
توكحط ةمكاحم ليجأات
يرفيف2ـلا ىلإا راّمشسو

لبقملا

مجنÃ نوفظومو تاراطإا
›اعلا دهعŸاو ةشسبتب ةزنولا
ءاشضقلا مامأا ةبانعب Òيشستلل

50صص
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نوكي نأاب اهسشيج نم قحتسست اهنأا دكأا
ةحورطŸا تاناهرلا ىوتسسم ‘ امود

تاءارجإاو ةيحسصلا فورظلا تلغتسسا
انايحأا اهعيبو اهحنمل رجحلا

ةينوناقو ةيعيرسشت تاحÓسصإاب ترداب
ينطولا داسصتقلا ةيمنتل ةوطخ ‘

رطؤوت ةراجتلا ةرازو
ةشضياقŸا طاششن

40 صص دود◊ا Èع

ربع ريهسشتلاب ديدهتلاو ةوسشرلا مهتب ناعباتم
يتوسص ليجسست

اهتقيقسش ةفسص تلحتنا ةأارما فقوي ةدكيكسس نمأا
يرادإا بسصنمب زوفلل

ةهوبسشم تاقفسص ماربإاو يرادإا داسسف اياسضق ‘ اوطروت

50صص

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تعد
ةلو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
،ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤورو ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
صصخر لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل
نع ةرداسص ةيئانثتسسلا لقنتلا

.ةيلحمو ةينطو تايعمج

نينطاوملا راقتحاو ةيطارقوريبلا تاشسرامملا عم ةعيطقلا ثادحإل وعدي دارج
30 صص  اهلاجآا يف اهميلسستو ريمعتلا دوقع ريسضحت يف عارسسإلاب ةيروهمجلا ةلوو هءارزو رمأا

يف «سسنزبت» تايعمج
ةيلخادلاو لقنتلا سصيخارت

تاقيقحت حتفب رمأات

ةيوق رئاز÷ا :ةحيرقنشش
ةيشصعو اهتيفارغجو اهخيراتب

مويلاو سسمألا ءادعأا ىلع

30 صص

30 صص

:«مÓسسلا»ـل طبارم صسايلإا..يسسورلاو ينيسصلاب ميعطتلل اعدو امهلامعتسسا نم رذح

ةبيبط ىلع يدتعملا عاديإا
سسبحلا نهر ةبوانم
ةنيطنشسقب تقؤوملا

ربعو لباوكلاب تÓحرلا فانئتسسا
ايلعلا تاطلسسلا ةقفاومب نوهرم قافنألا

رئاشسخ رانيد رايلم31
دعاشصملاو ورتيملا
ياومارتلاو ةيئاوهلا

40 صص

50صص

ريطخ رمأا.. «انريدوم»و «رزياف» ـب حيقلتلا
ديعبلاو طشسوتملا نييدملا ىلع ناشسنإÓل ةينيجلا ةطيرخلا ىلع ةروطخ نÓكششي ناحاقللا

30 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ىدل رطخلل ةناكم ل
!نييوشضوفلا ةعابلا

ى˘ل˘ع ار˘شصت˘ق˘م ة˘عا˘ب˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
ىلإا ىدع˘ت ل˘ب ،ط˘ق˘ف تا˘قر˘ط˘لا ىو˘ت˘شسم
لشصوو رمأ’ا روطت ثيح ،كلذ نم رثكأا
،ياومرتلل سصشصخملا قيرطلا  دح ىلا

سسفن يف كحشضمو فشسؤوم فقوم يفو
ةقطنم يف ياومارتلا قئاشس رطشضا ،تقولا
لجأا نم فقوتلل ،ةمشصاعلا قرششب ةناقرد
اوحشسفي ىتح نييوشضوفلا ةعابلل لشسوتلا
يف لوقن نأا اناشسع امو ،هتبرعل قيرطلا هل
رطخلل ةناكم ’» ’إا فقاوملا هذه لثم
.«!نييوشضوفلا ةعابلا ىدل

«رأافلاو طقلا ةبعل»

نم بابششلا سضعب موقي ،بيرغ كولشس يف
ىلع مهعلشس سضرفب ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لا ة˘عا˘ب˘لا
رمأ’ا ،مهيلع اهشضرع لدب اشضرف نئابزلا
نيذلا نينطاوملا نم ريثكلا هل ءاتشسا يذلا

ء’ؤوهل لوقلا حشص نإا «اياحشضك» اوعقو
عيبلا ةيلم˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م ر˘مأ’ا نأ’ با˘ب˘ششلا

د˘حا ،ي˘ع˘م˘ق˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب سسي˘˘لو ءار˘˘ششلاو
امل مدشص هنا لاق  ةمشصاعلاب نينطاوملا
حلي سسلجو لشسعلا عيبي باشش هشضرتعا

هتعلشس ءارشش لجا نم ليوط تقول هيلع
سسيل هنأاب هربخا نطاوملا نأا نم مغرلا ىلع
فارشصن’ا ىبآا باششلا نكل ،هيلا ةجاحب
نطاوملل حامشسلا سضفرو حليو حلي لظو
ركف نأا ةجردل ،هترايشسب ناكملا ةرداغمب
 . نمأ’ا حلاشصم ءاعدتشسا يف

ةلآا كرحتت ىتم
؟قيقحتلا

ةذفان ةيشصخششب ةطبترم ت’واقم تلشصح
ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘م˘ه˘م ع˘يرا˘ششم ى˘ل˘ع ،اد˘˘ج
ةيذيفنت ةيريدم نمو ،فلششلا ةي’وب نيتنثا
تح˘ن˘م ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا بل˘غأا ،ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ادج ةذفان ةيشصخ˘ششب ة˘ط˘ب˘تر˘م ت’وا˘ق˘م˘ل
لبق نم ا˘ه˘ب بعÓ˘ت˘لا م˘ت ،ف˘ل˘ششلا ة˘ي’و˘ب
ةعا˘م˘ج˘ل نو˘م˘ت˘ن˘ي ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘ف˘ظو˘م
،ةي’و˘لا˘ب ي˘شسا˘ي˘شس بز˘ح ى˘ل˘ع ة˘بو˘شسح˘م
ثحبل قيقحتلا ةلآا كرحتت ىتم وه لاؤوشسلا
.هذه حئاشضفلا

 نوقباشس نولوؤوشسم
! نجشسلا نم نوبيرق

تمت ،ةريط˘خ تازوا˘ج˘ت ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
تارا˘ق˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت دو˘ق˘ع ةد˘ع ر˘ير˘ح˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا

ةي’وب ولفآا ةنيدم يف سصاوخل ايلاح ةكولمم
نع ما˘ث˘ل˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تاذ تطا˘مأاو ،طاو˘غأ’ا

