
30 صص

جامدإا لوح روحمتت ةديدج ةرظن دسسجي
ةيجيردت ةفسصب ايلحم ةعونسصملا تانوكملا

ةيشضقب ةشصاخلا ةمكاحملا ليجأات
«زاغلنوشس» تزه يتلا داشسفلا

50 صصمداقلا صسرام8 ىلإا ةزابيت
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كل نيأا نم» أادبم خيسسرتب دهعت
عقاولا صضرأا ىلع »؟ اذه

ىرخأاو ةيمومع ةدحاو بناج ىلإا
دÓبلا برغو طسسوب ةسصاخ

مهقوقح نم مهنيكمت مدعب اديدنت
 ةيرادإ’ا مهقئاثوو ةيداملا

بيكرتل «AIK» عنشصم لامع
نوجتحي ةنتابب تارايشسلا

40 صص

اهتهجاوم دسصق ةقطنم لكل ةيرامعŸا ةيوهلا قاثيÃ اسصاخ ايميظنت اسصن تدعأا

لاومأا ديدبت مهت مهل تهجو اسصخسش62 اهيف طروت
ةهوبسشم تاقفسص ماربإاو ةوسشر يقلتو ةيمومع

طوقسس ثداح يف رخآا ةباسصإاو صصخسش كÓه
نارهوب زاجنإ’ا روط يف ةيانب نم

ةذفان اشسبح تاونشس01
«يششوبلا» قح يف

تاونسس5 ةدمل ةيمومعلا تاقفسصلا ماربإا نم هؤواسصقإا
ةيمومعلا ةنيزخلل صضيوعت رايلم عفدب همازلإاو

50 صص

،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘˘ك ف˘˘سشك
رئازجلاب ةنبلمل هحلاسصم طبسض نع

نويلم نم ديزأاب بعÓتت ،ةمسصاعلا
ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م بي˘˘˘ل˘˘˘ح صسي˘˘˘ك
ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ىن˘˘˘ثأاو اذ˘˘˘ه،9102
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا ىل˘˘˘ع رو˘˘˘سشن˘˘˘م
،«كو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسيا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘ترازو˘˘˘˘˘˘ل
ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب
تجو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ه˘˘˘ناو˘˘˘عأاو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘م˘˘عأ’ا ف˘˘سشك˘˘ب
 .ةي’ولاب طسشنت ةنبلمل

ديدج طورشش رتفد رودشص
تارايشسلا بيكرتب صصاخ

نيرهشش نوشضغ يف
30 صص

نوجسسلا زاجنا ليهسستل ة’ولا اعد
ظاظتك’ا ىلع ءاسضقلل

يتلا ت’Óتخإ’ا » :يتامغز
ةيامح يف انتادوهجم صضوقت
«ةدوجوم لازت ’ ماعلا لاملا

نرف راجفنإا يف لامع6 ةباشصإا
ةيكيناكيملا تاعانشصلا ةكرششب

نازيلغب «ميشسروأا» اهقحاولو
50 صص

«ةيقيق◊ا نطاوملل اولوقو ذوفنلا لÓغتشساو ةوششرلا اوبراح»
30 صص: ة’ولاو يموكحلا مقاطلا ابطاــخم نوبت صسيئرلا ،ةلودلا يف نطاوملا ةقث ةداعتسس’ مهاعد

ّدرتشسنشس» :لوأ’ا ريزولا
اياشضق يف ةبوهنملا لاومأ’ا
«جراخلاو لخادلا نم داشسفلا

30 صص

ديزأاب بعÓتت ةمشصاعلاب ةنبلم
معدم بيلح صسيك نويلم نم

40 صص

40 صص

ةلمتكŸا Òغ تايانبلا ىلع بر◊ا نلعت نكشسلا ةرازو
ديد“ مغر طيÙا ةروشص هوششت لازت ’^

اهتيوشستل ةيميظنتلا صصوشصنلاو Úناوقلا ةيحÓشص
^Œا ةقفر ةرادإ’ا ناوعأا دينŸا صسدنهŸيرامع
تاططıا عم تايانبلا ةقباطم ةبقارÊ ŸدŸاو

ءانبلا صصخرل اقفو اهيلع قداشصŸا



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
ÊوÎكلإ’ا 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
! .. نوفوختم انجاجح

،ةيشضاملا تاونشسلا براجت نم ارابتعا
ظحلا مهفعشسأا نيذلا نو˘ن˘طاو˘م˘لا سشي˘ع˘ي
ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ج˘ح ة˘عر˘ق ي˘ف
رافشسأ’او ةحايشسلا ت’اكو لياحت ةيناكمإا
ةشسدقم˘لا عا˘ق˘ب˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

تائملل ثدح امك نوناعي مهلعجو ،مهيلع
مهتمهوأا ،مهل˘ب˘ق ف’آاو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا
سضرأا ى˘˘ل˘˘ع اود˘˘جوو ءي˘˘ششب ت’ا˘˘كو˘˘˘لا
اذه ،ةهج نم اذه ،امامت رخآا ائيشش عقاولا

ةهج نم مهتحرف سصغنو لب مهقرؤوي امك
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإا ت’ا˘ح ل˘ي˘ج˘شست ىر˘خأا
.ةيدوعشسلا يف «انوروك»

عجاري طوعجاو
هتاباشسح

طغشضلا ةدحو قشسن عافترا ةيفلخ ىلع
تا˘با˘ق˘ن ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ي˘ل˘ع ه˘شسرا˘˘م˘˘ت يذ˘˘لا
عم ةندهلا ءا˘ه˘نإا ترر˘ق ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ةيادب تابار˘شضإا ي˘ف لو˘خد˘لاو ،ه˘ح˘لا˘شصم
اهرثإا ىلع لششت لبقملا عوبشسأ’ا ةياهن نم
ى˘لإا ،طو˘ع˘جاو ر˘يزو˘لا ه˘ج˘˘ت˘˘ي ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ءاكرششلا عم يطاعتلا يف هتشسايشس ةعجارم
نلعي نأا بقترملا نم ثيح ،نييعامتج’ا

ـل ةعلطم دج رداشصم هب ترشسأا امل اقفو
م˘ه˘ع˘م ع˘شساو راو˘ح ح˘ت˘˘ف ن˘˘ع ،«مÓ˘˘شسلا»
ن˘ي˘ب ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘˘شضب˘˘ق˘˘ل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ل
.نيفرطلا

ةفايشض ‘ ةعقروب
ةنيرق نب

ةكرح سسيئر ،ةنيرق نب رداقلا دبع لبقتشسإا
ةيشساي˘شسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كششت ر˘ق˘م˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
درو امل اقفو ’دابتو ،ةعقروب رشضخل دهاجملا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ة˘كر˘ح˘ل˘ل رو˘˘ششن˘˘م ي˘˘ف
عا˘˘˘شضوأ’ا لو˘˘˘ح ىؤور˘˘˘لا ،«كو˘˘˘ب˘˘˘˘شسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
.ةينطولا ةحاشسلا تادجتشسمو

ةقابشسلا ةطارخ

نيرهاظتملا نم ف’آ’ا تائم سسمأا كراشش
ريشضحتلا يف ،ةياجب ةي’وب ةطارخ ةنيدم يف

كارحلا قÓطنا ىلع ةنشس رورم ىركذ ءايحإ’
22 ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘شسلا فدا˘شصت ي˘ت˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا
ءاوجأا مايأا3 ذنم ةنيدملا سشيعت ثيح ،يرفيف
بشصن ديي˘ششت˘ب نو˘ن˘طاو˘م ما˘ق ذإا ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
لجشسو ،ةرطيشسلا لÓغأا رشسكل زمري يراكذت

طششانلاو ،ةعقروب ر˘شضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا ن˘م ل˘ك
هوجولا دحأا ،ةياب يتلاخ اشضيأاو ،يبرعلب ريمشس
،م˘هرو˘شضح ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب كار˘ح˘لا ي˘ف ةزرا˘ب˘لا

ماعلا نم كلشسملا سسفن ربع عيمجلا راشسو
ةياغ ىلإا كارحلا ةلشصاوم نيبلاطم ،يشضاملا
،يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘م˘لا ة˘فا˘ك ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘ت
يلق˘ت˘ع˘م ة˘فا˘ك حار˘شس قÓ˘طإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
.يأارلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. روتكد ةبترب لاطب
ديزأا سسمأا ةحي˘ب˘شص م˘ظ˘ن

ة˘ف˘قو ارو˘ت˘˘كد04 ن˘˘˘˘˘م
ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا

«را˘ت˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب» ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
يف مهقحب ةبلاطملل ،ةبانعب
امل اقفو اودكأاو ،ليغششتلا

نيع نم ويديف عطقم هقثو
ع˘˘قاو˘˘م ح˘˘شست˘˘كإا نا˘˘˘كم˘˘˘لا
نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
نو˘كي˘شس مدا˘ق˘لا سسي˘م˘˘خ˘˘لا

ىلع ةينطو ة˘ف˘قو˘ل اد˘عو˘م
ىلإا تا˘ف˘قو˘لا ل˘شصاو˘ت˘ت نأا

مهبلطمل ة˘با˘ج˘ت˘شس’ا ة˘يا˘غ
نمب عمتجملا تائف فلتخم هششيعت اميلأا اعقاو سسكعي يرزم لاح عقاو ،رششابملا فيظوتلا يف
.؟.. لاطب روتكدلا نوكي نأا لقعي لهف .. تاءافكلا مهيف

! .. نوثدحتت بشساكم يأا نع
تقو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف

ةغيشص يف نوبتتكم
لد˘˘ع»و ،«1 لد˘˘ع»
م˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ،«2
ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘قÓ˘˘˘˘طإا

م˘ل ،3102و1002
د˘ح ى˘لإا او˘م˘ل˘˘ت˘˘شسي
نود ،م˘ه˘ق˘ق˘˘شش نآ’ا
ن˘˘˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘لا
غيشصلا يقاب بوششت
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا

عو˘˘˘بر ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
سضقا˘˘˘˘ن ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
،ي˘نو˘م˘ي˘م نا˘ي˘˘ف˘˘شس
لاغششأا لÓخ هل ةلخادم يف بنطأاو عقاولا ،ةدحتملا ممأ’ا ىدل مئادلا اهلثممو رئازجلا ريفشس
رئازجلا «بشساكم» ـب هفشصو امع ثيدحلا يف كرويوينب ةيعامتجإ’ا ةيمنتلا ةنجلل85ـلا ةرودلا
لÓخ ن˘كشس نو˘ي˘ل˘م زا˘ج˘نإ’ د˘يد˘ج عور˘ششم ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا ى˘لإا قر˘ط˘تو ،ن˘كشسلا لا˘ج˘م ي˘ف
.زاجن’ا ديق نكشس فشصنو نويلم4202 علطم يف ميلشستو4202‐0202 يشسامخلا

ريزولا ›اعم مظعأا ناك يفخ امو
دبع ،لوأ’ا ريزولا عنشص

سسمأا ثدحلا ،دارج زيزعلا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لا˘˘غ˘˘˘ششأا لÓ˘˘˘خ
امدنع ،ة’ولا عم ةموكحلا
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب عو˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘لا فرذ
اروشصم اريرق˘ت ه˘تد˘ها˘ششم
يف نييرئازجلا ةاناعم نع
ي˘ف˘خ ا˘مو .. ل˘ظ˘لا طا˘ق˘˘ن

نويرئازج كانه ،مظعأا ناك
انامرح مهدلب يف نوششيعي
ل˘ق˘ع ه˘ل˘ي˘خ˘ت˘˘ي ’ ار˘˘ه˘˘قو
.ةريثك ةلدأ’او ،يرششب

! .. ةعاششإا در‹
،«وميب» ةكرشش تفن

تق˘ل˘غأا د˘˘ق نو˘˘كت نأا
تن˘˘˘ل˘˘˘عأاو ا˘˘˘ه˘˘˘باو˘˘˘˘بأا
متي ا˘م˘ل˘ث˘م ،ا˘ه˘شسÓ˘فإا
عقاوم ربع هل جيورتلا
،يعامتج’ا لشصاوتلا

اهل نايب يف تزربأاو
هذه نم اهئجافت سسمأا
،ةبذاكلا «تاءارتف’ا»
لواز˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
ل˘˘˘كششب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن

.يداع



ةملك يف نوبت سسيئرلا لاقو
ىلع هفارششإا لÓخ سسمأا اهاقلأا
ع˘م ة˘مو˘كح˘لا ءا˘˘ق˘˘ل حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ن˘طاو˘م˘لا ق˘ح ن˘م ه˘نأا ،ة’و˘˘لا
،ةرادإ’ا تامدخ نم ةدافتشس’ا

نود ة˘يرادإ’ا ق˘ئا˘ثو˘˘لا بل˘˘طو
دو˘˘جو ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م
ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م
نطاوملا دشض ةرادإ’ا اهجهتنت
نم رطخأاب لعفلا اذه افشصاو
دنع فقوت امك ةريبكلا ةوششرلا

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج
،مارح˘لا˘ب ا˘ها˘يإا ا˘ف˘شصاو ءار˘ث˘ل˘ل
هتبراحم لا˘ق ا˘م˘ك بج˘ي ي˘ت˘لا

ة˘ب˘لا˘ط˘م د˘حأا ق˘ح ن˘˘م سسي˘˘لو
،ه˘ت˘مد˘خ˘ل ل˘با˘ق˘م˘ب ن˘طاو˘م˘˘لا

ءافو˘لا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ا˘ب˘لا˘ط˘م
.نطاوملا هاجت مهتامازتلاب

سسيئرلا د˘كأا ما˘قرأ’ا ة˘غ˘ل˘بو
008و ف˘˘لأا61 دو˘جو ى˘ل˘˘ع
تلمعتشسا ةروزم ةماقإا ةداهشش
تانكشسلا ع˘يزو˘ت تا˘ف˘ل˘م ي˘ف
عيب مت هنأا افرتعم ،ةمشصاعلاب
0051 غ˘ل˘ب˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م ةد˘حاو˘˘لا
اذه نأا ادكؤوم ،يرئازج رانيد
ةجردلاب نطاوملا سسمي لعفلا
ه˘ت˘برا˘ح˘م ن˘˘م د˘˘ب’و ى˘˘لوأ’ا

لثم يف ببشستملا ناك امهم
ى˘لا نو˘ب˘ت را˘ششأاو ل˘ع˘ف˘لا اذ˘˘ه
هذ˘ه ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘مز˘˘ع
ةلادعلا زاهج كيرحتب ةرهاظلا

’و» ددشصلا اذه يف لاق ثيح
نوناقلا ةلئاط نم يمحم دحاو
.«ةوششر هيف تبث نإا

ة’و ،سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةرور˘شض ى˘˘لإا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةفاك ي˘ف ة˘حار˘شصلا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’او ت’ا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يف لوخد˘لاو ة˘ف˘ئاز˘لا دو˘عو˘لا
م˘ها˘يإا ا˘ب˘طا˘خ˘˘م ،سسو˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘لا
اومزتلا ،ةبذاك ادوعو مكافك»
لكا˘ششم˘ل ةدا˘ج لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب
م˘ه˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،«ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةدا˘عإاو ،تارا˘يز˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب
فدرأاو ،ىر˘خأا ةر˘م ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘˘ب
اننأا نطاوملا نقيتي نأا بجي»
.«دهعلاب نومزتلم

تادرزلا اوفقوأا»
لÓخ ةجرهبلاو

اوطيحأاو مكتÓقنت
تاءافكلاب مكسسفنأا

«تاء’ولاب ضسيلو
،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع دد˘ششو

«تادرزلا» فقو ةرورشض ىلع
ة’ولا تÓقنت لÓخ ةجرهبلاو
راشصت˘خا ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ءارزو˘لاو
لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
يف ةكراششملا تا˘ي˘شصخ˘ششلاو
لÓغتشسا ىلإا ايعاد ،تارايزلا
«ةخفخف» نع ’دب تÓفاحلا
ريشس ةكرح ديقعتو تارايشسلا
ىلإا سسيئرلا اعد امك ،نطاوملا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا

عيجششتو يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
،ة’او˘م˘لا ن˘ع ’د˘ب تاءا˘ف˘˘كلا

نييلحملا نيلوؤوشسملا ابطاخم
م˘˘كشسف˘˘نأا او˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘حأا» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
.«تاء’ولاب سسيلو تاءافكلاب

ةينوناق تاءارجإا
معد اهنأاسش نم ةديدج

جاتحن ’و ةيزكرمÓلا
ةيبنجأا جذامن ىلإا
هنا ،نوبت سسيئرلا فششك امك

ةمو˘كح˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا
رييشست يف ة˘يز˘كر˘مÓ˘لا م˘عد˘ل
اهمعدو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا

ةيلام تايناكمإا حنم لÓخ نم
ا˘هر˘ي˘غ وأا ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘شض
ن˘م ن˘كم˘ت˘ت ى˘ت˘ح تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
لكاششمو ت’اغششناب ل˘ف˘كت˘لا
ط˘˘م˘˘ن» لا˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ر˘˘ه˘˘ظأا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست˘˘˘لا

لث˘م نأا ا˘ف˘ي˘شضم «ه˘ت˘يدود˘ح˘م
انل حمشست ةديدجلا رومأ’ا هذه
ل˘جأا ن˘م تاءا˘ف˘كلا ر˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘ب

ىلإا اريششم12 ـلا نرقلا رئازج
ةشصاخلا سصوشصنلا سضعب نأا
ن˘مز˘لا ا˘هزوا˘ج˘ت ر˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لا˘˘ب
05 نم رثكأا ىلإا دوعت اهنوكل
.ةنشس

نأا ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ح˘˘شضوأاو
نإاف يلاتلابو تريغت عاشضوأ’ا
مل يتلا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘شصن˘لا
02 وأا71 اهب ريشسن نأا عطتشسن
ةحلاشص ر˘ي˘غ ير˘ئاز˘ج نو˘ي˘ل˘م
،ناكشسلل يلاحلا ددعلا رييشستل
داد˘عإا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘ششم
طمنلا سصخت ةقمعم ةشسارد»
ريي˘شست˘لا ة˘يز˘كر˘مÓ˘ل د˘يد˘ج˘لا
يف دكأا امك عيمجلا ةكراششمب
فد˘ه˘˘لا نأا ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس
اذه ءارو نم دحوأ’او يشسيئرلا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ى˘˘ع˘˘شسم˘˘لا
ط˘ق˘فو ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘ب
تقو˘لا سسف˘ن ي˘˘ف اد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسم
لود جذامن ديلقت ىلإا ءوجللا
ىقبنشسو نييرئازج اننأ’ ،ىرخأا

ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م بشسح‐ كلذ˘˘˘ك
.هتملك

متيسس رانيد رايلم001
تايدلبلل اهخسض
لبقملا يام يف

ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح سضر˘˘ع˘˘م ي˘˘فو
،تايدلبلا ة˘ي˘م˘ن˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘م
نأاب ةيروهمجلا سسيئر فششك
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو
ةينارمعلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

،طرافلا ربمشسيد يف تدشصر
ام نماشضت˘لا قود˘ن˘شص ن˘م˘شض
08 ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب
اريششم ،نيرطشش ىلع جد رايلم
ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب نأا ى˘˘˘˘لإا

ن˘ير˘ه˘˘ششلا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شست˘˘شس
ـب ردقي رخآا غلبم نم نيمداقلا

بشسح˘˘بو ،جد را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م001
يذ˘لا ع˘˘شضو˘˘لا نا˘˘ف ،سسي˘˘ئر˘˘لا
يف دÓبلا قطانم سضعب هششيعت
امامت سضوفر˘م12 ـلا نر˘ق˘˘لا

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا كل˘˘˘م˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’
ةبشسانم˘لا˘ب ا˘ي˘عاد ،ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ل
لفكتلل نييلحملا نيلوؤوشسملا
ا˘ه˘ل˘ع˘جو ةزو˘ع˘م˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا˘˘ب
ىلع اددششم ،لغاششلا مهلغشش

دÓبلا تاورث عيزوت ةرورشض
عيمج ىلع سساطشسقلاو لدعلاب
عي˘م˘ج˘لا د˘ن˘ج˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يف عاشضوأ’ا نيشسحتو رييغتل
.فايرأ’او لظلا قطانم

يف زجاوح يأا دجوت ’
يروتسسدلا ليدعتلا
سسيئر دكأا ىرخأا ةهج نم

ر˘˘ه˘˘شسي ه˘˘نأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
زجاوح مادع˘نا ى˘ل˘ع ا˘ي˘شصخ˘شش
ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ةدحولا ادع مداقلا يروتشسدلا
سسا˘شسم˘لا مد˘ع ع˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
هنأاب اركذم ،ةين˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا˘ب
داد˘˘عإا ن˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا رو˘˘˘فو
ةريخأ’ا هذه عزوتشس هتدوشسم
نو˘كي ى˘ت˘ح ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هنأاب افيشضم ،ا˘ي˘ق˘فاو˘ت ارو˘ت˘شسد
وأا ابلشس قيلعتلا عيمجلا قح نم
،ةيرح لكب ةقيثولا ىلع اباجيإا

رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا نو˘˘كي˘˘˘شس» لا˘˘˘قو
لشصفلا أادبمل اشسركم لبقملا
لك فرعي ىتح تاطلشسلا نيب

لك نع اندعبيشس ام وهو هلمع
تاق’زن’او اق˘با˘شس ها˘ن˘ششع ا˘م
يدرفلا مكحلا نع تمجن يتلا
.«طلشستملا

عورسشمب حولي نوبت
ةيروتسسد ةمكحم

راششأا ،ةلشص يذ قايشس يفو
ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ،نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘˘يرو˘˘ت˘˘شسد ة˘˘م˘˘كح˘˘م ءا˘˘˘ششنإا

ة˘ل˘ق˘ت˘˘شسم نو˘˘كت Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
يف ماكحأ’ا رادشصإاب علطشضتو
كلذو تاطلشسلا نيب تاعازنلا
تا˘˘˘حÓ˘˘˘شصإ’ا قا˘˘˘ي˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
سضغب اذهو ،ةيراجلا ةيشسايشسلا
يروتشسدلا سسلجملا نع رظنلا
،ةيناث ةطحمكو ايلاح دوجوملا
ة˘ع˘جار˘م ي˘ف عور˘ششلا م˘ت˘˘ي˘˘شس
م˘ظ˘ن˘م˘لا يو˘شضع˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
يمرت ةوطخ يف تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
د˘˘شسا˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘لا دا˘˘˘ع˘˘˘بإا ى˘˘˘لإا

ة˘شسا˘ي˘شسلا ن˘˘ع ن˘˘يد˘˘شسا˘˘ف˘˘لاو
ةيشسايشس ةقبط قلخـب حمشستو
ن˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
نم ر˘ب˘كأ’ا ة˘ب˘شسن˘لا نو˘ل˘كششي
بع˘ششل˘ل ة˘ير˘ششب˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘˘لا
.يرئازجلا

نأا د˘˘كؤو˘˘ي نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةدارإا» لثم˘ي ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا
«رهقت ’ يتلا بعششلا

نأا ،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأا
يذلا يملشسلا يبعششلا كارحلا
ل˘ث˘م˘ي ى˘لوأ’ا هار˘˘كذ ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي
،«رهقت ’ يتلا بعششلا ةدارإا»
كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا ار˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘م
رييغتلل اب˘ل˘ط» ءا˘ج «كرا˘ب˘م˘لا»
تداك يتلا ةرماغملل اشضفرو
ة˘˘لود˘˘لا را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت
ىلإا ةدوعلاو اهناكرأاو ةينطولا

.«تانيعشستلا ةاشسأام

watan@essalamonline.com
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: ة’ولاو يموك◊ا مقاطلا بطاخي نوبت ضسيئرلا ،ةلودلا ‘ نطاوŸا ةقث ةداعتسس’ مهاعد

«ةيقيق◊ا نطاوملل اولوقو ذوفنلا لÓغتشساو ةوششرلا اوبراح»

ح.ميلسس

بذكلا بنجتو ،ةمارسصب ذوفنلا لÓغتسساو ةوسشرلا ةبراحمب ة’ولاو ةموكحلا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر رمأا
،ةينطولا ةيوهلا رسصانع ءانثتسساب زجاوح لمحي ’ يقفاوت روتسسد عسضوب هدهعت اددجم ،نطاوملل ةيقيقحلا لوقو ولغلاو

. ةيروتسسد ةمكحم عورسشمب ةرم لوأ’ حولو

نزاوتلا ثادحإاب دهعت
ةيمنتلا يف يوهجلا

تاطلشسلا مزع دكؤوي دوجلب
دهعت ام ديشسجت ىلع ةيلحملا
بعششلا هاجت نوبت صسيئرلا هب
ريزو ،دوجلب لامك دكأا
تاعامجلاو ةيلخادلا
ةئيهتلاو ةيلحملا
تاطلسسلا مزع ،ةينارمعلا
لماكلا ةيلحملاو ةيزكرملا
ضسيئر هب دهعت ام ديسسجتل
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

لاقو ،بعسشلا ءازإا ،نوبت
حاتتفا دنع اهاقلأا ةملك يف
ةموكحلا عامتجا لاغسشأا

ضسيئر ابطاخم ة’ولاب
مكل دكؤون اننإا» ةيروهمجلا

لماكلا انمزع ىرخأا ةرم
نحن ،ةخسسارلا انتعانقو
،ةيلحمو ةيزكرم تاطلسسك
متدهعت ام ديسسجت لجا نم
يرئازجلا بعسشلا ءازإا هب
ىلإا يمارلا جمانربلا قفو
’امسش ةيمنتلا ةرطاق عفد
،ابرغو اقرسش ،ابونجو
يوهجلا نزاوتلا قيقحتو
لك ىلع ءوسضلا  طيلسستو
ناطلسس طسسبو لظلا قطانم
ةنينأامطلاو نامأ’او نمأ’ا

لماك ربع رارقتسس’او
قيقحتو نطولا عوبر
ميركلا ضشيعلاو هافرلا
نود نييرئازجلا عيمجل
.«ءانثتسسا

ك.اسضر

عقاولا ضضرأا ىلع »؟ اذه كل نيأا نم» أادبم خيسسرتب دهعت

ةبوهنملا لاومأ’ا ّدرتشسنشس» :لوأ’ا ريزولا
«جراخلاو لخادلا نم داشسفلا اياشضق يف

ةيجيردت ةفسصب ايلحم ةعونسصملا تانوكملا جامدإا لوح روحمتت ةديدج ةرظن دسسجي

بيكرتب صصاخ ديدج طورشش رتفد رودشص
نيرهشش نوشضغ يف تارايشسلا

ظاظتك’ا ىلع ءاسضقلل نوجسسلا زاجنا ليهسستل ة’ولا اعد

انتادوهجم صضوقت يتلا ت’Óتخإ’ا » :يتامغز
«ةدوجوم لازت ’ ماعلا لاملا ةيامح يف

زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا دكأا
ط˘ط˘خ˘م فاد˘˘هأا ن˘˘م نأا ،دار˘˘ج
دادر˘ت˘شسا و˘ه ،ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘˘ع
يف ةبوهنملا كÓمأ’او لاومأ’ا
ل˘˘خاد˘˘لا ن˘˘م دا˘˘شسف˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق
ةبرا˘ح˘م ن˘ع Ó˘شضف ،جرا˘خ˘لاو
سشغ˘˘˘لاو ة˘˘˘يزاو˘˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘˘شسلا

.يبيرشضلا برهتلاو
هل ةملك يف ،دارج دكأا امك

،ة’ولاو ةموكحلا عامتجا لÓخ
يف ادهج رخذت نل ةموكحلا نأا

نيراشسملا ىلع داشسفلا ةبراحم
د˘كأاو ،ي˘˘ئار˘˘جإ’او ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

لاملا ني˘شصح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘شصر˘ح
تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ما˘˘ع˘˘لا

لا˘˘قو ،ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
؟اذه كل نيأا نم أادبم خشسرنشس»
ه˘˘˘ب بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
.«نويرئازجلا

