
30 صص

ةمجانلا ةيداسصتق’او ةيسسايسسويجلا تابلقتلا ىلع زكرت
يحسصلا عسضولا رييسست يف صشيجلا رودو ةحئاجلا هذه نع

لــماه ةــمكاحم لـــيجأات
ةمخسض داــسسف ةــيسضق يف

50صصلخادلا ناوج2 ىلإا
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 اهلÓخ اقفتإاو ديعلاب اهيف هأانه
ايبيلب رانلا قÓطإا فقو ةرورسض ىلع

رارقب مهطاسشن فانئتسسإا اوطبر
ةيسصولا ةرازولا نم يمسسر

لبقملا عوبسسأ’ا نم ةيادب جد03 ـب اهقيوسست

ةيقيقحلا ةفلكتلا» :يدبز
«جد51 زواجتت ’ ةمامكلل

40 صص

ديدعو اهيف دوهسش يودبو لÓسسو ةقيلفتوب ديعسس
نومهتم ة’ولاو نيقباسسلا ءارزولا

يكيتسسÓب صسدسسم هتزوحبو تÓحم باحسصأا ىلع لايتحإ’ا لواح نيبرتغمو ةيمومع تاسسسسؤوم يف تاراطإا اهتيحسض حار
ادنكو اكيرمأا و جيلخلا يف

سسبحلا ةــــينيعبرأا عادــــيإا
نئابزل ةيمهو ادوقع اهميدقتل
نارــهوب ةيراقع ةيقرت ةكرسش

50صص

ن˘م ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘كر˘سشلا با˘ح˘سصأا دا˘ف˘ت˘سسا
ريرقت بجومب ،ةيبيرسض تاءافعإا ةدع
يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم صضرع

ة˘˘ع˘˘قر ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م ،0202 ة˘ن˘˘سسل
ىل˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سشتو ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
د˘ه˘ع˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا

.عيراسشم ىلع ء’ؤوه روثع

فرسشي ةحيرقنسش ءاوللا
ةهجاوم لوح ةودن ىلع

«انوروك» سسوريف

50صص

اظح رفوأ’ا ةدومح نبو يقيدسصو «ن’افأ’ا» ـل ةماعلا ةنامأ’ا قابسس لوخدل ةحسشرم ءامسسأا6 نم رثكأا
30 صصصسيلاوكلا يف نيسسفانتملا زربأا يزوزعم ىفطسصمو راونوب نيدلا رونو يجعب لسضف وبأا .. ميعز نبو ةتوبسس

ةملاكم ىقلتي نوبت سسيئرلا
يكرتلا هريظن نم ةيفتاه

ناغودرأا بيط بجر

30صص

نويوبرتلا نوفرسشملاو نودعاسسملا
نونهريو سسرادملا ىلإا ةدوعلا نوسضفري

ةنسسلا ةياهن لامعأا لامكتسسإا

40 صص

اهطاسشن فنأاتسست «ةقرحلا» براوق
دÓــبلا لــحاوسس فلتخمب ةوــقب

«انوروك» ةحئاج اهتسضرف «ةتقؤوم» ةحار دعب

ةفسص لحتنم فيقوت
فلسشلاب يطرسش

30صصيعامتجإ’ا لسصاوتلا عقاوم وزغت ةيرسسلا ةرجهلا تانÓعإا^

ةيدودرملا ةحنم طيقنتب صساسسملا
عونمم نيفظوملل

روجأا نم عاطتقا ’
نيديفتسسملا لامعلا
ةيئانثتسس’ا ةلطعلا نم

30 صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يتفيف» داسسف
! .. «يتفيف

،داشسفلا اياشضق نم ةددجتم ةعقاو يف
لاغششأ’ا ةيريدمب لمعي ةحلشصم سسيئر
˘مو˘ق˘ي نا˘ك ،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيريدملا نم ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم ل˘يو˘ح˘ت˘ب
ةطيرشش ،رايمأ’ا ىلإا اهباشسحل لمعي يتلا
نيلواقمل عيراششملا ذيفنت  ةيلمع دانشسإا
ريملل حمشسي انايحأاو ،ايشصخشش مهراتخي
امم ،«يتفي˘ف ي˘ت˘ف˘ي˘ف» لوا˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب
ا˘ه˘ي˘ف˘خ˘ي ي˘ت˘لا ة˘م˘خ˘شضلا ةور˘ث˘لا ر˘˘شسف˘˘ي

ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ي˘ق˘˘ب اذ˘˘ه م˘˘غرو ،ا˘˘ن˘˘ب˘˘حا˘˘شص
امك بهنلا يف هتيرقبع ببشسب تاهبششلا
.لاقي

! .. «انوروك» = ةزبخ

هيلإا لشصو ام ىرن نأا نزحمو فشسؤوم
سسرا˘ف د’وأا ة˘يد˘ل˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لا˘˘ح
نأا نكل ،ءيشش لك ىلع تفاهت ،فلششلاب
اذهف زبخلا ىلع عفادتلاو محازتلا نوكي
ةزبخ ءارشش لجأا نم .. تاروشصتلا لك قاف
نيرخآ’ا ةا˘ي˘حو ه˘تا˘ي˘ح˘ب ن˘طاو˘م˘لا ر˘طا˘خ
ةفيثكلا ةكرحلا ةلب ةنيطلا داز امو ،طقف
اهعنم مغر ةيرانلا تاجاردلاو تارايشسلل
يه نيأاو يحشصلا رجحلا نيأا ،ديعلا مايأا
.؟.. تامامكلا ءادترإا ةيرابجإا

سشيسصابن ام»
! .. «يدحو

يف قباشس ريبك فظوم تافارتعإا نأا ودبي
يف قيقحت لÓخ ه˘باو˘ج˘ت˘شسا ءا˘ن˘ثأا ،بو˘ن˘ج˘لا
ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘لاو˘˘لا طرو˘˘ت د˘˘ق ،دا˘˘شسف ة˘˘ي˘˘شضق
ني˘لوا˘ق˘م˘لاو را˘ب˘كلا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا تار˘ششعو
،اشضيأا ةي’ولا هذ˘ه ي˘ف ن˘يدرو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لاو
نم ارخؤوم هفيقوت مت اذه قباشسلا لوؤوشسملا

ي˘ف باو˘ج˘ت˘شسÓ˘ل ا˘ي˘لا˘ح ع˘شضخ˘يو ،ه˘ب˘شصن˘م
لوقي امك هنأا ودبيو ،نيتريطخ داشسف يتيشضق
راعشش تحت .. «لماك مهدبجي فلاح» هوبرقم
.«عاق ويشصابن ’و عاق وكلشسن»

«سشركسشت ام ةلا◊ا»
! .. فيطسس ‘

يف انوروك ءابو راششتنا ةيادب ذنم ةرم لوأ’
ةبترملا لتحتل فيطشس ةي’و تمدقت ،رئازجلا
ر˘ث˘كأ’ا تا˘ي’و˘لا بي˘تر˘ت م˘ل˘شس ي˘ف ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
لب ،ءابولا اذهب ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل Ó˘ي˘ج˘شست
تا˘شصن˘م فر˘ط ن˘م م˘كه˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ترا˘˘شصو
نأاب اهداور عمجا يتلا يعامتج’ا لشصاوتلا
جيوتتلا تاشصنم قششعتو بحت يتلا فيطشس
قششعت تتاب ،فيطشس قافو قيرف ربع ةيوركلا
تا˘با˘شصإ’ا ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ا˘˘شضيأا
ىلإا ةلاح025 تدعت يتلا يجاتلا سسوريفلاب

ةنيدملا تايفششتشسم مأا لب ،سسمأا لوأا موي ةياغ
ةرثك ببشسب ظاظتكإ’ا نم ةلاح فرعت تتاب
.اهيلإا ةدفاوتملا ةباشصملا ت’احلا

qarsana@essalamonline.com
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اوعو اوعمسسإا
ةرو˘˘شص ا˘˘ن˘˘يد˘˘يأا ن˘˘ي˘˘˘ب

ةروط˘خ ح˘شضو˘ت ة˘يرار˘ح
لكششب ةمامكلا لامعتشسا

يف حتافلا نوللا ،ئطاخ
ايريتكبلا ل˘ث˘م˘ي ل˘ف˘شسأ’ا
ةبقرلا ىلع دجاوتت يتلا

قوف ةمامكلا لازنإا دنعو
قو˘ف ا˘ه˘تدا˘عإا م˘ث ة˘ب˘قر˘لا
ايريت˘كب˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘ت ه˘جو˘لا
،ةيشسفنتلا يرا˘ج˘م˘لا ى˘لإا
ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘ششلا سسف˘˘ن
دنع فنأ’ا ةي˘ط˘غ˘ت مد˘ع˘ل
نكي˘ل˘ف ،ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا

يلاثم ةمام˘كل˘ل ا˘ن˘ع˘شضو
.انشسفنأا يمحن ىتح

! .. «ينهم موع»
نأا ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف

ودبت ي˘ت˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘يدا˘˘ع
ةشصق ىلع لوشصحلا
ماعطلا لوانتو رعشش
كم˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف
ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ،ل˘˘شضف˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘˘م
‐ديفوك»ـب ة˘با˘شصإÓ˘ل
نأا ود˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ،«91
ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ثأا ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسلا
،ايبشسن نمآا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

ةفيح˘شص تل˘ق˘ن ثي˘ح
«تشسو˘ب كرو˘يو˘˘ي˘˘ن»
ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا
ريغ ن˘م ه˘نأا ءار˘ب˘خ˘لا
تاطيحملا هايم يف ىتح ’و ،ةحابشسلا سضوح هايم يف يجاتلا سسوريفلا سشيعي نأا حجرملا

هايملا نأا نم مغرلا ىلعو ،يرششبلا باعللا عقاولا يف لشضفت تاشسوريفلا هذه نأا مكحب ،راحبلاو
.ادج دعبتشسم ةريحب يف ىودعلاب ةباشصإ’ا لامتحا نإا ّ’إا ،سسوريفلا اذه لتقت ’ دق ةبذعلا

 وزو يزيت ‘ «ةيفاعلا»
،ن˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ل˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م

ةي’و يف «انوروك» تاباشصإا تفرع
لÓخ ،يلزانت ىنحنم ،وزو يزيت
تايئاشصحإ’ا بشسح ،ةريخأ’ا مايأ’ا
عاطق حلاشصم ايموي اهرششنت يتلا
لجشست مل يتلا ةي’ولا يف ةحشصلا
ءابولا اذهب ةديدج ةباشصإا ةلاح يأا

امم ،ةيشضاملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ
يف ة˘ح˘ئا˘ج˘لا نأا˘ب ل˘مأ’ا ى˘لإا ع˘فد˘ي
ةلاح فرعت يتلا ةي’ولا هذهب عجارت
لوقلا حشص نإا يحشصلا ءودهلا نم
.يراجلا يام71 ـلا خيرات ذنم

؟ .. «Úكورولكلا» ‘ لكسشم كانه له
مت ،راذنإا قباشس يأا نودو ئجافم لكششب

را˘ق˘ع ماد˘خ˘ت˘شس’ ة˘ير˘ير˘شس ة˘بر˘ج˘ت ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
جÓع يف «نيكورولك يشسكورديه» ايرÓملا

قلعتت فواخم طشسو «91‐ديفوك» ىشضرم
˘˘˘مو˘˘˘نا˘˘˘هدأا سسورد˘˘˘ي˘˘˘ت لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘ب

يف،SMO’L ـل ماعلا ريدملا ،سسوشسيربيج
ةئيهلا تفقوأا» ،تنرتنإ’ا ربع يفحشص رمتؤوم
سصخي يذلا عرفلا تقؤوم لكششب ةيذيفنتلا

ةيلودلا ةبرجتلا يف نيكورولك يشسكورديه
ة˘ب˘قار˘م سسل˘ج˘م ه˘ي˘ف مو˘ق˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
امأا ،ةمÓشسلا تانايب ةعجارمب تانايبلا ةمÓشس
.«ةرمتشسم ’ازت Óف ةبرجتلل ىرخأ’ا عورفلا



watan@essalamonline.com
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«مÓ˘شسلا» ه˘ت˘ق˘ت˘شسا ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو
نم ة˘يدا˘ي˘ق ردا˘شصم ن˘ع Ó˘ق˘ن
ـل ،ديتعلا بزحلا تيب طيحم
يفو ةرم لوأ’ هنإاف ،«مÓشسلا»
تاعامتجا خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ق˘با˘شس
،«نÓفأ’ا» ـل ةيزكرملا ةنجللا
باز˘حأ’ا د˘ي˘ت˘ع تار˘م˘تؤو˘˘م وأا
مايأا لبقو ،رئازجلاب ةيشسايشسلا
عامتجا داقعنا خيرات نع ةليلق
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ةرود˘˘لا
سصشصخملا ،بزحلل ةيزكرملا

نيمأا باختنإ’ اهلامعأا لودج
ف˘ل˘م ة˘ششقا˘ن˘مو ،د˘˘يد˘˘ج ما˘˘ع
رششع يداحلا رمتؤوملا ليجأات

ة˘ت˘شسب ي˘نو˘نا˘ق˘لا هد˘عو˘م ن˘ع
ديدجلا مشس’ا فرعي مل ،رهششأا
وحن ديتعلا ةبرع رجيشس يذلا
ةمداقلا ةي˘شسا˘ي˘شسلا د˘ي˘عاو˘م˘لا

ن˘ل˘ع˘ي م˘ل ا˘م˘ك ،ا˘˘هر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘مو
ن˘ع ة˘عا˘شسلا د˘ح ى˘لإا ا˘ي˘م˘شسر
سضوخل نيمشسرلا نيحششرتملا

تاحيرشصت يف ’ قابشسلا اذه
ترج ام˘ك تا˘نا˘ي˘بوأا ة˘ي˘م˘شسر
تاحمي˘ل˘ت˘ب ’و  ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع
ن˘˘م ردا˘˘شصم نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘˘شضيأا
ـب تر˘شسأا ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
ءامشسأا6 دو˘˘جو˘˘ب ،«مÓ˘˘شسلا»
اذ˘˘ه لو˘˘خد ا˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م ترر˘˘˘ق
لب˘ق ا˘ي˘لا˘ح ثير˘ت˘ت ،كر˘ت˘ع˘م˘لا
،كلذ ن˘ع ي˘م˘˘شسر˘˘لا نÓ˘˘عإ’ا
را˘ظ˘ت˘نا ا˘ه˘ن˘م با˘ب˘˘شسأا ةد˘˘ع˘˘ل
وأا ءاشضعأ’ا ةيبلغأا نم ةراششإ’ا
نيزاوملا برح حاشضتا مدعل
تاداي˘ق ط˘شسو تا˘ع˘قو˘م˘ت˘لاو

بشسح رمأ’ا قلعتيو ،بزحلا
،ةدومح نب لامجب ،انرداشصم
و˘شضعو ،ق˘با˘شسلا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا
لثم يذلاو ،ةيزكرملا ةنجللا
نع ناملربلاب «نÓفأ’ا» اشضيأا

ي˘˘ف جر˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و
7991) ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا ةد˘ه˘˘ع˘˘لا
ةقثب ريخأ’ا ىظحيو ،(2002/
عا˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘م˘˘˘شسأ’ا سضع˘˘˘ب
لاثمأا نم بزحلا يف يخيراتلا

دبع قبشسأ’ا ماعلا نيمأ’ا حانج
دبع «ةعامج»و ،مداخلب زيزعلا
نأا ا˘م˘ل˘ع ،طا˘ي˘ع˘ل˘ب نا˘م˘˘حر˘˘لا

حششرت يذلا ،ةدومح نب لامج
ةف˘ئا˘شص ي˘ف بشصن˘م˘لا سسف˘ن˘ل
،يعيم˘ج د˘م˘ح˘م ما˘مأا9102
حا˘˘ن˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘شضيأا مو˘˘˘عد˘˘˘م
بزحلل قباشسلا ماعلا قشسنملا

. براششوب ذاعم
ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘شسأ’ا ن˘˘˘مو

ةنامأ’ا قابشسل اشضيأا اهحششرت
،د˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
قباشسلا يفحشصلاو روتانيشسلا
باهولا دبع اذكو ،ةتوبشس داؤوف
،ةمأ’ا سسلجم وشضع ،ميعز نب
ةديدششلا هتاداقتناب فرع يذلا
لامج ةرتف يف بزحلا رييشستل
و˘بأا ن˘ع Ó˘˘شضف ،سسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو
نا˘˘ك يذ˘˘لا ،ي˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ب ل˘˘˘شضف
بت˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف ازرا˘˘˘ب او˘˘˘شضع
ي˘لو˘ت ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘شسا˘ي˘شسلا

نيمأ’ا بشصنم ،ينادعشس رامع
ن˘يد˘لا رو˘ن بنا˘ج ى˘لإا ،ما˘˘ع˘˘لا
،قباشسلا ةحايشسلا ريزو ،راونوب
ق˘˘˘با˘˘˘شسلا يدا˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو
نأا˘ششبو ،يزوز˘ع˘م ى˘ف˘ط˘شصم
تقؤوملا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ر˘ي˘شصم
،يقيدشص يلع اي˘لا˘ح بز˘ح˘ل˘ل
هبشصنم يف هشسفن دجو يذلا
˘ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ن˘˘ج˘˘شس د˘˘ع˘˘ب

تدافأا ،يعيمج دمحم تقؤوملا
ه˘ب˘شش ه˘ح˘ششر˘ت نأا ،ا˘˘نردا˘˘شصم
’ معدب ىظحي هنأاو ،موشسحم
ةيلاحلا تادايقلا نم هب سسأاب
.بزحلل
سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ظ˘˘˘حÓ˘˘˘ي ا˘˘˘˘مو
ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا سسي˘˘لاو˘˘ك
يتلا ،ديتعلا بزحلل ةيزكرملا
ن˘ي˘ب ةد˘ي˘شس ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأا د˘ع˘ت
ءا˘م˘شسأ’ا با˘ي˘غ ،ن˘ير˘م˘تؤو˘م˘لا
ف˘شصو˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘نزاو˘˘لا

«تارو˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد» ـب ةدا˘˘˘˘˘ع
ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ع م˘˘˘هو  ،«نÓ˘˘˘˘فأ’ا»
وأا يقيل˘ف˘تو˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ءارزو
،د˘حاو˘لا بز˘ح˘لا ن˘˘مز زو˘˘مر
مدق مهنم ديدعلا نأاو اميشس’
ةيزكرملا ةنجللا نم هتلاقتشسا
يبعششلا كارحلا دعب ،بزحلل
ةده˘ع˘لا عور˘ششم˘ب حا˘طأا يذ˘لا
دبع قباشسلا سسيئرلل ةقباشسلا
ناك يذلا ،ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
.بزحلا اذهل اشسيئر اشضيأا

صسيلاوكلا يف نيسسفانتملا زربأا يزوزعم ىفطسصمو راونوب نيدلا رونو يجعب لسضف وبأا .. ميعز نبو ةتوبسس

اظح رفوأ’ا ةدومح نبو يقيدسصو «نÓفأ’ا» ـل ةماعلا ةنامأ’ا قابسس لوخدل ةحسشرم ءامسسأا6 نم رثكأا

ح.ميلسس

،ةماعلا ةنامأ’ا قابسس لوخد ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح يف ةيدايق ءامسسأا6 نم رثكأا يئدبم لكسشبو تررق
نم «تاروسصانيدلا» بايغ لظ يف اظح رفوأ’ا ربتعي يذلا ،ةباينلاب يلاحلا ماعلا نيمأ’ا ،يقيدسص يلع مهزربأا

.دحاولا بزحلا ةبقح هوجوو ،يقيلفتوبلا ماظنلا ءارزو

ةيسسايسسويجلا تابلقتلا ىلع زكرت
ةحئاجلا هذه نع ةمجانلا ةيداسصتق’او

يحسصلا عسضولا رييسست يف صشيجلا رودو
ةودن ىلع فرسشي ةحيرقنسش ءاوللا

«انوروك» سسوريف ةهجاوم لوح
ديعسس ءاوللا مويلا فرسشي
ناكرأا صسيئر ،ةحيرقنسش
يبعسشلا ينطولا صشيجلا

حاتتفا مسسارم ىلع ،ةباينلاب
دومسصلا» ناونعب ،ةودن تايلاعف
‐ديفوك ةحئاج ةهجاوم يف
يركسسعلا دهعملا اهمظني ،«91
ةيلابقتسس’او ميوقتلاو قئاثولل
ىلع ،ينطولا عافدلا ةرازول
ايلعلا ةسسردملا ىوتسسم
ةيحانلاب تسسوفنمتب ةيبرحلا
.ىلوأ’ا ةيركسسعلا

يتلا ،ةودنلا هذه فدهتو
نم ةعومجم اهتايلاعف طسشني
ةلودلل ةيماسسلا تاراطإ’ا

امل اقفو ،نييعماج ةذتاسسأاو
عافدلا ةرازو صسمأا هتدروأا
تملسست اهل نايب يف ،ينطولا
ىلإا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
تابلقتلا ىلع ءوسضلا طيلسست
ةيداسصتق’او ةيسسايسسويجلا
،ةحئاجلا هذه نع ةمجانلا

ينطولا صشيجلا رود اذكو
عسضولا رييسست يف ،يبعسشلا
ةرورسض نع Óسضف ،يحسصلا

بجاوب نطاوملا صسيسسحت
اذه ةحفاكم يف ةمهاسسملا
تايلآا ةسشقانم اذكو ،ءابولا
،ةمزأÓل يجيتارتسسإ’ا رييسستلا

يتأايو ،«انوروك» دعب ام اميسس’
روطت ةعباتم راطإا يف ،كلذ
قلعتملا يحسصلا عسضولا

.ةحئاجلاب
ح.نيدلا رمق

ح˘شص نإا ة˘ت˘قؤو˘˘م ة˘˘حار د˘˘ع˘˘ب
ءابو يششف˘ت ا˘ه˘شضر˘ف ،لو˘ق˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»
،م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود ل˘˘˘˘ج رار˘˘˘˘غ
«ةقر˘ح˘لا» براو˘ق تف˘نأا˘ت˘شسإا
ةيشضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
لحاوشس فلتخم ربع اهطاششن
زكرملا ل˘ج˘شس ثي˘ح ،ن˘طو˘لا
ةشسارحلا تايل˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ذا˘ق˘نإ’او
ل˘حاو˘شسلا سسر˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
،ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاو˘˘ق˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل
د˘يد˘ع ر˘ب˘ع ه˘تاد˘حو طا˘˘ب˘˘حإا
ةريثك ت’وا˘ح˘م˘ل تا˘ي’و˘لا
ةقيرطب ةرج˘ه˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل

لحاوشسلا هاجتاب ةيعرشش ريغ
.ةيبوروأ’ا
’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ر˘شصا˘ن˘˘ع تط˘˘ب˘˘حأا ر˘˘شصح˘˘لا
ةطر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
ي˘ف «لو˘لا˘ق» ـب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
برغ لامشش نشسحلا وبأا ةرئاد
ريغ ةرج˘ه ة˘لوا˘ح˘م ،ف˘ل˘ششلا
ربع اشصخشش71 ـل ةيعرشش
فيقوت مت امك ،سسنت ئطاشش
ارجاهم311 نع لقي ’ ام
مهرامعأا حوارتت يعرشش ريغ
لك يف ،اماع83و91 نيب
نيعب فاشص ينب لحاوشس نم

ن˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضف ،تن˘˘˘˘ششو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
يرشس را˘ح˘بإا ة˘ل˘حر سضا˘ه˘جإا
براق نتم ى˘ل˘ع ا˘با˘شش54ـل

،ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ة˘ي˘˘ششع د˘˘ي˘˘شص
ىلع «ا˘ڤار˘ح»31 في˘قو˘تو
ع˘˘ير˘˘شس ر˘˘خا˘˘ف برا˘˘ق ن˘˘ت˘˘˘م
نب ئطاشش ةلا˘ب˘ق «رو˘شسي˘ل˘ق»
قرشش ،نا˘شضمر كلا˘م˘لا د˘ب˘ع
ط˘ب˘˘حأاو ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ي’و
كلذ˘˘˘ك ل˘˘˘˘حاو˘˘˘˘شسلا سسر˘˘˘˘ح
اشصخشش21 «ةقرح» ةلواحم
ىلع عيرشس براق نتم ىلع
لامشش ةير˘ح˘ب لا˘ي˘مأا7 د˘ع˘ب
بر˘˘غ ة˘˘ير˘˘˘ششد˘˘˘لا ئ˘˘˘طا˘˘˘شش
د˘ي˘ع ة˘ي˘ششع ،سسن˘ت ل˘˘حاو˘˘شس
.اشضيأا رطفلا

يف كرد˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت ا˘م˘ك
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،فرا˘ط˘لا ة˘ي’و
دد˘˘شصب او˘˘نا˘˘ك نا˘˘ب˘˘شش01
ي˘˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘م قروز بو˘˘˘˘كر
نم يرشسلا راحبإÓل ةلواحم
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ير˘˘خ˘˘شص ئ˘˘طا˘˘شش
.ايلاطيإاب اينيدرشس وحن طششلا

ةيمشسرلا ماقرأ’ا ءوشض ىلعو
عابطنإا مشسري ،ركذلا ةفلاشسلا

«ة˘قر˘ح˘لا» ةر˘ها˘ظ ةدو˘ع ن˘ع
ثيح ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةوقب
’إا مو˘˘˘ي ر˘˘˘م˘˘˘ي دا˘˘˘كي ’ ه˘˘˘˘نأا

سسر˘˘˘ح تاد˘˘˘حو تط˘˘˘ب˘˘˘˘حأاو

«ة˘قر˘ح» ة˘لوا˘ح˘م ل˘حاو˘˘شسلا
ززعي امو ،سصاخششأا ةعومجم
ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘شصلا ر˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘˘ع
عقاوم مايأ’ا هذه يف اهلقانتت
ن˘ع ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا
لو˘شصو˘لا ي˘ف با˘ب˘شش حا˘ج˘˘ن
وأا ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ل˘حاو˘شسلا ى˘لإا
براوق نتم ىلع ،ةيلاطيإ’ا
ةقئاف تاكرحمب دوزم  ةهزن
ةلمعلاب لاومأا لباقم ةعرشسلا
ف’آا3 ن˘ع د˘يز˘ت ة˘ب˘ع˘˘شصلا
ا˘م وأا ،د˘˘حاو˘˘لا در˘˘ف˘˘ل˘˘ل وروأا
ميتن˘شس نو˘ي˘ل˘م06 لدا˘˘ع˘˘ي
.ةيلحملا ةلمعلاب
ةدوع نإاف ،هتاذ قايشسلا يف
ةيعرششلا ريغ ةرجهلا تÓحر
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا فور˘ظ˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
سصخأ’ابو ،ملاعلا دوشست يتلا
ها˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م لودو ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
،ة˘ئ˘ير˘ب تشسي˘ل ،ط˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘˘ف ًا˘˘شصو˘˘شصخ
يتلا ةينمأ’ا تاي˘ل˘م˘ع˘لا دد˘ع
تا˘كب˘شش كي˘كف˘ت˘ب تح˘م˘˘شس
«ة˘قر˘ح˘لا» تÓ˘حر م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
طا˘˘ششن˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
لشصاوتلا تاحفشصل فيثكلا
جور˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تو˘م˘لا تÓ˘حر˘ل
.لاكششأ’ا

ر.نوراه

  «انوروك» ةحئاج اهتسضرف «ةتقؤوم» ةحار دعب

دÓبلا لحاوسس فلتخمب ةوقب اهطاسشن فنأاتسست «ةقرحلا» براوق
يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقاوم وزغت ةيرسسلا ةرجهلا تانÓعإا ^

سسي˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا ى˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم ةيف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ،نو˘ب˘ت
بيط بجر ،يكرتلا هريظن
لولحب اهيف هأانه ،ناغودرأا

ىنمتو ،كرابملا رطفلا ديع
ةداعشسلاو ةحشصلا روفوم هل
ديزملا يرئازج˘لا بع˘ششل˘لو
امك ،ءاخرلاو ة˘ي˘ها˘فر˘لا ن˘م
تامولعملا ناشسيئرلا لدابت

يف ةلوذبملا دوهجلا لوح
يششفت ع˘ن˘م˘ل ن˘يد˘ل˘ب˘لا Ó˘ك
،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك» ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ج
ي˘ف ع˘شضو˘لا ا˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘شساو
 .ةقطنملا

،نوبت سسيئرلا ركشش هرودبو
ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر هر˘ي˘ظ˘ن
امل اقفو ‐ هلدابو ،ةيكرتلا

ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج
ي˘نا˘ه˘ت˘˘لا ‐ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

بع˘ششل˘لو ه˘ل تا˘ي˘ن˘˘م˘˘ت˘˘لاو
ر˘ي˘خ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ششلا ي˘كر˘ت˘˘لا

ددن امك ،تاكربلاو نميلاو
‐ ةبشسانملا هذهب ناشسيئرلا
˘‐رد˘شصم˘لا سسف˘˘ن ف˘˘ي˘˘شضي
م˘شضل ل˘ي˘ئار˘˘شسإا عور˘˘ششم˘˘ب
،ةديدج ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف سضارأا
رخآا اخراشص اكاهتنا هرابتعاب
ة˘ل˘قر˘عو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘˘ل
.مÓشسلا ةيلمع مامأا ةيفاشضإا

رو˘ط˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ق˘ف˘تا ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘˘ف ثاد˘˘حأ’ا
ف˘ي˘ث˘كت ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
فقو سضرف لجأا نم دوهجلا
دب ’ ةمدقمك رانلا قÓطإا

ل˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ىلع نييبيللا نيب يشسايشسلا
ة˘ي˘˘عر˘˘ششلا مار˘˘ت˘˘حا سسا˘˘شسأا
ةدايشسل ةنما˘شضلا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
.ةيبارتلا اهتدحوو ايبيل

ـه.داوج

يف عسضولا اهلÓخ اسضرعتسسإاو ديعلاب اهيف هأانه
نيدلبلا يف «انوروك» يسشفت تادجتسسم رخآاو ةقطنملا

