
نيسصخسش فيقوت
زاهج0004 زجحو

برهم ينورتكلإا

يديسس دلوأا «ريم» ةنادإا
نازيلغب قباسسلا بوهيملا

اذفان اسسبح ماعب
50صص
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تÓفاحلا ليغسشتل هجتت رئازجلا نإا لاق
ةرم لوأ’ عيمملا لورتبلا زاغب

هنأاسش نم اهثعب ةداعإ’ لؤلح داجيإا
ينطؤلا داسصتق’ا صشاعنإا

رامثتسسا صصرف نع ثحبت ةكرسشلا نأا دكأا
ملاعلا نم قطانم ةدع يف ةديدج

ةيجاتنإلا تاردقلا :راكح
رثأاتت مل كارطانوسسل

«انوروك» ةحئاجب
40صص

مزر01 ءافخإ’ اطاطب قيدانسص لامعتسسا
مجحلا ةريبك

تقؤؤملا صسبحلا نهر هيف اهبتسشم34 مهنم عدوأا قح هجو نود نينطاؤملا دحأ’ لÓغتسسا ةسصخر حنمب ماق

50صص

صسي˘ئر ي˘˘نا˘˘ي˘˘ل˘˘م د˘˘يز˘˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘سشك
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘برأ’ ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا

ت’وا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع نأا ،ن˘˘˘ي˘˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘˘قور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج ،صصل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘م ،بئار˘˘˘˘سضلاو
نأا ،هتاذ قايسسلا يف فاسضاو ،ةظهابلا

زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ىل˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘ق ،عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
كل˘˘˘ت ة˘˘˘يؤ˘˘˘سست لا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
.لكاسشملا

رئاز÷ا ‘ رامعتسسلا يسضاÃ فاÎعلا ضضفرت «ةفرطتم» تايعمج
30 صصيسسنرفلا فرطلا ةين ءؤسس ببسسب هناكم حواري ةركاذلا فلم نأا دكؤؤي يخيسش

رئاز÷ا ‘ تلواقŸا تاكرسش
ةيطارقوÒبلا نادنسس Úب

بئارسضلا ةقرطمو

5.1 داسصتقا وحن :روتيسش
زاغلا نم بعكم رتم رايلم
ةيسسمسشلا ةقاطلا لسضفب

40صص

40 صص

تÓئاعلا ديدع ءÓجإ’ لخدتت ةيام◊او تاناسضيفلا ببسس ةيدوأ’ا ناكسس لمحي يقاّرب

اسصخسش492 طروت
ةلسشنخب ةيسضق672 يف

دحاو رهسش فرظ يف

بسسنأ’ا رايتخ’ ةيملعلا ةنجللاب عمتجي دارج

مادختسسا ‘ عورسشلا
علطم «انوروك» حاقل

مداقلا يفناج
30 صص

50صص

!ًادّد‹ تايلو قرغت راطمألا نم ناتعاسس
30 صصةÈتعم ةيدام رئاسسخو لجيج ‘ ءادوسس ةليل^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةلاحإلل بلط
دعاقتلا ىلع

ن˘م ةدراو˘لا ة˘لدأ’او تار˘˘صشؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
لوؤو˘صسم˘لا نأا د˘كؤو˘ت ،ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج ة˘˘ي’و
لب ةلاقإ’ا نع ثحبي ةي’ولا يف لوأ’ا

امك زيزعلا لاملاب اهئارصش يف بغريو
صسأار ىلع هبيصصنت ذنمو يلاولا ،لاقي
يف ،ةيمصسرلا هتاطاصشن رصصح ةي’ولا
ة˘ط˘صشنأ’ا وأا ،ة˘ي˘لو˘كو˘تر˘ب˘لا ة˘ط˘صشنأ’ا
’ ،اصضرف هيلع فورظلا اهصضرفت يتلا
نأا ة˘˘˘جرد˘˘˘˘ل ،تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ’و عاد˘˘˘˘بإا
نأا نآ’ا نودقتعي يلاو˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
ىلع ةلاحإÓل بلطب ايمصسر مدقت يلاولا
.دعاقتلا

عئاسضلا لدبلا تقولا

يف ةينعم˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ار˘خؤو˘م تعر˘صش
تاعولابلا ةيقنت يف ،تايدلبلا نم ددع
،تاناصضيفلل ابنجت اهحيرصست لجا نم
بارغتصسÓل ري˘ث˘م˘لا ن˘كل ل˘ي˘م˘ج ر˘مأ’ا
ةينعملا تاطلصسلا ءوجل وه ةرم لك يف
تقولا يف تاعولا˘ب˘لا هذ˘ه ة˘ي˘ق˘ن˘ت ى˘لإا
ط˘قا˘صست˘ت تقو ي˘ف يأا ع˘ئا˘صضلا لد˘ب˘˘لا
ةكرح ةلقرع ىلإا يدؤوي ام ،راطمأ’ا هيف
نيذلا نينطاوملا ءايتصسا ريثيو رورملا
ىتح افيصص ةيلمعلا هذهب اوبلاط املاطل
.رورملا ةكرح يف للصشلا بنجت متي

 لظي ىتم ىلإا
؟يناعي نطاوملا

ةيعصضو ةبقلا ةيدلب تاقرط فلتخم دهصشت
م˘˘غر كلذو ،ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا صضع˘˘ب ءار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘˘ك
رمأ’ا ،اهديبعت ةداعإ’ ةريصصق ةرتف قارغتصسا
،ايموي  نينطاوملا ةاناعم يف ببصستي يذلا

ةكرح تلقرعو ءايحأ’ا كلذب  تهوصش ثيح
كر˘ب˘لا ل˘˘كصشت كلذ ن˘˘م ر˘˘ط˘˘خأ’او ،رور˘˘م˘˘لا
ةاناعم ببصسي ام ،راطمأ’ا مصسوم لÓخ ةيئاملا
لاؤو˘صسلاو ،ا˘ع˘م تا˘ب˘كر˘م˘˘لاو ةرا˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا
نم يناعي نطاوملا لظي ىتم ىلإا حورطملا

 ؟لكاصشملا هذه
«فوسشت ضشيع»

هتلئاع لقنل ةليصسو نينطاوملا دحأا دجي مل
ف˘قو˘م  ي˘ف ة˘يرا˘ن˘لا ه˘ت˘جارد ’إا  ،ةر˘ي˘غ˘˘صصلا

يذلا رمأ’ا ،تقولا صسفن يف بيرغو فيرط
ىلع تابكرملا يقئاصسو ةراملا لوصضف راثأا

ةياغرلا ةيدلب ىلإا ةيدؤوملا قيرطلا ىوتصسم
نونطاوملا برغتصسا  ثيح ،زيمح ةقطنم يف
مهدحأا لعج ام ،هعون نم ديرفلا رظنملا كلذ
  .«فوصشت صشيع» :لوقلاب فقوملا ىلع قلعي

qarsana@essalamonline.com
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«راقعلا ايفام» نم اررسضت رثكألا ةيلولا
،ةيلحا˘صس ة˘ي˘بر˘غ ة˘ي’و ف˘ن˘صصت

اررصضت رثكأ’ا تاي’ولا نمصض
نأا ةجرد˘ل ،«را˘ق˘ع˘لا ا˘ي˘فا˘م» ن˘م
رارصسأا ليصصافتب  نيفراعلا  دحأا
ةي’ولا نأا فصشك ةي’ولا رييصست
تصسلا تاو˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف تط˘˘ق˘˘صس
يرفيف22 رييغ˘ت تق˘ب˘صس ي˘ت˘لا

،لماكلاب «ايفاملا» دي يف9102
يف عقو ام ةجيتن ءاج قيلعتلا
ينلع بهن تايلمع نم ةي’ولا
تارار˘˘ق˘˘ب يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ءا˘˘عو˘˘ل˘˘˘ل
رارق  تارارقلا هذه رخآا ،ةيمصسر
صضرأا ةعطقل ينوناق ريغ حنم
رثكأا اهتحاصسم رحبلا ةهجاو يف
رتملا  نمث لقي ’ راتكه3 نم
عقوم رييغت اهلبقو ،لوهجم رمثتصسمل يزمرلا رانيدلاب ميتنصس نويلم52 نع اهيف دحاولا عبرملا

ةراثإا رثكأ’ا ،رربم دوجو نود ،يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويدل عبات ،لماكلاب ينكصس عورصشم
.8102 ماع يف ريزو لبق نم هترايز تمت عورصشملا نأا بارغتصسÓل

...ةلوهجم بابسسأل
ةي’وب تايونا˘ث˘لا ىد˘حإا تما˘ق
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘صصقإا˘ب ،ة˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘صس
راط˘فإ’ا ة˘ب˘جو ن˘م ن˘يد˘ي˘ع˘م˘لا

مت امبصسحو ،ةلوهجم بابصسأ’
تا˘ح˘ف˘صصلا صضع˘˘ب ي˘˘ف هر˘˘صشن

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نإا˘ف «كو˘ب صسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
مدع نيديعملا نم تبلط ةرادإ’ا
ا˘ب˘ن˘ج˘ت م˘ع˘ط˘م˘لا ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا
بصسح بب˘˘˘˘˘صسلاو ،جار˘˘˘˘˘حإÓ˘˘˘˘˘˘ل
ىلع ديدجلا ميوقتلا وه نÓعإ’ا
.«ءاصسملاوةحيبصصلا» نيترتف

 ماع ريدم بتكم يف «نايسسامراف»
ةيمومع ةصسصسؤوم ماع ريدم لوانتي
ةيودأ’ا نم اعون51و01 نيب ام
بلعب جعي هبتكم نأا ىتح ،ايموي
ماعلا ريد˘م˘لا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘يودأ’ا
صضار˘˘مأا ةد˘˘ع ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ايدح˘ت˘م ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘ي ،ة˘ن˘مز˘م
ةحارتصس’ا ىتح صضفريو ،صضرملا
نم مغرلاب دعاقتلا ىلع ةلاحإ’ا وأا
ةصضرع هلعجي يحصصلا هعصضو نأا
قيرب نكل ،ةظحل يأا يف توملل
ى˘ل˘ع ر˘صصي ه˘ل˘ع˘ج˘ي ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
.لمعلا يف رارمتصس’ا

ماه هيبنت
تا˘ير˘يد˘م ةد˘ع ته˘ب˘ن
ي˘ف ،ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘˘ئ’و
رابك ةيرئازج تاي’و
صصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’او ن˘˘˘صسلا
صضار˘مأا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا

يقلت ةرورصضب ةنمزم
از˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘نأ’ا حا˘˘˘ق˘˘˘ل
تحصضوأاو ،ةيمصسوملا

ةحصصلل تايريدم ةدع
ط˘صسو˘لاو قر˘صشلا ي˘ف
حيقل˘ت˘لا نأا˘ب ،بر˘غ˘لاو
از˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘نأ’ا د˘˘˘˘صض
ادج م˘ه˘م ة˘ي˘م˘صسو˘م˘لا

يأا فيفخت لجأا نمو ةهج نم نينمزملا ىصضرملاو نينصسملا صصاخصشأ’ا ةايح ذاقنإا لجأا نم
ريوطتو ةحصصلا ةيقرتل ةينطولا ةئيهلا صسيئر لاق هبناج نم ،تايفصشتصسملا ىلع طغصض
رابكل ادج ةيرورصض ةيمصسوملا ازنولفنأ’ا تاحاقل نإا ،يطايخ ىفطصصم روصسيفوربلا ،ثحبلا
.91 ديفوك دصض ةيويح تاداصضم لكصشت اهنوكل ىصضرملاو نصسلا
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ر˘يزو ي˘قار˘ب ي˘قزرأا ل˘ّم˘ح
صسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘˘لا دراو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نونط˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

بب˘صس ة˘يدوأ’ا فا˘ف˘صض ى˘ل˘˘ع
اه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا تا˘نا˘صضي˘ف˘لا

،ةيصضاملا ةليللا لجيج ةي’و
ط˘˘قا˘˘صست˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
.راطمأÓل ربتعملا

يف ،يقارب ريزولا حصضوأاو
هدقفت لÓخ يفحصص حيرصصت
،ةمصصاعلاب عيرا˘صشم˘لا صضع˘ب
ط˘ق˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘عا˘˘صس لÓ˘˘خ ه˘˘نأا
ط˘˘قا˘˘صست ة˘˘ي’و˘˘لا تد˘˘˘ه˘˘˘صش
نم م˘ل˘م57 تغل˘ب تا˘ي˘م˘ك
ى˘˘˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘˘˘م ،را˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘مأ’ا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،تا˘نا˘صضي˘ف˘لا

يتلا تاءار˘جإ’ا صضع˘ب كا˘ن˘ه
ر˘ئا˘صسخ يدا˘ف˘ت˘ل ا˘هذا˘خ˘تا م˘˘ت
.كÓمأ’او حاورأ’ا

ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا دافأاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
رايلم003 نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب

ندملا ةيامح لجأا نم تفرصص
ليجصست متو ،تاناصضيفلا نم
.ةصساصسح ةطقن568

د˘ئار˘لا دا˘˘فأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةحلصصم صسيئر جرعل حلاصص
ةيلحملا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ة˘يا˘قو˘لا
حيرصصت يف ،ةيندملا ةيامحلل

ةيدعرلا راطمأ’ا نأا يفحصص
ةلي˘ل ةراز˘غ˘ب تط˘قا˘صست ي˘ت˘لا
لجيج ةي’و ىلع صسمأا لوأا
ي˘ئز˘ج را˘ي˘ه˘˘نا ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘صست
ةر˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا يداو ر˘˘˘˘صسج˘˘˘˘ل
«ةي’ول˘ل ي˘قر˘صشلا ل˘خد˘م˘لا»
ةبكرم81 لو˘ي˘صسلا تفر˘جو
.ةيعفنو ةيحايصس نيب

نأا ثدحتملا تاذ حصضوأاو
راطمأÓل ف˘ي˘ث˘كلا ط˘قا˘صست˘لا
اميصس’ ةي’و˘لا ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا

رايهنا يف ببصست صسمأا حابصص

ةرطنق˘لا يداو ر˘صسج˘ل ي˘ئز˘ج
ىوتصسم ىلع ي˘با˘ق˘ع˘ل ي˘ح˘ب
34 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ـل لويصسلا فرج نع Óصضف
يداولا لخدم وحن ةبكرم81
امم رصسجلا لف˘صسأا د˘جاو˘ت˘م˘لا
هار˘˘ج˘˘م داد˘˘صسنا ي˘˘ف بب˘˘˘صست

.لا˘حوأ’ا م˘كار˘ت د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ
ةلفاح52 هايملا ترمغ امك
ة˘ط˘ح˘م˘لا˘ب ة˘˘نو˘˘كر˘˘م تنا˘˘ك
نير˘فا˘صسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘قر˘صشلا
بصسح ،رصسجلا لباقم ةعقاولا
هنأاب فدرأا يذلا ردصصملا تاذ
انوع35 نم ديزأا ريخصست مت
51و ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ن˘˘م
نيقروز ن˘ع Ó˘صضف ا˘ط˘با˘صض
صصا˘صصت˘م’ تا˘ن˘حا˘صش7و
.هايملا

د˘كأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا صسف˘˘ن ي˘˘فو
صسي˘ئر لا˘كل˘ك ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
يلح˘م˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا
رار˘˘صضأÓ˘˘ل ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ىد˘˘ل
ةيدعرلا راطمأ’ا نع ةمجانلا
هنأاب ،ةي’ولا ىلع ةطقاصستملا
ليجصست ةعاصسلا دحل متي مل»
افي˘صضم ،«ة˘ير˘صشب ر˘ئا˘صسخ يأا
لئاصسولا ةفاك ريخصست مت هنأاب

لخد˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا
دعب لويصسلا تافلخم ةلازإاو
را˘˘ط˘˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك تغ˘˘ل˘˘˘ب نأا
كلذو مل˘م641 ةطقاصستم˘لا

ن˘ي˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ
ةثلا˘ث˘لاو Ó˘ي˘ل ر˘صشع ة˘يدا˘ح˘لا

.احابصص
لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا تاذ ف˘˘˘صشكو

ةيئ’و ةنجل بيصصنت مت هنأاب
تا˘ف˘ل˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ءار˘˘جإا ن˘˘ع Ó˘˘صضف لو˘˘ي˘˘˘صسلا

رصسجلا ىلع اروف ةينقت ةربخ
ة˘ن˘يا˘ع˘مو ا˘ي˘˘ئز˘˘ج را˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا
عصضولا صصيخصشتو رارصضأ’ا
ةي˘ن˘ف˘لا ةأا˘صشن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ما˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
.اددجم همدع نم اهلامعتصسا

ربع طاقنلا ديدع نأا ركذي
اهرودب تدهصش ةي’ولا بارت
ي˘ف تب˘ب˘صست لو˘ي˘˘صس ل˘˘كصشت

ةصصاخ تاقرطلا صضعب قلغ
ىوتصسم ىلع ريهاطلا ةيدلبب
ق˘ير˘ط˘لا˘ب طاو˘صشأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ةاذاحمب34 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

امم ءابره˘كلا د˘ي˘لو˘ت ة˘ط˘ح˘م
را˘ي˘ت˘ل˘ل عا˘ط˘ق˘نا ي˘˘ف بب˘˘صست
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

دحأ’ا ةليل ةليط ءايحأ’ا ديدع
.نينث’ا ىلإا

تÓئاعلا ديدع ءÓجإ’ لخدتت ةيام◊او تاناسضيفلا ببسس ةيدوأ’ا ناكسس لمحي يقاّرب

!ًادّد‹ تايلو قرغت راطمألا نم ناتعاسس
ةÈتعم ةيدام رئاسسخو لجيج ‘ ءادوسس ةليل^

خ.ةميسسن

رئاسسخ فلخ ام ،ةي’ؤلا ندمب ةطيحملا ةيدوأ’ا ناسضيف يف تببسستو ،لجيج ةي’و ةينافؤط راطمأا تبرسض
ليسصاحملا يف ةحداف رئاسسخ ىلإا ةفاسضإا ،ريسسلا ةكرح لطعتو رؤسسجو لزانم رايهنا تلمسش ةريبك ةيدام

نينطاؤملا قتاع ىلع ةيلوؤؤسسملاب ةيئاملا دراؤملا ريزو يقليل ،ةيرسشب رئاسسخ ليجسست نود نم ،ةيعارزلا
.ةيدوأ’ا فافسض ىلع نينطاقلا

ةكبسشلاب ةمئأ’ا نيؤكتل ادهعم21 طبر
قفدتلا ةيلاع ةيتؤبكنعلا

طوطخم ةئام ةنمقر
ةيدجسسم تابتكمو
ظفحل قئاثوو
ثارتلاو ةركاذلا
ريزو يدهملب فسسؤي فسشك

نأاب ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤؤسشلا
001 ةنمقر ىلإا تلسصو هترادإا

21 طبر بناج ىلإا طؤطخم
لكايهو ةمئأ’ا نيؤكتل ادهعم
ةكبسشلاب ةيفاقث زكارمو
.قفدتلا ةيلاع ةيتؤبكنعلا

يف صسمأا يدهملب ريزؤلا لاق
قيرط نع يسسارد مؤي حاتتفا

تحت دعب نع رسضاحتلا ةينقت
نا «قئاثؤلا ةنمقر» ناؤنع
ةنمقر راطا يف ىعسست هحلاسصم
ةسصاخ تارود ميظنت عاطقلا

ةجلاعمو لماعتلا ةيفيكب
ءاسشنا ىلا ةفاسضإ’اب طؤطخملا

طؤطخملاب صصاخ كنب
21 طبر مت هنا ادكؤؤم ،Óبقتسسم
لكايهو ةمئ’ا نيؤكتل ادهعم
ةكبسشلاب ةيفاقث زكارمو
اميف قفدتلا ةيلاع ةيتؤبكنعلا

ينورتكلا ماظن عسضو مت
تامؤلعملا لدابتو لسصاؤتلل
نا ازربم ،ةمئأ’ا نيؤكتو
ةحئاج يسشفت عم عاطقلا

ىلع اسساسسأا دمتعي ،انورؤك
ميظنت يف قرزأ’ا ءاسضفلا

ظفح يف دعب نع تاقباسسم
درلاو ميركلا نآارقلا ديؤجتو

يف نينطاؤملا ت’اغسشنا ىلع
ىؤتفلاك ىتسش عيسضاؤم
.ةيعرسشلا

ةيمهأا ىلع ثدحتملا ددسشو
ةيدجسسملا تابتكملا ةنمقر
راطإا يف ماع حسسم ءارجإاو
فدهب كلذو يلخادلا ميظنتلا
ةفرعملا ةميق نم عفرلا

ءاسضقلاو ةيئورقملا عيجسشتو
هترادإا نأا اريسشم ،ةيمأ’ا ىلع
يف ةربتعم اطاؤسشأا تعطق
ةكبسشلا تيبثت يفو ةنمقرلا
عورسشمك هنأا فاسضأاو ،ةينيبلا
ةيلمع يف قÓطن’ا مت ،يلوأا

تابتكملا ةنمقرو حسسم
تاطؤطخملاو ةيدجسسملا

ىؤتسسم ىلع بتكلاو قئاثؤلاو
Óبقتسسم متيل تاي’و صسمخ

84 ـلا ىؤتسسم ىلع اهميمعت
.ينطؤلا بارتلا ربع ةي’و

ز.صسواط

بسسنأ’ا رايتخ’ ةيملعلا ةنجللاب عمتجي دارج

علطم «انوروك» حاقل مادختسسا ‘ عورسشلا
مداقلا يفناج

و˘صضع ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘˘ب د˘˘كأا
صسوريف ةعباتمل ةينطولا ةنجللا

يف عورصشلا متيصس هنأا ،انوروك
رهصش ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل ماد˘خ˘ت˘صسا

د˘ع˘ب كلذو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
فرط نم بصسنأ’ا حاقللا رايتخا
.ةصصتخملا ةيملعلا ةنجللا

ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘نا˘كر˘ب لا˘قو
ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ،صسمأا ه˘ل ي˘ف˘ح˘˘صص
قيصسنتلاب ةصصتخ˘م˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ىلع ل˘م˘ع˘ت˘صس تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘م
دصض بصسانم˘لا حا˘ق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خا
لجا نم»91 ديفوك» صسوريف
علطم همادختصسا يف عورصشلا

ةنجللا نا ادكؤوم ،لبقملا يفناج
ادو˘ه˘ج لذ˘ب˘ت ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘˘صسلا

حاقللا راي˘ت˘خا ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
يتلا تاميلعتلا قفو بصسانملا
دبع» ةيروهمجلا صسيئر اهاطعأا
اذه نأا ادكؤوم ،«نوبت ديجملا
لمأ’ا يطعي˘صس بئا˘صص رار˘ق˘لا
ةدئافلاب دوعيصسو ني˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل

.ةحصصلا لاجم ىلع
دارج زيزعلا دبع عمتجا دقو

ةنجللا عم ،صسمأا لوأ’ا ريزولا
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
صسور˘˘ي˘˘ف د˘˘صصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

حاقللا ءانتقا لجأا نم ،انوروك
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘صض بصسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ح˘˘لا˘˘صصم تد˘˘كأا.«انوروك»
عامتجا نأا ،دارج لوأ’ا ريزولا
تاميلعتل اقبط ءاج صسمأا موي
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر

ةرورصض ىلع حلأا يذلا نوبت
ةيلمع ةرصشابمو حا˘ق˘ل˘لا ءا˘ن˘ت˘قا
،مداقلا يف˘نا˘ج ر˘ه˘صش ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

تب˘صصن ة˘مو˘كح˘لا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
يرازو˘˘˘لا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
92 ي˘ف د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
لمع يق˘ير˘ف0202 ربم˘فو˘ن
ر˘˘يزو ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘صسأار˘˘ت˘˘˘ي
ةيلحملا تاعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ر˘يزوو ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لاو
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا
تب˘صصنا د˘قو ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا

لفكتلا لوح لمعلا قيرف ماهم
حا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
ا˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل دا˘˘صضم˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صس’و ،(91‐ديفوك)
ططخمو ءانتق’ا ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسإا
دراو˘م˘لا ر˘ي˘صضح˘تو م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا
بنا˘ج˘لاو ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ير˘صشب˘˘لا
لقن˘ب صصا˘خ˘لا ي˘كي˘ت˘صسجو˘ل˘لا
ربع هعيزوتو هنيزختو حاقللا
.ىرخأا ةهج نم ينطولا بارتلا
دق ناك نوبت صسيئرلا نأا ،ركذي
ريزولل رماوأا ،صسمأا لوأا ردصصأا
«ارو˘˘˘˘ف» صسأار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا˘˘˘˘ب لوأ’ا
ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا
ةيعصضو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
بصسنأ’ا حاقللا رايتخ’ ةيئابولا

91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف د˘˘صض
حيقلتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘صشلاو
.لبقملا يفناج رهصش نم ءادتبا

ز.صسواط
ءؤسس ببسسب هناكم حواري ةركاذلا فلم نأا دكؤؤي يخيسش

يسسنرفلا فرطلا ةين

فاÎعلا ضضفرت «ةفرطتم» تايعمج
Ãرئاز÷ا ‘ رامعتسسلا يسضا

يخيصش دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ف˘صشك
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر را˘صشت˘˘صسم
نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘˘كاذ˘˘لا نوؤو˘˘صشل
مقرلا نع دعب حصصفت مل اصسنرف
ءادهصشلا مجام˘ج دد˘ع˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا لا˘˘ط˘˘بأاو
ى˘لا ار˘ي˘صشم ،ا˘ه˘يد˘ل ةدو˘جو˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج دو˘˘˘جو
فار˘ت˘˘ع’ا صضفر˘˘ت ،ة˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م
 .رئازجلا يف رامعتصس’ا يصضامب

ح˘ير˘صصت ي˘˘ف ي˘˘خ˘˘ي˘˘صش د˘˘كأا
تا˘ي˘ع˘م˘˘ج كا˘˘ن˘˘ه نأا ،ي˘˘مÓ˘˘عا
صضفر˘˘ت ،ة˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف
رامعتصس’ا هفرتقا امب ،فارتع’ا
د˘صض م˘ئار˘ج ن˘م ي˘صضا˘م˘˘لا ي˘˘ف
،يصضاملاب رئازجلا يف ةيناصسن’ا

اهق˘ل˘ق˘ي ا˘صسنر˘ف» Ó˘ئا˘ق فا˘صضاو
رتصست˘ت نأا د˘ير˘ت يذ˘لا ي˘صضا˘م˘لا

حصضوأاو .«هاصسنن نأا انديرتو هيلع
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر را˘صشت˘˘صسم
نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘˘كاذ˘˘لا نوؤو˘˘صشل
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع صسي˘˘ئر˘˘لا

ةيروهمجلا ءانب ةداعإا ىلع رصصم
صساصسأا ىلع زكرت يتلا ةديدجلا
 .حلاصصلا درفلا نيوكتو ءانب

فيصشرأ’ا فلمب قلعتي اميفو
اذ˘ه نأا ،ي˘خ˘ي˘صش د˘كأا ،ي˘ن˘طو˘˘لا
،ةركاذلا فلم نمصض صسيل فلملا

نييعت مت نآ’ا دحل هنأا احصضوم
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
لجأا نم ،يصسنر˘ف˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا
فور˘ظ˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ،ه˘˘ت˘˘صسارد
صسفن يف اريصشم ،هل ةيصضرأ’او

وه فيصشرأ’ا فلم نأا ىلإا تقولا
 .دقعمو بعصص فلم

˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا يأار˘˘˘لا» نأا فا˘˘˘صضأاو
ا˘م˘ي˘ف اد˘حو˘م صسي˘ل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.«يرامعتصس’ا

فلم تادجتصسم رخآا نعو
متي مل هنإا يخيصش لاق ،ةركاذلا
يصسنرفلا خرؤوم˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
 .نيترم ’إا اروتصس نيماجنب

