلاطي ،هدشض ًارهاظتمو هل ًاشضراعم
هتبشساحمب أادبو ،هتاده˘ع˘ت˘ب ءا˘فو˘لاو هدو˘عو
ٍتاباختنا ءارجإاو ،ة˘لا˘ق˘ت˘شس’ا ى˘لإا ه˘تو˘عدو
،داشسفلاو ءوشسلاب هومهتاو ،ةديدج ةيناملرب
مدعو ةلطا˘م˘م˘لاو ،ل˘ي˘ل˘شضت˘لاو بذ˘كلا˘بو
ةينانأ’او ،ةرطاخم˘لاو ةر˘ما˘غ˘م˘لاو ،م˘شسح˘لا

ةشصاخلا هحلاشصم مدقي هنأاو ،ةيناشصخششلاو
ح˘لا˘شصم ى˘ل˘ع ة˘ي˘شصخ˘ششلا ه˘˘تا˘˘حو˘˘م˘˘طو

دÓ˘ب˘لا˘ب ر˘˘طا˘˘خ˘˘ي ه˘˘نأاو ،دÓ˘˘ب˘˘لاو بع˘˘ششلا
بقاوعلا ريدقت نشسحي ’و رارقلاب رثأاتشسيو
.لاحلا شصيخششت ’و
بع˘ششب ر˘شضأا ،م˘ه˘ن˘˘م ٍر˘˘ي˘˘ث˘˘ك يأار˘˘ب ه˘˘نأ’و
،ةلودلاب ةر˘ي˘ب˘ك ًارار˘شضأا ق˘ح˘لأاو ،ل˘ي˘ئار˘شسإا
ة˘ي˘ح˘شصو ة˘يدا˘شصت˘قاو ة˘ي˘ن˘مأاو ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شس
نوريثك نويليئارشسإا جرخ دقف ،ةيعامتجاو
تاقبطلاو ،ةيرمع˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
تاهجوتلاو ةينيدلا لوي˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نيدايملاو ةماعلا عراوششلا ىلإا ،ةيشسايشسلا
،هتيب مامأا ما˘شصت˘ع’او ر˘ها˘ظ˘ت˘ل˘ل ،ةر˘ي˘ب˘كلا

،ةموكحلا ةشسائر ناويد يف هبتكم مامأاو
،ةما˘ع˘لا ه˘ت˘شسا˘ي˘شس د˘شضو ،ًا˘ي˘شصخ˘شش هد˘شض
رششتنيو عشستيو ربكي ٌماع ٌكارح هنأا ودبيو
،هلغششيو وهاينتن ق˘ل˘ق˘ي ا˘م و˘هو ،ق˘م˘ع˘ت˘يو
.شصاخلا هجمانرب لطعيو هتاباشسح كبريو
م˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘شسم ي˘˘ف نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘فر
وهاينتن اوبلاطو ،ٍراعشش نم رثكأا ةيجاجتح’ا
هتشسايشس يف اوككشش دقف ،ةيشضق نم رثكأاب
بذكلاب هومهتاو ،انوروك ءابو ةهجاوم يف
ةموكحلا يف ىلوأ’ا هتمهم نأا ىعدا امدنع
،انوروك ءابو ةهجاوم تناك ،اهيف هئافلح عم
مزلي ام زيهجت ىلع لمعلاو هراششتنا عنمو
عراششلا ن˘كل ،ءا˘ف˘ششت˘شس’او ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ًةيدج شسملي مل ،هقدشصي ’ يذلا يليئارشسإ’ا
لب ،هتارارق يف ةيلوؤوشسم وأا هتاءارجإا يف
روبعلل ًارشسج انوروك ءابو مدختشسا هنأا ىأار
عا˘ن˘قإ’ Óً˘ي˘ب˘شسو ،ة˘مو˘كح˘لا ة˘˘شسا˘˘ئر ى˘˘لإا

ءابولا ةهجاومل هتكارششب لوبقلاب هموشصخ
ي˘ششف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا تنا˘كو ،ه˘˘ل يد˘˘شصت˘˘لاو

،ةيمويلا ةباشصإ’ا ىوتشسم عافتراو شضرملا
.تايفولا دادعأا ةدايزو
وه وهاينتن ناكم نأا اوأار دقف نورخآا امأا
،ةمو˘كح˘لا ة˘شسا˘ئر بت˘كم شسي˘لو ن˘ج˘شسلا
لايت˘ح’او ةو˘ششر˘لاو دا˘شسف˘لا˘ب ٌم˘ه˘ت˘م و˘ه˘ف
يعدم ىلع نأاو ،نامتئ’ا ءوشسو ةنايخلاو
ةمئÓم مدعب ًارارق ردشصي نأا ةلودلا ماع
هتلاقتشساب ةيشصوتلاو ،هبشصنم يف هرارمتشسا
ةرششابم˘لاو ،ة˘ير˘شسق˘لا ه˘ت˘لا˘قإا وأا ة˘ي˘عو˘ط˘لا
مد˘عو ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا تاءار˘جإا ي˘ف ة˘يرو˘ف˘لا
فيوشستلاو ةلطامملا نم ٍديزمب هل حامشسلا
.ةلودلاو بعششلا اياشضق يف
نيجتحملاو ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ن˘م ٌر˘ي˘ث˘ك مد˘ق
شسدق˘لا ي˘ف ة˘طر˘ششلا ز˘كار˘م ى˘لإا ىوا˘كشش
،ةموكحلا شسيئر دشض ،ةيراشسيقو بيبأا لتو
ةطرششلا ىلإا رماوأا رادشصإاب اهيف هنومهتي
ةوقلا مادخت˘شسا˘ب ،بغ˘ششلا ة˘ح˘فا˘كم قر˘فو
هايملا ميطارخو ،ةمداعلا هايملاو ةطرفملا
عمق يف عومدلل ةليشسملا لبانقلاو ،ةيوقلا
تببشست دقو ،مهعومج شضفو نيرهاظتملا

قاحلإا يف ةيعمقلا ةيشسيلوبلا بيلاشسأ’ا هذه
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘مو ٍة˘˘يدا˘˘م ٍرار˘˘شضأا
نع ةيلوؤوشسملا لماك هولمحو ،نيرهاظتملا
لÓ˘خ م˘˘ه˘˘ب ق˘˘ح˘˘ل˘˘ت رر˘˘شض وأا ة˘˘با˘˘شصإا يأا

اهنع نلعملاو ًانوناق ةشصخرملا مهتارهاظم
.ًاقبشسم
يف نيدوقفملا نييليئارشسإ’ا دونجلا ووذ امأا
نع نوفقوتي ’ مهف ،مهراشصنأاو ةزغ عاطق
نو˘شضر˘ح˘ي ،ة˘ما˘ع˘لا تا˘ف˘قو˘لاو ر˘ها˘ظ˘ت˘˘لا
،و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن د˘˘شض ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لاو عرا˘˘ششلا

˘مد˘عو ة˘غوار˘م˘لاو بذ˘كلا˘ب ه˘نو˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يو
ٍلح داجيإا ةلواحم يف ةيلوؤوشسملاو ةيدجلا
لذبي ’ هنأاو ،«ةيناشسنإ’ا» مهاياشضقل ٍعيرشس
نم مهتداعتشس’ ةبولطملاو ةيفاكلا دوهجلا

.ةزغ
ًاريبك ًاكر˘ح˘م يدا˘شصت˘ق’ا عا˘ط˘ق˘لا ل˘كشش
،وهاينتن د˘شض ة˘ع˘شساو ٍة˘ي˘ب˘ع˘شش ٍتا˘عا˘ط˘ق˘ل
ودقافو ،لمع˘لا ن˘ع نو˘ل˘طا˘ع˘لا م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي
نم نوفورشصملاو نولوشصفملاو ،مهلامعأا

،ٍلطاع نويلملا مهددع قاف نيذلا ،مهفئاظو
بتا˘كمو قدا˘ن˘ف˘لاو م˘عا˘ط˘م˘لا با˘ح˘˘شصأاو
مهتلاط ن˘م˘م م˘هر˘ي˘غو ،نار˘ي˘ط˘لاو ر˘ف˘شسلا

،ةيداشصتق’ا ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت˘ب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
رادشصإاو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع شضيو˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘نو˘ب˘لا˘ط˘ي
مجح نم للقتو مهقوقح ظفحت ٍتارارق
.مهرئاشسخ
نع نييليئارشسإ’ا نم ريبك ٌعاطق عروتي ’
نيزماغ ،دشسافلاب م˘ه˘ت˘مو˘كح شسي˘ئر ما˘ه˘تا

ٍنايحأا يف ٍحيرشصو ًانيح ٍيفخ ٍفرط نم
،ةرا˘شس ه˘˘ت˘˘جوز تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘شس ن˘˘م ،ىر˘˘خأا
نوؤوشش يف ةل˘خد˘ت˘م˘لا ،ةرذ˘ب˘م˘لا ة˘فر˘شسم˘لا
ةثبا˘ع˘لاو ،ًا˘نا˘ي˘حأا ة˘مو˘كح˘لا ة˘شسا˘ئر ناو˘يد
ريئاي هنبا دشضو ،دويق نود ةماعلا نوؤوششلاب
دو˘جو˘لا تا˘ب˘ثإاو دو˘˘ع˘˘شصلا لوا˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

ةشسائر يف هبشصنمو هدلاو تاطلشس Óًغتشسم
ءازإا امهعم لهاشستلاب هنومهتيو ،ةموكحلا
شسيئرو ةلود˘لا تازا˘ي˘ت˘م’ ا˘م˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا
.ةموكحلا

نو˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا جر˘خ˘ي ىر˘خأا ٍة˘ي˘حا˘ن ن˘مو
د˘شض ن˘يد˘لا لا˘جرو ن˘ي˘فر˘ط˘ت˘˘م˘˘لا ةÓ˘˘غو

شضرأا يف ط˘ير˘ف˘ت˘لا˘ب ه˘نو˘م˘ه˘ت˘ي و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
نم ةئاملاب07 نع لزانتي هنأاو ،ليئارشسإا
،نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ح˘لا˘شصل ةر˘ما˘شسلاو ادو˘ه˘ي
،ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ق˘ي˘شضي ه˘نأا نور˘˘يو
نم م˘ه˘ع˘ن˘م˘يو ،م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘م م˘ه˘مر˘ح˘يو
،مهقطانم نمشض ءانبلاو يعيبطلا عشسوتلا

تادعاشسملاو معدلا لوشصو نود لوحيو
ًايعيبط نو˘م˘ن˘ي م˘ه˘نأا م˘غر ،م˘ه˘ي˘لإا ة˘يدا˘م˘لا

.ةد’ولاب ًاددع نودادزيو
،نيفرط˘ت˘م˘لا ن˘يد˘لا لا˘جرو م˘يد˘ير˘ح˘لا ا˘مأا
هنومهتي ،ٍةمئاد ٍةروشصب هدشض نورهاظتيف
كاهتناو ،ةيدوهيلا مي˘لا˘ع˘ت˘لا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا˘ب

،ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لاو تب˘˘شسلا ة˘˘مر˘˘ح
ةطرششلا مايق نع ةي˘لوؤو˘شسم˘لا ه˘نو˘ل˘م˘ح˘يو
شسوقطلا ءايحإا نم مهعنمو ،مهراقم قÓغإاب
م˘ه˘شسف˘نأا ر˘ج˘ح ى˘ل˘ع م˘هرا˘ب˘جإاو ،ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا

رودو م˘˘ه˘˘شس˘ُ̆ن˘˘ُك لو˘˘خد ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘ت˘˘م’او
.مهتدابع
’و يليئارشسإ’ا يبعششلا كارحلا يهتني ’
عونتتو هدادعأا دادزت لب ،هلوشصف فقوتت
،ةديدج ٌتائف موي لك هب قحتلتو ،هلاكششأا
وهاينتن طاقشسإا فده ىلع اهعيمج قفتت
ة˘شسا˘ئر بشصن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ط˘˘ل˘˘شست ءا˘˘ه˘˘نإاو
تا˘مزأا لÓ˘غ˘ت˘شسا ن˘م ه˘ع˘ن˘مو ،ة˘مو˘كح˘لا
ه˘˘فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لاو بع˘˘˘ششلا
نشسحن لهف ،ةيدرفلا هعفانمو ةيشصخششلا
مهبارطشضاو يب˘ع˘ششلا م˘ه˘كار˘ح لÓ˘غ˘ت˘شسا
مهداقحأاو ،ةي˘بز˘ح˘لا م˘ه˘تا˘فÓ˘خو ،يدا˘ي˘ق˘لا
ريوطت يف اهعيمج اهفظونو ،ةيشصخششلا
.ةمواقملا جمارب

وهاينتن ُددهت ٌةيبلطم ٌتاجاجتحاو ٌةيسسايسس ٌتارهاظم
يوادللا فصسوي ىفطصصم .د : ملقب
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 حبرلا صشماه عفرو ةربغلا ةردن ببصسب
ةلسشنخ ةي’و تايدلب ربع ضسايكأ’ا بيلح ةمزأا ةدوع
بي˘˘ل˘˘ح ر˘˘فو˘˘ت ة˘˘مزأا تدا˘˘ع
تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لا˘˘˘ب شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كأ’ا
تايدل˘ب قاو˘شسأا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

نيأا ،ةهجاولل ةلششنخ ةي’و
ايموي ثهلي نطاوملا حبشصأا
رفظل˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت ن˘ي˘ب
،هد’وأ’ بي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح شسي˘˘˘˘˘كب
يتلا بابشسأ’ا نع فوقوللو
ة˘˘˘˘˘مز’ا ةدو˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘لا تدا
ن˘˘ي˘˘ب  «مÓ˘˘˘شسلا» تلو˘˘˘ج˘˘˘ت
تÓ˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لاو
نا˘ك ن˘يأا ،جا˘ت˘ن’ا تاد˘حوو
ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘يأار د˘˘˘˘˘˘حاو ل˘˘˘˘˘˘كل
د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا عو˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ئز˘ج˘˘ت ر˘˘جا˘˘ت (يدا˘˘ه˘˘لا.ح)

نع ايئاهن فقوت هنأا حرشص
شسا˘˘˘ي˘˘˘كأ’ا بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ششماه عفر دعب هلابقتشساو
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م هر˘˘ع˘˘شسو ح˘˘بر˘˘˘لا
ناو˘عا فو˘قوو ن˘ي˘عزو˘م˘˘لا
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘با˘قر˘˘لا

تا˘مار˘غ ط˘ي˘ل˘شست˘ب م˘هد˘شض
ف˘ي˘شضي ا˘ن˘ح˘ب˘شصأاو ،ة˘ي˘لا˘م
عا˘م˘طأاو ع˘ششج ن˘م˘ث ع˘˘فد˘˘ن
،ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘تو ءا˘ط˘شسو˘لا

نم بيلحلا انيلا لشصي ثيح
˘مو˘ق˘ت ن˘يأا ،ة˘ث˘لا˘ث د˘ي فر˘ط
رجاتل ه˘ع˘ي˘ب˘ب جا˘ت˘ن’ا ةد˘حو
،دد˘ح˘م˘لا ر˘ع˘شسلا˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا

عزوملل هعيبي ةلمجلا رجاتو
اذهو ،شسيكلل ج.د62 نمثب
ةئزجتلا رجاتل هعيبي ريخأ’ا
نيأا شسيكلل ج.د82 غلبمب
ف˘˘ي˘˘شضي ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع شضر˘˘˘ف˘˘˘ي
قودنشص02 لكل ثدحتملا

،نبل شسيك قود˘ن˘شص بي˘ل˘ح
،رقب بيلح شسيك قودنشصو
ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘˘م داز يذ˘˘˘˘لاو
شسيك عيب حبشصأا نينطاوملا
اديعبو ةفيرع˘م˘لا˘ب بي˘ل˘ح˘لا

ا˘˘مأا ،ة˘˘با˘˘قر˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘عأا ن˘˘˘ع
تانبلملاو  جاتن’ا تادحو
شصقن بابشسأا نأا تحشضوأا
شصقنل اشساشسا دوعي جاتن’ا

ةيمكلا ثيح بيلحلا ةربغ
،بلطلا يبل˘ت ’ ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا

ة˘ن˘ب˘ل˘˘م بحا˘˘شص د˘˘كأا ثي˘˘ح
ايموي ج˘ت˘ن˘ي ه˘نأا تنار˘ق˘ششا˘ت
بي˘ل˘ح ا˘ي˘مو˘ي شسي˘˘ك006
م˘˘غرو ن˘˘ب˘˘ل شسي˘˘ك052و
ةي’وب تان˘ب˘ل˘م6 د˘جاو˘˘ت

اشضيا اهميعدت متيو ةلششنخ
ن˘˘كل ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا جرا˘˘˘خ ن˘˘˘م
تاجايتح’ا يطغت ’ ةيمكلا
هتهج نم نطاوملل ةيمويلا

نأا حشضوأا (ح.ل) ةدحو ريشسم
دوعت بيل˘ح˘لا ة˘مزأا با˘ب˘شسأا
،حبرلا ششماه ةعجارم مدعل
تا˘ي˘م˘كلا˘ب ةرد˘ب˘لا ر˘ي˘فو˘تو
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهئانتقاب موق˘نو ،تا˘ط˘ل˘شسلا

ي˘هو ،ءادو˘شسلا قو˘˘شسلا ن˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘كل ءارآ’ا شسف˘˘˘˘˘˘˘ن
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘نروا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
لا˘˘شصتا ي˘˘فو ،عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا

ريدم م .يوازمح عم يفتاه
نأا د˘كأا ة˘ل˘ششن˘خ˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ناو˘˘˘عأا
اقفو مهب ةطونملا مهماهمب
ىلع راجتلا مازلا عم نوناقلل
داو˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘ع˘˘شسأ’ا مار˘˘ت˘˘حا
شضع˘˘ب ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
ةدامل ني˘عزو˘م˘لا ءا˘ط˘شسو˘لا
تÓ˘˘ج˘˘شس نود˘˘ب بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا
ن˘م˘شض نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
ة˘˘˘يو˘˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘لا ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

حلاشصم نم نوبقاري ء’ؤوهو
ل˘ك ع˘م قا˘ف˘ت’ا م˘تو ىر˘˘خأا
ريفوتو لخدت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.بيلحلا شسايكا

يداعصس. يون

ةيلولا يلاو لصساريو جتحي كلهتصسملا ةيامح بتكم
ةلسشنخب ىحسضأ’ا ديع ليبق اهنئابز زفتسست زاغلنوسس