نأا ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا زر˘˘بأاو اذ˘˘ه
ىلع اشضيأا لم˘ع˘ت˘شس ة˘مو˘كح˘لا
ة˘˘يرود˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘˘ت
نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘˘ششأاو ،تارا˘˘˘˘طإÓ˘˘˘˘ل
سسمأا لوأا تيرجأا يتلا ةكرحلا
ن˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘مأ’ا كل˘˘شس ي˘˘ف
،راطإ’ا اذه يف تءاج تاي’ولل

نيبختنملا رود معدب دهعت امك
عي˘شسو˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

دراو˘م ر˘ي˘فو˘تو م˘ه˘تا˘ي˘˘حÓ˘˘شص

تا˘ي˘لآا نا˘م˘شضو ،م˘ه˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
يندملا عمتجملل حمشست ةديدج
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةيمومعلا تاشسايشسلا

نح˘ن» ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘ق ا˘م˘ك
يف امدق يشضملا ىلع نومزاع
نع ينطولا داشصتق’ا نيشسحت

نمأ’ا ىلع موقت ةشسايشس قيرط
يو˘قا˘ط˘لا لو˘ح˘ت˘لاو ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

،«ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
لوح داشصتق’ا ةلكيه» فاشضأاو
ةور˘ث˘ل˘ل ة˘قÓ˘خ˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ةفرعم˘لا دا˘شصت˘قاو ة˘حا˘ي˘شسلا˘ك
عيجششت ،ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
ة˘م˘ي˘ق ع˘فرو ي˘ن˘طو˘لا ج˘ت˘ن˘م˘لا
سضيفختل ةي˘ن˘طو˘لا تاردا˘شصلا
.«يراجتلا زجعلا

كلذك ،دارج زيزعلا دبع دكأاو
رجأ’ا ةعجارمب ةموكحلا مازتلا
فيفختو نوم˘شضم˘لا يد˘عا˘ق˘لا
روجأ’ا ىلع ي˘ب˘ير˘شضلا ءبع˘لا
يف ةيولوأ’ا نأا زربأاو ،ةفيعشضلا
تائفلل ن˘كشسلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا
ىلإا سصلخو ،ةششهلا ةيعامتج’ا
ادحأا طلغن نأا ديرن ’» لوقلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ط˘˘بر˘˘ب
ل˘ب ىد˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘شصق لو˘˘ل˘˘ح˘˘ب
بل˘ط˘ت˘ي د˘ق ة˘ير˘هو˘ج لو˘ل˘˘ح˘˘ب
.«لوطأا اتقو اهشضعب

 ك.اسضر

ي˘˘ل˘˘ع تيا تا˘˘حر˘˘ف ف˘˘ششك
،مجانملاو ةعانشصلا ريزو ،مهارب

د˘يد˘ج طور˘شش ر˘ت˘فد داد˘عإا ن˘ع
متيشس تارايشسلا بيكرتب سصاخ
،نير˘ه˘شش نو˘شضغ ي˘ف هراد˘شصإا

تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف ح˘˘˘˘شضوأاو
ءاقل حاتتفا سشماه ىلع ةيفحشص
رت˘فد˘لا نأا˘ب ،ة’و˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘لا
ةديدج ةرظن دشسج˘ي˘شس د˘يد˘ج˘لا
تانوكملا جامدإا لوح روحمتت
ة˘ف˘شصب ا˘ي˘ل˘ح˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘شصم˘˘لا

تاروطتلا ةبكاوم عم ةيجيردت
تارايشسلا قوشس ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

،ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب فا˘˘شضأاو
’ بيكرتلا لاجم يف نييلاحلا
نييعانشص ةيمشست مهيلع قبطنت
ادج فيعشضلا ىوتشسملل رظنلاب
بجو˘ت˘يو ي˘ن˘طو˘لا جا˘مد˘˘نÓ˘˘ل

اذ˘˘ه ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ديدجلا ىعشسملا

ع.لÓب

ريزو ،يتامغز مشساقلب دكأا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ع˘˘قاو نإا ،لد˘˘ع˘˘لا
دو˘˘˘جو رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘شسا د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششي
تادوهجم سضو˘ق˘ت ت’Ó˘ت˘خا
ةيامح يف ةيمومعلا ةشسايشسلا
.ماعلا لاملا

هت˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ح˘شضوأا
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم لÓ˘˘˘خ
،ممأ’ا رشصقب ،ة’ولا‐ةموكحلا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م ة˘˘شسارد نإا

نأا تنا˘˘˘بأا ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
تشضم تاو˘ن˘˘شس تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإا
طقف ةئاملاب06 حبرت ةرادإ’ا

سسكع ةشضورعملا اياشضقلا نم
تاشسشسؤوم ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م و˘ه ا˘م
راششتناو ،اهتي˘فار˘ت˘حا سضر˘ت˘ف˘ي
ةلودلا ظفاحم نأا ئطاخ داقتعا
ليكو وه ةيرادإ’ا ةم˘كح˘م˘لا˘ب

ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا ناو ةرادإ’ا ن˘˘˘ع
اهح˘لا˘شص ى˘لإا زا˘ح˘ن˘ت ة˘يرادإ’ا

تاعزانملا ري˘شسم˘ب يدؤو˘ي ا˘م˘م

ف˘قو˘م ذا˘خ˘˘تا ى˘˘لإا تارادإ’ا˘˘ب
،ة˘عزا˘ن˘م˘لا ةرادإا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ل˘˘شس
ئ˘طا˘خ رو˘شصت اذ˘˘ه نأا ازر˘˘ب˘˘م
ةيلÓقتشسا أادبم عم سضقانتيو
فار˘˘طأ’ا ة˘˘ي˘˘كل˘˘مو ءا˘˘شضق˘˘˘لا
.ةيندملا ىوعدلل

ى˘لإا ،ي˘تا˘م˘غز قر˘ط˘ت ا˘م˘˘ك
ي˘˘˘ف ظا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك’ا ل˘˘˘˘كششم
لا˘قو ،ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
د˘˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘ل دو˘˘˘ع˘˘˘ت نو˘˘˘ج˘˘˘شسلا»
ة’و˘لا ا˘ي˘عاد ،«يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
تاشسشسؤو˘م˘لا زا˘ج˘نإا ل˘ي˘ه˘شست˘ل
دهجلا لذبو ،ةرخأاتملا ةيباقعلا
طيحملا ىلع ظافحلا ةاعارمل
،ةيباقعلا تاشسشسؤوم˘ل˘ل ي˘ن˘مأ’ا

يتلا تاي˘لا˘كششإ’ا ى˘لإا ار˘ي˘ششم
،زاجنإ’ا ديق عيراششملا اهفرعت
03و ،ايئاشضق اشسلجم11 اهنم
3و ةيرادإا مكاحم7و ،ةمكحم
.مكاحم عورف

ح.ميلسس



،يد˘ششار ة˘م˘ي˘˘ع˘˘ن تف˘˘ششك
ةيرامعم˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا ةر˘يد˘م
يف اهتقلأا ةملك يف ،ةرازولاب
يناثلا يلودلا ءاقللا لهتشسم
ةيرامعملا تاقباشسملا» لوح
..ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا ي˘ف
سسمأا مظنملا ،«ةيعونلا حاتفم
ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسب
ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
،ني˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م˘لا
سسل˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘˘كشسلا ةرازو نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تجردأا ،ةنيد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
سصاخلا لم˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘م ي˘ف
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا عا˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب

ةي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘شصن˘لا د˘يد˘ع
نار˘م˘ع˘لا لا˘ج˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
اهششقانت فوشسو ةماع ةفشصب
،لاجملا يف نيلعافلا لك عم
ة˘ه˘جاو˘م ف˘ل˘م سصو˘شصخ˘˘بو
يتلا ةلمتكملا ريغ تايانبلا

طيحملا ةروشص هوششت لازت ’
د˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت م˘˘˘غر نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘شص
ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا سصو˘˘شصن˘˘لاو
مت ه˘نأا تح˘شضوأا ،ا˘ه˘ت˘يو˘شست˘ل
ةكراششمب يميظنت سصن دادعإا

نييرامعملا نيشسدنهملا ةئيه
ةشصاخ˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م
يف هلÓخ نم مكحتلا دشصق
فرط نم ةديششملا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
دينجت متيشس ثيح ،سصاوخلا
سسدنهملا ةقفر ةرادإ’ا ناوعأا
ةبقارمل ،يندملاو يرامعملا

ع˘˘م تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م
ة˘˘شسد˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
سصخرل اقفو اهيلع قداشصملا

.ءانبلا
تزر˘بأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف

نكشسلا ةرازو نأا ،ةثدحتملا
ل˘ك ع˘م روا˘ششت˘لا˘˘ب ،تعر˘˘شش
ءا˘ن˘ب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خ
ني˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م˘ل˘ل
ةذتاشسأ’او ،ةيلحملا تائيهلاو
داد˘˘عإا ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا سصو˘˘شصن˘˘˘لا
ة˘يو˘ه˘لا قا˘ث˘ي˘˘م˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
بشسح ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك تا˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ
نم دحلا يف مهاشسيشس يذلاو
ءاف˘شضإاو نار˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئاو˘ششع
.ةنيدملا ىلع يلامجلا عباطلا

،ةفلخ قراط ّدكأا ،هتهج نم
ي˘ل˘ح˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ن˘˘ي˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل
نأا ،ف˘ي˘ط˘شسب ن˘ي˘يرا˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىقتلملا اذه ميظنت نم فدهلا

ءار˘جإا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت و˘˘ه
ناديم يف ةيمومعلا ةيبلطلا

دشصق ةيرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا
ع˘فر˘ت تا˘ي˘شصو˘ت جا˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘شسا
لجأا نم ةشصتخملا تاهجلل
تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا نو˘˘˘نا˘˘˘ق ءار˘˘˘ثإا
هليدعت بق˘تر˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

.Óبقتشسم
نو˘كرا˘ششم˘لا لوا˘ن˘تو اذ˘˘ه

هرشضح يذلا ،ءاقللا اذه يف
سسدنهم003 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا

تاي’و فلتخم نم يرامعم
ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘طو˘˘˘لا
،سصا˘˘˘خ˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
با˘˘ح˘˘شصأا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ءا˘شسؤور سضع˘بو ،ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ماعلا نيمأ’ا اذكو ،تايدلبلا
نييرامع˘م˘لا دا˘ح˘ت’ ق˘با˘شسلا
ديدع˘لا ن˘ع Ó˘شضف ،ة˘قرا˘فأ’ا

،ءانبلا لاجم يف ءاكرششلا نم
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘هأا
يف ةيرامعم˘لا تا˘ق˘با˘شسم˘لا˘ب
كلذو ،ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا

تارشضاحم01 لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
يت˘ع˘ما˘ج ن˘م ةذ˘تا˘شسأا ا˘ها˘ق˘لأا

نيرخآاو ،فيطشسو ةنيطنشسق
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةيرامعملا ةشسدنهلل تاينقتلا
نو˘شصت˘خ˘م اذ˘كو ،سشار˘ح˘لا˘ب
.نكشسلا ةرازو نم

ثدحلا4 9662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يرفيف71نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

اهتهجاوم دسصق ةقطنم لكل ةيرامعŸا ةيوهلا قاثيÃ اسصاخ ايميظنت اسصن تدعأا

ةلمتكŸا Òغ تايانبلا ىلع بر◊ا نلعت نكشسلا ةرازو
اهتيوشستل ةيميظنتلا صصوشصنلاو Úناوقلا ةيحÓشص ديد“ مغر طيÙا ةروشص هوششت لازت ’^
^Œا ةقفر ةرادإ’ا ناوعأا دينŸا صسدنهŸاو يرامعŸدÊ Ÿا عم تايانبلا ةقباطم ةبقارıتاطط

ءانبلا صصخرل اقفو اهيلع قداشصŸا

ر.نوراه

اديدج ايميظنت اسصن تدعأاو ،ةلمتكملا ريغ تايانبلا ىلع برحلا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو تنلعأا
.اهتيوسستل ةيميظنتلا صصوسصنلاو نيناوقلا ةيحÓسص ديدمت مغر طيحملا ةروسص هوسشت لازت ’ اهنوك ،اهتهجاومل

ىلع ،ةيلاملا ةرازو تقفاو
ل˘يو˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
ة˘ي˘قر˘ت بشصا˘ن˘م˘ل ي˘ئا˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا
ةيمومعلا ةح˘شصلا ي˘ي˘ئا˘شصخأا
بشسكم وهو ،2202 ةياغ ىلإا

دافتشسا يذلا كلشسلا اذهل ريبك
جردتلا نم ،ةلحرم ثلاث نم
يشسيئر يئاشصخأا يتبتر ىلإا

ثي˘˘ح ،9102 لÓ˘˘خ سسي˘˘ئرو
0024 ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تل˘˘˘م˘˘˘شش
ى˘لإا ا˘ي˘لآا او˘ل˘ق˘˘ت˘˘نا ،ي˘˘ئا˘˘شصخأا

نود ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘شصا˘˘ن˘˘م
ةيلام بشصانم حتف ىلإا ةجاحلا

زا˘ي˘ت˘جا نود ا˘˘شضيأاو ،ةد˘˘يد˘˘ج
رظتني اميف ،ة˘ي˘با˘ت˘ك ة˘ق˘با˘شسم
ميشسار˘م˘لا ن˘ع ا˘ب˘ير˘ق جار˘فإ’ا
تازيفحت ةنمشضتملا ةيذيفنتلا

ىلع ،كلشسلا اذه ةدئافل ةريبك
ةمدخلا ةحنم م˘ي˘م˘ع˘ت ا˘ه˘شسأار
بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

.ايلعلا باشضهلاو
نيشسرام˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن تف˘ششك

ة˘ح˘˘شصلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘شصخأ’ا
اهشسيئر ناشسل ىلع ،ةيمومعلا
هنأاب ،يفشسوي دمحم روتكدلا

ن˘ع جار˘فإ’ا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةنمشضتملا ةيذيفنتلا ميشسارملا
اذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ما˘ه تاز˘ي˘ف˘ح˘˘ت
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ كل˘˘شسلا

ةنجللا تكششوأا ثيح ،ةلبقملا
ءاهنإا ىلع اهدادعإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

هذه رودشصل اب˘شسح˘ت ،ا˘ه˘ل˘م˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا سصو˘˘˘˘شصن˘˘˘˘لا

ثي˘ح ،ا˘ي˘ناد˘ي˘م ا˘هد˘˘ي˘˘شسج˘˘تو
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك بشسا˘˘˘كم تشسّر˘˘˘˘ك
ميظنتلا اذه يف ،نييئاشصخأÓل
ا˘ه˘كا˘كت˘فا ل˘جأا ن˘م ل˘شضا˘ن˘˘ي
.ةليوط تاونشسل

يف ،هتاذ لوؤوشسملا حشضوأاو
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
اشساشسأا قلعتي رمأ’ا نأا ،سسمأا
ةحنم نم ةدافت˘شس’ا م˘ي˘م˘ع˘ت˘ب
عيمج ىلع ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘ئا˘˘شصخأ’ا
،ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘شضه˘لاو بو˘ن˘ج˘لا

ز˘ي˘ف˘ح˘˘ت ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘م و˘˘هو
يف لمعلا ىلع عاطقلا يينهم
بور˘ه˘لا لد˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه
اهتيشصوشصخ ىلإا رظنلاب اهنم
،اهيف لمعلا فورظ ةبوعشصو
ءارجإ’ا اذه نأاشش نم هنأا ازربم
روجأا يف ةربتعم ةدايز رارقإا
ةمزح راطإا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخأ’ا
ةباقنلا اهب بلا˘ط˘ت تاز˘ي˘ف˘ح˘ت
،ةنشس81 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
عمزملا ميشسارم˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘شس
.ابيرق اهنع جارفإ’ا

ح.نيدلا رمق

قيبطتلا زيح اهلوخد راظتنا ‘ ةيلاŸا ةرازو اهيلع تقفاو

ابيرق Úماعلا ÚيئاشصخأÓل ةيندŸا ةمدÿا ةحنم ميمعت

تارششعلا سسمأا حابشص جتحإا
«زيفو˘ل˘غ» ع˘ن˘شصم لا˘م˘ع ن˘م
ة˘مÓ˘ع˘لا تارا˘ي˘شس بي˘كر˘˘ت˘˘ل
ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘قو ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب «ا˘ي˘ك»
طبارلا3 مقر ينطولا قيرطلا
ةنيطنشسقو ةنتاب يتي’و نيب

ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ءاعدتشساب اديدنت كلذو ،ةمرج
م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ة˘˘ئ˘˘ف ةرادإ’ا

تنثتشسإا اميف لمعلا فانئتشس’
ىلإا اهنكمت مل يتلا ةيبلغأ’ا

.ةلماك اهقوقح نم نآ’ا دح
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘جرأا

ـل تاحيرشصت يف ،نيجتحملا
ىلإا هذ˘ه م˘ه˘ت˘جر˘خ ،«مÓ˘شسلا»
ءاعدتشساب عنشصملا ةرادإا مايق
ةيبلغأ’ا ءانثت˘شساو م˘ه˘ن˘م ة˘ئ˘ف
قبشسم راعششإا نودب ةقلطملا

ي˘˘م˘˘شسر نا˘˘ي˘˘ب راد˘˘شصإا نودو
،ةشسشسؤوملا طا˘ششن رار˘م˘ت˘شسا˘ب
ا˘خرا˘شص ا˘˘قر˘˘خ هور˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م
فافتلÓل ةلواحم يف نوناقلل

م˘˘هدر˘˘طو م˘˘ه˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح لو˘˘˘ح
اوددن امك ،ةيف˘شسع˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يف ةيئ’ولا تاطلشسلا لطامتب
دا˘شسف˘لا لو˘ح ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
.عنشصملاب يرادإ’او يلاملا

ع˘ن˘شصم لا˘˘م˘˘ع نا˘˘كو اذ˘˘ه
ذنم اوجت˘حا د˘ق ،ة˘ن˘تا˘ب «ا˘ي˘ك»
نÓ˘عإا بق˘ع ر˘ه˘˘شش ن˘˘م د˘˘يزأا
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘ع ةرادإ’ا
رارغ ىلع ،ةديدجلا تاءارجإ’ا
ثي˘ح˘ب ،ة˘بوا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،رهشش ةدمل قيرف لك لغتششي
يف رخآ’ا قيرفلا نوكي اميف
،ةر˘جأ’ا ي˘˘شضا˘˘ق˘˘ت نود ة˘˘حار

ةلمج لامعلا هشضفر ام وهو
«ةروانم» هوربتعإاو Óيشصفتو
.مهحيرشستل

بلا˘˘ط ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘˘ف
نم مه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

اهنوشضاقتي يتلا حابرأ’ا ةحنم
ن˘ع او˘ثد˘ح˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘يو˘˘ن˘˘شس
فافتلا ةلوا˘ح˘م ي˘ف تا˘قور˘خ
ن˘ع كي˘ها˘ن ،م˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح لو˘˘ح
نيب ةيقطنم ريغ ةريبك قراوف
ل˘كا˘ششم بنا˘ج ى˘لإا ،م˘هرو˘جأا

سضفر رارغ ىلع ىرخأا ةينهم
فوششك مهحنم عنشصملا ةرادإا

فيقوتلا بناج ى˘لإا ،م˘ه˘ب˘تاور
سضعبل ةيلياحت ةقيرطب رئاجلا
مهماحقإا ةلواحم عم ،لامعلا

ة˘˘يو˘˘شست˘˘ل ط˘˘غ˘˘شض ة˘˘˘قرو˘˘˘ك
ام ،ةيرادإ’ا عنشصملا ةيعشضو
ل˘خد˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
دÓب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
يف لشصاحلا داشسفلا فششكل
نام˘شض م˘يد˘ق˘ت ع˘م ،ع˘ن˘شصم˘لا
يتلا م˘ه˘قو˘ق˘ح ة˘فا˘ك ظ˘ف˘ح˘ل
ةلاح يف ًءاوشس نوناقلا اهلفكي
وأا هطاششنل عنشصملا فانئتشسا

.ايئاهن هقلغ
ةكرششلا ةرادإا نإاف ةراششإÓل

ذنم ا˘نا˘ي˘ب ترد˘شصأا د˘ق تنا˘ك
هيف تنلعأا ،نيعوبشسأا نم لقأا
اهعنشصم تاطاششن لك قيلعت

ةلاحإا عم ،ىمشسم ريغ لجأ’
ةلاطب˘لا ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج
لامعلا أاجافتي نأا لبق ،ةينقتلا
ءا˘˘عد˘˘ت˘˘شسإا˘˘ب ةرادإ’ا ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
.مهبشصانمب قاحتلإ’ا

م.ءامسسأا

 ةيرادإ’ا مهقئاثوو ةيداملا مهقوقح نم مهنيكمت مدعب اديدنت

تارايشسلا بيكرتل «AIK» عنشصم لامع
نوجتحي ةنتابب

.. اهعنشصم تاطاششن لك قيلعت اهنÓعإا دعب امايأا
  مهطاششن ةلوازمل ’امع يعدتشست ةرادإ’ا

ةيمومع ةدحاو بناج ىلإا
طسسوب ةسصاخ ىرخأاو
دÓبلا برغو

بعÓتت ةمشصاعلاب ةنبلم
صسيك نويلم نم ديزأاب

معدم بيلح
ريزو ،قيزر لامك فسشك
هحلاسصم طبسض نع ،ةراجتلا
،ةمسصاعلا رئازجلاب ةنبلمل
نويلم نم ديزأاب بعÓتت
ماعلا ذنم بيلح صسيك
.9102 يسضاملا

يف ،ريزولا ىنثأاو اذه
ةحفسصلا ىلع روسشنم
يف هترازول ةيمسسرلا
تادوهجمب ،«كوبسسيافلا»
ةي’ول ةراجتلا ريدم
يتلا ،هناوعأاو رئازجلا

ريغ لامعأ’ا فسشكب تجوت
طسشنت ةنبلمل ةينوناقلا

‐ قيزر بتكو ،ةي’ولاب
‐هتاذ ردسصملا فيسضي
ريدمل اسصاخ اركسش مدقأا»
رئازجلا ةي’ول ةراجتلا

نيمثلا ديسصلا ىلع هناوعأاو
فاسشتكاب اذهو هتباقرل
موقت ةمسصاعلاب ةنبلم
ةينوناق ريغ لامعأاب
نم رثكأا يلاوحب بعÓتلاو
معدم بيلح صسيك نويلم
.«9102 ذنم
لوأ’ا لوؤوسسملا فسشك امك
يف ةراجتلا عاطق ىلع

نيتنبلم دوجو نع ،دÓبلا
،دÓبلا برغو طسسوب
ىرخأاو ةيمومع امهادحإا

اسضيأا اتبعÓت ،ةسصاخ
يف بتكو ،بيلحلا صسايكأاب
ةيده هذه» هتاذ روسشنملا
انب نوئزهتسسي اوناك نيذلل
مكربخن هللا ءاسش نإا ادغو
طسسولاب ةدحاو نيتنبلمب
ةدحاو برغلاب ىرخأاو

ةيمومع ةيناثلاو ةسصاخ
.«ةلواوزلا بيلحب بعÓتت

ـه.داوج

ةراقلا هيناعت لازت ’ يذلا «يخيراتلا فاحجإ’ا» حÓسصإ’ تعد

نمأ’ا صسلجمب ايقيرفإ’ نيمئاد نيدعقمب بلاطُت رئازجلا
نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شسلا ا˘˘˘عد

م˘ئاد˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا ،ي˘˘نو˘˘م˘˘ي˘˘م
ممأ’ا ةمظن˘م ىد˘ل ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ى˘لإا ،كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
يخيرات˘لا فا˘ح˘جإ’ا حÓ˘شصإا
،ايقيرفإا هيناعت لازت ’ يذلا

ا˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو
را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘م˘ئاد ن˘يد˘ع˘ق˘˘م
.نمأ’ا سسلجم حÓشصإا

لÓ˘˘خ ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م ي˘˘فو
لو˘˘˘˘ح لوأ’ا عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’ا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةلأاشسمب ةقلعتملا تاموكحلا
ىوتشسم ىلع لداعلا ليثمتلا

،ينوميم ددج ،نمأ’ا سسلجم
ف˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘عد
اذه لوح كرتششملا يقيرفإ’ا
ه˘˘˘شسكع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘شصإ’ا
نÓ˘عإاو «ي˘ن˘يو˘لز˘يإا ق˘فاو˘ت»
ددشصلا اذه يف ادكؤوم ،اتريشس
بجي نيمئادلا نيدعقملا نأا
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ل نو˘˘˘كت نأا

تاذ قو˘ق˘ح˘لاو تازا˘ي˘ت˘˘م’ا
،وتيف˘لا ق˘ح ا˘م˘ي˘شس’ ة˘ل˘شصلا

ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا سسف˘ن˘ب ا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
نيمئاد ريغ نيرخآا نيدعقمب
.ةراقلل

مئاد˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا دا˘ششأا ا˘م˘ك
ممأ’ا ةمظن˘م ىد˘ل ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
معدلاب ،كرويوين˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لا
هن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي يذ˘لا ع˘شساو˘لا
كرتششملا يقيرفإ’ا ف˘قو˘م˘لا

لودلا نم ماه ددع لبق نم
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘مو ءا˘˘˘˘شضعأ’ا
رمأ’ا نأا احشضوم ،ةحلشصملا
باوشص ززعي فارتعإاب قلعتي
.يقيرفإ’ا بلطلا دادشسو

بر˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
نأا يف ه˘ل˘مأا ن˘ع ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
57 ـلا ىركذ˘لا ءا˘ي˘حإا ح˘ن˘م˘ي
م˘˘مأ’ا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م سسي˘˘شسأا˘˘ت˘˘ل
ةشصرف ةن˘شسلا هذ˘ه ةد˘ح˘ت˘م˘لا

را˘شسم˘ل د˘يد˘ج ع˘فد ءا˘˘ط˘˘عإ’
ددششو ،نمأ’ا سسلجم حÓشصإا

ةرورشض ىلع نأاششلا اذه يف
ققحملا مدقتلا ةشصرف زاهتنا
ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م نآ’ا د˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘لإا
ن˘مأا سسل˘ج˘م ى˘لإا ل˘شصو˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يدو Ó˘ي˘ث˘م˘ت ر˘ث˘كأا

.ةيفافششو ةيلاعفو
ى˘ل˘ع ،ي˘نو˘م˘ي˘م ّد˘كأا ا˘م˘ك

ام تاشضوافملا ةرود ةيمهأا
ىد˘ت˘ن˘م˘ك تا˘مو˘كح˘لا ن˘ي˘˘ب
ة˘ل˘شصاو˘م˘ل ي˘عر˘ششو د˘˘ي˘˘حو
سسلجم حÓشصإا لوح سشاقنلا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ن˘˘˘مأ’ا
نمأ’ا سسلجمل لماشش حÓشصإا
ة˘˘شسم˘˘خ˘˘لا بناو˘˘ج˘˘لا م˘˘˘شضي
،حÓ˘شصإ’ا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا

ءا˘˘˘شضعأ’ا فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصأا ي˘˘˘˘هو
ليثمتلاو ،وتيفلا قح ةلأاشسمو
سسلجم مجح اذكو ،يميلقإ’ا
،هلمع قرطو ،عشسوملا نمأ’ا

سسل˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
.ةماعلا ةيعمجلاو

ح.نيدلا رمق



فار˘˘˘طأ’ا ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه
ةلاحإ’ا رارقل اقفو نومهتملا

ةبوشسنملا ةمهتلا بشسح لك
ةءاشسإا ةحنج ةيشضق يف ،هيلإا
وحن ىلع ةفيظولا لÓغتشسا
تاميظنتلاو نيناوق˘لا قر˘خ˘ي
عفانم ىلع لوشصحلا سضرغب

لاومأا ديدبتو ةقح˘ت˘شسم ر˘ي˘غ
دد˘ع غ˘ل˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
مهنم ا˘شصخ˘شش62 فار˘˘طأ’ا

