
ريدملا مهنيب نم تاراطإا4 عاديإا
ةليضسملاب ةيئاملا دراوملل قبضسألا
داضسف اياضضق يف مهطروتل سسبحلا

ماهضس» ةينغŸا عاديإا
تقؤوŸا سسب◊ا «ةينوبا÷ا

50صص
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مهفاقيإا ¤إا ايئاقلت ءوجلل مهاعد
ةيروهم÷ا ليكو مامأا ايبوجو مهÁدقتو

ةرازو ةباجتضسا مدعب اديدنت
 مهبلاطŸ ةحضصلا

نوعبات يلآ’ا مÓعإ’ا يف نوضسدنهم هروط
تاونضس4 فرظ يف بوبحلل ينطولا ناويدلل

ةعباتŸ ديدج يمقر ماظن
بوب◊ا نيزختو ليو– تايلمع

40 صص

زاجنإا تاضسضسؤوم باحضصأاو رخآا ’وؤوضسم72 عضضو
ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت

صسولهم صصرق فلأا23 ةبارق زجح
ةيحايضس تابكرم4و

 عم هماهم ءادأا ءانثأا فظوم ةناهإا مهت اهل تهجو
Òهضشتلاو ةضصخر نود ويديفو روضص طاقتلاو بضسلا

50 صص

يد˘عا˘ضسم˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تف˘˘ضشك
،ةضصاخلا صسرادملا يجيرخ ،صضيرمتلا

ةدحوم ةيجاجت˘حا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع
ر˘ب˘ع ة˘ح˘˘ضصلا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ىو˘˘ت˘˘ضسم ىل˘˘ع
˘˘مو˘˘ي كلذو ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
رهضشلا نم91 ـل فداضصملا لبقملا دحأ’ا
ةرازو ةباج˘ت˘ضسا مد˘ع˘ل اد˘يد˘ن˘ت ،يرا˘ج˘لا
تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا
.ةعوفرملا اهبلاطمل

«اهيلع رداقلل ةدكؤوم ةنضس ديعلا ةيحضضأا» :ةيرازولا ىوتفلا ةن÷
30 صصتاعمجتلاو ظاظتكÓل ايدافت ثلاثلاو يناثلا نيمويلا يف اهحبذ تزاجأا

Úماعلا باونلا رمأاي لدعلا ريزو
نيدتعŸا عمةمارضصب لماعتلاب

ÚضضرمŸاو ءابطألا ىلع

‘ سضيرمتلا ودعاضسم
 لبقŸا دحألا ينطو جاجتحا

30صص

40 صص

راضص◊ا ت– رئاز÷ا ‘ «ةقر◊ا» تÓحر ميظنت تاكبضش
ةيعرضش Òغ قرطب ىرخألا ةفضضلا ¤إا انبابضش لقنل ةهجوŸا ةيديلقتلا براوقلا عنضصل ةيرضس تاضشرو كيكفت^

تاعمجتلاو ظاظتكÓل ايدافت ثلاثلاو Êاثلا Úمويلا ‘ اهحبذ تزاجأا

تانوراب6 ـب ةحاطإلا
يقاوبلا مأاب تاردخم

جيريرعوب جربو

يلامجإاو ءافضش ةلاح672 ليجضست
59241 ىلإا لضصي نيفاعتملا

725و تايفو01
«انوروك» ـب ةديدج ةباضصإا

رــــئازجلا يــف
30 صص

يضشفت نم دحلل دوه÷ا رفاضضتل اعد
«انوروك» ءابو

ءابطألا ةباقن سسيئر
يحضصلا عضضولا» :Úماعلا

«قــــلقم رئازـ÷ا ‘
30 صص

30صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. لدجلل Òثم رارق

لج رارغ ىلع ةي’ؤلا فرعت تقو يف
نيباصصملا ددع يف اعافترا نطؤلا تاي’و
ي˘لاو ،ةور˘ع ى˘صسي˘ع أا˘جا˘ف ،«ا˘˘نورؤ˘˘ك» ـب
رارق رادصصإاب ،هينطاؤم ،ةدكيكصس ةي’و
ربع تنر˘ت˘نأ’ا تا˘عا˘ق با˘ح˘صصأ’ ح˘م˘صسي
راثأا ام ؤهو ،طاصشنلا فانئتصساب ةي’ؤلا

نيذلا ةي’ؤلا ناكصس طصسو اريبك ’دج
ـب هؤ˘ف˘صصو يذ˘لا ي˘لاؤ˘˘لا رار˘˘ق اود˘˘ق˘˘ت˘˘نا
نكامأ’ا هذه لثم نأا نيدكؤؤم ،«بيرغلا»
نأا نكمي رؤهمجلل ةبطقتصسم ربتعت يتلا
يف نحن ام ؤهو ءابؤلل رؤؤب ىلإا لؤحتت

.نهارلا تقؤلا يف هنع ىنغ

سسفانتيلف كلذ ‘و
نوضسفانتŸا

نأا اهنأاصش نم ةيكذ ةيؤعؤت ةجرخ يف
ىلإا ةيمارلا تاكؤلصسلا عيجصشت يف مهاصست
ثادحتصسا مت ،«انورؤك» يصشفت نم دحلا

نصسحأ’ ضسادرمؤب˘ب ة˘ي˘ئ’و تا˘ق˘با˘صسم3
ةيعمج نصسحأاو يراجت لحم نصسحأاو يح
ريبادتو د˘عاؤ˘ق مار˘ت˘حا ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م
يتلاو ،ءابؤلا نم ةياقؤلل يلزنملا رجحلا
يلاو فارصشإا تحت ضسمأا ايمصسر تقلطأا
ىلع تممع ؤل اذبح اي ةردابم ،ةي’ؤلا
لؤ˘ق˘لا ح˘صص نإا نؤ˘كت˘ل تا˘ي’ؤ˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب
.«91‐ديفؤك» دصض اديدج احÓصس

! ..ةمدضصلا

،هنؤفصصي امك يكذو دقعم ضسوريف Óعف
امدنع ،ملاعلا تمدصص ةثيدح ةيناطيرب ةصسارد
ن˘م نؤ˘فا˘ع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صشأ’ا نأا تف˘˘صشك
م˘ه˘ت˘عا˘ن˘م نود˘ق˘ف˘ي د˘ق ،«ا˘نورؤ˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
دق ضسوريفلا نأا ينعي ام ،رهصشأا لÓخ ضضرملل
هذه ،ماع دعب ضصاخصشأ’ا ضسفن ةباصصإ’ دؤعي
ىلع ةريخأ’ا تاعاصسلا يف ترصشتنإا ةمؤلعملا

ميصشهلا يف رانلاك يعامتجإ’ا لصصاؤتلا عقاؤم
ةصصاخ ،ملاعلا لؤح ضسانلا رتؤت نم تدازو
.ءابؤلا اذه نم اؤفاعتو اؤبيصصأا نيذلا

نوناقلا قوف نوفظوم

عنمب لئاقلا ،مناغتصسم ةي’و يلاو رارق مغر
ةصصاخ قدانفلا قلغو ،ئطاؤصشلا ىلإا لؤصصؤلا
ّ’إا ،«تÓباصص» ئطاصش نم برقلاب ةدؤجؤملا
ةقطنملاب اقدنف كلمي ،ريهصش لامعأا لجر نأا
ريغ نئابز مايأا ذنم لبقتصساو ،يلاؤلا ىدحت

نودؤجؤملا نئابزلا ،فرغلا رخفأا يف نييداع
نإا دحأا فرعي ’ نيذلا نيفظؤملا رابك نم مه
ةمهم راطإا يف ةي’ؤلا ىلإا اؤمدق دق اؤناك
ضصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘جؤ˘م˘ب اؤ˘ل˘صصح ة˘ي˘˘م˘˘صسر
ةلحرب قلعتي رمأ’ا نأا مأا ،قدنفلا يف ةماقإÓل
.مامجتصسا

qarsana@essalamonline.com
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«لدع» ةلاكو بذكت امدنع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘قاؤ˘˘˘لا بذ˘˘˘ك

ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ىؤ˘˘˘ت˘˘˘صسم
˘ما˘قرأ’ا ،ن˘طؤ˘˘لا تا˘˘ي’و
ةلاكو اه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا
،ما˘˘˘˘˘˘يأا ذ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م «لد˘˘˘˘˘˘ع»
دد˘˘ع دؤ˘˘جو ضصؤ˘˘˘صصخ˘˘˘ب

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘ق˘˘صشل م˘˘خ˘˘صض
،اهميلصست يرجي »2 لدع»
نأا د˘كؤؤ˘˘ي ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
لا˘غ˘صشأا ي˘ف ار˘˘خأا˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
يتلا ىت˘ح ع˘قاؤ˘م˘لا بل˘غأا
ي˘˘ف عر˘˘صشي˘˘صس ه˘˘نأا ل˘˘˘ي˘˘˘ق
هب˘ب˘صس ر˘خأا˘ت˘لا ،ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست
طصسبأا يف قيصسنتلا مادعنا
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب رؤ˘˘˘˘˘مأ’ا
.تاصشرؤلا يف نيلخدتملا

!قرطلا ىتضشب .. نزıا

،ضصاخ عؤن نم رئازجلا دصض ابرح دؤقي برغملا ،ةنكمملا ةثيبخلا قرطلا لك ذفنتصسا امدعب
ةلاح يف نينمدملا عصضي ىتح اندÓب ؤحن تاردخملا قفدت فقوأا نزخملا ،يراجلا ةيليؤج5 ذنم
euqnamهفرعت ةصسؤلهملا بؤبحلا ىتحو «ةلطزلا» يف حصش ،ناجيهلا ىلإا يلاتلاب مهعفدو
يف نيلعافلا عم تاردابم تقلطأا ،يبرغملا ىعصسملا اذه دصص لجأا نمو ،ةريخأ’ا مايأ’ا يف اندÓب
.ىصضم تقو يأا نم رثكأا تاردخملا ةرهاظ ةبراحمل يندملا عمتجملا

«انوروك» نمز ‘ بهنلا
نيبختنملا دحأا ،«ا˘نورؤ˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ب˘ق

ر˘ي˘غ قر˘˘ط˘˘ب ى˘˘لؤ˘˘ت˘˘صسا ف˘˘ل˘˘صشلا ة˘˘ي’ؤ˘˘ب
هتيكلم دؤعت رؤجهم راقع ىلع ةعورصشم
ل˘كب ة˘لود˘لا لا˘غ˘صشنا ل˘ظ ي˘فو ،ة˘لود˘˘ل˘˘ل
برصضت يتلا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزأ’ا˘ب ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه
لغتصسا ،ملاعلا لود لج رارغ ىلع دÓبلا

دييصشت يف عرصشو هذؤفنو عصضؤلا انبحاصص
ركذلا فلاصسلا راقعلا ىلع ةيراجت تÓحم
جا˘ح˘لا» ـب بق˘ل˘م˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا م˘كح˘بو ..
نا˘كم˘لا نأا لا˘ق ،«ح˘ي˘ح˘صص ؤ˘ه˘˘جو» «وروأا
ديب برصضلا .. تايافنلل ابكم ناك رؤكذملا

.حقؤلا اذه لاثمأا عم رايخ لصضفأا ديدح نم

! .. «تحبر»
ريغ هنأا هنع لاقي ام لقأا فرصصت يف

ةنحاصش ق˘ئا˘صس ما˘ق ،يؤ˘صضؤ˘فو لوؤؤ˘صسم
ينطؤلا قيرطلا قلغب ليقثلا نزؤلا نم
بناجب هتنحاصشب نينث’ا قؤصسب9 مقر
نم ،ةياجب ةي’و يف فاصصفصصلا قدنف
،قيرطلا طصسو ه˘ت˘ن˘حا˘صش ف˘ي˘قؤ˘ت لÓ˘خ
ةصصخر بحصس ىلع جاجتحÓل ةقيرطك
فر˘صصت˘لا اذ˘ه بب˘صسبو ،ه˘ن˘˘م ة˘˘قا˘˘ي˘˘صسلا
ةليؤط تاعاصسل رورملا ةكرح تلطعت
قلع امكو ،فيطصسو ةياجب يتي’و نيب
ل˘ك ح˘ب˘صصأا» ،ة˘ثدا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضضع˘˘ب˘˘لا

.«ؤصسار يف ةلود رياد نطاؤم



watan@essalamonline.com
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،ةميلعتلا هذهب ،ريزؤلا رداب
ةر˘˘ها˘˘ظ ي˘˘صشف˘˘ت ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا
يبطلا هبصشو يبطلا كلصسلا

تا˘˘˘صسصسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسمو
ىلإا يمرت ةقيثؤلاف ،ةيحصصلا
ن˘ي˘ما˘ع˘لا باؤ˘ن˘لا ضسي˘˘صسح˘˘ت
ن˘م ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ةرؤ˘ط˘˘خ˘˘ب

ة˘ه˘ج ن˘م م˘˘ه˘˘تؤ˘˘عدو ،ة˘˘ه˘˘ج
ى˘لإا ا˘ف˘نآا ا˘نر˘كذ ا˘˘م˘˘ك ىر˘˘خأا
يتلا ةمارصصلاب اهعم لماعتلا
ةيحصصلا فورظلا اهيعدتصست
.ايلاح دÓبلا اهب رمت يتلا

تنمصضت ،هتاذ قايصسلا يف
ةرور˘صضب ر˘ماوأا ،ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
فا˘ق˘يإا ى˘لإا ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ءؤ˘ج˘ل˘˘لا

نؤب˘كتر˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صشأ’ا
ذاختا ىلإاو لاعفأ’ا هذه لثم
فيقؤتلا تاءارجإا مهنأاصش يف
مامأا ايبؤجو مهميدقتو رظنلل

ميدقت عم ةيرؤهمجلا ليكو
مامأا ءاؤصس ةمراصص تاصسامتلا
تاهج مامأا وأا قيقحتلا ةاصضق
ر˘ماوأ’ا فا˘ن˘ئ˘ت˘صساو ،م˘كح˘˘لا

هذ˘ه˘ل ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا ما˘˘كحأ’او
.تاصسامتل’ا

ةيروهم÷إ ليكو مامأإ ايبوجو مهÁدقتو مهفاقيإإ ¤إإ ايئاقلت ءوجلل مهاعد

ةمارضصب لماعتلاب Úماعلا باونلا رمأاي لدعلا ريزو
ÚضضرمŸاو ءابطألا ىلع نيدتعŸا عم

ر.نوراه

،ةيئاسضقلإ سسلاجملإ ىدل نيماعلإ بإونلإ ىلإإ ةيرإزو ةميلعت ،ماتخأ’إ ظفاح لدعلإ ريزو ،يتامغز مسساقلب هجو
.يبطلإ هبسشو يبطلإ كلسسلإ يمدختسسم ىلع نيدتعملإ عم ةمإرسصب لماعتلإ ىلع ،اهلÓخ نم مهثحي

سضرعتسسإ ةيلخإدلإ ريزو
يف ةيناسسنإ’إ اندÓب ةبراقم
ةرهاظلإ هذه عم لماعتلإ

اهمازتلا ددجت رئازجلا
فلتخم عم نواعتلاب
يف مكحتلل ءاكرضشلا
نيرجاهملا قفدت
نييعرضشلا ريغ
ريزو ،دوجلب لامك ددج

تاعامجلإو ةيلخإدلإ
،ةينإرمعلإ ةئيهتلإو ةيلحملإ
مئإدلإ رئإزجلإ دإدعتسسإ

رسصإوأإ ديطوت ىلع اهسصرحو
،ءاكرسشلإ فلتخم عم نواعتلإ

يف لسضفأ’إ مكحتلإ لجأإ نم
ريغ نيرجاهملإ قفدت
روظنمل اقفو نييعرسشلإ

نواعتلإ هسساسسأإ نزإوتم
ةاعإرم عم ،نماسضتلإو
ةرجهلإ ةرهاظ نيب ةقÓعلإ

يلماعو ةيعرسشلإ ريغ
ةهجإومل نمأ’إو ةيمنتلإ

لود عيمج ىلع اهتايعإدت
.ةقطنملإ

،ريزولإ سضرعتسسإو إذه
ةينقت ربع ،هتكراسشم لÓخ

،دعب نع يئرملإ رسضاحتلإ
ةيلخإدلإ ءإرزو عم ءاقل يف
داحت’إ لود نم ددعل
ةبراقملإ يبوروأ’إ
اهدعب يف ةيرئإزجلإ
عم لماعتلإ يف يناسسنإ’إ

ريغ ةرجهلإ ةرهاظ
قلعت ام اميسس’ ،ةيعرسشلإ

درإوم سصيسصختب اهنم
ةيرسشبو ةيدام تايناكمإإو
نيرجاهملاب لفكتلل ةماه
اقفو– ددسشو ،نييعرسشلإ ريغ

–ةرإزولل نايب يف ءاج امل
يذلإ ءاقللإ إذه ةيمهأإ ىلع
نيب نواعتلإ زيزعت هنأاسش نم
ىلع نيلعافلإ فلتخم
يميلقإ’إ نييوتسسملإ

ةحفاكم لاجم يف يلودلإو
نيرجاهملإ بيرهت تاكبسش

نع ثحبلإو نييعرسشلإ ريغ
هذه ةهجإومل ةيلعف لولح

.ةرهاظلإ
ح.نيدلإ رمق

دبع رؤعل حلاصص رؤتكدلا دكأا
ةينطؤلا ةباقنلا ضسي˘ئر ،د˘ي˘م˘ح˘لا
ضسي˘˘ئرو ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل
ن˘يؤ˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
عصضؤلا ةرؤطخ ىلع ،لصصاؤتملا
يف ،دÓبلا يف يلاحلا يحصصلا

ددع يف ئجافملا عافتر’ا لظ
،«انورؤك» ضسوري˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا

عفرلا ىلإا كلذ يف ببصسلا عجرأاو
ناؤج41 يف رج˘ح˘ل˘ل ي˘ئز˘ج˘لا
،رؤعل حلاصص اعدو اذه.يصضاملا
ةهجاؤم يف ريكفتلا ةيمهأا ىلإا
رفاصضت لÓخ نم ءابؤلا راصشتنا

،ةينعملا تاعاطقلا عيمج دؤهج
،ةيلخاد˘لا تا˘عا˘ط˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع
كارصشإاو لاصصت’ا ،ةيبرتلا ،ةئيبلا

نيف˘ق˘ث˘م ن˘م ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج

راصصتق’ا ضسيلو ،ةمئأاو نينانفو
عم ،ةح˘صصلا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف
ةمئÓملا لؤ˘ل˘ح˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا

نم دحلل ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ع˘صضوو
ددصشو ،كاتفلا ءابؤلا اذه راصشتنا

ءابطأÓل ةينطؤلا ة˘با˘ق˘ن˘لا ضسي˘ئر
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ىل˘ع ،ضسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
ف˘ي˘ث˘كت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

،ضسوريفلا نع فصشكلا تايلمع
ةيناجمو فصشكلا ةزهجأا ريفؤتو
تامامكلا ري˘فؤ˘تو تارا˘ب˘ت˘خ’ا

قاطن ربكأا ىلع اناجم اهعيزؤتو
ءابطأ’ا ىلع دامتع’ا عم ،نكمم
ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘ح ضسأار˘˘ك ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
قاي˘صسلا ي˘ف.ءابؤلل يد˘صصت˘لا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ثح ،ه˘˘˘تاذ
،لصصاؤتملا نيؤ˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
ةيلوؤؤصسملا لمحت ىلع نطاؤملا
عابتإاب كلذو ،فورظلا هذه يف
لثم ،ةفاظن˘لاو ة˘يا˘قؤ˘لا طور˘صش
د˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘لا ل˘˘˘صسغ
يدا˘ف˘ت» كلذ˘كو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘˘˘يا˘˘˘عد˘˘˘لا خ˘˘˘ف ي˘˘˘ف عؤ˘˘˘قؤ˘˘˘لا
نع ،ةبذاكلا رابخأ’او ةصضرغملا

ل˘˘˘صصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاؤ˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط
نؤكت ام ابلاغ يتلا يعامتج’ا

ضضارغأ’ لم˘ع˘ت˘صست مد˘ه لؤ˘ع˘م
امئاد دكأاتلا بجي اذهل ةهؤبصشم
را˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا ردا˘˘˘˘˘˘˘صصم ن˘˘˘˘˘˘˘م
.اهتيقادصصمو

ح.نيدلإ رمق

،يجع˘ب ل˘صضف˘لا ؤ˘بأا ى˘ق˘ل˘ت
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا
ة˘م˘لا˘كم ،ي˘ن˘طؤ˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا

،ر˘صشور˘يد نؤ˘ج ن˘م ة˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’ؤ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘صس
ثح˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا

زيزعت لبصس نافر˘ط˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا

يف ةصصاخ ت’اجملا فلتخم
قلعت امو ،يداصصتق’ا لاجملا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ح˘ن˘˘م˘˘ب
ة˘˘˘صسارد˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ا˘˘˘صصر˘˘˘˘ف
.ماصس معلا دلب تاعماجب

يف ،ديتعلا بزحلا حصضوأا

ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا ضسمأا ه˘ل نا˘ي˘˘ب
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ه˘˘نأا ،«مÓ˘˘صسلا»
ثح˘ب ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ة˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا
د˘˘جاؤ˘˘ت ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
لاجرو ةي˘كير˘مأ’ا تا˘كر˘صشلا
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا لا˘˘م˘˘عأ’ا
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهرفؤت يتلا ةدعاؤلا ضصرفلا
قرطت امك ،ةيرئازجلا قؤصسلا
ة˘يؤ˘ق˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا نا˘فر˘ط˘˘لا

نيب يفاقثلا لدابتلا تاقÓع
ز˘يز˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
يف ةيزيلجن’ا ةغللا ضسيردت
ر˘ب˘كأا ضصر˘ف ح˘ن˘مو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا

قاحتلÓل نييرئازجلا ةبل˘ط˘ل˘ل
ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو تا˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘ي’ؤ˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ضضر˘ع˘ت˘صساو اذ˘ه.ةدحتملا
عم ،«نÓفأ’ا» ـل ماعلا نيمأ’ا
نم اددع ،ي˘كير˘مأ’ا ر˘ي˘ف˘صسلا
مامته’ا تاذ ةيلودلا تافلملا
عصضؤلا رارغ ىلع ،كرتصشملا
يف ةيلودلا دؤهجلاو ايبيل يف
عاصضوأ’او ،باهرإ’ا ةبراحم
تارؤطتو لحاصسلا ةقطنم يف
فلمو ،ةينيطصسلف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
ي˘˘ف را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصت
.ةيبرغلا ءارحصصلا

ـه.دإوج

ذ˘ن˘م ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘صصم تصضر˘˘ف
اقناخ اراصصح ،ةفئاصصلا هذه ةيادب

تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘كب˘صش ى˘ل˘ع
اهطاصشن تف˘ث˘ك ي˘ت˘لا «ة˘قر˘ح˘لا»
يصشفت اهصضرف ةتقؤؤم ةحار دعب
ثيح ،اندÓب يف «انورؤك» ءابو
د˘يد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صسوؤور˘˘ب تحا˘˘طأا
تا˘ي˘ل˘م˘ع تصضه˘جأاو تا˘˘ي’ؤ˘˘لا
تككف امك ،ةريثك ةيرصس راحبإا

براؤقلا عنصصل ةيرصس تاصشرو
انبابصش لقنل ةهجؤملا ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ريغ قرطب ىرخأ’ا ةفصضلا ىلإا
.ةيعرصش

،رصصحلا ’ لاثملا ليبصس ىلعف
ة˘قر˘ف˘ب ة˘طر˘صشلا تاؤ˘ق تن˘كم˘ت
ي˘˘˘ف «IRB» ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

نم ،عؤبصسأ’ا اذه لÓخ نازيلغ
ةمه˘ت ن˘ع ضصا˘خ˘صشأا5 في˘قؤ˘ت
بيره˘ت˘ل رار˘صشأا ة˘عا˘م˘ج ن˘يؤ˘كت
ةا˘ي˘ح ضضير˘˘ع˘˘تو ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

اذكو رطخلل ضصاخصشأ’ا ةمÓصسو
اه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،لا˘ي˘ت˘ح’او بصصن˘لا
ة˘طر˘صشلا ة˘قر˘ف ار˘خؤؤ˘م تن˘كم˘˘ت
ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ن˘م ،نار˘هو ي˘ف ضسير˘غ د˘م˘˘ح˘˘م
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت
تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م
،ضصاخصشأا5 نم نؤكتت «ةقرحلا»
يقب اميف مهنم نينثا فيقؤت مت
،رارف ةلاح ي˘ف ن˘ير˘خآ’ا ة˘ثÓ˘ث˘لا
ىؤ˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ط˘صشن˘ت ة˘كب˘صشلا

زجح مت نيأا ،نؤكلاف ضسأار ةقطنم
مت اميف ،مجحلا ريبك ةهزن براق

ن˘كا˘صسم˘لا ىد˘حا ل˘خاد ط˘˘ب˘˘صض
ن˘م ضصا˘خ˘˘صشأا01 ةقط˘ن˘م˘لا˘ب
دد˘صصب اؤ˘نا˘ك ةروا˘˘ج˘˘م تا˘˘ي’و
ىرخأ’ا ةفصضلا ؤحن ارصس راحبإ’ا

،طصسؤ˘ت˘م˘لا ضضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا ن˘م
ر˘صصا˘ن˘˘ع د˘˘حأا م˘˘ه˘˘ل ر˘˘فؤ˘˘ي نا˘˘ك
يف عÓقإ’ا لبق ءاؤيإ’ا ةكبصشلا

 .ةيعرصشلا ريغ مهتلحر
ذن˘م رد˘صصأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف

حنجلا ةم˘كح˘م ي˘صضا˘ق ،عؤ˘ب˘صسأا
،نار˘˘هو ة˘˘ي’ؤ˘˘ب كر˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب

5و3 ن˘ي˘ب تحوار˘ت تا˘˘بؤ˘˘ق˘˘ع
ةباصصع دصض اذفان انجصس تاؤنصس
رصشبلا بيرهت يف طصشنت ةيلود

ة˘ي’ؤ˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ل˘حاؤ˘˘صسلا ن˘˘م
نع Óصضف ،اينابصسإا ؤحن نارهو
«اقارح»11 دصض ةيلام تامارغ
ةمهت مهل تهجو ،ةاتف مهنيب نم
ينطؤلا بارتلا ةرداغم ةلواحم
.ةيعرصش ريغ ةقيرطب

براؤق4 ز˘˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
تاكبصشل ةهجؤم عنصصلا ةيديلقت
ةقطنمب ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا
،فراطلا ةي’ؤب ةيلحاصسلا طصشلا

ةصشرو كيكفت ةيفلخ ىلع كلذو
طاصشنلا اذه يف ةصصتخم ةيرصس
ىد˘˘حإا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ط˘˘صسإا˘˘ب ةد˘˘جاؤ˘˘ت˘˘م
يف نيصصخصش فيقؤتو ،تاباغلا
يف اطرؤت رمعلا نم تانيثÓثلا

.ةيصضقلا هذه
براؤ˘˘ق نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج

رهصش ةيادب ذنم تفثك «ةقرحلا»
ر˘ب˘ع ا˘ه˘طا˘صشن ي˘صضا˘˘م˘˘لا ناؤ˘˘ج
ثيح ،ن˘طؤ˘لا ل˘حاؤ˘صس ف˘ل˘ت˘خ˘م
تايلمعل ينطؤلا زكرملا لجصس
ع˘˘با˘˘ت˘˘˘لا ذا˘˘˘ق˘˘˘نإ’او ة˘˘˘صسار˘˘˘ح˘˘˘لا
ضسر˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
،ةيرحبلا تاؤقلا ةدايقل لحاؤصسلا
د˘˘يد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘تاد˘˘حو طا˘˘˘ب˘˘˘حإا
ةر˘ي˘ث˘ك ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘ل تا˘˘ي’ؤ˘˘لا
ريغ ةقيرطب ةرجهلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل
ل˘˘حاؤ˘˘صسلا ها˘˘ج˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صش
’إا مؤي رمي داكي Óف ،ةيبوروأ’ا

ضسر˘˘˘˘˘ح تاد˘˘˘˘˘حو تط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حأاو
«ة˘˘قر˘˘ح» ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ل˘˘˘حاؤ˘˘˘صسلا

.ضصاخصشأا ةعؤمجم
ةدؤ˘ع نإا˘ف ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

يف ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا تÓحر
دؤصست يتلا ةيئابؤلا فورظلا هذه
لودو رئازجلا ضصخأ’ابو ،ملاعلا

،ةئ˘ير˘ب تصسي˘ل ،ط˘صسؤ˘ت˘م˘لا ها˘ي˘م
ددع عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ًا˘صصؤ˘صصخ
تحمصس يتلا ةينمأ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تÓحر ميظنت تاكبصش كيكفتب
ا˘˘ف˘˘نآا ا˘˘نر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك «ة˘˘˘قر˘˘˘ح˘˘˘لا»
فيثكلا طا˘صشن˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
يعامتج’ا لصصاؤتلا تا˘ح˘ف˘صصل
تؤ˘م˘لا تÓ˘˘حر˘˘ل جور˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.لاكصشأ’ا فلتخمب

ر.نوراه

تسضهجأإو تاي’ولإ ديدع ‘ اهسسوؤورب تحاطأإ نمأ’إ حلاسصم
ةÒخأ’إ رهسشأ’إ ‘ ةÒثك ةيرسس راحبإإ تايلمع

راضص◊ا ت– رئاز÷ا ‘ «ةقر◊ا» تÓحر ميظنت تاكبضش
ةهجوŸا ةيديلقتلا براوقلا عنضصل ةيرضس تاضشرو كيكفت^