تاررحم يف لقأ’ا ىلع ريوزت يتلاح عوقو
سضرتفي راقع ىلع ءÓيتشس’اب قلعتت ةيمشسر
نيلوؤوشسم رجيشس ام   وهو ،يمومع هنأا هيف
.نجشسلاو ةمكاحملا  ىلإا نيقباشس

qarsana@essalamonline.com
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«تÓيحتشسملا عباشس نم»
تارا˘ط˘ق˘لا ل˘خاد ةر˘ي˘غ˘شص تا˘˘ت˘˘ف’
عو˘ن˘م˘م» ةرا˘ب˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بو˘˘ت˘˘كم
هذه ةدوع دعب كلذو ،«انه سسولجلا
د˘ع˘ب ،ا˘ه˘طا˘ششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ ةر˘ي˘˘خأ’ا
ةحئاج ءارج رهششأا ةدعل ماد فقوت

ىلع اندÓ˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك
ر˘مأ’ا ا˘ن˘ه ى˘˘لإا ..م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود رار˘˘غ
وه بيرغلاو يداعلا ريغ نكل ،يداع
عقاولاو تا˘ت˘فÓ˘لا هذ˘ه ق˘با˘ط˘ت مد˘ع
باكر˘لا دد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن اذ˘هو ،سشا˘ع˘م˘لا
،نيفظومو لامعو ةبلط نم لئاهلا

تÓيح˘ت˘شسم˘لا ع˘با˘شس ن˘م ي˘لا˘ت˘لا˘بو
يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ا˘ي˘ند˘لا تا˘مد˘خ˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ
  ..ةمشصاعلاب تاراطقلل

ةيباختنا سضارغأل تايعمج لÓغتشسا
عيباشسأ’ا يف ينغ ناملرب وشضع برقت
هتي’و يف تايعمج ءاشسؤور نم ،ةيشضاملا
ميعدت ررقو ،يرئازجلا برغلاب ةدوجوملا

ة˘ي˘شضا˘يرو ة˘ي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘ن˘يد تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا و˘˘شضع ،ءا˘˘ي˘˘حأا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
،ةيوق ةقبشسم ةيباختنا ةلمح أادب رينويلملا

،ةمئأ’ا نم اددع هتيب يف فاشضتشسا ثيح
ةيونشسلا ىركذلا ءايحإا ددشصب هنأا ايعدم
ةد˘لاو ةا˘فو ىر˘كذ ن˘كلو..ه˘تد˘لاو ةا˘فو˘˘ل
مدق يشسايشس سشاقن ىلإا تلوحت يناملربلا
ح˘ششر˘م˘ك ه˘شسف˘ن نا˘م˘لر˘ب˘لا و˘˘شضع ه˘˘ي˘˘ف
.ةمداقلا ةيعيرششتلا تاباختنÓل

جاجتحلا تاحيشص رخآا
ليبشس نم ةليم ةي’و يف نوحÓف دجي مل
يتلا ةراشسخلا نم م˘ه˘ب˘شضغ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل
ىوشس ،رزجلا راعشسأا رايهنا ءارج اهودبكت
اريبعت ،سضرأ’ا ىلع ةي˘مر˘م م˘ه˘ت˘ل˘غ كر˘ت˘ب
نيلوؤوشسملا نم مهطخشس ىدم نع مهنم
وأا ةيليوحت عناشصم مهل اورفوي مل نيذلا
عيبل جاتنإ’ا ن˘م سضئا˘ف˘لا ر˘يد˘شصت˘ل Ó˘ب˘شس
رمأ’ا ىلع قلع مهدحا ،يحÓفلا مهجوتنم
يعا˘ن˘شصلا ل˘يو˘ح˘ت˘لاو ر˘يد˘شصت˘لا نأا لا˘قو
دق قوشسلا ةجاح بشسح تاعارزلا ميظنتو
يبر ىتح سشاهوقدشصي امو اهومري» لاقو رمأ’ا رخأا دقتنا نيح يف ،رهاوظلا هذه لثم بنجي
. «مهشسفنأاب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ’ هللا نا» لاقف رخآا قلعم امأا ،«قزري نوكشش فرعي

باقعلا نم تÓفإÓل ةناشصحلاب دادتعلا
تفششك
نأا ،سسي˘˘˘˘˘شساو˘˘˘˘˘ج
ةبرق˘م ة˘ي˘شصخ˘شش
سسي˘˘ئر ن˘˘˘م اد˘˘˘ج
قباشسلا جات بزح
،لو˘˘˘˘˘غ ر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
ي˘˘˘˘˘˘˘ف و˘˘˘˘˘˘˘˘شضعو
يف زئاف  ناملربلا
يام4 تاباخت˘نا

يف عباتم  ،7102
سضور˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘شضق
تا˘نا˘م˘˘شض نود˘˘ب
ت’اكو ةدع نم
،نارهو يف ةيكنب
،مناغتشسم
ةديلبلا  ،سشارحلا

ىلع  لوشصحلا ةلواحم يف دهتجا ناملربلا وشضع نأا سسيشساوجلا سسفن تدافأاو ،رئازجلاو
،ةلادعلا يف  اياشضق  دوجو ببشسب ةناشصحلا لجأا نم ينطو يبعشش سسلجم وشضع بشصنم
ريزو  بشصنم يف لوغ رمع اهيف لمع يتلا تاونشسلا يف هل تحنم يتلا سضورقلاب قلعتت
.لقنلا ةرازو نم هتيحنت ةياغ ىلإا ةيمومع لاغششأا
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تهجو ةميلعت يف دارج حشضوأا
ةرادإ’ا نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و ى˘˘لإا
ةباقرلا تايلمع ريوطتو ،ةيمقرلا
دا˘شسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو ،ة˘يد˘ع˘˘ب˘˘لا

ر˘ي˘غ تا˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
دعت ،نينطاوملا راقتحاو ةميلشسلا

ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ر˘شصا˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
امك .ةمو˘كح˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م˘ل
ة’و ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘˘شش
لا˘˘جآ’ا مار˘˘ت˘˘حا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
وأا ريمعتلا دوقع ميلشستل ةينوناقلا
لبق نم ببشسملا سضفرلا غيلبت
طيششنت عم ،ةشصتخ˘م˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
ةيرودلا ةعباتملاو ةباقرلا ةزهجأا
ارظن هنأا ىلإا اريششم ،كلذ ذيفنتل
ح˘لا˘شصم ل˘شصت ي˘ت˘لا سضئار˘ع˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل ى˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘لا

قلعتت ،نييدا˘شصت˘قا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘مو
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’ا مار˘ت˘حا مد˘˘ع˘˘ب
اهميلشستو ريمعتلا دوقع ريشضحتل
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
سصخي اميف اميشس’و ،تاي’ولاو
ريبادتلا ىلع ءانبو ءانبلا ةشصخر
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
تاءارجإ’ا فيفختو ةيطارقوريبلا
،ريمعتلا دوقع ريشضحتب ةطبترملا
ة’ولا ةداشسلا ىلع يغبني هناف»
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘˘جآ’ا مار˘˘ت˘˘حا
مقر يذيفنتلا موشسر˘م˘لا ا˘هدد˘ح˘ي
رياني52 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا91‐51
دوقع ميلشست سصخي اميف ،5102
ببشسملا سضفرلا غيلبت وأا ريمعتلا