نم ةيفتاه ةملاكم ىقلتي نوبت سسيئرلا
 ناغودرأا بيط بجر يكرتلا هريظن

ايبيلب رانلا قÓطإا فقو ةرورسض ىلع ناقفتي ايكرتو رئازجلا ^

رب˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو تر˘مأا
،ةيمومعلا ةنيزخلا ة˘ير˘يد˘م
اهحلا˘شصم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف
˘مد˘ع˘ب ،تا˘ي’و˘لا ل˘ك ر˘ب˘˘ع
رو˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق’ا
نم نيديفتشسملا نيفظوملا
امك ،ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

سسا˘˘شسم˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ن˘˘م
،ةيدودرملا ةحن˘م ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘ب
يف ءارجإا يأا نم ترذحو
،نوناقلل فلاخم راطإ’ا اذه
تابا˘ي˘غ˘لا ت’ا˘ح˘ب ةر˘كذ˘م
ريبادت اهترقأا يتلا سسمخلا

رمأ’ا قلعتيو ،ةلطعلا هذه
يتاوللاو لماوحلا ءا˘شسن˘لا˘ب
،ارا˘˘غ˘˘شص ’ا˘˘ف˘˘طأا ن˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘˘مأ’ا

ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ششأ’او
يحشص عشضو نم نوكتششي
نيذلا نيفظوملا اذكو ،سشه
قاحتل’ا مهي˘ل˘ع ل˘ي˘ح˘ت˘شسي
بب˘شسب م˘ه˘ل˘م˘ع بشصا˘ن˘˘م˘˘ب
’ نمم لقنلا لئاشسو فقوت
ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ئا˘˘شسو نو˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘ي

ة˘ير˘يد˘م˘لا ته˘جو .ة˘˘شصا˘˘خ
ةلشسارم ،ةبشساحمل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘يو˘ه˘ج˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا ى˘لإا
نمو ،نطولا ربع ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل

ءا˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘لإا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
ن˘ي˘ي˘شسي˘ئر˘لاو ن˘ي˘يز˘كر˘م˘لا
ءا˘˘ن˘˘مأا اذ˘˘كو ،ة˘˘ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
تارادإ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘˘لا
تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
ن˘˘م ترذ˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

روجأاب سساشسملا نم اهلÓخ
نم نيديفتشسملا نيفظوملا
يتلا ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ل˘ط˘ع˘لا
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘هر˘قأا
ةبراحمو ةهجاوم راطإا يف

،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
يتلا اهتاذ ةقيثولا تدكأاو
ةخشسن ىلع «مÓشسلا» زوحت
تا˘قور˘خ ل˘ي˘ج˘شست ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ىلع ،نأاششلا اذه يف ةريطخ
ةحنم ط˘ي˘ق˘ن˘ت ع˘جار˘ت رار˘غ
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدودر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ن˘شسل˘ل ي˘نا˘ث˘˘لا ل˘˘شصف˘˘لا˘˘ب
ءو˘˘˘شس» بب˘˘˘شسب ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةقلعتملا تاءارجإ’ا «قيبطت
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا˘˘ب
موشسرم بجوم˘ب ة˘شسر˘كم˘لا

ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘شص
تبر˘˘غ˘˘ت˘˘شساو .ة˘˘ي˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
ءانمأا ءوجل  اهتاذ حلاشصملا
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا

تارادإ’او تائيهلا فلتخم
ةميق عاطتقا ىلإا ةيمومعلا
سضيفخت لÓخ نم ةحنملا
ـ كلذ ىدأا ثيح ،اهطيقنت

ع˘˘˘جار˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ـ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح
رو˘˘˘˘جأا ي˘˘˘˘˘ف سسو˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘م
فلاخم رمأا وهو ،نيفظوملا
ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ءا˘بو ة˘برا˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةدد˘˘ششم ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
هذ˘˘ه˘˘ل مرا˘˘˘شصلا مار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ل تاءار˘˘˘˘جإ’ا
.ةلجشسملا ت’Óتخ’ا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تنا˘˘كو اذ˘˘˘ه
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب تارادإ’ا
ديدعلا تمرح دق تاعاطقلا

ةح˘ن˘م ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م
د˘˘لو ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
نيريخأ’ا ىدل اريبك  ءايتشسا
مهئايتشسا نع اوربع نيذلا

ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ» ـب ا˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصو
تاروششنم ربع ،«ةينو˘نا˘ق˘لا

ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘ب تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تو
.يعامتج’ا لشصاوتلا

ر.نوراه

عونمم نيفظوملل ةيدودرملا ةحنم طيقنتب صساسسملا

نيديفتسسملا لامعلا روجأا نم عاطتقإا ’
ةيئانثتسس’ا ةلطعلا نم



اهل نايب يف اهتاذ ةباقنلا تدكأاو
ى˘˘ل˘˘˘ع «مÓ˘˘˘شسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت ،سسمأا
ريكذتلا باب نم هنأا ،هنم ةخشسن
جور ام نأا ةراششإ’او حيشضوتلاو
ج˘ير˘ه˘تو ة˘ق˘طر˘ه در˘ج˘م و˘˘ه ه˘˘ل
ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو ن˘˘م ردا˘˘˘شص ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
ردشصملا ة˘قو˘ثو˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘مÓ˘عإا

ردشصمك هيعدت ام نأاو ،رابخأ’او
ي˘˘ف و˘˘ه ةرازو˘˘˘لا ن˘˘˘م قو˘˘˘ثو˘˘˘م
ىدحإا نم ،ةيلحم ةلشسارم ةقيقحلا

ىلع اهتر˘ششن ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
و˘هو ،كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘قو˘˘م
،باوشصلا ه˘ب˘نا˘ج ئ˘طا˘خ دا˘ه˘ت˘جا

تزفق ةينوناق قئاقح لهاجتي هنأ’
رارق نأا اهمهأاو ةير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةلطع˘لا ة˘شصخر ءا˘ط˘عإاو ر˘ج˘ح˘لا
لامعلاو نيفظومك ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا
‐ ديفوك) انوروك سسوريف ببشسب
ةيمشسرلا ةديرجلا يف ردشص  ،(91

90‐02 م˘قر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘شسر˘م˘ب
0202 سسرا˘˘م12 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا

نم ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا

يأا اهئاغلإا رارق كلذل ،هتحفاكمو
موشسرمب نوكي ةيذيفنتلا ةلطعلا
ريدم ن˘م رار˘ق˘ب سسي˘لو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت

تدكأا امك.يلاولا ىتح وأا ةيبرتلا
ن˘ي˘فر˘ششم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

’ هنأاب ،نييوبر˘ت˘لا ن˘يد˘عا˘شسم˘لاو
ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع
رار˘ق˘˘ب ’إا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شساو
ةعجارم ىلإا تهون امك ،يمشسر
ةقÓعلا تاذ ةينوناقلا سصوشصنلا

ن˘يد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا ما˘˘ه˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ةي˘عاد ،ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا ن˘ي˘فر˘ششم˘لاو
ةفاك ذاختا ىلإا ةيشصولا ةرازولا
نم دحلا اهنأاشش نم يتلا ريبادتلا
تارارقلا يف سضوخلاو يطاعتلا
،لامعلاو نيفظوم˘ل˘ل ة˘ير˘ي˘شصم˘لا

فر˘˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس’
’إا ،سسا˘˘شسح˘˘لاو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
رداشصم˘لا ر˘ب˘عو ا˘ه˘ي˘لإا عو˘جر˘لا˘ب
.ةقوثوملا ةيمشسرلا

ثدحلا4 2572ددعلا ^1441 لاوسش40ـل قفاوملا0202 يام72ءاعبرأ’ا

watan@essalamonline.com

ةيسصولا ةرازولا نم يمسسر رارقب مهطاسشن فانئتسسا اوطبر

ةنسسلا ةياهن لامعأا لامكتسسإا نونهريو سسرادملا ىلإاةدوعلا نوسضفري نويوبرتلا نوفرسشملاو نودعاسسملا

ز.لامج

،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع لوادتملا موسسرملا ،نييوبرتلا نيدعاسسملاو نيفرسشملل ةينطولا ةباقنلا تفن
تاسسسسؤوملل ،نييوبرتلا نيدعاسسملاو نيفرسشملا روسضح مزلت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نم ةلسسارم دوجو لوح

.ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن لامعأا لامكتسسا دسصق ةيوبرتلا

نيرهسش ذنم نيقلاعلا ةداعإ’
«انوروك» صسوريف ببسسب

رئازجلا نيب ةيمويلا تÓحرلا ةدوع
ةيسسنرفلا ةمسصاعلاو

،«42 صسنرف» ةلاكو تدكأا
نيب ةيمويلا تÓحرلا ةدوع

،ةيسسنرفلا ةمسصاعلاو رئازجلا
رئازجلا يف نيقلاعلا ةداعإ’
صسوريف ببسسب نيرهسش ذنم
نييسسنرفلا نم ،انوروك
نيلماحلل ةفاسضإا نييبوروأ’او
ىدحإا يف ةمئادلا ةماقإÓل
صسيراب ىلإا ،ةيبوروأ’ا لودلا

نيب ةيموي تÓحر ربع
.ةيسسنرفلا ةمسصاعلاو رئازجلا

نأا ىلإا ،هتاذ ردسصملا راسشأاو
صسمأا تقلطنا تÓحرلا ىلوأا

نيدموب يراوه راطم نم
هاجتاب ةمسصاعلا رئازجلاب
،صسيراب يف لوغيد لراسش راطم
ناوج41 ىتح لسصاوتتل
0202.

ز.لامج

ةحفاكم يف مهتربخ ميدقتل
«انوروك» صسوريف

نيينيسصلا ءاربخلا دفو
ىلفدلا نيع ىفسشتسسمب لحي
لسصاوتلا عقوم مادختسساب
«كوبسسياف» يعامتج’ا
نع «MENA » يف ليجسستلا

«ماك باولا» قيرط
ةينطولا ةلاكولا تنلعأا
صضرع قÓطإا نع ،ليغسشتلل

يف ةلثمتم ،ةديدج ةمدخ
لمعلا يبلاط ليجسست ةيناكمإا
ةينقت لÓخ نم ددجلا
باولا» مادختسساب ةثداحملا

عقوم قيرط نع كلذو «ماك
يعامتج’ا لسصاوتلا
.«كوبسسيف»
ربع ةلاكولا تحسضوأاو
يف ةيمسسرلا اهتحفسص
متيسس هنأا  ،صسمأا ،«كوبسسيفلا»
ءدبلا يبيرجت راطإا يف
جيريرعوب جرب ةي’وب
ةيلمعلا ميمعت متيل ،اجذومنك
يف ينطولا بارتلا لماك ربع

تعسضو امك ،بيرقلا لبقتسسملا
،ليغسشتلل ةينطولا ةلاكولا

ىلع عÓطÓل ويديف طبار
ةمدخلا هذه
/moc.ebutuoy.www//:sptth

ك.اسضر

ةدحو0051 و˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم ع˘˘فر
ينبب ،«2 لدع» ةغيشص ةينكشس
Óجعتشسم ءادن ،ةديلبلا يف ومات
ة˘لا˘كو˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ى˘˘لإا
،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا ى˘˘˘لإاو ،«لد˘˘˘ع»
ل˘جأ’ ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ل˘خد˘ت˘ل˘ل
،تاهبششلاو سضومغ˘لا ح˘ي˘شضو˘ت

عور˘ششم˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا «ر˘˘ب˘˘خ» لو˘˘ح
لاغششأ’ا فقو˘ت د˘ع˘ب ،سسا˘شسأ’ا˘ب
ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ماد˘˘˘˘˘˘قإاو ،ه˘˘˘˘˘˘ب
،ةردا˘غ˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا

،سصاخ رمثتشسم ةدئافل هليوحتو
.يعانشص عورششم زاجنا لجأ’
ح˘لا˘شصم˘˘لا تل˘˘شصو˘˘ت تقو ي˘˘ف
نيطوت ىلإا ،ةي’ولاب ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا

،ةينكشس ةدحو ف’آا8 عورششم
لكب ن˘يرا˘ق˘ع ا˘ه˘ل سصي˘شصخ˘تو

.حاتفمو ومات ينبو ةفرعوب نم
نم مهفوخت نوبتتكملا ىدبأاو
مهنيب رششتنا يذلا ربخلا ةقيقح
ره˘شش ن˘م ر˘ي˘خأ’ا عو˘ب˘شسأ’ا ي˘ف
ةشسشسؤوملا نأاو ةشصاخ ،ناشضمر
مايأا تماق ،لا˘غ˘ششأ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
،كرابملا رطفلا ديع لولح لبق
ةرداغمو ءانب˘لا ة˘ششرو كي˘كف˘ت˘ب

فقوت نأا دعب ،عورششملا ناونع
ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزأ’ا ل˘ب˘ق ا˘ي˘م˘˘شسر
ام ،91 ديفوك سسوريف ةحئاجل

ربخ ةقيقح نم نودكأاتي مهلعج
0051 ـل م˘ه˘عور˘˘ششم ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
تشصشصخ يذلا ،ةينكشس ةدحو
د˘حا ةد˘ئا˘ف˘ل ،ارا˘˘ت˘˘كه12 ه˘˘˘˘ل
ام وهو ،سصاوخلا نيرمثتشسملا
اوفوتشسا مهنأاو اشصوشصخ مهأاجاف

اورا˘ت˘خاو ،ةدا˘ف˘ت˘˘شس’ا تاءار˘˘جإا
او˘ع˘فدو ،ا˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا

ن˘ير˘ط˘ششل ة˘ي˘لا˘م تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
0051 وبتتكم دكأاو.نيلماك
،«2 لدع» ةغيشص ةينكشس ةدحو
نأا ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف و˘˘ما˘˘ت ي˘˘ن˘˘ب˘˘ب
ل˘˘جأ’ م˘˘ه˘˘تاءاد˘˘ن م˘˘ه˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘شسم
مل ،لبق نم عورششملا قÓطنا
اعفن دجت ملو ،ةيغاشص اناذآا قلت

ديدجلا يذيفنتلا زاهجلا عم ’
دهعت نأاو قبشس يذلا ،قباشسلا وأا

ةر˘ششا˘ب˘م˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأاو
لك مهبشسح نكل ،ابيرق لاغششأ’ا
،مÓ˘˘˘˘˘˘ك در˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘˘ك كلذ

ليلقتلاو م˘ه˘ب˘شضغ سصا˘شصت˘م’
.مهفواخم نم

ع.لÓب

ةرداغملا ىلع ةيت’واقملا ةسسسسؤوملا مادقإاو لاغسشأ’ا فقوت دعب

ومات ينبب ةينكسس ةدحو0051 عورسشم لوح قيقحت حتفب نوبلاطي ةديلبلاب «2 لدع» وبتتكم

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو تعد
،نييئ’ولا اهئاردم ،نيي˘ن˘ه˘م˘لا
داد˘˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘ششلا ى˘˘˘˘˘لإا

سسورد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصتو
،عاطقلاب ةشصاخلا ةيجوغاديبلا

ةا˘ن˘ق ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ل˘جأا ن˘م
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ةيوبرتلا ةموظنملا يشصبرتمو
.ةينيوكتلاو
ءاردملل اهتهجو ةم˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘فو
ميلعتلاو نيو˘كت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا
يف ةمهاشسملا لوح ،نيينهملا
زوحت ،ةميلعتلا «ةفرعملا» ةانق
هنأا ،اهنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا»
يف ةرازولا ةمهاشسم راطإا يف
ثبب ةقلعتملاو ةيميلعتلا ةانقلا
سسوردلاو ةيميل˘ع˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
عاطقل ذيمÓتلاو نيشصبرت˘م˘ل˘ل
،نيينه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ل˘˘كب ا˘˘ه˘˘تا˘˘فاو˘˘م˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
جماربلاو سسوردلاو نيماشضملا
م˘ت ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ،ا˘˘ق˘˘با˘˘شس ا˘˘هزا˘˘ج˘˘˘نإا
ةحوتفملا باوبأ’اب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةمظنملا تاردابملا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
.عاطقلا فرط نم
هنأا حلاشصملا تاذ تراششأا امك

جمارب ميدقت ىلع اهنم اشصرح
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘شست ة˘ي˘عو˘˘ن
سسورد زاجنإا نإاف ،اهب لومعملا
،اهنم طورشش قفو متي معدلا
62 ةدم سسردلا ىدعتي ’ نأا
د˘عاو˘ق˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘لإ’ا ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ءانثأا ةيجوغاديبلاو ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ع˘˘يو˘˘ن˘˘˘ت ،سسورد˘˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘شصت
ددع ربكأا لم˘ششت˘ل ع˘ي˘شضاو˘م˘لا

.تاشصشصختلاو بعششلا نم
نم نيسصبرتملا نيكمت
ةئسشان تاسسسسؤوم ءاسشنإا

،ما˘ي˘ه ة˘ح˘ير˘ف ن˘ب تل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو
م˘˘ي˘˘شسن ،سسمأا ،ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا تا˘˘فا˘˘ي˘˘شض
رقم˘ب ،تا˘ن˘شضا˘ح˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ىلإا نافرطلا قرطتو ،ةرازولا

ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت قر˘˘طو تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك
نيوكتلا يشصبرتمو يجرختم
ن˘م ،ن˘ي˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
عيجششت تاءارجإا نم ةدافتشس’ا

،ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ق˘˘ل˘˘خ
ن˘˘ي˘˘طو˘˘ت ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘تو
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ةئششانلا تاشسشسؤوملا تانشضاح
.نطولا ربع

ك.اسضر

ةينيوكتلاو ةيوبرتلا ةموظنملا يسصبرتمو ذيمÓت ةدئافل

دادعإ’ اهئاردم وعدت ينهملا نيوكتلا ةرازو
ةفرعملا ةانق ىلع اهثبل سسوردلا

سسي˘ئر ،يد˘بز ى˘ف˘˘ط˘˘شصم د˘˘كأا
نأا ،كلهتشسملا ة˘يا˘م˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م
’ ةما˘م˘كل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ر˘ع˘شسلا
ربتعا ثيح ،ارانيد51 زواجتي
،عفترم غ˘ل˘ب˘م جد04 ر˘ع˘˘شس نأا

يف اهعيب ةرورشض ىلع اددششم
.اهتدوج نامشضل تايلديشصلا

ةرورشض ىلع ،يدبز ددششو اذه
يف كلهتشسملا تايكولشس ميظنت

اهب رمت يتلا انوروك ةحئاج لظ
تاحير˘شصت ي˘ف اد˘كؤو˘م ،دÓ˘ب˘لا

نأا ،سسمأا ا˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
هذه ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو بجاو و˘˘˘ه فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

حاورأا ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ي˘قÓ˘خأاو
ل˘م˘ح نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ءا˘بو را˘ششت˘نا ل˘ظ ي˘ف ة˘ما˘م˘كلا

’ ه˘نأاو ،ة˘ي˘م˘ت˘ح تا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
،اهلامعتشسا مدعل رربم يأا دجوي
نأا نطاوملا ىلع» :Óئاق فدرأاو
نم اه˘ناد˘ق˘ف لا˘ح ي˘ف فر˘شصت˘ي

عطق لامعتشساب اهتطايخ لÓخ
اعد رخأا قايشس يفو ،«سشامقلا

يراجتلا لمعلا ةقلخأا ىلإا يدبز
سصو˘˘˘˘˘شصن ن˘˘˘˘˘شس لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م
’اجم عدت ’ ةلشصفم ةيعيرششت
.ةبراشضملاو سشغلل

ةيادب رانيد03ـب تامامك
لبقملا عوبسسأ’ا نم

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تنلعأا
ي˘ف عور˘ششلا ن˘ع ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
’ ر˘˘ع˘˘شسب تا˘˘ما˘˘م˘˘ك ق˘˘يو˘˘˘شست
ير˘ئاز˘ج را˘ن˘˘يد03 زوا˘ج˘˘ت˘˘ي
نطولا تاي’و لك ربع ،ةدحولل
.لبقملا عوبشسأ’ا نم ةيادب
نا˘شسل ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘كأاو
،راونلوب رهاطلا جاحلا اهشسيئر

ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘با˘˘شسح ر˘˘ب˘˘ع
ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ماقرأا رششنتشس اهنأاب  ،«كوبشسياف»
ةعانشصب ةفلكم تاششرو فتاوه
ةفاك ىوتشسم ىلع ،تامامكلا
عو˘ب˘شسأ’ا ن˘م ة˘ياد˘ب تا˘˘ي’و˘˘لا
ل˘˘ك نا˘˘كمإا˘˘ب ثي˘˘ح ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
هذه  عم لشصاو˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘ما˘م˘كلا ءا˘ن˘ت˘ق’ تا˘ششرو˘˘لا
.ةدحولل يرئازج رانيد03 رعشسب

رذحت كلهتسسملا ةيامح ةمظنم
ةنطرسسم ةيلحم تاجتنم نم

سسي˘ئر ،يد˘بز ى˘ف˘ط˘شصم رّذ˘˘ح
نم كلهتشسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج
يتلا ،ةيلحملا تاجتنملا سضعب
بب˘شسب اذ˘هو نا˘طر˘˘شسلا بب˘˘شست
م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا  ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا داو˘˘˘م˘˘˘لا
.داوملا هذه ةعانشصل اهمادختشسا

يف،ECOPA سسيئر فششكو
ة˘ح˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ششن و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
رار˘˘˘ق ن˘˘˘ع ،«كو˘˘˘ب˘˘˘˘شسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
ف˘˘قو˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ةي˘كÓ˘ه˘ت˘شس’ا داو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘شسا
رارق وه ناطرشسلا ببشست يتلا

ليلحت بجي هنأا افيشضم ،بئاشص
ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داو˘˘م˘˘لا
ردشصم ةفرعم لجأا نم ،رئازجلل
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ة˘شصا˘خ ،نا˘˘طر˘˘شسلا
ةلا˘ح ف˘لأا05 ا˘يو˘ن˘شس ل˘ج˘شست
ى˘لإا يد˘بز ا˘عد ا˘م˘˘ك.ناطرشس

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ف˘˘ثا˘˘كت ةرور˘˘شض
رارغ ىلع ،ةيرازولا تاعاطقلا

نوؤوششلا ةرازو ،ةيجراخلا ةرازو
ةرازوو ةراجتلا ةرازو ،ةينيدلا
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
.تازواجتلا

ز.لامج

اهلامعتسسا مدعل رربم يأا دجوي ’ هنأا دكأا
«رانيد51 زواجتت ’ ةمامكلل ةيقيقحلا ةفلكتلا» :يدبز

،ةراجتلا ريزو قيزر لامك لاق
نا˘˘ك ة˘˘ن˘˘˘شسلا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘شضمر نإا
،ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘شسلا ن˘م ن˘شسحأا

ةموادملا اومرتحإا راجتلا نأا امك
تاونشسلا نم نشسحأا ديعلا يموي
ميشسارم سشماه ىلعو.ةطرافلا
،كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت

ةرادإ’ا ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘˘مو تارا˘˘˘˘طإ’
دكأا ،ةراجت˘لا ةرازو˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا

ىشسيع ةقفرب ناك يذلا قيزر
فلكملا بدتنملا ريزولا ياكب
ر˘ه˘شش نأا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا˘˘ب

ي˘˘ف ّر˘˘م ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘شضمر
ةرفو ثيح نم فورظلا نشسحأا
،ةلوقعملا راعشسأ’او تاج˘ت˘ن˘م˘لا

ى˘لإا ع˘˘جار اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ناوعأاو ني˘ف˘ظو˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م
نأا ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘شضأاو ،ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا

ل˘م˘ع˘لا ي˘ف أاد˘ب˘ت˘˘شس ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم
لمعلا ةقلخأا لÓخ نم حيحشصلا
Óجؤوم ناك لمعلا نأ’ ،يراجتلا
تاباقنلا ايعاد ،ناشضمر دعب ىلإا
لجأا نم دا˘ه˘ت˘جإ’او ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا
ىلإا ةعورششملا مهبلاطم لاشصيإا

ةبشسنب قيزر داششأاو.ةموكحلا
ةرازولا اهتلجشس يتلا ةموادملا

اهايإا اربتعم ،ديعلا يموي لÓخ
ة˘نرا˘ق˘˘م ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘شس
˘ماز˘ت˘لإا˘بو ،ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘شسلا˘ب
ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘مواد˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

سضعب نأا ىلإا اريششم ،مهتÓحم
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف او˘نو˘كي م˘ل را˘ج˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘تÓ˘ح˘م او˘ح˘ت˘فو ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.نينطاوملل

ز.لامج

يراجتلا لمعلا ةقلخأا لÓخ نم حيحسصلا لمعلا يف أادبتسس هحلاسصم نأا دكأا

«ةطرافلا تاونسسلا نم نسسحأا ناك ةنسسلا هذه ناسضمر» :قيزر

،«زر˘˘ت˘˘يور» ة˘˘لا˘˘كو تن˘˘ل˘˘˘عأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا نأا ،سسمأا
تررق ،«كارطانوشس» ط˘ف˘ن˘ل˘ل
ي˘م˘شسر˘لا ع˘ي˘ب˘لا ر˘˘ع˘˘شس ع˘˘فر
يوارحشصلا جيز˘م˘لا ا˘ه˘ما˘خ˘ل
قوف ليمربلل اتنشس04 ىلإا

ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب ،خرؤو˘م˘˘لا تنر˘˘ب
ناك ةنراقم˘لا˘ب ،مدا˘ق˘لا ناو˘ج
ليمربلل ر’ود05.2 رعشسلا
ي˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تنر˘˘˘˘˘ب نود
.يام تانحشش

ز.لامج

مداقلا ناوج نم ةيادب ليمربلل اتنسس04 دنع هتددح

يوارحسصلا ماخلا عيب رعسس عفرت «كارطانوسس»

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو تدد˘˘ح
ن˘˘ي˘˘ترود ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
جرختلا ةياهن تاركذم ةششقانمل
،هارو˘ت˘كد˘لا ل˘ئا˘شسرو «ر˘ت˘شسا˘˘م»
ةيناثلاو ناوج رهشش يف ىلوأ’ا
ديدحت م˘تو.ربمتبشس ر˘ه˘شش ي˘ف
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ناو˘˘ج ةرود
نيبغارلاو مهتاركذم اوهنأا نيذللا
عم ،ناوج رهشش يف ةششقانملا يف
تاذ˘لا ن˘˘م01 خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘˘ت
ي˘ف عاد˘يإÓ˘ل ل˘جأا ر˘خآا˘ك ر˘ه˘ششلا

،رب˘م˘ت˘ب˘شس ةرود ا˘مأا ،ةرود˘لا هذ˘ه
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا سصخ˘ت˘ف
عاد˘يا م˘ت˘يو ،ة˘ششقا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘˘ت

نم ةدتمملا ةرتفلا يف مهتاركذم
،ربمتب˘شس ر˘ه˘شش ن˘م01 ى˘˘لإا1
ىلإا ةهجوملا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا بشسحو
نإا˘ف ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ريبادتلا قفو متت˘شس تا˘ششقا˘ن˘م˘لا
عاديإا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ،ة˘مزÓ˘لا
فرط نم اينور˘ت˘كلا تار˘كذ˘م˘لا
بلا˘˘ط˘˘لا وأا فر˘˘ششم˘˘لا ذا˘˘ت˘˘شسأ’ا
ةششقانملا لوبق ريرقت˘ب ة˘ق˘فر˘م˘لا
متيو ،هÓعأا ةددحملا لاجآ’ا يف
دع˘ب ة˘ششقا˘ن˘م˘لا خ˘يراو˘ت د˘يد˘ح˘ت
ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘شسا
فرط نم ةششقانم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،ةششقانم˘لا ي˘ف طر˘ت˘ششيو.ةرادإ’ا

ر˘شصت˘ق˘تو ،ا˘˘يرو˘˘شضح نو˘˘كت نأا
نيحششرتملا طقف نيينعملا ىلع
ةرورشض عم ة˘ششقا˘ن˘م˘لا ءا˘شضعأاو
ةيئاقولا ةيحشصلا ريبادتلا مارتحا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مار˘˘شصب ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ن˘ي˘يرادإ’او ةذ˘تا˘˘شسأ’ا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
˘مار˘˘ت˘˘حاو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ع˘˘شضو˘˘ب
امك ،يعامتج’ا دعابتلا ةفاشسم
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ذ˘˘˘˘فاو˘˘˘˘نو باو˘˘˘˘˘بأا نأا
نو˘˘كت نأا بج˘˘˘ي ،ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

نم لكشش يأا عنم عم ةحوتفم
وأا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا لا˘˘˘˘كششإا
.تايماركإ’ا

ز.لامج

طقف نيينعملا ىلع رسصتقتو ايروسضح نوكت نأا ةطيرسش

هاروتكدلاو رتسساملا تاركذم ةسشقانمل ناترودو ينورتكلا عاديإا



سضرتفملا نم ناك ةيشضقلا
هلجنو ل˘ما˘ه ا˘ه˘ي˘ف ل˘ث˘م˘ي نأا
يجا˘ح ن˘ع Ó˘شضف ،«ق˘ي˘ف˘شش»
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ،ي˘˘م˘˘ع ا˘˘با˘˘ب
،يشضاق رداقلا دبعو ،قبشسأ’ا

لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’او ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
نع Óشضف ،قبشسأ’ا ةيمومعلا

،نيمهتمك ،نيقباشس ة’و ةدع
سسي˘ئر˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘شش بنا˘˘ج ى˘˘لإا
،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘شس ،ق˘با˘شسلا

دبع ،قبشسأ’ا لوأ’ا ريزولاو
ن˘يد˘لا رو˘نو ،لÓ˘شس كلا˘م˘˘لا
قبشسأ’ا ةيلخادلا ريزو ،يودب

.دوهششك
ا˘م˘ه˘ت نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ه˘جاو˘˘يو

عباط رييغت ،اهنيب نم ةديدع
،ةيحÓف ةفن˘شصم˘لا ي˘شضارأ’ا

،ماعلا لاملل يدمعلا ديدبتلاو
،ة˘˘عور˘˘˘ششم ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ط˘˘˘ششنأا

به˘˘نو ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسا
ءو˘˘شس ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،را˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

