
ريوزتلا ةمهتب نيضصخضشب ةحاطإ’ا
ماتخأا ديلقتو روزملا لامعتضساو

مناغتضسمب ةيمضسر تاررحم يف

قرغلا نم «ةقارح»5 ذاقنإا
نيرخآا4 ثثج لاضشتناو
مناغتضسم لحاوضس ضضرعب

50صص
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مجح نم ةئاملاب05 نم همرحي هنأأ دكأأ
صسوردلل ةشصشصخملأ تاعاشسلأ

نيلماعتملل ةيلوألأ تÓيجشستلأ خيرات ربمتبشس02
رامثتشسلأ يف نيبغأرلأ نييداشصتقلأ

يلامجإأو ءافشش ةلاح341 ليجشست
81843 ىلإأ لشصي نيفاعتملأ
ةديدج ةباضصإا912و تايفو5

رئازجلا يف«انوروك» ـب
30 صص

ريوزتو ةقرشس يف ةشصتخم ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت
يدأولاب تابكرملأ قئاثو

تماق نيتعشسأو ثحبو قيقحت ةيلمع دعب
نمألأ حلاشصم امهب

ةلشصأوتم لأزت ل نيدوقفم6 نع ثحبلأ تايلمع

50صص

ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلأ ةرأزو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضرألأ قÓ˘˘˘˘˘طإأ
ةيلوألأ تÓيج˘شست˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لأ
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإلأ
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غأر˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلأ
ع˘˘ي˘˘ن˘˘شصت طا˘˘ششن ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘شسلأ
دأر˘˘ي˘˘ت˘˘شسأ تلا˘˘˘كوو تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ
02 نم ةيأدب ،ةديدجلأ تأرايشسلأ
.يراجلأ ربمتبشس

ادعاضصف مويلا نم ةيئاضضقلا تاعباتŸا ‘ ةلوهÛا لئاضسرلا ىلع دامتعا ’
30 صص:نوبت صسيئرلأ ،ةحن÷أ وأأ ةÁر÷أ ةفشص يشستكت عئاقو بشسنل ايعطق Óيلد نوكت نأأ نكÁ ل اهنأأ دكأأ

ماظن :«مÓضسلا» ـل نايرم نايزم
ذيملتلا مدخي ’ نيماودلا

ةيمقر ةيضضرأا قÓطإا
عينضصت تابلط ةجلاعمل

تارايضسلا داريتضساو

30صص

40 صص

صصاÿأ عاطقلأ ¤إأ Úيئاشصخألأ ءابطألأ ةرجه ¤إأ رمألأ عجرأأ ةحشصلأ ريزو

تضضرعت رضصاق ريرحت
باضصتغ’او زاجتحÓل

ةديعضسب اموي52 نم ديزأ’

ةمزألأ مغر ةلاطبلأ رحد ىلع ةشصيرح ةكرششلأ
«انوروك» ةحئاج نع ةبترتملأ ةيداشصتقلأ

فظوت «رودنوك»
007 نم رــثكأا

دــيدج لــماع
40 صص

0082ـلفيظوتلأ باب حتف نع تنلعأأ
هأروتكدلأ ىلع نيزئاحلأ نم

يغلت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
يــنطولا لدـعملا طرـضش
ةــــعماجلاب قاــــحتلÓل

40 صص

40 صص

50صص

لماو◊اب لفكتلا نع ةزجاع انتايفضشتضسم
Òغ «انوروك» دضض حاقل يأا ينتقت نل رئاز÷ا:ديزوب نب ^

ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم نم هيلع قداضصمو بر‹



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. «ولاو مهف ام» يرضصملا

ن˘ي˘ير˘صصم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا بر˘غ˘ت˘˘صسا
دوجو ،ةمصصاعلا رئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
ما˘مأا ع˘م˘ج˘ت˘ت ما˘م˘ح˘لا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه بار˘صسأا
،ةيموم˘ع˘لا تا˘حا˘صسلا ي˘ف ة˘صصا˘خ ةرا˘م˘لا
يذ˘˘لا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘هدا˘˘ط˘˘˘صصي نأا نود
ا˘˘ه˘˘نو˘˘م˘˘ع˘˘ط˘˘ي .. شسكع˘˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي
،نييرئازجلا هئاقدصصأ’ لاقو ،اهنوبعاديو
مامحلا ةيبرتب موقت ةيرصصملا تÓئاعلا»
نيح يف» فاصضأاو ،«هلكأاو هيهط لجأا نم
.«لكأÓل شسيلو ةنيزلل رئازجلا يف مامحلا

! .. ةفآ’ا لضصاوتتو

اه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
ةرهاظ ىلع ءاصضقلل ةصصتخملا تاطلصسلا

ةرصشتنملا ،ةيئاوصشع˘لا تارا˘ي˘صسلا ر˘ئا˘صضح
ةفآ’ا هذه ّنأا ّ’إا ،نطولا عوبر فلتخم ربع
لاط˘ب با˘ب˘صش ،ة˘ل˘صصاو˘ت˘م لو˘ق˘لا ح˘صص نإا
رك يف يوصضوفلا «غنيكرابلا» نوؤوصشني
لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘م ر˘˘فو
ريغ مهطاصشن˘ل د˘ح ع˘صضو˘ل ةرا˘ب˘ج ادو˘ه˘ج
ةريبك لكاصشم ببصس يذلا اذه يعرصشلا
دح ىلع ةينع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو ن˘طاو˘م˘ل˘ل
«غنيكرابلا» لصصاوي ىتم ىلإاف .. ءاوصس
.مهلاومأا نينطاوم بلصس يئاوصشعلا

 يدÓب د’وأا

ةر˘م ل˘ك ي˘فو ة˘ب˘صسا˘ن˘م ل˘ك ي˘ف ،ىر˘خأا ةر˘˘م
نو˘م˘صسر˘ي نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ،كلذ˘ب ر˘مأ’ا ح˘م˘˘صسي
.. مهنيب اميف ةوخأ’او نماصضتلا روصص لمجأا
نم اولفكت ةفلجلا ةي’وب دعصسم نم بابصش
يلاوح ماعطإاو ءاويإاب هللا هجولو مهلام رح
ةدحاو ةعفد ابرولاكبلا ناحتم’ حصشرتم006
زكارم نع ةديع˘ب ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘م
يف ،ةصسايرد حبار لاق امكو مهل ةيحت ،ءارجإ’ا
ةواخ .. يدÓب د’و وايحي» ،ةريهصشلا هتينغأا
.«ناكم لك يف

عرازم مهلي امدنع
! .. نيثحاب

ع˘ن˘صص ا˘ناو˘صستو˘ب ة˘لود ي˘˘ف عراز˘˘م˘˘ب ًءاد˘˘ت˘˘قإا
يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ثد˘ح˘لا

ثواصس وين» ةعماج نم نوثحاب أاجل ،ارخؤوم
ىلع ةريبك نويع مصسر ىلإا ةيلارتصس’ا «زليو
ةيربلا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ف˘ي˘خ˘ت را˘ق˘بأ’ا تار˘خؤو˘م
لثملا لوقي امكو Óعف .. اهصسارتف’ ةمداقلا
’ هللا ’و مهاف يلوهيطعأا» رئازجلا يبعصشلا
.نيثحاب حÓف مهلي امدنع .. «ارق

qarsana@essalamonline.com
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 تاءافكلا ردقت ةريزولا
نوؤوصش رييصست يف اهوقبصس نم شسكع ىلع
،نونفلاو ةفاقثلا ريزو ،ةدود نب ةكيلم ،عاطقلا
رهاوجلل اهريدقتو اهمامتها ىرخأا ةرم دكؤوت
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘حا˘صسلا ا˘ه˘ب ر˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نينانفب تلصصتا امدعبف ،اندÓب يف اهبراصشم
اصضيأا تصشقانو عاطقلا عقاو مهعم تثحب رثك
يف ىصضرم نيرخآا ترازو ،هتلجع عفد لبصس
ماتتخا ةبصسانمب مركت مويلا يه اه ،مهلزانم
يف تاماق ،يرئازجلا شسا˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ما˘يأ’ا
،يمياجع دمحمب رمأ’ا قلعتيو ،اندÓبب نفلا
ديمحلا دبعو ،ةيراصشبلا ءانصسح ،يدصشار ةيهب
ذن˘م ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ع˘م ةر˘يزو˘لا ي˘طا˘ع˘ت ،ر˘هازو˘ب
ةداصشإا لحم اهلعج ،عاطقلا شسأار ىلع اهمودق
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف او˘لا˘ق ن˘يذ˘لا ن˘ير˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ل تارو˘˘˘صشن˘˘˘م ي˘˘˘فو ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
ششي˘م˘ه˘ت˘لا ن˘م دو˘ق˘ع د˘ع˘ب» .. «كو˘ب˘صسيا˘ف˘˘لا»
 .«انب متهيو انردقي نم ءاج اريخأا..

راـــع ةــمضصو
،برع نيدرغم تباتنا ،بصضغلا نم ةلاح
ي˘ف˘ت˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘تارا˘˘مإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا لواد˘˘ت ر˘˘ثإا
ةرايزو رفصسلاب اهينغم بلاطيو ،عيبطتلاب
عيقوت نم ،نيموي دعب كلذ ءاج ،بيبأا لت
عم ينيرحبلا يتارامإ’ا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا قا˘ف˘تا
ناون˘ع ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘غأ’ا ،ل˘ي˘ئار˘صسإا
ىلع اهثب مت ،«مÓصسلا تارامإا تصشاع»
،اًيليئارصسإا اًبيحرت دجتل ،«بويتوي» عقوم
،يبرغ ىتحو يبرع يبعصش بصضغ هلباق
ه˘ب ما˘ق ا˘م ف˘صصو م˘ه˘صسف˘نأا نو˘ي˘تارا˘مإ’ا
ةمصصو» ـب مهدÓب نوؤوصش ىلع نومئاقلا

.«يتارامإا لك قحب راع

ةــطرو يــف لاـــمعلا
لقنلا ةكرح قيلعت رارمتصسا لظ يف
ندم˘لا ن˘ي˘بو ل˘خاد شصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا

ل˘صصاو˘ت˘ت ،عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ
نيفظوملا ةصصاخ نينطاوملا ةاناعم
قاحتل’او مهجئاوح ءاصضق يف مهنم
لمحتي مهصضعب ،مه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م˘ب
،ةظهابلا «ناتصسيدنلو˘كلا» ف˘ي˘لا˘كت
عقاولا رمأÓل خصضري رخآ’ا شضعبلاو
نأا ىلع هلمع نع اهركم بيغتيو
،يره˘صشلا ه˘ب˘تار ن˘م مو˘ي˘لا م˘صصخ˘ي
ترداب يتلا تاصسصسؤوملا ءا˘ن˘ث˘ت˘صسإا˘ب
.اهلامعل لقنلا نامصضب

؟.. «كابلا» ةيقادضصم داعأا له .. باقعلا
اذ˘ه د˘ق˘ف ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ناحتم’ا
يريصصملا

ي˘ف ه˘ت˘ي˘˘قاد˘˘صصم
تاونصسلا
ى˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ةر˘ها˘˘ظ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
بيرصست
ر˘ب˘ع ع˘ي˘صضاو˘م˘لا
نأا ودبي ،تنرتنإ’ا
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا رار˘˘ق
ةيئاصضقلا
يف ني˘طرو˘ت˘م˘ل˘ل
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ششغ˘˘˘˘˘˘˘لا
تاناحتم’ا
عصضو ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا

.ىرخأا ةهج نم «مايبلا» ىتحو «كابلا» ـل ةبيهلا داعأاو ،تازواجتلل ادح ةنصسلا هذه ةهج نم



watan@essalamonline.com
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،ةيروهمجلا ةصسائر تحصضوأا
اهتلصصو اهنأا ،شسمأا اهل نايب يف
ن˘˘م ادد˘˘ع نأا تزر˘˘بأا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ني˘لوؤو˘صسم˘لاو ة˘لود˘لا تارا˘طإا

تمت تايوتصسملا فلتخم ىلع
ىلع ءا˘ن˘ب ا˘ي˘ئا˘صضق م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ام ابلاغ ،ةلوهجم لئاصسر درجم
مت ،ة˘ح˘صصلا ن˘ع ة˘يرا˘ع تنا˘ك
ةزهجأ’ا فلتخم ىلإا اههيجوت
ام ،ةلودلا تاصسصسؤومو ةينمأ’ا
‐ هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ ىدأا
ء’ؤو˘˘ه ن˘˘م دد˘˘ع نا˘˘مر˘˘ح ى˘˘لإا
فّلخو ،مهتيرح نم تاراطإ’ا

تاطاصشن يف للصشلا نم ةلاح
تا˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو تارادإ’ا
فو˘خ˘لا بب˘˘صسب ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

تح˘ت عو˘قو˘لا ن˘م ة˘ي˘˘صشخ˘˘لاو
درجم ىلع ءانب ةعباتملا ةلئاط
.ةلوهجم لئاصسر

شسيئرلا زربأا ،هتاذ قايصسلا يف
نأا ،اهتاذ ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ،نو˘ب˘ت
اوحبصصأا نيلوؤوصسملا نم ديدعلا
ىندأ’ا د˘ح˘لا ى˘ل˘ع نور˘صصت˘ق˘ي
نع نوعنتميو مه˘تا˘ماز˘ت˘لا ن˘م
ليجأات نع رفصسأا امم ،ةردابم يأا

يصستكت ،ةماه تافلم ةجلاعم
ىلإا ،يلاجعتصسإ’ا عباطلا انايحأا
ارارصضأا قحلأا ام ،ةقح’ خيراوت
.تاصسصسؤوملا هذه ريصسب ةغيلب

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
،ةيروهمجلا ةصسائر نايب ددصش
ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
نع ة˘م˘جا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا ءا˘ط˘خأا
تافرصصتلاو ،ريدقتلا يف ءوصس
ىوصس مدخت ’ ي˘ت˘لا ة˘يد˘م˘ع˘لا
ىرخأا فارطأا وأا ا˘ه˘ب ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

ّنأا حصضوأاو ،ةئيصس اياون اهكرحت
مايقلل كلتمت ةيئاصضقلا ةرادإ’ا
ةينونا˘ق˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ل˘ك كلذ˘ب

يف ةمزÓلا تا˘ير˘ح˘ت˘لا ءار˘جإ’
.نأاصشلا اذه

اذإا هنأا ،هتاذ نايبلا زربأاو اذه
ار˘مأا دا˘صسف˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم تنا˘˘ك
نإا˘ف ،ه˘ي˘ف ة˘ع˘جر ’و ا˘يرور˘صض
ناك امهم ذخأاي نأا بجي ’ كلذ
شساصسملل ةل˘م˘ح ىر˘ج˘م ،ر˘مأ’ا
زا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘ئا˘˘صسو رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
فلتخمو ةلودلا ماهم ديصسجتو
ىلإا اريصشم ،ةيذيفنتلا اه˘ل˘كا˘ي˘ه
ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ّنإا
لا˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا ا˘˘ه˘˘ل جّور˘˘˘ُي
و˘˘ج˘˘لا» اذ˘˘ه يّذ˘˘غ˘˘ُت د˘˘صسا˘˘ف˘˘لا
يأاب ،شساصسملا مهتياغو ،«رِكعلا
ة˘لود˘لا رار˘ق˘ت˘صسا˘ب ،نا˘ك ن˘˘م˘˘ث
ن˘˘م تÓ˘˘فإ’او ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘هو
ددصصلا اذهب ،موتحملا مهريصصم
‐ هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ بجي
ةفلاصسلا ةميلعتلا يّقلت دّرجمبو
لام˘عأ’ا ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ،ر˘كذ˘لا

نع نادملا اهعباط مغر ةمجانلا
،ريدقتلا ءوصس وأا ةءافكلا مدع
ةدارإا وأا ةين يأا نع ّمنت ’ يتلاو
،يبلصسلا وأا يباجيإ’ا داصسفلا يف
شصخصشل زايتما يأا بلجت ’و
ءاو˘˘صس ،ءف˘˘كلا ر˘˘ي˘˘غ نو˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةرصشابم ريغ وأا ةرصشابم ةقيرطب
وأا ه˘ئا˘قد˘صصأا وأا ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل ’و
لاعفأ’ا هذه» فاصضأاو ،هفراعم
ىل˘ع مرا˘صص ل˘كصشب بقا˘ع˘ت˘صس
.«يرادإ’ا ىوتصسملا

شسيئر ةميل˘ع˘ت ترا˘صشأا ا˘م˘ك
ا˘ه˘ب قر˘بأا ي˘ت˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ي˘لوؤو˘صسمو ة˘مو˘كح˘لا ءا˘صضعأا
لاعفأ’ا نأا ىلإا ،ةينمأ’ا ةزهجأ’ا
ةيداصصتقا رئا˘صسخ تف˘ل˘خ ي˘ت˘لا

ح˘ن˘م فد˘ه˘ب ة˘لود˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘مو
،ريغلل ةقحتصسم ريغ تازايتما

تاميظنتلاو نيناوقلا ةكهتنم
ة˘بو˘ت˘˘كم ةرا˘˘صشت˘˘صسا يأا نودو
اذ˘ه ي˘ف ،ة˘ي˘م˘ل˘صسلا ة˘ط˘ل˘˘صسل˘˘ل
هب حومصسم ّكصشلا نإاف ،راطإ’ا

وحن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ي˘جو˘ت بجوو

ةصسوم˘ل˘م˘لا ة˘لدأ’ا ن˘ع ثح˘ب˘لا
وأا يبلصسلا داصسفلا حصضفت يتلا
.يباجيإ’ا

ةدعا˘صسم يأا ّنإا˘ف ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
ربع وأا ةرصشابم نطاوملا اهمدقي
ةلدأ’اب ةنورقم مÓعإ’ا لئاصسو
ذ˘˘خؤو˘˘ُت نأا بج˘˘ي ،ة˘˘يرور˘˘˘صضلا
تاقيقحتلا لÓخ رابتع’ا نيعب
نأا يهيد˘ب˘لا ن˘مو ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

،ةلاحلا هذه يف ةلودلا بجاو
ةفاك دصض نطاوملا ةيامح وه
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ما˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا لا˘˘˘كصشأا
ة˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر تزر˘˘˘˘˘بأا ،دد˘˘˘˘˘صصلا
شصخ˘صش ل˘ك نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
داصسفلا لوح تامو˘ل˘ع˘م زو˘ح˘ي
ن˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا و˘˘˘عد˘˘˘م
ا˘ق˘فو ،ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
نإا وأا ،اهب لومعملا تاءارجإÓل
ىلإا ةحارصص هجوتلا ،كلذ رذعت
شسر˘كي ي˘ت˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘˘صسو
.اهتيرح روتصسدلا

:نوبت سسيئرلا ،ةحن÷ا وأا ةÁر÷ا ةفشص يشستكت عئاقو بشسنل ايعطق Óيلد نوكت نأا نكÁ ل اهنأا دكأا

ادعاضصف مويلا نم ةيئاضضقلا تاعباتŸا ‘ ةلوهÛا لئاضسرلا ىلع دامتعا ’
ةلهؤوŸا تاطلضسلا نم برقتلا ¤إا وعدم داضسفلا لوح تامولعم زوحي ضصخضش لك ^

باقعلا نم تÓفإ’او اهلكايهو ةلودلا رارقتضساب ضساضسŸا نولواحي دضسافلا لاŸا باحضصأا^

د.Ëرم

نم مهرمأاي ،ةينمألا ةزهجألا ›وؤوشسمو ةموك◊ا ءاشضعأا ¤إا ةميلعت ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر هجو
نوكت نأا نكÁ ل اهنأل ،ةيئاشضقلا تاقحŸÓا ‘ ةلوهÛا لئاشسرلا ىلع ادعاشصف مويلا نم دامتعلا مدعب اهلÓخ

.ةحن÷ا وأا ةÁر÷ا ةفشص يشستكت عئاقو بشسنل ايعطق Óيلد لاوحألا نم لاح يأاب

يلامجإاو ءافشش ةلاح341 ليجشست
81843 ىلإا لشصي نيفاعتملا

ةباضصإا912و تايفو5
«انوروك» ـب ةديدج
رئازجلا يف
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
تايفو5 ةريخألا ةعاشس
ـب ةديدج ةباشصإا912و
341 ءاشصحإا عم ،«انوروك»

فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
لامج روتكدلا سسمأا هنع
يمشسرلا قطانلا ،راروف
يششفت ةعباتمو دشصر ةنجلل
.ءابولا

نأا ،هتاذ ردشصملا فششك امك
نيباشصملل لامجإلا ددعلا

غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
ةلجشسملا ماقرألا ءوشض ىلع
،ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ
لشصو اميف ،ةلاح31494
،9561 ىلإا تايفولا يلامجإا

ددعلا زفق لباقملا يف
ىلإا نيفاعتملل يلامجإلا

81843.
ـه.داوج

ةيوشستو اهتقفارمل ةيولوألا ءاطعإا ةرورشض ىلع ددشش
ةينوناقلا اهتيعشضو

رئازجلا يف ةدمتعم ريغ ةضصاخ ةانق05
يبنجأا ءاطغ تحت طضشنت

سسوردلل ةشصشصخملا تاعاشسلا مجح نم ةئاملاب05 نم همرحي هنأا دكأا

ذيملتلا مدخي ’ نيماودلا ماظن :«مÓضسلا» ـل نايرم نايزم
ق˘صسن˘م ،نا˘ير˘م نا˘˘يز˘˘م د˘˘كأا

ميلعتلا ةذتاصسأ’ ةينطولا ةباقنلا
ذي˘مÓ˘ت نأا ،ي˘ن˘ق˘ت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا
05 نودقفيصس ةثÓثلا راوطأ’ا
تا˘عا˘صسلا م˘ج˘ح ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
لاح يف شسوردلل ةصصصصخملا
يذلا ،نيماود˘لا ما˘ظ˘ن ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيعمج شسيئر ،دمحأا دلاخ ربتعأا
ىلع هقيبطت نأا ذيمÓتلا ءايلوأا
.ليحتصسم هبصش عقاولا شضرأا

،«تصسابانصسلا» قصسنم حصضوأا
،«مÓصسلا» هب شصخ حيرصصت يف
نو˘˘˘كي نأا ل˘˘˘صضفأ’ا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا
‐0202 ي˘صسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

م˘˘ت اذإا ،ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ي˘˘˘ف1202
يف يئابولا عصضولا يف مكحتلا
دعوملا ديدحت نأا زربأاو ،اندÓب
ءارآا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘ب نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘صس
ةحصصلا عاطق يف نيصصتخملا

ةعباتم ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأا ة˘صصا˘خو
 .«انوروك» ءابو يصشفت دصصرو

ن˘˘ي˘˘ماود˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن نأا˘˘˘صشبو
يذلاو ةثÓثلا راوطأÓل حرتقملا
،ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ه˘جا˘ه˘ت˘نا ع˘قو˘˘ت˘˘ي

‐ديفوك» شسوريف راصشتنا ببصسب
يف هنأا ،نايرم نايزم دكأا ،»91
05 ذيمÓتلا دقفيصس هينبت لاح
تا˘عا˘صسلا م˘ج˘ح ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
.شسوردلل ةصصصصخملا

ءايلوأا ةيعمج سسيئر
ءاغلإا عقوتي ذيمÓتلا

ثلاثلا لشصفلا
،دم˘حأا د˘لا˘خ د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

،ذيمÓتلا ءايلوأا ةيعمج شسيئر
،«مÓ˘˘˘صسلا» ـل ح˘˘˘ير˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف
نيماودلا ماظن حاجن ةلاحتصسا
،ةيبر˘ت˘لا ةرازو ه˘ت˘حر˘ت˘قا يذ˘لا

يف ظاظتك’ا ىلإا كلذ عجرأاو
تاناحتما ءاغلإا عقوت ،ماصسقأ’ا
،ةثÓثلا راوطأÓل ثلاثلا لصصفلا
مصسوملا قÓطنا مدع لاح يف
ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘صسراد˘˘لا
اذه ي˘ف لا˘قو ،ل˘خاد˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م لا˘˘ح ي˘˘ف» دد˘˘صصلا
‐0202 ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا

ىل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا د˘ع˘ب1202
متيصس ،دÓبلل ديدجلا روتصسدلا

ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘يأا دد˘˘˘ع شضف˘˘˘خ
فيرخلل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘صسرد˘م˘لا

’دب دحاو عوبصسأا ىلإا عيبرلاو
ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ،ا˘مو˘ي51 ن˘م
رهصشل يصساردلا جمانربلا ةلمكت
ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘صسي» فا˘˘صضأاو ،«يا˘˘˘م
ة˘ل˘ط˘ع˘لا ما˘يأا ن˘˘م شصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةرار˘ح˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا
قطانملا يف اميصس ’ ةديدصشلا
 .«ةيبونجلا

هتئيه عامتجاب قلعتي اميفو
هدقع عمزملا ةيبرتلا ةرازو عم
ديدحت ةصشقانمل عوبصسأ’ا اذه
اذكو يصسردملا لوخدلا خيرات
د˘لا˘خ ف˘صشك ،ن˘ي˘ماود˘لا ما˘ظ˘ن
ىلع حرتقتصس هتيعمج نأا ،دمحأا
اموي ذيمÓتلا شسيردت ةرازولا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م ’د˘˘˘ب مو˘˘˘ي د˘˘˘ع˘˘˘ب
كلذ بب˘صس ع˘جرأاو ،ن˘ي˘˘ماود˘˘لا
ةلق ،هلباقي يذلا ظاظتك’ا ىلإا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ما˘˘˘صسقأ’ا دد˘˘˘˘ع
ةصصاخ ،ةيوبر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
 .ىربكلا ندملا يف

د.ميرم

ريزو ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع دا˘فأا
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘صصت’ا
نم ديزأا ّنأا ،ةموكحلا مصساب
ةدمتعم ريغ ةصصاخ ةانق05
تح˘ت ط˘صشن˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
نأا ىلإا اري˘صشم ،ي˘ب˘ن˘جأا ءا˘ط˘غ
ح˘م˘صسي˘صس عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا حÓ˘˘صصإا
ة˘صصا˘خ˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ب
،ير˘˘ئاز˘˘ج ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ءا˘˘ط˘˘غ˘˘ب
يعانطصص’ا رمقلا نكميصسو
نم ،1 تاصس موكلأا ،يرئازجلا
ه˘تا˘مد˘خ ر˘يو˘ط˘تو ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
.هلÓغتصسا تاردقو

ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ،ر˘يزو˘لا د˘كأا
شسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘ل˘˘ل لاؤو˘˘صس
بلاط دمحأا ،ينطولا يبعصشلا

ريبادتلا»ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
عا˘ط˘ق ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
جاتنإا يف ير˘صصب˘لا ي˘ع˘م˘صسلا
ىوتحملاب ةيانعلاو ةدوج يذ
ر˘ت˘فد مار˘ت˘حاو ن˘ي˘ما˘صضم˘˘لاو
ةع˘جار˘م نأا ،عا˘ط˘ق˘لا طور˘صش
˘مÓ˘عإÓ˘ل يو˘صضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ة˘ع˘جار˘م ى˘لإا ا˘م˘ت˘ح يدؤو˘ي˘صس
ي˘ع˘م˘صسل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا شصن˘˘لا
.يرصصبلا

ىلع ةمزاع ةموكحلا
عاطق ميظنتو ريطأات

راهششإلا
ريزو دقتنا ،رخآا بناج نم

ىلع هدر قايصس يف ،لاصصت’ا
يرداو˘ق ةدا˘˘ق بئا˘˘ن˘˘لا لاؤو˘˘صس
را˘ه˘صشإ’ا تا˘صسا˘كع˘˘نا» لو˘˘ح
ى˘ل˘ع لوؤو˘صسمÓ˘لاو ي˘ب˘ل˘صسلا
ةلوفطلاو ةماع نيكلهتصسملا
شضعب هثبت ام ،«ةصصاخ ةفصصب
تاصضموو جمارب نم تاونقلا
تا˘فر˘صصت˘ل جور˘ت ة˘يرا˘˘ه˘˘صشإا
رار˘صضإ’ا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘ئ˘˘ي˘˘صس
ان˘ئا˘ن˘بأا ة˘ي˘صصخ˘صشو ة˘ي˘صسف˘ن˘ب
اذ˘˘ه ي˘˘ف دد˘˘صشو .ا˘˘ن˘˘لا˘˘ف˘˘طأاو
ة˘مو˘كح˘لا نأا ى˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘صسلا

ميظن˘تو ر˘ي˘طأا˘ت ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع
نم هريهطت˘ل را˘ه˘صشإ’ا عا˘ط˘ق
نمو ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘ن’او ءÓ˘خد˘لا
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ر˘ي˘غ م˘˘ه˘˘تا˘˘فر˘˘صصت
عم˘ت˘ج˘م˘لا م˘ي˘ق˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لاو
هنأا رميحلب فاصضأاو .هتفاقثو
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘˘صسير˘˘˘كت

لا˘˘˘˘صصت’ا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق شصصصخ
ىد˘حإا را˘ه˘˘صشإ’ا عو˘˘صضو˘˘م˘˘ل
ق˘ي˘م˘ع˘لا حÓ˘˘صصإ’ا تا˘˘صشرو
اهيف عرصش يتلا لجعتصسملاو
نيلعافلا فل˘ت˘خ˘م ة˘كرا˘صشم˘ب
د˘صصق كلذو ن˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لاو
نوناق ،ةرم لوأ’و ،ثادحتصسا
.ةيراهصشإ’ا تاطاصشنلاب قلعتي

ةقابشس تناك رئازجلا
ةبراحمو فنعلا ذبنل

فرطتلا
مصساب يمصسرلا قطانلا دكأا

لاؤوصس ىلع هدر يف ةموكحلا
ةيدلب يرمخ بئانلا هب تمدقت

ي˘˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا رود» لو˘˘˘˘˘˘ح
ىلع ظافحلا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا

يد˘صصت˘لاو ة˘˘مأ’ا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م
فنعلل ةجورم˘لا تا˘فر˘صصت˘ل˘ل
تنا˘˘ك ا˘˘ندÓ˘˘ب نأا ،«دا˘˘صسف˘˘لاو
ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا ذ˘˘ب˘˘ن ى˘˘لإا ة˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘صس

فلتخم˘ب فر˘ط˘ت˘لا ة˘برا˘ح˘مو
ه˘م˘جر˘ت˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو ،ه˘˘لا˘˘كصشأا
يتلا ةيع˘ير˘صشت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
نو˘نا˘ق˘˘لا˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م تزز˘˘ع˘˘ت
زييمتلا نم ةياقولاب قلعتملا

ة˘ي˘هار˘كلا با˘ط˘خ ة˘برا˘ح˘˘مو
اذه يف ركذو .ام˘ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب نا˘˘˘ب را˘˘˘طإ’ا
ةبراحم ىلع زكتري ةديدجلا
بناوج ةفاك ة˘ق˘ل˘خأاو دا˘صسف˘لا
ةقفارمب تÓماع˘م˘لاو ةا˘ي˘ح˘لا
هيزنو لوؤوصسمو يددعت مÓعإا

ططخم نأا ازربم ،يفارتحاو
ءارجإا ىلع موقي هعاطق لمع
ليدعت نمصضتي لماصش حÓصصإا
ثادحتصساو ةيراصسلا نيناوقلا
تا˘˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘كي˘˘˘مو شصو˘˘˘صصن

عور˘˘ف ل˘˘ك شصخ˘˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ني˘ي˘ح˘ت بنا˘ج ى˘لاو .مÓ˘عإ’ا
ناف ،ةي˘ع˘ير˘صشت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
‐ريزولا بصسح‐ لمعي عاطقلا

تÓ˘م˘ح م˘عدو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘˘ع
رصشن˘ل شسي˘صسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا
فنع˘لا ر˘طا˘خ˘م لو˘ح ي˘عو˘لا

ةدحو ىلع اظا˘ف˘ح فر˘ط˘ت˘لاو
ميق ىلعو هرارقتصساو نطولا
نماصضتلاو حماصستلاو ةوخأ’ا
ىلإا نييرئاز˘ج˘لا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا

ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صسم بنا˘˘˘˘ج
تحت ةيمÓعإ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
دوه˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘يا˘صصو˘لا

ةيكراصشتلا ةمهملا هذه يفو
ةءا˘ن˘ب˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ة˘حا˘م˘صس زار˘بإا ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لاو
د˘ي˘لا˘˘ق˘˘تو ف˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘يد
رظنلابو .ةيباجي’ا انع˘م˘ت˘ج˘م
نييفا˘ح˘صصلا رود ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا
لاكصشأا فلتخمل يدصصتلا يف
،فارحن’او فرطتلاو ف˘ن˘ع˘لا
ه˘عا˘ط˘ق نأا ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب  ح˘صضوأا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا˘˘˘ب ء’ؤو˘˘˘ه شصخ˘˘˘ي
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘˘ل «م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا»
دوز˘˘ت˘˘لاو م˘˘˘ه˘˘˘ئادأا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت
ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا تاءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلا˘˘˘˘ب
رارقتصسا زيزعت يف ةمهاصسملل
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ة˘˘مأ’ا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م
هنأاب ادكؤوم ،ةلماصشلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ليبصس ي˘ف ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا م˘ت˘ي˘صس
ن˘يو˘كت˘لا ع˘ي˘صسو˘تو شسير˘˘كت
م˘عد˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ق˘يدا˘ن˘صصلا˘ب
ة˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

ة˘˘˘ير˘˘˘صصب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘صسلاو
تاطاصشن معدو ةينورتكل’او
ىوتصسم ن˘ي˘صسح˘تو ن˘يو˘كت˘لا
يف نيل˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘صصلا

.لاصصت’ا نهم لاجم
ه˘حر˘صش ا˘م˘ك‐ اذ˘ه ى˘تأا˘ت˘يو

˘˘ماز˘˘لإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
قيبطتب ةصصاخلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ةصصصصخملا ةئاملاب2 ةبصسن
ة˘صسصسؤو˘م˘لا حا˘برأا ن˘م ا˘بو˘جو
ن˘˘˘يو˘˘˘كت ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا
مهئادأا نيصسحتو نيي˘فا˘ح˘صصلا

نم ديفتصسي نأا ىلع مهتينهمو
فرعي ام اصضيأا نيوكتلا اذه
ماصسقأ’ ةعباتلا معدلا كÓصسأاب
.ريرحتلا

ر.رجاه



ةصسلج يف ،ريزولا ددصشو اذه
شسل˘ج˘م˘لا˘ب ،شسمأا لوأا ة˘ي˘ن˘˘ل˘˘ع
تصصصصخ ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا
ةيو˘ف˘صشلا ة˘ل˘ئ˘صسأ’ا ى˘ل˘ع در˘ل˘ل
،نينصش ناميلصس اهصسأارت باونلل
ةرورصض ىلع ،شسلجملا شسيئر
ءا˘صضق˘ل˘ل ة˘لا˘ع˘ف لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإا
ي˘ت˘لا شصئا˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةصصاخ ان˘تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ا˘ه˘فر˘ع˘ت

بط ما˘˘صسقأا ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اذه يف لاقو ،ديلوتلاو ءاصسنلا
ءا˘صسن˘لا ة˘مار˘ك ظ˘ف˘ح» دد˘صصلا
.«بجاو لماوحلا

نب نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ر˘كذ ا˘م˘ك
هيوتحي امب ،ةبصسانملاب ،ديزوب
يذلا يلاجع˘ت˘صس’ا ط˘ط˘خ˘م˘لا
فرط نم هيلع ةقداصصملا تمت
51 ي˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

˘مار˘بإا ا˘م˘ي˘صس’ ،0202 يف˘نا˘ج
نامصضلا قيدانصص نيب تايقافتا
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
لفكتلل ةصصاخلا ةيئافصشتصس’ا
نأا ى˘ل˘ع ،ل˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
يتلا تاداي˘ع˘لا ءار˘جإ’ا ل˘م˘صشي
نم ةريب˘ك ة˘ب˘صسن ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ى˘لإا ،ة˘ل˘غ˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ ةر˘˘صسأ’ا

ة˘ب˘صسن˘لا ى˘ل˘ع ا˘هر˘˘فو˘˘ت بنا˘˘ج
نيصصتخملا ءابطأ’ا نم ربكأ’ا
د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘صسن˘لا شضار˘مأا ي˘ف
نم ةئام˘لا˘ب07 لدا˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
يف نيصصتخملا ءابطأ’ا لمجم
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
.ينطولا

ر˘˘˘كذ ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
نأا ،دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صس’ا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
88 لداعي ام يطغت ةيمومعلا
ع˘˘م تاد’و˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةرصسأÓل لغ˘صش ة˘ب˘صسن ل˘ي˘ج˘صست
.ةئاملاب511 ـب ردقت

نل رئازجلا :ديزوب نب
«انوروك» دشض حاقل يأا ينتقت

هيلع قداشصمو برجم ريغ
ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم نم

ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ّدكأا
نأا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو
دصض حاقل يأا ينتقت نل رئازجلا
بر˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قدا˘˘˘صصمو

ازربم ،ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم
ه˘يد˘ل شسي˘ل ه˘نأا ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لا ّنأا
يرورصض ر˘مأا ة˘ي˘ب˘نا˘ج شضار˘عأا

د˘˘ه˘˘ع˘˘م نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،اد˘˘ج
ت’اصصتا ةدعب ماق «روتصساب»
اذه يف تاهجلا نم ددع عم
.شصوصصخلا

نع ،د˘يزو˘ب ن˘ب ف˘صشك ا˘م˘ك
شصخي اميف رارق˘ت˘صسا ل˘ي˘ج˘صست
،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘لا˘ح˘لا
وأا تا˘ي˘فو˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءاو˘˘صس
عفدي عصضولا» لاقو ،تاباصصإ’ا
نيب ةنراقم يبصسنلا نانئمطÓل

ناكصس دد˘عو ن˘ي˘با˘صصم˘لا دد˘ع
.«نويلم44 غلبي يذلا رئازجلا

زر˘بأا ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ه˘˘ب شصخ راو˘˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

نأا ،يمومعلا نويزفلتلا عقوم

ىلإا ةدفوملا ةيصشيتف˘ت˘لا قر˘ف˘لا
تصسيل تايفصشتصسملا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عÓطإÓل امنإاو باقعلا لجأا نم
ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘صضو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يتلا شصئاقنلاو تايفصشتصسملل
شصقن ىلإا راصشأاو ،اهنم يناعت
شضعب ىوتصسم ىلع تامدخلا
ماصسقأا اصصوصصخ تايفصشتصسملا
اهز˘ي˘كر˘ت ى˘لإا ع˘جار ،ة˘حار˘ج˘لا

ى˘صضر˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع
.«انوروك» ـب نيباصصملا
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ر.نوراه
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.سصاÿا عاطقلا وحن ديلوتلاو ءاشسنلا بط ‘ Úيئاشصخألا

فيظوتلا باب حتف نع تنلعأا
هاروتكدلا ىلع نيزئاحلا نم0082ـل

لدعملا طرضش يغلت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةعماجلاب قاحتلÓل ينطولا

ةبلطلا لقنل يعماجلا لقنلا تÓفاح لÓغتضسا ^
تاي’ولا نيب ام

ةيلÙا ةيمنتلل عفد ءاطعإل اثيدح مهنييعت ” نيذلا دد÷ا ءاردŸا بيشصنت

ةيئاŸا دراوŸا عاطقب ةديدج ءامد خضض

رامثتشسلا يف نيبغارلا نييداشصتقلا نيلماعتملل ةيلوألا تÓيجشستلا خيرات ربمتبشس02

تارايضسلا داريتضساو عينضصت تابلط ةجلاعمل ةيمقر ةيضضرأا قÓطإا

ر˘˘˘يزو ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تف˘˘˘˘صشك
بي˘صصن˘ت م˘ت˘ي˘صس ه˘˘نأا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا دد˘˘ج˘˘لا ءارد˘˘˘م˘˘˘لا
دعب اميصس ’ ،اثيدح مهنييعت
في˘قو˘ت˘ب ي˘قار˘ب ي˘قزرا ما˘ي˘ق
عاطق يف نيلوؤوصسملا نم ددع
ءوصس ببصسب ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
ه˘ن˘م ى˘كت˘صشا يذ˘لا ع˘يزو˘ت˘˘لا
.ارخؤوم نونطاوملا

دراو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘صشك
تعلطا اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ئا˘م˘لا
،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا»
لمع ءاقلل ريزولا ءارجإا نع
تاد˘حو˘لا ءارد˘م ع˘˘م ،مو˘˘ي˘˘لا
هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل
ل˘كل ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ط˘ب˘˘صضل
.ةدحو

ر˘˘˘يزو ى˘˘˘ه˘˘˘نأا ،ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل
ماهم ارخؤوم ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا

نيعبات نيلوؤوصسمو ءاردم ةدع
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت اذ˘˘˘هو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيروهمجلا شسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل
داقعنا ءانثأا هيلإا اهادصسأا يتلا

32 خ˘يرا˘ت˘ب ءارزو˘لا شسل˘˘ج˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا توأا
عاط˘ق˘ن’ ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب
رييصست ءوصسو بورصشلا ءاملا
شضع˘ب ي˘ف ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا
ةمتتو ،لظلا قطانمو ندملا
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صسلا تاءار˘˘˘˘˘جإÓ˘˘˘˘˘ل
ريدم ماهم ءا˘ه˘نإا ة˘ن˘م˘صضت˘م˘لا

ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا˘˘˘ب تارا˘˘˘طإاو ما˘˘˘˘ع
ريهطت˘لاو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ير˘يد˘مو (لا˘ي˘صس) ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ىو˘ت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تاد˘˘حو
ر˘يزو ى˘ه˘نأا د˘˘قو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ءاردم ماه˘م ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا

تا˘ي’و˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
نيع ،ركصسعم ،شسابعلب يديصس
،ناصسملت ،نازي˘ل˘غ ،تن˘صشو˘م˘ت
،ةديلبلا ،شسارهأا قوصس ،ةماعنلا
مت امك .تليصسمصسيتو ةديعصس
دراو˘م˘لا ءارد˘م ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا
ن˘م ل˘كل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ةصسبت ،ةلصشنخ ،نارهو تاي’و
ماهم اصضيأا تيهنأاو.ةليصسملاو
نيبدتنملا نير˘يد˘م˘لا ن˘م ل˘ك
ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نوميميتل ةيرادإ’ا ةعطاق˘م˘ل˘ل
جر˘ب˘ل ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لاو
ءاهنإا كلذك متو .راتخم يجاب
˘ما˘صسقأا ءا˘صسؤور ن˘م ل˘ك ما˘ه˘م
ة˘يرادإ’ا تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا عور˘˘ف
ةبيورلا ،ةقار˘صشلا ،ة˘تو˘ت ر˘ئ˘ب˘ل
.رئازجلا ةي’وب ةعيرزوبو

ك.اشضر

نع ،ةعانصصلا ةرازو تنلعأا
ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا قÓ˘˘طإا
تÓ˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا
ني˘يدا˘صصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل
يف رامثت˘صس’ا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
تا˘ب˘كر˘م˘لا ع˘ي˘˘ن˘˘صصت طا˘˘صشن
تارايصسلا داريتصسا ت’اكوو
02 ن˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

تحصضوأا.يراجلا ربم˘ت˘ب˘صس
يف ،يلع تيآا ريزولا حلاصصم
تع˘ل˘طإا شسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،«مÓ˘صسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘يرو˘صضح ي˘لوأ’ا ل˘ي˘ج˘صست˘لا
اهرقم ىوتصسم ىلع ىرجتصس
لو˘صصح د˘ع˘˘ب ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،دي˘عاو˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ةيقرو قئاثو قافرإا طرصشبو

دقعو ةيوهلا ةقاطب يف لثمتت
.يراج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلاو ة˘كر˘صشلا

يف عي˘با˘صسأا ل˘ب˘ق رد˘صصو اذ˘ه
ن˘ير˘ت˘فد ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘˘لا
ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كو  طور˘˘صش نادد˘˘ح˘˘ي
ءÓ˘˘˘كو طا˘˘˘صشن ة˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
عينصصتو ةديد˘ج˘لا تارا˘ي˘صسلا
.تارايصسلا

ر.رجاه

،نايز نب يقابلا دبع ررق
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
لد˘ع˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
عور˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
تاينقتو مو˘ل˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا

ايلعلا شسرادملا ،ةيصضايرلاو
ةيرطيبلا مولع˘لا ،ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل
ةبصسنلاب ،ةيصسايصسلا مولعلاو
،ددجلا ايرولاكب˘لا ي˘ل˘ما˘ح˘ل
˘مو˘ل˘ع˘لا عور˘ف ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نيذلا نيحصشرتملاب لفكتلا
لوبقلا تارابتخا يف اوقفخأا
ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا شسراد˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
˘مو˘ل˘ع د˘ها˘ع˘مو ةذ˘تا˘˘صسأÓ˘˘ل
ةيندبلا تاطاصشنلا تاينقتو
ايلآا مههيجو˘ت˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو
ريغ يلاو˘م˘لا م˘هرا˘ي˘خ و˘ح˘ن
راطإا يف رابتخÓل عصضاخلا
.ايندلا ت’دعملا مارتحا

هل ةملك يف ،ريزولا دكأا
روصشنملا ىلع هعيقوت لÓخ
هيجو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يرازو˘لا

ايرولاكبلا يلماح ليجصستو
ه˘˘˘˘نا ،0202 ة˘˘ن˘˘صسل دد˘˘ج˘˘لا
ردقي ىندأا دح دامتعا متيصس
ى˘صصقأا د˘حو تارا˘ي˘خ6 ـ˘˘ب
طرصشب تارايخ01 ـب ردقي
اهنم نانثا نارايخ نوكي نأا

نا˘˘ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘صصصصخ˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ب
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست تاذ شسنا˘˘صسي˘˘ل˘˘˘ل
شصخت ’و يوهج وأا يلحم
قلط˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
ت’دعملا ىلع فرعتلا دعب
فلتخ˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘ند˘لا
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ’إا تا˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
او˘ل˘صصح ن˘يذ˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

رثإا ىلع رفصص رايخلا ىلع
حنمت ثيح ،ىلوأ’ا ةلحرملا
نم ةيناث ةصصرف ةئفلا هذهل

6 ـلا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
نو˘كي نأا طر˘صشب ة˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا

ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م نارا˘˘ي˘˘خ
شسناصسيل نيوكت˘ب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ي
يوهج وأا يلحم ليجصست يذ
ت’د˘ع˘م˘لا مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب كلذو
فلتخ˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘ند˘لا
مت هنأا اف˘ي˘صضم ،تا˘ن˘يو˘كت˘لا
ءار˘˘جإا شسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا
نيزئاحلل ةبصسنلا˘ب ه˘ي˘جو˘ت˘لا

ر˘يد˘ق˘ت˘ب ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طر˘صشلا ءا˘غ˘˘لإا ع˘˘م زا˘˘ت˘˘م˘˘م
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةيفارغجلا

لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا ف˘˘˘صشك
،يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ن˘ع
ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ح شصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب
مهلوبق مت نيذلا ايرولاكبلا
ة˘ير˘ي˘صضح˘ت˘˘لا ما˘˘صسقأ’ا ي˘˘ف
نأا ،ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا شسراد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل
روطلاب قاحتل’ا تاقباصسم
هذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ت˘صس شسراد˘م˘لا
ا˘ق˘ب˘ط ي˘ب˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا
ميلعتلل يهيجوت˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
.يلاعلا

دافأا ،ةلصص يذ قايصس يفو

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
هيجوتلا ةيلم˘ع نأا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا

يئاهنلاو يلوأ’ا ليجصستلاو
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ج˘˘لا ن˘˘يز˘˘ئا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
متتصس ةنصسلا هذه ايرولاكبلا

،يمقرلا طمنلل اقفو ايرصصح
باو˘بأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صس ا˘˘م˘˘ك
لوأ’ ةعماجلا ىلع ةحوتفم
.طخلا قيرط نع ةرم

نب نلعأا ،ىرخأا ةهج نمو
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘˘ع نا˘˘˘يز
ح˘˘م˘˘صست ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
هاروتكدلا تاداهصش يلماحل
يداصصتق’ا طيحملا جولوب
نأا ىلإا اريصشم ،يعامتج’او
معدتيصس ةئفلا هذه فيظوت
0082 ـب ةبيرقلا لاجآ’ا يف
.د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م بصصن˘˘˘˘م
ل˘ج˘صس عا˘ط˘ق˘لا نأا ح˘صضوأاو
ه˘ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف
تاذ ةي˘ل˘م˘ع ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
حار˘ت˘قا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘يو˘˘لوأا
شصا˘˘˘خ ي˘˘˘صسا˘˘˘˘صسأا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق
،هاروتكدلا ىلع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا˘ب
رواصشتلاب لمعيصس هنأا ازربم
ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا عم
تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ط˘ي˘ح˘م˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

حارتق’ا اذ˘ه د˘ي˘صسج˘ت ى˘ل˘ع
.ينوناق شصن لكصش يف

طاششنلا فانئتشسا
ايروشضح يجوغاديبلا

ةنشسلا ماتتخل
0202-9102 ةيعماجلا

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو تط˘˘˘عأا
ر˘˘صضخأ’ا ءو˘˘صضلا ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘ح لÓ˘غ˘ت˘صس’
نيب ةبلطلا لقن يف يعماجلا
نا˘˘م˘˘صضل كلذو ،تا˘˘ي’و˘˘˘لا
مهدعاقم˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا قا˘ح˘ت˘لا
ةط˘صشنأ’ا فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ مو˘ي˘لا
ل˘˘كصشب ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو يرو˘˘˘صضح
ة˘ن˘صسلا ما˘ت˘ت˘˘خ’ تا˘˘ع˘˘فد˘˘لا
.0202‐9102 ةيعماجلا

ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بصسحو
ماعلا ريدم˘لا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا
تامدخلل ينطو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل
تاودنلا ءاصسؤورو ةيعماجلا
دقف ،تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا

د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘ن˘˘˘م
ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا
ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا حار˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ل
لÓغتصساب يصضا˘ق˘لا ةرازو˘لا

يف يعماجلا لقنلا تÓفاح
،تاي’ولا نيب ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ق˘ن
ريزولا بلط دقف كلذل اعبتو
ةمزÓلا ريبادتلا ذاختا لوأ’ا
فلتخم نيب اميف قيصسنتلاب
هذه ذيفنت لجأا نم حلاصصملا
ةي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘صصب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ررقملا تاعفدلا ماظنل اقفو
ع˘م تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

˘مرا˘صصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا نا˘م˘˘صض
لو˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحأ’
.دمتعملا يحصصلا

ر.رجاه

رحد ىلع ةشصيرح ةكرششلا
ةيداشصتقلا ةمزألا مغر ةلاطبلا
«انوروك» ةحئاج نع ةبترتملا

رثكأا فظوت «رودنوك»
ديدج لماع007 نم
نم رثكأا ،«رودنوك» ةكرشش تحتف
دعب ديدج لمع بشصنم007
ةداعإاو فيظوت ةيلمعل اهقÓطإا
نيقباشسلا لامعلا نم ددع جامدإا

دوقع تهتنإا نيذلاو ةكرششلا يف
كلذو ،ةقباشس ةرتف يف مهلمع
ةديدج ةدحو حتف دعب
بلطتت يتلا ءاشضيبلا تاجوتنملل
.ةيفاشضإا ةلماع دي
يف ةدئارلا ةكرششلا تحشضوأا

ةيلزنمورهكلا ةزهجألا عينشصت
سسمأا اهل نايب يف ،ةينورتكلإلاو
،هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا» زوحت
ىرخألا جاتنإلا تادحو سضعب نأا

ةمدخلا لوخد اشضيأا تفرع
راطإا يف ةديدج تارامثتشسل

اهتجهتنا يتلا ةيجيتارتشسإلا
لجأا نم اهقÓطإا ذنم «رودنوك»
بشسنل لشصاوتملاو مئادلا عفرلا
،اهتاجتنم فلتخمل جامدإلا

طورششلا رتفد نوكل اشصوشصخو
تاينورتكلإلا عاطقل ديدجلا

جامدإا بشسن ددحي ،يلزنمورهكلاو
هذه نينقت لجأا نم ةنيعم
.ةعانشصلا

تاثيدحتلا عم ايششامتو
،جاتنإلا طوطخل ةرمتشسملا

ةيداشصتقلا ةمزألا مغرو
-ديفوك ةحئاج نع ةبترتملا

لمعلا ماظن ءاغلإا مت ،91
نكمي امب ،ةيفاشضإلا تاعاشسلاب
لغشش بشصانم قلخ نم ةكرششلا

رحد يف امتح مهاشستشس ةديدج
جمانرب عشضو مت دقو ،ةلاطبلا

،ةنشسلا ةياهن ةياغ ىلإا فيظوت
Óماع051 قاحتلا نمشضي
001 ،دحألا ادغ مهبشصانمب

عوبشسألا يف مهفيظوت متي لماع
متي اميف ،ربوتكأا رهشش نم لوألا

يرهشش يف Óماع054 فيظوت
.نيمداقلا ربمشسيدو ربمفون

ـه.داوج



د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘˘تو اذ˘˘ه
نع ةردا˘صص ة˘ي˘با˘ي˘ن ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةمكحمب ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ىو˘كصشب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم
زكرملل يلحملا عرفلا اهعفر
،يراج˘ت˘لا ل˘ج˘صسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

شصاخصشأ’ا دحأا ميدقت اهدافم
،ةروز˘م ة˘ي˘م˘صسر تارر˘ح˘م˘˘ل
نأا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تن˘˘˘ي˘˘˘بو
ماق (ةنصس15) هيف هبتصشملا
ديق ىلع لوصصحلل فلم عفدب
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘صسل˘˘ل يو˘˘نا˘˘ث
ءاركب شصاخ طاصشن ةلوازمل
عر˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب تارا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
هقح يف ردصص نأا دعب يلحملا
يراج˘ت˘لا ل˘ح˘م˘لا ق˘ل˘غ˘ب ر˘مأا
ينعملا أاج˘ل ثي˘ح ،ي˘صسي˘ئر˘لا
ىلإا ديقلا اذه ىلع لوصصحلل
ن˘م جر˘خ˘ت˘صسم د˘ق˘˘ع ر˘˘يوز˘˘ت
ن˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ثو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأا بت˘˘˘كم
شصخي ’ دلقم متخ لامعتصساب
هذ˘ه ر˘ير˘ح˘˘تو ق˘˘ثو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
امامت فلاخم لكصشب ةقيثولا
يف اهب لومعم˘لا شسي˘يا˘ق˘م˘ل˘ل
ر˘ير˘ح˘ت) ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م

ه˘كير˘صش ةد˘عا˘صسم˘ب (دو˘ق˘ع˘˘لا
.رارف ةلاح يف لازي ’ يذلا

ر˘يوز˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج م˘˘ه˘˘ت˘˘بو
ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صساو
ة˘ح˘ن˘جو ،ة˘ي˘م˘صسر تارر˘ح˘˘م
عباطل متخ لامعتصساو د˘ي˘ل˘ق˘ت
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘لا˘حإا˘ب ما˘ق يذ˘لا ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم
قيقحتلا يصضاق ىلع فلملا

.تقؤوملا شسبحلا هعاديإاب رمأاو
رصصانع نكمت مهتهج نم

،يداولاب ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا
ةي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘م
شصاخصشأا3 نم نوكتت ةينطو
تارايصسلا ةقرصس يف ةصصتخم
د˘˘حأا˘˘ب ا˘˘هءا˘˘ف˘˘خإا م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘˘ح
ر˘يوز˘ت ة˘ي˘غ˘ب تا˘عدو˘ت˘صسم˘˘لا

،ةينقتلا اهتافصصاومو اهلكايه
د˘˘ع˘˘بو ،ر˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضوو
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘˘ك ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

نذإا رادصصتصسا مت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يذلاو ،عدوتصسملل ششيتفتلاب
نيتبكرم عاجرتصسا نع رفصسأا

تناك تادعمو ،ةقرصس لحم
لكايه ىلع ريوزتلل لمعتصست
لامكت˘صسا د˘ع˘بو ،تا˘ب˘كر˘م˘لا

مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك
˘ما˘مأا ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

watan@essalamonline.com
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يدأولاب تابكرملأ قئاثو ريوزتو ةقرشس يف ةشصتخم ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت

روزملا لامعتضساو ريوزتلا ةمهتب نيضصخضشب ةحاطإ’ا
مناغتضسمب ةيمضسر تاررحم يف ماتخأا ديلقتو

يوأرمع ماششه / ب.دلاخ

نيشصخششب ،مناغتشسُم ةيلو نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةيئلولأ ةحلشصملاب ةيئانجلأ ةقرفلأ رشصانع حاطأأ
.ةيمشسر تأررحم يف ماتخأأ ديلقتو روزملأ لامعتشسأو ريوزتلأ ةمهتب

ي˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ق ،شسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘˘مأا
،فلصشلا ةمكحم ىدل قيقحتلا
دبع د’وأا ةيدلب شسيئر عصضوب
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ،ق˘با˘صسلا ردا˘ق˘لا
ه˘باو˘ن د˘حأا ة˘ق˘فر ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

تاذ˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ة˘˘˘صسي˘˘˘ئرو
هاب˘ت˘صش’ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا
.داصسف اياصضق يف مهطروت

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م رار˘˘ق ءا˘˘˘جو اذ˘˘˘ه
د’وأا ةيدل˘ب˘ل ق˘با˘صسلا «ر˘ي˘م˘لا»
ءاهنإا نم مايأا دعب ،رداقلا دبع
شسي˘˘ئر فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ءو˘˘صسب ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘م م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
د˘يد˘ب˘تو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا
ةعبا˘ت˘م م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ما˘ع˘لا لا˘م˘لا
لاو˘مأا شسÓ˘ت˘خا ة˘م˘ه˘ت˘ب ه˘ب˘ئا˘ن

،ةيلحملا ةعامجلا تاذب ةصصاخ
ة˘م˘ه˘ت˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ة˘˘صسي˘˘ئرو
مت ،هتاذ قايصسلا يف.ةكراصشملا
ةثÓث˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا

قيقحتلا يصضا˘ق ما˘مأا لو˘ث˘م˘ل˘ل
عامصس لجأا نم مداقلا ءاثÓثلا
تح˘ت م˘ه˘ع˘صضو ل˘ب˘ق م˘ه˘لاو˘قأا
.ةيئاصضقلا ةباقرلا

يف ةيأردشسلأ «ريم» فيقوت
هبئانو ةيدملأ

شسيئر فيقوت شسمأا لوأا مت
ة˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘يارد˘صسلا ة˘يد˘ل˘˘ب
(ع.ز) ه˘ب˘˘ئا˘˘نو (ر.ن) و˘˘عد˘˘م˘˘لا
«يد˘نرأ’ا» بز˘ح˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘˘لا

قلعتت ةيصضق يف هتعباتم بقع
مت ثيح ،ةيدلبلا نوؤوصش رييصستب
ن˘˘م (م.م) و˘˘صضع˘˘لا بي˘˘˘صصن˘˘˘ت

