
فسشكي ةيروهمجلإ ليكو
ةمداسصو ةديدج ليسصافت

«ءاميسش» ةرودغملإ ةيسضق يف

بيرهتلإ تاكبسش رطخأإ طاقسسإإ
ةقورسسملإ تإرايسسلل يلودلإ
ةليسسملاب ةبكرم52 عاجرتسسإو

50صص
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ةسسأردلأ نامسض ةرورسض ىلع ددسش
روهسش مأد عاطقنأ دعب ذيمÓتلل

نأأو ةعئاسضلأ صسوردلأ كأردتسسأ ةلاحتسسأ تدكأأ
فيظوتلأ ةرئأد عيسسوت بلطتي جيوفتلأ ماظن

نييرئأزجلأ نئمطي  ديزوب نب

رــفوتم اــيرÓملإ ءإود»
ةـــيئابولإ ةـــيعسضولإو
«ةرـــــيطخلاب تــسسيل

40صص

باسصتغلأ ةمهتب تقؤوملأ صسبحلأ يناجلأ عأديإأ
ةيسشحو لامعأأ باكترأو يدمعلأ لتقلأو

ميتنسس نويلم004 اهتميق نكسسم لخأد نم تأرهوجم ةقرسس تاقÓع مهل ةيبنجأأ تايسسنج نم اهدأرفأأ بلغأأ
ةيماسس تأراطإأو نيفظوم عم

50صص

ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لأ ،يوأر˘˘م˘˘˘ع دو˘˘˘ع˘˘˘سسم د˘˘˘كأأ
لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل مÓ˘عإلا˘ب
هنأأ ،«فا˘ب˘ن˘يإأ» ن˘يو˘ك˘ت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

صسورد˘˘˘لأ كأرد˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
ةنسسلل ثلاثلأ يثÓثلأ نم ةعئاسضلأ
،رهسشأأ7 مأد عاطقنأ دعب ،ةيسضاملأ

ع˘م ا˘م˘ي˘سس ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب
.ديدجلأ جمانربلأ

ةيرسصع دعإوق قفو ةلسصأاـتم ةديدج رئإزج ءانبب همإزتلإ ددجي نوبت شسيئرلإ
30 صصىهتنأ دسسافلأ ماظنلأ نأأو ةيطأرقميد ةرح تحبسصأأ اندÓب نإأ لاق

ذاقنإ’ تاباقنلإ تاحرتقم هذه
ذيمÓتلل يسسإردلإ لبقتسسملإ

مــسسوملإ» :طوــــعجإو
نوكيسس مداقلإ يسسإردلإ

«إدــــــج اـــبعسص

40صص

40 صص

ةوطخلأ هذهل ةدعتسسم ريغ رئأزجلأ نأأ دكأأ يناه رهزل

غلك03 ظفلت جإومأ’إ
جـــلاعملإ فـيكلإ نم

نإرــــــهوب

تأءاعدإأ درجمب قلعتي رمألأ نأأ تدكأأ
ةحسصلأ نم اهل صساسسأأ ل

دجإوت دنفت ةيركسسعلإ ةسسسسؤوملإ
ةدـــلبلاب ششيجلإ نم رـــسصانع
يلامب «لـيلخ نإإ» ةـــيدودحلإ

30 صص

40 صص

50صص

ورتمو تاي’ولإ نيب لقنلإ فانئتسسإ
ىمسسم ريغ خيرات ىلإإ لجؤوم ةمسصاعلإ

نطولإ ربع إراطم63 ىوتسسم ىلع بلطلإ ةيطغتل تايناكمإ’إ كلمت ’ «يريجلآإ ريإإ» ^
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اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نييرئإزجلإ ةماهسش

نو˘ير˘ئاز˘ج ضضف˘ت˘نا ،م˘ه˘سش ف˘قو˘م ي˘˘ف
مامأا ايناطير˘ب ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو ر˘ج˘ه˘م˘لا˘ب
،مايأا ذنم ىفوت يرئازج ةجوز بتكم
ر˘˘سصت ثي˘˘ح ،ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج قر˘˘ح م˘˘ه˘˘سضفر˘˘ل
م˘سسار˘م ءار˘جإا ى˘ل˘ع ة˘يد˘ن˘ه˘لا ة˘ل˘˘مرأ’ا
،ةي˘سسود˘ن˘ه˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ةزا˘ن˘ج˘لا

يذلا رمأ’ا ،خي˘سسلا ن˘م ة˘يد˘ن˘ه ا˘ه˘نو˘ك
اود˘ه˘ع˘تو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘˘عا˘˘سشم كر˘˘ح
هنفدل هيدلاو ىلإا يرئازجلا ةثج عاجرإاب

 .ةيمÓسسإ’ا ةقيرطلا ىلع
ءانثلإ قحتسست ةردابم

دبع ماق ،ءانثلا قحتسست ةبيط ةردابم يف
لابقتسساب ،ةلي˘سسم˘لا ي˘لاو يوÓ˘ج ردا˘ق˘لا
فرط نم نيمركملا نيركتبملا لافطأ’ا

يف نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر
تميقأا يتلا توبورلل ةيلودلا ةقباسسملا
تاطلسسلا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘يرو˘كب
،مهتاطاسشنو مه˘عاد˘بإا م˘عد˘ت˘سس ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ن˘ير˘ي˘ب˘كلا ه˘نا˘ن˘ت˘ماو هر˘كسش  ن˘ع ار˘ب˘ع˘˘م
 .ةي’ولا فيرسشتل

رينويلم ىلإإ مدعم نم

مدعم ،ءارثلل ةبا˘سصع˘لا ع˘م هذو˘ف˘ن ل˘غ˘ت˘سسا
اذه ،تاونسس فرظ يف رينويلم ىلإا لوحتي
م˘ه˘م لوؤو˘سسم ما˘ي˘ق˘ب ردا˘سصم ه˘ت˘ف˘سشك ا˘˘م
ءانب˘ب ةد˘م ل˘ب˘ق ه˘ما˘ه˘م تي˘ه˘نا ق˘با˘سس اد˘ج
ةنيدمب موي˘ن˘ي˘ل˘ي˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ترا˘م˘ع
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘سشأا تبرا˘ق ثي˘˘ح ،نار˘˘هو
ق˘با˘سسلا اد˘ج م˘ه˘م˘لا لوؤو˘سسم˘لا ،ا˘ه˘ت˘يا˘˘ه˘˘ن
تاكلتمملا نم ةريبك ةمئاق اسضيأا كلمي
،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ه˘ئا˘ن˘بأا م˘سساو ه˘م˘˘سسا˘˘ب
ةنسس02 ل˘ب˘ق نا˘ك ل˘جر˘˘لا نأا م˘˘غر اذ˘˘هو
ىلع ،ةدحاو ةقسش ىوسس كلمي ’ ادج اريقف
نيترامع تدلو هذه ةقسشلا نأا ودبي مومعلا

.! ةيقار Óيفو
إدج ةسصاخ يوسشم ةميلو

ديدج ةرئاد ضسيئر بيسصنت بقع ةرسشابم
ضسيئر ررق  ،ةيادرغ  ةي’و  رئاود ىدحإاب
فاسش» ةوعد  ةرئادلا  ةمسصاع يف ةيدلبلا
،اد˘ج ة˘سصا˘خ يو˘سشم ة˘م˘ي˘˘لو ى˘˘لإا ،«ةر˘˘ياد
«ةر˘˘ياد فا˘˘سش» نأا و˘˘ه بير˘˘م˘˘لاو بير˘˘غ˘˘لا
ة˘ق˘فر يو˘سشم˘لا لوا˘ن˘ت˘ل ءا˘ج ةو˘عد˘لا ل˘ب˘ق
مركو فطل درجم لوبقلا ناك لهف ،ريملا
نمث عفد نمو ،ةرئادلا ضسيئر نم قÓخأا
.؟ةرخافلا ةميلولا

qarsana@essalamonline.com
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ئجافم ءافتخإ

بابسشلا ةيريدم قئاثوو تاباسسح يف رهظت ةيسضاير تادعم درومو رجات ريتاوف دعت مل ةأاجف
حلاسصل ةيسضايرلا ضسبÓملاو تادعملا ديروت يف ضصسصختملا رجاتلا ،راردأا ةي’وب ةسضايرلاو
هتسسسسؤومل نإا لاقي ،راردأا ةي’وب ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم اهيف امب تايدلبو تايريدم ةدع
.راردأا ةي’وب داسسفلا تافلم حتف ةيادب ذنم ىفتخا دقو ،مهم فظومب ةرسشابم ةلسص

 رئإزجلإ حدميو هدلب نم رخسسي ويدرابيد
لوقي ،رئازجلا ىلإا هتلحر نع هثيدح يف
رار˘ي˘ج ي˘م˘لا˘ع˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
ةسصا˘خ ا˘ه˘لا˘م˘ج˘ب ر˘ه˘ب˘نا ه˘نإا و˘يدرا˘ب˘يد
ةمسصاعلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا

،ةيداع ريغ رسضخو هكاوف جتنت يتلاو
تافاسضإا نودو ةيع˘ي˘ب˘ط ا˘ه˘نأ’ ،ه˘ب˘سسح
نيحÓفلا ء’ؤوه نأا اربت˘ع˘م ،ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك
فيك نييسسنرف˘لا او˘م˘ل˘ع˘ُي نأا م˘ه˘ن˘كم˘ي
ي˘˘ف ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نأ’ م˘˘ه˘˘سضرأا نو˘˘عرز˘˘˘ي

،ةايحلاب نوسضبني مهنأا د˘كؤو˘ت م˘ه˘نو˘ي˘ع
تراسص اهنإا ،ارخاسس هدÓب دقتنا نيح يف
  .ةباسش نوكت نأا ديرتو نسسلا يف ةريبك

روتسسملإ حسضف دعب
امدنع ،ابيرقت6102 ماع يف ةسصقلا تأادب
ن˘ح˘سش ة˘ن˘ي˘ف˘سس ي˘ناد˘ي˘ع˘سس را˘م˘ع ىر˘ت˘سشا
،ينيلرتسسإا هينج نويلم07 غلبمب ،ةيناطيرب
رثكأا ،يرحبلا لقنلا يف اهلÓغتسسا يف أادبو
يف اهرقم يرحب لقن ةكرسش أاسشنا اذه نم
لقنلا ريزو ناك تيقوتلا تاذ يف ،ايناطيرب
فلم حتف ددسصب ةبيلط نيدلا ءاهبو يناديعسس رامع يئانثلا نم برقملا يعلط ةعمجوب قبسسأ’ا
حامسسلا لجأا نم ،ةسصسصختملا ةيمومعلا ةكرسشلا راكتحا رسسكو ،عئاسضبلل يرحبلا لقنلا
وه يئاهن˘لا فد˘ه˘لا نأا ى˘لإا تا˘ب˘ير˘سست˘لا ضضع˘ب ر˘ي˘سشتو ،ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ تا˘كر˘سشل

ةرازو ظفحت ببسسب متي مل عورسشملا ،يرحبلا لقنلل ةيرئازجلا ةينطولا ةكرسشلا ةسصخسصخ
نأا رابتعا ىلع ،ينطولا نمأ’اب ضسميسس هنأا ىري ناك يذلا ،عورسشملا ىلع ينطولا عافدلا
.رئازجلل ةبسسنلاب يجيتارتسسا عباط تاذ ةكرسش يه عئاسضبلا لقن ةكرسش

! .. رسضتحي ةحايسسلإ عاطق

ةيمومعلا تاطلسسلا عفر بقع ءادعسصلا تاعاطقلا نم ديدعلا هيف تسسفنت تقو يف
لازي ’ ،طاسشنلا ىلإا ةدوعلاب تاكرسشلل حامسسلا عم ،يحسصلا رجحلا يجيردت لكسشب
ثيح ،ةيوجلاو ةيربلا دودحلا قلغ رارمتسسا لظ يف ،نيرمأ’ا يناعي ةحايسسلا عاطق
قلغ ىلإا ةيحايسسلا ت’اكولاو ةيقدنفلا تاسسسسؤوملا نم ديدعلاب «انوروك» ةمزأا تعفد
لود عيمج رارغ ىلع ،رئازجلا يف ةحايسسلا عاطق فّنسصو ،اهلامع حيرسستو اهباوبأا
.ةحئاجلا نم اررسضت رثكأ’ا تاعاطقلا نيب نم ،ملاعلا
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ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا ّد˘˘كأا
،ه˘ن˘ع ة˘با˘ي˘ن ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘˘ك
،مÓعوب مÓعوب راسشتسسملا

لوح يلودلا ىقتلملا لÓخ
ي˘ف رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا عو˘˘سضو˘˘م
ليدعتلا نأا ،نطاوملا ةمدخ
’امكتسسا ءا˘ج يرو˘ت˘سسد˘لا
ربع يتلا بعسشلا بلاطمل

كار˘˘˘ح˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
تسصرح» فاسضأاو ،يبعسشلا

ةدوع˘لا ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لا ل˘ك
رارقإ’ ديسسلا بعسشلا ىلإا

ءاتف˘ت˘سسا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ه˘ت˘م˘ل˘ك
ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ق ثاد˘˘˘˘حإ’
ادكؤوم ،«ةيسضام تاسسرامم
لسصف يرئازجلا بعسشلا نأا

عط˘قو ة˘يو˘ه˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف
،ةنتفلاو ةلبلبلا لاكسشأا لك

،ةيروهمجلا ضسيئر راسشأاو
ربمفون لوأا روتسسد نأا ىلإا

نو˘كي˘سس بع˘˘سشلا ها˘˘كز اذإا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج ءا˘سسرإ’ ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل
.ربمفون ةروث ميقب ةلسصأاتم
ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
راو˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ع˘˘م ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
«ز˘˘˘˘م˘˘˘˘يا˘˘˘˘ت كرو˘˘˘˘يو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن»
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ّنإا ،ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘مأ’ا
ةديدج ةحفسص دÓيم دهسشت
دسسافلا ماظنلا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب
,قباسسلا

تح˘ب˘سصأا ا˘˘ندÓ˘˘ب نأا د˘˘كأاو
ررق هنأاو ،ةيطارقميد ةرح
ةسسايسس قلخل ًاديعب باهذلا

،د˘يد˘˘ج دا˘˘سصت˘˘قاو ةد˘˘يد˘˘ج
اجذومن ى˘ن˘ب˘ن ن˘ح˘ن» لا˘قو
.«انه ًاديدج

ىهتنا دسسافلا ماظنلا نأاو ةيطارقÁد ةرح تحبسصأا اندÓب نإا لاق

ةيرسصع دعإوق قفو ةلسصأاـتم ةديدج رئإزج ءانبب همإزتلإ ددجي نوبت شسيئرلإ

ح.نيدلا رمق

ازربم ،ةيرسصع دعاوق قفو ةلسصأاـتم ةديدج رئازج ءانبب همازتلإا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ددج
.ىعسسملا اذه نمسض جردني روتسسدلا ليدعت نأا

هرطاخمب سسيسسحتلا اهتمهم
نع غيلبتلاو عمتجملا يف

تازواجتلاو تاقورخلا

ةياقولإ ةئيه شسيئر
فسشكي داسسفلإ نم

ةكبسش ءاسشنإإ نع
ةهإزنلل ةينطو

ةئيهلا سسيئر روك قراط فسشك
داسسفلا نم ةياقولل ةينطولا

ءاسشنإل عورسشم نع ،هتحفاكمو
اهتمهم ةهازنلل ةينطولا ةكبسشلا
يف داسسفلا رطاخمب سسيسسحتلا
تاقورخلا نع غيلبتلاو عمتجملا

.تازواجتلاو
لÓخ هل ةملك يف روك لاقو
ينطولا ىقتلملا لاغسشأا حاتتفا

يف يندملا عمتجملا رود لوح
يلودلا زكرملاب داسسفلا ةحفاكم
ةينطولا ةكبسشلا نأا ،تارمتؤوملل
يف ىدتنم نع ةرابع يه ةهازنلل
ةياسصو تحت يميظنت لكيه لكسش
ةطسشانلا تايعمجلا مسضت ةئيهلا

نم ةياقولا لاجم يف ةلعافلاو
دسشارلا مكحلاو هتحفاكمو داسسفلا

تاذ عيسضاوملاب ةمتهملا كلتو
.ةلسصلا

ةلكيهم» تايعمجلا هذه نوكتو
ةعوسضوم ةيمقر ةسصنمب ةرطؤومو
اهيف طارخنلا نكمي ةئيهلا ىدل
«سسوردم طورسش رتفدل اقفو
نيتمهمب مايقلل فدهتو
معدو ةيقرت» امهو ،نيتيسساسسأا

نم سسيسسحتلاو ةيعوتلا جمارب
اذكو ،هذبنو داسسفلا رطاخم
تاقورخلا لك نع غيلبتلا

ةقÓع اهل يتلا تازواجتلاو
قيرط نع اهلكسش ناك امهم داسسفلاب
فرط نم اهتجلاعمو ،راذنإا ططخم
ةسصاخ ةقيبطت نمسض ةئيهلا

ةيامحلا نمسضت نيغلبملاب
ةيلخ اهيلع رهسستو ةيرسسلاو
ةجلاعملاو عامتسسÓل ةمئاد
.هيجوتلاو
سسيئر نلعأا ،ددسصلا اذه يفو
ةرود لوأا قÓطنا نع ةئيهلا

اهنم ديفتسست نينوكملل ةينيوكت
جمانربلا راطإا يف تايعمجلا
نم سسيسسحتلاو ةيعوتلل ينطولا

دهعم ىوتسسم  ىلع داسسفلا رطاخم
فرسشت يذلاو طيطختلاو رييسستلا

ديفتسسيسس ثيح ،ةئيهلا هيلع
نم ةلسسلسس نم جوف لوأا مويلا
ةيادب ،ةينيوكتلا تارودلا

نيوكتلا مث يدعاقلا نيوكتلاب
ل ،نينوكملا نيوكتف سصسصختملا
داسسفلا نع غيلبتلا لاجم يف اميسس
عم قيسسنتلاو لماعتلا تايفيكو
ةلوخملا تاسسسسؤوملا فلتخم
.هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولل

ع.لÓب

:ةيكيرمألا «زميات كرويوين» ـل ةحيرقنسش قيرفلا

حمسسي ’ هنيوكتو دياحم ششيجلإ»
«ةسسايسسلإ يف شضوخلاب هل

اهسضرعو اهاوتحم يف قيقدتلاو اهدرج يف تعرسش
ةيبطلا ةربخلا ناجل ىلع

ششيجلإ يبوطعم تافلم ةيوسستب دهعتت عافدلإ ةرإزو

لجاعلا بيرقلا يف اهرظح ةدهاعم ىلع قيدسصتلا اهمزع ددجت رئازجلا

اهرطخ نع ملاعلاب يأانللةيرورسض ةوطخ ةيوونلإ ةحلسسأ’إ ةيعرسش عإزتنإ :موداقوب

اهنأاسشب ةحورطملا تلاكسشإلاو نراقملا نوناقلا يف براجتلا فلتخم تلوانت

تايانجلإ ةمكحم حÓسصإإ عورسشمل ىلوأ’إ ةدوسسملإ دإدعإإ ءاهتنإ نع نلعت لدعلإ ةرإزو

ر˘يزو مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘سص د˘˘كأا
عازتنا نأا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا
ة˘يوو˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘˘سسأ’ا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
ملاعلاب يأانلل ةيرورسض ةوطخ
ةعانقلا تاذ يهو اهرطخ نع
ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا تل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
را˘سسم˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘سضن’ا

مات رظ˘ح ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف هد˘ي˘يأا˘تو
نحن» Óئاق ،ةيوونلا ةحلسسأÓل
رطخلا نأاب ا˘يو˘ق ا˘نا˘م˘يإا ن˘مؤو˘ن
ىل˘عو ة˘ير˘سشب˘لا ى˘ل˘ع ر˘ب˘كأ’ا
تارا˘˘سضح˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘ق˘˘˘ب
ة˘لازإ’ا م˘ت˘ت م˘ل ا˘م ر˘م˘ت˘˘سسي˘˘سس
.«ةيوونلا ةحلسسأÓل ةلماكلا

ضسمأا ،مودا˘قو˘ب ير˘˘ب˘˘سص دد˘˘ج
لا˘غ˘سشأا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم لÓ˘˘خ
ىو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘˘فر عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلل

ةلازإÓل يلودلا مويلا» ءايحإ’
«ةيوو˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘سسأÓ˘ل ة˘ل˘ما˘كلا
رسضاحتلا ةينقت ربع دقع يذلا

قيدسصتلا رئازجلا مزع دعب نع
ةحلسسأ’ا ر˘ظ˘ح ةد˘ها˘ع˘م ى˘ل˘ع
،لجاع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف ة˘يوو˘ن˘لا

تناع يت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ازر˘ب˘م
بقاوع˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت لاز˘ت ’و
ةئيبلاو ناسسنإ’ا ىلع ةيثراكلا

يتلا ةيوونلا تاريجفتلا ءارج
نا˘بإا ا˘ه˘ي˘˘سضارأا ى˘˘ل˘˘ع تذ˘˘ف˘˘ن
لودلا ن˘م تنا˘ك ،را˘م˘ع˘ت˘سس’ا
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ى˘لإا ة˘قا˘˘ب˘˘سسلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا ر˘˘ظ˘˘ح ةد˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘م
تد˘˘م˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يوو˘˘˘ن˘˘˘لا
فار˘˘سشإا تح˘˘ت (ةد˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا)
ا˘ه˘ت˘سسا˘ئر را˘طإا ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةماعلا ةيعمجلل ىلوأ’ا ةنجلل
˘˘ما˘˘ع ي˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل

مزع ةبسسانملاب اددجم ،«7102
يف اهيل˘ع ق˘يد˘سصت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
.لجاعلا بيرقلا

نأا فا˘˘˘˘سضأا ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘فو
ر˘ي˘غ لود˘لا ر˘طا˘سشت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘فوا˘خ˘˘م ىر˘˘خأ’ا ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا
مت يذلا دودحملا مدقتلا نأاسشب
تاماز˘ت˘لا˘ب ءا˘فو˘لا ي˘ف هزار˘حإا
اميسس’ ،يوونلا حÓسسلا عزن
،ضسكع˘لا ى˘ل˘ع ،د˘ه˘سشن ن˘ح˘نو
وهو ،ةيوونلا ةحلسسأ’ا ريوطت
تامازتلÓل اكاهتنا لكسشي ام
حÓسسلا عزن نأا˘سشب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.يوونلا
ف˘˘˘ي˘˘˘سضي ‐ ،كلذ بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
يأا بايغ لجسسن» ‐ موداقوب
لود˘˘˘لا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م
،ة˘يوو˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘سسأÓ˘ل ةز˘ئا˘ح˘لا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
قيق˘ح˘ت را˘سسم ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا
ا˘ق˘فو ،يوو˘˘ن˘˘لا حÓ˘˘سسلا عز˘˘ن
ةحلسسأ’ا راسشتنا مدع ةدهاعمل
فاد˘هأاو د˘سصا˘ق˘˘مو ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا

د˘ق ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م
ةلسصلا تاذ اهتادهعت تمجرت

.«عقاولا ضضرأا ىلع
ة˘عا˘˘ن˘˘ق ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا بر˘˘عأاو
لو˘خد نأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘˘ما˘˘سشلا ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا ةد˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘م
،ذيفنتلا زيح ةيوونلا براجتلل
ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا ار˘سصن˘ع ل˘˘كسشي
حÓ˘سسلا عز˘ن˘ل ما˘ع˘لا را˘سسم˘˘لا
،«راسشتن’ا مدع ماظنو يوونلا

قطانم ءاسشنإا نأا ىلع اددسشم
ةيوون˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا ن˘م ة˘ي˘لا˘خ
،بسسحف ةقث ءانب لماع ضسيل
و˘ح˘ن ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةو˘ط˘خ و˘ه ل˘ب

ة˘ح˘ل˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا ة˘˘لازإ’ا
.ةيوونلا

لÓغتسسا ىلإا ،ةبسسانملاب اعدو
ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ة˘سصر˘˘ف
راسشت˘نا مد˘ع ةد˘ها˘ع˘م˘ل مدا˘ق˘لا
ل˘جأا ن˘م ،ة˘يوو˘ن˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا
ة˘˘لازإ’ا و˘˘˘ح˘˘˘ن مد˘˘˘ق˘˘˘ت زار˘˘˘حإا
،ة˘يوو˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘سسأÓ˘ل ة˘ل˘ما˘كلا
را˘مد˘لا ة˘ح˘ل˘سسأا ى˘ق˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
يف ةبيغملا ةد˘ي˘حو˘لا ل˘ما˘سشلا
ةرو˘ظ˘ح˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا ة˘م˘ئا˘ق
،را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف د˘كأاو .ا˘˘ي˘˘لود
يف ‐ خ˘سسار˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ماز˘ت˘لا
ىلإا ةف˘سصا˘ن˘م ا˘ه˘ت˘سسا˘ئر را˘طإا

يداحلا رمتؤوملل ايناملأا بناج
لوخد ليهسستب ينعملا  رسشع
ل˘˘ما˘˘سشلا ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا ةد˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘م
ذيفنتلا زيح ةيوونلا براجتلل
دوهجلا نم ديزملا لذب ىلع ‐
منتغأا امك ،فدهلا اذه غولبل
ءاد˘ن ه˘ي˘جو˘ت˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
فار˘طأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا ضصا˘˘خ
رظحلا ةدهاعم ىلإا مامسضنÓل
يف ةيوونلا براجتلل لماسشلا
.لاجآ’ا برقأا

ة˘ي˘سسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا ضسي˘˘ئر هو˘˘نو
،هتلخادم ماتخ يف ،ةيرئازجلا
«ا˘باد˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب» ةد˘ها˘ع˘م لو˘خد˘ب
نم ةيلاخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ة˘ئ˘سشن˘م˘لا
،ايقيرفإا يف ةيوونلا ةحلسسأ’ا

ةرا˘ق˘لا ماز˘˘ت˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي» ا˘˘م˘˘م
نأا لبق ،«فدهلا اذهب ةيقيرفإ’ا
عبتي نأا» يف هلمأا نع برعي
نم ىرخأا ءازجأا يف جهنلا تاذ
قر˘سشلا ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو ،م˘لا˘ع˘لا
.«طسسوأ’ا

خ.ةميسسن

ن˘˘˘ع ،لد˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘سشك
ةدو˘سسم˘لا داد˘عإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا
حÓ˘˘˘سصإا عور˘˘˘سشم˘˘˘ل ى˘˘˘˘لوأ’ا

يذ˘لاو ،تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
يف براجت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لوا˘ن˘ت
ت’اكسشإ’او نراقملا نوناقلا
ع˘˘م ،ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب ة˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ةيرئازجلا ةبر˘ج˘ت˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت˘لا

حار˘˘˘ت˘˘˘قا كلذ ءو˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘عو
.ليدعتلاب ةريدجلا لئاسسملا

اهل نايب يف ةرازولا تحسضوأاو

ةخسسن ىلع «مÓسسلا» تعلطا
فلكملا لمعلا جوف نأا ،اهنم
ماظن حÓسصإ’ ةيسضرأا دادعإاب
ىهتنا دق ،تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
هر˘ير˘ق˘ت عاد˘يإا˘ب ه˘˘لا˘˘غ˘˘سشأا ن˘˘م
ربمتبسس رهسش ةياهن يف يلوأ’ا

يذ˘لاو ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م
ةمكحم˘لا ةا˘سضق ن˘م ل˘كسشت˘ي
ةنيوروب ة˘سسا˘ئر تح˘ت ا˘ي˘ل˘ع˘لا

ةيئانجلا ةفرغلا ضسيئر دمحم
.ايلعلا ةمكحملاب

اذ˘˘˘˘˘ه نأا ةرازو˘˘˘˘˘لا تفا˘˘˘˘˘سضأاو
ة˘سسارد˘لا˘ب لوا˘ن˘ت˘ي ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يف براجتلا فل˘ت˘خ˘م ا˘سسا˘سسأا
ت’اكسشإ’او نراقملا نوناقلا
ع˘˘م ،ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب ة˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ةيرئازجلا ةبر˘ج˘ت˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت˘لا

حار˘˘˘ت˘˘˘قإا كلذ ءو˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘عو
،ليدعتلا˘ب ةر˘يد˘ج˘لا ل˘ئا˘سسم˘لا