كÓ˘ه˘ت˘شسا ر˘ي˘تاو˘˘ف تف˘˘ل˘˘خ
ةشسشسؤومل ءابرهكلاو زاغلا
ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘شس
ءايتشسا ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

نيهجو˘م ،م˘ه˘ط˘شسو ار˘ي˘ب˘ك
ىوا˘˘˘كششلا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةيام˘ح˘ل ي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘ل˘ل
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ل˘كو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ل˘˘شسار
ارشسفتشسم ةينعملا تاهجلا

ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘شسأ’ا لو˘ح
،زاغلنوشس ةشسشسؤوم رايتخ’
ديع لولح ليبق ماي’ا هذه
ري˘تاو˘ف ه˘ي˘جو˘ت˘ل ى˘ح˘شضأ’ا
ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘ل˘˘˘ل كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
ثلاثلا ي˘ثÓ˘ث˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
هر˘˘ه˘˘شش ط˘˘ق˘˘ف ل˘˘خد يذ˘˘˘لا
ن˘م ن˘ير˘ه˘˘شش ل˘˘ب˘˘قو لو’ا
ةلاشسر فيشضتو ،ه˘ئا˘شضق˘نا

كله˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح بت˘كم
فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نأا بخششل حابشصم هشسيئر
م˘˘˘ل زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘شس لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
با˘˘˘شسح ع˘˘˘فر˘˘˘ب او˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تو تاداد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘شس’ا
كر˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ن˘ئا˘بز˘ل˘˘ل
نار˘ي˘ج˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا
وأا كا˘˘˘كت˘˘˘˘ح’ا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
نمكيو ،نينطاوملا جاجتحا

يذ˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘˘كششم˘˘لا
خيرات بتكملا هي˘ل˘ع ج˘ت˘حا
ي˘ثÓ˘ث˘ل˘ل ر˘ي˘تاو˘ف˘لا لا˘شسرا
رهشش ةيادب أادب يذلا ثلاثلا

˘˘مد˘˘˘ع ا˘˘˘شضيأاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
ريتاوفلا ديد˘شست˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا

ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع
نع عفدلا وأا ةشسيطا˘ن˘غ˘م˘لا
هتع˘فر يذ˘لا را˘ع˘ششلا ،د˘ع˘ب
هنكل تارم ةدع ةشسشسؤوملا

شضرأا ى˘ل˘˘ع دو˘˘جو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ريخأ’ا يف نيدكؤوم  ،عقاولا

ط˘شسو ر˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا
اي˘مو˘ي ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل
تدأا ام راذنا قباشس نودو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘شصا ى˘˘لإا
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا
داشسفو لي˘ط˘ع˘تو با˘ط˘عأا˘ب
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا شضع˘˘˘ب

ز˘˘با˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
م˘يد˘ق˘ت نود تا˘ج˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘لاو
ة˘شسشسؤو˘م ةرادا ن˘م راذ˘ت˘عا
نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ،زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘شس
يئابرهكلا رايتلا تاعاطقنا
تاو˘ن˘شس ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ج˘˘شست م˘˘ل
ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
  .طغشضلا يلاع طخلاب

يداعصس. يون

ءانبلل ةحلاصصلا يصضارألا عيزوت رخأات ىلع اجاجتحا

ترايتب ةيدلبلا رقم نوقلغي ةڤياسشرلا ناكسس
يصضارألا عيزوت رخأات ىلع اجاجتحا ،ةيدلبلا رقم قلغ ىلع ةڤياصشرلا ةيدلب ناكصس نم ددع صسمأا لوأا مدقأا

ىلع تاتفل اوعصضوو مهبتاكم ىلا لوخدلا نم نيفظوملا اوعنم نيجتحملا نأا نايع دوهصش دافأاو .ءانبلل ةحلاصصلا
نوناعي يتلا نكصسلا ةمزأل ارظن ،ءانبلل ةحلاصصلا يصضارألا عطق عيزوت يف عارصسإلا ىلا وعدت ةيدلبلا لخدم

مهفورظ ةاعارمب ةينعملا تاطلصسلا اودصشانو ةليوط ةرتف ذنم اهطبصض مت ةمئاقلا نأاو ةصصاخ تاونصس ذنم اهنم
 .ةبعصصلاب اهوفصصو يتلا

عم لاشصتإا يف لوؤوشسم ردشصم
م˘˘˘˘ت ء’ؤو˘˘˘˘ه نأا د˘˘˘˘كأا مÓ˘˘˘˘˘شسلا
ةعطق671 ـب ةئزجت شصيشصخت
5102 ذنم ةيشضر’ا رايتخا متو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق نÓ˘˘˘˘عإ’ا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
تره˘ظ ار˘خؤو˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

كلتل اهت˘ي˘كل˘م د˘كؤو˘ت تÓ˘ئا˘ع
ةيحÓف شضرا اه˘نو˘ك ة˘ئز˘ج˘ت˘لا
ينارمعلا جيشسن˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ةمكحملا ىلا ةيشضقلا تليحأاو
ف˘قو˘ت˘ب تشضق ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا
شسلجملا رطشضا امم ،لاغشش’ا
مزلملا ةمكحملا رارقل ةباجتشسا

ةئزجت ليوحت ىلا عيمجلا ىلع
تاشصيشصحت ىلا ةعطق671
ه˘شضفر ا˘م و˘هو ة˘ع˘˘ط˘˘ق235
نيجتحملا نأا افيشضم ،شضعبلا
ةيروف تاءارجا ذاختاب نوبلاطي
كر˘ت ا˘م˘م ،ي˘˘شضار’ا ع˘˘يزو˘˘تو
نو˘˘ك ما˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع
لا˘˘غ˘˘شش’ا ى˘˘ت˘˘˘حو تاءار˘˘˘ج’ا
اري˘شصق نا˘ك ناو ا˘ت˘قو بل˘ط˘ت˘ت

اودكاو كلذ اوشضفر مهنا ريغ
مغر ةيدلبلا قلغ يف رارمتشس’ا

عانقا ةيدلبلا يلوؤوشسم ةلواحم
«نيفظوم مهبلغأا» ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
امم ق˘ل˘غ˘لا رار˘ق ن˘ع لود˘ع˘لا˘ب

رر˘شضت˘م˘لا نو˘ك ءا˘ي˘ت˘شسا ق˘ل˘˘خ
،مهشسفنأا نون˘طاو˘م˘لا م˘ه لو’ا

نأا لوؤوشسملا ردشصملا دكأا دقو

دعب اعامتجا دقع˘ي˘شس شسل˘ج˘م˘لا
ةرششابم كرابملا ىحشضأ’ا ديع
ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو لا˘˘غ˘˘˘ششن’ا ل˘˘˘ج˘˘˘ل
ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ى˘˘لا ة˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لا

شسلج˘م˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ة˘م˘ئÓ˘م
ع˘˘ط˘˘ق ع˘˘يزو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع شصير˘˘ح
يف نيديفتشسملا ىلع يشضارأ’ا
.لاجآ’ا برقا

ةحاصسم مهتلت قئارحلا
تاباغلا نم ةريبك

ةيلولاب
ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘ف˘˘طإ’ا قر˘˘ف لاز˘˘ت’

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت ترا˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل
ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خإ’ ،ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
ةباغب شسمأا لوا ذنم بششن يذلا
ىلع نارينلا تتأا ثيح ،ترايت
دقو ةباغلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حا˘شسم
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تر˘˘خ˘˘شس
ارشصنع07 نم رث˘كا ة˘ي˘ند˘م˘لا

تمشضنا نا د˘ع˘ب ة˘ن˘حا˘شش02و
ة˘˘يو˘˘حر˘˘لاو ر˘˘قو˘˘شسلا تاد˘˘حو
ا˘ف˘شصلا عر˘ششمو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل داووو
ةدحول˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لا اذ˘كو
تلازام كلذ م˘غرو ،ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
عا˘ف˘تراو كلا˘شسم˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘شصل
نم بعشص امم ةرارحلا ةجرد
ةيندملا ةيام˘ح˘لا ناو˘عا ة˘م˘ه˘م
.اهدامخإ’ ادوهج نولذبي نيذلا

ج. كلام

نم نيلاوملل ةلبق حبصصأا
يف قرصشلا تايلو لك
انوروك ءابو راصشتنا زع
يسشاوملا قوسس
 ددهي لجيجب

 نينطاوملا ةحسص
ةيلوب يصشاوملا قوصس فرعي

يف دجاوتملاو لجيج
،صسماخلا رتموليكلا ةقطنم
ةعابلاب اريبك اظاظتكا

ةلبق هنأا امك ،نيرتصشملاو
تايلو لك نم نيلاوملل
،ةليم نم يرئازجلا قرصشلا

ةنيطنصسق ةلصشنخ ةنتاب
تايلو صضعب ىتحو ةركصسبو
طاوغألاك يقرصشلا بونجلا

ةيبرتب رهتصشت يتلا صضيبلاو
طيحملا دهصشي ثيح ،صشابكلا
اماحدزا قوصسلل يجراخلا

ةعابو يصشاوملا ةعابب اريبك
تابلطتم فلتخمو فÓعألا

نيهبآا ريغ ،ىحصضألا ديع
ىودعب ةباصصإلا رطخب
91 ديفوك انوروك صسوريف
يف ةصصاخ ةرثكب رصشتنملاو
ريغو قرصشلا تايلو صضعب
ةياقولا تاءارجإا نيمرتحم
مغرو ،يدرفلا دعابتلاو
ةيدلبلا تاطلصسلا مايق
باوبألا قلغب صسواق ةيدلبل
لإا ،ماكحإاب قوصسلل ةيصسيئرلا
نم مهعنمي مل كلذ نأا
طيحم ىلع رهمجتلاو عمجتلا

يفو ةيجراخلا هناردج
مغرو ،هل ةلباقملا تاحاصسلا
كردلا تاوق مايق اصضيأا
درطب ةرم لك يف ينطولا
ةرم لك يف مهنأا لإا ةعابلا

ناكصس ربع ثيح ،نودوعي
مهصضاعتمإا نع ةيلولا

برصضلا مدع نم مهئايتصسإاو
ديدحتو ديدح نم ديب
ةمراصص ةيميظنت تاءارجإا

ةدم دعب انتيلو دجن ل ىتح
تايلولا ةمئاق نمصض نآلا نم
ددع نأا ةصصاخ ،ةءوبوملا
اريبك ادعاصصت فرع تاباصصإلا

.نيريخألا نيعوبصسألا يف
ميهارب .ع

يعيبطلا زاغلا ةكبصشب مهطبر اهصسأار ىلع
ةملاڤب ةيمنتلا يف مهقحب نوبلاطي فراسشلا ةيرق ناكسس

فرا˘˘ششلا ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كشس دد˘˘ج
رتموليك90 دعب ىلع ةنئاكلا

،ةملاقب فوقششوب ةنيدم برغ
ةينعملا تاطلشسلل مهتدششانم
ثع˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلع ةيرقلل ةيئا˘م˘نإا ع˘يرا˘ششم
ةكبششب مهت˘ير˘ق ط˘بر ا˘ه˘شسأار
ي˘قا˘ب ل˘ث˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘˘لا
مهنأا نيدكؤوم ،ىرخأ’ا ىرقلا
رمتشسملا ثح˘ب˘لا ن˘م او˘م˘ئ˘شس
،نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘˘ق ن˘˘ع
ةيلحملا تاطلشسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
اهوقلطأا يتلا دوعولاب ءافولا

،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ه˘ت˘ل˘م˘ح لÓ˘خ
ل˘ف˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ن˘˘ع ف˘˘كلاو م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘ب
ة’ابمÓلاو ششيمهتلا ةشسايشس
مشضت يتلا ةيرقلا اهفرعت يتلا

.نا˘˘كشسلا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ادد˘˘˘ع

مهتاناعم نأا ناكشسلا بشسحو
ةيرقلا هذه مدق ةميدقو ةريثك
مهتايح ىلع ابلشس ترثأا يتلاو
بلاط˘م ي˘تأا˘تو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
امك ةحور˘ط˘م˘لا ت’ا˘غ˘ششن’ا

مهب انئاقل لÓخ ناكشسلا ربع
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘˘ع
ا˘ه˘ي˘لإا تلأا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
ة˘ير˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘ط˘لا
،رفح نع ةرابع تحبشصأا يذلا
ر˘ي˘شسلا بع˘˘شص يذ˘˘لا ءي˘˘ششلا

ن˘ي˘ل˘جار˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
،تارايشسلا يلمعت˘شسم ى˘ت˘حو
ن˘˘م نا˘˘كشسلا ى˘˘كت˘˘ششا ا˘˘م˘˘ك
كرتو ةفاظن˘لا لا˘م˘ع ل˘طا˘م˘ت
ةدمل ةيمرم ةيلزنملا تايافنلا

ى˘˘لإا يدؤو˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط

قيرطلا لوط ى˘ل˘ع ا˘هرا˘ششت˘نا
نيب طبارلا621 مقر يئ’ولا
ببشستي ام ،فوقششوبو ةملاق
ناكشسلل ةيحشص لكاششم يف
لافطأ’ا ةشصاخ اهنم نوبيرقلا

نا˘كشسلا بلا˘ط ا˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م
نيب طبر˘ي ل˘ق˘ن ط˘خ ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو فرا˘˘˘ششلا ة˘˘˘ت˘˘˘ششم
لدب يراوج بعلمو فوقششوب
ةاذاحمب اقباشس هزاجنا مت يذلا
لكششي حبشصأا يذلاو يداولا

،لافطأ’ا ىلع اي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ
ن˘˘˘ع نا˘˘˘كشسلا ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ى˘ل˘ع د˘يد˘ششلا م˘˘ه˘˘شضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما

ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘شسرد˘م˘˘لا رو˘˘شص
تشسي˘˘ل ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م مد˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
تاطلشسلا كرحت ملو  ةبيرقلاب
.هميمرتل ةيدلبلا

م .دوعصسم

 لحنلا ةيبرت عيراصشم معد لصصاوت تاباغلا ةظفاحم
ةسسبت يف ناجيلثب اباسش21 ةدئافل ةئلتمم لحن ةيلخ021 عيزوت
تاباغلا ةظفا˘ح˘م ار˘خؤو˘م تما˘ق
ةيلخ021 عيزوتب ،ةشسبت ةي’ول
نم اباشش21 ةدئافل ةئلتمم لحن

نو˘ن˘ط˘ق˘ي ع˘يرا˘ششم˘لا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
نيديفتشسم40و ،ناجيلث ةيدلبب
نمشض اذهو ةعيرششلا ةيدلب نم
ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا م˘˘˘عد ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘˘ب
ةحÓفلا ريوط˘ت˘ل ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘شس’ا
ى˘لإا فد˘ه˘ي يذ˘لاو ،ة˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا

،را˘غ˘شصلا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم
ل˘جأا ن˘م ل˘ح˘ن˘لا ي˘بر˘م ة˘شصا˘خ
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ب˘ع˘ششلا هذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت
ة˘ل˘˘شصاو˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘تأا˘˘تو
تاباغلا ةظ˘فا˘ح˘م تادو˘ه˘ج˘م˘ل
يقرلا و شضوهنلا لجأ’ ةشسبتب
ه˘ت˘ي˘م˘ن˘ت و ي˘ف˘ير˘لا ط˘˘شسو˘˘لا˘˘ب
ةيبرت ةنهم نأاو ةشصاخ ،ةي’ولاب
تاونشسلا لÓخ تدهشش لحنلا

با˘ب˘ششل ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
معدلا جمارب فلتخمب ةدافتشس’ا
ليخادم ق˘ل˘خ ي˘ف م˘ها˘شست ي˘ت˘لا
،راغشصلا نيرمثت˘شسم˘ك ة˘ير˘ه˘شش
فوزعو ةلاطبلا راششتنا لظ يف
طا˘˘ششن˘˘لا ن˘˘ع با˘˘ب˘˘ششلا بل˘˘غأا
 .ةشسبت ةي’وب يحÓفلا

 نوراه يحابصصم
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508209ددعلا ^1441ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202ةيليوج92ءاعبرألايلحم
عوبصسأا لÓخ صصخصش003 نم رثكأا ءÓجإاو فاعصسإا

ضسابعلب يديسسب رحلا ةجوم نم ةياقولل ةلمح
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘ج˘˘شس
عو˘˘ب˘˘شسأ’ا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
اهنم Ó˘خد˘ت025 ،يشضا˘م˘لا
993 ـب ءÓ˘˘جإ’او فا˘˘˘ع˘˘˘شسإ’ا
533 فاعشسإا مت ثيح ،لخدت
شصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘مأا ،شصخ˘˘˘شش
تلج˘شس د˘ق˘ف رور˘م˘لا ثداو˘ح
نع ترفشسأا رورم ثداح41
حورجب  اشصخشش02 ةباشصإا

ا˘مأا .ةد˘حاو ةا˘فوو ،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
Óخدت94 تغلب دقف قئارحلا

اهبلغأا قئارحلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
ن˘م ،ة˘شسبا˘ي با˘˘ششعأا ق˘˘ئار˘˘ح
يفو و˘ن˘ي ة˘با˘غ ق˘ير˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘ب
تلجشس ةفلتخ˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تايلم˘ع تشصخ ة˘ي˘ل˘م˘ع85
ةفاشضإا ةيعو˘ت˘لاو شسي˘شسح˘ت˘لا
امك اذه ،ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ىلإا
ةلمح ح˘لا˘شصم˘لا تاذ تق˘ل˘طأا
يتلا رحلا ةجوم نم ةياقولل
27 لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘تد˘˘ه˘˘شش
ةر˘ششن˘˘ل˘˘ل ا˘˘عــب˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘شصاــــــــخ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يوــج˘˘˘˘لا
رثإا ةرارح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا˘ب
ىلع ةنخاشس ةيئاوه ةلتك مودق
ثي˘ح ،ن˘طو˘لا تا˘˘ي’و بل˘˘غأا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تع˘˘شضو
شسابعلب يديشس ةي’ول ةيندملا

ةلاح يف ةيلمعلا تادحولا لك
ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘˘م ،ىو˘˘˘˘شصق بهأا˘˘˘˘ت
ي˘ف ح˘ئا˘شصن˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ةعششأ’ شضرعتلا مدع اهلمجم
شصا˘خ˘ششأ’ا ة˘شصا˘˘خ شسم˘˘ششلا

