
30 صص

تإءاقل دقعيو اهتإدحو نم ددع دقفتي
اهتإدحو دإرفأإو اهتإراطإإ عم ةيهيجوت

ارهضش21 اهنم اضسبح ناتنضس
طروت سضاق دضض ذفان ريغ
ةديعضسب ةوضشر ةيضضق يف

50 صص
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ىفسشتسسم ¤إإ اتلوح ناتللإ ناتبلاطلإ
طقف ةداح ماكز ةلزنب ناتباسصم راطقلإ

ةياغ ¤إإ لوعفŸإ يراسس ىقبي رإرقلإ
يليمكت ةيلام نوناق نسس

تاحيرسصت ىلع ينمسض در ‘
نأاسشلإ إذهب ناغودرأإ

لمع ¤إا وعدي يضسنرفلا ةيجراÿا ريزو
ةركاذلا فلم ‘ رئاز÷ا عمكÎضشم

30 صص

اهيف طبختت يتلإ لكاسشŸإو ةÒخألإ تإونسسلإ ‘ ةكرسشلإ طاسشن ةليسصح ماقرألإو قئاثولاب نمسضت

اهتلكيه ةداعإل اعدو ةيروهمجلا لخاد «ةلقتضسملا ةرامإلا» ـب اهفضصو حادملب بئانلا^

صشي÷إ ةطلسسب صساسسŸإ لجأإ نم رمآاتلاب ةسصاÿإنييÓم01 لباقم اهلزنم تلاط  ةقرسس ةيسضق يف اهحلاسصل لخدتلاب ةديسس دعو
ةلودلإ ةطلسس دسض رمآاتلإو

 ةمكاحم فانئتضسا
داضسفلا زومر

هتلئاع دإرفأإو لماه ينغلإ دبع ةيسضق تجمرب
يراجلإ يرفيف91 ـلإ يف

50 صص

دا˘ح˘تإلإ صسي˘˘ئر ،ي˘˘عا˘˘سس د˘˘م˘˘حأإ ن˘˘ل˘˘عأإ
ن˘ع ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لإ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

تإءإرجإلإ لكل ،ةيلاملإ ةرإزو ديمجت
ن˘ه˘م˘لإ ىل˘ع ة˘سضور˘ف˘˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘سضلإ
نو˘نا˘ق ي˘ف ةا˘ما˘ح˘م˘لإ ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ةر˘ح˘لإ
ي˘˘ف ،ي˘˘عا˘˘سس ح˘˘سضوأإ.0202 ة˘ي˘لا˘م˘لإ

نأاب ،صسمأإ اهب ىلدأإ ةيفحسص تاحيرسصت
هب لومعم لظيسس إذه ديمجتلإ رإرق
ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت ة˘ي˘لا˘م نو˘نا˘ق ن˘˘سس ة˘˘يا˘˘غ ىلإإ

ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لإ تلÓ˘˘ت˘˘خلإ ج˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ي
.يلاحلإ نوناقلإ

ةرايز يف ةحيرقنضش ءاوللا
ةيحانلا ىلإا سشيتفتو لمع

تضسارنمتبةضسداضسلا ةيركضسعلا
40 صص

صضقانتلإ ىلع ءاسضقلإ فدهب
›ا◊إ عيرسشتلإ ‘ مئاقلإ

راعضسأا ةعجارم وحن
ةيادب ةيودألا
عوبضسألا اذه نم

ديعضسلا ةيضضق فانئتضسا
نونح .. قيفوتو

لبقŸا دحألا قاطرطو
50 صص

اياضضقلا لك ‘ سسنوتو رئاز÷ا رظن تاهجو قباطت نادكؤوي ديعضس سسيقو نوبت سسيئرلا

نوبت سسيئرلا ةلواط ىلع «يÒ÷آا ريإا» فلم

30 صصÒبكلإ يبرعلإ برغŸإ ءانب ةيمهأإ ىلع إددسشو ةيبيللإ فإرطألإ Úب تاسسلج دقع ›ودلإ عمتÛإ ىلع احÎقإإ

ليجضست يفني ةحضصلا ريزو
سسوÒفب ةباضصإا يأا
رئاز÷ا ‘ «انوروك»

40 صص

دمŒ ةيلاŸا ةرازو
ىلع ةضضورفŸا بئارضضلا

ةاماÙا اهيف اÃ ةر◊ا نهŸا

40 صص

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيضساضس◊ ارظن

! .. عضضولا

ي˘ف سصت˘خ˘م ي˘ب˘ط م˘قا˘ط د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت
نتم ىلع لقنتلا لجأا نم ةئبوأ’ا سضارمأا
وحن سسمأا ةحيبضص تهجوت يتلا ةرئاطلا

ةيلاج˘لا ءÓ˘جإ’ ة˘ي˘ن˘ي˘ضصلا نا˘هوو ة˘ن˘يد˘م
عضضولا نوكلو ،كانه ةميقملا ةيرئازجلا

نب نمحرلا دبع نم لك فقو ،ادج سساضسح
ةح˘ضصلا ار˘يزو ،ي˘لا˘ي˘ضش قورا˘فو ،د˘يزو˘ب
ةيلمع ىلع ايضصخضش ،يلاوتلا ىلع لقنلاو
نا˘م˘ضضل ا˘ه˘قÓ˘ط˘نإا ل˘ب˘ق ةر˘ئا˘ط˘لا د˘ق˘˘ف˘˘ت
.اهتمهمب ةضصاخلا تاميلعتلا لكب مازتل’ا

حوفت5G ـلا ةحئار
! .. رئازجلا نم

ريوطتو ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا مظنت
ءاعبرأ’ا دغ دعب ،ةيجولو˘ن˘كت˘لا ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا

ليجلا اي˘جو˘لو˘ن˘كت لو˘ح ي˘م˘ل˘ع ى˘ق˘ت˘ل˘م
ي˘ف لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘˘لا ي˘˘ف (5G) سسما˘خ˘لا
لبضس ىلإا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘ي˘ضس ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةمدقتملا تامولعملاو تاروط˘ت˘لا م˘يد˘ق˘ت

ماع روضصت ةرولبو ،ايجولونكتلا هذه لوح
قلعت ام ةضصاخ اهنأاضشب نييرئازجلا ىدل
.اهمدقت يتلا ةيتامولعملا ةروثلاب

.. ةيبÎلا عاطق
ىضضوفلا ةنوقيأا

عاطق يف ىضضوفلا ةدحو ةوه ،رخآا ولت لكضشم
ريزولا حلا˘ضصمو ،ا˘مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي دادز˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لا

مÓكلا ،ادج ةلي˘ق˘ث ة˘كر˘ت˘لا .. ط˘ب˘خ˘ت˘ت ،طو˘ع˘جاو
اذه تاقلح رخآا يفو ،رخآا ءيضش ناديملاو لهضس
فلتخم ربع ةيبرت تايريدم تلجضس ،لضسلضسملا

طاقن فوضشك عيزوت يف ارخأات ،نطولا تاي’و
ذيمÓتلا جاردإا ةيلمع ءاهنإا يفو ،لوأ’ا لضصفلا

ىلع مهنم نيلبقملا ةضصاخ ،ةنمقرلا عقوم ىلع
امك رخأاتم لخدت يفو ،ةيئاهنلا تاناحتم’ا زايتجا

5 ـلا خيرات ةيبرتلا ةرازو تددح ،ةداعلا هيلع ترج
يأا نم ةرذحم ،ةيلمعلل لجأا رخآاك ،يراجلا يرفيف
.! ..«سسارلا يف سسافلا يجي ىتح» .. سسعاقت

‘ بضسانŸا لجرلا
بضسانŸا ناكŸا

ةكرحلا راطإا يف لوقنملا هقباضس سسكع ىلع
ىف˘ط˘ضصم نإا˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘ي’و ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا
زيمتي ،سسابعلب يديضسل ديدجلا يلاولا ،يناميل

هنوكب نيقباضسلاو نييلاحلا ة’ولا نم ريثكلا نع
هنع فرعو ،ةريوبلاو راردأا يف لمع ،ناديم لجر
ريثك يفو ،ةئجافملاو ةريثكلا ةيناديملا هتاجرخ
عقاومو تاضشرو ىلإا ادرفنم لقنتي نايحأ’ا نم
هضسفنب بقاريو ،ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ام Óعف اذهو ،ةريبكو ةريغضص لك يف ققديو
ناضسل تاب يتلا ،سسابعلب يديضس ةي’و هجاتحت

يف بضسانملا لجرلا .. يناميل» نآ’ا اهناكضس لاح
.«بضسانملا ناكملا

qarsana@essalamonline.com
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! .. ةاي◊ا دعاوقب ئراوط
تاعمجم˘لا سشي˘ع˘ت

ة˘ط˘ضشا˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا
ة˘˘لا˘˘˘ح بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب

،ىو˘˘˘˘˘ضصق ئراو˘˘˘˘˘˘ط
لا˘م˘ع˘لا تع˘ن˘م ثي˘ح
ةرداغم نم نيينيضصلا
و˘ح˘ن ،ةا˘ي˘ح˘لا د˘عاو˘ق
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،م˘˘هد˘˘ل˘˘ب

اعابتإا كلذو ،مهتلطع
ة˘يزار˘ت˘˘حا تاءار˘˘جإ’
ءا˘بو را˘ضشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل
قافت’ا مت ،«انوروك»
ةرافضسلا ن˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اوناك نيذلا لامعلا تعنم ،ةينيضصلا تاطلضسلا نأا املع ،ةيرئازجلا تاطلضسلاو اندÓب يف ةينيضصلا

.رئازجلاب مهلمع تارقم ىلإا عوجرلا نم نيضصلاب ةلطع ةرتف لÓخ

Òيغتلا اضصع رهضشُي دوجلب

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك ّنأا ،«مÓضسلا» ـل ةعلطم دج رداضصم ترضسأا
طضسو ةعضساو تارييغت ةكرحب ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف مايقلل رضضحي ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
رضشابم لكضشب طبتري يذلا عاطقلا اذهل ديدج سسفن ءاطعإا فدهب ،ةيرازولا هترئاد تاراطإا
.نطاوملل ةيمويلا ةايحلاب

راردأا ناكضسل ىرضشُب
ـل ة˘ع˘ل˘ط˘م د˘ج ردا˘ضصم تر˘˘ضسأا

بل˘˘˘ط ف˘˘˘ل˘˘˘˘م لوأا ّنأا ،«مÓ˘˘˘˘ضسلا»
راردأا ةي’و يلاو ،يبرعلا لولهب
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ف˘ل˘م و˘ه ه˘تا˘ي˘ئز˘جو ه˘ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ف˘˘ت
بلطو ،هغيضص ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘كضسلا
جماربلا لك ن˘ع ة˘ل˘ضصف˘م ر˘يرا˘ق˘ت
ديق يه يتلا كلت ءاوضس ةينكضسلا
كلت ىتح وأا ،ةجمربملا وأا زاجن’ا
ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘ك ن˘م ة˘˘م˘˘ل˘˘ضسم˘˘لا
،ن˘˘˘˘كضسلا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضصو ،ن˘˘˘˘كضسلا

.يراقعلا رييضستلاو ةيقرتلا ناويدو

! .. ةÒبك ةمدضص
ة’و ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ضضه˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل

مهماهم تيهنأا نيذلا ةيروهمجلا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘كر˘ح˘لا بجو˘˘م˘˘ب
م˘ه˘نأا ع˘قاو ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ا˘هر˘قأا
ةوقل ارظنو ،ةمدخلا جراخ اوتاب
م˘ه˘ي˘ق˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب او˘˘ضضق ة˘˘مد˘˘ضصلا
تا˘عا˘ضس ة˘مد˘خ˘لا ة˘يا˘ه˘ن تارار˘ق

اوبكنيل ،م˘ه˘ب˘تا˘كم ل˘خاد ة˘ل˘يو˘ط
اهوهجو ريراقت ريرحت ىلع اهدعب
ربع ،نوب˘ت سسي˘ئر˘لا ى˘لإا ةر˘ضشا˘ب˘م
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا» وأا ،يرادإ’ا م˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
.ىمضست امك «ةيملضسلا



ديجملا دبع سسيئرلا لاقو
ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ةود˘ن ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت
يضسنوتلا هريظن عم ةكرتضشم
ن˘˘˘˘مأا نأا ،د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضس سسي˘˘˘˘˘ق
نمأا ينعي سسنوت رارقتضساو
ازر˘ب˘م ر˘ئاز˘ج˘لا رار˘ق˘˘ت˘˘ضساو
رظنلا تاهجو قباطت دوجو
ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
اذ˘˘ه ي˘˘ف دد˘˘ضشو ا˘˘يا˘˘ضضق˘˘˘لا
يبيللا فلملا لح نأا قايضسلا
،يبيل‐يبيل نوكي نأا يغبني
داع˘بإا ةرور˘ضض ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
يبنجأا وه ام لك نع ايبيل

حÓضسلا قفد˘ت ع˘ن˘مو ،ا˘ه˘ن˘ع
قا˘ي˘ضسلا اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ح˘˘ضضو˘˘م
سسنو˘˘˘ت نو˘˘˘كت نأا ةرور˘˘˘ضض
ل˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ا˘م˘ه ر˘ئاز˘ج˘لاو
لÓخ ن˘م ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل

نييبيللا لك عم تاءاقل دقع
يف امإا ،ةيبيللا لئابقلا لكو
ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف وأا سسنو˘˘ت
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا ل˘˘جأا

تا˘ضسضسؤو˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
تاباختنا ىلإا يدؤوت ةديدج
ةد˘يد˘ج سسضسأا ءا˘˘ن˘˘بو ة˘˘ما˘˘ع
،ةيطارقميدلا ةيبيللا ةلودلل
حارتق’ا اذه لبقي نأا طرضشب
.ةدحتملا ممأ’ا فرط نم

يدا˘ضصت˘˘ق’ا ق˘˘ضشلا ي˘˘فو
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘كأا

ةقيقضشلا ةدعاضسمل ةدعتضسم
ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف سسنو˘˘ت
ثي˘ح ا˘يدا˘˘ضصت˘˘قا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضصلا
نويلم051 عاد˘˘يإا رر˘˘˘ق˘˘˘ت
يز˘˘كر˘˘م˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا˘˘˘ب ر’ود
نافرطلا قفتا امك يضسنوتلا

ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا بضسح
ةيدودح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت
نيب يدا˘ضصت˘ق’ا ل˘ما˘كت˘لاو
سسيئرلا نلعأا ا˘م˘ك ن˘يد˘ل˘ب˘لا
ن˘ع را˘طإ’ا تاذ ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ت
سسنوت ىلإا هل ةبقترم ةرايز
ةموكحلا نييعت م˘ت˘ي ا˘م˘ث˘ير
ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ضسنو˘˘ت˘˘لا
د˘˘فو˘˘ب ا˘˘قو˘˘فر˘˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘ضس
فد˘ه˘ب كلذو ،ما˘ه ي˘مو˘كح
يتلا تافلملا لكل قرطتلا
.نيضسيئرلا تارارق رظتنت

سسي˘˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
داد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةدعاضسملا م˘يد˘ق˘ت˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
يتلا سسنوت ةقيقضشلل ةماتلا
ايدام ةبعضص ة˘ل˘حر˘م سشي˘ع˘ت
ذاختا نع افضشاك ايداضصتقاو
نويلم051 ع˘˘ضضو˘˘ل رار˘˘ق

يز˘كر˘م˘لا كن˘ب˘لا ي˘ف ر’ود
ع˘˘م نا˘˘م˘˘˘ضضك ي˘˘˘ضسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

ع˘˘فد˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضسي˘˘ت ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م
زاغ˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
كلذو ع˘˘فد˘˘لا تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘ضصل
ة˘ق˘ي˘ق˘ضشلا زوا˘ج˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ث˘˘ير
.تابوعضصلا هذه سسنوت

سسي˘ئر˘لا د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م
دوجو ،سسيق ديعضس يضسنوتلا
رظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو ي˘ف ق˘با˘ط˘ت
ى˘لإا ا˘ت˘ف’ ،ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب

تاودأا ن˘ع ثح˘ب˘لا ةرور˘˘ضض
،يئانثلا نواعتلا عفدل ةديدج
ن˘ع نا˘ب˘نا˘ج˘لا ف˘˘ضشك ا˘˘م˘˘ك
ةعومج˘م˘ل˘ل حر˘ت˘ق˘م م˘يد˘ق˘ت
ةفاضضتضسا لجأا نم ةيلودلا

ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م ت’و˘˘ج
،ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل ي˘˘ف عاز˘˘ن˘˘لا فار˘˘طأا

ءا˘ن˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘ضشو
.ريبكلا يبرعلا برغملا

watan@essalamonline.com
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Òبكلا يبرعلا برغŸا ءانب ةيمهأا ىلع اددسشو ةيبيللا فارطأ’ا Úب تاسسلج دقع ›ودلا عمتÛا ىلع احÎقإا

رظن تاهجو قباطت نادكؤوي ديعضس سسيقو نوبت سسيئرلا
اياضضقلا لك ‘ سسنوتو رئاز÷ا

نيدلبلا Úب يداضصتقلا لماكتلا ةÒتو عفرو ةيدود◊ا قطانŸا ةيمنت قافتاب للكت يضسنوتلا سسيئرلا ةرايز

ح.ميلسس

يتلا اياسضقلا ةفاك يف رظنلا تاهجو يف ناقفتت ضسنوتو رئازجلا نأا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر دكأا
رمت يتلا ايداسصتقا ةبعسصلا ةلحرملا زايتجا ىلع ضسنوت ةدعاسسمل رئازجلا دادعتسسا ادكؤوم اهنأاسشب ثحابتلا مت

.يسسنوتلا يزكرملا كنبلاب ر’ود نويلم051 عاديإا  لÓخ نم اهب

ةرازو رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو يف
ةمسصاعلا يف رسصانعلاب ةيجراخلا

«ةقارحلا» تÓئاع
سسنوتب نييرئازجلا
ديعضس سسيق نوبلاطي
مهئانبأا حارضس قÓطإاب
تÓئاع ضضعب ضسمأا تمظن
ربغ  نييرئازجلا نيرجاهملا
،ضسنوتب نيفتخُملا نييعرسشلا

ةرازو رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
رسصانعلا ةسضهب ةيجراخلا نوؤوسشلا

اهلÓخ نم اوبلاط ،ةمسصاعلا يف
،ديعسس ضسيق ،يسسنوتلا ضسيئرلا
جارف’اب ،اندÓبب ضسمأا لح يذلا

يف مهبسسح نيعباقلا مهئانبأا نع
.ةيسسنوتلا نوجسسلا

ةيسسنوتلا تاطلسسلل قبسس هنأا ركذي
ءانجسس دجوي ’ هنا تدكأا ناو
اهتاسسسسؤوم يف نييرئازج «ةقارح»
.ةيباقعلا

 ح.ميلسس
ةمارغ نويلم02و ضسبح نيتنسس ضسامتلا

ضسابع دلو لامج لجن قح يف

لامعألا لجر نع جارفإلا
يدامح نب ميركلا دبع

ماهتإ’ا ةفرغ ضسمأا تردسصأا
،ةمسصاعلابوسسيورلا ءاسضق ضسلجمل

لجر نع جارفإ’اب يسضقي ارارق
نب ميركلا دبع ،لامعلا

عمجم يف نيمهاسسملا دحأا،يدامح
ةباقرلا تحت هعسضوو،«رودنوك»
يف عبقي ناك هنأا املع ،ةيئاسضقلا
،ضشارحلا نجسسب تقؤوملا ضسبحلا

.داسسف مهت هل تهجو امدعب
ليكو ،ضسمأا ضسمتلا ،ىرخأا ةهج نم
دارمرئب ةمكحمب ةيروهمجلا

ةبوقع طليسست،ةمسصاعلاب ضسيار
ةيلام ةمارغ و ذفان ضسبح نيماع
قح يف جد فلأا002 ةميقب
دلو لامجل ربكأ’ا نبإ’ا ،يفاولا

ـل قبسسأ’ا ماعلا نيمأ’ا ،ضسابع
و برسضلا ةمهتب عباتملا ،«نÓفأ’ا»
اهتيحسض ناك يتلا يدمعلا حرجلا
معطم يف (ك.ب) هكيرسش
.ةمسصاعلاب

ايبايغ مهتملا ةمكاحم تمت و اذه
رارف ةلاح يف دجاوتم نأ’ا وه و
ضضبقلاب رمأا هقح يف ردسص امك
قيقحتلا يسضاق لبق نم يلودلا

اياسضق يف هطروتل ةقارسش ةمكحمب
.لاومأ’ا ضضييبتب قلعتت داسسف

ـه.داوج

نأاسشلا اذهب ناغودرأا تاحيرسصت ىلع ينمسض در ‘

كÎضشم لمع ¤إا وعدي يضسنرفلا ةيجراÿا ريزو
ةركاذلا فلم ‘ رئاز÷ا عم

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر رمأا
ةبلطلا ليحرتب ،نوبت ديجملا
ا˘˘يا˘˘عر˘˘لا اذ˘˘كو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
بلطل ةباجتضسا ،نييناتيروملا

ن˘م ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضس ن˘˘م
هاجتاب ةينيضصلا ناهوو ةنيدم
ةرئاطلا سسفن نتم ىلع رئازجلا
نييرئازجلا ةبل˘ط˘لا ل˘ق˘ت ي˘ت˘لا

تاذب نيميقملا ن˘ي˘ي˘ضسنو˘ت˘لاو
سسوريف اهب رضشتنا يتلا ةنيدملا
.ديدجلا «انوروك»

،ةيروهمجلا ةضسائر تفضشك
ةرئاط نأا ،سسمأا اهل نايب يف
،سسمأا ر˘ج˘ف تع˘ل˘قأا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ن˘ي˘ضصلا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
ا˘يا˘عر˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

63  م˘هدد˘عو نا˘هوو ة˘ن˘˘يد˘˘م
سسيئر ناك ،ةبلطلا نم مهبلغأا
مهتداعإاب رمأا دق ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلع اظافح نطولا سضرأا ىلإا
مهعم دوعيضس امك ،مهتمÓضس
01 ،ةرئاط˘لا سسف˘ن ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
بلط ىلع ءانب،نييضسنوت اياعر
.مهدÓب تاطلضس نم

ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘ب˘˘ه ةردا˘˘غ˘˘م˘˘لا
،ةينيضصلا تاطلضسلا ةدعاضسمل

ى˘م˘ح را˘ضشت˘نا ة˘ه˘جاو˘م ى˘ل˘ع
يف ديدجلا «انوروك» سسوريف

ن˘م ف˘لأا˘ت˘ت ،يا˘بو˘ه ة˘ع˘طا˘ق˘م
ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘˘ن˘˘˘ق ف˘˘˘لأا005
ةرا˘ظ˘ن ف˘لأا02و ،تاق˘ب˘ط˘لا

.زافق فلأا003و ،ةيئاقو
رئاز÷ا ركسشت Úسصلا
ةيبطلا تادعاسسŸا ىلع

اهفسصتو ةئراطلا
«يقيق◊ا قيدسصلا» ـب
ا˘هر˘كضشب ن˘ي˘˘ضصلا تمد˘˘ق˘˘ت

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل سصلا˘˘˘خ˘˘˘لا
ةئراطلا ةي˘ب˘ط˘لا تاد˘عا˘ضسم˘لا
راضشتنا ةهجاومل اهيلإا ةهجوملا

«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘م˘˘˘ح
،ناهوو ةع˘طا˘ق˘م ي˘ف د˘يد˘ج˘لا

ن˘ي˘˘ضصلا ةرا˘˘ف˘˘ضس تر˘˘ب˘˘ت˘˘عإاو
نأا ،سسمأا اهل نايب يف اندÓبب
قيدضصلا» ةباثمب دعت رئازجلا
نأا ى˘لإا ترا˘ضشأاو ،«ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

دعت ةمي˘ق˘لا تاد˘عا˘ضسم˘لا هذ˘ه
ة˘˘قاد˘˘ضص ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد ر˘˘˘ي˘˘˘خ
نيب عم˘ج˘ت ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
تداضشأا امدعب اذه ،«نيبعضشلا
يتلا ةيوقلا ةقادضصلا تاقÓعب
فيضضي‐ ةيدبم ،نيدلبلا عمجت
نيكب دادعتضسا ‐هتاذ ردضصملا
عم يئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
.ت’اجملا ىتضش يف اندÓب

ر.نوراه

،سسمأا لوأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘ل سسأار˘˘˘˘ت
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،دار˘˘ج
داد˘˘عإ’ سصضصخ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

،ةريخأ’ا لمع ططخم ءارثإاو
سسلجم ىلع سضرعيضس يذلا
،هيتفرغب ناملربلا مث ،ءارزولا

تاططخملا ةضسارد تمت امك
ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسإ’ا
،تاقرط˘لا با˘هرإا ة˘ه˘جاو˘م˘ب
ف˘ل˘م ة˘˘ضشقا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘ضضف
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
سشاقنلل ناك امك ،ةلوزعملاو
تاءار˘جإ’او ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
سسوريفل يدضصتلاب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا
نم دضسأ’ا بيضصن ،«انوروك»
يف ررقت ثيح ،دعوملا اذه
تا˘ب˘ي˘تر˘ت ع˘ضضو نأا˘ضشلا اذ˘˘ه
دÓبلا تاراطم ىوتضسم ىلع

ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘˘مو لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضس’
ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ير˘˘فا˘˘ضسم˘˘لا
رارغ ىلع ،ةريطخلا قطانملا
اهرضشن مت يتلا تابيترتلا كلت
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تارا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ل˘˘كضشب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ،ىر˘˘ب˘˘˘كلا

ت’ا˘ح˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ب بضسا˘˘ن˘˘م
نم ،ثدحت دق يتلا ةلمتحملا

لابقتضسا زكارم عضضو لÓخ
،فرضصتلا تح˘ت ة˘ضصضصخ˘ت˘م
ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ةدا˘˘عإا ن˘˘ع Ó˘˘ضضف
سصضصخملا يملعلا سسلجملا
ةطبترملا لئاضسملاب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
ة˘ح˘ضصلا ر˘هاو˘ظ ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ب
ةردا˘ب˘م˘لا اذ˘كو ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ف˘ي˘كت˘م لا˘ضصتا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب
رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ضسح˘˘˘ت˘˘˘˘ل
.سضيرعلا

ح.ميلسس

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضسلا ءاو˘˘˘ل˘˘˘لا مو˘˘˘ق˘˘˘ي
نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ضش
ي˘ب˘ع˘˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ةرايزب مويلا نم ءادتبا ،ةباينلاب

ة˘ي˘حا˘ن˘لا ى˘لإا سشي˘ت˘ف˘تو ل˘˘م˘˘ع
ة˘˘˘˘ضسدا˘˘˘˘˘ضسلا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كضسع˘˘˘˘˘لا
اقفو ،اهلÓخ موقي ،تضسارنمتب

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو ه˘˘˘تدروأا ا˘˘˘م˘˘˘ل
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست
دقعيو ،تادحولا نم ددع دقفتب
تاراطإا عم ةي˘ه˘ي˘جو˘ت تاءا˘ق˘ل
.ةيحانلا هذه تادحو دارفأاو

ـه.داوج

ةهجاوŸ ةينيسصلا تاطلسسلل تادعاسسم لسسرأا
«انوروك» ضسوÒف راسشتنا

ةبلطلا ليحÎب رمأاي نوبت سسيئرلا
ÚيناتيروŸا اياعرلاو Úيضسنوتلاو Úيبيللا

ةيرئاز÷ا ةرئاطلا Ïم ىلع ناهوو نم

ىلع ابيرق ضضرعيسس يذلا اهلمع ططخم تسشقان اميف
هيتفرغب ناملربلا مث ءارزولا ضسلجم

سسوريف دضصل ةيلاجعتضسا ريبادت ذختت ةموكحلا
تاقرطلا باهرإا ةهجاومل ىرخأاو «انوروك»

ةيهيجوت تاءاقل دقعيو اهتادحو نم ددع دقفتي
اهتادحو دارفأاو اهتاراطإا عم

سشيتفتو لمع ةرايز يف ةحيرقنضش ءاوللا
تضسارنمتب ةضسداضسلا ةيركضسعلا ةيحانلا ىلإا

،نا˘˘يردو˘˘ل ف˘˘يا نا˘˘ج ا˘˘عد
،ي˘ضسنر˘ف˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو
ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ةرور˘˘ضض ى˘˘لإا

