
ةيمارجإا ةكبصشب ةحاطإ’ا
نيياكوكلاب ةرجاتملل ةيلود

يقاوبلا مأا يف

لÓخ «اقارح»584 ذاقنإا
هايملا يف ةقرفتم تايلمع

50صصةينطولا ةيميلقإ’ا
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باقعلاو ةعباتملا نم ىفعم ريغ بيطلا
نطاوملا قح يف ةفلاخم بكترا اذإا

فارطألا عيم÷ احبرم نوكيسس هنأا دكأا قيزر
ةينا‹و ةنمؤوم هلامعتسسا لئاسسوو

تازيهجتلاب اهقافرإاو اهفيظنت متي ⁄
يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطتل ةمزÓلا

ةزهاج Òغ سسرادŸا
ذيمÓتلا لابقتصس’

30 صص

تقؤوملا صسبحلا نهر ةينامثلا اهدارفأا عاديإا
ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت عسسات عسضوو

صضبقلاب رماوأا9 هدسض تردسص مهبراوق بÓقنا دعب اوقرغ نيرخآا01 ثثج لاسشتنا مت اميف

50صص

نأا ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك دا˘˘فأا
ا˘ح˘بر˘م نو˘ك˘˘ي˘˘سس ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلا ع˘˘فد˘˘لا
وأا نيك˘ل˘ه˘ت˘سسم ءاو˘سس فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج˘ل
نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،كو˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘كو را˘˘˘ج˘˘˘ت
فد˘ه˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘نا˘ج˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ع˘˘فد˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج و˘˘ه ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا
يف ىلوألا ةبترملا لتحي ينورتكللا

.عفدلا تايلمع

تاقرطلا ربع سصاخصشأ’ا يلقان ةدئافل ةحنم جد فلأا03
30 صصنيسضباقلاو نيقئاسسلا ةدئافل جد000.01 اهردق ةيلام ةدعاسسم

ىلع نيدتعملل دبؤوملا
ةحصصلا عاطق يمدختصسم

قيبطتل ىعصست ةلودلا
ÊوÎكل’ا عفدلا ةموظنم

«سشاكلا» عيدوتو

30صص

40 صص

لظلا قطانم لكاسشم ىلع ءاسضقلل ةيلخادلاو نكسسلا يترازول ةثيثح دوهج

ةدــكيكصس ءاــصضق
مرـــجم عادـيإاب رــمأاي

سســبحلا رـــيطخ

لحو ةيناسسنإلا ناكم تلح ةيداŸا نأا اودكأا
رزآاتلاو نماسضتلا ناكم لÓغتسسلا

ةرجأ’ا تارايصس وقئاصس
نوبت سسيئرلا نودصشاني

ةنهملل ةطباصض Úناوق نصس
40 صص

ةسسرامŸا زيزعت ركذلاب صصخ
تاطلسسلا لسصفو ةيطارقÁدلا

روتصسدلا :رميحلب رامع
بيجتصسي ديد÷ا

Ÿكار◊ا بلاط
30 صص

40 صص

50صص

تانكصسلا عيزوتل ةيلمع Èكأا قÓطإا
لـــبقŸا رــبمفون حـتافلا ‘

يعامتج’ا نكصسلا نع ىلختت نل ةلودلا :يرصصان لامك^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهسشإلا

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

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

   (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 ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ريدملا يقبو يلاولا بهذ

ةيلو يف يئلو ريدم رهسشأا لبق ىدحت
ةيلولل قباسس يلاو ةطلسس انلع ،ةيقرسش
ع˘قو˘ت هد˘ع˘ب ،دا˘ح عاز˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م ل˘˘خدو
يرازو رارق رودسص ةيلولا يف عيمجلا
عقوت امنيبو ،ر˘يد˘م˘لا ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا˘ب بير˘ق
يلاولا راط هتيب ىلإا ريدملا باهذ عيمجلا

حتف ام اذهو ريدملا يقبو ،هبسصنم نم
ةوق رد˘سصم لو˘ح تÓ˘يوأا˘ت˘لا ما˘مأا با˘ب˘لا
ةقÓع ل هنا ةدع تارم لاق يذلا ريدملا

ديعب نم لو بيرق نم ل هل ةلسص لو
.يلاولا لقن رارقب

«فيصسلا»ـب ةكارصش

ةيلوب ةيئلو ةيريدم يفظوم دحأا ناك
أاد˘ب˘م د˘سض ،ة˘ق˘با˘سس تاو˘ن˘سس ي˘ف ة˘يادر˘˘غ
ناك امهم ،ةوسشر وأا ةلومع ىلع لوسصحلا
صضع˘ب ى˘ل˘ع صضر˘ف˘ي نا˘ك اذ˘ه˘ل ،ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘˘لا
،هعم ةكارسشلا ،اهر˘ي˘سسي ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘لا صسأار ي˘˘˘ف ا˘˘˘كير˘˘˘سش لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب
نكل نيكيرسشك حابرألا ىلع لوسصحلاو
ـب نا˘ك ن˘يد˘ت˘م˘لا ف˘ظو˘م˘لا اذ˘˘ه ة˘˘كار˘˘سش
.فيسسلاو «عارذلا»

! .. نولوصستملا ىتح

عراوسش يف نيلوسستملا عدخو ليح لسصاوتت
ئجÓلا ةيسصخسش صصمقتي نم مهنم رئازجلا
ةرا˘ثإل ة˘قا˘عإلا ي˘عد˘ي ن˘م م˘ه˘ن˘مو يرو˘˘سسلا
مركلاب فورعملا يرئازج˘لا ن˘طاو˘م˘لا ة˘ق˘ف˘سش
ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا صضع˘ب نأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘خ˘˘سسلاو
لوسستلاب مهتمارك مهل حمسست ل نييقيقحلا

ديلا» ملسسو هيلع هللا ىلسص هلوقب نولمعيو
.«ىلفسسلا ديلا نم ريخ ايلعلا

هبحيو نطاوملا هتقمي
! .. بختنملا

ة˘يلو˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘يد˘ل˘ب ن˘م نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م عدو
ن˘˘˘م ه˘˘˘لز˘˘˘ع م˘˘˘ت ةر˘˘˘ئاد صسي˘˘˘ئر ،ة˘˘˘˘يادر˘˘˘˘غ
ةريخألا رئاودلا ءاسسؤور ةكرح يف هبسصنم
ةر˘ئاد˘لا صسي˘˘ئر نأا ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا ،عو˘˘مد˘˘لا˘˘ب
ىواكسش لحم ناك ،هبسصنم نم لوزعملا

ن˘م ،تا˘ي˘ع˘م˘˘ج ءا˘˘سسؤورو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ن˘˘م
نأا ى˘ن˘ع˘م˘ب ،ا˘هر˘ي˘سسي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد˘˘لا
ناك هنأا ودبي ن˘كل ة˘ئ˘ي˘سس تنا˘ك ه˘ت˘ي˘ب˘ع˘سش
.نيبختنملا طسسو ابوبحم

qarsana@essalamonline.com
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نوتباث دهعلا ىلع
نم ةديدج ةروسص يف

يرئازجلا معدلا روسص
ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشو ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح
،ةينيطسسلفلا ةيسضق˘ل˘ل
نينطاو˘م˘لا ن˘م م˘عد˘ب
لسصاوتت ،نييرئازجلا

ة˘˘˘ثا˘˘˘غإلا ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم
م˘˘˘عد˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘جا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةررسضتملا تÓئا˘ع˘لا

«انوروك» ةحئاج نم
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ،ةز˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘ف
تا˘ن˘ح˘سشلا ،ة˘ي˘عو˘نو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا» ا˘˘هرا˘˘ع˘˘سش
ةوا˘˘خ .. ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصوو «ةوا˘˘˘خ
ن˘ي˘ب ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘ح˘˘م
.نيفرطلا

«رأازجتي» يطلاملا بعصشلا
بعسصأا ةيرئازجلا ةجهل˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ةيبرعلا تاجهللاب ةنراقم ةجهل
دجي يبرعلا نطاو˘م˘لا˘ف ،ىر˘خألا

ا˘ه˘م˘ه˘˘ف ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص
ةلود كان˘ه كلذ م˘غرو ،ا˘ه˘ق˘ط˘نو
ةيرئازجلا ةجهللا ملكتت ةيبوروأا

داور ه˘˘˘˘لواد˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘م بسسح كلذو
نم ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
ثد˘ح˘ت˘ي ي˘ط˘لا˘م با˘سشل و˘يد˘ي˘ف
بر˘غألاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ج˘ه˘ل˘˘لا˘˘ب
تاملكلا صضعب دوجو وه اسضيأا
  .نيتلودلا نيب ةهباسشتملا

سسيئرلا امزيراك
.. ةدا˘سس ا˘ي صسي˘ئر˘لا ا˘مز˘˘يرا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نإا

تاحيرسصتب داسشأا يرسصم يفحسص
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
لمح نأا ،اهيف حسضوأا يتلاو ،نوبت
لب لحب تأاي نل ايبيل يف حÓسسلا
ادر ،ةيناث لا˘مو˘سص ى˘لإا ا˘ه˘لو˘ح˘ي˘سس
يرسصملا صسيئرلا تاحيرسصت ىلع
ىلإا اعد يذلا ،يسسيسسلا حاتفلا دبع
لاق ثيح ،ةيب˘ي˘ل˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ح˘ي˘ل˘سست
ل˘قا˘ع تو˘سص كا˘˘ن˘˘ه» ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ةراسشإا يف ،«رئازجلا نم ءاج ينبجعأا

.نوبت ةيروهمجلا صسيئر ىلإا هنم

هعون نم لوأ’ا ..» اي كارد كارأا»

دهاسشم ريوسصت ةيلمع تلمكتسسا ،ةقطنملاب اهعون نم ىلوألا يه ةيئامنيسس ةبرجت يف
بيكرتلا ةلحرم يف عرسش ثيح ،ةلقروب (كنبإا وه كنبإا) وأا «اي كارد كارأا» ناونعب مليف
هجو ىلع بونجلا لهأا فغسشب هرظتني ينف لمع ،ةمداقلا ةنسسلا علطم هسضرعل ابسسحت
.امومع نويرئازجلاو صصوسصخلا



watan@essalamonline.com
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بق˘˘ع ،ي˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘غز ح˘˘˘سضوأا
ةسصتخملا ةنجللاب صسمأا هسضرع
،ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا˘ب
لد˘ع˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم˘˘ل
قلعت˘م˘لاو تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘ل
ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
صضعب نأا ،ةحسصلا يمدختسسمل
صصن ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
،ر˘˘كذ˘˘لا ف˘˘لا˘˘سسلا عور˘˘سشم˘˘˘لا

ودبت نايحألا صضعب يفو ةيعدر
‐ يسضاقلل نأا ريغ ،«اهيف غلابم»
ة˘ير˘يد˘ق˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا  ‐ه˘ب˘سسح
نم لوؤوسسملا وه نم ديدحتل
زواجت نع نطاوملا وأا بيبطلا

،ا˘ي˘نو˘نا˘ق ه˘ب حو˘˘م˘˘سسم و˘˘ه ا˘˘م
تمت تلاح كانه نأا ىلإا اريسشم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
نطاوملا اهيف نيدأا نيأا مكاحملا
نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘نأل ة˘يز˘مر ة˘بو˘ق˘ع˘ب
ز˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م و˘˘˘ه بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ىلع ديكأاتلا اددج˘م ،ن˘طاو˘م˘لا
ةيامحب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا نأا
غلت مل تاءادتعلا نم نطاوملا

هتفسصب بيبطلا نا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
نم ىف˘ع˘م ر˘ي˘غ ا˘سضيأا ن˘طاو˘م
بكترا اذإا باق˘ع˘لاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا

.نطاوملا قح يف ةفلاخم
ما˘كحألا تن˘م˘سضت ةرا˘سشإÓ˘ل

عورسشم اهب ءاج يتلا ةديدجلا
ةيئازجلا ةيامحلا ريفوت ،نوناقلا
ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل
ةماعلا ةيحسصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
تاءاد˘˘ت˘˘علا ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
كلذكو ،ةيد˘سسج˘لاو ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا

كÓ˘˘مألا بير˘˘خ˘˘ت ة˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘م
تاسسسسؤومل ةلوقنملاو ةيراقعلا
تاكب˘سش لÓ˘غ˘ت˘سساو ،ة˘ح˘سصلا
صسمل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
˘مار˘ت˘حلاو صضير˘م˘لا ة˘˘مار˘˘كب
.ىتوملل بجاولا

ى˘ل˘ع نو˘نا˘ق˘˘لا صصن˘˘يو اذ˘˘ه
م˘ئÓ˘م ي˘با˘ق˘ع ما˘˘ظ˘˘ن» ع˘˘سضو
عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل

تاءادتعلا ديازت مامأا ةحسصلا
ةيدأات لÓخ اهل نوسضرعتي يتلا

عدر» ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،«م˘ه˘ما˘˘ه˘˘م
ى˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘˘فر˘˘˘سصت˘˘˘لا
ى˘سضر˘م˘لا ة˘مار˘˘كب صسا˘˘سسم˘˘لا

بجاو˘لا مار˘ت˘حلا ن˘م ل˘ي˘ن˘˘لاو
ربع نيفوتملا صصاخسشألا وحن
،«تاهو˘يد˘ي˘ف˘لاو رو˘سصلا ر˘سشن
ىلإا رمألا فدهي ،كلذ بناج ىلإا

ريغ نكامألا ةمرح كاهتنا عدر
لخاد روهمجلا مامأا ةحوتفملا
،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

بيرخت لامعأل ددسشملا عدرلاو
،ةيبطلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لاو كÓ˘مألا

حينج˘ت ر˘مألا اذ˘ه حر˘ت˘ق˘ي ا˘م˘ك
هيف ةمرج˘م˘لا لا˘ع˘فألا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا
عدرلا نم ءاسضقلا نيكمت دسصق
يبكترمل بسسا˘ن˘م˘لاو يرو˘ف˘لا

تابوقع ريرقت عم لاعفألا هذه
صضع˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سصت ةدد˘˘˘˘سشم
اسسبح ةن˘سس02 ى˘لإا تلا˘ح˘لا

ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا لا˘˘ع˘˘فأÓ˘˘ل رر˘˘ق˘˘يو
ى˘لإا ل˘سصت ة˘ي˘ئا˘ن˘ج تا˘بو˘˘ق˘˘ع
حوارتت امنيب ،مادعإلاو دبؤوملا

ةدحاو ةنسس نم صسبحلا ةبوقع
ة˘لا˘ح ي˘ف تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث ى˘˘لإا
ىلإا3 نمو ،يظفللا ءادتعلا

ءادتعلا ةلاح يف تاونسس01
لعفلا ةروطخ بسسح يدسسجلا

ىلإا000.002 ن˘˘م ة˘˘مار˘˘غو

.جد000.005
ر˘ئا˘سسخ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

ةبوقعلا ىلع ةوÓعو ،ةيداملا
ةرسشع ىلإا نيماع نم صسبحلاب
ردقت ةيلام ةمارغ قبطت ،ماوعأا
اهيلإا فاسضيو ،جد نييÓم3 ـب

ن˘م مد˘ق˘م˘لا صضيو˘ع˘ت˘لا بل˘˘ط
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ةأا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
.ةفدهتسسملا

لد˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو اذ˘˘ه
دعي رمألا اذه نأا ،ماتخألا ظفاح
تايحسضتلاو دوهجلا˘ب ا˘فار˘ت˘عا
ي˘ب˘ط˘لا كل˘سسلا ا˘˘ه˘˘لذ˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

لÓخ اميسس ل يرادإلا مقاطلاو
نع ةم˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا

د˘˘˘سصق «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
نم فورظلا عيمج يف مهتيامح
ءادتعلا لاكسشأا نم لكسش يأا

ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح كلذ˘˘˘كو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ل˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو
.مهلاطت دق يتلا تاءادتعلا

دد˘˘˘ج ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
نأاب ريكذتلا ،دÓبلا يف ةلادعلا

تاونسس5 نم حوارتت تابوقع
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ف د˘˘˘بؤو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

يف ةرسشتنملا ءايحألا تاباسصع
تعفد يتلا ،نطولا عوبر لج
رييغ˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا صضع˘ب

ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ م˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا ل˘˘ح˘˘م
ددسصلا اذه يف لاقو ،مهتايح
نم اذه انموي ىلإا نكمتن مل»
تاباسصع˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب يد˘سصت˘لا
.«ءايحألا

نطاوملا قح يف ةفلاخم بكترا اذإا باقعلاو ةعباتملا نم ىفعم ريغ بيطلا

ةحصصلا عاطق يمدختصسم ىلع نيدتعملل دبؤوملا
ءايحأ’ا تاباصصعل دبؤوملا ىلإا انجصس تاونصس5 نم تابوقع ^

ح.نيدلا رمق

ةيئاز÷ا ةيام◊ا Òفوت ¤إا ةيمارلاو اهرارقإا ” يتلا Òبادتلا نأا ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو ،يتامعز مسساقلب دكأا
ةيامح اهنأاسش نم يتلاو تابوقعلا نوناق ‘ ةدوجوŸا ىرخأ’ا Òبادتلا غلت ⁄ ةيحسصلا تاسسسسؤوŸاب ÚمدختسسŸا عيم÷

.ماع قفرم يأا ‘ نطاوŸا

ليكسشتب حمسسيسس عورسشملا
نييسضايرلا نم نازخ

ةينطولا قرفلل

ةصضايرلا فلم
ةيعماجلاو ةيصسردملا

 ةموكحلا ةلواط ىلع
ريزو ،يدلاخ يلع ديسس نلعأا
نع ،ةسضايرلاو بابسشلا

ةسضايرلا ثعبل عورسشم
ةيعماجلاو ةيسسردملا

ىوتسسم ىلع دجاوتم
ةبخنلا ميعدتل ةموكحلا
.ةينطولا ةيسضايرلا
لÓخ يدلاخ ريزولا زربأا
عمتجملا يلثمم عم ءاقل
عسضو لوح يلحملا يندملا

بابسشل ،ينطو ططخم
نأا وزو يزيتب0202-4202
ليكسشتب حمسسيسس عورسشملا»

قرفلل نييسضايرلا نم نازخ
لدابتلاب ايسصوم ،«ةينطولا

نيعاطقلا نيب روسسجلا دمو
،ةكرتسشم ةيتحت ىنب ءاسشنإاو
صضعب كانه نأا احسضوم
ةيوبرتلا ةيتحتلا تآاسشنملا
تازيهجتو تاءاسضفب ةدوزملا

تايعمجلاو يداونلل نكمي
اهنم ةدافتسس’ا ةيلحملا

ةسساردلا تاقوأا جراخ
ذيمÓتلل نكمي ذا صسكعلاو
نم اسضيأا ةدافتسس’ا ةبلطلاو
.ةيسضايرلا تآاسشنملا

ددسصلا اذه يف ريزولا فاسضأاو
نم حسضاو مازتلا كانه نأا

عيجسشتل ةلودلا فرط
ةسسرامم ىلع بابسشلا
ةيت’واقملا صسحو ةسضايرلا

ططخم عسضو قيرط نع
نل يذلاو بابسشلل ينطو
ةيرادإا ةئيه درجم نوكي
بابسشلا عنسص نم امنإاو
ىلع يدلاخ ددسشو .مهسسفنأا
ةقفارمل ةلودلا ةدارإا
بابسشلاو ةيوعمجلا ةكرحلا

ةلاعف ةقيرطب مهكارسشإاو
يف ءاكرسش كلذب اوحبسصيل
.ةماعلا نوؤوسشلا رييسست

ـه.داوج

نيسضباقلاو نيقئاسسلا ةدئافل جد000.01 اهردق ةيلام ةدعاسسم

تاقرطلا ربع سصاخصشأ’ا يلقان ةدئافل ةحنم جد فلأا03
ربوتكأاو ربمتبصسو توأا رهصشأ’ ةبصسنلاب هقيبطت متي رارقلا ^

ةمزÓلا تازيهجتلاب اهقافرإاو اهفيظنت متي ⁄
يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطتل

ذيمÓتلا لابقتصس’ ةزهاج Òغ سسرادŸا

نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح721 ليجسست
70353 ىلإا لسصي

ةديدج ةباصصإا191و تايفو01
رئازجلا يف «انوروك» ـب

تاطلسسلا لسصفو ةيطارقÁدلا ةسسرامŸا زيزعت ركذلاب صصخ

كار◊ا بلاطŸ بيجتصسي ديد÷ا روتصسدلا :رميحلب رامع
ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘˘سصتلا
رو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
يذ˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ءاتفتسسÓل هعور˘سشم صضر˘ع˘ي˘سس
،لبقملا ربمفون لوأا يف يبعسشلا
كارح˘لا بلا˘ط˘م˘ل بي˘ج˘ت˘سسي˘سس
ح˘سشر˘ت صضرا˘ع يذ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘˘سسلا صسي˘˘ئر˘˘لا
.ةسسماخ ةدهعل ،ةقيلفتوب

راوح يف ،رميحلب لاقو اذه
صسنارف» ةينويزف˘ل˘ت˘لا ةا˘ن˘ق˘لا ع˘م
دعي يروتسسدلا ليدعتلا» ،«42
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا تا˘ماز˘ت˘˘للا ى˘˘لوأا
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئرل
كا˘ن˘ه نو˘كي نأا بج˘˘يو ،نو˘˘ب˘˘ت
بلا˘ط˘م ق˘فاو˘ي د˘يد˘ج رو˘˘ت˘˘سسد
يف قلطنا يذلا يبعسشلا كارحلا

كارحلا وهو ،9102 يرفيف22
ةيروهمجلا صسيئر هكراب يذلا

نمو ،«هبلاطم ديسسجتب مزتلاو
ي˘˘ت˘˘لا كار˘˘ح˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب
ةعجارم عورسشم اهل بيجتسسي
نم ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصم˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
ريزو ركذ ،ناملربلا يتفرغ لبق
ة˘سسرا˘م˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ب ،لا˘˘سصتلا
ر˘ب˘كا ل˘˘سصف ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
˘مرا˘سص كسسم˘˘تو تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
ة˘م˘كح˘م ءا˘سشنإا ع˘م ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘ب
ن˘˘مألا نا˘˘م˘˘˘سضو ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد
˘ما˘˘كحأا لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

تا˘سشرو صصو˘سصخ˘بو.ةسصاخ
زر˘بأا ،لا˘سصتلا عا˘ط˘˘ق حÓ˘˘سصإا
نأا ،عاطقلا ىلع لوألا لوؤوسسملا
نيماه نيلاغسشنا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا

ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘هو
ينوناقلا ريطأاتلاو ةيطارق˘م˘يد˘لا
هنأا ادكؤوم ،لاسصتلا تاطاسشنل
مت ،لوألا لاغسشنلا قايسس يفو
راطإلا زيزعتب اميسسل ظافتحلا

ةيروتسسدلا ةعجارملا) يعجرملا
راطإلا ىلع ظافحلاو (ةيراجلا
طا˘سشن˘ل ي˘سسفا˘ن˘ت˘لاو يدد˘ع˘ت˘لا
لا˘˘سصتلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو لا˘˘˘سصتلا
لاسصتلا ريوطتو يتا˘سسسسؤو˘م˘لا
ري˘طأا˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،يراو˘ج˘لا
،لاسصتلا تاطا˘سشن˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا
نينقت ىلإا اسساسسأا ،رميحلب راسشأا
ةينور˘ت˘كللا ة˘فا˘ح˘سصلا طا˘سشن
لوح نوناقو طئاسسولا ةددعتملا
ر˘ب˘سس طا˘سشن ر˘ي˘طأا˘تو را˘ه˘˘سشإلا
ة˘سصا˘خ ة˘ي˘نو˘نا˘ق ةد˘عا˘قو ءارآلا
ط˘ب˘سضلاو لا˘سصتلا تلا˘˘كو˘˘ب
:ة˘بو˘ت˘كم˘لا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘تاذ˘لا
ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘م˘لا
ينوناقلا نيطو˘ت˘لاو ة˘بو˘ت˘كم˘لا

تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ل ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لاو
.ةسصاخلا نويزفلتلا

ج.نيدلا رمق

د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا رر˘˘ق
ح˘ن˘م ع˘ي˘سسو˘ت ،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا
ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا

ي˘ل˘قا˘ن ةد˘ئا˘ف˘ل جد000.03
تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘˘ع صصا˘˘خ˘˘سشألا
تاءارجإا لعفب اوررسضت نيذلا
لقنلا ىلع ةسضورفملا دييقتلا

را˘طإا ي˘ف تا˘يلو˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
صسوريف نم ةياقولا تاءارجإا

ح˘لا˘سصم تد˘كأاو ،«ا˘نورو˘ك»
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،لوألا ر˘يزو˘˘لا
ةدعاسسم اسضيأا حنمت هنأا ،صسمأا

جد000.01 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘˘م
،نيسضباقلاو نيقئاسسلا ةدئافل

تاءارجإلا هذه قبطت نأا ىلع
ربم˘ت˘ب˘سسو توأا ر˘ه˘سشأا لÓ˘خ
.ربوتكأاو

ـه.داوج

،ةرو˘˘م˘˘ع مÓ˘˘عو˘˘ب ف˘˘سشك
ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا

مل ه˘نأا ،«فا˘تا˘سس» ن˘يو˘كت˘لاو
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت نآلا د˘˘˘ح˘˘˘ل م˘˘˘ت˘˘˘ي
داو˘م ر˘فو˘ت مد˘ع˘ل ،صسراد˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو ،ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

ىلإا ذي˘مÓ˘ت˘لا ةدو˘ع ةرور˘سض
دكأا هنأا لإا ،ةسساردلا دعاقم
،م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘سضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ
تامزلتسسم ةيافك مدع ببسسب
.«91‐ديفوك» نم ةياقولا

ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ةرو˘م˘ع د˘كأا
ل ه˘˘نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ه˘˘ب ه˘˘˘سصخ
لوكوتورب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘كم˘ي
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
اهسضعب نأا دكأا يتلا ،ةيوبرتلا
اهنيب ءايسشألا طسسبأل دقتفت
ل˘˘كسشي يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ءا˘˘م˘˘˘لا

ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ار˘˘ط˘˘خ ه˘˘ب˘˘سسح
را˘سشت˘نا ل˘ظ ي˘˘ف ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
.انوروك صسوريف

ـل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ح˘˘سضوأاو
ءارد˘˘˘˘˘˘˘م نأا ،«فا˘˘˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘˘سس»
،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ريبك طغسض تحت نوسشيعي
تامزلتسسم رفوت مدع ببسسب
،تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
جد نوي˘ل˘م001 تسص˘سص˘خ
‐ تاسسسسؤوملل ،0202 ةنسسل
ىلع  ‐ةيوناثلاو ةطسسوتملا
فاسضأاو ،ينطو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
كل˘ت تع˘جر˘ت˘˘سسا ةرازو˘˘لا نأا
،تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م لاو˘˘مألا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا فر˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘˘ن
بب˘سسب دÓ˘ب˘لا ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘˘لا

نع لءاسست هنأا لا ،91‐ديفوك
تبهذ نيأا ‐ :Óئاق اهريسصم
بر˘˘غ˘˘ت˘˘سساو .؟لاو˘˘م˘˘لا كل˘˘ت
ل˘˘˘˘˘˘˘˘كألا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ناوأا ءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش

نييÓم5 ةميقب ةيكيتسسÓبلا
تسصسصخ ي˘˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
طق˘ف ما˘يأا5 ةدمل ذي˘مÓ˘ت˘ل˘ل

نا˘ح˘ت˘ما زا˘ي˘ت˘جا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
نأا نيح يف .0202 ايرولاكب
دقتفت ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

