
ةثداح ‘ يئاضضق قيق– حتف
نطإوم ىلع يطرضش ءإدتعإ

Ãناــمضسلت ‘ ةـــينغ
رضصانع قح يف مإدعإلإ
ةدكيكضسب ةيباهرإإ ةعامج
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zd.ceno.cab نيعقوملأ نم
zd.ceno.mebو

ةئاملاب06 ةدافتسسأ مدع أودكأأ
نويلملأ غلبم نم مهنم

اندÓب هاŒ مئأدلأ رتوتلأ ةيجيتأÎسسأ نزıأ جاهتنإأ تدكأأ
ةيوأرحسصلأ ةيسضقلأ لايح اهفقوم ةعجأرم ىلع اهلم◊

برغŸإ :«يزآإ كيرفأإ» ةل‹
«ةضضيغب» ةوطخ ىلع مدقي

رئإز÷إ ىلع موجهلإ ‘ «ةئيند»و
30 صص

فراطلأ يف يسسنوت رانيد فلأأ53 نم رثكأأ زجحةنيدŸأ ديرب زكرم مامأأ Úنطأوم Òبأوط ميظنت ءانثأأ ةزرفم عم حلسسم كابتسشإأ لÓخ صضبقلأ مهيلع يقلأأ
ةبأزعب يسسيب ةباغب ةبدحلأ نيع لبجب صشيجلل

50صص

ةيلأريديف صسيئر ،فسسوي نب دمحم اعد
ىلإأ لق˘ن˘لأ ةرأزو ،ةر˘جألأ تأرا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس

ربع لقنلأ طاسشنل نيلوأزملأ تافلم ةلبرغ
ربتعت ةئف دوجو لظ يف ،ةرجألأ تأرايسس

تا˘ح˘ير˘سصت مد˘ق˘تو ا˘ي˘˘فا˘˘سضإأ طا˘˘سشن˘˘لأ أذ˘˘ه
دعت نييÓم3 ةحنم نأأ ىلإأ أريسشم ،ةبذاك
ةرجألأ تأرايسس يق˘ئا˘سسل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ب˘سسك˘م

،ا˘˘هر˘˘خأا˘˘ت م˘˘غر ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ بأر˘˘˘ت˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ن˘م ن˘يرر˘سضت˘˘م˘˘لأ ر˘˘ث˘˘كأأ ن˘˘م م˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘مأر˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ

طا˘˘سشن˘˘لأ ف˘˘قو˘˘تو «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘˘ت
.يداسصتقلأ

ةيلاملإ ءابعألإو بئإرضضلإ ديدضست تايلمعل يروفلإ ديمجتلاب رمأاي نوبت سسيئرلإ
30 صص«انوروك» نم ةياقولأ ريبأدتب نيرثأاتملأ نييفرحلأ ةرجألأ تأرايسس يقئاسس ةدئافل ةحنم رانيد فلأأ03

يناحتمإ تإءاعدتضسإ بحضس
ءإدتبإ «كابلإ»و «مايبلإ»

ءاعبرألإ دغ نم

ةرجألإ تإرايضس وقئاضس
لبقمئإوقلإ ةلبرغب نوبلاطي

نييÓم3 ـلإ ةحنم بضص

30صص

40 صص

زع يف ةمداضص دهاضشم .. ديربلإ زكإرم
ةــلويضسلإ حـضش اهـعنضصت «انوروـك» ةـمزأإ
نينطإوملإ بضضغ سصاضصتمإل لإومألإ خضض لجعتضستو لخدتت ةموكحلإ^

«91-ديفوك» نم ةياقولأ تأءأرجإل يلكلأ قرخلأ اهزيم أرجف أأدبت ريبأوط

ةيعمج طاضشنل دح عضضو
نويلم68 زجحو رإرضشأإ
يإد نيضسحب ةروزم ميتنضس

يلامجإأو ءافسش ةلاح663 ليجسست
83881 ىلإأ لسصي نيفاعتملأ

ةباضصإإ616و تايفو8
«اـنوروك» ـب ةديدج
رــــــئإزجلإ يـــف

30 صص

راظتنأ ‘ ةلوه‹ ىقبت ةعجافلأ بابسسأأ
ايميلقإأ ةسصتıأ ةباينلأ قيق– جئاتن

يرضضحلإ نمألإ سسيئر راحتنإإ
ةياجب ةيلو نمأاب نماثلإ
يدرفلإ هحÓضس ةطضسإوب

50 صص

30صص

50صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
بيضست رمتضسيو

ÚلوؤوضسŸإ

رهاظمل رارمتصسا يفو .. ديدصشلا فصسأÓل
يف مهبتر ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا بي˘صست
تانكصس ،مهن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘صصا˘خ ا˘ندÓ˘ب
ةيصضاملا ةنصسلا ةياهن ذنم ةزهاج ةيعامتجا

مل ،نطولا تايدلب نم ديدعلا ىوتصسم ىلع
اهطبر رخأات ببصسلاو ،ةعاصسلا دحل عزوت
،؟ اذه لقعي لهف ،زاغلاو ءابرهكلا يتكبصشب
ارارم اوجتحا اهباحصصأا نأا رمألاو ىهدألا

ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ثد˘ح ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ارار˘˘كتو
لوؤوصسم لو يدانت نمل ةايح ل نكل ،ةلقرو
سضعب ىفتكاو ،مهيلع درلل كرحت يلحم
ىلع تاروصشنمب تايدلبلا يف نيلوؤوصسملا
درف .. «اوربصصأا» .. اهيف ءاج «كوبصسيافلا»
ةمزأا نم نوناعي نيذلا نونطاوملا مهيلع
ربصص دجوي له» لوقلاب دوقع ذنم نكصس
.«ربصصلا اذه دعب

Ÿ؟ .. إذا

.. ة˘ي˘بر˘غ ة˘يلو ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘˘م بير˘˘غ
نم يصسردم لقن ةلفاح21 ىلع تلصصح
ةنصسلا ةياهن ذنم تلظ «سسديصسرم» عون
ةيلولا رقم ةريظح يف ةنوكرم ةيصضاملا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت لد˘بو ا˘ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإا نود
سسمصشلا ةعصشأاو «رابغلا اهÓك» تايدلبلا

يلاولا ّنأا مغرو ،اهءÓط تفلتأا راطمألاو
ا˘حا˘ب˘صص ه˘ب˘ت˘كم ةذ˘فا˘ن ن˘م ا˘ي˘مو˘ي ا˘˘هار˘˘ي
نكمي هنأا املع ،ثرتكي مل هنأا ّلإا ءاصسمو
ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ تÓ˘فا˘ح˘لا هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘˘صسإا
.دÓبلا برصضت يتلا «انوروك»

قاضشعل ىرضشب
ويرانيضسلإ

ة˘ل˘صصلا تاذ تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘ي˘ب رو˘صسج˘لا د˘م˘ل
تاونقو ةيصصو تائي˘هو و˘يرا˘ن˘ي˘صسلا ة˘با˘ت˘كب
ي˘ع˘م˘صسلا جا˘ت˘نإا تا˘صسصسؤو˘مو ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
قوقحل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا كلذ˘كو ،ير˘صصب˘لا
دÓيم نع نلعأا ،ةرواجملا قوقحلاو فلؤوملا
،و˘يرا˘ن˘ي˘صسلا با˘ت˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م لوأا
يتلاو ،ريذ˘خ ة˘يرو˘ح تصسيرا˘ن˘ي˘صسلا ة˘صسا˘ئر˘ب
تاطاصشنلا نم ةلصسل˘صس ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس
اذه نوكيصس ثيح ،ويرانيصسلا ةباتكب ةقلعتملا
يف فراعملاو تاربخلا لدابتل ةصصرف ءاصضفلا
ويرانيصسلا ةباتك ىوتصسم نم عفرلاو ،لاجملا
.اندÓب يف

⁄و بهذ .. قيزر
! .. دعي

،ه˘ت˘ي˘فا˘ف˘صشل ،نو˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب˘˘حأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ىلع هصصرحو ،هلمع ءادأا يف هينافتو ،هتحارصص
لامك ةيبعصش نأا ودب˘ي ،كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
ةرتفلا يف عجارتت تأادب ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
تببح يتلا تازيملا نع ىلخت امدعب ،ةريخألا
يف هروهظ تاب ثيح ،هيف يلحملا عراصشلا
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف ى˘ت˘حو اردا˘ن ناد˘ي˘م˘˘لا
سسمأا ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا تقو ي˘˘ف ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
ةصصرف راجت مانتغإا لظ يف ةصصاخ هيلإا ةجاحلا
كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضألا د˘ي˘ع بار˘ت˘قاو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
.مهبويج قرحو نينطاوملا لاومأا بهنل

qarsana@essalamonline.com
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«ولإو انمهف ام»
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا ترر˘˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب

ل˘خاد˘م ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
لوأا موي ءاصسم نم ةيادب ،ةمصصاعلا
نيذلا سصاخصشألا ءانثتصسإا عم ،سسمأا
ّلإا ،ةيئانثتصسإا لقنت سصخر نولمحي
ةمصصاعلا ىلإا نيمداق نينطاوم ّنأا

،ةرواجملا تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
يدا˘ع ل˘كصشب م˘هرور˘م˘ب اوأا˘جا˘˘ف˘˘ت
يف تاءارجإا ةيأل مهتفداصصم نود
نم نيمداق˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ق˘ير˘ط˘لا

ى˘ل˘ع سسادر˘مو˘بو ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو
اذا˘م .. ر˘صصح˘لا ل لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘˘ب˘˘صس
تارارق» عقاو مامأا نحنأا .. ثدحي
ةيفلخ رمأÓل مأا .. «قبطت لو ذختت
.؟ ىرخأا

! .. رافنتضسلإ
عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترإا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف

«ا˘نورو˘ك» ـب تا˘با˘صصإلا
،اندÓب يف تفلم لكصشب
نوز˘˘خ˘˘م ذا˘˘˘ف˘˘˘ن بر˘˘˘قو
د˘صصب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘يودألا

رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
د˘يد˘ع˘ب «ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘ك»
،دÓ˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
يلوؤوصسم ةلولا رفنتصسإا
يلثممو ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق
يريدمو يبط˘لا م˘قا˘ط˘لا
لجأا نم ،ةيلحملا ةرادإلا
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت
زواجتل ةقدب ةيرورصضلا
ا˘هر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘غ˘˘ب ة˘˘مزألا

،ة˘عر˘˘صسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ىلع لمعلاو ةكرتصشم لولحل لوصصولا ةيغب يندملا عمتجملاب مهعمجت ةبيرق تاءاقل ميظنتو
.رئاصسخ لقأاب ةحئاجلا زواجت لجأا نم داجلا نواعتلا

«يلبدلإ نوعاطلإ» ¤إإ «انوروك» نم
رئاصسخ دبكتي ملاعلا هيف لازي ل يذلا تقولا يف

يتلا سسور˘صضلا بر˘ح˘لا ءار˘ج ة˘حدا˘ف ة˘يدا˘مو ة˘ير˘صشب
هنإا .. ديدج ءابو رهظ ،«انوروك» ءابو دصض اهصضوخي
سصخصشل ةباصصإا لوأا تلجصس نيأا ،«يلبدلا نوعاطلا»
ناويح مح˘ل ة˘ب˘جو ه˘لوا˘ن˘ت د˘ع˘ب93 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
نوعاطلل ةلقانلا تاناويحلا نم ربتعي يذلا ،طومرملا
دلبلا اذه تاطلصس تماق ثيح ،ايلوغنمب ناخفاز ميلقإاب
9 ىلإا ةفاصضإلاب ،يلحم ىفصشتصسم يف باصصملا لزعب
عيمجلا عاصضخإا مت ،هعم اولصصاوت نيرخآا سصاخصشأا
يف نوعاطلا اذه سضارعأا لثمتتو ،يلزنملا رجحلل
سسف˘˘ن ي˘˘هو ،تÓ˘˘صضع˘˘لا ملآاو عاد˘˘˘صصلا ،ى˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
.«انوروك» ـب ةباصصإلا نع مجنت يتلا سضارعألا

هللإ اي كفطل
يوجلا دصصرلل ة˘ي˘م˘قر˘لا جذا˘م˘ن˘لا

رار˘م˘ت˘صسا ى˘ل˘ع تع˘م˘جأا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
سسمت يتلا ةيداعلا ريغ رحلا ةجوم
ةياغ ىلإا نطولل ةيلامصشلا قطانملا
ثي˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
ة˘ي˘صسا˘ي˘ق تا˘جرد ل˘ي˘ج˘صست تر˘ه˘ظأا
قطانملاب لظلا تحت64 ـلا ىدعتت
ل˘ظ˘لا تح˘˘ت ة˘˘جرد34و ةي˘ل˘خاد˘لا
عفترت نأا ىلع ،ةيلحاصسلا قطانملاب
مويلا نم ةيادب ةجرد74 ىلإا لصصتل
.مداقلا ةعمجلا موي ةياغ ىلإا ءاثÓثلا
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يف ،ةيرهصشلا ةلجملا تدكأا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه لو˘˘˘ح لا˘˘˘ق˘˘˘م
ّنأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘صض ة˘ير˘ي˘ه˘صشت˘لا
ذ˘ن˘م ج˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘˘لا بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘صس
اهلمحل اندÓب هاجت مئادلا رتوتلا

يئدبملا اهفقوم ةعجارم ىلع
رامعتصسلا ةيفصصت ةلأاصسم نم
فقوم وهو) ةيبرغلا ءارحصصلاب
هذه مدقأا ،(هلك يلودلا عمتجملا
«ةصضي˘غ˘ب» ةو˘ط˘خ ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا

ةفصصبو فينعلا مجهتلاب ةديدج
ى˘ل˘ع «ة˘ئ˘ي˘ند»و ةرر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ةيندملا ةيرئازجلا تاصسصسؤوملا

تفا˘صضأاو ،ة˘ير˘كصسع˘لاو ا˘ه˘ن˘˘م
ليلحتلا يف ةصصتخملا ةلجملا
يذ˘لا نز˘خ˘م˘لا نأا ،ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ه˘˘قاو˘˘بأا ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘ك مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسي
رصصقلا نم ةبرقملا ةيمÓعإلا
ع˘قو˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘كل˘˘م˘˘لا
يذ˘˘˘˘لا «am.063» يرا˘˘ب˘˘خإلا
ةديطو ة˘قÓ˘ع ه˘ب˘حا˘صص ط˘بر˘ت
د˘ق ،ي˘بر˘˘غ˘˘م ما˘˘صس لوؤو˘˘صسم˘˘ب
ليتف نوكي داكي Óمع بكترا

«ح˘˘˘قو˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘فذ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب» بر˘˘˘˘ح
رئازجلا تا˘ط˘ل˘صسل «بذا˘كلا»و
ةدود˘م˘م˘لا د˘ي˘لا ةاد˘غ ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةيرئازجلا ةيصسامولبيدلا سسيئرل

ةلباقملا لÓخ ،موداقوب يربصص
ةا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب سصخ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ايصسور» ،ةيصسورلا ةينويز˘ف˘ل˘ت˘لا
،اهتاذ ةلجملا تربتعاو،«مويلا
ةجردلا سسكعي فرصصتلا اذه نأا

يذلا د˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ
نز˘خ˘م˘لا ر˘˘ئاود سضع˘˘ب ه˘˘ن˘˘كت

هذ˘˘˘ه» تدروأاو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘ي˘لاو˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا
ل ذإاو برغملا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
عصضو يأل جاه˘ت˘بلا˘ب ي˘ف˘ت˘كت
يف بلاكتت رئازجلاب ملي ملؤوم
ةروعصسملا ةيليفايكملا اهتعزن

ةبيطلا اهتعمصسب سساصسملا ىلع
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا˘˘ب
ىقلتت يتلا ةماصسلا تاهيبوللا
ا˘˘صسنر˘˘ف ي˘˘ف ة˘˘م˘˘خ˘˘صض ارو˘˘جأا

اكيجلبو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو
.«سصوصصخلا هجو ىلع

ترا˘صشأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
يتلا «ةلزلا» نأا ىلإا ةلجملا تاذ
ق˘با˘صسلا ل˘˘صصن˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘كترا
فصصو نيح ،نارهوب برغملل
تصسيل «ودعلا ةلودلاب» رئازجلا
ركف ايلج سسكعت اهنوك أاطخلاب
ن˘ي˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ا˘هر˘ك م˘هد˘صشأاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا

ءارزو رئاصس ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ر˘˘صصا˘˘ن ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘صشلا
ةريخألا ةجرخلا امو» ،ةطيروب
بيبح ،باونلا سسلجم سسيئرل
ةئيندلا هتا˘ح˘ي˘م˘ل˘تو ،ي˘كلا˘م˘لا
يتلا ةصصا˘خ˘لا فور˘ظ˘لا نأا˘صشب
لإا اهفقاومو رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت
هذ˘ه نأا ى˘ل˘ع دارأا ن˘˘م˘˘ل ل˘˘ي˘˘لد
ليلصضتلا نم ةديدجلا ةلمحلا

نم ةربدم ر˘ي˘ه˘صشت˘لاو م˘ت˘صشلاو
ي˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا مر˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘عأا
‐كير˘فأا» لو˘˘ق˘˘ت ‐ «بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
اذه يف تلءاصست يتلا ،‐«يزآا
اذ˘ه ما˘مأا ن˘كم˘ي ل˘˘ه» دد˘˘صصلا
م˘˘ئاد˘˘لا ي˘˘˘ئاد˘˘˘ع˘˘˘لا كو˘˘˘ل˘˘˘صسلا
ح˘˘˘ل˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا

كلذ ناك نإاو ىتح ؟ةئدهتلاو
ى˘ل˘ع م˘قا˘ن˘لا نز˘خ˘م˘لا ل˘م˘ح˘˘ي
ةيناودعلاو ةصسرطغلا ةفعاصضم
ةر˘م ل˘ك ي˘ف دا˘ت˘ع˘م و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك

ةمكحلاب رئازجلا اهيف ى˘ل˘ح˘ت˘ت
.«؟سسفنلا طبصضو

ى˘لإا ة˘ل˘ج˘م˘لا تصصل˘خو اذ˘˘ه
ةجاذصس ن˘ع اًد˘ي˘ع˘ب» ه˘نأا لو˘ق˘لا
(ر˘خآلا د˘˘خ˘˘لا ةرادإا) ل˘˘ي˘˘ج˘˘نإلا

ي˘ت˘لا ة˘ئ˘طا˘خ˘لا تا˘˘با˘˘صسح˘˘لاو
ن˘صسح داد˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ن˘˘هار˘˘ت
ر˘ي˘ث˘م˘لا را˘ج˘لا اذ˘ه˘ل ل˘م˘ت˘ح˘˘م
ل د˘ج˘ي د˘ق يذ˘لاو ل˘كا˘صشم˘ل˘ل
ةمكحلل قير˘ط˘لا ف˘ي˘ك يرد˘ن
نآلا ن˘ي˘ع˘ت˘ي ءا˘ن˘ب˘لا ماز˘˘ت˘˘للاو
كه˘ت˘نا يذ˘لا بر˘غ˘˘م˘˘لا غÓ˘˘بإا
بادآلا د˘عاو˘ق ر˘ي˘ط˘˘خ ل˘˘كصشب
ةمراصص ةجهلب راوجلا نصسحو
ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب
اهتقيرطب فرعتصس اهتاصسصسؤومو
ى˘˘ل˘˘ع در˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا
.«ةناهإلا

ةيوإرحسصلإ ةيسضقلإ لايح اهفقوم ةعجإرم ىلع اهلم◊ اندÓب هاŒ مئإدلإ رتوتلإ ةيجيتإÎسسإ نزıإ جاهتنإإ تدكأإ

«ةضضيغب» ةوطخ ىلع مدقي برغŸإ :«يزآإ كيرفأإ» ةل‹
رئإز÷إ ىلع موجهلإ ‘ «ةئيند»و

ح.نيدلإ رمق

«ةسضيغب» ةديدج ةوطخ ىلع ةيمÓعإلإ هقإوبأإو هتاهيبول لÓخ نم مدقأإ برغملإ نأإ ،«يزآإ-كيرفأإ» ةلجم تربتعإ
.ةيرئإزجلإ ةلودلإ تاسسسسؤوم ىلع «ةئيند»و «ةرربم ريغ» ةفسصبو فينعلإ مجهتلاب رئإزجلإ دسض ةيريهسشتلإ هتلمح يف

zd.ceno.cab نيعقوملإ نم
zd.ceno.mebو

تإءاعدتضسإ بحضس
«مايبلإ» يناحتمإ
ءإدتبإ «كابلإ»و
ءاعبرألإ دغ نم

ةيبرتلإ ةرإزو صسمأإ تنلعأإ
بحسس نأإ ،ةينطولإ
ناحتمإ ءإرجإ تإءاعدتسسإ
طسسوتملإ ميلعتلإ ةداهسش
ةيليوج92 نم ءإدتبإ نوكيسس
يف عرسشيسس اميف ،يراجلإ
ةسصاخلإ تإءاعدتسسلإ بحسس
ايرولاكبلإ ةداهسش ناحتماب
.لبقملإ توأإ5 ـلإ نم ءإدتبإ

هذه بحسس نوكيسسو إذه
ةرودب ةسصاخلإ تإءاعدتسسلإ
ةيسضرألإ نم0202 ربمتبسس
إذكو ،ءايلوألإ عقومو ةيمقرلإ

ينطولإ نإويدلإ عقوم
ىلع تاقباسسملإو تاناحتمÓل
sptth طبإرلإ
zd.ceno.meb//:ةبسسنلاب
ناحتمإ زايتجإ ىلع نيلبقملل
ءاعبرألإ دغ نم إءدب ،«مايبلإ»
مداقلإ ربمتبسس9 ةياغ ىلإإ

sptth:// طبإرلإ ىلعو
zd.ceno.cabصصاخلإ
«كابلإ» ناحتمإ يحسشرتمب
ىلإإ لبقملإ توأإ5 نم ءإدتبإ

.يلإوملإ رهسشلإ نم71 ـلإ ةياغ
نيذلإ نيحسشرتملل قحيو
زايتجإ مهتإءاعدتسسإ إوعاسضأإ
نييناحتملإ تإرابتخإ

مهميدقت ةطيرسش ظفحتب
ةياغ ىلإإ تإءاعدتسسلإ هذهل
.ناحتملإ نم موي رخآإ

ةرإزو نأإ ركذلاب ريدج
ءإرجإإ خيرات تددح ،ةيبرتلإ
ةرتفلإ يف «مايبلإ» ناحتمإ
ربمتبسس9 ىلإإ7 نم ةدتمملإ
تاناحتمإ ءإرجإإ امأإ ،مداقلإ
ةرتفلإ يف نوكيسسق ،«كابلإ»
.رهسشلإ صشفن نم71 ىلإإ31 نم

ح.نيدلإ رمق

سسي˘˘˘ئر سسمأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ءاربخلا ةنجل نع ادفو ،نوبت
،روتصسدلا ةعجارمب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
يذلا ،ةبار˘ع˘ل د˘م˘حأا ة˘صسا˘ئر˘ب
لا˘غ˘صشأا ن˘ع ا˘صضر˘˘ع ه˘˘ل مد˘˘ق
ةدمتعملا ةيجهنملاو ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةقلعتملا تاحارتقلا ةصساردل

يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب
تحصضوأاو ،روتصسدلا ةدوصسمل
نايب يف ،ةيروهمجلا ةصسائر
تاحارتقلا ددع ّنأا ،سسمأا اهل
نم تدرو0052 يلاوح غلب
ةدا˘قو ة˘ي˘ن˘˘طو تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
تا˘با˘ق˘نو ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس باز˘˘حأا

.يندملا عمتجملا يلثممو
ر.نوراه

ةقيثولإ هذه ةدوسسمب صصاخ حإرتقإ0052 اهيلإإ درو

ءإربخلإ ةنجل نع إدفو لبقتضسي نوبت سسيئرلإ
ةبإرعل ةضسائرب روتضسدلإ ةعجإرمب ةفلكملإ

دبع ،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘مأا
تايلمع ديمجتب ،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا
اذ˘˘كو ارو˘˘ف بئار˘˘صضلا د˘˘يد˘˘صست
،ةيئابجلا هبصشو ةي˘لا˘م˘لا ءا˘ب˘عألا

غÓ˘بإا˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘صسأا ا˘م˘˘ك
رارقلاب بئارصضلا ةرادإاو كونبلا
،نوبت سسيئرلا ددصشو اذه.ديدجلا

عامتجإا سسمأا لوأا هصسؤورت لÓخ
ةرورصض ى˘ل˘ع ،ءارزو˘لا سسل˘ج˘م
يتلا رئاصسخلل قيقد مييقت ءارجإا
رارغ ىلع ،نيلماعت˘م˘لا˘ب تق˘ح˘ل
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
.ةطصسوتملاو

،ةيروهمجلا سسيئر ررق امك
فلأا03 اهردق ةحنم سصصصخت
ةلماك ر˘ه˘صشأا3 سصخ˘ت را˘˘ن˘˘يد
،ةرجألا تارايصس يقئاصس ةدئافل
باحصصأاو نييفرحلاو ،نيقÓحلا
ن˘ير˘ثأا˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘غ˘صصلا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘ب
.«انوروك»

ةسصاخلإ طورسشلإ رتافد دامتعإإ
دإريتسسإو تإرايسسلإ عينسصتب

جاتنإإ ةطسشنأإو ةديدجلإ تابكرملإ
ةيلزنمورهكلإ ةزهجألإ

،ءارزولا سسلجم دمتعاو اذه
جا˘˘ت˘˘نإا ة˘˘ط˘˘صشنأا طور˘˘صش ر˘˘ت˘˘˘فد
،ةيلزنمروهكلا ةزهجألا تادعم
سصا˘خ˘لا طور˘˘صشلا ر˘˘ت˘˘فد اذ˘˘كو
داري˘ت˘صساو تارا˘ي˘صسلا ع˘ي˘ن˘صصت˘ب
ر˘مأا ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا
د˘ه˘ع˘م ءا˘صشنإا˘ب ،نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ىد˘حإا˘ب ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘عارز˘˘ل˘˘ل

ريزو فلكو ،بونجلا تاعماج

ءا˘صصحإا ي˘ف عور˘صشلا˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا
.يصشاوملا عيطقل ماع

رظتنت يتلإ تابوقعلإ هذه
ةحسصلإ يمدختسسم ىلع نيدتعملإ

سسي˘ئر ر˘مأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
عدرل تابوقعلا نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘ت˘ب
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تاءاد˘ت˘علا
نيب سسبحلا˘ب بقا˘ع˘ي˘ل ،ة˘ح˘صصلا
يبكتر˘م˘ل تاو˘ن˘صس3و ة˘˘ن˘˘صس
بقا˘ع˘ي ا˘م˘ك ي˘ظ˘ف˘ل˘لا ءاد˘ت˘علا
تاونصس01و3 ني˘ب سسب˘ح˘لا˘ب
يد˘صسج˘لا ءاد˘ت˘علا ي˘ب˘كتر˘˘م˘˘ل
ةلاح يف دبؤوملا نجصسلا ةبوقعو
.ءادتعلا ةيحصض ةافو

ةيداملا رئاصسخلا سصخي اميفو
نم سسب˘ح˘لا˘ب نو˘نا˘ق˘لا بقا˘ع˘ي˘ف
ع˘م تاو˘ن˘صس01 ى˘لإا ن˘ي˘˘ما˘˘ع
3 ـب ردقت ةيلام ةمارغ قيبطت
فاصضي ،يرئاز˘ج را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘م
نم مدقملا سضيوعتلا بلط اهيلإا

ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةأا˘˘˘صشن˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
سسي˘˘˘˘˘ئر رر˘˘˘˘˘ق.ةفدهتصسملا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ،د˘˘˘حألا سسمأا
نم ةحصصلا يمدختصسمو ءابطألا
ةلودلا قتاع ىلع لماصش نيمأات
ي˘ف Ó˘ما˘˘ع311662 سسم˘˘˘˘ي
تاقفن قاحلإا ررق امك ،عاطقلا

و رايلم11ـب ةردقملا نيمأاتلا اذه
،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م002
ةر˘صشا˘ب˘مو ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘ب
. ةيروهمجلا ةصسائر ةينازيمب

ق.لÓج

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
616و ،تايفو8 ةريخألا ةعاصس
ع˘م ،«ا˘نورو˘ك» ـب ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصإا
امل اقفو ،ءافصش ةلاح663 ءاصصحإا

لامج روتكدلا سسمأا هنع فصشك
ةنجل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف
امك.ءابولا يصشفت ةعباتمو دصصر
دد˘ع˘لا نأا ،ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا ف˘˘صشك
يف ءابولا اذهب نيباصصملل لامجإلا
˘ما˘قرألا ءو˘صض ى˘ل˘ع غ˘ل˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب
ةعاصس42 ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
ام˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح37972 ،ةر˘˘ي˘˘خألا

ى˘لإا تا˘ي˘˘فو˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ل˘˘صصو
دد˘ع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،3611
.83881 ىلإا نيفاعتملل يلامجإلا

ةنجلل يمصسرلا قطانلا زربأاو اذه
ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘صصر
تلجصس ةيلو82 نأا ،«انوروك»

ةدكؤوم تلا˘ح01 ن˘م ل˘قأا ا˘ه˘ب
02و ةيصضاملا ةعاصس42 ـلا لÓخ
01 نم رثكأا اهب تلجصس ةيلو
اصضيرم85 نأا احصضوم ،تلاح
.ةزكرملا ةيانعلاب اي˘لا˘ح نود˘جو˘ي
ةيلاحلا ةيعصضولا نأا ،راروف دكأاو
ديع بارتقا عم اصصوصصخ ءابولل
نم يعدتصست كرابملا ىحصضألا

مارتحاو ةظقي˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ك
ة˘˘فا˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘˘ق
د˘عاو˘ق˘ل لا˘ث˘˘ت˘˘ملاو ة˘˘يد˘˘صسج˘˘لا
ءاد˘˘ترلاو ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ع˘م ي˘قاو˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ماز˘˘لإلا
را˘ب˘ك ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا
نوناعي نيذلا كئلوأا ةصصاخ ،نصسلا

.ةنمزم سضارمأا نم
ح.نيدلإ رمق

ةرجألإ تإرايسس يقئاسس ةدئافل ةحنم رانيد فلأإ03
«انوروك» نم ةياقولإ ريبإدتب نيرثأاتملإ نييفرحلإ

تايلمعل يروفلإ ديمجتلاب رمأاي نوبت سسيئرلإ
ةيلاملإ ءابعألإو بئإرضضلإ ديدضست

ةحضصلإ يمدختضسمو ءابطألإ عيمجل ةلودلإ قتاع ىلع لماضش نيمأات^

ثلاثلا عوبصسأÓل لصصاوتت
وأا سصقن ةمزأا ،يلاوتلا ىلع
ربع ةيلاملا ة˘لو˘ي˘صسلا ماد˘ع˘نا