ةيعرضش Òغ قرطب ىرخألا ةفضضلا ¤إا انبابضش لقنل

«انوروك» ءابو يسشفت نم دحلل دوه÷إ رفاسضتل اعد

«قلقم رئاز÷ا ‘ يحضصلا عضضولا» :Úماعلا ءابطألا ةباقن سسيئر

اندÓب ‘ ةيزيل‚إ’إ ةغللإ سسيردت زيزعت ىعسسŸ نطنسشإو معد ةيناكمإإ اثحب

Úيرئاز÷ا ةبلطلا حنم لبضس يكيرمألا Òفضسلا عم ثحبي يجعب
ماضس معلا دلب تاعماجب ةضساردلل Èكأا سصرف

ىؤ˘˘ت˘˘ف˘˘لا ة˘˘˘ن÷ ضسمأا تجر˘˘˘فأا
نوؤؤصشلا ةرازؤل ةعباتلا ةيرازؤلا
ىؤت˘ف˘لا ن˘ع ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا
يحا˘صضأ’ا ر˘ح˘ن ةÒع˘صشب ة˘صصاÿا
يذ˘لا ،ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘حا
ءابو يصشفت عم مصسؤŸا اذه نمازتي
ام رارغ ىلع اندÓب ‘ «انورؤك»
تدكأاو ،⁄اعلا لود لكب ثدحي
ةد˘كؤؤ˘م ة˘ن˘صس د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘صضأا ّنأا
بجي اهقيبطت نأاو ،اهيلع رداقلل
ظ˘˘˘˘ف– فور˘˘˘˘˘ظ ‘ نؤ˘˘˘˘˘كي نأا
ق˘ح˘لُ̆ت ’و ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا
.ةيناصسنإ’ا ضسفنلاب ررصضلا

‘ ،ىؤتفلا ةن÷ تصصوأاو اذه
«مÓ˘صسلا» زؤ– ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب

ىلع ضصر◊اب ،هنم ةخصسن ىلع
ةيحصصلا ةياقؤلا دعاؤقب مازتل’ا

ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صصتŸا ل˘˘˘˘˘˘حارŸا ل˘˘˘˘˘˘ك ‘

ةياهن ¤إا ءارصشلا نم ةيحصضأ’اب
ىؤتفلا تركذ امك ،حبذلا ةيلمع
Úمؤيلا ‘ يحاصضأ’ا حبذ زاؤجب
ا˘يدا˘ف˘ت د˘ي˘ع˘ل˘ل ثلا˘˘ث˘˘لاو Êا˘˘ث˘˘لا
تعدو ،تاعمجتلاو ظا˘ظ˘ت˘كÓ˘ل

نا÷و ÊدŸا ع˘م˘تÛا تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
‘ Úن˘˘طاؤŸا ةد˘˘عا˘˘صسŸ ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
نامصضل حبذ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا طور˘˘˘صشب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا

تدّدصش امك ،ةيحصصلا ةمÓصسلاو
عراؤ˘صشلا ‘ ح˘بذ˘لا بنŒ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تث˘ح ا˘م˘ك.تاقرطلاو
يدا˘˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع Úن˘˘طاؤŸا ،ا˘˘ه˘˘تاذ
ةيلئاع˘لا تارا˘يز˘لاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ر˘˘˘با˘˘˘قŸا ةرا˘˘˘يزو
Èع م˘˘حر˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’او
.ةثيد◊ا لصصاؤتلا لئاصسو

ر.نوراه

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
،تايفو01 ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘صس
ـب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإا725و
672 ءا˘˘صصحإا ع˘˘م ،«ا˘˘نورؤ˘˘˘ك»
هنع فصشك امل اقفو ،ءافصش ةلاح
،رارؤ˘ف لا˘م˘˘ج رؤ˘˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا

و دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا
.ءابؤلا يصشفت ةعباتم

نأا ،هتاذ ردصصملا فصشك امك
اذهب نيباصصملل يلامجإ’ا ددعلا
ءؤصض ىلع غلب اندÓب يف ءابؤلا
42 ـلا لÓخ ةلجصسملا ماقرأ’ا

،ةلاح61202 ،ةري˘خأ’ا ة˘عا˘صس
ىلإا تايفؤلا يلامجإا لصصو اميف
ددعلا زفق لباقملا يف ،8201
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

59241.
ك.اسضر

ةيناسسنإ’إ سسفنلاب ررسضلإ قحلُت ’و ةيمومعلإ ةحسصلإ ظف– فورظ ‘ رحنلاب تسصوأإ

«اهيلع رداقلل ةدكؤوم ةنضس ديعلا ةيحضضأا» :ةيرازولا ىوتفلا ةن÷
ثلاثلاو Êاثلا Úمويلا ‘ يحاضضألا حبذ زوجي^

تاعمجتلاو ظاظتكÓل ايدافت

59241 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح672 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباضصإا725و تايفو01



ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تد˘˘كأا
يجيرخ ،ضضيرمت˘لا يد˘عا˘صسم˘ل
اهل نايب يف ،ةصصاخلا ضسرادملا
هنا ،هيلع «مÓصسلا» تعلطا ضسمأا

قلعتملا41‐09 نؤناقلل اقبط
يباقنلا قحلا ةصسرامم تايفيكب

امو73 داؤ˘م˘لا ضصن ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
يصساصسأ’ا نؤناقلل اقبطو ،اهيلي
يد˘عا˘صسم˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘˘ل
رادصصا مدعل ارظنو ،ضضيرمتلا

ي˘م˘صسر نا˘ي˘ب˘ل ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو
نم هتيبلت عيطتصست ام هيف نيبت
ضسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ بلا˘˘ط˘˘م
ينطؤلا بتكملا ررق ،ةصصاخلا
ضسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
تاف˘قو ي˘ف لؤ˘خد˘لا ،ة˘صصا˘خ˘لا

د˘حأ’ا ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
تاي’و فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا
يجيرخ نأا افيصضم ،ةيرؤهمجلا

نؤلخد˘ي˘صس ة˘صصا˘خ˘لا ضسراد˘م˘لا
ةيملصس ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو ي˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ح˘صصلا تا˘ير˘˘يد˘˘م ما˘˘مأا

مارتحا عم ،ي˘ن˘طؤ˘لا ىؤ˘ت˘صسم˘لا
ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘˘حاو ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
ذخأا مد˘ع˘ب اد˘يد˘ن˘ت ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

كلذو رابتع’ا نيع˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
.يراجلا ةيليؤج91

،ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘صش ا˘م˘˘ك
رادصصا مدع لاح يف هنأا ىلع
ن˘ي˘ب˘ت ي˘م˘صسر نا˘˘ي˘˘ب˘˘ل ةرازؤ˘˘لا
،ةعورصشم بلا˘ط˘م ن˘م ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘ت
ةيجاجتح’ا تافقؤ˘لا ل˘صصاؤ˘ت˘ت
ةيعاد ،ىم˘صسم ر˘ي˘غ خ˘يرا˘ت ى˘لا
ةباجتصس’ا ىلإا ةيصصؤلا ةرازؤلا
اهنأا تدكأاو ،ةعؤفرملا اهبلاطمل
تا˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘ت ن˘˘˘ل
ى˘لإا بار˘صضإ’او ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

.اهبلاطم لكب كاكتف’ا ةياغ

ثدحلا4 3972ددعلأ ^1441 ةدعقلأ يذ42ـل قفأوملأ0202 ةيليوج51ءاعبرأ’أ

watan@essalamonline.com

 مهبلاطŸ ةحصصلأ ةرأزو ةباجتصسأ مدعب أديدنت

 لبقŸا دحألا ينطو جاجتحا ‘ سضيرمتلا ودعاضسم

ع.لÓب

ةيجاجتحأ ةفقو ميظنت نع ،ةصصاخلأ ضسرأدملأ يجيرخ ،ضضيرمتلأ يدعاصسمل ةينطولأ ةنجللأ تفصشك
91 ـل فداصصملأ لبقملأ دحأ’أ موي كلذو ،نطولأ تاي’و فلتخم ربع ةحصصلأ تايريدم ىوتصسم ىلع ةدحوم
.ةعوفرملأ اهبلاطمل تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو ةباجتصسأ مدعل أديدنت ،يراجلأ رهصشلأ نم

نأأ تدكأأ يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو
ىقبت ةيمقرلأ ةيصضرأ’أ

ةحوتفم

نيوكتلا سضورع ديدمت
هاروتكدب ةضصاخلا
ةياهن ىلإا ثلاثلا روطلا
يراجلا رهضشلا
يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو تفصشك
ديدمت نع ،يملعلأ ثحبلأو
نيوكتلأ ضضورع عأديإأ ةرتف
روطلأ هأروتكدب ةصصاخلأ
ةيمقرلأ ةيصضرأ’أ ربع ثلاثلأ
موي ةياغ ىلإأ «ضسرغورب»
،0202 ةيليوج03 ضسيمخلأ

ةيصضرأ’أ نأأ ىلإأ تراصشأأو
لÓخ ةحوتفم ىقبت ةيمقرلأ

ةيلمع مامتإ’ ةرتفلأ هذه
ضضورعل ةقباطملأ ةبقأرم
ىوتصسم ىلع نيوكتلأ
.ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ

ةيريدم اهتهجو ةلصسأرم يفو
هأروتكدلأ يف نيوكتلأ

ةرأزول يملعلأ ليهأاتلأو
ءاصسؤور ىلإأ ،يلاعلأ ميلعتلأ
ةيعماجلأ ةيوهجلأ تأودنلأ

ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ ءأردمو
عأديإأ ةرتف ديدمت نأونعب

ةيصضرأ’أ ربع نيوكتلأ ضضورع
تعلطإأ ،«ضسرغورب» ةيمقرلأ

هنأأ اهيف ءاج ،«مÓصسلأ» اهيلع
لوخدلل ريصضحتلأ راطأ يف
قلعتملأ1202-0202 يعماجلأ

هأروتكدلأ يف نيوكتلاب
ةدرأولأ تابلطلل ةباجتصسأو
تاصسصسؤوملأ قيرط نع انيلإأ
ديدمتب مكملعأأ ،ةيعماجلأ

نيوكتلأ ضضورع عأديإأ ةرتف
روطلأ هأروتكدب ةصصاخلأ
ةيمقرلأ ةيصضرأ’أ ربع ثلاثلأ
موي ةياغ ىلإأ «ضسرغورب»
،0202 ةيليوج03 ضسيمخلأ

ةيمقرلأ ةيصضر’أ نأأ ةدكؤوم
لÓخ كلذك ةحوتفم ىقبت

ةيلمع مامتإ’ ةرتفلأ هذه
ضضورعل ةقباطملأ ةبقأرم
ىوتصسم ىلع نيوكتلأ
.ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ

يف نيوكتلأ ةيريدم تعد امك
يملعلأ ليهأاتلأو هأروتكدلأ
ىلإأ ،يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزول

هذهل عصسأولأ رصشنلأ نامصض
ىوتصسم ىلع ةلصسأرملأ
ةيناكمإأو ،ةيعماجلأ تاصسصسؤوملأ
يف نيوكتلأ زكأرمب مهقاحتلأ

بصصانملأ ريرحت ةلاح
.نيوكتلأ ططخم يف اهجأردإأو

ك.اصضر

نأويدلل نوعبات ›آ’أ مÓعإ’أ ‘ نوصسدنهم هروط
تأونصس4 فرظ ‘ بوبحلل ينطولأ

ليو– تايلمع ةعباتŸ ديدج يمقر ماظن
بوب◊ا نيزختو

ي˘˘لاو ،ة˘˘فر˘˘صش ف˘˘˘صسؤ˘˘˘ي د˘˘˘كأا
زاجنا لاغصشأا نأا ،رئازجلا ةمصصاعلا
ةمصصاع˘لا ور˘ت˘م ع˘ط˘ق˘م ة˘ع˘صسؤ˘ت
بابو ءادهصشلا ةحاصس نيب طبارلا
بير˘ق˘لا ي˘ف ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘صس يداؤ˘˘لا
ةعصسؤت عور˘صشم ن˘م˘صض ،ل˘جا˘ع˘لا

ةهجلا ن˘م م˘ل˘ك61 دادت˘مإا ى˘ل˘ع
.ةمصصاعلل ةيبرغلا

قÓ˘˘ط˘˘˘نا نأا ،ة˘˘˘فر˘˘˘صش ح˘˘˘صضوأا
ط˘بر˘ي˘صس يذ˘لا ع˘ط˘ق˘م˘لا لا˘غ˘˘صشأا

با˘ب˘ب ءاد˘ه˘صشلا ة˘˘حا˘˘صس ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
،(ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا) يداؤ˘˘˘˘لا
نم ريخأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف نؤ˘كت˘صس
،ريدقت دعبأا ىل˘ع ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا

را˘˘طإا ي˘˘ف عور˘˘صشم˘˘لا جرد˘˘˘ن˘˘˘يو
ةيبرغلا ةيحانلا نم ورتيملا ةعصسؤت
هاجتاب ملك61 ةفاصسم ىلع دتميل

،يلافؤصش ،رايبأ’ا تايدلب نم لك
،تياف د’وأا ،ةقارصشلا ،ميهاربإا يلاد
ط˘ط˘خ˘م˘لا را˘طإا ي˘˘ف رؤ˘˘صشا˘˘ع˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’ؤ˘ل ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسإ’ا

لؤطأا نم هنأا ىلإا اريصشم ،5302
ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ور˘ت˘˘ي˘˘م˘˘لا طؤ˘˘ط˘˘خ
فدهيو ،ةدع تاطحم نمصضتيو
ة˘كر˘ح˘لا ة˘ي˘با˘ي˘صسنا ن˘ي˘صسح˘ت ى˘لإا
ةمصصاعلا يلاو حصضوأاو ،ةيرورملا
تل˘˘كوأا ة˘˘ع˘˘صسؤ˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا نأا
«راديصسؤك» يمؤم˘ع˘لا ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف اد˘ئار ح˘˘ب˘˘صصأا يذ˘˘لا

تا˘ي˘نا˘كمإ’او ةر˘ب˘خ˘لا كل˘ت˘˘م˘˘يو
ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م د˘ي˘˘صسج˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘لا˘ع ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا

زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ةدؤ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةفرصش فاصضأاو ،ةينطو تاءافكبو
ورتيملا ةعصسؤت عورصشم لاغصشأا نأا
يه ةمصصاعلل ةيقر˘صشلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب

فرط نم زاجن’ا رؤط يف ايلاح
زاجنإاب لفكتي يذلا ،عمجملا ضسفن
˘‐ضشار˘ح˘لا» نÓ˘م˘صشي ن˘ي˘ع˘ط˘ق˘˘م
«يلود˘لا ن˘يد˘مؤ˘ب يراؤ˘ه را˘ط˘م
ني˘ع»و ،م˘ل˘ك509 داد˘ت˘˘مإا ى˘˘ل˘˘ع
6 دادت˘ما ى˘ل˘ع «ي˘قار˘ب ‐ة˘ج˘ع˘ن˘لا

ةمدخلا زيح لؤخد نأا ازربم ،ملك
ةهجلاب ورتيملا ةعصسؤتل يئزجلا
ة˘ن˘صس ة˘ياد˘ب نؤ˘كت˘˘صس ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلا

ىلإا يلاؤلا راصشأا لباقملاب ،1202
ار˘خؤؤ˘م تق˘ل˘˘طأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةرازو نأا

ع˘صضو ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لود ة˘صصقا˘ن˘˘م
ةكرحلا ريؤطتو ةئ˘ي˘ه˘ت ط˘ط˘خ˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ير˘صضح˘لا ة˘يرور˘˘م˘˘لا
ةلحرملا يف اهنأا ادكؤؤم ،ةمصصاعلا
يذلا كيرصشلا را˘ي˘ت˘خإ’ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
زا˘ج˘نإا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ه˘ع˘م دد˘˘ح˘˘ت˘˘صس
،يؤيحلا عورصشم˘لا اذ˘ه ل˘يؤ˘م˘تو
ة˘فر˘صش ف˘صشك ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘فو
ديق يه يتلا عيراصشملا مهأا نع
كف˘˘ل ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ة˘˘لؤ˘˘ي˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘تو قا˘˘ن˘˘ت˘˘˘خإ’ا
زاجنإا لاغصشأا رارغ ىلع ةيرورملا
رصصان˘ع˘لا ى˘لإا ذ˘فا˘ن ق˘ير˘ط ة˘م˘ت˘ت
رصسجلا عورصشمو مداخ رئب هاجتاب
ي˘نا˘ث˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت’ا ي˘˘ف قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا
˘˘˘‐ح˘˘˘يا˘˘˘صشوأا داو» ن˘˘˘م يدؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا يعاعصشلا قيرطلاب ،«ةديلبلا

تاقرطلا ةكبصش ميعدتب حمصسيصس
ىلإا ةفاصضإا ،ةمصصاعلاب ةيرصضحلا
تا˘قر˘ط˘لا روا˘ح˘˘م ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
د˘ي˘˘ق ت’ؤ˘˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جاودزإ’ا
لخد˘تو ةز˘ها˘ج نؤ˘كت˘صس زا˘ج˘نإ’ا

ىلع ،1202 ةنصس يف ةمدخلا زيح
تارايصسلا رئاظح عيراصشم3 رارغ
ةيدارملاو (ةبقلا) يديراق نم لكب
عورصشم ثعب ةداعإا اذكو ةرديحو
رئبب تامدخلا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ط˘ح˘م˘لا

طؤ˘ط˘خ ة˘˘ع˘˘صسؤ˘˘تو ،ضسيار دار˘˘م
رئب ‐ نيمودعملا» طخل يؤمارت
6.4) ة˘فا˘صسم ى˘˘ل˘˘ع «ضسيار دار˘˘م
‐ ةواره ‐ ةياط نيع» طخو (ملك
ميعدتل «(م˘ل˘ك8) ير˘ح˘ب˘لا جر˘˘ب
.يعامجلا ماعلا لقنلا ةكبصش

نأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘لاو د˘كأا ا˘م˘˘ك
دجؤت ضشارحلا داو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘صشأا
ىؤتصسم ىلع ةيئاهنلا اهتلحرم يف
ةفاصضإا ،هل ةعبا˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا ة˘فا˘ك
يقاربو ةريودلا يبعلم مÓتصسا ىلإا
،1202 نم لوأ’ا يثÓثلا ةياهن
ىلإا يلاؤلا راصشأا هتاذ قايصسلا يفو
ةربخ ءارجإ’ ةيلمع قÓطإا مت هنأا
ةيانب0081 ىؤتصسم ىلع ةينقت
ريخصستو ،اهفينصصتل ةبصصقلا يحب
عصضو مييقتل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘قر˘ف51
ةنا˘خ ن˘م˘صض ة˘جرد˘م˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
.رايهنÓل ةليآ’ا تايانبلا

ز.لامج

ي˘لاو ،ر˘صصيؤ˘ن لا˘˘م˘˘ك ف˘˘صشك
0053 حيتافم ميلصست نع ،ةديلبلا

عيب˘لا ة˘غ˘ي˘صص ن˘م ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو
يبتتكم ةدئافل ،«لد˘ع» را˘ج˘يإ’ا˘ب
ىلع ةزجنملا3102 ةنصسل ةي’ؤلا

«نانيؤب» ةديدجلا ةنيدملا ىؤتصسم
اذه.ةيراج˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
ةيلمع لامكتصساب ،رصصيؤن دهعتو
نم ةينكصس ةدحو0053 عيزؤت

ةصصصصخملا راجيإ’اب عيبلا ةغيصص
ة˘ن˘صسل ة˘ي’ؤ˘لا ي˘ب˘ت˘ت˘كم ةد˘ئا˘ف˘˘ل
عور˘صشم˘˘ل ن˘˘ي˘˘ه˘˘جؤ˘˘م˘˘لا ،3102
«لد˘ع» ة˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو0005
«نانيؤب» ةديدجلا ةنيدملاب عقاؤلا

يلاو فاصضأاو ،0202 ةياهن لبق
ينكصسلا عورصشملا اذه نأا ةديلبلا

بب˘صسب ،زا˘ج˘نإ’ا ي˘ف ار˘خأا˘ت فر˘˘ع
ىر˘خأاو ة˘ي˘لا˘م ل˘كا˘صشم ل˘ي˘ج˘صست
ي˘ح˘لا اذ˘ه ط˘بر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ن˘م زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ت˘كب˘˘صشب

ي˘هو ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
بقع اه˘كراد˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ق˘ئاؤ˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأ’ا ضصي˘˘صصخ˘˘ت
نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،كلذ˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
عقؤملاب ةيجراخلا ةئيهتلا لاغصشأا
ىلع ادكؤؤم ،ءاهتن’ا ىلع تفراصش
تا˘صسصسؤؤ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
،ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا

تاكبصش زاجنإاب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ
ةرا˘˘˘˘نإ’او ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا فر˘˘˘˘˘صصلا
اميف ،تاقرطلا ةئيهتو ةيمؤمعلا
زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘غ˘˘صشأا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا م˘˘˘ت
ة˘صصح نإا˘˘ف ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل.تايانبلا

ىؤتصسم ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘م˘لا0053
ةي˘ن˘كصس ةد˘حو0005 عور˘˘˘صشم
يذلا ،نانيؤب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘صصح ه˘˘˘ن˘˘˘م تصصصصخ
لوأا دعي ،رئازجلا ةي’و يبتتكم
ةدئافل هعيزؤت متيصس ينكصس يح
3102 ة˘ن˘صسل ة˘ي’ؤ˘لا ي˘ب˘ت˘˘ت˘˘كم
.«2 لدع»
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لاجملأ أذه يف أدئأر حبصصأأ يذلأ «رأديصسوك» يمومعلأ عمجملل لكوأأ عورصشملأ

ابيرق يداولا باب ‐ ءادهضشلا ةحاضس ورتيم طخ لاغضشأا قÓطنا

3102 يبتتكمب ةصصاخ ةدحو0053 ـب قلعتي رمأ’أ
0202 ةياهن لبق ةديلبلا يف نانيوب ةديدجلا ةنيدملاب «لدع» تانكضس عيزوت يف عورضشلا

ةيروهم÷أ تاي’و Èع اهعورف بيصصنت ةلصصأوم تدكأأ

فتاكتل وعدت بئارضضلا يفظوم ةباقن
بلاطŸا كاكتفإا لجأا نم دوه÷ا

ةلقتصسملا ةبا˘ق˘ن˘لا تب˘لا˘ط
بئار˘˘˘˘صضلا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ظؤ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ،«ي˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘صصلا»
ىلا اهئاؤل تحت نيطرخنملا

ف˘˘تا˘˘˘كتو فؤ˘˘˘ف˘˘˘صصلا ضصر
كا˘كت˘فا ل˘جأا ن˘م ،ا˘هدؤ˘˘ه˘˘ج
،ةعؤفرملا بلا˘ط˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
بيصصنتل اهتلصصاؤم ةدكؤؤم
تاي’و ربع ةيباقنلا عورفلا
.نطؤلا

يف اهتاذ ةباقنلا تحصضوأا
زؤ˘˘˘ح˘˘˘ت ،ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هنم ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا»
نم اهتاردق لكب لمعت اهنأا
لاصضنلا مؤهف˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘جأا
هراصسم ىلإا هعاجرإاو يباقنلا

ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ؤ˘˘˘˘˘هو
نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ف˘˘˘ظؤ˘˘˘م˘˘˘لاو
يفظؤمل ةلقتصسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
قيرط ن˘ع ن˘ل˘ع˘ت ،بئار˘صضلا
تقؤؤ˘م˘˘لا ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا عر˘˘ف˘˘لا
بئارصضلا ةيريدم ي˘ف˘ظؤ˘م˘ل
نع ،ضسابعلب يديصس ةي’ؤل
تا˘˘ح˘˘ي˘˘صشر˘˘ت˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘˘ف
عر˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم ة˘˘يؤ˘˘˘صضع˘˘˘ل
نم61 ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘با˘ق˘ن˘لا
خيرات ؤهو ،يراجلا رهصشلا

ة˘˘ي˘˘م˘˘صسإ’ا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ
نم انم ايعصس ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘ل
يباقنلا لمعلا ةصسرامم لجأا

ةدكؤؤم ،ةيفافصشو ةهازن لكب
تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا را˘˘˘طا ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا
بت˘˘كم˘˘لا ما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل تقؤؤ˘م˘لا
عر˘ف بئار˘˘صضلا ي˘˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘ل
لكايهلا ىلإا ةرايزب ،فيطصس
ةيصشتفم نم لكل ةيجراخلا

هعاقؤ˘ب بئار˘صضلا ة˘صضا˘ب˘قو
فؤقؤل˘ل كلذو ،ضساد˘ن˘عؤ˘بو
نيفظؤم˘لا ت’ا˘غ˘صشنا ى˘ل˘ع
.كانه ءÓمزلاو

تما˘˘ق ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةلمح يف ،«يفا˘صصلا» ة˘با˘ق˘ن
ءا˘˘بو ها˘˘ج˘˘تا ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘صسح˘˘˘ت
تامامكلا ميدقتب ،«انورؤك»
ةفاك ى˘لإا م˘ق˘ع˘م˘لا ل˘ئا˘صسلاو
ىلع نيرصضاحلا ني˘ف˘ظؤ˘م˘لا

اذكو ،لكايهلا هذه ىؤتصسم
لؤح حئاصصنلا ضضعب تمدق
ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا
د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حاو ،ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل
ةباصصإ’ا بنجتل يعامتج’ا

ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ىود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
عورصشلا ىلا ةفاصضإا ،انورؤك
ة˘˘˘ي˘˘˘عؤ˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف
،ءابؤلا ةرؤطخب ضسيصسحتلاو
فيطصس ةي’و نأاو اصصؤصصخ
ار˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ارا˘˘˘صشت˘˘˘نا د˘˘˘ه˘˘˘صشت
.ةريخأ’ا ةرتفلا يف ضسوريفلل
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ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘كأا
نأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ين˘ه˘م˘لا ي˘ن˘طؤ˘لا ناؤ˘يد˘لا
ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘ي ،بؤ˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ديدج يم˘قر ما˘ظ˘ن دا˘م˘ت˘عا
نزا˘خ˘م ة˘كر˘ح ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
اذ˘ه ح˘م˘صسي ن˘يأا ،بؤ˘ب˘ح˘˘لا
تامؤلع˘م ر˘ي˘فؤ˘ت˘ب ما˘ظ˘ن˘لا
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نآاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
نيزختلاو ليؤحتلا تايلمع
.ةبعصشلا هذه ضصخت يتلا

ي˘˘˘ف ةرازؤ˘˘˘لا تح˘˘˘˘صضوأا
تم˘ل˘˘صست ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا»
هرؤط د˘يد˘ج˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه
˘مÓ˘عإ’ا ي˘˘ف نؤ˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م
ناؤ˘˘يد˘˘ل˘˘ل نؤ˘˘ع˘˘با˘˘ت ي˘˘لآ’ا
فرظ يف بؤبحلل ينطؤلا

ة˘ياد˘ب ل˘˘ب˘˘ق ،تاؤ˘˘ن˘˘صس4
ة˘يا˘ه˘ن بير˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ضسمخ ىؤتصسم ىلع8102
افيصضم ،ةيحÓف تاي˘نوا˘ع˘ت
9102 ةنصس علطم يف هنأا
رئاصس ىلع ماظنلا ميمعت أادب
نع Óيدب لحيل تاينواعتلا
يذلا ،يكيصسÓكلا ما˘ظ˘ن˘لا

ل˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك
تÓصسارملا ربع ةمؤل˘ع˘م˘لا
تÓ˘˘صسار˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘قرؤ˘˘˘لا
ت’اصصت’او ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ةنصس ةيادب ع˘مو ،ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا

ايئاهن ضصلخ˘ت˘لا م˘ت0202
ي˘ف م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’او تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
˘ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘كلا
تراصشأاو ،ديد˘ج˘لا ي˘م˘قر˘لا

اهنايب يف ةينعملا ةرازؤلا
ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه نأا
ةيحانلا نم حمصسي ،ديدجلا
ة˘كر˘ح ع˘ب˘ت˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘قد˘˘ب نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا

ليؤح˘ت لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘صس’
ةينواعت نم حمقلا نم ةيمك
ماظنلا يطعي ثيحب ىرخأ’
تقو ن˘˘˘ع تا˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةفاصضإا ،اهلؤصصوو اهجورخ
نيلقانلا نع تامؤلعم ىلإا
ل˘خد˘ت˘لاو ا˘هرا˘صسم ع˘ب˘ت˘ت˘˘ل
ليجصست لاح ي˘ف ر˘صشا˘ب˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف بار˘˘˘صضا يأا
اذه نأا ة˘ف˘ي˘صضم ،ل˘يؤ˘ح˘ت˘لا
ناؤ˘يد˘ل˘ل ح˘˘م˘˘صسي ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

يف تايمكلا م˘ج˘ح ة˘فر˘ع˘م
ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزؤ˘تو نزا˘خ˘م˘لا

ةعبات ةينواعت لك ىؤتصسم
احاتم نكي مل يذلا ؤهو ،هل
ي˘كي˘صسÓ˘كلا ما˘ظ˘ن˘˘لا ي˘˘ف
بل˘ط˘ت˘˘ي هداد˘˘عإاو ق˘˘با˘˘صسلا

.نيريبك اتقوو ادهج
ؤصسدنهم دكأا مهبناج نم

ينهملا يرئاز˘ج˘لا ناؤ˘يد˘لا
ديدجلا ماظنلا نأاب ،بؤبحلل
ؤه امم رثكأا هريؤطت متيصس
هلمع ليهصستل اي˘لا˘ح ه˘ي˘ل˘ع
ن˘م اد˘يز˘م ءا˘ف˘صضإاو ،ر˘ث˘˘كأا
ا˘م ؤ˘هو ة˘ي˘فا˘ف˘صشلاو ة˘قد˘لا
يذ˘لا ناؤ˘يد˘لا ه˘ي˘لإا ي˘˘مر˘˘ي