شضارمأ’ا باحشصأاو نينشسملا
كي˘ها˘ن ،لا˘ف˘طأ’او ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا
لÓخ لقنتلاو جورخلا بنجت
ت’ا˘ح ي˘˘ف ’إا ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
جور˘خ˘˘لا بج˘˘ي ذإا ،ةرور˘˘شضلا
ءا˘ق˘ب˘لا ،ر˘كا˘ب˘لا حا˘ب˘˘شصلا ي˘˘ف
عاط˘ت˘شسم˘لا رد˘ق ل˘ظ˘لا تح˘ت
ر˘ئا˘ت˘شسلاو ذ˘˘فاو˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘غإاو
ي˘ت˘˘لا تا˘˘فر˘˘ششلا تا˘˘ه˘˘جاوو
لوط شسمششلا ةعششأ’ شضرعتت
راو˘˘˘نأ’ا ءا˘˘˘ف˘˘˘˘طإا ،را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا وأا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
كيلع بجوت اذإاو اهلامعتشسا
،ةع˘ب˘ق ءاد˘ترا بج˘ي ،جور˘خ˘لا

(ن˘˘ط˘˘ق˘˘لا) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ شسبÓ˘˘م
نأا لشضفي ،كلذ ىلع ةوÓعو
نا˘ي˘˘شسن نود ،ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف نو˘˘كت
لامعأ’ا بنجتو ةمامكلا شسبل
ةيندب تادوهجم بلطتت يتلا

يف تارم ةدع مامحتشس’ا عم
ند˘ب˘لا ف˘ي˘ف˘ج˘ت نود˘ب مو˘˘ي˘˘لا

شصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا اذ˘˘˘كو
ىشضرملاو لافطأ’ا ،نينشسملا
˘مد˘عو ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ءا˘م˘لا بر˘˘شش
او˘˘با˘˘شصي ى˘˘˘ت˘˘˘ح را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
يقئاشسل ةبشسنلاب امأا ،ششطعلاب
ر˘فو˘ت˘ت ’ ن˘يذ˘لاو تارا˘ي˘˘شسلا
،يئاوه فيكم ىلع مهتارايشس
عطق يدافت نشسحتشسملا نم
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط تا˘˘˘فا˘˘˘˘شسم
ا˘ه˘ي˘ف د˘ت˘˘ششت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قوأ’ا
.ةرارحلا

ودبع.صص

ةيطايتحلا مئاوقلاب لمعلا رارق
  عصضولا مزأاتب رذني داحلا صصقنلا دصسل

نودسشاني ضسابعلب يديسسب نودقاعتملا ةذتاسسأ’ا
 يسساردلا مسسوملا ّلسشب نوددهيو ضسيئرلا

ي˘˘ئ’و˘˘لا ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا
ةي’وب نيدقاعتملا ةذتاشسأÓل
حيرشصت يف شسابعلب يديشس
رار˘˘˘˘˘ق ةد˘˘˘˘˘ششب ،«مÓ˘˘˘˘˘شسلا»ـل
نأا˘˘ششب ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘يا˘˘˘شصو˘˘˘لا
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
شصق˘ن˘لا د˘شسل ة˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
راوطأ’ا يف لجشسملاو داحلا
رو˘ط˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘˘شس ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
لا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب’ا
ةياشصولا ناب هتاذ ثدحتملا
اهتحنم يتلا اهدوعوب تلخأا
نأاششب نيدقاعتم˘لا ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل
لغشش بشصان˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا
ا˘ه˘نأا˘ب Ó˘ئا˘ق فدرأا ذإا ،ة˘˘م˘˘ئاد
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسا
ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘شسل ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘شسأ’ا
يوبرتلا ريطأاتلا يف لجشسملا

،ة˘ي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘ها˘˘يإا ةد˘˘عاو
امدعب مويلا م˘ه˘ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ت˘ل
شصر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا اود˘˘ق˘˘ف
ىرخأا تاعاطق يف فيظوتلل
رارق هتاذ ثدحتملا فشصوو
ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ي رار˘˘ق ه˘˘نأا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا
رارقت˘شسا عز˘عز˘يو ة˘م˘كح˘ل˘ل
،مدا˘ق˘لا ي˘شسارد˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

حرشص ريخأ’ا اذه نأاو ةشصاخ
’ولح ىن˘ب˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب ا˘ق˘با˘شس
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘شضر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت
ةلأاشسم نع هدر يف فارطأ’ا

نيدقاعتملا ةذتاشسأ’ا ةبلاطم
ي˘˘ف ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا˘˘ب
با˘عأا ا˘م˘ك .ة˘م˘ئاد بشصا˘˘ن˘˘م
ةذتا˘شسأÓ˘ل ي˘ئ’و˘لا ق˘شسن˘م˘لا

يطاعت ةقير˘ط ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
اهنوك مهتافلم عم ةياشصولا

ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت تشضفر
ةذ˘تا˘شسأ’ا ء’ؤو˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘ق˘˘ح تط˘˘ق˘˘شسأاو
تباث بشصنم يف يعامتج’ا

ةيولوأ’ا أادبم كلذب ةبراشض
،طئاحلا شضرع فيظوتلا يف
ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك
اهلثم˘ي ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ف˘لا نأا ى˘ل˘ع
0001ـلا زواجتت ردقت يتلا
خ˘شضر˘ت ن˘ل د˘قا˘ع˘ت˘م ذا˘˘ت˘˘شسأا
ةر˘ئا˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ل˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسو
ي˘ف ا˘ه˘ق˘ح ى˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا
هيف تشضق عاطقب فيظوتلا
نل ةليوط تاونشسو تاونشس
بهم يف بهذت نأاب حمشست
ء’ؤو˘ه د˘˘ششا˘˘ن ثي˘˘ح ،ح˘˘ير˘˘لا
ىلع نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ا
شسي˘˘ئر م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م نا˘˘˘شسل
لخدتلا لجا نم ةيروهمجلا

ل˘كششم˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’
ل˘ح ،تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘˘م ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘ف م˘ه˘م˘ي˘شسر˘ت˘ب ح˘م˘˘شسي˘˘شس
ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسو ة˘˘م˘˘ئاد بشصا˘˘ن˘˘م
ن˘˘م ي˘˘˘شسارد˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
يذ˘لا  بار˘ط˘شض’او ل˘ششف˘لا
،ذيملتلا لبقتشسمب فشصعيشس
نهارلا فرظلا  لظ يف اميشس
˘ما˘مأا دÓ˘ب˘˘لا ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت يذ˘˘لا
لزانتلا مدع ىلع مهرارشصإا

يف  م˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ن˘ع
.ينهملا  جامدإ’ا

صص.ودبع

 تابلطتملا ىندأل رقتفت اهنأا لإا ةيرادإا ةعطاقم فاصصم ىلإا اهتيقرت مغر

ناسسملت يف ودبسس ةعطاقم ىسضرم قلق ريثي ريناكسسلا زاهج بايغ
ذنم اهفينصصت مغر ،ةياغلل ابعصص ايحصص اعقاو ،ودبصسب ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا ىلع نودفاوتملا ىصضرملا صشيعي

،اهريغو روقلاو ةصشيرعلا ،يهيوبلا ،يلÓيج يديصس اهنم ةيدلب21 مصضت ةديدج ةيرادإا ةعطاقمك روهصش ةدع
.صصاوخلا ىلإا هجوتلا ىصضرملا ىلع متح ام ىفصشتصسملا نع ريناكصسلا زاهج بايغ ببصسب

ةشصاخلا تادايعلا نأاو املع
ا˘ه˘ي˘ف شصح˘ف˘لا ن˘˘م˘˘ث ل˘˘ق˘˘ي’
،جد00001 ن˘ع ر˘ي˘نا˘˘كشسلا˘˘ب
ةا˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م داز يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
نيذلا كئلوأا اميشس’ ىشضرملا

باح˘شصأا ى˘ت˘حو م˘ه˘ل ل˘خد ’
تاهجلا ىقبتل ديهزلا لخدلا
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
نأا م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘م ،ل˘˘˘˘جا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإ’ا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
نم ريبك ددع اهدشصقي ودبشسب
تايدلب فلتخم نم ىشضرملا
تايدلب اذكو ةيبونجلا ةهجلا
ة˘بار˘غ ن˘ي˘عو شسو˘˘ن˘˘شس ي˘˘ن˘˘ب
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءار˘˘جإاو يواد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةحئاجو ا˘ن˘ماز˘ت تا˘شصو˘ح˘ف˘لا

هانملعام بشسحو اذه ،انوروك
ة˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘شسم ردا˘˘˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘˘˘م
ناشسملتب ي˘ئ’و˘لا شسل˘ج˘م˘لا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا م˘˘ت ه˘˘نإا˘˘˘ف
ردقي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م شصي˘شصخ˘ت
داتع ءانتق’ ميتنشس رييÓم5ـب

زا˘˘ه˘˘˘ج ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخو ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ةليشسو ربتعي يذلا ريناكشسلا
نيأا ،ةرتفلا هذه لÓخ ةيشساشسأا
نيبو ىشضر˘م˘لا داد˘عأا د˘ياز˘ت˘ت

قطانملا ناكشس لمأاي كاذو اذه
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘˘لا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا ود˘˘ب˘˘شس ة˘˘يرادإ’ا
بر˘قأا ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

نا˘˘م˘˘شض ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو لا˘˘˘جآ’ا
ىوتشسملا يف ةيحشص تامدخ
تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م ن˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘ت د˘˘˘ق
.مهتائف فلتخمب نينطاوملا

صشاتيلتوب ع

تنمازت اهنأاو اصصوصصخ
ىحصضألا ديع لولح عم
ديرب نئابز نم تارسشعلا
نازيلغب نوجتحي رئازجلا

ةيلاملا ةلويسسلا ةمزأا ىلع
تارششعلا شسمأا لوأا رهمجت
مامأا رئازجلا ديرب نئابز نم
عراششو يزكرملا ديربلا

ةي’ولا ةمشصاعب يتشسيمخ
مهنم اريبعت ،نازيلغ
عاشضوأ’ا نع مهشضفرو
اهيلا تلآا يتلا ةيندتملا
ةيلاملا ةلويشسلا ةمزأا ببشسب
،عيباشسأا ةدع ذنم ةحورطملا

تاءادنلا عفششت مل ثيح
.ةددعتملاو ةديدعلا
حلاشصم اولمح نوجتحملا
ةيلوؤوشسم رئازجلا ديرب
اوددهو عاشضو’ا روهدت
ءاقب لاح يف ديعشصتلاب
،هيلع وهام ىلع عشضولا

ةي’ولا يلاو لخدتب نيبلاطم
لح داجيإ’ يميهاربا ةريشصن
ةلويشسلا لكششمل يئاهن
ةمزأ’ا نأاو ةشصاخ ةيلاملا
ديع لولح عم تنمازت
ريفوت بلطتت نيأا ،ىحشض’ا
وأا يحاشضأا ءانتق’ لاومأا

ةريعششلل ءايحا ديعلا ششابك
ةنشسب ءادتقا اذهو ةينيدلا
هيلع ليلخلا ميهاربا انديشس
كلذك نوجتحملا ،مÓشسلا
مهفوخت نع اوربعو اودبأا
عاشضوأ’ا رارمتشسا ديدششلا

ديازت يف ببشستي دق امم
انوروك شسوريفب تاباشص’ا

اهنع تمجن ةمز’ا نا نوك
مايأا ةليط ةيهانتم ريغ ريباوط
ديرب بتاكم مامأا عوبشسأ’ا
ىلا دوعي ببشسلاو رئازجلا
.شضعبلا مهشضعبب مهكاكتحا

بويأا.صس

 ريثكلا بلطم لازيل ةيلولاب تاقرطلا ةكبصش نيصسحتو ةئيهت
مناغتسسمب لظ ةقطنم48 نع ةلزعلا كفل ميتنسس رايلم003

لفكت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘شصاو˘ت˘ت
ربع ةرششتنملا لظلا قطانمب
دشصق ،مناغتشسم ةي’و عوبر
ىدل ششيعلا فورظ نيشسحت
تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
راطإ’ا اذه يفف .ةمورحملا
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تشصحأا

ةقطنم48 ةي’ولاب ريمعتلاو
نم اه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي˘شس ل˘ظ
ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم لÓ˘˘خ
ىلإا لشصت ةيلام تادامتعاب

،ميتنشس راي˘ل˘م003  دود˘˘˘˘ح
ديدعلا ىلع ةلزعلا كف دشصق
ىر˘ق˘لا اذ˘كو ر˘˘يواود˘˘لا ن˘˘م
ح˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘˘م ر˘˘ششاد˘˘م˘˘لاو
ةدا˘˘˘عإا وأا ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج كلا˘˘˘˘شسم
تاقر˘ط˘لا ة˘كب˘ششل را˘ب˘ت˘ع’ا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،قطانملا كلتب

نيشسحتلل ةيجراخلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ة˘ج˘مر˘ب م˘ت ا˘م˘ك ،ير˘شضح˘˘لا

ةرانإ’ا تاكبشش دمل تايلمع
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
اذكو ةي˘ن˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
حا˘م˘شسل˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ىر˘˘ق˘˘لا
ةكرحلاو لقنتلاب نينطاوملل
ليلقت˘لاو ة˘ن˘شسح فور˘ظ ي˘ف
تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘شسلا ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘م
اهنم وكششي يتلا ةرركتملا
ةشصاخ ،قطانملا كلت ناكشس
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ششاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘شس
ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كششب تل˘˘ح˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

قرؤوي شسوباك ىلإا تلوحتو
.ة˘ي˘ششا˘م˘لا ي˘بر˘˘مو ي˘˘حÓ˘˘ف
ة˘كب˘شش ن˘ي˘˘شسح˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
لاز˘ي ’ ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘˘لا

نينطاوملا نم ريثكلا بلطم

وه ا˘م˘ك ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
ملاغو˘ب د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لا˘ح˘لا
اذه نم اهناكشس يناعي يتلا
ق˘ير˘ط˘لا ة˘لا˘ح˘˘ك ل˘˘كششم˘˘لا
راود ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
تراقزوب راودب ةينماشصعلا
ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا

ونطاق بلاطي امك .90 مقر
نم ةي˘قر˘ششلا ة˘ه˘ج˘لا ر˘يواود
ةر˘ب˘ق˘م ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ن˘˘يا˘˘بر˘˘ع
ة˘ير˘ق˘لا ،بو˘ق˘ع˘يو˘ب يد˘ي˘˘شس
نب خيششلا ةقطنمب ةيحÓفلا
د’وأا ،ن˘ي˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا ،ن˘˘يد˘˘لا

ع˘يرا˘ششم˘ب ا˘هر˘ي˘˘غو ي˘˘نا˘˘يز
كفو تاقرطلا ديبعتل ةلثامم
ةكبشش عيشسوت عم ،اهب ةلزعلا
.ةيمومعلا ةرانإ’ا

نيدلارون.ب

 صسنتب مهققصش حيتافم نوملتصسي لدع تانكصس نم ديفتصسم004
فلسشلا يف ةنومغل راودب ةيفيرلا ءابرهكلاب بلاطت ةلئاع52

ىلع ة˘ل˘ئا˘ع52 لاز˘˘˘˘˘˘˘ت ’
رجحلا ةنومغل راود ىوتشسم
ة˘ي’و ي˘ف ة˘جو˘بز˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘شسشسؤو˘م بلا˘˘ط˘˘ت ،ف˘˘ل˘˘ششلا
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘˘ل زا˘˘ي˘˘ت˘˘مإا

ل˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شضب زا˘˘غ˘˘لاو
د˘˘˘يوز˘˘˘ت د˘˘˘شصق ل˘˘˘˘جا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
راي˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كشس
قايشسلا تاذ يف ،يئابرهكلا
ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا كل˘ت ترا˘˘ششأا

ى˘˘˘لإا ا˘˘˘˘هاو˘˘˘˘كشش شضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ىلع دمتع˘ت ا˘ه˘نأا˘ب «مÓ˘شسلا»
ر˘ي˘فو˘ت˘ل ي˘ئاو˘ششع˘لا ط˘˘بر˘˘لا
ةشضر˘ع م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ةرا˘نإ’ا
ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ةيلحملا تاطلشسلل اهتلشسارم
ل˘خد˘ت˘لا شضر˘غ˘ب ة˘ي˘ئ’و˘˘لاو
مئاقلا لاغششن’ا اذهب لفكتلل
،تاونشس50 ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م

كل˘ت تل˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نع مويلا لءاشستت تÓئاعلا
ءارو ف˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘شسأ’ا

ةيشصولا تاهجلا كرحت مدع
تاد˘حو˘لا د˘يوز˘ت ها˘ج˘تا ي˘˘ف
ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ةيئانلا ةقطنملا هذه ينطاقل
قايشس يفو.ةعاشسلا دح ىلإا

004 شسمأا م˘ل˘˘ت˘˘شسا ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م
لدع تان˘كشس ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسم
ةيدل˘ب˘ب شسي˘ن˘يا˘م ي˘ح˘ب20
ي˘ف م˘ه˘ق˘ق˘شش ح˘ي˘تا˘ف˘م شسن˘ت

ف˘ل˘ششلا ي˘لاو هر˘شضح ل˘˘ف˘˘ح
نا˘ك يذ˘لا ،يرا˘˘ج دو˘˘ع˘˘شسم
لدع ةلاكو يلثممب اقوفرم
ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو
.ةي’ولاب ةيذيفنتلاو
تر˘˘ب˘˘ع ،قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘ف
ن˘م ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ت˘حر˘ف ن˘ع لد˘ع تا˘ن˘كشس
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
لامكتشسإا دعب ةرششابم تءاج
ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
كلذ ي˘ف ا˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
لشصول نيديفتشسملا مÓتشسا
،ريخأ’او عبارلا رطششلل عفدلا
هيف دعو تقو يف اذه ثدحي
ة˘ي’و˘˘لا نأا˘˘ب ف˘˘ل˘˘ششلا ي˘˘لاو
تاد˘˘حو ع˘˘يزو˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت˘˘˘شس
اه˘ي˘ف ته˘ت˘نإا ىر˘خأا ة˘ي˘ن˘كشس
راظ˘ت˘نا ي˘ف زا˘ج˘نإ’ا لا˘غ˘ششأا
ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا لامكتشسإا

ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خو ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لاو
ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كشسلا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت
معدملا يوقرتلاو يراجيإ’ا

دهاجملا موي ةبشسانمب كلذو
.توأا02 مويل فداشصملا

ع.ىيحي
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 امدان تسسل :ويموتراب
يليبميد ءارسش ىلع

