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ةــــنصصرق2
..اكيرمأإ يف انبلط

!ةدوعلإ

ي˘ف م˘ه˘ت˘سسارد˘ل نو˘لواز˘م˘لا ا˘ن˘˘بÓ˘˘ط أاد˘˘ب
مه˘ت˘ع˘ت˘مأا مز˘ح˘ب ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ن˘طو˘لا سضرأا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نم مهئارظن لاح مهلاح ،ةمداقلا ةليلقلا
ةرادإا تنلعأا امدعب كلذو ،ملاعلا لود يقاب
نيعتي نأا ،ةيكير˘مأ’ا كرا˘م˘ج˘لاو ةر˘ج˘ه˘لا

معلا دÓب ةرداغم بناجأ’ا بÓطلا ىلع
تارود ى˘لإا م˘ه˘ت˘ع˘ما˘ج تلو˘ح˘ت اذإا ،ما˘˘سس
.طقف تنرتنإ’ا ةكبسش ربع ةيميلعت

 يملاع فإرتعإ

دسض يروثلا اندÓب خيرات نأا قلطنم نم
لازي ’و ناك املاط ،يسسنرفلا رامعتسس’ا
ه˘تا˘ط˘ح˘م ل˘ك نإا˘ف ،هر˘سسأا˘ب م˘لا˘ع˘لا ر˘ه˘ب˘˘ي
لود لج اهب لافتحإ’ا يف انكراسشت ةزرابلا
ىلعو ،ةملسسم˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘سصا˘خ م˘لا˘ع˘لا
ةفيلخ جرب نيزت رسصحلا ’ لاثملا ليبسس
’افتحا ،يرئازجلا ملعلا ناولأاب ،يبد يف
لÓقت˘سسإ’ا يد˘ي˘ع˘ل85 ـلا ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ةيليوج5 ـلا فداسصي يذلا بابسشلاو
باجعإا راثأا ليمج دهسشم يف ،ةنسس لك
ةتفل .. يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم داور
ن˘ي˘ت˘لود˘لا ن˘ي˘ب ءا˘خإ’او بح˘لا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت
.ةيتارامإ’ا ةيرئازجلا

ةرودلإ ددمُت له
؟.. ةيناملربلإ

ناملر˘ب˘لا ة˘قورأا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا ي˘ف م˘ت˘ي
،كانهو انه نم مÓكو ثيداحأا لوادت هيتفرغب

يتلا ‐ ةيناملربلا ةرودلا ديدمت ةيناكمإا نع
خيراتب اهنع راتسسلا لدسسي نأا سضورفملا نم
ةلهم حنم فدهب كلذو ،‐يراجلا ةيليوج2
اياسضق نم ءاهتنÓل ناملربلل ةيفاسضإا ةينمز
،نيتفرغلا ىوتسسم ىلع ةحورطم ةلجعتسسم
.هتسشقانمل روتسسدلا ريرمت رارغ ىلع

 رمتصسم داصسفلإ
رئإزجلإ يف

،ماعلا لاملا بهن لسسلسسم نم ةديدج ةقلح يف
لوسصحلا نم ةمسصاعلا نم مداق لاتحم نكمت

،ةلقرو ةي’وب ةيكنب ةلاكو نم نيسضرق ىلع
نامسض لباقم ميتنسس رايلم2 امهتميق تغلب
نع ةرابع يمهو عورسشمل هكÓتما يف لثمت
’ هنأاب نيبت ةريبك لقن تانحاسش6و ةكرسش
سضرأا ةعطقو ،عقاولا سضرأا ىلع اهل دوجو
نأا رمأ’او ىهدأ’ا ،ةروزم اهقئاثو لك نأا نيبت
مت مخسضلا سضرقلا اذه نم ينعملا نيكمت
ةلاكولاب نيلوؤو˘سسمو ن˘ي˘ف˘ظو˘م ن˘م ؤو˘طاو˘ت˘ب
.رئازجلا يف رمتسسم داسسفلا ..ةيكنبلا
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 تايدلبلإ رييصستل ىراكُصس
ةلي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘ق

نيب لكسشم رجفنا
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب سسي˘˘˘˘ئر
،هبئانو ةمسصاعلاب
ة˘جرد ى˘لإا ل˘سصو
لدا˘ب˘˘تو خار˘˘سصلا
ن˘˘ي˘˘˘ب م˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘سشلا
ل˘خاد ن˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا

،لوأ’ا بت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كم
دد˘ع ع˘م˘سس ثي˘˘ح
ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
فلت˘خ˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘كلا عاو˘˘˘˘نأا
«ناركسس كار حور» ةرباعل هبئان بطاخي وهو ريملا راركت وه رثكأا مههابتنا دسش ام نكلو ،حيبقلا
بختنم يأا ناكمإاب هنأا انل دكؤوت ةثداحلا هذه ..ةيئاسضقلا ةعباتملاب هددهو ،«ناركسس كار حور» ..

.! .. ركسس ةلاح يف وهو نينطاوملا نوؤوسش ريسسيو هماهم لوازي نأا يلحم

!..«كاه اميك لمكت ةنياب تناك»
نويرئازجلا هنم فوخت ام
ي˘سشاو˘م˘لا را˘ع˘سسأا ،ثد˘ح
 تغلبو تبهتلا
07 تا˘ي’و˘لا سضع˘ب ي˘˘ف
ببسسب كلذو ،رانيد فلأا

ن˘م ا˘فو˘خ قاو˘سسأ’ا ق˘ل˘غ
سسوريفل رؤوب ىلإا اهلوحت
متي امل اقفوو ،«انوروك»
ن˘ي˘لاو˘م˘لا ط˘سسو ه˘لواد˘ت
ل˘سصاو˘ت˘سس را˘ع˘سسأ’ا نإا˘ف
مادع˘نا ل˘ظ ي˘ف عا˘ف˘تر’ا
نإا ع˘سضو ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن
ف’آا مر˘˘ح˘˘ي˘˘سس ر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا

ل˘خد˘لا ةدود˘ح˘م ة˘˘سصا˘˘خ
هذ˘ه د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘سضأا ن˘˘م
ل˘كلا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘سسلا
تا˘ي˘عاد˘ت˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
.ةحئاجلل ةيبلسسلا ةيداملا

!..لإوحألإ ريغم هللإ ناحبصس
دÓبلا برغ يف ةي’و يلاو ماهم ءاهنإا دعب ىتح
،كلسسلا اذه تسسم يتلا ةريخأ’ا ةكرحلا راطإا يف
نع ينطولا يبعسشلا سسلجملاب وسضع لسصاو
حئاسضف نع ثيدحلاو يلاولا داقتنا ،اهتاذ ةي’ولا
ررق ،رداق ةردقبو ةأاجف نكل ،هيلإا اهبسسن ةلمجلاب

مكحب ،يلاولا ىلع هتامجه فقو ناملربلا وسضع
فقاوم يف ئجافملا ريغتلا اذه ،«هوطلغ» هنأا
يف ناسسل˘لا ي˘ط˘ي˘ل˘سس سضع˘ب ل˘ع˘ج ،ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ناملربلا وسضع عنتقا له» ..نولءاسستي ةي’ولا
ن˘ي˘ب تمر˘بأا ة˘ق˘ف˘سص نأا مأا ،Ó˘ع˘ف ي˘لاو˘لا ةءار˘ب˘ب
عمجت ةرو˘سص بير˘سست د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،«ن˘ي˘ل˘جر˘لا
.ناملربلا وسضعب قباسسلا يلاولا

نافوطلإ يدعب نمو انأإ
يديسس ةي’و˘ب ةر˘ئاد˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘يد˘ل˘ب و˘ن˘طاو˘م ق˘ل˘طأا
،مهترئاد سسيئر ىلع «يحسصلا رجحلا» بقل سسابعلب
كولسسلاب لب ،«انوروك» ءابوب هل  ةقÓع ’ ببسسلا
يف ’إا هبتكم رداغي داكي ’ يذلا ينعملل يبلسسلا

مدع ىلإا ةفاسضإا ،ةيمسسر تاعامتجا وأا تابسسانم
عم يطاعتلا هميرحتو ىواكسشلا باحسصأا هلابقتسسا
لÓ˘غ˘ت˘سسا سضفر اذ˘ه  ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ةيدلبلا ىلع ةباقرلا يف ةينوناقلا هتايحÓسص ليعفتو
نينطاوملا اكرات ،ىسضوفلا يف قراغلا اهسسلجمو
ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت نود ه˘سسل˘ج˘مو ر˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
انأا» راعسش كلذب اعفار ،ةيدلبلا يف ةقلاعلا لكاسشملا

.«نافوطلا يدعب نمو
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ةود˘˘ن لÓ˘˘خ ،ير˘˘ق˘˘˘م د˘˘˘كأا
،سسمأا ا˘˘ه˘˘ط˘˘سشن ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
تاحرت˘ق˘م سضر˘ع˘ل تسصسصخ
ة˘سشقا˘ن˘م را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا

هنأا ،روتسسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت ةدو˘سسم
ةسضيفت˘سسم˘لا ة˘سسارد˘لا د˘ع˘بو
ةعبسسلا رييا˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘بو
ىلع مكحلا يف تدمتعا يتلا
«سسم˘ح» تر˘ق˘ت˘سسا ،ة˘ق˘ي˘ثو˘لا

ةماع ة˘يرو˘ت˘سسد ئدا˘ب˘م ى˘ل˘ع
وه يناملربلا ماظنلا نأا اهمهأا
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ل˘˘حار˘˘م˘˘ل بسسنأ’ا
ى˘ل˘ع رد˘قأ’او ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا
ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ماز˘˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت
م˘˘عد˘˘ل ع˘˘سساو ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جاو
ن˘مز ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ة˘يا˘م˘حو
قفاوتلا نأا حسضوأاو ،تامزأ’ا

ي˘سسا˘ئر˘لا ه˘ب˘سش ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع
،هلوسصأا ىلع ناك اذإا نكمم
ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ي ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا نأا زر˘˘˘بأاو
نم ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت
تاباختن’ا يف لوأ’ا بزحلا
هل ىنعم ’و ابوجو ةيعيرسشتلا
،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘˘سشلا د˘˘˘سسج اذإا ’إا
ة˘ي˘عر˘سشو سسي˘ئر˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
دقت˘ناو ،ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا
،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا

لاق يذلا ميدقلا ماظنلا ةعيبط
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن و˘˘ه ’» ه˘˘سصو˘˘سصخ˘˘ب
’و يسسائر هبسش ’و يسسائر
ماظنلاب هتيمسست مغر يناملرب
ـب هايإا افسصاو ،«يسسائرلا هبسش
سسيئرلا لعجي «نيجه ماظن»
عتمتيو ةلءاسسملا قوف هبسسح
’و تا˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سصلا ل˘˘˘ما˘˘˘كب
.رييسستلا ةيلوؤوسسم لمحتي

تعد يتلا ئدابملا نيب نمو
ي˘ف ا˘هدا˘م˘ت˘عا ى˘لإا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا

،د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘˘لا عور˘˘سشم
لسصفلا ،ركذ˘لا˘ب ير˘ق˘م سصخ
دكأا يذلا ،تاطلسسلا نيب ماتلا
،د˘ي˘سشر˘لا م˘كح˘˘لا سسا˘˘سسأا ه˘˘نأا

ز˘مر˘ك نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشو
لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘ل˘˘ل

،ةباقرو اسصا˘سصت˘خا ع˘ير˘سشت˘لا
ةدحاو ة˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب رار˘قإاو
ىعسسم˘لا اذ˘ه نأا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
يطارقميدلا لوح˘ت˘ل˘ل ن˘م˘سضأا

ف˘˘ي˘˘سضي ‐ ر˘˘˘ث˘˘˘كأا د˘˘˘سسج˘˘˘يو
ة˘با˘قر˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

عيرسشتلا ةيلعا˘فو ة˘لءا˘سسم˘لاو
سشيا˘ع˘ت˘ل˘ل بسسنأا ءا˘سضف و˘˘هو
تارا˘˘ي˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب راو˘˘˘ح˘˘˘لاو
ا˘م˘ك ،ة˘ير˘كف˘لاو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
،ا˘˘˘سضيأا «سسم˘˘˘˘ح» تحر˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
ي˘ف ة˘سضرا˘ع˘م˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘لا
ة˘˘لءا˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م نا˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا

لÓخ نم ةيفافسشلاو ةباقرلاو
ةنجلو قيقحتلا ناجل ةسسائر
ديكأاتلاو ،ع˘ير˘سشت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةيوهلا ىلع ةظفاحملا نأا ىلع
اهتيقرتو اهتناي˘سصو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نايب نأاو ،روتسسد˘لا ا˘ه˘ن˘م˘سضي
ع˘˘جر˘˘م˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا
ة˘ع˘ير˘سشلاو ة˘لود˘ل˘ل ي˘˘ما˘˘سسلا
رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإ’ا
عرسشي ’و عيرسشتلل يسساسسأ’ا
ئدا˘˘ب˘˘م˘˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ع˘˘ير˘˘˘سشت
.مÓسسإ’ا

ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح ىر˘ت ا˘م˘˘ك
ىلع اهدر ةركذم يف ،ملسسلا

نأاب ،روتسسدلا ليدعت عورسشم
يف ةيبنجأ’ا تاغللا لامعتسسا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ق˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو˘˘˘˘لا
ةدا˘ي˘سسل˘ل سضقا˘ن˘م ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا
ىلع ةظفاحملا نأاو ،ةينطولا

ا˘ه˘ت˘لا˘سصأاو ةر˘سسأ’ا رار˘ق˘ت˘˘سسا
.عمتجملاو ةلودلا بجاو

زر˘بأا ،ءا˘سضق˘لا لا˘ج˘م ي˘˘فو
نأ’ ،ير˘˘˘ق˘˘˘م قازر˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
نأا ىرت ،ةيسسايسسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت
نم ققحتت ءاسضقلا ةيلÓقتسسا

ي˘˘سضا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ
تا˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘كم با˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ناو
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘˘سسؤورو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ىرخأا ةهج نم اريسشم ،ءاسضقلل
سسا˘˘سسأا ي˘˘ه ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا نأا ى˘˘لإا
نا˘م˘سض» لا˘قو ،م˘˘مأ’ا رو˘˘ط˘˘ت
عفرب ’إا ققحتي نل تايرحلا
بازحأ’ا سسيسسأا˘ت ن˘ع دو˘ي˘ق˘لا

تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
نو˘˘كي نأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشنو
سسيلو مي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ةادأا نو˘نا˘ق˘لا
.تايرحلا دييقتل

ةلاومل دوجو ل
برحلا يف ةشضراعمو

رئازجلا اهشضوخت يتلا
«انوروك» دشض

عم˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح سسي˘ئر د˘كأا
سضو˘خ˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا ،م˘˘ل˘˘سسلا

ءا˘˘بو د˘˘سض ا˘˘سسور˘˘˘سض ا˘˘˘بر˘˘˘ح
،دنجم اهيف عيمجلا ،«انوروك»
ة’او˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل دو˘˘˘˘˘جو ’ ه˘˘˘˘˘˘نأاو
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘مو
لك نوع يف هللا ناك» ددسصلا

ةمزأا يف دÓبلا رّيسسي لوؤوسسم

ري˘ب˘كلا ا˘هر˘ثأ’ ار˘ظ˘ن ا˘نورو˘ك
،«ايداسصتقاو ايعامتجاو ايحسص
تاباسصإا ليجسست ن˘ع ا˘ف˘سشا˘ك
يلاهأا ط˘سسو سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب
ـل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘˘لا ءا˘˘سضعأا
.«سسمح»

هلوشصأا ىلع ناك اذإا نك‡ يشسائرلا هبشش ماظنلا ىلع قفاوتلا نإا لاق

لاقتنلإ غولبل كلصسم لثمأإ ÊاÈŸلإ ماظنلإ» :يرقم
«رئإز÷إ ‘ يطإرقÁدلإ

ر.نوراه

يف يطارقميدلا لاقتنلا غولبل كلشسم لثمأا يناملربلا ماظنلا ،ملشسلا عمتجم ةكرح سسيئر ،يرقم قازرلا دبع ربتعا
.ناملربلا ةقفاوم دعب دودحلا جراخ ،يبعششلا ينطولا سشيجلا لاشسرإا حيتي يذلا يروتشسدلا ليدعتلاب ابحرم ،رئازجلا

ةيئانثتشسلا سصخرلا ءاغلإا
ةيلام تامارغو لقنتلل
ةمامكلا ءادترإا نع نيعنتمملل

ةيإدب يئزج رجح
81 ىلع مويلإ نم
فيطصسب ةيدلب

ةيلخادلا ةرازو تررق
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
رجح قيبطت ،ةينارمعلا

مويلا نم ةيادب يئزج يلزنم
فيطشس ةيلوب ةيدلب81 ىلع
ىلإا لاوز ةدحاولا ةعاشسلا نم

نم احابشص ةشسماخلا ةياغ
،اموي51 ةدمل يلاوملا مويلا

ةيئابولا ةيعشضولا ةيفلخ ىلع
ةمشصاع اهششيعت يتلا ةقلقملا
.باشضهلا
لامك ،ريزولا حلاشصم تحشضوأا

سسمأا اهل نايب يف ،دوجلب
نأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا
،فيطشس ،تايدلبب قلعتي رمألا

،ةشسابع نيع ،تانرأا نيع
رشصق ،ناملوأا نيع ،ايشسيروأا
،لازأا نيع ،لÓڤ ،لاطبألا

،ةدادح رئب ،رجحلا نيع
،ةتلڤلا ،ةركشس رزاب ،ةملعلا
،ةورلا نيع ،ةعاڤوب ،ءاقرزلا

يتيدلب نع Óشضف ،نيشسوأا ينب
.ريبكلا نيعو جرب ءاشضيب
دمحم رمأا ،هتاذ قايشسلا يف
،فيطشس ةيلو يلاو ،بتاكلب

دعب سسمأا هدقع عامتجا لÓخ
81 ىلع يئزجلا رجحلا سضرف
لك ءاغلإاب ،ةيلولاب ةيدلب
،لقنتلل ةيئانثتشسلا سصخرلا

باحشصأاب ةشصاخلا كلت ىدع ام
عنشصمو ،نحاطملاو عناشصملا
سصخر ىغلت امك ،تنمشسإلا
لك رمأاو ،نيلواقملل لقنتلا
قيبطتلاب ةينمألا حلاشصملا
سصيلقتل رجحلل مراشصلا
امك ،«91-ديفوك» ـب تاباشصإلا
نم لكل ةمراشص تاميلعت ىطعأا

دئاقو ينطولا نمألا سسيئر
مراشصلا قيبطتلاب كردلا
ل نم لكل ةيلاملا ةمارغلل
.عراششلا يف ةمامك يدتري

ح.نيدلا رمق

يبعسشلا سسلجملا بتكم ددح
سسمأا هدقع عامتجا يف ،ينطولا
سسيئر ،نينسش ناميل˘سس ة˘سسا˘ئر˘ب
ادغ ،ناملربلل ى˘ل˘ف˘سسلا ة˘فر˘غ˘لا
ةرودلا ماتتخ’ دعوم سسيمخلا
‐9102 ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

عم قيسسنتلا دعب كلذو0202
رواسشتلاو ةمأ’ا سسلجم بتكم
نم5 ةداملل اقبط ةموكحلا عم
21‐61 مقر يوسضعلا نوناقلا
سسل˘ج˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت دد˘ح˘ي يذ˘لا
ةمأ’ا سسلجمو ينطولا يبعسشلا

تا˘قÓ˘ع˘لا اذ˘˘كو ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘عو
ن˘ي˘بو ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
مسسارم يرجت نأا ىلع ،ةموكحلا
ةيلوكوتورب ةسسلج يف ماتتخ’ا
دعاوقل ًةاعارم باونلل ةيليثمت
ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جإاو

˘مار˘ت˘حاو ،«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
.يدسسجلا دعابتلا

ى˘ل˘ف˘سسلا ة˘فر˘غ˘˘لا تح˘˘سضوأا
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘˘ت
لاغسشأا قÓط˘نا ل˘ب˘قو ه˘نأا ،ه˘ن˘م
أان˘ه ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا عا˘م˘ت˘ج’ا

بع˘˘˘سشلا ،سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر
ـلا ىركذلا ةبسسان˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

،بابسشلاو لÓقتسس’ا ديعل85
ثدح عم ماعلا اذه تنمازت يتلا
ءادهسش نم42 تافر عاجرتسسا
اهزاجتحا دعب ةيبعسشلا ةمواقملا

فح˘ت˘م˘ب ة˘ن˘سس071 ة˘ل˘˘ي˘˘ط
نينسش لاقو ،سسيراب يف ناسسنإ’ا
ف˘˘˘ي˘˘˘سضي ‐ دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
كل˘ت تا˘˘فر» ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
،نطولا ىلإا تداع دق تاماقلا

ام ىلع ظفاحت لازت ’ يهو
ة˘ي˘˘حور ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ن˘م ه˘ل ز˘مر˘ت ا˘˘مو ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘مو
نو˘كت˘لو ة˘ي˘ح˘سضتو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م
لا˘ي˘جأ’ا ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ل˘ت˘سست ةرا˘ن˘م
فر˘˘سشلاو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م
ل˘ك ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع عا˘فد˘لاو
.«تاململا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلع و
ةدو˘سسم ة˘سشقا˘ن˘م م˘ت˘ي ن˘ل ه˘نإا˘˘ف
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ي˘ف رو˘ت˘˘سسد˘˘لا
ىلع ،اعقوتم ناك امك يراجلا
ةرود˘لا ى˘لإا ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا
حتتفتسس يتلا ةديدجلا ةيناملربلا
.مداقلا ربمتبسس رهسش نم ءادتبا

ر.نوراه

،يناكرب طاقب روتكدلا دكأا
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘˘ل و˘˘سضع
مكحلا نأا ،«انوروك» ءابو يسشفت
ةريعسش ةماقإا سصوسصخب ريخأ’ا
نم اه˘مد˘ع ن˘م ة˘ي˘ح˘سضأ’ا ح˘بذ
اريسشم ،ةمأ’ا ءاهقف سصاسصتخا
دعاسست ’ حبذلا تايلمع ّنأا ىلإا

ليلقتلا ىلع ةيملعلا ةيحانلا نم
،سسكعلا امنإاو ،ءابولا يسشفت نم
نأا بجي» ددسصلا اذه يف لاقو
ي˘˘ط˘˘غ˘˘ن ’و ءا˘˘˘حر˘˘˘سص نو˘˘˘كن
.«لابرغلاب سسمسشلا

ةدا˘˘م˘˘˘ع سسي˘˘˘ئر زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
تاءار˘˘جإا بقر˘˘ت ن˘˘ع ،ءا˘˘ب˘˘˘طأ’ا

ح˘˘˘بذ ةر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سش سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
ةياقولا ري˘باد˘ت ق˘فو ،ة˘ي˘ح˘سضأ’ا
نوؤو˘سشلا ةرازو ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب
ي˘ف رذ˘حو ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا
اهب سصخ ةيفحسص تاحيرسصت
نم ،ةيوهجلا فيطسس ةعاذإا سسمأا
ةيلئاعلا تاعم˘ج˘ت˘لاو تارا˘يز˘لا
نحنو اسصوسصخ تابسسانملا يف
ديعب لافتح’ا نم ةبرقم ىلع
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘سضأ’ا
ة˘كر˘ع˘م ح˘˘بر ل˘˘جأ’ د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا

جور˘خ˘لاو «ا˘نورو˘ك» ة˘ه˘جاو˘˘م
.نيرسصتنم اهنم

ـه.داوج

،يد˘ع˘سس ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘هر
تا˘ير˘ح˘لا ع˘ئÓ˘ط بز˘ح سسي˘ئر
ل˘يد˘ع˘ت را˘سسم حا˘ج˘ن ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
ع˘ي˘م˘˘ج طار˘˘خ˘˘نإا˘˘ب ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ى˘ت˘ح ،ه˘ئار˘ثإا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ديد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا نأا˘ب اور˘ع˘سشي
نع ةيل˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘يو م˘هرو˘ت˘سسد
نمسضت يذلا ق˘با˘سسلا رو˘ت˘سسد˘لا

ة˘ي˘لو˘˘م˘˘سشو ا˘˘ط˘˘ل˘˘سست» ه˘˘ب˘˘سسح
.«يسسايسسلا رارقلاب ادارفناو

ةودن يف ،يدعسس راسشأاو اذه
ر˘ق˘م˘ب سسمأا ا˘ه˘ط˘سشن ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت نأا ،بز˘˘ح˘˘لا
ة˘ع˘جار˘م ه˘˘ق˘˘ب˘˘سست نأا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
نيقلعتملا نييوسضعلا نينوناقلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا باز˘˘˘˘˘حأ’ا˘˘˘˘˘ب
سصئاقنلا ءرد ةيغب تاباختن’او
رؤوب لك نم هسصيلختل ةدجاوتملا
ع˘سضو ل˘جأا ن˘م اذ˘كو ،ر˘يوز˘ت˘˘لا

لا˘˘م˘˘لا ل˘˘غ˘˘ل˘˘غ˘˘ت ما˘˘مأا ز˘˘جاو˘˘ح
،يسسايسسلا ءاسضفلا يف هوبسشملا

،ةيئاسضقلا ةطلسسلا سصوسصخبو
سسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ا˘˘عد
يل˘كلا حÓ˘سصإ’ا ى˘لإا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
،ءا˘سضق˘ل˘ل ي˘سسا˘سسأ’ا نو˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
سسلجملا تايحÓسصو رود معدو
نأا بجي يذلا ءاسضقلل ىلعأ’ا
ى˘ن˘ع˘م ءا˘ط˘عإا بجاو ه˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي

سسير˘كت˘ب ءا˘سضق˘لا لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’
طور˘˘سش ن˘˘م اءد˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس
ةاسضق˘ل˘ل ن˘يو˘كت˘لاو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

م˘هرا˘سسم ر˘ي˘˘ي˘˘سستو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
.ينهملا

،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك
يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ب
ةلقت˘سسم˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ل˘ك ا˘ه˘ئا˘ط˘عإ’ ،تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
نامسضل لئاسسولاو تايحÓسصلا
ة˘˘هاز˘˘نو ة˘˘ح˘˘سصو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘˘سشلا
ددسش امك ،ةيباختن’ا تاعارتق’ا

سسل˘ج˘م˘˘لا ل˘˘ح ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
با˘خ˘ت˘ناو ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةطلسس ه˘ل ح˘ن˘م˘ت د˘يد˘ج سسل˘ج˘م
سصوسصخبو ،روتسسدلل سسيسسأاتلا
حر˘ت˘قا ،ة˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
،ه˘˘˘تاذ ي˘˘˘بز˘˘˘ح˘˘˘لا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل ي˘ل˘˘كلا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سس’ا

سسل˘ج˘˘م˘˘لو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا سسي˘˘ئر
ينÓق˘ع م˘سسا˘ق˘ت ع˘م ة˘مو˘كح˘لا
زاه˘ج˘لا ل˘خاد تا˘سصا˘سصت˘خÓ˘ل
ل˘كسشت˘ت نأا ى˘ل˘ع ،يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيب˘ل˘غأ’ا ن˘م ا˘بو˘جو ة˘مو˘كح˘لا
مامأا ةلوؤوسسم اهلعجو ةيناملربلا
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

،ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا˘˘سشبو
،بز˘ح˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م تن˘˘م˘˘سضت
يف نا˘م˘لر˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘سس م˘ي˘عد˘ت
يفو عيرسشتلا˘ب ةردا˘ب˘م˘لا لا˘ج˘م
زا˘ه˘ج˘لا لا˘م˘عأا ة˘ب˘قار˘م لا˘˘ج˘˘م
مييقت ناديم يف اذكو يذيفنتلا
تايرحتلاو ةيمومعلا تاسسايسسلا

بناجلا اذه يفو ،تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
،تاير˘ح˘لا ع˘ئÓ˘ط بز˘ح حر˘ت˘قا
نأا رابت˘عا˘ب ،ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م ءا˘غ˘لإا
هئاسشنإا ءارو تناك يتلا طورسشلا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ة˘م˘ئا˘ق د˘ع˘˘ت م˘˘ل
ديقعتلل Óماع دعي هيلع ءاقبإ’ا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإا ي˘˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع ةليقثلا ءابعأ’او تابوعسصلا

ةجاحب يه يتلا ةلودلا ةينازيم
.دروم لك ىلإا

ح.نيدلا رمق

يدايقلا ،يركسسعلا يلع نلعأا
،ةيكارت˘سش’ا ىو˘ق˘لا ة˘ه˘ب˘ج ي˘ف
يئانثتسس’ا رمتؤومل˘ل ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م
9 يموي هدقع عمزملا بزحلل
نأا ادكؤوم ،يراجلا ةيليوج01و
عيمجل افلاخم نوكيسس هدوجو
بلا˘ط˘مو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ف˘قاو˘˘م
،لÓ˘ق˘ت˘سس’ا ذ˘ن˘˘م «سسا˘˘فا˘˘فأ’ا»
.يبعسشلا كارحلل اذكو

ةيسسائر˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا و˘سضع د˘كأا
،دÓبلا يف سضراعم بزح مدقأ’

هيلع تعلطإا سسمأا هل نايب يف
مكحي˘سس خ˘يرا˘ت˘لا نأا ،«مÓ˘سسلا»
ىنمتو ،عيمجلا تافرسصت ىلع
نيكراسشملل قيفوت˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
نأا ،ركذلا˘ب ر˘يد˘ج.رمتؤوملا ي˘ف
رهسش ةيادب لسصحت ،«سسافافأ’ا»
نم ةسصخر ىلع ،يسضاملا ناوج
ي˘ن˘طو˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا د˘˘ق˘˘ع ل˘˘جأا
ةدا˘ي˘ق با˘خ˘ت˘ن’ ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا

نم هئاسضعأا ةلاقتسسا دعب ةديدج
.ةيسسائرلا ةئيهلا

ر.نوراه

«انوروك» ءابو يششفت ‘ مهاشست ةيملعلا ةيحانلا نم اهنأا دكأا Êاكرب

ةيحصضألإ حبذ ةÒعصش ةماقإإ ‘ لصصفلإ
ءاهقفلإ ديب اهمدع نم

ةموكحلا عم رواششتلاو ةمألا سسلجم بتكم عم قيشسنتلا دعب

سسيمخلإ إدغ0202‐9102 ةيداعلإ ةيناملربلإ ةرودلإ ماتتخإ

يشسايشسلا رارقلاب «ادارفنا»و «اطلشست» هبشسح نمشضت قباشسلا روتشسدلا نأا دكأا

ليدعت راصسم حا‚ نهري تاير◊إ عئلط بزح
هءإرثإإ ‘ عيم÷إ طإرخناب روتصسدلإ

ةيشسايشسلا هفقاوم نم درŒ ةباثÃ هتكراششم Èتعا
كار◊او بز◊ا ئدابŸ ةنايخو

ينطولإ ر“ؤوŸإ عطاقي يركصسعلإ يلع
«سسافافألإ» ـل يئانثتصسلإ



عامتجإا لÓخ ،ريزولا ددسش
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘ط˘˘˘سساو˘˘˘ب ئرا˘˘˘ط
،دعب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ر˘سضا˘ح˘ت˘لا

ى˘˘سسي˘˘ع˘˘ب سسمأا لوأا ه˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ،يا˘˘˘كب
،ةيجراخلا ةراجتلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
نيلثمم ،ةراجتلل نييوهجلاو
تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا ة˘ي’و31 ـ˘˘ل
ت’ا˘ح˘ل ا˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ةيماز˘لإا ى˘ل˘ع ،ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا
تاميلعتل مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ة˘سصا˘خ˘لا لوأ’ا ر˘يزو˘لا دار˘ج
نأا ه˘ن˘كم˘ي ا˘م ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ب
را˘سشت˘نا ي˘ف م˘˘ها˘˘سسيو يدؤو˘˘ي
ةطلسس تح˘ت اذ˘هو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ة’و ةدا˘˘˘سسلا

ناجللا فلتخم عم قيسسنتلابو
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
،قايسسلا تاذ ي˘فو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم ةلمج ةراجتلا ريزو ذختا
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا تاذ تاءار˘˘˘˘جإ’ا
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا

ةيونسسلا ل˘ط˘ع˘لا ل˘ك ل˘ي˘جأا˘ت
ةفاكل عوبسسأ’ا ةياهن ةلطعو
ة˘ل˘ي˘ط ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو ناو˘عأ’ا
ة˘˘فا˘˘سضإا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش

ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ج˘˘ل ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سس’
تاسسا˘كع˘نا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ى˘ن˘ع˘ت
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق سصخ˘ي
يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

رادم ىلع لغتسشت يلحملاو

نأا ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضم ،ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا
ىلع ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو تارا˘˘طإا ق˘˘˘تا˘˘˘ع
تسسي˘˘˘ل ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

امنإاو طقف ةينهم ةيلوؤوسسم
لظ يف سسدقم ينطو بجاو
.ةيحسصلا عاسضوأ’ا يدرت

لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا بلا˘˘˘طو اذ˘˘˘˘ه
يف ةراجتلا عاطق نع لوأ’ا
ذا˘خ˘تا˘ب ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ،دÓ˘ب˘لا

يتلا ةيعدرلا تاءارجإ’ا ةفاك
يأا عم نوناق˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي
ةمÓسس سضرعي نم وأا فلاخم
ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘سصو
دينجت عم رطخلل نينطاوملاو
لا˘م˘عو ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘فا˘˘ك
لك مهيف رفوتت نيذلا عاطقلا
يسسيسسحتلا لمعلل طورسشلا

.يباقرلاو

ثدحلا4 7872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ71ـل قفإوملإ0202 ةيليوج8ءاعبرأ’إ

watan@essalamonline.com

 «انوروك» ةهجإوŸ هعاطق ‘ ةيلاجعتسسإ تإءإرجإإ ذختي قيزر

ةراجتلإ ةرإزو نإوعأإو يفظوŸ ةيونصسلإ ةلطعلإ ليجأات
عاطقلإ ىوتصسم ىلع ءابولإ يصشفت تاصساكعنإ ةعباتŸ ةصصاخ ةن÷ ثإدحتصسإ ^

ز.لامج

ىوتسسم ىلع انوروك ءابو يسشفت تاسساكعنإ ةعباتمب ىنعت ةسصاخ ةنجل ثإدحتسسإ ،ةراجتلإ ريزو ،قيزر لامك ررق
يف ،ةيليوج رهسش ةليط نيفظوملإو نإوعأ’إ ةفاكل عوبسسأ’إ ةياهن ةلطعو ةيونسسلإ لطعلإ لك ليجأاتو ،عاطقلإ

.انوروك ءابو يسشفت ةهباجمل يلاجعتسس’إ عباطلإ تإذ تإءإرجإ’إ نم ةلمج راطإإ

ىقبتسس اهتإدوهجم نأإ تدكأإ
عسضولإ نسسحتي ىتح ةلسصإوتم
دÓبلاب يحسصلإ

تاعربت رانيد رايلم
ةهجإومل «كإرطانوصس»
«انوروك» سسوريف

نأإ ،كإرطانوسس ةكرسش تدكأإ
ام تغلب ةسسسسؤوملإ تاعربت
يرئإزج رانيد رايلم براقي
دوهجلإ معد راطإإ يف
يسشفت نم ةحفاكمل ةينطولإ

.رئإزجلإ يف انوروك صسوريف
يف كإرطانوسس تحسضوأإو
هذه نأإ ،صسمأإ اهل نايب
قيرط نع تناك ةيلمعلإ

تاعربتلإ فلتخم ةفعاسضم
دإوملإ ،ةيبطلإ تإدعملاب
عربتلإ كلذكو ةيئإذغلإ

لامعل دحإو موي بتإرب
اهتاعربت نأإ ةفيسضم ،عمجملإ

ام ىلإإ إذه انموي ىلإإ تلسصو
،يرئإزج رانيد رايلم براقي
ةينطولإ ةكرسشلإ نايب دكأإو
تإدعملإو دإوملإ نأإ طفنلل
اههيجوت مت ةيبطلإ
ةيزكرملإ ةيلديسصلل
يف كلذو تايفسشتسسملل
2 /أإو /241 مقر ةميلعتلإ
نع ةرداسصلإ0202 ليرفأإ
.لوأ’إ ريزولإ

نأإ ىلإإ كإرطانوسس تراسشأإو
ةيلاملإ اهتامهاسسمو اهتاعربت
ةيحسصلإ تاطلسسلإ دوهج ززعت
طغسضلإ نم دحلل ةينطولإ
ةحئاجلإ راسشتنإ نع مجانلإ

تإدعملاب نيينهملإ زيهجتو
نإ ةدكؤوم ،ةمزÓلإ ةيبطلإ

ةلسصإوتم ىقبتسس اهتإدوهجم
يحسصلإ عسضولإ نسسحتي ىتح

.دÓبلاب
ع.لÓب

ةينطولإ ةيإرلل ةلماح ةنيفسس32 ةطسسإوب نط0561 تغلب

ةنوتلإ نم اهتصصح داطصصت رئإزجلإ
0202 ـل ةيحلإ ءإرمحلإ

،ي˘سسو˘ن˘سس سسا˘ي˘˘لإا ف˘˘سشك
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر
،رافسسأ’او ةحايسسلا ت’اكول
نم ةئاملا نم ةئاملاب09 نأا
لاز˘˘˘ت ’ ت’ا˘˘˘كو˘˘˘لا باو˘˘˘بأا

سصي˘˘˘خر˘˘˘ت م˘˘˘غر ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م
،مهطاسشن فانئتسسا ةموكحلا
عا˘ف˘ترا ن˘م فو˘˘خ˘˘لا بب˘˘سسب

ءارك ىلع فيراسصملا مجح
تاقحت˘سسم ع˘فدو تÓ˘ح˘م˘لا
.ةيلامعلا ةدعاقلا

ي˘˘ف ي˘˘سسو˘˘ن˘˘˘سس ح˘˘˘سضوأاو
رار˘˘ق نأا ،سسمأا ه˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
نا˘˘ك ت’ا˘˘كو˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
ايلعلا تاطلسسلا ءاقبإا ببسسب

ءاسضفلا قلغ رارق ىلع دÓبلل
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘كر˘˘ح ما˘˘مأا يو˘˘ج˘˘˘لا
،نيرفاسسملا ةكرحو ناريطلا

تايرفسسلا زجح ماظن لعج ام
،عسضولا اذه ما˘مأا Ó˘ي˘ح˘ت˘سسم
ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’ ءو˘˘سس دادزا يذ˘˘˘لا

يليسساط ةكرسش قيلعت بقع
ة˘يو˘ج˘لا ا˘ه˘تÓ˘حر نار˘ي˘ط˘ل˘ل
ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

نأا ادكؤو˘م ،يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ةي˘حا˘ي˘سسلا ت’ا˘كو˘لا طا˘سشن
ي˘ف لاوز˘لا ى˘لإا ه˘ق˘ير˘˘ط ي˘˘ف
رمأ’ا وهو ،بيرقلا لبقتسسملا
ىلع اب˘ل˘سس سسكع˘ن˘ي˘سس يذ˘لا

نو˘لا˘ح˘ي˘سس Ó˘ما˘ع ف˘لأا03

.ةلاطبلا ىلع
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر را˘˘˘سشأاو

ةحايسسلا ت’ا˘كو˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ت’ا˘كو نأا ى˘˘لإا ،را˘˘ف˘˘سسأ’او
ف˘ظو˘ت را˘ف˘سسأ’او ة˘حا˘ي˘˘سسلا

ة˘ق˘ير˘ط˘ب Ó˘˘ما˘˘ع ف˘˘لأا03
ةقيرطب فلأا001و ةرسشابم
عسضولا نأا ريغ ،ةرسشابم ريغ
با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
نوركف˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ت’ا˘كو˘لا
اددج˘م ،لا˘م˘ع˘لا ح˘ير˘سست ي˘ف
لجأا نم تا˘ط˘ل˘سسلا ةد˘سشا˘ن˘م
ل˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.مهلكاسشمل

ز.لامج

ن˘˘˘ي˘˘˘مأا د˘˘˘˘مـح˘˘˘˘م ف˘˘˘˘سشك
ز˘كر˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م ،ي˘˘ب˘˘لا˘˘طو˘˘ب
رامثتسسÓل يقيرفإ’ا يبرعلا

نا˘سضت˘˘حا ن˘˘ع ،ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
لوح يلود ىقتل˘م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
بلجو اي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ره˘سش ة˘يا˘ه˘ن ،تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا

.يلاحلا ةيليوج
اذ˘ه نأا ،ي˘ب˘لا˘طو˘ب ح˘˘سضوأا

هتايلاعف رودت يذلا ىقتلملا
˘˘ما˘˘يأا ة˘˘سسم˘˘˘خ راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لود ءا˘سسؤور ه˘ي˘˘ف كرا˘˘سشي˘˘سس
لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأا لا˘˘˘˘˘˘جرو ءارزوو
فلتخم نم كو˘ن˘بو تا˘ئ˘ي˘هو
ةسصرف هلعجي ام ،ملاعلا لود
سضر˘˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘˘يد˘˘ل را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا سصر˘˘ف
،جرا˘خ˘لا ن˘م لاو˘مأ’ا بل˘جو
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد

،سسمأا ا˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
م˘عدو ة˘حا˘ي˘˘سسلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘ل
ةيرئازجلا ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا

ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا بل˘˘˘ج ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
كلتمت رئازجلا نأاو ،ةبعسصلا
لاجملا اذه يف ةريبك تاردق
د˘˘عو˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘تو
تاذ بلا˘ط ا˘م˘ك ،قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
تابقعلا لي˘لذ˘ت˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
زيف˘ح˘تو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ما˘مأا
ة˘يؤور لÓ˘خ ن˘م ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘˘لا

ازربم ،تازايت˘مÓ˘ل ة˘ح˘سضاو
وأا ليسصافت مويلا دجوت ’ هنأا
ملاعملا ةحسضاو ةي˘ج˘تار˘ت˘سسإا
قايسسلا يفو ،ناديملا اذه يف
يبلا˘طو˘ب ن˘ي˘مأا ف˘سشك ،ه˘تاذ
اهنأاسش نم ت’اجم ةعبرأا نع
ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع رد˘˘˘ت نأا
،ر’ود راي˘ل˘م05 ةيرئاز˘ج˘لا

ةليدبلا تاقاطلا اهسسأار ىلع
تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
اهدحول اهنأا ادكؤوم ،ةحÓفلاو
تارايلم ردت نأا ىلع ةرداق
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘ف تار’ود˘˘˘لا
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نأا املع ةثيدحلا ايجولونكتلا
يف بغرت لودلا نم ديدعلا
.اندÓبب يعارزلا رامثتسس’ا

لوؤو˘˘˘˘˘˘سسلا تاذ بلا˘˘˘˘˘˘˘طو
ي˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘سسإ’ا ةرور˘˘˘˘˘˘سضب
،ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘حÓ˘ف˘لا م˘عد ى˘لا ه˘جو˘ت˘˘لاو
عم نواعتلاب ،ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا

يف ةربخ تاذ ةيملاع تاهج
ى˘لا لو˘سصو˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه
.يوق يئاذغ نما ةعانسص

ز.لامج

لامعلإ تاقحتسسم عفدو تÓحملإ ءإرك فيراسصم عافترإ نم افوخ

اهطاصشن فانئتصساب ةموكحلإ سصيخرت مغر ةقلغم ةيحايصسلإ تلاكولإ نم ةئاملاب09

تإرامثتسسÓل اهباطقتسسإ لبسسو ايقيرفإإ ‘ ةيمنتلإ قافآإ ىلع زكري

يرا÷إ رهصش ةياهن رامثتصسلإ لوح رئإز÷اب ›ود ىقتلم

«انوروك» صسوÒف راسشتنإ نم ةياقولل ةيئانثتسس’إ Òبإدتلإ عفر ةياغ ¤إإ
ةيواصستŸإ ةيرإدإلإ ناجللإ لمع ديد“

اهتدهع ةيهتنŸإ نعطلإ نا÷و ءاصضعألإ

ةيلاŸإ قوسسلإ طبسض ةطلسسل ةÒسشأات بلط اتمدق

رئإز÷إ ةصصروب لوخدل Úفلم ناعدوت ناتÒغصص ناتصسصسؤوم

49021 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح012 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ574و تايفو9

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تق˘˘فاو
حÓسصإ’او ةيمومع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل
تاد˘ه˘ع د˘يد˘م˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،يرادإ’ا
ة˘يوا˘˘سست˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
.نعطلا ناجلو ءاسضعأ’ا

ة˘ير˘يد˘م ن˘ع ردا˘سصلا رار˘˘ق˘˘لا
تم˘ل˘سست ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
،سسمأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
سصي˘خر˘˘ت ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت ه˘˘نأا ح˘˘سضوأا
ناجللا لمع ديدم˘ت˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ءا˘سضعأ’ا ة˘يوا˘˘سست˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا

،اهتدهع ةيهتنملا نعطلا ناجلو
تادهع ديدمت نأا رارقلا يف ءاجو

˘مد˘ع بب˘سسب ي˘تأا˘ي نا˘ج˘ل˘لا هذ˘˘ه
فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘سسب ا˘˘هد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت
ءابو نع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
يئانثتسسا ديدمت حنم مت قايسسلا
ةيواسستملا ةيرادإ’ا ناجللا لمعل
ةيهتنملا نعطلا ناجلو ءاسضعأ’ا

تاسسسسؤوملا فلت˘خ˘م˘ل ا˘ه˘تد˘ه˘ع
ير˘سسيو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تارادإ’او
ريبادتلا عفر ةياغ ىلإا ديدمتلا اذه
راسشتنا نم ةياقولل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
.ناجللا هذه ديدجتو ءابولا

ز.لامج

،حار˘ب م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘˘ع ف˘˘سشك
تايل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر
ميظنت ةنجل يقلت نع ،ةسصروبلا

ة˘سصرو˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ب˘قار˘˘مو
ن˘ي˘ب˘ل˘ط ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
ةسصروب يف لو˘خد˘ل˘ل ن˘يد˘يد˘ج
ي˘˘ف حار˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو.رئازجلا
رمأ’ا نأا ،سسمأا يمÓعإا حيرسصت
نيتريغسص نيتسسسسؤو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ايم˘سسر ا˘ت˘مد˘ق ،ن˘ي˘ت˘ط˘سسو˘ت˘مو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت بل˘˘ط
،ةسصرو˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ب˘قار˘مو

،ةيلاملا قوسسلا طبسض ةطلسسو
ةسصروب امهلوخد لجأا نم كلذو
ا˘م˘سسق تح˘ت˘ف ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

عونلا اذه˘ل اً̆ير˘سصح ا˘سصسصخ˘م
،2102 ماع يف تاسسسسؤوملا نم
سصخي لوأ’ا بلطلا نا افيسضم
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘سش
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
لاومأا سسوؤور عمج ىلإا حمطت
.رانيد رايلم دحاو رادقمب

ك.اسضر

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
574و ،تايفو9 ةريخأ’ا ةعاسس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا
اقفو ،ءافسش ةلاح012 ءاسصحإا
روتكد˘لا سسمأا ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘م˘ل

يمسسرلا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج
يسشفت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
،هتاذ ردسصملا فسشك امك.ءابولا

نيباسصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا نأا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

ـلا لÓخ ةلجسسملا ماقرأ’ا ءوسض
97861 ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘سس42
ي˘لا˘م˘˘جإا ل˘˘سصو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
لباقملا يف ،869 ىلإا تايفولا
نيفاعتملل يلامجإ’ا دد˘ع˘لا ز˘ف˘ق
.49021 ىلإا

ك.اسضر

د˘˘ي˘˘سصلا ةرازو ناو˘˘يد ن˘˘ل˘˘˘عأا
نأا ،ةيديسصلا تاجتنملاو يرحبلا
دا˘ي˘ط˘سصا ن˘م تن˘كم˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ءارمحلا ةنوتلا نم اهتسصح لماك
نم ةددحملا ،0202 ةنسسل ةيحلا

ظافحلل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط
طيحملا يف ةنوتلا كمسس ىلع
ـب ةردق˘م˘لاو (تا˘كيإا) ي˘سسل˘طأ’ا

.نط0561
هل نايب يف ناويدلا حسضوأاو

هنأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
ةردقملا ةسصحلا هذه دايطسصا مت
32 فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘˘ط0561 ـ˘˘ب
،ةينطولا ةيار˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘ح ة˘ن˘ي˘ف˘سس
كم˘سس د˘ي˘سص ة˘ل˘م˘˘ح نأا ار˘˘كذ˘˘م
يف تهتنا ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا

تاذ فاسضأاو ،طرافلا ةيليوج2
يرحبلا ديسصلا ةلمح نا نايبلا

ناوج62 يف تقلطنا دق تناك
ةيليوج1 يف يه˘ت˘ن˘ت˘ل طرا˘ف˘لا

ةيخانملا فورظلا نأا ريغ ،0202
يتلا ديسصلا ةقطنم اهتفرع يتلا
نيب ةيلودلا هايملا يف رسصحنت
ىلإا تدأا ،اطلامو ايلاطيإاو سسنوت
مايأا ةرسشعل دي˘سصلا ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘ب ة˘ي˘˘فا˘˘سضإا
نفسسلل حمسس ام ،(تاكيإا) ةيلودلا

اهت˘سصح ل˘ك د˘ي˘سصب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
زربأاو ،ةددحملا لاجآ’ا ءاهتنا لبق
نفسسلا نأا ،ديسصلا ةرازو ناويد
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر ي˘˘ف تعر˘˘سش
،ةيداع فورظ يف نطولا سضرأا

ة˘نو˘ت˘لا د˘ي˘سص ة˘ل˘م˘ح نأا ة˘سصا˘˘خ
يف تمظن ةنسسلا هذهل ءارمحلا

بلطت امم ،سصاخ يحسص فرظ
ة˘ح˘˘سصلا ةرازو ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا

ذا˘˘خ˘˘ت’ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة’و˘˘˘لاو
لبق ةمزÓلا ةيحسصلا تاءارجإ’ا

،اه˘تدو˘ع د˘ن˘عو ن˘ف˘سسلا ةردا˘غ˘م
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ةرازو ع˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن تق˘˘˘˘سسن
ريسسلا نامسض لجأا نم ةيجراخلا
ا˘ه˘حا˘ج˘نإاو ة˘ل˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ن˘˘سسح˘˘لا
.ةينعملا نادلبلا عم قيسسنتلاب

يف هنأا ،هتاذ ردسصملا دكأا امك
عاطقلل د˘يد˘ج˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا
هذه ىظ˘ح˘ت˘سس ،(4202‐0202)
لجأا نم ق˘ي˘قد م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ة˘ب˘ع˘سشلا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف تاءار˘˘˘جإا جاردإا
طبسضو نيسسحتب حمسست ،ةمداقلا

ىلإا ةفاسضإ’اب د˘ي˘سصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
يف ةبسستكملا ةربخلا لÓغتسسا

يف ديسصلا ريوطتل لاجملا اذه
.راحبلا يلاعأا

ز.لامج



،اهتاذ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘سضوأا
زو˘ح˘˘ت سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
زاهجلا فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ى˘˘ط˘˘عأا يذ˘˘لاو ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ىلع ًءانب ،فلملل اغلاب امامتها
ةرداسصلا ةمراسصلا تاميلعتلا

.ماعلا بئانلا نم
تح˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘ق تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ماسسب ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
يف اقيق˘ح˘ت ،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب
ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
اهقفارمو ةسصبر˘ت˘م ة˘ي˘ما˘ح˘م
قيرطلاب ةيحايسس ةرايسس لخاد
هءز˘ج ي˘ف81 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا

ولابغأا رئب يتيدلب نيب طبارلا
ر˘˘خآ’ ا˘˘ق˘˘فوو ،ما˘˘سسب ن˘˘ي˘˘عو
نم يجانلا نإاف تادجتسسملا
ة˘يو˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت ة˘ثدا˘˘ح˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ه˘˘سس ا˘˘م ،ةا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
.مهيلع سضبقلا

،ةيماحملا نأا ركذلاب ريدج
اهباسسح ىلع ترسشن ام اريثك

تاروسشنم ،«كوبسسيافلا» يف
،ا˘ه˘تو˘م ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت
نم حفسصلا اسضيأا اهيف بلطت
.عيمجلا

watan@essalamonline.com

5 7872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ71ـل قفاوملا0202 ةيليوج8ءاعبرألاثدحلا

يئاضضقلا زاه÷ا فرط نم قيقحتلل نوعضضخي

‘إرط ةيماÙإ لتقÃ مهطروت ‘ هبتصشŸإ ىلع سضبقلإ
ةريوبلإ ‘ ماصسب Úعب Úمصساي

ةان÷إ ةيوه ىلع فرعت ةثدا◊إ نم يجانلإ ةيحصضلإ قفإرم

يواخيضش Îنع

لتقمب مهطروت يف هبتضشملا سصاخضشألا ىلع سضبقلا مت هنأا ،ةريوبلا ييماحم ةمظنم سسمأا تفضشك
رمألا نأاو ةيعيبط نكت مل ةيحضضلا ةافو نأا ةدكؤوم ،سسمأا لوأا ،نيمضساي يفارط ةضصبرتملا ةذاتضسألا

.اهتقطنم نم نوردحني سصاخضشأا فرط نم ةربدم ةميرجب قلعتي

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م ،سسمأا لوأا تف˘˘˘˘قوأا
3 ،يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘عد ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
زجح ام˘ي˘ف ،نار˘هو˘ب ة˘ي˘با˘هرإ’ا

ثحب ةيرود رثإا ،دودحلا سسارح
ط˘˘ير˘˘سشلا بر˘˘ق عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سساو
52 ،نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب يدود˘˘˘ح˘˘˘لا

،جلاعملا فيكلا نم امارغوليك
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةقرفتم تايلمع لÓخ ،ينطولا
،لجيجو ةياجب ،ةبانع نم لكب
86111 مهتزوحب سصاخسشأا6
.تابورسشملا فلتخم نم ةدحو

تف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘سسلا» تم˘ل˘˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
سشيجلل ةزرفم نأا ،هنم ةخسسن
تز˘ج˘ح ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كرامجلا حلاسصم عم قيسسنتلاب
ن˘م ةد˘˘حو02511 ،ة˘ل˘ڤرو˘ب
م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا با˘˘ع˘˘لأ’ا
يعرسش ريغ ارجاهم91 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
.يداولاو ناسسملت