ف˘ل˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف كر˘ت˘˘ضشم
هدÓب نيب ،ةي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لا

ىظحي نأا ةطيرضش ،رئازجلاو
لوانتي ثيحب ،نيدلبلا قفاوتب

ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا سشي˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
.برحلل

ةيضسامولبدلا سسيئر حضضوأا
ى˘ل˘ع هدر لÓ˘خ ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
ةكرتضشم ةقلح لÓ˘خ ة˘ل˘ئ˘ضسأا
LTR«» ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
ةفيحضصو»ICL«و
لد˘ج˘لا لو˘ح ،«ورا˘غ˘ي˘˘فو˘˘ل»
تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا ه˘ترا˘˘ثأا يذ˘˘لا
،يضسنرف˘لا سسي˘ئر˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
نراق يتلا ،نوركام ليوناميإا
را˘م˘ع˘ت˘ضسا ةر˘ت˘ف ن˘ي˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
يف اضسنرف فارتعإاو رئازجلا

ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا˘ب5991

برحلا نا˘بإا دو˘ه˘ي˘لا ل˘ي˘حر˘ت
ةقرحملا نأا ،ةيناثلا ةيملاعلا
’و قاطت ’ ةميرج ةيدوهيلا
رخآا ءيضشب اه˘ت˘نرا˘ق˘م ن˘كم˘ي
ى˘ل˘ع دد˘˘ضشو ،نا˘˘كم يأا ي˘˘ف

ا˘م˘ك ا˘ه˘ب فار˘ت˘ع’ا ةرور˘ضض
» ددضصلا اذه يف لاقو ،يه
يف حرطي يذلا لاؤوضسلا نكل
ا˘˘ضسنر˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

فيكو ةركاذلا لوح رئازجلاو
’ عاز˘ن˘لا˘ف نا˘فر˘˘ط˘˘لا سشا˘˘ع
نأا بج˘˘يو ا˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م لاز˘˘˘ي
،«ه˘ئا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع ا˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن
نأا ،يضسنرفلا ريزولا فاضضأاو
بغرت ،ةيرئازجلا تا˘ط˘ل˘ضسلا
نأا ازر˘ب˘م ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
نوجاتحي مهرودب نييضسنرفلا
يخيرا˘ت ر˘ي˘كذ˘ت ة˘ظ˘ح˘ل ى˘لإا

.فلملا اذه نأاضشب تبثتو
نا˘ج تا˘ح˘ير˘˘ضصت ي˘˘تأا˘˘تو

نأا دعب تاعاضس ،نايردول فيا

اهئجافت ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا تبر˘عأا
،ي˘كر˘ت˘لا سسي˘ئر˘لا ح˘ير˘ضصت˘ل
يذ˘لا ،نا˘˘غودرأا بي˘˘ط بجر
سسي˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف بضسن
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هقايضس نع جرخأا اثيدح ،نوبت

خيرات˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ضضق لو˘ح
ةركاذلا فلم اديدحتو اندÓب
نايب يف ءاج ثيح ،ةينطولا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘ضشلا ةرازو˘˘ل
دد˘˘ضشت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» ،سسمأا لوأا

ةد˘ق˘ع˘م˘لا ل˘ئا˘ضسم˘لا نأا ى˘ل˘ع
ةينطولا ةركاذلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
دنع ةضصاخ ةيضسدق اهل يتلا
ي˘˘˘ه ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘ضشلا

’ ،ة˘˘ضسا˘˘˘ضسح د˘˘˘ج ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسم
تاحيرضصتلا هذه لثم مهاضست
ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
.«اهلحل اضسنرفو رئازجلا

ح.ميلسس



ةعلطم دج رداضصم ترضسأا
Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘˘ل˘˘م ّنأا ،«مÓ˘˘ضسلا»ـل
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘عد˘˘م ادو˘˘˘ضسأا

ى˘لإا ار˘خؤو˘م ل˘ضصو ،ما˘قرأ’او
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر بت˘˘كم
هتدعأا ،«يريجلآا ريإا» سصخي
حلاضصمل ةعبات ةضصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل
ن˘م ،ي˘لا˘ي˘ضش قورا˘ف ر˘يزو˘˘لا
ذا˘خ˘˘تا ى˘˘لإا ع˘˘فد˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘ضش
د˘˘˘˘ضض ة˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘ضص تاءار˘˘˘˘˘جإا
ةكرضشلا هذه ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
لكضشب اهتناكم تعجارت يتلا

ةيم˘لا˘ع˘لا قو˘ضسلا ي˘ف تف˘ل˘م
،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘˘ضسلا لÓ˘˘˘خ
تئتف ام يتلا لكاضشملا ةجيتن
قلعت ام ةضصاخ ،اهيف طبختت
تا˘˘بار˘˘ضضإاو تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا˘˘ب
،اهب ةلماعلا تائف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ة˘نا˘ي˘˘ضصلا و˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت م˘˘هزر˘˘بأا

و˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضضمو ،نورا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لاو
.ناريطلا

ه˘˘ّجو ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘˘فو
نع بئانلا ،نيدلارون حادملب
،ةعبارلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ج˘لا
ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ،ا˘˘˘ي˘˘˘ضسور ،ا˘˘˘كير˘˘˘مأا

ة˘لا˘ضسر ،ا˘ضسنر˘ف اد˘ع ا˘بوروأاو
دبع ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘لإا
ناونع تح˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا»
ل˘˘˘خاد ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ةرا˘˘˘˘مإا
ا˘ه˘ي˘ف لوا˘ن˘ت ،«ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

لكاضشملا زربأاو ركاذتلا ءÓغ
را˘ضشأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ه˘ت˘˘ل˘˘ضسار˘˘م ي˘˘ف بئا˘˘ن˘˘لا

لقرعت ي˘ت˘لا دا˘ضسف˘لا ن˘طاو˘م
عضضول ايعاد ،ةكرضشلا روطت
ذاق˘نإ’ ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘ضسا ط˘ط˘خ˘م
.ةيرئازجلا ةيوجلا ةكرضشلا

ه˘نأا ،حاد˘م˘ل˘ب ح˘ضضوأا ا˘˘م˘˘ك
˘ما˘م˘ت˘˘ها د˘˘ع˘˘ب ار˘˘ي˘˘خ لءا˘˘ف˘˘ت
ه˘قر˘ط˘تو ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘ب سسي˘ئر˘لا
لّوأا يف ا˘ه˘ت’ا˘غ˘ضشنا سضع˘ب˘ل
هباخت˘نا د˘ع˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ةود˘ن

ءادأا د˘˘ع˘˘ب با˘˘ط˘˘خ لّوأا ي˘˘˘فو
ر˘مأا ،ة˘يرو˘ت˘˘ضسد˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا
ة˘ي˘لا˘ج˘لا عا˘ضضوأا ن˘ي˘ضسح˘˘ت˘˘ب
امل ةضصاخ جراخلاب ةميقملا
ركاذت ءÓغ عوضضومل راضشأا
عو˘˘ضضو˘˘م كلذ˘˘كو ،ر˘˘ف˘˘ضسلا
ةضصاخ بئاقحلا ةقرضسو رخأات
اًيئا˘ضضق ن˘ي˘قو˘ب˘ضسم كا˘ن˘ه ّنأا

مهتنمتئاو ةضسضسؤوملا مهتفظو
مغر نيرفاضسملا سضارغأا ىلع
بئانلا فاضضأاو ،مهل ه˘ه˘ي˘ب˘ن˘ت
با˘هرإا ة˘ي˘˘ح˘˘ضض ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لا»
هذ˘˘ه ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لا
بجي يتلا ةينطولا ةضسضسؤوملا
نكل ، ةدئارو ةحجان نوكت نأا
ةن˘يز˘خ˘لا با˘ضسح ى˘ل˘ع سسي˘ل
،ةي˘لا˘ج˘لا لاو˘مأاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

املاطل ي˘ت˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا هذ˘ه
قو˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘كو تفر˘˘˘˘ضصت
ل˘˘ك قو˘˘فو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

اهفيراضصمو بيقر وأا بيضسح
،اهليخادم نم ربكأا وأا يواضست
راعضسأاو ةئيدر دج اهتامدخو
ى˘ت˘حو ة˘˘ي˘˘نو˘˘ن˘˘ج ا˘˘هر˘˘كاذ˘˘ت
اهنم د˘ي˘ف˘ت˘ضسي ا˘ه˘تا˘ضضي˘ف˘خ˘ت
ليمحت لقعي لهف ،نوبرقملا

ةيمومعلا ةنيزخ˘لاو ة˘ي˘لا˘ج˘لا
نويل˘م ة˘ئا˘م˘ل ل˘ضصت تا˘ق˘ف˘ن
ف˘تا˘ه˘˘لا ةرو˘˘تا˘˘ف˘˘ل ا˘˘ير˘˘ه˘˘ضش
تارا˘˘˘˘طإ’ لو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نم هّنأا لقعي لهو ،ةضسضسؤوملا
ةضسضسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا
ةيلايخ ةرجأا هل يذلا جراخلاب
’ و˘هو ة˘ب˘ع˘ضصلا ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ر˘كاذ˘ت راد˘ضصإا ى˘ت˘˘ح فر˘˘ع˘˘ي
ةيطغتل أاجليو نئابزلل رفضسلا

ة˘كر˘ضش ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب هز˘ج˘ع
هنا˘كم كلذ˘ب مو˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ن˘جأا

لك نع ة˘ئا˘م˘لا˘ب02 لبا˘ق˘م
ةنيزخلا ن˘م ع˘ط˘ت˘ق˘ت ،ةر˘كذ˘ت
هئاقب نيمأاتل طقف ةيمومعلا
.«هبضصنم يف

،ه˘˘تاذ بئا˘˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘عدو اذ˘˘˘ه
عضضو˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةكرضشلل يلاجعتضسا ط˘ط˘خ˘م
ح˘ب˘ضصت˘ل ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘كي˘˘ه ةدا˘˘عإاو
رد˘˘ت ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘قا ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م
’و ة˘ن˘يز˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘حا˘˘برأا
ةيلاج˘لا ز˘ف˘ح˘تو ،ا˘ه˘فز˘ن˘ت˘ضست
مهنطو ةرايز ىل˘ع م˘ه˘ئا˘ن˘بأاو
حاوضسلا بلج˘تو م˘هر˘ف˘ن˘ت ’و
ينبت ،طفنلا عير نع ليدبك

دا˘ضسف˘لا برا˘ح˘تو دا˘ضصت˘˘ق’ا
.ةيبوضسحملاو
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اهيف طبختت يتلا لكاضشŸاو ةÒخألا تاونضسلا ‘ ةكرضشلا طاضشن ةليضصح ماقرألاو قئاثولاب نمضضت

نوبت سسيئرلا ةلواط ىلع «يÒ÷آا ريإا» فلم
اهتلكيه ةداعإل اعدو ةيروهم÷ا لخاد «ةلقتضسŸا ةرامإلا» ـب اهفضصو حادملب بئانلا

ج.ةندارز

سصوضصخب ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ىلإا Óضصفم اريرقت ،ةيمومعلا لاغضشألاو لقنلا ةرازو تعفر
تاونضسلا يف اهيف طبختت يتلا لكاضشملاب ةضصاخ رواحم نمضضت ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرضش ةيعضضو

تايعادتو ،فيظوتلا فلمل قيقد حيرضشت نع Óضضف ،اهتاراطإاو اهيلوؤوضسم ءادأا مييقتب ةضصاخ ىرخأاو ،ةريخألا
.«يريجلآا ريإا» ليخادمو طاضشن ىلع اذه لك

سسيئر ،يعاضس دمحأا نلعأا
تامظن˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تإ’ا
ةرازو ديمجت نع ،نيماحملا
تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘كل ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا
ىلع ةضضورف˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ير˘ضضلا
ا˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيلاملا نو˘نا˘ق ي˘ف ةا˘ما˘ح˘م˘لا

0202.
ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضس ح˘˘˘˘˘ضضوأا

اهب ىلدأا ةيفحضص تاحيرضصت
اذه ديمجتلا رارق نأاب ،سسمأا
ةياغ ىلإا هب ’ومعم لظيضس
ي˘ل˘ي˘م˘كت ة˘ي˘لا˘م نو˘نا˘ق ن˘ضس
ةدوجوملا ت’Óتخ’ا جلاعي
.يلاحلا نوناقلا يف

ةيلاملا ةرازو رارق يتأايو

ةبلاطم بقع ،ركذلا فلاضسلا
تامظن˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تإ’ا
ق˘با˘ضس تقو ي˘ف ن˘ي˘ما˘ح˘م˘˘لا
ةعجار˘م˘ب ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘˘لا
يف يماحملا ىلع ةضضورفملا
،0202 ةنضسل ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
ةضضورفملا موضسرلا نأا ركذيو
ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
مضسر ةئام˘لا˘ب91 تن˘م˘ضضت
ةئاملاب62 ،ةفاضضملا ةميقلا
ة˘ب˘ير˘ضض ة˘يد˘عا˘ضصت ة˘˘ف˘˘ضصب

ةئاملاب2 ،حا˘˘˘برأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةئاملاب51و ينهم˘لا م˘ضسر˘لا
نا˘م˘ضضلا قود˘˘ن˘˘ضص ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
.يعامتج’ا

ز.لامج

،د˘م˘حا˘ب ن˘ب ي˘ف˘ط˘˘ل ف˘˘ضشك
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
نأا ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘ضصلا ة˘عا˘˘ن˘˘ضصلا˘˘ب
عوبضسأ’ا اذه قلطتضس ةموكحلا
ةيودأ’ا راعضسأا ةعجارمل جمانرب
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘هرا˘˘ضسم ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘تو
اذه يف نيلعافلا عم تارواضشم
ءاضضقلا فدهب كلذو ،عاطقلا

ي˘ف م˘ئا˘ق˘˘لا سضقا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
دد˘ح˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ع˘˘ير˘˘ضشت˘˘لا
. حبرلا سشماوهل

،بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘ضضوأا
مايأا ةبضسانمب سسمأا هلخدت لÓخ
ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘ضصلا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ضصلا
تاءار˘˘˘˘جإا نأا ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يف اهذاخ˘تا م˘ت˘ي˘ضس ة˘م˘ج˘ضسن˘م
باضستحا عم ،راعضسأ’ا ةعجارم
ع˘م م˘ج˘ن˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا
نأا ا˘˘ح˘˘ضضو˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘ضصلا

م˘ت˘ت˘ضس عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ضص
ةيقي˘ق˘ح تاروا˘ضشم˘ل م˘ه˘تو˘عد
يأا كانه نوكي نل لوقلاب عباتو
نأا نكمي ،راعضسأ’ا ىلع ريثأات
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ل نو˘كت
تا˘˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا نزاو˘˘˘˘˘˘˘ت
دوجو ىلإا اريضشم ،ةين’ديضصلا
يلاح˘لا ع˘ير˘ضشت˘لا ي˘ف سضقا˘ن˘ت
ةعان˘ضصلا سشماو˘ه سصو˘ضصخ˘ب
ةدا˘عإا بجو˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘ضصلا
ددح˘ي ة˘ه˘ج ن˘م˘ف ،ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
ةئاملا يف02ـب سشماهلا نوناقلا

ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘ضصلا داو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف سصنيو ،ةينطولا ةعانضصلل
سشماه نأا ىلع ،هضسفن تقولا
افيضضم ،هيلع سضوافتم حبرلا
ماظن ةعجار˘م ا˘ضضيأا م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأا
ةدايزو ،قضسانتملا ريغ سشماهلا

02 سشماه ماظن نإاف كلذ ىلع
.يضسكع رثأا هل ناك ةئاملا يف

ةيجيتارتضس’ا يوط˘ن˘تو اذ˘ه
اهنم رواحملا نم ديدعلا ىلع
تاجتنملل رمتضسم رفوت نامضض
اميضس ’ ،ىضضرملل ةين’ديضصلا

ددحيضس ثيح ،ةيضساضسأ’ا اهنم
نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت سصن
ةمئا˘ق ،ة˘ح˘ضصل˘ل ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا
ذاختا ادكؤوم ،ةيضساضسأ’ا ةيودأ’ا

اميضس’ ،تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ي˘˘ت˘˘˘لا ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
لمجم ىلع ة˘يرا˘ب˘جإا نو˘كت˘ضس
دار˘ي˘ت˘ضس’ا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

ر˘˘يزو˘˘لا بضسحو ر˘˘يد˘˘ضصت˘˘˘لاو
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسا نإا˘ف ،بد˘ت˘ن˘م˘˘لا
اقيب˘ط˘ت ،ي˘ن’د˘ي˘ضصلا عا˘ط˘ق˘لا
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ةر˘ط˘ضسم˘لا فاد˘هأ’ا
ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘تو داد˘˘˘عإا

ةمجضسنم ةيعانضصو ةين’ديضص
ة˘ي˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
.ةيداضصتق’او

ع.لÓب
يليمكت ةيلام نوناق نضس ةياغ ¤إا لوعفŸا يراضس ىقبي رارقلا

ةضضورفŸا بئارضضلا دمŒ ةيلاŸا ةرازو
ةاماÙا اهيف اÃ ةر◊ا نهŸا ىلع

،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘كضسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ر˘˘˘˘يزو
مدع ،تايفضشتضسملا حÓضصإاو
سسور˘ي˘ف˘ل ة˘لا˘ح يأا ل˘ي˘ج˘ضست
بار˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘خاد «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
جوري ام لك اربتعم ،ينطولا

عو˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘˘ح
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ع «تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضشإا»
.ةحضصلا

تفضشك ،هتاذ قايضسلا يفو
تيرجأا يتلا ةيبطلا ليلاحتلا

مت ني˘ت˘ل˘لا ن˘ي˘ت˘ب˘لا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت
ا˘م˘ه˘ت˘˘با˘˘ضصإا مد˘˘ع ،را˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ا˘م˘نإاو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف˘˘ب
ةداح ماكز ةلزنب قلعتي رمأ’ا
اقفو امهيلع رهظت ملو ،طقف
يأا ،تامولعم نم رفوت امل

اذهب ةباضصإ’ا دكؤوت تامÓع
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج.سسوريفلا
ىلإا امهليوحت مت ني˘ت˘ب˘لا˘ط˘لا

ةرضشا˘ب˘م را˘ط˘ق˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم
يراوه راطمب ام˘ه˘لوز˘ن د˘ع˘ب
نم نيتمداق يلودلا نيدموب
افوخ امهلزع مت امك ،نيضصلا

سسور˘ي˘ف˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ضصإا ن˘˘م
.«انوروك»

ع.لÓب

ناتباضصم راطقلا ىفضشتضسم ¤إا اتلوح ناتللا ناتبلاطلا
طقف ةداح ماكز ةلزنب

ةباضصإا يأا ليجضست يفني ةحضصلا ريزو
رئاز÷ا ‘ «انوروك» سسوÒفب

›ا◊ا عيرضشتلا ‘ مئاقلا سضقانتلا ىلع ءاضضقلا فدهب

ةيادب ةيودألا راعضسأا ةعجارم وحن
عوبضسألا اذه نم

اذه لوح جور ام تربتعا
سساضسأا ل «تاعاضشإا» عوضضوملا
ةحضصلا نم اهل

يفنت ةيبرتلا ةرازو
يجيرخ نامرح
ايلعلا سسرادملا
ةيولوألا نم
فيظوتلا يف
ةيبرتلا ةرازو تبذك
مت ام ،سسمأا ،ةينطولا

لئاضسو سضعب يف هلوادت
نامرح لوح مÓعإلا

ايلعلا سسرادملا يجيرخ
يف ةيولوألا نم ةذتاضسأÓل
كÓضسأا بتر يف فيظوتلا
.ميلعتلا

ريزولا حلاضصم تدكأاو
سسمأا اهل نايب يف ،طوعجاو
ةخضسن ىلع «مÓضسلا» زوحت
يف ةيولوألا نأا ،هنم
كÓضسأا بتر يف فيظوتلا
ةيميلعتلا لحارملل ميلعتلا
نيجرختملل حنمت ،ثÓثلا

ايلعلا سسرادملا نم
ماكحأل اقبط ،ةذتاضسأÓل
-80 مقر يذيفنتلا موضسرملا

ربوتكأا11 يف خرؤوملا513
نوناقلا نمضضتملاو ،8002
سصاخلا يضساضسألا

نيمتنملا نيفظوملاب
ةيبرتلاب ةضصاخلا كÓضسأÓل
.ممتملاو لدعملا ةينطولا

ةيبرتلا ةرازو تحضضوأا امك
لك نم أاربتت اهنأا ،ةينطولا

نود اهيلإا بضسنيو رضشني ام
نم ةمولعملا يضصقت
تعدو ،يمضسرلا اهردضصم
ىلع يرودلا عÓطلا ىلإا

ينورتكلإلا اهعقوم
ىلع ةيمضسرلا اهتاحفضصو
،يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم
فلتخم رضشن متي نيأا
تادجتضسملاو تارارقلا
.عاطقلاب ةضصاخلا

ك.اضضر

رركتم لكضشب يبوروألا دا–إلا لود نوروزي نيذلا نيرفاضسŸا لمضشت

Úيرئازجلل ةبضسنلاب «نغنضش ازيف» راعضسأا ‘ تادايز
،ي˘˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘تإ’ا رر˘˘˘ق

ي˘ف تادا˘يز سسمأا ن˘م ة˘ياد˘˘ب
ن˘غ˘ن˘˘ي˘˘ضش ةر˘˘ي˘˘ضشأا˘˘ت را˘˘ع˘˘ضسأا
ثيح ،نييرئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

41 ـب نغنيضش ازيف رعضس ددح
تاريضشأاتلل رانيد002و افلأا
لماعمل اقفو ،ىدملا ةريضصق

،وروأ’ا لباقم رانيدلا فرضص
ــب ةريعضستلا ديدحت مت اميف
با˘˘˘ضست˘˘˘حا ع˘˘˘˘م ،وروأا08
،تافلملا ةجلاع˘م ف˘يرا˘ضصم
تقو يف ردقت تناك يتلاو
055و ا˘ف˘˘لأا11 ــب ق˘˘˘با˘˘˘ضس
.رانيد

تا˘˘مد˘˘خ ع˘˘˘قو˘˘˘م ح˘˘˘ضضوأا
،رئازجلا ي˘ف ا˘ضسنر˘ف ةر˘ي˘ضشأا˘ت
ي˘ف ،«لا˘بو˘ل˘˘غ .سسأا.فأا.ي˘˘ف»
هعقوم ىلع سسمأا هرضشن نايب
ىلع نوكيضس هنأاب ،يمضسرلا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘ضشأا˘˘˘ت تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط عاد˘˘˘يإا
ف’آا01 ديد˘ضست ،«ن˘غ˘ن˘ضش»
تاريضشأا˘ت˘ل˘ل ،را˘ن˘يد006و
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ىد˘˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ضصق
قو˘˘ف˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘˘ضشأ’ا
فاضضي ،ة˘ن˘ضس21 مهرا˘م˘عأا
جÓ˘˘˘ع ف˘˘˘يرا˘˘˘ضصم ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
ح˘نا˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
0063 ـب ةردقملاو تامدخلا
ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت رد˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
002و اف˘لأا41 ـب ةري˘ضشأا˘ت˘لا
ةري˘ضشأا˘ت˘لا و˘ب˘لا˘ط ا˘مأا .را˘ن˘يد
نيب ام مهرامعأا حوارتت نيذلا

نومزلم مه˘ف ،ة˘ن˘ضس21و6
،رانيد003و ف’آا5 ديدضستب
اقفو ،وروأا04 لداعي ام وأا
رانيدلا ةميق فرضص لماعمل
ع˘م ل˘ضصت˘ل ،وروأ’ا ل˘˘با˘˘ق˘˘م

جÓ˘ع ف˘يرا˘˘ضصم با˘˘ضست˘˘حا
،رانيد0098 ىلإا تا˘ف˘ل˘م˘لا

نأا ،نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘ضضاو
تافلملا ةج˘لا˘ع˘م ف˘يرا˘ضصم
فأا يف» زكرم اهب موقي يتلا
رانيد0063 ـب ةردقملا ،«سسأا
يأا نود ن˘م ا˘ه˘ضسف˘˘ن ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
.رييغت

تار˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضست˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘تو
،ةريضشأاتلاب ةضصاخلا ةديدجلا
،ةديدجلا تÓيدعتلا راطإا يف
يبوروأ’ا داحت’ا اهارجأا يتلا

تار˘ي˘˘ضشأا˘˘ت˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م لود˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘˘لا
لعجل ةلواحم يف ،«نغنضش»
رفضسلا يداتعمل لهضسأا رفضسلا
.نغنضش ةقطنم لودل

ك.اضضر



ةيضضقلا هذه تايثيح دوعت
ة˘˘˘ضسل˘˘˘ج ي˘˘˘ف راد ا˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسح
82 مو˘˘ي ى˘˘لإا ،ة˘˘م˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ضضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘ضس
ىوكضشل ةأارما دييقت رثا ةديعضس
د˘ضض ة˘طر˘ضشلا ح˘˘لا˘˘ضصم ىد˘˘ل
ا˘ي˘ف˘تا˘ه ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ضصتا سصخ˘˘ضش
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع سضر˘˘˘عو
ةقر˘ضس ة˘ي˘ضضق ي˘ف ا˘ه˘ح˘لا˘ضصل
لباقم اهلز˘ن˘م تلا˘ط دد˘ع˘ت˘لا˘ب
،جد فلأا001 غلبم هل اهميلضست
،ةيحضضلا هيلع تقفاو ام وهو
هميدقت ىلع نا˘فر˘ط˘لا ا˘ق˘ف˘تاو
نا˘˘ك ثلا˘˘ث فر˘˘ط ة˘˘ط˘˘ضساو˘˘˘ب
ةرا˘ي˘ضس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
تن˘كم˘تو ،ةد˘ي˘ع˘ضس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

ةحاطإ’ا نم ةطرضشلا رضصانع
بو˘كر د˘ع˘ب سصخ˘˘ضشلا كلذ˘˘ب
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا

سضاق هنأا نيبت ثيح ،هترايضس
ةر˘ضسأ’ا نوؤو˘ضش م˘ضسق˘ب ل˘م˘ع˘˘ي
مت امك ،ةديعضس ةمكحم ىدل
هردق يلام غلبم ىلع روثعلا

ةرا˘˘ي˘˘ضسلا ل˘˘خاد جد ف˘˘لأا02

تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضسأاو اذ˘˘˘˘˘ه.اهتاذ
ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ،تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ميقم˘لا ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
،ركضسعم يف ةينوماملا ةيدلبب
ةمهتب ةيضضقلا يف طروتملاو

لوبق يف ةكراضشملاو بضصنلا
ناكو.ةق˘ح˘ت˘ضسم ر˘ي˘غ ة˘يز˘م
سسمتلا دق ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘م˘م
دضض اضسبح تاونضس7 ةبوقع
.نيمهتملا

watan@essalamonline.com

5 7562ددعلإ ^1441 ةيناثلإ ىدامج9ـل قفإوملإ0202 يرفيف3نينثإلإثدحلا

راتخم يجاب جربو مإزق نيعب غبتلإ ةدام نم نط زجحو صصاخسشأإ9 فيقوت

ةضسبتو ناضسملتب جلاعملا فيكلا نم غلك92و راطنق طبضض
سسار˘˘˘˘ح سسمأا لوأا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضض

نم امارغول˘ي˘ك711 ،دود˘ح˘لا
اميف ،ناضسملتب جلاعملا فيكلا

ينطولا كردلا رضصانع تطبضض
نم مارغوليك089.11 ةضسبتب
.ةداملا سسفن

زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
لكب ،يبعضشلا ينطولا سشيجلل
ي˘جا˘ب جر˘˘بو ،ماز˘˘ق ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م
تطبضضو سصاخضشأا9 ،راتخم
نع Óضضف ،غبتلا ةدام نم نط
3و ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك تاد˘˘لو˘˘م3