ىعصست ،رئازجلا نأا ىلع ددصشو
عم ةنزاوتم تاقÓع ءانبل ةدهاج
فا˘صضأاو ،م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
صضام اهل اصسنرف تماد ام» :Óئاق
˘ماد ا˘مو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ي˘ف
ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ا˘˘هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
بل˘ط˘ت˘ي ر˘مأ’ا˘ف ،يدا˘صصت˘˘ق’او
’ ن˘ح˘ن» لا˘قو .«ر˘ب˘˘كأا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع
لوانتن نأا نكمي .يصضاملا ىصسنن
امأا ،انحلاصصم مدخي امب يصضاملا
ريغ نم اذهف يصضاملا يوطن نأا
ءوجللا ةيناكمإا نعو .«نكمملا
فلم يف ةيلودلا ةمكاحملا ىلإا
،يخيصش حصضوأا ،ةينطولا ةركاذلا
ةيلودلا ةمكاحملا ىلإا ءوجللا نأا
هناصش نم يذلا رمأ’ا ،رطاخم هيف
فيصشرأ’ا فÓتإا يف ببصستي نأا
هنأا ىلإا اريصشم ،صشئاط فرصصتب
م˘ي˘كح˘ت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ن˘˘كم˘˘ي
ةمÓصس نامصض ةلاح يف ،يلودلا
 .فيصشرأ’ا

 يمؤلد Ëرم

ريزو نايز نب يقابلا دبع لاق
حنملا ديدمت نإا ،يلاعلا ميلعتلا
ةفصصب ناك جراخلاب ةيصساردلا
.ةدحاو ةرملو ةيئانثتصسا

حلاصصملا نأا ،نايز نب دكأاو
ديدمت تاب˘ل˘ط تق˘ل˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نكمي ’ ن˘كلو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل
عامتجا دقع ىلإا اريصشم ،اهتيبلت
ن˘يو˘كت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ي˘˘ف ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ترود ي˘˘˘˘˘ف ،جرا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
.نيتيئانثتصسا

اقيقحتو هنأا ريزولا فاصضأاو
روفلا ىلع ذيفنت مت ،ةياغلا هذهل
حنمل ةنجللا هتذختا يذلا رارقلا

اًموي51 ةد˘م˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘صضإا ةد˘˘م
.اًيرهصش

ريزو فرصشأا ،ةيناث ةهج نمو
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ري˘كف˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل بي˘صصن˘ت ى˘ل˘ع

تامدخلا ةموظنم حÓصصإا لوح
.ةيعماجلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب ر˘كذو
نم نوكتت  ةنجللا نأا يلاعلا

ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاود˘˘ن˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور
ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو ،تا˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
نم ددعو ،ةرازولل نييزكرملا

،ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ير˘يد˘م
ي˘ف ثح˘ب˘لا ز˘كر˘م ن˘م ءار˘ب˘خو
ل˘جأا ن˘م ق˘ب˘ط˘˘م˘˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا
ىرخأا تاصصصصخت نمو ةيمنتلا

.كلذك
ن˘ب د˘كأا ،قا˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو

حÓ˘˘صصإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘يز
ل˘ك ن˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ءاو˘يإ’ا˘ك ،ي˘حاو˘ن˘لاو بناو˘ج˘لا

،ة˘ح˘ن˘م˘لاو ل˘ق˘ن˘˘لاو ما˘˘ع˘˘طإ’او
تاهيجوت ىلع ءانب يتأاي يذلاو
،ةيروهمجلا صسيئر تام˘ي˘ل˘ع˘تو
ءارزو˘لا صسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا ءا˘ن˘˘ثأا

.0202 توأا90 خيراتب اقباصس
تا˘ه˘ي˘جو˘ت ر˘يزو˘لا ى˘ط˘˘عأاو

ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تاذ˘˘˘ل
تار˘ب˘خ˘لا ل˘كب ا˘ه˘ت˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
ةموظنمب ةقلعت˘م˘لا برا˘ج˘ت˘لاو
تاصساردلا ىلع اذكو ،تامدخلا
ءار˘ب˘خ ل˘ب˘ق ن˘˘م تير˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا

ملعو داصصتق’ا يف نيصصتخم
ةيملعلا تاحورطأ’او ،عامتج’ا

تز˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’او
ةمدقملا تامد˘خ˘لا صصو˘صصخ˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل
ربصسو ةيناديملا تاعÓطتصس’ا
ةدا˘ف˘˘ت˘˘صس’ا صصو˘˘صصخ˘˘ب ءارآ’ا

نايز نب رداقلا دبع دهعتو.اهنم
نوعلا دي دمب ددصصلا اذه يف
يف ةيصصولا ةنجلل ةدعاصسملاو
عصضوو ،اهريرقت داد˘عإا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

.اهفرصصت تحت تايطعملا لك
ـه.داؤج

ةيعما÷ا تامدÿا ةمؤظنم حÓسصإ’ ةن÷ بيسصنت ىلع فرسشأا

ةدحاو ةرŸو ةيئانثتسسا ةفسصب ناك جراÿاب ةيسساردلا حنŸا ديد“ :نايز نب



ح˘ير˘صصت ي˘ف رو˘ت˘ي˘صش د˘˘كأا
ة˘˘لود˘˘لا نا ،صسمأا ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
0001 ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لا ح˘م˘˘ط˘˘ت
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ن˘م طاوا˘غ˘˘ي˘˘م
1202 ة˘ن˘صس ي˘ف ة˘ي˘˘صسم˘˘صشلا

،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ل˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
ل˘˘صصو˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو
طاواغيم00051 قي˘ق˘ح˘ت˘ل
ينعي ام وهو ،5302 قافأا يف
رايلم5.1 براقي ام داصصتقا

ادكؤوم ،زاغلا نم بعكم رتم
ةيصسمصشلا تاطحملا هذه نا
زاغلاب رئازجلا اهلومتصس يتلا
ا˘هؤوا˘صشنإا م˘ت˘ي˘صس ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صشلا˘˘ب
ةقاطلا لاجم يف نييصساصسأ’ا
ايناملأاك ،ملاعلا يف ةيصسمصشلا

ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لاو
  .نيصصلاو ةيكيرمأ’ا

ةكارصشلا نا ثدحتملا لاقو
ح˘م˘صست˘صس ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صس’ا
يغبني ذا ،كلذ يف عارصسإ’اب

طاواغيم0001 قيقحت انيلع
قافا ي˘ف ل˘ق’ا ى˘ل˘ع ا˘يو˘ن˘صس
ةطخ حاجنا لجا نم ،5302
افيصضم ،طاوا˘غ˘ي˘م00051
را˘ط’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نا
ل˘ظ ي˘ف تا˘صصقا˘ن˘˘م قÓ˘˘طا
را˘صشاو ،ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘صشلا
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا ى˘˘لإا رو˘˘ت˘˘ي˘˘˘صش
يذلاو زاغلل ريبكلا ينطولا
بعكم رتم رايلم002ـب ردقي

نا افصشاك ،ا˘يو˘ن˘صس زا˘غ˘لا ن˘م
0052 ى˘ل˘ع ر˘فو˘˘ت˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا

ن˘˘م بع˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘م را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
يذلا رم’ا زاغ˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘حا
نيرايخ نيب رئازجلا عصضيصس
رايخ8202 قا˘˘˘˘˘˘فا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا وا كÓ˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

˘‐ ءار˘ب˘خ˘لا تاد˘ي˘˘كأا˘˘ت بصسح
. ‐ريزولا لوقي

ريزولا اعد ،ىرخأا ةهج نم
زاغلا يف رامثتصس’ا حبك ىلإا
تاطحملل هجوملا يع˘ي˘ب˘ط˘لا
˘ما˘ه˘م˘لا˘ب ار˘كذ˘م ،ة˘يرار˘˘ح˘˘لا
ةيرازولا ه˘تر˘ئاد˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ىلع ة˘قا˘ط˘لا ي˘ف تادا˘صصت˘قا

تا˘عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘ما˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم
فاد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا˘˘ب كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
،ل˘ق˘ن˘لاو ن˘˘كصسلاو ي˘˘ما˘˘قإ’ا

ديصشرت ةي˘م˘هأ’ ه˘قر˘ط˘ت ي˘فو
،ةقاطلل د˘جا˘صسم˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا
ة˘ن˘ج˘˘ل نا ‐ر˘˘يزو˘˘لا‐ ح˘˘صضوأا

ةدا˘عا ى˘ل˘˘ع فر˘˘صشت ة˘˘صصا˘˘خ
دÓبلا رب˘ع د˘جا˘صسم˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
ةئيبلل قيدصص دجصسم ءاصشنإاو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
امأا ،هللا دبع يديصسل ةديدجلا
‐ دكأا دقف لقنلا صصوصصخب
يف ةرم لوأ’ هنا ‐ثدحتملا
ليغصشت متيصس ،رئازجلا خيرات

زا˘˘غ ى˘˘لا تلو˘˘˘ح تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح
ىوتصسم ىلع عيمملا لورتبلا
ح˘م˘صسي˘صس ا˘˘م˘˘م ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
كÓهتصسا نم %03 داصصتقاب
ر˘ي˘خ’ا ي˘ف صصل˘خو ،لز˘يد˘˘لا
داريتصسا مت هناب ديكأاتلا ىلا

ةدع ةيئابرهك نحصش تاطحم
امك ،ابيرق اه˘ب˘ي˘كر˘ت م˘ت˘ي˘صسو

˘‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ بصسح م˘ت˘˘ي˘˘صس
،ةيئابرهك تاب˘كر˘م دار˘ي˘ت˘صسا

تارايصسلا ةفلكت نا احصضوم
00001 ىلا لصصت نا نكمي
.طقف وروا

ثدحلا4 9192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج7ـل قفاؤملا0202 ربمسسيد22ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

ةرم لوأ’ عيمملا لورتبلا زاغب تÓفاحلا ليغسشتل هجتت رئازجلا نإا لاق

ةيسسمسشلا ةقاطلا لسضفب زاغلا نم بعكم رتم رايلم5.1 داسصتقا وحن :روتيسش

ز.صسواط

رايلم5.1 داسصتقا ىلا ىعسست رئازجلا نا ،ةددجتملا تاقاطلاو يؤقاطلا لاقتن’ا ريزو رؤتيسش نيدلا صسمسش لاق
. ةيسسمسشلا تاطحملا عورسشم قيرط نع كلذو ،زاغلا نم بعكم رتم

ببسسب Òبك لكسشب ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ داز اهمجح
ةياقؤلا تادعŸ فثكŸا مادختسس’ا

تايافنلا ةلكسسر ‘ عيراسشŸا يلماح جامدإل ضصوسصن

ينطؤلا داسصتق’ا صشاعنإا هنأاسش نم اهثعب ةداعإ’ لؤلح داجيإا

نادنسس Úب رئاز÷ا ‘ تلواقŸا تاكرسش
بئارسضلا ةقرطمو ةيطارقوÒبلا

ملاعلا نم قطانم ةدع يف ةديدج رامثتسسا صصرف نع ثحبت ةكرسشلا نأا دكأا

«انوروك» ةحئاجب رثأاتت مل كارطانوسسل ةيجاتنإلا تاردقلا :راكح

ثار˘ح ن˘ب ةر˘ي˘صصن تد˘˘كأا
ا˘ه˘عا˘ط˘ق نا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ةر˘˘يزو
ع˘صضو ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
صصوصصنلل ةيئاهنلا ةغيصصلا
لجأا ن˘م كلذو ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ن˘م با˘ب˘صشلا جا˘مدإا ل˘ي˘ه˘صست

باحصصأاو عيراصشملا يلماح
ي˘ف ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست لا˘˘ج˘˘م
 .اهريودت ةداعإاو اهنيمثتو

ي˘˘ف ثار˘˘ح ن˘˘ب تفا˘˘˘صضأاو
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب صسمأا ا˘ه˘ل ة˘م˘˘ل˘˘ك
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا حا˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا
ي˘˘˘صضار˘˘˘ت˘˘˘ف’ا نو˘˘˘لا˘˘˘صصل˘˘˘ل
32 ى˘˘لا12 ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
رييصست لوح يراجلا ربمصسيد
نا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘˘ب تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ير˘˘ئاد˘˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ز˘ئا˘كر ىد˘˘حإا
 .عاطقلا

نأا ،ةر˘˘˘يزو˘˘˘لا تح˘˘˘˘صضوأاو
عيراصشمل˘ل ل˘ما˘ح˘لا با˘ب˘صشلا

تاصسصسؤوم˘لا با˘ح˘صصا اذ˘كو
رود مه˘ل نو˘كي˘صس ،ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا
يف اميصس ،اهديصسجت يف زراب

تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست لا˘˘ج˘˘م
.اهر˘يود˘ت ةدا˘عإاو ا˘ه˘ن˘ي˘م˘ث˘تو
،لصصت˘م قا˘ي˘صس ي˘ف تزر˘بأاو
يملاعلا يحصصلا عصضولا نا
صسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘ج ،بع˘˘˘˘صصلا

،رئازجلا صسم يذلا ،انوروك
يف ةرمتصسم ةدايز ىلإا ىدأا
ببصسب ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
تادعمل فثكملا مادختصس’ا
ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘يدر˘ف˘لا ة˘يا˘قو˘لا
ينÓقع˘لا ر˘ي˘غ كÓ˘ه˘ِت˘صسÓ˘ل
.ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ي˘˘ف
كلذ˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘˘نأا تفا˘˘صضأاو
تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ح˘˘ب˘˘صصأا

ةياغ يف اهتجلاعمو اهعمجو
ن˘م ه˘نا تن˘ي˘بو ،ة˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا
اذ˘˘ه ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م يرور˘˘˘صضلا
كار˘صشإا لÓ˘خ ن˘م ،ل˘كصشم˘لا

ىوتصسم ىلع ني˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك
ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

نييداصصتق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
تا˘عا˘م˘ج˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
.نينطاوملا اذكو ةيلحملا

د.Ëرم

ينايلم ديزي دمحم فصشك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا صسي˘˘˘ئر
،نيلواقم˘لاو ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’
،صصل˘ق˘ت ت’وا˘ق˘م˘لا دد˘ع نأا

ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج
ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت ع˘˘˘م ،بئار˘˘˘صضلاو
يف فاصضاو ،ةظهابلا جاتنإ’ا
،عاطقلا اذه نأا ،هتاذ قايصسلا
عيراصشم˘لا زا˘ج˘نا ى˘ل˘ع ردا˘ق
كل˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘صست لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
.لكاصشملا

حير˘صصت ي˘ف ي˘نا˘ي˘ل˘م د˘كأا
لي˘قار˘ع˘لا نأا ،صسمأا ي˘ف˘ح˘صص
صضرتعت يتلا ةي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
ل˘كصشب م˘ها˘صس  ،ت’وا˘ق˘م˘˘لا

،ا˘هدد˘ع صصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك
،ي˘ثرا˘كلا˘ب ع˘صضو˘لا ا˘ف˘˘صصاو
صضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
صضفرت تلازام تا˘صسصسؤو˘م˘لا
مÓتصسا لصصو حنم ن’ا دحل
م˘غر ،تÓ˘صسار˘م˘لاو د˘ير˘ب˘˘لا
دبع ةيروهمجلا صسيئر رماوأا
ريزو˘لا اذ˘كو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوأ’ا
لاكصشأا عيمج ىلع ءاصضقلاب
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تÓ˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صست˘˘˘˘لا
.نيرمثتصسملل

دا˘˘ح˘˘ت’ا صسي˘˘ئر ح˘˘˘صضوأاو
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأ’ ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

لمعلا بابرأا نأا ،نيلواقملاو
نأا˘صشب ة˘مو˘كح˘لا ءاد˘˘ن او˘˘ب˘˘ل
ةيجاتن’ا ةي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
ح˘˘ير˘˘صست مد˘˘عو ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ريبادت˘لا مار˘ت˘حا ع˘م ،لا˘م˘ع˘لا
ةموا˘ق˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا

ر˘ئا˘صسخ˘لا م˘ج˘ح م˘˘غر  كلذو
نأا ىلإا اريصشم ،اهودبكت يتلا

عا˘ط˘ق ي˘ف ت’وا˘ق˘م˘لا دد˘˘ع
ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا
.ريبك لكصشب صضفخنا

،رئازجلا نأا ،ينايلم  دكأاو
ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ل˘حر˘م˘لا تط˘˘خ˘˘ت

دعب ،ةيداصصتق’ا تايدحتلاو
ي˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس
يداصصت˘ق’ا عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘فر˘ع
،اهدهصش يتلا دوكرلا ةلاحو
طفنلا راع˘صسأا را˘ي˘ه˘نا بب˘صسب
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لاو
لÓ˘خ دÓ˘ب˘لا ه˘ب تر˘م يذ˘˘لا
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق كلذو ،9102 ة˘˘ن˘˘صس
ريبادتلا هتفلخ امو .ةحئاجلا
ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
،ءابولا يصشفت عنمل ةموكحلا

تمهاصس  لماوع اهايا اربتعم
نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع صصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

ع˘ل˘صسلا دا˘صسك ي˘ف تب˘ب˘˘صستو
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
ءانثتصساب نزاخملاو عناصصملا
ديعصص ىلع.ةيئاذغلا داوملا
دا˘˘ح˘˘ت’ا صسي˘˘˘ئر بحر ،ر˘˘˘خا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأ’ ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

صسيئر ة˘ط˘خ˘ب ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو
تاءار˘جإا اذ˘كو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘مو˘كح˘لا
يدا˘صصت˘قإا صشا˘ع˘نإا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ع˘ير˘لا عا˘ط˘ق ن˘م جور˘˘خ˘˘لاو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا
دقتنا هنأا ’ا ،يلعفلا يجاتنإ’ا
يتلا ةيطارقوريبلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ي˘ف ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا صضر˘˘ت˘˘ع˘˘ت
قاي˘صسلا ي˘ف را˘صشاو.رئازجلا
مت يتلا ريبادتلا نأا ىلا ،هتاذ
ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ا˘هذا˘خ˘تا

ة˘ل˘ي˘ف˘كو ة˘ي˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ،1202
ثعب ةداعإ’ لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا˘ب
،ديدج نم ينطولا داصصتق’ا
بب˘صسب ادو˘كر د˘ه˘صش نأا د˘ع˘ب
حاتحي يذلا يجاتلا صسوريفلا
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صشو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا لود

˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ه’ا ةرور˘˘˘˘˘˘صض
ةصصاخ ،ةئصشانلا تاصسصسؤوملاب
،يعارزلا جاتن’اب قلعتي اميف
جا˘ت˘ن’ا ،يو˘قا˘ط˘˘لا جا˘˘ت˘˘ن’ا
. ةفرعملا جاتنإاو يحايصسلا

يمؤلد Ëرم

صسي˘ئر˘لا را˘كح ق˘ي˘˘فو˘˘ت دا˘˘فأا
نأا ،كار˘طا˘نو˘صسل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
مل عمجملل ةي˘جا˘ت˘نإ’ا تارد˘ق˘لا
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘صصلا م˘غر ر˘ثأا˘˘ت˘˘ت
ءا˘بو تا˘ي˘عاد˘ت ءار˘ج ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو
نأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشم ،91‐ديفوك
تاقورحملل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘صشلا
ةربتعم رئاصسخ يدافت تعاطتصسا
ةيلاملا تانزاوتلا ىلع ظافحلل

لصضفب طصسوتملا ىدملا ىلع
.ةذختملا تاءارج’ا فلتخم

ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف را˘˘˘كح لا˘˘˘قو
ةحئاج ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م نا ،ي˘ف˘ح˘صص
كار˘طا˘نو˘صس تذ˘خ˘˘تا ا˘˘نورو˘˘ك
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا
يف رارمتصس’او اهلامع ةمÓصس
ةيبلتو ةينطولا قوصسلا نيومت
اهئاكرصش عم ةيدقاعتلا اهتامازتلا
نا اذه ينعي ’ نكل جراخلا يف
تابو˘ع˘صص ه˘جاو˘ي م˘ل ع˘م˘ج˘م˘لا

.تايدحتو
د˘كا ،تا˘بو˘ع˘صصلا هذ˘ه ما˘مأاو

ل˘˘صضف˘˘ب ه˘˘نأا ه˘˘˘تاذ لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
لÓخ نم ةيمي˘ظ˘ن˘ت˘لا تارد˘ق˘لا
ةفاك دين˘ج˘تو تارا˘طإ’ا د˘ن˘ج˘ت
م˘˘ت ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لاو تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإ’ا
Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لا
ر˘ثأا˘ت˘ت م˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا ا˘˘ن˘˘تارد˘˘ق»
زاج˘نإ’ا رو˘ط ي˘ف ا˘ن˘ع˘يرا˘صشمو
ةصصاخ بذ˘بذ˘ت˘لا صضع˘ب تفر˘ع
.«ةيبنجأ’ا تاراطإ’ا ةرداغم دعب

،ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه كراد˘ت م˘˘تو
تاردقلا ةئ˘ب˘ع˘ت˘ب ،را˘كح بصسح

ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تارا˘˘˘طإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘ل فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ة˘لوا˘ن˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘صش
ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
تماق امك .ةيمومعلا تاطلصسلا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘فو كار˘طا˘نو˘صس
ذا˘خ˘تا˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘مرا˘˘صص تاءار˘˘جإا

ع˘يرا˘صشم˘لا ط˘ط˘خ˘م ة˘ع˘˘جار˘˘م
ىد˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
عورصشلاو طصسوتملاو ر˘ي˘صصق˘لا
لÓغتصس’ا فيلاكت صضفخ يف
ة˘ه˘ج ن˘م ا˘هد˘ي˘صشر˘ت ة˘لوا˘ح˘م˘ل
تامدخلاو جاتنإ’ا ىلإا ءوجللاو
ةبعصصلا ةلمعلا ريفوتل ةينطولا

.ىرخا ةهج نم
اذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘كح ح˘˘˘˘˘˘صضواو

ىلع زيكرتلا مت هنأا صصوصصخلا
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا ل˘˘˘ك ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م
ةيولوأ’ا ءاطعإا ع˘م ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بÓ˘˘˘ل
ةفداهلاو ةيصساصسأ’ا ةيرامثتصس’ا
وا جا˘˘ت˘˘نإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ي˘صسح˘ت را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘جرد˘˘م˘˘لا
،ة˘ع˘جار˘م˘لا هذ˘ه تداو.جاتن’ا
صضي˘ف˘خ˘ت ى˘لا ،را˘كح ف˘ي˘˘صضي
0202 ـل را˘م˘ث˘ت˘صس’ا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م
نم رثكأا اهنم ةئاملاب53 وحنب
ةعقوتم تناك تاقفن ةئاملاب45
.ةبعصصلا ةلمعلاب

ف˘يرا˘صصم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو
عمجملا ثدحتصسا ،لÓ˘غ˘ت˘صس’ا

تاقفنلا ديصشرتب ةفلكم ةيريدم
دودح ىلا اهصضفخ ىلع لمعلاو

.ةئاملاب03
ري˘باد˘ت˘لا هذ˘ه نا را˘كح لا˘قو

نيب ةنزاوملاب ةكرصشلل تحمصس
م˘غر ف˘يرا˘صصم˘لاو ل˘ي˘خاد˘م˘لا
م˘قر ي˘ف صسو˘صسح˘م˘لا ع˘جار˘ت˘˘لا
،ةئاملاب04 ي˘لاو˘ح˘ب لا˘م˘عأ’ا

قلع˘ت˘م م˘قر˘لا اذ˘ه نأا ا˘ح˘صضو˘م
عجارتل اعبت لامع’ا مقر عجارتب
ةراصسخ لثمي ’و ليمربلا رعصس
نم ا˘هد˘يد˘ح˘ت ن˘كم˘ي ’ ي˘ت˘لاو
ءاهتناب ’ا ةيتابصساحملا ةيحانلا
.«ةيبصساحملا ةنصسلا

ي˘ف ة˘كار˘˘صشلا صصو˘˘صصخ˘˘بو
ع˘م˘ج˘م˘لا نأا لا˘ق ،زا˘غ˘لا لا˘ج˘˘م
ةد˘يد˘ج دو˘ق˘ع مار˘بإا ن˘م ن˘كم˘ت
تفراصش يت˘لا دو˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ج˘تو
ا˘ه˘ئا˘كر˘صش ع˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا ى˘˘ل˘˘ع
نييلاطيإ’ا ةصصاخ ن˘ي˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

كارطانوصس نأا افيصضم نابصسإ’او
صصرف نم ديدعلا ايلاح صسردت
اكيرماو ايقيرفا يف رامثتصس’ا
ط˘صسوأ’ا قر˘صشلاو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘لا

ع˘م ا˘ه˘˘ت’ا˘˘صصتا تف˘˘ث˘˘ك ثي˘˘ح
ط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘صش ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا
فاصشكتصسا يف ةكارصش نيوكت
رئازجلا يف تاقورحملا جاتنإاو
اما .يلودلا ديعصصلا ىلع ىتحو
ةنايصصلا ةطخ رييصستل ةبصسنلاب
مت هنأا دافا ،عم˘ج˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
ىلع «لاعف» لكصشب اهب مايقلا

تاد˘˘حو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
.ةجمربملا

ر.نوراه

صسفن لÓخ نؤيلم55.4 لباقم
9102 ةنسس نم ةرتفلا

نويلم57.4
فتاهلا يف كرتسشم
ةياهن دنع لاقنلا
ثلاثلا يثلثلا
ةليسصح رخآا صسمأا تفسشك

ديربلا طبسض ةطلسسل
نأا ،ةينورتكلإ’ا ت’اسصت’او

يف تغلب نيكرتسشملا ةريظح
ةيكلسسلا تباثلا فتاهلا تاكبسش
لسصفلا ةياهن دنع ،ةيكلسسÓلاو
عؤمجم0202 ةنسس نم ثلاثلا

لباقم كرتسشم نؤيلم57.4
ةرتفلا صسفن لÓخ نؤيلم55.4
ةدايزب يأا ،9102 ةنسس نم
.ةئاملاب92.4 تغلب
35.3 نإاف ،ةقيثؤلا بسسحو
عؤمجم نم كرتسشم نؤيلم
يف كرتسشم نؤيلم57.4
مه تباثلا فتاهلا تاكبسش
،ةيكلسسلا تاكبسشلاب نؤلسصتم
04.3 لباقم) ةئاملاب14.47 يأا

نم ةرتفلا صسفن لÓخ نؤيلم
لسصتم نؤيلم12.1و (9102
تباثلا فتاهلا تاكبسشب
ليجلاو يكلسسÓلا
لدعمب ،صسكاميو/عبارلا

.ةئاملاب95.52
نع ةليسصحلا تفسشك امك
لاسصت’ا ةبسسنل فيفط عافترا

دنع ،تباثلا فتاهلا تاكبسشب
ةنسسلا نم ثلاثلا يثÓثلا ةياهن
ةنسسلاب ةنراقم ةيراجلا
نم تلقتنا ثيحب ،ةيسضاملا

01.18 ىلإا ةئاملاب63.01
.ةئاملاب
رسسأ’ا ةبسسن صصؤسصخبو
تاذ دافأا ،تباثلاب ةلسصتملا
74.26 نم تلقتنا اهنأا ردسصملا

يثÓثلا ةياغ ىلإا ةئاملاب
ىلإا9102 ةنسس نم ثلاثلا

صسفن لÓخ ةئاملاب98.46
.ةيراجلا ةنسسلا نم ةرتفلا
دادعإا مت هنإاف ،ةراسشإÓل
ناكسس ةبسسن بسسح ةليسصحلا

ةمسسن نؤيلم69.34 اهردق
ةياغ ىلإا ةرسسأا نؤيلم23.7و
.0202 ربمتبسس03

خ.ةميسسن



نأاب ،ردصصملا تاذ حصضوأا
مت يتلا ةينورتكل’ا ةزهجأ’ا

رصصانع لÓغتصسا دعب اهزجح
ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل ن˘˘مأ’ا