بيزوج ةنولششرب يدان شسيئر دكأا
ى˘ل˘ع ه˘مد˘ن مد˘ع و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘˘يرا˘˘م
نا˘م˘ث˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا بعÓ˘لا ة˘ق˘ف˘˘شص
.يليبميد
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف و˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب لا˘˘قو
اذإا»:وفيتروبيد ودنو˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘شصل
، ىرخأا ةرم كلذب مايقلل تررطشضا
؟نيبعÓلا شسفن دينجتب موقأاشس لهف
نيب˘عÓ˘لا شضع˘ب .ل˘ع˘فأا˘شس ع˘ب˘ط˘لا˘ب
،يليبميد لثم ،رام˘ي˘ن ل˘ي˘حر او˘ع˘ب˘ت
.«تاباشصإ’اب اًظوظحم ناك يذلا

ةريخأ’ا ة˘با˘شصإ’ا ن˘ع تثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
ف˘ي˘ك ىر˘ن˘شس»:Ó˘ئا˘ق ي˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘يد˘˘ل
ن˘م ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘˘شس د˘˘ع˘˘ب رو˘˘ط˘˘ت˘˘ي˘˘شس
دي˘ع˘شس ا˘نأا .(ة˘ب˘كر˘لا را˘توأا) ة˘ي˘ل˘م˘ع
هيدلو ، ةياغلل ريغشص هنإا ، ةياغلل
يف رج˘ف˘ن˘ي فو˘شسو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘هو˘م
ه˘يد˘ل نو˘كي ’ ا˘مد˘ن˘˘ع ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
.«تاباشصإ’ا نم ديزملا

 دوعي ميدق فده
ديردم لاير ةلواط ىلإا

مويلا ،ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك
نأا˘˘ششب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
.ديردم لايرل يفيشصلا وتاكريملا

«لار˘ت˘ن˘شس ا˘شسن˘ف˘يد» ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
مجن اكور كرام يلثمم نإاف ،ينابشسإ’ا
بعÓ˘لا تا˘مد˘خ او˘شضر˘ع لو˘ي˘نا˘ب˘شسإا

.يلاحلا فيشصلا يف ديردم لاير ىلع
طوبهلا بقع لوينابشسإا نأا ىلإا راششأاو
نويلم04 ىلع لوشصحلاب كشسمتي نل
دقع يف يئازجلا طرششلا ةميق وروأا

ريظن ةقفشصلا مشسح نكمي نكل ،اكور
.طقف وروأا نويلم52 ىلإا02
ة˘لوا˘ط ى˘ل˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘كور نأا ح˘˘شضوأاو
ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
وحن اًقئاع رعشسلا لكشش نكل ،اًشضيأا
.ةقفشصلا ماربإا

نيدلا نيز نإا ينابشسإ’ا عقوملا لاقو
نم ،ديردم لايرل ينفلا ريدملا ،ناديز
رار˘ق˘لا ذ˘خ˘ت˘ي م˘ث ة˘ق˘ف˘شصلا م˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘شس
.يئاهنلا
عمتجا نأا قبشس اكور ليكو نأا ركذي
اًدادعتشسا ،مايأا لبق نÓيم يلوؤوشسم عم
.ةقفشصلا مشسحل

 ثدحتي هغينيمور
ةيبهذلا ةركلا ءاغلإا نع

نرياب يدانل يذيفنتلا ريدملا ثدحت
ز˘ن˘يا˘˘ه لرا˘˘ك ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م
ةيبهذلا ةركلا ءاغ˘لإا ن˘ع ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘مور
ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘ن نا ًاد˘كؤو˘م ،ما˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
يكشسفودنافيل تري˘بور «يرا˘فا˘ب˘لا»
.هتريشسم يف مشسوم لشضفأا بعل دق
لا˘˘˘˘ق ،ه˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت لÓ˘˘˘˘˘خو
نو˘˘˘˘كي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘بر» :ه˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مور
ل˘˘شضفأا بع˘˘ل د˘˘ق ي˘˘كشسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
تررق فشسأÓل ،هتريشسم يف مشسوم
،ةيبهذلا ةركلا ءاغلإا لوبتوف شسنارف

بج˘ي ا˘م˘بر ،لدا˘ع اذ˘ه نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا ’
ىرخأا ةرم افيف ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ىر˘˘ب˘˘˘كلا تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأ’
.«اهمشسوم تهنأا اشسنرف ءانثتشساب
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ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ةرو˘˘˘ط˘˘˘شسأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
بناوج ن˘ع ،ن˘ي˘ك يور ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
ابغوب لوب ىدل ةدوقفملا بعللا

نع نين˘ثا وأا ا˘ًئ˘ي˘شش ن˘ي˘ك فر˘ع˘يو
نيطايششلل طشسولا طخ يف بعللا
د˘ج˘م ى˘لإا م˘هدا˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ر˘م˘ح˘˘لا
نم ديدعلاو ابوروأا لاطبأا يرود

يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كنإ’ا يرود˘˘˘لا با˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأا
مجنلا نأا ني˘ك د˘ق˘ت˘ع˘يو.زاتمملا
،ةحشضاو ةدوجب عتمتي يشسنرفلا

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ذ˘˘ن˘˘م تر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لاو
هنأاب اًشضيأا رعششي هنكلو ،يرودلا
.قاشست’ا ىلإا رقتفي
:«شستروبشس ياكشس» ةكبششل لاقو

.اديعب بهذأا نل .ريخب هنأا دقتعأا»
ةدهاششم بحأا .بوهوم يبشص هنإا
ة˘˘م˘˘ق ي˘˘ف نو˘˘كي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع لو˘˘˘ب
.«هتارابم
ع˘ت˘م˘ت˘˘ي ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب» :لو˘˘ق˘˘ي ع˘˘با˘˘تو
˘مو˘ق˘ي ’ ه˘ن˘كل ،ة˘م˘ه˘م تا˘˘ف˘˘شصب
.«ةيافكلا هيف امب رومأ’اب

ةطقن81ـب هيلع امدقتم مسسوملإ ءاهنإإ دعب

ةريخأ’ا تناك ول امك ةارابم لك يف بعليو يئانثتسسا بولك :’ويدراوغ

يفاكلا لكسشلاب هلمعب موقي ’ لاز ام ابغوب :نيك

يلوبا˘ن يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا
مدع ةرورشض ىلع وزوتاغ ورانيغ
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ط˘˘خ’ا با˘˘˘كترا
ةنولششرب
تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف وزو˘˘تا˘˘غ لا˘˘قو
يشسيم ، شصخشش مهيدل »:ةيفحشص
، ةركلا ىلع لوشصحلا هنكمي ،

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’ ةر˘˘˘˘˘ششع زوا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو
ةارابملا يف انلخد اذإا ،ليجشستلاو
يف مهنأا ان˘م ا˘ن˘ظ ة˘نو˘ل˘ششر˘ب د˘شض
ى˘لإا بر˘قأا ا˘ن˘نإا˘ف ، ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شس ة˘˘لا˘˘ح

ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا وأا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ا˘ن˘ن˘كم˘ي ’»:ع˘با˘˘تو.«رشصنلا
.ةنولششرب دشض أاطخ يأا باكترا
، ةشصرف فشصن مهيدل تناك اذإا
.ايلعلا ةيوازلا يف اهنوعشضيشسف
09 ةد˘م˘ل ز˘ي˘كر˘ت˘لا ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ن
كلذ نأا شسا˘ن˘لا د˘ق˘ت˘ع˘˘ي .ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
بجي .كلذك شسيل هنكلو لهشس
ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘نو ، ءا˘˘˘ي˘˘˘كذأا نو˘˘˘˘كن نأا
ةحيحشصلا ةقيرطلاب تا˘حا˘شسم˘لا

.» انزيكرت ىلع ظفاحنو

ةنولسشرب دسض أاطخ يأا باكترا اننكمي ’ :وزوتاغ

توكشس ماهلوف قيرف بردم ّدر
فيدراك قيرف بردم ىلع ركراب
مهتا نأا دعب شسيراه لين يتيشس
لافتح’اب» ماهلوف يبع’ ريخأ’ا

دعب «ني˘ترا˘ب˘م˘لا˘ب اوزا˘ف م˘ه˘نأا˘كو
را˘طا ن˘م˘شض0‐2 ما˘ه˘لو˘˘ف زو˘˘ف
ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن با˘هذ تا˘شسفا˘˘ن˘˘م

يرود˘˘لا ى˘˘لا دو˘˘ع˘˘شصلا ق˘˘ح˘˘ل˘˘˘م
:ركراب لاقو .زاتمملا يزيلكن’ا
لÓ˘˘خ ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘ي˘˘ن لا˘˘ق د˘˘ق˘˘˘ل»
ع˘ي˘با˘شسأ’او ي˘شضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
نم ةعومجم ىرأا طقف انأا .ةليلقلا
ر˘ي˘غ ءي˘شش يأا رأا م˘ل .ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

اًفرتحم اًقيرف ىرأا طقف انأا ،يداع

ق˘ير˘ط˘لا ف˘شصن ي˘ه هذ˘ه نأا م˘ه˘ف˘ي
فاد˘هأ’ا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .ط˘˘ق˘˘ف
اوناك دقف ،ع˘ب˘ط˘لا˘ب ،ت’ا˘ف˘ت˘ح’او
مهليجشست دعب قحلا مهيدلو ءادعشس
ي˘ف ن˘كلو ا˘ن˘شضرا جرا˘خ ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه
تا˘فر˘شصت تيأار ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
.«انتهج نم اًيلك ةفرتحم

هيبع’ نع عفادي ماهلوف بردم

يدا˘ن نأا يا˘كشس ة˘كب˘شش تف˘˘ششك
قافتا ىلإا لشصوت دق شسوتنفوج
يدا˘ن˘ل يد˘ن˘لو˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا ع˘˘م
كي˘˘ل˘˘ي˘˘م ششو˘˘يدا˘˘كرأا ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن
ي˘ف ه˘تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل
.ةلبقملا ةرتفلا

يقبتملا ّنأا ىلإا ةكبششلا تراششأاو
عم قافتأا ىلإا لشصوتلا وه طقف
،ة˘ق˘ف˘شصلا ة˘غ˘ي˘شص لو˘ح ي˘لو˘˘با˘˘ن

لاخدإا يف يبونيترابلا بغري ثيح
ي˘˘˘كشسيدرا˘˘˘نر˘˘˘ب و˘˘˘كير˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
لكب مامتها هيدل امك ،ةقفشصلاب

نم راعملا ينير˘غ˘ي˘ل˘ي˘ب ا˘كو˘ل ن˘م
نايتشسيركو ،يرايلاكل شسوتنفوج
.ىونج ىلإا راعملا وريمور
يلوبان عم كيلي˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
شسي˘˘لو ،1202 ما˘ع˘لا ف˘ي˘شص ي˘˘ف
.دقعلا ديدجت يف ةبغر يأا هيدل

كيليم يدنلوبلا عم قافتإا ىلإا لسصوتي ضسوتنفوج

ا˘يد˘ي˘م ترو˘ب˘شس» ة˘كب˘˘شش تف˘˘ششك
ر˘ت˘ن’ا يدا˘ن نأا ة˘ي˘لا˘ط˘˘ي’ا «تي˘˘شس
لوشصحل˘ل ةو˘ق˘ب ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ل˘خد
ي˘نا˘ب˘لأ’ا ع˘فاد˘م˘لا تا˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ششارا˘˘م ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف شسÓ˘˘ي˘˘ه يدا˘˘ن˘˘ل

قو˘˘˘شس ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ’و˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘ك

.ةيفيشصلا ت’اقتنإ’ا
نأا ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ششلا ترا˘˘˘˘˘ششأاو
يف ام لك لعفيشس يروزتارينلا

ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘شسو
بحاشص تامدخ ىل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
افده ر˘ب˘ت˘ع˘ُي يذ˘لاو ا˘ما˘ع42ـلا

.ويز’ يدانل
تقو يف ةيفاحشص ريراقت تناكو
شضرع ويز’ نا تدكأا دق قباشس
نويلم52 غلبم انوريف شسÓيه ىلع
ن˘˘كل بعÓ˘˘لا م˘˘شض ل˘˘با˘˘ق˘˘م وروأا
.وروأا نويلم03 ديري انوريف

’وبموك ينابلأ’ا تامدخ ىلع ويز’ محازي رتن’ا

بيب ،يتيشس رتشسششنام بردم داششأا
يرود˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب ،’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ
.لوبرفيل ،زاتمملا يزيلكنإ’ا

مشسوملا بولك نغروي قيرف ىهنأاو
برقأا ىلع امدقتم ةطقن81 قرافب
ةرطيشس ةرتف يهنيل ،يتيشس هيشسفانم
ل˘شضفأا˘ك ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل ’و˘يدراو˘غ
.ةيزيلجنإ’ا مدقلا ةرك يف قيرف
ن˘˘ي˘˘ب» ة˘˘كب˘˘ششل ’و˘˘يدراو˘˘غ لا˘˘˘قو
ناك لوبرفيل نأا دقتعأا» :«شستروبشس
نأا د˘يرأاو م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘ًي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا
ل˘ث˘م ن˘ي˘ق˘شست˘م ن˘كن م˘ل .م˘˘ه˘˘ئ˘˘ن˘˘هأا
لثم انك امد˘ن˘ع ة˘ق˘با˘شسلا م˘شساو˘م˘لا
.«موي لك يف ت’آ’ا

نم ر˘ي˘ث˘كلا ا˘نر˘شسخ ا˘ن˘ن˘كل» :ع˘با˘تو
امد˘ن˘عو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘يرا˘ب˘م˘لا
اذه عم تايرابملا نم ريثكلا رشسخت
نكل ،ًابرغتشسم شسيل اذهف ،مشصخلا

ل˘ك ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع˘˘ل» :فا˘˘شضأاو
،هل ةارابم رخآا تناك ول امك ةارابم
مل ول امك تايرابملا بعلن مل اننكل

يرود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نر˘˘شسخ كلذ˘˘ل ،ز˘˘ف˘˘ن
.«زاتمملا يزيلكنإ’ا

بردم هشسفان˘م˘ب ’و˘يدراو˘غ دا˘ششأاو
بو˘ل˘ك» :لا˘قو ،بو˘ل˘ك لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
نو˘كأا نأا بحأا ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا شصخ˘˘شش
.هد˘شضو ه˘ع˘م شسفا˘ن˘تأا نأاو ،ه˘ل˘˘ي˘˘مز

ماق دقل .يئانثتشسا ريدم هنأا دقتعأا
،ارتلكنإا يف نآ’او ايناملأا يف كلذب
.«حاجنلا ققحيشس نوكيشس امنيأاو

ر .ق ^

 غروبيارف
ضسيف’أا مجاهم مسضي

ينام˘لأ’ا غرو˘ب˘يار˘ف يدا˘ن ن˘ل˘عأا
م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت ه˘˘نأا شسمأا
ششتيفوريميد نيديمريإا ينشسوبلا

.ينابشسإ’ا شسيف’أا يدان نم
يأا ن˘ع جرو˘ب˘˘يار˘˘ف ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي م˘˘لو
ششتيفوريميد عم دقعلل ليشصافت
،ايناملأا يف دو˘لو˘م˘لا (ا˘ما˘ع22)
ةراعإا دقع˘ب ا˘ي˘لا˘ح بع˘ل˘ي يذ˘لاو
.يرشسيوشسلا نلاغ تناشس قيرفل
ر˘يد˘م خا˘ب˘ن˘ترا˘ه ز˘ن˘م˘ي˘ل˘ك لا˘قو
و˘ه» :غرو˘˘ب˘˘يار˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ب ةر˘˘كلا

تا˘مو˘˘ق˘˘م ل˘˘كب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي بع’
نم ريثكلا فيشضي˘شسو م˘جا˘ه˘م˘لا
شضرأا ى˘ل˘ع شسا˘م˘ح˘لاو ة˘قا˘˘ط˘˘لا
هل ح˘ي˘ت˘ي˘شس د˘قا˘ع˘ت˘لاو ..بع˘ل˘م˘لا
ةو˘ط˘خ˘لا ع˘ط˘ق˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘شصر˘˘ف
«.انعم ةلبقملا

:ششت˘ي˘فور˘ي˘م˘يد لا˘ق ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م
،ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘˘لإا ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘تأا»
نيب˘عÓ˘ل ع˘ئار نا˘كم جرو˘ب˘يار˘ف
«.نابششلا

مشسوملا غروبيارف قيرف ىهنأاو
ن˘ما˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
،(اغيلشسدنوب) يناملأ’ا يرودلاب
ةكراششملل لهأاتلا يف قفخأا دقو
.يبوروأ’ا يرودلا يف
يرود˘لا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘تو
1202 /0202 مشسومل يناملأ’ا
.لبقملا ربمتبشس81 يف
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ايسسنرف ام‚ قحÓي ديردم لاير

ةقفشصب هعافد معدل ديردم لاير ططخي
قوشس لÓ˘خ «ا˘غ˘ي˘ل˘لا» ة˘يد˘نأا ن˘م ةد˘يد˘ج
.ةيفيشصلا ت’اقتن’ا

نيز نإاف «نإا.يب.شسإا.وأا» ةكبشش بشسحبو
بقاري لايرلل ينفلا ريدملا ،ناديز نيدلا

يدنوك شسيلوغ يشسنرفلا ،ةيليبششإا عفادم
مشسوم˘لا د˘ع˘ب ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
.يشسلدنأ’ا قيرفلا عم همدق يذلا تفلملا

12ـلا بحاشص يشسنرفلا بعÓلا مشضناو
ودروب نم اًمداق ةيليبششإا فوفشصل اماع
بناجب قلأاتيل ،وروأا نويلم5.72 لباقم
نأا ىلإا رير˘ق˘ت˘لا را˘ششأاو.شسولراك وغي˘يد
ىوتشسملا لظ يف يدنوكب متهم ناديز
ويجريشس مدقتو واتيليم رديإ’ طبختملا

ري˘غ ن˘م» :فا˘شضأاو.رمع˘لا ي˘ف شسو˘مار
تاقفشص د˘يرد˘م لا˘ير مر˘بُ̆ي نأا ح˘جر˘م˘لا

تا˘مزأ’ا بب˘شسب ،ف˘ي˘شصلا اذ˘˘ه ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
امك» :عباتو.«انوروك ءابول ةجيتن ةيلاملا
ةيليبششإا حتفي نأا لمتحملا ريغ نم هنأا
ع˘م ةً̆شصا˘خ يد˘نو˘ك ل˘ي˘حر ما˘مأا با˘˘ب˘˘لا
لوبرفيلل لاقتن’ا نم شسولراك بارتقا
لاير نأاب ةكبششلا تدافأاو.«ارتلجنإا لطب
نم طقف وروأا نويلم53 عشضيشس ديردم
.ةقفشصلا كلت لجأا