لاقو .تامزل˘ت˘سسم˘لا ط˘سسبأل
تايناكمإلا رفوت مل ةلودلا نإا
تاسسسسؤوملل ةبسسنلاب ةمزÓلا
ةيهافرلا تقو يف

نأا ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م را˘˘سشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
يناعت يذلا ربكألا لكسشملا

،ةيميلعتلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ه˘ن˘م
اذه نأا افيسضم ،ظاظتكلا وه
رثكأاو رثكأا مقافتيسس لكسشملا
حا˘ت˘ج˘ي يذ˘لا ءا˘بو˘˘لا بب˘˘سسب
ءانب ةرورسضب بلاطو .ملاعلا

ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘˘ل تا˘˘سسسسؤو˘˘م
كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم .ه˘˘تد˘˘ح
ر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ءا˘˘˘ي˘˘˘حأا
.ةيميلعتلا تاموظنملل

صسي˘ئر تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ن˘˘عو
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل لÓ˘˘˘˘خ ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ةدع لوح ،ةينطولا ةفاحسصلاب
لو˘˘خد˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘يا˘˘˘سضق
ن˘ي˘مألا ح˘سضوأا ،ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
لاح يف هنأا  ،«فاتاسس»ـل ماعلا

لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا رد˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قا ا˘˘˘˘˘م
تا˘˘يلو ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا

،ا˘˘نورو˘˘ك بب˘˘سسب ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘ي˘ت˘سسرد˘م كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت˘˘سس
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ى˘˘لوألا
،مهتسسارد نولوازيسس  نيذلا

نيذلا ءلؤوهب ةسصاخ ةيناثلاو
ن˘ع م˘ه˘با˘ي˘غ ةر˘ت˘ف لو˘ط˘ت˘سس
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب تا˘سسسسؤو˘م˘لا

هذه يف هنأا احسضوم .انوروك
ؤوفاكت كانه نوكي نل ةلاحلا
صصرفلا يف

د.Ëرم

ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘˘سس
تلاح01 ةريخألا ةعاسس42
ـب ةديدج ةباسصإا191و ،ةافو
721 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘نورو˘˘ك»
فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح
لا˘م˘ج رو˘ت˘˘كد˘˘لا صسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمسسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر

،هتاذ ردسصملا فسشك امك
نيباسصملل يلامجإلا ددعلا نأا

ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
لÓخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض
،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42 ـ˘˘˘˘˘˘لا

لسصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح41205
،9861 ىلإا تايفولا يلامجإا
دد˘˘ع˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإلا

70353.
د.ميرم



ةود˘˘˘ن ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
ى˘ل˘ع صسمأا ا˘ه˘ط˘سشن ة˘ي˘ف˘ح˘سص
عيزوتو ن˘ي˘سشد˘ت ل˘ف˘ح صشما˘ه
ع˘قو˘م˘ب لد˘ع ن˘كسسم0021
،ةزابيت ةيلو ةمسصاعب ةقيدحلا
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ن˘˘كم˘˘˘ي ل ه˘˘˘نأا
˘ما˘م˘˘تإا نود «3 لد˘ع» ج˘ما˘نر˘ب
ةينكسس ةدحو فلأا056 جمانرب
اهباحسصأا ناك «لدع» ةغيسصب
اريسشم ،لوألا رطسشلا اوعفد دق
ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ة˘يو˘لوأا نأا ى˘˘لإا

˘˘ما˘˘م˘˘تإا و˘˘˘ه ن˘˘˘كسسلا لا˘˘˘ج˘˘˘م
اتفل ،زا˘ج˘نإلا د˘ي˘ق ع˘يرا˘سشم˘لا
نع ىلختت نل ةلودلا نأا ىلإا
نأا حسضوأاو .يعامتجلا نكسسلا
ةغيسص يف ايلاح ركفت ةرازولا
يف يراجيإلا يمومعلا نكسسلا

ن˘ي˘كم˘ت˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘˘غ˘˘ي˘˘سص
تانكسس داجيإا نم نينطاوملا

.مهب ةقئل
،يرسصان لامك ،حسضوأا امك

لو˘˘ح لاؤو˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع هدر ي˘˘˘ف
ة˘يو˘˘لوأا نأا »3 لدع» ج˘ما˘نر˘ب
ةموكحلل ةبسسن˘لا˘ب تا˘يو˘لوألا
˘ما˘م˘تإا و˘ه ن˘كسسلا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
زاجنلا ديق ةي˘ن˘كسسلا ج˘مار˘ب˘لا

ن˘كم˘ي لو ،ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لا كل˘˘تو
3 لد˘ع ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا

ةدحو فلأا056 زاجنا جمانربو
.Óسصاوتم لازي ل ةينكسس

ن˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا تف˘˘لو
ج˘مار˘ب نأا ى˘لإا ،ن˘كسسلا عا˘ط˘˘ق
ى˘ق˘ب˘ت˘سس ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كسسلا

ةلودلا ىلختت ن˘لو ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
،تانكسسلا نم عونلا اذه نع
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ة˘˘لود ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ف
.زايتماب ةيعامتجا ىقبتسسو

ف˘˘ي˘˘ق˘˘سست صصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘˘مأا
ىلع لوسصحلل يلاملا طرسشلا
42 دودح يف يعامتجا نكسس
ةداعإا» نأا ريزولا در ،جد فلأا
ةسسارد بلطتي كلذ يف رظنلا
ايلاح اهب موقت ةقمعم ةيعامتجا

ةرازو ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ب ن˘˘كسسلا ةرازو
ددع لوح ناديملا يف ةيلخادلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ى˘ت˘حو ،ي˘ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ج˘ما˘نر˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ن
ةسسارد زاج˘نإا بج˘ي ة˘مو˘كح˘لا
هذ˘ه بهذ˘ت ى˘ت˘ح ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
.«اهيقحتسسمل تانكسسلا

نأا ى˘˘˘لإا ،ير˘˘˘سصا˘˘˘ن را˘˘˘˘سشأاو
صصا˘˘˘خ˘˘˘لا را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘˘كسشم

نأا ريغ ،ادج Óيلق تاب نكسسلاب
لو˘ل˘ح ن˘ع ثح˘ب˘ت˘˘سس ةرازو˘˘لا
ءوجل˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘بر ىر˘خأا
لوقي ،ىرخأا ةينكسس غيسص ىلإا
ةرورسض ىلع ددسش يذلا ريزولا

ي˘˘سضارألا˘˘˘ب صسا˘˘˘سسم˘˘˘لا مد˘˘˘ع
ةيلاعلا ةبوسصخلا تاذ ةيحÓفلا
وأا تا˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ف
يف تفلو ةيمومعلا تازيهجتلا

يو˘قر˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘سص ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح
نم ةغيسصلا هذه نأا ىلإا معدملا
فلأا031 ا˘ه˘ماو˘ق تا˘ن˘كسسلا

،8102 ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو
يف ع˘يرا˘سشم˘لا صضع˘ب تفر˘عو
ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص ة˘غ˘ي˘سصلا هذ˘˘ه
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف زا˘˘ج˘˘نلا ة˘˘ياد˘˘ب
نأا ر˘ي˘˘غ دو˘˘ق˘˘ع˘˘لاو را˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب
موي نم انسسحت فرعت ةيعسضولا

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘˘سشو .ر˘˘˘خآل
تايلولا ربع ريمعتلا يريدم

صصا˘خ دو˘ه˘ج˘م لذ˘ب ةرور˘سضب
ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ر˘ئاود˘˘لا ءا˘˘سسؤور ع˘˘م
ف˘ل˘م ي˘ط˘ل د˘حو˘م˘لا كا˘˘ب˘˘سشلا
را˘طإا ي˘ف تا˘˘ن˘˘كسسلا ة˘˘يو˘˘سست
ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م ،51/80 نو˘نا˘ق˘لا
ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘سست˘˘لا بج˘˘˘ي
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ة˘يو˘سست
قئاثو نم تانكسسلا باحسصأا
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘˘لاو ة˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘لا
طيح˘م˘ل˘ل ة˘هو˘سشم˘لا ةرو˘سصلا
.ينارمعلا

ثدحلا4 0582ددعلا ^2441  رفصص6ـل قفاوملا0202 ربمتبصس32ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

لظلا قطانم لكاصشم ىلع ءاصضقلل ةيلخادلاو نكصسلا يترازول ةثيثح دوهج

لبقŸا Èمفون —افلا ‘ تانكصسلا عيزوتل ةيلمع Èكأا قÓطإا
يعامتج’ا نكصسلا نع ىلختت نل ةلودلا :يرصصان لامك ^

ح.نيدلا رمق

نم فلآلا تارصشع عيزوت دهصشيصس ربمفون حتافلا نأا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكصسلا ريزو ،يرصصان لامك نلعأا
ءاصضقلا ىلع ايلاح لمعت ةيلخادلاو نكصسلا يترازو نأا ىلإا اريصشم ،ةنصسلا هذه ةينكصسلا غيصصلا فلتخم نم ققصشلا

.«0202 ةنصس يف قطانم اذكهب لبقن ل نحن» Óئاق ،لظلا قطانم اهصشيعت يتلا لكاصشملا فلتخم ىلع

لÓغتصسلا لحو ةيناصسنإلا ناكم تلح ةيداŸا نأا اودكأا
رزآاتلاو نماصضتلا ناكم

سسيئرلا نودصشاني ةرجأ’ا تارايصس وقئاصس
ةنهملل ةطباصض Úناوق نصس نوبت

ةقفارمو ةثيد◊ا لاصصتلا تايجولونكت لا‹ ‘
ةعانصصلا ةرازو ةمظنأا ةنمقر ةيلمع

تارامثتصساو تاكارصش ثادحتصسا وحن
«يواوه» ةكرصش عم رئاز÷ا ‘ ةرصشابم

اهلمعو اهئاصشنإا ليهصستل ةينقتو ةينوناقو ةيئابج تاءارجإا ةدع تدمتعا

تاصسصسؤوŸا لع÷ ريوطت ةطخ قلطت ةموك◊ا
ةركتبŸاو ةيكذلا لولحلل اعبنم ةئصشانلا

ةيحصصلا ةمزأÓل يدصصتلا ‘ نطولا Èع مهدوهج نمث

ةلودلا سصرح دكؤوي ةحايصسلا ريزو
ةوÌلا قلÚ ÿيفر◊ا ةقفارم ىلع

ةينا‹و ةنمؤوم هلامعتصسا لئاصسوو فارطألا عيم÷ احبرم نوكيصس هنأا دكأا قيزر

ÊوÎكل’ا عفدلا ةموظنم قيبطتل ىعصست ةلودلا
«سشاــكلا» عــيدوتو

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك دا˘˘فأا
ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا نأا ،ةرا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
احبرم نوكي˘سس ي˘نور˘ت˘كلإلا
ءاو˘˘سس فار˘˘˘طألا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل
اذ˘كو را˘ج˘ت وأا ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم
نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ ،كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لا
نأا ادكؤوم ،ةي˘نا˘ج˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
وه ةرازولل يسساسسألا فدهلا

ي˘نور˘˘ت˘˘كللا ع˘˘فد˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
ي˘ف ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘˘ي

.عفدلا تايلمع
صسمأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو

ى˘ل˘ع ا˘ها˘˘ق˘˘لأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك لÓ˘˘خ
ميمعتل ةل˘م˘ح قÓ˘طإا صشما˘ه
ريزو ةقفر ينورتكلإلا عفدلا
نأاب ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘بإا د˘ير˘ب˘لا
،ينورت˘كلإلا ع˘فد˘لا ع˘ي˘سسو˘ت
لو اد˘ج ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع و˘˘ه
ةداملا قيبطت˘ب ط˘ق˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ت
لب ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ن˘م111
قÓ˘طإل ي˘ق˘ي˘ق˘ح صسي˘سسأا˘˘ت˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ةرا˘ج˘ت˘لا
ا˘م حا˘ج˘ن˘ب ة˘نو˘هر˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
،ي˘نور˘ت˘كللا ع˘فد˘لا ى˘م˘سسي
ثÓثب اي˘لا˘ح ط˘ب˘تر˘ي يذ˘لاو
،عفدلا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ه ،م˘ئا˘عد
عفدلا اذكو ،«رآا ويك» دوكلاو
ي˘˘هو تا˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع

ي˘˘ت˘˘لا ثÓ˘˘ث˘˘لا ط˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ىد˘˘˘ل ع˘˘˘سضو˘˘˘ت˘˘˘سس
ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأاو
ا˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
نحن» Óئا˘ق ،ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل
ةرازو عم كرتسشم قافتا يف
نو˘˘كن˘˘ل كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ن˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘سسمو ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م
يف عورسشلا متيل نيلماعتملل
يف ةينقت˘لا˘ب ا˘ي˘م˘سسر ل˘م˘ع˘لا
،1202 ة˘ن˘سس ل˘ير˘فأا ح˘تا˘ف˘˘لا

وه13 خيرات نأا ىلإا اريسشم
لوسصحلل ينوناق˘لا ماز˘ت˘لÓ˘ل

وأا ع˘˘فد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ت˘˘ح وأاو «دو˘˘ك رأا و˘˘ي˘˘كلا»
نأا بجي» افدرم ،عفدلا لسصو
هذه نأا نوكلهتسسملا فرعي
ةيناج˘مو ،ة˘ن˘مؤو˘م ط˘ئا˘سسو˘لا

ميت˘ن˘سس يأا او˘ع˘فد˘ي ن˘ل ثي˘ح
.«ةمدخلا هذه لباقم ،موسسرك

ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ه˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
ة˘يلو ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت
ا˘ه˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘ع»ـب
ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘سس ،«ي˘نور˘˘ت˘˘كللا
يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مألا

،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘˘با˘˘سسح˘˘لاو
72 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘سشا˘˘ك

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
هذ˘˘˘ه ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق
ي˘ف م˘ه˘م˘ظ˘˘ع˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو˘˘لا
.ةليسسملا

ريثكلا نأا ريزولا فسشكو
نيكل˘ه˘ت˘سسم˘لاو را˘ج˘ت˘لا ن˘م
هذ˘˘ه نو˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسي مو˘˘˘ي˘˘˘لا
هذه نأاو اسصوسصخ ةليسسولا
ءاوسس عيمجلل ةحبرم ةيلمعلا
ى˘ت˘حو كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا وأا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
لهسستسس نيذلا نيكلهتسسملا

يأا نود ،ءارسشلا ةيلمع مهيلع
هذه نأا ىل˘ع ا˘ن˘ق˘ف˘تا ،ة˘ف˘ل˘كت
ى˘ل˘ع مو˘ي˘˘لا م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

اري˘سشم ،ة˘يلو84 ىو˘ت˘سسم
وه يسساسسألا فدهلا نأا ىلإا

ذخأاي ينورتكلإلا عفدلا لعج
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘كم
ام لك بحي يذلا ،يرئازجلا

ة˘ي˘نا˘كمإاو ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت و˘˘ه
ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا
يف نويلم73 ىدعتت يتلا

هيع˘سس ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ينور˘ت˘كلإلا ع˘فد˘لا ح˘ب˘سصي˘ل
ي˘ف ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘˘ي

.عفدلا تايلمع
ع.لÓب

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا تعد
دبع ،ةر˘جألا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سسل
ةيروهمجلا صسيئر نوبت ديجملا
ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘غ˘˘سشنلا ة˘˘˘سسارد˘˘˘ل
يف ةلثمتم˘لاو ،ق˘م˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘فر
ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ط˘با˘سض ن˘ي˘ناو˘ق ن˘˘سس
لاقتنلا لجأا نم ةرجألا ةرايسس
،ةديدجلا رئازجلا دهع ىلإا اهب

ق˘ئا˘سس ة˘ن˘ه˘م قا˘ح˘˘لإا ا˘˘ي˘˘م˘˘سسل
نهملا ىلإا اهمسضو ةرجأا ةرايسس
قفاري امل رظنلاب اذهو ةقاسشلا

قاسشمو باعتأا نم ةنهملا هذه
هللا صسرغ نب راسشأا. ةلسصاوتم
فلكملا ينطولا نيمألا ناسسح

ةينطولا ةيدا˘ح˘تلا˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب
ي˘ف ،ةر˘جألا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سسل
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» تع˘ل˘˘طا نا˘˘ي˘˘ب
ةعجاف تلح دقل هنأا ،هنم ةخسسن

ىرن نأا لدبو اندلبب91 ديفوك
ةعبانلا اندنع ةي˘نا˘سسنإلا ر˘ها˘ظ˘م
صسكع انيأار ،انتينطوو اننيد نم
ة˘يدا˘م˘لا تل˘ح د˘ق˘ف ا˘ما˘م˘˘ت كلذ
ل˘˘˘˘حو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘سسنإلا نا˘˘˘˘˘كم
ن˘ما˘سضت˘لا نا˘˘كم لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا

نع ةع˘ن˘قألا تط˘ق˘سسو رزآا˘ت˘لاو
ة˘ي˘نا˘سسنإلا تعدا ا˘م˘لا˘ط˘ل ه˘جوأا

.ةينطولا تمعزو
ر.رجاه

،مهارب يلع تيآا تاحرف برعأا
هترئاد ةدارإا نع ،ةعانسصلا ريزو
تاكارسش ثادحتسسا يف ةيرازولا

رئازجلا يف ةرسشابم تارامثتسساو
لا˘ج˘م ي˘ف يواو˘ه ة˘˘كر˘˘سش ع˘˘م
،ةثيدحلا لاسصتلا تايجولونكت
ةمظنأا ةنمقر ةيلمع ةقفارم اذكو
ن˘˘˘يو˘˘˘كتو ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا ةرازو
.ي˘عا˘˘ن˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تارا˘˘طإا

ي˘˘ف م˘˘هار˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘ع تيآا ف˘˘˘سشك
ةيناكمإا نع ،ةفاحسصلل حيرسصت
ةيعانسص تاكارسش ةدع ديسسجت
م˘ت˘ي˘سس ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘م
بحر ،هبناج نمو.ابيرق اهتسسارد
يأا˘ب «يواو˘ه» ة˘˘كر˘˘سش ل˘˘ث˘˘م˘˘م
رمثملا نواعتلا لاكسشأا نم لكسش
.نيفرطلا نيب

ك.اصضر

،ديلو يدهملا نيسساي حسضوأا
ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
ةفرعملا داسصتقاب فلكملا لوألا

رظتني هنأا ،ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو
ي˘ف ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م
لولحلل اعبنم نوكت نأا رئازجلا
ةيمنتلا ةدئافل ةركتبملاو ةيكذلا
.ةينطولا

لÓخ بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا لا˘ق
ي˘فر˘ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘سشإا
ةعما˘ج˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب
ةيلوب يلوب˘م˘ط˘سسا ى˘ف˘ط˘سصم
با˘ح˘سصأا با˘ب˘سش ع˘م ر˘كسسع˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م ءا˘˘سشنإا لو˘˘ح را˘˘كفأا
ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه نأا ،ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘˘ن
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةو˘˘جر˘˘م˘˘˘لا
اهل نوكيسس ةئسشانلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
صصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ي˘˘با˘˘ج˘˘يلا ر˘˘ثألا

،ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘سشر˘تو
تدمتعا دق ةموكحلا نأا ازربم

ة˘ي˘ئا˘ب˘ج تاءار˘جإا ةد˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م
ءاسشنإا ليهسستل ةينقتو ةينوناقو
نم ةئسشانلا تاسسسسؤوملا لمعو
ة˘سصن˘م˘لا ثاد˘ح˘ت˘سسا ا˘ه˘ن˘م˘سض
اريبك لابقإا ىقلت يتلا ةيمقرلا

نييعماجلا ةسصاخ بابسشلا نم
فسشك ،ىرخأا ةهج نمو.مهنم
هترئاد نيب قافتا ماربإا نع ريزولا
يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةيرازولا

ميظنت فدهب ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
بÓ˘ط˘ل˘ل صصسصخ˘˘م صضر˘˘ع˘˘م
عيراسشملاو مه˘تاردا˘ب˘م صضر˘ع˘ل
متيسس يتلاو اهيف نوركفي يتلا
اهذيفنتل ايونعمو ا˘يدا˘م ا˘ه˘م˘عد
داسصت˘قÓ˘ل ة˘مد˘خ ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
نأا ى˘لإا ى˘ع˘سسن يذ˘لا» ي˘ن˘طو˘لا
ةفرعم˘لا دا˘سصت˘قا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
عيمج ي˘ف ةر˘كت˘ب˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لاو
ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
.«تامدخلاو ايجولونكتلا

ع.لÓب

ر˘يزو ،ود˘ي˘م˘ح د˘م˘ح˘م ن˘م˘˘ث
،ةيديلقتلا ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا
نويفرحلا اهب موقي يتلا دوهجلا

ةمزأÓل يدسصتلا يف نطولا ربع
ةلودلا صصرح ادكؤوم ،ةيحسصلا

،مه˘تد˘نا˘سسمو م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع
يف معد˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو
لوعملا مهطاسشن ة˘ي˘قر˘ت ل˘ي˘ب˘سس
قÓ˘خو ج˘ت˘ن˘م عا˘ط˘ق˘ك ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةرازو˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسح.ةورثلل
ود˘ي˘م˘ح د˘م˘ح˘م ما˘ق ،ة˘حا˘ي˘˘سسلا

ةعانسصلاب صصاخ صضرعم ةرايزب
رئب ةيدلب يف فرحلاو ةيديلقتلا
صصسصخ ،نار˘هو ة˘يلو˘ب ر˘ي˘ج˘لا
ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل
تاذب ريزو˘لا ن˘يا˘عو.ةينارهولا
ةعن˘قألا جا˘ت˘نإل ة˘سشرو ،نا˘كم˘لا
ىرخأا ةيفرح تاجوتنمو ةيقاولا

ةرازولا معد جما˘نر˘ب˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
يدسصت˘لا ي˘ف ة˘لود˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل
.91 ديفوك ءابول

ر.رجاه

فوفصصلا ديحوتل عيمجلا اعد
،ةرطصسملا فادهألا ديصسجتل
:ةحÓفلا ريزو

قيرط ةطراخ ديصسجت
نوهرم عاطقلا
لمعلا نييحتب
نيلعافلل يناديملا
ينادمح ديمحلا دبع لاق
ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
جمارب ديصسجت نإا ،ةيفيرلا

يف عاطقلل قيرطلا ةطراخ
رييغتب نوهرم ناديملا

لمعلا ةيجهنمو قرط نييحتو
نيرطؤوملل يناديملا لخدتلاو
ىلإا عيمجلا ايعاد ،نيلعافلاو
فادهألا ديصسجتل دنجتلا
قلعتي اميف ةصصاخ ،ةرطصسملا

.بوبحلا ةيجاتنإاو جاتنإا عفرب
عامتجا لÓخ ينادمح دكأا

ةلمح ريصضحت لوح يقيصسنت
0202 مصسومل رذبلاو ثرحلا

تاراطإا روصضحب1202/
حلاصصملا ءاردم ،ةيزكرملا
،تايلولا ضضعبل ةيحÓفلا
ناويدلل ماعلا ريدملا
بوبحلل ينهملا يرئازجلا

بوبحلا تاينواعت ءاردمو
ءاردمو ةفاجلا لوقبلاو
ءاصضعأاو ةينقتلا دهاعملا
ينهملا ينطولا ضسلجملا
بوبحلا ةبعصشل كرتصشملا

ةيمهأا ىلع ،«ردب» كنب لثممو
ةيجيتارتصسلا ةبعصشلا هذه
ينطولا داصصتقÓل ةبصسنلاب
وأا جاتنإلا ثيح نم ءاوصس
عيمج ايعاد ،تادراولا ضصيلقت
دينجتلا ىلإا نيلخدتملا
ةرطصسملا فادهألا ديصسجتل

،عاطقلا قيرط ةطراخ يف
ضسلجم اهيلع قداصص يتلا
اميف ةصصاخ ،ارخؤوم ءارزولا

ةيجاتناو جاتنا عفرب قلعتي
يف فادها يهو بوبحلا

.عيمجلا لوانتم
ر.رجاه



ةيروهمجلا ةباين تحسضوأا
نايب يف ،ةمكحملا تاذ ىدل
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا صسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
تا˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح نأا ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»
لسصحت  ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا
كرد˘˘ل˘˘ل ثا˘˘ح˘˘بألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف
تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ى˘ل˘ع ةرا˘ي˘سس دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م
اهفيقوت مت ةردخم داوم اهنتم
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
صسي˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ي˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب
نأا ل˘م˘ت˘ح˘ي صضي˘بأا قو˘ح˘سسم
دعبو ،نيياكوكلا ةدام نوكي
ة˘ي˘لوألا تا˘ير˘ح˘ت˘لا ق˘ي˘م˘ع˘˘ت
ةيروهمج ةباين فارسشإا تحت
قلعتت ةيسضقلا نأا نيبت ،لاحلا
ةرباع ةيلود ةيمارجإا ةكبسشب
يف ةرجاتملا نهتمت دودحلل
ةدا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
41 اهيف طروتم نيياكوكلا
نيب مهرامعأا حوارتت اسصخسش
نم نوردحني ةنسس34و22
.نطولا نم ةفلتخم قطانم

نم9 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘تو اذ˘˘ه
5 يقب اميف ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
بسسح ،رارف ةلاح يف نيرخآا
فا˘سضأا يذ˘لا ،رد˘سصم˘˘لا تاذ
طبسض مت راطإلا اذه يف هنأاب
نيياكوكلا ةدام نم غلك1.2
ن˘˘˘˘م غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك246.31و
،ة˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
فلأا184و نويلم61 هردق
تارايسس6 اذكو ،جد084و

.ةرخاف
هبتسشملا ميدقت مت ةراسشإÓل

ةيروهمجلا ةبا˘ي˘ن ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف
ءانب ةليلم نيع ةمكحم ىدل

ى˘لإا ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا بل˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
تاذ ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘˘ق
يتيا˘ن˘ج ل˘جأا ن˘م ة˘م˘كح˘م˘لا
ل˘يو˘م˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ءار˘سشلاو ةزا˘ي˘ح˘لا تا˘˘طا˘˘سشن
داومل نيزختلاو عيبلا دسصق
ريغ ةقيرطب مايقلاو ،ةردخم

دار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘عور˘˘˘˘˘سشم
.تاردخملا

watan@essalamonline.com
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ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت عشسات عشضوو تقؤوملا شسبحلا نهر ةينامثلا اهدارفأا عاديإا

يقاوبلا مأا يف نيياكوكلاب ةرجاتملل ةيلود ةيمارجإا ةكبصشب ةحاطإ’ا
ةبلصصلا تاردخملا نم غلك246.31و نيياكوكلا ةدام نم غلك1.2 زجح ^

خباشش رثوك

ةيلود ةيمارجإا ةكبشش نمشض نوطششني شصاخششأا8 عاديإاب ،يقاوبلا مأاب ةليلم نيع ةمكحم ىدل قيقحتلا يشضاق شسمأا رمأا
عشسات شصخشش عشضو عم ،تقؤوملا شسبحلا نهر نيياكوكلا ةدام اميشس’ تاردخملا يف ةرجاتملا نهتمت ،دودحلل ةرباع

.قيقحتلا يشضاق فرط نم لوأ’ا روشضحلا دنع مهباوجتشسا دعب ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت ةيشضقلا تاذ يف هطروت هبتششم

لوثملا يسضاق ،صسمأا لوأا رمأا
ة˘باز˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل يرو˘ف˘لا
مرجم عاديإاب ةدكيكسس ةيلوب