ةدوسسم حارتقإا ىلإا ىهتنإا دقو
˘˘ما˘˘كحأ’ا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘سشم
.ةلسصلا تاذ ةينوناقلا

ر.نوراه

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا
نا˘كرأا ضسي˘ئر ،ة˘ح˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا

لك نع ضشيجلا ةيدايح ىلع
ثاد˘˘˘˘˘˘˘حأ’ا ضصخ˘˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘˘˘م
لاقو ،رئازجلا يف ةيسسايسسلا
ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ع˘م ثيد˘˘ح ي˘˘ف
،«زميات كرويوين» ةيكيرمأ’ا
هل حمسسي ’ ضشيجلا نيوكت»

 .«ةسسايسسلا يف ضضوخلاب
ةفيحسصلا هتلقن ام بسسحو

ضسي˘˘˘ئر نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا
ناكرأا ضسيئرو ،ةيروهمجلا
،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا
عوبسسأ’ا يف نيترم نايقتلي

ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.دÓبلا يف عاسضوأ’ا

ك.اسضر

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت
ةسساردو ةعبا˘ت˘م˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا

،ضشيجلا يبو˘ط˘ع˘م تا˘ف˘ل˘م
ا˘ي˘لا˘ح مو˘ق˘ت ا˘ه˘نأا تفا˘سضأاو
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لاو ا˘˘هدر˘˘ج˘˘˘ب
حئارسشلا فلتخمل  اهاوتحم
ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
  .ةيبطلا ةربخلا ناجل
نأا عا˘فد˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا
ا˘ت˘قو بل˘ط˘˘ت˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يفوتسسي نم لكل حامسسلل
ةرر˘ق˘م˘˘لا طور˘˘سشلا ه˘˘ف˘˘ل˘˘م
اقفو هقوقح نم ةدافتسس’اب
هذه نأا ىلإا ةريسشم ،نيناوقلل
اذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ي˘˘تأا˘˘ت ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
ريزول يسصخسشلا ضصر˘ح˘ل˘ل
ديجملا دبع ينطولا عافدلا
ل˘˘ث˘˘مأ’ا ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ،نو˘˘ب˘˘ت
ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ت’ا˘غ˘سشن’ا˘ب

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأ’
ةد˘م او˘ه˘نأا ن˘يذ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

  .فوفسصلا يف مهتمدخ
بتا˘˘˘كم˘˘˘لا تل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
قود˘˘˘ن˘˘˘سصل ة˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ربع ةيركسسعلا تا˘سشا˘ع˘م˘لا

،ةيركسسع˘لا ي˘حاو˘ن˘لا ة˘فا˘ك
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ف’آ’ا تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشع
ةقلعتملا ةي˘ب˘ط˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
  .ضشيجلا يبوطعمب

تد˘ق˘ع د˘ق ةرازو˘لا تنا˘كو
يلثمم عم تاءاقللا ةلسسلسس
ينطولا ضشيج˘لا يد˘عا˘ق˘ت˘م
ى˘˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا

لفكتلا دسصق نيبوطعملاو
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’ا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نم ةعوفرملا ةيعا˘م˘ت˘ج’او
ءا˘ه˘نإا م˘ت ن˘يذ˘لاو ،م˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق
ضشيجلا فوفسص يف مهتمدخ
فلتخمل يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
  .بابسسأ’ا
ةرازو تدّكأا تقف ةراسشإÓل
ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ع˘ي˘م˘ج ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م ة˘˘سسارد˘˘ب
فلتخم ت’اغسشناو بلاطم
ةلثمم˘لا تا˘ئ˘ف˘لاو ح˘ئار˘سشلا
ينطولا ضشيجلا يدعاق˘ت˘م˘ل
ى˘˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا

ة˘ّي˘ب˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ي˘ف كلذو ،ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق را˘طإا

،لوعفملا يراسسلا ميظنتلاو
ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ل˘˘˘ف˘˘˘كي ا˘˘˘م˘˘˘بو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

تا˘ئ˘ف ة˘فا˘كل ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘˘لاو
ة˘سس˘ّسسؤو˘م˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم
  .ةيركسسعلا

ةحسصلا نم اهل سساسسأا ل تاءاعدإا درجمب قلعتي رمألا نأا تدكأا

نم رسصانع دجإوت دنفت ةيركسسعلإ ةسسسسؤوملإ
يلامب «ليلخ نإإ» ةيدودحلإ ةدلبلاب ششيجلإ

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف
د˘جاو˘ت ا˘ي˘ع˘ط˘ق ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ةدلبلا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
«ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ نإا» ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
ءز˘ج م˘سضو ،ي˘لا˘م لا˘م˘سشب
فر˘ط ن˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ن˘˘م
.ينطولا ضشيجلا
عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘سضوأا
ضسمأا اهل نايب يف ،ينطولا
ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست
ضضعب هتلوادت ام نأا ،هنم
يلام ةلودب مÓعإ’ا لئاسسو
اذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘سشلا
تاءاعدإا درجم عو˘سضو˘م˘لا

ةحسصلا نم اهل ضساسسأا ’
ي˘˘ف فار˘˘˘طأا ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘سص
.يلام
،ضشيج˘لا ة˘سسسسؤو˘م تد˘كأاو

ي˘تأا˘ت تا˘ط˘لا˘غ˘م˘لا هذ˘ه نأا
اهذفن ةينقت ةمهم رثإا ىلع
نو˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت نو˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ا˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل
ضشيجلل دعب نع فسشكلاو
نيقوفرم ،يبعسشلا ينطولا
لخاد ةيامحو نيمأات ةزرفمب
ةنيا˘ع˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا

يدود˘ح˘لا ط˘خ˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘م
برقلاب يلاملا ‐يرئازجلا

،ةيدودحلا ليلخ نإا ةدلب نم
ةينقتلا ةم˘ه˘م˘لا ته˘نأا د˘قو
ردسصملا فيسضي ‐ اهلمع
ربمتبسس12 خيراتب ‐ هتاذ
ةردا˘غ˘م ل˘ب˘ق ،ي˘سضق˘ن˘م˘˘لا
ة˘يأا ل˘ي˘ج˘سست نود نا˘كم˘˘لا

 .ةثداح
ـه.داوج



هلوزن لÓخ ،ريزولا لاقو اذه
ىد˘ت˘ن˘م ى˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض ضسمأا
ر˘ئاز˘ج˘لا» ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘عاذإ’ا

ورتيملا حت˘ف˘ل ةد˘ع˘ت˘سسم ر˘ي˘غ
ن˘ي˘ب ا˘م ل˘ق˘ن˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإاو
ع˘˘سضو˘˘لا بب˘˘سسب ،تا˘˘ي’و˘˘˘لا
.«هب رمت يذلا يحسصلا

ر˘هز˘ل د˘كأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ثاد˘ح˘˘ت˘˘سسا رار˘˘ق نأا ،ي˘˘نا˘˘ه
ة˘ي˘مو˘م˘ع يو˘ج ل˘ق˘ن ة˘كر˘سش
ةيلخادلا طو˘ط˘خ˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت

يتلا تا˘بو˘ع˘سصل˘ل ار˘ظ˘ن ءا˘ج
طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘سش ا˘ه˘ت˘ه˘˘جاو
رييسست يف ،ةيرئازجلا ةيوجلا
،ي˘ل˘خاد˘لاو ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
رار˘ق ضصاو˘خ˘لا ما˘مأا يو˘ج˘˘لا
ن˘لو ه˘ي˘ف ة˘ع˘جر ’ ي˘سسا˘ي˘سس
طوطخلا ىلع طقف رسصتقي
لقنلا ىلإا هادعتي لب ةيلخادلا
.يلودلا
د˘˘˘˘كأا ،ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
عاطق ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا
ر˘يإا» نأا ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
تايناكمإ’ا كلمت ’ «يريجلآا
ىوتسسم ىلع بلطلا ةيطغتل
ى˘ل˘ع اد˘جاو˘ت˘م ارا˘ط˘˘م63
يذلا عسساسشلا ينطولا بارتلا

ارود يوجلا لقنلا هيف لتحي
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا
ضسي˘ئر ىأا˘ترإا اذ˘ه˘لو» نأا˘˘سشلا
ةكرسش ضسيسسأات ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

لقنلاب لفكتت ةيمومع ةينطو
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.«ةيلخادلا تاراطملا

ىلإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
طوطخلا ت’اكو قلغ رارق
،جراخلا يف ةيرئازجلا ةيوجلا

ا˘˘ه˘˘ف˘˘يرا˘˘سصم ى˘˘لإا ه˘˘ع˘˘جرأاو
يتلا ةريبكلا ةيلاملا ءابعأ’او
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ى˘ل˘ع بتر˘ت˘ت
تايلثمم ىلع ظافحلا لباقم
ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا

،ط˘ق˘ف ة˘ي˘لود˘لا تارا˘˘ط˘˘م˘˘لا
تقو يف اهحتف مت هنأا ادكؤوم
تينرتن’ا ةمدخ هيف رفوتت مل
،ةثيد˘ح˘لا لا˘سصت’ا ل˘ئا˘سسوو
لو˘˘˘ق˘˘˘ي ‐ بجو˘˘˘ت˘˘˘سسي ثي˘˘˘ح
ى˘لإا نو˘بز˘لا ل˘ق˘ن˘˘ت ‐ر˘˘يزو˘˘لا
ر˘˘كاذ˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’ ت’ا˘˘كو˘˘لا
رفوتم وه ام ضسكع ،رفسسلا

ءانتقا هتعاطتسساب ثيح ،ايلاح
.اينورتكلا ركاذتلا

تسسأرنمتب يروحم راطم
ايقيرفإأ نم بأرتقإÓل

حت˘ف ن˘ع ،ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ن˘ل˘عأا
،تسسارن˘م˘ت˘ب يرو˘ح˘م را˘ط˘م

،ايقيرفإا نم بارتق’ا لجأا نم
ءارمسسلا ةراقلا نأا ىلإا اريسشم
ناوأ’ا نأاو ،رمتسسم روطت يف
ةهجولا نوكت يكل ناح دق
اذ˘ه ي˘ف ا˘ح˘سضو˘م ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ي˘˘ه تسسار˘˘ن˘˘م˘˘˘ت نأا دد˘˘˘سصلا
لغتسست˘سسو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإ’ ة˘باو˘ب
طوطخلا ءاو˘سس را˘ط˘م˘لا اذ˘ه
ةيبنجأ’ا وأا ةيرئازجلا ةيوجلا

ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن لÓ˘خ ن˘˘م
.بناجأ’ا

ةينأدمحلأ ءانيم طبر
ككسسلأ طوطخب

دودحلأ وحن ةيديدحلأ
ةيريجينلأو ةيلاملأ
ضسيئر نأا ،يناه رهزل فسشك

ارار˘ق ذ˘˘خ˘˘تإا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
امي˘ف ه˘ي˘ف ة˘ع˘جر ’و ا˘م˘سسا˘ح
يذلا ،ةينادمحلا ءانيمب قلعتي
ازربم ،اريثك ه˘عور˘سشم ر˘خأا˘ت
6 ـب ردقت هباعيتسسا ةقاط نأا

،ةيوا˘ح ف˘لأا005و ني˘يÓ˘م
رايلم6و5 نيب ام فلكيسسو
طبري ءانيملا نأا املع ،ر’ود
ةيديد˘ح˘لا ككسسلا طو˘ط˘خ˘ب
دودحلا ىتح ة˘ي˘ناد˘م˘ح˘لا ن˘م
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
لودلل عئا˘سضب˘لاو تا˘يوا˘ح˘لا
.ةيقيرفإ’ا
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ةوطخلأ هذهل ةدعتسسم ريغ رئأزجلأ نأأ دكأأ لقنلأ ريزو

ىمسسم ريغ خيرات ىلإإ لجؤوم ةمسصاعلإ ورتمو تاي’ولإ نيب لقنلإ فانئتسسإ
نطولإ ربع إراطم63 ىوتسسم ىلع بلطلإ ةيطغتل تايناكمإ’إ كلمت ’ «يريجلآإ ريإإ» ^

ـه.دأوج

أزربم ،دعب هيف مسسحي مل تايلولأ ربع لقنلأو ورتملأ تامدخ فانئتسسأ رأرق نأأ ،لقنلأ ريزو ،يناه رهزل دكأأ
.«انوروك» صسوريفب تاباسصإلأ ددع عجأرت مغر يحسصلأ عسضولأو ميظنتلأ ةيحان نم ةدعتسسم ريغ رئأزجلأ نأأ

ماظن نأأو ةعئاسضلأ صسوردلأ كأردتسسأ ةلاحتسسأ تدكأأ
فيظوتلأ ةرئأد عيسسوت بلطتي جيوفتلأ

لبقتسسملإ ذاقنإ’ تاباقنلإ تاحرتقم هذه
ذيمÓتلل يسسإردلإ

روهسش مأد عاطقنأ دعب ذيمÓتلل ةسسأردلأ نامسض ةرورسض ىلع ددسش

«إدج ابعسص نوكيسس مداقلإ يسسإردلإ مسسوŸإ» :طوعجإو

:يدهملأ نيسساي ،ةيطأرقوريبلأ نع أديعب اهتدناسسم ىلع ةمزاع تاطلسسلأ نأأ دكأأ

تإونسس شسمخ ىلإإ لسصت ةئسشانلإ تاسسسسؤوملإ حلاسصل ةيئابج تإءافعإإ

ريزو ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م ّد˘كأا
مسسوملا نأا ،ةينطولا ةيبرتلا
ة˘˘ن˘˘˘سسل مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا

رثكأا نوكيسس1202‐0202
،ةبوعسص ةيسساردلا م˘سساو˘م˘لا

ةذ˘˘تا˘˘˘سسأ’ا ّنأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يد˘ح˘˘ت نو˘˘ع˘˘فر˘˘ي
ي˘˘ف ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘ل
نو˘كت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ تا˘ي˘˘ع˘˘سضو
.ةبعسصو ةدقعم
ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا دد˘˘سش
يف ،دÓبلا يف ةيبرتلا عاطق
˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘لا˘سسر
ى˘ل˘ع ،م˘ل˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ة˘˘سسارد˘˘لا نا˘˘م˘˘سض ةرور˘˘سض
˘ماد عا˘ط˘ق˘نا د˘ع˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ىلع ةظفاحملا عم ،اروهسش

نم عيمج˘لا ة˘ح˘سصو ة˘مÓ˘سس
˘˘مرا˘˘˘سصلا د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م˘˘˘سضت
ةرازو هتد˘عأا يذ˘لا ي˘ح˘سصلا
ةنجللا هيلع تقداسصو ةيبرتلا
ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
د˘م˘ح˘م ا˘عد ا˘˘م˘˘ك.ةحسصلا

دنجتلا ىلإا عيمجلا ،طوعجاو
ةيرئازجلا ةسسردملا لجأا نم
ةدعاسصلا لايجأ’ا لجأا نمو
ءا˘˘˘بو رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ف˘قو˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا «ا˘نورو˘˘ك»
.حاورأ’ا دسصح نع
نأا ،ةلاسسرلا بحاسص دكأاو اذه
رثكأا مويلا تحبسصأا ةفرعملا

Ó˘ما˘ع ،ى˘˘سضم تقو يأا ن˘˘م

داسصتق’ا يف جاتنإÓل ايسساسسأا
يف ايرهوج اعجرمو يملاعلا
عمتجملا تاب دقو عمتجملا
تار˘ي˘غ˘ت د˘ه˘سشي ي˘سسرد˘م˘˘لا

ملقأاتلا ضضرفي امم ،ةلسصاوتم
رارمتسساب فراعملا ني˘ي˘ح˘تو
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ا˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘ب
هذ˘ه نأا ح˘˘سضوأاو ،لا˘˘سصت’او
لكب ةيئانثتسسا تناك ةنسسلا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ءار˘˘ج ضسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا
اهعقوت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا «ا˘نورو˘ك»
،ريزولا ريبعت دح ىلع دحأا
ةذ˘تا˘سسأ’ا ر˘ه˘ظأا» لا˘˘ق يذ˘˘لا
ةيلوؤوسسملا نم ةيلاع ةجرد
.«ينهملا ريمسضلاو

ح.نيدلأ رمق

د˘ي˘لو يد˘ه˘م˘لا ن˘ي˘سسا˘ي د˘˘كأا
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
دا˘˘سصت˘˘قا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا لوأ’ا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘فر˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ذختا يذلا رارقلا نأا ،ةئسشانلا

ريخأ’ا ءارزولا ضسلجم لÓخ
تاط˘ل˘سسلا مز˘ع ىد˘م د˘كؤو˘ي

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ةد˘نا˘سسم ى˘ل˘˘ع
ةي˘ئا˘ب˘ج تاءا˘ف˘عإا˘ي ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
عم تاونسس ضسمخ ىلإا لسصت
عيراسشملا با˘ح˘سصا ن˘ي˘كم˘ت
ءا˘˘˘سشنا ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘كت˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ام ل˘ك ن˘عو ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘قر˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
.راكتب’ا

يد˘ه˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ي ف˘˘سشكو
يفح˘سص ح˘ير˘سصت ي˘ف ،د˘ي˘لو
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘سضرأ’ا نأا ،ضسمأا
51 موي اهقÓطإا مزتعي يتلا
اهنم فدهلا يراجلا ربوتكأا

Óئاق ةيطارقوري˘ب˘لا ة˘برا˘ح˘م
ة˘˘˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘ك»
ر˘ب˘ع م˘ت˘˘ت˘˘سس تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع تنر˘˘˘ت˘˘˘نأ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا
وعدأا كلذل ةدحوم نوكتسس
باحسصأاو ركتب˘م˘لا با˘ب˘سشلا
ى˘لإا ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا ةليسسولا هذه لامعتسسا
تاءارجإ’ا لك مهل لهسستسس
وأا قئاثو يأا جارختسسا نود

احسضوم ،ةرادإا يأا ىلإا هجوتلا
لوخدل طورسش دجوت ’ هنأا
ا˘ه˘نأاو ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا

فاسضأاو .عي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م
ل˘˘˘ك ع˘˘˘سضو ه˘˘˘˘نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست˘˘˘لا
ءا˘˘˘˘سشنإا ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘غار˘˘˘˘لا

م˘ت ه˘نأاو ة˘ئ˘سشا˘ن تا˘˘سسسسؤو˘˘م
نيناو˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘سضو
يف  ‐هبسسح‐ مهاسستسس يتلا
ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ت
ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو  م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
م˘˘عدو ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م
 .رئازجلا يف راكتب’ا

خ.ةميسسن

،يوار˘˘˘م˘˘˘ع دو˘˘˘ع˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘كأا
دا˘ح˘تÓ˘ل مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ه˘˘نأا ،«فا˘˘ب˘˘ن˘˘يإا» ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
ضسوردلا كاردتسسا ل˘ي˘ح˘ت˘سسي
ثلاثلا يثÓثلا نم ةعئاسضلا
عاطقنا دعب ،ةيسضاملا ةنسسلل
ةحئاج بب˘سسب ،ر˘ه˘سشأا7 ماد
جمانربلا ع˘م ا˘م˘ي˘سس ،ا˘نورو˘ك
  .ديدجلا
حيرسصت يف ،يوارمع حسضوأا

’ هنأا  ‐مÓسسلا ‐ هب ضصخ
لاوحأ’ا نم لاح يأاب نكمي
،ميدقلا ررقم˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا

جمانربلا ءاهنإا ىتح نكمي ’و
نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم‐د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
تم˘ت ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
ةيبرتلا ةرازو ني˘ب ه˘ت˘سشقا˘ن˘م
  .نييعامتج’ا ءاكرسشلاو
˘ما˘ع˘طإ’ا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
فلكم˘لا ح˘سضوأا ،ي˘سسرد˘م˘لا
’ هنأا ،«فابنيإا» ـل مÓعإ’اب
ع˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،لا˘˘كسشإا د˘˘جو˘˘ي
ددع نأا رابتعاب ،جيوفتلا ماظن
،Ó˘ي˘ل˘ق نو˘كي˘˘سس ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

نوكتسس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
قايسسلا يف فاسضأاو  .ةلهسس
ج˘˘يو˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن نأا ،ه˘˘˘تاذ
ةيلم˘ع ل˘ه˘سسي˘سس ،ضسيرد˘ت˘ل˘ل
’دب ةنخاسس تابجو ريسضحت
ر˘ي˘غ ةدرا˘ب˘لا تا˘ب˘˘جو˘˘لا ن˘˘م
م˘عا˘ط˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ظاظتك’ا نعو  .ةيسسردملا
ى˘لوأ’ا ة˘ن˘سسلا˘ب ما˘سسقأ’ا ي˘ف
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘يرو˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل
دو˘˘ع˘˘سسم د˘˘˘كأا ،يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
لا˘كسشإا كا˘˘ن˘˘ه نأا ،يوار˘˘م˘˘ع
ةلئاهلا دادعأ’ا ببسسب ،ريبك
نيلقنتملا نيحجانلا ذيمÓتلل
،ى˘˘ل˘˘عأ’ا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

ة˘ل˘ق لا˘ح ي˘ف ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
رثؤو˘ي˘سس ،ةز˘ج˘ن˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا بع˘سصيو ا˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس
˘ما˘ظ˘ن م˘˘غر ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ف˘ل˘كم˘لا را˘سشأاو  .ج˘يو˘ف˘˘ت˘˘لا
هنأا ىلا ،«فابنيإا» ـل مÓعإ’اب
ةكرحتم ماسسقأا كانه نوكتسس
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ظا˘ظ˘ت˘ك’ا بب˘سسب
ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ن˘سسلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
ةنسسلا نأا فاسضأاو   .نيروطلا
ةنسس يه ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘سسارد˘لا
ا˘ه˘ت˘بو˘ع˘سصل ار˘˘ظ˘˘ن ،يد˘˘ح˘˘ت
يئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ع˘سضو˘لا بب˘سسب
لظ يف دÓبلا هسشيعت يذلا

مقاطلا لك ايعاد ،91‐ديفوك
لجأا ن˘م د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل˘ل يو˘بر˘ت˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ذا˘˘ق˘˘نإا
دكأا ،لباقملا يف  .يسساردلا

ةباقنلا ق˘سسن˘م نا˘ير˘م نا˘يز˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هثيدح يف ،ينقتلاو يوناثلا
لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»ـل
فر˘ط ن˘˘م ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘سضو
كانه نوكيسس ،ةيبرتلا ةرازو
ضسوردلل ةعجارمو كاردتسسا
،ثلاثلا يثÓثلا نم ةعئاسضلا

ى˘لإا تقو˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘عدو
ددسشو ،لمعلا ريي˘غ˘ت ة˘ق˘ير˘ط
نو˘˘˘كي نأا ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت نود˘˘ب ضسيرد˘˘˘ت˘˘˘لا
كارد˘ت˘سسا نأا ازر˘ب˘م ،تقو˘ل˘˘ل
م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ضسورد˘˘˘لا

رثؤو˘ي ن˘ل ،د˘يد˘ج˘لا ي˘سسارد˘لا
هنأا ىلإا اريسشم ،ذيملتلا ىلع
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا ما˘˘م˘˘تإا ن˘˘كم˘˘ي ’
يف ’إا ،ةنسسلا هذهل يسساردلا

  .يسسارد ططخم دوجو لاح
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ناكو
ءاردم ر˘مأا ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
ضسورد˘لا ع˘ي˘سسو˘ت˘ب ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،ثلاثلا لسصف˘ل˘ل ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
،بو˘تو˘ي˘لا ر˘˘ب˘˘ع تث˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

نويزفلتلا تاو˘ن˘ق ف˘ل˘ت˘خ˘مو
لك تلمسش ثيح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘عاذإ’ا
ةرورسض ىلإا اعد امك  .نطولا
ن˘ي˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘مأ’ا د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
لجأا نم ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإا

ىلع رهسسلاو1202 ‐0202
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ن˘ع ةردا˘سصلا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
  .ةيزكرملا ةرادإ’ا

دو˘ع˘˘سسم د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ىدل مÓعإ’اب فلكملا ةبيدوب
لقتسسملا ين˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘لا

نأا تسسبانكلا ةيبرتلا كÓسسأ’
نوكي دق يسسردملا لوخدلا
ا˘˘م ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب بع˘˘سصأ’ا
ةيدام تانا˘كمإا ن˘م ه˘ب˘ل˘ط˘ت˘ي

ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ة˘ظ˘ق˘˘يو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ل

اقÓطنا ةيناث ةرم91 ديفوك
.ضسرادملا نم

نحن» Óئاق ةبيدوب حسضوأاو
نييÓم01 لابق˘ت˘سسا دد˘سصب
مدختسسم نويلم ةبارقو ذيملت

اذ˘ه ،عا˘ط˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ردقب مخسض وه ام ردقب ددعلا

ريفوتو مامته’ا يسضتقي ام
ةمزÓ˘لا ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كم’ا
اعدو .«ءابولا راسشتنا يدافتل
ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘لا كÓ˘سسأ’ ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘لإا تسسبا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كلا
ةقلعتملا ماقرأ’اب ةنا˘ه˘ت˘سس’ا
Óئاق ضسوريف انورك ةحئاجب
ي˘ف ع˘جار˘ت كا˘ن˘ه ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص»
نييرئازجلا ةفاقث نأاو ماقر’ا
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
لازي ’ رطخلا نا ’إا ،تعسسوت
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت نا˘˘ف كلذ˘˘ل ا˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
تاسسسسؤو˘م˘لا ي˘ف تا˘نا˘كم’ا
،نئمطم لماع يه ة˘يو˘بر˘ت˘لا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘هإا لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘كل
ل˘خاد ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘ج’ا
نوكيسس تاحاسسلاو ماسسق’ا
مكحتلا بعسصي تاعبت كلذل
جيوفتلا ةلأاسسم نعو .» اهيف
ةيسساسسا ةطقن اهنا ةبيدوب لاق
وأا ج˘يو˘ف˘ت˘لا˘ف ،د˘عا˘ب˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ضضي˘ف˘خ˘ت ي˘ن˘˘ع˘˘ي بوا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل ي˘عا˘سسلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سض’ا˘˘˘ب
رايتخاو ةيميل˘ع˘ت˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا

ضسيردتلا ق˘ئار˘ط˘ل تا˘برا˘ق˘م
تاءا˘ف˘كلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘˘م
ىد˘م˘لا لÓ˘خ ة˘فد˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
،ديعبلاو  طسسوتملاو بيرقلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسا رو˘˘˘˘م’ا هذ˘˘˘˘هو
.  ةيرهوجو

  يمولد .م

نئمطي  ديزوب نب
نييرئأزجلأ

 رفوتم ايرÓملأ ءأود»

ةيئابولإ ةيعسضولإو
«ةريطخلاب تسسيل

نب نمحرلأ دبع نأامط
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو ديزوب
،تايفسشتسسملأ حÓسصإأو
نأأ أدكؤوم ،نينطأوملأ
،ايرÓملل ةيئابولأ ةيعسضولأ
ةنراقم ةريطخلاب تسسيل
ءأودلأ نأأو ،ىرخأأ لودب
  .ةرثكب رفوتم
لÓخ ،ديزوب نب حسضوأأو
ةيلو ىلإأ هتداق لمع ةرايز
ايرÓملأ تلاح نأأ ،تسسأرنمت
يف اهليجسست مت يتلأ
نم ةدروتسسم يه ،رئأزجلأ

طقاسست ةجيتن رأوجلأ لود
  .راطمألأ نم ةجوم
نع لوألأ لوؤوسسملأ فاسضأأو
يرورسضلأ نم هنأأ ،عاطقلأ

ةيلحملأ تاطلسسلأ فيثكت
تاباسصإلأ يدافتل اهدوهج

لÓخ نم كلذو ،ءأدلأ أذهب
ةرسشح رثاكت ةبراحم
،تايليفطلل ةلقانلأ صضوعبلأ

تاعقنتسسملأ يف ةسصاخ
زيكرتلأو ةيئاملأ كربلأو

ةيلآاك ةياقولأ لماع ىلع
أذه ةحفاكمل ةعجان
،رئأزجلأ نأأ ركذي  .صضرملأ

0011 نم رثكأأ تلجسس دق
يف ايرÓملأ ءأدب ةباسصإأ

  .ةيبونج تايلو صسمخ
ح.نيدلأ رمق



ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو ف˘˘سشك
دلاخ ،ضسادرموب ةمكحم ىدل