بÓقنا ءارو يرسس قافتا
ةنولسشرب ىلع رثرآا

ءاثÓثلا شسمأا ةينابشسإ’ا ةفاحشصلا تقلأا
يليزاربلل شضماغلا فقوملا ىلع ءوشضلا
بقع ،ةنولششرب طشسو بع’ ،وليم رثرآا
هتارابمل دعتشسي يذلا ،قيرفلا ةزاجإا ءاهتنا
يئاهن نمث بايإا يف يلوبان دشض ةمهملا
.لاطبأ’ا يرود
مشسح بقع درمت ةلاح يف رثرآا لخدو
م˘شسو˘م˘لا ي˘ف شسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘نا
«انارغولبلا» بيردت نع باغ ذإا ،لبقملا
.«اغيللا» ءاهتنا ةزاجإا دعب ،شسمأا ،لوأ’ا

«وفي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو
نارم ىلإا رثرآا ءاعدتشسا مت هنإاف ،ةينابشسإ’ا
.رشضحي مل بعÓلا نأا ’إا ،شسمأا ،ةنولششرب
ر˘ثرآا ن˘ي˘ب اً̆ير˘شس ا˘ًقا˘ف˘تا نأا ى˘لإا ترا˘ششأاو
ةشضماغلا تافرشصتلا ءارو ،شسوتنفوجو
ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘شسم نأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘م ،بعÓ˘˘ل
يف ةكراششملا ةلواحمب هوبلاط يلاطيإ’ا
عم ةر˘طا˘خ˘م˘لا مد˘عو ،ن˘كم˘م تقو ل˘قأا
.ةباشصإÓل شضرعتي ’ ىتح ةنولششرب
هنإا ةرم تاذ لاق بعÓلا نأا تحشضوأاو
ىكتششا امنيب ،نيتزوللا باهتلا نم يناعي
كراشش اميف ،لحاكلاب ملأا نم ىرخأا يف
ىلع وغيف اتليشس دشض قئاقدلا نم ددعل
ود˘نو˘م»ـل ر˘ثرآا و˘ل˘ث˘م˘م لا˘˘قو.شضشضم
بردم ،نيتيشس يكيك نإا «وفيتروبيد
كراششي نل هنأا بعÓلا غلبأا ،ةنولششرب
ىلإا هلاقتنا مشسح ذنم قيرفلا عم ةيناث

نأا ةينابشسإا ريراقت تركذو.شسوتنفوج
،ةنولششر˘ب ع˘م هد˘ق˘ع خ˘شسف د˘ير˘ي ر˘ثرآا

ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا مد˘˘عو
.ينولاتكلا قيرفلا شصيمقب
يلانوت ةقفسص يف نÓيم رتنإا ؤوطابت رسس
شسمأا ،ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
طابترا نأاششب ديدج روطت نع ،ءاثÓثلا
لاقتن’اب ،ايششيرب مجن ،يلانوت وردناشس
.لبقملا مشسوملا لÓخ نÓيم رتنإا ىلإا

،ايششيرب شسيئر ،ونيليششت وميشسام ناكو
،يلاحلا مشسوملا ةياهنب يلانوت ليحر دكأا
نÓيمو رتنإا نيب ةشسفانم دوجو لظ يف
.باششلا بعÓلا مشض ىلع
«وتاكر˘ي˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
دعب لختي مل نÓيم رتنإا نإاف ،يلاطيإ’ا

و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘نو˘˘ت م˘˘شض ن˘˘ع
تاشضوافملا ءدب مدع مغر ،يفيشصلا

.نآ’ا ىتح ونيليششت عم
نم ةلجع يف شسيل رتنإا» نأا ىلإا راششأاو
ى˘ل˘ع اًدا˘م˘ت˘عا ،«ة˘ق˘ف˘شصلا م˘˘شسح˘˘ل هر˘˘مأا
.بعÓلا عم قافت’ هلشصوت

هتبهوم Òعي نوترفيإا
يدنلوهلا يتنيفت ¤إا

،يزيلجنإ’ا نوتر˘ف˘يإا يدا˘ن ن˘ل˘عأا
يدنلوهلا لاقتنا نع ،ءاثÓثلا شسمأا
طشسو بع’ وليكرا˘م و˘ل˘ي˘ج˘نا˘ثا˘ن
ىلع يدنلوهلا يتنيفت ىلإا قيرفلا
‐0202 م˘شسو˘م˘ل ةرا˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس
1202.
ر˘ب˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘˘لا ر˘˘كذو
و˘ل˘ي˘كرا˘م نأا ،ي˘م˘شسر˘لا ه˘ع˘قو˘م
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ششلا بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م بع’
ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا م˘شضنا ،يد˘ن˘لو˘ه˘˘لا
يدن˘لو˘ه˘لا ماد˘ن˘ي˘لو˘ف ن˘م ا˘مدا˘ق
يف مهم بعÓك هشسفن مدق ثيح
،اماع32 تح˘ت نو˘تر˘ف˘يإا ق˘ير˘ف
د˘ي˘ف˘يد ه˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ى˘˘لو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
.ثرووشسنأا

ءادأا نأا ،هنايب يف يدانلا فاشضأاو
ا˘˘ح˘˘شضاو تا˘˘ب هرو˘˘ط˘˘تو بعÓ˘˘لا
عم اديدج ادقع عقو ثيح ،عيمجلل
ي˘ف كلذو ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل نو˘تر˘ف˘يإا
.يراجلا رهششلا لئاوأا

زكرملا لتحي يتنيفت قيرف ناكو
يدنلوهلا يرودلا بيترت يف41
متي نأا لبق ،0202‐9102 مشسوم
ل˘ط˘ب ج˘يو˘ت˘ت نود م˘شسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا
شسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا ة˘˘˘مزأا بب˘˘˘شسب

.انوروك
يرود˘لا م˘شسو˘م نو˘تر˘ف˘يإا ى˘ه˘˘نأاو
21 زكر˘م˘لا لÓ˘ت˘حا˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.ةطقن94 ديشصرب

ةركفملا يف يبوروألا قلأاتلا نع ثحبلا

هريهامج تاحومط عبسشت مل ضسوتنفوج ةنميه

زنيكشسينو هامونوأا ششوج لجشس
نينثإ’ا ،نيعئار ن˘ي˘فد˘ه و˘نا˘ب˘ي˘ك
اراشصتنا ماهلوف احنم ،يشضاملا

هفي˘شضت˘شسم ما˘مأا ،0‐2 اقحت˘شسم
لبق باهذ ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘شس ف˘يدرا˘ك
يرود˘ل˘ل ي˘قر˘ت˘لا ق˘ح˘ل˘م ي˘ئا˘ه˘ن
.يزيلجنإ’ا

يذلا ،يندنللا قيرفلا علطتيشسو
زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يرود˘˘لا ن˘˘˘م ط˘˘˘ب˘˘˘ه
لا˘م˘كا ى˘لإا ،ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
ي˘ف ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا

،شسيم˘خ˘لا مو˘ي جد˘ي˘تو˘ك ن˘فار˘ك
ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف نا˘كم ز˘˘ج˘˘ح˘˘ل
.يلبميو
دنع ةرك ىل˘ع ها˘مو˘نوأا ر˘ط˘ي˘شسو
ىلإا هرهظو ءازجلا ةقطنم ةفاح
ىطختيل اعيرشس رادتشساو ىمرملا
،ف˘يدرا˘ك ي˘ع˘فاد˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا

كابششلا يف ءودهب ةركلا عشضيو
.94 ةقيقدلا يف
هحلاشصل ةارابملا ماهلوف مشسحو
لد˘˘˘ب بشست˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
و˘نا˘ب˘ي˘ك دد˘شس نأا د˘ع˘ب ،ع˘˘ئا˘˘شضلا

ةقطنم ةفاح دنع نم ةرح ةلكر
شضاخو.كا˘˘ب˘˘ششلا ي˘˘ف ءاز˘˘ج˘˘˘لا
م˘جا˘ه˘م˘لا نود ةارا˘ب˘م˘لا ما˘ه˘لو˘ف
،ششتيفورتيم ردنشسكلأا يبرشصلا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا يرود فاد˘˘ه
بب˘˘شسب ؛ا˘˘فد˘˘˘ه62 د˘˘ي˘˘شصر˘˘˘ب
يذ˘لا ،ما˘ه˘لو˘ف تا˘˘بو.ةباشصإ’ا

يرودلا يف عبارلا زكرملا لتحا
ا˘ح˘ششر˘م ،ق˘ح˘ل˘م˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘هأا˘˘تو
يف ةيئاهنلا ةارابملا يف روهظلل
.توأا نم عبارلا يف يلبميو داتشس
برد˘˘م ،ر˘˘كرا˘˘ب تو˘˘˘كشس لا˘˘˘قو
نكل ،ةجيتنلاب ديعشس انأا» :ماهلوف
شسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘ن نأا بج˘˘˘ي
ريثكلا ىقبتي لازي ’و ىوتشسملا

.«بعللا نم
،شسيرا˘ه ل˘ي˘ن ق˘ث˘˘ي ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
هقيرف ةردق يف ،فيدراك بردم

د˘ق˘ل» :لا˘˘قو ،شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا تلشصو يننأا نيبعÓلا تغلبأا

.ر˘خأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن تا˘يرا˘˘ب˘˘م
جديتوك نفارك يف لوأ’ا فدهلا
.«امشساح نوكيشس
رودلاب ،ىرخأ’ا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘فو
ويأا هيردنأا ل˘ج˘شس ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ب˘ق
يتيشس يزناوشس دوقيل اعئار افده
اباهذ دروفتنرب ىلع0‐1 زوفلل
ةارا˘˘ب˘˘م ما˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسو ،د˘˘˘حأ’ا شسمأا
.لبقملا ءاعبرأ’ا موي بايإ’ا

يقرتلا يئاهن يف امدق عسضي ماهلوف..’’غيلريميربلا» ةقاطب

«رظانلا ن˘ي˘ع ي˘ف لا˘م˘ج˘لا» ة˘لو˘ق˘م
زز˘ع نأا د˘ع˘˘ب ن˘˘هذ˘˘لا ى˘˘لإا ردا˘˘ب˘˘ت˘˘ت

جوتو يشسا˘ي˘ق˘لا ه˘م˘قر شسو˘ت˘ن˘فو˘ج
مدقلا ةركل يلاطيإ’ا يرودلا بقلب
وهو ،يلاوتلا ىلع ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ةر˘م˘ل˘ل
ةرتاف ت’افتحاب لبوق يذلا زاجنإ’ا

دا˘ت˘شس جرا˘خ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.ونيروت يف «زنايلأا»
ةيريهامجلا تاعمجتلا رظح ىرجو
ي˘ت˘لا ي˘ل˘كلا قÓ˘˘غإ’ا ة˘˘لا˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م
يشضاملا شسرام يف ايلاطيإا اهتششاع
نأا ودبي نكل ،انوروك ةحئاج لعفب
لعفلا در ءارو ىرخأا ابابشسأا كانه
/2 ايرودبماشس ىلع زوفلل تفاخلا

يذلا زوفلا وهو ،يشضاملا دحأ’ا0
لبق يلحملا بقللا شسوتنفوج حنم
.مشسوملا ةياهن نم نيتلوج

ريهامجلا عبصشت
ت’وطبلاب ريهامجلا تعبششت امبر
ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ماو˘عأا ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث د˘˘ع˘˘ب
ريهامجلا شضع˘ب ن˘كل ،تا˘ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ءادأ’ا ىلإا كلذ يف ببشسلا تعجرأا
تحت قير˘ف˘لا ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا تها˘ب˘لا
، يراشس ويشسيروام بردملا ةدايق
هنأا ىلإا كلذ يف ببشسلا عجري امبرو
يلو˘با˘ن ق˘ير˘ف برد˘ي نا˘ك ا˘م ا˘مو˘ي
.«يرينوكنايبلا»ـل شسفانملا

ي˘˘ف لوأ’ا ه˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘˘ب يرا˘˘˘شس جو˘˘˘تو
دعب شسوتنفوج عم يلاطيإ’ا يرودلا
ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت دا˘˘ق نأا
يرود˘لا بق˘ل˘ل ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
.يبوروأ’ا
يراشس ةدايق تحت شسوتنفوج نكل
ربوشسلا شسأاك بقل زارحإا يف لششف
ويز’ ما˘مأا ه˘ترا˘شسخ د˘ع˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا
يئاهن رشسخ امك فدهل فادهأا ةثÓثب

ىلع ءازجلا تÓكرب ايلاطيإا شسأاك
.يشضاملا رهششلا يلوبان دي

زوف˘لا» :(ا˘ما˘ع16) يرا˘˘˘شس لا˘˘˘قو
رادم ىلع زوفي قيرفلا اذهو ،بعشص
رومأ’ا حبشصت يلاتلابو ،ةدع ماوعأا
اماع ناك ،ماع لك يف ةبوعشص رثكأا

.«ةياغلل ليوط مشسوم ،اقهرم
ود˘لا˘نور و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك» :فا˘˘شضأاو
’ابيد و˘لوا˘بو ،ا˘فد˘ه13 هليج˘شست˘ب
ناعنشصي ،يملاع زارط نم نامجن
ىلع ريبك لكششب نارثؤويو قرافلا

.«قيرفلا حور
شسوتنفوج نإاف ،جيوتتلا مغر نكل

يلحملا يرودلا يف ارخؤوم ىناع
نيترم لداعتو نيترم رشسخ ثيح
ةيلمع أاجرأا امم تارم6 رخآا يف
.بقللا مشسح
دع˘ب نÓ˘ي˘م ما˘مأا4 ـ2 ةرا˘شسخ˘لا
بع˘شصلا ن˘م نا˘ك ن˘ي˘فد˘ه˘ب مد˘ق˘ت˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘˘خ ا˘˘˘هزوا˘˘˘ج˘˘˘ت
يأا ،ا˘فد˘˘ه83 ه˘كا˘ب˘شش تل˘ب˘ق˘ت˘شسا
اهلبقتشسا ا˘م˘م ر˘ث˘كأا فاد˘هأا ة˘ي˘نا˘م˘ث
ةدايزبو يشضاملا مشسوملا يف قيرفلا
ةقÓطنا لشضفأا نع افده81 اهردق
ه˘تر˘ي˘شسم لÓ˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
ق˘ششلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
.يعافدلا

يبوروأا قلق
نآ’ا قلقلاب نورع˘ششي نو˘م˘ئا˘ششت˘م˘لا

كيبملوأا ما˘مأا شسو˘ت˘ن˘فو˘ج ءا˘ق˘ل ن˘م
توأا نم عباشسلا يف يشسنرفلا نويل
رششع ةتشسلا رود بايإا يف لبقملا
رشسخ نأا دعب ابوروأا لاطبأا يرودل
يف در نود فدهب يلاطيإ’ا لطبلا

ن˘م بع˘شصي ا˘م˘م ،با˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م

ةرملل يرا˘ق˘لا بق˘ل˘لا د˘شصح ة˘م˘ه˘م
.ةليوط تاونشس ذنم ىلوأ’ا

تداششأا اهبناج نم مÓعإ’ا لئاشسو
ىلع هيبششت عم شسوتنفوج زاجنإاب
ةعشساتلا ةينوفميشسلاب عشساو قاطن
.نفوهتيبل
د˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘ششتو˘˘˘نو˘˘˘ب ودرا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل

اندرأا» :لاق هبناج نم شسوتنفوج
يف ام لك انلذبو انيناع دقل بقللا

،يدانلا ،انشسف˘نأا ءا˘شضرإ’ ا˘ن˘ع˘شسو
انب اوبحر نيذلا ء’ؤوهو ريهامجلا
انيلإا اورظنو ةريخأ’ا رهششأ’ا يف
.«ىلعأا نم
˘ما˘ع» :لو˘ق˘لا˘ب ي˘˘ششتو˘˘نو˘˘ب م˘˘ت˘˘خو
فلأاتي قيرف اننأا اندكأا اننكل ،ديدشش
ةداعتشسا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ءا˘م˘ظ˘ع لا˘جر ن˘م
.«نويل ءاقل يف ريكفتلاو نآ’ا انتقاط



01 نم35.7 طيقنت ىلع لصصحت ايقيرفإا لطب
 نيورب يد دعب ارتلجنا يف بع’ لسضفأا يناث زرحم
يرودلا يف نيبعÓلا لشضفأا ةفاشصو يف ناكم زجح نم زرحم شضاير نكمت

لك يف يتيشسلا عم همدق يذلا زيمملا ءادأ’ا ةيفلخ ىلع مشسوملا اذه يزيلجن’ا
يف ءاج قباشسلا رتشسيل بع’ نأا «ركوشس افوشص» عقوم فششكو.تاقباشسملا
ةرادشصلا تداع نيح يف01 نم35.7 طيقنت ىلع لشصحو يناثلا زكرملا
نأا دكؤوي ام ،01 نم8 طيقنت ىلع لشصح يذلا نيورب يد قيرفلا يف هليمزل
نييشضايرلا داقنلا ةطبار ل˘ب˘ق ن˘م م˘ل˘ظ˘ل˘ل شضر˘ع˘ت ر˘شضخ˘لا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
بع’ لشضفأاك لوبرفيل بع’ نوشسردنه نادروج اوراتخا نيذلاو ،ةيزيلجنإ’ا
 .ريبك ءادأ’ ريخأ’ا ميدقت مدع مغر ،يشضقنملا مشسوملا يف

 يزيلجنلا يرودلل ةيلاثملا ةليكصشتلا جراخ رصضخلا دئاق
رتشسششنام اهققح يتلا جئاتنلا يف ةمهاشسملاو مدقملا ريبكلا ءادأ’ا مغر

ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘ح ن˘م9102 ايقيرفإا ل˘ط˘ب زر˘ح˘م شضا˘ير ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ،ي˘ت˘ي˘شس
اهققح يتلا ماقرأ’ا عفششت ملو.زاتمملا يزيلجن’ا يرودلل ةيلاثملا ةليكششتلا
يف ناكم زجحل مشسوملا اذه6102 ةنشس يزيلجن’ا يرودلا يف بع’ لشضفأا
 .ءاقل33 يف ةمشساح تاريرمت9 مدقو افده11 نود ثيح ،يلاثملا ليكششتلا