ريبكلا بلقلا ةرئاد شسيئر فرط
نوؤوصش رييصستل ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘صصب
ىلإا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا تاذ
نم يئاهنلا مكحلا رودصص نيح
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا فر˘˘˘ط
.ةصصتخملا

يلع.صش / ل.ايرام

ةكر˘ت˘صشم ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ينطولا كردلاو ةطرصشلا نيب
نكامأÓل ةمهادم لÓخ ،ةنتابب
نم ةميرجلا راكوأاو ةهوبصشملا
زج˘حو ا˘صصخ˘صش92 ف˘ي˘قو˘ت
تايمكو ءاصضيبو ةيران ةحلصسأا

ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا شصار˘˘˘قأ’ا ن˘˘˘م
.ةيلوحكلا تابورصشملاو

ةكرتصشملا ةمهادملا تنكم
023 ة˘ب˘˘قار˘˘مو ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ن˘˘م
اصصخصش056 طيقنتو ةبكرم
ةجارد51 ليوحتو زجح عم
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ة˘˘يرا˘˘ن
ىلع مهتزوحب رثع اصصخصش92
فلتخم نم شضيبأا حÓصس12
امارغ34 ىلإا ةفاصضإا ماجحأ’ا

196 ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
فلت˘خ˘م ن˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق
تابورصشم ةدحو47و عاونأ’ا

ةحلصسأا3 كلذ يف امب ةيلوحك
21 رايع ةصشوطرخ22و ةيران

ةتباثلا زجاوحلاب مت امك ،61و
ةيرورم ةف˘لا˘خ˘م14 ر˘ير˘ح˘ت
رجحلا تاءارجإ’ ةفلاخم73و
3 فيقوت كلذ يف امب يحصصلا

يف ةدا˘ي˘ق˘لا دد˘صصب ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م
يذ قا˘ي˘صس ي˘˘فو.ركصس ة˘لا˘ح
ةرئاد نمأا رصصانع ،نكمت ،ةلصص
ةليصسملا ةي’و نمأاب ةداعصسوب
شصا˘خ˘صشأا ة˘ت˘صس ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
74و32 نيب مهرامعأا حوارتت
ةحنجب ،ةأارما مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘صس
ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا
ةيلقعلا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘عر˘صشلا

ةزا˘ي˘ح ،دو˘ع˘لا ع˘م ا˘ه˘ج˘يور˘تو
نود˘ب رو˘ظ˘ح˘م شضي˘بأا حÓ˘˘صس
ةزا˘˘ي˘˘ح ،ي˘˘عر˘˘صش ى˘˘صضت˘˘˘ق˘˘˘م
(ج˘لا˘ع˘م ف˘˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ءا˘صشنإاو ،كÓ˘ه˘ت˘صس’ا شضر˘˘غ˘˘ل
.ةراعدلاو قصسفلل لحم

ع.دلاخ /م.ءامصسأا

ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع شسمأا لوأا ذ˘˘˘ق˘˘˘نأا
شسار˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
شصاخصشأا5 ،ل˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘صسلا

،نيرخآا4 ثث˘˘ج او˘˘ل˘˘صشت˘˘ناو
ةرجهلل براق نتم ىلع اوناك
ي˘ف بل˘ق˘˘نإا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘غ
لحاصسلا ىصصقأاب رحبلا شضرع
.مناغتصسم ةي’ول يقرصشلا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لاز˘˘˘ت ’و اذ˘˘˘ه
شضر˘ع˘ب ة˘ل˘صصاو˘˘ت˘˘م ثح˘˘ب˘˘لا
نيرخآا شصاخصشأا6 نع رحبلا
او˘نا˘ك ن˘يدو˘ق˘ف˘م˘لا داد˘ع ي˘ف
.براقلا شسفن نتم ىلع

ليوحت مت ،هتاذ قايصسلا يف
ءانيم ىلإا ةصسمخلا نيفوقوملا

تاءارجإ’اب مايق˘ل˘ل م˘نا˘غ˘ت˘صسم
لثم يف ةدات˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ل˘ق˘ن م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه
ةحلصصم ى˘لإا ا˘يا˘ح˘صضلا ثث˘ج

ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
يصش وتصسنرأا» ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

.ةي’ولا ةمصصاعب «ارافيغ
تحجن ىرخأا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو

شسار˘ح˘ل ة˘م˘ئا˘ع˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
براق شضارتعا يف ،لحاوصسلا
هنتم ىلع ناك عنصصلا يديلقت
ةرجهلل احصشرم اصصخصش61
01 دعب ى˘ل˘ع ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ
«ةعيروأا» لامصش ةيرحب لايمأا
،مناغتصسم يف نارغزم ةيدلبب

ىلإا نيفوقوملا دايتقا مت ثيح
مهميلصستو يراج˘ت˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘لا
ل˘ب˘ق ة˘صصت˘خ˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةمهتب ةلادعلا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإا

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ةردا˘˘غ˘˘م ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ةقيرطب رح˘ب˘لا ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا

. ةيعرصش ريغ
م.نأورم

ةلشصأوتم لأزت ل نيدوقفم6 نع ثحبلأ تايلمع

ثثج لاضشتناو قرغلا نم «ةقارح»5 ذاقنإا
مناغتضسم لحاوضس ضضرعب نيرخآا4

ةعامجلأ تأذب ةحلشصم ةشسيئرو هبأون دحأأو طروت
داشسف اياشضق يف ةيلحملأ

دبع د’وأا ةيدلبل قباضسلا «ريملا» عضضو
ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت فلضشلاب رداقلا

ةيلوحك تابورششمو ءاشضيبو ةيران ةحلشسأأو تأردخم ىلع مهتزوحب رثع

ةراعدلا راكوأا فيفجت ةمهم يف نمأ’ا
تاي’ولا ديدعب اهضسوؤور طاقضسإاو

رانيد فلأأ001و05 نيب تامأرغو أذفان اشسبح أرهشش81و6 نيب تحوأرت

«كابلا» ةبوجأاو عيضضاوم اوبرضس اضصخضش92 دضض ةيضساق ماكحأا
نطولا عوبر فلتخم ربع

نمألأ حلاشصم امهب تماق نيتعشسأو ثحبو قيقحت ةيلمع دعب

ةديعضسب اموي52 نم ديزأ’ باضصتغ’او زاجتحÓل تضضرعت رضصاق ريرحت

ديدع ىلع لاتحإأ
مهلأومأأ مهبلشسو اياحشضلأ

IRBحيطي ةماعنلا
ضسند ذوعضشمب
فيرضشلا فحضصملا
رشصانع صسمأأ لوأأ نكمت
لخدتلأو ثحبلأ ةقرف
IRBةيدلبل ةعباتلأ
ةيلوب ةيرششملأ
ةحاطإلأ نم ،ةماعنلأ

دقعلأ يف صصخششب
رمعلأ نم صسداشسلأ

يشصخششلأ هنكشسم لغتشسي
رحشسلأ صسوقط ةشسراممل
قيرط نع ةذوعششلأو
فحشصملأ صسيندت
زجح عم ،فيرششلأ

صضعبو مشسÓط
ةبيرغلأ صضأرغألأ
أذه يف ةلمعتشسملأ
همرحي يذلأ لعفلأ

بقاعيو فينحلأ اننيد
.نوناقلأ هيلع
ةيلولأ نمأأ زجنأأو أذه
دشض ايئاشضق افلم
مدق هيف هبتششملأ

ةباين مامأأ هبجومب
ىدل صصاشصتخلأ

نع ،ةيرششملأ ةمكحم
لايتحلأو بشصنلأ ةمهت
ةشسرامم لÓخ نم
ةحنجو ،ةذوعششلأ
نيدلاب صساشسملأ
نع Óشضف ،يمÓشسإلأ

فحشصملأ صسيندت
.فيرششلأ

ج.لامك

م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م شسمأا لوأا تنادأا
عو˘بر ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘ع
بيرصستب امهت˘م92 ،نطو˘لا

شسبحلاب ،ايرولاكبلا عيصضاوم
6 نيب تحوار˘ت ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘لا

ةيلام تامارغو ،ارهصش81و
.رانيد فلأا001 ىلإا تلصصو

91 ـب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
دصشرلا نصس ني˘غ˘لا˘ب ا˘صصخ˘صش

ماكحأ’ا م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘صص
01 عاديإا مت ام˘ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
تقؤوملا شسبحلا نهر نيرخآا
،م˘ه˘ت˘م˘كا˘˘ح˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
بير˘˘صست م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
.ةبوجأ’ا وأا «كابلا» عيصضاوم

ة˘م˘كح˘˘م شسمأا لوأا تصضق
،ةريوبلا ةي’وب ن’زغلا روصس
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘˘صسب˘˘ح ما˘˘ع˘˘ب
،رانيد فلأا001 ـب ردقت ةيلام
ة˘صسل˘ج˘لا ي˘ف عاد˘يإا ر˘˘مأا ع˘˘م
تنادأا اهتهج نم ،(ب.ك) دصض
ةفلجلاب ةراصسو نيع ةمكحم
(شس.ح)و (إا.غ) ن˘ي˘ت˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
فلأا001و اذفان اصسبح ماعب
امهبيرصست نع ،ةمارغ رانيد
ا˘م˘ك ،«كا˘ب˘لا» ـل ا˘˘عو˘˘صضو˘˘م

كيرا˘˘فو˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م تصضق
اذفا˘ن ا˘صسب˘ح ما˘ع˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
فلأا05 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘مار˘˘˘غو
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف را˘˘˘ن˘˘˘يد
ي˘˘˘ف ه˘˘˘عاد˘˘˘يإا ع˘˘˘˘م (م.شس.ح)
.ةصسلجلا

تصضق ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ماعب ،طاوغأ’اب ولفآا ةمكحم
رانيد فلأا001و اذفان اصسبح
تمكحو ،(ث.ب) دصض ةمارغ
اصسبح ماعب طاوغأ’ا ةمكحم
رانيد فلأا001 ةمارغو اذفان
م˘ه شصا˘خ˘صشأا5 ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
،(خ.أا.آا.ب) ،(ج.ر.ب)
،(ع.ط)، (د.م.ي.ق)
ن˘˘˘م ترد˘˘˘صصأاو ،(د.ع.ق.ب)

امكح نازيلغ ةمكحم اهتهج
اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ار˘ه˘˘صش81 ـ˘˘˘ب
يف رانيد فلأا001 ةمارغو
(ع.ع.ب) ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘ك ق˘˘˘˘˘˘˘ح
شسفنب تصضق امك ،(خ.ع.ب)و
ع˘˘م (ب.و) ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
.ةصسلجلا يف عاديإ’ا

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م تنادأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
وعدم˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب نور˘ف˘ع˘لا
اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘صسب˘˘ح ما˘˘ع˘˘˘ب (ف.ب)

عم ،رانيد فلأا001 ةمارغو
،ةصسلج˘لا ي˘ف عاد˘يإ’ا˘ب ر˘مأ’ا

دصض ةبوقعلا شسفنب تصضقو
امأا ،عاديإ’اب رمأ’ا عم (أا.ع)
،ةد˘كي˘كصسب ة˘باز˘ع ة˘م˘كح˘˘م
ن˘ي˘ت˘ن˘صس ة˘بو˘ق˘ع ترد˘صصأا˘˘ف
(شش.ب) قح يف اذفان اصسبح
دصض اذفان اصسبح ارهصش81و
ةمكحم تصضق امك ،(شس.ك)

ماعب ،تصسارنمت حلاصص نيع
06و ذا˘ف˘ن˘لا فو˘قو˘م ا˘˘صسب˘˘ح
د˘˘˘صض ة˘˘˘مار˘˘˘غ را˘˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘لأا
كلذ˘˘ك ،(ف.د) ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

تنادأا ،ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م
اصسبح ر˘ه˘صشأا6 ـ˘˘˘˘ب (ح.ع.ي)
.ةمارغ رانيد فلأا05و اذفان

01 ع˘˘˘˘˘˘صضو م˘˘˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
شسب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر شصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
ن˘ع تا˘ي’و ةد˘ع˘˘ب تقؤو˘˘م˘˘لا
عيصضاوم بيرصست) مهتلا شسفن
(ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ة˘بو˘جأا ر˘˘صشن وأا
لوث˘م˘لا ا˘يا˘صضق ل˘ي˘جأا˘ت د˘ع˘ب
نيحل مهب ةقلعتملا يروفلا

.مهتمكاحم
ب.دلاخ

ر˘صصا˘ن˘ع شسمأا لوأا ترر˘˘ح
نمأاب لوأ’ا يرصضحلا نمأ’ا

نم رصصاق ةاتف ،ةديعصس ةي’و
ىعدت5002 ة˘ن˘صس د˘ي˘لاو˘˘م
فطخل˘ل تصضر˘ع˘ت ،(أا.شش.شش)
اموي52 ةلي˘ط با˘صصت˘غ’او

«ع.ب» و˘˘عد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
.ةنصس53 رمعلا نم غلابلا

تامولعم رثإا ةيلمعلا تمت
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ ى˘˘˘لإا تدرو
ةمهادمب تماق يتلا ،ةينمأ’ا
ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘ت يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا

،اهعاجرتصسا مت يتلا ةيحصضلا
يذلا يناجلا فيقوت مت امك
تقؤوملا شسب˘ح˘لا ن˘هر ع˘صضو
زا˘ج˘ت˘ح’او بر˘صضلا ة˘م˘ه˘ت˘ب
.باصصتغ’او

ل.ايرام
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دبأ’ا ىتح انرضصع ةيوه Óيتاضشو اربضص

’Óجا فقن Ó˘ي˘تا˘صشو ار˘ب˘صص ة˘ح˘بذ˘م ىر˘كذ ي˘ف
عصشبا اياحصض اوبهذ نيذلا لاطب’ا ءادهصشلل ارابكاو
ةرزجم ىركذ ،رصصاعملا خيراتلا اهفرع ةرزجم
نيثÓثلاو ةنماثلا ةيونصسلا ىركذلا ،Óيتاصشو اربصص
ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا لÓ˘ت˘˘ح’ا دو˘˘ن˘˘ج ا˘˘ه˘˘ب˘˘كترا ي˘˘ت˘˘لا

رصشع شسداصسلا يف مايأا ةثÓث رادم ىلع مهؤوÓمعو
،2891 ماع لوليأا نم رصشع نماثلاو رصشع عباصسلاو
نيينيطصسلفلا نيئجÓلا نم0053 اهتيحصض بهذو
نيذلا نيينانبللا نينطاوملا نم ديدعلاو ءايربأ’ا

.Óيتاصشو اربصص ميخم يف نونكصسي اوناك
ي˘ه˘ف ا˘ها˘صسن˘ن نا ن˘كم˘ي ’ ىر˘كذ ،ة˘م˘ي˘لأا ىر˘كذ
Óيتاصشو اربصص ةرزجم نإاو ،اعجوو املا انيف ششيعت
ةعيبط ىلع ادهاصش لازت ام رزاجملا نم اهريغو
Óصصفو ،فرطتملا يرصصنعلا ينويهصصلا ركفلا

باهرإا حصضفي ينيطصسلفلا خيراتلا يف ايواصسأام
ينيطصسلفلا بعصشلا هاجت اهتيجمهو لÓتح’ا ةلود
دي˘ع˘ت Ó˘ي˘تا˘صشو ار˘ب˘صص ةرز˘ج˘م ىر˘كذ نإا .هر˘صسأا˘ب
اهيف تبكترا يتلا ةيليئارصسإ’ا ةيصشحولا ناهذأÓل

ءاصسن˘لاو لا˘ف˘طأ’ا ل˘ت˘ق لÓ˘خ ن˘م ةرز˘ج˘م˘لا كل˘ت
لاصصوأ’ا عيطقتو لماوحلا نوطب رقبو ،خويصشلاو
خيراتلا اهفرع يتلا رزاجملا عظفأا نم ةدحاو يف
رزاجملا نم اهريغ امك ةرزجملا هذه نإا .يناصسنإ’ا

تصسيل يهف ،باقع نود رمت ’ نأا بجي مئارجلاو
رمتصسم جهن نمصض يتأات امنإاو ةيصضرع ثداوح
اهتاططخم ذيفنتب لÓتح’ا ةلود هلÓخ نم موقت
يرصسقلا ريجهتلاو يقرعلا ريهطتلا ىلع ةمئاقلا

.ةيخيراتلا نيطصسلف ةقرصسو
ةزغ دومصص ،يني˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘طو˘لا دو˘م˘صص مو˘ي˘لا

وه شسل˘با˘ن دو˘م˘صصو ل˘ي˘ل˘خ˘لاو شسد˘ق˘لا دو˘م˘صصو
’و ،اهنم انلها عÓتقا نكمي ’و ،بعصش دومصص
تاتصشلا تاميخم يف انبعصش نم اولاني نا نكمي
لك ،ينيطصسل˘ف˘لا رار˘صصإ’او دو˘م˘صصلا تا˘م˘ي˘خ˘م
شسدقلاو ةزغ ي˘ف ن˘يد˘ما˘صصلا ا˘ن˘ل˘ها ى˘لا ة˘ي˘ح˘ت˘لا

تا˘ت˘صشلا تا˘م˘ي˘خ˘˘م ي˘˘فو شسل˘˘با˘˘نو ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لاو
ع˘كر˘ن ن˘ل ’ ،ا˘ن˘ب˘ع˘صش ة˘مار˘ك ن˘ع ن˘ي˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لاو
نل ،دهج لكب ةمواقملا يف رمتصسنصسو مواقنصسو

،نيطصسلف لجا نم ءادهصش تومنصسو انيصضارا كرتن
،ينيطصسلف لكو نيطصسلف دهع لاطب’ا دهع اذه
رجف عم ديدج نم ،ديهصشلا دلويو ،ديهصشلا نولتقي
. مداقلا ةيرحلا
تاوداو شصوخصش شسفن˘ب رزا˘ج˘م˘لا رر˘كت˘ت مو˘ي˘لا

ينيطصسلفلا دو˘م˘صص ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل Ó˘ي˘تا˘صشو ار˘ب˘صص
تاططخم ريرمتل هنطوو هتينطو نم هعÓتقاو
دعب نوفرعي ’ لافطا كانه تابو ،ةيصضقلا ةقرصس
ةظحل نورظتني مهتكرتو تدهصشتصسا مهتدلاو نا
دومصصلاو هللا مكل انلها اي ،انمد اي ،انعجو اي ،عجولا

،كÓهلاو توملا مد˘لا را˘ج˘ت˘لو ة˘مار˘كلاو ةز˘ع˘لاو
.انع ليحرلاو
يليئارصسا لصسلصسمل ادادتما لكصشت ةرزجملا هذه نإا

يليئارصس’ا يجمهلا ناودعلا نم ةلصسلصسو ليوط
ةقرصسو هقوقحو ينيطصسلفلا بعصشلا فادهتصساو
انبعصش ةاناعم نع ريبعت يهو ،اهديوهتو هيصضارا

هناو هصشياعن يذلا بعصصلا ينيطصسلفلا عقاولاو
ةاناعملا هذه نأاب دكؤون Óيتاصشو اربصص ىركذ يفو

ةيتايحلا انبعصش عاصضوأاب مامته’ا نم اديزم بلطتت
نيينيطصسلفلا نيئجÓلا قحب كصسمتلاو ةيناصسنإ’او
.491 رارقل اقبط مهرايد ىلإا ةدوعلاب
ىقبيصسو هاياحصضو هءادهصش ىصسني ’ انبعصش نأا

ملو نل خيراتلا ناو ،هصضرأا ىلع اتباثو ادماصص
ىلا مهميدقت متيل مويلا يتأايصسو ةلتقلا محري
لاط امهم رصصتنيصس نيطصسلف بعصشو ةلادعلا
ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘ل ناوأ’ا نآا ه˘˘˘ناو ،ن˘˘˘مز˘˘˘لا
،ناك امنيأا يلودلا عمتجملا لبق نم ينيطصسلفلا

هتا˘كل˘ت˘م˘مو ه˘صضرأاو ه˘تا˘ي˘ح ة˘حا˘ب˘ت˘صسا ف˘قوو
نآا امك ،ةعورصشملا هتايرحو هقوقحو هتاردقمو
ةو˘ق˘لا ل˘ي˘ئار˘صسإا ة˘لءا˘صسمو ة˘ب˘صسا˘˘ح˘˘م˘˘ل ناوأ’ا
ةبقاعتم˘لا ا˘ه˘م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا

،ناصسنإ’ا قوقحو ةيناصسنإ’ا دصض ةدعاصصتملاو
’ ةقطنملا يف رارقتصس’او نمأ’او مÓصسلا نأاو
مارتحاو انصضرأا ى˘ل˘ع م˘ثا˘ج˘لا ءا˘ه˘نإا˘ب ’إا نو˘كت

يلودلا نوناقلاو يني˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا قو˘ق˘ح
.ةيلودلا ةيعرصشلا تارارقو
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داقعنÓل يعيرضشتلا ضسلجملا وعدي ينيطضسلفلا ضسيئرلا

ًاموصسرم شسابع دومحم ينيطصسلفلا شسيئرلا ردصصأا
ٍةينيطصسلف ٍةيعير˘صشت ٍةرود ح˘ت˘ف˘ب ي˘صضق˘ي ًا˘ي˘صسا˘ئر
يعيرصشتلا شسلجملا ءاصضعأا عيمج هيف اعد ،ٍةئراط
،ةزغ عا˘ط˘قو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةيئانثتصس’ا ةيعيرصشتلا ةرودلا لامعأا يف ةكراصشملل
يف ،يدصصتلاو دومصصلا ةرود اهيلع قلطأا يتلا
دادغب يف تدقع يتلا ةريهصشلا ةيبرعلا ةمقلل ٍءايحإا

ديفيد بماك ةيقافتا رصصم عيقوت رثإا ،9791 ماع
ةهجاومل كلذو ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا ع˘م مÓ˘صسل˘ل
،ةينيطصسلفلا ةي˘صضق˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ةيبرعلا عيبطتلا ةجوم مامأا ًادحاو ًافصص فوقوللو
فصصلا ديحوت ةلواح˘مو ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا ع˘م
ح˘ي˘ح˘صصتو ،تارا˘ي˘خ˘لا د˘يد˘ح˘تو ة˘م˘ل˘كلا ع˘م˘˘جو
ن˘ع ةدو˘ع˘لاو ءا˘ط˘خأ’ا ن˘م ة˘بو˘ت˘˘لاو ،تارا˘˘صسم˘˘لا
ىلع رارصصإ’او ،تباوثلا ىلع ديكأاتلاو ،اياطخلا
نأا ح˘˘˘صضاو˘˘˘لا ح˘˘˘ير˘˘˘صصلا نÓ˘˘˘عإ’او ،قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ثدحتي ’و ،دحأا مهن˘ع بو˘ن˘ي ’ ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
مهربجي ’و ،دحأا مهقوقح يغلي ’و ،دحأا مهمصساب

امب لوبقلاو طيرفتلاو ،مÓصستصس’او لزانتلا ىلع
ٍودع ُراصصح ،هيف نورمآاتيو نويكيرمأ’ا هل ططخي
لك يف نوينيطصسلفلا رصشبتصسا .قيدصص ُطغصض ’و
رار˘ق˘لا و˘ه رار˘ق˘لا اذ˘ه نأا اور˘ب˘ت˘عاو ،ًار˘˘ي˘˘خ ٍنا˘˘كم
باو˘ج˘لاو ،م˘ي˘كح˘لا در˘لا و˘هو ،م˘ي˘ل˘˘صسلا بئا˘˘صصلا
تاونصس ذنم نوكي نأا يغبني ناك ام وهو ،نيتملا

ليلذتو ،تعقو يتلا بوطخلا ةهجاومل ،تصضم
،ةليوط نينصس هورظتنا ذإا ،تصضرتعا يتلا باعصصلا

دقعنا ام هنكلو ،ةريثك ٍتاراوح هلجأا نم اولمعو
،ةحيحصص ريغ ٍتا˘ب˘ق˘ع˘لو ،ٍة˘ه˘ي˘جو ر˘ي˘غ ٍبا˘ب˘صسأ’
مهنكصسو ءاجرلا مهلمصشو ةحرفلا مهترمغ اذهلو

شسل˘ج˘م˘لا د˘ق˘ع˘ب شسي˘ئر˘˘لا د˘˘ي˘˘صسلا رار˘˘ق˘˘ف ،ل˘˘مأ’ا
،عاجصشلا فقوملاو لوؤوصسملا رارقلا وه يعيرصشتلا

وهو ،ي˘ب˘ع˘صشلا بل˘ط˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا حÓ˘صسلا و˘هو
وهو ،نيمأ’ا ينطو˘لا جا˘ي˘صسلاو ن˘ي˘كم˘لا ن˘صصح˘لا
،هاوق ةدحوو ،نطولا ةوقو ،بعصشلا ةدارإا نع ربعملا

ةمكحلاو ،ةدايقلا ىلع ةيعرصشلا يفصضي يذلا وهو
عراوصشلا ىلإا نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا جر˘خ .رار˘ق˘لا ى˘ل˘ع
ن˘يدا˘ي˘م˘لا ي˘ف او˘ع˘م˘ت˘جاو ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

تارا˘ي˘صسلا قاو˘بأ’ نا˘ن˘ع˘لا او˘ق˘ل˘طأاو ،تا˘˘حا˘˘صسلاو
ي˘ف او˘جر˘خو ،د˘جا˘صسم˘لا ي˘ف تو˘صصلا تار˘ب˘كمو
رارقلل نوفت˘ه˘ي ،ٍة˘ل˘جارو ٍةرا˘ي˘صس ،ٍة˘ما˘ع ٍتار˘ي˘صسم
هيف يصضملل شسيئرلا ديصسلا نوعديو ،هب نودجميو
تايدحتلا هجو يف دومصصلاو ،هنع عجارتلا مدعو
مهلمأا وهف ،تاءÓمإ’او طوغصضلل خوصضرلا مدعو
بع˘صشلا ة˘يا˘م˘حو ،ن˘طو˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ر˘ي˘خأ’ا

اوربتعاو .دعولا قيقحتو لمأ’ا ةداعتصساو ،شضرأ’او
ينيطصسلفلا يعيرصشتلا شسلجملا يف ةايحلا ثعب نأا
ىصضمأ’ا مهحÓصس وه ،بيصصعلا فرظلا اذه يف
دقف اذهلو ،ىنصسأ’ا مهفدهو ىصضنأ’ا مهتمواقمو
اونأامطاو هب اوبحرو ،هيف اولمأاو رارقلا اذهب اوقلعت
تاذلاب تقولا اذه يف هداقعنا نأا اوربتعاو ،هيلإا
،تافÓخلل ٌنفدو ،ماصسقنÓل ٌدأاوو ،نطولل ٌراصصتنا

وحن ٌداج ٌقÓطناو ،نازحأÓل ٌيوطو حارجلل ٌؤوربو
.ايلعلا هتاياغو ىربكلا بعصشلا فادهأا

وأا موصسرملا اذه عقوتي يليئارصسإ’ا ودعلا ناك ام
هدصض لمع ام وهو ،هلمأاي وأا هديري ’ ام وهف ،هليختي
دقف اذهلو ،هلقرعو همامأا تابقعلا عصضوو ،هلطعو
نم ىصشخي تابو ،ةركفلا هتبعرأاو ةوعدلا هتمدصص
ميظنت نم فاخيو ،مهتدحوو نيينيطصسلفلا قافتا

اوعمتجا نإا مه˘ف ،م˘ه˘ف˘قاو˘م بي˘ل˘صصتو م˘ه˘فو˘ف˘صص
ةرادصصلا ىلإا ةينيطصسلف˘لا م˘ه˘ت˘ي˘صضق نود˘ي˘ع˘ي˘صسف
ىلع عيمجلا نوربجيصسو ،اهب عتمتت تناك يتلا
،م˘هدا˘ن˘صسإاو م˘ه˘م˘˘عدو ،م˘˘هر˘˘يد˘˘ق˘˘تو م˘˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا

ىلع جورخلل اهلك ةيبرعلا بوعصشلا نوكرحيصسو
اهتاطلصس ىلع بÓقن’او ،تحلاصص يتلا اهتمظنأا
ىلإا مهتاموكح رطصضتصسو ،تعبطو تفرتعا يتلا
اهفقاومب ةدوعلاو ،اهنم لصصنتلاو تايقافت’ا قيزمت
،ةيبرعلا ةيموقلا لوصصأ’او ةينيطصسلفلا تباوثلا ىلإا
اهتظف˘حو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا تن˘صضح ي˘ت˘لا
دقف ةيبرعلا ةمظنأ’ا امأا .تصضم ٍةليوط ٍتاونصسل
نم اهتهبنو ،ةوحصصلا اهت˘مد˘صصو ةو˘عد˘لا ا˘ه˘ت˘لا˘ه
نإا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ةرو˘ط˘خو ،ةو˘ط˘خ˘لا ة˘يد˘ج ا˘ه˘تر˘كصس
،مهيلع ةيبلصسلاو مهل ةصصغنملا اهراثآاو ،تققحت
اوبصضغف ،مهمÓحأا دصسفتو مهعيراصشم لطعت يتلا

،اهصسيئر رارق نم اوؤواتصساو ،ةينيطصسلفلا ةدايقلا نم
مهتدارإ’ ًايدحتو ،فولأا˘م˘لا ن˘ع ًا˘جور˘خ هور˘ب˘ت˘عاو
،اود˘عو˘تو اودد˘ه˘ف ،م˘ه˘ت˘صسا˘ي˘صس ى˘ل˘ع ًا˘صضار˘ت˘عاو
،فعاصضتيصس مهباقعو دتصشيصس مهراصصح نأا اونلعأاو
هبعصش ىلعو هيلع مهبصضغو ،رخأاتي نل مهماقتناو
نع فقوت˘يو ،هرار˘ق ن˘ع ع˘جار˘ت˘ي ى˘ت˘ح كف˘ن˘ي ن˘ل
بأارو ،ةينيطصسلفلا ةملكلا عمج يف داجلا هاعصسم
قÓطإاو تباوثلا ةداعتصساو ،ماصسقن’ا ءاهنإاو عدصصلا
ةيبرعلا بوع˘صشلا ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا تارا˘ع˘صشلا