ف˘قوأا ا˘م˘ي˘ف ،ط˘غ˘ضض قرا˘ط˘˘م
اقفو ،ين˘طو˘لا كرد˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع
ةرازول نايب يف سسمأا ءاج امل
سصاخضشأا4 ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

لكب ديضص قدانب5 اوطبضضو
.فراطلاو نازيلغ ،ةليضسملا نم

ط.ةراسص

ةافوب صسابعلب يديسسب تلجسس ةليسصح لقثأإ
نيرخآإ3 ةباسصإإو نيسصخسش

سصاخضشأا6 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاضس42 ـلا لÓخ

يراجلإ يرفيف91 ـلإ يف هتلئاع دإرفأإو لماه ينغلإ دبع ةيسضق تجمرب

داضسفلا زومر ةمكاحم فانئتضسا

حلسسŸإ Òغ رهمجتلإ ىلع صضيرحتلإ اهزربأإ مهت ةدع هل تهجو

عماج نب ىفطضصم يفحضصلل ةءاÈلا

تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م تط˘ل˘ضس
ي˘ف ،ة˘ل˘قرو˘˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضس’ا

ةبوقع سسمأا ةدقعنملا اهتضسلج
˘‐ر.ل) ى˘م˘ضسم˘لا د˘ضض ماد˘˘عإ’ا

ةيانج˘ب ه˘ت˘نادإا د˘ع˘ب (ة˘ن˘ضس92
رارضصإ’ا قبضس عم دمعلا لتقلا
اميف ،(ب.ط ) ةيحضضلاب ارارضضإا
مهو نيرخآا سصاخضشأا3 تأارب

)و،(ةنضس13 ‐ر .ـه) ن˘˘˘م ل˘˘˘ك

‐ر .ح.ع)و،(ةنضس42 ‐ سش.ق
ناك ام توبث مدعل ،(ةنضس62
غيلبتلا مدع نم مهيلإا ابوضسنم
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت مد˘˘عو ة˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج ن˘˘˘ع
ةلا˘ح ي˘ف سصخ˘ضشل ةد˘عا˘ضسم˘لا

ةيضضقلا هذه عئاقو دوعت.رطخ
ة˘˘˘ضسل˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘م بضسح
ربمتبضس رهضش ى˘لإا ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا

Óك Óيل ىقتلا ا˘م˘ن˘ي˘ح8102

ةي˘ح˘ضضلاو ،(ر.ل) و˘عد˘م˘لا ن˘م
ثيح ،ةريجحلا ةنيدمب (ب.ط)

ةداح ةيمÓك تانضسÓم تثدح
هجوتي يناجلا لعج امم امهنيب
ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘لز˘ن˘م ى˘لإا ا˘˘عر˘˘ضسم
،ا˘ن˘ي˘كضس ه˘ع˘م Ó˘ما˘˘ح دو˘˘ع˘˘يو
4 ه˘ي˘جو˘ت˘ب ةر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل

.همضصخ ىلإا ةتيمم تانعط
.يباج نامحرلإ دبع

كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
لÓخ سسابعلب يديضسب ينطولا
نم رثكأا زجح نم ،9102 ةنضس
،جلاعملا فيكلا نم غلك269
ع˘م ،ا˘ضسو˘ل˘ه˘م ا˘ضصر˘˘ق628و
يف ةضصتخم ةكبضش42 كيكفت
فيقوتو ،تاردخ˘م˘لا˘ب را˘ج˘ت’ا

56 م˘ه˘ن˘˘م عدوأا ا˘˘ضصخ˘˘ضش69
ديقعلا حضضوأا.تقؤوملا سسبحلا

ةعومجملا دئاق ،دمحم يدباع
،ينمأ’ا كلضسلا تاذل ةيميلقإ’ا

ا˘ه˘ط˘ضشن ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ةود˘ن لÓ˘خ
تاد˘حو طا˘ضشن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل سسمأا
كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةنضسلل سسابعلب يديضسب ينطولا
عافترا ليجضست مت هنأا ،ةيضضاملا
ةزوجحملا تاردخملا ةيمك يف
يتلا8102 ة˘ن˘ضس ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
غلك995 نم رثكأا زجح تدهضش
كيكفت عم ،جلاعملا فيكلا نم

جيورت يف ةضصتخم ةكبضش38
18 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
هنأا ىلإا راضشأاو ،اطروتم اضصخضش
لÓخ ةجلاعملا اياضضقلا مهأا نم
زجح سصخت يتلا كلت9102
فيكلا نم غلك644 نم رثكأا
يضضاملا ربوتكأا9 يف جلاعملا
ىلع ةدربم ةنحاضش فيقوت دعب
قيرطل˘ل تبا˘ث˘لا د˘ضسلا ىو˘ت˘ضسم
تناك ثيح ،برغ‐قرضش رايضسلا

ة˘يوا˘ح ل˘ف˘ضسأا ما˘كحإا˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م
نيضصخضش فيقو˘ت ع˘م ،د˘ير˘ب˘ت˘لا

ز˘ج˘ح بنا˘ج ى˘لإا ،ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م
رثكأا9102 يفنا˘ج62 لÓ˘خ
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك002 ن˘˘˘م
زجا˘ح ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ج˘لا˘ع˘م˘لا
بناج ىلإا قيرطلا تاذب تباث
.نيطروتم نيضصخضش فيقوت

طا˘˘˘˘ضشن سصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘فو
تن˘يا˘ع ،ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا

ةيميل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو
،سسابعلب يديضسل ينطولا كردلل
ةيانج85 اهن˘م ة˘ي˘ضضق8471
،ةفلاخم844و ،ةحنج242.1و
7881 ا˘˘˘هر˘˘˘ثإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘قوأا
مهنم99 عدوأا ثيح ،اضصخضش
ددضصلا اذه يفو ،سسبحلا نهر
ىلإا ،دمحم يدباع ديقعلا راضشأا
د˘˘˘˘ضض م˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسن نأا
ربكأ’ا ةبضسنلا لثمت سصاخضشأ’ا
مئارجلا اهي˘ل˘ت ة˘ي˘ضضق278 ـ˘˘ب

506 عو˘م˘ج˘م˘ب كÓ˘˘مأ’ا د˘˘ضض
ن˘مأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘فو.ةيضضق
د˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ف˘˘˘˘ضشك ،تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
مت هنأا ،سسابعلب يديضسب ينطولا
ثداح75 ليجضست9102 يف
74 كÓ˘˘ه ي˘˘˘ف بب˘˘˘ضست رور˘˘˘م
.نيرخآا211 ةباضصإاو اضصخضش

ع.صسجرن

مهل تهجو يتلإ مهتلإ توبث مدعل نيرخآإ صصاخسشأإ3 ةئربت مت اميف

ةلقروب دمعلا لتقلا ةيضضق يف ةءاربلاو مادعإلا نيب ماكحأا

تإردخملإ جيورت يف ةسصتخم ةكبسش42 كيكفت

9102 لÓخ سسابعلب يديضسب اضسولهم اضصرق628و «ةلطز» ريطانق9 نم رثكأا زجح

مهف˘ت˘ح سصا˘خ˘ضشأا6 ي˘˘ق˘˘ل
حور˘ج˘ب نور˘˘خآا8 بي˘˘˘˘ضصأاو
6 ي˘˘ف ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ـلا لÓخ تعقو رورم ثداوح
قطانم يف ةريخأ’ا ةعاضس42
تلجضسو ،نطولا نم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ضصح ل˘ق˘ثأا

ةافوب ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘ضس ة˘ي’و
نيرخآا30 ةباضصإاو نيضصخضش
ةرا˘˘ي˘˘ضس ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘˘ط˘˘˘ضصا ر˘˘˘ثا
قيرطلا ىلع ةنحاضشو ةيحايضس
يديضس ةيدلب95 مقر ينطولا

.نضسحل يديضس ةرئادو دلاخ
تح˘ضضوأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ةماعلا ةيريدملل ةليضصح سسمأا
اهتادحو نأا ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تل˘˘˘خد˘˘˘ت
8 ـل ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسإ’ا
زاغ مهقاضشنتضسا ءارج سصاخضشأا
نو˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسكأا يدا˘˘˘˘حأا
ةئفدتلا ل˘ئا˘ضسو ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا
يف مهنكاضسم لخاد ةفلتخملا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي’و ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ثي˘˘ح ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غو
لبق ،ناكملا نيع يف اياحضضلاب
.ةيحضصلا زكارملا ىلإا مهليوحت

تادحو اضضيأا تلخدتو اذه
قئارح6 دامخإا لجأا نم ةيامحلا

نم لكب ،ة˘ي˘عا˘ن˘ضصو ة˘ير˘ضضح
،تضسار˘ن˘م˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ي’و
اذ˘˘كو ترا˘˘ي˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘˘ضسق
6 ة˘با˘˘ضصإا ى˘˘لإا تدأا ،ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ
ةجردلا ن˘م قور˘ح˘ب سصا˘خ˘ضشأا
ترايت ةي’وب ةيناثلاو ىلوأ’ا
ةعرزمب لزنمب بضش قيرح رثا
5 ة˘با˘ضصإا بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘تو˘ق˘˘لا

ر˘ثا قا˘ن˘ت˘خا ة˘ياد˘ب˘˘ب ا˘˘يا˘˘ح˘˘ضض
ة˘ي’و˘ب نا˘خد˘لا م˘ه˘قا˘ضشن˘˘ت˘˘ضسا
بضش قيرح رثا ىلع ةنيطنضسق
ى˘˘م˘˘ضسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ضشب
مت ،بورخلا ةيدلبب اضسينيضسام
ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘يا˘˘ح˘˘ضضلا فا˘˘ع˘˘ضسإا
.ناكملا

ج.ةÁرك

يد˘ي˘ضس ة˘م˘كح˘م تج˘˘مر˘˘ب
،ةمضصاعلا رئاز˘ج˘لا˘ب ،د˘م˘ح˘مأا

،لماه يناغ˘لا د˘ب˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م
نمأÓل قب˘ضسأ’ا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
يف ةعبرأ’ا هءا˘ن˘بأاو ،ي˘ن˘طو˘لا
ر˘ي˘غ سشحا˘ف˘لا ءار˘ث˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق
،ذوفنلا لÓغتضساو ،عورضشملا

،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا ةءا˘ضسإاو
.يراجلا يرفيف91 موي

ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع د˘جاو˘ت˘يو اذ˘ه
تقؤوملا سسب˘ح˘لا ن˘هر ،ل˘ما˘ه
اميف ،ه˘ئا˘ن˘بأا ن˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘ق˘فر

جارفإ’ا ن˘م ه˘ت˘ن˘با تدا˘ف˘ت˘ضسا
هتجوز عضضو مت اميف ،تقؤوملا
.ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت

ة˘ي˘ضضق˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ت˘ي˘˘ضسو
تار˘˘˘˘˘ضشع عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضس ا˘˘˘˘˘ضضيأا
ن˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
،را˘˘ق˘˘ع˘˘لا به˘˘ن سصو˘˘˘ضصخ˘˘˘ب
ح˘˘ن˘˘مو ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ قر˘˘˘ط˘˘˘ب تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘ما

لاو˘مأ’ا سضي˘ي˘ب˘ت ،ة˘˘عور˘˘ضشم
.عورضشملا ريغ ءارثلاو

ح.ماسستبإإ

،ةبانع ةمكحم سسمأا تقطن
قح يف ةءاربلاب ،حنجلا مضسق
،عماج نب ىفطضصم يفحضصلا

el» ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت سسي˘˘˘ئر
laicnivorp»،ه˘نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ه م˘˘ه˘˘ت ثÓ˘˘ث ه˘˘˘ل ته˘˘˘جو
ريغ رهمجتلا ىلع سضيرحتلا
رهمجت يف ةكراضشملا ،حلضسملا

نم حضشرتم عنمو ،حلضسم ريغ
،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ه˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ح ة˘˘يدأا˘˘ت
ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت عضضوو
ن˘م ع˘ن˘مو ع˘ي˘با˘ضسأا ةد˘ع ذ˘˘ن˘˘م
تار˘˘ي˘˘ضسم ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا
امك لبق نم يبعضشلا كارحلا

.اضضيأا رفضسلا نم عنم
يوإرمع ماسشه

ق˘يد˘ضص ،ي˘ما˘ح˘م˘لا ف˘˘ضشك
عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه و˘ضضع ،سسو˘حو˘˘م
ةماع˘لا ة˘ن˘ي˘مأ’ا ،نو˘ن˘ح ةز˘يو˘ل
ة˘ج˘مر˘ب ن˘ع ،لا˘م˘ع˘لا بز˘ح˘˘ل

ة˘ضصا˘خ˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’ا ة˘ضسل˘˘ج
ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘مآا˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘ب
سشي˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسب سسا˘˘ضسم˘˘لا

اهيف طروتملا ،ةلودلا ةطلضسو
د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضسلا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘ضضيأا
نامثع ،نيدم دمحم ،ةقيلفتوب

ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ،قا˘طر˘˘ط
.يراجلا يرفيف9 ـل فداضصملا

نيمهتملا عافد ةئيه تناكو
مكحلا تف˘نأا˘ت˘ضسا د˘ق ،ة˘ع˘برأ’ا
نم رمآاتلا ةيضضق يف رداضصلا

سشيجلا ةطلضسب سساضسملا لجأا
،ةلود˘لا ة˘ط˘ل˘ضس د˘ضض ر˘مآا˘ت˘لاو
ديعضسلا نم لك تنادأا يتلاو
،قيفوت نيلارنج˘لا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘˘ي˘˘مأ’او قا˘˘طر˘˘طو
ةنضس51ـب ،لا˘م˘ع˘˘لا بز˘˘ح˘˘ل
بئا˘ن˘لا ف˘نأا˘ت˘ضسا ا˘م˘ك ،ةذ˘˘فا˘˘ن
مكح˘لا ي˘ف هرود˘ب ير˘كضسع˘لا
ىلإا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘ضض ردا˘ضصلا

ريزو ،رازن دلاخ لارنجلا بناج
يفطل هلجنو ،قبضسأ’ا عافدلا
نب ديرف لامعأ’ا لجرو ،رازن

ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘لا ي˘ف ،ن˘يد˘م˘ح
.انوناق

صص.ليعامسسإإ

صشي÷إ ةطلسسب صساسسŸإ لجأإ نم رمآاتلاب ةسصاÿإ
ةلودلإ ةطلسس دسض رمآاتلإو

نونح .. قيفوتو ديعضسلا ةيضضق فانئتضسا
لبقŸا دحألا قاطرطو

نييÓم01 لباقم اهلزنم تلاط ددعتلاب ةقرسس ةيسضق يف اهحلاسصل لخدتلاب ةديسس دعو

طروت سضاق دضض ذفان ريغ ارهضش21 اهنم اضسبح ناتنضس
ةديعضسب ةوضشر ةيضضق يف

صش.باهولإ دبع

رخآإ مهتمو صضاق دسض ةذفان ريغ إرهسش21 اهنم اسسبح نيتنسس ةبوقعب ،ةديعسس ةيلو يف ةنسساسسحلإ ةمكحم صسمأإ تسضق
.ةقحتسسم ريغ ةيزم لوبق يف ةكراسشملإو بسصنلإو ةوسشرلإ يتمهتب اعبوت

صسمأإ موي اجمربم ناك امدعب

يف لضصفلا ليجأات
ميرك ةيضضق ةجمرب

21 ىلإا وباط
يراجلا يرفيف

ماهتلإ ةفرغ صسمأإ تلجأإ
،ةمسصاعلإ ءاسضق صسلجم ىدل
ةباينلإ فانئتسسإ يف رظنلإ

طسشانلإ فلم ةلاحإإ لوح
،وباط ميرك يسسايسسلإ
21 ـلإ ةياغ ىلإإ ةجمربلل

ناك امدعب ،يراجلإ يرفيف
هيف رظنت نأإ ررقملإ نم
إرخؤوم رمأإو إذه.صسمأإ

ةفرغلل قيقحتلإ يسضاق
يديسس ةمكحمب ةرسشاعلإ
ةلاحإاب ،ةمسصاعلاب دمحمأإ

،وباط ميرك طسشانلإ فلم
يف ،حنجلإ ةمكحم ىلع

ةلودجو لسصفلإ راظتنإ
اجمربم ناك ام وهو ،ةيسضقلإ
ةيلمعلإ ليجأات مت نكل صسمأإ
.ركذلإ فلاسسلإ خيراتلإ ىلإإ

ةسسسسؤوملإ نأإ ركذلاب ريدج
تغلبأإ ،ةعيلقلاب ةيباقعلإ
ميرك ،يسسايسسلإ طسشانلإ

هسسبح ديدمت رإرقب ،وباط
ءإدتبإ رهسشأإ4 ةدمل تقؤوملإ

يفناج62 صسمأإ موي نم
رمأإ بجومب كلذو ،يسضقنملإ

قيقحتلإ يسضاق نع رداسص
إذه.دمحمأإ يديسس ةمكحمل
دجإوتملإ ،وباطل تهجوو
62 ذنم تقؤوملإ صسبحلإ نهر
قلعتت مهت ،يسضاملإ ربمتبسس
ةيونعملإ حورلاب صساسسملاب

ةيفلخ ىلع صشيجلإ دإرفأل
8 موي اهب ىلدأإ تاحيرسصت
،ةطإرخ يف يسضاملإ يام

ىرج دق ناك هنأإ املع
ةياهن ةيناثلإ ةرملل ،هفيقوت
لقأإ دعب ،يسضاملإ ربمتبسس
جإرفإلإ نم ةعاسس42 نم

ءاسضق صسلجم فرط نم هنع
ةرملل لثم ثيح ،ةزابيت
يديسس ةمكحم مامأإ ةيناثلإ
مهتلإ هل تهجو نيأإ ،دمحمأإ
.ركذلإ ةفلاسسلإ

ب.نيرسسن
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نوؤو˘ضشل دا˘ه˘ج و˘بأا ز˘كر˘م ل˘ضصاو˘˘ي
سسدقلا ةعماج يف ةريضسأ’ا ةكرحلا
رضشن˘ي ثي˘ح،ىر˘ضسأ’ا برا˘ج˘ت ر˘ضشن
ةريضسأ’ا ةبرجت عوبضسأ’ا اذه ةقلحب
ميخم نم يملاضسلا باحر ةررحملا

. نيئجÓل ايلابج
ةريسس يملاسسلإ باحر

 ةريسسمو
د˘م˘حأا با˘حر ةرر˘˘ح˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ضسأ’ا

عباضسلا ديلاوم نم يملاضسلا نيضسح
ايلابج ميخم يف5591 ماع رايأا نم
هيلإا تأاجل يذلاو ةزغ عاطق لامضش
ةبكن ذنم تيضشب ةيرق نم اهترضسأا
ةكرح رداوك نم يهو8491 ماعلا
ثيح ىمادقلا تاريضسأ’ا نمو حتف
تور دقو ،ةرم نم رثكأا تلقتعا
.داهج وبأا زكرمل ةيلاضضنلا اهتبرجت
يبلق يف عرعرتو ربك يرغضص ذنم
ثيح ةيروثلا لامعأ’او نطولا بح
ع˘م ل˘ضضا˘ن يذ˘لا يد˘˘لاو˘˘ب تر˘˘ثأا˘˘ت
ينيضسحلا رداقلا دبع دئاقلا ديهضشلا

تن˘ك ،ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا لÓ˘ت˘ح’ا د˘ضض
،ةلوطبلا سصضصق نع ًاريثك عمتضسا

ديهضشلا يخأاب دعب اميف ترثأات امك
ن˘ي˘ي˘ئاد˘ف˘لا د˘حأا ي˘م˘˘لا˘˘ضسلا ق˘˘ي˘˘فر
هجاو يذلا حتف ةكرح يف نيزرابلا
داقو ةوقو ناو˘ف˘ن˘ع ل˘كب لÓ˘ت˘ح’ا
دقل.ةئيرجلا تايلمعلا نم ديدعلا
بع˘˘ضشلا فور˘˘ظ ل˘˘ظ ي˘˘˘ف تأا˘˘˘ضشن
لÓتح’ا هجاوي يذلا ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
،سسدق˘لاو ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف تب˘ب˘حأا كلذ˘ل
ن˘˘م تن˘˘˘كو ي˘˘˘ت˘˘˘ضسرد˘˘˘م تب˘˘˘ب˘˘˘حأا
تنك امك ،ةضساردلا يف تاقوفتملا
د˘˘ضض تار˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ضشأا
محتقي يذلا يل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا

..انضسرادم
نم ليربإا نم رضشع يداحلا خيراتب
نم غيلبت ةقرو تلضصو2791 ماعلا

ى˘لإا  ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا سشي˘ج
هجوتلا ةرور˘ضضب ي˘ن˘ب˘لا˘ط˘ت  ا˘ن˘ت˘ي˘ب
عم كان˘ه تل˘ضصو ،ا˘يار˘ضسلا ن˘ج˘ضسل
فوضس هنأا ينوغلبأا  ثيح يتدلاو
ة˘ل˘ئ˘ضسأ’ا سضع˘ب ي˘باو˘ج˘˘ت˘˘ضسا م˘˘ت˘˘ي
ءاج تاظحل د˘ع˘ب ،تي˘ب˘ل˘ل ةدو˘ع˘لاو
.لاقتع’ا ديق ِتنأا :لاقو يدنج

يننولأاضسيو يعم نو˘ق˘ق˘ح˘ي اوأاد˘ب
كلذ ي˘ف درا˘ط˘م˘لا ق˘ي˘فر ي˘خأا ن˘ع
يتكرا˘ضشم ن˘ع ي˘نو˘لأا˘ضسي ، تقو˘لا
يعم اومدختضسا ،ةينطو لامعأا يف
ا˘ه˘ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف بي˘لا˘ضسأا ةد˘ع
، ي˘˘ضسأار ى˘˘ل˘˘ع ًا˘˘˘ضسي˘˘˘ك او˘˘˘ع˘˘˘ضضو
، ةلوزعم ةنازنز يف يدي اوضشبلك
بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت تاو˘˘˘ضصأا ع˘˘˘م˘˘˘ضسا تن˘˘˘ك
توضص ، لافقأاو لضسÓضسو ،خارضصو
.ةروعضسم بÓك حابن
سضرأ’ا ى˘ل˘ع سسو˘ل˘ج˘لا˘ب ي˘˘نور˘˘مأا

نم بعتا تنك ، ّيمدق فارطأا ىلع
رطضضاف ةيعضضولا هذه يف سسولجلا
امدنعف ، سسولجلا وأا فوقولا ىلإا
اذإاو ،يرهظ ىلع ينوبرضضي سسلجأا

ى˘ل˘ع ي˘نو˘بر˘ضضي فو˘قو˘لا تلوا˘˘ح
ينوبرضض ،رعضشلا دضش عم  يضسأار
يل تببضس ةيضساق ةبرضض ّيلجر ىلع
ى˘عد˘ي يد˘ن˘ج ءا˘ج ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص ًا˘˘م’آا

ددهي راضص ةيبرعلا ثدحتي مايليو
.يقÓخأا ريغو ءيذب مÓك ثدحتيو
ةعطق اهب ةديدج ةنازنز ىلإا ينولقن

اولاقو لوبتلل لطضسو سشارفك دلج
نم يكبأا ترضص ،«انه يمان» :يل
تلوا˘ح ،د˘يد˘ضشلا قا˘هرإ’او بع˘ت˘˘لا
عطتضسا مل يننكل مونلا و سسولجلا
ةحلاضص ريغ ةئيضس ةنازنزلا ةحئار ،

ا˘ه˘ب ثو˘كم˘لا ى˘ت˘˘ح وأا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
قيقحتلل ينولقني  اوراضص ، قئاقدل
ر˘م˘ت˘ضسا ،ة˘ناز˘نز˘ل˘ل ي˘˘نود˘˘ي˘˘ع˘˘ي م˘˘ث
ىلع ةيلاتتم ًاموي21 ةدم يلاقتعا

.ينع اوجرفأا مث لاحلا اذه
بيذعتلإو رعسشلإ دسش

تبجنأاو تجوزت ةرتفب جارفإ’ا دعب
ًابيرقت9791ماع˘لا ي˘فو ،ءا˘ن˘بأا3
ىلإا يتخأا لي˘ضصو˘ت˘ل ي˘با˘هذ ءا˘ن˘ثأاو
ر˘ف˘ضسلا يو˘ن˘˘ت تنا˘˘ك ثي˘˘ح ندرأ’ا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق تما˘˘ق ،نا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل
،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا  ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ءاج مث سشيج ةطقن يف ينوضسلجأا

ة˘غ˘ل˘لا˘ب ثد˘ح˘ت˘ي را˘˘ضصو  ط˘˘با˘˘ضض
تنأا» :لاقو ةرضسكم ةجهلب ةيبرعلا

يكوخأا ام يز ندرأ’ا يبرخت هياج
ياج انأا» :هل تلق ، «ةزغ بّرخ قيفر
نيدعب ، طقف رفضسلل يتخأا لضصوأا
تلقو ، «برخم سشم يئادف يوخأا
نيلتحملا متنأا ..نيبرخملا متنأا »:هل
ط˘با˘ضضلا را˘ضص ,«ا˘ن˘ضضرأا م˘ت˘ي˘ل˘ت˘حا
يكحيو ةيربعلا˘ب ي˘كح˘يو خر˘ضصي

.لفاضس مÓك
يف ينو˘ف˘لو دو˘ن˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ءا˘ج
ينوقلأا مث لبحب اهوطبرو  ةيناطب
دونج كانه ناك ،يركضسع بيج يف
ينطب يف ينوبرضضي بيجلا لخاد
.يمدق ىلع نوطغضضيو
تبضصُأا ،ةليوط  ةفاضسم بيجلا راضس
ةجيتنو مهبرضض ةج˘ي˘ت˘ن سضو˘ضضر˘ب
تابطم يف دمعتم لكضشب مهرورم
ن˘م تا˘عا˘ضس د˘ع˘ب ،ةر˘˘عو ن˘˘كا˘˘مأاو
ةزغ نجضس ىلإا ينورضضحأا ريضسلا
ًاقيضض ًاضسي˘ك ي˘نو˘ضسب˘لأا ،يز˘كر˘م˘لا

ة˘بو˘ع˘ضصب هو˘ع˘فر م˘ث ،ي˘ضسأار ى˘ل˘ع
»:لاقو طباضض ءاج ، ًام’آا يل تببضس
كنإا  يفرتعا ..كانكضسم تيقله Óهأا

فرتعا يدب اذإا »:هل تلق  ,«ةبرخم
.«ةبرخم سشم ةيئادف انأا لوقب

ي˘˘ف ي˘˘˘ضسأار˘˘˘ب نو˘˘˘بر˘˘˘ضضي اورا˘˘˘ضص
ءاج امك ، يرعضش نودضشيو طئاحلا

يف تبضصُأا دقل ،  ينددهي يدنج
تلز’و فيزنو  فنأ’ا يف رضسك
،انموي ىتح يفنأا يف ملأا نم يناعُأا
،ةيلاتتم ًاموي84 نجضسلا يف تيقب
.ينع جارفإ’ا مت مث
˘ما˘ع˘لا ي˘ف ق˘ي˘˘فر ي˘˘خأا د˘˘ه˘˘ضشت˘˘ضسا

حلضسم كابتضشاو نيمك يف0891
ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو لÓ˘ت˘ح’ا سشي˘ج ع˘م
ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم ي˘˘ف هو˘˘ع˘˘ضضوو ،ةز˘˘غ
انبهذ ، هداهضشتضساب انملع ، ءافضشلا
تاو˘˘ق ن˘˘كل ، هرا˘˘ضضحاو ه˘˘ت˘˘يؤور˘˘ل
،ه˘تد˘ها˘ضشم ن˘م ا˘ن˘ت˘ع˘ن˘م لÓ˘ت˘˘ح’ا

دعب يتلئاع دارفأا ع˘ي˘م˘ج تل˘ق˘ت˘عاو
.تاعاضسب هداهضشتضسا

ءافضشلا ىفضشتضسم نم انتدوع دعب
لبق نم قيفر يخأا ةيؤور نم انعنمو
يليئارضسإ’ا مكاحلا انبلط ،لÓتح’ا
يل لاقو ،يتلاخو يمأاو انأا هل انبهذ
»:تل˘ق «؟با˘حر ِتنأا» :ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا˘˘ب
»:هل تلق ، «مكدب سشيا »:لاق  ،«معن
ل˘˘˘ك يز ه˘˘˘ن˘˘˘فدأا يو˘˘˘خأا يد˘˘˘ب ا˘˘˘نأا
، تا˘م ي˘˘كو˘˘خأا »:لا˘˘ق ،«ءاد˘˘ه˘˘ضشلا
’ : »:كحضضو ةيرخضسب لاق نيدعب

