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ةهجوملا عيراضشملا نم ةئاملاب07 مÓتضسا
برضشلل ةحلاضصلا هايملاب مهديوزتل

حاقللا نم ىلوأ’ا ةعفدلا نأا دكأا
رهضشلا اذه ةياهن لبق لضصتضس ينيضصلا

اضصيخرت بلطي Óماعتم81
تابكرملا عينضصتل

تادامتعإا ىلوأا
ةتقؤوملا تارايصسلا ءÓكو

40 صصادغ حنمت

يفقتل ةلماضش طيضشمتو حضسم ةيلمع قÓطإا
نييباهرإ’ا رثأا

جاحلا يلاضصم فضصنأا املثم هفضصنيضس خيراتلا نإا لاق
:رربي ىيحيوأا عافد..ةلب نبو

فاعضضإاو بناجأا ءÓمع عم لماعتلا يتمهتب عباتي
صشيجلل ةيونعملا حورلا

50صص

وضضعو لاحر صسايلا روضسيفوربلا دكأا
ءابو يضشفت ةعباتمل ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ةلاح يأا ليجضست متي مل هنأا ،انوروك
يف صسور˘ي˘ف˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘لÓ˘ضسلا ن˘م
نيوكت متيضس هنأا ىلإا اريضشم ،رئازجلا
حرضش لجأا نم ةعاضس84 ةدمل ءابطأÓل

ل˘ك˘ل نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
.هب ةضصاخلا هتقيرط حيقلت

ايقيرفإا يف رتوتلا رؤوب تاروطت نأاصشب ةينيك ةيرئازج تاثحابم
30 صص..’وغنأاو ،وتوضسيل ةكلممو ايقيرفإا بونج تلمضش ةيجراخلا ريزول ةطحم عبار يف

ةلاح يأا لجصسن مل :لاحر
ةديدجلا ةلÓصسلا نم
رئازجلا يف «انوروك»ـل

سســفنتت لــظلا قــطانم
ءادـعصصلا

40صص

30 صص

ةيلاملا هرداضصم عيونتل ىرخأا تاونق داجيإا ةمهم يف ةموكحلا

كئابصس يقلتب يلكوم تاحيرصصت»
قوصسلا يف اهعيبو بهذلا
«ةعورصشم ةبذك ءادوصسلا

عرضضتو اياحضضلا تÓئاعل هيزاعت مدق
مهمحري نأا هلل

راجفنا :نوبت سسيئرلا
ةصسبتب يديلقتلا مغللا

«يجمهو نابج» لمع
30 صص

50صص

زجعو فازنتصسا..دعاقتلا قودنصص
! رانيد رايلم007ـب

دحاو دعاقتمل ةبصسنلاب نيكرتصشم5 ىلإا جاتحي قودنصصلل يلاملا نزاوتلا^
نهارلا تقولا يف يبصسنلا دعاقتلا نوناق ىلإا عوجر ’ :ةكولم^

40 صص
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 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ميتنصس نويلم001ـب ةقفصص

قح تاونسس لبق ةيبونج ةيلو يلاو حنم
ةيوارحسص نايدو6 يف لامرلا لÓغتسسا
،هنم نيبرقملا سصاوخلا نم4 ـل لماكلاب
نإا ةيلولا هذه نم مهم سسوسساج لاقو
د˘حأا تفز˘ن˘ت˘سسا لا˘مر˘لا به˘˘ن تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بو˘ن˘ج˘لا˘ب ةر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا نا˘˘يدو˘˘لا
يف اقيقحت يلاولا حتفي نأا نود ،لماكلاب
نإاف ةراسشإÓلو ،ةئيبلا دسض ةميرجلا هذه
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ع˘˘برألا سصاو˘˘خ˘˘لا
ءانبلا لامر لÓغتسسل ةيرسصحلا قوقحلا
اغلبم اعيمج نوعفدي لماكلاب ةيلو يف
ديزي ل لامرلا هذه لÓغتسسا لباقم ايونسس
لÓغتسسا لباقم ،ميتنسس نويلم001 نع
41 نع ةيونسسلا اهتميق ديزت ءانب لامر
نإا لاق فلملل نيعباتملا دحأا ،ميتنسس رايلم
رمألا قلعتي امدنع بعلي ل يلاولا اذه
ةرا˘˘ثإا ر˘˘ث˘˘كألا عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م رو˘˘˘مأا˘˘˘ب
اذهب مو˘ق˘ي ا˘ن˘ب˘حا˘سص نأا و˘ه بار˘غ˘ت˘سسÓ˘ل
دحأا كرحي نأا نود تاونسس ذنم طاسشنلا
. !قباسسلا يف انكاسس

ةدئارلا ةبتكملا

نم ةنيطنسسقب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا د˘ع˘ت
عيمجب بتكلاب ةينغلا ةرماعلا تابتكملا
اذهو ،اهنم ةردانلا اسصوسصخ اهتاسصسصخت
ثيح نم ىلوألا ةبترملا لتحت اهلعج ام
اهعقوم نأا امك تارايزلاو بتكلا ءانتقا
ةيمÓسسإلا ةعماجلا نم برقلاب يفارغجلا
باسستكا نم ا˘ه˘ن˘كم ،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا
ءار˘ق˘لا ط˘˘سسو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط ة˘˘ع˘˘م˘˘سسو ةر˘˘ه˘˘سش
. اهل نيرئازلاو

ةئطاخ ةمولعم

يف ركسسلا ةعارز لسشف ربخ ىلع هدر يف
دكؤوي ،فارطألا سضعب اهترسشن يتلا رئازجلا
،فوسس يداوب يحÓفلا لاجملا يف ءاربخلا دحا
ملكتت نم يه ناديملا يف ةققحملا جئاتنلا نأا

ثيح ،ةديج جئاتن قيقحت نم مهنكمت ليلدلاو
ردن˘م˘سشلا ن˘م را˘ت˘كه1 عرز ن˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت
نم نط دحاو نأا املع انط09 جتناف يركسسلا
ةدام نم مار˘غو˘ل˘ي˘ك0061 جتن˘ي رد˘ن˘م˘سشلا
هدام غلك005و لوناثيا رتل0598و ركسسلا

ردنم˘سشلا ن˘م را˘ت˘كه1و .يسشاوملل ه˘ي˘ف˘ل˘ع
نم طقف اث \ رتل41.0 كلهتسسي يركسسلا
٪001 هحجان رئازجلاب ركسسلا ةعارز . هايملا

،يقيق˘ح˘لا ل˘سشا˘ف˘لا و˘ه سسكع˘لا ي˘عد˘ي ن˘مو
. ريبخلا لوقي

! نجصسلا لوخد نم عونمم

ل˘ث˘˘م ة˘˘لود˘˘لا كÓ˘˘مأل ي˘˘ئلو ر˘˘يد˘˘م جر˘˘خ
لسضفب اياسضق ةدع نم نيجعلا نم ةرعسشلا
تاراطإا تفسصو ،قباسس ةيلو يلاو لخدت
يف ةلودلا كÓمأا ريدم ةيلاملا ةرازو نم
عونمم ريدم هنأاب يرئازجلا قرسشلاب ةيلو
،ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا تقو ي˘˘ف ن˘˘ج˘˘سسلا لو˘˘خد ن˘˘م
تاونسسل لمع يذلا ريدملا نأا وه ببسسلاو
تازواج˘ت ي˘ف طرو˘ت بو˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘يلو ي˘ف
ةسصاخ تا˘ط˘ل˘سسلا نأا لإا ةرو˘ط˘خ˘لا ةد˘يد˘سش
ي˘ف كاذ˘نآا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تسضفر ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
،ةيلو ي˘لاو ن˘م ل˘خد˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ها˘يا˘سضق
نم نيجعلا نم ةرعسشلا لثم جرخ لجرلا

.اهيف طروتم اياسضق ةدع

qarsana@essalamonline.com
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!نوناقلا قوفٍ لاو
ماع يف ىواكسشلا نم ريثكلا تثدحأا

،ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘بر˘˘غ ة˘˘يلو ن˘˘م7102
نكسسلا عيزوت تايلمع اهيف تراثأا
تا˘طو˘غ˘سض ن˘ع لد˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ةيبعسشلا سسلاجملا ءاسسؤور اهل سضرعت
رئاود سضعبب رئاودلا ءاسسؤورو ةيدلبلا
ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ردا˘˘˘سصم تلا˘˘˘˘قو ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
يف ىتح لخدت ريخألا نأا سصوسصخلا
مهجاردإاو نيديفتسسملا ءامسسأا رايتخا
نأا م˘غر ،م˘ئاو˘ق˘لا ن˘م م˘ه˘ت˘ي˘˘ح˘˘ن˘˘ت وأا
ةر˘ت˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘ي˘حÓ˘سص ي˘لاو˘˘ل˘˘ل
ة˘ن˘ج˘ل ن˘م ة˘ل˘كسشم ،ط˘ق˘ف نو˘ع˘ط˘˘لا

لبق نم نوعطلا يقلتو اهرسشن دعب لا نيديفتسسملا ءامسسأا ةمئاق يف لخدتلا هل قحي لو ةيئلو
تناكو .اهب لومعملا نيناوقلا بسسحب مايأا ةينامث ىدعتي ل لجأا يف اهتسساردو نينطاوملا

ءامسسأا جاردإا لوح طغللا نم ريثكلا تثدحأا دق ةيلولا هذه يف تانكسسلا عيزوت تايلمع
نم نيفظوم لبق نم حسضاف ؤوطاوتب ةيعامتجلا تانكسسلا يف ةيقحألا مهل تسسيل نيديفتسسمل
.ةرئادلا رقم مامأا تاجاجتحا طسسو اهيقحتسسم نم ديدعلا نامرحو ،ةيلولل ةيلحملا ةرادإلا

هدعوب يفوي ’ رئازجلاب ينيطصسلفلا ريفصسلا
ر˘ي˘˘ف˘˘سسل˘˘ل ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م در ي˘˘ف
سضفر ،رئازجلاب ينيطسسلفلا

عم راوح يأا ءارجإا ريخألا اذه
«مÓ˘سسلا» تا˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص د˘˘حأا

،ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا لو˘ح
نود ةد˘يد˘ع تلا˘سصتا د˘ع˘˘ب
رمألا يف بيرغلاو ،رربم يأا
هدهعت  مغر ريفسسلا اذه نأا
هنأا لإا ،ةلباقملل موي ديدحتب
ءارجإا رسشابم لكسشب سضفر
يذ˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘مألا ،راو˘˘˘˘˘˘˘ح يأا
  .ةيفحسصلا هتبرغتسسا

يرئازجلا عادبإ’ا
ة˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج با˘˘˘˘سش
رجحلا ةرتف ل˘غ˘ت˘سسا ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ةحئاج اه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا ي˘ح˘سصلا

نم نورخآا ناك تقو يف ،انوروك
يف مهتاقوأا نولغتسسي ،هنسس يف
ةرايسس عنسصب ماق ثيح ،لسسكلا
،ةطيسسب تايناكمإاب  عفدلا ةيئانث
سسفانت  «رئازجلا» اهيلع قلطأاو
، «ي˘˘لار˘˘لا» قا˘˘˘ب˘˘˘سس تارا˘˘˘ي˘˘˘سس
يف ةبع˘سصلا كلا˘سسم˘لا زا˘ي˘ت˘جا˘ب
Óعف ،ةيلمرلا نابثكلاو تاقرطلا
  .يرئازجلا عادبإلا هنإا

ديصصلا رظح

موي نم ءادتبا كامسسألا ديسص عنم ررقت ،اهرثاكت نامسضو ةيكمسسلا ةورثلا ىلع ظافحلا ةيغب
قلعتملاو70/40 نوناقلا نم52 ةداملا بسسح ،رثاكتلا مسسوم ةيادب ببسسب ةعمجلا سسمأا
ىتح هنا لاق سضعبلاف ةيناويحلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا بجو كلذلو ،رئازجلا يف ديسصلاب
نم جولثلا طقاسست تارتفو رثاكتلا تارتف يف ديسصلا نع نوعنتمي انفÓسسأا ناك نوناق نودب
.نوناقلا لبق ةيناسسنإلا باب





حيرسصت يف ريزولا حسضوأا
ةرا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع ي˘ف˘ح˘سص
ة˘يلو˘ل ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
07 مÓ˘ت˘سسا م˘ت ه˘نأا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
عيراسشملا ةلم˘ج ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اهزاجنا لاغسشأا ثعب مت يتلا
ناكسس ديوزت نيسسحت فدهب
بورسشلا ءاملاب لظلا قطانم
ي˘قا˘ب مÓ˘ت˘سسا م˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
سسرام رهسش ةياهن عيراسشملا
 .لبقملا

ةلود˘لا نأا ،ي˘قار˘ب فا˘سضأاو
ليبسس يف دهج يأا رخدت نل
ةيو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه لا˘سصيإا
مهيف امب نينطاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
نيذلا ةيئانلا قطانملا ناكسس
تا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘لوأا نورد˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘ي
تاميلعتل اقيب˘ط˘ت ة˘مو˘كح˘لا

ىلإا تفلو ،ةيروهمجلا سسيئر
ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا

ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ير˘˘˘ج˘˘˘˘ي
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

متي ةتباث ج˘يرا˘ه˘سص بي˘سصن˘ت
فدهب مظتن˘م ل˘كسشب ا˘هؤو˘ل˘م
 .ناكسسلا ةاناعمل دح عسضو

د˘˘˘كأا ،ر˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
،عاطقلا نع لوألا لوؤوسسملا
ىلع دودسسلا ءÓتما ةبسسن نأا
54 تغلب ينطولا ىوتسسملا
طقا˘سست د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب

رسشب˘ت˘سساو ،ةر˘ي˘خألا را˘ط˘مألا
ليرفأا رهسش ة˘يا˘ه˘ن ل˘ي˘ج˘سست˘ب
يتلا ةيفاكلا ةبسسنلا لبقملا
ةنسس ناكسسلا تاجايتحا يبلت
1202. 

ءÓ˘˘˘ت˘˘˘ما ة˘˘˘ب˘˘˘سسن نأا د˘˘˘كأاو
23 ن˘˘م تع˘˘˘ف˘˘˘ترا ،دود˘˘˘سسلا
ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ةئاملاب54 ى˘لإا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
،ةريخألا راطمألا لطاهت بقع
تتبثأا تاسساردلا نأا احسضوم
ىلعأا د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا نأا
كلت يه،دودسسلا ءÓتما ةبسسن
يرفيف رهسشأا نيب ام ةدتمملا

 .ليرفأاو سسرامو

ثدحلا4 5392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج3ـل قفاوملا1202 يفناج61تبضسلا

watan@essalamonline.com

برضشلل ةحلاضصلا هايملاب مهديوزتل ةهجوملا عيراضشملا نم ةئاملاب07 مÓتضسا

ءادـعصصلا سســفنتت لــظلا قــطانم
ةئاملاب54 ىلإا دودصسلا ءÓتما ةبصسن عافترا

د .Ëرم

لظلا قطانم ديوزتل ةهجوملا عيراضشملا نم ةئاملاب07 مÓتضسا نع ،ةيئاملا دراوملا ريزو يقارب يقزرأا فضشك
 .برضشلل ةحلاضصلا هايملاب ينطولا بارتلا لماك ربع

تابكرملا عينضصتل اضصيخرت بلطي Óماعتم81

ادغ حنمت ةتقؤوملا تارايصسلا ءÓكو تادامتعإا ىلوأا

:راطع ديÛا دبع ةقاطلا ريزو

لÓغتصسا ‘ يرث ثرإاب عتمتت رئاز÷ا
يعيبطلا زاغلا دراوم

ةحايضسلاو نماضضتلا يترازو عم قيضسنتلاب

ةجتنم تاصسصسؤوم ءاصشنإاو تايفيرلا ءاصسنلا معدل ةديدج تايلآا

هنا ،ةعانسصلا ةرازو تدكأا
م˘ت˘ي˘سس ،د˘غ˘لا مو˘ي ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با
ىلع ةتقؤوم تادامتعا عيزوت
تفوتسسا نيذ˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

سصوسصنملا ماكحألا مهتافلم
طور˘سشلا ر˘ت˘˘فد ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
طا˘سشن ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

،ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ءÓ˘كو
ءد˘ب˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سسي˘سس ا˘م و˘˘هو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
عورسشلاو ةيئاهنلا تادامتعلا
.داريتسسلا ةيلمع يف

يف ةعانسصلا ةرازو تدافأا
ةينق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
ةأاسشنملا ةكر˘ت˘سشم˘لا ة˘يرازو˘لا
نيلماعت˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط ة˘سسارد˘ل
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا

ءÓ˘˘˘كو طا˘˘˘سشن ة˘˘˘سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
تما˘ق ةد˘يد˘ج˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
مدقت تا˘ف˘ل˘م ةر˘سشع ة˘سسارد˘ب
ةعسست اهنم ،نولما˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ب
دار˘ي˘ت˘سسا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
فلمو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تا˘ب˘كر˘م˘لا

تا˘جارد˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘حاو
ل˘˘˘˘سصح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو ،ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
تفوتسسا نيذ˘لا نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

سصوسصنملا طورسشلا مهتافلم
ىلع طورسشلا رتفد يف اهيلع
نم ءادتبا ةتقؤوملا مهتادامتعا
ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو ،د˘˘˘˘حألا د˘˘˘˘غ مو˘˘˘˘ي
تاءارجإا ءد˘ب˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سسي˘سس
تادا˘م˘ت˘علا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
ي˘˘ف عور˘˘سشلاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ي˘ف ءا˘ج ا˘م ق˘˘فو دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
‐02 مقر يذيفنتلا موسسرملا

طور˘˘سشل دد˘˘ح˘˘م˘˘˘لا722
طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م تا˘ي˘ف˘˘ي˘˘كو
،ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ءÓ˘كو
نمو.نا˘ي˘ب˘˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘سضي

ةينقتلا ةنجل˘لا تما˘ق ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج
ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘سسارد˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا
ةسسراممب ةقلعت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
تا˘ب˘كر˘م˘لا ع˘ي˘˘ن˘˘سصت طا˘˘سشن
قلعتي د˘حاو ف˘ل˘م ي˘ف تب˘لا˘ب
ةيحايسسلا تابكرملا عي˘ن˘سصت˘ب
مت افلم81 لسصأا نم ةيعفنلاو
.ةرازولا ىوتسسم ىلع اهعاديإا

ةسسارد ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘سصاو˘ت˘ت˘سسو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
تا˘ب˘كر˘م˘لا ءÓ˘كو ي˘طا˘سشن˘ل
تابكرملا عين˘سصتو ةد˘يد˘ج˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘˘سسارد ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
تماق ثيح ،ةعدوملا تافلملا
نيذاه ىلع ناتمئاقلا ناتنجللا
امهلمع ةريتو عفرب نيماظنلا
مايأا ةليط تا˘عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع˘ت˘ل
.عوبسسألا

تفن ةرازولا ناف ،ةراسشإÓل
ىلع اهلوادت مت يتلا مئاوقلا
ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ئاو˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا
اولسصحت نيذلا ني˘يدا˘سصت˘قلا

تدكأا ثيح ،تادامتعلا ىلع
ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ل سسا˘˘˘˘˘سسأا ل كلذ نأا
جيورتلا نأا˘ب ر˘كذ˘تو ،ة˘ح˘سصلا
ةطولغملا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا هذ˘ه˘ل
لئا˘ط تح˘ت ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ع˘سضي
.نوناقلا

ز.صسواط

ريزو راطع ديجملا دبع لاق
د˘˘ه˘˘ع˘˘م ءا˘˘˘سشنإا نإا ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا

FCEGاًرخؤوم زاغلا ثاحبأل
ىلع عئار لاثم وه رئازجلا يف
ةينواعت ةقيرطب زرحملا مدقتلا

.لبقتسسملا وحن ةيعلطتو
رئاز˘ج˘لا نأا ر˘يزو˘لا فا˘سضأاو

لÓغتسسا يف يرث ثرإاب عتمتت
حلاسصل يعيبطلا زاغلا دراوم
تحبسصأا ثيح ،ملاعلاو اهبعسش
زا˘غ˘ل˘˘ل رد˘˘سصم لوأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ملاعلا ي˘ف لا˘سسم˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

4691 ماع يف تملسس امدنع
اهعنسصم ن˘م ا˘ه˘ل ة˘ن˘ح˘سش لوأا
ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا و˘˘˘يزرأا ي˘˘˘ف
نإا» Ó˘˘ئا˘˘ق دروأاو ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف د˘ئار˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘م˘ع˘˘لا
ةناكم هلو ٍقاب يعيبطلا زاغلا
.«ملاعلا يف ةيدبأا

دوقت ،مويلا» ريزولا فاسضأاو
ىلإا ةوعدلا يف قيرطلا رئازجلا
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ن˘ي˘ب رزآا˘ت˘˘لا

،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا ة˘قا˘ط˘لا ردا˘˘سصمو
نم رثكأا اًعم رفويسس امهÓكو
يف ءابرهكلا تادادمإا فعسض
.«0502 ماع لولحب ملاعلا

ىد˘ت˘ن˘م دا˘سشأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
رودب ،زاغلل ةردسصملا لودلا
اهتيلوؤوسسم لمحت يف رئازجلا

ة˘˘˘يرود˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ها˘سسمو ىد˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل

ةموميد رثكأا لبقتسسم نامسض
فرظلا مغر يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘ل˘ل
ءابو راسشتناب زيمتملا يحسصلا

.انوروك

ناي˘ب ي˘ف ،ىد˘ت˘ن˘م˘لا ح˘سضوأا
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سشن
ةنسس رادم ىلعو هنأا تنرتنلا

زايتماب رئازجلا تلمحت ،0202
ة˘يرود˘لا ة˘سسا˘ئر˘لا ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم
ةرد˘˘سصم˘˘لا لود˘˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب اذ˘˘هو ،زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ت˘˘لا دو˘˘ي˘˘ق˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تدأا دقو ،انوروك ءابو اهسضرف
لبقتسسم نامسض يف اماه ارود
زاغ˘ل˘ل ة˘مو˘م˘يد ر˘ث˘كأاو ل˘سضفأا
د˘ع˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف ي˘ف ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘كذو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
عامتجلا تنسضتحا دق رئازجلا
لودلا ىدتن˘م˘ل22 يرازو˘˘لا
ربم˘فو˘ن ي˘ف زا˘غ˘ل˘ل ةرد˘سصم˘لا
ءاقللا اذه نأا ادكؤوم ،مرسصنملا
ةد˘ن˘˘جأا˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘سس
نأا ىدتنملا زربأا امك ،ةمظنملا
0202 يف تسسأارت دق رئازجلا
ىرخأا ةي˘لود تا˘م˘ظ˘ن˘م ثÓ˘ث
نادلبلا ةمظنم ي˘هو ،ة˘قا˘ط˘ل˘ل
(بي˘بوألا) ط˘ف˘ن˘ل˘ل ةرد˘سصم˘˘لا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ناد˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
(بي˘باوأا) ط˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ةرد˘˘سصم˘˘لا

ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا لود˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
.لورتبلل ةجتنملا

ىدتنملا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
«ايرث اخيرات» كلمت رئازجلا نأا
دراو˘م لÓ˘غ˘ت˘˘سسا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘˘غ˘˘˘لا

    .ملاعلاو اهينطاوم
ز.صسواط

ةيلاملا هرداضصم عيونتل ىرخأا تاونق داجيإا ةمهم يف ةموكحلا

! رانيد رايلم007ـب زجعو فازنتصسا..دعاقتلا قودنصص
دحاو دعاقتمل ةبصسنلاب نيكرتصشم5 ىلإا جاتحي قودنصصلل يلاملا نزاوتلا

نهارلا تقولا يف يبصسنلا دعاقتلا نوناق ىلإا عوجر ’ :ةكولم
ة˘كو˘ل˘م نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس طا˘˘مأا

قود˘ن˘سصل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
نع ماثللا ،دعاقت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ح
ردقي هنا لاق يذلا قودنسصلل
نأا ادكؤوم ،رانيد رايلم007ـب
ارارقتسسا د˘ه˘سشي ز˘ج˘ع˘لا اذ˘ه
.9102 ةنسس ذنم

حيرسصت يف ةكولم حسضوأا
يلا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا نأا ،ي˘ف˘ح˘سص
رايلم007ـب ردقي قودنسصلل
زجعلا اذه نأا ىلإا اريسشم ،جد
«ربتعم ديازت» يف ناك يذلا

،8102‐4102 ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ارار˘ق˘ت˘سسا د˘ه˘سشي
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب كلذو ،9102
لبق نم ةذختملا تاءارجإلا
.ةيسصولا ةرازولا

لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ ع˘˘˘˘جرأاو
ىلإا قودنسصلل يلاملا زجعلا
ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا دد˘ع «د˘˘ياز˘˘ت»
يف نيكرتسشملا ددعب ةنراقم
ازربم ،يعا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا
قودنسصلل يلاملا نزاوتلا نأا
نيكرتسشم5 ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي

ىلع دحاو دعاقتمل ةبسسنلاب
ثيح يلاحلا عسضولا فÓخ
دعاقتمل كرتسشم1.2 دجوي
نإا ة˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘م لا˘˘˘قو.دحاو
ةدودحم قودن˘سصلا ل˘ي˘خاد˘م
ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ي ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘˘م نأاو
تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلا
،ءارجإلا لامعلل ةي˘عا˘م˘ت˘جلا

دا˘ج˘يإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
ع˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
،قودنسصلل ةيلاملا رداسصملا

زجع˘لا ة˘ي˘لا˘كسشإا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
د˘عا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘سصل ي˘لا˘م˘˘لا
نم ديدع˘لا د˘ن˘ع «ة˘ظ˘حÓ˘م»
.لودلا

را˘سشأا ،ر˘خآا د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘عو
تمت هنأا ىلإا ثدحتملا تاذ
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ،ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

تا˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘م بسص ة˘˘˘ما˘˘˘نزر
3 مهددع غلابلا نيدعاقتملا