عم ،ديرب˘لا بتا˘كم ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ىحصضألا ديع دعوم بارتقا

تايلولا ديدع دهصشت ثيح
ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط
جاو˘مأا ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
هذه ا˘هد˘ه˘صشت ة˘ل˘ئا˘ه ة˘ير˘صشب
ةمزأا زع يف مايأا ذنم زكارملا

ى˘ندأا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا نود ا˘نورو˘˘ك
ا˘م˘˘ي˘˘صس ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘صش
تقو يف ،يعامتجلا دعابتلا
نيلوؤوصسملا تاحيرصصت ىقبت
دو˘جو ي˘ف˘ن ن˘ي˘ب ة˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘م
،ةيلام˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا ي˘ف سصق˘ن
اهنأاو ةيفرظ اهنأاب فارتعلاو
.بذبذت درجم

ه˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘˘˘م بصسحو
ديدع نم «مÓصسلا»ـل رداصصم
د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م نأا ،تا˘يلو˘لا
ة˘ق˘نا˘خ ة˘لو˘ي˘صس ة˘مزأا د˘ه˘صشت
رذعتي ثيح ،اداح اظاظتكاو
لوصصحلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
طصسو مايأا ذنم مهبتاور ىلع
عم تاداصشمو ةقناخ ىصضوف

نع كيهان ،زكارملا يفظوم
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع
سسوريف نم ةياقولا طورصشل

د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صساو يد˘˘˘˘صسج˘˘˘˘لا
ر˘ط˘˘صضي ثي˘˘ح ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ىلع بول˘غ˘م˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
بتا˘كم ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل م˘هر˘مأا
لوصصحلل تارم ةدع ديربلا

بح˘صس وأا م˘ه˘تا˘صشا˘ع˘م ى˘ل˘˘ع
.مهبتاور

م˘ي˘هار˘با ى˘ف˘ن ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
دوجو ،د˘ير˘ب˘لا ر˘يزو راز˘مو˘ب
ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘لو˘ي˘صس ة˘مزا

رمألا نا اربتعم ،ديربلا زكارم
يف ليطعت ل˘كصشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ى˘لإا دو˘ع˘ي يذ˘لاو ،ة˘لو˘ي˘صسلا
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ن˘هار˘لا فور˘ظ˘لا
اربتعم ،انوروك ءابو راصشتناب
نا لو˘ق˘ع˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نا
نييÓم3 نم رثكا ىصضاقتي
˘مو˘ي ي˘ف م˘هرو˘جا د˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م
نويلم72 كانه ناو ،دحاو
لما˘ع˘ت˘لا م˘ت˘يو ،ٍرا˘ج با˘صسح
.طقف اهنم انويلم22ـب

ةريدم تفرتعا ،لباقملا يف

ديربلا ةصسصسؤوم يف لاصصتلا
بذبذت دوجوب ،يموت ناميا

،ديربلا بتاكم ىوتصسم ىلع
073 بحصس مت هنا ةحصضوم
ديربلا بتاكم نم رانيد رايلم
،ي˘صضا˘م˘لا ناو˘ج ر˘ه˘صش ذ˘ن˘˘م
ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب م˘ه˘م م˘قر و˘هو
ي˘˘ف ل˘˘صصا˘˘ح˘˘لا بذ˘˘˘بذ˘˘˘ت˘˘˘لا
نا ةربتعم ،ةيدقنلا ةلويصسلا

،ة˘مزألا ف˘صصو ط˘ق˘صسي اذ˘˘ه
ن˘م˘صض ثد˘ح˘ي ا˘م ف˘ن˘صصيو
.يفرظلا بذبذلا ةناخ

تنلعأا ،ع˘صضو˘لا ءاو˘ت˘حلو
تÓصصاوم˘لاو د˘ير˘ب˘لا ةرازو
مت هنأا ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا
نم ةمزÓلا ريبادتلا لك ذاختا
بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا
ةلويصسلا عيزوت يف لجصسملا

ديربلا بتاكم ىوتصسم ىلع
،ةدكي˘كصس ة˘يلو رار˘غ ى˘ل˘ع
بحصس نين˘طاو˘م˘لا نا˘كمإا˘بو
مهحنمو مهتاصشاعمو مهروجأا
.فورظلا نصسحأا يف

خ.ةيمسسن

«91-ديفوك» نم ةياقولإ تإءإرجإل يلكلإ قرخلإ اهزيم إرجف أإدبت ريبإوط

ةلويضسلإ حضش اهعنضصت «انوروك» ةمزأإ زع يف ةمداضص دهاضشم .. ديربلإ زكإرم
نينطإوملإ بضضغ سصاضصتمإل لإومألإ خضض لجعتضستو لخدتت ةموكحلإ ^

83881 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح663 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباضصإإ616و تايفو8



ي˘˘ف ،ف˘˘˘صسو˘˘˘ي ن˘˘˘ب ف˘˘˘صشك
،سسمأا هب ىلدأا يفحصص حيرصصت
ي˘˘ق˘˘ئا˘˘صس سضع˘˘˘ب ر˘˘˘ئا˘˘˘صسخ نأا
031 تقا˘˘ف ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘صس
ر˘˘ه˘˘صشألا لÓ˘˘خ را˘˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘لأا
بب˘˘صسب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘برألا
اذهو يحصصلا رجحلا تاءارجا

بلط ىلإا مهنم سضعبلل ىدأا ام
لاقو ،ةلودلا ن˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإا
تبلط Óثم انأا» قايصسلا اذه يف
رانيد ف˘لأا002 ةميق˘ب ة˘نا˘عإا
يتلا ةبع˘صصلا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن

سضر˘ف ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘˘ط ه˘˘ت˘˘صشيا˘˘ع
.«يحصصلا رجحلا تاءارجا

ةي˘لار˘يد˘ي˘ف سسي˘ئر ا˘عد ا˘م˘ك
،ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘صس ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘صس
ا˘م˘ي˘صسل ة˘ي˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

عفر ةرورصض ىلإا لقنلا ةيريدم
يتلا ةيطارقوريبلا تا˘ق˘ي˘ع˘م˘لا
يقئاصس ة˘يرو˘مأا˘م ن˘م بع˘صصت
لوصصحلا نم ةرجألا تارايصس
ع˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ح˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ىلع رارقلا قيبطت يف عارصسلا
رر˘كت˘ت ل ى˘ت˘ح ع˘قاو˘˘لا سضرأا
ميتنصس نويلملا ة˘ح˘ن˘م ة˘بر˘ج˘ت
ي˘˘ف ار˘˘خأا˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘صش ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مدع ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘˘ع ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا

.اهيقحتصسم
ف˘˘صشك قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

نويلملا ةحنم نأاب ،ثدحتملا

ةدئافل تصصصصخ يتلا ميتنصس
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘صضت˘˘م˘˘˘لا
ةبارق اهنم دفتصسي مل «انوروك»
ي˘ق˘ئا˘صس ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب06
.ةرجألا تارايصس

سسل˘˘˘ج˘˘˘م رر˘˘˘ق ،ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل
،سسمأا لوأا هعامتجا يف ءارزولا
،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ة˘صسا˘˘ئر تح˘˘ت
3 ا˘هرد˘ق ة˘ح˘˘ن˘˘م سصي˘˘صصخ˘˘ت

يقئاصس ةدئافل ميت˘ن˘صس ن˘ي˘يÓ˘م
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو ةر˘جألا تارا˘ي˘صس
نم ةياقولا ريبادت˘ب ن˘ير˘ثأا˘ت˘م˘لا

.رهصشأا3 ةدمل انوروك ءابو

ثدحلا4 4082ددعلأ ^1441ةجحلأ يذ6ـل قفأوملأ0202ةيليوج82ءاثÓثلأ

watan@essalamonline.com

نويلملأ غلبم نم مهنم ةئاملاب06 ةدافتسسأ مدع أودكأأ

مئإوقلإ ةلبرغب نوبلاطي ةرجألإ تإرايضس وقئاضس
نييÓم3 ـلإ ةحنم بضص لبق

خ.ةيمسسن

طاسشنل نيلوأزملأ تافلم ةلبرغ ىلإأ لقنلأ ةرأزو ،ةرجأ’أ تأرايسس يقئاسس ةيلأريديف سسيئر ،فسسوي نب دمحم اعد
نأأ ىلإأ أريسشم ،ةبذاك تاحيرسصت مدقتو ايفاسضإأ طاسشنلأ أذه ربتعت ةئف دوجو لظ يف ،ةرجأ’أ تأرايسس ربع لقنلأ
رثكأأ نم مهرابتعاب ،اهرخأات مغر ينطولأ بأرتلأ ربع ةرجأ’أ تأرايسس يقئاسسل ةبسسنلاب ابسسكم دعت نييÓم3 ةحنم

.يداسصتق’أ طاسشنلأ فقوتو «انوروك» ءابو يسشفت نم دحلل ةيمأرلأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ نم نيررسضتملأ

ةرمث دعت ةوطخلأ هذه نأأ دكأأ
لظ يف مييقتو ةنياعم ةيلمعل

مجسسنمو قسسنم لمع

رييغت رربي ديزوب نب
نييزكرم ءإردم
زيزعتب عاطقلاب
ةيحضصلإ ةياعرلإ
،ديزوب نب نمحرلأ دبع فسشك
حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو
ةكرح نأأ ،تايفسشتسسملأ
أرخؤوم تلمسش يتلأ رييغتلأ

أزيزعت يتأات ،نييزكرم ءأردم
ةمدقملأ ةيحسصلأ ةياعرلل
يعامج لمع لظ يف كلذو
.مجسسنمو قسسنم
سسمأأ هفأرسشإأ لÓخ ،ريزولأ دكأأ

نييزكرم ءأردم بيسصنت ىلع
نم ددع سسأأر ىلع ددج

أذه نأأ ،عاطقلل ةعباتلأ لكايهلأ
ةيلمعل ةرمث وه رييغتلأ
لجأأ نم مييقتلأو ةنياعملأ

تامدخلأ ةيعون نيسسحت
ةياعرلأ زيزعتو ةمدقملأ
يعامج لمع لظ يف ةيحسصلأ

.مجسسنمو قسسنم
ليعامسسإأ راسشأأ ،هتهج نمو
بدتنملأ ريزولأ ،حابسصم
،تايفسشتسسملأ حÓسصإاب فلكملأ
ةرداقلأ تأءافكلأ رفوت ىلإأ

هذه لÓخ رييسستلأ ىلع
دÓبلأ اهيف رمت يتلأ ةرتفلأ

يسشفت ةجيتن ةيحسص ةمزأاب
يف لاقو ،«91-ديفوك» ةحئاج
ةدوجوم تأءافكلأ» نأاسشلأ أذه
ةيلوؤوسسملأ لمحت لجأأ نم
نم يتلأ فورظلأ لك يدحتو
ىلإأ عاطقلاب ثعبت نأأ اهنأاسش
هذه نم جورخلأو نسسحأ’أ
.ةيحسصلأ ةمزأ’أ

لاحر سسايلإأ بيسصنت
حلاسصملل اماع أريدم

جوجحو ةيحسصلأ
ةماع ةريدم ةبيهو

تأزيهجتلأو ةيلديسصلل
بيسصنت نع ،ريزولأ نلعأأ
اماع أريدم ،لاحر سسايلإأ
حÓسصإأو ةيحسصلأ حلاسصملل
،ةبيهو جوجحو ،تايفسشتسسملأ

ةيلديسصلل ةماع ةريدم
.ةيبطلأ تأزيهجتلأو

خ.ةميسسن

نوناقلأ قرخو «فسسعتلأ» ـب ةيبرتلأ ةرأزو أومهتإأ
ةيمومعلأ ةفيظولل يسساسسأ’أ

مهتيقحأاب نوبلاطي تايوناثلإ راظن
ريدم ةبترل ةيقرتلإ يف

ريزو ،نايز نب يقابلا دبع دكأا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
مهاصس يلاعلا ميلعتلا عاطق نأا
لÓ˘خ ن˘م ءا˘بو˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف
فصشكلاو سسفنت ةزهجأا عينصصت

09 نأا ىلإا اريصشم ،سسوريفلا نع
تار˘صضا˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
لك يف ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘م˘عألاو
ر˘˘˘ب˘˘˘ع تم˘˘˘ت تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيمقرلا تاصصنملا

ةعماج˘لا نأا˘ب ،ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا
نم ةعومجم هجاو˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
عافترا اهصسأار ىل˘ع تا˘يد˘ح˘ت˘لا

نيوكتلا ةيعونو ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘ع
ى˘ل˘ع ة˘فا˘صضإلا˘ب ،تادا˘˘ه˘˘صشلاو
را˘كت˘بلاو ل˘ي˘غ˘˘صشت˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت
ي˘˘ف ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم ،ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لاو

اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ،سسمأا
ىلع اهحتفت بلطتي تايدحتلا

يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا ا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ىلإا ريزولا راصشأاو ،يعامتجلاو
ة˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م دد˘˘˘صصب ةرازو˘˘˘لا نأا
عا˘ط˘ق˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ف˘ي˘ن˘صصت˘لا ي˘ف ل˘خد˘ت تأاد˘˘بو
نا ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘صشكو ،ي˘˘˘لود˘˘˘لا
يف تعرصش ةيرئازجلا ةعماجلا
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘صصت ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
يقيرفلاو يم˘لا˘ع˘ل ىو˘ت˘صسم˘لا

ةعماجلا نأا ادكؤوم ،يويصسألاو
نم ديد˘ع˘لا تجر˘خأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
جراخلاب دجاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘غ˘مدألا

لوألا لوؤوصسملا دكأا امك ،ايلاح

يف يلاعلا ميلعتلا عاطق ىلع
مهاصس يملعلا عاطقلا نأا ،دÓبلا
ءابو يصشفت ةهجاوم دوهج يف
ق˘ل˘غ˘ك ،ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
ربع نيوكتلا دامتعاو تاعماجلا
ىلإا ةفاصضإا ،ةيمقرلا تاصصنملا

تاعماجلا نم ديدعلا ةمهاصسم
نم ةياقولا دوهج يف نيثحابلاو
لÓ˘خ ن˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت

ف˘صشكلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص
داوملاو يعانطصصلا سسف˘ن˘ت˘لاو
ةئاملاب09 ناب ازربم ،ةقمعملا

لا˘م˘عألاو تار˘صضا˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م
تاصصصصختلا لك يف ةيقيبطتلا
.ةيمقرلا تاصصنملا ربع تمت
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د˘ب˘ع ءاو˘˘ل˘˘لا سسمأا فر˘˘صشأا
كردلا دئاق ،راعرع نامحرلا
م˘˘صسار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ديع˘صس ن˘ب د˘ي˘ق˘ع˘لا بي˘صصن˘ت
كردلل ايو˘ه˘ج اد˘ئا˘ق ،سسا˘ي˘لإا
ديقعلل افلخ ،راصشبب ينطولا

رقمب كلذو ،دّمح˘م ي˘ت˘ي˘م˘ح
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘يو˘ه˘ج˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
،را˘˘صشب˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا رو˘˘˘˘صضح˘˘˘˘بو
.ةيركصسعلا

كرد˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘صضوأا
،سسمأا اهل نايب يف ،ينطولا
ديدج˘لا يو˘ه˘ج˘لا د˘ئا˘ق˘لا نأا
،ةديكأا ةينهم ةبرجت كلتمي
ي˘ت˘لا بصصا˘ن˘م˘لا لÓ˘خ ن˘˘م
ا˘ه˘ي˘ف تب˘ثأا ي˘ت˘لاو ا˘هد˘sل˘˘ق˘˘ت

يتلاو ،هقاقح˘ت˘صساو ه˘تراد˘ج

لكب هماهم ةيدأاتب هل حمصست
اذه يفو،ة˘ي˘فار˘ت˘حاو راد˘ت˘قا
،راعرع ءاوللا ربع ،قايصسلا

ميدقتل ماتلا هدادعتصسا ىلع
د˘ئا˘ق˘ل˘ل د˘ن˘صسلاو م˘عد˘لا ل˘ك
عيمج رمأاو ،ديدجلا يوهجلا
ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘˘حو دارـفأا
كرد˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ه˘ت˘عا˘ط˘ب را˘صشب˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ه˘ما˘ه˘م ءادأا ى˘ل˘ع ه˘˘ت˘˘نا˘˘عإاو
امك.ة˘˘نا˘˘مأاو قد˘˘صص ل˘˘كب
،ينطولا كردلا دئاق ىدصسأا

تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ُج
ةدا˘˘ق ى˘˘لإا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىلع اهيف مهّثحي ،تادحولا
ة˘مزÓ˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا لذ˘˘ب
ىتصشب مارجإلا ىلع ءاصضقلل
ىل˘ع ةّد˘صشب اد˘كؤو˘م ،ه˘عاو˘نأا

لمع مئاعد ءاصسرإا ةرورصض
لÓ˘خ ن˘م ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح يراو˘ج
ة˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘طو˘˘˘ت
نين˘طاو˘م˘لا ع˘م ل˘صصاو˘ت˘لاو
،مهحئارصشو مهتائف فلتخمب
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘صشأاو
ًافرطو ًايصساصسأا ًاكيرصش ربتعي
ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع ى˘˘ن˘˘غ ل ،Óً˘˘عا˘˘ف
،ةي˘ن˘مألا ة˘لدا˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
د˘˘˘˘حوألا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسلا و˘˘˘˘هو
ةنيكصسلاو نمألا بابتتصسل
لظ ي˘ف اذ˘هو ،ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ني˘ناو˘ق˘لا˘ب مرا˘صصلا د˘ّي˘ق˘ت˘لا

ميقلاب يّلحتلا عم ،ةمظنألاو
قÓخألاو ةيماصسلا ةي˘ن˘طو˘لا
فصضي ‐ ةعيفرلا ةيركصسعلا
.‐هتاذ ردصصملا

ك.اسضر

ةيمقرلأ تاسصنملأ ربع تمت تاسصسصختلأ لك يف تأرسضاحملأ نم ةئاملاب09 نأأ دكأأ

«سسفنتلإ ةزهجأإ عينضصت لÓخ نم انوروك ةهجإوم يف تمهاضس ةعماجلإ» :نايز نب

ةينمأ’أ ةلداعملأ قيقحت يف هنع ىنغ ’ Óعاف افرطو ايسساسسأأ اكيرسش نطأوملأ ربتعإأ

راضشبب ينطولإ كردلل ديدجلإ يوهجلإ دئاقلإ بضصني راعرع ءإوللإ

:ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمج ةيلأرديف ،دّحوم طاسسقأأو تاقحتسسم مّلسس عسضتسس اهنأأ تدكأأ

ةضصاخلإ سسرإدملإ طاضشن يف قيقحتلإ ناجل»
«اهتإزواجتل إّدح عضضتضس

،را˘˘ي˘˘خ ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘˘ج تدا˘˘˘صشأا
تاي˘ع˘م˘ج ة˘ي˘لارد˘ي˘ف ة˘صسي˘ئر
رار˘˘ق˘˘ب ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ترازو
قيقحت ناجل ءاصشنإاب ةراجتلاو
سسرادملا دّيقت ىدم ةبقارمل
ة˘صسرا˘م˘م طور˘صشب ة˘صصا˘خ˘لا
.ا˘يرا˘ج˘تو ا˘يو˘˘بر˘˘ت طا˘˘صشن˘˘لا
ناجللا هذه نأا ،رايخ تحصضوأا
تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل اّد˘˘ح ع˘˘˘صضت˘˘˘صس
،ةصصاخلا سسرادملا باحصصأا

ءا˘˘ي˘˘لوألا ع˘˘فد نأا˘˘ب ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
مهو مهئانبأا سسردمت قوقحل
ةصساردلا دعاقمب اوقحتلي مل
ر˘˘ي˘˘غ طرا˘˘ف˘˘لا سسرا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
ي˘˘˘ف ترا˘˘˘˘صشأاو ،لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
اهب تلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
قيقحتلا ناجل نأا ىلإا ،سسمأا
م˘ّل˘صس ع˘صضت˘˘صس ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

ةدّحوم طاصسقأاو تاق˘ح˘ت˘صسم
ة˘صصا˘خ˘لا سسراد˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل

˘مار˘ت˘حاو ى˘صضو˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإل
سصاخلا طورصشلا رتفد قيبطت
تددن لبا˘ق˘م˘لا˘ب ،م˘ه˘طا˘صشن˘ب
ةيامحل ةيرئازج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ريغ تاصسرامملاب كلهتصسملا
تاصسصسؤوملا سضعبل ةينوناقلا
ي˘ت˘لا ،ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘لوألا م˘˘غر˘˘˘ت

مغر مهئانبأا سسردمت قوقح
لصصفلا لÓخ ةصساردلا فقوت
هذ˘ه سضفر ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،ثلا˘ث˘˘لا

تاف˘ل˘م˘لا ح˘ن˘م تا˘صسصسؤو˘م˘لا
نيح ىلإا ذيمÓتلل ةيصساردلا
ريغ ايزازفتصسا اكولصس عفدلا

،ةينونا˘ق د˘عاو˘ق ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ترازو تنا˘˘˘كو
اتقلت د˘ق ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

سسردي ءايلوأا نم ٍواكصش ةدع
تا˘˘صسصسؤو˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘هؤوا˘˘˘ن˘˘˘بأا
نم نوكتصشي ةصصاخ ةيميلعت
ر˘ي˘غو ة˘ي˘ف˘صسع˘ت تا˘صسرا˘م˘˘م
سضع˘˘ب ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب
،تاصسصسؤوم˘لا هذ˘ه ي˘لوؤو˘صسم
ع˘˘فد سضر˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ةصصاخلا ةصساردلا تاقحتصسم
نم مغرلاب ثلا˘ث˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا˘ب
ذنم ةيصسارد˘لا ة˘ن˘صسلا ف˘قو˘ت
اذيف˘ن˘ت ،طرا˘ف˘لا سسرا˘م21
ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘جإÓ˘˘˘˘ل
ةحفا˘كم را˘طا ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا

نأاب ةثدحتملا تاذ تحصضوأاو
و˘ه نا˘ج˘ل˘لا هذ˘ه ءا˘صشنإا فد˘ه
لدا˘˘ع سسرد˘˘م˘˘˘ت ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيفا˘ف˘صش نا˘م˘صضو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
،ةيراجتلا تاصسرامملا ةهازنو
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘صصح˘˘ي ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
884 ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘صصا˘خ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘صسصسؤو˘˘م
13 ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م
.نطولا ربع ةيلو
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،تا˘يو˘نا˘ث˘˘لا را˘˘ظ˘˘ن بلا˘˘ط
،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘صسم ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ةيرمألا نم73/83 نيتداملا

نوناقلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا30/60
،ةيمومعلا ةفيظولل يصساصسألا

ريدم ةبتر˘ل ة˘ي˘قر˘ت˘لا ر˘صصحو
،ط˘ق˘ف را˘ظ˘ن˘لا ة˘ئ˘ف˘ل ة˘يو˘نا˘ث
مئاوقلا لÓغتصسا نيركنتصسم
بترب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا

ةقباصسم ناونعب ةيوناث ريدم
مهبصسح لثمت يتلاو ،9102
سصو˘صصن˘ل˘ل ا˘˘ح˘˘صضاو ا˘˘قر˘˘خ
ق˘ح ل˘ف˘كت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
.ةيقرتلا

،نازيلغ تايوناث راظن دكأا
تم˘ل˘صست سسمأا م˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ميدقت ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
ةيبرتلا ة˘ير˘يد˘م ى˘لإا ىو˘كصش
نوبلا˘ط˘ي ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لاو
ةيوصست يف م˘ه˘ت˘ي˘ق˘حأا˘ب ا˘ه˘ي˘ف
نع نيربعم ،ينهملا مهراصسم
ف˘˘صسع˘˘ت˘˘لا ءازإا م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘صسأا˘˘˘ت
لبق نم مهقح يف سسرامملا

د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ةلصسارم لÓخ نم ،طوعجاو
077 مقر تحت ماعلا نيمألا
ةيليوج22 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ن˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لاو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيطايتحلا مئاوقلا لÓ˘غ˘ت˘صسا
ةيوناث ر˘يد˘م بتر˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
،9102 ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم ناو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
اقر˘خ م˘ه˘ب˘صسح ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو

ةينوناقلا سصوصصنلل احصضاو
ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا ق˘˘ح ل˘˘ف˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا

ن˘ي˘تدا˘م˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘صسم
30/60 ةيرمألا نم73/83
يصساصسألا نوناقلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
اصسودو ،ةيمومع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةقيرطل حصضو˘م˘لا21‐491
،طا˘ي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق لÓ˘غ˘ت˘˘صسا

موصسرملا نأا راظنلا حصضوأاو
لئاقلا71/261 يذي˘ف˘ن˘ت˘لا
نم تايوناثلا ءاردم نييعتب
مهتيقحأاو تايوناثلا راظن نيب
ءار˘جإا˘ك رد˘جألا نا˘˘كو ،ه˘˘ي˘˘ف
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
نم ةيوناث ريدم ةبترل ليهأاتلا
ن˘ي˘فو˘ت˘صسم˘لا را˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ميظنت ةيناكمإا عم ،طورصشلل
ريدم ةيقرت˘ل ي˘ن˘ه˘م نا˘ح˘ت˘ما
سسف˘˘ن ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ة˘˘يو˘˘نا˘˘˘ث
ةيئاقولا ةي˘ح˘صصلا تاءار˘جإلا
تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
.«كابلا»و «مايبلا» ةيمصسرلا

نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
قوقحل ةبلاصسلا تاصسرامملاب
لمعلا فاقيإاب ابلاطم ،رظانلا
˘˘˘˘ما˘˘˘˘كت˘˘˘˘حلاو سصخر˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ع˘م ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘صصن˘˘ل˘˘ل

ر˘يد˘م ة˘ب˘تر˘ل ة˘ي˘قر˘ت˘لا ر˘صصح
،ط˘ق˘ف را˘ظ˘ن˘لا ة˘ئ˘ف˘ل ة˘يو˘نا˘ث
ي˘˘˘ف عار˘˘˘صسإلا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد
يصساصسألا نوناقلا نع جارفإلا

ةدراولا تلÓتخلا ةجلاعمو
.هيف
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ةيئاصضقلا ةهجلا تحصضوأا
سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘تاذ
ّنأا ،«مÓ˘صسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
ط˘صسو˘ب يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ارخؤو˘م د˘ه˘صش ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘ن˘يد˘م
امم،ةمراع ىصضوفو اماحدزا
ن˘˘˘مألا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘˘صضا
ن˘مألا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل ن˘ي˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ميظن˘تو ل˘خد˘ت˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
د˘حأا سضر˘˘ع˘˘ت ن˘˘يأا ،ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
يدصسج ءادت˘عل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةطرصشلا ناوعأا دحأا فرط نم
طيرصشب هتنياعم تمت ام اذهو
دحأا فرط نم هرصشن مت ويديف
ة˘˘ح˘˘ف˘˘صص ر˘˘ب˘˘ع سصا˘˘خ˘˘صشألا
يعامتجلا لصصاوت˘لا ع˘قو˘م˘ب
ه˘˘نأا تد˘˘كأاو ،«كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف»

نم3 ةرقف11 ةداملل اقبطو
،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق
مت ،ةعقاولا˘ب م˘ل˘ع˘لا در˘ج˘م˘بو
حلاصصمل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإا

ح˘ت˘ف ل˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
دكأاتلاو عئا˘قو˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ط˘˘ير˘˘صشلا اذ˘˘ه ة˘˘˘ح˘˘˘صص ن˘˘˘م
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو رو˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.تايلوؤوصسملا

watan@essalamonline.com
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ةنيدŸا ديرب زكرم مامأا Úنطاوم Òباوط ميظنت ءانثأا

نطإوم ىلع يطرضش ءإدتعإ ةثداح ‘ يئاضضق قيق– حتف
Ãنامضسلت ‘ ةينغ

يوافرع ةÁرك

طيرسش رسشن ةعقاو لوح قيقحت حتفل ةسصتخملا حلاسصملل تاميلعت ،ناسسملت يف ةينغم ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ةباين تطعأا
.نطاوم ىلع ةينغم ةرئاد نمأل نيعباتلا ةطرسشلا ناوعأا دحأا ءادتعا رهظي ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ويديف

سسمأا را˘ه˘˘ن ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م مد˘˘قأا
ن˘مألا سسي˘ئر ،ة˘طر˘˘صش د˘˘ي˘˘م˘˘ع
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ن˘ما˘ث˘لا ير˘صضح˘لا
هتايحل دح عصضو ىلع ،ةياجب
يدر˘˘ف˘˘لا ه˘˘حÓ˘˘صس ة˘˘˘ط˘˘˘صساو˘˘˘ب

،دعب اهديدحت متي مل بابصسأل
ةباينلا قيقحت اهفصشكيصس يتلاو
تزربأاو اذه ،ايميلقإا ةصصتخملا

،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا
تم˘ل˘˘صست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
يأا نأا ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا»
يت˘لا ةا˘صسأا˘م˘لا هذ˘ه لو˘ح د˘يد˘ج
ةرصسألاو موحرملا ةلئاع تباصصأا
نايب ل˘ح˘م نو˘كي˘صس ة˘ي˘طر˘صشلا
.ةصصتخملا ةطلصسلا نع ردصصي

ب.نيرسسن

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم ترد˘˘˘˘˘صصأا
ىدل ةيئادتبلا تايانجلا ةمكحم
امكح ،ةدكيكصس ءاصضق سسلجم
دار˘فأا ق˘ح ي˘ف ماد˘عإلا˘ب ا˘ي˘با˘ي˘˘غ
مهرامعأا حوارتت ةيباهرإا ةعامج
نوردحني ،ةنصس84 و33 نيب
،ةد˘كي˘كصس ،نار˘هو تا˘يلو ن˘˘م
مهت˘نادإا د˘ع˘ب ،ف˘ي˘ط˘صسو ل˘ج˘ي˘ج
ةعامج يف طارخ˘نلا تا˘يا˘ن˘ج˘ب
ثب سضر˘غ˘ب ة˘ح˘ل˘˘صسم ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإا
،نا˘˘كصسلا طا˘˘صسوأا ي˘˘˘ف بعر˘˘˘لا
رارصصإلا قبصس عم دمعلا لتقلا

دمعلا لتقلا ةلواحمو ،دصصرتلاو
د˘صصر˘ت˘لاو رار˘صصإلا ق˘˘ب˘˘صس ع˘˘م
ن˘˘م ادار˘˘فأا تفد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ت˘˘لاو
.سشيجلا

