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ةيمإزلإإو داجسسلإ عزن ةرورسض ىلع تدكأإ
ءوسضولإ تويب قلغو ةمامكلإ ءإدترإ

يملوع ةمكاحُم ليجأات
توكحطو دإدح يلعو
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ةيروهم÷إ ةسسائر رقÃ ىرج ءاقللإ

تاعما÷اب رسشابŸإ فيظوتلاب إوبلاط
لبقŸإ يعما÷إ مسسوŸإ ةيإدب لبق دهاعŸإو

تمإد نيفرطلإ نيب تاسضوافم دعب
نيتنسس نم رثكأل

سضفخت رئإزجلإ
سسنوتل زاغلإ عيب رعصس

ةئاملاب01 ةبصسنب
40 صص

ةيعرسش ريغ ةقيرطب قإوسسألاب عيبلل ةهجوم تناكيلإوتلإ ىلع يراجلإ نإوج22و12و71 ـلإ ىلإإ نم غلك99 زجحو تإردخم تانوراب4 ـب ةحاطإلإ
تايلو ةدعب ةسسولهم صصإرقأإ0117و ةداملإ صسفن

ريطانق5 نم ديزأإ طبصض
راصشبب جلاعم فيك

50صص

ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘˘ل˘˘ل تدد˘˘ه
هإرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘طو ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ما◊

عرا˘˘˘سشل˘˘˘˘ل جورÿا˘˘˘˘ب ،Òت˘˘˘˘سسجاŸإو
ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ تا˘˘كر˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لإ ما˘˘˘يألإ لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ع˘˘˘سسإو
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قلعت ام ةسصاخ ةدم ذنم ةعوفرŸإ

.رسشابŸإ فيظوتلاب

ةينيدلإ نوؤوصشلإ ةرإزو
رصضخألإ ءوصضلإ رظتنت

دجاصسŸإ حتف ةداعإل

50صص

3102 يبتتكمل سصيصصختلإ تإداهصش بحصس دمجت «لدع» ةلاكو
40 صصمهتانكسس تاسشرو و ةماعلإ ةيريدملإ ىلإإ نيينعملإ لقنت مسضخ يف «انوروك» ىدعل ايدافت

سسيئرلإ لبقتصسي نوبت سسيئرلإ
لإورز Úمايلإ قبصسألإ

30صص

ةداهصش ولماح و ةبلط
ÒتصسجاŸإو هإروتكدلإ

عراصشلإ ¤إإ جورÿاب نوددهي

40 صص

مداقلإ ربوتكأإ4 ـلإ يف ةصسإردلإ دعاقمب ذيمÓتلإ قاحتلإ
رهصشلإ سسفن نم71 ىلإإ31 نم «كابلإ»و مداقلإ ربمتبصس9 ىلإإ7 نم «مايبلإ» تاناحتمإ^

رهسشلإ صسفن نم32 ـلإ يف ةذتاسسألإو لبقملإ توأإ91 ـلإ يف ةيميلعتلإ تاسسسسؤوملإ ىلإإ نييرإدإلإ نيفظوملإ ةدوع

يبط عانق فلأإ11 زجح
ةمصصاعلإ يف زيمحلاب

يلامجإإ و ءافسش ةلاح921 ليجسست
5377 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

211 و تايفو01
ةديدج ةباصصإإ

رئإزجلإ يف «انوروك» ـب
30 صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ةليصسملإ ةعماج
رئإزجلإ ةرخفم

،ةليصسملاب «فايصضوب دمحم» ةعماج تحجن
كلذو اينطو ىلوألا اهتبترم ىلع ظافحلا يف
ينابصسلا عقوملل يملاع فينصصت رخآا بصسح
يف سصصصختم˘لا «سسكير˘ت˘مو˘ب˘يو» ر˘ي˘ه˘صشلا
اهعصضو يذلا ،ةيملاعلا تاعماجلا فينصصت
0992 لصصأا نم ايملاع312 ةبترملا يف
بتارملا لين ىلع تصسفا˘ن˘ت ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ع˘ما˘ج
«يروتنم ةوخألا» ةعماج تءاج امنيب ،ىلوألا
ةبترملاو اينطو ةيناثلا ةبترملا يف ةنيطنصسقب
ةريوبلا ةعما˘ج تل˘ت˘حإا ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ي˘م˘لا˘ع319
اذه ،ايملاع619 ـلاو اينطو ةثلاثلا ةبترملا

ةب˘تر˘م˘لا ي˘ف ةر˘كصسب ة˘ع˘ما˘ج ف˘ي˘ن˘صصت م˘تو
. ايملاع479 ةبترملاو اينطو ةعبارلا

! .. نايلغلإ

مايألا ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا فر˘ع˘ت
وأا دصسجت يذلا نايلغلا نم ةلاح ،ةريخألا
،ةيلامعو ةيبعصش تا˘جا˘ج˘ت˘حإا ي˘ف م˘جر˘ت
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘يلو˘لا د˘يد˘ع˘ب نو˘ن˘˘طاو˘˘م
ديدنتلل عرا˘صشلا ى˘لإا او˘جر˘خ ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
ةجيتن ةيعا˘م˘ت˘جإلا م˘ه˘عا˘صضوأا رو˘هد˘ت˘ب
،رثك لخد تفقوأا يتلا رجحلا تاءارجإا

،ةيمنتلا با˘ي˘غ د˘صض او˘صضف˘ت˘نإا نور˘خآاو
اذ˘ه ،سشط˘ع˘لا م˘ه˘جر˘خأا ر˘خآلا سضع˘ب˘لاو
ود˘˘عا˘˘صسم ر˘˘كصسع˘˘م ي˘˘ف سسمأا ج˘˘ت˘˘˘حإاو
،يبطلا هبصش سسرادم وجيرخو سضيرمتلا

تا˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نود اذ˘˘˘˘ه
يفظومو لامع˘ل ة˘يرود˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإلا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘كر˘˘˘صشلا تار˘˘˘صشع
عدتصست ملو سضعبلا بتاور نم تمصصخ
ريغ لطع يف مهتلصسرأا نيذلا كئلوأا دعب
 .رجألا ةعوفدم

! .. «ولصصح» لامعلإ

نيطصشا˘ن˘لا لا˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا سسمأا أا˘جا˘ف˘ت
تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ًءاو˘صس تلا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
لقنلا لئاصسو بايغب ،ةصصاخلا وأا ةيمومعلا

مغر ،ةرجألا تارايصسو تÓفاحلا رارغ ىلع
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل تصصخر ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا نأا
قاحتللا نم مهبلغأا مرح لاح لقاو ،طاصشنلا
رخآلا سضعبلا رطصضا اميف مهلمع بصصانمب
.«POTS» ـلا قيرط نع قاحتللا ىلإا

سسينأإ انلك

يق˘ل˘ت˘ل ةو˘ق˘ب لا˘ف˘طألا ءا˘ف˘ت˘خإا ةر˘ها˘ظ تدا˘ع
ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘ظ˘˘ب
ة˘ل˘ئا˘ع ةر˘م˘لا هذ˘ه تز˘ت˘هإا ثي˘˘ح ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تذلف ءافتخإا ةعجاف عقو ىلع «سسينأا» لفطلا

مايأا لوأا ىلإا دوعت ةعقاولا ،رهصشأا3 ذنم اهدبك
71 خيرات ذنم  ديدحتلابو يحصصلا رجحلا

سسينأا» ل˘ف˘ط˘لا ى˘ف˘ت˘خإا ثي˘ح0202 سسرا˘˘م
يصس هيح يف تاونصس9 ـلا بحاصص «يفيرخ
ةمصصاعلا رئازجلاب نافيكلا جربب01 ليعامصسإا

مويلا كلذ ذنمو ،موؤوصشملا مويلا كلذ حابصص
،ينعملل رثأا يأا نود ثحبلا تايلمع لصصاوتت
نماصضتب دوقفملا لفطلا ةلئاع ىظحتو اذه
لصصاوتلا عقاوم رب˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ع˘صساو
انلك» غات˘صشا˘ه ا˘ه˘ح˘صست˘كإا ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةنحملا فيفختو نبإلا داجيإا لمأا ىلع،«سسينأا

.هتلئاع ىلع

qarsana@essalamonline.com
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! .. رفلإو ركلإ
نيب ةريخألا مايألا يف رفو رك
ن˘ي˘ن˘طاو˘مو ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم
ق˘ل˘غ تارار˘ق ى˘ل˘ع اودر˘˘م˘˘ت
دحلا ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ئ˘طاو˘صشلا

،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘صشف˘ت ن˘م
تا˘˘˘˘˘يرود تح˘˘˘˘˘صضأا ثي˘˘˘˘˘˘ح
ق˘˘حÓ˘˘ت كرد˘˘لاو ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا

وأا ةيفخ نودا˘تر˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ئ˘˘طاو˘˘صش ة˘˘صسل˘˘خ
اهنم ةصصاخ ةيلحاصسلا ندملا
عونم˘م˘لا وأا ة˘لوز˘ع˘م˘لا كل˘ت
ر˘ف˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘حا˘ب˘صسلا
اوهجوت˘ي نأا ى˘ل˘ع نور˘ي˘خألا
ى˘˘لإا ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اذ˘˘˘˘كهو ىر˘˘˘˘خأا ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘صش
.كيلاود

ماصشتحاب ةدوعلإ

ةدوعلا نويرئازج˘لا سسمأا أاد˘ب .. فو˘خ˘ت˘لاو رذ˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب بو˘ح˘صصم م˘صشت˘ح˘م ل˘كصشب
تÓفاحلاب تÓصصاوملل مات هبصش بايغ ظحول ثي˘ح ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

امك ،تامدخلا ميدقت يف اوعرصش نم مهنم ةلق ةرجألا تارايصس وقئاصس ىتح ،تاراطقلاو
نم ةيناثلا ةلحرملا راطإا يف ،اهلمع فانئتصساب اهل حامصسلا مغر ةيداصصتقا ةطصشنأا ةّدع تباغ
.رجحلل يجيردتلا عفرلا

! .. تحبر
ءا˘˘بو ةد˘˘ح ه˘˘˘ي˘˘˘ف تع˘˘˘جار˘˘˘ت تقو ي˘˘˘ف
نأا ءارب˘خ رذ˘ح ،م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع «ا˘نورو˘ك»
نأا نكمي ءابولل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا
فلتخم يف ةحئاجلا راصسم ىلع رثؤوت
نم ديدع تلÓصس زرفي لكصشب لودلا
روصسيفوربلا زربأا ثيح ،«91‐ديفوك»
عا˘ط˘ق سسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘كيزا˘˘ب ي˘˘جرو˘˘ي˘˘ج
تÓكصشم دهعم يف يئيزجلا روطتلا
نوصسردي ءاملعلا نأا ،تامولعملا لقن
سسوريفلا تاريغت رصضاحلا تقولا يف
ا˘م ل˘كصشب ر˘ثؤو˘ت ل˘ه ة˘فر˘ع˘م ل˘جأا ن˘˘م
.هصصئاصصخ يف

NSGDمإزتلإلإ
ربع نمألا حلاصصم لصصاوت
،ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةدئافل ةيو˘عو˘ت˘لا ا˘ه˘تÓ˘م˘ح
ةيراجتلا تÓحملا باحصصأا
مازت˘للا ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح د˘صصق
نم دحلل ةيئاقولا ريبادتلاب
ىتح ،«انوروك» ءابو يصشفت

ةيلو91 ـلا ىوتصسم ىلع
ايلك رجحلا اهنع عفر يتلا

م˘˘˘ل دو˘˘˘ه˘˘˘ج ي˘˘˘ف ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
هذ˘ه لو˘˘خد ذ˘˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت
.اندÓب ةحئاجلا



watan@essalamonline.com
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ريزولا حلاصصم تنلعأاو اذه
اهل نايب يف ،طوعجاو دمحم
ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زو˘˘ح˘˘ت سسمأا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن
ة˘ي˘صسرد˘م˘لا ل˘ط˘ع˘لا ة˘ما˘˘نزر
‐0202 ة˘ي˘˘صسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسل˘˘ل
نأا رظتنملا نم ثيح ،9102
ةبصسنلاب فيصصلا ة˘ل˘ط˘ع أاد˘ب˘ت
نم ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘ب ن˘ي˘يرادإÓ˘ل

ةياهنب ةقلعتملا تايلمعلا لك
ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘ن˘صسلا
مداقلا ةيليوج9 سسيمخلا موي
نامصض عم ،قطانم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مواد˘˘م˘˘˘لا
لÓخ ةيميلعتلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

.فيصصلا ةلطع
ةيبرتلا ةرازو تراصشأا امك

حتف متيصس هنأا ىلإا ،ةينطولا
لبق ةيميل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ي˘تدا˘ه˘˘صش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما ءار˘˘جإا
ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ةنصسلا ذيمÓت˘ل ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لاو
ة˘ن˘صسلاو ط˘صسو˘ت˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
ةر˘كاذ˘م˘ل˘ل يو˘˘نا˘˘ث ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

يصسفنلا لفكتلاو ةعجارملاو
.امهزايتجل ريصضحتلا ةيغب

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ةرازو˘˘لا تدد˘˘حو
ربمتبصس9 ىلإا7 نم ةدتمملا
تا˘نا˘ح˘ت˘مإا زا˘ي˘ت˘˘جإل مدا˘˘ق˘˘لا
،طصسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش
سسفن نم71 ىلإا31 نمو

تا˘نا˘ح˘ت˘ما زا˘ي˘ت˘جإل ر˘ه˘˘صشلا

رهسشلإ صسفن نم32 ـلإ يف ةذتاسسألإو لبقملإ توأإ91 ـلإ يف ةيميلعتلإ تاسسسسؤوملإ ىلإإ نييرإدإلإ نيفظوملإ ةدوع

مداقلإ ربوتكأإ4 ـلإ يف ةصسإردلإ دعاقمب ذيمÓتلإ قاحتلإ
رهصشلإ سسفن نم71 ىلإإ31 نم «كابلإ»و مداقلإ ربمتبصس9 ىلإإ7 نم «مايبلإ» تاناحتمإ^

ر.نوراه

ثيح ،قطانملإ عيمجل1202‐0202 ةنسسل لبقملإ يسسردملإ لوخدلإ خيرات ،ةينطولإ ةيبرتلإ ةرإزو تطبسض
نيح يف ،رهسشلإ صسفن نم32 ـلإ يف ةذتاسسألإ امأإ ،لبقملإ توأإ91 ـلإ يف مهبسصانمب نويرإدإلإ نوفظوملإ قحتليسس

.احابسص0202 ربوتكأإ4 ـلإ يف ةسسإردلإ دعاقمب ذيمÓتلإ قحتلي

نم برقتلل نووعدم راجتلإ
يتلإ تاعاطقلإ تايريدم
راسسفتسسإÓل اهيلإإ نومتني

تصسيل ميتنصس نويلملإ ةحنم
تايدلبلإ سصاصصتخإ نم
،نيغولوب ةيدلب حلاسصم تفسشك

تسسيل ميتنسس نويلملإ ةحنم نأإ
تدروأإو ،تايدلبلإ صصاسصتخإ نم
«مÓسسلإ» زوحت صسمأإ اهل نايب يف
ىلعً ءانب» ،هنم ةخسسن ىلع

ةهجلإ نم انيلإإ ةدرإولإ ةميلعتلإ
نينطإوملإ صصوسصخب ،ةيسصولإ

مهطاسشن رثأات نيذلإ راجتلإو
يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإإ لعفب
راطإإ يف اهرإرقإإ مت يتلإ
انوروك صسوريف نم ةياقولإ
ةفاك ملع ىلإإ يهنن ،دجتسسملإ

راجتو ينطإومو تانطإوم
صسيل ةناعإلإ هذه نأاب ةيدلبلإ

ةيعإد ،«ةيدلبلإ صصاسصتخإ نم
نم برقتلإ ىلإإ ةينعملإ تائفلإ

يتلإ تاعاطقلإ تايريدم
لوح راسسفتسسإÓل اهيلإإ نومتني
قلعتملإ فلملإ عإديإإ ةيفيك
.ةناعإلإ هذه نم ةدافتسسلاب
ح.نيدلإ رمق
يلامجإإ و ءافسش ةلاح921 ليجسست
5377 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

211 و تايفو01
ـب ةديدج ةباصصإإ
رئإزجلإ يف «انوروك»
42 ـلإ لÓخ رئإزجلإ تلجسس
و ،تايفو01 ةريخألإ ةعاسس
،«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإإ211
،ءافسش ةلاح921 ءاسصحإإ عم
صسمأإ هنع فسشك امل اقفو
قطانلإ ،رإروف لامج روتكدلإ
ةعباتم و دسصر ةنجلل يمسسرلإ

فسشك امك.ءابولإ يسشفت
لامجإلإ ددعلإ نأإ ،هتإذ ردسصملإ
اندÓب يف ءابولإ إذهب نيباسصملل
ةلجسسملإ ماقرألإ ءوسض ىلع غلب

،ةريخألإ ةعاسس42 ـلإ لÓخ
لسصو اميف ،ةلاح13011
يف ،777 ىلإإ تايفولإ يلامجإإ
يلامجإلإ ددعلإ زفق لباقملإ
.5377 ىلإإ نيفاعتملل

ك.اسضر

،يد˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘˘ج تعد
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ةرتصسد ةرور˘صض ى˘لإا ،ي˘ن˘طو˘لا
ةدارإلا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا م˘ير˘ج˘ت
ح˘لا˘صصل تع˘فارو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

ة˘ق˘ي˘˘ثو ن˘˘م ا˘˘ه˘˘بز˘˘ح ف˘˘قو˘˘م
سضع˘˘ب ة˘˘يد˘˘ب˘˘˘م ،رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
ة˘جا˘ب˘يد˘لا لو˘ح تا˘ظ˘ف˘ح˘˘ت˘˘لا

،تادا˘ب˘ع˘لا ة˘صسرا˘م˘˘م ة˘˘ير˘˘حو
.سسيئرلا بئان حرتقم اذكو

اه˘بز˘ح نأا ،يد˘م˘ح˘م تزر˘بأا
ةربتعم ،روتصسدلا ةقيثو نمثي

ءا˘˘فو سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘حر˘˘˘ط
ةكرح نأا ةفيصضم ،تادهعتلاب
سضعب تمدق ،ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
،رو˘ت˘صسد˘لا لو˘ح تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا

ة˘جا˘ب˘يد˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘˘صصا˘˘خ
بئا˘ن بصصن˘م ق˘ل˘خ عور˘صشمو

ةصسرامم ةير˘ح اذ˘كو ،سسي˘ئر˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،تادا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا
اهب تلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ة˘م˘ئا˘ق بز˘ح˘لا ة˘يؤور ّنأا ،سسمأا

نايب ىلإا را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
،ةصسصسؤوم ةقيثوك ربمفون لوأا

ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ةدو˘˘˘صسم » تلا˘˘˘˘قو
ةيو˘لوألا ه˘ط˘ع˘ت م˘ل رو˘ت˘صسد˘لا
اهثيدح مغر ربمفون لوأا نايبل

تعجرأا ،هتاذ قايصسلا يف.«هنع
ىلع اهبزح سضارتعإا ،ةثدحتملا

ى˘˘لإا ،سسي˘˘ئر˘˘لا بئا˘˘ن بصصن˘˘م
،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ةدارإلا˘ب سسا˘˘صسم˘˘لا

يأا م˘ير˘ج˘ت ةر˘ت˘صسد ة˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
،ةدارإلا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘˘عا

ه˘ب˘خ˘ت˘نا سسي˘ئر˘لا نأا ة˘ف˘˘ي˘˘صضم
ةيلآا داجيإا يغبني كلذل بعصشلا
سسيئرلا بئان باختنل ةيعرصش

.هنييعت سسيلو
ةكرح يف ةيدايقلا تدبأا امك

ىلع اهظفحت ،ين˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
نينقتب ةي˘صضا˘ق˘لا61 ةدا˘م˘˘لا
،تايدلبلا سضعبل سصاخ ماظن
نأا ةيناكم نم اهفوخت ةيدبم
تار˘ع˘ن˘˘لا ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ق˘˘ل˘˘خ˘˘ت
.تاهجلا نيب ةلادعÓلاو

تادابعلا ةيرح سصوصصخبو
ا˘ه˘حر˘ت˘ق˘ي ي˘ت˘لا ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت Ó˘˘ب
،ةلدعملا هتخصسن يف روتصسدلا
اهنأل ،يدمحم ةل˘ي˘م˘ج تزر˘بأا
لعجت يتلا ةداملا عم سضقانتت
ىلإا ةيعاد  ،ةلود نيد مÓصسإلا
ا˘م˘ب مÓ˘صسإلا ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
يعمتجملا ما˘ج˘صسنلا ظ˘ف˘ح˘ي
.اهريبعت قفو

ر.نوراه

هنييعت لدب صسيئرلإ بئان باختنل ةيعرسش ةيلآإ داجيإل تعد

ةيبعصشلإ ةدإرإلإ ىلع ءإدتعلإ ËرŒ ةÎصسد حÎقت ءانبلإ ةكرح

،دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك سسمأا ن˘˘ل˘˘عأا
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘˘يزو
5 نع ،ميلقإلا ةئيهتو ةيلحملا

زيهجتلا ةينازيم ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع
ذيف˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م7102 ة˘ن˘صسل
ة˘˘قا˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘صصخر عور˘˘˘صشم
ةقاطبلاو ،طاقنلاب ةينورتكلإلا
،تارايصسلا ميقرتل ةينورتكلإلا

تاقاطبلا ءانتقا لامكتصسا اذكو
جما˘نر˘ب ة˘صصخر˘ب ة˘صصخ˘صشم˘لا
.جد000.000.0152 اهردق

لÓ˘خ ،ر˘يزو˘لا ف˘صشك ا˘م˘˘ك
نوناق عورصشمل سسمأا هصضرع
7102 ةنصسل ةينازيملا ةيوصست
يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا باو˘ن ما˘مأا
تادا˘˘م˘˘ت˘˘˘عإلا نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
13 ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
59 ـب تردق7102 ربمصسيد

تادا˘˘م˘˘ت˘˘عإلا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ريغ تادامتعإلا اّمأا ،ةعجارملا
02 ـب ترد˘ق˘ف ،ة˘كل˘ه˘ت˘˘صسم˘˘لا

يف مكحتب ةقلعتم ،جد درايلم
ديصشرت اذكو ري˘ي˘صست˘لا تا˘ق˘ف˘ن
راصشأا امك ،ةيمومعلا تا˘ق˘ف˘ن˘لا
م˘ي˘عد˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا ى˘˘لإا ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب
بونجلا˘ب ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
ةفل˘كت˘ب ،ةرا˘ي˘صس46 ءا˘ن˘ت˘قإا˘ب
.جد نويلم775 اهردق

هنأا ،دوجلب لامك زربأاو اذه
31 زا˘ج˘نإا ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا م˘˘ت
ة˘ير˘يد˘م˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ا˘˘عور˘˘صشم
قلعتت ،ينطولا نمأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
تآا˘˘صشن˘˘م د˘˘ي˘˘ي˘˘صشت˘˘ب ا˘˘˘صسا˘˘˘صسأا

اذه يبصستنم ءاويإل ةصصصصخم
92 مÓتصساو ديروت عم ،كلصسلا

ي˘ف ا˘صسا˘صسأا ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي عور˘˘صشم

ثحبلل يوهج زكرم لامكتصسا
ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل يد˘˘صصت˘˘˘لاو
.تآاصشنمو ةيعرصشلا

ة˘ير˘يد˘م˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘مأا
حصضوأا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘˘لا
م˘ت ه˘نأا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
85 زا˘˘˘ج˘˘˘نا ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نإلا

اصساصسأا قلعتم اهل عبات عورصشم
.ءاويإا ةآاصشنمو ةمدقتم زكارمب

با˘صسح˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
تاعامجلل نا˘م˘صضلا قود˘ن˘صص
نأا ،دو˘ج˘ل˘ب ف˘صشك ،ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
13 ةياغ ىلإا يقبتملا ديصصرلا
رايلم11 وه7102 ربمصسيد
ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل سصصصخ˘˘م را˘˘ن˘˘يد
.ةيئابجلا تاداريإلا يف سصقنلا

ـه.دإوج

7102 ةنسسب ةسصاخلإ زيهجتلإ ةينإزيم راطإإ يف

نيتينورتكلإلإ تإرايصسلإ ميقرت ةقاطبو ةقايصسلإ ةصصخر يعورصشم ديصسجتل رايلم2 نم ديزأإ

ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو تدكأا
ءو˘صضلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ا˘ه˘نأا ،فا˘˘قوألاو
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م ر˘˘صضخألا
يصشفت ةعباتمو دصصرب ةفلكملا

ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م ،«ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
ةريخألا نأا ةزربم ،دجاصسملا حتف
ةأا˘ي˘ه˘م ن˘طو˘لا عو˘بر ل˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
مارتحإا عم نيل˘صصم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسإل
ىلع ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإلا

.دعابتلا رارغ
سشتفملا ،يصسيمخل زازب فصشك

ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو˘ب ما˘˘ع˘˘لا
ىلع ةزهاج ةرازولا نأا ،فاقوألاو
ح˘ت˘ف ةدا˘عإل تا˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ك
،نيلصصم˘لا ه˘جو ي˘ف ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب
يتلا ىوتفلاب رمألا قلعت ءاوصس
ن˘ي˘ل˘صصم˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا ز˘ي˘ج˘ت
ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا ى˘˘لإا لو˘˘صصو
دجاصسم فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
رارقلا نأا ىلإا اريصشم ،ةيروهمجلا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي ر˘˘ي˘˘خألاو لوألا
يصشفت ةعباتمب ةفلكملا ةيحصصلا

ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو
تايصصوت عفرب ةديحولا ةلوخملا
.ةموكحلل نأاصشلا اذه يف

رارق رودصص رخأات سصوصصخبو
د˘ح ى˘لإا د˘جا˘˘صسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا
ة˘مو˘كح˘لا رار˘˘ق م˘˘غر ،ة˘˘عا˘˘صسلا
ل˘˘ج ثع˘˘ب ةدا˘˘˘عإا˘˘˘ب ي˘˘˘صضا˘˘˘ق˘˘˘لا
،ةيتامدخلاو ةيراجتلا تاطاصشنلا

د˘يد˘ع ن˘ع ا˘ي˘ل˘ك ر˘ج˘ح˘˘لا ع˘˘فرو
يف ،هتاذ لوؤوصسملا لاق ،تايلولا
اهب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
تا˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘˘غأا» ،سسمأا
عفر متي مل روهمجلل ةبطقتصسملا
.«اهنع ديمجتلا

نوؤوصشلا ةرازو نأا ركذلاب ريدج
د˘ق تنا˘˘ك ،فا˘˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
تاحرتقملا نم ةعومجم تمدق
يف ءابولا نم نيلصصملا ةيامحل

عزن اهنم دجاصسملا حتف مت لاح
ةمامكلا ءادترا ةيمازلإاو داجصسلا

.ءوصضولا تويب قلغو
عرا˘˘˘صشلا بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘صساو اذ˘˘˘˘ه

،ةيصسايصسلا ةقبطلا اذكو ،يلحملا
ة˘مو˘كح˘لا ح˘ت˘˘ف مد˘˘ع ،ة˘˘م˘˘ئألاو
لوأا ءاصسم تررق امدعب دجاصسملل
يجيردتلا جورخلا راطإا يف سسمأا

ل˘˘ج ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م
،ةيتامدخلاو ةيراجتلا تاطاصشنلا

يف فلآلا تارصشع سضفتنا ثيح
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ةر˘ي˘خألا تا˘˘عا˘˘صسلا
نا˘صسلو ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘˘لا