،ةي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ي˘ف ،ضشا˘م˘ح
ءاميسش ةلفطلا لتقم ليسصافت
لاقو .ماعلا يأارلا تزه يتلا

عئاقولا نأا ةيروهمجلا ليكو
ىلع ربو˘ت˘كأا2 مو˘ي˘ل دو˘ع˘˘ت
مدقت ،احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا
كرد ىد˘˘ل «ع.ب» و˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
نع غيل˘ب˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ث˘لا
ءاميسش هتقيدسص ىلع روثعلا
5 م˘˘قر ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ةاذا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب
،ةرو˘ج˘ه˘˘م دو˘˘قو ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب
هبتسشملا نأا ،ضشامح فاسضأاو
ةقفر ادجاوتم ناك هنأا لاق هب
روكذملا نا˘كم˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سضلا
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع هÓ˘عأا

قئاقد7 ةدمل اعم ايقب ءاسسم
را˘سضحإا ه˘ن˘م بل˘ط˘ت نأا ل˘ب˘˘ق
ه˘˘فار˘˘سصنا ءا˘˘ن˘˘ثأاو ،ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا
ناخدلا دهاسش راتمأا5 يلاوحب
ناك يتلا ةفرغلا نم دعسصي
.رار˘ف˘لا˘ب ذ’ ا˘هد˘ن˘عو ،ا˘ه˘ي˘˘ف

ىلإا مدقت يلاوملا مويلا يفو
غÓبإÓ˘ل ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ح˘لا˘سصم
.ةعقاولا نع
م˘ت لاو˘˘قأ’ا هذ˘˘ه ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
قيقحت حتفب تاميلعت رادسصإا

ةيحسضلا ىلع رثع نيأا ،قمعم
ىلع تامدك اهيلعو ةقورحم
قيمع حر˘جو ا˘ه˘سسأار ةر˘خؤو˘م
،رسسيأ’ا اهذخف ىوتسسم ىلع

ى˘ق˘ل˘م ا˘˘ه˘˘سسأار ر˘˘ع˘˘سش اذ˘˘كو
نأا ،ليكولا حسضوأاو ،اهبناجب
قيقحتلا ءانثأاو «ع.ب» مهتملا
ف˘سشكو ،ه˘لاو˘قأا ن˘ع ع˘˘جار˘˘ت
ع˘م ة˘قÓ˘ع ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ه˘˘نأا˘˘ب
ه˘ب تل˘سصتا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘˘ح˘˘سضلا

،ءاقت˘ل’ا ى˘ل˘ع ه˘ع˘م تق˘ف˘تاو
ةيرا˘ن ة˘جارد ةرا˘عإا˘ب ما˘ق ن˘يأا

ى˘ل˘ع ة˘˘يا˘˘غر˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ج˘˘تاو

ا˘هرا˘سضحإ’ ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘˘سسلا
،ةروجهملا ةطحملاب افقوتيل
مث ضسنجلا اهعم ضسرام نيأا

ماقو اسضرأا اهطقسسأاو اهبرسض
ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب ةرورا˘ق بل˘ج˘˘ب
مث ،اهسشرو نيزنبلاب ةءولمم
،ا˘˘هد˘˘سسج ي˘˘ف را˘˘ن˘˘لا مر˘˘˘سضأا

.ناكملا رداغو

watan@essalamonline.com
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ةيسشحو لامعأأ باكترأو يدمعلأ لتقلأو باسصتغلأ ةمهتب تقؤوملأ صسبحلأ يناجلأ عأديإأ

ةمداسصو ةديدج ليسصافت فسشكي ةيروهمجلإ ليكو
«ءاميسش» ةرودغملإ ةيسضق يف

ط.ةراسس

،تقؤوملأ صسبحلأ اعيبر91 ةبحاسص ءاميسش لتق يف مهتملأ عأديإاب ،صسمأأ ،صسأدرموب ةمكحم يف قيقحتلأ يسضاق رمأأ
.اهيلع ءأدتعلأو اهباسصتغأ مت امدعب ،صسأدرموب يف ةروجهم دوقو ةطحم لخأد ةقورحم اهيلع روثعلأ مت نيأأ

ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت
د˘ي˘ه˘سشلا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ضضيبأ’ا ءاملاب لولج ناميلسس
لجأ’ ضسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل ة˘سسب˘ت˘ب

ىلع عقو ،ريطخ رورم ثداح
مقر يئ’ولا قيرطلا ىوتسسم
رئ˘ب ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب50
.ةسسوقلا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو
ثداحلا نإاف ،ةيندملا ةيامحلا
بÓق˘ناو فار˘ح˘نا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت
نم اهطوقسسو ةيحايسس ةرايسس
ام ،فاج داو يف رسسج ىلعأا
ن˘˘ي˘˘تأار˘˘ما عر˘˘˘سصم ى˘˘˘لإا ىدأا
ن˘ي˘ع ي˘ف تي˘˘فو˘˘ت ا˘˘م˘˘هاد˘˘حإا
يلاوح رمعلا نم غلبت ناكملا

ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ة˘ن˘سس54
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ح˘لا˘سص ا˘ي˘لا˘˘ع ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
ةيناثلا ةافولا ةلاح امأا ،ةسسبتب
ـلا ي˘ف ىر˘˘خأا ةأار˘˘م’ تنا˘˘كف

ي˘ف ل˘ما˘ح ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م53
تسضف˘˘ل ،ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ا˘˘هر˘˘ه˘˘˘سش
اهنينج ةقفر ةريخأ’ا اهسسافنأا

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
فرجلاب ةيبطلا ت’اجعتسس’ا
تاذ بسسحو ،ة˘˘˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ب
فلخ ثداح˘لا نإا˘ف ح˘لا˘سصم˘لا

غ˘ل˘ب˘ي ضصخ˘سش ة˘با˘سصإا كلذ˘ك
ةتسسو ة˘ن˘سس43 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت لا˘ف˘طأا

حورج˘ب ة˘ن˘سس21و ن˘ي˘ما˘ع
م˘ت ن˘يأا ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘˘م
ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو م˘ه˘فا˘ع˘سسإا

ة˘˘عا˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘عر˘˘سسلا حا˘˘ن˘˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
حلاسصم تحتف اميف ،جÓعلا
ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘مأ’ا

.ميلأ’ا ثداحلا اذه تاسسبÓم
م.نوراه

نيع ةرئاد نمأا حلاسصم تفقوأا
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘سشر˘˘ك
تنكمت اميف ضصاخسشأا ةعبرأا

نم ةيران ةحلسسأا4 زجح نم
تماق امك ،ضسماخلا فنسصلا
554 يلاوحو نيكاكسس زجحب

،ةسساسسحلا دورابلا ةدام نم غ
ةيطرسش تايلمع لÓخ كلذو
˘˘˘مأا ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ل
.يقاوبلا

˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘˘ب بسسحو
،يقاوبلا مأا ةي’ول لاسصت’او
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» تعلطا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تسسم د˘ق˘ف ،ه˘ن˘˘م
را˘كوأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘طر˘˘سشلا
،ةسشرك نيع ةنيدمب ةميرجلا

بكوم ةطرسشلا هابتنا تفلو

نولمحي ضصاخسشأا4و فافز
ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا

تاميل˘ع˘ت˘لا كلذ˘ب ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
،يران˘لا حÓ˘سسل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا

تنكم ةيلمعلا نأا نايبلا ركذو
13 غلبي ضصخسش فيقوت نم
تاهجلا نم هنع اثوحبم ةنسس
ةيسضق˘ب ه˘طرو˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.ةقرسس
تنكم˘ت ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ميلقإاب ينطولا كردلا رسصانع
يداولا ةي’و ة˘ب˘ي˘قر˘لا ة˘يد˘ل˘ب
اسصرق53373 ز˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م
نيلاياغيرب عون نم اسسولهم
.غلم003

م.دوعسسم

ةقرف˘لا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ر˘ف˘سسو˘˘ب كرد˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
نم غلك03 زجح نم ،نارهوب
هايم اهتظفل جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
درط لخاد ةأابخم تناك ،رحبلا

.قÓغإ’ا مكحم
د˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘نأا ردا˘˘˘سصم تدا˘˘˘فأاو
تاذ لبق نم ةيرود ليكسشت

زجح مت ،كردلا ةقرف رسصانع
ة˘مÓ˘ع ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا در˘˘ط˘˘لا
دعب نيب˘تو ،«ر˘م˘حأ’ا م˘ل˘ح˘لا»
غلك03 يوحي هنأا ،درطلا حتف
ةيعونلا نم جلاعم فيك نم
.ةعيفرلا

كردلا ح˘لا˘سصم تر˘سشا˘ب د˘قو
،ةيسضقلا يف قيقحتلا ينطولا
مومسسلا هذه ردسصم ةفرعمل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.اهبيرهت
تق˘˘˘لأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ةي’و نمأ’51 ـلا يرسضحلا

ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ضضب˘˘ق˘˘لا نار˘˘هو
يف مهطروت هبتسشي ضصاخسشأا
نم تارهوجم ةقرسس ةيسضق

004 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ن˘كسسم ل˘˘خاد
تقو ي˘ف ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نم ايلام اغلبم هيف تعجرتسسا

72 قو˘ف˘ي ة˘قر˘˘سسلا تاد˘˘ئا˘˘ع
 .ميتنسس نويلم
حلاسصم ىلإا ةيحسض تمدقتو
ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘سس ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف تدروأا ىو˘˘˘˘كسشب
نع اهبايغ اولغتسسا اسصاخسشأا

وطسس ةيلمع اوذفنيل ا˘ه˘لز˘ن˘م
ى˘˘ل˘˘ع او˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘سساو ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
نويلم004 ةميقب تارهوجم
تم˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘عو ،م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ة˘ي˘لوأ’ا تا˘ير˘ح˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م
ةثÓث ةيوه نع تفسشك يتلا

ضضبقلا مهيلع يقلأا نيطروتم
ةمكحم ةطخ عسضو دعب اعابت
نم يلام غلبم عاجرتسسا عم
هرد˘ق تا˘قور˘سسم˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
م˘تو .م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م5.72
د˘سض ي˘ئا˘سضق ءار˘جإا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
هبجومب نومد˘ق˘ي˘سس م˘ه˘ت˘ثÓ˘ث
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل نار˘˘هو ة˘˘م˘˘كح˘˘م
.ةيئاسضقلا

ط.ةراسس

ميتنسس نويلم004 اهتميق نكسسم لخأد نم تأرهوجم ةقرسس

نإرهوب جلاعملإ فيكلإ نم غلك03 ظفلت جإومأ’إ

لافطأأ6 مهنيب نم نيرخآأ ةعبسس ةباسصإأ
ثداح يف لماح امهإدحإإ نيتأإرمإ عرسصم

ةسسبتب رسسج ىلعأإ نم ةرايسس طوقسس

يدأولأ يف ةبيقرلاب صسولهم صصرق فلأأ�3 نم ديزأأ زجح

عنسصلإ ةيديلقت ةيران ةحلسسأإ4 طبسض
يقإوبلإ مأاب شسماÿإ فنسصلإ نم

ةيماسس تأراطإأو نيفظوم عم تاقÓع مهل ةيبنجأأ تايسسنج نم اهدأرفأأ بلغأأ

ةقورسسملإ تإرايسسلل يلودلإ بيرهتلإ تاكبسش رطخأإ طاقسسإإ
ةليسسملاب ةبكرم52 عاجرتسسإو

ةطرسشلأ حلاسصمل ةقرفتم تايلمع يف

يليلتمو ةيإدرغب ةيرانلإ باعلأ’إو تاعقرفملإ نم ةدحو فلأإ43 نم رثكأإ زجح

نكامأأ يف اعابت مهفيقوت مت
ةقرفتم

ةسصتخم ةباسصعل دح عسضو
فتإوهلإ ةقرسس يف
ةنيطنسسقب ةلاقنلإ

ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ تنكمت
نمأاب عبأرلأ يرسضحلأ نمأÓل
فيقوت نم ،ةنيطنسسق ةيلو
اياسضق8 يف مهطروتل نابسش3
ددعتلاب ةقرسسلأ صصخت
لمح ،ةقورسسم ءايسشأأ ءافخإأو
روظحملأ صضيبألأ حÓسسلأ

حوأرتت ،يعرسش رربم نود
.ةنسس32و81 نيب مهرامعأأ

دوعت ةيسضقلأ تايثيح
ةحلسصملأ اهتقلت ىواكسشل
ةقرسس مرج صصوسصخب
ةوخإلأ يحب ةلاقنلأ فتأوهلأ

لغتسسأ ثيح ،صسابع
ةيرورملأ ةمحزلأ نومرجملأ

ثاحبألأ تنكمو ،ءاسسم
اهتداق يتلأ تايرحتلأو
نمأÓل ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ
ديدحت نم عبأرلأ يرسضحلأ

متو ،مهيف هبتسشملأ ةيوه
نكامأأ يف اعابت مهفيقوت
صضيبأأ حÓسس زجحو ،ةقرفتم
ىدل «لانيبوأ» عون نم
ةدع عاجرتسسأو مهدحأأ

،ةقرسسلأ لحم ةلاقن فتأوه
ىلإأ نيفوقوملأ ليوحت متو
يرسضحلأ نمألأ رقم

.تأءأرجإلأ ةفاك لامكتسسل
زاجنإأ نم ءاهتنلأ دعبو
ةيئأزج تافلم ةينامث
مت نيينعملأ قح يف ةلسصفنم
مامأأ اهبجومب مهميدقت
.ةيلحملأ ةباينلأ

صس.نيÒسس

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب د˘˘˘عا˘˘˘˘سسما ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج
ةكبسش كيكفت نم ،ةليسسملا
بيرهتلا يف ةسصتخم ةيلود
ر˘يوز˘تو تارا˘ي˘سسل˘ل ي˘لود˘لا

52 عا˘˘جر˘˘ت˘˘سساو ،ا˘˘ه˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو
.ةبكرم
ىلإا دوعت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
تاذ ترسشاب نيأا ،8102 ةنسس
زجح دعب ،تايرحت حلاسصملا
حتف متيل ،ةهبسش لحم ةرايسس
تاذ هتلغتسسا قمعم قيقحت
فسشكلا نم نّكم ،حلاسصملا

˘˘مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘كب˘˘سش دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع
ةرجاتملاو تارايسسلا بيرهتب
.اهقئاثو ريوزت دعب اهيف
تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بسسحو

طسشنت ةكبسشلا نإاف ،ةرفوتملا
،ةليسسملا تاي’و روحم ىلع
جر˘˘˘˘ب ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس ،نار˘˘˘˘هو
،ةسسبت ،ةنتاب ،ةليم ،جيريرعوب
نو˘˘كت˘˘تو ،راردأاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
،اسصخسش44 ن˘˘م ة˘˘كب˘˘سشلا
ةيبنجأا تايسسنج نم مهبلغأا
نم تارايسس لاخدإاب نوموقي
مهل نأاو ةسصاخ ،ةيبوروأا لود
ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م ع˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع
،ح˘لا˘سصم ءا˘سسؤورو تارا˘طإاو
زا˘ج˘˘نإاو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي
،تابكرم˘ل˘ل ق˘ئا˘ثوو تا˘ف˘ل˘م
.ةكبسشلا دارفأ’ اهليوحتو
،ةينمأ’ا حلاسصملا ،اهتهج نم
تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت د˘˘ع˘˘ب
،ا˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سضلا باو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سساو

ى˘لإا لو˘سصو˘لا ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
اددع نأا ريغ ،ةكبسشلا دارفأا

مت امك ،رارف ةلاح يف مهنم
نم ضضعبلا نأا ىلإا لسصوتلا
يف نودوجوم ةكبسشلا دارفأا
يف م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ن˘ج˘سسلا
متيل ،ةه˘با˘سشم ىر˘خأا ا˘يا˘سضق
ةفاسضإ’اب ةرا˘ي˘سس42 ز˘ج˘ح
م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش ى˘˘˘لإا
يئاسضق فلم زاجنإاو ،ريبكلا

موقتل ،مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض
مامأا مهليوحتب حلاسصملا تاذ
ةمكحمب ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ءاعدتسسا لجأا نم حلملا نيع
.ةيسضقلا يف نيمهتملا

م.ةزمح

ة˘طر˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
زجح نم ،يلي˘ل˘ت˘مو ة˘يادر˘غ˘ب
ن˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘حو97943
،ةيرانلا باعلأ’او تاعقرفملا

ضصاخسشأا ة˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت ع˘م
تاهجلا مامأا اهبجومب اومدق
فلتخم تاي˘ث˘ي˘ح.ةيئاسضقلا
82 خيرات ىلإا دوعت اياسضقلا
،ةيراجلا ةنسسلا نم ربمتبسس
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘لإا تدرو ن˘˘˘يأا
ةطرسشلل ةيئ’ولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
تامولعم ةيادرغب ةي˘ئا˘سضق˘لا
ددسصب ضصاخسشأا دجاوتب ديفت
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك ج˘˘يور˘˘ت
ةيرانلا باعلأ’او تاعقرفملا
،ةنيدم˘لا با˘ب˘سش طا˘سسوأا ي˘ف
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا د˘ع˘˘ب

ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو م˘˘˘ت ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
،فدهتسسملا ناكملا ةمهادمو
ة˘ثÓ˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم
(ةنسس52 ىلإا12) ضصاخسشأا
لوأ’ا ةزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘˘سض ن˘˘˘يأا

ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
59 ـب تردق عنسصلا ةيبنجأا

ف˘ي˘قو˘ت ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ةد˘حو
مت نيح يف ،هل يناث كيرسش
0006 هتزوحب ثلاثلا فيقوت
ةيبنجأا تاعقرفملا نم ةدحو
ةيلامجإا ةيلام ةميقب ،عنسصلا
 . جد00568 ـب تردق
ن˘ي˘ت˘ي˘سضق˘لا ي˘ف تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا
ن˘˘م تن˘˘كم ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

ىلع ة˘ث˘لا˘ث ة˘ي˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
نم    يليلتم ةنيدم ىوتسسم

ضصخسش ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت لÓ˘خ
تاذ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ع˘˘بار
تلعف اهرودب يتلا ،حلاسصملا

يرحتلاو    ثحبلا رسصنع
فيقوت مت نيأا ،ةنيدملا طسسو
ىلع (ةنسس02) هيف هبتسشملا

ه˘تزو˘ح˘ب ة˘يرا˘ن ة˘جارد ن˘ت˘˘م
ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
،ةدحو48882 ـب اهددع ردق
ضضيبأا حÓسس ىلإا ةفاسضإ’اب
اذ˘كو ضسدا˘سسلا ف˘ن˘سصلا ن˘˘م
،عنسصلا يبنجأا يناديم راظنم
هبتسشم˘لا لز˘ن˘م˘ب ه˘ط˘ب˘سض م˘ت
ءانب ضشيتفت ةيل˘م˘ع د˘ع˘ب ه˘ي˘ف
ل˘ي˘˘كو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م نذإا ى˘˘ل˘˘ع
 .ةيروهمجلا

م.ح
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لو˘˘˘ح با˘˘˘ت˘˘˘كلا اذ˘˘˘ه راد˘˘˘˘م رود˘˘˘˘ي
لوسصأ’اب ةلسص ىلع xمهم عوسضوم
ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع ي˘ف ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا
م˘يد˘ق˘لا د˘ه˘ع˘لا ثرإا˘بو ة˘يدو˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘ب
يتوهÓلا ءانبلا لوح ّمَث نمو ،اديدحت
ف˘ي˘ك و˘هو ’أا ،ي˘ح˘ي˘سسم˘لا ن˘˘يد˘˘ل˘˘ل
ةيدوهي˘لا) نا˘يد˘ي˘حو˘ت نا˘ن˘يد كر˘ت˘سشا

،دحاو ّيباتك عجرم يف (ةيحيسسملاو
ِتفلتخا في˘كو ،م˘يد˘ق˘لا د˘ه˘ع˘لا و˘هو
ّدح ىلإا امهنيب ةيؤورلا ِتنيابتو ةءارقلا
يف تفراسش امّبرو ،رياغتلاو قارفلا

ءادعلا نم˘يو˘ت˘سسم ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ل˘حار˘م
ىد˘م ى˘ل˘ع دا˘سس د˘˘ق˘˘ف ؟فو˘˘سشكم˘˘لا

ىوتسسمغلب نينيدلا ني˘ب ءا˘ف˘جدو˘ه˘ع
ت’و˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ّن˘˘كل ؛ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لا
نمةقÓعلا ه˘تد˘ه˘سش ا˘مو ةر˘سصا˘ع˘م˘لا
باقعأا يف اميسس ،نينيدلا نيب عيبطت
‐2691) ي˘نا˘ث˘لا نا˘كي˘تا˘ف˘لا ع˘م˘ج˘م
اّدجتسسم ارظن رمأ’ا مزلتسسا ،(5691
اهتيقنت دسصقب ةيتوهÓلا ىؤورلا يف
ا˘م ل˘ك ن˘مو ،ءا˘ط˘خأ’او و˘ل˘˘غ˘˘لا ن˘˘م
.نيفرطلا نيب ةقÓعلل ءيسسي
بوقعي يدو˘ه˘ي˘لا بتا˘كلا َر˘ّب˘ع د˘ق˘ل
نيب ةكئاسشلا ةقÓعلا عقاو نع رنزون
غلبي دعابت نم اهّفلي اّمعو ،نينيدلا

ةيخيرات ةيواز نم ءاوسس ،رياغتلا دح
ا˘م˘ه˘كاردإا ي˘غ˘ب˘ن˘ي :Ó˘ئا˘ق ،ة˘يد˘ق˘عوأا
نيتموظنمك [ةيحيسسملاو ةيدوهيلا]
’ يلاتلابو ،ايّلك نيتّلقتسسم نيتينيد
د˘˘ّلو˘˘ت ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح زو˘˘ج˘˘ي
نأ’ ،ةيدوه˘ي˘لا م˘حر ن˘م ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا

ىو˘ت˘سسم ي˘ف ،ن˘ي˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ا˘ت˘˘ل˘˘ك
‐ يناثلا نرقلا) ةين˘يو˘كت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ا˘ت˘نا˘ك ،(ن˘ي˘يدÓ˘ي˘م˘لا ع˘˘بار˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا

ن˘ي˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ضسا˘˘نأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘نsو˘˘كم
هّجوتيو ،ةنيابتم ءايسشأا نع ناثّدحتتو
.ر˘˘يا˘˘غ˘˘م ط˘˘هر ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ربت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثار˘ت˘لا تا˘حور˘ط˘لا˘ف
نم «براقأا» ن˘ي˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لاو دو˘ه˘ي˘لا

ّنأ’ ،ةروطسسأا ةباثمب يه ينيد بناج
ّلكل نكل ،‘ميدقلا دهعلا‘ أارقي امهيلك
كلذَدرو.ه˘ت˘ي˘ف˘ل˘خو ه˘ل˘يوأا˘تو ه˘تءار˘˘ق

دوهيلا» ناونعب رداسصلا هباتك نمسض
ثار˘ت˘لا ةرو˘ط˘سسأا :نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لاو
.(9002 ،ونÓيم) «كرتسشملا
رافسسأاو نويحيسسملا» يلاحلا باتِكلا
،هسضرع ىّلوتن يذلا «ليئارسسإا ينب
نم ةعومجم ه˘ف˘ي˘لأا˘ت˘ل د˘ّن˘ج˘ت يذ˘لاو
ن˘ي˘ي˘جو˘لو˘˘بور˘˘ث˘˘نأ’او ن˘˘ي˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا

ءاطعإا لواح ،نييلاطيإ’ا نييتوهÓلاو
ف˘˘˘قو˘˘˘م ح˘˘˘ي˘˘˘˘سضو˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘سصÓ˘˘˘˘خ
ةينيدلا ضصوسصنلا نم ني˘ي˘ح˘ي˘سسم˘ل˘ل
نم اًمهلم اردسصم ّدعُت يتلا ةيدوهيلا

.ا˘سضيأا ي˘ح˘ي˘˘سسم˘˘لا ن˘˘يد˘˘لا ردا˘˘سصم
ىلع رهسس يعامج فsلؤوم باتكلاف
و˘هو،ي˘نارا˘ف˘ْل˘˘سس و˘˘ت˘˘ي˘˘نور˘˘ب هداد˘˘عإا

م˘ل˘ع ذا˘ت˘سسأاو ي˘كي˘لو˘˘ثا˘˘ك ي˘˘تو˘˘ه’
ةيلك يف راو˘ح˘لا تو˘ه’و ر˘ي˘سشب˘ت˘لا
لا˘م˘سشب تو˘هÓ˘ل ا˘ي˘نا˘مور ا˘ي˘ل˘ي˘م˘˘يإا
ةلمج باتكلا ّدعمل تردسص .ايلاطيإا

ينيدلا لاجملابةقلع˘ت˘م لا˘م˘عأ’ا ن˘م
«ة˘با˘تر˘م˘لا ة˘ن˘مزأ’ا تو˘ه’» ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ءازإا نايدأ’ا :ينيدلا لماعلا» ،8102
يغبني اذامل» ،2102 «ةملوعلا عقاو
«؟ة˘سسرد˘م˘لا ي˘ف ن˘يد˘˘لا ر˘˘سضح˘˘ي نأا

.لامعأ’ا نم اهريغو1102
با˘˘ت˘˘ك ن˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا ثح˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ج
«ليئارسسإا ينب رافسسأاو نويحيسسملا»
:ناونعب ينارافْلسس وتينورب دادعإا نم
قلطنا .«نانثا ةثَرَولاو ٌدحاو باتكلا»
ِمْهف ةلاحتسسا ةيسضرف نم هبحاسص هيف
،ميدقلا ده˘ع˘لا نود˘ب د˘يد˘ج˘لا د˘ه˘ع˘لا
ي˘ه :لو˘ق˘ي ا˘م˘ك ة˘ط˘بار˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا˘ف

تسسيلو ،ةيئانث «بايإاو باهذ» ةقÓع
لئاسسرلاو ليجانأ’او .دحاو فرط نم
لّثمت يتلاو مو˘ي˘لا ا˘ن˘يد˘يأا ن˘ي˘ب ي˘ت˘لا
نع يحيسسملل برقأ’ا ينيدلا دنسسلا
ىرحأ’اب وأا ،اهقمع لءاسضتي حيسسملا
با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لو˘˘لد˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سشÓ˘˘˘ت˘˘˘ي
در˘ي ا˘م˘ك «خا˘نا˘ت˘˘لا» وأا«كن˘˘ت˘˘لا«ضصن
ى˘لوأ’ا فر˘˘حأ’ا ي˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ن˘م ة˘سسي˘ئر˘لا ما˘سسقأ’ا تا˘˘ي˘˘ّم˘˘سسم˘˘ل
ة˘م˘ل˘ك ن˘م «ءا˘ت˘لا»ـف.م˘يد˘ق˘لا د˘ه˘ع˘˘لا
رفسس)يأا،ة˘ّي˘سسا˘م˘خ˘لا ل˘م˘سشتو،ةارو˘ت
ر˘ف˘سسو ،جور˘خ˘لا ر˘ف˘سسو ،ن˘يو˘˘كت˘˘لا
ةينثتلا رفسسو ،ددعلا رفسسو ،نييوÓلا
«نو˘˘˘˘ن»ـلا فر˘˘˘˘حو.(عار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سش’ا وأا
ةعومجم نم نّوكتتو،ءايب˘نأÓ˘لة˘ب˘سسن
م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘مّد˘ق˘ت˘م˘لا ءا˘ي˘ب˘نأ’ا را˘ف˘سسأا

ليئومسصو عوسشي لثم :نيرّخأاتملاو
ضسو˘˘˘ما˘˘˘عو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘مرإاو ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشإاو
و˘ه˘ف«فا˘كلا» فر˘ح ا˘مأاو.ا˘˘يد˘˘بو˘˘عو
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سست ن˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
ر˘ي˘ماز˘م˘لا را˘ف˘سسأا˘ّم˘سضيو˘هو،بت˘˘كلا