خيراتب هنأا ،ةلاحإلا رارق حصضوأا
تدرو8102 ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج03
سشي˘ج˘لا دار˘فأا ى˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
،ةد˘كي˘كصسب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيباهرإا ر˘صصا˘ن˘ع د˘جاو˘ت ا˘هدا˘ف˘م
يصسيب ةباغب ةبدحلا نيع لبجب
ةب˘ي˘ت˘ك تل˘ق˘ن˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘باز˘ع˘ب
دارفأل ةعباتلا ةلقتصسملا ةاصشملا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا
نيأا ناكملا نيع ىلإا ،ةدكيكصسب
ة˘ي˘با˘هرإا ة˘عو˘م˘ج˘م م˘ه˘ت˘م˘˘جا˘˘ه
طصشنت ةد˘ع˘لاو دد˘ع˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م
كا˘ب˘ت˘صشلا ر˘ف˘صسأاو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب
4 ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ن˘ع ،ح˘ل˘صسم˘˘لا
ة˘يو˘ه˘لا ي˘لو˘ه˘ج˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإا
دا˘˘ه˘˘˘صشت˘˘˘صسا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب

.نيرخآا ةباصصإاو نييركصسع
دكأا ةمكاحملا ةصسلج لÓخو

ني˘ير˘كصسع˘لا ءا˘ي˘لوأاو ا˘يا˘ح˘صضلا
رار˘˘ق ي˘˘ف درو ا˘˘م ن˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةباينلا تدافأا ،اهتهج نم.ةلاحإلا
تفو˘ت˘صسا ة˘م˘ه˘˘ت˘˘لا نأا ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةعباتملا نأاو ةيلكصشلا اهعاصضوأا
م˘ئار˘ج˘لا ن˘م˘صض ع˘ق˘ت ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
وأا ةيباهرإا لاعفأا» ـب ةفوصصوملا
«د˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا»و «ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘خ˘˘ت
،«ة˘يد˘م˘ع˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا»و
قح يف مادعإلا مكح تصسمتلاو
دعبو ،ةيبا˘هرإلا ة˘عا˘م˘ج˘لا دار˘فأا
يصضاقلا مكح ءاج ةلوادملا ةرتف
.ةماعلا ةباينلا سسامتلل اقباطم

خ.رسصان

ن˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع
ةيعمج نيوكت ةيصضق ،رئازجلا
ي˘ف ر˘يوز˘˘ت˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ل رار˘˘صشأا
ر˘ع˘˘صس تاذ ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا قاروألا
،لواد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘صضوو ي˘نو˘˘نا˘˘ق
ةكراصشملاو ،لايتحلاو بصصنلا

تفقوأا ،ةيعرصشلا ريغ ةرجهلاو
هبتصشم سصاخصشأا9 اهرثإا ىلع
22 نيب مهرامعأا حوارتت مهيف
نيتيعر مهنيب نم ،ةنصس73و
ر˘ب˘ع نو˘ط˘صشن˘ي ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

رئازجلا ةيلو نم لك رواحم
يلام غلبم زجح عم ،ةديلبلاو
،ميتنصس نويلم68 هردق روزم

دعبو ،ةيران ةجاردو نيتبكرمو
ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتصسا
م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاهجلا ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
يف رظنلل ةّصصتخملا ةيئاصضقلا

ناوعأا نكمت مهتهج نم.مهفلم
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا

ماهملا ةددعتم ةقرفلا ىوتصسم
ايمي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا را˘ج˘حو˘ب ي˘ف
كرا˘م˘ج˘لا ما˘صسقأا ة˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘ل
نم رث˘كأا ز˘ج˘ح ن˘م ،فرا˘ط˘لا˘ب
تناك يصسنو˘ت را˘ن˘يد ف˘لأا53
.ةيحايصس ةرايصس لخاد ةبرهم

ب.دامع / ر.رجاه

مه˘ف˘ت˘ح سصا˘خ˘صشأا4 ي˘˘ق˘˘˘ل
حورج˘ب نور˘خأا222 بي˘˘صصأاو
061 ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
قطانم ربع لجصس رورم ثداح
42 ـلا لÓخ نطولا نم ةقرفتم
تل˘˘˘ج˘˘˘صسو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘عا˘˘˘˘صس
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
ةافوب ةبانع ةيلوب ةليصصح لقثأا
نيرخآا01 ة˘با˘صصإاو ن˘ي˘صصخ˘صش
زاهج ماق ،رخآا بناج نم.حورجب
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم

ةيامحلل ةيعارزلا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لاو
،تاباغل اقيرح22 دامخإاب ةيندملا

قيرح61 ،لا˘˘غدأا ق˘˘ير˘˘ح31
تصسم ق˘˘ئار˘˘ح7و ،سشئا˘˘˘˘صشح
ى˘لإا تدأا ة˘˘ي˘˘عارز ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م
و تاباغلا نم اراتكه79 فÓتإا

اذ˘كو لا˘غدألا ن˘م ارا˘ت˘˘كه47
و سشئا˘صشح˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه621
ن˘ع Ó˘صضف ،ن˘ب˘ت ة˘ط˘بر0218
.ةقورحم ةرمثم ةرجصش3903

ب.نيرسسن

قيق– جئاتن راظتنا ‘ ةلوه‹ ىقبت ةعجافلا بابسسأا
ايميلقإا ةسصتıا ةباينلا

نمأاب نماثلإ يرضض◊إ نمألإ سسيئر راحتنإإ
يدرفلإ هحÓضس ةطضسإوب ةياجب ةيلو

فراطلا يف يسسنوت رانيد فلأا53 نم رثكأا زجح

68 زجحو رإرضشأإ ةيعمج طاضشنل دح عضضو
يإد نيضسحب ةروزم ميتنضس نويلم

نطولا ربع يتابنلا ءاطغلا نم اراتكه792 ىلع يتأاي اقيرح22

سصاخضشأإ4 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرٍإإ
ةريخألإ ةعاضس42 ـلإ لÓخ

ةزرفم عم حلسسم كابتسشإا لÓخ سضبقلا مهيلع يقلأا
ةبازعب يسسيب ةباغب ةبدحلا نيع لبجب سشيجلل

ةدكيكضسب ةيباهرإإ ةعامج رضصانع قح يف مإدعإلإ

ةنتاب ‘ توقاي Úع ةيدلبب هنكسسم لخاد ةيئابرهك ةقعسصب باسش ةافو

يحضصلإ فرضصلل ةعولاب لخإد Úتنضس رمعلإ نم غلبت ةلفط ىلع روثعلإ

رثكي يتلا ىحسضألا ديع ةيسشع
ةداملا هذه ىلع بلطلا اهيف

تاضشرو طاضشن فيقوت
محفلإ ةعانضصل ةيديلقت
ةفلجلإ يف فراضشلإ تاباغب
تاباغلا ةظفاحم ناوعأا ماق
طاسشن فيقوتب ،ةفلجلا ةيلول

ةيديلقتلا تاسشرولا نم ددع
محفلا ةعانسص يف ةطسشانلا

تاباغب «نارطقلا» ةدامو
ةيبرغلا ةهجلاب فراسشلا
.ةيلولل
ةيعونلا ةيلمعلا هذه تءاجو

رثكي نيأا ىحسضألا ديع ةيسشع
ىلع «محفلا» ةدام ىلع بلطلا
تاباغلا ةعطاقم دارفأا مايق رثإا

ةيرودب فراسشلا ةرئادب
ةحفاكم راطإا يف لخدت
مت ثيح ،ةيباغلا مئارجلا
نم ةعومجم ىلع فوقولا
يأا) ةيديلقتلا تامحفملا

محفلا ةعانسص تاسشرو
(ةيديلقت ةقيرطب نارطقلاو
،ةينوناق ريغ ةقيرطب طسشنت
فدهي يذلا لخدتلا اذه متو
ىلع ةيباغلا ةرورثلا ةيامحل
ةقطنم تاباغ نم لك ىوتسسم
ىسسوم»و «ةيبيعسشلا»و «ولولوب»
«رقيرق» اذكو «ىلع نب
ثيح ،«رمحل نقحملا»و
تاباغلا ةظفاحم تذختا
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

هذه لثم يف نيفلاخملا دسض
ةقيرطب لوازت يتلا ةطسشنألا

كلذ يدؤوي ذإا ،ةعورسشم ريغ
ةيباغ ةورث ىلع ءاسضقلا ىلإا

.ةقطنملا ةئر ةباثمب يه
ةظفاحم لمعت ةراسشإÓل
حلاسصم عم قيسسنتلاب تاباغلا
ذيفنت ىلع ،ينطولا كردلا

يف لثمتي كرتسشم ططخم
ةيناديم تاجرخ ميظنت
تاءاسضفلل ةيئاجف تÓخدتو
ىلع فوقولا مت ثيح ،ةيباغلا

مييختلاك تافلاخملا نم ددع
ةيباغلا كÓمألا لخاد
لخاد رئاجلا يعرلاو ةينطولا

ريرحت مت نيأا ،تاحاسسملا هذه
،نيفلاخملا دسض رسضاحم
نيميخملل رماوأا ءاطعإاو
.ناكملا ءÓخإاب

ج.نيدلا رون

ة˘˘م˘˘كح˘˘م سسمأا تج˘˘مر˘˘ب
ر˘ئاز˘ح˘لا˘ب د˘م˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
نم لك ةمكاحم ،ةمصصاعلا
،ي˘نرارد د˘لا˘خ ي˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا

ة˘˘˘ب˘˘˘صصق» ع˘˘˘قو˘˘˘م بحا˘˘˘صص
ريمصس لصضانملاو ،«ني˘ب˘ير˘ت
ي˘قو˘ق˘˘ح˘˘لاو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب
خيراتب ،سشوطيمح ناميلصس
يتمهت نع ،لبقملا توأا3
ره˘م˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا

سسا˘صسم˘لاو ،ح˘ل˘صسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
.نطولا ةدحو ةمÓصسب

سسمأا تل˘جأا ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ق˘˘ط˘˘ن˘˘لا يداو˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ن˘ي˘ن˘ثإلا مو˘ي ى˘لإا م˘كح˘˘لا˘˘ب
ءاطصشن8 ق˘˘ح ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا

ذ˘ن˘م ح˘ن˘ج ةد˘ع˘ب ن˘ي˘ع˘با˘˘ت˘˘م
ةباينلا تصسمتلا دقو ،رهصشأا
ةذفان تاو˘ن˘صس01 سسب˘ح˘لا
،يوازع بويأا طصشانلا قحب
سسب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘˘هر عدو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يام31 ذ˘˘ن˘˘˘م تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ىلوأا ةي˘صضق ي˘ف ،ي˘صضا˘م˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب

هيلإا هيجوتو نمألا رصصانع

سسي˘˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘هإا ح˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ج
ع˘˘˘صضوو ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ة˘˘كب˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع تارو˘˘صشن˘˘˘م
ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
ةحلصصملاب رارصضإلا اهنأاصش
تصسم˘˘ت˘˘لا ا˘˘م˘˘ك،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
طصشانلا قحب ا˘صضيأا ة˘با˘ي˘ن˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ي˘˘˘صضق ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘تاذ
ةذفا˘ن تاو˘ن˘صس5 سسب˘ح˘˘لا

01 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو
هئÓمز ةقفر ميتنصس نييÓم
يناجتلا ةزيح˘ط˘ف ءا˘ط˘صشن˘لا
،يوار˘ح˘صص ةز˘م˘ح ،بي˘ع˘˘صش
ميمحأا ،دين يزوف ،ددح دمحأا
،ة˘صشي˘كب ي˘ل˘عو ،د˘ها˘ج˘م˘˘لا

حنجب مهتع˘با˘ت˘م تم˘ت ثي˘ح
سساصسملا ةحن˘ج˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م
،ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حوو ة˘˘مÓ˘˘˘صسب
تارو˘صشن˘م ع˘صضو ة˘ح˘ن˘˘جو
رار˘˘˘˘صضإلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘م
ةحنجو ،ةينطولا ةحلصصملاب
ره˘م˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا

.حلصسملا ريغ
،يوازع بويأا ءانث˘ت˘صسا˘بو

نإاف ،ن˘ج˘صسلا ي˘ف دو˘جو˘م˘لا

ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م ءا˘ط˘صشن˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب
مهتداف˘ت˘صسل ن˘ج˘صسلا جرا˘خ
3 م˘ه˘ن˘م تقؤو˘م˘لا جار˘فإلا˘˘ب
يف اولقتعا دق اوناك ءاطصشن
ةيصسائرلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
نأا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘مو˘˘ي12 ةد˘˘م˘˘ل
رارقب جارفإلا نم اوديفتصسي
مهو ،ةيروهمجلا سسيئر نم
ةز˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘ف ،د˘˘ي˘˘ن˘˘لا يزو˘˘˘ف
ي˘ل˘عو ،بي˘ع˘˘صش ي˘˘نا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.ةصشيكب

دا˘ف˘ت˘صسا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
،ي˘كار˘ح˘˘لا ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا سسمأا
ن˘م ،ة˘ل˘ي˘م ن˘م زو˘ل˘ك ر˘يذ˘˘ن

ن˘ع ردا˘˘صصلا ةءار˘˘ب˘˘لا م˘˘كح
ءا˘جو ،ة˘ل˘ي˘م ءا˘صضق سسل˘ج˘م
م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘يأا˘˘˘˘˘ت كلذ
سضي˘ف˘خ˘ت ع˘م ،ف˘نأا˘ت˘˘صسم˘˘لا
00003 ىلإا ةيلاملا ةمارغلا
مهتا دق ينعملا ناكو ،جد
ةيماظن ةئيه ة˘نا˘هإا ة˘ح˘ن˘ج˘ب
رمأا سضفر ةح˘ن˘جو ة˘مار˘غو
.ريخصستلا

نولسسارم اهعمج

،سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل تر˘˘˘ث˘˘˘ع
ةقفر ةيندملا ةيامحلا رصصانع
ةلف˘ط ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ةحصصب نيتنصس رمعلا نم غلبت

فرصصلل ةعو˘لا˘ب ل˘خاد ةد˘ي˘ج
ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘خ تنا˘˘ك ي˘˘ح˘˘صصلا
.هايملا

تاد˘˘˘˘حو تكرا˘˘˘˘صشو اذ˘˘˘˘ه
ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ن˘˘˘˘مألاو كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم
فار˘˘صشإا تح˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
نع ثحبلا ةلمح يف ،يدلبلا
ةيدعاصسملا ةقطن˘م˘ب ة˘ل˘ف˘ط˘لا
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،ى˘صسر˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب
،تيرقوات ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت
د˘˘ن˘˘ع ةرا˘˘يز ي˘˘ف تنا˘˘ك ن˘˘يأا
.ةقطنملا تاذب اهبراقأا

نم ةيناث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا د˘ع˘تو
م˘ت ي˘ت˘لا كل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
يصضاملا عوبصسألا اه˘ل˘ي˘ج˘صست
ةيدلبب بصصقلا يداو ةقطنمب

.ةيلولا تاذ يف سسنت
حابصص يقل ىرخأا ةهج نم

82 ‐ ح.ق ) ىعدي باصش سسمأا
هتباصصإاب ارثأا˘ت˘م ه˘ف˘ت˘ح (ة˘ن˘صس
اهل سضرعت ةيئابرهك ةقعصصب
دجاوتملا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘ن˘كصسم˘ب
نيع ةيدلبب ةديعق دلوأا ةيرقب
هيلعو ،ةن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب تو˘قا˘ي
ينطولا كردلا حلاصصم تحتف
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه لو˘ح ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
.ميلألا
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تلاقتعلاو عمقلاو باهرلا تاصسرامم
ينيطصسلفلا بعصشلا دومصص نم لانت نل
ة˘صسا˘ي˘صسلا هذ˘ه˘ف ف˘ير˘˘صشلا سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
دماصصلا ان˘ب˘ع˘صش بهر˘ت ن˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ةلودلا ةمصصاع يف هصضرا ىلع طبارملا
م˘ئار˘ج تل˘صصاو˘ت ا˘م˘ه˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘ب˘كتر˘ت ي˘ت˘˘لا بي˘˘لا˘˘صسألاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
يليئارصسلا يركصسعلا لÓتحلا تاطلصس
ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا لاقتعاب اهمايقو
اهنوجصس يف ةين˘طو˘لا تادا˘ي˘ق˘لا˘ب جز˘لاو
زو˘مر ى˘ل˘ع ة˘ير˘ب˘ج˘لا ة˘˘ما˘˘قلا سضر˘˘فو
قيصضتو ةيصسدقملا ةيندملا تايصصخصشو
ينيطصسلفلا بع˘صشلا ءا˘ن˘با ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘لا

مهتماقا نكاما نع ليحرلا ىلع مهرابجإل
قح هجو نودب مهلزانم ىلع ءÓيتصسلاو
بع˘صش بهر˘ت ن˘ل بي˘˘لا˘˘صسلا هذ˘˘ه ل˘˘كف
هرارصصإاو هدومصص نم لانت نلو نيطصسلف
ىد˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ا˘مد˘˘ق ي˘˘صضم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
فوقولاو ةيليئارصسلا يهجنعلا لÓتحلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا ه˘تا˘صسرا˘˘م˘˘م ه˘˘جو ي˘˘ف
نم لينلاو انبعصش للذإاو عيكرت فدهتصست
ةدارإلاو دو˘˘م˘˘صصلاو ة˘˘موا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا حور
مطحتتصس يتلا ةيذلوفلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

هناوعأاو لÓتحلا تارماؤوم لك اهيلع
ةيندملا ءانبا ةدحوو ةوق نم اولاني نلو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارألاو ة˘˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘لا
. ةلتحملا
ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘ق ما˘˘ي˘˘ق نإا
لبق ثيغ ناندع سسدقلا ظفاحم لاقتعاب

يلاوتلا ىلع رصشع ةعباصسلا ةرملل مايأا ةدع
ىلإا ةفاصضإا نيماع لبق هماهم هيلوت ذنم
لكصشب ةيبرعلا ةفصضلا لوخد نم هعنم
يف لÓتحلا ناعما كلذ ىنعي لصصاوتم
ةينيطصسلفلا ةيدايصسلا زو˘مر˘لا فاد˘ه˘ت˘صسا

تو˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘كصسا ي˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو
ةنيدم ءانبأا نم نيلصضانملل ينيطصسلفلا
ةيفصسعتلا تاءار˘جإلا ة˘ل˘صصاو˘مو سسد˘ق˘لا
دومصص نم لاني نل لمعلا اذهو مهقحب

ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘ف م˘هرودو ن˘ي˘ل˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘صسد˘˘˘ق˘˘˘مو سسد˘˘˘ق˘˘˘لا

.ةيحيصسملاو
تاذلاب فورظلا هذه يف ثيغ لاقتعا نإا

لÓ˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘تو تاءار˘جإل داد˘ت˘ما و˘ه
ةينيطصسلفلا دوهجلا ةل˘قر˘ع ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا
ةهجاوم يف ةلوذبملا ةيبعصشلاو ةيمصسرلا

ن˘م أاز˘ج˘ت˘˘ي ل ءز˘˘ج و˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
د˘يو˘ه˘ت ى˘لا ة˘فدا˘ه˘لا لÓ˘ت˘حلا تاءار˘جا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دو˘˘جو˘˘˘لا بر˘˘˘صضو سسد˘˘˘ق˘˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘نا˘˘صسنإلاو
لصصاوتم يفصسعت لاقتعا وهو ةصسدقملا
سسدقلا يف انبعصش ءانبأا عيمج فدهتصسي
ةموؤوصشملا نرقلا ةقفصصل اذيفنت ةلتحملا

اهمصضو اهديوهت تاي˘ل˘م˘ع˘ل لا˘م˘كت˘صساو
ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ا˘ه˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘غار˘˘فإاو
يقر˘ع ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘صصألا

قحب ةيليئارصسإلا تاءارجإلا نأاو ةلصصاوتم
نع اني˘ن˘ث˘ت ن˘ل ا˘ن˘ي˘ل˘صضا˘ن˘مو ا˘ن˘ت˘م˘صصا˘ع

انتمصصاع نع عافدلاو انتباوثب كصسمتلا
.فيرصشلا سسدقلا ةيدبألا

تايلاو ريطخلا ديعصصتلا اذه لظ يفو
ةيرصصنع˘لا ة˘صسرا˘م˘مو ناود˘ع˘لاو ع˘م˘ق˘لا

تاو˘ق نا˘ع˘مإاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ة˘ي˘هار˘كلاو
ةيلودلا تاصسصسؤوملا نم دب ل لÓتحلا

ممألا اهمدق˘م ي˘فو ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
لمعلا يبوروألا داحتلا لودو ةدحتملا

ظفا˘ح˘م لا˘ق˘ت˘عا ة˘نادإاو را˘كن˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
تا˘ط˘ل˘صس ةو˘عدو ثي˘غ نا˘ند˘˘ع سسد˘˘ق˘˘لا
قÓ˘طإل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘صضلاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
هتاكرحت نع دويقلا كفو ًاروف هحارصس
لخدتلاو ةيلودلا ةيعرصشلا تارارقل اقفو
يلودلا رمحألا بيلصصلا لبق نم لجاعلا

ىلع ةعقوملا ةيماصسلا فارطألا لودلاو
ناصسنإلا قوقح سسلجمو فينج تايقافتا
ىلع طغصضلل عيرصسلا كرحتلا ةرورصضب
ةصسرامم نع فقوتلل لÓتحلا تاطلصس
. سسدقلا يف اصصوصصخو تاصسايصسلا هذه

و˘ه سسد˘ق˘لا ي˘ف ا˘ن˘ل˘ها دو˘م˘˘صص م˘˘عد نإا
ةموكحلا دوهج نمثن اننأاو ينطو بجاو
يف راجتلا دومصص معد يف ةينيطصسلفلا
ةلجاع ةيلام تادعاصسم ميدقتو سسدقلا
ن˘˘م د˘˘ب ل ه˘˘صسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘˘فو م˘˘˘ه˘˘˘ل
اهلمع ةفعاصضم ةينيطصسلفلا ةموكحلا
سسدق˘لا ي˘ف ا˘ن˘ل˘ها دو˘م˘صص ز˘يز˘ع˘ت و˘ح˘ن
تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘لا ثحو ما˘˘˘ي˘˘˘ق ةرور˘˘˘˘صضو
تارا˘ف˘صسلا ع˘ي˘˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
يف اصصوصصخو جراخلا يف ةينيطصسلفلا
كرحتلا ةرورصضب يبورولا داحتلا لود
ماع يأار ليكصشتل رارقلا عنصص زكارم عم
ن˘ع جار˘فإÓ˘ل ط˘غا˘صض ي˘˘لود ف˘˘قو˘˘مو
ي˘ف ىر˘صسلا ع˘ي˘م˘جو ثي˘غ ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ح˘˘صضفو لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘صس
ة˘ما˘قإلا سضر˘فو ة˘يرادإلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘علا
ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبأا ىلع ةيربجلا

ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘صسإلاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تادا˘ي˘ق˘لاو
.ةصسدقملا ةيندملا

سسدقلآ يف ينيطضسلفلآ يناضسنإلآو ينطولآ دوجولآ برضض
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت شسيئر – نيطصسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفصس – ةودقلا يرصس :  ملقب

زومت/ويلوي رهصش نم نيرصشعلاو عبارلا ةعمجلا موي
ةيوجلا ةنصصرقلا نم ةليلق ٍتاعاصس دعب ،0202 ماعل
ناتيبرح ناترئاط اه˘ي˘ف تصضر˘ت˘عا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘كير˘مألا
نم اهقيرط يف تناك ،ةيناريإا ةيندم ةرئاط ناتيكيرمأا

051 نم رث˘كأا ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو ،تور˘ي˘ب ى˘لإا نار˘ه˘ط
امم ،ةيلودلا ءاوجألا يف اهيلع اتقيصضو ،ًاصصخصش
ٍعافترا نم يرارطصضلا طوبهلا ىلإا اهدئاق رطصضا
هللا ةيانع نأا لإا ،يلودلا توريب راطم يف ٍقهاصش
ٍءوصس لك نم مهتملصسو اهباكر تظفح دق ةميركلا

ة˘ي˘ند˘م ة˘يو˘ج ة˘ثرا˘ك عو˘قو نود تلا˘حو ،ٍهور˘˘كمو
ل ،باكرلا ةا˘ج˘نو طو˘ب˘ه˘لا ة˘مÓ˘صس ن˘كلو ،ةر˘ي˘ب˘ك
ةدا˘ي˘قو عا˘فد˘لا ةرازوو ة˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا ي˘˘ف˘˘ع˘˘ت

ةميرجلا هذه نع ةرصشابملا ةيلوؤوصسملا نم اهصشيج
يتلا ،اهصسفن اكيرمأا نم لإا ةقوبصسملا ريغ ةيلودلا
هذه لثم اهريغو ناريإا دصض تبكترا نأا اهل قبصس
.ءاركنلا ةميرجلا

ةيناريإلا ةيندملا ةرئاطلا ىلع ءادتعلا ةثداح لبقو
عقاوم ةيليئارصسإا ةيبرح ٌتارئاط تفصصق ،ٍتاعاصسب
ناكمل˘ل ٍدو˘صصق˘مو ٍسسورد˘م ٍد˘ي˘ع˘صصت ي˘ف ،ة˘يرو˘صس
فاد˘˘هألا تاذ ى˘˘ل˘˘ع ٍرر˘˘كت˘˘م ٍءاد˘˘ت˘˘عاو ،نا˘˘مز˘˘˘لاو
نيخصستل ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘صسا ٌتا˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘نأا˘كو ،تا˘ه˘ج˘لاو
يف رانلا تاهوف حتفو تافلملا طلخو تاهبجلا
نوكي ٍةلماصش ٍةهجاوم ىلإا اهفارطأا رجو ،ةقطنملا
ن˘ي˘ع˘لا نأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ٌفر˘˘ط ي˘˘كير˘˘مألا سشي˘˘ج˘˘لا
عباتت ،ةيروصسلا ةحاصسلا ىلع ةحو˘ت˘ف˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا

ٍئرا˘ط ل˘كل أا˘ي˘ه˘ت˘˘تو ،ل˘˘ج˘˘صستو رو˘˘صصتو بقار˘˘تو
نوكت دق ٍةديدج ٍةيركصسع ٍتابرصضل ًاديهمت ،ٍديدجو
.ىصسقأاو عجوأا
نايكلا ىلإا لصصو ىتح ةعمجلا راهن يهتني دكي مل
سشيجلل ةكرتصشملا ناكرألا ةئيه سسيئر ينويهصصلا
ةدعا˘ق راز يذ˘لا ،ي˘ل˘ي˘م كرا˘م لار˘ن˘ج˘لا ي˘كير˘مألا
53 فأا تافذاق اهيف سضبرت يتلا ،ةيوجلا «ميتافن»
امهريغو ،ةيموجهلا حبصشلا تارئاطو ،ةيجيتارتصسلا

دقتعي يتلا ،ة˘قÓ˘م˘ع˘لا ة˘ي˘كير˘مألا تÓ˘تا˘ق˘م˘لا ن˘م
يف رودلا ربكأا اهل نوكيصس هنأا يكيرمألا سشيجلا

اهيفو ،ةقطنملا يف علدنت ٍبرح يأا ةجيتن مصسح
نيلماعلا طباصضلا رابك عم يكيرمألا لارنجلا ىقتلا
ىلع نيفرصشملاو اهتزهجأل نيلغصشملاو ،ةدعاقلا يف

ٌءاربخ ني˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا بنا˘ج ى˘لإا م˘ه˘ن˘مو ،ا˘ه˘تار˘ئا˘ط
كراعملا ةرادإا يف نوصصصصختم ٌطابصضو نويكيرمأا
سسيئرب ةقلغملا ويديفلا ةرئاد ربع ىقتلا مث.ةيوجلا
سسيئر هعمو وهاينتن نيماينب ةيليئارصسإلا ةموكحلا

ادب اميف ،يفاخوك فيفأا لÓتحلا سشيج ناكرأا ةئيه
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ٌةدا˘جو ٌة˘˘ير˘˘صس ٌتاروا˘˘صشم ا˘˘ه˘˘نأا
ةفاك ذاختاو ،ةقطنملا ي˘ف ة˘عرا˘صست˘م˘لا تارو˘ط˘ت˘لا
ةرصشابملا لبق ًايئاقوو ًايزارتحا ،ةبولطملا تاءارجإلا
دقو ،ةقطنملا يف ريبك يركصسع ٍلمع يأا ذيفنتب
ًاظوحلم ًامامتها ةيليئارصسإلا مÓعإلا لئاصسو ترهظأا
تصسيل اهنأا اوربت˘عاو ،ي˘ل˘ي˘م كرا˘م لار˘ن˘ج˘لا ةرا˘يز˘ب
ةئيه سسيئرل يلمعلا جمانربلا نمصض ةيدايتعا ةرايز

ةيكيرمألا ةرادإلا جمانرب يف بصصت لب ،ناكرألا
خيرات يف ةمصساحلا ةمداقلا ةثÓثلا رهصشألا لÓخ
ذإا ،ينويهصصلا نايكلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا

تايلولا يف ةحما˘ج˘لا ه˘ت˘ب˘غر و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ي˘ف˘خ˘ي ل
،اهئافلحو ناريإا دصض ٍبرح يف ةيكيرمألا ةدحتملا

هذه لظ يف ةيبهذلا هنايك ةصصرف اهنأا ربتعي ثيح
.ًايلك مهل ةزاحنملا ةيكيرمألا ةرادإلا

ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ع˘م ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ل˘ي˘م كرا˘م ل˘˘صصاو
برح ريزوب ىقتلاف ،رابكلا نييركصسعلاو نيينمألا
ىلإا ةفاصضإلاب ،نواعملا هقيرفو سستناغ ينب نايكلا

داصسوملا سسيئرو يفاخوك فيفأا ناكرألا ةئيه سسيئر
لارنجلا بناج ىلإا رصضحو ،نيرخآاو نيهوك يصسوي
اميف ،نوغاتنبلا يف رابك نويصسايصس نولوؤوصسم يليم
ىر˘خاو ،ة˘ير˘كصسعو ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ن˘ف تاراو˘ح ا˘ه˘نأا اد˘ب
ءافلحلا ةصسايصسبو ،ةيلودلا تاقÓعلاب قلعتت ةيصسايصس
ةمهاصسملا ىلع قيرف لك ةردق ىدمو ،ةقطنملا يف
ةلحرملا لÓخ ةقطن˘م˘ل˘ل ة˘مو˘صسر˘م˘لا ط˘ط˘خ˘لا ي˘ف
نايكلا يف يليم كرام تاثداحم ةازاومبو.ةلبقملا
ةقطنملا يف ةيكيرمألا دعاوقلا تطصشن ،ينويهصصلا

طيحملا يف ةرصشتنملا اهدعاوق تدهصش ثيح ،اهلك
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ر˘م˘حألا ر˘ح˘ب˘لا بو˘ن˘جو يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا

،رطقو ن˘ير˘ح˘ب˘لاو تيو˘كلا ي˘ف ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ا˘هز˘كار˘م
ًاطاصشن ،ايروصس قرصشو قارعلا يف اهتايلمع زكارمو
رافنتصسلا نم ًةلاحو ،ًاتفل ًايركصسع ًاكارحو ًاعصساو
ٍةلماصش ٍبرح باتعأا ىلع اهنأاكو ،ةقطنملا يف قلقملا

ةلواحم تناك انه نمو ،تاهبجلا ةددعتم ٍةكرعمو
اهنا مهل ودبي يتلا ،ةيناريإلا ةيندملا ةرئاطلا سضارتعا
مهتابيترت تكبراو ،ةصساصسحلا مهزكارم نم تبرتقا
.ةصصاخلا
ىلع يكيرمألا ناودعلا ةيصشعب انركذت ءاوجأا اهنإا
يناميل˘صس م˘صسا˘ق لار˘ن˘ج˘لا فد˘ه˘ت˘صسا يذ˘لا ،قار˘ع˘لا

ة˘م˘ير˘ج˘لا ق˘ب˘صس ذإا ،سسد˘ن˘ه˘م˘لا يد˘ه˘م و˘بأا جا˘ح˘لاو
ةكرتصشملا ناكرألا ةئيه سسيئرل ةرايز ٍةليلق ٍتاعاصسب
علطأا يذلا ،ينويهصصلا نايكلا ىلإا يكيرمألا سشيجلل
،ةيكيرمألا اياونلا ىلع ةيليئارصسإلا ةموكحلا سسيئر
قلقنو فاخنو ،بقرتنو بصسحتن انلعجي يذلا رمألا

دقف ،فادهألا ةهوبصشملا ةرايزلا هذه هلمحت دق امم
فلتخم ه˘ي˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ا˘م و˘هو ا˘هد˘ع˘ب ا˘م ا˘ه˘ل نو˘كي
ىلع ةلبقم اهنأا ،ةقطنملا نوؤوصشل نيعباتملا طاصسوأا

.مداقلا بآا يف ٍبهل ٍفيصص
نأاو ،مهب قدحي رطخلا نأا ةقطنملا لهأا كردي لهف
نارمآات˘ت ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا

امم ًائيصش مهوطعي نل مهنأاو ،طقف مهحلاصصمل مهيلع
مهللا ،مهل هوعطق ٍدعو يأاب مهل اوفي نلو ،نوعقوتي
،مهتيجيتارتصسا يف بصصيو ،مهحلاصصم مدخي ام لإا

ىو˘ق ن˘كلو ،م˘ه˘مÓ˘حأا ق˘ق˘ح˘يو م˘ه˘فاد˘هأا مد˘˘خ˘˘يو
مهيلع نوكت نل برحلا نأا كردت اهلك ةمواقملا
نم يديأا قرحتصسو ،اهرجفي نم لاطتصس امنإاو ،طقف
لإا مصسحلا ةياهنو لصصفلا ةملك نوكت نلو ،اهلعصشي
.اهرارقو اهرمأاب

ةقطنملآ يف يرجي يذلآ ام .. آوهبتنآ
يوادللا فصسوي ىفطصصم .د : ملقب

موي حابصص ةّيوافيحلا يتوهق تبرصش نيح
ينتأاجاف ،تئا˘ف˘لا را˘يأا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ع˘م˘ج
هبتكي امب اvمتهم َتمُد ام :ةريمصس يتجوز
روزت ل اذاملف ،نوجصسلا بدأابو ءانجصسلا

يل تقار ؟نوبتكي نّمم هريغو ليمك
تناكو ،مه˘ترا˘يز اً̆ل˘ع˘ف ترّر˘قو ةر˘كف˘لا
،9102 وي˘نو˘ي3 مو˘ي ى˘˘لوألا ةرا˘˘يز˘˘لا

.ةّيرهصش فصصن ةّيلصصاوت تارايز اهتلتو
ر˘ث˘كأا ن˘م ّنأا ي˘ل ن˘ّي˘ب˘ت تارا˘يز˘لا لÓ˘˘خ
عصضولا ةّيصضق يه مهلغصشت يتلا رومألا
اهنم ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا رو˘هد˘ت˘م˘لا ي˘ّح˘صصلا
،ر˘صسألا ي˘ف م˘ه˘˘ئÓ˘˘مز ن˘˘م نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ق˘ب˘صس ع˘م د˘ّم˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘˘هإلاو
ة˘ط˘ل˘صس ل˘ب˘ق ن˘م د˘˘ّصصر˘˘ت˘˘لاو رار˘˘صصإلا
تيقتلا ؛نÓقصسع نجصس ترز  .نوجصسلا
اًبحاصش ا˘ًكب˘تر˘م ه˘تد˘جو،«X» ري˘صسألا˘ب
تيقتلا نّمم اهتدتعا يتلا ةّلطلا سسكعب
هتلأاصس ،ةريخألا رهصشألا يف ىرصسألا نم
نم ةعزُخ اهّنأا ينباجأاف هبوحصش ببصس نع
تبلق ،نجصسلا يف نانصسأا «ةبّبطم» لبق
كل˘ت ّنأا ن˘ّي˘ب˘ت !بق˘ع ى˘ل˘ع ا˘ًصسأار ه˘تا˘ي˘ح
هتلعجو اًردخ هل تبّبصس ةثيبخلا ةعزُخلا

قلحلا يف عا˘جوأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ،ا˘ًصسوو˘ه˘م

،ليللا ماني لو هفارطأا يف ردخ ،ةدعملاو
ر˘˘ي˘˘غ جÓ˘˘ع ّيأا sق˘˘ل˘˘ت˘˘ي م˘˘ل كلذ م˘˘˘غرو
نع ينغت لو نمصسُت ل يتلا تانّكصسملا

ملو اًيموي  نجصسلا ةرادإل هّجوت .عوج
نأاب هتابلط ّلكو ّسصتخم بيبط هصصحفي
تءاب نجصسلا جراخ نم بيبط هصصحفي
هرصسأا ليبُق اًزّيمتم اًيصضاير ناك .لصشفلاب
!رخآا ىلإا موي نم ءوصست ةّيحصصلا هتلاحو
ة˘ّي˘ح˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا ي˘˘ل ا˘˘كصش
فواخم ديزي اّمم رصسألا لخاد ةمئÓملا
انوروك ةّمعلا ّلظ يف مهقلقو ىرصسألا

ريصسألا بتك .انملاعل ةتغابملا اهترايزو
ةّيصصصصقلا هتعومجم ةدابل ريهز لحارلا
لصشف نم ىناع ؛«ةلمرلا نجصس نم تاهآا»
يف ةليوط لاقتعا ةرتف ىصضمأاو ّيولك
دعب هنع جرفُأا ،ةلمرلا نجصس ىفصشتصسم
مت ،ةبوبيغ ةلاحب ةيحصصلا هتلاح روهدت
يف ة˘ف˘ّث˘كم˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ة˘فر˘غ ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن
عوبصسأا دعب توميل ّيصسلبان ىفصشتصسم
باذع ةلحر اهيف نّود ،هحارصس قÓطإا نم
لامهإلا ةصسايصس ةجيتن ىصضرملا ىرصسألا
نم نوريثكلا يناع˘ي .د˘ّم˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا
نوجصس ّجعت ؛سضارمألا نم ريثكلا انارصسأا

م˘ه˘ن˘م ،ن˘ي˘ن˘مز˘ُم ى˘˘صضر˘˘م˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا
يو˘ل˘كلا ل˘صشف˘لا ،نا˘طر˘صسلا˘ب سضير˘م˘˘لا

تارم ثÓث ىلكلا ليصسغل رارطصضلاو
يناعي نم كانه ،بلقلا سضارمأا ،اًيعوبصسأا
ملأا ،نانصسألا ملأا ،ريصساوبلا ،ّيفصصن ّلصش
يف تايلمع ،ةمزألا ،رهظلا عجو ،سسأارلا
،ا˘هر˘ي˘غو نو˘لو˘ق˘لا ل˘˘كا˘˘صشم ،نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا

يّبطلا لامهإلا جات˘ن م˘ه˘ت˘لا˘ح رو˘هد˘ت˘تو
.ءيطبلا توملا ب˘ّب˘صس˘ُي ا˘ّم˘م د˘ّم˘ع˘ت˘م˘لا
ها˘ج˘˘ت ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإلا ةر˘˘ها˘˘ظ تدوأا
ريبك ددع ةايحب نيّينيطصسلفلا ىرصسألا

،تارصشعلا تاويح دّدهت تلاز امو ،مهنم
سضر˘ع˘ب ة˘برا˘صض ل˘ها˘ج˘ت˘ت تا˘ط˘ل˘˘صسلاو
ّنأا يل ن˘ّي˘ب˘ت .ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ط˘ئا˘ح˘لا

نÓ˘ق˘صسع ن˘ج˘صس ي˘ف ىر˘صسألا ة˘ّي˘ب˘˘لا˘˘غ
ّيب˘ط˘لا لا˘م˘هإلا ن˘م نو˘نا˘ع˘يو ى˘صضر˘م
ي˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘مألا كلذ˘˘˘˘˘˘كو ؛بير˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

. تيصصلا ءّيصس ةلمرلا خلصسم/ىفصشتصسم
ىصضرملا انار˘صسأا ن˘م نور˘ي˘ث˘كلا بر˘صضأا

يّقلت مهبلطمو ،تاّرم ةّدع ماعطلا نع
ت˘ّصشف˘ت ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا ي˘˘فو ،جÓ˘˘ع˘˘لا

ر˘ي˘صسألا بل˘ط˘ي ن˘ي˘ح ،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘صضو˘˘م
بيبط نم ءاودلا وأا جÓعلا وأا سصحفلا

ةديدج ةرهاظ ،ديد˘ه˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ّت˘ُي ن˘ج˘صسلا
ءان˘ج˘صسلا ّد˘صض ة˘بذا˘ك ىوا˘كصش م˘يد˘ق˘ت˘ب
ر˘˘مألا كلذ˘˘ك ،م˘˘ه˘˘تا˘˘كصسإل ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
ةيودأا يطاعت ىصضرملا رابجإل ةبصسنلاب
توملا ىلإا قيرطلا يف نامدإلا بّبصست
ر˘ي˘˘خأا˘˘ت ن˘˘م ا˘˘نار˘˘صسأا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي .ع˘˘ير˘˘صسلا
يتلا ةلطا˘م˘م˘لاو ة˘ّي˘ب˘ط˘لا تا˘صصو˘ح˘ف˘لا
ليجأات ،ةميصسج ة˘ّي˘ح˘صص اًرار˘صضأا ب˘ّب˘صست
بصسح جÓع˘لاو ة˘ّيرور˘صضلا تا˘ّي˘ل˘م˘ع˘لا

ةطلصس عنمت رمألا كلذك !بيبطلا ةّيجازم
ريصسألا ةرايز نم ّسصاخ بيبط نوجصسلا
ةريخألا ةنوآلا يف أادب .هجÓع وا سضيرملا

نو˘ج˘صس ل˘خاد ةر˘ي˘صسألا ة˘كر˘ح˘ل˘ل كار˘ح
ف˘ي˘ط˘لا ناو˘لأا ّل˘˘ك ل˘˘م˘˘صشي ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
ةنج˘ل ءا˘صشنإل ،ّي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ّي˘صسا˘ي˘صسلا

،ىر˘صسألا قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘ّي˘م˘˘لا˘˘ع
،ةدّدعتمو ةريثك ةّيليئارصسلا تاكاهتنلاف
،ّي˘صسف˘ن˘لاو ّيد˘صسج˘لا بيذ˘ع˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
،ّيرادإلاو ،ءاصسنلاو ،لافطلا تلاقتعاو
يف ّيواصسأاملا عقاولاو ،ّيّبطلا لامهلا
،ةلمرلا نجصس ىفصشمب ىّمصسُي اميف نجصس
ة˘ّيرو˘˘صصلاو ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
اّمم ،ةطصسوبلا ةلحر تاباذعو ،ةّيلزهلاو

ة˘ّي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاودألا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ب˘˘ّجو˘˘ت˘˘ي
هيوصشت˘لا ة˘ل˘م˘ح ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ّي˘مÓ˘عإلاو
لÓتحلا تاطل˘صس ل˘ب˘ق ن˘م ةّر˘م˘ت˘صسم˘لا

اًديدحتو ،نيّي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ىر˘صسألا ّد˘صض
ةلاّعف ةكراصشمب ،ّيلودلا ديعصصلا ىلع
ةّينيطصسلف˘لا تا˘صس˘ّصسؤو˘م˘لاو تا˘ي˘لا˘ج˘ل˘ل
ة˘ّي˘صضق ل˘يود˘ت .جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
لتقلا ع˘ن˘م˘ل ،ىر˘صسأÓ˘ل ّي˘ّب˘ط˘لا لا˘م˘هإلا
طغ˘صضلا ع˘ف˘ن˘ي نأا ى˘صسعو ّل˘ع˘ل ،مدا˘ق˘لا
؛كئاصشلا ّفلملا اذه كيرحت يف ّيملاعلا

،اvيملاعو اvيلحم ،نوجصسلا ةطلصس ةاصضاقم لجأا نم تاطلصسلا ىلع اًطغصض لّكصشتل
كانه .مهجÓعو ىصضرملا انارصسأا ةّحصص
دو˘م˘صصلاو ر˘ب˘صصلا سصصصق ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

بهايغ يف سضرملاو ملألا تاّنأا لك مغر
ّيدارفنلا لزعلا فرغو قيق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا

ةّرصسأا قوفو ةملظملا ربقلا نيزانز يفو
ى˘ّم˘صس˘ُي ا˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ّب˘˘كم ح˘˘ير˘˘صشت˘˘لا

،ءادهصشلا ءايحأÓل ةلمرلا نجصس ىفصشتصسم
.كلذ ىلع لاثم ربكأا وه رعو وبأا لامكو
ةّيّرحلاو ،لامكل لجاع˘لا ءا˘ف˘صشلا ى˘ّن˘م˘تأا

ريخ وه ةّيّرحلا ءاوهف ،ةّيّرحلا ىرصسأل
.نيجصسلل جÓع
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ةي’ولا نمأا تاوق نم ارصصنع51 ةدئافل ةيقرت تاداهصش ءادصسإا
 ةيرئإزجلإ ةطرضشلإ سسيضسأاتل85ـلإ ىركذلإ ييحت فودنت

ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘˘صصم تي˘˘˘حأا
نمأا يقاب رارغ ىلع فودنت
ةــب˘صسا˘ن˘م˘ب ،84ـلا تا˘˘يلو˘˘لا
سسيصسأاتل85ـلا ىر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
Ó˘ف˘ح ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا

تاو˘˘ق فر˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘يز˘˘˘مر
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
فلتخم نم ةبترلا يف ةيقرتلا
يلاو روصضحب اذهو ،كÓصسألا
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو ة˘يلو˘لا
ةيركصسعلاو ةينمألاو ةيندملا

تائيهلا ءاردمو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لاو
ناملربلا ءاصضعأاو ،ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
سسلاجملا وبختنمو ،هي˘ت˘فر˘غ˘ب
،ة˘يلو˘لا نا˘ي˘عأاو ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

نيل˘عا˘فو  ،ة˘يرو˘ث˘لا ةر˘صسألاو
لاجرو يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م
ن˘˘˘مألا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘عو مÓ˘˘˘عإلا
.بترلا فلتخمب ينطولا
يتلا ةيلافتحلا هذه تلهتصسا
ةءارقب ةفاقثلا راد اهتنصضتحا
ر˘˘كذ˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘يآا
عا˘م˘ت˘صسلا ا˘˘هÓ˘˘ت ،م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
فو˘قو˘لاو ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘صشن˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘ت تم˘صص ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ةر˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا ءاد˘˘˘ه˘˘˘صشلا حاورأا

ن˘˘م ن˘˘طو˘˘لا بجاو˘˘لا حاورأاو
ة˘ي˘ن˘مألا كÓ˘صسألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘˘صشلاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو
يلاو اهدع˘ب ي˘ق˘لأاو ،م˘هر˘ي˘غو
ا˘ه˘ي˘ف أا˘ن˘ه ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك ة˘˘يلو˘˘لا
ا˘هد˘ي˘ع˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘طر˘صشلا
رود˘˘لا˘˘ب اد˘˘ي˘˘صشم ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
اذه هبعلي يذلا ماهلاو يدايرلا

ى˘˘ت˘˘صش ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘مألا كل˘˘˘صسلا
نمأا سسيئر ماق مث ،تلاجملا
ريدملا ة˘م˘ل˘ك ةءار˘ق˘ب ة˘يلو˘لا
ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ما˘˘ع˘˘لا
تارق˘ف ل˘ل˘خ˘تو ،ن˘ير˘صضا˘ح˘لا
بترلا ديلقت لافتحلا جمانرب
ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا تادا˘˘ه˘˘صش ءاد˘˘صسإاو
تاوق نم ارصصنع51 ةدئافل
ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ظ˘ن ،ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘مأا

نوموقي ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لاو
ةيرعصش تايبأا ءاقلإا مت امك ،اهب

ي˘˘ف ة˘˘طر˘˘˘صشلا ما˘˘˘ه˘˘˘م لو˘˘˘ح
ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘ح˘˘صضتو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
م˘تو ،ن˘طاو˘م˘لا ة˘حار ل˘ي˘ب˘˘صس
لا˘جر˘لا سضع˘ب م˘ير˘كت كلذ˘˘ك
ىرخألا ةينمألا كÓصسألا نم
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلاو  ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو
مهدجاوت ىلع اريدقتو انافرع
ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘مألا فو˘˘˘ف˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف
متتخأاو ،انوروك ءابو ةهباجمل
ةطرصشلا تاوق م˘ير˘كت˘ب ل˘ف˘ح˘لا

ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘مألا فر˘˘ط ن˘˘م
ءا˘ن˘بأاو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘ل
م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ر˘ي˘ظ˘˘ن ءاد˘˘ه˘˘صشلا
ةحئاج ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

م˘˘ها˘˘يإا ن˘˘يز˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘مد˘˘خ ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ب
سسيئر ميركتلا ملصستو نطولاو
قÓطنا قبصسو اذه ،ةيلولا نمأا
رقمل يلك ميقعت لفحلا تايلاعف
ع˘ي˘م˘ج ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م ،لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
راصشتنا نم دحلل ةياقولا تاءارجإا
  .91 ديفوك انوروك سسوريف

   نمحرلادبع يفاولب

مهتاناعمل دح عصضول لجاعلا لخدتلا ةيلحملا تاطلصسلا اوبلاط اهونطاق
ءابرهكلإو ةيحÓفلإ كلاضسملإ

ةنتابب قياعزلإ ةيرقب سصئاقنلإ زربأإ
قياعزلا ةير˘ق و˘ن˘طا˘ق بلا˘ط
ةيلو يف رامع دلوأا ةيدلبب
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ،ة˘ن˘تا˘ب
م˘ه˘تا˘ن˘˘كصس ط˘˘بر ةرور˘˘صضب
ق˘صشو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘˘كلا˘˘ب
كف˘ل ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا كلا˘˘صسم˘˘لا
د˘ح ع˘صضو˘ل ،م˘ه˘ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا
.مهتاناعمل
اودكأا ،ناكصسلا نع نولثمم
تارصشع او˘ه˘جو م˘ه˘نأا ى˘ل˘ع
مهأا تنمصضت يتلا ىواكصشلا
اهنو˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا

ي˘فو ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘˘م
نم مهتدافتصسا مدع اهتمدقم
كفو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا
هنأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘لز˘ع˘لا

رخزت يتلا تÓهؤوملا مغرو
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب
مهتي˘ع˘صضو نأا لإا ،ي˘حÓ˘ف˘لا

ةلاح لظ يف ةدقعم تلازل
ي˘ف ة˘صسرا˘م˘م˘لا سشي˘م˘ه˘˘ت˘˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘ف اور˘˘ب˘˘عو .م˘˘ه˘˘ق˘˘˘ح
م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا

ءارج ،نيديدصشلا مهئايتصساو
مهتدافتصسا يف ريبكلا رخأاتلا

ع˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
.يصشيعملا مهرا˘طإا ن˘ي˘صسح˘ت
دق اوناك مهنأا ىلع اودكأاو
تاون˘صسلا ي˘ف ادو˘عو او˘ق˘ل˘ت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘˘صسلا
لإا ،مهلكاصشم لحل ةيلحملا
حوار˘˘˘˘˘ت تل˘˘˘˘˘ظ رو˘˘˘˘˘مألا نأا

ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت نأا نود ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘˘كم
لكصشلاب يل˘ع˘ف˘لا د˘ي˘صسج˘ت˘لا
ىلإا مهعفد ام ،هنولمأاي يذلا

تا˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ةد˘˘صشا˘˘ن˘˘م
يف لخدتلا لجأا نم ةينعملا
نبغلا عفرل لجا˘ع˘لا بير˘ق˘لا

بعا˘ت˘م˘لا ل˘ظ ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ا˘ه˘نو˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘˘كلا
ها˘ي˘م سصق˘ن ا˘ه˘˘ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
هذ˘˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘˘مأاو ،ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘صسلا
ءلؤو˘ه بلا˘ط˘ي ،ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘صسإلا ةرور˘˘˘˘˘˘صضب
ةيفيرلا ءابرهكلا˘ب م˘هد˘يوز˘ت
كلا˘صسم˘˘لا د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘تو ق˘˘صشو
ق˘˘فار˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
اهنأاصش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يرور˘صضلا

رارقتصسلا ىلع مه˘تد˘عا˘صسم
.ةيفيرلا مهقطنم يف
ثد˘ح˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘˘طو˘˘ع˘˘ط˘˘ع˘˘لا ي˘˘ح نا˘˘˘كصس
ه˘ب˘صش با˘ي˘غ˘لا ن˘ع ة˘كير˘ب˘˘ب
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإÓ˘ل ي˘ل˘كلا

امÓظ هعراوصش فرعت ثيح
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا م˘˘˘˘˘غر ا˘˘˘˘˘صسماد
روكذملا ي˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘كصسلا

.هل ةرواجملا ءايحألاو
تا˘ط˘ل˘صسلا او˘ب˘لا˘ط نا˘كصسلا
لخدت˘لا ةرور˘صضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف ،مهتلكصشم لحل لجاعلا

ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا ل˘˘ظ
ةيل˘م˘ع ي˘ف ا˘ه˘نود˘ج˘ي ي˘ت˘لا
ىلع نيدكؤوم ،Ó˘ي˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ةرانإÓل ةديدصشلا مهتجاح نأا
د˘يد˘ع ه˘ي˘جو˘ت ى˘لإا م˘ه˘ت˘ع˘فد
ة˘˘ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لا ىوا˘˘˘كصشلا
ةقناخلا ةلزعلا نم مهجارخإا
ةملظلا مهيلع اهتصضرف يتلا
.ةكلاحلا

م.ءامصسأا

:«مÓصسلا»ـل يراتخم ايام ةدعاصصلا ةبتاكلا

يتإرإدضصإ ىلوأإ حرطل ةلبقملإ مايألإ لÓخ دعتضسأإ
«ءÓضشأإ»ـب ةموضسوم ةيإور يهو

شصوصصنلا نم اهنكل بيكرتلا تاحول ليكصشتب «يراتخم ايام» ةباصشلا ةبتاكلا رحبت بدأ’ا قامعأا ىلإا
ةرباصص يهف ،تلاق امك اهنع ثحبت ةرهصش شسيلو ،ةيعامتج’ا مولعلا اهصصصصخت جهنم نم شسيلو ةيبدأ’ا

يف رثؤوتصس ةيرثنلا اهفورح نم هبجنت ام نأا امامت دكأاتت نأا لبق اهل يدرصس يبدأا دولوم لوأا ةد’و ىلع
.اديدج ايبدأا اقبط ئراقلل مدقتو ،ةباتكلا ةيرهوج

ة˘˘ن˘˘با » يرا˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘م »
ة˘ب˘لا˘ط ، ا˘ع˘ي˘˘بر ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لا

˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ي˘ف ة˘صصبر˘ت˘مو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
،ةحايصسلل ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
ةلبقملا مايألا لÓخ دعتصست
يهو اهتارادصصا ىلوأا حرطل
،«ءÓصشأا»ـب ةمو˘صسو˘م ة˘ياور
ا˘ه˘با˘ب˘صسأا ا˘ه˘ي˘ف سضر˘ع˘ت˘˘صست
ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك فور˘˘˘ظو
ربصص لوط دعب ا˘ه˘تا˘قا˘ي˘صسو
وه ام لك ميدقتل رارمتصساو
ةركف نصضتحي ام لكو ديدج
ة˘ن˘با ا˘يا˘م بت˘˘كتو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ةي˘حا˘ي˘صسلا سسادر˘مو˘ب ة˘يلو
،ةديدع ة˘ي˘بدأا باو˘بأا ن˘م˘صض
اهجو اهبلق يف لمحت يهف
تلكصشو ،ا˘ه˘ت˘يلو˘ل ا˘قر˘صشم
ةيعادبإاو ةيفاقث ةهجاو اهل
ةلاح اهيف سشيعتو ،اهصشيعت
ةرد˘قو ة˘ي˘عاد˘بإاو ة˘يرو˘ع˘صش
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ئا˘˘ف
سسكع˘ت ة˘˘صصلا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاود
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
سسادرموب نيبو ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ل˘با˘ن˘صس ل˘كصشت˘ت ة˘با˘ت˘˘كلاو
 .ايام ىدل رثنلا

كتا˘ياد˘ب ن˘ع ا˘ن˘ي˘ثد˘˘ح ^
ة˘ي˘˘عاد˘˘بإ’ا كت’وا˘˘ح˘˘مو
فا˘˘صشت˘˘كا ءارو نا˘˘˘ك ن˘˘˘مو
؟كيف ةبهوملا
ة˘ب˘ير˘غ تنا˘ك ي˘˘ت˘˘ياد˘˘ب لوأا
ملعأا نكأا مل ينأل ام اعون
ة˘ب˘هو˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘حأا ي˘˘نأا
د˘ع˘ب..يد˘ي ن˘ي˘ب ة˘م˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا
ي˘˘تذ˘˘تا˘˘صسأا ظ˘˘حل تار˘˘˘ت˘˘˘ف
اذكهو ،ريبعتلا يف يعادبإا

يتبهومو يصسفن رّوطأا تحر
يتلئاعل دوعي لصضفلا لك ..