ط.ةراضص

،يقورز نارقم سسمأا يفوت
عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا
دو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘لا
ه˘ت˘با˘˘سصإا ر˘˘ثإا ،«سسكي˘˘ت˘˘ي˘˘ج»
يف يفوت امك ،ةيبلق ةتكسسب
،ةيلفافج نامثع مويلا سسفن
ةي’وب سشورحلا ةرئاد سسيئر
هت˘با˘سصإا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ،ةد˘كي˘كسس
.«انوروك» سسوريفب

،هللا ةمحر ىلإا لقتناو اذه
يحسصلا عاطقلا نم ءابطأا3

مهتباسصإا ةجيتن ،ةركسسب يف
«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب
لكب رمأ’ا قلعتيو ،دجتسسملا

ةر˘م˘ح˘ل˘ب رو˘سسي˘فور˘ب˘˘لا ن˘˘م
ثوحبلا زكرم ريدم ،دمحم
ةفا˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ة˘ل˘ي˘ب˘سش رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ةر˘˘كسسب
،ما˘ظ˘ع بي˘ب˘ط و˘هو ،ر˘ي˘م˘سس
.دمحم وحوح روتكدلاو

نولضسارم اهعمج

يزيت ةمكحم سسمأا تررق
ءايركز ةمكاحم ليجأات ،وزو
كارحلا نم رسصنع ،يمسساقلب
ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ى˘لإا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ن˘م بل˘ط˘ب كلذو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

عباتملا مهتملا عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ةدحولا˘ب سسا˘سسم˘لا ،ة˘ي˘ما˘ظ˘ن
نم روسص سضرعو ،ةينطولا
.ن˘مأا’ ة˘لا˘ح ق˘˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش

،محار يسساق ذاتسسأ’ا حسضوأا
مت هنأا ،مهتملا عافد ةئيه نم
نم ،يمسساقلب ءايركز فيقوت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا دار˘˘فأا ل˘˘ب˘˘ق
ة˘ن˘سسلا ن˘م ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش
م˘˘˘˘˘تو ،9102 ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
˘ما˘مأا ع˘ي˘با˘سسأا ذ˘ن˘م ه˘م˘يد˘ق˘˘ت
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق
هعسضو ررق يذلا ،وزو يزيت
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت

يعفاضش ةميضسن

ة˘طر˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ت˘˘ي’و ن˘˘م ل˘˘كب
ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو
6795 زجح نم ني˘ت˘قر˘ف˘ت˘م
تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح ،ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘م
اهتذفن يتلا ىلوأ’ا ةيلمعلا
ىلع تم˘ت ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘طر˘سش
سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ر˘˘ثإا
ه˘ب˘ت˘سشم ن˘ي˘سصخ˘سش لز˘ن˘م˘˘ل
ج˘يور˘ت˘ب نا˘مو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

مت ثيح ،ةيلقعلا تارثؤوملا
ط˘˘˘ب˘˘˘سضو ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘˘ت
رثؤوم0904 ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب

ةيناثلا ةيل˘م˘ع˘لا ا˘مأا ،ي˘ل˘ق˘ع
ر˘سصا˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
،لجيجب ةيئاسضقلا ةطرسشلا
نيسصخسش فيقوت˘ب تح˘م˘سس
6881 زجحو امهيف هبتسشم
.يلقع رثؤوم

ع.ريمضس

ةيروهمجلا ليكو سسمأا عدوأا
نيسصخسش ،ترايت ةمكحم ىدل
امهطروتل يطاي˘ت˘ح’ا سسب˘ح˘لا
ةسسردم مسض عنم ةلواحم يف
ي˘ح˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشلا
جÓ˘˘ع˘˘ل ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘هو˘˘˘ب

،«انوروك» سسوريفب نيباسصملا
ف˘سسو˘ي» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل ع˘˘با˘˘ت
لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ،«ي˘˘جر˘˘مد
اذهب نيباسصملا نم ىرخأا دادعأا
.ءابولا

ب.دامع

ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو سسمأا سسم˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
حن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
3 ةبوقع عيقوت ،ءاسضيبلا رادلاب
ق˘ح ي˘ف ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
ى˘˘عد˘˘˘ي لو˘˘˘سصف˘˘˘م ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م
ىلع بسصنلا ةمهتب (ىسسوم.ب)
ة˘˘لا˘˘كو ن˘˘ئا˘˘بز ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا
ةيسسوحت» مسسا لم˘ح˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘سس
رفسس تÓحرب مهدعو ،«جاياوف
تاماقإاو ،يبد ةلود ىلإا ةمظنم
.ةرخاف قدانف يف

ةسسل˘ج ي˘ف ،ىر˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو
يتلاو فوقوملا مهتملا ةمكاحم
نجسس لخاد نم دعب نع تمت
لبق ينعملا فيقوت مت ،سشارحلا
رمأا ةركذم رثإا ،طقف نيعوبسسأا
ي˘سضا˘ق ن˘ع ترد˘سص سضب˘ق˘لا˘˘ب
دعب ،لاحلا ةم˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
يف هطروتل يبايغ مكحب هتنادإا

نيوكت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م
بسصن˘˘˘لاو رار˘˘˘سشأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
بقع هعئاقو تقلطنا ،لايتح’او
تار˘˘˘سشع˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ىوا˘˘˘˘كسش

تاقفسص مهعم مربأا ،نينطاوملا
ةرامإا ىلإا رفسس تÓحر نّمسضتت
ةحايسسلا ةلاكو قيرط نع ،يبد
،«جا˘يو˘˘ف ة˘˘سسيو˘˘ح˘˘ت» ر˘˘ف˘˘سسلاو
،متينسس054 غلبم مهنم ملسستو
ةقفرب تارامإ’ا ةلود ىلإا رف مث

هتماقإا رقم ري˘ي˘غ˘ت د˘ع˘ب ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ىلإا اهدع˘ب دو˘ع˘ي˘ل ،راوز˘لا با˘ب˘ب
ا˘ق˘ح’ ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.ةلادعلل هميدقتو
ة˘سسل˘ج لÓ˘˘خو م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

ل˘ك ه˘ت˘جوز ل˘م˘ح ه˘ت˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م
يه ا˘ه˘نأا ا˘حر˘سصم ،ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
عم ايسصخسش لماعتت تناك يتلا
،ركذلا ةفلاسسلا ةيحايسسلا ةلاكولا

لحم تاقفسصلاب هتقÓع ىفنو
نأاب فارتعإ’اب ايفتكم ،بسصنلا
ميلسست ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘ي نا˘ك هرود
˘ما˘م˘تإا ل˘جأ’ ه˘˘ت˘˘جوز˘˘ل لاو˘˘مأ’ا
ةموعز˘م˘لا تÓ˘حر˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت
ةيوجلا طوطخلا ربع ةجمربملا
نأا ىرخأا ةرم دكؤوِيل ،ةيرئازجلا

هنأاو ،ه˘كÓ˘ه بب˘سس ي˘ه ه˘ت˘جوز

ى˘لإا ل˘خدو ي˘بد˘ب كا˘ن˘ه ا˘ه˘كر˘˘ت
كرتو ،هلمعب قاحتلÓل رئازجلا
،وروأا0045 غ˘ل˘ب˘م ا˘ه˘ت˘مذ ي˘ف
لو˘˘ح ي˘˘سضا˘˘ق˘˘˘لا لاؤو˘˘˘سس ن˘˘˘كل
ةياغلل اجرحم ناك هلاومأا ردسصم
يماحملا نأاب هركذ امدعب ةسصاخ
غل˘ب˘م˘لا كلذ ع˘م˘ج ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ’
رمعلا لبت˘ق˘م ي˘ف و˘هو م˘خ˘سضلا

لوقلاب مهتملا درو ،ةرسسأا برو
،4102 ذنم يماحمك لغتسشا هنأا

،8102 ماع اهدعب هلسصف مت دقو
’اومأا عمج ةرتفلا كلت يف هنأاو
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط
در لÓخ نم نيبتيل ،ةيئاسضقلا
ه˘˘تور˘˘ث نأا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘سضا˘˘ق˘˘˘لا

اميسس’ هيف كوكسشم اهردسصم
اياسضق يف ايئاسضق قوبسسم هنأاو
مهت˘م˘لا كسسم˘ت ما˘مأاو ،ة˘ه˘با˘سشم
،هيلإا ةبوسسنملا مهتلا نم هتءاربب
قطنلل ةلوادملل ه˘ف˘ل˘م ة˘لا˘حإا م˘ت
.قح’ تقو يف مكحلاب

ب.نيرضسن

يسسيئر نم لك سسمأا لوأا لثم
روسصنم د’وأاو فيسسمأا يتيدلب
نيين˘ي˘مأ’ا ة˘ق˘فر ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ي˘ف
،نييلحم ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘ما˘ع˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ،ن˘˘ي˘˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘مو
حلملا نيع يتمكحمب ةيئاسضقلا

تاقيقحتلا راطإا يف ،ةليسسملاو
ةماع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا
يتلاو ،ةليسسملا ءاسضق سسلجمب
ةي’ولا تايدلب نم ديدعلا سسمت
ة˘ل˘ي˘سصف ى˘لإا ا˘ه˘ب˘ل˘˘غأا تد˘˘ن˘˘سسأا
.ينطولا كردلل ةعباتلا ثاحبأ’ا

ا˘ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
ةيدلبب كردلل ثا˘ح˘بأ’ا ة˘ل˘ي˘سصف
،ةليسسم˘لا لا˘م˘سش رو˘سصن˘م د’وأا
يف تازواجت فسشك ىلإا تسضفأا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ةرا˘˘سشت˘˘سس’ا ح˘˘ن˘˘م

ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا عور˘˘سشم˘˘ل
ىلإا ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘سسا˘سسج˘لا ة˘ير˘ق˘ب
ة˘ف˘ق˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘˘عإ’ا ع˘˘يزو˘˘ت
يتلاو9102 ة˘˘ن˘˘سسل نا˘˘سضمر
سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘سصح
مهطبرت ني˘ف˘ظو˘مو ن˘يرو˘سسي˘م
،مهبراقأاو نيبختنم عم تاقÓع
ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف تازوا˘˘ج˘˘˘ت اذ˘˘˘كو
05و04 يفيرلا نكسسلا يتسصح
.8102 ةنسسل ةينكسس ةدحو

يسسيئر نم لك ميدقت مت دقو
ي˘لا˘ح˘لا رو˘سصن˘م د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ماعلا نيمأ’ا بناج ىلإا ،قباسسلاو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم سسي˘˘ئرو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
سسي˘ئرو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا نوؤو˘˘سشلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘˘سصلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
قيقحت يسضا˘ق ما˘مأا ،ن˘ي˘لوا˘ق˘مو

ن˘ع كلذو ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م
رداسص ررحم يف ريوزتلا ةيانج
ة˘سسرا˘م˘مو ي˘لا˘ح˘لا ر˘ي˘م˘لا ن˘˘ع
ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘يدأا˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق لا˘˘م˘˘عأا

ريملاو ،ةيمومع لاومأا سسÓتخاو
ةقيثو ريوزتب عبا˘ت˘م ه˘ل˘ب˘ق يذ˘لا
ةسسرامم يف رارمتسس’او ةيرادإا
.هتلاقتسسا مغر ماهملا

بونج حلملا نيع ةمكحمبو
ن˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

قباسسلا في˘سسمأا ة˘يد˘ل˘ب ي˘سسي˘ئر
بت˘كم˘ب ف˘ل˘كم˘لاو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لاو
05 يلاوح اذكو ،ريمعتلاو ءانبلا
مهيف هبتسشم مهنيب نم اسصخسش
لÓغتسسا ةءاسسإا فلم يف دوهسشو
. ةيرادإا تÓجسس ءافخإاو ةفيظولا

ع.دلاخ

ةدحو02511و نامضسلتب جلاعملا فيكلا نم52 زجح
ةلقروب ةيرانلا باعلألا نم

نإرهوب باهرإلل نيمعإد3 فيقوت

ةدكيكضسب سشورحلا ةرئاد سسيئر لتقي «انوروك»

عمجمل ملاعلإ ريدملإ سسيئرلإ ةافو
ةيبلق ةتكصسب «سسكيتيج»

«91‐ديفوك» ببصسب ءابطأإ3 دقفي ةركصسب يف يحصصلإ عاطقلإ^

سضرعو ةينطولا ةدحولاب سساضسملا ةمهتب عباتم
نمأال ةلاح قلخ اهنأاضش نم روضص

يمصساقلب ءايركز يكإرحلإ ةمكاحم ليجأات
وزو يزيت يف

مومضسلا هذهب نورجاتي سصاخضشأا4 فيقوت

لجيجو ةديلبلاب يلقع رثؤوم6795 زجح

ينهوب يحب ةعقاولا يبطلا هبضشلا ةضسردÃ قلعتي رمألا

قحلم حتف عنم لواح Úصصخصشل سسب◊إ
ترايت ‘ «انوروك» ـب ÚباصصŸإ جلعل

ةداح ةيمÓك تانضسÓم رثإا
ةلوهجم ىقبت بابضسأل امهنيب

قهإرم لتقي ةرصسأإ بر
قرزلاب يديدح بيصضقب
 يقإوبلإ مأإ يف
ةقطنم سسمأا لوأا ةليل تزتها
يف قرزلا ةيدلبب ةماضشوب دلوأا

عقو ىلع ،يقاوبلا مأا ةيلو
اهتيحضض حار ةعضشب لتق ةميرج
،ةنضس51 ـلا هنضس زواجتي ل لفط
.ب) وعدملاب رمألا قلعتيو
ةدماه ةثج طقضس يذلا (نميأا
ةطضساوب ةلتاق ةبرضض هيقلت رثا

فرط نم يديدح بيضضق
ثلاثلا دقعلا يف (ب.و) يناجلا

.رمعلا نم
ّنأا ،«مÓضسلا» رداضصم تحضضوأا

تعقو ةداح ةيمÓك تانضسÓم
لواح باضشلا ،نيفرطلا نيب

ةرجح ةطضساوب  يناجلا برضض
هيلع درلا ىلإا يئانجلاب ىدأا امم
بيضضق ةطضساوب هبرضضو

مت هيلعو ،Óيتق هادرأاف يديدح
هعم ققحت يذلا يناجلا فيقوت

كردل ةيميلقإلا ةقرفلا رضصانع
ىلإا لوضصولل قرزلاب ينطولا

ةميرجلا اذه بابضسأاو تايثيح
،ةضضماغ فورظ يف  تعقو يتلا

ةيحضضلا ةثج ليوحت مت اميف
«حلاضص ينادرز» ىفضشتضسم ىلإا

اهضصحف لجأا نم ءاضضيبلا نيعب
.ةافولا بابضسأاو ةعاضس ديدحتل

رامع.ع
سسيضسعت ةامضسملا ةقطنملاب
ةتلڤ ةرئاد ليوط داو ةيدلبب
دعضس يديضس

ناك لفط ىلع روثعلإ
طإوغألإ يف إدوقفم
ةيامحلا رضصانع سسمأا نكمت
لفط ىلع روثعلا نم ،ةيندملا

رمعلا نم تاونضس5 غلبي
سسيضسعت ةامضسملا ةقطنملاب
ةتل� ةرئاد ليوط داو ةيدلبب
ايلاح دجاوتي وهو ،دعضس يديضس
ةحرف طضسو ةديج ةحضص يف
ناوعألو هلهأاو هيوذل ةمراع

كردلاو ةيندملا ةيامحلا
.ينطولا

ج.نيمأا

ةرخاف قدانف يف تاماقإاو يبد ىلإا ةيمهو ةمظنم تÓحرب مهدعو

نويلم054 مهبلصسيو نينطإوملإ تإرصشع ىلع لاتحي لوصصفم ماحم

داضسف اياضضق ‘ Úلواقمو Úفظوم ةقفر اوطروت

ةلإدعلإ مامأإ ةليصسŸإ ‘ Úقباصسلإو Úيلا◊إ فيصسمأإو روصصنم دلوأإ رايمأإ
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لÓ˘ت˘ح’ا تا˘سسسسؤو˘م ا˘˘مود تل˘˘م˘˘ع
لÓ˘خ ن˘˘م بذ˘˘كلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
ة˘قر˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت مÓ˘عا ل˘ئا˘سسو
ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘˘كب˘˘سش
ةز˘˘ه˘˘جأ’ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص لÓ˘˘خ
ه˘يو˘سشت فد˘ه˘ب لÓ˘ت˘ح’ا تار˘با˘خ˘م
ثبو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ةرو˘سص
راكفأ’ا حرطو تاعاسشإ’او بذكلا
ةدايقلا حاجن دعب ةسصاخو ةمومسسملا
رثؤوم فقوم لي˘كسشت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘لود˘لاو ي˘بر˘ع˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا ما˘˘ما

اهتذختا يتلا ةبلسصلا فقاوملا كلتو
حجانلاو رمتسسملا قيسسنتلاو ةدايقلا
ةيندر’ا ة˘كل˘م˘م˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ن˘ي˘ب
ينطو فقوم فقت يتلاو ةيمسشاهلا

امو مسضلا رارق ةهجاوم يف فرسشم
ىلع ةيرامعتسسا تاءارجا نم هقحل
جا˘˘ت˘˘نا ةدا˘˘˘عا ي˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ت سضرأ’ا
ر˘˘م’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس سضر˘˘فو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
.ةيليئارسس’ا عقاولا
˘˘مÓ˘˘˘ع’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو هر˘˘˘سشن˘˘˘ت ا˘˘˘م نا
ةقفلم تاحير˘سصت ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا

ريغتو دمع˘ت˘م ف˘ير˘ح˘تو ة˘ق˘ل˘ت˘خ˘مو
دعي لÓتح’ا حلاسصم قفو رابخ’ا
مومسسلا رسشنو ثبل ةددجتم ةسسايسس
تاذ˘لا˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف بذ˘كلاو
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا ه˘˘يو˘˘سشت˘˘ل
عو˘سضو˘م ن˘م ي˘م˘سسر˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو
نم ةلاح قلخو نرقلا ةقفسصو مسضلا
ههبجلا كسسامتو ةقث ةعزعزو ةلبلبلا
متي ا˘م نأاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ًةلمج سضقانتيو ًامامت فلتخي هرسشن
ينيطسسلفلا فقو˘م˘لا ع˘م Óً˘ي˘سصف˘تو
ةقفسصو مسضلا ةيلمع نم يبرعلاو
ةسسا˘ي˘سس ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘لا فد˘ه˘يو نر˘ق˘لا
ي˘˘قÓ˘˘خا ر˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘كسشب لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق ى˘˘ندأ’ سضها˘˘ن˘˘مو
قو˘˘ق˘˘حو ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلاو ي˘˘˘مÓ˘˘˘ع’ا
مÓع’ا لئاسسو ىلع تابو ناسسن’ا
نييمÓعإ’او ةيبرعلاو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ق˘ي˘قد˘ت˘لا ل˘ئا˘سسر˘لا كل˘ت ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘مو
رابخ’او ريراقتلا ةفرعمو ةعباتملاو
سسي˘˘لو ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘هردا˘˘سصم ن˘˘م
ةلا˘سسر ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا

.ينيطسسلفلا ينطولا لاسضنلل هيوسشت
ا˘ن˘ب˘ع˘سش ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا نا
ثيح دي˘ق˘ع˘ت˘لاو ة˘قد˘لا ة˘غ˘لا˘ب مو˘ي˘لا
لÓ˘ت˘ح’ا ع˘م ي˘كير˘˘مأ’ا ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ف˘سصت˘ل نر˘ق˘لا ةر˘ماؤو˘˘م ر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل
ةرادا فقت ثيح ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ا˘ن˘لا˘سضن ما˘مأا ًاد˘سس بمار˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ل˘فا˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ك ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
انت˘لود˘ب فار˘ت˘ع’ا عاز˘ت˘ن’ ة˘ي˘لود˘لا
كلذب دكؤوتلو ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا
ه˘ناود˘ع ي˘ف لÓ˘ت˘حÓ˘ل كير˘سش ا˘ه˘نا

فسسأÓلو ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع
ي˘ف ا˘هد˘ه˘سشن ي˘˘ت˘˘لا يدر˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
د˘عا˘سصت˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسلا
رارمتسسا ىلا وعدت يتلا تاوسص’ا
باسسح ىلع لÓت˘ح’ا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
امم ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘لا
ل˘م˘ع˘لا د˘˘عاو˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت ل˘˘كسشي
تا˘ط˘ط˘خ˘م ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
.لÓتح’ا
بلطتت ةلبقم˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا فور˘ظ نا
زيزعتو ينيطسسلف˘لا ع˘سضو˘لا بي˘تر˘ت

ةهجاومل دوم˘سصلاو تا˘ب˘ث˘لا ل˘ماو˘ع
يعدت˘سسي اذ˘هو ة˘ن˘هار˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ةينطو˘لا ة˘ح˘لا˘سصم˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ءد˘ب˘لا

خ˘يرا˘˘ت ن˘˘م ما˘˘سسق˘˘ن’ا را˘˘ثا ءا˘˘ه˘˘نإاو
بع˘˘˘سشلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسمو ر˘˘˘˘سضا˘˘˘˘حو
ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةين˘طو˘لا م˘ه˘تا˘ي˘لو˘ئ˘سسم او˘ل˘م˘ح˘ت˘ي˘ل
تاو˘ن˘سسلا برا˘ج˘ت ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’او
ة˘ي˘م˘ها ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ل˘˘كلا ة˘˘كرا˘˘سشم
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ي˘ن˘طو˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

سسلجملا ليكسشتو ةلودلا تاسسسسؤوم
نيطسسلف ةلودل يلاقتن’ا يسسيسسأاتلا

فدهتسست يتلا تارماؤوملل يدسصتلاو
بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
ةينيطسسلفلا ةدا˘ي˘ق˘لا لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا

د˘ي˘ع˘سصت˘ل ي˘ن˘طو ج˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘سضوو
ة˘فا˘ك ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا ع˘م كا˘˘ب˘˘ت˘˘سش’ا
ةمواقملا ديعسصت كلذ˘كو ل˘فا˘ح˘م˘لا
نم سسامتلا قطانم ةفاك يف ةيبعسشلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا رار˘˘قا ل˘˘جا

م˘˘سضلا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل يد˘˘˘سصت˘˘˘لاو
.ةيليئارسس’ا
وه ةينيط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ج˘ما˘نر˘ب نإا
ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق ي˘ق˘ي˘ق˘ح مÓ˘سس ج˘ما˘˘نر˘˘ب
ةسصرفو ةيلودلا تادها˘ع˘م˘لا مار˘ت˘حا

ةلسصاومو مÓسسلا قيقحت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةيلاع˘ف˘ب ة˘كرا˘سشم˘لاو تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
قيرطلا ةطراخ قيبطت حاجن نامسضل
ةداعإ’ يدسصتلاو ةيلود ةياعر تحت
تارماؤومل دح عسضوو لÓتح’ا جاتنا
قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘سسو ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘هأا سسكع˘ي اذ˘ه˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ماهملا ةلود˘ج د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
لوحتلا ىلع ’وا لمعلاو ةيسضوافتلا

ةينيطسسلفلا ةلودلا ىلا ةطلسسلا نم
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ع˘˘سضوو
يف ةلودلا تاسسسسؤوم ميعدت نمسضت
زيزعتو لÓتح’ا تاططخم ةهجاوم
ةيل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
نع عافدلاو انبعسش تازاجنإا ةيامحل

ةمهم ةلحرم لظ يف ةينطولا انقوقح
.ةينيطسسلفلا ةيسسايسسلا ةايحلا نم

مصضلإ تاططخم ذيفنتو ةيليئإرصسإلإ ةيملعإلإ برحلإ

هخوج يف عفلتم .. حلاسص يلو لثم
تاوامسس يف مو˘ح˘ي تا˘ب .. ي˘ب˘ي˘ل˘ح˘لا

سضهني .. نفكلا نولب سضيبأ’ا يملح
.. ةنسس نيرسشع ذنم ةليل لك هربق نم
هتعمسش رون يتفرغ ناطيح ىلع ليهي
.. قزري ايح لازي ام هنأا لاخأاف ..نيزحلا
هفلخ لافطأ’ا تارسشع .. اننيب يسشمي
ةميدقلا مهبتكب نو˘ق˘ل˘ي .. نو˘ق˘با˘سست˘ي
نوفتهي .. هنوقحÓي .. ءامسسلا نانع ىلإا
ةققسشتملا همادقأا راثأا نوفتقي .. همسساب
ةلئسسأ’ا يلاعأا يف لاحرتلا ةرثك نم
.. راهنلا ةكلح يف ..  ةيقيزيفاتيملا
رو˘ن ير˘ط˘ف˘لا م˘ه˘ب˘˘غ˘˘سشب نو˘˘سشوا˘˘ن˘˘ي

.. هلمانأا ني˘ب سصقار˘ت˘ي يذ˘لا ه˘ت˘ع˘م˘سش
ق˘˘ف˘˘سشلا ة˘˘باؤوذ ه˘˘ب˘˘سشي يذ˘˘لا ا˘˘هرو˘˘˘ن
.يناوجرأ’ا

Óيلق احناج فقوتي دق ةظحل يفو
سصقارتي هتعمسش رونو ..راسسيلا ىلإا
ءوسض مواقي .. ةتماسصلا هتبذج يف
لافطأ’ا هلوح قلحتي .. فئازلا هراهن
ي˘ف ه˘نو˘لأا˘سسي .. نور˘ئا˘ح .. سسا˘˘ن˘˘لاو
يف هتعمسشب هلاحرت رسس نع راهبنا

Óف انأا امأا : مهيف فتهيف .. راهنلا زع
!! مÓظلا ريغ يلوح نم ىرأا

يفتخي املثم ةأاجف ىفتخا هنأا اومعز
مهنأا اومعزو .. ةميغ نطب يف رمقلا

هقهقي ةليللا كلت يف هسسأار اودهاسش
.. هقنع لوح فتلملا لبحلا ءابغ نم
ةو˘بر ى˘لإا ة˘ي˘تا˘ع ح˘ير ه˘ت˘˘جر˘˘حد م˘˘ث
نيبي˘ط˘لا ةا˘عر˘لا ةر˘مز ع˘م نا˘ي˘سسن˘لا
. مÓظلا ةسسرطغ نم اوسضق نيذلا

ىلإا ىهانتت تتاب ةنسس نيرسشع ذنم
ريدهو .. هتو˘سص تا˘جر˘سشح ي˘ع˘م˘سس
.. يودملا هخارسص .. يدوجولا هقلق
ر˘ئا˘ح˘لا .. ةرا˘ح˘لا عو˘مد˘لا˘ب ل˘ل˘ب˘م˘لا
هريرسس رفحي وهو ..  ةنونيكلا لاؤوسسب
دقفتي .. ءادهسشلا ةربقم يف ريخأ’ا
ي˘ف ءا˘ي˘ق˘سشأ’ا قا˘فر˘لا م˘ي˘˘مر ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب
.. ءا˘م˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘بذ˘ع˘م˘˘لا .. سضرأ’ا

اهيكبي ةرات .. ة˘ن˘ه˘كلا م˘عز˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م
رافح سسوؤوف نم رخسسي ةراتو ةقرحب
لاؤوسسلا نفك يف اهفلي مث .. روبقلا