ة˘˘هو˘˘ب˘˘صشم ة˘˘ن˘˘حا˘˘˘صش دو˘˘˘جو
ةنيدمب صساروأ’ا يحب ةفقوتم
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ءا˘صضي˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
تاحولو ةيكذ ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه
ة˘كر˘ح˘ت˘م صصار˘قأاو ة˘˘ي˘˘م˘˘قر
أا˘˘صشن˘˘˘م تاذ (كصسيد صشÓ˘˘˘ف)
.يبنجأا

نأاب ردصصملا تاذ فاصضأاو
ناكم ىلإا نمأ’ا رصصانع لقنت
يف تدب يتلا ةنحاصشلا دوجو
نم ةيمكب ةلمحم رمأ’ا ةيادب
اهصشيتفت دعب نيبتيل اطاطبلا
ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص نأا
مزر01 ءاف˘خإ’ تل˘م˘ع˘ت˘صسا

ىلع يوتح˘ت م˘ج˘ح˘لا ةر˘ي˘ب˘ك
نم لا˘ق˘ن ف˘تا˘ه زا˘ه˘ج859
ةحول311و عاونأ’ا فلتخم

0592 ىلإا ةفاصضإ’اب ةيمقر
صشÓ˘˘ف) ا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘˘م ا˘˘˘صصر˘˘˘ق
.(كصسيد

ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘كم د˘˘قو
ديدحت نم ةنحاصشلا بحاصص

عم ه˘ف˘ي˘قو˘تو ه˘كير˘صش ة˘يو˘ه
امهد˘صض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا

ل˘ق˘˘نو ةزا˘˘ي˘˘ح» ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع
أاصشنم تاذ ةينورتكلإا ةزهجأا
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا

ةليصسو لام˘ع˘ت˘صسا˘ب بير˘ه˘ت˘لا
ا˘˘مد˘˘˘ق «كر˘˘˘ح˘˘˘م تاذ ل˘˘˘ق˘˘˘ن
ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب
تاذ ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘صشأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
.ردصصملا

watan@essalamonline.com

5 9192ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج7ـل قفاوملا0202 ربمسسيد22ءاثÓثلاثدحلا

مجحلا ةريبك مزر01 ءافخإل اطاطب قيدانسص لامعتسسا

برهم ينورتكلإا زاهج0004 زجحو نيسصخسش فيقوت

ط.ةراسس

نم ينورتكلإا زاهج1204 زجح نم ،يقاوبلا مأا ةيلو نمأل عباتلا ءاسضيبلا نيعب يناثلا يرسضحلا نمألا رسصانع تنكمت
.يماظنلا كلسسلا تاذب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ نم سسمأا ملع ام بسسح ،برهم لاقن فتاه859 اهنيب

ا˘م˘ه˘ف˘ت˘ح نÓ˘ما˘ع صسمأا ي˘ق˘ل
ةيدلبب ر˘ف˘ح لا˘غ˘صشأا لÓ˘خ ا˘مدر
.مناغتصسم ةي’و يف يلع يديصس

ةيامحلا ةيريدمل نايب يف ءاجو
لخدت» مناغتصسم ةي’ول ةيندملا
ةدحول ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا
نم ،صسمأا ةحيبصص ،يلع يديصس
نم نيلماع لاصشتنا ثداح لجأا
رفح لاغصشأا ءانثأا ةبرتأا مودر تحت
نيرتم قمعب يحصص فرصص ةانق
ةيدلبب نكصسم003 يحب ةرامعب
صسف˘ن ـ فا˘صضأاو ،«ي˘ل˘ع يد˘ي˘˘صس
تافاعصسإا ميد˘ق˘ت م˘ت ه˘نأا ‐نا˘ي˘ب˘لا
حورجل صضرعت رخآا لماعل ةيلوأا

،رخآا قايصس يفو.ةمدصص ةلاحو
ةر˘ي˘خأ’ا ه˘صسا˘ف˘نأا صصخ˘صش ظ˘ف˘˘ل
ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ةحلصصمب
يئافصشتصس’ا زكرملل ةيحارجلاو
د˘ع˘ب نا˘صسم˘ل˘ت ي˘˘ف ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

يصشمرلا ىفصشتصسم نم هليوحت
هت˘با˘صصإا د˘ع˘ب ةر˘ي˘ط˘خ ة˘لا˘ح ي˘ف
فينع راجصش يف ةغيلب حورجب
ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا هيف تلمعتصسا
يح ىلإا نايمتنت نيتعومجم نيب
تءاجو.يصشمرلاب دمحأا يديصس
د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘ق ا˘ما˘يأا ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘˘ه
نيب ةنيدملا طصسوب ثدح راجصش
ىدأا صصخ˘صشو ة˘ف˘صصرأ’ا را˘˘ج˘˘ت
ثيح ةريطخ حورجب هتباصصإا ىلإا
ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘ي
تنا˘كو .نا˘صسم˘ل˘ت ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘ب

ة˘˘ت˘˘صس ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م ة˘˘عا˘˘م˘˘ج
اوماق ةاتف م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م صصا˘خ˘صشأا
يصشمرلا نم صصخصش فاطتخاب
م˘ت˘ي˘ل فا˘صص ي˘ن˘ب ة˘ن˘يد˘م و˘˘ح˘˘ن
حلاصصم فرط نم مهيلع صضبقلا
.نمأ’ا

ع.سشاتيتوب

،ف˘ي˘ط˘صس ة˘م˘كح˘م تصسم˘ت˘لا
قح يف انجصس تاونصس5 صسمأا
دجاوتملا ،ةديصشك ديلو نودملا
8 ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘˘م ن˘˘ج˘˘صسلا ي˘˘ف
صسف˘ن تصسم˘ت˘لا ا˘م˘˘ك.رهصشأا
ردق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ة˘م˘كح˘م˘لا
قح يف يرئازج رانيد فلأا005ـب
ةنجللا هتلق˘ن ا˘م بصسح ،م˘ه˘ت˘م˘لا
ن˘ع جار˘فإ’ا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
.نيلقتعملا

ىدل قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق نا˘كو
عاديإاب رمأا دق فيطصس ةمكحم
تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا ةد˘ي˘صشك د˘ي˘لو
ببصسب يصضاملا ليرفأا72 موي

.«كوبصسيافلا» ىلع تاروصشنم
بل˘˘ط ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تصضفرو

يف مهتملا نع تقؤوملا جارفإ’ا
ديدمت مت امك ،يصضاملا توأا42
ةدمل تقؤوملا صسبحلا يف هعصضو
ةمهتب ينعملا عباتيو  ،رهصشأا4
صسيئر ةناهإا ،ةيماظن ةئيه ةناهإا
ى˘˘لإا ةءا˘˘صسإ’او ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ناكو.ن˘يد˘لا ن˘م مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىلع ةعومجم أاصشنأا دق طصشانلا
«زميم كارح» مصسا˘ب كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا
يف ي˘صسا˘ي˘صسلا ع˘صضو˘لا لوا˘ن˘ت˘ت
.ةيلزه ةقيرطب دÓبلا

م.ةزمح

نمأ’ا حلاصصم صسمأا تنكمت
،فلصشلاب عوردلا مأ’ يرصضحلا

نم غلك07و راطنق زجح نم
نم غلك2.52و ،دصسافلا جاجدلا
.ةدصسافلا ةيئاذغلا داوملا

دعب ،ز˘ج˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘تو
ةح˘ل˘صصم˘لا تاذ ر˘صصا˘ن˘ع ما˘ي˘ق
ح˘باذ˘م˘ل ة˘ب˘قار˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لاو ن˘جاود˘لا

ةقرف تفقوو ،معاطملا ةصصاخ
مازتلا ىدم ىلع ةحلصصملا نم
ةيئاقولا تاءارجإ’ا˘ب ا˘ه˘با˘ح˘صصأا

.91 ديفوكب ةصصاخلا ةيحصصلاو
طور˘صش ة˘ن˘يا˘ع˘م د˘ع˘ب ح˘صضتاو
جاجدلا ةيمكل ةفاظنلاو ظفحلا

نأا ،ةصصتخملا تاهجلا لبق نم

ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ’ م˘عا˘ط˘م˘لا هذ˘ه
ىلإا رظنلابو ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘صش
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه ف˘˘ل˘˘ت ة˘˘عر˘˘صس
تافلم صسمخ زاجنإا مت موحللا

.نيفلاخملا قح يف ةيئازج
ةر˘ت˘ف˘˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ تم˘˘تو

ر˘ي˘غ ة˘ح˘بذ˘م طا˘صشن ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
اذ˘هو ن˘جاود˘لا ح˘بذ˘ل ة˘ي˘عر˘˘صش
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
تاهجلا تذخ˘تاو .ة˘صصت˘خ˘م˘لا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ،ةصصتخملا
ق˘ح ي˘ف ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا˘˘ب
ءا˘صشنإا ة˘ي˘صضق ن˘ع،ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا

ريغ ةقيرطب ،ةيعانطصصا ةحبذم
 .يراجت لجصس نود ةيعرصش

م.ةزمح

بيصصأا اميف هفتح لفط يقل
ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘˘م دار˘˘فأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ع˘قو رور˘م ثدا˘ح ي˘ف حور˘˘ج˘˘ب
،ةفلجلا ةي’وب صسمأا لوأا ءاصسم
ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بصسح
.ةيندملا ةيامحلا

ىدل مÓعإ’اب ف˘ل˘كم˘لا دا˘فأاو
لوأا مزÓ˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ
نأا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘صضا˘˘˘خ
دعصسمب ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا
ةيدلب تافاعصسإاب ةمعدم تلخدت

رورم ثداح لـجأ’ ،لبإ’ا نيع
بÓ˘ق˘ناو فار˘ح˘˘نا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت

قيرطلا روحم ىلع ةيعفن ةرايصس
ر˘ط˘صشلا ي˘ف52 م˘قر يد˘ل˘˘ب˘˘لا
˘مأا» ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ط˘˘بار˘˘لا
رفصسأا دقو «ماظعلا مأا»و «مصشخلا

تاذ ف˘˘ي˘˘صضي ‐ ثدا˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
غلبي لفط كÓه نع ‐ ردصصملا

ناكملا نيعب  اماع51 رمعلا نم
صصاخصشأا30  بي˘˘صصأا ا˘˘˘م ي˘˘˘ف
حورجب ةدحاو ةلئاع نم نيرخآا

رمأ’ا قلعتيو ،ةروطخلا ةتوافتم
63) مأ’او ،(ة˘˘ن˘˘˘صس64) بأ’ا˘˘ب

.(تاونصس70)  رخآا نباو (اماع
ط.ةراسس

ناسسملتب Úتعوم‹ Úب راجسش ‘ سصخسش ةافو

Âاغتسسم ‘ امدر Úلماع كله

نيدلا نم مولعملا ىلإا ةءاسسإلاو ةيروهمجلا سسيئر ةناهإا ةمهتب

ةديسشك ديلو نودملا قح يف انجسس تاونسس5 ضسامتلا

ةيراجتلا تÙÓاو نجاودلا حباذŸ نمألا حلاسصŸ ةبقارم تايلمع دعب

 فلسشلاب عوردلا مأاب دسسافلا جاجدلا نم راطنق نم Ìكأا زجح

تاسسبŸÓاو بابسسألا ةفرعŸ اقيق– حتفي نمألا

هتلئاع نم دارفأا ةثلث ةباسصإاو لفط عرسصم
 ةفل÷اب تي‡ ثداح ‘ حورجب

تقؤوملا سسبحلا نهر هيف اهبتسشم34 مهنم عدوأا

دحاو رهسش فرظ يف ةلسشنخب ةيسضق672 يف اسصخسش492 طروت

ةياجبب ةدسسافلا ءاسضيبلا موحللا نم غلك8,36 زجح

ةنتابب رومخلاو ةسسولهملا ضصارقألا يجورم نم3  فيقوت

لÓغتسسا ةسصخر حنمب ماق
قح هجو نود نينطاوملا دحأل

دلوأا «ريم» ةنادإا
بوهيملا يديسس
نازيلغب قباسسلا
اذفان اسسبح ماعب
يف ةنوزام ةمكحم تسضق
امكح سسمأا ،نازيلغ ةيلو
ةيدلب سسيئر ةنادإاب يسضقي
.ب» بوهيملا يديسس دلوا

اذفان اسسبح ماعب  »م
ـب تردق ةيلام ةمارغو
يرئازج رانيد فلا05
02 هردق يسضيوعت غلبمو
مهتملا .ميتنسس نويلم
ءوسس ةمهت هل تهجو
زواجتو ةفيظولا لÓغتسسا
ةقيثو حنمو ةطلسسلا
هل قحل هنأا ملعي سصخسشل

رثا تءاج ةيسضقلا .اهيف
دحأا هدسض اهعفر ىوكسش
دلوا راودب نينطاوملا
سسيئر مايق اهدافم ،يلداسش
ةسصخر حنمب ةيدلبلا
نينطاوملا دحأل لÓغتسسا

نأا نيح يف ،قح هجو نود
زوحيو يكاسشلل كلم راقعلا

.هتيكلم تبثت قئاثو ىلع
ريملا نا ،ركذلاب ريدجلا
هطاسشن ديمجت مت نادملا

ةيئلولا تاطلسسلا لبق نم
ةجوم ةيفلخ ىلع

اهتدهسش يتلا تاجاجتحلا
مدقأا نيا ،ةيدلبلا
نينطاوملا نم تارسشعلا

ةيدلبلا رقم قلغ ىلع
مامأا ةميخ بيسصنتو
ةيدلبلل ةيسسيئرلا ةباوبلا
ثيح ،ةلماك عيباسسأا ةدعل
نوؤوسش رييسست كاذنآا تلكوأا
.ماعلا نيمألا ىلإا ةيدلبلا

بويأا .سس

ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘˘ت
ةثÓث فيقوت نم ،ةنتاب ةي’وب
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ي˘˘جور˘˘م ن˘˘م
صصار˘˘˘˘قأ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘كلا
ىلع مهتلاحإا لبق ،ةصسولهملا
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘فأا ى˘˘ق˘˘˘لأا ثي˘˘˘ح
ر˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ى˘˘ل˘˘ع صضب˘˘ق˘˘لا ،عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
ق˘˘باو˘˘صسلا يوذ ن˘˘م صصخ˘˘صش
نم يناثلا هدقع يف ةيلدعلا
009 ةزايحب اصسبل˘ت˘م ،ر˘م˘ع˘لا
عو˘˘ن ن˘˘م صسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م صصر˘˘˘ق
نا˘ك ،غ˘ل˘م051 نيلبا˘ق˘ير˘ب
نو˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ج˘˘يور˘˘ت دد˘˘صصب
.ريفاصصعلا

،قا˘˘ي˘˘˘صسلا صسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
ةبكرم صشيتفت ةيلمع ترفصسأا

نم ناغلبي نايقصش اهنتم ىلع
لبق نم ةنصس54و73 رمعلا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل

ةدحو035  زجح نع،ةلمح
ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا ن˘م
.ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم

كلهتصسملا ةيامح راطإا يف
ة˘طر˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةيئ’ولا ةح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةي’و نمأ’ يمومعلا نمأÓل
عوبصسأ’ا ةياه˘ن لÓ˘خ ة˘يا˘ج˘ب
ةبقارم تايرود رثإا مرصصنملا
ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ب˘˘ل
ناو˘˘˘عأا ة˘˘˘ق˘˘˘فر ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لاو
اذ˘كو ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
ني˘ع˘با˘ت˘لا صشغ˘لا ع˘م˘ق ناو˘عأا
رج˘ح ن˘م ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل

ءاصضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
هذه ،غ˘ل˘ك8,36 :ـب ةرد˘˘ق˘˘م
ة˘صضور˘ع˘م تنا˘ك ة˘عا˘˘صضب˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘يو˘˘صست˘˘لاو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل

ن˘ي˘يرا˘ج˘ت ن˘ي˘ل˘ح˘م ىو˘ت˘˘صسم
ةيمكلا ،ةياجب ةنيدم طصسوب
ةفيرعت لمح˘ت ’ ةزو˘ج˘ح˘م˘لا
ةدا˘˘˘ه˘˘˘صشلا اذ˘˘˘كو ح˘˘˘بذ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
دعبو ،حبذلا خيراتو ردصصملا

بيبطلا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘م
حلا˘صصم˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ير˘ط˘ي˘ب˘لا
ةدصسا˘ف ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غو
هذ˘ه ز˘ج˘ح م˘ت د˘قو ،ير˘صشب˘˘لا
اهليو˘ح˘تو ةد˘صسا˘ف˘لا مو˘ح˘ل˘لا
عباتلا تاناويحلا رصشحم ىلإا
،ريجلا ةدامب اهفÓتإاو ةيدلبلل
ليجصست مت دقف نوفلاخملا امأا

م˘هد˘صض ة˘ي˘˘م˘˘صسر ر˘˘صضا˘˘ح˘˘م
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا تل˘˘˘صسرأاو
لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صس’ ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
 . مهدصض ةينوناقلا تاءارجإ’ا

 Ëرك . ت

ةيئ’ولا ةحلصصملا تلجصس
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘˘صشل˘˘ل
ر˘ه˘صش لÓ˘خ ة˘ل˘صشن˘˘خ ة˘˘ي’و
672 ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘˘ن
اهيف طروت ،ةفلتخم ةيصضق
م˘ه˘ن˘م عدوأا ،ا˘صصخ˘صش492
صسب˘ح˘لا ن˘هر  ا˘صصخ˘صش34
ردصص صصاخصشأا01 ،تقؤوملا
،ذفا˘ن ر˘ي˘غ صسب˘ح م˘ه˘ق˘ح ي˘ف
ي˘˘ف رد˘˘صص صصا˘˘خ˘˘˘صشأا50
اميف ،ةيئاصضقلا ةباقر مهقح
جارفإ’ا نم ناصصخصش دافتصسا
ردصص صصاخصشأا30 ،تقؤوملا
اميف  ،رصشابملا ءاعدتصسا مهيف
ىلإا اف˘ل˘م441 لا˘˘صسرإا م˘˘˘ت
18و ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
مهق˘ح ي˘ف ترد˘صص ا˘صصخ˘صش
ترد˘˘˘صصتو .ىر˘˘˘خأا ما˘˘˘˘كحأا
تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا د˘صض م˘ئار˘˘ج˘˘لا
عومجمب ةلجصسملا ا˘يا˘صضق˘لا

57 اهيف طروت ةيصضق831
61 م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م عدوأا ا˘˘˘صصخ˘˘˘صش
صسب˘˘˘ح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘هر ا˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
م˘ئار˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ت ،تقؤو˘˘م˘˘لا
تلجصس صصاخصشأ’اب ةصساملا
اهيف طروت ةيصضق65 اهيف
80  مهنم عدوأا ،اصصخصش45
صسب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر صصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
ا˘يا˘صضق˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ت ،تقؤو˘˘م˘˘لا
يمومعلا ءيصشلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ةلجصسم ةيصضق32 عومجمـب
اصصخصش89 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
د˘حاو صصخ˘˘صش م˘˘ه˘˘ن˘˘م عدوأا

اهيلت ،تقؤوملا صسبحلا نهر
داصصتق’اب ةصسام˘لا ا˘يا˘صضق˘لا
اياصضق21 عومجمـب ينطولا
، اصصخصش11 اهيف طروت ،

ي˘˘ف رد˘˘صص صصا˘˘خ˘˘˘صشأا40
ي˘تأا˘ت م˘ث ،عاد˘يا ر˘مأا م˘ه˘˘ق˘˘ح
بادآ’اب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا

11 ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ن˘يأا ة˘ما˘ع˘لا
41 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ، ة˘˘ي˘˘صضق
ردصص صصاخصشأا40 ، اصصخصش
يفو ، عاديإا رمأا مهقح يف
تلجصس ةيتامولعملا ةميرجلا
اهيف طروت اياصضق90 ةقرفلا

صصخي اميف امأا ،صصاخصشأا40
ةحفاكمب ةقلعتم˘لا ا˘يا˘صضق˘لا
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’ا

د˘ق˘ف  ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لاو
ةيئاصضقلا  ةيطبصضلا تلجصس
83 اهيف طروت ، ةيصضق72
.10 اهلÓخ زجح و ،اصصخصش
ف˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غ125
اصصرق3361 زجحو جلاعملا

01  عاد˘يإا م˘تو ، ا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
صسب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر صصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
.تقؤوملا
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قسشرلا ديسشر يسسدقملا ريسسأ’ا

!ةيرحلا ةحرف ضسكني ملظ ..مكحلا ءاهتنا دعب يرادإلا
ي˘صسد˘ق˘م˘لا ر˘ي˘صسأ’ا لز˘ن˘˘م ن˘˘يز˘˘ت
ةدلبلا يف (اماع12) قصشرلا ديصشر
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا صسد˘ق˘لا ن˘م ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
وهف ؛هلابق˘ت˘صسا تا˘ت˘ف’و هرو˘صصب

موي ةيرحلا عم دعوم ىلع ناك
ىصضمأا نأا دعب يصضاملا صسيمخلا

.رهصشأا ةرصشع ةغلابلا هتيموكحم
لك صصغنت دي هل لÓتح’ا نكلو
ةلئاعلا تدعت˘صسا نأا د˘ع˘ب˘ف ؛ة˘حر˘ف

رصسأ’ا صسوبا˘ك در˘طو ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صس’
م˘ت ه˘نأا ه˘ي˘ما˘ح˘م غ˘ل˘بأا ه˘م˘˘صسا ن˘˘ع
ةدمل يرادإ’ا لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ةحرف صسكن ام وهو ،رهصشأا ةتصس
ىلإا ايفاصضإا ًام˘ه فا˘صضأاو ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ـل قصشرلا ةدلاو لو˘ق˘تو .ا˘ه˘مو˘م˘ه
ا˘ه˘ل˘ج˘ن نإا ىر˘صسأ’ا مÓ˘عإا بت˘˘كم
راذآا /صسرام نم لوأ’ا يف لقتعا

هلزنم ماحتقا دعب يلاحلا ماعلا نم
اهنيح هلق˘ن م˘تو ،ه˘صشي˘ت˘ف˘تو ًار˘ج˘ف
ةلئاعلا تملع .ةلوهجم ةهج ىلإا
ي˘˘ف ع˘˘َب˘˘ق˘˘ي د˘˘ي˘˘صشر نأا كلذ د˘˘ع˘˘˘ب
ةينوي˘ه˘صصلا تار˘با˘خ˘م˘لا نو˘ج˘صس
ي˘ف (4) مقر فر˘غ˘ب ى˘م˘صست ا˘م˘ي˘ف
اهيف ثكمو ،ةيبوكصسملا نيزانز
نود ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ن˘˘هر ا˘˘مو˘˘ي05
هترايزب هتلئاع نم دحأ’ حامصسلا
ةدلاولا حصضوتو .هيماحم ىتح وأا
مكحلاب ماق كلذ دعب لÓتح’ا نأاب

01 ةد˘م˘ل ن˘ج˘صسلا˘ب د˘ي˘صشر ى˘˘ل˘˘ع
قل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ا˘ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت ر˘ه˘صشأا

صسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا بب˘صسب ر˘تو˘ت˘˘لاو
تأادبو ،ةرتفلا كلت لÓخ انوروك
نيحو .همكح ءا˘ه˘ت˘ن’ ما˘يأ’ا د˘ع˘ت

ترصضحت هنع جارفإ’ا دعوم لح
تد˘عأا˘ف ؛ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نا˘˘كمو ما˘˘ع˘˘ط˘˘لاو تا˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
ر˘ها˘ظ˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غو لا˘ب˘ق˘ت˘˘صس’ا
ىدل ةحرف يف ةداتعملا لافتح’ا
ة˘حر˘ف لدا˘ع˘ت ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
.با˘صش فا˘فز وأا دو˘لو˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صسا

يف انك امن˘ي˘ب »:ةد˘لاو˘لا ف˘ي˘صضتو
يماحملا انفتاه دادعتصس’ا مصضخ
د˘ي˘صشر ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ه˘˘نأا ا˘˘ن˘˘غ˘˘ل˘˘بأاو
رهصشأا ةتصس ةدمل يرادإ’ا لاقتعÓل
فصصو عيطتصسأا ’ ..ديدجتلل ةلباق
ةمدصص .«!اهب ترعصش يتلا ةلاحلا

رهاظم لك ؛ةلئاع˘لا˘ب تل˘ح ةر˘ي˘ب˘ك
ا˘ه˘لد˘ب˘ت˘صساو تف˘قو˘ت داد˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
ةا˘صساو˘م˘لا تارا˘ب˘ع˘ب نور˘صضا˘ح˘˘لا

لتحملا اذه ىلع هللاب ةناعتصس’او
ترا˘ت˘خا˘˘ف ه˘˘تد˘˘لاو ا˘˘مأا ،م˘˘لا˘˘ظ˘˘لا
.اهنزح نع ر˘ب˘ع˘ت˘ل أا˘ج˘ل˘م عو˘مد˘لا

اريثك ىناع ديصشر نأا ىلإا ريصشتو
ةدع لقتعا وهف ؛لÓتح’ا دي ىلع
Óفط ناك نيح اهلوأا تناك تارم
؛هر˘م˘ع ن˘˘م ةر˘˘صشع ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف
’ ه˘˘ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا ةر˘˘˘ث˘˘˘ك بب˘˘˘صسبو
عصضخ امك ،اهددع هتلئاع ركذتصست

ناكو تارم ةدع يلزنملا صسبحلل
ن˘ي˘ب ما˘ح˘ت˘قÓ˘ل صضر˘ع˘ت˘ي ه˘لز˘˘ن˘˘م
.رخآ’او نيحلا

ةبعسشتم فادهأا
ليوحت بولصسأا لÓتح’ا مدختصسي
د˘ع˘ب يرادإ’ا لا˘ق˘ت˘عÓ˘˘ل ر˘˘ي˘˘صسأ’ا
فادهأا قيقحتل هتيموكحم ءاهتنا

هتايونعم رصسك ةلواحم اهنيب ؛ةدع
.هطيحمو هعمتج˘م ن˘ع ه˘ب˘ي˘ي˘غ˘تو
ىر˘˘صسأ’ا نوؤو˘˘˘صش ر˘˘˘يزو لو˘˘˘ق˘˘˘يو
نإا اهبق يفصصو صسدنهملا قبصسأ’ا
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صسأ’ا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
تا˘يو˘ن˘ع˘م ر˘˘صسك و˘˘ه ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ديزم ةصسراممو ؛هت˘ل˘ئا˘عو ر˘ي˘صسأ’ا

.يصسفنلا طغصضلا نم
بت˘˘كم ـل ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘ف ح˘˘˘صضو˘˘˘يو
ديب نوكي رارقلا نإا ىرصسأ’ا مÓعإا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا تار˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا
نأاب نيينيطصسلفلل تابثإ’ا لواحت

اذإا ثي˘˘ح ؛ا˘˘هد˘˘ي˘˘ب تارار˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك
انيعم ا˘م˘كح ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘صصأا

همكح تارباخملا ديزت ريصسأا ىلع
تدجو اذإا يرادإÓل ه˘ل˘يو˘ح˘ت ر˘ب˘ع
نأا˘ب ىر˘يو .هد˘˘ير˘˘ت ا˘˘م˘˘م ل˘˘قأا ه˘˘نأا
دعب هطيلصست متي يرادإ’ا لاقتع’ا
مهل نيذلا ىرصسأ’ا ماكحأا ءاهتنا
ليوحت مت ثيح ؛مهتئيب يف ريثأات
صسل˘با˘ن ن˘م د˘يا˘كلا لÓ˘ب ر˘˘ي˘˘صسأ’ا
هلاقتعا نم اماع41 دعب يرادإÓل
بار˘˘صضإا صضو˘˘خ˘˘˘ل هر˘˘˘ط˘˘˘صضا ا˘˘˘م
»:ف˘ي˘صضيو .ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسي لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا
بر˘˘˘˘صضل ة˘˘˘˘عاز˘˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘˘ه يرادإ’ا

ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا تا˘يو˘ن˘ع˘م
هذ˘˘ه دو˘˘جو نود ة˘˘لو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لو
ه˘نأ’ ؛ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا

ءانب ةداعإاو ثعصش ةململ مهناكمإاب
لو˘حو.«ة˘موا˘ق˘م˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘˘يرادإ’ا ما˘˘˘كحأ’ا صضر˘˘˘ف دا˘˘˘يدزا

نأا˘ب ا˘ه˘ب˘ق د˘˘كؤو˘˘ي ىر˘˘صسأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ةيلاحلا فورظلا لغتصسي لÓتح’ا
ىر˘˘˘صسأ’ا ما˘˘˘ي˘˘˘ق مد˘˘˘ع ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
دصض ةيجاجتحا تاوطخب نييرادإ’ا
ةيتاوم ريغ فورظلا نأ’ لÓتح’ا

ةجاحب تاوطخ يأا نأا ثيح ؛ايلاح
نيح يف ،يمÓعإاو يبعصش معدل
يف ازيح لغصشي ءابولا راصشتنا نأا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا
ىدل يقيقح كرحت نود ةيحصصلا
 .عراصشلا

لتق لÓتح’ا :نايلود ناريبخ
ةريخذلاب اينيطسسلف Óفط551

3102 ماعلا ذنم ةيحلا
م˘˘مأÓ˘˘ل نا˘˘ع˘˘با˘˘ت نا˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح ا˘˘عد
دياحم قيقحت ءارجإا ىلإا ةدحتملا

ديدصشلا قلقلا نع اربعو ،لقتصسمو
ل˘ت˘ق˘م ن˘ع ة˘لءا˘صسم˘لا با˘ي˘غ ءازإا
ي˘ف ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا لا˘˘ف˘˘طأ’ا
لفطلا بيصصأاو .ةريخأ’ا تاونصسلا

لوأ’ا نوناك4 يف ايلع وبأا يلع
نم ةّيح ةريخذب هنطب يف ،يلاحلا
لÓ˘خ ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا صشي˘ج˘لا ل˘ب˘ق
نوينيطصسل˘ف ا˘ه˘ب كرا˘صش ةر˘ها˘ظ˘م
ىلع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ر˘ّي˘غ˘م˘لا ة˘ير˘ق ي˘ف
ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ةرؤو˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

ارثأاتم اهدعب دهصشتصساو .ةرواجم
.تايف˘صشت˘صسم˘لا د˘حأا ي˘ف ه˘حار˘ج˘ب
اهتعمج يتلا تامولعملا بصسحبو
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ع˘با˘ت˘لا نا˘˘صسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح بت˘˘كمو
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
ةيليئارصسإ’ا تاوقلا نإاف ،ةلتحملا

صصاصصرلاو ةيحلا ةريخذلا تقلطأا
،عومدلل ليصسملا زاغلاو يطاطملا

ن˘م ا˘ي˘ل˘ع و˘˘بأا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا تبا˘˘صصأاو
ىلع ادر» ،ارتم051‐001 ةفاصسم
.«ةراجحلا نيرهاظتملا يمر

 لكسشي مل ايلع ؤبأا
... اديدهت

،كن˘˘ي˘˘ل ل˘˘كيا˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك لا˘˘˘قو
ةلاح˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا صصا˘خ˘لا رر˘ق˘م˘لا

صضرأ’ا ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘صسنإ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ماع ذنم ةلت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

،را˘˘˘˘م’ا˘˘˘˘˘ك صسي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غآاو ،7691
ت’احب ةينعملا ةصصاخلا ةررقملا
وأا ءا˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘˘خ ماد˘˘˘˘˘˘عإ’ا
يف ،افصسعت وأا ةزجوم تاءارجإاب
ايلع و˘بأا ل˘ف˘ط˘لا ل˘ت˘ق˘م نإا ،نا˘ي˘ب

يف ‐ ةيليئارصسإ’ا تاوقلا دي ىلع
لتقلاب ديدهت اهيف نكي مل فورظ
تاوقلا هذهل ةريطخلا ةباصصإ’ا وأا
نو˘نا˘ق˘ل˘˘ل خرا˘˘صص كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا و˘˘ه ،
’» :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘˘صضأاو .ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ة˘ت˘ي˘م˘م˘لا ةو˘ق˘˘لا ر˘˘ير˘˘ب˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي
تاوقلا هجاوت امدنع ’إا ةدمعتملا
ةوقلا ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب ا˘يرو˘ف اد˘يد˘ه˘ت
لاقو ،«ميصسجلا ىذأ’ا وأا ةتيمملا
اصسيل امهنإا نايقوقح˘لا نار˘ي˘ب˘خ˘لا

نأاب ديفت معازم يأاب ةيارد ىلع
ي˘ف تنا˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا تاو˘ق˘لا

لا˘˘˘قو .ة˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل يأا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ط˘˘˘خ
ايلع وبأا يلع لفطلا نإا ،ناريبخلا

صشيعي ينيطصسلف لفط صسداصس وه
ديب لت˘ق˘ُيو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا ي˘ف
مادختصسا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا تاو˘ق˘لا
تاوقلا تنلعأاو .ةّي˘ح˘لا ةر˘ي˘خذ˘لا
عر˘˘صشت˘˘صس ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا
لفطلا داهصشت˘صسا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب

،اراصشأا ناريب˘خ˘لا ن˘كل .ا˘ي˘ل˘ع و˘بأا
تاقيقحتلا يدؤوت ام اردان هنأا ىلإا
يليئارصسإ’ا صشيجلا اهيرجي يتلا
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ل˘ت˘ق˘م نأا˘صشب
فا˘˘صضأاو .ة˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘لءا˘˘˘صسم
عمتجملا تامظ˘ن˘م نأا نار˘ي˘ب˘خ˘لا
551 دا˘ه˘صشت˘صسا ت˘ّق˘ثو ي˘ند˘˘م˘˘لا

تاوقلا دي ىلع اينيطصسلف Óفط
ةريخذلا مادخت˘صسا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
ة˘ح˘ل˘صسأا ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب وأا ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ماع ذنم ،دوصشحلا ىلع ةرطيصسلل
حئاول3 ىوصس ردصصت ملو .3102
قلعت˘ت ة˘ي˘ئا˘ن˘ج م˘ه˘ت نأا˘صشب ما˘ه˘تا
تايلمعب ةرصشابم ةطبترم مئارجب
مت ،ةيصضق لوأا يفو .كلت لتقلا
ي˘فو .د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘ت˘لا طا˘ق˘˘صسإا
يدنجلا لصصوت ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
ءاعد’ا عم قافتا ىلإا لوؤوصسملا

رهصشأا9 نج˘صسلا˘ب ه˘ي˘ل˘ع م˘ك˘ُحو
بب˘صسب ةا˘فو˘لا˘ب بب˘صست˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
،ةثلا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘فو .لا˘م˘هإ’ا
رماوأ’ا ةعاطإا مدعب يدنجلا نيدأا

رهصش ةدمل نجصسلاب هيلع مكُحو
.يركصسعلا نجصسلا يف

عيرسس قيقحت بؤلطملا
... لقتسسمو

كن˘˘ي˘˘˘ل ل˘˘˘كيا˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ا˘˘˘عدو
ليئارصسإا ةموكح رام’اك صسينغآاو
ي˘ند˘م ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا ى˘˘لإا ا˘˘مإا ،

عيرصسو يدايحو فافصشو لقتصسمو
اذه يف ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو
،ةياغلل قلقملا يقو˘ق˘ح˘لا ل˘ج˘صسلا
ةيلود ةعجارم ءارجإاب حامصسلا وأا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسمو ةد˘˘يا˘˘ح˘˘˘م
نأا بج˘ي»:نا˘ي˘ب˘˘لا لا˘˘قو .نا˘˘صسنإ’ا
وأا يلحملا ‐ قيقحتلا اذه نوكي
مدع نامصض وحن اهّجوم ‐ يلودلا
نوصشيع˘ي ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طأ’ا صضّر˘ع˘ت
وأا ةا˘فو˘˘ل˘˘ل لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ر˘˘ي˘˘ن تح˘˘ت
م˘ه˘ق˘ح ة˘صسرا˘م˘م د˘˘ن˘˘ع ة˘˘با˘˘صصإ’ا
ةفاقث نأاو ،جاجتح’ا يف عورصشملا
ءو˘صس ى˘ل˘ع با˘ق˘ع˘لا ن˘م تÓ˘فإ’ا
«. تهت˘نا د˘ق ير˘كصسع˘لا كو˘ل˘صسلا

ةرور˘صض ى˘ل˘ع نار˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا دد˘˘صشو
ة˘صصا˘خ قو˘ق˘ح˘ب لا˘ف˘طأ’ا ع˘˘ت˘˘م˘˘ت
اراصشأاو ،يلودلا نو˘نا˘ق˘لا بجو˘م˘ب
«صضفخنملا ىوتصسملا» اذه نأا ىلإا

لتق نع ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘لءا˘صسم˘لا ن˘م
يد˘يأا ى˘ل˘ع لا˘ف˘طأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ةلودب قيلي ’ ةيليئارصسإ’ا تاوقلا
ةدايصسل ا˘ق˘فو صشي˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ن˘ل˘ع˘ت»
تامول˘ع˘م˘لا بصسح˘بو.«نوناقلا
Óفط84و ف˘لأا بي˘˘صصأا ،ةدراو˘˘لا
ءاحنأاعيمج يف حارجب اينيطصسلف
نيرصشت1 ني˘ب ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا صضرأ’ا
نيرصشت13 ىتحو9102 يناثلا
.0202 لوأ’ا

هللا مار ‐ ىرسسأ’ا مÓعإا بتكم :ريرقت

ريدم جاحلا وبأا دهف روتكدلا ىقتلا
ةكرحلا نوؤوصشل داهج وبأا زكرم ماع
ءاوللا ،صسدقلا ةعماج يف ةريصسأ’ا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘صضع ة˘˘صشت˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘ب
صسي˘ئر «ح˘ت˘ف» ة˘كر˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م˘˘لا

يف كلذو ،يبعصشلا صسدقلا رمتؤوم
كلذ ءاج ،هللا مار يف رمتؤوملا رقم
ديطوتب زكر˘م˘لا دو˘ه˘ج˘ل رار˘م˘ت˘صسا

ةينطولا تاصسصسؤوم˘لا ع˘م ه˘تا˘قÓ˘ع
مدقو . اهعم هتاقÓع ةرئاد عيصسوتو
لوح ا˘حور˘صش جا˘ح˘لا و˘بأا رو˘ت˘كد˘لا

ل˘˘ك ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ج˘˘مار˘˘˘ب
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا

اهميمعتو هجمارب ريوطتب رمتصسم
ةلمج اددعم ،نطولا عوبر لك يف
زكرملا فادهأاو عيراصشملا هذه نم
ى˘ل˘ع ز˘كر د˘قو ،ا˘ه˘صصي˘صصخ˘ت ن˘م
ة˘˘عو˘˘صسو˘˘م لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا عور˘˘˘صشم
زكرملا نإا Óئاق ،ةريصسأ’ا ةكرحلا
ابيرقو يناثلاو لوأ’ا اهيئزج زجنأا
لمصشت يهو ثلاثلا اهئزج ردصصيصس
ن˘م ىر˘صسأ’او تار˘ي˘صسأ’ا برا˘ج˘˘ت

اصضيأاو ةينيطصسل˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘ك
. لخادلاو صسدقلا ىرصسأا نم ةبكوك
فيثكت يوني زكرملا نأا ىلإا تفلو
ىر˘صسأا برا˘ج˘ت ق˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘ب هدو˘˘ه˘˘ج
كلذو ،ينيطصسلفلا لخادلاو صسدقلا

تاذ تاصسصسؤوملا عم نواعتلا ربع
اهتمدقم يف يتأاي يذلاو ،ةقÓعلا
،صسد˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ر˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا

لثمت ةدعاو ةيريها˘م˘ج ة˘صسصسؤو˘م˘ك
بصصن عصضتو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘كلا

صسدقلا ةن˘يد˘م ن˘ع عا˘فد˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ع

،اهب ا˘ن˘ب˘ع˘صش ءا˘ن˘بأا دو˘م˘صص دا˘ن˘صسإاو
نم ددع صشاقن مت ددصصلا اذه يفو
ةيف˘ي˘كو كر˘ت˘صشم˘لا ل˘م˘ع˘لا ج˘مار˘ب
تا˘نا˘كمإا ن˘م ةدا˘فإ’او ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا
ربع هبناج نم . يبعصشلا رمتؤوملا
هزاز˘ت˘عا ن˘ع ة˘صشت˘ن˘لا لÓ˘ب ءاو˘˘ل˘˘لا
رود˘لاو دا˘ه˘ج و˘بأا ز˘كر˘م ةر˘ي˘صسم˘˘ب
ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىرصسأ’ا ةيصضق ءاقبإا ىلع لمعلاب

ءاوصس ةقÓخ جمارب عادبإاو ،ةرصضاح
بناجب مأا ،ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لا صضر˘ع˘لا ي˘ف

ةرورصض ادكؤوم ،يقي˘ثو˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا
بناج نمو ،هتريصسم دانصسإاو همعد
لمع فيثكتب هتبغر نع ربع رخآا
اميصس ’ ،صسدقلا ةقطنم يف زكرملا
فو˘لأا برا˘ج˘ت ق˘ي˘ثو˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
يبعصشلا رمتؤوملا ناو ،نيلصضانملا
لا˘كصشأا˘ب كلذ˘ب ما˘ه˘صسإ’ا ه˘نا˘كمإا˘˘ب

.ةديدع
ىلع نافرطلا قفتا ءاقللا ةياهن يفو
جمار˘ب حر˘طو تاءا˘ق˘ل˘لا لا˘م˘كت˘صسا

 . ةكرتصشم لمع

ينيطسسلفلا لخادلاو ضسدقلا ىرسسأا براجت قيثوتب هدوهج فيثكت يوني ةريسسألا ةكرحلا نوؤوسشل داهج وبأا زكرم
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نيؤكت طامنأا ةدع ىلع نؤعزؤتي
ضصبرتمو نهمتم073.31 نم ديزأا

ةلڤروب عاطقلا تاسسسسؤومب نوقحتلي
ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ’ ا˘˘م ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

صصبرتمو نهمتم473.31
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب صسما لوأا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
لوخدلا مصسرب ةلقرو ةي’وب
،0202/1202 ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘يد˘م˘لا ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘صسح
.عاطقلل يئ’ولا

نوصصبرتملا ء’ؤوه عزوتيو
ةد˘ع ى˘ل˘ع نو˘ن˘ه˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت طا˘م˘نأا
(بصصنم367.7) نيهمت˘لا

ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإ’ا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لاو
ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لاو (499.1)
نيوكتلاو (196.1) تيبلاب
صسورد˘لاو (956) يليهأات˘لا
نيوكتلاو (865) ةيئاصسملا

881) ر˘با˘ع˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
ريدم حصضوأا امك ،(بصصنم
مصسارم صشماه ىلع عاطقلا
ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘ن˘صسلا حا˘ت˘ت˘فا
عاطقلا يصصحيو.ةديدجلا

ازكرم02 ة˘ل˘قرو˘ب ا˘ي˘لا˘ح
نيهمتلاو ينهملا نيوكتلل
(5) ة˘صسم˘خ ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ةصصصصختم ةين˘طو د˘ها˘ع˘م
،ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف
يو˘ه˘ج ز˘كر˘م ن˘˘ع Ó˘˘صضف
ينهملا ميلعتلاو ن˘يو˘كت˘ل˘ل

ميل˘ع˘ت˘ل˘ل د˘ه˘ع˘مو د˘ع˘ب ن˘ع
نيوكتلل د˘ه˘ع˘مو ي˘ن˘ه˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ةصسدنهلا ي˘ف صصصصخ˘ت˘م˘لا
ن˘يو˘كتو ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

02و ةل˘كصسر˘لاو تارا˘طإ’ا
ة˘صصا˘خ ن˘يو˘˘كت ة˘˘صسصسؤو˘˘م
ديصسلا ركذ امبصسح ،ةدمعتم
.مداخلب دمحأا

كل˘ت ر˘ي˘طأا˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشيو
ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

فلت˘خ˘م ي˘ف اذا˘ت˘صسأا016
امك ،تاصصصصختلاو بترلا
.لوؤوصسملا تاذ فاصضأا

ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
‐ديفوك صسوريفل يدصصتلل
ةد˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ذ˘˘خ˘˘˘تا ،91
يف لثمت˘ت ،ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘باد˘ت
لكايه˘لا م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ىلإا ةفاصضإ’اب ةيجوغاديبلا
ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
مارتحاو يلوحكلا مقعملاو
راصشأا امك ،يدصسجلا دعابتلا
قلعتي اميفو.هتاذ ثدحتملا
،ةلبقملا ةينيوكتلا ةرودلاب
ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا نأا د˘كأا
ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ي˘˘ف تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
ىلإا ل˘صصاو˘ت˘ت˘صس ي˘صضا˘م˘لا

.1202 ريار˘ب˘ف ر˘ه˘صش ة˘يا˘غ
تاطلصسلا نأا ةراصشإ’ا ردجت
ةراصشإا تطعأا د˘ق ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا هذ˘˘˘˘ه قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا
ز˘˘كر˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
يناميلصس ينهملا نيوكتلا

ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘ي˘ع˘لا ة˘م˘ح
ةم˘صصا˘ع قر˘صش ،ءا˘صضي˘ب˘لا
.ةي’ولا

م.ق

ةلبقملا ةنسسلا نم لوأ’ا يسسادسسلا نم ةيادب اهعيزؤت متي
غيسصلا فلتخم نم ةينكسس ةدحو فلآا01 نم ديزأا

ةديلبلا يف نانيعوب ةديدجلا ةنيدملاب ةزهاج
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و ي˘˘لاو د˘˘كأا

عيزوت ن˘ع ،ر˘صصيو˘ن لا˘م˘ك
نم ةينكصس ةدحو00501
ةنيدملا˘ب غ˘ي˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلع اذهو نانيعوب ةديدجلا

يب˘ط˘ق˘لا ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم
فا˘صصف˘صصلا ن˘ي˘˘ير˘˘صضح˘˘لا

ع˘ل˘ط˘م نا˘˘حر˘˘صس يد˘˘ي˘˘صسو
.1202 ةلبقملا ةنصسلا

ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض ه˘لوز˘ن ىد˘لو
نييفحصصلا ةيعمج ىد˘ت˘ن˘م
،ةديلبلا ةي’ول نيلصسارملاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ي˘لاو˘لا ح˘صضوأا
ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘˘لا
نوكتصس ،ةي’ولا اهدهصشتصس
نم لوأ’ا يصسادصسلا لÓخ
متيصس ثيح ،ةلبقملا ةنصسلا
ىلوأ’ا ةلحرملا يف عيزوت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو0062
م˘صضي يذ˘لا فا˘˘صصف˘˘صصلا˘˘ب
نم ةينكصس ةدحو فلأا02
555 اهيلت غيصصلا فلتخم
مث ،لدع ةغيصص نم ىرخأا

فلت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو0051
ميلصست ر˘خأا˘ت ن˘عو ؛غ˘ي˘صصلا
نيبتتكملا ىل˘ع تا˘ن˘كصسلا

لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘جر
ةيذيفنتلا ةئيهلا صسأار ىلع
لاغصشأا لامكتصسا مدع ىلع
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ؛تا˘ن˘كصسل˘ل
يذلا ناحرصس يديصس عقومب
ةينكصس ةدحو ف’آا7 مصضي

نو˘كت˘صس «لد˘ع» ة˘غ˘˘ي˘˘صصب
يبت˘ت˘كم ن˘ي˘با˘م ة˘ف˘صصا˘ن˘م
د˘قو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا ة˘˘˘ب˘˘˘صسن تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
اميف،ةئاملاب59 عورصشم˘لا
054 غ˘ل˘ب˘م صصي˘صصخ˘ت م˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل م˘ت˘ي˘ن˘˘صس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
لÓخ عزوتصسو ،ةي˘جرا˘خ˘لا
ةنصسلا نم لوأ’ا يصسادصسلا
د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ؛ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا نأا ،ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
م˘ت ن˘ي˘ما˘ه˘لا ن˘ي˘ير˘˘صضح˘˘لا

ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘˘بر
نم قلطني يذلا يجاودز’ا
ة˘يا˘غ˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

كف ةيغب ،ةعموصصلا ةنيدم
و˘هو ،نا˘كصسلا ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا
فلك يذلا ميقلا عورصشملا
.ميتنصس رايلم571 ةلودلا

تان˘كصسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ىوتصسم ىلع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةنيدملل ةيرصضحلا باطقأ’ا
لوؤوصسملا حصضوأا ،ةديدجلا
قفارملا عيمجب ةزهاج اهنا
ي˘˘˘قا˘˘˘ب ا˘˘˘مأا ،ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا
ةدوجوملا ةينكصسلا جماربلا

ةديلبلا ةيدلب ىوتصسم ىلع
،ر˘˘˘ج يداوو نور˘˘˘ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ي˘ه˘ف ،ي˘ل˘ب˘صشلاو ة˘يازو˘˘مو
م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ةز˘˘ها˘˘ج ىر˘˘˘خ’ا
دادعإا دعب اب˘ير˘ق ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست
.نيديفتصسملا مئاوق

بؤبق داعسس

مسسؤملا اذه لÓخ ةيفاسضإا تاقحلم4و ةديدج تاسسسسؤؤم حتف

ةياجبب نيهمتلاو ينهملا نيوكتلاب اوقحتلا ضصبرتم00051 نم ديزأا
0202 ةينيؤكتلا ةنسسلا قÓطنا نم مؤي لوا يف ،اسصبرتم00051 ءاهز ةياجب ةي’ؤل ينهملا نيؤكتلا زكارمب قحتلا

،دهاعم5 اهنم ينهملا نيؤكتلل ةسسسسؤؤم82 ريخسست نع ينهملا نيؤكتلا ةريدم ةحيلم وزنم تفسشك دقو ،1202_
 .ةيفاسضا تاقحلم4و ةديدج تاسسسسؤؤم حتف يف لثمتي مسسؤملا اذه ديدجلاو

ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ى˘ل˘ع تز˘˘كرو
يح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا صصخ˘ت
ىودع راصشتنا عنم ىلا يمارلا
نرتقي يذلاو ،انوروك صسوريف
ةيئانثتصسا ةيجوغاديب تاءارجإاب
نينوكتملا جيوفت يف رصصحنت
جو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ( صصبر˘˘ت˘˘˘م02)
˘ما˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ،د˘˘حاو˘˘لا
ع˘˘صضو رر˘˘ق˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

ة˘فر˘غ˘˘لا ي˘˘ف (2 ) ن˘ي˘صصبر˘˘ت˘˘م
ىلع صصرحلا كلذكو ،ةدحاولا
لكو ،نيصصبرتملا نيب دعابتلا

ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت تاءار˘˘ج’ا هذ˘˘ه
فدهب اهيلع ره˘صسلا ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

لكل ةيحصصلا ةمÓصسلا نامصض
هذهب نيل˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو ،تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ود˘˘˘با د˘˘˘ق˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘صصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
مهنيو˘كت ة˘لواز˘م م˘هداد˘ع˘ت˘صسا
ليبصسلا ىقبي كصش نودب يذلا
م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم نا˘م˘صضل د˘ي˘حو˘لا
.يعامتج’او ينهملا

13 ددحت ةراجتلا ةيريدم
ءانتق’ لجأا رخآا ربمسسيد

(EPT ) زاهج راجتلا
ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تددح
رخآاك ربمصسيد13 خيرات ةياجب
عفدلا زاهج ءانتق’ راجتلل لجأا
) ةيكنبلا وا ةيبهذلا ةقاطبلاب

EPT)فر˘صصت ي˘ف ه˘ع˘صضو˘ل ن
م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘˘لا

ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل كلذو ،ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو..
م˘ه˘تا˘ير˘ت˘˘صشم ع˘˘فد˘˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا

وأا ةيبهذلا ةقاطبلاب مهتاينتقمو

˘ماد˘خ˘ت˘صسا ن˘م ’د˘ب ة˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا
فا˘صضأاو ،ة˘يد˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلا
ةيلحملا ةفاح˘صصل˘ل ثد˘ح˘ت˘م˘لا
لمحي ديدجلا ةيلاملا نوناق نأاب
نيف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ع تاءار˘جإا

فلأا05 ـب ردقت ةيلام ةمارغو
مهيلع نيرخأاتملل ةبصسنلاب ،جد
ز˘كار˘م ن˘م زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ءا˘ن˘˘قا
بل˘ط˘لا عاد˘يإا خ˘يرا˘تو د˘ير˘ب˘˘لا
ربمصسيد13 لبق نوكي نأا بجي
 .0202 ةيراجلا ةنصسلا نم

005 نم ديزأا ءاسصحإا
ةي’ؤلاب لظ ةقطنم
ةفيلخؤب ةيدلب اهنم

ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تصصحأا
005 براقي ام دوجو ةياجبب

اهنمو ،ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م
نع دعبت يتلا ةفيلخوب ةيدلب
،مك54 ي˘لاو˘ح ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م
ة˘ي˘ف˘ير ة˘حا˘صسم ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘˘تو
ةيبلاغ يناعتو ،ةعصساو ةيلبجو
صصئاقن نم اهل ةعباتلا ىرقلا

يف ءابرهكلا بايغ اهنم ةدع
ةرا˘˘ن’او ا˘˘ه˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع
،ا˘ما˘م˘ت ة˘مد˘ع˘ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ها˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف بذ˘˘بذ˘˘ت
ة˘كب˘صش ،بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا
ديب˘ع˘ت ى˘لا جا˘ت˘ح˘ت تا˘قر˘ط˘لا

ي˘˘ب˘˘صسن با˘˘ي˘˘غو .. ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو
رثأا امم ،ةنيدملا زاغ ةكبصشل
، نا˘كصسلا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘صس
مه˘نإا˘ف ةا˘نا˘ع˘م˘لا هذ˘ه˘ل ار˘ظ˘نو
ةيلحملا تاط˘ل˘صسلا نو˘ب˘لا˘ط˘ي

ى˘˘لإا ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لاو
تاذ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘صشم
لمعلاو ةيعامتج’ا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ميعدت فدهب اهتج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع
ة˘ه˘ج ن˘م نا˘˘كصسلا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

 .يصشيعملا مهراطإا نيصسحتو

Ëرك . ت

ةيعؤتلا فدهب
رطخب صسيسسحتلاو

انورؤك ءابو
عمتجملا تايلاعف
ناسسملتب يندملا
اهتادوهجم لسصاوت

نيباصصملا دادعأا تعجارت
ةي’وب انوروك ءابوب
،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ناصسملت

نم انيدل رفوت ام بصسح
تاهجلا ندل نم تامولعم
ىفصشتصسمب ةينعملا
دعويو يعماجلا ناصسملت
ىلإا ىلوأ’ا ةجردلاب ببصسلا

رفاصضتو نطاوملا يعو
اميصس’ عيمجلا دوهج
كردلا ،نمأ’ا حلاصصم
بناج ىلإا ةيندملا ةيامحلاو
اذكو ةلعافلا تايعمجلا
مت ثيح ةيلحملا تاطلصسلا
ةيعوتلا تÓمح فيثكت
ءابولا ةروطخب صسيصسحتلاو
تامامكلا عيزوت عم
قيبطت ىدم ةبقارمو
ةيحصصلا تاءارجإ’ا
تاصسصسصسؤوملا فلتخمب
رمأ’ا وهو اهريغو رجاتملاو
ةياغ ىلإا ةدئافلاب داع يذلا

راظتنإا يف مايأ’ا هذه
عيباصسأ’ا هنع رفصستام
لمأا نأا اصصوصصخ ،ةلبقملا
اذه نيبو امئاق ىقبي حاقللا

عيمجلا ىلع بلطتي كاذو
ةيئاقولا ريبادتلا مارتحإا

دحلل ديحولا ليبصسلا اهنأ’
يذلا91ديفوك راصشتنإا نم
ةنصس ذنم هتمرب ملاعلا مز’
 .ةلماك