اذهلو ،ةشصتخملا ةطلشسلا لبق نم
ة’و˘لا ع˘شضي نأا بج˘˘ي ،سضر˘˘غ˘˘لا

ة˘با˘قر˘لا ةز˘ه˘جأا ،م˘هاو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
.«ةيرودلاو ةبشسانملا ةعباتملاو

ىلإا اشضيأا ةميلعتلا وعدت امك
ى˘ل˘ع ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘˘م ما˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘ششنإا

تح˘˘تو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ي˘˘لاو˘˘لا وأا ي˘˘لاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
ةلحرملا يف ،حمشسي امب «بدتنملا
سسيل تابلطلا ي˘مد˘ق˘م˘ل ،ى˘لو’ا
˘مد˘ق˘ت˘لا ىد˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب بشسح˘ف
،ريمعتلا دوقعل مهتابلط ةجلاعمل
ر˘ب˘ع ،نو˘ع˘ط م˘يد˘ق˘ت˘ب ا˘˘شضيأا ل˘˘ب
سصشصخملا ينورتكلإ’ا ناو˘ن˘ع˘لا
ي˘ف ما˘ي˘ق˘لا اذ˘كو ،سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘˘ل
تاءارجإا ة˘ن˘م˘قر˘ب ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م
.تافلملا ريشضحت

ة˘ق˘ي˘ثو˘˘لا بشسح‐ بج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ةلودلا حلاشصمل حاتت نا ‐اهشسفن
ىوتشسم ىلع نارمعلاب ةفلكملا
اذه ىلإا جولولا ةيناكمإا ةي’ولا
ةعبا˘ت˘م نا˘م˘شض ل˘جأا ن˘م ما˘ظ˘ن˘لا
مييقت ةيلمع يف عورششلاو لشضفأا
ريشضحتل ةيلاحلا تاءارجإ’ا ريشس

ىلع اهمي˘ل˘شستو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا دو˘ق˘ع
نم ،ةينعم˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ىو˘ت˘شسم
ةقلعتملا جئاتنلا سصÓختشسا لجأا
ردشصم د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ت’Ó˘ت˘خ’ا˘ب

ديدحتو لجشسملا رخأاتلا ت’اح
،ا˘هذا˘خ˘تا ن˘ي˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةينونا˘ق˘لا لا˘جآ’ا مار˘ت˘حا سضر˘ف˘ل
˘مو˘شسر˘م˘˘لا بجو˘˘م˘˘ب ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
خرؤوملا91‐51 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا
ف˘لا˘˘شس ،5102 ر˘يا˘ن˘ي52 ي˘˘˘ف
ني˘ع˘ت˘ي ،را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘فو .ر˘كذ˘لا
ز˘يز˘ع˘تو م˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا
نو˘لوؤو˘شسم˘لا) ير˘ششب˘لا درو˘م˘ل˘˘ل
يف نو˘شسرا˘م˘م˘لا ،(نو˘ف˘ظو˘م˘لاو
،ريمعتلا دوقع ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ل˘شسل˘شس
د˘شض تا˘بو˘ق˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت اذ˘˘كو
ن˘ير˘شصق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ة˘ي˘با˘قر˘لا م˘كت˘ط˘ل˘شس ة˘شسرا˘م˘˘مو
بشسح ،عقوملا ىلإا تاثعب دافيإاو
هجوت امد˘ن˘ع ا˘م˘ي˘شس’ ،ةرور˘شضلا

ن˘˘م سضئار˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
.نينطاوملا

،ا˘شضيأا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا و˘عد˘ت ا˘م˘˘ك
ا˘م˘˘ي˘˘ف ل˘˘ك ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ءا˘˘شضعأا
م˘˘عد˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا» ،ه˘˘شصخ˘˘˘ي
نم نكشسلاو ةيل˘خاد˘لا ي˘عا˘ط˘ق˘ل
ىلع ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘جأا

.«ةمارشصبو لجع
يقلت دعب ةميلعتلا هذه تءاجو

ماظ˘ت˘نا˘بو لوأ’ا ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم
نيلماعتمو نينطاوم نم سضئارع
مارتحا مدعب» قلعتت ،نييداشصتقا
دوقع ريشضحتل ةي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’ا
سضعب لبق نم اهميلشستو ريمعتلا
ام˘ي˘شس’و ،تا˘ي’و˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
كلذو ،«ءانبلا ةشصخر سصخي اميف
كا˘ب˘ششلا ما˘ظ˘ن ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يذلاو ،هعشضو مت يذلا دحوملا

ح˘م˘شسي نأا سضور˘ف˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك
ةج˘لا˘ع˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ءا˘ف˘شضإا˘ب
دودر˘لا سصي˘شصخ˘تو ،تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
.تابلطلا يمدقمل ة˘عر˘شس ر˘ث˘كأا˘ب
هذ˘ه نأا» ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘شضتو
ا˘ه˘نو˘ك ن˘ع Ó˘شضف ،ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
،ة˘يزاو˘م˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘لا ع˘ج˘ششت
،ءانبلا عاطق ىلع ابلشس رثؤوت اهنإاف
ن˘م كلذ ن˘ع بتر˘ت˘ي د˘˘ق ا˘˘م ع˘˘م
،ل˘غ˘ششلا بشصا˘ن˘م ى˘ل˘ع بقاو˘˘ع
ةيداشصتق’ا ةيبذاج˘لا˘ب رار˘شضإ’او
ةشصخر ميلشست» نا املع ،«اندÓبل
يف امشساح ارايعم لكششي ءانبلا
ءاحنأا رب˘ع لا˘م˘عأ’ا خا˘ن˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت
.«ملاعلا

watan@essalamonline.com

  اهلاجآا يف اهميلسستو ريمعتلا دوقع ريسضحت يف عارسسإلاب ةيروهمجلا ةلوو هءارزو رمأا

نينطاوملا راقتحاو ةيطارقوريبلا تاشسرامملا عم ةعيطقلا ثادحإل وعدي دارج

 يمولد Ëرم

هجوأاو ةيطارقوريبلا تاسسرامملا ةحفاكم ىلإا ةيروهمجلا ةلو ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا اعد
رامثتسسلا ةيكيمانيد باسسح ىلع ،ةيمومعلا تارادإلا ىوتسسم ىلع ةمئاق لازت ل يتلا ،ىرخألا روسصقلا