لجع ،نزام وبأا شسيئر˘لا ةدا˘ي˘صس .نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لاو
بجوتصساو هناوأا نآا دقف ،كموصسرم ردصصأاو كرارقب
ينامأ’ا هذه لعجت ’و ،هرودصص قحتصساو هطورصش
تاحطصشو ٍبتاك ت’ايخ وأا ،ٍمÓحأا درجم اهلك
ىلإاو ءيرجلا كرارق ىلإا علطتي كبعصشف ،ٍرعاصش

هيف رخأاتت Óف ديكأ’ا هتقو اذهو ،لوؤوصسملا كفقوم
نوكيصس بعصشلا نأا ملعاو ،هذاختا يف ددرتت ’و
دصصيو كنع عفاديصسو ،كبناج ىلإا فقيصسو كعم
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘مأ’ا بو˘ع˘صش نأاو ،كي˘ل˘ع ن˘يد˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

،كر˘صصا˘ن˘ت˘˘صسو كد˘˘يؤو˘˘ت˘˘صس ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’او
نم اهيدل مظعأا ءيصش Óف ،كدناصستصسو كمعدتصسو
ةداعتصساو ،تباوثلاب كصسمتلاو لوصصأ’ا ىلإا ةدوعلا

ققحنو ،تبثنو دم˘صصن ا˘ه˘ب ي˘ت˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ما˘مز
توعد شسمأ’اب ...شسيئرلا يديصس .رصصتننو انفادهأا
هللا مار يف ٍعماج ٍءاقل ىلإا اهلك ةينيطصسلفلا ىوقلا

نع رخأا˘ت ا˘مو ع˘ي˘م˘ج˘لا كل با˘ج˘ت˘صسا˘ف ،تور˘ي˘بو
ءاقللا لصشف ىلع نوريثكلا نهارو ،دحأا كتوعد
تعصضو ،ٌةينطو ٌتارارق هنع تجتنو ،حجن هنكل
تصسصسأاو ،ٍةماع ٍةي˘ب˘ع˘صش ٍة˘موا˘ق˘م˘ل ى˘لوأ’ا شسصسأ’ا

فايطأا لك اهيف كراصشت ،ٍةلماصش ٍةينطو ٍةصضافتن’
ديعتو ،ةمواقملا هل˘ئا˘صصفو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
ةيقنلا ىلوأ’ا اهتاعبرم ىلإا ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘صضق
.ةفيرصشلا ةصسدقملا ةرهاطلا ةيفاصصلا
’و ًا˘ب˘ع˘صص شسي˘ل رار˘ق˘لا اذ˘˘ه ...شسي˘˘ئر˘˘لا يد˘˘ي˘˘صس
وه لب ،ًامارح ’و ًاعونمم شسيل وهو ،Óًيحتصسم
يد˘ي˘صس هذ˘خ˘ف ،ٌبل˘ط˘مو ٌة˘˘جا˘˘حو ،ٌشضر˘˘فو ٌبجاو
،ٍرارصصإاب هذف˘نو ،مز˘ع˘ب ه˘ي˘ف شضماو ،ةو˘ق˘ب شسي˘ئر˘لا

هيلع دمتعاو ،فرصشب هيف ِوقتصساو ،ٍدانعب هب كصسمتو
ىوقلا لك لمحو ،كرارق يف عيمجلا كرصشأاو ،ٍةزعب
زاتماو ،نطولا ةمÓصسو ةيصضقلا ةيلوؤوصسم ةينطولا
،كتيلوؤوصسمب ُلعاو ،كرارقب ُمصساو ،كفقومب مويلا

كبعصش ىلع ٍةرماؤوم لك نم لجو زع هللا ىلإا أارباو
ه˘˘ي˘˘لإا فوأاو ،كمز˘˘عو كقد˘˘˘صص هرأاو ،كت˘˘˘ي˘˘˘صضقو
.كعم هدهعو كدنع هتنامأاب ىلاعتو هناحبصس
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ةيخيراتلا تاريغتملا ةعناضص ةينيطضسلفلا ريهامجلا

ةدايقلا عامتجا يف ذختا يذلا ينيطصسلفلا فقوملا
نيماعلا ءانمأ’اب شصاخلا ريخأ’ا توريب هللا مار
ينطولا راطإ’او ةين˘طو˘لا ةد˘عا˘ق˘لا و˘ه ل˘ئا˘صصف˘ل˘ل
نم ةديدج ةلحرمل شسصسؤويصسو عماجلا ينيطصسلفلا

ميظنتل ةدحوملا ةينطولا ةدايقلا هتنلعا ام لÓخ
ظافحلل ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ تايلاعفلا نم ةلصسلصس
ةدا˘ي˘ق˘لا نأاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘صضقو تباو˘ث˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةرمتصسم ةعباتمو مئاد داقعنا ةلاح يف ةينيطصسلفلا
ةصساردل ،لئاصصفلل نيماعلا ءانمأ’ا عم لصصاوت يف
ةقلعتملا تاروطتلا ءوصض يف ةلبقملا تاوطخلا
ى˘م˘صسي ا˘مو م˘صضلا تاءار˘جا ل˘ك ف˘˘قو ةرور˘˘صضب

. ةيكيرم’ا نرقلا ةقفصص
ةمدقمك قلطنت ةيبعصشلا تايلاعفلاو تاريصسملا نإا
كلذو ي˘م˘ل˘صسلا ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘˘ل˘˘ل

يف دحوملا ينيطصسلفلا بعصشلا ةلاصسر لاصصيإ’
نأا اهدافم تاتصشلاو نطولا يف هدجاوت نكاما لك
دحا ىوقي نلو ينيطصسلفلا بعصشلا وه ناونعلا

ةعوفرم ةيرحلا ةيار ىقبتصس ثيح ،هرصسك ىلع

هذ˘ه ناو ،م˘لا˘ع˘˘لاو بر˘˘ع˘˘لا رار˘˘حأا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صشل
ينطولا رارقلا بحاصص انبعصش نا تبثت تاكرحتلا
’ هناو ،تاصسدقملاو ،شسدقلا ىلع اظافح ،لقتصسملا
قافتا يا رمي نا نكمي ’و ،انبعصش زواجت نكمي
ا˘كر˘ي˘ما ى˘ل˘ع نأاو  ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا نود
لب ،ائيصش مدقي نل كلذ نا امامت امهفت نا لÓتح’او
رارقتصس’ا مدعو رتوتلا نم ديزملا ىلا يدؤويصس
. مئاقلا لÓتح’ا دوجوب ىربكلا ةلكصشملاو
ىقبيصس Óيوط ىحصض يذلا ينيطصسلفلا بعصشلا نإا

تارماؤو˘م˘لا ل˘ك ل˘صشف˘ي˘صسو ،ه˘صضرأا ى˘ل˘ع اد˘ما˘صص
انئادهصش ءامدب انتا˘صسد˘ق˘مو ا˘ن˘ثار˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
مصضلا تاططخمو تاقافتا ناو ،انارصساو اناحرجو
يتلا ةيكيرم’ا نرقلا ةقفصص ىمصسي امو ةيرصصنعلا
ةوقلا ةنميه نمصض اهصضرف بمارت ةرادا لواحت
هيجوتو زواجت ةباثمب دعت ةقطنملاب ةصسرطغلاو
لكلو ،ةيبرعلا ممقلا تارارق عيمجل ةلتاق ةبرصض
يف تدقع يتلا شسدقلا ةمقك ،ةيبرعلا تامهافتلا
ةردابم وه مÓصسلا ىلا قيرطلا نا تدكأاو نارهظلا

شسد˘ق˘لاو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلاو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘˘صسلا
دود˘ح ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ة˘لود ة˘م˘صصا˘ع ة˘ي˘قر˘صشلا

ىلع ظافحلاو ةيرح ةكرعم يه انتكرعم نإا .7691
متي نل هنأاو ةيح˘ي˘صسم˘لاو ة˘ي˘مÓ˘صس’ا تا˘صسد˘ق˘م˘لا
انتيصضقف ،رمحلا طوطخلا زواجتب دحأ’ حامصسلا

ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو ءاد˘˘ه˘˘صشلا ف’آا كلا˘˘ن˘˘هو ،ة˘˘صسد˘˘ق˘˘˘م
،نيّرمأ’ا يناعي لÓتح’ا تحت بعصشو ،ىرصسأ’او
يا ي˘ط˘ع˘ن ن˘لو ،ةر˘م˘ت˘صسمو ة˘ل˘يو˘ط ة˘ه˘جاو˘م˘لاو
مجصسني ’و انبعصش هنع ىصضري ’ قافتا يأ’ ةيعرصش
قوقح نإاو ،ةيخيراتلا ةينيطصسلفلا فقاوملا لك عم
تصسيل شسدقلا كلذكو ،ةمواصسملل ةلباق ريغ انبعصش
ت’واحم˘لا ل˘كو ،ة˘صضف˘لا˘ب وا بهذ˘لا˘ب ’ ع˘ي˘ب˘ل˘ل
دارأا نمو ،هتدارإاو انبعصش دومصص مامأا لصشفتصس
حصضاو ناونعلاف ةقطنملا يف ارارقتصساو امÓصس
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لاو شسا˘˘ب˘˘ع دو˘˘م˘˘ح˘˘م شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا و˘˘˘هو
اكيرماو لÓتح’ا ةموكح ىلعو ،ةينيطصسلفلا
ءوبتصس ت’واحملا هذه لك نا امامت اوكردي نا
.نمزلا لاط امهم ،لصشفلاب

نمو ةرو˘ث˘لا ع˘ن˘صصي ن˘مو خ˘يرا˘ت˘لا ع˘ن˘صصي ن˘م نإا
يم˘ح˘ي ن˘مو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘م˘ح˘يو ةدو˘ع˘لا ع˘ن˘صصي
يف لوأ’ا قحلا ةبحاصص ،ريهامجلا مه نيطصسلف
نا˘م˘صضلاو بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘˘لاو خا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةيامحو ةصضافتن’ا تايلاع˘ف ة˘قÓ˘ط˘ن’ ي˘صسا˘صسأ’ا
ةردا˘صصم˘لاو ة˘قر˘صسلا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا شضر’ا

دومصصلا لÓخ نم لصصاوتملا يليئارصس’ا بهنلاو
.اهتيامحو شضرأ’اب تبثتلاو
ةصضافتن’ا موهفم ةيبعصشلا ةمواقملا موهفم وه اذه
ةدوعلا قح وه هيلع ديكأاتلا انه اندرأا امو ةثلاثلا

شضر’ا ة˘يا˘م˘ح ل˘جا ن˘م ي˘ب˘ع˘صشلا لا˘صضن˘لا ق˘حو
هصضرا نم رجهو علتقا ابعصش نا يأا ةينيطصسلفلا

ىرقلاو ندملا ىلا ةدوعلا هقح نمف ،ةونع جرخو
نمو ،اهتيامح يلع لمعلاو ةينيطصسلفلا قطانملاو
نا نكمي ’و ،تام ينيطصسلفلا بعصشلا نا لاق
،ائطخم نوكي نيطصسلف يصسن وا ىصسانت وا دوعي
رباع بعصش ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا نا د˘ق˘ت˘عا ن˘مو
.هباوصص دقفو ىري ’ وهف قيرطلل
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رشسي نيع ةيرق ىلإأ هل ةرايز يف

لاضصيإا لاغضشأا مامتإاب رمأاي ناضسملت يلاو
برضشلل حلاضصلا ءاملا

ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صسا د˘ع˘ب
ةيدلب رصسي نيع ةيرق ناكصس
د’وأا ةر˘˘ئاد ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صص ي˘˘˘ن˘˘˘ب
لكصشم اوحرط نيذلا ،نوميم
ةحلاصصلا هايملاب ةيرقلا ديوزت
لوأ’ا لوؤوصسملا ماق ،برصشلل

يرومرم نمومأا ةي’ولا نع
ة˘ي˘ع˘م˘ب ،ة˘ير˘ق˘لا ى˘˘لإا ةرا˘˘يز˘˘ب
ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا شسل˘˘˘ج˘˘˘م شسي˘˘˘ئر
شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءارد˘˘م ،ي˘˘ئ’و˘˘˘لا
تاطلصسلاو نيينعملا يئ’ولا
نوميم د’وأا ةرئادل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

هذ˘ه ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب اذ˘˘هو
.اهب لفكتلا دصصق ةيعصضولا

ناكملا ني˘ع˘ب هد˘جاو˘ت لÓ˘خو
لاح شضرع ىلإا يلاولا عمتصسا
دراوم˘لا ر˘يد˘م ن˘م ل˘ك ه˘مد˘ق
ةرئاد شسيئرو ةباينلاب ةيئاملا
ىد˘صسأا ثي˘˘ح ،نو˘˘م˘˘ي˘˘م د’وأا
حر˘˘ط˘˘لا اذ˘˘˘ه د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
لي˘ج˘صست ل˘جأا ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ط˘بر لا˘غ˘صشأا زا˘ج˘نا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ها˘ي˘˘م˘˘لا لا˘˘صصيإ’ تا˘˘ناز˘˘خ˘˘لا
ناكصس ىلإا برصشلل ةحلاصصلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ،ة˘ير˘˘ق˘˘لا
ــب ردقي يلام فÓغ بلطتت
اهليجصست مت جد000.004.6
فر˘˘ط ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا شسف˘˘ن ي˘˘ف
تمدقأا امك ،ةينعملا حلاصصملا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
تاءار˘˘˘جإ’ا ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘ن’ا
اذه ديصسج˘ت د˘صصق ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ينطاوم ن˘ي˘كم˘تو عور˘صشم˘لا
مهتاي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت ن˘م ة˘ير˘ق˘لا
ةحلاصصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘لاو نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل .بر˘صشل˘ل
تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ك ثح ة˘˘ي’و˘˘لا
ةي’ولا ىوتصسم ىلع ةينعملا
قطانم ةي˘م˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب
شسيئر تام˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘فو ل˘ظ˘لا
 .ةيروهمجلا

صشاتيلتوب ع

ةيباغلأ ةورثلأ يف اينطو ىلوألأ ةيلولأ
راتكه فلأأ723 ةحاشسمب

 رامثتضسÓل وعدي ةنتاب يلاو
اهيلع ةظفاحملاو ةيباغلا ةورثلا يف

لوؤو˘˘صسم˘˘لا ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ف˘˘˘صشك
قيفوت ةنتاب ةي’و نع لوأ’ا

ع˘م ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ،دو˘هز˘˘م
تايلاعفو ةيوعمجلا ة˘كر˘ح˘لا
ةمصصاع نأا يندملا عمتجملا
ةورثب ىظ˘ح˘ت ة˘ن˘تا˘ب شسارو’ا

ىلو’ا اهفنصصت ةريبك ةيباغ
723ـلا تغلب ةحاصسمب اينطو
.راتكه فلأا

اذه لوؤوصسملا تاذ ،منتغا دقو
فا˘ي˘˘طأا ل˘˘ك ةو˘˘عد˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةورثلا ه˘تا˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل
شصر˘ح˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘با˘˘غ˘˘لا

يتابنلا ءاط˘غ˘لا د˘يد˘ج˘ت ى˘ل˘ع
قئار˘ح˘لا بب˘صسب رر˘صضت يذ˘لا
ى˘ل˘ع شصر˘˘ح˘˘لا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضإا
ةماقإا عم ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

لك رب˘ع ح˘صسف˘ت˘صسمو ر˘ئا˘ظ˘ح
ةي’ولاب رصشتنت يتلا تاباغلا

نطاوملا هيجوت لجأا نم اذهو
.ةباغلا وحن
نأا ،ة˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘لاو ،را˘˘˘˘صشأاو
يباغلا لاجملا يف رامثتصس’ا
ةر˘ي˘ب˘ك قا˘فأا ح˘ت˘ف˘ب ح˘م˘صسي˘صس
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ما˘˘قإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ة˘˘حار˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘صست تلءا˘˘˘صضف
رهصست لكأÓل ن˘كا˘مأا ر˘ي˘فو˘تو
و˘ج˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘˘ف
تÓئاعلا لاب˘ق˘ت˘صس’ م˘ئÓ˘م˘لا
.ةيصسارو’ا

تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ،ى˘ع˘صستو
ءاطغلا ديدجت فد˘ه˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب
˘ماز˘ح˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘صضخأ’ا

ن˘م را˘˘ت˘˘كه ف’آا3 ة˘صسار˘غ
ةيدلب22 ر˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘صضارأ’ا
.0302 ةنصس ةياغ ىلإا ةي’ولاب

ينامحد دمحم

ةيلزنملأ اياقبلأ مكأرت ةجيتن
قيرطلا عطقب نوددهي نازيلغب فÓحل ةيدلب ناكضس
ة˘ف˘طا˘ط˘خ˘لا راود نا˘كصس م˘ظ˘ن
ةيجاجتحا ةفقو ،فÓحل ةيدلبب
تانحاصش اوعنمو راودلا لخاد
اياقبلاو تايافنلا عفر تارارجو
ةيدلب حلاصصمل ةعباتلا ةيلزنملا
رورملاو غ˘ير˘ف˘ت˘لا ن˘م فÓ˘ح˘ل
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن
نأا رابتع’ ،راود˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
ةنكاصسب اريثك ترصضأا ةغرفملا
مهتايح ددهت تحبصصأاو راودلا

راصشت˘نا بب˘صسب م˘ه˘ئا˘ن˘با ةا˘ي˘حو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوأ’او شضار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م’ا

ح˘ئاور˘لا ى˘ت˘حو ر˘ي˘صصار˘˘صصلاو
مهفو˘خ˘ت ن˘م دازا˘مو ة˘ه˘ير˘كلا
وه ىصضم تقو يا نم رثكا
ح˘ئاور˘ل˘ل ق˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا را˘˘صشت˘˘ن’ا
قر˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا
تر˘˘م˘˘غ ي˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا
ةيصشخو تارج˘ح˘لاو تا˘يا˘ن˘ب˘لا
يف اميصس ’ شضارم’ا راصشتنا
لا˘ف˘طأ’او ن˘ي˘ن˘صسم˘˘لا طا˘˘صسوأا

،ةنمز˘م˘لا شضار˘م’ا با˘ح˘صصأاو

ةفطاطخلا راود ناكصس دصشاني
شسار ى˘˘ل˘˘ع لو’ا لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
ةي’ولا يلاو يذيفنتلا زاهجلا
ةيلحملا تاطلصسلا ىدل لخدتلا
ةداعا لجا نم فÓ˘ح˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘ب
اياقبلا يمر ةيل˘م˘ع ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
بنج˘ت˘ل ة˘ف˘طا˘ط˘خ˘لا ة˘غر˘ف˘م˘ب
ىلع ةدايز ةيئيب ةثراك ناكصسلا

ناكصسلا لوقي ةغرفملا نا اذه
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ب˘ل˘صس ار˘ي˘ثأا˘ت ا˘ه˘˘ل نا˘˘ك
ي˘فو ،ة˘ي˘عارز˘لا م˘ه˘ل˘ي˘صصا˘ح˘م
ة˘ي˘ق˘ب ى˘كت˘صشا قا˘˘ي˘˘صسلا شسف˘˘ن
نم ىرخ’ا ريواودلاو ءايحأ’ا
يدر˘˘ت ن˘˘م فÓ˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نا بب˘˘˘˘صسب عا˘˘˘˘صضو’ا
ط˘صسو ا˘ه˘م˘كار˘تو تا˘ما˘م˘ق˘˘لا
ةدمل اذهو ةينكصسلا تاعمجتلا
تنمازت يتلاو ةيلاتتم مايا ةثÓث
تايافنلا عفر تانحاصش عنم عم
اياقبلا يمر نم فÓحل ةيدلبل
.ةفطاطخلا ةغرفمب

بويأ. صس

تأونشس ةدع ذنم هب تقلطنأ يتلأ زاجنإلأ ةيلمع يف أريبك أرخأات فرع عورششملأ

لاجآ’ا برقأا يف ريرضس042 ىفضشتضسم مÓتضسا ىلع ددضشي مناغتضسم يلاو
ةبورخ ةقطنمب ريرشس042 ىفششتشسم عورششمل  ةينأديملأ هتجرخ لÓخ ةيحلوب ىشسيع مناغتشسم يلأو ددشش

ةيلمع يف أريبك أرخأات فرع امدعب لاجآلأ برقأأ يف يحشصلأ حرشصلأ أذه مÓتشسأ ةرورشض ىلع ،ةيلولأ ةمشصاعب
.تأونشس ةدع ذنم هب تقلطنأ يتلأ زاجنإلأ

زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا
ءاج امبصسحو ةي’ولاب يذيفنتلا
ةي’ولل ةيمصسرلا ةحفصصلا يف
ىد˘˘لو ،كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نم لصصفم شضرعل ه˘عا˘م˘ت˘صسا

ةيموم˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م
ءارو فقت يتلا ليقارعلا لوح
يحصصلا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه مÓ˘ت˘صسا
ةدملا هذه لك رورم مغر ماهلا

ت’اغصشنا ىلع فوقولا  دعبو
بت˘كمو زا˘ج˘ن’ا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
تاميلع˘ت ى˘ط˘عأا  ،تا˘صسارد˘لا

ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ةرور˘˘صضب ة˘˘مرا˘˘صص
فلتخم نم ءاهت˘نÓ˘ل دو˘ه˘ج˘لا
نيرهصش نوصضغ يف لاغصشأ’ا

ر˘مأا ا˘˘م˘˘ك .ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘صصقأا˘˘ك
ةنوكم ةيبط قرف شصيصصختب
نم ءادتبا نيصصتخم ءابطأا نم
بيرجتل ةرايزلل يلاوملا مويلا
ةيناكما ةصساردو يبطلا داتعلا
ةزهاج˘لا ح˘لا˘صصم˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا
امامت لاغصشأ’ا اهب تهتنإا يتلا
راظتنا  يف ىصضرملاب لفكتلل
ىرخأ’ا حلاصصملا يقاب لوخد

.ةمدخلا زيح
دبع ةعماجب يلاولا فقو امك
ةيلمع ىلع شسيداب نب ديمحلا
ن˘ع ف˘صشكل˘˘ل ر˘˘ب˘˘خ˘˘م لو˘˘خد
د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
اذه ،ةمدخلا زيح91 ديفوك
شسيئر ديكأات بصسحو ربخملا
تاذ يف درو املثم ةعماجلا

ريياعملل قباطم هنأا ةحفصصلا
هتنياعم تمتو ،اهب لومعملا

يظحو ةصصتخم ةنجل لبق نم
د˘ه˘ع˘م فر˘ط ن˘م ة˘ق˘فاو˘م˘لا˘ب
ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشي˘˘صسو ،رو˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ن˘م نو˘˘كت˘˘م ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف
ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م
ةقيقدلا ءايحأ’ا ملعو ةيئيزجلا

،ايموي Óي˘ل˘ح˘ت001 ة˘ع˘˘صسب
ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ن˘˘كم˘˘ي ثي˘˘ح˘˘˘ب
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب عر˘صسأا ل˘كصشب
ففخيو ارافيغيصش ى˘ف˘صشت˘صسم
نار˘هو ر˘ب˘خ˘م ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا
ليلاحتلا هيلإا لقنت تناك يذلا

.عوبصسأ’ا يف نيترم

ي˘˘˘ف شصت˘˘˘خ˘˘˘م ثحا˘˘˘ب ا˘˘˘عد
،ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا
ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘لإا يداو˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
جاردإا ي˘ف دا˘ج˘لا ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
ن˘م˘صض ير˘كصسلا رد˘ن˘م˘صشلا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا تا˘˘عارز˘˘لا
ار˘ظ˘ن ،بو˘ن˘ج˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب

ي˘ف ة˘عارز˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’
جرا˘خ ة˘ل˘يد˘ب ةور˘ث ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
.تاقورحملا عاطق
ىد˘˘ل ي˘˘لÓ˘˘ع د˘˘م˘˘حأا د˘˘كأاو
ةعارز˘ل ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو ه˘فار˘صشإا

تاورصضخلا نم عونلا اذه
عرازملا ىدحإاب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
ة˘ب˘ه ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
ملك03) ةب˘ي˘قر˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
،(ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘˘ع لا˘˘م˘˘صش
ة˘ير˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا نأا‘‘
ىلع تير˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ة˘ي˘م˘هأ’ا تاذ ة˘عارز˘لا هذ˘ه
تتبثأا5102 ذنم ةيعانصصلا
ق˘طا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ت˘عارز ة˘عا˘ج˘˘ن
قطانملا هذه رفوتل بونجلا

ةمئÓملا شصئا˘صصخ˘لا ى˘ل˘ع
ءاملاو ةبرتلا يهو ةعارزلل
.«خانملاو
نأا ةبصسانملاب ثحابلا راصشأاو
برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه
لاز˘ت ’ ي˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا

ىرخأا عاونأا ىلع ةلصصاوتم
ةيجيتارتصس’ا تاعارزلا نم
اهلÓخ مت ،بونجلا قطانمب
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست
زكارم يف ةلثمتملا ةينقتلا

ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘مو
ثحابلا رود راطإا يف كلذو
ةقفارمو يملعلا ريطأاتلا يف
ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا ة˘˘˘يؤور˘˘˘˘لا
اميصس ةيمومعلا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل
عاطق ةمهاصسمب قلعت اميف

دراوم قيق˘ح˘ت ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا
.ينطولا داصصتقÓل ةيفاصضإا

ءوصضلا طيلصست نإاف هيأاربو
رد˘˘ن˘˘م˘˘˘صشلا ة˘˘˘عارز ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلحر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ير˘كصسلا
رود «م˘˘ي˘˘م˘˘صص» ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي
تاطلصسلا نأا اميصس ،ثحابلا
ريوطتب ةم˘ت˘ه˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ا˘هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘عارز˘˘لا هذ˘˘ه
يتلا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةد˘ي˘حو˘لا
ىلع ايئاهن ءاصضقلاب حمصست
،ركصسلا ةدام داريتصسا ةروتاف
ديزأا9102 ةنصس تغلب يتلا

،ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م627 ن˘˘˘˘م
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘صصحإ’ا بصسح
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘لا
فار˘˘صشت˘˘صسإ’او تا˘˘صسارد˘˘لا
.كرامجلاب
شصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘˘˘كذو
برا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘˘صشم˘˘˘لا

ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘عارز
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا تاور˘˘صضخ˘˘لا
ةعارز نأا بونجلا قطانمب
ردنمصشلا نم راتكه فلأا08
قيقحت ىلع ةرداق يركصسلا
داوملا نم يلك يتاذ ءافتكا
حمصست يهف ،ركصسلل ةيلوأ’ا
نم نط نويلم1ر5 جاتنإاب
را˘˘ت˘˘كه˘˘لا نأا كلذ ،ر˘˘˘كصسلا
راطنق000.1 جتني دحاولا
91 ـب رد˘ق˘ت ر˘كصس ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب
.ةئاملاب
ردنمصشلا ةعارز تحجن دقو
ج˘ئا˘˘ت˘˘ن تق˘˘ق˘˘حو ير˘˘كصسلا
ي˘˘˘˘˘صضارأ’ا˘˘˘˘˘ب » ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘ب»
ة˘حو˘˘ل˘˘م˘˘لا تاذ ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا
اهتبصسن ىدعتت يتلا ،ةيلاعلا

,دحاولا رتللا يف تامارغ7
ربتعت ةيعارز يصضارأا يهو
ديد˘ع ة˘عارز˘ل ة˘ب˘صصخ ر˘ي˘غ

تاذ ىر˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ي˘مو˘ي˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘صس’ا

حرصش املثم ،شسطاطبلا رارغ
.ثدحتملا

كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسا شصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
ير˘كصسلا رد˘ن˘م˘صشلا ة˘عارز
هايملا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘كل
يلÓع ثحابلا دكأا ،ةيفوجلا
‐ دنتصسي ’ حرطلا اذه نأا

،«ةيملع شسصسأا ىلع» هبصسح
اذ˘ه ة˘عارز نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
تاور˘˘صضخ˘˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا
كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ’ ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
بعكم رتم000.01 ىوصس
را˘ت˘˘كه˘˘لا ي˘˘ف ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ي˘ق˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب د˘˘حاو˘˘لا
موثلا رارغ ىلع ر˘ي˘ط˘ق˘ت˘لا˘ب
.لصصبلاو
نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ر˘˘كذو
ن˘م د˘حاو را˘˘ت˘˘كه ة˘˘حا˘˘صسم
يركصسلا ردن˘م˘صشلا جو˘ت˘ن˘م
ن˘م جر˘خ˘ت˘صسي ي˘ن˘ج˘لا د˘ع˘ب
ف˘ل˘ع ة˘مز˘ح002 ها˘يا˘ق˘˘ب
شسفا˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب
احصضوم ,(ةصصفلا) ميصسربلا
م˘ي˘صسر˘ب ة˘مز˘ح002 نأا
رتم000.2 يلاوح كلهتصست
Ó˘صضف ،ها˘ي˘م˘لا ن˘˘م بع˘˘كم
ةميق تاذ اياقبل هليوحت نع
‐ داصصتقا وهو ,ةيلاع ةيفلع
كÓ˘ه˘ت˘صسا ي˘ف ‐را˘صشأا ا˘م˘˘ك
.ةرصشابم ريغ ةقيرطب هايملا
برا˘ج˘ت نأا ةرا˘صشإ’ا رد˘ج˘˘ت
ير˘كصسلا رد˘ن˘م˘صشلا ة˘عارز
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت ير˘˘ج˘˘ي
ايحÓف اعقو˘م51 ىوت˘صسم
ن˘ع Ó˘صضف ،يداو˘لا ة˘ي’و˘˘ب
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ىر˘˘خأا برا˘˘ج˘˘ت
.نطولا بونج تاي’و