نانثإاو ادهاشش41و امهتم21
.يندم فرط

ةيداشصتق’ا ةقرفلا تناكو
راطإا يف ،ةزابيت ةي’و نمأ’
تمد˘ق د˘ق دا˘شسف˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
2 موي نيين˘ع˘م˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا
ةباين مامأا يشضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد
يف هابتششÓل ةزابيت ةمكحم
دا˘شسف ة˘ي˘شضق ي˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت
ة˘يدا˘˘م رار˘˘شضأا ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شست
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
تشسشسأات يتلا ةي’ولاب زاغلاو
،ةيشضق˘لا ي˘ف ي˘ند˘م فر˘ط˘ك
ة˘م˘كح˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ته˘˘جوو
ءوشسب قلعتت مهت نيطروتملل
د˘يد˘ب˘ت ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘شسا
ايازم يقلتو ،ةيمومع لاومأا
ن˘ع Ó˘شضف ،ق˘ح ه˘˘جو نود˘˘ب
رمأاو ،ةهوبششم تاقفشص ماربإا

دعب قيقحت˘لا ي˘شضا˘ق ا˘ه˘مو˘ي
ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘حإا
ة˘با˘ي˘ن ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
7 عاد˘˘˘يإا˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

سسب˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘شسم
نيرخآا5 عشضوو ،يطايتح’ا
،ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت
ه˘جو ى˘ل˘˘ع ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ر˘يد˘م˘لا ع˘شضو˘ب سصو˘شصخ˘˘لا
ةي’ولا «زاغلنوشس» ـل قباشسلا
اميف ،ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت
ةدحول قباشسلا سسيئرلا عشضو
ءا˘بر˘ه˘كلاو زا˘غ˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘شسا
سسبحلا نهر ةيريدملا تاذب
نا˘ك يذ˘لا و˘هو ،ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

عيزوتلا ريدم بشصنم لغششي
،هفيقوت موي تشسارنمت ةي’وب

نيلوؤوشسم6 ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك
نهر نيرخآا نييلحم نييعرف
3 مهنم ،يطا˘ي˘ت˘ح’ا سسب˘ح˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ءا˘˘˘شسؤور
،ةعيلق˘لا ن˘م ل˘كل ءا˘بر˘ه˘كل˘ل

لوؤوشسمو ،ةزا˘ب˘ي˘تو ،طو˘ج˘ح
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م
بناج ىلإا ،ةع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب زا˘غ˘لاو
ةحلشصم نع ةباينلاب لوؤوشسم
اذ˘كو ،ل˘ئا˘شسو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

امك ،ةحلشصملا تاذب فظوم
قيقحت˘لا ي˘شضا˘ق رار˘ق ل˘م˘شش
ةيئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا˘ب سصا˘خ˘لا

نم ىرخأا حلاشصمب نيفظوم
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
اهنم اميشس ’ ةزابيتب زاغلاو
.ةيلاملا ةحلشصم

ة˘با˘˘ي˘˘ن نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
د˘ق تنا˘ك ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م
لوح ايئاشضق اقي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
عيزوت ةيريدمب داشسف ةيشضق
د˘ن˘˘شسأاو ،زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةيداشصتق’ا ةقرفلل قي˘ق˘ح˘ت˘لا
تر˘ششا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب
74 ـل عا˘م˘ت˘شس’ا˘ب ا˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ما˘ه˘ت’ا ه˘جو˘ت نأا ل˘ب˘ق ا˘فر˘ط
.مهنم ددعل

watan@essalamonline.com
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قرزأ’ا ءاشضفلا ‘ تاباشسح ةدع ةنشصرق ىلع اشضيأا اومدقأا

ÚنطاوŸا ديدعب اورهششو اومتشش «كوبشسيافلا» ىلع ةيمهو تاباشسح باحشصأا فيقوت

ميتنشس نويلم005 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان انجشس تاونشس01 ـب انيدأا

ةفلجلا يف نيريبلاب ةشسولهملا بوبحلا ناجوري ناقيقشش فيقوت

ةحفاكم ةقرف رشصانع نكمت
ة˘˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
ةطرششلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب
،ةلششنخ ةي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

مهيف هبتششم ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م
ة˘ط˘ب˘تر˘م ةدد˘ع˘ت˘م ا˘يا˘شضق ي˘˘ف
بشسلاو ريه˘ششت˘لاو ة˘ن˘شصر˘ق˘لا˘ب

يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقوم ربع
.«كوبشسياف»

دو˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا
نم ةيباين ةميل˘ع˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م
ة˘ل˘ششن˘خ˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب   ا˘ه˘ت˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
اهب تمدقت ىوكشش سصوشصخب

نم ينا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘ح˘شض
دعب ،ةلششنخ ةنيدمب نطقت رمعلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘˘شسح سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
امدعبو ،ةنشصرقلل «كوبشسيافلا»
ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ت˘˘شصح˘˘ف˘˘ت
نيبت ،ركذلا ةفلاشسلا ةشصتخملا
فتاه لبق نم هيلإا جولولا مت هنأا
ىلإا دوعي،OPPO عون نم رخآا

ةيدلب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم
هعم قيقحت˘لا د˘ن˘عو ،ل˘م˘ح˘م˘لا
تمت يذلا فتاهلا زاهج نأا نيبت
با˘شسح ة˘ن˘شصر˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘˘ن˘˘م
تبث يتلا هتنباب سصاخ ةيحشضلا
ة˘م˘ير˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘طرو˘˘ت
لام˘كت˘شسا د˘ع˘بو ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
فلم زاجنإا مت قيقحتلا تاءارجإا

ة˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ي˘˘ئاز˘˘ج
ةلثا˘م˘م ة˘ي˘شضق ي˘ف.ةيئاشضقلا

ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ،ةلششنخ نمأاب ةيتا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ماق ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ربع هاياحشضب ريهششتلاو متششب
ى˘˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘بو ،«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا»
را˘ط˘خإا م˘˘ت ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ىوا˘˘كشش
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
،ة˘ي˘شضق˘˘لا ىو˘˘ح˘˘ف˘˘ب ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
تماق قيقحت˘لا ي˘ف ارار˘م˘ت˘شساو
يف اهتاذ ةينمأ’ا ةقرفلا رشصانع
ينعملا فيقوت نم زيجو فرظ
ي˘ئاز˘ج ف˘˘ل˘˘م ه˘˘ل ز˘˘ج˘˘نأا يذ˘˘لا
نع ريهششتلاو فذقلا عوشضومب

.تينرتن’ا قيرط
صس. صسدنشس

ةقرف رشصانع سسمأا لوأا فقوأا
ةرئاد نمأاب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا
،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ي’و ي˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘لا
بوبحلا ةزايح ةمهتب ناقيقشش
اه˘ج˘يور˘ت سضر˘غ˘ب ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا
ةيلمعلا تمت.ةنيدملا ءايحأا دحأاب
ةقرف˘لا تاذ ر˘شصا˘ن˘ع ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا
،ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا

دقعلا يف نيقيقشش مايق اهدافم
،ا˘م˘هر˘م˘ع ن˘م ع˘بار˘لاو ثلا˘ث˘˘لا
تارثؤوملاو تاردخملا ج˘يور˘ت˘ب
نيريبلا ةنيدم ءايحأا دحأاب ةيلقعلا

كلذ روفو ،امهتنحاشش نتم ىلع

تشضفأا ةمكحم ةطخ عشضو مت
ةلاح يف امهيف هبتششملا فيقوتل
نم ةي˘م˘ك ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو سسب˘ل˘ت
3و مارغ5.2 اهردق تاردخملا
عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصار˘˘˘قأا
غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،«ا˘˘كيرإا»
نم رانيد00202 هردق يلام
،مو˘م˘شسلا هذ˘ه ج˘يور˘ت تاد˘ئا˘˘ع
ىلع امهتزوحب اشضيأا رثع امك
تناك ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا

.ةنحاششلا لخاد ماكحإاب ةأابخم
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ارار˘˘م˘˘ت˘˘شساو

،امهنكشسم سشيتفت مت ،ةيشضقلا

،اهب لومعم˘لا تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ق˘فو
72 ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب ر˘˘ث˘˘ع ن˘˘˘يأا

نم ةشسولهم بوبحل ةلوشسبك
ءوشض ىلعو.«مابيز امورب» عون
هبتششملا ميدقت مت ،هركذ قبشس ام
ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ب
اًقبط ،ةراشسو نيع ةمكحم ىدل

نيأا ،يروفلا لوثملا تاءارجإ’
تاونشس01 امهÓك دشض ردشصأا
اهردق ةيلام ةمارغو اذفان انجشس
.ميتنشس نويلم005

يراوشش لامك

طوقشس ثداح يف رخآا ةباشصإاو صصخشش كÓه
نارهوب زاجنإ’ا روط يف ةيانب نم

تاعانشصلا ةكرششب نرف راجفنإا يف لامع6 ةباشصإا
نازيلغب «ميشسروأا» اهقحاولو ةيكيناكيملا

6 سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘شسم بي˘˘˘˘˘شصأا
ةروطخلا ةتوافتم حورجب لامع
ة˘˘كر˘˘ششب نر˘˘ف را˘˘ج˘˘ف˘˘نا ءار˘˘˘ج
ة˘ي˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

ةع˘قاو˘لا «م˘ي˘شسروأا» ا˘ه˘ق˘حاو˘لو
يف وي˘هرأا يداو ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب

اياحشضلا ءÓجإا مت ثيح ،نازيلغ
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
«سسيشسنارف دمحأا» ةيئافششتشسإ’ا
ةيلوأ’ا تا˘فا˘ع˘شسإ’ا او˘ق˘ل˘ت ن˘يأا

ةحارج حانج وحن مهليوحت متو
،يحشصلا قفرملا تاذب لاجرلا

ةرقتشسم نآ’ا مهتلاح ّنأا ثيح
فرط نم مهب لفكتلا يرجيو
.سصاخ يبط قيرف

لماع يقل ،ىرخأا ةهج نم
يف حورجب رخآا بيشصأاو هفتح

ق˘با˘˘ط˘˘لا ن˘˘م طو˘˘ق˘˘شس ثدا˘˘ح
رو˘ط ي˘ف ةرا˘م˘ع ن˘˘م ع˘˘با˘˘شسلا
اقباط52 نم لكششتت زاجنإ’ا
ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،نار˘هو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا

ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لخدتو
تافاعشسإ’ا ميدقتل روفلا ىلع
باشصملا رخآÓل لماعلل ةيلوأ’ا

مت يذلا ةنشس32 ـلا بحاشص
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
«ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا» ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا
ة˘ث˘ج تلو˘˘ح ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب نار˘˘هو˘˘ب
ظفح ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ي˘فو˘ت˘م˘لا
ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةيئافششتشس’ا

ب.دلاخ

ةعومجملا سسمأا لوأا تطبحأا
ل˘حاو˘شسلا سسار˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
ريغ ةرجهلل ةلواحم ،مناغتشسمب
ع˘م ،ر˘ح˘ب˘لا سضر˘ع˘ب ة˘ي˘عر˘˘ششلا
8 مهن˘ي˘ب ا˘شصخ˘شش21 في˘قو˘ت
تاد˘˘حو˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت.بناجأا
يف لحاوشسلا سسار˘ح˘ل ة˘م˘ئا˘ع˘لا

حابشص نم ةيناثلا ةعاشسلا دودح
برا˘ق سضار˘˘ت˘˘عا ن˘˘م سسمأا لوأا

اشصخشش21 ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع نا˘˘ك
ليم1 دعب ىلع بناجأا8 مهنيب
لامشش (م˘ل˘ك2 ة˘بار˘ق) ير˘ح˘˘ب
ة˘ن˘يد˘م قر˘شش ة˘بور˘˘خ ئ˘˘طا˘˘شش
لو˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘ح ،م˘˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
مهنيب تناك نيذ˘لا نو˘فو˘قو˘م˘لا
لبق مناغ˘ت˘شسم ءا˘ن˘ي˘م ى˘لإا ةأار˘ما
ةينمأ’ا حلاشصملا ىلإا مهميلشست

ى˘لإا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ث ة˘شصت˘خ˘م˘˘لا
ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ينطولا ميلقإ’ا ةرداغم ةلواحم
.ةيعرشش ريغ ةقيرطب رحبلا ربع

ةمئاعلا تادحولا تماق امك
سسمأا لوأا ل˘˘حاو˘˘شسلا سسار˘˘˘ح˘˘˘ل
نيحششرم6 ـل ذا˘ق˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب
دعب ىلع ةيعرششلا ريغ ةرجهلل
(يرح˘ب ل˘ي˘م011) م˘ل˘˘ك06
قر˘شش ر˘شضخ˘ل يد˘ي˘˘شس لا˘˘م˘˘شش
دعب مايأا6 ذنم اودقف ،مناغتشسم
ئطاوشش دحأا نم ارشس مهراحبإا

ءانيم ىلإا ةرواجملا نارهو ةي’و
م˘ه˘ل تمد˘ق ثي˘ح ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
ةيرورشضلا ةيلوأ’ا تا˘فا˘ع˘شسإ’ا

.ةيندملا ةيامحلا فرط نم
ب.دلاخ

ةي’وب ةرومز ةمكحم تنادأا
م˘ي˘هار˘بإا ط˘ششا˘ن˘لا ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
،نير˘خآا ءا˘ط˘ششن3 ،ي˘مÓ˘ع˘ل
،ذفان ريغ اشسبح نيرهشش ةبوقعب
ناكو اذه.نيرخآا7 تأارب اميف
سسمتلا دق ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

طيلشست ،يراجلا يرفيف9 موي
،يمÓعل دشض تاونشس5 ةبوقع
نجشسلا يف ىقبيشس ريخأ’ا اذه
ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ي˘ف ه˘عاد˘˘يإا بب˘˘شسب
.اقح’ نيتجمربم

ب.نيرشسن

جاو˘مأا سسمأا حا˘ب˘˘شص تظ˘˘ف˘˘ل
يف ةينغار˘ت˘لا ءى˘طا˘ششب ر˘ح˘ب˘لا
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك73 ف˘ل˘ششلا
درط لخاد ةأابخم تناك جلاعملا

نيدايشصلا سضعب فداشص ،قلغم
لا˘˘شصتÓ˘˘˘ل او˘˘˘عرا˘˘˘شس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا رشصانعب
اولششتنإا نيذلا نشسحلا وبأا ةرئاد
فششكلل قيقحت  حتف عم ،درطلا

.ةثداحلا تاشسبÓم نع
ل.دم�

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا سسمأا تد˘˘˘˘˘يأا
ءا˘شضق سسل˘ج˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
01 ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع ،ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ف اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘شسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘شس
وعدملا يخيشش لامك ةيشضق
،امهتم21 ةقفر «يششوبلا»
˘˘˘مار˘˘˘بإا ن˘˘˘م ه˘˘˘ئا˘˘˘شصقإا ع˘˘˘˘م

5 ةدمل ةيمومعلا تاقفشصلا
ع˘فد˘ب ه˘˘ماز˘˘لإا ع˘˘م تاو˘˘ن˘˘شس
جد ن˘ي˘يÓ˘م01 سضيو˘ع˘˘ت
ةنيزخلل يئاشضق˘لا ل˘ي˘كو˘ل˘ل
ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.اهب تقحل يتلا رارشضأ’ا

ب.نيرشسن
مايأا6 ذنم رحبلا صضرع يف اودقف نيرخآا6 ذاقنإا

اشصخشش21 «ةقرح» ةلواحم طابحإا
مناغتشسمب بناجأا8 مهنيب نم

تاونشس5 ةدمل ةيمومعلا تاقفشصلا ماربإا نم هؤواشصقإا
ةيمومعلا ةنيزخلل صضيوعت رايلم عفدب همازلإاو

«يششوبلا» قح يف ةذفان اشسبح تاونشس01

نيرخآا7 ةئربت تمت اميف

ذفان ريغ اشسبح نيرهششب نيرخآا ءاطششن3و يمÓعل ميهاربا ةنادإا

قÓغإ’ا مكحم درط لخاد ةأابخم تناك
«ةلطز» غلك73 نم ديزأا ظفلت رحبلا جاومأا

فلششلا يف ةينغارتلا ئطاششب

ةهوبششم تاقفشص ماربإاو ةوششر يقلتو ةيمومع لاومأا ديدبت مهت مهل تهجو اشصخشش62 اهيف طروت

«زاغلنوشس» تزه يتلا داشسفلا ةيشضقب ةشصاخلا ةمكاحملا ليجأات
مداقلا صسرام8 ىلإا ةزابيت

ط.ةراشص

ةشسشسؤوم تزه يتلا داشسفلا ةيشضق يف ةمكاحم ةشسلج لوأا يف رظنلا ليجأات ،ةزابيتب حنجلا ةمكحم صسمأا تررق
نوكت نأا ىلع ،يندملا فرطلا عافد بلط ىلعً ءانب مداقلا صسرام8 ـلا ىلإا ارخؤوم ةي’ولاب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

.فاك تقو يف ةعفارملا نيمهتملا عافدل ىنشستي ىتح اهمجحل رظنلاب «ةشصاخ»

قرشش تاي’و نم ةمداق
برغ وحن نطولا

ةي’ولا بونجو

006 نم ديزأا زجح
غبتلا نم راطنق
ةليشسملاب دلقملا

كردلا رشصانع تزجح
ديزأا ،ةليشسملاب ينطولا

غبتلا نم راطنق006 نم
ماعلا لÓخ دلقملا
عم ،9102 يشضقنملا

تاششرو طاششنل دح عشضو
ةداملا هذه عنشصل
صصاخششأ’ا فيقوتو
.نيطروتملا

هذه فاششتكا متو
تارايشسب ةأابخم ةيمكلا
تاي’و نم ةمداق ةيعفن
برغ وحن نطولا قرشش
،ةليشسملا ةي’و بونجو
نوكلمي ’ اهباحشصأا

طاششنب مايقلا ةشصخر
.غبتلا عيب
تماق ،هتاذ قايشسلا يف
ةينمأ’ا حلاشصملا تاذ

ةعاشس84ـلا لÓخ
’ ام زجحب ةريخأ’ا

نم اراطنق08 نع لقي
ةمشصاعب دلقملا غبتلا
.ةي’ولا

م.نيدلا رشصن
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سساب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا د˘ي˘كأا˘ت نا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا عو˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ف˘˘ل˘˘خو
ديعي نرقلا ةقفشص سضفرل ةدششاحلا
اهتيزكرم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘ل˘ل

يلودلاو ي˘بر˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
ةتباثلاو ةخشسارلا فقاوملا كلت امو
انبعشش ريهامجو ةينيطشسلفلا ةدايقلل
ةقفشصل حيرشصو حشضاو سضفر نم
سضفرو ة˘ي˘كر˘ي˘مأاو˘ي˘ه˘شصلا نر˘˘ق˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ءز˘ج يأا وأا ا˘ه˘ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا

اهنأ’ ةيشسايشس ةيلمع ةيأ’ ةيعجرمك
ةيقابتشسا ةيليئارشسإا ةيكريمأا ةقفشص
ةيكري˘م’ا ة˘يا˘عر˘ل˘ل ع˘طا˘ق سضفرو
لعفب ةيشسايشسلا ةيلمعل˘ل ةدر˘ف˘ن˘م˘لا
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ى˘˘م˘˘ع’ا ا˘˘هزا˘˘ي˘˘ح˘˘˘نا
ةيعشسوتلا ةيناطي˘ت˘شس’ا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا
.يليئارشس’ا لÓتح’ا ةلودل
فادهتشسا وه سسيئرلا فادهتشسا نإا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ششلا دو˘˘˘جو˘˘˘ل
انقحو ةينطولا انقوقحل فادهتشساو
ة˘ير˘ح˘لا ي˘فو ر˘ي˘شصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف
ةين˘طو˘لا ف˘قاو˘م˘ل˘لو لÓ˘ق˘ت˘شس’او
يتلا ةينطو˘لا تباو˘ث˘لا˘ب كشسم˘ت˘لاو
ربع ةينيطشسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا ا˘ه˘ت˘شسر˘ك
لاشضنلاو حافكلا نم ةليوط ةريشسم
ةدا˘ي˘ق˘لا ف˘ل˘خ ف˘ق˘˘ي ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘شش ناو
نم ةلحرملا هذه يف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
اهنوك نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘شص طا˘ق˘شسا ل˘جا

،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةيفشصتل ةطخ
ةلودلا عافدلا ينطولا بجاولا نمو
رارمتشساو اهتيامحو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لدا˘ع˘لا مÓ˘˘شسلا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ع˘˘تو م˘˘ئاد˘˘لاو ل˘˘ما˘˘ششلاو
لكششب كهتني نمو مÓشسلا سضفري
تارار˘قو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا ر˘˘فا˘˘شس
ءاقبا ىلع رشصيو ةيلودلا ةيعرششلا
.ناطيتشس’او لÓتح’ا

حا˘ج˘ن˘لا اذ˘ه رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ىلع ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا
تاب يلودلاو ي˘بر˘ع˘لا يو˘ت˘شسم˘لا

ءاقل دقع ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘م˘لا ن˘م
ه˘ب كرا˘ششي ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو
ىلعأا ىلعو ةينيطشسلفلا تادايقلا
ةن˘ج˘ل˘لا ءا˘شضعأا ن˘م تا˘يو˘ت˘شسم˘لا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئرو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
عيمجل نيماعلا ءان˘مأ’او ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصف
ة˘كر˘ح م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا

يمÓشس’ا داهجلا ةكرحو سسامح
ةينطو˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا ن˘م دد˘عو

ىلع قافت’ا ل˘جا ن˘م ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
د˘حو˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ
ناودعلا اذه ةهجاوم يف فوفشصلا

لجا نم ينيطشسلفلا بعششلا ىلع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘˘شسا ع˘˘شضو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘جر˘˘˘تو
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا ن˘ع ةردا˘˘شصلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ة˘يز˘كر˘م˘لا سسلا˘ج˘م˘˘لاو
عيمجب لم˘ع˘لا ف˘قو˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
اهيلع عيقوتلا مت يتلا تايقافت’ا

ن˘م رر˘ح˘ت˘لاو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود ع˘م
نم لمعلا ةرورشضو دويقلا كلت
ىلع ةينيطشسلف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ل˘ب˘ق
لجا نم ةينمز ةيجتارتشسا عشضو

يأا ءاهنإاو لÓتح’ا نع كاكفن’ا
ة˘لود را˘ب˘ت˘˘عاو ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق تا˘˘قÓ˘˘ع
نيطشسلفل ةل˘ت˘ح˘م ة˘لود لÓ˘ت˘ح’ا

ةما˘ق˘م˘لا تا˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ل˘ك ناو
يه ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضار’ا ي˘ل˘ع
بجيو ةيعرشش ر˘ي˘غ تا˘ن˘طو˘ت˘شسم
سسرامت لÓتح’ا ةلود ناو اهتلازا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ير˘شصن˘ع˘لا ز˘ي˘ي˘م˘˘ت˘˘لا
ريوطتب مامت˘ه’ا بج˘يو ،ي˘قر˘ع˘لا
ةشضاف˘ت˘ناو ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ةيقيقح ةعفار نو˘كت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
،لÓتح’ا هجو يف ينطو نايشصعل
ىوتشسملا ىلع كرحتلا ةلشصاومو

ةينعملا ملاعلا لود ةوعدو يلودلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بورو’ا لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خو
ىلع ني˘ط˘شسل˘ف ة˘لود˘ب فار˘ت˘عÓ˘ل

˘ما˘˘ع نار˘˘يز˘˘ح ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا دود˘˘ح
ةلتحملا سسدقلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب7691
ة˘˘لود˘˘ل ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع ا˘˘هرا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
.نيطشسلف
رار˘م˘ت˘شسا ن’ا بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘بو
ي˘لود˘لا يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ادد˘ج˘م د˘ي˘كأا˘ت˘لا ةدا˘عإاو ي˘بر˘˘ع˘˘لاو
ةقفشصل يلود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا سضفر˘ل
ريغ ةتباثلا ةينطولا قوقحلل ركنتت
بع˘˘ششل˘˘ل فر˘˘˘شصت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ف ه˘ق˘ح ة˘شصا˘خ˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
نم رر˘ح˘ت˘لا ي˘فو ر˘ي˘شصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت
ةشسرامم يفو لÓقتشس’او لÓتح’ا
نم ةلتحملا هيشضارأا ىلع هتدايشس
ن˘م ل˘ك لز˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جا
ة˘˘˘مو˘˘˘كحو ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م’ا ةراد’ا
ل˘˘ششفو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘شس’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

يلودلا عمتجملا عفدل امهت’واحم
ىلا رقتفت ةيشسايشس ةيوشستب لوبقلل
فدهتشستو ةلاد˘ع˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م ط˘شسبا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت
ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ششلا قو˘˘ق˘˘حو
.تاءÓم’او ةجطلبلاب
طقشسيشس ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا نأا

ل˘ك ط˘ق˘شسأا ا˘م˘ل˘ث˘م نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘شص
تفدهتشسا يتلا ةيف˘شصت˘لا ع˘يرا˘ششم
يفولا ىقبيشسو ينيطشسلفلا دوجولا
سسد˘ق˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لو سضرأ’ا هذ˘˘ه˘˘ل
ةعقب لكو ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا راو˘غأÓ˘لو
لشصاوتتو يلاغلا نطولا بارت نم
ىتح رارشصإاو ةميزع لكب هتشضافتنا
ة˘ما˘قإاو لÓ˘ق˘ت˘شس’او ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘˘ن
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘˘لا

.اهتمشصاع سسدقلاو

ًايلودو ًايبرع ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةيزكرم
 : ملقب

˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ’
ءازهتشس’او مكهتلا نع ةيليئارشسإ’ا
،تنيب يلاتفن لÓتح’ا برح ريزوب
قÓ˘˘طإاو ،ه˘˘ل تا˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ل˘˘ي˘˘˘كو
فاشصوأ’ا فلتخ˘مو ه˘ي˘ل˘ع ما˘كحأ’ا

تاحيرشصت لقنتف ،هقحب توعنلاو
ةرخاشسلا ةموكحلا ءاشضعأاو سسيئر
ةعاششإا يف مهاشستو ،هل ةدقانلاو هنم
بازحأ’ا ءاشسؤور تاداقتناو بشضغ
د˘ي ق˘ل˘ط˘تو ،ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ةدا˘˘قو
نيقلع˘م˘لاو رو˘تا˘كيرا˘كلا ي˘ما˘شسر
ٍةرو˘˘شصب هور˘˘ه˘˘ظ˘˘ي˘˘ل ن˘˘ير˘˘خا˘˘˘شسلا

ىلع ءاوشضأ’ا اوط˘ل˘شسيو ،ة˘ف˘ي˘ع˘شض
هنوفشصي ثيح ،ةينايبشصلا هتعيبط
ي˘نا˘نأا ه˘نأاو ،ٌد˘لو ٌي˘ب˘شص ه˘نأا˘˘ب ًةرا˘˘ت
م˘˘ه˘˘ف˘˘ي ’ ٌد˘˘ي˘˘ن˘˘عو ،ه˘˘شسف˘˘ن بح˘˘˘ي
،فرظلا ردقي ’ ٌجوهأاو ،هتحلشصم
’و لا˘ح ى˘ل˘ع ر˘ق˘ت˘شسي ’ ٌبل˘ق˘ت˘مو
هنأا ىرخأا ًةراتو ،فقوم ىلع تبثي

’و هز˘ئار˘غ ع˘ب˘ششت ’ هر˘˘شش ٌعا˘˘م˘˘ط
اياشضقلا يف ٌلهاج هنأاو ،هشسفن دهزت
،ةيجيتارتشس’ا تافلملاو ةيركشسعلا

ٍة˘م˘كح ر˘ي˘غ˘ب ه˘ف˘قاو˘م ي˘ف ٌد˘ي˘ن˘˘عو
.هلقعت ٍةشسايك وأا هفكفكت
يابوب فشصو هيلع اوقلطأا ًاريخأاو
يوقت يتلا خنابشسلا لكأاي ’ هنكل