م˘لو قاو˘صسألا م˘ت˘ح˘ت˘ف» م˘˘ه˘˘لا˘˘ح
رثكأا امهيأا ..! د˘جا˘صسم˘لا او˘ح˘ت˘ف˘ت
.«؟ىودعلا رصشن يف ةمهاصسم

نيمألا ،يميجح لولج بلاط

،ةمئأÓل ةينطولا ةي˘ق˘صسن˘ت˘ل ما˘ع˘لا
سسمأا ه˘˘˘ب سصخ ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف
حتف ةداعإاب ةموكحلا ،«مÓصسلا»
ايجيردت ولو ةيروهمجلا دجاصسم
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب ماز˘ت˘˘للا ع˘˘م
ّنأا كردن ن˘ح˘ن» لا˘قو ،ة˘ي˘ح˘صصلا
ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا

اهرارق يف تعار دق انوروك ءابو
قلغ يف رار˘م˘ت˘صسلا سصو˘صصخ˘ب
يتلا ةيحصصلا فورظلا دجاصسملا
نم اه˘فوا˘خ˘مو دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘صشي˘ع˘ت
هذ˘˘ه نأا لإا ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘صشف˘˘˘ت
ةيناكمإا نم عنمت ل تاروطتلا
هللا تويب حتف يف رظنلا ةداعإا

لا˘قو ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب و˘˘لو
ةدوعلا يف نولمأا˘ي نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا»
هلل ءاعدلاو ابيرق دجاصسملا ىلإا
.«ءابولا عفرب

نب رداقلا دبع اعد هتهج نم
ءا˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
د˘جا˘صسم˘لا ح˘ت˘˘ف ى˘˘لإا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اهترامع نم نينطاوملا نيكمتو
ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإلا ق˘˘˘˘˘˘فو
بتكو ،ةيرورصضلا تاجايتحلاو
ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘صشن˘˘م ي˘˘ف
مامأا» ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا
هت˘ن˘ل˘عأا يذ˘لا جار˘ف˘نلا ر˘ي˘صشا˘ب˘ت
مامأاو ،نطولا لك يف تاطلصسلا
ىد˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘عو˘˘˘لا د˘˘˘ياز˘˘˘˘ت
ءا˘بو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو
ةلم˘ح ع˘مو ،ه˘ن˘م تا˘طا˘ي˘ت˘حلاو
تعرصش يتلا ةينوناقلا تاءارجإلا
لك ىلع اهذاختا يف ةموكحلا
ن˘˘م تا˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ح˘ت˘ف رار˘ق ة˘ع˘˘جار˘˘م يرور˘˘صضلا
نم نينطاوملا نيكمتو دجاصسملا

تاءارجإلا قفو هللا تويب ةرامع
تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلاو ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا
.«ةيرورصضلا

او˘ح˘صست˘كإا نو˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ت˘ح
نع ةموكحلا نÓعإا دعب ةرصشابم
ةيلو91 نع ايلك رجحلا عفر
ةيلو92 ـب ه˘ت˘ي˘قو˘ت ل˘يد˘˘ع˘˘تو
ةطصشنألا لج ثعب ةداعإاو ،ىرخأا
ع˘قاو˘م ،ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
نع ريبعتلل ،يعامتجإلا لصصاوتلا
حتف ةداعإا رارقإا مدع نم مهطخصس
رط˘خ نأا م˘ه˘ل˘ج د˘كأاو ،د˘جا˘صسم˘لا
دد˘˘ه˘˘ي «ا˘˘نورو˘˘˘ك» ـب ىود˘˘˘ع˘˘˘لا
قاوصسألا و تÓحملاب نينطاوملا
،دجاصسملا ي كلذ لعفي ام رثكأا

و قاوصسألا متحتف» مهدحأا بتكو
رثكأا امهيأا ..! دجاصسملا اوحتفت مل
.«؟ىودعلا رصشن يف ةمهاصسم

ح.نيدلإ رمق

سسمأا ر˘ه˘ظ د˘ع˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
نيمايلا قبصسألا سسيئرلا ،نوبت
ة˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ،لاورز
سسمأا ءاج امل اقفو ،ةيروهمجلا
.ةيروهمجلا ةصسائرل نايب يف

ار˘˘خؤو˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت نا˘˘كو اذ˘˘ه
ةيفتاه ةملاكم ،نوبت سسيئرلا

،قبصسألا ةيروهمجلا سسيئر نم
ديع ةبصسان˘م˘ب ،لاورز ن˘ي˘م˘ي˘لا

ا˘ه˘ي˘ف ه˘غ˘ل˘ب ،كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘˘لا
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع لو˘ل˘ح˘ب ه˘ي˘نا˘˘ه˘˘ت
هريدقت نع هل ربعو ،كرابملا
ةلودلا اه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل
ة˘ح˘ئا˘˘ج ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
اه˘ن˘ي˘ح هد˘عو ا˘م˘ك ،«ا˘نورو˘ك»
ه˘ل ح˘م˘صست ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘ترا˘˘يز˘˘ب
،ةمصصاعلا ىلإا لقنتلاب فورظلا

.لعفلاب سسمأا مت ام وه و
ـه.دإوج

ءإدترإ ةيمإزلإإو داجسسلإ عزن ةرورسض ىلع تدكأإ
ءوسضولإ تويب قلغو ةمامكلإ

ءوصضلإ رظتنت ةينيدلإ نوؤوصشلإ ةرإزو
دجاصسŸإ حتف ةداعإل رصضخألإ

ةيروهم÷إ ةسسائر رقÃ ىرج ءاقللإ

قبصسألإ سسيئرلإ لبقتصسي نوبت سسيئرلإ
لإورز Úمايلإ



هترصشن ةلاكولل نايب يف ءاج و
،ينورتكلإلا ا˘ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع سسمأا
ىلإا ماركلا نيبتتكملا لقنتل ارظن»
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ى˘˘ت˘˘حو ،ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تلا˘˘˘كوو
اهيلإا اوهجو يتلا زاجنإلا تاصشرو
تادا˘˘ه˘˘صشل م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب
ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م سصي˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ينورتكللا

zd.moc.ldaa.wwwرظنلابو
دÓبلا هصشيعت يذلا ماعلا عصضولل
ررقت ،انوروك» ءابو راصشتنا ببصسب
سصيصصختلا تاداهصش بصص ءاجرإا

اذ˘هو ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘˘ع
ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت
نيبتتكملا ةنئمط˘م ،«كا˘كت˘حلاو
ىقبت ام ريصضحت نم تهتنا اهنأا

ي˘ت˘لا سصي˘صصخ˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق ن˘˘م
˘مو˘ق˘ت˘صس ا˘ه˘نأاو ،ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘˘ك
ةيلمع˘لا ة˘ج˘مر˘ب د˘ن˘ع م˘ه˘مÓ˘عإا˘ب
.ينورتكللا اهعقوم ربع اددجم

،«لد˘˘˘ع» ة˘˘˘لا˘˘˘كو تعد و اذ˘˘˘ه
او˘ب˘ح˘صسي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘لا

بب˘صسب ،سصي˘˘صصخ˘˘ت˘˘لا تارر˘˘ق˘˘م
نم ءادتبا اذهو ،اهبحصسل ،انوروك
يبتتكم ىلع نأا ةفيصضم ،سسمألا
مل نيذلا راج˘يإلا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ج˘ما˘نر˘ب
سصي˘صصخ˘ت˘لا تارر˘ق˘م او˘ب˘ح˘˘صسي
راصشتنا نم ةياقولا تاءارجإا ببصسب
م˘ه˘نا˘كمإا˘ب ه˘نأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف

0202 ناوج51 مويلا نم ءادتبا
ينورتكلإلا عقوملا نم اهليمحت

ZD.MOC.LDAA.WWW
.

ميلضست ىلع ديدضشتلا
ة◊اŸا Úعب لدع عقوم

لوخدلا لبق
لبقŸا يعامتجلا
ريدملا ما˘ق ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘فو

ةرايزب ،لدع ةلاكوب دعاصسملا ماعلا
0051 عور˘˘صشم ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م
يذلاو ةحلاملا نيعب لدع نكصسم
ة˘˘كر˘˘صش هزا˘˘ج˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘صشت
ىل˘ع ع˘ل˘طاو،بر˘ع˘لا نو˘لوا˘ق˘م˘لا

ا˘م ة˘صصا˘خ ،لا˘غ˘صشألا مد˘ق˘ت ىد˘˘م
زاغلاب طبرلا تاكبصشب اهنم قلعتي
ة˘ل˘كصشم ة˘ج˘لا˘ع˘مو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا و
ةئيهتلا لاغصشأاو دعاصصملا بيكرت
.ةيجراخلا

ريدملا ىطعأا ،راطإلا اذه يفو
ةكرصشل تاميلعت ،دعاصسملا ماعلا
ةرور˘صض ي˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت زا˘˘ج˘˘نلا
لا˘˘غ˘˘صشأا ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘صست˘˘لا
ماظنب لمعلاو ،ةيجراخلا ةئيهتلا
ي˘ئز˘ج˘لا ع˘فر˘لا د˘ع˘ب ة˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلإا ةفاصضإلاب ،يحصصلا رجحلل
ي˘ف تا˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘فر
عم ،ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا
ءا˘ه˘˘نإا˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإلا ة˘˘كر˘˘صش ماز˘˘لإا
لبق ع˘قو˘م˘لا م˘ي˘ل˘صستو لا˘غ˘صشألا

.لبقملا يعامتجلا لوخدلا

ثدحلا4 9672ددعلا ^1441 لاوضش42ـل قفاوملا0202 ناوج61ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

مهتانكضس تاضشرو و ةماعلا ةيريدملا ىلإا نيينعملا لقنت مضضخ يف «انوروك» ىدعل ايدافت

3102 يبتتكمب ةصصاخلإ سصيصصختلإ تإداهصش بحصس دمجت «لدع» ةلاكو

ز.لامج

اهعقوم Èع صصيضصختلا تاداهضش بحضس ةيلمع ديمŒ نع ،«لدع» هريوطتو نكضسلا Úضسحتل ةينطولا ةلاكولا تنلعأا
تقو ‘ ةيلمعلا ة‹رب ةداعإا و ،«انوروك» صسوÒف ةحئاج لظ ‘ دÓبلا هضشيعت يذلا ماعلا عضضولا ببضسب ،ÊوÎكلإلا

.صسمأا اهيف تعرضش امدعب ،قحل

نجاودلا عيبل ةطقن96 صصيضصخت
ينطولا بارتلا ربع

موحللإ نم ةيفاصضإإ تايمك قيوصست
راعصسألإ رصسكل ءاصضيبلإ
صسيئرلا ،ةيمل روكضش يوانج تنلعأا
نع ،نجاودلا ةكرضشل ماعلا ريدملا

نع جارفإلا تايلمع لضصاوت
ةدوجوملا نجاودلا نم تانوزخملا

طبضضلا نيواود ىوتضسم ىلع
نم ،ينطولا ديعضصلا ىلع ةضصتخملا
نيلخدتملا فلتخمل حامضسلا لجأا

مايقلل عيزوتلاو جاتنإلا ةلضسلضس يف
052 رعضسب كلهتضسملل رضشابملا عيبلاب
ىلع ظافحلا فدهب غلك/رانيد
.ةيئارضشلا هتردق
نع جارفإلا لÓخ ، يوانج تفضشكو
ءاضضيبلا موحللا نم ربتعم نوزخم
ةكرضش نزاخم ىوتضسم ىلع ةدمجملا
هنأا ،ةمضصاعلاب ةقارضشلاب نجاودلا
ةيمكب ةينطولا قوضسلا نيومت متيضس
راعضسألا عافترا ةحفاكمل ةربتعم
يف ءاضضيبلا موحللا اهتفرع يتلا
014 تبراق ثيح ،ةريخألا ةنوآلا

نأا ةفيضضم ،مارغوليكلل رانيد
رضصتقي ل نجاودلا ةكرضش تاجتنم
دّمجملا جاجدلا عيب ىلع اهطاضشن
تاقتضشم كلذك قوضست لب ،طقف
،ةلوحم موحل نم نجاودلا

ةنيضسح تدكأا اهتهج نم.تاضصلضصو
يراجتلا مضسقلا ةضسيئر ،يربغ
ةيذغتل ينطولا ناويدلاب قيوضستلاو
،(بانوأا) نجاودلا ةيبرتو ماعنألا
ةطقن96 صصيضصختب ماق ناويدلا نأا

ينطولا بارتلا ربع نجاودلا عيب
،مارغوليكلل رانيد052 رعضسب
عيب طاقن اضضيأا ناويدلا يضصحيو
،بونجلا تايلو ةدئافل ةلقنتم
ةعينملاو يزيلإاو راردأاب تثدحتضسا

.ةيبونجلا تايلولا نم اهريغو
ك.اضضر

نيرمآلا قتاع ىلع عقت يتلا
نييمومعلا نيبضساحملاو فرضصلاب

قيلعتلإ عفري ةبصساحملإ سسلجم
تاباصسحلإ عإديإل تقؤوملإ
رييصستلإ تاباصسحو ةيرإدإلإ

عفر نع ،ةبضساحملا صسلجم فضشك
تاباضسحلا عاديإل تقؤوملا قيلعتلا
عيمج قتاع ىلع عقت يتلا ةيرادإلا
نيبضساحملاو فرضصلاب نيرمآلا
نايب يف صسلجملا نلعأاو.نييمومعلا
عيمج ملعي ةبضساحملا صسلجم نأا ،هل
نيبضساحملاو فرضصلاب نيرمألا
تقؤوملا قيلعتلا نأا ،نييمومعلا

ةيرادإلا تاباضسحلا عاديإل
،هعفر مت دق رييضستلا تاباضسحو
نيرمألا عيمج ىلع نيعتي هيلعو
،نييمومعلا نيبضساحملاو فرضصلاب
تاءارجإÓل اقفو مهتاباضسح عاديإا
مارتحلا لظ يف ،اهب لومعملا
ةيئاقولا ريبادتلل مراضصلاو لماكلا
صسوريف راضشتنا ةحفاكم ىلإا ةيمارلا

ةقلعتملا كلت ةضصاخ ،انوروك
ءارجإا مارتحاو تامامكلا ءادتراب
. يعامتجلا دعابتلا

ع.لÓب

سسي˘ئر ،سضا˘ير ة˘كن˘ط ن˘ل˘˘عأا
نيرمثتصسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ع ،با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا
،ةيصصولا ةرازو˘ل˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

يذ˘لا ر˘ي˘خألا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا بق˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تلا˘˘كو˘˘لا ه˘˘تد˘˘ق˘˘ع
،بابصشلا ليغصشتو معد ةلاكول
ع˘م ة˘يلو84 رب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا
نوؤو˘صشب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ة˘صسارد˘ل ،ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا با˘˘ب˘˘صشلا
فلأا083 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا لا˘˘غ˘˘صشنا

ذ˘ن˘م ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘صسا م˘ت ة˘صسصسؤو˘˘م
6991 ماع ةلاكولا ةأاصشن

يتلا ،تاحرتقملا تروحمتو
ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘˘صسلا» زو˘˘ح˘˘ت
،لصصفم ريرقتب ةبلاطملاب ،اهنم
ي˘فا˘صضإا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
طاصشنلا ثعب ةداعإا ىلع دعاصسي
،ةيئاصضقلا تاعبات˘م˘لا د˘ي˘م˘ج˘تو
هبصشو ةيئا˘ب˘ج˘لا نو˘يد˘لا ءا˘غ˘لإاو
،عيراصشملا باحصصأل ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

تايقا˘ف˘تا ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘ماز˘لإا اذ˘كو
تاونصس ديدمتو ،ىدملا ةليوط
ف˘˘˘صشكو ،سضور˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘صست
قا˘ف˘تلا م˘ت ه˘نأا ،ة˘كن˘˘ط سضا˘˘ير
ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ف˘˘ق˘˘صس ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع
دودح يف ةحجانلا تاصسصسؤوملل
ةيولوألا ءاطعإاو ،ميتنصس رايلم2
را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
قيبطت يف ليجعتلاو ،يعانصصلا
تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘صشنإا
ار˘صصح ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
رّبعو .ةرغ˘صصم˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
نيرمثتصسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا
هذ˘ه˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع با˘˘ب˘˘صشلا

تنا˘ك نإاو ي˘ت˘لا ،تا˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ةفاق˘ث˘ل سسصسأا˘ت ا˘ه˘نأا لإا ةر˘خأا˘ت˘م
نوكي ،ةيكراصشت ةيطارقميد ءانب
اهيف لاعف رود يندملا عمتجملل
افيصضم ،هراكفأا حرط لÓخ نم
يتلا ىلوألا دعت ةردابملا هذه نإا
،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
،تانصضاحلا ةرازو نم ةيصصوتب

ة˘يا˘صصو ل˘يو˘ح˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
نم بابصشلا ليغصشتو معد ةلاكو
ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت˘˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو
ةرازو ىلإا يعامتجلا نامصضلاو
ةئصشانلاو ةريغصصلا تاصسصسؤوملا

.ةفرعملا داصصتقاو
دا˘ح˘تلا ع˘فر د˘ق˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

اههجاوي يتلا تابوعصصلا فلم
ليقارعلاو ع˘يرا˘صشم˘لا با˘ح˘صصأا
ةيناكمإاو اهيف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ةط˘ب˘خ˘ت˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ذا˘ق˘نإا

تقو يف اهريدقت مت يتلاو ،ايلام
يف ،ةصسصسؤوم فلأا09ـب ،قباصس
ةيل˘م˘ع «جا˘صسنوأا» تق˘ل˘طأا تقو
عيراصشملا باحصصأل ةديدج درج
ليجصستلا ح˘ت˘ف ر˘ب˘ع ،ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘ف تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘فا˘˘كل
،ةلاكو˘ل˘ل ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تف˘˘˘ن˘˘˘صصو
ترهصشأا يتلا تاكرصشلا نمصض
،طاصشنلا نع تفقوتو اهصسÓفإا

ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘مو
ن˘˘˘كلو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م تا˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صص
،ذا˘ق˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
ىلإا ة˘جا˘ح˘ب ة˘ث˘لا˘ث تا˘صسصسؤو˘مو
.طاصشنلا عيصسوت

ك.اضضر

ةيضصولا ةرازولل نأاضشلا اذه ‘ ابلاطم عفري بابضشلا نيرمثتضسŸا دا–ا

مهنويد ءاـغلإاب نوـبلاطي «جاصسنوأإ» عيراصشم باحصصأإ

ةقباضسملا يف ليجضستلا ةيلمع قÓطنل توأا02 خيرات ديدحت

قاحتلÓل سسناصسيل ةداهصش يلماحل ةقباصسم
يعامتجلإ نامصضلإ تايريدمب بصصانمب

ةينطولا ةيقيصسن˘ت˘ل˘ل تدد˘ه
هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘˘طو ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
عراصشلل جورخلاب ،ريتصسجاملاو
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘كر˘ح م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ة˘˘ع˘˘صساو
ر˘ظ˘ن˘˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
اهبلاطمل ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ام ةصصا˘خ ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا
.رصشابملا فيظوتلاب قلعت

نايب يف ،ةيق˘ي˘صسن˘ت˘لا تب˘لا˘ط
«مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست سسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل
رصشابملا فيظوتلاب ،هنم ةخصسن
ةيادب لبق دهاعملاو تاعماجلاب
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

دÓبلاب ايلعلا تاطلصسلا ةدصشانم

،اهيف رظن˘لاو ل˘خد˘ت˘لا ل˘جا ن˘م
عفر تاءارجإا دعبو هنأا ةفيصضم
،ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
عم قيصسنتلاب ةيقيصسنتلا مظنتصس
،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو ا˘˘ه˘˘عور˘˘ف
رظنلاو اياصصولا ىلع طغصضلل
اميصسل ةعوفرملا بلاطملا يف
نأا ةدكؤوم ،رصشا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ىل˘ع ر˘صصت˘قا د˘ق نا˘ك ا˘ه˘لا˘صضن
يف يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم
ةحئا˘ج بب˘صسب ة˘ق˘با˘صسلا ةر˘ت˘ف˘لا

لاق˘ت˘نلا م˘ت˘ي˘صس نآلاو ،ا˘نورو˘ك
ر˘ب˘ع ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا لا˘˘صضن˘˘لا ى˘˘لإا
تناكو ،ةيملصس تاف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
يلماح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا

،ريتصسجاملاو هاروتكدلا ة˘ب˘ل˘طو
سسيئرل ةلاصسر ارخؤوم تهجو دق
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تب˘˘لا˘˘ط
نامصض يف مهفاصصنإل مراصصلا
قايصسلا يفو.فيظوتلا يف قحلا
سسمصش ةيقيصسنتلا تلصسار ،هتاذ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ،رو˘ت˘ي˘صش ن˘يد˘لا
هوعدت ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
اهبلا˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ةيقيصسنتلا تدقتناو ،ةعو˘فر˘م˘لا

يتلا تمصصلا ةيصسايصس هتمصسأا ام
اهبلاطم لايح ةرازولا اهجهتنت
.ةدم ذنم ةعوفرملا

ز.لامج

لبقŸا يعما÷ا مضسوŸا ةيادب لبق دهاعŸاو تاعما÷اب رضشابŸا فيظوتلاب اوبلاط

عراصشلإ ¤إإ جورÿاب نوددهي ÒتصسجاŸإو هإروتكدلإ ةداهصش ولماح و ةبلط

لا˘˘˘صصتلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
،ةبانعب راجحلا راديصس بكرمل

فلآا4 نم رثكأا فانئتصسا نع
تابيترت طصسو ل˘م˘ع˘ل˘ل ل˘ما˘ع
.ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
تاذ˘ل لا˘صصتلا ة˘ي˘ل˘خ تد˘كأاو
ةلطع دعب هنأا ،سسمأا ،بكرملا
رهصشأا ة˘ثÓ˘ث تماد ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا
نم ةذختملا ريبادتلا راطإا يف

ةحئاج نم ةياقولل ةلودلا فرط
لامعلا عو˘م˘ج˘م دا˘ع ،ا˘نورو˘ك
ءانثتصساب مهل˘م˘ع بصصا˘ن˘م ى˘لإا
ل˘˘˘˘ماو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

لا˘ف˘طأا ة˘ي˘بر˘ت˘ب تÓ˘ف˘كت˘م˘˘لاو
تابيترتلل اذيفنت كلذو ،راغصص
نم ،ةيناثلا ةلحرملاب ةقلعتملا
ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘لا
تاطاصشنلا فانئتصساو يحصصلا
،ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

لا˘˘˘صصتلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ تفا˘˘˘˘صضأاو

د˘ي˘ن˘ج˘ت ن˘ع ،را˘ج˘ح˘لا بكر˘م˘ل
نامصضل بكرملل ةيبطلا ةقرفلا
لكل ةيرودلا ةيبطلا ةعباتملا
او˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،بكر˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘لا لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن ل˘ئا˘صسو
،ةلفاح05 عومجمب بكر˘م˘ل˘ل

ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
نم لكب راجحلا راديصس بكرم
كلذو ،فراطلاو ةملاقو ةبانع
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع
فا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
راظتنا يفو هنأا ،هتاذ ردصصملا
2 مقر ي˘لا˘ع˘لا نر˘ف˘لا ل˘ي˘غ˘صشت
يذلا ،راجحلا راد˘ي˘صس بكر˘م˘ل
ن˘م˘صض ى˘لوألا ة˘ق˘ل˘ح˘لا ل˘ث˘م˘ي
بلصصلاو ديدحلا جاتنإا ةلصسلصس
لمعلا فانئت˘صسا م˘ت ،بكر˘م˘لا˘ب
ةد˘˘حو تا˘˘صشرو˘˘ب ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا
بيبانألاو درابلا ىلع ةلفردلا

ةيجاتنإا تاصشروو ةمحلملا ريغ
فاك نوزخم ىلع رفوتت ،ىرخأا

ف˘صصن ة˘يد˘يد˘ح˘لا داو˘م˘˘لا ن˘˘م
.ةعنصصملا

نأا ،لا˘˘صصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ د˘˘˘كأاو
راجحلا راديصس بكرمب لمعلا
،ة˘يدا˘ع د˘ج فور˘ظ ي˘ف ير˘ج˘ي
ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسلا ع˘˘م
،ةيئاقو˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘ل˘ل مرا˘صصلا

لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ءاد˘˘˘˘ترا˘˘˘˘ك
دعاب˘ت˘لاو ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘كل˘ل
ميقعتلا داوم لامعتصساو يندبلا
ريكذتل˘ل ،بكر˘م˘لا˘ب ةر˘فو˘ت˘م˘لا
راجحلا راد˘ي˘صس بكر˘م ل˘غ˘صشي
ه˘لو ،ل˘ما˘ع فلآا6 ن˘م ر˘ث˘كأا

ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘ح جا˘˘ت˘˘نإا ة˘˘قا˘˘ط
داوم˘لا ن˘م ا˘ي˘مو˘ي ن˘ط0052
.ةيديدحلا

ز.لامج

«انوروك» ةحئاج نم ةمراضص ةيئاقو تابيترت طضسو لمعلا نوفنأاتضسي لماع فلآا4 نم رثكأا

رهصشأإ3 تمإد ةيئانثتصسإ ةلطع دعب طاصشنلل راجحلإ بكرم ةدوع

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا ترر˘˘ق
«كار˘طا˘˘نو˘˘صس» تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
سسنوتل زاغلا عيب رعصس سضيفخت
كلذو ،ةئاملاب01ـب ردقت ةبصسنب
ن˘˘ي˘˘ب تم˘˘ت تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأل تماد ن˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا
.نيتنصس

ة˘قا˘ط˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا و اذ˘˘ه
نأا ،سسمأا اهل نايب يف ،ةيصسنوتلا
ة˘˘كر˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
و زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا
ليرفأا رهصش تأادب «كارطانوصس»
ة˘يا˘غ ى˘لإا تل˘˘صصاو˘˘تو8102
تصصل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خو ،0202 ناو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
ةكرصشلا لوبق ىلإا تاصضوافملا

تا˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
عيب رعصس  سضيفخت «كارطانوصس»
زربأا ام˘ك ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب01ـب زا˘غ˘لا
اقفتا نافرطلا نأا،هتاذ ردصصملا

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ط˘˘ب˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يرئازجلا زا˘غ˘لا ن˘م ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا
ع˘˘˘˘˘˘˘م ،0302‐0202 ةر˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
تا˘ي˘م˘كلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
2 ـب ةردقملاو ةيلاحلا ةيدقاعتلا

بعكم رتم نويلم005و رايلم
،5202‐0202 ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ا˘يو˘ن˘صس
رتم تاراي˘ل˘م3 ى˘لإا ا˘ه˘ع˘˘فرو
.9202‐6202 ةرتفلل بعكم

ز.لامج

ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
اهباوبأا حتف ،يعامتجلا نامصضلل
قاحتللاب نيبغارلا نيحصشرتملل
سصختو ،عاطقلا ي˘ف بصصا˘ن˘م˘ب
ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصح˘˘ت˘˘م˘˘لا
،يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف سسنا˘صسي˘ل
توأا02 خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت تدد˘˘˘˘˘حو
يف ليجصستلا ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نل
ةصسرد˘م˘لا تف˘صشكو.ةقباصسملا
نع ،يعامتجلا نامصضلل ايلعلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
،سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا مو˘ل˘ع˘لاو قو˘ق˘ح˘لا
رييصستلاو  ة˘يدا˘صصت˘قلا مو˘ل˘ع˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لاو
يف ةلودلا يصسدنهم ىلإا ةفاصضإا
،ةيرصضحلا تاينقت˘لاو ر˘ي˘ي˘صست˘لا