رييصستلا يف ةن˘م˘قر˘لا ل˘ع˘ج
ةلحر˘م˘لا ي˘ف ه˘تا˘يؤ˘لوأا ن˘م
.ةمداقلا
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ةيرؤهمجلا ةبا˘ي˘ن تح˘صضوأا
ي˘ف ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
هي˘ل˘ع تع˘ل˘طا ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
ضسمأا لوأا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘صسلا»
˘ما˘مأا ا˘صصخ˘˘صش13 م˘يد˘˘ق˘˘ت
ءاصسؤور3 مه ،ةليصسملا ةمكحم
دراؤ˘م˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ح˘˘لا˘˘صصم
ريدم˘لاو ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب عا˘ط˘ق˘ل˘ل ق˘ب˘صسأ’ا

،افنآا انركذ امك ةليمب يلاحلاو
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘˘ع
ةقÓع مه˘ل زا˘ج˘نإا تا˘صسصسؤؤ˘م
ا˘ه˘ي˘ف تق˘ق˘ح دا˘صسف ا˘يا˘˘صضق˘˘ب
كردلل ةعباتلا ثاحبأ’ا ةليصصف
د˘ع˘بو ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا
مهل تهجو ،قيق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق
˘˘مار˘˘بإا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا ةد˘˘يد˘˘ع م˘˘ه˘˘ت

عير˘صشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘صص
،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لاؤ˘مأ’ا د˘يد˘ب˘˘تو
ىلإا يدؤؤملا حصضاؤلا لامهإ’او
حنمو ،ةيمؤمع لاؤمأا عايصض

ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما اد˘م˘ع
‐ قيقحتلا يصضاق ررقو ،ريغلل
عاديإا ‐هتاذ ردصصملا فيصضي
ةيئاملا دراؤملل قبصسأ’ا ريدملا
ي˘لا˘ح˘لاو ة˘ل˘ي˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي’ؤ˘˘ل
تاراطإا3و ،ة˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘ي’ؤ˘˘ل
ن˘هر ،ة˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
ـلا ع˘صضوو ،تقؤؤ˘م˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا

ةباقرلا تحت ن˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا72

.ةيئاصضقلا
ثا˘ح˘بأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘صصف تنا˘˘كو

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
اقيقحت تحتف د˘ق ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب
نم بلط ىلع ءانب ةيصضقلا يف
ميهاربإا قباصسلا ةليصسملا يلاو
ريرقت ىلع دامتع’اب ،ناصشوأا
نأاصشب ةي’ؤلل ةماعلا ةيصشتفملا

ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تازوا˘˘ج˘˘ت دؤ˘˘˘جو

دراؤملاب ةصصا˘خ˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘صصؤ˘صصخ ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا
ةهجؤملا ةيفؤجلا هايملا ةئبعتب
.برصشلا هايمل

watan@essalamonline.com
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ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت زاجنإا تاضسضسؤوم باحضصأاو رخآا ’وؤوضسم72 عضضو

ةيئاملا دراوملل قبضسألا ريدملا مهنيب نم تاراطإا4 عاديإا
داضسف اياضضق يف مهطروتل سسبحلا ةليضسملاب

صص.صسابع

،ةليم ةي’ول يلاحلاو ةليضسملا ةي’ول ةيئاملا دراوملل قبضسأ’ا ريدملا عاديإاب ،ةليضسملا ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضاق صسمأا رمأا
نهر ،ريهطتلاو ،لئاضسولاو ةرادإ’ا ،ةيئاملا دراوملا ةئبعت نم لك حلاضصم ءاضسؤورب رمأ’ا قلعتيو ،اهتاذ ةيريدملاب تاراطإا3و

.داضسف اياضضق يف مهطروت ةيفلخ ىلع ،ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت رخآا اضصخضش72 عضضو مت اميف ،تقؤوملا صسبحلا

ضشيجلل زرافم ضسمأا لوأا تفقوأا
كردلا رصصانعو ،يبعصشلا ينطؤلا
حلاصصم عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ي˘ن˘طؤ˘لا
ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ،ي˘ن˘طؤ˘˘لا ن˘˘مأ’ا

يقاؤبلا مأا نم لكب نيتلصصفنم
راجت6 ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عؤ˘˘˘ب جر˘˘˘بو
53913 تز˘˘ج˘˘˘حو تارد˘˘˘خ˘˘˘م
تابكر˘م ع˘برأاو ضسؤ˘ل˘ه˘م ضصر˘ق
.ةيحايصس

عا˘˘فد˘˘لا ةرازو تف˘˘صشكو اذ˘˘˘ه
ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
نأاب ،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا˘˘ب  ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘˘م
ةبكرم تزجح ،ةعبارلا ةيركصسعلا

ءاود ةبلع8402و عفدلا ةيعابر

ةهجؤم ر˘ئا˘ج˘صس ة˘ب˘ل˘ع0027و
ضسار˘ح ط˘ب˘صض ا˘م˘ي˘ف ،بير˘ه˘ت˘ل˘˘ل
رؤظحملا ديصصلل نيتلآا لحاؤصسلا
.ةلاقلاب ناجرملل

زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
جربب ،يبعصشلا ين˘طؤ˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل
اصصخصش02،را˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب
ةيئابرهك تاد˘لؤ˘م8 تط˘ب˘صضو
يف لمعتصست طغصض قراطم9و
عورصشملا ريغ بيقنتلا تايلمع
ضسرح طبحأا نيح يف ،بهذلا نع
ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘م ل˘˘حاؤ˘˘صسلا
ىلع اؤناك ضصاخصشأا5 ـل ةيعرصش
.ةبانعب عنصصلا يديلقت براق نتم

ط.ةراضص

ءاصضق ضسلجم ضسمأا نادأا
ضسي˘ئر ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا

ماعلا نيمأ’او ،ةنايلم ضسيمخ
3 ـب ،ةيلحملا ةعامجلا تاذل
،ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘صس تاؤ˘˘˘ن˘˘˘صس

داصسف اي˘صضق ي˘ف ا˘م˘ه˘طرؤ˘ت˘ل
ةيمؤمع لاؤمأا ديدبتب قلعتت
امك ،ةفيظؤلا لÓغتصسإا ءؤصسو
ةيدلبلا ضسيئر ىلع مكحلا مت
.انجصس تاؤنصس3 ـب  قباصسلا

ج.Ëرك

لامج ةمكحم يصضاق ضسمأا رمأا
يارلا ةينغم عاديإاب ،نارهؤب نيدلا
ضسبحلا «ةينؤباجلا ماهصس ةباصشلا»
د˘˘˘عؤ˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا تقؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا

مهتب اهتعباتم بقع ،اه˘ت˘م˘كا˘ح˘م
عم هماهم ءادأا ءانثأا فظؤم ةناهإا
ؤ˘يد˘ي˘فو رؤ˘صص طا˘ق˘˘ت˘˘لإاو بصسلا
اذه.ر˘ي˘˘ه˘˘صشت˘˘لاو ة˘˘صصخر نود
ز˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا تع˘˘˘˘˘˘˘فرو
ةي’ؤل ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

د˘˘صض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ىؤ˘˘عد ،نار˘˘هو
،ركذلا ةفلاصسلا يهÓ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘غ˘م
مت ؤيديف عطقم يف ترهظ يتلا
ىلع ةريخأ’ا تاعاصسلا يف هلوادت

،«كؤبصسيافلا» ىلع عصساو قاطن
ةحلصصمب ةيريتصسه ةلاح يف يهو
ةيحارجلاو ةيبطلا ت’اجعتصس’ا

مرتحت مل اهنأا ثيح ،ضضيرم ةقفر
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب لؤ˘م˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘عاؤ˘˘ق˘˘لا

مرتحت ملو ،ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ىؤ˘ت˘صسم
تلوا˘حو را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإ’ا ي˘˘ف ا˘˘هرود
اؤناك نيذلا ىصضرملا لبق رورملا

اهنم بلط املو ،اهلبق نيدجاؤتم
نم لباؤب تلاهنا دعاؤقلا مارتحا
م˘˘ق˘˘طأ’ا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘صشلاو بصسلا
يمدختصسمو ةيبطلا هبصشو ةيبطلا

.ت’اجعتصس’ا ةحلصصم
ب.رداقلا دبع

لوأا ءاصسم بصشن قيرح ىدأا
ةيدلب يف «ةرامصسلا» ةباغب ضسمأا

،مناغ˘ت˘صسم ة˘ي’و قر˘صش جا˘ج˘ح
نم تارا˘ت˘كه3 فÓ˘˘تإا ى˘˘˘لإا
ي˘ب˘ل˘˘ح˘˘لا ر˘˘بؤ˘˘ن˘˘صصلا را˘˘ج˘˘صشأا

،ضشار˘˘˘حأ’ا ضضع˘˘˘بو ور˘˘˘˘صضلاو
ءا˘ف˘طإ’ا قر˘ف هدا˘م˘خإ’ تل˘خد˘ت

يديصسل ةيؤناثلا ةدحؤلل ةعباتلا
لقنتملا لترلاب ةمعدم رصضخل
،تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

ةيلمعلل ترخصس ثيح هدامخإ’
تاذ ءا˘˘ف˘˘طإا تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘صش7
.ماجحأ’ا ةفلتخم جيراهصص

ب.دلاخ

،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم تل˘˘˘صشت˘˘˘نا
ةي’ؤب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ق˘ير˘غ ة˘ث˘ج ،تن˘صشؤ˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ةعقاؤلا ةير˘خ˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ئ˘طا˘صشل ة˘ي˘˘قر˘˘صشلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يدي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب لؤ˘ل˘ج يد˘ي˘صس
83 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ،ي˘فا˘صصلا
ةح˘ل˘صصم ى˘لإا هءÓ˘جإا م˘ت ،ة˘ن˘صس
ين˘ب˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صسإ’ا

هت˘ن˘يا˘ع˘م د˘ع˘ب ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل فا˘صص
هليؤحت متيل يفؤتم هنأا ةيبطلا
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا

ينبب ةيئافصشتصسإ’ا ةصسصسؤؤملاب
هذه ةافؤ˘لا ة˘لا˘ح د˘ع˘تو.فاصص
ليجصست دعب اهعؤن نم ةعبارلا

ناؤج رهصش لÓخ ةافو يتلاح
ةقط˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘كب مر˘صصن˘م˘لا
ينبب لمجلا رفا˘ح˘ل ة˘ير˘خ˘صصلا

ةيدلبب لÓهلا ئطاصشبو فاصص
قر˘غ ة˘لا˘حو ،ةد˘ع ن˘ب يد˘ي˘˘صس
يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘يؤ˘ج ر˘ه˘صش ة˘ث˘لا˘ث
.ةقرات ئطاصشب

ناوتضش ميضسن

نمأا حلاصصم ارخؤؤم تحاطأا
،ضسادر˘˘مؤ˘˘ب قر˘˘صش ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا
مصضت ةينطو ةيمارجإا ةكبصشب
ة˘قر˘صس فر˘ت˘ح˘ت ر˘صصا˘ن˘ع6
دع˘ب ا˘ه˘كي˘كف˘تو تا˘ب˘كر˘م˘لا

،ةينثلاب اهباحصصأا نم اهئارك
.اهعيب ةداعإاو

،ي˘˘تاؤ˘˘ت ؤ˘˘م˘˘ير˘˘ك ح˘˘˘صضوأا
ةيلخ ضسيئر ،ةطرصشلا ظفاحم
ي˘ف ،ة˘ي’ؤ˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب مÓ˘˘عإ’ا
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت

هذ˘ه كي˘كف˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب ،ضسمأا
ةنؤكتملا ةيمار˘جإ’ا ة˘كب˘صشلا

ي˘ف ا˘ي˘ئا˘صضق ن˘ي˘قؤ˘ب˘صسم ن˘م
لÓ˘غ˘ت˘صسا د˘ع˘ب ،م˘ئار˘˘ج ةد˘˘ع
ى˘˘˘لإا تدرو تا˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةصصتخملا ةين˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا
تايرحت دعبو ،ةيدل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب

ةقرصس تايل˘م˘ع لؤ˘ح ة˘ث˘ي˘ث˘ح
هبتصشملا فيقؤت مت ،تابكرم
نؤمؤ˘ق˘ي اؤ˘نا˘ك ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘ف
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس تارا˘˘ي˘˘صس ءار˘˘كب

ةفلتخم قطا˘ن˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو
ةرواجم تاي’وو ةي’ؤلا نم
ةدا˘عإاو ا˘ه˘كي˘كف˘ت م˘ت˘ي ثي˘˘ح
ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه.اهعيب

ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا هذ˘˘˘ه ر˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ح˘لا˘˘صصم˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا
تاءارجإ’ا لامكتصس’ ةينعملا
مهميدقت مث ن˘مو ،ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا

ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا اقح’
.مهتمكاحمل ةصصتخملا

يواضشرح ةميضسن

نم ةطرصشلا حلاصصم تنكمت
هبت˘صشم ضصا˘خ˘صشأا4 ف˘ي˘قؤ˘ت
نم ةدحو05241 زجحو مهيف
ديزأاو ةيلؤح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا

فيكلا نم مار˘غؤ˘ل˘ي˘ك2 ن˘˘م
ن˘˘م ل˘˘كب كلذو ،ج˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

.راصشبو ترايتو لجيج تاي’و
ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا تاؤ˘˘˘˘ق تما˘˘˘˘˘ق

،لجيج ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا
هيف هب˘ت˘صشم ضصخ˘صش ف˘ي˘قؤ˘ت˘ب

نود˘ب رؤ˘م˘خ˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب مؤ˘˘ق˘˘ي
ةدحو25721 زجحو ةصصخر
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘م
تن˘كم˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا

ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
ن˘م ،ترا˘ي˘ت˘ب ة˘لÓ˘˘صشلا ر˘˘صصق
ه˘ب˘ت˘صشم ن˘ي˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت
ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
نودب ةيلؤ˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا

ـب تردق ةيمك زجحو ةصصخر

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو8941
،ةرؤتاف نودب ماجحأ’او عاؤنأ’ا

تاؤق تنكمت ،راصشب ةي’ؤبو
ضصخصش ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘م ة˘طر˘صشلا

نم ةيمك هتزؤحب هيف هبتصشم
2 ـب ترد˘˘˘˘ق تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ن˘م مار˘˘غ008و مارغؤ˘ل˘ي˘ك
ة˘ه˘˘جؤ˘˘م ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
.جيورتلل

نولضسارم اهعمج

ةيحايضس تابكرم4و صسولهم صصرق فلأا23 ةبارق زجح

جيريرعوب جربو يقاوبلا مأاب تاردخم تانوراب6 ـب ةحاطإلا

ئطاوضش ‘ اقرغ اهفتح ىقلت ةيحضض عبار Èتعت
يضضاŸا ناوج رهضش ذنم ةي’ولا

تنضشو“ Úعب لولج يديضس ئطاضشب قيرغ ةثج لاضشتنإا

هدامخإ’ ماجحأ’ا ةفلتخم جيراهضص تاذ ءافطإا تانحاضش7 ريخضست

مناغتضسم يف ةرامضسلا ةباغب لوهم قيرح
يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكه3 ىلع يتأاي

انجضس تاونضس3 ـب ةيلحملا ةعامجلا تاذل قباضسلا ريملا ةنادإا

يف ةنايلم سسيمخ ةيدلب ريمل ةذفان انجضس تاونضس3
داضسف اياضضق يف امهطروتل ماعلا هنيمأاو ىلفدلا نيع

بضسلا عم هماهم ءادأا ءانثأا فظوم ةناهإا مهت اهل تهجو
Òهضشتلاو ةضصخر نود ويديفو روضص طاقتلاو

تقؤوŸا سسب◊ا «ةينوبا÷ا ماهضس» ةينغŸا عاديإا

دارفأا5 ـب قلعتي رمأ’ا
تارضشع ىلع اولاتحا
مهلاومأا مهوبلضسو صصاخضشأ’ا

تÓحر يمظنم ىلع سضبقلا
نازيلغ يف «ةڤرحلا»

ةقرفب ةطرضشلا تاوق تنكمت
يف «IRB» لخدتلاو ثحبلا

نم ،عوبضسأ’ا اذه لÓخ نازيلغ
ةمهت نع صصاخضشأا5 فيقوت
بيرهتل رارضشأا ةعامج نيوكت
ةايح صضيرعتو نيرجاهملا

اذكو رطخلل صصاخضشأ’ا ةمÓضسو
.لايتح’او بضصنلا

ديجلا لÓغتضس’ا دعبو
ىلإا تدرو يتلا تامولعملل
غÓبلاو ،اهتاذ ةينمأ’ا ةقرفلا
هضضرعت دعب باضش هب مدقت يذلا
5 لبق نم لايتح’او بضصنلل
ناميقي مهنم نانثا صصاخضشأا

اغلبم هنم اوذخأا ،نارهو ةي’وب
اينابضسإا ىلإا هليوحت لباقم ايلام

ريغ ةرجهلا قيرط نع
يف قيقحت حتف مت ،ةيعرضشلا
ثاحبأ’ا فيثكتبو ةيضضقلا

ةيوه ديدحت مت تايرحتلاو
مايقلا دعبو ،مهيف هبتضشملا

يتلا صشيتفتلا تاءارجإاب
زجح مت مهنكاضسم اهل تعضضخ
ىلإا ةفاضضإ’اب كرحمو براق

نيزنبلا ةئبعتب صصاخ نازخ
مدختضست يتلا تادعملا صضعبو
ثيح ،ةيعرضشلا ريغ ةرجهلا يف
يف يئاضضق ءارجإا فلم زاجنإا مت

مهميدقتو مهيف هبتضشملا قح
ةفلاضسلا ةمهتلا نع ةلادعلا مامأا
.ركذلا

صش.ةميضسن
ملك5 دعب ىلع اهزكرم ددح
رانيدوب نيع قرضش بونج

اهتوق ةيضضرأا ةزه
برضضت ةجرد2.3
مناغتضسم ةيلو
فضصتنم ةعاضسلا ىلع تعقو

ةيضضرأا ةزه ،ةقيقد23و ليللا
صسايقم ىلع ةجرد2.3 اهتوق
ددح ،مناغتضسم ةي’وب رتضشير
كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم
ةيكلفلا ءايزيفلاو
دعب ىلع اهزكرم ،ءايزيفويجلاو
.رانيدوب نيع قرضش بونج ملك5

ب.دلاخ

اهباحضصأا نم اهئارك دعب انايحأا ةينوناق Òغ قرطب اهعيب ىلع مدقت

سسادرموبب تابكرŸا كيكفتو ةقرضسب موقت ةينطو ةيمارجإا ةكبضشب ةحاطإلا

جلاعملا فيكلا نم مارغوليك2 نم ديزأاو ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةدحو05241 زجح

راضشبو ترايتو لجيجب ةيلوحكلا تابورضشملاو تاردخملا يجورمب ةحاطإلا

ةطرصشلا ة˘ح˘ل˘صصم تز˘ج˘ح
ةي’و نمأ’ ةعباتلا ةيئاصضقلا
ي˘صساد˘صسلا لÓ˘˘خ ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
رثكأا ،يراجلا ماعلا نم لوأ’ا

ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك767 ن˘˘م
241.41 نع Óصضف ،جلاعملا
735 فيقؤتو ،ضسؤلهم ضصرق
313 ي˘ف اؤ˘˘طرؤ˘˘ت ا˘˘صصخ˘˘صش
كÓ˘ه˘ت˘صسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘تو

.ةصسؤلهملا ضصارقأ’او
ةحلصصملا تاذ تلجصس امك

070.2 ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ماعلا نؤ˘نا˘ق˘لا ضصخ˘ت ة˘ي˘صضق
اؤمدق اصصخصش069.2 لمصشت

ةفاصضإا ،ةلاد˘ع˘لا ما˘مأا ا˘ع˘ي˘م˘ج
حنج ةيصضق815 ليجصست ىلإا

تاكلتم˘م˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’او
مئارج˘لا ضصخ˘ت ة˘ي˘صضق93و
44 اهيف طرؤت ةينورتكلإ’ا

.اصصخصش
ةحلصصم تلجصس اهتهج نم

ثداح542 ،يمؤمعلا نمأ’ا
492و Óيتق21 فلخ رورم
امك ،ةأار˘ما17 مهنم ا˘ح˘ير˘ج
ا˘صضيأا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ تما˘ق
ةصصخر844.4 بح˘˘˘˘˘˘˘صسب
ح˘˘ن˘˘ج ةد˘˘ع بب˘˘صسب ة˘˘قا˘˘ي˘˘˘صس
.نؤقئاصسلا اهبكترا

خ.ماضصع

مومضسلا هذه جيورتب قلعتت ةيضضق313 يف اوطروت اضصخضش735 فيقوت

لÓخ سسولهم سصرق24141و «ةلطز» غلك767 نم ديزأا زجح
ناضسملتب0202 نم لوألا يضسادضسلا



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 3972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ42ـل قفاوملا0202 ةيليوج51ءاعبرأ’ا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــضسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمضسيد03تبضسلا

culture@essalamonline.com

3972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ42ـل قفاوملا0202 ةيليوج51ءاعبرأ’اتامهاصسم

ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر /نيطضسلف يف ةنضسحلا اياونلا ريفضس / ةودقلا  يرضس  : ملقب ^
ايلحرم وأا ايئزج ناك ءاؤصس مصضلا نإا

قؤقحلل اجهنمم اريمدتو ةميرج دعي
نأاو مÓ˘صسلا ضصر˘ف˘لو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةلودل ءاطغلا ر˘ي˘فؤ˘ت ي˘ف رار˘م˘ت˘صس’ا
نامرحو ا˘ه˘ت˘لءا˘صسم مد˘عو لÓ˘ت˘ح’ا
بعصشلا ضضرعيصس ةيامحلا نم انبعصش
رهقلاو عمقلا نم ديزمل ينيطصسلفلا

يحانم عيمج ىلع يصضقيو زييمتلاو
ىلعو ةينيطصسلف˘لا قؤ˘ق˘ح˘لاو ن˘مأ’ا
ينيطصسلف˘لا بع˘صشلا رار˘ق˘ت˘صساو ن˘مأا
يتلا ةيركصسعلا ةؤقلا جهن لظ يف
ذي˘ف˘ن˘ت ه˘صضفرو لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘صضر˘ف˘ي
خيصسرتو ةلءاصسملاو يلودلا نؤناقلا
ىلع ةمئاقلا ةج˘ه˘ن˘م˘م˘لا ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘صس
.ةينيطصسلفلا دؤجؤلا ريمدت

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘مد˘˘˘ت نإا
يرادا غارف قلخ ينعي ةينيطصسلفلا

ة˘ط˘ق˘ن ي˘لا عا˘صضو’ا ةدا˘عإاو ي˘ن˘ماو
ى˘˘صضؤ˘˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ق˘˘ل˘˘˘خو ر˘˘˘ف˘˘˘صصلا

يليئارصس’ا لÓتح’ا اهنم ديفتصسملاو
تاصسصسؤؤملا ريمدت يلا ىعصسي يذلا
ديفتصسي ةليدب ةلاح قلخو ةينيطصسلفلا

هعورصشم ذيف˘ن˘ت ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘ن˘م
لÓت˘حا ي˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لا ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
اهد˘يؤ˘ه˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضار’ا

هلÓتحا ةداعإاو هترطيصس لامكتصساو
ةينيطصسلفلا يصضارأÓل عصسؤم لكصشب
ادد˘ج˘م نا˘كصسلا ر˘ي˘ج˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘ما˘˘ي˘˘قو
.ةينيطصسلفلا ضضر’ا باحصصا

عور˘صشم˘لا ر˘طا˘˘خ˘˘م ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م˘˘لو
فقؤملا ةدحو نم دب ’ ينؤيهصصلا
ةينيطصسلفلا ةدايقلا لمعت ناو يبرعلا

ي˘صسا˘مؤ˘ل˘بد˘لا رود˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
مايقلاو ةلماصش ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ع˘صضوو
حرصشل ةيلود ةيصسامؤلبد ةلمح ربكاب
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘مو ف˘˘˘قؤ˘˘˘م˘˘˘لا
رار˘صضإ’او ا˘ه˘فاد˘هأاو ة˘ي˘˘نؤ˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا
ف˘قاؤ˘م˘لا ق˘ي˘صسن˘تو ا˘ه˘ن˘ع ة˘ج˘تا˘˘ن˘˘لا
ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ف˘˘قؤ˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘م˘عاد تارار˘˘ق ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ل ي˘˘بورو’ا
مم’ا لبق نم ةينيطصسلفلا قؤقحلل
نا˘صسنإ’ا قؤ˘ق˘ح ضسل˘ج˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

يلمعلاو يلع˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘صضو
ةلود ةم˘كا˘ح˘م ف˘ل˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإ’

ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ما˘ما لÓ˘ت˘ح’ا
يتلا تاؤطخلا يف عارصسإ’او ةيلودلا

ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح˘˘مو ة˘˘لءا˘˘صسم ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م
اؤبكترا ن˘يذ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم
قحب برح مئارج نؤبكتري اؤلاز ’و
كلذ يف ام˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
م˘صضلا ة˘˘ط˘˘خ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا

تا˘طا˘صشن˘لا ف˘ي˘ث˘كتو د˘يا˘ه˘˘تر˘˘بأ’او
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘ماد˘عإ’او
ءادهصشلا نيما˘ث˘ج زا˘ج˘ت˘حاو ي˘قر˘ع˘لا

ت’ا˘ق˘ت˘ع’او قÓ˘غإ’او را˘˘صصح˘˘لاو
ةصصاخو ىرصسأ’ا نع جارفإ’ا ضضفرو
لا˘ف˘طأ’او ن˘صسلا را˘ب˘˘كو ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا

يف يلود˘لا نؤ˘نا˘ق˘لا بصسح ءا˘صسن˘لاو
راصشتنا نمز يف ىرصسأ’ا عم لماعتلا
.ةئبوأ’ا

ة˘صسا˘ي˘صس ة˘ه˘جاؤ˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
اننأاف ينؤيهصصلا عورصشملاو لÓتح’ا
يصسامؤلبدلا يندر’ا فقؤملا نمثن
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع كل˘م˘لا ة˘لÓ˘ج تا˘ه˘جؤ˘تو
كصسمتلا ىلع امود دكؤؤي يذلا يناثلا

بعصشلا حنمو ةينيطصسلفلا قؤقحلاب
ةينطؤلا هقؤقح ينيطصسلفلا يبرعلا

ةد˘حو ة˘ي˘م˘هأا˘˘ب ي˘˘ندر’ا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
كصسمتملاو تباثلا ي˘بر˘ع˘لا ف˘قؤ˘م˘لا
ةيلودلا ةيعرصشلاو يلود˘لا نؤ˘نا˘ق˘لا˘ب
2002 ماعل ةيبرعلا مÓصسلا ةردابمو
لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا ن˘˘˘م˘˘˘صضي ا˘˘˘م˘˘˘بو
ةلود لÓقتصسا قيقح˘تو ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
ىلع ضسدقلا ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘ع˘ب ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
7691 ماع ناريزح نم عبارلا دودح
ةفاك يئا˘ه˘ن˘لا ع˘صضؤ˘لا ا˘يا˘صضق ل˘حو
تارار˘ق˘ل ًادا˘ن˘˘ت˘˘صسا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا نودو
مدعو ةقÓعلا تاذ ةيلودلا ةيعرصشلا
ةفاصضا ةيبرعلا مÓصسلا ةردابم رييغت
ة˘ط˘ل˘˘صس ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ضضفر ى˘˘لا
.لاكصش’ا نم لكصش يأاب لÓتح’ا

دقع ىلع لمعلا بلطتي انه نمو
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلل ةصصاخ ةصسلج
ف˘˘قاؤ˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘صسن˘˘˘تو ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
لÓخ ن˘م لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘صس’ا
د˘صض ي˘لود ف˘لا˘ح˘ت ر˘˘ب˘˘كا ل˘˘ي˘˘كصشت
تارارقو تاءارجإا نÓعإا عم مصضلا

يتلاو لÓتح’ا ةطلصس دصض ةيباقع
ةقرصسو ةصساي˘صس ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
ةرور˘صضو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ي˘˘صضار’ا
لÓتح’ا ةلود ىلع تابؤقع ضضرف
ةيداصصتقا ةعطاقمو تابؤقع لمصشت
˘مد˘عو ءار˘ف˘صس بح˘صسو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسو
وأا نييلي˘ئار˘صسإا ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
نيلوؤؤصسم ل˘ب˘ق ن˘م تارا˘يز˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ضضرفو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود ى˘لإا ن˘ي˘ي˘لود
جمارب يف رارمت˘صس’او ة˘ل˘ما˘ك ة˘لز˘ع
نم تاجؤتنملل ةل˘ما˘صشلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإ’ا تا˘˘ن˘˘طؤ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ذيفنت يف عارصسإ’او ةفاك ت’اجملا

نيينيطصسلف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل ةدؤ˘ع˘لا ق˘ح
نمصضو (491) يلودلا رارقلاب Óمع
يلود فار˘صشإاو دد˘ح˘م ي˘ن˘مز ف˘ق˘صس
ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘تو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا هدؤ˘˘ق˘˘˘ت
˘ما˘ي˘ق م˘عدو ة˘ي˘صسا˘صس’ا تا˘مؤ˘ق˘˘م˘˘لا
نيناؤقلل اقفو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا

.ةيلودلا تاعيرصشتلاو

ةلحرŸا ديلو سسيلو Êويهضصلا عورضشŸا رهوج مضضلا

م˘ه˘ق˘ل˘ق نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ع˘˘با˘˘ت˘˘ي
نم ديزملا ىلع ءؤصضلا نؤطلصسيو
قلخيصس مصضلا نأا نوريف ،مهفواخم
ر˘ب˘كأا ٍة˘حا˘صسم˘ب ،ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا

رظنلاب كلذو ،ريثكب عصسوأا ٍدودحو
،ةرثعبملا تان˘طؤ˘ت˘صسم˘لا دود˘ح ى˘لإا

،جر˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ن˘مأ’ا راد˘ج˘˘لا دود˘˘حو
،اهريغو ةدتمملا ةيفافتل’ا قرطلاو
ة˘ف˘ل˘كلا ةدا˘˘يز ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ةينمأ’ا دؤهجلا ةفعا˘صضمو ،ة˘يدا˘م˘لا
،ةديدجلا دودح˘لا ة˘صسار˘حو ة˘يا˘م˘ح˘ل
ةطل˘صسلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لا
تا˘م˘ها˘ف˘ت˘ل ًا˘ق˘فو ،ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘ب كر˘ت˘صشم˘لا ي˘ن˘مأ’ا ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا ع˘قاؤ˘لا ن˘كلو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
ٍتايدحت ةينمأ’ا ماهملا نم لعجيصس
لظ يف ًة˘صصا˘خ ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإا

عم كابتصش’او كاكتح’ا طاقن ةدايز
ءا˘ق˘ب ت’ا˘م˘ت˘حاو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ف’آا تار˘˘صشع
.مصضلا اهلمصشيصس يتلا قطانملا

عارصصلا ديعيصس ديدجلا عقاؤلا اذه
تاعبر˘م˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ع˘م
ف˘ن˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف دؤ˘صسي ي˘˘ت˘˘لا ،ى˘˘لوأ’ا

ة˘فا˘ق˘ث ا˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘صشتو ،فر˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
كا˘˘ب˘˘ت˘˘صش’ا ل˘˘ئا˘˘صسوو ة˘˘موا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ءانب ضصرف اهيف مدعن˘تو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ر˘مأ’ا ،كر˘ت˘صشم˘لا ضشيا˘ع˘ت˘لاو ة˘ق˘ث˘˘لا
فرطتلا رايت يؤقي نأا هنأاصش نم يذلا

يليئارصسإ’ا نيفرطلا ىدل ددصشتلاو
لك ىدل أاصشنتصس ثيح ،ينيطصسلفلاو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ىؤ˘˘ق فر˘˘ط
ى˘لإا لؤ˘صصؤ˘لاو ا˘ه˘فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

رمأ’ا ؤهو ،فنعلاو ةؤ˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘يا˘غ
ىلإا رابتع’ا ةداعإا ىلإا يدؤؤيصس يذلا

لك نع يل˘خ˘ت˘لاو ،ة˘موا˘ق˘م˘لا را˘ي˘خ
.ىرخأ’ا ةيملصسلا تارايخلا

ى˘ل˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه بي˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
اهتافتلا مدع ةيلي˘ئار˘صسإ’ا ة˘مؤ˘كح˘لا
يذلا ريرملا يداصصتق’ا بناجلا ىلإا
نل يذلا ،نؤيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ه˘صشي˘ع˘ي˘صس
داح˘ت’ا ى˘ل˘ع ًا˘ئ˘ب˘ع Óً˘يؤ˘ط ر˘م˘ت˘صسي
يف ،ةيلودلا تادعاصسملاو يبوروأ’ا

ينطو داصصتقا قلخ قفأا بايغ لظ
باعيتصسا ىلع ةرداق ةيلحم قاؤصسأاو
اذه ،ةديازتملا ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘لا˘م˘ع˘لا

عافتراو ،ةلاطبلا ةبصسن ةدايز ينعي
ت’د˘ع˘م د˘ياز˘تو ،ر˘ق˘ف˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘صسم
ي˘ف ذ˘خُأا اذإاو ،ف˘ن˘ع˘لا ى˘˘لإا ءؤ˘˘ج˘˘ل˘˘لا
لؤطي دق يذلا انورؤك ءابو رابتع’ا

ليئارصسإا نأا ينعي اذه نإاف ،همصسؤم
Óًغؤم ًاينيطصسلف ًاعمت˘ج˘م ق˘ل˘خ˘ت˘صس
ي˘ف ًا˘قرا˘غو ،ة˘˘قا˘˘ف˘˘لاو ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
لاح نؤ˘كي د˘قو ،ة˘جا˘ح˘لاو ضضر˘م˘لا
رثكأا ةديدجلا ةينيطصسلفلا تاعمجتلا
.ةزغ عاطق يف مهلاح نم ًاصسؤؤب

نأا ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ه˘ن˘م رذ˘ح˘ي ا˘م˘مو
،ةريبك ًةيلود ًةمزأا هجاؤتصس ليئارصسإا

نم ةديدج ةعؤمج˘م ا˘ه˘ل ق˘ل˘خ˘ت˘صسو
بب˘صسب ن˘ي˘˘ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ترهظ دقو ،ةيعصسؤ˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘صسا˘ي˘صس
ةينيصصو ةيصسورو ةيبوروأا ٌتاراصشإا

عمتجملا ضضفر ىلع لدت ،اهريغو
تاءار˘˘جإ’ا˘˘˘ب فار˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
˘مد˘ع أاد˘ب˘م د˘ي˘كأا˘تو ،ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
زاؤج مدعو ،تانطؤتصسملا ةيعرصش
،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارأا ةردا˘˘صصم
يدا˘حأا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإا ءار˘جإا يأا ضضفرو
لح ةركف ددهي نأا هنأاصش نم بناجلا
.نيتلودلا

دق ةيبوروأ’ا تامؤكحلا نأا ًاملع
ة˘صسا˘ي˘صس ي˘ف ًار˘ي˘ب˘ك ًا˘طؤ˘صش تع˘ط˘ق
،ةيليئارصسإ’ا تانطؤتصسملا ة˘ع˘طا˘ق˘م
ًةيداصصتقا ٍتابؤقع اهيلع تصضرفو
نم ضسيلو ،ةيملعو ة˘ي˘فا˘ق˘ثو ة˘ي˘ن˘فو
ةمؤكحلا ذيفنت لاح يف دعبتصسملا
عصسؤت نأا ،اهتاديد˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
لمصشتل اه˘تا˘بؤ˘ق˘ع ةر˘ئاد ن˘م ا˘بوروأا
ةيليئارصسإا ٍتانايكو عصسوأا ٍتاعاطق
ضضع˘˘ب نأا ن˘˘ع Óً˘˘صضف ،م˘˘هأاو ر˘˘ب˘˘˘كأا
،ايناط˘ير˘ب ا˘ه˘ن˘مو ،ة˘ي˘بوروأ’ا لود˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ق˘ح ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب ًا˘نا˘ي˘حأا دد˘ه˘ت
كلذو ،ةينيطصسلفلا ةلودلاب فارتع’ا
ةيعرصشب فار˘ت˘ع’ا مد˘ع ل˘با˘ق˘م ي˘ف

Óًصضف ،ةينيطصسل˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا م˘صض
تا˘ن˘طؤ˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘عر˘˘صش مد˘˘ع ن˘˘ع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ٍضضارأا ى˘ل˘ع ةدا˘˘صشم˘˘لا

.ٍةرداصصم
هاصشخ˘ي يذ˘لا ر˘ط˘خ˘لا بنا˘ج˘لا ا˘مأا

ؤهف ،نييليئار˘صسإ’ا ن˘م ٌر˘ي˘ب˘ك ٌق˘ير˘ف
ر˘ي˘مد˘تو ،م˘ه˘نا˘ي˘ك ةرؤ˘˘صص ه˘˘يؤ˘˘صشت
يتلا ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘لود˘لا مؤ˘ه˘ف˘م

لود عيمج نع ليئارصسإا اهب زيمتت
‐ دياهترابأ’ا ماظن زيزعتو ،ةقطنملا
ن˘˘ل يذ˘˘لا ،‐ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘صصف˘˘˘لا
نأا ةيليئار˘صسإا ة˘مؤ˘كح يأا ع˘ي˘ط˘ت˘صست
تاءارجإا لظ يف اهصسفن نع عفادت
ي˘ف ة˘مرا˘صصلا ن˘ي˘ناؤ˘ق˘˘لاو ،ه˘˘صضر˘˘ف
نم ينمأا للخ يأا عنمو هعقاو ظفح
.هبناج

م˘ل˘ح ءا˘ه˘نإا ي˘ن˘ع˘ي م˘صضلا نأا ا˘˘م˘˘ك
يذلا فدهلا ؤهو ،ةيدؤهيلا ةلودلا

ةدا˘ق˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل˘˘جأ’ ل˘˘م˘˘ع
مصضلا ةيلمع نأا كلذ ،نييليئارصسإ’ا
ليئارصسإا ربجتصس ،ةعصساؤلا ةينؤناقلا

ة˘لود˘لا تارا˘ي˘خ ي˘ف لؤ˘خد˘لا ى˘ل˘˘ع
دؤ˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ،ةد˘حاؤ˘لا

،ةدحاو ٍةيطارقميد ٍةلود يف برعلاو
ًاينؤناق ًاعقاو مصضلا قلخيصس اهنيحو
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ًا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ًاد˘˘يد˘˘ج
،نيينيطصسلفلا ناكصسلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

ة˘ي˘صسن˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘حاو
ةينؤناق مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا

ًارصسق مهليحرت وأا ،ةماقإ’ا قح مهحنم
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ة˘˘لود˘˘لا دود˘˘ح جرا˘˘خ
.ةديدجلا

ل˘˘ق˘˘ن ًا˘˘م˘˘ت˘˘ح ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صس م˘˘˘صضلا
ف˘ل˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘لود˘لا تا˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا
،يني˘ط˘صسل˘ف˘لا ف˘ل˘م˘لا ى˘لإا ي˘نار˘يإ’ا

ةينمأ’ا ةزه˘جأ’او ضشي˘ج˘لا لا˘غ˘صشناو
ةينيطصسلفلا تايدحتلاب ةيليئارصسإ’ا

تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا ن˘˘ع را˘˘ظ˘˘نأ’ا فر˘˘صصو
ةيناريإ’ا تاديدهتلا نأا مغر ،ةيناريإ’ا

يه ًاعيمج نييليئارصسإ’ا ىلإا ةبصسنلاب
نمأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘يدؤ˘جو تاد˘يد˘ه˘ت
رار˘م˘ت˘صسا˘بو ،م˘ه˘ل ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صس’ا

،مهلبقتصسم ىلع نانئمط’او ،مهنايك
ًاي˘لود ًا˘ع˘قاو ق˘ل˘خ˘ي˘صس م˘صضلا ن˘كلو
ن˘˘ع را˘˘ظ˘˘نأ’ا فر˘˘صصي د˘˘ق ًاد˘˘˘يد˘˘˘ج
يصضيرح˘ت˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا با˘ط˘خ˘لا

م˘ج˘ح ن˘م ف˘ف˘خ˘ي د˘قو ،نار˘˘يإا د˘˘صض
بلا˘ط˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا د˘ي˘يأا˘ت˘لاو ء’ؤ˘لا
.ةيليئارصسإ’ا

تاءار˘جإا نإا˘ف ه˘صسف˘ن تقؤ˘لا ي˘˘فو
د˘صض ة˘ي˘صسا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا م˘˘صضلا
مهلابقإا يف ديزت˘صس ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

يداعت يتلا ةفر˘ط˘ت˘م˘لا لود˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ف نار˘يإا ف˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا

فلتخم نع ثحبت ي˘ت˘لا ،ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
رار˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ع˘˘صضع˘˘صضل ل˘˘ب˘˘˘صسلا
ةينمأا ٍتايلمع يأا معدو ،يليئارصسإ’ا
تاءار˘˘˘جإ’ا هذ˘˘˘هو ،نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ضسم˘˘˘ت
نأا اهنأاصش نم ةيليئارصسإ’ا ةيمؤكحلا
رؤحمو ناريإ’ ةيتاؤم ٍتاخانم قلخت
ةدع ىؤق نم لكصشتي يذلا ةمواقملا
نم ضسيلو ،ةزغ ىتح نارهط نم دتمت
رهقلا تاءار˘جإا ل˘ظ ي˘ف د˘ع˘ب˘ت˘صسم˘لا

،رؤ˘ح˘م˘لا اذ˘ه ع˘صست˘ي نأا د˘ير˘ج˘ت˘˘لاو
رؤهمجلا ىدل ربكأا ًءادصصأا هل دجيو
.ينيطصسلفلاو يبرعلا

ت’ؤوا˘˘˘صست˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ’
نأا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا فوا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ن˘ع نؤ˘ع˘جار˘ت˘ي د˘ق ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإ’ا

ةر˘كف نؤ˘ئ˘جر˘ي د˘ق وأا ،م˘˘ه˘˘عور˘˘صشم

قيرفلا اذه نإا لب ،اهنؤغلي وأا مصضلا
،تابقعلا يف ريكفتلل هتمؤكح ؤعدي
داجلا ل˘م˘ع˘لاو ،تا˘يد˘ح˘ت˘لا ر˘يد˘ق˘تو
زواجتت ،ا˘ه˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع ٍلؤ˘ل˘ح دا˘ج˘يإ’
،تاديدهتلا ىلع بلغتتو تايبلصسلا

ةديدج ةيباجيإا ةيعادبإا ً’ؤلح قلختو
زز˘˘ع˘˘تو ة˘˘ير˘˘ب˘˘ع˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا مد˘˘خ˘˘ت
رطاخ˘م ن˘م ا˘ه˘ي˘م˘ح˘تو ،ا˘ه˘عور˘صشم
.ءادعأ’ا تاديدهتو لبقتصسملا

ةيليئارصسإ’ا فواخ˘م˘لا ط˘ق˘صست د˘ق
ل˘˘˘صشف˘˘˘ت د˘˘˘˘قو ،م˘˘˘˘صضلا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم
هل تططخ ام ذيفنت يف مهتمؤكح
نع ؤهاينتن زجعي دقو ،ةليؤط نينصس
ٍريبك ٍلمعب يصسايصسلا هخيرات جيؤتت
همصسا ىلع يقبيو ،دؤهيلا هب رخفي
نم ٍدحاؤك م˘ه˘خ˘يرا˘ت تÓ˘ج˘صس ي˘ف
انيلع يغبني ’ نكلو ،مهتداق مظعأا
ودعلا تاصضقانت ىلع طقف دمتعن نأا

،ان˘يد˘ل ةؤ˘ق˘لا ل˘ماؤ˘ع ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘نو
انيلع بجي لب ،انيف يدحتلا لئاصسوو
ا˘ن˘ي˘ف ةؤ˘˘ق˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ن نأا

،اندنع تابثلاو دؤمصصلا تازكترمو
ة˘يؤور˘لاو ،ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ةد˘˘حؤ˘˘لا ي˘˘هو
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لاو ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ةمواقملا جهن رارمتصساو ،كرتصشملا

اهنيح ،هلاكصشأا لكب لاصضنلا راصسمو
ي˘ه˘ن˘ن˘صسو ،م˘ه˘ع˘يرا˘صشم ط˘ق˘صسن˘˘صس
فادهأ’ا ل˘ك ق˘ق˘ح˘ن˘صسو ،م˘ه˘لÓ˘ت˘حا
.اهلجأا نم انيحصضو اهب انمآا يتلا

مضضلا ِرطاخم نم ٌةيليئارضسإاٌ فواخم
توريب ‐ يوادللا فضسوي ىفطضصم .د : ملقب
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ىحضضأ’ا ديعو انمازت ةرهاظلا ىلع ءوضضلا طّلضسُتzمÓضسلا»

ةضسبتب ديÈلا بتاكم يداترم قلقُي لضشنلاب ةقرضسلا يمانت
نئابزلا نم تارضشعلا اهتيحضض حار ،لضشنلاب ةقرضسلا تايلمع ‘ امقافت ،مايأ’ا هذه ةضسبت ةنيدÃ ديÈلا بتاكم دهضشت

صصوضصللا نم ديدعلا راضشتنا لظ ‘ ÚنطاوŸا ةاناعم نم رخآا لضسلضسم كلذب لضصاوتيل ،نوكلتÁام ذخأا دعب نيداترŸا
يتلا ةيئانثتضس’ا فورظلا Úلاضشنلا ء’ؤوه لغتضسي نيأا ،يديرب زكرم لك ىوتضسم ىلع يمويلا ظاظتك’ا طضسو ÚضسدُنŸا

.بيقر ’و بيضسح نود ةئيندلا مهلاعفأا ذيفنتل ،كرابŸا ىحضضأ’ا ديع باÎقإا عم ديÈلا زكارم اهعاقيإا ىلع صشيعت

تطلصس «مÓصسلا » ةيمؤي
يتلا ةرهاظلا هذه لؤح ءؤصضلا
يف بيهر ل˘كصشب تل˘ح˘ف˘ت˘صسا
،يصسبتلا يعمت˘ج˘م˘لا ط˘صسؤ˘لا

ضضعب ءايفوأ’ا اهئارقل تلقنو
ا˘يا˘ح˘صضل ة˘ي˘˘ح˘˘لا تادا˘˘ه˘˘صشلا
ل˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘طو ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘صسلا

ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا لا˘ي˘ت˘˘ح’او
.كلذ

ليضسُت نئابزلا بتاور
صصوضصللا باعُل

ى˘˘لوأ’ا ا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو تنا˘˘˘ك
ز˘كر˘م ى˘لإا ا˘حا˘ب˘صص ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب
فرا˘ن˘ي˘م ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ابيطانؤصس يح˘ب هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلا
ا˘با˘ط˘ق˘ت˘صسا ر˘ث˘˘كأ’ا ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب
انلؤصصو د˘ن˘عو ،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل

أادبت ةليؤط ري˘باؤ˘ط ا˘ن˘ت˘فدا˘صص
ةياغ ىلإا زكرملا رقم لخاد نم
لك رظتني نيأا يجراخلا بابلا

كلذ بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،هرود د˘˘˘حاو
د˘˘ن˘˘ع ر˘˘خآا رؤ˘˘با˘˘ط د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘˘ي
ن˘˘م ة˘˘لا˘˘حو ي˘˘لآ’ا عزؤ˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع ةيداب ءا˘ي˘ت˘صس’او ر˘مذ˘ت˘لا

ا˘˘م بصسحو ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا هؤ˘˘جو
كلذ ببصسف مهدحأا هب انثدح
ناؤعأا تامدخ يندت ىلإا دؤعي
ن˘م بح˘˘صسلا ل˘˘ق˘˘ِثو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا ،ي˘˘لآ’ا عزؤ˘˘م˘˘لا
˘ماز˘ت˘لا مد˘عو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ءؤ˘˘صس
دصض ةياقؤلا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ن˘ئا˘بز˘لا
كلذ لك ،انورؤك ءابو راصشتنإا

،ةيلم˘ع˘لا ةرور˘ي˘صس ن˘م ل˘ّط˘ع
لصشنلاب ة˘قر˘صسلا ةر˘ها˘ظ ن˘عو
ىلع نئابزلا نم ديدعلا عمجأا
ل˘كصشب ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه را˘صشت˘نا

مهدحأا ا˘ن˘ل د˘كأا ثي˘ح ،ف˘ي˘خ˘م
ناكم˘لا د˘ع˘ي ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه نأا»
ار˘ظ˘ن ن˘ي˘قرا˘صسل˘ل ل˘˘صضف˘˘م˘˘لا
نينطاؤ˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا د˘فاؤ˘ت˘ل˘ل

ر˘خآا فا˘صضأاو ،«ا˘ي˘مؤ˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘ه ضصؤ˘صصل˘لا بل˘غأا» Ó˘ئا˘˘ق
لجأا نم مهصسئارف نودصصرتي
ل˘ي˘صسي ر˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه˘˘ف بتار˘˘لا
بلغأا نأا ىلإا ار˘ي˘صشم ،م˘ه˘با˘ع˘ل

خؤ˘ي˘صشلا ن˘م ل˘صشن˘لا ا˘يا˘ح˘صض
نيذلاو نيدعاقتملا زئا˘ج˘ع˘لاو
نع ىتح عافدلا نؤعيطتصسي ’
.«مهصسفنأا

ةقرضسلا بيلاضسأا تددعت
دحاو مرُ÷او

د˘ي˘ع لؤ˘ل˘ح ن˘م ما˘يأا ل˘ب˘ق
ة˘˘لا˘˘ح ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘˘صضأ’ا
زكارم اهفرعت ةريبك ظاظتكا
اهتلعج ،ةي’ؤلا ةمصصاع ديرب
ةلصضفملا نكامأ’ا ةمدقم يف
ضصاخصشأا مهف ،ضصؤصصللا دنع
نؤبردم رامعأ’ا فلتخم نم
تا˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسإا ى˘˘ل˘˘ع
كؤ˘˘كصش ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت ’ بي˘˘لا˘˘˘صسأاو
فلتخمب نؤعزؤتيو مهاياحصض
،اهلخادم ي˘فو ز˘كار˘م˘لا ا˘ياوز
ماحدز’ا لغت˘صسي ن˘م م˘ه˘ن˘م˘ف
دعب م˘ها˘غ˘ت˘ب˘م ى˘لإا لؤ˘صصؤ˘ل˘ل
يف عباصصأ’ا ةصضاير ةصسرامم

،ديربلا نئابز بئاقحو بؤيج
بؤي˘ج ضسصسح˘ت˘ي ن˘م م˘ه˘ن˘مو
كلذ ىلع دز ةينÓع باكرلا
تا˘م˘ل˘كلاو ةدا˘ح˘لا تار˘ظ˘ن˘لا
تؤ˘˘كصس نا˘˘م˘˘صضل ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ن˘˘˘لا
لقأاب مهمÓصست˘صساو ا˘يا˘ح˘صضلا
لام˘ع˘ت˘صسا ا˘نا˘ي˘حأاو ،ر˘ئا˘صسخ˘لا
ةمواقم ضصللا دجو اذإا فنعلا

ددصصلا اذه يفو  ،ةيحصضلا نم
نع نئابزلا نم ديدعلا برعأا
يصشفت نم مهبصضغو مهطخصس
تا˘˘˘كؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م
نيطلا دازام» Óئاق ،ةفرحنملا
نينطاؤ˘م˘لا ل˘ع˘ف ةدر ؤ˘ه ه˘ل˘ب

ل˘صشن˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع عؤ˘قو د˘ن˘ع
فر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا ضضغ˘˘˘˘˘˘ب نؤ˘˘˘˘˘˘كت
مأاب نودهاصشي مهو ة’ابمÓلاو
نؤلصسؤ˘ت˘ي ا˘يا˘ح˘صضلا م˘ه˘ن˘ي˘عأا

ببصس نعو ،«ةدعاصسملا مهنم
تاذ لا˘˘˘ق هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا ةدر
دار˘فأ’ا م˘ظ˘ع˘م نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
’دتصسم ،مهتايح ىلع نؤفاخي
ةراط˘ْصشلا » ي˘ب˘ع˘صشلا ل˘ث˘م˘لا˘ب
.» ءÓبلا بيجت

ةيضضاÎفا Òباوط
Ãمامإ’ا عارذ ديرب زكر

لؤح ةبيرغلا تاياورلا نم
ل˘˘صشن˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو قر˘˘˘ط
فر˘ط ن˘م ا˘ث˘يد˘ح ةر˘كت˘˘ب˘˘م˘˘لا
«مÓ˘صسلا» تف˘قو ،ن˘ي˘˘لا˘˘صشن˘˘لا

قر˘˘˘ط˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىد˘˘˘حإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىلع رطخت ’ يتلا ةيمنهجلا
ديرب زكرمب طبصضلابو دحأا لاب
قيرطب دجاؤتملا مامإ’ا عارذ
انل هدكأا ام بصسحف ،ةنيطنصسق
ةعؤمجم مؤق˘ت ،ه˘يدا˘تر˘م د˘حأا

مهددع غلابلاو ضصؤصصللا نم
مهرامعأا حوارتت دارفأا ةصسمخ
ةنصس82و ة˘˘ن˘˘صس51 ن˘˘ي˘˘ب
ةيصضار˘ت˘فا ر˘ي˘باؤ˘ط ل˘ي˘كصشت˘ب
ةيقيقح˘لا ر˘ي˘باؤ˘ط˘لا ط˘صسؤ˘ت˘ت
رورملا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،ن˘ئا˘بز˘ل˘ل

فؤ˘ف˘صصلا ءا˘جرأا ن˘ي˘ب ار˘ي˘صسع
باصسحلا فصشك ةيلمع ءارجإ’
يتأاي انهو ةيلام غلابم بحصسو
ثحبلاب ةيريرحلا لمانأ’ا رود
بؤ˘˘˘ي˘˘˘ج ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘قزر ن˘˘˘˘ع
ديربلا بتاكم ىلع نيددرتملا

ءا˘˘م˘˘لا تارؤ˘˘تا˘˘ف ن˘˘م˘˘˘ث ءادأ’
بتار˘لا بح˘صس وأا ءا˘بر˘˘ه˘˘كلاو
دحأا انثدح نيح يف ،يرهصشلا
ىر˘˘خأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح ن˘˘ع خؤ˘˘ي˘˘˘صشلا

ن˘˘˘يأا ضصؤ˘˘˘˘صصل˘˘˘˘لا ء’ؤؤ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ر˘ق˘م م˘ج˘ح ر˘غ˘صص نؤ˘ل˘غ˘ت˘صسي
لصصاحلا ظاظتك’ا عم ديربلا
عؤمجلا طصسو مهدجتف ،هلخاد
ي˘ف ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م نؤ˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ءا˘˘م˘˘لا تارؤ˘˘تا˘˘فو م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘يأا

مهاياح˘صض ه˘يؤ˘م˘ت˘ل ف˘تا˘ه˘لاو
مهيدل نئابز كلذك مه مهنأاب
ا˘هد˘ع˘بو ا˘ه˘ئا˘صضق˘˘ل ح˘˘لا˘˘صصم
م˘ه˘لا˘م˘عأا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب نؤ˘˘مؤ˘˘ق˘˘ي
لكو ة˘ي˘ح˘يرأا ل˘كب ة˘ع˘ي˘ن˘صشلا

.ليلصضتلا ةءابع تحت اذه
نم هراغضص اوُمرَح

ديعلا صشبك ةحرف
ةفصسؤؤ˘م˘لا ضصصصق˘لا ن˘مو

ة˘قر˘صسلا ا˘يا˘ح˘صضل ة˘ن˘يز˘ح˘˘لاو
ىل˘ع ا˘هاد˘حإا تددر˘ت ل˘صشن˘لا˘ب
ناصسل ى˘ل˘ع تنا˘ك ،ا˘ن˘ع˘ما˘صسم
،ةيديربلا زكارملا يداترم دحأا

ـل ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا يور˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ل˘صشن ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع  «مÓ˘˘صسلا»
اهعئاقو ىلع ادهاصش اهيف ناك
ىلع عؤبصسأا ذنم ترج يتلاو
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م ىؤ˘˘˘ت˘˘˘صسم
د˘حأا ضضر˘ع˘ت ن˘يأا ،ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
غلبي يئادتبإ’ا ميلعتلا ةذتاصسأا

ن˘ي˘صسم˘خ ي˘لاؤ˘ح ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م
تلاط لصشنلاب ةقرصس ىلإا ،ةنصس
هب˘ح˘صس د˘ع˘ب ير˘ه˘صشلا ه˘ب˘تر˘م
عزؤ˘م˘لا ن˘م ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘ناؤ˘˘ث˘˘ب
ةهجاو دنع دجاؤتملا يديربلا
رانيد فلأا04 هتميق ام زكرملا

د˘˘˘˘حأا ما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘يأا ،ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج
ةيفارتحا ةقيرطب نيلؤ˘ه˘ج˘م˘لا

Óماك هبترم لصشنب ةيناطيصشو
ريغ ةهجو ىلإا رارفلاب ذ’ مث
ذا˘ت˘صسأ’ا ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةصشهدو ةر˘ي˘ح ي˘ف ن˘ي˘كصسم˘لا

نم Ó˘يؤ˘ط ر˘ظ˘ت˘نا يذ˘لا ؤ˘هو
ءا˘صضقو ه˘ب˘تر˘م مÓ˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا

ديع ضشبك فيراصصمو  هتاجاح
نم مر˘ُح ي˘لا˘ت˘لا˘بو ى˘ح˘صضأ’ا

نم ة˘حر˘ف˘لا تعز˘ت˘ناو ه˘ب˘تر˘م
ةيلمعلا يهو هتلئاعو هراغصص
،عيم˘ج˘لا ءا˘ي˘ت˘صسا تي˘ق˘ل ي˘ت˘لا

ر˘فؤ˘ت مد˘ع ن˘م ن˘ي˘بر˘˘غ˘˘ت˘˘صسم
عؤ˘˘قو ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ن˘˘مأ’ا لا˘˘جر
ضضعبلا با˘عأا ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ثدا˘ح˘لا
م˘ه˘نأا˘ب ة˘ع˘قاؤ˘لا دؤ˘ه˘صش ر˘خآ’ا

اؤ˘˘مد˘˘ق˘˘ي م˘˘لو نؤ˘˘ئ˘˘˘طاؤ˘˘˘ت˘˘˘م
ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا اذ˘˘ه˘˘ل ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا
.نيكصسملا

نمأ’ا Òفوتب بلاطم
ةفاقث » بايغ طضسو

«غيلبتلا
ةر˘˘ها˘˘ظ را˘˘صشت˘˘نا ما˘˘˘مأاو

ىؤتصسم ىلع لصشنلاب ةقرصسلا
بلاطي ،ةيديربلا زكارملا هذه
تاهجلا نينطاؤملا نم ديدعلا
لجأا نم لخدت˘لا˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا

يداترم ل˘كو ن˘ئا˘بز˘لا ة˘يا˘م˘ح
مي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ة˘يد˘ير˘ب˘لا طا˘ق˘ن˘لا

لثمل دح عصضوو ،ةصسبت ةنيدم
ة˘ي˘˘صشف˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘هاؤ˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
تح˘˘ب˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي’ؤ˘˘لا˘˘˘ب
نم نيمئاد فؤخو قلق ردصصم
ةطرصشلا رصصانع ريفؤت لÓخ
ف˘ي˘ث˘كت ع˘م ة˘ط˘ق˘ن ل˘ك د˘ن˘˘ع
يف ةصصاخ ةينمأ’ا تايرودلا

ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لا ما˘يأ’ا هذ˘˘ه
ى˘˘˘ح˘˘˘صضأ’ا د˘˘˘ي˘˘˘ع بار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قإا
ز˘كار˘م فر˘ع˘ت ن˘يأا ،كرا˘ب˘˘م˘˘لا
هذه يف ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاؤ˘ت د˘ير˘ب˘لا
ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘م ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا

،نيفظؤملاو حنملا باحصصأاو
ةلادعلا هتاذ تقؤلا يف نيعاد
تابؤقعلا ىصصقأا طيلصست ىلإا

ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا ضصؤ˘صصل˘لا ى˘ل˘ع
لكصشي مهدجاؤت حبصصأا نأا دعب

،نينطاؤملا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ
نأا نور˘خآا ىر˘ي ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةظفاحملل نمأ’ا لاجر دؤهج
تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةيفاك ريغ اهدحو نينطاؤملا
غيلبتلا ةفاقث بايغ نأا ليلدب

تداز يصسب˘ت˘لا ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘ع
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘˘صشف˘˘تو ةد˘˘ح ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘خد˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م˘˘لا
تناك نيأا ،يصسبتلا عـمتجملا
يف مؤلظملا ةرصصن ميدقلا يف
،ةأار˘ما وأا نا˘˘ك Ó˘˘جر عرا˘˘صشلا
لبق ،ةصسابتلا ميصش نم ةميصش
مؤيلا مهنم ريثكلا لؤحتي نأا
’ ،ن˘ي˘ي˘ب˘ل˘˘صس ضصا˘˘خ˘˘صشأا ى˘˘لإا
مهصسفنأا يف ريكفتلا ’إا مهمهي
ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصمو
دؤ˘ع˘ي اذ˘هو ،ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب
غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘˘ق˘˘ث با˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإا

ي˘ف ا˘˘هر˘˘صشن ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
.ةدعاصصلا لايجأ’ا طاصسوأا

بيقر ’و بيضسح نود يضضارأ’اب ثبعت بوهضسلا «ايفام»

ريزو نوبلاطي سسابعلب يديضس بونج ولاوم
قيق– ةن÷ لاضسرإاب لدعلا

ةينماضضتلا Òخلل لمأا ةضسمه ةيعمج بتكم
ديعلا يحاضضأا عورضشم قلطي راردأاب

دد˘˘˘ع ة˘˘˘ما˘˘˘خ˘˘˘˘صض تل˘˘˘˘كصش
ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ضضئار˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘صسلا ى˘لإا تل˘˘صسرأا
رئب ةيدلبب اهتايؤتصسم فÓتخا
يديصس ة˘ي’و ي˘بؤ˘ن˘ج ما˘م˘ح˘لا
˘ما˘ع˘لا يأار˘لا ثيد˘ح ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ا˘م ل˘ظ ي˘˘ف اذ˘˘هو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي
«ايفام» نم اهلاطبأا تازواجتو
ىلع تدصسأاتصسا يتلا بؤهصسلا
نم مهتمرحو راغصصلا نيلاؤملا
ةيمحملا قطا˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘عر˘لا
ذإا ،عيمجلل ةلودلا اهترفو يتلا

ةخرصص ةرملا هذه نؤلاؤم هّجو
لجأا نم لد˘ع˘لا ر˘يزؤ˘ل ة˘ل˘جا˘ع
ح˘صضف˘ل ع˘ير˘صس ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘˘ت˘˘ف
.ء’ؤؤه

ام نيلاؤملا ضضعب مصضهي مل
تازوا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي تا˘˘ب

ةيبهصسلا قطانم˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ
ةيبؤنج˘لا ة˘ي˘حا˘صضلا˘ب ة˘ع˘قاؤ˘لا
ةصصاخ ضسابعلب يديصس ةي’ؤل
،مامحلا رئبو مؤحرم دودح يف
هذؤف˘ن ل˘غ˘ت˘صسي لاؤ˘م تا˘ب ن˘يأا

لكب يعرلاو ثرحلا لجأا نم
بيقر ’و بيصسح نود قرطلا

يت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا ىوا˘كصشلا م˘غر
ىد˘ل ن˘ي˘لاؤ˘م ةد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب ثع˘˘ب
ن˘كل تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ام ؤهو ،هتنعت يف داز تاهيه
م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةر˘ج˘ه ى˘لإا ىدأا

اؤماق دق نيجتحملا نأاو ةصصاخ
ى˘˘عر˘˘ت نأا ل˘˘جأا ن˘˘م ءار˘˘كلا˘˘˘ب
ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ه˘˘ما˘˘ن˘˘غأا

انؤيلم04 هردق اغلبم اؤعفدو
ضضرأ’ا مه˘ماد˘قأا أا˘ط˘ت م˘ل ن˘كل
ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ئار˘كب اؤ˘ما˘ق ي˘ت˘لا
اذه ماق ثيح ،«ايفاملا» رؤهت
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘˘ت˘˘˘حإا˘˘˘ب لاؤ˘˘˘م˘˘˘لا
اميف راتكه ف’آا01 لÓغتصساب
«ةر˘ق˘ح˘لا» ن˘م نور˘خآا ي˘نا˘˘ع˘˘ي

يف نيبلاطم ،مهريبعت دح ىلع
دا˘ف˘˘يإا ةرور˘˘صضب قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ
تقو عرصسأا يف قي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل
نيأا ،مهفاصصنإا لجأا نم نكمم
ةبقاعمو مهلاؤمأا عاجرإاب اؤبلاط
ىصضؤفلا هذه يف ني˘ب˘ب˘صست˘م˘لا
نود دمأا ذنم بؤهصسلاب ةعقاؤلا
ةصصاخ ةبصسانملا لؤلحلا داجيإا

ىعرت نكامأا اودجي مل مهنأاو
نم مهر˘ي˘غ˘ك م˘ه˘ت˘ي˘صشا˘م ا˘ه˘ي˘ف
تقو يف اذه ثدحي ،نيلاؤملا
يد˘ي˘صس ة˘ي’و ه˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ت
ي˘ق˘ي˘ق˘ح قزأا˘م ي˘ف ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
لامرلا فحزل اهصضرعت ببصسب
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘˘ف ل˘˘صصاؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘م˘كح˘مو ةد˘˘ي˘˘صشر ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل

تف˘˘ل˘˘م ل˘˘كصشب تل˘˘ح˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا
،ةريخأ’ا ةيرصشعلا لÓخ هابتنÓل
04 يلاؤح نأا ماقرأ’ا ريصشت ذإا

ة˘˘ي’ؤ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘صضارأ’ا ن˘˘˘م
يصشÓت ةجيتن لامرلا اهترمغ
ثرحلا لعف˘ب ي˘تا˘ب˘ن˘لا ماز˘ح˘لا
،يؤصضؤفلا يعرلاو يئاؤصشعلا

ضسابعلب يديصس ةي’و تفنصصو
تاي’ؤلا وأا قطانملا نيب نم
ح˘ب˘صشب ةدد˘ه˘م تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا
ة˘ي’و ا˘ه˘نؤ˘ك م˘غر ر˘ح˘˘صصت˘˘لا
003 هرادقم ام نأا اذإا ،ةيلامصش
اذه نم مؤيلا يناعت راتكه فلأا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘م˘ي˘صس’ ،ل˘كصشم˘لا
ضسأار لث˘م بؤ˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘ع˘قاؤ˘لا
،عبصسلا يداو ،ضشؤمد مجر ءاملا

مغر اذهو ،مامحلا رئبو مؤحرم
ةيؤهجلا ةظفاحملا هب تماق ام
ة˘ي’ؤ˘˘ب بؤ˘˘ه˘˘صسلا ر˘˘يؤ˘˘ط˘˘ت˘˘ل
هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘فر˘صشم˘لا ةد˘ي˘˘ع˘˘صس
نم ةد˘ي˘ع˘صس ة˘ي’ؤ˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا

تاراتكهلا ف’آا ضسرغ لÓخ
ل˘ث˘م ة˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ةبصسن قل˘ت م˘ل ي˘ت˘لا «ة˘ف˘ط˘ق˘لا»
ايفام رؤهتل رظنلاب ةريبك حاجن
د˘صشأا ل˘ّكن˘ت تحارو بؤ˘ه˘˘صسلا
يصضارأ’او تايمحملاب ليكنت
هذ˘ه˘ب تءا˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ه˘˘صسلا
وأا رطخ نم اهتيامحل عيراصشملا
ثيح ،رحصصتلا حبصش ىرحأ’اب
ةدع ريرحت مت ددصصلا اذه يفو
تاهجلا ىدل اهعاديإاو رصضاحم
ز˘ج˘ح ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
يتلا منغلا نم ضسوؤورلا ف’أا

قطا˘ن˘م˘لا ط˘صسو ى˘عر˘ت تنا˘ك
حلاصصم تناكو اذه ،ةيبهصسلا
تاطلصسلا ةقفر ينطؤلا كردلا
لÓ˘˘خ تن˘˘صش د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا تاؤ˘˘ن˘˘صسلا

تاءانبلا مده لجأا نم ةعصساو
ةرؤصص تهّؤصش يتلا ةيؤصضؤفلا
˘مد˘˘ه ن˘˘م تن˘˘كم˘˘تو ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةيؤصضؤفلا تايانبلا نم تائملا
ر˘˘˘صشت˘˘˘ن˘˘˘˘ت تدا˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل

ي˘ت˘يد˘ل˘ب ي˘ف  تا˘ي˘ل˘ي˘ف˘ط˘˘لا˘˘ك
نأا دع˘ب ،ما˘م˘ح˘لا ر˘ئ˘بو مؤ˘حر˘م
ىلع نيلاؤ˘م˘لا را˘ب˘ك ذؤ˘ح˘ت˘صسا
ا˘م كا˘ن˘ه ة˘ي˘ب˘ه˘˘صسلا ي˘˘صضارأ’ا
لوزن نيفراعلا بصسح يعدتصسي
مجح ىلع فقت ةيرازو ةنجل
ؤبرم اه˘ه˘جاؤ˘ي ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
حتفو قطانملا هذه يف ةيصشاملا
ل˘˘˘ك ف˘˘˘صشكل تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ىواكصشلا لظ يف تاصسبÓملا
.قطانملا ؤنطاق اهمدقي يتلا

ودبع.صص

ةصسمه ةيعمج بتكم قلطأا
ةي’ؤب ةينماصضتلا ريخلل لمأا
ديعلا يحاصضأا عورصشم راردأا
يه«راعصش تحت ،ةنصسلا هذهل
ة˘˘˘حر˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘لو ة˘˘˘قد˘˘˘صص كل
ود˘حا˘ت˘ن ةد˘˘صشلا ي˘˘ف رور˘˘صسو
ىلإا ةيعمجلا تعد ثيح ،«عاق
لاخدإا ضضرغب اهعم نماصضتلا
ةلئا˘ع ن˘ي˘ع˘برأا ى˘ل˘ع رور˘صسلا

،مداق˘لا ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع لÓ˘خ
با˘˘˘صسح˘˘˘لا م˘˘˘قر  نإا تلا˘˘˘˘قو

ؤ˘˘˘ه يد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
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نيمقر كانه نأا امك ،يريخلا

نود˘ير˘ي ن˘يذ˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
ةكراصشملل ةيعمجلاب لاصصت’ا
،امهو ةينماصضتلا ةيلمعلا يف
0867576660
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Òخلبب بوب◊ا ةينواعت مامأا

تايموي لو– نيزختلا نكامأا سصقن
ةمقن ¤إا ةمعن نم ةŸاق يحÓف

تاميتنصسلا تارايلم ةلودلا ةنيزخ تفلك

حتفب نوبلاطي انكضسم093  يح ناكضس
يقاوبلا مأا يف جÓعلا ةعاق

ن˘يز˘خ˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م د˘˘ه˘˘صشي
لؤقبلاو بؤب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل
،ةملاقب ريخلب ةيدلبب ةفاجلا

دا˘صصح˘لا ة˘ل˘م˘ح ة˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ة˘ل˘˘يؤ˘˘ط ر˘˘ي˘˘باؤ˘˘ط ضسرد˘˘لاو
تارار˘˘ج˘˘لاو تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘صشل˘˘˘ل
حمقلا نم نان˘طأا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م˘لا
ىلع بلصصلاو نيللا هيعؤنب
30 نم رث˘كأ’ د˘ت˘م˘ت ة˘فا˘صسم
ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘˘م ؤ˘˘˘˘هو ،م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
رورملا ةكرح يف بارطصضا

يدلبلا قيرطلا ىؤتصسم ىلع
ر˘ي˘خ˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘˘بار˘˘لا

،08 مقر ي˘ن˘طؤ˘لا ق˘ير˘ط˘لاو
م˘ه˘نأا نؤ˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا لا˘˘ق ثي˘˘ح
30ـلا زواجتت ةدمل نورظتني
نيعجرم مهجؤتنم عفدل مايأا
ةرفو ىلإا ريباؤطلا هذه ببصس
ن˘˘˘كا˘˘˘مأا ضصق˘˘˘˘نو جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ا
ي˘ف ةر˘فؤ˘لا هذ˘˘ه ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا
تا˘˘ي˘˘مؤ˘˘˘ي تلؤ˘˘˘ح جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
ةمقن ىلإا ةمعن نم نيحÓفلا
نزا˘خ˘م˘˘لا تز˘˘ج˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب
م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا41ـلا
هذ˘ه ءاؤ˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’ؤ˘˘لا
ن˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا
ع˘˘˘فر كلذ˘˘˘˘بو ،بؤ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
زكرم ىلع دؤجؤملا طغصضلا
دعي يذلا ري˘خ˘ل˘ب˘ب ن˘يز˘خ˘ت˘لا
ثيح ن˘م ي˘صسي˘ئر˘لا ز˘كر˘م˘لا
با˘ع˘ي˘ت˘˘صس’او لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا

تارصشع جاتنإا لبقتصسي ثيح
نيحÓفلاب ىدأا ام ،تايدلبلا
مهلؤصصحم غيرفتل نيمداقلا
ةدمل راظتنÓل زكرملا تاذب
ضضع˘ب ي˘ف ما˘يأا30ـلا تقا˘ف
ة˘يؤ˘ق ةرار˘ح تح˘˘ت نا˘˘ي˘˘حأ’ا
نؤحÓف˘لا ،ة˘جرد04 قؤ˘ف˘ت
اؤ˘ب˘لا˘ط م˘ه˘ب ا˘ن˘ئا˘ق˘˘ل لÓ˘˘خو

اهصسأار ىلع ةينعملا تاهجلا
نم لخدتلا ةحÓفلا حلاصصم
عصضؤلا اذهل دح عصضو لجأا
لÓخ نم مهقرؤؤي تاب يذلا
ىرخأا ن˘يز˘خ˘ت ز˘كار˘م زا˘ج˘نا

مهنع نبغلا عفر اهناصش نم
تا˘عا˘˘صسلا ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘غ˘˘تو
ن˘م .را˘ظ˘ت˘ن’ا ن˘م ة˘ل˘يؤ˘ط˘لا

ةعلطم رداصصم تلاق اهتهج
نأا بؤ˘ب˘ح˘لا ن˘يز˘خ˘ت ف˘ل˘م˘˘ب
ةريبكلا ريباؤ˘ط˘لا هذ˘ه بب˘صس
نيزختلا ةيلمع اهفرعت يتلا

ج˘˘صضنو جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةر˘˘فو ي˘˘˘ه
عيمجب دحاو تقو يف حمقلا
عقؤتن نحنو ةصصاخ قطانملا
راطنق نؤيلم نم رثكأا جاتنإا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘ن˘˘صسلا هذ˘˘ه
ىلع نيحÓفلل ريبكلا دفاؤتلا

ريخلب ةيدلبب نيزختلا زكرم
تايدلب ةد˘ع ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل
41 ىلع ةي’ؤلا رفؤت مغر
ىدأا ا˘م ؤ˘هو ،ن˘يز˘خ˘ت ة˘ط˘ق˘ن
ذا˘خ˘تا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرادإا˘˘ب
فيفختل هيلاجعتصسا تاءارجإا
ع˘صضو لÓ˘خ ن˘˘م  ط˘˘غ˘˘صضلا

ةد˘˘˘ع˘˘˘ب ىر˘˘˘خأا طا˘˘˘ق˘˘˘ن ةد˘˘˘ع
ءاه˘ت˘نا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،تا˘يد˘ل˘ب
نزخملاب ةيرا˘ج˘ت˘لا لا˘غ˘صشأ’ا
ةاذا˘ح˘م˘ب دؤ˘جؤ˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،ريخلب ةيدلبب ميدقلا نزخملا

نزاخملاب لاغصشأ’ا قÓطناو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م ل˘كب ا˘هزا˘ج˘نإا ة˘ي˘ئ’ؤ˘˘لا

،ي˘تا˘˘نز˘˘لا داؤ˘˘ب بار˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
،ة˘ي˘ن˘كر˘لاو ،فؤ˘ل˘خ˘م ن˘ي˘عو
ى˘ق˘ب˘ي كل˘˘لذ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘فو
ل˘˘˘كصشم ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘صسؤ˘م ل˘˘ك ع˘˘م ر˘˘ي˘˘باؤ˘˘ط˘˘لا

.داصصح
دوعصسم م

ي˘˘˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘˘كصس د˘˘˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘˘˘ن
ةنايكصسم ةيدل˘ب˘ب ا˘ن˘كصسم093
تاطلصسلا ،يقاؤبلا مأا ةي’و يف
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’ؤ˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ىل˘ع لوأ’ا لوؤؤ˘صسم˘لا م˘ه˘صسأار
اذكو ةي’ؤلل يذيفنتلا زاهجلا
ةحصصلا عاطقل يئ’ؤلا ريدملا

ةيراؤجلا ة˘ح˘صصلا ر˘يد˘م اذ˘كو
حنم لجا نم لجاعلا مهلخدتب
ةيا˘عر˘لاو ما˘م˘ت˘ه’ا ن˘م ة˘ب˘صسن
ةدؤ˘جؤ˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا ضضع˘˘ب˘˘ل
جÓعلا ةعاق رارغ ىلع ةيدلبلاب
ديهصشلا مصسا اهيلع قلطأا يتلا
ة˘ن˘ئا˘كلا «ي˘ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا يداؤ˘˘ع»
مقر ينطؤلا قير˘ط˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب
،ةصسبت ةي’و ميلقإا هاجتا يف01
ةقلغمو ةلمهم تحبصصأا ثيح
يتلا ةلواقملا اهترداغ نأا دعب
،زا˘ج˘ن’ا لا˘غ˘صشأا ا˘ه˘ل تد˘ن˘˘صسأا
ن˘م ة˘˘لا˘˘ح د˘˘لو يذ˘˘لا ءي˘˘صشلا
ىد˘˘˘ل بصضغ˘˘˘لاو ءا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
نأا اؤظح’ نأا دعب يح ناكصسلا

ةليل نيب لؤحتي دق لكيهلا اذه
بصصخ ر˘˘كو ى˘˘لإا ا˘˘ها˘˘ح˘˘˘صضو
ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا هد˘˘˘˘صصق˘˘˘˘ي
ليلدب تاعؤنمملا يكلهتصسمو

يذلا يحصصلا لكيهلا اذه نأا
تارايلم ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘ك
مت دق هزاجنا لجا نم تاميتنصس
ن˘م ق˘با˘صس تقو ي˘ف ه˘ما˘ح˘ت˘قا

م˘لو ن˘ي˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا د˘˘حأا فر˘˘ط
امم ،ةيمؤمعلا ةؤقب ’إا هرداغي
ميحلتب ةيلحملا تاطلصسلاب ىدأا
م˘ت˘ي ’ ى˘ت˘ح ي˘صسي˘ئر˘لا با˘ب˘لا
لدب˘ف ،ادد˘ج˘م ة˘عا˘ق˘لا ما˘ح˘ت˘قا
ىتح اهزيهجتو اهحتفل يعصسلا
اذهب اهزاجنا نم ةياغلا يدؤؤت
ىتم ىلإاف ناكصسلاب لهآ’ا يحلا
ةر˘م˘ت˘صسم زا˘ج˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ب˘˘ت
ديلاو داتعلا ريفؤت نود لكايهلل
لف˘كت˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘مزÓ˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا
ةيمؤمعلا لكا˘ي˘ه˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب
اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘ل تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا
رظتني لازي ’ يذلا نطاؤملا
نيلح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لا كر˘ح˘ت
حرطل ةرئاد˘لا هذ˘ه ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
ريدم ىلع ةعاقلا هذه ةيصضق
ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ح˘˘صصلا

ةلماعلا ديلاب ديوزتو اهزيهجتو
ةجاحل رظنلاب لاجآ’ا برقأا يف
.اهل نطاؤملا
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ةقطنŸا ناكصس رارقتصساو ةمÓصسو نمأا ىلع اظافح

ينمأا رقÃ هتيدلب ميعدتب تاطلضسلا دضشاني ةياجبب ةزمح ةلات «Òم»

ةكبصشلا زاجنإا لاغصشأا ىلع ةيئ’ولا تاطلصسلا فارصشإا دعب

ةنيدملا زاغب اهديوزت رظتنت لظلا قطانم نطقت ةلئاع045
فلضشلا يف ةرهظلاب

ةيحصصلا عاصضوأ’ا مزأات نم نورذحي نويئاصصخأا

ÚباضصŸا دادعأا فعاضضي دق ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا مدع
ناضسملت ‘ انوروكب

ةقرصسلا تايلمع نم ديدعلا ليجصستل ارظنو هنأا ،ةياجب ةي’وب ةزمح ةلات ةيدلب سسيئر لاق
فايطصص’او فيصصلا مصسوم لÓخ ةصصاخ هتيدلب يف راقعلا لوح تاعازنلاو تاءادتع’او

تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت˘˘ل ه˘˘ن˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صسو
ح˘˘ب˘˘كو ن˘˘مأ’او رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘صس’ا

د˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘ي ،رار˘˘˘صشأ’ا حا˘˘˘م˘˘˘˘ج
ى˘ل˘ع ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا

بيصصنتب ةياجب ةي’و ىؤتصسم
وأا ة˘طر˘صشل˘ل ع˘با˘ت ي˘ن˘مأا ر˘ق˘˘م
يف احصضؤ˘م ،ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘لا

ة˘فا˘ح˘صصل˘ل بصضت˘ق˘˘م ثيد˘˘ح
ة˘عاذإا جاؤ˘مأا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت ه˘ت˘يد˘ل˘˘ب نأا ما˘˘مؤ˘˘صصلا
ي˘ن˘طؤ˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل
امأا يصشيت ةيد˘ل˘ب˘ب ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا
يهف ينطؤلا كردلل ةبصسنلاب
يحب ةدجاؤتملا ةقرفلل ةعبات
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ير˘˘صصا˘˘ن˘˘لا

حارتق’ا اذه دصسجتي نأا لمأايو
عقاؤلا ضضرأا ى˘ل˘ع ير˘هؤ˘ج˘لا
اظافح ،نكمم تقو برقأا يف
رارقتصساو ةمÓصسو نمأا ىلع
.ةقطنملا ناكصس

ببصستي ءانب عورصشم..
ةبÎلا فار‚ا ‘

زاغلاو ءاملل عطقو
ةطارخب ءايحأا3 ناكصسل

لزنم ءانب لاغصشأا تببصست
ةطارخ ةيدلبب ضصاؤخلا دحأ’
ةبرتلا فارجنا يف ةياجب ةي’و
ىلإا يدؤؤملا قيرطلا رؤهدتو

،نار˘م˘ع ي˘ح ،ة˘ي˘صسي˘ئر ءا˘ي˘˘حأا
..و ينهملا نيؤكتلا زكرم يح
ةلئاع003 ءاهز مرح ام ؤهو ،
زاغو برصشلا هايمب دوزتلا نم
مايأا ةثÓث نم رثكأ’ ةنيدملا

ر˘صسك ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘لاؤ˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘صصت˘م˘لا تاؤ˘ن˘˘ق˘˘لا با˘˘صصأا
ررصضت امك ،عيزؤتلا يتكبصشب

لز˘˘ن˘˘م لا˘˘غ˘˘صشأ’ا كل˘˘ت ءار˘˘˘ج
عور˘˘˘صشم˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل يراؤ˘˘˘˘ج
،قؤقصشلاو عدصصتلل ضضرعتو
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه كلا˘م ل˘ع˘ج ا˘˘م˘˘م
نم افؤخ رطخلا ضسؤقان قدي

،ةظحل ةيا يف هلزنمل رايهن’ا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘صسارو
عصضؤلا ةصسارد فدهب ةينمأ’او
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو
.ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘بو ه˘˘ب  ة˘˘قد˘˘ح˘˘م˘˘لا

بحا˘˘˘˘صص نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘لو
بصسح ديدجلا ءانبلا عورصشم
قئاثؤلا كلمي يمصسر ردصصم
ةصصخر هل تملصسو ةيمصسرلا
هنأا ري˘غ ،نؤ˘نا˘ق˘لا ق˘فو ءا˘ن˘ب˘لا

لاغصشأ’ا يف هعورصش لÓخو
،ةيصضرأÓل حيطصستلا ةي˘ل˘م˘عو
يذلا قيرطلا نم اءزج باصصأا

ام لصصحو فارجنÓل ضضرعت
ابلصس ترثأا تاعبت نم لصصح
.ةرواجملا ءايحأ’ا ناكصس ىلع
ضسدنهم بصسح نمكي لحلاو
ءانب ي˘ف ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صش’ا

ةنيعم ةدم بلطتي قاو رادج
م˘ي˘مر˘ت ةدا˘عإا د˘صصق هزا˘˘ج˘˘نإ’
،ديدج نم ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘تو ق˘ير˘ط˘لا

حÓصصإا ةرصشابم˘ب ح˘م˘صسي ا˘م˘م
ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تاؤ˘˘ن˘˘˘ق
.ةنيدملا زاغو برصشلل

نطقت ةلئا˘ع045 رظتن˘ت
جر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م ىؤ˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ةي’و يف ةرهظلا ةيدلبب لعبلا
ةنيدملا زاغب اهديوزت فلصشلا
ةيلاحلا ةفئاصصلا ءاصضقنا لبق
تاط˘ل˘صسلا فار˘صشإا د˘ع˘ب اذ˘هو
ةرا˘صشإا ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا
ةكبصشلا زاجنإا لاغصشأا قÓطنإا
ضضر˘غ˘لا اذ˘ه˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا

ة˘لود˘لا ا˘ه˘ل تد˘˘صصر ي˘˘ت˘˘لاو
40 هتميق قؤفت ايلام افÓغ
را˘طإا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لؤ˘م˘م˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا

نامصضلاو نماصضتلا قودنصص
LCCF ةيلحملا تاعامجلل

تد˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘ف
ةريدم ديزؤب يلت داز ةرهصش
اذه نأاب فلصشلا ةي’ؤل ةقاطلا
يذ˘˘لا يؤ˘˘ي˘˘ح˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تفر˘صشأا
قÓطنا ىلع تيرقوات ةرئادل
ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’ا لÓ˘˘خ ه˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا
لعبلا جر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةر˘ي˘خأ’ا
ها˘ج˘تإا ي˘ف ى˘لوأا ةؤ˘ط˘خ د˘˘ع˘˘ي
ةيعامتجإ’ا فورظلا ن˘ي˘صسح˘ت
قطانم يف ةنطاقلا تÓئاعلل
تابيترتلا ى˘لإا ةر˘ي˘صشم ،ل˘ظ˘لا
ةيلمع03 ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘يرا˘ج˘لا

ديوزتو ط˘بر ضصخ˘ت ة˘ل˘ثا˘م˘م
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ءا˘ي˘˘حأ’ا نا˘˘كصس
زا˘غ˘ب ف˘ل˘صشلا ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘˘ب

اد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت اذ˘˘هو ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةيئ’ؤلا تاطلصسلا تاميل˘ع˘ت˘ل
د˘˘صصر ى˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘صص ي˘˘ت˘˘لا
ةصصصصخملا ةي˘لا˘م˘لا ة˘ف˘ل˘غأ’ا
جمار˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
قود˘ن˘صص ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لؤ˘م˘م˘˘لا
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضلاو ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘لا
،LCCFةليحملا تاعامجلل
تفصشك تقو يف اذه ثدحي
نأا˘˘ب ة˘˘لوؤؤ˘˘˘صسم˘˘˘لا تاذ ه˘˘˘ي˘˘˘ف
تطعأا دق ةيئ’ؤلا تاطلصسلا

عورصشم قÓطنا ةراصشا كلذك
ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ ة˘كب˘˘صش زا˘˘ج˘˘نإا
ةعباتلا رؤمع ريباك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
. ضسراف د’وأا ةيدلبل

واوزع . ي

يف ق˘ل˘ق˘م˘لا عا˘ف˘تر’ا م˘غر
ة˘با˘صصإÓ˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ت’ا˘ح˘لا
هفرعت يذلا انورؤك ضسوريفب
ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘˘ي’و
ن˘م د˘يد˘ع˘لا لاز˘ي ’ ،ةر˘ي˘˘خأ’ا
مازتل’ا نؤصضفري نين˘طاؤ˘م˘لا

يتلا ةيئاقؤلا تاءارجإ’اب ايلك
ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘لإا تعد

ءاد˘˘˘ترا ةرور˘˘˘صض ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس’
ىلإا نيديلا لصسغو تامامكلا

دقو ،يعامتجإ’ا دعابتلا بناج
لÓخ ناصسمل˘ت ة˘ي’و تل˘ج˘صس

نم رث˘كأا ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘مؤ˘ي˘لا
ةلما˘ح ةد˘كؤؤ˘م ة˘لا˘ح ن˘ير˘صشع
هذه يفخ˘ت ا˘م˘برو ضسور˘ي˘ف˘ل˘ل
نؤ˘كي د˘ق ر˘خأا دد˘ع ت’ا˘ح˘˘لا
نم بعصصيصس امم تارصشعلاب
يتلاو ،ةيبطلا مقاؤطلا ةمهم
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح ةد˘˘˘ع˘˘˘˘ب تمد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ر˘ب˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت تا˘˘صضموو
نم دحلل تاؤنقلا نم ديدعلا
عم ةازاؤمو ،ةحئاجلا راصشتنا
تاطلصسلا تردصصأا دقف كلذ
ضصخت ةديدج ةميلعت ةيئ’ؤلا