صشاتيلتؤب ع

ةزابيت ةي’ؤب هعؤن نم لوأ’ا دعي

طوجحب نييبط هبسشلاو تلباقلل يلاعلا نيوكتلا دهعمل يمسسرلا حاتتفلا
قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘صشإا ءا˘˘ط˘˘عإا م˘˘˘ت
دهع˘م˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ن˘يو˘كت˘لا
ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نييب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلاو تÓ˘با˘ق˘ل˘ل
ه˘عو˘ن ن˘˘م لوأ’ا ،طو˘˘ج˘˘ح˘˘ب
ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘ب ،ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ب رد˘ق˘ت ة˘ير˘ظ˘ن با˘ع˘ي˘˘ت˘˘صسا

.يجوغاديب دعقم000.1
ةبيبل ،ةزابيت يلاو تربتعإاو
ا˘˘ه˘˘حا˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فإا ىد˘˘˘ل ،زا˘˘˘ن˘˘˘يو
ب دهعملا ،قفرملل يمصسرلا
فا˘صضي «م˘˘ه˘˘م د˘˘ج بصسكم»
يلاعلا نيو˘كت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل
يف ة˘صصا˘خ ،ا˘يو˘ه˘جو ا˘ي˘ئ’و
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
ه˘˘ب ر˘˘م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا صسا˘˘˘صسح˘˘˘لا
تاصسصسؤوملا ربعت نيأا ،دÓبلا
،ةرم لك يف ،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

دراوملل ةحلملا اهتجاح نع
.ةيرصشبلا

ن˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأا تفا˘˘˘صضأاو
ة˘فا˘صضإ’ا مد˘ق˘ي نأا د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
ز˘ج˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ةحصصلا عاط˘ق ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م
تÓ˘با˘ق˘لاو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لاو
تاصصا˘صصت˘خ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو

.ىرخأ’ا ةيبطلا هبصش
ي˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘فو˘˘يو
تÓباق˘ل˘ل ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل
طو˘˘ج˘˘ح˘˘ب ي˘˘˘ب˘˘˘ط ه˘˘˘ب˘˘˘صشلاو
يجو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م000.1
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع عزو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت
،تÓ˘˘با˘˘˘ق˘˘˘لا» تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت
،صشا˘ع˘ن’او ر˘يذ˘خ˘ت˘˘لا ناو˘˘عأا

ةحصصلا صضر˘م˘م ،ن˘ي˘ير˘ب˘خ˘م
ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
.«ةعصشأ’ا ةزهجأا رييصست
لو˘خد˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ق˘ح˘ت˘˘لاو
ن˘م د˘يزأا د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا

نيعزوم ةبلاطو بلاط004
تا˘صصصصخ˘ت˘˘لا ى˘˘ت˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع
بصسح ،ا˘˘ق˘˘با˘˘صس ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘حور˘˘صشلا

.دهعملا يلوؤوصسم فرط
ا˘ق˘فو د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘تو
ة˘ي˘قار ة˘ي˘نار˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘˘ل بي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صست
ةعاق ىلع رفوتي ذإا ،نيوكتلا

ة˘ع˘صسب ىر˘˘ب˘˘ك تار˘˘صضا˘˘ح˘˘م
ديدع بناج ىلإا دعقم003
ةيملع˘لا ر˘با˘خ˘م˘لاو تا˘عا˘ق˘لا
ق˘فر˘م˘لا د˘˘يوز˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘صضف
.معطمو ةيلخادب

ن˘˘ع نÓ˘˘˘ع’ا ع˘˘˘م ،ةازاو˘˘˘مو
،دهعم˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا حا˘ت˘ت˘ف’ا
ى˘ل˘ع ةزا˘ب˘ي˘˘ت ي˘˘لاو تفر˘˘صشأا
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘صشإا ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘عإا
نيوكتلاو ميلع˘ت˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ب كلذو ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ط˘صسو˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
تاءارجإا طصسو كلذو ةزابيت
.انوروك ةحئاج نم ةياقولا

تاصسصسؤوملا فلتخمب قحتلاو
ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
نيوكت زكرم51 ىلع رفوتت
ة˘ثÓ˘ثو تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ة˘˘ع˘˘برأاو
،ةصصصصخ˘ت˘م ة˘ي˘ن˘طو د˘ها˘ع˘م
ةصصبرتمو صصبرتم423.21
طا˘˘˘م˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
.ةينيوكتلا

اهتملك يف يلاولا تزكرو
عيم˘ج ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘˘˘صشلا
طمن ءÓيإا عم ني˘صصبر˘ت˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘م˘هأا د˘ع˘ب ن˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

ةأار˘م˘لا فاد˘ه˘ت˘˘صساو ة˘˘صصا˘˘خ
اذ˘كو تي˘ب˘لا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا
نيوكتلا طامنا ىلع زيكرتلا

.لمعلا قوصس تايجاحل اقفو
غ.لامآا
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 ةديسصم يف عقو نأا دعب لجرألا
ددهملا «يدرزلا» ناويح ذاقنإا

نازيلغ يف ةرومز تاباغب ضضارقنلاب
ةي’ول تاباغلا ناوعأا ذقنأا

تاناويح˘لا ىد˘حإا ،ناز˘ي˘ل˘غ
ىمصسي صضارقن’اب ةددهملا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع «يدرز˘˘لا»
مي˘ل˘قإا˘ب ،«ةر˘ما˘م˘ع˘لا» ة˘با˘غ
بونج م˘ل˘ك02) ةرو˘˘مز
ديفت˘صسا ا˘م˘ب˘صسح ،(ناز˘ي˘ل˘غ
.ةئيهلا تاذ ىدل
اذ˘ه ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت د˘قو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ردا˘ن˘لا ناو˘ي˘ح˘لا
ةباغ˘ب ة˘ع˘قاو˘لاو«ة˘صسرد˘لا»
ر˘ثإا ،ةرو˘مز˘ب «ةر˘ما˘م˘˘ع˘˘لا»
ناو˘عأ’ ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تور ة˘˘يرود
يباغ˘لا ءا˘صضف˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لا
هب حرصص امل اقفو ،روكذملا

تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م صسي˘˘ئر
.لومرغ دمحم ةرومزل
ن˘ئا˘كلا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘عو
اباصصم ،(ىثنأا صسنج) يحلا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع حور˘˘ج˘˘ب
ي˘ف ع˘˘قو نأا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘جرأ’ا

نيأا ،(يديلقت خف) ةديصصم
لÓخ ن˘م ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي
،ه˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإ’ا

ى˘لإا ه˘تدا˘عإا م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
يلصصأ’ا يعيب˘ط˘لا ه˘ط˘صسو
ادانتصسا ،ءافصشلل هلثامت روف

ىلإا راصشأا يذلا  ثدحتملل
«يدرز˘˘˘˘˘لا » ناو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح نأا

ة˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘صض ف˘˘ن˘˘صصم
ة˘ف˘ي˘لأ’ا ر˘ي˘غ تا˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا
موصسرملل اقبط ،ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا
532 ‐21 يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
42 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

.2102ويام
وأا «يدرز˘˘˘لا» ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘يو
وأا «ايقيرفإا لامصش ءاقيرز»
ايل˘ح˘م ه˘ي˘ل˘ع ح˘ل˘ط˘صصي ا˘م
ن˘˘˘م «بصسب˘˘˘صسلا» م˘˘˘صسإا˘˘˘˘ب
،ةلوجخلا ةيليللا تاناويحلا
دو˘˘صسأ’ا ه˘˘نو˘˘ل˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘˘ي
ةيدامر طوطخب جوزمملا

و˘صسكيو ل˘يو˘˘ط˘˘لا ه˘˘ل˘˘يذو
ط˘صسو˘ت˘˘م ر˘˘ع˘˘صش ه˘˘م˘˘صسج
اذ˘ه ىذ˘غ˘˘ت˘˘يو.ةفاثكلا
ىلع فيلأ’ا ري˘غ ناو˘ي˘ح˘لا
وهو فحاوزلاو تارصشحلا

Óيل داطصصي صسرتفم ريغ
نم وأا نيدايصصلا فرط نم
نجاودلا يبرم صضعب فرط
صضيبلا لكأاي نأا نم افوخ
صسفن فيصضي ،ناصصيصصلاو
.ردصصملا

شس.بويأا

 ةيحÓف ةرمثتسسم ىوتسسم ىلع
 ةبانع ةيلوب «يتيزلا مجلسسلا» تابن ةعارزل ةبرجت لوأا قلطنا
ةرا˘صش ءا˘˘ط˘˘عا ار˘˘خؤو˘˘م م˘˘ت
تا˘˘ب˘˘˘ن ة˘˘˘عارز قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
ةيدلب يف «يتيزلا مجلصسلا»
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب بن˘ع˘لا داو
ةر˘م˘ث˘ت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت لوأا˘˘ك ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف
اذ˘ه ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن
نمصض هجاردإاو لوصصحملا
يذ˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا ةرود˘˘لا
ن˘م تا˘ي’و ةد˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘˘نإا
ربمفون ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م ن˘طو˘لا
هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو ،مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ح˘˘ك ةر˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
20 ةحاصسم ىلع ينايبتصسا

هلÓخ نم ى˘ع˘صسي ،را˘ت˘كه
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م لو˘˘صصح˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
اذكو نيمتهملاو نيحÓفلا
دهعملا فرط نم اهريطأات
ةعصساولا تاعارزلل ينقتلا
عم قيصسنتلاب ةملاق ةي’ول
ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم
. ةي’ولا تاذل
ة˘˘كرا˘˘صشم فر˘˘ع ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا

نيمت˘ه˘م ةد˘ع ن˘م ة˘ع˘صساو
ى˘ل˘ع ي˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘˘ب

بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت رار˘˘غ
،راجح˘لا ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
ةياقول ةيوه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
،فرا˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
مهريغو ، يحÓفلا نواعتلل
،ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةذا˘˘ت˘˘صسأا ن˘˘م
.نييعارز نيصسدنهم
يأا ازلوكلا ةعارز ربتعتو
نم ةديرف يتيزلا مجلصسلا
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
رفوتت اهنأاو اميصس’ يئ’ولا

ةيخانملا فورظلا ةفاك ةلع
دعي ذإا ،اهحاجن˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا

رد˘صصم ثلا˘ث تا˘ب˘ن˘لا اذ˘˘ه

لوف دعب ملاعلا يف تيزلل
،ل˘ي˘خ˘ن˘˘لا تيزو ا˘˘يو˘˘صصلا

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘يو
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا

» و» نيرغراملا» ةعانصصك
ديدعلاب هانغلو «زي˘نو˘يا˘م˘لا

تانيماتيفلاو نداع˘م˘لا ن˘م
تا˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
لمعتصسي «ب» ةعوم˘ج˘م˘لا

ةيودأ’ا ةعانصص يف كلذك
. ليمجتلا داومو
ح˘لا˘صصم˘لا ر˘يد˘˘م ح˘˘صضوأاو
اذهب ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا
د˘˘ع˘˘ي م˘˘ج˘˘ل˘˘صسلا نأا نأا˘˘˘صشلا

ةيعانصصلا تاعارزلا نمصض
ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا لو˘ع˘ت ي˘ت˘لا
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ث˘˘ع˘˘ب
لجأا نم يرا˘ج˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
م˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م صصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
بصسحو. دار˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسإ’ا
ه˘نإا˘ف ر˘ط˘صسم˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
و˘ح˘ن ة˘عارز ي˘ف عر˘صشي˘˘صس
ة˘˘ي’و ي˘˘ف را˘˘ت˘˘كه301
ةدع ةيلمعلا لمصشتو ةبانع
ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
اذ˘˘كو ة˘˘فر˘˘صشلا،را˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا،
لاحربو بنعلا داو ، ةملعلا

ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو تنا˘˘˘كو
ترطصس دق ةيفيرلا ةيمنتلاو
تابنب راتكه0003 ةعارز
%33.33، يت˘يز˘لا م˘ج˘ل˘صسلا

ةصصصصخ˘م نو˘كت˘صس ا˘ه˘ن˘م
كلذو . روذ˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘عارز˘˘˘ل
،تادراولا ةروتاف صصيلقتل
تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘صسم صصا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ما
لامعت˘صسا ،رو˘ب˘لا ي˘صضارأ’ا
فÓ˘عأا˘ك ر˘صصا˘ع˘م˘لا ا˘يا˘ق˘ب
راقبأ’ا ةيذغت يف ةيليمكت
ن˘˘˘˘جاود˘˘˘˘لا ،بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

. يصشاوملاو
ك.رجاه

كلهتسسملا ةحسص ىلع ظافحلاو ششغلا ةبراحم راطإا يف

ايراجت لحم61 قلغ ررقت تنسشومت نيعب ةراجتلا ةيريدم
5551 مرسصنملا ربمفون رهسش لÓخ ةيراجتلا تافلاخملل اهل ةليسصح يف تنسشومت نيع ةيلول ةراجتلا ةيريدم تلجسس

.كلهتسسملا ةحسص ىلع ظافحلاو ششغلا ةبراحم راطإا يف ،ةيئاسضقلا ةعباتملل يمسسر رسضحم19 ريرحت عم Óخدت

ةفلاخم39 ليجصست مت امك
ةدو˘ج˘لا ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘˘م˘˘لاو
نم مارغوليك94 فÓتاو زجح
جا˘˘جد˘˘لاو مور˘˘ف˘˘م˘˘لا م˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا
صسا˘ج˘˘ي’ا ى˘˘بر˘˘مو د˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ي˘ئا˘قو ءار˘˘جا˘˘ك زا˘˘نو˘˘يا˘˘م˘˘لاو
ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم ة˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر بصسح
ةيريدمب صشغلا عمقو ةبقارملا
ب ردقت ةيلام ةم˘ي˘ق˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا

مدع˘ل ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد02281
ترفصسأا امك ،جوتنملا ةيحÓصص
Óحم61 ق˘ل˘غ ى˘لإا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا
ةدع اهباحصصأا باكتر’ ايراجت
د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع ا˘ه˘ن˘م تا˘ف˘لا˘خ˘م
ةصسرام˘مو يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا˘ب
يراجت لجصسب يراجت طاصشن
ةصسراممو ةي˘حÓ˘صصلا ي˘ه˘ت˘ن˘م
لجصسلا عوصضوم جراخ طاصشن
70 عاط˘ت˘قا م˘ت ا˘م˘ك يرا˘ج˘ت˘لا

ربخملا ىلع اهصضر˘ع˘ل تا˘ن˘ي˘ع
ا˘ه˘ت˘ي˘˘حÓ˘˘صص ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا
.ليفاج ءامو رتصسبملا

ةمئاق نم نوسصقملا
يعامتجلا نكسسلا

حلاملاب قيرطلا نوقلغي
ن˘˘م نو˘˘صصق˘˘م˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م ما˘˘˘ق
ةيدلبب ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘كصسلا
ينطولا قيرطلا ق˘ل˘غ˘ب ح˘لا˘م˘لا

يبرغلا جر˘خ˘م˘لا˘ب20 م˘˘˘˘قر
ن˘ي˘ع ن˘ي˘ب ط˘بار˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل˘˘ل

رطصضا ثيح ،نارهوو تنصشومت
ميظنتل ينطولا كردلا رصصانع
با˘˘ن˘˘ت˘˘˘ج’ رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
نيهجوتملا هيجوتو نيجتحملا
قيرطلا لامعتصساب نارهو وحن
مامح وحن801 مقر ينطولا
51 ة˘˘فا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ج˘˘˘حو˘˘˘ب

ةيفلخ ىلع اذه ءاج .رتموليك
ةيمصس’ا ةمئاقلل ةيدلبلا رادصصا
،ةينكصس ةدحو822 ةنمصضتملا

م˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘صسارد˘لا نا ا˘م˘ل˘˘ع
ة˘˘صسارد˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا
ةدافتصسÓل ةيقب˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

ب ةردق˘م ة˘ي˘فا˘صضا ة˘صصح ن˘م
صسف˘˘ن ن˘˘م ىر˘˘˘خا ةد˘˘˘حو58

نا˘˘ج˘˘ل جور˘˘خ د˘˘ع˘˘ب ط˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا
ماعلا ن˘ي˘م’ا بصسح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
هنا ريخأ’ا اذه فاصضاو .ةرئادلل
ةمئاقلل نو˘ع˘ط˘لا با˘ب ح˘ت˘ف م˘ت
ا˘ه˘ن˘ع جر˘˘فا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م˘˘لا

مودت ي˘ت˘لا نو˘ع˘ط˘لا ة˘ي˘ل˘م˘عو
،ةلصصاوتم تلاز ’ مايا ةينامث
نييزاهتنÓل دح عصضو فدهبو
˘ما˘ح˘ت˘قا ةدا˘عا ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
تناك يتلا ةيراجتلا تÓحملا

ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ي ن˘كصسل˘ل ة˘ل˘غ˘ت˘˘صسم
ى˘لا فد˘ه˘ت ل˘م˘ع ة˘ط˘خ داد˘˘عا
ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ط˘ي˘صشن˘ت
نيذلا لاطبلا بابصشلل اهحنمل
صضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل تا˘ف˘ل˘م او˘عدوا

ةيلمع ة˘ج˘مر˘ب ى˘لا ة˘فا˘صض’ا˘ب
ةيلمع د˘ع˘ب ارو˘ف ة˘ي˘ب˘ق’ا مد˘ه
اذ˘هو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت
.ةيدلبلا حلاصصم نم نواعتلاب

ةنوب نيسسح

ةطبارلل ازيزعت
«ةمأا –ششيج»
دارفأا ةكراسشم
ينطولا ضشيجلا
ريجسشتلا ةلمح يف

ترايتب
صشيجلا دارفأا كراصش
ةلمح يف يبعصشلا ينطولا
ةي’وب ةعصساو ريجصشت
ازيزعت كلذو ،ترايت
،«ةمأا ‐صشيج» ةطبارلل

نايب هب دافأا ام بصسح
.ينطولا عافدلا ةرازول
راطإا يف» هنأا نايبلا حصضوأاو
ريجصشتلا ةلمح فانئتصسا
دارفأا ةكراصشمب ،ةحوتفملا
،يبعصشلا ينطولا صشيجلا
عم قيصسنتلاب ةمظنملا

ةينمأ’ا حلاصصملا فلتخم
ةيندملا ةيلحملا تاطلصسلاو
ازيزعتو ةينطولا ةفاحصصلاو
تحت ،«ةمأا ‐صشيج» ةطبارلل
موي مت ،«اهصسرغنل» راعصش
ميظنت ،0202 ربمصسيد91
ىلع ةعصساو ريجصشت ةلمح
ةدخب دصس ةقطنم ىوتصسم
ةي’وب افصصلا عرصشم ةيدلبب
.«ترايت
حصضوي‐‐ةلمحلا تمتو
«‐‐ردصصملا تاذ
دارفأ’ ةعصساو ةكراصشمب
يبعصشلا ينطولا صشيجلا
ميلقإا تادحول نيعباتلا
دارفأ’ و ،صصاصصتخ’ا
يبعصشلا ينطولا صشيجلا
ميلقإا تادحول نيعباتلا
فلتخمو ،صصاصصتخ’ا
عمتجملا يف نيلعافلا
تايعمجلاو يندملا
،ةئيبلا لاجم يف ةطصشانلا
دارفأاو تاراطإا ىلإا ةفاصضإا

.تاباغلا حلاصصم
د.ج

mahali@essalamonline.com

«ةرجسش نطاوم لكل» ةينطولا ةلمحلا راطإا يف

تليسسمسسيتب «ىيحي يديسس» ةباغب ةريجسش فلآا4 نم ديزأا ضسرغ
ف’آا4 ن˘˘م د˘˘˘يزأا صسر˘˘˘غ ىر˘˘˘ج
«ى˘ي˘ح˘ي يد˘ي˘صس» ة˘با˘غ˘ب ةر˘ي˘ج˘صش
يف ،(تليصسمصسيت) يرامع ةيدلبب
نطاوم لكل» ةينطولا ةلمحلا راطإا
ةظفاحم ىدل ملع امبصسح ،«ةرجصش
.ةي’ولل تاباغلا

هذ˘˘ه نأا ،رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘˘صضوأاو
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

تفدهتصسا يرا˘م˘ع ةر˘ئاد ح˘لا˘صصم
تلمصش راتكه3 براقت ةحاصسم
ربونصصلا» تاريجصش فنصص صسرغ
ةردابملا هذه يف كراصشو.«يبلحلا
ةيندملا ةيامح˘لاو تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأا

تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘مو
حلاصصم نم تارا˘طإاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘م دد˘ع˘ب ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘˘مو ة˘˘ي’و˘˘لا
ةيدلب حلاصصمو ةيلحملا تايعمجلا

.نيعو˘ط˘ت˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘مو يرا˘م˘ع
ديدجت ىلإا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
ةباغب هعي˘صسو˘تو ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا
ترر˘صضت ي˘ت˘لا «ى˘ي˘ح˘ي يد˘ي˘صس»
ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘صس ثÓ˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ
تج˘مر˘ب ا˘م˘˘ك.ق˘ئار˘ح˘لا ءار˘˘ج
لÓ˘خ صسر˘غ تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م
يفلأا نم رثكأا ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا
تاذب «ي˘ب˘ل˘ح ر˘بو˘ن˘صص» ةر˘ي˘ج˘صش

د˘يد˘ج˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘صض ة˘با˘غ˘لا
ةيريدملا فرط نم رطصسملا يباغلا
عيصسوت ىلإا يمارلا ،تاباغلل ةماعلا
قطانملاب ررصضتملا يتابنلا ءاطغلا
نأا ر˘كذ˘ي .ق˘ئار˘ح˘لا ءار˘ج ة˘ي˘با˘غ˘˘لا
ةظفاحم ةيعمب ةيئ’ولا تاطلصسلا
را˘طإا ي˘ف تج˘مر˘˘ب د˘˘ق تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
نطاو˘م ل˘كل» ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
،ةريجصش فلأا002 صسرغ ،«ةرجصش
ر˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘لا م˘˘صسو˘˘م لÓ˘˘خ كلذو
ىلإا ربوتكأا52 نم دتمملا يلاحلا

مداقلا صسرام12
ز.ديمح

1202 /0202 ديدجلا ينهملا لوخدلا مسسرب
طاوغألا ةيلوب نيوكتلا ةموظنم ززعت ةديدج تاسصسصخت

ةي’وب نيوكتلا ةموظنم تززعت
تا˘˘صصصصخ˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب طاو˘˘˘غأ’ا

ين˘ه˘م˘لا لو˘خد˘لا م˘صسر˘ب ةد˘يد˘ج
امب˘صسح ،1202 /0202 ديدج˘لا
عا˘ط˘ق ي˘لوؤو˘صسم ىد˘ل د˘ي˘ف˘ت˘˘صسا
. نيينهملا ميلعتلا و نيوكتلا

تاصصصصخت حتفب رمأ’ا قلعتيو
ة˘˘˘ل˘˘˘صصلا تاذ كي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا
ة˘عو˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسإ’ا˘˘ب
اهنم ةصصاخو ةددجتملا تاقاطلل
ماعطإ’او ةقدنفلا يفو ةيصسمصشلا
بي˘با˘نأا صصصصخ˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،

ة˘˘ل˘˘صص يذ ر˘˘˘خآاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص
ريدم حرصص امل˘ث˘م ،تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا˘ب

جاردإا ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘يو. عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
راطإا يف ةديدجلا تاصصصصختلا
صصو˘صصخ˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
لمعلا قوصس تايجاحل ةباجتصسإ’ا

ةباصشلا تاقاطلا تاعلطتل ةيبلتو
،عاطقلا تاصسصسؤوم نم ةجرختملا
.عاطقلا ريدمل ادانتصسا

عا˘ط˘ق˘لا نأا ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘كأاو
˘مرا˘صصلا ماز˘ت˘لإ’ا ى˘ل˘ع صصر˘ح˘ي
صصاخلا يح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب

،(91‐ديفوك) دجت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك
ىلع اريثك كلذ يف نهاري ثيح
. نيصصبرتملا يعو ىدم

نيوكتلا تا˘ير˘ج˘م صصو˘صصخ˘بو
متيصس هنأا ىلا لوؤوصسملا تاذ راصشأا
،بوا˘ن˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘عإ’ا

لخاد ظاظتكإ’ا يدافتل جيوفتلاو
تا˘صشرو˘˘بو صسيرد˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق
مصسرب عاطق˘لا ل˘ج˘صسو.قيبطتلا
041.6 ديدجلا ينهملا لوخدلا

ع˘فر˘ي˘صس ا˘م˘م ،اد˘يد˘ج ا˘˘صصبر˘˘ت˘˘م
ىلإا نيصصبرتملل يلامجإ’ا دادعتلا

ىلع نوعزوتي اصصبرتم994.31
ةبعصش71و ا˘˘صصصصخ˘˘ت721
ةصسصسؤوم82 ربع ةحوتفم ةينهم
. ةي’ولاب ةينيوكت

شس.نيÒسس
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مازتلا يف ككسشي وينيروم
ماهنتوت يبعل ضضعب

ي˘ف ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘˘ج كك˘˘ضش
مامأا2-0 ةميز˘ه˘لا د˘ع˘ب ه˘ي˘ب˘عل ضضع˘ب ماز˘ت˘لا
يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس ر˘˘˘ت˘˘˘ضسي˘˘˘˘ل
ة˘ل˘كر ىل˘ع ر˘ئاز˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘˘ضصحو،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ن˘م ع˘ئا˘ضضلا لد˘ب بضست˘ح˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف ءاز˘˘ج
جري˘ضس ع˘فاد˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘فد د˘ع˘ب ،لوألا طو˘ضشلا
يميج لجضسو ،انافوف يلضسيو رهظ يف هييروأا

بردملا قيرف دكأاو ،ءازجلا ةمÓع نم يدراف
هلجضس فده دعب هراضصتنا ،زرجدور نادنيرب
هامرم يف ماهن˘تو˘ت ع˘فاد˘م د˘لر˘ي˘فر˘يد˘لأا ي˘بو˘ت
هييروأا نإا و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘قو ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘ضشلا ي˘ف
مل هنكل ،فقوملاب ةيارد ىلع نوكي نأا بجي
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع مو˘˘ل˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ي
يا˘ك˘ضس ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘م˘لا غ˘ل˘بأاو ،ةرو˘ه˘ت˘م˘˘لا
نيأا ملعت نأا كيلع .أاطخ هنإا لوقأاضس» ضستروبضس
بعÓ˘˘لاو ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خاد كنأاو تنأا

،«ةروطخلا نم عون يأا نودب كامرم نع دعتبي
امبرو ،لوبرفيل مامأا اًعئار ناك غريضس» عباتو
ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،زر˘˘ي˘˘ب˘˘ضسلا ما˘˘مأا ل˘˘ضضفألا بعÓ˘˘˘لا نا˘˘˘ك
طا˘ق˘ن˘لا كلذ ا˘ن˘ف˘ل˘ك ل˘ه .أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه بك˘˘ترا
لاقو ،«كلذ لوق ملظلا نم نأا دقتعأا ؟ثÓثلا

ىلع موللا ءاقلا ملظلا نم هنأا مغر نإا وينيروم
م˘ل ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ن˘˘ير˘˘خآا كا˘˘ن˘˘ه نإا˘˘ف ،ه˘˘ي˘˘يروأا

نا˘ك اذإا» فا˘ضضأاو ،بو˘ل˘ط˘م˘لا ماز˘ت˘للا اور˘ه˘ظ˘˘ي
تاهاجتا يف بهذأاضس ،دارفأا نع ثدحتلا يلع

,«د˘يرأا ا˘م˘ل˘ث˘م ماز˘ت˘للا نو˘ك˘ي م˘ل ثي˘ح ىر˘˘خأا
زكرم˘لا ىلإا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ع˘جار˘ت ة˘م˘يز˘ه˘لا هذ˘ه˘بو
طاقن تضس قرافب ةطقن52 ديضصرب ضسماخلا