 .ةموكحلا لمع ططخم يف ايسسيئر اروحم لكسشت اهنأا ادكؤوم ،نينطاوملا قوقحو

‘ امود نوكي نأاب اهسشيج نم قحتسست اهنأا دكأا
ةحورطŸا تاناهرلا ىوتسسم

اهتيفارغجو اهخيراتب ةيوق رئاز÷ا :ةحيرقنشش
مويلاو سسمألا ءادعأا ىلع ةيشصعو

د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا
نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘شش
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا
،ة˘يو˘ق˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا˘˘ب سسمأا
ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘م ق˘ح˘ت˘شست ،ا˘ه˘ت˘ي˘فار˘غ˘˘جو
يف ا˘مود نو˘كي نأا˘ب ا˘ه˘ششي˘ج
تا˘˘نا˘˘˘هر˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
،ةو˘˘ق˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا

د˘بأا ى˘لإا ى˘ق˘ب˘ت نأا ق˘ح˘ت˘شستو
ةي˘شصعو ةد˘ي˘شس ،ةر˘ح ،ر˘هد˘لا

.مويلاو سسمأ’ا ءادعأا ىلع
،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش ق˘ير˘ف˘لا لا˘قو

ذيفنت ىلع هفارششإا ةبشسانمب
ةر˘ي˘خذ˘لا˘ب ي˘كي˘ت˘كت ن˘ير˘م˘ت
˘˘مز˘˘ح˘˘لا» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

ينا˘ث˘لا مو˘ي˘لا لÓ˘خ ،«1202
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م
،را˘ششب˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كشسع˘˘لا

تاد˘˘حو˘˘لا دار˘˘فأا ا˘˘ب˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م
هنإاف ،هيلعو» نيرمتلل ةذفنملا
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ع فر˘˘˘ششل
ل˘ي˘ل˘شس ،ي˘ب˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا سشي˘ج
فا˘˘˘˘شصم ى˘˘˘˘لإا ،ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ي
نأاو ،ءادهششلا دهعل نيظفاحلا
هيلع هشضرفي ام ىلإا ومشسي
هيلع هيلمتو ،ينطولا هبجاو
،نطولا نع عافدلا ةيلوؤوشسم
،ه˘تد˘حو تا˘ب˘جو˘م ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو
نو˘˘شصو ه˘˘تار˘˘˘ي˘˘˘خ ظ˘˘˘ف˘˘˘حو
اميشس’ ،هرارق ةيرحو ،هتدايشس
ر˘˘˘ي˘˘˘غ فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لا ةر˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

.«ةيميلقإ’ا انتقطنم
أا˘ن˘ه ن˘ير˘م˘ت˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘فو

تاد˘˘˘حو˘˘˘لا دار˘˘˘فأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
دو˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ،ه˘ل ةذ˘ف˘ن˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘شضح˘ت لÓ˘˘خ ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا

ن˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘ه ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘تو
،ةيحلا ةري˘خذ˘لا˘ب ي˘كي˘ت˘كت˘لا
ةيشضرم دج جئاتن ققح يذلا

تا˘˘يا˘˘مر˘˘لا ة˘˘قد ا˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘شسج
اريششم ،ة˘ح˘ل˘شسأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
د˘˘ج دو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا

ةيمنت ىلإا فدهتو ةيرورشض
خ˘ي˘شسر˘تو ،ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا ةر˘ب˘خ˘لا
سسرغو ،تاردقلاو فراعملا
يعامجلا لمع˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘شس
.لماكتملاو مجشسنملا

نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ح˘˘˘شضوأاو
د˘˘ششأا ن˘˘˘مؤوأا ي˘˘˘ن˘˘˘نإا» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا نأا˘ب ،نا˘˘م˘˘يإ’ا
هذه لثم ذيفنت لÓخ اهلذبن
ي˘ف ،ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا ن˘يرا˘م˘˘ت˘˘لا
،ةيلاتقلا ةربخلا ةيمنت ليبشس
،تاردقلاو فراعملا خيشسرتو
ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘˘شس سسر˘˘غو
م˘˘˘ج˘˘˘شسن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

˘˘ماو˘˘ق ىد˘˘ل ،ل˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لاو
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ع˘م˘لا
تحبشصأا دوهج يه ،يبعششلا

ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ
يف ءاوشس ،جئاتنلا ةحشضاوو
سسر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘جرد لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ةيزهاجلا ىوتشسمو يتايلمعلا
تح˘˘شضأا ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لا
ةحل˘شسم˘لا ا˘ن˘تاو˘ق ا˘م˘هزو˘ح˘ت
ل˘ع˘ف˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘نو˘˘كم ة˘˘فا˘˘كب
لا˘ع˘ف˘لاو ي˘فاو˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا

جمارب ىوت˘ح˘م˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لاو

ي˘ف وأا ،ي˘لا˘ت˘ق˘لا ر˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا
،با˘˘هرإ’ا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم لا˘˘ج˘˘م
ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا تح˘˘˘˘شضأا ثي˘˘˘˘ح
ريخ ،لاجملا اذه يف ةققحملا
.«كلذ ىلع دهاشش

تا˘˘ير˘˘ج˘˘م سصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو
نايبلا راششأا ،نيرمتلاو ةرايزلا
ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش ق˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ى˘˘لإا
سضرع ىلإا ةيادبلا يف عمتشسا
ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم ءاو˘˘˘ل˘˘˘لا ه˘˘˘مد˘˘˘ق
ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ل˘˘عا˘˘م˘˘شس
سضرعو ،ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا

د˘ئا˘ق ه˘مد˘ق ن˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
يبونج ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا
.فودنت

عا˘فد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأاو
ن˘ير˘م˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةريخذلاب ذفن يذلا يكيتكتلا
را˘ب˘ت˘خا ى˘لإا فد˘ه˘ي ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا
تادحول ةيلا˘ت˘ق˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
بيرد˘ت ن˘ع Ó˘شضف ،عا˘ط˘ق˘لا
ةدايق ىلع تاناكرأ’او ةداقلا
مهفراعم ريوطتو ،تايلمعلا
ر˘ي˘شضح˘ت˘لاو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ي˘ف
مهعشضوو ذيفنتلاو ميظنتلاو
.ةيقيقحلا ةكرعملا وج يف

سسيئر عبات ،يمرلا ناديمبو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
لا˘م˘عأ’ا بث˘ك ن˘ع ي˘ب˘ع˘ششلا
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
كلتب اءدب ،ةمحقملا تادحولا
همدقتتو ناريطلا اهذفن يتلا

ىلإا ’وشصو ،عÓطتشسا ةرئاط
تاو˘˘ق˘˘لا تاد˘˘حو ة˘˘كرا˘˘ششم
.اهفانشصأا فلتخمب ةيربلا

اذ˘˘ه ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘شستا د˘˘˘قو
يف ةيلاع ةيفارتحا»ـب نيرمتلا

ىوت˘شسم˘بو ل˘حار˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
يلا˘ع ي˘تا˘ي˘ل˘م˘عو ي˘كي˘ت˘كت
ة˘˘يد˘˘ج سسكع˘˘ي ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
ىلع ءاوشس ةذف˘ن˘م˘لا لا˘م˘عأ’ا

ذيفنتلا وأا طيطختلا ىوتشسم
سسكع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
يف تاراطإÓل ةيلاعلا ةءافكلا