،اد˘م˘ع ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا
ريغ وحن ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘ت˘شس’او
ف˘ظو˘م فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘عر˘˘شش
حلاشصل وأا هحلاشصل يمومع
.رخآا سصخشش

watan@essalamonline.com
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نومهتم ةلولأو نيقباشسلأ ءأرزولأ ديدعو اهيف دوهشش يودبو لÓشسو ةقيلفتوب ديعشس

لخادلا ناوج2 ىلإا ةمخسض داسسف ةيسضق يف لماه ةمكاحم ليجأات

ط.ةراشص

نمأÓل ةماعلأ ةيريدملل قبشسألأ ماعلأ ريدملأ ،لماه ينغلأ دبع ةمكاحم ،سسأدرموب ةمكحم سسمأأ تلجأأ
ىلإأ ،ةعورششم ريغ قرطب «ةيحÓف» ةفنشصم يشضأرأأ ىلع ذأوحتشسلاب قلعتت ةمخشض داشسف ةيشضق يف ،ينطولأ

.لبقملأ نأوج رهشش نم يناثلأ

هلاقتعأ نم رهششأأ8 دعب
يسشكارم نايفسس يفحسصلا

سشارحلا نجسس رداغي
يفحشصلأ سسمأأ حابشص رداغ
نجشس ،يششكأرم نايفشس
نم رهششأأ8 دعب سشأرحلأ
ةرتف ذافنتشسأ دعب ،هلاقتعأ

نم تردشص يتلأ ،هتبوقع
.سسيأر دأرم رئب ةمكحم
كردلأ ةليشصف تفقوأأو أذه

يف ديدج بابب ينطولأ
22 خيراتب يفحشصلأ ،ةمشصاعلأ
ةيشضاملأ ةنشسلأ نم ربمتبشس
يشضاق مامأأ لثمو ،9102
دأرمرئب ةمكحم ىدل قيقحتلأ

نم مايأأ عبرأأ دعب ،سسيأر
نم62 خيراتب يأأ ،هفيقوت
هيلإأ تهجو ثيح ،رهششلأ سسفن
ثبلأ تأدعم لاخدإأ ةمهت
سصيخرت نودب رششابملأ

نأأ لبق ،يكرمجلأ برهتلأو
.تقؤوملأ سسبحلأ هعأديإأ متي

خ.رشصان

ةلجع تحت لفط عرشصم
نأزيلغب هدلأو ةبكرم

دسس نم باسش ةثج لاسشتنا
ةسسبتب قÓم داو

قرف ،سسمأأ حابشص تنكمت
ةيندملأ ةيامحلل نيشساطغلأ

اهتريظن عم قيشسنتلاب ةشسبتب
نم ،سسأرهأأ قوشسو ةلششنخ نم
،طشساب باششلأ ةثج لاششتنأ
يذلأ ةنشس42 رمعلأ نم غلابلأ

دأو دشس يف سسمأأ لوأأ قرغ
ةثداحلأ هذه نأأ املع ،قÓم
،مايأأ01 فرظ يف ةيناثلأ دعت

هفتح رخآأ باشش يقل ثيح
.ناكملأ سسفنب
يف لفط يقل ،ىرخأأ ةهج نم
ةيدلبب هفتح ةعبأرلأ نشس
يف بوهيملأ يديشس دلوأأ

هدلأو هشسهد امدعب ،نأزيلغ
،تيبلأ بآأرم لخأدب أاطخلاب
حانج ىلع ةيحشضلأ لمُحو
حورجب باشصم وهو ةعرشسلأ

دمحأأ» ىفششتشسم ىلإأ ،ةغيلب
،ويهرأأ يدأوب «سسيشسنأرف

ةيلمع هل تيرجأأ ثيح
قراف ،ةحجان ريغ ةيحأرج

.ةايحلأ اهدعب
تأوت ةÁرك / ب.دامع

رششاحملأ يف تأرايشسلأ تائم عشضوو تامامك نودب نيلوجتملأ فلآأ فيقوت

ديعلا لÓخ رجحلا يفلاخم ديدح نم ديب برسضي نمأ’ا
ةينمأ’ا حلاشصملا تلجشس

ن˘طو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي’و ةد˘˘ع˘˘ب
ددع يف اشسوشسح˘م ا˘عا˘ف˘ترا
قرخ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘شضق˘لا
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا

ع˘˘˘شضو˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا مد˘˘˘˘عو
ديع يموي لÓخ تامامكلا
ف’آ’ا تفقوأا ثيح ،رطفلا

تابكر˘م˘لا تا˘ئ˘م تع˘شضوو
لشضفب كلذو ،رششاحملا يف
ندملا ربع اهراششتنا فيثكت
ريبادت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت فا˘يرأ’او
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘˘نا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت
حلاشصم تلج˘شس.«انوروك»
ةفلاخم831 ةليم ةي’و نمأا
اور˘شسك سصا˘خ˘˘ششأا ق˘˘ح ي˘˘ف
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
رطفلا ديع يموي سضورفملا

ةياغ ىلإا ’اوز ةدحاولا نم
را˘طإا ي˘ف ا˘حا˘ب˘شص ة˘ع˘با˘شسلا
ةهجاومب ةشصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ىلإا ةفاشضإا ،«انوروك» ءابو
ى˘لإا ة˘ب˘كر˘˘م42 ل˘يو˘˘ح˘˘ت
نع Óشضف ،ةيدلبلا رششاحملا

.ةيران تاجارد8
ن˘مأا ح˘لا˘شصم تما˘ق ا˘˘م˘˘ك

لÓخ ىرخأ’ا يه ،ةنيطنشسق
811 فيقوتب ديعلا مايأا لوأا
ر˘ج˘ح˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ل ا˘شصخ˘˘شش
ةبكرم15 زجح عم ،يئزجلا

م˘˘˘ت ة˘˘˘يرا˘˘˘ن تا˘˘˘جارد3و
،ر˘˘ششح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘شضو
ةزايحل ني˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘تو
نود روظحم سضيبأا حÓشس
داو˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘شش رر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
ة˘˘شصخر نود ة˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘شص
ىلع امئادو.جيورتلا سضرغل
،ر˘شصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘˘ب˘˘شس
ةي’و نمأا حلاشصم تنكمت

فوقولا راطإا يفو ،نازيلغ
رجح˘لا ئدا˘ب˘م مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع
،ديعلا يموي لÓخ يحشصلا

سصخشش702 ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م

95و ة˘ب˘كر˘م37 ع˘˘˘شضوو
،رششاحم˘لا ي˘ف ة˘يرا˘ن ة˘جارد
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تإا ع˘˘˘˘˘˘م
.نيي˘ن˘ع˘م˘لا د˘شض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘˘ج˘˘˘شسو
ةنتاب ةي’وب ينطولا كردلاو
ةد˘ع ،ر˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي
سضعب مازتلا مدعل تافلاخم
رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،يلز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا

دشض تافلاخم تررح ثيح
م˘ت ا˘م˘ك ،سصا˘خ˘ششأ’ا تا˘ئ˘م
ع˘م ة˘يرا˘ن ة˘جارد08 ز˘ج˘ح
ريرحتو ةبكر˘م85 فيقو˘ت
يفو ،اهباح˘شصأ’ تا˘ف˘لا˘خ˘م
تا˘ط˘ل˘شسلا تما˘ق ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
ط˘ط˘خ˘م را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا
سصا˘خ˘لا ي˘ن˘˘مأ’ا را˘˘ششت˘˘ن’ا
ديزأا فيقوت˘ب ،ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ب
زج˘حو ا˘شصخ˘شش081 ن˘˘˘م
.ةيران تاجاردو تارايشس

ب.نيرشسن

عو˘ب˘شسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تع˘˘فر
ةيئازج˘لا ة˘فر˘غ˘لا ،ي˘شضا˘م˘لا
،نار˘هو ءا˘شضق سسل˘ج˘م ىد˘ل

3 نم ذفانلا سسبحلا ةبوقع
تاشضيوعتو تاونشس5 ىلإا

ىلإا05 نيب ام حوارتت ةيلام
ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م081
لا˘ي˘ت˘ح’او بشصن˘لا ة˘˘ي˘˘شضق
اهشساشسأا ى˘ل˘ع تع˘بو˘ت ي˘ت˘لا
34 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةد˘ي˘شس
اهنأا تاقيقحتلا تنيب ،اماع
دو˘ق˘ع م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف تطرو˘˘ت
ةيقرت ةكرشش نئابزل ةيمهو
جر˘خ˘م˘لا ي˘ف ع˘ق˘ت ة˘يرا˘˘ق˘˘ع
،ةي’ولا ة˘م˘شصا˘ع˘ل ي˘قر˘ششلا

.اهيف لغتششت تناك
ةيمهولا دوعو˘لا تل˘ث˘م˘تو

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ب تر˘˘غأا ي˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بز ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘ششع˘˘˘˘لا
نم مهن˘ي˘كم˘ت ي˘ف ،ة˘كر˘ششلا
يف ةرخاف ة˘يو˘قر˘ت تا˘ن˘كشس
ةيشسفانت راعشسأاب ةطيبمڤ يح
نويلم008 زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت ’
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘شس
را˘ع˘شسأا˘˘ب ة˘˘م˘˘خ˘˘ف تÓ˘˘ح˘˘م
004 زواجتت ’ ،ادج ةلوقعم

قوفت امي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
برغلا ةمشصاع يف اهراعشسأا
رايلم1 نم رثكأا ،يرئازجلا
.ميتنشس

تاقيقحتلا تر˘ه˘ظأاو اذ˘ه
˘مو˘ق˘ت تنا˘ك ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا
هذ˘˘ه نأا˘˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ما˘˘ه˘˘يإا˘˘ب
ءا˘ه˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘با˘˘ق سضور˘˘ع˘˘لا

يرو˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘فد˘˘˘لا بو˘˘˘جوو
غلابم نم ىلوأ’ا طاشسقأÓل
ثيح ،تÓحملاو تانكشسلا

ع˘قاو˘م ى˘لإا م˘هدو˘ق˘˘ت تنا˘˘ك
ميلشستلا ىلع كششوت ةينكشس
يتلا ةكرششل˘ل ة˘ع˘با˘ت تشسي˘ل

عا˘ق˘يإÓ˘ل ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘˘ت تنا˘˘ك
.اهاياحشضب

،ةد˘ي˘شسلا تم˘ل˘˘ت˘˘شساو اذ˘˘ه
41 نع لقي ’ ام نم ’اومأا
ىلع اهفي˘قو˘ت م˘تو ،ا˘شصخ˘شش
م˘˘˘ه ن˘˘˘ئا˘˘˘بز ىوا˘˘˘كشش ر˘˘˘˘ثإا
تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘شش ي˘˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘˘طإا

،ة˘ي˘ط˘ف˘ن ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ج˘ي˘ل˘خ˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘غ˘˘مو
ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لاو
.ادنكو ةيكيرمأ’ا

›أزرب ةيدان

ةيمومع تاشسشسؤوم يف تأراطإأ اهتيحشض حأر
أدنكو اكيرمأأو جيلخلأ يف نيبرتغمو

دوقع اهميدقتل سسبحلا ةينيعبرأا عاديإا
نارهوب ةيراقع ةيقرت ةكرسش نئابزل ةيمهو

ن˘˘مأ’ا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت
،فلششلاب سسماخلا يرشضحلا

نم غلبي سصخشش فيقوت نم
ةفشص لحتنإا ةنشس53 رمعلا
ىلع لايتحإ’ا لواح ،يطرشش
هتزوحبو تÓح˘م با˘ح˘شصأا

.ايكيتشسÓب اشسدشسم
ةياهن لÓخ تمت ةيلمعلا

رثإا ىلع ،مرشصنملا عوبشسأ’ا
ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل تا˘يرود
تف˘ل ن˘يأا ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو˘ب
˘مو˘ق˘ي سصخ˘˘شش م˘˘ه˘˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نإا
ع˘م ة˘هو˘˘ب˘˘ششم تا˘˘فر˘˘شصت˘˘ب
ةيراجتلا تÓحملا باحشصأا

ه˘فا˘ق˘يإا م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
سسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإاو

ط˘˘ب˘˘˘شض ثي˘˘˘ح ،يد˘˘˘شسج˘˘˘لا
سسد˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
هليوح˘ت د˘ع˘بو ،ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب
هنأا نيبت ةحلشصملا رقم ىلإا

با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا م˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘˘ك
ةيوشستب ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لا

لاح يف ةيرادإ’ا مهتيعشضو
تاميلعتل نيفلاخم مهطبشض
.قلغلا تارارق

تاذ تز˘ج˘نأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
فوقوملا قح يف حلاشصملا

هبجومب  ليحأا يئازج فلم
ن˘ع ،ف˘ل˘ششلا ة˘م˘كح˘م ما˘˘مأا
،ةفشص لاحتنإا ةحنج ةيشضق
عاد˘يإا ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘˘شصو
.تقؤوملا سسبحلا

ر.رجاه

ايكيتشسÓب اشسدشسم هتزوحبو تÓحم باحشصأأ ىلع لايتحإلأ لواح

فلسشلاب يطرسش ةفسص لحتنم فيقوت

ة˘˘با˘˘غ˘˘ب بشش ق˘˘ير˘˘ح ى˘˘˘تأا
يديشس داو» مشسق «ةلوادلا»
ى˘شسر˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب  «ر˘شصا˘˘م
لÓخ ،فل˘ششلا بر˘غ لا˘م˘شش
ىلع ةري˘خأ’ا ة˘عا˘شس84 ـ˘لا

ءا˘ط˘غ˘˘لا ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه12
.يباغلا

،ة˘ي˘لا˘غو˘ب د˘م˘ح˘م ح˘˘شضوأا
ةيريدم˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ي˘˘ف ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ق˘ير˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب
دحأ’ا مو˘ي ذ˘ن˘م ع˘لد˘نا يذ˘لا
ةيلمع ترمت˘شساو ي˘شضا˘م˘لا
تا˘عا˘شس ة˘يا˘غ ى˘˘لإا هدا˘˘م˘˘خإا

،سسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل ن˘م ةر˘كب˘˘م
ءا˘ط˘غ˘لا ي˘ف ر˘˘ئا˘˘شسخ ف˘˘ل˘˘خ
ى˘شسر˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘قإا˘˘ب ي˘˘با˘˘غ˘˘لا

ةعزوم ،اراتكه12 ـب ترّدق
راجششأا نم اراتكه21 ىلع
9و ،ي˘˘ب˘˘ل˘˘ح˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘شصلا

،سشئا˘ششح˘لا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه
نم ثلاثلا ثداحلا هنا املع
يا˘˘م ر˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘عو˘˘˘ن
قÓطنا ليبق امايأاو ،يراجلا

.قئارحلا ةحفاكم ةلمح
قئارح ددع غلب ،ةراششإÓل

ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ىتأا ا˘ق˘ير˘ح521 ة˘طرا˘ف˘لا

ن˘م ارا˘˘ت˘˘كه763 ى˘˘ل˘˘˘ع
فلششلا˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا ة˘حا˘شسم˘لا

ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا رّد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
لداعي ام يأا راتكه000.99
ميلقإا نم ةئاملاب42 يلاوح
 .ةي’ولا

ل.حلاشص

ةعاشس42 نم ديزأأ تقرغتشسإأ هدامخإأ ةيلمع

فلسشلا يف ىسسرملاب تاتابنلا نم اراتكه12 ىلع يتأاي قيرح

يحشصلأ ءÓجإلأو ةيلزنملأ ثدأوحلأو رورملأ ثدأوح تلمشش

ةمسصاعلاب رطفلا ديع يموي لÓخ ةيندملا ةيامحلل لخدت003 نم ديزأا
ةيامح˘لا ح˘لا˘شصم تل˘ج˘شس

ديزأا ،رئازجلا ةي’ول ةيندملا
يموي لÓخ لخدت003 نم
42) كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع
رثإا ىلع (يراجلا يام52و
نم ةثاغتشسا تاملاكم يقلت

تل˘م˘شش ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا فر˘˘ط
اهتطششنأا ت’اج˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ءاو˘˘شس
،ةيلزنملا ثداوح˘لا ،رور˘م˘لا

.يحشصلا ءÓجإ’او
نب دلاخ لوأا مزÓملا راششأا
مÓعإ’اب فلكملا ،هللا فلخ
تاحيرشصت يف ،ةئيهلا هذهل

ىلإا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
ةيندملا ةيامحلا تادحو مايق
عا˘ط˘ق ن˘م˘شض ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ سصا˘˘شصت˘˘خ’ا
5 يف تÓخدتب ،ةروكذملا

لج˘شست م˘ل ة˘يرور˘م ثداو˘ح

5 ةباشصإا تفلخ لب تايفو
ةتوا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب سصا˘خ˘ششأا
مهفاعشسإا مت دقو ،ةروطخلا
م˘˘˘ث ثداو˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كم ي˘˘˘ف
.تايفششتشسملا ىلإا مهليوحت

ثداو˘˘˘ح˘˘˘لا تع˘˘˘قو د˘˘˘˘قو
ى˘ل˘ع ة˘شسم˘خ˘˘لا ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا

ن˘م ل˘ك تا˘˘قر˘˘ط ىو˘˘ت˘˘شسم
ةقارششلاو ةيدمحملا تايدلب
،سسوت˘ي˘لا˘كلاو راوز˘لا با˘بو
يقئا˘شس مار˘ت˘حا مد˘ع بب˘شسب
ةقايشسلا دعاوق˘ل تا˘ب˘كر˘م˘لا
نوناق مارتحا مدعو ةميلشسلا
.رورملا

نأا ،هللا فلخ نب ركذ امك
سصخ˘˘ت تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘ب
ثداوحلا لاجم يف تÓخدت
،يحشصلا ءÓجإ’او ةيلزنملا
ءÓ˘˘˘جإاو فا˘˘˘ع˘˘˘شسإا م˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأا

ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م

ت’احو ةن˘مز˘م˘لا سضار˘مأ’ا
ىلإا مهعيمج اوُلوُح ،روشسك
.جÓعلا يقلتل تايفششتشسملا

ديعل موي لوأا يف متو اذه
قيرح يتلاح ليجشست ،رطفلا
ى˘ل˘ع ير˘شضح˘لا ط˘˘شسو˘˘لا˘˘ب
سشار˘ح˘لا ي˘تد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم
،ىشسوم يديشسو ،يطعموبب
ر˘˘ئا˘˘شسخ يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست نود
.ةيرششب وأا ةيدام

تاذ سضر˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘شساو
فلتخم ةكرا˘ششم ،رد˘شصم˘لا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘˘حو
تاطاششن˘لا ي˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
،«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سسي˘˘شسح˘˘ت˘˘˘ل
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا بن˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘كب
.ةياقولا لئاشسوو ىودعلا

يعفاشش سسينأأ
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هنّمشضتي امِل ةرَبتعم ةيمهأا بّيتكلا اذه زوحي
،ةيكيلوثاكلا رظ˘ن˘لا ة˘ه˘جو˘ل ٍفا˘ك ٍسضر˘ع ن˘م
نمو ماع هجوب نيطشسلف نم فقوملا نأاششب
ىلع فsلؤوملا اذه زِجنُأا دقف .سصاخ هجوب سسدقلا
ةفقاشسأ’ا سسيئر عم يرجُأا ّيراوح ّسصن سساشسأا
ابابلا لبِق نم فّلكملا ،يتروف ونورب ّيلاطيإ’ا
تا˘قÓ˘ع ّف˘ل˘م˘ب و˘ي˘لو˘غر˘ب و˘يرا˘م سسي˘˘شسنر˘˘ف
ّمهي اذامل .دوهيلاو ةيدوهيلاب ناكيتافلا ةرشضاح
لانيدركلا يأار ىلع عÓط’ا يبرعلا ئراقلا
ةيمهأا حولت ؟سسدقلا ةنيدم نأاششب يتروف ونورب
ةي˘نا˘كي˘تا˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسأار˘ت˘ي ل˘جر˘لا ّنأ’ كلذ
ي˘ف و˘شضع و˘هو ،يدو˘ه˘ي˘لا نأا˘ششلا˘ب ة˘ف˘ّل˘كم˘لا
ة˘شسي˘ن˘كلا ن˘ي˘ب ة˘ي˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ليئارشسإا يف ىربكلا ةيماخاحلاو ةيكيلوثاكلا
ةلشصلا يذ ين˘يد˘لا نأا˘ششلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘لا
.يحيشسملاو يدوهيلا نيفرطلاب

طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا با˘ت˘كلا ي˘ل˘ج˘˘ي ثي˘˘ح
نيبناجلا نيب ةقيقدلا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلاو ة˘ي˘تو˘هÓ˘لا
ريغ ىلع رّذعتي ام ابلاغف .يحيشسملاو يدوهيلا
ةشسينكلا ةشسايشس تابّعششتب ماملإ’ا سصتخملا

نيطشسلف نمو سسدقلا نم يحيشسملا فقوملاو
اهعبطي وأا ةيبابشض رومأ’ا ودبتف ،ليئارشسإا نمو
رهاظم بّيتكلا اذه يلجُي .لخادتلاو براشضتلا
هبششي وهف ،ي˘شسن˘كلا ف˘قو˘م˘لا ي˘ف سضو˘م˘غ˘لا
يف لّثمتت ةشساّشسح ةيشضق نأاششب «فارتع’ا»
.سسدقلا ةنيدم

هيلع ةحورطملا ةلئشسأÓل اًعبت يتروف قلطني
ي˘ب˘ي˘شسو˘ج ي˘ف˘˘ح˘˘شصلا روا˘˘ح˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج ن˘˘م
يف ةينيدلا طاشسوأ’ا ن˘م بsر˘ق˘م˘لا ،ي˘ل˘لو˘فا˘ك
ةنيدملا حمÓم ديدحت نم ،ناكيتافلا ةرشضاح
ىوتشسم ىلعو ينيد ىوتشسم ىلع ةشسّدقملا
،مÓ˘شسلا ة˘ن˘يد˘م ه˘تءار˘ق ق˘فو ي˘ه˘ف .ي˘خ˘يرا˘˘ت
ثيح .تاعازنلاو ماشصخلا ةنيدم اشضيأا نكلو
نم ىحوتشسم ةنيدملل افيشصوت يتروف دروي
ّسصخ ،ملاعلا هللا قلَخ نيح :لوقي رابحأ’ا ثارت لامجلا ريداقم راششعأا ةعشستب سسدقلا ةنيدم
ّسصخ لثملا˘بو ؛م˘لا˘ع˘ل˘ل ي˘قا˘ب˘لا ر˘شش˘ُع˘لا كر˘تو كرتو ةمكحلا ريداقم راششعأا ةعشستب سسدقلا
ّسصخ كلذ رارغ ىلعو ؛ملاعلل يقابلا رششُعلا م’آ’ا ريداقم راششعأا ةعشستب ةشسدقملا ةنيدملا

.ملاعلل يقابلا رششُعلا كرتو
طرفملا حاحلإ’ا باتكلا يف رظنلا تفلُي امو

ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘حور˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ءا˘عد˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع
تفل نود ،ةيحيشسملاو ةيدوهيلا يف ،ةشسدقملا
،هتحت حزرت يذلا لÓتح’ا عقاو ىلإا هابتن’ا

ا˘ه˘ي˘لا˘هأا ن˘م ةرَدا˘شصم ة˘ن˘ي˘هر ة˘ن˘يد˘م ا˘ه˘نو˘˘ك
ءافشضإاب يششي ام وهو ،نييعرششلا اهباحشصأاو
خيرا˘ت˘لا ي˘ف د˘ئا˘شسلا ع˘قاو˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘عور˘ششم
يطاعتلا ةيعقاو نع باتكلا جُرخي ذإا .يلاحلا

تاذ ةقرافم ت’’د يف قرغيل ،ةنيدملا عم
وأا ريمازملا رفشس نم ةاحوتشسم ةيفوشص داعبأا

،اشصوشصخ يتوهÓلا انحويل ايؤورلا رفشس نم
ةديدج ًءامشس اَيأار ّمث» :هراشضحتشسا رارغ ىلع
ءا˘م˘شسلا ّنأ’ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ح˘˘ب ’ ةد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ًشضرأاو
ةنيدملا تيأار انأاو .اتلاز دق نيتميدقلا سضرأ’او
ءامشسلا نم ةلزان ،ةديدجلا ميلششروأا ،ةشسدقملا

ة˘ن˘يز˘م سسور˘ع ا˘ه˘˘نأا˘˘ك ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م ،ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
.(2‐1 :12ايؤورلا) «اهشسيرعل

هنع رّبعت امك ،سسدقلا ىلع ذاوحتشس’ا نإا
سسدقلاف ،هشضقاني ام هل ةيليئارشسإ’ا ةشسايشسلا
بهذت ام˘ك سسي˘لو ،ا˘ه˘ت˘شساد˘ق نو˘عار˘ي ن˘يذ˘ل˘ل
اهرابتعا يف ة˘ير˘شصن˘ع˘لاو ة˘ير˘شصح˘لا ة˘ياور˘لا

سسشسؤو˘م˘لا ي˘ب˘ن˘لا˘ف .را˘ت˘خ˘م˘لا بع˘ششل˘ل ا˘كل˘˘م
ة˘ياور˘˘لا م˘˘عز˘˘ت ا˘˘م˘˘ك «ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل»
نم ناك ام ،(مÓشسلا هيلع) دواد ،ةينويهشصلا
،ةيباؤوم نبا يباؤوم وهف ،«راتخملا لشسنلا» كلذ
يدوهيلا ثارتلا وشسراد فقوتي ’ ام ةداع وهو
.يلÓشسلا هرّدحت دنع اريثك دوهيلا نم

ة˘لو˘ق ي˘ترو˘ف و˘نور˘ب لا˘ن˘يدر˘كلا د˘ي˘ع˘˘ت˘˘شسي
ي˘ف ن˘ي˘شص˘ّشصخ˘ت˘م˘لا د˘حأا ،ز˘نا˘م كير˘يد˘ير˘˘ف˘˘ل
غولب ىنشستي نل» ،يدوهيلا سسدقملا باتكلا
ن˘ع ا˘ّن˘م د˘حاو˘لا ح˘َف˘َشص ى˘ت˘م ’إا ة˘ح˘لا˘شصم˘˘لا
ّلجُي نم هدحو هّنأاب لئاقلا معزلا رجهو ،مئاتششلا

لباق˘م ة˘مزÓ˘لا ة˘ب˘ير˘شضلا ي˘ه هذ˘ه˘ف ،سسد˘ق˘لا
ة˘˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘شصب ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ّل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ي ’ ذإا .مÓ˘˘˘˘شسلا
مامأا قيرطلا حشسفب لب ،ةديدج تايجولويديإا
tبر ا˘عد د˘ق˘ف .باو˘بأ’ا ى˘ل˘ع ّقد˘ي يذ˘لا ه˘ل˘˘لا ةاعارم ىلإا رركتم لكششبو َليئارشسإا قاثيملا
سسيل ماد امو .اهناشضحأا يف سشيعي يذلا بيرغلا

كانه سسيل ةلشصحملابف نايدأ’ا نيب مÓشس كانه
تاطلاغم ةمث ّنأا حشضاولا .«سسدقلا يف مÓشس

يذ «يوخأ’ا» ينيدلا باطخلا يف اهل رشصح ’
ىشضاغتي ،ةثÓثلا نايدأ’ا نيب يفطاعلا عزنملا
ىذأاتي يتلا تاكاهتن’او م˘لا˘ظ˘م˘لا ن˘ع ا˘نا˘ي˘حأا

هشضرأا نم يرشسقلا هثاثتجاب ينيطشسلفلا اهنم
ديوهت ىعشسم ّنأا كشش Óف .هخيرات ديوهتو
اًمعد امهÓك دجي خيراتلا قئاقح بلقو سسدقلا

ونورب توف˘ي ،ة˘م˘ششا˘غ ة˘ير˘كشسع ة˘ط˘ل˘شس ن˘م
بابلا اذه نمو .باتكلا يف كلذ داريإا يتروف
ىلإا رقتفا ا˘م ي˘ح˘لا˘شصت˘لا با˘ط˘خ˘لا ر˘م˘ث˘ي ن˘ل
ةيوامشسلا عئارششلا نأ’ ،سسانلا قوقح ةاعارم
نأا لبق سسانلا قوقحل ةاعارم سساشسأ’اب يه
.ةمئاه ةبحم نوكت

دراطت ةملاح ةينيد احور باتكلا يف دشصرن
لاحلاو .ةيعقاولا طورششلا يفوتشست ’ ،ملشسلا
:لمعلا هليبشس لدعلاو لدعلاب نورقم ملشسلا ّنأا
:43رو˘مز˘م˘لا) «ه˘ل ْل˘م˘عاو ˘َمÓ˘ّشسلا ِبل˘طُا ...»
ونورب لوق يف نطبم wيشسايشس ٌرذح كانهف .(41
لجرلا ّنأاو اميشس ،مÓشسلا ءادعأا نأاششب ،يتروف
ةيحيشسملا ةيدوهيلا تاقÓعلا فلم هيلإا لكوم
رّذعتت ملشسلا ّنأا كلذ .ناكيتافلا ةرشضاح يف
يف نكشسيف» :لدعلا هبحاشصي مل ام هتعاششإا
نوكيو .ميقي ناتشسبلا يف لدعلاو ّقحلا ةيّربلا

ا˘ًنو˘كشس لد˘ع˘لا ُل˘م˘عو ا˘ًمÓ˘شس لد˘ع˘لا ُع˘˘ن˘˘ُشص
ي˘ف ي˘ب˘ع˘شش ن˘كشسيو .د˘بأ’ا ى˘لإا ة˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘طو
يفو ةّن˘ئ˘م˘ط˘م ن˘كا˘شسم ي˘فو مÓ˘ّشسلا ن˘كشسم
كلت نع ءايعششإا يبنلا رّبع اذكه «ةنمآا تاّلحم
حاحشصإ’ا يف هيلإا بوشسنملا رفشسلا يف ةيئانثلا
(23: 61‐81).