هتارابم يف يقتليو .رد˘ضصت˘م˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘ع
ة˘ط˘بار ضسأا˘ك ي˘ف ي˘ت˘˘ي˘˘ضس كو˘˘ت˘˘ضس ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا
.ءاعبرألا دغ دعب ةيزيلجنإلا ةيدنألا

يبولسسأا ريغأا نل» اسسليب
«ةيسسادسسلا مغر

نإا ،دتيانوي زديل بردم اضسليب وليضسرام لاق
م˘غر ه˘ب˘ع˘ل بو˘ل˘ضسأا ن˘ع ىل˘˘خ˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ر˘ت˘ضسضشنا˘م ما˘مأا را˘يد˘لا جرا˘˘خ2-6 ةرا˘ضسخ˘لا

ءارجإل ةجاحب هن˘ك˘ل يرود˘لا ي˘ف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
مئازهل ضضرعتلا بنج˘ت˘ل تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ضضع˘ب»
ىلع ةريبك ةداضشإا زديل لانو ،«ةلثامم ةليقث
،طغضضلاو ةقاطلا ىلع دمتعملا هبعل بولضسأا
طغضض نم تلفأا يذلا دتيانوي مامأا راهنا هنكل
لب˘ق˘ت˘ضساو ،ة˘ع˘ير˘ضسلا تار˘ير˘م˘ت˘لا˘ب ه˘ضسفا˘ن˘م
حبضصي˘ل ا˘فد˘ه03 نآلا ىت˘˘ح ا˘˘ضسل˘˘ي˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
ياكضس اضسليب غلبأاو ،يرودلا يف عافد فعضضأا
ةميزهلا ءارو هقيرف ءاطخأا نأاب ضستروبضس
انتار˘ير˘م˘ت ن˘م اودا˘ف˘ت˘ضسا» ح˘ضضوأاو ،ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا
هذهبو تامجهلا ءانب انلواح امدنع ةئطاخلا
حجن اذإا ،مهضصرف ةي˘ب˘لا˘غ او˘ع˘ن˘ضص ة˘ق˘ير˘ط˘لا
اذ˘ه˘ف ه˘بو˘ل˘ضسأا ضضر˘ف ي˘ف ضسفا˘ن˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

لاطبإا يف حجن ضسفانملا بردملا نأا ينعي
ن˘ل ا˘ن˘ن˘ك˘ل ءا˘ي˘ضشألا هذ˘ه ح˘ح˘ضصن˘ضس ،ا˘ن˘لو˘ع˘ف˘م
بردملا فا˘ضضأاو ،«ا˘ن˘ب˘ع˘ل بو˘ل˘ضسأا ن˘ع ىل˘خ˘ت˘ن
زدي˘ل بو˘ل˘ضسأا ي˘ف كي˘ك˘ضشت˘لا نأا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

Ó˘ئا˘ق ىضضمو ،ط˘ق˘ف ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘˘ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ي
لوح تلؤواضست كا˘ن˘ه نو˘ك˘ي ر˘ضسخ˘ت ا˘مد˘ن˘ع»
ىق˘ل˘ت˘ت كنإا˘ف ر˘ضصت˘ن˘ت ن˘ي˘حو ،بع˘ل˘لا بو˘ل˘˘ضسأا
,«ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ءي˘ضش اذ˘ه ،ه˘ي˘ل˘ع ةدا˘ضشإا

يف41 زكرملا زديل لتحي ةراضسخلا هذهبو
عبضسب ا˘مد˘ق˘ت˘م ة˘ط˘ق˘ن71 د˘ي˘˘ضصر˘˘ب يرود˘˘لا
.طوبهلا ةقطنم ىلع طاقن

ءاوجلا ريغت نم برتقي يلوبان مجاهم
يضضايرلا ريدملا ،يلوتنيغ ونايتضسيرك دكأا
نع لحريضس قيرفلا مجن نأا ،يلوبان يدانل

ة˘يو˘ت˘ضشلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘فو˘˘ف˘˘ضص
تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ي˘لو˘ت˘ن˘ي˘غ لا˘قو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف» ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ترو˘˘ب˘˘˘ضس يا˘˘˘ك˘˘˘ضس ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘ضشل
ع˘ت˘م˘ت˘ن ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘غ˘ضشت ة˘ي˘ضضق تلا˘ق˘ت˘˘نلا

يف ةيدنألا نم ديدعلا بغرت مجاهم دوجوب
،«ثد˘ح˘ي˘ضس ا˘م ىر˘نو ر˘ظ˘ت˘ن˘ن˘ضس كلذ˘ل ،ه˘م˘ضض
با˘˘هذ˘˘لا د˘˘ير˘˘ي كي˘˘ل˘˘ي˘˘م زو˘˘يدا˘˘كرأا» فا˘˘˘ضضأاو
م˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل اًد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم نو˘˘ك˘˘ي ي˘˘ك بع˘˘ل˘˘لاو
كلذ˘ل ،Óً˘ما˘ك ا˘ًق˘˘ير˘˘ف كل˘˘ت˘˘م˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ،ا˘˘بوروأا
رمألا نوكي نأا نكمي ،طقف نيبعل عيبنضس
د˘ع˘ب˘ت˘ضساو ،«ي˘ت˘ن˘يرو˘لو كي˘˘ل˘˘ي˘˘م لو˘˘ح رود˘˘ي
ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا تا˘با˘ضسح ن˘م كي˘ل˘ي˘م ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘خد˘ي ل ثي˘ح ،م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
يأل بو˘ن˘ج˘لا ق˘ير˘ف ة˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘لو˘˘ب˘˘لا

نا˘˘كو ،د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع فÓ˘˘خ بب˘˘˘ضسب ،ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ىلإا ل˘ي˘حر˘لا ن˘م ا˘ًب˘˘ير˘˘ق ،كي˘˘ل˘˘ي˘˘م زو˘˘يدا˘˘كرأا

فيضصلا يف ،نÓيم رتنإا وأا ضسوتنفوي فوفضص
.يلوبان يف رارمتضسلا لبق ،يضضاملا

خوراسصب بجعم يميكح
ةيناكمإاو ..نليم

ويسشتلاكلاب Îنإا جيوتت

،يم˘ي˘كح فر˘صشأا ي˘بر˘غ˘م˘لا دد˘صش
ىلع ،نÓيم رتنإ’ نميأ’ا ريهظلا
لك صضوخ ىلع زكري هقيرف نأا

يذلا زوفلا دعب ،ةدح ىلع ةارابم
،(1‐2) ةجيتنب ،ايزيبصس ىلع هققح
يرود˘لا ن˘˘م31 ة˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
فدهلا يميكح لجصسو ،يلاطيإ’ا
،ةارابملا يف يروز˘تار˘ي˘ن˘ل˘ل لوأ’ا

طا˘ق˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘قو
يناثلا زكرملاب دجاوتلاو ثÓثلا
لصصاو˘ي˘ل ،ة˘ط˘ق˘ن03 د˘ي˘˘صصر˘˘ب
،13 نÓ˘ي˘م رد˘صصت˘م˘˘لا ةدرا˘˘ط˘˘م
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘م˘ي˘˘كح لا˘˘قو
ترو˘˘˘ب˘˘˘˘صس يا˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صشل
ةارابم اهنأا م˘ل˘ع˘ن ا˘ن˘ك» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

انيدلو يلوبان ى˘ل˘ع ا˘نز˘ف ،ة˘م˘ه˘م
كا˘ن˘ه لاز˘ي ’و ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط ر˘˘عا˘˘صشم
ةرتف لب˘ق ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م ةد˘حاو ةارا˘ب˘م
زوف ةيناكمإا نعو ،«صسامصسيركلا
حر˘˘صص ،و˘˘ت˘˘يدو˘˘كصس’ا˘˘ب ر˘˘ت˘˘˘نإ’ا

صسا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك» :ي˘˘م˘˘ي˘˘كح
زكرن ن˘ح˘نو ،اذ˘ه ن˘ع نو˘ثد˘ح˘ت˘ي

،ةرم لك يف ةدحاو ةارابم ىلع
’ ن˘ح˘ن ،ثد˘ح˘ي˘صس ا˘˘م ىر˘˘ن˘˘صسو
فده» متأاو ,«لبقتصسملا يف ركفن
يرود˘لا ؟ا˘ن˘ن˘ي˘ب عر˘صسأ’او ؟وا˘˘ي˘˘ل
انأا ،نوعئار نوبع’ هب يلاطيإ’ا

’ يننكل ،مهنيب نم وايل ليئافرو
.«هنيبو ينيب عرصسأ’ا نم فرعأا
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«ويضشتلاكلا» نم31 ةلوجلا تاءاقل نمضض

يلاطيإلا يرودلل هترادسص ززعي نليم

هيليب ةلاسسر ىلع دري يسسيم

ى˘ل˘ع نÓ˘ي˘م ي˘صس ه˘يإا ق˘ير˘˘ف زا˘˘ف
دحاول نيفدهب ،ولوصساصس هفيصضم
ن˘˘م˘˘˘صض ،ي˘˘˘با˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يرود نم31ـلا ةلوجلا تاصسفانم
يريصس» يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا
،ير˘ي˘نو˘صسور˘لا ي˘فد˘ه ل˘ج˘˘صس ،»آا
وايل ليئافار يلاغ˘تر˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
يكي˘ج˘ل˘ب˘لاو ،(1) ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف صسر˘ي˘كيا˘م˘ي˘لا˘صس صسي˘صسكي˘˘لأا
(98) ةقيقدلا يفو ،(62) ةقيقدلا
فدهلا يدراريب و˘كي˘ن˘ي˘مود زر˘حأا
اذهبو ،صضرأ’ا باحصصأ’ ديحولا
ةرادصص ىلع نÓيملا ظفاح ،زوفلا
13 ىلإا هديصصر عفر دعب بيترتلا
ولوصساصس ديصصر دمجت اميف ،ةطقن

ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن32 د˘˘ن˘˘˘ع
وتنيفيني˘ب ا˘صضيأا ح˘ج˘نو ،صسدا˘صسلا
،ىو˘ن˘ج ه˘ف˘ي˘صض ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ي˘˘ف
مجاهملا امهزرحأا ،در نود نيفدهب
،(75) ةقيقدلا يف ينيصسنإا وتربور
نم (98) ةقيقدلا يف واصس وكرامو
ع˘فر ،زو˘ف˘لا اذ˘ه˘بو ،ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر
ةطقن51 ىلإا هديصصر وتنيفينيب

د˘م˘ج˘ت ا˘م˘ي˘ف ،21ـلا ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف
يف طاق˘ن7 دن˘ع ىو˘ن˘ج د˘ي˘صصر
صسف˘ن ي˘فو ،ر˘ي˘خأ’ا ل˘ب˘ق ز˘كر˘م˘لا
يزي˘ن˘يدوأا ق˘ير˘ف لدا˘ع˘ت ،ة˘لو˘ج˘لا
ح˘ت˘ت˘فاو يرا˘ي˘لا˘ك ه˘ف˘ي˘صضم ما˘˘مأا

ن˘ع ل˘ي˘ج˘صست˘لا صضرأ’ا با˘ح˘صصأا
ي˘˘نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
يف صسينايغوكي˘ل صسو˘ب˘م’ارا˘صشت
نأا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق كلذو ،(72) ةق˘ي˘قد˘لا
فويصضلل ايناصس’ نيفي˘ك لدا˘ع˘ت˘ي

،لداعتلا اذهبو ،(75) ةقيقدلا يف
طاقنلا نم هديصصر يزينيدوأا عفر
،11ـلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف51 ى˘˘˘˘لإا

يف ة˘ط˘ق˘ن41 ى˘لإا يرا˘˘ي˘˘لا˘˘كو
.31ـلا زكرملا

لي˘نو˘ي˘ل ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا ه˘ّجو
مقرلا ةلداعم نم نكمت يذلا يصسيم
،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ةرو˘ط˘صسأÓ˘ل ي˘صسا˘ي˘ق˘˘لا
Óيج˘صست ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا˘ك ،ه˘ي˘ل˘ي˘ب
،افده346ـب دحاو قيرف عم فادهأÓل
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ما˘˘صسلا ة˘˘نو˘˘ق˘˘يأ’ ر˘˘كصشلا
تءاجو ،«ةياغلل ةنو˘ن˘ح˘لا ه˘ت˘لا˘صسر»
ءاهتنا بقع ،يصسيم˘ل ه˘ي˘ل˘ي˘ب ة˘ئ˘ن˘ه˘ت
،(2‐2) ايصسنلاف مامأا ةنولصشرب ةارابم

يصسيم لاقو ،ينابصسإ’ا يرودلا يف
اركصش» :مارغتصسنإا ىلع هباصسح ربع
ةياغلل ةنونحلا كتلاصسر ىلع Óيزج
ناك ،ةقيقحلا يف» :عباتو ،«هيليب اي
هذ˘ه ه˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘يؤور ع˘˘ئار˘˘لا ن˘˘م
ريبك صصخصش نم ةمداقلا ،تاملكلا

ناكو،«اريبك اقانع كل لصسرأا ..كلثم
ئلتمي امدنع» :يصسيمل لاق دق هيليب
ريغت نأا بعصصلا نم ،بحلاب كبلق

روعصش فرعأا ،امامت كلثم ..كقيرط
..موي لك صصيمقلا صسفن ءادترا بح
لصضفأا دجوي ’ هنأا ملعأا ،امامت كلثم
يف كنأا هيف رعصشت يذلا ،ناكملا نم
ي˘ف «ثو˘غر˘ب˘لا» ح˘ج˘˘نو ،«كلز˘˘ن˘˘م
847 لÓ˘خ ،ا˘˘فد˘˘ه346 لي˘ج˘صست
لوأا ذنم ،ةنولصشرب عم اهصضاخ ةارابم
˘ما˘ع ي˘ف ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ل ة˘كرا˘˘صشم
4002.

«دوجوم مكحلا» ضسومار دي ةسسمل نع ناديز
ر˘يد˘م˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز بر˘˘عأا
هتداعصس ن˘ع ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ي˘ن˘ف˘لا
رابيإا ه˘ف˘ي˘صضم ى˘ل˘ع (1‐3) زوفلا˘ب
نم41 ةلوجلا تاصسفانم راطإا يف
لÓ˘˘˘خ ،ناد˘˘˘يز لا˘˘˘قو ،ا˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
«اكرام» ةفيحصص اهتلقن تاحيرصصت
..يناعن نأا يعيبطلا نم» :ةينابصسإ’ا
انلجصسو ،ةياغل˘ل د˘ي˘ج ل˘كصشب ا˘نأاد˘ب
ر˘ي˘غ م˘ه˘˘فد˘˘ه» :ع˘˘با˘˘تو ،«ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه
..ةياغلل نيزكرم انك اننكل ،ةارابملا
،اًدبأا هيعارذ صضفخي ’ صسفانم رابيإا

ءاطخأا» :فاصضأاو ،«دقعم رمأا اذهو

،يو˘ق ق˘ير˘ف م˘ه ؟ي˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘صشلا
˘ما˘ع ل˘كصشب ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘˘عأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل
مدع نعو ،«ةاراب˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘م˘كح˘ت
باجأا ،اًيصساصسأا ويصسنيصسأا ةكراصشم
رقت˘ف˘ي ’ و˘ه» :ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا
ام ىلع هنأا دقتعأاو ،ءيصش يأا ىلإا
لك تايرابم انيدل نأ’ اًرظنو ،ماري
ديري وكرام ..راتخن نأا انيلع ،مايأا3
،رخآا صصخصش يأا لثم ،رثكأا بعلي نأا

،«اًد˘ج د˘ي˘ج ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ن ق˘ير˘ف˘كو
در ،صسومار دي ةصسمل صصوصصخبو
نو˘كي نأا و˘ه ءي˘صش م˘˘هأا» :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب

ل˘˘خد˘˘تأا ’ ا˘˘نأاو ،ا˘˘ح˘˘صضاو م˘˘كح˘˘لا
قلطيل دو˘جو˘م م˘كح˘لا˘ف ..ةدا˘ع˘لا˘ك
:فدرأاو ،«ءيصش لك اذهو ،ةرفاصصلا
تارييغت كانه نوكتصس ؟ةروادملا»
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ،د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
Óيلق ةروادملاب ا˘ن˘م˘ق ..تا˘يرا˘ب˘م˘لا
,«عيمجلا ىلع دمتعأاصس ينكل ،نآ’ا

رطيصسن في˘ك ا˘ن˘فر˘ع» :ناد˘يز م˘تأاو
نم ،بعصص بعلم يف ةارابملا ىلع
ي˘ف ن˘ح˘ن ..ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح ة˘ياد˘ب˘˘لا

بعل˘ن ثي˘ح ،ف˘قو˘ت˘ن ن˘لو ة˘كر˘ع˘م
مايأا3 لك ةارابم

«ديردم لايرب اًطبترم هملح نظ يكسسفودنافيل» هغينيمور
،ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘ن˘يا˘˘ه لرا˘˘ك ف˘˘صشك
،خنويم نريابل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا صسي˘ئر˘لا
ةماقإا يف هيدان رود ،دحأ’ا مويلا
اذه ،ةيدنأÓ˘ل م˘لا˘ع˘لا صسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب
نم اًلدب1202 يرفيف يف ،مصسوملا
كانه ناك امدعب ،يلاحلا ربمصسيد
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘صسب ا˘˘ه˘˘ئا˘˘غ˘˘لإ’ ها˘˘ج˘˘تا

ةا˘ن˘ق ع˘˘م راو˘˘ح لÓ˘˘خو ،ا˘˘نورو˘˘ك
:ه˘˘غ˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘مور لا˘˘˘ق ،«1تروبصس»
ي˘نو˘ب˘لا˘ط برد˘م˘لاو نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا»
،ونيتنافنإاو ا˘ف˘ي˘ف˘لا ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘لا˘ب
او˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘˘نأ’ ..ثد˘˘˘ح ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو
،ةيصسادصسلاب جيوت˘ت˘لا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي
دحاو قيرف ىوصس اهزرحي مل يتلا

ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب و˘˘هو ،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م
لا˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘˘لا» :فا˘˘˘˘˘˘˘صضأاو ،«9002
،باقلأ’ا نم د˘يز˘م˘ل˘ل نو˘صشط˘ع˘ت˘م
انصسل ..ءيصش لكب جيوتتلا نوديريو
ينج لجأا نم لايدنوملا ىلإا نيبهاذ
زوفلل ةصصرف درجم هذه ،لاومأ’ا
تر˘˘بور د˘˘صصح ن˘˘عو ،«بق˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب

ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م ،ي˘كصسفود˘نا˘ف˘ي˘˘ل
يف بع’ لصضفأا ةزئاج ،يرافابلا
ناك دقل» :لاق ،0202 ماعل ملاعلا
نا˘كو ،زا˘ج˘نإ’ا اذ˘ه˘ب ا˘ًمود م˘ل˘˘ح˘˘ي
باهذلاب ىوصس هققحي نل هنأا دقتعي
ه˘نإا» :فا˘صضأاو ،«د˘يرد˘م لا˘ير ى˘˘لإا
و˘هو ،ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ل˘ك ل˘ع˘˘ف˘˘ي
تدقتعا املاطل ..فادهأ’ا ليجصست
نو˘كي ن˘ل ر˘لو˘م در˘ي˘˘ج ل˘˘ج˘˘صس نأا
تربور نآ’او ،اًدبأا ديدهتلا تحت

ام ،ةارابم31 يف اًفده71 هيدل
كلذ ةا˘كا˘ح˘م˘˘ل ا˘˘ًل˘˘هؤو˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
ةر˘كلا ةرو˘ط˘صسأا ى˘ف˘نو ،«زا˘˘ج˘˘نإ’ا
عم تاثداحم يأا دوجو ،ةيناملأ’ا
ذنم ،اب’أا ديفيد يواصسمنلا عفادملا
ل˘ب˘ق ه˘ل د˘يد˘ج˘ت˘˘لا صضر˘˘ع بح˘˘صس
ة˘ي˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،ن˘˘ير˘˘ه˘˘صش
يف ،جنيتاوب مور˘ي˘ج ع˘م صسو˘ل˘ج˘لا
،م˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘صصن˘˘لا
لوحو ،قيرفلا عم هريصصم ديدحتل
ثح ،يناصس يوريل حانجلا عصضو
ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ه˘ج˘ي˘ن˘ي˘مور
،ه˘˘ت˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ع˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض
ربع ،يرافابلا يدانلا عم بصسانتتل
،قيرفلا لجأا نم هعصسوب ام لك لذب
لا˘˘ق ،ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت ما˘˘˘ت˘˘˘خ ي˘˘˘فو
ةبهومب هللا هابح دقل» :هغينيمور
˘مد˘ع ن˘م د˘كأا˘ت˘م ي˘ن˘كل ،ة˘˘ل˘˘هذ˘˘م
ل˘˘صضفأا ى˘˘لإا نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘لو˘˘˘صصو
لمعلا هيلع بجوتي اذل ،هتايوتصسم
.«هتفيظو هذهف ..رثكأا

ر .ق ^
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كدقعل كعيقؤت ىلع كئنهن  ^
؟ يسس صسأا يسسلا عم ديدجلا

ةقثلا عصضو نم لك ركصشأاو يخأا اركصش
يدقع ديد˘ج˘ت ل˘جا ن˘م ي˘تا˘مد˘خ ي˘ف
ينفلا مقاط˘لا ءاو˘صس ،ن˘ي˘م˘صسو˘م ةد˘م˘ل
وا ينارمع رداقلا دبع بردملا ةدايقب

نيدلا رصصن ةدايقب ريصسملا مقاطلا ىتح
اوبلاط نيذلا راصصنأ’ا ىتحو ،جوجم
يدانلا يف ديعصس انأا امومع ،هديدجتب
امود ىعصسأاو ينيط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م يد˘ل ا˘م ل˘ك ح˘ن˘م˘ل
ناو ةصصاخ ،ةرو˘صضخ˘ل˘ل تارا˘صصت˘ن’ا
قيقحتل ار˘ي˘ث˘ك نو˘صشط˘ع˘ت˘م را˘صصنأ’ا
نوصضقي امئاد مهلع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
.حايتراب مهعيباصسأا

نيب ار˘خؤؤ˘م ثد˘ح˘لا تع˘ن˘سص ^
ةيلمع رخأاتل كلذو ريهامجلا
؟ ديدجتلا

تناك ديدجتلا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ةمهافملا نا امب طقف تقو ةيصضق
ةرادإا ن˘ي˘بو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك
د˘ي˘صشر نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ة˘صصا˘خ ،يدا˘ن˘لا

ه˘غ˘ل˘بأا » يدا˘ن˘لا صسأار ى˘˘ل˘˘ع جار˘˘جر
،جوجم ىت˘حو » ي˘مÓ˘صسو ي˘تا˘ي˘ح˘ت
قيرف˘لا ن˘م ه˘تردا˘غ˘مو ه˘با˘هذ ن˘كلو
مت اهدعب ثيح رخأاتت ةيلمعلا لعج
صسل˘ج˘م صسي˘ئر ع˘م قا˘ف˘˘ت’ا ثاد˘˘حإا
ترخأات رومأ’ا نكلو ،ىلعل ةرادإ’ا
’و ،يدانلا تا˘طا˘ب˘ترا م˘كح˘ب ط˘ق˘ف
ة˘يدا˘ح˘ت’ا تارار˘ق كي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ت
فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لاو
نمل تحمصس يتلاو ةيلودلا ةيداحت’ا

يلآ’ا ديدجتلاب مهدوقع ةيهتنم يه
لجا نم خصسرتت ةركفلا لعج ام وهو
يدق˘ع د˘يد˘ج˘ت رر˘ق˘ت˘ي نا ل˘ب˘ق ،كلذ
ةياهنلا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ،ق˘ئا˘ثو˘لا ى˘ل˘ع
يدقع ديدجتب تمقو ةديعصس تناك
ةصصا˘خ ،ة˘ح˘ير˘مو ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف
ءاقبلا رارق ينهذ يف تعصضو يناو
. ةديج تناك فورظلا لك نا امب

ةرؤسضخلا يف ءا˘ق˘ب˘لا ترر˘ق ^
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لؤ˘˘˘˘سصو م˘˘˘˘˘غر
ةيجراخلا اهمهأا لعل صضورعلا

؟
ذنم كل تلق امك هتذختا يرارق معن
تد˘˘جو ي˘˘نو˘˘˘كل ع˘˘˘جار كلذو، ةد˘˘˘م
يذلا يونعملا عفادلا تدجوو يتحار
براجت تصضخ ،قيرف يأا يف هدجأا مل
ا˘مو˘م˘ع ،ةوار˘م˘ح˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ع˘˘م
ي˘ف ي˘ت˘م˘ه˘م تل˘ه˘˘صس ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حار تد˘جوو جا˘˘مد˘˘ن’ا
دمحلاو ،هجو لمكأا ىلع يرود ةيدأات
تح˘ب˘صصأاو ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب تق˘لأا˘ت ه˘ل˘˘ل
لمعلا ىلع موادأا اناو ،ةيصساصسأا ةزيكر
،ةليكصشتلا يف امئاد دجاوتلا لجا نم
يل هريفوت مت ماعلا وجلا ناو ةصصاخ
» لاقي امكو ،اعيرصس تملقأات يلاتلابو
ادج ديعصس انأاو » ىرتصشت ’ ةداعصسلا

لاونملا صسفن يف ةلصصاوملا ىنمتأاو
ةوجرملا ةفاصضإ’ا ميدقت عيطتصسا ىتح
.ديعاوملا مداق يف يل

ا˘˘˘ن˘˘˘سصخ˘˘˘ت نإا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ل˘˘˘˘ه ^
ي˘ت˘لا صضور˘ع˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘˘خ كت˘˘˘ل˘˘˘سصو
؟ يسسنؤتلا يقيرفإ’ا صضرعب

نم رغم دج صضرع يدل ناك حيحصص
،ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف
ل˘جا ن˘م ة˘صصر˘ف˘لا ل˘غ˘ت˘صسا يرود˘˘بو
ةباروب رهاط نم لكل يتاركصشت ميدقت
اذ˘ه ي˘ل بل˘ج يذ˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ا˘صضيأا ي˘تار˘كصشت ه˘جوأا ا˘م˘ك ،صضر˘ع˘لا
لصصاوت يذلا يصسنول يقيرفإ’ا صسيئرل
تنك هلل دمحلاو رصشابم لكصشب يعم
نأاصشب ىلوأ’ا ةلهولا ذنم هعم احيرصص
ةلصصاوملا يف يتبغر اذكو يطابترا

فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ،ي˘صس صسأا ي˘˘صسلا ع˘˘م
،اقباصس اهنع تم˘ل˘كت ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا

لجا نم ينتعجصش اهنأا ىلع هل تدكأاو
ترتخا يننأا دقتعاو ،قيرفلا يف ءاقبلا

ه˘˘˘نا ا˘˘˘م˘˘˘ب د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘كصشب يرا˘˘˘˘صسم
،ديجلا ءادأ’ا بلجي رارقتصس’ا لاقي
وحنلا اذه يف هجوتلا تررق اناو
ع˘ن˘صصت ’ لاو˘˘مأ’ا نأا ا˘˘م˘˘ك
دج انا اذهلو ،لابلا ةحار
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صس
ع˘˘˘˘م يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع
ن˘يذ˘لا ر˘فا˘˘ن˘˘صسلا
م˘هد˘ع˘صسا نا ى˘ن˘م˘تأا
امك مايأ’ا نم موي يف
ميد˘ق˘ت ى˘لا ا˘مود ى˘ع˘صسأا˘صس
فرصشي يذلا يباجيإ’ا دودرملا
اذهل يمتنا ينوك بعÓك يمصسا
. ريبكلا قيرفلا