باو˘بأا ح˘ت˘ف ا˘صضيأا م˘ت˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك

نيذلا نيفظوملا مامأا ةصسردملا
3 اوتبثاو ةنصس23 مهنصس غلبي
تفاصضأاو.ل˘˘م˘˘ع تاو˘˘ن˘˘˘صس
حصشرتلا فلم نأا ،ايلعلا ةصسردملا
ة˘قا˘ط˘ب ن˘م ة˘خ˘صسن ن˘م نو˘كت˘ي
ة˘خ˘صسن ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ةدا˘ه˘˘صش ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قدا˘˘صصم
قدا˘صصم ة˘خ˘صسن ،«ا˘يرو˘لا˘كب˘لا»
،«سسناصسيللا» ةداهصش نم اهيلع
وأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘˘لا رار˘˘ق ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن
نيحصشرتملل ةب˘صسن˘لا˘ب تي˘ب˘ث˘ت˘لا
سصي˘˘خر˘˘ت˘˘˘لاو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا
هملصست ةقباصسملا يف ةكراصشملاب
،نييعتلا ةطلصس اهل يتلا ةئيهلا

لي˘ج˘صست˘لا قو˘ق˘ح ع˘فد ل˘صصوو
تدد˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
.يرئازج رانيد002ـب

ك.اضضر

نيتنضس نم رثكأل تماد نيفرطلا نيب تاضضوافم دعب

سسنوتل زاغلإ عيب رعصس سضفخت رئإزجلإ
ةئاملاب01 ةبصسنب



،يم˘لو˘ع دار˘م ع˘با˘ت˘يو اذ˘ه
دا˘صسف˘لا˘ب ة˘˘ل˘˘صص تاذ م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
سضي˘ي˘ب˘ت˘ب اد˘يد˘ح˘˘ت ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
تاكلتمم ل˘يو˘ح˘تو ،لاو˘مألا
،ةيمارجإا تادئا˘ع ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن
ة˘ي˘لا˘م سضور˘ق لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسإاو
حلاصصمل ةيفانم ةفصصب ةيكنب
.كنبلا

م˘ه˘ت˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘ي˘˘ف ،داد˘˘ح ا˘˘ّمأا
تازا˘ي˘ت˘ما ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ياز˘˘مو
،ن˘˘ي˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لاو ع˘˘˘ير˘˘˘صشت˘˘˘ل˘˘˘ل
لاومأا د˘يد˘ب˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب

لÓ˘غ˘ت˘صسا ةءا˘صسإاو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
حلاصصملا سضراعتو ،ةفيظولا

˘مار˘بإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةو˘˘صشر˘˘لاو
.ةيمومعلا تاقفصصلا

ن˘يد˘لا ي˘ح˘م ع˘با˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
م˘ه˘ت˘ب ر˘خآلا و˘˘ه ،تو˘˘كح˘˘ط

ىلع اصضيأا داصسفلاب ةلصص تاذ
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘غ
تاقف˘صصو ا˘ياز˘مو تازا˘ي˘ت˘ما

ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع
.نيناوقلاو عيرصشتلل

تاذ تنا˘˘˘˘˘˘ك ةرا˘˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘˘ل
11 ـلا يف تلجأا دق ةمكحملا

ددع ،ةم˘كا˘ح˘م طرا˘ف˘لا يا˘م
مهنيب نم لامعألا لاجر نم
ناوج51 خيراتل دادح يلع
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘صسل ،يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
سصا˘خ˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
.دعب نع ةمكاحملا تاءارجإاب

ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج

لا˘˘˘م˘˘˘˘عألا لا˘˘˘˘جر ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘صضق
نم ديدع˘لا ،ر˘كذ˘لا ي˘ف˘لا˘صسلا
مهنم نيقبا˘صسلا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
نيقبصسألا ني˘لوألا ن˘ير˘يزو˘لا
كلاملا دبعو ،ىيحيوأا دمحأا
ةلوو ءارزو اذ˘˘˘˘كو ،لÓ˘˘˘˘˘صس
.نوقباصس

watan@essalamonline.com

5 9672ددعلا ^1441 لاوسش42ـل قفاوملا0202 ناوج61ءاثÓثلاثدحلا

يلاوتلا ىلع يراجلا ناوج22و12و71 ـلا ىلإا

توكحطو دإدح يلعو يملوع ةمكاُحم ليجأات

ب.نيرسسن

ريدملا صسيئرلا ،يملوع دارم لامعألا لاجر ةمكاحم ،ةمسصاعلاب دمحمأا يديسس ةمكحم صسمأا تلجأا
ةكرسش ماع ريدم ،توكحط نيدلا يحمو،PHRTE عمجم بحاسص دادح يلع ،«كافوسس» عمجمل ماعلا

.يلاوتلا ىلع يراجلا ناوج22و12و71 ـلا ىلإا ،«زروتوم اميسس»

يقاوبلا مأاب جلاعملا فيكلا نم مارغ2.64 طبسضو صصاخسشأا5 فيقوت

ةملاقب سسولهم سصرق0064و «ةلطز» غلك1 زجحو تإردخملإ جيورتل ةينطو ةكبصشب ةحاطإلإ
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘ج˘˘ن

ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘˘ب «IRB» ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا

ةكبصشب ةحاطإلا يف ،ةملاق ةيلو
عيبو جيورت يف ةصصتخم ةينطو
،ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
حوارتت سصا˘خ˘صشأا6 ن˘م نو˘كت˘˘ت
ةنصس53و82 ني˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا
ةنتاب ،ةملاق تايلو نم نوردحني
سصرق0064 زجح عم ،ةنيطنصسقو
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘˘ك1و ،سسو˘ل˘ه˘م
ةأايهم حئافصص لكصش ىلع جلاعملا
تارايصس5 ىلإا ةفاصضإلاب ،عيبلل

هذ˘ه ج˘يور˘ت˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صست تنا˘˘ك
مت تيح ،ةلاقن فتاوهو ،مومصسلا
،ةقرفلا رقم ىلإا نيفوقوملا ليوحت
،ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا را˘ط˘خإا د˘ع˘ب

ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا لا˘˘م˘˘كت˘˘صسل
ماما مهميدقت متي نأا ىلع ،مهعم

يداو ةمكحمب ةيئاصضقلا تاهجلا
ن˘يو˘كت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب ،ي˘تا˘نز˘لا

ج˘يور˘تو ةزا˘ي˘ح رار˘صشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
.ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

ةقرف سسمأا تنكمت اهتهج نم
ةيئلولا ةحلصصملا˘ب مار˘جإلا ع˘م˘ق
مأا ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
سصاخصشأا5 فيقوت نم ،يقاوبلا

ف˘ي˘كلا ن˘م مار˘˘غ2.64 ز˘ج˘حو
.جلاعملا

ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
تاذ رصصانع اهتق˘ت˘صسا تا˘مو˘ل˘ع˘م
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا
دعبو ،اهع˘ي˘ب سضر˘غ˘ل تارد˘خ˘م˘لا
ةيوه ديدح˘ت م˘ت ة˘ق˘ي˘قد تا˘ير˘ح˘ت
ة˘ب˘كر˘م˘لا اذ˘كو ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
مت يتلاو ،ةيلمعلا يف ةلمعتصسملا
ةينمأا ةط˘خ ع˘صضو د˘ع˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

رو˘ح˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘م˘˘كح˘˘م
يقاوبلا مأاب ةلصشنخ قيرط نارودلا

طب˘صض ،نا˘صصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو
فيكلا نم مارغ2.64 امهتزوحب
لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك ،جلاعملا
،ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا
امك ،ةلاقن فتاوه6 ىلإا ةفاصضإلاب
يف ةلصصاوتملا تاقيقحتلا تصضفأا
3 ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
.مهفيقوتو نيرخآا سصاخصشأا

زجنأا ،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
فلم ةصسمخلا مهيف هبتصشملا دصض
نيزختو ل˘ق˘ن ة˘ي˘صضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج
تارد˘خ˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل سضر˘عو ع˘˘ي˘˘بو
ةعام˘ج را˘طإا ي˘ف ،(ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك)
ةبكرم لامعتصساب ةمظنم ةيمارجإا
مامأا هبجومب اومدق ،كرحم تاذ
.ةيلحملا ةباينلا

يطارسش ماركإا / صش.رامع

ةزر˘˘ف˘˘˘م سسمأا لوأا تط˘˘˘ب˘˘˘صض
5 ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل
نم تامارغو˘ل˘ي˘ك7و ري˘طا˘ن˘ق
ثحب ةيرود رثإا ،جلاعملا فيكلا

فينو ي˘ن˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب سشي˘ت˘ف˘تو
.راصشب ةيلو يف ةيدودحلا

عا˘فد˘˘لا ةرازو تف˘˘صشكو اذ˘˘ه
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
تف˘قوأا سشي˘ج˘ل˘ل ىر˘˘خأا ةزر˘˘ف˘˘م
،كرامجلا حلاصصم عم قيصسنتلاب
تارد˘˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘ت نا˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب
نم امارغول˘ي˘ك99 تط˘ب˘صضو
تفقوأا نيح يف ،جلاعملا فيكلا

قيصسنتلاب ىرخأا ةكرتصشم زرافم
لكب ،ينطولا نمألا حلاصصم عم
راجت3 ،ة˘م˘لا˘˘قو ةر˘˘كصسب ن˘˘م
0117 تز˘˘˘ج˘˘˘حو تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م
،ىرخأا ةهج نم.ةصسولهم سصارقأا
ينطولا سشيج˘ل˘ل زرا˘ف˘م تف˘قوأا
يجاب جربو تصسارنمتب يبعصشلا

تزجحو ،ا˘صصخ˘صش81 ،رات˘خ˘م
انطو عفدلا يتيعا˘بر ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م

ىلإا ةفاصضإلاب ،ةيئاذغلا داوملا نم
ةقرطم32و ،ايئابرهك ادلوم32
تايلمع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست ط˘غ˘صض
ن˘ع ي˘عر˘صشلا ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.بهذلا

فيكلا نم غلك5.11 زجح
نم مارغ005و جلاعملا

نارهوب نيياكوكلا
ح˘˘لا˘˘صصم ار˘˘خؤو˘˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘ت

زجح نم ،نارهو ةيلوب كرامجلا
،جلاعملا فيكلا نم غلك5.11
يف ،نيياكوكلا نم مارغ005و
ناوعأا اديدحت اهذفن ةيعون ةيلمع
ماصسقأا ةيصشتفمل ةلقنتملا ةقرفلا
عم قيصسنتلاب ،و˘يزرأا˘ب كرا˘م˘ج˘لا
،يبعصشلا ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا دار˘فأا

تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا ر˘ثإا ى˘ل˘ع
ترفصسأا ةيلمعلا نأا املع ،ةدكؤوم
نم سصاخصشأا5 فيقوت نع اصضيأا
4 زجح ىلإا ةفاصضإلاب ،ةأارما مهنيب
.تارايصس

ط.ةراسص

نم غلك99 زجحو تاردخم تانوراب4 ـب ةحاطإلا
تايلو ةدعب ةسسولهم صصارقأا0117و ةداملا صسفن

راصشبب جلاعم فيك ريطانق5 نم ديزأإ طبصض

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةعباتلا لخدتلاو ثحبلل ىلوألا
،نارهو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘˘كب˘˘صش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م
ةصصتخم دودحلل ةرباع ةمظنم
،ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف
سصاخصشأا3 ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ت
حوار˘ت˘ت ا˘ي˘˘ئا˘˘صضق ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘صسم
،ةنصس24و52 نيب ام مهرامعأا

سصرق00691 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘م
3 عاجرتصسا نع Óصضف ،سسولهم
ىلإا ،نيتيران نيتجاردو تابكرم

نم ران˘يد00098 غل˘ب˘م بنا˘ج
.مومصسلا هذهب ةرجاتملا تادئاع

ةيعونلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘تو
ديفت تامولعم لÓغتصسا بقع
ةكبصشلا هذه دارفأا دحأا طاصشنب
ةصسولهملا بوب˘ح˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف
د˘˘ع˘˘بو ،ير˘˘صضح˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا˘˘˘ب

هفيقوت مت ةعصساو ثحب تايلمع
عون نم ةيران ةجارد نتم ىلع
«mys» ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘صضخإا بق˘˘˘˘عو
سصرق0041 طبصض مت سشيتفتلل
.سسولهم

دعبو تاقيقحتلل لامكتصساو
تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘˘ك ءا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا
سصاصصتخلا ديدمتو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
م˘ت ،تن˘صشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘يلو ى˘˘لإا
يذلا يصسيئرلا مهتملاب ةحاطإلا

دودحلا ى˘لإا د˘ت˘م˘ي ه˘طا˘صشن نا˘ك
زجح مت نيأا ،ةيرئازجلا ةيبونجلا

نيترايصس ،«سشور» ةبح00281
«يدا˘ك» عو˘ن ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن
ا˘˘ت˘˘نا˘˘˘ك «سسكي˘˘˘ل˘˘˘ه ا˘˘˘تو˘˘˘ي˘˘˘ت»و
.مومصسلا لقن يف نÓمعتصست

يوارمع ماسشه

صصاسصتخلا ديدمت دعب تنسشوميت نيعب اهسسيئرب ةحاطإلا

نإرهوب سسولهم سصرق00691 زجحو دودحلل ةرباع ةمظنم ةكبصش كيكفت

ينب ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
نم ،ناصسمل˘ت ة˘يلو ي˘ف د˘ي˘ع˘صسو˘ب

ن˘م مار˘غ006و غ˘ل˘ك33 ز˘ج˘ح
يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
اصصاخصشأا رصضح˘ي نا˘ك ،ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا
«د˘با˘ع˘لا» ة˘ير˘˘ق ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل
اذه.ةينغم ةنيدم وحن ةيدودحلا

د˘˘ي˘˘ج˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسلا ح˘˘˘م˘˘˘صسو
ةطخ دادعإا نع Óصضف ،تامولعملل

ناغلبي نيصصخصش فيقوتب ،ةمكحم
ةقطنملاب ،ةنصس42و22 رمعلا نم
82 امهتزو˘ح˘بو هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘م˘لا

ف˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غ005و غ˘ل˘˘ك
001و غلك5 زجح مت امك ،جلاعملا

دعب ،ةداملا سسفن نم ىرخأا مارغ
اذكو نيفوقوملا دحأا لزنم سشيتفت
يف لم˘ع˘ت˘صست تنا˘ك ة˘يرا˘ن ة˘جارد
مت هيلعو ،تاردخملا لقن ةيلمع

سسمأا نيفوقوملا نيصصخصشلا ميدقت
ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا

داريتصسا ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘م˘كح˘م
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ح˘˘˘صشو ل˘˘˘ق˘˘˘˘نو
ن˘م˘صض ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘˘ب

سضرغب ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج
.اهيف ةرجاتملا

يوافرسش ىسسوم

ةينغم ةنيدم وحن ةيدودحلا «دباعلا» ةيرق نم اهريرمتل اسصاخسشأا رسضحي ناك

ناصسملتب جلاعملإ فيكلإ نم غلك33 نم ديزأإ زجح

قوصس ةيلو يلاو سسمأا ررق
سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ،سسار˘˘˘˘هأا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل سسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘فر ،نÓ˘˘يو
سسفن˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا نوؤو˘صشلا
امهماهتإل ،ةيلحملا ةعامجلا

ةيلول نايب هدروأا امل اقفو ‐
اهتحف˘صص ر˘ب˘ع سسار˘هأا قو˘صس
˘‐كو˘ب˘صسي˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘˘صسر˘˘لا
˘ما˘ع˘لا لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘ت ة˘ح˘ن˘ج˘ب
.ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإاو

يروسشاع ةÁرك

ن˘مأا ح˘لا˘صصم سسمأا تن˘كم˘˘ت
عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ةد˘ي˘ع˘صس ة˘يلو
طابحإا ن˘م ،كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘صصم
زيح يف لخد˘ت ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةراجتلا لاكصشأا فلتخم ةبراحم
ينقت˘لا دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ
د˘يد˘م˘ت د˘ع˘ب˘ف ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللاو
تايلو ةدع ربع سصاصصتخإلا

،«نورد» ةر˘ئا˘ط55 ز˘ج˘ح م˘˘ت
ةيلاع اريماكب ةزهجم61 اهنم
ةدعم ىرخأا93و4k ةدوجلا
نع Óصضف ،تاري˘ما˘كلا ل˘م˘ح˘ل
ةعاصس731و ةبقارم اريماك32
.ةيكذ

Êامثع رونلا دبع

ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو ماعلا لاŸا ديدبتب نامهتم

ةيدلب سسيئر فيقوت ررقي سسإرهأإ قوصس ›إو
ةيعامتجلإ نوؤوصشلإ ةن÷ سسيئرو نÓيو

سسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم ،تجر˘˘˘˘فأا
ة˘˘˘يلو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
ـلا نيفو˘قو˘م˘لا ن˘ع ،ةر˘يو˘ب˘لا

حابصص مهلاقتعا مت نيذلا42
ة˘حا˘˘صس ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ب سسمأا لوأا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘ب ءاد˘˘ه˘˘˘صشلا
مت نيذلا سصاخصشألا.ةريوبلا
عراوصشلا فلتخمب مه˘ف˘ي˘قو˘ت
ةحاصس طي˘ح˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘بو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘ب ءاد˘˘ه˘˘˘صشلا
ةلواحم ددصصب اوناك ،ةريوبلا

عم ةي˘ن˘ما˘صضت ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كار˘˘˘ح˘˘˘لا
حلاصصم لبق نم مهؤواعدتصسا
حلاصصملا وأا عامتصسÓل نمألا
ىتحو ةمكاحمل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
نمو.نوجصسلاب نيدوجو˘م˘لا
نا˘يز˘م ن˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا و˘˘صضع،نا˘˘ب˘˘ع˘˘صش
،«يديصسرألا» بزحب ينطولا

ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا و˘˘صضعو
.ايلاح يئلولا

يرامع ةيدار

ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا سسمأا تصسم˘˘˘ت˘˘˘لا
يزيتب حنجلا ةمكحمب ةماعلا

ة˘ن˘صس ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘˘ل˘˘صست ،وزو
جد ف˘˘لأا001و اذفا˘ن ا˘ن˘ج˘صس
ن˘ي˘نود˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مار˘˘غ
ميلصسو ،يقزرا دمحم نارمع
ةءا˘صسإلا ة˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع ،م˘˘ي˘˘حار

تارابعب ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع فذ˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لاو بصسلا
سضر˘˘˘عو ،«كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
ة˘يا˘عد˘لا سضر˘غ˘ل تارو˘صشن˘م
رار˘˘˘˘صضإلا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘م
.ةينطولا ةحلصصملاب

خ.ناميران

نينوجسسملا نييكارحلا عم ةينماسضت ةفقو ميظنت اولواح

ةريوبلإ يف مهلاقتعإ مت نيذلإ42 ـلإ نيفوقوملإ نع جإرفإلإ

«كوبسسيافلا» ىلع فذقلاو بسسلا تارابعب ةيروهم÷ا صسيئرل اءاسسأا

وزو يزيتب Úنودم قح ‘ إذفان اصسبح ماع سسامتلإ

ةيكذ ةعاسس731و ةبقارم اريماك32 نع Óسضف

«نورد» ةرئاط49 زجحي ةديعصس ةيلو نمأإ

قاوسسألاب عيبلل ةهجوم تناك
ةيعرسش ريغ ةقيرطب

عانق فلأإ11 زجح
يف زيمحلاب يبط
ةمصصاعلإ
ةيلو نمأا حلاسصم تنكمت
فلأا11 زجح نم رئازجلا

ناك يئاقو يبط عانق
قاوسسألاب عيبلل اهجوم
.ةيعرسش ريغ ةقيرطب
اهاروطأا تقلطنا ةيسضقلا

ةينمأا ةمولعم دورو دعب
ةعطاقملا نمأا رسصانعل
ةطرسشلل ةيقرسشلا
دوجو اهدافم ،ةيئاسضقلا
ريغ ةقيرطب جوري صصخسش
هبسش داومل ةيعرسش

(ةيبط ةعنقأا) ةينلديسص
،زيمحلا ةيدلب ءايحأا دحأاب

رسصانع تلقنت ثيح
ناكملا نيعل ةطرسشلا

هيف هبتسشملا تفقوأاو
ةدحو006 هتزوحب طبسضو
تسضفأاو ،يبط عانق
،هيف هبتسشملا عم تايرحتلا
نيكيرسش ةيوه ديدحت ىلإا
امهفيقوت متيل هل
امهدحأا لزنم صشيتفتبو
نع رداسص يباين نذإل اقفو
صصتخملا ةيروهمجلا ليكو
هلخادب طبسض ،ايميلقإا

.يبط عانق004.01
لاعفألاب هتهجاوم دعبو
حرسص ،هيلإا ةبوسسنملا
،يسسيئرلا هيف هبتسشملا

نم ةيمك صضرعب ماق هنأاب
عيبلل ةيبطلا ةعنقألا

ةدحولل رانيد55 غلبمب
امدعب ،صصاخسشألا دحأل

امهيف هبتسشملا نم اهارتسشا
،ارانيد03 غلبمب نيرخآلا

حلاسصم راطخإا مت هنا زربأاو
ةيلول ةراجتلا ةيريدم
مت نيأا ،عئاقولاب رئازجلا

ريرحتو علسسلا زجح
ةعاسضب ةزايح ةفلاخم
ةسسراممو ةرتوف نودب
.هب حرسصم ريغ طاسشن

ع.لامك
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يف رصشن تاكرب ميلصس يروصسلا رعاصشلل لاقم راثأا
ناونع تحت6/6/0202 خيراتب يبرعلا سسدقلا
تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘جو˘م «ا˘نأاو سشيورد دو˘م˘ح˘˘م»
،رصسب حاب تاكرب ميلصس نأا ربتعا ام ببصسب ةدقانلا

،ة˘ي˘صصخ˘صشلا سشيورد دو˘م˘ح˘م ةا˘ي˘ح˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
اهلمجم يف تاقيلعتلا هذه ةجوم يف بيرغلاو
تذخأاو ،ةيفطاع اهنأاو ةميكح ريغو ةجذاصس اهنأا
ماهتا دح ىلإا ةيقطنم ل تاريصسفت ىلإا لاقملا
ادع ،ةأارملا لÓغتصساو ةيروكذلاب سشيورد رعاصشلا
م˘ي˘ل˘صس را˘صصف ،ا˘م ة˘ير˘صصن˘ع˘ب ي˘صشي ا˘ه˘صضع˘˘ب نأا
مدختصسا سشيورد نأا عم ،«ّيدركلا اهيأا» تاكرب
تاكرب ميلصسل ةادهملا هتديصصق يف بيكرتلا اذه
ديعتصسأل هبتنأا مل انأا .«حيرلا لإا ّيدركلل سسيل»
تاقيلعتلا نم عونلا اذه ببصسب لإا رعاصشلا ةيدرك
بصسحو اذه سسيلو .ةملكلا ىنعم لكب ةجذاصسلا
ةموهفم ريغ ةغل اذ تاكرب ميلصس لاقم حبصصأا لب
،بولصسألاو ةغللا ءيدر رعاصشلا نإا لب ،ةدقعمو
تاحفصصلا داور نم يكوبصسيف مييقتل عصضخو
امم رثكأا ،هتاعادبإاو سشيورد نولهجي مهو ،ءاقرزلا
اذه .هتازاج˘مو ه˘ت˘غ˘لو تا˘كر˘ب م˘ي˘ل˘صس نو˘ل˘ه˘ج˘ي
بتك نم لصضفأا» سشيورد هنع لاق يذلا رعاصشلا
.«نامزلا نم نيدقع ذنم ةيبرعلا ةغللاب
نايبرع نارعاصش تاكرب ميلصسو سشيورد دومحم
رعاصش بتكي امدنعو ،ناميمح ناقيدصصو ،ناريبك
نأا ديري ل هنأا يف كصش ل ةقيرطلا هذهب رعاصش نع
رصضي ءيصش Óف ،رعاصشلا نع ةراصض تامولعم مدقي
تف˘جو مÓ˘قألا تع˘فر د˘ق ه˘نأاو ا˘م˘ي˘صسل ،ر˘عا˘˘صشلا
هذه يف ثدح ام لكو ،ةايحلا تهتناو ،فحصصلا
لاق امكو ،Óجآا مأا Óجاع ،كصش Óب رهظيصس ايندلا

لكو .«ِدوزت مل نم رابخألاب كيتأايو» ميدقلا رعاصشلا
نأا ّحصصي Óف ،هيف عنتقم وهو هلعف سشيورد هلعف ام
يذ لاثملا رعاصشلا نع عافد يماحم انصسفنأا بّصصنن
،انتليخم نكصسي يذلا سسيّدقلاو هّزنملاو ةيصسدقلا

ىلع رربم ريغ اموجه نصشن نأا اصضيأا حصصي لو
فرعن ل نيذلا نحن اننأا مأا ،تاكرب ميلصس رعاصشلا
رثكأا اكولم نوكنصس انفرعي لو ايصصخصش سشيورد
ارصس فصشكي تاكرب ميلصس نكي مل .كلملا نم
انيلع نأاو ،رصس اذه نأا انربتعا نم نحن ،ديكأاتلاب
امأا ،ةيصصخصشلا تامولعملا كلت لثم يفخن نأا
يف ارصس ربتعا ول ىتح ،ادج يداعف يدنع رمألا
اكاهتنا ربتعي ل كلذك هنأاو ،نيرخآلا تاديرغت
 .ةيصصخصشلا سشيورد ةايحل
،لمتحت امم رثكأا تلمح ةلأاصسملا نأا ينظ يفو
بيدأا لكل داكي لب ،رارصسألاب ءيلم ءابدألا ملاعف
سشخي مل امبر ،رصس انم لك ةايح يف لب ،ريبك رصس
ءارقلا ىصشخي امك ،ءارقلا هيلع علطي نأا رعاصشلا
يف ةيلاثملا هتروصص مطحتت نأا نم افوخ .مهصسفنأا
رعاصشلا رعصش نيب قيرفتلا نوصضفري ءلؤوهف ،مهرظن
نمو ،هكلم يه يتلا ةيصصخصشلا هتايح نيبو هبدأاو
نأا دحأل سسيلو ،ديري ام اهيفو اهب لعفي نأا هقح
 .اكÓم وأا ايلاثم نوكي نأاب هبلاطي
،ةهباصشم تلاح ايملاعو ايبرع بدألا فرع دقل
ينافنك ناصسغ لئاصسر نامصسلا ةداغ ترصشن امدنعف
تايقÓخأاب تمهتاو ،ةريثك مÓقأا اهدصض تراث ،اهل
امك ،ةيصصوصصخلا كاهتنابو ،ةباتكلا ةنهم ،ةنهملا

ترصشن امدنع هصسفن لدجلاو اهتاذ ةجصضلا تداع
اذه انيأار امك ،اهل جاحلا يصسنأا رعاصشلا لئاصسر
،تو˘م˘لا د˘ع˘˘ب ءا˘˘بدألا ل˘˘ئا˘˘صسر ر˘˘صشن ع˘˘م لد˘˘ج˘˘لا

،لئاصسرلا كلت رصشن ىلع نيبرقملا سضعب سضارتعاو
لب ،يبرعلا عمتجملاب اصصاخ سسيل سضارتعلا اذهو
يف نيفقثملاو ءابدألا لئاصسر رصشن عم كلذك هدجن
.اصضيأا ملاعلا
،تابيدألاو ءابدألا اهصشاع ةيناصسنإا ةلماك ةايح ةمث
،ةيداع ةيتايحو ةط˘ي˘صسبو ةر˘ي˘غ˘صص ل˘ي˘صصا˘ف˘ت تاذ
ترصشن امدنع .يه امم رثكأا ذخأاتو مّخصضت لأا بجي
يف رصشنو ،«ناقوط ىودف ةايح يف بحلا» لاقم
،82�/01�/9102 خيراتب يبرعلا سسدقلا ةفيحصص
ةرعاصشلا تصضق فيك ءارقلاو ءاقدصصألا برغتصسا
نأا لقعيأا .ندنل يف دادح يماصس ةقصش يف اعوبصسأا
ىلعو ةدحاو ةفرغ يفو ةدحاو ةقصش يف هعم تيبت
ةدراولا ةمولعملا كلت تلبقتصسا اذكه ؟دحاو ريرصس
تخأا داد˘ح ا˘ير˘ث ى˘لإا ةر˘عا˘صشلا ل˘ئا˘صسر ىد˘˘حإا ي˘˘ف
ةدودولا ةرعاصشلا نأا نم بارغتصسلا ناك لب .يماصس
اهل يلئاعلا بصسنلاو بصسحلا تاذ ةنيصصرلا ةئداهلا