،دعاقتم فلأا003و نييÓم
نم ةمانزرلا هذه دتمت ثيح
،ره˘سش ل˘ك ن˘م62 ى˘لإا51
‐ ةحيرسشلا هذه نكمتت ىتح

لو˘سصح˘لا ن˘م ‐لا˘ق ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م
نسسحأا ي˘ف ا˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م ى˘ل˘ع
ظاظتكلا ىدافتتو فورظلا

ءابو يسشفت لظ يف ةسصاخ
.انوروك

ر˘كذ ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا سسف˘˘ن˘˘بو
تاءار˘جإلا سضع˘ب˘ب ة˘˘كو˘˘ل˘˘م
قودنسصلا لبق نم ةذختملا
تامدخلا ليهسست ىلإا ةيمارلا
ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

،ة˘˘نر˘˘سصع˘˘لا تاءار˘˘جإا رار˘˘غ
مقر˘لا لوا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘ف ع˘سضوو
11) قود˘˘ن˘˘˘سصل˘˘˘ل ر˘˘˘سضخألا

ري˘باد˘ت˘لا هذ˘ه نأا ازر˘ب˘م ،(03
د˘ع˘ب ن˘ع ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا تل˘˘ه˘˘سس
قا˘ي˘سس ي˘فو. نينطاو˘م˘لا˘ب
ةداعإا نأا ةكولم دكأا ،رياغم
،يبسسنلا دعاقتلا ةيسضق حتف
تقولا يف ،ةحورطم تسسيل
قود˘˘ن˘˘سصلا نو˘˘˘ك ،ن˘˘˘هار˘˘˘لا
نم يناعي دعاق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ىلع ثلاثلا ماعلل ريبك زجع
.يلاوتلا

ز.صسواط

و˘˘كير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك تف˘˘˘سشك
ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘˘يزو
،ةأار˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضقو ةر˘˘سسألاو
عا˘م˘ت˘جل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
ة˘يا˘ه˘ن د˘ق˘ع˘ي˘سس ي˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت
ةد˘ع ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا
معد لبسس داجيإل تاعاطق
بسسح ل˘ك ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘˘لا
نأا ىلإا ةريسشم ،هسصاسصتخا
يف اهمامأا حو˘ت˘ف˘م لا˘ج˘م˘لا

.تلاجملا فلتخم
ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘˘يزو تد˘˘كأا
ةرا˘سشإا ءا˘ط˘عإا سشما˘ه ى˘ل˘˘ع
ةي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘فا˘ق قÓ˘ط˘نا

اذكو ةيفيرلا ةأارملاب ةسصاخ
ي˘ف تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا

سسورغل ةيدلبب لظلا قطانم
معد ةرورسض ىلع ،ةركسسبب
اذكو ةيفيرلا ةأارملا طارخنا
ي˘ف تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا

،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلا
لمعلا ىرج هنأاب تحسضوأاو
ةأار˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘˘حا د˘˘سصر˘˘ل
اهتاعادبإا عيجسشتو ةي˘ف˘ير˘لا

ي˘ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
ن˘م تا˘ي˘لآا ع˘سضو˘ب ح˘˘م˘˘سسي
تايفيرلا ءاسسنلا معد اهنأاسش

.ةجتنم تاسسسسؤوم ءاسشنإل
ز.صسواط

ينطولا لوطضسأ’ا ريوطتب
ةيجاتنإ’ا تاردقلا عفرو
لاجملا اذه يف

ةعانصص قÓطإا وحن
نفصسلل ةيلحم
قÓطإا وحن رئازجلا هجتت
نفضسلل ةيلحم ةعانضص
لوطضسأ’ا ريوطتب حمضست
تاردقلا عفرو ينطولا
،لاجملا اذه يف ةيجاتنإ’ا

تارارقلا دعب اضصوضصخ
.ءارزولا صسلجمل ةريخأ’ا

ديضشر دكأا ،راطإ’ا اذه يف
يزكرملا ريدملا نÓع

تايئاملا ةيبرتو ةيمنتل
يف يرحبلا ديضصلا ةرازوب
فيظوت يفحضص حيرضصت
تايلآ’ا فلتخمل عاطقلا

لجأا نم ةيلمعلا تاوطخلاو
فاضضأاو فلملا اذه قÓطإا

ءاكرضشلا ديدحت ّمت» Óًئاق
ةينقتلا تاوطخلا لكو
نفضسلا عينضصت يف قÓطنÓل
.«اًيلحم
ميكحلا دبع زربأا ،هتهج نم

،يداضصتق’ا للحملا وجاح
اًقوضس كلتمت رئازجلا ّنأا

ديضصلا عاطق يف اًماه
دراوملا ىلإا رظنلاب يرحبلا
ةدوجلا تاذ ةيلحملا ةيئاملا
ةضسفانملا وج رّفوتو ةيلاعلا

رحبلل ةيلامضشلا ةفضضلا يف
.طضسوتملا صضيبأ’ا

وجاح ميكحلا دبع هونو
تاكرضشو كونبلا راودأاب
عاطقلا اذه معد يف نيمأاتلا

ةيداملا تايناكمإ’اب
بضصانم ثادحتضسا ةيناكمإاو
.لغضشلا

خ.ةميضسن



مغلل راجفنا سسمأا لوأا فلخ
فر˘˘ط ن˘˘م ع˘˘سضو يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت

يف ةح˘ل˘سسم ة˘ي˘با˘هرإا ة˘عا˘م˘ج
رمألا قلعتيو ،تايفو5 ،ةسسبت
14» لÓ˘˘ج ةرا˘˘كب ن˘˘م ل˘˘˘كب
نيدلار˘سصن ة˘ي˘ق˘يازرو ،«ة˘ن˘سس
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،«ة˘ن˘˘سس85»
،«ةنسس05» ن˘ي˘سسح ي˘˘قر˘˘سش
،«ةنسس55» ر˘سضخ˘ل د˘ب˘ع˘˘مو
،«ةنسس74» ن˘ي˘سسح بي˘سصنو
نارخآا ناسصخ˘سش بي˘سصأا ا˘م˘ي˘ف
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تو ،حور˘˘ج˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا
.ةيلولاب

دقف ،ينمأا ردسصم بسسحو
يبارت كلسسمب مغللا عسضو مت
مورلا قينخ ىمسسملا ناكملاب
.رتاعلا رئب ةيدلبل ايرادإا عباتلا

رور˘م د˘ن˘ع م˘˘غ˘˘ل˘˘لا ر˘˘ج˘˘ف˘˘ناو
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
ناك يتلا «05 يت يب ادزام»
ةفاسضإا ،اياحسضلا اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع

تلخدتو .نينثا ن˘يدا˘ي˘سص ى˘لإا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘˘لا تاد˘˘˘حو
تماقو ،ثداحلا يف يبعسشلا
قÓ˘طإاو نا˘كم˘لا ةر˘سصا˘ح˘م˘˘ب

ةلماسش طيسشمتو حسسم ةيلمع
.نييباهرإلا رثأا يفقتل

ة˘م˘ي˘لألا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو
د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي

نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ةاسساوم˘لاو يزا˘ع˘ت˘لا قد˘سصأا˘ب
ن˘˘ي˘˘مو˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل
ى˘˘لإا ا˘˘عر˘˘سضت˘˘م ،م˘˘ه˘˘˘برا˘˘˘قأاو
مهدم˘غ˘ت˘ي نأا ر˘يد˘ق˘لا ى˘لو˘م˘لا
مهنكسسي نأاو ه˘ت˘م˘حر ع˘سساو˘ب
ه˘تا˘ي˘ن˘م˘ت ع˘م ،ه˘نا˘ن˘ج ح˘˘ي˘˘سسف

،ى˘حر˘ج˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘سشلا˘˘ب
يخوت ىلإا نينطاوملا وعديو
يدا˘ف˘تو رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا
كلا˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لاو ،ة˘هو˘ب˘˘سشم˘˘لا
.ةقطنملا ناكسس

watan@essalamonline.com
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نييباهرإ’ا رثأا يفقتل ةلماسش طيسشمتو حسسم ةيلمع قÓطإا

ةصسبتب يديلقت مغل راجفنا يف سصاخصشأا5 لتقم

ط.ةراسس

عنسصلا ةيديلقت ةلبنق راجفنا رثإا ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا ةثÓث بيسصأاو مهفتح سصاخسشأا ةسسمخ يقل
ام بسسح .ناجيلث ةيدلبب مورلا قينخ داوب اهنتم ىلع اوناك يتلا ةيعفنلا ةبكرملا رورم دنع كلذو ،ةسسبتب

.ينطولا عافدلا ةرازول نايب هدروأا

يلاو ،سسمأا لوأا حابسص ررق
لاكلك رداقلا دبع لجيج ةيلو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ةيليملا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا
ر˘˘م˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘يلو قر˘˘˘سش
ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ج˘˘يو˘˘ج˘˘لو˘˘ب
ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق تا˘ع˘با˘ت˘˘م
اياسضقو ري˘ي˘سست˘لا ءو˘سس بب˘سسب
ءاد˘˘˘سصألا بسسح كلذو دا˘˘˘˘سسف
،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘م ةدراو˘˘لا
ةدهعلا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت

تفرع ةيليملا ريمل ةيباختنلا
ةريثك تابذا˘ج˘تو تا˘جا˘ج˘ت˘حا
مزل يذلا ةيمنتلا ءوسس ببسسب
نم ةي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك ءا˘ي˘حأا
را˘˘سشت˘˘نا تا˘˘قر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ءار˘˘ت˘˘˘هإا
ي˘˘ل˘˘ك با˘˘ي˘˘غو ،تا˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘˘لا
اريثك ر˘ثأا ا˘م و˘هو ،ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل

نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا ىلع
ريثك يف نوسضفت˘ن˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو
.تارملا نم

ميهارب.ع

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تحا˘˘˘طأا
ن˘مأا˘ب تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
ة˘˘كب˘˘سشب ،ةد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘يلو
يف ةسصتخم ةمظنم ةيمارجإا
ةنوكتم تاردخملاب ةرجاتملا

ربع طسشنت ،سصاخسشأا30 نم
تر˘˘ف˘˘سسأاو ،ة˘˘يلو˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
ام زجح نغ ةيعونلا ةيلمعلا
فيكلا ن˘م غ˘ل˘ك05 براق˘ي
.جلاعملا

،ي˘ن˘مأا رد˘سصم˘ل ادا˘ن˘ت˘˘سساو
ءانب تءاج في˘قو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
تل˘˘سصو ة˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘˘ف˘˘م ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

سصا˘خ˘سشألا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ى˘ل˘ع تارد˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب
،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
مت تامو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل لÓ˘غ˘ت˘سساو
رفسسأا ةيسضقلا يف قيقحت حتف
دادعإاو مهتايوه ديدحت ىلع
ن˘م تن˘كم ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ة˘˘ط˘˘خ
ةلاح يف سصاخسشأا30 فاقيإا
ةرا˘ي˘˘سس ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سسب˘˘ل˘˘ت
د˘˘ع˘˘بو ه˘˘نا ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
تر˘˘ث˘˘ع ،ةرا˘˘ي˘˘سسلا سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت

نم ةيمك ىلع ةقرفلا رسصانع
ـب ترد˘ق ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

ةأابخ˘م تنا˘ك غ˘ل˘ك054.94
م˘ت ا˘م˘ك ،دو˘قو˘لا ناز˘خ ل˘خاد
تادئاع نم يلام غلبم زجح
،جد00007 هرد˘ق ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب
يئاسضق فلم دادعإا مت هيلعو
مهميدقتو مهيف هبتسشملا دسض
.ايميلقإا ةسصتخملا ةباينلا مامأا

ن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
سصخسش فيقوت نم ،فلسشلا
ةنسس93 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
ن˘م د˘ي˘سص قدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
نايب دافأاو.سسماخلا فنسصلا
لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل
نأا ،ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘˘ب
لÓغتسسلا دعب تمت ةيسضقلا
لسصحتم تامول˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج˘لا

تامو˘ل˘ع˘م˘لا د˘ي˘ف˘تو .ا˘ه˘ي˘ل˘ع
قدانبل سصاخسشألا دحأا ةزايح
ةري˘خذو ة˘سصخر نود˘ب د˘ي˘سص
.اهعيب سضرغل اهب ةسصاخ

فيقو˘ت م˘ت ير˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو
ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

عا˘جر˘ت˘سساو ف˘ل˘سشلا ة˘ن˘˘يد˘˘م
ف˘ن˘سصلا ن˘م د˘ي˘سص ة˘ي˘قد˘ن˘˘ب
ةدّوز˘م » Ó˘ي˘بارا˘ك«سسما˘خ˘˘لا
.راظنمب

دقف ،نايبلا تاذل ادانتسساو
ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ىرخأا ديسص ةيقدنب عاجرتسسا
اهيلع تبثم عونلا سسفن نم
ةزو˘˘˘ح˘˘˘ب تنا˘˘˘˘ك را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ط˘ب˘سض م˘ت ا˘م˘ك ،فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ط883
لامكتسسا متيل ،نيتي˘قد˘ن˘ب˘لا˘ب
ق˘˘ح ي˘˘˘ف تاءار˘˘˘جإلا ف˘˘˘ل˘˘˘م
مهت هل هجوتل ،هيف هبتسشملا
ةحلسسأا يف ةرجاتملاو ةزايحلا

سسماخ˘لا ف˘ن˘سصلا ن˘م د˘ي˘سص
.ةسصخر نودب

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ تما˘˘˘قو
ةمكحم مامأا مه˘ت˘م˘لا ة˘لا˘حإا˘ب
هعاديإا˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا ف˘ل˘سشلا
.سسبحلا

01 زجحو نيسصخسش فيقوت
يداولاب سسولهم سصرق ف’آا

ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
نم ،يداولا ةيلوب ةيئاسضقلا

ني˘جور˘م طا˘سشن˘ل د˘ح ع˘سضو
دقعلا يف ةيلقعلا تارثؤوملل
.رمعلا نم يناثلا

تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بسسحو
دقف ،يداولا ةيلوب حلاسصملا
فلآا01 نم رثكأا زجح مت
نيتيلمع يف سسولهم سصرق
ف˘ي˘قو˘ت م˘˘تو .ن˘˘ي˘˘ت˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
اسسبلت˘م لّوألا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
تارثؤوملا نم ةي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب
جيورتلل ةأايهم تناك ةيلقعلا
،اسصرق418 ـب ا˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق
تاذ ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةيناث ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

،يناث هيف هبتسشم فيقوت نم
.سصرق0009 زجحو

مت دق هنأا ،نايبلا فاسضأاو
ي˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج ف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘م دادـعإا
مامأا امهميدقتو ،نيطروتملل
ةم˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
سضر˘غ˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘لاو ةزا˘ي˘ح˘لا
تاذ ةينلدي˘سص داو˘م˘ل ع˘ي˘ب˘لا

ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا أا˘˘سشن˘˘م
.ةردخم داوم اهتانوكم

ةمهت نع راجت4 طبسض
تارثؤوملا لقنو ةزايح
عيبلا دسصق ةيلقعلا

نازيلغب
ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت

ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘˘ب
40 ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ب
ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت ن˘ع سصا˘خ˘˘سشأا

دسصق ةيلقعلا تارثؤوملا لقنو
.عيبلا

نولسسارم

داسسفو Òيسستلا ءوسسب قلعتت اياسضق ‘ طروتم

لجيجب ةيليŸا ةيدلب «Òم» فيقوت

فلسشلاب ةقلط883و ةسصخر نودب ديسص يتيقدنب زجح

زجحو تاردخم تانورابب ةحاطإ’ا
ةديلبلا يف فيكلا نم غلك05

:رربي ىيحيوأا عافد..ةلب نبو جاحلا يلاسصم فسصنأا املثم هفسصنيسس خيراتلا نإا لاق

«ةعورصشم ةبذك ءادوصسلا قوصسلا يف اهعيبو بهذلا كئابصس يقلتب يلكوم تاحيرصصت»

سشيجلل ةيونعملا حورلا فاعسضإاو بناجأا ءÓمع عم لماعتلا يتمهتب عباتي

يفناج71ـلا يف يريدغ يلع دعاقتملا ءاوللا ةمكاحم ةجمرب

ةثÓثو سسدسسم عاجرتسسا
زاهجو ةءولمم نزاخم
لاسسرإا

ىلع ءاصضقلا
داوب ريطخ يباهرإا
ةلصشنخ يف ناخدوب
سشيجلل ةزرفم تنكمت

لوأا رهظ ،يبعسشلا ينطولا
نيمك بسصن رثإا ،سسمأا

ةي’وب ناخدوب داوب مكحم
ىلع ءاسضقلا نم ،ةلسشنخ

عاجرتسساو ريطخ يباهرإا
نزاخم ةثÓثو سسدسسم
لاسسرإا زاهجو ةءولمم
نيفتاهو لومحم لابقتسساو
.نيلاقن
عافدلا ةرازول نايب دافأا
راطإا يف هنأا ،ينطولا

رثإاو ،باهرإ’ا ةحفاكم
داوب مكحم نيمك بسصن
برغ بونج ناخدوب
/ةلسشنخ ةي’وب سسيتنق
ةزرفم تنكمت ،5.ع.ن
،يبعسشلا ينطولا سشيجلل

ءاسضقلا نم سسمأا لوأا رهظ
ريطخ يباهرإا ىلع
سشاسشر سسدسسم عاجرتسساو
ةثÓثوKPR عون نم
زاهجو ةءولمم نزاخم
لومحم لابقتسساو لاسسرإا

.نيلاقن  نيفتاهو
يف ةيلمعلا هذه يتأاتو
يتلا ةيعونلا جئاتنلا قايسس
نم ةحلسسملا انتاوق اهققحت
ةفآا نم اندÓب ريهطت لجأا
نمأ’ا طسسبو باهرإ’ا

عوبر ةفاك ربع ةنيكسسلاو
.نطولا

م.ةزمح

ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسا
ةمكاحملا سسمأا لوأا ،رئازجلا
بي˘˘كر˘˘ت ف˘˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا
ةل˘م˘ح˘لا ل˘يو˘م˘تو تارا˘ي˘سسلا
ةسسماخلا ةدهعلل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
ىيحيوأا دمحأا اهيف عباتي يتلا

يتلاو ،لامعأا لاجرو لÓسسو
ة˘ئ˘ي˘ه تا˘ع˘فار˘˘م˘˘ل تسصسصخ
.نيمهتملا نع عافدلا

ريزولا عافد ةئيه دجت مل
،ىيحيوأا دمحأا قبسسألا لوألا
لو˘˘ح ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘م تار˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ت
م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كو˘˘˘م تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
كئا˘ب˘سس ه˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب
قو˘سسلا ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘˘بو بهذ˘˘لا
ف˘˘˘سصو˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘سس ءادو˘˘˘˘سسلا
ة˘˘˘˘بذ˘˘˘˘ك »ـلا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘لا

تا˘ح˘ير˘سصت نأاو ،«ة˘عور˘سشم
ن˘م ا˘ه˘ل سسا˘˘سسأا ل م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةحسصلا

ن˘˘ب ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا قر˘˘˘ط˘˘˘تو
يف سسسسأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘مأا ةدوار˘ك

ق˘˘ب˘˘سسألا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ق˘˘˘ح
تاحيرسصت ىلإا ىيحيوأا دمحأا
ةيبهذلا كئابسسلا لوح ريخألا
،جيلخلا ءارمأا هل اهادهأا يتلا
نود ةوسشر دهاسشأا مل» Óئاق
ي˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘سشار
رسصانع اهيدل يلكومل تبسسن
ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘يأا ا˘˘هد˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل
اهتاذ دحب ةوسشرلا وأا ةيببسسلا

بسصنم يف وهو ىتح يلكوم
نج˘سسلا ي˘ف  نا˘ك ة˘ي˘لوؤو˘سسم
ن˘م ة˘ه˘ج ل˘ك ن˘م ر˘˘سصا˘˘ح˘˘م
نوطاحم نماو ةيامح ناوعأا
.«هب

ي˘˘ف ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘ناو
ةعباتملا ة˘لو˘ط˘م˘لا ه˘ت˘ع˘فار˘م
يف لاقو ةيسضقلل ةيمÓعإلا

حئا˘سضف ا˘نا˘ف˘ك» قا˘ي˘سسلا اذ˘ه
مهتم رسضحنو ،جراخلا لودل
اهب عنسصنو لبكم هيخأا ةافول

.«ةجسض
ن˘ي˘˘مأا ةدوار˘˘ك ن˘˘ب لوا˘˘حو

ةي˘سسف˘ن˘لا ة˘لا˘ح˘لا˘ب ج˘ج˘ح˘ت˘لا
ر˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ل ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأل
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت
ىري ثيح يسضاملا عوبسسألا
كئا˘˘ب˘˘˘سسلا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت نأا

نجسس نمو راسشب نم تءاج
سسلجم نم تناك ولو ةلدابعلا
تنا˘ك ا˘م˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘˘سضق
فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م كا˘˘ن˘˘˘ه ،نو˘˘˘كت˘˘˘ل
ةا˘عار˘م عور˘سشم˘˘لا بذ˘˘كلا˘˘ب
يلكوم لسضف اذهلو فورظلل
ءادوسسلا قوسسلا نع ثيدحلا

نعو ءادوسسلا ةفرغلا سسيلو
و˘ب˘ق˘لا سسي˘لو ع˘بار˘لا ق˘با˘ط˘لا
.«عبارلا

يف اديعب يماحملا بهذو
لاق ا˘م˘ل ى˘ي˘ح˘يوأا ن˘ع ه˘عا˘فد
ن˘م سسي˘˘ل ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأا»
خيرات˘لاو ف˘ير˘سشو ة˘با˘سصع˘لا
ف˘سصنأا ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م ه˘˘ف˘˘سصن˘˘ي˘˘سس
.«ةلب نبو جاحلا يلاسصم

م.ةزمح

˘˘ما˘˘ه˘˘تلا ة˘˘فر˘˘غ تج˘˘مر˘˘ب
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م˘˘ل
يلع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ءاو˘ل˘لا ف˘ل˘م
رهسش نم71 خيراتب يريدغ
.يراجلا يفناج

عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه˘ل نا˘ي˘ب بسسحو
م˘ه˘ل˘كو˘م نإا˘ف ير˘يد˘غ ي˘ل˘˘ع

موي سشارحلا نجسس ىلإا ليحأا
مهتلا ببسسب9102 ناوج31
عبوت يذلاو ،هي˘لإا ة˘بو˘سسن˘م˘لا

رادلا ةمكحم ةباين فرط نم
نايبلا تاذ بسسحو .ءاسضيبلا
نيتمهتلا هجاوي يريدغ نإاف
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا

ءÓمع ىلإا تامولعم ميلسست
داسصتقلاب سسمت ةيبنجأا لود
تقو يف ةمهاسسملاو ،ينطولا
فاعسضإل عورسشم يف ملسسلا
دسصق سشيجلل ةيونعملا حورلا
.ينطولا عافدلاب رارسضإلا

م.نتاف
سساو◊ا يحب ايئاسضق قوبسسم اهزجتحا

ةفل÷اب رصصاق ةيروصس ةاتف رير–
ن˘˘˘مألا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

ع˘با˘ت˘˘لا سسدا˘˘سسلا ير˘˘سضح˘˘لا
نم سسمأا ،ةفلجلا ةيلو نمأل
اهزجتحا ر˘سصا˘ق ةا˘ت˘ف ر˘ير˘ح˘ت
ي˘˘˘ح˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق قو˘˘˘ب˘˘˘سسم
.سساوحلا

نإاف ،هلوادت مت ام بسسحو
ةنسس41 رمعلا نم غلبت ةاتفلا

ميقت ةيروسس ةيسسنج نم يهو
.ةنيدملاب اهتلئاع ةقفر

دقف ،رداسصملا تاذ بسسحو
لبق ن˘م ة˘ي˘ح˘سضلا تز˘ج˘ت˘حا

ن˘كسسم˘ب ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث قو˘ب˘˘سسم
ءاقلإا مت ثيح ،ينابعسش يحب
تاذ فرط نم هيلع سضبقلا
دعب ،ةزيجو ةرتف يف حلاسصملا
.ةقمعم تايرحتو تاقيقحت

ط.ةراسس
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( م1202 ‐ م8591 )لÓتح’ا نوجصس يف سضرملا عراصصي «نايزابلا نيدلا ءÓع» فيفكلا ريصسأ’ا
‐: هلاقتعا

ميهافم هّيدل نوكتت تأادب5791 ماعلا يف
ركفلا نع ةديدج ةيؤور هدنع رولبتتو ةديدج
7791 ماعلا يف مسضناف ،يروثلا ينطولا
ءÓع ريسسألا ىسضق،حتف ةكرح فوفسص ىلإا
،نجسسلا يف ًاماع52 نايزابلا اسضر نيدلا

ةرملل ءÓع لِقُتعا دقف،لحارم ثÓث ىلع
هحارسس قÓطإا متو02/4/9791 يف ىلوألا
،هدسض ةلدألا رفوت مدعل02/4/1891 يف
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عاو
ةمكحملا ه˘ي˘ل˘ع تم˘كح د˘قو4/21/1891
،ًاماع نيرسشع ةدمل نجسسلاب «ةيليئارسسإلا»
،ىرسسأÓل لدابت ةيلمع نمسض هحارسس قلطأاو
ةمهت ّيأاب فرتعي مل اهنيحو ،5891 ماع
هلقتعاو لÓتحلا سشيج داعو .هيلإا ةهّجوم
ىدم نجسسلاب هيلع مِكُحو02/6/6891 ماع
تاعومجم ميظنتو ليكسشت ةم˘ه˘ت˘ب ةا˘ي˘ح˘لا
،لÓتحلا سشيج دسض لمعت ةيئادف
رارحلا ءافو ةقفسص نمسض هنع جارفألا متو
ديعاو1102 ربو˘ت˘كأا11 ي˘ف «ط˘ي˘لا˘˘سش»

مكحو4102 /81/6 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا
يه تناك هيلا ه˘جو˘م˘لا م˘م˘ه˘ت˘لاو د˘بؤو˘م˘لا˘ب
،يملاعلا ةأارملا مويل ناجرهم يف ةكراسشملا