ذ˘ق˘ن˘ت˘شسي نأا ن˘م ً’د˘˘بو ،ه˘˘تÓ˘˘شضع
،ه˘م˘شصخ يد˘ي يد˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘ت˘˘جوز
ه˘ي˘لإا بي˘ج˘ت˘شسيو ه˘م˘ير˘غ˘ل ع˘شضخ˘ي
هتجوز ىلع ىقبيو ،هتابغر يبليو
ي˘ف كلذو ،هد˘ن˘ع ًة˘ن˘ي˘˘هر ة˘˘نو˘˘ت˘˘يز

ةكرح طورششل هعوشضخ ىلإا ٍةراششإا
نع هزجعو ،اهتابغر ةيبلتو سسامح
ةديدجلاو ةقراحلا اهتانولاب ةهجاوم
ر˘ط˘م˘ت تذ˘خأا ي˘ت˘˘لا ،ةر˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةبيرقلا ةيليئارشسإ’ا تا˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضر˘˘˘ف˘˘˘تو ،ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
اذ˘ه ع˘م سشيا˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘˘شسم˘˘لا
مهتايح لوحتو ،بعرملا سسوباكلا
’ فو˘˘خو قا˘˘ط˘˘ي ’ م˘˘ي˘˘ح˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ةرازو ىلإا ءاج يذلا وهو ،يهتني
ىوقأا نوكيشس هنأا نظي وهو برحلا

ًا˘عدر ر˘ث˘كأاو ،نا˘مر˘ب˘ي˘ل ه˘ف˘ل˘شس ن˘˘م
.ًامشسح عرشسأاو
هيردزت يذلا جوهأ’ا يذلا اذه نكل
،لاجر˘لا هرد˘ق ن˘م ط˘ح˘يو ،ن˘ي˘عأ’ا

،را˘غ˘شصلاو را˘ب˘كلا ه˘ب ئز˘ه˘˘ت˘˘شسيو
،دادنأ’او مو˘شصخ˘لا ه˘ي˘ل˘ع م˘كه˘ت˘يو
،اهرشسأاب ةقط˘ن˘م˘لا ن˘ي˘خ˘شست˘ب دد˘ه˘ي
ن˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ه˘˘م˘˘عد مد˘˘ق˘˘يو
دناشسيو ديؤويو ،دوهيلا نيفرطتملاو
ردشصأا دقو ،ةينيميلا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ن˘˘˘م ٍدد˘˘˘ع ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا˘˘˘ب هر˘˘˘ماوأا
ببشسي ام اذهو ،دوهيلا نييباهرإ’ا

˘ما˘ع˘لا ن˘مأ’ا زا˘ه˘ج ةدا˘˘ه˘˘شش بشسح
ر˘تو˘ت ي˘ف «كا˘با˘ششلا» ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإ’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا عا˘˘شضوأ’ا
ثداوح همايأا يف ترثك ذإا ،قطانملا
ر˘ب˘قو ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘لا ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا
تفعاشضتو ،مÓ˘شسلا ه˘ي˘ل˘ع ف˘شسو˘ي
تد˘˘ياز˘˘تو ن˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا داد˘˘عأا
Ó˘ب ى˘شضمو ،م˘ه˘تا˘ئ˘فو م˘ه˘ح˘ئار˘˘شش

،«C» ةقطنملا ةحابتشسا يف ةداوه
ا˘ه˘تآا˘ششن˘م بر˘خو ا˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب مد˘˘ه˘˘ف
،نيينيطشسلفلا اهناكشس ىلع قيشضو
دوهيلا ني˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ح˘ن˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب

قرطلا قششو ،ريمعتلاو ءانبلا ةيرح
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإاو ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا ح˘˘ت˘˘فو
ةيشصخششلا مهئاوهأ’ ًاقفو ةقطنملا

.ةينمأ’ا مهتاباشسحو
ام ةلشصاومب دهعت يذلا هشسفن وهو
ه˘مÓ˘ت˘شس’ ى˘لوأ’ا ما˘يأ’ا ي˘˘ف هأاد˘˘ب
تراغأا ذإا ،بر˘ح˘ل˘ل ًار˘يزو ه˘ب˘شصن˘م
يف ٍفادهأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ح˘لا ه˘تار˘ئا˘ط
اهنم ديزملاب ددهي لاز امو ،ايروشس
ةرادإ’ا نم بلط دق ناكو ،اهذفنيو
ىلإا ةريخأ’ا هترايز لÓخ ةيكيرمأ’ا

لمعلا قي˘شسن˘ت ةرور˘شض ،ن˘ط˘ن˘ششاو
ا˘يرو˘شس ي˘ف ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ير˘˘كشسع˘˘لا

ف˘شصق ا˘كير˘مأا ى˘لو˘ت˘ت˘ف ،قار˘ع˘لاو
،قار˘ع˘لا ي˘ف ة˘هو˘ب˘˘ششم˘˘لا فاد˘˘هأ’ا
فشصق لÓتح’ا سشيج ىلوتي امنيب
،ا˘يرو˘شس ي˘ف ة˘ه˘˘با˘˘ششم˘˘لا فاد˘˘هأ’ا

نيتقطنملا يف ًابلاغ يمتنت يتلاو
ا˘ه˘ل ةد˘يؤو˘م˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لاو نار˘˘يإا ى˘˘لإا

.اهعم ةفلاحتملاو
ع˘م نوا˘ه˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ت˘م˘لا و˘هو ه˘ن˘˘كل
ةهجاوم يف فيعشضلاو ،ةزغ عاطق
ةليلقلا مايأ’ا يف أادب دق ،اهتمواقم
سسي˘ئر ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ديدهتب وهاينتن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ه˘ت˘مو˘كح
ةينيطشسلفلا ىوقلاو سسامح ةكرح
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ق ٍةد˘˘يد˘˘ج ٍبر˘˘ح˘˘˘ب ،ة˘˘˘فا˘˘˘ك

يقبت ’و برختو رمدت ،ٍسسورشض
لا˘م˘ت˘حا ى˘ل˘ع ىو˘ق˘ي ’و ،رذ˘˘ت ’و
ةكرح فقوتت م˘ل ا˘م ،د˘حأا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن

نع ةينيطشسلفلا لئاشصفلاو سسامح
ة˘˘˘قرا˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘نو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا

تاد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
ه˘˘تاد˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت فدرأاو ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ٍت’و˘جو ة˘˘ن˘˘خا˘˘شس ٍتا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘ب

ه˘ششي˘ج نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ع˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘طا˘˘ب˘˘شض را˘˘ب˘˘كو
تاب ىتح ،ةزغ عاطق عم ةيدودحلا
ٍرا˘ن ة˘لو˘ج ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ًةفلتخم نو˘كت د˘ق ،ٍة˘ن˘خا˘شس ٍةد˘يد˘ج
.اهتاقباشس نع ًايلك
مدعو ٌسضقانت هيف قبشس ام نأا مغر
بر˘ط˘˘شضم˘˘لا كاذ ن˘˘ي˘˘ب ،ما˘˘ج˘˘شسنا
اذ˘ه ن˘ي˘بو ،نز˘ت˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ جو˘˘هأ’ا
نيبو ،أادهي ’ يذلا طششنلا دلجلا
،ددر˘˘ت˘˘م˘˘لا زوز˘˘ه˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ع˘˘شضلا

ق˘ثاو˘لاو ه˘ششي˘ج˘˘ب يو˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
ام نأا ’إا ،هرارقب مشساحلاو هحÓشسب
نع مهشسفنأا نويل˘ي˘ئار˘شسإ’ا ه˘لو˘ق˘ي
هب مكحن ام ريخ وه مهبرح ريزو
ذإا ،ه˘˘تا˘˘فر˘˘شصتو ه˘˘كو˘˘ل˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
’ د˘لو˘لاو ،د˘لو ه˘نإا ه˘ن˘ع نو˘لو˘ق˘˘ي
’ ن˘كلو ًا˘ئ˘ي˘شش لا˘ق نإا هو˘˘قد˘˘شصت
نأا د˘ع˘ب˘ت˘شسن Ó˘ف اذ˘ه˘لو ،هو˘˘بذ˘˘كت
برحلا ريغشصلا نعرأ’ا اذه لعششي
تاهوف حتفيو ،اهلك ةقطنملا يف
لا˘م˘ششلا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا را˘˘ن˘˘لا

هناودع نم ينثتشسي ’و ،بونجلاو
لوقي امك وهف ،ةيروشسلا ةهبجلا

ل˘˘˘ك كل˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا ،ه˘˘˘˘شسف˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ع
امك برح˘لا نÓ˘عإ’ تا˘ي˘حÓ˘شصلا
ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا ل˘ك كل˘م˘˘ي
نأا سضفري هنكلو ،هنايك ينطاوم
ي˘ف ًا˘م˘˘تا˘˘خ وأا هر˘˘ي˘˘غ˘˘ل ًةادأا نو˘˘كي
.هاوشس عبشصأا
،ٍةرمو ٍةرم فلأا لجرلا اذه اورذحا
Óً˘ها˘جو ًار˘غو ًا˘ط˘ي˘ب˘ع نو˘كي د˘ق˘˘ف
ًادلوو ًاريغشص ًايبشصو ًاينانأاو ًاجوهأاو
لعف ىلع مد˘ق˘ي د˘ق ه˘ن˘كلو ،ًا˘بو˘ع˘ل
نمؤوي وهف ،رطخأ’ا ذيفنتو ريثكلا
مده هيلع د˘ع˘ب˘ت˘شس˘ُي Ó˘ف ل˘كي˘ه˘لا˘ب
ادو˘ه˘˘ي» ــب ن˘˘مؤو˘˘ي و˘˘هو ،ى˘˘شصقأ’ا

مد˘قأا نإا بر˘غ˘ت˘شسن Ó˘ف «ةر˘ما˘شسلاو
نيينيطشسل˘ف˘لا ا˘ه˘نا˘كشس در˘ط ى˘ل˘ع
سضفر˘ي و˘هو ،بر˘ع˘لا ا˘ه˘با˘˘ح˘˘شصأاو
ًاب˘ع˘شش ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا˘ب فار˘ت˘ع’ا

،سضرأ’ا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح ر˘˘˘كن˘˘˘يو
ةدا˘ي˘شسلا ق˘ح م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م سضرا˘˘ع˘˘يو
ن˘ج˘ه˘ت˘شسن Ó˘ف ،ر˘ي˘شصم˘لا ر˘ير˘ق˘˘تو
،اهأازجو سضرأ’ا مشسق نإا هتاشسايشس
اهنم ًاشضعب نيينيطشسلفلل ىطعأاو
مهشسفنأا نومدخيو اهيلع نوششيعي
’و اهيف مهل قح ’ نكل ،اهقوف
،اهءامشس Óع وأا اهفوج ىوح اميف
انركذي يذلا تنيب يلاتفن وه اذهف
رجحلا قلي نم وه نونجملا نأا ًامود
لعششي نم وه طيبعلاو ،رئبلا يف
.دÓبلا داشصح يف رانلا

تنيب طيبعلا نم يراذح
تاعزانملا ةيوسستل ةيلودلا ةمكحملاركب داؤوف يسضاقلا
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لبقملا صسرام ةياهن لبق

صسارهأا قوشسب نكشس0083 نم ديزأا عيزوت
لبقملا صسرام4 نم اءدب

ةماعنلاب ةيرششم راطم ربع تÓحرلا فانئتشسا

قوسس ةي’و تايدلب ديدع ربع يراجيإا يمومع نكسس7283 هعومجم ام عيزوت لبقملا صسرام ةياهن لبق متيسس
صصسصخ يذلا يئ’ولا يذيفنتلا صسلجملا عامتجا صشماه ىلع ،ةزقزوب صسانول ةي’ولا يلاو هب دافأا ام بسسح ،صسارهأا

.هغيسص فلتخمب نكسسلا فلم ةسساردل

لقنلا تÓحر ف˘نأا˘ت˘شست˘شس
رب˘ع ن˘ير˘فا˘شسم˘ل˘ل يو˘ج˘لا

ة˘ما˘م˘عو˘ب خ˘ي˘˘ششلا را˘˘ط˘˘م
،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘ي’و ة˘ير˘ششم˘˘ب
،لبقملا سسرام4 نم اءدب
9 قوفت ةد˘م˘ل ف˘قو˘ت د˘ع˘ب
تدا˘فأا ا˘م بشسح تاو˘˘ن˘˘شس
ةي’ولاب لقنلا ةيريدم ،هب
ة˘˘˘كر˘˘˘شش تج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب د˘˘˘˘قو
ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
و ايعوبشسأا تÓحر ثÓث
د˘˘حأ’او تب˘˘شسلا ما˘˘˘يأا كلذ
ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘ت ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’او
ةيرششمو ةمشصاعلا رئازجلا
ةيريد˘م ق˘فو ،ا˘با˘يإاو ا˘با˘هذ
ةميق ددحو.ةي’ولاب لقنلا
طخل ةيوجلا ةلحرلا ةركذت
ةيرششم ـ ةمشصاعلا رئازجلا
ر˘˘ع˘˘شس ا˘˘مأا جد0083 ـ˘˘˘ب
اباهذ   رفشسلا ةلحر ةركذت
ط˘خ˘لا سسف˘ن ر˘ب˘ع ا˘˘با˘˘يإا و
دقو. جد0057 ـب ردقيف
يشضاملا عوبشسأ’ا ةياهن مت
ركاذتلا عيب ةيلمع قÓطإا

را˘˘ط˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا ت’ا˘˘˘˘˘كوو
بارتب ةدجاوتملا رافشسأ’او
.ةي’ولا

ةيبرتلا عاطقو..
تاسسسسؤوم7 ـب معدتي

 ةديدج ةيميلعت
يشسردملا لوخدلا فرعيشس
مÓتشسا ةماع˘ن˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م (7) ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘شس
˘ما˘شسقأاو ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت
م˘˘عا˘˘ط˘˘مو ع˘˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
هب تدافأا امبشسح ةيشسردم
ل˘ث˘م˘ت˘تو.ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘شصم
نيعمجم يف قفارملا هذه
ةماعنلا نم لكب نييشسردم
تاطشسوتم3و ة˘ير˘˘ششمو
ءارفشصلا نيعب نيتطشسوتم
(ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘˘˘حاوو

يحلا نم لكب نيتيوناثو
نكشسم099.1 د˘يد˘ج˘˘لا
ربوتكأا71 يحبو ةيرششمب
ة˘فا˘شضإا ءار˘˘ف˘˘شصلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
8و ةعشسوتلل مشسق73ىلإا

امب˘شسح ة˘ي˘شسرد˘م م˘عا˘ط˘م
سسلجملل عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ءا˘ج
يف ارخؤوم د˘ق˘ع˘نا ي˘ئ’و˘لا
ةشصاخلا تاريشضحتلا راطإا
ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘˘لاو دد˘˘ششو .ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا ريديإا بابدم ةماعنلا
ىل˘ع سسل˘ج˘م˘لا اذ˘ه سسأار˘ت

ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا كراد˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض
سضعب زاجنإا يف لجشسملا
ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لا

يف اهميلشستو تاميمرتلاو
مازتلإ’او ةددح˘م˘لا ا˘ه˘لا˘جآا
تا˘˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب
سسرادم˘لا ل˘خاد ءار˘شضخ˘لا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘لاو
سضعبب لجشسملا نيماودلا
ر˘˘ب˘˘˘ع ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا
و ةيرششم و ةماعنلا تايدلب

سسف˘ن ق˘فو ءار˘ف˘شصلا ن˘ي˘ع
تاذ ى˘˘˘شصوأاو.رد˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
يف عرشش يذلا لوؤوشسملا

ةي˘ئا˘ج˘ف ة˘ي˘ناد˘ي˘م تارا˘يز
لاغششأا ةريتو ىلع فوقولل
زاجنإ’ ةيراجلا عيراششملا
،ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘شضق˘لا ةرور˘˘شضب

توزا˘م˘لا˘ب ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ى˘ل˘ع
6 ر˘˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘شست ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيئان ق˘طا˘ن˘م˘ب تا˘ي˘ئاد˘ت˘بإا
تو˘ي˘ت تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
ل˘ي˘ل˘خ ن˘ب ن˘ي˘عو ة˘ل˘˘شسعو
زي˘ه˘ج˘تو ءار˘ف˘شصلا ن˘ي˘عو
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا˘ب سسراد˘م˘˘لا هذ˘˘ه
لامعت˘شسإ’ا ع˘م ة˘يز˘كر˘م˘لا
لقنلا تÓفاحل ي˘نÓ˘ق˘ع˘لا
تاذ ق˘˘˘˘فو ي˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.حلاشصملا

ك.لامك

يسضاملا يفناج رهسش لÓخ تلجسس
 ةرتوف نودب ةيراجت تÓماعم

نارهوب رانيد نويلم792 ةميقب
ة˘با˘قر˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘ج˘˘شس
ةيراج˘ت تÓ˘ما˘ع˘م نار˘هو˘ب
792 ة˘م˘ي˘ق˘ب ةر˘تو˘˘ف نود˘˘ب
رياني رهشش لÓخ جد نويلم
ىدل ملع امبشسح ،يشضاملا
ةراجتلل ةيوهجلا ة˘ير˘يد˘م˘لا
تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب د˘˘˘˘قو .نار˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ب
ر˘ي˘تاو˘ف نود˘ب تÓ˘ما˘ع˘م˘˘لا

792 يشضاملا رهششلا لÓخ
اميف ،نارهو ةي’و˘ب نو˘ي˘ل˘م
ى˘ل˘ع جد را˘ي˘ل˘م1 تبرا˘˘ق
تا˘ي’و سسم˘خ˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةيوهجلا ةيريدم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
هحشضوأا ا˘م˘ب˘شسح ،ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
ف˘˘ل˘˘كم ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم سسي˘˘ئر
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ط˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تاذب ةب˘قار˘م˘لاو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
دقو .يليÓه داؤوف ،ةيريدملا
ىلإا يرادإا ءارجإا لاشسرإا مت
Óحم34 قلغل نارهو ةي’و
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح مد˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت
تÓ˘ج˘شس ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا
طاششن ة˘شسرا˘م˘موأا ة˘يرا˘ج˘ت
،يراجتلا لج˘شسل˘ل ف˘لا˘خ˘م
.لوئشسملا سسفن فاشضأا امك
تا˘طا˘ششن ة˘ل˘ي˘شصح تغ˘ل˘بو

نارهو ةي’وب ةباقرلا ناوعأا
673.2 يفناج رهشش لÓخ
لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘ت
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
809 ل˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ب تح˘˘م˘˘شس
509 ر˘˘ير˘˘ح˘˘تو ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م
ةيئاشضقلا ةعباتملل رشضحم
.ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘شض
ةيعونلا ةبقارم سصوشصخبو
188 ءارجإا مت سشغلا عمقو
ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ ل˘˘خد˘˘ت
55 ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘˘ب تح˘˘˘م˘˘˘شس
لحم قلغ حارتقاو ةفلاخم
رشضحم55 ريرحتو يراجت
دقو .ةي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل
تا˘طا˘ششن ة˘ل˘ي˘˘شصح تغ˘˘ل˘˘ب
تا˘ي’و˘لا˘ب ة˘با˘قر˘˘لا ناو˘˘عأا
ةيوهجلا ةيريدم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
،مناغتشسم ،نارهو) ةراج˘ت˘ل˘ل
ناشسم˘ل˘ت ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
15351 (تنششومت نيعو
ليجشست نع ترفشسأا لخدت
ريرحتو ةف˘لا˘خ˘م0302
ةعباتملل ر˘شضح˘م2891
.ةيئاشضقلا

م .ح

نأا˘ب لوؤو˘شسم˘لا تاذ ح˘˘شضوأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا ة˘˘˘شصح˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
تايدلب نيب عزوتت «ةماهلا»
8791) سسارهأا قوشس نم لك
و (097) سشوروادمو (ةدحو
سشوحوب رئبو (005) ةتاردشس
(59) ةروا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو (001)
و نÓيو و (09) ةششنانحلاو
ناديولا لفاشسوو ةنازلا نيع
(مهنم ةدحاو لكل ةدحو05)
د’وأاو (65) م˘˘يا˘˘ظ˘˘ع˘˘˘ل مأاو
22 بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا (64) سس˘يردإا
 .ناطلشس نيع ةيدلبل نكشس
ءاقللا اذه لÓخ ةزقزوب دكأاو
ديدع نع نولثم هرشضح يذلا
ف˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تارادإ’ا
نم نيديفتشسملا» نأا نكشسلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا ة˘˘˘شصح˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك نود˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘شس
نم ميركلا سشيعلل ةيرورشضلا

تاءاشضفو ةيوبرت تاشسشسؤوم
تاحاشسمو هي˘فر˘ت˘لاو ة˘حار˘ل˘ل
عم ةازاوملاب .«لافطأ’ا بعلل
ةلودلا نأا يلاولا حشضوأا كلذ
«ةربتعم» ةيلام ةفلغأا تدشصر
رار˘ق˘˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شض ل˘˘جأا ن˘˘م
مهقطانم يف ناكشسلا تيبثتو
نم سضرأ’ا ةمدخل ةيلشصأ’ا

يفيرلا ن˘كشسلاة˘غ˘ي˘شص لÓ˘خ
نع ددشصلا تاذ يف اثدحتم
مل يفير نكشس ف’آا3 دوجو
ىلإا ايعاد ،لاغششأ’ا اهب قلطنت
اوعرششي مل نم ةدافتشسا ءاغلإا»
. «ةيفيرلا مهتانكشس ءانب يف
متيشس» هنأاب يلاولا زربأا امك
ىوا˘˘˘عد ع˘˘˘فر بير˘˘˘ق ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق
يف مه˘تدا˘ف˘ت˘شسا تت˘ب˘ث ن˘يذ˘لا

تا˘˘˘نا˘˘˘عإا ن˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو
اولوح مهنكل يفيرلا نكشسلا

تÓبطشسإا ىلإا تانكشسلا هذه
.«نجاودلاو يششاوملا ةيبرتل
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ةرا˘˘˘ششإ’ا تم˘˘˘تو
تدافتشسا ةي’ولا نأا ىلإا ءاقللا

ةغيشص نم ةينكشس ةشصح نم
اهماوق (لدع) راجيإ’اب عيبلا

اهنم0021 ةد˘˘˘حو0235
قو˘˘شسب ح˘˘لا˘˘شص لار˘˘ب ي˘˘ح˘˘˘ب
˘مد˘ق˘ت ة˘˘ب˘˘شسن تغ˘˘ل˘˘ب سسار˘˘هأا
ةئاملاب07 ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘˘ششأ’ا

ل˘غ˘شش ط˘ط˘خ˘م˘˘ب0051و
ةمشصاعب9 م˘˘˘قر ي˘˘˘شضارأ’ا
44 ة˘ب˘˘شسن˘˘ب كلذ˘˘ك ة˘˘ي’و˘˘لا
سشوروادمب005و ة˘ئا˘˘م˘˘لا
مل امي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب51 ةب˘شسن˘ب
ءز˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت
ة˘شصح˘لا هذ˘ه ن˘م ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةينكشسلا

ىلتقلا ددع يف عافترا
رورملا ثداوح ءارج

9102 لÓخ
ا˘يا˘ح˘شض ى˘ل˘ت˘ق˘لا دد˘ع ع˘˘ف˘˘ترا

تع˘قو ي˘ت˘لا رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
ديدع ر˘ب˘ع9102 ما˘˘ع لÓ˘˘خ
قو˘شس ة˘ي’و˘ب قر˘ط˘لا روا˘ح˘˘م
«سسو˘˘شسح˘˘م» ل˘˘كششب سسار˘˘˘هأا
ناك امدعب Óيتق32 ىلإا لشصيل

ةنشس ل˘ي˘ت˘ق51 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ي ’
ه˘ن˘ع ف˘ششك ا˘م˘ب˘شسح ،8102
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا د˘ئا˘˘ق
نايفشس مدقملا ينطولا كردلل
تاذ د˘ئا˘˘ق ح˘˘شضوأاو.ةطيعوب
ه˘شضر˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةعومجملل ةيونشسلا ةليشصحلل
دد˘ع ع˘جار˘ت كلذ ل˘با˘ق˘م˘˘ب ه˘˘نأا
لÓخ يحرج701 ىلإا ىحرجلا

ة˘ن˘شس ل˘شصو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب9102
امك . حيرج931 ىلإا8102
رورم˘لا ثداو˘ح دد˘ع سضف˘خ˘نا
26 ىلإا ةيداملا وأا ةينامشسجلا

لباقم9102 ةنشس رورم ثداح
.8102 لÓخ ثداح37
نأا ىلإا ردشصملا تاذ راششأاو
رور˘˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘˘م
تعقو9102 لÓخ ةلجشسملا

ينطولا قيرطلا ىوتشسم ىلع
ثداح42ـ˘ب ك˘لذو61 م˘˘قر
18 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لاو
ا˘م˘ي˘ف ثدا˘ح21 عو˘م˘ج˘م˘ب
ر˘ب˘ع ثداو˘ح˘لا ي˘قا˘˘ب تع˘˘قو
ا˘ع˘جر˘م ىر˘خأا قر˘ط روا˘˘ح˘˘م
ثداو˘ح˘لا هذ˘ه بل˘غأا با˘ب˘شسأا
(قئاشسلا) يرششبلا لماعلا ىلإا
ءارج ةئام˘لا˘ب45,39 ةب˘شسن˘ب

نو˘نا˘ق د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع
ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘شسلاو رور˘م˘لا

˘مد˘عو را˘شسي˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘شسلاو
اذ˘كو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘فا˘شسم˘لا كر˘ت
يف لثمتت ىرخأا بابشسأا ىلإا

36,1 ةبشسنب تابكرملا ةلاح
طرو˘˘ت ى˘˘لإا اذ˘˘كو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
.ةئاملاب38,4 ةبشسنب ةراملا

هنأا ةطيعو˘ب مد˘ق˘م˘لا فا˘شضأاو
مت ةرهاظ˘لا هذ˘ه˘ل يد˘شصت˘ل˘لو
ةي˘شسي˘شسح˘ت تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
رورم˘لا ثداو˘ح ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو ر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسم ل˘˘˘كششب
تايعمج˘لا سضع˘ب ة˘كرا˘ششم˘ب
اذكو ناديملا اذه يف ةطششنلا
زكتر˘ت ل˘م˘ع ط˘ط˘خ ف˘ي˘ي˘كت

تا˘ي˘ئا˘˘شصحإ’ا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ق˘ب˘ط ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا
لجأا نم ةيناديملا تايطعملل
ىلإا تاد˘حو˘ل˘ل لا˘ع˘ف را˘ششت˘نإا

مئارجلا عيم˘ج ة˘ن˘يا˘ع˘م بنا˘ج
رور˘م˘لا نو˘نا˘ق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

.ةمارشص لكب لقنلا قيشسنتو
رو˘ط˘ت˘لا ة˘ب˘˘كاو˘˘م را˘˘طإا ي˘˘فو
ةمدخ عشضو دعبو يجولونكتلا

9102 لÓخ مت رشضخأ’ا طخلا
قلعتت ةم˘لا˘كم553 لي˘ج˘شست
بل˘˘˘طو رور˘˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ةعومجملل حمشس ام ةدعاشسملا
ةدئافل ل˘خد˘ت662 ـب ما˘ي˘ق˘لا˘ب
يلمعتشسم ةشصاخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ت’اح4 اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ق˘ير˘ط˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م ءÓ˘جإا ا˘ه˘ن˘م ل˘خد˘ت
روثعلاو جولثلا طقاشست ببشسب

اذ˘كو ة˘قور˘˘شسم ما˘˘ن˘˘غأا ى˘˘ل˘˘ع
امك .ةقورشسم ةرايشس عاجرتشسإا

ى˘لإا ة˘م˘لا˘˘كم333 تلو˘˘˘˘˘ح
ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ن˘م ىر˘خأا ح˘لا˘شصم
ح˘˘لا˘˘شصمو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا
تا˘با˘غ˘لا ح˘لا˘شصمو ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا

.اهريغو زاغلنوشس حلاشصمو
عيراسشم ةدعو..