ءا˘بدألا ءلؤو˘ه ل˘˘ك تب˘˘حأاو تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘ك
.لئاصسر اهل اوبتكو مهل تبتكو اهوبحأاو
دومحم هقيدصص نع تاكرب ميلصس لاقمل ادوعو
حّرصصي سشيورد ناك ام دكؤوي هركذ ام نإاف ،سشيورد
ةصسصسؤومو ةلئاعلا ةركف نم رفني ناك هنأا نم انلع هب
تنب وأا دلو هل نوكي نأا Óيختم نكي ملو .جاوزلا
سشيورد نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ما˘˘يألا ن˘˘م مو˘˘ي ي˘˘ف
هنوك ،نهترصشاعم يف هتبغرو ،ءاصسنلل هبحب حرصصي
ةطاصسب لكب اذكه ،عبصشت نأا بجي ةزيرغ اذ اناصسنإا

عصضخي لأا بجي سشيوردل كولصسلا اذهو .حوصضوو
.هيف رح وهو ،انصصخي ل رمأا هنأل ؛يقÓخألا مييقتلل
عم ةرباع ةقÓعب هعم ثدح ام نإاف كلذ ىلع ءانبو
،تنب ةقÓعلا كلت ةجيتن نم ناكو ،ةجوزتم ةأارما

امك ،ةنبلا ةلفطلا هذهب فارتعلا رعاصشلا سضفرو
اذ˘ه ع˘صضخ˘ي لأا بج˘ي تا˘كر˘ب م˘ي˘ل˘صس كلذ˘ب ر˘ب˘خأا
اديعب ،ةينيدلا وأا ،ةيقÓخألا ةمكاحملل عوصضوملا

ّسصن ريصسفت يف ةحطاصشلا تÓيوأاتلا سضعب نع اورصشح ثيح باّتكلا سضعب لعف امك تاكرب ميلصس
اديعب تبهذ تلاقم اوبتكف ،مزلي اميف مزلي ل ام
،انايحأا ةفصسلفلا ةدصس ىلإا سصنلا ةعفار ليوأاتلا يف
،لم˘ت˘ح˘ي ل سصن ي˘ف م˘يو˘ه˘ت˘لا ن˘م ًا˘بر˘صض تنا˘كف
.رباع هتّمرب عوصضوملاو
وأا سشيورد نع فصشكي رصس لوأا سسيل لاح لك ىلع
ًارصس ثدح ام انربتعا نإا ،تابيدألاو ءابدألا نم هريغ
كانه ام˘بر .ة˘قاد˘صصلا د˘ه˘ع نا˘خو ق˘يد˘صص ه˘ف˘صشك
ناك ولو ،ايافخلا نم ريثكلا كانه نإا لب ،ديزملا
انأارقل ،عمتجملا اذه ريغ عمتجم يف سشيعي سشيورد
سشيورد ماقأا ،تاروهصشم تابيدأا نم ةريثك ارارصسأا

،ّن˘ه˘تر˘صسأا ي˘ف ما˘نو ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘قÓ˘˘ع ّن˘˘ه˘˘ع˘˘م
نوثّدح˘ت˘يو ،كلذ نو˘فر˘ع˘ي نو˘بّر˘ق˘م˘لا هؤوا˘قد˘صصأاو
،ّنهنكلو ،مهنكلو ،هنم ابناجُ تعمصسو ،هيف مهنيب
كل˘˘ت˘˘ب ن˘˘ح˘˘ب˘˘ي نأا ن˘˘م ف˘˘ع˘˘صضأا «ّن˘˘ه» ة˘˘صصا˘˘خو
اهنيوانع وأا تاقÓعلا كلت ليصصافتبو تامولعملا
ن˘ع ىأا˘ن˘م˘ب سسي˘ل سشيورد ر˘عا˘صشلا˘˘ف .ة˘˘صضير˘˘ع˘˘لا
ر˘ي˘غ ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘˘م˘˘لا سضع˘˘بو رار˘˘صسألا
ابوغرم اقومرم اميصسو ارعاصش ناك دقف ،ةيقÓخأا
ىلوألا نم ناكو .يعيبط اذهو ،ءاصسنلا نم هيف
يأاك ،ارباع ارور˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا كل˘ت ن˘ع رور˘م˘لا

ناك سشيورد نإا Óثم ا˘ن˘لو˘ق˘ك ،ة˘ي˘صشما˘ه ة˘مو˘ل˘ع˘م
ّلظن لأا ىلوألا نم ناك امبر .ةرم ةوهقلا برصشي
ةلاه يوذ ءايبنأاك نيروهصشملا ءابدألا عم لماعتن
.رصشبلا لكك مهتايح اويحي نأا مهيلع مّرحت ةيصسدق

يه ةيحيصسملاو ةيمÓصسإلا اهتاصسدقمب سسدقلا نإا
عارصصلا رهوج يهو ةينيطصسلفلا ةيصضقلا بلق
ةيخيرات˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘هو ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ي˘بر˘ع˘لا

اهيلإا علطتي يتلا اهتايصصوصصخ اهلو ةيراصضحلاو
دحأل قحي لو ةيوامصسلا تانايدلا ءانبأا فلتخم
كل˘م ي˘هو ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا ل˘كل ا˘ه˘نأل ا˘ه˘ب در˘ف˘˘ت˘˘لا
مهتلود ةمصصاعو ينيطصسل˘ف˘لا ي˘بر˘ع˘لا بع˘صشل˘ل
ع˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف مÓ˘صس لو عار˘صصل˘ل ل˘˘ح لو
لÓتحلا اهذفني يتلا ديوهتلاو مصضلا تايلمع
ةنيدم نود مÓصس كانه نكي مل هنألو سسدقلا يف
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا قا˘ق˘˘حإا نودو سسد˘˘ق˘˘لا
ىلعو ةيمÓصسإلاو ةيبرعلا ةمألا ناو ةعورصشملا

سسدقلا نومحيصس يني˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا م˘ه˘صسأار
لÓتحلا هجو يف نوفقيو ىصصقلا دجصسملاو
ن˘م سسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ت ا˘مو بصصا˘غ˘˘لا

. مصضلاو ةقرصسلاو ديوهتلا رطاخم
نم سصلختصسنو ثدحتت سضرلا ىلع عئاقولا
ةدعتصسم نكت مل لÓتحلا تاطلصس ناب جئاتنلا
لÓتحلا ناو ةينيطصسلف ةلود مايقب حامصسلل
موه˘ف˘م˘ب و˘ل˘صسا تا˘ي˘قا˘ف˘تا ئدا˘ب˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت

دودحم يتاذ مكح ىدعتت ل يتلاو يرصصنعلا
ا˘ما˘ع ن˘ير˘صشع˘لاو ة˘˘صسم˘˘خ˘˘لا لÓ˘˘خ او˘˘ل˘˘م˘˘عو
ةلودلل ينطو ىوتحم يأا غيرفت ىلع ةيصضاملا
نم ريثكلا يف ةوقلا اومدختصساو ةينيطصسلفلا
لÓخ ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك لذ˘ب˘ب او˘ما˘قو لاو˘حلا
ةيركصسعلاو ةينمألاو ةيتاراب˘خ˘ت˘صسلا ةز˘ه˘جلا

ة˘ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلاو ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلاو
وه امو تاهاجتلا لك يف اولمعو ةيليئارصسلا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ن˘˘كم˘˘م
م˘˘صضلا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسو ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسم
ةيبر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا ي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا ة˘ف˘عا˘صضمو
. مهططخم ذيفنتل
ثادحلا مصضخ يفو ةيصضاملا ةلحرملا لÓخو
ة˘مو˘كح تصضفر ة˘ي˘صضوا˘ف˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م˘˘لاو
لوح ةلماصش تاصضوافم يلا قرطتلا لÓتحلا

ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لاو تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘˘لاو سسد˘˘ق˘˘لا ع˘˘صضو
ةيبرغلا ةفصضلاو سسدقلا عم تلماعتو دودحلاو
اهنع لزانتلا نيصضفار لÓتحلا ةلود نم ءزجك
اذهو اهيف ةينيطصسلفلا قوقحلاب فارتعلا وا
يمتح لصشف يلا دوقتصس ةجيتنلاو عبطلاب رملا

ةداعإاو ولصسوا ةلحرم لÓخ سضوافتلا تايلآÓل
ل ثيح رفصصلا ةطقن ىلا مئاقلا عارصصلا عبرم
لزانتي نا نكمم يبرع وا ينيطصسلف يأا دجوي

ةينيطصسلفلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ن˘ع
عارصصلا رهوج يه يتلا سسدقلل ةيمÓصسإلاو
.يليئارصسلا يبرعلا
ريرحتلا ةمظنم ةدايقو ينيطصسلفلا بعصشلا نا
لجا نم مهعصسو يف ام لك اولمع ةينيطصسلفلا

يلا ىعصس لÓتحلا نكلو نيتلودلا لح نامصض
ىلع عيقوتلا مهملا نم ناكو ةدحاولا ةلودلا
نكي ملو ولصسا يف ئدابملا نÓعإاو تايقافتا
لواحي امك ئ˘ط˘خ ه˘ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
لÓتحلا تاصسايصس نكلو نلا هقيوصست سضعبلا
يأا فقوا ام وه ينيميلا لتكتلاو يرصصنعلا
لÓتحلا تاصسرامم ناو مÓصسلا ةيلمعل مدقت
قوق˘ح˘لا ة˘قر˘صسو ةردا˘صصمو تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لاو
ولصسا تف˘قوا ن˘م ي˘ه ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضرألاو
ي˘لا ل˘صصو˘ت˘ل ة˘ن˘كم˘م لو˘ل˘ح يأا تقا˘عا ن˘˘مو
لولح تصضرف لÓتحلا ةموكحف ةمئاد ةيوصست
درجم يلا ةينيطصسلفلا ةيصضقلا تلوحو ةوقلا

.ةيناصسنا تادعاصسم ةيصضق
يف حجنت مل اهنإاو ةمئاق  دعت مل ولصسوأا ةركف
قافتا نوكيو مÓصسلل سسصسؤوي قافتا يأا ءانب
ءا˘ق˘ب ي˘ن˘ع˘ي ر˘ملا اذ˘˘هو Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ح˘˘صضاو
و˘ه لÓ˘ت˘حلا˘ف م˘ئا˘ق˘لا عار˘˘صصلا رار˘˘م˘˘ت˘˘صساو
اهبعصشو نيطصسل˘فو ةو˘ق˘لا˘ب م˘ئا˘ق˘لا لÓ˘ت˘حلا
مملا تارارقل اقفو لÓتحلا تحت ناعصضخي
بعصش يأا قح نمو يلودلا عمتجملاو ةدحتملا

لك ة˘لازا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘ت˘حلا تح˘ت ع˘قاو
م˘ملا ى˘ل˘عو ه˘ي˘ل˘ع ع˘˘قاو˘˘لا م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا لا˘˘كصشا
يأا ة˘˘يا˘˘عرو نا˘˘م˘˘صضل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ناو Óب˘ق˘ت˘صسم نو˘كت˘صسو ة˘م˘ئا˘ق تا˘صضوا˘ف˘م
ةيلود تابوقع سضرف ىلع لمعلا ملاعلا ىلع
يصضارا لتح˘ت ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح ى˘ل˘ع
لو ةيركصسعلا ةوق˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
دهطصضت كرتت وا باقع نود رمتصست نا لقعي
نم همرحتو هب لكنتو ينيطصسلفلا بعصشلا
سشيعلا تايرورصضو ةعورصشملا هقوقح طصسبا
ه˘˘ت˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإاو هر˘˘ي˘˘صصم ر˘˘ير˘˘ق˘˘تو ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
 .اهتمصصاع سسدقلاو ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا

ةيصصخّصشلإ سشيورد تاقÓع لوح لدج
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سسيئرلا ةرادإا عم اهفلاحتب لÓتحلا ةموكح رمصست
قو˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصت ل˘˘جأا ن˘˘م بمار˘˘ت ي˘˘كير˘˘مألا
قطانم مظعم مصض نع نÓعإلا ربع ةينيطصسلفلا
ة˘لود ة˘ما˘قإا عور˘صشم˘ل ًلا˘م˘كت˘صسا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا
يتلا ةاصسأام˘لا كل˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘بو ير˘ب˘كلا لÓ˘ت˘حلا
كلتو ينيطصسلفلا بعصشلا قحب تاونصسل ترمتصسا
بع˘صشلا تفد˘ه˘ت˘صسا ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لاو تا˘˘ب˘˘كن˘˘لا
لإا ينطولا هدوجو نم لينلاو هتيفصصتل ينيطصسلفلا
ةهجاوم يف ةيصسايصسلا هتدايقو هفايطأا لكب فقي هنأا

اهطابحإا لجأا نم ةدحوم ةيجيتارتصسإاب ةوطخلا هذه
ه˘ت˘لودو ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ن˘ع ا˘عا˘فد ا˘هر˘ي˘غ ط˘ب˘حأا ا˘م˘˘ك
هقوقح لين لجا نم هلاصضن يف رمتصسيصسو ةلقتصسملا

.هريصصم ريرقتو
ةيلودلا نيناوقلا نع لزعمب لمعت لÓتحلا ةموكح
ةوقلا مكح˘ب ي˘هو ا˘ه˘ق˘ي˘ثاو˘مو ف˘ي˘ن˘ج تا˘ي˘قا˘ف˘تاو
لمعتو سسدقلا مهتلتو ةينيطصسلفلا ندملا رصصاحت

ناطيتصسلاب ةفصضلا يصضارأا علتبتو اهديوهت ىلع
اهططخ لك يف رمتصستو يرصصنعلا لصصفلا رادجو

يكيرملا يرصصنعلا لت˘كت˘لا ن˘م م˘عد˘ب ة˘ي˘ناود˘ع˘لا
لÓتحلا رارمتصساب لبقي نل ينيطصسلفلا بعصشلاو
يف هئانبأا حاورأا باصسح ىلع ةجهنمملا هتاكاهتناو
يدامتلا اذه فقوي يدج يلود كرحت يا بايغ لظ
هج˘ه˘ت˘ن ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ى˘ل˘ع ه˘عو˘ن ن˘م ر˘ط˘خلا

امهقرخو بمارت ةرادإاو لÓتحلا ةموكح تاصسرامم
.ةيلودلا فارعألاو نيناوقلا لكل حصضافلا
مصضلا ةطخ تايعادتو ةيداصصتقلا ةمزلا رطاخم نإا

لكلا لا˘ط˘ت نا˘ط˘ي˘ت˘صسلاو را˘صصح˘لا را˘ثآا د˘عا˘صصتو
تاءارجإا ن˘ع ج˘ت˘ن ا˘م ا˘ه˘ي˘لإا فا˘صضيو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةيناصسنإلا ةاناعملا فعاصضي ام انوروك ءابو ةهجاوم
ةر˘ي˘توو ط˘غ˘صضلا ةدا˘يزو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشل˘˘ل
را˘صصح˘لا د˘يد˘صشتو م˘صضلا تاو˘ط˘خو نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا

يقلت تتاب ةينيطصسلفلا ةموكحلل ةيلاملا تامزألاو
عمتجملاب ةيمويلا ةاي˘ح˘لا ل˘صصا˘ف˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب
ةينيطصسلفلا ةموكحلا نم بلطتي امم ينيطصسلفلا
لÓتحلا نم للحتلاو كاكفنلا ىلع لمعلا ةعرصس
.ةينيطصسلفلا ةيلاملا ةموظنملا ىلع دامتعلاو

اينيطصسلف نوكي نا بجي لوألا يعيبطلا درلا نإا
لمعلا تايوتصسم لك ىلع ةينطولا ةدحولا قيقحتب
كلذ نود˘بو ي˘ب˘ع˘صشلاو ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
ىلع اهذفنت متيو ةيصضام لÓتحلا تاوطخ ىقبتصس
نوكي نأا بجي يلودلاو يبرعلا فقوملا نأاو سضرألا
لÓتحلا ةه˘جاو˘م ي˘ف ًار˘ي˘ثأا˘تو ة˘ي˘ل˘عا˘فو ةو˘ق ر˘ث˘كأا

تغ˘لأا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح نا˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘فو ه˘تاءاد˘˘ت˘˘عاو
ةو˘ق˘ب سضرألا ى˘ل˘ع ع˘ئا˘قو˘˘لا سضر˘˘ف˘˘ب تا˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
ىلإا ًادانتصسا ةفاك اهتايلوؤوصسم لمحت بجيو لÓتحلا
اذهو ةعبارلا فينج ةيقافتا ةصصاخبو يلودلا نوناقلا
ءاقبإاو رفصصلا عبرم يلا عاصضولا ةداعا ينعي رملا

ةينيطصسلف لعف دودر ىا ناو ةحوتفم تارايخلا لك
لعفلاو ينطولا رايعملا ىلا عصضخت رملا اذه ىلع
ةينيطصسلفلا ةلودلا عصضول ةيعيبط ةجيتنكو مواقملا
.لÓتحلا تحت نلا ةعقاولا
ى˘ل˘عأا ي˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ي˘كير˘مألا ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا نإا

ءازجأا مصض ربع ةلماكلا ةرطيصسلا ماكحإل هتايوتصسم
ديزملا مصضل اديهمت راوغألاو ةيبرغلا ةفصضلا نم

ةيلعف ةياه˘ن ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ي˘صضارألا ن˘م
ذنم همصسا ىوصس هنم ىقبي مل يذلا ولصسوا قافتل
هل دجي ام يف قافتلا قبطي لÓتحلا نأل تاونصس
ام لك نم لصصنتيو هتنميه سسركيل ةينمأا ةحلصصم
ولو ىت˘ح زا˘ج˘نإا يأا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ح˘ن˘م˘ي
ىلع نلا ىتح ةيلودلا لاعفلا دودر نأاو يلكصش
لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح ا˘هذ˘ف˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘صضلا ط˘˘ط˘˘خ
ل ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘ه ير˘˘كصسع˘˘لا
اهططخ يف يصضمت اميف سضرألا ىلع اهل ةيلعاف
مئارجلا هذه حصضفل كرحتلا نم دب لو ةيناودعلا

قو˘ق˘ح˘لا ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ي˘لود ق˘ير˘ف ل˘ي˘كصشت ر˘ب˘ع
نم ملاعلا ربع لÓتحلا مئارج رصشنو ةينيطصسلفلا

ن˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ن˘˘م سصصصخ˘˘ت˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘ب˘˘كا لÓ˘˘خ
نوكي نييلودو برع نيي˘صسا˘مو˘ل˘بدو ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإاو
ق˘ح˘ل˘ي يذ˘لا را˘مد˘لا م˘ج˘˘ح ف˘˘صشك ن˘˘ع لوؤو˘˘صسم
عفرو مصضلا تاططخم ءارج ينيطصسلفلا بعصشلاب
م˘كا˘ح˘م˘لا ما˘ما لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح ة˘نادإل ا˘˘يا˘˘صضق
.ةصصصصختملا ةيلودلا تاصسصسؤوملاو

 يليئإرصسلإ يبرعلإ عإرصصلإ رهوج سسدقلإ
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تاعاصسلا ذنم تدفاوت ثيح
تارايصس نم تارصشعلا ىلوألا
مامأا اهنكر مت نأا دعب ةرجألا
دوعتو ،ةيلولل يصسيئرلا رقملا
ءلؤو˘˘˘˘˘ه ءا˘˘˘˘˘صصقإا با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسأا
ىلإا مهلاوقأا بصسح نيجتحملا
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا

ة˘ع˘جار˘م ي˘ف ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
ة˘ح˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘˘ئاو˘˘ق

با˘˘ب˘˘˘صشلا ءا˘˘˘صصقإا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسل
نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لاو ،بزا˘ع˘لا

ءاجام ةج˘ح˘ب ،نا˘صضمر ة˘ح˘ن˘م
،ةيزكرملا ةرادإلا تاميلعت يف
ن˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بر˘˘˘عأاو
˘مد˘ع˘ل م˘ه˘ط˘خ˘˘صسو م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت
مهل ةينعملا تاطلصسلا ثارتكإا
ةلا˘ط˘ب˘لا ءار˘ج م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ءازإا
اهيلع اويل˘حأا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ماز˘لإلا
ءابول يحصصلا عصضولل ةجيتن

مهطاصشن لصش يذلا ،91ديفوك
ا˘م ،ر˘ه˘صشأا ثÓ˘ث ة˘بار˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م

مهتايح ىلع بلصسلاب سسكعنا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ةيلحملا تاطلصسلا هتاذ تقولا

ة˘يلو˘لا ي˘لاو ا˘ه˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو

و مهفاصصنل لجاعلا لخدتلاب
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘˘صض م˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاردا
، ةحنملا هذه نم نيديفتصسملا

حلاصصم تلبقتصسا اه˘ت˘ه˘ج ن˘م

نيجتحملا نع نيلثمم ةيلولا
ةئدهت و مه˘تلا˘غ˘صشنا عا˘م˘صسل
لولح داجيإا ةلواحمو عصضولا
.لثمألا لفكتلل ةيلاجعتصسا

نيلسصملإ هجو يف اهحتف راظتنإ يف
ةياجبب دجاصسملإ فيظنتو ميقعت ةلمح قÓطنإ

لقنلإ لئاسسو بايغ ببسسب
سسابعلب يديصس يف مهبصصانم نم درطلاب نوددهم نوفظوم

ةيلولإ تاباغ يف ةرثكب هراجسشأإ رسشتنت
لجيجب نيلفلإ ةدام نم راطنق فلأإ61 ينجب تاعقوت

مي˘ق˘ع˘ت ة˘ل˘م˘ح ار˘خؤو˘م تق˘ل˘ط˘نا
ةلثمتملا ةدابع˘لا رود ف˘ي˘ظ˘ن˘تو
يف تايلصصم˘لاو د˘جا˘صسم˘لا ي˘ف
موقي ،ةياجب ةيلو عوبر لماك
نوعوطتملا اهيلع بظاويو اهب
كلذو ،ةينيدلا ناجللا ءاصضعأاو
لابق˘ت˘صسل ا˘ه˘باو˘بأا ح˘ت˘ف فد˘ه˘ب
عيباصسألا وأا مايألا يف نيلصصملا
هذ˘˘ه تظ˘˘فا˘˘ح د˘˘قو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
يحصصلا رجحلا ةليط دجاصسملا

تاو˘˘˘ل˘˘˘صصلا ناذأا ع˘˘˘فر ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم ةطبصضنم ةروصصب سسمخلا
ة˘يا˘غ ى˘لإا را˘ه˘ن˘˘لا ر˘˘ج˘˘ف غوز˘˘ب

وهو ‐ ءاصشعلا ‐ ةمتعلا ةÓصص
،نونطاوملا هبحتصسا يذلا رمألا

ةرهاصسلا ةلودلا ءادنل نيبيجتصسم
،عمتجملا ةحصصو مهتحصص ىلع
ه˘˘ي˘˘لإا لوؤو˘˘ت ا˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘فو
تاذ ة˘ي˘ح˘صصلا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
جئاتنلاو انوروك ةحئاجب ةلصصلا
لوصصولا نكمي يتلا ةيباجيإلا
ةينصضملا تادوهجملا دعب اهيلإا
ةلودلا حلاصصم اهب تماق يتلا

تاطل˘صسلاو ي˘ح˘صص عا˘ط˘ق ن˘م
كلت اهيف امب اهريغو ةيمومعلا
نو˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘با˘ث ي˘ت˘لا
لÓخ نم مهح˘ئار˘صش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ة˘ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘لا
ةحبا˘كلاو ة˘ع˘نا˘م˘لا ة˘يرور˘صضلا

نإا˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘˘صشت˘˘˘نل
هذه لاوز نوبقرت˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نكمم تقو برقا يف ةحئاجلا

رود يف مه˘تاو˘ل˘صص فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل
ةعيرصش ىلع ظا˘ف˘ح˘لاو ةدا˘ب˘ع˘لا
ءادأا ىلع سصرحت يتلا مÓصسإلا
دجاصسملا يف سسمخلا تاولصصلا
ةصسدقم˘لا ن˘طاو˘م˘لا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ةراصشإلا ردجتو ،اهل ةمئÓملاو
عاطقلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا نأا ى˘لإا
لئاصسو ريفوتب نوبلاطم ينيدلا
ىد˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
دجاصسملا هذه ىلإا نيدفاولا مارتحا
ةيح˘صصلا ة˘مÓ˘صسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
ةياغ يفو ةيرورصض تحصضأا يتلا
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هألا
فورظلا ةئيهت ماي˘ق˘لا ي˘عد˘ت˘صسي
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لاو
ةمئأا نم ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك كار˘صشإا˘ب
نيعوطتمو نيميق˘مو ن˘ي˘نذؤو˘مو
نا˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأاو ن˘يد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘مو
هذه رييصست ىلع ةفرصشملا ةينيدلا
ىلإا دجاصسملا ةدوع نإا ،دجاصسملا

نأا ينعي ةيعا˘م˘ت˘جلا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
ءاد يأل جرفلا حاتفم لثمي كلذ
ة˘جرد تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ة˘ل˘صضع˘˘م وأا
ذÓملا يه ةدابعلا نآل ،اهتاديقعت
 .ناصسنإÓل يقيقحلا

ت. Ëرك

لامعلا نم ديدعلا سسمأا لوأا دصشان
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا
جرا˘خ ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

يلاولا ،سسابع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘ن˘يد˘م
رار˘ق راد˘صصإا ل˘جا ن˘م ل˘خد˘ت˘ل˘˘ل
لقنلا طوطخ حتف ةداعإا سصخي
رذ˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ير˘صضح˘لا ه˘ب˘صش
مهلمع بصصانمب قاحتللا مهيلع
لقنلا لئاصسو فقو رارق ببصسب
ة˘˘يزار˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘جإلا ق˘˘˘فو
.انوروك سسوريف يصشفت يدافتل
رارق نيفظوملا ءلؤوه ربتعا دقو
يف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا ل˘ط˘ع˘لا ءا˘غ˘لإا
تح˘ت لاز˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
ةيلو رارغ ىلع يحصصلا زجحلا
يقطنم ريغ رمأا سسابعلب يديصس
لقنلا طاصشن ديمجت عفر مدعل
اود˘جو ثي˘ح ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘با˘م
فان˘ئ˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م م˘ه˘صسف˘نأا
حتف ةداعإا نود ينهملا مهطاصشن

ناك يذلا ر˘مألا ل˘ق˘ن˘لا طو˘ط˘خ
ن˘ي˘كت˘صشم˘˘لا بصسح بجو˘˘ت˘˘صسي
ديدمت مت يتلا تايلولا ءانثتصسا
ىلإا ةدوعلا رارق نم اهيف رجحلا
لا˘ق قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف˘ف ،ل˘م˘ع˘لا
ايلاح نوهجاوي مهنأاب نوكتصشملا
رر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ كر˘ت˘˘ل˘˘ل تاراذ˘˘عا
يف درطلاب نيددهم مهبصصانمل
نع نوزجاع هيف مه يذلا تقولا