فلتخم ةرادإاو بيكرت لاجم
ةرا˘ه˘مو ،ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا

مكحت˘لا ى˘ل˘ع دار˘فأ’ا ةرد˘قو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ي˘˘˘ف
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسأ’ا تا˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م
يف ةعوشضوملا تازيهجتلاو
ي˘ف م˘ها˘شس ا˘م و˘هو ،ة˘مد˘خ˘لا
.«ةرطشسملا فادهأ’ا قيقحت

مت هنأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت
ة˘ل˘تا˘ق˘م˘لا تار˘ئا˘ط˘لا د˘يوز˘˘ت
اذه ذيفنت لÓخ اوج دوقولاب
ةقيقد ةيلمع ي˘هو ،ن˘ير˘م˘ت˘لا
نأا امل˘ع ر˘ها˘ب حا˘ج˘ن˘ب تذ˘ف˘ن
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
ةراهملا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا بل˘ط˘ت˘ي
ا˘م ،ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ي˘˘ف نا˘˘ق˘˘تإ’او
ةيفارت˘ح’ا تارد˘ق˘لا سسكع˘ي
تانوكم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘لا
.ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا

قيرفلا ماق  ةرايزلا ماتخ يفو
فلتخم سشيتف˘ت˘ب ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش
اذ˘ه تذ˘ف˘ن ي˘ت˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
.نيرمتلا

خ.ةميسسن

:«مÓسسلا»ـل طبارم صسايلإا..يسسورلاو ينيسصلاب ميعطتلل اعدو امهلامعتسسا نم رذح

ريطخ رمأا.. «انريدوم»و «رزياف» ـب حيقلتلا
ديعبلاو طشسوتملا نييدملا ىلع ناشسنإÓل ةينيجلا ةطيرخلا ىلع ةروطخ نÓكششي ناحاقللا
سسي˘˘ئر ط˘˘بار˘˘م سسا˘˘ي˘˘˘لإا ا˘˘˘عد

ي˘شسرا˘م˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
يداف˘ت ى˘لإا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا
«91‐ د˘ي˘فو˘ك» حا˘ق˘ل لا˘م˘ع˘ت˘شسا
ىلع ةثيدحلا ةقيرطلاب عنشصملا

ا˘م˘ل ،«ا˘نر˘يدو˘م»و «رز˘يا˘˘ف«رار˘˘غ
ةطيرخلا ىلع ةروطخ نم امهيف
نييدملا ىلع ناشسنإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ج˘لا
نأا ىلإا اريششم ،ديعبلاو طشسوتملا
»5 كينتوبشس» يشسورلا نيحاقللا

ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ’ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلاو
ناعونشصم امهنوك ،امهمادختشسا
.ةيديلقتلا ةقيرطلاب

ـل ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ط˘˘بار˘˘م د˘˘كأا
امامت سضفري هنأا سسمأا «مÓشسلا»
لمعتشسي ديدج حا˘ق˘ل˘ب م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا
وهو سسوريفل تاي˘غ˘ب˘شص ا˘شسا˘شسأا
ةقيرط˘لا ى˘ل˘ع ع˘ن˘شصم˘لا حا˘ق˘ل˘لا
نم سسي˘ل ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا
هتروطخل هلام˘ع˘ت˘شسا يرور˘شضلا

ديعبلاو طشسوتملا نييدملا ىلع
.ناشسنإÓل ةينيجلا ةطراخلا ىلع
نأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف ح˘˘˘شضوأاو
فلتخم ن˘م ن˘ي˘شصت˘خ˘مو ءار˘ب˘خ
ة˘ب˘غ˘م ن˘م اورذ˘˘ح ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
،اثيدح عنشصملا حاقللا لامعتشسا

براجت يأا دجوت ’ هنأا ادكؤوم
.عونلا اذه ةعاجن تبثت

ةينطولا ةباقنلا سسيئر فاشضأاو
نأا ،ةيمومعلا ةحشصلا يشسراممل
‐ديفوك دشض ايلاح رفوتملا حاقللا

عو˘ن˘لا ،نا˘عو˘ن ه˘ن˘˘م د˘˘جو˘˘ي ،91
عونشصملا حاقللا يف نمكي لوأ’ا
عونلا و˘هو ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب
نم ءاربخلاو ءابطأ’ا رذح يذلا
عو˘ن˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ه˘لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا
عو˘ن˘شصم˘لا حا˘ق˘ل˘لا و˘˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
لمعتشسي ’و ةيديلقتلا ةقيرطلاب
و˘هو ،تا˘ي˘غ˘ب˘شصلا ن˘م ءز˘ج ه˘ي˘ف
ىمشسي ام لمعتشسي يذلا حاقللا
ه˘˘ي˘˘لا فا˘˘شضي ،ل˘˘قا˘˘˘ن سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
،سسور˘ي˘ف˘لا فÓ˘غ ن˘م تا˘ئ˘يز˘ج
يف ةعانملا زاهج زيفحت فدهب

 .هيلع فرعتلا ىلع ناشسنإ’ا مشسج
نع دا˘ع˘ت˘ب’ا ،ط˘بار˘م حر˘ت˘قاو

تا˘˘حا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
اهرا˘شسم ذ˘خأا˘ت نأ’ ة˘ثد˘ح˘ت˘شسم˘لا
تاونشس01 ىلإا ةنشس نم يداعلا
ىلع اهتروطخ مدع نم دكأاتلل

ىلع اهتبر˘ج˘ت د˘ع˘ب ،ر˘ششب˘لا ةا˘ي˘ح
نيعوطتملا سصاخششأ’او ناويحلا

ثيدحلا نكمي ةلاحلا هذه يفو
لثم يف اهلامعتشسا ةيناكمإا نع
ةبعشصلا ةيحشصلا ةيعشضولا هذه
،ءاعم˘ج ة˘ير˘ششب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا

تا˘˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘ك نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م

ىلإا0791 ةنشس ذنم ةلمعتشسملا
ةعنشصم تاحاقل يه ،مويلا ةياغ
اهئاوتح’ ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب

ةيح ىرخأاو ةتيم تاشسوريف ىلع
ليلقتلل ةيئايميك داوم ةفاشضإا دعب
كانه نأا ىلإا اريششم ،اهرارشضأا نم
تائيزج اهيف تلمعتشسا تاحاقل
فÓ˘غ ن˘م وأا تا˘ن˘ي˘تور˘ب˘˘لا ن˘˘م
ةعانملا زاهج ل˘ع˘ج˘ل ،سسور˘ي˘ف˘لا
جاتنإا لجأا نم ل˘عا˘ف˘ت˘يو كر˘ح˘ت˘ي
قلعتي اميفو .ةداشضملا ماشسجأ’ا
،ي˘ن˘ي˘شصلاو ي˘شسور˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
نيعونلا نيذه نأا ،طبارم حشضوأا