هايمب نيومتلا نيسسحتل
ةي’ولاب برسشلا

يف عيراششم ةدع زاجنإا يرجي
ةي’وب ةيئاملا دراو˘م˘لا عا˘ط˘ق
حمشستشس يتلاو ،سسارهأا قوشس
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ا˘˘ه˘˘لو˘˘خد رو˘˘ف
هايمب نيومتلا نيشسحت نامشضب
،تا˘يد˘ل˘ب ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع بر˘˘ششلا

ح˘لا˘˘شصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
تاذ ح˘˘˘˘˘˘شضوأاو .ة˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘لا
عيرا˘ششم˘لا هذ˘ه نأا˘ب رد˘شصم˘لا
سصوشصخلا هجو ىلع لمششت
هايم عيزوت ةكبشش ليهأات ةداعإا
ة˘˘تارد˘˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب بر˘˘˘ششلا

ربع اي˘ئا˘م ا˘ناز˘خ03 زا˘ج˘نإاو
Óشضف ةي’ولا تا˘يد˘ل˘ب د˘يد˘ع
تاذ ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘شش ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ن˘˘ع
رتل ف’آا01 ةعشسب جيرهشص
لاغششأ’ا يرجت امك .ةدحاولل

،رد˘شصم˘لا تاذ بشسح ،ا˘ي˘لا˘˘ح
53) ةردجلا يداو دشس زاجنإ’
يذ˘لاو (بع˘كم ر˘ت˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ه˘لا˘غ˘ششأا مد˘ق˘ت ة˘ب˘شسن تل˘شصو
ا˘م و˘هو ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب08 ى˘˘˘˘لإا
نا˘كشس ن˘يو˘م˘ت ن˘م ن˘كم˘ي˘شس
يتيدلبو سسارهأا قوشس ةنيدم
ة˘˘˘حور˘˘˘ششم˘˘˘˘لاو سسيردا د’وأا
ه˘نأا فا˘شضأاو .بر˘˘ششلا ها˘˘ي˘˘م˘˘ب
ير˘˘ج˘˘ي ،كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت ا˘˘˘شضيأا
ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
8102 ة˘ن˘شس لÓ˘خ حو˘ن˘م˘م˘لا
ن˘م˘شضت˘م˘لاو ة˘ي’و˘لا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
ةدعب ةقي˘م˘ع ار˘ئ˘ب71 زا˘ج˘نإا

ميعدتل ةرواتب اهنم5 تايدلب
قوشس نم لك تايدلب ناكشس
ة˘˘ن˘˘هار˘˘م˘˘لاو ةروا˘˘تو سسار˘˘هأا

جر˘ف يد˘ي˘˘شسو ة˘˘يرور˘˘عز˘˘لاو
4و بر˘˘ششلا ها˘˘ي˘˘م˘˘˘ب نÓ˘˘˘يوو
سشوروادم ميعدتل سشوروادمب
ةيويحلا ةداملا تاذب ةتاردشسو
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘حور˘ششم˘˘لا ي˘˘ف3و
ىلع ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا را˘بآ’ا عزو˘ت˘ت
سشا˘˘ف˘˘ي˘˘ت ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
ناد˘يو˘˘لا ل˘˘فا˘˘شسو تلا˘˘قرا˘˘تو
ة˘˘ناز˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو سسيردإا د’وأاو
حلاشصم تراششأاو .ةششنانحلاو
جما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه نأا ى˘لإا ة˘ي’و˘لا
ةا˘ن˘ق د˘يد˘ج˘ت ا˘شضيأا ن˘م˘شضت˘˘ي

نم اقÓطنا برششلا هايم بلج
را˘بآ’ا ها˘ي˘م ع˘ي˘م˘ج˘ت ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ةروا˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘يزاو˘˘تر’ا
تا˘بر˘˘شست˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا اذ˘كو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ليرفأا62 يحب خشضلا ةطحم
سسارهأا قوشس ةن˘يد˘م˘ب8591
ةطقنلا˘ب خ˘شضلا ة˘ط˘ح˘م اذ˘كو
فا˘˘˘شضتو .801 ةيرتمو˘ل˘ي˘كلا

ن˘يد˘شس ى˘لإا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه
نيع دشس امهو ايلاح نيلغتشسم
ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘˘م67) ة˘˘ي˘˘لاد˘˘لا

فراششلا يداو دشسو (بعكم
(بع˘كم ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘˘م251)
ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ق˘شسل˘˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
سشوحوب رئبو ةتاردشس طيحمب
 .يباوزلاو
قوشس ةي’و نأا ركذلاب ريدج
ةد˘ع ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا سسار˘˘هأا
يداو د˘شس رار˘غ ى˘ل˘˘ع دود˘˘شس
تيرابكلا يداو ةيدلبب قÓم
(بع˘كم ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘˘م051)
031 ايلاح هبوشسنم غلب يذلاو
ثي˘˘ح بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
بكرم نيومتل ههايم هجوتشس
يداو˘ب تا˘ف˘شسو˘ف˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
يف عرششيشس يذلا تيرابكلا
ز˘يز˘ع˘ت اذ˘كو ،ا˘ب˘ير˘˘ق هزا˘˘ج˘˘نإا
ةزنولا يتيدل˘ب نا˘كشس ن˘يو˘م˘ت
ة˘يد˘ل˘بو (ة˘شسب˘ت) تا˘ن˘يو˘˘ع˘˘لو
سسار˘هأا قو˘˘شسب جر˘˘ف يد˘˘ي˘˘شس
ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب بر˘ششلا ها˘ي˘م˘ب
ه˘ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
راتكه ف’آا5 يقشس نامشضل
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا ن˘˘م
ةروا˘تو ة˘ع˘يرد˘لا ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
 .سسارهأا قوشس ةي’وب
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نإرهو قإوصسأاب رصشتني «فحإزلإ رايفاكلإ»
 ةينورتكل’ا ةرادإ’ا ميمعت فدهب

ةيرصصبلإ فايلألإ نم ملك702  زاجنإإ
ةديلبلاب9102 ةنصس لÓخ

قلطي امك وأا يربلا نوزلحلا قيوسستل يراجت بطق ىلإا نينسسلا رورم عم ،يرئازجلا برغلا ةمسصاع ،نارهو تلوحت
قاوسسأ’ا فلتخمب ارفوتم هلعج امم رئازجلا ندم فلتخم نم مدقتسسملا ،«صشوببلا» مسساب ةقطنملا ناكسس هيلع

.نيينارهولا دئاوم باطقتسسا لحمو مسساوملا فلتخم يف ةيراوجلاو ةيبعسشلا

ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘نأا
ت’ا˘شصت’ ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

ن˘م م˘˘ل˘˘ك702 ءا˘˘˘˘˘هز
لÓخ ة˘ير˘شصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا
كلذو9102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس
ةرادإ’ا ميم˘ع˘ت د˘ي˘شسج˘ت˘ل
،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كل’ا

ةفلكملا ه˘تر˘كذ ا˘م˘ب˘شسح
،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب
 .نانح سشوباب
نأا سشو˘˘˘با˘˘˘ب تح˘˘˘شضوأاو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘شصت’
ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ تن˘˘˘كم˘˘˘ت
زا˘˘ج˘˘˘نا ن˘˘˘م ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

فايلأ’ا نم ملك702ر6
ح˘˘م˘˘شس ا˘˘م˘˘م ة˘˘ير˘˘شصب˘˘لا
ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع ط˘˘بر˘˘ب
ربع ةيمو˘م˘ع˘لا تارادإ’ا

ةديلبلا تايدل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف كلذو
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا
ةرادإ’ا ميمع˘تو د˘ي˘شسج˘ت
ل˘ي˘ه˘شستو ة˘ي˘نور˘ت˘˘كل’ا

نطاوملا لوشصح ةيلمع
.ة˘يرادإ’ا ق˘ئا˘ثو˘لا ى˘ل˘˘ع
يتف آا ةينقت سصوشصخبو
يرشصبلا فيللا) سشأا يت
رخآا دعت يتلا (لزنملا يف
لا˘˘˘˘شصت’ا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا
ته˘˘˘˘نأا ،ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
لÓخ رطشسملا جما˘نر˘ب˘لا
ةئام ةبشسنب ةنشسلا سسفن
زاجنا لÓخ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةعزوم ةلشصو268.62
ةي’ولاب اعقوم56 ربع
ة˘˘نر˘˘شصع فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذو
تنر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن’ا ة˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘شش
ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘˘تو
تاذ˘ل ا˘ق˘˘فو ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ةثدحتملا

ةيريدم نأا ىلإا تراششأاو
ةيريدمك تريتخا ةديلبلا
هذ˘ه قÓ˘طإ’ ة˘ي˘جذو˘˘م˘˘ن
ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ىلإا تنرتن’ا ةمدخ لقنب

نو˘˘بز˘˘˘لا لز˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’او
يف وأا ةزجنملا ةديدجلا

ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب زا˘˘ج˘˘ن’ا رو˘˘ط
001 ى˘˘لإا ل˘˘شصت ق˘˘فد˘˘ت
.ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف تيا˘با˘غ˘ي˘˘م
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو
تع˘ف˘ترا ،ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘لا
ا˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسن

ربع9102 ة˘ن˘شس لÓ˘˘خ
ةئاملاب57 ى˘لإا ة˘ي’و˘لا
ةيدلب22 ل˘ث˘م˘˘ي ا˘˘م يأا

ةيدلب52 ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
ام وهو ةي’ولا اهيشصحت
دد˘ع ة˘ف˘عا˘شضم˘ب ح˘˘م˘˘شس
ر˘ث˘˘كأا˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا

تايدلب˘لا ي˘ف ا˘شصو˘شصخ
ةا˘ط˘˘غ˘˘م ن˘˘كت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
ةعيرششلاك ةينق˘ت˘لا هذ˘ه˘ب
ي˘ن˘ب و ة˘نا˘مر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع و
نأا سشوباب تلاقو  .ومات
ن˘م ي˘مر˘ت ا˘ه˘˘ت˘˘شسشسؤو˘˘م
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ

ى˘لإا ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا جا˘˘مدإا
ة˘ب˘شسن ع˘فر و ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نئا˘بز ط˘بر و ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

و فتاهلا يتكبششب ددج
مهل حامشسلا و تنرتن’ا
فلتخم ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا˘ب
سضور˘ع˘لا و تا˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ت’اشصتا اهشضرعت يتلا
ىلإا ةفاشضإ’اب يرئازجلا
تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘ششلا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ا˘ه˘ت˘نر˘شصع و ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
ةمدخلا ةيعون ني˘شسح˘ت˘ل
ةلمح قÓ˘طا  .ة˘مد˘ق˘م˘لا
ط˘شسو ة˘ع˘شساو ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ح˘لا˘شصم م˘ظ˘ن˘ت  ة˘ن˘˘يد˘˘م
ة˘ل˘˘م˘˘ح ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و
ديدعلل ة˘ع˘شساو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
تاحاشسملاو ءايحأ’ا نم
نا˘˘يدو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ىوتشسم ىلع ةدجاوتملا

امبشسح ،ةي’ولا ةمشصاع
لاشصت’ا ةيلخ هب تدافأا
.حلاشصملا هذه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

نأا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو
تعرشش ةي’و˘لا ح˘لا˘شصم
ة˘ي˘عو˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف
طيحملا فيظنتل ةعشساو
ا˘ه˘ت˘˘ط˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ششت
ةي’ولا ة˘م˘شصا˘ع ى˘لوأ’ا

فاد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
نيب عزوتت عقاوم ةعشست
تاحاشسو ةي˘ن˘كشس ءا˘ي˘حأا

تا˘˘˘قر˘˘˘طو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
ق˘˘˘فار˘˘˘م اذ˘˘˘كو نا˘˘˘يدوو
قلعتيو  .ىرخأا ةيشضاير
تاذ˘˘ل ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسا ر˘˘˘مأ’ا
ةينكشس ءايحأا˘ب رد˘شصم˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كشس ة˘˘فا˘˘˘ث˘˘˘ك تاذ
رار˘˘˘غ  ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك
و ة˘˘ما˘˘ع˘˘نو˘˘ب ي˘˘لÓ˘˘˘ي˘˘˘ج
د˘ي˘ع˘لو˘ب ن˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم
ن˘˘˘˘بو ر˘˘˘˘يازد˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘بو
يدو˘˘˘ب˘˘˘عو ي˘˘˘لا˘˘˘ششر˘˘˘شش
تا˘حا˘شسب اذ˘كو ا˘هر˘ي˘غو
ربم˘فو˘ن لوأا˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع
توتلا ةحاشسب ةفورعملا

ن˘˘بو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ة˘˘حا˘˘˘شسو
 .ديعلوب

ةيلمعلا هذه لمششت امك
اهل رخ يت˘لا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا

تا˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’ا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
ع˘با˘ت˘لا دا˘ت˘ع˘لاو ة˘يدا˘م˘لا
تا˘ير˘يد˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نا˘يدو˘˘لا ،تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا
ن˘م ل˘ك ي˘هو ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا يد˘˘˘ي˘˘˘شس يداو
يد˘˘˘ي˘˘˘شسو ةز˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘بو
 .ةفششلاو ىشسوم
ة˘ي’و˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تعدو
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك
تايعمج˘لاو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو
اذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ى˘لإا
نامشضل هحاجنإاو دعوملا
تÓمحلا هذ˘ه رار˘م˘ت˘شسا
ة˘˘م˘˘ئادو ة˘˘يرود ة˘˘ف˘˘شصب
ة˘ن˘يد˘م ن˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل اذ˘˘كو
عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م دورو˘˘لا
فيشضي ،دوهعم˘لا ا˘ه˘ب˘ق˘ل
.ردشصملا

ج.دمحم

كÓهتشسا ةفاقث تعجشش دقو
نيينارهولا د˘ن˘ع «سشو˘ب˘ب˘لا»
،ةيراجتلا هتعقر عاشستا ىلإا
ىلع ةرشصتقم دعت مل يتلا
نيذلا ،ني˘لو˘ج˘ت˘م˘لا ة˘عا˘ب˘لا

ءا˘˘ي˘˘حأ’ا نو˘˘بو˘˘ج˘˘ي او˘˘نا˘˘˘ك
مهتعاشضب قيوشستل ةيبعششلا

ن˘˘ئا˘˘كلا اذ˘˘ه ف˘˘حز ا˘˘م˘˘˘نإاو
قاو˘˘شسأا ل˘˘ك ى˘˘لإا يو˘˘خر˘˘لا

ةاطغملاو ةحوتف˘م˘لا نار˘هو
ةيراجتلا تاحاشسملا ىتحو
.ىربكلا

قاوشسأ’ا هذه يف سضرعتو
يتلا ،«سشوب˘ب˘لا» عاو˘نأا ل˘ك
لا˘ب˘ج˘لا ن˘م ا˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت˘˘ي
تاي’وب لوقحلاو تاباغلاو
رئازجلاو ةد˘ي˘ع˘شسو ناز˘ي˘ل˘غ
(ركشسعم) قيشسو ةمشصاعلا

راعشسأابو ةيدملاو ناشسملتو
ي˘ف نو˘كت دا˘كت ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
هركذ امك ،عيم˘ج˘لا لوا˘ن˘ت˘م
ع˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف سصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف «ةماشسأا» يحب نوزلحلا

عو˘ن˘لا اذ˘ه لو˘ح ه˘˘ل ثيد˘˘ح
.ةراجتلا نم
هذ˘˘˘ه ر˘˘˘ب˘˘˘ع لو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاو
فقي ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘شضف˘لا

م˘˘˘˘˘كلا ما˘˘˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘˘˘هود˘˘˘˘˘˘ششم
نوز˘ل˘ح˘لا ن˘˘م سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا
ريغشصلا نم هعاونأا فلتخمب
ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلاو ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
سضي˘بأ’او نو˘ل˘لا سشكرز˘مو
عمو نود˘ب ن˘كاد˘لا ي˘ن˘ب˘لاو
ءار˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘شص طو˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘خ
،يدامرلا اذكو يئانتشسكلاو
دو˘˘˘جأ’ا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا

هد˘كؤو˘ي ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،ى˘˘ل˘˘غأ’او
،نيشسح ة˘مود˘خ ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا
نير˘ششت˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لا

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م قاو˘˘˘شسأ’ا ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
.يموي لكششب تايوخرلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘كلا سصو˘شصخ˘بو
ر˘جا˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف سصشصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لك نأا» هلوقب ركذ ،طاششنلا
ةقطنم يأا ... اهلاطرأا و دÓب
اذ˘ه ل˘ك ن˘˘كلو ا˘˘ه˘˘خا˘˘ن˘˘مو
قاوشسأاب سضورعملا جوتنملا

يأا ةيماعلاب يوÓخ نارهو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع ةدو˘˘˘ج وذو (ير˘˘˘ب)
هقاذم لع˘ج˘ي ا˘م˘م ف˘ي˘ظ˘نو
كلذ نم بيطأا خبطلا دنع
.«يبرملا

قو˘˘˘˘شس تنا˘˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب و
عون رفوت نارهوب نوزلحلا

،ق˘˘ي˘˘قر˘˘لا و˘˘هو ه˘˘ن˘˘م د˘˘حاو
ينارهولا كلهتشسملل حبشصأا

ةدع دجي ثيح ،تارايخ ةدع
ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل ت’Ó˘˘˘شس
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ي˘ت˘لا ير˘ب˘لا
«سضا˘˘ي˘˘ب˘˘لا» و «ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ن»
فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا «رار˘˘˘˘كو˘˘˘˘ب»و
ه˘نو˘˘لو ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘م˘˘ج˘˘ح˘˘ب
نم ريثك لعج امم ،يدامرلا
ه˘ي˘˘ل˘˘ع نو˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا
وأا «ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك»
دح ىلع «فحازلا رايفاكلا»

نم مداقلا رودق عئابلا ريبعت
هل يذلاو «يوارفط» ةقطنم
.سشوببلا عمج يف ليوط عاب

ةراجت..نوزلحلا
ةيحسص عفانمو ةحبرم
نو˘˘˘بز˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘قإ’ ار˘˘˘ظ˘˘˘نو
كÓ˘ه˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ي˘نار˘˘هو˘˘لا
حبشصأا دقف ،«سشوببلا» محل
ردشصم يربلا ناويحلا اذه
تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك قزر
لوهكو بابشش هجوتي ثيحب
حابشصلل ىلوأ’ا مئاشسن عم
عمجل ةيلبجلا قطانملا ىلإا

هر˘كذ ا˘˘م ،تا˘˘يو˘˘خر˘˘لا هذ˘˘ه
«ع˘ي˘ف˘˘شش» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘ئر
ناوي˘ح˘لاو رو˘ي˘ط˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل
.نارهوب ةئيبلا ةيامحو
ةيلب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘تو
ىلع تا˘با˘غ˘لا˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا

«ةليشسملا» و «رهقأ’» رارغ
بر˘غو قر˘ششب «ن˘ي˘ي˘نار˘ق»و
يتلا عقاو˘م˘لا ر˘ث˘كأا ،نار˘هو
نم لئاه نوزخم ىلع رفوتت
ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ «سشو˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘لا»
حيتت يتلا ،راطمأ’ا طقاشست
نم جورخلا تايوخرلا هذهل
ةيلمع لهشسي امم اهئباخم
رمع˘م فا˘شضأا ا˘م˘ك ،ع˘م˘ج˘لا
.هللا عيفشش
«سشوببلا» را˘ع˘شسأا حوار˘ت˘تو
جد003 و002 ن˘˘ي˘˘ب
ي˘ف د˘حاو˘لا مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل
Óيلق عفتريو ءاتششلا مشسوم
غلكلا جد004 ىلإا لشصيل

املثم ،فافجلا لحي امدنع
قو˘شسب ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا د˘˘حأا هر˘˘كذ
،نارهوب «ةديدجلا ةنيدملا»

نأا قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘˘ف ا˘˘ت˘˘ف’
ةرتفلا هذه يف عيبلا ةلاح»
سصق˘ن بب˘شسب ةد˘كار نو˘˘كت
ينتقي هنأا ملعلا عم ثيغلا
نو˘˘م˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘شضب
’ يعجرم رعشسب يشسيئرلا
ناي˘حأ’ا بل˘غأا ي˘ف زوا˘ج˘ت˘ي
.جد052
ع˘˘م ح˘˘بر˘˘لا سشما˘˘ه د˘˘يز˘˘˘يو
ثيح فيشصلا مشسوم لولح

ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘كلا ر˘˘˘ع˘˘˘شس ل˘˘˘شصي
تارملا سضعب يف نوزلحلا
بلطلل ارظن ،جد065 ىلإا
نم اميشس’ ه˘ي˘ل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘فأا فر˘˘˘˘ط
ي˘ف ة˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تايمك ينتقت يتلا ،جراخلا

عونل ةبشسنلاب ةشصاخ ةريبك
يذلا «سضايبلا«وأا «راركوب»
ىلحأا ةيل˘خاد˘لا هءاز˘جأا د˘ج˘ت
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا ي˘˘ف ل˘˘ه˘˘شسأاو
عاو˘نأ’ا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
قو˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
.ةيقبلا عم ةنراقملاب
قفو ،نوزلحلا ءÓغ دوعيو
،ق˘ي˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ع˘ئا˘˘ب˘˘لا
ه˘˘ت˘˘عا˘˘شضب سضر˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
) «ن˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘م» قو˘˘˘شسب
عجارت ىلإا ،(اقباشس ليمك’ا
نوزلحلا ىلع روثعلا سصرف
ةرارحلا بب˘شسب لا˘ب˘ج˘لا ي˘ف
د˘˘جاو˘˘˘ت زور˘˘˘بو ةد˘˘˘يد˘˘˘ششلا
ىذغتت يتلا رويطلا سضعب
ربكأا ادهج بلطتي امم هنم
يذ˘لا «سشو˘ب˘ب˘لا» ع˘م˘ج ي˘˘ف
روخشصلا نيب ائبتخم نوكي
م˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘م˘˘˘˘شسي يذ˘˘˘˘˘لاو
.«مئاشصلا»
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘نار˘˘˘هو˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘˘بو
ديدششلا مهع˘لو˘ب نو˘فور˘ع˘م
ريثك تننفت د˘ق˘ف سشو˘ب˘ب˘لا˘ب
ريشضح˘ت ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م
ءاشسح» اهزربأا ةيهشش قابطأا
بل˘ط˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «نوز˘˘ل˘˘ح˘˘لا

نم ديدعلا هريشضحت ةقيرط
ةيرطعلاو ةيبطلا باششعأ’ا

م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ل˘˘باو˘˘ت˘˘لا ن˘˘مو
لشصف يف ةشصا˘خ ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
.دربلا ت’زن جÓعل ءاتششلا

اذه ر˘ي˘شضح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘تو
ة˘ل˘ي˘ل ه˘كر˘ت د˘ع˘˘ب ،ءا˘˘شسح˘˘لا

(ديمشسلا) قيقدلا يف ةلماك
ع˘ي˘م˘ج ن˘م سصل˘خ˘ت˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ةدع هلشسغ متي مث ،هتÓشضف
ى˘ت˘ح ءا˘م˘لاو ل˘خ˘لا˘ب تار˘م
ه˘تازار˘فإا ن˘م ا˘ي˘لا˘خ ح˘ب˘شصي
رد˘ق ي˘ف ع˘شضو˘ي˘ل ة˘˘جز˘˘ل˘˘لا
ةلمشسبلا ةءارق دعب يهطلل

ريبع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ،ر˘ي˘ب˘كت˘لاو
ي˘ه ي˘ت˘لا ،ةر˘ي˘شصن ةد˘ي˘شسلا
لو˘ح بي˘ت˘ك زا˘˘ج˘˘نا دد˘˘شصب

،نوزلحلا قابطأا خبط قرط
خبطملا نم ءزج دعت يتلا
زاربإا عم ،يرئازجلا يبعششلا
.ةيحشصلا هدئاوف
ةيثارتلا ةلكأ’ا هذه دعت ملو
تÓ˘ئا˘ع˘لا د˘ن˘ع ةرو˘˘شصح˘˘م
ى˘˘لإا ف˘˘˘حز ا˘˘˘م˘˘˘نإاو ط˘˘˘ق˘˘˘ف
م˘عا˘ط˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب خ˘˘با˘˘ط˘˘م
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
حب˘شصأاو نار˘هو˘ب ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا
يتلا ل˘كأ’ا ة˘م˘ئا˘ق رد˘شصت˘ي
بلطتي امم نوبزلل سضرعت
«سشوب˘ب˘لا ءا˘شسح» ف˘ي˘ن˘شصت

ينطولا ثارتلا ةمئاق نمشض
.اهريبعت دح ىلع
ريبكلا لابقإ’ا رشس نمكيو
نوزلحلا ىلع ن˘ي˘ي˘نار˘هو˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

نو˘ك ة˘ي˘ح˘˘شصلا ه˘˘ع˘˘فا˘˘ن˘˘مو
د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا نوز˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘لا»
ىلع ’إا ىذغتي ’ رئازجلاب
تاذ ق˘˘˘˘˘˘˘˘فو ،«با˘˘˘˘˘˘˘˘ششعأ’ا
هطاخم هنأا ةتف’ ،ةثدحتملا
تنا˘˘ك (ة˘˘جز˘˘ل˘˘˘لا تازار˘˘˘فإا)

نم اهل امل اهلمعتشست انتادج
ةخوخيششلا ريخأات ىلع ريثأات
’ ،ه˘جو˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘شضن ح˘˘م˘˘تو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
ملاعلا يف ليمجتلا تاكرشش
جا˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شست
تاذ تار˘˘˘˘˘˘˘شضح˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘شسم
ةقا˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط سصئا˘شصخ
ديعاجت بينجتو ليمجتلاو
ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا م˘˘كح˘˘ب ه˘˘جو˘˘لا
.نشسلا
قبط كÓهتشسا ةعتمل ةفاشضإا
يوخرلا نئاكلا اذهل ،سشوببلا
يب˘ع˘ششلا ثار˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا
،ةيزمرو ةل’د نم لمحي امل
ة˘˘ي˘˘بدأ’ا ع˘˘ئاور˘˘لا˘˘ب ى˘˘ت˘˘˘ح و
ة˘˘ياور ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
بتاكلل ،«د˘ي˘ن˘ع˘لا نوز˘ل˘ح˘لا»
هروشضح اذكو ةردجوب ديششر
ةيبع˘ششلا لا˘ث˘مأ’ا ي˘ف يو˘ق˘لا
.ريشسلا يف هئطبل ةيملاعلا

صس.مدأا
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اتشسوك قا◊ لوح كوكشش
Ãلوبرفيل ةعقو

،اتشسوك وغييد يلودلا مجاهملا لشصاو
يشضاملا تبشسلا ،ديردم وكيتلتأا بع’
ة˘لا˘شص ل˘خاد ةدر˘ف˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
نع نÓعإÓل اديهم˘ت ة˘ي˘ند˘ب˘لا با˘ع˘لأ’ا

نم ةلي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘ق بعÓ˘م˘ل˘ل ه˘تدو˘ع
لوبرفيل مامأا ةبقترملا قيرفلا ةهجاوم
يرود يئاهن نمث باهذ يف يزيلجنإ’ا
اد˘˘˘˘ناو» بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأ’ا

.«وناتيلوبورتيم
ايج˘يرد˘ت ما˘م˘شضن’ا ي˘ف ا˘ت˘شسو˘ك أاد˘بو
ذنم يت˘ل˘تأÓ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل
12 ذنم هبا˘ي˘غ د˘ع˘ب كلذو ،ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا
ي˘ف ق’ز˘نا جÓ˘ع˘ل ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
.ةيقنعلا تارقفلا