ي˘هو،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ع˘ما˘ج˘لاو لا˘ث˘˘مأ’او
نّوكت يتلا ةسسيئرلا ةثÓثلا ماسسقأ’ا
.يدوهيلا ضسّدقملا باتكلا
ط˘سسو˘لا ي˘ف هرّذ˘ج˘ت ل˘ي˘ج˘نإ’ا د˘ج˘˘ي
ةيلاسسرلا ايفارغجلا بجومب يدوهيلا
ل˘ي˘ج˘نإا ي˘ف درو د˘ق˘ف ،(ع) ح˘ي˘سسم˘ل˘ل
ى˘˘˘لإا ّ’إا ل˘˘˘سسرأا م˘˘˘ل» (42 :51)ىتم
يفو «ة˘لا˘سضلا ل˘ي˘ئار˘سسإا تي˘ب فار˘خ
اوسضمت ’ ممأا قرط ىلإا» رخآا عسضوم
لب ،اولخدت ’ نييرماسسلل ةنيدم ىلإاو
تي˘˘ب فار˘˘خ ى˘˘لإا ّير˘˘ح˘˘لا˘˘ب او˘˘ب˘˘هذا
يف .(7‐5 :01ىتم) «ةلاسضلا ليئارسسإا
يلاسسرلا حي˘سسم˘لا فاد˘ه˘ت˘سسا ع˘قاو˘لا
نم هيدل عبا˘ن و˘ه ه˘ت˘لا˘سسر˘ب دو˘ه˘ي˘ل˘ل
،ةيتاروتلا ةقيقحلاب ق˘ل˘ط˘م ق˘يد˘سصت
نيقيلا ةباثمب يه ةيدوهيلا ةنايدلاف
تءاج قايسسلا اذه نمسضو .يفاقثلا
ام ءاوسس ةيحيسسملا ةينيدلا ميهافملا
،ايسسملاب وأا ،برلا ةكلممب اهنم قّلعت
ةا˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ،د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب وأا

.ةيدوهيلاتاروسصتلانم
ّنأا نايدأ’ا ايجولوبورثنأا هحّسضوُت ام
ة˘ق˘ي˘م˘ع نو˘˘كت ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا لو˘˘سصأ’ا

’و˘˘˘سصأا نو˘˘˘كت ن˘˘˘ي˘˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘غو˘˘˘˘مو
ءادته’ا نم ولجي ام اذهو ،ةرَطسسؤوم
ةيحيسسملا عم لوسصأ’ا كلتل ثيدحلا
يفنلا ةقÓع دعب ا˘ه˘نأا˘كف ،«ة˘ب˘ئا˘ت˘لا»
ىلإا ةفّهلتم دوعت ةيدوهيلا لوسصأÓل
دوقفم و˘ه ا˘ّم˘ع ا˘ث˘ح˘ب لو˘سصأ’ا كل˘ت
نكل .ضصقن نم اهيرتعي امل امامتإاو
و˘ح˘ن ر˘ئا˘سسلا را˘ي˘ت˘لا اذ˘ه ل˘با˘ق˘م ي˘ف
ةرسصاعملا ةيح˘ي˘سسم˘لا ل˘خاد دّو˘ه˘ت˘لا

،نويربافوللا هلّثمي رايت كانه لاز’
ل˘ي˘سسرا˘م رو˘ي˘ن˘سسنو˘م˘لا عا˘ب˘تأا م˘˘هو
ة˘سسي˘˘ن˘˘كلا ن˘˘ع ق˘˘سشن˘˘م˘˘لا ر˘˘با˘˘فو˘˘ل
ديوهتلا ةجوم ضضفري ،ةيكيلوثاكلا

نم ةفاسسم ىلع ظافحلا ىلع ّرسصيو
مهف يف ةسصاخ ةيليوأات نمسض دوهيلا
نويربافوللا حيسضوتللو.ميدقلا دهعلا

تارارق˘ل ضضفار ي˘تو˘هÓ˘ل˘ي˘سصف م˘ه
ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘يو ي˘نا˘كي˘تا˘ف˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
هذختا امل ،ةيئام˘غد˘لا ة˘م˘ي˘ق˘ل˘لةد˘قا˘ف
ايجروتيللا ّضسمت فقاوم نم عمجملا

ضضفر د˘˘ق˘˘ف .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘˘لاو
نأاسشب ةسسينكلا فقاوم نو˘ير˘با˘فو˘ل˘لا
ىتح ،ىرخأ’ا نايدأ’ا ىلع حاتفن’ا

،ا˘ي˘تا˘م˘غار˘ب حا˘ت˘ف˘ن’ا كلذ نا˘ك و˘لو
،نا˘˘يدأ’ا كل˘˘˘ت بو˘˘˘ع˘˘˘سش قار˘˘˘ت˘˘˘خ’
’» أاد˘ب˘˘م ن˘˘م ا˘˘ّسسم كلذ اور˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
نورّدقي امِل ،«ةسسينكلا جراخ ضصÓخ
،نايدأا عم ،يّدن فوقو نم هنّمسضتي ام
.ةلاسضو ةفرحنمو ةفئاز اهنوربتعي

هثحب يف يسشتوللت˘سسا˘ك و˘ير˘يإا زر˘ب˘ي
رافسسأا يف ةيحيسسم ةءارق»ـب نونعملا
ةيخيراتلا ةعباتملا نأا «ليئارسسإا ينب
ةقحÓلا ةيحيسسملا ةيدرسسلا لّكسشتل
تد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا د˘˘˘˘ق(ع) ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نمو ،يدوهيلا ّضصنلا ىلعذاوحتسس’ا
ة˘يؤورو ةد˘ج˘ت˘سسم ةءار˘ق تل˘˘سصح ّم˘˘َث
يحيسسملا مهفلا نع اهتدعبأا ةرياغم
تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ف ،ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئد˘˘ب˘˘˘لا
نع Óقتسسم انيد ةيئدبلا ةيحيسسملا
ن˘سضح ل˘خاد تأا˘سشن ل˘ب ة˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
ةينيدلا ةيؤورلا لخادو يدوهيلا دبعملا
ةيدوهي˘لا تنا˘ك ح˘ي˘ح˘سص .ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
ىر˘˘˘خأ’ا˘˘˘فا˘˘˘ي˘˘˘طأ’او ة˘˘˘ي˘˘˘سسيّر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ،ة˘ي˘سسو˘ما˘ن˘لاو ة˘˘ي˘˘قودا˘˘سصلا
،نيدلا يف افدجمو اعِدتبم حيسسملا

ناك ام (مÓسسلا هيلع) حيسسملا نكلو
ناك ،ةديدج ةوعدب لÓقتسس’ا يوني
ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تي˘˘ب˘˘لا حÓ˘˘˘سصإا د˘˘˘سشن˘˘˘ي
ريوحت نم ه˘ي˘ل˘ع أار˘ط ا˘مو يدو˘ه˘ي˘لا

ه˘تاذ ح˘ي˘سسم˘لا ةو˘عد ن˘كل ،ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘تو
ةطلسسلا عم ه˘ت˘ن˘ح˘م بق˘ع تسضّر˘ع˘ت
دبعملا دوهي نم اهراسصنأاو ةينامورلا
ة˘ق˘حÓ˘م˘لا ة˘م˘˘حز ي˘˘فو ،ّو˘˘ل˘˘غ ى˘˘لإا

ّم˘˘لَأا يذ˘˘لا ةدرا˘˘ط˘˘م˘˘لاو د˘˘ير˘˘سشت˘˘لاو
اهب فرُتعُا نأا ىلإا ىلوأ’ا ةيحيسسملاب
ةيروطاربمإ’ا نايدأا ةلمج نم ةنايد
313 ة˘˘ن˘˘سس) و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م نÓ˘˘عإا بق˘˘ع
رو˘طار˘˘ب˘˘مإ’ا د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف (ة˘˘يدÓ˘˘ي˘˘م
يف ةيمسسر ةنايد˘ك م˘ث ،ن˘ي˘ط˘ن˘ط˘سسق
لوأ’ا ضسويسسودويث روطاربمإ’ا دهع
ةينارسصن تدغ ،(ةيدÓيم083 ةنسس)
ليجنإا ىحسضأاو تايحيسسم حيسسملا
ةكرح اهيف لسصت مل ،ليجانأا حيسسملا
ةيئاهن جئاتن ىلإا ضسدقملا باتكلا دقن
وأا نينرق ذنم ةلوذبملا دوهجلا مغر
.رثكأا
ةيحيسسملا يف رّوطتم wطخ ةمث مويلا
عم ةحلاسصملل و˘ح˘ن˘ي ة˘ي˘كي˘لو˘ثا˘كلا
ىلع ةمئاق ةحلاسصم يهو ،ةيدوهيلا
يراجلا لوحتلا لعفب ةيسسايسس مئاعد
ذ˘ن˘م ه˘ي˘ف عر˘ُسش ا˘م و˘هو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ثارتلا ةدحو» عورسشم يف قÓطن’ا
ةحفسص ّيطو «يح˘ي˘سسم˘لا يدو˘ه˘ي˘لا
طاسسوأ’ا تبّحر ح˘ي˘ح˘سص .ي˘سضا˘م˘لا
،ليئارسسإا لخاد اهنم اميسس ،ةيدوهيلا
اهل امِل «ةيسسايسسلا» ةحلاسصملا هذهب
ن˘هار˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘تا˘˘م˘˘غار˘˘ب ر˘˘ثأا ن˘˘م
طا˘سسوأ’ا ى˘ق˘ب˘ت ن˘كلو ،ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
كل˘ت ما˘مأا ة˘ل˘جو ة˘يدو˘ه˘ي˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا
ةيدقعلا ةيدوهيلاف .ةينيدلا ةحلاسصملا

ام˘سسجة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا ي˘ف ىر˘ت تلاز ’
وهو ،يقنلا ديحوتلا نع ىأانمب ابيرغ
براق˘ت ما˘مأا ة˘م˘ج تا˘ب˘ق˘ع ع˘سضي ا˘م
ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا لوا˘ح˘˘ت نإاو.ن˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا

ميهافم ىلع اهرارسصإا عم ،ةرسصاعملا
رسشحت نأا ،ثيلثتلاو هيلأاتلاو دسسجتلا
ةيمي˘هار˘بإ’ا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ن˘م˘سض ا˘ه˘سسف˘ن
ة˘يد˘ي˘حو˘ت˘لا ا˘ه˘ت’’د˘ب ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لا
نمسض اريسسع ىقبي رمأ’اف ،ةمراسصلا
.اسضيأا يمÓسسإ’او يدوهيلا روسصتلا

يف ةثÓثلا نا˘يدأ’ا كر˘ت˘سشت ح˘ي˘ح˘سص
ي˘ق˘ل˘ُخ˘لا د˘ي˘سصر˘لا ن˘م ع˘سساو بنا˘ج
لايخملا رسصانع نم اريثك مسساقتتو
اهتاذ تايدحتلا هجاوت امبرو ،ينيدلا
ىقبي نكل ؛روظنملا لبقتسسملا يف
بب˘سسب ارّذ˘ع˘ت˘م يد˘ق˘ع˘لا ي˘ها˘م˘˘ت˘˘لا
ام وهو ،ةيحيسسملا ةيثولاثلا ةيؤورلا
ىلع برقأا مÓسسإ’او ةيدوهيلا لعجي
عم هنم ةيدقع˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
.ةيحيسسملا

ةد˘˘حو» عور˘˘سشم عد˘˘˘ب زر˘˘˘بأا تنا˘˘˘ك
ي˘ف «ي˘ح˘ي˘سسم˘لا يدو˘ه˘ي˘لا ثار˘˘ت˘˘لا
ىلع رارسصإ’ا ةرسصاعملا ةيحيسسملا
،نييراوحلا ديوهتو حي˘سسم˘لا د˘يو˘ه˘ت

ةنقرع ىلإا عزنت ةّج˘فة˘ّي˘ل˘م˘ع ن˘م˘سض
رمأا نع يسضاغتلاو ،يدوهيلا نيدلا

لّوحتت نأا لبق ةيدوهيلا نأا وهو ماه
رئاسسك ةنايد تناك ةيقرع ةمسس ىلإا
اهتفر˘ع ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘حو˘ت˘لا تا˘نا˘يد˘لا
كلذ يف ةعئاسش ،ةينيطسسلفلا ةقطنملا
يف ضسيلوبحرلا يمي˘هار˘بإ’ا لا˘ج˘م˘لا
ىلإا اهدّدمت غلب لب ،اهدحو نيطسسلف
.ةيبرعلا ةريزجلا ىلإاو ايقيرفإا لامسش
ي˘هو باو˘سصل˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘م˘لا ة˘لأا˘سسم˘لا
،ةيدوهيلا ىلع يقرعلا عباطلا ءافسضإا
نأا ن˘ع ي˘سضا˘غ˘ت˘لاو ،ح˘ي˘سسم˘لا ةر˘ت˘˘ف
اهدّدمت يفو اهئ˘سشن˘م ي˘ف ة˘يدو˘ه˘ي˘لا

تسسيلو ةنايد يه ةليوط دوهع ةليط
نور˘ق˘لا ى˘لإا ّد˘˘ت˘˘م˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو،ا˘˘ًقر˘˘ع
ةقطنملا يلاهأا نإا .ىلوأ’ا ةيحيسسملا
مهتّرج نمم ،اهرواج امو ةينيطسسلفلا
يدَقَعلا لوحتلا ىلإا خيراتلا ثادحأا

م˘ث ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا ى˘لإا ة˘يدو˘ه˘˘ي˘˘لا ن˘˘م
خيراتلل ةيقرعلا ةرظنلا ودبت ،مÓسسإ’ا

ء’ؤو˘ه ف˘ي˘سصو˘ت ن˘مًةددر˘ت˘موًة˘ل˘˘جو
.مهتايوه ديدحتو
يدوهيلا نيدلا ة˘ن˘َقْر˘ع تعد˘ُت˘با د˘ق˘ل
ي˘ف ة˘ي˘م˘هو تا˘يو˘˘ه ق˘˘ل˘˘خ د˘˘سصق˘˘ب
ةقيقحلا يفاجي جهنم وهو ،قرسشلا

ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘ه˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ضضقا˘˘ن˘˘ت˘˘يو
حيحسص .ةقطنملا تانوكمل بئاسصلا
ةينيدلا ةنسضاحلا لخاد حيسسملا أاسشن
ه˘نأا ي˘ن˘ع˘ي ’ اذ˘ه ّن˘كلو ؛ة˘يدو˘ه˘˘ي˘˘لا
ام اذه ّلعل .يمهو قرع ىلإا يمتني
نأاسشب ىلاعت هلوق عم حوسضوب يقتلي
ميهاربإا ناك ام» مÓسسلا هيلع ميهاربإا
افينح ناك نكلو اينارسصن ’و ايدوهي
«ن˘ي˘كر˘سشم˘لا ن˘م نا˘ك ا˘مو ا˘م˘ل˘˘سسم
ثيح نم ،(66 ةيآ’ا :نارمع لآا ةروسس)
ءا˘ي˘ب˘نأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘ع˘لا ة˘ف˘سص ي˘ف˘ن
وهو بحرأا قفأا ىل˘ع م˘ه˘ب˘حا˘ت˘ف˘ن’او
ّلجأا يف ديحوتلل باسستن’او ميلسستلا

.هيناعم
يف يّسشم˘ت˘لا اذ˘ه ي˘ف َن˘ّع˘م˘ت˘لا ّن˘كل
،ينيط˘سسل˘ف˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

رارق وه ،حيسسملا ديوهت لثم هتاعبتو
ثحب جاتن نوكي نأا لبق يتاسسسسؤوم
ةدحو ةيراتركسس نع رداسص ،يملع
ة˘سسي˘ن˘كل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
و˘ه ح˘ي˘سسم˘لا» ضصن˘ب ة˘ي˘كي˘لو˘˘ثا˘˘كلا
ن˘م˘سض كلذو «د˘˘بأ’ا ى˘˘لإاو يدو˘˘ه˘˘ي
:9‐1 ،3 «ةيدوهيلاو دوهيلا» ةقيثو
غ˘˘ل˘˘ب د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه.4461‐9/6361فأا
ة˘سصÓ˘خ ع˘م ُه˘َجوأا ح˘ي˘سسم˘لا د˘يو˘ه˘ت
يلوسسرلا داسشرإ’ا يف،رغنيسستار ابابلا

«بر˘لا ة˘م˘ل˘ك» ضسدو˘ن˘ي˘سسلا د˘ع˘ب ا˘˘م
(inimoD mubreV). ّل˘˘ك لوا˘˘ح

ايل انيليإاو يليجنأا يد ينيلوتراب نم
ى˘ل˘ع نا˘ي˘تإ’ا ثلا˘ث˘لا ثح˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نكلو ،لاجملا اذه يف طاقنلا ضضعب
.ىربكلا اياسضقلا يف ضصوغ نود
با˘˘˘ت˘˘˘˘ك زر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
«ليئارسسإا ينب رافسسأاو نويحيسسملا»
ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا نأا
ةثÓث يليجنإ’ا ضصنلا قفو نّمسضتت
ثورو˘م˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا ي˘ف دا˘ع˘˘بأا
ي˘ف ل˘ث˘ّم˘ت˘ي لوأ’ا د˘ع˘ب˘لا :ي˘تارو˘ت˘لا
هراوسشم رْبع حيسسملا نأا ثيح ،مامتإ’ا
هلوقم هنع رّبع اّمع Óسضف ،يوعدلا
قايسس نمسضارئاسس ناك ليجنإ’ا يف
،فÓسسأ’ا ىطخ ىلع ريسسلاو مامتإ’ا

ةلئاعلا ءايبنأا ةفاك هكلسس كلسسم وهو
دمحم يبن˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا
؛ق˘با˘سسلا ق˘حÓ˘لا ي˘كز˘ي ثي˘˘ح (ضص)
،ةعيطقلا يف لّثم˘ت˘ي ي˘نا˘ث˘لا د˘ع˘ب˘لاو
تعطق ةيح˘ي˘سسم˘لا ة˘لا˘سسر˘لا نأا و˘هو
ةيدوهيلا عئارسشلا نمةلمج عم ايرذج
تل˘ّكسش با˘ب˘لا اذ˘ه ن˘مو ،ة˘ي˘لا˘غ˘م˘˘لا
ثلاثلا دع˘ب˘لاو ؛ق˘با˘سسلا ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق
ةيحيسسملا نأا وهو ،زواجتلا يف لّثمتي
ن˘مد˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘يدو˘ه˘ي˘لا ت˘ّط˘˘خ˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يوأا˘˘˘ت تأا˘˘˘سشنأاو ،ل˘˘˘ئا˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

يف تعسسو يتاروتلا لوقمللةديدج
نم لوحتلا اهزر˘بأا ل˘ع˘لو ،ا˘ه˘ج˘يور˘ت
ه˘جو˘ت˘لا ى˘لإا ا˘سسأار دو˘ه˘ي˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘˘لا
اذه نمسض ى˘ل˘ج˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،م˘لا˘ع˘ل˘ل
يحيسسملا ليوأاتلا يعسس يف قايسسلا
،ةيناحيسسملا موهفم ىلع ذاوحتسسÓل
داع امف .ايسسملا ضصخسش ىلع ّمَث نمو
رظت˘ن˘ُي بي˘غ˘لا ي˘ف ا˘ًسصخ˘سش ا˘ي˘سسم˘لا

امك ،ليئارسسإا ينب ضصّل˘خ˘ي˘ل ه˘ئ˘ي˘ج˘م
ديدعلا يف ميدقلا دهعلا كلذب رّسشب
ادّسسجتم ىحسضأا لب ،عسضاوملا نم
أÓميو ملاعلا ضص˘ّل˘خ˘ي˘ل ح˘ي˘سسم˘لا ي˘ف
ة˘ّمأا ع˘فر˘ت Ó˘ف«ارو˘˘نو ’د˘˘ع ضضرأ’ا

نونف نون˘ق˘ل˘ت˘ي ’و ا˘ف˘ي˘سس ة˘ّمأا ى˘ل˘ع
دري ام وأا ،(3 :4اخيم) «دعب برحلا
رخآا يف ثدحيو» ءايعسشإا رفسس يف
ح˘ب˘سصي بر˘لا ل˘كي˘ه ل˘ب˘ج نأا ما˘˘يأ’ا
نيب يسضقيف ...لابجلا لك نم ىمسسأا
،ةريثكلا بوعسشلا نيب مكحيو ممأ’ا
ثيرا˘ح˘م م˘˘ه˘˘فو˘˘ي˘˘سس نو˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ي˘˘ف
ىلع ةمأا عفرت ’و ،لجانم مهحامرو
برحلا ىلع نوبّردتي ’و ،افيسس ةمأا
كلت لّثمت.(4‐2 :2ءايعسشإا) «دعب اميف
َرهوج اهيلإا راسشملا ةثÓثلا رسصانعلا
،ةيدوهيلاب ةيحيسسملل ةطبارلا ةقÓعلا

ةعيبط مهف يف ةيروحم رسصانع يهو
ةي˘ح˘ي˘سسمو ة˘يدو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا
.حيسسملا
ثيح نم ةيمهأ’ا ىهتنم يف باتكلا

ةقÓعلاب ةقّلعتم ةقيقد ةيسضق ةجلاعم
،يحيسسملاو يدوهي˘لا ن˘ي˘ن˘يد˘لا ن˘ي˘ب
وهو قيمعت نودو اتفاخ ىقبي ام نكل
يذلا رسصاعملا يسسايسسلا راطإ’ا زاربإا

ي˘ف د˘يد˘ج˘لا حر˘ط˘لا اذ˘ه ه˘ي˘ف ر˘˘ه˘˘ظ
تا˘سسارد˘لا رود ضسي˘ل˘ف .ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا
ثا˘˘ح˘˘بأ’ا وأا ،ةدا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘تو˘˘˘هÓ˘˘˘لا
ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

عم مءÓتت ج˘ئا˘ت˘ن غو˘ل˘ب ،ة˘يدو˘ه˘ي˘لاو
ا˘م˘نإاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تارا˘ي˘˘خ
كل˘ت ن˘ع ىأا˘ن˘م˘ب ق˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا ضضر˘˘ع
.ةبّلقتملا تارايخلا
ينب را˘ف˘سسأاو نو˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا:با˘ت˘كلا
.ليئارسسإا
.ينارافْلَسس وّتينورب :فيلأات
نا˘˘ي˘˘نو˘˘ه˘˘يد تارو˘˘سشن˘˘م :ر˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
.‘ةيلاطيإ’ا ةغللاب‘ (ايلاطيإا‐اينولوب)
.0202 :رسشنلا ةنسس
.ضص821 :تاحفسصلا ددع

ةيانع نيدلازع :ملقب
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تÓفاحلأ ريفوت يف ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمو ةعماجلأ ةرأدإأ لطامت دعب
ركنتسسي نييرئإزجلإ ةبلطلل ينطولإ توسصلإ

ةفلجلإ ةي’و جراخ نم ةبلطلإ لقن بايغ
ي˘بÓ˘ط˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا تو˘سصلا
ةعماج ،ةفلجلاب نييرئازجلا
ي˘ف ا˘ه˘ل˘طا˘م˘ت د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لا
لقنل يعماجلا لقنلا ريفوت
ا˘م˘˘ي˘˘سس ،تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘با˘˘م
تاطلسسلا قيلعت رارمتسساو
يمومعلا لقنلا ةكرح ايلعلا
.تاي’ولا نيب
يبÓطلا مي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘كن˘ت˘سسا
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا تو˘سصلا
A.E.N.V ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نم هئاي˘ت˘سسا ن˘ع ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا˘ب
ة˘ف˘ل˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ل˘˘طا˘˘م˘˘ت
ةيعماجلا تامدخلا ةيريدمو
ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ،ا˘ه˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةذختملا ة˘سصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
فور˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ةسصاخ ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا

ةبلطلا لقنب قلعت ام اهنم
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،تا˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو ماد˘˘˘ع˘˘˘نا
توسصلا اعد ثيح يمومعلا
ناي˘ب ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘ل˘ت˘سسا

ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘م
لخدتلل ةينعم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
فاسصنإ’ يرو˘ف˘لاو ل˘جا˘ع˘لا

كلذو ةي’ولا جراخ ةبلطلا
ةيرازولا تاميلعتلا قيبطتب
ذاختاب  كلذ ىلع ثحت يتلا

اذهو ةمزÓلا تاءارجإ’ا لك
يسسارد˘لا م˘سسو˘م˘لا حا˘ج˘نإ’
ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ق˘فو دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا ت’و˘˘كتور˘˘ب˘˘لا

ةرازو اهترقأا يتلا ريبادتلاو
.يلاعلا ميلعتلا
تاي’و بلغأا نإاف ،ةراسشإÓل
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع تعرا˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

عم قيسسن˘ت˘لا˘بو ا˘ه˘تا˘ير˘يد˘م
ةبلطلاب لف˘كت˘ل˘ل  ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ةلسسارمل ا˘ق˘فو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
مقر ةرازولل ةماعلا ةنامأ’ا

ى˘˘ل˘˘˘ع ضصن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا3001
يع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
تاي’ولا نيبام ةبلطلا لقنل
نوك عوبسسأا نم رثكأا ذنم
رو˘ح˘م˘لا ي˘ه ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
رو˘˘سضح نود˘˘ب˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
يقاب قيبطت نكمي ’ ةبلطلا
ةلسسارملا لث˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ىلع ضصنت يتلا0001 مقر
طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
.يروسضحلا يجوغاديبلا

ل.ايرام

 رغسصملأ صضرقلأ رييسست راطإأ يف
يدإولاب لظلإ قطانمب ةرغسصم تاسسسسؤوم ثإدحتسسإ وحن
ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تد˘˘عأا
رغ˘سصم˘لا ضضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل
لمع جمانرب ،يداولا ةي’وب
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشت ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ي
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ةر˘غ˘˘سصم
،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا

ح˘لا˘سصم ن˘م م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
اذ˘ه فد˘ه˘يو .زا˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ
ه˘عو˘ن ن˘م لوأ’ا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
ةرازو تا˘ي˘سصو˘˘ت د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ةرسسأ’او ينطولا نماسضتلا

ضصوسصخ˘ب ةأار˘م˘لا ا˘يا˘سضقو
ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘˘قر˘˘ت
ميمعت ىلإا ،يفيرلا طسسولاب
ي˘ف ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
نم ةسشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا طا˘سسوأا
ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ر˘˘سسأ’ا
ى˘ل˘ع د˘˘عا˘˘سسي ا˘˘م˘˘ب ،ل˘˘ظ˘˘لا
ىلع مهتقفارمو مهع˘ي˘ج˘سشت
ة˘ي˘ل˘ئا˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م ءا˘˘سشنإا

ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصم
تاذب جمانربلا اذهب فلكملا
.ةئيهلا

طار˘خ˘نا نا˘˘م˘˘سض ضضر˘˘غ˘˘بو
اذه يف ة˘فد˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘ئ˘ف˘لا
ح˘لا˘سصم تر˘سشا˘ب ى˘ع˘سسم˘لا
ةيعوت تÓمح زاهجلا تاذ
ق˘طا˘ن˘˘مو ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م ىر˘˘ق˘˘ب
كلت ضسيسسحت فدهب ،ةيئان
جمانربلا اذه ةيمهأاب رسسأ’ا
ة˘سصر˘ف م˘˘ه˘˘ل ح˘˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
تا˘ه˘جو˘ت ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
ءا˘ن˘ب ى˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
املثم ،ديدج ينطو داسصتقا
.هللا دبع نب ةرامعأا حرسش
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تفد˘ه˘ت˘˘سساو
اهتل˘حر˘م ي˘ف ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا
اعمجت52 نم ديزأا ىلوأ’ا
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘كسس

ةأارملل تمدق ثيح ،ةي’ولاب
تÓئاعلا بابرأ’و ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلاو
فادهأا لوح ةيفاو تاحورسش
تعزوو ،ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نمسضتت ةيهيجوت تايوطم
تا˘˘سسسسؤو˘˘م ءا˘˘سشنإا تا˘˘ي˘˘˘لآا

ىرج امك ،ةرغ˘سصم ة˘ي˘ل˘ئا˘ع
.هحرسش
ةلحرملا لمسشت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
لوح ضسيسسحتلا نم ةيناثلا

قطان˘م ة˘فا˘ك ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
ة˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا
تايدلب ربع اميسس نيثÓثلا
ثÓثلا يدود˘ح˘لا ط˘ير˘سشلا
ءاملا راودو يبرعلا بلاطلا)
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف ،(ة˘˘˘˘˘سشق ن˘˘˘˘˘بو
ةيم˘ن˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
دكأا امك ،ةيدودحلا قطانملا
حا˘˘ج˘˘نإ’و .ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ب
دقف رطسسملا لمعلا جمانرب