نأا˘م˘ط ثي˘ح ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م فو˘˘خ ’
،امهلامع˘ت˘شسا نأا˘ششب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةقير˘ط˘لا˘ب نا˘عو˘ن˘شصم ا˘م˘ه˘نو˘ك
نادعاشسي امهمادختشساو ةيديلقتلا

ىلع ناشسنإ’ا ىدل ةعانملا زاهج
  .ةداشضملا ماشسجأ’ا جاتنإ’ لعافتلا

دشض حي˘ق˘ل˘ت تادا˘ه˘شش نأا˘ششبو
طر˘˘˘ششك ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
سسيئر ربتعا ،ةي˘لود˘لا تÓ˘حر˘ل˘ل
ي˘شسرا˘م˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
دييقت رمأ’ا اذه ةيمومعلا ةحشصلا

يف سصاخششأ’ا تايرحل حشضاو
قوقحل ا˘ما˘م˘ت ي˘فا˘ن˘مو ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ح˘ت˘ف˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘مو ،نا˘˘شسنإ’ا
.ىرخأا تازواجت ىلع بابلا

  يمولد ميرم

ةيحسصلا فورظلا تلغتسسا
اهحنمل رجحلا تاءارجإاو
انايحأا اهعيبو

«سسنزبت» تايعمج
لقنتلا سصيخارت يف
رمأات ةيلخادلاو
تاقيقحت حتفب
ةيلخادلا ةرازو تعد
ةلو ،ةيلحملا تاعامجلاو
،رئاودلا ءاسسؤورو ةيروهمجلا
صصخر لوح تاقيقحت حتفل
ةرداسص ةيئانثتسسلا لقنتلا

ةينطو تايعمج نع
.ةيلحمو
،ةيمسسر تامولعم بسسحو
ةيلخادلا ةرازو رارق نإاف
،عوسضوملا يف تاقيقحت حتف

تامولعم دورو رثا ىلع ءاج
ةينطو تايعمج مايق لوح
تايلولا صضعب يف ةيلحمو
ةيحسصلا فورظلا لغتسست
يحسصلا رجحلا تاءارجإاو
لقنت صصيخارت حنمل
صضعب يف اهعيبو نينطاومل
نأا ىلإا راسشي.نايحألا

،تايلو ةدعب نمألا حلاسصم
رجحلا ةيداب ذنم تلجسس
تاقورخو تابعÓت يحسصلا

،لقنتلا صصيخارت ةيسضق يف
اذكو ،ةروزملا اهنم ةسصاخ

مايق لوح ىواكسش ليجسست
ةرواجتملاب ةيريخ تايعمج
صضعبب تدأا ،صصخرلا يف
اهحنمو اهرادسصإا عنمل ةلولا
.ايئاهن

ر.نوراه



،يجاهنشص رو˘شسي˘فور˘ب˘لا لا˘ق
ئرا˘ط˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘ظ˘˘لا نأا

ءابو هفلخ يذلا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شس’او
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك
حاقلب ءافتك’ا مدع ملاعلا نادلبو
،دجتشسملا سسوريفلا دشض دحاو
تما˘ق ة˘لا˘كو˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ةرششع ىل˘ع ة˘ي˘م˘ل˘ع تا˘شسارد˘ب
ا˘˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت تمد˘˘قو تا˘˘حا˘˘ق˘˘˘ل
حاقللا رايتخا لجأا نم تاطلشسلل
ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،بشسنأ’ا
يفو يحشصلا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘شصر˘˘ح را˘˘طإا

تاشسارد ترجأا ،حاقللا ةيلاعفو
مت تاحاقل01 نع ةينقتو ةيملع
ار˘ير˘ق˘ت تمد˘قو ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإ’ا
نم اهبيترت نمشضتي تاطلشسلل
لك سصئاشصخ نمشضت8 ىلإا1
ةيلم˘ع˘لا ل˘كو ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘فو حا˘ق˘ل
ىتح هب ةقلعتم˘لا ة˘ي˘ت˘شسي˘جو˘ل˘لا
رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ا˘˘ه˘˘ل ى˘˘ن˘˘˘شست˘˘˘ي
ةنجل نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،بشسا˘ن˘م˘لا
ة˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
تما˘ق سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ل˘كششم˘لا
ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع تا˘˘شسارد˘˘ب
تارو˘ششن˘م˘لا ى˘˘لإا تد˘˘ن˘˘ت˘˘شساو
ة˘شسارد ي˘ف ة˘ق˘ثو˘م˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا

.حاقل لك سصئاشصخ
هنا ‐ردشصملا سسفن ‐حشضوأاو

نو˘كي˘شس يدا˘ع˘لا ع˘˘شضو˘˘لا ي˘˘ف
رظنلاب نشسحأا دحاو حاقل رايتخا
نم ريبادت ديحوتو سسناجت ىلإا
لكو نيزختلاو ءانتق’ا نم ةيادب
نأا ريغ ،كيتشسجوللاب قلعتي ام
يلاجعت˘شس’ا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا
ىل˘ع م˘لا˘ع˘لا ه˘ي˘ف ع˘فاد˘ت˘ي يذ˘لا
يذ˘لا بل˘ط˘لاو حا˘ق˘ل˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
تاعرجلا نم رييÓملا زواجتي
د˘˘يد˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ع˘˘˘فد
لوقي‐ ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ،تا˘حا˘ق˘ل˘لا
سصيلقت يف تمهاشس‐ ثدحتملا

سضارمأ’ا بب˘شسب تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع
لÓخ ةئاملاب05 ةبشسنب ةيدعملا

.يشضاملا نرقلا
فا˘˘شضأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘فو

˘ما˘شسجأ’ا ا˘ي˘م˘ل˘ع» ي˘جا˘˘ه˘˘ن˘˘شص
د˘ع˘ب ل˘كششت˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘شضم˘˘لا
ريخأ’ا يف اهشسفن يه ميعطتلا

انوروك حا˘ق˘ل ل˘شصأا نا˘ك ا˘م˘ه˘م
ا˘ه˘ي˘لإا لو˘شصو˘لا ة˘ق˘ير˘ط ن˘كلو
تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نأا˘˘ششب ،ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م
ن˘م فو˘خ˘لا نأاو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘شسو
ن˘م ا˘فو˘خ ر˘ث˘كأا ح˘ب˘شصأا حا˘ق˘ل˘˘لا
ىلإا اريششم ،«هتاذ دحب سسوريفلا
ي˘ت˘لا ءارآ’ا ر˘ب˘شس تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا
ةيلمع ءدب لبق ابروأا يف تيرجأا
ةئاملاب06 نأا ترهظأا ميعطتلا

حاقللا نوشضفري نييبروأ’ا نم
تر˘ه˘ظأا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كل
.سسكعلا تاعÓطتشس’ا
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هتيمهأأو حاقللأ ةمÓضس نأاضشب ةيعوتلأو صسيضسحتلأ ةرورضض ىلع دكأأ