13ـلا بحاشصل ةيجيردتلا ةدوعلا مغرو
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘ت˘كرا˘˘ششم نأا ’إا ،ا˘˘ما˘˘ع
تلاز ام لوبرفيل مامأا لبقملا ءاثÓثلا

ر˘مأ’ا سسف˘ن و˘˘هو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك كشش ل˘˘ح˘˘م
واو˘ج د˘عاو˘لا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
تا˘ب˘يرد˘ت سضو˘˘خ˘˘ي يذ˘˘لا سسكي˘˘ل˘˘ي˘˘ف
ببشسب يشضاملا ةع˘م˘ج˘لا ذ˘ن˘م ةدر˘ف˘ن˘م
Óشضف ،قلحلا يف باهتلا نم هتاناعم
نم ءافششلل يليهأات جمانربل هشضوخ نع
3 ذ˘ن˘م ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘˘شضع ة˘˘با˘˘شصإا
.«اجيللا» يف سسيناغيل مامأا عيباشسأا

ة˘ه˘جاو˘م يد˘يرد˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘خد˘˘يو
م˘لا˘ع˘لاو ا˘بوروأا ل˘˘ط˘˘ب ما˘˘مأا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
قيرفلا لداعت بقع ةزتهم تايونعمب
42ـلا ةلوجلا يف ايشسنلاف مامأا ةعمجلا
.امهلثمل نيفدهب «اغيللا»ـل

 ةميق ’ :يتنوك
زينيترام طبرل

ةنولششربو لايرلاب

رتنإا بردم ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ف˘شصو
تامولع˘م˘لا ي˘شضا˘م˘لا تب˘شسلا ،نÓ˘ي˘م
ديردم لايرو ةنولششرب ةبغرب ديفت يتلا
وراتو’ ،قيرفلا مجاهم عم دقاعتلا يف
ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘ئا˘˘شش» ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ،ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م
.ةيمهأا اهل تشسيل «وتاكريملا

يفحشصلا رمتؤوملا لÓخ ،يتنوك لاقو
اماع22 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ورا˘˘تو’»:
جشضنلا ه˘يد˘ل ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ي˘ن˘كل ،ط˘ق˘ف
قوشسلا تا˘ع˘ئا˘شش نأا ة˘فر˘ع˘م˘ل ي˘فا˘كلا
.«ةميق اهل تشسيل
ىتحو» :«يروزتارينلا» بردم فاشضأاو
،ةيوتششلا ت’اق˘ت˘ن’ا قو˘شس ق˘ل˘غ د˘ع˘ب
سضعب لبقتشسم لوح تاعئاششلا رمتشست
دقاعتلا انناكمإاب ناك نيذلا ،نيبعÓلا

ريثكلا ثدحي رتنإا يف ..مهعيب وأا مهعم
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ي˘˘ف ن˘˘كل ،رو˘˘مأ’ا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
مÓكلا نم ريثكلا كانه سسيل ىرخأ’ا
تاحيرشصت تءا˘جو.«ةرتف˘لا هذ˘ه ي˘ف
تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا بق˘ع ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك
ا˘شسرا˘ب˘لا ة˘ب˘غر˘ب د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لاو ،ار˘خؤو˘م
مجاهملا عم دقاعت˘لا ي˘ف ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لاو
ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب ،ق˘لأا˘ت˘م˘لا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا

يف افده61 هلÓخ لجشس اعئار امشسوم
يف زينيترام بعليو .ت’وطبلا عيمج
˘ما˘ع ذ˘ن˘˘م «يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا» فو˘˘ف˘˘شص
هيف ناك امشسوم ءاشضق دعبو ،8102
حبشصأا ،يدراكيإا وروام هنطاومل Óيدب

بنا˘˘ج˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع ى˘˘ن˘˘˘غ ’
.وكاكول وليمور يكيجلبلا

ةدوعل ده“ ةيلدابت ةقفشص
صسوتنفوج ¤إا ابغوب

سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج و˘˘لوؤو˘˘شسم يو˘˘˘ن˘˘˘ي
لوب يشسنر˘ف˘لا تا˘مد˘خ ةدا˘ع˘ت˘شسا
ر˘ت˘شسششنا˘م ط˘شسو بع’ ،ا˘ب˘˘غو˘˘ب
.لبقملا فيشصلا لÓخ ،دتيانوي
نأا تدكأا ةيناطيرب ريراقت تناكو
سصلختلا يوني دتيانوي رتشسششنام
نأا ببشسب ،مشسوملا اذه ابغوب نم
يدا˘ن˘لا ي˘ف ا˘ًما˘شس ح˘ب˘شصأا هدو˘˘جو
ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو.يزيلجنإ’ا
«ترو˘˘ب˘˘شس و˘˘ل˘˘ل˘˘يد ا˘˘˘ت˘˘˘يزا˘˘˘غ’»
يوني سسوت˘ن˘فو˘ي نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا

ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف ا˘ب˘غو˘˘ب م˘˘شض سضر˘˘ع
يزمار نورآا يئانثلا لباقم ةيلدابت
وأا ويبار حجني ملو.ويبار نايردأاو
تبا˘˘ث نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح ي˘˘˘ف يز˘˘˘مار
و˘ي˘شسيروا˘م برد˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘كششت˘˘ب
ى˘لإا ا˘م˘ه˘ما˘˘م˘˘شضنا ذ˘˘ن˘˘م ،يرا˘˘شس
ف˘ي˘شصلا ي˘˘ف زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘شسلا
.ةيناجم تاقفشص لÓخ يشضاملا

ري˘م˘ير˘ب˘لا» تار˘ب˘خ نأا تح˘شضوأاو
ةيرغم نوكتشس يزمار ىدل «غيل

بردم ،رياكشسلوشس رانوج يلوأ’
ءانب ةداعإا يف بغري يذلا ،دتيانوي
.نييناطيرب نيبعÓب هقيرف
،ابغوب ليكو ،’ويار ونيم نأا ركذي

ع˘م ثد˘ح˘ت˘ي ه˘نأا˘ب اًر˘خؤو˘˘م حر˘˘شص
هلكوم نأاششب سسوتنفوج يلوؤوشسم
بعÓ˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ة˘لو˘ط˘ب د˘ع˘ب هر˘ي˘شصم م˘˘شسح˘˘ي˘˘شس
.ةلبقملا «ورويلا»
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يفاتيخ مامأا زوفلا مغر ناجهتسسا تارفاسصل صضرعت «انارغولبلا»

ةيودم ةقفشص نع فششكلاو ..ةنولششرب تاباشسح قارتخا
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ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب تا˘˘با˘˘شسح تشضر˘˘ع˘˘ت
،قارتخÓل (رتيوت) ىل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا

ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘شصلا هرا˘˘شصت˘˘˘نا بق˘˘˘ع
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب تب˘˘شسلا (1‐2) ي˘فا˘ت˘ي˘خ
تارفاشص دهشش يذلا ،«ون بماكلا»
ءادأا ىلع ريهامجلا نم ناجهتشسا
.ينولاتكلا قيرفلا

قارتخا مت ،ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘بو
ةنول˘ششر˘ب˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا تا˘با˘شسح˘لا

قلعو ،تاغللا لكب (رتيوت) ىلع
،نيا˘مروأا ن˘ح˘ن ،Ó˘هأا» :قر˘ت˘خ˘م˘لا

يتلا ةيناثلا ةرملا يه هذه ..انشسح
.«رمأ’ا كلذب اهب موقن
يدانلا تابا˘شسح قر˘ت˘خ˘م فا˘شضأاو
ةءار˘ق˘ب ا˘ن˘م˘ق ،ا˘ن˘شسح» ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسر˘˘لا سضع˘˘ب
بعÓ˘˘˘لا نأا ود˘˘˘ب˘˘˘يو ،با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘لا
ىلإا دوعي فوشس رامين يليزاربلا
.«ةنولششرب
بلاطي ةريثم ةديرغت يف لمكأاو
،يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
نأا لبق ،ويموتراب ايرام بيشسوج
ا˘˘˘ي ل˘˘˘حرإا» م˘˘˘شسو ي˘˘˘ف ا˘˘˘كرا˘˘˘ششي
.«ويموتراب
نع اهتيلوؤوشسم ة˘كر˘ششلا تن˘ل˘عأاو
ق˘ح’ ٍتقو ي˘ف با˘شسح˘لا قار˘ت˘خا
ا˘ه˘نإا ،ا˘ًب˘حر˘م» :تلا˘ق ثي˘ح ،ا˘˘ًشضيأا
،كلذب اهيف موقن يتلا ةيناثلا ةرملا

هن˘كلو ،ن˘مأ’ا ما˘ظ˘ن م˘ت˘ن˘شسح د˘ق˘ل
م˘˘˘˘تدرأا اذإا ،ءي˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘شضفأا سسي˘˘˘˘ل
اولشصاوت لشضفأا ل˘كششب ه˘ن˘ي˘شسح˘ت
.«انعم
نم مشسوملا اذه ةنولششرب يناعيو

ل˘ي˘˘حر ى˘˘لإا تدأا تا˘˘مزأ’ا سضع˘˘ب
يدريفلاف وت˘شسنرإا ق˘با˘شسلا ه˘برد˘م
ق˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘كششمو
يشضايرلا ريدملاو يشسيم لينويل
بلشسلاب سسكعنا ام ،لاديبأا كيريإا

ة˘لو˘ط˘ب عدو ثي˘ح ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ىلع يئاهنلا عبر نم كلملا سسأاك
ع˘جار˘ت ا˘م˘ك ،وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا د˘˘ي
ةرادشصلا ىدهأاو «اغيللا» ةفاشصول
.ديردم لايرل
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ديهز رعشسب صشيليرغ مشض صضفر ماهنتوت
ريبشستوه ماهنتوت ولوؤوشسم سضفر
مج˘ن ،سشي˘ل˘ير˘غ كا˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ي˘ف د˘ي˘هز ر˘ع˘شسب ،Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘شسأا

8102.
«ن˘˘شص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ى˘ل˘ع ما˘ه˘ن˘تو˘ت نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ه˘فد˘ه ة˘ه˘جاو˘م ع˘م مو˘ي˘لا د˘عو˘˘م
نوتشسأا ءاقل لÓخ سشيليرج قباشسلا
نم62ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف Ó˘˘˘ي˘˘˘ف
.«غيل ريميربلا»
نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘ششأاو
عم دقاعتلا نم اًبيرق ناك ماهنتوت

6 لباقم اًرهشش81 لبق سشيليرغ
.طقف ينيلرتشسإا نييÓم
اوناك Óيف يلوؤوشسم نأا تحشضوأاو
اذ˘ه˘ب سشي˘ل˘ير˘غ ع˘ي˘ب˘ل ن˘يد˘ع˘ت˘شسم
يدانلا ةجاح ببشسب ،ديهزلا رعشسلا
ة˘˘مزأا دو˘˘جو ل˘˘ظ ي˘˘˘ف لاو˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
.تقولا كلذ يف ةريبك ةيداشصتقا

سسي˘˘ئر ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل ل˘˘ي˘˘ي˘˘˘ناد سضفرو
دقتعا هنأ’ ،ةقفشصلا ماربإا ،ماهنتوت
قفاوي نأا هنكمي Óيف نوتشسأا نأا

5 وأا4 لباقم سشيليرغ ليحر ىلع

.طقف ينيلرتشسإا نييÓم
نوتشسأا عيب مت ةليلق ةرتف لÓخو
ف˘˘شصا˘˘ن) دد˘˘ج كÓ˘˘م ى˘˘لإا Ó˘˘˘ي˘˘˘ف
كلذ˘لو ،(سسندإا سسيوو سسر˘˘يوا˘˘شس
عيب ىلإا ةجاح يف يدانلا دعي مل

.سشيليرغ
˘ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت نأا «ن˘˘شص اذ» ف˘˘ششكو
م˘يد˘ق˘ت˘˘ل تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف ى˘˘ع˘˘شس

نويلم02 ة˘م˘ي˘ق˘ب د˘يد˘ج سضر˘˘ع
ملعي ناك يفيل نكلو ،ينيلرتشسإا
بحشسنا كلذلو ،هشضفر متيشس هنأا
.ةقفشصلا نم «زريبشسلا»
طبرت ريراقتلا نم ريثكلا نأا ركذي

رتشسششنام ىلإا لاقتن’اب سشيليرغ
ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا لÓ˘خ د˘ت˘يا˘نو˘ي
.ينيلرتشسإا نويلم08 ريظن

يلاطيإ’ا يرودلاب امور ىلع ةلواطلا بلقي اتن’اتأا
هعقوم˘ب ه˘ث˘ب˘ششت ،ا˘ت˘ن’ا˘تأا ل˘شصاو
يرودلا يف ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا ي˘ف
ه˘ف˘ي˘شض ى˘ل˘ع هزو˘ف˘ب ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

اًرخأا˘ت˘م نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب (1‐2) ا˘˘مور
بعلم ىلع تبشسلا مويلا ،فدهب
نمشض ،ايلاطيإا «يروزتآا يتيلتأا»
.ةلوطبلا نم42ـلا ةلوجلا
طوششلا «يشسورو˘لا˘ي˘ج˘لا» ى˘ه˘نأا
هدئاق فده لشضفب اًقوفتم لوأ’ا

وكيجد نيديإا ي˘ن˘شسو˘ب˘لا ه˘فاد˘هو
ر˘م˘ع ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
.طوششلا
اوشضفتنا ،سضرأ’ا باحشصأا نكل
او˘ل˘ج˘شسو ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا ي˘˘ف
9 نو˘شضغ ي˘ف را˘شصت˘ن’ا ي˘فد˘˘ه

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ً’وأا تأاد˘˘ب ،ق˘˘˘ئا˘˘˘قد
ه˘ي˘شسو˘خ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ع˘فاد˘˘م˘˘لا
،(05) ةقيقدلا يف ونيمولاب سسيول
سشتي˘لا˘ششا˘ب و˘يرا˘م ي˘تاور˘كلا م˘ث
.(95) ةقيقدلاب
وما˘جر˘ي˘ب ة˘ن˘يد˘م ق˘ير˘ف ل˘شصاوو
ةلوجلل هتاراشصتنا ةجيتنلا هذهب
ىلع زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،ا˘ًي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا
،(2‐1) هراد رقع ي˘ف ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف
.مشسوملا اذه31ـلا هزوف فيشضيل
ةيوق˘لا ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ير˘ف˘لا ل˘شصاوو
لهأا˘ت ثي˘ح ،م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
ثيح ؛لاطبأ’ا يرود يئاهن نمثل
يف رمت˘شسيو ،ا˘ي˘شسن˘لا˘ف ه˘جاو˘ي˘شس
لهؤوملا) يبهذلا عبرملاب هدجاوت

م˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود˘˘ل
.(لبقملا

54 ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘شصر ع˘ف˘تراو
ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب ر˘ق˘ت˘شسي ة˘ط˘ق˘˘ن
.عبارلا

فيزن لشسلشسم رمتشسا ،هبناج نم
ىلع ةعبارلا ةارابملل ،امور طاقن
.(لداعتو رئاشسخ3) يلاوتلا

ةثلا˘ث˘لا ةرا˘شسخ˘لا ي˘ه هذ˘ه د˘ع˘تو
،مشسوملا اذه ةعباشسلا ،«بائذلا»ـل

لداعت لباقم ت’وج5 رخآا لÓخ
.زوفو
يمشصاعلا قيرفلا ديشصر دمجتو
زكرملا اهب لتحي ،ةطقن93 دنع
.سسماخلا
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،دن’اه غنيلر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا جو˘ت
،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
يف بع’ لشضفأا بع’ ةزئاجب
يرودلاب يشضاملا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش
.يناملأ’ا

ةيناطيربلا ةعاذإ’ا ةئيهل اًقفوو
91) دن’اه نإاف ،«يشس.يب.يب»
د˘نو˘م˘ترود˘ل م˘شضن˘م˘لاو (ا˘ًما˘˘ع
ةيوت˘ششلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف
هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م1.71 ل˘با˘˘ق˘˘م
ةزئا˘ج˘لا˘ب جو˘ت د˘ق ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا

هقيرف عم كراشش هنأا مغرلا ىلع
لاو˘ط ط˘ق˘ف ة˘ق˘ي˘˘قد95 ي˘˘˘ف
لشصو فيدهت لدعمبو ،رهششلا
.ةقيقد8.11 لك فدهل
هل ةكراششم لوأا يف دن’اه حجنو
،غروبشسغوأا مامأا دنومترود عم
،(كيرتاه) فادهأا3 ليجشست يف
،76 ةقيقدلا يف اًليدب لخد امدعب
يف نيرخآا نيفده لجشسي نأا لبق
كرا˘شش ا˘مد˘ع˘˘ب ،نو˘˘لو˘˘ك كا˘˘ب˘˘شش
.اًشضيأا ليدبك
يرود يفاده دحأا دن’اه ربتعيو
امدعب ،مشسوملا اذه ابوروأا لاطبأا

ة˘ل˘حر˘˘م ي˘˘ف فاد˘˘هأا8 ل˘˘ج˘˘شس
قباشسلا هقيرف عم تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

.غروبزلاشس لوب دير
ع˘˘م كرا˘˘ششي نأا رر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو

سسيراب ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف د˘نو˘م˘ترود
.لبقملا ءاثÓثلا موي نامريج ناشس

بع’ ةراشسخب ددهم ةنولششرب
وكيشسÓكلا يف ديدج

بع’ ةراشسخب اًدده˘م ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ق˘ير˘ف تا˘ب
لاير دشض ةرظتن˘م˘لا ه˘ت˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ د˘يد˘ج
ةلوجلا يف لبقملا سسرام رهشش علطم ديردم
.ينابشسإ’ا يرودلا نم62ـلا

«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو
نع بايغلاب ددهم ابلأا يدروج نإاف ،ةينابشسإ’ا
.عيباشسأا3 ىلإا لشصت ةرتفل تايرابملا

برقملا ةلشضع يف ةباشصإ’ سضرعت ابلأا ناكو
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ ى˘ن˘م˘ي˘لا قا˘شسلا˘ب
نم42ـلا ةلوجلا يف ،تبشسلا سسمأا ،يفاتيخو
ا˘ب˘لأا نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا ترا˘˘ششأاو.«اغيللا»
3 هداعتبا دكأات لاح ةنولششرب نع بيغيشس
رابيإا تايرابم لÓخ ،بعÓملا نع عيباشسأا

،«اغيللا»ـب داديي˘شسو˘شس لا˘يرو د˘يرد˘م لا˘يرو
يف يلوبان دشض باهذلا ءاقل ىلإا ةفاشضإ’اب
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث
تامدخل اًشضيأا دقتف˘ي˘شس ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا ر˘كذ˘ي
لÓخ يلبميد نامثعو زيراوشس سسيول يئانثلا
.لبقملا وكيشسÓكلا

ةعقوتملا ةليكششتلا جراخ درازاه
وغيف اتليشس مامأا ديردم لايرل

،سسمأا ،وغيف ات˘ل˘ي˘شس ع˘م د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ق˘ت˘لا
نم˘شض ،«و˘ي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘شس» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
يرود˘˘لا ن˘˘˘م42ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
قيق˘ح˘ت˘ل د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ع˘شسيو.ينابشسإ’ا
اغيللا ةرادشصب اًددجم داعتبÓل ،مويلا زوفلا
.ةنولششرب نع طاقن3 قرافب
لاير نإاف ،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشصل اًقفوو
ةليكششتلاب وغيف اتليشس ءاقل سضوخيشس ديردم
:ةيلاتلا

.اوتروك :ىمرملا ةشسارح
˘˘‐ نارا˘˘˘ف ‐ سسو˘˘˘مار ‐ يد˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م :عا˘˘˘فد˘˘˘لا

.لاخافراك
.سسورك ‐ يدريفلاف ‐ وريميشساك :طشسولا
.ليب ‐ ةميز نب ‐ وكشسيإا :موجهلا

ةدو˘ع مو˘ي˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق د˘˘ه˘˘ششتو
ن˘م ى˘نا˘ع يذ˘لا درازا˘ه ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا
سسيراب دشض ،يشضاملا ربمفون ذنم ،ةباشصإ’ا
.لاطبأ’ا يرودب نامريج ناشس
ز˘ي˘غ˘يردور سسي˘ما˘خ ن˘م ل˘ك بي˘غ˘ي ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
سساكولو زايد ونايرامو و˘ي˘شسن˘ي˘شسأا و˘كرا˘مو
.سسوج وغيردورو زيدنانرف وششتانو زيكشساف

يتيشسلا ةبوقع :بولك
فشسأ’اب رعششأاو ..ةمداشص

’ويدراوغل
ينفلا ريدملا ،بولك نغروي يناملأ’ا ثدحت
نم ة˘شضور˘ف˘م˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا لو˘ح ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل
رتشسششنا˘م ى˘ل˘ع «ا˘ف˘يو˘ي» ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا
ة˘با˘ث˘م˘˘ب نا˘˘ك ر˘˘مأ’ا نإا لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ىلع هيف ىنثأا يذلا تقولا يف ،«ةمدشصلا»
ع˘˘م ’و˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإ’ا ل˘˘˘م˘˘˘ع
.«سسنزيتيشسلا»
اه˘شضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ن˘ع بو˘ل˘ك ل˘ئ˘شسو
يشضاملا ةعمج˘لا ،ي˘ت˘ي˘شسلا ى˘ل˘ع «ا˘ف˘يو˘ي˘لا»
لاطبأ’ا يرود يف ةكراششملا نم هداعبتشساب
بعللا دعاوق قرخ ببشسب نيلبقم نيمشسومل
.فيظنلا يلاملا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا برد˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
راشصت˘نا بق˘ع «سسترو˘ب˘شس يا˘كشس» ة˘كب˘ششل
فيظن فدهب يتيشس سشتيورون ىلع هقيرف
ام» ،غي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ن˘م62ـلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘˘ف
˘مد˘ق ةر˘ك برد˘م ي˘ن˘نأا و˘ه ه˘لو˘ق ي˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي
.«اهب قلعتي امع طقف ثدحتأاو
ارتلجنإ’ همودق ذنم بيب هلعف ام» :فاشضأاو
نع ةركف ىندأا يدل سسيل نكلو .يئانثتشسا
.«رخآا ءيشش يأا

بي˘˘ب˘˘ل ف˘˘شسأ’ا˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششأا» :بو˘˘ل˘˘˘ك ع˘˘˘با˘˘˘تو
اذام ىرنشسو ،نعط كانه نوكيشس .نيبعÓلو
.«ةياغلل ريطخ رمأ’ا ،اعطق .ثدحيشس

ةدهاششمب عتمتشسأا :رامين
دنومترود يف بعÓلا اذه

سسيراب مجن روينوج رامين ىدبأا
هباجعإا يشسنرفلا نامريج ناشس
ايشسوروب مو˘ج˘ن د˘حأا˘ب د˘يد˘ششلا
ةارابم لبق يناملأ’ا دنومترود
،لبقملا ءاثÓثلا موي ،نيقيرفلا
يرودل61ـلا رود با˘˘هذ ي˘˘˘ف
.ابوروأا لاطبأا

ياكشس» ةكبشش ربع رامين لاقو
و˘ششنا˘شس نودا˘ج» :«سسترو˘˘ب˘˘شس

وهف ،هتدهاششمب عتمتشسأا بع’
.«ةريبك تايناكمإاب عتمتي عئار
:ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا فا˘˘شضأاو
ةهجاوم نوكتشس ،كشش نودب»
ةر˘ك قا˘ششع ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ي ةر˘ي˘ب˘˘ك
نÓيمي نيقيرف نيب اهنأ’ ،مدقلا
هذهل Óهأاتو ،يمو˘ج˘ه˘لا بع˘ل˘ل
ةيلاعلا ةدوجلا لشضفب ةلحرملا
.«نيبعÓل
ني˘ب م˘شضي د˘نو˘م˘ترود» :ع˘با˘تو
م˘ه˘ن˘كم˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ه˘˘فو˘˘ف˘˘شص
،تقو يأا ي˘ف قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘˘شص
مغرو ،يئانث˘ت˘شسا بع’ ه˘يد˘لو
هنإا ،ةياغلل عئار هنكل ،باشش هنأا
.«وششناشس
بعÓلاب هتداششإا رامين لشصاوو
و˘ششنا˘شس» :Ó˘ئا˘˘ق يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

اد˘˘ي˘˘ج م˘˘ل˘˘ع˘˘نو ،ز˘˘ي˘˘م˘˘˘م بع’
ءاو˘جأا ط˘شسو بع˘ل˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘شص
ءادأ’ علطتنو ،دنومترود بعلم
ةجيتن قيق˘ح˘تو ةز˘ي˘م˘م ةارا˘ب˘م
يف بايإ’ا ءاق˘ل ل˘ب˘ق ا˘ند˘عا˘شست
.«سسيراب

زو˘لو˘ت ه˘ف˘˘ي˘˘شضم ى˘˘ل˘˘ع سسي˘˘ن زا˘˘ف
نم52ـلا ةلوجلاب ،نيفيظن نيفدهب
.يشسنرفلا يرودلا

زرحأا ،زولوتب يدلبلا بعلملا ىلعو
ط˘شسو˘لا بع’ ن˘م ل˘ك فو˘ي˘شضل˘˘ل
(21ق) و˘ل˘ي˘م سسي˘ل ر˘ي˘ي˘ب م˘جا˘ه˘م˘˘لا

.(5+09ق) ليريه فوتشسيركو
دعب نيبعÓب اشصوقنم زولوت بعلو
يجيورنلا نيعفادملا نم لك درط
ارايروم نيفيتشسو نشسليرباغ نبور
،بيترتلا ىلع ،(77و72) قئاقدلا يف
ةقاطب ىلع امهنم لك لوشصح دعب

.ةرششابم ءارمح
ة˘شصر˘ف سضرأ’ا با˘ح˘˘شصأا عا˘˘شضأاو
مجاهملا ردهأا امدعب ةجيتنلا ليدعت
ةلكر اكي˘شسإا ا˘ي˘ل نورأا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

ةقيقدلا يف قيرفلل تبشستحا ءازج
سسي˘ن ع˘فر ،زو˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو.(09)
يف33 ى˘لإا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م هد˘ي˘˘شصر

ديشصر دمجت اميف ،21ـلا زكرملا
ل˘يذ ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن31 د˘ن˘ع زو˘لو˘˘ت
لداعت ،ةلوجلا سسفن يفو.بيترتلا
ودروب هفيشضم مامأا نوجيد قيرف
ةارابملا يف ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘كل ن˘ي˘فد˘ه˘ب
داتشس وفون) بعلم اهنشضتحا يتلا
باح˘شصأ’ ل˘ج˘شسو.(ودرو˘˘˘ب يد
يروكلا مجاهملا نم لك سضرأ’ا
(53ق) وج‐يو˘ي غ˘ناو˘ه ي˘بو˘ن˘ج˘لا

،(46ق) د˘نا˘ير˘ب ي˘م˘ي˘ج م˘جا˘ه˘م˘لاو
ري˘ع˘شش ر˘ي˘ن˘م بعÓ˘لا زر˘حأا ا˘م˘ن˘ي˘ب
01) قئا˘قد˘لا ي˘ف فو˘ي˘شضلا ي˘فد˘ه
ودروب عفر ،ةجيتنلا هذهبو.(27و
زكرملا يف ةطقن53 ىلإا هديشصر
يف ةطقن62 ىلإا نوجيدو ،نماثلا
.71ـلا زكرملا

ىلع زوفلا نم مين قيرف نكمتو
هزرحأا فيظن فدهب هيجنأا هفيشض
هينوك ىشسوم يلاغن˘شسلا م˘جا˘ه˘م˘لا