صس.نيريشس

نيدلأرون.ب

«هايملل ةيرئازجلا»
وعدت ضسارهأا قوضسب

ةثدحتضسملا تاضسضسؤوملا
ةمدخلا نيضسحتل
هايملل ةيمومعلا

«هايملل ةير˘ئأز˘ج˘لأ» ة˘شسشسؤو˘م تعد
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ ،صسأر˘˘هأأ قو˘˘شس ةد˘˘حو
ةثدحتشسملأ ةطشسوتملأو ةريغشصلأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ زا˘ه˘ج را˘˘طإأ ي˘˘ف
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلأ ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘ششت م˘˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘˘ل
صصي˘˘شصر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل ،ي˘ح˘شصلأ
ن˘ي˘شسح˘ت نا˘م˘شضل ة˘شسشسؤو˘م˘لأ لا˘غ˘ششأأ
نيومت لاجم يف ةيمومعلأ ةمدخلأ
تحر˘شص ا˘م بشسح ،ءا˘م˘لا˘ب نا˘ك˘شسلأ

تأذ˘˘ب لا˘˘شصتلا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لأ ه˘˘˘ب
ثب مت هنأأ تفاشضأأ يتلأو ،ةشسشسؤوملأ

ةعأذإأ جأومأأ رب˘ع ة˘ي˘نÓ˘عإأ تا˘نا˘ي˘ب
تأءا˘شضف ر˘ب˘˘ع أذ˘˘كو صسأر˘˘هأأ قو˘˘شس
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘شصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل تا˘شسشسؤو˘م˘˘لأ هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘شصأأ

ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل لا˘˘غ˘˘ششألأ هذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لأ
.بر˘ششل˘ل ح˘لا˘شصلأ ءا˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘˘لأ

نإا˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ تأذ بشسحو
ا˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لأ لا˘˘˘غ˘˘˘ششألأ
ةطشسوتم˘لأو ةر˘ي˘غ˘شصلأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ

صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق تأدأد˘˘˘˘ع بي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ت صصخ
تÓيشصوتلأ زاجنإأو ءاملأ كÓهتشسأ

ةكبشش ربع تابرشستلأ حÓشصإأ أذكو
أديشسجت كلذو برششلأ هايم عيزوت
يترأزو ني˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لأ ة˘ي˘قا˘ف˘تÓ˘ل
ةبدتنملأ ةرأزولأو ةيئاملأ درأوملأ
.ةر˘غ˘شصم˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لأ

ىل˘ع ة˘ي˘قا˘ف˘تلأ هذ˘ه صصن˘ت ثي˘˘ح
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘شصلأ تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ كأر˘˘˘˘ششإأ

ل˘˘غ˘˘ششلأ م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأو
ا˘˘م˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسأو
لغشش بشصانم ثأدح˘ت˘شسا˘ب ح˘م˘شسي˘شس

تاشسشسؤوملأ هذهب صضوهنلأو ةديدج
ر˘˘ث˘˘كأأ ة˘˘نور˘˘م ءا˘˘ف˘˘شضإأو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘شصلأ

،تÓ˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘˘شسلأو
صسأر˘هأأ قو˘شس ة˘يلو نأأ ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘لو
ة˘ع˘شسب ها˘ي˘م˘ل˘ل نأز˘خ001 م˘˘˘شضت
أرتم052و ف˘˘˘لأأ08 ىلإأ ل˘˘˘˘˘˘˘شصت
ة˘ك˘ب˘ششلأ لو˘ط غ˘ل˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ب˘ع˘ك˘م
امم ملك5661 عيزوتلل ةيشسيئرلأ
ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ة˘شصح˘لأ عا˘ف˘ترا˘˘ب ح˘˘م˘˘شس
بر˘ششلأ ها˘ي˘م  ن˘م ،د˘حأو˘لأ در˘ف˘˘ل˘˘ل
.أرتل631 ىلإأ

حولوب ديحو

تاقورحملأ عاطق جراخ ةليدب ةورث ريفوت يف ةعأرزلأ هذه ةيمهأل أرظن
بون÷ا قطانÃ ةيجيتاÎضسإ’ا تاعارزلا نمضض يركضسلا ردنمضشلا جاردإا ¤إا ةوعدلا



mahali@essalamonline.com

648209ددعلأ ^2441  رفشص2ـل قفأوملأ0202 ربمتبشس91تبشسلأيلحم
 ماتيألأو ةزوعملأ تÓئاعلأ اهنم ديفتشست

 ةلاقلاب «ريخلا يدايأا» ةيعمج
ئفاد ءاتضش ةلمح قلطت

‐ ريخلا يدايأا ةيعمج تقلطأا
ةدئافل ةيريخ ةردابم ،‐ ةلاقلا
ةريقفلاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةرئاد يتاصشمو ىرق فلتخمب
ءاتصش ةلمح يف لثمتت ،ةلاقلا
ل˘˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘م كلذو ،ئ˘˘˘˘˘˘˘˘فاد
مصسوم ءاصضق ىلع مهتدعاصسم
تامزلتصسملا لك ريفوتب دربلا
.مهتمÓصسل ةيرورصضلا

شسيئر بئان هنع برعأا ام وهو
،ميرك نيدلا فيصس ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا اًد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ل˘˘صصف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت˘˘صس
ةيلمعلا نأا ىلإا اًريصشم ،ءاتصشلا
ة˘ي˘ط˘غأ’ا ع˘م˘ج ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
شسبÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘˘فأ’او
لمعت ي˘ت˘لا ءاو˘صس ،ئ˘فاد˘م˘لاو
ل˘جأا ن˘م ءا˘بر˘ه˘كلا وأا زا˘غ˘لا˘˘ب
ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
˘مو˘ق˘ت ا˘م˘ك ،ن˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ةيئاذغلا داوملا عمجب ةيعمجلا
لكصش ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت فد˘ه˘ب
شسي˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضيو .ف˘˘˘˘ف˘˘˘˘ق
:Óئاق يدمح ةديقت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
شسيصسأات ذنم ةلمحلا هذهب انمق
يف يهو7102 ةنصس ةيعمجلا

،يلاوتلا ىلع ثلاثلا اهمصسوم
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘مزا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘نو
ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا
ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘صضوأ’ا
يتلا تÓئاعلا شضعب اهصشيعت
ا˘ن˘تÓ˘م˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصو
ةلمح اصضيأا فيصضيو ،ةيصضاملا

فيفخت ىلإا فدهت ئفاد ءاتصش
تÓئاع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةا˘نا˘ع˘م
ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘صصا˘خ ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت
،ةراصشإ’ا رد˘ج˘تو .ةلوزع˘م˘لاو
نمصض جردنت ةردابملا هذه نأا
ي˘˘ف ةر˘˘ّط˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأ’ا
يذ˘˘لا يو˘˘ن˘˘صسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ه˘صصصصخ˘ت
ناكصسو نيزو˘ع˘م˘لاو ءار˘ق˘ف˘لا
نع كيهان ،ةي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ناصضمر ةفقو ،ما˘ت˘يأ’ا ة˘لا˘ف˘ك
ةيودأ’اب ىصضرم˘لا ةد˘عا˘صسمو
 .ةيبطلا تاصصوحفلاو
نينصسحملا ةي˘ع˘م˘ج˘لا و˘عد˘تو
ة˘ي˘ع˘م˘ج لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا ى˘˘لا
ا˘ه˘نأاو ا˘م˘˘ي˘˘صس ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا يدا˘˘يا
ة˘˘م˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا با˘˘˘ب تح˘˘˘ت˘˘˘ف
نم ةيلم˘ع˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لاو
،تا˘ي˘نا˘ط˘˘ب˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ
،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لا ،ة˘˘صشر˘˘فأ’ا

ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت شضر˘˘˘غ˘˘˘ل
ةثÓث رادم ىلع ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
.ةيوتصشلا ةرتفلل ةيلاتتم رهصشأا

،ةيعمج˘لا ءا˘صضعأا ل˘مأا˘يو اذ˘ه
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت نأا
ن˘˘ي˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا نا˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘صسا

ةدعاصسم لجأا نم نينصسحملاو
ن˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا
لصصفلا اذه لÓخ ،نيجاتحملا
.ةيلاع ةدوربب زاتمي يذلا

صسراف. وب

تايافنلأ باعيتشسأ ةردق نم عفري نأأ هنأاشش نم
 عبضشتلا ةلكضشم لحل ديدج قدنخ

ةنتابب رايبلاب ينقتلا مدرلا زكرمب
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘صشأا ا˘ي˘لا˘ح ىر˘ج˘ت

˘مدر˘لا ز˘كر˘م˘ب د˘يد˘ج قد˘ن˘˘خ
ن˘ئا˘كلا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يداو ةيدلبب رايبلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
نمام ،ةنتاب ةي’و يف ةبعصشلا
ةرد˘˘ق ن˘˘م ع˘˘فر˘˘˘ي نأا ه˘˘˘نا˘˘˘صش
اذ˘ه˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘لا با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
كلذو ،همÓتصسا روف زكرملا
لوأ’ا قد˘ن˘خ˘لا لو˘صصو د˘ع˘˘ب
.عبصشتلا ةلحرم ىلإا

تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ا˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم نأا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ءاهنإ’ قاصسو مدق ىلع لمعت
ىوا˘˘˘كصش ل˘˘˘ح˘˘˘م لا˘˘˘˘كصشإ’ا

شضع˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م
زكرمل ةيبنا˘ج˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا
هدرم دعي يذلاو ينقتلا مدرلا
عبصشت˘لا ة˘لا˘ح ى˘لا ي˘صسي˘ئر˘لا
ةنصس ذنم زكرملاب تقحل يتلا

يذلا رير˘ق˘ت˘لا بصسح8102
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ه˘˘تد˘˘عأا
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
قد˘ن˘خ زا˘ج˘نا ي˘ف ع˘ير˘˘صست˘˘لا
يذ˘˘لا لو’ا راو˘˘˘ج˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ث
،عبصشتو ءÓ˘ت˘ما ة˘لا˘ح د˘ه˘صشي
نأا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ را˘˘صشأاو
ديدجلا قدنخلا زاجنا لاغصشأا
ام ،ةئاملا˘ب04 ةب˘صسن تغ˘ل˘ب
رو˘˘ف م˘˘ها˘˘صسي نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م
ل˘كصشم˘لا ل˘ح ي˘ف ه˘مÓ˘ت˘صسا
ةصصاخ ةيئاه˘ن ة˘ف˘صصب م˘ئا˘ق˘لا
هتقلت يذلا يداملا معدلا دعب
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
قيرط نع تايافنلل ةينطولا
ةجلاع˘م˘ل ةرا˘صصع˘ب ا˘هد˘يوز˘ت

رظتنملا نم ثيح ،تايافنلا
زا˘ج˘نا لا˘غ˘صشأا ل˘م˘كت˘˘صست نأا
نوصضغ يف ي˘نا˘ث˘لا قد˘ن˘خ˘لا
ل˘˘ب˘˘قو ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صشأ’ا
مت ثيح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ف˘ئا˘صصلا
قرحلا تايلم˘ع˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا
متي يتلا ،تاياف˘ن˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا

ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م قر˘˘ح ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ط043
رمأ’ا وهو ،ايمو˘ي  ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نا ي˘˘ف بب˘˘صست يذ˘˘˘لا
ىلا ناي˘ب˘لا شصل˘خو .ح˘ئاور˘لا
ةصسصسؤوملا يعصس ىلع ديكأاتلا
ةيئاهنلا لولحلا يف ليجعتلل
طيحمب ةنكاصسلا بنجت يتلا

لاكصشأ’ا ينقتلا مدرلا زكرم
ةيطغت لÓ˘خ ن˘م ،حور˘ط˘م˘لا
ةدمصسأ’او ةبرتأ’اب تايا˘ف˘ن˘لا

قفد˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’او
قر˘ح˘لا د˘ع˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ي˘لا˘ع˘لا
يئيب ئراط يأا عوقول ايدافت
.ناكصسلا ددهي يحصص وا
ناكصس نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
ةبيرقلا ةينكصسلا تاعم˘ج˘ت˘لا

رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ير˘˘صضح˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا

تا˘ف˘قو˘˘ب او˘˘ما˘˘ق د˘˘ق ،3,2,1
ةبلاطمل ةرركتم ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
عارصسإ’ا ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ةثعبنملا حئاورلل لح داجيإاب
ىلع ةحوتفملا ةغرفملا نم
تم˘˘˘ها˘˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ءاو˘˘˘ه˘˘˘لا

ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘ل˘ل را˘صشت˘˘ن’
.ةراصضلا تارصشحلاو

أأ.يئامهم

:«مÓشسأ»ـل » ةيلياجع لايرف» ةباّششلأ ةبتاكلأ

 ناضسنإا يأ’ ليضصأا قح ةباتكلاو › رادضصا لوأا «ةايح زجوم»
ىلع ىوتحم ةعناشصو ةبتاك ..صسأرهأأ قوشس نم ىلوأأ ةنشس ايجولويب ةبلاط ..ةنشس81 ،«ةيلياجع لايرف»

يف انلعجت  ،يفاقثلأو يعأدبإلأ لعفلأ ملاع يف ةقلأاتملأ كلت ،صصوشصخلأ هجو ىلع ةزفحمو مأرغتشسنألأ
عأو لوانت يف ،ةيناشسنإلأ ةايحلأ ىلع نيًحتفنم ،ةايح زجوم ،دقنلأو ةءأرقلاب ريدجلأ يبدألأ اهلمع

يف ،لقعلأو نأدجولأ ىلإأ اهsجوم ؛ةفرعملأ تأودأأ مهأأ نم tدعي أدأز انل مدقتل ،ةنهأرلأ ةيعمتجملأ اياشضقلل
ةيناشسنإلأ صسوفنلأ تاشضقانت نم اهيف ام لكب  اهشصوشصن ربع ةرهبم ةقاششر يف اهجلاعت يتلأ اياشضقلل عاشستأ

 ..لهمتو ءأرتجأو ةبهرو ةبغرو ةوقو فعشض نم

قرطت يهو ،«ةيل˘يا˘ج˘ع لا˘ير˘ف»
ارا˘كفأاو ا˘بو˘ل˘صسأا ة˘قÓ˘ع˘˘لا با˘˘ب
ةمدختصسم ةصسÓصس يف  ةقيرطو
ةقوصشم ةغل يف ةيدرصسلا اهتادأا

كنأا رعصشت ام ر˘ي˘غ˘ب ا˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘تو
،ديدج را˘صسم ي˘ف ا˘ه˘ع˘م ل˘ق˘ت˘ن˘ت
نم ةنكمتملا ةب˘تا˘كلا فار˘ت˘حا˘ب
 .ةينفلا اهتاراصسم

ي˘˘ف كت˘˘يأد˘˘ب تنا˘˘ك ف˘˘ي˘˘ك̂ 
تشضخ ل˘هو ،ة˘با˘ت˘ك˘لأ م˘لا˘ع
؟ ةلششافلأ ةباتكلأ كراعم
افغصش ةباتكلا نكت مل ةيادبلا يف
مل اهنأا ىتح رغصصلا ذنم ةياوه وأا
ىتح ..يتايح نم ازيح ذخأات نكت

تأادب ثيح ،ةرصشع ةثلاثلا رمع
ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب فر˘˘حأ’ا شضع˘˘ب نودأا

ةصسداصسلا رمع يفو... ةيئاوصشع
ىلع اباصسح تأاصشنأا ابيرقت ةرصشع
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ام رصشنأا تأادب كانهو مارغتصسنا
يف يتيادب كان˘ه نو˘كت˘ل ه˘ب˘ت˘كأا

كراعملا ربتعأا ،انلع ةباتكلا ملاع
ارابتخاو حاجنلا قيرط نم اءزج
..ه˘فد˘ه ى˘لإا لو˘صصو˘لا دارأا ن˘م˘ل
ةرتف يف كلذ تهجاو ةقيقحو
ةقيرطب فرحأ’ا اهيف تمصصاخ
ر˘˘ظا˘˘نأا تن˘˘ك ثي˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ج˘˘˘ع
تاعا˘صسل ءا˘صضي˘ب˘لا تا˘ح˘ف˘صصلا

فر˘˘ح ن˘˘˘يود˘˘˘ت نود بح˘˘˘صسنأاو
يف راكفأ’ا براصضت مغر دحاو
ر˘ب˘كأا كلذو  ،ا˘ه˘تر˘ث˘˘كو ي˘˘صسأار
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو د˘˘ق تن˘˘ك ل˘˘صشف

اهنيح ترعصش دقف ،اذه يقيرط
انأاف ،يصسف˘ن˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ي˘ن’ذ˘خ˘ب
دقو ،انأ’او ي˘صسف˘ن ن˘ي˘ب ح˘جرأا˘تأا
نم لقع ىلع ابيجع ارمأا ربتعُي
نع ةرابع انأا نكلو ،اذه أارقيصس
نيتيصصخصشب دحاو دصسجو حور
نظتو كراع˘م˘لا ه˘جاو˘ت ى˘لوأ’ا
ىر˘˘˘خأ’او ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘صشف كاذ نأا˘˘˘ب
قلخت مل لايرف » :ةلئاق اهزفحت
ينلعج ام اذهو ، «ادبأا لصشفلل

رمتصسأاو لب ،ةعاصسلا ّدح ةدماصص
طقف موي دعب اموي حاجنلا يف

ةرا˘ب˘ع˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك ن˘مؤوأا ي˘˘ن˘˘نأ’
«ءيصش لك كصسفنل نك» ةلئاقلا

 .انأا تنك كلذك
ي˘ف تا˘بو˘ع˘شصِ ته˘˘جأو ل˘˘ه̂ 
؛ةباتكلأ يف كرأوششم ةيأدب
؟عمتجملأ وأأ ةرشسألأ نم ًءأوشس
تابوعصصلا تركذو قبصس امك
رمن رابتخا ’إا يه ام يل ةبصسنلاب
حاجنلا وحن انقيرط يف نحنو هب
ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ه˘˘جاوأا م˘˘ل  ن˘˘كلو ..
لب ،عمتجملا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘قر˘ع˘لا
ي˘فر˘حأا أار˘ق ن˘م ل˘ك ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
تناك يتاملكف ،ةعئار ة˘ق˘ير˘ط˘ب
وحن بلقلا نم عبنتو ةيزيفحت
انأا˘ف ،ة˘صصا˘خ ير˘م˘ع ن˘م ءار˘ق˘لا
اهب رمي عيصضاوم حرطأا ام امئاد
تحت بتكأا يننأا ىتح عيمجلا
«كتايحو يعمتجم بتكأا» راعصش
هاجت هتيقلت يذلا بيحرتلا كاذو
شسكعناو رمتصسأا ينلعج يفرحأا
ىلع مهل يعي˘ج˘صشتو يز˘ي˘ف˘ح˘ت

تب˘ق˘ل ي˘ن˘نأا ى˘ت˘ح .. ا˘˘صضيأا ا˘˘نأ’ا
ي˘فر˘حأا نأ’ ،ة˘ما˘صست˘با ة˘صسنآ’ا˘˘ب
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘˘صست˘˘˘با عرز˘˘˘ت
ىلإا امو لصشافلاو مهنم شسوبعلا

. كلذ ريغ
نكي ملف ةلئاع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا
موي ىتح اذهب ملعي مهنم دحأا
رصشن راد فرط نم يلمع لوبق
ثيح ،عيزوتلاو رصشنلل فقثملا
ركصش ميدقت ةصصرف توفأا نل
ي˘تدا˘ع˘˘صس تل˘˘م˘˘ت˘˘كاو .. م˘˘ه˘˘ل
م˘ه˘ب˘ي˘حر˘تو ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ةدا˘ع˘˘صسب
ياد˘˘لاو ة˘˘صصا˘˘خ ،يزا˘˘˘ج˘˘˘نإا˘˘˘ب
نم رثكأا ام˘ه˘ف ،ي˘ب ا˘م˘هر˘خ˘فو
.ءادعصس مهلعجل ىعصسأا

ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ ل˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لأ ا˘˘˘م̂ 
در˘˘ج˘˘م ن˘˘م لو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت كيد˘˘˘ل

ي˘˘˘˘قرو با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك ىلإأ ة˘˘˘˘يأو˘˘˘˘˘ه
ي˘فأر˘ت˘˘حأ لا˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘يأد˘˘بو

؟ديدج
درفلا ادبأا نكأا مل يننأا ةقيقحلا
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا˘ب م˘ل˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

نيب هتايح لامكإاو ةيداع ةفيظو
.. هدعاقت ىتح  لزنملاو بتكملا

ةرماغم ىلع مدقأا ينلعج ام اذهو
يصسفنب نمؤوأا يننأا كلذك .. هذهك
اببصس نوكتصس يفرحأا نأاب ملعأاو
ربكأا نا˘ك ن˘ير˘ي˘ث˘كلا حا˘ج˘ن ي˘ف
راد˘صصإا رار˘ق ذا˘خ˘تا و˘˘ح˘˘ن ع˘˘فاد
 .باتكلا

نيديرت كنأل نيبتكت له̂ 
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسر لا˘˘˘˘شسرأ

ة˘˘˘قا˘˘˘ط ي˘˘˘ه مأأ ،كتا˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ىل˘˘˘ع كن˘˘˘م جر˘˘˘خ˘˘˘ت
؟تاملك
ة˘لا˘صسر ي˘˘تا˘˘م˘˘ل˘˘ك نو˘˘كت د˘˘ق
ىل˘ع بل˘غ˘ي ن˘كلو ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت
انأاف ،ةيلخادلا ةقاطلا عباط كلذ

،تدرأا ىتم ةباتكلا يننكمي ’
ةبغر اهيف بغرأا نايحأاب رمأا لب
عوصضوم يف ةباتكلاب ةديدصش
ن˘ي˘ح ي˘ف ،هر˘ي˘غ ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘م
ىرخأا تارم كلذ نع فقوتأا
ي˘ن˘نأا˘كو ا˘ه˘ي˘ف ن˘ظأا ة˘ق˘ير˘ط˘ب
،بت˘˘كت ي˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ير˘˘˘ف تصسل
 .. فقوت نود بتكتو

ةرم باتكلأ قايشس يف دوعن̂ 
«ةايح زجوم»  باتك ..ىرخأأ

ةبترم تنك مأأ ،كدهجأأ له
يف نيعرششت نأأ لبق هراكفأأ
؟هريطشست يف ءدبلأ
مل نكلو ةبترم راكفأ’ا نكت مل
دق تنك انأاف ..اصضيأا ةبعتم نكت

تعرصش مث ةماعلا هتركف تددح
،ة˘قد˘ب ع˘ي˘صضاو˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ي˘ف
عوصضو˘م˘لا د˘م˘ت˘عأا تن˘ك ثي˘ح
نوّرمي ن˘ير˘ي˘ث˘كلا عا˘م˘صس د˘ع˘ب
يتقيرطب هب˘ت˘كأا˘ف ر˘مأ’ا شسف˘ن˘ب
ن˘ي˘ب كلذ ر˘م˘ت˘صساو .. ة˘صصا˘خ˘لا
هللا دمحب مت ىتح رخآ’او رمأ’ا
. باتكلا مامتإا

رأدشصأ لوأأ ،«ةايح زجوم»̂ 
أذ˘˘ه ةر˘˘ك˘˘˘ف تتأأ ف˘˘˘ي˘˘˘ك ،كل
يفً ابناج ّصسمت يتلأ ،باتكلأ

ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل د˘˘شصر˘˘يو ،ا˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح
؟اهتابقعو ناشسنإلأ
رمعب انأاو باتكلا ةركف تتأا ةأاجف
يذلا رمعلا كلذ ،ةرصشع ةثلاثلا
’ فرحأ’ا شضعب هيف نودأا تأادب
زجوم» ناو˘ن˘ع˘لا نو˘كي˘ل .. ر˘ث˘كأا

.. هرايتخا مت ام لوأا وه » ةايح
 .. افده ’ املح ةركفلا تقب
فرحأ’ا نع ام اعون تدعتباو
نأاب لوقلا نكمي نكلو ،دعب اميف
ينر˘ب˘خ˘ي نا˘ك ي˘ل˘خاد ا˘م ا˘ئ˘ي˘صش
كلذو .. اهل دوعأا نأا بجي يننأاب
خيرا˘ت ى˘ت˘ح..ل˘ع˘ف˘لا˘ب ثد˘ح ا˘م
ن˘ي˘ف˘لأا ة˘ن˘صس توأا ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا

يذلا مويلا كلذ ةرصشع ةينامثو
ي˘فÓ˘˘غ ةرو˘˘صص ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘ت˘˘خا

يقيرط يف يفرحأا عمجأا تأادبو
زجوم وهو افده حبصصأا ام وحن

. ةايح
ة˘ير˘ك˘ف˘لأ تا˘ي˘ع˘جر˘م˘˘لأ ا˘˘م̂ 
ةيفلخ لكششت يتلأ ةيبدألأو
تا˘˘˘عو˘˘˘شضو˘˘˘م˘˘˘˘لأو كجا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإأ
؟كبلق ىلع ةريثألأ
ناك اقح ،تايعجرم ةيأا دمتعأا مل
.. ي˘˘ل Ó˘˘ما˘˘ك ي˘˘˘ل راد˘˘˘صصإا لوأا
مل انأاف ،ةقيرطو اراكفأا  ،ابولصسأا
ينلعج ام اذه ةءارقلا ةريثك نكأا
تع˘˘ط˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘عأا

تاردق نم يصسفن يف هفاصشتكا
.رثكأا ’ ةيباتك
يتلا تاعو˘صضو˘م˘لا م˘هأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ة˘ل˘صص تاذ ع˘ي˘صضاو˘م ي˘ن˘بذ˘ج˘ت
شصاخصشأ’او نيحجانلا شصصصقب
ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشلا يوذ
.. نيوكتلا ي˘ي˘ما˘صصع ةر˘با˘ث˘م˘لا
مهصسفنأ’ اوع˘ن˘صص ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا

.. ءيصشÓلا نم ءيصش لك
ةيزكرم˘لأ ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ه ا˘م̂ 

ا˘ه˘لو˘ح رود˘تو كقرؤو˘ت ي˘ت˘˘لأ
؟ةيدرشسلأ كشصوشصن
يصصوصصن هلوح تراد ام رثكأا

ق˘م˘ع ن˘م حا˘ج˘ن˘لا نأا ةر˘كف و˘ه
وه لصشفلا نأابو نكمم لصشفلا

ناصسنإ’ا ىلع كلذك ،ةوقلا دÓيم
يفو دارأا اميف احوحل نوكي نأا
هاغتبم لصصي ىتح ،اصضيأا ءاعدلا

’Óح ماد ام Óيحتصسم ائيصش ’و
تناك باتكلا شصوصصن نأا ’إا ..
ةرصشابم ريغ ةقيرطب اذهل زمرت
ل˘صشف شصصصق ةد˘ع ي˘كحأا ا˘˘نأا˘˘ف
نأا ينعي ام ،باتكلا يف اهنكلو
لم˘ح˘ي ه˘نأا م˘غر حا˘ج˘ن با˘ت˘كلا
. ىزغملا وه كاذو لصشف شصصصق

ىلإأ ن˘˘˘ي˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت تن˘˘˘ك ل˘˘˘˘ه̂ 
لÓ˘خ ن˘م ا˘˘م ءي˘˘شش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
؟كباتك
فده يل ناك دق اعبط .. اعبط
تملكتو قبصس ام وهو اذه نم
تايونعم عفر تدرأا يننأا هنع
،ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘˘ن ا˘˘ه˘˘ن˘˘ظ ل˘˘صشا˘˘ف ل˘˘ك
،ما˘مأ’ا و˘ح˘ن ه˘ع˘فدو هز˘ي˘ف˘ح˘˘تو
مدقت ’ يتلا كلت نوكأا نل نكلو
كلذ ربت˘عأا ا˘نأا˘ف ا˘ئ˘ي˘صش ا˘ه˘صسف˘ن˘ل

تأادب ام لوأا ناك اذهل .. ةقامح
نم لعجأا نأا وه هلجأا نم لمعلا
تاذ ةيصصخصش ةي˘ل˘يا˘ج˘ع لا˘ير˘ف
ىتح ىقبي زاجنإا تاذو ةناكم
ةلاع نوكأا ’ نأاو ،اهلاوز دعب

. ’اّعف ادرف لب يعمتجم ىلع
كع˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششم ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م̂ 

؟ةيلبقتشسملأ
يونأا دق ام مكربخأا نأا نكمي ’
ن˘ي˘ب ح˘جرأا˘تأا لازأا ’ ا˘نأا˘ف ،ه˘ل˘ع˘ف
يعماجلا يصصّصصخت رييغت ةركف
دقف ،ةباتكلا ملاع تلخد ينوك
اذه ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ا˘صصصصخ˘ت را˘ت˘خأا

..ةفاحِصصلا وه هل ليمأا ام رثكأاو
فرحأ’ا عم يتقÓعل ةبصسنلاب امأا
نأاب بغرأاو ،يل ايناث انبا ديرأا انأاف
 . هللا ءاصش نإا ةياور نوكي

ةديرجللو ءارقلل ةريخأا ةملك
م˘˘ت˘˘ه˘˘ي˘˘شس ن˘˘˘م˘˘˘ل بح˘˘˘لأ ل˘˘˘ك̂ 
.. هأأر˘˘ق˘˘ي˘˘شسو أذ˘˘˘ه يرأو˘˘˘ح˘˘˘ب
نيمئا˘ق˘ل˘ل ر˘ك˘ششلأ ل˘ك كلذ˘ك
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع

فشسوي ن˘ب ر˘شضخ˘ل ي˘ف˘ح˘شصلأ
.. 
لكل لوقلا ديرأا ةريخأا ةملكك
تنأا»: اذه ىلع هنيع عقتصس نم
نوكت نأا كنكمي زيمم شصخصش
كاغتبم لصصت نأاو ،تدرأا امنيأا

ن˘م كن˘ع د˘ع˘بأا نا˘˘ك و˘˘ل ى˘˘ت˘˘ح
كتارد˘ق˘ب ن˘مآا ط˘ق˘˘ف  ،شسم˘˘صشلا

تنأا ،ءا˘ي˘م˘ع ة˘ق˘ث كصسف˘ن˘ب ق˘˘ثو
. » رارقلا بحاصص ديحولا

فشسوي نب . رشضخل . أأ :اهرواح
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يف رهظي ليب ثيراغ
ندنلل رفضسلل ديردم راطم
ق˘ير˘ف بع’ ،ل˘ي˘ب ثيرا˘غ يز˘ي˘ل˘يو˘لا ر˘˘ه˘˘ظ
ةعمجلا سسما حابسص ،ينابسسإ’ا ديردم لاير
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا را˘˘ط˘˘م ي˘˘ف
.ماهنتوتل مامسضنÓل ندنل ىلإا رفسسلا
ةقفسصلا نأاب ليب ثيراغ لامعأا ليكو دكأا
ديردم لا˘ير ن˘م ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘سس بعÓ˘لاو ته˘ت˘نا
ةد˘˘م˘˘ل ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ىل˘˘ع ما˘˘ه˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت ىلإا

بتار نم ٪05ـب ٍدان لك لفكتيسسو ،مسسوم
.هتراعإا ةرتف لاوط بعÓلا

را˘˘ط˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ع ار˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا ىلإا ل˘˘˘ي˘˘˘ب ه˘˘˘جو˘˘˘تو
ع˘˘سضخ˘˘ي ىت˘˘ح ،ي˘˘لود˘˘لا د˘˘يرد˘˘م سسا˘˘خارا˘˘˘ب
لبق يندنللا قيرفلا ىدل يبطلا سصحفلل
.ماهنتوت عم يمسسرلا هعيقوت
ماهنتوت ىلإا ليب لاقتنا ةيلمع عيرسست مت
بعÓلا ليكو دكأاو ،ةياغلل ةليلق مايأا يف

ه˘مز˘ع ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ‘‘ي˘سس ي˘˘ب ي˘˘ب‘‘ ة˘˘عاذإ’
هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لاو ق˘با˘سسلا ه˘يدا˘˘ن ىلإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.هنطوم

ي˘ف ا˘ًب˘˘ع’ ل˘˘ي˘˘ب ثيرا˘˘غ نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ،اًر˘˘ي˘˘خأا
ا˘˘ًسضيأا ح˘˘ب˘˘سصي˘˘سسو ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت
بردملا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف اًر˘جأا ىل˘عأ’ا بعÓ˘لا
ىلع ا˘ًقو˘ف˘ت˘م و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
غنويه نوسسو نيك يراه لثم نيرخآا موجن
.يليبمودن يغناتو نيم

ضضفريو هيأار ريغي ناديز
ديردم لاير بع’ ليحر

قيرف بع’ ،لارويام اخروب لبقتسسم لظ
مايأ’ا لÓخ اًسضماغ ،ينابسسإ’ا ديردم لاير
ةرداغم نم بعÓلا برتقا امدعب ةريخأ’ا
.يراجلا فيسصلا يف ويبانرب وغايتناسس
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ىل˘ع لارو˘يا˘م م˘سسا نا˘˘كو
ة˘ق˘فر ،د˘يرد˘م لا˘ير ةردا˘غ˘م˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘˘لا

ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م˘˘سض ،ل˘˘ي˘˘بو نو˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘ير
ببسسب يغ˘نر˘ي˘م˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا
ءار˘ج يدا˘ن˘لا تبر˘سض ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا
.انوروك سسوريف راسشتنا

يلاوملا «لارتنيسس اسسنيفيد» عقوم بسسحبو
ل˘˘خاد ردا˘˘سصم ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘ق˘˘نو د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير˘˘˘ل
مجاه˘م˘لا ل˘ي˘حر سضفر ناد˘يز نإا˘ف ،يدا˘ن˘لا

.هئاقب ررقو
ليحرل رسضخأ’ا ءوسضلا حنم ناديز ناكو
ن˘م˘سض ه˘ع˘سضي م˘لو ،ف˘ي˘سصلا ي˘ف لارو˘˘يا˘˘م

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف د˘يد˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘ط˘˘ط˘˘خ
يسسنرفلا ريغي نأا لبق ،هتهجو ديدحت
ـلا بحاسص مجاهملا ءاقبب كسسمتيو هيأار
.اًماع32
،اًرخؤوم ا˘ًف˘ط˘ع˘ن˘م لارو˘يا˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسم د˘ه˘سشو
ا˘ًث˘لا˘ث اًرا˘ي˘خ نو˘ك˘ي نأا برد˘م˘لا رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب
عسضيل ،ديدجلا مسسوملا يف موجهلا ةدايقل
نم ةيادب رو˘ه˘ظ˘ل˘ل م˘جا˘ه˘م˘لا ما˘مأا ة˘سصر˘ف˘لا

.لبقملا دحأ’ا داديسسوسس لاير ةارابم
ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل فو˘ف˘سص ي˘ف بع˘ل˘ي لارو˘يا˘م نا˘˘كو

ل˘ي˘ب˘سس ىل˘˘ع ن˘˘ير˘˘خآ’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
طسسو ديردم لايرل دوعي نأا لبق ،ةراعإ’ا
.ةرداغملاب ةديدج ’امتحا

ةلضصوب هجوت تانريب ةباضصإا
بوضص نامريج ناضس ضسيراب

ضسوتنفوي ريهظ
هتطخ ذيفنت يلاطيإ’ا سسوتنفوي يدان أادب
ءطبب سصلقتت ةمئاقلا تأادب ثيح عيبلاب
نم ةنخاسس ةلبقملا تاعاسسلا نوكت فوسسو

.تاهجلا عيمج
سسل˘ي˘ب ن˘ع ءا˘ن˘غ˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ما˘˘قو
ي˘ك˘ير˘مأ’ا يرود˘ل˘ل ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لا يد˘يو˘˘تا˘˘م
ل˘˘حر يذ˘˘لا سشت˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لار˘˘ي˘˘م كلذ˘˘˘كو
يذلا نياوغيه ولازنوغ كلذ˘كو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
.سسيمخلا ءاسسم هدقع ءاهنإا مت
ناك يذلا نياوغيه نم سسوتنفوي سصلختو
ام وروي نويلم03 نم رثكأا يدانلا فلكيسس
ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا بتار˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ىلإا لسصت يتلا موسصخلا ةدايز ىلإا يدؤويسسو
وروي نويلم5.17 ب ةنراقم وروي نويلم09
.ةليلق مايأا لبق ةدمتعملا

سسي˘˘ل˘˘ب ة˘˘ل˘˘ماز˘˘م ن˘˘˘م ن˘˘˘ياو˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ه بر˘˘˘ت˘˘˘قاو
ي˘ك˘ير˘ي˘مأ’ا ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘˘ن˘˘ب يد˘˘يو˘˘تا˘˘م
ةر˘ك˘لا ةرو˘ط˘سسأا ما˘ه˘ك˘ي˘ب د˘ي˘فاد˘ل كو˘ل˘م˘م˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ج م˘سسا بر˘ت˘قا ا˘م˘ي˘ف ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

.وليسشت يد ايتام وهو يرينوكنايبلا ةرداغم
لÓ˘خ ا˘مور ن˘˘م ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق و˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت يد نا˘˘كو
لوح ءابنأ’ا ترثانت نكلو ةلبقملا ةرتفلا

.همسض يف نامريج ناسس سسيراب ةبغر
سسيرا˘ب يدا˘ن رادار ىل˘ع و˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت يد ل˘˘ظو
ة˘با˘سصإا نأا ’إا ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس

فو˘سس ي˘ب˘ي˘ل˘˘سصلا طا˘˘بر˘˘لا˘˘ب تا˘˘نر˘˘ي˘˘ب ناو˘˘خ
ةدوعلا ىلإا يسضايرلا ريدملا ودرانويل ربجت
.هل ليدب نع ثحبلاو قوسسلل
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ن˘˘م و˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت يد د˘˘ع˘˘يو
سسوتنفوي سضراع˘ي ن˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ودرا˘نو˘ي˘ل˘ب
وه امك يسسنرفلا يدانلل بعÓلا ليحر يف
.هل ططخم
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’’دتيانوي رتضسضشنام يف ديدجلا يرودب ينربخأا رياضشلوضس’’ :كيب يد ناف

رتصسصشنامل د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ف˘صشك
ن˘ع كي˘ب يد نا˘ف ي˘نود ،د˘ت˘يا˘نو˘˘ي
رياصشلوصس رانوغ يلوأا عم ةثداحم
زكرم لصضفأا لوح قيرفلا بردم
يلودلا زيمتي ثيح ،قيرفلا عم هل
دد˘ع˘˘ت˘˘م بع’ ه˘˘نأا˘˘ب يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
بعلي نأا ن˘كم˘يو ،تا˘ماد˘خ˘ت˘صس’ا

يف راودأ’ا نم ةعونتم ةعومجم
.طصسولا طخ
يد نا˘ف ل˘صصاو˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘˘مو
،بع˘ل˘لا ي˘ف ي˘مو˘ج˘ه˘لا هرود كي˘ب

ىلع ديد˘ج˘لا ه˘يدا˘ن شصر˘ح˘ي ثي˘ح
.اًمدق يصضملل ةيرحلا هحنم
ةميقب هلاقتنا يد˘ن˘لو˘ه˘لا ل˘م˘كأاو
نم ينيلرتصسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م53
اذه نم قباصس تقو يف شسكايأا
دو˘جو ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع ،ر˘˘ه˘˘صشلا
هملقأات ةيفيك لوح لدجلا شضعب
.دتيانوي قيرف عم
اًرود كيب يد ناف بعل ام اًبلاغ
لث˘م ،ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ا˘ًمد˘ق˘ت˘م
ونور˘ب ا˘ًي˘لا˘ح ه˘ل˘غ˘صشي يذ˘لا رود˘لا
‘‘درو˘فار˘ت د˘لوأا‘‘ ي˘ف ز˘يد˘نا˘نر˘˘ي˘˘ف
،فادهأا ةينامث هلÓخ نم لجصسو
شسم˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
ةارابم32 يف ، ةمصساح تاريرمت
.يدنلوهلا يرودلاب

هنأاب تاحار˘ت˘قا كا˘ن˘ه تنا˘ك ن˘كلو
بعللاب قمعأا اًرود بعلي نأا نكمي
ىلع ،ابغوب لوبو زيدنانريف بناجب
نإا لوقي كيب يد ناف نأا نم مغرلا
هزئارغ نم دحلا ديري ’ رياصشلوصس
طخ يثÓث نأا حرت˘قاو ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا

اوبوانتي نأا نكمي دتيانوي طصسو
.مامأÓل مدقتلا يف اًعيمج

ي˘ف بع˘لأا‘‘ :كي˘˘ب يد ن˘˘ف لا˘˘قو
،ط˘˘صسو˘˘لا ط˘˘خ ي˘˘ف نا˘˘كم ل˘˘˘ك
د˘ق˘ل ا˘ًصضيأا ي˘صضا˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

مقر ،6 مقر اًنايحأا ،اًريثك تريغ
ينكل ،اريثك مهي ’ ،01 مقر ،8
يه يتوق طاقن ىدحإا نأا دقتعأا
ءاز˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا

م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو فاد˘˘˘˘˘هأ’ا زار˘˘˘˘˘حإاو

تناك اذإا ،ةمصسا˘ح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا
كن˘كم˘ي˘ف ،ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه كيد˘˘ل
.‘‘دقتعأا ناكم لك يف بعللا
نزاوتلا نوكي نأا بجي‘‘ :فاصضأا
’ كلذ˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف اًد˘ي˘ج ا˘ًم˘˘ئاد
طخ بع’ لك مدقتي نأا كنكمي
نأا كيلع كلذل مامأ’ا ىلإا طصسو
.‘‘ءاكذب بعلت
د˘ق نا˘ك اذإا ا˘م˘˘ع ل˘˘ئ˘˘صس ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
ناكملا لوح رياصشلوصس ىلإا ثدحت
دقل معن‘‘ :عبات ، هيف بعليصس يذلا
ىد˘حإا ي˘ل لا˘قو ،اذ˘ه ن˘ع ا˘ن˘ثد˘ح˘ت
ةقطنم لخدت نأا يه كتوق طاقن
قيرفلا ليغصشتب موقت نأاو ءازجلا

هنأ’ كنم اًصضيأا اذه ىرأا نأا ديرأاو
.‘‘كتوق طاقن دحأا

ع˘م ثد˘ح˘ت˘لا كن˘كم˘ي‘‘ :ل˘˘صصاوو
ا˘م شصخ˘صش ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف كئÓ˘˘مز
نأا ن˘كم˘ي ر˘خآ’او ى˘ق˘ب˘˘ي نأا بج˘˘ي
نو˘˘˘˘كي نأا بج˘˘˘˘ي كلذ˘˘˘˘ل ،بهذ˘˘˘˘ي
.‘‘اًديج نزاوتلا

ةيموجهلا هما˘قرأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘بو
،9102/02 م˘˘صسو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا
91 عنصص وأا كيب يد ناف لجصس
يصضام˘لا ل˘ب˘ق م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ا˘ًفد˘ه
نأا حجرملا ريغ نم ودبيو ،اًصضيأا
طخ بعÓك بعللا˘ب ه˘ف˘ي˘ل˘كت م˘ت˘ي
ا˘˘ب˘˘غو˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘خ ي˘˘˘عا˘˘˘فد ط˘˘˘صسو
.زيدنانريفو

ر .ق ^

ولل˘يد ير˘يرو˘ك‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘كأا
ة˘ق˘ف˘صص نأا˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ‘‘ترو˘ب˘صس
ا˘مور بع’ و˘كي˘جد ن˘يد˘يإا لا˘ق˘ت˘˘نا
عقوو لعفلاب تم˘ت د˘ق شسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل

.يرينوكنايبلل هلاقتنا دوقع ىلع
ليصصافتلا نأاب ةف˘ي˘ح˘صصلا ترا˘صشأاو
ششويداكرأا لاقتنا ة˘ق˘ف˘صصل ةر˘ي˘خأ’ا

يتلا يه امورل يلوبان مجاهم كيليم
ي˘ن˘صسو˘ب˘لا م˘ج˘ن˘˘لا عو˘˘صضخ ر˘˘خؤو˘˘ت
ررقملا ن˘م ي˘ت˘لا ي˘ب˘ط˘لا شصح˘ف˘ل˘ل
.لبقملا نينثأ’ا موي اهئارجإا

ىلإا وكيجد لصصي نأا ررقملا نمو
نو˘كي˘صس ثي˘ح د˘حأ’ا مو˘ي و˘ن˘يرو˘˘ت
قيرفلا ةاراب˘م˘ب ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل Ó˘ًهؤو˘م
اًحات˘م نو˘كي˘صسو ا˘يرود˘ب˘ما˘صس د˘صض
.ولريب ايردنأا مامأا

لاقتنا ليصصافت ةفيحصصلا تفصشكو
غل˘ب˘ت˘صس ثي˘ح شسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل و˘كي˘جد
وروي نو˘ي˘ل˘م61 ة˘ق˘ف˘صصلا ة˘م˘ي˘ق
43 غلابلا بعÓلا رمع ىلإا رظنلابو
ةصصيخر ةقفصص تصسيل اهنإاف اًماع
.ةديج ةحصصب عتمتي هنكل
نأا˘ب شسو˘ت˘ن˘فو˘ي و˘لوؤو˘صسم د˘ق˘ت˘ع˘يو
ةد˘م˘ل ءا˘ط˘ع˘لا ى˘ل˘ع ردا˘˘ق و˘˘كج˘˘يد
فو˘ف˘صصب ا˘ًب˘ع’ ح˘ب˘˘صصأاو ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
اًفد˘ه نا˘ك ا˘م˘لا˘ط˘ل ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا
.0102 ماع ذنم قيرفلل

ة˘ق˘ف˘صص م˘ت˘˘ت م˘˘ل تقو˘˘لا كلذ ي˘˘فو
غرو˘ب˘صسف˘لو˘ف ن˘م و˘كي˘جد لا˘ق˘˘ت˘˘نا

يناملأ’ا يرودلا بقلب زاف امدنع
بب˘صسب ي˘لازرا˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا ة˘˘ب˘˘ح˘˘صصب
اًصضيأاو نيرجاهملا ددع يف لكاصشم
نم زيراوصس عنم يذلا رفصسلا زاوج
.فيصصلا اذه يرينوكنايبلل لاقتن’ا

يدانل وكيجد ل˘ق˘ت˘نا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘فو
نآ’او ا˘مور م˘ث ي˘ت˘ي˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
نع يصشيتاراب فقوتي ملو شسوتنفوي
دوصسأ’او شضيبأ’ا شصيمقلاب هتيؤور

يف نيمجاهملا لصضفأا دحأا هرابتعاب
.ابوروأا

شسوتنفوي بردم ولريب ايردنأا ىريو
ي˘لا˘ث˘م˘لا بعÓ˘لا و˘ه و˘˘كي˘˘جد نأا˘˘ب
˘مو˘ج˘ه˘لا ةدا˘ي˘قو ق˘ير˘ف˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل
ود˘لا˘نور وز˘نا˘ي˘ت˘صسير˘˘ك ة˘˘ب˘˘ح˘˘صصب
ىلع اصصرداق نوكي نأا لمأاي يذلاو
لمعلاو ةقطنملا ئل˘م˘ل ه˘ماد˘خ˘ت˘صسا

دجاوتي نأاو مجاهم باعلأا عناصصك
مظتني ان˘ه ن˘مو ا˘ًل˘ي˘ل˘ق ف˘ل˘خ˘لا ي˘ف
.طصسولا يبع’و ودلانور لمع

ضسوتنفويل وكيجد لاقتنا ةقفضص ليضصافت نÓيم نم ةوطخ لوأا
اريروت مضض لوح

نأا ةيلاطيإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م لا˘صصتإ’ا˘ب ما˘ق نÓ˘ي˘˘م
يلودلا عم دقاعتلا نأاصشب لانصسرأا
،ار˘يرو˘ت شسا˘كو˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا

يرود ىلإا ةدوعلاب طبترا يذلاو
.يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا
ط˘˘˘˘˘˘صسو ط˘˘˘˘˘˘خ بع’ ط˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ترا
يف انيتنرويفب قباصسلا ايرودبماصس
يف يفحصصلا نكل ،ةريخأ’ا رهصشأ’ا
‘‘ايلاطيإا شسترو˘ب˘صس يا˘كصس‘‘ ةا˘ن˘ق
نع فصشك و˘يزرا˘م يد ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج
قا˘ب˘صسل اًدد˘˘ج˘˘م نÓ˘˘ي˘˘م ما˘˘م˘˘صضنا
.ياوغوروأا بختنم مجن عم دقاعتلا
امع لأاصس نÓيم نأا ريرقتلا فصشكي
طصسولا طخ بع’ راصضحإا هبلطتي
اًماع42 رمعلا نم غلابلا عفادملا
.‘‘وريصس ناصس‘‘ ىلإا

ط˘˘صسو بع’ ع˘˘م لا˘˘ن˘˘صسرآا ع˘˘قوو
ن˘م ي˘لود˘لا ياو˘غوروأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نويلم56.82 لباقم ايرود˘ب˘ما˘صس
.8102 ويلوي يف وروي
98 اريروت بعل نيحلا كلذ ذنمو
ي˘ف لا˘ن˘صسرأا ع˘م ة˘ي˘صسفا˘ن˘ت ةارا˘ب˘م
لصضفأا تناكو ،تاصسفان˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
زرناغلا بردم ةدايق تحت هتارتف
.يرميإا يانوأا قباصسلا

يدنلوهلا عيقوت ةلأاصسم تحبصصأا
نويل قيرف بع’ ،يابيد شسيفمم
ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب ح˘˘لا˘˘صصل ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
مايأ’ا يف اًريحم اًزغل ،ينابصسإ’ا
.ةريخأ’ا

لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب يا˘ب˘يد م˘˘صسا ط˘˘ب˘˘تراو
دادزاو ،ماعلا ةيادب ذنم ةنولصشربل
دعب انارغوÓبلا نم بعÓلا برق
د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ي˘لو˘˘ت˘˘ل نا˘˘مو˘˘ك
.ينولاتكلا قيرفلل
نإا˘˘ف «شسآا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘˘بو
نوكي نأا نكمي يا˘ب˘يد ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
مصسوملا يف يلاطيإ’ا يرودلا يف

قيرف يف اًديدحت لكصشبو ،ديدجلا
نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا تر˘˘كذو.نÓيم
،نÓيم ىلإا يابيد لاقتنا ةلأاصسم
نويل يلوئصسم ىدبأا امدعب يتأاي
شساكول بعÓلا م˘صضب م˘ه˘ما˘م˘ت˘ها
هلاقت˘نا نو˘كي˘صس يذ˘لاو ا˘ت˘يو˘كا˘ب
ةنيزخل اًفلكم يصسنرفلا يرودلل
د˘ق˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا ح˘ت˘ف ا˘˘م˘˘م ،نو˘˘ي˘˘ل

اهبجومب لحر˘ي ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘صص
.ةنولصشرب فده
شسيئر ،شس’وأا ليصشيم ناج ناكو
قباصس ٍتقو يف فصشك ،نويل يدان
نأا هرب˘خأا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ي˘ف هر˘ي˘ظ˘ن نأا
ةيفا˘كلا لاو˘مأ’ا كل˘ت˘م˘ي ’ يدا˘ن˘لا

.يدنلوهلا مجاهملا عم دقاعتلل
لي˘حر ة˘لأا˘صسم ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
يف ،قيرفلا مجاهم ،زيراوصس شسيول
ن˘م جر˘خ ا˘مد˘ع˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا

يف ديدجلا ينفلا ريدملا تاباصسح
م˘صض ل˘جأا ن˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
تحت موجهلا دوقيصس يذلا يابيد
بختنم يف اناك امك ناموك ةدايق
جور˘خ ة˘˘لأا˘˘صسم مزأا˘˘ت˘˘تو.ادنلوه
ى˘ق˘ت˘ي ذإا ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘م ز˘˘يراو˘˘صس
ع˘˘م بعÓ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ًم˘˘صسو˘˘˘م
ن˘م ل˘ي˘حر˘لا شضفرو ،ا˘نار˘غوÓ˘ب˘لا
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘ب˘˘ق و˘˘ن بما˘˘كلا

.يقبتملا مصسوملل هبتار

يلاطيإ’ا يرودلا نم برتقيو ةنولضشرب نع دعتبي يابيد
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فيطصس قافو ةرادإا ىعصست
ةيلاملا ةلويصسلا ريفوت ىلإا
ةيطغتب ا˘ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا
ةنجل ىدل ةدئاصسلا نويدلا
شصخت يتلاو تا˘عزا˘ن˘م˘لا
ن˘م ن˘˘ي˘˘كت˘˘صشم˘˘لا شضع˘˘ب

يصضاملا مصسو˘م˘لا ي˘ب˘ع’
يوارد ةرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
اراتخا نيذللاو يناوصضرو
بابصش يقيرف ىلإا لاقتن’ا
ةمصصاعلا داح˘تاو دادزو˘ل˘ب

نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘لاو˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا ةرادإ’ا تلهمأا ةنجللا

درلا لجأا نم دغ موي ةياغ
ا˘˘˘يا˘˘˘صضق˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ى˘ت˘ح اذ˘˘هو ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
.مهتحفصص يوطت

عشسوم عامتجأ
جمانرب Òشضحتل

¤إأ ةدوعلأ
تابيردتلأ

دقعي نأا رظتنملا نمو اذه

اعا˘م˘ت˘جا ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا
ط˘ب˘صض ل˘جأا ن˘م ا˘ع˘˘صسو˘˘م
تابيردتلل ةدوع˘لا ج˘ما˘نر˘ب
برد˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘صسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اذه لÓخ همودق بقترملا

تانامصضلا ق˘فو عو˘ب˘صسأ’ا
ةرادإا اهيلع تلصصحت يتلا
تاطلصسلا فرط نم بارعأا

قر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ج نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
اءدب تاريصضحتلا رصشابتصس
د˘˘ع˘˘ب د˘˘حأ’ا د˘˘غ مو˘˘ي ن˘˘م

نم ارخؤوم ذخ˘ت˘م˘لا رار˘ق˘لا
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا ةرازو فر˘˘˘˘˘ط
شصي˘خر˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ءاو˘جأ’ ةدو˘ع˘لا˘ب ة˘يد˘˘نأÓ˘˘ل
رثكأ’ داعتبا دعب تابيردتلا

.رهصشأا ةتصس نم

صشامر ماششه

ةبانع داحتأ
يف حجنت ةرادإ’ا

نيضسراحلا ىلع اهناهر
مزحتمو ضسنوي

تنانجات عافد شسراح عقو
ىلع شسنو˘ي ا˘صضر د˘م˘ح˘م
يمصسر˘لا ه˘ما˘م˘صضنا د˘ق˘ع
كلذو ةبانع داحتا قيرفل
ةيصضرأا ىلإا لصصو نأا دعب
اذه ميعزلا ةرادإا عم قافتا

نع ثحبت ةرادإ’ا لازت ’و
تراصشأا ثيح رخآا شسراح
برق ىلإا رداصصملا شضعب
شسرا˘˘ح˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا

نأاب دكؤوي ام وهو مزحتم
اريبك امامتها يلوت ةرادإ’ا
ة˘صصا˘˘خ بصصن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ن˘يو˘كت ي˘ف بغر˘ت ا˘ه˘نأاو
نم بعلي ي˘صسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف
.دوعصصلا ةقرو لجأا

ةمئاق طبشض ةيوشش نب
ديرت ةرأدإلأو ةيلوأأ
يف مهتامدخب رفظلأ

ةمداقلأ تاعاشسلأ
ى˘ع˘˘صست ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
تادقاعت ةفاصضإا ىلإا ةرادإ’ا
ن˘ب برد˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب ىر˘خأا
ى˘˘˘ع˘˘˘صسي يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘يو˘˘˘˘صش
ىلع ةرداق ةفيلوت طبصضل
بصسحو ثيح اهتملك لوق
حنم ينقت˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
د˘يد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
حاجنإا يف بغري بصصانملا

مهنأاو اميصس’ مهمصض ةيلمع
حاجنإا ىلع هبصسح نورداق
لوصصو˘لا˘ب يدا˘ن˘لا عور˘صشم
ى˘لإا م˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ريصشتو اذ˘ه را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح
ر˘فو˘ت ى˘لإا ردا˘صصم˘لا بل˘˘غا
حمصسي ام ةي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا
تا˘ق˘ف˘صصلا بل˘غا نا˘م˘˘صضب
.ةمداقلا تاعاصسلا يف

صشامر ماششه

يبدأ’او يلاملا نيريرقتلا ىلع عامجإ’اب نوقداضصي ةماعلا ةيعمجلا ءاضضعأا

ةليلم نيع ةيعمج
«ماشصل» ريشصم يف لشصفلل نيريشسملأ نيب بقترم عامتجأ

ةلويضسلا نع ثحبلا لضصاوت ةرادإ’ا

فيطشس قافو
تاعزانملأ ةنجل نويد ةيوشست دشصق

ةيدولوملا نم لاكوأا فطخ يف حجني رضصان نب

ةرڤم مجن
تابيردتلأ فانئتشسل ربمتبشس52ـلأ ددحي ينفلأ مقاطلأ

يميلشسلأو يريزد نيب لشضافت ةرأدإلأ

«نابيزلا ءانبأا» عم راوضشملا ةلضصاوم ىلع هءÓمز زفحي ةغيلفوب ديدجت

ةركشسب داحتأ

يدياز فيطصس داحت’ رصسيأ’ا ريهظلا مصض يف تنانجات عافد ةرادإا تحجن
تاعاصسلا لÓخ هدجاوت بعÓلا لجصس ثيح نيمصسومل دتمي دقعب مÓصسإا
يف هميدقت مث دقعلا ىلع ايمصسر هعيقوت لبق يدانلا رقم يف ةيصضاملا

ثحبي قيرفلا نإاف ينفلا مقاطلا تاديكأات بصسحو ليعامصسإا ىوهل بعلم
ةصصاخ ةيمصسر ةروصصب تابادتن’ا ةمئاق قلغ لبق حيرصص موجه بلق نع
اذه ابيرقت بصصانملا عيمج يف ةيجاودز’ا نامصض نم تنكمت ةرادإ’ا نأاو
ةغيصص داجيإا ةياغل نيحرصسملا عوصضوم يف لصصفلا ليجأات ششيعرق لصضفو
.يصضارتلاب دوقعلا خصسف لوح

 عافدلأ عم امهقافتأ امشسر يلعبو تاحرف نب
ةنوب يف ءاقبلأ ررق ويحمو

عم قباصسلا هقافتا يلعب اذكو تاحرف نب يئانثلا مصسر هتاذ قايصسلا يف
امهتامدخ نمصضي قيرفلا لعجي ام وهو يئاهنلا عيقوتلا اررق ثيح ةرادإ’ا
ام وهو قافتا ةيصضرأا ىلإا لصصي مل ويحم رخآ’ا ةنوب نبا نأا ركذي ايئاهن