ةنسس54 رمعلا نم غلبي ريطخ
9 هدسض تردسص امدعب صسبحلا
  .صضبقلاب رماوأا

نأا ،ةيلولا نمأا حسضوأاو اذه
ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
رثكأا ىلإا ةفاسضإلاب يران حÓسس
ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو002.7 ن˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا

ة˘ح˘ل˘سسأاو ة˘سسو˘ل˘ه˘م صصار˘˘قأاو
 .ءاسضيب

ءانب يرحت˘لاو ثح˘ب˘لا د˘ع˘بو
نأا˘ب تدا˘فأا ،تا˘مو˘ل˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةنيدمب هلزنم نم ذختي ينعملا

جيورتو نيزخ˘ت˘ل ا˘نا˘كم ة˘باز˘ع
ح˘لا˘سصم تما˘ق ،تا˘عو˘ن˘م˘م˘˘لا
ميلقإا ةباين عم قيسسنتلاب نمألا
ةفاك ذاختا دعبو صصاسصتخلا
لوسصحلاو ةينوناقلا تاءارجإلا

نع رداسص صشيتفتلاب نذإا ىلع
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

 .هب هبتسشملا فيقوت مت ،ةبازع
لزنم صشيتفت ةيلمع لÓخو

ىلع هلخادب روثعلا مت ،ينعملا
لÓ˘˘غأاو يدر˘˘ف يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘سس
ن˘م ةرورا˘ق81و صشي˘طار˘خو
ءاسضيب ةحلسسأا اذكو ردخم ءاود
ةفاسضإلاب (فويسسو نيكاكسس)
ن˘˘˘م ةرورا˘˘˘ق002.7 ى˘˘˘˘˘˘لإا
ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

مت ماج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
 .ردسصملا تاذ بسسحب ،مهزجح

صصخ˘˘˘سشلا نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘قو
ىدل ا˘بو˘ل˘ط˘م نا˘ك ،فو˘قو˘م˘لا
صضبقلاب رماوأا9 لحمو ةلادعلا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘يا˘سضق ن˘˘ع
ةقرسسلا ح˘ن˘ج»ـب  صصو˘سصخ˘لا˘ب
يد˘م˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘سضلاو
ةقرسسو رارسشأا ةيعمج نيوكتو
ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘سسلاو ي˘˘˘˘˘˘سشاو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
تم˘ت ا˘م˘ب˘سسح ،«ة˘فو˘˘سصو˘˘م˘˘لا
  .هيلإا ةراسشإلا

شش.Òبع

صسر˘˘˘ح تاد˘˘˘حو تذ˘˘˘˘ق˘˘˘˘نأا
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ل˘˘حاو˘˘سسلا

ةيميلقإلا هايم˘لا ي˘ف ة˘قر˘ف˘ت˘م
ةدتمملا ةرتفلا ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ربمتبسس91 ى˘˘˘لإا51 ن˘˘˘م
584 ذا˘˘˘ق˘˘˘نإا ن˘˘˘م ،يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
را˘˘ح˘˘بإلا او˘˘لوا˘˘˘ح ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
مت اميف ،ةسصتخملا حلاسصملا
نيرجاهمل ثث˘ج01 لاسشت˘نا

د˘ع˘ب او˘قر˘غ ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
.مهبراوق بÓقنا

ةرازو تح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
ةليسصح يف ،ينطولا عافدلا
اهل نايب يف اهنع تفسشك اهل
«مÓ˘˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست صسمأا
را˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن
نم ةلوذبملا دوهجلا ةلسصاوم
دحلل ةيرح˘ب˘لا تاو˘ق˘لا فر˘ط
ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ ن˘˘˘م
تاد˘حو تن˘كم˘ت ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،ل˘حاو˘سسلا صسر˘ح
91 ى˘˘˘لإا51 ن˘م ةد˘ت˘م˘˘م˘˘لا
صضارتعا نم ،0202 ربمتبسس
اولواح اسصخ˘سش584 ذاق˘نإاو
،ةيعرسش ريغ ةقيرطب راحبإلا
فرط نم م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي˘ل
مت اميف ،ةسصتخملا حلاسصملا
ثث˘˘˘ج (01) ةر˘˘سشع لا˘˘سشت˘˘˘نا
ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘˘م˘˘ل

 .مهبراوق بÓقنا دعب اوقرغ
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ر˘كذ˘ي

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا قراوز ا˘˘˘ه˘˘˘تذ˘˘˘ف˘˘˘˘ن
ىلع ةعزو˘م تنا˘ك ،ذا˘ق˘نإلاو
ةيرحبلا ةهجاولاب ةيلمع22
ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ارجاهم552 ذاقنإاو صضارتعا

ةيلمع91و ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘˘غ
مت ةيقرسشلا ةيرحبلا ةهجاولاب

722 ذاقنإاو صضارتعا اهلÓخ
مت اميف ،يعرسش ريغ ارجاهم
(30) ة˘ثÓ˘ث ذا˘ق˘نإاو صضار˘ت˘˘عا

ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘˘غ ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م

.ىطسسولا ةيرحبلا ةهجاولاب
‐ تÓخدتلا هذه صسكعتو

˘˘˘‐رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ ف˘˘˘ي˘˘˘˘سضي
تاوقلا اهلذبت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

صضرع يف ا˘ه˘ما˘ه˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
اهنم ةيناسسنإلا اميسسل رحبلا

ة˘˘مÓ˘˘سس ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
.نينطاوملا

ككفي نارهو نمأا
يف نيتشصتخم نيتكبشش
راحبإ’ا تÓحر ميظنت

ةيعرششلا ريغ
ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت

نم ،نارهو ةيلوب كرتلا نيع
نيتسصتخم نيتكب˘سش كي˘كف˘ت
را˘ح˘بإلا تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف
غلابم لبا˘ق˘م ،ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ
 .صصاخسشأا6 فيقوتو ةيلام

˘˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ تدا˘˘˘فأاو
هنأا ،يئلولا نمأÓل لاسصتلاو
ي˘ف ن˘ي˘ت˘كب˘سشلا كي˘˘كف˘˘ت م˘˘ت

عوبسسألا نيتلسصفنم نيتيلمع
،تامولعم ىلع ءانب ،يسضاملا
ة˘ط˘خ ة˘˘طر˘˘سشلا ع˘˘سضو د˘˘ع˘˘ب
6 فيقوت اهلÓخ مت ةمكحم
نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا

ددسصب اونا˘ك ة˘ن˘سس63و02
 .يرسس راحبإا ةيلمعل ريسضحتلا

نيتب˘كر˘م ز˘ج˘ح ا˘سضيأا م˘تو
تادعمو نيكرحمو نيبراقو
يلام غلبمو ةحابسسلاو ةدجنلل
فلأا056و نييÓم4 قوفي
 .هتاذ ردسصملل اقفو ،جد

تاءار˘˘جإلا ما˘˘م˘˘˘تإا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ءار˘جإا ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
متو ،نيفوقوملا دسض يئاسضق
ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
نيع ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘مأا م˘ه˘ق˘ح˘ب رد˘سصو ،كر˘˘ت˘˘لا
  .عاديإا

تاوت مÓشسلا دبع / ب.دلاخ

مهبراوق بÓقنا دعب اوقرغ نيرخآا01 ثثج لاششتنا مت اميف

ةقرفتم تايلمع لÓخ «اقارح»584 ذاقنإا
ةينطولا ةيميلقإ’ا هايملا يف

شضبقلاب رماوأا9 هدشض تردشص

مرجم عاديإاب رمأاي ةدكيكصس ءاصضق
سسبحلا ريطخ

ءايحأا ةدعب تاباشصع برح يف اوطروت

ةيراجلا ةنصسلا علطم ذنم اصصخصش95 فقوي ةديلبلا ةي’و نمأا

جلاعملا فيكلا نم غلك3 نم رثكأا زجح

ةمظنم ةيمارجإا ةكبصشب حيطي ةزابيت نمأا

تناك ةأارمإا ةزوحب تطبشض
ةنيدمب اهجيورت ددشصب

ةتوتلا نيع

رثكأا زجح
فيكلا نم غلك2 نم
ةنتابب جلاعملا

كردلا رشصانع تزجح
رثكأا ،ةنتاب ةي’وب ينطولا

جلاعملا فيكلا نم غلك2 نم
ىدل اشسولهم اشصرق333و
 .ةتوتلا نيعب ةأارما
ةيميلقإ’ا ةعومجملا تدافأا
نأا ،يماظنلا كلشسلا تاذل
ىلع ءانب تءاج ةيلمعلا

تادحو ىلإا تدرو تامولعم
كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا
نيع ةنيدمب ينطولا
نكم ثيح ،ةتوتلا
نم ،اهل لثمأ’ا لÓغتشس’ا

تارثؤوملا ةيمك زجح
نم حئافشص5 اذكو ةيلقعلا
ةدحاولا نزو جلاعملا فيكلا

 .امارغ464
ةقرفلا رشصانع ماقو
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

ةطخ عشضوب ،توقاي نيعب
ثيح ،نيينعملاب ةحاطإÓل
ةبكرملا فيقوت مت
قيرطلا ىلع اهب هبتششملا
ةيرقب3 مقر ينطولا
ةتوتلا نيع ةيدلبب «ةيلوم»
ةرايشسب رمأ’ا قلعتيو
نم ةمداق تناك ةيحايشس
اهنتم ىلعو ةركشسب ةي’و
ةقفر ةنشس92 اهرمع ةأارما
فيشضي ،(ةنشس46) قئاشس
ششيتفتبو .ردشصملا
ةزوحب روثعلا مت ،ةبكرملا
31 هب طششم ىلع ةأارملا

دايتقا متيل ،اشسولهم اشصرق
ةقرفلا رقم ىلإا نيينعملا

،قيقحتلا ةلشصاوم لجأا نم
ىلع روثعلا نع رفشسأا يذلا

تارثؤوملا نم ارخآا اطششم32
ةأارملا ةزوحب ةيلقعلا

حئافشصلا ىلإا ةفاشضإ’اب
جلاعملا فيكلا نم شسمخلا

ةينعملا تلواح يتلاو
نأا ريغ اهنم شصلختلا

  .لششفلاب تءاب اهتلواحم
رومع ةليبن

ةيلو نمأا حلاسصم تفقوأا
ة˘ن˘سسلا ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإاو ة˘يرا˘ج˘˘لا
95 ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا توأا ر˘˘ه˘˘˘سش
مئارج يف مهطروتل اسصخسش
  .ءايحألا تاباسصع برح

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسح˘˘˘بو
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو مÓ˘عإلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
حلاسصم تماق د˘ق˘ف ،ة˘ي˘ن˘مألا
ةنسسلا علطم ذنم ةيلولا نمأا
توأا ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإاو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
تايلمع نم ددعب ،يسضاملا
ميلقإلا لماك ربع ةمهادملا
ي˘ت˘لاو  ،ة˘يلو˘ل˘ل ير˘سضح˘˘لا
نم ددع فيقوت نع ترفسسأا
 ..صصاخسشألا

ةفاكل اهتبراحم راطإا يفو
ة˘سصا˘˘خ ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا لا˘˘كسشأا

ثي˘˘ح ،ءا˘˘ي˘˘˘حألا تا˘˘˘با˘˘˘سصع
ارخؤوم ةرهاظلا هذه ترسشتنا

،ة˘يلو˘لا ن˘م ءا˘ي˘حأا ةد˘ع ي˘ف
ىلع ارطخ لكسشت تحبسصأا
صصا˘˘خ˘˘سشألا ة˘˘مÓ˘˘سسو ن˘˘مأا

  .مهتاكلتممو
دق˘ف نا˘ي˘ب˘لا تاذ بسسح˘بو

،اسصخسش95 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘˘ت
ةيسضق11 ي˘ف م˘ه˘طرو˘˘ت˘˘ل

،ءايحألا يف تاباسصع برح
ة˘ح˘ل˘سسألا ا˘ه˘ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘˘سسا
72 قح يف ردسص ،ءاسضيبلا

ع˘˘سضوو عاد˘˘يإا ر˘˘مأا م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةباقرلا تحت ن˘ير˘خآا ة˘ي˘نا˘م˘ث
12 دافتسسا ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

امك .رسشابملا ءاعدتسسلا نم
لÓخ حلاسصملا تاذ تفقوأا
665 ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سس ةر˘ت˘ف˘˘لا
اياسضق يف مهطروتل اسصخسش
24 صضي˘بألا حÓ˘˘سسلا ل˘˘م˘˘ح
تقؤوملا صسبحلا اوعدوأا مهنم
ةباقر˘لا تح˘ت او˘ع˘سضو62و
اودافتسسا331و ةي˘ئا˘سضق˘لا

اميف رسشابملا ءاعدتسسلا نم
مهنم563 فلم لاسسرإا مت
تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ى˘˘˘لإا
ىلإا اهنم ايعسسو .ردسصملا
ربع نامألاو ةنيكسسلا طسسب

ل ةيلولا ءايحأاو عراوسش لج
د˘˘ه˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
،ة˘م˘ير˘ج˘لا را˘كوأل ارا˘˘سشت˘˘نا
ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ تر˘˘˘ط˘˘˘سس
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ا˘ي˘ن˘مأا ا˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
يذ˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حألا تا˘˘با˘˘˘سصع
نم ةلمج ذاختا ىلع زكتري
ةيئاقولاو ةيعدرلا تاءارجإلا

هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘سضو ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت اذ˘˘˘كو ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘لا

فيقوتل ةمهاد˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م˘˘لا
 .مئارجلا

يوارمع ماششه

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تحا˘طأا
،ةزابيت ةيلو نمأل ةيئاسضقلا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سشب
ج˘˘˘يور˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ر˘ث˘كأا تز˘ج˘حو ،تارد˘خ˘م˘لا

نم تامارغول˘ي˘ك ة˘ثÓ˘ث ن˘م
 .يدنهلا بنقلا

مÓعإلا ةيلخ نايب حسضوأاو
ةقرف» نأا ،ةزابيت ةيلو نمأاب
تحا˘طأا ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سشب
،صصاخسشأا ةثÓث نم ةنوكتم
تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف

لبق نم ةلوذبملا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
يف ةزابيت ةيلو نما حلاسصم
عاو˘˘˘نأا ى˘˘˘ت˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ردسصملا فا˘سضأاو ،«م˘ئار˘ج˘لا
ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف نأا ،ه˘˘˘˘تاذ
ةيئلولا ةحلسصملاب لخدتلاو
تعسضو ،ةيئاسضقلا ةطرسشلل

طسشنت ةيمارجإا ةكبسشل ادح
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تلا لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
ىلع تارد˘خ˘م˘لا˘ب ي˘عر˘سشلا

،ط˘سسو˘لا تا˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘سسم
ل˘كسشبو م˘ها˘سس يذ˘˘لا ر˘˘مألا

ة˘ثÓ˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘حو ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م
دعبو ،تاردخملا نم ةربتعم
م˘ت ،ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
ة˘ثÓ˘ث˘لا صصا˘خ˘سشألا فا˘˘ق˘˘يإا

غلك3 م˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سضو
بن˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘مار˘˘˘غ45و
زجحو «جلاعم فيك» يدنهلا

ة˘ثÓ˘ثو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ام ءوسض ىلعو .ةلاقن فتاوه
تافلم زاجنا مت ،هركذ قبسس
،مهيف هبتسشملا دسض ةيئاسضق
ةبا˘ي˘ن˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو
 .ايميلقإا ةسصتخملا

ق.رونلا دبع



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0582ددعلا ^2441  رفسص6ـل قفاوملا0202 ربمتبسس32ءاعبرألا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

058207ددعلا ^2441  رفسص6ـل قفاوملا0202 ربمتبسس32ءاعبرألاتامهاصسم
زمرلا رعاصشلا ةمدخ يف يفاقثلا يقاولا

ى˘ل˘عً ارو˘سشن˘م د˘ّم˘ح˘م ا˘˘ير˘˘كز بت˘˘ك
خ˘يرا˘ت˘ب كو˘ب˘سسي˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
صضعب ن˘ع ه˘ي˘ف ثّد˘ح˘ت˘ي1/9/0202
ةّلجم ريرحتلً اريتركسس هلمع صسيلاوك
ا˘هر˘ير˘ح˘ت صسأار˘ي نا˘ك يذ˘لا ل˘˘مر˘˘كلا
،صشيورد دو˘˘م˘˘ح˘˘م ل˘˘حار˘˘لا ر˘˘عا˘˘سشلا

رسشن صضفرل باّتكلا رظني ناك فيكو
.ّةلجملا يف مهسصوسصن
:ًلّوأا دّمحم ايركز روسشنم وه اذه
ر˘ير˘ح˘ت ر˘ي˘تر˘كسس ل˘م˘عأا تن˘ك ن˘ي˘ح»
نيذلا باّ̆ت˘كلا نا˘ك ،ل˘مر˘كلا ةّ̆ل˘ج˘م˘ل
ىلع مهتانعل نّوبسصي ،مهّداوم صضفرُت
دو˘˘م˘˘ح˘˘م صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل ا˘˘˘نأا ي˘˘˘سسأار
م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ه˘˘سسأا نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف .صشيورد
قوف .صشيورد ةمجاهم نم يتمجاهم
يبلسسلا مكحلا ةبسسن تناك دقف كلذ
ىلع ةأاطو فخأا انأاّ يلإا مهتاباتك ىلع
.صشيورد ىلإا هتبسسن نم مهبولق
نم بسضاغ صسكافب ظفتحأا تلز امو
ينفسصو هسشيرلا ي˘م˘ل˘ح ى˘عد˘ي د˘حاو
رسشن تسضفر لمركلاّ نأل لارنجلاب هيف
نأا لوا˘ح˘ي ن˘ي˘كسسم˘لا نا˘ك .هد˘˘ئا˘˘سصق
مكح نم وه صشيورد ّنأا ةركف دعبي

.يب اهقسصلي نأاو ،هرعسش ىلع
ه˘ل˘لا ا˘˘ي :لو˘˘قأاو ،اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ف˘˘تأا تن˘˘كو
«.ةيحللا اهب اهوحسسما

دحأا رو˘سشن˘م˘لا اذ˘ه ي˘ل ل˘سسرأا ا˘مد˘ن˘ع
ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأاو د˘˘قا˘˘ن و˘˘هو ،ءا˘˘˘قد˘˘˘سصألا

ًاسضيأا وه هتّلاسض دجو هّنأاك ،ينيطسسلف
مل ذإا ؛هرعسشو ةسشيرلا نم لينلا يف
.ةدحاو ةملكب ولو يّدر ىلع بّقعي
هتلاسسر ىلعً اّسصاخً اّدر تبتك تنكو
ريرحت ريتركسس بولسسأا ةّدحبً ادقتنم
رو˘سشن˘م˘لا ى˘ل˘ع ب˘ّق˘عأا م˘لو ،ل˘مر˘كلا

ن˘م صسي˘ل د˘ّم˘ح˘م ا˘ير˘كز˘˘ف ،ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ام يقيدسصل تبتك .كوبسسيفلا ءاقدسصأا
:يتأاي
ىلإا ءيدر رعاسش ةسشيرلا ّنأا دقتعأا ل»
اهب ّملكت يتلا ةّيهجنعلا ةجردلا هذه
زاوج يه لمركلا لهو ،دّمحم ايركز
دعب مو˘ي˘لا ً،اذإا ً؟ار˘عا˘سش ح˘ب˘سصت˘ل ر˘ف˘سس
ن˘م ة˘ع˘جر ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘مر˘˘كلا لاوز
؟م˘هر˘ع˘سشل ة˘ّي˘عر˘سش ءار˘ع˘سشلا ي˘ط˘ع˘ي
رّكفي ذإا ؛اذه دّمحم ايركزً اّدج نيكسسم
،رع˘سشلا ة˘باّو˘ب ى˘ل˘ع صسرا˘حو م˘ّي˘ق ه˘ّنأا
تنك .«!رورم تازاوج ءارعسشلا حنميل
ن˘مً ار˘ي˘ث˘ك ًا˘سضع˘ت˘م˘م ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا ي˘˘ف
دّمحم ايركز اهيف بتك يتلا ةقيرطلا

.ّيوسسلا ريغ هروسشنم
تاراو˘ح د˘حأا˘ب ثيد˘ح˘لا اذ˘ه ي˘˘نر˘˘ّكذ
هّنأا ركذ ثيح ،صشيورد دومحم رعاسشلا
ٍصصوسصن رسشن ىلع قفاوي ناكً انايحأا

،نيسسّركمو نيفورع˘م ءار˘ع˘سشل ة˘ئ˘يدر
صسي˘˘لو ،م˘˘سسلا ةو˘˘ط˘˘سسب كلذ رّر˘˘˘ب˘˘˘ي
صضعب دجوي لأا نكلو ،ّصصنلا ةوطسسب
يف ةئيدرلا صصوسصنلا رسشن يف ثبخلا

ءار˘˘ع˘˘سشل ل˘˘مر˘˘كلا˘˘ك ة˘˘نزاو ة˘˘ّل˘˘ج˘˘˘م
صسيلأا ً؟ارابك نونو˘كي د˘قو ن˘ي˘فور˘ع˘م
ءلؤو˘˘ه ةرو˘˘سصل ه˘˘˘يو˘˘˘سشت ر˘˘˘مألا ي˘˘˘ف
نيّيوب˘خ˘ن˘لا ءاّر˘ق˘لا ر˘ظ˘ن ي˘ف ءار˘ع˘سشلا

وه ّلظيل ،مهل ةّئيسس ةروسص ميدقتو
؟ىراجُي ل يذلا لحفلا رعاسشلا هدحو
ئراقلل ةعيدخً اسضيأا كلذ يف صسيلأا
ًاسصن اهيف دج˘ي˘ف ة˘ّل˘ج˘م˘لا˘ب ق˘ث˘ي يذ˘لا

ة˘ق˘ئاذ˘ب ق˘ث˘يو ه˘ت˘ق˘ئاذ بّذ˘كي˘فً ا˘ئ˘يدر
؟ه˘ل˘مر˘ك ر˘ير˘ح˘ت ر˘ي˘˘تر˘˘كسسو صشيورد
،ودبي ام ىلع ةّيقÓخأا رثكأا انه ةلأاسسملا

ل˘ع˘˘ج˘˘تو ،فر˘˘ط ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا لا˘˘ط˘˘تو
تقولا يف Óًماجمو ًاعداخم صشيورد
مسسا دّرجم هريتركسس نم لعجتو ،هتاذ

ناك لهف ،اّلإا صسيل ريرحتلا ةأايه لامكإل
كلت صضفر ىلع ريتركسسلا اذه ؤورجي
نا˘كً ا˘سضيأا ه˘ّنأا مأا ة˘ئ˘يدر˘لا صصو˘سصن˘˘لا

صشيورد لاعفأا لعفب ةقئاذلا عودخم
رثكأا ودبي ام ىلع ةلأاسسملا ؟ةلِماجملا

.ةعيدخ نم ربكأاو ؤوطاوت نم
فسصن ركذ دّمحم ايركز ّنأا يفّ كسش ل
ةمثف ،ةل˘ما˘ك ا˘هر˘كذ˘ي م˘لو ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
صشيورد مهل رسشني مل نودّيج ءارعسش
صصوسصنلا كل˘ت اور˘سشنو ،م˘ه˘سصو˘سصن
ل˘مر˘كلا ن˘مً ا˘نأا˘سش ى˘ل˘عأا ر˘با˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
ّةينيطسسلفلا تا˘ّل˘ج˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘تاو˘خأاو
(ديدجلا لمركلاو ،ءارعسشلاو ،فراسشم)

ّلك لّكسشت تناك ذإا ،لاثملا ليبسس ىلع

ددع رخآا ّىتح تّالجملا كلت نم ةّلجم
،بّاتكلا نم ّةلثلً ادقع اهنم ّلك نم
نورخآا مهل أار˘ق˘ي˘ل م˘ه˘سسف˘نأل نور˘سشن˘ي

 .مهتلكاسش ىلع
ناك صشيورد ريتركسس هب ثّدحت ام ّنإا

لّبطت يتلا ةقوجلا كلت نمسض لاز امو
نم هتروسص يمحتو ريبكلا رعاسشلل
وه هلوق ايركز دارأا ام ّنكل ،هيوسشتلا
رعسش صضفري ناك نم هسسفن صشيورد ّنأا

لْ نكل ،هريغو ةسشيرلا يملح دّمحم
ي˘سضرو ،ر˘ي˘ب˘كلا ر˘عا˘سشلا مو˘˘ل˘˘ي د˘˘حأا
ًانأاسشّ لقأا ةداعلا يف وه يذلا ريتركسسلا
،ةلاحلا هذه يف اّميسسل ،ءيسشّ لك يف
ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا صسي˘˘ئر رازوأا ل˘˘ّم˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا

ا˘ن˘ه و˘هو ،ة˘ّل˘ج˘م˘˘لا ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
ا˘ير˘كز مÓ˘ك ئ˘مو˘يو ،ه˘سسف˘ن صشيورد
ةّيروتاتكدلا نم عون ىلإا ًاسضيأا دّمحم
صشيورد اهنم يناعي ناك يتلا ةّيفاقثلا

اهرّرم˘يو ة˘م˘عا˘ن˘لا ه˘تّو˘ق˘ب ا˘ه˘ف˘ظو˘يو
،ريرحتلا ريتركسس عمٍ ؤوطاوتب ةسسÓسسب
هدحو وه هّنأاّ يفخ فرط نم هرهظأا دقف
هذهو ،اهرسشنو صصوسصنلا˘ب م˘ّكح˘ت˘م˘لا

،ءا˘ي˘سشألا ة˘ع˘ي˘ب˘ط ا˘هد˘ّكؤو˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
تاّلجملا يلوؤوسسمّ لك ىدل ةدوجومو
ّدار Óف ،ريرا˘ح˘ن˘لا ا˘هر˘ير˘ح˘ت ءا˘سسؤورو
،هريي˘غ˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘سسي د˘حأا لو ،م˘هرار˘ق˘ل
رو˘˘كيد˘˘لا لا˘˘م˘˘كإل دو˘˘جو˘˘مّ ل˘˘˘كلاو
،اهتاذ لمركلا وه صشيوردف ،يمÓعإلا

ن˘م ه˘ل˘ث˘م هر˘ي˘˘غو ّ.ل˘˘كلا ي˘˘ف ّل˘˘كلاو
.ءاوسسب ءاوسس تاّلجملا باحسصأا
ةسشيرلا ّقحب دّمحم ايركز روسشنم ّنإا

لب ،طقف ةسشيرلا ىلع صسيل ،xدعت وه
،اه˘ت˘ّمر˘ب ةّ̆ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع xد˘ع˘ت
ا˘˘ه˘˘سضار˘˘مأا ن˘˘م د˘˘حاو ى˘˘لإا ر˘˘˘ّسشؤو˘˘˘يو
،اهنم وأا اهل ءافسش ل يتلا ةيسصعتسسملا
ًا˘سضر˘م ا˘ه˘نو˘ك ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ي˘˘ه˘˘ف
تبا˘سصأا ةّ̆ي˘فا˘ق˘ث ة˘قا˘م˘ح ي˘˘ه ًلا˘˘سضع
ينيطسسلفلاو يبرعلا يفاقثلا طسسولا

يه هذهو ،ةدّدع˘ت˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ّل˘ج˘ت ا˘ه˘لو
ةديمح˘لا ر˘ي˘غ تا˘يّ̆ل˘ج˘ت˘لا كل˘ت ىد˘حإا