اشصو˘ق˘ن˘م ه˘ي˘ج˘نأا بع˘لو.(08ق)
درط دعب (67) ةقيقدلا ذنم بعÓب
و˘˘غ˘˘يردور يدا˘˘ششت˘˘لا ه˘˘م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ىلع هلوشصح دعب اجنين ريميشساك
.ةرششابم ءارمح ةقاطب
نم هديشصر مين عفر ،زوفلا اذهبو
،71ـلا زكرملا يف72 ىلإا طاقنلا
03 دنع هيجنأا د˘ي˘شصر د˘م˘ج˘ت ا˘م˘ي˘ف
نمشضو.41ـلا زكر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن
تنان قيرف لداعت ،ةلوجلا تاشسفانم
ءاقللا يف ايب˘ل˘شس ز˘ت˘ي˘م ه˘ف˘ي˘شض ما˘مأا
.(راوجوبلا ’) بعلم هنشضتحا يذلا

بعÓل درط ةلاح ةارابملا تدهششو
يف ،ةي’و˘ب د˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ،ز˘ت˘ي˘م
ى˘ل˘ع ه˘لو˘شصح د˘˘ع˘˘ب (48) ةقي˘قد˘لا
،لداعتلا اذهبو.ةرششابم ءارمح ةقاطب
يف ةطقن43 ىلإا هديشصر تنان عفر
ةطقن82 ىلإا زتيمو ،رششاعلا زكرملا
.51ـلا زكرملا يف

دنومترودب هقاحتلا ذنم ةقيقد11 لك فده لجسس

اغيلشسدنوبلا يف رهششلا بع’ ةزئاجب زوفي دن’اه

يشسنرفلا يرودلا يف زولوت مزهي صسين

،يشسليششت بع’ ،يتناك ولوغن لاق
هتراشسخ نم رأاثلل ىعشسي ’ هقيرف نإا
دتيانوي رتشسششنام مامأا (0‐4) ةريبكلا
ىلوأ’ا ةلو˘ج˘لا˘ب ،درو˘فار˘ت د˘لوأا ي˘ف
دعب هفيشضتشسي امدنع ،غيلريميربلل

.62ـلا ةلوجلا نمشض نينثإ’ا دغ
ىعشسي هقيرف نأا ىلإا ،يتناك راششأاو
مشسوملا ءاهنإا و˘ح˘ن ةد˘يد˘ج ةو˘ط˘خ˘ل
.بيترتلا يف لئاوأ’ا ةعبرأ’ا نيب
زكر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي ي˘شسل˘ي˘ششت لاز˘ي ’و
هراشصتنا دعب نكل يرودلا يف عبارلا
تايرابم4 ر˘˘˘خآا ن˘˘˘م ةد˘˘˘حاو ي˘˘˘ف
يت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ع˘م ةو˘ج˘ف˘لا تشصل˘ق˘ت
يندنللا قير˘ف˘لا قو˘ف˘ت˘يو.هدراطت
دليفيشش نع طق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب
،سسماخلا ز˘كر˘م˘لا بحا˘شص د˘ت˘يا˘نو˘ي
قرافب رخأاتي نأا ماهنتوتل نكمي امنيب
لاح يف يشسليششت نع ةدحاو ةطقن
اًدغ Óيف نوتشسأا سضرأا ىلع هزوف
طاقن6ـب دتيانوي رخأاتي امنيب ،دحأ’ا

.يشسليششت نع
:ي˘شسنر˘ف˘لا ط˘شسو˘لا بع’ فا˘شضأاو
نآ’او اننع رخأاتي دتيانوي رتشسششنام»
ةشصرف انيدلف كلذل ،ةوجفلا تشصلقت

كلذكو انفلخ مهيلع ءاقبإÓل ةنيمث
ةو˘ج˘ف˘لا سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘شصر˘ف م˘ه˘ما˘مأا
اهنإا» :يشسنرفلا يلودلا عباتو.«رثكأا

اعيمج كردن .نيقيرفلل ةمهم ةارابم
رتشسششنا˘م ة˘ه˘جاو˘م ة˘بو˘ع˘شص ىد˘م
ام دعب اًشصوشصخ هشضرأا ىلع دتيانوي

نحن نكل ،ىلوأ’ا ةلوجلا يف ثدح
ن˘ح˘ن» :فدرأاو.«كلذ˘ل تف˘ت˘ل˘˘ن ’
ظافحلل ةلبقملا ةارابملل طقف علطتن

جاتح˘ن كلذ˘لو طا˘ق˘ن˘لا قرا˘ف ى˘ل˘ع

.«ماقتن’او رأاثلل سسيلو زوفلل
ثيح ةبعشص ةرتفب يشسليششت رميو
نأا لبق ،مو˘ي˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘م ي˘ق˘ت˘ل˘ي
،لبقملا تبشسلا ماهنتوت فيشضتشسي
باهذ يف خنويم نرياب هجاوي اهدعبو
.ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود
ف˘شصت˘ن˘م ة˘ل˘ط˘ع نإا ي˘ت˘˘نا˘˘ك لا˘˘قو
ةداعتشس’ نيبعÓ˘لا تدا˘فأا م˘شسو˘م˘لا
نم ةريخأ’ا ةلحر˘م˘لا ل˘ب˘ق ة˘يو˘ي˘ح˘لا
غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ل˘شصاوو.مشسوملا

عم ات˘قو تي˘شضق»:ا˘ما˘ع82 هر˘م˘ع
اذه .سسيراب يف ءاقدشصأ’او ةلئاعلا
يرودلا يف ديدج ءيششو ديج رمأا
.«نيبعÓل ةبشسنلاب عئارو زاتمملا

ةلواحمو ةدوعلا يغبني» :يتناك دازو
دادعإ’او ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا
دكأاتلل ةجاحب اننأ’ ةلبقملا ةارابملل
.«طاقن ثÓثلا سصانتقا نم
اديج اقيرف كلمن اننأا يف قثن» متخو
،مشسوملا اذه هديري ام قيقحت هنكمي
ةلهؤوم˘لا ز˘كار˘م˘لا د˘حأا لÓ˘ت˘حا و˘هو
املو لبقملا مشسوملا لاطبأ’ا يرودل

هجاتحن ام لك كلمن .بقللاب زوفلا ’
.«قيرفلا اذه يف

دتيانوي رتشسششنام مامأا رأاثلل ىعشسن ’ :يتناك



صسأاك ةلوطب لقنب حمشسي يبرعلا داحت’ا
 اناجم ةنشس02 نم لقأا تابختنملا

لقأا تابختنملل برعلا سسأاك تايلاعفل ةمظنملا ةنجللا تحمشس
حامشسلاو ةهج نم بعلملل اناجم لوخدلاب ريهامجلل ،ةنشس02 نم
،اناجم ةريغشصلا ةششاششلا ىلع ةرهاظت˘لا ل˘ق˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل

نأا ركذلاب ريدجلاو.سسمأا ةيمÓعإا ريراقت هنع تفششك امبشسح
02 نم لقأا رئازجلا ينطولا بختنملا اهيف كراششي يتلا ةقباشسملا
.مداقلا سسرام5ـلا يف يهتنت نأا ىلع ،سسمأا تقلطنا ،ةنشس

ب.م.يرسسيإا
01 نم5.7 لانو ديج ءادأا ىلع مسصب

 نيمث زوفل صسين دوقيو دوعي صسانو
هيدان عم ايشساشسأا ةشسفانملا ىلإا يرئازجلا مجنلا سسانو مدا داع

ةفيشضمب هتعمج يتلا ةهجاوملا لÓخ ،ةبوقعلل هذافنتشسا دعب سسين
يتلاو ،يشسنرفلا يرودلا نم52 ةلوجلا تايرابم راطإا يف ،زولوت
مهاشسو.در نود نيفدهب نيمث زوفل بونجلا يدان قيقحتب تهتنا
ةريرمت مدق امدنع ،قيرفل لوأ’ا فدهلا ةعانشص يف ايقيرفإا لطب

يف سسينل قبشسلا فده اهنم لجشس يذلا وليم هليمز ىلإا ةليمج
بردم ارييف كيرتاب ررقي نا لبق ،لوأ’ا طوششلا نم21 ةقيقدلا
طوششلا نم97 ةقيقدلا يف ،قباشسلا يلوبان بع’ لادبتشسا سسين
يف سصتخملا «دروكشسوه» عقوم بشسح5.7 ةمÓع لانيل ،يناثلا
.ءاشصحإ’او طيقنتلا

ز.صس

ةلاعفو ةحشضاو ةشسايشس ذختنشس :يدلاخ
 ةشضايرلاو بابششلا عاطقب صضوهنلل

نأا ،سسمأا ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو يدلاخ يلع ديشس دكأا
يف دجاوتي ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا عا˘ط˘ق˘ب سضو˘ه˘ن˘لا
ديجملا دبع اهحنم يتلا تايشصوتلا تايولوأ’ لوأ’ا فشصملا
عامتجا يف هتلخادم لÓخ يدلاخ لاقو.ةيروهمجلا سسيئر نوبت
لوأ’ا فشصملا يف دجاوتي بابششلا ةيقرت» :ة’ولاب ،ةموكحلا

ةشسايشس قفو لمعنشس هيلعو ،ةيروهمجلا سسيئر تايشصوت بشسح
بابششلا ريزو متخو«ةشضايرلاو بابششلا عاطقب سضوهنلل ةحشضاو
ي˘ف با˘ب˘ششلا ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘كرا˘ششم ر˘ظ˘ت˘ن˘ن » :ه˘مÓ˘ك ة˘شضا˘˘ير˘˘لاو
ةيقر˘ت ل˘جا ن˘م ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لاو ،ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا تا˘كر˘ح˘لا

 .«ةيلبقتشسملا عيراششملا ديشسجتو
ر.ق

 «صسيابكاملا»ـل اديفم نوكيسس رسضخلا بع’ نا دكأا

 بلاط نبب ديششي لشساكوين عفادم نيلدي
نب ليبن هليمزب دتيانوي لشساكوين قيرف مجن نيلدي هيردنا ىنثأا

امهنأاو ةشصاخ اديج هفرعي هنا دكأا نيأا ،يرئازجلا يلودلا بلاط
اددجم ايقتلي نأا لبق ،ريبشستوه ماهنتوت يدان يف اقباشس ايوشس ابعل
يمشسرلا عقوملل يكيرمأ’ا بعÓلا حرشصو ،«سسيابكاملا» يف
»:لوقلاب قباشسلا كلاشش ناديم طشسو ةقفشص سصوشصخب يدانلل
يبع’ لشضفأا نم ناك دقل ،اديج هفرعا انأاو بلاط نب عم تبعل
مغر اهنيح هل تحيتأا يتلا ةشصرفلا مجرت دق ناك دقو ،ماهنتوت

رثكأا وه ،بلاط نب بناج ىلإا بعلأاشس نآ’ا »: عباتيل ،«هنشس رغشص
رداق وه ،هعم دقاعتلا يف ةديج ةقفشصب ماق يدانلا ،ةبرجتو ةربخ
اهكلتمي يتلا ةربخلا عم ةشصاخ ،انقيرفل ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع
.«زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا يف بعللا هل قبشس امدعب

 هئÓمز ةقفر بردتو ةباسصإ’ا نم ىفاعت

 نارهط لÓقتشسا ءاقلل دعتشسم يليÓب
ةهجاوملل ازهاج يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي ى˘ح˘شضأا

،يناريإ’ا نارهط لÓقتشسا مامأا يدوعشسلا يلهأ’ا هيدانل ةبقترملا
يرود ةلوطب يف تاعومجملا رود نم ةيناثلا ةلوجلا نمشض مويلا
ةلوجلا ن˘ع با˘غ د˘ق ق˘با˘شسلا ي˘جر˘ت˘لا م˘ج˘ن نا˘كو.ايشسأا لاط˘بأا
تقو يف اهنم ىناع يتلا ةباشصإ’ا ببشسب ،ةلوطبلا يف ةيشضاملا

ازهاج نوكيل هتحارإا ،سسورغ نايتشسيرك بردملا لشضفو ىشضم
.مويلا ةارابمل

ز.صس
 وداراب يدان ‐ لئابقلا ةبيبسش

«كابلا»و قانخلا ديدششتل «يرانكلا»
 ىلوأ’ا راودأ’ا ىلع ةشسفانملل

يتلاو ليقثلا رايعلا نم ةهجاوم ربمفون لوا بعلم نشضتحي
نويلحملا فدهتشسي ثيح وداراب يدان ماما لئابقلا ةبيبشش عمجتشس
ةشصاخ بقللا ةقرو عارشص يف ءاقبلا لجا نم Óماك دازلاب رفظلا

يف امئاد يرا˘ن˘كلا ل˘ع˘ج˘ي د˘ق د˘ئار˘لا ر˘ث˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘ناو زو˘ف˘لا ناو
هيبع’ نحششي ينافلزلا بردملا لعج يذلا رم’ا وهو ةفاشصولا

ةيناكم’ا ناو ةشصاخ دئارلا رثعت بقعتو طاقنلا بشسك لجا نم
ةيباجيإا ةجيتن بشسك ىلع ولاشش يلاغتربلا لابششا رشصيو اذه ةدراو
ةيميداك’ا نا امب لوانتملا يف ىقبي مويدوبلا فده ناو ةشصاخ
. طوغشض يأا نود نم بعلت

صشامر ماسشه

9662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يرفيف71نينثإ’اةصضايرلا

 ’ويدراوغ ىتحو نيبعÓلا لج ىلع قبطني رمأ’ا

 مداقلا فيشصلا اناجم يتيشسلا ةرداغم هنكمي زرحم

5102 ةنسس ريقف عم هلعف ام راركتل ىعسسي
راوع ىلع طغشضي يشسنرفلا مÓعإ’ا

 رشضخلا ليثمت نع عجارتلل
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ل˘ي˘حر ة˘˘ب˘˘شسن تف˘˘عا˘˘شضت
ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ع زر˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير
يزيلجن’ا يتيشس ر˘ت˘شسششنا˘م
هنا ا˘م˘ب ،مدا˘ق˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف
يف اناجم ليحرلا ىلع رداق
،ةيفيشصلا تÓيوحتلا قوشس
ة˘ط˘ل˘شسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘˘شسب

.يدانلا ىلع
«نشص اذ» ةفيحشص ترجفو

نم ةأاجافم سسمأا ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
نأا تدكأا امدعب ليقثلا رايعلا

ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘شسلا ي˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘ك
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘شسأار
ليحرلا ىلع نورداق ينطولا
يدا˘ن˘لا نأ’ ،ي˘نا˘ج˘م ل˘كششب
ي˘ف ة˘ح˘ير˘شص اًدو˘ن˘ب كه˘˘ت˘˘نا

.مهدوقع
نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو

نيرايخ كلمت يتيشسلا ةرادإا
حا˘م˘شسلا ا˘مإا ،ا˘م˘ه˘˘ل ثلا˘˘ث ’
،لباقم نود نيبعÓلا ليحرب
ن˘ي˘˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا وأا

،ءا˘ق˘ب˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘هدو˘˘ق˘˘ع
ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ه˘شسف˘ن ر˘مأ’او
بي˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا برد˘˘˘م˘˘˘لا

را˘˘ي˘˘خ˘˘لا نأا ’إا ،’و˘˘يدراو˘˘˘غ
ي˘ف ا˘ب˘ع˘شص نو˘كي˘شس ي˘نا˘ث˘لا

ىلع ةطلشسملا ةبوقعلا لظ
ببشسب تءاج ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘لا

.فيظنلا بعللا نوناق قرخ
نو˘˘˘ج د˘˘˘كأا ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م

زرا˘ب˘لا ي˘ما˘ح˘م˘˘لا ،دازر˘˘ه˘˘م

نيبردمو نيبع’ لثمي يذلا
نأا ة˘ي˘بوروأا ة˘يد˘نأاو ءÓ˘˘كوو
دو˘ق˘ع قر˘خ ي˘ت˘ي˘شسلا ق˘ير˘˘ف
نم مهن˘كم˘ي ا˘م˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
موج˘ن» :در˘ط˘ت˘شساو ،ل˘ي˘حر˘لا
يف قح˘لا نو˘كل˘م˘ي ي˘ت˘ي˘شسلا
ةرادإ’ا فرشصت نأ’ ،ةرداغملا

ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م م˘ه˘مر˘ح
ا˘˘˘˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘بأا يرود
افيفلا» :م˘ت˘خو ،«ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل
˘مو˘ج˘ن نأا˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘˘ي نأا بج˘˘ي
لداع بب˘شس م˘ه˘يد˘ل ي˘ت˘ي˘شسلا

،يدان˘لا ع˘م م˘هدو˘ق˘ع ءا˘ه˘نإ’
نآ’ا مهئÓكول نكمي كلذلو
ةيلا˘م تا˘نا˘م˘شضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

سضوا˘ف˘ت˘لا ةدا˘عإاو ،ة˘م˘خ˘˘شض

 .«ةيلاحلا دوقعلا لوح
لسضفأ’ا يميهارب :زرحم

رداق وهو يل ةبسسنلاب
ربكأا يف بعللا ىلع
 ابوروأا يف ةيدنأ’ا
دئاق زرحم سضاير ىنمت

ي˘ت˘ي˘شسلا بع˘لو بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘شسا˘ي ه˘ل˘ي˘مز˘˘ل ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا
ي˘ف بع˘ل˘ي يذ˘لا ي˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
رداق ريخأ’ا نأا احشضوم ،رطق
ةيدنأ’ا ربكأا ناولأا لمح ىلع
.ابوروأا يف

ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب لا˘˘قو
سصخ ةينويزفلت تا˘ح˘ير˘شصت

«سسترو˘˘ب˘˘شس ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب» ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
قيفوتلا هل ىنمتأاو ،لشضفأ’ا

مدق˘ي ه˘نا ة˘يارد ى˘ل˘ع ي˘ن˘نأ’
ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو ،ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘شضفأا
ة˘يا˘ه˘ن با˘ق˘لأ’ا˘˘ب ه˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
بع’ لشضفأا متخ ،«مشسوملا
ةنشس يزيلجن’ا يرودلا يف
ءوشس» :Ó˘ئا˘ق ه˘مÓ˘ك ،6102
يف ناببشستي تيقوتلاو ظحلا
نا˘˘مر˘˘ح ي˘˘ف تقو˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ةيدنأ’ لاقتن’ا نم نيبعÓلا
كلم˘ي ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘كل ،ر˘ب˘كأا

هلعجت يتلا تايناكمإ’ا لك
ر˘ب˘كأا ي˘ف بع˘ل˘لا ى˘ل˘ع ردا˘˘ق
 .«ابوروأا يف ةيدنأ’ا

 حتفلا عم هفادهأا لوأا لجشسي ةكبد نب
لوأا ىلع ،قباشسلا يرئازجلا يلودلا ةكبد نب نايفشس مشصب

نمشض يلشصيفلا يدان مامأا هتهجاوم يف حتفلا هقيرف عم هفادهأا
تهت˘نا ي˘ت˘لاو ،يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا ن˘م71 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م
.2‐2 يباجي’ا لداعتلا ةجيتنب

فدهلا قباشسلا رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ناد˘ي˘م ط˘شسو˘ت˘م ل˘ج˘شسو
اققحم ،يناثلا طوششلا نمز نم58 ةقيقدلا يف هقيرفل  يناثلا
اعفاد نوكيشس يذلا رمأ’ا ،ديدجلا هيدان عم ةديج ةقÓطنا كلذب
Óبقتشسم د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ق˘ب˘شسأ’ا ياد ن˘ي˘شسح ر˘شصن بعÓ˘ل

ليذتي حتفلا يدان نأا املع ،رطخلا ةقطنم نع داعتب’او ةشصاخ
.ةطقن21 ديشصرب61 زكرملا يف يرودلا بيترت

ز.صس

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com

 ياد نيسسح رسصن ‐ دادزولب بابسش

«ةبيقعلا«..ةنيابتم فادهأاب يبراد
ةيرشصنلاو ةلوطبلا لجأا نم

 ءاقبلا نامشض لجأا نم
دادزولب بابشش عمجت˘شس ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بعلمب ةرظ˘ت˘ن˘م ة˘م˘ق

ىلع مشسقلا لبقت ’ ةهجاوم يف ياد نيشسح رشصن فيشضلاب
يف ءاشصقإ’ا دعب نزاوتلا ةداعتشسا نع ثحبي بابششلاف نينثا
لÓغتشساو بيترتلا ةمدقمب رثكأا بورهلا ىلع لمعلاو سسأاكلا
نأا امب ءاقبلا نامشض لمأا نع ثحبت ةيرشصنلاو نيقحÓملا جئاتن
لمأايو اذه طاقنلا بشسك ةرورشض بلطتتو ةبعشص ةيعشضولا
نييدانلا نيب ةيشضايرلا حورلا دوشست نأا يف يرئازجلا روهمجلا
 . امهفادهأا قيقحتل نيحماطلا

دادزولب صسان داعسسإ’ زوفلا نع ليدب ’ » : رارج
 » انمهت ’ ةيرسصنلا ةيعسضوو

يبرادلا طاقن نأا ىلع رارج ورتشسياملا دكأا هتاذ قايشسلا يف
ءاشصق’ا ناو ةشصاخ اهل مهتجاح ىلا رظنلاب هقيرفل ىقبتشس
تاهجاوم ىلع ايلك زيكرتلاب مهل حمشسيشس سسأاكلا نم هبشسح
ةدحاو ىقبت ةيرشصنلا ةهجاوم» : ينعملا لاق دقو اذه ةلوطبلا

فدهلاف يدادزولبلا عراششلا اهرظتني يتلا تاءاقللا مها نم
مويلا هيلع لمعنشس ام وهو سسفانملاب ةحاطإ’ا ىقبي ادباو امئاد
ةهجاولل انديعتشس يتلاو طاقنلا كلتل انتجاح ىدم كردن ثيح
 .«نيقحÓملا برقا ىلع رثكا طاقنلا قراف عفرن انلعجتو

انديعتسس نم يه بابسشلا طاقن نا كردن » : يجاو
 » ءاقبلا قيقحتل ايسسفن ةهجاولا ىلا

ميدقت ىلع نومزاع هقافر نا يجاو بعÓلا دكا هتهج نم
بنجت لÓخ نم مهتاف ام كرادتب يدانلل حمشست ةبيط تايوتشسم
دقو اذه ةحيرم ريغ ةبترم لتحت ةيرشصنلا نا امب ءاقبلا عارشص
ةهجاوملا ي˘ف د˘ي˘ج˘لا لو˘خد˘لاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» : لو˘ق˘ي د˘كا
ىوشس انيلع ام يلاتلابو ةريغشص تايئزج ىلع بعلت تايبرادلاف
كردن يتلاو طاقنلا ىلغاب رفظلا لجا نم انتايحشضت لك عشضو
ةريظح يف ءاقبلا نامشض لجا نم دعب اميف انتباوب نوكتشس اهنا
 .«رابكلا

صشامر ماسشه

يشسنرفلا مÓ˘عإ’ا ل˘شصاو˘ي
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا ة˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م
لجأا نم نييرئازجلا نيبعÓلا
بختنم˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإا
با˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
.رشضخلا

ىلع ةرملا هذه رودلا ءاجو
يدا˘˘˘˘ن بع’ راو˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘˘شسح
ةرث˘ك د˘ع˘ب˘ف ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوا
ةري˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ثيد˘ح˘لا

ليثمت «لاول» مجن رايتخا نع
بختنملا باشسح ىلع رئازجلا
،سسمأا تجر˘˘˘خ ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

را˘ب˘خأا˘ب «بي˘كي˘ل» ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص
م˘ج˘˘ن˘˘لا نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ
ةر˘˘كلا نا˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف د˘˘عا˘˘˘شصلا
ةيبوروأ’او ةشصاخ ةيشسنرفلا
قوف احششرم تاب ،ماع لكششب
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘˘ل ةدا˘˘ع˘˘لا
يد˘˘يد ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا
ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب بما˘˘˘ششيد

.مداقلا سسرام
نأا رد˘شصم˘لا تاذ فا˘˘شضأاو

ةناكم زجح فدهتشسي ،راوع
’دب ملاعلا لاطبأا ةليكششت يف
،ايقيرفإا لاطبأا عم دجاوتلا نم
سسرام رهشش سصبرت نم ةيادب
بع’ نأا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
لو˘˘˘˘˘˘˘شصأ’ا وذ ط˘˘˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘˘˘لا
زجح ى˘ل˘ع ر˘شصي ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ابع’32ـلا ةمئاق يف ناكم
ي˘ف ة˘كرا˘شش˘ُم˘لا˘ب  ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
.0202 «ورويلا»

ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ق ا˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘مو
نأا نيبتي ،ةيشسنرفلا ةفيحشصلا
ةبرجت راركتل ىعشست ةريخأ’ا
لبق رئازجلا راتخا يذلا ريقف
لبق ن˘م ط˘غ˘شضلا ى˘ق˘ل˘ت˘ي نأا

لا˘ششي˘˘م نو˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل سسي˘˘ئر
ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’او سس’وأا
ه˘يأار ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت رر˘˘ق˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
.اشسنرف رايتخاو

ب.م.يرسسيإا
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د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا بع˘˘ل˘˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘شس
ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يوÓ˘˘م˘˘ح
نيب ة˘يو˘ق ة˘ه˘جاو˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
ءاقل يف ةوار˘م˘ح˘لاو ر˘فا˘ن˘شسلا
’ فيك عي˘م˘ج˘لا ه˘طا˘ق˘ن م˘ه˘ت
سسأاك نم يشصقا قيرف لكو
باهذلل حمطيو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
سضيوعتلاو ةلوطبلا يف اديعب
طا˘ق˘ن˘لا فاد˘ه˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م
قيرف لك ظوظح يقبت يتلا
ة˘˘يرا˘˘ق ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م بع˘˘˘ل ي˘˘˘ف
لخديشسو اذه لبقملا مشسوملا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ةذو˘˘خ برد˘˘م˘˘لا

ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ل˘˘شسأا Ó˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم
نا ى˘ل˘ع ر˘فا˘ن˘شسلا ن˘م بل˘ط˘˘ب
سسف˘˘˘ن ير˘˘˘ششم ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسي
ل˘˘جا ن˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت قاروأ’ا

يف ة˘شصا˘خ نزاو˘ت˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا
ةرثؤوملا تابا˘ي˘غ˘لا سضع˘ب ل˘ظ
ي˘جا˘ن م˘جا˘ه˘م˘˘لا ةرو˘˘شص ي˘˘ف
.يدومشصم عفادملا اذكو

سسأاكلأ يف ءاضصقلأ» :ةذوخ
هزواجت انيلعو أرم ناك

«مويدوبلأ ةكرعم بضسكل
ةذو˘خ برد˘˘م˘˘لا حر˘˘شصو اذ˘˘ه
بع˘ل ه˘فاد˘ه˘ت˘شسا سصو˘˘شصخ˘˘ب
ىر˘ي ي˘ت˘لاو مو˘يدو˘ب˘˘لا ة˘˘قرو
با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ل˘جا ن˘م ة˘باو˘ب˘˘ك ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا
د˘˘قو فد˘˘ه˘˘لا كـلذ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

» : لو˘˘˘ق˘˘˘ي سشتو˘˘˘كلا حر˘˘˘˘شص
˘ما˘ما ءا˘شصق’ا ى˘ل˘ع ف˘شسأا˘ت˘˘ن
ةهجاو˘م˘لا تنا˘ك د˘ق˘ل قا˘فو˘لا

ةدارإا ن˘˘˘كلو ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘جرا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
امك قرافلا تعنشص سسفانملا
اد˘ح ع˘شضو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ءو˘˘شس نا
فدهتشسن امومع ا˘ن˘ت˘كرا˘ششم˘ل
لكب يمرنشسو ايلاح مويدوبلا
طاقن لك ءاقبإا لجا نم انلقث

ةيادبلاو ةنيطن˘شسق˘ب يوÓ˘م˘ح
ي˘ت˘لاو ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘ق ن˘˘م
. «ةياغلل ةبعشص نوكتشس

ءاضصقلأو تابايغلأ» :يرضشم
انيلع أرثؤوي نل كيرافوب مامأ

ةجيتنب ةدوعلل ىعضسن و
«ةنيطنضسق نم ةيباجيإأ

يرششم بردملا دكا هتهج نم
تاــبايغلاو ءاشصق’ا نا ىلع
يف ةوارمحلا ةب˘ي˘ت˘ك د˘ح˘ت ن˘ل