ناو ةصصاخ لق˘ن ة˘ل˘ي˘صسو ر˘ي˘فو˘ت
جراخ نونطقي نيفظوملا بلغا
يديصس ةنيدمل يرصضحلا جيصسنلا
ن˘م نا˘ك يذ˘لا ر˘مألا سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
تاطل˘صسلا هذ˘خأا˘ت نأا سضور˘ف˘م˘لا
ح˘˘صضوأاو .را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
نو˘كل˘م˘ي ل م˘ه˘نأا˘ب نو˘كت˘صشم˘لا
نم ةمزÓلا ةيداملا تايناكمإلا
لقنت˘لا ف˘يرا˘صصم ة˘ي˘ط˘غ˘ت ل˘جا
تارايصس راجئتصسا ريظن يمويلا
ىدعتت ي˘ت˘لا «نا˘ت˘صسيد˘نو˘ل˘كلا»
ةبصسنلاب ابايإاو اباهذ رانيد0001
هذه عفترتل ة˘ب˘ير˘ق˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ل˘ك ة˘فا˘صسم د˘ع˘ب ع˘˘م را˘˘ع˘˘صسألا
ةيعصضو .ةيلولا رقم نع ةيدلب
ن˘ي˘كت˘صشم˘لا بصسح ي˘˘عد˘˘ت˘˘صست
˘مز˘ل˘ت ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
اهصسأار ىلعو ةيلحملا تاطلصسلا
با˘ح˘صصأل ر˘ي˘صشأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا

يرصضحلا هب˘صش ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘ح
مه˘طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا م˘ه˘ل ى˘ن˘صست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ل˘ظ ي˘ف ن˘ير˘خآلا م˘ه م˘ه˘طا˘صشن

فلتخم تارادإا سصيصصخت مدع
وأا ةيمو˘م˘ع˘لا ءاو˘صس تا˘عا˘ط˘ق˘لا
اهلامع لقنل تÓ˘فا˘ح ة˘صصا˘خ˘لا

يذلا ي˘ح˘صصلا فر˘ظ˘ل˘ل ةا˘عار˘م
.دÓبلا اهب رمت

ودبع.صص

ةيلول تاباغلا ةظفاحم مزتعت
مصسوملا اذه نوكي نأاب ،لجيج
يذلا ،نيلفلا ةدام ينجل اريفو
ي˘ف ةر˘ث˘كب هرا˘˘ج˘˘صشأا ر˘˘صشت˘˘ن˘˘ت

ناوعأا مو˘ق˘يو ،ة˘يلو˘لا تا˘با˘غ
ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م
هكاه˘ت˘نإا مد˘ع ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لاو
سصوصصللا فرط نم هتقرصسو
ةيباغلا ةورثلا ىلع ءادتعإلا وأا

،ق˘ئار˘ح˘لا ة˘ط˘صساو˘ب ا˘ه˘فÓ˘˘تإاو
ل˘ي˘عا˘˘م˘˘صسإا ة˘˘يد˘˘ك د˘˘كأا ثي˘˘ح

،لجيج ةيلول تاباغلا ظفاحم
لصصتصس ةنصسلا هذه تاعقوت نأا
راطنق فلأا61 يلاوح ينج ىلإا

ىوتصسم ىلع نيلفلا ةدام نم
م˘ت˘ي˘صس ن˘يأا ،ة˘يلو˘لا بار˘ت ل˘ك
35 ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ا˘ه˘ع˘م˘˘ج
،ةيلولا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا ة˘صشرو
ةيلوألا ةداملا ليوحت لجأا نم
لÓغتصسا ن˘صسحأا ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صساو
.قوصسلا تابلطتم بصسح

ميهإرب.ع

يلاو لوله˘ب ي˘بر˘ع˘لا ل˘ب˘قأا
حتف يف ارخؤوم راردا ةيلو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشلا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ىواكصشلا ءارج ه˘ي˘عار˘صصم
نم هتلصصو يتلا تاءادنلاو
اصصوصصخ ،نيلاط˘ب˘لا فر˘ط
ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘كر˘صشلا ي˘˘ف
م˘ي˘˘ل˘˘قإا ي˘˘ف ط˘˘صشن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ليجصست ءارج اذهو ةيلولا

ى˘فا˘ن˘ت˘˘ت تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ةد˘˘ع
ءانبأل ءاطعإا يف نوناقلاو
لمعلا يف ةيولوأا ةقطنملا
ن˘م لا˘˘م˘˘ع بل˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف
بصضغا امم ،ةقطنملا جراخ
ةد˘ع او˘م˘ظ˘نو ن˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

˘ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا تا˘˘ف˘˘قو
ي˘ت˘لاو تا˘كر˘صشلا ل˘˘خاد˘˘م
مدعب تاما˘ه˘تا ا˘ه˘ل ته˘جو
نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘ملا

سصن˘ت ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو
سضرعب مايقلا ةيفيك لوح
ماما ةحوت˘ف˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘لا

ةيلحملا ليغصشتلا تلاكو
ل˘˘غ˘˘صشلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
بصسحو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
،ةبولطم˘لا تا˘صصا˘صصت˘خلا

ه˘جو سضو˘م˘غ˘لا اذ˘ه ما˘˘مأاو
ةمراصص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘لاو˘لا
تا˘كر˘صشلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘لا
تاءار˘جإا مار˘ت˘حا ةرور˘˘صضب
،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ي˘˘ف بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ارذ˘˘˘ح˘˘˘م
ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم بصصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
سصو˘˘صصن˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘صضخإا
ة˘صسا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘م˘لا ع˘صضوو ل˘ي˘غ˘صشت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشو حو˘˘صضو ل˘˘كب
لكل ىط˘ع˘ي ى˘ت˘ح ة˘ق˘ل˘ط˘م
ى˘ل˘˘ع ادا˘˘م˘˘ت˘˘عا ه˘˘ق˘˘ح ق˘˘ح
ناو ة˘˘صصا˘˘خ سصا˘˘صصت˘˘خلا

ة˘˘ط˘˘ي˘˘صسب بصصا˘˘ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م˘˘صض جرد˘˘˘ن˘˘˘ت
نم اهبل˘ج ي˘عادل ة˘ط˘ي˘صسب

ةرفوتم يهو ةيلولا جراخ

ةقباصسملا ةطصساو˘ب م˘ظ˘ن˘تو
ة˘ب˘صسن سضي˘ف˘خ˘ت م˘ت˘ي ى˘ت˘ح
طا˘˘˘صسوأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ي˘ج˘ير˘خ ة˘صصا˘خ با˘˘ب˘˘صشلا

ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘˘م
راوح حتف دعبو ،يعماجلاو
يزاغلا عمجملا عم حيرصص
ةن˘يد˘م لا˘م˘صش ن˘يز˘لا يداو
تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا ع˘˘˘˘˘م راردا
نم رصشابم هيجوتب ةيلحملا
سصيصصختو حتف مت يلاولا

ةدئافل لغصش بصصنم021
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘لا
ي˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ة˘ط˘ي˘صسب˘˘لا

بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك ا˘˘˘ق˘˘˘حلو
˘مد˘عو نو˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ت
ن˘ي˘عأا ما˘مأا ا˘˘ه˘˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لا
سصر˘ح˘ب اذ˘هو ،ن˘ي˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا

ي˘لاو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ح˘˘صضاو
ل˘ظ ي˘ف ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ط˘ل
ةلماكلا ةيلوؤوصسملا لمحت
نم ةصصاخ فارطألا لك نم
ةبقار˘م˘لاو سشي˘ت˘ف˘ت˘لا ثي˘ح
تارادإا ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘يزا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘صشلا

يد˘˘م لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لاو
فيظوتلا ة˘صسا˘ي˘صس ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.نوناقلا قيبطت ثيح نم

نم فثكي رإردأإ نمأإ
ةيسسيسسحتلإ هتÓمح

ذيفنت لسصإويو
ةيئاقولإ ريبإدتلإ

 انوروك ءابول يدسصتلل
ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘˘ق لذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
نم دحلل ةري˘ب˘ك تاو˘ه˘ج˘م
سسور˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘˘˘نا

ةيمازلإا راطإا يفو ،انوروك
ي˘˘قاو˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا ءاد˘˘˘ترا
انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق ل˘˘صصاو˘˘˘ت
ق˘ي˘ب˘ط˘ت راردأا ة˘يلو ن˘مأا˘ب
يدصصتلل ةيئاقولا ري˘باد˘ت˘لا

اذ˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
نم ديد˘ع˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
سسيصسحت لÓخ نم ناديملا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘تو
ىوتصسم ىلع نيد˘جاو˘ت˘م˘لا
ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مألاو تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘صسلا
يلحتلل مهوعدتو ةيمومعلا
ثيح ،ةيئاقو˘لا تاءار˘جإلا˘ب
ة˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘ق تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ءا˘كر˘صشلا ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ديدعل ناديملا يف نيلعافلا

ةيصسيصسحتلا تÓم˘ح˘لا ن˘م
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘عو˘ت˘لاو
تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ،قاو˘˘˘˘صسألا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
راج˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘تو سسي˘صسح˘ت
ىلع مه˘ث˘حو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
عا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا ءاد˘˘˘ترا ةرور˘˘˘صض
˘˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘للاو ي˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘لا
ع˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حا
هذه لÓخ متو ،يعامتجلا
ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
نم˘صضت˘ت تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت

ةيئدبم˘لا سضار˘عألا رو˘ه˘ظ
كلذ˘˘كو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اد˘˘ه˘˘ل
لو˘˘ح تادا˘˘صشرإاو ح˘˘ئا˘˘صصن
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
يتلا ةيقاولا ةعنقألا ءادترا

ة˘ح˘صص ة˘يا˘م˘ح ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م
رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مو˘صسر˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘يرا˘ب˘جإا
721‐02 م˘قر يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
0202 يام02 يف خرؤوملا
ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘صصلا
يذ˘˘لاو ،03 مقر ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ه˘˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م يأا سضر˘˘˘ع˘˘˘ي
ةمارغ يف لث˘م˘ت˘ت ة˘بو˘ق˘ع˘ل
فلآا ةر˘صشع ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘˘م
            .يرئازج رانيد

/ مسساقلب يفيرسشوب
   نمحرلإدبع يفإولب

mahali@essalamonline.com

مهتايح ىرجم اتريغ
صسؤوبو نامرح ىلإإ
سشيمهتلإو ةلزعلإ

ناكصس تايموي
لبجب يدومصصملإ

ةليصسملإ يف دعاصسمإ
ةيدلبب يدومسصملإ ناكسس ،يناعي

،ةليسسملإ بو˘ن˘ج د˘عا˘سسمأإ ل˘ب˘ج
يتلإ بعاتملإو لكاسشملإ ديدع
م˘˘ي˘˘ح˘˘ج ىلإإ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي تلو˘˘ح
ىلإإ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ىر˘˘˘ج˘˘˘م تر˘˘˘ي˘˘˘غو

مهنامرح ءإرج ، صسؤوبو نامرح
ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ تا˘˘˘˘يرور˘˘˘˘سض ىندأإ ن˘˘˘˘م
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘لا˘˘˘هأإ ،ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لإ
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ح˘˘˘سص نإإ ةرو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لإ

ل˘˘˘ظ˘˘˘لإ ة˘˘˘نا˘˘˘خ ي˘˘˘ف ة˘˘˘نود˘˘˘˘م˘˘˘˘لإو
بلاطملإ ديدع إو˘ع˘فر ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب
ةأاسشن ذ˘ن˘م ا˘هد˘ي˘سسج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لإ
ها˘ي˘م ن˘م ة˘مور˘ح˘م˘لإ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لإ
كلا˘˘سسم˘˘لإو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لإو بر˘˘سشلإ
، ...ةيحسصلإ ةيطغتلإو ةيفيرلإ
ءا˘بر˘ه˘ك˘لإ ةد˘م˘عأإ م˘هد˘ع˘ب˘ت ن˘يأإ

ل˘ي˘ج˘سست م˘غر م˘ل˘ك70 ي˘لإو˘ح˘ب
تا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘سسلإ ط˘˘˘˘˘˘˘˘بر عور˘˘˘˘˘˘˘˘سشم
،2102 ذنم ةيفير˘لإ ءا˘بر˘ه˘ك˘لا˘ب
ريفوت ىلع لا˘ح˘لإ م˘ه˘ب ر˘ط˘سضي˘ل
ءابرهكلإ صضيوعتل توزاملإ ةدام
صضع˘˘˘ب لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسإو ةرا˘˘˘نإلإ ي˘˘˘ف
لإز˘˘˘ت ل ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جألإ
ر˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘لإ ن˘˘˘م دوز˘˘˘ت˘˘˘ت تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘˘لإ
ديعبلإ ي˘بر˘ع˘لإ ر˘ئ˘ب˘ب يزإو˘ترلإ

بإود˘لإ ة˘ط˘سسإو˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت ن˘˘ع
ط˘˘˘سسو ،ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو تإرإر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإو

ا˘ه˘نأإ ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘˘م ل˘˘قإ فور˘˘ظ
ثحبلإ تÓحر عم اميسس ةيثراك
إءا˘˘ت˘˘سش ة˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لإ ةدا˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘ع
نأإ نور˘خآإ ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو ،ا˘˘ف˘˘ي˘˘سصو
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جإو˘˘˘ي ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كإ

نع اثحب ندملإ وحن مهتاجرخ
،تا˘˘˘يرور˘˘˘سضلإ صضع˘˘˘˘بو جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘˘لإ كلا˘˘˘سسم˘˘˘لإ ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
يأإ فرعت م˘ل ي˘ت˘لإو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإو
،ثيد˘ح˘ت˘لإو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لإ ن˘م ط˘˘م˘˘ن
يدو˘˘˘م˘˘˘سصم˘˘˘لإ نا˘˘˘ك˘˘˘سس ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
جÓ˘ع˘لإ ة˘عا˘˘ق عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
تقولإ يف حورطم ريغلإ رمألاب
نور˘خآإ د˘ق˘ت˘نإ ن˘ي˘ح ي˘ف ، ي˘نآلإ

ي˘ف˘ير˘لإ ن˘ك˘سسلإ تا˘نا˘عإإ صصسصح
مهبلغإ عسضو ام إدج ةدودحملإ

تا˘ن˘ك˘سسلإ ع˘م ىر˘خأإ بعا˘ت˘م ي˘˘ف
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ ي˘لا˘هأإ ،ة˘ق˘ئل ر˘ي˘غ˘˘لإ

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘لإو نود˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي
ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لإ ،ة˘ي˘سصو˘لإ تا˘ط˘˘ل˘˘سسلإو

صشيم˘ه˘ت˘لإ ةرؤو˘ب ن˘م م˘ه˘جإر˘خإل
.ءاسصقإلإو نايسسنلإو

ع .دلاخ

نوراه يحابسصم



كتا˘˘˘˘˘يإد˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ثد˘˘˘˘˘˘ح ^
ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘عإد˘˘بإلإ كتلوا˘˘ح˘˘˘مو
ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لإ فا˘˘˘سشت˘˘˘كإ ءإرو نا˘˘˘ك
؟كيف

،ديدجلا رجفلا هبصشت اًمئاد تايادبلا
،ا˘ًم˘ي˘ظ˘ع اًرو˘˘ن ءر˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ىر˘˘ي
ةءو˘ل˘م˘م ءا˘˘م˘˘صس ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا سسم˘˘ت˘˘ل˘˘يو
نإاو ى˘˘ّت˘˘ح كلذ ىر˘˘ي ،سسو˘˘م˘˘ّصشلا˘˘ب

ىندأا نم ةيلاخ ةملظم هتيصسمأا تناك
ع˘م ي˘ت˘ياد˘ب تنا˘˘ك كلذ˘˘ك ،ة˘˘صضمو
هرو˘ن ي˘ف ر˘ج˘ف˘لا ه˘˘ب˘˘صشت ،ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا

بتاك ةيادب يه ،هغوزب يف مجنلاو
برغملا سسمألا نم ملقلا هب ىرصس
،رينملا قرصشملا مويلا ىلإا ملظملا

ل ،اًرثن نكت ملو اًرعصش ةيادبلا تناك
يتبهوم فاصشتكإا ءارو ناك ناصسنإا

ةيحصض ةريخألا هذه تءاج فصسأÓلو
امكو ،ءابدألاو بدألا رّدقي ل طيحم
يف اًحر˘ّط˘م ُتح˘ب˘صصأا ،ر˘عا˘ّصشلا لا˘ق
اوعاب˘ف ِبيدألا ّق˘ح.. او˘ل˘ه˘ج ٍر˘صشع˘م
م˘ه˘ع˘م˘ج˘ي سسا˘ّن˘لاو ،بنّذ˘لا˘ب َسسأار˘لا
ِبادآلا ي˘ف ٌقر˘ف م˘ه˘ن˘ي˘˘بو .. ٌل˘˘م˘˘صش
با˘نذأا˘ب ي˘ت˘ب˘هو˘م تع˘ي˘ب ،ِبصس˘ّن˘˘لاو
يل قحي كلذل ،لوقلاو لعفلا يهفات
،يتبهوم فصشتكا دحأا ل ّنأا لوقلا
ي˘صسف˘ن˘ل ي˘ن˘ت˘ف˘صشت˘كا ن˘˘م ي˘˘ه ل˘˘ب
،نيعمجأا سساّنللو ملاعلل ينتفصشكو
ل يذلا رينم˘لا ر˘ج˘ف˘لا ه˘ب˘صشت ة˘ياد˘ب
ليللا ىوصس ،عولّطلل هعفدي ءيصش
تقرصشأا ةكلحلا كلت يفو ،كلاحلا

.هلل دمحلاو
ة˘با˘ت˘˘ك˘˘لإ برا˘˘ج˘˘ت تسضخ ل˘˘ه ^
فيك ،كلذك ناك نإإو ،ةلسشافلإ
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م صصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘لإ تع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإ

ىلإإ ة˘يإو˘ه˘لإو ل˘سشف˘لإ ل˘يو˘˘ح˘˘تو
؟عقإو
براجّتلا لك ّنأاب حيرصصتلا ينفصسؤوي
نيح ،ةصسردملا ي˘ف تنا˘ك ة˘ل˘صشا˘ف˘لا

انأاو ةيبنجألا ةغللا يقلي ذاتصسألا ناك
يبرعلا سصّنلا ةيفخ بتكأا اهتعاصس
يف وأا ،بتاكلا وأا رعاّصشلا سصاقلا

طخأا ذاتصسألا يناقلي اّمل مولعلا داوم

كلذ ي˘ّن˘م به˘ن˘ي˘ف ،ي˘بدألا فر˘ح˘˘لا
تبتك يننأل يل اًباقع هيمريو سصّنلا
ينلعجيف ،مولعلا ةعاصس يف بدألا
سسردملا ،هلمحأا عادبإا ل هّنأا رعصشأا
عاد˘بإا ل ّنأا ىرأا ي˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج مرا˘˘صصلا
نأا ،د˘ي˘ل˘ق˘˘ّت˘˘لاو عا˘˘ب˘˘تلا ي˘˘ف ىو˘˘صس
ي˘ف ا˘ًب˘لا˘ط نو˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ح˘ن ه˘با˘صشت˘ن
ل نأا ،فلتخن ل نأا ،ريكفتلاو ركفلا
جورخ مدع ّنإا ،فولأاملا نع جرخن
يف قرغي هلعجي فولأاملا نع ءرملا

يف عادبإا ل هّنأا امك ،عابّتإلا تارمغ
سشي˘ع˘ت نأا ل˘صشف˘لا ن˘م ّنإا ،ه˘با˘صش˘ّت˘لا
نم لعجت را˘كفأا ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت را˘كفأا˘ب
ل نأا ،كريغ راكفأل ةدبع كراكفأا
ل˘صشف˘لا ،قور˘ّصشلا ى˘لإا ع˘فاّد˘لا د˘ج˘˘ت
ة˘ي˘صسارّد˘لا ة˘لوا˘ط˘لا ي˘ف نا˘˘ك لّوألا
ي˘تاّدو˘صسم ا˘ه˘قو˘ف ن˘م تب˘ه˘ُن ي˘ت˘˘لا
تفلاخ يرابتعاب اهيمر متو ،ةيبدألا
رصسكت نأا وه عادبإلا ،مولعلا دعاوق
تبلغت ،عابتإلا يف عادبإا ل ،دعاوقلا

ةءار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةعفانلا ةءارقلابو ،ةرثكب ةعلاطملاو

،ةمومهملا ةياوهلا رحصس تعطتصسا
،سصقر˘˘ي ا˘˘ًحر˘˘ف ا˘˘ًع˘˘قاو ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘جو
ة˘با˘ت˘كلا ي˘ف ي˘ت˘ب˘هو˘م تح˘ب˘˘صصأا˘˘ف
.ليمجلا سسرعلاب ةهيبصش

م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع كجو˘˘˘˘لو نا˘˘˘˘ك إذا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ^
صسن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘˘بإو˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ،بدألإ
إد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو يدر˘˘˘˘˘سسلإ ي˘˘˘˘˘بدألإ
له ،كلذ يف ببسسلإ ام ،ةيإورلإ

؟رايتخإ مأإ ةفدسص درجم وه
نع فيلأاتلا ملاع يجولو يف ببصسلا
نفو يدرّصسلا يبدألا سسنجلا ليبصس
ة˘ي˘صضق˘لا˘ب ي˘ما˘م˘ت˘˘ها و˘˘ه ،ة˘˘ياوّر˘˘لا
انعطتصسا ام حÓصصإلا ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.يرايتخا ناكو ،كلذ ىلإا
نيوانع ،نيطايصشلاو ،ءاقرخلا ةهلآلا
ناو˘ن˘ع˘لا تا˘ب˘ت˘ع لÓ˘خ ن˘م ي˘حو˘ت
بدأاو ة˘ي˘ب˘ئار˘غ˘لا ى˘لإا ه˘ت˘ي˘ئا˘م˘ي˘˘صسو
،طبصضلاب رايتخلا اذه اذامل ،ةبارغلا

؟هنم ىزغملا امو
ةهلآلا» اب ةنونعملا ىلوألا يتياور
دعبلا لك ةديعب ةياور يه «ءاقرخلا

اهُتيبئارغ ،تادقتعملاو تانايدلا نع
ر˘ي˘غ ا˘˘ه˘˘ع˘˘قاو َثاد˘˘حأا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ل
ةايحلا ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘ُي ن˘ي˘ح˘ف ،يدا˘ع˘لا
،ا˘ًيدا˘ع ا˘ًع˘قاو ىر˘ُت˘صس ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ئار˘˘غ˘˘لا
مكحت ل نأا وه ناونعلا نم ىزغملا

ءايصشألا ،هيلإا رظنلا نم ءيصشلا ىلع
ةيناث˘لا ي˘ت˘ياور ،بر˘غأا ل˘خاّد˘لا ن˘م
نم ي˘ه «ن˘ي˘طا˘ي˘ّصشلا» ـب ة˘نو˘ن˘ع˘م˘لا
بيرغلا ،يعامتجلا يعقاولا بدألا
كلأاصسيف َناطيّصشلا فداصصُت نأا اهيف
ءا˘عّد˘لا˘ب كح˘صصن˘يو ،كتدا˘˘ب˘˘ع ن˘˘ع
ءا˘ي˘صشألا كل ى˘ّل˘ج˘˘ت˘˘ت نأا ،ةÓ˘˘ّصصلاو
ةيح˘صض ما˘ّيألا سشي˘ع˘ت˘ف ،ا˘ه˘صضي˘ق˘ن˘ب
يناعملا نيب اًهئات ،ةيصسكع تاءارق
ى˘ق˘ل˘ت˘ف ،ا˘ه˘ن˘ع ة˘ب˘ير˘غ˘لا لا˘˘ع˘˘فألاو
اهب دجوي ل ةحاصسم يف اًهئات كصسفن
ل كلذ مغرو ةقماصس ةّمق يف ،ةهاتم
نم ىزغملا ،سسمّصشلا ةيؤور كنكمي
ن˘˘م ق˘˘ح˘˘لا كاردإا و˘˘ه ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
.اقوهز ناك لطابلا ّنإاو ،لطابلا

ي˘˘˘ف را˘˘˘ك˘˘˘فأإ ن˘˘˘˘م تمد˘˘˘˘ق إذا˘˘˘˘م ^
تا˘ي˘لا˘˘ك˘˘سشلإ ي˘˘ها˘˘مو ،كلا˘˘م˘˘عأإ

ىل˘ع تز˘ّكر ي˘˘ت˘˘لإ ع˘˘ي˘˘سضإو˘˘م˘˘لإو
؟كسصوسصن لخإد اهتجلاعم

ن˘ي˘ت˘ياوّر˘لا ل˘خاد ة˘مد˘ق˘ُم˘لا ةر˘كف˘لا
يه » نيطايّصشلا»و «ءاقرخلا ةهلآلا»
طوقّصسلا نم راذنإاو ،ةيعامتجا ةركف
تاعمتجملا سضعبل ةيوه ةمزأا يف

ةرظن ،ةيبرغلا ةركفلا ببصسب ةيبرعلا
ةمكحلاو م˘ل˘ع˘لا ن˘م خÓ˘صسنلا ن˘ع
ءادتراو ،داقتنلا نÓبقي ل دق ناذللا
دقنلاب ة˘عو˘ب˘ت˘م˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘يد˘يإلا

لقعلاو ةيعبّتلا ةيلا˘كصشإا ،دا˘ق˘ت˘نلاو
.هعّمإلا

م˘ح˘ت˘ق˘˘ت˘˘ل حو˘˘م˘˘ط كيد˘˘ل ل˘˘ه ^
يف ةيعإدبإ تإرماغم صضوختو
؟ىرخأإ ةيبدأإ صسانجأإ
حرصسملا يف ة˘با˘ت˘كلا ى˘لإا حو˘م˘ّط˘لا

.ةفداهلا ةريصصقلا ةّصصقلاو
،ر˘˘˘سشن رإد ر˘˘˘يد˘˘˘مو بتا˘˘˘ك تنأإ ^
ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘قو˘˘ع˘˘م˘˘لإ زر˘˘˘بأإ ي˘˘˘ها˘˘˘م
، ‐ ة˘˘ي˘˘عإد˘˘بلإ ‐ لÓ˘˘ب ته˘˘˘جإو
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘سشنلإ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
؟لغاسشملإ ةرثكو ةيمويلإ
بتاك يأا اهنم يناعي يتلا لكاصشملا
نوكت د˘ق ة˘ي˘بدألا ه˘تا˘ي˘ح ة˘ياد˘ب ي˘ف
نوكي ّنأا كلذ لاثم ،ةيدامو ةيونعم
ي˘ف سشي˘ع˘ي ة˘با˘ت˘كلا ي˘ف حو˘˘م˘˘ّط˘˘لا

بدألا رّد˘˘ق˘˘ُي لو أار˘˘ق˘˘ي ل ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
ه˘ل نو˘كي ل ر˘ي˘خألا اذ˘ه˘ف ،ءا˘˘بدألاو
نوكي يذ˘لا ي˘بدألا جو˘ت˘ن˘م˘لا سسف˘ن

أارقي طيحم يف سشيعي بتاك دنع
ا˘˘ّمأا ،هرد˘˘ق ّق˘˘ح بيدأÓ˘˘ل ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘يو
دجو˘ي˘ف ،يّدا˘م˘لا بنا˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ة˘يو˘غ˘˘ل˘˘لا ةرد˘˘ق˘˘لا م˘˘ه˘˘يد˘˘ل با˘˘ّت˘˘ُك
مهلعجت يتلا ةيفاقّث˘لاو ة˘ي˘فر˘ع˘م˘لاو
ىلإا ةلعت˘صشم سصو˘صص˘ّن˘لا نو˘جر˘خ˘ُي
م˘ه˘بو˘ي˘ج تنا˘ك اذإا ن˘كلو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
.ءيصش ّلك ئبخي ةغراف