تارا˘˘˘طإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك تد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج
ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
21 ـلأا ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘ب
ةمهاسسملا دود˘ح ح˘ي˘سضو˘ت˘ل
ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
تاي˘لآاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
ت’ا˘˘ج˘˘م ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
فرط نم ةينقت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا
م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
.ضضرغلا اذهل مهسصيسصخت
ةلاكولا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
ضضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عيراسشم ةيقرتب متهت رغسصملا
طاسسوأا يف ةرغسصم رامثتسسا

نيسسحتو ،عيرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح
ر˘سسأÓ˘ل ي˘سشي˘ع˘˘م˘˘لا ط˘˘م˘˘ن˘˘لا
مهتدعاسسم لÓخ نم ةسشهلا

ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سس’ م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘˘مو
.ةرغسصم تاسسسسؤوم

خ.ةميسسن

يحÓفلأ داسشرإÓل ينطولأ مويلل ءايحإأ

ةيحÓفلإ بعسشلإ ديدع يف اينطو ةدايرلإ ىلع ظفاحت ةدكيكسس

˘مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يف يحÓفلا داسشرإÓل ينطولا

تن˘سضت˘˘حا يذ˘˘لا ،72 هتع˘ب˘ط
بوبحلا ةينواعت رقم هتايلاعف
يدامح ةيدلبب ةفاجلا لوقبلاو
ةير˘يد˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ،ة˘مور˘ك
،ةحÓفلا ةفرغ ةيعمب ،عاطقلا

ءاكرسشلا فلتخ˘م ة˘كرا˘سشم˘بو
نيحÓف˘لا ن˘م ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
بناج ىلإا ،بع˘ّسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
تاعا˘ن˘سصلا ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم
داتعلاب نيدرو˘م˘لاو ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو ي˘حÓ˘ف˘˘لا
،موركلاو ةرم˘ث˘م˘لا را˘ج˘سشأÓ˘ل
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘مو
ىلإا ةفاسضإا ،ةعمجوب يرماعلا

تحت كلذو ،تاباغلا ةظفاحم
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘نر˘˘سصع» را˘˘˘ع˘˘˘سش
امعد جاتنإ’ا عيونتو يحÓفلا

ة˘ه˘جاو˘مو ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘مأ’
.«تامزأ’ا
ر˘يد˘م ةدر˘جو˘ب دو˘لو˘م ح˘سضوأا
،ةدكيكسسب ةيحÓفلا حلاسصملا
عو˘ن˘˘ت˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘لا نأا
،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يف ىلوأ’ا بتارملا اهلÓتحاو
،ةيحÓفلا بعسشلا نم ديدعلا

م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،ل˘سسع˘لا جا˘ت˘˘نإا ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

ةدوج˘لا تاذ ا˘طا˘ط˘ب˘لا روذ˘بو
نأا در˘جو˘ب فا˘سضأاو ،ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن كلذ
ضضوهنلل تلذب يتلا ةريبكلا
،يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب

نيرخآا نيرمثت˘سسم قا˘ح˘ت˘لا˘بو
ة˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘لا˘˘ح˘˘م’ نو˘˘كت˘˘سس
لاج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل
.ليوحتلا

ضشن˘فو˘ب ح˘سضوأا ،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ر˘˘يد˘˘˘م ،ن˘˘˘ي˘˘˘سسح
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
هذ˘˘ه ضضر˘˘غ نأا ،ةد˘˘كي˘˘˘كسسب
،نيحÓف˘لا ر˘يو˘ن˘ت ،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

داد˘ع˘ت˘˘سسا ىد˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لو
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت
ة˘ل˘م˘ح ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘ل ،ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا
ريفوتب كلذو ،رذبلاو ثرحلا

،بو˘ب˘˘ح˘˘لا عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ضصوسصخلا اذهبو ،ةدمسس’او
نم ،نيحÓفلا ضشنفوب نأامط
نم ةينواع˘ت˘لا نوز˘خ˘م بنا˘ج
،ةد˘م˘سس’او بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا ثي˘˘ح
،ةيفاك اهنا اهنع لوقي يتلا

نم بارتق’ا ’ا مهيلع امو

ا˘˘م˘˘ب دوز˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خ’ا هذ˘˘ه
بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ةرسشابمل ، ةدمسس’ا فلتخمو
ف˘سشكو.ي˘حÓ˘ف˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا

» ةلاكو ريدم دمحم يدمحم
˘مÓ˘سسل˘ل» ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب «جا˘˘سسنا
ةرهاظتلا ضشماه ىلع ،«مويلا
م˘˘عد زا˘˘ه˘˘ج نا ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ذ˘ن˘م لو˘م با˘ب˘سشلا ل˘ي˘غ˘˘سشت
1907 ،ةي’ولاب0002 ةنسس
1931 اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ، ا˘عور˘سشم
عا˘ط˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘عور˘˘سشم
«ر˘˘يد˘˘م فا˘˘سضأاو ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةلاكولا نأا ،ةدكيكسس «جاسسنا
نيحÓفلا جامدنا ىلع لمعت
ىلع ةيداسصت˘ق’ا ة˘برا˘ق˘م˘لا˘ب
 .تايدلبلا ىوتسسم
ماجسسنا ىلع ،يدمحم دكأاو
عا˘˘ط˘˘ق ع˘˘˘م ،زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
هداد˘˘مإا ثي˘˘ح ن˘˘م ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

نم لمعلا لئاسسوو تادعملاب
نم ةلومملا عيراسشملا لÓخ
با˘ب˘سشلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ،ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
،ةحÓفلا عاطقلاب رم˘ث˘ت˘سسم˘لا

ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
.هل ةلمكملا
بسسح ،ةدكيكسس ةي’و لتحت
ة˘ير˘يد˘م˘ب مÓ˘ع’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ةبترملا ، ةيحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
جا˘ت˘نإا ي˘˘ف «ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو ى˘˘لوأ’ا»
قوفي امب ةيعانسصلا مطامطلا

نع Óسضف ،راطنق نويلم8.3
05 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم
ينطو˘لا جا˘ت˘نإ’ا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تاذ فا˘سضأاو ،ة˘ب˘ع˘سشلا هذ˘ه˘˘ل
نأا  ،«مويلا مÓسسلا»ـل ردسصملا

يف يتأات ةيلحاسسلا ةي’ولا هذه
ة˘ي˘بر˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةراد˘˘سصلا
،ل˘˘سسع˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإاو ل˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا

جا˘ت˘نإا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘˘لاو
نو˘م˘ت ي˘هو ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا روذ˘˘ب

،روذبلا هذهب ةي’و02 يلاوح
زكرم˘لا ا˘ه˘لÓ˘ت˘حا ن˘ع Ó˘سضف
. بيلحلا جاتنإا يف ثلاثلا

ضضارأا ىلع ةدكيكسس رفوتتو
رsد˘˘˘ق˘˘˘ت ،ة˘˘˘ب˘˘˘سصخ ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف
يلاوحب ةيلا˘م˘جإ’ا ا˘ه˘ت˘حا˘سسم
ل˘ث˘م˘˘ت ،ارا˘˘ت˘˘كه ف˘˘لأا491
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب23 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
03 اهنم ،ةيلامجإ’ا ةحاسسملا
ا˘م˘ك ،ة˘ل˘غ˘ت˘سسم را˘˘ت˘˘كه ف˘˘لأا
نم رثكأا نع ديزي ام يسصحت
ىلإا تلّوحتو ،حÓف فلأا29
،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ما˘ه ي˘˘حÓ˘˘ف بط˘˘ق
101 ىلإا لسصت ةيجاتنإا ةميقب
.يرئازج رانيد رايلم

ع.يفطل

ةرتف ديدمت دعب
 رهسشل يحسصلأ رجحلأ

لجيج ةي’و نمأإ
قيبطت ىلع رهسسي

ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ
ةرتف ديدمت ررقت نأا دعب
يئزجلا يحسصلا رجحلا
رهسشل لجيج ةب’وب
ىلإا رظنلاب يفاسضا
لذبي ،ةيئابولا ةيعسضولا
ىراسصق ينطولا نم’ا

قيبطتلا يف هدهج
رجحلا اذهل مراسصلا

تاجرخلا لÓخ نم كلذو
نم فيثكتلاو ةيناديملا
ثحو ةبقارملا طاقن
ةرورسض ىلع نينطاوملا
مدعو تاءارجإ’ا مارتحإا
ضسفنلاب ةرطاخملا

مت ثيح ،نيرخآ’او
بوجت تايرود ريخسست
نم لجيج ةنيدم عراوسش
ىلإا Óيل رسشع ةيداحلا

احابسص ةسسداسسلا ةياغ
وهو  ،عاطقنإا نودب
هنسسحتسسا يذلا ءارجإ’ا
نأاو ةسصاخ ةي’ولا ناكسس
نولواحي نم ضضعب كلانه
رجحلا تيقوت رسسك
بلج يلاتلابو يحسصلا
.عيمجلل ةرسضملا

ميهأرب.ع

،ةيحÓفلأ بعسشلأ نم ديدعلأ يف اينطو اهتداير ىلع ،يسضاملأ يحÓفلأ مسسوملأ لÓخ ةدكيكسس ةيلو تظفاح
قفو كلذو ،بيلحلأ ةبعسش يف ةثلاثلأ ةبترلأ قيقحت ىلأ ةفاسضلاب ،لسسعلأو ،ةيعانسصلأ مطامطلأ يتبعسش اميسسل

.«مويلأ مÓسسلل » ةيحÓفلأ حلاسصملأ ةيريدمب لاسصتلأ ةيلخ لوؤوسسمل حيرسصت

اطع نازيلغ ةي’و يلاو دكأا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،ي˘ت’و˘م ه˘ل˘لا
تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد ي˘ف عار˘سسإ’ا
مئاوق˘لا ن˘ع جار˘فÓ˘ل ن˘كسسلا
ق˘˘˘˘˘˘˘فو تقو بر˘˘˘˘˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ىد˘سسا ا˘م˘ك ،ا˘ق˘ح’ دد˘ح˘ي˘˘سس
تايدلبلا حلاسصمل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةسسارد مامتا لج’ ،رئاودلاو
يرا˘ج˘˘ي’ا ن˘˘كسسلا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
تقولا يف اذه يتأاي ،يمومعلا
نم ديد˘ع˘لا ه˘ي˘ف د˘ه˘سشت يذ˘لا
جورخ نازيلغ ةي’و تايدلب
نكسسلا يبلاط نم تارسشعلا

ة˘م˘سصا˘ع ة˘يد˘ل˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،ويهرا يداو ،نازيلغ ةي’ولا
،ا˘هر˘ي˘غو ة˘يو˘يد˘˘جو دواد ن˘˘ب
اهباحسصأا اهيف بلاطي يتلاو
ن˘˘ع جار˘˘ف’ا ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا˘˘ب
ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
اذه ءاجو .ةيمومعلا ةيراجي’ا

ةيمسسرلا ةرايزلا ضشماه ىلع
خيرات ذنم اهعون نم ىلوأ’او
،نازيلغ ةي’ول ايلاو هبيسصنت

تايدلب ةرايزلا تلمسش ثيح
يلع نب دمحما يديسس ةرئاد
،ضسيطنز ينب ،ةنويدم ،ةثÓثلا

نيأا ،يلع نب دمحمت يديسسو
ةيدلبب هل ةطحم لوأا يف نياع
ةدا˘عإا عور˘سشم ضسي˘ط˘نز ي˘ن˘ب

راودب يعرفلا قيرطلا ةئيهت
ىلع دتمي يذلا ،يولع ينب
50 لا برا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سسم
هنأاسش نم يذلاو تارتموليك
،راودلا ناكسس نع ةلزعلا كف
،ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
رثكأا ةنيزخلا تفلك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

امك ميتن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م50 ن˘˘م
ى˘لإا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ىدل ةيدلبلا ناكسس ت’اغسشنا
زاجنا عورسشم هنياعمو هفقوت
.ضسي˘ط˘نز ي˘ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ق˘˘م
ل˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ف˘˘˘قوو
ل˘كسشم ا˘ه˘˘ن˘˘م ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا

زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘غ˘˘سشأا ما˘˘م˘˘تإا مد˘˘˘ع
ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق
با˘ب˘سسأ’ا ر˘كذ نود بر˘˘سشل˘˘ل
ان˘هو ،ة˘لوا˘ق˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
يأا دقع خسسفب يلاولا دعوت
ةيقافت’ا دونبب تلخأا ةلواقم
ة˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ي˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م تف˘˘˘لا˘˘˘خو
ماق ،ةنويدم ةيدلببو ،لاغسشأ’ا

قفارملا دفولاو ةي’ولا يلاو
،نايز د’وأا ةقطنم ةرايزب هل
زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘سشم ن˘˘يا˘˘ع ن˘˘˘يأا
ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘سش
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأاو ،بر˘سشل˘ل
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا˘˘˘˘ب
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،لاجأ’ا برقأا يف ن˘ي˘ن˘طو˘م˘لا

ط˘بر˘لا عور˘سشم د˘ق˘˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ى˘ل˘ع ح˘لا ثي˘ح ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
تاءارجا يف عارسس’ا ةرورسض
ا˘م˘ك ،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب ط˘˘بر˘˘لا
ت’ا˘غ˘سشن’ كلذ˘ك ع˘˘م˘˘ت˘˘سسا

ةلثمتملا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طاو˘م
دوزتلا لكسشم يف اسصوسصخ
،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب
ماق ةنو˘يد˘م ة˘يد˘ل˘ب˘بو ا˘م˘ئادو
عورسشم ةنياعمب ةي’ولا يلاو
يف ديدجلا ةيدلبلا رقم زاجنا
د˘˘كا ثي˘˘ح  ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا هر˘˘ط˘˘سش
ي˘˘ف عار˘˘سس’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘ك
ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه زا˘˘˘ج˘˘˘نا
ثلا˘ث ي˘فو ،ةدد˘ح˘م˘لا لا˘˘ج’ا

،ةرايزلا هذه نمسض هل ةطحم
يديسس ة˘يد˘ل˘ب ة˘ه˘جو˘لا تنا˘ك
يلاو ماق نيأا ،يلع نب دمحما
هل قفارملا دفولا ةقفر ةي’ولا
رقم زاجنا عور˘سشم ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب
ىطعأا ثيح ،ديدج˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ر˘ق˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘عو˘ن تاذ ل˘ئا˘سسو˘˘ب
ي˘ف˘ل˘خ˘لا يد˘ي˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘بو
ةنياعم˘ب ما˘ق د˘م˘ح˘م يد˘ي˘سسو
ريهطتلا ةكبسش زاجنا عورسشم
قيرطلا ليهأات ةداعا عورسشمو
ي˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا يد˘˘ي˘˘سسب ط˘˘بار˘˘لا

ةفاسسم ىلع د˘م˘ح˘م يد˘ي˘سسو
غلبم هل دسصر يذلاو مك9.1
.ميتنسس رايلم20 براقي

بويأ.صس

   تايدلبلأ ربع عيراسشملأ مهأأ ىلع هفوقو دعب
  نكسسلإ تافلم ةسسإرد يف عإرسسإ’اب رمأاي نإزيلغ يلإو
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168209ددعلأ ^2441  رفسص91ـل قفأوملأ0202 ربوتكأأ6ءاثÓثلأيلحم
ةيلولاب ةحÓفلأ عاطق معدو ةيمنتلأ ةلجع عفدل
نيزئاحلإ بابسشلإ قفإري ةلسشنخ يلإو

يحÓفلإ زايتم’إ ىلع
ةيمارلا يعاسسملا نمسض
م˘˘˘˘˘عدو ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل
با˘ب˘سشلا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
زايتمإ’ا ىلع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
،ةلسشنخ ةي’ول ةيبونجلا

ه˘˘˘˘ل تقر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لاو
عي˘با˘سسأ’ا ي˘ف «مÓ˘سسلا»
:ناون˘ع تح˘ت ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا»
را˘بآ’ا ر˘ف˘ح˘ب نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘ي
لبقتسسإا «كلاسسملا حتفو
يلاو يسضاملا عوبسس’ا

ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و
ر˘˘يد˘˘م ة˘˘ق˘˘فر يد˘˘يزو˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا

ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
د’وأا تاطيحم باحسصأا

ةقطنملل را˘با˘بو ضشا˘سشر
مت نيا ةي’ولاب ةيبونجلا
ى˘˘˘˘˘˘لإا عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسإ’ا
مهت’اغسشنإا

ن˘م ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘˘قإ’او
ةيمنتلا ةلجع عفد اهنأاسش
.يحÓفلا عاطقلاب
هدر ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ه˘˘˘˘˘نأا د˘˘˘˘˘كأا ،با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا
ة˘ي˘م˘هأا ي˘لو˘ي ا˘ي˘سصخ˘˘سش
ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب
ةلودلا ةسسايسسل اديسسجت
عيجسشت ىلإا فدهت يتلا
فدهب اهريوطتو ةحÓفلا
ضصيلق˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا
دار˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا ةرو˘˘˘˘تا˘˘˘˘ف
ي˘ئاذ˘غ ن˘مأ’ ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو
ةيرئازج دعاوسسب ي˘ل˘ح˘م
مهأا نم دعي حبسصأا يذلا
ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا

عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق جرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
هنأاب افيسضم،تاقورحم˘لا

بج˘˘ي ضضر˘˘غ˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘لو
حا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لا
يف يحÓفلا را˘م˘ث˘ت˘سسإ’ا
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘برا˘˘ق˘˘˘م را˘˘˘طإا
ة˘ق˘فار˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘ت
د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ة˘عا˘ج˘ن˘˘لاو
رام˘ث˘ت˘سس’او ع˘يرا˘سشم˘لا
يتلا ةقطنملاب ي˘حÓ˘ف˘لا
ة˘ي˘حÓ˘ف ة˘˘ي’و ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
اذ˘ه ءا˘ف˘˘يإ’و ،زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ي˘لاو˘لا ح˘سضوا ضضر˘غ˘˘لا
يف عورسشلا  بجو  هنا

ةيداسصتقإا ةيناديم لولح
ل˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
نم بلط نيا ،تابذاجتلا
يف ريكفتلا ن˘ير˘سضا˘ح˘لا

با˘ب˘سشلا ء’ؤو˘ه ة˘ل˘˘كي˘˘ه
وأا تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م˘˘˘سض
ع˘˘˘فر˘˘˘ل ،تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
نيب قيسسنتلا تا˘يو˘ت˘سسم
زايتم’ا بابسشو ةرادإ’ا
مهددع ردقملا ي˘حÓ˘ف˘لا
ثÓث˘ل با˘سش0081 ـ˘˘ب
‐ضشاسشر د’وأا ) تايدلب
اذ˘كو ،(را˘با˘ب ‐ل˘م˘ح˘م˘لا
ي˘ف ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ف˘˘سضإا
ربع تاطي˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست
تا˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ى˘لا ار˘ي˘سشم ،ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا ع˘ي˘˘ج˘˘سشت
عاط˘ق˘لاو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ضصا˘خ˘˘لا وأا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

و تا˘بو˘ع˘سصلا ل˘ي˘لذ˘˘ت˘˘ل
تار˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسإا

ةد˘يد˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ةر˘˘كف حا˘˘ج˘˘˘ن نا˘˘˘م˘˘˘سضل
هذ˘˘˘ه˘˘˘˘ب را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإ’ا
ىلع اهونم ،تاط˘ي˘ح˘م˘لا

ناو˘˘يد˘˘لا ج˘˘مد ةرور˘˘˘سض
فرسصو يقسسلل ينطولا
ي˘ف (DINO) هايم˘لا
تاطيحملا يقسس رييسست
هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل كلذو ،
ةر˘˘ب˘˘خ ن˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا

ىلع رفو˘ت˘ت تا˘ي˘نا˘كمإاو
ةيداسصتقاو ةينقت طورسش
لÓغتسسإا لجا نم ةيلاع
  .يقسسلا هايمل ينÓقع

ةرور˘سض ى˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ك
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ع˘˘سسلا
ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ن˘˘م ل˘˘كل ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
دراوملاو ةحÓفلا يعاطق
نع ديمجتلا عفرل ،ةيئاملا
م˘˘˘ه˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سش
،ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘˘ل ضصسصخ˘˘م
تاكبسش زاجنإا هنأاسش نم
رابآاو ة˘ي˘حÓ˘ف ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
مل يتلا تاطيحملل ىرخأا
 .كلذ نم دفتسست
ناب ةي’ولا يلاو ربتعاو
ةنبللا لكسشي ءاقللا اذه
ةلسسل˘سس ن˘م˘سض ى˘لوأ’اا
ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ع˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم
نم ديف˘ت˘سسم˘لا با˘ب˘سشلا
،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘مإ’ا

ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
،ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

    .يتامدخلاو ،يعانسصلاو
ناكسس بلطم زاغلأ ةكبسش

 لومأرلأ عأرذ ةيرق
عارذ ةيرق ناكسس دسشان
«ضشا˘ع˘م د’وا» لو˘مار˘لا
ةيدلبل ايم˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
ضسيا˘ق ةر˘˘ئاد تنا˘˘يزوا˘˘ت
ةيبرغلا ةهجلاب ة˘ع˘قاو˘لا
ة˘ي’و ة˘م˘˘سصا˘˘ع ر˘˘ق˘˘م˘˘ل

تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ
مهسسار ىلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

عارسس’اب ،ةي’ولا يلاو
م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس ط˘˘˘بر ي˘˘˘ف
،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ ة˘˘كب˘˘سشب
حتفو تاقرطلا د˘ي˘ب˘ع˘تو
نا˘˘˘˘كسسلا .كلا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م نأا اود˘˘˘كأا
ط˘˘˘بر ي˘˘˘ف ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
هو˘ع˘فر زا˘غ˘لا˘ب ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م تا˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
اناذا دجي مل نكل3102
هو˘˘ف˘˘سصو ا˘˘م ة˘˘ب˘˘غا˘˘˘سص
ل˘ب˘ق ن˘˘م ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ةر˘ئاد˘لا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

ضسي˘ئر د˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نا تنا˘˘˘يزوا˘˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
نمسض تفنسص ةقط˘ن˘م˘لا

ل˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م
ةد˘ع ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سست˘˘سسو
زا˘˘غ ا˘˘ه˘˘م˘˘ها ع˘˘يرا˘˘˘سشم
ةيولوا هرابتعاب ةنيدملا
يسسيئر بلطمو ىوسصق
.ةيرقلا ناكسسل

يداعسس يون

لقنلأ فانئتسساب مهبلاطت لقنلأ ةيلأردف

ةياجب يف تايدلبلإ نيب ام تÓفاحلل ةمسشتحم ةدوع
صضعبلأ تداع ثيح ،تÓفاحلل ةبسسنلاب ةمسشتحم ةدوع تايدلبلأ نيب ام لقنلأ لاجم يف ةياجب ةيلوب ةحاسسلأ تلجسس

ديدع يف رفسسلأ وأأ لقنتلأ نيبغأرلأ نينطأوملأ تايجاح ةيبلتل يفكي ل كلذ نأأ لإأ ،مويلأ ذنم طاسشنلل اهنم
.«ناتسسدنولك» لثم ىرخأأ لئاسسو ىلإأ ءوجللأ مهربجي امم ،قطانملأ

ةيلارديف تعد  ددسصلا اذه يفو
ءاو˘ل تح˘ت ة˘يو˘سضن˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحت’ا

ل˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘ئر نا˘˘˘سسل ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ام لقنلا لاجم يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
باحسصأا اميسس ’ تايدلبلا نيب
فانئ˘ت˘سس’ ة˘سصا˘خ˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا
نكمم تقو برقأا يف مهطاسشن
ةاناعملا عفر يف ةمهاسسملل كلذو
د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
عباطلا تاذ ةيرسضح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
بسسح ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ي˘ف˘ير˘˘لا
با˘ح˘سصأا بي˘ج˘ت˘سسي نأا ءاد˘سصأ’ا
ة˘ي˘غ˘ب ي˘عو˘لا ءاد˘ن˘ل تÓ˘فا˘˘ح˘˘لا
.طاسشنلا ىلإا ةدوعلا

قيتع تيأأ ةيرق ناكسس
نوكتسشي ةنيقرد ةيدلبب

مهتايفنح فافج نم
تيآا ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس ي˘˘˘كت˘˘˘سشي

ةياجب ةي’و  ة˘ن˘ي˘قرد˘ب ق˘ي˘ت˘ع
،ةدم ذنم مهتايفنح فافج نم
تلوحتو مه˘تا˘ي˘ح ضص˘ّغ˘ن ا˘م˘م
نود˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘يو ،م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
عارسسإ’اب ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ط˘بر عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ي˘˘ف
تاو˘ن˘ق˘لا ة˘˘كب˘˘سشب م˘˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق
فا˘ح˘سشي˘ت د˘سس ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

بسسحو ،لكسشملا اذه ءاهنإ’
ن˘ع ر˘ّب˘ع يذ˘˘لا نا˘˘كسسلا د˘˘حأا
حدا˘ف˘لا ضصق˘ن˘لا ءازإا م˘هر˘مذ˘ت
هنوسساقي امو ،برسشلا هايم يف
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل بعا˘ت˘˘م ن˘˘م
.ةيمويلا  مهتÓئاع تاجايتحا

ةيئأدتبأ ذيمÓت ءايلوأأ
نوبلاطي «لاسسور»
ةسسسسؤوملأ عيسسوتب

ةيئادتبا ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا بلا˘ط˘ي
ةياجب ةنيدمب ةعقاولا «لاسسور»
يف ريكفتلل ةيلحملا تاطلسسلا
ي˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه ع˘ي˘سسو˘˘ت
باعيتسس’ ةلباق ريغ تحبسصأا

نوسسردي يذلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا م˘ج˘ح
دد˘ع ة˘يدود˘ح˘م˘ل ار˘ظ˘ن ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘سسارد˘˘لا تار˘˘ج˘˘ح
جاوفأ’ا هدهسشت يذلا طغسضلاو
ىلإا ددعلا لسصي يتلاو ةيوبرتلا

،دحاولا جو˘ف˘لا ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘ت65
ءا˘˘ي˘˘لوأا نإا˘˘ف ،نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
تاهجلا نولجع˘ت˘سسي ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ةعسسوتلا لامعأاب مايقلل ةينعملا

ة˘سسسسؤو˘م˘لا م˘ي˘عد˘تو ة˘ه˘ج ن˘˘م
بيجتسست ةديدج ةيوبرت قفارمب
ةيسسردملا ةا˘ي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل

ةديدجلا ةيسساردلا ةنسسلا لÓخ
0202/1202.