لا˘ف˘ت˘حا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشمو ،مألا د˘ي˘ع˘˘ل ر˘˘خآاو
ًابتار هيقلت ةمهت ىلإا ةفاسضإلاب ،يسسردم
ذإا «ةينيطسسلفلا ةطلسسلا» ةيداعم ةهج نم
اهربع ةيرهسشلا هتاسصسصخم ريسسألا ىقلتي
ًاماع13 نم رثكأا تغلب هلاقتعا ةليسصحو
..ينويهسصلا لÓتحلا نوجسس يف
ريسسألا لواح9791 ماعلا يف رسصبلا نادقف
دحأا ريجفت يسسل˘با˘ن˘لا لا˘م˘ك ه˘ق˘ي˘فرو ءÓ˘ع
ع˘با˘ت˘ي نا˘ك يذ˘لاو ن˘ي˘ّي˘سسد˘ق˘م˘لا ءÓ˘م˘˘ع˘˘لا
ىلع لÓتحلا عِلطُيو،نييئادفلا تاطاسشن
ن˘ج˘سسل˘˘ل م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب سضّر˘˘عو،مهتاكّرحت
ةفسسان ةوبع هل اوعسضوف،لتقلاو بيذعتلاو
،امهب ترجفنا ةلبنقلا نكلو ةرايسسلا لخاد
وه امأا،يسسلبانلا لامك هقيدسص َيّفوت اهنيح
هد˘سسج ي˘ف ةر˘ي˘ط˘˘خ حور˘˘ج˘˘ب بي˘˘سصأا د˘˘ق˘˘ف
لÓتحلا تاوق هتلقتعا كلذ دعب .هينيعو
كانهو،ة˘ي˘بو˘كسسم˘لا ن˘ج˘سس ى˘لإا ه˘˘تدا˘˘قو

،بيذعتلا عاونأا ىسسقأا ىلإا نايزابلا سضّرعت
ْنأا ىل˘ع هو˘موا˘سسو،هحارج اوّلغ˘ت˘سسا ثي˘ح
لباقم ري˘ج˘ف˘ت˘لا ن˘ع ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم˘ب فر˘ت˘ع˘ي
،فار˘ت˘علا سضفر ه˘ن˘˘كلو،هينيع ةجلا˘ع˘م
لمعي «يليئارسسإا» روسسيفورب ةداهسش يفو
غلبأا يذلا،مراك نيع/ اسساده ىفسشتسسم يف
طاخأا هعم قيقحتلا لÓخ هّنأا نايزابلا ةلئاع
ل˘˘مأا كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك ْنأا د˘˘ع˘˘ب،هينيع دو˘ن˘ج˘لا
دونجلا ّنإا هتلئاعل لاق امكو،اهب راسصبإلا

مئان وهو ةدرابلا هايملا هيلع نوقلي اوناك
نم ةرّركتم تايلمع دعبو .ىفسشتسسملا يف
،ةيحسصلا نايزابلا عاسضوأا تّدرت بيذعتلا

، لاحطلا لاسصئتسسا ىلإا ءابطألا رطسضاو
وهو هتايح ىلع ًارطخ لّكسشي تاب ْنأا دعب
،سضار˘مألا ن˘م ٍر˘˘ي˘˘ث˘˘ك طا˘˘ق˘˘ت˘˘لل ٌسضّر˘˘ع˘˘م
ا˘˘يا˘˘ظ˘˘سشب ه˘˘سسأار ة˘˘با˘˘سصإا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
..هل سضّرعت يذلا راجفنلا

نايزابلا ءÓع ‐: ريضسأÓل ةيضضرملا ةلاحلا
ةيحسص عاسضوأا نم يناعي نايزاب ءÓع ريسسألا

مزيتامورلاو رسصبلا نادقف نم يناعي وهف ةيرزم
مت دقو ةدعملا يف املآاو هيقاسس يف ةداح املآاو
ىقلتي لو هلاقتعا ةرتف لÓخ هلاحط لاسصئتسسا
دمعتي سسكعلا لب هتايح ذاقنإل مزÓلا جÓعلا
 .هلامهإاب يرسصنعلا لÓتحلا

رئامسضلا باحسصأا دسشانأا يلاقم روطسس ىلع نم
ةيلودلا تائي˘ه˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘فا˘كو ة˘ي˘ح˘لا

ءابطأا ةمظنمو ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم ةسصاخو
ريسسألا ةايح ذاقنإل لجاعلا لخدتلاب دودح Óب

،هل ةينر˘ق ة˘عارز ي˘ف عار˘سسإلا˘ب نا˘يزا˘ب˘لا ءÓ˘ع
ةرو˘ت˘ب˘م˘لا ه˘مد˘ق˘ل ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص فر˘˘ط بي˘˘كر˘˘تو
جراخ هل مزÓلا جÓعلا ميدقتل هنع جارفإلاو
‐نوجسسلا
ا˘ن˘تار˘ي˘˘سسأاو ا˘˘نار˘˘سسأل ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ى˘˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘سشلاو تاد˘˘جا˘˘م˘˘لا
نيتئرلاو بلقلاو ناطرسسلا سضارمأاب نيباسصملا

و˘بر˘لاو ماروألاو ،د˘ب˘˘كلاو،يولكلا ل˘سشف˘لاو
نم اهر˘ي˘غو،يفسصنلا لل˘سشلاو مز˘ي˘تا˘مور˘لاو
..ناسسنإلاب ةكاتفلا سضارمألا

ىهتنا

ةدوف ميهاربإا يماضس : ملقب  ^

(1 ) ... اياكحو حبصش

ىلع سسيكلا قÓغإا مَكحُي امدنع
ا˘˘يÓ˘˘خ ل˘˘ك ر˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سس˘˘˘ُتو كسسأار
دهاجُت سسفن ءارو ًةثهل كدسسج
ةلحرملا هذه يف ودبي هطاقتلإل
ناك يذلا نيجسسكألا نع ثحبلا

مايألا قباسس يف كيتئرل هلوسصو
كزاهجل سسيل ةيكيناكيم ةيلمع
ثحبك اهيف لسضف يأا يواثبمسسلا

دÓ˘˘ب ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘ع
كمتهم ودبت ةليحتسسُم...ياثاكلا

لو ةي˘لا˘ع ة˘م˘ه ا˘ه˘ي˘ف كع˘ف˘ن˘ي ل
ظ˘˘ح˘˘لاو رد˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘بد˘˘ت ن˘˘سس˘˘ُح
ًابقث تثدحأا قباسس نيجسس نانسسأاو
نم يه كسسأار سسيك يف ًاريغسص
نم ولخي ل ءاوه سضعبب كفِعسسُت
يتلا كلتك نفع ةحئارو ةبوطر
ءد˘˘˘ب ي˘˘˘ف ة˘˘˘ث˘˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضن˘˘˘˘ت
كيلع طلتخ˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ح....ا˘ه˘ل˘ل˘ح˘ت
رسشب كتليخم يف لظي Óف رومألا

ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ج لو ه˘˘ترو˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
....هتلاح
كنذأا يف نيلحارلا سسمه عمسست
يسسركلا كملكي...ًاداسسجأا مهارتو
يمادلا دي˘ق˘لاو...ح˘ْب˘َسشلا دو˘ما˘عو
نم ةظحللا كل هكرتت امو تنأاو
وأا همهف ثيدحلا طاقتلإل سصرُف
..هريوحت
فلآا ن˘˘ع كثد˘˘ح˘˘ُي ي˘˘سسر˘˘˘كلا˘˘˘ف

اوعبرت نيذلا تارباخملا طابسض
ى˘ل˘ع ًا˘˘سسلا˘˘ج حا˘˘ف˘˘سسلا˘˘ك ه˘˘قو˘˘ف
ينب داسسجأا قوف هماعط طامسس
حْبَسشلا دوماع امنيب سسمسش دبع
مسستبي ًارماع ًاهقم ةكد طسسوتي
ةيقلتسسملا هترا˘ظ˘ن ع˘فر˘ي ة˘نازر˘ب

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘م لّد˘˘َع˘˘ُي ه˘˘ف˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ف˘سصو ة˘م˘سس د˘خ˘ت˘ي ه˘˘سشو˘˘بر˘˘ط
: يليام كل درسسيو يتاوكحلا

حور˘˘لا تبا˘˘ث ا˘˘ي نا˘˘˘كم ا˘˘˘ي نا˘˘˘ك
ف˘˘˘كلا ي˘˘˘ماد ا˘˘˘ي....نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ِج˘˘˘˘لاو
ينب نم ىقبت نم رخآا اي....نانبلاو
....ناسسنإلا

ثيح...بعت˘لا بكو˘ك ر˘ه˘ظ ى˘ل˘ع
...بسصنلاو ُمهلا

ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سست دÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل سضرأا...ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘˘ف
اهتنتف...ةعناي اهترسضخ....لسسعو
سسرفو...مرهت ل ةي˘ب˘سص....ة˘ع˘قا˘ف
ل ق˘˘˘ب˘˘˘سس را˘˘˘م˘˘˘سضم ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ب
ىلع...اهترطفب ايحت تناك...مزهُت

ا˘ه˘ب˘ل˘ق ح˘ت˘ف˘˘ت ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ج˘˘سسلا
ةرا˘سش ا˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت ءا˘˘م˘˘سسل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ن˘˘سس راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع....ةرا˘˘˘سشبو
ًادحأا طِمَنُت مل نينبلا نيب تلدع
....نيدلاو قرعلا بلاق يف
لاسس اهريثأا ةقِرو اهريبع حفنلو
ا˘˘هو˘˘تأا˘˘ف ...ن˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ط˘˘لا با˘˘ع˘˘˘ل
فÓ˘˘سس...ف˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘لاو ف˘˘˘ي˘˘˘سسلا˘˘˘ب
بو˘كسسم سسي˘˘سسنر˘˘ف...نا˘˘ي˘˘ل˘˘طو
سسر˘ف...نا˘نو˘ي˘لا مذار˘سشو نا˘م˘لأاو
...نايمعو ٌسسرخ اهلهأا اونظ
ا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘م تموا˘˘˘˘˘˘˘ق
ذيبن اهافِسش تبسضخت....ءا˘ن˘سسح˘لا
تعر˘ج˘تو...ر˘ج˘ف سسم˘˘سش...ر˘˘سصن
....ءامدو مئازه
ة˘ي˘سصا˘ن ى˘ل˘ع حو˘ب˘سشم˘لا ا˘ه˘يأا ا˘ي
˘مأا د˘˘يز˘˘م˘˘لا˘˘ب بغر˘˘ت ل˘˘ه ل˘˘مألا
رد˘˘خ˘˘˘لا أاد˘˘˘بو در˘˘˘سسلا كع˘˘˘ب˘˘˘سشأا
...دنزلا برسضي
سسينو ل ملألا ةيواز يف كنألو
دو˘˘ما˘˘ع يد˘˘ج˘˘ت˘˘سست سسي˘˘ل˘˘˘ج لو
ه˘ت˘ئ˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ظ˘˘ي نأا ح˘˘ْب˘˘َسشلا

يلاي˘ل˘لا ر˘سصق˘ُي ًارا˘ثر˘ث ًا˘ي˘تاو˘كح
ل˘ُق : ف˘ط˘ل˘ب ه˘ي˘جا˘ن˘˘ت˘˘ف لاو˘˘ط˘˘لا

ين˘ل˘غ˘سشي ا˘م يد˘ل سسي˘ل به˘سسأاو
اذ˘˘˘ه كل˘˘˘سسو˘˘˘ت بعاد˘˘˘ُي....كن˘˘˘˘ع
هجادوأا خف˘ت˘ن˘ت سصا˘ق˘لا ة˘ي˘سسجر˘ن
.....هتريقع دوجتو
م˘˘˘ئاز˘˘˘ه تاوز˘˘˘غو نور˘˘˘ق د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ًا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ناز˘˘˘˘˘˘˘˘˘حأا تارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘˘˘نأاو
موق دÓبلا هذ˘ه˘ل ى˘تأا...طا˘ب˘ت˘غإاو
لو م˘ه˘ع˘م˘˘ج˘˘ي بسسن ل...طÓ˘˘خأا
باتك مهيدل....مه˘م˘سصع˘ت قÓ˘خأا
خانت مث دوملت َفّرُح ةاروتلا همسسإا

....دونجو قدانبو
م˘ه˘ت˘ي˘نا˘سسنإا...ة˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘ه م˘˘ه˘˘ت˘˘غ˘˘ل

ام يف اودبع مهنأا ل˘ي˘ق....ة˘ن˘ي˘ن˘ع
....بهذ نم لجع ىسضم
مرجلا مهفختسسي لتقلا اوسسدق...
تاباذع مهركسسُت مدلا نولحتسسي
...بنعلا تانب ل رسشبلا
لكب اهودوار ةحيلملا ةنتافلل وتأا
ي˘لا˘ع˘ل تبأا˘ف ة˘ح˘ي˘ب˘قو ة˘سصي˘˘ق˘˘ن
اورغف...ةئيند وأا ة˘ئ˘ي˘ط˘خ فر˘سشلا
اهمح˘ل ة˘يرذ˘ُع ي˘ف او˘ب˘سشنأا ها˘ف˘لا
ةعيرسش اهيلع اوسضمأاو بان فلأا
...باغلا

يف فÓحأا ةيجمه˘لا م˘ه˘ت˘عر˘سشلو
نم مهلو اهبرغمو ايندلا قرسشم

لو˘˘˘يذ م˘˘˘كتر˘˘˘ت˘˘˘عو م˘˘˘˘كتد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج
مهو ةح˘ي˘ل˘م˘لا و˘ن˘ب ا˘مأا....با˘نذأاو
م˘حر˘˘لا بي˘˘َط ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا

بر م˘˘ه˘˘ل˘˘ف...بÓ˘˘سصألا ر˘˘ها˘˘طو
مهلو لزج هؤواطع...لدع هتعيرسش
...تايسسار لابجلاك بولق
ةاغ˘ط˘لاو ةا˘غ˘ب˘لاو ةاز˘غ˘لا او˘موا˘ق
ةد˘ل˘ج˘لا و˘ن˘˘ب ةا˘˘سسق˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا
لو نيفلاحتملا لذارأاو نيعبطملا

م˘ه˘مأا ن˘سضح˘ل نود˘فاو˘˘ت˘˘ي او˘˘لاز
مه˘ن˘ع م˘ل˘عأا ل ءلؤو˘هو ...ءاد˘ه˘سش
نم هللا ةوفسص مهنأا ىوسس ائيسش
ةا˘˘˘م˘˘˘ح سضرألا را˘˘˘م˘˘˘ُع ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘خ
....سضرعلا
ىلعو ميلع مهسصسصقب انأا نم امأا

نم مه˘ف م˘ي˘ق˘ُم د˘ها˘سش م˘ه˘تا˘باذ˘ع
....يراوج ىلإا انه اوبلُسص
ديدح دوماع كدومسص ماد اي انأا

ينتلقسص دودقم ميزرج قمُع نم
باب ىلإا ينتدنسسأاو ةيناعنك دي
ن˘˘ئاد˘˘م˘˘لا ُتسسر˘˘ح ...ا˘˘كع رو˘˘سس
رو˘سصع˘ل...ن˘ئا˘ع˘ظ˘لا ل˘بإا ُتي˘م˘˘ح
ُتد˘ه˘˘سش رود˘˘لاو رو˘˘سسلا ُتب˘˘قار
رونلا قاثبنإاو سسمسشلا دÓيم
....يدخ رِعّسسُأا ملو يدهع نخأا مل
بسص˘˘˘˘˘˘ُع ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘تأا نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
ينإا اهذاّذُسش لاق...ةم˘ي˘نز...ة˘م˘ي˘ثأا

ر˘كنأا.....ة˘ي˘ما˘سسلا ةادا˘ع˘˘م˘˘ل ز˘˘مر
سضعب sي˘ف ة˘ق˘ن˘سشم˘لاو ة˘قر˘ح˘م˘لا

ي˘˘˘˘نإا او˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ق م˘˘˘˘˘ُث ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘ه
ل˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘مؤوأا...ي˘˘˘عو˘˘˘ي˘˘˘سش
...ةقرطملاو
مه˘سسؤور تعد˘سص ى˘ت˘ح تكح˘سض
ا˘نأاو ة˘ي˘ما˘سسلا يدا˘عأاأا ءا˘˘ي˘˘ب˘˘غألا

نإا...انثعُب سضرألا تاذ نم ماسسَو
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض ي˘˘˘نإا م˘˘˘ث...ي˘˘˘بأا ما˘˘˘سس
يتايح ي˘ف فرا˘قأا م˘لو ة˘قر˘ح˘م˘لا

ي˘ه˘ف ي˘ت˘ي˘عو˘ي˘سش ا˘مأا...ة˘ق˘˘طر˘˘ه
حداك انأا ماوعلا مهفي امك تسسيل
يلهأا ناك امدنع ةقيلخلا ءدب ذنم
ًا˘˘ع˘˘م عا˘˘سشم˘˘˘لا سضرأا نو˘˘˘عرز˘˘˘ي
سضرأا ن˘˘بأا ا˘˘نأا ًا˘˘ع˘˘م نو˘˘˘ل˘˘˘كأا˘˘˘يو
ذ˘ن˘م....ة˘ق˘ي˘ل˘سسلا˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘كار˘ت˘˘سشإا

ةنوموك ُتقبسس ةنسس فلأا ةسسمخ
ام ةيرظنلا لاطي نأا لبق سسيراب

....سسيلدت نم اهلاط
ي˘ت˘نادإا ي˘ف او˘ل˘سشف م˘ه˘نأا م˘ه˘˘م˘˘لا
اوسضب˘ق م˘ه˘نأل ا˘ن˘ه ي˘نو˘ن˘ن˘ج˘سسف
روسسلا ُدِنسسُأا ا˘نأاو ًا˘سسب˘ل˘ت˘ُم ًا˘ي˘ل˘ع

نم ةرت˘ف د˘ع˘ب...رو˘سسن˘لا بّر˘َسسُأاو
ي˘˘ن˘˘م ةدا˘˘˘فإلا اورر˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘سس
نأا تفر˘ع راد˘ج ى˘لإا ي˘نو˘ب˘ل˘˘سصف

محل تيب نم ةقورسسم هروخسص
محرو ًةبارق اهب يل نأا تننمطاف
.مزعلا انسضعبل ُدّسشن قافر انتبو
نوعقي سضرلا ءانبأا أادب امدنعو
نا˘ك ج˘م˘ه˘لا ة˘˘سضب˘˘ق ي˘˘ف ىر˘˘سسأا
يدسسج ىلع حب˘َسشل˘ل م˘ه˘ب نو˘تأا˘ي
نود˘˘˘˘فاو˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘مألا لوأا...
يننأا اوملع ةرتف دعبو يننوتقمي
ي˘ن˘م او˘بر˘ق˘ت˘ف ي˘ن˘م م˘هو م˘ه˘ن˘˘م
رار˘سسألاو را˘˘ب˘˘خألا˘˘ب ي˘˘ل او˘˘حا˘˘ب
ًا˘م˘ج˘ع˘م تب˘ف...راو˘˘ث˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأاو
....مهئÓب ىلع ًادهاسش...مهئامسسأل
...مهاياكح نم سضعبب كربخأاسسو
باسش يدسسج ىلإا حبُسش نم لوأا
م˘˘ي˘˘سسو ح˘˘ي˘˘ل˘˘م...نا˘˘ند˘˘ع ه˘˘م˘˘سسإا
ل˘˘˘َف˘˘˘ُي ل ًاذلو˘˘˘ف نا˘˘˘ك...م˘˘˘ي˘˘˘˘سسق
هفعسض ةطقن همأا لذُي ل ًارسسنو
ح˘˘ب˘˘سصلا د˘˘ن˘˘ع ا˘˘هر˘˘كذ˘˘ب ج˘˘ه˘˘ل˘˘ي
ار˘˘ف˘˘ج تتأا هد˘˘˘ع˘˘˘ب ...ل˘˘˘ي˘˘˘سصألاو
...ليوط محاف ا˘هر˘ع˘سش ة˘نا˘يد˘ن˘سس
ٍواذ د˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ب تو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تمز˘˘˘˘˘ه
نا˘كم˘لا تاذ ي˘ف ا˘هÓ˘ت...ل˘ي˘˘ح˘˘ن
ر˘˘˘˘م˘˘˘˘عو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
دعب ِكبي مل مهدحاو...ليعامسسإاو
هتقنخ ةربَعلا نكلو طوسس فلأا

عزتنإا نيح هتبي˘ب˘ح ر˘كذ˘ت ا˘مد˘ن˘ع
و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م
درولاك بابسش انه يناتأا....توملا

اوربع...لبنأاو قينيفلاك...ل˘م˘جأاو
را˘سصو ر˘ج˘ف˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
...تايرودلا مهمسسأا
نوحوبسشملا رف˘ح د˘ق˘ل ا˘ن˘ه ر˘ظ˘نُأا
ةحفسص ىلع مهتا˘بو˘ب˘ح˘م ءا˘م˘سسأا

م˘ه˘نإا ه˘ل˘لاو...م˘هر˘فا˘ظأا˘ب ي˘˘ه˘˘جو
تي˘ي˘ح˘ت˘سسإا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كلو ي˘˘نو˘˘م˘˘لآا
رفظُأا ةسشدخ هتببسس ًاملأا وكسشأاأا
َق˘َن˘ُسش....ق˘ح˘˘سسو د˘˘ِل˘˘ُج ن˘˘م ما˘˘مأا

...قِعُسصو
رباع اي دونجلا دئاسص اي انه انأا
دو˘˘م˘˘˘سصلا يد˘˘˘بأا ا˘˘˘ي....دود˘˘˘ح˘˘˘لا
تع˘ل˘بو ة˘سصق ف˘لأا ف˘لأا تد˘ه˘سش
اوسضق با˘ب˘سشل...ة˘سصغ ف˘لأا ف˘لأا
تاسشارفلاك تايتف˘ل..راو˘ج˘لا ي˘ف

م˘ه˘ل˘ت˘ق ءا˘˘بأل...را˘˘ن˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ُسص
ف˘ل˘خ ن˘ي˘سضق تا˘˘ه˘˘مأاو قو˘˘سشلا
....اوقرفت قاسشعل....قوطلا

ةر˘˘سسح˘˘لا ل˘˘ُج كل ه˘˘ت˘˘يور ا˘˘م نإا
تدرأا نإا˘˘˘ف....ةر˘˘˘ب˘˘˘َع˘˘˘لا ف˘˘˘سصنو
ديق˘لا اذ˘ه ي˘ق˘ي˘فر كنود د˘يز˘م˘لا
رثآامو اياكَح هيدلف كمامأا ىلدملا

ل˘طأا....ه˘ي˘˘لإا غ˘˘سصأا˘˘ف...ر˘˘خا˘˘ف˘˘مو
دو˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘سس˘˘˘َت...نا˘˘˘ج˘˘˘سسلا

طوسسلا أادبو نابسضقلا تتمسصو
...تومو روبثِب رذنُي
دمحم ررحملا ريسسألا داهسشتسسا

امزح نم نيدلا حÓسص
ىر˘˘سسألا نوؤو˘˘سش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه تدا˘˘˘فأا

قفاوملا نينثلا موي ،نيررحملاو
ريسسلا داهسشتسساب ،11/1/1202
نم نيدلا حÓسص دمحم ررحملا
نم ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘سسب ،ا˘مز˘ح ةد˘ل˘ب
ه˘تا˘ف˘عا˘˘سضمو نا˘˘طر˘˘سسلا سضر˘˘م
 .هلاقتعا ةرتف لÓخ
تا˘ط˘ل˘سس نأا˘ب ،ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تت˘˘ف˘˘لو
ر˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع تجار˘˘فأا لÓ˘˘ت˘˘حلا

ر˘ه˘سشا ةد˘ع ل˘ب˘˘ق ن˘˘يد˘˘لا حÓ˘˘سص
ي˘ف سضر˘م˘لا ىر˘˘سشت˘˘سسا نا د˘˘ع˘˘ب

تا˘جÓ˘ع˘لا ه˘ل مد˘ق˘ت م˘˘لو هد˘˘سسج
تسسرام لب هلاقتعا لÓخ ةمزÓلا
ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘حو اد˘م˘ع˘ت˘م ا˘ي˘ب˘ط لا˘م˘ها
 .هقحب
حÓ˘˘سص ر˘˘ي˘˘˘سسألا نا ،تح˘˘˘سضواو
ةدلب ناكسس نم (اماع02) نيدلا

سسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م لا˘˘م˘˘سش ا˘˘مز˘˘ح
ذ˘ن˘م ل˘ق˘ت˘عا د˘ق نا˘ك ،ة˘ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
،9102 ليربأا /ناسسين نم عباسسلا

ةد˘˘م˘˘ل ن˘˘ج˘˘ّسسلا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘كحو
تلذب نا دعب هنع جرفاو ،نيماع
ىر˘ب˘ك ة˘ي˘نو˘نا˘ق ادو˘ه˘ج ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
ه˘˘ع˘˘سضو بب˘˘سسب ه˘˘ن˘˘ع جار˘˘فÓ˘˘˘ل
 .ريطخلا يحسصلا

يردق ءاوللا ةئيهلا سسيئر لمحو
ةراداو لÓتحلا تاطلسس ركب وبا
نع ةلماكلا ةيلوؤوسسملا اهنوجسس
حÓ˘سص د˘ي˘ه˘سشلا رر˘ح˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح
ةميرج هقحب سسروم يذلاو نيدلا

هداهسشتسسل تدا ةد˘م˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط
.مويلا
يف ر˘ي˘سسأا007 ة˘بار˘ق نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ىرسسألا نم مه ،لÓتحلا نوجسس
اريسسأا082 م˘ه˘ن˘م ،ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص سضار˘˘مأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ينسصا نم رثكأا مهنيبو ،ةنمزمو
سضارمأا نم نوناعي اريسسا رسشع
.ةفلتخم ةيناطرسس