.ةنونيكو ًافسصو
برعلا يفّقثم نم هريغو دّمحم ايركز
ني˘فو˘سصو˘م˘لا م˘ه˘با˘ّت˘كو م˘ه˘ئار˘ع˘سشو
ه˘لإلا ةر˘كف نودا˘ع˘ي ن˘ي˘˘ّير˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
مه اونوكي نأا اّلإا ،ةّينيدلا ةياسصولاو
ه˘˘ت˘˘ه˘˘لآاو هءا˘˘ي˘˘سصوأاو ر˘˘ع˘˘سشلا ءا˘˘ي˘˘لوأا
يف هنيطايسش عم نيفلاحتملا نيّلجبملا
اهيلع قلطي يتلا دئارجلاو تّالجملا
اّلإا تسسيل ا˘ه˘ّنأا ف˘سشت˘كت˘ل ،ة˘نزاو ا˘ه˘ّنأا

تا˘ها˘ف˘ت˘لاو صضار˘مألا˘ب أاّ̆ب˘ع˘مً ا˘نز˘خ˘م
،ة˘˘ّف˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو دا˘˘ق˘˘˘حألاو
اهوقلطي نأا نّوبحي يتلا تاسسوريافلاو
ام ةقÓعلا اودّكؤويل ،ةرتفلاو ةرتفلا نيب
نإاو ىّتح زمرلا ر˘عا˘سشلا ن˘ي˘بو م˘ه˘ن˘ي˘ب

لو ،رثأا ّيأا اهل صسيل ّةيليذ ةقÓع تناك
.اهيلإا ُتفتلي

نيطسسلف‐ةزغ / دمحم جح صسارف : ملقب

ةطرو ةيئاصسنلا ةبيقحلا

تا˘عا˘سس ءا˘ن˘ثأا عاد˘سصب با˘سصأا ا˘مد˘ن˘˘ع
بلطأاو ةليمز برقأا نع ثحبأا ،لمعلا

ثدحي ملو ،عادسصلا جÓعل اسصرق اهنم
ةليمز تبيخ نأا نينسسلا رم ىلع طق

يأا اهع˘م ل˘م˘ح˘ت ل ا˘ه˘نإا تلا˘قو ،ي˘ن˘ظ
وه ،صسكعلا ثدحي لب ،عادسصلل راقع
ةليكسشت ةليمزلا كلت يلع صضرعت نأا

مأا ،نيربسسأا مأا لودنب :عادسصلا ةيودأا نم
نايحأا يفو نكلو ؟لونيليات مأا نيفورب

روثعلا ةليمز˘لا لوا˘ح˘ت ا˘م˘ن˘ي˘بو ةر˘ي˘ث˘ك
نو˘كي بسسا˘ن˘م˘لا ءاود˘لا صصر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
رايهنا وأا عرسص ىلا لوحت دق يعادسص
عاسضرلا يف هتوخإاو لودنبلاف ،يبسصع
،ةيئاسسن دي ةطنسش لك يف نودوجوم
نمكت يأا ،«جورخلا يف لمأاتلا نكلو»
ةلأاسسم يهو ،هيلع روثعلا يف ةلكسشملا
فورعم ري˘غ بب˘سسل˘ف .ة˘ط˘ي˘سسب تسسي˘ل
نع ثح˘ب˘لا ندر˘ي ا˘مد˘ن˘عو ءا˘سسن˘لا نإا˘ف
ن˘كر˘ت˘ي ن˘ه˘ب˘ئا˘ق˘ح ي˘ف دو˘جو˘م ءي˘˘سش

طو˘ج˘تو طو˘سست˘ل ن˘ه˘يد˘يأل ة˘م˘ه˘م˘˘لا
نود ،عونو فنسص لك نم تايوتحم
صسأايلا دنع لإا ،رظنلا ةسساح مادختسسا
،د˘ي˘لا˘ب بي˘ق˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ما˘˘ت˘˘لا

ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نا ار˘˘˘كب˘˘˘م تف˘˘˘سشت˘˘˘كاو
ول ىتح ةيئاسسن ة˘ب˘ي˘ق˘ح يأا تا˘يو˘ت˘ح˘م
و˘ل ا˘مأا ،«بي˘˘ع» كت˘˘ن˘˘با صصخ˘˘ت تنا˘˘ك
كلتف ةبيقحلا كلت لثم يف كدي تلخدأا

:عون نم مئاتسش كيلع لاهنتو ةميرج
..قوذ˘˘لا م˘˘يد˘˘ع ..بدأا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ..ف˘˘ل˘˘˘ج
.«يفاذق» ىتحو لب ..يرسشح
يرمع تاونسس تيسضق اذامل فرعأا لو
رفسسلا دنع لإا ةبيقح لمحأا ل انأاو اهلك
ةطنسش اهعمو لإا يتجوز جرخت ل امنيب
زنيراملا اهلم˘ح˘ي ي˘ت˘لا يوÓ˘ب˘لا ه˘ب˘سشت
ل اهنأا معزتو) كراعملا لÓخ ناكيرمألا
باجحلا يف قتفب تبيسصأا اذامل فرعت
ل لا˘جر˘لا م˘ظ˘˘ع˘˘م نأاو ل˘˘ب .(ز˘˘جا˘˘ح˘˘لا
ةظفحملا ري˘غ م˘ه˘بو˘ي˘ج ي˘ف نو˘ل˘م˘ح˘ي

نأا ظحلأا ملو ،ةرايسسلا حاتفم امبرو
رثكأا ءاسسنلا ةايح لعج ديلا ةطنسش لمح
ةاي˘ح˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،تي˘ب˘لا جرا˘خ ة˘سسÓ˘سس
ي˘ن˘نا ل˘ب ،«ة˘ط˘˘ن˘˘سش نود˘˘ب«لا لا˘˘جر˘˘لا

ن˘ع ن˘جر˘خ˘ي تار˘ي˘ث˘ك ءا˘سسن تفدا˘˘سص
اثحب نهبئاقح يف صشبنلا ءانثأا نهراوطأا

نهنع ردسصتو Óثم لاوجلا فتاهلا نع
كانهف ..فأا :ابيذهت اهرثكأا ةيبان تادرفم
اذكو صسكن˘ي˘ل˘كو تيو˘كسسبو ح˘ي˘تا˘ف˘م
.........و ةردو˘ب بل˘˘عو جا˘˘ي˘˘كم ع˘˘ب˘˘سصإا
.(ةيئاسسنلا تايرورسضلا نم يهو)
نإاف لاقم نم رثكأا يف تحملأا امكو
يسضافلا» ةليسصف نم نامزلا رخآا ءاملع
ىلع اوفكع «يسضاق اهيف لمعي يذلا
ىأÓم ةبيقح ةأارملا لمحت اذامل» ةسسارد
ملاع قيرفلا اذه داقو ،«ةعونتم ءايسشأاب
دو˘ل˘ك ر˘ه˘سشألا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

لثمت ديلا ةطنسش نأا ىري يذلا نامفوك
رْسسألا نم ا˘ه˘لا˘ق˘ت˘ناو ةأار˘م˘لا لÓ˘ق˘ت˘سسا

يلاتلابو يجراخ˘لا م˘لا˘ع˘لا ى˘لا (تي˘ب˘لا)
ةأارملا ةيوه نع اريبعت ةطنسشلا تراسص
ءاسسنلا نأا ىلإا اذه يف دنتسسيو ،ةلقتسسملا

نهرود اهيف ناك يتلا روسصعلا يفو
ن˘كي م˘ل تي˘ب˘لا نوؤو˘سش ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘˘ي
ىوسس تي˘ب˘لا جرا˘خ ءي˘سش يأا ن˘ل˘م˘ح˘ي
ناك امبرو .خلإا محللاو راسضخلا صسايكأا
،Óثم يمأاف قح ىلع نامفوك ةجاوخلا
ةطنسش اهعم تلمح نا طق ثدحي مل

ةظفحم لمحت انايحأا تناك ،تيبلا جراخ
ا˘ن˘ك ا˘مد˘ن˘عو ل˘ب ،اد˘ج ةر˘ي˘غ˘سص دو˘˘ق˘˘ن

نم ىلدتت ةظفحملا كلت تناك اراغسص
تناك ةل˘يو˘ط ة˘يد˘ل˘ج رو˘ي˘سسب ا˘ه˘ت˘ب˘قر
.راغسص نحنو اندلجل ةادأاك مدختسست
ةأارما لمحت نأا يف ةسضاسضغ ىرأا لو
نكلو اهدي ةبيقح يف ءايسشألا فلتخم
تايرورسضلا قاطن نم تجرخ ةلأاسسملا
نا بجي ةطنسشلا نولف ،تايرخسشفلا ىلا
،صسبÓ˘م˘لا نو˘ل ع˘م ا˘م˘ج˘˘سسن˘˘م نو˘˘كي

يف انل ةليمز ةباسش ةرم تاذ تعمسسو
يتلا ةطنسشلا ترتسشا اهنإا لوقت لمعلا
اهتقو تناكو ،رلود0006 ب اهلمحت
ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ى˘لوألا ا˘ه˘ت˘ن˘سس ل˘م˘كت م˘˘ل
مك فرعأا ل ين˘نإا ا˘ه˘ل تل˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
دكأاتم يننكلو ،بتارك ايرهسش ىسضاقتت
يف اه˘ب˘تار يوا˘سست ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘لا كل˘ت نأا˘ب
صسيرع يتيقل ول :تفسضأا مث رهسشأا ةثÓث
اهدر ناكو !!در˘ب˘م˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘حأا ي˘ن˘قد يدآا
ام صصخسش جوزتا حار صشم Óسصأا :اغيلب
وأا نوتوف يول طنسش يل يرتسشي ردقي

ط˘ن˘سش ؟با˘ب˘سش ا˘ي ن˘ي˘ع˘ما˘سس !!وز˘ن˘˘ي˘˘ك
،نيراد صشم نحنو تاكرام تاديسسلا

نع انفقوت تيانوسسماسسلا طنسش ىتحو
طنسشلا لك :صسانلا تنب اي ..اهمادختسسا
،راقبألا دولج نم ةعونسصم تاكراملا
اهنمث ةدحاو يرتسشتو ةرقب ينوكت Óف
اه˘م˘ح˘لو ا˘هد˘ل˘ج˘ب ةر˘ق˘ب ءار˘سشل ي˘ف˘كي
.اهماظعو
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ةمأا لاح صصّخلُت ةلاقم رهزألا ءاملع دحأا بتك
هلاح ىلع فّفخُي هنأاكو يلاحلا اهرسصع يف دمحم
:لوقي ..للجلا اهباسصم هتمأا لاحو
هل يمÓسسإلاو يبرعلا ملاعلا يف يرجي ام لك
صضرألا ،اهمهف نع انلوقع زجعت ةينابر ةمكح
! هتسضبق يف نوملاظلاو ،هديبع اياحسضلاو ،هسضرأا
هلوق أارقنلف هللا ةمكح نم ريسسيلا مهفن نأا اندرأا اذإاف
نَِكلَو ْمُهْنِم َرَسَصتناَلُ هsللاُ ءاَسشَي ْوَلَو َِكلَذ) ىلاعت
ِهsللاِ لِيبَسس يِف اُولِتُقَ نِيذsلاَو ٍصضَْعبِب ُمكَسضْعَب َوُْلَبيuل
«دمحم4» ْ(مُهَلاَمَْعأا sلِسضُي نَلَف
َنِيدِهَاجُمْلاَ َملْعَن ىsَتح ْمُكsنَُوْلَبَنلَو) لجو زع هلوقو ل ،» دمحم13 » ْ(مُكَرَابَْخأا َوُْلبَنَوَ نِيِرباsسصلاَوْ ُمْكِنم
صسوؤورلا قوف وهف رسصنلا دعومب مكسسفنأا اولغسشت
مكعقومب اهولغسشا لب نوكيل «نك» ةملك رظتني
وأا مكبرق ىد˘م˘ب ا˘هو˘ل˘غ˘سشأا ،ل˘طا˘ب˘لاو ق˘ح˘لا ن˘ي˘ب
م˘˘كناو˘˘خإا ها˘˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘كب˘˘˘جاو ءادأا ن˘˘˘ع م˘˘˘كد˘˘˘ع˘˘˘ب
ثغأا .ً.احيرج جلاع .ً.اميتي لفكا ،نيفعسضتسسملا

ريثك لمع˘لا ..ة˘ل˘ئا˘ع ف˘كا ..ًا˘ع˘ئا˘ج م˘ع˘طأا ..ة˘ل˘مرأا
.نيقتملل ةبقاعلاف هللاب نظلا نسسحو ميرك برلاو
دقل نذإا :لاق ،ملظلا دمأا لاط دقل :مهدحأل ليقو
ام :لاق ،ةنحملا ىسسقأا ام :اولاق ،ملاظلا رمع رسصق
كسشوأا :لاق ،دفني نأا لمألا داك :اولاق ،رجألا مظعأا
انتثدح ءيسشب كانثدح املك :اولاق ،يتأاي نأا جرفلا
ُلuَزنُي ِيذsلا َوُهَو» :هللا لاق كلذك :لاق ،هسسكعب
tيِلَوْلا َوُهَو �ُ َهتَْمحَر ُرُسشنَيَو اُوَطنَق اَمِ دَْعب نِمَ ْثيَْغلا .» ىروسشلا82 » «ُديَِمْحلا
،لطابلا ةلوج تلاط امهمً ادبأا اوسسأايت ل قحلا لهأا
لوزنك ًا˘ف˘طا˘خوً ا˘ع˘ير˘سس نو˘كي ل˘طا˘ب˘لا را˘ي˘ه˘نا˘ف
ل .همÓك ىهتنا ..هللا ةمحر نم اوسسأايت Óف ،رطملا

اهيف تناع ةليوط ٌدوقع اهيلع ترم ةمألا نأا بير
،اهيلع ءادعألا بلاكتو فعسضلاو ملألاو نهولا نم
لإا بئاسصمو نحم نم اهيلع ّلح امل ريسسفت لو
يهنلا مدعو هللا رماوأا نع مهداعتبا وه دحاو ببسسل

اهيف نوقاب مهنأاك ايندلا ىلع مهتفاهتو ركنملا نع

ممألا تناك ا˘مد˘ع˘ب م˘ه˘ئاد˘عأا ى˘ل˘ع او˘نا˘ه˘ف ،د˘بأÓ˘ل
.تبحر امب صضرألا مهل نيدتو مهاسشختو مهباهت
رمألا يلوو اهيف ثبخلا ُرثك ةيبرعلا انتمأا نألو
،ليلق ةلق مهو يبر محر نم لإا اهئاهفسسو اهرارسشل
ايزيلامو ايكرت امه ناتيمÓسسإا ناتلود تزرب دقف
نÓيذتتو رقفلاو داسسفلا نم نايناعت اتناك ناتللا
،اهتاداسصتقا ومن تلدعمو ةيمنتلا يف ملاعلا لود
امهÓسشتنا نيلداع نيمكاح امهل هللا صضّيق ىتح
لبق ناسسنإلا حÓسصإا يفً لوأا ءدبلا ربع عاقلا نم
اهدارفأاب ةلود يأا حÓسص صساسسأا نأاب امهنيقيل ماظنلا

اّنكمت ىتح ،اهتراسضحو اهتاورثب ل اهتاعمتجمو
ىوقأا نم ا˘م˘ه˘ي˘ت˘لود ل˘ع˘ج ن˘م ن˘ي˘ن˘سس ع˘سضب ي˘ف
اققحوً ار˘ي˘ثأا˘توً او˘م˘ن ا˘هر˘ث˘كأاو م˘لا˘ع˘لا تادا˘سصت˘قا
.ةقباسسلا هفاعسضأا لداعي لخد طسسوتم امهينطاومل
خ˘سسن˘ب تما˘ق ىر˘ب˘ك ة˘ي˘بر˘عً لود نأا و˘ل او˘لّ̆ي˘˘خ˘˘ت
اهيدل ام ترمثتسساو ةيكرتلاو ةيزيلاملا نيتبرجتلا

ر˘سصم˘ك ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط دراو˘˘مو ة˘˘ير˘˘سشب تاور˘˘ث ن˘˘م

نادوسسلاو اي˘ب˘ي˘لو قار˘ع˘لاو ا˘يرو˘سسو ة˘يدو˘ع˘سسلاو
ماوعأا دعب مهبوعسش لاح نوكيسس فيكف ،رئازجلاو
نوكتسس ًامتح ،حÓسصإلاو ةيفافسشلاو لدعلا نم
لو ًابرتغم مهنمً ادبأا ىرن نلو ايندلا تانج مهلود

ديعب ملحلا اذه ىقبي نكلو ،ًلوسستم ىتح لو ًائجل
نومكحتي مÓسسإلاو ةمألا ءادعأا نأا املاط لانملا
.! اهرومأا مامز نوكلميو اهماكح نييعت يف
ةريخأا ةلسصاف
انئاقسشأاب هيف ّلكنُيو درسشُيو لتقُي يذلا تقولا يف
ىلع برعلا ةنياهسصلا هيف رمآاتيو ،نيينيطسسلفلا

انتمأا تلاز ام ،ةبسصتغملا مهقوقحو مهتابسستكم
مهحلاسصل هنوعّوطُي يذلا مÓسسلا مسساب ةيقسشلا
ةيفاقثلاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ن˘يا˘ه˘سصلا دو˘فو ل˘ب˘ق˘ت˘سست
م˘ت˘يو م˘ه˘مÓ˘عأا ع˘فرُ̆تو م˘ه˘ي˘سضارأا ي˘˘ف دورو˘˘لا˘˘ب
ةبغرو حماسست نم انبولق هلمحت ام لكب مهجيوتت
ريتاهم لعف امك لعفن نأا انزجعأا !! مÓسسلا يف
.! انُبرع برعلا صسئب !!؟ هلاجرو
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مهتلاغسشنا ىلإا تفتلت مل يتلا ةيلحملا
ةنتابب87 مقر ينطولا قيرطلا عطق

ةيمنتلا بايغ ىلع اجاجتحا
يف نويعلا سسأار ةيدلب تفرع
نايلغلا نم ةلاح ،ةنتاب ةي’و
،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح ا˘ه˘ت˘ب˘ق˘عأا
نون˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ سضف˘ت˘نا

با˘˘ي˘˘غو سشي˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘شض
.ةيمنتلا

سسونا˘ت ي˘تا˘ششم و˘ن˘طا˘ق ما˘قو
ع˘ط˘˘ق˘˘ب ةد˘˘ن˘˘ك ،ةز˘˘هو˘˘ب د’وأا
87 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ة˘ن˘تا˘ب ي˘ت˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

ربعراملا هئزج يف فيطشسو
مهشضفر نع ريبعتلل ،مهتيدلب
اهنو˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل
رور˘˘م ع˘˘م تلو˘˘ح˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ي˘ق˘ي˘ق˘ح ل˘كششم ى˘لإا تقو˘لا
دوعولا مغر اهتدح ىلإا رظنلاب
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م تمد˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يتلاو نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
امم ،ديشسجتلل اهقيرط قلت مل
.مهتايح ىلع ابلشس سسكعنا

˘˘ما˘˘ج نو˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بشصو
تا˘ط˘ل˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ب˘˘شضغ
م˘ل م˘ه˘ب˘شسح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
ملو مه˘ت’ا˘غ˘ششنا ى˘لإا تف˘ت˘ل˘ت
يو˘˘م˘˘ن˘˘ت عور˘˘ششم يأا جرد˘˘ت
ناكشسلا ةجاح مغر مهيتاششمب
م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

ة˘˘˘لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
رّبع دقو ،مهيل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لا
نم مهرمذ˘ت ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

اهنوششيعي يتلا فّلختلا ةلاح
مامأا تاطلشسلا تمشصو ايموي
مهنأا ىلع نيدكؤوم ،مهتاناعم

ع˘يرا˘ششم ن˘م اود˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسي م˘˘ل
نينشسلا تارششع ذنم ةيومنت
نود قطا˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسا ل˘با˘ق˘م
قفارم ةدع نم ةي’ولاب اهريغ
.ة˘ن˘شس ل˘ك ة˘يو˘م˘ن˘˘ت ج˘˘مار˘˘بو
ة˘˘ح˘˘ئ’ نأا˘˘ب نا˘˘كشسلا را˘˘ششأاو
ا˘ه˘ب او˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا
ةرور˘˘˘شض لو˘˘˘ح رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘هد˘يوز˘ت
لكششم ىلع ءاشضقلل ،برششلل
ذنم هنم نوناعي يذلا سشطعلا

يف ليجعتلا بناج ىلإا ،دوقع
كلاشسم˘لاو تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
نع Óشضف،،مهارق عطقت يتلا
فاشضأاو .ةرانإ’او زاغلا ريفوت
ع˘˘م م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م نأا ء’ؤو˘˘˘ه
تشسيل ة’ابمÓ˘لاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا

تاونشسل دوعت لب مويلا ةديلو
ديعشصتلاب اودده دقو ،ةديدع
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘ح ن˘˘˘م
مهبلاطمل ةيلعفلا ةبا˘ج˘ت˘شس’ا
رظنلاب ةيعرشش اهوربتعا يتلا
.اهتيمهأا ىلإا
ةيجاجتح’ا ةكرحلا نأا ركذي
ريباوط لكششت يف تببشست دق
تابكرم˘لا ن˘م ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ر˘ي˘غ
ربع ثيح ،قيرطلا لوط ىلع
نم نيررشضت˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع ع˘شضو˘˘لا اذ˘˘ه
مه˘شسف˘نأا اود˘ج م˘ه˘نأاو ة˘شصا˘خ
ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘يز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م
.ةليوط تاعاشسل

م.ءامسسأا

 مهلكسشمب لفكتلاب نيينعملا لطامتب هوفسصو ام ىلع مهنم اريبعت
نوددهيو نوجتحي يعامتج’ا نكصسلا وبلاط
ةملاڤ ةي’ولا رقم مامأا يعامجلا راحتن’اب

ي˘ب˘لا˘ط ن˘م تار˘ششع˘˘لا ،ما˘˘ق
ةنيدمب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كشسلا
مامأا ةيجاجتحا ةكرحب ،ةملاق
يذلا تقولا يف ،ةي’ولا رقم
قوف مهنم ةعومجم تدعشص
رقمل ةلباقملا تايانبلا ىدحا
راحت˘ن’ا˘ب ن˘يدد˘ه˘م ة˘ي’و˘لا
ىلع مهنم اريبعت ،يعامجلا

نيينعملا لطامتب هوفشصو ام
ل˘كششم˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا˘˘ب
ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ن˘˘˘كشسلا
كلذ˘˘ب ن˘˘يد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘ه˘شسأار
نيلوؤوشسم˘لا ثح˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب
ن˘ع جار˘فإ’ا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
نيحرتقملل ةيئاهنلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
تا˘ن˘كشسلا ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
ةنجللا فرط نم ةيعامتج’ا
ةبشسنلا˘ب نو˘ع˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
نوع˘ط˘م ر˘ي˘غ˘لا سصا˘خ˘ششأÓ˘ل
ةعرقلا ةيلمع ءارجإاو ،مهيف
عم  ،مهققشش حيتافم مهحنمل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإا ي˘ف عار˘˘شسإ’ا
يقابلا ددعلل تافلملا ةشسارد
ةنجل فرط نم تانكشسلا نم
ىتح ،كلذب ةفلكملا ةرئادلا
نع جارف’ا يف عارشسإ’ا متي
،نيديفتشسملل ةيلوأ’ا ةمئاقلا
تلاطو اهراظ˘ت˘نا لا˘ط ي˘ت˘لا

ع˘˘م  ،م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
نم م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م
ةقلعتملا ةيفاكلا تامولعملا
عيراششم˘لا˘ب زا˘ج˘ن’ا ةر˘ي˘تو˘ب

اذهو ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘ن˘كشسلا
زاجن’ا ةبشسن تغلب نأا دعب
يف ةلثمتملا ىلوأ’ا ةشصحلل
مهبشسح ةينكشس ةدحو0002
جارف’ا مت يتلا ةئاملاب ةئملا

،ةيراجلا ةن˘شسلا ة˘ياد˘ب ا˘ه˘ن˘ع
اذ˘ه او˘م˘ئ˘شس م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م
نوررقي مهلعج ام  ،عشضولا
ةي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ار˘ي˘ب˘ع˘ت  ة˘ي’و˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا

ميت˘ع˘ت˘ل م˘ه˘شضفر ن˘ع م˘ه˘ن˘م
ىدمب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ن˘˘˘كشسلا  ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم ر˘˘˘ي˘˘˘˘شس
نÓعإ’ا خيراتو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

،اهنم نيديفتشسملا ةمئاق نع
مهبلغا نا نيجتحملا بشسحو
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشس فور˘˘˘ظ سشي˘˘˘ع˘˘˘ي

يف ريبك مهلمأا ناكو ،ةبعشص
م˘˘هؤوا˘˘م˘˘شسأا نو˘˘كت نا م˘˘˘ل˘˘˘ح
ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
ةر˘ي˘تو نإا ’إا ،ا˘ه˘ن˘ع جار˘˘فإ’ا

تقو ي˘ف زا˘˘ج˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ريشست تلظ ةيلاملا ةحوبحبلا
رخآا ام˘م ةا˘ف˘ح˘ل˘شسلا ى˘ط˘خ˘ب

عيراششملا هذه زاجنا ةيلمع
ملح اهع˘م ر˘خأا˘تو ،ة˘ي˘ن˘كشسلا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كشسلا ي˘ب˘لا˘˘ط
ريخأ’ا يف نيدششانم ،ةي’ولاب
لجاعلا لخدتلاب ةي’ولا يلاو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘˘فإÓ˘˘˘˘˘ل
ة˘شصح˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةشسارد يف عارشسإ’او ،ىلوأ’ا

. ةيناثلا ةشصحلا تافلم
م. م

صسوباك ىلإا اهتلوحو ةيمويلا مهتايح تنهر يتلا بلاطملا ديدع اوعفر

ةايحلا فورظ نيصسحتو زاغلاب ةبلاطملل نوجتحي ةليصسملا يف ىصسيع يديصسب ةرفاعجلا ةيرق ناكصس
،ةيدلبلا رقمو زاغلاو ءابرهكلا ةسسسسؤوم مامأا ،ةليسسملا يف ىسسيع يديسس بونج ملك30 ةرفاعجلا ةيرق ناكسس نم ددع ،رهمجت

نوجتحملا ،درابلا لسصفلا لح املك مهدراطي صسوباك ىلإا اهتلوحو ةيمويلا مهتايح تنهر يتلا بلاطملا ديدع نيعفار
،ليلقلا لإا عورسشملا نم مهبسسح قبتي مل يتلاو زاغلا ةكبسشب ةيرقلا طبر ةرورسضب ،ةيئلولاو ةيلحملا تاطلسسلا اوبلاط

بلج ىلع دمتعت تÓئاعلا ىقبتل ،لدجلا نم ريثكلا تراثأا بابسسأل تفقوت اهنكل تاونسس لبق تقلطنا لاغسشألا نأا نيحسضوم
.ةيئادب ةيودي لئاسسو وأا تابكرم نتم ىلع يرئازج رانيد032 ةريعسستب ناتوبلا زاغ ةروراق

لاغششأ’ا اياقب تهوشش امك
لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘ق˘لا عراو˘˘شش
تايرفح˘لاو ة˘بر˘تأ’ا ماو˘كأا

ثراوك بب˘شس ا˘م ،ا˘هر˘ي˘غو
ل˘شصف˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م ىر˘˘خأا
عراوششلا لوحتت ذإا رطمملا
نم ماوكأاو ةيئام كرب ىلإا
ةرانإ’ا بايغ ىلإا ،يمطلا
يتلا ةيرقلا عراوشش ةماعلا
0002 ن˘م د˘يزأا ا˘ه˘ن˘ط˘˘ق˘˘ت
ارمذت رمأ’ا داز امو ،ةمشسن
ي˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ششع˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘لا
عجراو ةيلزنملا تÓشضفلل
ى˘˘˘لإا بب˘˘˘شسلا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘شضع˘˘˘˘ب
ع˘م˘ج ل˘ئا˘شسو ي˘ف سصق˘ن˘˘لا
تانحاشش با˘ي˘غو ة˘ما˘م˘ق˘لا
يمرل ةشصشصخملا ةيد˘ل˘ب˘لا
ةيدود˘ح˘م ى˘لإا ،تÓ˘شضف˘لا
ةعاقب ةي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لا
مهبشسح رفوتت يتلا جÓعلا

ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه سضر˘م˘م ى˘ل˘˘ع
ىشضرملا مامأا ازجاع ىقبي
،ةحشصملا ىلع نيددر˘ت˘م˘لا
تادايع ىلع مهليوحت متيل
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ز˘ج˘ع˘˘ت ا˘˘ن˘˘هو ،ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو
عفد ى˘ل˘ع تÓ˘ئا˘ع˘لا بل˘غا
ل˘ق˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت
يف عارشسإ’ا ىلإا ، جÓعلاو
فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

اهيلع لكأا يتلاو ، يحشصلا
م˘˘ل ثي˘˘ح بر˘˘˘ششو ر˘˘˘هد˘˘˘لا
د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع يأا د˘ه˘ششت
ا˘ن˘هو ،ة˘ي˘ن˘مز دو˘ق˘ع  ذ˘ن˘˘م
رطخلا ىلع م˘ه˘شضع˘ب ز˘كر
ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ب سصبر˘ت˘˘م˘˘لا
فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘˘ق ءار˘˘˘ت˘˘˘ها

ها˘ي˘م تاو˘ن˘ق˘ب ا˘ه˘طÓ˘ت˘خاو
سضع˘ب ف˘خ˘ي م˘لو ،بر˘ششلا
نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا با˘˘˘ب˘˘˘ششلا

˘ماد˘ع˘نا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ير˘˘مأ’ا
ةشضايرلاو هيفر˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت ىد˘˘ع ا˘˘م
يذلا ،يتنمشسأ’ا يراوجلا
د˘ع˘ب ة˘ي˘شضرأ’ا ه˘ن˘م تي˘ق˘ب
بير˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘˘شضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ءايلوأا ىدبأا اميف ،لامهإ’او
طشسوتملا نيروطلا ذيمÓت
ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا يو˘نا˘˘ث˘˘لاو
لقنلا يف لجشسملا سصقنلا

ىر˘خأا بلا˘ط˘م ،ي˘شسرد˘م˘لا
نوج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت
ةيرقلا ءانبأا ءاشصقإا سصخت
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا بشصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
فلتخمب نكشسلا سصشصحو
نوجتحملا.. اهريغو هغيشص
ة˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا ي˘˘لاو او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
داجيإاب رداقلا دبع يوÓج
ةقلاعلا م˘ه˘ل˘كا˘ششم˘ل لو˘ل˘ح
.تاونشس ذنم

يلع2 ةديلبلا ةعماج تفنأاتشسا
ةشساردلا ،نورفع˘لا˘ب ي˘شسي˘نو˘ل
تار˘˘ت˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرو˘˘شضح˘˘لا
تاناحتم’ا ميظنتو ةعجارملل
،يناث˘لا ي˘شساد˘شسلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

اهيلع نل˘ع˘م˘لا ة˘ما˘نزر˘لا ق˘فو
ءاهنإاب ةفلكملا ةيلخلا لبق نم
-9102 ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا

يع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لاو0202
0202-1202.
2 ةديلب˘لا ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م دا˘فأاو
«لومار دلاخ» يشسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع
ةيروشضحلا ةشساردلا ةدوع نأا
نم رطشسملا جمانربلا قفو متت
ريشضحتلاب ةفلكملا ةيلخلا لبق

ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ءا˘˘ه˘˘نإ’
،لبق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لاو
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
نو˘˘كي ا˘˘يرو˘˘شضح ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا مار˘˘ت˘˘حا˘˘˘ب
يف ءاوشس ،يعامتج’ا دعابتلاو
ي˘ف وأا تا˘جرد˘م˘˘لاو ما˘˘شسقأ’ا
لجأا نم اذهو ،يعماجلا يحلا

ل˘كل ة˘م˘˘لا˘˘شس ةدو˘˘ع نا˘˘م˘˘شض
2 ةديلبلا ةعماج يف نيلعافلا

.يشسينول يلع
نأا ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م فا˘˘شضأاو
ح˘م˘شسي ر˘ط˘شسم˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
،لحار˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةدو˘ع˘ب

نورفعلا ةعماج لبقتشست ثيح
ةن˘شسلاو ى˘لوأ’ا ة˘ن˘شسلا ة˘ب˘ل˘ط
91 ن˘˘م سسنا˘˘شسي˘˘ل ة˘˘ث˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا

نم ربوت˘كأا10 ىلا ربم˘ت˘ب˘شس
وأا ،ةيروشضحلا ةعجارملا لجأا
سسوردلا ىلع ةبلطلا ليشصحت
يف ةدوجوملا تار˘شضا˘ح˘م˘لاو
ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘ي˘˘شضرأ’ا
،اهيلع لو˘شصح˘لا ن˘م بلا˘ط˘لا

30 نم ةرتفلا تشصشصخ امك
تاناحتم’ ربو˘ت˘كأا80 ى˘˘لا
ن˘˘يذ˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا
ةدو˘ع بق˘تر˘يو ،ن˘ي˘يو˘ت˘شسم˘لا

سسناشسيل ةيناث˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ب˘ل˘ط
ءادتبا رت˘شسا˘م ى˘لوأ’ا ة˘ن˘شسلاو
ربوتكأا22 ىلا ربوتكأا01 نم
،ةيروشضحلا ةعجار˘م˘لا فد˘ه˘ب
ةيداعلا ةرود˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ما ا˘مأا
نوكتشس ني˘يو˘ت˘شسم˘لا ن˘يذ˘ه˘ل
اميفو ؛ربوتكأا92 ىلا42 نم
ةرود˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ما˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ىلع نو˘كت˘شس ،ة˘ي˘كارد˘ت˘شس’ا

،ربوتكأا13 نم ءادتبا نيتلحرم
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا ىر˘˘ج˘˘ت ثي˘˘ح
ةن˘شسلا ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘ي˘كارد˘ت˘شس’ا
ةثلاث˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ب˘ل˘طو ى˘لوأ’ا
5 ىلا ربوتكأا13 نم سسناشسيل
تاناحتم’ا د˘ق˘ع˘تو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةن˘شسلا ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘ي˘كارد˘ت˘شس’ا
ة˘ن˘˘شسلاو سسنا˘˘شسي˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
21و7 نيب ام رتشسام ىلوأ’ا
نو˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
ني˘ب ا˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ت’واد˘م˘لا

سصوشصخبو ؛ربمفون81-91
جرخ˘ت˘لا تار˘كذ˘م تا˘ششقا˘ن˘م

رمتشستف2 رت˘شسا˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل
وأا ايروشضح ءاوشس نيتغيشصلاب
نم مييقت˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لا عا˘شضخإا˘ب
ةياغ ىلا ةششقانملا ةنجل لبق
ا˘م˘ك ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘˘ن
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلا ر˘˘م˘˘ت˘˘˘شسي
ة˘ششقا˘ن˘م˘لا د˘ق˘ع˘ب هارو˘ت˘كد˘˘لا
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘˘م ة˘˘˘يرو˘˘˘شضح˘˘˘لا
،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإا

ةشساردلا فان˘ئ˘ت˘شسا ذ˘ن˘م اذ˘هو
.طرافلا توأا32 موي
ريدم ماق ،لشصتم قايشس يفو
يشسينول يلع2 ةديلبلا ةعماج
ءايحأÓل د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز˘ب
ةنياعمو ،نورفعلاب ةيع˘ما˘ج˘لا
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا
تاءارجإاك ةبلط˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب
نا˘كشسإ’ا فور˘ظو ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لا

ةيعماجلا ءايحأ’ا يف ماعطإ’او
ة˘فا˘ك ا˘˘عد ن˘˘يأا ،نور˘˘ف˘˘ع˘˘لا˘˘ب
جمانربلا مار˘ت˘حا ى˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
يف عيزوتلا لوادجو رطشسملا
مارتحاو تاجردملاو تاعاقلا
نم ةياقولاو دعابتلا تاءارجإا

ءاد˘˘˘˘تراو ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘شسغ
ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘˘لاو ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ناو˘˘عأ’ا مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘م دار˘˘فأ’ا
تا˘˘جرد ذ˘˘خأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
نم اذهو ،لخادملا يف ةرارحلا
ل˘˘ك ة˘˘مÓ˘˘شس نا˘˘˘م˘˘˘شض ل˘˘˘جأا
.ةعماجلا يف نيلعافلا

داعسس بوبق

ع .دلاخ

فلم052 ءاسصحإا
ةغيسصلا هذه يف
تجيرمات ةيدلب
ةياجب يف روزيمأاب

معد ىلإا ةجاحب
يفيرلا ءانبلا يف

ةيدلب سسيئر ثدحت
ةرئاد ـل ةعباتلا تجيرمات
ةياجب ةي’و روزيما

ىلإا هتيدلب ةجاح نع
،يفيرلا ءانبلا يف معد
ىشصحأا هنأا ىلإا راششأاو
ةشصاخ فلم052
نيذلا  نينطاوملاب
ةلودلا نم نورظتني
يفيرلا ءانبلا يف مهتناعإا
مهلزانم دييششت ةيغب
،اهيف رارقتشس’او
’ هتيدلب نأا احشضوم
نكشسلا نم ’ ديفتشست
’و لدع ’و يعامتج’ا
ةشصح رخآاو ،.. يوقرت
تناك اهنم تدافتشسا

4102/5102 ةنشس لÓخ
تاطلشسلا نأا لمأايو
ميدقت ةي’ولاب ةينعملا
اذه يف ايفاشضإا امعد
زجعلا ةيطغتل لاجملا
ةدعاشسمو لجشسملا
 .رارقتشس’ا ىلع ناكشسلا

ت .ك

:فسشكي «لومار دلاخ» يسسينول يلع2 ةديلبلا ةعماج ريدم
مراصص يحصص لوكوتورب طصسو يناثلا يصسادصسلاب ةصصاخلا تاناحتم’ا ميظنتو يروصضحلا سسيردتلا فانئتصسا
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058209ددعلأ ^2441  رفضص6ـل قفأوملأ0202 ربمتبضس32ءاعبرألأيلحم
 مويلأ مئأوقلأ رضشن دعوم ىلع نكضسلأ وبلاط

سسارهأا قوصسب ةيئ’ولا تاطلصسلا
 ةينكصس ةدحو2493 ةمئاق نع جرفت

ة˘يلو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ما˘ق
ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن صسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سس
ةرايزب مرسصنملا عوبسسألا

ةتاردسس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
نيأا ،صسارهأا قوسس ةيلوب
ةيزهاج ىدم اهلÓخ دقفت
عا˘ط˘˘ق ع˘˘يرا˘˘سشم مد˘˘ق˘˘تو
ار˘ي˘˘سضح˘˘ت كلذو ن˘˘كسسلا
ةجمربملا عيزوتلا ةيلمعل

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا لÓ˘˘˘˘خ
ه˘˘جو ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ف عار˘سسإÓ˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ن˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت ا˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘نا

ف˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كتو تا˘˘˘سشو˘˘˘تور
ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘ه˘نإل دو˘ه˘ج˘لا
ى˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ك ،لا˘غ˘˘سشألا

ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ها ءÓ˘˘˘يإا ةرور˘˘˘سض
ءار˘˘سضخ˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ةرا˘˘يز˘˘لا صشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘عو.

ىدم ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ن˘يا˘ع
لكايه˘لا˘ب لا˘غ˘سشألا مد˘ق˘ت
لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
1202‐0202 يسسرد˘م˘لا

ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يرايخ ديهسشلا يسسردملا

ل˘غ˘سش ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ب را˘˘م˘˘ع
اذكو ،80 مقر يسضارلا
ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يسضارلا لغسش ططخمب
ةطسسوتمو70 م˘˘˘˘˘˘˘˘قر
صساروب يفوتملا دهاجملا

،ططخملا صسفنب دوعسسم
ي˘ف عار˘˘سسإلا˘˘ب ر˘˘مأا ا˘˘م˘˘ك
يسسيئرلا لخد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ي˘سسرد˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب

بلا˘˘طو را˘˘م˘˘˘ع يرا˘˘˘ي˘˘˘خ
تاءار˘˘˘˘جلا ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘ب
ةيزكرملا ةئفدتلا بيكرتل

ي˘سسرد˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
يسضارألا لغسش ططخمب
.80 مقر
ي˘لاو ى˘ه˘نأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
صسار˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘يلو
ر˘ب˘ع «ةز˘˘قزو˘˘ب صسا˘˘نو˘˘ل»
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا
ةسصح لÓخ نمو ةيلولل

ةعاذا جاو˘مأا ر˘ب˘ع ة˘سصا˘خ
ة˘يو˘ه˘ج˘لا صسار˘˘هأا قو˘˘سس
نكسسلا يبلاط ةفاك ىلا
ه˘˘نا غ˘˘ي˘˘سصلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب
مئاو˘ق ر˘سشن ي˘ف عر˘سشي˘سس
نكسسلا نم نيديفتسسملا
ىلع يراجيإلا يمومعلا

ةيلولا تايد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
ـب ةردقم ةيلامجا ةسصحب
ةج˘مر˘ب˘م ةد˘حو2493
ثي˘˘ح ،ى˘˘لوأا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘˘ك
ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس
˘مو˘˘ي ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ربمتبسس32 ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
1502 ـب ةرد˘ق˘م ة˘سصح˘ب
327 اهنم ةينكسس ةدحو
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
تو˘ي˘ب˘لاو صشه˘لا ن˘كسسلا
8231و ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘سصق˘˘˘˘لا

نكسسلا يبلا˘ط˘ل ة˘ه˘جو˘م
اميف ،يراجيإلا يمومعلا
ةتاردسس ةيدلب ديفتسستسس
يناكسس عمجت ربكا يناث
ةينكسس ةسصح˘ب ة˘يلو˘لا˘ب
نكسس008ـب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م
ا˘ه˘ن˘م يرا˘ج˘يا ي˘مو˘م˘˘ع
ل˘غ˘سش ط˘ط˘خ˘م˘ب005
003و80 مقر يسضارألا

  .70 مقر ططخملا ب
حولب .ع

مهتقطنم ىلإأ لضصوملأ قيرطلأ ليهأات ةداعإأ ىلإأ ةفاضضأ
نوبلاطي ىصسيع يديصس ةيرق ونطاوم

ةيئادتبا ةصسردم زاجنإا عورصشمب
ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا د˘با˘˘كي
يديسس ة˘ير˘ق˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي

ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ع
ر˘˘ق˘˘م ن˘˘˘ع م˘˘˘ل˘˘˘ك8وحنب
ن˘م ،ي˘ه˘˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يمو˘ي˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ق˘سشم
ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘˘ب
ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بإلا صسراد˘˘م˘˘لاو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،صسورد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا

تلعج ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا تمزل
ءادن نوه˘جو˘ي م˘ه˘ئا˘ي˘لوأا
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
زاجنإا ةجمربل ةلوؤوسسملا

ةيئادتبإا ةسسردم عورسشم
راود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
،مهدابكأا تاذ˘ل˘ف ةا˘نا˘ع˘م
ةير˘ق ي˘لا˘هأا بلا˘ط ا˘م˘ك
ةيدودحلا ىسسيع يديسس
ي˘˘ف عار˘˘سسإلا ةرور˘˘سضب
ق˘ير˘ط˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا
ة˘ير˘ق˘لا ى˘لإا ل˘˘سصو˘˘م˘˘لا
ةيدل˘ب ر˘ق˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا
فرع˘ي يذ˘لاو ي˘ه˘يو˘ب˘لا

اريثكو ةيثراك ة˘ي˘ع˘سضو
با˘ط˘عألا ي˘ف بب˘سستا˘م
و˘˘ن˘˘طاو˘˘م ،تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
كلذ˘ك او˘ب˘لا˘˘ط ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا

ىرخأا ةيتا˘مد˘خ ق˘فار˘م˘ب
جÓ˘ع˘ل˘ل ة˘عا˘ق ا˘م˘˘ي˘˘سسل
نيكمتل يراوج بعلمو
ن˘˘م را˘˘غ˘˘سصلا لا˘˘ف˘˘طألا
ن˘ع ح˘˘يور˘˘ت˘˘لاو بع˘˘ل˘˘لا
نإا˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل .صسف˘˘ن˘˘لا
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
ةحÓفلا ىلع نود˘م˘ت˘ع˘ي
توق˘لا بسسكل ي˘عر˘لاو
د˘˘ق˘˘ف را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا

رفاولا اهجاتنإاب ة˘فور˘ع˘م
نأا يقب .نوتيزلا ةدام يف
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نأا ر˘˘˘ي˘˘˘سشن
يهيوبلا ةيدلبل ةيلحملا
ةديدج لقن ةلفاح رفوتسس
ذيمÓتلاو ةبل˘ط˘لا ل˘ق˘ن˘ل
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف
امثير ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإا ة˘سسرد˘م
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م در˘˘˘لا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ىلع ةيئلولا تاطلسسلا

ءا˘سضعأا د˘حأا ر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘˘ح
تاذل يد˘ل˘ب˘لا صسل˘ج˘م˘لا
ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
،يلÓي˘ج يد˘ي˘سس ةر˘ئاد˘ل
ىرقلا ناكسس لمأا ىقبيو
لسضفأا دغ يف ةيدودحلا
دوقع ةلي˘ط ةا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب
 .نمزلا نم

سشاتيلتوب ع

:«ملضسلأ»ـل «فاطق ملحأأ» ةعدبملأ ةبتاكلأ دورولأ ةنيدم ةنبأ

 ملعلاو لايخلا نيب جزمت ةيكرت ةيبرع ةياور ..«ايبوفوليتأ’ا»
أأرقتف بتكلأ نع ثحبت دعب اميف اهلعج ،ةرتفلأ كلت يف اهتليخم سشغان املاط يذلأ فرحلأ ،اهرافظأأ ةموعن ذنم فرحلأ عم اهتلحر تأأدب

ةقرو ىلع طخي وهو هقضشعت تلأز امف ،نيودتلل سصلخملأ اهقيدضص نآلل وه ،ملقلاب فغضشلأ اهعم ربكو تربك ،اهيدي نيب عقت ام لك
ةهوف نم عأدبإلأو ةبهوملأ يلاتلابو نوزخملأ أذه نم نينضسلأو مايألأ ربح غرفتضس ،يفاقثلأ نوزخملأ مجح اًضضيأأ اهعم ربك ،ءاضضيب
.فاطق ملحأأ اهنأ..لامجلأ ةياغ يف بولضسأابو بتُكلأ يتفد نيب نم ةعئأر تايأورو اًضصضصقو اًضصوضصن جرختف ءاضضيب قأروأأ ىلع اهملق

ن˘ي˘ب ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م˘ل ا˘هءار˘ق ر˘ه˘ب˘ت
ثادحأاو تاعوسضوم نم اهتايط
بولقلا صسمت ةيعقاولا نم ةبيرق
،عمتجملا حئارسش فلتخم حاورأاو
ي˘ت˘لا (حاورألاو بو˘˘ل˘˘ق˘˘لا) كل˘˘ت
لامآاو تاحومط اهسسفنل تمسسر
ي˘ف ا˘ًنا˘ي˘حأا تر˘ث˘ع˘تو ق˘˘فألا ي˘˘ف
ل˘ع˘ف˘ب ى˘غ˘ت˘ب˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ر˘˘ي˘˘سسلا

مÓحأا...ةئجا˘ف˘م مو˘م˘هو صسجاو˘ه
ةنيدم ةن˘با ا˘ع˘ي˘بر61 ،فا˘ط˘ق
ةيوناثب ةب˘لا˘ط «ةد˘ي˘ل˘ب˘لا» دورو˘لا

بادآلا  عذ˘ج فر˘سشل ى˘ف˘ط˘˘سصم
ةداهسش ىل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م ،ة˘ف˘سسل˘ف˘لاو
لوأا اهل ردسص ،1202 ايرولاكبلا

ةيكرت ةيبرع ةياور يبدأا دولوم
ه˘ل˘لا ه˘نأل » ا˘ي˘بو˘فو˘˘ل˘˘ي˘˘تألا م˘˘هو
تمحتقا يتلا » رفسصألاب ترهزأا
. عادبلاو ةباتكلا لاجم اهب

كلوخد ةيأدب نع انيثدح ^
كا˘ن˘ه ل˘هو ،ة˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ م˘˘لا˘˘ع
كلعج نيعم فقوم وأأ ،ةضصق
ةيأور˘لأ أذا˘م˘لو ،ه˘ن˘ي˘م˘ح˘ت˘ق˘ت
؟ أًديدحت ةيبدألأ
ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘للا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع كر˘˘كسشأا
صصقأاسس ديكأا اهدعب ،كنم ةليمجلا

م˘لا˘ع ي˘ف ي˘ئاد˘ب˘لا ي˘ن˘ف م˘كي˘ل˘ع
ةبهوم انأا اهتربتعا يتلا ةباتكلا

ن˘م ا˘ه˘ت˘ثرو ة˘ب˘سست˘كم ة˘ثورو˘˘م
يف˘غ˘سش ثي˘ح ،ه˘ل˘لا ه˘م˘حر يد˘ج
ةيبرعلا ة˘غ˘ل˘لاو بدأÓ˘ل ي˘لو˘ي˘مو
صصوغأاو اهملاع  محتقأا ينلعج
اهبسستكأاو يسسفن نم رّوطأل هيف
فقاوملا ...تقولا عم  رثكأاو رثكأا

دعاقم نم يعم تأادب صصسصقلاو
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا صصسصح ي˘ف  ة˘سسارد˘˘لا
مل عيبر11و01 نسس نم يباتكلا
بيذكتلل  تسضرعت ،دحأا نقدسصي
ربح نم تسسيل فورحلا هذه نأاب
تيلخت ينسس رغسصل اعبط يملق
تم˘ل˘سست˘سساو  ةد˘م ة˘با˘ت˘كلا ن˘˘ع
تحبسصأا اهدعبو ّيل˘ع م˘هر˘ّم˘ن˘ت˘ل

يف تاسشبرخ نع ةرابع يتاباتك
ّل˘˘ظ بب˘˘سسب ي˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘فد
امك كاذنآا اهتسشع يتلا فورظلا
م˘حر ن˘م ةد˘ي˘لو ة˘با˘ت˘˘كلا ،لا˘˘ق˘˘ي
ل˘سضف˘ت كنأا˘كو تم˘سصت ناز˘حألا
ربعت داكت فورحب قاروأÓل حوبلا

حاو˘˘ّ̆ن˘˘˘لا لد˘˘˘ب كر˘˘˘عا˘˘˘سشم ن˘˘˘˘ع
تي˘ق˘ل˘ت ا˘هد˘˘ع˘˘ب ن˘˘كل...ءا˘˘كب˘˘لاو
يتاقيدسصو يتذتاسسأا نم اعيجسشت
ىر˘خأا ة˘يواز ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
يماط˘ترا او˘ع˘قو˘ت  ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا

ءاوسضألا ّيلع اوئفطأا  يراسسكناو
هاي˘م˘لا ى˘ل˘ع تسسكع˘ف ،ه˘ي˘تأا ي˘ك
تددسشو يسسفن تزفح ،اهارجم
. يمÓحأا غولب ىلع قاثولا

،ةضصاخلأ هت˘ئ˘ي˘ب بتا˘ك ل˘ك˘ل ^
هر˘˘˘ك˘˘˘فو ه˘˘˘عأر˘˘˘˘ي ق˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل

ا˘م ه˘ي˘ل˘˘عو ،ه˘˘ق˘˘ضشع سسا˘˘طر˘˘ق
ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ك˘ت ي˘ت˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
؟ةيأورلأ
يتاباتك اهيف تنسضح يتلا ةئيبلا
ا˘م ا˘عو˘ن تن˘ك ن˘ي˘ح ا˘ه˘سسي˘طار˘ق
ن˘كا˘مأÓ˘ل بر˘هأا ،ة˘ئدا˘ه ة˘ن˘˘يز˘˘ح
كلت طخأل يملق لمحأاو ةلزعنملا
لز˘˘ع˘˘نأا ،ءا˘˘كب˘˘لا لد˘˘ب فور˘˘ح˘˘˘لا
يملقب يحورج ط˘ي˘خأا ي˘ند˘ج˘ت˘ف
ىلع مهأا يناقلتف حرفأا .. يقاروأاو

يت˘ق˘يد˘سص ا˘ه˘نأا˘ك ا˘سضيأا ة˘با˘ت˘كلا
ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘كحأا ي˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘سسنؤو˘˘˘م
مل انايحأا ي˘ت˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب ير˘عا˘سشم
تنك ،ري˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘فور˘ح ن˘ع˘سست
ة˘حار˘سصب مو˘ي˘لاو ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي بت˘˘كأا
كل˘ت ي˘ه ي˘ما˘يأا ل˘م˘جأا نأا ر˘ع˘سشأا
نازحأا عم ينازحأا اهيف تسشع يتلا
ع˘م ي˘تدا˘ع˘سسو ي˘˘ت˘˘ياور لا˘˘ط˘˘بأا
. مهتداعسس
تا˘بو˘˘ع˘˘ضص ة˘˘sيأأ ِته˘˘جأو ل˘˘ه ^
ي˘˘˘˘ف كرأو˘˘˘˘ضشم ة˘˘˘˘˘يأد˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف
وأأ ةر˘ضسألأ ن˘م ءأو˘ضس ؛ة˘با˘ت˘ك˘˘لأ
؟عمتجملأ
ينتهجاو اقباسس تركذ امك معن
ةرسسألا نم تابوعسص ةيادبلا يف
د˘حاو ل˘ك نأا ن˘ظأاو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
يذ˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا د˘˘ج˘˘ي م˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘ف
همÓحأل  هب لسصي يك هسضوخي
،دورولا نم رمحأا طاسسبب اسشورفم
تلباق ام لثم ةاواسسم ةايحلا لب
نم ة˘سصا˘خ ي˘ّن˘م تر˘خ˘سس ا˘سسا˘نأا

ن˘˘م صضع˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا فر˘˘ط
افرط كانه ناك املثم ،عمتجملا
ملسستسسأا نكرتي ملو يديب ّدسش رخآا

ةر˘˘سسألا ن˘˘م ي˘˘˘تد˘˘˘لاو م˘˘˘ه˘˘˘لوأاو
ن˘˘م ي˘˘تا˘˘ق˘˘يد˘˘سصو ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسألاو
. هللا مهظفح عمتجملا

رأد˘˘˘ضصإأ دد˘˘˘˘ضصب مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ تنأأ ^
نع ةرابع وهو لوألأ كلمع
تر˘˘˘هزأأ ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘نأل» ة˘˘˘˘يأور
تنأا˘˘˘˘ف  «ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضصألأ نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عد˘˘˘ب˘˘˘تو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت
ة˘ن˘ضسلأ ي˘ف ة˘ب˘لا˘˘طو ة˘˘يأور˘˘لأ
ل˘ه ،ة˘ف˘ضسل˘˘فو بأدأأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