ةيزمر نع ثيدحلل سصّشصخملا مشسقلا يفو
ودبت ،يمÓشسإ’ا روظنملا يف اهت’’دو سسدقلا

ةيحطشسو ةحيحشش ي˘ترو˘ف و˘نور˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م
يذلا يجولوطنأ’ا قمعلا بعوتشست ’و ،انايحأا
ى˘لوأاو جار˘ع˘˘م˘˘لاو ءار˘˘شسإ’ا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م ه˘˘ت˘˘شسرأا
رشضحيل .نيفيرششلا نيمرحلا ثلاثو نيتلبقلا
راقع ىلإا ةنيد˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل ر˘ي˘ظ˘ن˘ت كلذ لد˘ب
ةحاشسلا ىلع نانميهي نيفرط نيب مَشساقتم ينيد
نويحيشسملاو لخادلاب نويلي˘ئار˘شسإ’ا :ة˘ي˘لود˘لا
،يمÓشسإ’ا فرطلل حشضاو لافغإا عم ،جراخلاب
ىلع دعاشسي ’ ام وهو ،فيح نم كلذ يف امو
.لداعو فشصنم لكششب رومأ’ا ةيوشست

نع وتروف ونورب ةفقاشسأ’ا سسيئر فششكي
نآارقلا مولعب مام˘لإ’ا نأا˘ششب ة˘ي˘فر˘ع˘م ة˘لا˘ح˘شض
ىدل ليوأاتلاو ريشسفتلا بايغ ىلإا بهذي نيح
هيلع قلطي ام هل ىءارتي ام درجمو ،نيملشسملا
.(24 :سص) نيملشسملا لبِق نم نآارقلا «قيبطت»
ملشسملل ةيكاردإ’ا ةيلمعلا كلت يتروف يغلي ذإا
ادومج يفشضيل ىحو˘م˘لا سصن˘لا˘ب ه˘ل˘شصت ي˘ت˘لا

بايغ ينعي امبو .يمÓشسإ’ا لقعلا ىلع انطبم
قيبطت˘ل˘ل رو˘شضح˘لاو سصن˘لا˘ب ي˘عاو˘لا لد˘ج˘لا
ةيناكمإا يفني كلذ ىلع ءانب .هميلاعتل طَقشسملا
نيمل˘شسم˘لا ع˘م ي˘ح˘ي˘شسم‐يدو˘ه˘ي راو˘ح ما˘ي˘ق
ىلع نيفرطلا ن˘ي˘ب ي˘حو˘لا مو˘ه˘ف˘م ّنأا ا˘ي˘عّد˘م
نا˘ك ى˘˘ت˘˘م لأا˘˘شسي نأا ل˘˘ئا˘˘شسل ا˘˘م˘˘بر .سضي˘˘ق˘˘ن
رخآ’ا باعيتشسا يف ةطخ وأا ةيرظن ةيحيشسملل

سساشسأا ىلع ةينبم يعامتج’ا اهجيشسن نمشض
ع˘م˘ج˘م د˘ي˘ع˘ب ىو˘شس كلذ ل˘شصح˘ي م˘ل ؟ي˘˘ن˘˘يد
قÓطنا عمو ،(5691‐2691) يناثلا ناكيتافلا
ام يذلا «نايدأ’ا توه’»ـب فَرعُي امع ثيدحلا

.ةغلاب ةبوعشصب هقيرط قششي لاز
يدوهيلا َرظنلا يتروف توهÓلا لجر ربتعَي

ةنيدملا فشصوب اّيتوه’ اينيد اًرظن سسدقلا ىلإا
تّرقأا يتلا ةيهلإ’ا ةدارإÓل اعشضوم ةشسدقملا
اذ سسدقلل يبرعلا رظنلا ربتعي نيح يف ،كلذ
،ينيدلا دع˘ب˘لا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘يو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ح˘مÓ˘م
بر˘ع˘لا ىد˘ل ي˘ن˘يد˘لا ل˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘˘م ف˘˘شصو˘˘ب

ة˘م˘ث .بر˘ع˘لا ةر˘يز˘ج ي˘ف ع˘ق˘ي ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لاو
ةنيدمل ةّيزمرلا ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا ة˘ل’د˘ل˘ل ح˘ي˘ط˘شست
ي˘عو˘لا ى˘لإا ر˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي ،ي˘˘ترو˘˘ف ىد˘˘ل سسد˘˘ق˘˘لا
ت’ا˘شسرو ءا˘ي˘ب˘نأÓ˘ل ي˘مÓ˘شسإ’ا رو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ق˘ح مÓ˘شسإ’ا ّبج˘ي Ó˘ف ،ةد˘sحو˘م˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘ت˘˘لا
،سسد˘ق˘لا لÓ˘جإا ي˘ف ة˘ي˘ح˘ي˘شسم˘لاو ة˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
نايدأ’ا يف اق˘ي˘م˘ع ا˘يز˘مر ’ا˘م˘شسأار ا˘ه˘ف˘شصو˘ب
نا˘ي˘غ˘ط˘لا و˘ه ه˘ي˘ف˘ن˘ي ا˘م ن˘كلو ؛ة˘ي˘م˘ي˘هار˘˘بإ’ا
اذه˘ب ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ّق˘ح ي˘ف سسَرا˘م˘م˘لا
ةيراكتح’ا كل˘ت .سسد˘ق˘ل˘ل يز˘مر˘لا لا˘م˘شسأار˘لا
قل˘خ˘ل ا˘هر˘شسك مÓ˘شسإ’ا دارأا ا˘م ي˘ه ة˘ي˘غا˘ط˘لا
.ةلماشش ةعماج سسشسأا ىلع ينبم يناميإا حاتفنا

يدوهيلا يحيشسملا براقت˘لا م˘ه˘ف ي˘شضت˘ق˘ي
ت’و˘ح˘ت˘لا˘ب ا˘ًما˘م˘لإا ر˘شصا˘ع˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ام ذنمف .ةيلودلا ةشسايشسلا ةحاشس يف ةيراجلا
تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ة˘˘ن˘˘شس ةر˘˘˘ششع سسم˘˘˘خ ن˘˘˘ع د˘˘˘يز˘˘˘ي
امور ةشسينك نيب ،قاشسو مدق ىلع ،تاشضوافم
ذ˘ن˘م يأا ،ل˘ي˘ئار˘شسإا ي˘ف ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘ما˘خا˘ح˘لاو
ةرشضا˘ح) ن˘ي˘ت˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب لدا˘ب˘ت˘م˘لا فار˘ت˘ع’ا
كلذو ،3991 ةنشس (ليئارشسإا ةلودو ناكيتافلا
وأا ة˘ج˘ئار˘لا ةرو˘˘شصلا˘˘ف .و˘˘ل˘˘شسوأا با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف
نيبناجلا نيب ،تاشضوافملا كلت نع ةجsورملا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ،ي˘˘نا˘˘كي˘˘تا˘˘ف˘˘لاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
عوشضومبو ،اهمدع نم ةيبيرشضلا تاءافعإ’اب
ةينوناقلا عاشضوأ’ابو ،نيدلا لاجرل تاريششأاتلا
نم يتلاو ةيحيشسملا ةشسدقملا قطانملا سضعبل
ريخأ’ا ءاششعلا عشضوم ،نويهشص ةّيلع اهلمجم
يذلا ناكملا وهو ،هيراوح عم حيشسملا ديشسلل
ىّلشصم˘لاو دواد ي˘ب˘ن˘لا ما˘ق˘م ّم˘شضي ه˘نأا ح˘sجر˘ُي
دقو .نييراوحلا ةشسينكب فرعُي يذلا ريغشصلا
ةياعر تحت ةقباشس دوهع ةليط ناكملا يقب

ىلإا هّمشض مت نيح ىلإا ةيشسدقملا يناجدلا ةلئاع
تقو˘لا ي˘ف و˘هو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإ’ا نا˘˘يدأ’ا ةرازو
.دوهيلا نينيدتملا ةشضبق يف يلاحلا

ةرئاشس ودبت تاشضوافملا كلت ّنأا عقاولا نكل
،عقاولا رمأ’اب لوبقلا وهو ’أا ّمهأا وه ام هاجتاب
،سسدقلا ىلع ةماتلا ليئارشسإا ةدايشسب رارقإ’او
،ناكشسيشسنرفلا ميظنت رييشستب فارتع’ا لباقم
عشضومل ،امور ةشسينكل عباتلا ةنبهرلا ليشصف
ىّلشصملا يف سساّدقلا مهتماقإاو ريخأ’ا ءاششعلا
لزانتلا لباقم ما˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘شس’ا يأا .ر˘ي˘غ˘شصلا
تاشضوافملا ةيلمع يرجت .ةيكلملا نع ماتلا
فلخ يذلا يرÓيماك ناوطنأا يطلاملا ةدايقب
ريخأ’ا دعبُأا نأا دعب ،ويرتشسيلاب يروتإا هفلشس
ىلع رتشستلا يف هطروت ءارج ايبمولوك ىلإا

.يقÓخأا داشسف تايلمع
سسدقلا ةنيدم ّنأا باتكلا ىوحف نم حفطي ام

ي˘ع˘شسلا ه˘ب د˘شصق˘نو ،ذاو˘ح˘ت˘شس’ا ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ي˘حور˘لا ثرإ’ا م˘شسا˘ق˘ت˘ل ثي˘˘ث˘˘ح˘˘لا
،ةيبرغلا ةي˘ح˘ي˘شسم˘لا :ن˘ي˘فر˘ط ن˘ي˘ب ة˘شسد˘ق˘م˘لا

ة˘يدو˘ه˘يو ،ا˘مور ة˘ي˘ح˘˘ي˘˘شسم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘شسا˘˘شسأاو
سسئانكلا فلت˘خ˘م˘ل بي˘ي˘غ˘ت˘لا ود˘ب˘ي .ل˘ي˘ئار˘شسإا
ءاشصقإ’ا نع كيهان ،ادsمعتم ىرخأ’ا ةيقرششلا
ل˘ّث˘م˘ي يذ˘لا ي˘مÓ˘شسإ’ا فر˘ط˘ل˘ل دو˘˘شصق˘˘م˘˘لا
سسد˘ق˘ل˘ل ن˘sط˘ب˘م سسي˘ي˘شست كا˘ن˘ه˘˘ف .سضي˘˘ق˘˘ن˘˘لا

نأا˘ششب سضوا˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘ن˘ع تو˘˘كشسم
فرطلا بييغت هيف يرجي ،ةشسدقملا ةنيدملا
.تف’ لكششب يمÓشسإ’ا

و˘نور˘ب ح˘ّم˘ل˘ي با˘ت˘كلا ن˘˘م ر˘˘خآا بنا˘˘ج ي˘˘ف
نيب لشصاحلا يجروتيللا ماشسقن’ا ىلإا يتروف
ةيكيلو˘ثا˘كلا ة˘شسي˘ن˘كلاو ة˘ي˘قر˘ششلا ة˘شسي˘ن˘كلا
لوحتلا دشصري كلذ عم ،سسدقلا ةنيدم لخاد
جاتن وهو ،رخآ’اب لوبقلا ثيح نم روطتملا

فلتخم نيب ةريخأ’ا دوقعلا يف لشصاوتم راوح
كشش ’ .ةينوكشسملا تاوعدلا لشضفب سسئانكلا
اّمهم ايجيتارتشسا ’وحت تدهشش دق ةشسينكلا ّنأا

ةيؤور نع سضّخمت ،يناثلا ناكيتافلا عمجم ذنم
يحيشسملا نيملا˘ع˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج
نم ريغي مل لدبتلا كلذ نكل ؛يحيشسملا ريغو
يحورلا لا˘م˘شسأار˘لا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘شس’ا ع˘ما˘ط˘م
دقف .امور ةشسينك لبِق نم ةيحيشسملل يزمرلا

ةيكيلوثاكلا ةشسينكلل ةينيدلا ةنميهلا تفّلخ
ةي˘ح˘ي˘شسم˘ل˘ل ا˘ًب˘ير˘غ˘ت ة˘شسد˘ق˘م˘لا عا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع

نيب مئادلا رتوتلا ّلظ يفف .اهل ًةبَرْوأاو ةيقرششلا
نأاششلاب ةمكحتملا ةيدوهيلا ةينيدلا تاطلشسلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘يد˘˘لا
رّوطت ،ةيبرعلا ةيحيشسملاو ةيمÓشسإ’ا فارطأ’ا
امور ةشسينك نيب سضوافتو رواششتو قيشسنت
.ةيدوهيلا ةينيدلا تاطلشسلاو

اهششيعت ىربك تاشضقانت كانه ّنأا كشش ’
ةلاح رششتنت بناج نم ،قرششملا يف ةيحيشسملا

عفد ام ،ةيمÓشسإ’ا طاشسوأ’ا نم فيوختلا نم
يف ءامتر’ا ىلإا ىرغشصلا سسئانكلا نم ديدعلا
ةيامح نع ا˘ث˘ح˘ب ،نا˘كي˘تا˘ف˘لا ةر˘شضا˘ح نا˘شضحأا

كي˘لو˘ثا˘كلا ة˘نراو˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ ىر˘˘ج˘˘ف .ة˘˘ف˘˘ئاز
،كيلوثا˘كلا طا˘ب˘قأ’او ،كي˘لو˘ثا˘كلا نا˘ير˘ّشسلاو
؛كي˘لو˘ثا˘كلا ن˘مرأ’او ،كي˘لو˘ثا˘كلا ناد˘ل˘˘كلاو
لبِق نم قييشضتلا نم ةلاح ةمث رخآا بناج نمو
،ينيطشسلفلا لخادلا يف ةيليئارشسإ’ا تاطلشسلا
نع ثحبلا ىلإا سسئانكلا نم ديدعلاب تعفد
ةردتقملاو ةذفانلا ةيبرغلا سسئانكلا نم ةيامح
داد˘عأا ى˘ل˘ع ةر˘ششا˘ب˘م سسكع˘نا ا˘م و˘هو .ا˘˘يدا˘˘م
يف ةبشسنلا تلءاشضت ثيح ،برعلا نييحيشسملا
براقت تناك تقو يف ةئملاب2 ىلإا نيطشسلف
ةنراقم نكمي Óف .ةئملاب53 ىشضم ام يف
ةفّهلتملا ةيبرغلا سسئان˘كل˘ل ة˘يدا˘م˘لا عا˘شضوأ’ا

ع˘م ة˘شسد˘ق˘م˘لا سضرأ’ا ي˘ف مد˘ق أا˘˘طو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ابلاغ يتلا ،ةمدعملاو ةريقفلا ةينطولا سسئانكلا

نإاو .ءارغإ’ا نهر سضقانتلا اذه لخاد تعقو ام
كلت ىلع تلّوع دق ةيقرشش سسئانك ةمث ناك
اهنم نجت مل˘ف ،ة˘مو˘عز˘م˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.ةقÓمع ةينيد تاشسشسؤوم يف نابوذلا ىوشس

يف لشصاحلا رّوطتلا نع لفغن اّلأا يغبني
ابابلا ده˘ع ذ˘ن˘م ي˘ح˘ي˘شسم˘لا يدو˘ه˘ي˘لا راو˘ح˘لا
امو (3691‐8591) نيرششعلاو ثلاثلا انحوي

نيحف ،«تاتيآا ارتشسون» عم حاتفنا نم هبحشص
caasI) قاحشسإا لي˘ج ي˘شسنر˘ف˘لا ما˘خا˘ح˘لا مد˘ق
seluJ) قّلع نيرششعلاو ثلاثلا انحوي ابابلا ىلع
نأا نكمي اماخاح ّنأا ركفأا تنك ام» :Óئاق ريخأ’ا
ماخاح˘لا ه˘ي˘ل˘ع در˘ف .«د˘ح˘لا اذ˘ه˘ل ا˘ب˘ّي˘ط نو˘كي
ا˘شضيأا ا˘با˘ب˘لا ّنأا ر˘كفأا تن˘ك ا˘م» :ه˘تاذ ر˘كم˘لا˘˘ب
دقل .(73 :سص) «دحلا اذهل ابيط نوكي نأا نكمي

ةيدوهيلا تاقÓعلا يف ةلئاه تاروطت تلشصح
ثيح ،تاتيآا ارتشسون رود˘شص ذ˘ن˘م ة˘ي˘ح˘ي˘شسم˘لا
فاششتكا ةداعإ’ فغششب ىعشست ةشسينكلا تأادب

.اهتاف ام كردتشست اهنأاكو ةيدوهيلا اهروذج
ىلإا باتكلا ىهتنم يف يتروف ونورب قرطتي

لع˘ف˘ب دو˘ه˘ي˘لا طا˘شسوأا ي˘ف ل˘شصا˘ح˘لا ءاو˘غإ’ا
بو˘شص ه˘جو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ّثح˘لاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا
ام وهو .تئافلا نآارقلا علطم يف «ليئارشسإا»
ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لا ن˘م ،دو˘ه˘ي˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
م˘ه˘˘نا˘˘طوأا نور˘˘ج˘˘ه˘˘ي ءار˘˘ع˘˘ششلاو ةذ˘˘تا˘˘شسأ’او
.نيطشسلف هاجتاب «ايلاعلا» اورات˘خ˘ي˘ل ة˘ي˘ل˘شصأ’ا
رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب رو˘˘ت˘˘ف باذ˘˘ج˘˘ن’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ّبد
نع نوثحبي ني˘مدا˘ق˘لا ءا˘ن˘بأا تا˘بو ،تاو˘ن˘شسلا

ي˘ف «ةدو˘عو˘م˘لا سضرأ’ا» جرا˘خ د˘يد˘˘ج ما˘˘ق˘˘م
روتف بّرشست د˘ق˘ف ،ار˘ت˘ل˘ج˘نأاو ا˘شسنر˘فو ا˘كير˘مأا
فاششتكا نع نابأا ،يفوشصلا هبشش زّفحتلل يلخاد
راع˘شش ي˘ف سصخ˘ل˘ت˘م˘لا م˘هو˘لا كلذ˘ل سسو˘م˘ل˘م
ةيدوهي نوناق لعل .«ميلششروأا يف مداقلا ماعلا»
كلذ ىلع لعف ّدر هقمع يف وه (8102) ةلودلا
نم ليئارشسإا هل سضرعتت يذلا تماشصلا فيزنلا
،يتروف ونورب يتوهÓلا دشصري امك ،لخادلا
يذلا يدارإ’ا نابوذلا فاقيإ’ ت’واحم كانهف
.هرّوطت نود ةلوليحلاو ليئارشسإا هششيعت

ةرؤو˘بو مÓ˘شسلا ة˘ن˘يد˘˘م ..سسد˘˘ق˘˘لا :با˘˘ت˘˘كلا
تاعارشصلا

.يتروف ونورب :فيلأات
(و˘نÓ˘ي˘م) ا˘ت˘نا˘شس اّر˘ي˘ت تارو˘ششن˘م :ر˘ششا˘ن˘˘لا

.‘ةيلاطيإ’ا ةغللاب‘
.0202 :رششنلا ةنشس
.سص211 :تاحفشصلا ددع
ايلاطيإا يف ميقم يشسنوت يميداكأا

تاعارسصلا ةرؤوبو مÓسسلا ةنيدمسسدقلا
ةيانع نيدلازع
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انوروك صسوريف راسشتنا نم دحلل اهءادترا ةيمازلإا راطإا يف

 راردأاب نينطاوملا ىلع اهعيزوتل ةمامك فلأا601 ريفوت

انوروك صسوÒفب ÚباسصŸا ددع عافترا عم انمازت

ةلسشنخب ةينوناق Òغ قرطب عيبلا رهاظم ىلع ابرح نسشت نمأ’ا حلاسصم

ةقلعتمـلا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تاميلعتل ًاعبتو لوأ’ا ريزولا رارقل اقيبطت
نينطاوملا نيب صسوريفلا راسشتنا نم دحلل يزارتحا ءارجإاك انوروك صسوريف ءابو نم يقاولا عانقلا ءادترا ةيمازلإاب

ةي’وب ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تن˘شش
سسوريفلا يششفت لظ يف ةلششنخ
تا˘˘با˘˘شص’ا ت’ا˘˘ح عا˘˘ف˘˘˘تراو
ىل˘ع ا˘بر˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ط˘شسو
اهنم ةشصاخ ،ظاظتك’ا نكامأا
بعÓملاو ،ةيراجتلا تÓحملا
حتفلا نم ةعون˘م˘م˘لا ة˘يراو˘ج˘لا

،ة˘شضا˘ير˘لا ة˘شسرا˘م˘مو ،ع˘ي˘ب˘˘لاو
ع˘ي˘ب˘لا ةر˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م اذ˘˘كو
ةيئاذغلا داوملا يف ةبراشضملاب
ه˘ب˘ششلاو ة˘ي˘ن’د˘ي˘شصلا داو˘م˘˘لاو
يتلا داوملا اميشس ’ ،ةين’ديشص
ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘كÓ˘ه˘ت˘شسإا فر˘ع˘ت
فورظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘هار˘˘لا
ديفوك انوروك سسوريف راششتنإاب
ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،91
يلخادلا يناثلا يرشضحلا نمأ’ا
بحاشص ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ل˘ششن˘خ˘ب
فورظلا لغت˘شسا يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م
نم دÓبلا اهب رمت يتلا ةنهارلا
ةيراجتلا ةشسرامملاب مايقلا لجأا

ن˘ئا˘بز˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ه˘يز˘˘ن ر˘˘ي˘˘غ
دوعت ةيشضقلا تايثيح .ةلششنخب
حلاشصم ىلإا تامولعم دورو رثإا
اهدافم يناث˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا
داوملا عيبل لحم بحاشص مايق
ى˘ل˘ع ،«تار˘ي˘بو˘شس» ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

ةلششنخ20 يوز قيرط ىوتشسم
،ةهيزن ريغ ة˘يرا˘ج˘ت ة˘شسرا˘م˘م˘ب
ةقفر ةيناديم ةجرخ ةجمرب متيل
ةيريدمل نيعباتلا ةبقارملا ناوعأا
ىلإا لقنتلا دعب ،ةلششنخب ةراجتلا

دوجو ةنيا˘ع˘م م˘ت نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
برقلاب سصخشش001 نم ديزأا

ماق ثيح ،يراجتلا لحملا نم
ع˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘شص
ة˘م˘قر˘م ة˘ي˘ب˘ي˘تر˘˘ت تا˘˘شصا˘˘شصق
،ديمشسلا ةدامب مهديوزت فدهب
هيلع نوددرتي نئابزلا لعج امم
نم مهنيكمت نود ةيموي ةفشصب
،ةيئاذغلا ةداملا ىلع لوشصحلا
ريخأ’ا اذه ةدافتشسا نم مغرلاب
نزوب اشسيك69ـب ردقت ةيمكب
ثيح ديمشسلا ةدام نم غلك52
متيل ،هنكشسمب اهن˘يز˘خ˘ت˘ب مو˘ق˘ي
بحا˘شص ن˘كشسم ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةب˘قار˘م˘لا ناو˘عأا ة˘ق˘فر ل˘ح˘م˘لا
مت نيأا ،ةراجتلا ةيريدمل نيعباتلا

سسيك06ـب ردقت ةيمك طبشض
ةفاشضإ’اب ،غلك52 نزوب ديمشس
ةنيرفلا ةدام نم سسيك13 ىلإا
،نكشسملا تاذب غلك52 نزوب
ةيقبتملا ةيمكلا لوح يرحتلاب
عيزوتب ماق ريخأ’ا اذه نأاب نيبت
،هتلئا˘عو ه˘برا˘قأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘كلا

مايقلا عم كلذ عم ةازاوملابو
علشسلل ةبقارملا ةيلمع ةرششابمب
لحملا ىوتشسم ىلع ةدوجوملا
عيبل˘ل ة˘شضور˘ع˘م˘لاو يرا˘ج˘ت˘لا
ةف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘ل˘شس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

نا˘˘شسنإ’ا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
فيظن˘ت˘لا داو˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
اهنأاب نيبت ةدام71 يف ةلثمتملا
،«ةيحÓشصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م» ةد˘شسا˘ف
ةيريدم رشصانعل اهميلشست متيل
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘ت’ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
اهدعب ،ينعملا قح يف ةمزÓلا
رقملا ىلإا هيف هبتششملا دايتقا مت
لا˘م˘˘كت˘˘شسا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘مأ’ا

د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جا
مت قيقحتلا تاءارجا لامكتشسا
قح يف نيلشصفنم نيفلم زاجنإا
مت ا˘م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت
لا˘˘حأا يذ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ىد˘˘˘ل
نيأا مكحلا يشضاق مامأا نيفلملا
لوأ’ا فلملا يف هقح يف ردشصأا

نيماع ةبوق˘ع˘ب ي˘شضق˘ي ا˘م˘كح
ةمارغ جد فلأا05و اذفان اشسبح
ةمهتب عاديإ’ا عم ةذفان ةيلام
ر˘ي˘غ ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
نود عيبلا سضفر عم ،ةهيزنلا

ي˘ف عور˘ششلاو ي˘˘عر˘˘شش رر˘˘ب˘˘م
ردشص يناثلا فلملا .ةبراشضملا
ما˘ع˘ب ي˘شضق˘ي ا˘م˘كح ه˘ق˘ح ي˘ف
ةمارغ جد فلأا05و اذفان اشسبح
سضرع ةمهتب عاديإ’ا عم ةيلام
نا˘شسنإ’ا ة˘يذ˘غ˘ت˘ل داو˘م ع˘ي˘ب˘ل˘˘ل
ةيهتنم ةدشساف فيظنتلا داومو
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘شصلا

تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘شصا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
،سسبÓ˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

اهباحشصا موقي يتلا ةيذحأ’او
ءارو ةيماعلاب لاقي امك عيبلاب
ف˘˘شصن حو˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م وأا ،ود˘˘˘ير˘˘˘لا
ن˘م دد˘ع ط˘ب˘شض ن˘˘يأا ،ود˘˘ير˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد ةو˘˘˘شسن˘˘˘لا
ةحومشسم ريغ دادعأاب تÓحملا

˘مار˘ت˘حا مد˘عو ة˘شصخر˘م ر˘ي˘غو
يششف˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
.سسوريفلا

يداعسس. يون

يبرعلا قايشسلا اذه يف دقع
راردأا ة˘˘ي’و ي˘˘˘لاو لو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب
ماعلا نيمأ’ا روشضحب اعامتجا
ن˘يو˘˘كت˘˘لا ر˘˘يد˘˘مو ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
ةريدمو نيي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ةيفيك ة˘شسارد ه˘ي˘ف م˘ت ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
يد˘˘مو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘ن’ ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
هيلعو ،روهمجلل ةل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
مكحتلا ةرورشضب يلاولا ددشش
عم ماتلا قيشسنتلاب ةيلمعلا يف
تامظنملاو تاشسشسؤوملا لج
ر˘ي˘فو˘ت ي˘لإا لو˘شصو˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
نم ريبك ددع يلإا تامامكلا
ديدحت مت نيأا ةي’ولا ةنكاشس
نوز˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘ب˘˘شضو
ةي’ولا ىوتشسم ىلع رفوتملا

عم ةمامك0006 ب ردقملاو
تامامكلا عيزوتل ةطخ عشضو
ةفاك ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘م˘لا
نيعب ذخأ’او ةي’ولاب قطانملا
ر˘ث˘كأ’ا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
سصر˘ح˘لاو ءا˘بو˘لا ن˘م ًارر˘شضت
ةيلمع نوكت نأا ىلع ديدششلا
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ملشستو روهمجلل ةل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
ىلع نينطاوملاو نيف˘ظو˘م˘ل˘ل

ي˘لاو˘لا ا˘عد ا˘م˘ك ،ءاو˘شسلا د˘ح

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو ة˘شصا˘˘خ˘˘لاو
تامامكلا جاتنإ’ رثكأا هجوتلا
02 يلإا ل˘شصي ي˘مو˘ي داد˘ع˘ت˘ب
نكمتن ىتح ايموي ةمامك فلأا

ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘لإا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا بشسح
امم نطاوم لك يدل ةمامك
ةي˘ئا˘قو ة˘ي˘لا˘ع˘ف ر˘ث˘كأا ي˘ط˘ع˘ي
سسوريف˘لا را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘لاو
ةماعلا تاءاشضفلا يف ةشصاخ
ايمازلإا حبشصأا يتلا ةشصاخلاو
ماهشسإ’او اهي˘ف عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا

ةشسايشس يف عيمجلا طارخناو
ا˘م˘ك ،سسي˘ي˘شسح˘ت˘˘لاو ي˘˘عو˘˘لا
نم ارخؤوم ة˘ي’و˘لا تل˘ب˘ق˘ت˘شسا
فلأا001 ةيلخادلا ةرازو لبق
نوز˘خ˘م˘لا ح˘ب˘شصي˘˘ل ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
ةمام˘ك ف˘لأا601 يلا˘م˘جإ’ا
قطانم عيمج ربع عزوت فوشس

ةلشصاوم يلإا ةازاوملاب ةي’ولا
.جاتنإ’ا ةيلمع

˘ما˘ق ،ر˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ة˘ي’و ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘لا
د˘ي˘ع˘˘لا مو˘˘ي ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص راردأا
ة˘لو˘ف˘ط˘لا ز˘كر˘م ى˘لإا ةرا˘˘يز˘˘ب
نيأا ،راردأا ةن˘يد˘م˘ب ة˘ف˘ع˘شسم˘لا
ديعلا ةبشسانم ةئفلا هذه كراشش
ة˘يز˘مر ا˘ياد˘ه ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ مد˘˘قو
ز˘كر˘م˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘طأ’ا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
امك ،دي˘ع˘لا ة˘حر˘ف م˘ه˘م˘شسا˘قو
ة˘فا˘كل ه˘تار˘كششت ي˘لاو˘لا مد˘ق
زكرملا اذه يرطؤومو يفظوم
ي˘نا˘شسنإ’ا ل˘م˘ع˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ح˘لا˘شصل ه˘نو˘مد˘ق˘ي يذ˘˘لا
ةياعرلا ق˘ح˘ت˘شست ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ف˘لا
د˘˘ه˘˘ج˘˘ب ا˘˘هو˘˘ن˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘كلا
يلإا عيمج˘لا ا˘ي˘عاد تا˘ي˘بر˘م˘لا
تاءار˘˘ج’ا ر˘˘ث˘˘كأا ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت

را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا
 انوروك سسوريف

 انوروك صسوÒفب ةباسصإ’ا ت’اح عافترا ةيفلخ ىلع

فاعسسإا ةرايسسب نوبلاطي فيسسم ناكسس
 ةليسسŸا ‘ ةيحسصلا تامدÿا Úسس–و

 تيدقات ةيدلب ‘ اهعون نم ةردابم لوأا

ةريوبلاب تنÎنإ’ا Èع Ëركلا نآارقلل ةقباسسم

ةيدلبب تارششع ارخؤوم ،جتحا
قر˘شش بو˘ن˘ج ى˘شصقأا ف˘˘ي˘˘شسما
ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘ق ثي˘ح ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ا˘م˘ك ،را˘م˘ع ة˘ق˘يو˘نو˘ب د˘ي˘ه˘ششلا
ىلع ،اهلخادبو اهمامأا اورهمجت

ةباشصإ’ا ت’اح عا˘ف˘ترا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ر˘فو˘ت مد˘عو سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘˘كب
تامدخلا يندتو فاعشسإا ةرايشس
ايدرت عشضولا داز امو ،ةيحشصلا
مد˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا سضع˘ب لو˘ق˘ي
،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘حو ر˘فو˘ت

زكرمب ةطقن برقا ربتعت ثيح
ىلع ،رورشس نيو ةنابخلا ةرئادلا

دعب بناج ىلإا ةديعب تافاشسم
ةحشصلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ة˘ثا˘ن˘خ ن˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششششت˘˘شس’ا
ةدا˘ي˘ع ا˘ه˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ي˘˘حاود˘˘لا
لو˘ق˘˘ي ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ،ف˘˘ي˘˘شسما

ىندأا ىلع رفوتت ’ اهنإا اهوداترم
ا˘ه˘ف˘شصو ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘مد˘˘خ˘˘لا
يذ˘لا ل˘كي˘ه˘˘لا كلذ˘˘ب سضع˘˘ب˘˘لا
ةيدام لئاشسو يا هلخادب مدعنت
تاطل˘شسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ير˘ششبو
ة˘ح˘˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
فا˘ع˘˘شسا ةرا˘˘ي˘˘شس سصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘ب
حتفو تامدخلا ةددعتملا ةدايعل

ت’ا˘ح˘ل˘ل ي˘لا˘ج˘ع˘˘ت˘˘شسا حا˘˘ن˘˘ج
انوروك ءابوب اهتباشصإاب هبتششملا

تا˘با˘شص’ا د˘ياز˘ت˘ل ار˘ظ˘˘ن اذ˘˘هو
لق˘ن˘ت ر˘خآا بنا˘ج ن˘م ،ا˘نورو˘كب
رقم ىلإا نيجتحملا نم نورخآا
يذلا ءا˘ق˘ل˘ل ءاد˘ن ة˘نا˘ب˘خ˘لا ةر˘ئاد
لثممو ةحشصلا ريدم˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج
لو˘ل˘˘ح ة˘˘شسارد ل˘˘جأا ن˘˘م لاو˘˘لا

حشضاو در راظتنا يف..ةلجعتشسم
ت’ا˘غ˘ششن’ا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ناد˘˘ي˘˘مو
اهحرط م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا

فخي ملو ،ةمداقلا مايأ’ا لÓخ
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
عافترا نم م˘ه˘فوا˘خ˘م ،ف˘ي˘شسما

سسوريفب ةباشصملا ت’احلا ددع
ام ،ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ انوروك
ىلع مهاشضرم لقن ىلع مهربخي
ىفششتشسم وحن ملك05 ةفاشسم
ةريبك ةاناعم طشسو ،رورشس نب
ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘لا˘ح˘˘لا ع˘˘م
يف ،لقنلا ءابو مادعنا طشسوو
.مهلقن بعشصي نيح

ةماعلا ةيريدملاو..
قلطت ينطولا نمأÓل

 مدلاب عربتلل ةلمح
ة˘ير˘يد˘م˘لا قÓ˘طإا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘ب

ةلمحلل ينطو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
تمظن ،مدلاب عرب˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

،ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘ي’و ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم
فوفشص يف مدلاب عربتلل ةلمح
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق
كلذ يف امب بترلاو حلاشصملا

نمأ’ نيعباتلا ةطرششلا يفظوم
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا˘˘ب كلذو ر˘˘ئاود˘˘لا
مدلاب عربتلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
هذه ،ةليشسملاب يئ’و˘لا ز˘كر˘م˘لا
دعبلا تاذ ةينما˘شضت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘نا˘˘شسنإ’ا
ةد˘حو˘لا ر˘ق˘م ن˘م لوأ’ا ا˘ه˘مو˘˘ي
’ابقإا تدهشش ماظنلا ظفحل411
ةطرششلا يفظوم لبق نم اريبك
مدلا نوز˘خ˘م م˘عد ى˘لإا فد˘ه˘تو
ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإ’ا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ىشضرملا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ع˘شضو˘ي˘ل
 .ةيويحلا ةداملا هذهل نيجاتحملا

 ع.دلاخ

ن˘م ى˘لوأ’ا ي˘ه ةردا˘ب˘م ي˘˘ف
ةمظنملا تماق ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘ه˘عو˘ن
ة˘لو˘ف˘ط˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تيدقات ةيدلب بتكم بابششلاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب ،‐ ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ‐
ميركلا نآارق˘لا ةوÓ˘ت˘ل ة˘ق˘با˘شسم
.تنرتنإ’ا ربع

ةردابملا هذه ىل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
ريخلل بحمو لعاف بابشش مهو
ام نأا اودكأا ،يعوطتلا لمعلاو
ًة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا ز˘˘ي˘˘م˘˘˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نآار˘ق˘لا تا˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
تا˘شسشسؤو˘م˘لا سضع˘ب ا˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت
تاقباشسم˘لا كل˘ت sنأا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل تاو˘˘عد˘˘لا ه˘ŭجو˘˘ت
عورف بشسحب ،رثكأا وأا قباشستمب

نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ل˘˘ك
امأا.ةدودحم اهيف تاكراششملا

ةحوتفمف تيدقات ةيدلب ةقباشسم
،اهيف ةكراششملا ديري نم لكل
ناكمو هشسنج نع رظنلا سضغب
ًاردا˘ق مادا˘م ،هاو˘ت˘شسمو ه˘ت˘˘ما˘˘قإا

ة˘كب˘شش ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘خد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ح˘˘ب˘˘شصأا ر˘˘مأا و˘˘˘هو ،تنر˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا

عيمجلا لوا˘ن˘ت˘م ي˘فو ًار˘شسي˘ت˘م
هذ˘ه˘ل ل˘˘ف˘˘كي˘˘شس ا˘˘م ،ًا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ًاروشضح هللا ءاشش نإا ةقباشسملا
دعب ًاماع ًاديازتم ًاراششتناو ًايوق
بابلا تح˘ت˘ف ة˘ق˘با˘شسم˘لا.ماع
بهاو˘˘م فا˘˘ششكت˘˘شس’ ًا˘˘ع˘˘شساو
ام˘بر ،ة˘بذ˘ع تاو˘شصأاو ة˘عد˘ب˘م
ةيدودحم ببشسب ةرومغم نوكت

تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا تا˘˘˘طار˘˘˘ت˘˘˘ششاو
حجن يقيقح xدحت وهو ،ةيلاحلا
ةيدلبل عوط˘ت˘م˘لا با˘ب˘ششلا ه˘ي˘ف
نعو .ةريوبلا ةي’وب تيدقات
د˘ب˘ع خأ’ا لا˘ق :ة˘ق˘با˘شسم˘لا ة˘ي˘لآا
يه ةقباشسملا sنإا ولÓشش رونلا
،ةيدلبلا يف اهعون نم ىلوأ’ا
نم ةعومج˘م ع˘م ا˘ه˘ي˘ن˘ب˘ت˘ب ما˘ق
خأ’ا لاث˘مأا ن˘م ر˘ي˘خ˘لا با˘ب˘ششلا

ي˘ع˘ما˘ج بلا˘ط ،ا˘شضر ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
،ة˘يدا˘شصت˘ق’ا مو˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب
رشصتقت مل ةقباشسملا نأا افيشضم
،نشسلا طارتششاو روكذلا ىلع
يف نم لكل ةحوتفم تناك لب
تمت نيأا ،ةكراششملا هتعاطتشسا
لا˘خدإا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
ل˘ي˘ج˘شستو ق˘با˘شست˘م˘لا تا˘نا˘ي˘˘ب
ىلع ةقباشسملا عقوم يف هتوÓت
موقت مث نمو ،تنرتنإ’ا ةكبشش
يداو نم ةشصشصختم ةينف ناجل
˘‐ طو˘غر˘غ بو˘ق˘ع˘˘ي ‐ فو˘˘شس
ة˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘ب د˘˘ع˘ُ̆ب ن˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
يه لحارم4 ربع نيقباشستملا
،فورحلا جراخم ،ةوÓتلا ماكحأا
،تو˘شصلا ، ة˘ي˘ئÓ˘م’ا ءا˘ط˘خأ’ا

ا˘ه˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل ً’و˘˘شصو
يذ˘لا ،نا˘م˘حر˘لاد˘ب˘ع ة˘ع˘م˘جو˘ب
يشضايرلا بكرملا يف مركيشس
 .تيدقات ةيدلبل يراوجلا

فسسوي نب . رسضÿ . أا
mahali@essalamonline.com

ةيئ’ولا ةحلسصملا ةليسصح بسسح
رهسشلل ةيئاسضقلا ةطرسشلل
 مرسصنملا

ةيسضق002 ليجسست
رثكأا اهيف طروتم
ةلسشنخب سصخسش071

ةيئ’ولا ةحلسصملا تلجسس
ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

002 ليرفأا رهسش لÓخ ةلسشنخ
271 اهيف طروت ،ةفلتخم ةيسضق
نهر اسصخسش51 مهنم عدوأا ،اسصخسش
ردسص ناسصخسش ،تقؤوملا صسبحلا

اميف ،ةيئاسضقلا ةباقر امهقح يف
جارفإ’ا نم دحاو صصخسش دافتسسا
دحاو صصخسش دافتسساو ،تقؤوملا

مت اميف ،رسشابملا ءاعدتسسإ’ا نم
تاهجلا ىلإا فلم931 لاسسرإا
تردسص صصاخسشأا50و ،ةيئاسضقلا

.ىرخأا ماكحأا مهقح يف
تاكلتمملا دسض مئارجلا تردسصتو
ةيسضق29 عومجمب ةرادسصلا

عدوأا اسصخسش85 اهيف طروت ةلجسسم
صسبحلا نهر صصاخسشأا90 مهنم
فلم64 ليوحت مت اميف ،تقؤوملا
دحاو صصخسشو ،ةلادعلا ىلإا

،ىرخأا ماكحأا هقح يف تردسص
صصاخسشأ’اب ةسساملا مئارجلا اهيلت

طروت ةيسضق73 ليجسست مت ثيح
مهنم عدوأا ،اسصخسش04 اهيف
،تقؤوملا صسبحلا نهر ناسصخسش
هقح يف ردسص دحاو صصخسش
ليوحت مت اميف ،رسشابم ءاعدتسسا

اياسضقلا اهيلت ،ةلادعلا ىلإا فلم73
يمومعلا ءيسشلاب ةقلعتملا

طروت ةلجسسم ةيسضق71 عومجمـب
صصخسش مهنم عدوأا اسصخسش82 اهيف
،تقؤوملا صسبحلا نهر دحاو
ةباقر امهقح يف ردسص ناسصخسشو
فلم81 لاسسرا مت اميف ،ةيئاسضق
ردسص صصاخسشأا40و ،ةلادعلا ىلإا

اهيلت ،ىرخأا ماكحأا مهقح يف
داسصتقإ’اب ةسساملا اياسضقلا
ةيسضق41 عومجمـب ينطولا

صصاخسشأا01 اهيف طروت ،ةلجسسم
صسبحلا نهر ناسصخسش مهنم عدوأا
نم دافتسسا دحاو صصخسش ،تقؤوملا
60 لاسسرا عم ،تقؤوملا جارفإ’ا

اياسضقلا اهيلت ةلادعلا ىلإا تافلم
عومجمـب ةماعلا بادآ’اب ةقلعتملا

40 اهيف طروت ،ةلجسسم اياسضق70
ىلإا مهتافلم لاسسرا مت ،صصاخسشأا
صصخي اميف امأا .ةيئاسضقلا تاهجلا
ةحفاكمب ةقلعتملا اياسضقلا
تارثؤوملاو تاردخملاب راجتإ’ا
ةيطبسضلا تلجسسف ةيلقعلا
اهزاجنإا مت ةيسضق12 ةيئاسضقلا

اهيف طروت ،%001 ةبسسنب
ردقت ةيمك زجح متو ،اسصخسش42
جلاعملا فيكلا نم مارغ21 .6 ـب
مت ،صسولهم صصرق042 زجحو
صسبحلا نهر دحاو صصخسش عاديإا
فلم22 لاسسرا مت اميف ،تقؤوملا
.ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا
يداعسس. يون

مسساقلب يفيرسشوب



فلأا ةئامب تززعت نأا دعب
ةرازو ةشصح نم ،ةيقاو ةمامك
ةّيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةهجوملا ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
تدنجت نيأا ،نطولا تاي’ول
ةشسبت ةي’و حلاشصم فلتخم
تا˘ير˘يد˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يندملا عمتجملاو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
تا˘˘كر˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ناجل مهنم اميشس ، ةيوعمجلا
ىر˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ل˘ع ي˘˘ف ،ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
ميلقإا تايدلب فلتخم تلمشش
تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل ،ة˘ي’و˘لا

ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نا˘˘ج˘˘م
ةيراجتلا تÓحملا باحشصأاو
ةرششابم مهفادهتشسا لÓخ نم
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف
عراو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششلاو قاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسأ’او
ةشصرفلا مانتغا ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
عشضو ةرورشضب مه˘شسي˘شسح˘ت˘ل
لو˘ح˘ي ل˘ح ع˘ج˘نأا˘ك ة˘ما˘م˘كلا
لشصاوتتل ،ىودعلا لاقتنإا نود
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
وحن عيزوت لÓخ نم ،كرابملا
00043 فلأا ني˘ثÓ˘ثو ة˘ع˘برأا

نينطاوملا ىلع اناجم ،ةماّمك
اهنم ،ةي’ولا تاّيدلب عيمجب
0008 ف’آا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘م˘شصا˘ع˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘ّم˘˘ك
ع˘يزو˘ت ع˘م ةازاو˘مو .ة˘ي’و˘˘لا
ح˘لا˘شصم تعر˘شش تا˘ما˘˘م˘˘كلا

ةيلمع ربكأا يف ةشسبت ةي’و
ددع ةكراششمب ريهطتو ميقعت
ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا تا˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا

ة˘ظ˘فا˘ح˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘مو
ةيندملا ةيامحلا اذكو تاباغلا

كرد˘لاو ة˘طر˘˘ششلا يزا˘˘ه˘˘ج و
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح تل˘م˘˘ششو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
قاو˘˘شسأ’ا هذ˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘˘شسلاو
ةيتامدخلاو ةيرادإ’ا قفارملاو
عراو˘˘˘˘˘˘˘˘ششلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘˘˘شضف
.دجاشسملاو تاقرطلاو

كراسشي ةحسصلا عاطق
صسوÒفب ÚباسصŸا
ديعلا ءاوجأا انوروك

ةيراكبب
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا كرا˘˘˘شش

ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا˘˘˘ب
سسارعلوب ةر˘قو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ءاو˘˘جأا ،ة˘˘يرا˘˘كب
ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

‐ديفوك سسوريفب نيباشصملاو
جÓعلا تحت نيدجاوتملاو91
ل˘ف˘ح˘لا تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف تم˘˘ي˘˘قأاو.
ةيريدم تارا˘طإا ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب
لا˘˘م˘˘عو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘شصلا
اوراز ن˘˘˘يأا ،ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
رهاظم مهومشسا˘قو ى˘شضر˘م˘لا
هذ˘˘ه˘˘ب رور˘˘شسلاو ة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا
ى˘ل˘ع عuزُو ا˘م˘ك ،ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
سسبÓ˘م ن˘ي˘با˘شصم˘لا لا˘ف˘طأ’ا
تايولحلا و با˘ع˘لأ’او د˘ي˘ع˘لا
ي˘فو .ج˘ي˘ه˘ب ي˘ل˘ئا˘ع و˘˘ج ي˘˘ف
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘كأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا
ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب ل˘ما˘ع˘لا ي˘ب˘ط˘لا

نوشصيرح م˘ه˘نأا˘ب ،ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا
حورلا عفر ىلع ريبك لكششب
ى˘شضر˘م˘لا ىد˘˘ل ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

كلذ˘ل ا˘م˘ل ،لا˘ف˘طأ’ا ة˘شصا˘خو
ة˘˘عر˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ر˘˘ثأا ن˘˘م
ميدق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،م˘ه˘ئا˘ف˘شش
مه˘ب˘جاوو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘خ˘لا

نأا˘˘˘بو ،ه˘˘˘جو ل˘˘˘م˘˘˘كأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
عم نوكت ةيقيقحلا مهتداعشس
جرخ˘يو ى˘فا˘ع˘ت˘ي سضير˘م ل˘ك
. هلهأا ىلإا ىفاعم اًملاشس

ةعسساو فيظنت ةلمح
ةيمومعلا ةقيد◊ا ‘

 ةعيرسشلاب
ةيرئازجلا ةيميداكأ’ا تماق

قو˘ق˘حو ي˘نا˘˘شسن’ا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
رو˘˘شسج ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ،نا˘˘˘شسنإ’ا
،ةعيرششلا ةيدلبل ةي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

نونفلل قرششلا روشسن ةيعمج
ةيريدم ةكرا˘ششم˘بو ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا
ةلمح ميظنتب ،ةي’ولاب ةئيبلا
تشسم ةعشساو ةئيهتو فيظنت
،ةعيرششلاب ةيمومعلا ةقيدحلا
ددع ةردابملا يف كراشش نيأا

ي˘طر˘خ˘ن˘مو ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م ن˘˘م
اذ˘˘كو ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ي˘˘لود˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حإ’ا
فداشصملا يجولويبلا عونتلل
تحت ةنشس لك نم يام22 ـل
ي˘ف د˘جو˘ت ا˘ن˘لو˘˘ل˘˘ح » را˘˘ع˘˘شش
 .«ةعيبطلا

ىلإا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
عو˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
طيحملا ةفاظنو ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا

ظافحلا ةيم˘هأا˘ب سسي˘شسح˘ت˘لاو
تا˘حا˘شسم˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يجولويبلا عونتلاو ءارشضخلا

ةرو˘˘˘شصلا ن˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت اذ˘˘˘˘كو
مدق امك ،ةقطنمل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا
ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تارا˘˘˘طإا
ل˘˘˘ك ةد˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘حور˘˘˘˘شش
هب رخزت ام لوح نيكراششملا

،ةيناويح ةورث نم ةشسبت ةي’و
ةئيبلا ةيامحف ،ةيئامو ةيتابن
ةنوهرم ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلاو
عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
رد˘˘شصم ه˘˘نأ’ ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيجولويبلا ةمظن’ا رارمتشسا

هذ˘˘ه را˘˘ع˘˘شش ها˘˘ن˘˘ع ا˘˘م اذ˘˘ه و
 .ةنشسلا

تÓكأ’ا رهسشأا بايغ
ديعلا مايأا ةيبعسشلا

انوروك ببسسب

ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ما˘˘˘يأا تبا˘˘˘غ
تÓ˘˘كأ’ا ر˘˘ه˘˘ششأا كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘شسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا

وأا ةرابودلا قبطب ةفورعملاو
نطاوملا دوsعت نيأا ،سصمحلا
ة˘ب˘شسا˘ن˘م ل˘ك د˘ن˘ع ي˘˘شسب˘˘ت˘˘لا
ن˘م يد˘ي˘ل˘ق˘ت ق˘ب˘ط˘ب ر˘ف˘ظ˘لا˘ب
ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا
ةدجاوتملا ةيب˘ع˘ششلا تÓ˘كآ’ا
اهيف رsشضحُي يتلاو ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
نود ا˘˘شصي˘˘شصخ ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه
ةيرحشس ةطلخ لÓخ نم هاوشس
،ةيهششلا حتفتو باعللا ليشسُت
يف نينطاوملا عومج أادبت نيأا
تا˘عا˘شس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘لإا د˘فاو˘ت˘˘لا
 .رجفلا

ةيئانثتشس’ا فورظلا نأا ريغ
ةنشسلا هذه دÓبلا اهششيعت يتلا
را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
نود تلا˘ح ،ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
نأا دعب ةرابودلا معاطم حتف
نطاوملا ىدل ةفولأام تحشضأا
ا˘هدو˘جو تشضر˘˘فو ي˘˘شسب˘˘ت˘˘لا
ر˘ه˘ششأا˘ك ة˘م˘ع˘طأ’ا سسو˘ما˘ق˘˘ب

تÓكأ’ا ن˘ي˘ب يد˘ي˘ل˘ق˘ت ق˘ب˘ط
.ةي’ولا يف ةيبعششلا

بابسشلا عاطق
ةلمح مظني ةسضايرلاو

 مدلاب عÈتلل
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م تم˘˘ّظ˘˘˘ن

ة˘ي’و˘ل ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
ةيريدم عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘شسب˘ت
ة˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ،ة˘˘ح˘˘شصلا
نوزخملا معدل مدلاب عربتلل
ةجا˘ح˘ل˘ل ار˘ظ˘ن مد˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
ةيويحلا ةداملا هذ˘ه˘ل ة˘شسا˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
 .ةي’ولا تايفششتشسمب

يت˘لا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
با˘˘ب˘˘ششلا راد ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘شضت˘˘˘حا

سسرام4 يحب نيدموب يراوه
’ا˘ب˘قا تق’ ،ة˘شسب˘ت ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
تارا˘طإا فو˘ف˘شص ي˘ف ا˘ع˘شساو
با˘˘ب˘˘ششلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو
اهل تر˘خ˘شس ا˘م˘ك ة˘شضا˘ير˘لاو
لئاشسولا ةي˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم˘لا
˘˘ما˘˘م˘˘تإ’ ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا

يف نيدفاولل عربتلا تايلمع
اميف .ةيئاقوو ةيحشص فورظ
ةشضايّرلاو بابّششلا ريدم دكأا
تق˘ّق˘ح ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ،ة˘˘ي’و˘˘ل
دعتشسي هعاطق نأاو ،ا˘ها˘غ˘ت˘ب˘م
،رهشش ّلك ةّرم اهميظنت ىلإا

م˘ي˘عد˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم

ةّداملا هذهب يّح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا
.ةّيويحلا

نوراه يحابسصم :اهعمج

mahali@essalamonline.com

257209ددعلا ^1441 لاوسش40ـل قفاوملا0202 يام72ءاعبرأ’ايلحم
انوروك ةحئاج راسشتنإا ةحفاكم راطإا ‘

ÚنطاوŸا ىلع اينا‹ اهعيزوتو ةيقاو ةمامك فلأا ةئاÃ ززعتت ةسسبت
اهباحسصأا لبق نم زباıا نم ديدعلا قلغ ببسسب

لÓخ بيل◊او زبÿا يتدام ‘ ةمزأا
نازيلغب رطفلا ديع يموي

تامزلتسسم لك Òفوتو زيهجتل ةيÒخ تاردابم
ديد÷ا تيبلا ‘ Ëركلا صشيعلا

ملتسستو خوكلا قلطت اهتانبو Ëرم ةلمرأ’ا
راردأا ›او لبق نم انكسس

نينطاوملا ىلع ناجملاب ةيقاو تامامك عيزوتب ىربك ةيلمع يف ةسسبت ةي’و يراجلا عوبسسأ’ا ةيادب تعرسش
انوروك ةحئاج راسشتنإا ةحفاكم فدهب

ا˘ه˘تد˘ه˘شش ةدا˘ح ز˘ب˘خ ة˘˘مزأا
ةي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘لا

و˘˘˘ي˘˘˘هرا يداو رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع ناز˘ي˘˘ل˘˘غو
ر˘ط˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ
ديدعلا قلغ ببشسب ،كرابملا

نيزابخلا لبق نم زباخملا نم
نا ريغ مهنم ليلقلا ءانثتشساب
زب˘خ ف˘ي˘غر ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
ناكمب ةبوع˘شصلا ن˘م ح˘ب˘شصأا
ار˘˘ظ˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘ل˘˘ل

ىلع ز˘با˘خ˘م˘لا كل˘ت ا˘ه˘ت˘فر˘ع
ن˘م د˘يد˘ع˘لا بشسحو ،ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘ق
ددجتي ديدحلا نا نينطاوملا

سسفن رركتيو رطف ديع لك
سضرع ببشسب اذهو ويرانيشسلا
تارار˘˘ق ن˘˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘لا سضع˘˘ب
سضرع ايا˘شصو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘تو
قلخ ام وهو ،زباخملا طئاحلا
نينطاوملا ىدل اريبك ارمذت
ز˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا اود˘˘˘شصق ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ىلع د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا
ا˘ه˘ب ل˘ج˘شس ثي˘˘ح ،ع˘˘با˘˘شصأ’ا
ن˘م تا˘ئ˘م˘ل˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ع˘˘فاد˘˘ت
و˘˘ج ط˘˘شسو ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

تارا˘˘ج˘˘ششلا ن˘˘م نو˘˘˘ح˘˘˘ششم
ة˘يد˘شسج˘لا ى˘ت˘حو ة˘ي˘شضف˘ل˘لا
ناكم ذخا لجا نم نينطاوملل
ءانتق’ ريباو˘ط˘لا ط˘شسو م˘ه˘ل
مهروشضح م˘غر ز˘ب˘خ ف˘ي˘غر
ىلوأ’ا تاعاشسلا ذنم ركبملا

امم ،زباخملا ماما حابشصلا نم
ري˘باو˘ط ل˘ي˘كششت ي˘ف بب˘شست
ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك عا˘فد˘ناو
لافط’ا ىتحو ’اجرو ءاشسن
نم مهئايتشسا نع اوربع نيذلا

ا˘هو˘ف˘شصو ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه
ي˘ل˘ك با˘ي˘غ ي˘ف ة˘ي˘ثرا˘كلا˘˘ب
ن˘˘م نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘ل˘˘˘ل
اهرود˘ب مو˘ق˘ت نا سضور˘ف˘م˘لا
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ا˘ه˘ب طو˘ن˘˘م˘˘لا
بيلحل ،ةينيد˘لا تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

ةري˘ب˘ك ةرد˘ن فر˘ع ر˘خآ’ا و˘ه
نم يناث˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ة˘شصا˘خ
سضع˘˘ب˘˘ب ع˘˘فد ا˘˘م˘˘م د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
بيلح ءارشش ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

بلعملا رقبلا بيلح وا ةظحل
اومر˘ح˘ي ’ ى˘ت˘ح ن˘ير˘ط˘شضم
يتلا ةيشساشس’ا ةداملا هذه نم
لوانتم يف تشسيل اهنأا اودبي
ةلوج˘لا لÓ˘خ ن˘مو ع˘ي˘م˘ج˘لا
اهب تماق يتلا ةيعÓطتشس’ا
نم يناثلا مويلا يف ةديرجلا

مات هب˘شش قÓ˘غا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل
ي˘ت˘لا ز˘با˘خ˘م˘لا ى˘لا فا˘شضت˘ل
يموي لÓ˘خ ة˘قو˘ل˘غ˘م تي˘ق˘ب
اهنم سضعبلا ءانثت˘شسا˘ب د˘ي˘ع˘لا
اذي˘ف˘ن˘ت ا˘ه˘باو˘با تح˘ت˘ف ي˘ت˘لا
،ةيشصولا تاهجلا تاميل˘ع˘ت˘ل

ةينوناقلا تاءارج’ا نم افوخ
ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ترد˘˘شصا ي˘˘ت˘˘لا

نازيلغ ةي’ول ةراجتلا ةيريدم
يذلا ةموادملا ماظن راطا يف
راج˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غا ه˘مر˘ت˘ح˘ي م˘ل

اما ،زباخملا باحشصا ةشصاخ
دقف ريشسلا ةكرحب قلعتي اميف
ة˘ي˘ن˘م’ا ح˘لا˘˘شصم˘˘لا تط˘˘شسب
متو عشضولا ىلع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘شس
تابكر˘م˘لا تار˘ششع ف˘ي˘قو˘ت
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘˘لاو
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘قر˘˘خ
ءاحنا عيمج ىلع بورشضملا

ءاوجا يه هذه نطولا تاي’و
،نازيل˘غ ة˘ي’و˘ب ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع
ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘ت ’ ثي˘ح
ن˘م ىر˘خ’ا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب
ة˘˘مزأ’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ن˘˘˘طو˘˘˘لا
دÓبلا اهششيعت يت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

ىرخ’ا لودلا ةيقب رارغ ىلع
تر˘شصت˘قا د˘قو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
يناهتلا لدابتو رفاغتلا ةيلمع
نع يراجلا ماعلا تارايزلاو
ل˘ئا˘شسو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ق˘˘ير˘˘ط
را˘ششت˘نا يدا˘ف˘ت˘˘ل ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
تارارقل اديشسجت اذكو ءابولا

ىلا ةيمارلا ةيروهمجلا سسيئر
نم يلزنم يئزج رجح قيبطت
ى˘لإا ’اوز ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا

احابشص ةعباشسلا ةعاشسلا ةياغ
ديع يموي يلاوملا مويلا نم
.رطفلا

بويا .صس

ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘˘لا ما˘˘ق
رطفلا ديع مايأا يناث ىف راردأا
ىلع فوقولاو ةرايزب ،كرابملا