ق˘ير˘ف˘لا ة˘ياد˘ب ىر˘ت ف˘ي˘˘ك ^
؟ مسسؤملا اذه ةعسضاؤتملا

ةيارد ىلع انك انلك ةعصضاوتملا ةيادبلا
نود نم ءاقبلا نأا كيلع ىفخي Óف اهب
انلعج ةلما˘ك ر˘ه˘صشأا8 ةليط ة˘صسفا˘ن˘م
انب ةصصاخلا تامزيناكي˘م˘لا ل˘ك د˘ق˘ف˘ن
م˘ت˘ير˘ل ا˘ند˘ق˘ت˘فا ا˘˘م˘˘ك ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ا˘صضيأا كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ’و ،ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا
نم كانهف ،ةريبك ةبصسنب ريغت دادعتلاف
ةفيلوتلا لعجي ام وهو يدانلا رداغ
ريفوت عم رثكا ةيدجلاو لمعلاب ةبلاطم
ةدا˘˘عإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م يرور˘˘˘صضلا تقو˘˘˘لا

ا˘م ،ا˘ه˘صضع˘ب ع˘م ا˘ه˘ج˘مدو ة˘˘ط˘˘ل˘˘خ˘˘لا
،اديور اديور كراد˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘صسي˘صس
بلطتت ةيباجيإا ءايصشأا كلتمي قيرفلاف
جئاتنب جورخلا لجا نم اهيلع ربصصلا

رم’ا وهو ،بيرقلا لبقتصسملا يف ةديج
امنع ام اعون نيديعب نوكن انلعج يذلا
انناو ةصصاخ ،تا˘ي˘نا˘كمإا ن˘م ه˘كل˘م˘ن

ت’وجلا يف طاقنلا ديدع انعيصض
ناك اهمهأا لعلو ىلوأ’ا ثÓثلا
نا ىنم˘ت˘ن ا˘مو˘م˘ع ،را˘يد˘لا ل˘خاد
تاءاقل˘لا مدا˘ق ي˘ف اد˘ي˘ج ر˘ه˘ظ˘ن
داحتا ماما دغلا ةهجاوم نم اءدب
انل حتفيصس زو˘ف˘لا˘ف ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
. ةيهصشلا

نأا ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ^
ة˘˘˘ل˘˘˘˘قو تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘ه ة˘˘يدؤ˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ةعسضاؤتملا ةيادبلا ببسس
؟

دقتعا ةديج تناك تاريصضحتلا ’
انتيرومأام تدقع فورظلا نا

قبصس يتلا بابصسأ’ا نا امك
تنا˘ك ا˘ه˘ت˘ح˘˘صضوأا ناو

يدر˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘˘صس
ام اعون انج˘ئا˘ت˘ن

انروهظو
ع˘˘م ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘صسلا

ت’وج ثÓث ىلوأا
،ا˘مو˘م˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م

بعÓلاف ةدعاقلا اذكه يه
ه˘ن˘م بل˘ط˘ي ه˘نا ه˘ن˘ع فور˘ع˘˘م

ريجفت لجا نم نيعم تقول ربصصلا
8 ـلا يفف ،قيرف˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل ه˘تا˘قا˘ط
» ر˘ي˘صست تنا˘ك  تار˘ي˘صضح˘ت˘لا ر˘˘ه˘˘صشأا
ةدا˘ع˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جا ن˘˘م » ة˘˘جرد˘˘ب ة˘˘جرد
صصو˘صصخ˘ب ا˘ما ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘˘لا
نم يه حيحصصف ،ةيدولا تاءاقللا
دقتعاو ،ةهجاولا ىلإا بعÓلا ديعت
تاريصضحت˘لا ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا نا
ام وه انوروك ءابو ببصسب

لكصشب رهظن ’ انلعج
امومع ،يباجيإا

تل˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
كا˘˘ن˘˘ه كل
نم ديدعلا

.انتقÓطنا يف ةرثؤوملا لماوعلا
له كترظن بسسحبو ايسصخسش ^
ام كرادت ىلع ةرداق ةليكسشتلا

؟ ةؤقب ةدؤعلاو اهتاف
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه

يف قيرف˘لا تردا˘غ ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
اومدق نمم ريثكلا كانه كلذ لباقم
انلعجي رييغتلاف اذهلو ،مصسوملا اذه
حيحصصت لجا نم رثكا ربصصنو رظتنن
مزÓلا ماجصسن’ا قيقحتو عاصضوأ’ا
ل˘كل ةز˘ها˘ج ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ع˘ج˘ي يذ˘˘لا
لبقتصسملا يف ةرظتن˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ةقفرب لم˘ع˘ن ن˘ح˘ن ا˘مو˘م˘ع ،بير˘ق˘لا
امود ىعصسنو نيمدق˘ت˘صسم˘لا نا˘ب˘صشلا
تايمصسرلا يف ديج لكصشب روهظلل

ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع ن˘م˘صضن ى˘˘ت˘˘ح
ءيصشلا ،ةه˘جاو˘لا ي˘ف ا˘مود ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت
،هتم˘ل˘ك لو˘ق˘ي˘صس ق˘ير˘ف˘لا نا د˘ي˘كأ’ا

ىلع ربصصلاو تقولا رورم عم نكلو
ةدو˘ع˘لا نأا˘ب ن˘ق˘ي˘ت˘م ا˘˘ناو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
.انحلاصص يف نوكتصس

اهارت يتلا حيتافملا يه ام ^
ل˘˘جأا ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سص ي˘˘˘ف
؟ ةلؤطبلا يف زؤف لوأا زارحإا

بصسكو طغصضلا داعبإا نا اصضيأا نظأا
ةعومجم˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس صسف˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ث˘لا
يأا ىلع ىفخي Óف ،لصضفأ’ا ققحت
ارود بعلي ريهامجلا طغصض نأا دحا

يد˘ح˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘م بعÓ˘لا˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
. رفانصسلا داعصسإاو

مÓسسلل » هبلق حتفي ينعملا حار قيرفلاب ةقلعتملا رومألا نم ريثكلا اذكو هدقعل هديدجت ةيلمع شصوسصخب وطي ميسسن بعÓلا عم ثيدح يف
ةعومجملا رييغت ناو ةسصاخ ،جئاتنلا لسضفأا قيقحت لجا نم مهعيجسشت ىلع لمعلاو ،مهيبعل عم رفانسسلا فوقو ةرورسض ىلع دكؤويو » مويلا
نم هبسسح نارمع ءاقفرل تقولا حنمو ربسصلا بجو دقف يلاتلابو ،ةئاملاب07 ـب هبسسح تريغت ةبيتكلاو ل فيك ،قيرفلا راسسم حبك يف مهاسس

. قيرفلل ةروسص لسضفأا ميدقت ىلع لمعلاو ملقأاتلاو ماجسسنلا لجا

انتيفاع ةداعتسساب حمسسيسس ةراطسسوسس مامأا راسصتنلا قيقحت» : وطي ميسسن
«راسسملا حيحسصت يف اريبك نوكيسس رفانسسلا رودو

 ةروسضخلا عم يئاقبب ديعسس» ^
«عيمجلا نظ نسسح دنع نوكأا نأا ىنمتأاو

 يسس ضسأا يسسلا يف يديدجت» ^
«طقف تقو ةلأاسسم ناك

همامتها ىلع قيرفلا ضسيئر ركسشا» ^
«لاملاب ىرتسشت ل لابلا ةحارو يتامدخب

 ةئاملاب07 رييغتو رهسشأا8 بايغلا» ^
«نآلا ةلسصحملا جئاتنلا يف ببسس قيرفلا نم

 فلخلل انداعأا رارقتسسلا بايغ» ^
«قيرفلا ىلع ربسصلا رفانسسلا نم بلطأاو

انيدل» ^
نوزيمم نابسش
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ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك تار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ^
ر˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ه ،داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا

م˘˘˘كد˘˘˘سض نا˘˘˘ك وأا م˘˘˘ك˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
؟ ةعؤمجمك

يف ةريثكلا تارييغتلاف ديكأات لكب
يه نكلو ،يدانلا مدخت ’ دادعتلا

مويو انه موي نيبعÓلا ةايح اذكه
ة˘ف˘ي˘لو˘ت بصسك ن˘م د˘ب ’و ،كا˘˘ن˘˘ه
ةهباجم ىلع ةرداق نوكت ةديدج
بجي قيرفلا نا دقتعا ،ءيصش لك
بصسك ل˘˘جا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘صصلا
انل حمصسي يذلا مزÓلا ماجصسن’ا
لكب ةصصاخلا بعللا ةقيرط ظفحب

كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي˘˘صس م˘˘˘ث ن˘˘˘مو ،بع’
يذ˘لا ل˘م˘ع˘لاو د˘ي˘˘ج˘˘لا را˘˘صشت˘˘ن’ا
يف ةيباجيإ’ا جئا˘ت˘ن˘لا ا˘ن˘ل ن˘م˘صضي
. بيرقلا لبقتصسملا

ة˘ط˘ح˘م˘ل ل˘سصو ق˘ير˘˘ف˘˘لا ^
يف يئاهنلا عبر يهو ةمهم
ا˘م ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
ىلإا تدأا ي˘ت˘لا با˘ب˘سسأ’ا ي˘˘ه
؟ بيهرلا عجارتلا اذه

مهم دج ناك رارقتصس’ا ينقدصص
ي˘ف ءاو˘صس ،كلذ ل˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف
ىتحو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
دقل ،نير˘ي˘صسم˘لاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

ة˘يو˘ي˘ح˘لا˘ب ا˘م˘ع˘ف˘˘م او˘˘ج ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خ
قيقحت ديري ناك لكلاو طاصشنلاو
،ر˘فا˘ن˘صسلا دا˘˘ع˘˘صسإ’ تارا˘˘صصت˘˘ن’ا

عيمجلا لم˘ع˘ي نا ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘مو˘م˘ع
حمصست ةديج ةعومجم ءانب ىلع
ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب ا˘˘ن˘˘ل
ةصصاخ لصضفأ’ا قيقحتو
كلذ يف انعقاو ناو
نا˘˘˘˘˘˘˘ك تقو˘˘˘˘˘˘˘لا
اديعب باهذلا

فيرصشتو
لجا نم ناولأ’ا
تو˘˘˘˘صص عا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسا
لمعلا لÓخ نم يدانلا

زوفلاو طاقنلا بصسك ىلع
. تاطحملا مهأا يف

نم ةئام˘لا˘ب07 ريي˘غ˘ت ^
˘˘مد˘˘خ˘˘ي هار˘˘ت ل˘˘ه داد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
قيرفلل يسضايرلا عورسشملا

؟
برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تصضخ
نكمي هلوقت ام نأا لوقلا عيطتصساو
ن˘كم˘˘يو كح˘˘لا˘˘صص ي˘˘ف نو˘˘كي نا
نأا  كي˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ي Ó˘˘ف ،صسكع˘˘لا
يف مهملا ءيصشلا ىقبي رارقتصس’ا
بيبصشتلا ةصسايصس نا دقتعا ،قيرفلا
يف لصضفأ’ا قيقحتب كل حمصست دق
قيقحتو رارقتصس’ا ةلصصاوم لاح
ةدا˘˘عإا ل˘˘جا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘لأ’ا
امومع ،ةبيطلا جئا˘ت˘ن˘لا فاد˘ه˘ت˘صسا
ىوتصسملا اذه ىلع لمعلا ىنمتن
عورصشملا ةمدخ نامصض لجا نم
لمأا˘ي يذ˘لا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لا
قيرفلا ريي˘صست ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
. هحاجنإا يف

ل˘˘ه ة˘˘حار˘˘˘سص ل˘˘˘ك˘˘˘ب ^
بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
ؤ˘لو ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
؟ يلحملا

احومطو اروبصص هدجت بع’ يأا
هملح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘صسيو ل˘مأا˘ي
،يل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا˘ب
ثح˘ب˘ي ل˘ب ط˘ق˘صسي ’ هد˘ج˘تو
ةرم لك يف يدحتلا عفر نع
هذه ىلا لوصصولا لجا نم
،ايلحم ىتح ولو ةطحملا
داهتج’او ةرباثملا مهملا
نم ي˘ل˘ي˘ب˘صس نا˘نو˘كي˘صس
هذه ىلا  لوصصولا لجا
بجو اذ˘ه˘لو ة˘ط˘ح˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو دا˘˘ه˘˘ت˘˘ج’ا ي˘˘ل˘˘ع
ايعامج وا ايدرف ءاوصس ،يتايوتصسم
،ةعانق نع ءاعدتصس’ا نوكيل اذهو
كت˘م˘ها˘˘صسم تنا˘˘ك اذا ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
يتلا جئاتنلا قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا
. ةديج ةبترم كقيرفل نمصضت

ة˘مار˘سص نأا ىر˘ي ر˘ي˘ث˘˘ك˘˘لا ^
ىلع رثؤؤت ةدئازلا ينارمع

’ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا
ؤه ام ،مهتايؤتسسم نؤمدقي

؟ كقيلعت
ثدحتأاصس يل حمصست ول

ةنصس يفف يصسفن نع
3102‐ 4102

ةمصصاعلا داحتا
ي˘ترا˘عإا˘˘ب ما˘˘ق

ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘˘˘˘لا
نيا ،ةيا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م

د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ندا˘˘˘ق
تن˘ك د˘قو ي˘نار˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا

،ةنصس12 رمعلا نم غلبا اهتقو
ي˘˘ع˘˘م اد˘˘ج ا˘˘˘مرا˘˘˘صص نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
تذخاو

اهب تلمعو بحر ردصصب هحئاصصن
ينخبوي ةرم لك يف ناك هنا مغر
ا˘م و˘هو ،ي˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘يو
ام ىلا ةياه˘ن˘لا ي˘ف ل˘صصا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
اديج ركذتأا يناو ةصصاخ ،ديري ناك
يف بوملا يفاده يناث تنك ينا
نا لوقلا نكميو ،مصسوملا كلذ
،ةيباجيإاب يلع داع كلذ لك
ن˘˘˘˘˘˘صسح ناو ة˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘خ
قيبطتلاو عا˘م˘ت˘صس’ا
كلعجي رصشا˘ب˘م˘لا
لصضفأ’ا ققحت
كصسفنل
ثي˘˘ح كق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لو
دج تا˘يو˘ت˘صسم تمد˘ق

نكميو ،ةلو˘ب˘ق˘مو ة˘ب˘ي˘ط
ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا نا لو˘ق˘لا

ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا ي˘ن˘ح˘ن˘م ن˘˘م و˘˘ه
ه˘ت˘مار˘صصف ا˘ه˘ت˘قو ي˘م˘˘صسا ع˘˘ن˘˘صص
يفو يلقع يف اديج ربكا ينتلعج
ةايحف كيلع يفخا ’ امك ،يبعل
حئاصصنلا عابتا لÓخ نم بعÓلا
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ر˘ي˘غ˘ت˘ت ى˘ت˘ح كل˘ع˘ج˘˘ت
ى˘ت˘ح وا ا˘ي˘ناد˘ي˘م ءاو˘صس فر˘صصت˘˘لا

نا د˘ق˘ت˘عا اذ˘ه˘˘ل ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
ىلع ءاوصس ةيباجيإا نوكت هتمارصص
. ريبك ىتح وأا باصش بع’

ها˘˘ج˘˘ت كح˘˘ئا˘˘سصن ي˘˘ه ا˘˘˘م ^
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م نا˘˘ب˘˘سشلا

؟ مهل لسضفأا راسسم
نا˘˘ب˘˘صشلا مود˘˘ق ذ˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘قد˘˘˘صص
اودجو مصسوملا اذه ني˘مد˘ق˘ت˘صسم˘لا

لم˘ع˘ي ثي˘ح ،ة˘حار˘لا فور˘ظ ل˘ك
يتروصص يف ةر˘ب˘خ˘لا با˘ح˘صصأا

ي˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح وا
ينÓعز وا يرمعلاك

وا و˘˘كارا˘˘ب˘˘ي˘˘˘مو
،ةدوبدب

مههاجت امئاد ىقبت تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا˘ف
يذلا مزÓلا ملقأاتلا قيقحت لجا نم
ي˘ف ا˘م˘ئاد د˘جاو˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘˘م˘˘صسي
ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ق˘ق˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘مرو˘ف˘˘لا
ام˘ئاد كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
مههيجوتبو دا˘ه˘ت˘ج’ا˘ب م˘ه˘ي˘صصو˘ن

ن˘م ءاو˘صس ا˘ي˘ن˘ق˘ت وا ا˘ي˘كي˘ت˘˘كت
صشتوكلا ةهج نم وا انتهج

ى˘لا ا˘مود ى˘ع˘˘صسي يذ˘˘لا
نور˘˘ع˘˘صشي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج

ةيلوؤوصسم˘لا حور˘ب
يدا˘˘ن˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت

نوبعلي يذلا
دكؤوأا امك ،هل

نا ف˘لأ’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل
وا ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع مÓ˘˘˘˘ك

نو˘كي ن˘ل كي˘ل˘ع هر˘ي˘ثأا˘˘ت
ه˘نو˘كل ا˘ي˘با˘ج˘يإا ل˘ب ا˘ي˘ب˘˘ل˘˘صس

كراصسم يمحتو مدقتت نا كديري
. يوركلا

ارداق قيرفلا يف هارت نم ^
ه˘˘˘تا˘˘˘قا˘˘˘ط ر˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘ع
؟ Óبقتسسم

نيب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘يد˘ل
مهتعاطتصساب نمم نابصشلا
انا ،مهتايناكما ريجفت
طقف ائ˘ي˘صش بل˘طا

روهم˘ج˘لا ن˘م
،يصضايرلا

ةرور˘˘˘˘˘صض و˘˘˘˘˘ه
ى˘˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘لا

مهع˘ي˘ج˘صشتو م˘ه˘ب˘نا˘ج
ا˘˘صضيأا ر˘˘˘ب˘˘˘صصلاو ر˘˘˘ث˘˘˘كا

ةجاح يف نا˘ب˘صشلا˘ف ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
لجا نم ربكا تقو ىلا ةصسام
ع˘م ما˘ج˘صسن’او م˘ل˘قأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
متيصس مث نمو ،ةيلاحلا ةعومجملا
دوعتصس يتلا م˘ه˘تا˘ي˘نا˘كما ر˘ي˘ج˘ف˘ت

امك ،قيرفلا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب ا˘م˘ت˘ح
ى˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا ةدو˘˘ع نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا
ل˘كصشب م˘هد˘عا˘صست˘صس تا˘جرد˘˘م˘˘لا
يونعملا عفادلا مهناو ةصصاخ ،ربكا
نابصشلا نم ديدعلا كانهف ،بعÓل
يف اديعب با˘هذ˘لا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق˘لا

م˘هزر˘بأا ل˘ع˘لو يور˘كلا م˘˘هرا˘˘صسم
ع˘ج˘ق˘لو صشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا د˘˘ج˘˘ن

ريثكلا نوكلتمي اينقتف ،نارمعو
كنع ي˘ف˘خا ’ ا˘م˘ك ،ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ل

بيذ ميهاربإا بعÓلاب يباجعإا
نع ةلماصش ةرظن كلتمي يذلا

ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق و˘˘هو ،بع˘˘˘ل˘˘˘لا
ةطيرصش ،رثكأاف رثكأا زوربلا

تقولا نم د˘يز˘م˘لا ه˘ح˘ن˘م
ن˘˘م ا˘˘مود ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لاو
ولع ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ل˘جا

بوبي˘صش ي˘نادو˘صسلا ى˘ت˘حو ه˘ب˘ع˘ك
. هنم ريثكلا رظتنن يذلا

ي˘ف ا˘˘ب˘˘ع’ كرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ^
نأا ىر˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘ه ةرؤ˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘لا
يه كلاملا دبع نب ةيسضرأا
ءارو ي˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘˘سسلا

؟ قيرفلا تارثعت
ةيصضرأ’ا نأا لاقيل ريثكلا درصسا نل
رربي وطي ناو انجئاتن ببصس يه
ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ي˘˘ه ن˘˘كلو ،تا˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ل˘كصشتو ة˘ب˘ل˘صص د˘ل˘ج ة˘ي˘صضرأ’ا˘˘ف
ي˘ف ءاو˘صس ا˘ن˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع
وا تار˘˘˘كلا لا˘˘˘صصيإ’ دا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ناو ة˘صصا˘خ ،ا˘ن˘ب˘ع˘ل ن˘ع ثح˘ب˘˘لا˘˘ب

يف عقوقتي صسفانملا لعجي اهقيصض
تامج˘ه˘لا ي˘ف كر˘ظ˘ت˘ن˘يو ف˘ل˘خ˘لا
ىلا ةراصشإ’ا بجو امك ةصسكاعملا
ىلا رصصانعلا صضعب تصضرع اهنا

كلذ لك نكلو ،تاباصصإ’ا لكصشم
ثح˘ب ل˘جا ن˘م ا˘ن˘˘ل ق˘˘ئا˘˘ع˘˘ب صسي˘˘ل
ن˘ح˘ن˘ف ا˘ي˘ناد˘ي˘م ل˘صضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةروريصس نامصض ىلا امود ىعصسن

اعيرصس ل˘صصت ةر˘كلا ل˘ع˘ج˘ت ل˘م˘ع
ثحب لجا نم ةيمام’ا ةرطاقلا ىلا
نامصضب انل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا قراو˘ف˘لا
اذهلو ةيباجيإ’ا جئا˘ت˘ن˘لاو طا˘ق˘ن˘لا

انتا˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجو
. يدانلا اذه هاجت

ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك تنا˘˘ع ةرؤ˘˘سضخ˘˘لا ^
؟ كلذ ىرت فيك ماكحلا ءاطخأا

ن˘ع ثد˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘تادا˘˘ع ن˘˘م صسي˘˘ل
انلثم رصشب مه˘نو˘ك ما˘كح˘لا ءا˘ط˘خأا
ا˘˘˘م˘˘˘ك ةدا˘˘˘جإ’ا نو˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
ام امو˘م˘ع ،قا˘ف˘خإ’ا نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘صسي

نا كل دكؤوأا ينلعجي ارخؤوم هانيناع
» م˘ه˘يد˘ه˘ي ي˘بر » ما˘كح˘˘لا صضع˘˘ب
نيتريخأ’ا نيتل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف Ó˘ث˘م˘ف

ءاز˘ج ي˘ت˘بر˘صض ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع او˘˘ع˘˘ي˘˘صض
هيلع رابغ ’ افده اذكو ،نيتيعرصش
ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ن˘ي˘تو˘ف˘ه ي˘ف ع˘ي˘صضي ن˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأا
ءيصشب بلاطن ’ نحن ،نيتيميكحت
د˘يد˘ع ا˘ن˘ع˘با˘ت د˘ق˘ف ا˘ن˘ق˘ح˘ب ىو˘˘صس
تÓ˘كر كا˘ن˘ه تنا˘˘كو تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ءاز˘˘ج
،بصستحت تناك اهنا ’ا عقاولا

،ا˘ن˘ل ا˘˘مود صسكع˘˘لا ن˘˘كلو
ىنمتأا ديعاو لوقأا اذهل

˘˘ما˘˘كح˘˘لا ز˘˘كر˘˘˘ي نا
’ ناو اد˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ج

يأا او˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘ي
هقح ن˘م ق˘ير˘ف

دا˘˘ه˘˘ت˘˘ج’ا بجو˘˘ف
تارارقب جورخلل اديج

نأا ’ ة˘يد˘˘نأ’ا ل˘˘ك د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
قيرف حلاصصل لمعتو مهقيعت

.رخآا باصسح ىلع
نور˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلا ^
˘ما˘مأا را˘˘سصت˘˘نا لوأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
؟ ةراطسسؤسس

ل˘كب ةرا˘ط˘صسو˘صس ءا˘ق˘ل ل˘˘خد˘˘ن˘˘صس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ةدارإاو ة˘˘م˘˘يز˘˘ع
كلذ ناو اميصس’ انل لوأ’ا زوفلا
قا˘فآ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ل ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘صس
يف ديعاوملا مداق رصضحن انلعجتو
. ريبك ءودهو ةمات ةيحيرأا

؟ ةريخأا ةملك ^
ى˘لإا ها˘ي˘م˘˘لا ع˘˘جر˘˘ت ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صش نا

جئاتنلا دوعتو ،ةيعيبطلا اهيراجم
هللا عفري نا ىنمتأا امك انقيرفل

ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ى˘ت˘ح ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ع
تا˘جرد˘م˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ا˘نرا˘صصنأا

قيقحتل انل ريبكلا معدلا اومدقيو
اريثك كركصشأا امك يدانلا فادهأا

. ةتافتل’ا هذه ىلع

 نورداق » ^
 كرادت ىلع

ةطيرسش انتاف ام
زيكرتلا

«داهتجلاو

ةمارسص» ^
لماع ينارمع
ضسيلو يباجيإا

تاينهذلاو ايبلسس
بعل نم فلتخت

«رخآا ىلإا

 ةيسضرأا » ^
كلاملا دبع نب

ةئيسسو ةبلسص
تسسيل اهنكلو

«انجئاتن يف اببسس
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يرئازجلا بختن˘م˘لا ل˘ج˘صس
مامأا ا˘ي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ه˘ت˘م˘يز˘ه
را˘طإا ي˘ف ي˘ب˘ي˘ل˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
داحتإا ةرود نم ةثلاثلا ةلوجلا
ة˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘صش
عدويل ،صسنو˘ت ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف
ن˘ب ر˘با˘صص برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا
نأا دع˘ب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ن˘ي˘عا˘م˘صس

يف ةلماك م˘ه˘ظو˘ظ˘ح عا˘ي˘صض
ل˘هأا˘ت˘لا ة˘˘قرو ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘لا
.ةيراقلا ةصسفانملل

«رصضخلا» لابصشأا مدقي ملو
ءاقل ثلاث يف ريثكلا ءيصشلا
ةيبيل˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن تد˘˘جو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نودو ككفم بختنم ةهجاوم
ام وهو ةحصضاو بعل ةطخ يأا
ءاقللا رييصستب ةر˘ي˘خأÓ˘ل ح˘م˘صس
يتلا ناهيتلا ةلاح لÓغتصساو
ةينطولا رصصانعلا اهيف تناك
صصرف قلخ يف تلصشف يتلاو
ى˘˘˘مر˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ةيلا˘ع˘ف˘لا با˘ي˘غ ي˘ف م˘صصخ˘لا

ه˘ي˘ل˘˘ع تغ˘˘ط يذ˘˘لا بع˘˘ل˘˘لاو

لوصصو نود لاح ام ةيدرفلا
ةقطنمل يمولب ريصشبلا ءاقفر
.مصصخلا

نيعباتملا لك بيخ صضرع
با˘ي˘غ او˘ظ˘ح’ ن˘يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘˘ل
تد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو حور˘˘˘˘لا
طغصضلا ىلع يبيللا بختنملا

را˘ظ˘ت˘ناو ة˘ي˘ح˘يرا˘˘ب بع˘˘ل˘˘لاو
ليجصستل ةب˘صسا˘ن˘م˘لا ة˘صصر˘ف˘لا

ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع نأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ،فد˘˘˘˘ه

ة˘˘˘مد˘˘˘خ تمد˘˘˘ق «ر˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا»
افده مهتحنم نأا دعب مصصخلل

ي˘ف أا˘ط˘خ˘لا˘ب ل˘ي˘ج˘صست˘لا ر˘ب˘ع
ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ه˘صس ا˘م م˘ها˘˘مر˘˘م
لوأا صصانتقا يف مصصخلا ةمهم
لهأاتلا يف هظوظح عفرو زوف
دوعتصس اميف ،يراقلا صسرعلل
ة˘ط˘ق˘ن˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا

صسنوت مامأا لداعت دعب ةديحو
.ت’وجلا ىلوأا يف

«رصضخلا» نأا مولعملا نمو
اي˘م˘صسر ة˘صسفا˘ن˘م˘لا او˘عدو د˘ق
مهظوظح لماك اودقف نأا دعب
لوأ’ا لداعتلا دعب لهأاتلا يف
م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا صسنو˘˘ت ما˘˘مأا

ايبيلو برغملا مامأا ةراصسخلاو
Ó˘ك ي˘ف م˘ي˘ت˘ي فد˘ه˘ب ا˘ي˘لاو˘˘ت
لهأاتلا هعم لجأاتي˘ل ،ن˘يءا˘ق˘ل˘لا
تايئاهن نم ةمداقلا ة˘ع˘ب˘ط˘ل˘ل