فيدر ةباتكلإ نأإ دقتعت له ^
تب˘˘˘ن˘˘˘م صشما˘˘˘ه˘˘˘لإ ّنأإو ع˘˘˘˘قإو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
؟نيعدبملل
سص˘ّن˘لا ي˘ف ع˘قاو˘ل˘ل ف˘يدر ة˘با˘ت˘˘كلا
حرا˘˘ّط˘˘لا ي˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
،ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ثحا˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘ل˘˘˘ل
ىلع ،ةلحاق ءادرج اّلإا سسيل سشماهلاو
ىعصسيو سشماوهلا كرتي نأا بتاكلا
.قئادحلا يف تبني نأا ىلإا

ي˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘م كي˘˘˘˘˘لإإ ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ^
ة˘ي˘ئإور˘لإ ة˘با˘ت˘˘ك˘˘لإ تا˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘سشإ
ة˘ي˘بر˘ع˘لإو ة˘سصا˘خ ة˘ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

؟ةماع
ةيرئازجلا ةيئاوّرلا ةباتكلا ةيلاكصشإا

نم ل ةباتكلا لجأا نم ةباتكلا يه
ّنأا ا˘م˘ك ،حÓ˘صصإلاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
فداهلا سصّنلا يغلُي دق هفاّتلا سصّنلا
ةياوّرلا اّمأا ،ايديم لصشوصسلا ببصسب

رابتعلا ةداعإا ىلإا ة˘جا˘ح˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ة˘غ˘ّل˘لا ة˘ّصصا˘خو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يو˘ه˘˘ل˘˘ل
.ئدابملاو

ةير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يإور˘لإ ةرور˘ي˘سس ^
.. فرعت اهنأإ لوقلإ نكمي له

˘˘˘˘˘‐ زوا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لإ ‐ فÓ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خلإ
؟ةفاسضلإ
يف فÓتخإلا فرعت ةيرئازجلا ةياوّرلا

ةفاصضإلاو اهعاونأاو سصوصصّنلا ةرثك
.يخيراّتلا سصّنلا يف ةلثمتملا

ايقلتم جاتحي يبدألإ جوتنملإ ^
ن˘˘˘ك˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
ل ة˘ما˘˘ع ي˘˘بر˘˘ع˘˘لإو ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

ة˘لدا˘ع˘م˘لإ ل˘ع˘˘ج˘˘ن ف˘˘ي˘˘ك ،أإر˘˘ق˘˘ي
؟ميقتسست
سضع˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئور˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘صسن
بتكلا ،ةليلق ةيبرعلا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

نم رثكأا فوفّرلا يف سشيعت تراصص
تو˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف بكا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا سشي˘˘˘ع
ءايحإا ىلإا ةجاح˘ب ن˘ح˘ن ،ةرو˘ج˘ه˘م˘لا
ىلع بجي ،ةءارق˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘ب با˘ت˘كلا
رصشنل لح داجيإا ة˘يو˘بر˘ت˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا
ل ةايح ةليصسو اهلعجو ةءارقلا ةفاقث
كلذ˘كو ،ا˘ي˘صسارد ا˘ب˘ل˘ط˘م وأا ة˘˘ياو˘˘ه
نع ةلوؤوصسم˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘صس˘ّن˘لا˘ب
بجي ةلداعملا ،أارقا ةّمأا نحن ،ةفاقّثلا
.ميقتصست نأا

ة˘مزأإ ي˘ف ي˘بر˘ع˘لإ د˘ق˘˘ن˘˘لإ ل˘˘ه ^
ة˘˘ب˘˘كإو˘˘م˘˘لإ ن˘˘ع هر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘سسب
لÓ˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ع˘˘˘با˘˘˘ق و˘˘˘ه ًا˘˘˘˘م˘˘˘˘ئإدو
؟ثدحي امل ةمجرتلإ
سصّنلا ذخأاي ل نأا مزلي يبرعلا دقّنلا
يّنفلا بناجلا ىلع زّكريو ةيدايحلاب
نم ىلوأا ئدابملاو ةيوهلا ّنإا ،طقف
.ّنفلا

ة˘˘يإور˘˘لإ ة˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب كيأإر ا˘˘˘م ^
هب˘سشت قرو˘لإ ىل˘ع ةا˘ي˘ح ا˘ه˘نأا˘ك»

ر˘ث˘كأإ ا˘ه˘ن˘ك˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘˘لإ ا˘˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح
؟«لامجو ةللدو اقمع

،ٍنامزو ٍناكمو ٍةايحل ةروصص ةياوّرلا
ءيصشلا ،ةيموي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ه˘ب˘صشت ا˘ه˘ّنإا
ةلصسرملا يناعملا يه اهيف ليمجلا
وأا ةيحطصسلا يناعملا ءاوصس ،اهلخادب
كلت يه تاياوّرلا م˘ظ˘عأا ،ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا
،قيمعلا ىنعملل ةل˘ما˘ح˘لا تا˘ياوّر˘لا
،سضعبلا كاحصضإا اهُنكمُي يتلا كلت

ا˘ه˘ّنإا ،ن˘ير˘خآلا ءا˘كبإا ا˘ه˘ن˘كم˘ُي ا˘م˘ك
.يناصسنإلا لامجلا

ةيلبقتسسملإ كفإدهأإو كقافآإ ^
ي˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سشلإ د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سصلإ ىل˘˘˘˘˘˘ع
؟يعإدبإلإو

ءا˘صش نإا ة˘ل˘ئا˘ع سسي˘صسأا˘ت ى˘لإا ح˘م˘طأا
عيمجلو يل َقيفوّتلا هللا لأاصسأاو ،هللا

ى˘لإا ى˘ع˘صسأا ا˘م˘ك ،ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ي˘˘ّب˘˘ح˘˘م
نأاو ،Óيبصس هيلإا تعطتصسا ام حÓصصإا
،رئازجلا بيبحلا يدلبل ٍريخ اذ نوكأا

.ملاعلاو ةيبرعلا ناطوألاو
ءإر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأإ ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك ^
ةديرجلإو

لبقي نم sلك ةعفاّنلا ةءارقلاب حصصنأا
ي˘ف سشي˘ع˘لا ي˘ه ةءار˘ق˘˘لا ،ح˘˘صص˘˘ّن˘˘لا

،ةفلتخم نكامأا ةرايز ،ةفلتخم ملاوع
يه ةءارقلا ،ةفلتخم ةنمزأا يف ةايحلا
ه˘ب˘صش˘ُت ل ة˘ل˘حر ي˘ف سسف˘ّن˘لا لا˘صسرإا
ةاي˘ح˘لا ا˘ه˘ّنإا ،ة˘يّر˘ح˘لا ا˘ه˘ّنإا ،ىر˘خألا
.فولأاملا نع ةديعبلا
هذ˘ه ى˘ل˘ع ءاّر˘غ˘لا م˘كتد˘ير˘ج ر˘˘كصشأا
نييفحّصصلا عيمجو ،ةبّيطلا ةتافتللا
ذا˘ت˘صسألا ة˘ّصصا˘خو ،ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
مكازج ،فصسوي نب رصضخل يفحّصصلا
.اريخ هللا

 فسسوي نب . رسضخل .أإ :هرواح

mahali@essalamonline.com
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ليب مركي ديردم لاير
لاير سسيئر ،ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ىد˘هأا

،ليب ثيراغ يزليولا بعÓلا ،ديردم
رابيإا ىلع زوفلا دعب اًيراكذت اًصصيمق
يد وديرفلأا بعلم ىلع1‐3 ةجيتنب
82 ةلوجلا تايرابم نمصض ،ونافيتصس
عقو˘م˘لا بصسح˘بو ،ي˘نا˘ب˘صسإلا يرود˘ل˘ل
ميركت زيريب ررق ،ديردم لايرل يمصسرلا
مقرلا لمحي اًيراكذت اًصصيمق هادهأاو ليب
مقر هتارابمل هلوصصو ةبصسانمب ،052
،عباصسلا همصسوم يف ،يغنريملا عم052
ماع ماهنتوت فوفصص نم مامصضنلا دعب
يف ةارابم052 ليب سضاخو ،3102
يرود ،071 يرودلا :تاقباصسم ةتصس
،31 كل˘˘م˘˘لا سسأا˘˘ك ،55 ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا

ربوصسلا سسأاك ،6 ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك
يبوروألا ربوصسلا سسأاكو3 ينابصسإلا

91 يف يراجلا مصسوملاب كراصش دقو ،3
5102‐4102 مصسوم ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ةارا˘ب˘م
دصض يبريدلاو ،ليبل اًروهظ رثكألا وه
اهبعل يتلا ةارابملا يه ديردم وكيتلتأا
لاير ناك اميف تارملا نم ددع ربكأا
هدصض ققح يذ˘لا سسفا˘ن˘م˘لا داد˘ي˘صسو˘صس
ليب لجصسو ،تاراصصتنلا نم ددع ربكأا

اًفده08 عقاوب لايرلا عم فادهأا501
يرود ي˘˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه61 ،يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ملاعلا سسأاك يف فادهأا ةتصس ،لاطبألا
.كلملا سسأاك يف فادهأا ةثÓثو ةيدنأÓل

سسيراب ةرإدإإ سضراعي اصسيردإإ
سسيراب طصسو بعل ياج اصسيردإا ىدبأا
تارارق دحأل هدييأات مدع نامريج ناصس
،ةريخألا ةرتفلا يف يصسنرفلا هيدان ةرادإا
سسلب لاناك ةكبصش ربع راوح يف ياج لاق
،عئار بعل افل˘ي˘صس و˘غا˘ي˘ت» :ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا

عبطلابو ،ةريبكلا ةربخلاب زيمتي عفادمو
هنأل ،قيرفلا عم هرارمتصسا ىنمتأا تنك
:يلاغنصسلا مجنلا فاصضأاو ،«ةمهم ةفاصضإا
با˘ح˘صصأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن»
وجايت لث˘م ةر˘ي˘ب˘ك تارد˘ق˘بو تار˘ب˘خ˘لا
يصضايرلا ريدملا ودرانويل ناكو ،«افليصس
نع ءانغتصسلا نع نلعأا يصسيرابلا يدانلل

نوصسنيدإاو افليصس وغايت يئانثلا تامدخ
يف ،يراج˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘نا˘فا˘ك
ملاع يف» :يياج اصسيردإا راصشأا ،رخآا قايصس
يننكل ،دكؤوم ءيصش دجوي ل ،مدقلا ةرك
ةرادإاو ودرانويل عم رمتصسم لصصاوت ىلع
نع يليحر ةلأاصسمل قرطتن ملو ،يدانلا
اننيب ةقÓعلا» :هتاحيرصصت متأاو ،«قيرفلا
انلعجي امم ،ديدصشلا مارتحلا ىلع ةمئاق
لك امأا ،ايقيقح ناك اذإا ءيصش يأاب حرصصن
رابخأا يه˘ف ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف را˘ث˘ي ا˘م
.«ةفيزم

بولكب دجنتصسي وينيتوك
لوبرفيل ¤إإ ةدوعلل

نأا ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘صشك
م˘ج˘ن ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا
ىلع ،خنويم نرياب ىلإا راعملا ةنولصشرب
ل˘جأا ن˘م ه˘ب˘تار سضي˘ف˘خ˘ت˘ل داد˘ع˘˘ت˘˘صسا
ةراعإا يهت˘ن˘تو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

مصسوملا ةيا˘ه˘ن˘ب نر˘يا˘ب ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
،ةنولصشرب ىلإا دوعيصس مث نمو ،يراجلا

سسأار ىلع هعصضي نأا حجرملا نم يذلاو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
«ورتم» ةف˘ي˘ح˘صص بصسح˘بو ،ي˘ف˘ي˘صصلا
يف بغري ويني˘تو˘ك نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
لحر امدعب ،ديدج نم دليفنآا ىلإا ةدوعلا
عم ءاوصس ملقأاتي ملو ،8102 ءاتصش يف
تح˘˘˘صضوأاو ،نر˘˘˘يا˘˘˘ب وأا ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
ًءاد˘ن ه˘جو و˘ي˘ن˘ي˘˘تو˘˘ك نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
بردم بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ى˘لإا ا˘ًي˘صصخ˘صش
،دليفنآا ىلإا هتداعإا لجأا نم ،لوبرفيل
،هبتار سضيفختل هدادعتصسا هديكأات دعب
هذ˘ه لÓ˘خ ا˘ًي˘لا˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو
ةيداصصتقلا ةمزألا لظ يف ،ةلحرملا
.انوروك سسوريف اهببصس يتلا

967211ددعلأ ^1441 لأوشش42ـل قفأوملأ0202 نأوج61ءاثÓثلأةصضايرلا
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د˘ئا˘ق ،ي˘ن˘ي˘˘ّل˘˘ي˘˘ك و˘˘ي˘˘جرو˘˘ج دد˘˘ح
عم هلبقتصسم ح˘مÓ˘م ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ةيفيك ىلإا اًريصشم ،زوجعلا ةديصسلا
طا˘˘بر˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإا ع˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت
ي˘ف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘ب˘ي˘ل˘صصلا
لا˘قو ،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب

ثب ربع تاحير˘صصت ي˘ف ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ك
دقتعأا» :«مارغت˘صسنإا» ر˘ب˘ع ر˘صشا˘ب˘م
ل˘ب˘ق ة˘با˘صصإلا كل˘ت تثد˘ح و˘ل ه˘نأا

رع˘صشأا˘صس تن˘ك ا˘م˘ل ،تاو˘ن˘صس01
:فاصضأاو ،«ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ل لا˘ب˘لا ة˘حار˘ب
يتلا ةربخلا لك عمو53 نصس يف»
ه˘نأا م˘ه˘ف˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘صسأا ،ا˘ه˘ب ترر˘˘م
،«تقولا رورمب اهزواجت يننكمي
لكصشب اينهذ تنصسحت دقل» :عباتو
تنك اًري˘غ˘صص تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،ما˘ع
ببصسب ةقاطلا نم ريثكلا كلهتصسأا
ةا˘ي˘˘ح يد˘˘ل» :ح˘˘صضوأاو ،«بصضغ˘˘لا

يف هنأا ركذتأا نأا يلع اذل ،ةديج
ي˘ند˘عا˘صسي ة˘ئ˘˘ي˘˘صسلا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ز˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘ف تب˘˘ع˘˘ل» :ل˘˘م˘˘كأاو ،«بصضغ˘˘لا
91 ر˘م˘ع ي˘ف ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا
ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘تأا م˘˘˘ل كلذ˘˘˘ل ،ة˘˘˘ن˘˘˘˘صس
سضعب يدل ناك امدنع ،ةصساردلا

بهذأا اذامل ،تركف ،غارفلا تقو

:نّيبو ،«؟نصشيتصسيÓبلا بعلل طقف
تنكمتو اًفلتخم اًئيصش لعفأا تنك»
ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ن˘˘˘م
يف لامعألا ةرادإا يف ريتصسيجام
:ل˘صصاوو ،«تاو˘ن˘صس4 نو˘˘˘صضغ
،ةنصس71 نصس يف مه نم كانه»
ن˘˘˘˘هر م˘˘˘˘ه˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘نأا نو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضيو
تاعقوتلاو ،ةريبكلا تاطوغصضلا
انأا ،ةين˘ه˘م˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ر˘مد˘ت ي˘ت˘لا

كل˘˘ت تل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ن˘˘˘نأل ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م
نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘˘ف طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا

كصسمت ونروفيل نكل ،سسوتنفوجو
ن˘م» :لو˘ق˘لا˘ب دازو ،«ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ل˘ث˘م˘˘ي ا˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ،ير˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو
مدق ةرك بعل كنوك يف ةبوعصص
ى˘˘ل˘˘ع كي˘˘مد˘˘ق ءا˘˘ق˘˘بإا ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘˘م
،«ةلزعلا عم لماعتلا مث ،سضرألا

ةيلقع ةوق ىلإا ةجاحب تنأا» :دكأاو
كل˘˘˘ت ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل كل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘ب
ةلئاعلا دعاصست ،ةملظملا تاظحللا
كلعجي لمعلا نأل كلذ ىلع اًصضيأا
كنإاف يلاتلابو ،ةينانأا رثكأا حبصصت
،«لزنملا يف كت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا دو˘ع˘ت
ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم سصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
ةنصس بعلأاصس» :فصشك ،سسوتنفوج
فيكو رعصشأا فيك ىرأا مث ،ىرخأا
دعاقتلا يننكمي ،ياقاصس بيجتصست
لوصصحلا وأا لبقملا فيصصلا يف
،«كلذ د˘˘ع˘˘ب ر˘˘خآا م˘˘˘صسو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف ر˘م˘ت˘صسأا نأا دوأا» :ل˘صسر˘˘ت˘˘صساو
ارود بعلأا امبر ،مدقلا ةرك ملاع
ئبخت اذام فرعت ل كنكل ،اًيرادإا
نكمتأا نأا لمآا» :متأاو«ةايحلا كل
ماعلا0202 وروي يف بعللا نم
ةدناصسم نم نكمتأا ىتح ،لبقملا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘بو˘˘هو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
.«بختنملا

يلاحلأ تقولأ يف ضضرع يأأ قلتي مل هنأأ دكأأ

«لانصسرآإ عم حاتفملإو ..يتايح يف رإرق مهأإ ذختأاصس» :غنايمابوأإ

«مدقلإ ةرك يف ام بعصصأإ إذهو ..رخآإ اًمصسوم بعلأاصس» :ينيليك

نأا ينابصسإا يف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
م˘ج˘ن ،د˘نلا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا
لا˘ير ح˘ن˘م ،د˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب
.هعم دقاعتلل اًعنقم اًببصس ديردم
لايرل اًيصساصسأا ا˘ًفد˘ه د˘نلا˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ز˘˘كر˘˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،د˘˘يرد˘˘˘م
لد˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت ثي˘˘ح ،مو˘˘ج˘˘ه˘˘˘لا
ل˘ي˘حر ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا

«لارتنيصس اصسنيفيد» عقوم بصسحبو
تصسي˘ل ةر˘م˘لا هذ˘ه نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
لاير دنلاه اهيف حنمي يتلا ىلوألا

نكلو ،همصضل ةيفاك اًبابصسأا ديردم
،تبصسلا ،سسمأا موي ناك مهألا ببصسلا

ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب ل˘˘خد ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
نكمتو ،فرودلصسود مامأا دنومترود
دعب ،هقيرفل ثÓثلا طاقنلا بلج نم
,59 ةقيقدلا يف زوفلا فده هليجصست
رثكأا نم لتاقلا فدهلا اذه ربتعيو
با˘˘˘ج˘˘˘عإا تلا˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشألا

ثيح ،ديردم لاير يف نيلوؤوصسملا
ناكو ،ودلانور ونايتصسيركب مهركذ
لح يننكميو انه انأا» :لوقلا ةباثمب
ىلع ةردقلاو ،تقو يأا يف ءايصشألا
حصضوأاو ،«ة˘ط˘ق˘ل يأا ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘لا
مجاهم ىلإا ةجاح يف لايرلا» :عقوملا

يأا يف ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق
بعرلاو فوخلا ثبي مجاهم ،تقو
عصضو درجم˘ب مو˘صصخ˘لا سسو˘ف˘ن ي˘ف
نا˘ك ا˘م˘ل˘ث˘م ،«ه˘ي˘˘مد˘˘ق تح˘˘ت ةر˘˘كلا

ةزيم˘لا هذ˘ه يدا˘ن˘لا ىر˘يو ،ود˘لا˘نور
.دنلاه يف

لثمألإ دنلاهو ديدج حÓصس ديري لايرلإ

كيرميإا ريي˘ب ي˘نو˘با˘غ˘لا م˘ج˘ن˘لا د˘كأا
مل هنأا ،لا˘ن˘صسرآا م˘جا˘ه˘م ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
هلبقتصسم سصوصصخب ءيصش يأا ددحي

هتاذ تقولا يف اًددصشم ،نآلا ىتح
،باق˘لألا˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ى˘ل˘ع
لانصسرآا عم غنايمابوأا دقع يهتنيو
تقولا يف ،لبقملا مصسوملا ةياهنب
ا˘مإا لا˘ق˘ت˘نلا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘ترا يذ˘˘لا
ةلاح يفو ،نÓيم رتنإا وأا ةنولصشربل
عم قافتل لانصسرآا لصصوتي مل ام
متيصس ،هدقاعت ديدجت لوح غنايمابوأا

بنجتل ؛فيصصلا اذه عيبلل هصضرع
يف ،غنايمابوأا لا˘قو ،ا˘ًنا˘ج˘م ه˘ل˘ي˘حر
«ورتم» ةفيحصص اهتلقن تاحيرصصت
،اًرخؤوم اًصضرع قلتأا مل» :ةيناطيربلا

تاصشقانم كانه تناك عبطلاب نكلو
نو˘كل˘ت˘م˘ي ن˘يذ˘لا م˘˘ه ،يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
،مهلمعب مايقلا مه˘ي˘ل˘عو ،ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا

،«ثد˘ح˘ي˘صس ا˘م ىر˘ن˘صس كلذ د˘˘ع˘˘بو
ي˘ف لو˘ح˘ت ة˘ط˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘نإا» :فا˘˘صضأاو
عم اًدج اًحيرصص تنك دقل ،يتريصسم

اًرار˘ق ع˘ب˘ط˘لا˘ب نو˘كي˘صسو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
نوكي امبر» :عباتو ،«ةياغلل اًبعصص
ىتح نكلو ،يتريصسم يف رارق مهأا
،«ءي˘˘صش يأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل نآلا

ملح˘ي بعل ل˘ك ع˘ب˘ط˘لا˘ب» :ل˘م˘كأاو
عيمجلا حرطيصسو ،باقلألاب زوفلاب
عم زوفلا يف بغرت تنك اذإا لاؤوصسلا
،«ر˘خآا نا˘كم ي˘ف زو˘ف˘لا وأا لا˘ن˘˘صسرآا

يذلا وه لبقتصسملا ،تلق امك» :متأاو
زوفلا ديرأا يننكل ،كلذب انربخيصس
ع˘ي˘م˘ج˘لاو ح˘˘صضاو اذ˘˘ه .با˘˘ق˘˘لألا˘˘ب
.«كلذ فرعي

دعتصسم دنومترود
ءيصش يأإ لعفل
يميكح لجأإ نم

ريدملا ،ليك نايتصسابصس دكأا
ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب˘˘ل يذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
يف ه˘يدا˘ن ة˘ب˘غر ،د˘نو˘م˘ترود
يبرغملا م˘ج˘ن˘لا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
ن˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح فر˘˘˘صشأا

يف يناملألا قيرفلا فوفصص
ررقملا نمو ،لبقملا مصسوملا
فر˘˘صشأا ةرا˘˘عإا ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت نأا

اذه دنوم˘ترود ى˘لإا ي˘م˘ي˘كح
ىلإا دوعيصس مث نمو ،فيصصلا

نيمصسوم د˘ع˘ب ،د˘يرد˘م لا˘ير
انوديإا لانجيصس يف امهاصضق
ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘قو ،كرا˘˘˘˘˘ب
ياكصس» ةكبصشل تاحيرصصت
دعتصسم» :«ا˘ي˘نا˘م˘لأا ترو˘ب˘صس
ءا˘˘˘ق˘˘˘بإل ءي˘˘˘صش يأا ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ل

،«اغيلصسدنو˘ب˘لا ي˘ف ي˘م˘ي˘كح
يدقاعتلا ع˘صضو˘لا» :فا˘صضأاو
ح˘˘صضاو د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘م
ىلإا اوداع اينابصسإا يف ،ةياغلل
بجي ،ةليلق مايأا ذنم بعللا
:عباتو ,«نيروبصص نوكن نأا
،تلا˘م˘ت˘حا كا˘ن˘ه تنا˘ك اذإا»
هنإا ،ءيصش لك لعف لواحنصس

ةبصسنلا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘م بعل
ه˘ل مد˘ق˘ن نأا ا˘ن˘ن˘˘كم˘˘يو ،ا˘˘ن˘˘ل

ن˘م ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘˘ح ا˘˘ًنا˘˘م˘˘صض
.«رثكأا روطتلا
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 بÎقي ديردم وكيتلتأإ
يصسايقلإ همقر رصسك نم

هفي˘صضت˘صسم ع˘م د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا لدا˘ع
يف ،دحألا سسمأا ،قيرف لكل فدهب ،وابليب
تاصسفانم نمصض امهتعمج يتلا ةارابملا
تركذو ،اغيللا رمع نم82 ـلا ةلوجلا

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا نأا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
مقر لداعتلا ىلإا لصصو ،وابليب عم هلداعتب
«سسو˘كنÓ˘ب ي˘˘خور˘˘لا» نأا تفا˘˘صضأاو31
‐4791) مصساوم يف يصسايقلا همقر لداع
‐0991)و (9791‐8791)و (5791
لجصس امدنع ،(6002‐5002)و (1991
هنأا ىلإا تتفلو ،مصسوم لك يف اًلداعت31
ةياهن ىلع ىرخأا تايرابم01 ىقبت عم
لجصسي نأا عقوتملا نمف ،يلاحلا مصسوملا
لاح ،اًديدج اًيصسايق اًمقر ،ديردم وكيتلتأا
وكيتل˘تأا نأا˘ب تم˘ت˘خو ،ي˘نا˘ث ةر˘م لدا˘ع˘ت
يف يصسايقلا مقرلا ىلإا لصصي نأا هناكمإاب
نأا ة˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ما˘˘ع ل˘˘كصشب ا˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
يف اًلداعت81 ققح اينوروكل وفيتروبيد
.(6102‐5102) دحاو مصسوم

سسوتنفوج ةمزأإ لحي ودلانور
سسأاكلإ يئاهن يف

رود رييغ˘ت ن˘ع ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
،سسوتنفوج م˘ج˘ن ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك
ه˘جاو˘ي ا˘مد˘ن˘˘ع ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع
يئاهن يف ،يلوبان هريظن يرينوكنايبلا

يقت˘ل˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘ك
،لبقملا ءاعبرألا موي ،يلوبانو سسوتنفوج
يئاهنب ،امور ي˘ف و˘كي˘ب˘م˘لوألا بع˘ل˘م˘ب
رتنإاو نÓيم ىلع امهقوفت دعب ،سسأاكلا

،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘صصن ي˘˘ف بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ،«تصسايديم تروبصس» ةكبصش تركذو
ونايتصسيركب عفدلا ىلع دمتعيصس يراصس
نم ًلد˘ب ح˘ير˘صصلا م˘جا˘ه˘م˘لا ز˘كر˘م ي˘ف
يذلا زكرملا وهو رصسيأا حانجك بعللا
همامصضنا ذنم هلغصش ىلع نودلا داتعا
و˘لاز˘˘نو˘˘غ نأا تفا˘˘صضأاو.سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج˘˘ل
ٍفاعتي مل ،سسوتنفوج مجاهم ،نياوغيه
يف اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا نم دعب
تÓصضع يف ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا
تارا˘ي˘خ˘لا نو˘كت˘صس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ذ˘خ˘ف˘˘لا
ىلإا تتفلو ،ةيمازلإا يراصس مامأا ةيموجهلا
حيرصصلا مجاهملا نوكيصس ونايتصسيرك نأا
دايطصصا لجأا نم ،يئاهنلا يف يفويلل
،ةينهملا هتر˘ي˘صسم ي˘ف03 م˘قر سسأا˘˘كلا

و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘˘غل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تدر˘˘فأاو
يصسيئرلا اهفÓغ يف ةحاصسم ،«تروبصس
ىلإا ودلا˘نور ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ردا˘صصلا