«ناير»و «ةلات» ناكسس
نوبلاطي «ةماسسوأ»و

قيرطلأ ديبعتب
مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ه˘سشي
«ة˘لا˘ت» ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ي˘˘ب42
ة˘ي’و˘ب «ة˘ما˘سسوأا»و «نا˘ير»و
ةجيتن ةروهدتم ة˘لا˘ح ،ة˘يا˘ج˘ب
ىلع ةرداق ةريبك ةرفح دوجو
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ رر˘˘˘˘سضلا قا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لإا
ةيداعلا تاجاردلاو نيلجارلاب
نأا ودبيو ،ةيرانلا تاجاردلاو
تامولعملا بسسح ةرفحلا هذه

ن˘ع ة˘م˘جا˘ن ا˘ه˘نإا˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ىد˘˘˘حإا ا˘˘˘ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق لا˘˘˘م˘˘˘عأا

ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ت’وا˘˘ق˘˘˘م
نإا˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو ،ت’ا˘˘˘˘سصت’ا
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كسس
قيرطلا نم رطسشلا اذه ديبعتب
 .نينطاوملا ةيامحل

Ëرك. ت

ءاملاب دوزتلأ صصقن ببسسب
ةيدلبلأ يف بورسشلأ

يتانزلإ يدإو ناكسس
نوعطقي ةملاڤب
طبإرلإ قيرطلإ

ةنيطنسسقب
ناكسس نم تأرسشعلأ مدقأأ
ةيدلبب40و30 مقر صصيسصحتلأ

مايقلأ ىلع ،ةملاقب يتانزلأ يدأو
قيرطلأ قلغو ةيجاجتحأ ةفقوب
نيب طبأرلأ02 مقر ينطولأ

ةنيطسسقو ةملاقب يتيلو
صصقن ىلع اجاجتحأ ةراجحلاب
يذلأ برسشلأ هايمب ديوزتلأ

،رهسشأأ ةدع ذنم لسصأوتي
ةرتفلأ يف يلك لكسشب هعاطقنأو
مهتايفنح تلظ ثيح ةريخألأ

،اموي51لأ تقاف ةدمل ةفاج
نوسشيعي مهف نيجتحملأ بسسحو
مغر ،رهسشأأ ةدع ذنم صشطع يف
ةرركتملأ ىواكسشلأو تÓسسأرملأ
اهسسأأر ىلعو ةينعملأ تاهجلل
،يتانزلأ دأوب  هايملأ ةيرئأزجلأ
اهلاح ىلع تلظ نامقل رأد نأأ لإأ

ءانع هسسفن لوؤوسسم يأأ فلكي ملو
ىلع هذخأأو مهلاغسشنل عامتسسلأ

مهعفد يذلأ رمألأ ،دجلأ لمحم
لحك قيرطلأ قلغل ءوجللأ ىلإأ
تاطلسسلأ راظنأأ بلجل ،ريخأأ
ةلكسشم نأأ نيدكؤوم ،ةيلحملأ
30 مقر صصيسصحتلاب هايملأ ةردن
ام وهو ،مويلأ ةديلو تسسيل40و
دعبف ،مهتايح مهيلع صصغن
رثكأأ وأأ مايأأ ةعبرأل مهراظتنأ

ءاملاب مهديوزتل عوبسسألأ يف
فعسضب نوأاجافتي ،بورسشلأ

امم ،مهتايفنح ىلإأ هايملأ قفدت
هنوجاتحي ام أÓمب مهل حمسسي ل

نم ديدعلأ لعجي يذلأ ءيسشلأ
هايم ءانتقاب نوموقي ناكسسلأ
مامأو ،ةعفترم راعسسأاب جيراهسصلأ

بلاط ةيرزملأ ةيعسضولأ هذه
40و30 مقر صصيسصحتلأ ناكسس
تاطلسسلأ ،يتانزلأ يدأو ةيدلبب
داجيإل لجاعلأ لخدتلاب ةينعملأ

يتلأ هذه مهتلكسشمل يئاهن Óح
مهتاناعم اهعم تلاطو تلاط

ةريثكلأ دوعولأ نع أديعب
ةسسيبح تيقب يتلأو ةرركتملأو
.جأردألأ

م .م

يورقلا ي˘ح˘لا نا˘كسس ضشي˘ع˘ي
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب ي˘ل˘ب˘سشلا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
نانيعو˘ب˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي’و˘لا
ام لقأا ةيعسضو ،ةديلبلا قرسش
ثيح ةيرزم ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي
دسشتحملا نا˘كسس ا˘ه˘م˘سسا˘ق˘ت˘ي
نم ة˘نو˘كت˘م˘لا يرا˘م˘ع˘ت˘سسإ’ا

بع˘سصلا ع˘قاو˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع08
ي˘ت˘لا م˘ه˘تو˘ي˘ب نارد˘ج بب˘سسب
تينومأ’ا ةدا˘م ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
ةيسسا˘ق فور˘ظ ي˘ف ،ة˘ت˘ي˘م˘م˘لا
’ يذلا دسشتحملا تويب لخاد
ثيح ،ني˘ي˘مدآ’ا ما˘ق˘م˘ب ق˘ي˘ل˘ي
،لبق نم ةواسسق دسشأا حبسصأا
ي˘ت˘لا لزا˘ن˘م˘لا ءار˘ت˘هإ’ ار˘ظ˘ن
ل˘ع˘˘ف˘˘ب ترر˘˘سضتو تعد˘˘سصت
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ماو˘ع˘˘لا
نم ىندأا وأا نيسسوق باق تتاب
اهينطاق ضسوؤور ىلع رايهنإ’ا
ةغيلبلا تاعد˘سصت˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
نارد˘˘˘ج˘˘˘˘لا تبا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ب˘لا ة˘سشا˘سشهو ف˘ق˘˘سسأ’او
تفتلت نأا نود نكل ،ةيتحتلا
ولو ةيلحملا تاطلسسلا مهيلإا
 ،ةتافتلإا ىندأاب

يتلا ةثاغتسسإ’ا تاءادن مغر
ى˘˘لإا ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كسس ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو
يف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
مهلاسشتن’ ةبسسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا

يرزملا يسشيعملا عقاولا نم

ةقئ’ تانكسس ىلإا مهليحرتو
نا˘˘كسسلا ىد˘˘بأا ن˘˘يأا ؛ة˘˘˘ن˘˘˘مآاو
د˘سشت˘ح˘م˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا
ن˘˘م م˘˘هر˘˘مذ˘˘تو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
ضشيمهتلاو ءا˘سصقإ’ا ة˘سسا˘ي˘سس
نو˘لوؤو˘سسم˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘نا ي˘ت˘لا
دح ىلعو مهد˘سض نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ا˘نا˘كم تد˘جو و˘ل» م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت
انلق˘ت˘ن’ ضشي˘ع˘ل˘ل ح˘ل˘سصي ر˘خآا
نم ديلاب امف هافسسأاو نكل هيلإا

امغر ان˘ي˘ل˘ع بت˘ك د˘قو ة˘ل˘ي˘ح
ن˘ب˘غ˘لا ةا˘ي˘ح ل˘سصاو˘ن نأا ا˘ن˘ع
ح˘ل˘˘سصت ’ ق˘˘ق˘˘سشب ة˘˘لذ˘˘م˘˘لاو
«.رسشبلا ةايحل
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
مهترسسح ةرارم نع نوريثكلا
تاجاجتح’او قير˘ط˘لا ع˘ط˘ق˘ب
مهليحرتب ليج˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا
مهي˘م˘ح˘ت ة˘ق˘ئ’ تا˘ن˘كسس ى˘لإا

ةد˘˘ع ن˘˘م م˘˘هد’وأا ي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘تو
هلمحتام ءارج ةنمزم ضضارمأا

تاد˘سشت˘˘ح˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه نارد˘˘ج
لذا˘˘خ˘˘تو ،تنو˘˘ي˘˘مأ’ا ةدا˘˘˘م˘˘˘ل
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
اهوقلطأا يتلا دوعولاب ءافولا

ةلمحلا مايأا مهيل˘ع ا˘هو˘ع˘ط˘قو
درجم تيقب يتلاو ةيباختنإ’ا
‐مهر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع‐بيذا˘كأا

ا˘هد˘مأا لا˘˘ط ة˘˘ي˘˘م˘˘هو دو˘˘عوو
ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘برأا ن˘˘˘م د˘˘˘يزأ’

اهقيرط د˘ج˘ت م˘لو م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب
ى˘ق˘ب˘ي˘ل د˘ي˘سسج˘ت˘لا ع˘˘قاو ى˘˘لإا

ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ح˘سصي ا˘م˘ك «ن˘يرو˘ق˘ح˘˘م˘˘لا»و
راطخأ’ا نوهجاوي م˘ه˘ت˘ي˘م˘سست
خاسسوأ’ا ىلإا ةفاسضإا يسسآاملاو
نم مهب طيحت يتلا تايافنلاو
م˘˘ه˘˘ب ضصبر˘˘ت˘˘تو ،بنا˘˘˘ج ل˘˘˘ك
اميسس ةريطخ ماقسسأاو ضضارمأا

ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا نأاو
ءار˘ج ا˘ي˘ثرا˘ك تا˘ب ةرا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ر˘ب˘˘ع ةرذ˘˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ق˘˘فد˘˘ت
ل˘ئاو˘سسلا جاز˘ت˘˘ماو نارد˘˘ج˘˘لا
ىحسضأا ام ،مهتايمويب ةماسسلا
ةثراك ثودحب ة˘ق˘ي˘ق˘ح ئ˘ب˘ن˘ي
ددهت ةريطخ ة˘ي˘ح˘سصو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب

راسشتن’ا لظ يف ناكسسلا ةايح
تاناويحلاو تارسشحلل عيظفلا
ح˘˘ئاور˘˘لا ثا˘˘ع˘˘ب˘˘˘نإاو ة˘˘˘ما˘˘˘سسلا
لخاد ةيلاعلا ةبوطرلاو ةهيركلا
يسشيعملا ع˘سضو˘لا اذ˘ه ؛فر˘غ˘لا
ع˘˘فد ،يوا˘˘˘سسأا˘˘˘م˘˘˘لاو بع˘˘˘سصلا
ع˘فر ى˘لإا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
ةيئ’ولا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
م˘ه˘ت˘مزأ’ ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ةرور˘˘سضب
مهلاسشتناو مهل˘ي˘حر˘ت˘ب ة˘ق˘نا˘خ˘لا

ه˘نود˘با˘كي يذ˘لا م˘ي˘ح˘ج˘˘لا ن˘˘م
ن˘م ن˘مز˘لا ن˘م دو˘ق˘عو دو˘ق˘ع˘ل
.دسشتحملا اذه

بوبق داعسس

تيمملأ تينومألأ رطخ نم مهلاسشتنأ نيلوؤوسسملأ لذاخت دعب
 ةقئ’ تانكسس ىلإإ مهليحرتب نوبلاطي ةديلبلإ يف يلبسشلاب يورقلإ يحلإ تÓئاع
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 لوأ’إ مهتملإ درإودوو
رتسسسشنام ريهامج نويع يف
رركتت ،ىرخأا ةرم
ي˘˘ف ى˘˘سضو˘˘ف˘˘˘لا

دتيانوي رتسسسشنام
مسسوم لوخد عم
ضضر˘ع˘تو ،د˘يد˘ج
يذ˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
نم هنوكب رختفي
تا˘مÓ˘ع˘لا ر˘ب˘˘كأا
ةميزهل ،ةسضا˘ير˘لا م˘لا˘ع ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

مامأا1‐6 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ه˘سضرأا ى˘ل˘ع ة˘لذ˘م
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘˘ف ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا بئا˘˘˘˘ن دراودوو دإا ضسل˘˘˘˘جو
عباتي دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
هنكل ،تاجرد˘م˘لا ي˘ف اد˘ي˘حو ةارا˘ب˘م˘لا
در نوكي˘سس ف˘ي˘ك د˘ي˘كأا˘ت ل˘كب ل˘ي˘خ˘ت
ا˘ئ˘ل˘ت˘م˘م درو˘فار˘ت د˘لوأا نا˘ك اذإا ل˘ع˘ف˘˘لا
نم بارتق’ا عم ةسصاخ ،نيعجسشملاب
،ت’اقتن’ا قوسسل ةديدج ةطبحم ةياهن
ثي˘ح ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا طا˘ب˘حإا ىأار ه˘ن˘˘كل
تعفرو ةر˘ي˘غ˘سص ة˘عو˘م˘ج˘م تع˘م˘ج˘ت

ةلئاع ليحرو ةلاقتسس’اب هبلاطت ةتف’
ملو ،يدانلل ةكلاملا ةيكيرمأ’ا رزيلج
ة˘ظ˘ح˘ل در˘ج˘م˘ل جا˘ج˘ت˘˘ح’ا اذ˘˘ه ن˘˘كي

اورهظ نيذلا ،نيعجسشملا نم بسضغ
ق˘ل˘ع˘ت˘ت دو˘ي˘ق بب˘سسب ةدود˘ح˘م داد˘عأا˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘لإا اور˘ط˘سضاو91‐ديفوكب
اذ˘ه ن˘كل ،نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لا ر˘ب˘ع ةارا˘ب˘م˘لا
مدعو ريبكلا طابحإ’ا لعفلاب ضسكعي
ع˘ب˘سس د˘ع˘بو ،ن˘ير˘ي˘˘ث˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘سضر˘˘لا
ضسكيلأا مرسضخملا ليحر نم تاونسس
ةرماع اماع62 ىسضق يذلا ،نوسسجريف
يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب جو˘˘تو تازا˘˘ج˘˘نإ’ا˘˘˘ب
يناعي دتيانوي لازي ’ ،ةرم31 زاتمملا
عم هاوتسسم نم ىتح بارتقÓل ةدسشب
ل˘حرو ءا˘جو.يدنلتكسسإ’ا برد˘م˘لا
يأا نود لاج ناف ضسيولو ضسيوم ديفاد
ةيلوؤوسسملا ىلوت ام˘ك ،ضسو˘م˘ل˘م مد˘ق˘ت

˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج
مامأا ةهجاوملا يف داجأا يذلا ،يلاحلا
لبق هبسصنم نم هلاقأا يذلا قباسسلا هيدان
.نيماع نم لقأا

دعُب ىلع ملحلإ ةقفسص
شسوتنفوج نم ةوطخ

نم ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج بر˘ت˘قا
ةبهوم ،ازيي˘ك و˘كير˘يد˘ي˘ف ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
لÓخ يرينوكنايبلل مسضنيل ،انيتنرويف
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
«ايلاطيإا تروبسس ياكسس» ةانق تركذو
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘˘سس»و
ةقفسصلل ةيئاهنلا ليسصافتلا ىلإا لسصوت
،دحأ’ا ضسمأا ءاسسم نم رخأاتم تقو يف
نم ةو˘ط˘خ د˘عُ̆ب ى˘ل˘ع از˘ي˘ي˘ك ح˘ب˘سصي˘ل
،ي˘فو˘ي˘ل˘ل ي˘م˘سسر ل˘˘كسشب ما˘˘م˘˘سضن’ا

ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي˘˘˘سس از˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك نأا تفا˘˘˘˘سضأاو
،ضسوتنفوي ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل
يرينوكنايبلل مسضنيسسو ،نينثإ’ا مويلا
،ةراعإ’ا ليب˘سس ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘سسو˘م ةد˘م˘ل
8و لوأ’ا مسسوملل وروأا ينويلم ةفلكتب
هنأا تهونو ،ي˘نا˘ث˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ن˘ي˘يÓ˘م
04 لباقم ءارسشلل رايخ كانه نوكيسس
نييÓم01 ىلإا ةفاسضإ’اب وروأا نويلم
رايخ نأا ىلإا تراسشأاو ،تآافاكمك ىرخأا
ءاف˘ي˘ت˘سسا م˘ت اذإا اً̆ي˘ماز˘لإا ح˘ب˘سصي ءار˘سشلا
يهني نأا يهو ،ةنيعملا طورسشلا ضضعب
،يبهذلا عبرم˘لا˘ب م˘سسو˘م˘لا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي
يف06 نع لقي ’ ام بعÓلا كراسشيو
ةقيقد03 ةدمل تايرابملا نم ةئاملا

مدقو فادهأا01 لجسس اذإاو ،لقأ’ا ىلع
ازييك نأا ركذي ،ةمسساح تاريرمت01
،ضسوتنفوجل مامسضن’اب اًر˘ي˘ث˘ك ط˘ب˘ترا
زوجعلا ةديسسلا نم ةحلم ةبغر لظ يف
ل˘سضفأا د˘حأا ه˘نو˘كل اًر˘ظ˘ن ،ه˘˘م˘˘سض ي˘˘ف
.ةيلاطيإ’ا ةحاسسلا ىلع بهاوملا

168211ددعلأ ^2441  رفسص91ـل قفأوملأ0202 ربوتكأأ6ءاثÓثلأةصضايرلا

sport@essalamonline.com

بقللأ لماحل يودملأ طوقسسلأ دعت

«رعذلل عإد ’» ةيعابسسلإ دعب كيإد ناف

عفادم ىل˘ع ة˘ب˘ي˘خ˘لا م˘لا˘ع˘م تد˘ب
دعب ،كياد ناف ليجريف ،لوبرفيل
مامأا (7‐2) ةقحاسسلا هقيرف ةميزه
˘ما˘ت˘خ ي˘ف Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا ه˘ف˘ي˘سضم
يرود˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
نا˘ف لا˘قو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ة˘كب˘˘سشل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،كياد
ةرا˘سسخ˘لا» :«ضسترو˘ب˘سس يا˘˘كسس»
ي˘ف ،بع˘سص ر˘مأا ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
نوتسسأا لعف ام انسسح لوقن ةيادبلا
:عباتو ،«هب ديسشن نأا بجي ،Óيف
نكن مل يتلا ضضورعلا دحأا ناك»
ةيادبلا نم ،لماكلا اناوتسسمب اهيف
انيلع بجوت˘ي نا˘ك ..ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘لإا
،ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا فاد˘هأ’ا فا˘ق˘˘يإا

لÓ˘غ˘ت˘سسا ا˘سضيأا ا˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي نا˘˘كو
لكسشب انل تحنسس يتلا ضصرفلا
˘ما˘ع ل˘كسشب» :فا˘˘سضأاو ،«ل˘˘سضفأا
انيلع نكي مل ،اعيمج نوبئاخ نحن
رمأ’ا نكل ،ماقرأ’ا هذهب ةراسسخلا
نم دكأاتلاو ،اعم دسضاعتلاب قلعتي

،«ةيناث ةرم رمأ’ا اذه لوسصح مدع

’» :يد˘ن˘لو˘˘ه˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا فدرأاو
ن˘م Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا در˘ج˘ت نأا بج˘˘ي
نأا انيلع بجي ناك نكل ،ةداسشإ’ا
نأا انيلع ناك ..امسسح رثكأا نوكن
بناوج عيمج يف لسضفأا ءادأا مدقن

مدع مهملا نم» :لسصاوو ،«ءاقللا
،نسسحتلا انيلع بجي نكل ،رعذلا
ا˘ن˘تارا˘ب˘م ن˘ي˘ب ءادأ’ا ي˘ف قرا˘ف˘˘لا
،لا˘ن˘سسرآا ما˘مأا يرود˘لا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا

،«ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك نا˘˘ك ،مو˘˘ي˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘˘مو

بايغ نوكي نأا كياد ناف ضضفرو
نوسسي˘لأاو ي˘نا˘م و˘يدا˘سس ،ن˘م ل˘ك
ةراسسخلا يف اري˘ب˘ك ا˘ب˘ب˘سس ،ر˘كي˘ب
اديج ا˘نر˘سضح˘ت» :لا˘قو ،ة˘ن˘ي˘ه˘م˘لا

،لانسسرآا مامأا ةزيمم ةارابم انبعلو
ن˘كل ..عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
ىلع رومأ’ا رسست مل ظحلا ءوسسل
.«اناوه
بق˘ل ل˘ما˘˘ح لوأا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل تا˘˘بو
،ما˘ع ل˘كسشب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘ل˘˘ل
ةارابم يف فادهأا7 هكابسش نكسست
˘ما˘مأا لا˘ن˘سسرآا ةرا˘سسخ ذ˘ن˘˘م ،ةد˘˘حاو
،3591 ربمتبسس رهسش يف دن’ردنسس
.«اتبوأا» ماقرأا بسسحب كلذو
زوفلا نم Óيف نوتسسأا نكمت ،هرودب
يرود˘لا ي˘ف ه˘ل تا˘يرا˘ب˘م3 لوأا˘˘ب
امدنع ،اًماع85 ذنم ىلوأ’ا ةرملل

‐2691 مسسوم يف زاجنإ’ا اذه ققح
يا˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘سش بسسح˘˘˘ب ،3691
Óيف نوتسسأا نكمت امك ،«ضستروبسس
ةارا˘ب˘م ي˘ف فاد˘هأا7 ل˘ي˘ج˘سست ن˘م
ةرملل ،غيلريميربلا رسصع يف ةدحاو
ىلع1‐7 ه˘ب˘ل˘غ˘ت د˘ع˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

.5991 يف نودلبميو

ر .ق ^

و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ج ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘سشك
يسضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘نا˘كو˘ب˘ما˘نر˘ي˘ب
نع ،يسسنرفلا نويل كيبملوأا يدانل
را˘ث˘ي ا˘م نأا˘سشب تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا ر˘˘خآا

ضسيفمم قيرفلا مجاهم لاقتنا لوح
ةياه˘ن ل˘ب˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا يا˘ب˘يد
لاقو ،ةيفي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سس
ويدارل هتاحيرسصت لÓخ ،وينينوج
فقوم نع يسسنرفلا ولراك تنوم
ارهسش21 ه˘ما˘مأا لاز˘ي ’» :يا˘ب˘˘يد
قافتا كانهو ،انعم هدقع يف ةيقبتم
،«كلذ يف˘خ˘ن ’ ة˘نو˘ل˘سشر˘بو ه˘ن˘ي˘ب
ةنولسشربل يابيد عقوي دق» :عباتو
ءي˘˘˘سش يأا د˘˘˘جو˘˘˘ي ’ ن˘˘˘˘كل ،اًد˘˘˘˘غ
دعاقم ىلع يابيد ضسلجو ،«دكؤوم
نو˘˘ي˘˘ل ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘˘خ ء’د˘˘˘ب˘˘˘لا

،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘مو
ر˘يد˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ يدور حر˘˘سصو
دقل» :ةارابملا بقع نو˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
اًسضيأاو ةيزهاجلا ىلع ءانب ترتخا

،يابيدل اًدغ ثدحي نأا نكمي ام
ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘سشأ’ا ي˘ف ة˘ق˘ث يد˘لو
لثم ،اًدغ انه نونوكيسس مهنأا فرعأا

،«اًدج هب ديعسس انأاو ،راوع ماسسح
يهتني نويل عم يابيد دقع نأا ركذُي

ى˘ع˘سس كلذ˘ل ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
لبا˘ق˘م˘ب ه˘ع˘ي˘ب˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا

ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ًسصا˘˘خ ،بسسا˘˘ن˘˘م يدا˘˘م
هتامدخب ىرخأا ة˘يد˘نأا ةد˘ع ما˘م˘ت˘ها
.ةنولسشرب فÓخب

لاير دئا˘ق ،ضسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس ىد˘بأا
ققحت يذلا زوفلاب هتداعسس ،ديردم
،در نود نيفدهب ،يتنافيل ىلع مويلا
ن˘م˘سض ،«ا˘كي˘مار˘˘ي˘˘سس ’» بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
رسشنو ،اغيللا نم5 ةلوجلا تايرابم
ىلع ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ضسو˘مار
ىرخأ’ا ولت ةوطخ» :اهيف لاق ،رتيوت
ي˘ف ر˘م˘ت˘سسن ،ر˘خآا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ي را˘˘سصت˘˘ناو
عفرو ،«لمعلا لسصاونسسو نسسحتلا

طاقن01 ىلإا هديسصر ديردم لاير

دعب اغيللا بيترت لودج ةمقل يقتريل
،يلاوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا هقيقحت
ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ن˘˘ع ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن قرا˘˘ف˘˘ب

،طاقن9ـب ينا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص
3 دنع يتنافيل ديسصر دمجت امنيب
فقوت˘ت˘سسو ،81 ز˘كر˘م˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن
ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘لا
ةد˘ن˘جأ’ا بب˘سسب،اتقؤوم ةلب˘ق˘م˘لا
لا˘ير دو˘ع˘ي˘سس م˘˘ث ن˘˘مو ،،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

.اغيللا يف ضشداق ةهجاومل ديردم

ديردم لاير يبعÓل شسومإر نم ةيسسامح ةلاسسر

نا˘ي˘با˘ف نإا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا دا˘ح˘ت’ا لا˘˘ق
˘ما˘م˘سضن’ا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي ن˘ل ز˘˘يور
ضضوخل لوأ’ا بختنملا ةليكسشتل
د˘ع˘ب ر˘ه˘سشلا اذ˘ه تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘˘ث
عوسضخلاب رماوأا يلوبان هيدان يقلت
تاباسصإا3 دعب ي˘سصح˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘ل
ضسيو˘˘ل ى˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سساو ،91‐ديفوكب
بع’ ،ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإا برد˘˘م ي˘˘كير˘˘نإا
ةيدو ةارابم ضضوخل ،زيور طسسولا
،لاغتربلا يف لبقملا ءاعبرأ’ا موي

م˘˘˘مأ’ا يرود ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘˘مو
،ايناركوأاو ارسسيوسس مامأا ةيبوروأ’ا
ىلإا ر˘ف˘سسلا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي ن˘ل ه˘ن˘كل
ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل ما˘م˘سضنÓ˘ل ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا طور˘سش بب˘˘سسب
م˘ت ه˘نأا ،نا˘ي˘ب ي˘ف دا˘ح˘ت’ا فا˘سضأاو
ونيروت ىلإا رفسسلا نم يلوبان عنم
،دحأ’ا مويلا ضسوتنفو˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ت’ا˘˘ح ثÓ˘˘˘ث بب˘˘˘سسب
كلذ˘ل» :نا˘ي˘ب˘لا لا˘قو ،ضسور˘ي˘ف˘˘ل˘˘ل

ةرداغم نم نكمتي نل زيور نايباف
ىلع رثؤوي يذلا ،يحسصلا رجحلا
ة˘سصر˘ف˘لا ه˘ل حا˘˘ت˘˘ت ن˘˘لو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ادغ اينابسسإا ةليكسشت ىلإا مامسضنÓل
ضس’ ي˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘هر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
زا˘ه˘ج˘˘لا ضسرد˘˘ي» :م˘˘تأاو ،«ضسازور
ةسساكتن’ا ءوسض يف هتارايخ ينفلا
و˘جا˘ي˘˘ت ة˘˘با˘˘سصإا بق˘˘ع ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نلو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ارا˘ت˘نا˘كلأا
.«اسضيأا قيرفلا نمسض نوكي

اينابسسإإ نع يلوبان مجن دعبي انوروك

بÎقي نÁرب بع’
شسكاجأإ ¤إإ ةدوعلإ نم

ةر˘كلا ر˘يد˘˘م نا˘˘موا˘˘ب كنار˘˘ف د˘˘كأا
مويلا يناملأ’ا نميرب ردريف قيرفب
بع’ ن˘˘˘سسÓ˘˘˘ك ي˘˘˘فاد نأا ،د˘˘˘˘حأ’ا
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا
لاقو ،يدنلوهلا مادرتسسمأا ضسكايأا
نم برتقت تا˘سضوا˘ف˘م˘لا» نا˘موا˘ب
ىلع لمعلا نيعتي لازي ’ .ةياهنلا

ى˘ل˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘سسم˘˘ل˘˘لا ع˘˘سضو
يد» ةفي˘ح˘سص تر˘كذو ،«ة˘ق˘ف˘سصلا
ةردا˘سصلا ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا «فار˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ت
لاقتنا ىلع قافت’ا مت دقف ،مويلا

نويلم11 لباقم ضسكايأ’ نسسÓك
ةفاسضإ’اب ،(ر’ود نويلم31) وروأا
،ىر˘˘خأا وروأا ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ل
يف نسسÓك نأا ةفيحسصلا تفسشكو
ةيدنلوهلا ةمسصاعلل لعفلاب هقيرط
هتدم ادقع عقويسس ثيح مادرتسسمأا
ىلدأا دق نسسÓك ناك ،تاونسس عبرأا
ةيناكمإا نأاسشب ةرذ˘ح تا˘ح˘ير˘سصت˘ب
عم هثيدح لÓخ نميرب نع هليحر
ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا «ه˘˘بو˘˘ت˘˘˘سشياد» ع˘˘˘قو˘˘˘م
،مويلا قباسس تقو يف ينورتكلإ’ا

كلذ نأا ضضر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فأا» :لا˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح
اذه .يقيرف وه ضسكاجأا .ثدحيسس
ببسسلا اذهل .طبسضلاب عسضولا وه
طسسولا طخ بع’ أادب ،«ةدوعلا دوأا
ةارابم61 كلتمي يذلا ،يدنلوهلا
ةميداكأاب ةيفارتح’ا هتريسسم ،ةيلود
بعلي نأا لبق ،ضسكاجأا يف بابسشلا
ثي˘ح ،يدا˘ن˘لا˘ب لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف
ل˘ق˘ت˘نا م˘ث ،ةارا˘˘ب˘˘م081 ضضا˘˘˘˘خ
،7102 ماع يزي˘ل˘ج˘نإ’ا نو˘تر˘ف˘يإ’
ي˘ف ن˘م˘ير˘ب ى˘لإا م˘سضنا كلذ د˘ع˘بو
.يلاتلا ماعلا

نويل يف بعÓلأ ءاقبل حملي ايسسراغ

«إدغ ةنولسشربل عقوي دق يابيد» :وينينوج
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ةركسسب داحتا راسصنأا ىقلت
ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘ح ر˘˘˘ب˘˘˘˘خ
م˘لأا˘ب ة˘يرا˘ق˘لا ة˘كرا˘سشم˘˘لا