تÓ˘ف˘ح˘لاو ضسار˘˘عأ’ا ة˘˘ما˘˘قإا
ل˘ك بقا˘ع˘ي˘صس ثي˘ح ا˘هر˘ي˘غو
تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ؤ˘هو ،ة˘˘ي’ؤ˘˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا
ديدع ه˘ن˘صسح˘ت˘صسا يذ˘لا ر˘مأ’ا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
ديحؤلا ل˘ي˘ب˘صسلا نأ’ ة˘ل˘عا˘ف˘لا
اصساصسأا لثمتي ءابؤلا ةهباجمل
داجيإا ملح نأا مادام ةياقؤلا يف
ةينمز ةدم قرغتصسي دق حاقل

.ةريبك
سشاتيلتوب ع

ت . Ëرك

ددضشي ةحÓفلا ريدم
ةبعضش معد ىلع
ترايتب بيلحلا

حلاصصملا ريدم اعد
،ترايت ةي’ول ةيحÓفلا
نيب قيصسنتلا ةرورصض ىلإا

عاطقلا يف نيلعافلا عيمج
معد فدهب يحÓفلا

ىلع بيلحلا ةبعصش ةيمنتو
ناكو ،ةي’ولا ىوتصسم
ةيحÓفلا حلاصصملا ريدم
دق دمحما يحي دمحما

سسيئر مصض اعامتجا دقع
معدلاو جاتنإ’ا ةحلصصم
ديصس ةنبلم ريدمو ينقتلا

ةينواعت ريدمو دلاخ
ةفاجلا رصضخلاو بوبحلا

سسلجملا سسيئر بئانو
كرتصشملا ينهملا يئ’ولا
دصصق ،بيلحلا ةبعصشل
زاهج ذيفنتو مييقت
ةدام عيزوتل ةعباتملا
يبرمل ةهجوملا ةلاخنلا
مت امك ،بولحلا راقبأ’ا
ءاصصحا بوجو ىلا قرطتلا
نوطصشني نيذلا نيبرملا

ترايت ةي’و ىوتصسم ىلع
يف مكحتلا نامصض لجأا نم

ةلاخنلا ةدام عيزوت ةيلمع
ريفوتب مازتلإ’ا ةرورصض عم
هذهل ةديجلا ةيعونلا
ةيامحلا لجأا نم ةداملا
ةيجاتنإ’او ةيحصصلا
يعصسلا عم بولحلا راقبأÓل
قيعت يتلا لكاصشملا لحل
.راقبأ’ا يبرم

ج كلام
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نع لحرأاضس :يتنوك
ةلا◊ا هذه ‘ Îنإا

رتنإ’ ينفلا ريدملا ،ؤينؤطنأا قلع
ؤنيرؤت مامأا هقيرف زؤف ىلع ،نÓيم
ةلؤجلا يف ،ضسمأا لوأا ،1‐3 ةجيتنب
يرود˘˘˘لا تا˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م23ـلا
.يلاطيإ’ا

تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،ي˘˘ت˘˘نؤ˘˘ك لا˘˘قو
:«ايلا˘ط˘يإا ترؤ˘ب˘صس يا˘كصس» ة˘كب˘صشل
بب˘صسب طر˘ف˘م ل˘كصشب ا˘ن˘ب˘قؤ˘ع د˘ق˘ل»
ى˘ل˘ع ر˘ي˘صسن ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘ن˘ي˘ع˘م ثداؤ˘˘ح
.«حيحصصلا قيرطلا

:ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا برد˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو
انه يئاعدتصسا مت ؟رتنإا نع ليحرلا»
،تاؤنصس3 ه˘تد˘م عور˘صشم ل˘˘جأا ن˘˘م
يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تدا˘˘˘˘عإ’
.«هنؤقحتصسي

ر˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘ه» :ي˘˘˘ت˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
ا˘ن˘ه تئ˘ج .ا˘ًم˘ت˘ح ا˘ت˘قو قر˘غ˘˘ت˘˘صسي˘˘صس
.«هلعفأا امب ناميإا يدلو ريبك ضسامحب

انمامأا نأا ملعأاو ،ديعصس انأا» :لصصاوو
نا˘ك اذإاو ،ه˘ع˘ط˘ق˘ن˘ل ا˘ًل˘˘يؤ˘˘ط ا˘˘ًق˘˘ير˘˘ط
،هب مؤقأا يذلا لمعلاب ءادعصس عيمجلا

اقفو ،نآ’ا عصضؤلا ؤه اذه نأا دقتعأاو
مدعل ببصس دجؤي ’ اذل ،يل ليق امل
.«انرارمتصسا

م˘ل اذإا» :ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا برد˘˘م˘˘لا م˘˘تأاو
،هب مؤقأا يذلا لمعلاب ءادعصس اؤنؤكي
.«ليحرلا يف ددرتأا نلف

وه اذه :زيفيد
وينيروم Úب قرافلا

ونيتيكوبو
ماهنتؤ˘ت ع˘فاد˘م ز˘ي˘ف˘يد ن˘ب ىر˘جأا

يلاحلا ينفلا ريدملا نيب ةينف ةنراقم
هفل˘صسو ،ؤ˘ي˘ن˘يرؤ˘م ه˘يزؤ˘ج ،زر˘ي˘ب˘صسل
.ؤنيتيكؤب ؤيصسيروام

ماهنتؤت ؤنيتيكؤب ينيتنجرأ’ا داقو
ي˘ف ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ل
ي˘ف ل˘ي˘قأا ه˘ن˘كل ،ي˘صضا˘م˘لا م˘صسؤ˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘ع˘صضاؤ˘ت˘م ة˘ياد˘ب د˘ع˘ب ر˘ب˘م˘فؤ˘˘ن
Óيدب ؤينيرؤم لحو زاتمملا يرودلا
.هل

:«ترؤبصس كؤت» ةطحم زيفيد غلبأاو
قيرفلا ناك ؤ˘ن˘ي˘ت˘ي˘كؤ˘ب ةدا˘ي˘ق تح˘ت»
دمتعملا بعللا بؤلصسأاب ادج امزتلم
.«يلاعلا طغصضلا ىلع

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا نآ’ا» :فا˘˘˘صضأاو
لكصشب ضسفانملا ضسرديو رثكأا ايططخ
ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘كل ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘˘صضنو ر˘˘˘ب˘˘˘كأا
.«اهدرفمب

تاداقتن’ ؤينيرؤم قيرف ضضرعتو
ضضعب ببصسب ةريخأ’ا تايرابملا يف
72) زيفيد نكل ةطبحملا تايؤتصسملا

عم ملقأاتي لازي ’ قيرفلا نأا ىري (اماع
.بردملا ططخ

م˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘لا ضضع˘ب ي˘ف» :ع˘با˘تو
عيمجلا قف˘ت˘ي ن˘كل د˘ير˘ن ا˘م˘ك بع˘ل˘ن

ةؤفصص نم هنأاو ؤينيرؤم ةعارب ىلع
.«نيبردملا

اذل ،نكمم ءيصش لكب زاف» :فدرأاو
هب مهتقث عصضو نيبعÓلا ىلع بجي
.«اعابت يتأاتصس ةدؤصشنملا جئاتنلاو

في˘صصلا ي˘ف د˘ع˘ت˘صسن˘صس» :ل˘صصاوو
نم ريثكلا انمامأا نأا نم دكأاتم انأاو
م˘صسؤ˘م˘ل˘ل داد˘عإ’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
˘ما˘ع˘لا ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م رؤ˘مأ’ا نؤ˘˘كت˘˘ل
.«لبقملا

ز˘كر˘م˘لا بحا˘صص ،ما˘ه˘ن˘تؤ˘ت ل˘ح˘يو
دتيانؤي لصساكؤين ىلع افيصض ،نماثلا
.مؤيلا

397211ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ42ـل قفاوملا0202 ةيليوج51ءاعبرأ’اةصضايرلا
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كؤتصس بع’ نيلكام ضسميج لاق
لكصشب ةءاصسإÓل» ضضرعت هنإا يتيصس
رادم ىلع «رخآا بع’ يأا نم ربكأا
ه˘ن˘كل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف تاؤ˘ن˘صس ع˘˘صست
نم معد يأاب ىظحي ’ هنأا دقتعي
ىتح وأا مÓعإ’ا وأا ةبعللا يلوؤؤصسم
.نييدنلريأ’ا نيبعÓلا

غلابلا بعÓلا تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘تأا˘تو
ضضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ا˘ما˘ع13 هر˘م˘˘ع
لا˘ت˘صسير˘˘ك بع’ ا˘˘هاز د˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘يو
كيرد˘لؤ˘˘ج˘˘كا˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘يدو ضس’ا˘˘ب
تاءاصسإ’ دتيانؤي دل˘ي˘ف˘ي˘صش م˘جا˘ه˘م
مايأ’ا يف تنرتنإ’ا ربع ةيرصصنع
.ةريخأ’ا

ن˘ي˘ع˘ج˘صشم˘لا ضضع˘ب فد˘ه˘ت˘صساو
ضضفر امدعب كؤتصس بع’ نيلكام

ضشا˘خ˘صشخ˘˘لا ةر˘˘هز را˘˘ع˘˘صش ءاد˘˘ترا
ءايحإ’ هيدان ضصيمق ىلع ءارمحلا
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا بر˘ح˘لا ا˘يا˘ح˘صض ىر˘كذ
.ىرخأ’ا تاعارصصلا ضضعبو ىلوأ’ا

ىلع هباصسح يف نيلكام بتكو
نارملا نم ادئاع تنك» :«كؤبصسيف»
ترؤبصس كؤت جمانرب ىلإا عمتصسأا

ةيرصصنعلا تاقيلعتلا ةصشقانم لÓخ
ا˘˘˘˘˘هاز د˘˘˘˘˘˘صض عؤ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسأ’ا اذ˘˘˘˘˘˘ه
ع˘˘قاؤ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع كيرد˘˘˘لؤ˘˘˘ج˘˘˘كا˘˘˘مو
.«يعامتج’ا لصصاؤتلا

مهلعف در ىلإا تعتمتصسا» :عباتو
ثدح ا˘م˘م زاز˘ئ˘م˘صش’ا ضصؤ˘صصخ˘ب
رمأا اذه نأ’ كلذ يف نؤقحم مهو
يأا ضضر˘ع˘ت˘ي نأا بج˘˘ي ’و ع˘˘ي˘˘ظ˘˘ف
ل˘م˘ح˘ت˘ي نأا بج˘˘ي .كلذ˘˘ل ضصخ˘˘صش

م˘˘ه˘˘تا˘˘م˘˘ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘˘صسم ضسا˘˘˘ن˘˘˘لا
.«مهلاعفأاو

ا˘قاذ˘˘م كر˘˘ت ا˘˘م ن˘˘كل» :فا˘˘صضأاو
تصضر˘ع˘ت ي˘نأا ..ي˘ق˘ل˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘عذ’
بع’ يأا نم ربكأا لكصشب تاءاصسإ’
.ارتلجنإا يف تاؤنصس عصست لÓخ رخآا

يعم فطاعتلل ةبلاطم تصسيل هذه
«؟قرفلا ؤه امع لاؤؤصس هيجؤتل نكل

نم ةعؤمجم تيأار دقل» :لمكأاو
نؤ˘ع˘صضي ن˘ي˘يد˘˘ن˘˘لر˘˘يأ’ا ي˘˘ئÓ˘˘مز
تا˘با˘صسح ي˘ف دؤ˘صسأا ع˘بر˘م ةرؤ˘˘صص
ةحفاكم معدل يعامتج’ا لصصاؤتلا
.زييمتلا نادأا مهصضعبو ةيرصصنعلا

بتكي مهدحأا تيأار نأا يل قبصس له
نظأا ..هل تصضرعت ام ةنادإا نع ائيصش
.«’ نؤكتصس ةباجإ’ا

ةرؤطصسأا ريصسيت يل تام دقتعي
ءادأا يف لصضفلا نأا نؤتبماهثواصس
يرودلا فانئتصسا ذنم عئارلا يدانلا
مد˘ق˘لا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
لتاهنزاه فلار بردملا ىلإا دؤعي
ءا˘ه˘نإا ه˘ع˘صسؤ˘ب نؤ˘كي نأا ع˘قؤ˘˘ت˘˘يو
ف˘صصن˘لا ي˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا
.بيترتلا لودج نم ىلعأ’ا

ةدحاو ةرم نؤتبماهثواصس رصسخو
فقؤت بقع يرودلا فانئتصسا ذنم
،91‐ديفؤك ةح˘ئا˘ج بب˘صسب ل˘يؤ˘ط
لداعتو تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘ث ي˘ف زا˘فو
رتصسصشنا˘م ع˘م2‐2 اهن˘م ن˘ي˘تر˘م
.ضسمأا لوأا دتيانؤي

902 زرحأا يذلا ريصسيت يل لاقو

رادم ىلع نؤتبماهثواصس عم فادهأا
ريثي ي˘فار˘ت˘حا ر˘مأا اذ˘ه» ا˘ما˘ع61
بردملا هصسرغ ام اذه نكل رخفلا
م˘ه˘ن˘م هد˘ير˘ي ا˘مو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ي˘˘ف
.«مهنم هبلطيو

نؤتبماه˘ثوا˘صس ل˘ت˘ت˘ه˘نزا˘ه دا˘قو
يتيصس رتصسصشنام ىلع0 ‐1 زؤفلل

تقو ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘صص
ريصسيت يل لاقو رهصشلا اذه قباصس
ة˘م˘ق˘لا ة˘يد˘نأا ما˘مأا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ءادأا نإا
.هقيقحت عيطتصسي ام رهظي

:نؤتب˘ما˘ه˘ثوا˘صس ةرؤ˘ط˘صسأا لا˘قو
هلعف انعطتصسا ام ىلإا رظنن امدنع»
،ةي˘صضا˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘صسأ’ا ي˘ف
انصضرأا ىلع يت˘ي˘صس ا˘ن˘ه˘جاو ا˘ن˘نإا˘ف

انصضرأا جراخ دتيا˘نؤ˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘مو
.«انصضرأا جراخ نؤترفيإاو

ةميزه يأ’ ضضرعتن مل» :فاصضأاو
انلصصحو (تايرابم ثÓث رخآا يف)

رظنلا ن˘كم˘يو طا˘ق˘ن ضسم˘خ ى˘ل˘ع
لا˘ح ي˘ف ه˘نأا ر˘ي˘كف˘˘ت˘˘لاو كلذ ى˘˘لإا
مصسؤملا ىؤ˘ت˘صسم˘لا اذ˘ه رار˘م˘ت˘صسا
نكم˘ي يذ˘لا ءي˘صشلا ا˘م˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا
تيأار امم ؟يعقاو لكصشب هقيقحت
يف لبق˘م˘لا م˘صسؤ˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ع˘قؤ˘تأا
لتحيو.«ى˘˘ل˘˘عأ’ا ف˘˘صصن˘˘˘لا
21 ز˘˘كر˘˘م˘˘لا نؤ˘˘ت˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ثوا˘˘˘صس
فؤ˘ه د˘نآا نؤ˘ت˘يار˘˘ب ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسيو
.لبقملا ضسيمخلا مؤي نؤيبلأا

،ينا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
ضسفاني تاب خنؤيم نرياب نأا ،ضسمأا
د˘حأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘نؤ˘ل˘صشر˘˘ب
ؤتاكريملا لÓخ نيزيمملا نيبعÓلا
.يفيصصلا

«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
بغري خنؤيم نرياب نإاف ،ةيناطيربلا
ي˘˘˘ج˘˘˘نا˘˘˘ت ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘صض ي˘˘˘ف
.ماهنتؤت طصسو بع’ ،يليبمودن

ؤغايت ليحر دكأات دعب كلذ ءاجو
يرا˘فا˘ب˘لا فؤ˘ف˘صص ن˘ع ارا˘ت˘˘نا˘˘كلأا

ة˘ب˘غر˘ل ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسؤ˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
ٍدحت ضضؤخ يف ينابصسإ’ا بعÓلا

.ديدج
ةصصرفب ي˘ل˘ي˘ب˘مود˘ن ى˘ظ˘ح˘ي ’و

عم تايرابملا يف ةكراصشملل ةديج
برد˘˘م˘˘لا مود˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تؤ˘˘ت
.ؤينيرؤم هيزؤج يلاغتربلا

نيمتهملا رثكأا ةنؤلصشرب نأا ركذي
ي˘ف ي˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘مود˘˘ن ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ريراقت تركذو ،يفيصصلا ؤتاكريملا
ىلإا لقتني دق يصسنرفلا بعÓلا نأا

عم ةيلدابت ةقفصص لÓخ «ؤن بماك»
.ؤينيتؤك بيليف يليزاربلا

بعÓلا ةÒضسم ىلع رثأا ةيحارج ةيلمع ءارجإاب ءابطأ’ا ةحيضصن صضفر

ةنولضشرب ‘ لوهÛا هجاوي يتيتموأا

ارتلجنإاب تاونضس9 رادم ىلع ةءاضسإÓل تضضرعت :يتيضس كوتضس بعل

قيرفلا ةضضافتنا رضس لتاهنزاه :نوتبماهثواضس ةروطضسأا

ةنولضشرب فده دراطي خنويم نرياب

،يناب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
نأا˘˘˘صشب د˘˘˘يد˘˘˘ج رؤ˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،ضسمأا

ل˘يؤ˘ما˘˘صص ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
لخاد ،ة˘نؤ˘ل˘صشر˘ب ع˘فاد˘م ،ي˘ت˘ي˘ت˘موأا
.«ؤن بماك»

اًر˘خؤؤ˘م ن˘ل˘˘عأا ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘صشر˘˘ب نا˘˘كو
يف ةديدج ةباصصإ’ يتيتموأا ضضرعت
بعÓلا عصضخيصسو ،ىرصسيلا ةبكرلا
ه˘˘تدؤ˘˘ع تقو د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘يو جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
.هيفاعت ىدم ىلع تايرابملل

ود˘˘نؤ˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
لبقتصسم نإاف ،ةينابصسإ’ا «ؤفيترؤبيد
،اًلؤهجم تاب ةنؤلصشرب عم يتيتموأا
ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا ضشا˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب

ةقفر ةيلاتتملا تاباصصإ’ا نم نيماع
.اصسرابلا

ىلإا دؤعي رمأ’ا نأا ىلإا تراصشأاو
اهل ضضرع˘ت فور˘صضغ˘لا ي˘ف ة˘با˘صصإا
،8102 ملاعلا ضسأاك بقع يتيتموأا

ي˘صسنر˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا ضضفر ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
،ة˘حار˘ج ءار˘جإا˘ب ءا˘ب˘˘طأ’ا ة˘˘ح˘˘ي˘˘صصن

.ظفاحم جÓع ىلإا ءؤجللا لصضفو
’ ةباصصإ’ا لكاصشم نأا تحصضوأاو

رورم بقع نكل ،يتيتموأا ىدل لازت
نوركفي يدانلا ءابطأا دعي مل ،تقؤلا

.نآ’ا يحارجلا لحلا يف
’ ءا˘ب˘طأ’ا نإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تلا˘˘قو

عم ظفاحملا جÓعلا نؤعبتي نؤلازي
يتلا كؤ˘كصشلا ل˘ك م˘غر ،ي˘ت˘ي˘ت˘موأا

.هرصصاحت
ةدؤعل دعؤم دجؤي ’ هنأا تفاصضأاو

هذه نأاب نامصض دجؤي ’و ،يتيتموأا
.هل ةريخأ’ا ةصساكتن’ا يه

ر .ق ^

ةلاضسر هجوي بولك
ةيناثلا ةجردلاب بعÓل

مجاهم اؤنيفنيكأا ؤيابيدأا ىقلت
ن˘م ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت زرارد˘˘ناو بمؤ˘˘كيو
لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م بؤ˘ل˘ك ن˘غرؤ˘˘ي

يرود ى˘˘لإا ه˘˘يدا˘˘ن دؤ˘˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘˘ع
ةركل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا
.نينثإ’ا مؤي مدقلا

ىلع1‐2 بمؤ˘˘˘˘˘كيو زا˘˘˘˘˘˘فو
قحلم يئاهن يف دتيانؤي درؤفصسكأا
مؤ˘ي ي˘ل˘ب˘م˘يو دا˘ت˘صس ي˘ف دؤ˘ع˘صصلا
ة˘جرد˘لا يرود˘ل د˘ع˘صصي˘ل ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
.ةرم لوأ’ ةيناثلا

83 هرمع غلابلا اؤنيفنيكأا لاقو
يف ،ةمخصضلا ةينبلا بحاصصو ،اماع
نإا ا˘حزا˘م ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م
دصصحل لؤبرفيل داق يذلا ،بؤلك
زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا بق˘ل
ي˘ل ل˘صسر˘ي» ا˘م˘بر ،م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
لافت˘حÓ˘ل «بآا ضستاو ر˘ب˘ع ة˘لا˘صسر
.اعم حاجنلاب

قح’ تقو يف اؤنيفنيكأا رصشنو
لؤقي بؤلكل «رتيؤت» ىلع ؤيديف
ر˘ي˘ب˘كلا ل˘جر˘لا ا˘ه˘يأا ا˘ب˘حر˘م» ه˘ي˘˘ف
.«انيناهت

انأا» ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘لا فا˘صضأاو
لاؤط ديرت تنك كنأا امامت دكأاتم
ةجردلا يرود يف بعللا كتريصسم
كلذ ققحت نآ’او لقأ’ا ىلع ةيناثلا
.«اريخأا

تققحو انصسح ءÓب تيلبأا» :دازو
هذه لثم يف ىتح .اعئار اراصصتنا
لفتحت نأا ىنمتأا ةيبرغلا تاقوأ’ا
.«مئÓم لكصشب
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ةنولضشرب دعاوق فلاخي هيكيب
مؤيلا ،ينابصسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا

ع˘فاد˘م ،ه˘ي˘˘كي˘˘ب درار˘˘ي˘˘ج نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةصصاخلا كؤلصسلا دعاؤق فلاخ ،ةنؤلصشرب
رصشن ه˘ي˘كي˘ب نا˘كو.ينؤلاتكلا يدان˘لا˘ب
ة˘˘كب˘˘صش ي˘˘ف ه˘˘با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع ؤ˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف
ة˘صضا˘ير ه˘ت˘صسرا˘م˘م ءا˘ن˘ثأا «مار˘غ˘˘ت˘˘صسنإا»
ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو.جاؤ˘˘˘مأ’ا بؤ˘˘˘كر
دعاؤ˘ق نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘صسإ’ا «ؤ˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا»
ةصسرامم رظحت ةنؤ˘ل˘صشر˘ب ي˘ف كؤ˘ل˘صسلا
ل˘ث˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ة˘ط˘صشنأÓ˘ل ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو.جاؤ˘˘مأ’ا بؤ˘˘كر
هيكيب نأا ،ةينابصسإ’ا «ؤفيترؤبيد ودنؤم»
نم ةزاجإا ىلع قيرفلا لؤصصح لغتصسا
ن˘م نذإا˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا ،نار˘˘م˘˘لا
ة˘صسرا˘م˘م˘ل ،ن˘ي˘ت˘ي˘صس ي˘كي˘ك برد˘م˘˘لا

لتحيو.جاؤ˘˘˘مأ’ا بؤ˘˘˘كر ة˘˘˘صضا˘˘˘ير
لود˘ج ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ة˘نؤ˘ل˘صشر˘˘ب
97 ديصصر˘ب ي˘نا˘ب˘صسإ’ا يرود˘لا بي˘تر˘ت
رد˘صصت˘م˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ف˘ل˘خ ،ة˘ط˘ق˘˘ن
.طاقن4 قرافب

يف ركضسعي تراغتوتضش
ادادعتضسا اضسمنلا

«اغيلضسدنوبلا»ـل
يناملأ’ا ترا˘ج˘تؤ˘ت˘صش يدا˘ن ن˘ل˘عأا

يف اركصسعم ميقيصس هنأا ءاثÓثلا مؤيلا
ادادعتصسا ةيواصسمنلا ليؤ˘ب˘صست˘ك ة˘ن˘يد˘م
ىلإا هتدؤع دهصشي يذلا ،ديدجلا مصسؤملل
.«اغيلصسدنؤب» ىلوأ’ا ةجردلا يرود

ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ترا˘ج˘تؤ˘ت˘صش ف˘نأا˘˘ت˘˘صسيو
ميقي امنيب ،توأا نم ثلاثلا نم ارابتعا

نيب ام ةرتفلا لÓخ اصسمنلا يف هركصسعم
.رهصشلا تاذ نم92و22

ةحئاج لظ يف هنأا تراجتؤتصش ركذو
،(‐91ديفؤك) دجتصسملا انورؤك ضسوريف
يف ءاؤ˘صس ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت ىر˘ج˘ت˘صس
رؤ˘˘صضح نود˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خ وأا ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا

مصسؤملا تاصسفانم ح˘ت˘ت˘ف˘تو.نيعجصشم
81 ي˘ف «ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نؤ˘ب˘لا» ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
نم دحاو عؤب˘صسأا د˘ع˘ب كلذو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
ضسأاك تاصسفانم نم لوأ’ا رودلا قÓطنا
ةرؤصصلا نآ’ا ىتح حصضتت ملو.ايناملأا
يف ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا رؤ˘صضح ة˘ي˘نا˘كمإا نأا˘صشب
.تايرابملا

هنكÁ اتنلاتأا :يليدنارب
يبوروأا قيرف يأا طاقضسإا

ينفلا ريدملا يليدنارب يرازيصشت قثي
قيرف ةردق يف ايلاطيإا بختنمل قباصسلا
يرود يف ةأاجافملا قيقحت ىلع اتن’اتأا
ي˘ف ي˘ل˘يد˘نار˘˘ب لا˘˘قو.ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا
ؤ˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل تا˘ح˘ير˘صصت
ع˘ب˘ط˘لا˘ب» :ضسمأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترؤ˘ب˘˘صس
با˘صسح ى˘ل˘ع ل˘هأا˘ت˘لا ه˘ن˘كم˘ي ا˘ت˘˘ن’ا˘˘تأا
ةيلاحلا ةرتفلا يفو ،نامريج ناصس ضسيراب
ق˘ير˘ف يأا ى˘ل˘ع زؤ˘ف˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق ه˘نإا˘ف
.«يبوروأا

ةريبك ةارابم مدقيصس اتن’اتأا» :فاصضأاو
˘ما˘مأا ر˘ه˘ظ ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ج ضسإا ي˘˘ب د˘˘صض
ةديصسلا ةهجاؤم يف هلعف امف ،ضسؤتنفؤج
نم افئاخ نؤكي نل هنأا ىلع لدي زؤجعلا
قرفلا» :عباتو.«ةنؤبصشل يف قيرف يأا
ةيلاع ةينف تاردقو بهاؤم مصضت يتلا
ءادأ’او دا˘صضم˘لا ط˘غ˘صضلا ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
ضسإا يب ضضؤخ» :دكأاو.«يؤقلا يندبلا

ةهجاؤم لبق نيتي˘م˘صسر ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ج
اتن’اتأا امأا ،يباجيإا رثأا هل نؤكيصس اتن’اتأا
لؤل˘ح˘ب ا˘ق˘هر˘م ضسي˘لو از˘ها˘ج نؤ˘كي˘صس
توأا21 يف نامريج ناصس ةارابم دعؤم
.«لبقملا

اتن’اتأا» :هتاحيرصصت يرازيصشت متخو
هؤبع’ عتمتصسي رثكأا ضضكر املك قيرف
.«ربكأا لكصشب

ةنولضشرب :وليباك
لكاضشŸاب رومغم

ينفلا ريدملا ؤليباك ؤيباف ىلدأا
لؤح هيأارب ،ديردم لايرل قباصسلا
،ةنؤلصشرب يدانل ي˘لا˘ح˘لا ع˘صضؤ˘لا

ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ه˘تا˘ع˘قؤ˘ت ن˘ع ا˘ف˘˘صشا˘˘ك
دصض ينؤلاتكلا قيرف˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
يرود يئاهن نمث بايإا يف يلؤبان
.ابوروأا لاطبأا

نيب با˘هذ˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م ته˘ت˘ناو
‐1) يباجيإ’ا لداعتلاب ،نيقيرفلا

ءا˘ق˘ل ما˘ق˘ُي˘صسو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف (1
توأا يف «ؤن بماك» يف بايإ’ا
.لبقملا

تاحير˘صصت ي˘ف ،ؤ˘ل˘ي˘با˘ك لا˘قو
«ترؤ˘ب˘صس» ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
،مظنم قيرف يلؤبان» :ةينؤلاتكلا

نيرداق نؤنؤكي˘صس م˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو
فقؤم يف ةنؤلصشرب عصضو ىلع
يلؤبان ظفاحُي نأا لمآاو ،بعصص
عيباصسأ’ا يف هئادأاو هاؤتصسم ىلع
.«ةلبقملا

ة˘˘˘نؤ˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘˘ب نآ’ا» :فا˘˘˘˘صضأاو
،لكاصشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب رؤ˘م˘غ˘م
.«ةيعافدلا فقاؤملا يف ةًصصاخ

نل ؟نؤيلو ضسؤتنفؤج» :عباتو
ةئام ةبصسنب يرينؤكنايبلا نؤكي
نيدؤجؤملا نيبعÓلا عم ،ةئاملاب

نم مغرلا ىلعو ،قيرفلا يف اًيلاح
نود فدهب باهذلا يف مهتراصسخ
لهأاتلا نؤمصسحيصس مهنأا دقتعأا ،در
.«يلاتلا رودلل

ويسشتلاكلأ ةفاسصوب رفظلأ فدهتسسي Îنإلأ نأأ دكأأ

سسوتنفوج ـب قاحللا بعضصلا نم :نيدوغ

رييغتل ضسؤتنفؤج يدان بهأاتي
ؤلواب ينيتنجرأ’ا مجنلا ةيعصضو
،تايؤتصسملا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ،’ا˘ب˘يد
.يراجلا مصسؤملا ةياهن بقع