ب.م.يرصسيإا
81 ةلوجلا يف ريبكلا دودرملا  دعب

 يرطقلا يرودلا يف ةيلاثملا ةليكسشتلا دوقي يزع
يرطقلا لÓشص ما يدان فوفشص يف يرئازجلا فرتحملا يزع بويأا نكمت

ةيفحشص ريراقت تفششكو.يرطقلا يرودلا نم81 ةلوجلا يف همشسا مشصب نم
مشسا اهيف دجاوت يتلا رطق يرود نم81 ةلوجلل ةيلاثملا ةليكششتلا نع ةيرطق
ةارابملا يف ادج يلاع ىوتشسم مدق يذلا لÓشص ما يدان عفادم يزع يرئازجلا
يف ةيباجيإ’ا تÓخدتلا نع رظنلا شضغبو ،ليحدلا قيرفب هتعمج يتلا ةريخأ’ا
حلاشصل لداعتلا فده ليجشست قباشسلا رئازجلا ةيدولوم بع’ عاطتشسا ءاقللا
ذنم هل يناثلا دعي ليحدلا كابشش يف يزع بويا فده نإاف ةراششإÓلو.هقيرف
 .يشضاملا يوتششلا  وتاكريملا يف قيرفلل همامشضنا

ب.اصضر
 ديدج قيرف داجيإاب بلاطم رصضخلا ريهظ

 مÓغ ةفيلخ نع ثحبلا لسصاوي يلوبان
نأا شسيتنيرول يد ويليروأا شسيئرلا ةدايقب يلوبان يدان دكؤوي ،رخآ’ موي نم

يلوبان» عقوم فششكو.يدانلا ططخ جراخ تاب يرئازجلا بعÓلا مÓغ يزوف
ةشسفانمل ديدج رشسيأا ريهظ نع ثحبت بونجلا يدان ةرادإا نأا ،شسمأا «نيزغام
يف قيرفلا ططخو ةمروفلا جراخ دجاوتي مÓغ يزوف نأا امب ،يور يرام
ةباشصإا اهدعبو ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةباشصإ’ا نم هتاناعم لظ يف ديدجلا مشسوملا

ةكراششملل ةشصرف ىلع لشصحي مل هنأا ’إا تابيردتلا ىلإا ةدوعلا مغرو ،ةيلشضع
 .هيدان عم

ب.م.يرصسيإا
 «فوأا يÓبلا» يئاهن فصصن رودلا نم ةدوعلا ءاقل راطإا يف

 يرأاث ءاقل يف يسسناوسس مامأا دروفتنيرب دوقي ةمحر نب
دروفتنيرب يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعشس نوكيشس

يذلا «فوأا يÓبلا» يئاهن فشصن رودلا نم ةدوعلا ءاقل عم ،مويلا دعوم ىلع
.54:91 ـلا ةعاشسلا نم ةيادب يتيشس يشسناوشس قيرف هيف يقÓي

هقيرب ةداعتشسا ىلع مزاع رشضخلل رئاطلا حانجلا نأا ’إا ةمهملا ةبوعشص مغرو
ةقاطب ىلع عارشصلل يئاهنلا رودلل لهأاتلاو مويلا ءاقل يف زوفلل هيدان ةدايقو
زرحم» نوك ةلهشس ةمهملا نوكت نلو اذه ،زاتمملا يزيلجن’ا يرودلل دوعشصلا
ثيح ،فيظن فدهب يشضاملا تبشسلا باهذلا ءاقل يف اوطقشس هؤوÓمزو «ديدجلا
 .لهأاتلل ةفيظن ةيئانثب زوفلل نوجاتحي

ب.م.يرصسيإا
 «ويصشتلاكلا» نم ةريخألا لبق ام ةلوجلا

 اينولوب مامأا مويلا «’ويفلا» دوقي لازغ
عم دعوم ىلع انيتنرويف يدان مجن يرئازجلا بعÓلا لازغ ديششر نوكيشس

يف54:02ـلا ةعاشسلا نم ةيادب يكنارف ويميترأا بعلمب اينولوب يدان ةهجاوم
ريبك ءادأا ميدقتل لازغ ىعشسيو.«ويششتلاكلا» نم ةريخأ’ا لبق ام ةلوجلا راطإا
ءارشش دنب ليعفتب «’ويفلا» ةرادإا عانقإا لجأا نم ديدج زوفل هيدان ةدايقو مويلا
ليبشس ىلع بعلي قباشسلا يشسنرفلا نويل بع’ نا امب رتشسيل يدان نم دقعلا
 .يلاطيإ’ا يدانلا يف ةراعإ’ا

ب.م.يرصسيإا
 ةيصساصسألا ةليكصشتلا يف هناكم ذخأل زهاجو ةبوقعلا ذفنتصسا

 ايرودبماسس مامأا كرادتلا ةمهم يف نÓيملاو رسصان نب
نÓيم يشسا يدان مج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسا بهأا˘ت˘ي

راطإا يف ايرودبماشس يدان مويلا هجاوي امدنع ريخأ’ا رثعتلا كرادتل يلاطيإ’ا
ناك يف بع’ لشضفأا رشصان نب مويلا ةيشسمأا لحيو.»أا ايريشسلا» نم73 ةلوجلا

دشصحو زوفلا ةينب ايرودبماشس يدان ىلع افيشض نÓيم هقيرف ةقفر9102
فدهب اتن’اتأا يدان عم لداعت امدعب ،ريخأ’ا رثعتلا راثأا وحمل ثÓثلا طاقنلا
ةليكششتلا ىلإا ينطولا بختنملا مجن دوعيشسو.وريشس ناشس بعلم ىلع هلثمل
دعب ةهجاوملا هذه يف يلويب ونافيتشس بردملا اهب لخديشس يتلا ةيشساشسأ’ا
هيقلت دعب ةقباشسلا ةارابملا يف ةكراششملا نم هتعنم يتلا ةبوقعلا ذافنتشسا
 .53 ةلوجلا يف ةشسماخلا ءارفشصلا ةقاطبلل

جاحلب اصضر
 رصضخلا مجن يديلقتلا ميرغلا فطخ نم فوختم يارصس ةطلغ

 يلوغيف عم دقاعتلا قابسس لخدي يكرتلا ةسشخابرنف
بعÓلا يلوغيف نايفشس عم دقاعتلا قابشس يكرتلا ةششخابرنف يدان لخد

ريخأ’ا يع˘شس ل˘ظ ي˘ف ،ي˘كر˘ت˘لا يار˘شس ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفششكو.يلاعلا هبتار ببشسب بعÓلا نم شصلختلل
قابشس يديلقتلا ميرغلا لوخد دعب بيهر طغشض نم يناعت «موب ميشسلا» ةرادإا
يف هب ظافتح’ا ررقتو اهيأار ريغت اهلعج ام لوأ’ا قيرفلا مجن عم دقاعتلا
ايقيرفإا لطب تربخأا يارشس ةطلغ ةرادإا نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاو.مداقلا مشسوملا
 .مداقلا وتاكريملا يف هحيرشست يف ركفت ’و هب ظافتح’ا تررق اهنأاب

 ب.م.يرصسيإا

5082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202 ةيليوج92ءاعبرألاةصضايرلا
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شسأاك ىلع نومئاقلا دشصر
نويلم52 تابختنملل برعلا
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘˘شسق˘˘˘˘˘˘˘ت ،ر’ود
ثي˘ح ،ل˘كك تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع بقللا لماح لشصحيشس
لدا˘ع˘ي ا˘م ر’ود ن˘ي˘يÓ˘م5
نيح يف ميتنشس رايلم09ـلا
45 ىلع فيشصولا لشصحيشس
.رايلم

ينطولا بختن˘م˘لا ى˘ق˘ل˘تو
ةكراششملل ةو˘عد ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا
ةرتف˘لا ي˘ف ر˘ط˘ق ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ت
ربمشسيد حتافلا ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

شسفن نم81ـلا ىلإا1202
ن˘م ة˘ن˘شس ل˘˘ب˘˘ق يأا ،ر˘˘ه˘˘ششلا
نأا ’إا ،2202 لايدنوم ميظنت
خيراوت جراخ ةرودلا ةجمرب
انركذ ناو قبشس امك «افيفلا»
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘كرا˘ششم ل˘ع˘ج˘ي

د˘م˘ت˘ع˘ي˘ل ،ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘˘شسم لوأ’ا
بختن˘م˘لا ى˘ل˘ع نو˘برا˘ح˘م˘لا
ي˘ف ل˘˘مأا˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

عانقإا لجا نم اديعب باهذلا
ةشصرف دادعتلا حنمب يشضاملب
ايقيرفإا لاطبأا عم ةكراششملل

ظو˘ظ˘˘ح ع˘˘فر˘˘لو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لباقم ر˘ب˘كأا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

 .ىرخأا ةهج نم يدام
ةيبرعلا ةصسفانملا
لبق ديج ريصضحت

2202 «ناصشلا»
نو˘كي˘شس ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م

ةرقوب ديجم بردملا لابششأا
ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘˘مأا
ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘كل˘˘م˘˘ي
د˘ي˘كأا˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ايقيرفإا ممأا شسأاكل مهتيزهاج
اهنشضتحت ي˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل
نم ةليلق رهششأا دعب رئازجلا
شسأا˘ك ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يتلاو ،تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بر˘ع˘لا
ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ر˘˘شضخ˘˘لا ى˘˘ع˘˘شسي
’ املو ةديج جئاتن قيقحتل
بعلت اهنأا امب بقللاب جيوتتلا

حنمي ام رئازجلا شضرأا ىلع
ةريب˘ك ة˘شصر˘ف ي˘قو˘ب لا˘ب˘ششأا
 .ةديج جئاتن دشصحل

يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘شس ع˘˘شضو
ادح ةشضايرلاو بابششلا ريزو
يف ريثأا يذلا ريثكلا مÓكلل
شصو˘˘شصخ˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
اه˘ب ي˘ه˘ن˘ي˘شس ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
مشسوملا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
نأا ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘ششو ،يرا˘˘ج˘˘˘لا
د˘ي˘حو˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
ر˘ي˘شصم د˘يد˘ح˘ت ه˘ل لو˘خ˘˘م˘˘لا
،ي˘لا˘ح˘لا يور˘˘كلا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

امئاق ناك يذلا لدجلا يهنيل
حشضوأاو.ةيشضاملا مايأ’ا يف
ششما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ،شسمأا يد˘˘لا˘˘خ
ن˘ي˘ب ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ءا˘˘شضمإا
دا˘ح˘ت’او ،شسي˘ل˘ي˘بو˘م ة˘كر˘شش
تاجايتح’ا يوذ˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
بت˘كم˘لا» :Ó˘ئا˘˘ق ،ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
لوخملا ديحولا وه يلارديفلا
م˘شسو˘م˘لا ر˘ي˘شصم د˘يد˘ح˘˘ت ه˘˘ل
ةدملل ا˘ق˘فو ي˘لا˘ح˘لا يور˘كلا

دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا28ـلا
اذه.«مدقلا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

يلارديفلا بتكم˘لا د˘ق˘ع˘ي˘شسو
داحت’ا رقمب ه˘عا˘م˘ت˘جا مو˘ي˘لا
م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ي˘˘لاد˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مشسوملا ر˘ي˘شصم ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل
رهشش ذنم ف˘قو˘ت˘م˘لا يور˘كلا

ةحئاج ببشسب يشضاملا شسرام
 .«انوروك»

ب.م.يرصسيإا

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

لاح يف ميتنسس رايلم09 ىلع لسصحي يلحملا بختنملا
 تابختنملل برعلا ضسأاك ـب جيوتتلا

 ةيصضاŸا ةÎفلا ‘ امئاق ناك يذلا لدجلل ادح تعصضو ريزولا تاحيرصصت
Òسصم ديد– هل لوıا ديحولا ›ارديفلا بتكŸا نأا دكؤوي يدلاخ

 يوركلا مسسوŸا

ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘شسو˘˘ي لاز˘˘ي ا˘˘م
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
شضر˘ع˘ت˘ي يدو˘ع˘˘شسلا ي˘˘ل˘˘هأ’ا
ىوتشسملا بب˘شسب تادا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
يدا˘ن˘لا ة˘ق˘فر ه˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا
م˘˘˘شضنا نأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ،يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا
ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ه˘فو˘ف˘˘شصل
.يشسنوتلا يجرتلا نم امداق

ن˘م ةر˘م˘لا هذ˘ه رود˘لا ءا˘˘جو
يشسنو˘ت˘لا ي˘لود˘لا ةرد˘ب د˘لا˘خ
’ يليÓب نأا دكأا يذلا قباشسلا

ناك يذلا دوهعملا هءادأا مدقي
با˘˘˘ب» يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
روشسن دئاق فاشضأاو ،«ةقيوشسلا
هتاحيرشصت يف قبشسأ’ا جاطرق
«ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل
عم يليÓب »:Ó˘ئا˘ق ة˘يدو˘ع˘شسلا
عم يليÓب هشسفن شسيل يلهأ’ا
»: فدريل ،«يرئازجلا بختنملا

ءادأ’او حورلا شسفن مدقُي ’ وه
شسف˘ن ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي ’و ،ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
وه املث˘م ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا تارا˘ه˘م˘لا

متخيل ،«هدÓب يف لاحلا هيلع
ة˘جا˘ح˘ب لاز˘ي ’ »: ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘ف
ءاوجأا عم ملقأاتلل تقولا شضعبل
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.«قيرفلا
ىوتشسم نأا اود˘كأا ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ذنم ريبك ركششب عجارت يليÓب
،ةد˘ج ة˘ن˘يد˘م يدا˘ن˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘˘لا

م˘ج˘ن˘لا م˘ل˘قأا˘ت مد˘ع˘ل ا˘ه˘ع˘جرأاو
يرود˘لا ءاو˘جأا ع˘م ير˘ئاز˘ج˘˘لا
 .يدوعشسلا

طيمز.ع

را˘˘˘شصنأا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
ة˘˘ف˘˘قو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
رقم مامأا شسمأا رهظ ةيجاجتحا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا
ديفت رابخأا بيرشست دعب مدقلا
ةفرتحملا ةلوطبلا بقل حنمب
نأا دعب دادزولب بابشش قيرفل
يداو˘˘˘ن˘˘˘لا بل˘˘˘غأا ترا˘˘˘ت˘˘˘˘خا
لوأ’ا م˘شسق˘لا ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘˘لا
تارايخلا نم ةثلاثلا ةغيشصلا
يششطز  ةئيه اهتحرتقا يتلا
يتلا ةيباتكلا ةراششتشس’ا يف
يف تبلل قرفلا ىلع تشضرع
م˘شسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘شصم
.يلاحلا

راشصنأ’ا نم ديدعلا ناكو
نم م˘ه˘ب˘شضغ ن˘ع اور˘ب˘ع د˘ق
ا˘ه˘ت˘حر˘ت˘قا ي˘ت˘لا تارا˘ي˘˘خ˘˘لا
بحاشص حنمت يتلاو «فافلا»
مغرلا ى˘ل˘ع بق˘ل˘لا ةراد˘شصلا

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا دو˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘م
دق يتلا ةر˘خأا˘ت˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
ام˘ك ،بق˘ل˘لا م˘ه˘ق˘ير˘ف ح˘ن˘م˘ت
ن˘˘˘م را˘˘˘شصنأ’ا بر˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسأا
يشضري يذلا ثلاثلا حارتق’ا

مدخي ’ هنأا ريغ قرفلا عيمج
ىلع شسفانت يتلا قرفلا امامت
دان وه جوتملا نأا امب بقللا

ةا˘ج˘ن قو˘ط ا˘ه˘نا ا˘م˘ك ،د˘حاو
نم ةريخأ’ا بتارملا باحشصأا

حمشست يتلاو طوقشسلا حبشش
لئاوأ’ا عبرأ’ا دوعشصب اشضيأا

فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب قر˘ف ن˘م
ىقب˘ت ا˘م لا˘م˘كإا نود ي˘نا˘ث˘لا

هار˘˘ي يذ˘˘لاو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م
د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘لا قا˘˘˘ششعو را˘˘˘شصنأا
.مهبشسح لداع ريغلا رارقلاب

نم ةطرششلا تلخدتو اذه
ن˘ي˘ع˘ج˘˘ششم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا

تا˘ششوا˘ن˘م˘لا شضع˘ب تثد˘حو
نم دد˘ع ا˘هر˘ثا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ت˘عا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م را˘˘شصنأا
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م او˘˘˘˘شضفر ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
.ناكملا

طيمز.ع

 «رصضÿا» عم ىوتصسŸا صسفن مدقي ل هنأا دكأا

 يليÓب دقتني قباسسلا «جاطرق روسسن«دئاق

 دادزولب بابصش يدانل بقللا حنم اولبقتي ⁄

 «فافلا» رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن «ديمعلا» راسصنأا

ديدعلا مامتها لظ يف
 همصضب ةيدنألا نم

برتقي يدنام
لاقتن’ا نم رثكأا

 لوبرفيل ىلإا
يد˘نا˘م ى˘شسي˘ع بر˘ت˘ق˘ي

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا
نم رثكأا شسيتيب لاير مجنو
يزيلجنإ’ا يرودلل لا˘ق˘ت˘ن’ا
يف ،مداقلا مشسوم˘لا زا˘ت˘م˘م˘لا

قرفلا نم ديدعلا دجاوت لظ
ه˘ع˘با˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

.هعم دقاعتلا يف بغرتو
يملاعلا «لوڤ» عقوم دكأاو

لوح ةلوادتملا ءابنأ’ا ةقيقح
قباشسلا ناي˘ت˘يإا تنا˘شس ع˘فاد˘م
ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ر˘˘ششن نأا د˘˘ع˘˘ب

عقاوم ربع يمشسرلا هباشسح
«رتيوت» يعامتج’ا لشصاوتلا

دق يدنام ىشسيع »:اهيف ءاج
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص نو˘˘كي
قو˘˘شس لÓ˘˘خ ةر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م ،«ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا نأا ي˘ن˘ع˘˘ي
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘م ر˘ث˘كأا بر˘ت˘ق˘ي
ف˘ط˘خ لوا˘ح˘ي لازا˘˘م يذ˘˘لا
نو˘˘˘˘كي ن˘˘˘˘ل كلذو بعÓ˘˘˘˘لا
يلا˘م شضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ب ىو˘شس
يذلا ينابشسإ’ا يدانلل يرغم
ةقف˘شص ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا د˘ير˘ي
ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا يد˘نا˘م لا˘ق˘ت˘˘نا

ىتح ريخأ’ا اذه عم اطبترم
.1202 ناوج

لخدي لشصتم قايشس يفو
ن˘م˘شض ة˘ن˘شس82 بحا˘˘˘˘شص
ىر˘˘خأا يداو˘˘ن تا˘˘ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
يزيلجن’ا لشساكوي˘ن ا˘هزر˘بأا

ينابشسإ’ا ديردم وكي˘ت˘ي˘ل˘تأاو
ة˘شسفا˘ن˘˘م د˘˘ه˘˘ششي˘˘شس يذ˘˘لاو
ع˘فاد˘م م˘شض فد˘ه˘ب ةد˘˘يد˘˘شش
وتاكر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ «ر˘شضخ˘لا»
 .يلاحلا يفيشصلا

طيمز.ع



ةصضايرلا 5082ددعلا ^1441ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202ةيليوج92ءاعبرألا

M̆˘˘å˘˘˘ï̆˘˘د HÄÑ̆˘˘و و˘˘لو'وD˘˘قا
6Ñ˘Ü̆©̆ì لا˘q˘م˘å˘©̆لا ةåاHة
ة©ÅÑ> ة©9ÑاM̆ر˘لا ة˘FرõÅÑ̆˘ل
ا}J̆و يدا˘°˘لا ر˘ï˘م˘+ مو˘˘©˘˘لا
يلام˘لا رM̆رk˘ï̆˘لا ةEÅÑ̆ا̆°˘م˘ل
رkâ°ملا نHو ا}J ي+د&’او
تادا˘˘ö HÅÑا˘̆°˘J̆ نو˘˘ò- ن&ا

FœH©8ا1 ةÑناو ة +åÉش
نH ر©ثòلا رkâ°- فار:&’ا
ة˘8Ñ̆ا˘˘w˘˘˘لا تار˘˘M̆ر˘˘k̆˘˘ğ˘˘˘لا
ن˘H ة̆§̆/و˘م˘لا تا˘Iا˘>)’ا˘˘+
وJو ةF̆ر˘ÅÑلا ى˘ل)ا يوا˘§˘لا
نH̆ ه˘ل ر˘˘0ÉÑ ي}˘˘لا ر˘˘H&’ا
بار˘˘>&ا شÄ©˘˘(ر˘˘لا ك7Ñ نود
لF ع9Ñو لوا6Ñ©t ي}لاو
Fg©8و ةرÑè©0 ةرkى Mòنو
J̆˘°̆˘اö لا˘˘°̆˘ï˘و ءا̆°̆+ ش7اD̆ي
8Ñيدا°لا حلا.