 .يتذتاصسأاو
تا˘قو˘ع˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ي˘˘ها˘˘م ^
ايام تابا˘ت˘ك ته˘جاو ي˘ت˘لا
ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاد˘˘˘˘˘ب’ا
ةا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشن’ا
؟لغاصشملا ةرثكو ةيمويلا
ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ع˘م˘لا ة˘ه˘ج ن˘˘م
مل يعمتجم ّنأا وه ينتهجاو
،ةرعاصش وأا ةبتاك يناري نكي
،ام اعون يب رثؤوي ناك اذهو
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صص تن˘˘ك ي˘˘ّنأا ثي˘˘˘ح
.. ناديملا اذه يف ةديدجو
ةيمويلا يتايح ثيح نم اّمأا
ل˘كا˘صشم يأا ي˘˘ل ن˘˘كي م˘˘ل˘˘ف

هتقو ءيصش لكل لعجأا ينأل
.سصاخلا

كرظن ةهجو نم يربتعت له
اهيفصشتكت مل ةبهوم فيلأاتلا
اهتحنم ةصصرف يه مأا ،اقباصس
ع˘˘˘ط˘˘˘صسي˘˘˘ل ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا كل ^
ن˘˘ي˘˘ب Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسم كم˘˘˘ج˘˘˘ن
؟نيفلؤوملاو باتكلا رابك
ناك يل ةبصسن˘لا˘ب ..ف˘ي˘لأا˘ت˘لا

دحأا اهفصشتكا ةديدج ةبهوم
نأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ح˘˘صصنو ءار˘˘ع˘˘˘صشلا

نأا د˘˘ع˘˘بو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف سضو˘˘˘خأا
اهنم تعنصص قلأاتلا تلواح
باتكلا ملاع لخدأل ةصصرف
عطصسي ل املو ،نيفلؤوملاو
.ءامصسألا رابك نيب يمجن

ي˘˘بدأا دو˘˘لو˘˘˘م كل رد˘˘˘صص ^
و˘˘˘˘˘هو «ءÓ˘˘˘˘˘صشأا» مو˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘م
تقو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘˘ياور
ف˘˘ي˘˘لأا˘˘ت ي˘˘˘ف ِتقر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
عيصضاوم يهامو كرادصصا
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ا˘˘˘مو كصصو˘˘˘صصن
تز˘˘˘˘كرو كقرؤو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

؟اهيلع
ا˘نأا ا˘ه˘ي˘م˘صسأا ا˘م˘ك وأا ءÓ˘˘صشأا
ن˘˘ي˘˘لو˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ب ..ي˘˘˘ئÓ˘˘˘صشأا

تعطتصسا (نيما˘ع) ن˘ي˘ل˘ما˘ك
،ر˘˘صشن˘˘لا راد˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘قأا نأا
ن˘م ا˘˘ئ˘˘ي˘˘صش ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ءÓ˘˘صشأا
لك هب مدطصصي يذلا عقاولا

ل˘ي˘قار˘ع˘لا لوا˘ن˘ت˘ت  ،ق˘هار˘م
ل˘كا˘صشم˘لاو ا˘ن˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا
يف لم˘ح˘ت..ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ي˘ت˘لا

لؤوا˘ف˘ت˘لاو ر˘ب˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ط
اذ˘هو ..ما˘كحألا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كو
نأل ،هيف تزكر ام تاذلاب
اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘مو˘˘ي ي˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘صشلا
اذإا ،مهيلع ر˘ط˘ي˘صس طا˘ب˘حلا
ي˘ت˘˘لا˘˘صسر ل˘˘صصوأا نأا تدرأا

.لؤوافتلا يهو
اذ˘˘˘˘˘˘ه اذا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ل ،ءÓ˘˘˘˘˘˘˘صشأا ^
امو ،ناونعلا يف رايتخ’ا
ن˘˘˘م ع˘˘˘فاد˘˘˘˘لاو ىز˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ق˘˘˘˘˘˘فاو˘˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘˘هو ،ه˘˘˘˘˘˘˘ئارو
ي˘˘ت˘˘فد ن˘˘˘ي˘˘˘ب نو˘˘˘م˘˘˘صضم˘˘˘لا
؟ردصص’ا
لبق ناك ناونعلا اذه ،ءÓصشأا
..Ó˘صصأا ة˘ياور˘لا ل˘م˘ت˘˘كت نأا
تايركذلا / نزحلا/ حرفلا)
ءÓصشألا ربتعت هذه لك (...
لبقتصسمو يصضام ينبت يتلا

ىز˘غ˘م˘لا ،نا˘صسنإلا ر˘صضا˘حو
ل ءزج ءÓصشألا هذه نأا وه
وأا ديلا لثم اهلثم  اّنم أازجتي
طيرف˘ت˘لا ن˘كم˘ي ل .. مد˘ق˘لا

نوكن ن˘ل ا˘ها˘ند˘ق˘ف نإاو ا˘ه˘ب
ايفرح قفاوي ناونعلا ،ريخب
هيورت امو نتملا يف ءاج ام
   .ةياورلا تاحفصص
ل˘˘ه ة˘˘ياور˘˘لا شصو˘˘˘خ˘˘˘صش ^
جصسن نم مأا ةيقيقح يه

ناكم˘لاو نا˘مز˘لا ،لا˘ي˘خ˘لا
ةددعتم ميلاقأا ،عارصصلاو
تفظو فيك ،ةياورلا يف
ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا ي˘ها˘˘مو ،كلذ
ةباتك˘ل ا˘ه˘ب تمز˘ت˘لا ي˘ت˘لا

؟كتياور
ة˘˘˘˘ياور˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘صش
ن˘مو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘ي˘صصخ˘˘صش
.. ةلئاعلا /ءاقدصصألا) انعقاو
،نا˘كم˘لاو نا˘مز˘لا ن˘ع ا˘˘ّمأا (
هب˘صش ا˘ه˘ّنأا لو˘قأا نأا ن˘كم˘ي˘ف
ما˘ه˘لإÓ˘ل نا˘ك ا˘ن˘ه ، ة˘ي˘لا˘ي˘خ
فيظوتو يعادبإلا لايخلاو
يف ريبك رود ةباتكلا تاودأا
ا˘˘ّمأا ،ه˘˘ج˘˘صسنو سصن˘˘لا ءا˘˘ن˘˘˘ب
،داقن˘ل˘ل ا˘ه˘كر˘تا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا
حرصشو اه˘ن˘ع ف˘صشكلا م˘ت˘ي˘ل

 .اهبولصسأاو اهتقيرط
ي˘ف كنأا˘ب ن˘˘ير˘˘ع˘˘صشت ’أا ^
ةمهمل تئج ةايحلا هذه
ةباتك يهو ا˘ف˘ل˘صس ةدد˘ح˘م
؟كتامصس لك لمحت ةياور
تناك ةباتكلاو باتكلا .. ل
مل يّنكل ،هقيقحت ىنمتأا ملح
ي˘نأل ةدّد˘ح˘م ة˘م˘ه˘م˘ل د˘˘لوأا
تلاجملا عيمج يف سضوخأا

يتاذ رّوطأاو يصسفن نّوكأل
،ي˘˘تارا˘˘ه˘˘مو ي˘˘تاذ ي˘˘ّم˘˘نأاو
با˘ت˘ك ي˘ل نو˘كي نأا ل˘ي˘م˘ج
ةايحلا ن˘كل ،ي˘م˘صسا ل˘م˘ح˘ي
ةد˘عو ة˘حو˘ت˘ف˘م سصر˘˘ف ي˘˘ه
اهبّر˘ج˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع تلا˘ج˘م
ا˘ه˘ن˘م م˘ّل˘ع˘ت˘ن˘ل ا˘هر˘ب˘˘ت˘˘خ˘˘نو
،برا˘ج˘ت˘لا ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسنو
براجتلاو ،ةريغتم ةا˘ي˘ح˘لا˘ف
.ةلصصاوتم جئاتنلاو ةّرمتصسم
ِكلصست نأا ترتخا اذامل ^
لوأا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘˘لا برد

ي˘˘˘˘˘˘ف تنأاو كل شضا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م
كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسم ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
؟يعادب’ا

يعادبإلا لعفلا يجولو ناك
ةباوب نم فيلأاتلاو ةباتكلاو
بر˘قأا تنا˘ك ا˘ه˘نأل ة˘˘ياور˘˘لا
هب ريب˘ع˘ت˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ءي˘صش
ي˘˘ل ح˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘تو ي˘˘˘صسف˘˘˘ن ن˘˘˘ع
...   ةقورطم ريغ تاحاصسم
سسانلا نم ريثكلا ّنأا تظحل
سسكع ة˘˘ياور˘˘لا نو˘˘ل˘˘صضف˘˘˘ي
 .رعصشلا

ن˘م ر˘صشن˘ُي ا˘م ما˘˘حز ي˘˘ف ^
ةيدرصسو ةيرعصش شصوصصن

بايغ ظحول كانهو انه
تارا˘ب˘ع لو˘ل˘˘حو ،د˘˘ق˘˘ن˘˘لا
،ةفاثكب هلحم ة˘ل˘ما˘ج˘م˘لا

؟كيأار ام
ن˘م ي˘نأل ا˘ّق˘ح ف˘صسؤو˘م ر˘˘مأا
يلع نوقفاوي نيذلا سسانلا
يننكمي هب يذلا ءانبلا دقنلا
سسكع يلع .. يصسفن ريوطت
ل يتلا تاملكلاو ةلماجملا
،دي˘ف˘ت ل ي˘ه˘ف ،ا˘ه˘ن˘م ي˘عاد
ة˘كا˘كر د˘˘يز˘˘ي اذ˘˘ه سسكع˘˘لا
د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ة˘˘با˘˘ت˘˘˘كلاو ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيفاقثلا اهتيلامج سصوصصنلا

لك ىلع ،ةينفلاو ةيعادبإلاو
رد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي نأا د˘˘قا˘˘ن
د˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
نع ديعب ءانب˘لاو ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصتو تÓ˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
.تاباصسحلا

حو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ط ِكيد˘˘˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘˘˘ه ^
ي˘˘صضو˘˘خ˘˘تو ي˘˘م˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عاد˘˘بإا تار˘˘ما˘˘غ˘˘˘م
؟ىرخأا ةيبدأا شسانجأا
ةيادبلا ..انه فّقوتأا نلف ،ديكأا

ّلكب ينكل ءÓصشأا عم تناك
تار˘ما˘غ˘م سضو˘خأا˘صس د˘ي˘كأا˘ت
ةايحلاف ،اهعاونأا يتصشب ىرخأا
.كلذ بلطتت

كفاد˘˘هأاو كتا˘˘حو˘˘م˘˘˘ط ^
؟ةيلبقتصسملا

ةريث˘ك ي˘فاد˘هأاو ي˘تا˘حو˘م˘ط
ة˘لا˘كو ح˘ت˘ت˘فا نأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
نوكي نأاو ،ةصصا˘خ ة˘ي˘حا˘ي˘صس
ل˘˘ك ي˘˘ف ار˘˘˘صضا˘˘˘ح ي˘˘˘م˘˘˘صسا
ة˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘صشلا تلا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ءاحنأا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف با˘ت˘كل˘ل
ل˘˘˘صصي نأا د˘˘˘يرأا .. م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

يمصسا عاذيو يتوصص ىدصص
دودحلاو ايفارغجلا زواجتيو
 .رصشبلا نم نكمم ددع ربكأل
ءار˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ^
ةديرجلاو
ينمتأا ةر˘ي˘خألا ي˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف
نّمم ةباصشو باصش لك نم
و ةيعاد˘بإا تارد˘ق نو˘كل˘م˘ي
اولمعيو ،اهروطي نأا بهاوم
) را˘ع˘˘صش تح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘جأا ن˘˘م
و ا˘˘فاد˘˘هأا كمÓ˘˘˘حأا ل˘˘˘ع˘˘˘جا

ر˘˘كصشلا ل˘˘يز˘˘ج ،( ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘˘ح
ريدقت˘لاو نا˘ن˘ت˘ملا ق˘ي˘م˘عو
هذه ل˘ع ءاّر˘غ˘لا م˘كتد˘ير˘ج˘ل
.ةليمجلا تافتللا
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 ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئيهلا لصسارت ناقر
ةينطولإ ةيلإردفلل تيباضست ةرئإد ةيقيضسنت

يئابرهك دلوم زاجنإاب بلاطت رإردأاب تايعمجلل
ةر˘˘ئاد ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت تل˘˘˘صسار
ةينطولا ة˘ي˘لارد˘ف˘ل˘ل تي˘با˘صست
ةيلخ يف ةلثمم ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل

ةل˘ب˘ه˘لا˘ب ن˘كصسم66 ي˘˘˘˘˘ح
ة˘˘˘كر˘˘˘صش ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ،راردأا˘˘˘˘ب
اهلÓخ نم بلاط˘ت زا˘غ˘ل˘نو˘صس
،يحلل يئابرهك دلوم زاجنإاب

ميدقلا يئابرهكلا دلوملا نوك
يئابرهكلا دومعلا يف قلعملا
سضر˘˘غ˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘ف˘˘˘ي د˘˘˘ع˘˘˘ي م˘˘˘ل
ديازت ببصسب كلذو ،بولطملا

ةيل˘خ˘لا تلا˘قو ،نا˘كصسلا دد˘ع
ىوا˘˘كصش ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘صصو د˘˘ق ه˘˘نأا

ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كصس ن˘˘م ةرر˘˘كت˘˘م
ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا سضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا د˘˘˘كؤو˘˘˘ت
دلوملا نأل كلذو ،يئابرهكلا
ام ،طغصضلا لمحتي ل حبصصأا

ة˘صسا˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ي˘ح˘لا ل˘ع˘ج
ركذو ،ريبك يئابر˘ه˘ك د˘لو˘م˘ل
غÓبإا مت هنأا نايبلا سسفن يف
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
،يصضاملا ما˘ع˘لا ن˘م ةا˘نا˘ع˘م˘لا

ناكصس نإا نينطاوملا دحأا لاقو
ةا˘نا˘ع˘م نو˘˘صشي˘˘ع˘˘ي تي˘˘با˘˘صست
ل˘ظ ي˘ف  ن˘ير˘ي˘ب˘ك ا˘ير˘ت˘صسهو
م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا مد˘˘ع
ح˘˘لا˘˘صصم ىد˘˘ل ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
قل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خو زا˘غ˘ل˘نو˘صس
سصا˘˘خ عر˘˘ف ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
يدافتل ةرئادلا رقمب زاغلنوصسل
،ةيلولا رقمل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م
تدافتصسا يتلا سصصصحلا نأاو
تلوحملا نم ةقطنملا اهنم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضرألا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب رو˘˘صصق ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
يفت دعت مل ،تيباصست ةرئادب
ة˘قا˘ط˘لا ن˘م نا˘كصسلا ة˘جا˘ح˘˘ب
يح دهصشي ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ة˘ل˘ب˘ه˘لا ر˘صصق˘ب ن˘كصسم66
ءابرهكلل ةرركتم تاعا˘ط˘ق˘نإا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا فÓ˘تإا بب˘˘صس ا˘˘م
لاقو ةيلزنمور˘ه˘كلا ةز˘ه˘جألا
ةاناعملا هذه نإا ،نطاوملا تاذ

اذإا د˘ي˘ع˘صصت˘لا ي˘عد˘˘ت˘˘صست د˘˘ق
لاحلا اذه ىلع عصضولا رمتصسا

بلطملا تا˘ه˘ج˘لا ذ˘خ˘ت˘ت م˘لو
ى˘ل˘ع د˘كأاو ،را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘˘ب
لوحمب يحلا ناكصس ةبلاطم
وجرن لاقو ،يصضرأا يئابرهك
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م
هذه ةاعارم زاغلنوصس ةكرصشو
    .اهل لح عصضوو ةاناعملا

تل˘˘صسار ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
يلعوب نب ة˘ب˘ي˘صسح ة˘صسرد˘م˘ل
ةيلو نا˘قر ة˘يد˘ل˘ب تبار˘عا˘ت˘ب
ة˘˘لا˘˘˘صسر˘˘˘لا سصن بصسح ،راردأا
ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زو˘ح˘˘ت يذ˘˘لا
ةينطولا ةئيهلا  ،هنم ةخصسن
بو˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘با˘قر˘ل˘ل
ةلاصسرلا يف ةبلا˘ط˘م ،ي˘بر˘غ˘لا
م˘˘صسق ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
بصص م˘ت يذ˘لاو ة˘صسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةعاصسلا ىلع هف˘ق˘صس ة˘نا˘صسر˘خ
ة˘ف˘لا˘خ˘م ي˘ف ،لاوز ةد˘˘حاو˘˘لا
اهب لومعملا ةينقتلا ريياعملل
ي˘˘ف ة˘˘نا˘˘صسر˘˘خ˘˘لا بصص ي˘˘˘ف
رذحت يتلاو ،فيصصلا لصصف
ي˘˘ف ة˘˘نا˘˘صسر˘˘خ˘˘لا بصص ن˘˘˘م
ىدعتت يتلا ةيوجلا فورظلا

تمت يذلاو ،ةيوئم ةجرد24
ف˘ق˘صس بصص ي˘ف ه˘ت˘ف˘لا˘˘خ˘˘م
دكأاتلا سضرغب كلذو ،مصسقلا

عور˘˘˘صشم˘˘˘لا ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘م
يف ةمواق˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘قو
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ،ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تهجو دقو ،ذيمÓتلا ةمÓصس
ةلاصسرلا نم خ˘صسن ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ي˘˘˘لاو ن˘˘˘م ل˘˘˘كل مÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل
سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئرو ة˘˘يلو˘˘لا
سسي˘ئرو ي˘ئلو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا
نا˘قر ةر˘ئاد سسي˘ئرو ،نا˘˘قر˘˘ل
ة˘يلو˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘مو
    .نكصسلا ةيريدم كلذكو

   نمحرلادبع يفاولب
نمأ’ا بايغ ةيفلخ ىلع تاونصس لبق اهورجه
 ةيداعلا ةايحلا تايرورصض ىندأا بايغو اهتقو

 ةليضسملاب لدجمإ يف طوبلإ ناكضس
مهتقطنم ىلإإ ةدوعلل اطورضش نوعضضي

طوب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس ،ع˘صضو
زكرم بون˘ج م˘ل˘ك03 يلاو˘ح
،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ي˘ف لد˘ج˘ما ة˘يد˘˘ل˘˘ب
يف ةيرور˘صضو ة˘يدا˘ع ا˘طور˘صش
ىلإا ةدوعلا لجا نم تقولا سسفن
لبق اهورجه يت˘لا ،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
با˘ي˘غ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع تاو˘˘ن˘˘صس
ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غو ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ن˘˘مألا

،ة˘يدا˘ع˘لا ةا˘ي˘˘ح˘˘لا تا˘˘يرور˘˘صض
مهتقطنم ناكصسلا سضعب فصصو
ةيطغت لاجم جراخو ةيصسنملاب
،ةيلحملا تاطلصسلاو نيبختنملا

تناك ةريخألا هذه نأا نيحصضوم
تÓئاعلا نم تارصشعلا يصصحت

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت طا˘˘صشن لواز˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ك
بو˘ب˘ح˘˘لا ة˘˘عارزو ة˘˘ي˘˘صشا˘˘م˘˘لا
سضعب ف˘خ˘ي م˘لو ،ة˘ي˘م˘صسو˘م˘لا
ةقطنم هيلإا تلآا امم نيطخاصسلا
نا˘ي˘صسن˘لا ا˘ه˘لا˘ط ي˘ت˘لا طو˘˘ب˘˘لا

نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘تو
ةيدلب رييصست ىلع نوب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
يف ةريبك ةبغر مهل نأا ،لدجما
اودافتصسا مهلج نأاو اميصس ةدوعلا

ل مهنأا ريغ ،ةيفير تانكصس نم
تا˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ن˘˘طا˘˘ق نو˘˘لواز˘˘ي
،ا˘هر˘˘ي˘˘غو م˘˘ي˘˘ل˘˘صسو لد˘˘ج˘˘ما˘˘ب
ع˘يرا˘صشم ة˘ج˘مر˘˘ب نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
مهبرقتو لمألا مهل ديعت ةيومنت
ةلواز˘مو م˘ه˘ي˘صضارأا ة˘مد˘خ ن˘م
ة˘ياد˘ب ،يدا˘ع ل˘كصشب م˘ه˘طا˘صشن
حتفو يبارتلا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب
جÓعلل ةعاق ءاصشنإاو ةيئادتبلا

ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ط˘˘برو
اهد˘ع˘ب˘ت ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
سصخي اميفو ملك20 يلاوحب
تصصصصخ د˘ق˘ف ،بر˘صشلا ها˘ي˘م
بل˘ج م˘ت ة˘كر˘ت˘˘صشم ة˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح
ةكاركلا ةقطنم نم بوبنألا

متخيل ،ملك50 ةفاصسم ىلع
نأا ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ا˘م ي˘صصح˘ت ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘˘م سسأار0004و0003
تاءادن عفصشت لهف ،ةيصشاملا
ةداعإا يف نيلوئصسملل ناكصسلا
.ديدج نم ةقطنملا رامعا

ع .دلاخ

كوبصسيافلا ىلع اهب ريهصشتلا ةمهتب ريملا يصضاقت شسلجملاب ةوصضع

ةلضشنخب راضشضش ةيدلب ريمو ءاضضعألإ نيب ددجتي عإرضصلإ
ةمصصاع رقمل ةيبونجلا ةهجلاب ةعقاولا ةلصشنخ ةي’وب ديدجلا ةبدتنملا ةي’ولا رقم راصشصش ةيدلب فرعت

شسلجملا شسيئر ةلاقتصسا نم مغرلاب دادصسناو تاعارصص يدلبلا شسلجملا بيصصنت ذنم ،ملك05 دعب ىلع ةي’ولا
.اريبك امزأات رهصشا6 نم رثكا ذنم يدلبلا

ةا˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘صس ر˘ثأا ا˘˘م اذ˘˘ه
ةلقر˘عو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ل˘ط˘عو م˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم
دعب عيرا˘صشم˘لا زا˘ج˘نا د˘ي˘م˘ج˘ت˘ب
،تلواد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘˘˘جا سضفر
يتلا اياصضقلا بلغأا يف لصصفلاو
ع˘˘جار كلذو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘صست
عيمج ن˘ي˘ب ل˘صصا˘ح˘لا داد˘صسنإÓ˘ل
يدلبلا يبعصشلا سسلجملا ءاصضعأا

ايابخ˘ب ،ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘صصم بصسح
تا˘عار˘صصل˘ل سسل˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘صست
ةقيصضلا حلاصصملاو ةيوصسايصسلا

ن˘ع ة˘بد˘ل˘ب˘لا نا˘كصس لءا˘˘صست˘˘يو
عصضولا ءاقبإاو ةمزألا ةلاطإا ىدم
اذ˘˘˘ه ءارو ف˘˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘مو اذ˘˘˘˘كه
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت˘˘لاو داد˘˘صسنلا

سسلجم˘لا اذ˘ه ةر˘ي˘صسم تب˘حا˘صص
نم تفرع يت˘لاو ه˘با˘خ˘ت˘نا ذ˘ن˘م
بوطلاب ةيدلبلا رقمل قلغ هلÓخ
ق˘ل˘غو جا˘ج˘ت˘حلاو تن˘م˘صسألاو
مايأا ةدعل ةيدلبلا رقمو تاقرطلل
يصضراعمو نينطاوملا فرط نم
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا سسي˘˘ئر˘˘لا

اهلÓ˘خ ن˘م او˘ب˘لا˘ط ،ع˘ي˘با˘صسألو
ه˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘˘نإا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
نأا˘صشلا ة˘ل˘قر˘ع˘ب ها˘يإا ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م
ةيدلبلا رصشادمو ىرقل يومنتلا

ءلؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر ج˘˘˘ج˘˘˘ح ي˘˘˘هو
سضعبب نيموعدمو ني˘ن˘طاو˘م˘لا
ىلع طغصضلل  سسلجملا ءاصضعأا
.ة˘يلو˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘لا

ميدقتل هب تلجع فورظلا هذه
سسيئر نييعت  د˘ع˘بو ،ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا
«يلاحلا ريملا» ديدجلا سسلجملا

ر˘مألا داز خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو
باون نييعت مدع بقع اديقعت
ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘˘لاو سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
تعاصض نيأا نآلا دحلو سسلجملل
يدرفلا رييصستلا نيب ةيدلبلا رومأا

مغر ديدجلا لوؤوصسملل يداحألاو
لإا ،ةيدلبلاب سضوهن˘لا ه˘ت˘لوا˘ح˘م
وهو يموي عقاوب مدطصصا  هنأا

رمتصسملاو ل˘صصا˘ح˘لا فÓ˘ت˘خلا
نع هزجعو سسلجملا ءاصضعأا نيب
راصشتنا حبصصأاو عقاو˘ل˘ل هر˘ي˘ي˘صست
هار˘ي ا˘ي˘مو˘ي ارو˘˘كيد ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا
ع˘يرا˘صشم˘لا ل˘ي˘ط˘ع˘تو ع˘ي˘م˘ج˘˘لا

مادع˘ناو ،ن˘كصسلا ع˘يزو˘ت ر˘خأا˘تو
ءا˘ي˘حألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ةرا˘نلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ر˘خأا˘تو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا سصق˘˘نو
ي˘ف سصق˘نو عراو˘صشلاو ءا˘ي˘˘حألا
تارادا عصضول لكايهلاو قفارملا
نوف˘صسأا˘ت˘يو ،ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يلو˘لا
عصضولا هيلا لصصو يذلا عقاولل
رقم هيلا تراصص يذلا يثراكلا
حبصصي نا تاون˘صس د˘ع˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةيلو اهميصسرت دعب ةيلول ارقم
امك ،يصضاملا ر˘ه˘صشلا ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
ىر˘ق نا˘كصس ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘كت˘صشا

ف˘قو˘ت ن˘م ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘صشاد˘˘مو
ر˘ق˘ف˘لا  ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع˘˘˘ل سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةيراجتو ة˘يدا˘صصت˘قا تا˘صسصسؤو˘م
ةيمن˘ت˘لا˘ب سضو˘ه˘ن˘لا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م
نم دازامو ،ةلاطبلا نم ليلقتلاو
ةيومنتلا عيراصشملا زاجنا لطعت

ةيصضاير لكايه Óف راقعلا بايغ
ةيتحت ةينب لو ةينابصش قفارملو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم  ة˘˘يؤور لو
تاباصسحلا ةيفصصتو تاعارصصلا

قزأا˘م ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا لا˘˘ح تا˘˘بو
تل˘˘˘صصوو رو˘˘˘مألا تكبا˘˘˘˘صشتو

اودر˘م˘ت نأا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا سضع˘ب˘ب
اهلحم تلحو لمعلا ىلع ىتح
سسل˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأاو ى˘˘صضو˘˘ف˘˘لا
نود تاوÓعو حن˘م نو˘صضا˘ق˘ت˘ي
تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جÓ˘˘˘ل رو˘˘˘صضح˘˘˘لا

ىل˘ع سسو˘ل˘ج˘لا وأا تلواد˘م˘لاو
ةحلصصم بيلغتو راوحلا ةلواط
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
داجيإاو ،ةي˘صصخ˘صشلا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا
عصضولا ىقبيل لئادبلاو لولحلا

عو˘ب˘صسألا ة˘ياد˘ب ة˘يا˘غ˘˘ل مزأا˘˘ت˘˘م
ةو˘˘صضع تمد˘˘قا ن˘˘يا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةا˘صضا˘ق˘م˘ب يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب
ىوكصش ميدقتو سسلجملا سسيئر
ةمكحمل ةيروهمجلا ليكو ماما
ىلع اهب ريهصشتلا ةمهتب راصشصش
يعامتجلا ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘كب˘صش
ءا˘عد˘ت˘صسا م˘ت ن˘يأا ،«كو˘ب˘صسيا˘˘ف»
ةيصضقلا ي˘ف ه˘عا˘م˘صسل ي˘ن˘ع˘م˘لا
عصضولا مزأات نم ةيصضقلا ديزتل
،يدل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘صضعا ن˘ي˘ب
نع مهدر يف نينطاوملا بصسحو
ع˘صضو لو˘˘ح ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا لءا˘˘صست
لحلا نأا ا˘ع˘ي˘م˘ج اود˘كأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
سسلجملا لح يف نمكي ديحولا
ة˘ي˘بود˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘كصشتو يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع ر˘ه˘صست ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
ىلع لمعلاو نينطاوملا نوؤوصش
ةجاجزلا قنع نم ةيدلبلا جارخا

،ا˘ه˘ي˘ن˘كا˘صسب ر˘˘ث˘˘كأا ما˘˘م˘˘ت˘˘هلاو

لم˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘م مز˘ل˘ت˘صسيو
حورو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قاد˘˘˘˘˘صصم ل˘˘˘˘˘كبو
تادو˘ه˘ج˘م لذ˘بو ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا
.هيلا اوبصصن ام قيقحتل ةيفاصضإا

يداعصس. يون

نيجصسكأ’ا جيرهصص تيبثت
جاب ناتخأ’ا ىفصشتصسمب

 ربخم حاتتفإ
ديدج ليلاحت

سسوريف نع فضشكلل
فلضشلاب انوروك

دوعصسم ف˘ل˘صشلا ي˘لاو فر˘صشأا
ديدج ربخم حاتتفا ىلع ،يراج
91 ديفوكب ةصصاخلا ليلاحتلل
ىوتصسم ىل˘عRCP ةينقت˘ب

ىلإا لصصت ةردقب ةداعصسلا يح
يف ايموي يبط ليلحت002
نع طغصضلا فيفختل ةوطخ
.ةعماجلا ربخم
لبقتصسي نأا رظتنملا نمو ،اذه
تلاحلا سصاخلا ربخملا اذه
سسوريفب اهتباصصإا يف هبتصشملا

ة˘يلو˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
،ةرواجملا تايلولا نم ىتحو
ةزهجألا ثد˘حأا˘ب هد˘يوز˘ت د˘ع˘ب
ي˘ب˘ط ه˘ب˘صشو ي˘ب˘ط م˘قا˘˘ط˘˘بو
.سصصصختم
هيف تماق تقو يف اذه ثدحي
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فر˘˘صشم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلوب جاب ناتخألا ةيئافتصسإلا
ج˘ير˘ه˘صص تي˘ب˘˘ث˘˘ت˘˘ب ف˘˘ل˘˘صشلا
هئانت˘قإا م˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ج˘صسكألا

،ني˘ن˘صسح˘م˘لا سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م
هذه يتأاتو .ةمدخلا زيح لخديل
ه˘ي˘ف د˘عو تقو ي˘ف ةو˘ط˘خ˘˘لا

تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا نأا˘ب ر˘خآا ن˘صسح˘˘م
نا˘˘ث ناز˘˘خ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قإل ة˘˘˘يرا˘˘˘ج
رتل0008 ةعصسب نيجصسكأÓل
هنأا امك ةيكذ ةقيرطب لغتصشي
تانازخلا يقا˘ب ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘م
م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ا˘عو˘˘نو ا˘˘م˘˘ج˘˘ح
فر˘˘˘˘صصت تح˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضو
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإلا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
،مايأا نوصضغ يف جاب ناتخألا

ةيئاهن ةفصصب ءاصضقلل كلذو
يف لجصسم˘لا سصق˘ن˘لا ى˘ل˘ع
لظ يف نيجصسكألاب دوزتلا
ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسإا
ةلاح002 وح˘ن ةرو˘كذ˘م˘لا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم
.ايموي انوروك سسوريفب

واوزع ىيحي

انوروك دصض ةياقوك اهيلع نينطاوملا تفاهت ةجيتن
 ةضسبتب تايلديضصلاب كنزلإو (c) تانيماتيف يف ةداح ةردن

ةنيدم تاي˘لد˘ي˘صص تد˘ه˘صش
ةريخألا ةدملا لÓخ ةصسبت
تاداصضملا يف ةداح ةردن
نيماتيف اصصوصصخ ةيويحلا
(c) ذا˘˘˘ف˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب ،كنز˘˘˘˘لاو
ن˘ع ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا
هيلع تفقو ام وهو ،اهرخآا
ددعب ةلوج لÓخ «مÓصسلا»
ةرصشتنملا تايلد˘ي˘صصلا ن˘م
.ةيلولا ةمصصاعب

ة˘لدا˘ي˘صصلا سضع˘ب ع˘جرأاو
فو˘˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ر˘˘˘مألا اذ˘˘˘˘ه
ة˘با˘صصإلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
لوا˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإا˘˘˘˘ب ،91
ديزي ة˘يو˘ي˘ح˘لا تادا˘صضم˘لا

،مصسجلا ةعانم نم يوقيو
ةمزألا هذه نأا رخآا فاصضأاو
ام˘نإاو مو˘ي˘لا ةد˘ي˘لو تصسي˘ل
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت
دد˘عو ة˘ق˘ل˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لا

يت˘لا ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘صصإلا
لÓخ ةصسبت ةيلو اهتفرع
ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ير˘ه˘˘صشلا هذ˘˘ه
ن˘م ة˘لا˘˘ح ثد˘˘حأا ا˘˘م و˘˘هو
ام نينطاوملا طصسو علهلا
تانيماتيف ءارصشل مهب عفد
نيماتيفو امو˘م˘ع ة˘عا˘ن˘م˘لا
(c) ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كنز˘˘˘˘لاو
افيصضم ،هبصسح سصوصصخلا
كا˘ن˘ه نأا ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
نورتصشي نينطاوملا سضعب
ة˘ي˘ن˘ب تا˘ن˘ي˘ما˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
افوخ تي˘ب˘لا ي˘ف ن˘يز˘خ˘ت˘لا

تايلديصصلا دنع اهذافن نم
لا˘˘م˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م اذ˘˘ه
وأا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا
ى˘ل˘ع ل˘ما˘صش ر˘ج˘˘ح سضر˘˘ف
يف .ىرخأا ةهج نم ةيلولا
تارصشعلا ىكتصشا لباقملا

سصقنلا نم نينطاوملا نم
ي˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘˘صشلاو حدا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

ببصسب ةعانملا تاني˘ما˘ت˘ي˘ف
ربع ثيح ،انوروك ةحئاج
مهفوخت نع مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘˘ه ءازإا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ار˘ي˘ث˘ك م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘هرأا
ربع ثحب ةلحر يف مهلقنت
رفظلل تايلديصصلا فلتخم
نيح يف ،ةدحاو ةبلعب ولو
لحل حارتقإاك نورخآا بلاط
نينطاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘مزألا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘˘صصلاو
ن˘ئا˘بز˘لا م˘يد˘ق˘˘ت ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإا
د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘ف˘˘˘صصو˘˘˘ل
،تانيما˘ت˘ي˘ف˘لا هذ˘ه ءار˘صشلا
دودح يف عيبلا بناج ىلإا
ءاطعإا دصصق اذهو لوقعملا
سسمأا يف مه نيذلل ةصصرف
نإاو ةصصا˘خ ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘لا
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإا تب˘˘˘ث
 .نيعللا سسوريفلا

 نوراه يحابصصم
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:ةيلمعلاب
 لامج ناسضمر ةيدلب سشيابقب3م0001 ةعسس يئام نازخ زاجنإاو ةعباتم -