ؤ˘˘تؤ˘˘ت» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
رؤطتلا نإاف ،ةيلاطيإ’ا «ترؤبصس
ضسؤتنفؤج ة˘قÓ˘ع نأا˘صشب د˘يد˘ج˘لا

نا˘˘ير˘˘صس ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ،’ا˘˘ب˘˘˘يدو
نيفرطلا نيب ديدجتلا تاصضوافم
.يباجيإا ؤحن ىلع

انقفتا نيفرطلا نأا ىلإا تراصشأاو
،5202 فيصص ىتح ديدمتلا ىلع
دقعلا يف ’ابيد بتار نيصسحت عم
.ديدجلا

ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘عإ’ا نأا تح˘˘˘˘˘صضوأاو
رهصش يف نؤ˘كي˘صس ’ا˘ب˘يد د˘يد˘ج˘ت
يرودلا ءاهتنا بقع ،لبقملا توأا

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘ب˘˘قو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا
.ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
’ا˘˘ب˘˘يد نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تر˘˘˘كذو
ي˘ف يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جاو ح˘˘ب˘˘صصي˘˘صس

ة˘مÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ق˘˘يؤ˘˘صست˘˘لاو نÓ˘˘عإ’ا
ىلإا ةفاصضإ’اب ،يفؤيلل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةديصسلا»ـل يلبقتصسم˘لا د˘ئا˘ق˘لا ه˘نأا
.«زؤجعلا

ىÈك ةمهŸ لابيد زهجي سسوتنفوج

«غيلÈÁÒلا» ‘ يتوليضشنأل ةيوق ةبرضض

مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا نلعأا
ةي’و ةمكحم نأا ضسمأا لوأا (افيف)
ا˘ما˘˘م˘˘ت تصضفر ور˘˘ي˘˘نا˘˘ج يد ؤ˘˘ير
اهب تمدقت يتلا ةيئاصضقلا ىواعدلا
بب˘˘صسب هد˘˘صض ة˘˘ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب ة˘˘كر˘˘صش
لÓخ ماكحلا نم ذاذرلا مادختصسا
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب رار˘˘قإ’ا نود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا

.ةركفلا ةبحاصص
يمصسر نايب يف افيفلا حصضوأاو

اهرارق يف تحصضوأا ةمكحملا نأا
يأا مد˘ق˘ت م˘ل (ي˘نؤ˘ب˘صس) ة˘˘كر˘˘صش نإا
نأاو ،عارتخ’ا ةءارب قرخ ىلع ليلد

قح هحنمت ’ ذاذرلا مادختصسا ةركف
داؤمب هماد˘خ˘ت˘صسا ن˘م ن˘ير˘خآا ع˘ن˘م
.ةفلتخم ةيئايميك

ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا نوؤؤ˘صشلا ر˘يد˘م د˘كأاو
،ةبعلل يلودلا داح˘ت’ا˘ب لا˘ث˘ت˘م’او
افيفلا» :وريفليصس ايصسراغ ؤ˘ي˘ل˘ي˘م˘يإا
رار˘˘ق˘˘ل ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا ر˘˘˘كصشلا ه˘˘˘جؤ˘˘˘ي
ىؤ˘عد تصضفر ي˘ت˘لا ،ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ا˘م ،ا˘ه˘ل ضسا˘صسأا ’ ي˘ت˘لا (ي˘نؤ˘ب˘صس)
ةريخأ’ا تاحيرصصتلا ةقد مدع زربي
عاد˘˘خ لوا˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘صشل˘˘˘ل
.«ةيصضقلا هذه يف ريهامجلا

رار˘ق˘لا اذ˘ه ،ىر˘خأا ةر˘م» :ع˘با˘˘تو
يف امئاد فرصصت افيفلا نأا رهظي
اميف ةميل˘صس ة˘ي˘ن˘بو ،نؤ˘نا˘ق˘لا را˘طإا
.«ينؤناقلا عازنلا اذهب قلعتي

د˘ق (ي˘˘نؤ˘˘ب˘˘صس) ة˘˘كر˘˘صش تنا˘˘كو
افيفلا دصض ةينؤناق تاءارجإا تذختا
نود» ذاذر˘˘˘لا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا بب˘˘˘˘صسب
،«عار˘ت˘خ’ا بحا˘˘صص ن˘˘ع ف˘˘صشكلا

ة˘يزار˘ت˘حا ر˘ي˘باد˘ت ى˘ل˘˘ع تل˘˘صصحو
نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ما˘ع ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصل
يذلا يلودلا داحت’ا اهيلع نعطي
.هحلاصصل ايئاصضق امكح كلمي تاب

عفادملا دؤ˘ه˘ج˘ل نؤ˘تر˘ف˘يإا د˘ق˘ت˘ف˘ي
ضضرعت يذلا ،انيم يراي يبمؤلؤكلا

ة˘ه˘جاؤ˘م لÓ˘خ ،ة˘ي˘ل˘˘صضع ة˘˘با˘˘صصإ’
يف ،يصضاملا دحأ’ا ،نؤتبماهرفلوو
ح˘˘ب˘˘صصت˘˘ل ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا يرود˘˘˘لا

ثÓ˘ث˘لا ت’ؤ˘ج˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم
.كصش لحم ةيقبتملا

ؤلراك يلاطيإ’ا بردملا ثدحتو
،يفحصص رم˘تؤؤ˘م لÓ˘خ ،ي˘تؤ˘ل˘ي˘صشنأا

ببصسلا نأا اربتعم ،ةباصصإ’ا هذه نع
تايرابم قحÓتو تقؤلا قيصض ؤه
يف تاءاق˘ل3 ضضا˘خ يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا

.عؤبصسأا نؤصضغ
نؤكي نيح» :يتؤليصشنأا حصضوأاو

نإاف ،يفاعتلل بصسحف نامؤي كيدل
ةرؤصصب ىفاعتي ’ فصسأÓل بعÓلا

نم تاباصصإا يناعي نأا نكميو ةلماك
.«عؤنلا اذه

ا˘˘ن˘˘ي˘˘م يرا˘˘ي ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
.«ةيلصضع تÓكصشم

Ó˘˘ي˘˘ف نؤ˘˘ت˘˘صسأا ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م ل˘˘ب˘˘قو
بعÓ˘˘˘لا ير˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘صس ،ضسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘˘لا
دد˘ح˘ت˘صس تا˘صصؤ˘ح˘ف ي˘ب˘مؤ˘˘لؤ˘˘كلا
.’ مأا ءاقللا اذه يف هب عفدلا ةيناكمإا

يبمؤلؤكلا عا˘فد˘لا بل˘ق ظ˘فا˘حو
نم ايلاخ هلجصس ىلع مصسؤملا اذه
.ةارابم33 ضضاخ ثيح ،تاباصصإ’ا

ذاذرلا مادختضسا فلم ‘ يئاضضقلا هعارضص بضسكي «افيفلا»

نيدؤغ ؤغييد ينايؤغوروأ’ا لاق
يذلا زؤفلا نإا ،نÓيم رتنإا عفادم
،1 /3 ؤنيرؤت ىلع هقيرف ققح
تاصسفانم نمصض ،يصضاملا نينث’ا
ن˘م ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
ناك ،مدقلا ةركل يلاطيإ’ا يرودلا

ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا لؤ˘صصح د˘ع˘ب ا˘م˘ه˘م
يف نيتارابم رخآا يف ةدحاو ةطقن
.ةقباصسملا

زؤفلا ققح هقيرف نأا ىلإا راصشأاو
هفصصو هكابصش يف افده هيقلت مغر
.بيرغلاب عفادملا

تاحيرصصت يف نيدؤغ فاصضأاو
ءاقبلل ةصصرف انيدل» :ةارابملا بقع
نآ’ا ن˘ح˘نو ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةلبقملا ةارابملاب ريكفتلا يف بغرن
،(مؤيلا بيترتلا ليذتم لابصس مامأا)
ملعن .كلذ نم دعبأا ىلإا رظنلا نود
ى˘˘لإا لؤ˘˘صصؤ˘˘لا بع˘˘صصلا ن˘˘م ه˘˘˘نأا

ه˘˘نأ’ (رد˘˘صصت˘˘م˘˘لا) ضسؤ˘˘ت˘˘ن˘˘˘فؤ˘˘˘ج
.«ريبك قرافب بيترتلا ردصصتي

ؤنيرؤت مدقت ةارابملا تدهصشو
ي˘ف ي˘تؤ˘ل˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
كردأا غنؤي يلصشأا نكل71 ةقيقدلا
يصضم د˘ع˘ب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإ’ لدا˘ع˘ت˘لا

طؤ˘˘صشلا ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘م ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘برأا
.يناثلا

ينايؤجوروأ’ا عفاد˘م˘لا فا˘صضأاو
فدهلا نيدؤج ؤ˘ج˘ي˘يد مر˘صضخ˘م˘لا
لفكتو15 ةقيقدلا يف رتنإ’ يناثلا
ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

ثلاثلا فدهلا ليجصست˘ب ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
نÓيم رتنإا عفرو.16 ةقيقدلا يف
زكرملا يف ةطقن86 ىلإا هديصصر
نع ط˘ق˘ف فاد˘هأ’ا قرا˘ف˘ب ي˘نا˘ث˘لا

ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘صص ؤ˘˘يز’
اتن’اتأا ن˘ع ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘بو

هيف درفني يذلا تقؤلا يف عبارلا
67 ديصصرب ةرادصصلاب ضسؤتنفؤج
دنع ؤنيرؤت ديصصر فقؤتو.ةطقن
ضسدا˘صسلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن43
ثلثم نع طاقن ضسمخ قرافب رصشع
.طؤبهلا



«ويضشتلاكلا » نم33 ةلوجلا تاضسفانم نمضض

امراب ةهجاوم يف نÓيملا ةقفر رضصان نب
راضصتنلاب دهعلا ديدجتل

ناديم طصسوو يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا لبقتصسي
،«وريصس ناصس «بعلم ىلع امراب فيصضلا هيدان ةقفر يلاطي’ا نÓيم
تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م33 ة˘لؤ˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘صض مؤ˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسمأا
قيقحت ىلع نيربجم رصصان نب ءÓمز نؤكيصسو.«ؤيصشتلاكلا»
فانئتصسا ذنم قيرفلا اهققح يتلا ةديجلا جئاتنلا ديكأات لجأا نم زؤفلا
امهلثم˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب ي˘لؤ˘با˘ن ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘لا نا˘ك ا˘هر˘خآاو ،ة˘ق˘با˘صسم˘لا

هبصش ةمهملا نأا مغر ةمدقملا يعابر نع طاقنلا قراف ضصيلقتلو
.ةلماك ةطقن71ـل لصصي يذلا عصساصشلا قرافلل رظنلاب ةليحتصسم

مؤيلا ةهجاؤم يف ق˘لأا˘ت˘لا ة˘ل˘صصاؤ˘م ن˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ثح˘ب˘يو
ةصسفانملا فانئتصسا ذنم اهيف دجاؤتي يتلا ةيلاعلا ةمرؤفلا ديكأاتو
.يلاطيإ’ا يرودلا يف

ع.طيمز
ايضساضسأا ةكراضشملل حضشرم رضضخلا ناديم طضسو

ماهنتوت مامأا مويلا ةضصاخ ةهجاوم يف بلاط نب
يدان مجن ينطؤلا بختنملا ناديم طصسو بلاط نب ليبن تاب

امدنع ،ايصساصسأا مؤيلا ةكراصشملل ةداعلا قؤف احصشرم ،لصساكؤين
يرودلا نم63ـلا ةلؤجلا راطإا يف ماهنتؤت قيرف هيدان يقÓي
40 كلاصش يدان نم راعملا بلاط نب نؤكيصسو.زاتمملا يزيلجنإ’ا
يذلا قباصسلا هقيرف يقÓي امدنع ةصصاخ ةارابم يف لصساكؤين ىلإا
مل يتلا ةيناملأ’ا ةلؤطبلا يف ةديدج ةبرجت ضضؤخ لبق هعم قلأات
ءاقل ميدقتل ،يصسنرفلا ليل ةصسردم جيرخ ىعصسيو.حاجنلاب للكت
مصسؤملا يف «زياب كاملا» عم هئاقب ظؤظح عفرل هتاردق تابثإاو يؤق
.ديدجلا

ب.م.يرضسيإا
ازهاج تابو ةباضصإ’ا نم صصلخت رضضخلا حانج

عم مويلا ايضساضسأا نوكيل حضشرم لازغ
يضشتيل ةهجاوم يف «لويفلا»

يدان بع’و يرئازجلا يلودلا لازغ ديصشر مؤيلا ةرهصس كراصشي
راطإا يف يصشتيل هجاؤي امدنع ،هقيرف ةليكصشت يف ايصساصسأا انيتنرؤيف
.يلاطيإ’ا يرودلا نم33 ةلؤجلا

ديصشر مصسا نع مؤيلا انيتنرؤيف يدانل يمصسرلا عقؤملا فصشكو
،يصشتيل يدان مامأا «’ؤيفلا» اهب بعليصس يتلا ةليكصشتلا يف لازغ
ىلإا هتدؤع ىلع مصصبيل ةلباق˘م˘لا ة˘ياد˘ب ر˘صضخ˘لا م˘جا˘ه˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
هب هتقث تداز يذلا ،ينيكاي يبيصسؤج بردملل ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا

ةصصرفلا هحنمي تابو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘ل˘حر˘م ذ˘ن˘م
نع باغ لازغ ديصشر نإاف ،ةراصشإÓلو.قيرفلا ناؤلأا ىلع عافدلل
يتلا ةباصصإ’ا نم هتاناعم ببصسب انوريف ةارابم يف هقيرف ةليكصشت
.يرايلاك ءاقل يف هتكراصشم لÓخ اهل ضضرعت

ب.اضضر
«وضسوضس» ـل صضرع لوأا مدقي يدوعضسلا رضصنلا

يلوغيف ةفيلخ نع ثحبلا يف عرضشي يارضس ةطلغ
ةركف يارصس ةطلغ يدان بردم ميرت حتاف يكرتلا ضضفر مغر

يدانلا نأا ’إا ،رصضخلا ناديم طصسو يلؤغيف نايفصس يف طيرفتلا
ةقÓخ ىلع ةرداقلا ءامصسأ’ا نع ثحبلا ةيلمع يف عرصش يكرتلا
.مداقلا ؤتاكريملا يف ؤصسؤصس

رمحأ’او رفصصأ’ا يدانلا ةرادإا نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
ةرجأ’ا ببصسب ةدنهلبو واكلاف ،يلؤغيف يثÓثلا نم ضصلختلل ىعصست
ليدبلا نع ثحبلا يف عرصشت اهلعج ام ،اهؤصضاقتي يتلا ةيلاعلا
نأا ةيدؤعصس ةيمÓعإا ريراقت تفصشك ،رخأا بناج نم.مهل بصسانملا
در رظتنيو ،يلؤغيف نايفصس مصضل ضضرع لوأا مدق رصصنلا يدان
هقيرف ةرادإا عم تاصضوافم يف عورصشلا لجأا نم ريخأ’ا

ب.م.يرضسيإا
ديدجلا مضسوملا يف وزوتاغ ططخ جراخ رضضخلا ريهظ

ليل عم لدابتلا ةقفضصب نيينعم ريغ سسانوو مÓغ
مدأاو مÓغ يزؤف لاخدإاب ،يلاطيإ’ا يلؤبان يدان ةركف تءاب

ضضفر امدعب لصشفلاب ةيلدابت ةقفصص يف نييرئازجلا نييلودلا ضسانوا
.كلذ يصسنرفلا ليل يدان

ضضفر يصسنرفلا ليل يدان نأا ،ةيصسنرف ةيفحصص ريراقت تلاقو
يذلا يلؤبان يدان عم ةيلدابت ةقفصص يف نايميصسوأا اهبع’ لاخدإا

،ريخأ’ا اذه لباقم نييرئازجلا هيبع’ ضسانوأاو مÓغ اهيلع ضضرع
لع لزانتلا لباقم وروأا نؤيلم18 غلبم يصسنرفلا قيرفلا طرتصشاو
«ؤني˘تا˘م˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو.هبع’ تا˘مد˘خ
يرئازجلا يلودلا مÓغ يزؤف ةدهاصشم بعصصلا نم هنأا ةيلاطيإ’ا
يد ى˘ط˘عأا ا˘مد˘ع˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسؤ˘م˘لا ي˘ف ي˘لؤ˘با˘˘ن يدا˘˘ن ناؤ˘˘لأا˘˘ب

وزؤتاغ هقيرف برد˘م˘ل نذإ’ا «ي˘بؤ˘ن˘ي˘ترا˘ب˘لا» ضسي˘ئر ضست˘ي˘ن˘يرو’
.لبقملا ؤتاكريملا يف قبصسأ’ا رصضخلا ريهظ ىلع يلختلل

ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ن˘ع ضسا˘نو مدأاو مÓ˘˘غ يزؤ˘˘ف مؤ˘˘ي˘˘لا بي˘˘غ˘˘يو اذ˘˘ه
يف اينؤلؤب يدان ىلع افيصض لحي امدنع يلؤبان قيرفل ةيصساصسأ’ا

ةيادب مؤيلا ،يلاطيإ’ا يرودلا نم33 ةلؤجلا نمصض لخدت ةارابم
.03:81 ـلا ةعاصسلا نم

جاحلب اضضر

3972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ42ـل قفاوملا0202 ةيليوج51ءاعبرأ’اةصضايرلا

ةضسفانملل ةدوعلا ةلاحتضسا تدكأا ةيملعلا ةنجللا

13

ة˘˘يد˘˘نأ’ا را˘˘ظ˘˘˘نأا ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت
مقطأ’ا ،نيريصسملا ،ةيرئازجلا
ى˘ت˘حو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

يور˘كلا نأا˘˘صشلا ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م
داحت’ا رق˘م ؤ˘ح˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘يأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
بت˘كم˘لا ءا˘صضعأا ع˘م˘ت˘ج˘ي˘صس
نيدلا ريخ ةدايقب يلارديفلا

ر˘˘ي˘˘صصم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘صشطز
.يلاحلا مصسؤملا

يمصسر˘لا ع˘قؤ˘م˘لا ف˘صشكو
نع مايأا ذنم رئازجلا داحتÓل

بت˘˘كم˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا د˘˘˘ق˘˘˘ع
ل˘جأا ن˘م مؤ˘ي˘لا ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ر˘ي˘صصم ءا˘˘صضعأ’ا ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م
نأاو اميصس’ يلاحلا مصسؤملا
ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
تابصسانملا ديدع يف تدكأا

ءاؤ˘جأا ى˘لإا ةدؤ˘ع˘لا ة˘بؤ˘ع˘˘صص
ددع نأاو ام˘ي˘صس’ ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
«انورؤك» ءا˘بؤ˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا
نأا امك ،مؤي دعب امؤي عفتري
يف ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو
ةلاحتصسا تدكأا ،نايب ثدحأا
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأÓ˘˘˘˘ل ضصي˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ادع ام ،طا˘صشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب
نيلهأاتملا ةب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘صضا˘ير
.ؤيكؤط دايبملوأا ىلإا

ىلع قيدصصتلا متيصس امك

ناؤج رهصشل ي˘بدأ’ا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
ضضع˘ب ة˘صسارد ع˘م ي˘صضا˘م˘˘لا
ةقرو قيبطت مهأا تاحرتقملا
اذكو ،ةينورتكل’ا تايرابملا
ةفاصضإ’اب ةيوركلا ضسرادملا
ز˘˘كر˘˘م لا˘˘غ˘˘صشأا ما˘˘م˘˘تإا ى˘˘˘لإا
.ةديعصسب «فافلا»

قرفلا ديدحت
ةضسفانملل ةلهأاتملا
ةركفملا يف ةيراقلا

ريصصم يف لصصفلا دعبو
قر˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا
بتكملا نإاف ،بقللاب جؤتملا
˘ما˘مأا نؤ˘كي˘˘صس ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

قر˘˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ؤه لكصشملا نأا ’إا ،ةيراقلا

تا˘يرا˘ب˘م كل˘م˘ت قر˘ف دؤ˘جو
ن˘م بع˘صصي˘صس ا˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘م˘˘ه˘˘م
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا ضسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘صشطز
،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يف لمأاي عيمجلا نأاو اميصس’
يرود يف ةكراصشملا نامصض
مصسؤم˘لا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
.ديدجلا

02..طوقضسلا ءاغلإا
لوأ’ا مضسقلا يف اقيرف
مضسقلا يف ناتعومجمو

اقيرف81ـب يناثلا
ةلأاصسم مهأا نؤكتصس امك

ةقيرطلا يه اهتصشقانم متيصس
ديدحت اهلÓخ نم متيصس يتلا

ن˘م ة˘ياد˘ب ةد˘عا˘صصلا قر˘˘ف˘˘لا
يناثلا مصسقلاو لوأ’ا مصسقلا

بت˘كم˘لا كل˘م˘ي ثي˘˘ح ،ةاؤ˘˘ه
ن˘˘˘م ادد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘لارد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،ةيدنأ’ا اهتمد˘ق تا˘حار˘ت˘ق’ا

ءا˘˘غ˘˘لإا ؤ˘˘ه ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا ل˘˘˘ع˘˘˘لو
م˘˘˘صسؤ˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه طؤ˘˘˘ق˘˘˘صسلا

يردصصتم قرف4 ديعصصتو
ثيح ،فرتحم يناثلا مصسقلا
ي˘ف لوأ’ا م˘صسق˘˘لا بع˘˘ل˘˘ي˘˘صس
،ايدان02ـب ديدجلا م˘صسؤ˘م˘لا

قرف8 ديعصصت متي نأا ىلع
3ـلا تا˘˘˘عؤ˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ؤهو ،ةاؤهلا ميقلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

ي˘نا˘ث˘لا م˘صسق˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م
ديدجلا مصسؤملا يف فرتحم
ن˘م ا˘˘يدا˘˘ن81ـب بع˘ل˘˘ي˘˘صس
.نيتعؤمجم

نم63 ـلا ةلوجلا راطإا يف
مويلا «غيل ريميربلا»

00:81 ةعاضسلا نم ةيادب
«نزتيضسلا»و زرحم

يف راهبإلا ةلضصاومل
راهنملا ثومنروب ةهجاوم

زر˘ح˘م ضضا˘ير ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

نم ةياد˘ب ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
Óهصس ودبي ءاقل ،مؤيلا ءاصسم
ىلع فيصضتصسي نيح ايبصسن
يدا˘˘˘ن «دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا» بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
تايراب˘م ن˘م˘صض ثؤ˘م˘نرؤ˘ب
يرود˘لا ن˘˘م63 عؤ˘ب˘˘صسأ’ا
فدهيو .زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
ة˘ل˘صصاؤ˘م˘ل ه˘قا˘فرو «زور˘ح»
د˘ع˘ب تارا˘صصت˘ن’ا ة˘ل˘˘صسل˘˘صس
ر˘˘خآا ي˘˘ف ضضير˘˘ع˘˘لا زؤ˘˘˘ف˘˘˘لا

ةيصسامخب نؤتيارب مامأا ةارابم
طاقن ثÓث ة˘فا˘صضإاو ة˘ل˘ما˘ك
لباقملا بنا˘ج˘لا ي˘ف ،ةد˘يد˘ج
ثادحإا ثؤمنرؤ˘ب لوا˘ح˘ي˘صس
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘طإ’او ةأا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
م˘ه˘ل˘ق˘ع˘م ي˘ف «نز˘ت˘˘ي˘˘صسلا»ـب
زؤفلاب ايصشتنم لازي ام يذلا
رتصسيل مامأا قق˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
،0 ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘عا˘بر˘ب ي˘ت˘˘ي˘˘صس
نؤكت نل ةمهملا نأا ودبيو
ةهجاؤم يف في˘صضل˘ل ة˘ل˘ه˘صس

يذلا يناثلا زكرملا بحاصص
يف مؤجه طخ ىؤقأا كلمي
م˘صسؤ˘م˘لا اذ˘ه«غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا»
عيمجب زؤفلل ىعصسي يذلاو
دصصحو ةيقبتملا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.طاقنلا نم ددع ربكأا

ع.طيمز

ضسي˘ن˘˘كتاو ي˘˘لوأا ى˘˘ن˘˘ثأا
،يزيلجنإ’ا درؤفتنيرب بع’
ديعصس قيرفلا يف هقيفر ىلع
يرئازجلا ي˘لود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب
˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ثيد˘˘˘ح تا˘˘˘ب يذ˘˘˘لا

.ارتلجنا يف ضصاخلاو
ي˘˘˘˘ف ضسي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كتاو لا˘˘˘˘˘قو

ل˘ك» ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت
ي˘ن˘ب˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ءي˘صش
نحنو ،يعامجلا لمعلا ىلع
ىلع ا˘ن˘ب˘جاؤ˘ب مؤ˘ق˘ن ق˘ير˘ف˘ك
ة˘م˘حر ن˘ب ن˘كل ،ه˘جو ل˘م˘كأا
هنإا ،يئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ل˘م˘ع˘ب مؤ˘ق˘ي
فا˘صضأاو ،«ار˘ي˘ث˘ك ا˘˘ند˘˘عا˘˘صسي

اد˘ي˘ج فر˘عأا تح˘˘ب˘˘صصأا نآ’ا»
ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘ل ن˘˘كم˘˘ي اذا˘˘م
.«هب مايقلا

ي˘ف ا˘ن˘كرا˘صش اذإا «ع˘˘با˘˘تو
نل اننأا دكأاتم انأاف فوأا يÓبلا
ةيادب نم يرجلا نع فقؤتن
ةر˘˘فا˘˘˘صص ى˘˘˘ت˘˘˘ح ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
.«ةياهنلا

ة˘م˘حر ن˘ب نإا˘ف ،ةرا˘صشإÓ˘لو
ل˘ت˘ح˘ي درؤ˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ه˘ق˘ير˘˘فو
يرود بيترت نم3 زكرملا
87 ديصصرب ةيزيلجنإ’ا ةلؤطب
فيصصؤلا ىلع دعتبيو ،ةطقن
مل ام لاح يفو ،طاقن ةثÓثب

درؤ˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن ع˘ي˘ط˘ت˘صسي
ةلهؤؤملا بتارملا يف دجاؤتلا
ةياهن لبق زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘ل˘ل
زكرملا يهو يلاحلا مصسؤملا
ءاقفر ىلع نإاف يناثلاو لوأ’ا
ةلصصاف ةارابم بعل ةمحر نب
.دؤعصصلا لجأا نم

ة˘ي˘صشع ل˘ب˘ق˘ت˘صسي˘˘صسو اذ˘˘ه
يلودلا ةمحر نب ديعصس مؤيلا
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ق˘˘فر ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نؤ˘ت˘صسير˘ب يدا˘ن رؤ˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب
ةلؤجلا راطإا يف دنيا ثرؤت
ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا يرود ن˘˘م44
.ةيزيلجنإ’ا

ب.اضضر

يد˘˘نا˘˘م ى˘˘صسي˘˘ع ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
بختنملل يرؤحملا ع˘فاد˘م˘لا
لا˘˘ير يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
لؤصصحلل ،يناب˘صسإ’ا ضسي˘ت˘ي˘ب

نيتلؤج رخآا يف ةصصرف ىلع
،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
بردملا تاحيرصصت Óغتصسم
ينيرغيليب ليؤنا˘م ي˘ل˘ي˘صشت˘لا
ح˘ن˘م دد˘صصب ه˘نأا دد˘˘صش يذ˘˘لا
فؤقؤلل هيبع’ لكل ةصصرفلا

ر˘خآا ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
.يلاحلا مصسؤملا يف نيتارابم

نم ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ى˘نا˘عو
يف هيبردم لبق نم ضشيمهت
ببصسب ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ت’ؤ˘ج˘لا
دقع ديدجت تاصضوافم رثعت
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا ’إا ،بعÓ˘˘˘˘˘لا
˘ما˘ه تصساو ق˘ير˘ف˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسي ق˘˘با˘˘صسلا
هق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘قÓ˘ط˘نا

ه˘ت˘ي˘ق˘حأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.ي˘صسلد˘نأ’ا يدا˘ن˘لا بيرد˘ت˘˘ب
ىلع يدنام رصصي ،هبناج نم
هناو اميصس’ ،يدانلا ةرداغم
ن˘م ،ضضور˘ع˘لا ضضع˘ب كل˘م˘ي
لÓغتصس’ ىعصست يتلا قرف
يدانلا نع ليحرلا يف هتبغر
ؤتاكريملا يف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
.مداقلا يفيصصلا

ب.م.يرضسيإا

˘˘˘˘مودرز ناؤ˘˘˘˘˘صضر دد˘˘˘˘˘صش
ي˘ل˘حا˘˘صسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ن˘م دا˘ف˘ت˘صسا ه˘نأا ،ي˘˘صسنؤ˘˘ت˘˘لا
عم هيف كراصش يذلا ضصبرتلا
امل زهاج هنأا احصضؤم ،هقيرف
.يصسنؤتلا يرودلا نم ىقبت

ر˘˘˘˘˘˘˘صصن بع’ ح˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ياد ن˘˘˘ي˘˘˘صسح
مÓعإ’ا اهب ضصخ تاحيرصصت
تكراصش دقل»:Óئاق يصسنؤتلا
ان˘م˘قو ق˘ير˘ف˘لا ر˘كصسع˘م ي˘ف
نم تدفتصسا دقو ريبك لمعب

ه˘˘ل˘˘لا لؤ˘˘ح˘˘بو ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك كلذ
دادعتصس’ا م˘تأا ى˘ل˘ع نؤ˘كأا˘صس
ي˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘فا˘صضإ’ا م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل
طاصشن ةدؤع نم ةيادب ديدجلا
.«يرودلا

ب.م.يرضسيإا

00:71ـلا نم ةيادب مويلا نوتضسيرب ةهجاوم يف دروفتنيرب دوقي رضضخلا مجن
«يئانثتضسا لمعب موقي ةمحر نب »:سسينكتاو