.حانجلا نم ًلدب حيرصص مجاهم
بعل لاقتنإ لقرعي افليصس وغايت

غيلريميربلإ ىلإإ ةنولصشرب
عفادم افليصس وغا˘ي˘ت ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ط˘ب˘تر˘ي
دحأل مامصضنلاب ،نامريج ناصس سسيراب
يف ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا قر˘ف
يدا˘ن˘لا نÓ˘عإا د˘ع˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا
اذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ب ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
نأا تروبصس ةفي˘ح˘صص تر˘كذو،م˘صسو˘م˘لا
نامريج ناصس فو˘ف˘صص ردا˘غ˘ي˘صس ا˘ف˘ل˘ي˘صس
هنأا ىلإا ةريصشم ،يلاحلا مصسوملا ةياهنب
ل˘جأا ن˘م ا˘بوروأا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘صسي
2202 ، م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

سضورعلا سضعب هيدل افليصس نأا تفاصضأاو
نم سضورع بناجب ةيليزارب ةيدنأا نم
هتيولوأا نأا لإا ،طصسوألا قرصشلاو نيصصلا

ةحصضوم ،لبقملا ملاعلا سسأاك بعل يه
حاتفم وه ابوروأا يف ءاقبلا نأا فرعي هنأا
ىلإا تتفلو،يليزاربلا بختنملا يف هئاقب
ةيدنأا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘م˘صضب ما˘م˘ت˘ها كا˘ن˘ه نأا
يلاطيإلا يلوبانو يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا نو˘تر˘ف˘يإا

ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ترا˘صشأاو
ملو نوترفيإا ىلإا افليصس وجايت لوصصو
بابلا قلغيصس ،قباصسلا هبردم عم هلمصش
عفادم وب˘يدو˘ت ر˘ي˘ل˘ك نا˘ج ما˘م˘صضنا ما˘مأا
.زيفوتلل ،ةنولصشرب

مهريسصم يف مكحتت ةددعتم فورظ

ايلاطيإإ عيدوت باتعأإ ىلع موجن ..ويصشتلاكلإ ةدوع

و˘نا˘كي˘ما˘بوأا تو˘ياد ي˘صسنر˘ف˘لا م˘صسح
ةياهنب ةلبقملا هتهجو ،غيزبيل عفادم
مامتها لظ يف كلذو ،يلاحلا مصسوملا
ة˘يد˘نأا ةد˘ع بنا˘ج ن˘˘م ه˘˘م˘˘صضب غ˘˘لا˘˘ب
و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘˘ًق˘˘فوو ،ة˘˘ي˘˘بوروأا
بحا˘صص نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا «ترو˘˘ب˘˘صس
ةيدنألا ةفاكل هرهظ رادأا اًماع12ـلا
لاقتنلا ررق امدعب ،همصضب ةمتهملا
ترا˘صشأاو ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه لا˘ن˘صسرآا ى˘لإا
غيزبيل يلوؤوصسم غÓبإا ىلإا ةفيحصصلا
راي˘ت˘خا˘ب ،نÓ˘ي˘م يدا˘ن ي˘ف م˘ه˘ئار˘ظ˘ن

يدا˘ن˘ل˘ل با˘صشلا ي˘صسنر˘ف˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ةمدقملا سضورعلا لك نيب نم يندنللا
ة˘ق˘فاو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تد˘كأا ا˘م˘˘ك ،ه˘˘ل

،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا سضر˘ع˘لا ى˘ل˘ع غ˘يز˘ب˘˘يل
خنويم نرياب ،نÓيم يعاصسم يهتنتل
لانصسرآا حاجن مامأا دتيانوي رتصسصشنامو
يئازج طرصش كانهو ،بعÓلا عانقإا يف
غلبت ،غيزبيل عم وناكيمابوأا دقع يف
متحتي نكل ،وروأا نويلم06 هتميق
03 موي هئاهتنا لبق هعفد لانصسرآا ىلع
،فلزتنيم رفيلوأا ناكو ،يراجلا ناوج

حرصص دق ،غيزبيÓل يذيفنتلا سسيئرلا
:اًلئاق ،«دليب» ةفيحصصل قباصس تقو يف
حوصضوب بعÓلا لي˘كو ا˘نر˘ب˘خأا د˘ق˘ل»
،«اًناجم ليحر˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘صسن ن˘ل ا˘ن˘نأا˘ب
ديدجتلا امإا ،نارايخ كانه كلذل» :متأاو
ن˘م ا˘ًما˘م˘ت د˘كأا˘ت˘م ا˘نأاو ،ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا وأا

يذلا قيرطلاو يئاهنلا هرارقل انتفرعم
نأا ركذي ,«تقو عرصسأا يف هيف ريصسنصس
يهتنيصس غيزبيل عم وناكيمابوأا دقع
ه˘ل ح˘م˘صسي ا˘˘م˘˘م ،1202 ف˘ي˘˘صص ي˘˘ف
.لبقملا مصسوملا ةياهنب اًناجم ليحرلاب

اًفينع اًموجه ،يلوبان سسيئر سسيتنيرول يد ويليروأا نصش
يلاحلاو ،قباصسلا قيرفلا بردم يراصس ويصسيروام دصض
،ايلا˘ط˘يإا سسأا˘كب بق˘تر˘م˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ب˘ق ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل
،لبقملا ءاعبرألا ،سسوتنفوج هريظن عم يلوبان يقتليو
سسأاك يئاهن يف ،امور ةمصصاعلاب وكيبملوألا بعلم ىلع
ةفيحصصل تاحيرصصت يف سسيت˘ن˘يرو˘ل يد لا˘قو،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

دقل ؟يلو˘با˘ن ن˘ع يرا˘صس ل˘ي˘حررو˘ب˘صس و˘ل˘ل˘يد ير˘يرو˘ك
يراصس، عباتو«،ةلذتبملا لاملا ةجحب ينناخو ينبصضغأا
لازي ل ناك هنأا نم مغرلا ىلع ،رييغتلا ىلع ،ينربجأا
قباصسلا مويلا يف ،ينلباق» فاصضأاو نيماع ةدمل دقع هيدل
،لاصصفنلا يف هتبغر نع ينثدحيل انل ةريخألا ةارابملل
متتخاو،قيرفلل نيقيلا مدعو بارطصضلا نم ةلاح قلخو
قيلعتب اوماق ،يلوبا˘ن بيرد˘ت ى˘لو˘ت˘ي˘ل ه˘تر˘ت˘خا ا˘مد˘ن˘ع»

.ةنيدملا يف يدصض تاتفل

ديد÷إ هيدان راتخيو دتيانويو نرياب لهاجتي وناكيمابوأإ

«لاملإ ةجحب ينناخ يراصس» :يلوبان سسيئر

ويصشتلاكلا تاصسفا˘ن˘م دو˘ع˘ت
تب˘˘˘صسلا مو˘˘˘ي ،د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م
ليو˘ط ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
سسور˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘صشت˘˘˘نا بب˘˘˘صسب

.دجتصسملا انوروك
ةيقبتملا تلو˘ج˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘تو
ةباثمب يلاطيإلا يرودلا يف
نم د˘يد˘ع˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘صصر˘ف
ط˘ب˘ترا ن˘يذ˘لا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
يف لي˘حر˘لا˘ب ةو˘ق˘ب م˘ه˘م˘صسا
،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا
.ةيتاذلا مهتريصس زيزعتل
ءلؤو˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ن م˘˘˘غرو
افورظ كانه نأا لإا ،نيبعÓلا

نع مهليحر مكحت ةفلتخم
طور˘˘صش ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ،م˘˘ه˘˘قر˘˘˘ف
ةرداغملا يف ةبغرو ،ةيئازج
.كلذ ريغو ،ةيدام بابصسأل
ءو˘صضلا «ةرووو˘ك» ى˘ق˘˘ل˘˘يو
ىلع يلاتلا ريرقتلا لÓخ نم
نيحصشر˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا
.ويصشتلاكلا نع ليحرلل
زينيترام وراتول ‐
ر˘ث˘كأا د˘حأا ورا˘تول ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ددر˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
لÓخ وتاكريملا يف مهمصسا
اد˘ي˘ه˘م˘ت ،ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
.رتنإا نع هليحرل
ينيتنجرألا م˘جا˘ه˘م˘لا د˘ع˘يو
يف ةنولصشربل اًيصسيئر اًفده
ثي˘˘ح ،تلا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلا قو˘˘˘صس
ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ى˘ع˘˘صسي
مصضو ،هموجه طخ زيزعتل
سسيول ةفÓخل حلصصي مجاهم
.زيراوصس
ا˘˘ًطر˘˘˘صش ورا˘˘˘تول كل˘˘˘م˘˘˘يو
ر˘ت˘نإا ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ف ا˘ًي˘˘ئاز˘˘ج
،وروأا نو˘ي˘ل˘م111 ةم˘ي˘ق˘ب
ي˘ف ه˘ل˘ي˘حر ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو
،هم˘صض ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا يد˘يأا

طر˘صشلا ة˘م˘ي˘˘ق نأاو ة˘˘صصا˘˘خ

.ةليحتصسم تصسيل يئازجلا
يلابيلوك وديلاك ‐
مهأا نم اًدحاو يلابيلوك دعي
يرود˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
وأا نيمصسوملا يف يلاطيإلا
د˘˘ع˘˘˘ب ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
هلعج ام ،يلوبان عم اهمدقي
ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘˘ًفد˘˘ه
.ابوروأا يف ىربكلا

نم اًب˘ير˘ق ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك نا˘كو
ي˘ب˘ط˘ق د˘حأا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

،يصضاملا فيصصلا رتصسصشنام
و˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم ةلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘م نأا لإا
.ةيلمعلا تفقوأا يلوبان
ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي ن˘˘˘كل
سضوخل ى˘ع˘صسي ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا
،ايلاطيإا جراخ ةديدج ةبرجت
عجارتي يلوبان لعج ام وهو
نم سضفخيو ءيصشلا سضعب
.ةيلاملا هبلاطم
ايلاح اًفده يلابيلوك ربتعيو
ناصس سسيرابو ديردم لايرل

ربتعي يناثلا نأا لإا ،نامريج

ن˘م ،ه˘م˘صض ي˘ف ة˘يد˘ج ر˘ث˘كأا
ا˘ف˘ل˘ي˘صس و˘غا˘ي˘ت ة˘فÓ˘خ ل˘جأا
اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن˘ب ل˘حر˘ي˘صس يذ˘لا
.مصسوملا

صشتينايب ميلإريم ‐
نمصض سشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘صسا ر˘ه˘ظ
نيحصشرملا نيبعÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأا م˘˘غر ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘˘ل
ثيح ،سسوتنفوجل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ريراقت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تد˘كأا

هم˘صض ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ة˘ب˘غر
.هبعلم طصسو زيزعتل
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ة˘ب˘غر نأا ود˘ب˘˘يو
م˘ج˘˘ن˘˘لا ي˘˘ع˘˘صس ع˘˘م تقÓ˘˘ت
بعللاب ملحي يذلا ،ينصسوبلا
دقتعيو ،ينولاتكلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةريخألا يه ةصصرفلا هذه نأا
امدعب ،هملح ققحي يك هل
.نيثÓثلا هماع ىلإا لصصو
يف سسوتنفوج ةبغر فقتو
وليم رثرآاب سشتينايب لادبتصسا

يف ،ةقفصصلا مامتإا مامأا اًقئاع
بعÓ˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘غر مد˘˘˘ع ل˘˘˘ظ
نع لي˘حر˘لا ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

.ون بماك
صشت˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م ‐
صشتيفاسس
ةرتف لك سشتيفاصس مصسا ددرتي
،ةريخألا ةرتفلا يف تلاقتنا

ةرهبم تايوتصسم هميدقت عم
ل˘˘˘˘˘˘ك نأا لإا ،و˘˘˘˘˘˘يزل ع˘˘˘˘˘˘˘م
ى˘ق˘ل˘ت ه˘م˘صضل تلوا˘ح˘م˘˘لا

رو˘صسن˘لا يدا˘ن ن˘م ادو˘م˘˘صص
وروأا نويلم001 ديري يذلا
.هعيبل
سشت˘˘ي˘˘فا˘˘صس م˘˘صسا ط˘˘˘ب˘˘˘تراو
ٍدان نم ر˘ث˘كأا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب
رتصسصشنامو سسوتنفوي اهرزبأا
نا˘˘صس سسيرا˘˘بو د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي

.نامريج
لواحي˘صس و˘يزل لوا˘ح˘ي˘صسو
بنجتل ،ايلاطيإا جراخ هعيب
،سسوتنفوج فو˘ف˘صص ة˘يو˘ق˘ت

يدا˘˘ن ج˘˘هو˘˘ت ع˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإلا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا

بق˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘مو
.مصسوملا اذه ويصشتلاكلا

نامريج ناصس سسيراب ربتعيو

برقألا دتيانوي ر˘ت˘صسصشنا˘مو
ينا˘ث˘لا ا˘ًصصو˘صصخو ،ه˘م˘صضل
ل˘˘يد˘˘ب ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
لمت˘ح˘م˘لا ل˘ي˘حر˘لا سضو˘ع˘ي
.ابغوب لوب يصسنرفلا همجنل
نيإوغيه ولإزنوغ ‐
ينيتنجرألا ةريصسم نأا ودبي
يرود˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ياو˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ه
7 دعب ،تهتنا دق يلاطيإلا
3 ناصصمقب اهاصضق تاونصس
˘‐ نÓ˘ي˘˘م ‐ ي˘˘لو˘˘با˘˘ن) قر˘˘ف
.(سسوتنفوج
ن˘˘ل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نأا ددر˘˘تو
ي˘ف ن˘ياو˘غ˘ي˘ه ى˘ل˘ع ي˘ق˘˘ب˘˘ي
تقولا يف ،ديدجلا مصسوملا
ه˘˘م˘˘صسا ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘ترا يذ˘˘لا
قب˘صسألا ه˘يدا˘ن ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب
.تيلب رفير
ةصصر˘ف˘لا ن˘ياو˘غ˘ي˘ه كل˘م˘يو
ةيقبت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
ل˘جأا ن˘م و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘كلا ي˘˘ف
هتردق تابثإاو همصسا سضرف
ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيبوروألا بعÓملا

نماصضتي وليصسرام
ديولف جروج عم

،و˘ل˘ي˘صسرا˘م ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا ىد˘˘بأا
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ر˘˘صسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ
تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ع˘˘م ه˘˘ن˘˘ما˘˘صضت
يتلا ،ةير˘صصن˘ع˘ل˘ل ة˘صضها˘ن˘م˘لا
ةا˘˘فو د˘˘ع˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م تع˘˘˘لد˘˘˘نا
،يق˘ير˘فإا ل˘صصأا ن˘م ي˘كير˘مألا

ف˘ن˘ع بب˘صسب ،د˘يو˘ل˘˘ف جرو˘˘ج
ا˘مد˘˘ع˘˘ب كلذ ءا˘˘جو ،ة˘˘طر˘˘صشلا
ثلاثلا فدهلا وليصسرام لجصس
مويلا ،رابيإا كابصش يف ،هقيرفل
ةلوجلا تايرابم نمصض ،دحألا
فدهلا دعب˘ف ،«ا˘غ˘ي˘ل˘لا»82ـلا

ىلع ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا سسل˘ج
هتصضبق عفرو ىرصسيلا هتبكر
فرا˘ع˘ت˘م ةرا˘صشإا ي˘ف ،ى˘ن˘م˘ي˘لا

عم نماصضت˘ل˘ل ا˘ي˘م˘لا˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع
دق بعÓلا ناكو ،تاجاجتحلا
،ةيصضقلا هذهل اصضيأا همعد ىدبأا

عقاوم ىلع هتاباصسح لÓخ نم
.يعامتجلا لصصاوتلا



عفترت يفيسصلإ وتاكريملإ يف هليحر تإرسشؤوم

حيدملإو ءانثلاب ةمحر نب قدغي دروفتنيرب
قيرفلا مجن ةمحر نب ديعصس يزيلجنلا دروفتنيرب يدان قدغأا

ءادألا ةفيلخ ىلع حيدملاو ءانثلاب يرئازجلا يلودلا بعÓلاو لوألا
مايألا يف هصضاخ يذلا يدولا ءاقللا لÓخ هب رهظ يذلا ريبكلا
.لانصسرأا مامأا اذكو دروفتاو مامأا ةيصضاملا

ةغوارملا ويديف عطقم دروفتنيرب ـل يمصسرلا باصسحلا رصشنو
يرئازجلا ينطولا بختنملا حانج اهلÓخ نم بعÓت يتلا ةزيمملا
ةراصشإا يف ،«ديدج نم داع دقل»:اهيلع قلعو ،سسفانملا يبعÓب
بعل دجاوت لظ يف ،بعلملا ةيصضرأا قوف رحصسلا ةدوعل ةحصضاو
.ةمحر نب تافصصاومب ايندبو اينف يوق

ب.م.يرسسيإإ
ةبكرلإ ةطبرأإ يف قزمت ببسسب رهسشأإ7 بايغ دعب

يوطيو سسين بيردت يف جمدني لاطع
ةباصصإلإ ةحفصص

يدان بعل يرئازجلا رصسيألا ريهظلا لاطع فصسوي سسمأا داع
نم رهصشأا7 دعب ةرم لوأل ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا ،يصسنرفلا سسين
.ةبكرلا ىوتصسم ىلع اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا ببصسب بايغلا

يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا نأا ،سسي˘ن يدا˘ن˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘لا تف˘صشكو
يتلا ةباصصإلا نم سصلخت امدعب ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ف˘نأا˘ت˘صسا
ةدوع نوكتصس ،رخآا بناج نم.يصضاملا ربمصسيد يف اهل سضرعت

رذحلاو ةطيحلا يخوت ةرورصض عم ،ةيجيردت ةفصصب وداراب جيرخ
مÓغ يزوف عم ثدح امك هتريصسم ددهي دق هوركم يأا يدافتل

.يلاطيإلا يلوبان يدان مجن ينطولا بختنملا رصسيأا ريهظ
ب.م.يرسسيإإ

طاقن6 ىلإإ عسستي ةلوطبلإ ردسصتم نع قرافلإ

ةميزهلإ ةيلوؤوصسم يلوغيف لمحت يإرصس ةطلغ ريهامج
ةقفر يارصس ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفصس رثعت

ةرتف دعب يرودلا ةصسفانم فانئتصسا دعب ةارابم لوأا يف هقيرف
مامأا ةلجصسملا ةميزهلا دعب ،انوروك سسوريف ىصشفت ءارج فقوتلا
تايرابم راطإا يف رفصصل نيفده عقاوب روبصسيزير فيصضتصسملا
ينم يتلا ةراصسخلا «موب ميصسلا» ريهامج عرجتت ملو.72 ةلوجلا
،بولطملا ىوتصسملا اومدقي مل يذلا يرئازجلا مجنلا ءÓمز اهب
يذلا يلوغيف مهيف نم˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘صضغ ما˘ج او˘ب˘صصو
دحا مامأا تناك ةميزهلا ناو ةصصاخ ،مصصخلا عم لهاصستلاب مهومهتا
اوناك نيذلا راصصنألا طخصس داز ام اذهو طوقصسلاب ةددهملا قرفلا
.ةرادصصلا نم رثكأا بارتقلا يف نولمأاي

ىلع ةصسفانملا يف ةبوعصص رثكأا يارصس ةطلغ ةيعصضو دادزتصسو
ردصصتملا نع طاقن6 ىلإا قرافلا عصسوت دعب ،مصسوملا اذهل بقللا

بيترتلا ثلاث يف05 ةطقنلا يف هديصصر دمجتيل روبصس نوزبارط
.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم
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يف يميهإرب ليحر سضفرتو نايرلإ ةرإدإإ
يفيصصلإ وتاكريملإ

يرطقلا نايرلاو ينطولا بختنملا مجن يميهارب نيصساي حارأا
هلعجي ام ،قيرفلا عم ليوط دقعب طبتري هناو اصصوصصخ هيدان ةرادإا

فقوتلا ةرتف دعب يداع لكصشب يرودلا ةصسفانم فانئتصساب اينعم
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ر˘ير˘ق˘ت ح˘صضوأا ا˘م بصسحو.«انوروك» ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب
ثÓث ةدمل ادقع كلمي قباصسلا وتروب مجن نأا ةيرطقلا «برعلا»
يلآا لكصشب ةصسفانملا فانئتصساب اينعم هلعجي ام ،«نايرلا» عم تاونصس
ىلإا عجري يذلاو ةمهملا ليصصافتلا دحأا يدانلا ةرادإا هربتعت يذلاو
ام اهيبعل دوقع ةياهن دعب قرفلا سضعب هيف عقت يذلا لكصشملا
لصصتم قايصس يف.اهفوفصص ىلإا ةدوعلا ىلع مهرابجإا ىلإا مهرطصضي
كلذو ةصسفانملل ةدوعلا لجأا نم اهتاريصضحت ةيرطقلا ةيدنألا لصصاوت
تايراب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا خ˘يرا˘ت ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن يرود ة˘ط˘بار نÓ˘عإا د˘ع˘ب
قفو نوكتصس يتلاو مداقلا ةليوج42 خيرات نم ةيادب يرودلا
.ةينفلا مقطألاو نيبعÓلا ةيامحل ةمراصص ةيحصص تاءارجإا

  طيمز.ع
 وسستيم يجنيك ريبخلإ فإرسشإإ تحت

يف كراصشي وديجلل ينطولإ ينفلإ ريدملإ
 ةينابايلإ ةيجهنملإ ريوطتل يلود ىقتلم

قيرفو وديجلل ينطولا ينفلا ريدملا يزيزعل نيدلا ردب كراصش
تاروطتل يلود ىقتُلم يف ،ينطولا نمأÓل ةيصضايرلا ةيعمجلا
قيرط نع عامتجلا ىرجو.ةصضايرلا هذه يف ةينابايلا ةيجهنملا
وصستيم يجنيك ديصسلا يلودلا ريبخلا فارصشإا تحت ،ويديفلا ةينقت
يلودلا ريب˘خ˘لا قر˘ط˘تونييلودلا نير˘طؤو˘م˘لا ن˘م هر˘ي˘غو و˘تو˘م
هتÓخادم لÓخ وتوم وصستيم يجنيك وديجلا ةصضاير ةروطصسأاو
غنينيارت ازاو يلاتلاك يهو ةفلتُخم تايمصستب ةديدج جمارب ىلإا
 .زليرد ازاوو مارغورب

ر.ق
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يعامتجلإ دعابتلإو يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإإ مإرتحاب بلاط
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ي˘جرا˘مد ن˘يد˘لا لا˘م˘ج مد˘ق
داحتÓل ةيبطلا ةنجللا سسيئر
،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ح˘˘ئا˘˘صصن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
تار˘يذ˘ح˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
.ةينطولا ةلوطبلا يبعÓل

ي˘م˘صسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
سسي˘ئر نا˘صسل ى˘˘ل˘˘ع «فا˘˘ف˘˘لا»
نم ةعومجم ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ىلع تاميلعتلاو تا˘ي˘صصو˘ت˘لا
يأا يدافتل اه˘عا˘ب˘تإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
«فافلا» بيبط بلطو ،قلزنا
ىدل ةيبطلا ةنجللا سسيئر بئان
،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا

ةينطولا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ب˘عل ن˘م
لوانت مدع اهماصسقأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةيئاذغ تÓمكم وأا ةيودأا يأا
ة˘يد˘نألا ءا˘ب˘طأا ةرا˘صشت˘˘صسا نود
ددصشو.اهيف نو˘ط˘صشن˘ي ي˘ت˘لا

ةيبطلا ةنجللا نأا ردصصملا تاذ
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
تاطصشنملا ةبراحم لصصاوتصس
نع رظنلا سضغب تازواجتلاو

اهب رمت يتلا ةبعصصلا فورظلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘صسب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
حصصن ،ريخألا يفو.«انوروك»

ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا «فا˘˘ف˘˘لا» بي˘˘ب˘˘ط
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا مار˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘ب

د˘عا˘ب˘ت˘˘لا د˘˘عاو˘˘قو ،ي˘˘ح˘˘صصلا
ل سسوريف˘لا نل ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
مغر رئازجلا يف ادوجوم لازي
سضع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر
.تايلولا

امور عم يوق عإرسص ‘ دجإوتت
رسضÿإ Òهظ مسضل ›وبانو

ىلع رصصم «لويفلإ»
سسراف مصض

يدا˘˘˘˘˘˘ن رار˘˘˘˘˘˘˘صصإا دادزا
دمحم مصض ىلع انيتنورويف
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ف
معد لجأا نم ،لابصس بعلو
ةيعون تاق˘ف˘صصب ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
.لبقملا مصسوملل اريصضحت

تر˘˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘˘˘˘بو
«نو˘˘ي˘˘صسا˘˘ن ل» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
يرئازجلا ريهظلا نأا ةيلاطيلا
اهتدعأا يتلا ةمئاقلا لوأا يف
سصو˘صصخ˘ب «لو˘˘ي˘˘ف˘˘لا» ةرادإا
اهب˘ل˘ج د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
هرعصس نأاو اصصوصصخ ،قيرفلل
تلاقتنلا قوصس يف لوبقم
ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع ل˘˘˘كصشي ن˘˘˘ل يذ˘˘˘لاو
لوا˘ح˘ي˘صسو ،ا˘ن˘ي˘ت˘˘نورو˘˘ي˘˘ف˘˘ل
عفادم ةقفصص مامتإا «لويفلا»
تقو عر˘˘صسأا ي˘˘ف «ر˘˘صضخ˘˘˘لا»
ة˘يد˘نألا ن˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق˘˘ل
رارغ ىلع ه˘م˘صض د˘ير˘ت ي˘ت˘لا

رخآا بناج نم.يلوبان ،امور
ليجصست ىلع سسراف لمعيصس
ماتلا هيفاعت دعب ةيوق ةدوع
يتلا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ة˘با˘صصإلا ن˘م
،رهصشأا6 ل˘ب˘ق ا˘ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
نم ةيادب دعوم ىلع نوكيل
تاصسفانم فانئتصسل عوبصسألا
ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب «و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘˘كلا»
سسوريف يصشفت ببصسب قيلعتلا

.انوروك
 طيمز.ع

ويسشتلاكلإ يف نإديم طسسو بعل ىلغأإ رسشاع9102 «ناكلإ» يف بعل لسضفأإ

رصصان نب بحأإو ويصشتلاكلإ يف نيبعل ةدعب بجعم انأإ :سشتيردوم

هعم دقاعتلإ ديرت ةديدع ةيلاطيإإ ةيدنأإ

سسانو عم دقاعتلل وروأإ نويلم01 دصصرت ليل ةرإدإإ

يسسنرفلإ يدانلل ريدقتلإو مإÎحلإ نكي هنأإ دكأإ

ودروبل يصضايرلإ ريدŸإ ايصسام دصض ةيئاصضق ىوعد تعفرو انيلع بذكي هولعج..فصساخ ـب إوبعÓت دقل :دمحأإ تيأإ

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

يف لمألا يصسنرفلا ليل يدان ةرادإا دقفت مل
ينطولا بختنملا حانج سسانو مدأا عم دقاعتلا
ناو اميصسل يلاطيإلا يلوبان يدان مجن باصشلا
.دقعلا ءارصش دنب لعفت مل سسين ةرادإا

،يصسنرفلا «وتاكريم توف» عقوم فصشكو
نم وروأا نويلم01 غلبم دصصر ليل يدان نأا
وتاكريملا يف ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا لجا
بج˘ع˘م ه˘نأاو ا˘صصو˘صصخ ،ل˘خاد˘˘لا ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا

يدان عم اهرهظأا يتلا ةيندبلاو ةينفلا هتاردقب
مصسوملا يف هناولأا لمح يذلا يصسنرفلا سسين
.ةراعإلا ليبصس ىلع يصضقنملا

كلمي سسانو نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو اذه
نأا لإا ،ةيلاطيإلا ةيدنألا نم سضورعلا نم اددع
ة˘˘يو˘˘ه ن˘˘ع ف˘˘صشكلا تصضفر ي˘˘لو˘˘با˘˘˘ن ةرادإا
.رصضخلا مجن مصض يف بغرت يتلا ةيدنألا