.ديدج نم يدبأ’ا اهبارت اهيلع ليهيو
نينسس ذ˘ن˘م ه˘ت˘يا˘كح ا˘ن˘ي˘سسن د˘ق ا˘ن˘ك
تنا˘ك ي˘ت˘لا ا˘يد˘ي˘جار˘ت˘لا كل˘ت ..تل˘خ
اهو .. مهبملا اهلاؤوسس فهك يف دقرت
رونب ديدج نم انل  حولي مويلا وه
نم .. ةقيقحلا مدب رطقت يتلا هتعمسش
عزوو ءÓسشأا ىلإا اهقزم نم ؟ اهأافطأا
اهنكسسي يتلا ةباغلا يف كانه اهفارطأا
ي˘ف˘طا˘قو نو˘هو˘ت˘ع˘م˘لا نو˘با˘ط˘˘ح˘˘لا
سسوؤور ي˘ع˘طا˘قو نا˘م˘ع˘ن˘لا ق˘ئا˘ق˘˘سش

. لجدلا ريسشانمب ناسصغأ’ا
ءامسس يف موحت هحورو تاونسس ذنم
.. سضرأ’ا ىلإا لزنت ةرمو ةرم ةنيدملا
.. باوبأ’ا قرطت .. اهبورد نيب ريسست
يف عدوأا له لماوحلا ءاسسنلا لأاسست
اموي اهلعل ةوبنلا ةفطن نهادحإا نطب
تقولا وبق نم ةعمسشلا رون درتسست ام
ا˘˘ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘ي .. ا˘˘سضيأا ي˘˘ه ي˘˘سشم˘˘˘ت ..
مهرتافدب مه˘ف˘ل˘خ نو˘ق˘ل˘ي .. لا˘ف˘طأ’ا
ءيسش ’ .. ةبي˘خ˘لا رو˘ط˘سسب ةأا˘ب˘ع˘م˘لا
ءافتخا زغل كف ريغ مهركف لغسشي
يلزأ’ا اهرون ءÓسشأا قترو ةعمسشلا
. ةقيقحلاو قلقلا طويخب

«ةعمصشلإ مد»
يقح هدبع ^

تلسصو5791 ما˘ع˘لا ف˘ير˘˘خ ي˘˘ف
ةينيطسسلفلا ةيبÓطلا ةثعبلا نمسض
(59) تم˘سض ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

دهاع˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع عزو˘ت˘ن˘ل ،ًا˘ب˘لا˘ط
تاعانسصلاو لورتبلاب ةسصسصختم
ى˘عد˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا
ىلإا مك59 دودحب دعبتو سسادرموب
،ةيرئازج˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ن˘م قر˘سشلا

كل˘ت ق˘نا˘˘ع˘˘ت ًار˘˘ي˘˘خأا يا˘˘ن˘˘ي˘˘ع ا˘˘هو
ا˘ن˘ق˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ةر˘حا˘سسلا
مظنو ،ًاراغسص اهيدهاجمو اهتروثب
ة˘يرو˘ث˘لا را˘ع˘سشأ’ا ا˘ه˘ي˘ف ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
تنا˘كو ،ة˘ي˘سسا˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘سشا˘˘نأ’او
تاميخملاب ئجÓلا انبعسشل ًاسساربن
د˘سض ة˘ح˘ل˘سسم˘لا ه˘˘ترو˘˘ث ر˘˘ج˘˘ف˘˘ي˘˘ل
.ينويهسصلا لتحملا
لمعلاو ةسسا˘ي˘سسلا كر˘ت˘ع˘م ا˘ن˘ل˘خد
يباقنلا مسسجلا لÓخ نم يبÓطلا
ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’ا :د˘ي˘ت˘ع˘لا ي˘بÓ˘ط˘لا
،رئازجلا عرف ‐ ني˘ط˘سسل˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘ل
م˘سض ًا˘ي˘ن˘طو ًا˘َل˘َجْر˘˘ِم نا˘˘ك يذ˘˘لاو
،يبÓط دجاوت اهل يتلا لئاسصفلا

تا˘ئ˘˘م˘˘ب ج˘˘ع˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تنا˘˘كو
بازحأ’او ةيسسايسسلا تامي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ةيبرعلا ةينطولا ررحتلا تاكرحو
فÓ˘˘˘ت˘˘˘خا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لاو
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل نا˘كو ،ا˘ه˘تا˘ي˘جو˘لد˘يأا

ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ًا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كم
يف ةرافسس ىلإا لوحت ةينيطسسلفلا

و˘˘غو˘˘˘ه رو˘˘˘ت˘˘˘كي˘˘˘ف عرا˘˘˘سش5
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘مأا ،ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
م˘˘سضت تنا˘˘كف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

ءا˘ب˘طأاو ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘مو ن˘˘ي˘˘سسرد˘˘م
مظعم يف بÓطو لامعأا لاجرو
.ةيرئازجلا تاظفاحملا

توسصل يعاذإ’ا ثبلا لÓخ نمو
ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا تو˘˘˘سص ‐ ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
ثب˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ة˘˘عاذإ’ا ر˘˘ي˘˘ثأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ج˘˘˘مار˘˘˘ب
رابخأا عم لسصاوتن انك ،ةيرئازجلا
ام قلقب فقلتنو ،نطولاو ةروثلا
كرا˘˘ع˘˘م˘˘لا لو˘˘ح را˘˘ب˘˘خأا ن˘˘م در˘˘ي
ع’دنإا دعب نان˘ب˘ل ي˘ف ةر˘ع˘ت˘سسم˘لا
ةيفسصت ةلواحمو ةيلهأ’ا برحلا
.ينيطسسلفلا دوجولا

˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’ا تا˘طا˘سشن تنا˘˘كو
ن˘ي˘ب عو˘ن˘ت˘ت ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل
ة˘كبد˘لا تÓ˘ف˘حو تا˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا
سضراعملا ةماقإاو ءانغلاو ةيبعسشلا
ي˘ن˘طو˘لا لا˘سضن˘˘لا˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تÓ˘ج˘م ع˘يزو˘تو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
بت˘˘كلاو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سصف˘˘˘لا
يل رفو امم ،تاياورلاو ةيفيقثتلا
م˘لاو˘ع ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طإ’ا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
هنيم ا˘ن˘ح ل˘ث˘م ة˘مز˘ت˘ل˘م ة˘ي˘مد˘ق˘ت
ز˘˘ي˘˘كرا˘˘م ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘غو
قداسص لÓجو يكروج ميسسكمو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ف˘سسل˘ف˘لاو م˘ظ˘ع˘˘لا

ينطولا ررحتلا تاكرح براجتو
.ةيملاعلاو ةيبرعلا

هفارسشإا داحتإ’ا تاطاسشن مهأا نمو
بÓطلا نم ةيروثلا ةئبعتلا ىلع
رسساي دئاق˘لا ءاد˘ن˘ل ن˘ي˘ب˘ي˘ج˘ت˘سسم˘لا

ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م سسي˘ئر تا˘فر˘ع
تاوقل ماعلا دئاقلاو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
عافدلل نانبل ىلإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب ةرو˘ث˘لا

6791 ماعلاب انبعسشو انتروث نع
ة˘ي˘لاز˘ع˘نإ’ا ىو˘ق˘لا تا˘˘يد˘˘ع˘˘ت ن˘˘م
،ينو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
ل˘ق˘ن ةرو˘˘كسشم ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تن˘˘مأا˘˘ف
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا رداو˘˘كلا تا˘˘ئ˘˘م
نيسسد˘ن˘ه˘مو ءا˘ب˘طأا ن˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
تار˘ئا˘ط˘لا˘ب بÓ˘طو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘مو
ريرحتلا ةمظنم لثمم بلط بسسح
دمحأا لسضانم˘لا ا˘ه˘ل˘sث˘م) ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
لسضانملا هفلخو ليلخ وبأا ‐ يفاو
و˘˘˘بأا ‐ بر˘˘˘لا و˘˘˘بأا سسنو˘˘˘ي قورا˘˘˘ف
تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘فو ،(نا˘˘˘sسسح
حدسصت انرجانح تنا˘ك ة˘ي˘سسا˘م˘ح˘لا
.نيطسسلف نطولا نحل ..دحاو نحلب

يرو˘ث˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘سضح ا˘˘نردا˘˘غ
يرئاز˘ج˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘سش ّْو˘ن˘حو ئ˘فاد˘لا
بوعسش لك قوفي يذلا ليسصأ’ا
ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا˘˘˘ب ًا˘˘˘قا˘˘˘سصت˘˘˘لا سضرأ’ا
ملو ،اهل ًاسسيد˘ق˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىت˘ح ة˘ي˘سسا˘م˘ح˘لا ج˘يزا˘هأ’ا أاد˘ه˘ت
ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ئا˘ط˘لا˘ب ن˘ح˘˘نو

،بر˘غ˘لا سسل˘بار˘ط ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ن˘م تار˘سشع˘لا ة˘ل˘حر˘لا˘ب ا˘ن˘ق˘فار˘˘ي
(نيمزÓم) نيينيطسسلفلا طابسضلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلا ن˘˘م م˘˘هو˘˘ت˘˘ل او˘˘جر˘˘خ˘˘˘ت
،(لاسشرسش) ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا
ى˘لإا ة˘سسا˘م˘ح˘لا م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب تذ˘˘خأا

نو˘كبد˘ي او˘ما˘ق˘ف ى˘سصقأ’ا ا˘هد˘˘ح
لخدت ىعدتسسا امم ،ةرئاطلا رممب

مهتئدهتل ًايسصخسش ةرئاطلا نتباك
.مهدعاقمب سسولجلا مهنم بلطلاو
ةلوفطلا مايأا ىلإا يلايخب تحرسسو
ةيئاد˘ت˘ب’ا˘ب ًاذ˘ي˘م˘ل˘ت تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع
مار ةنيدم برق اينوتيب ةسسردمب
عر˘ب˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ًار˘˘كذ˘˘ت˘˘م ،ه˘˘ل˘˘لا
ءا˘˘˘سسن ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىلع نهبهذب نعربتي تاينيطسسلف
نحن امأا ،ةيطغأاو سسبÓمو ،هتلق
ا˘ن˘م د˘حاو ل˘ك عر˘ب˘ت˘ف ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا
تÓفاحلا انلقت˘ل سشور˘ق ة˘سسم˘خ˘ب
ةنيدمب ايند امين˘سس ى˘لإا نا˘ج˘م˘لا˘ب
بر˘ح م˘˘ل˘˘ي˘˘ف ر˘˘سضح˘˘ن˘˘ل ه˘˘ل˘˘لا مار
ردا˘ه تو˘سصب د˘سشن˘ن˘لو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا

اندقعو :ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ب ن˘ي˘حو˘ل˘م
...ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت نأا مز˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.اودهسشاف
ام لمجأاب يرئازجلا بعسشلا درو
ةيرئازجلا ةموكحلاف ،درلا نوكي
حتف ةكرحل ًابتكم حتتفا نم لوأا

ر˘˘ئا˘˘خذ˘˘لاو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا˘˘ب ا˘˘هدوزو

بردو ،ةيركسسع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
،ةيركسسعلا رداوكلا ف’آا ةروثلل
ف’آا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘˘م جر˘˘˘خ˘˘˘تو
،تاسصسصختلا فلت˘خ˘م˘ب بÓ˘ط˘لا

ًاناجم ناك رئازجلا هتمدق ام لكو
،ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نو˘˘ي˘˘ع˘˘ل
فور˘ع˘م˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلاو
هدÓب بختنمل د˘يد˘سشلا ه˘ب˘سصع˘ت˘ب
نأا ًا˘قÓ˘طإا ل˘ب˘ق˘ي م˘ل مد˘ق˘لا ةر˘˘كب
يور˘˘˘كلا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘ي
˘ما˘مأا (ي˘ئاد˘˘ف˘˘لا) ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

تارسشع رجانح تفته˘ف ،ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
5 بع˘ل˘م ي˘ف ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف’آا

ن˘ي˘يÓ˘مو ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
هزفلتلا تاسشاسش مامأا نييرئازجلا
ًاعيجسشت اهبخ˘ت˘ن˘م˘لو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك او˘˘لا˘˘قو ..اوزو˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
.سشرسسخت ام نيطسسلف :ةريهسشلا
ن˘يد˘مو˘ب يراو˘˘ه سسي˘˘ئر˘˘لا حور˘˘ل
نيطسسل˘ف ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا :لا˘ق يذ˘لا

حاورأ’و ،ة˘˘مو˘˘ل˘˘ظ˘˘م وأا ة˘˘م˘˘لا˘˘˘ظ
،ةيرئازجلا ريرحتلا برح ءادهسش
ديهسش نويلملا دلب ةsرحلا رئازجللو
،انييح ام ًادبأا انيف ةرسضاحلا

ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلو
ط˘ب˘تر˘˘م˘˘لاو مز˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصأ’ا
..Óًمعو ً’وق نيطسسلف ةيسضقب
ًامارتحا ةيركسسع˘لا ة˘ي˘ح˘ت˘لا يدؤوأا

ًانافرعو ًاريدقتو Óًيجبتو

يصسويج داهج (م) نكرلإ ءإوللإ تايركذ نم ..  ةينيطصسلفلإ ةيصضقلل ةينطولإ ةنصضاحلإ ةيروثلإ رئإزجلإ
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^
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ةيجوزلإ ةنايخلإو ةلاطبلإ اهببسس ت’احلإ رثكأإ

اياحصضلإ لوأإ لافطألإو..ةيملاڤلإ رصسألإ ددهت قلطلإ ةرهاظ
اهبحاسص فلكت ’ هافسشلإ اهب ظفلتت ةملك نع ةرابع حبسصأإ إذه انموي يف نكل قÓطلإ هللإ دنع لÓحلإ صضغبأإ نإإ

عمتجم ناكرأإ تفسسنو رسسأإ تدرسش يتلإ ةرهاظلإ هذه يسشفت يف بابسسأ’إ تددعت دق ،قلاط تنأإ ةملك ىوسس
.ةيجوزلإ ةنايخلإو نكسسلإ ةمزأإ ،ةلاطبلإ بابسسأ’إ هذه مهأإ نمو ،هلمكأاب

ةوسسن نه ةدروو ايسسأا ،ءايمل
بت˘ك ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م را˘˘م˘˘عأا ن˘˘م
ةايحلا ةهجاوم ردق˘لا ن˘ه˘ي˘ل˘ع
يف نهو ةقلطم بقل لمحو
ةماود يف نسشع نهرمع عيبر
ا˘ه˘ي˘ح˘م˘ت ’ ة˘˘م˘˘ي˘˘لأا ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن
عومدلا با˘سسن˘ت د˘ق ،ن˘ي˘ن˘سسلا

ي˘ف ن˘ي˘كب˘يو ن˘ه˘˘نو˘˘ي˘˘ع ن˘˘م
ظحلا ةرارمو ةعول نهنادجو
مل عمتجمو ،نهفسصني مل يذلا
ن˘م ةو˘سسن ن˘ه˘˘نإا ،ن˘˘ه˘˘م˘˘حر˘˘ي

ن˘ه˘لا˘ث˘مأا تار˘˘سشع˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
يف ظحلا نهفلحي مل يتاوللا
نهنم لكلو ةديعسس ةرسسأا ءانب

.قÓطلا عم ةياكح
ىرخأاب جإوزلإ دإرأإ

قÓطلإ تبلطف
72رمعلا نم غلبت ةاتف ةدرو
مأاو ميلعتلا عاطقب ةلماع ةنسس
ع˘م ا˘ه˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت يور˘˘ت تن˘˘ب˘˘ل
نع اهلاسصفنا بابسسأاو جاوزلا

د˘ق˘ل» ا˘ه˘ت˘سصق يور˘ت ،ا˘ه˘جوز
ة˘˘ي˘˘جوز ةا˘˘ي˘˘ح سشي˘˘˘عأا تن˘˘˘ك
هذه تدازو يجوز عم ةديعسس
ا˘ن˘ي˘ل˘ع تل˘طأا ن˘ي˘˘ح ةدا˘˘ع˘˘سسلا

فوسس هنأا ملعأا نكأا مل ،ىورم
يتداعسس هيف بلقنت موي يتأاي
لق˘ت˘نأا ن˘ي˘ح كلذو ءا˘ق˘سش ى˘لإا

تاي’ولا ىدحإاب لمعلل يجوز
دقف بعاتم˘لا أاد˘ب˘ت˘ل ،ة˘ب˘ير˘ق˘لا
ه˘ف˘تأ’ ي˘ع˘م ر˘جا˘سشت˘ي ح˘ب˘سصأا
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا ى˘˘ت˘˘ح با˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

اهعم بعلي ناك يتلا ىورم
كلذ دعي مل ،اهقيطي ’ حبسصأا
نم هتفرع يذلا نونحلا جوزلا
ئجا˘ف˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا اذ˘ه ،ل˘ب˘ق
ىتح هظ˘ح’ ه˘ي˘ل˘ع أار˘ط يذ˘لا
نيتنسسل تربسص اذه عمو هلهأا

هنأا ربخ لزنيل يتنبا لجأا نم

يف هل ةليمز نم جاوزلا ديري
يبلق ىلع ةقعاسصلاك لمعلا
عفر ىلإا ينعفد يذلا ءيسشلا
قÓطلا بلطو ءاسضيبلا ةيارلا

نأا يل حمسسي ’ يئايربك نأ’
ل˘ك تي˘ب ف˘ق˘سس تح˘ت سشي˘عأا
نأا ترر˘˘قو ة˘˘نا˘˘ي˘˘خ ه˘˘˘نا˘˘˘كرأا
.«طقف يتنباو يسسفنل سشيعأا

يتاسسأام ببسس يتخأإ
نيعبرأ’ا برا˘ق˘ت ةأار˘ما ءا˘ي˘م˘ل
ىد˘حإا˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
م˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا
˘مو˘ي ي˘تأا˘ي˘سس ه˘نأا م˘ل˘ع˘˘ت ن˘˘كت
اهتاسسأام ببسس اهتخأا نوكتو
اهتÓيمز ىد˘حإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ت˘لد
عوسضوملا ةيسسا˘سسح˘ل ار˘ظ˘نو
ا˘ه˘م˘سسا ر˘كذ مد˘ع ا˘ن˘م تب˘ل˘ط
يتلا ةسسسسؤو˘م˘لا ’و ل˘ما˘كلا˘ب
نأا ءا˘ي˘م˘ل لو˘ق˘ت ،ا˘ه˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
تب˘ج˘نأا ن˘ي˘ح تأاد˘ب ا˘ه˘تا˘سسأا˘م
م˘لو ة˘مو˘مأ’ا ة˘ل˘ط˘ع ته˘ت˘ناو
تبلجف ،تنبلا عسضأا نيأا دجأا
ءاذغلا رسضحتو اهتياعرل يتخأا
ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غ ي˘˘نو˘˘كل ي˘˘جوز˘˘ل

م˘كح˘ب را˘ه˘˘ن˘˘لا لو˘˘ط تي˘˘ب˘˘لا
كانه نأا فرعأا نكأا مل ،يلمع
مسسترت تأادب ةهوبسشم ةقÓع
،يجوزو يتخأا نيب اهحمÓم
رمهنت عومدلاو ءايمل فيسضتل
مويلا كلذ ركذتتل اهيتلقم نم
لوق˘ت ،ا˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف مو˘ئ˘سشم˘لا
ىدحإا يف تعجر نيح ءايمل
دجأا ملو لمعلا نم تايسسمأ’ا
مهنع تثحبف تيبلا يف دحأا

م˘ل˘ف ي˘جوز ل˘هأاو ي˘ل˘هأا د˘ن˘ع
تنبلا ىتح ،رثأا ىلع مهل رثعأا
ثيح مهع˘م ا˘هوذ˘خأا ر˘ي˘غ˘سصلا

ين˘ع ا˘ه˘با˘ي˘غ ةد˘م ل˘ك تسشع
رهسشأا دعبو قاطي ’ ميحج يف
ينتءاج نأا ىلإا ،راظتن’ا نم
سسنوت يف مهنأا اهدافم رابخأا
تعجرتسسا نيأا كانه تهجوتف
قÓطلا تبلط اهدنعو يتنبا

دعب دحأا يف مويلا دعب قثأا نلو
كلا˘ب ا˘م˘ف ي˘ت˘خأا ي˘ن˘ت˘˘نا˘˘خ نأا
يف بيرغلاو فيسضتل ر˘ي˘غ˘لا˘ب
جوز او˘˘ف˘˘ع ي˘˘جوز نأا ر˘˘˘مأ’ا
ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م˘لا ن˘م نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘خأا

.ددسشتم بزح ىلإا يمتنيو

وروأ’إ ينيتأاي نأإ لدب
قÓطلإ ةقرو ينتءاج

ينبت نأا تملح ىرخأ’ا يه ايسسأا
ة˘ب˘ح˘م˘لا ا˘هأÓ˘م˘ت د˘ي˘ع˘سس ةر˘سسأا

ذنم ةقلطم مسسا تلمح ءانهلاو
،رمعلا نم نيرسشعلا تغلب نأا

هتراتخا يذلا جوزلا بهذ ثيح
ابوروأا ىلإا لاجرلا ف’أا نيب نم
ةايحلا عراسصت ةديحو اهكرتو
لوسسعملا همÓ˘ك اد˘ي˘ج ر˘كذ˘ت˘ت
اهنع اهثدحي ناك يتلا همÓحأاو
ةماقإا كسشو ىل˘ع ا˘م˘ه ا˘م˘ن˘ي˘ب˘ف
يتلا ازيفلا هتءاج فافزلا لفح
،ه˘تا˘ي˘ح لاو˘ط ا˘ه˘ب م˘ل˘ح˘ي نا˘˘ك
بهذي نأا ‐ءايمل لوقت‐ انقفتاف
عمجي˘ل د˘سصت˘ق˘يو جرا˘خ˘لا ى˘لإا
ةدوعلاو دوقنلا نم اريفو ابيسصن
سسر˘ع˘لا ة˘ما˘قإا ل˘جأا ن˘م ا˘هد˘ع˘ب
نكمتن ريغسص عورسشم زاجناو
ةأاجافملا نأا ’إا ،هنم سشيعلا نم
يجوز يتأاي نأا ’دب ةريبك تناك
،قÓطلا ةقرو ينتءاج وروأ’او
ن˘˘م بر˘˘غأا ة˘˘سصق هذ˘˘˘ه سسي˘˘˘لأا
.ايسسأا لوقت لايخلا

ةديدج لغسش بسصانم قلخ لÓخ نم ةريبك ةكرح ثدحيسس
عورصشم قلطنل إريخ نورصشبتصسي ناكصسلإ

يقإوبلإ مأإ يف ةلمجلإ قوصس زاجنإإ
نيع ة˘ن˘يد˘م نا˘كسس ر˘سشب˘ت˘سسا
قÓطنا بقع ،اري˘خ ءا˘سضي˘ب˘لا

ةلمجلا قوسس زاجنا عورسشم
يذ˘لاو ه˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل
نم ةنيدم ربكا هنم تدافتسسا

مأا ةي’وب ناكسس ةفاثكلا ثيح
جما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ،ي˘قاو˘ب˘لا
اذ˘ه ه˘جو˘ي˘˘سس ذإا ي˘˘سسا˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةراجتل سصوسصخلاب عورسشملا
ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘˘لا

اذ˘˘˘ه ز˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘يو د˘˘˘ي˘˘˘سشي˘˘˘˘سسو
ةيد˘ل˘ب هذ˘ه˘ب ما˘ه˘لا عور˘سشم˘لا
اجمرب˘م نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ىر˘ب˘كلا
قرزلا ةيدلبب رمأ’ا ئداب يف
نع م˘ل˘ك01 يلاوح˘ب د˘ي˘ع˘ب˘لا

ن˘م ذإا ،ة˘ت˘كار˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
قو˘سسلا اذ˘ه زا˘ج˘نا بق˘تر˘م˘˘لا

3 يلاوحب ردقت ةحاسسم ىلع
ة˘˘˘قا˘˘˘ط ل˘˘˘سصتو تارا˘˘˘ت˘˘˘˘كه
ي˘˘لاو˘˘ح ى˘˘˘لإا ه˘˘˘با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا

نم هيلإا نود˘فاو˘ت˘ي ر˘جا˘ت005
نم ن˘طو˘لا ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع
ر˘سضخ˘لا ءار˘سشو سضر˘˘ع ل˘˘جا

اذ˘ه زا˘˘ج˘˘نا ع˘˘مو ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ةرا˘ج˘ت˘لا ع˘جار˘ت˘˘ت˘˘سس قو˘˘سسلا
يتلا كلت ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا
ةرسشتنملاو عراسشلا يف نوكت
ا˘م˘ك ،ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب ةد˘˘ح˘˘ب
ةكرح عورسشملا اذه ثدحيسس
بسصانم قلخ لÓخ نم ةريبك
ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘غ˘˘سش

ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ة˘ن˘يز˘خ م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
اذه لخد نم ةبسسنب ءاسضيبلا
لقنت نم للقيسس يذلا قوسسلا
˘مو˘غ˘ل˘سش ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا را˘ج˘ت˘لا
ةركسسب وأا ةليم ةي’وب ديعلا
ىرخأا ق˘طا˘ن˘مو ة˘م˘سصا˘ع˘لا وأا

ر˘سضخ˘لا ءار˘˘سشل ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م
اذه لهسسيسس اذه ىلإا ةفاسضإ’اب
ةقطنملا ي˘حÓ˘ف ى˘ل˘ع قو˘سسلا
لقنتلا لدب مهتاجتنم سضعب عيب
بسسحو ىر˘خأا قاو˘سسأا ى˘˘لإا ه˘˘ب
زاجنا ناف ةرفوتملا تايطعملا

ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘سس قو˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
ةي’وب دوجوملا قوسسلا لكسش
ةاذاحمب هدييسشت متيسسو ةزابيت
يف08مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ق˘ير˘ط يأا سشير˘ب ة˘يد˘ل˘ب ها˘ج˘تا
ه˘˘˘ل سصسصخ د˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘تارد˘˘˘˘سس
ردق لوأا رطسشك يلام فÓغ
عومجم نم رايلم61 يلاوحب
عورسشم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا فÓ˘غ˘لا
رايلم05 ي˘˘لاو˘˘ح˘˘ب رد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ق˘ب˘ت ن˘˘كل ،م˘˘ت˘˘ن˘˘سس
رمأ’ا ريبك ئطبب ريسست زاجن’ا
ةنيدملا هذه ناكسس لعج يذلا
تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا
ةيلمع يف عارسسإ’اب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘جا ن˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘ن’ا
راجت هنم ديفتسسيل عورسشملا
.لكك ةي’ولا

ع.رامع

 ةسشاعسشعب يعيبطلإ زاغلاب نكسسم0052 طبر
مناغتصسم بونج ةلئاع فلأإ42 نم رثكأل ءابرهكلإ ليصصوت

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا ف˘˘كع˘˘ت
نيسسحت ىلع مناغ˘ت˘سسم ة˘ي’و˘ب

نم ريثكلا ىدل سشيعلا فورظ
ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘سصا˘خ ،تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ىسصقأا يفف ،لظلا قطانم نطقت
ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سشلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا

يتلا ةسشاعسشع ةرئادب اديدحتو
ةيناكسس ةفاثك ربكأا ثلاث مسضت
نوز˘كر˘م˘ت˘ي ن˘يذ˘لاو ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
،اراود04 ةبار˘ق ر˘ب˘ع م˘ه˘ب˘ل˘غأا
ةيدلبلا ناكسس ءادعسصلا سسفنت
طبر مت امدعب ـةسشاعسشع ـ مأ’ا

زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب ن˘كسسم8942
ونطاق هرظت˘نا يذ˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

.نمزلا نم ادوقع ةقطنملا هذه
ادح عسضتسس هتاه طبرلا ةيلمع
يتلا تÓئا˘ع˘لا تا˘ئ˘م ةا˘نا˘ع˘م˘ل

ةلحر نم يناعت تاونسسل تلظ
ةروراق ىلع لوسصحلل ثحبلا

لسصف يف اميسس’ ،ناتوبلا زاغ
ةاناعم˘لا كل˘ت د˘يز˘ت ن˘يأا ءا˘ت˘سشلا

نيأا ةديعب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
052 دودح ىلإا اهرعسس لسصي
ثدح امك ،ةدحاولا ةروراقلل جد
تل˘˘ظ ن˘˘يأا ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تاطحم نيزت ةليوطلا ريباوطلا
هذ˘ه ع˘ي˘ب طا˘ق˘نو دو˘قو˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ب˘ع ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا

د’وأاك اهل ةرواجملا قطانملاو
هذه ونطاوم ىقبي يتلا ملاغوب
ط˘بر˘˘ل نو˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ي ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

وهو ،زاغلا ة˘كب˘سشب م˘ه˘لزا˘ن˘م
ن˘م ةد˘حاو نا˘كسس دوار˘ي م˘ل˘ح
يفو .ةي’و˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
تاذ ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘˘ه
عيرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت تا˘ط˘ل˘سسلا
ع˘ي˘م˘ج ط˘بر ل˘˘جأا ن˘˘م ىر˘˘خأا

ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘ي’و˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ةيدلبب92 طبر دعب ،زاغلاو

ةبسسنب ،ةيدلب23 عومجم نم
يفو ،ةئاملاب19 قوفت ةيطغت
007 ديوزت مت ىعسسملا سسفن
راودب يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب لز˘ن˘م
ةهجلاب ايديتسسإا ةيدلبب بداردلا
ل˘ي˘سصو˘ت نا˘م˘سضلو ،ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
لظلا قطانمب ةسصاخ ءابرهكلا

ةمورحملا ةينكسسلا تاعمجتلاو
ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ع˘˘سست

ديلوت ةطحم عورسشم مÓتسس’
2202 ةنسس راتكنوسسب ءابرهكلا

تا˘˘سشرو م˘˘ي˘˘عد˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ماظنب رمتسسملا لمعلاو زاجنإ’ا

ةعاسس42 ى˘ل˘ع ة˘˘عا˘˘سس42
تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا˘˘˘ب ة˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’او
مÓتسس’ ةسصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.ةددحملا لاجآ’ا يف عورسشملا
ةقاطلا جاتنإا اهناكمإاب ةطحملا
054.1 قوفت ةعسسب ةيئابرهكلا

ىلوأ’ا ربتع˘ت ي˘ت˘لاو طاوا˘غ˘ي˘م
يقا˘ب د˘يوز˘ت نا˘م˘سضلو .ا˘ي˘ن˘طو
ىلع ءابره˘كلا˘ب ة˘ي’و˘لا نا˘كسس
ةي˘ئا˘ن˘لا نا˘ي˘سسح˘لا ة˘يد˘ل˘ب رار˘غ
بو˘˘ن˘˘ج ى˘˘سصقأا˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
ةريخأ’ا هذه تدافتسسا ،ةي’ولا

لو˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘˘سشم ن˘˘˘م
وليك06/03 ةعسسب ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ة˘ي˘م˘ك ن˘سسح˘ي˘سس يذ˘لا ط˘لو˘ف
ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘نو
رئاودب تايد˘ل˘ب60 ينطاو˘م˘ل

اذكو تاريقو˘ب ،ي˘سصيو˘ن ن˘ي˘ع
.نكسسم93142 وحنب ةرسسام
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ه˘نأا˘سش ن˘م عور˘سشم˘˘لا
تÓباسص لوحم ىلع طغسضلا
اذه نوميسس امك ،ةيبرغلا ةهجلاب
ةيعان˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لو˘ح˘م˘لا
ةقطنم اذكو ةي˘جر˘ب˘لا ة˘ب˘سضه˘ب
.ةرواجملا تاطاسشنلا

نيدلإرون.ب

دوعسسم .م

يديع ةبسسانمب
بابسشلإو لÓقتسس’إ

رقم نيصشدت
ةيئاصضقلإ ةطرصشلإ

 وبقأإ ةنيدمب
ةياجب يف

يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا فر˘سشأا
قر˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشل
نيسشدت ىلع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
وبقأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
تد˘ه˘سشو .ة˘يا˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و
روسضح ،نيسشدتلا مسسارم
ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ىلع ةيئاسضقلاو ةيندملا

ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار
ع˘يزو˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ح˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘م
ينطولا نمأ’ا يدعاقتمو
  .قوقحلا يوذو

ت .ميرك

با˘˘˘ب˘˘˘سشلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق د˘˘˘ه˘˘˘˘سشي
ةلمج راردأا ةي’وب ةسضايرلاو
با˘ي˘غ ءار˘ج ،سصئا˘ق˘ن˘˘لا ن˘˘م
ةسسوردمو ةحسضاو ة˘سسا˘ي˘سس
لكايهلا بيرقتو ةيطغت ةيغب
و˘ح˘ن ة˘سضا˘ير˘لاو ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سشلا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ربتعت يتلاو ةي’ولا روسصقب
ح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘يأا ل˘˘ظ ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘ه˘ب ق˘فار˘م زا˘ج˘نا ا˘يرور˘سض
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب
ي˘سسرا˘م˘م ة˘سصا˘خ با˘˘ب˘˘سشلا
بع˘ل ظ˘حÓ˘ي ن˘يأا ة˘سضا˘ير˘لا

ة˘يد˘نأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م بيرد˘˘تو
ةيبارت بعÓم يف ةيسضايرلا

رثأا امم ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ج ر˘ب˘ع
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يوا˘ه˘لا با˘ب˘سشل˘ل حا˘م˘سسلاو
ثي˘ح م˘ه˘ت˘قا˘ط ر˘ي˘ج˘ف˘˘ت ن˘˘م
قر˘˘ف˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م تد˘˘˘سشا˘˘˘ن
عاطق ةسضايرلا تايع˘م˘ج˘لاو
بعÓم˘لا ة˘ي˘سسكت˘ب با˘ب˘سشلا
ىتح ييعانطسص’أا بسشعلاب
فور˘ظ ي˘ف ة˘سسرا˘م˘م نو˘كت

سضع˘ب د˘جو˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘سسح
ي˘˘ف ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘م ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب مد˘˘عو مÓ˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
قطانم يف اسصوسصخ ،ىرخأا
نم اهبابسش يناعي نيأا لظلا
ةجيتن لتاقلا يمويلا غارفلا

امك ،هيفر˘ت˘ل˘ل ق˘فار˘م با˘ي˘غ
نم مدقلا ةرك قرف يكتسشت

ةيلاملا تادعا˘سسم˘لا ف˘ع˘سض
ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘فا˘كلا ر˘ي˘˘غو
ةليوط تافاسسم ىلع لقنتلا
ماسسقأ’ا يف تايرابملا بعلل
بعلم دهسشي امك ،ةيوهجلا

˘مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف81
ل˘كآا˘ت ي˘سضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا˘˘ب
تح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘سضرأا

˘˘مد˘˘ق ةر˘˘ك بع˘˘ل بسسا˘˘ن˘˘˘ت’
عيمجلا بلاطي هيلعو ،ةفيظن
ديدج نم هتيسسكت ةرورسضب
نمو .يعانطسص’ا بسشعلاب
ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب يراو˘ج˘لا بكر˘˘م˘˘لا
راد مÓ˘ت˘سسا مد˘عو ر˘ي˘م˘قز˘نا
نمزلا ا˘ه˘لا˘ط ي˘ت˘لا با˘ب˘سشلا

حب˘سسم˘لاو كو˘كر˘ن˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
بسسح˘بو ،تور˘قوا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
ومنلا ةبسسن نأا ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا

نم ةئاملا يف02 يدعتت’
تايدلب˘لا ل˘ج ي˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

جردا رسصق003 وحنو ،82
ق˘طا˘ن˘م م˘˘سسا تح˘˘ت ار˘˘خؤو˘˘م
فار˘طأ’ا ة˘ي˘مار˘ت˘م˘لا ل˘˘ظ˘˘لا

با˘˘ب˘˘سشلا عا˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو
عفر نم بلا˘ط˘م ة˘سضا˘ير˘لاو
م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو زا˘˘ج˘˘ن’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو
ةجمربو اهتقو يف عيراسشملا
ةباج˘ت˘سس’ا م˘ت˘ت ى˘ت˘ح ير˘خأا
ريفوتو بابسشلا تا˘حو˘م˘ط˘ل
ةسسراممل ةبسسانم ة˘ئ˘ي˘ب م˘ه˘ل
كا˘˘ن˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

سسي˘سسأا˘˘تو ق˘˘ل˘˘خ˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م
ة˘سضا˘ير˘لا ن˘˘م ىر˘˘خأا عاو˘˘نأا

،ةيراوج بعÓم ريفوتب اذهو
ىلإا ةعوفرم بلاطملا يقبتو
عا˘ط˘ق˘لا لا˘ح ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
بهاو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘سشك فد˘˘˘ه˘˘˘ب
 .ةبخنلا ةسضاير يف مهجمدو

مسساقلب يفيرسشوب

ةسسوردمو ةحسضإو ةسسايسس بايغ فرعي ةي’ولاب عاطقلإ
رإردأاب ةينابصشلإو ةيصضايرلإ عيراصشملإ زاجنإو ملتصسإ يف ريبك رخأات



mahali@essalamonline.com

787209ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ71ـل قفإوملإ0202 ةيليوج8ءاعبرأ’إيلحم
ةليوط تافاسسم عطق ىلإإ نوأاجلي
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تليصسمصسيت يف ماصسب دلوأإ ناكصس
 ةيحصصلإ ةمدخلإ نيصسحتب نوبلاطي

ناكسس نم تارسشعلا دسشان
مك51 ما˘سسب د’وأا ة˘يد˘ل˘˘ب
ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع قر˘˘˘سش
تا˘ط˘ل˘˘سسلا تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
يلاو اهسسأار ىلعو ةيئ’ولا
لخد˘ت˘لا ةرور˘سضب ،ة˘ي’و˘لا
ى˘لإا تا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’او ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا

ةدقعملا ةيعامتج’ا مهتلاح
يف حدافلا سصقنلا لظ يف
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا
ةبوا˘ن˘م˘لا با˘ي˘غو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
قفر˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
دجاوتم˘لا م˘ي˘ت˘ي˘لا ي˘ح˘سصلا
يفتكي ن˘يأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب
هذهب ديحولا يبطلا زكرملا
جÓعلا ميدقت ىلع ةقطنملا
را˘ه˘ن˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘لوأ’ا
أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
تافاسسم عطق ىلإا نطاوملا

لو˘سصو˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط
ة˘م˘سصا˘ع ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا
جÓ˘ع˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا

ت’ا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘سصع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
يحسصلا قفرملا اذه راقتفا
ة˘ث˘يد˘ح ة˘ي˘ب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل
ةيحارج ةيبط ت’اجعتسساو
دحاو بيبط ىلع هدامتعاو
تايجاح ةيط˘غ˘ت˘ل ي˘ف˘كي ’
يف ،ةيدلبلا هذهب ىسضرملا

عاطقلا ولوؤوسسم ىري نيح
نأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

ةيحسصلا ةي˘ط˘غ˘ت˘لا ل˘كسشم
حورطم ريغ ةيدلبلا تاذب

بيبطلا ماي˘ق ل˘ي˘لد˘ب ا˘ي˘لا˘ح
ه˘ت˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘تو ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ل˘˘كب
نيذلا ةيدلبلا ناكسس لماكل
00021 م˘هدد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
يذ˘لا دد˘ع˘˘لا و˘˘هو ،ة˘˘م˘˘سسن
ولوؤوسسم هلÓخ نم بجوتي
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘سض
تامدخلا ن˘ي˘سسح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ق˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يذ˘لاو د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ةلماسش ةعسسوت ىلإا جاتحي
بوا˘ن˘م بي˘˘ب˘˘ط ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘تو
تازيهجتب ه˘م˘ي˘عد˘تو Ó˘ي˘ل

ق˘˘ل˘˘˘خو ة˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
يتلاو ة˘ي˘ب˘ط ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سسا

ع˘˘˘فد˘˘˘ت نأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م
ةيحسصلا ةي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘ب
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ةز˘˘جا˘˘ع˘˘لا
ني˘سسح˘ت اذ˘كو ما˘مأ’ا و˘ح˘ن
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ءادأا
د’وأا ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘˘كسسل
ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سسو ما˘˘˘˘˘سسب
’ يذلا رمأ’ا وهو لسصاحلا
نا˘˘كسسلا هر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي لاز˘˘˘ي
تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تل˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘سص
يف نيينعم˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
تا˘ه˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
زجعلا رابغ سضفنل ةيسصولا
ن˘˘ع ي˘˘ح˘˘˘سصلاو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
ايموي لقنتلا ءانع بنجتو
ةروا˘ج˘م˘لا تادا˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسمو
ت’ا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
.ةيسصعتسسملا ةيسضرملا

تÓئاعو..
 يروانب رإودب

 كفب بلاطت
 نويعلاب ةلزعلإ

ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘ط
راود˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
ةق˘ط˘ن˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا يروا˘ن˘ب
52 نويعلا ةيدلبب كيارتلا

ةي’ولا ة˘م˘سصا˘ع قر˘سش م˘ك
تا˘ط˘ل˘سسلا ،تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
لخدتلا ةرورسضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لا˘سشت˘نا ل˘جأا ن˘م يرو˘˘ف˘˘لا
فلختلا ةرئاد نم ةقطنملا
ه˘ب˘سش ءا˘سصقإ’او يو˘م˘ن˘ت˘˘لا
ج˘˘مار˘˘ب ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘كلا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

يبارتلا كلسسملا ديبعت مدع
راودلا طبري يذلا ديحولا
ةرواجملا قطا˘ن˘م˘لا ي˘قا˘ب˘ب
،ةيدلبلا رقم سصوسصخلابو
لهاك لقثأا يذلا رمأ’ا وهو
ةيفيرلا ةقطنملا هذه ناكسس
اوحبسصأا نيذلاو ةلوز˘ع˘م˘لا
تايدلبلا نع ةمات ةلزع يف
 .ةرواجملا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت بسسحو اذ˘˘˘ه
انل برعأا دق˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

م˘˘ه˘˘سضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما ن˘˘ع ء’ؤو˘˘˘ه
سشيمهتلا ةسسايسسل ديدسشلا

يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سصقإ’او
ليلدب مهقح يف سسرامملا
وهو قير˘ط˘لا ة˘لا˘ح رو˘هد˘ت
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح لو˘˘˘ح يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
قاطي ’ ميحج ىلإا ناكسسلا
ف˘˘˘سصن ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
يف ركفي ةلوزعملا ةيفيرلا
نع اثحب ندملا وحن ةرجهلا
مدعني ن˘يأا م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا
تابلطت˘م ل˘ك راود˘لا اذ˘ه˘ب
قفارم نم ةميركلا ةايحلا

ةايحلاو ىسشامتت ةيرورسض
يف نيبلاط˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تقو˘˘لا تاذ
ديبعت ةرورسضب ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةديحو˘لا ة˘ي˘بار˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا
راود˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ن˘م ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
لقنتلا ةيلمع ليهسست لجأا

ط˘˘قا˘˘سست د˘˘ن˘˘ع ا˘˘سصو˘˘سصخ
هذ˘ه لو˘ح˘ت˘ت ن˘يأا را˘ط˘˘مأ’ا
بعسصي لاحوأا ىلإا قيرطلا
نع نيلئاسستم ،اهيف لقنتلا
يذ˘لا ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا بب˘˘سسلا
اذ˘ه سشي˘م˘ه˘˘ت ءارو ن˘˘م˘˘كي
با˘˘˘˘˘سسح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع راود˘˘˘˘˘لا
نم تدافتسسا ىرخأا ريواود
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
لاز˘˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لا ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةلئاع05 نم رثكأا اهدباكي
ذ˘ن˘م راود˘لا اذ˘ه˘˘ب ة˘˘ن˘˘طا˘˘ق
ةتافتلا نود ةديدع تاونسس
نيلوؤوسسملا لبق نم ةيدج
بلاطم ىق˘ب˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ىد˘˘˘ل ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘فر˘˘˘˘م ء’ؤو˘˘˘˘ه
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ن˘˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘˘فرو ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
.تÓئاعلا

ز.دمحأإ

يقيقح ميحج يف نوسشيعي اهناكسس

 ةيرصضحلإ ةئيهتلإ بايغ نم يناعت ةصسبتب ةيدودحلإ جيرملإ ةيدلب
ةيرورسضلإ صصئاقنلإ نم ةلمج ،ةسسبت ةنيدم ةمسصاع لامسش ملك06 دعب ىلع ةعقإولإ جيرملإ ةيدلب ناكسس يناعي

.يقيقح ميحج يف نوسشيعي اهينطاق نم تلعج ةيمويلإ مهتايح يف

بايغ سصئاقنلا هذه مهأا نمو
عراو˘سشل ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا

ةكبسش ،اميسس’ ةنيدملا ءايحأاو
جيرملا ةيدلب طبرت يتلا قرطلا

،ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ند˘م˘لا ي˘قا˘˘بو
عرا˘˘سشلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
زكرملا ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ي˘سسي˘ئر˘لا
اذ˘˘ه ح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘˘يأا ،يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
حلاسص ر˘ي˘غو ا˘ئر˘ت˘ه˘م ق˘ير˘ط˘لا
را˘سشت˘نا بب˘سسب ،لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
هتلو˘ح ي˘ت˘لا د˘يدا˘خأ’او ر˘ف˘ح˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع بع˘˘˘˘سصي ة˘˘˘˘يدوأا ى˘˘˘˘لإا
كلاب امف هيلع ريسسلا نيلجارلا
ي˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا˘˘ب
نيحلا نيب باطعأا ىلإا سضرعتت
ل˘˘سصف ءا˘˘ن˘˘ثأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ر˘˘خآ’او
لو˘˘ط˘˘ه فر˘˘ع˘˘ي ن˘˘يأا ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا
كرب ىلإا لوحتي ثيح ،راطمأ’ا

،لاحوأ’او ةبرتأ’ا اهمعت ةيئام
«مÓسسلا»ـل اودكأا ةيدلبلا ناكسس
اروحم ر˘ب˘ت˘ع˘ي ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه نأا

ند˘م˘لا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ط˘بر˘˘ي ا˘˘ما˘˘ه
ةلود ىلإا اهنمو اهل ةرواجملا
ةباو˘ب˘لا ر˘ب˘ع ،ة˘ق˘ي˘ق˘سشلا سسنو˘ت
ةكر˘ح فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدود˘ح˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نع كيهان ،سسنوت نم نيمداقلا
˘ماد˘ع˘نا ن˘م ىر˘خأ’ا سصئا˘ق˘ن˘˘لا
هايملا سصقنو ،ةيمومعلا ةرانإ’ا
با˘ي˘˘غو بر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
تاحاسسملاو ةيهيفرتلا قفارملا
ناكسس دسشا˘ن˘يو اذ˘ه ،ءار˘سضخ˘لا

ةيلحملا تاطلسسلا جيرملا ةيدلب
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
در ل˘جأا ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب
ةير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا
مهتيدلب نأاو اسصوسصخ ةنيدملل
ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
نم نيمداقلا بناجأ’او حايسسلل
ةرا˘ج˘لا ع˘م يدود˘ح˘لا ر˘ب˘ع˘م˘لا
 .سسنوت

كلسسم زاجنإإ يف عورسشلإ
قطانم طبري يفير

 صسيتنق حطسسب ةيفير
لا˘˘غ˘˘˘سشأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تعر˘˘˘سش
ي˘ف ة˘سسب˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ط˘بر˘˘ي ي˘˘ف˘˘ير كل˘˘سسم زا˘˘ج˘˘نإا
ةدامر داو ،ربيق ةيفيرلا قطانملا

حطسس ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ل˘ق˘ل˘بو
برغ بونج ملك511) سسيتنق
د˘˘ت˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح ،(ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و
30 ـب ردقي لوط ىلع كلسسملا

يف عورسشم˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو م˘ل˘ك
تكراسش ةيعوطت ة˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإا
تا˘سسسسؤو˘مو ت’وا˘ق˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘ع˘با˘ت˘مو فار˘سشإا تح˘ت زا˘ج˘˘نإا
لا˘˘غ˘˘سشأÓ˘˘ل ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
ثيح ،ةلقعلا ةرئادل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ا˘˘ب˘˘سسكم كل˘˘سسم˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘ل˘˘ل
ىلع اومئسس دعب لظلا قطانمب
ن˘م ،ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘سسلا راد˘˘م
ريسسل حلاسص ريغ كلسسم دوجو
ام اريثكو ،تابكرملاو نيلجارلا
ةي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت ل˘ط˘ع˘ت˘ت

يف ةسصاخ ةليح˘ت˘سسم ح˘ب˘سصت˘ف
ط˘قا˘سست د˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ت˘˘سشلا ل˘˘سصف
ةاناعم نم ديزت يتلاو راطمأ’ا
 .ةلوزعملا قطانملا هذه ءانبأا

يحابسصم نوراه

اماه ايحسص اقفرم ربتعت
هب معدت إريبك ابسسكمو

يحسصلإ عاطقلإ
ةدايعلإ نيصشدت

ةددعتملإ ةيحصصلإ
حراف ديهصشلإ تامدخلإ
لجيجب ةيليملإ ةرئإدب
،لج˘ي˘ج ة˘ي’و ي˘لاو فر˘سشأا

ى˘ل˘ع لا˘كل˘ك ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘ي˘ح˘سصلا ةدا˘ي˘ع˘لا ن˘ي˘سشد˘ت
ديهسشلا تامدخلا ةددعتملا
ثيح ،ةيلي˘م˘لا ةر˘ئاد˘ب حرا˘ف
اماه اي˘ح˘سص ا˘ق˘فر˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ه˘ب م˘عد˘ت ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘ب˘˘سسكمو
ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘˘لا
نأا اهنأاسش نم يتلاو ةيليملا
ىلع ريبكلا طغسضلا ففخت
ي˘ف د˘ي˘حو˘لا ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ففخيسس هنأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

ىلإا ىسضرملل لق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع
رظنلا˘ب ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ة˘يا˘غ
يجيتارتسسإ’ا ا˘ه˘ع˘قو˘م ى˘لإا
نا˘˘كسس ر˘˘ب˘˘ع ثي˘˘ح ،ما˘˘ه˘˘لا
مهتداعسس ىدم نع ةيليملا

هذ˘ه لو˘˘خد˘˘ل م˘˘ه˘˘حا˘˘ي˘˘تراو
ةسصاخ ،ةمدخلا زيح ةدايعلا

ةد˘ع ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأاو
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘ما˘ه ح˘˘لا˘˘سصم
بعتو ةقسشم نم فيفختلا
ي˘ط˘ع˘ت˘سس ا˘م˘ك ى˘سضر˘˘م˘˘لا
عاطقلل ةريبك ةيعون ةفاسضإا
،اسضيأا هت˘ه˘ج ن˘م ،ي˘ح˘سصلا

ىفسشتسسم ىلع يلاولا جرع
ة˘م˘سصا˘ع˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘˘سشب
˘˘ما˘˘ق ن˘˘يأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ةر˘˘ئاد
ر˘ي˘نا˘كسس زا˘ه˘ج ن˘ي˘˘سشد˘˘ت˘˘ب
زيح هقÓطإاو ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
يذلا رار˘ق˘لا و˘هو ،ة˘مد˘خ˘لا
كلسسلا ءاسضعأا لك هل حاترا
،اسضيأا نينطاو˘م˘لاو ي˘ب˘ط˘لا

ةريبك ةفاسضإا نوكيسس هنأ’
ط˘˘غ˘˘سضلا م˘˘ج˘˘ح سصل˘˘ق˘˘يو
ءا˘ب˘طأ’ا ى˘ل˘ع سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

.تقولا سسفن يف ىسضرملاو
ميهإرب.ع

مه’وم د’وأا ةيرق ناكسس ىدبأا
ي˘ف ل˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
مهئايتسساو مهطخسس ،ةليسسملا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘˘م
اهكرحت مدع ءارج ،نيبختنملاو
يتلا لكاسشملا نم ليلقلا لحل
0003 ي˘لاو˘ح ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت
ي˘˘لا˘˘هأا ه˘˘˘جو ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘م˘˘˘سسن
ي˘لاو˘ل Ó˘جا˘ع ءاد˘ن ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةرا˘يز سصي˘سصخ˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لا
ىر˘˘ق˘˘لا ىر˘˘ب˘˘˘كل ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت
فوقولل ،ةيفيرلا تاع˘م˘ج˘ت˘لاو
ةيمو˘ي˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا م˘ج˘ح ى˘ل˘ع
مهربجتو م˘هدد˘ه˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا

اثحب ندملا وحن حوزنلا ىلع
ن˘˘˘م ل˘˘˘˘سضفأا ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
دوقع ذنم م˘ه˘ن˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا

.ةينمز
ةديرجل نوثد˘ح˘ت˘م ف˘خ˘ي م˘لو
نا˘كسس ن˘˘م «مو˘˘ي˘˘لا مÓ˘˘سسلا»
ن˘ي˘ع˘ب ي˘˘ف˘˘ير ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ر˘˘ب˘˘كا
ةايح˘لا او˘م˘ئ˘سس م˘ه˘نأا ،ل˘ج˘ح˘لا
ذنم مهيلع ةسضورفملا ةيئادبلا
طسسوت˘ي يذ˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا ةأا˘سشن

نع دعبيو نيي˘ن˘طو ن˘ي˘ق˘ير˘ط
،طقف تارتملكب ةيدلبلا زكرم
بلاطملا ىلوأا ناكسسلا درسسيل
ةيثراكلا ةلاحلا يف ةلثمتملاو
نيقيرطلا نيب طبارلا قيرطلل
ىلإا ،06و80 مقر نيينطولا
ةبارق˘ب ة˘سصبر˘ت˘م˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا
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ةلاح ىل˘ع فو˘قو˘لاو ،ف˘سسو˘ي
ةيديمرقلا فقسسأ’او تارجحلا

يجرا˘خ˘لا راد˘ج˘لاو ة˘حا˘سسلاو
امك ،وو ميمرتلا يف سشغلاو
نيلوئسسملا نم ناكسسلا بلاط
دراوم˘لا ر˘يزو ر˘ماوأا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب
ط˘بر ى˘لإا فدا˘ه˘لاو ،ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا
هايمب يناكسسلا عمجلا عمجتلا
ناكسس هيناعي امل نودرسسا دسس
ةر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لاو م˘˘˘˘ه’و˘˘˘˘م د’وأا
ةيذاحملا تاعمجتلاو ةرفسصلا
،80 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
تارسشع ةاناعم ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل
ن˘ع دوز˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ةقئÓلا ريغ جيراهسصلا قيرط
نيب راعسسأاب نايحأ’ا بلغأا يف
طبر ىلإا ،جد0002و0051
،ةنيدم˘لا زا˘غ ة˘كب˘سشب ة˘ير˘ق˘لا