رهظي زئاكرلا ليحر
Êاوصضرو ايلج

ابعلي نل Êاحرفو
 قافولل

H˘ىر˘1&ا ة˘§̆/ ن M̆k̆ا&Fد Hن
M˘˘ر˘1̆%’ مو H̆˘è̆˘ةردا +̆åÉش
ن̆+ا ةرو˘8Ñ̆ ي˘˘D ~˘˘(ا˘F̆ر˘˘لا
ي}˘لاو ي˘˘Iاو˘˘9Ñر يدا˘̆°˘˘لا

-˘õ˘ï˘9ر̆> ىÑ˘د̆/ ا H˘èر Hن
تا̆>اÄÑ̆لا ي˘D ة˘Mدو˘لو˘م˘˘لا
ش9ور> ىلا فاMÉÑ ةر©1&’ا
6Ñ6وÑÜلاو ةراÄÑ©ي+را J{ا
نمM&’ا ر©§âلا نوMò نلو
ة§õqل دk̆˘م˘©6Ñ̆ ل˘+ ¶د0̆و˘ل
رkâ°ملا نo H©0 ىرÄÑ©لا

يIا˘0ر˘D عD̆اد˘م˘لا عĔوM̆ ن&ا
<˘ï˘د¶ +˘å̆لا د˘å˘©̆د Hةراد)ا ع
ناو ة˘˘˘8Ñ̆ا˘˘˘˘1 با˘˘˘˘ÅÑ˘˘˘˘˘ğلا

HÄÑ˘˘˘˘و˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لو'وD˘˘˘م˘˘˘ل قا
MkÇÑõه-دو> م=ر ه+ او Dي
ى˘˘ل)ا ةر˘˘˘©˘˘1̆&’ا ت’و˘˘q̆˘˘˘لا
.ةDÄÑا°ملا

صشامر ماصشه

14

H°9ر حÑاوI6 يÑåا ر©§; يد&Mنم
ة©(دgملا هDïkاو˘6Ñ˘Ü˘©˘ì H قا˘Dو
ةMاد+ ةم8Ñاåلا داt-ا ناول&ا لمtل
H˘˘6و˘˘م˘˘لا نÑ˘˘لا م˘˘q˘دM˘ل ،د˘©ò˘نو
1˘õ˘©˘í˘ع˘©˘+ر ة H˘í˘k˘اv ردا= ي}˘لا
.يم6Ñر لÅÑò+ قMرíلا

ر˘Mد˘م˘لا ى˘©˘M˘t ر˘˘k˘˘°˘˘> ل˘˘م˘˘M˘˘åو
با˘8Ñ˘t&’ د˘˘Mد˘˘q˘˘لا ي˘˘9Ñا˘˘Mر˘˘لا
نH ةوï+ دو6Ñ&’او رم0&’ا ن©Iوõلا
دد/ ن˘©˘œ<˘g˘+ ق˘Mر˘í˘لا م˘>د ل˘/ا
E˘˘رداM˘˘ن <˘˘õ˘˘ى -˘ï˘دM˘9)’ا مÑ˘اD˘ة
د˘Mد˘q˘لا م˘6Ñو˘م˘لا ي˘D ق˘˘Mر˘˘õ˘˘í˘˘ل
وtمل ،Mrوkkلا ة˘ÇÑ°˘م˘ل ه˘-دا˘>)او
1˘©˘g˘ا ة&H˘6و˘م˘لا لÑ˘لا مtيلا، J{ا
نœ>)ا رkâ°- ةراد)’ا ن&ا ا°مõ>و
م6Ñوملا شMwÇ ام©D ر©1&’ا رارïلا
م˘˘˘©˘˘˘˘6Ñر˘˘˘˘- ل˘˘˘˘/ا ن˘˘˘˘H يور˘˘˘˘òلا

ام©6Ñ’ تاÇÑíïلا ن> نœ>)’او
ةلوgÜلا يD ن©7ÑÜا°لا ن©œ<gلا
.ة©°:ولا

يIاو9Ñر دï> ن&ا رF}لا+ رMدqلاو
ي°Må ا6ÑÜ©ì H قاDو عH ى§Ikا

ة˘م˘8Ñا˘å˘لا دا˘t˘-ا ع˘H قا˘í˘-’ا ن&ا
<˘˘õ˘˘ا ى’&H˘لا روÅÑ˘wÇÑ˘©˘ة E˘©˘ة˘م
ع˘H ا˘g˘>’ ه˘M˘q˘å˘õ د˘å˘˘ï˘˘لا ةد˘˘Hو
^6Ñ6وÑÜةرا».

ب.م.يرصسيإا

 ةركصسب داحتا
ىحسضأ’ا ديع ةحنم

ناك ربخ يف
 نوؤواتسسم نوبعÓلاو

ردا˘ÇÑ̆م˘˘لا شåÉ˘̆+ تد˘˘F̆&ا
داt-ا ةراد)ا نH ة+رHï دqلا
+ÄÑòلا ن&ا+ ةرwÜلا ةوkي

F̆˘˘ر ناD̆˘˘ï̆˘˘ا˘˘م˘˘ث˘˘̆> ءاĬ˘ي
M̆°̆k̆â̆ورĬ§ا Dلا يÄÑتا>ا
د©̆> د̆>وH̆ لĔğ ةH̆داï̆˘لا
م˘M̆د˘ï̆˘̆- ي˘J̆و ى˘9Ñ̆˘t̆&’ا

H̆˘°̆t̆ل م̆§˘ل ة˘ïÉÑ̆ه̆(ا D̆ي
نوMò نل فورâلا لDÉÑ&ا
ا§©õ> لوtÇÑلا م§6Ñ̆å̆و̆+

ن̆+ شÄ©˘̆(ر˘˘لا ناو ة˘8Ñ̆ا˘1̆
<©ÄÑا ى&Fل دõر©/ا°م <õى
ناو ةğ˘̆(ا˘̆= ة˘˘لو˘̆©˘ÄÑ̆لا ن&ا
ة©0ï©ï ة5H&ا شMå©Å قMرíلا
D8 ل; يÑمl لاÄÑõÜتا
تاIا>)’ا Eìو-و ة©tõملا
Dي J{لا اâن&ا ام+ فر Fل
7Ñءي HkوEì.

برتقت عوبصسأا ةلهم
نوبعÓلاو ةياهنلا نم

بوصص نوهجوتيصس
 تاعزانملا ةنجل

J˘˘˘{و اE˘˘لوا˘˘0 دl +˘˘åÉش
داt-’ا ةراد)ا نH فار:&’ا
ةرورÉÑ+ ن©œ<˘g˘لا éا̆°Ĕ)ا
ىل)ا باJ}لا مد>و رÇÑgلا
ل/ا نH تا>5ا°ملا ة°qل
ىõ> لوõ˘tÇÑ˘ل ىوÅÑò̆لا

ن&ا ام+ م§لاوH&او م§ï(ا.و
J˘˘˘{¶ لا˘˘w̆˘Ü˘˘6 ةوÑ˘˘kÉÑ˘˘ع
ة©0ï©ï ة:رو يD ةراد)’ا
-̆tÄÑ̆g˘ل ا˘õ̆6و˘مÑ̆ملا مïgل
ل˘å̆˘̆/ ي}˘˘لا ر˘˘H&’ا و˘˘J̆و
ح°H ىõ> د˘F'و̆- ةò˘k˘©˘ğلا
لé Egو6Ñg&ا ةH§õ ةراد)’ا
ر̆©˘+اد˘- 3ا˘˘w˘˘-او ل˘˘íÇÑ˘˘لا

H˘§̆ة˘م -ÄÑ˘م˘§˘ل ح˘م <̆õ˘ى
ةMر§7Ñ ةر/&ا يkõï+ لE&’ا
+åلا دå©د Hg7اÑةر.

 صشامر ماصشه

 ةسسفانملا ريسصم ةفرعم رظتني «رفسصأ’ا دارجلا»

جربلا يلهأا
ةركفملا يف نيحرصسملا نيبعÓلا ةمئاق طبصض

 مويلا ةيسشع ةرظتنم قافولا ةكرسشل ةماعلا ةيعم÷ا

 فيطصس قافو
«دوصسألا رصسنلا» راوصسأا جراخ يناحرفو يناوصضر

«ةراطسسوسس» ضصيمق لمحل هتقفاوم حنمي يناوسضر

 ةمصصاعلا داحتا
ةمداقلا تاعاصسلا يف ةقفصصلا مامتإا نع نÓعإلا

ا§I&ا ة©˘9Ñا˘Mر˘لا ة˘م˘tò˘م˘لا تد˘F&ا
6Ñ˘k˘íÇÑ˘ل D˘لا يÅÑò˘م˘لا ىوïدHة
H˘˘˘ن E˘˘˘g˘˘˘ا ل’&<ÉÑ˘˘˘لا ءا˘˘˘{M˘˘م˘˘- ن
ة©gملو&’ا ة°õ˘q˘لا ن˘H م˘§˘('وا˘EÇÑ)ا

.لïgملا تو&ا3 يD كل3و
ن˘©˘0 ة˘©˘ïÉÑ˘لا تا˘Mر˘H˘q دو˘˘å˘˘-و
E˘اHl لا˘õ˘q˘°˘م˘لو&’ا ة˘g˘©ا+ ة(EÇÑءا
بò˘˘˘kم˘˘˘لا ن˘˘˘H ءا˘˘˘ÉÑ>&ا ة˘˘˘ÄÑم˘˘˘1
م§åk:اHï ة©1õí ىõ˘> ي}˘©˘k˘°˘í˘لا

’/˘k˘م˘لا تا˘>ا˘مò˘kلا ب˘k˘°˘í˘©˘{ي
ن˘H ل˘ò+ ر˘H&’ا ق˘M˘k˘å˘õو ة˘°˘˘õ˘˘q˘˘ل
شÄ©˘˘(ر يوا˘˘˘Iر˘˘˘+ م˘˘˘©˘˘˘6Ñ˘˘˘õ فو'ور

د˘g˘> ي˘+ر˘å˘لا ،ة5را˘g˘م˘لا ة˘Mدا˘t˘-ا
ع˘˘˘Dر ة˘˘˘Mدا˘˘˘t˘˘˘-ا شÄ©˘˘˘(ر يوœ˘˘˘لا
شÄ©˘(ر ودا˘˘=و˘˘+ م˘˘©˘˘0ò ،لا˘˘ï˘˘.&’ا
يJا5 نا˘©˘6Ñ˘í ،ة˘0ا˘ÄÑ˘gلا ة˘Mدا˘t˘-ا

ل˘©˘I˘gو 5ا˘g˘م˘q˘لا ة˘Mدا˘t˘-ا شÄ©˘(ر
6Ñåرلا يد)©Äلا شÄÑق+ا ’-tداMة
ة˘ÄÑم˘w˘لا ن˘©˘+ ن˘Hو ،ة˘˘م˘˘œF˘˘م˘˘لا
م§°H ة.œ. ماE ن©©ïÇÑملا ءاÉÑ>&ا
رارïلا د9Ñ ة©(اEÉÑ ىو>د عDر+
،ة0اÄÑ˘gلا تا˘Mدا˘t˘-ا ءا˘6Ñ'ور م˘Jو
.5اgمqلاو لاï.&’ا

طيمز.ع

شÄ©˘˘˘(ر ة˘˘˘0ÅÑ˘˘˘í د˘˘˘م˘˘˘H˘˘˘t ع˘˘˘˘Eو
ة˘9Ñا˘Mر˘ل ة˘Mر˘(ا~˘q˘لا ة˘˘Mدا˘˘t˘˘-’ا
ع˘H ل˘Mو˘م˘- ة˘©˘Eا˘í˘-ا ن˘©˘Eا˘å˘˘م˘˘لا
7Ñ˘رF˘ة ^H˘و+˘©˘õ˘©Äش» -tl ا>رMة
.ة9ÑاMرلاو باÅÑgلا ةرا5و
FÅÑíl ا’-tداMلا ةgملاراg©ة <gر
8Ñ˘í˘t˘k˘§˘6ر˘لا اÑ˘ة˘©˘م D˘ي H˘اوEع
ة©Eاí-’ ن> ي>امk/’ا ل8Ñاوkلا
ة˘0ÅÑ˘í ا˘§˘E˘åو ي˘k˘لا ل˘˘Mو˘˘م˘˘k˘˘لا

ة˘˘˘Fر˘˘˘7Ñ ع˘˘˘H ة˘˘˘c˘˘˘©˘˘˘§˘˘˘لا شÄ©˘˘˘(ر
Hو+©õ©Äش، +tÉÑرو Fل H6 نÑ©د
<˘˘˘õ˘˘˘1 ي˘˘˘õ˘˘˘5و يدM˘˘˘لا رÅÑ˘˘˘g˘˘با

يرFاو6Ñ ةم©6Ñõ ةDïر ة9ÑاMرلاو
F˘ا-˘g˘م˘لا ة˘لود˘لا ةò˘õ˘íر+ ةM9اÑة
.ةwg°لا

ة˘˘9Ñا˘˘Mر˘˘ل ة˘˘˘Mدا˘˘˘t˘˘˘-’ا مد˘˘˘ï˘˘˘-و
ي˘õ˘> د˘©˘ÄÑل ا˘Jر˘7Ñò ن˘©˘Eو˘å˘م˘لا

ي˘˘˘˘˘D لو&’ا ل˘˘˘˘˘/ر˘˘˘˘˘لا يد˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘1
ة˘˘˘˘9Ñا˘˘˘˘Mر˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘ÅÑ˘˘˘˘gلا ةرا5و
ت8Ñ˘˘œاو˘˘م˘˘لاو د˘˘Mر˘˘g˘˘لا ر˘˘5Mوو
ة˘˘˘˘©˘˘˘˘œ6Ñ˘˘˘˘õò˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘©˘˘˘˘ÄÑ˘˘˘˘˘õòلا

˘ما˘å˘لا ر˘Mد˘م˘لاو ا˘©˘/و˘لو˘°˘˘kò˘˘لاو
.شõ©Ä©+وH ةFرÅÑل

ب.اصضر

ءاسضعأ’ا ىوكسش يف لسصفت ةيسضايرلا ةمكحملا
لبقملا عوبسسأ’ا ةيبملوأ’ا ةنجللا نم نييسصقملا

يذيفنتلا بتكملا عامتجا مهتعطاقم دعب ةيئاصضق ىوعد اوعفر

ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذل ةيرئازجلا ةيداحت’ا ىعرت ضسيليبوم
يدلاخ يلع ديصس ريزولا روصضحب

sport@essalamonline.com

M°kâر <ÅÑا قا&Jõلا يgد/ جرMملا دòkب
ر©HÇÑ دد6Ñ˘©t ي}˘لاو مو˘©˘لا ي˘لارد˘í˘لا

H°اDÄÑة J{6وملا اÑكل3و م EÇÑد HåرDة
Eلا تارارÜاEلا مí°ي}لا ي H7 نود نÑك
6Ñ˘©ÉÑ˘g˘ط E˘م˘لا ة˘م˘(اÄÑ˘6و ن©˘0رÑ©åõن
ة8Ñا1 ى9Ñt&’ا د©> دå+ ةر7ÑاHg ا§°>
ءا˘§˘I)ا ى˘õ˘> د˘F'و˘- ر˘Mرا˘k˘ï˘˘لا بõ˘˘=ا ناو
ير5Mد لœ+ بردملا ن&ا رM{F م6Ñوملا

Fنا Eا د/kر+ عمDïرلا ة)©Äيدام0 ن+ ش
م˘§˘H˘°˘tو دا˘5Iو˘+ ما˘å˘لا ر˘˘Mد˘˘م˘˘لا ا}˘˘Fو
E˘ة˘م˘(ا -ÉÑ˘م˘لا مÄÑ˘0و ن˘©˘0ر˘k˘لا ى˘{Mن
Mب=ر Dا يIkم§+اد.