»:ه˘ل تل˘ق ،«د˘ه˘˘ضشت˘˘ضسا ي˘˘كو˘˘خأا ’
’» ..دي˘ه˘ضش ي˘خأا م˘ع˘ن ,ه˘ل˘لا ه˘م˘حر
هللا ليبضس يف اولتق نيذلا نضسحت
،«نوقزري مهبر دنع ءايحأا لب اتاومأا
تلق .» نآار˘ق˘لا ه˘ظ˘فا˘ح ي˘ت˘نا »:لا˘ق
،ه˘ظ˘ف˘حأا مز’ ا˘نرو˘ت˘˘ضسد اذ˘˘ه »:ه˘˘ل
يدنج11 لتق قيفر يكوخأا »:لاق
ام يز هقرحن مز’ نحن ،اندنع نم

تل˘قو تخر˘˘ضص ا˘˘هد˘˘ن˘˘ع ،«ا˘˘ن˘˘قر˘˘ح
ونا فرعب ول »:يليئارضسإ’ا مكاحلل
.«اهرضسكأ’ هيلع دمنت مكديإا
،قي˘فر نو˘ن˘فد˘ت˘ضس ن˘يأا ي˘مأا او˘لأا˘ضس
ماق مث ، ناوضضر خيضشلا يف تلاق
نيمئاقلا دحأا ىلع لضصتاو مكاحلا

بلطو ناوضضر خيضشلا ةربقم ىلع
ترعضش كلذ دنع ،ربق زيهجت مهنم
موقنضسو مكاحلا ىلع انرضصتنا اننأا
،هللا ه˘م˘حر ه˘ع˘ي˘ي˘ضشتو ي˘خأا ن˘فد˘ب
ه˘ن˘فدو ه˘ع˘ي˘ي˘ضشت˘ب ا˘ن˘م˘ق ل˘ع˘ف˘لا˘˘بو
ليلق ددعل اوحمضس مهنأا نم مغرلاب
ةزانجلا يف روضضحلا نم سسانلا نم
.عييضشتلاو

يدي ىلع رئاجسسلإ ءافطإإ
هيلع تنزحو ، هللا همحر يبأا يفوت

هتافو نم ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘بو ،ار˘ي˘ث˘ك
لÓتح’ا سشيج نم غيلبت يل رضضح
ن˘˘ج˘˘ضس ى˘˘لإا رو˘˘ضضح˘˘˘لا ةرور˘˘˘ضضب
ي˘˘ف ،با˘˘هذ˘˘لا تضضفر˘˘ف ،ا˘˘يار˘˘˘ضسلا
ة˘˘طر˘˘ضشلا تءا˘˘ج ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
روضضحلا ىلإا ينتعدو ةيليئارضسإ’ا
دجوي’ ا˘نأا »: م˘ه˘ل تل˘ق˘ف ،ا˘يار˘ضسل˘ل

،«؟ايارضسلل بهذا اذامل ءيضش يدنع
مامت يفو نيموي دعبو ، اورداغف
ذإاو انئ˘جا˘ف˘ت Óً˘ي˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘ضسلا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإا ة˘˘ير˘˘كضسع تا˘˘ب˘˘ي˘˘ج˘˘ب
انتيب اومحتقاو ،ةقط˘ن˘م˘لا ر˘ضصا˘ح˘ت
ناك اذهو ا˘يار˘ضسلا ى˘لإا ي˘نودا˘ت˘قاو
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘˘ب ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا

يع˘م او˘مد˘خ˘ت˘ضسا.31/9/7891
يلوخد ذنم ةفينع بيذعت بيلاضسأا
ةوقب ينوعفدي اوناك يهو نجضسلل
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ن˘˘ج˘˘ضسلا نارد˘˘ج ي˘˘˘ف
ءازجأا ي˘ف سضو˘ضضر˘ب ي˘ف ي˘ن˘با˘ضصأا

،ي˘˘ضسأار ي˘˘ف تا˘˘مد˘˘ضصو ي˘˘م˘˘˘ضسج
ينورجي و يرعضش نوبحضسي اوناك
نيققحملا عيمج ناك.سضرأ’ا ىلع
ي˘ف ’إا تاد˘ن˘˘ج˘˘م د˘˘جو˘˘ي ’ لا˘˘جر
تاءاعدا دنفي اذهو ،ةنيعم تاقوأا
تادنج˘م مد˘خ˘ت˘ضسي ه˘نأا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا
تيناع ،تاريضسأ’ا عم قيقحتلا ءانثأا

˘مد˘ع˘ب ًا˘م˘ئاد ي˘لا˘ق˘ت˘عا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
نوكي نرضضح نإاو تادنجم دوجو
.طيضسب لكضشب نهروضضح
اوراضص ،نيق˘ق˘ح˘م9 ي˘لو˘ح ع˘ّم˘ج˘˘ت
يهو يل ههجوم مهت نع نولأاضسي
عين˘ضصتو ة˘ي˘ئاد˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
»:لاق طاب˘ضضلا د˘حأا ،ل˘با˘ن˘ق ءا˘ق˘لإاو
’و  Óًهأا ’  »:هل تلق ،«يتئج Óهأا
»:لا˘ق  ،«ي˘نو˘ل˘ق˘ت˘ع˘ت سشي˘˘ل Óً˘˘ه˘˘ضس
لبانق يمرت ةبرخم يتنأا ،يضسرخا

..ددهي راضصو سشيجلا ىلع
اهل تضضرعت يتلا تاكاهتن’ا نمو
لاعفأ’ا ىضسقأا نم ةدحاو ًايضصخضش
قيقحتلا طابضض نأا يهو ةيمارجإ’ا
ىلع اهنوئفطيو رئاجضسلا نونخدي
ىدأا يذلا رمأ’ا ، ةديقم انأاو يدي

ر˘ضسكب تب˘ضصُأا ،قور˘ح˘ب ي˘ت˘با˘ضصإ’
ةجي˘ت˘نو  ن˘م˘يأ’ا ي˘كف ي˘ف ر˘ع˘ضشو
ي˘ف ي˘نا˘ن˘ضسأا م˘ظ˘˘ع˘˘م تع˘˘ل˘˘خ كلذ
˘مد˘ق˘لا ي˘ف تب˘ضصُأا ،ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘˘ضس
ةبكرلا م’آا نم يناعُأا نآ’ا ىتحو
.ة˘ب˘قر˘لا ي˘ف م’أا ن˘م ي˘˘نا˘˘عُأا ا˘˘م˘˘ك
بيذعتلاو قيقحتلا تحت تيرمتضسا
ينولقن مث مايأا ةدع  ةزغ نجضس يف
ةدم هيف تثكمو لدجملا نجضس ىلإا

قيقحتل تضضرعت ًاضضيأا ، ًاموي54
لدجملا يف ركذتأا ، يموي لكضشب
سصاخ نيزانز  مضسق يف ينوعضضو
طئاحلا يف ينوحبضش ، تاريضسأ’اب
تبثم كبضشو دومع يف يدي اوطبر

يناعُأا ، ةنازنزلا راوجب طئاحلا ىلع
ةجيتن يرهظو  يدي يف م’آا نم
لÓخ  تاعا˘ضسل ر˘م˘ت˘ضسم˘لا ح˘ب˘ضشلا
ىلع ةوقب ينوعفدي اوناك ،راهنلا
ةراجحلاو طلزلاب ةئ˘ي˘ل˘م˘لا سضرأ’ا
،  يمادقأا يف ًام’أا ثدحُي رمأ’ا
عو˘˘ب˘˘ضسأا ةد˘˘م ح˘˘ب˘˘ضشل˘˘ل تضضر˘˘ع˘˘˘ت

 ..لماك
لا˘˘ق ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘نو˘˘لو˘˘˘ح
ةبرخم كنأا ةمهتم تنأا»: يضضاقلا

تلق ،سشيجلا ىلع لبانق يتبرضضو
كد˘ن˘ع ل˘˘ه ة˘˘بر˘˘خ˘˘م سشم ا˘˘نأا »:ه˘˘ل
م˘ث ،«ل˘با˘ن˘ق تي˘ق˘لأا ي˘ن˘نأا تا˘تا˘˘ب˘˘ثا

ىرخأا ةرم اوداعو ةضسلجلا تعفُر
09  ةدمل فيقوتلاب ّيلع اومكحو
ن˘ج˘ضس ى˘لإا ي˘ل˘ق˘ن اورر˘˘قو  ،ًا˘˘مو˘˘ي
ةلمرلا نجضس تلخد ام لوأا.ةلمرلا
تر˘˘ع˘˘ضش  ناذأ’ا تو˘˘ضص تع˘˘˘م˘˘˘ضس
ا˘ن˘ن˘طو ل˘خاد ا˘ن˘نأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لا˘˘ب
نجضس لخاد اننأا حيحضص نيطضسلف
انارقو اننطو لخاد نكل يليئارضسإا
.ةيلضصأ’ا ةينيطضسلفلا ةيبرعلا
ن˘م ي˘ع˘ن˘م م˘ت ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘˘ضس ي˘˘ف
رارق ءاج  عيباضسأا ةدع دعبو ،ةرايزلا
،ةزغ نجضس يف ةمكحملا ىلإا يلقنب
ةرا˘ي˘ضس ي˘ف ي˘˘نو˘˘ع˘˘ضضو ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ى˘لإا ر˘ح˘ب˘لا ق˘ير˘ط ن˘م  ة˘ط˘ضسو˘ب˘لا

، ةز˘غ ن˘م ا˘ن˘بر˘ت˘قا ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،ةز˘˘غ
ي˘نو˘بر˘ضضي دو˘ن˘ج˘لا˘ب ذإاو تأا˘جا˘ف˘ت
ىدضصتأاو مهيف خرضصا تنك  ةوقب
اذ˘ه ر˘كذ˘تأا اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘ت˘ح ..م˘ه˘ل
 .يضساقلا بيذعتلا

ة˘ضسل˘ج˘لا ل˘ب˘ق ،ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل تل˘˘ضصو
هملظ متنأا »:ةاضضقلل تلقو تخرضص
ل˘ب˘ق ي˘ن˘˘بر˘˘ضضو ي˘˘ن˘˘بذ˘˘ع سشي˘˘ج˘˘لا
»:يضضاقلا لاق ،ةمكحملل روضضحلا

،؟كوبرضض نيذلا دونجلا يفرعت له
ىلإا ينول˘ق˘ن ن˘يذ˘لا م˘كدو˘ن˘ج »:تل˘ق
راتهتضسا لكب يضضاقلا يلع درف  ،انه
تنأا »:Óًئاق ناضسنإ’ا قوقحل كاهتناو
هنأا يضضاقلا تدهاضش امدنع «ةبرخم
نأاب اهتمدق يتلا ىوكضشلاب متهم ريغ
ي˘ئ˘ي˘ج˘م ل˘ب˘ق ي˘نو˘˘بر˘˘ضض دو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
سشم انأا »:هل  ةوقب تخرضص ،ةمكحملل
متنأا يدلبو يقح نع عفادب انأا ةبرخم
  ..انلافطأاو انلهأا متلتق

مهدحأا لاقو نوثدحتي ةاضضقلا راضص
01 ا˘ه˘ق˘ح˘˘ب ًا˘˘م˘˘كح راد˘˘ضصإا د˘˘ير˘˘ن
اورد˘ضصأا تا˘ظ˘ح˘ل د˘ع˘ب ، تاو˘˘ن˘˘ضس
7و يلعف تاونضس3 نجضسلاب ًامكح
لخدت ةجيتن رهضش دعبو ،ذيفنت مدع
ًاد˘يد˘ج ًا˘م˘كح اورد˘ضصأا ن˘ي˘ما˘ح˘م˘˘ل
فضصنو نيتنضس تاونضس5 نجضسلاب
، ذيفنت مدع فضصنو نيتنضسو ذيفنت
ىلع ءانب مكحلا يقحب اوردضصأا دقل
ديدج˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا ر˘ي˘ما˘ت نو˘نا˘ق
ىلع مكحلاب يضضقي  نوناق وهو
.فارتعا نود ينيطضسلفلا ريضسأ’ا

زيرطتلإ
ا˘هزر˘بأا نو˘ج˘ضس ةد˘˘ع ي˘˘ف تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ةايح تضشع ًاعبط ،نوراضشهو ةلمرلا
تنك ، ا˘ه˘ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت ة˘فا˘كب ن˘ج˘ضسلا
فيقثتلاو ةءارقلا يف تقولا رمثتضسا
با˘ت˘ك يأا ةءار˘ق لÓ˘خ ن˘م ي˘تاذ˘˘لا
تملعت ، نجضسلا ةبتكم يف هدجأا
ترضص ةيزيلجنإ’او ةيربعلا نيتغللا
، رطاوخلاو  يناغأ’او رعضشلا بتكا
تزرط تح˘ن˘لاو ز˘ير˘ط˘ت˘لا تم˘ل˘ع˘ت
ىلعو ،يضسبÓم ىلع نيطضسلف مضسا
علخب ينورمأاو ينوزجح كلذ رثإا

يلزع م˘ت ا˘م˘ك ا˘هو˘قز˘مو ي˘ضسبÓ˘م
..نجضسلا يف دضشنن انك .مايأا3 ةدم

يدايأ’ا انعفر عراوضشلا ىلع انعلط
يناغأا  يناغأ’ا ىلحأا يدÓبل انينغ
ناجضس..ةينطو˘لا ةد˘حو˘لاو ة˘ير˘ح˘ل˘ل
ىلإا يبابحأا قرافمو نجضس اي كوبأا

ي˘لا˘ح ى˘ل˘ع ي˘كب˘ي نز˘ح هد˘ن˘˘ع ا˘˘م
ديقلاو ..ةبترم يل نجضسلا ،يبابضشو
ة˘ق˘ل˘ع˘م ة˘ق˘ن˘ضشم˘لاو .. لا˘خ˘ل˘خ ي˘˘ل
.لاطبأÓل ةحوجرأا
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا نÓ˘˘˘˘˘عإا مو˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘تأا
وبأا دئاقلا نلعأا امدنع ، ةينيطضسلفلا

لÓخ نم كلذب تملع ،ةلودلا رامع
ا˘مد˘˘ن˘˘عو ،ن˘˘ج˘˘ضسلا ي˘˘ف عا˘˘يذ˘˘م˘˘لا

تدهاضش ، نجضسلا ةحاضس يف تجرخ
ىلع نمتضشي تايليئارضسإا تادنجم
ن˘ه˘ل تيد˘ضصت˘ف را˘م˘ع و˘بأا د˘ئا˘˘ق˘˘لا

را˘˘˘م˘˘˘ع و˘˘˘بأا ن˘˘˘ع ع˘˘˘فادأا تر˘˘˘˘ضصو
يلزع مت كلذ رثإا ىلعو نيطضسلفو
اضضيأا فقاوملا نم. ًاموي12 ةدمل
تثدح ةلمرلا نجضس يف يدوج ءانثأا

مينغ يداهلا دبع لضضانملا ةيلمع
سضرع مت ركذتأا ةلفاحلا بÓقنا يف
يليئارضسإ’ا نويزفلتلا ىلع ةيلمعلا
تاد˘ن˘ج˘م˘لا تنا˘ك ،ن˘ج˘˘ضسلا ل˘˘خاد
يدا˘ه˘لا د˘ب˘ع ى˘ل˘ع ًا˘ضضيأا ن˘م˘ت˘˘ضشي
،نيينيطضسلفلا ىلعو ةيلمعلا ذفنم
ن˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تفذ˘˘قو ن˘˘ه˘˘ل تيد˘˘ضصت
يلزع مت كلذ رثإا ىلعو يضساركلا

يننأا فقاوملا نمو ،ةيلاتتم مايأا5
تع˘˘م˘˘ضس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ًار˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك تنز˘˘˘ح
ا˘نأاو دا˘ه˘ج و˘بأا د˘ئا˘ق˘لا دا˘ه˘ضشت˘ضسا˘˘ب
.ةلمرلا نجضس لخاد
يف يلمع ءانثأاو ةلمرلا نجضس يف
ة˘م˘ه˘ت ي˘ل او˘ه˘جو ن˘ج˘ضسلا خ˘ب˘ط˘م
و مهتلا تضضفرف  ،تادنجم ميمضست
ناك ،نيعوبضسأا نم رثكأا  يلزع مت
لك نم ينومرحي ،ًادج ًايضساق لزعلا
تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا رو˘˘ضص ن˘˘مو.ءيضش
انك ، تاريضسأ’ا قحب ةيليئارضسإ’ا
تايل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا تاد˘ن˘ج˘م˘لا د˘ها˘ضشن
لبق تاريضسأ’ا ماعط ىلع نقضصبي
 .نهل انيدضصتف هميدقت

ر˘ع˘ضشا تن˘ك ن˘ج˘˘ضسلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
قارف ى˘ل˘ع ة˘ضصا˘خ م˘لأ’او نز˘ح˘لا˘ب
ن˘ي˘ح˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع مو˘˘ي ل˘˘كف يد’وأا
يلا˘ف˘طأا ر˘كذ˘تأا ءا˘ضسم˘لاو بر˘غ˘م˘لا

ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ، ي˘˘˘كبا ر˘˘˘ي˘˘˘ضصأاو
لÓتح’ا تحمضس امد˘ن˘ع ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا

ي˘لا˘ف˘طأا او˘نا˘ك ي˘˘ترا˘˘يز˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأ’
كب˘˘˘ضش نو˘˘˘كضسم˘˘˘˘يو  ي˘˘˘˘نوروز˘˘˘˘ي
ناجضسلا ناك ، مهدهاضشأاو نجضسلا
موقيف ةرايزلا سصغن˘ي ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا
دضسفي ىتح دمعتم لكضشب اهئاهنإاب

.يئانبأا ءاقل ةحرف يلع
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ضشيا˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘ها˘˘˘ضشم
يتوخإا لاقت˘عا ي˘لا˘ق˘ت˘عا ..ن˘ج˘ضسلا

لزعلا قيق˘ح˘ت˘لا بيذ˘ع˘ت˘لا ، ي˘ل˘هأاو
ة˘ه˘جاو˘م ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع بار˘˘ضضإ’ا
ن˘كل ، ةا˘نا˘ع˘م˘لاو م˘لأ’ا  ،نا˘˘ج˘˘ضسلا
نجضسلا نأ’ انل ًاناونع ناك ربضصلا

ل˘م˘ع˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘˘يرو˘˘ث ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ةيحتلا لك ،نطولا ةمدخل ينطولا
،نيرر˘ح˘م˘لا ىر˘ضسأ’او تار˘ي˘ضسأÓ˘ل
لجاعلا جارفإ’ا لجو زع هللا وعدنو
نم تاريضسأ’او ىرضسأ’ا عمج نع
دعب.يليئارضسإ’ا لÓتح’ا نوجضس
ن˘م ترر˘ح˘ت ي˘ت˘ي˘مو˘كح˘م ءا˘ه˘ت˘نا
يتلئاع عم يتايح تضشعو نجضسلا

، نطو˘ل˘ل ي˘ب˘ح ر˘م˘ت˘ضساو ي˘ئا˘ن˘بأا و
ىرضسأÓل ةديؤوملا تايلاعفلا كراضشأا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ي˘ف كرا˘ضشأا

ي˘تا˘ي˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك ةر˘ثؤو˘م ف˘قاو˘م
همحر مÓضسإا ينبا داهضشتضسا اهزربأا
..هللا

ةيلاضضنلا اهتبرجت يورت يملاضسلا باحر ةررحملا ةريضسألا
نيررحملإو ىرسسألإ نوؤوسش ةئيه ^
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يداولاب ناطرضسلا ءادب ةباضصإا ةلاح0082 نم ديزأا ليجضست
سسما˘خ˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل ل˘˘ضصاو
نا˘˘كضس ي˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيدلبب ةيلامضشلا روضصقلا
نع ملك56 وحن تيباضست

،راردأا ة˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع
مامأا ةيجاجتح’ا م˘ه˘ت˘ف˘قو
،ةر˘ئاد˘لاو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ةرورضضب بلاطم ن˘ي˘ع˘فار
ةيحضصلا فورظلا نيضسحت

بيرقتب قلعتي اميف ةضصاخ
تاعمجت˘لا و˘ح˘ن ق˘فار˘م˘لا
،رو˘˘ضصق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كضسلا

ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ي˘˘ه˘˘ضست˘˘ل كلذو
فور˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يدد˘˘ضشم ،ن˘˘˘ضسحأا

عورضشم ليوحت  ةرورضض
تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا
ترر˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘ضصلا
رقمب ا˘هزا˘ج˘نا تا˘ط˘ل˘ضسلا
ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا
تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك ،رو˘˘˘ضصق˘˘˘لا

.لبق نم ةجمربم
نا˘˘˘˘كضسلا سضع˘˘˘˘ب بضسحو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا نإا˘ف
رو˘ضصق˘لا ر˘ب˘ع نو˘عزو˘ت˘ي
ر˘ق˘˘م سضو˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ضشلا
رذ˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

Óبقتضسم مهيلع بعضصيو
ىضضرملل يمويلا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
اود˘˘ضشا˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
سسي˘ئرو ي˘لاو˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
مهبلطم يف رظنلل ةرئادلا
نوك يعر˘ضش ي˘ق˘ب˘ي يذ˘لا
اذ˘ه ي˘ح˘˘ضصلا عور˘˘ضشم˘˘لا
ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل يراو˘˘ج ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
يف هزاجنا سسكع ةنكاضسلا

،ناكضسلا نم يلاخ ناكم
ةريبك ةمي˘خ او˘ب˘ضصن ا˘م˘ك
مامأا اهل˘خاد˘ب او˘م˘ضصت˘عاو
Ó˘ي˘ل ةر˘˘ئاد˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ارا˘˘ه˘˘نو
لو˘ل˘ه˘ب د˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
بضصن يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

هذه لحل  لخدتلا ارخؤوم
ةرور˘˘˘ضضو ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘كضشإ’ا
زا˘ج˘نا عور˘˘ضشم ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
رق˘م ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
ناكنيرب رضصق ىلإا ةرئادلا

ةيناكضس ةفاثك فرعي يذلا
مدعني ه˘نأا كي˘ها˘ن ،ةر˘ي˘ب˘ك
نيلئاضستم ،يحضص قفرمل

يف يقيقحلا ببضسلا نع
عور˘ضشم˘لا ر˘ق˘˘م ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
Ó˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ضسم نا˘˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘˘لا
اوأاجافت مهنأا ’إا مهرضصقب
 .هزاجنا ناكم رييغتب

تامدخلإ ةرإدإإو..
صضرعت يفنت ةيعماجلإ

 نيكسسب موجهل بلاط
ةلوادتم رابخأا دورو دعب

تا˘ح˘˘ف˘˘ضصلا سضع˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
يذلا ةبلطلا دحأا نأاب لوقت
د˘˘م˘˘حأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب سسرد˘˘ي
م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘مو راردأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يارد
ةيعماجلا تاماقإ’ا ىدحأاب
˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ه˘˘نأا˘˘˘ب
دحأا نم ن˘ي˘كضس ة˘ط˘ضساو˘ب
،يعماجلا ل˘ق˘ن˘لا ي˘ق˘ئا˘ضس
تا˘مد˘خ˘لا ةرادإا ترد˘ضصأا
ايحيضضوت انايب ةي˘ع˘ما˘ج˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل

ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘ضص
،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ا˘ضصر˘ح كلذو
يأار˘لاو ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ر˘˘يو˘˘ن˘˘ت
اعطاق ايفن هيف تفن ،ماعلا

ة˘˘˘ف˘˘˘ضصب را˘˘˘˘ب˘˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘˘ه
اضضيأا تدكأا امك ،ةيعطق
ة˘ف˘ئاز تا˘عا˘ضشإ’ا هذ˘ه نأا

ا˘هدا˘ف˘م ة˘ح˘ي˘ح˘ضص ر˘ي˘˘غو
يف ةلبلبلاو لقÓقلا ةراثإا
ا˘م˘ك ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ط˘ضسو˘˘لا

ةبلطلا نم ةرادإ’ا تبلاط
رابخأا ءارو قايضسن’ا مدع
باو˘˘˘بأا نأاو ة˘˘˘طو˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘م
عيمج مامأا ةحوتفم ةرادإ’ا
مهت’اغضشنا حرطل ةبلطلا

.مهتاراضسفتضساو
نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ضشإ’ا رد˘˘ج˘˘تو
عو˘ب˘ضسأ’ا تي˘فو˘ت ة˘ب˘لا˘˘ط
ا˘ه˘ضضر˘ع˘ت ر˘ثإا ،ي˘ضضا˘م˘˘لا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م رور˘˘م ثدا˘˘ح˘˘ل

.يعماجلا لقنلا ةلفاح
مسساقلب يفيرسشوب

 يحسص قفرم زاجنإإ ناكم رييغت ببسسب
راردأاب تيباضست ةيدلب روضصق ناكضس

لجاعلا لخدتلا ديدجلا يلاولا نودضشاني

تآا˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت
ةلقرو ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
ةد˘˘يد˘˘ج بعÓ˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب
لخدتضس يتلا مدقلا ةركل

ي˘˘ف‘‘ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسإ’ا ز˘˘ي˘˘˘ح
نم ملع امبضسح ،‘‘بيرقلا

.ةي’ولا حلاضصم
ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نأاو
نيع تايدل˘ب˘ب ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
ن˘˘يرا˘˘ق˘˘م˘˘لاو ءا˘˘˘ضضي˘˘˘ب˘˘˘لا

تلمكتضسا دقو ،نيضسامتو
ىوضس قبتي ملو اهتاضشرو
،ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ضشأا سضع˘ب˘ب
يذ˘لا رد˘ضصم˘لا تاذ ق˘فو
عل˘ط˘م قÓ˘ط˘نا ى˘لا را˘ضشا
تا˘ضشرو ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘ضسلا
ي˘˘ضضا˘˘ير ل˘˘كي˘˘ه زا˘˘ج˘˘˘نإا

.تاضسيورلا ةيدلبب لثامم
يلام را˘م˘ث˘ت˘ضسا سصضصخو
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف

و˘م˘ن˘لا م˘عد˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘˘لا
ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘قإ’ا
1ر8 نم رثكأاب ةيلامجإ’ا

كل˘ت د˘ي˘ضسج˘ت˘˘ل جد ا˘˘ي˘˘ل˘˘م
.ةيضضايرلا عيراضشملا

بعÓ˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ع˘˘ضست˘˘˘تو
يتلا مدقلا ةركل ةعبرأ’ا

ةيدقفت ةرايز لحم تناك
ي˘ف ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘ضسل˘˘ل

000.5 ـل ةريخأ’ا اهتجرخ
،اه˘ن˘م د˘حاو ل˘كل جر˘ف˘ت˘م
تا˘˘عا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘تو
ل˘يد˘ب˘ت فر˘غو ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير
ة˘˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘˘خ سسبÓ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ماكحلل ىرخأاو نيبعÓلاب
ةيتامدخ قفارم نع Óضضف
ةدا˘ي˘عو ا˘ي˘تر˘ي˘فا˘ك) ىر˘خأا

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل ا˘ق˘فو ،(ة˘ي˘ب˘ط
.عاطقلا

ب .ب

ةيلولإ بابسش ةدئافل
بعÓم ةثÓث نم ديفتضست ةلقرو

 مدقلا ةركل ةديدج

«ناطرسسلإ لجسس» عسضو ذنم يدإولإ ةيلو ميلاقأإ فلتخمب ناطرسسلإ ءإدب ةباسصإإ ةلاح0082 نم ديزأإ ءاسصحإإ مت
.يحسصلإ عاطقلإ يلوؤوسسم نم ددع بسسح ،8102 ةنسس ةياهن ةياغ ىلإإو4102 ةنسس ةيإدب ةمدخلإ زيح