راتمأاب زاغلا بوبنأا دعبي ثيح
ي˘ف˘ير˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف
م˘ت˘˘ي عور˘˘سشم˘˘لا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘بو
تارسشعلا ةاناعم ىلع ءاسضقلا

تÓ˘˘حر ع˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
زا˘˘غ ةرورا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
،درابلا لسصفلا ةسصاخ ناتوبلا

تم˘˘ت عور˘˘سشم˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
سصي˘سصخ˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ه˘ت˘سسارد
امك ،ديسسجتلاو يلاملا فÓغلا

ةرورسضب ةيرقلا ىسضرم بلاط
ةيح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت

عم جÓعلا ةعاق ىوتسسم ىلع
ىلع نيسضرممو بيبط نييعت

يرود سصحفب نوموقي ،لقأ’ا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ى˘˘˘ندأا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ىر˘ق˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘سضر˘م˘ل
نأا نورخآا راسشأا انهو ،ةرواجملا

ى˘ندأ’ د˘ق˘ت˘˘ف˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
لكيه˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘مد˘خ˘لا
م˘ي˘مر˘ت ى˘لا˘˘غ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

ةرانإ’ا م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ،ة˘نا˘ي˘سصو
عمج˘ت˘لا عراو˘سش ر˘ب˘ع ة˘ما˘ع˘لا

ل˘˘كل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
نيديفتسسملا مهيف امب ناكسسلا

عفر عم ةيفيرلا تاناعإ’ا نم
ناكسسلا دسشان امك ،سصسصحلا
ةرور˘سض ة˘ي˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا ع˘˘فرو ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
،ىرخأا ةقطنم ىلإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

مهتاناعم ىلإا ناكسسلا راسشأاو
ةهيركلا حئاورلا ءارج ةيمويلا

،مهئانبأاب ةسصبرتملا رطاخملاو
ةماسسلا تارسشحلا نع كيهان
برقل عم˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ددر˘ت˘م˘لا
ا˘م˘ك ،ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م ة˘غر˘ف˘م˘˘لا
ةلسضعم ى˘لإا م˘ه˘سضع˘ب قر˘ط˘ت
تايا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا ي˘مر˘لا
ي˘ف بب˘سست يذ˘لاو ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘سسا˘سسح˘لا سضار˘مأا را˘˘سشت˘˘نا

لك لجعتسسيل ،اهريغو وبرلاو
تا˘ه˘ج˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا
لحل لخدتلا ةرورسض ةيسصولا

دوقع ذنم ةقلا˘ع˘لا م˘ه˘ل˘كا˘سشم
.ةينمز

ع.دلاخ

زاغلإو برسشلإ هايم تاكبسشب مهطبرو ةيمومعلإ ةغرفملإ ليوحتب إوبلاط
ةيثراك ةلاحو ةيئإدب ةايح نوصشيعي ةليصسملإ يف لجحلإ نيعب مهلوم دلوأإ ناكصس
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رابيإإ خف نم تلفي ةيليبصشإإ
ي˘ف ه˘ع˘قو˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ق˘ير˘˘ف زز˘˘ع
بي˘تر˘˘ت لود˘˘ج˘˘ب ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ىلع هزوف دعب ،ينابسسإ’ا يرودلا

،ني˘ن˘ثإ’ا مو˘ي˘لا ،0‐1 راب˘يإا ه˘ف˘ي˘سض
نم43 ةلحرم˘لا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض
.ةقباسسملا

فد˘ه سسو˘ب˘ما˘كوأا سسا˘كو˘˘ل ل˘˘ج˘˘سسو
.65 ةقيقدلا يف ةيليبسش’ زوفلا
06 ىلإا ةيل˘ي˘ب˘سشإا د˘ي˘سصر ع˘فر زو˘ف˘لا
ني˘ح ي˘ف ،ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن
يف ةطقن53 دنع رابيإا ديسصر فقوت
.رسشع سسداسسلا زكرملا

ةنولصشرب ةقفصص رامث دصصحي امور
نم حبر ىلع امور يدان لسصحيسس
ا˘˘ه˘˘مر˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘سصلا ثد˘˘˘حأا
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا لÓخ ،ةنولسشرب
«سسأا.يإا.ي˘˘سس» د˘˘سصر˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
ل˘سصح˘ي˘سس ا˘مور نإا˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘كل

لا˘ق˘ت˘نا ن˘م ،وروأا ف˘لأا006 ىل˘ع
بع’ سشتينا˘ي˘ب م˘لار˘ي˘م ي˘ن˘سسو˘ب˘لا

ى˘˘˘لإا سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج ط˘˘˘سسو ط˘˘˘˘خ
.وروأا نويلم06 لباقم ةنولسشرب
ةركل يلود˘لا دا˘ح˘ت’ا ح˘ئاو˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو
ىلع لوسصحلا امورل قحي هنإاف ،مدقلا

ي˘ف هرود˘ل ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ن˘˘م ءز˘˘ج
ط˘خ بع’ ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا
ىلإا6102 ماع هلاقتنا لبق ،طسسولا
.يرينوكنايبلا

يلامجإا نم %5 ةبسسن ميسسقت متيسسو
،امور نيب وروأا نييÓم3 يأا ةقفسصلا

،(وروأا ف˘˘لأا054) نوي˘ل كي˘ب˘م˘لوأاو
هيدا˘نو ،(وروأا نو˘ي˘ل˘م50.1) زت˘ي˘مو
.(وروأا فلأا009) جنÓفيسش يلسصأ’ا

ي˘ف ا˘مور سصي˘م˘ق˘ب سشت˘ي˘نا˘ي˘ب بع˘لو
كرا˘سشو ،6102و1102 نيب ةر˘ت˘ف˘لا
افده03 ل˘ج˘سسو ،ةارا˘ب˘م581 ي˘˘ف
.44 عنسصو

 أإربتي ةنولصشرب
ريهصشتلإ ةلمح نم

˘مو˘ي˘لا ءا˘سسم ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن رد˘سصأا
ليسصافت لوح ،اًيمسسر اًنايب ،نينثإ’ا
يدانلا ةقÓع لوح ة˘ع˘جار˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت
يتلا «سسرو˘ي˘ت˘ن˘ف3 يإا» ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشب
رهسشأ’ا يف ةريبك ةمزأا يف تببسست
.ةيسضاملا

ة˘سسا˘ئر˘˘ب ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةرادإا تم˘˘ه˘˘تاو
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب و˘ي˘مو˘˘ترا˘˘ب بي˘˘سسو˘˘ج
دسض ريهسشت ةل˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘كر˘سشلا
،يدانلا ءاسضعأاو قيرفلا موجن سضعب

«تي˘ج ا˘سسرا˘ب» م˘سسا قÓ˘طإا م˘ت ثي˘˘ح
.ةيسضقلا كلت ىلع
يم˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا لا˘قو
ريرقت ىلع لوسصحلا مت» :رتيوت ىلع
(يسس.ويلبد.يب) ةكرسش نم ةعجارملا
ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت يدا˘˘ن˘˘لا نأا تب˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا
د˘سصر˘ل ا˘ًق˘با˘سس ةرو˘كذ˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا

.«تاكبسشلا ليلحتو
ةلمح يأاب مهفيلكت متي مل» :حسضوأاو
ن˘كي م˘لو ،سصخ˘سش يأا د˘سض ر˘ي˘˘ه˘˘سشت
.«دسساف كولسس يأا كانه
ةقي˘ثو ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا م˘ت» :فا˘سضأاو
تامد˘خ˘لا كل˘ت نأا˘ب د˘ي˘ف˘ُت ،ة˘مو˘ت˘خ˘م
رعسس قاطن نمسض ناك اهيلع دقاعتملا
.«قوسسلا

دو˘ق˘ع˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع» :ع˘با˘˘تو
ن˘كل ،ا˘هد˘يد˘ج˘ت م˘تو ة˘ي˘م˘سسر تنا˘˘ك
ت’و˘كو˘تور˘ب˘ل ل˘ث˘ت˘م˘ت م˘ل ة˘كر˘˘سشلا
اذه نع نÓعإ’ا مغر ،ةيلخادلا يدانلا
نم تابسسانم ةدع يف اًيمسسر نواعتلا
.«ةرادإ’ا سسلجم لبق
ه˘˘ب تما˘˘ق يذ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا» :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
اًقفوو ،قافت’ا نمسض نكي مل ةكرسشلا
،اهيلع دقاع˘ت˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لاو د˘ق˘ع˘ل˘ل
.«اهعم دقعلا خسسف مت كلذل
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لانسسرآا بردم اتيترأا ليكيم مسسح
بع’ ىلع ءاقبإ’ا نم هيدان فقوم
«زر˘نا˘غ˘لا»ـل را˘ع˘م˘لا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
فو˘ف˘سص ن˘م˘سض سسو˘يا˘ب˘ي˘سس ي˘˘ناد
يرود˘˘لا ي˘˘ف سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا

م˘سضنا يذ˘˘لا ،سسو˘˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘سس با˘˘غو
˘ما˘ع˘لا ن˘م ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘ف لا˘˘ن˘˘سسرآ’
نيرهسش ىل˘ع د˘يز˘ي ا˘م˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا
ذخفلا تÓسضع يف ةباسصإا ببسسب
تقولا يف كابسشلا زه هنكل ةيفلخلا
د˘˘سض ع˘˘ئا˘˘سضلا لد˘˘ب بسست˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
يسضاملا عوبسسأ’ا دتيانوي دليفيسش
سسأاك يئاهن لبق ىلإا هقيرف لسسريل
.يزيلجنإ’ا داحت’ا

رتسسي˘ل ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ا˘ت˘ي˘ترأا لا˘قو
ثدحتن» :سسمأا يرودلا يف يتيسس
’ د˘ي˘كأا˘ت ل˘كب .د˘يرد˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا
ان˘يد˘يأا ن˘ي˘ب سسي˘ل ،بعÓ˘لا كل˘ت˘م˘ن
راوح كانه نوكي نأا بجي كلذلو
.هلعف نكمي ام ىرنل نييدانلا نيب
يتلا ةقيرطلابو ،اقح هب ديعسس انأا
.«اهب روطتي
لاير عم سسويابيسس دقاعت رمتسسيو
اتيترأا فاسضأاو3202 ىتح ديردم
نم ديزملا مسضي امبر لانسسرآا نأا
يف ةراعإ’ا ليبسس ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

اهتسضرف يتلا ةي˘لا˘م˘لا دو˘ي˘ق˘لا ل˘ظ

.انوروك سسوريف ةمزأا تايعادت
ني˘ح˘ت˘ف˘ن˘م نو˘كن نأا بج˘ي» :لا˘قو
نأا دق˘ت˘عأا .ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ف˘قاو˘م ى˘ل˘ع
˘مار˘بإا ة˘سصر˘ف ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ي˘˘سس قو˘˘سسلا

هذه يف نكل هذهك (ةراعإا) تاقفسص
ىلع قيلعتلا ين˘ن˘كم˘ي ’ ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
.«كلذ
يف عباسسلا زكرملا لانسسرآا لتحيو
6 قرافب ةطقن94 ديسصرب يرودلا
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ف˘ل˘˘خ طا˘˘ق˘˘ن

.سسماخلا زكرملا بحاسص
يتيسس رتسسسشنام هجاوي نيح يفو
ةبوقع يناثلا زكرملا لتحي يذلا

كا˘ه˘ت˘نا بب˘سسب ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م ة˘ي˘بوروأا
مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا حئاول
دق ،يلاملا فيظنلا بعلل (افيويلا)
لهأاتلل ايفاك سسماخلا زكرملا نوكي
زاف ول ’إا ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا
ما˘مأا ه˘مد˘ق يذ˘لا ن˘ع˘ط˘لا˘ب ي˘ت˘ي˘سس
.ةيسضايرلا ميكحتلا ةمكحم
انيديأا نيب سسيل رمأ’ا» :اتيترأا لاقو
د˘ي˘حو˘لا ءي˘سشلا ،ح˘سضاو و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
ةلسصاوم وه هل˘ع˘ف ع˘ي˘ط˘ت˘سسن يذ˘لا
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا
عم ثدحيسس ا˘م ىر˘نو تا˘يرا˘ب˘م˘لا

.«انسسفانم

يبمولوكلإ نم صصلختلإ يف يكلملإ ةبغر لÓغتسس’ ىعسسي «صسوكنÓب يخورلإ»

اًناجم ديردم لاير نم زيغيردور مصض بلطي وكيتلتأإ

سسويابيصس ىلع ءاقبإلإ نم لانصسرآإ فقوم فصشكي اتيترأإ

قازرلا د˘ب˘ع ي˘بر˘غ˘م˘لا فاد˘ه˘لا در
يدوعسسلا رسصنلا مجاه˘م ه˘ل˘لاد˘م˘ح
هنطاوم مامسضنا هسضفر ءابنأا ىلع
هطلاج باعلأا عناسص ةدنهلب سسنوي
فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘˘لإا ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا يار˘˘˘سس
م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب «ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا»
.لبقملا

عطاق لكسشب رمأ’ا هللادمح ىفنو
ي˘جور˘م˘ل ةدا˘ح تادا˘ق˘ت˘نا ا˘ه˘جو˘˘م
ه˘با˘˘سسح ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘كذو ،تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلا
رو˘˘˘سصلا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ب
ل˘كل ي˘ت˘لا˘سسر هذ˘ه» :«مار˘غ˘ت˘سسنإا»
بتكت يت˘لا ،ة˘سصي˘خر˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا
.«ةدنهلب بعÓلا ةقفسص دسض يننأا

،هللا اوقتا مهل لوقأا نأا ديرأا» :عباتو
ءي˘سش يأا ن˘ع نو˘˘لأا˘˘سست˘˘سس م˘˘كنإا˘˘ف
«.هنوبتكت
سصوسصخب امأا» :هللادمح فاسضأاو
سسانأا كان˘ه˘ف ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘باد˘ت˘نا

يلثم انأاو نأاسشلا اذه يف نوسصتخم
لخد يأا يل سسيل بع’ يأا لثم
دق ةيفحسص ريراقت تناكو «.اذهب
ه˘˘˘ل˘˘˘لاد˘˘˘م˘˘˘ح سضفر ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘سشأا
ىلإا ةدنهلب سسنوي هنطاوم مامسضنا

ةمزأا ةيفلخ ى˘ل˘ع ر˘سصن˘لا فو˘ف˘سص
تاركسسعم دحأاب يئانثلا نيب تثدح
ممأا سسأاك لبق يبرغ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.ةيسضاملا ايقيرفأا

ةدنهلب ةقفصصل هصضفر ءابنأإ ىلع دري هللإدمح

نأا ،ءاثÓثلا مويلا ،ينابسسإا ريرقت دكأا
دقاعتلا بلط ديردم وكيتلتأا يدان
اًناجم ديردم لاير يبع’ دحأا عم
.يفيسصلا وتاكريملا لÓخ
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
وكيت˘ل˘تأا ي˘لوؤو˘سسم نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
،اًرخؤو˘م د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م او˘ل˘سصاو˘ت
ي˘ب˘مو˘لو˘كلا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا او˘ب˘ل˘˘طو
.اًناجم زيغيردور سسيماخ
لا˘ير نأا ر˘يرا˘ق˘ت تر˘كذ نأا ق˘˘ب˘˘سسو
بتار ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا د˘˘ير˘˘ي د˘˘يرد˘˘م
7 ىطختي يذلا يبمولوكلا بعÓلا

بنجت ىلإا ةفاسضإ’اب ،وروأا نييÓم
يف هدقع ءاهتنا بقع اًناجم هليحر
نيب ةقÓعلا نأا ركذي .1202 فيسص
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لاو ز˘ي˘غ˘يردور
تتا˘ب ،د˘يرد˘م لا˘ير برد˘˘م ،ناد˘˘يز
بعÓلا داعبتسسا بقع اًرخؤوم ةرتوتم
وابليب كيتلتأا ةارابم نم يبمولوكلا
.ينابسسإ’ا يرودلا يف
م˘˘سض ي˘˘ف بغر˘˘ي و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا نا˘˘كو
،يسضاملا فيسصلا لÓخ زيغيردور
هبع’ عيب سضفر ديردم لاير نكل
.رسشابم سسفانم ىلإا

ر .ق ^

 ديردم لاير
عيقوت ةأافاكم دصصري

يبابمل ةمخصض

نع ،سسمأا ،ي˘نا˘ب˘سسإا ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
يسسنرفلا طابترا نأاسشب ديدج روطت

ناسس سسيراب مج˘ن ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
ديردم لاير ىلإا لاقتن’اب ،نامريج
.اًلبقتسسم
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ططخي ديردم لاير نإاف ،ينابسسإ’ا
ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘با˘ب˘م ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘˘ل˘˘ل
دق˘ع ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع ،ا˘ًنا˘ج˘م2202
.نامريج ناسس عم يسسنرفلا بعÓلا

د˘سصر˘ي د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا را˘˘سشأاو
غلبت يبابمل ةمخسض عيقوت ةأافاكم
.وروأا نويلم001
ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
نيز يسسنرفلا نأا تدكأا ةيفحسصلا
،ديردم لاير بردم ،ناديز نيدلا
سسأار ى˘ل˘ع ي˘با˘ب˘م ه˘ن˘طاو˘م ع˘سضي
.موجهلا يف هتايولوأا

ىتح نامريج ناسس ةرادإا حجنت ملو
ىلع عيقوتلاب يبابم عانقإا يف نآ’ا

هنأا دكؤو˘ت ر˘يرا˘ق˘ت ع˘م ،د˘يد˘ج د˘ق˘ع
.يكلملل لاقتن’ا يوني
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درإزاهو سشتيصسيلوب
ينفلا ر˘يد˘م˘لا درا˘ب˘م’ كنار˘ف ف˘سشك
بع’ ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا ن˘ع ،ي˘سسل˘ي˘سشت˘˘ل
،سشتيسسيلوب نايتسسيرك يلاحلا زولبلا

درازاه نيد˘يإا ق˘با˘سسلا ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘نو
.يلاحلا ديردم لاير بع’
ر˘˘م˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،درا˘˘˘ب˘˘˘م’ لا˘˘˘قو
لات˘سسير˘ك ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ،ي˘ف˘ح˘سصلا
:ءا˘ثÓ˘ث˘لا اًد˘˘غ ا˘˘ه˘˘ل رر˘˘ق˘˘م˘˘لا سس’ا˘˘ب
ثي˘ح ،ة˘سصا˘خ ة˘ب˘هو˘˘م نا˘˘ك درازا˘˘ه»
ةركلا لابقتسسا ىلع ةردقلا هيدل تناك
زوا˘˘ج˘˘تو ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك نزاو˘˘˘ت را˘˘˘ه˘˘˘ظإاو
حتفل نيبعÓلا هجوي ناكو ،نيبعÓلا

.«نيرخآÓل ةحاسسم
ناكو ،اًينانأا نكي مل درازاه» :فاسضأاو
سشتيسسيلوب امأا ،هقافرل فادهأ’ا عنسصي
يف ىمرملا ىلع ةرسشابم رثكأا وهف
ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك ثي˘˘ح ن˘˘م ،نا˘˘ي˘˘حأ’ا سضع˘˘ب
،ةركلاب بورهلاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا هزوا˘ج˘ت
.«ينبجعي ام وهو
ةريبك ةردق هيدل سشتيسسيلوب» :عباتو
ى˘لإا مد˘ق˘ت˘لاو طو˘ط˘خ˘لا ر˘سسك ى˘ل˘˘ع
قر˘ط ي˘ف ة˘ع˘ئار ةز˘ي˘م ي˘˘هو ،ما˘˘مأ’ا
.«ةثيدحلا بعللا

ل˘ع˘فو ا˘ن˘ه نا˘˘ك درازا˘˘ه» :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
،ل˘هذ˘م ىو˘ت˘سسم˘ب ر˘˘ه˘˘ظو ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ثادحإ’ يفكي ام هيدل سشتيسسيلوبو
نم ةر˘ت˘ف ىد˘م ى˘ل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح قرا˘ف
اًدج يندعسسي يذلا ءيسشلاو ،نمزلا
ا˘مو˘سصخ ه˘جاو˘ن ن˘ي˘ح ا˘ند˘عا˘سسي ه˘نأا
.«ةيلوؤوسسملا لمحتي وهف ،ءايوقأا

زيريب ةيجيتإرتصسإإ :وينيغإرتوب
انوروك خف نم لايرلإ تذقنأإ

ر˘يد˘م ،و˘ي˘ن˘ي˘غار˘تو˘ب و˘ي˘ل˘ي˘م˘˘يإا ق˘˘ل˘˘ع
،ديردم لاير يف ةيسسسسؤوملا تاقÓعلا

ةمزأاب يكلملا يدانلا رثأات ىدم ىلع
.دجتسسملا انوروك سسوريف
ةمق» رم˘تؤو˘م ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘غار˘تو˘ب لا˘قو
ل˘سسار˘م رو˘سضح˘ب «ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ةر˘˘كلا
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي د˘يرد˘م لا˘ير» :«ةرووو˘˘ك»
سضعبب يدانلا رم اذل اًماع811 رمعلا
لثم يسضام˘لا ي˘ف ة˘ب˘ع˘سصلا تا˘قوأ’ا
يتلا ،تاينيثÓثلا يف ةيلهأ’ا برحلا
،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا

تا˘مزأ’ا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس ي˘ف تب˘ب˘˘سستو
.«ةيداسصتق’ا

باختنا بقع» :وين˘ي˘غار˘تو˘ب فا˘سضأاو
سسسسأا عسضو سسيئرك زيريب ونيتنرولف
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘سضف˘˘˘˘بو ،ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
ةيداسصتق’او ةيسضايرلا ةيجيتارتسسإ’ا
ةرتفلا ىلع بلغتلا يف انحجن ،ةيوقلا
.«انوروك ةمزأا ءانثأا ةبعسصلا

لا˘˘ير نأا تكردأا ى˘˘ت˘˘˘م» :ل˘˘˘سصاوو
؟ا˘نورو˘ك ة˘مزأا˘ب ر˘ثأا˘ت˘ي˘˘سس د˘˘يرد˘˘م
ة˘لا˘ح ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
يف ةايحلا تبيسصأا ثيح ،ئراوطلا
لك فقوت امدعب ل˘ل˘سشلا˘ب ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
.«مدقلا ةرك اهنمو ءيسش
سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ي˘˘ف كلذ بب˘˘˘سست» :م˘˘˘تأاو
اننأا انكردأا ام ناعرسس نكل ،انتادئاع
لواحنو فقوملا عم فيكتن نأا بجي

.«تاقفنلا سضفخ

ءإدتعلإ ةلواحم
فإده لاثمت ىلع

يخيراتلإ نوترفيإإ

د˘˘يا˘˘سسي˘˘سسر˘˘م ة˘˘طر˘˘سش تح˘˘ت˘˘˘ف
قوف رانلا لاعسشإا د˘ع˘ب ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
فاد˘ه˘˘لا ن˘˘يد ي˘˘سسكيد لا˘˘ث˘˘م˘˘ت
داتسس جراخ ،نوترفيإ’ يخيراتلا

.كراب نوسسيدوغ
يدانلا نإا نايب يف نوترفيإا لاقو
،قيقحتلا يف ةطرسشلا عم نواعتي
مل يراكذتلا بسصنلا نأا افيسضم
يف Óئاق نوترفيإا عباتو.ررسضتي
عج˘سشن» تنر˘ت˘نإ’ا ى˘ل˘ع ه˘ع˘قو˘م
لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م كل˘م˘ي ن˘م ل˘ك
ى˘ل˘ع ة˘ط˘ب˘ح˘م˘لا ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا هذ˘˘ه
،د˘يا˘سسي˘سسر˘م ة˘طر˘سشب لا˘˘سصت’ا
بسصنلا فيظنتو سشي˘ت˘ف˘ت˘لا د˘ع˘ب
نأا عيطتسسن عقوم˘لاو يرا˘كذ˘ت˘لا
رار˘سضأا يأا ثود˘˘ح مد˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ن
وأا ميظعلا انفاد˘ه لا˘ث˘م˘ت˘ب ة˘م˘ئاد
تح˘˘˘ت ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘˘هزأ’ا˘˘˘˘ب
لجسس يذلا ،نيد داقو.«لاثمتلا

اهنيب نم نوترفيإا عم افده383
م˘سسو˘م لÓ˘˘خ يرود˘˘لا ي˘˘ف06
يرودلاب زوفلا ىلع يدانلا ،دحاو
يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاكو نيترم
دوجوم لا˘ث˘م˘ت˘لاو.ةد˘˘حاو ةر˘˘م
ذنم كراب نوسسيدوغ داتسس جراخ
.1002 ماع

ÚبعÓلا Úب ثدح ام ببسس هنأا دكأا «ناو لسشيبسسلا»

اهب إًديعصس تنكو ..ةعئإر ةعقإو :نوصسو سسيرول ةداصشم نع وينيروم

،يئاهنلا عبر رودلا ةعرق ىرجُتسس
يرود ي˘ئا˘ه˘نو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصنو
نو˘ي˘ن ة˘ن˘يد˘م ي˘˘ف ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
.لبقملا ةعمجلا موي ةيرسسيوسسلا

اًيمسسر اهروبع ةيدنأا4 تمسسحو
وكيتلتأا ،اتن’اتأا :يهو يئاهنلا عبرل
نا˘سس سسيرا˘بو ،غ˘يز˘˘ب˘˘ي’ ،د˘˘يرد˘˘م
رظتنت قرف4 ىقبتي امنيب.نامريج
يسسليسشت) :تاهجاو˘م ن˘م ،ل˘هأا˘ت˘لا

ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن) ،(خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘بو
د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير) ،(ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘سشر˘˘˘˘بو
نو˘˘ي˘˘ل)و ،(ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘مو
،تاعرق3 ماق˘ت˘سسو.(سسونفوجو
،يئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصنو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘ل
بحاسص قيرفلا د˘يد˘ح˘ت˘ل ةر˘ي˘خأ’او
با˘˘ب˘˘سسأ’) ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف سضرأ’ا
نأا نكمملا نم نوكيسسو ،(ةيرادإا
.دلبلا سسفن نم قرفلا هجاوتت
عبر تايرابم ماقُت نأا ررقُملا نمو
ىلع يئا˘ه˘ن˘لاو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصنو

جور˘˘خ˘˘ب ةر˘˘غ˘˘سص˘˘ُم ةرود ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه
،لاغتربلاب ةنو˘ب˘سشل ي˘ف بو˘ل˘غ˘م˘لا
تايرابملا ماق˘ت˘سسو.لبق˘م˘لا توأا

فيسضتسسيسس) اكيفنب يبعلم ىلع
غ˘ن˘ترو˘ب˘سسو ،(ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
نم ةيقبتم˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا.ةنوبسشل

،توأا8و7 يموي ماقتسس61ـلا رود
يئاهنلا عبر تايرابم ىرجت امنيب
.هسسفن رهسشلا نم51و21 نيب
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن تا˘ه˘جاو˘م ما˘˘ق˘˘تو
ىرجُي نأا ىلع ،توأا91و81 يموي
.رهسشلا سسفن نم32 موي يئاهنلا

ابوروأإ لاطبأإ يرود ةعرق ليصصافت نع نلعإلإ

يذيفنتلا ريدملا اتورام يبيب دكأا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا نأا ،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإ’
،قيرفلا مجاه˘م ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’
ةدعاسسمل لابلا ةحار دجي نأا بجي
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف «يروز˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»
.مسسوملا