؟أذام مأأ جزامتلأ جاتن أذه
هل نكي مل يل رادسصإا وأا ةيادب

بادآÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘سسارد˘˘˘ب ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع
ل˘ب˘ق ه˘ت˘ب˘ت˘ك ي˘˘نأل ة˘˘ف˘˘سسل˘˘ف˘˘لاو
نكل ،صصسصخت˘لا اذ˘ه˘ل ي˘ت˘سسارد
تاّر˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘م ه˘˘ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ءا˘˘˘ي˘˘˘سشأا صضو˘˘˘خو
يتفسسلف تناك ا˘ه˘ن˘ي˘ح يراو˘سشم
ةدئازلا يتي˘سسا˘سسح و ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف
جاتن يف ريثأات اهل ءيسشّ لك نم
. لمعلا اذه
و˘ل˘ي˘تألأ» د˘يد˘ج˘لأ كرأد˘ضصأ ^
سضر˘˘م ي˘˘كا˘˘ح˘˘ي سصن «ا˘˘ي˘˘بو˘˘˘ف

ف˘ي˘ك ،ة˘ي˘ضسف˘˘ن  با˘˘هر ة˘˘لا˘˘ح
نأأ كن˘˘˘˘˘هذ ي˘˘˘˘˘˘ف ترو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ت
امو ،سضرملأ أذه يرضضحتضست

ل˘ب˘ق كرو˘ع˘ضشو كضسا˘ضسحإأ و˘ه
كن˘˘˘˘يود˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأأو
ثأدحأأ ثي˘ثأا˘ت ي˘ف كفرا˘ع˘م˘ل
ن˘˘ي˘˘ب جز˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘يأور˘˘˘لأ
بو˘˘ل˘˘ضسألأو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ع˘˘با˘˘ط˘˘لأ
؟ اهدهاضشم درضس يف يبدألأ

با˘هر ة˘لا˘ح  ي˘ه ا˘ي˘بو˘فو˘ل˘ي˘˘تألا
ةدا˘˘ع˘˘سسلا نأا  ن˘˘˘ظ˘˘˘ت ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن
نم هتسشياع ام نم خف ةنينأامطلاو
ل كتيسسفن حبسصت ،ملآاو نازحأا
يف ةداعسسلا ةمل˘ك دو˘جو ل˘ب˘ق˘ت˘ت
ترعسش ا˘م˘ل˘كف ،كتا˘ي˘ح صسو˘ما˘ق
نل ديكأا كسسفن يف لوقت حرفلاب
ثد˘ح˘ي˘سس خ˘ف ي˘ه د˘ي˘كأا لو˘ط˘˘ت
..يندعسسأا ام لثم ينيكبي ءيسش
اذه راسضحتسسا ينهذ يف ترولبت
يتفرعم و يثوحب يه صضرملا
صسف˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘ع صصسصخ˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ا˘ن˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘نأا ي˘ندوار صسا˘سسحإاو
،با˘˘˘˘هّر˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘با˘˘˘˘سصم
ا˘ه˘نأا  ط˘سسو˘لا ي˘ف ي˘ت˘ظ˘حÓ˘˘مو
ةيسسفن يف اريثك تروطت ةرهاظ
نأا امب ،تجزم فيك امأا ، صضعبلا

يسسفن  باهر ايبوفوليتألا صسوه
هني˘ب جز˘م˘لا ة˘طا˘سسب˘ب تع˘ط˘ت˘سسا

. ريبعتلا يف يبدألا يبولسسأا نيبو
ةيبرع ةيأور ،ايبوفوليتألأ ^
لا˘ي˘خ˘لأ ن˘ي˘˘ب جز˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت
كلذو ،ئرا˘ق˘لأ بضسك˘ل م˘ل˘ع˘لأو
،سضرملأ أذهب فيرعتلأ دضصق
،سسف˘˘ن˘˘لأ م˘˘ل˘˘ع ىلإأ د˘˘ن˘˘ت˘˘˘ضستو
ةيوعوتلأ جمأربلأ ىلإأ ةفاضضإأ
،ةيعقأو براجت لوانتت يتلأ

نع رثكأأ انيثدحت نأأ كل له
ف˘ي˘˘ك ،م˘˘ه˘˘م˘˘لأ رأد˘˘ضصلأ أذ˘˘ه

تن˘ك ل˘هو ،ه˘˘تر˘˘ك˘˘ف كتءا˘˘ج
؟هرضشن لبق هراكفأأ ةبترم
ي˘ت˘با˘ت˘ك د˘ن˘˘ع يأا ة˘˘ياد˘˘ب ،د˘˘ي˘˘كأا
عباط يف نوكت نأا تدرأا يتياورل
؛اهنم لوألا لسصفلا يف يعامتجا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ثاد˘حأا ن˘ع تثد˘ح˘˘ت
ن˘م ةذو˘خأا˘م (صسي˘لو˘بو ة˘م˘˘ير˘˘ج)
مويلا هسشيعن يذلا يبرعلا عقاولا

صضع˘˘ب ي˘˘ف لا˘˘م˘˘هإاو دا˘˘سسف ن˘˘˘م
تح˘سضوو ة˘ي˘عو˘تو تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
صسو˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘ع مÓ˘˘˘˘˘قأا صسوؤور˘˘˘˘˘ب
ه˘ت˘ف˘ظو اذ˘ه ل˘ك ،ا˘ي˘بو˘فو˘ل˘ي˘˘تألا
لأا تلوا˘ح ق˘ي˘سش ي˘بدأا بو˘ل˘سسأا˘ب
يف اهدعب ،ادبأا لمي يئراق عدأا
تح˘سضو ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ل˘˘سصف˘˘لا
ع˘م ي˘عا˘م˘ت˘جا ر˘خآا ا˘ئ˘ي˘˘سش ا˘˘سضيأا
ا˘مأا ،ة˘ف˘ي˘ط˘ل ة˘ي˘مارد ّبح  ة˘سسم˘ل
ىلإا تد˘ع ا˘ه˘ن˘م ثلا˘ث˘لا ل˘سصف˘لا

صسفنلا ملعو ايبو˘فو˘ل˘ي˘تألا صسو˘ه
عسضأاو ىر˘خأا ا˘طا˘ق˘ن ح˘سضوأا ي˘ك
ةر˘˘ف˘˘سشم Ó˘˘ئا˘˘سسر ي˘˘ئرا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب
نع باوجلا نوكت دق تارابعو
امأا..هسسفن نيبو هنيب تتاب ةلئسسأا
تحت هكرتأاسس ريخألا لسصفلا يف
ةربعلا ام ئراقلا فسشتكيل راتسسلا

. اهلك ةياورلا نم
رثأاتي امدنع ةجيتنلا نوكت اذكهو

،ن˘ي˘ل˘سضف˘˘م˘˘لا ه˘˘با˘˘ت˘˘كب بتا˘˘كلا
جيزم نع ةرابع ةياورلا نوكتف
يمسشنلا هللا دبع ريثأا  نم لكل
جار˘سس ندا˘سسو ي˘ت˘سسير˘ك ا˘ثا˘جأاو
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘حأاو يوا˘˘˘˘قر˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘هدأاو
ريخألا يف  اهت˘ث˘ثأاو ي˘م˘نا˘غ˘ت˘سسم
. يتاسسملب

تر˘˘هزأأ ه˘˘ل˘˘˘لأ ه˘˘˘نأل» ة˘˘˘يأور ^
ة˘˘˘˘يأور «ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضصألأ نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ر˘ضصا˘ن˘ع م˘ظ˘ع˘م ىل˘ع تو˘ت˘حأ
ة˘˘˘لا˘˘˘ضسر ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘يأور˘˘˘˘لأ
ابولضسأأ تمدختضسأ ،ةيعامتجأ
؛ةن˘ي˘ضصر ة˘غ˘لو ،ا˘ق˘ي˘ضش ا˘يدر˘ضس
ة˘ب˘تا˘˘ك ةدلو˘˘ب ر˘˘ضشب˘˘ُت ة˘˘يأور

تأذ ةبهوم ةبحاضص ،ةديدج
؛ينمزلأ اهرمع قوفت تأردق
لبقتضسمب اهل ؤو˘ب˘ن˘ت˘لأ ن˘ك˘م˘مو
ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ م˘˘˘لا˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘هأز
ةباتك نيلضضفت له ،ةيئأورلأ
ة˘با˘ت˘˘ك نأأ مأأ ،ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘يأور˘˘لأ
ن˘ي˘ح˘لأ ن˘ي˘ب كدوأر˘ت ة˘ضصق˘˘لأ

رايتخلأ أذه أذاملو ،رخآلأو
؟هنم ىزغملأ امو نأونعلأ يف
صصسصق˘˘˘لا بت˘˘˘كأا تن˘˘˘˘ك م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن
ةسصق لّوأا ثيح انايحأا ةريسصقلا
ىلع اهتسضرعو اهتبتك  ةريسصق
ءي˘˘سش لوأا تنا˘˘ك بدألا ةذا˘˘ت˘˘سسأا
اهتلاق  ةلمج ببسسب يل يزيفحت
يف تقلع املا˘ط˘لو ا˘هر˘كذ˘تأا ي˘ل
ليمج بو˘ل˘سسأا كيد˘ل» ي˘ع˘م˘سسم
كي˘ف ىرأا ن˘ي˘ل˘سصاو˘ت و˘ل ،عاد˘بإاو
ناو˘ن˘ع˘لا ا˘مأا  ، «ة˘ب˘تا˘˘ك عور˘˘سشم
ه˘ل˘لا ه˘نأل ا˘ي˘بو˘فو˘˘ل˘˘ي˘˘تألا صسو˘˘ه
نوللا  ربتعي  ؛رفسصألاب ترهزأا
ةجهبلاو رورسسلا  لخدي رفسصألا

نول ربتعي هنأا امك ،صسوفنلا ىلع
نم ىزغملا ،بوحسشلاو لوبذلا
ةيانك وذ ناونع هنأا هل يرايتخا

ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ت ل باذ˘جو ر˘˘ي˘˘ث˘˘م
كئاهنا دعب لا يقيقحلا  هانعم
. ةياورلل

ىل˘˘˘ع كتا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘م ^
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ّضشلأ د˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصلأ

؟يعأدبلأو
حمطأا اهلوأا يعادبإلا بناجلا نم
ىرأا ينأل امليف يتياور ريسصت نأا
نأاو ،عئار ويرانيسس اهدهاسشم يف
ا˘م ا˘مو˘ي ة˘م˘ه˘م ة˘ب˘˘تا˘˘ك ح˘˘ب˘˘سصأا

ار˘خ˘ف نو˘˘كأا  ى˘˘ت˘˘ح ،ة˘˘جر˘˘خ˘˘مو
نم ،ه˘ل˘لا نذإا˘ب ي˘ئا˘ن˘بأاو ياد˘لاو˘ل
ي˘تا˘حو˘م˘ط ي˘سصخ˘سشلا بنا˘ج˘˘لا

متخ اهلوأا نكل ،يهتنت ل ةريثك
باب ربكأا وه هنأل ميركلا نآارقلا
ة˘يو˘ي˘ند˘لاو ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘سسل˘˘ل
حا˘ج˘ن˘˘لا باو˘˘بأا ي˘˘ل ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘سسو
 هللا ءاسش نإا يمÓحأا لك قيقحتو
ا˘ه˘لو˘ق ي˘ف ن˘ي˘ب˘غر˘ت ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ^
؟أريخأأ

هللا يف يئابحأا ريخألا يف ةملك
،ايلاع مكمÓحأاب اوقلحو اورهزأا

نود˘ق˘ف˘ت˘ف ا˘ه˘ن˘˘ع او˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت ل
اهوئبخ ،ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ف˘غ˘سشلا

هللا˘ب قا˘ثو˘لا اود˘سشو ،م˘كسسف˘نأل
دعب امأا ،ىغتبملل اولسصت نأا ىلإا
ريدقتلاو ركسشلا تاملك لك مدقأا
مكتد˘ير˘ج˘لو ،يد˘لاوو ي˘تد˘لاو˘ل
لسضفب اهادسص توسص عاذ يتلا

تتاب يتلا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا م˘كت˘ح˘ف˘سص
عد˘ب˘م ل˘ك ه˘ي˘لإا ى˘˘ع˘˘سسي ءا˘˘سضف
. مكيلع مÓسسلاو

 فضسوي نب . رضضخل . أأ : اهرواح
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مكح ةثج ىلع روثعلا
هلزنم يف ’وتقم يلاطيإا
لتقم نع ايلاطيإا لوبتوف عقوم نلعأا
يد ي˘˘ل˘˘ي˘˘ي˘˘ناد ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا م˘˘˘كح˘˘˘لا
.اماع33ـلا بحاسص صسيتناسس
يد نار˘˘ي˘˘ج نأا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘فو
ى˘لإا ،ه˘ت˘ث˘ج ى˘ل˘ع اور˘ث˘ع ،صسي˘ت˘نا˘˘سس
ي˘ف ن˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘ق˘˘م ،ه˘˘ت˘˘كير˘˘سش بنا˘˘ج
موي ءاسسم يسشتيل ةنيدم يف امهلزنم
،عقوملا بسسحبو .يسضاملا نينثلا
نم ابراه صصاخسشألا دحأا دهوسش دقف
مكحلا اهيف ن˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
لاز ام نكل ،انيكسس Óماح ،لحارلا

.راظنألا نع ايراوتم
برتقي نوتبماهرفلوو
وديميصس ريهظلا مصض نم
ن˘م اد˘ج ا˘ب˘ير˘ق ز˘ف˘لوو يدا˘˘ن تا˘˘ب

بعل ،وديميسس نوسسلين عم دقاعتلا
.ينابسسلا ةنولسشرب
ىلإا وديميسس لقتني نأا عقوتملا نمو
غ˘ل˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف با˘ئذ˘لا فو˘ف˘˘سص
.وروأا نويلم53 اهتميق
نييعت دعب اسشمهم وديميسس حبسصأاو
،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور ،د˘يد˘ج˘لا برد˘˘م˘˘لا
هططخ نمسض هجاردإا يوني ل يذلا
.لبقملا مسسوملل

نم اريبك اغلبم لخديسس هعيب نا امك
بع˘ت˘م˘لا يدا˘ن˘لا ن˘ئاز˘خ ى˘لإا لا˘˘م˘˘لا
جاتحي هنا امك .انوروك ةحئاج ببسسب
.ددج نيبعل عم دقاعتلل لاملل

لهاجتي سشتيفوماربأا
فرطلا ةيكلمب تاماهتا
نيبعÓلا قوقحل ثلاثلا
نامور ،يسسليسشت يدان كلام صضفر
«يسس يب يب» هتركذ ام ،صشتيفوماربأا
نم ثلاثلا ءزجلا كÓتما صصوسصخب
.زولبلاب نيطبترم ريغ نيبعل ةيكلم
يسسورلا نأا «يسس يب يب» تركذو
ة˘يدا˘سصت˘˘قلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘حا
رزج اهرقم ةكرسش لÓخ نم نيبعÓل
‐ مهدحأا بعلو ،ةيناطيربلا نجريف
‐ وليراك هيردنأا ي˘فور˘ي˘ب˘لا حا˘ن˘ج˘لا

ي˘ف ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف ي˘سسل˘ي˘˘سشت د˘˘سض
.4102 ماع ابوروأا لاطبأا يرود
زاتمملا يز˘ي˘ل˘كنإلا يرود˘لا ر˘ظ˘حو
8002 ماع يف ثلاثلا فرطلا ةيكلم
ليب˘سس ى˘ل˘ع ما˘ه تسسو ع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب
رييفاخو زيفيت صسولراك عم ةراعإلا

نم هرظح متي مل نكل .وناريكسسام
.5102 ماع ىتح «افيفلا» لبق
صشتيفوماربأا مسساب ةثدحتم تلاقو
اذه يف دعاوق يأا كاهتنا متي مل هنإا
.لاجملا

ىلع طغصضي زديل
سستربور عيبل نوتيارب

ىلع اممسصم نوتيارب يدان لاز ام
يف ،صستربور ندياه هبعÓب كسسمتلا

.دتيانوي زديل عامطأا هجو
يف ،«صستروبسس ياكسس» ةانق تلاقو
اسضرع صضفر نوتيارب نإا ،راطلا اذه
قهارملا عافدلا بلق مسضل زديل نم
.صستربور ندياه
هسضرع مدق زديل نا ىلا تراسشأاو
،نيعوبسسأا يلاوح لبق صضفر يذلا
.دعب ٍناث صضرع ميدقتب مقي مل هنكل
بختنم فوفسص يف صستربور بعلو
اماع81 تحت ىوتسسم يف ارتلكنإا

غلابم قافناب زديل موقيو .هنود امو
اًماع32 تحت قيرف نيسسحتل ةريبك
ءادأا˘˘ب بج˘˘˘عأا د˘˘˘قو ،ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه
.همسض ىلإا ىعسسيو صستربور
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دعب هلبقتسسم ددحي مل يسسنرفلا مجنلا

ةيدنأا3 كلف يف رودي يبابم لبقتصسم

ةياهن نم نيماع وحن دعب ىلع
،نامريج ناسس صسيراب عم هدقع
نايلي˘ك م˘ج˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ل˘سصو
ن˘ي˘ب قر˘ط قر˘ت˘ف˘م ى˘لإا ي˘با˘˘ب˘˘م
ي˘ع˘سسو ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
ءار˘˘˘مألا ة˘˘˘ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ةرادإلا

.ديدج دقع ىلع هعيقوت عازتنل
«بي˘˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ددر˘ت ا˘م ل˘ك م˘غر˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

مل هنكل ،يبا˘ب˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لو˘ح
نا˘˘سس ةرادإا ن˘˘م ا˘˘ًقÓ˘˘طإا بل˘˘ط˘˘ي

يف هليحر ىلع ةقفاوملا نامريج
.لبقملا فيسصلا

يبابم لبقتسسم نأا ىلإا تراسشأاو
لاير :يه ةيدنأا3 كلف يف رودي
ناسس صسيرابو ،لوبرفيلو ،ديردم
.نامريج
أاد˘˘˘˘˘˘ب صسيرا˘˘˘˘˘˘ب نأا تح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
يبابم عم د˘يد˘ج˘ت˘لا تا˘سضوا˘ف˘م
ريدملا يكيرنه وريتنأا قيرط نع
اهلمكتسسا مث ،قباسسلا يسضايرلا

مل يئانثلا نكل ،ودرانويل هتفيلخ
.ةسسوملم ةجيتن يأا ىلإا لسصي
مل يباب˘م نإا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تلا˘قو
ءاقبلا يف اًدبأا هتبغر نع نلعي

ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ع˘˘م
ديري اذام فرعي ل هنأل ،ليوطلا

.ديدحتلا هجو ىلع
ي˘سسنر˘ف˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا نأا تفا˘˘سضأاو
ي˘ك نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا

قيقح˘ت˘ل ة˘ط˘ي˘سسو ةو˘ط˘خ نو˘كي
،ديردم لاير ي˘ف بع˘ل˘لا˘ب ه˘م˘ل˘ح
لاقتنلا عيطتسسي ناك هنأا مغرو
ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م «ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا»ـل
ىلع ريسسلا دارأا هنكل ،وكانوم

.ةقدب هل ةعوسضوملا ةطخلا
ةمزأا ثدحت مل اذإا هنأا تركذو
مسسوملا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف
ديرد˘م لا˘ير كر˘ح˘ت˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا
.يلاحلا فيسصلا يف يبابم مسضل

ر .ق ^

ةنولسشرب مجاهم ،زيراوسس صسيول sدر
يدانلا يلوؤوسسم ىلع يوق لكسشب
هليحر نوسضفري نيذلا ،ينولاتكلا

.ديردم وكيتلتأا ىلإا اًناجم
ىلع تقفاو دق ةنولسشرب ةرادإا تناك
،فيسصلا اذه اًناجم زيراوسس ليحر
دلانور بردملا نÓعإا بقع اميسسل
هتاباسسح جراخ بعÓلا نأا ،ناموك
.يلاحلا مسسوملا يف
نإا˘ف ،«ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
ل˘حر˘ي نأا ل˘ب˘ق˘ت ل ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ةرادإا
مت كلذل ،اًناجم وكيتلتأل زيراوسس
.صسمأا لوأا ،ةقفسصلا فاقيإا

اسسرابلا يلوؤوسسم نأا ىلإا تراسشأاو
ىلع نوقفاوي مهنأا ،زيراوسس اوغلبأا

قرف ىلإا لقتني لأا طرسشب ،هليحر
ي˘˘ب˘˘ط˘˘ق وأا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ل˘˘˘ث˘˘˘م
،نامريج ناسس صسيراب وأا رتسسسشنام
.ديردم وكيتلتأا اًرخؤوم اهل فيسضأاو
ى˘˘ل˘˘ع در ز˘˘يراو˘˘˘سس نأا تح˘˘˘سضوأاو
،مسساح لكسشب ةنو˘ل˘سشر˘ب ي˘لوؤو˘سسم

،ديردم وكيتلتأا ىلإا لقتني مل اذإا هنأاب
ىتح ينولاتكلا يدانلا يف لظيسس
.لبقملا فيسصلا

ءا˘˘ق˘˘ب ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةرادإا ى˘˘سشخ˘˘˘تو

اذه رود يأا بعلي نل هنأل ،زيراوسس
هنأا امك ،ناموك ةدايق تحت مسسوملا
ماع˘لا بتار ى˘ل˘ع كلذ˘ب ل˘سصح˘ي˘سس
.اسسرابلا عم هدقع يف ريخألا

ةنولصشرب تنعت ىلع ةوقب دري زيراوصس :سشتيفولياهيم
اينولوب Úب قرافلا
نوكلتÁ مهنأا نÓيمو

سشتيفوميهاربا

ي˘بر˘سصلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا
ا˘˘ي˘˘سسن˘˘ي˘˘سس ا˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘لو˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘ل
ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا نا صشت˘ي˘فو˘ل˘يا˘ه˘ي˘م
نأا و˘˘ه نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘نو ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
بعÓ˘˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
،صشتيفوميهاربا ناتلز يديوسسلا

ةارابملا »:صشتيفولياهيم فاسضاو
ق˘ث˘ن م˘ل ا˘ن˘نأا لإا ،ة˘نزاو˘ت˘م تنا˘ك
ةياهن عمو ،يفاك لكسشب انسسفنأاب
نم رثكأا قلخ يف انحجن ةارابملا
ةدافتسسلا نم نكمتن مل ةسصرف
نو˘˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
لكف ،ل نح˘نو صشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘با

تقلطنا نÓيملا ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘م˘ج˘ه
عنسص دق نوكي كلذبو ،اربا نم
يقيرف نأا نم مغرلا ىلع ،قرافلا
عيمج ىلع هيلع بجوتي امب ماق
.» طوطخلا

لوأا ءاسسم ،ا˘تارو˘م ورا˘ف˘لأا ي˘نا˘ب˘سسإلا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘سصو
صشوترلا عسضول ،ةي˘لا˘ط˘يإلا و˘ن˘يرو˘ت ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ،صسمأا
،ايمسسر صسوتنفوي فوفسصل هلاقتنا ةقفسص ىلع ةريخألا

وكيتلتأا نم امدا˘ق ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ
راطم ىلإا اماع72ـلا بحاسص لسصوو.ينابسسإلا ديردم
ءاج امل اقفو ،ءاثÓثلا ليل فسصتنم دعب يلودلا ونيروت
.تنرتنإلا ربع هلوادت مت ويديف عطقم يف
لبق ،ءاثÓثلا يبطلا فسشكلل عسضخي نأا حجرملا نمو
صصيمق ءادترل اهاسضتقمب دوعيسس يتلا دوقعلا عيقوت
هل˘ي˘مز ةر˘مإا تح˘ت ةر˘م˘لا هذ˘ه ن˘كلو ،«ير˘ي˘نو˘كنا˘ب˘لا»
ايردنأا مجنلا ،يلاحلا ينفلا ريدملاو قيرفلا يف قباسسلا
يف صسوتنفوج فوفسصل لقتنا دق اتاروم ناكو.ولريب

ل˘ظ ه˘ن˘كل ،م˘سساو˘م5ـل دت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب4102 ف˘ي˘سص
لايرل اهدعب لقتني نأا لبق ،قيرفلا عم طقف نيمسسوم
ىلع مسسوم ةدمل ايلاطيإا لطبل اتاروم لقتنيسسو.ديردم
ةيناكمإا عم ،وروأا نييÓم01 لباقم ةراعإلا ليبسس
تفسشك امبسسح ،وروأا نويلم54 لباقم ايئاهن ءارسشلا

.ةيلاطيإا مÓعإا لئاسسو
مسسومل ةراعإلا ديدمت ةيناكمإا اسضيأا ةقفسصلا نمسضتتو
ءارسشلا دنب ليعفت عم ،ىرخأا نييÓم01 لباقم رخآا
.وروأا نويلم53 لباقم يلاتلا ماعلا يف يئاهنلا

سسوتنفوج عم دقاعتلا مامتإ’ ونيروت لصصي اتاروم
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ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا بر˘ت˘ق˘ي
ةليلم نيع ةيعمج قيرفل
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ي˘سسر˘ت ن˘˘م
صشيعي يمسصاع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

نيموي˘لا ي˘ف ق˘ف˘تا يذ˘لاو
صضع˘ب ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘˘لا
لمعيسس يتلاو ليسصافتلا

ادغ وا مويلا اهلامكا ىلع
لو اذه ريدقت ىسصقا ىلع
عم دقاعت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا لاز˘ت
ة˘ن˘كم˘م دود˘غز برد˘م˘لا

˘˘مد˘˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ركذي ،صشيعي عم قافتلا
عجارت ةرارغوب بردملا نا

ررقو ةقباسسلا هتارارق نع
لسصي ريبك صضيوعت بلط
ل˘م˘ع ي˘ت˘لا ر˘ه˘سشألا د˘ح˘ل
. قيرفلاب اهيف

طبسض يف عورسشلا
لبق قيرفلا وتاكريم

 عوبسسألا ةياهن
ن˘˘م ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف

عر˘˘˘سشي نا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف د˘˘ي˘˘سص ن˘˘ب صسي˘˘ئر˘˘لا

ةيعمجلا وتاكريم طبسض
قا˘˘سشع ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
صضع˘ب ر˘ي˘˘سصم «ما˘˘سصل»
مهناو ةسصا˘خ تا˘ق˘ف˘سصلا

نا˘˘م˘˘˘سض ي˘˘˘ف نو˘˘˘ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
ىلع ةرداق نوكت رسصانع
ن˘م ل˘ك ل˘ي˘حر صضيو˘ع˘ت
لا˘ح ي˘˘ف» دور˘˘م˘˘قو بيد
ة˘ب˘يا˘ي˘طو «ه˘ق˘ئا˘ثو بل˘ج
ري˘سشتو اذ˘ه را˘م˘ع ي˘سسو

ثح˘ب ى˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةباسش رسصانع نع صسيئرلا
ة˘ق˘ث˘لا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ل ى˘˘ع˘˘سست

ة˘يد˘نألا ل˘ك ناو ة˘سصا˘˘خ
ىلع رامثتسسÓل تعراسس
. لكسشلا اذه

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ¤إا ديعلب ةراعإا وحن

 ادغ وأا مويلا رظتنم فانئتصس’او سصوحفلا ءارجإا لصصاوت ةبيتكلا

فيطسس قافو

 ةليلم نيعب ادغ وأا مويلا هقاحتلا مصسري دق سشيعي

 ةليلم نيع ةيعمج
نيبعÓلا بادتنا يف عورسشلا ىلع رسصت ةرادإلا

مرسصنملا مسسوملاب ةنراقم تعجارت روجألا ةلتك
تاعزانملا ةنجل نويد ةيوصستل تاناعإ’ا رظتنت عافدلا ةرادإا