ب.م.يرسسيإإ

ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا سشت˘˘يردو˘˘م ا˘˘كو˘˘ل ر˘˘ب˘˘ع
نع ينابصسلا ديردم لاير يدان مجن يتاوركلا
طصسو ،رصصان نب ليعامصسإاب ديدصشلا هباجعإا

نÓيم يدان م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م
.يلاطيإلا

ةفيحصص عم هارجأا راوح يف سشتيردوم لاقو
ابجعم تنك» :Óئاق «تروبصس وليد اتيزاغل»
ديدع كانه نآلاو ولريبو وريب ليد ،يتوت ـب
،ي˘ن˘ي˘صسنإا ر˘صصا˘ن ن˘ب بحأا..ة˘با˘صشلا بهاو˘˘م˘˘لا

.«يربيرو زيموغ
نيبعل01 ىلغأإ رسصان نب

ويسشتلاكلإ يف
يف بعل لصضفأا رصصان نب ليعامصسإا زجح

ىلغأا ةمئاق يف اناكم ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
يرود˘˘لا ي˘˘ف ناد˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘صسو ي˘˘˘ب˘˘˘عل01
.يلاطيإلا

«و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘صشكو
ةرك دصصرم تا˘ي˘ئا˘صصحإا ن˘ع Ó˘ق˘ن ي˘لا˘ط˘يإلا
01ـلا زكرملا يف ءاج رصضخلا مجن نأا ،مدقلا
فقصس ةيقوصسلا هتميق تغلب امدعب ةمئاقلا يف
.وروأا نويلم2.33ـلا

قوفتلا نم قباصسلا يلوبميا بعل نكمتو
،ر˘ت˘نلا ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا ي˘لا˘نو˘ت ى˘ل˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح
ةرادصصلا تداع نيح يف ،نÓيمو ةنولصشرب
نويلم18 هتميق تغلب يذلا زيور نايباف ىلإا
.وروأا

ب.م.يرسسيإإ

لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو د˘م˘حأا تيآا يد˘ه˘م د˘كأا
ىلع لزانتي نل هنأا ،نييرئازجلا نيبعÓلا

ةصصاخلا ةلومعلا ىلع لوصصحلا يف هقح
فصساخ ل˘فو˘ن د˘م˘ح˘م ل˘يو˘ح˘ت ة˘ق˘ف˘صصب
بختنملا يف يرئازجلا يلودلا بعÓلا
لقتنا يذلا ،ةنصس12 نم لقأا ينطولا

ءاتصشلا وتاكريم يف ياد نيصسح رصصن نم
.ودرو˘˘ب يدا˘˘ن ف˘˘يدر ى˘˘˘لإا ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

عقومل حيرصصت يف دمحأا تيأا حصضوأاو
نع ثحبا انأا»:يصسنرفلا «وتاكريم توف»
،ةطقن دعبأا غولبل زهاجو ،لدعلا قيبطت
د˘صض ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق ىو˘˘عد تع˘˘فر ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يدانل يصضايرلا ريدملا ايصسام ودراودإا
ع˘م تصسي˘ل ي˘ت˘ل˘كصشم»:ع˘با˘تو ،«ودرو˘˘ب
نكل ،اري˘ث˘ك يدا˘ن˘لا مر˘ت˘حا ا˘نأاو ،ودرو˘ب
هنوريدي نيذلا سصاخصشألا عم لكصشملا

ىلع رانلا يدهم تيأا حتفو اذه.«اًيلاح
،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإاو ف˘˘˘صسا˘˘˘خ
بعÓ˘˘لا˘˘ب او˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘˘صضو˘˘˘م
ي˘ف ف˘صسا˘خ »:در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،كانه ءاقبلا ديري تابو ،ةبعصص ةيعصضو
ابذك حرصصي هولعجو هلقعب اوبعÓت دقل

.«انيلع
ب.م.يرسسيإإ

اهماصسقأإ لكب ةينطولإ ةلوطبلإ يبعل رذحي يجرامد
ةروظحم دإوم لوانت نم
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يلها يبعل ل˘ي˘ج˘ع˘ت د˘ع˘ب
باهذلاب مهديده˘تو جر˘ب˘لا
تا˘عزا˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لا
يدامح نب ةرادإا تعراصس
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا˘˘ب لا˘˘˘صصتÓ˘˘˘ل
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘حو
ة˘صصا˘خ د˘يد˘ج ن˘م ر˘ب˘صصلا

هبصسح ةيلاملا ةلويصسلا ناو
ى˘ت˘ح ي˘ف˘كت ل ةر˘فو˘ت˘م˘لا
وهو ةد˘حاو ةر˘جا د˘يد˘صست˘ل
ةرت˘ف˘لا نا د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
ةايحلا ةدوع دعبو ةمداقلا
نوكيصس اهدهع قباصس ىلا
تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘م ثيد˘˘ح ه˘˘ل
ط˘ب˘صض ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ئلو˘لا
ةصصاخ ةع˘قاو˘لا ل˘كا˘صشم˘لا

ةيعصضولا مزأات نم لم هناو
.ةرم لك يف ةيلاملا

يف ركفي دانزوب
ديدج نم باحسسنلإ
ار˘ظ˘˘نو ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزÓل

˘مد˘˘عو يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي
ريصسملا مقا˘ط˘لا ة˘عا˘ط˘ت˘صسا
نيلومملا سضعب سضرف يف
قيرفلا لعج ىلع نيرداقلا
ديدج نم ةهجاولا ىلا دوعي

دكا دانزوب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا˘ف
لامكا ىلا هيعصس ه˘ي˘بر˘ق˘م˘ل
نوكي˘صس ا˘هد˘ع˘بو م˘صسو˘م˘لا
ة˘˘كر˘˘صش ن˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘صسنلا
لصصاوت ناو ةصصاخ قيرفلا

زا˘ج˘نإا˘ب ح˘م˘صسي ن˘ل ة˘مزلا
يذلا ي˘صضا˘ير˘لا عور˘صشم˘لا

ه˘˘ع˘˘صضو ي˘˘ف بغر˘˘˘ي نا˘˘˘ك
عم مصسوملا اذه نم ةيادب
.قيرفلا يلوؤوصسم

صشامر ماسشه

جÈلإ يلهأإ
باحسسنلإ يف ركفي ماعلإ ريدملإ دانزوب

يلإولإ ةاقÓم ىلع رصصي يدامح نبو لقعتلإو ربصصلل وعدت يلهألإ ةرإدإإ
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ةيعرصشلا نيبعÓلا بلاطم
تلع˘ج ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف˘ل
رصصان نب سسيئرلا تاكرحت

رملا وهو ديدجلاب يتأات ل
ن˘ع ثح˘ب˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
نم ه˘بر˘ق˘ت ىر˘خأا ة˘صسا˘ي˘صس
ءاقفر ناو ةصصاخ نيبعÓلا
ة˘صسا˘ي˘صس ن˘م او˘ل˘م ي˘جارد
فرط نم ةعبتملا دوعولا
بصسحو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ةرادإلا
ةرادلا˘˘ف تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ىرخأا ةوطخ ىلع تدمتعا

سضع˘˘ب عا˘˘ن˘˘قا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
لمصشلا مل ةرورصضب زئاكرلا

ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘˘ق˘˘فر عا˘˘ن˘˘قاو
ةدوعلاو م˘ه˘ف˘قو˘م كراد˘ت˘ب
.تابيردتلا ىلا

ىلع رسصي دإرسش
صصبرت ة‹رب

مودي يÒسض–
Úعوبسسأل

لاز˘ي ل ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
بلا˘˘ط˘˘ي دار˘˘صش برد˘˘م˘˘˘لا

ةرورصضب قيرفلا يلوؤوصسم
يريصضحت سصبرت ة˘ج˘مر˘ب
نيعوبصسأا لقألا ىلع مودي
ن˘˘ح˘˘˘صش ةدا˘˘˘عإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م

ح˘ي˘ح˘صصتو تا˘يرا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ي˘ن˘ف˘لاو ي˘ند˘ب˘لا را˘صسم˘لا
يف ىقب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل

ل˘م˘ع ى˘لا ة˘˘صسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘صضي ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا د˘ن˘ع ةرو˘˘صصلا
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ى˘ق˘ب˘ي ي˘صسي˘ئر˘لا فد˘˘ه˘˘لا

يدا˘ف˘تو ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
ةو˘ط˘خ˘لا ي˘هو طو˘˘ق˘˘صسلا
رصصان نب سسيئرلا دكا يتلا
كردي هنوك اهيلع لمعلا

.فقوملا ةبوعصص
صشامر ماسشه

بونجلا ةطبارل يمتنملا عبصسأا ةيدلب مجن يصضايرلا يدانلا يناعي
مدقلا ةرك ةصسرامم طورصش ىندأا مادعنا يوهجلا مصسقلا يف يبرغلا
ةعونصصملا عبصسلاب يرفيف81 يدلبلا بعلملا ةيصضرأا ءوصس ببصسب
،فودنتو راصشب يداون ةلباقمل لقنتلا ءانع يدانلا دبكتيو فيتلا نم
قرفب هعم˘ج˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘با˘ق˘م˘لا ءار˘جإل ق˘ير˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘يو ة˘ما˘ع˘ن˘لاو
ةيلولا ةمصصاعب يصضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا ى˘لإا ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا تا˘يلو˘لا
،عبصسلا ةيدل˘ب˘ل ق˘ير˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا ق˘هرأا رر˘كت˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا اذ˘ه ،راردأا

عوبصسأا لك ةياهن اهيدؤوي يتلا هتايرابم ةعباتم نم هيبحم تمرحو
يدانلا رصصانع ددجي ةيعصضولا هذه مامأاو ،ملك04 ةفاصسم عطق دعب
ةرورصضب ةينعملا تاهجلاو ةي˘ئلو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل م˘ه˘تاءاد˘ن
يعانطصصلا بصشعلاب عبصسأاب يدلبلا بعلملا ةيصضرأا هيصسكتل لخدتلا

نم قيرفلا يبحم ةمرحو اريثك مهتقرأا يتلا لقنتلا ةاناعم نم دحلاو
 .هتايرابم ةعباتم نم عبصسلا ةيدلب ةنكاصس

نمحرلإ دبع يفإولب

ىعصسي رصصان نبو ةدوعلإ إوصضفر نوبعÓلإ
مهتإرإرق نع لودعلاب مهعانقإل

ةرڤم مجن

ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م د˘كا
نأا ةرارغوب ني˘ما˘ي˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م
د˘˘ج˘˘ت˘˘صس ة˘˘يد˘˘نألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
د˘ن˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص
ديدج نم ةلوطبلا فانئتصسا
ة˘يرا˘ب˘جإلا ة˘˘حار˘˘لا بب˘˘صسب
اه˘ل ع˘صضخ ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا
تقا˘˘ف ةد˘˘م˘˘ل نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ءارج ةلما˘ك ر˘ه˘صشأا ة˘ثÓ˘ث˘لا
افيصضم انوروك ءابو راصشتنا
نÓ˘˘عإا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ه˘˘نأا
ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ة˘ت˘صس ح˘ن˘م˘ت˘صس ا˘ه˘نأا مد˘ق˘لا
ءار˘˘جإا ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسأا
تاريصضحت˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةصسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ل˘ب˘ق
ن˘ل كلذ نأا ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ل˘˘كصشلا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ف˘˘˘م نو˘˘˘كي
ةيدنألا لك نأا مادام يفاكلا

ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘صص د˘˘ج˘˘ت˘˘صس
.ديدجلا مصسوملل ةبصسنلاب

رسسك ›اŸإ بنا÷إ
قيرفلإ ةردقم نم

نم صسفانتلإ ىلع
¤وألإ رإودألإ لجأإ
نا ينقتلا عجرا دقو اذه

نم˘كت «ما˘صصل» ل˘كا˘صشم
ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ل˘ظ ي˘ف ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘˘لا
ةيلا˘م˘لا تا˘نا˘عإلا سصل˘ق˘ت
اببصس ناك ام ةصصصصخملا
ن˘˘˘˘م ةرادإلا ل˘˘˘˘˘صشف ي˘˘˘˘˘ف
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘يو˘˘صست
ي˘ف ه˘نأا حر˘صصو ة˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا

ة˘يو˘صست ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا لا˘˘ح
هق˘ير˘ف نإا˘ف ا˘ب˘ير˘ق رو˘جألا
ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘لا ي˘˘ف ردا˘˘ق
د˘˘ن˘˘ع م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا
ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا
ى˘لوألا سسم˘خ˘لا بتار˘م˘لا
ل˘˘ك نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘˘ت رو˘˘˘مألا

ر˘ي˘˘صسم˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا بصسح
.قيرفلل

صشامر ماسشه

ديدج نم لمعلل ةدوعلإ ةبوعصص دكؤوي ةرإرغوب
مداقلإ مصسوŸإ تإÌع نم رذحيو

ةليلم نيع ةيعمج

sport@essalamonline.com

ةركسسب داحتإ

ةرورصضب نوبلاطي نابيزلإ ءانبأإ
ةيلحملإ تاطلصسلإ لخدت

ةرورصضب ةيلحملا تاطلصسلا ديدج نم ةركصسب داحتا قاصشع دصشان
نم جورخلا دصصق قيرفلل مزÓلا معدلا ميدقت ىلع لمعلاو لخدتلا
ةددهملا ةيدنألا نيب عبقي هتلعج يتلاو قيرفلا يف ترثا يتلا ةمزلا
باوبألا لك نكلو يلاولا ةهجاوم راصصنألا لواح دقو اذه طوقصسلاب

سسيئرلا نا ركذي اهصشيعن يتلا فورظلا لظ يف ةصصاخ ةدصصوم تناك
ةيلاملا ةلويصسلا رفوت مدع لاح يف باحصسنلاب تارملا ديدع يف دده
.ديدج نم ةلوطبلا فانئتصسا دنع

 صضرف ةرورسضب مهبلاطم ميدقت إولسصإو
قيرفلإ ىعرت ةكرسش

ىعصس دقف مهقرف يم˘ح˘ت تا˘كر˘صشب ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘ظ ي˘فو اذ˘ه
قيرفلل نوكي نا ةرورصضب يعرصشلا مهبلطم ديدجت ىلا راصصنألا
ه˘صصو˘صصخ˘ب د˘كا يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ها˘˘عر˘˘تو يدا˘˘ن˘˘لا لو˘˘م˘˘ت ة˘˘كر˘˘صش
ليصصحت لجا نم باوبألا قرط نولصصاويصس مهنا ىلع نولوؤوصسملا
ةينطولا تاكرصشلا ىدحا نم ةياعر دقع ىتح وا يوق روصسنوبصس
ةيدنألا لك ناو ةصصاخ هل معدلا ميدقتو يدانلا ليومت يف بغرت يتلا
.كلذب بلاطت تحبصصأا مويلا

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

رصضخألإ ءوصضلإ نورظتني إداكيصسور ءانبأإ
دوعصصلإ تإريصضحت يف قÓطنلإ لجأإ نم

لجا نم ربصصلا غرافب ةلوطبلا ةدوع دعوم اداكيصسور قاصشع رظتني
ةلحرمل لوصصولا ىلا ةياهنلا يف هلÓخ نم فدهت يذلا راوصشملا ةلصصاوم
لجا نم تلوجلا سضعب ىوصس هل قبي مل قيرفلا ناو ةصصاخ دوعصصلا
لصصاوت ةبيتكلا نا ركذي لوألا مصسقلا ةريظح ىلا يئاهنلا دوعصصلا ميصسرت

ينفلا مقاطلا فرط نم هايإا اهحنم مت يذلا جمانربلا قفو يدرفلا اهلمع
.ةيندبلا بناوجلا ىلع ظافحلا يف بغري يذلاو قيرفلل

رئإزجلإ يف ةركلإ يلوؤوسسم ديدج رظتنيو تمسصلإ مزتلم صسيئرلإ
بصسحو ثي˘ح را˘ظ˘نألا ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا لاز˘˘ي ل ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
دصصق ديدج نم يلاردفلا بتكملا تارارق بقرتي ينعملاف تامولعملا
يتلاو اهنم ةيلاملا اميصسل قيرفلا ءابعأا ةيبلت لمصشت ةديدج تاوطخ ذاختا
اهديدصست ةرورصضب بلاطم ىقبي يتلاو نيبعÓلا تاقحتصسم ديدصست سصخت
نامصض يف ةبيبصشلا فادهأا ىلع ظافحلا لجا نم ةمداقلا تاعاصسلا يف
.ةدكيكصس يف عيمجلا هانمتي املثم رابكلا ةريظح ىلا ةدوعلاو دوعصصلا

صشامر ماسشه

لكاسشملإ ءاهنإل تاطلسسلإ لخدت نورظتني

ةاناعم سشيعي عبصسلإ ةيدلب مجن يصضايرلإ يدانلإ

صسابعلب داحتإ ةرإدإإ
لولحلإ نع ثحبت
ديدسست ىلع رسصتو
تاقحتسسملإ نم ءزج

ةيلاملإ ةمزألإ
 اهلÓظب يقلت
«ةركملإ» ىلع

دا˘˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ةب˘ع˘صص ا˘فور˘ظ سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل
تتاب يتلا ةقناخلا ةيلاملا
مدع لظ يف ،يدانلا ددهت
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا رو˘˘جأا د˘˘يد˘˘˘صست
ةدم˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ي˘ن˘ف˘لا

.ةليوط
ءافولا ةلواحم لجأا نمو
دو˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لاو دو˘˘˘عو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا
تل˘˘˘صسار ،يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةرادإا
ق˘ير˘ف˘لا لو˘م˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل «لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن»
تاناعإلا فرصص عيرصستب

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا ءاو˘ت˘حل
ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘نا˘خ˘لا
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘صسح
.ةصصاخلا انرداصصم
ةرادإا رصصت ،رخآا بناج نم
ح˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا

لبق ،ةقÓعلا مهتاقحتصسم
عم تاصضوافملا باب حتف
مهعانقإل ،زئاكرلا سضعب
،مهدوقع ديدجتو ءاقبلاب

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘نأاو ا˘˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘˘صصخ
رادار ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘جاو˘˘ت˘˘˘ي

م˘˘هزر˘˘بأا ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘يد˘˘ع
رون˘لا د˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘صسو˘ح˘ل˘ب
ةلوط˘ب˘لاو ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ه
.ةينطولا

ب.م.يرسسيإإ



ةــــنصصرق

حابرصس عم نماصضتي يدلاخ
سسرا˘˘ح˘˘لا حا˘˘بر˘˘صس يد˘˘ه˘˘م ع˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضت
هصضرعت دعب ينطولا بختنملل يروطصسألا
ريزو يدلاخ يلع ديصس هجو ،ةيحصص ةكعول
بعÓل نماصضت ة˘لا˘صسر ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا
ر˘صشنو ،ءا˘ف˘صشلا ه˘ل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ق˘با˘صسلا ي˘لود˘لا
يمصسرلا هباصسح ربع ةلاصسر يدلاخ ريزولا
«كوبصسيف» يعامتجلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف
سسراحل لجاعلا ءافصشلاب يتاينمت »:اهيف بتك
داجمأا عناصص ،تانينامثلل يروطصسألا ىمرملا
ةمحلم يف مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يف هللا لاطأا ،حابرصس يدهم يصسلا ،نوخيخ
نأا ،لجو ّزع ىلوملا نم وجرأا »:عباتو ،«هرمع
نييرئازجلا لكو ،هيبحمو ،هئاقدصصأاو ،هيوذو هلهأا نيب هرمع يف كرابي نأاو ،ءاد لك نم هيفاعي
.«نانتملاو ريدقتلاو مارتحلا لكو ،نافرعلا ليمج ،يبهذلا هليجلو هل نونكي نيذلا

هل ةين ل
قا˘فو˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا سسي˘˘ئر˘˘لا
رارصس ميكحلا دبع فيطصس
لجا نم هل ةين ل نأا دكأا
تقو˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق
ىقبي يدا˘ن˘لا نو˘ك ن˘هار˘لا
كلتمي سسيئر ىلا ةجاح يف
نأا دد˘˘˘صش ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك لاو˘˘˘˘مألا
ىلا ةجاحب «دوصسألا رصسنلا»
قيرفلا لومت ةينطو ةكرصش
مل تاذلاب ةطقنلا هذه يفو
يف هتب˘غر ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘خ˘ي
ثيح ا˘ه˘ت˘قو يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق
ةكرصشلا نأا امب كلذل حملا
قيرفلا دوق˘ي˘صس ن˘م فر˘ع˘ت
دكأا دقو اذه ةهجاولا ىلإا
يوني ل هنا هلوق ماتخ يف
. ةيداحتÓل اصضيأا حصشرتلا

! ةمزألإ ءاهتنإ

ن˘م˘صضت˘ي لو˘كو˘تور˘ب ع˘ي˘قو˘ت لÓ˘خ ن˘م
عم اهب نيدي ي˘ت˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست
نيتيرهصش ن˘ي˘تر˘جأا ن˘ع ه˘لزا˘ن˘ت ة˘ي˘ماز˘لا
بعÓلا ةيصضق فيطصس قافو ةرادإا تهنأا
يهتنت اذهبو ايلعف مت ام وهو ،يروت
اهرظتني ناك سصيوع لكصشم نم ةرادإلا

اهصشيعت يتلا تامزألا لظ يف ةصصاخ
نيبعÓلا ع˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا سضع˘ب
ا˘ف˘ي˘ف˘لا ى˘لا ا˘هو˘كت˘صشا ن˘يذ˘˘لا بنا˘˘جألا

بعاتملا ةلحر بنجت قافولاف يلاتلابو
. افيفلا وحن

هليمز دناصسي يلوغيف

نا˘ي˘ف˘صس ا˘ه˘˘ب ثع˘˘ب ةر˘˘ثؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘صسر ي˘˘ف
ةطلغ مجنو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف
ىمرملا سسراح اريلصسو˘م ه˘ل˘ي˘مز˘ل يار˘صس
ةباصصإل ريخألا اذه سضرعت دعب هقيرف يف
دعب يرودلا تايرابم ىلوأا يف ةريطخ
ر˘صشنو ي˘صضا˘ير˘لا طا˘صشن˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ةر˘ت˘ف
ي˘ف ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح ى˘˘ل˘˘ع «و˘˘صسو˘˘صس»
: اقلعم ةليمز ةقفر هل ةروصص ريتوتلا
كرظتننصسو ،اعم نحنو كعم نحن ..يخأا»
تنأا» فيصضيل «ةديدج تايدحت لجأا نم
نود نمو ،ةريبك ةجردل فرتحم سسراح
.«ىوقأا دوعتصس كصش

لغاصشلإ لغصشلإ

لغاصشلا لغصشلا تاب ةلوطبلا قÓطنا دعب
ةريبك لك طبصض ىلع لمعلا ،ةيدنألا ءاصسؤورل
بنا˘ج م˘هأا ل˘ع˘لو م˘ه˘قر˘˘ف سصخ˘˘ت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصو
د˘يد˘صست ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك ط˘˘ب˘˘صض نو˘˘كي˘˘صس ي˘˘صسي˘˘ئر
ةلوطبلا فقوت ةرتف يف نيبعÓلا تاقحتصسم
لوكوتورب دادعإا ىلع لمعلا لÓخ نم كلذو
قرطتلا اذكو ةلصصاحلا تامزألا ةفاك يهني
اذه ةياهن نأاو ةصصاخ وتاكريملا ةيصضق ىلإا
. لبقملا مصسوملا ةيادب عم نوكتصس مصسوملا

ةتافتللإ راظتنإ يف

ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ق˘ير˘ف ز˘ئا˘كر ن˘م سضع˘ب˘لا
مقاطلا فرط نم ةتافتلا نورظتني ينيطنصسقلا
نارهو ىلإا مهلاقتنا نأاو ةصصاخ قيرفلل ريصسملا

مهل لاصصتا نورظتني مهلعج ةدايع نب لجا نم
يف اوقفتا دق اوناك مهنوك نم مغرلاب كلذك
ةدايع نب سسكع ىلع نيلوؤوصسملا عم قباصسلا

لصصاوتي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه ي˘م˘صسا˘ق˘ل˘بو
قافتلا مت نيذلا نيبعÓلا عم قيرفلا ولوؤوصسم
دعوم ديدحت متي نا دعب كلذو اقباصس مهعم
. ةلوطبلا قÓطنا

qarsana@essalamonline.com
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يدانلل امعد
ق˘˘ح˘˘ت˘˘صست ة˘˘جر˘˘˘خ ي˘˘˘ف
قفتا ،ريدق˘ت˘لاو ةدا˘صشإلا
قا˘فو˘ل ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘˘لا
يدانلا ةرادإا عم فيطصس
بتار نع لزانتلا ىلع
فقوت ببصسب دحاو رهصش
ءار˘ج يور˘كلا طا˘صشن˘˘لا

،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
تلخد دق ةرادإلا تناكو
ع˘˘م تا˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م ي˘˘˘ف
م˘ه˘عا˘ن˘˘قإل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ن˘م ءز˘ج ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘˘ب
ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور
رمي يتلا ةيلاملا ةمزألا
 .يدانلا اهب
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 معدلإ رظتني دروفصشإر
بلاط ،ةيريخلا ةلمحلا حاجنإا لجأا نم
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا درو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشار سسو˘˘˘˘كرا˘˘˘˘م
دتيانوي رتصسصشنام مجاهمو يزيلجنإلا

تابجو ريفوتب همعد ةموكحلاو نم
لز˘ع˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
˘مو˘ق˘يو ،سسراد˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غو ل˘˘ما˘˘كلا

ءابولا ةيادب ذنم ريبك لمعب دروفصشار
ةريقفلا رصسألا ليومت لÓخ نم كلذو
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ةراصشإÓل ،انوروك سسوري˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ي «و˘˘ي نا˘˘م˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن نأا
ريف» ةيناطيربلا ةير˘ي˘خ˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
معدلا ةدايز ىلع لمعت يتلاو «رصش
عيصسوتل ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا ن˘م
.دÓبلا يف ةدعاصسملا قاطن
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رهظـلإرجفلإ
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برغŸإ
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ءاسشعلإ
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ةÓصصلإ تيقإوم

يفيصصلإ وتاكŸÒإ ‘ يميهإرب ليحر سضفرت نايرلإ ةرإدإإ^
ةباصصإلإ ةحفصص يوطيو سسين بيردت ‘ جمدني لاطع^

انأإ :سشتيردوم
Úبعل ةدعب بجعم

ويصشتلاكلإ ‘
رصصان نب بحأإو

تاقحتسسŸإ نم ءزج ديدسست ىلع رسصتو لول◊إ نع ثحبت ةرإدإلإ

اهلÓظب يقلت ةيلاŸإ ةمزألإ
«ةركŸإ» ىلع

باحسسنلإ ‘ ركفي ماعلإ ريدŸإ دانزوب

Èصصلل وعدت يلهألإ ةرإدإإ
رصصي يدامح نبو لقعتلإو

›إولإ ةاقÓم ىلع

رسشاع9102 «ناكلإ» يف بعل لسضفأإ
ويسشتلاكلإ يف نإديم طسسو بعل ىلغأإ
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يعامتجلإ دعابتلإو يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإإ مإرتحاب بلاط

يــبعل رذحي يــجرامد
اهماصسقأإ لكب ةينطولإ ةلوطبلإ

ةروظحم دإوم لوانت نم

ةدوعلإ ةبوعصص دكؤوي ةرإرغوب
نم رذحيو ديدج نم لمعلل

مداقلإ مصسوŸإ تإÌع

ةليلم Úع ةيعمجصسابعلب دا–إ جÈلإ يلهأإ

تاطصشنملإ ةبراحم ىلع رصصتو بعل يأإ عم حماصستت نل «فافلإ»