.1202 ايقيرفإا ممأا صسأاك

 ب.م.يرسسيإا

اركبم ةسسفانŸا نوعدويو طوقسسلا نولسصاوي «رسضÿا»

هل ةريرمت عبارل لسصو
مسسؤملا اذه

قلأاتلا لسصاوي لازغ
زوف يف مهاسسيو

ضشاتكيسشب
يلودلا لازغ ديصشر داعتصسا

يدا˘˘ن حا˘˘˘ن˘˘˘جو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
هاوت˘صسم ي˘كر˘ت˘لا صشا˘ت˘كي˘صشب
لا˘ق˘ت˘ن’ا ذ˘˘ن˘˘م تف’ ل˘˘كصشب
ي˘ف م˘ها˘صس ي˘كر˘ت˘لا يرود˘ل˘ل
يدان ةهجاوم يف هقيرف زوف
ن˘˘˘م˘˘˘˘صض رو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسمور˘˘˘˘يزرأا

نم31  عوبصسأ’ا تاصسفانم
تهتنا يتلاو يكرتلا يرودلا
.ةفيظن ةيعابرب

نويل كيبملوأا جيرخ لخدو
يف مهاصسو ءاقللا يف ايصساصسا
ل˘˘كصشب ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘˘لا ق˘˘˘صشلا

قلخ يف مهاصس ثيح حصضاو
ءارو نا˘˘ك يذ˘˘˘لاو ،صصر˘˘˘ف˘˘˘لا
دعب صشاتكيصشبل ثلاثلا فدهلا
هليمزل ةليمج ةريرمت مدق نأا
اهعصضو يذلا اديف يتاوركلا
،96 ةقيقدلا يف كابصشلا يف
اكرات نادي˘م˘لا ردا˘غ˘ي نأا ل˘ب˘ق
دودح يف رنوأا هليمزل هناكم
نأا ح˘˘˘˘˘صضاو˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘مو ،18د
يف أاد˘ب «ر˘ي˘غ˘صصلا ة˘لو˘صسب˘ك»
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘م˘لا˘ع˘˘م دا˘˘ج˘˘يإا
ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي يذ˘لاو ي˘كر˘ت˘˘لا
اذه هاوتصسم ةداعتصساو قلأاتلا
.مصسوملا

ناك لازغ نأا مولعملا نمو
قبا˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف ى˘نا˘ع د˘ق
نم جرخ نأا دعب يتيصس رتصسيل

ام وهو ينفلا مقاطلا تاباصسح
،هنع ءا˘ن˘غ˘ت˘صسÓ˘ل ةرادإ’ا ع˘فد
وتاكريملا يف لقتني نأا لبق
فوفصصل يصضا˘م˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا
د˘ي˘ع˘يو ي˘كر˘ت˘لا صشا˘ت˘كي˘˘صشب
.يوركلا هراوصشم ثعب

طيمز.ع

ءاقللا يف ايسساسسأا كراسش امدعبلهأاتلا قابسس نم نؤجرخي يرئاز÷ا بختنŸا

ريبك زوفل ضسوكايبملوأا دوقيو فاده ينادوسس
هقيرف عم هبعك ولع ينادوصس يبرعلا لÓه يرئازجلا يلودلا دكأا

31ـلا ةلوجلا باصسحل اصسير’ كابصش يف افده لجصس امدعب صسوكايبملوأا
هذه يف ايصساصسأا ينادوصس يبرعلا لÓه كراصشو .ينانويلا يرودلا نم
ىصضمأاو اصسير’ يدان مهتفاصضتصسا دنع صسوكايبملوأا هيدان عم ةارابملا
هءÓمز رطمي نأا لبق52ـلا ةقيقدلا يف هقيرفل لوأ’ا فدهلا ينادوصس
لباقم ةيصسامخب ةعقوملا يهتنتل ىرخأا فادهأا ةعبرأاب مصصخلا كابصش
.صسوكايبملوأا حلاصصل فده

نكمت نيأا ةارابملا رمع نم52ـلا ةقيقدلا يف فلصشلا ةنيدم نبا زربو
دئاعلا ينادوصس لÓه عفر اذهبو هقيرف حلاصصل قبصسلا فده ليجصست نم
.صسوكايبملوأا هيدان ناولأاب فادهأ’ا نم هديصصر ةباصصإ’ا نم

صس. ـه
Óهسس نؤكي نل يرئازجلا ريهظلا نم صصلختلا

يلوبان ةرداغمل ناطرسش عسضي ملغ
يلوبان يدان مجن ،يرئازجلا رصسيأ’ا ريهظلا مÓغ يزوف طرتصشا

وهو مداقلا يفيصصلا وتاكريملا يف يدانلا نم جورخلا لجا نم ناطرصش
.يلاطيإ’ا بونجلا يدان بعاتم نم ديزيصس ام

،رصضخلا ريهظ نأا ،صسمأا ةرداصص ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
يدان يف بعلي هنوك ،ريبك يدان ىلإا لاقتن’اب بلط امدعب ،ةجهللا ددصش
لصصح يذلا يلاعلا هبتار ىلع ظافحلا ةرورصض عم ايلاطيا يف ريبك
بعاتم نم ديزت نأا اهنأاصش نم رومأا اهلك يهو ،«يبون يترابلا يف هيلع
’و.هنم صصلختلاو بعÓلا دقع عيبل يعاصسلا يلاطيإ’ا بونجلا لثمم
ىلإا ،«يبونيتريبلا» عم دقعب اطبترُم ،نايتيإا تناصس ةصسردم جيرخ لازي

.2202 ةنصس نم ناوج ةياغ
ب.م.يرسسيإا

«1 غيللا» نم61 ةلؤجلا يف امهيقيرف عم ريبكلا امهقلأات دعب

ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ةيلوبو روليد
يسسنرفلا يرودلل

هييليبنوم قيرف دئاقو ينطولا بختنملا مجاهم روليد يدنأا لصصاوي
نأا دعب يصسنرفلا يرودلا تاصسفانم يف قلأاتلاو ثدحلا عنصص يصسنرفلا
ىلع ةي’وب ديرف هنطاوم مصصبي امك ،نيمث لداعتب ةدوعلل هقيرف داق
نمصض هقافرل زوفلا هحنم نأا دعب زتيم يدان ةقفر ةيلاع تايوتصسم
.«1غيللا» نم61 ةلوجلا تايرابم

يذلا تصسيرب عم هعمج يذلا ءاقللا يف ةارابملا لجر روليد ناكو
ءارو روليد ناك نيا ،يرئازجلا يلودلا ةلبقلب صسيره هفوفصص يف طصشني
ليدعتلا فده لجصسيو دوعيو ةمصساح ةريرمت هميدقت دعب لو’ا فدهلا
«بيكيل» ةفيحصص تداصشأا ثيح ،ةنيمث لداعت ةطقن فطخيو هقيرفل
ناديملا ةيصضرأا قوف هب موقي ام نأا نيدكؤوم «رصضخلا» مجنب ’وطم
ريتخا يذلاو يدانلل صضبانلا بلقلا هنأا ىرخأا ةرم دكؤويل ،«صشهدُم»
د˘يد˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا ع˘˘م ر˘˘مأ’ا صسف˘˘ن و˘˘هو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بع’ ل˘˘صضفأا
هعيقوت دعب نيمث زوفل زتيم هيدان داق يذلا ةي’وب ديرف «نيبراحملا»ـل
بختنملا امجن دجاوتيل ،صسن’ ةهجاوم يف ءاقللا يف ديحولا فدهلا
فارتعا يف «1 غيللا» نم61 ةلوجلل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف ينطولا

يف ةي’وبو يدنا هب موقي يذلا ريبكلا رودلل نييصسنرفلا نم حصضاو
.مصسوملا اذه امهيقيرف

اذه يف عباصسلا هفده ىلع مصصب روليد يدنا نأا ةراصشإ’اب ريدجلا
يرودلا يفاده ةمئاق نمصض عبارلا زكرملا يف دجاوتي ثيح مصسوملا
تاريرمت تصس عومجمب فاد˘هأ’ا عا˘ن˘صص ة˘م˘ئا˘ق ارد˘صصت˘مو ي˘صسنر˘ف˘لا

.يوركلا مصسوملا قÓطنا ذنم ةمصساح
طيمز.ع

فسصنلاو51 ةعاسسلا نم ةيادب

نامسضو زوفلا قيقحت فدهب «يرانكلا»
اركبم لهأاتلا

كردلا ةهجاومل موي˘لا ة˘ي˘صشع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘ل˘ي˘كصشت د˘ع˘ت˘صست
ةيريجينلا ةمصصاعلا يف صشاتنوك ينيصس لارنجلا بعلم ىلع يريجينلا
قلطنت يتلاو فاكلا صسأاك نم يناثلا يديهمتلا رودلا راطإا يف ،يماين
.لاوزلا دعب فصصنلاو ةثلاثلا ةعاصسلا نم ةيادب

يلودلا يماين راطمب تلح دق يديزوب فصسوي بردملا ةبيتك تناكو
رابتخا ءارجإاب «يرانكلا» دفو ماق نيأا ،يصضاملا دحأ’ا موي فصصتنم
نم طصسق ذخأ’ قدنفلل هجوتلا لبق «رأا يصس يبلا» انوروك صسوريف
بعلملا ةيصضرأا ىلع ةيبيردت ةصصح جمرب دق ينفلا مقاطلا ناكو ،ةحارلا
.ةيصضرأ’ا ىلع دوعتلا لجأا نم كلذو ءاقللا ليبق صسمأا صسيئرلا

ام قفو ريصست رومأ’ا لك نأا يديزوب بردملا دكأا قايصسلا تاذ يفو
ةجيتن قيقحت لجأا نم دعوملا يف نوكتصس هتليكصشت نأاو هل ططخ
ىلع ةاقلملا ةيلوؤوصسملا مجح اديج نوعي هلابصشأا نأا ادكؤوم ةيباجيإا

اديج ريصضحتلا لÓخ نم ،ةارابملا ىلع اديج نيزكرم مهنأاو ،مهقتاع
’ املو ىوتصسملا يف ءادأا ميدقتل ةيتاوم فورظلا لك نأاو ةهجاوملل
لهأاتلاو ةيحيرأاب رئازجلا يف ةدوعلا ءاقل بعلو Óماك دازلاب ةدوعلا
ت’وج يقاب صضوخل ةدوعلا لبق ةيراقلا ةصسفانملا نم لبقملا رودلل
.ةفرتحملا ةلوطبلا

طرافلا تبصسلا موي اوهجوت نورمح قلأاتملا ءاقفر نأا ريكذتلاب ريدجلا
نم ةعبارلا ةلوجلا ءاقل مهصضوخ دعبو ةرصشابم ريغ ةلحر ربع رجينلل
ةرادا تناكو ،ةعمجلا ةيصشع يلحملا يبملوأ’ا مامأا فلصشلا يف ةلوطبلا
ةريخ’ا نأا ريغ صسيمخلا موي ءاقللا بعلب ةطبارلا تبلاط دق «يرانكلا»
ةطبارلا م’ يذلا يديزوب ينقتلا اريثك بصضغأا يذلا رم’ا وهو تصضفر
يلئابقلا يدان˘لا صضو˘خ˘ب ق˘ب˘صسم˘لا م˘ه˘م˘ل˘ع م˘غر ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘ب ى˘ل˘ع
.نيبعÓلا ةحصص ىلع رثويصس يذلاو ةيقيرف’ا ةصسفانملا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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د˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير جو˘˘ت
يدان مجن ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

بقل بقلب ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
،0202 ةنصس يف بع’ لصضفأا

تماق يذلا ءاتفتصس’ا بصسح
.قيرفلل ةيمصسرلا ةحفصصلا هب
قرزأ’ا» يدانلا راصصنأا راتخاو
ةنصس ايقيرفإا لطب «يوامصسلا

ي˘˘ف بع’ ل˘˘صضفأا˘˘˘ك9102
ىلع ا˘قو˘ف˘ت˘م ي˘ت˘ي˘صسلا داد˘ع˘ت
ناك نيذلا نيورب يد هليمز
نأا ’إا ةزئاجلا دصصحل احصشرم
فطخي هلعج «زورح» همدق ام
.بقللا

نأا ’إا يزمر بقللا نأا مغرو
ةلاصسرب او˘ث˘ع˘ب يدا˘ن˘لا را˘صصنأا

ي˘نا˘ب˘صس’ا برد˘م˘ل˘ل ةر˘ف˘˘صشم
ه˘نأا ا˘هدا˘ف˘م ’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب
يف طخلا لوط ىلع ئطخم
ىلع اهيف دمتعي ’ ةرم لك
ايصساصسأا ينطولا بختنملا دئاق
نم تبثي ريخأ’ا ناو اصصوصصخ

يف دحاو مقرلا هنا رخآ’ موي
.يتيصسلا

زرحم ةلكسشم :يفياسص
تقو ناحو ةيسصخسش

يتيسسلا نع هليحر
بعÓلا يفياصص قيفر دكأا

ق˘با˘صسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
«تروبصس نيب» تاونق للحم
دئاق كارصشإا مدع نأا ،ةيرطقلا
هيدان عم زرحم صضاير رصضخلا

ل˘˘كصشب ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
با˘˘ب˘˘صسأ’ دو˘˘ع˘˘˘ي م˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ق˘لأا˘ت نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
دو˘˘ع˘˘ي ر˘˘صضخ˘˘لا ع˘˘م زر˘˘˘ح˘˘˘م
عمجت يتلا ةزيم˘م˘لا ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل
ة˘ن˘ي˘ف˘صس د˘ئا˘ق˘ب ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن
لامج ينطولا بخانلا رصضخلا
.يصضاملب نيدلا

ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘صص لا˘˘˘˘˘قو
’» :ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
لصضفأا زرحم نأا نانثا فلتخي

،يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ي˘ف بع’
ةقيرط ببصسب ديعصس ريغ هنكل
،«ه˘˘ع˘˘م ’و˘˘يدراو˘˘غ ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت
ر˘صضخ˘لا د˘ئا˘ق ن˘ي˘ب ل˘كصشم˘˘لا

تا˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘صس’ا برد˘˘˘م˘˘˘لاو
زرحم نوكي امدنعف ،ايصصخصش
ىلع صسلجي هلاوحأا نصسحأا يف
ردا˘غ˘ي ن˘˘م لوأا و˘˘هو ،ة˘˘كد˘˘لا
ييأار بصسحو بعلملا ةيصضرأا
د˘˘ق صضا˘˘ير ل˘˘ي˘˘حر تقو نإا˘˘ف
لاؤو˘صس ى˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو.«ناح
ع˘م صضا˘ير ق˘لأا˘ت بب˘˘صس لو˘˘ح
ىلع ه˘لو˘صصح مد˘عو ر˘صضخ˘لا
دئاق دكأا ،يتيصسلا عم ةصصرف
يصضاملب نأا ،قبصسأ’ا رصضخلا
،صضاير قلأات يف يصسيئر ببصس
ع˘م صضا˘ير ق˘لأا˘ت» :در˘ط˘ت˘صساو
،ي˘صضا˘م˘ل˘ب بب˘صسب بخ˘ت˘ن˘م˘لا
رصضخلا تايرابم رظتني وهف
يف ثدحي ام صسكع ،فغصشب
.«يتيصس ناملا

ب.م.يرسسيإا

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘ت’ا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ي˘ناو˘ق مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ىوتصسم ىلع ميكحتلا كلصس
فرط نم ءاصضعأ’ا تاداحت’ا
يتلاو ةبع˘ل˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإ’ا
م˘˘ه˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘صسم ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت
مهماهم يف ماكحلا ةدعاصسمو
متي˘صس ي˘ت˘لاو م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسمو
 .ابيرق اهقيبطت

ظفت˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
ذيفنت ىلع فارصشإ’ا يف قحلاب
ق˘ب˘ط˘ن˘ي ي˘ت˘لاو ،ح˘ئاو˘ل˘لا هذ˘ه
تاداحت’ا عيمج ىلع اهقاطن
ر˘يو˘ط˘ت˘ب ةر˘يد˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضعأ’ا

ى˘ل˘ع ح˘ئاو˘ل˘لا هذ˘ه ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو
عم اذهو ،يلح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ءاوصس ىرخأا ةهج يأا داعبتصسا
وأا تا˘با˘ق˘ن وأا تا˘ط˘بار تنا˘˘ك
لك نم بلطُي امك ،تاموكح
ماكح ةنجل ءاصشنإا وصضع داحتا
ماظنلا قفو ةرصشابم هل ةعبات
بصسحو ،«افيف˘لا»ـل ي˘صسا˘صسأ’ا

ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘˘صشك ا˘˘م
ماكح˘لا ة˘ن˘ج˘ل نإا˘ف «فا˘ف˘لا»ـل
ن˘م أاز˘ج˘ت˘ي ’ اًءز˘˘ج نو˘˘كت˘˘صس
ةلقتصسم ريغو داحت’ا لكيه
نو˘˘كت نأا بج˘˘ي ثي˘˘ح ،ه˘˘ن˘˘˘ع
ةيوصستو ميظنت نع ةلوؤوصسم
ةرورصضو ،ميكح˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘تو
داحت’ا فارصشإا تحت اهعصضو
صسف˘ن فا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘ك ،و˘˘صضع˘˘لا
تحت عصضخت نل اهنأا ردصصملا
ةبقارم وأا فارصشإ’ فرظ يأا

ةروصص يف ىرخأا ةئيه يأا نم
وأا ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا وأا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
ع˘با˘ت نا˘ي˘˘ك يأا وأا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ةيداحت’ا نوكتصس لب ةلودلل
ن˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ه
. ةنجللا

صسلج˘م نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا

نم ةعومج˘م د˘م˘ت˘عا د˘ق نا˘ك
يف ةديدجلا حئاوللاو نيناوقلا
71 ي˘ف د˘ق˘ع يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
تلخد يت˘لاو0202 ربمتب˘صس
قبطتصسو ةرصشابم ذيفنتلا زيح
ي˘˘ف ءا˘˘صضعأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
.ةيملاعلا ةئيهلا

طيمز.ع

غنيلرتسسو نيورب يد ىلع قؤفت رسضخلا دئاق

0202 ةنسس بعل لسضفأا زرحم نوراتخي يتيسسلا راسصنأا

ةديد÷ا حئاؤللا نم ةخسسن تقلت «فافلا»

تادا–لا ىوتسسم ىلع ميكحتلل ديدج ميظنت رقت مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا



ةــــنصصرق

97 يف رسضخلا تاديسس
ديدج˘لا ف˘ي˘ن˘صصت˘لا ي˘ف

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ق˘ق˘ح ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘˘ل
امد˘ق˘ت يو˘صسن˘لا ي˘ن˘طو˘لا

مهعصضو يذلاو اظو˘ح˘ل˘م
،ايملاع97ـلا زكرملا يف
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإ’ا ف˘˘صشكو
فينصصتلا نع ،مدقلا ةركل
ر˘ه˘صشب صصا˘خ˘لا د˘يد˘˘ج˘˘لا
ز˘˘˘ف˘˘˘ق ن˘˘˘يأا ،ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘صسيد
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
97ـلا ز˘كر˘م˘ل˘ل يو˘˘صسن˘˘لا

زكارم6ـب امدقتم ،ايملاع
اميف ةعصساتلا ةبترملا رصضخلا تاديصس تلتحا دقف يقيرفإ’ا ىوتصسملا ىلع امأا ،فينصصت رخآا نع
.ايقيرفإا بونجو ،نوريماكلا يبختنم نم لكب اعوبتم ،رجينلا بختنمل ةرادصصلا تداع

!! ريبك كار
قحتصسملا زوفلا دعب

ىلع ةيدملا يبملوأ’
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإا
ةرادإا تر˘˘˘˘كن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
ةركل ةيدملا يبملوا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت مد˘˘ق˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا صضع˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
بق˘˘˘ع ا˘˘˘هو˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
اهاقلت يتلا ةراصسخلا
˘ما˘ما ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تا
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا
ثي˘ح ،فد˘ه˘ل فاد˘˘ها

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإ’ا تدر
ا˘˘˘ه˘˘˘نأا نأا ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
صسوفنلا باحصصأاب صصاخصشأ’ا صضعب ةفصصاو ،ءاقللا لاوط لصضفأ’ا تناكو راصصتنإ’ا تقحتصسا
حيرصصت يف لاق يذلا ويصشآا ىلا ريصشت نأا نود ،يبملو’ا ةميق نم ليلقتلا ناديرت يتلا ةرورغملا
.ةيدملا يبملوا مامأا ؟ نم مامأاو مزهني نأا داحتÓل فيك يمÓعإا

ةعجوم ةبرسض
«يسس.ضسأا.يسسلا»ـل

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا عفادم بايغ
تابيردت نع لصصاوتي نيدلا صسمصش يجارد
نم دعب هيفاعت مدع ببصسب كلذو قيرفلا
اذه ،قباصسلا يف اهنم ىكتصشا يتلا ةباصصإ’ا

نإا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو
عوبصسأ’ هتحار ةر˘ت˘ف دد˘م ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
دعب لثا˘م˘ت˘ي م˘ل ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ي˘فا˘صضإا
نم اهل صضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم ءافصشلل
امم ،ةبرقملا ةلصضعلا ىوتصسم ىلع لبق
ءانبأاو ةراطصسوصس يدعومل هعييصضت ينعي
.ةيمصسر ةفصصب ةبيقعلا

امهعمجت ةئيسس ةقلع

نيب ةقÓعلا ىلع هلÓظب يقلي تاب رتوتلا
ديعصسلا بردم˘لاو ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا
ىدبأا ريصسملا مقاطلا نأا ثيح دج ،يبيرعلب

برد˘م˘لا ل˘م˘ع ة˘ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ها˘˘صضر مد˘˘ع
هتاوعد ببصسب ،بورخلا ةيعمجل قباصسلا
دادعتلا ةبيكرت رييغت ةرورصضب ةرركتملا

ىلع ددج ن˘ي˘ب˘ع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
ةصسمخ حيرصست عم ،عافدلا روحم ىوتصسم
ةيلاحلا ةبيكرتلا نم لقأ’ا ىلع رصصانع
يصضايرلا بكرملاب صصبرت يف ةدجاوتملا
هتلاقإا ىلإا اهرطصضي دق ام وهو وبقأا ةيدلبل
. ةمداقلا تاعاصسلا يف

 ضصلختلا ديري ةنيغز
لكاسشملا نم

ةنيغز تاحرف ةنتاب بابصش صسيئر ىعصسي
ةيميظنتلا ت’اكصشإ’ا صضعب نم ءاهتنÓل
نيبعÓلا ءاويإاو ةما˘قإا فور˘ظ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع صصو˘صصن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ق˘˘فو
نم ديزأا نأاو ةصصاخ ،يحصصلا لوكوتوربلا
ىتح ةي’ولا جراخ نم مداق دادعتلا فصصن
ةنيغز بصسح ترخصس دق ةرادإ’ا تناك نإاو
ع˘˘صضو˘˘ل ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لاو تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ة˘˘فا˘˘ك
هنإاف ةراصشإÓل ،مهلاوحأا نصسحأا يف نيبعÓلا
ر˘ي˘جا˘ن˘مو عر˘ف˘لا صسي˘ئر ف˘ل˘م ق˘ل˘غ م˘ت د˘ق
دعب ،ةويرف نيدباعلا نيز بحصسنملا قيرفلا
نع لودعلاب هعانقإ’ يعاصسملا عيمج لصشف
.هبصصنم ىلإا ةدوعلاو هفقوم

رفانسسلا طخسس

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا قاصشع ربع
هو˘ف˘صصو ا˘م ها˘ج˘ت ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘˘ع
لامعل ةيبلصسلا تاجرخلاب كلذو ،ةرقحلاب
د˘ع˘ب˘ف ،ه˘ي˘ق˘ل˘ع˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

م˘ير˘ك ق˘ل˘ع˘م˘لا و˘ه ا˘ه ق˘ير˘ف˘لا ز˘مر ة˘ثدا˘ح
ىلع لمعيو هتمصص نع جرخي نامثع تيآا

دكؤوت بيترتلا لودج لمحت ةروصص عصضو
هلعج ام وهو ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا و˘ه د˘ي˘م˘ع˘لا نأا˘ب
يتلا هتاراذتعا ميدقتو اهفذح ىلإا عراصسي
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ر˘خأا˘ب وأا ل˘كصشب ا˘ه˘˘صضفر م˘˘ت

ناك ءايتصس’ا نا ركذي ،فقوملا ةيصساصسح
ةرم ل˘ك ي˘ف م˘ه˘نو˘ك ر˘فا˘ن˘صسلا ن˘م ا˘ق˘ي˘م˘ع
صضع˘ب ن˘م ن˘ي˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسم م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا نور˘˘ي
.ةميتيلا ييمÓعإا

qarsana@essalamonline.com
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ديدج مقر
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا لاز˘˘˘ي ا˘˘˘م
صسرامي ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ب ه˘˘ت˘˘ياو˘˘ه
د˘ع˘ب كلذو ،ما˘˘قرأ’ا
يف نيفدهل هليجصست
ا˘مرا˘ب ق˘ير˘ف كا˘ب˘صش
يتلا ةه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
باصسحل ام˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
رصشع ةثلاثلا ةلوجلا

يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةر˘˘˘كل ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا
فصشك ثي˘ح ،مد˘ق˘لا
لجصسي بع’ لوأا حبصصأا » نودلا » نأا » رتيوت» ىلع زوجعلا ةديصسلا قيرفل يمصسرلا باصسحلا

هب ماق يذلا زاجن’ا صسفن وهو1691 ماع ذنم ةلماك ةنصس يف يلاطيإ’ا يرودلا يف ًافده33
.كاذنآا هفادهو «يفويلا»  بع’ يروفيصس رمع ينيتنجرأ’ا
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 لهاتسسي
ر˘ي˘غ لا˘ف˘ت˘ح’ا د˘˘ع˘˘ب
بعÓ˘˘ل ي˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا
يد˘˘ه˘˘م ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا

ةنجل تررق بوهوم
ةع˘با˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا

ايقيرفإا لامصش داحتإ’
فيقو˘ت ،مد˘ق˘لا ةر˘كل

ن˘ي˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’
مامأا هتيلافتحا ببصسب
هليجصست دعب ،رصضخلا
مامأا د˘ي˘حو˘لا فد˘ه˘لا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ةنصس02 ن˘˘م ل˘˘˘قأ’
ي˘ت˘˘لا ةرود˘˘لا لÓ˘˘خ
.صسنوت اهنصضتحت



S
P
O
R
T

رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةلسصلا تيقاوم

Òبك زوفل ضسوكايبŸوأا دوقيو فاده Êادوسس̂ 
يسسنرفلا يرودلل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ةيلوبو روليد ̂ 

فسصنلاو51 ةعاسسلا نم ةيادب

قيقحت فدهب «يرانكلا»
اركبم لهأاتلا نامسضو زوفلا

9192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج7ـل قفاؤملا0202 ربمسسيد22ءاثÓثلا

لهاتلا قابسس نم نؤجرخي يرئاز÷ا بختنŸا

ةنيطنسسق بابسش لئابقلا ةبيبسش

يتيسسلا راسصنأا
زرحم نوراـتخي
بــعل لـسضفأا

0202 ةـنسس

غنيلرتسسو نيورب يد ىلع قؤفت رسضخلا دئاق

طوقسسلا نولسصاوي «رسضÿا»
اركبم ةسسفانŸا نوعدوي و

طوقسسلا نولسصاوي «رسضÿا»
اركبم ةسسفانŸا نوعدوي و

مامأا راسصتنلا قيقحت» : وطي ميسسن
رودوانتيفاع ةداعتسساب حمسسيسس ةراطسسوسس
«راسسملا حيحسصت يف اريبك نوكيسس رفانسسلا

ةديد÷ا حئاؤللا نم ةخسسن تقلت «فافلا»

مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا
ميكحتلل ديدج ميظنت رقت

تادا–لا ىوتسسم ىلع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