ةيباجيإا ةج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ثح˘ب
ةرفوتم تارايخلا ناو ةشصاخ
انك» : لوقي دكا دقو هبشسح
باــهذ˘لا ي˘ف سسف˘ن˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ن
سسأا˘كلا ة˘شسفا˘ن˘م ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘شس ن˘˘ي˘˘تو˘˘ف˘˘ه ن˘˘˘كلو
ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘مو˘م˘˘ع ا˘˘ن˘˘ئا˘˘شصقا˘˘ب
امك كيرافو˘ب دادو˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا
اعيرشس راشسملا حيحشصت لمأان

ةي˘تاو˘م ة˘شصر˘ف˘لا ناو ة˘شصا˘خ
سسا يشسلا ه˘جاو˘ن ن˘ي˘ح مو˘ي˘لا
يوÓمح ةيشضراب بعللاف يشس
ةيف˘ي˘كلا ن˘ع ثح˘ب˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
امب سسفانملا اهب ثغابن يتلا
ةقرو بعل˘ي ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نا
. «مويدوبلا

سشامر ماضشه

نيع ةي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف فد˘ه˘ت˘شسي
ن˘ي˘ح طا˘ق˘ن ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
داحتا مويلا ةي˘ششع ف˘ي˘شضت˘شسي
ر˘ي˘بوز˘لا بع˘ل˘م˘ب ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

ديري قيرفلا نا و ةشصاخ يفيلخ
باشسح ىلع عيرشسلا سضيوعتلا
ا˘ه˘ن˘م ي˘شصقا ي˘˘ت˘˘لا و سسأا˘˘كلا
جربلا يلها ماما ةجذاشس ةقيرطب
ةيمهأا ةبيايط ءاقفر كرديو اذه
برقت يتلا «ةراطشسوشس» طاقن
بعلو ءاقبلا نامشض نم قيرفلا
لظ يف ةيحيراب ت’وجلا مداق
ةرادإا نا ركذي ةيلاملا ةقئاشضلا
لÓب يريزد تعنقا ةراطشسوشس
ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘شستو
ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.لبقملا تبشسلا يبرادلا

لو  رم ءاضصقإلأ» : ةرأرغوب
رايدلأ لخأد هعرجت نكمي

ىقبي نآلأ انفده نكلو
«ةلوطبلأ يف كرأدتلأ

بردملا عم ثيدح انل ناك دقو
ر˘شصا يذ˘لاو ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل

عيرشسلا كرادتلا ةرورشض ىلع

ةحيحشصلا ةكشسلا ىلا ةدوعلاو
لاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مزا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غر
تح˘شضأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘˘لاو
يف لاق دقو ةعومجملا مزÓت
قيرفلا نا كردن» :ددشصلا اذه
نا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘كلا ر˘˘˘˘شسخ
نيع ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘فد˘ه˘ت˘شسي
امئاد تايطع˘م˘لا ن˘كلو ة˘ل˘ي˘ل˘م
امومع ع˘قو˘ت˘م˘لا سسكع نو˘كت
ةديج ةبترم لÓتحا ىلا حمطن
يلا˘ت˘لا˘بو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
ل˘جا ن˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ث ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم دد˘ع ر˘ب˘كا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

ة˘م˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لاو طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.«ةراطشسوشس
ريغ نم انل ليدب ل» :حاتفم

انل حمضست ةيباجيإأ ةجيتن
لكضشب ايونعم دجأوتلاب

«يبرأدلأ لبق ديج
ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
سصو˘شصخ˘ب حا˘ت˘ف˘م برد˘˘م˘˘لا
ماشص’ ماما ةرظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا

ام لك لمعيشس قيرفلا نا دكاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ه˘ع˘شسو ي˘ف
ةعقو˘م ل˘ب˘ق ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

دقو لب˘ق˘م˘لا تب˘شسلا ي˘براد˘لا
نم ءاشصق’ا نا حيحشص » : لاق
هلبقتي ملو Óيقث ناك سسأاكلا
ا˘ن˘ك ا˘ن˘نو˘ك ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب د˘حا
اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
ي˘ت˘لاو ةر˘كلا ي˘ه هذ˘ه ن˘˘كلو
ةيف˘ي˘ك ي˘ف ر˘كف˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت˘شس
˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’ا

ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن فاد˘ه˘ت˘شساو
ةوانششلا ة˘م˘ق ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت
كرادتلل ةوق نم انيتوا ام لكب
راو˘˘ششم ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘˘كا˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كا
.« ةلوطبلا

سشامر ماضشه

مويدوبلا ةقرو ءايحإاب صسأاكلا ةبيخ زواجت ىلع نارشصي «ةوارمحلا»و «رفانشسلا»

ةلوطبلا يف تاطحملا زواجت ىلع نارشصي صسأاكلا احيرج

ةمشصاعلا داحتا ‐ ةليلم نيع ةيعمج
فرتحم لوألأ مضسقلأ نم81ـلأ ةلوجلأ

صسأاكلا ةمق لبق ةلوطبلا يف باشضهلا يبراد بشسك ىلع نارشصي «اباكلا»و قافولا
جربلأ يلهأأ – فيطضس قافو

ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘شض د˘˘ع˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘لا سسي˘م˘˘خ˘˘لا

ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش با˘شسح
ىلع فيطشس قافو نوكيشس
قيقحت ةلشصاوم عم دعوم
كلذو ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا

هفيشض ر˘شسن˘لا ه˘جاو˘ي ن˘ي˘ح
ي˘˘براد ي˘˘ف جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ها
ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح با˘˘˘˘شضه˘˘˘˘لا
يكوكلا يشسنوتلا بردملا
ىلع Óماك دازلاب رفظلا يف
رثكا راشسملا حيحشصت لما

˘مو˘يدو˘ب˘لا فد˘˘ه ة˘˘لواز˘˘مو
سشتوكلا هيلا حمطي يذلا

ة˘ل˘ج˘شسم˘لا تا˘با˘ي˘غ˘لا م˘غر
يف قافولا نوكي نلو اذه
نا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘شس ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
ةوقب نودئا˘ع˘لا ة˘ي˘ج˘يار˘ب˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ما ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ

ل˘كب نو˘˘مر˘˘ي˘˘شس «ما˘˘شص’»
ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جا ن˘م م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ث
.ةلوطبلا يف مهتبترم

انيلع» :طينحج مركأأ
زيكرتلأو ءودهلأ ثحب

«جربلأ ىلع زوفلل
يف طينحج دئاقلا لمأايو اذه
نا˘مأ’ا ر˘ب ى˘لا ه˘˘يدا˘˘ن ةدا˘˘ي˘˘ق
ةيشساشسأ’ا راودأ’ا لك بعلو
ام وهو ةلوطبلاو سسأاكلا نيب

هئاقفر نحششل ىعشسي هلعج
رث˘كا دا˘ه˘ت˘ج’ا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط˘يو
ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘˘ع ثي˘˘˘ح
: لاق و مويلا ةيششع ةرظتنملا
نوكيشس ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ءود˘ه˘لا»
طا˘ق˘ن بشسك و˘ح˘ن ا˘ن˘˘حÓ˘˘شس
ا˘ن˘ي˘ل˘ع جر˘ب˘لا ما˘ما ي˘˘براد˘˘لا
ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا طا˘ق˘ن˘ب ما˘م˘˘ت˘˘ه’ا

مشصخ˘لا تاو˘ف˘ه لÓ˘غ˘ت˘شساو
اهيدل تا˘با˘ي˘غ˘لا ناو ة˘شصا˘خ
م˘شسر ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ا˘ه˘ل˘ئاد˘ب

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ة˘˘˘˘طرا˘˘˘˘خ
نا ا˘م˘ب بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ل˘ل
سسفانتلا سضرف ىقبي فدهلا

ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘ع
عم ةيرا˘ق ة˘كرا˘ششم نا˘م˘شضل
.«مشسوملا ةياهن

:طينحج فضسوي
ىقبت ةيوقلأ انتدوع»

ديكأات ىلأ ةجاح يف
راضسم طبضض لجأ نم

«ةلوطبلأ يف ديج
جربلا طينحج لمأاي هتهج نم
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن بشسك ي˘˘ف
ة˘ل˘شسل˘شس ي˘ف يدا˘ن˘لا ي˘ق˘˘ب˘˘ت
ةبيخلا دعبف ةيباجيإ’ا جئاتنلا

ةرا˘˘˘شسخ˘˘˘لاو رو˘˘˘˘كل˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
ةعومجملا تشضرف ة˘ي˘شسا˘ق˘لا

يف ازوف تل˘ج˘شسو ا˘ه˘ق˘ط˘ن˘م
داحتا باشسح ىل˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا
كراد˘ت˘ت نا ل˘˘ب˘˘ق سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
نم ةجيتن˘ب دو˘ع˘تو ف˘قو˘م˘لا

ىلا يدانلا تلها ةليلم نيع
لا˘قو اذ˘ه ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا
ةهجاوملا سصوشصخب ينعملا
تاط˘ح˘م˘لا زوا˘ج˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :
ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
لÓخ نم ان˘ت˘ي˘فا˘ع د˘ي˘ع˘ت˘شسن
نامشض ىلع لمعلاو زيكرتلا
نم برقلاب امئاد انيقبت ةجيتن
حيحشص ىلوأ’ا بتارملا ةيدنا
ةب˘ع˘شص نو˘كت˘شس ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ءيشش لك نكلو قافولا ماما
. «ناديملا يف بعليشس
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نأرهو ةيدولوم – ةنيطنضسق بابضش
دعب ةيلاع تايونعمب ةرقم مجن ة˘ه˘جأو˘م˘ل سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘ضسي
ةميزع هيبعل وذحت ثيح يئاهنلأ عبرلأ رودلل ةلهؤوملأ ةريضشأاتلأ بضسك
ةقرو بعل يف قيرفلأ ظوظح يقبت يتلأ طاقنلأ نامضض لجأ نم ةريبك
وه حماطلأ ةرقم مجن ةبقع زواجت يف براقعلأ لمأاي و أذه ةلماك مويدوبلأ
عضستت ءاقبلأ نامضض يف هظوظح لعج˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ر˘خلأ
ءانبأأ مامأ رثعتلأ زواجت ىلع رضصي نيرم جاحلأ بردملأ نأو اميضسل رثكأ
. يرفيف42 بعلم نم ةطقن ول و نامضضب ةبيقعل

جيرفتو انيلأ رظنلأ نيلوؤوضسملأ ىلع» :يضشياع
«حورت نيأو اهدنع ام ةرڤم طاقنو انتمزأأ

ءأدعضس هئاقفر نأ دكأ يذلأو يضشياع بعÓلأ عم ثيدح انل ناك دقو
نم مغرلاب يئاهنلأ عبرلأ رودلأ ىلأ ةلهؤوملأ ةريضشأاتلأ نامضضب أدج

ه˘جو˘ي نأ ىل˘ع ر˘ضصأ د˘قو ل˘ك˘لأ ا˘ه˘ي˘ف سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ع˘لأ ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘لأ
نأو ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لأو ة˘ي˘ئلو˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ ىل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘ل˘ل ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ك
» : لاق دقو عقأو ىلأ مجرتت ملو قيرطلأ سسفن ىلع تيقب دوعولأ
نكلو براقعلأ داعضسأ لجأ نم ةلوذبملأ تأدوهجملأ مجح ملعي لكلأ
رظتنن أذل تاق˘ح˘ت˘ضسم ن˘م ا˘ن˘ق˘ح ىلأ ة˘جا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘ك ا˘ضضيأأ ن˘ح˘ن
ا˘نرا˘ضسم ح˘ي˘ح˘ضصت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ىت˘ح وأ ة˘ي˘ئلو˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت

ةبرقم ىلع ءاقبلأ نع ثحبلأو ةرقم زواجت ىقبيضس انفده نأ و ةضصاخ
. «ىلوألأ رأودألأ نم

 ةجيتن قيقحت ىلع ةردقلأ انيدل» :نيرم جاح
 ددع ربكأأ دضصحل حمطنو سسابعلب يف

«ءاقبلأ فأدهتضسل طاقنلأ نم
اينمتم ةرظتنملأ ةهجأوملأ ةبوعضص نيرم جاح بردملأ دكأ هتهج نم
نورداق مهنأ و ةضصاخ مهتايوتضسم يف نوبعÓلأ قثي نأ تقولأ سسفن يف
دقو ةبعضصلأ مهفورظو مهلكاضشم لÓغتضسأو نييلحملأ ةبقع زواجت ىلع
ل˘جأ ن˘م نا˘ح تقو˘لأو ر˘ث˘كأ رر˘ح˘ت˘لأ ن˘ع ثح˘ب˘ن» : لو˘ق˘ي سشتو˘ك˘لأ ق˘ل˘ع
ةضسام ةجاح يف نحنف ةهجأولأ ىلأ رثكأ انديعت ىرخأأ ةجيتن نامضض

بعل نأو ةضصاخ ةحيحضصلأ ةكضسلأ يف قيرفلأ عضضو نمضضت ةجيتن ىلأ
ءأوضس طاقنلأ نم نكمم ددع ربكأ قيقحتو زوفلأ بلطتي ءاقبلأ ةقرو
.«رايدلأ جراخ وأ لخأد
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عمجتضس يتلأو مويلأ ةيضشع ةريثملأ ةهجأوملأ ةريدتضسملأ قاضشع رظتني
قيرفلأ لمأاي ثيح بيترتلأ ليذ ةيدنأ ةمزأ نم جورخلل ناحمطي نييدان
نأو ةضصاخ ةيضضاملأ ةيرضصنلأ ةجيتن ديكأات يف فلضشلأ ةيعمج يلحملأ

باهذلل اهنزأوت ةداعت˘ضسأو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ة˘يو˘ق˘ت ىق˘ب˘ي يوأز برد˘م˘لأ فد˘ه
هتهج نم رايدلأ لخأد تأزهلأ فقو نع ثحبت ةبيتكلأ نأو ةضصاخ أديعب
ةلضصحملأ ةقافتضسلأ رخلأ وه ديكأات عم دعوم ىلع ةركضسب داحتأ نوكيضس
مضسوملأ بقل بحاضصو دئأرلاب هتحاطأ دعب طقف ةيروهمجلأ سسأاك يف ولو
.دأدزولب بابضش يضضاملأ

ةبقع زواجتل انتدعاضسم راضصنألأ ىلع» :يوأز
«رأدلأ لخأد تأرثعت رضسكو ةركضسب

تايئزج ىلع بعلتضس ةهجأوملأ نأ دكأو ريمضس يوأز بردملأ قلع دقو
متضش بنجتو ةبيتكلأ عم فوقولأ ةرورضضب يدانلأ ريهامج ابلاطم ةريغضص
ةعومجملأ نأ ىلع أدكؤوم ةركلل عييضضت يأأ عم ةلباقملأ يف رضصانعلأ سضعب
لخأد يدانلل رابتعلأ ةداعإأ لجأ نم ةيريهامج ةفقو ىلأ ةجاح يف
سشيعي سسفانم مامأ رظتنملأ يدحتلأ ةبوعضص أديج يعن » : لاق دق و رايدلأ
راضصنألأ نم بل˘طأ ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت فد˘ه˘ت˘ضسيو ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘ضضو سسف˘ن
يتلأو ةنكمملأ قرأوفلأ ليجضستل نيبعÓلأ عيجضشتو انبناج ىلأ فوقولأ

. «ثÓثلأ طاقنلأ انل نمضضت

«ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل طغضضلأ لÓغتضسل ىعضسن» :يوانكل
مامأ ةيباجيإأ ةجيتن فأدهتضسأ يف هتبغر نع يوانكل ربع هتأذ قايضسلأ يف

نيي˘ل˘ح˘م˘لأ ىل˘ع د˘يأز˘ت˘م˘لأ طو˘غ˘ضضلأ لÓ˘غ˘ت˘ضسأ لÓ˘خ ن˘م ف˘ل˘ضشلأ ة˘ي˘ع˘م˘ج
ام وهو قأرزموب بعلم يف هيلع وبضصي ام ققحي مل قيرفلأ نأو اميضسل
ةيروهمجلأ سسأاك يف لهأاتلأ » : لاق دقو كلذ يف رامثتضسلأ هبضسح متحي
ةحاطإÓل ةدأرإأو ةقث لكب مويلأ ةهجأوم لخدن انلعجي دأدزولب بابضش مامأ

رايدلأ لخأد سسفان˘م˘لأ تأر˘ث˘ع˘ت لÓ˘غ˘ت˘ضسأ د˘ير˘ن ا˘ن˘نأو ا˘م˘ي˘ضسل ةوا˘ف˘ل˘ضشلا˘ب
عمجب انل حمضست ةطقن ولو بضسك لجأ نم رايدلأ لخأد طوغضضلل هضضرعتو
. «رابكلأ ةريظح يف انئاقب نامضضل اهنم ددع ربكأ
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ةرڤم مجن – سسابعلب داحتأ
ةلوطبلا يف نزاوتلا ةداعتشس’ نوحمطي ةركملا ءانبأا

ءاقبلا نامشضل طاقنلا نم ديزملا ىلع رشصت ةرڤمو

ةركضسب داحتأ – فلضشلأ ةيعمج
فلششلا يف طوبهلاب نيددهملا ةمق

بورهلا ةيفيك نع ناثحبي نافرطلاو

رابتخأ لوأأ يف حجن زيغن
«ةبيقعلا» ىلع قانخلا ددششيو ةفاشصولا ديعتشسي ديمعلا
،يضضاملأ تبضسلأ ةرواضسلأ ةبيبضش هفيضض ىلع رئأزجلأ ةيدولوم بلغت
يلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلوطب نم81 ةلوجلأ تأءاقل يلوأأ يف
م˘جا˘ه˘م˘لأ د˘ي˘حو˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ فد˘ه ل˘ج˘ضسو ،ر˘˘ف˘˘ضصل فد˘˘ه ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
ةقيقدلأ يف كابضشلأ يف اهنكضسأ ةرضشابم ةفلاخم قيرط نع ميدروب
.لوألأ طوضشلأ رمع نم14
قرافب و ةطقن03 ديضصرب ةفاضصولأ زكرم ىلإأ ديمعلأ داع راضصتنلأ أذهبو
ءاقل كلمت رئأزجلأ ةيدولوم نأأ املع دأدزولب بابضش ردضصتملأ نع طاقن3
ةب˘ي˘ب˘ضش د˘ي˘ضصر ف˘قو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ودأرا˘ب يدا˘ن د˘ضض71 ةلو˘ج˘لأ ن˘ع أر˘خأا˘ت˘م
ققحملأ زوفلابو ،بيترتلأ نم نماثلأ فضصلأ يف32 ةطقنلأ يف ةرواضسلأ

حجن امدعب ةيدولوملأ عم ةيلاثم ةقÓطنأ قيقحت نم زيغن ليبن نكمت
.يدانلل ةينفلأ ةضضراعلأ سسأأر ىلع ىلوألأ ةأرابملأ يف
ةطلضسملأ ةبو˘ق˘ع˘لأ بضسب ،رو˘ه˘م˘ج˘لأ رو˘ضضح نود بع˘ل ءا˘ق˘ل˘لأ نأأ ةرا˘ضشإÓ˘ل

.ةطبأرلأ ىوتضسم ىلع طابضضنلأ ةنجل لبق نم قيرفلأ ىلع
ز.سس



ةــــنصصرق

ةلاقتشس’ا نع عجارتي يريزد
لÓ˘ب ير˘˘يزد ع˘˘جار˘˘ت
دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م
رار˘ق ن˘ع ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا

امدعب ،ةفششنملا يمر
تا˘عا˘شسلا ي˘ف ن˘˘ل˘˘عأا
نع ةيشضاملا ةلي˘ل˘ق˘لا
ءا˘جو ،ه˘ب˘شصن˘˘م كر˘˘ت
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت
نيشسح رشصنل قبشسأ’ا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ياد
ةرادإ’ا سض˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فر
رشس» ةدايق˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
ة˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا «رو˘˘˘˘ب
ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
.داحتÓل

جارجر اي تمشصلا مزتلا..رفانشسلا
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘شصنا عرا˘˘˘˘˘˘شس
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ديششر ماعلا ريدملا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
قيرفلاب رثكا مامته’اب جارجر
ةبترم نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل مو˘يدو˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
ناو ة˘شصا˘خ يرا˘ق˘لا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
مهبشسح تيوط سسأاكلا ةيشضق
ي˘˘ف ر˘˘ثا يأا ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘ي م˘˘˘لو
ىلع اوداتعا مهنا امب مهشسوفن
اذ˘ه تارا˘˘شسكن’ا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
ةرورشض ىلع رفانشسلا رشصيو
ماما مويلا راشصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ناو ة˘شصا˘خ نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
هباشسح ىلع طاقنلا قراف عفر
ن˘م ر˘ث˘كا ق˘ير˘ف˘لا بر˘˘ق˘˘ي˘˘شس
. مويدوبلا

صسابعلب يف رهششأا3
نويلم002و رايلمـب

نم ،سسابعلب داحتا سسيئر دايع نب بجعت
قيرفلا اهب رمي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا

،ةرم لك يف ثيح ،ةيلاملا ةيحانلا نم
ببشسب اهب˘ح˘شس م˘ت˘ي لاو˘مأا ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد˘ت
م˘لو ،يدا˘ن˘لا د˘شض ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا ىو˘˘كششلا
سصخشش دوجو «ةركملا» سسيئر مشضهي
وهو نويلم002و رايلمب قيرفلل نيدي
:درطتشساو ،رهششأا3 ـل ىوشس لمعي مل
كانه نأا د˘ها˘ششأا ا˘م˘ل ة˘حار˘شص تب˘ج˘ع˘ت»
002و را˘ي˘ل˘م˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘يد˘˘ي سصخ˘˘شش
«رهششأا3 يف نويلم

؟ىتم ىلإا

نم فينع ءادتع’ ميكحتلا مقاط سضرعت
يشضاملا تبشسلا ةقزازع مجن ريهامج لبق
يلئابقلا يدانلا هيف هجاو يذلا ءاقللا لÓخ
مل ثيح ،يفياطشسلا يقيرفإ’ا بعلملا قيرف
ةاراب˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا سضرأ’ا با˘ح˘شصأا م˘شضه˘ي
تا˘ط˘بار˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ،ز˘ئا˘ف نود
ماكح ىلع21 مقر بعÓلا مجهتيل ،ةاوهلل
نمأ’ا لاجر لخدتي نأا لبق ،يشصعلاب ءاقللا

تابرشضل او˘شضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ما˘كح˘لا ذا˘ق˘نإ’
يقلتل ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ل تدأا ة˘يذؤو˘م
فنعلا رهاظم لشصاوتت ىتم ىلإاف ،جÓعلا
.؟انبعÓم يف

 يناوشضرو ةنوملقوب
نمزلا عم قابشس يف

لمعلا يناوشضرو ةنوملقوب يئانثلا لشصاوي
امهتقايلو امهنزاوت ةداعتشسا لجا نم ةيدجب
ع˘م يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ةر˘ششا˘ب˘م ل˘˘جا ن˘˘م كلذو
ناو ةشصاخ ةوجرملا فادهأ’ا قيقحتل قيرفلا
ىلوأ’ا راودأ’ا بعل لجا نم ةريبك تاحومطلا
ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف
هتدعبأا ةباشصإا نم دئاع لوأ’ا نا ركذي سسأاكلا

لمعيو رهششا ةثÓث نم رثك’ نيدايملا نع
لمعي نيح يف هتÓشضع ةيوقت لجا نم ايلاح
ثيح ةي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘قا˘ي˘ل ةدا˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا
يف هتامدخ نم ةدافتشسÓل ينفلا مقاطلا ىعشسي
. سسأاكلا ةهجاوم

ةمق ةرادإ’ لابرغ
يجرتلا مامأا كلامزلا

ةركل يقيرفإ’ا داحت’اب ماكحلا ةنجل تنلعأا
باهذلا يتارا˘ب˘م ما˘كح ءا˘م˘شسأا «فا˘ك» مد˘ق˘لا

ي˘جر˘ت˘لاو ير˘شصم˘لا كلا˘مز˘لا ن˘˘ي˘˘ب با˘˘يإ’او
لاطبأا يرود ةلوطبل ةينامثلا رودب يشسنوتلا
يرئازجلا يلودلا م˘كح˘لا نو˘كي˘شسو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

يذلا ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘م˘كح لا˘بر˘غ ى˘ف˘ط˘شصم
.مداقلا سسرام6ـلا يف ،نييدانلا عمجي

qarsana@essalamonline.com
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صصاخ عون نم رشصانم
قرفلا ورشصان˘م ل˘شصاو˘ي
خيراتلا ةباتك ةير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘˘م بهذ ن˘˘˘م فر˘˘˘حا˘˘˘ب

م˘ه˘قر˘˘ف˘˘ل ءا˘˘فو˘˘لا لÓ˘˘خ
ةروشصلا هذهل ع˘با˘ت˘م˘لا˘ف
اذ˘ه ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م ظ˘˘ح˘˘ل˘˘ي
ةعباتم لجا نم رشصانملا

ي˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م
روشضح نود نم تيرجأا
ا˘˘م بب˘˘شسب رو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نم نورشصان˘م˘لا ه˘فر˘ت˘قا
ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شس بنذ
نم نامرحلاب مهتبقاعمب
سسفن يف ءافولاو يدحتلا هناونع ناك « سسيغر يدان » رشصانملا اذه يأار نا ’ا ةلباقملا ةعباتم
.برق نع هقيرف ةعباتم لجا نم بعلملا تابنج ماما هترايشس عشضو ثيح تقولا
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هللا دمح يبرغملا نم رخشسي ةيايز
ةيايز كلملا د˘ب˘ع ر˘خ˘شس

،قباشسلا ةدج داحتا بع’
دمح قازرلا دبع معد نم
،ر˘˘˘شصن˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن ه˘˘˘ل˘˘˘˘لا

لب˘ق ،ي˘ف˘شسآا كي˘ب˘م˘لوأ’
،يبرغملا قيرفلا ةهجاوم
يف ،يدوع˘شسلا د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل
ةلوطبلا يئاهن عبر بايإا
ة˘يا˘يز بت˘كو ،ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا

امك» :«مار˘غ˘ت˘شسنإا» ر˘ب˘ع
ف˘لأا ..ة˘حو˘˘بر˘˘م تر˘˘كذ
اعشضاو ،«ديمع اي كوربم
لف˘ت˘ح˘ي و˘هو ه˘ل ةرو˘شص
ةبيتكلا عم هفادهأا دحأاب
.ةيداحت’ا
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ةÓشصلا تيقاوم

اناجم ةنشس02 نم لقأا تابختنملا صسأاك ةلوطب لقنب حمشسي يبرعلا داحت’ا^
نارهط لÓقتشسا ءاقلل دعتشسم يليÓب^

 هنكمي زرحم
 يتيشسلا ةرداغم

مداقلا فيشصلا اناجم

رايخو هفقوم ددحي ⁄ راوع^
مئاق رئاز÷ا صصيمق ءادترا

نارشصي «ةوارم◊ا»و «رفانشسلا»
 صسأاكلا ةبيخ زواŒ ىلع

جÈلا يلهأا ‐ فيطسس قافو نارهو ةيدولوم ‐ ةنيطنسسق بابسش ياد Úسسح رسصن ‐ دادزولب بابسش

«ةبيقعلا«..ةنيابتم فادهأاب يبراد
ةيرشصنلاو ةلوطبلا لجأا نم

ءاقبلاظوظح عفرل

نارشصي «اباكلا»و قافولا
باشضهلا يبراد بشسك ىلع
صسأاكلا ةمق لبق ةلوطبلا ‘

نيبعÓلا لج ىلع قبطني رمأ’ا
 ’ويدراوغ ىتحو

9662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يرفيف71نينثإ’ا

5102 ةنسس ريقف عم هلعف ام راركتل ىعسسي

طغشضي يشسنرفلا مÓعإ’ا
عجارتلل راوع ىلع
رشضخلا ليثمت نع