بئاشص رارق دحاو حاقل نم رثكأل رئازجلا ءانتقا :يجاهنشص

ز.صسواط

حاقل نم رثكأأ ءانتقأ ىلإأ رئأزجلأ ءوجل نأأ ،يحضصلأ نمأÓل ةينطولأ ةلاكولأ ريدم يجاهنضص لامك روضسيفوربلأ دكأأ
لجأ نم عفأدتلأو ملاعلأ لود فرط نم ريبكلأ بلطلأ ىلإأ رظنلاب ةضصاخ بئاضص رمأأ وه ،انوروك صسوريف دضض دحأو

.نينطأوملأ فرط نم حاقللأ أذه لبقت لجأ نم صسيضسحتلأو ةيعوتلأ ةرورضض ىلع احلم ،هئانتقأ

ةوطخ ‘ ةينوناقو ةيعيرضشت تاحÓضصإاب ترداب
ينطولأ داضصتق’أ ةيمنتل

طاششن رطؤوت ةراجتلا ةرازو
 دود◊ا Èع ةشضياقŸا

ر˘يد˘م ر˘ي˘كب يدا˘ه˘˘لا دا˘˘فأا
ةينوناقلا نوؤوششلاو ميظنتلا
عاطق˘لا نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ب

عل˘شسل˘ل ة˘ي˘م˘شسا ة˘م˘ئا˘ق دد˘ح
ةيرئازجلا ةلودلا حمشست يتلا
راوجلا لود عم اهتشضياقمب

،ايناتيرومو يلامو رجينلاك
نيلماع˘ت˘م را˘ج˘ت ر˘ب˘ع كلذو
ىلإا ،ةلمجلاب عيبلا لاجم يف
طا˘˘˘˘ششن ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طأا˘˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج
دود˘ح˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘شضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا
يراجت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ل˘ي˘ه˘شست˘ل
.اهعم

ح˘ير˘شصت ي˘ف  ر˘˘ي˘˘كب د˘˘كأا
ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه نأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
ة˘ي˘ن˘ه˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ح˘م˘شسي˘شس
طاششن يف ر˘ث˘كأا ة˘ي˘فار˘ت˘حاو
ا˘م ،سصشصخ˘ت˘لاو دار˘ي˘ت˘شس’ا
ن˘˘˘م درو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ي
سصيل˘ق˘تو ةر˘ب˘خ˘لا با˘شست˘كا
را˘ي˘ت˘خا ي˘ف أا˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسن
لاجم يفو ،ينعملا جوتنملا
د˘˘م˘˘ع ة˘˘شضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت
،ردشصملا سسفن قفو ،عاطقلا
ربع طاششنلا اذه ريطأات  ىلإا
ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي يذ˘˘لاو دود˘˘ح˘˘˘لا
ر˘ث˘كأا ة˘نور˘˘مو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘شست
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘ل
لود عم ت’دابتلا عيجششتو
نأا ثدحت˘م˘لا دا˘فأاو ،راو˘ج˘لا

ةينو˘نا˘ق˘لا تا˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لا هذ˘ه
تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘جرد˘˘˘م˘˘˘لا

،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا سصو˘˘˘˘شصن˘˘˘˘لاو
˘مار˘ت˘ح’ا را˘طإا ي˘ف تز˘ج˘˘نأا
ة˘ي˘لود˘لا سسي˘يا˘ق˘م˘ل˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.ينطولا داشصتقÓل

ةرازولا نأا ثدحتملا دافأا
ةيعيرششت تاحÓشصإاب ترداب
ةيمنتل ةوطخ ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘قو
قلعتيو ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘ق’ا
ةيشسا˘شسأ’ا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘ب ر˘مأ’ا
اهزربأا عا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘شست ي˘ت˘لا
ةشسرامملاب قلعتملا نوناقلا
ةشسفانملا نونا˘قو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةديدج نيناوق نشس بناج ىلإا

عور˘ششم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م
ن˘˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
ةرا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ح˘˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
هذه نأا احشضو˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
اهيف عرشش يتلا تاحÓشصإ’ا

رابتع’ا يف ذخأات0202 ذنم
اشساشسأا قلع˘ت˘ت ر˘شصا˘ن˘ع ةد˘ع
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
عم ىششامتي ام لك ليهشستو
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
را˘م˘ث˘ت˘شس’ا خا˘ن˘م ن˘ي˘شسح˘˘ت
ءا˘˘ششنإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
ر˘ث˘كأا ة˘نور˘مو تا˘شسشسؤو˘م˘لا
سصختو ،ةباقرلا تايلمع يف
ا˘˘شسا˘˘شسأا تا˘˘حÓ˘˘شصإ’ا هذ˘˘˘ه
ةيجراخلا ةرا˘ج˘ت˘لا ت’ا˘ج˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت فد˘ه˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لاو
سسير˘كتو ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘قر
،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ق’ا

ج˘ما˘نر˘ب ةرازو˘لا تل˘ه˘ت˘شساو
يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘شصإ’ا
ةيشساشسأ’ا نيناوقلا ةعجارمب
ا˘م˘ك .عا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تل˘˘ف˘˘كت
ةينوناقلا نوؤوششلاو ميظنتلل
ايذيفنت اموشسرم72 دادعإاب
ي˘˘˘ف فد˘˘˘ه˘˘˘ت ارار˘˘˘ق42و
طاششنلا ميظنت ىلإا اهلمجم
قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘˘حو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
جاردإ’و ،كل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا
تأاششنأا ةجمربملا تÓيدعتلا
سسف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن بشسح ،ةرازو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةيل˘خاد تا˘ششرو ،لوؤو˘شسم˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا سصخ˘˘ت
ة˘ق˘ل˘خأ’ ر˘˘ط˘˘شسم˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
لÓخ نم ةيراجتلا ةطششنأ’ا
ةد˘ع ي˘ل˘ث˘م˘م تم˘شض نا˘˘ج˘˘ل
ف˘ي˘شضي ،ة˘يرازو تا˘عا˘˘ط˘˘ق
عا˘ط˘ق˘لا بقر˘ت˘˘يو ،«ر˘˘ي˘˘كب»
ة˘ع˘جار˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ما˘˘م˘˘تإا
غلابلا ةيميظنت˘لا سصو˘شصن˘لا

سصن001 ن˘م د˘يزأا ا˘هدد˘˘ع
ـب لفكتلا مت ثيح يميظنت
،0202 لÓخ اهنم اشصن37
ةيشضاملا ةنشسلا تشصشصخو
ة˘˘شسارد˘˘ل ،يدا˘˘ه˘˘لا بشسح˘˘˘ب

ةينوناقلا سصو˘شصن˘لا ىود˘ج
ةرا˘ج˘ت˘لا ،ت’ا˘ج˘م ةد˘ع ي˘ف
،ةباقرلا ،ةشسفانملا ،ةيجراخلا
،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘˘شسلا

فد˘ه˘ل ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىد˘˘مو
.ينطولا داشصتق’ا ريوطت