يضسويجلا ءاعد :ملقب ^
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ةيركفو ةينف ةطضشنأا لمضش جمانرب لÓخ نم
ثوروملإ فسضتسسي رحبلإ سساير رسصق
ةزابيتب ةونسش لبج تإداعو يفاقثلإ

سسا˘ير ر˘سصق فا˘سضت˘˘سسا
سسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ثورو˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘ب˘ج ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م تادا˘˘عو
نم ،ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘ف ةو˘ن˘سشلا

ل˘˘م˘˘سش ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب لÓ˘˘˘خ
ة˘ير˘كفو ة˘ي˘ن˘˘ف ة˘˘ط˘˘سشنأا
عونتو ةلاسصأا سضرعتسست
كلذو ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ثار˘˘ت
سسأارب لافتحلا ةبسسانمب
.رياني ةيغيزاملا ةنسسلا
نا˘ن˘ياد˘لا» ناو˘ن˘˘ع تح˘˘ت
رهتسشت يئانغ عبط وهو»
تق˘ل˘ط˘نا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ه˘˘ب
يتلا ةرهاظتلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
نو˘ن˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ا˘˘هد˘˘عأا

سسا˘ير ر˘سصق˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لاو
ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

«يونسشلا نارفيا» ةيعمج
لو˘ح ةر˘يد˘ت˘سسم ةد˘ئا˘م˘˘ب

ل˘ب˘ج د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو تادا˘˘ع
ط˘سسو˘ب تم˘˘ي˘˘قأا ةو˘˘ن˘˘سش
يف71 ر˘˘سصق˘˘˘ب راد˘˘˘لا
تم˘غا˘ن˘ت ة˘م˘ي˘م˘ح ءاو˘جأا

هذهل قينألا روكيدلا عم
.ةقيرعلا ةيانبلا

طا˘سشن˘لا اذ˘ه لÓ˘خ م˘˘تو
نع ةحمل ءاطعإا يركفلا
ع˘ب˘ط˘لا اذ˘ه» نا˘˘ن˘˘ياد˘˘لا»
ثيح زي˘م˘ت˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘غ˘لا
،لوألا لخد˘ت˘م˘لا ح˘سضوأا

ن˘با ،دواد ن˘ب ه˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع
نيمتهملا دحأاو ةقطنملا
اذه نأا ،اهثارتو اهخيراتب
نع ةرابع يئانغلا عبطلا

ناك زيمم سصقرو ءانغ
جراخ لاجرلا ىلع اركح
تا˘˘م˘˘ل˘˘ك نل تو˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
لزغلا نم ربتعت اهيناغأا

.بحلا نع ثدحتتو
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا نأا فا˘˘˘˘سضأاو
ىقبأا ةقطنملل ظفاحملا

ءا˘ن˘غ˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
ءاو˘˘˘جألا ن˘˘˘ع اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ار˘˘˘كذ˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
عبطلا اذه نأا ةبسسانملاب
ي˘ف ي˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غ˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا
ر˘ه˘ت˘سشا ه˘ن˘كل ةر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
ةو˘ن˘سشلا ل˘ب˘ج ي˘ف ر˘ث˘˘كأا
نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘يدؤو˘˘˘˘ي
أاد˘˘ب˘˘تو ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘ملا˘˘˘ب
ةرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘غلا
انه) ها˘ن˘ع˘مو «نا˘ن˘ياد˘لا»
.(اولاق
ع˘ي˘سضاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
اذه لوانتت يتلا ىرخألا
يف ةايحلل فسصو عبطلا
د˘جو˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
دكؤوت ة˘مز˘ت˘ل˘م سصو˘سصن
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘هأا تب˘˘سشت
.يغيزامألا اهثارتب
ة˘ه˘ج ن˘م دواد ن˘ب لا˘˘قو
تن˘˘غ ةأار˘˘م˘˘لا نإا ،ىر˘˘خأا
يف عبطلا اذه دعب اميف
 .ةيلئاع تاسسلج
ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘˘سشأاو
ن˘ع ا˘˘ي˘˘ف˘˘خ «نا˘˘ن˘˘ياد˘˘لا»
ي˘˘ف ر˘˘˘سشاد˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
،ةليو˘ط ةد˘م˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ةب˘سسن˘لا˘ب ر˘مألا و˘ه ا˘م˘ك
.ىسضم تقو يف يارلل
با˘ب˘سش ءادأا م˘˘ها˘˘سس د˘˘قو

تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا ر˘خاوأا ي˘˘ف
ةقرف اهنمو عبطلا اذهل
ةر˘ي˘ه˘سشلا «ن˘ي˘يو˘ن˘˘سشلا»
يف ريبك رود بعل يف
.عبطلا اذهب فيرعتلا

نع رسضا˘ح˘م˘لا ثد˘ح˘تو
ر˘خأا ي˘ئا˘ن˘غ ع˘ب˘ط دو˘جو
ه˘˘ي˘˘ب˘˘سش ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا «ق˘˘يو˘˘سشأا»ب
ه˘ي˘ن˘غ˘ت «ج˘ن˘غا» ى˘م˘˘سسي
.نحل نودو طقف ءاسسنلا

ةقطن˘م ا˘سضيأا تر˘سضحو
ةرهاظتلا هذه يف ةونسشلا
يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا ا˘ه˘خ˘ب˘ط˘ب

ة˘ل˘خاد˘م عو˘سضو˘˘م نا˘˘ك
،نا˘حر˘سسلا ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
طاسشنلاو ثارتلاب متهم
ةقطنملا ي˘ف يو˘ع˘م˘ج˘لا
سسو˘ق˘ط » ـب ة˘نو˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

لبجب ريا˘ن˘ي تلا˘ف˘ت˘حاو
 .«ةونسشلا

تلافتحلا هذه نإا لاقو
ز˘ي˘م˘ت˘ي ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث مود˘ت

قب˘ط وأا ة˘ل˘كأا˘ب مو˘ي ل˘ك
ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسيو سصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
را˘ج˘˘حأا ر˘˘ي˘˘غ˘˘تو تي˘˘ب˘˘لا
ءاسسنلا جرخت مث نوناكلا

با˘˘˘˘˘˘˘سشعإلا را˘˘˘˘˘˘˘سضحإل
يف لمعتسست يتلا ةيربلا

يهو ريان˘ي قا˘ب˘طأا خ˘ب˘ط
.رطعم اهسضعب ةيلبج
باسشعألا هذه لمعتسستو
ةل˘ي˘ل˘لا ءا˘سشع ي˘ه˘ط ي˘ف
ةيناثلا ةليللا امأا .ىلوألا
سشير˘لا ة˘ل˘ي˘ل ةا˘˘م˘˘سسم˘˘لا
يذلا جاجدلا اهيف خبطيف
ي˘˘˘ف ءا˘˘˘سسن˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت
زيمتت نيح يف ،تويبلا
ريسضحتب ةريخألا ة˘ل˘ي˘ل˘لا

يذلاو سسكوكربلا ءاسشع
يهو «لافقلا» نود روفي
ةداع فلت سشا˘م˘ق ة˘ع˘ط˘ق
.سساكسسكلاو ردقلا نيب
لؤوا˘ف˘ت ه˘نا كلذ ر˘سسف˘˘يو
ءي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ما˘˘˘˘ع مود˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
.تاريخلاب
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘˘ه م˘˘˘سضو
اسضيأا ريان˘ي˘ب ي˘لا˘ف˘ت˘حلا

راد» ناو˘ن˘˘ع˘˘ب ا˘˘سضر˘˘ع˘˘م
ه˘ي˘ف تسضر˘ع «يو˘ن˘˘سشلا
يونسشلا خب˘ط˘م˘لا ي˘ناوأا

ةسسبلألاو ةجسسنألا اذكو
دجوي ام لكو ةيديلقتلا
ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تي˘ب˘لا ي˘ف
.ةقطنملا

ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا سصسصخو
ةر˘ها˘ظ˘ت˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ءاي˘حإا لÓ˘خ ن˘م ءا˘ن˘غ˘ل˘ل
» ةو˘ن˘سشلا نار˘˘يإا» ة˘˘قر˘˘ف
ع˘˘˘ب˘˘˘ط ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘غÓ˘˘˘˘ل
تبر˘˘˘˘طأا «نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘لا»
تÓ˘˘˘سصو˘˘˘ب رو˘˘˘سضح˘˘˘لا

ةبذ˘عو نا˘ح˘لألا ة˘ل˘ي˘م˘ج
لام˘ج ا˘ه˘تداز تا˘م˘ل˘كلا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشلا تاو˘˘˘˘سصألا

ن˘يذ˘لا ة˘قر˘ف˘لا ءا˘˘سضعأل
.روسضحلا ناذأا اوفنسش

روهمج˘لا ل˘عا˘ف˘ت د˘قو
و ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ار˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
و سصقرلاب اهعم لسصاوت
.ديراغزلا

صس.نيÒضس

:مÓضسلا ةديرجل راوح يف ميرك نيدلا فيضس يوعمجلا طضشانلا
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نم ىلع اهعزوي لمأ’ا نم ةلعضش هينيع يف َتدجو هَتيقتلا املك  باضش ،نامرحلاو صشيمهتلا يناعت عمتجملا نم تائف
طبضضنملا دئاقلا تافضص لك كلتمي باضش ،بارت وأا رجح هوفضص ركعي ’ باضسنملا ءاملاك ’امضشو انيمي كرحتي ،هلوح

.تاطاضشنلل نضسحلا ريضسملاو

ديلاوم نم نيدلا فيسس باسشلا
بئانو ةيلحاسسلا ةلاق˘لا ة˘ن˘يد˘م
،ر˘ي˘خ˘لا يدا˘يأا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر
بت˘˘كم˘˘ل ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةيقر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كألا
ز˘يز˘ع˘تو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
تق˘ل˘ط˘نا ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
نسس ي˘ف ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ه˘ت˘بر˘ج˘ت
ي˘ت˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ي˘˘هو ةر˘˘كب˘˘م
. هريطأات يف لسضفلا اهل عجري
ةي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘سسسسؤو˘م ن˘م و˘هو
ةافو دعب كلذو ةلاقلاب ةيريخلا

.هللا اهمحر ةميركلا هتدلاو
ل˘م˘جأا مد˘ق˘ي مو˘˘ي˘˘لا ف˘˘ي˘˘سس

ل˘م˘ع˘لا ناد˘ي˘م ي˘ف ه˘˘تاءا˘˘ط˘˘ع
ن˘م ي˘ن˘ما˘سضت˘لاو يو˘ع˘م˘ج˘˘لا

ةط˘سشنأا ةد˘ع˘ل ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشمو
ةيعوطتلاو ة˘ير˘ي˘خ˘لا لا˘م˘عألا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسنإلا دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بألا تاذ
ة˘ن˘سس ل˘ك ي˘فو ذإا ،ة˘سضح˘˘م˘˘لا
،ه˘ج˘مار˘ب ي˘ف ارو˘˘ط˘˘ت سسم˘˘ل˘˘ت
نو˘˘كي نأا كلذ˘˘˘ب ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسيو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘سشلا ة˘˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف تح˘˘ن˘˘˘ت نأا تعا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسا
ئطوم دجت نأا لجا نم رخسصلا
ل˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل مد˘˘ق
ة˘سصا˘خ ة˘لا˘ق˘لا˘˘ب يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

.ةماع فراطلا ميلقإابو
ل˘م˘ع˘لا ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ،ا˘˘مو˘˘م˘˘ع

تاماعدلا مهأا د˘حأا يو˘ع˘م˘ج˘لا
عمتجملل ةيسسا˘سسألاو ة˘يو˘ن˘ب˘لا

نم ثيح هلخاد ايقيقح اكرحمو
نأا نا˘سسنإلا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ه˘˘لÓ˘˘خ
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م مد˘˘خ˘˘˘ي
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ةينهملاو ةيوبرتلاو ةيسضايرلاو
.ةيقوقحلاو ةيئيبلاو ةيومنتلاو
ىلع ءاوسضألا طلسسنسس مويلاو
ا˘م˘ك يو˘ع˘م˘ج˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
يف هرودو هفادهأا ىلع زكرنسس
.اهتيلومسش يفو ةيمنتلا

عم سصاخ ءاقل فرسش انل ناك
نيدلا فيسس يوعمجلا لعافلا

:ميرك
نيدلا ف˘ي˘ضس د˘ي˘ضس ة˘ياد˘ب ^
رثكأا كضسفن فرعت ول ميرك
؟ ءارقلل
ديلاوم نم ميرك نيدلا فيسس
ةنيدمب5991 سسرا˘˘˘˘م71
فظومو فراطلا ةيلو ةلاقلا
.رئازجلا تلاسصتا ةسسسسؤومب

ع˘م كت˘ياد˘˘ب تنا˘˘ك ف˘˘ي˘˘ك ^
؟ يوعمجلا لمعلا
ةدلاولا ةافو دعب ةيادبلا يف
ل˘م˘عا تن˘ك ،ه˘˘ل˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘حر
فطاع˘تأا ا˘م˘ئاد تن˘كو اراز˘ج
مت اهدعبو ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ع˘م
ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘˘ق˘˘م ح˘˘ت˘˘ف
يوذو سضير˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘ل
تنك ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

ىتح مهدعاسسأا رخآل نيح نم
رطخ اهدعب ،مهعم تطرخنا

ةيع˘م˘ج سسي˘سسأا˘ت ي˘لا˘ب ى˘ل˘ع
يدايأا مسسا تحت تناك ةيريخ
ةريخ تعمج ة˘لا˘ق˘لا˘ب ر˘ي˘خ˘لا

. ةلاقلا ينطاوم نم

؟ ةيعمجلا عيراضشم يه ام ^
نكلو ةريثك ةيعمجلا عيراسشم
:رسصحلا سسيلو ركذلا باب نم
. ئفاد ءاتسش ةلمح  _1
ة˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم _2
. ةيسسردملا

ءا˘˘ن˘˘˘ب عور˘˘˘سشم ا˘˘˘ند˘˘˘سسج _3
ناكو ةجاتحم ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ن˘كسسم
9102 ي˘ف˘نا˘ج1 ي˘˘˘˘˘˘˘ف كلذ
. ةيدودحلا نويعلا ةيدلبب
تÓسسلاو ةيرهسشلا ةفقلا _4
.ةيئاذغلا

يحاسضألا عيزوت _5
ناسضمر ةفق _6
نيجاتحملا ىسضرملاب لفكتلاو
جÓعلل مهلقن لÓخ نم كلذو
ءار˘˘˘جإاو ة˘˘˘˘يودألا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘تو
ليلاحتلا

عربت˘لا تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت_7
خلا .... مدلاب
ءار˘˘جإل لاو˘˘مألا ع˘˘˘م˘˘˘ج _8
جرا˘خ ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
ذ˘ن˘م ا˘˘ن˘˘ل˘˘ف˘˘كت ثي˘˘ح ن˘˘طو˘˘لا
. تلاح ةدعب ةيعمجلا سسيسسأات
ةيفاقث تاقباسسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت_9
نيزئافلا ميركتو ةيسسيسسحت
ي˘ف ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا م˘˘ير˘˘كت .01
. ةينطولا تابسسانملا

ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت اذا˘˘˘˘م ىلإا ^
؟تاطاضشنلا هذه لك لÓخ

هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن
ةمسسبلا م˘سسر ى˘لإا تا˘طا˘سشن˘لا

تائفلا نم ديدعلا هوجو ىلع
نوكنل ىعسسن امك ،ةمورحملا

ن˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘سساو
تارادإلا ىتحو ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
قرط ليهسستل اذهو ،ةيمومعلا
يف تائفلا عيمج نيب لسصاوتلا
. عمتجملا

م˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘˘م ^
ة˘ب˘ير˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
؟ ةيعمجلل
عيمج نم ىنمتأا ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
م˘ه˘طا˘سشن ة˘ل˘سصاو˘م ءا˘˘سضعألا

ةيع˘م˘ج˘لا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا مد˘عو
ر˘يو˘˘ط˘˘ت كلذ˘˘ك ،نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
د˘ي˘سسج˘تو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘˘ط˘˘سشنأا

ه˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘حأا يذ˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
. هقيقحت لجأا نم تيعسسو
انثدح ،ملحلا اذه وه امو ^
؟ هنع رثكأا
ل˘جأا ن˘م ءاد˘ن ا˘ق˘با˘سس تق˘˘ل˘˘طأا
لفكتلل ةريغسص فاعسسإا ةرايسس
اعيمج ا˘ن˘نأل ،ى˘سضر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ب
يف ىسضرملا ةاناعم مجح ملعن
ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

 . ةيلولا جراخ ةعسشألاو
ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا ىن˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن ^

،عقاولا صضرأا ىلع كملح
ءا˘ضضعأ’ كت˘ضسم˘˘ه ي˘˘ه ا˘˘م
؟ ةيعمجلا
لم˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م م˘ه˘ل ى˘ن˘م˘تأا
نأا ىلع سصرحلاو ،يوعمجلا
نود ةدايرلا يف ةيعمجلا رهظت
اهفدهو  اهرامث يتؤوتو ،عزانم
. دوسشنملا

ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ^
نوضصخت يتلا ةيعا˘م˘ت˘ج’ا

؟ اذه يريخلا مكلمع اهب
اهب مو˘ق˘ن ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا نإا

ةمورحملا تائفلا لكل ةهّجوم
˘˘ما˘˘ت˘˘يألا ى˘˘ت˘˘حو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
تلاح˘لا سضع˘بو ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لاو
عيطتسست ل يت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ثيح ،اهتل˘ئا˘ع دار˘فأا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
حئارسشلا هذهب ل˘ف˘كت˘لا˘ب مو˘ق˘ن
م˘ج˘ح ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.اهنودبكتي يتلا ةاناعملا

كضسؤور˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع اذا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو ^
ي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأÓ˘˘˘ل
يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ةين˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘تو
؟فراطلاب
ير˘ف˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف كلذ نا˘˘ك
تاطاسشن يف انقلطناو0202
م˘ي˘ظ˘ن˘ت :ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘˘ن ةد˘˘يد˘˘ع
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
تارادإلاو تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مألاو
ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت كلذ˘˘ك ،سسراد˘˘م˘˘لاو
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا

ع˘يزو˘تو ع˘م˘ج ،ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا دور˘˘˘ط˘˘˘لا
سشي˘ج˘لا م˘ير˘كت ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
ي˘ف نو˘˘ف˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا سضي˘˘بألا
ة˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل لوألا ف˘˘˘˘سصلا

ة˘˘˘مأاو˘˘˘ت كلذ˘˘˘˘كو ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
قو˘سس بت˘كم ع˘م ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
تل˘˘˘˘م˘˘˘˘سش يداو˘˘˘˘˘لاو سسار˘˘˘˘˘هأا
ة˘˘ق˘˘يد˘˘حو ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا ئ˘˘˘طاو˘˘˘سش
ةكراسشملاو ميظنت ،تاناويحلا
ا˘م˘ك .ر˘ي˘ج˘سشت˘لا تÓ˘م˘ح ي˘˘ف
ىلإا يفناج رهسش علطم ىعسسن
ئ˘فاد ءا˘ت˘سش ة˘˘ل˘˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
يدايأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
.ريخلا

ركضش تاضسمه ثÓث كيدل ^
؟ اههجوت نمل
ًلوأا لجو زع هلل لوألا ركسشلا

. ًاريخأاو
ءاسضعأا عيمج˘ل ي˘نا˘ث˘لا ر˘كسشلا

ءاسضعأاو ،ريخلا يدايأا ةيعمج
ةيقر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كألا
ز˘يز˘ع˘تو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
. ةينطولا ةدحولا
مهاسس نم لكل ثلاثلا ركسشلا

ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘ع˘˘م ف˘˘قوو م˘˘عدو
ريخلا لهأا نم انتاطاسشن حاجن
 .نيمعادلا لكو
اهب م˘ت˘ت˘خ˘ن ةر˘ي˘خأا ة˘م˘ل˘ك ^

؟انراوح
قفوي نأا لجو زع هللا لأاسسا
يهف ةيعمجلا بناجب فقي نم
ر˘سسألا م˘عد˘ل ح˘سضاو˘لا با˘˘ب˘˘لا
ةسسا˘م ة˘جا˘ح˘ب ي˘هو ،ةر˘ي˘ق˘ف˘لا
.نينسسحملا معدل
ىلإا لو˘سصو˘لا كلذ˘ك ى˘ن˘م˘ت˘ن
ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م رد˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا
لاسصيإل ،ةيعامتجلا حئارسشلا

ر˘يو˘ط˘تو ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا ا˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘سسر
م˘˘سسرو ير˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
نيجاتحملا هوجو ىلع ةمسسبلا
ن˘م ن˘˘مز˘˘لا م˘˘ه˘˘مر˘˘ح ن˘˘يذ˘˘لا

لÓخ نم انلمأاو ،ةحرفلا هذه
ىد˘˘سص ى˘˘ق˘˘ل˘˘ن نأا ،اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك
نم ريثكلا ىدل ابحر اردسصو
ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘م
.يعوطتلا
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نيحÓفلل ةينقت ةقفارم نامضضو ةيجذومن تاضسارغ ءاضشنإاب

ةفلجلاب اونيكلا ةصسارغ عيجصشتو ةيقرت
ريوطتل يماسسلا ظفاحملا دكأا
،ىفطسصم حوكجمأا ،بوهسسلا
ةعارز ةيقرت نأا ،ةفلجلا ةيلوب
يعدتسست رئازج˘لا˘ب «او˘ن˘ي˘كلا»
ىدل ةيجذومن تاسسارغ ءاسشنإا
ةقفار˘م˘لا نا˘م˘سضو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
رامغ سضوخل ءلؤوهل ةيناديملا
يذلا جوتنملا اذه يف ةبرجتلا
.بوبحلل Óمكم دعي
سشماه ىلع ‐‐ كوكجمأا  لاقو
تارا˘˘˘طإل ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت ةرود
ىلع اهميظنت يرجي ةظفاحملا

نواعتلاب نيلماك نيموي رادم
ةي˘م˘ن˘ت˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ع˘م
‐ ةركسسبب ةيوارحسصلا ةعارزلا
ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ‐
ميهافملا طي˘سسب˘تو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ة˘˘˘سسار˘˘˘غ نأا˘˘˘سشب ة˘˘˘يدا˘˘˘سشرإلا
ة˘ق˘فار˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م او˘˘ن˘˘ي˘˘كلا
متيو ةيانعب اهرايتخإا متي جذامن
.اينقت اهمعد
نم هنأا لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
ة˘سسار˘˘غ ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ن˘˘كم˘˘م˘˘لا
،ةظفاحملا ةلتسشم ربع اونيكلا
05) تيمظعت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ئا˘كلا

اذ˘كو ،(ة˘ف˘ل˘ج˘لا بو˘ن˘˘ج م˘˘ل˘˘ك
تاذ قطانملاب نيحÓف رايتخا
مئÓي ام وهو) ةحلاملا ةبرتلا

ىلع كلذو (ةيبسشعلا ةتبنلا اذه
نار˘˘ف˘˘عز˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم
.ةقفارملل جذومنك
ى˘˘لإا حو˘˘كج˘˘مأا  را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘كو

ةقفارملا هذه م˘ي˘م˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا
ر˘ب˘ع ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
تايلولل ةيوهجلا تاظفاحملا
جئاتن ىلإا لوسصو˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ه˘سسلا
ةسسارغ معدو ةيقرت يف ةيباجيإا
يف ةيمهأا نم اهل امل اونيكلا
تاذ بو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سش
اهدئاوف ثيح نم ةيسصوسصخلا
دنع ةيفل˘ع˘لا ى˘ت˘حو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

.اهلوسصحم فافج
ةر˘طؤو˘م تسضر˘ع ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ةسسدنهم ،دلاخ ةميلح ةرودلا
ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملاب
ق˘ي˘قد ل˘كسشبو ،ة˘يوار˘˘ح˘˘سصلا

او˘ن˘ي˘كلا ة˘ت˘ب˘ن سصخ˘ي ا˘˘م ل˘˘ك
اهرذب ةيف˘ي˘كو ا˘ه˘تا˘ي˘ح ةرودو
يذ˘لا ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا ى˘˘لإا لو˘˘سصو
د˘ج ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ق˘ق˘ح˘ت˘ي

ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه نو˘˘كل ة˘˘سصا˘˘خ
3102 ما˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا تل˘˘˘خد
يف ةيثح˘ب˘لا ا˘ه˘برا˘ج˘ت تأاد˘بو
.يلاوملا ماعلا

ةيب˘يرد˘ت˘لا ةرود˘لا هذ˘ه تقلو
اريبك ابواجت لولا اهموي يف
ةظفا˘ح˘م˘لا ي˘ي˘ن˘ق˘ت فر˘ط ن˘م
سشاق˘ن˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘تارا˘طإاو
ريثك يف ةرطؤوملا عم راد يذلا

اذه˘ب ة˘ل˘سصت˘م˘لا بناو˘ج˘لا ن˘م
ن˘م مدا˘ق˘لا روذ˘ب˘لا ن˘م عو˘ن˘لا

ا˘كير˘˘مأا˘˘ب ي˘˘ل˘˘سصألا ه˘˘ن˘˘طو˘˘م
.زيدنألا لابجب ةينيتÓلا

ع.ب
تاقرطلا ةكبضشو زاغلاو ةيحÓفلا ءابرهكلا بايغ مامأا

 رونلا رظتنت ةعورصشم بلاطم
ةنتابب ةيحÓفلا غابدلا مأا ةقطنم ناكصسل
نيرمثتسسملا نم ديدعلا ،بلاط
«غابدلا ما» ةقطنمب نييحÓفلا
ةتوتلا نيع ةيدلبل ايرادا ةعباتلا
ةيئلولا تاطلسسلا ،ةنتاب ةيلوب
،ة˘يلو˘لا ي˘لاو ا˘ه˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘˘سضب
ناي˘سسن˘لا ةر˘ئاد ن˘م م˘ه˘جار˘خاو
تاطلسسلا مهيلع اهتسضرف يتلا
مامأا اذهو مهل ةعباتلا ةيلحملا
ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘سشل م˘هرا˘˘ق˘˘ت˘˘فا
ةكبسش ديد˘م˘ت اذ˘كو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ل˘˘˘كسشم ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف زا˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ناكسس ،ربع . تاقرطلل ةئيهتلا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
ةتوتلا نيع ةنيد˘م˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا

ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘ف˘˘˘سسأا ن˘˘˘ع
م˘ير˘˘كلا سشي˘˘ع˘˘لا تا˘˘يرور˘˘سض
ءابرهكلا بايغ لكسشم نأا ثيح
نم ديدعلا سسم يذلا ةيحÓفلا
ابلسس رثأا ةيحÓفلا تارمثتسسملا

مهطاسشن ةلسصاوم نعو مهنع
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘حÓ˘ف˘˘لا

نو˘˘ت˘˘يز˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘سشأا ة˘˘˘سسار˘˘˘غ
مامتعلا نع Óسضف اهريوطتو
ىرخلا تاعارزلا عاونأا ىتسشب

م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ر˘˘ط˘˘سضا ثي˘˘ح
لباوك بل˘ج بي˘لا˘سسأا جا˘ه˘ت˘نل
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘˘ك
،ةديعب تافاسسم ىلع ةرواجملا

ةلب نيطلا داز يذلا رمألا وهو
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ةرد˘˘ق سصق˘˘ن ما˘˘˘مأا
اهليسصوت ةفاسسم لوط ببسسب
تاودأا ط˘سسبأا ل˘ي˘غ˘˘سشتو م˘˘ه˘˘ل
. ةحÓفلا

ةقطنملا هتاه ةحÓف ،حرط دقو
سضرعت يذلا ءاسصقإلا لكسشم
اذهو نيحÓفلا نم تارسشعلا هل
زاغلا ةكبسش ليسصوت مت امدعب

مهنم ديدعلا يقب نكل ةقطنملل
يتلا ةداملا هتاه نع نيمورحم
ل˘سصف ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا ر˘ث˘كي
. ةئفدتلا دسصق اذهو دربلا

حورطم˘لا ل˘كسشم˘لا نأا ،ل˘ع˘لو
غابدلا مأا ةقطنم ناكسسل ةوقب
تباغ يذلا قيرطلا لكسشم وه
م˘ه˘ب ة˘ي˘سصو˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع
نأا ثي˘ح ،ه˘ل ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
يف ةسصاخ هزيمت يتلا ةمسسلا

ةيئاملا كربلا يه لسصفلا اذه
اذكو را˘ط˘مأا ط˘قا˘سست ل˘ك ن˘ع
ىقبت يذلا تقولا يف لاحوألا
ة˘ف˘سصلا ءار˘ت˘هلاو ر˘ف˘ح˘لا ه˘ي˘ف
هتاه نا ثيح ،كلذك هل ةزيمملا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ط˘بار˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ربتعم ددع موي لك يف اهداتري
اود˘˘جو ن˘˘˘يأا تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ن˘˘˘م
ىلإا لوسصولل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘سص
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا

ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘لا او˘˘˘˘سضفر
ناكسس راسشأا امك . اهترداغمو
انترايز لÓخ غابدلا مأا ةقطنم
اوعقو يتلا ةلسضافملا ىلإا مهيلإا
تا˘ن˘كسسلا ع˘يزو˘ت ما˘مأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘سصح تي˘ق˘ب ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
هبسش وأا اد˘ج ة˘ل˘ي˘ئ˘سض ا˘ه˘نا˘كسس
ةطقنلا ه˘تا˘ه نأا ر˘ي˘غ ة˘مد˘ع˘ن˘م
د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سسلا ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت

ي˘˘˘ف نا˘˘˘كسسلا نا˘˘˘˘طو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسل
عوجر˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
يف ىقبتو. سضرلا ةمدخل
ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ه˘تا˘˘ه ،ر˘˘ي˘˘خلا
ةر˘ج˘ح˘ك نا˘كسسلا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ن˘م ن˘ي˘ل˘مأا ا˘ه˘نا˘كسس ما˘مأا ر˘ث˘ع˘ت
حور ثع˘ب ة˘ي˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.ديدج نم اهب ةيمنتلا

نامثع راعرع ينامحد دمحم

ةفداه ةيعمتجم ةلاضسر غيلبتو يباجيإا بغضش ةراثإا ،ةيلوؤوضسملا لمحت ىلع ةرداق

ةجصضانلا ةحجانلا ةيمÓعإÓل جذومن..«وطي نب ةرهصش»

 ةي’ولا اهتفرع يتلا ةريخأ’ا ةيخانملا تابارطضض’ا دعب
لجيجب ةريبك رئاصسخ نيحÓفلا دبكت نيمأاتلا ةفاقث بايغ

حاجنلا يف ةبغرلاو حومطلا حامج حبكت يتلا هديلاقت صضعبو عمتجملا دويق نم ةيليجحلا ةأارملا قاتعنا عم
نم نهنم ،ةدئار جذامنب ينفلاو يفاقثلا دهضشملا رخزي ،ىتضش ت’اجم اهدهضشت يتلا ةيكرحلا عمو ،زيمتلاو

.. قلأاتلا بوضص اهقيرط قضشت نم نهنمو ،ةيجذومن ةلفاح ةريضسم ىلع تمضصب

قسشت ،اعيبر22 وطي نب ةرهسش
ريثكبو ،ةقثاو ىطخب اهقيرط
يذلا حو˘م˘ط˘لاو دا˘ه˘ت˘جلا ن˘م
ناديم يف اهمسسا سضرفتل اهلهأا
ةفاسضإلاب ،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا

ر˘ي˘ثألا ة˘عاذإا ي˘ف ا˘ه˘لا˘˘غ˘˘ت˘˘سشل
اريثك عد˘ب˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر تا˘˘˘سصن˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةيرسصبو ةيعم˘سس ة˘ي˘نور˘ت˘كلاو
تاعاذإلاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ر˘ب˘كأل
،ةينطولاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
اهحومط اهعفد ةباسش ةيمÓعإا

لمعلاو ،ةماع لاج˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ب˘حو
ى˘˘لإا ،سصا˘˘خ ل˘˘˘كسشب ي˘˘˘عاذإلا
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا
مسسق ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘نا˘سسنلا
ة˘˘ن˘˘سس  مÓ˘˘عإلاو ة˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ل˘ق˘سصل اذÓ˘م ه˘˘تد˘˘جو ،6102
،ي˘عاذإلا ط˘ي˘سشن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘هو˘˘م
دعب ة˘ن˘ه˘م ا˘هذ˘خ˘ت˘ت˘سس ة˘ب˘هو˘م
. جرختلا
،ةركبم ةعاسس ي˘ف ا˘ه˘مو˘ي أاد˘ب˘ت
ةعماجلا دسصقتو ا˘ه˘ت˘ي˘ب ردا˘غ˘ت
«ر˘˘ي˘˘˘ثألا» ة˘˘˘عاذإا د˘˘˘جو˘˘˘ت ن˘˘˘يأا
تو˘سصب ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

قر˘ت˘خ˘ت ،ي˘ج˘سش م˘˘ي˘˘خر ئدا˘˘ه
،ةعما˘ج˘لا تاءا˘سضفو  تو˘ي˘ب˘لا
تايقتلمل˘ل ةر˘سشا˘ب˘م تا˘ي˘ط˘غ˘ت
،ة˘ي˘سسارد˘لا ما˘يألاو تاود˘˘ن˘˘لاو
،ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع سصسصحو ج˘˘˘مار˘˘˘ب
ى˘ن˘ع˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ة˘ي˘˘فر˘˘ع˘˘م
ىلع ءوسضلا طيلسستو ةجلاعمب
ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

ة˘ي˘مÓ˘عإلا ي˘ه ،تا˘بو˘ع˘سصلاو
تنابأا ،لجحلا نيع ةنبا ةدعاولا

قيقدلا اهمه˘فو ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها ن˘ع
ةروسصب يلحملا عمتجملا عقاول

،ماع لكسشب يرئازجلاو ةسصاخ
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘كن˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسو
ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلاو ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإلا
ةيمقرلا ةينورتكللا ةفاحسصلاب
ة˘يدا˘ي˘ق ة˘با˘سش ،ة˘عاذإلا˘ب ا˘م˘˘ك ،

تغلبو ثد˘ح˘لا تق˘ل˘خ ةد˘ئارو
نع ثحبت  ،يفحسصلا قبسسلا

جا˘˘ت˘˘نإلا ،ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ
بحرأا قا˘˘فآا ح˘˘ت˘˘فو ،ير˘˘كف˘˘˘لا
راوحلاو طي˘سشن˘ت˘لاو م˘يد˘ق˘ت˘ل˘ل
سسكعت ةينوفمسس يف ،سشاقنلاو

فÓتخاب ،ةيرئازجلا ةيوهلا مخز
ةيعامتجلا ،ةيركفلا ،اهبراسشم
زربأا دحأا ،ةيفرع˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةوقب ةمداقلا ةي˘ئا˘سسن˘لا هو˘جو˘لا
مÓعإلاو ةفا˘ح˘سصلا ءا˘م˘سس ي˘ف
اهت˘بر˘ج˘ت ،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا
،ربعلا ةقيمعلا دمألا ةريسصقلا

لا˘ج˘م فا˘سشت˘كا ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘˘كم
،فÓ˘ت˘خلا ،عو˘ن˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘م˘˘سس
دويق نم ،رثكأاف رثكأا قاتعنلاو
ةيمÓعإلا «ثينأاتلا ءاث» تلّبك
دوعي لسضفلاو ،تلخ تاونسسل

«ةيملسس» برحل ،ةرهسش بسسح
نم سضعب د˘سض ةأار˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘سش
تر˘˘˘سصح ،ف˘˘˘˘قاو˘˘˘˘مو را˘˘˘˘كفأا

وه ام˘ي˘ف ي˘مÓ˘عإلا ا˘هرو˘سضح
Óسضف ،طقف يل˘ي˘م˘كت يرا˘ج˘ت

ة˘ب˘˘هو˘˘م تاذ ل˘˘ك نا˘˘م˘˘يإا ن˘˘ع
اهتردقب ،لاج˘م˘لا ي˘ف حو˘م˘طو
زكار˘م ءÓ˘ت˘عاو قو˘ف˘ت˘لا ى˘ل˘ع
دلب يف ،امئاد ايمÓعإا ةرادسصلا
ديحت ل هيف ةأارملا ةروسص داكت

نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك ن˘˘ع
رّخسسي Óيمج اهجو وأا ،ةعلسس
ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘سسن ر˘˘˘ب˘˘˘كأا بذ˘˘˘ج˘˘˘˘ل
وأا ،ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ن˘يد˘ها˘سشم˘˘لا

ءا˘˘فو ن˘˘م˘˘سضي ا˘˘بذ˘˘ع ا˘˘˘تو˘˘˘سص
.نيعمتسسملا نم ربكأا ةحيرسش

يف لاسصتلاو مÓعإلا ةلوؤوسسم
سضا˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن
ةر˘سسأا ي˘ف و˘سضعو ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا جÓ˘˘˘بود
ن˘˘ع بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لاو فا˘˘سشت˘˘كا˘˘˘ب
لا˘ن˘ت نأا تعا˘ط˘ت˘سسا ،بهاو˘م˘لا
ا˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ج˘˘عإا

نأاسشلاب نيمتهملا هابتنا تفلتو
ذإا ،سصا˘˘خ ل˘˘كسشب ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا
تاذ يهو ة˘مو˘م˘يد˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت

،ة˘ي˘فا˘ق˘ثو ة˘ي˘ن˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ
ةقيرط˘ب سسا˘ن˘لا ا˘يا˘سضق حر˘ط˘ت
اهنأل كلذو ،ةرثؤوم ةيعادبإا ةينف
اهلعجت ةريثك تÓهؤوم زوحت
سسفنب تلسصاو نإا ‐ابيرق عبرتت
˘‐ ةدارإلاو ر˘ب˘سصلاو دا˘ه˘˘ت˘˘جلا

نم ،يرسصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا سشر˘ع
بول˘سسأاو ة˘ي˘قارو ة˘سسل˘سس ة˘غ˘ل

ءا˘˘ق˘˘لإلا ي˘˘ف ءا˘˘كذو  ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ديدع يف ةكراسشم... رواحتلاو
ريوسصتلاك ةينيوكتلا تارودلا
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘˘لا
ةد˘ع ى˘ل˘ع ةز˘ئا˘حو ي˘ف˘ح˘˘سصلا
ة˘ي˘تو˘سص ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م ،تادا˘˘ه˘˘سش
يف اهتانق ىلع جمارب ةمدقمو
ةدع نع ة˘لوؤو˘سسم ،بو˘ي˘تو˘ي˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ب˘˘خإا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص
يعامتجلا لسصاوتلا تاسصنم

ى˘لإا ،مار˘غ˘ت˘سسنلاو كو˘˘ب سسي˘˘ف
رئازجلاب لظلا قطا˘ن˘م ،ق˘م˘ع˘لا
،ةرهسش ديرت ةلاسسر زربأا لظت..

ج˘مار˘ب ة˘مد˘ق˘˘مو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا˘˘ك
د˘ي˘كأا˘ت˘لا ،ا˘ه˘لا˘سصيإا ة˘نا˘سسنإا˘كو
نا˘سسنإا ن˘ي˘ب قر˘˘ف ل ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘سشن يرور˘˘سضلا ن˘˘م˘˘ف ،ر˘˘خآاو
يتلا يهو ،ناكم لك يف بحلا
ءر˘م˘لا ة˘ب˘ح˘م بو˘جو˘ب ن˘˘مؤو˘˘ت
،ن˘ير˘خآلا بح˘ي ي˘˘ك ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل
سصلختلا ىلإا سسانلا لك ةيعاد
،انناطوأا يف هركلاو دقحلا نم
عاد˘بإلاو ن˘ف˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘˘ن˘˘ن˘˘ل˘˘ف
اريخ ،نيعدبم نكنلو لامجلاو
رو˘مألا ه˘فاو˘ت˘ب لا˘غ˘سشنلا ن˘˘م
لك لمعيلو ،ةايحلا تاهركمو
يهو ،ه˘تر˘سسأا حا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع ا˘ن˘م
ام» تفاسضأاو ،«ريغسصلا هنطو
يمامأاو قيرطلا لوأا يف تلز
د˘ج˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ىوتسسم تاذ لا˘م˘عأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ي˘˘سضر˘˘تو ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘ت ع˘˘˘فرأا
ه˘ب ح˘م˘طأا ا˘م ن˘كل ،رو˘ه˘م˘ج˘˘لا

عم راودأاب ىظحأا نأا وه هانمتأاو
. نيعدبملا يتنيدم  ءانبأا
لعفلاب تحجن لجحلا نيع ةنبا

نأا ي˘ف ى˘لوألا ا˘ه˘ت˘لÓ˘طإا ذ˘ن˘˘م
اهتفا˘ق˘ث˘ب ا˘ه˘ي˘لإا را˘ظ˘نألا تف˘ل˘ت
ي˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘ما˘سسو˘بو ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا
ا˘مز˘يرا˘كلاو لو˘ب˘ق˘لا˘ب جز˘ت˘م˘˘ت
يهف ،اًسضيأا ةقابللاب ةطلتخملا
عراسصي ،قرسشم جذومن مويلا

ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةف˘سصن˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘ط˘م˘ن ةرو˘سص
نع يرئازجلا مÓعإلا اهعيسشي
ا˘هر˘ه˘ظ˘ي ن˘ي˘ح كلذو ، ةأار˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘غ ،ع˘سضا˘خ ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت در˘ف˘ك
فقومو قح يذ ريغو ،جسضان
.«عمتجملا يف

يوهج˘لا قود˘ن˘سصلا ر˘يد˘م د˘كأا
لجيج ةيلوب يحÓفلا نواعتلل
ي˘حÓ˘ف نأا ،لدا˘ع رو˘سشا˘ع دار˘ف
ر˘ئا˘سسخ اود˘ب˘كت ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو
ةيحÓفلا مهتاجوتنم يف ةريبك
ةئيسسلا ةيعيبطلا فورظلا ءارج
نم ارخؤوم ةقطنملا تبرسض يتلا
حا˘˘يرو جو˘˘ل˘˘ث ةر˘˘يز˘˘غ را˘˘ط˘˘مأا
مه˘فوز˘ع بب˘سسب كلذو ،ةد˘يد˘سش
ةيحÓفلا مهتاجوتنم نيمأات نع
ر˘كف ن˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا هذ˘ه با˘ي˘غو
ا˘م˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

نم ر˘ي˘ث˘كلا نور˘سسخ˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
راسشأا ثيح ،ةيحÓفلا مهتاجوتنم
ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا دد˘˘ع نأا˘˘ب ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
بسسح مهتاجوتن˘م˘ل ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا

ىدعتت ل قودنسصلا تايئاسصحإا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب5
،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا

نم راطإل رخآا حيرسصت بسسحو
نإاف ،ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم
ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب08 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا
تسضرعت ةيحÓفلا تاجو˘ت˘ن˘م˘لا
ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخو فÓ˘˘تإÓ˘˘ل
جو˘ت˘ن˘م˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خو
ا˘ي˘عاد ،ي˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘لوار˘˘ف˘˘لا
يلحتلا ةرورسض ى˘لإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
،مهتح˘ل˘سصم˘ل ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘ب
لوألا م˘ه˘فد˘ه ءا˘كر˘سشك م˘ه˘˘نأاو
حÓ˘ف˘لا ة˘يا˘م˘ح و˘ه ي˘سسي˘ئر˘لاو
ةلاح يف هسضيو˘ع˘تو ه˘جو˘ت˘ن˘مو
ىطعأاو ،ةري˘ب˘ك ر˘ئا˘سسخ ثود˘ح

ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘ب لا˘˘˘ث˘˘˘م
ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
جا˘˘ت˘˘نإا عور˘˘سشم و˘˘هو ة˘˘يلو˘˘˘لا
رايلم قوفت ةيلام ةميقب زوملا
اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
يأا ةئملاب2 قوفي نل عورسشملا

ديهز غلبم وهو ،طقف نويلم02
عور˘˘سشم˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
يف مه˘ل ة˘ما˘ت ة˘يا˘م˘ح ن˘م˘سضيو
فلت˘خ˘م˘ب ثراو˘ك ثود˘ح لا˘ح
م˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘˘م ،عاو˘˘˘نألا

ةقث قفو ءاكرسشو مهل نوقفارم
راطإا يف ني˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ن˘ب˘م
ق˘ح نا˘م˘سضو ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل دو˘˘ق˘˘ع
.ةلمتحملا ثراوكلا نم حÓفلا

ميهارب.ع

 فضسوي نب . رضضخل . أا
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لتحي ركصسعمب قيصس لهصس
اينطو ىلوأ’ا ةبترملا

نوتيزلا جاتنإا يف
لهضسل يقضسملا طيحملا لتحا
رهتضشي يذلا ،ركضسعم ةي’وب قيضس
نوتيزلا عاونأا دوجأ’ هجاتنإاب

ةبترملا ةريخأ’ا تاونضسلا لÓخ
نم لاجملا اذه يف اينطو ىلوأ’ا

ةكبضش ديدجتو ةئيهت عورضشم
399.4 يقضسب حمضسي يذلا يقضسلا

ةيحÓفلا يضضارأ’ا نم اراتكه
برق ،2 ةفرضشلا دضس نم اقÓطنا

تحت تاونق ربع قيضس ةنيدم
هايملا رخبت يدافتل ،صضرأ’ا

دقو .ةكبضشلل عيرضسلا روهدتلاو
فرضشأا يتلا ةيلمعلا هذهل دضصر

يقضسلل ينطولا ناويدلا اهيلع
هردق ايلام افÓغ هايملا فرضصو
اهمضسق لمضشو ،جد رايلم65,3
265.2 ةحاضسم ىلع عبرتملا لوأ’ا

تاكبضش نم ملك06 زاجنإا ،اراتكه
حمضس امك عيزوتلاو لقنلا
نم ملك03 ديدجتب عورضشملا
حتفو ةميدقلا ةيفيرلا كلاضسملا

زاجنإاو ،ةديدج ىرخأا ملك63
ملك89 لوط ىلع ةديدج قدانخ
زيهجت072 نم ديزأا بيكرتو
غلبت يذلا يناثلا مضسقلا امأا .يرلل
نمضضتف اراتكه134.2 هتحاضسم
لقن تاونق نم ملك3,26 ةماقإا

622 بيكرتو هايملا عيزوتو
ديدجت عم يرلل يكيناكيم زيهجت
ةيفيرلا كلاضسملا نم ملك43
ةديدج كلاضسم ءاضشنإاو ةميدقلا

.ملك8 قوفي اهلوط
م.ق
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ةقفصصب ديصشي كروي
رياصشلوصس ـل مصسوملا

رتسسسشنام ةروطسسأا كروي تياود داسشأا
ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘نو˘غ ي˘لوأا˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي
يذلا هزاجنإل رمحلا نيطايسشلا بردم
’’ةعئار ةبرسض’’ ةباثمب هبرتعا يذلا
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
اذه ةياهن يف لوبرفيل عم ةمخسضلا
 .عوبسسألا

ينافاك نوسسن˘يدإا نور˘ي˘ث˘كلا ر˘ب˘ت˘عاو
مت امدنع لدجلل ةريثم ةقفسص ةباثمب
يئاهنلا دعوملا موي يف هعم عيقوتلا
 .ربوتكأا يف تلاقتنÓل
˘مد˘ق ي˘لود˘لا ياو˘جوروأا بعل ن˘˘كل
يرودلا يف ةعئارلا سضورعلا سضعب
يف أادب نأا دعبو ،زاتمملا يزيلجنإلا
لمأاي يلنريب ىلع ءاثÓثلا موي زوفلا
ةارابم يف ه˘نا˘كم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف
 .ةقÓمعلا دحألا
يا˘˘˘˘كسس’’ ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشل كرو˘˘˘˘˘ي لا˘˘˘˘˘ق
ينافاك يف ينبجعي ام’’ :’’سستروبسس
ة˘ي˘ق˘ب ن˘ع ا˘ًما˘م˘ت ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ه˘˘نأا و˘˘ه
طسشان وهو ةعئار هتكرح ،نيبعÓلا

 .’’سسرمتم
نم ةعئار ةبرسض تناك دقل’’ :فاسضأا
.’’هراسضحإاب يلوأا

ماهنتوت فقوم نع فصشكلا
اًيئاهن ليب ثيراغ مصض نم

هنأا ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك
ماه˘ن˘تو˘ت دد˘م˘ي نأا ح˘جر˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م
دعب ام ىلإا ليب ثيراغ ةراعإا ةقفسص
نم اًيئاهن هءارسش وأا مسسوملا اذه ةياهن
ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو كلذو ،د˘يرد˘م لا˘ير ه˘يدا˘˘ن
حابسص ’’ز˘م˘يا˘ت˘لا’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تر˘كذ
 .مويلا

لامسش ىلإا رثؤوم لكسشب يزليولا داع
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف قÓ˘غإا ل˘ب˘ق ند˘ن˘˘ل
ىلع نآلا ىتح رسصتقا هنكل ،ةيفيسصلا
.ءلدبلا دعاقم ىلع روهظلا

يف ةارابم21 ناديز ذوبنم بعلو
ة˘ثÓ˘ث ل˘ج˘سسو ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
بعل˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ه˘ن˘كل ،فاد˘هأا

ط˘˘خ˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل د˘˘حأا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘˘ع
يئانثلا نم نوكم˘لا ل˘تا˘ق˘لا ي˘ما˘مألا
 .نيم غنويه نوسسو نيك يراهل

عم ةمزأا يف لخد دق ناك ليب ثيراغ
ناديز نيدلا نيز ديردم لاير بردم
بعÓلا تافرسصت ببسسب هتراعإا لبق
بردملا لعج عم وهو ،لدجلل ةريثملا
.هداعبتسسإاب موقي يسسنرفلا

ةقفصص لجؤوي لوبرفيل
فيصصلا ىلإا زيصشناصس وتانير
نإا ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ليل مجن زيسشناسس وتا˘ن˘ير ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
 .يسسنرفلا

قوثوملا يفاحسصلا هلاق امل اًقفو اذه
بعل نإا دكأا يذلا ،ونامور ويزيرباف
نأا نكمي لاغتربلاو ليل طسسو طخ
يف مودلانيف وين˘ي˘جرو˘ج ل˘ح˘م ل˘ح˘ي
.فيسصلا

نم غلابلا مودلانيف دقع يهتنيسسو
ىدبأاو ،فيسصلا يف اًماع03 رمعلا
بعÓ˘لا˘ب اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًما˘م˘ت˘ها ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نم لمعلل ةدوعلل ،يلودلا يدنلوهلا

بخهتنم يف قباسسلا هبردم عم ديدج
 .ناموك دلانور نيحاوطلا

خنويم نرياب ىلإا مسضنا دق ناك وتانير
ةلوطبب جوت امدعب ،6102 فيسص يف
بعل نكل ،لاغتربلا عم6102 وروي
تم˘تو ،ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ق˘ب˘سسألا ا˘˘كي˘˘ف˘˘ن˘˘ب
نأا ل˘ب˘ق ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ه˘ترا˘عإا
.ليل يف رقتسسي
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ايلاطيإ’ ةدوعلاب يصسيلصشت رهظ حصصني ينيصشنام

برد˘م ي˘ن˘ي˘سشنا˘م و˘تر˘˘ي˘˘بور د˘˘كأا
لÓ˘خ لوألا ي˘لا˘ط˘يإلا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

اتيزاغل’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ع˘م ه˘ت˘ل˘با˘ق˘م
نو˘سسر˘م˘يإا نأا˘ب ،’’ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد
ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن ر˘ي˘ه˘ظ ير˘ي˘م˘لا˘ب
يرودلل دوعي نأا بجي يزيلجنإلا
وه نم اًسضيأا فسشك ثيح يلاطيإلا
ة˘ي˘ل˘با˘ق ل˘قألا ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا بعÓ˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ط˘˘بر م˘˘تو.لادبتسسÓل
ر˘ت˘نإا ى˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا˘˘ب ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘با˘˘نو
.ةيراجلا ةيوتسشلا