ءا˘˘˘˘˘ضصح’ا اذ˘˘˘˘˘ه سصخ˘˘˘˘˘˘يو
ءاد˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ضصإ’ا ت’ا˘˘˘˘˘ح
ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘ضسلا
اوع˘ضضخ ن˘يذ˘لا ى˘ضضر˘م˘لا˘ب
سصضصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م جÓ˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘لإا
يئايميكلا جÓعلا ةحلضصمب
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘طر˘ضسلا ماروأÓ˘ل
ة˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب تح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
‘‘ي˘˘نÓ˘˘ي˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ب‘‘
،3102 ةنضس رخاوأا يداولاب

نيمل روت˘كد˘لا ح˘ضضوأا ا˘م˘ك
ل˘˘ج˘˘ضس» ق˘˘ضسن˘˘م ،ة˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘م
سسي˘˘˘˘˘˘˘ئرو «نا˘˘˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘˘ضسلا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘˘ضس’ا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ناطر˘ضسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘م˘ب
.‘‘ريضشب يقزر ديهضشلا‘‘
01 نيب تاباضصإ’ا عزوتتو
،تا˘˘نا˘˘˘طر˘˘˘ضسلا ن˘˘˘م عاو˘˘˘نأا
قنعو يدثلا ناطرضس اهزربأا
دنع ةيقرد˘لا ةد˘غ˘لاو م˘حر˘لا
نو˘لو˘ق˘لاو ة˘ئر˘˘لاو ءا˘˘ضسن˘˘لا

ة˘نا˘˘ث˘˘م˘˘لاو تا˘˘ت˘˘ضسور˘˘ب˘˘لاو
ةرجنحلاو ةيوافمللا ددغلاو
مدلا ناطر˘ضسو لا˘جر˘لا د˘ن˘ع
ليج˘ضست ع˘م ،لا˘ف˘طأ’ا د˘ن˘ع
ة˘ب˘ضسن ي˘ف ف˘ي˘ف˘ط عا˘˘ف˘˘ترا
25) ءا˘ضسن˘لا د˘ن˘ع ة˘با˘˘ضصإ’ا
84و ءا˘ضسن˘لا د˘ن˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
بضسح ،(لاجرلا دنع ةئاملاب
.هحيضضوت مت ام
ىلإا ةقيرم روتكدلا راضشأاو
ى˘ضضر˘م ءا˘ضصحإا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا
ى˘˘لإا ع˘˘ضضخ˘˘ت ’ نا˘˘طر˘˘ضسلا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘لآا
ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘لآ’ا ءا˘˘ضصحإ’ا˘˘ب
ى˘ل˘ع دد˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘با˘˘ضصم˘˘ل˘˘ل
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘ضسم
ءاضصحإ’ا ةيلمعف ،ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا
نو˘˘كت نا˘˘ي˘˘حأ’ا بل˘˘غأا ي˘˘ف
ةيتاذ تاودأا ىلع دامتع’اب
ز˘كتر˘ت ة˘ضصا˘˘خ ل˘˘ئا˘˘ضسو˘˘بو
ةيضصخضشلا تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع
لا˘ضصت’ا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

تادا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لاو
ىضضرملا ليجضستل ةضصاخلا
.ناطرضسلا ءادب نيباضصملا

ةيلآ’ا نأا لوؤوضسملا فاضضأاو
ءاضصحإا يف ءاوضس ةدمتعملا

وأا ةديدجلا تاباضصإ’ا ددع
طا˘ضسوأا ي˘ف ةا˘فو˘˘لا ت’ا˘˘ح
ةيديلقت ،نا˘طر˘ضسلا ى˘ضضر˘م
يزاه˘ج ر˘يو˘ط˘ت˘ب ح˘م˘ضست ’
ا˘˘م˘˘م جÓ˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
ةرور˘ضض ةد˘ح˘بو ي˘عد˘ت˘˘ضست
دامتعا يف يدجلا ريكفتلا
لÓخ ن˘م «ة˘ن˘م˘قر˘لا» ما˘ظ˘ن
يف مزلي لمع جمانرب عضضو
تاضسضسؤوملا ىلوأ’ا هتلحرم
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا

تادا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لاو
ت’اح نع غيلبتلا ،ةضصاخلا
ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘يو ة˘˘با˘˘˘ضصإ’ا

ةيلحملا تاعامجلا حلاضصم
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةا˘˘فو˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح ن˘˘˘يود˘˘˘ت˘˘˘ب
ءادب ةبا˘ضصإ’ا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا

سسضسأ’ا ي˘˘˘˘هو نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘ضسلا
ح˘˘م˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
اذ˘ه˘ل ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘لا˘˘ب
.فلملا

د˘˘˘كأا ،قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
سسيئر بئان ،يدغزلا دمحم
سسيئرو ين˘طو˘لا بت˘كم˘لا˘ب
ةيعمج˘ل يو˘ه˘ج˘لا بت˘كم˘لا
سصاخضشأ’ا ةدعاضسمل رجفلا
نا˘طر˘ضسلا ءاد˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘لا
دو˘جو ى˘لإا ،يداو˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب

ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘ضصإا ت’ا˘˘ح
تايدلبلاب اميضس’ قطا˘ن˘م˘لا
ا˘هؤوا˘ضصحإا م˘ت˘ي م˘ل ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا ف˘˘ع˘˘ضضل ار˘˘ظ˘˘ن
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نود لا˘˘ح يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
ة˘ي˘ب˘ط تا˘ضصو˘ح˘ف˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا
سضار˘˘˘˘عأ’ا سصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘˘ل
.ءادلا اذهل ةيناطرضسلا

ىلإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ را˘ضشأاو
تلفكت ةيع˘م˘ج˘لا ةز˘ه˘جأا نأا
(9102) ةيضضق˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا
ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
082 ـل ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
ن˘م نا˘طر˘ضسلا ءاد˘ب با˘ضصم
باضصم0061 ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصأا

بت˘˘˘˘˘كم ىد˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ضسم
د˘كأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

نا˘˘طر˘˘ضسلا ل˘˘ج˘˘ضس ق˘˘ضسن˘˘˘م
نأا ة˘ق˘ير˘م ن˘ي˘م˘ل رو˘ت˘كد˘˘لا

ي˘ح˘ضصلا عا˘ط˘ق˘لا ح˘لا˘˘ضصم
ءا˘ضصحإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ضصع˘ت˘ضسي

ة˘ل˘ج˘˘ضسم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع
ة˘ي˘ضضق˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا لÓ˘˘خ
سصئا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصخ نأ’ (9102)
’ «ناطرضسلا لجضس» جمانرب
دد˘˘ع ءا˘˘˘ضصحإا ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ي
.نيباضصملا يضضرملا

نأا ،يد˘˘˘˘˘˘غز˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘˘ضضأاو
يحضصلا عاطقلا تايئاضصحإا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ىد˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ضسم˘˘˘لا
تراضشأا نأاو قبضس ءاغضصإ’ا
بي˘˘˘ضصي نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘ضسلا ءاد نأا
اضصخضش73 نم ديزأا ايرهضش
يف نيرخآا02 ةايحب كتفيو
(رهضش) ةينمزلا ةدملا سسفن
ةفيخ˘م‘‘ تا˘ي˘ئا˘ضصحإا ي˘هو
ة˘˘لا˘˘ح نÓ˘˘عإا ي˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضستو
.‘‘ىوضصق رافنتضسا

،ه˘˘تاذ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘جرأاو
ت’ا˘˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا با˘˘˘ب˘˘˘ضسأا
تا˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘عو ة˘˘با˘˘ضصإ’ا
اذ˘ه فا˘ضشت˘كا ى˘لإا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

نم ةثلاثلا ةلحرملا يف ءادلا
ةرخأاتم ةلحرم يهو سضرملا
عو˘ضضخ ا˘ي˘ب˘ط ي˘ضصع˘˘ت˘˘ضسي
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا با˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا
وأا يعاعضشإ’او ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا
ا˘˘˘م˘˘˘م ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت يأا
ى˘˘لإا ه˘˘عو˘˘ضضخ ي˘˘عد˘˘ت˘˘ضسي
.ةزكرملا ةيبطلا ةيانعلا
ز˘ي˘ح ة˘ي˘ب˘ط ح˘لا˘ضصم ة˘ع˘برأا
11 لضصأا نم ةمدخلا

ل˘ث˘مأ’ا ل˘ف˘كت˘لا را˘طإا ي˘فو
ىضضرم˘ب ة˘با˘ضصإ’ا ت’ا˘ح˘ب
ز˘كر˘م ع˘ضضو م˘ت ،نا˘طر˘ضسلا

ز˘ي˘˘ح نا˘˘طر˘˘ضسلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
8102 ليرفأا ةيادب ةمدخلا
ةبضسنب لغتضشي لازي’ هنأا ’إا

هت˘قا˘ط ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب73
.ةجمربملا
ةحلضصم11 ل˘˘ضصأا ن˘˘˘م˘˘˘ف

قفرملا اذهب ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ب˘ط
ىو˘ضس ل˘غ˘ت˘˘ضشت ’،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةيحارج ةيبط حلاضصم ةعبرأا

تيقب ىرخأا حلاضصم ةعبضسو
بب˘ضسل ا˘ه˘˘ضضع˘˘ب ،ةد˘˘م˘˘ج˘˘م
تاد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ماد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘نا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
با˘˘ي˘˘غ˘˘ل ر˘˘˘خآ’ا سضع˘˘˘ب˘˘˘لاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضصخأ’ا ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا

ه˘ب˘ضشلاو ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا بضسح ،ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط
.ةقيرم
ةيحارجلا ةيبطلا حلاضصملاف
زكرملا اذه˘ب ل˘غ˘ت˘ضشت ي˘ت˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

˘مارو’ا ة˘ح˘فا˘كم ة˘ح˘ل˘ضصم
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا) ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘ضسلا
اهلقن مت ي˘ت˘لا (ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا

ةيئافضشتضس’ا ةضسضسؤوملا نم
ر˘˘م˘˘ع ن˘˘ب‘‘ ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ز˘˘كر˘˘م ى˘˘لإا ‘‘ي˘˘نÓ˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘ه ،نا˘˘طر˘˘ضسلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
˘˘˘مد˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم
اميف ،ربخملاو ة˘ي˘لد˘ي˘ضصلاو
ةيبط حلاضصم ة˘ع˘ب˘ضس تي˘ق˘ب

اه˘نأا م˘غر ةد˘م˘ج˘م ة˘ي˘حار˘ج
يف يرقف˘لا دو˘م˘ع˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
نا˘طر˘ضسلا سضر˘م ة˘ح˘فا˘˘كم
ي˘عا˘˘ع˘˘ضشإ’ا جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘هو
ريوضصت˘لاو يوو˘ن˘لا بط˘لاو
ةحارجو يبطلا يضصيخضشتلا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘ضسلا ماروأ’ا

زكرمو يضضرملا حيرضشتلاو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصمو مد˘˘˘لا ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
.ريدختلاو سشاعنإ’ا

يبط˘لا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو
(ريرضس041 ةقا˘ط˘ب) ما˘ه˘لا
ةطيرخلا د˘ي˘ضسج˘ت را˘طإا ي˘ف
ةرطضسملا ةينطولا ةيحضصلا

ةيضصو˘لا ةرازو˘لا فر˘ط ن˘م
لفكت قيقحت ىلإا ةيمارلاو
نا˘طر˘ضسلا ى˘ضضر˘م˘ب ل˘ضضفأا
هذه بيرقت لÓخ نم ءاوضس
سضيرملا نم ةيبطلا قفارملا
ةيب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ر˘ي˘فو˘ت وأا

.سضرملا ةحفاكمب ةليفك

ن.يماهت

ةفقو إومظن
إديدنت ةيجاجتحإ

عسضولإ ةروطخ ىلع
ذيمÓتلا ءايلوأا
نطقمت ةيدلبب
نوبلاطي راردأاب

تÓهمم عضضوب
رورم تاراضشإاو
  سسرادملا مامأا

ءايلوأا ةيعمج ارخؤوم تمظن
يضسردملا عمجملل ذيمÓتلا
يحب دمحم لاخ˘لا د˘ها˘ج˘م˘لا
نطق˘م˘ت ة˘يد˘ل˘ب جا˘ح˘لا د’وأا
ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو ،راردأا˘˘ب
ءا˘ي˘لوأ’ا سضع˘ب ا˘ه˘ي˘ف كرا˘ضش
رظن ةيعمج˘لا ةو˘عد˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ضضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل
بلا˘˘ط˘˘ت ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأا
جاجتح’ا لÓخ نم ةيعمجلا
تاراضشإاو تÓ˘ه˘م˘م ع˘ضضو˘ب
ةضسردم دوجو حضضوت رورم
ىو˘ق˘ت˘لا د˘ج˘ضسم ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب
ارورم ،ريبكلا فلوأاب ديدجلا
سشوريم˘عد˘ي˘ق˘ع˘لا ة˘ضسرد˘م˘ب
د˘˘˘ج˘˘˘ضسمو ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘ب
،سسو˘˘ن˘˘خأا ي˘˘˘ح˘˘˘ب سسو˘˘˘ن˘˘˘خأا

ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ’و˘˘˘˘ضصو
لاخ˘لا د˘ها˘ج˘م˘لا ي˘ضسرد˘م˘لا

يذلا ركذلا ف˘لا˘ضسلا د˘م˘ح˘م
،ةفقولا هذه هتيعمج تمظن
ةطضسوت˘م˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا نو˘كتو
فيرضشلا يليعامضسا دهاجملا
سضر˘˘˘غ˘˘˘ب ،جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا د’وأا˘˘˘˘ب
حاورأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ذيمÓت ةضصاخو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ضسرد˘˘˘م˘˘˘˘لا

 .ةطضسوتملاو
نمحرلإدبع يفإولب
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756209ددعلإ ^1441 ةيناثلإ ىدامج9ـل قفإوملإ0202 يرفيف3نينثإلإيلحم
ةرجاهملإ رويطلل يونسسلإ درجلإ راطإإ يف

ةديعضس يف تقارز ةياضضل ةبطرلا ةقطنملاب ارجاهم ارئاط842 ءاضصحإا
تايوناثلإ ذيمÓت ةدئافل

ةروطخ لوح يضسيضسحت موي ميظنت
ناضسملتب يركضسلا ءاد

ةنوخسسلإ نيع ةيدلبل يبرغلإ جرخملاب ةعقإولإ «تقإرز» ةياسض ةبطرلإ ةقطنملاب إرجاهم إرئاط842 ءاسصحإإ مت
.تاباغلإ ةظفاحم بسسح ،(ةديعسس قرسش ملك09)

با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا راد تم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
ه˘˘˘ل˘˘˘لاد˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ع
ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م تاوز˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ع˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘بو
ةيئافضشتضسإ’ا ةضسضسؤو˘م˘لا

ا˘˘مو˘˘ي ،ن˘˘ضسح˘˘ل م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ءاد لو˘˘ح ا˘˘˘ي˘˘˘ضسي˘˘˘ضسح˘˘˘ت
ه˘˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأاو ير˘˘˘˘˘كضسلا

ةبلط ةدئافل هنم ةياقولاو
فده˘ب اذ˘هو ،تا˘يو˘نا˘ث˘لا
ذيمÓت ةيعوتو سسيضسحت
ةروطخب يوناثلا روطلا
فرع يذلا يركضسلا ءاد
لÓ˘˘خ ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك اد˘˘˘ياز˘˘˘ت
رب˘ع ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘ضسلا

.رئازجلا عوبر لماك
˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘طأا د˘˘˘˘˘˘قو
ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘لا
دمح˘م يد˘ي˘ضس رو˘ت˘كد˘لا

ي˘ف سصت˘خ˘م ى˘ف˘˘ط˘˘ضصم
ينرد اذكو لاجملا اذه
يف سصتخم يئايمك ويب
دقو ،ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا
ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘طؤو˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا

تابجولا ميظنت ةرورضض

فارضسإ’ا مدعو ةيئاذغلا
عيمج بنجتو لكأ’ا يف
ىلع يوتحت يتلا داوملا
ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ر˘˘˘كضس ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن
ي˘ل˘خ˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب

تا˘يو˘ل˘ح˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع
ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘عاو˘˘˘˘نأا ل˘˘˘˘˘كب
وأا ة˘ضضا˘ير˘˘لا ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘م
ف˘˘ضصن ةد˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ضشم˘˘˘لا
ةلورهلا قيرط نع ةعاضس
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإ’او ا˘ي˘مو˘˘ي
هريغ نود حابضصلا روطف
ىر˘˘خأ’ا تا˘˘ب˘˘جو˘˘لا ن˘˘م
عابتإا ةرورضض ىلع ةدايز
 .ءابطأ’ا تايضصوت
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ،ةرا˘˘ضشإÓ˘˘ل
ل˘˘خد˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘˘ت˘˘˘لا

ةفداه˘لا ج˘مار˘ب˘لا ن˘م˘ضض
ة˘ئ˘ضشا˘ن˘لا سسي˘ضسح˘ت ى˘˘لإا
ير˘كضسلا ءاد ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب
ل˘˘˘كضشي ح˘˘˘ب˘˘˘ضصأا يذ˘˘˘˘لا

اضصوضصخ اري˘ب˘ك ا˘ضسجا˘ه
ةمدقتملا لحارملا لÓخ
 .ءادلا اذهب ةباضصإ’ا نم

صشاتيلتوب.ع

ءايحإإ راطإإ يف
ةبطرلإ قطانملل يملاعلإ مويلإ

ةرجاهملا رويطلا نم افنضص02 ءاضصحإا
يليضساطلا ةقطنمب

تاباغلا ةظفاحم تضصحأا
افنضص02 يزيليإا ةي’وب
ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘˘لا ن˘˘م
ة˘ب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘ح˘ط˘ضسم˘˘لاو
،رجزآا يليضساطلا ةقطنمب

ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسح
.ةظفاحملا يلوؤوضسم
ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ل˘˘كضشتو
ةيئاملا عقاوملاو ةبطرلا

رويط˘ل˘ل ة˘ما˘ه تا˘ط˘ح˘م
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
يداوو  ورهيمأاو ينفيإا

ر˘˘˘ير˘˘˘˘هأا يداو و تار˘˘˘˘ج
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ف˘˘ن˘˘ضص يذ˘˘لا

ةيملاع ةيمهأا تاذ ةبطر
ة˘ي˘قا˘ف˘تإا ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘ضض
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا «را˘˘˘˘ضسمار»
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا
ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘طر˘˘˘لا

م˘˘ضضت ا˘˘ه˘˘نو˘˘˘كل ،1002
كر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
ةديدع عاونأا اهبو ةيئاملا

،روي˘ط˘لاو كا˘م˘ضسأ’ا ن˘م
ردضصلا يفن حضضوا امك
˘مو˘ي˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا را˘˘طإا ي˘˘ف
ةبطرلا قطانملل يملاعلا
     .(رياربف2)
ءا˘ي˘حإا ة˘ط˘˘ضشنأا ن˘˘م˘˘ضضو
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
راعضش ةنضسلا هذه لمحت
ة˘˘ب˘˘˘طر˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا»
،«ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لاو
تاباغلا ةظفاحم تمظن

ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘˘خ
ى˘لإا سسراد˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ط˘˘ضسم˘˘لا
08) ني˘تر˘ف˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

.(ةي’ولا رقم نع ملك
اذ˘ه را˘˘طإا ي˘˘ف تم˘˘ي˘˘قأاو
م˘˘˘ظ˘˘˘ن يذ˘˘˘لا طا˘˘˘ضشن˘˘˘˘لا

فل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا

ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
و ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو
ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘ضسلا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لا تار˘ق˘ف˘˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح لو˘˘˘ح
ةيقيبط˘ت ة˘ضصح م˘يد˘ق˘تو
د˘˘˘ضصر ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك لو˘˘˘ح
رو˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قار˘˘˘˘مو
فر˘˘ط ن˘˘م ةر˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

.تاباغلا حلاضصم
سضر˘˘˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘˘ت
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا

يف ةحابضسلا راطخأا لوح
تا˘ح˘ط˘ضسم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘˘م
بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
هذه سشماه ىلع ةجمرب
تا˘˘˘طا˘˘˘˘ضشن ة˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
م˘˘ضسر˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل
.يفيرلا ودعلاو
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ل˘ضصاو˘ت˘ت˘˘ضسو
ة˘ب˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘ي˘˘حإا
راد˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’ا
تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
ةيم˘هأا لو˘ح ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت
˘ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،ي˘ئ˘ي˘ب˘لا
رو˘ضص سضر˘ع˘م م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
و ة˘˘ب˘˘طر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
مت يتلا ةرجاهملا رويطلا

ى˘˘لإا ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ا˘˘هد˘˘ضصر
تا˘˘˘˘ضضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘˘ج
ةأارملا تاجتنم فلتخمل
قلعتملا ةضصاخ ة˘ي˘ف˘ير˘لا

.ةبطرلا قطانملاب اهنم
صس.مدأإ

ةحلضصم ةضسيئر تحضضوأاو
تاتابنلاو تاناويحلا ةيامح
سسامر ةظفاحملا تاذ ىدل

يو˘ت˘ضشلا ءا˘ضصحإ’ا نأا ةا˘ي˘ح
ي˘ت˘لا ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘ل
اعقوم ةقطنملا كلت لغتضست
ى˘ل˘ع سشي˘ضشع˘ت˘لاو ة˘حار˘˘ل˘˘ل
ابوروأا ني˘ب ةر˘ج˘ه˘لا رو˘ح˘م
را˘طإا ي˘ف ز˘ج˘نأا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإاو
يو˘ن˘ضسلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا در˘ج˘لا
يذ˘لا ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لود ير˘˘ج˘˘ي
13و51 ن˘ي˘ب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

.ةنضس لك نم يفناج
ن˘م در˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘م˘˘ضس د˘˘قو
ن˘˘م عاو˘˘نأا ع˘˘برأا ة˘˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م
ل˘م˘ضشتو ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘˘لا
«ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘غ»
«يوت˘ضشلا فذ˘لا»و «ا˘ط˘ق˘لا»و
ا˘ق˘فو  ،«يدا˘مر˘لا ي˘كر˘كلا»و
.ردضصملا سسفنل
رويطلا كلت ةظحÓم ترجو
يئاملا ح˘ط˘ضسم˘لا ءا˘ضضف ر˘ب˘ع
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا «تقارز» ة˘˘˘يا˘˘˘ضضل
نيع ةيدلبل ةبطرلا ةقطنملل
نم˘ضض ة˘ف˘ن˘ضصم˘لا ة˘نو˘خ˘ضسلا
ة˘ي˘لود˘لا «را˘ضسمار» ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا

ة˘حا˘ضسم ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ت ي˘ت˘˘لاو
.راتكه005
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘كضشتو
نم تارضشعلا فقوتل ةطحم
أاجلت يتلا ةرجاهملا رويطلا
دربلا ةدضش نم ابوره اهيلإا

عا˘ت˘م˘ت˘ضس’او سشي˘ضشع˘ت˘ل˘˘لو
هتركذ امل اقفو ئفاد خانمب
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم سسي˘˘˘ئر
.تاتابنلاو تاناويحلا
ةظ˘فا˘ح˘م ي˘ضصح˘ت ،ةرا˘ضشإÓ˘ل
يلاوحب ردقت ةحاضسم تاباغلا

قطانملا نم راتكه فلأا21
ن˘م˘ضض ة˘ف˘ن˘˘ضصم˘˘لا ة˘˘ب˘˘طر˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لا «را˘ضسمار» ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا

نيع ةيدلب ميلقإاب عقت يتلاو
 .ةنوخضسلا

نكسس063 نم ديزأإ عيزوتو..
  ابيرق معدم يوقرت

ةدحو863 ع˘يزو˘˘ت بق˘˘تر˘˘ي
يو˘قر˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘ضصب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس
نم اهيقحتضسم ى˘ل˘ع م˘عد˘م˘لا
ةد˘ي˘ع˘ضس ة˘ي’و˘ب ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
ىد˘ل م˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘ضسح ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.نكضسلا ةيريدم
سصو˘˘ضصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘ضسو
ةضصحل ةديعضس ةنيدمب عيزوت
ةدحو491 وحنب ردقت ىلوأا
مدا˘ق˘لا سسرا˘م ر˘ه˘ضش ة˘ي˘ن˘كضس
471 ا˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ضصحو
،رب˘م˘ضسيد ر˘ه˘ضش لÓ˘خ ا˘ن˘كضس
سسف˘˘ن ه˘˘ح˘˘ضضوأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
.ردضصملا

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ضشأا ير˘˘ج˘˘تو
ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ن˘˘يرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘˘كضسلا

ةديعضس ةنيد˘م˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
تاكبضشب ام˘ه˘ط˘بر لÓ˘خ ن˘م
بر˘˘˘ضشل˘˘˘ل ح˘˘˘لا˘˘˘ضصلا ءا˘˘˘م˘˘˘˘لا

زا˘˘غ˘˘لاو ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ضصلاو
ةفاضضإا ،ءابرهكلاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ءارضضخ تاحاضسم زاجنإا ىلإا

ه˘ي˘فر˘ت˘لاو بع˘ل˘˘ل تاءا˘˘ضضفو
.هيلإا ريضشأا امك ،لافطأÓل
ةنضسلا لÓخ مت هنأا ىلإا راضشيو
ةدحو221 عيزوت ةي˘ضضا˘م˘لا
ة˘غ˘ي˘ضصلا سسف˘ن ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘كضس
مجح غلب امنيب ةديعضس ةنيدمب
ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘˘ضصلا تاذ تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كضس
جمار˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا
ةي’ولاب ةيضضا˘م˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
مت ةينكضس ةدحو819.4 وحن
ةدحو051.2 ا˘ه˘ن˘م زا˘˘ج˘˘نإا
662.2 دجوت نيح يف ةينكضس
.زاجنإ’ا روط يف ىرخأا ةدحو
ةد˘ي˘ع˘ضس ة˘ي’و ي˘ضصح˘ت ا˘م˘ك
ا˘ي˘لا˘م˘جإا ا˘ي˘˘ن˘˘كضس ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
وحنب ردقي غيضصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

م˘ت ة˘ي˘ن˘كضس ةد˘˘حو943.04
دجوتو166.62 اهن˘م زا˘ج˘نإا

ي˘˘ف ىر˘˘خأا ةد˘˘˘حو792.21
يف634.1و زا˘ج˘˘نإ’ا رو˘˘ط
ةيريدمل اقفو ،قÓطن’ا روط
.نكضسلا

82 ـب ردقت ةدايزب
نع ايرورم اثداح

اهتقبسس يتلإ ةنسسلإ
«سسوضسحم» عافترا

باهرا ةبضسن يف
ةلضشنخب تاقرطلا

9102 يف
ة˘ي˘ئلو˘لإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لإ تل˘˘ج˘˘سس
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لإ ن˘مأÓ˘˘ل

«ا˘سسو˘سسح˘م» ا˘عا˘ف˘ترإ ة˘ل˘سشن˘˘خ
رور˘˘˘م˘˘˘لإ ثدإو˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘سسن ي˘˘˘ف

ترد˘˘˘˘˘˘ق ،9102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘خ
،ةئاملاب53,41 ـب ه˘˘ت˘˘ب˘˘˘سسن

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأإ ا˘˘˘˘م بسسح
ة˘ما˘ع˘˘لإ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لإو لا˘˘سصتلإ

.ةيماظنلإ ةئيهلإ تإذب
د˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘خ˘لإ تإذ˘ل إدا˘ن˘ت˘˘سسإو
ءاسصحإإ9102 ةنسس لÓخ مت
ىلإإ ايدؤوم ايرورم اثداح322
قا˘ط˘ن˘لإ ر˘ب˘ع ي˘نا˘م˘سسج رر˘سض

591 لباقم ةيلولل يرسضحلإ
ة˘ن˘سسلإ لÓ˘خ ا˘يرور˘˘م ا˘˘ثدا˘˘ح

يأإ ،(8102) ا˘ه˘ت˘˘ق˘˘ب˘˘سس ي˘˘ت˘˘لإ
اثداح82 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ةدا˘˘˘يز˘˘˘˘ب
.ايرورم
ـلإ نأإ ،ردسصملإ صسفن فسشكو
م˘ت يذ˘لإ ا˘يرور˘م ا˘ثدا˘ح322
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ لÓ˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سست
ر˘˘ئا˘˘سسخ ىلإإ ىدأإ ي˘˘سضق˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ

ةل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ي˘نا˘م˘سسجو ة˘ير˘سشب
يف احيرج782و تايفو8 يف
ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لإ تقو˘˘˘˘لإ
ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لإ
452و تا˘˘˘ي˘˘˘˘فو9 ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لإ

.8102 ةنسس لÓخ احيرج
ي˘سسي˘ئر˘لإ بب˘سسلإ ع˘˘جرأإ د˘˘قو
ثدإو˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘سسن عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترإ ي˘˘˘˘ف
9102 ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘خ رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ

لماعلإ ىلإإ اهتق˘با˘سسب ة˘نرا˘ق˘م
ءإو˘سس ىلوأإ ة˘˘جرد˘˘ب ير˘˘سشب˘˘لإ

وأإ قإو˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘مألإ ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
˘˘مد˘˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘جإر˘˘˘لإ
رور˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ نو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق مإر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حإ

مدعو ةعرسسلإ يف طإرفإلإو
ذ˘خأإ مد˘ع وأإ ق˘˘ئا˘˘سسلإ ها˘˘ب˘˘ت˘˘نإ
فر˘ط ن˘م رذ˘ح˘˘لإو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لإ
.نيلجإرلإ

ب .صس

ر.ةايح

مناغتسسمب بابسشلإ رعسشل ثلاثلإ ينطولإ ناجرهملإ

حيضصفلا يبرعلا رعضشلا ةزئاجب ةلڤرو نم ةزاز نب دومحم جيوتت
ةزاز نب دومحم رعاضشلا جوت
ةز˘ئا˘ج˘ب ،ة˘ل˘˘قرو ة˘˘ي’و ن˘˘م
ح˘ي˘ضصف˘لا ي˘بر˘˘ع˘˘لا ر˘˘ع˘˘ضشلا

ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف ن˘˘م˘˘ضض
ينطولا ناجره˘م˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا
تميقأا يتلا بابضشلا رعضشل
92 ني˘ب م˘نا˘غ˘ت˘ضسم ة˘ن˘يد˘م˘ب
.رياربف1و رياني
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا تدا˘˘عو
ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن ن˘˘˘م˘˘˘ضض
(ح˘ي˘ضصف˘لا ي˘بر˘ع˘لا ر˘ع˘ضشلا)
م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘عا˘˘˘ضشل˘˘˘ل
طاوغأ’ا ةي’و نم يواديم
رعا˘ضشل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لاو
ن˘˘م سشي˘˘ع˘˘ي ن˘˘يد˘˘لا ف˘˘ي˘˘ضس
.ةنيطنضسق ةي’و
˘ما˘ت˘ت˘خ’ا ل˘˘ف˘˘ح لÓ˘˘خ م˘˘تو
دلو ةفاقثلا رادب ميقأا يذلا

عيزوت يكا˘ك ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ر˘˘ع˘˘ضشلا ةز˘˘ئا˘˘ج
نيضسح رعاضشلل تداع يتلا
ةبترملا) يقاوبلا مأا نم وحد

د˘ب˘ع ي˘نا˘ه˘˘ي˘˘ضشلاو (ى˘˘لوأ’ا
ةبترملا) ةيادرغ نم يداهلا
د˘ب˘ع يوار˘ح˘ضصو (ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةبترملا) ةلقرو نم باهولا
.(ةثلاثلا

يوا˘˘ط˘˘ع˘˘م ر˘˘˘عا˘˘˘ضشلا لا˘˘˘نو
ةلي˘ضسم˘لا ة˘ي’و ن˘م ن˘ي˘ضسح
ة˘ئ˘ف ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ا˘عو˘ب˘ت˘م نو˘ح˘ل˘م˘لا ر˘˘ع˘˘ضشلا
نم بيطلا د˘م˘ح˘م ي˘نا˘م˘ح˘ب
ة˘ف˘ضسا˘ضس م˘˘ث ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘ي’و
.ترايت نم دمحأا

ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ي˘ف كرا˘ضشو
تحت تميقأا يتلا ةينابضشلا
يف ةينطولا ةدحولا» راعضش
07 ءاهز «يرئازجلا رعضشلا
ةي’و52 ن˘م ا˘با˘ضش ار˘عا˘ضش
مايأا4 رادم ى˘ل˘ع او˘ضسفا˘ن˘ت
بتار˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘ل˘˘ل
ثÓث˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ي˘ف ى˘لوأ’ا
ىلع تميقأا امك .ةقباضسملل
ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ضسم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه سشما˘˘˘˘ه

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا ة˘ير˘ع˘˘ضشلا
با˘˘ب˘˘ضشلا ر˘˘ع˘˘ضشل ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘˘لا
ني˘ث˘حا˘بو ةذ˘تا˘ضسأا رو˘ضضح˘ب
لاجم˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ضصت˘خ˘م
ةينف تارهضس ثÓثو يبدأ’ا
ي˘م˘نا˘غ˘ت˘ضسم˘لا ع˘با˘ط˘لا ي˘˘ف
يود˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ضشلا

بابضشلا مي˘خ˘م˘ب ي˘ضسلد˘نأ’او
اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘يو .رد˘˘ن˘˘مÓ˘˘ضصب
ه˘ت˘م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا

ةضضاير˘لاو با˘ب˘ضشلا ة˘ير˘يد˘م
قيضسنتلا˘ب م˘نا˘غ˘ت˘ضسم ة˘ي’و˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
ةيملعلاو ةيفاقثلا تاطاضشنلل
‐نيمظن˘م˘لا ق˘فو ‐ «ما˘ئو˘لا»
بهاوملا لق˘ضصو ءا˘ق˘ت˘نا ى˘لإا
يرعضشلا لاجملا يف ةباضشلا

ءار˘ع˘ضشلا ع˘ي˘ج˘ضشتو ي˘بدأ’او
مهتاناكمإا ر˘يو˘ط˘تو با˘ب˘ضشلا
ةي˘قر˘تو ة˘ي˘نا˘ي˘ب˘لاو ة˘يو˘غ˘ل˘لا
.ينفلا قوذلا

م .ح
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نريابل قوبضسم ريغ مقر
خيرات يف خنويم

«اغيلضسدنوبلا»
كا˘ب˘ضش ز˘ه ن˘م خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘˘كم˘˘ت
لÓ˘˘خ ،فاد˘˘هأا3ـب ز˘ن˘يا˘م ه˘ف˘˘ي˘˘ضضم
،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ةارا˘ب˘م ن˘م لوأ’ا طو˘ضشلا
تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض ،ي˘ضضا˘م˘لا تب˘˘ضسلا
.يناملأ’ا يرودلا نم02ـلا ةلوجلا

،تايئاضصحإÓل «ا˘ت˘بوأا» ة˘كب˘ضشل ا˘ًق˘فوو
دعب اًفد˘ه75 ى˘لإا ل˘ضصو نر˘يا˘˘ب نإا˘˘ف
ي˘ضسا˘ي˘ق م˘قر و˘هو ،ة˘لو˘ج02 رور˘˘م
هخيرات يف ةرم لوأ’ قيرفلا هققحي
.«اغيلضسدنوبلا»ـب
مجاهم˘لا ل˘ي˘ج˘ضست ةارا˘ب˘م˘لا تد˘ه˘ضشو
،ي˘كضسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بور ،يد˘ن˘لو˘ب˘لا

قئاقد8 رورم دعب ،لوأ’ا نرياب فده
.ةيضسأار ةبرضض نم طقف
«ا˘˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘˘كضس» ة˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘ضش تدا˘˘˘˘˘˘فأاو
ي˘كضسفود˘نا˘ف˘ي˘ل نأا˘ب ،تا˘ي˘ئا˘˘ضصحإÓ˘˘ل
سصيمقب051ـلا هفده ىلإا كلذب لضصو
د˘ع˘ب ،«ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ضسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا» ي˘˘ف نر˘˘يا˘˘ب
.ةارابم971 يف هتكراضشم

 ديري ماهكيب
 ةنولضشرب مجاهم مضض
هقيرف فوفضص ىلإا

ةيضسنرفلا «بيكيل» ة˘ف˘ي˘ح˘ضص تف˘ضشك
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ةرو˘˘ط˘˘ضسأا ة˘˘˘ب˘˘˘غر ن˘˘˘ع
يدان ةيكلم يف كيرضشلاو ةيزيلجن’ا
ة˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا˘ب ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘نا

ناوطنأا يضسنرفلا ةنولضشرب يدان مجاهم
ىلإا ةفيحضصلا تراضشأا ثيح ،نامزيرغ
لاقتن’اب ميث عانقإا لواحي ماهكيب نأا
ي˘ف بع˘ل˘ي يذ˘لا ه˘ق˘ير˘ف فو˘ف˘ضص ى˘لإا
تفاضضأاو ،زاتمملا يكريمأ’ا يرودلا
سضبن سسج لواحي ماهكيب نأا ةفيحضصلا

نأا دعب هفوفضص ىلإا لاقتنÓل نامزيرغ
ةنول˘ضشر˘ب مو˘ج˘ن ع˘م ل˘ضصاو˘ت˘لا لوا˘ح
،ي˘˘ضسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا
ز˘˘˘يراو˘˘˘˘ضس سسيو˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘يو˘˘˘˘غرو’ا

يف ،سشتيكضسوب ويجر˘ي˘ضس ي˘نا˘ب˘ضس’او
نامزير˘غ عا˘ن˘قإا ما˘ه˘كي˘ب لوا˘ح˘ي تقو
عم ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب
لضصي هدقع يف يئازجلا دنبلا نأا ملعلا
.وروأا نويلم008 ىلإا

 انتارابم :وتناضس ونون
دتيانوي رتضسضشنام مامأا

ةيوقو ةديج تناك
ونون نوتبماه رفلو يدان بردم دكأا
يف ببضست دتيانوي رتضسضشنام نأا وتناضس
لداعت˘لا د˘ع˘ب كلذو ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل ل˘كا˘ضشم
ةلو˘ط˘ب ي˘ف ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘ب ي˘ب˘ل˘ضسلا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

«سسترو˘ب˘ضس يا˘كضس» ة˘كب˘ضش تر˘ضشنو
ى˘ل˘ع تتأا ي˘ت˘لا و˘ت˘نا˘ضس تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
ةارا˘ب˘م˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ي˘لا˘ت˘˘لا ل˘˘كضشلا

ناك لوأ’ا طوضشلا ،ةيوقو ةديج تناك
رطيضس دتيانوي يناثلا طوضشلا يف ،اًديج
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ق˘˘ل˘˘خو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.«انل لكاضشملا

تاظحللا سضعب انيدل ناك» :فاضضأاو
ام لضضفأا اومدق نوبعÓلا ،ديعضس انأاو
تناك انتركف ،اًبعضص ناك رمأ’او مهيدل
ةرطيضسلل لوأ’ا طوضشلا يف ةحضضاو
.«بعلملا طضسو ىلع
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نا˘˘ك» :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
ةديج تناك ةارابملا ،ةدترملا تامجهلا

ي˘˘ف بع˘˘ضصلا ن˘˘م نا˘˘ك ،ة˘˘˘نزاو˘˘˘ت˘˘˘مو
يبع’ ىلع ةرطيضسلا يناثلا طوضشلا
.«وي ناملا
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ه˘قو˘ف˘ت لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ضصاو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
لÓخ ن˘ي˘ضسفا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ق˘حا˘ضسلا
ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف يرا˘ج˘لا م˘ضسو˘م˘لا
،بولك نغروي بردملا لاق ،«غيل
نأا قبضسي مل هنإا ،تبضسلا سسمأا لوأا
ءادأ’او ز˘ي˘م˘ت˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م د˘˘ها˘˘ضش
ماقرأ’ا مطح˘م ه˘ق˘ير˘ف ن˘م تبا˘ث˘لا
نوتبماه ثواضس لواحو.ةيضسايقلا
نأا ل˘ب˘ق لو˘بر˘ف˘ي˘ل ما˘˘مأا دو˘˘م˘˘ضصلا
رضسخيو يناثلا طوضشلا يف راهني
يف سضرأ’ا بحاضص حجنيل (0‐4)
يتلا ةل˘هذ˘م˘لا ه˘تر˘ي˘ضسم ة˘ل˘ضصاو˘م
ي˘ف ة˘ي˘ضسا˘ي˘ق نو˘كت˘ضس ا˘ه˘نأا ود˘ب˘˘ي
.ةيزيلجنإ’ا ةركلا خيرات
مدقت فضصو ىلع ةقفاوملا دعبو
وهو ،ةط˘ق˘ن22 قرافب لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ةياهن ع˘م طا˘ق˘ن˘لا ن˘م قرا˘ف ر˘ب˘كأا
خ˘يرا˘ت ي˘ف تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا ن˘˘م مو˘˘ي
ه˘نأا˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ءاو˘ضضأ’ا يرود
نم ةلئضسأ’ بولك سضرعت «لهذم»
قيرف يأا حجن ناك اذإا نييفحضصلا
ءادأ’ا اذه لثم ميدقت يف هل قباضس
.تباثلا

نأا يل قبضسي مل» :بولك لاقو
.انيمأا نوكأا ىتح كلذ تدهاضش
ةلئضسأا هيجوت˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م تن˘ك اذإا

سسفن لأاضسأاضس ينإاف جراخلا نم

.«ةلئضسأ’ا هذه
يروعضشب رمأ’ا قلعتي ’» :فاضضأاو
لك دعب ىوقأاو ىوقأا حبضصن اننأاب
لافتحا هنإا .كلذك سسيل رمأ’ا .زوف
راركت لواحنو دوعن مث عئار دحاو

:«زد˘ير˘لا» برد˘˘م ع˘˘با˘˘تو.«كلذ
برتقن ملو ةيلاثم تضسيل انتلاح»
طقف لوا˘ح˘ن .ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ن˘م ى˘ت˘ح
لكضش لضضفأاب انتارا˘ه˘م لÓ˘غ˘ت˘ضسا

نوب˘عÓ˘لا ل˘ع˘ف» فدرأاو.«نكمم

اذهلو ادج ديج لكضشب رمأ’ا اذه
..ما˘قرأ’ا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ىر˘˘ن بب˘˘ضسلا
رمأا هنأا رعضشن انلعجي ’ اذه نكل
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘نأا ر˘ع˘ضشن ل˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا
.«قاضشلا لمعلا
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ةثلاثلا هتيوئم مامتإا ةليل يف هقلأات لضصاوي ايخ يد

؟ليخوت عم همادضص ةليل يف ديردم لاير يبابم لزاغ له

دي˘فاد ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا سسرا˘ح˘لا ظ˘فا˘ح
يف ،هكابضش ةفاظن ىلع ايخ يد
دتيانو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف لدا˘ع˘ت
0‐0 نوتب˘ما˘ه ر˘ف˘لو ه˘ف˘ي˘ضض ما˘مأا

ن˘م˘ضض ،ي˘ضضا˘م˘˘لا تب˘˘ضسلا ءا˘˘ضسم
نم نيرضشعلاو ة˘ضسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

نم ةعو˘م˘ج˘م˘ل ا˘ي˘خ يد ىد˘ضصتو
لÓ˘خ نو˘ت˘ي˘ما˘ه ر˘ف˘لو تا˘˘م˘˘ج˘˘ه
دتيانوي حن˘م ي˘ف م˘ها˘ضسي˘ل ،ءا˘ق˘ل˘لا
.ةنيمث ةطقن
ايخ يدل003 مقر ةارابملا هذهو
،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف
ياكضس» ة˘كب˘ضش ه˘تر˘كذ ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
قو˘ف˘ت تلوا˘ن˘ت ي˘ت˘لا «سسترو˘ب˘˘ضس
ذنم هنارقأا ىلع ينابضسإ’ا سسراحلا
.دتيانوي ىلإا هلاقتنا

ظفاح ايخ يد نأا ةكبضشلا تدكأاو
501 ي˘ف ه˘كا˘ب˘ضش ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
سسراح يأا ىلع اقوفتم ،زاتمملا
امدنع ،1102 ماع توأا ذنم رخآا
نم امداق ،رمحلا نيطايضشلل مضضنا

.ديردم وكيتلتأا
ةرتف˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘خ يد قو˘ف˘ت˘يو
ى˘مر˘م سسرا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا
يذ˘لا سسيرو˘ل و˘˘جو˘˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت

78 يف هكابضش ةفاظن ىلع ظفاح
سسراحل ةارابم58 لباقم ،ةارابم

و˘ج ق˘با˘ضسلا ي˘ت˘˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
سسرا˘ح˘ل ةارا˘ب˘˘م48و ،ترا˘˘˘˘˘ه
رتيب قبا˘ضسلا لا˘ن˘ضسرآاو ي˘ضسل˘ي˘ضشت
سسرا˘ح˘ل ةارا˘ب˘˘م27و ،كي˘˘˘˘˘ضشت
ق˘با˘ضسلا لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘لو د˘˘ن’رد˘˘ن˘˘ضس
.هيلوينيم نوميضس

هييل˘ب˘نو˘م ةارا˘ب˘م˘ب ه˘طا˘ب˘ترا م˘غر
يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘ضسلا
مجن يبابم نايليك ’إا ،يضسنرفلا
ةديدع ت’ؤواضست راثأا نامريج ناضس
ديردم لايرل هلاقتنا ةيناكمإا لوح
.يراجلا مضسوملا بقع
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تط˘˘بر نأا ق˘˘ب˘˘ضسو
لا˘ق˘ت˘˘ن’ا˘˘ب ي˘˘با˘˘ب˘˘م ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

بعلل ،«يغنريملا» ىلإا اًلبقتضسم
نيز لضضفملا همجن ةدايق تحت
.ناديز نيدلا

ةروضصلاب باجعإ’اب يبابم ماقو
نب ميرك ه˘ن˘طاو˘م ا˘هر˘ضشن ي˘ت˘لا

ىل˘ع ،د˘يرد˘م لا˘ير م˘ج˘ن ،ة˘م˘يز
«مار˘غ˘ت˘˘ضسنإا» ة˘˘كب˘˘ضشب ه˘˘با˘˘ضسح
كابضشب هلجضس يذلا زوفلا فدهل

.ديردم يبريد يف وكيتلتأا
ة˘ع˘قاو د˘ع˘ب ي˘با˘ب˘م فر˘ضصت ءا˘جو

سسا˘˘مو˘˘ت ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ع˘˘م ه˘˘فÓ˘˘˘خ
لوأا ،نامريج ناضس بردم ،ليخوت
.هييلبنوم ةارابم لÓخ سسمأا

لي˘خو˘ت ن˘م ا˘ب˘ضضا˘غ ي˘با˘ب˘م اد˘بو
(96) ةقيقدلا يف هلادبتضسا ةظحل

ثي˘ح ،ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ
بب˘ضس ر˘ي˘ضسف˘ت˘ل برد˘م˘˘لا ه˘˘ف˘˘قوأا

عامضس يف بغري مل نكلو هجورخ
نم رثكأا هنع داعتب’ا لواحو ءيضش
.ةرم
نيب ىلوأ’ا ةعقاولا هذه دعت ’و
ثد˘ح ثي˘˘ح ،بعÓ˘˘لاو برد˘˘م˘˘لا
ةهجاوم لÓخ اًقباضس رمأ’ا سسفن
يرود ي˘˘فو ا˘˘ًضضيأا ه˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘نو˘˘˘م
يار˘˘ضس ة˘˘ط˘˘لا˘˘˘ج ما˘˘˘مأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا

.جورب بولكو

ئطخت ل ¤وألا دنلاه ةضصاضصر

،دن’اه غنيلريإا يجيورنلا لضصاو
هجهوت ،دنومترود ايضسوروب مجن
عم يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةارابملل
لجضس ثيح ،«لافيتضسيفلا دوضسأا»
،اغيلضسدنوبلا يف هفادهأا سسداضس
نو˘ي˘نو˘ي ما˘مأا ،ي˘ضضا˘م˘لا تب˘ضسلا
لا˘ن˘غ˘ي˘ضس» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب
ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘˘ضض ،«كرا˘˘ب ا˘˘نود˘˘يإا
.ةقباضسملا نم02ـلا

،يناثلا هقيرف فده دن’اه زرحأاو
.ةارابملا نم81 ةقيقدلا يف
«ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ضش بضسح˘˘˘˘˘بو
يف دن’ا˘ه ح˘ج˘ن ،تا˘ي˘ئا˘ضصحإÓ˘ل
ه˘ل ةد˘يد˘ضست لوأا ن˘م ل˘ي˘ج˘ضست˘˘لا
نم لك يف ،ىمرملا راطإا لخاد
اهضضاخ يتلا ثÓثلا تايرابملا

.نآ’ا ىتح ،دنومترود عم
هزارحإا نأا ىلإا ةكبضشلا تراضشأاو
،دنو˘م˘ترود سصي˘م˘ق˘ب فاد˘هأا6
لوأا ي˘˘ف ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب ل˘˘˘خد ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
،ةثلاثلا ةهجاوملا أادبو ،نيتارابم
ةقيقد77 هعو˘م˘ج˘م ا˘م سضا˘خو
خيرات يف اًيضسايق اًمقر دعي ،طقف
.«اغيلضسدنوبلا»
يجيورنلا زرحي نأا لبق اذه ناكو
ي˘ف ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل سسما˘˘خ˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
ةاراب˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،67 ةق˘ي˘قد˘لا
.(0‐5) دنومترود زوفب

م˘ضضنا د˘ن’ا˘ه نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
،يضضاملا يفناج يف ،دنومترودل
غرو˘بز˘لا˘ضس لو˘ب د˘ير ن˘م ا˘ًمدا˘˘ق
.يواضسمنلا
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ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا بر˘˘عأا
،ديردم لايرل ينفلا ريدملا ناديز
يف راضصتن’ا بقع هتداعضس نع
و˘كي˘ت˘ل˘تأا را˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ي˘˘براد˘˘لا

،يضضاملا تبضسلا ءاضسم ،ديردم
تاضسفانم نمضض ،در نود فدهب
.«اغيللا» نم22ـلا ةلوجلا

تا˘ح˘ير˘ضصت لÓ˘خ ،ناد˘يز لا˘قو
«ا˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
لادبتضسا بحأا نكأا مل» :ةينابضسإ’ا
ر˘˘مأ’ا ن˘˘˘كل ،سسور˘˘˘كو و˘˘˘كضسيإا

،رييغتلا انيلع ناكو يتيلوؤوضسم
ي˘ف ه˘ت˘يأار ا˘م˘ع ا˘ًي˘ضضار ن˘كأا م˘˘ل
ن˘ع ثح˘بأا تن˘ك ثي˘ح ،بع˘ل˘م˘لا
نكي مل اذهو طغضضلا نم ديزملا

.«يأاطخ لب نيبعÓلا أاطخ
ن˘ح˘ن ؟سسو˘ي˘ضسي˘ن˘˘ي˘˘ف» :فا˘˘ضضأاو
نأا ح˘ي˘˘ح˘˘ضصو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف
،ةارابملا ىلع تر˘ثأا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت و˘ه ي˘˘ن˘˘ج˘˘عزأا ا˘˘م ن˘˘كل

نكل ،لوأ’ا طوضشلا دعب نيبع’
انبعلو ،رييغتلا انيلع بجوتي ناك
ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأاو ،ل˘˘ضضفأا ل˘˘˘كضشب
.«راضصتن’ا اذه قحتضسن
نيب نيبعÓل هلاق امع هلاؤوضسبو
ح˘ضصفأا ن˘ل» :با˘جأا ،ن˘˘ي˘˘طو˘˘ضشلا

،سسبÓملا علخ ةفرغ يف هتلق امع
يف اًئيضش ل˘ع˘ف˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع نا˘كو
ا˘ن˘ب˘ع˘˘ل ثي˘˘ح ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ضشلا

انيلع ناكو ،ريثكب لضضفأا لكضشب
.«بعللا ةقيرط رييغت
؟يدنيمو سسويضسيني˘ف» :ع˘با˘تو
،عئار ل˘م˘ع˘ب ا˘م˘هÓ˘ك ما˘ق د˘ق˘ل
نكل ،ءيضش لك رضسفُي فدهلاو
لاخا˘فرا˘كو ز˘ي˘كضسا˘ف سسا˘كو˘ل
بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًضضيأا ا˘˘ق˘˘لأا˘˘˘ت
.«نميأ’ا

و˘ه د˘ق˘ع˘ُم˘˘لا ءي˘˘ضشلا» :ح˘˘ضضوأاو
ةارا˘ب˘م ا˘ه˘نأ’ ،ي˘براد˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘لا

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأاو ،اًد˘ج ة˘ضصا˘˘خ
،بناوجلا عيمج يف اًديج عفادُي

ي˘ف اًد˘ج د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كضشب او˘˘ب˘˘ع˘˘لو
ي˘ف ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل لوأ’ا طو˘˘ضشلا
د˘ضصح˘ب ءاد˘ع˘ُضس ن˘ح˘نو ،عا˘فد˘˘لا
لثم طاقن اهنكل ،ثÓثلا طاقنلا
.«ىرخأا ةارابم يأا طاقن
مل ؟اتارومل ءازج ةلكر» :فدرأاو
سضوخأا نلو ،ةركلا هذه دهاضشأا
لاق مكحلاو ،رومأ’ا هذه لثم يف

.«ءيضش ’
:فضشك ،بعللا ةقيرط رييغت نعو
ط˘خ ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘ع’5ـب بع˘ل˘˘لا»
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب اًد˘˘ي˘˘ج نا˘˘ك ط˘˘ضسو˘˘لا

ق˘ق˘ح˘ُي م˘ل مو˘ي˘لا ن˘كل ،ر˘بو˘˘ضسلا
يلع ناك كلذ˘لو ،ةد˘ي˘ج ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نيبعÓلا عيمجب ديعضسو ،رييغتلا

نيذللا اًضضيأا سسوركو وكضسيإاو
.«زوفلل ةداعضسلاب نارعضشي
ليب» :حضصفأا ،ليب فقوم لوحو
ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ن˘˘كل ،ا˘˘حا˘˘ت˘˘م نا˘˘ك
هيلع دمتعأا فوضس انأاو ،رايتخ’ا

.«مضسوملا ةياهن ىتح
لاز’ قيرطلا ؟ةيثÓثلا» :متتخاو
،ائيضش حبرن مل نحنف ،اًدج Óيوط
.«ينابضسإ’ا ربوضسلا سسأاك طقف

هباينأا نع رضشكي ولوضساضس
امور طقضسيو

يرودلا نم22 ـلا ةلوجلا تاضسفانم نمضض
ولوضساضس قيرف ققح ،مدقلا ةركل يلاطي’ا
مامأا هتع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ًا˘م˘ه˘م ًازو˘ف
هذه تناكو ،يبام بعلم ىلع امور هريظن
.2 ‐4 عقاوب تهتنا دق ةهجاوملا
سضرأ’ا با˘˘˘ح˘˘˘ضصأا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف بع’ ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةيلاتتم ةيئانث زارحإا نم وتوباك وكضسيضشنارف
زرحأا امنيب ،61و7 نيتقيقدلا يف ًاديدحتو هل
يف ثلاثلا فدهلا سشتيضشتيرويد بيليف هليمز
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ق˘ير˘ف ف˘ق˘ي م˘ل ن˘˘كلو ،62 ةقي˘قد˘لا
ن˘م ن˘كم˘ت ثي˘ح يد˘يأ’ا فو˘˘ت˘˘كم با˘˘ئذ˘˘لا
ن˘ع لوأ’ا فد˘ه˘لا هزار˘حإا˘ب قرا˘ف˘لا سصي˘ل˘ق˘ت

،55 ةقيقدلا يف وكيزد نيديأا مجنلا قيرط
نادرو˘ج هزر˘حأا يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ب˘˘قو
وزنيرول امهليمز ىقلت37 ةقيقدلا يف وتريف
كلو ،96 ةقيقدلا يف ءارمح ةقاطب ينيرغيليب
ن˘م و˘لو˘ضسا˘ضس ق˘ير˘ف بع’ ن˘كم˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق
يف و˘لو˘ضسا˘ضس ح˘لا˘ضصل ع˘بار˘لا فد˘ه˘لا زار˘حإا
رب ىلإا ةارابملا هرودب دوقيلو47 ةقيقدلا
.2 ‐4 عقاوب اهئاهتنا نيحل نامأ’ا
يبرادلا لÓخ يتلتأ’ا ءادأاب داضشأا