بحسس دسصق زيهجتلا بتكم ةيدلبلا رقم ىلإا مدقتلا ةسصقانملا هذه يف ةكاسشملاب نيبغارلا عيمج ىلعف
جد00.0003 غلبم لباقم طورسشلا رتفد
ةسصقان˘م˘لا ر˘كذ ع˘م ح˘ت˘ف˘ي ’ ةرا˘ب˘ع ىو˘سس ل˘م˘ح˘ي ’ ي˘جرا˘خ˘لا فر˘ظ˘لا جودز˘م فر˘ظ ي˘ف سضور˘ع˘لا عدو˘ت
:يلي امك ةلسصفنم سضورع ةثÓث ىلع يوتحيو سضراعلا ناونعو مسسإا لمحي يلخادلا فرظلاو
(طورسشلا رتفد رظنأا) :نم نوكتي حسشرتلا فلملا

حسشرتلاب حيرسصت -1
ةهازنلاب حيرسصت -2
تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا -3
ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -4
يسسيئر طاسشنك يرلا لاغسشأا - قوف امف -40- ةعبارلا ةجردلا ليهأاتلا ةداهسش -5
نيتريخأ’ا -20 - نيتنسسلل ةيلاملا ةليسصحلا -6
عورسشملا يرطؤومل ةيتاذلا ريسسلاو تاداهسشلاب ةقفرم ةيرسشبلا لئاسسولا ةمئاق -7
ريسسلا ةقفسصب وأا عاديإا لسصو وأا ةيدامرلا ةقاطبلا خسسنب ةقفرم ةيداملا لئاسسولا ةمئاق -8
.ةيمومع تارادإا نم ةملسسم لاغسشأ’ا ةيعون يف ةلثامملا عيراسشملل ةلواقملل ةينهملا عجارملا -9
(طورسشلا رتفد رظنأا) :نم نوكتي ينقتلا سضرعلا

ةيانعب يسضممو أابعم باتتك’اب حيرسصتلا -1
ديلا طخب بوتكم - لبقو ئرق - ةرابعلا ىلع ةريخأ’ا هتحفسص رخآا يف يوتحي طورسشلا رتفد -2
زاجنإ’ا ططخمب ةمعدم لاغسشأ’ا زاجنإ’ ةحرتقملا ةيجهنملا نمسضتت ةيريربت ةينقت ةركذم -3
طاسشنلا زمر لمحيو يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن  -4
.رهسشأا30 ةدمل ةحلاسص ريسسملا وأا دهعتملا لواقملل30 :مقر ةيلدعلا قباوسسلا ةداهسش نم ةخسسن -5
رهسشأا30 ةدمل ةحلاسص عاطتق’ا قيرط نع وأا ىفسصم بئارسضلا جرختسسم نمةخسسن -6
لوعفملا ةيراسسHTABOCAC - SANC - SONSAC - ةيئابجلا هبسش قئاثولا نم ةخسسن -7
يئابجلا ليجسستلا مقر نم ةخسسن -8
(طورسشلا رتفد رظنأا) :نم نوكتي يلاملا سضرعلا

.فلملا يف دوجوملا جذومنلا بسسح دهعتملا فرط نم موتخمو يسضممو ءولمم سضرعلا ةلاسسر -1
.فلملا يف دوجوملا جذومنلا بسسح دهعتملا فرط نم موتخمو يسضممو ءولمم تادحولا راعسسأ’ا لودج -2
.فلملا يف دوجوملا جذومنلا بسسح دهعتملا فرط نم موتخمو يسضممو ءولمم يريدقتو يمك ليسصفت -3

ريسضحت لاجأا ددح ماعلا قفرملا سضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلل742 -51 نوناق نم66 ةداملل اقبط
ةــيمويلا دـئارجلا يــف نÓــعإ’ا اذــهل روــهظ لوأا نــم ءادــتبا ماــيأا (51) ةرــسشع ةسسمخ يف تادــهعتلا

ددمت سضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداسص اذإاو .POMOB ـلاو
.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا
سضورعلا ريسضحتل موي رخآا نم ’اوز (اسس00.41) ةرسشع ةعبارلا ةعاسسلا لبق نوكي سضورعلا عاديإا

.’اوز (اسس00.41) ةرسشع ةعبارلا ةعاسسلا                                   :موي ةفرظأ’ا حتف ةيلمع نوكتو
ةفرظأ’ا حتف خيرات نم موي (09) :ةدمل مهسضورعب نيمزلم نيدهعتملا ىقبي
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حضضون نأإ اندرأإ »:كيإد ناف
«لاطبألإ نحن إذامل

عفادم ،كياد ناف ليجريف يدنلوهلا دكأا
يف ةبو˘ع˘صص اود˘ج˘ي م˘ل م˘ه˘نأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
د˘ع˘ب كلذو ،د˘يد˘ج ن˘م م˘ه˘صسف˘نأا ز˘ي˘ف˘ح˘ت
زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا بقلب جيوتتلا

بق˘ل لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘˘ق˘˘حو ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
،هخيرا˘ت ي˘ف91 ةرملل «غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
يف كياد ناف لاقو ،اًماع03 ذنم ىلوألاو
يف لصساكوين ةهجاوم بقع تاحيرصصت

نأا بعصصلا نم نكي مل» :ةقباصسملا ماتخ
اذامل حصضون نأا اًعيمج اندرأا ،انصسفنأا زفحن
انملع» :فاصضأاو ،«ةقباصسملا لاطبأا نحن
رمألا انلعج دقل ،اًبعصص نوكيصس ءاقللا نأا
ركبملا فدهلاب انصسفنأا ىلع ةبوعصص رثكأا
ديج لكصشب انبعل اننكلو ،هانلبقتصسا يذلا
ديج˘لا ن˘م» :د˘كأاو ،«ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف
نآلاو ،ع˘ف˘تر˘م ق˘˘صسن˘˘ب م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا
:عباتو ،«ةريصصق ةلطع ءاصضقل بهذنصس
،يناثلا طوصشلا يف ةعئار ةارابم تناك»
اًصصرف انق˘ل˘خو ا˘ع˘ئار ءادأا ا˘ه˘لÓ˘خ ا˘ن˘مد˘ق
،اقحتصسم اًزوف ا˘ن˘ق˘ق˘ح» :دد˘صشو ،«ةر˘ي˘ث˘ك
نوكن نأاو ،زفاحلا انيدل نوكي نأا لمآاو
يف ديدجلا مصسوملا قÓطنل نيدعتصسم
اذهل ةبصسنلاب» :دازو ،«نيعوبصسأا نوصضغ
هانمدق يذلا مصسوملا نإاف ،عئارلا يدانلا
،«بقللاب ظافتحلا ىلع انزفحي نأا بجي
نصسحتتصس ،اًبعصص رمألا نوكيصس» :متأاو
زكرنصس ،رثكأا انتميزه نوديريصسو قرفلا

،مصسوملا اذه انلعف املثم ةارابم لك ىلع
.«اًديدج اًيدحت نوكيصسو
باضصعأاب بعÓتي نزوكرفيل

يضسليضشت روهمج
ر˘˘يا˘˘ب˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا با˘˘˘صسح˘˘˘لا بعÓ˘˘˘ت
باصصعأاب ،ةينابصسإلا ةغ˘ل˘لا˘ب نزو˘كر˘ف˘ي˘ل

لÓخ نم ،دحألا ءاصسم ،يصسليصشت روهمج
سضع˘ب˘ل لد˘ج˘لا ترا˘ثأا ة˘ف˘ير˘ط ةد˘ير˘غ˘˘ت
ة˘ب˘غر ى˘لإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘صشتو ،تقو˘˘لا
ر˘يا˘ب م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت
ياك ي˘نا˘م˘لألا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
،ديدجلا مصسوملا قÓط˘نا ل˘ب˘ق ،ز˘تر˘ي˘فا˘ه
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا با˘˘صسح˘˘لا ر˘˘˘صشنو
ةيؤور ديرت له» :اهيف لاق ةديرغت ،يناملألا

ا˘عد ا˘م ،«؟قرزألا سصي˘م˘ق˘لا˘ب ز˘تر˘ي˘˘فا˘˘ه
مامتإا برقب نهكتلل ي˘صسل˘ي˘صشت رو˘ه˘م˘ج
باصسحلا رصشن ،تاظحلب اهدعبو ،ةقفصصلا

قرزألا يزلا يدتري وهو بعÓل ةروصص
رمألا ،نزوكرفي˘ل˘ب سصا˘خ˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
 .زولبلا راصصنأا سسامح دمخأا يذلا
ةعجوم ةبرضض يقلتي نريابلإ

يضسليضشت مإدضص لبق
ءانثأا ةعجوم ةبرصض ،خنويم نرياب ىقلت
يرودب هراوصشم لامكتصسل هتادادعتصسا
فقوت دعب ،لبقملا توأا لÓخ لاطبألا
ببصسب ؛يصضاملا سسرا˘م ذ˘ن˘م ة˘ق˘با˘صسم˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
ىوتصسملا ىلع همصسوم ىهنأا ،«يرافابلا»
سسأاكو ،يرودلا ةيئانثب زوفلاب يلحملا
،ةريصصق ةحار ةرتف ذخأاي نأا لبق ،ايناملأا
،تابيردت˘ل˘ل ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا دو˘ع˘ي˘ل
ترو˘˘ب˘˘صس يا˘˘كصس» ة˘˘˘كب˘˘˘صش بصسح˘˘˘بو
نيماينيب يصسنرفلا ريهظ˘لا نإا˘ف ،«ا˘ي˘نا˘م˘لأا
يصسليصشت ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع بي˘غ˘ي˘صس درا˘فا˘ب
،ةيبوروألا ةلوط˘ب˘لا ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا˘ب
موي انيرأا زنايلأا بعلم ىلع ماقتصس يتلاو
ة˘جا˘ح ى˘لإا ترا˘صشأاو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا توأا8
عيباصسأا ةدعل فقوت˘ل˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا
نارم لÓخ مدقلا لحاك يف هتباصصإا دعب
«يرافابلا» يدانلا نلعي ملو  ،قيرفلا

لإا ،بعÓلا ةباصصإا ةوق ىدم نآلا ىتح
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م نأا˘˘˘ب تدا˘˘˘فأا «يا˘˘˘كصس» نأا
ل اًبايغ لقألا ىلع بلطتت تاباصصإلا
.عيباصسأا3 نع لقي
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برد˘˘˘˘م درا˘˘˘˘ب˘˘˘˘مل كنار˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘كأا
ي˘نا˘ب˘صسإلا حا˘ن˘ج˘لا نأا ،ي˘صسل˘˘ي˘˘صشت
امدعب ،يدانلا نع لحريصس ورديب
نوتبماهرفلوو ى˘ل˘ع ر˘ف˘صص‐2 زا˘˘ف
يرود˘لا ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘لو˘ج˘لا ي˘˘ف
يرودل لهأاتلا نمصضو ،يزيلجنإلا
،لبقملا مصسوملا يف ابوروأا لاطبأا

ق˘با˘صسلا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب بعل ط˘ب˘تراو
مصساوم4 راد˘م ى˘ل˘ع ي˘صسل˘ي˘صشت˘ب
بقلب ةزئافلا ةليكصشتلا نمصض ناكو
جو˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك ،7102 ي˘˘˘ف يرود˘˘˘˘لا
سسأاكب اماع23 هرمع غلابلا بعÓلا
يرودلا بقلو يزي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا
كرا˘صش» درا˘ب˘مل لا˘˘قو ،ي˘˘بوروألا
ع˘م ةر˘ي˘خألا ه˘تارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ورد˘˘ي˘˘ب
ل˘˘ف˘˘ت˘˘حا د˘˘ق˘˘ل ،يرود˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا
سسبÓ˘م˘لا ة˘فر˘غ ي˘ف ه˘ب نو˘ب˘عÓ˘لا
ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم بب˘˘صسب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘˘كصشب
هذه» فاصضأاو ،«زولبلا عم ةلفاحلا

زاتمملا يرودلا يف ةريخألا هتارابم
نأا ديرأا ،انه امخصض ارثأا كرت هنكل
ورد˘ي˘ب ى˘لإا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ر˘˘كصشب مد˘˘ق˘˘تأا

،لبقتصسملا يف قيفوتلا هل ىنمتأاو
تايراب˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘ع˘م ى˘ق˘ب˘ي˘صس ه˘نإا

بعليصسو ،«مصسوملا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
يئاه˘ن ي˘ف لا˘ن˘صسرآا ع˘م ي˘صسل˘ي˘صشت

،لبقملا تبصسلا موي داحتلا سسأاك
61ـلا رود با˘˘يإا سضو˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘صس م˘˘˘ث
نر˘يا˘ب ما˘مأا ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب

يف رف˘صص‐3 رصسخ امدع˘ب خ˘ي˘نو˘ي˘م
نإا درابمل حصضوأاو ،باهذلا ةارابم
دعاصسي˘صس لا˘ط˘بألا يرود˘ل ل˘هأا˘ت˘لا
مصضب هفوفصص ميعدت ىلع يدانلا
.نيزيمملا نيبعÓلا نم ديزملا

ديردم لاير مامأا ةمصساحلا ةهجاوملا لبق

افليضس عّدويو نيورب يد زاجنإاب ديضشي لويدرإوغ

«زولبلإ» نع ورديب ليحر نلعي درابمل

ءاقبلا نامصض يف Óيف نوتصسأا حجن
1‐1 هلداعت دعب ،«غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»ـب

˘˘ما˘˘ه تصسو ع˘˘م ه˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م جرا˘˘˘خ
˘ما˘ت˘خ ي˘ف ،د˘حألا مو˘ي˘لا ،د˘ت˘يا˘نو˘˘ي
Ó˘ي˘ف نو˘ت˘صسأا ى˘ه˘نأاو ،ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا
ديصصرب ،71ـلا زكرملا يف يرودلا

ةدحاو ةطقنب اًقو˘ف˘ت˘م ،ة˘ط˘ق˘ن53
،81ـلا ثو˘˘م˘˘نرو˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ىلإا اطبه نيذللا ،91ـلا دروفتاوو
سشتيورون ةقفرب بيصشنويبماصشتلا

،ةطقن12 ديصصرب ليذتملا ،يتيصس
ءا˘ق˘ب ي˘˘ف ل˘˘صضف˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘برو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘ط˘ع˘ت ى˘لإا ،Ó˘ي˘ف نو˘ت˘˘صسأا
عم هتارا˘ب˘م لÓ˘خ «ر˘ق˘صصلا ن˘ي˘ع»
،82ـلا ةلوجلا يف ،دتيانوي دليفيصش
,يب˘ل˘صسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو
ةر˘ي˘ث˘م ة˘ط˘ق˘ل ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه د˘˘ه˘˘صشو
د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش ل˘ج˘صس ا˘مد˘ن˘ع ،لد˘ج˘ل˘˘ل
طخ نم ةركلا رورمب ،اًفده دتيانوي
يف يهو ،اهطيحم لماكب ىمرملا

مكح ن˘كل ،«ز˘نÓ˘ي˘ف˘لا» سسرا˘ح د˘ي
،فد˘˘ه˘˘لا بصست˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
مل ىمرملا طخ ةينقت نأا ىوعدب
ةكرصشلا اهدعب تجرخو ،هيلإا رصشت
«ر˘ق˘صصلا ن˘ي˘˘ع» ن˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ثدح رمألا اذه نإا ًةلئاق ،راذتعÓل

فلآا9 نم رثكأا دعب ،ةرم لوأل
،ةينقتلا دامت˘عا ذ˘ن˘م تب˘ع˘ُل ةارا˘ب˘م
م˘صسح أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه نأا ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘ك
.ةياهنلا يف ءاقبلا عارصص

«غيلريميربلإ»ـب Óيف نوتضسأإ يقبي «رقضصلإ نيع» أاطخ

لو˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘˘ب˘˘صسإلا بر˘˘عأا
ن˘˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م برد˘˘˘م
ه˘مد˘ق يذ˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس
سشتيورون ىلع بلغتلا يذلا هقيرف
مويلا ءاصسم ،ةفيظن ةيصسامخب يتيصس
تا˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف ،د˘˘˘˘حألا
‐9102 م˘صسو˘م˘ل «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
ا˘˘ق˘˘فو ،لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ لا˘˘˘قو  ،0202
اًلمع انمدق» :«يصس يب يب» عقومل

نيبعÓلا نم ريثكلا كا˘ن˘ه˘ف ،اًر˘ي˘ب˘ك
لياك ،زيم˘م ىو˘ت˘صسم او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا

لكصشبو ،ةزيمم ةروصصب بعل ركلاو
:فاصضأاو ،«ديج فقوم يف انك ماع
زكرملا يف انه ءاهنإلا ديجلا نم»
،فادهألا نم ديدعلا انلجصسو ،يناثلا

يد ن˘ي˘ف˘ي˘كو نو˘صسر˘يدإا ح˘˘بر˘˘ي نأاو
ان˘ما˘مأا نآلاو ،ز˘ئاو˘ج˘لا كل˘ت ن˘يور˘ب
لاير ةارابمل ريصضح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا

يد يفده تببحأا» :عباتو ،«ديردم
نم كلذ بحأا ،يناثلا ةصصاخو نيورب

،فادهألا ة˘عا˘ن˘صص كلذ˘كو ن˘ي˘ف˘ي˘ك
،ا˘ًصضيأا ه˘فاد˘هأا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘ن˘كلو
،فرعي امك بعللا ةرورصضب هانربخأا

،ر˘˘˘مألا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘صشب ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘ي ل نأاو
عنصص ،هدحو يصسايقلا مقرلا يتأايصسو
م˘ط˘ح˘ي نأا ل˘ه˘صسلا ن˘م نا˘كو ا˘ًفد˘˘ه
كلذ نم اًلدب نكلو ،ةلوهصسب مقرلا
.«يرنه يرييت عم مقرلا كراصشيصس

لايرلا ةهجاوم
نع ثيد˘ح˘ل˘ل لو˘يدراو˘غ قر˘ط˘تو
يف ،ةلب˘ق˘م˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ةارا˘ب˘م
:Ó˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ،ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
انمامأاو ،فلتخم مصصخو ةقباصسم»
،ة˘حار كا˘ن˘ه اًد˘غ ،نآلا ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا

،ةارابملل ريصضحتلا أادبنصس اهدعبو
،ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م م˘يد˘ق˘ت لوا˘ح˘˘ن˘˘صسو
،ةنكمم فورظ لصضفأا يف لصصنصس
.«هب مايقلا لواحن ام اذه

افليصس عادو
،ةري˘خألا ةارا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع ا˘م˘ك
،«غيلريميربلا» يف افل˘ي˘صس د˘ي˘ف˘يد˘ل
فوقو رغصصأاب امبر يظح» :Óئاق
هنكلو ،روصصعلا رم ىلع قيفصصتلل
ىظحيل داحتلا بعلم ىلإا دوعيصس
م˘تأاو ،«ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘صسي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘ت˘لا˘ب
يد˘ل» :ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م برد˘˘م
ي˘ف بغر˘ت ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا نأا˘ب رو˘ع˘صش
سضرأا ي˘ف ه˘مد˘ق ا˘م ى˘ل˘ع ه˘ت˘ي˘˘ح˘˘ت
تاونصسلل نانتملا راهظإاو ،بعلملا
،ان˘ه ا˘ها˘صضق ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا01ـلا
لك ىلع هركصش يف بغري قيرفلا

افليصس لا˘ق ه˘ت˘ي˘حا˘ن ن˘م ،«ه˘مد˘ق ا˘م
لاطبأا يرود بقل˘ب زو˘ف˘لا ى˘ن˘م˘تأا»

بع˘ل˘ن ا˘ن˘نأا ف˘صسؤو˘م˘لا ن˘م .ا˘˘بوروأا
سسانلا ةمÓصس نكل ريهامج نودب
افليصس عطتصسي ملو ،«ءيصش مهأا يه
ي˘˘ف فاد˘˘هألا ن˘˘م هد˘˘ي˘˘صصر ةدا˘˘يز
39 ةعانصصو افده06 نع يرودلا
ابيرق ناك هنكل يتيصس عم نيرخآا

ةقيقدلا يف ةديدصست ربع كلذ نم
سسرا˘ح لور˘˘ك م˘˘ي˘˘ت ا˘˘هذ˘˘ق˘˘نأا45
رصشع دحأاب اف˘ل˘ي˘صس زا˘فو ،سشت˘يرو˘ن
يتيصس عم تاونصس رصشع لÓخ ابقل
لو زاتمملا يرودل˘ل ة˘ع˘برأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ي˘ف ه˘تر˘ي˘صسم ءا˘ه˘نإا ه˘نا˘كمإا˘ب لاز˘ي
لاح يف ىوتصسم ىلعأا ىلع يتيصس
اذ˘ه ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب زو˘˘ف˘˘لا
.مصسوملا
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حاجن ءإرو تإداقتنلإ
وي ناملإ يف رياكضسلوضس

بردم رياكصسلوصس رانوغ يلوأا لاق
تاداقتنلا نإا ،دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
مصسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ا˘ه˘ه˘جاو ي˘ت˘لا
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا
ىلع اًرارصصإا رثكأا هتلعج ،زاتمملا
دتيانوي ناملا ةيادب تناكو ،حاجنلا
يدانلل أاوصسألا يه يلاحلا مصسوملل
ىهنأا قير˘ف˘لا ن˘كل ،ا˘ًما˘ع03 ي˘ف
ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘حاو ةو˘ق˘ب ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا
هبعل˘م جرا˘خ0‐2 هزو˘ف˘ب ثلا˘ث˘لا

لا˘˘قو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس ر˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سضر˘ع˘ت˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ،ر˘˘يا˘˘كصسلو˘˘صس
41 ر˘خآا ي˘ف ة˘م˘˘يز˘˘ه يأل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا ل» ،يرود˘˘لا˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م
تنا˘˘ك ،كلذ او˘˘ع˘˘قو˘˘ت ن˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
زكرملا انلÓتحل ريصشت تاعقوتلا
اذإا» فاصضأاو ،«عباصسلا وأا سسداصسلا
ينلعجي اذهف تاداقتنل تصضرعت
رظن تاهجو ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘يد˘ل .ىو˘قأا

اه˘ل˘ع˘فأا ا˘نأاو ،ةرادإلا ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ل˘ي˘ف˘ي˘ن يرا˘غ لا˘قو ،«ي˘ت˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب
زوفلا نإا ،ق˘با˘صسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘فاد˘م
،روطت دوجو حصضوأا ،رتصسيل ىلع
قافنإÓل ةجاحب لاز ام يدانلا نكل
قو˘˘صس ي˘˘˘ف ةد˘˘˘ي˘˘˘صشر ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
ياكصس» ،ليفين غلبأاو ،تلاقتنلا
ديزمل ةجاحب دتيانوي» :«سستروبصس
اهيف نا˘ك ةر˘م ر˘خآا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
تناك يبهذ˘لا ع˘بر˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
يدانلا قفنأاو ،وينيروم ةدايق تحت
ملو ينيلرتصسإا هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م071
.«ةديصشر ةقيرطب هلاومأا رمثتصسي
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ةنولضشرب بيردت سضفري ونيتيكوب
نع يزيلج˘نإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘جرألا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضفر
ينفلا ريدملا ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘صسيروا˘م
ةنولصشر˘ب بيرد˘ت ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘ل ق˘با˘صسلا

أا˘ج˘ل˘ي د˘قو ،ن˘ي˘ت˘ي˘صس ي˘˘كي˘˘كل ا˘˘ًف˘˘ل˘˘خ
مدع لاح يف ،نيتيصس ةلاقإل ةنولصشرب
ًة˘صصا˘خ ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب زو˘ف˘لا
كل˘م˘لا سسأا˘كو «ا˘غ˘ي˘ل˘لا» عا˘ي˘صض د˘ع˘˘ب
«ز˘م˘يا˘ت» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘بو ،ا˘˘صضيأا
ىلع سسيل ونيتيكوب نإاف ،ةيناطيربلا
،«انارغولبلا» بيردت يلو˘ت˘ل داد˘ع˘ت˘صسا
قباصسلا هقيرفب قيثولا هطابترل اًرظن
اصصرابلل يديلقتلا مير˘غ˘لا ،لو˘ي˘نا˘ب˘صسإا
ل˘غ˘˘صشي لو ،ا˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ي˘˘ف
نع هليحر ذنم بصصنم يأا ونيتيكوب
راظتنلا لّصضف ثيح ،ماهنتوت بيردت
نم قيرف ةدايق يلوتو ،مصسوملا ةياهنل
دلانور ،يثÓثلا ربتعيو ،رفصصلا ةطقن

ي˘˘˘فا˘˘˘صشتو نÓ˘˘˘ب نارو˘˘˘˘لو نا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك
ةفÓخل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا زر˘بأا ،ز˘يد˘نا˘نر˘ه
ريدج ،ةيفحصص ريراقت بصسحب ،نيتيصس
ةهجاومل دعتصسي ةنولصشرب نأا ركذلاب
يرود يئاهن نمث بايإا يف ،يلوبان
اًملع ،«ون بماك» بعلم ىلع ،لاطبألا
.1‐1 ىهتنا باهذلا ءاقل نأاب
ةيناثلإ هتيوئم لمكي غنايمابوأإ
كير˘ي˘م˘يإا ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب ي˘˘نو˘˘با˘˘غ˘˘لا ل˘˘ج˘˘صس
يف نيفده ،لانصسرآا مجاهم ،غنايمابوأا
نم˘صض ،د˘حألا مو˘ي˘لا ،درو˘ف˘تاو كا˘ب˘صش
ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألاو83ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘كب˘صش بصسح˘بو .«غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
ل˘˘صصو ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإÓ˘˘ل «ا˘˘كاو˘˘كصس»
،102 مقر فدهلا ىلإا كلذب غنايمابوأا
.لوألا قيرفلا عم تايرودلا لك يف
،تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘˘ل «ا˘˘ت˘˘بوأا» ة˘˘كب˘˘صش ا˘˘مأا
لوألا ينوباجلا فده نأا ىلإا تراصشأاف
ةقيقدلا يف ءاج يذلاو ،ةارابملا يف
نم لانصسرآل عرصسألا ربتعي ،ةصسماخلا

ذنم ،«غيلريميربلا» يف ءازجلا ةمÓع
يدنلوهلا فده ذنم كلذو .اًماع12
،هربصسلديم ىمرم يف سسرامرفوأا كرام
.9991 ناصسين/ليربأا لÓخ

هتاضضوافم أإدبي دنومترود
وضشناضس ليدب عم

دنومترود ايصسوروب ولوؤوصسم لصصاوي
نع ةيبوروألا بعÓملا يف بيقنتلا
يزي˘ل˘ج˘نإلا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل بصسا˘ن˘م ل˘يد˘ب

نع هليحر ع˘قو˘ت˘م˘لا ،و˘صشنا˘صس نودا˘ج
.«كراب انوديإا لانغيصس» بعلم
ةرتفلا لاوط طبترا يزيلجنإلا يلودلا
ةباوب ربع ،هدÓب ىلإا ةدوعلاب ةيصضاملا

حاجن لاح اميصسل ،دتيانوي رتصسصشنام
ىلإا ،دحألا مو˘ي˘لا ،ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘خألا
بصسح˘˘˘˘بو  .ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا يرود

نإاف ،ةيناط˘ير˘ب˘لا «ز˘م˘يا˘ت˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘صسي د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
ل˘˘ي˘˘ل م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،ي˘˘نو˘˘كيإا نا˘˘˘ثا˘˘˘نو˘˘˘ج
تراصشأاو .وصشناصس ةفÓخ˘ل ،ي˘صسنر˘ف˘لا
يناملألا يدانلا لوخد ىلإا ةفيحصصلا
بعÓ˘لا ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب تا˘صضوا˘ف˘م ي˘ف
.اًماع22 رمعلا نم غلابلا ،يصسنرفلا

ليجصست يف باصشلا مجاهملا كراصشو
عم اهصضاخ ةارابم63 لÓخ اًفده11
.مصسوملا اذه ليل
،نيماع لبق ليل ىلإا ينوكيإا مصضناو
5 لباقم نامريج ناصس سسيراب نم اًمداق
يو˘ن˘ي ل ه˘يدا˘ن ن˘˘كل ،وروأا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
لوصصحلاب ىوصس هتامدخ يف طيرفتلا

.وروأا نويلم54 ىلع
هيف تددح يذلا تقولا يف كلذ يتأاي
،و˘˘صشنا˘˘صس ر˘˘˘ع˘˘˘صس د˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود ةرادإا
نع ديزي ام ىلع لوصصحلا طارتصشاب
.هعيب ريظن وروأا نويلم001

ةمئاق لخدي تخيل يد
خيرات يف ةزيمم

ويضشتلاكلإ

يرود˘لا بق˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ج م˘صسح
9102/0202 مصسومل ،يلاطيإلا
ا˘˘يرود˘˘ب˘˘ما˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع هزو˘˘ف ر˘˘˘ثإا
ل˘˘ب˘˘ق كلذو ،در نود ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘˘ب

،ةق˘با˘صسم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ن˘م ن˘ي˘ت˘لو˘ج
ىلع ةنميهلا سسوتنفوج لصصاوو
ققح امدعب ،«و˘ي˘صشت˘لا˘كلا» بق˘ل
ىلع عصساتلا مصسو˘م˘ل˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةيبوروألا قرفلا رثكأاك ،يلاوتلا
اًزوف ،ىربكلا5ـلا تايرودلا يف
بصسحبو ،يلاتتم لكصشب بقللاب
،تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘ل «ا˘ت˘بوأا» ة˘كب˘˘صش
يد سسا˘˘ي˘˘تا˘˘م يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا نإا˘˘ف
ربتعي ،سسوتنفوج عفادم ،تحيل

ثلا˘ثو ،يد˘ن˘˘لو˘˘ه بعل ر˘˘صشا˘˘ع
سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف بعل
،«و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘كلا» بق˘˘ل ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي
يدنلوهلا يئانثلا ققح نأا قبصسو
«ا˘ي˘لإا ور˘ي˘لإاو ،زد˘˘ي˘˘ف˘˘يد را˘˘غدإا»
ر˘يد˘ج ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ع˘˘م بق˘˘ل˘˘لا
و˘˘ه م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
،سسوتنفوج عم تخيل يدل لوألا
ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق ه˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
.مادرتصسمأا سسكاجأا

«ويصشتلاكلا» تاصسفانم ماتخ نم نيتلوج لبق

يبهذلإ ءإذحلإ يعدتضسي يليبوميإإو..يبوروألإ يرودلاب امدق عضضي امور

يتيصسلا ةهجاوم يف هكارصشإا ديري ناديز

درإزاه ببضسب ئرإوط ةلاح يف ديردم لاير

نأا يلاطيإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
طصسو مجن ،ول˘ي˘م ر˘ثرآا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
ن˘م بصضغ˘لا˘ب ر˘ع˘صشي ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
اذه سسوتنفوج ىلإا هعيب دعب ،هيدان
ةريخألا همايأا رثرآا سشيعيو ،فيصصلا