ميرم يتأا ةديشسلا ناكشسإا ةيلمع
خ˘يرا˘ت˘ب ةدو˘لو˘م˘لا د˘م˘حأا تن˘ب
اهتانب ةقفر ةن˘طا˘ق˘لاو2491
نيلوليت رشصقب ماتيأ’ا ةثÓثلا
ةتنك ةيواز ةرئاد ريمجزنا ةيدلب
ة˘م˘شصا˘ع ن˘ع م˘˘ل˘˘ك08وحن
ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ة˘˘ف˘˘˘شصب ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
دعب اديدج ا˘ن˘كشس ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست˘ب
اهتاناعم ىلع ءوشضلا طيلشست
،ةبعشصلا ةيعامتج’ا اهفورظو
يبوط خوك يف نطقت يهو
سشيعلا طورشش ىندأا هيف بيغت
مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘شسو ر˘ب˘ع م˘ير˘كلا

يعامتج’ا لشصاوت˘لا ع˘قاو˘مو
تبوا˘ج˘ت ن˘يأا ،ر˘ه˘ششأا3 ل˘ب˘ق
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ءانبب رمأا يذلا يلاولا مهشسأار

فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘كشسم
رفاشضتب اذ˘ه ق˘ق˘ح˘تو ي˘شسا˘ي˘ق
تل˘خدأا ثي˘ح ،ع˘ي˘م˘ج˘لا دو˘ه˘ج
يف ةلئاع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘حر˘ف˘لا
تاردابم تقلطأا امك ديعلا مايأا

لك ري˘فو˘تو ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ة˘ير˘ي˘خ
يف ميركلا سشيعلا تامزلتشسم
ةاناعملا قيلطتل ديدجلا تيبلا

هذه ه˘ت˘ششا˘ع يذ˘لا نا˘مر˘ح˘لاو
قطانم نم ةقطنم يف ةلئاعلا
يلاولا  ناك دقو ،راردأاب لظلا

ماعلا نيمأ’ا نم لكب اقوفرم
ناو˘˘يد˘˘لا سسي˘˘ئرو ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل˘˘˘ل
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئرو ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ن˘ير˘يد˘م˘لا سضع˘بو ر˘ي˘مز˘ج˘˘نا
ن˘يأا ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةلئاعلا عم ديعلا ةحرف اومشساقت
يهو اهتداعشس نع تربع يتلا
.ديدجلا نكشسلا حيتافم ملتشست

مدع مغر لمعلل مهئاعدتسسا مت
ةنهملا ةسسرامم ةسصخر ىلع مهلوسصح

ةسصاخلا سسرادملا وسضرمم
فيظوتلاب نوبلاطي
يف مهدوهجب افارتعا
انوروك ةحفاكم
جرختم صضرمم005 نم رثكأا دسشان
يديسس ةي’وب ةسصاخلا صسرادملا نم
نم ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو ،صسابعلب
ةلكسشمل لح داجيإ’ لخدتلا لجا
ةسسرامم صصيخارت مهحنم يف رخأاتلا
يف لمعلل مهئاعدتسسا مغر ،ةنهملا
نيعوطتمك ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا

نيبلاطم انوروك ةحناج ةيادب ذنم
ةيسصولا ةهجلا هتاذ تقولا يف
لغسش بسصانم يف مهجامدإاب
نيسضرممك مهب فارتع’او
مهنيوكت نع رظنلا صضغب نيسسرمتم
.صصاخ وأا يمومع ناك نأا

نينوكملا نيسضرمملا نم ديدعلا عفر
9102 تاعفد ةسصاخلا صسرادملا يف
نم اوددن ىوكسش ةسضيرع0202و

اهلعتفت يتلا ليقارعلاب اهلÓخ
مهحنمب قلعتي ام يف ةيسصولا ةرازولا

اهميدقت متي ىتح لمعلا ةسصخر
لجا نم ةيمومعلا ةفيظولل
ةحسصلاب نيسسراممك مهب فارتع’ا
يف مهفيظوت يلاتلابو ةيمومعلا

اوحرسص ذإا ،مهتاسصسصخت قفو بسصانم
فارتع’ا ليبسس يف نولسضاني مهنأاب
ةسصاخ صسرادم يف مهنيوكت مغر مهب
ةحسصلا ةرازو لبق نم اهب فرتعم
هتاذ تقولا يف نيبرغتسسم  ناكسسلاو
ةسضقانتملا  ةيجاودز’ا هذه نم
يتلا ةيسصولا ةرازولا اهب لماعتت يتلا

صضفرتو صسرادملاب فرتعت
امم ،اهنم نيجرختملاب فارتع’ا

فيظوتلا يف مهظوظح صصلق
ىلع ينهملا مهلبقتسسم ىلع ىسضقو

امو مهنم ديدعلا تاحيرسصت بسسح
نيكتسشملا بسسح ةلب ةنيطلا داز
تارارقلا ةيلوؤوسسم مدع ىدم صسكعو
ةرازولا اهتذختا يتلا ةيقييسضتلا
ىلع ةحسصلا ةيريدم مادقإا ،ةيسصولا
حلاسصم ميعدت لجا نم مهئاعدتسسا
زجعلل اكاردتسسا تايفسشتسسملا
يبطلا هبسشلا ناوعأا يف لجسسملا

مهايإا ةدعاو انوروك ةمزأا لÓخ
مغر بسصانملا حتف دنع فيظوتلاب

.صصيخرتلا ىلع مهتزايح مدع
بناج ىلإا رطخلل مهتايح نيسضرعم
ءادأ’ يبطلا هبسشلا ناوعأا نم مهنارقأا

.لباقم ةيأا نودب ةليبنلا مهتنهم
نيجرختملا بسسح يعدتسست ةيعسضو
عم اهلماعت يف ةياسصولا رظن ةداعإا

يلاحلا فرظلا يف ةسصاخ مهتافلم
ءادأا نع هيف اورخأاتي مل يذلا

اوناك ناو ىتح ينهملا مهبجاو
ىلإا تاهجلا تاذ نيعاد ، نيعوطتمك
ليهسستل فلملا اذه لح يف ليجعتلا

اسضيأا افارتعاو مهتنهم ةسسرامم
يف ةكراسشمك اهنولذبي يتلا دوهجلاب
.انوروك صسوريف لكسشم ىلع ءاسضقلا

ودبع.صص
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3 عسضي غربنفيإا
هزتوغ مامأا تارايخ

مجنلا ،غرب˘ن˘ف˘يإا نا˘ف˘ي˘ت˘شش ه˘جو
ىلإا ةحيشصن ،خنويم نريابل قباشسلا

بعللا ىلإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب هز˘تو˘غ و˘يرا˘م
نع هليحر دكأات امدعب ،ايناملأا جراخ
ةياهنب دنومترود ايشسوروب فوفشص
.يلاحلا مشسوملا

،قبا˘شسلا ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘لأ’ا لا˘قو
،«ن˘يÓ˘نوأا ي˘ت» ع˘قو˘م˘ل لا˘ق˘˘م ي˘˘ف
تبعل» :هزتو˘غ ى˘لإا ه˘مÓ˘ك ا˘ه˘جو˘م
تنكو ،ةينا˘م˘لأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ر˘ب˘كأا ي˘ف
برجتل نآ’ا ..ملاعلا سسأاك يف انلطب
وأا ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ،جرا˘خ˘لا˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا
ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا وأا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
.«اشضيأا كتيشصخشش

هنأا ليختأا نأا يننكمي» :فاشضأاو
..ةد˘ي˘ج سضور˘ع ى˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ي˘˘شس
مل يناملأ’ا يرودلا يف هرارمتشسا
.«يرظن ةهجو نم ايقطنم دعي

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،كروز ل˘˘كيا˘˘˘م نا˘˘˘كو
دق ،دنومترود ايشسوروبل يشضايرلا
نل يدانلا نأا ،مايأا لبق ايمشسر دكأا
نر˘يا˘ب بع’ ،هز˘تو˘˘غ د˘˘ق˘˘ع دد˘˘ج˘˘ي
.قباشسلا خنويم
باحسسناب بلاطي يلكراب

يرودلا نم قيرف يأا
ةلسسلا ةركل يكيرمأ’ا

انوروك هبرسضي
ةرك بع’ ،يلكراب زلراششت لاق

باحشسنا بجي هنإا ،قباشسلا ةلشسلا
ي˘كير˘مأ’ا يرود˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف يأا
ةقباشسملا تلمكتشسا اذإا ،نيفرتحملل
هيبع’ نم يأا بيشصأاو ،فيشصلا اذه
.انوروك سسوريفب

ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘شش ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ب غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘بأاو
نأا دقتعأا» :سسمأا لوأا (نإا.يب.سسإا.يئ)
و˘ه ،ه˘ل˘ع˘ف˘ن نأا بج˘ي يذ˘لا ءي˘˘ششلا

ةبا˘شصإا ة˘لا˘ح ي˘ف ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
.«ىودعلاب بع’

بع˘˘شصلا ءز˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه»: ع˘˘˘با˘˘˘تو
فا˘˘ق˘˘يإا ن˘˘كم˘˘ي ’ ،ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
ىلع بجي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ..تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يأا بي˘شصأا اذإا ،با˘ح˘شسن’ا ق˘ير˘ف˘˘لا

مل ول ىتح ،سسوريفلاب هيبع’ نم
.«نيبعÓلا لشضفأا نم نكي

طبحم˘لا ن˘م نو˘كي˘شس» :فا˘شضأاو
اذإا ،يكيرمأ’ا ةلشسلا يرود يف انل
ى˘˘لإا سسكا˘˘ب ي˘˘كوو˘˘ل˘˘ي˘˘م ر˘˘ط˘˘˘شضا
ببشسب كلذ ناك ول ىتح ،جورخلا

،ء’دبلا دعاقم ىلع سسلجي بع’
سسكاب يكوول˘ي˘م جر˘خ˘ي نأا بج˘ي˘ف
(وبموكوتيتنأا) سسيناي عئارلا هبع’و
ىلوأ’ا ةلوجلا نم ،اموزهم ربتعيو
.«ةيئاشصقإ’ا راودأ’اب

ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف يرود˘˘لا ف˘˘قو˘˘تو
يدور ة˘˘با˘˘˘شصإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،راذآا سسرا˘˘˘م
.سضرملاب زاج اتوي بع’ ريبوج

تب˘شسلا ،يرود˘لا ة˘˘ط˘˘بار تلا˘˘قو
تاشضوافم يف تلخد اهنإا ،يشضاملا

فانئتشس’ ،ينزيد تلاو ةكرشش عم
ةياهنب «دلروو ينزيد» يف مشسوملا
.زومت ويلوي

اهتايرابم ةماقإ’ ةطبارلا ىعشستو
ع˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا و˘˘هو ،د˘˘حاو نا˘˘كم ي˘˘ف
مشضي يذلا ،ودن’روأا يف يشضايرلا
قدانفلا سضعبو بعÓم ةثÓث
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ابغوب نأاسشب ناديز سضقاني زيÒب

يران درب كياد ناف نع عفادي نوسسردنه

،ابجوب لوب يشسنرفلا مجنلا تاب
بر˘قأا ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م بع’
لاير ن˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
يف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،د˘يرد˘م
نيزل ةريب˘كلا ة˘ب˘غر˘لا م˘غر ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
،يكلملا قيرفلا بردم ،ناديز نيدلا
.همشض يف

نيطايششلا عم ا˘ب˘جو˘ب د˘ق˘ع د˘ت˘م˘يو
’إا ،لبقملا مشسوملا ةياهن ىتح ،رمحلا
درو˘فار˘ت د˘لوأا ي˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا نأا
دوجو مدع نم دكأاتلا دعب ،هعيب اوررق
.هدقاعت ديدجتل هيدل ةين

«تروبشس01 ول» عقوم بشسحبو

،’ويار ونيم يلاطيإ’ا نإاف ،يشسنرفلا
ه˘ت’ا˘شصتا أاد˘˘ب˘˘ي˘˘شس ،ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب ل˘˘ي˘˘كو
بعÓلا لا˘ق˘ت˘نا تا˘شضوا˘ف˘م قÓ˘طإ’
.سسوتنفوج ىلإا

’ ،ديردم لاير نأا عقوملا حشضوأاو
لبقتشسم تاروطت ةفرعم رظتني لاز
ةرادإا نأا ي˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘كل ،ا˘ب˘غو˘˘ب
.همشضل ةشسمحتم تشسيل يغنيريملا

بعÓلا رعشس نأا زيريب ةرادإا ىرتو
001 ى˘لإا ل˘شصي د˘ق يذ˘لا ،ع˘ف˘تر˘م˘˘لا

ردقملا هبتار ىلإا ةفاشضإا ،وروأا نويلم
نÓث˘م˘ي ،ا˘ًيو˘ن˘شس وروأا نو˘ي˘ل˘م71ـب

.ةقفشصلا مامتإا مامأا نيريبك نيقئاع

د˘˘ئا˘˘˘ق ،نو˘˘˘شسرد˘˘˘ن˘˘˘ه نادرو˘˘˘ج در
يناملأ’ا تاحيرشصت ىل˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
،قباشسلا يشسليششت مجن ،ك’اب لكيام
ناف لجريف قيرفلا يف هليمز نأاششب
.كياد

كياد ناف» :نإا لاق دق ،ك’اب ناكو
’ رشصع يف بعلل ةياغلل ظوظحم
ن’آا ،درا˘ب˘م’ ،ا˘ب˘˘غورد ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي
،يشسري˘ب نا˘ف ،ي˘نور ،ير˘ن˘ه ،رار˘ي˘شش
.«اتشسوك وغييد ،رويابيدأا ،زيفيت

ىلع نو˘شسرد˘ن˘ه ق˘ل˘ع ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ى˘ل˘ع ه˘با˘شسح ر˘ب˘˘ع ،ك’ا˘˘ب ح˘˘ير˘˘شصت
.«نوظوظحملا مه» :Óئاق ،مارغتشسنإا

ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف فا˘شضأاو
’» :ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ور˘ت˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص
امب كياد ناف نع ثدحتلا عيطتشسأا
عيمجلا عبطلاب ،بعÓك ةيافكلا هيف
نيماعلا لÓخ هلعف امو ،هتاردق فرعي
.«اًلئاه اًرمأا ناك نييشضاملا

زئاوجلا نم ديدعلاب زاف دقل» :دازو

عفادم هنإا ،كلذ قحتشسي وهو ،ةيدرفلا
.«قدشصي ’ بع’و ،قدشصي ’

هنع ثدحتلا ع˘ي˘ط˘ت˘شسأا ’» :ع˘با˘تو
بعل˘م˘لا جرا˘خ و˘ه˘ف ،ة˘ي˘فا˘ك ة˘جرد˘ب
ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش وذ ع˘˘ئار سصخ˘˘شش ا˘˘ًشضيأا

.«ةعئار
د˘˘ئا˘˘قو ،قد˘˘شصي ’ ه˘˘نإا» :ل˘˘م˘˘˘كأاو

دقو ،سسبÓملا علخ ةفرغ يف ميظع
ذ˘ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ع˘فد ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘˘ط˘˘عأا

نيب اهيف لخد يتلا ىلوأ’ا ةقيقدلا
ن˘˘م» :ل˘˘شصاوو.«قير˘ف˘لا فو˘ف˘شص
موي لك ّيلع رمي نأا يرورشس يعاود
يف اًمئادو مشستبي هنإا ،كياد ناف عم
ةباثمب وه» :متأاو.«ةديج ةينهذ ةلاح
ةياغلل يندعشسيو ،انل ةبشسنلاب ةودق
زئاوجلاو ،اهمدقي يت˘لا تا˘يو˘ت˘شسم˘لا
،اهقحتشسي هنأ’ ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح ي˘ت˘لا

.«هيلع لشصحي ءيشش لك قحتشسيو

باقلألا دسصح ىلع هتدعاسسŸ ةيودم تادقاعت ديري «ثوغÈلا»

ةنولسشرب ةرداغم نم يسسيم عنÁ وراتو’
،ينا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك

ةنولششرب لخاد ةقث كانه نأا ،سسمأا
نل ،يشسيم لينويل ينيتنجرأ’ا نأاب
مشسوملا ة˘يا˘ه˘ن˘ب يدا˘ن˘لا ن˘ع ل˘حر˘ي
.يراجلا

ةنولششرب عم يشسيم دقع يهتنيو
هنكل ،لبقملا مشسوملا ةياهنب اًيمشسر
يف ليحرلا ةيرح هحنمي اًطرشش كلمي
.لباقم نود مشسوملا اذه ةياهن

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
ىلع هنإاف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ددحملا دعوملا ءاهتنا مدع نم مغرلا

ي˘شسي˘م رر˘ق اذإا ة˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب غÓ˘˘بإ’
لخاد كششي دحأا ’ هنأا ’إا ،ليحرلا

.هرارمتشسا يف ون بماك
ةرادإا ة˘ق˘˘ث نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘شضوأاو

ىشصقأ’ا دحلا ىلإا لشصت ةنولششرب
عم لباقت امدعب ةشصاخ ،يشسيم يف
،ويموترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘شسو˘ج سسي˘ئر˘لا

،وارج راكشسوأا يذي˘ف˘ن˘ت˘لا سسي˘ئر˘لاو
ددرت ام مغر ،تابيردتلل ةدوعلا دعب

رار˘˘ق د˘˘ع˘˘˘ب تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع
ن˘م˘شض ن˘˘مو.بتاور˘لا سضي˘ف˘خ˘ت

هتداعشس ،يشسيم رار˘م˘ت˘شسا تا˘مÓ˘ع
ورا˘تو’ ه˘ن˘طاو˘م لو˘شصو بار˘ت˘قا˘ب

يذلاو ،نÓيم رتنإا مجاهم ،زينيترام
ه˘م˘شضب بلا˘طو ل˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘ششأا
يف مدقت هنأا ملعي يشسيمةنولششربل
ل˘ب˘ق نا˘ك ا˘م˘˘ك د˘˘ع˘˘ي م˘˘لو ،ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

˘ماد˘ق˘ت˘شسا ي˘ف بغر˘ي اذ˘ل ،تاو˘˘ن˘˘شس
ظافحلا يف هدعاشست ةديدج تادقاعت

ىلع يشسفانتلا ةنولششرب عشضو ىلع
.ةيبوروأ’او ةيلحملا باقلأ’ا

Ìعي ’ويدراوغ
Êاسس ليدب ىلع

ايناŸأا ‘
مويلا ،يرابخإا ريرقت ركذ

رتشسششنا˘م يدا˘ن sنأا ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا
و˘ح˘ن هرا˘ظ˘نأا ه˘uجو˘ُي ،ي˘ت˘ي˘˘شس
ر˘˘يا˘˘ب بع’ ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ب نو˘˘˘ي˘˘˘ل
ليحر˘ل ا˘ًب˘شسح˘ت ،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
،يتيشسلا ن˘ع ،ي˘نا˘شس يور˘ي˘ل
يف ،ايناملأا يف بعلل هلاقتناو
.لبقملا مشسوملا

،يناشس لحري نأا لمتحُيو
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م فو˘˘˘ف˘˘˘شص ن˘˘˘ع
يف ايناملأا ىلإا ةدوعلل ،يتيشس
عقوتُي ثيح ؛لبقملا مشسوملا
.خنويم نرياب ىلإا همامشضنا

ي˘ل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذو
sنأا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا «ل˘˘˘ي˘˘˘م
يليب عبات ،يتيشس رتشسششنام
د˘قو ،ن˘ي˘م˘شسو˘م راد˘م ى˘ل˘˘ع
م˘شض ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ن˘ل˘ع˘˘ي
ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لا
يناشس ءاق˘ب نأا˘ششب ة˘ي˘با˘ب˘شضلا

.يتيشس فوفشص نمشض
sنأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششأاو

22 ،يليب يلودلا يكياماجلا
ل˘يد˘ب˘لا ل˘كششي ا˘م˘بر ،ا˘ًما˘˘ع
هنأاو ةشصاخ ،يناشسل بشسانملا
نم لك ىلع بعللا عيطتشسي
.نيبناجلا

،’ويدراو˘غ بي˘ب ل˘uشضف˘ُيو
،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م برد˘˘م
ن˘يذ˘لا حا˘ن˘ج˘لا ي˘ب˘ع’ ةدا˘ع
Ó˘ك ى˘ل˘ع بع˘ل˘لا م˘ه˘ن˘˘كم˘˘ي
لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘لا
.غنيلرتشس ميحرل ةبشسنلاب

ه˘نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تفا˘˘شضأاو
با˘ج˘عإا لو˘ح ددر˘ت ا˘˘م م˘˘غر
دعي ،يليب ءادأاب لانشسرآا يدان
حششرم˘لا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
بعÓ˘لا م˘˘شضل ا˘˘ظ˘˘ح ر˘˘فوأ’ا
نويلم04 هتميق غلبت يذلا

.ينيلرتشسإا هينج

ينŸآا رفاف رارق :قباسسلا ايناŸأا م‚
،ق˘با˘شسلا ي˘نا˘م˘˘لأ’ا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا بر˘˘عأا

هنطاوم عم هفطاعت نع ،رمليه سساموت
نع هليحر دكأات يذلا ،هزتوغ ويرام
ةياهنب دنو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب فو˘ف˘شص
.يلاحلا مشسوملا

د˘نو˘˘م˘˘ترود بع’ ،ر˘˘م˘˘ل˘˘ي˘˘ه لا˘˘قو
’أا يواشسأام رمأا هنإا» :(اماع55) قباشسلا
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا) ر˘فا˘ف (نا˘ي˘شسو˘ل) ىر˘ي
.«هماظن يف هزتوجل اناكم (دنومترودل

امدنع هزتوغل تملأات ،انشسح» :عباتو
عفدي مل يذلا ،ديحولا بعÓلا حبشصأا
˘ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ةارا˘ب˘م لÓ˘˘خ ر˘˘فا˘˘ف ه˘˘ب
مغر ،يشضاملا تب˘شسلا ،غرو˘ب˘شسف˘لو˘ف
.«تارييغت5 ىرجأا هنأا

ا˘ه˘تر˘ششن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف فا˘˘شضأاو
،«ه˘ن˘ي˘م˘ج˘لأا ر˘غرو˘ب˘شسغوأا» ة˘ف˘ي˘ح˘شص
،ةياغلل افيطل هزتوغ نوكي امبر» :سسمأا
ن˘كأا م˘ل ..اذ˘ه ل˘ك ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا ود˘˘ب˘˘ي

،كروز لكيام ناكو.«اذهب ىشضرأ’
،دنومترود ايشسوروبل يشضايرلا ريدملا
نل يدانلا نأا ،مايأا لبق ايمشسر دكأا دق
خنويم نرياب بع’ ،هزتوغ دقع ددجي
.قباشسلا

دجي نأا يف هلمأا نع رمليه برعأاو
يف ربكأا لكششب بعلل ةشصرف ،هزتوغ
ابع’ لاز ام هنإا» :لاقو ،ديدجلا هيدان
.«اعئار
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مجاهم ،ونيروم وغ˘يردور د˘ق˘ت˘ع˘ي
بقل ققحيشس ةنولششرب نأا ،ايشسنلاف
.مشسوملا اذه اغيللا

بي˘تر˘ت ةراد˘شص ا˘شسرا˘ب˘لا ل˘ت˘ح˘يو
85 د˘ي˘˘شصر˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا يرود˘˘لا
هميرغ نع ني˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن
نم ةلوج72 رورم دعب ،ديردم لاير
.ةقباشسملا

لاقتن’ا نم اًبيرق وجيردور ناكو

،يشضاملا يفناج يف ،ةنولششرب ىلإا
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ ل˘˘شصو˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع ’و˘˘ل
،اغيللا بقل ريشصم نأاششبو.ايشسنلاف
اهتلقن تاحيرشصت يف وغيردور لاق

«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص
زو˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘هارأا» :ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا
.«يرودلاب ةنولششرب

:باجأا ،هلب˘ق˘ت˘شسم لو˘ح ه˘لاؤو˘شسبو
،ا˘ي˘شسن˘لا˘ف ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘˘ع˘˘شس ا˘˘نأا»

نزحلا نيب ام تاونشس6 انه تيشضق
سشيفافخلا فادهأا نعو.«ةداعشسلاو
يهن˘ن نأا ل˘مأا˘ن» :لا˘ق ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
،ىلوأ’ا ةعبرأ’ا زكارملا نيب اغيللا
.«لاطبأ’ا يرود ىلإا لهأاتلل

يف عباشسلا زكرملا ايشسنلاف لتحيو
24 د˘ي˘˘شصر˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا يرود˘˘لا
،يفاتيخ نع طاقن4 قرافب ،ةطقن
.عبارلا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير م˘˘˘شضنا
لÓخ ،كلاشش مجن مشض يف نيبغارلا
يتلاو ،لبقملا يفيشصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ا˘˘شضيأا ل˘˘م˘˘ششت
يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فو ،لو˘بر˘ف˘ي˘لو
.ينولاتك

يزليو˘لا با˘ششلا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،(اًماع91) ود˘نو˘تا˘م ي˘بار ،د˘عاو˘لا
ي˘كل˘م˘˘لا قرزأ’ا ى˘˘لإا م˘˘شضنا يذ˘˘لا
لباقم ،يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ن˘م ا˘ًمدا˘ق
تف˘ل ي˘ف ح˘ج˘نو ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م31
ن˘م ه˘كل˘ت˘م˘ي ا˘م˘ل ،ا˘ًع˘ير˘شس را˘ظ˘نأ’ا

.ةريبك ةبهوم
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو

يفاششك نإاف ،ةينولاتكلا «وفيتروبيد
تاردقب اًريثك اوبجعُأا ديردم لاير
.ودنوتام

،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ى˘ط˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
،ي˘كل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘˘م ةرادإÓ˘˘ل ر˘˘شضخأ’ا ءو˘˘شضلا
ديدجت ةلمح راطإا يف ،هعم دقاعتلا
.اهب مايقلا لايرلا مزتعي يتلا ءامدلا

61 يف كلاشش عم ودنوتام كراششو
اذ˘ه تا˘ق˘با˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘˘ب ،ةارا˘˘ب˘˘م
.اًديحو اًفده لجشسو ،مشسوملا

دتيانويو لوبرفيلب مادطسص’ا ررقي ديردم لاير

ةيحارج ةيلمعل عسضخ لايرايف بع’ سسينوف
ةركل ينابشسإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف سسفانملا لايرايف يدان لاق

ءاثÓثلا سسمأا عشضخ يروم سسينوف وريمار ينيتنجرأ’ا هعفادم نإا مدقلا
.ذخفلا يف يلشضع قزمت جÓعل ةحارجل

لÓخ نميأ’ا ذخفلا يف يلشضع قزمتب بيشصأا بعÓلا نأا يدانلا فاشضأاو
يرودلا فانئتشس’ قيرفلا دعتشسي ثيح يشضاملا سسيمخلا موي تابيردتلا
.لبقملا رهششلا

بعÓ˘لا عو˘شضخ د˘ع˘ب تد˘كأا˘ت ة˘با˘شصإ’ا ةرو˘ط˘˘خ نإا لا˘˘يرا˘˘ي˘˘ف ع˘˘با˘˘تو
.سصوحفل

.يروم سسينوف اهبيغيشس يتلا ةرتفلا يدانلا ددحي ملو
لبق ينابشسإ’ا يدانلا ىلإا اماع92 رمعلا نم غلابلا عفادملا مشضناو

رفير نم لاقتن’ا دعب ماوعأا ةثÓث هعم ىشضق يذلا نوترفيإا نم نيماع
.تيلب

›وبان ةركاذ نم طقسسي نياوغيه
يف «ويام ةروث» موي˘ب هر˘ي˘ها˘م˘ج ع˘م ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ل˘ف˘ت˘حا

اودترا نيذلا «وغناتلا» موجنب ءافتح’ا لÓخ نم ،سسمأا لوأا ،نيتنجرأ’ا
.يدانلا سصيمق

11 لشضفأا مشضت ةروشص ،«رتيوت» ىلع يلوبانل يمشسرلا باشسحلا رششنو
وغييد ةروطشسأ’ا مهشسأار ىلعو ،يدانلا سصيمق اودترا اينيتنجرأا اًبع’
.انودارام

يبع’ لشضفأا ةليكششت نم نياوغيه ولازنوغ مجنلا يلوبان دعبتشساو
مشسا هنم ’دب عشضوو ،هخيرات يف يدانلا ىلع اورم نيذلا نيتنجرأ’ا

.يموجهلا طخلا يف انودارامو يزتيف’ ليكيزيإا بناجب اشسوشس وتربور
3102 يماع نيب يلوبان عم ةارابم641 يف اًفده19 نياوغيه لجشسو

اًفده63 هليجشستب ويششتلاكلا يف يشسايق مقر بحاشص ناك امك ،6102و
.6102‐5102 مشسوم يف

ةقفشص يف سسوتنفو˘ج م˘ير˘غ˘لا ى˘لإا م˘شضن˘ي˘ل ،ي˘لو˘با˘ن ن˘ياو˘غ˘ي˘ه ردا˘غو
عم امامت هتقÓع عطقيل ،وروأا نويلم09 هتميق يئازج طرششب ،ةيشسايق
.هريهامجو بونجلا يدان

ةليوط ةÎفل بايغلاب ددهُم سشتيفوميهاربإا
لÓخ ةباشصإÓل ،نÓيم مجاهم ،سشتيفوميهاربإا نات’ز يديوشسلا سضرعت

يشضايرلا طاششنلا فانئتشس’ اًدادع˘ت˘شسا ،ه˘ق˘ير˘ف تا˘ب˘يرد˘ت ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم
.ةلبقملا عيباشسأ’ا يف لمتحملا

سضرعت سشتيفوميهاربإا نأا ،«تروبشس ولليد يريروك» ةفيحشص تركذو
ي˘ف ةر˘كلا د˘يد˘شست ة˘لوا˘ح˘م˘ب ه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خ ،قا˘شسلا ة˘ل˘بر ي˘ف ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘ل
.تابيردتلا

رتو يف سشتيفوميهاربإا ةباشصإا نوكت نأا نم ىششخي نÓيم» تفاشضأاو
54 ىلإا03 نيب ام حوارتت ةرتفل بيغي هلعجي دق يذلا رمأ’ا ،بوقرعلا
.«اًموي