كلذو ن˘ير˘ي˘ب˘˘ك ر˘˘سسح˘˘تو
ةريبك ’امآا اودقع مهنوكل

ا˘ه˘ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم ةيداحت’ا نأاو ةسصاخ
ىلع تدكأا دق تناك لبق
دا˘ح˘ت’ا ن˘ي˘ب ة˘عر˘ق ءار˘جإا

مدع يلاتلابو جربلا يلهأاو
ر˘خآا نو˘نا˘ق يأا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
ع˘بار ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي
ةرادإ’ا نأا ركذي ،يرودلا
نعطلا ىلإا اهيعسس تدكأا
ام نع ثحبلاو رارقلا يف
نأاو ةسصاخ داحت’ا مدخي

ي˘ف ى˘ق˘˘ب˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ق˘˘ح
بت˘كم˘لا تارار˘ق ةرو˘˘سص
نيب ةعرق ءارجإاب يلاردفلا
دار˘˘ج˘˘لاو نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا
. رفسصأ’ا

هتيسضقب زاف يانب
¤إأ هلاقتنأ مسسرو
ةرأدإلأو ةيرسصنلأ

موجه بلق نع ثحبت
ىقلت هتاذ قايسسلا يف

ه˘ح˘ير˘سست يا˘ن˘ب بعÓ˘لا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل ن˘˘م
ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ثي˘˘ح ع˘˘˘ي˘˘˘سضت ه˘˘˘ت˘˘˘قرو
نو˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا نو˘˘كي˘˘سس
ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
005 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م د˘يد˘سست

ريخ يذلا ينعملل نويلم
ر˘˘˘سصن ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا

هناو ةسصاخ ياد نيسسح
’و اذ˘ه ةد˘م ذ˘ن˘م ق˘˘ف˘˘تا
دا˘ح˘ت’ا و˘لوؤو˘˘سسم لاز˘˘ي
موجه بلق نع نوثحبي
زاكعوب لابسشأا هب متخي

اذه يفيسصلا وتاكر˘ي˘م˘لا
ضضعب ةرادإ’ا تقلت دقو
ةسصاخلا ة˘ي˘تاذ˘لا ر˘ي˘سسلا
م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لاو بنا˘جأ’ا˘ب
تاعا˘سسلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘سسارد
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
. يسسنوتلا

صشامر ماسشه

ةحرتقم ةريثك ءامسسأأ

اهريهامج جرحتو يريخ عم دقاعتت ةرإدإ’إ

فيطسس قافو

«فاكلأ» يف ةكراسشملأ نم مهنامرح ببسسب

«ءإرسضخلإو ةلحكلإ» قاسشعل ةريبك لمأإ ةبيخ

ةركسسب داحتأ

بعل عناسص ةقفسص مسسح نم ةبيرق ةرأدإلأ

يسسنرفلإ مين ¤إإ يبيرع ليو– ةميق نم ديفتسسي نل عافدلإ

تنانجات عافد

ءاقبلل هجتي زيزعم

مجنلإ عم هدقاعت ددجي شصاعقف

ةرڤم مجن

ىلع تلمع ثيح ىوسصقلا ةعرسسلا يف ضسمأا ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا تلخد
تمت ثيح لبقملا مسسوملا ةبيبسشلا عم مهئاقب يف بغرت نم دوقع ديدجت
لك ةمئاقلا تمسض دقو دحأ’ا ةحيبسص مهميدقت عم دحأ’ا ةرهسس ةيلمعلا

بانخو حوزحزو نيسسح نبو يرسصانو مسساقو يديمحو يواردعل نم
يتلا ةمئاقلا يهو براسشوبو فيسصولو يقوزرمو ضشويزو يوارحبو
نامسض يف ريبك طسسقب تمهاسس اهنأاو ةسصاخ اداكيسسور ءانبأا اهنسسحتسسا
. يسضاملا مسسوملا دوعسصلا

تابيردتلأ ةرسشابم لبق أومدق ددجلأ
ىلإا رمأ’ا دتما لب طقف نيددجملا ميدقتب ةبيبسشلا ةرادإا فتكت ملو اذه

عوبيق فلسشلا مجاهم نم Óك ةمئاقلا تمسض ثيح ددجلا نيمدقتسسملا
داحت’ نميأ’ا حانجلاو قاوتلو˘ب ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لو’ يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لاو
يرانكلا مجاهمو ديعسسوب فلسشلا ةيعمج دئاقو ةدوب قاحسسإا ضسابعلب
ةجوخ ضسراحلا هل˘ي˘مز اذ˘كو ن˘ي˘م˘ل˘ب ة˘يوا˘سشلا دا˘ح˘تا عا˘فد بل˘قو ي˘ن˘فا˘ت
ضسمتسس ىرخأا تاعيقوت راظتنا يف يبلاط ةداعسسوب لمأ’ نميأ’ا ريهظلاو
. عافدلا اذكو طسسولا طخ
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عا˘فد ضسي˘ئر ضشي˘عر˘ق ر˘ها˘ط˘˘لا د˘˘كأا
عيب دنع عسضي مل هقيرف نأا تنانجات

يبيرع ميرك قباسسلا مجاهملا دقع
ضصني دنب يأا يلحاسسلا مجنلا ىلإا

ن˘م عا˘فد˘لا ة˘ن˘يز˘خ ةدا˘ف˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
قيرفلا ع˘ي˘ب لا˘ح ي˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ب˘سسن
ق˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
تايرودلا ىدحإا ىلإا ةنتاب بابسشل
عقو ةياغرلا نبا نأا ركذي ،ةيبنجأ’ا

لو˘ح˘ت د˘يد˘ج ي˘فار˘ت˘حا د˘ق˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ثيح يسسنرفلا مي˘ن يدا˘ن˘ل ه˘ب˘جو˘م˘ب

ةدا˘ف˘ت˘سسا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تنا˘ك
. قيرفلا

باعلأأ عناسص عنقأأ صشيعرق
رابكلأ ةريظح يف طسشني
ىلع هلوسصح دعب هعيقوتو

هقئاثو
نم بع’ عم تاسضوافملا مدقت رداسصملا ضضعب تدكأا دقو اذه
نأا ا˘ف˘ي˘سضم با˘ع˘لأا ع˘˘نا˘˘سص بسصن˘˘م ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘ي ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
تاعزانملا ةنجل نم يلآ’ا حيرسستلا ىلع هلوسصح رظتني فدهتسسملا
د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ا˘ي˘م˘سسر ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل يدا˘ن˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا مد˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق
ينعملا نأا ركذي ،ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ق˘ف˘تا ه˘نا ا˘م˘ب ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل
هنا امب ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ وأا مويلا هقئاثو ىلع ايمسسر لسصحيسس
. روجأ’ا نم ةميقب هقيرفل نيدي
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يسسفانت قيرف نيوكت ىلع ريبك رأرسصإأ

لسصفلإ لجؤوت «اكماسسيل» ةرإدإإ
يسسنوت ينقت ديرتو ةينفلإ ةسضراعلإ يف

ةلسشنخ دا–أ

ةينفلا ةسضراعلا ريسصم يف مسسحلا ليجأات ةلسشنخ داحتا ةرادإا تررق
ةيناكمإاو بناجأ’ا نيينقتلا ةيسضق ضصوسصخب ةيؤورلا حاسضتا ةياغ ىلإا
ةيعسضولا تاروطت ىلإا ةفاسضإا ةاوهلا ةيدنأا يف لمعلاب مهل حامسسلا
ةركف نأ’ ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لا ق˘ل˘غ رار˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘سسا˘كع˘ناو ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
تحبسصأا مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل ي˘سسنو˘ت برد˘م ماد˘ق˘ت˘سسا

رظتنتو نيبردم ةثÓث عم لسصاوت يف ةرادإ’ا نأا ركذي ،ةحورطم
دوقيسس يذلا ينقتلا ة˘ي˘سضق ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘سصف˘لا ل˘جا ن˘م د˘يد˘ج˘لا
. لبقملا مسسوملا «اكماسسيل»

يسسفانت قيرف نيوكت ىلع لسصأوتم لمعلأ
تنمسض ةموركوب ةرادإاف ةروسصلا يف » اكماسسيل» روهمج نوكي ىتحو اذه
مسسوملا يسسامخل ديدجتلا تأاترا امدعب نيبع’01 تامدخ نآ’ا دح ىلإا
موجهلا يثÓث اذكو طاطيبو ضصاقح عافدلا يئانثب رمأ’ا قلعتيو يسضاملا

يميهارب ضسراحلا نم لك ةداعتسسا لباقم يف نامد ةبقعو ديزيابو يويرك
نم ناهمل مجاهملا بلج عم ةيواسشلا داحتا نم قوربعو ةنتاب ةيدولوم نم
عفادملاو ةنتاب ةيدولوم نم بايسس زاكتر’ا بع’و ةدكيكسس ةبيبسش
.لÓج د’وأا بابسش نم يسسيامل
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اهيبع’ مدقت ةرإدإ’إو ةمسصاعلاب قلطني يدجلإ لمعلإ
vةدكيكسس ةبيبسش

ثيح ،تاعقوتلا لك ضسكع
مادقتسسا ضضفر مت نأا دعبو
نم يركب يريخ ضسراحلا
تع˘˘فر ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘سضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرادإ’ا
همادقتسساب تما˘قو ى˘ل˘عأ’ا

را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا يأا نود ن˘˘˘˘˘˘م
تسضفر ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
عيمجلا ةبغر ةجحب هبادتنا
ءا˘ن˘بأا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ يدا˘˘ن˘˘˘لا
ة˘ير˘يا˘سضخ ن˘م ل˘ك د˘جاو˘ت

نأا ر˘كذ˘ي ،ضسا˘عد ه˘ل˘˘ي˘˘مزو
ضسمأا لوأا ةرهسس عقو يريخ
ىر˘جأا ا˘مد˘ع˘ب ن˘ي˘م˘سسو˘م˘˘ل
ةسصاخ˘لا تا˘فو˘سشكلا ضسمأا
راظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب

حمسست يتلا جئاتنلا روهظ
ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م لو˘خد˘لا˘ب ه˘˘ل

ع˘˘˘م عو˘˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘سص
ةرادإ’ا نأاو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نا˘˘هر تر˘˘سسخ
˘˘مد˘˘˘ع بب˘˘˘سسب يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
. لوكوتوربلا اهعسضو

ىلع رسصي يكوكلأ
ةدعو دأدعتلأ ءأرثإأ
لمحل ةحسشرم ءامسسأأ

قافولأ صصيمق
ريسسملا مقاطلا ثحبيو اذه
تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص ن˘˘ع قا˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘˘ه˘˘م˘˘سض د˘˘سصق ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘سضإا
ضشتوكلا نأاو ةسصاخ يدانلل

ضضع˘˘˘˘˘ب ءار˘˘˘˘˘ثإا˘˘˘˘˘˘ب بل˘˘˘˘˘˘ط
اهل˘ع˘ج ا˘م و˘هو بسصا˘ن˘م˘لا
ي˘ف ءا˘م˘سسأ’ا ضضع˘ب ع˘˘سضت

برتغملا م˘جا˘ه˘م˘لا ةرو˘سص
بع’ اذ˘˘كو نا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ع ن˘˘˘ب
ى˘˘˘ت˘˘˘حو ة˘˘˘سشاد˘˘˘ق جر˘˘˘ب˘˘˘لا
يوازمحو ريكب نيمجاهملا

ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م و
ينقت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،يواز˘م˘ح
امب برق نع عسضولا بقاري
يف عامتج’ا ىلع رسصي هنا
ريسسملا مقاطلا عم ةرهسسلا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك ة˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
. ةريغسصو
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مج˘ن ةرادإا ترر˘ق ا˘ق˘با˘سس ا˘نر˘كذ ا˘م˘ك
ضصاعقف طسسولا بع’ ةداعتسسا ةرقم
هنيب ىرج يذلا قافت’ا دعب كلذو
ثيح رسصان نب قيرفلا ضسيئر نيبو
رسشابيسسو ةيمسسر ةفسصب هدقع ددج
يقل دقو اذه ةبيتكلا عم هتاريسضحت
لك فرط نم ةسصاخ ةيحت ينعملا
فرط نم اسصاخ ابيحرتو ةعومجملا
د˘ع˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سس’ را˘سصنأ’ا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ز˘˘ئا˘˘˘كر م˘˘˘هأا ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو
ددجت دق ةرادإ’ا نأا ركذي ،يسضاملا
. زيزعم عفادملل اسضيأا

ءاقلب متتخي صصبÎلأ
صسيمÿأ أذه يقيبطت

تابيردت لسصاوتت هتاذ قايسسلا يف
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘يدا˘ع ة˘ف˘˘سصب م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ثي˘ح ،ا˘سشا˘ب برد˘˘م˘˘لا
زهاج لكلا لعجو تايراطبلا نحسش
لعج لمأا ىلع اينف وأا ايندب ءاوسس

نأا ركذي دادعتلا نيب ريبك نزاوتلا
يقيبطت ءاقل ءارجإاب يفتكيسس قيرفلا
متتخيسس جربلاب ةيدامحلا بعلم يف
ضسيمخلا موي ضصبرتلا ضشتوكلا هب

ىدم ةيؤور يف بغري هناو ةسصاخ

زجنملا لمعلا عم ةليكسشتلا بواجت
ضصبر˘ت˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ
ميج اوكا » بكرم يف ىرجي يذلا
. » ايلوقاطسس
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لئابقلا ةبيبسش قيرف دسش
ىلإا لاحرلا ،ضسمأا ةريهظ
ل˘˘جأا ن˘˘م و˘˘ب˘˘قأا ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
ضصبر˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا
ا˘ب˘سسح˘ت ثلا˘ث ير˘ي˘سضح˘ت

ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’
.ةينطولا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘˘سشكو
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
ل˘ق˘ن˘ت ن˘˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نم وبقأا ةنيدم ىلإا قيرفلا
ضصبرتلا يف لوخدلا لجأا
يذلاو ثلاثلا يريسضحتلا
برد˘م˘لا ه˘لÓ˘خ ز˘كر˘ي˘˘سس
ينافلز˘لا ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘لا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘ب˘كأا ة˘˘جرد˘˘ب ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
لوأا يف يدانلا لمع امدعب
ن˘ح˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘سصبر˘˘ت

او˘˘نو˘˘كي˘˘ل تا˘˘يرا˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
يحاونلا لك نم نيزهاج
ةلوطبلا ةقÓ˘ط˘نا ة˘بر˘سضل
ي˘ف ةدد˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.مداقلا ربمفون82ـلا

ضصبر˘˘ت˘˘لا مود˘˘ي˘˘سسو اذ˘˘˘ه

نأا ى˘ل˘ع ما˘˘يأا01 ينا˘ث˘لا
ضسفن نم51ـلا يف يهتني
ل˘سصح˘ي˘سس ثي˘ح ر˘˘ه˘˘سشلا
ةريسصق ةحار ىلع دادعتلا
ل˘م˘ع˘لا ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق
ار˘ي˘سضح˘ت ر˘ي˘خأ’ا يد˘ج˘لا

م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’
.يوركلا

لابسشأا نأا ركذلاب ريدجلاو
اولمع ينا˘ف˘لز˘لا برد˘م˘لا
بعلمب ةيسضاملا مايأ’ا يف
.وزو يزيت

ب.م.يرسسيإأ

دادزولب بابسش قيرف ةرادإا تنلعأا
نايفسس يروحملا ع˘فاد˘م˘لا ة˘با˘سصإا
«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب را˘˘˘سشو˘˘˘ب
يف يدانلا دجاوت لÓخ ،دجتسسملا

ضصبر˘ت˘لا ضشما˘ه ى˘ل˘ع م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم
يدانلا هسضوخي يذلا يريسضحتلا

.كانه
ىلع نايب يف يدانلا ةرادإا تفسشكو
ضسياف» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘سسلا بعÓ˘˘لا نأا «كو˘˘ب
ءا˘بو˘لا˘ب بي˘سصأا نار˘هو ة˘يدو˘˘لو˘˘م

يف هعسضو يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا رر˘ق˘ي˘ل
لاقتنا ن˘م ا˘فو˘خ ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
ر˘مأ’ا ،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ىود˘˘ع˘˘لا
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا

ر˘ي˘م˘سس ضضر˘ع˘ت ناو ق˘ب˘سسو.ل˘˘كك
بابسش قيرف ناديم طسسو دوبيع
،يفسش هنا ’إا ،انوروك ءابوب دادزولب
يناث˘لا ضصبر˘ت˘لا ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق

ر˘˘م˘˘حأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأ’
.ضضيبأ’او

ب.م.يرسسيإأ

«انوروك» شسوريفب راسشوب ةباسصإإ نلعت «ةبيقعلإ» ةرإدإإ

وبقأأ كيبملوأأ
 «يبملوأ’إ» عم دحإو مسسومل ايمسسر عقوي لاحر

يف حانجلا بع’ لاحر يزوف عقو
يف طسشان˘لا و˘ب˘قأا كي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف
ةرقم مجن نم امداق لوأ’ا يوهجلا

د˘حاو م˘سسو˘م˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘˘ب كلذو
قيرفلل ةمهم ةفاسضإا نوكيسس يذلا
.دوعسصلا ةقرو بعل ديري يذلا

بعÓ˘لا هار˘جأا يذ˘لا راو˘ح˘˘لا ي˘˘فو
عيقوتلا دعب نازيلغ عيرسسل قبسسأ’ا
ق˘ير˘ف˘لا ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ب د˘ي˘ع˘˘سس ه˘˘نا

اذه ريهامجلا داعسسإا ىلع لمعيسسو
ةرادإا لا˘حر ر˘كسش ا˘م˘ك ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ة˘ق˘ث˘لا ه˘ي˘ف تع˘سضو ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ةدعاسسم ىلع لمعيسس هنأا ادكؤوم
نيبعÓلا عم هتربخ مسساقتو قيرفلا

.لسضفأ’ا ميدقت ىلع لمعلاو
يدانلا ةرادإا نوكت عيقوتلا اذهبو
تا˘مد˘˘خ تن˘˘م˘˘سض د˘˘ق يوا˘˘ج˘˘ب˘˘لا
يذلاو ةرقم مجنل قباسسلا بعÓلا
ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ةراد’ا ل˘مأا˘ت
مسسوملا نمز ةيادب يدانلل ةوجرملا
.ديدجلا يوركلا

طيمز.ع
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ط˘سسو د˘م˘ح˘م دواد ع˘˘فر
دد˘ع ي˘عا˘فد˘لا ناد˘ي˘˘م˘˘لا
قيرف يف ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
5 ى˘لإا ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش
ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘سص ع˘˘قو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع ،ضسمأا
امداق ،ريخأ’ا اذهب هطبري
.ةيدملا يبملوأا قيرف نم
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘سشكو
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
ةرادإا نأا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
بو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘˘˘سسن
ع˘م تق˘˘ف˘˘تا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةد˘م ى˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
ع˘قو˘ي˘ل د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘قو
يعافدلا ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو
باحسصأا عم هد˘ق˘ع ى˘ل˘ع
ر˘˘˘˘سضخأ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا

ر˘˘سصتو اذ˘˘ه.رفسصأ’او
ىلع بونجلا لثمم ةرادإا
ىناع يتلا زكارملا معد
ديدجلا مسسوملا يف اهنم
قيرفلا نوكي نأا لجأا نم
ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل از˘˘ها˘˘ج
ةسصنم ىلع ة˘سسفا˘ن˘م˘لاو
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
.ديدجلا

لمعن نحن :يديمح
ةلعتسشم ةسسفانملأو دجب

نيبعÓلأ نيب
د˘ي˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘م˘˘ح دا˘˘سشأا
ق˘ير˘ف˘˘ل با˘˘سشلا بعÓ˘˘لا
ءاوجأ’اب ةرواسسلا ةبيبسش
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت
مسسوملا ةقÓطن’ ابسسحت
لخد عيمجلا نأا احسضوم
،ة˘˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘كم نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضل
.ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا

ي˘˘ف يد˘˘ي˘˘م˘˘˘ح ح˘˘˘سضوأاو

ا˘˘ه˘˘ب ضصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
:ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘سصلا
يف ريسست تاري˘سضح˘ت˘لا»
نحنو ةياغلل ةديج ءاوجأا
قا˘سسو مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن
ةرتف˘ل˘ل ن˘يز˘ها˘ج نو˘كن˘ل
عيمجلا »:عباتو ،«ةمداقلا
لث˘م ن˘ح˘نو د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي

عي˘م˘ج˘لاو ،ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع
زجح لجا نم نوسسفانتي
ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأا نا˘˘˘˘˘كم
ة˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
.«قيرفلل

ب.م.يرسسيإأ

يف ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا تن˘ل˘عأا
ةثÓث دقع خسسف نع يمسسر نايب

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا

ةدا˘عإ’ يدا˘ن˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م˘˘سض
قÓطن’ ا˘ب˘سسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘كي˘ه
ر˘ه˘سشلا ر˘خاوأا ةرر˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.لبقملا

دكأا دق «ةراطسسوسس» يدان ناكو

ل˘كسشب ى˘ن˘غ˘ت˘سسا ه˘نأا ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نيبع’ ةثÓث تامدخ نع يمسسر
بعÓ˘لا ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
ي˘م˘˘ي˘˘جر مدآا ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘سش ناو˘˘سضر
ىنمتتل ،يجر˘ع د˘ي˘لو˘ل ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ق˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘ف ةرادإ’ا

مهراوسشم يف ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل حا˘ج˘ن˘لاو
.يوركلا

رتنع نييعت ذنم هنأا مولعملا نمو

دا˘ح˘ت’ اد˘يد˘ج ار˘ي˘جا˘˘ن˘˘م ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
قباسسلا عفادملا لمعي ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةداعإا ىل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ن˘م «ة˘ج˘ه˘ب˘لا د’وأا» تي˘ب بي˘تر˘˘ت

ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘ل˘بر˘غ˘ل ي˘ع˘سسلا لÓ˘خ
ميدقت ىلع ةرداقلا رسصانعلا ءاقبإاب
ةفرعمل يقابلا حيرسستو ةفاسضإ’ا

.Óبقتسسم قيرفلا تابلطتم
طيمز.ع
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ينفلأو ينقتلأ بناجلأ ىلع بسصني زيكرتلأ

مسسوملإ ةقÓطن’ إريسضحت وبقأاب ثلاث شصبرت يف لخدي «يرانكلإ»

لئابقلأ ةبيبسش

ةرواسسلأ ةبيبسش

 نيبع’ ةثÓث دوقع خسسفت «ةراطسسوسس» ةرإدإإ
ةمسصاعلأ داحتأ

دأدزولب بابسش

نع ضسمأا ةبقلا دئار ةرادإا تنلعأا
«ضسأا.يسس.اك» ةكرسش ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت
ةسسبلأ’او داتعلا˘ب يدا˘ن˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ل
.ديدجلا مسسوملا يف ةيسضايرلا

يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
ضسيئرلا ةدايقب ةرادإ’ا لسصوت نع
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا نا˘˘ب˘˘ع˘˘سش ق˘˘ي˘˘˘فر
دئارلل ديد˘ج˘لا لو˘م˘م˘لا ي˘لوؤو˘سسم
ديدج˘لا ضصي˘م˘ق˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح
حابرم رارغ ىلع نيبعÓلا دجاوتب
فاسضأاو.نار˘م˘ع ضسرا˘ف د˘ئا˘ق˘˘لاو

نوكتسس ةرادإ’ا نأا هتاذ ردسصملا
نم ةيناث ةعفد ملسست عم دعوم ىلع
تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘سسب˘˘لأ’ا
ي˘نا˘ث˘لا ضصي˘م˘ق˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا

ةأاجافم نع ثيدحلا مت امك ثلاثلاو
اذه.را˘سصنأ’ا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ
مت قافت’ا نأا قيرفلا ةرادإا تددسشو
اهنأا ين˘ع˘ي ا˘م ةرادإ’ا ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةسصمقأا عيبل اهل ةلوخملا ةديحولا
.ديدجلا مسسوملا يف ةبقلا

ب.م.يرسسيإأ

دئإرلل ديدجلإ شصيمقلإ نلعت ةرإدإ’إ
ةبقلأ دئأر

ايمسسر ءاعبرأ’ا لمأا ةرادإا تدقاعت
يتأايو ةرانفوب ميكح بردملا عم
عيمج ىلع نيفرطلا قافتا دعب اذه
رسشاب˘ي˘سس يذ˘لاو د˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت

ريسضحتلا لجأا نم ةرسشابم ةيلمع
.ديدجلا يوركلا مسسوملا قÓطن’
«ا˘˘˘قرز˘˘˘لا» ةرادإا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ تءا˘˘˘جو
لمأ’ قباسسلا ينقتلا عم دقاعتلاب
،لÓهو˘ب لا˘م˘ك ـل ا˘ف˘ل˘خ ةدا˘ع˘سسو˘ب
ةوق˘ب ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ةرادإ’ا لو˘ع˘تو

تناك اهنأاو اسصوسصخ مسسوملا اذه
دوعسصلا ةقرو فطخ نم ادج ةبيرق
نأا لب˘ق لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ت’و˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ةري˘ظ˘ح˘ل ةدو˘ع˘لا ة˘سصر˘ف ع˘ي˘سضيو
هل قبسس ةرانفوب نأا ريكذتلل .رابكلا
يف قرفلا نم ديدعلا ىلع فارسشإ’ا

ة˘يدو˘˘لو˘˘مو ،ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا د˘˘ئار ةرو˘˘سص
.اهريغو ةنيطنسسق

طيمز.ع
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فÓ˘خو˘ب قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع
قيرفل د˘يد˘ج˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘لا

ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
دقعلا ىلع عيقوتلا بقع ،ةريبكلا
هنا احسضوم ،يدانلاب هعمجي يذلا
نوكي ناو ةفاسضإ’ا ميدقتل ىعسسي
ه˘ي˘ف ا˘ه˘ع˘˘سضو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا رد˘˘ق
.زيغن ليبن بردملا

تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف فÓ˘˘خو˘˘ب لا˘˘قو
امسسوم تعقو دقل» :ضسمأا ةيفحسص

ا˘نأاو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ي˘ف اد˘حاو
لجا ن˘م ل˘م˘عأا˘سسو ،كلذ˘ب د˘ي˘ع˘سس
نوكأا نأاو قيرفلل ةفاسضإ’ا ميدقت
ّي˘ف ا˘ه˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا رد˘˘ق
ن˘ع ي˘ن˘غ˘لا ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘˘لا
ءاسضعأا لك ىلإا ةفاسضإ’اب فيرعتلا
جرع امك ،«يرادإ’او ينفلا مقاطلا
ماهلا رودلا ىلع يندبلا رسضحملا
ةيدنأ’ا ديمع راسصنأا هبعلي يذلا
نوبلاطم مهنأا احسضوم ةيرئازجلا

لافت˘حÓ˘ل يدا˘ن˘لا م˘عد ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
،ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘سسحأا˘˘˘ب ة˘˘˘يوؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘يدو˘لو˘م˘لا رو˘ه˘م˘ج: «در˘ط˘ت˘˘سساو
ع˘ي˘م˘ج˘لاو ف˘ير˘ع˘ت ل˘ك ن˘ع ي˘ن˘˘غ
انأاو هبعلي يذلا ماهلا رودلا فرعي
ي˘ف ا˘ن˘ع˘م فو˘قو˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘طأا
ىلإا لقنتلا لبق ثدح امك ةلوطبلا

لا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘جأا ن˘˘م ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
.«ةقيرط نسسحأاب ةيوؤوملاب

ب.م.يرسسيإأ

ةعومجملأ عم فوقولأ مهنم بلطو يدانلأ راسصنأاب داسشأأ

ّيف ةعسضوملإ ةقثلإ ردق نوكأإ نأإ يفدهو ديمعلإ يف عيقوتلاب ديعسس : فÓخوب

رئأزجلأ ةيدولوم

قيرفلا عفادم دمحم ضشانك ددج
رخآا مسسومل ةبانع داحتا عم هدقع
ط˘سسا˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع رو˘˘سضح˘˘ب كلذو
لوعي يذلا قيرفلا ضسيئر ميعز
ةيوق ةقÓطنا ىلع مسصبلا ىلع
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه
ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
راسصنأا لبق نم طرافلا مسسوملا
.يدانلا