زوفلا ةريضسم لضصاوي ايضسنلاف
اغيللا يف

ةلهؤوملا د˘عا˘ق˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ي˘ضسن˘لا˘ف م˘ح˘ت˘قا
ل˘كضشب ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل
باضسح ىلع ابعضص ازوف ققح نأا دعب ،تقؤوم
،تبضسلا ،در نود فدهب وغيف اتليضس هفيضض
.22ـلا ةلوجلا تاهجاوم نمضض
ا˘ي˘ضسن˘لا˘ف ن˘يد˘ي (ا˘يا˘ت˘ضسي˘م˘لا) بع˘ل˘م ى˘ل˘˘عو
طضسولا بعÓل راضصتن’ا اذه يف لضضفلاب
فد˘ه بحا˘ضص ،ر˘˘ي˘˘لو˘˘ضس سسو˘˘لرا˘˘ك با˘˘ضشلا
.77 ةقيقدلا يف ثÓثلا طاقنلا

يلاوتلا ىلع يناثلا راضصتن’ا وه اذه دعيو
عفريل ،مضسوملا اذه رضشاعلاو ،«سشيفافخلا»ـل
عبرملل ا˘ه˘ب ز˘ف˘ق˘ي ة˘ط˘ق˘ن73 ى˘لإا هد˘˘ي˘˘ضصر
.اتقؤوم (عبارلا زكرملا) يبهذلا
اذه «يثيلاغلا» قيرفلا ةاناعم ترمتضسا امنيب
نأاب املع ،11ـلا هتراضسخ دبكت نأا دعب مضسوملا
ةلوجل˘ل را˘ضصت˘ن’ا م˘ع˘ط قوذ˘ت˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا
.ايلاوت ةعضساتلا

اهب لظي ةطقن71 دنع اتليضس ديضصر دمجتو
.(81ـلا زكرملا) طوبهلا ةقطنم يف اعباق

يريت نوج زاجنإا رركي رغيدور
يضسليضشت هقيرف ،رغيدور وينوتنأا عفادملا ذقنأا

،يتي˘ضس ر˘ت˘ضسي˘ل ه˘ف˘ي˘ضضم ما˘مأا ةرا˘ضسخ˘لا ن˘م
مويلا (2‐2) لداعتلا لÓخ نيفدهل هزارحإاب
ةضسماخلا ةلوجلا حاتتفا يف ،يضضاملا تبضسلا

 .زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم نيرضشعلاو
«ا˘˘˘ت˘˘˘بوأا» ة˘˘˘كب˘˘˘ضش ه˘˘˘تر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فوو
،عفادم لوأا حبضصأا رغيدور نإاف ،تايئاضصحإÓل
،«غيل ريميربلا» يف يضسليضشتل ةيئانث لجضسي
.3102 ليرفأا ذنم
قباضسلا قيرفلا دئاق ،كلذ لعف نم رخآا ناكو
هيفده زرحأا امدنع ،ماهلوف مامأا ،يريت نوج
.اضضيأا سسأارلاب
زكرملا يف يتيضس رتضسيل لظ ،لداعتلا اذهبو
8 قرافب امدقتم ،ةطقن94 ديضصرب ،ثلاثلا
.عبارلا زكرملا بحاضص ،يضسليضشت ىلع طاقن

لمأا ةبيخب رعضشي نوضسريب
نوترفيا مامأا ةميزهلا ءارج

هلمأا ةبيخ نع نوضسريب لجيان بردملا برعأا
مامأا دروفتاو قيرف اهاقلت يتلا ةميزهلا ءارج
يرودلا نم52 ـلا ةلوجلا يف2‐3 نوترفيإا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

،فاك سسيل لمأا ةبيخ ريبعت» :نوضسريب لاقو
ليجضست نم انكمت ىتح ريبك دهجب انلمع
مدنن رمأا وهو ني˘فد˘ه ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘كل ،ن˘ي˘فد˘ه
يف مكحتو ربكأا رارضصإا رهظن نأا انيلع .هيلع
.«ةارابملا

،ينا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘ضص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
ططخي سسوتنفوج يدان نأا ،سسمأا
فوفضص نم ةيضسايق ةقفضص دقعل
.لبقملا فيضصلا لÓخ لوبرفيل
«ن˘˘ضص اذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
سسوت˘ن˘فو˘ج نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ل˘هذ˘م سضر˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت يو˘˘ن˘˘ي
،كياد ناف ليجريف يد˘ن˘لو˘ه˘ل˘ل
051 ةمي˘ق˘ب ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘فاد˘م
.ينيلرتضسإا نويلم
سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نأا ى˘˘لإا ترا˘˘˘ضشأاو
ىلغأا كياد نا˘ف ل˘ع˘ج˘ل ط˘ط˘خ˘ي
دعب ،ىرخأا ةرم ملاعلا يف عفادم
بقللا يدنلوهلا مجنلا رضسخ نأا
بع’ ر˘ياو˘غا˘م يرا˘˘ه ح˘˘لا˘˘ضصل
.دتيانوي رتضسضشنام
ةد˘˘˘ي˘˘˘ضسلا» ةرادإا نأا تح˘˘˘ضضوأاو
ي˘ف تح˘ج˘ن نأا د˘ع˘ب «زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا
ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ءار˘˘˘غإا

فيضص يف ودلانور ونايتضسيرك
كياد نا˘˘ف ىر˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ،8102
ةدعا˘ضسم˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘ضسي ن˘م ر˘ث˘كأا
لا˘˘ط˘˘بأا يرود بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل

اًقفو «نضص اذ» تددضشو.ابوروأا
دق كياد ناف نأا ىلع اهرداضصمل
جراخ لاقتنÓ˘ل ا˘ًح˘ت˘ف˘ن˘م نو˘كي
لوبرفيل زاف اذإا ،«غيل ريميربلا»
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘ب
نأا دعبو ،مضسوملا اذه زاتمملا

ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ق˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ربوضسلاو ةيدنأÓل ملاعلا سسأاكو
.ي˘ضضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ي˘ف ي˘بوروأ’ا

سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ي˘˘ف رد˘˘ضصم لا˘˘قو

دعب» :ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصل˘ل
عم باقلأ’ا نم ةعومجمب زوفلا
كياد نا˘ف نأا د˘ق˘ت˘ع˘ن ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يف ديدج ٍدحت سضوخل دعتضسم
هنأا ا˘ًضصو˘ضصخ ،م˘ضسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةد˘ع ذ˘ن˘م ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي
.«تاونضس
طاضشنب يدانلا ططخي» :فاضضأاو
كياد نافل مخضض سضرع ميدقتل

.«لبقملا فيضصلا لÓخ

ةديعب لازت ل ةيثÓثلاو..سسوركو وكضسيإا لادبتضسا بحأا ل :ناديز

لوبرفيل نم ةيضسايق ةقفضصل ططخي سسوتنفوج

ىلع ثيمضس نيد بردملا قّلع
ق˘ير˘ف ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
يف ثومنروب مامأا Óيف نوتضسأا
يرود˘لا ن˘˘م52 ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

امب نيديج نكن مل» :ثيمضس لاقو
أاد˘˘ب .لوأ’ا طو˘˘ضشلا ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘كي

انزف امدنعو ،ةعرضسب ثومنروب
امب نيكضسمتم نكن مل ،ةركلاب
دجوي ’» :فاضضأاو.«ةيافكلا هيف
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘م ل˘˘ضضفأا او˘˘نا˘˘ك .راذ˘˘عأا
ة˘قا˘ط˘˘ب˘˘لا د˘˘ع˘˘بو لوأ’ا طو˘˘ضشلا
نمؤون ن˘ح˘ن .ا˘نر˘ط˘ي˘ضس ،ءار˘م˘ح˘لا
انمامأا .انيدل ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب

كا˘ن˘هو نآ’ا ةر˘غ˘ضصم ة˘حار˘˘ت˘˘ضسا
.«هعطقنل ليوط قيرط
اضسنوك يرزإا نأا ثيمضس دكأا امك
امنيب ،لوأ’ا طوضشلا يف بيضصأا
اًحاتم رتووكنيرد يناد نكي مل
يف ةباضصإا ببضسب مويلا رايتخÓل
.قاضسلا ةلبر

ةÁزهلل راذعأا دجوي ل :ثيمضس

«ليام يليادلا» ةفيحضص تراضشأا
رتضسضشنام يدان نأا ىلإا ةيناطيربلا
سضرعلا ةاقÓمل دعتضسي دتيانوي
مضضل يضشليضشت يدان همدق يذلا

دنومترود ايضسوروب يدان بع’
ىلاغ وضشناضس نودياغ يزيلجن’ا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ درو˘˘˘فار˘˘˘ت د˘˘˘لو’ا

ىلع ةمداقلا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا
نيطاي˘ضشلا» حا˘ج˘ن نأا ن˘م م˘غر˘لا
يدا˘˘˘ن د˘˘˘ئا˘˘˘ق م˘˘˘ضضب «ر˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘لا
و˘نور˘ب ة˘نو˘˘ب˘˘ضشل غ˘˘ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘ضس
ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘ضص ى˘لإا ز˘يد˘نا˘نر˘ف
ةيوتضشلا ت’اق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
.دنواب نويلم86 لباقم ةقباضسلا

بعÓلا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا تفا˘ضضأاو
كر˘˘ت˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسي يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كن’ا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ «ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ضسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا»
يف ،ةمداقلا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا

مهتبغر نع زولبلا برعأا تقو
ا˘ي˘ضسورو˘ب تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ب
.وضشناضس نع يلختلل دنومترود

وضشناضس مضضل يضسليضشت سضرع ةاقÓمل دعتضسم دتيانوي رتضسضشنام

لانضسرا :نوضسÒم
 Úبعل دراطي
دحأا مهديري ل

لو˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘˘ضسلا بعÓ˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘ل
تا˘ب لا˘ن˘ضسرأا نأا ى˘لإا نو˘ضسر˘ي˘˘م
يأا بغري ’ ن˘ي˘ب˘ع’ فد˘ه˘ت˘ضسي
.مهعم دقاعتلا يف رخآا يدان
برد˘م˘لا ن˘˘ع نو˘˘ضسر˘˘ي˘˘م لا˘˘قو
يضسيئرلا ءيضشلا» :اتيترأا ليكيم
يف هيلإا جاتحي ام ىأار هنأا وه
.نيعفادم مضضو ىتأا دقل .فلخلا

نيعتي˘ضس ؟ا˘ًقر˘ف نو˘ثد˘ح˘ي˘ضس ل˘ه
.«ىرنو رظتنن نأا انيلع
دعي مل .نوناعي مهنإا» :فاضضأاو
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘كم˘ضسلا هذ˘ه لا˘ن˘ضسرأا

با˘˘˘هذ˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح
05 ةميقب بع’ ىلع لوضصحلاو
06 وأا ينيلر˘ت˘ضسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
مهنإا .ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘ضسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
’ نيذلا نيبعÓلا عم نودقاعتي
.«دحأا مهديري



%89 تغلب ةحجانلا هتاريرمت ةبصسن
وكانوم ىلع زوفلل مين دوقي تاحرف

 ءاقللا يف لضضفألا ةزئاجب جوتيو
بع’و ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا تاحرف نيدلا نيز داق

ةثÓثب يضسنرفلا وكانوم ةبقع يطختل هيدان يضسنرفلا مين يدان
يرود˘لا ن˘م22ـلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف د˘ي˘˘حو فد˘˘ه˘˘ل فاد˘˘هأا
.«1غيللا» يضسنرفلا

ةرامإ’ا يدان ةهجاوم يف ،ةياغلل ازيمم ءادأا تاحرف مدقو
بع’ مدق ثيح ،ةباضصإ’ا ببضسب يناميلضس هنع باغ يذلا
هليمزل لوأ’ا فدهلا ةريرمت ،قباضسلا ةمضصاعلا داحتا قيرف
نم8.8 طيقنتب ءاقللا يف بع’ لضضفأا ةزئاجب جوتيل ،ليغيم
ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف سصت˘خ˘م˘˘لا «درو˘˘كضسو˘˘ه» ع˘˘قو˘˘م بضسح01
يتلا تاريرمتلا نم %89 رضضخلا بع’ مدق امدعب ،ءاضصحإ’او
.ةحجان تاغوارم8ـل ةفاضضإ’اب ،ةهجاوملا هذه يف اهمدق

ب.م.يرصسيإا
 ينانؤيلا يرودلا يف7ـلا هفده غلب

ثعبيو كابضشلا زه لضصاوي ينداوضس
 يضضاملبل ةيوق لئاضسرب

ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بع’ ي˘نادو˘ضس لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘لا ن˘كم˘ت
ي˘ف كا˘ب˘ضشلا ةرا˘يز ن˘م ،سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف ي˘˘ف ط˘˘ضشا˘˘ن˘˘لا
ةيثÓثب تهتنا يتلا يتناضش قيرفب هيدان تعمج يتلا ةهجاوملا
كابضشلا زه قبضسأ’ا فلضشلا ةيعمج بع’ لضصاوو.ديحو فدهل
ثعبيل مضسوملا ةيادب ذنم7ـلا ةرملل ينانويلا يرودلا يف
ببضسب9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك ن˘˘ع با˘˘غ يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا
هنا ينطولا بخانلا يضضاملب لامج ىلإا ةيوق لئاضسرب ةباضصإ’ا

يمامأ’ا طخلا يف ةفاضضإ’ا ميدقتو ءاطعلا ىلع ارداق لازي ’
.رضضخلل

نمضض ناكم زجح يف ةلهضس ينادوضس ةمهم نوكت نلو اذه
ريبكلا عارضصلا لظ يف مداقلا سسرام سصبرت يف رضضخلا دادعت
،ينه نايفضس ،حاجنوب دادغب مهزربأا ءامضسأا ةدع نيب دوجوملا
بع’ يبيرع وطي نب ىتحو ،روليد يدناو يناميلضس مÓضسإا
.يلحاضسلا مجنلا

ب.نمؤؤملا دبع
 نؤجيد مامأا ةقيقد51 رخآا يف كراصش

مقاطلا حيريو ةضسفانملل دوعي ةلبقلب
 تضسيربل ينفلا

ناديم طضسوو ينطولا بختنملا بع’ ةلبقلب سسيراه داع
ةرهضس كراضش امدعب ،تايرابملا ءاوجأا ىلإا اريخأا تضسيرب يدان
هيدان عمج يذلا ءاقللا نم ريخأ’ا ةعاضس عبرلا يف ،سسمأا لوأا
.«1غيللا» نم22ـلا ةلوجلا راطإا يف ،نوجيد قيرفب

عم ةريخأ’ا تايرابم6ـلا يف ةضسفانملا نع ةلبقلب باغو
ةعر˘ج ه˘ق˘ير˘ف ح˘ن˘م˘ت˘ضس ه˘تدو˘ع نأا ’إا ة˘با˘ضصإ’ا بب˘ضسب ،ه˘يدا˘ن
رضضخلا مجن اهحنمي يتلا ةوقلاو ةبÓضصلا لظ يف نيجضسكأا
،يضضاملب لامج ردضص جل˘ث˘ي˘ضس ه˘تدو˘ع ر˘ب˘خ نأا ا˘م˘ك ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل
مداقلا سسرام رهضش قاقحتضسا لبق ايقيرفإا يف بردم لضضفأا

سسأاك تايفضصت يف ،يوبابميز مامأا ةجودزملا ةهجاوملا لÓخ
 .نوريماكلاب1202 ايقيرفإا ممأا

ب.نمؤؤملا دبع
 يئاهن عبر رودلل يصسنؤتلا يلحاصسلا مجنلا داق

يرود يف01ـلا هفده نود يبيرع
 ايقيرفإا لاطبأا

يلحاضسلا مجنلا هيدان يرئازجلا بعÓلا ميرك يبرع داق
لاطبأا يرود ةقباضسم نم يئاهن عبر رودلا يف دجاوتلا نامضضل
ىلع يضسنوتلا يدانلا هققح يذلا ريبكلا زوفلا بقع ،ايقيرفإا
ةهجاوملا يف ،نيفيظن نيفدهب يقيرفإا بونجلا موينتÓب يدان
.سسمأا لوأا نييدانلا تعمج يتلا

نم تايراب˘م6 ي˘ف01ـلا فدهلل هد˘ي˘ضصر ي˘ب˘ير˘ع ع˘فرو
يب يت يدان بع’ اكلوم ىلع امدقتم ،ايقيرفإا لاطبأا يرود
.فادهأا ةثÓثب ،يلوغنوكلا يبميزام

ىوتضسملا ىلع يبيرع هب رمي يتلا ةيهازلا ةرتفلا لÓخ نمو
ارايخ نوكي دق قباضسلا دادزولب بابضش بع’ نإاف ،يفيدهتلا

لولح داجيإا نع ثحبي يذلا ينطولا بخانلل ةبضسنلاب اديج
ةرتفلا لبق ءارحضصلا يبراحمل يموجهلا طخلا يف ةيفاضضإا
تايفضصت نيتهبج ىلع رضضخلا عارضص فرعت يتلا ةمداقلا

.2202 رطق لايدنوم تايفضصت اهدعبو ايقيرفإا ممأا سسأاك
ب.م.يرصسيإا
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ىلع ينامحد دم˘ح˘م ن˘ي˘ُع
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا سسأار
مÓعوبل افلخ ةباينلاب ،سسنتلل

لمع يذلا ،سسمأا يلع جاح
يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل سسي˘ئر˘ك
امدعب ىضضم تقو يف ةبعلل
د˘ب˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت م˘˘ت
.يوانرب ميلضس فوؤورلا

ن˘˘˘م ءا˘˘˘ضضعأا5 مد˘˘˘˘˘˘قو
ة˘ب˘ع˘ل˘ل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا

ديضس د˘يد˘ج˘لا ر˘يزو˘ل˘ل ا˘ن˘ع˘ط
ىلع نيجتحم ،يدلاخ يلع
لبق نم يلع جاح نييعت رارق
يذلا يوانرب قباضسلا ريزولا

ةيداحتا سسيئر «اتقؤوم» بقاع
ءوضس»ـل دعضسب دمحم سسنتلا
 .«رييضستلا

ريزؤلا ركصشأا :Êامحد
ةصسارد ىلع يدلاخ

بتكŸا نم مدقŸا نعطلا
 ›ارديفلا

سسيئر ينامحد دمحم هجو
سسن˘ت˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
يدلاخ ىلإا ،ركضشلا ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب

،ة˘ضضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ضشلا ر˘˘يزو
يف رظنلا ةداعإا ةيفلخ ىلع
فر˘ط ن˘م مد˘ق˘م˘˘لا ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا
يلارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا ءا˘ضضعأا

ريزولا ركضشأا» :ينامحد لاقو
سسرد يذلا يدلاخ يلع ديضس
ل˘ب˘ق ن˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

نييعت دعب ،ةرازولا ىوتضسم

ر˘يزو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ل˘˘ع جا˘˘ح
يوانرب ميلضس فوؤور قباضسلا

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب م˘˘ت يذ˘˘˘لاو
بقوع دقل» :عباتو ،«ةينوناق
اندقعو ،تقؤوم لكضشب دعضسب
62 موي ايئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا ا˘عا˘م˘ت˘جا
مت ثيح ،مرضصنملا ربمضسيد
سسيئرلا بضصنم يف ينييعت
نو˘نا˘˘ق˘˘لا بضسح ،ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب

ئجافن نأا لبق ،هب لومعملا
ءاغلإاو يلع جاح نييعت رارقب
قفو يلاردفلا بتكملا رارق
.«هل ةلوخملا تايحÓضصلا

نأا ينامحد دكأا ريخأ’ا يفو
ا˘ن˘ل Ó˘ي˘مز ى˘ق˘ب˘ي ي˘ل˘ع جا˘ح
د˘ضض ءي˘ضش يأا ا˘ن˘يد˘ل سسي˘˘لو
.هضصخضش

ةمصساح ةريرمت حنم ايقيرفإا لطب
 ةلادعلا ةهجاؤم يف

تضسيل يتباضصإا : يليÓب
زيكرتلا انيلعو ةريطخ
 طاقنلا عييضضت يدافتل

حا˘˘ن˘˘ج ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسؤ˘˘ي نأا˘˘˘م˘˘˘ط
يل˘هأ’ا بع’و ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ه˘ت˘ح˘صص ىل˘˘ع ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ،يدؤ˘˘ع˘˘صسلا

مؤي اهل ضضرعت يتلا ةباصصإ’ا بقع
يدان ةهجاؤم دنع ،يصضاملا تبصسلا
ىه˘ت˘نا يذ˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

61ـلا ةلؤجلا راطإا يف هلثمل فدهب
حر˘صصو ،ة˘يدؤ˘ع˘˘صسلا ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م

ق˘با˘صسلا ي˘صسنؤ˘ت˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا بع’
اهل تصضرعت يتلا ةباصصإ’ا» :Óئاق
،امامت قلقلا ىلإا ؤعدت ’و ،ةطيصسب
نك˘ت م˘ل ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م» :ع˘با˘تو
ة˘ي˘ن˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ا˘ن˘ل˘خد ثي˘ح ،ة˘˘ل˘˘ه˘˘صس
اصسفانم انهجاو اننكل ريغ ’ زؤفلا

متخو ،«لداعتلا لجا نم بعل ايؤق
ةصسفانم فر˘ع˘ت ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا» :ه˘مÓ˘ك
بعل ىلع انربجي يذلا رمأ’ا ،ةيؤق
يدا˘ف˘ت˘ل ةؤ˘ق˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

.«طاقنلا نم ديزم عييصضت
هنود يذلا ديحؤلا فدهلا نأا ركذي
ةر˘ير˘م˘ت˘ب ءا˘ج ،يدؤ˘ع˘صسلا ي˘˘ل˘˘هأ’ا

،«ر˘˘صشا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب» ن˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘صسا˘˘˘ح
هنا ةحصضاو ةلاصسرب ريخأ’ا ثعبيل

عنصصي ام امئاد هنأا ’إا ةباصصإ’ا مغر
.قرافلا

ب.نمؤؤملا دبع

ةيثÓثب طقضسي لازغ
 سسوتنفوج مامأا ةفيظن

بعÓ˘لا لاز˘غ د˘ي˘صشر ،ضسمأا دا˘˘ق˘˘نا
رئاطلا حانجلاو يرئازجلا يلودلا
ةريب˘ك ةرا˘صسخ˘ل ا˘ن˘ي˘ت˘نرؤ˘ي˘ف يدا˘ن˘ل
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ،ضسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ج ق˘ير˘ف ما˘مأا
تعمج يتلا ةهجاؤملا يف ةفيظن
نم22ـلا ةلؤجلا راطإا يف نييدانلا
.يلاطيإ’ا يرودلا

ن˘م را˘ع˘م˘لا بعÓ˘˘لا لاز˘˘غ كرا˘˘صشو
ا˘ي˘صسا˘صسأا ’ؤ˘ي˘˘ف˘˘لا ىلإا ر˘˘ت˘˘صسي˘˘ل يدا˘˘ن

هناكم اكرت (06د) يف جرخ ثيح
ىلع لصصحتو ،قيرفلا يف هليمزل
نؤيل بع’ لانيل ،ءارفصص ةقاطب
بصسح01 ن˘˘˘م6 ط˘ي˘ق˘ن˘ت ق˘با˘صسلا

ي˘ف ضصت˘خ˘م˘لا «درؤ˘˘ك˘˘صسؤ˘˘ه» ع˘˘قؤ˘˘م
 .ءاصصحإ’او طيقنتلا

ب.م.يرصسيإا

بعÓ˘لا سسا˘˘نو مدأا د˘˘كأا
قلأات˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

هنا ،يضسنرفلا سسين هيدان عم
نم حئاضصن˘لا د˘يد˘ع ى˘ق˘ل˘ت˘ي
ي˘ف ا˘ب˘ع’ نا˘ك يذ˘لا هد˘˘لاو
ةلوطبلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘ضسق˘لا
لمعي هنا احضضوم ةيرئازجلا
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ةو˘˘˘ق˘˘˘ب
ر˘˘ث˘˘كأا هدودر˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘تو
.رثكأاف

يذ˘˘˘˘لا ،سسا˘˘˘˘نو ف˘˘˘˘ضشكو
ىلع سسين يدان ناولأا لمحي
نم ديد˘ع˘لا ،ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘ضس
راوضشمو ،هتايح نع قئاقحلا

م˘˘˘هأاو ،ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لا هد˘˘˘˘لاو
،ا˘ه˘ب هدوز˘ي ي˘ت˘لا ح˘ئا˘ضصن˘لا

ةفيحضصل ايقيرفإا لطب لاقو

يدلاو» :ةيضسنرفلا «بيكيل»
دقلف ،مدقلا ةرك اديج فرعي

ةلوطبلا يف اقباضس ابع’ ناك
،يناثلا مضسقلا يف ةيرئازجلا

ديدع هنم ىقلتأا يننأا ثيح
ر˘يو˘ط˘ت ل˘جا ن˘م ح˘ئا˘ضصن˘˘لا

ي˘˘˘ف ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لاو ياو˘˘˘ت˘˘˘ضسم
.«رثكأاف رثكأا تايرابملا

بختن˘م˘لا م˘ج˘ن د˘كأاو اذ˘ه
ثدحلا عنضص يذلا ينطولا
،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك ي˘˘ف
ىمرم يف ةيئانث نود امدعب
يف هبتاعي هدلاو نأا ،اينازنت

عم اه˘ي˘ف ثد˘ح˘ت˘ي ،ةر˘م ل˘ك
هئÓمز عمو ةضصاخ مكحلا
:در˘˘ط˘˘ت˘˘˘ضساو ،ما˘˘˘ع ل˘˘˘كضشب
تايرابملا لك عباتي يدلاو»

ح˘ير˘ضص و˘هو ،ا˘ه˘ب˘ع˘لأا ي˘ت˘لا
لك دعب ي˘ئادأا م˘ي˘ق˘يو ي˘ع˘م
ا˘نأا» :ه˘مÓ˘ك م˘˘ت˘˘خو ،«ءا˘˘ق˘˘ل
داقتن’ا نم ر˘ي˘ث˘كل سضر˘ع˘تأا

ا˘مد˘ن˘ع ا˘م˘ي˘ضس’ يد˘لاو ن˘م
ملكتأاو ما˘كح˘لا ى˘ل˘ع ج˘ت˘حأا

ينم بلطي هنأا امك ،مهعم
يئÓ˘مز ن˘م جا˘عز˘ن’ا مد˘ع
مل لاح يف ،تايرابملا لÓخ
امئاد ينأ’ ،ةركلا يل اوررمي
اريب˘ع˘ت ،يد˘ي ع˘فر˘ب مو˘قأا ا˘م
.«يرمذت نع

سسانو نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةهجاوملا يف درطلل سضرعت
مامأا ،سسمأا هيدان اهبعل يتلا
.(15د) يف نويل قيرف

ب.م.يرصسيإا

 نؤيل ةهجاؤم ‘ درطلل ضضرعت

Úضسحتل يمييقت ىلع امئاد لمعي..قباضس بعل يدلاو :سسانو
 ياوتضسم ريوطتو

 درطلل هليمز ضضرعت دعب هيدان ةاناعم دكأا

تضسلو «يج.سسأا.يبلا» مامأا ةراضسÿا نايضسن انيلع :روليد
 رامين قح ‘ يتاحيرضصت ىلع امدان

ينطولا بختنملا مجاهم روليد يدنأا ربع
ن˘ع ي˘ضسنر˘ف˘لا ه˘ي˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘نو˘˘م يدا˘˘ن بع’و
يتلا ةلذملا ةراضسخ˘لا ن˘م د˘يد˘ضشلا ه˘ئا˘ي˘ت˘ضسا
،«يج.سسأا.يبلا» دي ى˘ل˘ع ه˘يدا˘ن ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت
نم22ـلا ةلوجلا راطإا يف ةفيظن ةيضسامخب
.ةلوطبلا