 تنانجات عافد

 ةدكيكسس ةبيبسش
ىلع قفاوي يقوزرم

  «اداكيصسورلا» يف ءاقبلا
ة˘ب˘ي˘ب˘سش را˘˘سصنأا نأا˘˘م˘˘طإا
ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘كسس
ع˘˘م ي˘˘˘قوزر˘˘˘م بعÓ˘˘˘لا
اذ˘˘˘هو يرا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘ق ةرادإا

لسصوت ثيح صسما ةيسشع
قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لا نا˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا
يف ينعملا ءاقبب يسضقي
ين˘ع˘ي ا˘م و˘هو ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا
ىلا لا˘ق˘ت˘نلا ةر˘كف عز˘ن
د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
ام لكب هتامدخ ةداعتسسا
ا˘˘م و˘˘هو ةو˘˘ق ن˘˘م ي˘˘توا

ءاقل بلطي صسيئرلا لعج
ى˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘سسيو بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لا

مقاطلا نأا ركذي ،هعانقإل
رر˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘سشل˘ل ر˘ي˘سسم˘˘لا

ي˘˘ف بعÓ˘˘لا بتار ع˘˘˘فر
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘م م˘˘ت لا˘˘ح
. دقعلا ةدم ةدايز

نع ثحبي ناسستفا
 هقيرف اهب معدي قاروأا
ثح˘ب˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ناسسيتفا صسنوي بردملا

ر˘ي˘فا˘سصع˘لا صضع˘ب ى˘ل˘ع
ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لا ةردا˘ن˘لا
˘مزÓ˘˘لا م˘˘عد˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ح˘ن˘م˘ي˘سس ا˘م˘˘ك يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
نيقابلل ةيمسسرلا ةمئاقلا
صسيئرلل مويلا يدانلا يف
ل˘م˘ع˘ل˘ل كلذو يرا˘ط˘ي˘ق
ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
د˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف م˘ه ن˘م
ا˘نردا˘سصم ترا˘سشاو اذ˘ه
بعÓ˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘لا
ام و˘هو هد˘ق˘ع˘ل ير˘سصا˘ن
هئÓمزل باوبألا حتفيسس
يف كلذك م˘ه ن˘ي˘ب˘غار˘لا
مهعانقإا ةط˘ير˘سش ءا˘ق˘ب˘لا
مسسوملا هب نو˘ن˘يد˘ي ا˘م˘ب
. يسضاملا

صشامر ماسشه

ينارمع جمانرب حاجنإا ىلع نومزاع نيبعÓلا نأا دكأا

 «طقف تقو ةلأاصسم ديدجتلاو ةديج فورظ يف ريصست تاريصضحتلا» :وطي

 ةنيطنسسق بابسش

ةيخدو يراسضخل يئانثلا تامدخ ءاقبإا يف ةركسسب داحتا ةرادإا تحجن
ا˘م صصو˘سصخ˘ب ة˘قا˘سش تا˘سضوا˘ف˘م د˘ع˘ب كلذو دا˘ح˘تلا داد˘˘ع˘˘ت ن˘˘م˘˘سض
عنتقا دقو اذه يسضاملا مسسوملا تاقحتسسم نم يئانثلا هيلع لسصحيسس
ناو ةسصاخ امهعنقت فيك تفرع ةرادإلا ناو اميسسل ديدجتلاب يئانثلا
نا ركذي ايلعف مت ام وهو هزئاكر لك ىلع ظافحلا فدهتسسي قيرفلا
يف ءاقبلا لسضف هنكلو ياد نيسسح رسصن نم ابيرق ناك يراسضخل
. نامألا رب ىلا نابيزلا ءانبأا ةدايقل ةياهنلا

 ةنيفسسلا دئاق Úيعتل نمزلا عراسست ةرادإلا
تاعاسسلا يف نيينقتلا دحا عم اهدقاعت ةرادإلا مسسرت نا رظتنملا نمو اذه
مهو نيبردم ةعبرا عم ثدحت ىسسيع نب صسيئرلا ناو ةسصاخ ةمداقلا
رظتنملا نمو لÓهوب ىتحو صشيعي اذكو يميلسس يسسنوتلاو لÓب يريزد
هركذ ريدجلا يلاحلا عوبسسألا ةياهن لبق امهدحا تامدخ ةرادإلا نمسضت نا
تاعا˘سسلا ي˘ف ةر˘ي˘خألا تا˘ماد˘ق˘ت˘سسلا لا˘م˘كل ةد˘ها˘ج ى˘ع˘سست ةرادإلا نا
. اعيرسس تاريسضحتلا فانئتسساب ةبيتكلل حمسست ىتح ةمداقلا

 صشامر ماسشه

اهسصسصخ يتلا ةيلاملا تاناعإلا نم ةدافتسسلا تنانجات عافد ةرادإا رظتنت
ةقلاعلا نويدلا ةيوسست يف اهلÓغتسسا لجأا نم يدلبلا يبعسشلا صسلجملا
ددجلا نيبعÓلا ليهأات هل ىنسستي ىتح تاعزانملا ةنجل يف يدانلا هاجتا

نم ةيحاتتفلا ةلوجلا ءاقل بعل لبق ةسصاخلا مهتازاجإا ىلع لوسصحلاو
ةنيزخلا صشاعتنا اسضيأا عافدلا صسيئر رظتنيو اذه يناثلا مسسقلا ةلوطب
بردمو يوارسضخ يندبلا رسضحملا نأاو ةسصاخ نيبردملا روجأا ةيوسستل
ةرتفب ةقلعتملا امهتاقحتسسم لماك ىلع Óسصحي مل يناهلب رامع صسارحلا

. يسضاملا مسسوملا لÓخ اهلمع
 ةÒبك ةجردب تسضفخنا روجألا ةلتك

دق نوكت تنانجات عافد ةرادإا ناف اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو اذه
ةلوطبب ةنراقم ةئملاب03 قوفت ةبسسنب روجلا ةلتك صضفخ يف تحجن
ةرادإلا اهتعسضو يتلا ةديد˘ج˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا د˘ع˘ب كلذو ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
تا˘نا˘عإلا ة˘م˘ي˘ق ع˘جار˘ت بب˘سسب ة˘ي˘لا˘م˘لا ف˘يرا˘سصم˘لا صصي˘ل˘ق˘ت ةرور˘سضب
لك يف يدانلا حلاسصل ةيلحملا تاطلسسلا اهسصسصخت تناك يتلا ةيلامجإلا

. قيرفلا هسشيعي يذلا ريبكلا زجعلا دكؤوي ام وهو يسضاير مسسوم
صشامر ماسشه

 معدلا رظتني ةنيغز
 «باكلا» ةيعمج ىلع عامجإ’اب ةقداصصملا

 ةنتاب بابسش

ىلع ةقداسصملا تمت ثيح ةماع˘لا ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف د˘ق˘ع
بعلب عيمجلا ةنيغز صسيئرلا دعو دقو اذه يبدألاو يلاملا نيريرقتلا

م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘تو ه˘تد˘نا˘سسمو ع˘ي˘م˘ج˘لا فو˘قو ة˘ط˘ير˘سش دو˘ع˘سصلا ة˘˘قرو
تاناعإا ىلإا ةسسام ةجاح يف هبسسح قيرفلا نأاو ةسصاخ يداملاو يونعملا

لاوط نيبعÓلا تاقحتسسم د˘يد˘سست ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م
. يحوفسس بعلمب لابقتسسلا ةلسصاوم يف صسيئرلا لمأايو اذه مسسوملا

 ةمداقلا تاعاسسلا يف قيرفلا ديدج نونوكيسس دايزو ماطيب ،ةيدعاسسم
ةيلمعلا تل˘سصاو˘ت د˘ق˘ف تا˘ماد˘ق˘ت˘سسلا صصو˘سصخ˘بو ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ويهر داو عفادم عم دقاعتلا يف ةرادإلا تحجن ثيح يداع لكسشب

لمأات ثيح لاونملا صسفن يف ةلسصاوملا لمأات نيح يف ةبيدحوب دلاخ
نارظتني ثيح قيرفلا ناولا صصمقتب ةيدعاسسمو دايز نم لك عانقا
يئاهنلا قاحتللا لجا نم ةيلاملا ةيحانلا نم امهيقيرف عم لسصفلا

تبجنأا ام ةريخ نم نينثا تامدخ نمسضي قيرفلا لعجيسس ام وهو
. ةينتابلا ةركلا

صشامر ماسشه

مسسحلل ىعسست ةرادإلاو لسصاوتم بردم نع ثحبلا
 نابيزلا ءانبأا ناحيريو ناددجي ةيخدو يراصضخل

 ةركسسب داحتا

قا˘فو ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ل˘˘سصاو˘˘ت
ءار˘˘˘˘˘˘˘جإا ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سس
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
نوكي ثيح انوروك ءابوب
ق˘ح˘ت˘لا د˘ق قا˘˘فو˘˘لا د˘˘فو
˘مو˘ي˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ صسما
لو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ح فر˘˘˘˘˘˘ع لوألا
اذه طق˘ف م˘ه˘ن˘م صضع˘ب˘لا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسو
نمو ليلاحت˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
يف دادع˘ت˘لا عر˘سشي˘سس م˘ث
ا˘ب˘سسح˘ت يد˘ج˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا
تار˘ي˘سضح˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت
ل˘م˘ع˘لا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ح˘م˘سست

ة˘قÓ˘ط˘نا نا˘˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع

نا رظتنملا نمو اذه ةيوق
لÓ˘˘˘خ صشتو˘˘˘كلا ل˘˘˘ح˘˘˘˘ي
يراجلا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن
رجحلا هئارجا بقتري نيا
ةبانع ةنيدم يف يحسصلا

طحي نأا لبق مايأا ةعبرأل
لمعيو في˘ط˘سسب لا˘حر˘لا

. ةقÓطنلا نامسض ىلع
ةدايز بلطي يفاوعل
راعيسس ديعلبو هترجأا

اداكيسسورل
بعÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ح د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
ثي˘˘ح صسما لوا ي˘˘فاو˘˘ع˘˘˘ل

هبتار عفر ةرورسضب بلاط
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ملا و˘˘˘هو

هن˘م ثير˘ت˘لا بل˘ط˘ت ةرادإلا
د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ل˘سصف˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ةمداقلا تاعاسسلا يف كلذ
بعÓلا ةراعا ررقت دقو اذه
ةدكيكسس ةبيبسش ىلا ديعلب
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا رر˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ع˘فاد˘م˘لا ءا˘ق˘بإا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا

مسسوملا دادع˘ت ي˘ف ي˘ل˘ها˘ج
تابادتنلا نا ركذي لبقملا
رودم يئان˘ث˘لا˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس
نا ى˘ل˘ع «د˘يد˘ج˘˘ت» يرو˘˘تو
يكوكلا لولح دنع لسصاوتت
صشقا˘˘ن˘˘ي˘˘سس ن˘˘يا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سسب

ع˘م ةر˘ي˘غ˘سصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك
. ريسسملا مقاطلا

 صشامر ماسشه

يدان بعل وطي ميسسن ربع
ن˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش
بق˘ع ،ةر˘ي˘ب˘˘كلا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس
تابيردتلا ءاوجأا ىلإا هتدوع
د˘يد˘ج ن˘م ه˘ئÓ˘˘مز ءا˘˘ق˘˘لو
قÓ˘˘ط˘˘نل ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىنثا ثيح ديدجلا مسسوملا

فور˘˘ظ˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
اذ˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘قو ةد˘˘˘ئا˘˘˘سسلا
انتدوع نا دقتعا» :ددسصلا
تنا˘˘ك ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا و˘˘˘ج ى˘˘˘لا
قيرفلا ناو ةسصاخ ةيباجيإا
قوبسسم ريغ اطاسشن فرعي
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ي ل˘˘˘كلا˘˘˘ف
دجاوتلا لجا نم داهتجلاو
عم ةبولطملا ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف
نأاب دكؤوأا امك مسسوملا ةيادب

ا˘م ق˘فو ر˘˘ي˘˘سسي ءي˘˘سش ل˘˘ك
امو ينارمع ين˘ق˘ت˘لا هد˘ير˘ي

.«هيلع دجاوتلا يف لمأان انك

فورظ لك تدجو»
قيرفلا عم ةحارلا

داعسسإل ىعسسنو
«مسسوملا اذه رفانسسلا
لوح لاؤوسس ىلع هدر يف

نم دقعلا ديدجت ةيناكمإا
احت˘ف˘ن˘م و˘ط˘ي اد˘ب ،ه˘مد˘ع
اذه ينقدسص» :در˘ط˘ت˘سساو
ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘ق˘ل˘ق˘ي ل ر˘˘ملا

د˘˘˘ق˘˘˘ع يد˘˘˘ل ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص
ع˘م ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب ط˘˘ب˘˘ترأا˘˘سس
ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ى˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
نا ديكألا نكلو ربمسسيد
صسرد˘˘˘ي˘˘˘سس ير˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م
نم اناو اهتقو يف ةيسضقلا

ةو˘ط˘خ يأل ز˘ها˘ج ي˘ت˘ه˘ج
ةقيقح˘لا˘ف ةرادإلا ا˘هد˘ير˘ت
تيب يف ادج حاترم لاقت
فورظلا لكو ةروسضخلا

اد˘˘ج ن˘˘ت˘˘م˘˘م ا˘˘ناو ةد˘˘ي˘˘˘ج
نيذلا رفانسسلا تاقي˘ل˘ع˘ت˘ل
ىعسسأاسسو يئاق˘ب نود˘ير˘ي

مهن˘ظ ن˘سسح د˘ن˘ع نو˘كأل
. مسسوملا اذه

 صشامر ماسشه
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صسرا˘˘ح˘˘˘لا ،صسمأا ع˘˘˘قو
ع˘˘م زود˘˘ن˘˘˘ق رد˘˘˘ن˘˘˘سسكلأا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف
تنا˘سس ق˘ير˘˘ف ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ق
ةد˘م˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘تإا
ةرادإا د˘كؤو˘ت˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
بعل يف اهتبغر داحتلا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ى˘˘لوألا راودألا
يتلا ةزيمملا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا
.اهب ماق

ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا تف˘˘˘سشكو
ىل˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
ةرادإلا نأا ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
يذلا صسراحلا عم تقفتا

ثي˘ح ،د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ع˘˘قو
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
نم صشوما˘م˘يز ع˘م ة˘يو˘ق
يف ةيسساسسأا ةناكم لجا
ة˘ي˘˘سسا˘˘سسألا ة˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
 .ينيلوكيسس بردملل

دقع خسسفت ةرادإلا
 ‘Óلا

ي˘فÓ˘لا د˘يؤو˘˘م عدو
راو˘سسأا ي˘ب˘ي˘ل˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا

نأا د˘ع˘ب ن˘ي˘غو˘لو˘ب بع˘ل˘م
ن˘ي˘ن˘ثلا ة˘ي˘˘سسمأا تخ˘˘سسف
هدقع ةمسصاعلا داحتا ةرادإا
تنلعأا امبسسح يسضار˘ت˘لا˘ب

ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ه˘ن˘ع
،كوبسسيافلا رب˘ع دا˘ح˘تÓ˘ل
ةرادإلا مامتإا دعب اذه يتأاي
نبو يمسساقل˘ب ي˘ت˘ق˘ف˘سصل

ىيحي رتنع لعج ام ةفيلخ
ي˘لود˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سسي
نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ايفارتحا ادقع عقو يفÓلا

ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف دا˘ح˘تلا ع˘م
يهتنتل8102 ة˘ن˘سس ن˘˘م
اذ˘˘˘˘ه بعÓ˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم
˘˘مد˘˘ق˘˘تو اذ˘˘ه ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلا
را˘˘˘سصنأا ر˘˘˘كسشب بعÓ˘˘˘˘لا
ىلإا مهفوقو ىلع داحتلا

تا˘قوألا ل˘ك ي˘ف ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
يبيللا يلهألا بعل لاقو
ى˘˘سسن˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘نأا ق˘˘با˘˘˘سسلا
م˘ه˘تا˘فا˘ت˘هو ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘خآا بنا˘ج ن˘مو ،ه˘م˘˘سسا˘˘ب
ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا تط˘˘˘˘˘˘بر
د˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘˘لا
يجرت˘لا ع˘م ه˘تا˘سضوا˘ف˘م˘ب
نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ي˘سسنو˘ت˘لا
قيرفل ديدجلا مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
 .Óبقتسسم  مدلاو بهذلا

اذام ملعن نحن : ىيحي Îنع
ببسسب ‘Óلا انحرسسو لعفن

 ينفلاو يداŸا بنا÷ا
ريدملا ىيحي رتنع داع

دا˘ح˘تإا ق˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا با˘ب˘˘سسألا

نع ىلخت˘ي ق˘ير˘ف˘لا تل˘ع˘ج
ةداعإا نأا احسضوم ،بعÓلا
يلختلا بلط˘ت˘ي ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب

حسضوأاو.صسي˘سسا˘حألا ن˘ع
صصخ تاحيرسصت يف ىيحي
:ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘˘سصلا ا˘˘ه˘˘ب
ءا˘ن˘ب ةدا˘عإا لوا˘˘ح˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن»
يلختلا بلطتي اذهو قيرف
اسصوسصخ ،صسي˘سسا˘حألا ن˘ع
برد˘م˘لا ع˘م ا˘ن˘ع˘با˘ت ا˘ن˘˘نأاو
ءاوسس تايرابم ةدع ديدجلا
ناك امدنع يريزد بردملل
،دود˘˘غز ى˘˘ت˘˘ح وأا ا˘˘˘برد˘˘˘م
نو˘ب˘ج˘ع˘ي ن˘ي˘ب˘عل كا˘ن˘ه˘ف
ل نوبعل كانهو بردملا
ذ˘خأا بج˘ي لو ه˘نو˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘ي
،«رو˘مألا هذ˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا

بعلن نل اننأا مغر» :عباتو
ان˘نأا لإا ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
نيبعل مسض يف قحلا كلمن
يدا˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لاو ،بنا˘˘جأا
ي˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر ارود بع˘˘˘ل
ى˘˘ت˘˘حو ،بعÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘سست
ملعن نحنو ي˘ن˘ف˘لا بنا˘ج˘لا

 .«لعفن اذام

ب.م.يرسسيإا/ب.ع

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ل˘˘سصاو˘˘˘ت
يف ديدجلا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘تار˘ي˘سضح˘ت
صصبر˘ت ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

بايغ ل˘سصاو˘ت˘ي ثي˘ح˘ب ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
يجاردلاو ةيحلو˘ب لا˘بو˘ط ي˘ثÓ˘ث˘لا
يتلا انوروك صسوريف فورظ ببسسب
قاحتللاو نطولا لوخد نم مهقرؤوت
يثÓثلا نو˘كي˘سس اذ˘ه˘بو صصبر˘ت˘لا˘ب

مداقلاو يلاحلا صصبرتلاب ينعم ريغ
ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا برد˘م نأا ر˘ي˘غ ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
اذه نأا دكأا ينافلزلا نماي يسسنوتلا
اسصاخ ايبيردت اجمانرب عبتي يثÓثلا

مقاطلا ءاسضعأا مه˘ل ه˘ج˘مر˘ب ا˘يدر˘فو
هذ˘ه نأا ي˘نا˘ف˘لز˘لا فا˘سضأاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نم هنأل قيرفلا قرؤوت نل تابايغلا
ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘˘ناوأل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا

تقو˘لا م˘ه˘ل نو˘كي˘سسو م˘ه˘ت˘يز˘ها˘˘ج
ةيادبل مهزيهجتو اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل
 .ةلوطبلا

هنأا دكؤوي Êافلزلا
عم مئاد لسصاوت ‘
 همقاط ءاسضعأا

لاق تاريسضحتلا نع ثيدحلابو

ةر˘ي˘غ˘سص ل˘ك ع˘با˘ت˘ي ه˘نأا ي˘نا˘ف˘˘لز˘˘لا
ىلع هنأاو ةبي˘ب˘سشلا صصخ˘ت ةر˘ي˘ب˘كو
ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ع˘˘م م˘˘ئاد لا˘˘سصتا
ةديدجلا تامادقتسسلا نعو ،قيرفلل
عسضو نم وه هنأا ينافلزلا حسضوأا
همقاط ةقفر ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق
رظتني هنأاو يسضاملا مسسوملا ةياهن
ةيادب ع˘م ة˘ي˘با˘ج˘يا ل˘ع˘ف ةدر م˘ه˘ن˘م
 .مسسوملا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ق˘˘ل˘˘غ˘˘ت ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشلا
 مجاهم مادقتسسا دعب تامادقتسسلا

ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا
˘مÓ˘سسلا د˘ب˘ع لا˘م˘˘ك «يرا˘˘ن˘˘كلا»ـل

تميقأا يتلا ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ
قيرفلا ةماقإا قدنفب صسمأا ةحيبسص
ق˘ل˘غ˘ت˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا نأا م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم˘˘ب
صسأارل عيقو˘ت˘لا د˘ع˘ب تا˘ماد˘ق˘ت˘سسلا

يف ةبوعسص دجو هنأاو ديدج ةبرح
ةقرافألا نيمجاه˘م˘لا ع˘م صضوا˘ف˘ت˘لا
نكل انوروك ةحئاج فورظ ببسسب
دا˘ج˘يل Ó˘يو˘ط لازا˘م و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا

 .ةبيبسشلا بعل ةقيرط مئÓي مجاهم
ب.ع

 يحسصلا رج◊ا تاءارجإا ببسسب

 سصبÎلا نوعيصضي يجاردلاو ةي◊وب..لابوط

 لئابقلا ةبيبسش

 رئاز÷ا ةيدولوم

 ناينب Úع زكرÃ نوقحتلي نابسشلا

 يواصشوب ةباغب ثلاثلا مويلا تابيردت ءارجإا لصضفي زيغن

 رداغŸا مهمجنل عيدوت لفح اوماقأا ينفلا مقاطلاو ةرادإلا ..نوبعÓلا

 يقيرفإ’ا يدانلل ايمصسر مصضني يحرف
ي˘ف ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن ما˘˘قأا

Óفح نينثإلا ةليل نم ةرخأاتم ةعاسس
لبق ميهاربا يحرف ه˘ب˘عÓ˘ل ا˘ي˘ع˘يدو˘ت
يدا˘ن د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف ى˘لا ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ةقفسص يف هب قحتلا يذلا يقيرفإلا
.رح لاقتنا

اهتحفسص ربع ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا تف˘سشكو
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
نم ةرخأات˘م ة˘عا˘سس ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ي˘حر˘ف ا˘ه˘ب˘عل ل˘ي˘˘حر صسمأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
يدانلاب قاح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘م˘سسر م˘ي˘هار˘بإا
ىه˘ت˘نا ا˘مد˘ع˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘فإلا

.يسضاملا ناوج يف ،قيرفلا عم هدقع

لفحلا بون˘ج˘لا ق˘ير˘ف ر˘سشنو اذ˘ه
ع˘نا˘سص ع˘يدو˘ت ل˘جأا ن˘م م˘˘ي˘˘قا يذ˘˘لا
يطاورز دمحم هرسضح يذلاو ،هباعلأا
ر˘ف˘سصألا ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف لوألا ل˘˘جر˘˘لا

م˘قا˘ط˘لا ى˘لا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ر˘˘سضخألاو
ل˘ك ى˘ن˘م˘ت ا˘م˘˘ك .يرادإلاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
مهمجنل قيفوتلاو حاجنلا ءاسضعألا

.ديدجلا هقيرف عم
مسضنا ميهاربا يحرف نإاف ةراسشإÓلو

ف˘ي˘سص ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لا
،ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ن˘م ا˘مدا˘ق8102
 .نيمسسومل دتمي دقعب

جاحلب اسضر

 ةرواسسلا ةبيبسش

نارهو ةيدولوم
 قÓطنلا لبق ةيبط تاسصوحف نورجي نوبعÓلا

خيرات ناددحي ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا
 تاريصضحتلا فانئتصس’ ربمتبصس72ـلا

نار˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تدد˘˘ح
بردملا ةدايقب قيرفلا ةرادإا ةيعمب
خيرات ينوزاك درانر˘ي˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا
ىلإا ةدوعلل يراجلا ربمتبسس72ـلا
مسسوملل اريسضحت ةسسفانملا ءاوجأا
ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.ديدجلا
نوعسضخيسس «ةوارمحلا» دادعت نأا
ةركب ةسصاخلا ةيبطلا تاسصوحفلل
ف˘سشكلا تا˘سصو˘ح˘ف اذ˘كو مد˘ق˘˘لا

«رأا.ي˘˘سس.ي˘˘ب˘˘لا» «ا˘˘نورو˘˘ك» ن˘˘˘ع
رسصتو.يحسصلا لوكوتربلا بسسح
ق˘ير˘ف ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا

مسسوملا ويرانيسس يدافتل يسسفانت
ق˘ير˘ف˘لا م˘ت˘ت˘خا ن˘˘يأا ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا
8ـلا فسصلا يف دجاوتلاب مسسوملا

ةر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف˘ب ق˘ي˘ل˘ي ل ر˘مأا و˘˘هو
صسيئرلا لعج ام ،نارهو ةيدولومك
دوقع ديدمت ىلع لمعي يوايحم
هيف ح˘ج˘ن ا˘م و˘هو ر˘سصا˘ن˘ع˘لا زر˘بأا
ني˘ب˘عل ماد˘ق˘ت˘سسا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

ة˘ثÓ˘ث˘لا طو˘ط˘خ˘لا م˘ي˘عد˘ت˘˘ل دد˘˘ج
ة˘يو˘ق ة˘قÓ˘ط˘نا˘ب صسف˘ن˘لا ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘م
 .«ةوارمحلا»ـل

ب.م.يرسسيإا
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ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ل˘˘سضف
ةدايقب رئازجلا ةيدو˘لو˘م˘ل
رييغت زيغن ليبن بردملا
ثلاثلا مويلا يف ءاوجألا

تل˘˘ق˘˘˘نو صصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
نيع زكرم نم اهتليكسشت
يواسشوب ةباغ ىلإا ناينب
.بردتلا لجأا نم

ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘سشكو
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘˘لا
زيغن ليب˘ن نأا ي˘م˘سصا˘ع˘لا
ررق يدانلل ينفلا ريدملا

نأا ءاثÓثلا صسمأا ةحيبسص
ن˘م تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘ي
ةباغ ىلإا ناينب نيع زكرم
بردتلا لجأا نم يواسشوب
عيمجلا نأا فاسضأاو ،كانه
يماسس ادع ام ارسضح ناك
صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا يو˘˘˘ير˘˘˘ف

ة˘˘سصح ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا ة˘˘˘با˘˘˘سصإل
قيرفلا عم اهارجأا ةيبيردت

،يسضاملا نين˘ثلا ة˘ي˘سشع
يف ءاق˘ب˘لا ى˘ل˘ع ه˘ت˘م˘غرأا
ل˘جا ن˘م نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب
.جÓعلا يقلت

ينفلا مقاطلا ررقو اذه

ىلع ةلسصاوم ديمعلا يف
يذلا لمعلا ةريتو صسفن

ي˘˘ف داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ه˘˘ل ع˘˘سضخ
ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإلا ة˘˘˘سصح
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سصح ج˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘ب
ن˘م كلذو ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
ةيندبلا ةقاي˘ل˘لا ع˘فر ل˘جأا
تلجسسو.نيبعÓل
ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سصلا ة˘˘˘سصح˘˘˘لا
د˘ب˘ع رو˘سضح يوا˘سشو˘ب˘˘ب
يذ˘لا ،و˘يارو˘ب ف˘ي˘ط˘˘ل˘˘لا

تا˘ير˘ج˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘با˘˘ت
ا˘ه˘سضا˘خ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصح˘˘لا
اهلÓخ قرطت زيغن لابسشأا
ةد˘˘ع ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