ببصسب ةريح يف يلهألا وبعل
مهقافتا نع نيلوؤوصسملا ثيدح

ددج نيبعل عم
J˘˘{م˘لو ا M˘í˘§˘لا م˘œ<˘g˘6 نوÑ˘8او˘- رÑ˘ل
م§+ادIkا دEÇÑ ر8Ñا°> ةد> عH ةراد)’ا

نH م§°مMÉÑ ق©ÄÑg- م§H°t ىõ> دF'و-و
ا§IوF ن˘H م˘=ر˘لا˘+ دو˘å˘ï˘لا ع˘©˘Eو˘- ل˘/ا
-˘k˘وD˘ر <˘õ˘ى ’<˘g˘©˘ن M˘å©ÅÑ9و نوÑå©ة
م˘§˘-ا˘HÄÑ˘k˘t˘ï ي˘õ˘ï˘- مد˘> ي˘Jو ةد˘˘0او

’&Fرث H7&ا8 نÑ§0 رkملا ن&ا ىÄÑن©لو'و
لوMo 0دtلا ل/ا نH م§IíÄÑ&ا اوMòõí مل
«اí©íلا^ فر: نHr Hرgملا لوFو-ورgلا

ه̆©˘/و˘k̆+ فاí̆˘لا Hlا˘E ناو ق˘6Ñ˘˘g ي}˘˘لاو
ط˘9Ñ̆˘ğ ل˘̆/ا ن˘˘H ي˘J̆˘õ̆&’ا ةراد)’ را}˘˘˘>)ا
ن©Dرtkملا قرD ة©ï+ لثH ا§õثH اJروH&ا
.يIاثلاو لو&’ا

 صشامر ماصشه

 ةرڤم مجن
هعم دقاعتلل ىعصست قرف ةدع

M˘g˘اد˘م˘لا ن&ا ودD˘ا ع’&I˘©ق
نH برMïk ي/ارد ةHا6Ñ&ا
ق˘Mر˘D ع˘H ¶د˘Eا˘å˘- ءا˘˘§˘˘Iا
I˘q˘م H˘ï˘ةر Dلا يÄÑتا>ا
ة˘Mدو ة˘M˘ïر˘Ü˘+ ة˘˘Hدا˘˘ï˘˘لا

0˘˘©o 0وÄÑب HÇÑ˘˘رداI˘˘ا
D˘م˘لا˘å˘°˘6 يÑ˘©˘°˘k˘ïىل)ا ل
H˘ï˘ةر +˘å˘لا د˘å©د Hg7اÑةر
H˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘/ا ن H˘˘˘˘˘˘œE˘˘˘˘˘˘ةا
ى˘˘õ˘˘˘>و ن˘˘˘©˘˘˘لو'و˘˘˘ÄÑم˘˘˘لا

ل/ا نH ر8ÑاI ن+ م§6Ñ&ار
H˘˘˘t˘˘˘دا.˘˘k˘˘ه +˘˘wÇÑ˘˘ش8و
HÄÑ˘k˘t˘ïدو ه-اMوIو هF{ا
ن˘H ه˘õ˘©˘˘0ر ةر˘˘v Dòر˘˘:
نHو يدو لÅÑò+ مq°لا

ة˘8Ñا˘1 ل˘Fا˘˘HÅÑ ي&ا نود
ة˘õ˘©˘م˘/ ا˘Hا˘M&ا ش7ا˘> ه˘Iاو
ن˘M}˘لا را˘˘IÇÑ&’ا ة˘˘D˘˘ïر˘˘+
M˘t˘k˘رHوIه F6’ ار©ثÑ©ام

<˘õ˘ار˘لا ءاد&’ا ىE˘ي}لا ي
MïدHه .

دج اصضورع كلتمي
يف بغريو ةمرتحم

نود نم ةرداغملا
 لكاصشم يأا ثادحإا

Dلا يÄÑ©0و ه-ا3 قاÄÑب
HÇÑرداIا Dلاœ<ب -õïى
ن˘H ة˘Mر˘H˘è د˘/ ا˘9Ñور˘>
H˘˘˘دو˘˘˘لوM˘˘˘لا ة˘˘å˘˘8اÑ˘˘ة˘˘م

ى˘k˘0و نار˘Jو ة˘Mدو˘لو˘Hو
نا ا˘م˘˘+و 6Ñ˘˘Ü˘˘©˘˘ì قا˘˘Dو
ق˘˘M˘˘k˘˘õ م˘˘ل       ي˘˘°˘˘å˘˘م˘˘لا

HÄÑktïملو ة©لاملا ه-ا Mïم
ة°˘q˘ل ىد˘ل ىو˘7Ñò ع˘Dر˘+
دMرM ي°åملاD تا>5ا°ملا

ع˘©˘م˘/ ي˘9Ñر˘˘M يدو ل˘˘0
اJدå+ هل حمMÄÑ فار:&’ا
ي}˘لا ق˘Mر˘˘í˘˘لا را˘˘©˘˘k˘˘1ا˘˘+
6Ñ˘˘˘©˘˘˘õ˘˘˘å6و˘˘م˘˘لا ه˘˘ل بÑ˘˘م
دMرM هIاو ة8Ñا˘1 ل˘ï˘g˘م˘لا
-qة+ر M°Üõق H1 نœا§ل
يD ل˘DÉÑ&’ا ق˘©˘t˘ï˘- ى˘لا

HÅÑلا ¶راوòيور.
صشامر ماصشه

 يسضارتلاب دقعلا خسسف ليسصافت ةسشقانمل ديعلا دعب ةرقمب بقترم يجارد



ةــــنصصرق

ديد÷ا رسصان نب ضصيمق
6Ñå©ا Hن Iيدا H©œن
ه˘ÇÑ©˘م˘ï˘ل M̆˘rور˘˘k˘˘لا
،ر̆©˘1&’ا رر˘E دM̆دq̆˘لا
ةر©1&’ا ةاراgملا بåل
Hا يرودلا ن’(MÜيلا
يرا̆©˘لا˘F يدا˘Ĭ ما˘˘H&ا
+̆˘ï˘˘م˘˘©ÇÑ˘˘لا ه˘˘q˘دM̆د
ي>ارلا نH م˘مÇÑ̆م˘لا
يدا˘˘°˘˘õ˘˘ل ي˘˘م˘˘˘6Ñر˘˘˘لا
7Ñ˘˘˘˘˘رF̆˘˘˘˘و˘˘˘˘˘+^ ةH˘˘˘˘ا»
داåkلا يD ةw̆kÇÑ˘م˘لا
،ةgÄÑ˘ل&’او ي9Ñ̆اM̆ر˘لا

ىõ> ةل’د ،ر8ÑاI ن+ م6Ñا لمMt ي}لا نH©œ شÇ©مE ة8Ñاwلا تاÇÑítلا شåÉ+ ترIÅÑو
.9102 ا©MïرD)ا مH&ا ش6&اF يD ب>’ لDÉÑ&ا ا§©D د/اوMk تا+ يkلا ة8Ñاwلا ةIاòملا

ةلئاع يزعت «فافلا»
يبرعلا يسس ديهسشلا

ةزمح نب
-˘˘ï˘˘د˘لا ر˘˘©˘˘1 مدM˘5 ن:ÅÑ˘ي
ير˘(ا~˘q˘˘لا دا˘˘t˘˘-)’ا شÄ©˘˘(ر
ة˘D˘ïر «فا˘í˘لا^ مد˘ï˘لا ةر˘òل
يلارد©˘í˘لا بò˘kم˘لا ءا˘ÉÑ>&ا
+˘k˘å˘5اM˘§˘لا م˘w˘8اÑ˘ل ة˘åا)õة
ن˘+ ي˘+ر˘å˘لا ي˘6Ñ د˘Jا˘q˘م˘˘لا

ة˘©˘°˘م˘لا ه˘D˘kاو ي}˘لا ة~˘˘م˘˘0
ناo F©0 ،ي9Ñاملا ن©°.’ا
نM}لا ل(او&’ا ن©+ نH ر©1&’ا

رMرktلا ة§g˘/ ناو˘ل&ا او˘õ˘م˘0
م0رD ،7591 ة°6Ñ ي°:ولا
ه˘Mو3 م˘§˘ل&او د˘˘©˘˘í˘˘ï˘˘لا ه˘˘õ˘˘لا
اI)او هõل اI)ا ناوÄÑõلاو رÇÑgلا
.نوå/ار ه©ل)ا

يدامح نب
نيكتسشملا ىلع دري

7Ñ˘˘ر<l ا ةراد)ا&J˘õ˘لا ي˘g˘جر D˘9 يÑ˘g˘ط
+åÉا ش’&Hراد)’ا روMلا ةw8اÑلا+ ةœ<g©ن
ة˘°˘q˘ل ىد˘ل ىو˘7Ñò ع˘˘Dر اورر˘˘E ن˘˘M}˘˘لا
ي˘Jو م˘§˘Eو˘ï˘˘0 ل˘˘/ا ن˘˘H تا˘˘>5ا˘˘°˘˘م˘˘لا
يD يدام0 ن+ ا§ل 6Ñì&ا- يkلا ةوwÜلا
ماåلا رMدملا نH بMÜõ هåõk/و ق+اÄÑلا
لمåلا ير5Mد لœ+ بردملا ا}Fو دا5Iو+

<õ9و ىÑع Hõì .ï©لا ىدل لõq°ة EÇÑد
-tÇÑ©ا ل&Hرو -w6’ يدا°لا مدÑ©ن&او ام
ي°Må اH وJو01 مJدد> õê+ ن©ÅÑkòملا
اH ةر©Fg ةلو©6Ñ ىل)ا ة/ا0 يD قMرíلا ن&ا
Eد MåرEل H©رFلا و-اíرMق .

تاعزانملا ةنجل وحن هجتي يوارق

نH ر©ògلا ه9ÑاHkåا يوارE ب>œلا ىد+&ا
-ÇÑرDلا ةراد)’ا تاÄÑÜاMí©8ا1 ةÑاو ة&I§ا
ةر̆©˘1&’ا تا̆>اÄÑ̆لا ي˘D ا˘œE˘:)ا ه˘.د˘t˘- م˘ل
ام+ نMدMو ¶دï> ةMا§I يD هIوF نH م=رلا+
E©مk7 ةر/&ا61 هÑ§رMو ةJو Hا Må°ي E©ةم
Fg©و ةرFg©اد/ ةر J{م=رلا+و ا Hن Fنو
مtò̆̆+ ق̆+ا˘ÄÑلا ي˘D ة˘Iو˘©˘ل ىد˘+&ا ي˘°˘å˘م˘لا

Htgkل هõ°8او- ن&ا ’)ا يداÑ8 لÑمl ةراد)’ا
قر˘Ü˘ل ¶ر˘MÉÑ˘Ü د˘E ه˘H˘å ه˘8Ñ˘õاو˘- مد˘˘>و
لHاò+ ةgلاÜمõل تا>5ا°˘م˘لا ة˘°˘q˘ل باو˘+&ا

0ïوEداملا هMة .

ناهرلا بسسكي ديسص نب

DÉÑر ل)©Äل يوا§لا يدا°لا شqمå©ن©> ة
Hõ©õ8 ن+ ةÑ©ا>)ا ه©/و- دIلا ةgõدMىل)ا ة Hن
MدM°ل نوõíرMق Hثõام Eلا Dلا يÄÑ0و ق+اÄÑب
نH ىõ> ا§م©kïÄÑ+ ماE م©ïلاD تاHوåõملا
دMدkÄÑل ا}Fو ح°ملا دMدkÄÑل قMرíلا او9ÑرEا
+åÉدلا شMنو Hا لث&H7 لاوÑرFة ^HاFنور»
تاHÄÑktï دMدÄÑ- ل1œ نH ا}Fو ةgÄÑل&œل
H˘لا ي˘+رد˘í˘c˘لا تاÅÑ˘g˘اI˘©˘و ةJ˘ا و’&Hي}لا ر
/åلا لœ<g©ن Måg6 ن> نورÑwÜ§ا ام+ م&I§م
ى˘k˘0و ا˘œE˘:)ا ة˘Iا˘>)’ا ن˘H اود˘©˘MÄÑ˘˘k˘˘í م˘˘ل
. ي°íلا مEاÜلا

ةديدج ةبرجت وحن جرف

باÅÑلا ب>œلا لاIkïا برE لو0 را1g&ا جور-
فو8Ñí ن> جرD دام> ةMر(ا~qلا لو8Ñ&’ا و3
I˘˘لا ل˘©˘˘ل يدا˘í̆رIÄÑ˘ي}˘لاو ي M̆k˘q̆ل ه˘w̆ش9و
-qد/ ة+رMةد Dلا يرودلا يgõq©òلا  ،يkي
6Ñ̆kò̆نو H˘ة˘+او˘+ ن Ĭور يداM̆لا H̆6وÑòنور،
عH ¶دï> ي§°Mk ي}لا ير(ا~/وIòرíلا vا°qلا
I˘˘لا يداÅÑ˘˘لا لا˘˘م˘˘í˘˘رIÄÑ̆˘ي D˘2202 ناو̆/ ي
6Ñ©وEع Hلا يدا°لا عgõq©òةدمل ي H6وÑن©م
شõ̆©˘°̆©ÄÑ̆©Ä˘©̆+ ع˘H بå˘ل ن&او ه˘ل ق˘6Ñ̆g ي}˘˘لاو
يD ل˘DÅÑ نM̆&ا ةرا˘>)ا ل˘7Ñò ى˘õ̆> ي˘لا˘è˘-ر˘g˘لا
D̆ش9ر ĬíÄÑ˘ه D˘لا ي˘kÅÑò˘©̆õ˘ل ة©òيرودلا نو
.دMد/ نH ةدوõåل ة8ÑرD يgõq©òلا

qarsana@essalamonline.com

5082ددعلا ^1441ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202ةيليوج92ءاعبرألا

ةيبملوأ’ا باعلأ’ا ةفاسضتسس’ حسشرتت رطق
6Ñ̆ğقا -˘°̆â̆©˘ةرود م
ة˘©ğ˘م˘لو&’ا باå̆˘˘ل&’ا

2302 ة©g˘م˘لاراğ˘لاو
ةلود عDد اH ،قIÜõا
ة̆©ğ˘م˘لو&’ا ة˘°˘õ˘˘q˘˘لا
بÜ̆˘õ˘˘+ ة˘˘Mر˘ï̆˘˘Ü̆˘˘˘لا

ة°˘õ̆q˘لا ى˘ل)ا ي˘م˘6Ñر
ة˘©˘لود˘لا ة̆©˘g˘م˘˘لو&’ا
ةم(اE ىل)ا مامœIÉÑل
يD̆ ة˘g˘˘=ار˘˘لا لود˘˘لا
ىد˘˘0)ا ة˘˘˘Dا˘˘6Ñ˘˘˘kÉÑ̆ا
ة˘ï̆˘ğõ˘˘م˘˘لا تارود˘˘لا
ة˘IÄÑ˘w ن˘H ارا˘k̆g˘̆>ا

ش6ور©D راIkÅÑا بõl +ÄÑg/&ا- اHدå+ و©Fو: يD نو12026Ñkò ةÄÑw°لا ن)اD مõåõلو ،2302
^FوروIا»، <õن&ا ى -ò8202و4202 ةرود نوDرا+ يMÄا ش6ولو شIqõش6و <õلا ىkيلاو.
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لاطبأ’ا يرود نع بيغي زرحم ليمز
M˘g˘ن&ا ود H˘اIÅÑÄÑ˘k˘6 رÑ˘©˘kي Dي
با©= دF&ا- دå+ ة©0ï©ï ة:رو
5H©ل Ht5ر Dلا يÄÑ©kلا ي°qم
ورMو=&ا و©/ر˘©˘6Ñ ي̆°˘©k̆˘°̆/ر&’ا

ةرkâ°ملا ةÇÑågلا ة§/اوملا ن>
تو&ا ن˘˘7H ي˘˘D لا˘˘Mر˘˘لا ما˘˘H&ا
،ة˘˘+ا˘˘8Ñ)’ا ي˘˘>اد˘˘+ ل˘˘ï˘˘˘g˘˘˘م˘˘˘لا

داMq)ا ’وMدراو= ىõ> نو6Ñ©òو
با©= ة©kèÜل ة6Ñgا°ملا لوtõلا

Jدار&ا ا3)ا يدا°لا فاد H8اوÑõة
ي}˘لاو ة˘©˘˘+ورو&’ا ةر˘˘Hا˘˘è˘˘م˘˘لا
6Ñ˘˘©ò˘نو +ÅÑò˘ل F˘ğ©˘لا ر˘°̆q˘م
ح8Ñg&ا ي}لا ش6وÄÑ©/ ي5Mõارgلا
Mïمد HÄÑkوMار تا)åة Dي Fل
Hgةارا MÅÑراö D©§ا.
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رصصعلا

03:33

رهظـلارجفلا

12:5016:41

برغŸا

20:10

ءاصشعلا

21:40

ةÓسصلا تيقاوم

يليÓب دقتني قباسسلا «جاطرق روسسن«دئاق ^
يرأاث ءاقل ‘ يسسناوسس مامأا دروفتنيرب دوقي ةمحر نب ^

نأا دكؤوي يدلاخ
›ارديفلا بتكŸا

لوıا ديحولا
Òسصم ديد– هل

يوركلا مسسوŸا

 ةمداقلا تاعاصسلا ‘ ةقفصصلا ما“إا نع نÓعإلا

لم◊ هتقفاوم حنÊ Áاوسضر
«ةراطسسوسس» ضصيمق

 دادزولب بابصش يدانل بقللا حنم اولبقتي ⁄

ةفقو اومظن «ديمعلا» راسصنأا
«فافلا» رقم مامأا ةيجاجتحا

لدجلل ادح تعصضو ريزولا تاحيرصصت
 ةيصضاŸا ةÎفلا ‘ امئاق ناك يذلا

5082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ7ـل قفاوملا0202 ةيليوج92ءاعبرألا

 ةيميلقإلا ةقباصسملا نم ىلوألا ةعبطلاب ةصصاخلا زئاوجلا ةميق رلود نويلم52

ميتنسس رايلم09 ىلع لسصحي يلحملا بختنملا
تابختنملل برعلا ضسأاك ـب جيوتتلا لاح يف

2202 «ناسشلا» لبق ديج ريسضحت ةيبرعلا ةسسفانملا^

 ةرقم م‚ ةمصصاعلا دا–ا

 هعم دقاعتلل ىعصست قرف ةدع

ديعلا دعب ةرقÃ بقترم يجارد
Ÿلاب دقعلا خسسف ليسصافت ةسشقانÎيسضا