عم هئاقب ةيناكمإا ىلإا رداصصملا بلغأا ريصشت ثيح ،ةرداغملا ررقي هلعج
تاعاصسلا يف هعم لصصاوت ميعزلا نأاو ةصصاخ ةبانع داحتا قباصسلا هقيرف
.لبقملا مصسوملا دادعت عم يمصسر لكصشب هءاقب ديريو ةريخأ’ا
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م˘˘˘ج˘˘˘ن ةرادإا تح˘˘˘ج˘˘˘ن
˘ماد˘ق˘ت˘˘صسا ي˘˘ف ةر˘˘ق˘˘م
ي˘ف د˘عاو˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م فو˘˘˘ف˘˘˘صص
ثيح لاكوأا ةمصصاعلا
ن˘ب شسي˘ئر˘لا ل˘غ˘˘ت˘˘صسا
قا˘ف˘ت’ا ءو˘صس ر˘˘صصا˘˘ن
بعÓلا نيب لصصاحلا

شسا˘˘م˘˘ل’ ةرادإا اذ˘˘˘كو
بعÓلا عانقإا لجا نم
هل ةبرجت لوأا شضوخب
اذ˘˘ه˘˘بو ر˘˘با˘˘˘كأ’ا ع˘˘˘م
ةفاصضإ’ا ميدق˘ت˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘لو˘ع˘م˘لا م˘هأا ن˘م اد˘حاو بعÓ˘لا نو˘كي˘صس
ةربخلا باحصصأا شضعب نع اهثحب لصصاوت ةرادإ’ا نأا ركذي ،ةوجرملا
.يفلخلا طخلا يف يليلخ ةروصص يف ةفاصضإ’ا ميدقت مهناكمإاب نيذلا

ةعومجم نيوكت يف بغريو هماهم رششابيشس اششاب
هماهم اصشاب ةدايقب ينفلا مقاطلا رصشابي نأا رظتنملا نم هتاذ قايصسلا يف
52 موي ةبيتكلا عيمجت متي نأا لبق نيمداقلا نيمويلا لÓخ ةيمصسرلا
نم قيلصشوب بعلم زيهجت يف قيرفلل ريصسملا مقاطلا لمأاي ثيح ربمتبصس
ةريبك ةبصسنب ددجت قيرفلا نأاو اميصس’ يدجلا بردتلا يف عورصشلا لجأا
يلاتلابو «ني˘ب˘ع’4 ىو˘صس ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ن˘م ق˘ب˘˘ي م˘˘ل»
يتلا ةقايللا اذكو مزÓلا ماجصسن’ا طبصضب ابلاطم نوكيصس ششتوكلاف
.مهيدل ام لك ميدقتب نابصشلل حمصست
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 هقئاثو راظتنا يف عقوي زارح
ةمداقلا تاعاضسلا يف هدقع مضسريضس مانضصلوبو

ةنتاب بابشش
نابششلأ ىلع دامتعلأ لشصأوت ةرأدإلأ

ةرداق اهنأاب ىري يتلا تاقفصصلا شضعب نامصض ةنتاب بابصش شسيئر لصصاوي
دوعصصلا ةقرو بعل فدهتصسا هنأاو اميصس’ ةوجرملا ةفاصضإ’ا ميدقت ىلع
ةبانع داحتا يئانث دجن اهمصض يف حجن يتلا تاقفصصلا مهأا نيب نم لعلو
ةياغ ىلإا ةقفصصلا نÓعإا متي مل» شساوم طصسولا بع’ اذكو زارح مجاهملا

اصضيأا تنمصض امك «تاعزانملا ةنجل نم حيرصست ىلع ينعملا لوصصح
نوكيصس قاروأا يهو مانصصلوب بورخلا ةيعمج شسراح تامدخ ابيرقت
.لبقملا مصسوملا ةليكصشت يف ريبك اهنزو

ىدملأ ةليوط دوقع ىلع عيقوتلأو نابششلأ ةيقرت
تماق ثيح رباكأ’ا فنصصل مهتيقرت نم اهنابصش ةرادإ’ا نثتصست ملو اذه
ثحب راطإا يف اذهو شصيصصيعبو رامع نبو يصسيوم يعابرلل عيقوتلاب
نأا ركذي ،Óبقتصسم ىوتصسملا يف اقاروأا اونوكيل ابصسحت مهتاردق زاربإا
ةصضراعلا ءÓتعاب ريدج ينف راطإا نع ثحبلا يف اهيعاصسم لصصاوت ةرادإ’ا
امب دوعصصلا ةقرو بعل ىلع ةينبم اهلك لامآ’ا نأاو ةصصاخ قيرفلل ةينفلا
.كلذ لجأا نم ةحناصس نوكتصس فورظلا لك نأا
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يدياز تامدخب رفظي عافدلا

تنانجات عافد
  ةلشصأوتم مجاهم نع ةرأدإلأ ثحب ةلحر

نيع ةيعمج ةرادإا تدقع
ةماعلا اهتي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘ل˘م
ثي˘ح شسي˘م˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشع
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘صضعأ’ا قدا˘˘صص
يبدأ’او يلاملا ر˘ير˘ق˘ت˘لا

ةيعم˘ج˘لا تل˘خ د˘قو اذ˘ه
شسيئرلل باحصسنا يأا نم
دق ناك يذلاو ديصص نب
ىلإا رظنلاب ليحرلاب دده
لول˘ح دا˘ج˘يإا ن˘ع هز˘ج˘ع
ةلحرملا رييصستل ةيمصسر
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘ع اور˘˘˘ب˘˘˘ع را˘˘˘˘صصنأ’ا
م˘قا˘ط˘لا ع˘م م˘ه˘ن˘˘ما˘˘صضت
اونمتو قيرف˘ل˘ل ر˘ي˘صسم˘لا

لÓ˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘˘كصشإ’ا ل˘˘˘˘˘ح

نأاو ة˘صصا˘˘خ تقو بر˘˘قأا
يف تعر˘صش ة˘يد˘نأا كا˘ن˘ه
.ريصضحتلا

يئاهن عامتجأ
تاعاشسلأ يف بقترم
يف لشصفيشس ةمداقلأ

يدانلأ ريشصم
ن˘˘م ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
وأا مويلا دقعي نأا رظتنملا

ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا اد˘˘˘غ
ع˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
م˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لا
بصسح حرتقا ثيح يلاولا

بابصشلا ر˘يد˘م ا˘نردا˘صصم

ةرور˘˘˘˘صض ة˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
ةصصاخ ةناعإ’ا يف ةدايزلا

ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘ت «ما˘˘˘˘صص’» نأاو
مأا ةي’ول ديحولا لثمملا
ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘قاو˘˘ب˘˘˘لا
ةناعإ’اف يلاتلابو رابكلا
يقاب نع فلتخت نأا بجي
متيصسو اذه ةي’ولا قرف
يت˘لا ة˘نا˘عإ’ا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
فرط نم اهحارتقا متيصس
ى˘ل˘عو ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘لاو˘˘لا

مقاط˘لا رر˘ق˘ي˘صس ا˘ه˘ئو˘صض
ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘كإا وأا با˘˘˘ح˘˘˘صسن’ا
.راوصشملا
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ةركصسب داحتا ةرادإا لصصاوت
زئاكرلا نامصض يف اهاعصسم
تامول˘ع˘م˘لا بصسحو ثي˘ح
عا˘ن˘قإا ي˘ف ا˘ه˘حا˘ج˘ن د˘ع˘ب˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘فو˘˘ب لا˘˘ب˘˘˘قإا
ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نم نمزلا ةرادإ’ا عراصستصس
لÓ˘خ ه˘ئÓ˘مز عا˘ن˘قإا ل˘˘جا

اهنأاو ةصصاخ عوبصسأ’ا اذه
قافتا ةيصضرأا نامصض ديرت
ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا شصو˘˘صصخ˘˘ب
ار˘خؤو˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تم˘˘كار˘˘ت
ديرت رصصانع˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
عيقوتلا لبق قافتا ةيصضرأا

،هيلع لمعلا متيصس ام وهو
د˘˘˘ع˘˘˘بو ةرادإ’ا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي

يدان بع’ ةقفصص نامصض
ي˘˘˘ه ا˘˘˘ه يرار˘˘˘˘ح ودارا˘˘˘˘ب
شسرا˘˘ح ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ن˘˘م˘˘صضت
.تارعز شسابعلب

يميلشسلأ وأأ يريزد
ةشضراعلأ ةدايقل

ةينفلأ
نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
ريصصم يف ةرادإ’ا لصصفت
لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘˘لا

ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘صسلا
ىلإا تايطعملا لك ريصشت
لÓ˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘ت
ي˘صسنو˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ير˘˘يزد
تاصضوافم يف يميلصسلا

ى˘˘˘صسي˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ب ةرادإا ع˘˘˘˘م
هديدح˘ت م˘ت˘ي˘صس ل˘صصف˘لاو
يذلا قافت’ا ءوصض ىلع
ر˘˘˘ي˘˘˘صشت ثي˘˘˘ح م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ةلواحم ى˘لإا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

ي˘فو ي˘صسنو˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
دود˘ح˘لا ح˘ت˘ف ر˘خأا˘˘ت لا˘˘ح
رايخ ىلإا أاجلتصس ةرادإ’اف
لÓب يم˘صصا˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
د˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ير˘˘˘يزد
شضعب عامطأا لحم هرودب
ي˘ل˘هأا ةرو˘صص ي˘ف قر˘ف˘˘لا
ع˘˘˘ير˘˘˘˘صس اذ˘˘˘˘كو جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

.نازيلغ
صشامر ماششه
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ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإا تدر
ةدايقب رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م
شسا˘م˘˘لأا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةرادإ’ا شسل˘˘ج˘˘˘م شسي˘˘˘ئر
ي˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘˘لا تع˘˘˘ن˘˘˘صص
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا
نيز ةيصضق يف ةيصضاملا
.وكارابيم نيدلا

د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع ةرادإا تر˘˘˘˘صشنو
انا˘ي˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا

يمصسرلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
اميف ليق ام لك هيف تفن
د˘ئا˘ق ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

ام لك» :تلاقو وكارابيم
ن˘يز ع˘فاد˘م˘لا لو˘ح ل˘ي˘ق
ي˘˘ف و˘˘كارا˘˘ب˘˘ي˘˘م ن˘˘يد˘˘˘لا

شساصسأا ’ مÓعإ’ا لئاصسو
:تعباتو ،«ةحصصلا نم هل
شسل˘ج˘م شسي˘ئر شسا˘˘م˘˘لأا»

يأا دو˘جو ي˘˘ف˘˘ن˘˘ي ةرادإ’ا
ليبن بردملا عم فÓخ
ناو ا˘˘صصو˘˘صصخ ،ز˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ن
بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
امك ،بصصانملا دد˘ع˘ت˘م˘لا
د˘يد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘لواد˘˘ت م˘˘ت

.«مÓعإ’ا لئاصسو
تد˘˘˘كأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘فو
وه وكارابيم نأا ةرادإ’ا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
وكارابيم» :تدرط˘ت˘صساو
،ل˘ي˘حر˘لا بل˘˘ط ن˘˘م و˘˘ه
عا˘م˘ت˘ج’ا ششما˘ه ى˘˘ل˘˘ع

د˘كأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،«ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي ه˘˘˘نا شسا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأا
برد˘م˘لا ع˘م روا˘صشت˘لا˘˘ب
قيرف نيوكتل زيغن ليبن
جمانرب طبصضو يصسفانت
ا˘ب˘صسح˘ت تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
.ديدجلا مصسوملل

ب.م.يرشسيإأ

يدانلأ صسيشسأات ىركذ ‘
صسواڤن ةيدلبل يشضايرلأ
Úب ةيضضارعتضسا ةارابم
ينطولا قيرفلا ءامدق

ىضسيع جا◊ا ءاقفرو
شسواڤن ةن˘يد˘م تل˘ب˘ق˘ت˘صسإا
ةعمجلا شسمأا ةنتاب ةي’وب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ ءا˘˘مد˘˘ق
ةيلاعف نمصض يتأات يتلاو
ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حا
يدانلا شسيصسأاتل ةجودزملا
شسواڤن ةيدل˘ب˘ل ي˘صضا˘ير˘لا

مهاربإا ةافو ىركذ ءايحإاو
.لحارلا بردملا ليلق

للختت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا
شسيصسأات ىركذ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ءا˘مد˘ق
ق˘ي˘فر م˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا ي˘ف˘˘يا˘˘صص
ءاقفر ةهجاوم يف قباصسلا
ىصسيع جاحلا ورت˘صسيا˘م˘لا
د˘˘ع˘˘ي يور˘˘˘ك ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف
ن˘مو ،ة˘جر˘ف˘لاو ة˘ع˘ت˘م˘لا˘ب

هذ˘ه نو˘كت˘˘صس ر˘˘خآا بنا˘˘ج
ءايحإ’ ة˘صصر˘ف ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
برد˘˘˘م˘˘˘لا ةا˘˘˘˘فو ىر˘˘˘˘كذ
ل˘ي˘˘ل˘˘ق م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ل˘˘حار˘˘لا

ةر˘˘ي˘˘خ ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
ريكذتلاو ةقطنملا يبردم
ه˘˘لا˘˘˘صصخو ه˘˘˘تازا˘˘˘ج˘˘˘نإا˘˘˘ب
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسمو
.ينتابلا
ةارابملا نأا ريكذتلاب ريدجلا
ىر˘ج˘ت˘صس ة˘ي˘صضار˘ع˘˘ت˘˘صس’ا

يدلبلا بعلملاب مويلا ةيصشع
ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب شسواڤن ةنيد˘م˘ل
.’اوز ةثلاثلا ةعاصسلا

طيمز.ع

طبصض ةمصصاعلا داحتا ةرادإا لصصاوت
روصضح شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف رو˘مأ’ا ل˘م˘ك
ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘صس ي˘صسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ةصضرا˘ع˘لا شسأار ى˘ل˘ع لوأ’ا ل˘جر˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
جرا˘خ نو˘ط˘صشن˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.رئازجلا

رصشن نايب ربع يدانلا ةرادإا تفصشكو
عقاوم ىلع ةيمصسرلا ةحفصصلا ىلع
م˘قا˘ط˘لا نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
رئازجلاب نولحيصس نيبعÓلاو ينفلا

رجحلا يف مهزجح متي نأا ىلع ،ادغ
اقيبطت «نارفزام» قدن˘ف˘ب ي˘ح˘صصلا
.هب لومعملا يحصصلا لوكوتربلل
داحتا قيرف نوكيصس ،رخآا بناج نم
ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةقدنفلل ايلعلا ةصسردم˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘لا
،03:8ـلا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب
ةيلوأ’ا تاصصوحفلا ىلإا عوصضخلل
مصسوملل ريصضحتلا يف عورصشلا لبق
.ديدجلا

نأا هتاذ ردصصملا دكأا ،ريخأ’ا يفو
نو˘كي˘صس ،ي˘ن˘ي˘˘لو˘˘كي˘˘صس برد˘˘م˘˘لا
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘صسم˘˘لا

،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
د˘ع˘˘ب ن˘˘ع تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو
ع˘م م˘ئاد لا˘˘صصتا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘صسو
نع ر˘ظ˘ن˘لا شضغ˘ب ،ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
.يحصصلا رجحلا يف هدجاوت

يف لخدت «ةراطشسوشس»
ام مناغتشسمب قلغم صصبرت

52 ـلأو ربوتكأأ11ـلأ نيب
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تج˘˘مر˘˘ب
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا شصبر˘˘ت˘˘لا

نوكيصس ثيح ةيل˘حا˘صسلا م˘نا˘غ˘ت˘صسم
يف لوخدلا عم دعوم ىلع دادعتلا

11ـلا ن˘ي˘ب ا˘˘م ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ر˘˘كصسع˘˘م
نم ،رهصشلا شسفن نم52ـلاو ربوتكأا
هب موقيصس يذلا لمعلا ةلصصاوم لجا
ةقدنفلل ايلعلا ةصسردملا يف قيرفلا
.دغ موي نم ةيادب ناينبلا نيعب
داجيإا ىلع داحت’ا ةرادإا لمعتو اذه
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م شضو˘˘خ˘˘ل ن˘˘ي˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م
نوكت نل ةمهملا نأا ’إا ،ةيريصضحت
يحصصلا لوكوتربلا لظ يف ةلهصس
.«انوروك» ءابو ببصسب

ب.م.يرشسيإأ

جامدن’ا لبق يحضصلا رجحلل نوعضضخي نوبعÓلاو ينيلوكيضس

رأوتكريد نييعتو بياعلأ نم ةقثلأ بحشس وحن
ةماعلا ةيعمجلا دقع نورظتني راضصنأ’او «ءارفضصلا» رظتني لوهجم ريضصم

ةمشصاعلأ داحتإأ
مناغتشسم ـب اموي41 ةدمل اشصبرت جمربت ةرأدإلأ

4202 ةياغ ىلإا هدقع ددمي ومح نبو عقوي يلع نب

نأرهو ةيدولوم
عرقل نع يلختلأ ةركف نع عجأرتي ينفلأ مقاطلأ

ناث يريضضحت ضصبرت يف لوخدلل مناغتضسم ىلإا لاحرلا دضشي «يرانكلا»
لئابقلأ ةبيبشش

طبختي ششارحلا داحتا قيرف لازي ’
هب يدوت تداك يتلا لكاصشملا يف
ةيلاملا ةمزأ’ا دعبف ةاوهلا مصسق ىلا
ل˘كك ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ةنجل ةبوقع كلذ ىلع داز مصسوم
نم يدانلا تمرح يتلا تاعزانملا
يلاحلا وتاكريملا يف تامادقتصس’ا
ىلع ايثراك نوكيصس هنأا ودبي يذلا
ىلا ءارفصصلا كلذب دوعتل هيقباصس
دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو ،ر˘ف˘˘صصلا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع ر˘صساو˘كلا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

شسدا˘˘صسلا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
يرا˘ج˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لاو
ةلاقت˘صسا ى˘ل˘ع ءا˘صضعأ’ا ة˘قدا˘صصم˘ل
مهتبلاطم دعب بياعلا دمحم شسيئرلا
ي˘ف ه˘ل˘صشف بب˘صسب ’و˘ط˘م ه˘ل˘ي˘حر˘ب
ل˘˘˘ي˘˘˘كصشتو ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا
داجي’ اتقؤوم قيرفلا ريصسي راوتكريد
نأا اهنأاصش نم يتلا لولحلا شضعب
ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ت
.دوعصصلا

ع.صشورح

صشأرحلأ داحتأ

نار˘هو بع˘ل˘م ة˘ي˘صضرأا تدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
تاحÓصصإ’ا دعب اهرارصضخا ديدجلا
ةكرصشلا فرط نم اهذاختا مت يتلا
ىلإا بصشعلا شضرعت امدعب ةفلكملا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسأ’ا ي˘ف رار˘ف˘˘صصإ’ا
.ةيصضاملا

تاحيرصصت ةيمÓعإا لئاصسو تلقنو
يف نيلوؤوصسملا دحأا دعصسوب ديرف
ةيصضرأا ع˘صضو˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘كر˘صشلا
بجي ءيصش مهأا »: لاق يذلا بعلملا

طاصسبلا رصسخن مل اننأا وه هتفرعم
عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م ا˘ن˘˘كم˘˘تو ،ر˘˘صضخأ’ا
هايملا ردصصم رييغت دعب ،اهرارصضخا
،ةيصضرأ’ا يقصسل ةصصصصخملا

ة˘ئ˘ي˘صسلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘˘ه» : فا˘˘صضأاو
ذخأاو ،ةربعلا ذخأ’ انل شسرد ةباثمب

رابتع’ا نيعب ةريبكو ةريغصص لك
نم ني˘ج˘ه˘لا عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ج د˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا بصشع˘˘˘لا
ن˘م ه˘نا ر˘ي˘خأ’ا د˘كأا ا˘م˘ك ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
بصشع˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘صسي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ةثÓ˘ث ي˘ف ل˘ما˘ك ل˘كصشب هرار˘صضخا
.«ىصصقأا دحك ةلبقملا عيباصسأا

ع˘˘صضو ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘كت نإا˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘لو
يبملوأ’ا بعلملل يعيبطلا طاصسبلا
رايلم71 ـب اهتم˘ي˘ق رد˘ق˘ت نار˘هو˘ِب
.ميتنصس

جاحلب اشضر

ةيشضرألأ رأرفشصأ يف يشسيئر ببشس هايملأ نأأ دكأأ
«يعيبطلا بضشعلا نول عاجرتضس’ ىضصقأ’ا دحلا عيباضسأا3 »: دعضسوب ديرف

sport@essalamonline.com

يبملوأا بع’ رامع نب يلع نب عقو
مصساوم ةثÓثل دتمي دقع ىلع ةيدملا

ومح نب ددم امك ،نارهو ةيدولوم عم
نيماع ةدم˘ل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘ق˘ع ي˘حا˘م
.نييفاصضإا

ي˘˘˘˘ف «ةوار˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا» ةرادإا تف˘˘˘˘˘صشكو
تمتأا اهنأا ،ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا

ع˘فاد˘م ر˘ما˘˘ع ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ىلع ريخأ’ا عقو دقو ،ايمصسر يبملوأ’ا

موقتصسو ،3202 ةياغ ىلإا دتمي دقع
يف مÓعإ’ا ل˘ئا˘صسو˘ل بعÓ˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب
تد˘كأا ا˘م˘ك .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا
ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘صس د˘يد˘ج˘لا د˘˘فاو˘˘لا نأا ةرادإ’ا
ه˘عو˘صضخ بق˘ع ق˘ير˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ب
شسور˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘صشكلا تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘ل
.ةرصشابم «انوروك»
عانقإا يف تحجن اهنأا ةرادإ’ا تدكأاو
ديدمتب قيرفلا مجاهم ومح نب يحام
ا˘م˘ك ،4202 ناو˘ج ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا هد˘˘ق˘˘ع
ةركف نع تعجارت اهنأا اصضيأا تحصضوأا

تل˘صضفو د˘م˘ح˘م عر˘ق˘ل ى˘ل˘ع لزا˘ن˘ت˘لا
ىتح قيرفلا فوفصص يف هب ظافتح’ا
ةيا˘ه˘ن ع˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن
.ديدجلا مصسوملا

ةرأدإلأ عم قفتي يوطعلب
دعاشسŸأ بردŸأ نوكيشسو

Êوزاكل
و˘لوؤو˘˘صسم ف˘˘صشك قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو
رمع عم اوقفتا مهنأا «يرمحلا» قيرف
ي˘ف ق˘ب˘صسا بع’و برد˘م يو˘˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ب
نيعيو ينفلا مقاطلاب قحتليل يدانلا

دعب ،ينفلا ريدملا ينوزاكل ادعاصسم
.هتقفاوم ذخأا
دق ناك يوايحم بيطلا نإاف ةراصشإÓل

ه˘˘صسف˘˘ن ة˘˘طا˘˘حإ’ ه˘˘ي˘˘ع˘˘صس ن˘˘ع ف˘˘صشك
نيبعÓلاو قيرفلا ءانبأا نم ةعومجمب
يدانلا رييصست ىلع هتدعاصسمل ىمادقلا

.ةينفلا ةيحانلا نم ةصصاخ
جاحلب اشضر

لئابقلا ةبيبصش قيرف دصش
ةنيدم ىلإا لاحرلا ،شسمأا

ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل م˘نا˘غ˘ت˘صسم
،يناث يريصضحت شصبرت
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’ ار˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت
.ديدجلا مصسوملا

ق˘ير˘ف˘لا و˘˘ب˘˘ع’ ىر˘˘جأاو
نع فصشكلل تاصصوحف
’إا ،«ا˘نورو˘ك» شسور˘˘ي˘˘ف
ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي م˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا
جئات˘ن˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

شصبرت يف لوخدلا ررقو
جور˘خ ن˘ي˘ح ى˘لإا ق˘ل˘غ˘م
ناو ا˘م˘˘ي˘˘صس’ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘صس شصبر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ا˘˘˘˘عو˘˘˘˘فد˘˘˘˘م
لعج ام وهو ن˘ي˘لو˘م˘م˘لا
خيراوتلاب ديقتي ق˘ير˘ف˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع شصو˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا

.اقبصسم
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
يف تاصصو˘ح˘ف˘لا ر˘ه˘ظ˘ت
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا
ي˘˘لو˘˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا

ة˘ي˘م˘هأا ق˘ير˘˘ف˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط
يدا˘ف˘ت˘˘ل كلذ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا شضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت
يدانلا لعجيصس ام ءابولل
ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ي˘˘ف
.ةياغلل

لصصاوتي ،رخآا بناج نم
بردم˘لا ن˘م ل˘ك با˘ي˘غ
ينافلزلا نماي يصسنوتلا

دعاصسملا ينفلا همقاطو
،فور˘ع˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
د˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيعمب نيبعÓلا زيهجتل

برد˘˘م ر˘˘م˘˘˘ع دا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ح
ر˘˘صضح˘˘م˘˘˘لاو شسار˘˘˘ح˘˘˘لا
شصخي اميف امأا ،يندبلا
نم لك بيغيف نيبعÓلا
،ي˘˘جارد˘˘˘لا ،لا˘˘˘بو˘˘˘ط˘˘˘لا
ةريبك ةبصسن˘بو ة˘ي˘ح˘لو˘ب
.بيڤع ابوج بعÓلا

ب.م.يرشسيإأ

648213ددعلأ ^2441  رفشص2ـل قفأوملأ0202 ربمتبشس91تبشسلأةصضايرلا
رئأزجلأ ةيدولوم

يشسفانت قيرف ءانبل اهيعاشسم تددج

وكارابيم ـب ةقلعتملا رابخأ’ا لك يفنت ديمعلا ةرادإا

1202 ويكوط ـب ةيبŸوألأ باعلأÓل أÒشض–
قلغم ضصبرت ‘ لخدي ةيعارضشلا ةحÓملل ينطولا بختنŸا
رهصش نم حتافلا ىلإا دتمي ناث شصبرت يف عارصشلل يرئازجلا بختنملا لخد
ةيئاملا تحتو ةيئاملا تاصضا˘ير˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسرد˘م˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
را˘طإا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ير˘ح˘ب˘لا جر˘ب ئ˘طا˘صشب كلذو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
قبصس دقو1202 ‐ةينابايلا ويكوطب  ةيبملوأ’ا باعلأÓل تادادعتصس’ا
شسفنب ربمتبصس4 ىلإا توأا02 نم ’وأا اصصبرت تصضاخ نأا ةينطولا ةبخنلل
نييصضايرلا داعتبا ببصسب يندبلا بناجلا ىلع ينفلا مقاطلا زّكرو ،ةصسردملا

.«انوروك» شسوريف يصشفت ببصسب ،شسرام رهصش ذنم تاريصضحتلا نع
   .تايتف ثÓث مهنم نيراحب ةتصس دجاوت شصبرتلا دهصشيصسو

أأ.ب
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ةيرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا ط˘ب˘صض
ةيعمب «فا˘ف˘لا» ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
ة˘˘با˘˘صشلا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘برد˘˘˘م
ابصسحت تاريصضحتلا ج˘ما˘نر˘ب
لا˘م˘صش دا˘˘ح˘˘تا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘ل
ممأا شسأاكل ةلهؤو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
02و71 ن˘م ل˘قأا ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا
.ةنصس

نايب يف «فافلا» تفصشكو
يمصسرلا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘صشن
71 نم لقأا دادعت نأا ،شسمأا
عم دعوم ىلع نوكيصس ةنصس
ق˘ل˘غ˘م شصبر˘ت ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
ة˘نا˘ي˘ل˘م شسي˘م˘خ ة˘ي˘م˘يدا˘كأا˘ب
ربمتبصس52ـلا ن˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،يرا˘˘ج˘˘لا
ةنصس02 نم لقأا ةئف شصبرت
يذ˘لاو ،خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا شسف˘˘ن ي˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ه˘ن˘صضت˘ح˘ي
يديصسب تابختن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل
.ىصسوم

طبصض «فافلا» نم ايعصسو

ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا رو˘˘مأ’ا ل˘˘˘ك
شسيئر عمتجا ،ةير˘ي˘صضح˘ت˘لاو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

ءاصضعأاب ،يصشطز نيدلا ريخ
ز˘كر˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا
تابختنملا بيردتل ي˘ن˘طو˘لا
قيف˘صش ر˘ما˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

شسيئر نيدلا لامج يجرامدو
اذه.ةيلارديفلا ةيبطلا ةنجللا

نم لقأا بخت˘ن˘م˘لا نو˘كي˘صسو
ةكراصشملاب اينع˘م ،ة˘ن˘صس71
ايقيرفإا لامصش داحتا ةرود يف
عم رئازجلا اه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا
نأا ىلع ،ةيراجلا ةنصسلا ةياهن
ةنصس02 نم لقأا ةرود بعلت

شسرام يف برغملا وأا شسنوتب
شسا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘˘مأا..مدا˘˘ق˘˘لا
نم لقأ’1202 ممأÓل ايقيرفإا

ا˘ه˘ف˘ي˘صضت˘صسي˘ف ة˘ن˘˘صس71
لبق˘م˘لا شسرا˘م ي˘ف بر˘غ˘م˘لا
02 نم لقا تايئاهن ماقت اميف
رياربف يف ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘ب ة˘ن˘صس
.ةنصسلا شسفن نم