.دار˘˘ف˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
نابسشلا ةئف نم رسصانع7
ةحيبسص اوقحتلا دي˘م˘ع˘ل˘ل
،ناينب نيع زكرمب صسمأا
ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سصق
كا˘ن˘ه ما˘˘ق˘˘م˘˘لا صصبر˘˘ت˘˘لا

رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ بسسحو
ي˘ت˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف

،ة˘˘سسا˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك تم˘˘سض
،ي˘˘ما˘˘م ن˘˘ب ،ي˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي
،ي˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘ب ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘حر
يف مه ،نيدموب ،ةمركوب
ر˘سضخألا ءو˘سضلا را˘ظ˘ت˘نا

لجا نم زيغن بردملا نم
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م برد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
 .ةليكسشتلا

جاحلب اسضر
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ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ى˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ريهظ ةرام˘ع˘ل ل˘ي˘ب˘ن ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
مداو ،رئازجلا ةيدولوم رسسيأا

يدا˘˘ن ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو نا˘˘قرز
صسراحلا ىلإا ةفاسضإلاب وداراب
يف ةكراسشملل ،ةلسسع كيلام
يذ˘˘˘˘لا مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا صصبر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ينطولا بختنملا هسضوخيسس
.مداقلا ربوتكأا رهسش لÓخ

ن˘˘˘˘م مÓ˘˘˘˘سسلا تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
يثÓثلا نأا ةسصاخلا اهرداسصم
لسضفأا ل˘ب˘ق ن˘م ى˘عد˘ت˘سسم˘لا

ايقيرفإا ممأا صسأاك يف بردم
يعابر ىلإا نامسضنيسس9102
قبسس نيذلا يسسنوتلا يجرتلا

ءاعدتسسلا ىلع اولسصحت نأاو
رسضخلا صصبرت يف ةكراسشملل
.مداقلا

ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا نأا ود˘ب˘يو
تار˘ي˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا ى˘˘ل˘˘ع مزا˘˘ع
نيبعÓل ةقثلا حنمو ةلمجلاب

مهئادأا ىلع فوقولا دسصق ددج
ةيمسسرلا تاقا˘ق˘ح˘ت˘سسلا ل˘ب˘ق
ر˘مألا ناو ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
 .نيتيدو نيتهجاومب قلعتي

ناتحسشرم لاغتÈلاو ايكرت
 رسضÿا يئاقل ناسضتحل

تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نأا ا˘˘˘م˘˘˘بو

ءوسضلا حم˘ن˘ت م˘ل ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا
نيتارابملا ةج˘مر˘ب˘ل ر˘سضخألا
ة˘˘كر˘˘سشلا نإا˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يدو˘˘˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘سصاو˘ت ر˘سضخ˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
نا˘سضت˘حل د˘ل˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
،نيتارابملا صضوخو صصبرتلا

ا˘ي˘˘كر˘˘ت نأا ءا˘˘سضيأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو

ةمئاق يف نادجاوتت لاغتربلاو
ناسضتحل ةحسشرم˘لا ناد˘ل˘ب˘لا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا صصبر˘˘ت
،اسسنرف نم لك تناكو.مداقلا
اوسضفر دق ادن˘لو˘هو ا˘سسم˘ن˘لا
رسضخلل قلغم صصبرت ةجمرب

صسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ
 .«انوروك»

ب.م.يرسسيإا

بلاطم رسضخلا دئاق
 رثكأا لمعلاب

لصصاوي ’ويدراوغ
 زرحم سشيمهت لصسلصسم

بردم تاجرخ ل˘سصاو˘ت˘ت
بي˘˘ب ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘سشنا˘˘˘م
ها˘ج˘تا ة˘ب˘˘ير˘˘غ˘˘لا لو˘˘يدراو˘˘غ
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ةارابم يف اذهو زرحم صضاير
مامأا ن˘ي˘ن˘ثلا ة˘ي˘سسمأا ق˘ير˘ف˘لا

ةلوجلا ماتخ يف نوتبماهرفلو
يزيلجنلا يرودلا نم ةيناثلا
زوفب تهت˘نا ي˘ت˘لاو زا˘ت˘م˘م˘لا
فدهل فادهأا ةثÓثب نزيتيسسلا

مدع ةارابملا تدهسشو ،دحاو
ي˘نا˘ب˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا كار˘˘سشإا
امو ،ةقيقد09 ةليط زرحمل
نأا وه نيرسصانملا ةظيفح راثأا

ادحاو ارييغت ىرجأا لويدراوغ
˘ما˘ح˘قإا˘ب ءا˘ق˘ل˘لا راو˘طأا ة˘ل˘ي˘ط
نار˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
مغر ،غنيلريتسس ناكم صسيروت
د˘˘ه˘˘سش ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘سشلا نأا
لو˘ط˘لا˘˘ب ز˘˘ف˘˘لو˘˘لا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
مل لويدراوغ نأا لإا صضرعلاو
كار˘˘سشإا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر يأا د˘˘˘ب˘˘˘ي
هتجاح مغر يرئازجلا بعÓلا
وسشوسش ةيعسضو مزؤوي ام ،هل
راظتنا يف يدانلا يف رئازجلا
.تايرابملا مداق

عقوم طلسس ،رخآا بناج نم
ىلع ءوسضلا  يملاعلا «لوـغ»
ه˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ر˘˘سضخ˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
نأاو ة˘سصا˘خ ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ناعيطت˘سسي ن˘يدو˘فو صسيرو˘ت
ل˘كسشي ا˘م ةر˘ه˘˘ظأا˘˘ك بع˘˘ل˘˘لا

ةسصاخ هتناكم ىلع ةروطخ
نأا اودكأا ارتلجنا يف داقنلا نأاو
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا زر˘˘ح˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
اذ˘ه ه˘ل ع˘ف˘سشي ن˘ل ي˘سضا˘˘م˘˘لا
رثكأا لمعلا هيلع نأاو مسسوملا

نأا˘˘ب ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
ه˘ح˘ن˘م˘ب بلا˘ط˘م لو˘يدراو˘˘غ
ي˘ف ه˘كار˘سشإا˘ب ة˘ل˘ما˘ك ة˘ق˘˘ث˘˘لا
.ةريبكلا تايرابملا

ب.ع

 ربوتكأا سصبÎل ةلصسع سسرا◊او ناقرزو ةرامعل رصسيأ’ا Òهظلا يعدتصسي يصضاملب
 قيرفلا ىلع ابلسس رثأا هليحر نأا دكأا رسضخلا يتيدو ةماقإل لاغتربلاو ايكرت نيب لسضافت «فافلا»

 ةيز نب ةداعتصسا ديري نوجيد
هبعل ةداعتسسا يف هتبغر نع يسسنرفلا نوجيد قيرف برعأا

ءادأا ميدقت ىلع قيرفلا ةدعاسسمل ،ةيز نب نيسساي ،قباسسلا يرئازجلا
.ةمداقلا تاقاقحتسسلا يف ةيباجيإا جئاتن دسصحو ديج

ةريخألا نأا يسسنرفلا يدانلا ةرادإا نع Óقن ةيمÓعإا ريراقت تدكأا
ترثأا هترداغم نأا ةدكؤوم ،ةيز نب تامدخ ةداعتسسل نمزلا قباسست

بتارم لتحي هتل˘ع˘جو ،ي˘ب˘ل˘سس ل˘كسشب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ءادألا ى˘ل˘ع
لحلا هتدوع ةربتعمو ،ىلوألا ةجردلا يرود بيترت يف ةرخأاتم
.هليحر ذنم يدانلا اهيناعي يتلا ةيموجهلا لكاسشملل لثمألا

هسضرعت تلت ي˘ت˘لا ه˘ت˘ها˘ق˘ن ةر˘ت˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ل˘سصاو˘يو
دوعي نأا بقتريو ،ةمئاد ةهاعب هل ببسستي نأا داك ريطخ رورم ثداحل
ىسصقأا ىلع1202 ةيادب يف وأا يراجلا ماعلا ةياهن ةسسفانُملل
 .ريدقت

ب.حاتفلا دبع
 تارم6 ةيبهذلا ةيلاديملا دسصح

 توملا براوق يف رئازجلا رداغي ديعصس نب مكÓملا
يف كراسشملاو تارم6 رئازجلا لطب نيدلا رسصن ديعسس نب رداغ

يف رئازجلا ،طسسوتملا صضيبألا رحبلا باعلأاو ةيقيرفإلا باعلألا
يذلا ببسسلا نع مكÓملا فسشكي ملو.«ةقارح» توملا براوق
نا ودبي نكل ،مو˘ه˘ف˘م˘لا ر˘ي˘غ فر˘سصت˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ه˘ع˘فد
مغر لمتحي ل تاب نويرئازجلا نومكÓملا هيسشعي يذلا صشيمهتلا
 .هب ماق ام رربي ل اذه نأا

ب.م.يرسسيإا
 ءاقل82 يف تسسيسسأا8 حنمو افده02 لجسس

خيرات يف يقيرفإا فاده نصسحأا حاجنوب
 ايصسأا لاطبأا يرود

دسسلا يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا حاجنوب دادغب لسصاو
فاده لسضفأا بقل ىلع لسصح امدعب ،ماقرألا ميطحت ،يرطقلا
يف رسضخلا فاده لجسسو.ايسسأا لاطبأا يرود خيرات يف يقيرفإا
يرط˘ق˘لا د˘سسلا ع˘م ا˘فد˘ه02 ،9102 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ةسسفانملا يف اهسضاخ ءاقل82 يف تسسيسسأا8 هحنم ىلإا ةفاسضإلاب
.ةقرافألا نيبعÓلا صشرع ىلع هسسفن بسصنيل ،ةيويسسألا ةيراقلا

6 لجسس امدعب ديدجلا مسسوملا يف ةزيمم ةقÓطنا حاجنوب ققحو
 .اهسضاخ تاءاقل5 يف تسسيسسأا2 حنمو فادهأا

ب.م.يرسسيإا
 ةيسصخسشلا دونبلا ىلع هقافتا مغر

ويز’ نÓعإا ليجأات ببصس وه اذه
 سسراف مصض نع

لابسس بعلو يرئازجلا يلودلا صسراف دمحم لكسشم هجتي
ةقفسص نع نÓعإلا ويزل يدان ليجأات صصوسصخب لحلل يلاطيإلا

.ريخألا مسض
ببسسلا نع ،ءاثÓثلا صسمأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

بختنملا مجن مسض ةقفسص نÓعإل ويزل يدان ليجأات ءارو يقيقحلا
بعللا نوناقب قلعتي يرادإا لكسشم ىلإا كلذ تعجرأا ذا ،ينطولا
عفدل هفوفسص نم بعل عيب ةمسصاعلا يدان ىلعو ،فيظنلا يلاملا
ميدقت يدانلا عيطتسسي اهدعبو ،لابسس يدانل وروأا نييÓم ةينامثلا
.ايمسسر بعÓلا

ي˘ف ل˘ح˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي ل˘كسشم˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ،ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
نم ثيح ،اهيبعل دحأا عيب نم يهتنت نأا دعب ،لبقملا عوبسسألا
اهدعبو .صسلاو هليمز وأا صسوتسساب بعÓلا امإا نوكي نأا عقوتملا

ديدجلا دفاولا ميدقت ىلع ةرداق ويزل يدان ةرادإا نوكتسس ةرسشابم
 .يمسسر لكسشب

جاحلب اسضر
اديقعت دادزت قيرفلا يف هتيعسضو

سسانو مصضب ماهتصسيو عانقأا يف لصشفي يلوبان
ي˘لو˘با˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا صسا˘نو مدأا ة˘ق˘ف˘˘سص تل˘˘سشف

زاتمملا يزيلجنلا يرودلا يداون دحأل مامسضنلا يف يلاطيلا
ةمئاق نمسض يرئازجلا مسسا «يبونيثرابلا» ةرادإا تعسضو نأا دعب
.مهتامدخ نع ءانغتسسلا ديرت يتلاو عيبلل نيسضورعملا نيبعÓلا

يتلاو صسمأا ةيزيلجنا مÓعإا لئاسسو هنع تفسشك ام بسسحبو
ىلع يرئازجلا مجنلا مسسا اوحرتقا «يروزلا» يلوؤوسسم نأا تدكأا
«زرماهلا» ةرادإا نأا ريغ ،ةراعإا لكسش ىلع يزيلجنلا ماهتسسيو يدان
متهم ريغ زيوم ديفياد بردملا نأا امب يلاطيلا حرتقملا تسضفر
نم رثكأا ديزي ام اذهو «رسضخلا»ـل رئاطلا حانجلا عم دقاعتلاب امامت
هبردم ططخم نم هجورخ دعب ودروب يدان جيرخ ةيعسضو ديقعت

.وزوتاغ
صسين يدان ةقفر ايئانثتسسا امسسوم مدق صسانو نأا ركذلاب ريدجلا

لكسش ىلع دحاو مسسومل بعل نأا دعب يسضاملا مسسوملا يسسنرفلا
ديري يذلا يلاطيلا قيرفلا فوفسصل دوعيل يلوبان نم امداق ةراعإا
.هعم دقاعتلاب ةمتهملا يداونلا دحأل هدقع عيب

طيمز.ع
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 يرئاز÷ا ةقفسص ‘ ديدج نم رسسخي يلهألا

 يليÓب لصضفب وروأا نويلم نم ديفتصسي يجÎلا

                            هعيب نع ةرادإلا زجعو تاباسصإلا ببسسب

 ›وبان عم مÓغ لبقتصسم لوح سضومغلا رارمتصسا

 ءازج ةبرسض ‘ ببسستو ايسساسسأا كراسش

 اينولوب ىلع زوفلل نÓيŸا دوقيو قلأاتي رصصان نب

 «نوتورب يل» عجارت يف يسسيئر ببسس «ميلسس ربوسس» نسس

7ـب بلاطي رتصسيلو يناميلصس عم دقاعتلل وروأا نييÓم5 سضرع نير

يلودلا يليÓب فسسوي ببسست
يلهألا يدان بعلو يرئازجلا
ق˘ير˘ف ةدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ف يدو˘ع˘˘سسلا
يلام غلبم نم يسسنوتلا يجرتلا
.وروأا نويلم هردق

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
لسضفب هنا ءاثÓثلا صسمأا ةيسسنوت

ينطولا بختنملا باعلأا عناسص
ن˘˘م ي˘˘جر˘˘ت˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ن˘˘˘كم˘˘˘ت

ردقت ةيلام ةميق نم ةدافتسسلا
ي˘˘ل˘˘هألا ن˘˘م وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
˘˘ماد عار˘˘سص د˘˘ع˘˘ب ،يدو˘˘ع˘˘˘سسلا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب Ó˘˘يو˘˘ط
ببسسب ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا ة˘قورأا ىو˘ت˘سسم
ديدسست ةيدوعسسلا ةرادإلا صضفر
،ة˘ي˘ها˘ب˘˘لا ن˘˘با باد˘˘ت˘˘نا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ةياهن يف عقاولا رمأÓل خسضرتل
.يق˘ب˘ت˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ع˘فد˘ب ر˘مألا

بختنملا عم ايقيرفإا لطب ناكو
فوفسص ىلإا لقتنا دق ينطولا
يسضاملا فيسصلا يف «يقارلا»
،رسصم «ناك» يف ريبك قلأات دعب
نييÓم3 ل˘با˘˘ق˘˘م كلذ نا˘˘كو
ى˘ل˘ع ل˘سشف ر˘ي˘خألا ن˘كل ،وروا

عيطتسسي م˘لو ةد˘ع˘سصألا ع˘ي˘م˘ج
يف هققح يذلا حاجنلا قيقحت
 .يسسنوتلا يرودلا

جاحلب اسضر

ف˘ن˘ت˘˘كي صضو˘˘م˘˘غ˘˘لا لاز˘˘ي ل
يزوف ،يرئازجلا يلودلا ريسصم
،يلاطيإلا يلوبان هقيرف عم ،مÓغ
عيب نع يدانلا ةرادإا زجع ببسسب

تاباسصإلا ةلسسلسس لظ يف هدقع
لكسشب هاوتسسم ىلع ترثأا يتلا

نأا ةيلاطيإا ريراقت تدكأا.حسضاو
يرئازجلا رسسيألا ريهظلا ةيعسضو

تقو يأا نم اسضومغ رثكأا نآلا
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘˘سس نأا كلذ ،ى˘˘˘˘˘˘سضم
ترثأا اهل صضرعت يتلا تاباسصإلا
تل˘ع˘جو ،هاو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ةرادإلا
،هدقع عيب ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
يفحسصلا لاقو.ىودج نود نكل
ي˘ف نأا˘سشلا اذ˘ه˘ب ار˘ي˘سش و˘لو˘كي˘˘ن

ة˘ي˘مÓ˘عإا تا˘سسسسؤو˘م˘ل ح˘˘ير˘˘سصت
˘˘مÓ˘˘غ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو » : ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإا

ن˘سسحأا ن˘م نا˘ك د˘˘ق˘˘ل ،ة˘˘سضما˘˘غ
.. ايملاع هب˘سصن˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
صضرعت يتلا تاباسصإلا دعب نكل
رومألا تحبسصأاو هاوتسسم دقف اهل

هاو˘ت˘سسم˘ل ه˘تدو˘ع ن˘كل ،ة˘ب˘ع˘˘سص
 .«ةدراو

ب.حاتفلا دبع

ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ل˘ج˘˘سس
طخ اتسسيجيرو يرئازجلا يلودلا

ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن ط˘˘سسو
هقيرف ةارابم يف ةوقب هروسضح
يف نينثلا ةي˘سسمأا ا˘ي˘نو˘لو˘ب ما˘مأا
ن˘˘˘م ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا
ي˘ت˘لاو ي˘لا˘ط˘˘يلا و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا

«ير˘ي˘نو˘سسور˘لا» زو˘ف˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا
كر˘سشأا ثي˘ح ر˘˘ف˘˘سصل ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب
يلويب وناف˘ي˘ت˘سس ق˘ير˘ف˘لا برد˘م
ادكؤوم ايسساسسأا يرئازجلا بعÓلا
ةارابملا تدهسشو اذه ،هيف هتقث
ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لو˘˘ب˘˘ما بعل ق˘˘لأا˘˘ت
يف ءازج ةبرسض ىلع هلسصحتو

ةاراب˘م˘لا ر˘م˘ع ن˘م05 ةقي˘قد˘لا
ناتلز مرسضخملا هليمز اهلجسس
68 ةقيقدلا يفو ،صشتيفوميهاربا
اكرات هجور˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ج˘سس
يدار ين˘سسو˘ب˘لا ه˘ل˘ي˘مز˘ل ه˘نا˘كم
 .صشتينورك

ب.ع

ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل يدا˘˘ن ةرادإا تسضفر
يدان همدق يذلا صضرعلا يتيسس
5ـب رد˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ير
مÓسسإا عم دقاعتلل وروأا نييÓم
ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
.يرئازجلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ر˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘ل ةرادإا نأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف
7 ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا تطر˘˘ت˘˘سشا

م˘ج˘ن ح˘ير˘سست˘˘ل وروأا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
يذلا غلبملا ناو اميسسل رسضخلا
دعي بعÓلا عم دقاعتلل هتعفد
.ادج اعفترم

نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
قف˘تا نأاو ق˘ب˘سس ر˘سضخ˘لا فاد˘ه
رو˘˘مألا ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ير ةرادإا ع˘˘˘م
لإا دقعلا ةدمو ةميق ،ةيسصخسشلا
ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا «بلا˘˘ع˘˘˘ث˘˘˘لا» نأا

ىقبتو مدقملا صضرعلا تسضفر
صضر˘ع˘لا صضفر˘ت ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل ةرادإا
يهتني يذلا بعÓلا دقع عيبل
ببسس دجوي امك ،مداقلا رهسشلا
يف يناميلسس مدقت نأا وه ،رخآا
«نوتورب يل» ةرادإا لعج نسسلا
عم دقاعتلا يف ركفتو عجارتت
 .يرئازجلا يلودلا بعÓلا

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

؟ةجوخ لصسلصسم يهنت فيطصس
صسراحلا لحي نأا رظتنملا نم
نم في˘ط˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘جو˘خ
مويلا ةيسشع هدقع عيقوت لجأا

نو˘˘˘كي ثي˘˘˘ح قا˘˘˘فو˘˘˘لا ع˘˘˘م
ءو˘سضلا ح˘˘ن˘˘م د˘˘ق ي˘˘كو˘˘كلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ةرادإÓ˘˘˘ل ر˘˘˘سضخألا
ةقفرب نو˘كي˘ل ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ن˘يأا صسا˘عد اذ˘كو ة˘ير˘يا˘سضخ
نامسض لجأا نم امهسسفانيسس
نأا ركذي ،قيرفلا عم ةناكم
ةليسسملا نبا ربتعي صسراحلا

ي˘˘ف نو˘˘كت نأاو ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘˘سسو
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا فو˘˘ف˘˘سص
صضوخي نأا لبق ينيطنسسقلا
دا˘ح˘تا ع˘م ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
.يسضاملا مسسوملا ةيواسشلا

 ! هيفÎلل ..«لاب تنيب»
ةتسس نيتور رسسك لجأا نم
ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا
ة˘˘˘يور˘˘˘كلا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘˘لا

تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سساو
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
مقا˘ط˘لا ج˘مر˘ب ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت ة˘˘سصح ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ةر˘ك» ة˘ب˘˘ع˘˘ل ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
اهنم فدهلا ناك ،«ءÓطلا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ع˘˘˘سضو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ر˘˘˘ث˘˘˘كأا فور˘˘˘ظ
ديد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا لو˘خد˘ل
صسفنب1202‐0202
نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
افور˘ظ او˘سشا˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ايسسفن ةيئانثتسسا

 سشاكلا طرتصشا سشيعي

انرداسصم بسسح طرتسشا صشيعي بردملا
هتاقحتسسم نم ريبك ءزج ىلع هلوسصح
وهو عيقوت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘سشلا ل˘ب˘ق
عيسضت ة˘ق˘ف˘سصلا ل˘ع˘ج˘ي د˘ق يذ˘لا ر˘مألا

بايغ لظ يف ةسصاخ ةليلم نيع ىلع
نأا ركذي ،ةبو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا
عم ةيئاهن ةسسلج عم دعوم ىلع ةرادإلا
ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ وأا مويلا صشتوكلا

ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ رار˘˘ق˘˘لا نÓ˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةلويسس نامسض لجا نم نمزلا تعراسس
ةدحاو ةيرهسش ةرجا ول و ديدسستب حمسست
هل رركتي ل ىتح اذهو همقاط لكلو هل
.ةرارغوب عم ثدح ام

ةزيمم ةقÓع

قيرفل يبيللا بعÓلا يفÓلا ديؤوم رعاسشم
،هدقع خسسف دعب تكرحت ةمسصاعلا داحتا

ركسشب مدقت ثيح هسسفن يف زح ام وهو
مهفوقو ىلع «ةجهبلا دلوأا» يدانلا راسصنأا

نل هنأاو داحتلا عم هراوسشم ةرتف ةليط هعم
ةزيمم ةقÓع رهظي ام دبألا ىلا مهاسسني
 .بعÓلاو «ةراطسسوسس» نيب

 ةيراحتنا ةمهم

يلهأل ماعلا ريدملا دانزوب ميدقت لÓخ نم
لجأا نم ءاسضعألا مامأا ،قيرطلا ةطراخ جربلا
لمعلا يف اهدعب عورسشلا لبق اهيلع ةقفاوملا

يسضاملا مسسوملا يبعÓب لاسصتلا لÓخ نم
ةعوفرملا ىواكسشلا بحسس لجأا نم مهتوعدو
يف يعسسلا عم تاعزانملا يف يدانلا دسض
لباقم دوقعلا ديدجتب مهعانقإا ىلإا تقولا صسفن
مهأا لعلو اذه ةميدق˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ة˘يو˘سست

بايغ يف نوكي دق دانزوب ههجاوي دق قئاع
.ةنيزخلا يف ةيلاملا ةلويسسلا

 ةطرو يف يانب

ىلع ءاقبإلا يف ةركسسب داحتا ةرادإا تحجن
رارقلا تقثو نأا دعب كلذو يانب ميلسس بعÓلا

ءاقب ينعي ام وهو تاعزانملا ةنجل فرط نم
نم ةرادإلا عم تاسضوافم ءارجإا وأا بعÓلا
نأا بعÓ˘لا ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه ةردا˘غ˘م˘˘لا ل˘˘جأا
ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ هريسصم يف لسصفي

قرف نم ةوق˘ب بو˘ل˘ط˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ةرو˘سص ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لوألا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
رسصي يوانكل نأا ركذي ،ةيرسصنلاو ةراطسسوسس
.هتامدخ نامسض ىلع

qarsana@essalamonline.com
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 عبصشي مل سسيفلأا
نم ىلوألا دعت ةقباسس يف
ةر˘ك خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
صسي˘ف˘لأا ي˘ناد رر˘ق ،مد˘˘ق˘˘لا
يليزاربلا يلودلا بعÓلا
يليزاربلا ولواب ناسس مجن
ي˘˘ف ،ا˘˘بوروأا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا

ا˘هد˘ها˘سشن ا˘˘م ل˘˘ق ةر˘˘ها˘˘ظ
ىلع نوداتعم اننأاو اميسسل
ىلإا نولقتني نابسشلا ةعباتم
ر˘˘ب˘˘كأا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ل ا˘˘بوروأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا صسي˘لو ة˘يد˘˘نألا
ن˘م ن˘ي˘ب˘ير˘ق او˘تا˘ب ن˘يذ˘˘لا
نا دكؤوي ام وهو لازتعلا
يف اجيوتت رثكألا بعÓلا
.دعب عبسشي مل ملاعلا

15

 يدلاخ تافارتعا
ميدقت صضفر لÓخ نم
فر˘ت˘عا ،ة˘بذا˘ك دو˘عو
يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سس
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘˘˘يزو
ة˘بو˘ع˘سصب ة˘سضا˘ير˘لاو
يد˘ل˘ب بع˘ل˘م د˘ي˘ي˘˘سشت
ةيخيراتلا نغريإا ةيرقب

ةرا˘يز˘لا صشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع
هتداق ي˘ت˘لا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا
ةيسضاملا تاعاسسلا يف
،وزو يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘˘لإا

لمعي˘سس ه˘نا ا˘ح˘سضو˘م
تاحاسسم دييسشتل ةوقب
اهريفوتب مكدعن بعللا
.ددع ربكأاب
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نصسحأا حا‚وب
يقيرفإا فاده
يرود خيرات ‘

ايصسأا لاطبأا

 ÚبعÓلاب قيرفلا معد لسصاوت ةرادإلا

عقوي زودنق سسرا◊ا
خصسفت «ةراطصسوصس»و Úمصسوم

يصضاÎلاب ‘Óلا دقع

 تارم6 ةيبهذلا ةيلاديملا دسصح

رداغي ديعصس نب مكÓملا
توملا براوق يف رئازجلا

 ناينب Úع زكرÃ نوقحتلي نابسشلا

تابيردت ءارجإا لصضفي زيغن
يواصشوب ةباغب ثلاثلا مويلا

 ءاقل82 يف تسسيسسأا8حنمو افده02 لجسس
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 رسضخلا يتيدو ةماقإل لاغتربلاو ايكرت نيب لسضافت «فافلا»

ةراـــمعل رـــصسيأ’ا رــيهظلا يعدتصسي يصضاملب
رـــبوتكأا سصــبÎل ةــلصسع سسرا◊او ناقرزو

 رئاز÷ا ةيدولوم ةمسصاعلا دا–ا