لبق ا˘ًفد˘ه61 زين˘ي˘ترا˘م ل˘ج˘سسو
سسور˘ي˘ف بب˘˘سسب طا˘˘سشن˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت

يتلا تانهكتلا دعب نكلو ،انوروك
لجسس ،ةنو˘ل˘سشر˘ب˘ب ه˘م˘سسا˘ب تط˘بر
ردهأاو ،تايرابم6 يف اًديحو افده
.سسمأ’اب اينولوب دسض ءازج ةلكر
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،ا˘˘تورا˘˘م لا˘˘قو
:«ايلاطيإا تروبسس ياكسس» ةكبسشل
ن˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘هذ˘˘خأا بج˘˘ي نÓ˘˘ما˘˘ع»
ةسسفانملاب قلعتي امهدحأا ،رابتع’ا

ثي˘ح ،ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘˘سسب ر˘˘خآ’او
.«نمازتم لكسشب نÓمعي

عيب ديري ’ نÓيم رتنإا» :فاسضأاو
لثم اًما˘ع32 هر˘م˘ع با˘˘سش بع’
يذلا تقولا وه اذه نكل ،وراتو’
ا˘ن˘يأارو ،تا˘ع˘ئا˘سشلا ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘سشت˘˘ن˘˘ت

لوأ’ا فسصنلا يف ميظعلا وراتو’
را˘ظ˘نأا تف˘ل يذ˘لاو ،م˘سسو˘م˘˘لا ن˘˘م
.«ىربكلا ةيدنأ’ا

دجي نأا وراتو’ ىلع نآ’ا» :عباتو
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ن˘م˘سضي˘ل ،لا˘ب˘لا ة˘حار
يف هب رهظ يذلا ءادأ’ا ىوتسسم
.«مسسوملا نم لوأ’ا فسصنلا

،نسسكيرإا نايتسسيرك فقوم نعو
يفناج يف انل مسضنا دقل» :باجأا
يناعُي هنأا حسضاولا نمو ،يسضاملا

بب˘سسب ،بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ل˘كا˘سشم ن˘م
هنكميو عئار بع’ هنكل ،تابايغلا
ىل˘ح˘ت˘ن نأا بج˘يو ،د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
.«هعم ربسصلاب
ةيقبتم تايرا˘ب˘م8 كا˘ن˘˘ه» :م˘˘تأاو
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ة˘ط˘ق˘˘ن42و
يرودلا امأا ،مئازه4 نم انيناعو
’و ،هب زوفلا لواحنسس يبوروأ’ا
قر˘ف˘˘لا سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘سس ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘ن
زوف˘ل˘ل بع˘ل˘ن ا˘ن˘ن˘كل ،نآ’ا ىر˘خأ’ا

.«ريبكلا انفده وه اذهو

وراتول عيب ديري ل نليم رتنإإ :اتورام

برد˘م و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج ق˘˘sل˘˘ع
تعقو يتلا ةداسشملا ىلع ،ماهنتوت
،قيرفلا سسراح ،سسيرول وغوه نيب
ي˘ف ،ن˘ي˘م غ˘نو˘ي˘ه نو˘سس ه˘ل˘˘ي˘˘مزو
،«زريبسسلا» اهمسسح يت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

با˘˘˘سسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم
.(0‐1) نوترفيإا

ر˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م لا˘˘قو
ن˘م» :ةارا˘ب˘م˘˘لا بق˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ع تثد˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا رو˘˘مأ’ا

دا˘ق˘ت˘نا ةرور˘سض ،د˘ل˘ي˘ف˘ي˘سش ةارا˘ب˘˘م
ن˘م ي˘نا˘ع˘ن ’أاو ،سضع˘ب˘لا ا˘ن˘سضع˘ب
.«انتقÓع يف ةيبلسسلا

يه .ةعئار (ةعقاو) تناك» فاسضأاو
مول تدرأا اذإاو ،انتاعامتج’ ةجيتن
،كلذ ثود˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘سش
،كلذ ءارو ببسسلاو ،انأا نوكيسسف
مهداقتنا مدعل ؛نيبعÓل يداقتنا وه
.«ةيفاك ةروسصب مهسسفنأ’
ن˘ي˘ب) مو˘˘ي˘˘لا ثد˘˘ح ا˘˘م» :ح˘˘سضوأاو
بقاو˘ع ن˘˘م و˘˘ه (سسيرو˘˘لو نو˘˘سس
م˘لو ،ا˘ًب˘ل˘سص ىو˘ت˘سسم ا˘ن˘مد˘ق .كلذ
رطيسسن ’ اننأاب ةظحل يأا يف رعسشأا

.«ةارابملا ىلع
نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف» :حسضوأاو
ةسصرف كانه تناك لوأ’ا طوسشلا
يف و˘غو˘ه يأارو ،نو˘سسلرا˘سشت˘ير˘ل
ط˘خ ي˘ب˘˘ع’ نأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا كل˘˘ت

ميدقت مهيلع بجوتي ناك ،موجهلا
.«(طغسضلا يف) ديزملا

عم ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه ثد˘ح» :ع˘با˘تو
فور˘ع˘مو ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘ب˘ح˘ي بع’
،نوسس وهو قيرفلل هءامتنا هنع
لذبب هتبلاطمب دئاقلا لخدت نكل
يك مهم رمأا ،دهجلا نم ديزملا
.«قيرفلا روطتي
اذإا ’إا ثدحي نل روطتلا» :راسشأاو

سضعبلا انسضعب نم ديز˘م˘لا ا˘ن˘ب˘ل˘ط
تنك .ةيوق تايسصخ˘سشب ا˘ن˘ع˘ت˘م˘تو
نيب مهترب˘خأاو ،ثد˘ح ا˘م˘ب اًد˘ي˘ع˘سس
ىلع اوظ˘فا˘ح اذإا م˘ه˘نأا ،ن˘ي˘طو˘سشلا

ءÓب˘لا او˘ل˘ب˘ي˘سسف ،كل˘ت ل˘ع˘ف˘لا ةدر
.«يناثلا طوسشلا يف اًعم نسسحلا

سصخ˘˘˘سش ر˘˘˘خآا ا˘˘˘˘نأا» فا˘˘˘˘سضأاو
،سسبÓ˘م˘لا ع˘ل˘خ فر˘غ˘ل ل˘˘سصي
ءيسش لك ناك تلسصو امدنعو

ناسضتحا يف اوأادبو ىهتنا دق
.«سضعبلا مهسضعب
نونيسسيسس ناير دجاوت مدع نعو
يناعي ’» :لاق ،قيرفلا ةمئاق يف
ذن˘م ا˘ن˘ع˘م ل˘م˘ع˘ي و˘ه .ة˘با˘سصإا ن˘م
م˘˘كنأا˘˘ب تد˘˘ق˘˘ت˘˘عا ،ن˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا
سسولج ءارو ببسسلا نع نولأاسستسس
ىلع (اًما˘ع81) نيكري˘سس سسي˘ن˘يد
،اًر˘ي˘ث˘ك ه˘ب˘حأا ا˘نأا .ء’د˘ب˘لا د˘عا˘˘ق˘˘م
ع˘م لا˘ح˘لا كلذ˘كو ،د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘˘يو
وه ،بيكسس رفيلوأاو تياو يفراه
راغسصلا نيبعÓلا ء’ؤوهل ديج رمأا
.«نسسلا يف
:ءاقللا يف ماهنتوت ىوتسسم نعو
امدنع نكل ،اًينف ىوتسسم مدقن مل»
لث˘م طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل جا˘ت˘ح˘ت

ةارا˘ب˘م˘لا نو˘كت ا˘مد˘ن˘عو ،ا˘ن˘ت˘جا˘ح
ككرتتو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘سس ة˘ق˘با˘سسلا
يف ببتسسي ام وهو ،ةيبلسس رعاسشمب
ثد˘ح˘ي ،ط˘غ˘˘سضلا تح˘˘ت كع˘˘سضو
ىو˘ت˘سسم ا˘ن˘مد˘ق ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘˘عأا .كلذ

.«ةياغلل ديج قيرف مامأا اًبلسص
ي˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا» :ل˘˘م˘˘كت˘˘سساو
اًيعافد ةارابملا ىلع اهب انرطيسس
و˘˘˘غو˘˘˘ه مد˘˘˘قو ،ة˘˘˘ع˘˘˘ئار تنا˘˘˘˘ك
،ةديجلا تايدسصتلا نم ةعومجم
نيوي˘لو نو˘لرا˘سشت˘ير نأا ة˘سصا˘خ
ي˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘سضفأا ن˘˘م
ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘سسو ،ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا
.«ةياغلل ةديج ةروسصب



يدوعسسلإ قافت’إ يف ءاقبلل هجتي

ىرخأإ ةرفصشم ةلاصسرب ثعبي يحلوبم
يدان سسراحو ينطولا بختنملا سسراح يحلوبم باهو سسيار ثعب

طسسولا يف لدجلا اهب عنسص ىرخأا ةرفسشم ةلاسسر ،يدوعسسلا قافتإ’ا
.يدوعسسلا يمÓعإ’ا

لسصاوتلا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو ر˘سشنو
لجأا نم تقولا كمامأا لازي ’ لاقي امل عمسست ’» :«مارغتسسنا» يعامتج’ا
رسضخلا سسراح اهب ثعبي يتلا ةرفسشم ةلاسسر يناث هذه دعتو ،«رييغتلا
هنأا دكؤوي ريثكلا لعج ام رييغتلا تقو ناح هنأا ىلوأ’ا هتلاسسر يف لاق امدعب
.قافت’ا تيب نم ليحرلا ديري

قافت’ا قيرف يلوؤوسسم عم لسصوت يحلوبم نأا يدوعسسلا مÓعإ’ا راسشأاو
.ةيدوعسسلا يسضارأ’ا ىلإا ةدوعلا لجأا نم

جاحلب اسضر
يرود نم14ـلإ ةلوجلإ يف ةدسشب قلأات امدعب

يزيلجنإ’إ ىلوأ’إ ةجردلإ

«بيصشنيبموصشل»ـل ةيلاثملإ ةليكصشتلإ نمصض ةمحر نب
يزيلجن’ا دروفتيرب مجنو يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس ريتخا

دعب ،«بيسشنويبمسشلا» تاسسفانم نم04 ةلوجلل ةيلاثملا ةليكسشتلا نمسض
تبسسلا ناغيو ةهجاوم يف فادهأا ةثÓثل هليجسستب زوفلل هقيرف داق نأا
.يسضاملا

ميدقت يف لسصاو˘ي ة˘م˘حر ن˘ب نأا ى˘ل˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ف˘ح˘سصلا تق˘ف˘تاو
ةليكسشت يف دجاوتي هلعج يذلاو ىرخأا ىلإا ةارابم نم ةزيمم تايوتسسم
لجا نم تاراسصتن’ا ةلسسلسس ةلسصاومل «ديدجلا زرحم» ىعسسيو ،عوبسسأ’ا
زديل ردسصتملا نع رثكأا قانخلا قييسضتو ةمدقملا نم رثكأا بارتق’ا
ىلع مسصب دق ناك يسسنرفلا سسين جيرخ نأا ،ةراسشإÓل ريدجلا.دتيانوي
41 ىلإا فادهأ’ا نم هديسصر كلذب اعفار ،دروفتيرب عم هل ثلاثلا كيرتاهلا

.مسسوملا اذه ةارابم83 لÓخ افده
طيمز.ع

لسساكوين عم هسسفن تابثإإ ىلع رسصي بلاط نب

   «رابتعلإ در» ةإرابم يف يتيصسلإو زرحم
يتيسس رتسسسشنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير رظتنت

بعلم ىلع لسساكوين ف˘ي˘سضت˘سسي ا˘مد˘ن˘ع ة˘ب˘ع˘سص ة˘ه˘جاو˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م43 عو˘ب˘سسأ’ا ن˘م˘سض مو˘ي˘لا ة˘ي˘سسمأا «دا˘˘ح˘˘ت’ا»
.زاتمملا يزيلجن’ا

ةراسسخلا ةبيخ حسسم لجا نم هقيرف عم دعوم ىلع «زورح» نوكيسسو
ةكسسل ةدوعلاو نوتبماهثوا˘سس ما˘مأا ة˘ق˘با˘سسلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا
لسضفأا ءادأا ميدقتب بلاطم زرحم نأا امك ،مويلا ةارابم نم ةيادب تاراسصتن’ا
يذلا عسضاوتلا ىوتسسملا دعب اسصوسصخ ايسساسسأا هكارسشإا ’ويدراوغ ررق اذإا

.ءاقل رخآا يف هب رهظ
يف باغ نأا دعب ايسساسسأا ةكراسشملا بلاط نب لمأاي ،رخآ’ا بناجلا نم

هراد رقع يف «ينيسسلا»ـب ةحاطإ’ا هقيرف ةقفر ةمهاسسملا ،ةقباسسلا ةهجاوملا
تهتنا يتلا ماه˘ت˘سسيو ما˘مأا ل˘ج˘سسم˘لا ر˘ث˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب زو˘ف˘لا ة˘نر ةدا˘ع˘ت˘سساو
.لداعتلاب

طيمز.ع
مويلإ ىونج ةهجإوم عم دعوم ىلع «يبون يترابلإ»

يرئإزجلإ يئانثلإ نم سصلختلل ىعصسي يلوبان
مدأاو مÓغ يزوف نم سصلختلل ىعسسي يلاطيإ’ا يلوبان يدان لازي ’

نأا ،ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تلاقو.ةلبقملا ت’اقتن’ا ةلحرم لÓخ ،سسانوأا
نييرئازجلا نييلودلا سسانوأا مدأاو مÓغ يزوف تحرتقا يلوبان يدان ةرادإا

،ناهميسسوأا روتكيف يريجينلا اهبع’ لباقم يسسنرفلا سسين يدان ىلع
يئانثلا لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘بو˘ن˘ي˘تر˘ي˘ب˘لا سسي˘ئر سسي˘ت˘ناروÓ˘يد و˘ي˘ل˘يروأا بغر˘يو
اذهل يسسنرفلا يرودلا يف يقيرفإا بع’ لسضفأا ةقفسص مسسحل يرئازجلا
ةارابم يف مÓغ يزوف ةكراسشم نكمملا نم هنإاف ،رخآا قايسس يفو.مسسوملا
نم ةلجؤوملا ىونج يدان ىلع افيسض يلوبان هقيرف اهيف لحيسس يتلا مويلا
هقلأات دعب ةسصاخ ،ةيلاطيإ’ا ةلوطبلل فقوتلا ببسسب0202 /11/40  خيرات
.نيتقباسسلا نيتارابملا يف

جاحلب اسضر
ينابسسأ’إ يرودلإ نم53 عوبسسأ’إ راطإإ يف

ةقثلإ ةداعتصسإ زوف نع ناثحبي سسيتيبو يدنام
ينابسس’ا سستيب لاير بع’و يرئازجلا عفادملا يدنام يسسيع هجاويسس

«نيرمÓيب وتينيف» بعلم هنسضتحيسس بعسص ءاقل يف ،انوسساسسوا فيسضلا
.ينابسسإ’ا يرودلا تاسسفانم نم53 عوبسسأ’ا نمسض مويلا ةرهسس

مغر مويلا ءاقل يف ايسساسسأا رسضخلا عفادم لخدي نأا عقوتملا نمو
،وغيف اتليسس مامأا ةق˘با˘سسلا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ءار˘ف˘سص ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع ه˘ل˘سصح˘ت
مسصبلاو بيترتلا طسسو نم رثكأا مهبرقي زوف قيقحتل يدنام ىعسسيسسو
اهيف لجسس ة˘ب˘ي˘خ˘م ت’و˘ج ثÓ˘ث د˘ع˘ب ة˘ق˘ث˘لا م˘ه˘ل د˘ي˘ع˘ي را˘سصت˘نا ى˘ل˘ع
.’داعتو نيتاراسسخ

طيمز.ع
رخآإ ءيسش يأإ نم مهأإ ءابولإ ىلع بلغتلإ نأإ دكأإ

ةيدنألإو نكمم ريغ ةصسفانملإ فانئتصسإ :يناكرب
يحصصلإ لوكوتربلإ قيبطت ىلع ةرداق ريغ

ةنجللا وسضعو ءابطأ’ا ةدامع سسيئر يناكرب طاقب دمحم برغتسسا
فانئتسسا فار˘طأ’ا سضع˘ب بل˘ط ن˘م ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر
نأا احسضوم ،رئازجلا اهفرعت يتلا ةيحسصلا ةيعسضولا مغر ةينطولا ةلوطبلا
.يحسصلا لوكوتربلا قيبطت ىلع ةرداق ريغ يداونلا

:Óئاق ةيوهجلا فيطسس ةعاذإا اهب سصخ تاحيرسصت يف طاقب حسضوأاو
ةبلاطم ببسس مهفأا ملو ءابولا ىلع بلغتلا وهو مهأ’ا نهارلا تقولا يف»
ىتح وأا اهليجأات بجو تقو يف مدقلا ةرك تايرابم فانئتسسا سضعبلا
.«اهؤواغلإا
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ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا ررق
ري˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا ،«فا˘كلا» مد˘ق˘لا

سسأاك ةماقإا دعوم ىلع فيفط
عمزملا نييلحملل ايقيرفإا ممأا
،رئازجلاب2202 ةنسس ه˘ت˘ما˘قإا

يف ةسسفا˘ن˘م˘لا بع˘ل˘ت˘سس ثي˘ح
تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ناو˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش
سسفن نم يفناج رهسش ةجمربم
.ةنسسلا

د˘˘عا˘˘سس د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘سشكو
رئازجلا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا
ي˘˘ف «فا˘˘ف˘˘˘لا» مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
يقلت نع ،ةيفحسص تاحيرسصت
رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا
يقيرفإ’ا داحت’ا لبق نم غÓب
دعوم رييغتب م˘ه˘غ˘ل˘بأا ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل
يف اهتجمربو «ناسشلا» ءارجإا
2202 ة˘ن˘سس ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف
اهنأا امب ،ءاتسشلا لسصف نم ’دب
ممأا سسأاك تايلاعف عم نمازتت
اهؤوارجإا عمزملا2202 ايقيرفإا
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
يفناج ر˘ه˘سش بع˘ل˘ت نأا ارر˘ق˘م
ببسسب تلجأا اهنأا ’إا ،1202
.«انوروك» ءابو

تحÎقإ «فاكلإ»
Úب ام ةلوطبلإ ة‹رب
ةيليوجو نإوج يرهسش

دا˘˘ح˘˘ت’ا حر˘˘˘ت˘˘˘قاو اذ˘˘˘ه
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ةجمرب ،دمحأا دمحأا يسشاغلملا

نييلحم˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك
نيب ام رئازجلاب اهتماقإا عمزملا

رهسشو2202 ناو˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ةلوطبلا بعلت نأا ىلع ،ةيليوج
ف˘سشك بسسح ،ا˘مو˘˘ي22 ي˘˘ف
.هتاذ ردسصملا

موقي نأا بقترملا نمو اذه
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ة˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘ب
د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
قÓ˘ط˘ن’ ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
راتسسلا لادسسإا خيراتو ةبعللا

ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإ’ا سسر˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.يلحملا

ىلع لسص– رئإز÷إ
زيهجتل ‘اسضإإ تقو

بعŸÓإ
ةسسفانملا ليجأات لÓخ نمو

تل˘سصح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
نم يفاسضإا تقو ىلع رئازجلا
ةسصاخلا بعÓملا زيهجت لجأا
نأا مغر ،ةقبا˘سسم˘لا نا˘سضت˘حا˘ب
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةرازو
ريفسسلا عم ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا بق˘عو
اهنأا تدكأا ،رئازجلاب ينيسصلا
ةياهن عم بعÓ˘م˘لا م˘ل˘سست˘ت˘سس

ام وهو ،0202 ةيلاحلا ةنسسلا
لك نم ةزهاج رئازجلا لعجي
سسر˘ع˘لا نا˘سضت˘ح’ ي˘حاو˘˘ن˘˘لا
بعÓ˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإ’ا
حم˘سست ة˘ي˘م˘لا˘ع تا˘ف˘سصاو˘م˘ب
.ةليمجلا ةركلا قيبطتب

‘ ÚيلÙإ قلأات
زج◊ مهحسشري «ناسشلإ»

ةبيكرت ‘ ناكم
لايدنوŸإ ‘ رسضÿإ

نو˘كي˘سس ،ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
مامأا يلحملا بخت˘ن˘م˘لا داد˘ع˘ت
بخانلا عانقإ’ ةي˘لا˘ث˘م ة˘سصر˘ف
م˘˘مأا سسأا˘˘ك لÓ˘˘خ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
مهتاردقب نييل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يف دجاوتلل ة˘ي˘ند˘ب˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا
اننأاو ا˘م˘ي˘سس’ ر˘سضخ˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ةليلق رهسشأا دعب ىلع نوكنسس
لايدنوم تايلاعف سضوخ نم
رهسش بعلت يتلاو2202 رطق
نييلحملا نإاف هيلعو ،ربمفون
ميدقت ةيمتح مامأا نونوكيسس
لوأاب رفظلا ’ املو ةديج ةرود
م˘ه˘خ˘يرا˘ت ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ح˘˘م بق˘˘ل

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘قإ’
ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت ة˘˘سصر˘˘ف م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
.لوأ’ا بختنملا

ىلع لسصحي ةرقوب
زيهجتل Èكأإ تقو

يلÙإ بختنŸإ
ءارجإا دعوم ريغت دعبو اذه

ر˘ه˘سش ى˘لإا2202 «نا˘˘˘سشلا»
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘˘ن˘˘لا نإا˘˘ف ناو˘˘ج
ةرقوب ديجم نييلحملل ديدجلا
نم ربكأا تقو ىلع لسصحيسس
ن˘يو˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا

ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘سسفا˘ن˘ت بخ˘ت˘ن˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘لأ’ا ف˘˘ير˘˘سشت

بعلت ةسسفا˘ن˘م˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سس’
ظوظح عفري ام ،رئازجلا يف
جا˘ت˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘سضخ˘˘لا
،ا˘م˘ئا˘ق ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘ل˘˘ل يرا˘˘ق˘˘لا

ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
فورظلا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ل ى˘ع˘سست
بختنملا ةبيه ةداعإ’ ةيتاوملا
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘ي˘لد˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا
عم نواعتلاب لمعي يذلا ةرقوب
.يسضاملب

عإرسص يف رسضخلإ ريهظ
ىرخأإ ءامسسأإ5 عم يوق

حصشرم ينيعبصس نب
لصضفأإ ةزئاجب جيوتتلل

خابدلغ يف بعل
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب يدا˘˘ن ح˘˘سشر

يمار يناملأ’ا خابدÓغنسشنوم
،يرئازجلا يلودلا ينيعبسس نب
يف بع’ لسضفأا ةزئاج لينل
ـ9102 م˘سسو˘م˘ل ق˘ير˘ف˘˘لا

0202.
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب يدا˘˘ن ف˘˘˘سشكو

هبا˘سسح ر˘ب˘ع خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
لسصاوتلا عقاوم ىلع يمسسرلا
نب يمار مسسا نع يعامتج’ا
ءامسسأا ةسسمخ ةقفر ينيعبسس
لجأا نم اهتحسشر يتلا ىرخأا
ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘لا

،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل بع’
عفادم نم لك ةمئاقلا تمسضو
،ناي ليوو ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نامفوه ،ءايركز سسيند ،ماروت
.لدنيتنسسو

ينيعبسس نب يمار ريتخاو
عم بع’ لسضفأا ةزئاج لينل
بق˘ع م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ق˘ير˘ف˘˘لا
يف همدق يذلا ريبكلا قلأاتلا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘˘م لوأا
سضعبلا هربتعاو ،اغيلسسدنوبلا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفا د˘˘حأا
.يناملأ’ا يرودلا

ينيعبسس نب نإاف ةراسشإÓلو
عم طبتري ءارحسصلا براحم
خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يدان
فيسص يف هتدم يهتنت دقعب
3202.