اًيلاثم نوكي˘سس’’ :ي˘ن˘ي˘سشنا˘م لا˘قو
حومط ٍدان ىلإا مسضني نأا هل ةبسسنلاب
نو˘كي˘سسو ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ي˘˘ف
قبطني رمألا سسفنو ءيسش لسضفأا

امك.’’يوارعسشلا ناف˘ي˘ت˘سس ى˘ل˘ع
رخآا رايخ لوزانبيسس ودرانويل دعي

اذام نكلو ينيسشنامل راسسيلا ىلع
بعل و˘كرا˘م˘يد و˘كير˘˘يد˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع
ه˘فر˘عأا’’ :لا˘قو.؟انوري˘ف سسÓ˘ي˘ه
هيدلو رتنإلا يف بردت نأا دعب اًديج
ةد˘ي˘ج ة˘ي˘سصخ˘سشو ة˘ي˘ن˘ف تارا˘ه˘˘م
با˘˘سش ه˘˘نإا’’ :ع˘˘˘با˘˘˘تو.’’ةياغلل
ةسصرف ىلع لسصحي نأا نكميو
هعباتن نحنو ابوروأا ةلوطب دعب

نيبوهوم نيبعل عم هعبتن امك
ولوكينو وتافول ويتام لثم نيرخآا

.’’اغيبوب وسساموتو Óيفور

ي˘˘˘نا˘˘˘˘كاز ن˘˘˘˘كي م˘˘˘˘ل’’ :فا˘˘˘˘سضأاو
ةيفتاه ةملاكم ىقلت دقف اًظوظحم
.’’ةباسصإÓل سضرعت هنكل
وزنيرول نوكي نأا لمتحملا نمو
د˘ق ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن بعل ي˘ن˘˘ي˘˘سسنإا
بخ˘ت˘ن˘م ة˘ق˘فر حا˘ي˘˘ترلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سش
اذ˘ه ي˘لو˘با˘ن ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ديرف هنإا’’ :ينيسشنام لاقو.مسسوملا
بع˘˘ل لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ح˘˘ب˘˘سصأاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘طا˘˘ب˘˘ترلا
لادبت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘ل˘با˘ق ل˘قألا بعÓ˘لا

وز˘˘ن˘˘يرو˘˘ل’’ :ع˘˘با˘˘تو.’’انيدل
ةبسسنلاب اًسضيأا اًدج مهم ينيرغيليب
رود لك يف بعلي نأا هنكميو انل
لجر و˘هو ا˘ًم˘ئاد اًد˘ي˘ج بع˘ل˘ي و˘هو
نكمي له هلاؤوسسبو.’’اًسضيأا فيطل
ولويناز ولوكينل اًعجرم نوكي نأا
فوسس ،باسش بعل ولوكين’’ :لاق
نم لإا نسسحتلا هنكمي ل هنأا مهفي

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘ج سصي˘سصخ˘˘ت لÓ˘˘خ
.’’مدقلا ةركل هموي
ةسصرف يلليتولاب حنم ةيناكمإا نعو

ق˘ل˘غأا ل ا˘نأا’’ :لا˘ق ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ق˘˘فر
نكلو ،سصخسش يا هجو يف بابلا
ة˘ب˘ع˘سص رو˘مألا و˘يرا˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ا˘ي˘تا˘˘م˘˘ل ءي˘˘سشلا سسف˘˘نو ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
وريسش دعب نم’’ :عباتو.’’ورتسسيد
كانه يتوليب تايردنأاو يليبوميإا

وتوباك وكسسيسشنارف لثم نوبعل
ا˘كو˘˘ل˘˘نا˘˘ي˘˘جو ا˘˘ي˘˘نازل ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو
ي˘ف نو˘مد˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘˘لا ا˘˘كا˘˘ما˘˘كسس
يذلا نيك سسيوم كلذكو بيترتلا
.’’ديج لكسشب لمعي

’’ىصضم تقو يأا نم برقأا ليزوأا ةقفصص’’ :ةصشخبرنفل يصضايرلا ريدملا
ليزوأا دوعسسم لانسسرأا ذوبنم حبسصأا
ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘سضم تقو يأا ن˘˘˘˘م بر˘˘˘˘قأا
اًقفو ،ةسشخبرنف قيرف ىلإا مامسضنلا
يكرتلا يدان˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل
 .ولغوأا زوليب يرميإا

ىرجأا ةسشخبرنف نأاب يرميإا فرتعاو
،هلامعأا ليكوو ليزوأا عم تاثداحم
لانسسرأا طسسو طخ بعÓب اًديسشم
ةوطخلاب داسشأاو «مجن» هنأاب هفسصوو
 .يدانلل «ةياغلل ةيباجيإا» اهرابتعاب
لا˘˘ن˘˘˘سسرأا برد˘˘˘م د˘˘˘كأا ،كلذ ع˘˘˘مو
دو˘جو مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘ت˘˘ي˘˘ترأا ل˘˘ي˘˘كي˘˘م
نم مغرلا ىلع ،ةسسوملم تاروطت
كراسش وديإا ينفلا ريدملا نأاب هفارتعا
 .تاسشقانملا يف
يف ليزوأا عيبي نأا لانسسرآا لمأايو
،رياني يف ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف
نم غلابلا بعÓلا ديمجت مت ثيح
ذنم اتيترأا لبق نم اًماع23 رمعلا

 .يسضاملا ماعلا نم سسرام
ام نأاسشب قافتا ماربإا نيعتيسس نكل
،ملاعلا سسأاكب زئافلل روجأا نم ىقبت

بعل نو˘كي نأا رر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح
7 يلاوحب اًنيدم قباسسلا ديردم لاير
ر˘خآا ن˘م ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
 .هدقع نم فسصنو رهسشأا ةسسمخ

نل تاسضوافملا نأاب يرميإا فرتعاو
نم قثاو هنإا لاق هنكل ،ةلهسس نوكت
فا˘ط˘م˘لا ه˘ب ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘سس ل˘˘يزوأا نأا
نا˘ك يذ˘لا يدا˘ن˘لا ى˘لإا ما˘م˘˘سضنÓ˘˘ل
 .ايبسص ناك امدنع همعدي
لسساكوين طسسو بعل يرميا لاقو
يا˘˘˘˘˘كسس’’ ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشل ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسلا
ليزوأا دو˘ع˘سسم نا˘ك’’ :’’سسترو˘ب˘سس
ملاعلا يف ازيمت نيبعÓلا رثكأا دحأا
ا˘ما˘ع ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا ي˘˘ف هز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف
،ة˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه تم˘ت اذإا ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
ةوطخ اهربتعأا ،اًلوأا كلذ نوكيسسف

انعمتجم نم لكل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ل ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘ن˘˘سسي˘˘ئرو
ا˘ن˘ط˘ط˘خ ا˘ن˘˘يد˘˘ل ،Óً˘˘ه˘˘سس نو˘˘كي˘˘سس
عم د˘ق˘ع ه˘يد˘ل دو˘ع˘سسمو ،ة˘سصا˘خ˘لا
.’’مجن هنإا ،هيدان

عم دقاعتلا نإا ىلإا يرميإا راسشأاو
نوكيسس م˘سسو˘م˘لا ف˘سصت˘ن˘م ل˘يزوأا
نحن’’ :Óئاق ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ع˘فد ة˘با˘ث˘م˘ب
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي بعل ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ن
ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف فاد˘هألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
يذلا قيرفلا نع رظنلا سضغب ،ىرخأا
اذإا ةياغلل اديعسس نوكأاسس ،هعم بعلي

هيدل نوكي نأا نكمي ةسشخبرنف ناك
يف نحنو ةسصاخ ،بعÓلا اذه لثم
 .’’ةمدخلا

هعم اعامتجا اندقع دقل’’ :لسصاوو
ثد˘ح˘ي اذ˘ه ،ه˘لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو ع˘˘مو
يأا نم برقأا دوعسسم نكل ،ءطبب
ةقيقح ،هسشخبرنف ىلإا ىسضم تقو
ىلع لازي ل دوعسسم ةلوفط ملح نأا
لثم هيدل ةسشخبرنف نأاو ةايحلا ديق
ةبيرق ةوطخلا هذه لعج ملحلا اذه
 .’’ةرم لوأل اًدج
ن˘م دو˘ع˘سسم ءا˘ه˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب’’ :را˘˘سشأا
ير˘ج˘ن˘سس ،ه˘يدا˘ن ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘˘لا

اذإا ،اننيب اميف ةسصاخلا انتاسضوافم
عم ةقفسص دقع نم دوعسسم نكمت
نلف ،اهعقوتن يتلا طورسشلاب هيدان
رظنلاب اًيلام انيلع اًئبع كلذ نوكي
 .’’ماعلا اذه اندودح ىلإا

ليزوأا لبقت˘سسم ن˘ع ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ئ˘ُسسو
مامأا0‐0 لا˘ن˘سسرأا لدا˘ع˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب

بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف سسلا˘˘˘ب لا˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك
لا˘قو ،سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي ’’تارا˘˘مإلا’’
سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه’’ :ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ل نكل ،يدانلاو وديإا عم تاثداحملا
تقو˘لا ي˘ف سسو˘م˘ل˘˘م ءي˘˘سش د˘˘جو˘˘ي
.’’يلاحلا

نÓيم رتنإاو سسوتنفوي ىلع وكاكولو ودلانور ريثأات فصشكي يبيل
بيرد˘ت˘لا ةرو˘ط˘سسأا ي˘ب˘ي˘˘ل و˘˘ل˘˘ي˘˘سشرا˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

ن˘ي˘ب ه˘با˘سشت˘لاو تا˘فÓ˘ت˘خلا ن˘عو سسو˘ت˘ن˘فو˘˘يو
.ولريبو يتنوك
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ر˘ب˘ع ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ثد˘˘ح˘˘تو
نم ديد˘ع˘لا ن˘ع ف˘سشك ثي˘ح ’’ترو˘ب˘سسو˘تو˘ت’’
ة˘لو˘ط˘ب ى˘ل˘ه ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مألا
.يرودلا
يف ودلانور ريثأات نع يبيل ثدحت ةيادبلا يف
نم رخآلاو نيحلا نيب’’ :لاقو سسوتنفوي تايرابم
وأا ةارابم هيدل وأا اًبعتم نوكي دق هنأا يعرسشلا
.’’دوهعملا هاوتسسم جراخ نوكي نينثا

ىلع بعلملا لخدي امدنع هنأا كردأا انأا’’ :عباتو

نإاف ،ايلاطيإا سسأاكب ةيراج ةارابم يف لاثملا ليبسس
نأا نوسضراعملا لوقيو روفلا ىلع رهظي هريثأات
يف رثؤوم لماع هنكل ررسضلا يف ببسستي دق اذه
.’’هقيرف تايرابم
رتنإاو ودلانور ىلع دم˘ت˘ع˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ي’’ :ع˘با˘تو
نيذه نودبو وكاكول ىلع دمتعي كلذك نÓيم
لكسشب نيقيرفلا تا˘ي˘نا˘كمإا لءا˘سضت˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

.’’نوزراب لاطبأا مهف ىرخأا ةيحان نمو ريبك
امبر’’ :لاق امهنيب ةبقترملا ةهجاوملا نعو
نو˘ي˘سسا˘سسأا م˘ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ،ر˘خآا بعل ق˘˘لأا˘˘ت˘˘ي
ا˘م˘˘ه˘˘نأا ةرور˘˘سضلا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
نوكي ام ةداعو هجول ًهجو ةوقب ناسسفانتيسس
.’’نيعقوتم ريغ لاطبأا تايرابملا هذهل
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5491 يام8 بعلم نوكيسس
ةريب˘ك ة˘م˘ق ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع
نسضتحيسس نيا مويلا ةيسشع
فيسضلاب فيطسس قافو ءاقل
ثي˘ح ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ةهجاو˘م ي˘ف د˘ئار˘لا نو˘كي˘سس
ي˘هو ر˘سشا˘ب˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
راظنألا د˘سشت˘سس ي˘ت˘لا ة˘م˘ق˘لا
ي˘ف ق˘ير˘ف ل˘ك ة˘ب˘غر نا ا˘م˘ب
ةيبا˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا
نايعسسي ني˘فر˘ط˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘سس
يف امهيدل ام لك ميدقت ىلا
نا˘م˘˘سض ل˘˘جا ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
مقاطلا نا امب ثÓثلا طاقنلا
Óمع نييدانلا Óكل ريسسملا

ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘ت و ن˘˘˘ح˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.امهرسصانع

ظافحلا» :يكوكلا
انفده بشساكملا ىلع

يف بورهلاو
«يرورشض ةمدقملا

برد˘م˘ل˘ل ح˘ير˘سصت ا˘ن˘ل نا˘ك
:لاق ثيح يكوكلا يسسنوتلا
رظتن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نا د˘ق˘ت˘عا »
بورهلا لجا نم مويلا ةمق

قرافلا عفرو ةمدقملاب رثكا
انل ر˘سشا˘ب˘م˘لا سسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع
ابعسص نوكيسس ءاقللا ةقيقح
ام وهو يحاونلا عيمج نم
ه˘ي˘جو˘ت˘ل ى˘˘ع˘˘سسا ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج
زيكرت˘لا ط˘ب˘سضو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ط˘غ˘سضلا يدا˘ف˘ت ع˘م مزÓ˘لا
ىلع رثؤوي دق يذلا يبلسسلا
ي˘ف ا˘ن˘ناو ة˘سصا˘خ ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا

لخاد زوفلا ىلا ةسسام ةجاح
يف ظافحلاو انناديم ةيسضرأا

ة˘ل˘ي˘سصح˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.ةيباجيإلا جئاتنلل ةيلامجلا

فقول نوزهاج» :زيغن
   «قافولل ةيباجيلا ةلشسلشسلا
بردملا ثد˘ح˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةمق سصوسصخ˘ب لا˘قو ز˘ي˘غ˘ن
بعلتسس ةل˘با˘ق˘م˘لا» :قا˘فو˘لا

ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص تا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ةريبك جئات˘ن ق˘ق˘ح قا˘فو˘لا˘ف
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب ه˘ل تح˘˘م˘˘سس

انلجسس اسضيأا نحنو ةدايرلا
ر˘ملا ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع
قاحتللاب انل حمسسيسس يذلا
ا˘مو˘م˘ع بي˘تر˘ت˘لا ة˘فا˘سصو˘ب
يتلا ةمزÓلا قاروألا انيدل
داز˘لا نا˘م˘سضب ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘سست

نم رث˘كا بار˘ت˘قلاو Ó˘ما˘ك
ل˘كلا ناو ا˘م˘ي˘سسل ةدا˘˘ير˘˘لا

لكلاو ةهجاوملا ىلع زكرم
ةميزه لوا قيقح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ي
.سسفانملل

ششامر ماششه

رابتع’ا ةداعإا لجأا نم «ةوانصشلا»و ةرادصصلا ىلع ظافحلل قافولا
ةمشصاعلا ةيدولوم – فيطشس قافو

ةدعاو ةمق يف وداراب يدان هفيسض ةرقم مجن قيرف لبقتسسي
رطخ بتارم نع رثكا داعتبلا ةيفيك نع قيرف لك اهيف ثحبي
نيسسحتو راسصتنلا نع ناثحبي نيتبيتكلا ناو ةسصاخ طوقسسلا
ثحبي ةيبلسسلا جئاتنلا نم ةلسسلسس دعبو مجنلاف رثكأا جئاتنلا

يعي سشرطل نأاو ةسصاخ Óماك دازلا ليسصحت ةيفيك نع ايلاح
ركذي ةيئاهنلا ةجيتنلا بسسك ةرورسضو فقوملا ةبوعسص اديج
ىلع كلذب ظافحلاو نييلحملا ةتغابم نع ثحبي «كابلا» نأا
. رايدلا جراخ ةققحملا ةيباجيإلا جئاتنلا ةلسسلسس
«ةهجاولا ىلإا انديعي يذلا راشصتنلا قيقحتو ةقافتشسلاب انيلع» :ششرطل

:لاق ثيح سشرطل ميركلا دبع بردملا عم ثيدح انل ناك
لجا نم هسسفن نع رابغلا سضفن ىلا ةجاح يف مجنلا نأا دقتعا»
قيرفلاف وداراب يدان باسسح ىلع راسصتنلا ةجيتن ليسصحت
رابتعلا در لجا نم تقولا ناح دقو ةريثك تازه ىلا سضرعت
ةروسص يف قيرفلا عسضيسس رخا رثعت يأا ناو ةسصاخ هسسفنل
ىلا نوعسسي نيسسفانملا لك نا امب ةجرح ةيعسضو يفو ةئيسس
. ةلوج لك عم مهب سصاخلا يطقنلا دازلا عفر

  «هلكاششم يف رامثتشسÓل ىعشسنشسو اديج شسفانملا انشسرد» :ناڤرز
سصوسصخب ناقرز مدا وداراب يدان بعل ثدحت ىرخأا ةهج نم
جئاتنلا يف ةيقيقح ةمزا سشيعي سسفانملا نا كردن» :لاقو ةمقلا

ةكسسلا ىلا ةدوعلا لجا نم هلقث لكب يمري هلعجيسس ام وهو
مهيبعل ءاطخأا لÓغتسسا ثحبن انلعجيسس يذلا رملا ةحيحسصلا

سضبن سسج لواحنسس امومع اديج سسفانملا انسسرد انناو ةسصاخ
ليسصحت ىقبي انفده ناو ةسصاخ هيلع سضاسضقنلا لبق سسفانملا
. كلذ لجا نم اهبعلن انتاءاقل لك نا امب Óماك دازلا

ششامر ماششه

ةكصسلا ىلإا ةدوعلاو كرادتلا نع ثحبي مجنلا
Óماك دازلاب ةدوعلا ديري «كابلا»و
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نع ثحبي ايوق اسسفانم هبعلم يف ناسسملت دادو قيرف فيسضتسسي
لك ريسشت ثيح ةيسضاملا ةلوجلا يف هتاف ام كرادت ةيفيك
ل فيك ناديملا يف ةريبك ةمق ةدهاسشم ةيناكمإا ىلا تايطعملا

ةلسسلسس ناو ةسصاخ قباسسلا يف هتاف ام كرادت ديري قيرف لكو
سسابع زيزع بردملا ترطسضا نييلحملل ةققحملا تاراسسكنلا
نيب اديدسش اسسفانت فرعيسس ءاقللا نا ركذي ةفسشنملا يمر ىلا
.Óماك دازلا قيقحت لجا نم نيبعÓلا

«انتمزأا جارفنا تقو ناحو زوفلا نع ليدب ل» :نامرز
ماما مويلا ةرظتنملا ةمقلا سصوسصخب نامرز بعÓلا ثدحت
لجا نم ثÓثلا طاقنلا ليسصحت ايلع» :لاق ثيح لئابقلا ةبيبسش
عم اديج سضوافتلا انيلع بيترتلا ليذ ةبكوك نم رثكا بورهلا
ةسصاخ يطقنلا ديسصرلا زيزعت ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ ةمقلا

تلو˘ج˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع ه˘سسف˘ن ى˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘سض دادو˘˘لا ناو
ةينب ةلباقملا لخدن˘سسو ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م كرد˘ن ا˘مو˘م˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا
.سسفانملا هيلع لمعيسس ام ةاعارم نود ريغ ل راسصتنلا

«عيمجلا ةشضافتنا بقترنو انرظتني ام كردن» :ةفيرشش نب
سصو˘سصخ˘ب ة˘ف˘ير˘سش ن˘ب د˘ي˘لو يرا˘ن˘˘كلا بعل ثد˘˘ح˘˘تو اذ˘˘ه
زيكرتلاو ةيبلسسلا جئاتنلا زوا˘ج˘ت ا˘ي˘ل˘ع» :لا˘ق ثي˘ح ة˘ه˘جاو˘م˘لا

ىلع ظافحلا ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ ءاقللا راوطا لماك لÓخ
نيرذح نوكنسس نيا سشتوكلا تاميلعت قبطنسس امومع زيكرتلا
راوطا لÓخ سسفانملا ءاطخأا لÓغتسسا ثحب عم عافدلا يف
يتلاو نيباسصملا سضعب ةدوع نم ديفتسسنسس انناو ةسصاخ ءاقللا

.ةياهنلا يف دارملا قيقحتل ربكا ةقث انحنمتسس كسش نود نم
ششامر ماششه

لئابقلا ةبيبشش – ناشسملت دادو

تابيخلا ةحفصص يطل فدهي دادولا
هديصصر زيزعت لجأا نم «يرانكلا»و

ةدكيكشس ةبيبشش
«يصس سسا يصسلا» مامأا ناهرلا نورصسخي «اداكيصسورلا» ءانبأا
ببشسب Óماك دازلا قيقحت ةشصرف هشسفن ىلع ةدكيكشس ةبيبشش قيرف عيشض

ن˘م ر˘ث˘كا ي˘شس شسا ي˘شسلا ة˘م˘ق˘ل ىط˘عا يذ˘لاو نا˘شسي˘ت˘فا برد˘م˘لا تارا˘˘ي˘˘خ
افوختم ناك ششتوكلا نا كرد˘ي ة˘م˘ق˘ل˘ل اد˘ي˘ج ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا نا ثي˘ح ا˘ه˘م˘ج˘ح

يف˘ت˘ك˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا ي˘نار˘م˘ع لا˘ب˘ششا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب
ن˘م ة˘عذل تادا˘ق˘ت˘نا ششتو˘ك˘لا تارا˘ي˘خ تقل د˘قو اذ˘ه ط˘ق˘فو عا˘فد˘˘لا˘˘ب

ر˘ي˘ب˘ك˘لا ع˘جار˘ت˘لا بب˘شس ن˘ع شسما هور˘شسف˘ت˘شسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا فر˘˘ط
. ةرواشسلا ةمقب ةنراقم يدانلا دودرمل

ةيلاملا ةمزأÓل لح نع ثحبت ةبيبششلا ةرادإا
نيشسحت يف ةدكيكشس ةبيبشش قيرفل ريشسملا مقاطلا لمأاي هتاذ قايشسلا يف
يلاملا بناجلا شصخت يتلاو نيبعÓلا ةيعشضو اهمهأا لعل بناوجلا نم ريثكلا

هيف ةكراششملا تشضفرو يشس شسا يشسلا ءاقل تعطاق رشصانعلا شضعب نا ثيح
بناجلاب قلعتي يشسيئرلا لكششملا نا نوك نم مغرلاب ةباشصإلا لكششم ةجحب
ةمهم ماما يراطيق ءاقفر عشضتشس كشش نود نم يتلا ةوطخلا يهو يلاملا
. نيبعÓلا تاقحتشسم ديدشستل ليومت دوقع نع ثحبلا

ششامر ماششه

بصسكملا ىلع ظافحلا لجأا نم«ديبرلا»و ةقافتصس’ا ديكأات نع ثحبت ةراطصسوصس
ع˘ير˘سسو ةرا˘ط˘سسو˘سس ي˘يدا˘˘ن ةو˘˘ح˘˘سص
امهلعجيسس ةريخألا ةلوجلا يف نازيلغ
ة˘ب˘ي˘ط ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف نÓ˘˘مأا˘˘ي
وهو ةمدقملا بتارم نم رثكا امهبرقت
دعوم ىلع نيغولوب بعلم لعجيسس ام
Ó˘ك ا˘ه˘ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘ي ة˘˘يور˘˘ك ة˘˘م˘˘ق ع˘˘م
ررحت˘لا ل˘ع˘ج˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع ن˘ي˘يدا˘ن˘لا
نييلحملل ةبسسنلاب ةسصاخ رثكا نوكي
ةلسسلسس دعب ارخؤوم ةوقب اوداع نيذلا
اذ˘ه م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف تار˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘سش برد˘˘م˘˘˘لا كرد˘˘˘يو
يذلا رملا رظتنملا يدحتلا ةبوعسص
نم زيكرتلا˘ب هر˘سصا˘ن˘ع بلا˘ط˘ي ه˘ل˘ع˘ج
قيرف˘ل˘ل ح˘م˘سست ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ل˘جا
. رثكا سسفنتلاب

حمشستشس ةيوقلا انتدوع» :يردوك
«راشصتنلا قيقحتب انل

يردو˘˘˘˘˘ك بعÓ˘˘˘˘˘لا ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘قو
:لا˘ق ثي˘ح ع˘ير˘سسلا ءا˘ق˘˘ل سصو˘˘سصخ˘˘ب
سسفانم ماما ةارابملا ةبوعسص كردن»
جرا˘خ طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت
نع ثحبن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو را˘يد˘لا
ن˘سسح˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو مزÓ˘لا ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
انراسصنا ناو ةسصاخ ةرظتنملا ةمقلل
يذلا دعب رخا زوف ةفاسضإا نورظتني
نا ركذي نيءاقل رخا يف هيلع انلسصحت
ةريغسص تايئزج ىلع بعلتسس ةمقلا

اهعسضي ةوفه يأا لÓغتسسل ىعسسنسسو
. انحلاسص يف سسفانملا

تاميلعت قيبطتل ىعشسن» :حيتشش
«ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل بردملا
نازيلغ عيرسس قيرفل رسسيلا عفادملا قرطت
ةراطسسو˘سس ءا˘ق˘ل ى˘لا ح˘ي˘ت˘سش ن˘يد˘لا ف˘ي˘سس
ةدو˘ع ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘يو˘ق ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا» :لا˘˘قو
راسصتنل هقيقحت امو ةهجاولا ىلا سسفانملا
امومع هزيمت ىلع ليلد لا وزو يزيت يف
نم ناديملا يف دهتجنسسو انرظتني ام كردن
يف انيقب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت ل˘جا
حمسست يتلا قاروألا انل ناو ةسصاخ ةهجاولا
قيبطتل ىعسسنسس امك قيرفلا فادها قيقحتب
يذلاو ينازولا فير˘سش ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
. ةهجاولا يف انئاقبإل امود ىعسسي