ب.م.يرشسيإأ

تاشضوافŸأ نم ةلشسلشس دعب
Úفرطلأ Úب ةليوطلأ

مضسحي يرضصŸا يلهأ’ا
  ايمضسر يليÓب ةقفضص
مجن يليÓب فصسوي جرخ

ايمصسر يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
د˘ع˘ب يدو˘ع˘صسلا ي˘ل˘هأ’ا ن˘˘م
ا˘ي˘م˘صسر ر˘ي˘خأ’ا اذ�ه ي˘ل˘خ˘˘ت

ايئاهن هلاقتنا دعب كلذو هنع
،ير˘صصم˘لا ي˘ل˘˘هأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
خصسف نم مايأا دعب اذه يتأاي

هصضفر دعب يدانلا عم هدقع
.قيرفلا فوفصصل ةدوعلا

ع˘قو˘˘م ف˘˘صشك ا˘˘م بصسحو
نأا شصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا «لو˘˘˘˘غ»
عا˘ط˘ت˘صسإا ير˘صصم˘لا ي˘ل˘هأ’ا
مجنلا تامدخ ىلع لوصصحلا
ة˘ق˘˘ف˘˘صص مار˘˘بإاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ع˘ب˘ق˘لا» فو˘ف˘صصل ه˘لا˘ق˘ت˘˘نا
تا˘صضوا˘ف˘م د˘ع˘ب «ءار˘م˘ح˘˘لا

ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘˘ن ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘طار˘˘م
نأا عقوملا د˘كأاو ،ة˘يدو˘ع˘صسلا
ي˘˘˘ل˘˘˘هأÓ˘˘˘ل لوأ’ا شضر˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةرا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا نا˘˘ك ير˘˘˘صصم˘˘˘لا
ا˘ه˘حار˘˘ت˘˘قا نأا ر˘˘ي˘˘غ بعÓ˘˘لا
فر˘ط ن˘˘م شضفر˘˘لا˘˘ب ل˘˘بو˘˘ق
˘مو˘ق˘ت˘ل ،يدو˘ع˘صسلا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘ج شضر˘˘˘ع حار˘˘˘ت˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب
د˘ق˘ع ءار˘صش ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو
دا˘˘ح˘˘˘تإ’ ق˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا بعÓ˘˘˘لا
تق˘فاو ا˘م و˘هو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

حجنيل «ي˘قار˘لا» ةرادإا ه˘ي˘ل˘ع
درا˘˘˘م˘˘˘لا» ور˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسم كلذ˘˘˘˘ب
م˘˘ج˘˘˘ن م˘˘˘صض ي˘˘˘ف «ر˘˘˘م˘˘˘حأ’ا
.«رصضخلا»

مج˘ن نأا ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ق˘با˘صسلا ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘ي نا˘˘˘ك
عم هدقع خصسف دعب شضورعلا
ا˘هزر˘بأا ةد˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ق˘˘ير˘˘ف
،نايرطقلا ليحدلاو ةي˘ل˘ي˘صسلا

يارصس ةطلغو يصسنرفلا نير
دومحم ةرادإا نأا ريغ ،يكرتلا
م˘صسح ي˘ف تح˘ج˘ن بي˘ط˘خ˘لا

.«ءارحصصلا براحم» ةقفصص
طيمز.ع

ربمتبضس52ـلا نم ةيادب قلغم ضصبرت يف ةنضس02و ةنضس71 نم لقأا بختنم
رشضخلأ حانج مشضل زربألأ حششرملأ Óيف نوتشسأأايقيرفإأ ∙أأ صسأاك تايفشصتل أÒشض–

ةركف نع ىلختي ضس’اب لاتضسيرك
ةمحر نبمضض

يزيلجنإ’ا دروفتنيرب مجنو يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعصس جرخ
ىلإا تاصضوافملا لوصصو دعب «شس’اب لاتصسيرك» يدان تاباصسح نم
«نصص» ةفيحصص ه˘تر˘صشن ر˘ير˘ق˘ت ي˘فو.نيفرطلا ن˘ي˘ب دود˘صسم ق˘ير˘ط
اوفقوأا شس’اب لاتصسيرك يلوؤوصسم نأا عوصضوملا شصوصصخب ةيناطيربلا
مصض ةقفصص شصوصصخب «دروفتنيرب» يف مهئارظن عم تاصضوافملا
اغلبم تعصضو دروفتنيرب ةرادإا نأا ريرقتلا فاصضأاو ،يرئازجلا مجنلا

لصصتو لصشفت تاصضوافملا لعج ام اهبع’ نع يلختلا لباقم اعفترم
ةمحر نب لاقتنإا ةقفصص نم رثكأا بعصصي ام اذهو ،دودصسم قيرطل
نم ايدام ةدافتصس’ا ىلع دروفتنيرب يريصسم رارصصإا لظ يف رخآا قيرفل

تمدقت دق تناك شس’اب لاتصسيرك نأا ةراصشإÓل.«ديدجلا زرحم» ةقفصص
براحم» ىلع لوصصحلل وروأا نويلم32 ـب ردق يمصسر شضرعب
نل اهنأا ةدكؤوم شضرعلا تصضفر دروفتنيرب ةرادإا نأا ريغ ،«ءارحصصلا
.وروأا نويلم03 نم لقأاب «رصضخلا مجن» نع لزانتت

طيمز.ع
تلؤواشستلأ ديدع راثأأ ةأرابملأ ةمئاق يف هجأردإأ مدع

مياهنفوه عم ليضضوفلب قاحضسإا اهضشيعي ةضضماغ ةيعضضو
«نلوك» قيرفل » مياهنفوه» قيرف ةهجاوم نم ةليلق تاعاصس ليبق

قا˘ح˘صسإا ششي˘ع˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
يف هعصضو مدع ببصسب ،رتوتلا نم ةلاح يرئازجلا يلودلا ليصضوفلب
ىن˘م˘ي˘لا مد˘ق˘لا بحا˘صص ةدو˘ع د˘ع˘بو.ءاقللاب ينعملا ق˘ير˘ف˘لا ة˘م˘ئا˘ق
يتلا ةباصصإ’ا نم هيفاعتو هقيرف تابيردت ىلإا يرئازجلا مجاهملاو
يف هجاردإا مدع لصضف بردملا نأا ’إا ،ةبكرلا ىوتصسم ىلع اهنم ىناع
اهدقع يتلا ةيفحصصلا ةودنلا ششماه ىلع هتيعصضو حصضوي ملو ةمئاقلا
ةلمتحملا ةليكصشتلا نع ثدحت امدعب ،ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا يف
اهيف ركذي مل يتلاو نيباصصملاو نيبئاغلا ءامصسأا كلذكو ءاقللا شضوخل
يف هريصصم لوح لؤواصستلا باب حتف امم يرئازجلا ةبرحلا شسأار مصسا
.ابيرق هليحر تاب لهو قيرفلا

أأ.ب
ةكراششملل أزهاج تابو ةباشصإلأ نم صصلخت رشضخلأ ريهظ

دنومترود ايضسوروبب مدطضصي ينيعبضس نب
يناملأ’ا يرودلا حاتتفا يف

ينطولا بختنملل رصسيأ’ا ريه˘ظ˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا نو˘كي˘صس
ةقفر مويلا ةيصسمأا دنومترود ايصسوروب ةهجاوم يف ينيعبصس نب يمار
يذلا كراب انودا لانغ˘ي˘صس بع˘ل˘م˘ب خا˘بدÓ˘غ˘صشنو˘م ا˘ي˘صسورو˘ب ه˘ق˘ير˘ف
نأا رظتنملا نم ثيح اغيلصسدنوبلا نم ىلوأ’ا ةلوجلا ةمق نصضتحيصس
ةباصصإ’ا نم امامت هيفاعت دعب ايصساصسأا ةنيطنصسق ةنيدم نبا كراصشي
ناحتما يف يرئازجلا نوكيصس كلذبو ارخؤوم اهنم يناعي ناك يتلا

خابدÓغصشنوم ةزايح دعبف ،بقللا ىلع شسفاني دينع مصصخ دصض بعصص
ينيعبصس نب ءاقفر لواحيصس مرصصنملا مصسوملا عبارلا زكرملا ىلع
.بقللا ىلع شسفانتلا وأا لئاوأ’ا ةعبرأ’ا ةبكوك نمصض ءاقبلا

ب.صشورح
ةرواشسلأ ةبيبشش

ترانريب ةفÓخل هجتي مÓغ
«يج.ضسأا.يبلا» يف

ابيرق يلوبان يدان مجن يرئازجلا رصسيأ’ا ريهظلا مÓغ يزوف تاب
.نامريج ناصس شسيراب يدان ةباوب نم ،يصسنرفلا يرودلل ةدوعلا نم

شسيراب نأا ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا يف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
لكصشب ركفي ودرانويل يليزاربلا يصضايرلا ريدملا ةدايقب نامريج ناصس
ريهظلا ترانريب ةفيلخ نوكيل مÓغ عم دقاعتلا قابصس لوخد يف يدج
.يبيلصصلا طابرلا ىوتصسم ىلع عطقل شضرعت يذلا ينابصس’ا رصسيأ’ا

ةبرجت شضوخل ايلاطيا جراخ هلقنل مÓغ لامعأا ليكو ىعصسيو
لك فقوأا عفترملا بتارلا نأا ’إا ،بعلل ربكأا ةحاصسم داجيإاو ةديدج
نل اذه نأا ’إا ،نايتإا تناصس جيرخ مصض يف ةبغارلا قرفلا نم ،شضورعلا
روجأا عفد ىلع داتعملا يصسيرابلا يدانلل ،ةبصسنلاب Óكصشم نوكي

.هيبعÓل ةيلايخ
ب.م.يرشسيإأ

ةقيقد48 يف كراشش رشضخلأ طشسو

نÓيملا دوقيو قلأاتي رضصان نب
يبوروأا زوفل

يدان ناديم طصسوو يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا لجصس
يدا˘ن˘لا ع˘م ي˘صسا˘صسأا˘ك ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘تا˘كرا˘صشم لوأا ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘˘م
«غيل ابرويلا»ـل لوأ’ا يوفصصتلا رودلا يف مصسوملا اذه «يدرابمللا»
يرينوصسورلا زاف ثيح ،نÓبود ةنيدمب يدنلري’ا كورماصش يدان مامأا
نيذلا ،رصصان نب ءاقفر قلأات تدهصش يتلا ةارابملا يف نيفيظن نيفدهب
جورخ48 ةقيقدلا تفرعو شضرعلاو لوطلاب ةارابملا ىلع اورطيصس
هناكم ا˘كرا˘ت9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا شسأا˘ك ي˘ف بع’ ن˘صسحأاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لابصشأ’ ةدحاو ةارابم ىقبت كلذبو ،يلانوت وردناصس ديدجلا مدقتصسملل
يبوروأ’ا داحت’ا تاعومجم رودل لهأاتلل يلويب ونافيتصس بردملا
.يراجلا رهصشلا نم نيرصشعلاو عبارلا يف

ب.صشورح
sport@essalamonline.com

›ا◊أ وتاكŸÒأ ‘ هبأدتنأ ىلع رشصي قيرفلأ بردم

›اطيإ’ا وتنيفينيب يدان تايولوأا ضسأار ىلع ضسانو

ةديدج تاقفشص3 مشسحل هجتت «روشسنلأ» ةرأدإأ

«بئاضصلا رارقلاب ضسيل دحأ’ا موي تابيردتلا فانئتضسا» :يطاورز

ةدايع نب دعب «ديد÷أ باب» قيرفب قحتلي يرئأزج Êاث تاب

مضساوم ةثÓثل يقيرفإ’ا يدانلاب هقاحتلا مضسري نا“وب

ي˘˘˘لود˘˘˘لا شسا˘˘˘نو مدأا ل˘˘˘˘خد
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن بع’و ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘صض ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
ديدجلا دعاصصلا وتنيفينيب يدان
»أا ير˘ي˘صسلا» ي˘لا˘ط˘يإا يرود˘˘لا

ةرتف لÓخ همصض ديري يذلاو
.ةيراجتلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

د˘يد˘ع تر˘˘كذ ا˘˘م بصسح˘˘بو
ةرادإا نأا ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا ف˘˘ح˘˘صصلا
ي˘ف بغر˘ي و˘ت˘ن˘ي˘ف˘ي˘ن˘ي˘˘ب يدا˘˘ن
كلذو «رصضخلا» مجن مادقتصسا
امك ،ديدجلا م˘صسو˘م˘لا ا˘ب˘صسح˘ت
نأا ردا˘˘صصم˘˘˘لا شسف˘˘˘ن تفا˘˘˘صضأا

’ «ي˘بو˘ن˘ي˘ثرا˘ب˘لا» ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ي˘˘لود˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م نو˘˘ع˘˘نا˘˘م˘˘ي
ل˘كصش ى˘ل˘ع ءاو˘صس ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةيئاهن ةفصصب هلاقتنا وأا ةراعإا

بعلم يف ةركلا لعجي ام اذهو
يذ˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ودرو˘˘˘ب بع’
نأا˘صشب ا˘م˘صسا˘ح هرار˘ق نو˘كي˘صس
رصصي قايصسلا شسفن يف ،هلاقتنا

برد˘˘م ي˘˘غاز˘˘˘نإا و˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف
عم دقاعتلا ىلع «ينوغيرتصس»
«براحملا» تافصصاومب حانج
ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك هد˘˘عا˘˘صسي˘˘صس يذ˘˘لا

.Óبقتصسم هططخ
32 بحاصص نأا مولعملا نمو

فو˘ف˘صصل دا˘ع د˘ق نا˘ك ا˘ع˘ي˘˘بر
هتراعإا ةرتف ةياهن دعب يلوبان
ناكو ،ي˘صسنر˘ف˘لا شسي˘ن ق˘ير˘ف˘ل
مامتها بذج دق «رصضخلا» مجن
ديرت يتلا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

نايتيإا تناصس رارغ ىلع همصض
.يصسنرفلا ليلو

تد˘˘كأا قا˘˘ي˘˘صسلا شسف˘˘ن ي˘˘˘ف
«ل˘˘يا˘˘م ي˘˘ل˘˘ياد» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
Óيف نوتصسأا يدان نأا ةيناطيربلا
م˘˘˘صضل ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
زيهجتب ماق ثيح ،«براحملا»
ىلع لوصصحلا لجأا نم شضرع
ثيح يرئازجلا مجنلا تامدخ
«شسنÓيفلا» ور˘ي˘صسم ل˘م˘ع˘ي˘صس

ةرادإا ىلع رثكأا طغصضلا ىلع
م˘ه˘ل حا˘م˘صسلا ل˘جأا ن˘م ه˘ق˘ير˘ف
شسي˘ن ج˘˘ير˘˘خ ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نع قيرط˘لا ع˘ط˘قو ي˘صسنر˘ف˘لا
هعم دقا˘ع˘ت˘لا دو˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا

.يلاحلا وتاكريملا لÓخ
نيع ةنيدم نبا نأا ةراصشإÓل

ديدعلا راظنأا بذ˘ج تن˘صشو˘م˘ت
دع˘ب «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘يد˘نأا ن˘م
همدق يذلا يئانثتصس’ا مصسوملا

ةرادإا رر˘˘ق˘˘ت˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر
مجن» ةميق ديدحت درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
وروأا نوي˘ل˘م03 ـب «ر˘˘صضخ˘˘لا
كراصشي ملو اذه ،هنع يلختلل
ةارابم يأا يف يرئازجلا مجنلا

ينعي ام مصسوملا قÓطنا ذنم
راو˘صسأا ةردا˘˘غ˘˘م˘˘ل فد˘˘ه˘˘ي ه˘˘نأا
ربوتكأا5 خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق يدا˘ن˘لا

يأاب «غيلرميربلا» يف بعللاو
.نمث

طيمز.ع

ي˘˘طاورز د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘صشك
ةرواصسلا ةبي˘ب˘صش ق˘ير˘ف شسي˘ئر
ادغ تاب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا نأا
،بصسانملا رارقلاب شسيل دحأ’ا
اهفرعت يتلا ةيعصضولا ببصسب
.رئازجلا

قيرف يف لوأ’ا لجرلا لاقو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

شسي˘ل تقو˘˘لا»: نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
،تابيردتلا ىلإا ةدوعلل ابصسانم
را˘˘صشت˘˘نا ر˘˘ط˘˘خ نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ

،«امئاق لاز ’ انوروك شسوريف
ل˘˘˘صضفأ’ا ن˘˘˘م نا˘˘˘˘ك كلذ˘˘˘˘ل»
د˘عو˘م˘ل فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت

نأا دكأا ريخأ’ا نأا ’إا .«قح’
تابيردتلا ىلإا دوعيصس هقيرف
د˘˘ع˘˘ب دد˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تاصصوحفلل عيم˘ج˘لا عا˘صضخإا
.ةمزÓلا ةيبطلا

ة˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش شسير را˘˘˘˘صشأاو
ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت ه˘˘˘ترادإا نأا ةروا˘˘˘صسلا
ددج نيبع’ ةثÓث عم دقاعتلل

،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
عفادم ،رصسيأا ريهظ مادقتصساب
طصسو ىلإا ةفاصضإ’اب ،يروحم
تابادتن’ا نأا ا˘ف˘صشا˘ك ،ناد˘ي˘م
لك مصضب ارخؤوم اهب ماق يتلا

نار˘م˘ع د˘م˘ح˘م ع˘فاد˘م˘˘لا ن˘˘م
نم ششاورد يدهم مجاهملاو
.ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘هأا
ة˘ع˘برأا ة˘ي˘قر˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

.فيدرلا نم نيبع’
جاحلب اشضر

حانج لقنتي نأا بقترملا نم
نيدلا نيز ياد نيصسح رصصن
مايأ’ا يف شسنوت ىلا نامتوب
دقع ءاصضمإ’ ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
يقيرفإ’ا يدانلا يف يفارتحا

ةيرصصنلا لوبق دعب يصسنوتلا
دقعلا ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق˘ل بعÓ˘لاو
«ديدج باب» يدان نم حرتقملا
نوكيل تاونصس ثÓ˘ث˘ل د˘ق˘ع˘ب

يناث اما˘ع ن˘ير˘صشع˘لا بحا˘صص

ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
يقيرفإ’ا يدانلا ىلإا نيلقتنملا
و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
.يلاحلا يفيصصلا

ب.صشورح



ةــــنصصرق

 اربإاو رضصان نب
7Ñ˘§˘تد H˘ğةارا H˘©̆œل&ا̆- نïا

ن˘+ ير˘(ا~˘q˘لا ي˘لودõ̆˘ل ا˘9Ñ˘tاو
Ĭ˘8اÑ˘˘6)ا ي}˘لاو رÑ̆k̆Ü˘اé لا˘å˘ةدو
،اد°لرM)’ هïõ°- نHœ HاF دا~لا+

وJ هاœIkgل ر©ثملا ءيÅÑلا ن&ا ر©=
«رwÉÑلا^ مIq ن©+ ر©ògلا مJاkíلا

ىD˘kÅÖ <˘õ̆و˘˘م˘˘©˘˘Jار˘˘+ا نا˘̆-’5و
مq°لا ن&ا ودMgو ناد©ملا ة©9Ñر&ا
نH رثF&ا اMgر8Ñgu E&ا يدMوÄÑلا
ه˘˘ل د˘˘§˘MÅÑ̆ ي}˘˘لا «برا˘t̆˘˘م˘˘˘لا^
ةر˘òلا هğ˘0و ه6Ñ̆ا˘م˘0 ع̆©˘˘م˘˘q˘˘لا

يkلاو ا§+ عkمMk يkلا ة©لاïkلاو
/˘˘å˘˘õار˘˘+)ا^ ت» M̆˘t˘˘k˘˘لا †ر˘œ<ب
عH̆ هH˘õ̆ا˘å̆- ة˘M˘ïر˘: ن˘H ر̆©˘M˘èو
.«ةMر(ا~qلا ةرJوqلا^

..نمثلا عفد
H˘˘˘˘˘˘ن M˘˘˘˘˘˘ر˘˘˘˘˘1%’ †و،

M8اوÑل Ig©ل Dï©د رDع
ل˘©˘ث˘م˘- هرا˘©k̆˘1ا ن˘م˘˘.
DرIÄÑد+ ا’ Hلا نq~ر(ا،
هرارE نم. ر©1&’ا عDد©ل
+̆å˘دH̆ا اI˘k˘ïل Hنو©ل ن
،ù +̆˘˘©˘˘˘k̆˘˘©ÄÖا˘˘M̆ر ى˘˘˘ل)ا

يD ر©ثFœ† F رودMو
برE ن> ةر©1&’ا ةرíkلا
ى˘˘ل)ا ب>œ˘˘لا ùا˘˘I˘˘˘k˘˘ïا

5M°©6 تÑنا +Ü6رÑgغر
ىDا°Mk اH وJو ي6Ñورلا

H˘˘˘ع H̆˘˘ï̆˘1̆ا ة˘˘لو˘k̆˘تر
بõ̆å˘ل ا˘IÄÑر˘D ل̆©˘ث˘˘م˘˘-

’&F˘˘˘g˘˘˘ا ر’&Ĭ˘˘دM˘˘˘ة D̆˘ي
.«5وåqلا ةراïلا^

ةــــجاذضس
 «يضس.ضسأا.يضسلا»

+˘å˘1 دÄÑ˘8 ةراÑ˘í̆ï˘ة +˘õï6اÑيم +ÄÑgب
-˘˘å̆˘°لا^ ةراد)ا تÄÑ˘˘6&ا.يÖ.6Ñ˘˘رو «يDÉÑ˘§̆ا
-˘ï˘دM˘9)ا ي&ا مÑ˘اD˘ة H˘ل ة˘©˘لا˘õ˘م˘å°و يJو Hا

/åõه Mïلاو ل©0رلا ررíÇÑل Dي HÇÑ©هر
M6 ن©°.’ا †وÑا+ ءاو’Ikïاù و- ىل)اIÄÖ و&ا
ي˘D ا̆©˘H˘t̆õ ع˘©˘Eو˘k˘˘لا و&ا ة˘˘Mدو˘˘ÄÑ˘˘åلا ى˘˘ل)ا
^6Ñ˘˘˘˘6وÑ̆˘˘Ü̆˘˘ةرا»، -˘˘˘k̆˘˘q˘˘˘يدا˘˘̆°˘˘˘لا ةراد)ا ه
ام+ 6Öا©ل)ا Må©ÅÖ عH ع©Eوõkل ي°©ïÄÑ°Üلا
ةDاF ى§I&ا دE نوMò ي9ÑاMرلا رMدملا ن&ا
.هHå ل©8Ñاkíلا

 هتقيرط ىلع

Fادو ناé Iqرلا مMاù =راMo +©ر= لMgا
+å3 ن&ا دJدملا ىل)ا بM°رلا ةM9اÑ©ة Egل
Hèل ه-رداõíرMñ ل)’اوktقا +kي}لا †ا§°-و
6Ñ˘©̆õ˘å6و˘م˘لا ه˘ل بÑ˘م˘لا م˘ï˘g˘0 ،ل˘©o E˘ا†˘
+kدوMع Hqة>وم H5 نHœ)ام©= ه -qاJل
ناF يkلا تا+وÇÑåلا دF'وM اH وJو نMر1%ا
M˘ا̆§˘+ ر˘م D˘ر˘©˘م˘لا^ يI˘è˘1 «يÇÑ˘8وÑ˘ا Hع
H˘5 ه˘+ردM˘ي}˘لا ناد F˘نا +˘ï˘6 هءاÑ˘g˘g˘ا D˘ي
دE هõ©˘0ر نو˘ò©˘ل ،ل˘Fا˘ÅÑم˘لا ن˘H د˘Mد˘å˘لا
ن˘H د˘Mد˘˘å˘˘لاو ي˘˘IÄÑر˘˘í˘˘لا ي˘˘°˘˘k˘˘ï˘˘لا vار&ا
.اMÉÑ&ا ن©œ<gلا

 عفني ’ يدولا ل◊ا

م©>~لا ن&ا ’)ا ،ن©°(ادلا لù +òاÇÑ-’ا م=ر
<gلا دg6اÑá ر)©ÄÖ HqõÄÖ ا ةراد)ا-tة+ا°> دا
دار&ا م§å©م/ نا ام+ ،م§Hå يدولا لtلا دMq مل

ا}§+و تا̆>5ا̆°˘م˘لا ة˘°q̆˘ل ي˘D ةÅÑò˘õ̆م˘لا ل˘0
D6 م©>~لاÑ©åلم <õلا ىkد/او Dلا يÄÑتا>ا
ةلواHtو Mñرíلا ن> éاDدلا ل/ا نH ةHداïلا
لM˘ñ +̆q̆å̆ر˘õ̆í˘ل u˘مù -ÄÑ̆و˘õ˘˘0 ن˘˘> ğ˘to˘˘لا
.يدا°لا uلاÇÑل اMاïÉÑلا

 رضصان نب لمأا

يلاو+ ىkïلا ةرHï مÄÖ Iq©(ر ر8ÑاI ن+
رداïلا د˘ğ> ار1̆'وH̆ ن̆©˘å˘م˘لا ة˘ÄÑ˘©̆õم˘لا ة˘M’و
/œو يوJ{ا°مل اEÅÑد> ةMلا دïÉÑاM6 اÑءاو
و&ا Mñرõíل تاIا>)ا مMدï̆̆-و لM̆و˘مk̆˘+ ة˘8Ñا˘w˘لا

0kى H°اEÅÑة EÉÑ©ملا ةõåلا بkو ت}1&ا يEkا
ى˘ل)ا îوĔو˘لا̆+ ي˘لاو˘لا د̆>و د˘Eو ا}˘M˘œ Jو˘̆:
هDïو Må©ÅÖ ي}لا لH&’ا وJو Mñرíلا بIا/
د°> نوMò ن&ا ى°مMk ي}لا ر8ÑاI ن+ ÄÖ©(رلا

ا§IاHò)ا+ يkلا اMاïÉÑلا نH ر©ثòلا لMtو هد>و
-˘°̆í̆©ÄÖ 9وÑ˘å̆©˘لا ة˘í̆رM̆ñ -˘tÄÑ̆g˘ا ’I˘Ü˘œق
.لïgملا م6Ñوملا

qarsana@essalamonline.com
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 ةيفاك تناك رهضشأا6
H̆˘1 ن˘˘œù ر&’اĔا†̆

تg.&ا ،ا§©õ̆> لtÇÑ̆˘م˘لا
ب>œلا ~MدIاIر©D وIور+
مIq يلاè-رğ˘لا ي˘لود˘لا

رIÅÑÄÑkاH ناد©6Ñá Hو
M˘وĬاM˘k˘لا ن&ا د˘k̆ل&ا˘ñ D̆ي
اEkو جاMtk ’ ب>œملا

ه5و˘D̆ ل˘˘©˘˘لد˘˘+ M˘˘œو˘̆:
+̆q˘6و˘م˘لا ب>’ ة~˘(اÑم
H˘لا^ عÅÑ˘©̆لا ن©:اtرم»
+å7&ا6 دÑ§ر Dïá Hن
ر̆©1̆&’ا ا}̆§̆+ ه˘Eا˘k̆˘t˘˘لا
Ĕ˘داH˘ا H̆6 نÑ˘ğغ̆°˘©̆-رو
.ةIوÅÑgل

15

 ةيدج ضضورع
+˘å˘ا˘©˘لا ل˘©˘0ر دH©ةرار=و+ ن

ةرداHè ةH˘õ̆©˘õ̆ ن̆©˘> بMرد˘- ن˘>
ر7Ñا+ o©0 ة©م6Ñر ةMñ +ÇÑíرíلا
يD اJاõï- يkلا 9Öورåلا ة6Ñارد
ةMدI&ا نH ءاو6Ñ ةر©1&’ا تا>اÄÑلا
دEو ا}J ة©Iاثلا و&ا ىلو&’ا ة/ردلا
ة©(ا§I ’و0õ رIkâا هIا ي°kïلا دF&ا
نH ة©9Ñåولا †5&ا- نòلو هMïرíل
Mر1%’ †و /åõه Mïا رر(I§ءا <œEkه
H8’^ عÑا†» Hع +to I©0 لïوEه
H˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘í˘˘˘˘رM˘˘˘˘ñ لاو˘˘˘˘k˘˘˘˘ا يF˘˘˘˘د
+˘wÇÑ˘8وÑ˘§˘ا اI˘ه M˘رM˘د I©ةر/ا ل
7Ñ§رMةد0او ة Hïا ل+اI§ءا -åاEهد
 .هM°kدMñ HرD عH اMدو
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ةÓضصلا تيقاوم

 يلاطيإ’ا وتنيفينيب يدان تايولوأا ضسأار ىلع ضسانو^
يناملأ’ا يرودلا حاتتفا يف دنومترود ايضسوروبب مدطضصي ينيعبضس نب^

ضس’اب لاتضسيرك
ةركف نع ىلختي

ةمحر نب مضض

 ةديدج تاقفشص3 مشسحل هجتت «روشسنلأ» ةرأدإأ

تابيردتلا فانئتضسا»:يطاورز
«بئاضصلا رارقلاب ضسيل دحأ’ا موي

عرقل نع يلختلأ ةركف نع عجأرتي ينفلأ مقاطلأ

ددمي ومح نبو عقوي يلع نب
4202 ةياغ ىلإا هدقع

زربألأ حششرملأ Óيف نوتشسأأ
 رشضخلأ حانج مشضل
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  ايقيرفإأ ∙أأ صسأاك تايفشصتل أÒشض–

ضصبرت يف ةنضس02و ةنضس71 نم لقأا بختنم
ربمتبضس52ـلا نم ةيادب قلغم

ةمشصاعلأ دا–أ ةرواشسلأ ةبيبششنأرهو ةيدولوم

مناغتشسم ـب اموي41 ةدمل اشصبرت جمربت ةرأدإلأ

نوبعÓلاو ينيلوكيضس
يحضصلا رجحلل نوعضضخي

جامدن’ا لبق