هلاقتنا دعب ،ةنولصشرب يف بعÓك
نويلم27 لباقم سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا
نييÓم01 ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،وروأا
بغري نكي ملو ،تآافاكمك وروأا
ثيح ،ةنولصشرب نع ليحرلا يف رثرآا

ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف حر˘˘˘صص
رار˘صصإا نأا لإا ،ءا˘ق˘ب˘لا˘˘ب ه˘˘كصسم˘˘ت˘˘ب

لجأا ن˘م ،ه˘م˘صض ى˘ل˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ىلإا سشتينايب ليحر ىلع ةقفاوملا
يدا˘ن˘لا و˘لوؤو˘صسم ر˘ب˘˘جأا ،ا˘˘صصر˘˘ب˘˘لا
بصسح˘بو ،ه˘ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘˘م
ةدصشب بصضاغ رثرآا نإاف ،يلاطيإلا

هليحر ةقيرط ببصسب ،ةنولصشرب نم
اد˘ي˘ع˘صس نا˘ك ثي˘ح ،سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج˘˘ل

هنأا ىريو ،«ون بماك» يف بعللاب
،ةيلام بابصسأل ةرداغملا ىلع ربجأا
و˘ل˘ي˘م ر˘˘ثرآا نإا˘˘ف ،ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف
ي˘كي˘ك ه˘˘برد˘˘م ن˘˘م اًد˘˘ج بصضا˘˘غ
ن˘˘˘ع هد˘˘˘ع˘˘˘بأا يذ˘˘˘لاو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘صس
قيرفلا ةدايق يلوت ذنم ،ةكراصشملا

،كلذ عمو ،يدريفلاف وتصسنرإل اًفلخ

هزيكرت لماك عصضي رثرآا نإا لاقي
ثد˘ح˘تو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح
،يرا˘صس و˘ي˘صسيروا˘م ع˘م ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب
ن˘مو ،«ير˘ي˘نو˘˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا» برد˘˘م
يف ايلاطيإا ىلإا لصصي نأا سضرتفملا
يرود ة˘يا˘ه˘ن د˘˘ع˘˘ب ، توأا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
.ابوروأا لاطبأا

نأا ي˘نا˘ب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
ريدملا ،ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا
كصسم˘ت˘م ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نيديإا يكيجلبلا هم˘ج˘ن ة˘كرا˘صشم˘ب
،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ما˘˘مأا ،درازا˘˘ه
ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض د˘يرد˘م لا˘ير ل˘ح˘˘يو
يف ،لب˘ق˘م˘لا توأا7 موي ي˘ت˘ي˘صسلا
لاطبأا يرودل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث با˘يإا
ىهتنا باهذلا ءاقل نأاب اًملع ،ابوروأا
،1‐2 ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب لا˘˘ير˘˘لا ةرا˘˘صسخ˘˘ب
«ترو˘˘ب˘˘صس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘بو
نأا رب˘ت˘ع˘ي ناد˘يز نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير ل˘مأا و˘˘ه درازا˘˘ه
ةفيحصصلا تراصشأاو ،يتيصسلا ةارابم

درازاه دوجو نأا ىري ناديز نأا ىلإا
،ةارابملا كلتل هتيزهاج لماك يف
قيقح˘ت˘ل ا˘ًحا˘ت˘ف˘م نو˘كي نأا ن˘كم˘ي
مدقلا ةرك فرعي وهف ،اداتنوميرلا
د˘ع˘ب ي˘لا˘ث˘م ل˘كصشب ة˘يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
تحصضوأاو ،يصسليصشت ي˘ف ه˘ت˘بر˘ج˘ت
ةطخل عصضخي درازاه نأا ،ةفيحصصلا

اًزهاج نوكيل ةددحم ةيذغتو لمع
ديردم لاير نأا ةحصضوم ،ةارابملل
ة˘مد˘خ ي˘ف ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘صضو
ةلماصش ةعباتم ءارجإل يبطلا زاهجلا
،يموي لكصشب ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل
كلتل اًزهاج نوكي نأا يف نولمأايو
.ةيريصصملا ةارابملا

ةنولضشرب ةرإدإإ نم بضضاغ رثرآإ

ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘مور ظ˘˘˘فا˘˘˘ح
دعب لبقملا مصسوملا يف ةيبوروألا
هفيصض ىلع ابعصص ازوف ققح نأا
امنيب ،دحاول نيفد˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف
حاصست˘كا˘ب ه˘نزاو˘ت و˘يزل دا˘ع˘ت˘صسا

،5‐1 ا˘نور˘ي˘ف سسÓ˘ي˘˘ه ه˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
يرودلاب63 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘˘صض
ه˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ى˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأا ،و˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لوألا
ةقيقد54ـلا «ي˘صسورو˘لا˘ي˘غ˘˘لا»
يصسنرفلا فد˘ه˘ب ا˘مد˘ق˘ت˘م ى˘لوألا

تقو˘˘لا ي˘˘ف و˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ف نادرو˘˘˘ج
نم ع˘ئا˘صضلا ن˘م لد˘ب بصست˘ح˘م˘لا

لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘كر
لو˘˘˘كي˘˘˘ن ي˘˘˘بر˘˘˘صصلا ع˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يف انيت˘نرو˘ي˘ف˘ل سشت˘ي˘فو˘كن˘ي˘ل˘ي˘م
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ناو ،45 ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
تقولا ةياهن لبق ىتح يمصصاعلا
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ق˘˘ئا˘˘قد3ـب ي˘˘ل˘˘صصألا
ناث فدهب ثÓثلا طاقنلا سصنتقي
ةلكر نم سصصصختلا˘بو و˘ت˘ير˘ي˘ف˘ل

«با˘ئذ˘لا» ل˘˘صصاوو ،ىر˘˘خأا ءاز˘˘ج
ةيناثلا ةلوجلل تاراصصتنلا دصصح
ىلإا هديصصر قيرفلا عفريل ،ايلاوت
هعقوم ىلع اهب ظفاحي ةطقن46
ل˘هؤو˘م˘لا سسما˘خ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نيتلوج لب˘ق ،ي˘بوروألا يرود˘ل˘ل
د˘ي˘صصر ل˘ظ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ن˘م
يف ة˘ط˘ق˘ن43 د˘ن˘ع «لو˘ي˘˘ف˘˘لا»
لصصاو ،هبناج نم ،21ـلا ةبترملا

حا˘˘صست˘˘كا˘˘ب ه˘˘˘تارا˘˘˘صصت˘˘˘نا و˘˘˘يزل

ءاقللا دهصش ،1‐5 انوريف سسÓيه
ور˘ي˘صشت ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا ق˘˘لأا˘˘ت
فاد˘˘˘هأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘م˘˘˘يإا
09و54 قئاقدلا يف ،«كيرتاه»
ام˘ن˘ي˘ب ،48و ،ءاز˘˘ج ي˘˘ت˘˘ل˘˘كر ن˘˘م
يجريصس يبرصصلا نم لك لفكت
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألاو سشت˘ي˘فو˘كن˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م
نيفدهلا ليجصستب ايروك نيكاوخ
36و65 نيتقيقدلا يف نيرخآلا

فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘صسو ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سضرألا با˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصأل فر˘˘˘˘˘˘˘صشلا
ةلكر نم طبارمأا نايفصس يبرغملا

فده وهو ،83 ةقيقدلا يف ءازج
د˘˘ع˘˘ت˘˘باو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرادصصب كيرتاهلا اذهب يليبوميإا

43 د˘ي˘صصر˘ب ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا ي˘˘فاد˘˘ه
نع فادهأا4 قرافب دعتبيل ،افده
،ودلانور ونايت˘صسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

ي˘ف ىوا˘صست˘يو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج م˘ج˘ن
فاده عم يبهذلا ءاذحلا عارصص
تر˘˘˘بور ،’’ا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صسد˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لا»
،خنويم نرياب مجن ،يكصسفودنافيل
ىلإا «روصسنلا» ديصصر زوفلا عفرو
،ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘˘ق˘˘ن57
،ا˘ت˘نلا˘تأا ف˘ل˘˘خ فاد˘˘هألا قرا˘˘ف˘˘ب
64 دنع انوريف ديصصر لظ امنيب
.عصساتلا زكرملا يف ةطقن



ردورصش ديرفلأا قباصسلا بردملل افلخ

ديد÷إ هبردم ىلع فرعتي ليضضوفلب
هفوفصص يف طصشني يذلا يناملألا مياهنفوه يدان ةرادإا تنيع

هقيرفل اديدج ابردم ،قباصسلا يرئازجلا يلودلا ليصضوفلب قاحصسإا
ةرادإا تن˘ي˘عو.ي˘نا˘م˘لألا ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا عا˘م˘جإاو ة˘ق˘ث ي˘ق˘ل يذ˘˘لاو
يدانلل ةينفلا ةصضراعلا سسأار ىلع سسينيوه نايتصسابيصس مياهنفوه
ديرفلأا قباصسلا بردملل افلخ ،3202 ناوج ةياغ ىلإا دتمي دقعب
بردملا ،مصسوملا ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ق˘ير˘ف˘لا ردا˘غ يذ˘لا ردور˘صش
يذلاو خينويم نرياب يدانل فيدرلا قيرفلا بيردت هل قبصس سسينيوه
مصسوملا يناملألا يرودلا يف لوأا بردمك هل ةبرجت لوأا سضوخيصس
ليجصست ىلع يلاطيإلا نÓيم رتنأل قباصسلا مجنلا لمعيصسو.لبقملا
ةحفصص يط دعب كلذو ،ديدجلا هبردم دوجوب قيرفلا عم ةقÓطنإا
ةريطخلا ةباصصإلا ببصسب قيرفلا ةرادإا نيبو هنيب تناك يتلا لكاصشملا
.نيدايملا نع روهصشل هتدعبأا يتلاو اهل سضرعت يتلا

طيمز.ع
«يبون يترابلا موجه نم ىنميلا ةه÷ا معد لجأا نم

‘ ولوضساضس ىلع سسانو سضرعي ›وبان
ةيلدابت ةقفضص

بعÓلا سسانو مدا نم سصلختلل يلاطيإلا يلوبان يدان ىعصسي
،يراجلا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ قرطلا لكب يرئازجلا يلودلا
.موجهلا نم ىنميلا ةهجلا معدل

لاقتنÓل حصشرم ،سسانو مدأا نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
،نميألا حانجلا اغوب يميرج عم ةيلدابت ةقفصص يف ولوصساصس ىلإا
.وروأا نويلم02ـب ردقم لاملا نم غلبم ىلإا ةفاصضإلاب

لظ يف موجهلا نم ىنميلا ةهجلا معد ىلع يلوبان يدان رصصيو
سصلختلا يف ركفي هلعج ام نصسلا يف نميألا حانجلا نوخيلاك مدقت
لاملا ديري ولصساصس نأا لإا ،اغوب بعللاب ىنميلا ةهجلا معدو مÓغ نم
ثدح يذلا رمألا سسفن وهو ةقفصصلا يف نيبعل لاخدإا ديري لو طقف
.ليل يدان عم تاصضوافملا يف

ب.م.يرصسيإا
اصضماغ Óبقتصسم هجاوي رصضÿا طصسو

لضساكوين ركضشي بلاط نب
لصساكوين يدان ىلإا ركصشلا ،يرئازجلا بعÓلا بلاط نب ليبن مدق

ةراعإلا ليبصس ىلع ريخألا اذه عم ةريخألا رهصشأا6ـلا بعل امدعب
ىلع تاحيرصصت يف بلاط نب لاقو.40 كلاصش يدان نم امداق

يذلا معدلا ىلع اعيمج مكل اركصش «رتيوت» ىلع ةيمصسرلا هتحفصص
يهتني لو ،ابعصص ناك قيرطلا..ةفلتخم قرطب مصسوملا اذه هب تيظح
مايقلا امئاد تلواح» :متخو ،«نوكن نأا ديرن انك ثيح ةرورصضلاب
.«بابحألاب ءانتعلاو ،ةحارلا نم طصسق ذخأل تقولا ،لصضفأا لمعب
يدا˘ن˘لا نأا ا˘م˘ب ا˘صضما˘غ Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ه˘جاو˘ي بلا˘ط ن˘ب لاز˘˘ي لو اذ˘˘ه
سصلختلا ديري40 كلاصش نأا نيح يف ءارصشلا دنب لعفي مل يزيلجنلا

.يرئازجلا بعÓلا نم
ب.م.يرصسيإا

هعم دقاعتلا ناديري ايليصسرامو ماهنتوت

Êاميلضس نم سصلختلل هبلاطم سضفخي Îضسيل
ةيدنألا ىلع Óهصس حبصصأا يناميلصس مÓصسإا عم دقاعتلا نأا ودبي

ةميق سضيفختب يتيصس رتصسيل ةرادإا تماق امدعب همصض يف ةبغارلا
.وروأا نويلم8 ىلإا يرئازجلا مجنلا

نوكت نل يتيصس رتصسيل ةرادإا نأا ةيزيلجنا ةيفحصص ريراقت تفصشكو
وتاكريملا يف يناميلصس مÓصسإا مصض يف ةبغارلا ةيدنألا هجو يف اقئاع
فاده ليحرب عنامت نل اهنأا ىلع ةريخألا تحصضوأا امدعب ،لبقملا
ةيادب يف تناك نأا دعب طقف وروأا نويلم8 لباقم ينطولا بختنملا
.وروأا نويلم01 نم لقأاب هتامدخ نع لزانتلا سضفرت رمألا

اهتبغر ةيزيلجنا كلذكو ةيلاغتربو ةيصسنرف ةيدنأا ةدع تدبأاو
ةيلاملا ةميقلا عافترا نكل يراجلا فيصصلا يف «ميلصس ربوصسلا» مصضب
نع ثحبلل ىعصسيو هتركف نع عجارتي اهنم سضعبلا لعج هدقعل
.ليدبلا

جاحلب اصضر
ةكلمملل ةدوعلا هيلع رذعت نأا دعب

ظافحلل اضصاخ اماظن عبتي يليÓب
هتيزهاج ىلع

ي˘ل˘هألا بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسو˘˘ي ع˘˘صضخ˘˘ي
رئازجلا يف ادجاوتم لازي ام يذلاو ددحم يئاذغ جمانربل يدوعصسلا
قلغ ببصسب تابيردتلا فانئتصساو ةكلمملا ىلإا هتدوع رذعت دعب
.انوروك ةحئاج يصشفت ءارج يوجلا لاجملا

موقي يلهألا يدان نأا ةيدوعصسلا ءابنألا ةلاكو فصشك ام بصسحبو
يئاذغ ماظن سضرفب دعب نع قباصسلا يصسنوتلا يجرتلا مجن ةعباتمب

«يقارلا» بردم سشتفيوليم نادÓف ماق ثيح ،ريخألا اذه ىلع سصاخ
لجأا نم كلذو يرئازجلا مجن˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ه˘يد˘عا˘صسم د˘حأا ف˘ي˘ل˘كت˘ب
يعامجلا نارملا هلو˘خد˘ل ا˘ب˘صسح˘ت بعÓ˘لا ة˘قا˘ي˘ل ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

ةرادإا نأا رداصصملا سسفن فاصضأاو ،ةدج ةنيدمل هتدوع دعب ةرصشابم
لبقملا توأا نم4 لبق يليÓب ةدوعل اهدهج ىراصصق لذبت يدانلا
ةطبارلا هنع تنلعأا يذلا يدوعصسلا يرودلا تايرابم فانئتصسا خيرات
.قباصس تقو يف مدقلا ةركل ةيدوعصسلا

طيمز.ع

4082ددعلا ^1441ةجحلا يذ6ـل قفاوملا0202ةيليوج82ءاثÓثلاةصضايرلا

يرئازجلا يرودلل Óطب دادزولب بابصش
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ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضعأا ع˘˘م˘˘جأا
حرتقملا راي˘ت˘خا ى˘ل˘ع ،ة˘ما˘ع˘لا
ةيباتكلا ةراصشتصسلا يف ثلاثلا
م˘صسق˘لا ة˘يد˘نأل ا˘ه˘ح˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘مو ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو لوألا
ىلإا يمارلا ،ةينطولا تاطبارلا

ع˘م لوز˘ن نود دو˘ع˘صصلا را˘ي˘خ
Óط˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش م˘ي˘صسر˘ت
.يرئازجلا يرودلل

ا˘˘نردا˘˘صصم ن˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘عو
ةيعم˘ج˘لا ءا˘صضعأا نأا ة˘صصا˘خ˘لا
مهتراصشتصسا تمت نيذلا ،ةماعلا
بق˘ل˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ع˘˘م˘˘جأا
4 ديعصصت عم ،دادزولب بابصشل
مصسقلل يناثلا مصسقلا نم قرف
02 ـب بع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا لوألا
يف ديدجلا مصسوملا يف اقيرف
نم قرف8 ديعصصت متيصس نيح
مصسق˘لا ن˘م3ـلا تاعومج˘م˘لا
م˘صسق˘لا بع˘ل˘ي˘صس ثي˘ح ،ةاو˘ه˘لا
مصسو˘م˘لا ي˘ف فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لا
81 نم نيتعو˘م˘ج˘م˘ب د˘يد˘ج˘لا
نيح يف ،اهنم لك يف اقيرف

ي˘ف ةاو˘ه˘لا م˘صسق بع˘ل م˘ت˘˘ي˘˘صس
6ـب د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.تاعومجم
حرتقملا اوراتخا اوصضع68

ثلاثلا
نأا ه˘تاذ رد˘صصم˘لا فا˘˘صضأاو

د˘ق او˘˘صضع211 ل˘˘˘صصأا ن˘˘˘م
رايخ ىل˘ع م˘ه˘ن˘م68 تو˘˘صص
عم دو˘ع˘صصلاو طو˘ق˘صسلا ءا˘غ˘لإا
Ó˘ط˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ج˘يو˘ت˘ت
9 را˘ت˘خا ن˘ي˘ح ي˘ف ،م˘صسو˘م˘˘ل˘˘ل
،سضيبألا مصسوملا رايخ ءاصضعأا

ن˘ع او˘صضع71 عنت˘ما ا˘م˘ن˘ي˘ب
ر˘ث˘كأا نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،تيو˘صصت˘لا

اوراتخا ءاصضعألا نم %09 نم
ماظن ر˘ي˘ي˘غ˘تو طو˘ق˘صسلا ءا˘غ˘لا
.ديدجلا مصسوملا يف ةصسفانملا

ادغ يئانثتصسا عامتجا
يرودلا ريصصم مصسحل
ةركل يرئازجلا داحتإلا دقعي

موي ايئانثت˘صسا ا˘عا˘م˘ت˘جا مد˘ق˘لا
لصصفلا لجأا نم مداقلا ءاعبرألا
.يلاحلا مصسوملا ريصصم يف

ربع نايب يف داحتإلا رصشنو

لاق سسمأا لوأا يمصسرلا هعقوم
ةداملا نم2 ةرقفلل اقفو » :هيف
ي˘صسا˘صسألا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م23
د˘˘ق˘˘ع˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل
ة˘صسل˘ج ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
رقمب توأا92 موي ةيئانثتصسا
لبقتصسم مصسح˘ل ،م˘ي˘هار˘ب ي˘لاد
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ىعصسيو.«9102/0202
لÓ˘خ ن˘م ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا

ىلإا يئانثتصسلا عامتجلا اذه
ع˘ي˘م˘ج ي˘صضر˘ي ل˘ح˘ب جور˘خ˘لا
.فارطألا

مجاهم ولفرد ةماصسأا قلأات
يدنلوهلا ميا˘ه˘نرأا ه˘صسي˘ن˘ي˘ف
هتعمج يت˘لا ه˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
نمصض مادلوف يصس فأا قيرفب
يدنلوهلا يرودلا تاصسفانم
زوفب تهتنإا يتلاو ،زاتمملا

.ةفيظن ةيصسامخب سضيرع
ق˘با˘صسلا م˘جا˘ه˘م˘لا ق˘لأا˘˘تو

ل˘كصشب ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإل
˘˘مد˘˘قو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تفل
رمع ةليط ةيلاع تايوتصسم
و˘ل˘فرد ح˘ت˘ت˘فإا ثي˘ح ،ءا˘ق˘ل˘لا

ة˘ط˘ق˘˘ن ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف فاد˘˘هأا
فده˘ل ا˘ه˘لو˘ح ي˘ت˘لا ءاز˘ج˘لا
ةدا˘ي˘ق ي˘ف ا˘م˘ها˘صسم ق˘ب˘˘صسلا
حرصصو ،ديدج زوفل هصسينيف
ةياهن دعب زروبصس سسناهوي
هبعلي يذلا رودلا لوح ءاقللا
كنأا دقتعأا ل »:Óئاق ولفرد
ط˘ق˘ف اد˘ن˘ي˘بوأا ز˘يو˘ل ىر˘ت˘صس
نأا سسن˘ت ل ة˘ح˘ن˘˘جألا ى˘˘ل˘˘ع
يذ˘لا ،و˘ل˘فرد ة˘ما˘صسأا ا˘ن˘يد˘ل

ام ءيصش لعف هنكميو داع
،«م˘˘˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه

ن˘يذ˘ه˘ل ن˘˘كم˘˘ي»:ف˘˘ي˘˘صضي˘˘ل
ةفا˘صضإلا ا˘مد˘ق˘ي نأا ن˘ي˘ن˘ثلا
اديج نوكي˘صس اذ˘ه ةو˘جر˘م˘لا
نأا ةراصشإلاب ريدجلا.«ةياغلل
مصصب ةدا˘ع˘صسو˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘بإا

لÓخ هل ثلاثلا فدهلا ىلع
هعيقو˘ت د˘ع˘ب ،عو˘ب˘صسألا اذ˘ه
قبا˘صسلا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ل
«تخ˘ير˘˘توأا ي˘˘صس فأا » ما˘˘مأا

لمعي يذلا زيمم مقر وهو
ي˘˘ف ه˘˘˘صسف˘˘˘ن سضر˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيصساصسألا ةليكصشتلا

ع.طيمز

جاحلب اصضر

sport@essalamonline.com

لوزن نود دوعضصلإ حÎقم ىلع نوعمجي ةماعلإ ةيعم÷إ ءاضضعأإ

ةقباصسلا ةارابŸا ‘ Úفدهل هعيقوت دعب

ةفيظن ةيضسامخب هضسينيف زوف ‘ مهاضسيو لجضسي ولفرد

د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير ر˘ي˘˘ت˘˘خا
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

لصضفأا ثلاث يتيصس رتصسصشنام
نيبعÓلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض ،بعل
يف ةقيقد09 يف امصسح رثكألا
.مصسوملا اذهل «غيلرميربلا»

نأا دعب رايتخلا اذه ءاج و
افده11يرئازجلا مج˘ن˘لا ع˘قو
ةمصساح تاريرمت9 ـل هميدقتو
«نزتيصسلا» عم هتكراصشم لÓخ
يرود˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
مصسوملل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
«زورح» مقر ىقبي و ،يلاحلا

قئا˘قد˘لا دد˘ع˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب از˘ي˘م˘م
م˘صسو˘م˘لا لاو˘ط ا˘ه˘ب˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

ةقيقد4991ل تلصصو يتلاو
يف فد˘ه39.0 لدعم˘ب ط˘ق˘ف

هÓيمز دصصح امك ،ةارابم لك
و وريوغأا ويجريصس يدانلا يف
ن˘يز˘كر˘م˘لا ن˘يور˘ب يد ن˘ف˘ي˘˘ك
نو˘كي˘ل ا˘ي˘لاو˘ت ي˘نا˘ث˘لاو لوألا
ةصصح ذخأا دق «يتيصسلا» كلاذب
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م د˘˘صسألا
ةمصساحلا فادهألا رثكأا اولجصس
مصسوملا اذه «غيلريميربلا» يف
.

ةطيصسب ةي˘با˘صسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب و
مدق قباصسلا رتصسيل مجن نأا دجن
هراو˘صشم ي˘ف م˘قر ن˘˘صسحأا د˘˘حأا
تايئاصصحإÓل ار˘ظ˘ن ي˘صضا˘ير˘لا

ىلع عيقوتلا عاطتصسا هنأا ثيح
ةمصساح ةريرمت21 و افده11
«نزتيصسلا» عم ةارابم33 يف
11 مدقو افده21 لجصس اميف

ةصصاخ ءا˘ق˘ل63 ي˘ف ةر˘ير˘م˘˘ت
ر˘ت˘صسي˘ل ق˘با˘صسلا ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر
زر˘ح˘م نأا د˘كؤو˘˘ي ا˘˘م ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
يناصس بايغ نم رثكأا دافتصسا
زوربلا لجأا نم ةباصصإلا يعادب
نم.«ي˘ت˘ي˘صسلا» ة˘ق˘فر ر˘ث˘كأا

م˘˘ج˘˘ن˘˘لا نو˘˘كي˘˘صس ر˘˘خأا بنا˘˘˘ج
ةي˘ب˘هذ ة˘صصر˘ف ما˘مأا ير˘ئاز˘ج˘لا
لاطبأا يرود ةرماغم ةلصصاومل
لاير ف˘ي˘صضت˘صسي ن˘ي˘ح ا˘بوروأا

،«داحتإلا» بعل˘م ى˘ل˘ع د˘يرد˘م
ار˘ي˘ث˘ك لو˘يدرو˘غ لو˘ع˘ي ثي˘ح
ير˘صسي˘لا مد˘ق˘لا بحا˘صص ى˘ل˘˘ع
ءا˘ق˘ل˘˘لا م˘˘صسح ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ح˘˘صسلا

.يئاهنلا عبرلا رودلل لهأاتلاو
طيمز.ع

ف˘صسو˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسم نأا ود˘˘ب˘˘ي
بخت˘ن˘م˘لا ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ لا˘ط˘ع
سسي˘˘ن يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
اذه راوصسأا جراخ تاب يصسنرفلا
د˘يد˘ع رار˘صصإا ل˘ظ ي˘ف ر˘˘ي˘˘خألا
ىلع هعم دقاعتلا ىلع ةيدنألا

ا˘ي˘صسيرو˘ب ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير رار˘˘غ
نا˘˘˘صس سسيرا˘˘˘بو د˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ترود
.نامريج

ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص تد˘˘عأاو

ىلع لوطم اريرق˘ت «و˘ف˘ي˘تر˘ب˘يد
نع هيف ثدحت ،لاطع فصسوي
ةصصاخلا فعصضلاو ةوقلا طاقن
بصصا˘ن˘م˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا˘˘ب
ةوق نم ديزي نأا هناصش نم يذلاو
مامتإا لاح يف يكلاملا يدانلا
ناد˘يز ناو ا˘م˘ي˘˘صسل ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
معدل ةديدج ةقفصص نع ثحبي
.يكلملا عافد نم ىنميلا ةهجلا

لا˘˘ير يدا˘˘ن نو˘˘كي˘˘صسو اذ˘˘˘ه

سضرع ميدقت ةيمتح مامأا ديردم
عانقإا لجأا نم سسين ىلإا ريبك
يدانل يصسنرفلا بردملا ارييف
ريهظلا نع يل˘خ˘ت˘لا˘ب بو˘ن˘ج˘لا
يذلاو روقصصلل زيمملا نميألا
ةيصساصسألا زئاكرلا نيب نم دعي
.قيرفلا يف

ب.م.يرصسيإا

يدرافو ينامو حÓصص نم لك ىلع اقوفتم

«غيلريميربلإ» يف مضساح بعل لضضفأإ ثلاث زرحم

رصضخلا ريهظ مصضل «يج.شسأا.يبلا»و دنومترد عم يوق عارصص يف «يكلملا»

لايرلل ةحبإر ةقفضص هربتعتو لاطعب ديضشت ةينابضسلإ ةفاحضصلإ

يÓبلا» باهذلا ةارابم
يتيصس يزناوصس دصض «فوأا

ةقفر طقضسي ةمحر نب
 لتاق فدهب دروفتيرب
يلودلا ةمحر نب ديعصس طقصس

درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يدان مامأا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ةارا˘ب˘م ن˘م˘صض ،ي˘ت˘ي˘˘صس يز˘˘ناو˘˘صس
يÓ˘ب˘لا» تا˘صسفا˘ن˘م ن˘˘م با˘˘هذ˘˘لا
ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح كلذ˘ب ن˘هر˘ي˘˘ل «فوأا
ن˘ب ل˘خدو.غيلريميربلل دو˘ع˘صصلا

بعل ثيح ءاقللا يف ايصساصسأا ةمحر
نم ديدعلا قلخ نيأا مجاهملا رود
ىدصصت يتلا ةريطخلا تلواحملا
نكل ،ةعاربب يزناوصس سسراح اهل
اربخ تلمح ةريخألا رصشعلا قئاقدلا

«ديدجلا زر˘ح˘م» قا˘فر˘ل را˘صس ر˘ي˘غ
Óتاق افده ويأا يردنأا لجصس نأا دعب
Óغ˘ت˘صسم ةارا˘ب˘م˘لا سسا˘ف˘نأا ر˘خآا ي˘ف
دروفتنيرب يدا˘ن˘ل يدد˘ع˘لا سصق˘ن˘لا
نب رداغ˘ي˘ل ،ه˘ي˘ب˘عل د˘حأا در˘ط د˘ع˘ب
ةقيقدلا يف بعلملا ةيصضرأا ةمحر
ةثلاث˘لا ةرا˘صسخ˘لا هذ˘ه د˘ع˘ت و.58
تارا˘صصت˘نإا ة˘ي˘نا˘م˘ث د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت
ةمحر نب ىلع نوكيصسو ،ةيلاتتم
ةارابم ي˘ف زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘قا˘فرو
دارأا اذإا نيفده نم رثكأابو بايألا

دوعصصلا ةقرو ىلع بعللا ةلصصاوم
.هبعلم ىلع بايإلا ءاقل بعلي نيح

طيمز.ع
ةبغارلا قرفلا ىلع قيرطلا عطقل

رصضÿا طصسو عم دقاعتلا ‘

ىلع رضصي تضسيرب
ةلبقلب دقع ديد“

نامصض ىلع تصسيرب يدان لمعي
بعÓ˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب سسير˘ح رار˘م˘ت˘صسا
ه˘فو˘ف˘صص ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

تفصشكو.ة˘ن˘كم˘م ةر˘ت˘ف لو˘˘طأل
يذلا يدانلا نأاب ،«بيكيل» ةديرج
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايلاعف نع باغ
تا˘صضوا˘ف˘م ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي ،9102
هدقع ديدمت˘ل يدا˘ن˘لا ع˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م
فاصضأاو.2202 فيصص يهتني يذلا
تصسير˘˘˘ب ةرادإا نا ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا
لصصحيصس يذلا بتارلا عفر ددصصب

لجا نم ،«ءارحصصلا براحُم» هيلع
ةبغارلا قرفلا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق
يئانثلا رارغ ىلع هعم دقاعتلا يف
.زرجنارو كيتلصس يدنلتكصسلا