ششامر ماششه

نازيلغ عيرشس – ةمشصاعلا داحتا

موصصخلا ةتغابم ةلصصاومل «ةوارمحلا»و ةدايرلا نودصصرتي «ةبيقعل ءانبأا»
توا02 بعلم اهده˘سشي˘سس ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ق
ماما دادزولب بابسش عمجيسس ةمسصاعلاب
لبقي ل ءاقل يف نارهو ةيدولوم فيسضلا
فاد˘ها نا ا˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘سسق˘˘لا
امهلقث لكب نايمري امهلعج˘ت ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

ة˘ب˘كو˘ك ن˘م˘سض ا˘مود د˘جاو˘ت˘لا ل˘جا ن˘˘م
بردملا لابسشا لخدي˘سسو اذ˘ه ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا
جئاتنلا ةيباجيإا ديكأات لجا نم امود كنارف
حنم ىلع سشتوكلا لمعيسس امك ةققحملا
لجا نم نيبعÓلا سضعبل اددجم ةسصرفلا
كلذ ى˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘سسم ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصت
نييلحملا ةتغابم ةوارمح˘لا فد˘ه˘ت˘سسي˘سس
. ةوانسشلا عم كلذ مت املثم

ةيكيمانيد ىلع ظافحلا» :امود
يرورشض ةيباجيإلا جئاتنلا

«ةدايرلا نم بارتقÓل
ة˘ي˘م˘هأا ى˘لا ا˘مود كنار˘ف برد˘م˘لا قر˘˘ط˘˘ت
» : لاق ثيح مويلا ةهجاوم لÓخ راسصتنلا

د˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ج˘سسي ةوار˘م˘ح˘لا نا ح˘ي˘ح˘سص
رايدلا جرا˘خ بع˘ل˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ةميز˘عو ة˘ب˘غر ا˘ند˘يز˘ي˘سس كلذ ل˘ك ن˘كلو

ناو ة˘سصا˘خ ةرو˘سصلا ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
قÓطنلاو يدحتلا عفرل ةزهاج ةعومجملا

يطقنلا انديسصر زيزعت نع ثحبلا بوسص
ةسصاخ بيترتلا ةمدقم ىلا رثكا برقتلاو
نحن امومع Óماك دازلا ىقبي فدهلا ناو
.ةمدقملا ىلا رثكا برقتلل نوزهاج

ويرانيشس رركتي ل امل» :يورقلب
  «ةبيقعل ءانبأا عم «ةوانششلا»

عفادم عم هانيرجا يفتاه لاسصتا انل ناك
لاق ثيح يورقلب ماسشه نارهو ةيدولوم

مويلا ةيسشع ةرظتنملا ةمقلا سصوسصخب
ةلباق˘م˘لا» : لا˘ق د˘قو ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا ما˘ما
ن˘سسح˘ي سسفا˘ن˘م ما˘ما ة˘ب˘ع˘˘سص نو˘˘كت˘˘سس
انلعجيسس ام وهو هتاءاقل يف سضوافتلا
نم انتيزهاج طبسضو رثكا زيكرتلل ىعسسن

ي˘ن˘ف˘لاو ي˘ند˘ب˘لا دودر˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست لÓ˘خ
هلقث لكب يمريسس سسفانملا ناو ةسصاخ
سسف˘ن و˘هو Ó˘ما˘ك داز˘لا زار˘˘حا ل˘˘جا ن˘˘م
ويرانيسس راركت˘ل ى˘ع˘سسن ثي˘ح ا˘ن˘حو˘م˘ط
.رايدلا جراخ انتاءاقل سضوخ
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نارهو ةيدولوم – دادزولب بابشش
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر أا˘˘ن˘˘ه
ينطولا بختنملا ،نوبت ديجملا
ى˘ل˘ع هزو˘˘ف بق˘˘ع د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل
ي˘˘ف ،32‐42 يبرغ˘م˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
ةر˘ه˘سس تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةعومجملا ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا
ديلا ةركل ملاعلا سسأاكب ةسسداسسلا
.رسصم يف ةماقملا

يمسسرلا هباسسح ربع نوبت لاقو
يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع
ى˘ل˘ع كور˘ب˘م ف˘لأا» :«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
د˘˘ق˘˘ل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يقاب˘لاو ،لا˘ط˘بأا ا˘ي ا˘نو˘م˘ت˘فر˘سش
.«هللا ءاسش نإا يتأايسس
ريزو ،يدلاخ يلع ديسس مدق امك
ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘لا ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا
ربع لاقو ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

سسيا˘ف» ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح
اذ˘ه ا˘ن˘لا˘ط˘˘بأل ا˘ً̆ئ˘˘ي˘˘ن˘˘ه» :«كو˘˘ب
يف قحتسسملاو عئارلا راسصتنلا

م˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا عورأا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حاو
نا˘فر˘ع˘لاو ر˘كسشلا «،ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا

ن˘م ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘م
ينق˘ت م˘قا˘طو برد˘مو ن˘ي˘ب˘عل
انلك نوكنسس ،ةداعلاكو ،داحتاو
ةداعتسسا لجأا نم انبختنم ءارو

يف ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘ير˘سشتو دا˘ج˘مألا
.«ريبكلا يملاعلا لفحملا اذه
،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بل˘قو اذ˘ه
يف يبرغملا هريظن ىلع ةلواطلا
ارخأاتم ناك امدعب ةارابملا ةياهن

ثي˘ح ،ءا˘ق˘ل˘لا تا˘ير˘ج˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
‐8 ةجيتنب لوألا طوسشلا ىهتنا

نكل سسلطألا دوسسأا حلاسصل51
ف˘ي˘ك او˘فر˘ع سسو˘˘كر˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر
طوسشلا يف ةجيتنلا يف نودوعي

ةقيقدلا يف اداتنوميرلابو ،يناثلا
نم نابسضغ ءاقفر نكمت ةريخألا
عطقو ،32 ـ42 ةجيتنب زوفلا
،لهأاتلا وحن ةريبك ةوطخ كلذب
رود˘لا ي˘ف ه˘ي˘مد˘ق د˘حأا ع˘˘سضوو
قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ىلع تروب نلأا لابسشأا نوكيسس
مامأا موي˘لا ة˘ي˘سشع د˘يد˘ج د˘عو˘م
را˘طإا ي˘ف يد˘ن˘ل˘˘سسيإلا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
رود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا

،ملاعلا سسأاك ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةارابم يف ،03:02ـلا نم ةيادب

رسصانعلا ىل˘ع ا˘م ا˘عو˘ن ة˘ب˘ع˘سص
بختنملا نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىلوألا ةارابملا رسسخ يدنلسسيإلا

ةجيتنب يلاغتربلا بختنملا دسض
يمريسس اذه رثا ىلعو .32 ـ52
ل˘جأا ن˘م ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب سسفا˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ف ه˘ظو˘˘ظ˘˘ح ع˘˘فرو كراد˘˘ت˘˘لا
.لبقملا رودلا ىلإا لهأاتلا

جاحلب اضضر

539213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج3ـل قفاوملا1202 يفناج61تبضسلاةصضايرلا
مويلا ادنلضسيإا يقÓيو «صسلطأ’ا دوضسأا» ىلع ةلواطلا بلقي ينطولا بختنملا

برغملا ىلع زوفلاب رصضخلا ئنهي نوبت ةيروهمجلا سسيئر

ادنلضسيأا ‐ رئازجلا

ىلع اهتقفاوم  ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تدكأا
فرسصت تح˘ت ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا بع˘ل˘م ع˘سضو
هنم ةدافت˘سسلاو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا
مربملا قافتلا بقع كلذو ،ةينابسشلا تائفلا ةدئافل
.فافلا و ةرازولا نيب
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا هر˘سشن يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا بسسح˘بو
نع نيلثمم نم ةنوكم لمع ةنجل نإاف ،ةبعلل
ةسضايرلا ةيريدم ،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو فافلا
ىنبلل دقفتو ةنياعم ةرايزب اوماق ،ةزابيت ةيلوب
ه˘نأا رد˘سصم˘لا تاذ فا˘سضأاو ،بع˘ل˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا

بع˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا عور˘سشم ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘بو
عيباسسألا نوسضغ يف قلطني نأا ررقملا نم يذلاو

كلذك سصسصخي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ه˘نإا˘ف ،ة˘مدا˘ق˘لا
يف ةكراسشملا تابختنملل ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا سصسصح˘ل˘ل
يتلا ةن˘سس71 نم لقأل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش ة˘لو˘ط˘ب
.يراجلا عوب˘سسألا ع˘ل˘ط˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘سست
لامسش ةرود نسضتحتسس رئازجلا نأا ركذلاب ريدجلا
يت˘لاو مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ن˘سس71 ن˘م ل˘قأل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةلهؤوملاو  ايبيلو سسنوت يبختنم ةكراسشم فرعتسس
ىرجتو ،ةئفلا هذهل1202 ممÓل ايقيرفا سسأاك ىلإا
ةكراسشمب ةرغسصم ةلوطب لكسش ىلع ةسسفانملا
زكرملا بحاسص لهأاتي ثيح ةثÓثلا تابختنملا
.برغملاب ةررقملا ةيراقلا تايئاهنلا ىلإا لولا
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ةينابصشلا قرفلا ةمدخ يف هعصضو لجأا نم ةعيلقلا بعلم ليهأات ةداعإا

ةيزنورب ةيلاديمب نوفتكي «ءارمصسلا ةراقلا» ولثممو ةينطولا ةبخنلل ةفيعصض ةكراصشم

sport@essalamonline.com

سسيئر يوايحم بيطلا دكأا
قيرفلا نأا نارهو ةيدولوم
مودق ذنم هم˘لا˘ع˘م د˘ج˘ي م˘ل
برد˘م˘لا  ي˘نوزا˘ك درا˘نر˘˘ب
مل يذلاو يدانلل يسسنرفلا
هيلو˘ت ذ˘ن˘م ة˘فا˘سضلا مد˘ق˘ي
ةوارمحلل ةينف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا

جئاتنلا يف ايلج رهظ يذلاو
قÓ˘ط˘نإا ذ˘ن˘م ة˘بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘م˘˘لا
. ديدجلا يوركلا مسسوملا

لوؤوسسملا تاحيرسصت يفو
ي˘˘نار˘˘هو˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل لوألا
تا˘ماد˘ق˘ت˘سسلا سصو˘سصخ˘˘ب
يف ي˘نوزا˘ك ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا
ةيو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
ر˘ب˘˘ت˘˘عأا ن˘˘ي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

يذلا نيبعÓلا نأا يوايحم
اومدقي مل ر˘ي˘خلا م˘هرا˘ت˘خأا
م˘ه˘ما˘م˘سضنأا ذ˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
م˘ل م˘هءادأا ناو ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘˘ل
،راسصنلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ق˘تر˘ي

ثيدحلل يوايحم داع امك
نأا اريسشم ةلاقلا ببسس نع
طعي مل يسسنرفلا بردملا
ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘فا˘˘سضلا
هرارسصإل ةفاسضلاب قيرفلاب

رسصانع ىلع دامتعلا ىلع
اريسشم ،ىرخأا باسسح ىلع
نا ى˘˘لا قا˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف

هاسضاقتي ناك يذلا بتارلا
د˘˘˘حأا ن˘˘˘م و˘˘˘هو ع˘˘˘ف˘˘˘˘تر˘˘˘˘م
.هتلاقإل تدا يتلا بابسسلا

وا Êارمعب لضصتا ⁄»
Òضسأاو رخا بردم ياب
«صصاÿا ›اÃ قيرفلا
ديكأاتلل يوا˘ي˘ح˘م دا˘ع ا˘م˘ك
تلاسصتا يأا طبري مل هنأا

ةعاسسلا دحل  نيبردملا عم
ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
د˘ق˘˘ع خ˘˘سسف د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةيدولومل ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا
يتلا رابخلا اي˘فا˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا
تلاسصتا دوجو نع تثدحت
ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘عو ةرادلا ن˘˘ي˘˘ب

نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم ،ي˘˘˘نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
دعاسسملا بردملا يوطعلب
بيرد˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشي˘˘˘سس
دقاعتلا ةياغل اتقؤوم قيرفلا

ف˘قو˘تو ،د˘يد˘ج برد˘م ع˘˘م
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل يوا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م
ةيسضا˘ير˘لا ة˘كر˘سشلا ة˘ي˘سضق
ريسست˘ب مو˘ق˘ي ه˘نأا د˘كأا ن˘ي˘ح
سصاخلا هلامب يدانلا رومأا

ةيلاملا لكاسشملا ل˘م˘ح˘ت˘يو
نود˘˘بو هد˘˘حو˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
.سصخسش يأا ةدعاسسم
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نارهو ةيدولوم
ةينفلا ةضضراعلا صسأار ىلع يوطعلب ةلضصاوم ةيناكما ىلإا حملأا

«بصسنأ’ا رايخلا ناك ينوزاك ةلاقإا»:يوايحم

يركاوسس ة˘م˘ي˘ل˘سس تدد˘سش
ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك
سسي˘م˘خ˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب
ة˘˘ي˘˘م˘˘هلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘سصق˘˘˘لا
ةباسشلا ةيسضا˘ير˘لا بهاو˘م˘ل˘ل
ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م را˘˘˘طا ي˘˘˘ف كلذو
ل˘ف˘كت˘لاو ا˘ه˘عا˘ط˘ق ج˘ما˘نر˘ب
ةد˘عاو˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ل˘سضف˘ب ا˘ه˘تارد˘ق ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل
ة˘ق˘فار˘م˘لاو د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا
هدا˘فا ا˘م بسسح ،ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
.يفحسص نايب
ير˘˘كاو˘˘سس ةد˘˘˘ي˘˘˘سسلا تعدو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘فار˘سشإا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ي˘˘م˘˘ير˘˘كت ل˘˘˘ف˘˘˘ح م˘˘˘سسار˘˘˘م
ةباسشلا ةيسضا˘ير˘لا بهاو˘م˘ل˘ل
يف ،تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
ةباتك جمانرب ط˘ط˘خ˘م را˘طإا
ة˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘˘لود˘˘لا
عورسشملل اديسسجتو ةب˘خ˘ن˘لا

بهاوملاب لفكت˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
ةقفارم ةرورسض ىلا ،ةباسشلا

ىلع ،ةباسشلا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا هذ˘ه
ة˘ند˘خو˘ب ن˘يد˘لا ي˘˘ق˘˘ت رار˘˘غ
ةرك بعل تاونسس01 غلابلا
نيماو ةبانع ةيلو نم مدقلا
تاونسس6 بحاسص روسشرسش
جنرطسشلا ةسضاير يف ةبهوم
بوقعيو ةركسسب ةيلو نم
يوذ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘سس11 دراز
،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا
ةيلو نم زابمج سصاسصتخا
ةراسشلاب ريدجلاو .ةليسسملا
نع اوربع ةثÓثلا لافطلا نأا
اذ˘ه˘ب م˘ه˘حا˘ي˘ترإاو م˘ه˘ت˘˘حر˘˘ف
ل مهزفحيسس يذلا ميركتلا

ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح˘˘م
بسسح ،ةسسارد˘لاو ة˘سضا˘ير˘لا
ةفلكملا ةلود˘لا ة˘با˘ت˘ك نا˘ي˘ب
.ةبخنلا ةسضايرب

ع.طيمز

ةباضشلا ةيضضايرلا بهاوملا ميركت لفح يف

ةباصشلا بهاوملل اهيلوت يتلا ةيمهأ’ا زربت يركاوصس
ةيلاديمب يقيرفلا وديجلا ىفتكإا
،ةسسماخ ةبترمو ةديحو ةيزنورب
متتخأا يذلا ةحودلا رتسسام يف
د˘ع˘ب ،ى˘سضا˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برلا سسما
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ما˘˘يا ة˘˘ثÓ˘˘ث
عومجمب اسسنرف جيوتت تفرعو
تايبهذ سسمخ ،تايلاديم عبسس
،ةدحاو ةيزنورب و ةدحاو ةيسضفو
تايسضف5و نا˘ت˘ي˘ب˘هذ نا˘با˘ي˘لا

.تايبهذ3 ةيبونجلا ايروكو
،ه˘˘جو ءا˘˘م سسنو˘˘ت تظ˘˘ف˘˘˘حو

ةرود يف ةي˘ق˘ير˘فلا ة˘كرا˘سشم˘لا
باعللا ى˘لا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ،ة˘حود˘لا
،1202 و˘ي˘كو˘ط˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا
خيسش لاه˘ن ة˘عرا˘سصم˘لا ل˘سضف˘ب
اهيتلزا˘ن˘م˘ب تزا˘ف ي˘ت˘لا ،و˘حور
لبق ،غلك87+ ةئف يف نييلولا
بق˘ل˘لا˘ب ةز˘ئا˘ف˘لا ما˘ما مز˘ه˘ن˘ت نا
يئاهن يف نامور وكيد ةيسسنرفلا
.ةعومجملا

ةلسسع اينوسص ةيرئازجلا تناكو
تيسصقا دق  ،‐ةئفلا سسفن يف‐
،د˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،لولا رود˘˘˘لا ي˘˘˘ف

.ة˘مو˘ط˘ف نآا ور˘ي˘ي˘ب ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصن˘˘˘م تل˘˘˘م˘˘˘كأاو
اكسسريزدناك انريإا ،ةيناجيبرذألا

ةجيتنلا ،تييسس ارياك ةيكرتلاو
يف ايقير˘فإل ىر˘خلا ة˘ي˘با˘ج˘يلا

هيف دجاوت يذلا  ةحودلا دعوم
ةئف لك يف اعراسصم03 نسسحأا

لا˘ب˘م ،ة˘ي˘نور˘ي˘ما˘كلا ا˘ه˘ت˘ق˘˘ق˘˘ح
تلا˘ن ي˘ت˘لا ،ا˘سسي˘نا˘ف ا˘˘نا˘˘غ˘˘نو˘˘تا
87 + ةئف يف سسماخلا زكرملا

تأادب ةريخألا هذه نا املع ، غلك
ي˘ئا˘ه˘ن˘ب ا˘هزو˘ف˘ب ،ةرود˘لا اد˘ي˘ج
رثعتلا لبق ،ةثلا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
˘˘ما˘˘مأا ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘سصن ي˘˘˘ف
.اكسسريزدناك انريإا ،ةيناجيبرذألا

يسصقأا دقف رئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
ن˘يذ˘لا ة˘سسم˘خ˘لا نو˘عرا˘سصم˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ةرود˘لا ي˘˘ف او˘˘كرا˘˘سش
،يسضاقلب ةنيمأا نم لكب رملا

،لÓ˘عو ر˘ثو˘ك ،ة˘ل˘سسع ا˘ي˘نو˘سص
يحتفو يدامع نب نامحرلا دبع
،لولا رودلا يف اركبم نيرون
ريغ تاريسضحتلا ىلا ةفاسضإلابو

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل  ة˘ي˘˘فا˘˘كلا
تاطاسشنلا فقوت دعب ، وديجلل
ةينامث براق˘ت ةد˘م˘ل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
تابيردتلا تاعاق قلغو رهسشا
حار ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب
يتلا ةعرقلا  ةيحسض نويسضايرلا
اوهجاو ذإا ، مهحلاسص يف نكت مل
نيسسفانم ىلولا مهتلزانم يف
ف˘ي˘ن˘سصت˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘سسحا
تاريسضح˘ت او˘سضا˘خو ي˘م˘لا˘ع˘لا

.ىوتسسملا يف تارودو
ة˘˘ما˘˘نزر نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو
ود˘ي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا
21 ه˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ل˘˘م˘˘ت˘˘سشت
ى˘˘لا ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
اهن˘ي˘ب ن˘م ،1202 ‐دايبم˘لوا
1202 ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نيب هتماقأا عمز˘م˘لا بر˘غ˘م˘لا˘ب
،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا81و51
رج˘م˘لا لا˘يد˘نو˘م˘ل ة˘فا˘سضلا˘ب
نيب ةدتمملا ةرتفلا يف ررقملا

.1202 ناوج31 ‐6
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ةحودلا رتضسام وديج ةلوطب يف ةيبطلا ةنجللا
لوكوتورب صضرفت

مراضص يحضص
ليلحت

لك «را.يصس.يب»
رصضخلل ةعاصس42
رصصم لايدنوم يف

ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترر˘ق
ةركل ملاعلا سسأاك ةلوطبل
ءارجإاب رسصمب ةماقملا ديلا
«رأا ي˘˘سس ي˘˘˘ب» ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
لك ةكراسشملا تابختنملا

.ةعاسس42
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘˘سسو
رارقلا اذهب اينعم ينطولا
ير˘ج˘ي˘سس ثي˘˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ليلا˘ح˘ت˘لا سسو˘كر˘ب ءا˘ق˘فر
ةيا˘غ ى˘لإا ة˘عا˘سس42 ل˘˘ك
هذ˘ه˘ب م˘ه˘تر˘ما˘غ˘˘م ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
لدب ،ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ناك امك ةعاسس84 لك نم
متي امك ،لبق نم اجمربم
ةلاح يف تارابتخإلا ءارجإا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ها˘ب˘ت˘سشلا
يرار˘˘˘˘˘ح سصح˘˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘˘˘جإا
راد˘م ى˘ل˘˘ع يرود ل˘˘كسشب
.مويلا

ءاسضعأا ىلع نوكيسس امك
نا˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو تادا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإلا
ليلاحت˘لا ءار˘جإا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

امد˘ع˘ب ،ة˘عا˘سس84 ل˘˘˘˘ك
.ةعاسس27 لك ىرجت تناك
ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو
ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع
ءابولا راسشتنا عنمو ،ةهج
ة˘ه˘ج ن˘م ةرو˘م˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.ىرخأا

جاحلب اضضر

مضسوملا قÓطن’ اريضضحت ةيدو ةرود ميظنت وحن
راتصسلا مويلا لدصسي ةبقلا دئار

يريصضحتلا هصصبرت ىلع
51 ةدمل دتما يذلا ،وبقأا سصبرت ،مويلا ةبقلا دئار قيرف يهني
فده ةجيتنب قيرفلا هيف مزهنا ديحو يدو ءاقل هللختو ،اموي

ىلع يسسيمح رونلا دبع بردملا لابسشأا لمع ثيح ،نينثل
ةيندبلا ةيزهاجلا نم عفرلل ةيسضاملا ةرتفلا يف قاسسو مدق
نارمع سسراف نوكيل ينقتلاو ينفلا بناجلا ىلع جيرعتلا لبق
.ديدجلا يوركلا مسسوملا ةقÓطنل نوزهاج هؤوÓمزو
نأا ةسصاخلا اهرداسصم نم «مÓسسلا» تملع ،رخآا بناج نم
نب دمحم ديهسشلا بعلمب ةيدو ةرود ميظنتل هجتي ةبقلا دئار
يتلا قرفلاو ةيمسصا˘ع˘لا قر˘ف˘لا سضع˘ب ع˘م˘ج˘ت ،ة˘ب˘ق˘لا˘ب داد˘ح
بعل نامسض لجا نم ،ةريخألا ةرتفلا يف ةمسصاعلاب سصبرتت
قÓطنا نم رهسش نم لقأا لبق ةيدولا تايرابملا نم ددع ربكأا
.ديدجلا يوركلا مسسوملا

ب.م.يرضسيإا

«فافلا» فرضصت تحت ةرازولا هتعضضو نأا دعب
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ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘سس ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسا
ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ،نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا سسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘سشطز
،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةمسصاعلاب دجاوتملا ،«فافلا»
ابسسحت ،يدنواي ةينور˘ي˘ما˘كلا

حا˘ت˘ت˘فا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نل
.1202 «ناسشلا»

ةقفر «فافلا» سسيئر لقنتو
وسضع لول˘ه˘ب را˘م˘ع ن˘م ل˘ك
ن˘ي˘مأاو ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘˘كم˘˘لا
داحتÓل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا د˘عا˘سس
ى˘لإا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
«ناسشلا» روسضحل ،نوريماكلا

د˘جاو˘ت لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا تادا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ءا˘˘˘˘سسؤور
يف عورسشلا لجا نم ءارمسسلا

بسسكل ةي˘با˘خ˘ت˘نلا م˘ه˘ت˘ل˘م˘ح
دا˘ح˘تلا ة˘يو˘سضع ي˘ف د˘ع˘˘ق˘˘م
.«افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا

يتلمح :يضشطز
نوÒماكلا نم تقلطنا
اهتوضص حنمتضس رئاز÷او

بضسانŸا لجرلل
ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا

ةركل يرئازجلا داحتلا سسيئر
نوريماكلا دجاوتي هنأا ،مدقلا
ر˘ج˘ح˘ب ن˘يرو˘ف˘˘سصع بر˘˘سضل
حاتتفا روسضح وه ،لوألا دحاو
،نييلحملل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك
لوألا ل˘جر˘لا فد˘ه˘ت˘سسي ا˘م˘˘ك
ةيورك ةئيه ىلعأا سسأار ىلع
يف عورسشلا ىلإا رئازجلا يف
ل˘جا ن˘م ه˘ت˘ل˘م˘ح˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

بت˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ق˘˘م بسسك
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا
.«افيفلا» مدقلا ةركل

ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘سشطز ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
:سسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت
نم ددع ربكأا ءاقل فدهتسسن»

تاداحتلا ءاسسؤورو نييمسسرلا
ي˘˘ف ا˘˘ند˘˘جاو˘˘˘ت ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
حا˘ت˘ت˘فا ل˘جأا ن˘م نور˘ي˘ما˘˘كلا
مهعانقإل اذهو ،ناسشلا ةلوطب
ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ا˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
.«تاوسصألا