جاحلب اسضر

يلودلا يوادوب ماسشه دسصح
سسي˘ن يدا˘ن بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا
لسضفأا ةزئاج ى˘ل˘ع ،ي˘سسنر˘ف˘لا

اذ˘ه˘ل ه˘ق˘ير˘ف ع˘م با˘˘سش بع’
.مسسوملا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
يوادو˘˘ب ما˘˘سشه نأا ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
يسسنر˘ف˘لا سسي˘ن ناد˘ي˘م ط˘سسو
باسش بع’ نسسحأا ةزئاجب زاف
يلاحلا مسسوملا يف قيرفلا يف

ديجلا ءادأ’ا بقع ةرادج نع
يف ءار˘ح˘سصلا ن˘با ه˘نا˘بأا يذ˘لا

اهسضاخ يتلا تايرابملا عيمج
ريخأ’ا اذه نكمتو هقيرف ةقفر
ةليكسشت يف همسسا سضرف نم
تايناكمإ’ا بقع اريف كيرتاب
اذ˘ه ا˘هر˘ه˘ظأا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
.هلوسصو ذنم ريخأ’ا

بع’ لسضفأا ةزئاج ربتعتو
ةز˘ئا˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف با˘˘سش

˘ما˘سشه˘ل ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
فوفسصب هقاحتلا ذنم يوادوب
ل˘ي˘ن را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،سسي˘˘ن يدا˘˘ن
قيرفلا عم زئاوجلا نم ديدعلا
.لبقتسسملا يف

ةنسس02 بحاسص نإاف ملعللو
سسي˘˘ن ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘ي
ةياغ ىلإا دتمي دقعب يسسنرفلا

.3202 ناوج
ديعسس اسضر

مجن˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس دا˘ع
يارسس ةطل˘غ يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
حير˘سصت˘لا ى˘ل˘ع در˘ل˘ل ،ي˘كر˘ت˘لا
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو˘ل ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا
لا˘م˘سش ي˘ب˘ع’ ها˘ج˘ت ة˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
يتلا درطلا ة˘ثدا˘ح د˘ع˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
دسض ةيدان ةارابم يف اهل سضرعت

.يسضاملا دحأ’ا روبسس نوزبارط
ا˘م ةد˘سشب ي˘لو˘غ˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو

ل˘ب˘ق ن˘م «ة˘ير˘سصن˘ع˘لا » ها˘م˘سسا
ةيكرت˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو سضع˘ب
لامسشل نيمتنملا نيبعÓلا هاجتا

لعفلا دودر نع »:Óئاق ايقيرفإا
مدع وه اذهو ،ةيرسصنع تناك
نيب اوواسست نأا بجي ،مارتح’ا

كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،لو˘سصأ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
نأا ةسصاخ ايقيرفإا لامسش يبع’
م˘ه˘˘تا˘˘م˘˘سس ن˘˘م سسي˘˘ل بسضغ˘˘لا
ا˘م˘ك بع˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا
«وسسوسس» ى˘ق˘ل˘تو اذ˘ه.«دقتعي
كارتأ’ا لبق نم اعسساو انماسضت
بعÓ˘˘لا  ن˘˘ع او˘˘ع˘˘˘فاد ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
اذ˘ه نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ة˘يد˘ل ا˘م ل˘ك مد˘ق˘ي ر˘ي˘˘خأ’ا

زر˘بأا ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ه˘˘نأاو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
لكسشب اومهاسس نيذلا نيبعÓلا

باقلأ’اب يدانلا جيوتت يف ريبك
قايسس يف.نيمسسوم رخآا لÓخ
ميسسلا» ريهامج تنلعأا ،لسصتم
مجنلا عم لماكلا اهنماسضت «موب
نأا اود˘˘كأا ن˘˘يذ˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةسضرغم ةلمحل سضرعتي مهقيرف
ماكحلا ىتحو مÓعإ’ا لبق نم
نم يدانلا رسسك نوديري نيذلاو
.تÓمحلا هتاه لÓخ

طيمز.ع

ة˘˘ب˘˘غز ي˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم بذ˘˘˘ك
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا

را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خأ’ا ،كم˘˘˘˘˘سض يدا˘˘˘˘˘˘نو
لسصاوتلا عقاوم يف ةلوادتملا
ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا لو˘˘ح ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

نم9 ةقفر انوروك سسوريفب
دكأاو.ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز
ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘˘با˘˘سسلا سسرا˘˘ح˘˘لا
نأاو ةديج ة˘ح˘سصب ه˘نا ،ة˘م˘ل˘ع˘لا

بيسصأا نم وه ةفرغلا يف هليمز

ةقفر هلزع مت يذلاو سسوريفلاب
ةد˘م˘ل ن˘ير˘خآا ن˘ي˘˘ب˘˘ع’ ة˘˘ع˘˘برأا
ةيامحل يئا˘قو ءار˘جإا˘ك عو˘ب˘سسأا

.قيرفلا يف مهئÓمز
طيمز.ع

يسصخسش جيوتت لوأإ ىلع لسصح ايقيرفإإ لطب

سسين ‘ باصش بعل لصضفأإ ةزئاج ىلع لصصحتي يوإدوب

ةديج ةلاح ‘ هنأإ دكأإ

«انوروك» سسوÒفب هتباصصإإ رابخأإ بذكي ةبغز

كإرتأ’إ نم اعسسإو انماسضت ىقلت
يكÎلإ ملعإلإ «ةيرصصنع» ىلع دري ›وغيف

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com
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ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ىد˘˘بأا
،يكو˘كلا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل

فرسصت ةقيرط نم هبسضغ
ها˘˘ج˘˘˘ت ةرادإ’ا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
،ه˘يد˘عا˘سسم رو˘جأا د˘يد˘˘سست

ه˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو ثي˘˘ح
ةرور˘˘سضب بلا˘˘ط د˘˘ق نا˘˘ك
ع˘قو˘م˘لا قا˘ث˘ي˘م˘لا مار˘˘ت˘˘حا
نأا ’إا قباسسلا ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ل˘˘ل تد˘˘كأا ةرادإ’ا
سشيعي قيرفلا نأا دعاسسملا
امهيلع ام نأاو ةيلام ةمزأا
م˘˘ت ا˘˘م˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ىو˘˘˘سس
ام راظ˘ت˘ناو ها˘يإا ا˘م˘ه˘ح˘ن˘م
ةمداقلا مايأ’ا هنع رفسستسس
م˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ي˘˘هو
دكأا يذلا سشتوكلا سضرت

طا˘ق˘ن˘لا ع˘سضي˘سس ه˘نأا ى˘ل˘ع
لوأا ع˘˘م فور˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.نيلوؤوسسملا عم عامتجا
نم نمزلإ عراسست ةرإدإ’إ

حيحسصت ءإرجإإ لجأإ

ىوتسسم ىلع يرذج
ةماعلإ ةيعمجلإ

ى˘ع˘سست ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
بتكملا ةقفرب قيرفلا ةرادإا
ءا˘˘مد خ˘˘سض ى˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

ىلع يدانلا دعاسست ةديدج

كلذو ،د˘يد˘ج ن˘م فو˘قو˘˘لا
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ةمدا˘ق˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

اهيف ة˘فا˘سضإا م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لاو
قيرفلل حمسست ددج ءاسضعأا
كر˘ح˘ت˘لاو ر˘ث˘كا رر˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سسح ما˘˘˘مأÓ˘˘˘ل

ةد˘˘˘˘ع كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سس
ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت
قا˘فو˘˘ل˘˘ل يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

مت˘ي˘سس رو˘مأ’ا ل˘كف اذ˘ه˘بو
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘قار˘˘سشا
.لبقملا مسسوملل ابسسحت

صشامر ماسشه
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نع ةرقم مجن وبع’ ربع
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘سس
ر˘سصا˘ن ن˘ب ةرادإا تا˘فر˘سصت
،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘˘˘نوآ’ا ي˘˘˘˘˘ف
ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ا˘ه˘ل˘سصاو˘ت˘ب
عيقوت ىلع لمعلاو نابسشلا

5 ـل نود˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘م دو˘˘ق˘˘ع
امام˘ت ة˘ي˘سسا˘ن˘ت˘م ،تاو˘ن˘سس
نيذلا رباك’ا يبع’ دجاوت
يف م˘هو دو˘ق˘ع نو˘كل˘ت˘م˘ي

م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘لا ة˘˘جا˘˘ح
اهب نون˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةرادإ’ا كر˘˘ح˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
يلات˘لا˘بو ا˘ه˘ها˘ج˘ت ا˘ن˘كا˘سس
ءا˘˘˘ق˘˘˘فر بسسح ى˘˘˘˘لوأ’ا˘˘˘˘ف
ولو م˘ه˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ي˘جارد
مهتنأامطو مهيلا ثدح˘ت˘لا˘ب

.مهتاقحتسسم ىلع
نابسشلإ دوقع عيقوت
ةيعامج ةداسشإإ ىقلي
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘ق’ د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

ةداسشا نابسشلا عم دوقعلا
ى˘ل˘عأا فر˘ط ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
د˘كأا ثي˘ح ،ة˘يور˘ك ة˘ئ˘˘ي˘˘ه
نأا ى˘ل˘ع ي˘سشطز سسي˘ئر˘لا
ديج قيرط يف ريسسي مجنلا
م˘˘هأا ن˘˘م اد˘˘˘حاو نو˘˘˘كي˘˘˘ل
دامتع’ا ناو ةسصاخ قرفلا

نا˘˘ب˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ب˘˘˘سسح
ي˘ف ةر˘ق˘م م˘˘ج˘˘ن ع˘˘سضي˘˘سس

ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ج قاور
م˘سساو˘م˘لا ي˘ف ه˘تا˘يو˘ت˘سسم
جاهتنا ناو ةسصاخ ،ةمداقلا
ىق˘ب˘ت بي˘ب˘سشت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
يتلا طاقنلا مهأا نم ةدحاو
و˘لوؤو˘سسم ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي
ع˘فد˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘˘كلا
.مامأ’ا وحن مدقلا ةركب
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سسيئر سساملأا رسصانلا دبع بلاط
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م يدا˘˘˘ن ةرادإا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا ةرور˘˘سضب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مدع وأا يلاحلا مسسوملا فانئتسسا
.نكمم تقو عرسسأا يف كلذ
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف سسا˘˘م˘˘˘لأا لا˘˘˘قو
رارق ذاختا انيلع بجي »:ةيفحسص
،اهمدع نم ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا
فقوتلا نم رهسشأا ةعبرأا ترم دقل
’ رمأا اذهو اوبردتي مل نوبعÓلاو
لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ت˘ح˘˘ل˘˘سصم ي˘˘ف بسصي
يل ةبسسنلابو ،ةسسفانملا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ةدو˘˘ع˘˘لا اد˘˘ج بع˘˘سصلا ن˘˘م ه˘˘˘نإا˘˘˘ف

دجاوتن اننأا ةسصاخ مسسوملا لامكإ’
سسا˘سسح ي˘ح˘سص ع˘سضو ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ح
.«ادج
نإاف قرفلا ةيقب رارغ ىلع» :عباتو
ر˘ي˘غ ة˘يدو˘لو˘م˘لا تي˘ب ي˘ف ة˘˘يؤور˘˘لا

ملعن ’ اننأاو اميسس’ امامت ةحسضاو
ا˘ن˘نأا ح˘ي˘ح˘سص ،ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سصم
قيرف نم نيبع’ عم دوقع انيسضمأا

نم مغرب نكل ،ةنسس91 نم لقأا ةئف
نع نآ’ا ثيدحلا بعسصلا نم كلذ
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘ع وأا تا˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسإ’ا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ مدا˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.«ايلاح ةدمجم انتيعسضو

جاحلب اسضر

ةيئ’ولا تاطلسسلا تمسص نم هئايتسسا ةرارغوب نيمايل بردملا ىدبأا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م م˘ه˘سسأا˘ي ن˘ع اور˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
قيرفلا يف اريثك رثأا يذلاو ،انوروك ديفوك ءدب ذنم قيرفلا اهسشيعي
ة˘يار تع˘فر ةرادإ’او ’ ف˘ي˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘سسح˘ي ’ ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘˘ع˘˘جو
نوك ىلإا رظنلاب يدانلا رييسست ىلع اهزجع تدكأاو مÓسستسس’ا
لاو˘مأا ى˘ت˘حو م˘ه˘لاو˘مأا فر˘سص لÓ˘خ ن˘م ته˘ت˘نا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا

.ةيسضاملا تارتفلا يف مهيبرقم
ةرجه رظتنإو قيرفلإ رسسك يلاحلإ تمسصلإ» :ةرإرغوب

  «مسسوملإ ةياهن عم ةيعامج
تمسصلا نأا دقتعا » :لاق ثيح ةيعسضولا سصوسصخب سشتوكلا لاق دقو
،اريثك اوربسص نوبعÓلاو ’ فيك اعفن دجي دعي مل تقولا اذه دحل
ةيعسضولا مهتاقحتسسم ىلع مهنأامط وا مهب لسصتا دحا ’و نكلو
ناو ةسصاخ ،بعسص دج ىقبي ةعومجملا يف مكحتلاو ةبوعسص تدادزا
نم مهبرقت دق يتلاو ةمهملا سضورعلا نم ديدعلا كلتمي مهنم ريثكلا
نا امب ةجرح ةيعسضو يف ةيعمجلا اهتقو عسضيسس ام وهو ةرداغملا
.» ةيعامج ةرجه ىلا سضرعتتسس ةليكسشتلا
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و˘˘˘سضع˘˘˘لا واوزأا د˘˘˘ي˘˘˘سشر ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘كر˘سشلا˘ب م˘ها˘سسم˘لا
ىلع رانلا ،لئابقلا ةبيبسش يدانل
سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر لÓ˘˘م ف˘˘˘ير˘˘˘سش
ءو˘˘˘سسب ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تا يذ˘˘˘لاو ةرادإ’ا
ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م دا˘سسف˘لاو ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا

ا˘ف˘ل˘خ ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ة˘سسا˘ئر
فيرسش دم˘ح˘م ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘ل˘ل

.يسشانح
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف واوزأا ثد˘ح˘تو
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘˘ب
ة˘ب˘ي˘ب˘سشل مد˘ق˘ي م˘ل لÓ˘م »:Ó˘ئا˘ق
اذهو ،ح˘ئا˘سضف˘لا ىو˘سس ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
مسسق دقف ،قاطي ’ حبسصأا رمأ’ا

ق˘ل˘ط˘ي ح˘ب˘سصأاو ،ةرادإ’ا سسل˘ج˘˘م
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘طا˘˘˘ب تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا
»: عباتيل ،«نييقيقحلا نيمهاسسملا

نود دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تا لÓ˘˘˘م
اذ˘هو ،سسو˘م˘ل˘م ل˘ي˘لد˘ل ه˘كÓ˘ت˘ما
لكب ةلاد˘ع˘لا ى˘لإا هر˘ج˘ي˘سس ر˘مأ’ا
باهذلا ى˘ل˘ع ر˘سصم ا˘نأا˘ف ،د˘ي˘كأا˘ت
.«ادبأا يقح نع تكسسأا نلو اديعب

»:لوقلاب ثدح˘ت˘م˘لا فا˘سضأا ا˘م˘ك

ي˘˘ف ا˘˘ًع˘˘يرذ ا˘˘ًل˘˘سشف ل˘˘˘سشف لÓ˘˘˘م
يأا ق˘ق˘ح˘ي م˘لو ،يدا˘ن˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ى˘لإا هدا˘ق ل˘˘ب ،نآ’ا د˘˘ح˘˘ل زا˘˘ج˘˘نإا
ق˘ب˘سسي م˘ل˘ف ..لزا˘ه˘م˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ن˘م ى˘نا˘ع ه˘نأا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل
رمأ’ا ،ةروسصلا هذهب ةيلام ةمزأا
ل˘˘˘ي˘˘˘ن مد˘˘˘ع ي˘˘˘ف بب˘˘˘˘سست يذ˘˘˘˘لا
01 ذنم مهتا˘ق˘ح˘ت˘سسم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.«رهسشأا

طيمز.ع ةرإدإلإ تمصص لظ يف مهتيعصضو نم نوطخاصس مجنلإ وبعل

ةرڤم مجن
دإدعتلإ ريثي لإومأ’إ لكسشم ىلإإ قرطتلإ مدع

«يصس.سسأإ.يصسلإ» ىلع «نايزم» ةيصضق ريثأات نم نوفوختم رفانصسلإ

ةنيطنسسق بابسش
يسسفانت قيرف نيوكت فدهتسسي ينإرمع

يحصصلإ رجحلإ دعب فورحلإ ىلع طاقنلإ عصضوب دعيو قافولإ يلوؤوصسم نم بصضاغ يكوكلإ

فيطسس قافو
«دوسسأ’إ رسسنلإ» بعاتم نم ديزت ةيلاملإ ةمزأ’إ

«يلاحلإ مصسوملإ لبقتصسم مصسح بجي» :سساملأإ

ةيعمجلل ثدحي ا‡ هئايتصسإ نع Èع ةرإرغوب

ىؤورلإ حاسضتإ مدع ببسسب ةبعسص ةيعسضو صشيعي ديمعلإ نأإ دكأإ
رئإزجلإ ةيدولوم

ةليلم نيع ةيعمج

ليحرلاب هبلاطيو للم ىلع رانلإ حتفي وإوزأإ

لئابقلإ ةبيبسش
ءيسش يأإ مدقي مل «يرانكلإ» صسيئر نأإ دكأإ

sport@essalamonline.com

ةركسسب دا–إ
نوددهي مهدوقع ةيهتنملإ

حيصضوتب نوبلاطيو
ةيلاملإ مهتيعصضو

ةركسسب داحتا وبع’ سضفر
ىلا ةدوعلا مهدوقع ةيهتنملا
،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا

با˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ بب˘˘˘˘˘˘˘سسب كلذو
سصخ˘ت ة˘ي˘ع˘قاو تا˘نا˘˘م˘˘سض
ثيح ةيلام˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
عسضو ةرورسض ىلع اودكا
لوح ثيدحلا هللختي عامتجا

نأا ركذي ،ةريغسصو ةريبك لك
ىوسس قلتت مل رسصانعلا لج
وهو ،ةثÓث ىلا نيترجا نم
دسسحي ’ ةيعسضولا لعج ام
ءا˘ق˘فر˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نع نوثحبي نيذلاو ينامثع
ن˘˘ب سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ع˘˘˘م لا˘˘˘سصتا

ح˘ي˘سضو˘ت ل˘جأا ن˘م ى˘˘سسي˘˘ع
.ايؤورلا

اهناكم حوإرت يسسيسس ةيعسضو
بعÓ˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو لاز˘˘ت ’
وهو ،اهناكم حوارت يسسيسس
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
’ فيك ةيقيقح ةمزأا لخدي
تل˘˘˘سصاو˘˘˘ت ناو بعÓ˘˘˘˘لاو
ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق
قرط ىلإا اهدعب رطسضيسس
نأاو ة˘سصا˘خ ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا باو˘بأا
ركذي ،هحلاسص يف نيناوقلا
ه˘ي˘ق˘ل˘˘ت ذ˘˘ن˘˘مو ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نا

مسسوملا ةيادب يف نيترجأ’
نا م˘غر ا˘هر˘ي˘˘غ ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
نم رثكا اهيلع رم ةلوطبلا

ناو ينعملاف اذهبو رهسشا7
داحت’ا يلوؤو˘سسم ق˘ت˘ل˘ي م˘ل

ة˘مدا˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ
افيفلل كسش نود نم أاجليسس
يف اهموي داحت’ا عسضيسسو
.ريبك رطخ
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كوربم فلأا

تيب اهفرعيسس ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مزأا
ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا
،نايزم سسراحلا ةيسضق ببسسب

تذ˘خأا رو˘مأ’ا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
يدا˘ن˘لا د˘ج˘ي˘سس ر˘خآا ى˘ح˘ن˘˘م
ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ي˘˘ف ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
ة˘ن˘ج˘ل نأا ر˘كذ˘˘ي ،ه˘˘ع˘˘سضو˘˘م
اهتملك لوقت˘سس تا˘عزا˘ن˘م˘لا
نوك نم مغرلاب لبقملا دح’ا

نأا ىلا يحوت تارسشؤوملا لك
بسسك نا˘˘˘˘يز˘˘˘˘م سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نأا رظتنملا نمو اذه ،هتيسضق
ديدجلا ةروسضخلا تيب فرعي

ري˘سصم ة˘فر˘ع˘م د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
نم تثدح يت˘لا تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا

اذكو قيرفلا ريتركسس فرط
.ماعلا ريدملا

لسصإوي ينإرمع
نيوكت ىلع لمعلإ

يسسفانت قيرف
ل˘˘سصاو˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ينارمع رداقلا دبع بردملا
ط˘ب˘سض ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘˘لا
ا˘ب˘سسح˘ت ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ه˘يدا˘ن رو˘مأا
هنأاو ةسصاخ لبقملا مسسوملل

ر˘˘فا˘˘ن˘˘˘سسلا نا اد˘˘˘ي˘˘˘ج كرد˘˘˘ي
ن˘ي˘سسح˘˘ت ه˘˘ن˘˘م نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
امب قيرفلل يسسفانتلا بناجلا
ىقبي ريخأ’او لوأ’ا فدهلا نأا
يلاتلابو ىلوأ’ا راودأ’ا بعل
يوق دادعتلا نوكي نأا دب Óف
ي˘نار˘م˘ع ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘˘هو
سضع˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘خدإ’ ى˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسي
ةليكسشتلا ىلع تان˘ي˘سسح˘ت˘لا

ن˘ي˘ب˘ع’ باد˘ت˘نا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةفاسضإ’ا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
.ةيلاحلا ةعومجملل ةوجرملا
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ةــــنصصرق

«انوروك» ىدافتي يليلب
فحسص تدكأا ،ربخ رخآا يف
ءÓمز دحأا ةباسصإا ةيدوعسس
فسسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ي˘ل˘هأ’ا يدا˘ن ي˘ف ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو يدو˘˘ع˘˘سسلا
،سشيرا˘سس سسي˘ف˘لأا بعÓ˘لا˘ب
تا˘ب˘˘يرد˘˘ت ف˘˘قو˘˘ل ىدأا ا˘˘م
ةلاح فاسشتكا دعب  يدانلا
يف انوروك سسوريفب ةباسصإا

لوأ’ا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘سص
ق˘ح˘ت˘ل˘ي م˘لو اذ˘ه ،ي˘ل˘هأÓ˘˘ل
ةكلمملاب نآ’ا دحل يليÓب
لك فقو ببسسب ةيدوعسسلا
.رئازجلا ىلإاو نم تÓحرلا

هتداعل ّيفو
ر˘˘˘˘خأ’ مو˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘م
ل˘ي˘عا˘م˘سسإا تب˘ث˘ي
ط˘سسو ر˘سصا˘ن ن˘ب
بخت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م
يدان مجن ينطولا

ةمي˘ق ه˘نأا ،نÓ˘ي˘م
ريخأ’ا اذهل ةتباث
ءادأ’ا ل˘˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘˘ب
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا
ةارابم نم همدقي

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأ’
يرودلا
ّيق˘بو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
يف بع’ لسضفأا

عمج يذلا ةمقلا ءاقل لبق راظنأ’ا فطخ ثيح ،هتداعل ايفو9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
يلويب ونافيتسس يلاطيإ’ا بردملا ءانث لانو ،سسوتنفوج ردسصتملاب هيدان ،سسمأا ةرهسس
.رسضخلا ناديم طسسوب ةداسشإ’ا داتعا يذلا

يرئإزجلإ بعصشلإ
ةيافلح عم نماصضتي

ريدم ةلاحل اريثك فسسأات يرئازجلا بعسشلا
سشيعي يذلاو ة˘يا˘ف˘ل˘ح ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ما˘ع
نجسسلا هلوخد ةجيتن ةيلقعو ةيحسص ةمزأا

وهو ،ةظحللا ةياغل ايؤورلا حاسضتا مدعو
بلطل عراسست هتيماحم لعج يذلا رمأ’ا
نم هتيسضق ةعباتمو هيلع تقؤوملا جارف’ا

43 دقتفا ينعملا نأا ركذي ،ةمكحملا جراخ
رومأا يهو مدلا أايقتي هنا امك هنزو نم غك
عم اريثك فطاعتي يرئازجلا بعسشلا تلعج
د˘يز˘م˘لا ف˘سشك را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
.هسصوسصخب

«سشيلوي امو حيإر» يصسيصس

ءافولا ىلع ةركسسب ةرادإا ةردق مدع لظ يف
يسسيسس ىلع اهتعطق يتلا ةريثكلا دوعولاب
ةياهن ليحرلا ريخأ’ا ررق ،يلاملا بعÓلا
براجت ثÓث دعب ةدوعلا مدعو مسسوملا

ةسصاخ سسابعلبو يسس سسا يسسلا يف اهسشاع
ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو ر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘جاوز د˘˘ع˘˘˘ب
نأا ركذي ،يلام يف هرايدب رثكأا ثوكملل
ةيلاملا تاراطإ’ا مهأا دحأا نم  ربتعت هتجوز
د˘ه˘ع˘م ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ي˘˘ف تسسرد ي˘˘ت˘˘لا
.ةسضايرلاو بابسشلا تاراطإا نيوكت

باحصسنلإ ررقي يوإز
مصسوملإ ةياهن عم

يواز ر˘ي˘م˘سس رر˘ق ،ةر˘ظ˘ت˘ن˘م ر˘ي˘غ ة˘جر˘خ ي˘ف
م˘سسو˘م˘لا لا˘˘م˘˘كا ف˘˘ل˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج برد˘˘م
هل حت˘ف يذ˘لا تي˘ب˘لا ن˘م ا˘هد˘ع˘ب با˘ح˘سسن’او
ريبكلا هزازتعا دكأا يذلاو باوبأ’ا نم ريثكلا
وأا بعÓك ءاوسس يدانلا اذه ةدايق يف هتبرجتب

اذه فلسشلل قيفو˘ت˘لا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م برد˘م˘ك ى˘ت˘ح
ىعسسيسس هنأا ،قباسسلا يلودلا بعÓلا حملأاو
ه˘ل ح˘م˘سست ه˘سسف˘ن˘ل ىر˘خأا تادا˘ه˘سش ة˘فا˘˘سضإ’
ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا هرا˘سسم ح˘ي˘ح˘سصتو ةدا˘ف˘ت˘سس’ا˘˘ب
.Óبقتسسم ىوقأا نوكيل

«تامايلإ» ركفت ةيايز

ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب تم˘ي˘قأا ة˘ير˘ي˘خ ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف
داحتا يبع’ نم ةعومجم روسضح تفرع
ةينابسشلا فانسصأÓل ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ة˘سسب˘ت
كلاملا دبع كانه تايسصخسشلا زربأا ناكو
تماقو ،قبسسأ’ا فيطسس قافو مجاهم ةيايز
د˘فو م˘ير˘كت˘ب ة˘م˘لا˘ق ي˘جر˘ت را˘سصنأا ة˘ن˘ج˘˘ل
نمو ،ةيسضايرلا ةرايزلا هذه بقع يرانكلا
داحتا راسصنا ةنجل ترسشن ىرخأ’ا ةهجلا
ةيحت كوبسسياف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ة˘سسب˘ت
دعب يملاقلا قير˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن˘ل ر˘كسش
.ديجلا لابقتسس’ا

qarsana@essalamonline.com
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دإدزولب بابصش ريطاصسأاب رهبنم نومعن

بابسش قيرف رقم ىلإا طبسضلابو ةمسصاعلا ىلا لاقتن’ا ،نومعن رباج ديعلا موغلسش نبا لسضف
عم اهدوقع تفرسش يتلا رسصانعلا فلتخم روسص لمحت تاداهسشب ارخؤوم نيزت يذلاو دادزولب
ةقفرب هدجاوتب هراختفا دكأاو كلذب بجعا ثيح موجنلا ديدع ةقفرب دجاوت يذلا وهو ،بابسشلا
اذه يرودلا بقلب بابسشلا جوتي نأا ةياهنلا يف اينمتم ،سسامل’ ناسسح بابسشلا ةروطسسأا
.ةريخأ’ا مسساوملا يف بابسشلل ايقيقح اعجسشم ىحسضأا ينعملا نأاو ةسصاخ مسسوملا

15

ةديدج ةيقافتإ
ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘م˘˘سض
ريسسي يتلا ةديدجلا

داح˘تإا يدا˘ن ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ى˘سضمأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ىلع قيرفلا وريسسم
عم ةد˘يد˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
ةدجاوتملا ةقد˘ن˘ف˘ل˘ل
،نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
هذه بجومب متيسسو
ديفتسسيسس ةيقاف˘ت’ا

يدا˘˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م
ن˘م «ةرا˘ط˘˘سسو˘˘سس»
،قيرفلل يمسسرلا باسسحلا هنع فسشك ام بسسح ،نيتنسس ةدمل ةسسردملا تآاسشنم فلتخم
.يدانلا فرسصت تحت نوكتسس يتلاو قفارم ةدع ىلع ةسسردملا رفوتتو
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لصصحتي يوإدوب
لصضفأإ ةزئاج ىلع
سسين ‘ باصش بعل

دإدعتلإ Òثي لإومأ’إ لكسشم ¤إإ قرطتلإ مدع

نم نوطخاصس مجنلإ وبعل
ةرإدإلإ تمصص لظ ‘ مهتيعصضو

«دوسسأ’إ رسسنلإ» بعاتم نم ديزت ةيلاŸإ ةمزأ’إ

›وؤوصسم نم بصضاغ يكوكلإ
ىلع طاقنلإ عصضوب دعيو قافولإ

يحصصلإ رج◊إ دعب فور◊إ

يسصخسش جيوتت لوأإ ىلع لسصح ايقيرفإإ لطب
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«ناكلإ» عم «ناسشلإ» نمإزت ببسسب دعوملإ رييغت تررق «فاكلإ»

2202 فيصص نييلحملل ايقيرفإإ ممأإ سسأاك نصضتحت رئإزجلإ

نييلحملإ قلأات^بعلملإ زيهجتل يفاصضإإ تقو ىلع لصصحت رئإزجلإ^ةيليوجو نإوج يرهصش نيب ام ةلوطبلإ ةجمرب تحرتقإ «فاكلإ»^
يلحملإ بختنملإ زيهجتل ربكأإ تقو ىلع لصصحي ةرقوب^لايدنوملإ يف رصضخلإ ةبيكرت يف ناكم زجحل مهحصشري «ناصشلإ» يف

ةرقم م‚ رئإز÷إ ةيدولومفيطسس قافو

ىؤورلإ حاسضتإ مدع ببسسب ةبعسص ةيعسضو صشيعي ديمعلإ نأإ دكأإ

لبقتصسم مصسح بجي »:سساŸأإ
«›ا◊إ مصسوŸإ