ينيرغيليب يليضشتلا بردŸا عانقإ’

«اغيللا رمع نم Úتلوج رخآا ‘ هتاردق تابثإا ىلع رضصي يدنام

ةديج ةينفو ةيندب ةلاح ‘ هنأا دكأا

يلحاضسلا مجنلل ةفاضضإلا Ëدقتل زهاجو سصبÎلا نم اÒثك تدفتضسا :مودرز

ب.م.يرضسيإا

sport@essalamonline.com
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ن˘ل˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ن˘˘ب جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ضسي˘˘˘ئر
نم هتلاق˘ت˘صسا ن˘ع يدا˘م˘ح
د˘ن˘ع ،ق˘ير˘ف˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا د˘˘ق˘˘ع
ءاصضعأÓل ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
32 خ˘يرا˘ت˘ب ن˘ي˘م˘ها˘صسم˘˘لا

،ر˘ه˘صشلا اذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ل˘يؤ˘˘ج
ة˘ل˘ي˘صصح˘لا مد˘ق˘ي˘صس ثي˘˘ح
نم ءاصضعأ’ا مامأا ةيئاهنلا
ركذي ،هيلع ةقداصصملا لجأا
تناك رداصصملا ضضعب نأا
ةبغر نع اقباصس تثدحت دق
ةلاقت˘صس’ا ي˘ف يدا˘م˘ح ن˘ب
ن˘م ه˘ب˘صصن˘م ن˘م ا˘ي˘م˘˘صسر
تاطؤغصضلا ببصسب يدانلا
تاناعإ’ا ضصلقتو ةر˘ي˘ب˘كلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيلحملا تاطلصسلا

يدامح نب عامتجا
ةيضشع ÚبعÓلاب

نوكتضس هجئاتنو مويلا
تارارق ءوضض ىلع
›اردفلا بتكŸا
دقعيصس ،ىرخأا ةهج نم

ي˘ل˘هأÓ˘ل ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا
يبع’ عم يئاهنلا هعامتجا

كلذو ،مؤيلا ةيصشع قيرفلا
بت˘˘كم˘˘لا رد˘˘صصي نأا د˘˘ع˘˘˘ب
نأا˘˘صشب هرار˘˘˘ق ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا
كلذو ،ة˘˘˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

ثيح اهمدع نم اهفانئتصس’
ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صس ه˘˘ئؤ˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘صسارد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

ءاؤ˘صس هر˘صصا˘ن˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
م˘ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم د˘˘يد˘˘صست˘˘ب

،اهب نؤنيد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
د˘ق اؤ˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
اهتيؤصست ةرور˘صضب اؤ˘ب˘لا˘ط
نأا ركذي ،يئزج لكصشب ؤلو
تد˘˘كأا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب
«انورؤك» رهصشأا نع اهلزانت
ءا˘م˘صسأا رؤ˘ه˘ظ را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
.ىرخأا

صشامر ماضشه
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فيطصس قافؤل ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘ي
فادهتصسا ىلا يكؤكلا يصسنؤتلا ةدايقب

ر˘ي˘ت˘صسن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف مؤ˘˘ج˘˘ه بل˘˘ق بل˘˘ج
بج˘عأا يذ˘لاو ،ؤ˘تؤ˘ب˘كوا ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘˘لا
لمعت نأا ىنمتي ثيح اريثك هتاناكمإاب
هبلج وأا هقئاثو ءارصش ىلع قافؤلا ةرادإا

ىري ضشتؤكلاف ،ةراعا لكصش ىلع ىتح
قافؤلا مؤجه بناج ىلا ةريبك ةدافا هيف
لاح يف ةصصاخ لبقملا مصسؤملل ابصسحت
اذه ةيراق ةكراصشم يف قافؤلا عصضو
حجنت نا فيطصس يف عيمجلا لمأايو
نأاو ةصصاخ ناهرلا بصسك يف ةرادإ’ا
.هتامدخ ديري ضشتؤكلا

رييÓم8 ـب قافولا ةنيزخ ميعدت وحن
يف فيطصس قافو ريهامج لمأاتو اذه

تاعاصسلا يف قيرفلا ةنيزخ ضشعتنت نأا
ثدحت نأاو قبصس يذلا غلبملاب ةمداقلا

يذلاو ،ضشÓغز راؤتكريدلا ضسيئر هنع
نم ري˘يÓ˘م8 ـلا دود˘˘ح ي˘˘ف نؤ˘˘كي˘˘صس
لعجيصس ام ؤهو ،ةيدلبلا اذكو ةي’ؤلا
د˘يد˘صست ل˘جأا ن˘م اذ˘ف˘ن˘م د˘ج˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لا

عيمجلا رظتني يتلا نيبعÓلا تاقحتصسم
ام اؤمدق ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر نا ا˘م˘ب ا˘ه˘ل˘ح
نأا ركذي ،ايلاع يدانلا ةيار اؤعفرو مهيلع
نورظتني قافؤلا رييصست ىلع نيمئاقلا

.ربصصلا غرافب ةيصضقلا ديدج
صشامر ماضشه

رئاز÷ا ةيدولوم
رابتعا لك قوف ÚبعÓلا ةحضص نأا دكأا

ةمئاق جيوتتلا ‘ انظوظحو دادزولب بابضش ـل بقللا حنم سضفرن :سساŸأا
بابصش قيرفل بقللا حنم نم رئازجلا ةيدؤلؤم قيرف ضسيئر رصصانلا دبع ضساملأا رذح

ةؤقب ضسفانيصس مصسؤملا مامتإا لاح يفو ،ةرخأاتم ةارابم كلمي هقيرف نأا احصضؤم ،دادزؤلب
يف ضساملأا حصضوأاو.دازملا يف ةطقن42 ىقبت هناو اميصس’ ةلؤطبلا بقل ىلع
بتكم˘لا تارار˘ق را˘ظ˘ت˘نا ا˘ن˘ي˘ل˘عو عر˘صست˘لا بج˘ي ’» :ضسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
كلمن نحن..دادزؤلب بابصش قيرفل بقللا حنم ةركف دصض نحن انبناج نمو ،يلارديفلا

ظؤظح »:متخو ،«ةياهنلا نم ت’ؤج8 لبق بقللا حنم لقعي ’و ،ةرخأاتم ةارابم
ةحصص نكل ،انبعلم ىلع تايرابم5 بعلنصس اننأاو اصصؤصصخ ،ةمئاق بقللاب انجيؤتت
.«ةطبارلا عامتجا لÓخ ةصسفانملل ةدؤعلا ةلاحتصسا اندكأاو رابتعا لك قؤف نيبعÓلا

«ةبيقعلا»ـل بقللا حنم مدعب نوبلاطيو ةرادإ’ا دضض نوضضفتني ديمعلا راضصنأا
ثيح ،يدانلا رقم ىلإا  رئازجلا ةيدؤلؤم راصصنأا نم ةعؤمجم ،ضسمأا لقنت

ريصصم فرعمل ضساملأا رصصانلا دبع ةدايقب قيرفلا ةرادإا عم ثيدحلا اؤلواح
لك  نأاصش هنأاصش ةظحللا ةياغ ىلإا بع’ يأا مصضي مل قيرفلا نأا ثيح ،ؤتاكريملا
نينؤللا قاصشع ددصش امك ،ةلؤطبلا ريصصم ةفرعم رظتنت يتلا ،ةيرئازجلا يداؤنلا
بابصش ميرغلل بقللا حنم هلبقت نم اورذحو ةرادإ’ا عم ةجهللا رمحأ’او رصضخأ’ا
مامأا اؤعمجت نيذلا ،راصصنأ’ا داعبإا لجأا نم نمأ’ا رصصانع تلخدتو اذه.دادزؤلب
.يمصصاعلا يدانلا رقم

ب.م.يرضسيإا

بتكملا ىؤتصسم ىلع عاصضوأ’ا جارفنا ،ينارمع رداقلا دبع بردملا رظتني
نأا ىلإا تايطعملا لك ريصشت ثيح ،قيرفلل ةمداقلا ةؤطخلا ةفرعم لجأا نم ،يلاردفلا
ىلع ةرداق اهاري يتلا تاقفصصلا ضضعب نامصض لجأا نم هلقث لكب يمريصس ضشتؤكلا
رؤمأ’ا مهأا لعلو اذه ،لبقملا مصسؤملا يف ينامحر ضسراحلا ءاقفرل نؤعلا دي ميدقت
طبصضيصس اهئؤصض ىلع يتلاو ’وأا زئاكرلا ديدجت نؤكيصس اهطبصض ىلع لمعيصس يتلا
.اهيف نيبع’ بلج ىلع لمعلا متيصس يتلا بصصانملا ضشتؤكلا

ربحلا نم ريثكلا لاضسأا لاغضشأ’ا رخأات

«1202 ماع ةيادب ناملضسيضس يقاربو ةريود ابعلم»:ةفرضش
فرط نم يقاربو ةريود يبعلم ميلصست دعؤم ،ةمصصاعلا يلاو ةفرصش فصسؤي ددح

ةعاذإ’ا اهب ضصخ تاحيرصصت يف ةفرصش لاقو.راظتن’ا لؤط دعب زاجنإ’اب نيفلكملا
نيزهاج نانؤكيصس زاجنإ’ا رؤط يف ن’ازي ’ ناذللا ةمصصاعلا يبعلم» نأا :ةثلاثلا

ةفرصش لمعيو.«لبقملا ماعلا نم لوأ’ا يثÓثلا نم ةيادب نييصضايرلا فرصصت تحتو
ترصصأا امد˘ع˘ب ،لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف ي˘قار˘بو ةر˘يود ي˘ب˘ع˘ل˘م عور˘صشم˘لا ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع
.نكمم تقو عرصسأا يف لكصشملا اذه لحب هنييعت دنع هيلع ايلعلا تاطلصسلا

بقع نيبعلملا رييصست فلم ضصؤصصخب ت’ؤواصست ةدع ةيصضاملا مايأ’ا يف تحرطو
.نيعورصشملا ىلع ةلئاط لاؤمأا فرصص عم راظتن’ا لؤطو زاجنإ’ا ةدم رخأات

ب.اضضر
يفيضصلا وتاكريملا لوخد نم عونمم اقيرف41

ةفرتحملا ةطبارلا يداون نويد ةليضصح فضشكت تاعزانملا ةنجل
اهعامتجا يف ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل تفصشك

‐8102 نيب ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيدنأ’ا نؤيدب ةصصاخلا ماقرأ’ا نم ديدعلا ريخأ’ا
نم نؤناعي23 لصصأا نم اقيرف32 دجاؤت ريرقتلا رهظأاو.ضصاخلا اهريرقت يف0202
يف يدان61 دجاؤتي اميف %44 ةبصسنب لوأ’ا مصسقلا يف طصشنت ةيدنأا7 ،نؤيدلا لكصشم
قرف ةثÓث دجاؤت تاعزانملا ةنجل ريرقت فاصضأاو اذه ،%001 ةبصسنب يناثلا مصسقلا
نم اهعنم مت يتلاو ميتنصس رايلم711 عؤمجمب9102‐8102 مصسؤم ذنم انؤيد كلمت
عؤمجم غلبي اميف ،يناثلاو لوأ’ا نيمصسقلا نم ايدان41ـب ردقت يتلاو تامادقتصس’ا
مؤقتو اذه ميتنصس رايلم322 نم رثكأا لوأ’ا فرتحملا يف ةطصشانلا يداؤن عبصسلا نؤيد
.ميتنصس رايلم3.5ب ةردقملاو اهنؤيد ديدصستب يناثلا فرتحملا نم يداؤن نامث

طيمز.ع

 ›اردفلا بتكŸا تارارق بقÎت «اكضسيل» ةرادإا

بورÿا ةيعمج

›ا◊ا بيتÎلا دامتعا صصوضصخب حÎقم يأا صضفرت

يدامح نب ةلاقتضسا ميضسرت رظتنت جÈلا ‘ فارطأا
يلهألا سسأار ىلع نم

جÈلا يلهأا
رييÓم8ـلا ىلإا لضصت تاناعإ’ا لاومأامويلا ÚبعÓلاب عمتŒ ةرادإ’ا

نمث يأاب وتوبكوا يريجينلا ديري «يكوكلا»

«يضس.صسأا.يضسلا» ‘ صصاعقف ديري Êاضسملتلا ينقتلا

دد÷ا طبضض ‘ عورضشلا لبق دوقعلا ديدŒ ةيولوأا ددحي Êارمع

فيطضس قافو

ةنيطنضسق بابضش

sport@essalamonline.com

تحمضس ةرازولا
ÚلهأاتŸا Úيضضايرلل

بردتلاب ويكوط دايبŸوأ’

يرئاز÷ا دا–لا
يهني ةمكÓملل
يضضايرلا مضسوŸا

›ا◊ا
يرئازجلا دا˘ح˘تإ’ا رر˘ق

مصسؤملا ءاهنإا ،ة˘م˘كÓ˘م˘ل˘ل
9102/0202 ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا بب˘˘˘صسب
راصشتنا ءارج دÓبلا اهصشيعت
ريطخلا «انورؤك» ضسوريف
.نطؤلا ءاجرأا عيمج يف

ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘صشنو
:تلاق اهل انايب ةيلارديفلا
ةرازو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب Ó˘م˘ع»
ة˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
د˘صصر˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

رظنلا˘بو ،ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
رؤطتلاو بعصصلا عصضؤلل
ى˘ل˘ع ة˘ح˘ئا˘ج˘ل˘˘ل بي˘˘هر˘˘لا

نإا˘˘ف ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ىؤ˘˘˘ت˘˘˘صسم
ف˘˘قو ترر˘˘ق ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘ت’ا

تا˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
.«ضسأاكلاو ةلؤطبلا

بابصشلا ةرازو تحمصسو
ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘ل˘ل ة˘صضا˘˘ير˘˘لاو
دا˘ي˘ب˘م˘˘لوأ’ ن˘˘ي˘˘ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

نيينعملاو1202 ؤيكؤط
ضسر˘ع˘لا اذ˘ه ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا˘ب
ى˘˘لإا ةدؤ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
اذهل ريصضحتلاو تابيردتلا
د˘ي˘ق˘ت˘لا طر˘˘صشب د˘˘عؤ˘˘م˘˘لا
ي˘ح˘صصلا لؤ˘كؤ˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ب

،ه˘˘˘˘جو ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
زكرم˘لا كلذ˘ب ل˘ف˘كت˘ي˘صسو
.يصضايرلا بطلل ينطؤلا

ب.اضضر

ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ةرادإا بقر˘˘ت˘˘ت
هنع رف˘صسي˘صس ا˘م بور˘خ˘لا
ع˘˘˘صسؤ˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
بت˘˘˘كم˘˘˘ل˘˘˘˘ل بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذ˘لاو ،مؤ˘ي˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ة˘˘˘صسارد˘˘˘˘ل ضصصصخ˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
يلاحلا يوركلا مصسؤ˘م˘لا˘ب
نأا ملعلا عم9102/0202
ع˘با˘ت˘ت ة˘ي˘˘بور˘˘خ˘˘لا ةرادإ’ا
را˘˘ب˘˘خأ’ا ر˘˘خآا ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب
مصسؤملا ريصصمب ةقلعتملا
تاهؤيران˘ي˘صسلاو ق˘ل˘ع˘م˘لا
تددج دقو اذه ،ةعقؤتملا
ناصسل ىلع «اكصسي’» ةرادإا

ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صضعأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
Óيصصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ا˘ه˘صضفر
دامتعاب قلعتملا حر˘ت˘ق˘م˘لا
ديدحت يف يلاحلا بترتلا
.نيلزانلاو نيدعاصصلا

نولضصاوي نوبعÓلا
لكضشب ريضضحتلا

ىلع نودكؤويو يداع
ىلع مهتردقم

دوعضصلا
ؤ˘ب˘ع’ ل˘صصاؤ˘يو اذ˘˘ه

مهتابيردت بورخلا ةيعمج
ضضصضم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘يدر˘˘˘ف˘˘˘لا
د˘ئا˘صسلا ضضؤ˘م˘غ˘لا بب˘صسب

ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘صصم لؤ˘˘ح
املثم ،ايؤورلا حاصضتا مدعو
ي˘ف م˘ه˘ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا هد˘˘كأا
˘مÓ˘صسلا» ى˘لإا م˘˘ه˘˘ث˘˘يدا˘˘حا
ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ،«مؤ˘˘˘ي˘˘˘لا
ةلؤطبلا لا˘م˘ت˘كا ع˘ي˘م˘ج˘لا
ت’ؤج عبصسلا ءارجإا نأا امب
ديدع اهل نؤكيصس ةيقبتملا
د˘ق ا˘م ؤ˘هو تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ة˘˘يد˘˘نأا ن˘˘م˘˘صض م˘˘ه˘˘ع˘˘صضي
ة˘صصا˘خ ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘عا˘˘بر
ا˘م ا˘ه˘يد˘ل ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نأاو
ت’ؤ˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘لؤ˘˘˘ق˘˘˘ت
.ةمداقلا

صشامر ماضشه

اهتيوضست ىنمتن ةحضضاو انلكاضشم» :بيد
«ÚلوؤوضسŸا فرط نم

ةليلم Úع ةيعمج

›ا◊ا مضسوŸا Òضصم ةفرعŸ ›ارديفلا بتكŸا تارارق رظتنت «ماضص’» نأا دكأا

ميهاربإا بيد بعÓلا دكأا
ه˘نأا ،ه˘ب ا˘ن˘ع˘م˘ج ثيد˘ح ي˘ف
ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ا˘ما˘م˘˘ت ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
رار˘م˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘ف يدا˘ن˘˘لا
نأا ليلدب ةلصصاحلا ةمزأ’ا
د˘ي˘صص ن˘ب ن˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةرادإا

د˘ع˘ب ل˘صصت˘ت م˘ل ي˘نار˘م˘عو
نع ثيدحلا لجأا نم مهب
وأا ةلبقملا ةلحرملا تايدحت
عؤ˘˘˘صضؤ˘˘˘م˘˘˘ل قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نأ’ ،ةيلام˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا

اؤ˘ل˘صصح˘ت ه˘ب˘صسح ه˘ئا˘˘ق˘˘فر
ذ˘ن˘م ط˘ق˘ف ن˘ي˘تر˘˘جأا ى˘˘ل˘˘ع
اذه ،قلعملا مصسؤملا ةيادب
نأا بور˘خ˘لا ن˘با د˘˘كأا د˘˘قو

نؤبردت˘ي ’ ه˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’
دعب ةمظتنم ةرؤصصب ايلاح
ميدقت ينفلا مقاطلا فيقؤت
ببصسب تاريصضحتلا جمانرب

.ةلؤطبلا قيلعت ةدم لؤط
تارارق رظتنن»

نمو ›اردفلا بتكŸا
‘ ةدوعلا بعضصلا

«نهارلا تقولا
ن˘˘با د˘˘كأا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

يتلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ،بور˘خ˘لا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘˘م رد˘˘˘صصت˘˘˘صس
ةيرئازجلا ةيلارديفلا بتكم
لبقتصسم لؤح مدقلا ةركل

ة˘ل˘م˘كت˘ب ءاؤ˘صس ة˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةيقبتملا ينامثلا ت’ؤجلا
را˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘عإ’ا وأا
افي˘صضم ،ضضي˘بأ’ا م˘صسؤ˘م˘لا
ى˘لإا د˘يد˘ج ن˘˘م ةدؤ˘˘ع˘˘لا نأا
لثم يف ةيمصسرلا ةصسفانملا

رمأ’اب ىقب˘ي فور˘ظ˘لا هذ˘ه
تابؤعصصلل ار˘ظ˘ن بع˘صصلا
نم قيرفلا ا˘هد˘ج˘ي˘صس ي˘ت˘لا

يحصصلا لؤكؤتوربلا لÓخ
ةرازو فرط ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا
لج هتصضفر يذلاو ةحصصلا
ضصقن ة˘ج˘ح بب˘صسب قر˘ف˘لا
.ةيلاملا بناؤجلا

صشامر ماضشه



ةــــنصصرق

«فاكلا» طروت نوريماكلا
ةلكصشم مامأا فاكلا نأا ودبي

نوريماكلا نÓعإا د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج
ة˘˘فا˘˘صضت˘˘صسا ن˘˘ع ا˘˘˘هراذ˘˘˘ت˘˘˘عا

يئاهنو يئاهن فصصن تايرابم
ي˘ف ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
هدقع يذلا يفحصصلا رمتؤؤملا
داحتإ’ا ضسيئر ؤبمؤبم وديصس
ءاجو ،مدقلا ةركل ينوريماكلا

ضضفر د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘˘كلا ة˘˘˘مؤ˘˘˘كح˘˘˘لا
بب˘صسب ة˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘صضت˘˘حإا
ي˘ف ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘صشف˘˘ت
ةريخأ’ا هذه ،ريبك قزأام يف اهعصضوو مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتإ’ا تاباصسح طلخأا ام دÓبلا

.ةيراقلا ةصسفانملا نم نيريخأ’ا نيرودلا مامتإ’ نوريماكلا تراتخا دق تناك

ةودقلا يضضاملب
د˘˘˘˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘˘˘˘ف

د˘˘كأا ،تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘˘لا
قباصسلا يبرغملا مجنلا

نأا وداو مÓ˘˘صسلا د˘˘ب˘˘ع
لامج ينطؤلا بردملا
يلاغنصسلاو ي˘صضا˘م˘ل˘ب
فؤ˘صس ي˘˘صسي˘˘صس ؤ˘˘ي˘˘لأا
يذتحي ةودق ناحبصصي
،بابصشلا نيبردملل اهب
نأا وداو فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
ةركلا مؤجن نم ديدعلا
اؤ˘˘ق˘˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإ’ا
مهراؤصشم يف تاحاجن
دعب اؤهجؤتيل يوركلا
يصسيصس هريظنو يصضاملب ينقتلا عم ثدح امو ،اديدج احاجن اؤققحيل ةيبيردتلا ملاعل كلذ
بردملا ىلع دامتعإ’ا ةبرجت راركتل ةيقيرفإ’ا لودلل امهب نايذتحي نيلاثم نادعي ناذللا
.ايقيرفإا ممأا ضسأاك يئاهنل امهلؤصصو دعب ًاصصؤصصخ يلحملا

ةداضشإلا نوقحتضسي

يماهؤتلا بعلم ة˘ي˘صضرأا د˘يد˘ج˘ت ي˘ق˘ل
فرط نم ةريبك ةداصشإا ،ةليلم نيعب يفيلخ
نيم˘ئا˘ق˘لا نأاو ة˘صصا˘خ ةر˘يد˘ت˘صسم˘لا قا˘صشع
ءابو ديج ل˘كصشب اؤ˘ل˘غ˘ت˘صسا بكر˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةداعإا لجا نم ةريدتصسملا فقؤتو انورؤك
ر˘صست تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
اذه ،اهتدؤج ةيحا˘ن ن˘م ة˘صصا˘خ ،ن˘ير˘ظا˘ن˘لا

ةلماجم ةرايزب «ماصص’» ةرادإا تماق دقو
يف زجني امب عيمجلا بجعا ثيح بكرملل
ضسبÓملا رييغت فرغ يف ىتحو ةيصضرأ’ا

.ةديج تانيصسحت نم

قافولا يلوؤوضسم لمأا

ىلإا ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ؤ˘لوؤؤ˘صسم ى˘ع˘صسي
لجأا ن˘م «ي˘ت˘ي˘صس لؤ˘ب˘تؤ˘ف» ة˘كر˘صش عا˘ن˘قا
قيرفلاب ضصاخ نيؤكت زكرم ءانبو دييصشت
ي˘ف فؤ˘صصؤ˘ب بعÓ˘لا ة˘بر˘ج˘ت حا˘ج˘ن د˘ع˘ب
يف فيطصسب عيمجلا بغري ثيح ،لاقتن’ا
د˘ق تنا˘ك «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» نأاو ة˘صصا˘خ م˘ه˘عا˘ن˘˘قا
دي˘ي˘صشت ل˘جا ن˘م نؤ˘ع˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘ت تد˘كأا

اهل يتلا ةيدنأÓل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ن˘يؤ˘كت ز˘كار˘م
رامثتصس’او نيبعÓلا ليؤحت ىلع ةردقلا
ةينابصشلا تائفلا يف ةصصاخ ،ةبيتكلا يف
.قيرفلا اهكلتمي يتلا

ديري ل ةزيعم
«ةنوب» نع داعتبلا

لداع بعÓلا د˘كأا ،«طا˘ب˘صصلا» ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘ع˘ب
قيرفلل ريصسملا مقاطلا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ه˘ت˘ي˘ن ةز˘ي˘ع˘م
ل˘م˘ع˘ل˘ل ه˘ب˘ل˘ط م˘ت لا˘ح ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا

ةيصسفانت ةعؤمجم ءان˘ب ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘صسمو
نم بعلت يتلا ،«ةنؤب» ناؤلا فيرصشت ىلع لمعت
قيرفلا قاصشع دكأا دقو اذه ،دؤعصصلا ةقرو لجأا

ن˘م˘صض ةز˘ي˘ع˘م لدا˘˘ع نؤ˘˘كي نأا ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
دؤقي يذلا ريصسم˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
ةربخلاب عتمتي هنأاو ةصصاخ لبقملا مصسؤملا قيرفلا
.قيرفلا ميعدت ىلع هدعاصست يتلا ةمزÓلا

«اداكيضسور» ءانبأا
نورظتني

رابخأ’ا ةدكيكصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش قا˘صشع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
رار˘ق ذا˘خ˘˘تا لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو مؤ˘˘ي˘˘لا ةرا˘˘صسلا
نأا ثيح ،ةمدقملا يعابرل ةبصسنلاب دؤعصصلا
يئاهنلا رارقلا يف لصصفيصس يلاردفلا بتكملا
ةيلمعف يلاتلابو ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا ةيعمب
ينم˘ي ثي˘ح رار˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك نؤ˘كت˘صس بقر˘ت˘لا
رارق نيلوؤؤصسملا ىدافت˘ي نأا˘ب ه˘صسف˘ن ع˘ي˘م˘ج˘لا
قيرف يأا دعاصسي نل يذلاو ضضيبأ’ا مصسؤملا
لذ˘ب ل˘كلا نأا ا˘م˘ب ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
هتاه ىلإا لؤصصؤلا لجأا نم ةرابج تادؤهجم
.ةطحملا

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك» ىدحتي ايقيرفإا بونج
بؤ˘ن˘˘ج د˘˘جاؤ˘˘ت م˘˘غر

نادلبلا ضسأار ىلع ايقيرفإا
اصضرع˘ت ر˘ث˘كأ’ا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
نأا ’إا ،«ا˘˘نورؤ˘˘˘ك» ءا˘˘˘بؤ˘˘˘ل
يبؤنجلا داحت’ا يلوؤؤصسم
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا اورر˘ق ي˘ق˘ير˘˘فإا
45ـلا بع˘لو ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘˘م
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘نو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘صصن
رؤ˘˘˘˘˘˘˘˘صضح نود ضسأا˘˘˘˘˘˘˘˘كلا
لاصسأا يذلا رمأ’ا ،رؤهمجلا
اميصس’ رب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

ى˘˘لإا ةدؤ˘˘ع˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت نأاو
.دعب ددحي مل تايرابملا
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          اموي563
ةنصسلا نم ،ضسمأا مؤي لثم يف

زرحم ضضا˘ير ن˘كم˘ت ة˘ي˘صضا˘م˘لا
بع’و ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

ليج˘صست ن˘م ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
بختنملا عم يرؤطصسأ’ا هفده
يف ةرصشابم ةفلاخم نم ينطؤلا
ةارا˘ب˘م ن˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا
9102 ناك نم يئاهنلا فصصن
ناك امدعب ،ايريجين بختنم مامأا
بهذيصس ءاقللا نأا عيمجلا نظي
م˘صسح˘ي˘ل ،ي˘فا˘صضإ’ا تقؤ˘لا ى˘˘لإا

نيبراحملا حلاصصل ءاقللا ضضاير
ا˘هد˘ع˘بو ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل م˘˘هدؤ˘˘ق˘˘يو
.يلاغلا بقللاب جيؤتتلل
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ةÓضصلا تيقاوم

يلحاضسلا مجنلل ةفاضضإلا Ëدقتل زهاجو سصبÎلا نم اÒثك تدفتضسا :مودرز^
«اغيللا» رمع نم Úتلوج رخآا ‘ هتاردق تابثإا ىلع رضصي يدنام^

يارضس ةطلغ
ثحبلا ‘ عرضشي
›وغيف ةفيلخ نع

رييÓم8ـلا ىلإا لضصت تاناعإ’ا لاومأا

يريجينلا ديري «يكوكلا»
نمث يأاب وتوبكوا

›ارديفلا بتكŸا تارارق رظتنت «ماضص’» نأا دكأا
Ÿضصم ةفرعÒ اŸا◊ا مضسو‹

ىنمتن ةحضضاو انلكاضشم»:بيد
«ÚلوؤوضسŸا فرط نم اهتيوضست

«وضسوضس» ـل صضرع لوأا مدقي يدوعضسلا رضصنلا
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ةضسفانملل ةدوعلا ةلاحتضسا تدكأا ةيملعلا ةنجللا

يوركلا مضسوملا ريضصم مضسحل مويلا عمتجي يلاردفلا بتكملا

ةركفملا يف ةيراقلا ةضسفانملل ةلهأاتملا قرفلا ديدحت^
اقيرف81ـب يناثلا مضسقلا يف ناتعومجمو لوألا مضسقلا يف اقيرف02..طوقضسلا ءاغلإا^

رئاز÷ا ةيدولومفيطضس قافوةليلم Úع ةيعمج

تاÒضسفت اوبلاطو يدانلا رقŸ اولقنت ديمعلا راضصنأا
يفيضصلا وتاكŸÒا لوح

بقللا حنم سضفرن :سساŸأا
انظوظحو دادزولب بابضش ـل

ةمئاق جيوتتلا ‘