ناحو ةدوجوم ةءافكلا»
«Òيغتلا تقو

لوألا ل˘˘جر˘˘˘لا دد˘˘˘سشو اذ˘˘˘ه
ميهارب يلاد رسصق سسأار ىلع
تقو ناحو ةدوجوم ةءافكلا نأا
ة˘˘قورأا ي˘˘ف ءاو˘˘سس ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ى˘˘ت˘˘ح وأا «فا˘˘كلا»
ةرظتن˘م ا˘ن˘تدو˘ع» :در˘ط˘ت˘سساو
ىلإا يراجلا يفناج81ـلا يف
انيلع اذه ل˘ب˘ق ن˘كل ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ي˘ح˘سشر˘˘م˘˘لا ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نأل..افيفلا وأا فاكلا ةيوسضعل
بجو ن˘كل ةدو˘جو˘م ةءا˘ف˘˘كلا
مدقلا ةركب سضوهنلل رييغتلا

ةيادبلا نأا دقت˘عاو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
سضعب ةداعإا لÓخ نم نوكتسس
بت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘سضعألا
رمألا وهو قبا˘سسلا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك سصق˘˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.«ةيقيرفإلا

سسيئر سضفر ،ريخألا يفو
ة˘طا˘مإا ،ق˘با˘سسلا ودارا˘˘ب يدا˘˘ن
يذلا حسشرملا ةيوه نع ماثللا
قابسس يف ،رئازج˘لا ه˘م˘عد˘ت˘سس
دمحا دمحأا يسشاغلملا ةفÓخ
ةيورك ةئيه ىلعأا سسأار ىلع
رئازجلا نأا اددسشم ،ايقيرفإا يف
يذلا لجرلل اهتوسص حنمتسس
ميدقت ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا ه˘ي˘ف ىر˘ت
.تارييغت ثادحإاو ةفاسضإلا

د˘˘ق ي˘˘˘سشطز نو˘˘˘كيو اذ˘˘˘ه
ونيتنافنأا ينايجب ،سسمأا ىقتلا

ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا سسي˘ئر
.مدقلا

ب.م.يرضسيإا

يصشطز لبقتصسي نوÒماكلاب رئاز÷ا Òفصس

ةكراضشملل هتدوع دعب
ايضساضسأا

مامأا رظتنم ةمحر نب
رصسكل فدهيو يلنريب

فيدهتلاو همايصص
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس د˘ع˘ت˘˘سسي

حا˘˘ن˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ة˘ق˘فر يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ما˘ه˘ت˘˘سسيو
يلنريب فيسضلا ةاقÓمل ةيدان
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘˘م˘˘سض ح˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ن˘م ر˘سشع ع˘سسا˘ت˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
ثحبيسس ثيح ،«غي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا»
نع دعوملا اذه يف ةمحر نب
عيقوتو يفيدهتلا هدادع حتف
سصي˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ل فد˘˘˘˘˘ه لوأا
هل مسسوم لوأا يف «زرماهلا»
يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.زاتمملا

«ر˘˘سضخ˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن لو˘˘ع˘˘˘يو
سضور˘ع˘لا م˘يد˘ق˘˘ت ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
«قرا˘ط˘م˘˘لا» ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا

زوفب ةدوعلا بقع اسصوسصخ
فيسضملا باسسح  ىلع نيمث
لبق ا˘م ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف نو˘تر˘ف˘يإا
ةهجاوم ل˘ي˘جأا˘ت ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خألا

،نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأا سشت˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ب تسسيو
ةيسشع نم ةيادب ةدوعلا نوكتل
ن˘يأا ي˘ل˘نر˘ي˘ب ءا˘ق˘ل ن˘م مو˘˘ي˘˘لا
«براحم˘لا» ءا˘ق˘فر ي˘ع˘سسي˘سس
طا˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘سصح ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل
ة˘مد˘ق˘م ن˘م ر˘ث˘كأا بار˘ت˘قلاو
ودبي يذلا ءاقللا يف بيترتلا
برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف
رخآا بناج نمو ،سسيوم ديفيد
مامأا «ديدجلا زرحم» نوكيسس
هفادهأا لوأا ىلع مسصبلا ةسصرف
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه «زر˘ما˘ه˘لا» ع˘˘م
نأا مولعملا نمو.هتدقع كفو
ناك تنسشوميت نيع ةنيدم نبا

تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘خآا ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘ع
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل
يدنلتكسسلا ينقتلا ة˘ل˘ي˘كسشت
ه˘˘ت˘˘كرا˘˘˘سشم تنا˘˘˘ك نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
،Ó˘يد˘ب بع˘ل˘لا ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘˘ت
ى˘ل˘ع ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘˘لا م˘˘سصبو
493 يف نيتمسساح نيتريرمت
.قيرفلا ناولأاب اهبعل ةقيقد

طيمز.ع

ينطولا بخانلل ةيوق لئاضسرب ثعب«افيفلا» ةيوضضع بضسكل يدنواي نم هتلمح ‘ عرضشي «فافلا» صسيئر

مصسوملا اذه6ـلا هفده نودي ةكبد نب
عم قلأاتلا حتفلا يدان مجن ،يرئازجلا بعÓلا ةكبد نب نايفسس لسصاو

ءاقللا يف ،6ـلا هفده ىلع سسيمخلا ةرهسس مسصب امدعب مسسوملا اذه هيدان
.يدوعسسلا يرودلا يف نواعتلا مامأا نينثل فدهب هيف طقسس يذلا

يف ،ديج ىو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت ق˘با˘سسلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م بعل ل˘سصاوو
دكؤوي ام ،فادهألا ديدع نودي حبسصأا هنا ليمجلاو هيدان ةقفر ةلوطبلا
ياد نيسسح رسصن ةسسردم جيرخ ثعب اذهبو ،ةيلاع ةمروف يف هدجاوت
زجح ىلع رداق هنا يسضاملب نيدلا لامج ينطولا بخانلل ةيوق لئاسسرب
.ينطولا بختنملا ةمئاق يف ناكم

ب.م.يرضسيإا
عرضستلا مدع لضضف يلاطيإ’ا بردملا

ةيلاطيإ’ا ةمصصاعلا يبراد نع بيغي سسراف
نع ويزل يدان مجن يرئازجلا رسسيألا ريهظلا سسراف دمحم باغ

،امورب هقيرف عمج يذلاو ،يلاطيلا يرودلا نم71ـلا ةلوجلا ةمق ءاقل
بعÓلا داعبإا يغازنا ينويميسس بردملا لسضفو.ةلوجلا حاتتفا يف
نم سصلخت امدعب ةيسضاملا ةرتفلا يف تابيردتلا ءاوجأا ىلإا دئاعلا
اميف ثيرتلا بردملا لسضفو ،ىسضم تقو يف اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا
مدع لاح يف ،ةمداقلا تايرابملا يف دجاوتي نأا ىلع بعÓلا سصخي
.تافعاسضم يأا دوجو

ب.م.يرضسيإا
ثدحلا عنضصت هبردم هجو يف رضضخلا دئاق ةضضافتنا

هيلع دري يتيصسلاو زرحم سشمهي ’ويدراوغ
سضاير تايونعم عفر يف يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام قيرف لسصاوي

نم ةرم لك يف رركتي يذلا سشيمهتلا مغر يرئازجلا يلودلا زرحم
رتسسسشنام يدانل يمسسرلا باسسحلا رسشنو.لويدراوغ بيب بردملا
»ـب اهيلع تقلع ينابسسإلا بردملا ةقفر زرحم سضاير ةروسص يتيسس
.«يتيسسلل طاقن3و زرحم سضاير ءارحسصلا براحمل ةديدج ةكراسشم

تثدح يتلا ةمزألا نأا راسشأا عقوملا نأاب ريثكلا هرسسف يذلا رمألا وهو
هبسضغ نع زرحم سضاير ربع ثيح ،نوتيارب ةارابم يف نيفرطلا نيب
يذلا ىلوألا ةرملا يهو ،56 ةقيقدلا يف هلادبتسسا ءانثأا لويدراوغ نم
يذلا هبردم تارايخب هاسضر مدع نع ءارحسصلا براحم اهيف فسشكي
جارخإاب فيعسض ىوتسسم مدقي قيرفلا اهيف نوكي ةارابم لك يف عرسسي
.ةليمج ةارابم مدقي ناك نإاو ىتح ،ينطولا بختنملا دئاق

«ةليكضشتلا يف روطت نم رثكأا زرحم» :فوكيد
نأا نزيتيسسلل قباسسلا بعÓلا «فوكيد لوب» دكأا قايسسلا تاذ يفو

:Óئاق قيرفلا فوفسصب هقاحتلا ذنم قيرفلا ةقفر روطت نم رثكأا زرحم
81 رخآا يف قيرفلاب اروطت بعل رثكأا وه زرحم سضاير نأا دقتعا»
هنا رعسشت كلعجي ،ههجو ىلع ةماسستبلاو هبعل ، عئار بعل هنإا ،ارهسش
هليمزل زرحم سضاير ةريرمت» :هثيدح عباتو ،«بعلي وهو هسسفن نع ربعي
يملاعلا زارطلا نم تناك سسأاكلا يف ماهغنمرب ةارابم يف نيورب يد

جاحلب اضضر
بيترتلا ليذ يف دجاوتيو طاقنلا فيزن لضصاوي قيرفلا

ةهجاوم يف مين ةقفر يبيرعلو تاحرف
«ماول» مامأا ةبعصص

ابعلو نايرئازجلا نايلودلا يبيرعل ميركو تاحرف نيدلا نيز رظتني
كيبملوأا قيرف ةهجاومل ا˘م˘ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر بع˘سص ل˘ق˘ن˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا م˘ي˘ن
يرودلا تاسسفانم نم نيرسشعلا عوبسسألا تاهجاوم نمسض ،ايليسسرام
. «1 غيللا» يسسنرفلا

يف ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع لمعلا يرئازجلا يئانثلا ىلع متحتيو
ةيرومأاملا ةبوعسص نم مغرلاب بيترتلا عاق نم جورخلاو «ماول» ةارابم
ة˘ب˘ي˘خ و˘ح˘م˘ب ر˘خآلا و˘ه بلا˘ط˘م˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘لا ل˘ث˘˘م˘˘م ما˘˘مأا
تارا˘سصت˘نلا ة˘كسسل ةدو˘ع˘لاو تاءا˘ق˘ل ة˘ثÓ˘ث ر˘خآا ي˘ف تا˘˘سسا˘˘كت˘˘نلا

قيقحتب ىوسس نوكت نل يتلاو ةمدقملا يعابر نم رثكأا بارتقلاو
.مين ىلع زوفلا

طيمز.ع
لوبرفيل ميحج نم جورخلا ىلع لقأا وأا ةوطخ دعب ىلع يرئازجلا ريهظلا

يصسورعل مصض يف اهتبغر ددجت زديل ةرادإا
لوبرفي˘ل يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘ف˘لا ي˘سسور˘ع˘ل ر˘سسا˘ي ه˘ج˘ت˘ي

يف هتبغر ددج يذلا دتيانوي زديل قيرف عم دقاعتلا ىلإا يزيلجنإلا
.لبقملا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ همسض

هتبغر ددج دتيانوي زديل يدان نأا ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
يف زديل ةرادإا تعسسو ،يرئازجلا رسسيألا ريهظلا تامدخب زوفلا يف
مدع ببسسب متت مل ةقفسصلا نأا ريغ ،ةيرئازجلا ةبهوملا مسضل قباسس تقو
.ةيلاملا بناوجلا سصوسصخب لوبرفيل نم اهتريظن عم قافتÓل لسصوتلا

زكرم يف تارايخلا سصقن نم زديل بردم اسسليب وليسسرام يناعيو
بعل نع ثحبلا ةلحر يف عرسشي قيرفلا عفد ام وهو ،رسسيألا ريهظلا

قيرفلا فوفسصب يسسورعل قاحتلا نأا دكؤوي ام ،بسصنملا اذهب ديدج
يف هسسفن سضرف ىلع هتردقو هدوجو تابثإا لجأا نم هل ةسصرف نوكتسس
هيدان عم ،ةياغلل ةبعسص ةيعسضو سشيعي هنأاو ةسصاخ .يملاعلا ىوتسسملا
يناثلا قيرفلا عم طقف نيتارابم يف ةكراسشملاب ىفتكا ثيح ،لوبرفيل
ةسصرف هحنمل بولك نغروي بردملا عانقإا يف هلسشف دعب ،«زديرلا»ـل
.لوألا قيرفلا يف

جاحلب اضضر
sport@essalamonline.com

5392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج3ـل قفاوملا1202 يفناج61تبضسلا

ينفلا ريدملا قيفسش رماع دكأا
ي˘سسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا نأا ،ي˘ن˘طو˘لا
ىقبي ةنسس71 نم لقأا بختنمل
ايقيرفإا لامسش ةرود يف قلأاتلا
مداقلا نينثلا موي قلطنت يتلا
ةكراسشمب ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

احسضوم ،ايبيلو سسنوت نم لك
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف دجاوتلا نأا

ابلطم ىقبي بر˘غ˘م˘لا˘ب1202
رظنلا سضغب ةرودلا يف ايسسيئر
.لبق نم ةئفلا هذه قلأات مدع نع

ايقيرفإا لامضش ةرود»
لهأاتلا انفدهو ةبعضص

«1202 ايقيرفإا ممأا صسأاكل
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو اذ˘˘ه

ةمهملا نأا ةينطولا تابختنملل
فدهلا نأا لإا ،ةلهسس نوكت نل
سسأاكل لهأات˘لا ى˘ق˘ب˘ي ي˘سسي˘ئر˘لا
:درطت˘سساو ،1202 ايق˘ير˘فإا م˘مأا
لÓخ ةلهسس نوكت نل ةمهملا»
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘سش ةرود
ن˘كل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘˘ت˘˘سس
ى˘ق˘ب˘ي ،ر˘ي˘خألاو لوألا فد˘˘ه˘˘لا
1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل لهأاتلا
ةنسس برغملاب اهؤوارجإا ررقملا

1202».
انلعج نيوكتلا بايغ»
نيبعÓلا يعدتضسن

«نيبرتغملا
ق˘ي˘˘ف˘˘سش ر˘˘ما˘˘ع ع˘˘جرأاو اذ˘˘ه

نم ابرتغم ابعل31 ءاعدتسسا

نيينعملا03ـلا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصأا
لا˘م˘سش ةرود ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا˘˘ب
يف نيوكتلا بايغ ىلإا ايقيرفإا
نأا احسضوم ،ةيرئازجلا ةلوطبلا
ن˘ع ثح˘ب˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا
،رخآا ءيسش يأا نم رثكأا جئاتنلا

د˘˘جاو˘˘ت» :دد˘˘سصلا اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘˘قو
،يداع رمأا نيبرتغملا نيبعÓلا
،ةنسس71 نم لقأا بختنملا يف

ي˘ف ن˘يو˘˘كت˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأل
قرفلا عيمجو ،ةينطولا ةلوطبلا
ةر˘ت˘ف ي˘ف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع ثح˘ب˘˘ت
ل˘ك ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘م و˘هو ةر˘ي˘سصق
د˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘سسن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘جو قر˘˘ف˘˘لا
.«نيبرتغملاب

ب.م.يرضسيإا

نيبرتغملا نوعدتضسي رضضخلا ىلع نيمئاقلا لعج يداونلا يف نيوكتلا بايغ نأا دكأا

1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك ىلإا ةنصس71 نم لقأا بختنم لهأات انفده :قيفصش رماع

بتكملا دقعي نأا رظتنملا نم
ةركل يرئازجلا داحتإÓل يلاردفلا
نع ايئانثتسسا اعامتجا مويلا مدقلا

ويديفلاب ةرسضاحملا ةينقت قيرط
ةيرئازجلا ةيدنألا بلط ةسشقانمل
تاكراسشملا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ع˘برألا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ي˘˘هو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا

ناذ˘˘ل˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘مو
لا˘˘ط˘˘بألا ة˘˘ط˘˘˘بار نا˘˘˘سضو˘˘˘خ˘˘˘ي
ةبيبسشو فيطسس قافوو ةيقيرفإلا
سسأاك ةسسفانمب ناينعملا لئابقلا
سصوسصخب ةيقيرفإلا ةيلاردفنكلا
ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةلحرم حتف

ةياهن عم يلسصألا اهدعوم لبق
ىلوألا ةطبارل˘ل با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م
.ةفرتحملا

ةيقيرفإلا ةيلاردفنكلا تناكو
ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘ل˘حر˘م ح˘ت˘ف تر˘قأا د˘ق
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘ل
ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأÓ˘˘˘˘ل
د˘سصق ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
تقلطنا يتلاو اهفو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘ت
ي˘سضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
،يراجلا يفناج13 يف يهتنتو
ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم بسسح˘˘بو
ه˘˘جو˘˘ت˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا نأا «فا˘˘˘ف˘˘˘لا»

بلط ىلع باج˘يإلا˘ب ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل
˘ما˘ظ˘ن ح˘ت˘ف ع˘م ة˘ع˘برألا ة˘يد˘نألا
نأا ىلع «سسأا مأا يت يد» ليجسستلا
ةفرتحملا ةيدنألا لك رارقلا سسمي

نيعوبسسأا دتمت ىلوأا ةلحرم ربع
ةد˘م˘لا سسف˘ن˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ل˘˘حر˘˘مو
باهذ ةلحرم ةياهن دعب نيعوبسسأا
اذهو ةفرتح˘م˘لا ى˘لوألا ة˘ط˘بار˘لا
يلودلا داحتإلا حئاول عم ايسشامت
ىلع كلذ زيجت يتلا مدقلا ةركل
تÓيجسستلا ة˘ل˘حر˘م زوا˘ج˘ت˘ت نأا
.عيباسسأا4 ةرتف

طيمز.ع

ةيقيرفإ’ا تاقباضسŸا ‘ ةكراضشŸا ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا بلط ىلع درلل

مويلا يرئاز÷ا دا–إÓل ›ارديفلا بتكملل «يئانثتصسا» عامتجا



ةــــنصصرق

مادقلل ريخلا لاز ام
ريثملا زوف˘لا د˘ع˘ب
بختنملل
ى˘ل˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘بر˘غ˘م˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
سسي˘˘˘˘˘˘ئر أا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ه
دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

بختنملا رسصا˘ن˘ع
ديلا ةركل ينطولا
م˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ق د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ي˘˘ف بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
،ةيملاعلا ةلوطب˘لا

فلأا»:اهيف لاق «رتيوت» يعامتجلا لسصاوتلا عقوم يف يمسسرلا هباسسح ىلع ةديرغت رسشن نيح
.«هللا ءاسش نإا يتأاتسس ةيقبلا لاطبأا اي انومتفرسش كوربم

ةريبك ةمدصص
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا فد˘˘˘ه
يف يبرغ˘م˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
نم ةري˘خألا ة˘ق˘ي˘قد˘لا

سشاع ،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘مز
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
برد˘م يو˘يد˘حو˘ب˘˘لا
سسل˘˘˘˘˘˘˘˘طألا دو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا

ثيح ،ةري˘ب˘ك ة˘مد˘سص
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘˘سسأار د˘˘سش
تع˘˘˘ن˘˘˘سص ة˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘غ
عقاو˘م ى˘ل˘ع ثد˘ح˘لا
،يعامتجلا لسصاوتلا
سضعبلا اهربتعا اميف
ةيداع لعف تدر اهنأا
ىلع ر˘ه˘سسي برد˘م˘ل
.هدÓب بختنم

ريفصسلا يقتلي يصشطز

نور˘ي˘ما˘كلا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘سس ل˘ب˘ق˘ت˘سسإا
دعب  يسشطز نيدلا ريخ فافلا سسيئر
حاتتفإا لفح روسضحل  يدناوايل هلوسصو
يف لوألا لجرلا دجاوتيو ،1202 ناسشلا

ل˘جأا ن˘م ا˘سضيأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
بتكم˘ل˘ل لو˘سصو˘لاو ه˘سسف˘ن˘ل ق˘يو˘سست˘لا
وداراب سسيئر لمأايو اف˘ي˘ف˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ىلع لو˘سصح˘لا ي˘ف ق˘فو˘ي نأا˘ب ،ق˘با˘سسلا

ءارمسسلا ةرا˘ق˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م تا˘نا˘م˘سض
.يلودلا داحتإلا ىدل دعقم فطخل

دوزت «ماصص’» سصيمق
نييليومت نيدقعب

ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف سصي˘م˘ق ن˘يز˘ت
ه˘ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف سسما ة˘˘ي˘˘سشع
ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا˘ب ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ف˘ي˘سضلا˘˘ب
را˘˘سصنألا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو رو˘˘سسنو˘˘ب˘˘سسلا
ةسصاخ قيرفلا لبقتسسمب اريخ نولءافتي
ل˘جا ن˘م ا˘ه˘ي˘عا˘سسم ل˘سصاو˘ت ةرادإلا نأاو
ىلع لمعت ىر˘خأا ة˘ي˘ل˘يو˘م˘ت دو˘ق˘ع ثح˘ب
ام يدانلا ةنيزخ يف لاومألا خسضو حنم
د˘˘يد˘˘سست˘˘ب د˘˘ي˘˘سص ن˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سسي
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم
قيرفلا تاب يتلا ةي˘با˘ج˘يإا د˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
. مسسوملا اذه ةلوطب يف اهققحي

«سسامصسايجلا» ولوؤوصسم
ناصسيتفا نم نوبصضاغ

نع ةدكيكسس ةبيبسش قيرف ولوؤوسسم ربع
ةجيتن ناسسيتفا سسنوي بردملا نم مهبسضغ
هقيرف عمج يذلا ءاقللا ةياهن دعب هب ماق ام
م˘سست˘ب˘ي حار ن˘ي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ما˘ما

نا نيدكؤوم ايباجيإا ربتعي لداعتلا نا دكؤويو
قيرفلا لعج ام وه ةيمازهناب ءاقللا هلوخد
نوك نم م˘غر˘لا˘ب ط˘ق˘فو عا˘فد˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كي
راسصتنلا قيقحت ىلع ةرداق تناك ةبيتكلا
ةلباقملا راوطا ريسسي فيك ينقتلا فرع ول

عاسض نيأا ءاقلل ريخألا فسصنلا عم ةسصاخ
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ي˘˘ل˘˘ك ل˘˘كسشب ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘فر
. ينارمع بردملل ةيبلسسلا تارييغتلا

«كصسيرلا» يف مهار رفانصسلا

ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنأا لاز˘˘˘˘˘ي ل
سسل˘ج˘م تارار˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘لا
ةيسضاير ةلكيه نييعت سصوسصخب ةرادإلا
لكلا ناو ةسصاخ قيرفلا ةمدخ ىلع لمعت
ىلع لمعي نم يف ىقبي للخلا نا نقيا

نيبعÓلا عم فورحلا ىلع طاقنلا عسضو
سسيئر ىلع امف يلاتلابو بردملا ىتحو
طبسض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ىو˘سس ةرادإلا سسل˘ج˘م
رومألا نم ريثكلا يف لسصفلاو يرادا مقاط
بسسح ى˘ح˘سضا يذ˘لا داد˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

. »وكسسوم ىلع دراب» يدانلا ريهامج

qarsana@essalamonline.com
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!! مهحصضف
سسو˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘˘سضف
م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن درو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘سشار
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م
ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا
ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘سشن˘˘ب
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘˘لا

ءاد˘˘غ تا˘˘قا˘˘ب˘˘ل ارو˘˘˘سص
مت يتلا ةيناجم ةيسسردم
تÓئاع˘لا ى˘لإا ا˘ه˘لا˘سسرإا
قÓغإلا ءانثأا ةجاتحملا

،ةرومعملا ىوتسسم ىلع
سسيروب ءارزولا سسيئر ناكو ،ةيموكحلا تايسصخسشلا نم اريبك Óعافت يقل يذلا رمألا وهو
هنا دكأاو ،ةيزخملاب اهفسصو يتلاو ةلوبقملا ريغ مزحلا هذه دقتنا ثيح ،اهزربأا نوسسنوج
.اذه نيسسحتو عسضولا حيحسصت لجا نم ماعطلا تابجومدقت يتلا ةكرسشلا عم لمعيسس
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؟ سشترده ام
نÓيملا ردسصت رارمتسسا عم
يلاطيإلا يرودلا ةرادسصل
يد˘˘يو˘˘سسلا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا  د˘˘˘كأا

نأا سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز
د˘ع˘ق˘م د˘سصح ن˘ع ثيد˘ح˘لا
ل ابوروأا لاطبأا يرود يف
د˘ع˘ي م˘ل ه˘نأاو ار˘˘كب˘˘م لاز˘˘ي
ادد˘سشم ،كلذ˘ب ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
هئÓمز ةق˘فر ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نأا

د˘سصح ة˘ل˘سصاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأا

بقلب م˘ت˘ه˘ي ل ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم
نأاو يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشلا يرود˘˘˘˘˘لا
ميدقت ىلع بسصنم هزيكرت
.طقفو قيرفلل لسضفألا
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ءاضشعلا
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ةÓصصلا تيقاوم

ةيلاطيإ’ا ةمصصاعلا يبراد نع بيغي سسراف̂ 
فيدهتلاو همايصص رصسكل فدهيو يلنÒب مامأا رظتنم ةمحر نب̂ 

«اداكيصسورلا» ءانبأا
مامأا ناهرلا نورصسخي

«يصس سسأا يصسلا»
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«افيفلا» ةيوضضع بضسكل يدنواي نم هتلمح يف عرضشي «فافلا» صسيئر

لئابقلا ةبيبضش ‐ ناضسملت دادو ةدكيكضس ةبيبضش ةمضصاعلا ةيدولوم ‐ فيطضس قافو

ةفيعصض ةكراصشم
ةينطولا ةبخنلل

ةراقلا ولث‡و
نوفتكي ءارمصسلا
Ãةيزنورب ةيلادي

ةحودلا Îضسام وديج

يــصشطز لـبقتصسي نورـيماكلاب رـئازجلا ريفصس

ةحفصص يطل فدهي دادولا
نم «يرانكلا»و تابيÿا

 هديصصر زيزعت لجأا

لجأا نم «ةوانضشلا»و ةرادضصلا ىلع ظافحلل قافولا
رابتع’ا ةداعإا

ىلع ظاف◊ا»:يكوكلا
بورهلاو انفده بصساكŸا

«يرورصض  ةمدقŸا ‘