ب.م.يرصسيإا
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جربلا يلها ةرادإا برتقت
ديدج ماع ريدم نÓعا نم
ماعلا ريد˘م˘لا ناو ة˘صصا˘خ
رر˘˘ق دا˘˘˘نزو˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
تا˘عا˘صسلا لÓ˘خ ل˘ي˘حر˘لا
تقو يف حصضوأا » ةمداقلا
نوكيصس هليحر نا قباصس
اذ˘ه » ة˘ي˘ل˘يو˘ج13 د˘ع˘ب
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصم بصسحو
عقو يدامح نب سسيئرلاف
ماعلا ريدملا ىلع هرايتخا
يدا˘ن˘لا ة˘كر˘صشل ق˘˘با˘˘صسلا
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

ن˘م ثي˘ح جار˘جر د˘˘ي˘˘صشر
ميصسر˘ت م˘ت˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ىحصضألا ديع دعب رارقلا

ةربخلا كلتمي هناو ةصصاخ
هل ناحمصسي ام ةبرجتلاو
ة˘ل˘ي˘ل˘ج تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت˘˘ب
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘هأÓ˘˘˘ل
. لبقملا

تعضضو ةرأدإلأ
ةديدج ةيŒأÎضسإأ

›ام نزأوت نامضضل
لبقŸأ مضسوŸأ

دق انك امكو ىرخأا ةهج نم
ا˘نداد˘عا ي˘ف ه˘ي˘لا ا˘ن˘قر˘˘ط˘˘ت
ىع˘صست ةرادلا˘ف ة˘ي˘صضا˘م˘لا
دهع ةيادبو دوقعلا ميصسرتل

مصسوملا نيبعÓلا عم ديدج
ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘صسلا
ريي˘صست˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ح˘م˘صست˘صس
يلا˘م˘لا بنا˘ج˘لا ن˘م ن˘صسح
يدا˘م˘ح ن˘ب هد˘ير˘ي ا˘م و˘هو
رامثت˘صسلا ي˘ف ل˘مأا˘ي ثي˘ح
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
اذ˘˘كو ه˘˘ب˘˘صسح ن˘˘يردا˘˘˘ق˘˘˘لا

ي˘ف ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘˘لا
نامألا رب ىلا يلهألا ةدايق
دجن ءلؤوه نيب نم لعلو
مورك نارهو ةيعمج عفادم
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش ع˘˘˘فاد˘˘˘م اذ˘˘˘كو
ذا˘˘˘ع˘˘˘م داد˘˘˘ح ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصس
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج با˘˘ع˘˘لا ع˘˘نا˘˘صصو
مجاهمو ةن˘ير˘ق ن˘ب ف˘ل˘صشلا

. مايصص ةليلم نيع

ششامر ماضشه
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تأوطخلأ ديدع ذاختأ لجأ نم يلأردفلأ بتكملأ رأرق رظتني هنأ رضصان نب شسيئرلأ دكأ
لبقملأ مضسوملأ قيرفلأ دوقتضس يتلأ ةعومجملأ اهضسأأر ىلع يتلأو قيرفلأ شصخت يتلأ

نم أرخؤوم اهيلع لمع يتلأ تايطعملأ لك نأ امب قيرفلأ بيبضشت ىلع لوعي هنأو ةضصاخ
هميدقت ىلأ فدهي يذلأ عورضشملأ حاجنإأ يف ايدج ركفي هتلعج نابضشلل عيقوتلأ لÓخ

. يضسفانت قيرف نيوكت ىلع هتدعاضسم لجأ نم ةيئلولأ تاطلضسلل

رهظلأ ‘ نعط اهÈتعأو تاعزانŸأ ةنجلل شضعبلأ هجوت نم بضضاغ رضصان نب
شساعقف ةروضص يف نيبعÓلأ شضعب اهذختأ يتلأ ةوطخلل أريثك فضسأات شسيئرلأ نأ ركذي
ىلأ شسيئرلأ فضسأات دوعيو مهقوقح لين لجأ نم تاعزانملأ ةنجل ىلأ أوهجوت نيذلأو
رملأ وهو يدانلأ نعطت يتلأ ةوطخلأ أوذختأو اقÓطأ هوريضشتضسي مل نيبعÓلأ نوك
ةنجللأ يف ههجأويضس رأرقلأ أذهل عراضس نم لك نأ دكؤوي و هبضضغ نع ربعي هلعج يذلأ

نأ ا˘م˘ب ر˘ه˘ظ˘لأ ي˘ف هو˘ن˘ع˘ط ه˘ب˘ضسح م˘ه˘نأو ة˘ضصا˘خ ق˘ير˘ف˘لأ ن˘م م˘هدا˘ع˘بأ ىل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘ضسو
. ةلوطبلأ قرف بلغأأ اهضشيعت نهأرلأ تقولأ يف ةضشاعملأ ةيعضضولأ

ششامر ماضشه

دأدزولب بابضش
لضصإوت «ةبيقعلإ»

اهفوفضص معد
ةباضشلإ بهإوملاب
مصض دادزولب بابصش لصصاوي
ىلإا ةباصشلا ةئفلا نم بهاوملا

ا˘ب˘˘صسح˘˘ت  ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘صص
هذه تناكو مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
يروحملا عفادملا عم ةرملا

.يتوصش ناوصضر
دادزولب بابصش ةرادإا تفصشكو
ي˘ف ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع
اهنأا سسمأا لوأا «كوب سسيافلا»
ل˘˘ك ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب تما˘˘ق
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ي˘˘تو˘˘صش ناو˘˘صضر
عبرأا ةدم˘ل د˘ق˘ع˘ب يرو˘ح˘م˘لا
ة˘ب˘ي˘ب˘صش ن˘م ا˘مدا˘ق تاو˘˘ن˘˘صس
.ةرواصسلا

ة˘م˘ئا˘ق ى˘لإا ي˘˘تو˘˘صش م˘˘صضناو
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا
فر˘ط ن˘م ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ي˘ت˘لاو «ة˘ب˘ي˘ق˘˘ع˘˘لا» با˘˘ب˘˘صش
مايألا يف تمصض نأاو تقبصس
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لا

نيدلا ماصسح رئازجلا ةيدولوم
ةنصس02 بحا˘˘صص قز˘˘ير˘˘˘م
ىلع رخآلا وه ىصضمأا يذلا

.تاونصس عبرأل دقع
بابصشلا يلوؤوصسم  نأا ودبيو
نم رارقتصسإلا ةصسايصس اوعبتي

رداو˘ك ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ
ديدمتب تماق امد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ل د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
لكب رمألا قلعتيو ،نييصساصسأا

دادك بيعصش  ناعفادملا نم
ةو˘خ˘لو˘ب ن˘˘يد˘˘با˘˘ع˘˘لا ن˘˘يزو
تاكيرت لÓب ىلا ةفاصضإلاب
امك ،يعا˘فد˘لا ناد˘ي˘م ط˘صسو
نم لكل تددم نأاو اهل قبصس
يصساح نايرو ،يملاصس نيصسح
.نييفاصضإا نيمصسومل
دادزولب بابصش نإاف ةراصشإÓلو
ةطقن04ـب يرودلا ردصصتي
طاقن ثÓ˘ث˘ب ى˘ل˘ع ا˘مد˘ق˘ت˘م
ة˘يدو˘لو˘م ف˘ي˘˘صصو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لب˘ق اذ˘هو ل˘ب˘ق73 رئاز˘ج˘لا
بب˘˘صسب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت
.ةحئاجلا

جاحلب اضضر

ىحضضألإ ديع دعوم لبق مهتاقحتضسم ةيوضست مدع نم نوؤواتضسم قافولإ وبعل

فيطضس قافو
ةيلاملأ ةمزأÓل لولحلأ دجت مل ةرأدإلأ

جربلإ سسأإر ىلع دانزوب ةفÓخ نم برتقي جإرجر

جربلأ يلهأأ
يلاملأ نزأوتلأ نامضضل لمعت ةرأدإلأ

ةمداقلإ تإوطخلإ ديدحتل يلإردفلإ بتكملإ ديدج رظتني رضصان نب

ةرڤم مجن
شسيئرلأ بضضغ Òثي ÚبعÓلأ شضعب لبق نم ىوكضش Ëدقت

ينفلأ مقاطلأ ءاضضعأأ عم هعامتجأ ينأرمع رداقلأ دبع بردملأ دقعي نأ رظتنملأ نم
يتلأ بعللأ ةيجهنم أذكو قيرفلأ وتاكر˘ي˘م تا˘ي˘ث˘ي˘ح ة˘ضسأرد˘ل أذ˘هو ةر˘ضشا˘ب˘م د˘ي˘ع˘لأ د˘ع˘ب
ركذي مضسوملأ أذه ةروضضخلأ ومدقتضسم ددحتيضس اهئوضض ىلع يتلأو قيرفلأ اهقفو ريضسيضس
لÓخ نم ةريخألأ ةنوآلأ يف اهانب يتلأ تاططخملأ ديدع كلتمي يناضسملتلأ ينقتلأ نأ
يتلأ رضصانعلأ ديدع اهتايط يف لمحت يتلأ يه و3 ططخم و2 ططخم و1 ططخم عابتأ

. اهنامضض ثحب و اهعم دقاعتلأ دضصق اهعضضو مت

يحÓف فلضشلأ حانجب بجعم ينأرمع
ديعضس جاح يحÓف فلضشلأ ةيعمج حانج ناب ةضصاخلأ انرداضصم نم انملع هتأذ قايضسلأ يف
نيدلأ رضصن ةباينلاب ماعلأ ريدملأ هعم شضوافتي نأ رظتنملأ نم ثيح قيرفلأ ةلواط لخد
مغر هضصوضصخب ةريبك ةداضشأ ىقلت يناضسملتلأ ينقتلأ نأو ةضصاخ ةمداقلأ تاعاضسلأ يف جوجم
نم أدحأو ربتعي و رضسيأ و نميأ حانجك بعلي ينعملأ نأ ركذي ةيعمجلأ عم هتاكراضشم ةلق
. هتيقرتب يوأز ريمضس بردملأ ماق ثيح ةيعمجلأ قيرف يف نابضشلأ مهأ

ششامر ماضشه

نيمهاضسملأ ءاضضعألأ ةيبلغأأ ررق نأأ دعب شسابعلب داحتإأ تيب لخأد امزأات عضضولأ دأدزي
شسلجم شسيئر ينامعلأ يناغلأ دبع  مهمدقتي عيبلل مهمهضسأأ شضرع ةيضضايرلأ ةكرضشلأ يف
تامزألأو لكاضشملأ نم ةلمج ششيعي «ةركملأ» قيرف نأأ ةدكؤوم رداضصم بضسحو.ةرأدإلأ

دايع نب رودق حرضصو ،يدانلأ لبقتضسم ىلع رضشابم لكضشب رثؤوي دق يذلأو رهضشأأ ذنم
بحضسنإأ ةربتعم ةرتف ذنم»:Óئاق عوضضوملأ شصوضصخب ةيضضايرلأ ةكرضشلل ماعلأ ريدملأ
مهباحضسنأ ريضضحتب أرخؤوم أوموقي نأأ لبق ،يدانلل ةيمويلأ ةايحلأ نم ايلك نومهاضسملأ
شضر˘ع˘ل ة˘مزÓ˘لأ ة˘يرأدإلأ تأءأر˘جإلا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ق˘ثو˘م˘لا˘ب لا˘ضصتلأ لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لأ
فأرطألأ لكو ةيلحملأ تاطلضسلأ ىلع متحت ةيعضضولأ هذه»:فيضضيل ،«عيبلل مهمهضسأأ
تافلم ةدع كانه نأأو ام˘ي˘ضس ،هرو˘مأأ بي˘تر˘ت ةدا˘عإأ ل˘جأأ ن˘م ل˘خد˘ت˘لأ يدا˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

تاعزانملأ ةنجل ىوتضسم ىلع نآلأ يه يتلأ كلت رأرغ ىلع ،اهيف لضصفلأ متي مل ةقلاع
نيقباضس نيبعÓب ةضصاخلأ نويدلأ نع Óضضف ،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتإÓل ةعباتلأ

يف نيمهاضسملأ ىلختل هفضسأات ةدايع نب فخي مل و ،«جد نويلم051 قوفت يتلأو نييلاحو
فقت ليقأرعلأ نم ديدعلأ نأأ دكأأ امك ةمهملأ ةلضصأوم مدعل احملم بيضصعلأ فرظلأ أذه
يتلأ ةيلام˘لأ ة˘نا˘عإلأ ن˘م ةدا˘ت˘ف˘ت˘ضسلأ شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف «ي˘ضسا˘ب˘ع˘لأ» يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ ق˘ير˘ط ي˘ف
يتلأو رانيد نويلم04 ـب ةردقملأو شسابعلب يديضسل ةيئلولأو ةيدلبلأ تاطلضسلأ اهترقأأ
نم نوعلأ ديل ةجاحلأ شسمأأ يف قيرفلأ نأأ تقو يف ،نألأ دحل يدانلأ ةنيزخ لخدت مل

.ةيئلولأ تاطلضسلأ لبق
طيمز.ع

ةمداقلإ تاعاضسلإ يف دعاضسملإ مقاطلإ ةقفرب لوطم اعامتجإ دقعي ينإرمع

ةنيطنضسق بابضش
«يضس.شسأأ.يضسلأ» ةليكضشت طبضض لجأأ نم

لوهجم لبقتضسم وحن ريضست «ةركملإ»

شسابعلب دا–أ
Úمهاضسملل يعامج باحضسنأ دعب

نأرهو ةيدولوم يدانو ةنضس32 نم لقأل ينطولأ بختنملأ بعل رفيرف نيدموب لخد
.يلاحلأ يفيضصلأ وتاكريملأ لÓخ همضض ديري يذلأ يراغلبلأ يرودلأ لطب مامتهأ نمضض
قيرف نم ايمضسر اضضرع ىقلت نأرهو ةيدولوم يدان نأأ ةعلطم رداضصم هنع تفضشك ام بضسحبو
بجعأأ يذلأ باضشلأ بعÓلأ تامدخ ىلع لوضصحلأ لجأأ نم  ،يراغلبلأ «فيدولپ فيتوموكول»
ريدجلأ.ةقفضصلأ مامتإل بعÓلأ در رظتني يذلأو ةرتف ذنم هعباتي ناك يذلأو أريثك هب
ةلوطبلأ ي˘ف ةأرا˘ب˘م21 لÓخ ي˘نأر˘هو˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ع˘م كرا˘ضش ة˘ن˘ضس12 بحا˘ضص نأأ ةرا˘˘ضشإلا˘˘ب
هجأو ريخألأ أذه نأأ امك ،ةمضساح ةريرمت ميدقتو فده عيقوت نم نكمت ثيح ةفرتحملأ
.«ةوأرمحلأ«يدانل ةدوعلأ لبق «ديمعلأ» يدان يريضسم عم لكاضشملأ نم ديدعلأ

طيمز.ع

يراغلبلإ يرودلل لاقتنÓل هقيرط يف رفيرف

نأرهو ةيدولوم
ةنيزÿأ ششاعنإل درأو بعÓلأ دقع عيب

sport@essalamonline.com

ا˘˘نردا˘˘صصم ن˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
قافو ي˘ب˘عل ن˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
د˘ئا˘ق˘لا او˘ب˘˘لا˘˘ط ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
يف مه˘ل˘ث˘م˘ي نا˘ب ط˘ي˘ن˘ح˘ج
ييرادا عم رغصصم عامتجا
هو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صضب
يتلا ةيلاملا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
رهظي مل يتلاو اهب نونيدي

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ءي˘˘صش ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
فرط نم ةمدقملا دوعولا
قباصسلا يف ريصسملا مقاطلا
د˘كا يذ˘لاو بار˘عا ةدا˘ي˘ق˘ب

عرا˘˘˘صست ةرادإلا نا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىلع ديدصست لجا نم نمزلا
نا لبق ةيرهصش ةرجا لقألا

بصسحو اذه ةيلمعلا فقوتت
بعÓ˘˘لا˘˘ف ا˘˘ن˘˘تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
يف ميقم هرابتعابو طينحج
نا رظتن˘م˘لا ن˘م˘ف ف˘ي˘ط˘صس
ادغ وا مويلا ةرادإÓل مدقتي

ةثحابمل ريدقت ىصصقا ىلع
ناو ة˘صصا˘خ ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ح˘˘˘صضألا د˘˘˘ي˘˘˘˘ع
. باوبألا

أوÈع ةيفياطضسلأ
نم مهرمذت نع
ةرأدإلأ فرضصت

ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ءاصضيبلاو ة˘ل˘ح˘كلا قا˘صشع
نم ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ب˘صضغ ن˘ع

لوؤو˘صسم ر˘ي˘غ˘لا فر˘صصت˘˘لا
و˘˘لوؤو˘˘صسم ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
اور˘صضح ن˘˘يذ˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا

اودناصسو قر˘ف˘لا عا˘م˘ت˘جل
ءا˘˘˘صسؤور تارار˘˘˘˘ق سضع˘˘˘˘ب
م˘˘ها او˘˘نا˘˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘نا
ل˘˘كا˘˘صشم ي˘˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘صسألا
اصضيأا كانه نا امك يدانلا

سضر˘˘˘ف ى˘˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘صس ن˘˘˘˘م
يدانلا ىلع ةيصساق تابوقع
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ثاد˘˘حا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘تو˘˘صصلا

ركذي يوادعصس ري˘جا˘ن˘م˘لاو
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت تصضفر ةرادإلا نا
. ةينوناقلا ةراصشتصسلا

ششامر ماضشه

ةليلم Úع ةيعمج
Êأرمعلأو ديضص نب Úب ةلضصأوتم تاحيرضصتلأ برح

ةـيعمج يب˘عل ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ف˘صشك
دج مهيدان يف ةيعصضولا نأاب ةليلم نيع
ةيوصست يف ةرادإلا رخأات لظ يف ةصضماغ
ر˘ه˘صشألا ة˘ل˘ي˘ط ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا
لاصصتلا اولواح مهنأا نيدكؤوم ةيصضاملا
ىود˘˘ج نود ن˘˘م ن˘˘كل ن˘˘ير˘˘ي˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب
فورـــظب اورم مـــهنأا ىلإا اوراــــصشأاو
ةرادإلا ما˘˘ي˘˘ق مد˘˘ع ءار˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص د˘˘˘ج
ام ةـــــقلاعلا حنملاو روـــجألا ديدصستب

نوـــــلهميصس مهنأا˘ب نوـلو˘ق˘ي مــه˘ل˘ع˘ج
ليحر˘لا رار˘ق ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق Ó˘ي˘ل˘ق ةرادإلا
لبق˘م˘لا ي˘صضا˘ير˘لا م˘صسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب

ن˘م د˘يد˘ع˘لا نو˘كل˘ت˘م˘ي م˘ه˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
. سضورعلا

بأوبألأ ىلع ىحضضألأ ديع
مÓكلاب ناقضشأÎي ناضسيئرلأو

دوجوم يمÓعإلا قصشارتلا لازي لو اذه
ام وهو ينارمعلاو ديصص نب يئانثلا نيب

ةليل˘م ن˘ي˘ع ي˘ف ءا˘ت˘صسم ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج
لولح داجيإاب بلاطم يئانثلا ناو ةصصاخ

لجا نم مايأا ةثÓث وا نيموي فرظ يف
ن˘م كا˘ن˘ه» ة˘ير˘ه˘صش ةر˘جا و˘لو ة˘يو˘˘صست
ديدصست يف عمطي ىحصضا نم نيبعÓلا

اميصسل «ىحصضألا ديع ءاقل ةحنم ولو
ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإلا تا˘كر˘ح˘ت˘˘لا ناو
اعفن يدجت نل براقعلا بصسح ارخؤوم
سصخي ءيصش يأا رخؤوت نلو مدقت نلو
.يدانلا

ششامر ماضشه

اهنيضسحت نونمتيو مهتيعضضو نوكتضشي «ماضصل» وبعل

مضسوملأ ءاهنإأ يف اهتبغر تدكأأ

فيذجت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا بغر˘ت
ةصسفانملا ىلإا ةدوعلا يف كايك يوانكلو
فقوت مت امدعب لبقملا ربمفون رهصش يف
ي˘صضا˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘صش ي˘ف ا˘ه˘تا˘طا˘˘صشن
.«انوروك» سسوريف راصشتنا ببصسب

سسي˘ئر دو˘عو˘ب د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘صشك
ةدوعلا يف هتئيه ةبغر نع ةيداحتلا
ر˘ه˘صش ي˘ف ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘طا˘صشن˘لا ى˘˘لإا
لإا نوكي ل اذه نأا دكأاو لبقملا ربمفون

ي˘ف ن˘صسح˘ت كا˘ن˘˘ه نا˘˘ك ا˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ىلإا نهارلا تقولا نم يحصصلا عصضولا

.مداقلا ربمتبصس رهصش ةياغ
نصسحتلا اذه ققحت  ام لاح يف » :فاصضأاو
ةينطولا ةلوطب مظنن نأا نكمملا نم هنإاف
ةلوطبلا نم ةيناثلا ةلحرملاو فيذجتلل
ءاهنإل  كلذ لمأان نحنو ،كايكلل ةينطولا
هنأل9102/0202 يصضايرلا م˘صسو˘م˘لا
نإا˘˘˘ف كلذ سسكع ىر˘˘˘ج ا˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف

.«مصسوملا ءاهتنا نع نلعتصس ةيلارديفلا
ةصسفانم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘ق ه˘نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو
فرط نم ةيصضايرلا قفارملا عيمج قلغو
تنا˘˘˘ك ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ةرازو
ةدحاو ة˘لو˘ط˘ب تم˘ظ˘ن د˘ق ة˘ب˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
رايتخل نيقابصسو ،ةعاقلا لخاد فيذجتلل
ةلوطبلا ىلع رظنلا سضغب ،ةبخنلا ءاصضعأا
.كايكلا سصاصصتخا يف ةيوتصشلا ةينطولا

 جاحلب اضضر

ةدوعلإ يف بغرت فيذجتلل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ



ةــــنصصرق

افليضس عدوي زرحم
يف كعم ةكراصشملا»
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا سضع˘˘˘ب
ا˘˘˘ع˘˘˘م ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لألا˘˘˘˘˘˘ب
عم ةلفاحلا كتريصسم
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ةبصسنلاب ارخ˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي
عدو اذ˘˘˘˘˘˘˘كه ،«ي˘˘˘˘˘˘˘ل
يلودلا زرحم سضاير
م˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز ي˘ت˘ي˘˘صسلا
افلي˘صس د˘ي˘فاد ق˘ير˘ف˘لا

ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م رر˘ق د˘ق ر˘ي˘خألا نا˘كو ،ي˘ت˘ي˘صس سشت˘يورو˘ن ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع
.«زولب ياكصس» فوفصص يف قلأاتـلا نم تاونصس01 ىصضمأا امدعب ،مصسوملا

؟عإرضصلإ يهتنيضس فيك
ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا نا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا

رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘ع
نأا˘˘˘صشب ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا

اذه ةصسفانملا ريصصم
لكلا لعج ءاعبرألا
ةصصاخ رارقلا بقرتي
ةرتف ءاهنا مت نا دعب
ةراصشتصسلا
تمت يتلا ةينوناقلا

تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م
ةيئلولاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا

رظتن˘ي قر˘ف˘لا اذ˘كو
ل˘ع˘ف ةدر ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو
ي˘ت˘لاو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
بتكملا يف ةيعرصش يأا ىرت ل اهنا امب تابيترتلا لك فقو ةرورصضب قباصس تقو يف تدده
.ةعباتملل ةيصضقلا .... ةياهنلا نوكتصس فيكف نيناوقلل اقرخ هتربتعا ام وهو يلاحلا

تاطلضسلإ ركضشي يفولخم
ايلعلإ

يبملوألا لطبلا ربع رئازجلل هتدوع دعب
ه˘نا˘ن˘ت˘ماو هر˘كصش ن˘ع ي˘فو˘ل˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
سضرأل هئÓجإا دعب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل
بحاصص رصشنو ،ايقيرفإا بونج نم نطولا
2102 ندنل دايبملوأا يف ةيبهذلا ةيلاديملا

عقوم ىلع يمصسرلا هباصسح ربع هل ةروصص
دوعصصلاب مهي وهو يعا˘م˘ت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘لا
تاطلصس ركصشأا»: ةرابعب اهايإا اقفرم ةرئاطلل
وحن اي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ن˘م ي˘ئÓ˘جل يدÓ˘ب
ةحرفلا سسفن هللا ءاصش نإا»:افيصضم ،«رئازجلا
..نيرخآلا نيي˘صضا˘ير˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘كل
.«يعم لصصاوت نم لكل لوصصوم ركصشلا

لكاضشملإ ءاهنإإ بلطي يناضشح

يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ا˘˘عد
عامتجا ىلإا يناصشح قيفوت ةملعلا ةنيدمل
فارطألا عيمج مصضي ديعلا دعب عصسوم
ءاو˘صس ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
وأا يواهلا وأا ةرادإلا سسلجم يف ءاصضعألا

ىلإا لصصوتلا فدهب » راوتكريدلا » ىتح
يتلاو ةيرادإلا تاعارصصلل ةيئاهن لولح
» ةيبابلا » حلاصصم ليطعت يف اببصس تناك
ةدافتصسا مدع ل˘ي˘لد˘ب م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ن˘م
لبق نم ةصصصصخملا تاناعإلا نم يدانلا
.ةيلحملا تاطلصسلا

 مدق سشيعرق
نيبعÓل ديعلإ ةحنم

اوناع تنانجات عافد يبعل نوك نم مغرلاب
مهيقلت مدع ببصسب ةريخألا ةنوآلا يف اريثك
ةيدنا ل˘ك ل˘ث˘م م˘ه˘ل˘ث˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘هرو˘جل
اهيلع مد˘قا ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا نا لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ل ف˘˘ي˘˘ك ه˘˘ل بصسح˘˘ت سشي˘˘˘عر˘˘˘ق سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

نلعا يذلا ةلوط˘ب˘لا ي˘ف د˘ي˘حو˘لا ق˘ير˘ف˘لاو
نيبعÓل ىح˘صضألا د˘ي˘ع ة˘ح˘ن˘م سصي˘صصخ˘ت
لكل نييÓم6 ـب انرداصصم اهتردق يتلاو
نوكتصس كصش نود نم يتلا ةميقلا و بعل
.نيبعÓلا نم ديدعلل ةصشعنم

! يدامح نب ةضسايضس

تاجرخلل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا را˘صصنا أا˘جا˘ف˘ت
يلها سسيئر اهب موقي ىحصضا يتلا ةريثكلا
لصصاوتي تاب هناو ةصصاخ يدامح نب جربلا

ىوقا ي˘ف ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك ع˘م
اهمهفي مل يتلا ةيجيتارتصسلا يهو قرفلا
ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا و˘˘ب˘˘علو ل ف˘˘ي˘˘ك د˘˘حا
د˘ج˘ي م˘لو ر˘ه˘˘صشأا7 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب نو˘˘ن˘˘يد˘˘ي
نكلو اهديدصست لجا نم ةيلاملا ةلويصسلا
ةريبك ميق ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
ة˘ي˘ع˘م˘جو ةد˘كي˘كصس ي˘ف نا˘ب˘صش ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل
.ةيواصشلا داحتاو نارهو

qarsana@essalamonline.com
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ايلإوت بقل عضساتب هتنميه دكؤوي يفويلإ
جوت ايلاوت ةعصساتلا ةرملل
ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا د˘˘حألا ءا˘˘˘صسم
بق˘ل˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج يدا˘˘ن
ةرمللو يلاطيإلا يرودلا

دعب ،قيرفلا خيرات يف63
ا˘يرود˘ب˘ما˘صس ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا
عيقوت نم ةفيظن ةي˘ئا˘ن˘ث˘ب
يكصسيدرانر˘ي˘بو «نود˘لا»
ن˘ع ن˘ي˘ت˘لو˘ج ل˘ب˘ق كلذو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ت˘˘˘صسلا لاد˘˘˘˘صسإا
،مصسوملا اذهل ويصشتلاكلا
ىرخأا ةرم يفويلا دكؤويل
ىل˘ع ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ه˘ت˘ن˘م˘ي˘ه
ه˘صسف˘ن بي˘صصن˘تو بق˘˘ل˘˘لا
.عزانم نودب Óطب
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ةليوط ورمع
ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘عا˘˘صصلا د˘˘ع˘˘ب
نا˘˘ف˘˘يإا ا˘˘˘ه˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
سسرا˘ح˘لا ي˘كصسفور˘˘بز
قر˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘حأل با˘˘˘صشلا
يف ه˘لو˘خدو ،ة˘ي˘صسور˘لا

اموي51 تماد ةبوبيغ
ةيليوج4ـلا ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ر˘ي˘خألا دا˘ع ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا
ىلإا ةيصضاملا مايألا يف
امدعب تابيردتلا ءاوجأا
وهو ةبوب˘ي˘غ˘لا ن˘م قا˘ف
مو˘ق˘ت˘ل ،ةد˘ي˘ج لا˘ح ي˘ف
ه˘م˘ير˘كت˘ب يدا˘ن˘لا ةرادإا

سصيمق هحنم لÓخ نم
.همقرب يدانلا
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ةÓضصلإ تيقإوم

ةيلدابت ةقفضص ‘ ولوضساضس ىلع سسانو سضرعي ›وبان^
Êاميلضس نم سصلختلل هبلاطم سضفخي Îضسيل^

ةينابضسلإ ةفاحضصلإ
لاطعب ديضشت
ةقفضص هÈتعتو

لايرلل ةحبإر

ةنيزÿا ششاعنإ’ دراو بعÓلا دقع عيب

لاقتنÓل هقيرط ‘ رفيرف
يراغلبلإ يرودلل

›اŸا نزاوتلا نامصضل لمعت ةرادإ’ا

ةفÓخ نم بÎقي جإرجر
جÈلإ سسأإر ىلع دانزوب

دنو“رود عم يوق عارصص ‘ «يكلŸا»
رصضÿا Òهظ مصضل «يج.شسأا.يبلا»و
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يرئازجلا يرودلل Óطب دادزولب بابصش

لوزن نود دوعضصلإ حÎقم ىلع نوعمجي ةماعلإ ةيعم÷إ ءاضضعأإ
لوزن نود دوعضصلإ حرتقم ىلع نوعمجي ةماعلإ ةيعمجلإ ءاضضعأإ^

ثلاثلإ حرتقملإ إوراتخإ إوضضع68^
يرودلإ ريضصم مضسحل إدغ يئانثتضسإ عامتجإ^

شسابعلب دا–انارهو ةيدولوم جÈلا يلهأا

Úمهاصسملل يعامج باحصسنا دعب

وحن Òضست «ةركŸإ»
لوه‹ لبقتضسم