ةيفحضص تاحيرضصت يف ايقيرفإا لطب لاقو
تنا˘ك ةرا˘ضسخ˘لا» :ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع
ىلع زيكرتلاو ةحفضصلا يط انيلعو ،ةيضساق
درب موقن نأا انيلع» :فاضضأاو ،«مداق وه ام
سصوقنم بعللاو ةمداقلا ةارابملا يف لعف
 .«دقعم نييضسيرابلا مامأا ايددع

نكÒ..’ Áبك بع’ رامين»
 «يتاحيرصصت ىلع مدنأا ⁄و هفاقيإا

بقع امدان ناك نإا ،لاؤوضس ىلع هدر يفو
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا
ينطولا بختنملا بع’ دكأا ،«يج.سسأا.يبلا»
يليزاربلا مجنلا نأا احضضوم امدان سسيل هنا

:درطتضساو ،ه˘فا˘ق˘يإا ن˘كم˘ي ’و زا˘ت˘م˘م بع’
لقأا مل ؟ةقباضسلا يتاحيرضصت ىلع مدنأا اذامل»
كلذ تبثا وهو اريبك ابع’ سسيل رامين نأا
اننأا ديجلا نم» :عباتو ،«ناديملا ةيضضرأا قوف
ثدحتن ’ ىتح ،ىرخأا ةرم سسيراب هجاون نل

ه˘مÓ˘ك م˘ت˘خو ،«ةر˘ي˘غ˘ضصلا ة˘ضصق˘لا هذ˘ه ن˘ع
نوكي امدنعو هل ائينه ،عدبم رامين» :Óئاق
.«هفاقيإا نكمي ’ هموي يف

ب.م.يرصسيإا

ب.نمؤؤملا دبع

sport@essalamonline.com
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دا˘˘˘ح˘˘˘˘تا برد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لدأا
يريزد لÓ˘ب ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
هنيقي دكؤوت تاحيرضصتب
ن˘م ءا˘ضصقإ’ا نأا˘ب ما˘ت˘˘لا
ام ةيقير˘فإ’ا ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا

ةجمربل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ’إا و˘ه
اهل عضضخ يتلا ةفثكملا
تحم˘ضس ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘لا
ابع’�2 عضضوب يدانلل
ةيمضسرلا ةكراضشملا ديق
تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
جتان ةيقيرفإ’ا ةضسفانملا يف ءاضصقإ’ا

انتلعج يتلاو ةفثكم˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘لا ن˘ع
ني˘ب ءا˘ق˘ل�2 ة˘عا˘ضسلا د˘ح˘˘ل بع˘˘ل˘˘ن
ةي˘ل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ن˘ي˘ت˘ضسفا˘ن˘م˘لا

ا˘م ةزا˘˘جإا�2 ا˘ن˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسا ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك
لك نأا دق˘ت˘عا رو˘ف˘ي˘ضس سسرا˘ح˘لا اد˘ع
ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘م بل˘طا ا˘م˘ك بير˘˘غ كلذ

سسيئر ىتح ’و سسيئر Óف تمضصلا
هذه يف ثيد˘ح˘لا ه˘ل ح˘م˘ضسي ة˘ط˘بار˘لا
. تاذلاب ةطقنلا

يف ةيمشسر تاهجاوم6 بعلنشس»
«يثراك رمأا اذهو اموي02 فرظ

ىلع ادكؤوم هثيدح ينعملا لضصاوو

م˘˘˘غرو ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘لا
’إا سصاخلاو ما˘ع˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ي
لضضفأا هجو نع تنابأا اهنأا

ا˘˘ضضيأا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا تب˘˘ضست˘˘كاو
ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس’
نأا ىلع دكأا امك ةيقيرفإ’ا

ارمأا دعي داحت’ا هيناعيضس ام
يدا˘ن˘˘لاو ’ ف˘˘ي˘˘ك ار˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘ضس
فرظ يف تاءاقل6 سضوخ
د˘ق˘ل» :لا˘ق د˘˘قو ا˘˘مو˘˘ي02

ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘نر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا
ناب˘ضشلا كار˘ضشإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ةيقيرفإ’ا ةبرج˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘ضساو
6 سضوخ ىلع نيل˘ب˘ق˘م ن˘ح˘ن ا˘مو˘م˘ع
اموي02 فرظ يف ةيمضسر تاهجاوم
. «يثراك رمأا وهو
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ىلع توأا02 بعلم نوكيضس
يف ءاقل لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا ع˘م د˘عو˘م
با˘ب˘ضش ن˘ي˘ب ع˘م˘˘ج˘˘ي ة˘˘م˘˘ق˘˘لا
لوأ’اف جربلا يلهأاو دادزولب

ىلع عبرتلا ةل˘ضصاو˘م˘ل ح˘ما˘ط
عفرو ةيرئازجلا ةركلا سشرع
بر˘˘˘قا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا قرا˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا
بغريف يناثلا امأا نيضسفانملا
ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ن˘˘˘م بور˘˘˘ه˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
مدقتلاو طوقضسلاب نيدد˘ه˘م˘لا
نم ىلوأ’ا بتارملا ىلإا كلذب
يدا˘ن˘لا فاد˘هأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ل˘˘جا

ر˘˘مأ’ا ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘˘˘لو
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ح˘م˘ضسي˘ضس يذ˘˘لا
. ةيوق ةلباقم ةيؤورب

رامثتشس’ا انيلع» :امود
برقأا جئاتن يف

زوفلاو نيقحÓملا
«يرورشض

امود كنارف بردملا قلع دقو
دكأا يتلاو ةرظتنملا ةمقلا نع
ةبضسنلاب ةضصاخ نوكت نل اهنأاب
ةيضضاملا هتبرجت نم مغرلاب هل
دكؤو˘ي˘ل حار ثي˘ح ي˘ل˘هأ’ا ع˘م

ىضسني هلع˘ج˘ت ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا نا˘ب
اذ˘ه ي˘ف لا˘ق د˘قو تا˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا
ه˘جاوأا˘˘ضس ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضص» :دد˘˘ضصلا
كلذ لك نكلو قباضسلا يقيرف
سسفا˘ن˘ت˘لا ع˘با˘ط ي˘ف نو˘كي˘˘ضس
تايركذ يدل حيحضص فيرضشلا
نكأا يذلا يلهأ’ا عم ةيباجيإا
ناديملا نكلو هل اريبك امارتحا
ىعضسنضس اننيب Óضصاف نوكيضس
ل˘ضضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةراد˘ضص ى˘لإا ر˘ث˘كأا ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ا˘ه˘ب بور˘ه˘لاو بي˘تر˘˘ت˘˘لا
.«نيقحÓملا برقأا

ةبوعشص يعن» :زاكعوب
انفده نكلو ةهجاوملا

ةجيتنب ةدوعلا ىقبي
«ةيباجيإا

برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا نا˘˘ب زا˘˘˘كعو˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘ضصر˘˘ف نو˘˘كت˘˘ضس
قيقحت ثحب لجا نم هيدانل
ن˘م˘ضضت ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
يف ةرظتنملا ةدوعلا يلهأÓل
نأاو ة˘ضصا˘خ ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘˘م
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م لا˘˘مآ’ا ل˘˘ك

ح˘ي˘ح˘ضصت ل˘جا ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
نأا دقتعا» :لاق دقو راضسملا
ى˘ل˘ع بع˘ل˘ت˘ضس ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

فد˘ه˘لا˘ف ةر˘ي˘غ˘ضص تا˘ي˘ئز˘ج
ي˘ف ي˘ل˘هأ’ا ع˘ضضو نو˘كي˘ضس
ام و˘هو ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلا ة˘كضسلا

ط˘˘ب˘˘ضضل ى˘˘ع˘˘ضسن ا˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
ىو˘ت˘ضسم˘لا ي˘ف تار˘ي˘ضضح˘ت
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘ضست
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ط˘˘ب˘˘ضضل ة˘˘مرو˘˘ف˘˘لا
قاور ي˘ف ا˘ن˘ع˘ضضت ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ىلع ديدج نم سسفانتلل ديج
.«ىلوأ’ا راودأ’ا
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«ةيقيرفإلا ةكراضشملا ةربخ تبضستكا ةباضشلا يرضصانعو داحتلا نع ثدحتي نأا دحأل قحي ل » : يريزد

ةحيحضصلا ةكضسلا ىلإا ةدوعلا نع ثحبي «اباكلا»و قرافلا قيمعتل «ةبيقعلا»

جربلا يلهأا ‐ دادزولب بابضش
يلهأ’ا مامأا امودل ضصاخ ءاقل

ةراضسخلا لعفب ىرخأا ةزه ىلا ةمضصاعلا ةيدولوم قيرف سضرعت
نود فدهب ةليلم نيع ةيعمج مامأا عئاضضلا تقولا يف ةيضساقلا

نيذلا ةيدولوملا قاضشع اهلبقتي مل يتلا ةراضسخلا يهو در
تاوف لبق اعيرضس يدانلا راضسم حيحضصت ةرورضض ىلع اورضصأا
ريضصم فرعي˘ضسو اذ˘ه ة˘ل˘ضصاو˘ت˘م تاز˘ه˘لا نأاو ا˘م˘ي˘ضس’ ناوأ’ا
ةرادإ’ا نأاو ةضصاخ ةمداقلا تاعاضسلا لÓخ ينزاخم بردملا
. هذاقنإا نكمي ام ذاقنإا لجأا نم ديدج بردم طبضض ىلع رضصت

ةيشساق ةبوقعل ضضرعم قارحو هءاطخأا لشصاوي لاعشش
ةوانضشلا تاعلطت ىوتضسم يف ءاقللا ةليكضشتلا دؤوت مل اهتهج نم
’وط ةرطيضسلاب سسفانملل حمضس ام وهو عافدلاب تفتكا ثيح
لعج ام وهو لاعضش سسراحلا ءاطخأا تلضصاوت امك اضضرعو
ةضصرفلا حنمو هرييغت ةرور˘ضضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ة˘يدو˘لو˘م˘لا قا˘ضشع
ىق’ قارح طضسولا بع’ فرضصت نأا ركذي لاوط وأا ةقاطوبل
كلتب همتضشو هجاجتحا ناو ةضصاخ راضصنأ’ا نم اريبك اناجهتضسا
ا˘م ي˘ب˘ل˘ضس ر˘ير˘ق˘ت داد˘عإا ع˘م هدر˘ط˘ب م˘كح˘ل˘ل ح˘م˘ضس ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا
. ةيضساق تابوقعل هضضرعيضس
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رئازجلا ةيدولوم
«ةوانضشلا»و ديدج نم بيخي ديمعلا

ةلجعتضسم لولح ىلإا نوعدي

باشسح ىلع ضسابعل˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م ق˘ح˘ت˘شسم زو˘ف˘ب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف دا˘ع
ادج بعشص فرظ يف طاقنلا ىلغأا ةعومجملا تنمشض ثيح يلحملا قيرفلا

فيرشش لعج ام وهو ةيرادإ’ا لكاششملا نم اريثك اوناع ةوارمحلا نأاو ةشصاخ
لمعلاو رثكأا مهزيفحت لجا نم ةلباقملا قÓطنا لبق مهب عمتجي ينازولا

ةيدولوملل حم˘شسو ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ق˘ق˘ح˘ت يذ˘لا ر˘مأ’ا طا˘ق˘ن˘لا ىل˘غأا نا˘م˘شض ىل˘ع
نامشض يف ضسفنلا ينمي عيمجلا لعجي ام وهو ةشسماخلا ةبترملا ىلإا ءاقتر’اب
. مويدوبلا نمشض ةبترم لÓتحاب مشسوملا ةياهن عم قيرفلا فادهأا

يواكمو ينازولا فيرشش نيب حلشصلا دقع وحن
رهششلا فشصتنم ةماعلا ةيعمجلاو

ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘ي˘ب رو˘مأ’ا ة˘ئد˘ه˘ت ي˘ف فار˘طأ’ا ضضع˘ب تعر˘شش ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىلا ةجاح يف ىقبي قيرفلا نأاو ةشصاخ يواكم بعÓلاو ينازولا فيرشش
تاناك˘مإا ن˘م ةوار˘م˘ح˘لا ةدا˘ف˘ت˘شسا˘ب ح˘م˘شسي˘شس يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو هر˘شصا˘ن˘ع ل˘ك
د˘ح˘ل نا˘هر˘لا بشسك ي˘ف ح˘ج˘˘ن ير˘˘ششم برد˘˘م˘˘لا نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب بعÓ˘˘لا
فشصتنم يف اهتششقا˘ن˘م م˘ت˘ي˘شس ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘شضق نا ر˘كذ˘ي ة˘عا˘شسلا
. يدانلا حلاشص يف رومأاب يدانلا جرخي ىشسعو لعل اشضيأا رهششلا
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نارهو ةيدولوم
سسابعلب نم زوفب نودوعي «ةوارمحلا»

راوضشم ىلحأا ةلضصاوم ىلع نورضصيو

ةماهلا تاءاقللا نم ددع عييشضت ىلإا ةنوملقوب فيطشس قافو مجاهم هجتي
تد˘كأا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘فو˘˘ششك˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ر˘˘ه˘˘ششلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
اذه هتيفاعل هتداعتشسا دشصق هتلشضع ةيوقت عم ةحارلا ىلإا هنوكر ةرورشض
تا˘عا˘شسلا ي˘ف ي˘ند˘ب˘لا ر˘شضح˘م˘لا ع˘م ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ن˘يرا˘م˘ت بعÓ˘لا ر˘ششا˘ب˘ي˘˘شسو
نأا ركذي ضسرام رهشش ةيادب عم ةدوعلل ابشسحت هنزاوت ةداعتشس’ ةمداقلا
ر˘ي˘ثأا˘ت ىد˘م ة˘فر˘ع˘م ل˘جا ن˘م ضسمأا تا˘شصو˘ح˘˘ف ىر˘˘جأا ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
.ةراطشسوشس ءاقل يف هتكراششم ىلع ةباشصإ’ا

فوشصوبو يشسودنق تامدخ ديعتشسي قافولا
رشضخلا ببشسب ةوارمحلا ةمق عيشضي دق

ىهنا نا دعب يشسودنق طشسولا بع’ تامدخ قافولا داعتشسا هتاذ قايشسلا يف
ءاقل يف فوشصوب تامدخ قيرفلا نمشض امك ةينطولا ةمدخلا عم لاكشش’ا
بختنمب هطابترا ببشسب ةوارمحلا ةهجاوم يف هدقتفي نا ىلع ةراطشسوشس
بردملا نا ركذي يرفيف6 ةياغ ىلا قلغم ضصبرت يف عرشش يذلا طشساو’ا

امهتيفاع ةداعتشسا ةياغ ىلا دادعتلا جراخ يناحرفو يحي نب كرت ررق
.باهذلا ةلحرم ةليط امهبايغ ببشسب ةينفلاو ةيندبلا

ضشامر ماششه

«ةراطشسوشس» ةمقل اهتادادعتشسا لشصاوت فيطشس قافوةليكششت
ينفلا مقاطلا قرؤوت يبيرعل ةباضصإاو بيغي ةنوملقوب

ققح ثيح ديدج نم هتبترم نيشسحت ةليلم نيع ةيعمج قيرف لشصاو
رخا يف در نود فده عقاوب ةمشصاعلا ةيدولوم باشسح ىلع اريثم ازوف
» لعج يذلا فدهلا وهو رامع يشس ميهاربإا قيرط نع ةلباقملا ضسافنا

هاياونو يدانلا يعشس ادكؤوم بيترتلا ةمدقم ىلا ديدج نم يقترت » ماشص’
نأاب يدانلل حمشست ةديج ةبترم يف ةلوطبلا ءاهناو رثكا مدقتلا ثحب يف
.كلذ لجا نم ةيتاوم ةشصرفلا نا امب ةلوطبلا ناشصح نوكي

ةيلاملا مهتاقحتشسم ضصوشصخب ةرادإ’ا عم اوثدحت نوبعÓلا
ةمشصاعلا ةيدولوم باشسح ىلع ققحملا زوفلا ةحرف دعب ةرششابمو اذه
يتلا دوعولا قيبطتب اوبلاطو قيرفلل ريشسملا مقاطلا ىلا نوبعÓلا هجوت
ا˘هد˘ع˘بو زو˘ف˘لا ةرور˘شض ىل˘ع اود˘كا ن˘ي˘ح ة˘م˘ق˘لا ل˘ب˘ق ا˘هو˘ق˘ل˘طا د˘ق او˘˘نا˘˘ك
ءاقفر اهششيعي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا دكؤوي ام وهو رخا مÓك مهل نوكيشس
ل˘˘ي˘˘ن ةرور˘˘شض ىل˘˘ع اور˘˘شصا ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م م˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا بيد
فورظ يف مهعشضو لجا نم مهريبعت دح ىلع نيترجا ولو مهتاقحتشسم
.ديعاوملا مداقل ابشسحت ةبشسانم

ضشامر ماششه

مهتاقحتشسم لوح ةرادإ’ا عم اوثدحت ةليلم نيع ةيعمجوبع’
اهضسفن عضضتو ةيدولوملا رهقت «ماضصل»

ةلوطبلا داور ةيدنأا نمضض

ماهتلا سصفق يف ةنيوع..نيتطقن ردهي «يضس.سسا.يضسلا»

ةنيطنضسق بابضش
ةمداقلا تاعاشسلا يف ةرظتنم بعÓملا ليهأات ةنجل

ةرم ينيطنضسقلا يضضايرلا يدانلا داع
رثعتلا دعب كلذو رفضصلا ةطقن ىلا ىرخأا
ثيح ةرواضسلا ةبيبضش ماما رايدلا لخاد
ةجيتن كرادت يضس سسا يضسلا ناكمإاب ناك
بضسك ى˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو لوأ’ا طو˘˘˘˘ضشلا
مكحلا تافرضصت نكلو ثÓثلا طاقنلا

ةردقم يف ريبك لكضشبو ترثا ةنيوع
مغرلاب ةدوعلا ىلع ةروضضخلا رضصانع
يمضساقلب قيرط نعو قيرفلا نوك نم
نيفدهب داع ةليكضشتلل يعامجلا لمعلاو
لقأ’ا ىلع قيرفلا مرح مكحلا نا ركذي
اتناك نيتللا يرمعلاو ديبع يتلكر نم

ىرخأا ةهج نم ةلباقملل رخا اقضسن حنمتل
ليهأات ةنجل قيرفلا ةرادإا سسما تلضسار
نب ىلا ةرايز ميدقت لجا نم بعÓملا

او˘ضضفر ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نو˘ك كلا˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
.اددجم يوÓمح يف بعللا

نع ثيد◊ا ضضفر لكلا
نوبلاطي رفانشسلاو ميكحتلا

لخدتلاب ةطبارلا
قيرفلا ةرادإا تضضفر هتاذ قايضسلا يف
ةبيخ ىلع قيلعتلا ةذوخ بردملا ىتحو
ىلع اودكاو ةهجاوملا هذه يف ميكحتلا

نم ةرواضسل˘ل ة˘ضصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا نا
ي˘ف ةارا˘ب˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘ضس’ا ل˘˘جا
نو˘˘كي˘˘˘ضس يذ˘˘˘لا ر˘˘˘م’ا لوأ’ا طو˘˘˘ضشلا

ةمداقلا تايدحتلا يف مهل اضسرد هبضسح
سضع˘ب ةدو˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يدا˘ن˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
يف ةلبقملا ةهجاوملل ابضسحت رضصانعلا

دئاعلا اذكو ةدايع نب ورتضسياملا ةروضص
تد˘˘كا يذ˘˘˘لاو ةدو˘˘˘بد˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ضصإا ن˘˘˘م
هجامدنا راظتنا يف هيفاعت تافوضشكلا
ع˘م ر˘يد˘ق˘ت ى˘ضصقا ى˘ل˘ع اد˘˘غ وا مو˘˘ي˘˘لا
.ةعومجملا

ضشامر ماششه

عيمجلا ىلع رانلا حتف باششلا بردملا
ةمضصاعلا دا–ا



ةــــنصصرق

ةيدولوملا برضضت ةيلاملا ةمزألا
يتلا لكاضشملا نا ودبي
د˘ي˘م˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
نل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا
،م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ف˘قو˘ت˘ت
ةبيخملا جئات˘ن˘لا د˘ع˘ب˘ف
،تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا بر˘حو
لضصاوت ىلع رودلا ءاج
ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘مزأ’ا

ىل˘ع ةرادإ’ا نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع
ر˘ضصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ا˘˘ه˘˘ضسأار
ة˘˘فو˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م ،سسا˘˘˘م˘˘˘لأا
ةكرضش رخأات سصوضصخب
ي˘˘˘ف «كار˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ضس»
ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘ضست
.ةيونضسلا

ريغضص رضسجب روليد نيهي رامين

روليد يدنا زازفتضسا ىلع ةوقب يليزاربلا يلودلاو نامريج ناضس سسيراب بع’ روينج رامين در
بع’ نكمت ثيح ،نييدانلا تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا لÓ˘خ ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م بع’و ر˘ضضخ˘لا م˘ج˘ن
.ةلوهضس لكب ايقيرفإا لاطبأا مادقأا نيب ريغضص رضسج ريرمت نم قباضسلا ةنولضشرب

هبلط ددجي يكوكلا
راضصنأÓل

فيطضس قافول يضسنوتلا بردملا لازي ’
نم مه قافولا راضصنا ناب دكؤوي يكوكلا
ىلا طاقن ثÓث ةفاضضإاب قيرفلل اوحمضسيضس
ام وهو لب˘ق˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا يدا˘ن˘لا د˘ي˘ضصر
ىلا ه˘تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ا˘م˘ئاد ى˘ع˘ضسي ه˘ل˘ع˘ج
سشيعي قيرفلا ناو ةضصاخ ثدحلل مهزيهجت

بايغل اذكو جئاتنلا ةدوع دعب ةضصاخ ةلاح
لعل ةبيتكلا يف ةرثؤوملا رضصانعلا سضعب
يف راضصنأ’ا عرضش دقو اذه طينحج اهزربا
مهناو ةضصاخ ةوقب لقنتلل مهضسفنا زيهجت
مهتامدخل ةضسام˘لا يدا˘ن˘لا ة˘جا˘ح نو˘كرد˘ي
. تاجردملا يف

«رفانضسلا» عم سشعفني ام «ولكيولا»

ي˘ضضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘ضصنا ع˘˘با˘˘ت اذ˘˘كه
ءا˘ق˘ل ة˘م˘ق ر˘ي˘غ˘ضصو ر˘ي˘ب˘ك ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘لا
ءارقفلا لبج نم طغضضلا تحت ةرواضسلا

اولواح ثيح هتادانم راضصنأÓل ولحي امك
طوضشلا يف يحي نب ءاقفرل معدلا ميدقت
اذ˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘˘لا م˘˘غر ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

نا˘ك ي˘ضس سسا ي˘ضسلا نو˘ك ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘بو
نا ’ا نيفدهب لوأ’ا طوضشلا يف ارخأاتم
زارحا يف يمضساقلب اريثك دعاضس مهمعد
ةيلاع تناك تاحيضصلا ناو ةضصاخ نيفده
ةرم مهطخضس نع اوربع رفانضسلا نا ركذي
مهبضسح يذلاو ةنيوع مكحلا نم ىرخأا

.ةلباقملا ةجيتن ددح

ةيرئازجلا قرفلا ءاضصقا
ةطبارلا ىلع ةمعن

نا رضضخ˘ل˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا و˘ضضع د˘كا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا نوؤو˘ضش ر˘ي˘ي˘ضست ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
لبق ةلو˘ط˘ب˘لا ما˘ت˘خ ى˘لا ن˘يد˘ها˘ج نو˘ع˘ضسي
لمعي لكلا نا ىلع نيدكؤوم ناضضمر رهضش
عم ةضصاخ ةروضصلا يف يداونلا عضضو ىلع
تاضسفانملا يف ةيرئازجلا قرفلا لك ءاضصقا
ةبغر دكؤوي يذلا رم’ا ةيقيرف’او ةيبرعلا
ي˘ف نو˘كت ة˘ما˘نزر ط˘ب˘˘ضض ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
حمضستو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا ي˘ف لوا˘ن˘ت˘م˘لا
ةرو˘ضصب ت’و˘˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘ب يداو˘˘ن˘˘لا ل˘˘كل

. ةيعيبط

 نيبعÓلا ةاناعم
ةاوهلا ميحج يف

مضسق مي˘ح˘ج ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةا˘نا˘ع˘م ل˘ضصاو˘ت˘ت
نم ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘ي˘غ فر˘ضصت˘لا بب˘ضسب ،ةاو˘ه˘لا

رودلا ءاج ثيح نيريضسملاو نيبعÓلا فرط
رضصق بابضش نم نيبع’5 ىلع ةرملا هذه
ةر˘قو˘ب ة˘يد˘ل˘ب ق˘ير˘ف او˘ه˘جاو ن˘يذ˘لا ة˘لÓ˘˘ضشلا
اوضضرعت امدعب ،طوق˘ضسلا˘ب دد˘ه˘م˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
يتلا ةلباقملا لÓخ ةروطخلا ةتوافتم حورجل

.نيقيرفلا نيب تعمج

qarsana@essalamonline.com
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1 تخيرتضسام ‐05 سسكاجأا
سسكا˘جأا يدا˘ن ف˘˘ضصق
قيرف ةنضس21 نم لقأا

ةجيت˘ن˘ب تخ˘ير˘ت˘ضسا˘م
ديحو فده لباقم05
ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةياهن نييدانلا تعمج
،ي˘ضضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا

لابضشأا يدان لضصاويو
ءادأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت سسكا˘˘˘جأا
لÓخ نم تبثي ،يوق
ةركلا هدامتعا يدانلا
ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ضشلا
امك ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ةر˘كل˘ل
ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي
.لوأ’ا

15

اتير ىلع دري زرحم
يلودلا مجنلا زرحم سضاير در
ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يزي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م˘ل
ثي˘ح ،ا˘ت˘ير ه˘ت˘جوز ى˘ل˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب

ةيزيلجنا ةيمÓعا  ريراقت تفضشك
«روليات د˘عاو˘ي ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب نأا
،ع˘قاو˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت ة˘˘م˘˘ج˘˘ن ة˘˘ن˘˘با

،«دراو نواد» روكيدلا ةممضصمو
ه˘˘˘˘نأا رد˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘ضضأاو
«دراو روليات» هتقيدضص بحطضصا
اهتاقيدضص ن˘م51و (اًما˘ع22)
عو˘˘˘ب˘˘˘ضسأ’ا م˘˘˘خ˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ضشع ي˘˘˘˘ف
aisA yvI معطم ىلإا ،يضضاملا
5 عفدو ،رتضسضشنام يف يرضصعلا
.ينيلرتضسإا هينج ف’آا
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ةÓضصلا تيقاوم

يضضاملبل ةيوق لئاضسرب ثعبيو كابضشلا زه لضصاوي Êداوضس^
طاقنلا عييضضت يدافتل زيكÎلا انيلعو ةÒطخ تضسيل يتباضصإا :يليÓب^

بعل يدلاو :سسانو
امئاد لمعي..قباضس
Úضسحتل يمييقت ىلع

ياوتضسم ريوطتو

 فيطسس قافو ةمسصاعلإ دا–إ جÈلإ يلهأإ ‐ دإدزولب بابسش
 عيم÷إ ىلع رانلإ حتف باسشلإ بردŸإ

ثدحتي نأا دحأل قحي ل» :يريزد
ةباضشلا يرضصانعو دا–لا نع

 «ةيقيرفإلا ةكراضشŸا ةÈخ تبضستكا

 يلهألإ مامأإ امودل صصاخ ءاقل

قرافلا قيمعتل «ةبيقعلا»
ةدوعلا نع ثحبت «اباكلا»و

ةحيحضصلا ةكضسلا ¤إا

 «ةراطسسوسس» ةمقل اهتإدإدعتسسإ لسصإوت ةليكسشتلإ

ةباضصإاو بيغي ةنوملقوب
ينفلا مقاطلا قرؤوت يبيرعل

 نويل ةهجإوم ‘ درطلل صضرعت
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 هماهم تيهنأإ يذلإ يلع جاحل افلخ

سسنتلل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ةباينلاب اضسيئر Êامحد

ةضسارد ىلع يدلاخ ريزولا ركضشأا:Êامحد
›ارديفلا بتكŸا نم مدقŸا نعطلا