يف ةيب˘ط تا˘شصو˘ح˘ف ير˘ج˘ي˘شس يد˘يو˘شسلا م˘جا˘ه˘م˘لا نأا ى˘لإا ترا˘ششأاو
.ةباشصإ’ا ىدم نم دكأاتلل ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاشسلا

ز˘كر˘م ردا˘غ نا˘ت’ز نأا و˘ه ي˘با˘ج˘يإ’ا ر˘ب˘خ˘لا نأا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تم˘ت˘خو
.هيقاشس ىلع ريشسي وهو يشضايرلا ولينÓيم

نسسلوب دوهج دقفي غيزبي’
مجاهم نشسلوب فشسوي يكرامندلا بعÓلا اهارجأا يتلا ةعششأ’ا تفششك

.ىنميلا مدقلاب لحاكلا ةطبرأا يف هتباشصإا نع يناملأ’ا غيزبي’ قيرف
ىلع اهيف زاف ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ة˘با˘شصإÓ˘ل ن˘شسلو˘ب سضر˘ع˘تو

ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘˘م˘˘شض د˘˘حأ’ا سسمأا0‐5 زن˘يا˘م ه˘ف˘ي˘شضم
.(اغيلشسدنوب)

ن˘ع بي˘غ˘ي˘شس ي˘لود˘لا ي˘كرا˘م˘ند˘لا بعÓ˘لا نأا مو˘ي˘لا يدا˘ن˘لا ح˘˘شضوأاو
.ةباشصإ’ا نم هيفاعت نيحل ةلبقملا ةرتفلا يف قيرفلا فوفشص

رظتني اميف سسمأ’ا ةارابم يف هقيرفل يناثلا فدهلا لجشس نشسلوب ناكو
قيرفلا ةارابم لÓخ «ةنشس52» كيششت كيرتاب بعÓلا هناكم لحي نأا
.مويلا نيلرب اتريه مامأا ةيلاتلا

ايليسسرام عم هرارمتسسا نلعي سشاوب سشÓيف
يف ايليشسرام كيبملوأا ةدايق يف هرارمتشسا ،سشاوب سشÓيف يلاغتربلا دكأا

يذلا هدقع يف يقبتملا ماعلاب مازتل’او ،(12‐0202) لبقملا مشسوملا
يف هتبغر ىدبأا دق يلاغتربلا بردملا ناكو.1202 ناوج يف يهتني
ينابشسإ’ا ،يشضايرلا ريدملا ةلاقإا بقع يشسنرفلا بونجلا يدان نع ليحرلا
هرارق يف امشساح Óماع ناك هل ريهامجلا معد نأا ’إا ،اتيرازيبوز ينودنأا
.ةيشسنرفلا ةيفحشصلا ريراقتلل اقفو ءاقبلاب

نأا ىلإا ،«ولراك تنوم ويدار» ةطحمو «بيكيل» ةديرج نم لك تراششأاو
يذلا قيرفلا عم هدقع نم يناثلا ماعلا ءاهنإا يف بغري اماع24ـلا بحاشص
.لبقملا مشسوملا يف لاطبأ’ا يرودل لهأاتلل هداق

يام01 يف اتيرازيبوز ليحر ايمشسر نلعأا دق يشسنرفلا يدانلا ناكو
ينيعبرأ’ا بردملا لبقتشسم لوح تاعئاششلا رارقلا اذه فعاشضو ،يشضاملا
ةنولششربل قبشسأ’ا سسراحلا ءاقبب طبترم هرارمتشسا نأا حرشص دق ناك يذلا

.اينابشسإا بختنمو
هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت ه˘ي˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإا تشضر˘ع ،ءا˘ق˘ب˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘مو

ويدارل تاحيرشصت يف هشسفن سشاوب نلعي نأا لبق ،نييفاشضإا نيمشسومل
ةبرجت سضوخل طقف هدقع يف يقبتملا مشسوملا لمكيشس هنأا (ولراك تنوم)
.هيبع’ عم لاطبأ’ا يرود

                  ةيراقلأ ةكراششملل «ششيفافÿأ» ةدايق هفده نأأ دكأأ

ديردم لاير ىلع ةنولسشرب ةفك حجري ايسسنلاف مجاهم ونيورم

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ن
ام ،ءاثÓثلا مويلا ،ةيشسنرف
نيمشضت ةيلامتحا نع ددرت
،يلبميد نامثع ي˘شسنر˘ف˘لا

ن˘م˘شض ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب حا˘ن˘˘ج
اد را˘م˘ي˘ن لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘˘شص
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شس
وتاكريملا يف ،ينولاتكلا
.لبقملا يفيشصلا

تددرت دق ءابنأا تناكو
ناشس سسيرا˘ب ة˘ق˘فاو˘م ن˘ع
ةقفشص دقع ىلع نامريج
م˘شضب ي˘˘شضق˘˘ت ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت
لا˘ق˘ت˘نا ل˘با˘ق˘م ،ي˘ل˘ب˘م˘˘يد
.ةنولششرب ىلإا رامين

01 ول» عقوم بشسحبو
نإاف ،يشسنر˘ف˘لا «ترو˘ب˘شس
،ةياغلل ديعب لامتح’ا اذه
مدقي مل يلبميد نأا ةشصاخ

ع˘ج˘ششي ا˘م م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
رييغت ىل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس
فيشصلا هذختا يذلا هيأار
سضر˘ع ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘شضا˘م˘لا
اًشضيأا ي˘ل˘ب˘م˘يد ة˘نو˘ل˘ششر˘ب

.ةقفشصلا مامتإ’
نا˘˘˘˘شس ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي ’و

ى˘ل˘ع ة˘ن˘هار˘م˘ل˘ل نا˘مر˘ي˘ج
لظ يف ة˘شصا˘خ ،ي˘ل˘ب˘م˘يد
ةفاشضإا ،ةيلاتتملا هتاباشصإا
ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسي ’ ه˘˘˘نو˘˘˘˘كل
ةيحانلا نم رامين سضيوعت
.ةينفلا

ددر˘˘ت ،ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف
ةبغرب ديفي ا˘م ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

يف لان˘شسرآاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.يشسنرفلا

ةقفسصلا سضفري نامÒج ناسس
ةنولسشرب عم ةيلدابتلا

دحأا تسضفر :وديرغين
يبظوبأا ةيدنأا

نم اشضرع ،وديرجين ورافلأا ،ينابشسإ’ا بعÓلا سضفر
˘مد˘ع بب˘شسب ،(ةر˘يز˘ج˘لا وأا ةد˘حو˘لا) ي˘ب˘ظو˘بأا ة˘يد˘˘نأا د˘˘حأا
ناك يذلا يونشسلا بتارلا سسيلو ،دقعلا ةدم لوح قافت’ا
اميف ،دحاو مشسومب يدانلا كشسمت ثيح ،هيلع لشصحيشس
.نيمشسومب ادقع بعÓلا طرتششا

.سسمأا ،ةيتارامإ’ا «نايبلا» ةفيحشص تدافأا امبشسح كلذو
ه˘ل مد˘ق يذ˘لا يدا˘ن˘لا م˘شسا ن˘ع ود˘ير˘غ˘ي˘ن ف˘ششكي م˘لو

يف يهتني ،رشصنلا عم يلاحلا هدقع نأا دكأا هنكل ،سضرعلا
دادع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع نا˘ك ه˘نأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ن˘م ن˘ما˘ث˘لا
لشصح ول ،يبرعلا جيلخلا يرود يف هتبرجت ةلشصاومل

.نيمشسومل دقع ىلع
حشضوأا ،تارامإ’ا ةرداغ˘م د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘ه˘جو ن˘عو

دعب ،ينابشسإ’ا يرودلا ىلإا ةدوعلا لشضفي هنأا وديرغين
.مشساوم ةعبرأا ةدمل هنع هداعتبا

تاشضوا˘ف˘م ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ن˘ع ف˘ششكلا ود˘ير˘غ˘ي˘ن سضفرو
نÓعإ’ا لبق ،ر˘شصن˘لا ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا

.قيرفلا عم هترماغم ءاهتنا نع ايمشسر
،ليشصافتلا نع فششكلل بشسانملا تقولا يتأايشس» :لاقو

.«يرظن ةهجو نم



ارترب دعب هقيرف يف يناثلا زكرملا لتحا

يف «اغيللا» يعفادم زربأا ةمئاق يف يدنام
ةيئاوهلا تاركلا

سسيتب لاير يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىشسيع نكمت
يف ةينابشس’ا «اغيللا» يعفادم زربأا ةمئاق يف ناكم زجح نم ينابشس’ا
.ةيئاوهلا تاركلا

يف نيبعÓلا زربأ’ فينشصت «وفيتروبيد ويداتيا» ةيحشص تعشضوو
ةيئاوهلا تاركلا يف ةريبك تاردق نوكلمي نيذلا ،ينابشس’ا يردلا
لÓخ نم ،ةمئاقلا يف اناكم رشضخلا عم ايقيرفإا لطب يدنام زجحيل
ةدحاولا ةارابملا يف5.3و سسفانم عم هعارشص يف ،%65 ةبشسن ،هقيقحت
يف قرفلا نم ريبك ددع نم بولطملا بعÓلا لعجت ةديج ةبشسن يهو
تاركلا يف نيبعÓلا نشسحأا˘ك ،ار˘تر˘ب د˘ع˘ب ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
.ةيئاوهلا

ب.م.يرسسيإا
ظافتح’او تاءارغإÓل يدسصتلا ىلع مزاع بونجلا يدان

ايقيرفإا لطبب

ابعسص تاب سسين نع لاطع ليحر
يدان مجن ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فشسوي ليحر تاب

مغر ،ادج ابعشص ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف هقيرف نع ،يشسنرفلا سسين
،نامريج ناشس سسيراب نم ايقيرفإا لطب اهكلتمي يتلا سضورعلا ةرثك
.رتن’او ،نÓيم يشس يأا ،ماهنتوت

عفر ىلع مزاع سسين يدان نأا ،سسمأا ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
ام ،ةيراقلا ةكراششملا نامشض دعب اميشس’ ديدجلا مشسوملا يف يدحتلا
’إا ،ديدجلا مشسوملل ابشسحت هزئاكرب ظافتحÓل ليحتشسملا لمعي هلعجي
قرفلا اهمدقتشس يتلا تاءارغإ’ا لظ يف ةلهشس نوكت نل ةمهملا نأا
.لاطع ىلع لوشصحلل ىرخأ’ا

ب.م.يرسسيإا
ةيلاملا هتاقحتسسم ىلع هلوسصح مدع ببسسب

«افيفلا» ىلإا يسسنوتلا يقيرفإ’ا يكتسشي رثيخلب
هيدان عم هدقع خشسف قباشسلا يرئازجلا يلودلا رثيخلب راتخم ررق

لشصحتي مل يذلاو ،راظتن’ا نم عيباشسأا دعب يشسنوتلا يقيرفأ’ا يدانلا
رمي يتلا ةيداشصتق’ا ةمزأ’ا ببشسب روهشش ةدعل ةيلاملا هتاقحتشسم ىلع
جيرخ هجتيو اذه.يشضايرلا طاششنلا فقوت ببشسب ةيشسنوتلا قيرفلا اهب
لجأا نم افيفلل ةعباتلا تاعازنلا ةفرغ ىدل ىوكشش عفرل نارهو ةيدولوم
ةرادإا ىطعأا دق ناك ريخأ’ا اذه ،يدانلل اهب نيدي يتلا هلاومأا دادرتشسا
بجتشست مل ةرادإ’ا نأا ريغ ةيدو ةقيرطب لكششملا ةيوشستل ةشصرف يدانلا
.قيرفلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزأ’اب  تججحتو هبلطل

يف ةديدج ةبرجت سضوخل لقتنإا دق ناك ةنشس82 بحاشص نأا ةراششإÓل
ةراعإا لكشش ىلع يدوعشسلا ةيشسداقلا يدان ةباوب نم يدوعشسلا يرودلا

تاشضوافم ءارجإاب ايلاح موقي يذلاو ،دحاو مشسومل يشسنوتلا يدانلا نم
.مداقلا مشسوملا هلاقتن’ ًاديهمت ةيجيلخلا ةيدن’ا نم ديدعلا عم

طيمز.ع
ةمداقلا رهسشأا6ـلا قيرط ةطخ مسسرل مسساح عامتجا

ةيعمجلا دقعت فلوغلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ةنسسلا ةياهن لبق ةيداعلا ةماعلا

نأا ،فلوغلل ةيلاردفلا ةئيهلا رييشست ةنجل سسيئر قيزر ىيحي دكأا
.ةيلاحلا ةنشسلا ةياهن لبق دقعتشس ةبعلل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

ةماعلا ةيعمجلا دقع انيلع »:ةيفحشص تاحيرشصت يف قيزر حشضوأاو
لمعنشس امك ،يبدأ’او يلاملا نيريرقتلا ىلع ةقداشصملل ،ماعلا ةياهن لبق
يذيفنتلا بتكملا باختنا لجأا نم نوعطلاو حيششرتلا باب حتف ىلع
.«فلوغلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل لبقملا

ةدايقب يذيفنتلا بتكملا تفقوأا دق ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تناكو
.ةبعلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا ىوتشسم ىلع رييشست ةنجل بشصنتل ،ةردق داؤوف
عشضو لجأا نم ،مويلا دعوم ىلع رييشستلا ةنجل ءاشضعأا نوكيشسو اذه
ةنجل لمعل ينوناقلا را˘شسم˘لا ع˘ب˘ت˘تو ،ة˘مدا˘ق˘لا ر˘ه˘ششأا6ـلا لم˘ع ة˘ط˘خ
.رييشستلا

ءافتخا نأا احشضوم تقولا عييشضت ىلع قيزر فشسأات ،رخآا بناج نم
»:درطتشساو ،ةشضايرلا هذهب اريثك رشضأا بابششلاب مامته’ا مدعو نيوكتلا
نم ،ةيشضاملا ةرتفلا يف ديج لمعب انمق امدعب ،تاونشس8 انرشسخ دقل

رمأ’ا ءيشش لك يفتخي نأا لبق بابششلا نيبعÓلا نيوكتو بيردت لÓخ
.«ةشضايرلا هذهب رشضأا يذلا

ب.م.يرسسيإا
رئازجلا ةيدولوم

هدقع ديدجتل نمزلا عم قابسس يف صساملأا

ميدروب يف طيرفتلا سضفري ينفلا مقاطلا
دبعب ظافتح’ا ىلع رئازجلا ةيدولوم قيرفل ينفلا مقاطلا رشصي

مشسوملا ةياهن عم هدقع ةياهن مغر ،قيرفلا ناديم طشسو ميدروب نمحرلا
ىلع لوأ’ا لجرلا زيغن ليبن نأا ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو.يراجلا

ةيدنأ’ا ديمع ناديم طشسو ليحر ةركف سضفري ةينفلا ةشضراعلا سسأار
ةدايقب ديمعلا ةرادإا لعجي ام ،ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس لÓخ ةيرئازجلا
بعÓلا دقع ديدجت لجأا نم نمزلا عم قابشس يف رشصانلا دبع سساملأا

.هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا دحأ’ هليحر يدافتو
بردملا ببشسب ،مشسوملا ةيادب يف ريبك سشيمهت نم ميدروب ىناعو

هبيردتو زيغن مودقب ةشصرفلا لاني نأا لبق ،ينوزاك درانريب يشسنرفلا
.قيرفلا

ب.م.يرسسيإا
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ديدج نم يوركلا هراوسشم ثعب ىلع رسصي رسضخلا ريهظ

مداقلا فيسصلا ›وبان نع ليحرلا ‘ ركفي مÓغ

مداقلا ةيليوج رهسش ةسسفانŸا فانئتسس’ ابسس–

ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع أادبي حا‚وب

ÚعفادŸا زربأا ةمئاق ‘ فنسص

ةيدوعسسلا ‘ ءانثلا لاني يرمعلا نب
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ةبعشصلا ةيعشضولا لظ يف
يزو˘ف ا˘ه˘ششي˘ع˘ي تا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

بختنم˘لا ر˘شسيأا ر˘ي˘ه˘ظ مÓ˘غ
يلوبان يدان م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا
بب˘شسب ه˘يدا˘ن ع˘م ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

بردملا ط˘ط˘خ ن˘م ه˘جور˘خ
،ة˘ه˘ج ن˘م وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘˘ي˘˘ج
يتلا ةرر˘كت˘م˘لا تا˘با˘شصإ’او
ةهج نم بعÓلا اهنم ىناع
نايتإا تناشس بع’ نإاف ،ىرخأا
يد˘ج ل˘كششب ر˘كف˘ي ق˘با˘شسلا
ي˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ي˘˘˘ف
.مداقلا يفيشصلا وتاكريملا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
نع ثحبي مÓغ نأا ،ةيلاطيا
لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج يد˘˘˘ح˘˘˘ت
بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
قو˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
طحو ،ة˘مدا˘ق˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
هحنمي ديدج قيرف يف لاحرلا

.بعلل ربكأا اتقو

«يبون يترابلا» ةرادإا
ظافتحÓل هجتت

صسانوب
يلوبان يدان ةرادإا عشضت مل

نيبعÓلا ةمئاق يف سسانو مدأا
يف مهنع يلختلا يونت نيذلا
نم ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس
م˘˘˘˘هدو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب لÓ˘˘˘˘˘خ
بل˘˘ج˘˘ب ا˘˘يدا˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’او
.ددج نيبع’

و˘ي˘ششلا˘ك» ع˘قو˘م ف˘˘ششكو
ةرادإا نأا «6291 ي˘لو˘با˘˘ن
تقو˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ت يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
نيبع’ ةثÓث عيب يف نهارلا

ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ام ،كي˘ل˘مو ن’أا ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
ةشصرف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ح˘ن˘م˘ي

برد˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘تارد˘˘ق تا˘˘ب˘˘ثإ’
ةمدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف وزو˘تا˘غ
ىلإا هتراعإا ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
.سسين

نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاو
ة˘˘˘طرو ي˘˘˘ف ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن ةرادإا
ام ابع’03 اهكÓتما ببشسب
لبق عيبلا ةيمتح مامأا اهلعجي
’إا ،ددج نيبع’ عم دقاعتلا
ي˘˘ف سسا˘˘نو ع˘˘شضت م˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
ظو˘ظ˘ح ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ةيلاع ودرو˘ب ة˘شسرد˘م ج˘ير˘خ
برق عم ام˘ي˘شس’ ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف
.ونازولو نوخيلاك ليحر

رخآا جيلÿا ‘ بعللا
لول◊ا

بولطم ›وغيف
يرودلا ‘ ةوقب

  Êابسس’ا
نايف˘شس ةردا˘غ˘م تد˘كأا˘ت

يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف
يكرتلا يارشس ةطلغ يدانل
دعب ،يلاحلا مشسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةرور˘شضب يدا˘ن˘لا ةرادإا رار˘˘ق
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب
يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ةهباجمل
ام بشسحو ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ي

ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا ه˘˘˘ن˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘ششك
نأا ا˘هر˘يرا˘ق˘ت ي˘ف ة˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
نمشض لخد يرئازجلا مجنلا
ةيدنأ’ا نم ديدعلا تامامتها
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا
،اهئامشسأا ركذ نود ينابشسإ’ا

ةرتف لÓخ همشض ديرت يتلاو
ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا

ح˘لا˘شص ي˘ف نو˘كي˘شس يذ˘لاو
ا˘شصو˘شصخ «ر˘شضخ˘˘لا» بع’
نأاو هل قبشس «وشسوشس» نأاو
ناولأا تحت «اغيللا» يف بعل
6 ةد˘˘م˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ف يدا˘˘˘ن
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شض’ا˘˘ب ،تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
ةرادإا ه˘˘تدد˘˘ح يذ˘˘لا هر˘˘ع˘˘˘شس
ـب ردقي يذلاو «موب ميشسلا»
نل يذلاو وروأا نييÓم01
.هلاقتنإ’ اقئاع نوكي

لازي ام قايشسلا سسفن يف
ي˘شسنر˘ف˘لا ل˘بو˘نور˘غ ج˘ير˘خ
د˘يد˘ع ن˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ل˘˘ح˘˘م
عباتت يتلا ةيجيلخلا ةيدنأ’ا
ايقيرفإا لطب ةيشضق تاروطت
سساكب ر˘شضخ˘لا ع˘م جو˘ت˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ،ر˘˘شصم˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإا لوا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شس
ا˘ه˘ل ما˘م˘شضن’ا˘ب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
نم ايلام هئارغإا ىلع لمعتشس
ا˘ع˘ف˘تر˘م ا˘ب˘تار ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ
تازا˘ي˘ت˘˘ما ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
.ىرخأا

طيمز .ع

ينطولا بختنملا فاده حاجنوب دادغب أادب
دعب ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع يرطقلا دشسلا يدانو
رهشش لÓخ اهار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

داد˘ع˘ت˘شس’ا ل˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘شضمر
نوكتشس يتلاو ةشسفانملل ةدوعلل ريشضحتلاو
مجن رهظ دقو اذه.لبقملا مشسوملا نم ةيادب
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا دد˘شصب و˘هو «ر˘شضخ˘˘لا»
ةعباتلا ةيشضايرلا تاعاقلا ىدحإا يف نيرامتلا
لجأا نم ،ةحودلا يف «راطيبشسا» ىفششتشسمل
يتلا ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا را˘ثآا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا

ىلع لمعلاو ةبكرلا ىوتشسم ىلع اهل عشضخ
اريشضحت هتيزهاج عفرو ةيندبلا هتقايل ةداعتشسا

مجاهم نأا ركذلاب ريدجلا.ةشسفانملا فانئتشس’
ةيلمعل عشضخ دق ناك قباشسلا يلحاشسلا مجنلا

،يشضاملا ليرفأا رهشش فشصتنم ىلوأا ةيحارج
ةرتف Óغتشسم ة˘ي˘نا˘ث ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ل عو˘شضخ˘لا ل˘ب˘ق
سسوريف يششفت ببشسب يرطقلا يرودلا فقوت

برقأاب ةدوعلا يف لمأاي يذلا ،ديدجلا انوروك
.ةشسفانملا ءاوجأ’ تقو

طيمز .ع

ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج لا˘˘ن
ا˘فار˘ت˘عا يدو˘ع˘شسلا با˘ب˘ششلا يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا

يذلا زيمملاو ريبكلا ىو˘ت˘شسم˘لا ر˘ي˘ظ˘ن ،اد˘يد˘ج
يرود˘لا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ه˘يدا˘ن ع˘م ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي
يدا˘ن فو˘˘ف˘˘شصل ه˘˘ما˘˘م˘˘شضنا ذ˘˘ن˘˘م يدو˘˘ع˘˘شسلا
.«يقارلا»

ةدحولا يدان بردم ونيراك لييناد  دكأا ثيح
،«رشضخلا» عافد ةرخشص سصوشصخب هثيدح يف
يرودلا يف ني˘ع˘فاد˘م˘لا ل˘شضفأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأا
لئابقلا ةبيبشش عفادم نأا ازربم ايلاح يدوعشسلا

يف ةيلاتقو ةريب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ق˘با˘شسلا
فاشضأا امك ،نيمجاهملا بعري هلعجت بعلملا
هرايتخا يف ددرتي نل هنأا ينايوغورو’ا بردملا

.ةيدوعشسلا ةلوطبلل ةيلاثملا ةليكششتلا نمشض
ياد نيشسح رشصن جيرخ لازي ام رخآا بناج نم

تاطلشسلا رارق راظتنا يف سضايرلا يف ادجاوتم
ل˘ظ ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلا
راششتنا ءارج ةيوجلا تÓحرلا قيلعت رارمتشسا
.ةيدوعشسلا يف ديدجلا انوروك سسوريف

طيمز .ع

«ءارمسسلا ةراقلا» يف عاسضوأ’ا روطتب انوهرم ىقبي1202 ناك ليجأات

ةيراقلا ت’وطبلا لك ءاغلإاب يسصوت «فاكلا»ـب ةيبطلا ةنجللا
مسسوملا اذه

داح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تشصوأا
ل˘ك ءا˘غ˘لإا˘ب «فا˘كلا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
بب˘شسب ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا
لك ابيرقت اهششيعت يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا
سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت بب˘شسب ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.«انوروك»

ةيبطلا ةنجللا وشضع ،وبماب سسنرب فششكو
ة˘ي˘˘شصو˘˘ت ترد˘˘شصأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا ،«فا˘˘كلا»ـب
ل˘ك ءا˘غ˘لإا ةرور˘شضب يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘ل˘˘ل
،نييلح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك) تا˘ق˘با˘شسم˘لا
يقيرفإ’ا داحت’ا سسأاكو ايقيرفإا لاطبأا يرود
ع˘شضو˘لا »: نأا˘ششلا اذ˘ه˘ب لا˘˘قو ،(مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ءاغلإا متو تايرابم ةماقإاب حمشسي ’ يلاحلا

عم انلشصاوت ا˘ن˘ب˘نا˘ج ن˘مو ،ت’و˘ط˘ب˘لا د˘يد˘ع
ءارجإا ةلاحتشسا اهل اندكأاو ةيمومعلا ةيعمجلا

.«تايرابم
نا ،ةيبطلا ةنجللا وشضع دكأا ريخأ’ا يفو

اهنكلو تايرابم˘لا ءا˘غ˘لإا ا˘ه˘ن˘كم˘ي ’ ةر˘ي˘خأ’ا
.كلذب تشصوأا

يف1202 «ناك» دعوم رييغت متي دقو اذه
حا˘ت˘جا يذ˘لا ءا˘بو˘ل˘ل جÓ˘ع دا˘ج˘˘يإا مد˘˘ع لا˘˘ح
امب اهناوأ’ ةقباشس ةوطخلا هذه نا مغر ،ملاعلا
نم رهششأا6 نم رثكأا دعب نوكتشس ةشسفانملا نأا
.نآ’ا

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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صسا يسسلا عم ةلوطبلاب تجوت
دعبو يئانثتسسا مسسوم دعب يسس

فيك قيرفلل ةنسس02ـ ل بايغ
 ؟مسسوملا تسشع

عم اهتلن يتلا ةلوطبلا ىشسنا نل
ىو˘˘˘شس ءي˘˘˘ششل ’ ي˘˘˘˘شس سسا ي˘˘˘˘شسلا
’ «فاز˘˘ب ةو˘˘ل˘˘ح» تءا˘˘ج ا˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘كل
نكلو رثكأا رومأ’ا حيشضوت عيطتشسا

عم ة˘شصا˘خ ة˘غ˘لا˘ب تنا˘ك ا˘ه˘ت˘بو˘ع˘شص
نم اهانفرع يتلا ةشسرششلا ةشسفانملا
كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ’ ا˘م˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘نا
ناو ةشصاخ اهلين ىلع لمع عيمجلا

فرع ينار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ن˘ع˘فد˘يو ا˘ن˘شسم˘ح˘ي ف˘ي˘ك
كل˘م˘ن ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ل˘˘شضفأ’ا

يف انمهاشس اننأا امك ةعئار ةعومجم
وزغي ناك يذلا بعششلا كلذ داعشسإا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح هر˘خآا ن˘ع هؤو˘ل˘م˘يو بع˘ل˘˘م˘˘لا
وا ىشسنت نا نكمي ’ ةعئار تايركذ
انششحوت هللاو ايوخ ماششه اي ... ىحمت
هللا ءاشش ناو فازب فازب كوده تامايل
ةيحت ىشسنا ’ امك مداق وه اميف دوعت
ريخلب ةروشص يف نيقباشسلا يئÓمز
 .ةفيرشش نبو

يف نولمأاي اوناك رفانسسلا اهدعب
متسضرعت نكلو «ربوسسلا» نامسض

ثدح اذام اهموي ةيسساق ةراسسخل
 ؟ مكل

«ربوشسلا» لوقأا يناشسع ام فشسأÓل
ةرك يه هذه انهاوفا نيب نم عاشض
نكلو زئاف كانهو رشساخ كانه مدقلا
ةشصاخ ريبك لكششب انمدن اننا ديكأ’ا

يدانلل ايفاشضإا اب˘ق˘ل ر˘ب˘ت˘ع˘ي نا˘ك ه˘ناو
ىرخأا ةرم فشسأا˘ت˘ن ه˘ع˘م ا˘ن˘ت˘بر˘ج˘ت˘لو
ن˘م راذ˘ت˘عÓ˘ل ة˘شصر˘˘ف˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘شساو
 .كلذ ىلع رفانشسلا

بسضغف قيرفلا تزه ةراسسخلا
بردملا ليحر تفرعو رفانسسلا

 ؟تارثعت ةدع دعب ينارمع
ترشسك ةرا˘شسخ˘لا كل˘ت ح˘ي˘ح˘شص

ينارمع سشتوكلا تلعجو ةعومجملا
امك رئازجلا يف ةركلاف اهدعب لحري
يف كعشضيو كعفري ءاقل ةفورعم يه
راهنت كلعجي هرشسخت ءاقلو «يلÓعلا»
اندقتفا ةرتفلا كلت يف امومع رشسكنتو
Óبقتشسم سضيوعتلا ىنمتن ءيشش لك
ريخلا لك نوقحتشسي رفانشسلاف يدانلل
ىلا بقل نم لين لجا نم بعللاو
 .مشسوملا يف نيبقل

ةلحر قÓطناو ناف’ ءيجم
يتلاو ةيقيرفإ’ا ةسسفانملا
اذامب ةليمج اتاقوأا اهيف متسشع

 ؟قلعت

ناف’ سسيند يشسنرفلا ينقتلا مودق
نم ريثكلا بلج يشس سسا يشسلا ىلا
وهو هلمع ةقيرطو لكف تايباجيإ’ا

انداق ثيح هعم بواجتي لكلا لعج ام
يف ا˘ن˘ق˘فوو تارا˘شصت˘ن’ا ة˘كشس ى˘لا
نود نم ةلباقم31 نم رثكا ليشصحت
ةشسفانملا يف اديعب انبهذ امك مازهنا
انحراوج لكب اهانششع يتلاو ةيقيرف’ا

ىشسنت ’ تايركذ ةقيقح رفانشسلا عم
 .كلذ ىلع عيمجلا ركششا يدانلا عم

دي ىلع ىهتنا ةسسفانملا ملح
يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا

 ؟صسأاكلاب اهدعب جوت يذلاو
ن˘م د˘ب’و نا˘ك لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب

ناكو مزهن˘نو ة˘ط˘ح˘م ى˘لا لو˘شصو˘لا
ىفخي ’ يئاهنلا عبر رودلا يف كلذ
يف اهانعشضا يجرتلا ةهجاوم كيلع
قيقحت ىلع ن˘يردا˘ق ا˘ن˘كو يوÓ˘م˘ح
م˘ل فور˘ظ˘لا ف˘شسأÓ˘ل ن˘كلو ل˘هأا˘ت˘˘لا
انققح انل ةبشسنلابو انبناج ىلا نكت
يذلا يجرتلا ةهباجم نا ثيح مهأ’ا

ةيقيرف’ا سسأاكلا ىلع ةياهنلا يف زاح
ادبا نكت م˘ل ا˘ن˘ت˘بر˘ج˘ت نا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد
يذلا ديحولا ءيششلاف ةحجان لب ةلششاف
ةر˘ب˘خ˘لا ل˘ما˘˘ع و˘˘ه ا˘˘ن˘˘شصق˘˘ن˘˘ي نا˘˘ك
 .اهموي تاءاقللا ةرثك ىلا ةفاشضإ’اب

مامأا صسأاكلا ءاسصقإا اهÓت مث
متعجارت اذامل دادزولب بابسش

ىلإا اوردابت ملو فلخلا ىلإا اريثك
 ؟موجهلا

مقن ملو كلذ دمعتن مل ينقدشص
ة˘ط˘خ ي˘ه˘ف ا˘ن˘لا˘ي˘خ ي˘حو ن˘م كلذ˘ب
ايفرح اهقيبطت انلواح نحنو بردملا

نكلو لهأاتلا ةريششأاتب جورخلا انلواحو
لك ددشست ئطخت تايرابملا اذكه يه
 .«سشاك» ءيشش

كانه نيسسح ةحارسص لكب
نع تثدحت ةريثك ليواقأا

قلعت اذامب قيرفلا يف تÓتكت

 ؟ تاماهت’ا هذه ىلع
تÓتكت يأا دجوي ’ يخأا اي ’

قيرفلا عم تاونشس4 تششع ينقدشص
اورم نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك نآ’ا د˘ح˘ل

ن˘مو ة˘ي˘ل˘ي˘˘ما˘˘ف د’وأا يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هل لوقأا رومأ’ا هذه لثم نع ثدحتي
توفي لجرلا لوم ةركلا» دحاو ءيشش
ريدي حوريو سسبحي سشودنع ام يلو
 .«سسنتلا ةشضاير

ةثداح عقو ىلع مسسوملا ىهتنا
ترج فيك ةراطسسوسس ءاقل

ىلع قلعت اذامبو ةلباقملا
 ؟ةراسسخلا

ثيدحلا تقو ناح هنوكل اركشش
نم ريثكلا كانهف ةراطشسوشس ءاقل نع
يشسلا يبع’ نأاب لوقتل تجرخ سسانلا
ناو داحتÓل طاقنلا اوحنم يشس سسا
ةحنمك رايلم اولان هؤوÓمزو ةدايع نب

ينقدشص طاق˘ن˘لا ن˘ع م˘ه˘لزا˘ن˘ت ى˘ل˘ع
هلل دمحلا يداع لكششب ترم ةلباقملا

مارحلا تيلك يرمعو حاترم يريمشض
ترد˘ه ي˘ل سسا˘ن˘لا˘ف سصل˘خ˘˘ي ي˘˘برو
لوقأا يناشسع ام ريخأ’ا يف انتمهتاو
 .«يداع هانرشسخ هللاب مشسقا» :ىوشس

مسسوملا اذه مكسصقني ناك اذام
ةلوطبلاب جيوتتلا لجا نم
تناك ةقÓطن’ا ناو ةسصاخ

 ؟ةئيسس
يذلا سشيوششتلاو رارقتشس’ا بايغ

نيبعÓلا عم سضعبلا فرط نم ثدح
ام قفو نوكت ’ انتقÓطنا لعج ام وه
 .ديرن انك

ةدوعلا ةلحرم يف ةوقب متدع
يف مكتعسضو جئاتن متققحو

 ؟ةمدقملا ةبكوك
امك ةوقب تداع ةعومجملا حور

ةذوخ ةدايق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع نا
يتلا يه ةيفاشصلا ةينلاو ةرادإ’ا اذكو
ر˘خا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ي˘فا˘ع د˘ي˘ع˘ت˘شسن ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج
قيرفلا انعشضو هلل دمحلاو تاءاقللا
نم ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو ة˘كشسلا ي˘ف

 .مويدوبلا ةيدنأا
تاحومطلا

لامآ’او
ةريبك تناك

ءاقل ىلع
يف فيطسس

 ؟كفده دعب ثدح اذام صسأاكلا
لكششب بعلن انك لوأ’ا طوششلا

ن˘يزاو˘م˘لا بل˘ق ن˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘تو د˘˘ي˘˘ج
دقو اهءارو تنك ةفلاخم نم انحلاشصل

ةشصاخ فدهلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ن˘لوا˘ح
ي˘ف ن˘كلو د˘ي˘ج تقو ي˘˘ف ءا˘˘ج ه˘˘ناو
قيبطت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘ع ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا
جار˘خا نا د˘ق˘ت˘عا برد˘˘م˘˘لا ح˘˘ئا˘˘شصن
ريب˘ك ل˘كششب ا˘ن˘عا˘شضا ن˘م˘يا م˘جا˘ه˘م
يناشسع اذام بلاغ هللا رشسكنن انلعجو
قا˘فو˘لا بنا˘ج ى˘لا نا˘ك ظ˘ح˘لا لو˘˘قأا

فشسأاتن يوارق بعÓلا درط دعب ىتح
 .اريثك انريهامجل

لاح يف
لامتكا
ةلوطبلا

اهسضوخو
نود نم

بسسانم لماع هارت له روهمج
يف رثكا مدقتلا لجا نم مكل

 ؟بيترتلا ملسس
ةرداق ةعومجم كلتمن ينقدشص

يتلا ةق˘ث˘لا˘ف ل˘شضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
اذ˘كو ت’و˘ج˘لا ر˘خا ي˘ف ا˘ها˘ن˘كل˘ت˘ما

روهمج نود نم تاهجاوملا سضوخ
لجا نم انلقث لكب يمرن انلعجتشس
ناو اميشس’ يدانلل لشضفأ’ا قيقحت
نوبقرتيو انيف مهتقث اوعشضو رفانشسلا
ىلع مويدوبلا مومعلا ىلع لشضفأ’ا

ا˘˘ن˘˘م ة˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م
ىعشسنشسو
هفادهتشس’
ىلا لوشصولاو
 .ةديعشس ةياهن

له كدقع ةياهن يف دجاوتت
تقولا لاز ’ ما كريسصم تررق

 ؟كلذل بسسانم ريغ
’ ىتحو ةروشصلا يف نوكن ىتح

ةيبلشسلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م د˘حا ي˘ن˘م˘ه˘ف˘ي
عم اد˘ق˘ع كل˘ت˘م˘ي ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘شسح
مشسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘لا
نمف ت’اشصتا كانه حيحشص يلاحلا

ىقبي مارتح’ا نكلو مهيلع درلا يقح
لوقأا تنك يعم ثدحت نم لكف مئاد
ا˘نا ن’ا د˘ح˘ل» د˘حاو˘˘لا فر˘˘ح˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل
سصوشصخب اما «ىرنشس اهدعبو طبترم
انل نوكيشس انوروك دعبف رارقلا ذاختا

كل فيشضاو هللا ءاشش نا رخا مÓك
 .رخا ءيشش

 ؟لسضفت
ين˘ع ثد˘ح˘ت˘ي ر˘ي˘ث˘كلا تع˘م˘شس

ي˘ئد˘ب˘م د˘ق˘ع تع˘قو ي˘˘نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘يو
’ اذهو نيعم قيرفل يتقفاوم تحنمو
مل هللاب امشسقف ةحشصلا نم هل سساشسأا
لكو يتقفاوم دحا يأا حنما ملو عقوأا

يدقع مرتحا هل لوقأا يب لشصتي نم
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘بو ي˘˘شس سسا ي˘˘شسلا ع˘˘م
 .ثدحتنشس مشسوملا

ةيبنجأا سضورع ةدع كلتمت تنك
اكيجلب يف ةشصاخ ةيشضاملا مشساوملا

 ؟اهلششف ببشس ام
مهتبلاط ا˘ه˘ت˘قو م˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ك م˘ع˘ن

ا˘كي˘ج˘ل˘ب ى˘لإا ي˘ع˘م ى˘ت˘˘ح مود˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةرورشضب ينوبلاطو اوشضفر مهنكلو
ةبرجتلا سضوخ نم ينومرحو ءاقبلا

ءاد˘ن ه˘ي˘جو˘ت دوا سسا˘شسأ’ا اذ˘ه ى˘ل˘عو
 .ةيدنأ’ا ءاشسؤورل ريغشص

 ؟ لسضفت
ىقلتي بع’ يأا ادعاشصف انه نم

تايرودلا يف ةشصاخو ايجراخ اشضرع
ليهشست ءاشسؤورلا نم ىنمتأا ةيبوروأ’ا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ل˘قر˘ع يدا˘ف˘تو ة˘م˘ه˘م˘لا

م˘هو˘كترا م˘كو˘جرأا˘ف نا˘ب˘ششلا ة˘شصا˘خ
اوققحيو مهتاناكمإا اوروطيو اوبعلي
ةركلل ر˘خ˘ف اذ˘ه˘ف م˘ه˘شسف˘نأ’ حا˘ج˘ن˘لا
ىلع لمعي يذلا يدانللو ةيرئازجلا
 .نيبعÓلا ليوحت

نع ثدحتي لكلا مسسوملا اذه
يذلاو يرغملا كلامزلا صضرع

لك ىلع ةلواطلا بلقي دق
 ؟كمسض يف ةبغارلا ةيدنأ’ا
نم سضرع كلتما ا˘هد˘ي˘عأاو ا˘ه˘ت˘ل˘ق

’و ىرخأ’ا ةيدنأ’ا سضعبو كلامزلا
’ا ا˘ه˘شصو˘شصخ˘ب ثيد˘ح˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي
.مشسوملا ةياهنب

صصوسصخب راد رخا ثيدح
برقو يدوعسسلا يلهأ’ا صضرع

 ؟يليÓبل كتلمازم
يدو˘ع˘شسلا سضر˘ع˘لا سصو˘شصخ˘ب

عيقوتب مايأا ةعشضب ذنم تمق كل دكؤوأا
ليوحت يف ةيدوعشس ةكرشش عم دقع
تحشضأا ثيح «4g» ىعدت نيبعÓلا
يرودلا يف كانه يب سصاخلا ليكولا
سضر˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك ناو يدو˘˘ع˘˘˘شسلا
يف امئاد ينلعجيو يتاحومط بشساني
ينطولا بختنملا عم ةشصاخ ةروشصلا
دحل ديعاو لوقأا نكلو بلطلا يبلأاشس
 .ءيشش يأا دجوي ’ ةعاشسلا

بابسش ةيدنا كانه ايلحم ىتح
اودبا ةمسصاعلا داحتاو دادزولب

نم ةدافتسس’ا يف مهتبغر
 ؟ كتامدخ

˘مد˘ع ل˘شضفا ىر˘خأا ة˘يد˘نا كا˘ن˘˘ه

انوروك ءابو ةرداغم ةياغ ىلا ثيدحلا
 . يوركلا مشسوملا ةياهن ىتحو
ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا نيا

 ؟اذه لك نم
د˘يد˘ع ي˘ف كل ا˘ق˘با˘شس ا˘ه˘ت˘ل˘˘ق

ةرداغملا لجا نم رداغا نل تارملا
ي˘ل ح˘ت˘ف ي˘شس سسا ي˘شسلا˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف
نم ادحاو ين˘ل˘ع˘جو ق˘لأا˘ت˘لا باو˘بأا
ريخو ةلوطبلا يف نيبعÓلا نشسحا
مهف تي˘ي˘ح ا˘م ها˘شسنا ن˘ل ر˘فا˘ن˘شسلا
4 ـلا ةبرجت ىتحو يل لوأ’ا معادلا
ي˘˘ف ن˘˘شسح’ا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
نم ىحم˘ت ن˘ل ا˘هار˘كذو ي˘تر˘ي˘شسم
فيشضاو تامملا ىتح اقÓطا يلاب
 ؟ كل

 ‐ لسضفت
نل بابششلل امئاد ةيولوأ’ا ايلحم

عيمجلا ملعي امكف ءيشش يأا طرتششا
ا˘ه˘ي˘ف ا˘مو ا˘ي˘ند˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘ح˘˘م
عقون ينيلخت را˘شصنأ’ا تا˘ع˘ي˘ج˘ششتو
ةبرجتلا نكلو ني˘ت˘شضم˘غ˘م ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب
ي˘ف بغراو ي˘ن˘يو˘ه˘ت˘شست ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

نوكأا˘شس ا˘ه˘مو˘ي ثد˘ح ناو ا˘ه˘شضو˘خ
 .ةروشضخلاب يرورمب ادج روخف

تشسيل كتقÓع نا لوقي سضعبلا
هتدوع برق ناو ينارمع عم ةديجلاب
 ؟رداغت كلعجيشس

سضع˘ب ح˘ي˘شضو˘ت˘ل كح˘م˘شست˘شسا
ينارمع رداقلا دبع بردملا رومأ’ا

رئازجلا يف نيبردملا نشسحا نيب نم

هبنا˘ج ى˘لا ل˘م˘ع˘لا فر˘ششلا ا˘ن˘ل نا˘كو
ةر˘ت˘ف ي˘ف ر˘م˘لاو و˘ل˘ح˘لا ه˘ع˘م ا˘ن˘˘ششع
ناك ام نا دقتعا يدانلا ىلع هفارششا
وا يلع هخارشص لÓخ نم هب موقي

يتحلشصم يف ناك يئÓمز ىلع ىتح
انملعت هلل دمحلاو عيمجلا ةحلشصمو
هنا لوقلا نكميو هتدايق تحت ريثكلا

ايلاح هيلا تلشصو ام يف ببشسلا ناك
حشص ه˘ل لو˘قأاو ه˘ي˘ي˘حا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘بو
 .خيشش كديع
لوقت اذام رسضخلا نع ثدحتن ول

كتلعج يتلا بابسسأ’ا يه امو
مغر ةمئاقلا نع اديعب
 ؟كدجاوتب ةبلاطملا

نمشض نوكأا نا يل ريبك فرشش ’وأا
رشضخلا فوفشص يف نيوعدملا ةمئاق
ةحئÓلا نمشض تنك كيلع ىفخي Óف
لامج ينطولا بخانلا اهعشضو يتلا
رهشش ري˘خأ’ا سصبر˘ت˘لا ي˘ف ي˘شضا˘م˘ل˘ب
لك فقوأا انوروك ءابو نكلو سسرام
امئاد دعشسا انأاف يتبرجت نع اما ءيشش
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف اد˘جاو˘˘ت˘˘م نو˘˘كأا ن˘˘ي˘˘ح

ل˘شضفأ’ا م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘˘مود ى˘˘ع˘˘شسأا˘˘شسو
رخآا بع’ يأا نأاشش ينأاشش يدلب ةمدخو
 .ةمئاقلا يف

بخانلا ةقفرب اسصبرت تسضخ
فيك يسضاملب لامج ينطولا
كيأار امو هلمع ةقيرط تدجو

 ؟نآ’ا دحل هب ماق اميف
ر˘ي˘ب˘ك برد˘م ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج

ه˘ل تح˘م˘شس ةزا˘ت˘م˘م ةءا˘ف˘ك كل˘ت˘م˘˘ي
ر˘شضخ˘لا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘شسي ف˘˘˘ي˘˘˘ك فر˘˘˘ع سشتو˘˘˘كلا˘˘˘ف
ة˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘يو ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
نيبعÓلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
رشضخلا ليثمت يف ةريبك ةحار نودجي
جيوتتلا هلل دمحلاو نشسح’ا هلعجو
ليلد ةياهنلا يف عيمجلا هعنشص يذلا

 .هب موقي يذلا ريبكلا لمعلا ىلع
تهابلا مكدودرم نأا لاقي

يبرغملا بختنملا مامأا ةبيخلاو
ىلإا ةدوعلا مدع ببسس يه يلحملا

 ؟يسضاملب نم نييلحملا
ىلع لماعي ’ يشضاملبف يخا ’

ةريبك تناك ةبيخلا حيحشص جهنلا اذه
انروهظو اهموي يزخملا ءاشصق’ا دعب
ثحبي اهتقو بخانلا نكلو يبلشسلا

بع’ لكل يشصخششلا دودرملا نع
نوكي امئاد همييقتو هجاتحي ام قفو
قلأاتي نم سسكعلابو وحنلا اذه ىلع
هشسفن دجيشس ىوتشسملا سسفن مدقيو
 .رشضخلا يف ايئاقلت

ىلإا ةدوعلل حمطت تلز’ له
 ؟رسضخلا

ح˘م˘طا لازأا ’ لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ب
فد˘هو ةدارإ’ا كل˘ت˘م˘ي ن˘م ي˘ن˘قد˘شص
نم هيلا لشصيشس هنيعا بشصن هعشضي
يد˘˘ل ا˘˘نا ه˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو كشش نود

ةرباثملل ىعشساو يفادهاو يتاحومط
ةياهنلا يف لوشصولا دشصق داهتج’او
يتقث هلل دمحلاو حمطاو وبشصا ام ىلا
نشسح دنع نوكأا˘شسو ةر˘ي˘ب˘ك ي˘شسف˘ن˘ب

 .يب عيمجلا نظ
 ؟ ةريخأا ةملك

لك ديعو ا˘يو˘خ م˘كد˘ي˘ع ح˘شص
ةشصاخو ةيرئازجلاو ةملشسملا ةم’ا
ة˘ي˘ع˘م˘جو ي˘شس سسا ي˘شسلا را˘˘شصنا

امئاد امهل قيفوتلا ىنمتأاو نارهو
ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك ر˘فا˘ن˘شسلا ر˘كششا ا˘م˘ك
مهعيج˘ششت˘ف ي˘ب˘نا˘ج ى˘لا م˘ه˘ت˘ف˘قو
ي˘ف ل˘شصا ي˘ن˘ل˘ع˘ج ن˘م و˘ه م˘ئاد˘لا
. مويلا هيلع انا ام ىلا ةياهنلا

 يسضاملب لامج ينطولا بخانلا هب ماق يذلا ريبكلا لمعلاب داسشأا

..ةحسصلا نم راع يئدبم دقع عيقوت نع ليق ام لك :ةدايع نب
رسضخلا ةمئاق يف دجاوتلا يفدهو يسس.سسأا.يسسلا ـل ةيولوأ’ا
صشامر ماسشه هرواح

يدوعسسلا يرودلا ىلإا يليوحتب ةلفكتملا يه4G ةكرسش»
«يتهجو ديدحتب ةليفك نوكتسس مسسوملا ةياهنو طقفو

نكلو كلامزلا نم اسضرع كلتما»
«انوروك ىلع فقوتم كلذ لك

ÚمسسوŸا ‘ نكلو نÁأا Òهظ ¤إا روÙا نم يبسصنم Òيغت لبقتأا ⁄»
«يراسسم ‘ ءيسش لك Òغ Êارمع نأا تعنتقا نيÒخأ’ا

يسس سسا يسسلاو قيرفلا ‘ نونزحي مه ’و تÓتكت ’»
» ‐ ةيليمافلا د’وأا ‐ تبلج تاونسس عبرأا ةليط

تارايÿا اهببسس يبرايسسلاو فيطسس عم سسأاكلا يتراسسخ»
«اهÒفاذحب حئاسصنلا قيبطتل ىعسسن نحنو ةينفلا

مويلاو اÒثك اركسش ناف’ بردملل لوقأا»
«يلع Êارمع تاخرسص ةميق تكردأا



ةــــنصصرق

 فادهأ’ا قيقحتل «روسسنوبسسلا» داجيإا
نيع ةيعمج يلوؤوشسم ثحب ةلحر

ةلشصاوتم يقيقح ليومت نع ةليلم
ة˘ب˘ع˘شصلا فور˘ظ˘لا ن˘م سصل˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘ي ثي˘˘ح ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ةديدع «روشسنوبشس» دوقع ليشصحت
اميف ةشضافتن’ا قيقحت قيرفلل حيتت
قاششع لاما لك ناو اميشس’ مداق وه
قيقحت ن˘ع ثح˘ب˘لا ى˘ق˘ب˘ت «ما˘شص’»
نمو لوأ’ا يشسامخلا نمشض ةبترم
ةيعو˘ن تا˘ماد˘ق˘ت˘شسا ن˘ع ثح˘ب˘لا م˘ث
راشسم يف قلطن˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘ت

يف رمثتشست اه˘ل˘ع˘ج˘ي يدا˘ن˘ل˘ل د˘يد˘ج
سضع˘˘ب كلذ˘˘ب نا˘˘م˘˘شضو ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا
. ةمهملا تاقفشصلا

 ءيسش لك لبق يروت ةيسضق
ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو قا˘ششع

يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘شسم او˘ب˘˘لا˘˘ط
نع رظنلا فرشص ةرورشض
ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘˘لا ل˘˘˘ك
عوشضوم يف ’وأا ريكفتلاو
يذ˘˘˘˘˘لاو يرو˘˘˘˘˘ت بعÓ˘˘˘˘˘لا
ام ديدشست ةرورشضب بلاطي
قرط وا نويلم009 هتميق
لعج ام وهو افيفلا باوبأا
اري˘ث˘ك نو˘فو˘خ˘ت˘ي را˘شصنأ’ا

بناجأ’ا اياشضق نم اميشس’
افيفلا ىلا لوشصولا نا امب
بعاتملا نم ديدعلا ديزيشس
هاد˘با يذ˘لا فو˘خ˘˘ت˘˘لا و˘˘هو
نورشصي نيذلا نولوؤوشسملا

. لاكشش’ا لح ىلع

«رفسصأ’ا دار÷ا»
 رطÿا سسوقان قدي

جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ر˘شصا˘ن˘ع سضع˘ب د˘يد˘˘ه˘˘ت
سسوقان نو˘قد˘ي را˘شصنأ’ا ل˘ع˘ج ةردا˘غ˘م˘لا˘ب
ةلحرملا رييشست ةرورشضب نوبلاطيو رطخلا
د˘يد˘شست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘مدا˘˘ق˘˘لا

ليحر قيرفلا بينجتو ةيلاملا مهتاقحتشسم
ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي ل˘كلا ناو ة˘˘شصا˘˘خ ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
ي˘شسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب ل˘جا ن˘م رار˘ق˘ت˘شس’ا
بع˘ل˘ب ي˘ل˘هأÓ˘ل ح˘م˘شسي ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
نم ريثكلا فرشص بنجتو ىلوأ’ا راودأ’ا
لعج يذلا رارقلا وهو ةدئاف نود لاومأ’ا
نم تابيردتلل ةبيتكلا ةدوع رظتني لكلا
. تايولوأ’ا نم ريثكلا ديدحت لجا

ديرت «غيل’»
 عيم÷ا ءاسضرإا

سضوخ لامكا فارطأ’ا سضعب تحرتقا
نÓعا مدع اهدع˘بو ن˘ير˘خأا˘ت˘م˘لا ن˘يءا˘ق˘ل˘لا
بيترتلا لودج دامتعا عم يرودلاب زئافلا
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا د˘يد˘ح˘˘ت ي˘˘ف
مل يذلا حرتقملا وهو ةيبرعلاو ةيقيرف’ا
ىلا حمطت يتلا ةيدنأ’ا سضعب باجعا قلي
نوكي دق اهتقو قافولا نا امك ةلواطلا بلق
لاطبا يرود يف سسيلو فاكلا يف اكراششم
لعجيشسو تاباشسحلا دشسفي ام وهو ايقيرفا
ءا˘شضرإا ى˘ق˘ل˘ي رار˘ق ن˘ع ثح˘ب˘˘ت ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
. عيمجلا

لجرأا Úب ةركلا
 «فافلا»

يتوشصلا ليجشستلا ةيشضق لوح ربخ رخآا يف
داحت’ا دّكأا ،فيطشس قافو سسيئرل بوشسنملا
نأا يمشسرلا هعقوم ربع مدقلا ةركل يرئازجلا
يف افرط نوكت نل مدقلا ةركل ةيلودلا ةئيهلا
مشسق نيب تمت يتلا تاثداحملا دعب ةيشضقلا
مÓع’ا لوؤوشسمو «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»ـل ع˘با˘ت˘لا ة˘هاز˘ن˘لا
ىلع ةبعلل يلودلا داحتإ’ا ددشش ثيح ،فافلاب
ا˘ه˘ل سسي˘لو ا˘ي˘ل˘خاد ا˘نأا˘شش ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘˘لا نأا

كلذب يمرتل ،ةقيرط يأاب هيف لخدتلا ةيحÓشص
يششطز نيد˘لا ر˘ي˘خ ة˘ئ˘ي˘ه بع˘ل˘م ي˘ف ةر˘كلا˘ب
لكششملل لح نع ثحبلا هيلع بجوتي يذلا
عم لماع˘ت˘لاو ر˘ب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لا˘شسأا يذ˘لا
ا˘ه˘ثود˘ح يدا˘ف˘ت˘ل ه˘ب˘شسح مز˘ح ل˘كب ع˘˘شضو˘˘لا

.Óبقتشسم

 ةيرئازج ةدقع

قحÓت يرئازجلا بختنملا ةدقع لازت ام
هنع فششك ام بشسح ني˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ثيح ،يريجينلا بختنملا دئاق ىشسوم دمحأا

ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسي˘˘ل يدا˘˘ن˘˘ل م˘˘شضنا ه˘˘نأا حر˘˘˘شص
سضاير ةرداغ˘م ن˘م د˘كأا˘ت نأا د˘ع˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

،يدا˘ن˘لا فو˘ف˘شص كاذ˘نآا ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘ن زر˘˘ح˘˘م
«بلاعثلا» قيرف قاب «زورح» ناك ول هنأا ادكؤوم
ىلإا ببشسلا اعجرم مامشضن’ا سضفر دق ناكل
ا˘شصو˘شصخ هز˘كر˘م ى˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي˘˘شس هدو˘˘جو نأا

ىوتشسم ىلع ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘جاو˘تو
يناث مجاهم زكرم يف بعلي هلعجي ام ةحنج’ا

.هديري نكي مل يذلا رمأ’ا وهو

qarsana@essalamonline.com

2572ددعلا ^1441 لاوسش40ـل قفاوملا0202 يام72ءاعبرأ’ا

 سضÎعأا انأا ..ةخيسش نب
سضع˘ب˘ل ا˘يدا˘ف˘˘ت

ة˘ي˘ند˘˘ب˘˘لا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا
د˘ق ي˘ت˘لا تا˘با˘شصإ’او
،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا بر˘˘شضت
ن˘ب ق˘ح˘لا د˘ب˘ع م˘شضنا
برد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘˘شش
برد˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ى˘لإا ،ةد˘جو ة˘يدو˘لو˘˘م
ن˘˘ي˘˘شضفار˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق

ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’
ح˘شضوأاو ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
’ ه˘˘نأا «لار˘˘ن˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا»
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شس’ لا˘˘ج˘˘˘م
بب˘˘شسب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
 .نوناعي مهلعجيو نيبعÓلاب رشضيشس يذلا يلاحلا فقوتلا

15

 ةمكŸÓا ¤إا مدقلا ةرك نم
ظافح˘لا ل˘جأا ن˘م

ةيندبلا ه˘ت˘قا˘ي˘ل ى˘ل˘ع
ةيادبل هشسفن زيهجتو
رهظ ،ديدجلا مشسوملا

بعÓلا ديبع يدهم
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
تنا˘˘˘ن يدا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
و˘˘˘هو ،ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
يف ةمكÓملا سسرامي

،برد˘م ة˘ق˘فر ة˘ب˘ل˘ح
لمعلا دكؤوي ام وهو
هب موقي يذلا ريبكلا
ةرتف يف ايقيرفا لطب
دعب ةيلاح˘لا ف˘قو˘ت˘لا
.مداقلا توأا رهشش ديدجلا مشسوملا ةقÓطن’ ازهاج نوكيل ةيشسنرفلا ةلوطبلا فيقوت
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ةÓسصلا تيقاوم

ةيئاوهلا تاركلا يف «اغيللا» يعفادم زربأا ةمئاق يف يدنام^
ةيدوعسسلا يف ءانثلا لاني يرمعلا نب^

سسانوب ظافتحÓل هجتت «يبون يترابلا» ةرادإا

ةيبطلا ةنجللا
ءاغلإاب يسصوت «فاكلا»ـب

ةيراقلا ت’وطبلا لك
مسسوŸا اذه

يسضاملب لامج ينطولا بخانلا هب ماق يذلا Òبكلا لمعلاب داسشأا

يئدبم دقع عيقوت نع ليق ام لك :ةدايع نب
يسس.سسأا.يسسلا ـل ةيولوأ’ا..ةحسصلا نم راع

رسضÿا ةمئاق ‘ دجاوتلا ‘دهو

ةمداقلا رهسشأا6ـلا قيرط ةطخ مسسرل مسساح عامتجا

فلوغلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا دقعت

ةنسسلا ةياهن لبق

روطتب انوهرم ىقبي1202 «ناك» ليجأات
«ءارمسسلا ةراقلا» يف عاسضوأ’ا

2572ددعلا ^1441 لاوسش40ـل قفاوملا0202 يام72ءاعبرأ’ا

ديدج نم يوركلا هراوسشم ثعب ىلع رسصي رسضÿا Òهظ

مداقلا فيسصلا ›وبان نع ليحرلا ‘ ركفي مÓغ

هدقع ديدجتل نمزلا عم قابسس ‘ صساŸأا

سضفري ينفلا مقاطلا
Ëدروب ‘ طيرفتلا

رئاز÷ا ةيدولوم