هدقع ديدجت دعب هتاحيرسصت يفو
ةي˘ع˘م˘ج˘ل ق˘با˘سسلا ع˘فاد˘م˘لا ىد˘بأا

ة˘غ˘لا˘ب˘لا ه˘تدا˘ع˘سس ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع
يدانلا ةقفر هترما˘غ˘م ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
قر˘˘عا ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

ضشانك دكأا امك ،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا
مسسوم ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نأا
«ز˘˘نا˘˘غ˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘لا» دا˘˘ع˘˘سسإ’ يو˘˘ق
.لبقملا مسسوملا
بعÓلا مسضنا قايسسلا ضسفن يف
ا˘ي˘م˘سسر ا˘ير˘كز د˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘سشب˘˘ح
قيرف نم امداق «داحت’ا» فوفسصل
،نيمسسومل دقعب ياد نيسسح رسصن
يبملوأ’ قب˘سس’ا م˘جا˘ه˘م˘لا د˘كأاو
قيرفلل عيقوتلاب هتدا˘ع˘سس ة˘يد˘م˘لا

داعسسإا ىلع ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نا اد˘كؤو˘م
اذه دوعسصلا قيقح˘تو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
.مسسوملا

طيمز.ع

ةبانع داحتأ
«ةنوب» يف ايمسسر ناعقوي يسشبحو ششانك



ةصضايرلا 1682ددعلأ ^2441  رفسص91ـل قفأوملأ0202 ربوتكأأ6ءاثÓثلأ 14

sport@essalamonline.com

ينطولا بختنملا بع’ لخد
ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م ضصبر˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ،ضسمأا
نيتهجاوملل اريسضحت اسسمنلاب
امهبعلي˘سس ن˘ي˘ت˘ل˘لا ن˘ي˘ت˘يدو˘لا
ربوتكأا5ـلا يف ايقيرفإا لاطبأا
يفو يريجينلا بختنملا مامأا
ما˘مأا ر˘ه˘سشلا ضسف˘ن ن˘م41ـلا

.كيسسكملا بختنم
لامج ينطولا بخانلا جمربو
ا˘˘سصبر˘˘ت ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لا
لÓغتسسا لÓخ نم ايريسضحت
ة˘ي˘لا˘ح˘لا «ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» خ˘˘يراو˘˘ت
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ثي˘˘ح ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ضضا˘˘˘ير زر˘˘˘ح˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع هؤوÓ˘˘˘مزو
مداقلا رهسشلا ةجودزم ةهجاوم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ةلوجلا راطإا يف يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا
تاي˘ف˘سصت˘لا ن˘م4ـلاو3ـلا
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

.نوريماكلاب1202
ي˘˘˘ف برد˘˘˘م ل˘˘˘˘سضفأا ه˘˘˘˘جوو
ةوعدلا9102 ةن˘سس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
لوخدلا لجا نم ابع’42 ىلإا

،ا˘سسم˘ن˘لا˘ب ق˘ل˘غ˘م ضصبر˘ت ي˘˘ف
وحن˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا تءا˘جو
:يلاتلا

،ي˘ح˘لو˘ب˘م :ى˘مر˘م˘لا ة˘سسار˘˘ح
.ةخودو اجديكوا
ضسراف ،نا˘فز ،يد˘نا˘م :عا˘فد˘لا

،بويدم ،ينيعبسس نب ،دمحم
.ونابسسو ةيميÓح ،ترهاط
،ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف :ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو
ن˘ب ،د˘ي˘ب˘ع ،ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب ،ةرو˘يد˘˘ق

ناقرزو ،رسصان
،تا˘˘حر˘˘ف ،زر˘˘ح˘˘م:مو˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا
،رو˘˘ل˘˘يد ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
.ةمحر نبو يميهارب
ر˘سضخ˘لا ة˘م˘ئا˘ق تفر˘˘عو اذ˘˘ه
رارغ ىلع ،ةلم˘ج˘لا˘ب تا˘با˘ي˘غ
،ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سسو ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب
بخانلا لسضف ثيح ،يليÓبو
ثحبلل ةسصرف مهحنم ينطولا

اهيلإا نومسضني ىرخأا قرف نع

داتعم بردملا نأا امك ةهج نم
بع’ يأا ءاعدتسسا مدع ىلع
باغ امك ،هيدان عم كراسشي ’
بب˘˘˘˘سسب لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘عو يوادو˘˘˘˘˘ب
،اهنم ناي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا
نيبعÓلا داعبتسسا مت نيح يف
ل˘ظ ي˘ف ا˘ي˘ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةمروفلا نع اد˘ي˘ع˘ب م˘هد˘جاو˘ت
ةينطولا ةلوطبلا فقوت ببسسب
.ىسضاملا ضسرام رهسش ذنم

ب.م.يرسسيإأ

يسضاŸأ مسسوŸأ بعل نأأ دعب
«لويفلأ»ـل أراعم

ايمسسر قحتلي لإزغ
ششاتكيسشب يدانب

دحإو مسسوŸ يكÎلإ
يلودلا لاز˘غ د˘ي˘سشر د˘قا˘ع˘ت
ر˘ت˘سسي˘ل بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
عم ايمسسر يزيلجن’ا يتيسس
كلذو ي˘كر˘ت˘لا ضشا˘ت˘˘كي˘˘سشب
يبطلا هسصحف زاتجأا نأا دعب
يذ˘لاو حا˘ج˘ن˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
ىلع دحاو مسسومل بعليسس
.ةراعإ’ا ليبسس
ة˘كب˘سش تر˘كذ ا˘م بسسح˘˘بو
«ترو˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘سس يا˘˘˘˘˘˘˘˘كسس»
وكانوم مجاهم نأا ةيسضايرلا
ةمسصاعلا يف دجاوت قبسسأ’ا
مامتإ’ لو˘ب˘ن˘ط˘سسا ة˘ي˘كر˘ت˘لا

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ضصح˘ف˘لا زا˘ي˘ت˘جاو ي˘كر˘ت˘لا
مامسضن’ا لبق حاجنب يبطلا
فو˘ف˘˘سصل ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘كسشب
نويل ج˘ير˘خ ذ˘ق˘ن˘ي˘ل ،يدا˘ن˘لا
دعب كلذو همسسوم يسسنرفلا
ضضيبا مسسومب اددهم ناك نأا
ةرادإا ى˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف
،هن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل «بلا˘ع˘ث˘لا»
جراخ ريخأ’ا ىحسضأا نأا دعب

ناد˘˘ن˘˘ير˘˘ب ه˘˘برد˘˘م ط˘˘˘ط˘˘˘خ
.زرجدور
بحاسص نأا ريكذتلاب ريدجلا

ارا˘ع˘م بع˘ل˘ي˘سس ة˘ن˘˘سس82
ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ةر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نأا دعب ،يكرتلا ضشاتكيسشب
ي˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا بع˘˘ل
م˘سسو˘م˘ل «’و˘ي˘ف˘لا» ناو˘˘لأا˘˘ب
ثيح ةراعإا لكسش ىلع دحاو
ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ل˘˘سشف
يف ةي˘سسا˘سسأا ة˘نا˘كم ز˘ج˘حو
.ةليكسشتلا
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ايدو كيسسكملإو ايريجين ةهجإومل ابسسحت اسسمنلاب قلطني ينطولإ بختنملإ شصبرت
«بائذلأ» نأولأأ لمحل احسشرم ناك رسضخلأ ريهظابعل42 ىلإأ ةوعدلأ هجو ينطولأ بخانلأ

مزؤويو نوتبماهرفليوب قحتلي يرون تيأإ
يلوبان عم مÓغ ةيعسضو

مجن لسصأ’ا يرئازجلا بعÓلا يرون تيأا ناير مسضنا
نوتبماهرفليو يدا˘ن ى˘لإا ا˘ي˘م˘سسر ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ج˘نأا يدا˘ن
.ةراعإ’ا ليبسس ىلع دحاو مسسومل ،يزيلجن’ا

ىلع عقو يرون تيأا نأا ةيزيلجنا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
نويلم02ـلا فقسس لسصو عفترم لباقمب ةراعإ’ا دقع
.Óبقتسسم ءارسشلا ةيقحأا عم وروأا

لو˘˘سصأ’ا وذ بعÓ˘˘لا ف˘˘ط˘˘خ ن˘˘م «با˘˘ئذ˘˘لا» ن˘˘˘كم˘˘˘تو
رسصت تناك يتلا ةينابسس’ا ةيدنأ’ا ديدع نم ةيرئازجلا

د˘يرد˘م لا˘ير رار˘غ ى˘ل˘˘ع بعÓ˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يجنوأا ةرادإا بلاطم نكلو ،ديردم وكيتيلتأاو ةنولسشربو
.ءيسش لك تلطع
نم تنكمت نوتباهرفليو ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
هل تحنم امدعب قيرفلا ىلإا مامسضن’اب بعÓلا عانقإا

.مظتنُم لكسشب بعللاب تانامسض
ريهسشلا يلاغتربلا ريجانملا ضسيدنيم يخروخ بعلو اذه
يرئازجلا لامعأا ريسسُي هرابتعاب ةقفسصلا يف ’اعف ارود
يذلا رمأ’ا وهو ،تقولا ضسفن يف نوتماهرفليو بردمو
ةيمتح مامأا يرئازجلا يلودلا بعÓلا مÓغ يزوف لعجي
نم بورهلل يلاحلا وتاكريملا يف رخآا قيرف نع ثحبلا

.يلاطيإ’ا يلوبان يدان ميحج
ب.م.يرسسيإأ

صسمأأ لوأأ رخأاتم تقو يف نويل ةنيدم ىلإأ لسصوأأ

ةوطخ دعب ىلع يرمعلإ نب
يسسنرفلإ نويلل  عيقوتلإ نم

نب نيدلا لامج برتقي
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ير˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
بعÓ˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
عيقوتلا ن˘م يدو˘ع˘سسلا
يسسنرف˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن˘ل
د˘ي˘كأا˘ت˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
لبق نم يمسسر لكسشب
عيمج مامتإا دعب قيرفلا
  .دقاعتلا تاءارجإا

نأا ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص هنع تفسشك ام بسسحبو
كيبملوأا عم ايمسسر عقو لئابقلا ةبيبسشل قبسسأ’ا بعÓلا
هطبري دعق ىلع ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف نو˘ي˘ل
ناكو اذه ،ديدمت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م د˘حاو م˘سسو˘م˘ل يدا˘ن˘لا˘ب
.حاجنب يبطلا ضصحفلا زاتجا دق رسضخلا عفادم
عقو يرمعلا نب نيدلا لامج يرئازجلا بعÓلا نأا ركذي
هقيرف عم ةانا˘ع˘م د˘ع˘ب ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف نو˘ي˘ل ع˘م
هتاقحتسسم هيقلت مدع ببسسب يدوعسسلا بابسشلا قباسسلا
ضضفر دعب دحاو بناج نم هدقع خسسفل هجتيل ةيلاملا
«ر˘˘سضخ˘˘لا» عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سصل حا˘˘م˘˘سسلا «ثو˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا» ةرادإا
.ةرداغملاب
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يرسصملإ يلهأ’إ يف بولطم يليÓب فسسوي
دعب قيرف نود يليÓب فسسوي يرئازجلا يلودلا ىقبي
لحر يذلا يدوعسسلا يلهأ’ا يدان عم ةلسشافلا هتبرجت

هنيب تثدح يتلا ةريبكلا لكاسشملا ةيفلخ ىلع ارخؤوم هنع
.يرئازجلا مجنلا تاقحتسسم ببسسب ةرادإ’ا نيبو
يلهأ’ا يدان عم دقاعتلا وحن يرئازجلا حانجلا هجتيو اذه
ضسيئر حلاسص نسسحم هنع فسشك ام بسسح يرسصملا
ةبغر دوجوب يرسصملا يلهأ’ا يدان يف طيطختلا ةنجل

تامدخب رفظلا ل˘جا ن˘م ءار˘م˘ح˘لا ة˘ع˘ل˘ق˘لا ل˘خاد ةر˘ي˘ب˘ك
.يلاحلا وتاكريملا لÓخ يرئازجلا حانجلا

يليÓب  نا ىفطسصم نسسحم مرسضخملا ينقتلا لاق ثيح
قÓغإا لبق مهعم دقاعتلا فدهتسسن نيذلا نيبعÓلا نم
ابسسانم ضسي˘ل تقو˘لا ن˘كلو يرا˘ج˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘سس
تايولوأا اهيدل يدانلا ةرادإا ن’ ةيسضقلا نع ثيدحلل
.ىرخأا

نارهو نبا مادقتسس’ اهسسمحت يلهأ’ا ريهامج تدبأاو اذه
.مهقيرفل ةيعون ةفاسضإا هيف نوري يذلا مهقيرفل

أأ.ب
sport@essalamonline.com

ةيناثلأ ةرملل ءاقللأ يف Óيدب كراسش

رابتع’إ درل رسصان نبو راسصتنإ ثلاث ققحي نÓيملإ

ةيسضاملأ ةلوجلأ يف لداعتلأ دعب قيرفلل رثعت يناث

 دحإو طوسش بعلب يفتكيو دعإوقلإ جراخ طقسسي يلوغيف

مجن رسصان نب ليعامسسإا ققح
يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

هقيرف ةقفر ي˘لا˘ط˘ي’ا نÓ˘ي˘م
ف˘ي˘سضلا ى˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ازو˘˘ف
د˘يد˘ج˘لا د˘˘عا˘˘سصلا ا˘˘يز˘˘ي˘˘ب˘˘سس
ن˘˘˘م˘˘˘سض «و˘˘˘ي˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لا˘˘˘˘كلا»ـل
نم ثلاثلا عوبسسأ’ا تايرابم
ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو »أا ير˘˘ي˘˘سسلا»
.ةفيظن ةيثÓث عقاوب
Óيدب لا˘ن˘سسرأا ج˘ير˘خ كرا˘سشو
ةيادب ضشتن˘ير˘ك يدار ه˘ل˘ي˘مز˘ل
نا˘ك ن˘ي˘ح85 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ن˘˘م
يف ا˘مد˘ق˘ت˘م «ير˘ي˘نو˘سسور˘لا»
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا فد˘ه˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا

ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو ،ل˘ي˘يا˘فر
قباسسلا يلوبما مج˘ن˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا
كلذو Óيدب هيف كراسشي يتلا

يتلا تاداقتن’ا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع

هرو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ر˘ي˘خأ’ا ا˘ها˘ق˘˘ل˘˘ت
ي˘˘ف ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ب
ل˘ع˘ج ا˘م ي˘نو˘تور˘ك ة˘ه˘جاو˘م
نÓيم بردم يلويب ونافيتسس

ر˘خآا لÓ˘خ ه˘ي˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي ’
لازي ام كلذ مغرو ،نيتارابم
ة˘ق˘ث˘ب ى˘ظ˘˘ح˘˘ي «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
ن˘م يذ˘لا ي˘لا˘ط˘ي’ا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا
ه˘كار˘سشإ’ دو˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
مداق يف ةليكسشتلا يف ايسساسسأا
.ديعاوملا
تدا˘˘سشأا قا˘˘ي˘˘سسلا ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف

و˘ل˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ’» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ءادأا˘ب ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا «ترو˘˘ب˘˘سس
نب ليعامسسا يرئازجلا مجنلا
هتكرا˘سشم ن˘م م˘غر˘لا˘ب ر˘سصا˘ن

لوطم ريرقت يف ءاجو ،ليدبك
ةيف تدكأا ةف˘ي˘ح˘سصلا ه˘تر˘سشن

قيرفلا ةزيكر دعي ريخأ’ا نأا
يسسيك ةقفر طسسولا طخ يف
5.6/01 ةمÓع ه˘ت˘ح˘ن˘م ثي˘ح
Óيدب اهبعل يتلا قئاقدلا يف
’ ةي˘سسا˘سسأ’ا ه˘ت˘نا˘كم نأا د˘كأا
.اهيف ضشاقن
باسش بع’ نسسحأا نأا ملعلل
9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف
ل˘˘˘ج˘˘˘سس د˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘سصم˘˘˘˘ب
يوفسصتلا ءاقللا يف هتكراسشم
مامأا «غي˘ل ا˘برو˘ي˘لا»ـب ضصا˘خ˘لا

يذ˘لاو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘˘فأا و˘˘ير
يرئازجلا قا˘فر زو˘ف˘ب ى˘ه˘ت˘نا
ةياهن دعب حيجر˘ت˘لا تا˘بر˘سضب
لك يف نيفده ةجيتنب ءاقللا
.ةكبسش
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يلودلا يلوغيف نايفسس رثعت
يارسس ةطلغ مجنو يرئازجلا
لقنتلا يف هيدان ةقفر يكرتلا
ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل بع˘˘˘˘˘˘سصلا
يف اسشاب مي˘سسق ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا
ن˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا
يتلاو زاتمملا يكرتلا يرودلا
ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘ب ته˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
.در نود فدهب يرئازجلا

يف ايسساسسأا «وسسوسس» لخدو

ي˘˘ف ءادأا مد˘˘ق ثي˘˘˘ح ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
يف حجني مل هنأا ريغ ىوتسسملا
مغر مسصخلا كابسشل لوسصولا

لبق ضصرفلا نم ديدعلا هقلخ
فد˘ه˘ب فو˘ي˘˘سضلا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأا
نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف مدقتلا
هنا˘كم كر˘ت˘ي˘ل ،لوأ’ا طو˘سشلا
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا وا˘˘كلا˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز˘˘˘ل
ةي˘سضرأا ردا˘غ˘يو ي˘ب˘مو˘لو˘كلا
طوسش بعلب ايف˘ت˘كم ناد˘ي˘م˘لا

.دحاو
م˘˘ج˘˘ن نأا ةرا˘˘سشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نم ابيرق ناك قبسسأ’ا ايسسنلاف
«مو˘ب م˘ي˘سسلا» راو˘سسأا ةردا˘غ˘˘م
ه˘˘ع˘˘سضو˘˘ب ةرادإ’ا رار˘˘ق د˘˘ع˘˘˘ب

نأا لبق نيبعÓلا ةمئاق نمسض
رار˘سصإا د˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ع˘جار˘ت˘ت
ي˘ف ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإا ى˘˘ل˘˘ع برد˘˘م˘˘لا
. ةليكسشتلا

طيمز.ع
ةريثك تأرايخ نوكلمي «رسضخلأ» نأأ دكأأ

 «ناك بختنم يأإ نوهجإوي ’ ءإرحسصلإ وبراحم» دكؤوي دعاسس
نيمأ’ا د˘عا˘سس د˘م˘ح˘م ع˘جرأا

نع نÓعإ’ا رخأات فافلل ماعلا
رايتخا ىلإا ر˘سضخ˘لا ي˘سسفا˘ن˘م
اهتهجاوم نكم˘ي ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا

ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘˘م
يأا ه˘˘جاو˘˘ي ’ ا˘˘يو˘˘˘ق ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا

ه˘تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف نا˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
فاسضأاو.ةيريسضحتلا ة˘يدو˘لا

اندرأا ول»:Óئا˘ق د˘عا˘سس د˘م˘ح˘م
قرف يأا عم تايرابم ةجمرب

ن˘ي˘ب را˘ي˘خ˘لا ا˘ن˘ل نا˘كل تنا˘˘ك
حسضوأاو ،ابخت˘ن˘م51 ي˘لاو˘ح

ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ه˘˘نا
نا˘ك ا˘ير˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘نو كي˘˘سسكم˘˘لا
ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م نا˘˘كمإا˘˘ب
ادج ةيوق تابخ˘ت˘ن˘م ة˘ه˘جاو˘م
.افيفلل ىلوأ’ا تابيترتلا لتحت

أأ.ب



ةــــنصصرق

قرفلإ ىلع ةمعن ريخأاتلإ
ضضع˘ب قا˘سشع ع˘م˘جأا
ترخأات يتلا ةيدنأ’ا
ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن داد˘˘عإا ي˘˘ف
م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
ريخأات نأا ىلع لبقملا
عو˘ب˘سسأا˘ب ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
زيهجتب اهل حمسسيسس
ل˘˘˘˘كسشب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن
نأاو ة˘سصا˘خ لو˘ب˘ق˘˘م
لاوط نوكيسس لمعلا
عيباسسأا3و ر˘˘ه˘˘˘سش
ا˘˘م و˘˘˘هو ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
م˘قاو˘ط˘ل˘ل ح˘م˘سسي˘˘سس
نم ةدافتسس’اب ةينفلا

ةسصاخ ةمروفلا يف دجاوتلل ابسسحت ةبيتكلل اهنودعيسس يتلا ةيندبلا ضصسصحلا يف يفاسضإا لمع
.... جربلا يلهأاو ةليلم نيع ةروسص يف دعب قلطنت مل قرف ةدع كانه نأاو

بجإولإ ءإدن
نع ةفلت˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ن’د˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يلودلا بعÓ˘لا ةرو˘يد˘ق
ةفار˘غ˘لا م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
يف لوخدل˘ل ءا˘عد˘ت˘سس’ا
ع˘˘˘م ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘م ضصبر˘˘˘˘ت
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ناك رمأ’ا يف ليمجلاو
ءاعدتسسا «ةبابدلا» هيبسشت
ءاد˘˘ن ه˘˘نو˘˘˘كب ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘ت بجوو ن˘˘طو˘˘لا

ةد˘ير˘غ˘˘ت ي˘˘ف لا˘˘ق ثي˘˘ح
امدنع »: «ريتوتلا» ىلع
.«بجاولا كيعدتسسي

نمام ششوهإرام

ةدعاسصلا ةبهوملا ناقرز يدهم ضسمأا رسشن
ةرو˘سص بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘جو˘˘لاو
ابسسحت يسضاملب اهاعدتسسا ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل
ايريجين نم لك دسض نيتيدولا نيترابملل
لوأا بعÓلا يقلت دعب اذهو كيسسكملاو
ق˘ل˘عو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ه˘ل ءا˘عد˘ت˘˘سسا

ى˘ل˘ع ة˘ير˘ح˘سسلا ىر˘سسي˘لا مد˘˘ق˘˘لا بحا˘˘سص
رو˘خ˘فو اد˘ج د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا »:Ó˘˘ئا˘˘ق ةرو˘˘سصلا
ح˘سضو˘ي ا˘م و˘هو «ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف يد˘جاو˘ت˘˘ب
ه˘˘ل ل˘˘سصو يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
يسضاملب لامج كنحملا ةدايقب «رسضخلا»
يف9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ضصر˘ف ةدا˘يزو
.نيدعاو موجن باطقتسسا

هبكرم يف

يلهأا قيرف رييسست نع هداعتبا نم مغرلاب
ي˘قوزر˘م ق˘˘با˘˘سسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا نأا ’إا جر˘˘ب˘˘لا
يف يلهأ’ا عسضو ىلإا قرطلا لكب ىعسسي
تامولعملا ضضعب تراسشأا ثيح ةروسصلا
رر˘ق ضسي˘ئر˘لا نو˘ك ى˘لإا ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا
جربلا يف ي˘ل˘هأ’ا ضصبر˘ت ة˘ياد˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
كلذو «ايلوقاطسس ميج اوكا» هبكرم ىدل

ةمزأا نم ايلاح يناعي يذلا هقيرفل ةمدخ
يقوزرم قلعت دكؤوي ام وهو ةداح ةيلام
هيعارذ حتف ىلع دكأا هنأاو ةسصاخ هقيرفب
.دانزوب ماعلا ريدملل

دإدسش يعاسسم

دادسش د˘ي˘سص ن˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر
لجا نم ةيلاملا ةلويسسلا نع ثحبلا لسصاوي
ثي˘ح ن˘م ءاو˘سس «ما˘˘سص’» را˘˘سسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت
ءاعبرأ’ا ادغ جمربملا تابيردتلا يف قÓطن’ا
ديدسستب ح˘م˘سست ة˘لو˘ي˘سس نا˘م˘سض ي˘ف ى˘ت˘ح وأا

يف ةلثم˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘جأاو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
تامولعملا ضضعب تراسشأاو اذه ىلوأ’ا ةعفدلا
ىتح تاكرسشلا ضضعب نم ضسيئرلا برقت ىلإا
ىسسعو لعل ةرواجملا تاي’ولا يف ةدجاوتملا
ضشاعنإاب حمسست ةيلام ةفاسضإا مدقي ’ومم دجي

 .قيرفلا ةنيزخ
يغير رظتني عيمجلإ

يغير لفون بعÓلا همدق هابتنÓل تف’ قلأات
ةنيطنسسق ةيدولوم فو˘ف˘سص ن˘م مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةرقم يف لكلا عمجا ثيح ةرقم مجن وحن

اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ةأا˘جا˘ف˘م˘لا ق˘ل˘˘خ˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
اهب رهبا ةيموجه تاناكمإا نم هل امل مسسوملا

يف مجنلل ةيبيردتلا ضصسصحلا عبات نم لك
بعÓلا نم اسشاب بردملا ىنمتيو اذه جربلا
دجاوتلا لجا نم مثيرلا ضسفن يف لسصاوي نأاب
قيرفلا اهلÓخ نم دعاسسي ةنسسح ةروسص يف
يف مجنلا عسضي يذ˘لا مد˘ق˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
.رابكلا فاسصم

qarsana@essalamonline.com
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ةرإدإ’إ نم بسضاغ إرفيإ
ي˘˘لود˘˘لا ناو˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل
م˘˘ج˘˘˘نو ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ارفيا ضسيرتاب قباسسلا
هبسضغ ماج بسص يف
يري˘سسمو ةرادإا ى˘ل˘ع
د˘˘ع˘˘ب كلذو يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
مامأا ةلذملا ة˘م˘يز˘ه˘لا
ة˘ي˘سساد˘سسب ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت
د˘ي˘حو فد˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘˘سض
ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا
رتسسسشنام يعجسشم عيمج نوبعÓلا لذخ دقل »: هتاحيرسصت يف لاق ثيح ،«غيلرميربلا»
نم ريثكلا ،ديدسشلا نزحلاب رعسشأا ،مسسوملا اذه دتيانوي رتسسسشنام نم اًئيسش عقوتأا ’ ،دتيانوي
.«يلاحلا تقولا يف ةيوق ةعفسص ىلإا نوجاتحي ضسانلا

15

Óيف نوتسسإ ةعفسص
ة˘˘يود˘˘م ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م ي˘˘˘ف
بق˘ل˘لا ل˘˘ما˘˘ح ط˘˘ق˘˘سس
ة˘ي˘عا˘ب˘˘سسب لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل

ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
يذ˘˘لا Ó˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘ت˘˘˘سسا
«زديرلا» عافدب بعÓت
ي˘˘ف ه˘˘م˘˘˘سسا ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
«غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا» خ˘يرا˘ت
كا˘ب˘˘سش ل˘˘ق˘˘ثأا نأا د˘˘ع˘˘ب
ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا
فادهأا ةعبسسب نوسسيلأا

ةح˘سشر˘م تنا˘ك ي˘ت˘لاو
ة˘عار˘ب ’و˘ل عا˘ف˘ترÓ˘ل
ةوسشن نم بولك ةراسسخلا هذه ظقوتل ،ةيقيقح ت’واحم نم هامرم ذقنأا يذلا ريخأ’ا اذه
.مسسوملا اذه هبقل نع عافدلا دارأا اذإا ةوارسضب لاتقلا ةيمتح مامأا هعسضتو جيوتتلا
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ةÓسصلإ تيقإوم

يرسصملإ يلهأ’إ يف بولطم يليÓب فسسوي^
دحإو مسسوŸ يكÎلإ ششاتكيسشب يدانب ايمسسر قحتلي لإزغ^

قحتلي يرون تيأإ
نوتبماهرفليو ـب

ةيعسضو مزؤويو
›وبان عم مÓغ

ناعقوي يسشبحو ششانك
«ةنوب» يف ايمسسر

ابردم ةرانفوب نيعت ةرإدإ’إ
«اقرزلإ»ـل إديدج

خسسفت «ةراطسسوسس» ةرإدإإ
نيبع’ ةثÓث دوقع

«بائذلأ» نأولأأ لمحل احسشرم ناك رسضخلأ ريهظ
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ابعل42 ىلإأ ةوعدلأ هجو ينطولأ بخانلأ

ابسس– اسسمنلاب قلطني ينطولإ بختنŸإ شصبرت
Ÿجين ةهجإوÒإو ايŸايدو كيسسك

ةمسصاعلأ دا–أ ةبانع دا–أ ءاعبرألأ لمأأ