ى˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘كب قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘تو
ددحملا يذيفنت˘لا مو˘شسر˘م˘لا
ةشسرامم تايفيكو طورششل
ةمظنملا ن˘ه˘م˘لاو ة˘ط˘ششنأ’ا
لجشسلا يف ديقلل ةعشضاخلا
ع˘˘ج˘˘ششي يذ˘˘لاو ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ىلع نيلما˘ع˘ت˘م˘لاو با˘ب˘ششلا
،تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘ششنإا

ةر˘ششا˘ب˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
م˘يد˘ق˘ت نود م˘ه˘تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘شسا

ي˘ف د˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ق˘ب˘شسم ة˘شصخر
ةب˘شسن˘لا˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسلا
ا˘م˘ك ،ة˘ن˘ن˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ششنأÓ˘˘ل

ن˘ع لوؤو˘شسم˘لا سسف˘ن ف˘ششك
مو˘شسر˘م داد˘عإا ي˘ف عور˘ششلا
روط يف ايلا˘ح و˘ه يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘باو˘ب˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ،زا˘˘ج˘˘ن’ا
ءا˘˘˘˘ششنإ’ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كل’ا
نوكيشس يذلاو تاشسشسؤوملا

لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ از˘ها˘ج
،1202 ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م
كا˘ب˘شش ة˘باو˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘تو
ةرازولا حلاشصم عمجي ديحو
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ح˘لا˘شصمو
حلاشصمو يراجت˘لا ل˘ج˘شسل˘ل
ةرادإ’ا ح˘لا˘شصمو بئار˘˘شضلا
تا˘ي˘ئا˘˘شصحإ’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

،يعامتج’ا نامشضلا ةرادإاو
نيلما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لاو
ةشسشسؤوم ءاششنإا يف نيبغارلا
د˘حاو ل˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب
فيرعت مقر ىلع لوشصحلاو
،كرتششملا مقرلا ىمشسي دحاو
،ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لاو
ديزملا ة˘حا˘تإا» ر˘ي˘كب  ع˘با˘ت˘ي
راشسم عب˘ت˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا ن˘م
نم (لماعتملا) تاشسشسؤوملا

ىلإا ةينعملا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا فر˘ط
خا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج
ط˘˘ي˘˘˘شسب˘˘˘تو را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
.«تاءارجإ’ا

ز.صسواط

ايلعلأ تاطلضسلأ ةقفأومب نوهرم قافنأ’أ ربعو لبأوكلاب تÓحرلأ فانئتضسأ

ياومارتلاو ةيئاوهلا دعاشصملاو ورتيملا رئاشسخ رانيد رايلم31

لبقŸأ يام رهضش ةيرضسيوضسلأ فينج اهنضضت–

تامولعŸا ايجولونكتل ةيلودلا ةقباشسŸا ‘ ةكراششŸا ¤إا ةوعدم ةئششانلا تاشسشسؤوŸا

سسيئرلا قوزر راتخم فششك
يربلا لقنلا عمجمل ماعلا ريدملا
ر˘˘˘ئا˘˘˘شسخ نأا ،ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
لقنل ةبشسنلاب تردق ةشسشسؤوملا
ةيئاوهلا دعا˘شصم˘لاو ور˘ت˘ي˘م˘لا˘ب
رانيد رايل˘م31 ـب ياو˘مار˘ت˘لاو
رييشست تا˘شسشسؤو˘م˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘بو
ـب رئا˘شسخ˘لا ترد˘ق تا˘ط˘ح˘م˘لا

امأا ،را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م007و راي˘ل˘م
ة˘ط˘شساو˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
005 ـب ترد˘˘ق˘˘ف تÓ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لا

  .رانيد نويلم
ي˘˘ف قوزر را˘˘ت˘˘خ˘˘م ح˘˘شضوأا

ةشسشسؤوملا نأا ،يفحشص حيرشصت
ورتملاب لقنلا فانئتشس’ ةزهاج
راظتناب ،ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا د˘عا˘شصم˘لاو
تاطلشسلا نم رشضخأ’ا ءوشضلا
تقولا سسفن يف اريششم ،طقف
ءار˘ج ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘شسخ ى˘˘لإا

عشضولا ةجيتن ديمجت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
هب ترم يذلا بعشصلا يحشصلا
  .ملاعلا لود  ىلع رئازجلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘˘لا دا˘˘فأا

،نيرفاشسملل يربلا لقنلا عمجمل
نم تعشضو تابيترتلا لك نأا
ورتم˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا

اقفو كلذو ،ةيئاوهلا دعاشصملاو
ي˘ف ،ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ءوشضلا ىلع لو˘شصح˘لا را˘ظ˘ت˘نا
تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘شضخأ’ا
احشضوم ،هلامعتشس’ ،ةيمومعلا
ةكرح ىلع ديمجتلا عفر دعب هنأا
ظحول ،تاي’ولا ني˘با˘م ل˘ق˘ن˘لا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل ما˘˘˘ت مار˘˘˘ت˘˘˘حا
نيرفاشسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ،ي˘ح˘شصلا

رمأ’ا ،نيلماعتملاو نيي˘ن˘ه˘م˘لاو
ير˘ي˘شسم ل˘م˘˘ع ل˘˘ه˘˘شسي يذ˘˘لا

57 ـب ةردقملا لقنلا تاطحم
  .ينطولا ىوتشسملا ىلع ةطحم

تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ل˘ق˘ن˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شس’ ة˘˘ع˘˘ج˘˘ششم
،ةيئاوهلا د˘عا˘شصم˘لاو ور˘ت˘م˘لا˘ب

تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك نأا ة˘˘شصا˘˘˘خ
ه˘ح˘لا˘شصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تع˘˘شضو
لئاشسولا هذهب لمعلا فانئتشس’
يف .يحشصلا لوكوتوربلا قفو

ريدملا سسيئرلا تفل ،رخآا قايشس
ير˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘لا ع˘م˘ج˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
نينطاوملا نأا ىلإا ن˘ير˘فا˘شسم˘ل˘ل
ع˘فر د˘ع˘ب لوأ’ا عو˘ب˘˘شسأ’ا ي˘˘ف
نيبام لقنلا ةكرح ىلع ديمجتلا
افيشضم ،امششتحم ناك تاي’ولا
رور˘م ع˘م د˘˘ياز˘˘ت ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه نأا
طغشض ىلإا هقفو ىدأا ام ،مايأ’ا

دكأاو .لقنلا لئاشسو ىلع ريبك
ع˘م˘ج˘م˘لا نأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘˘ف
ةداعإ’ ةديدج ةيلآا عشضو مزتعي

فدهب ،ل˘ق˘ن˘لا تي˘قاو˘م ط˘ب˘شض
تي˘قاو˘م ع˘م ادد˘ج˘م ا˘ه˘ف˘ي˘ي˘كت
عم قيشسنتلا˘ب ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا

قوزر بلاطو .نيلقانلا يلثمم
لماعتملا نيب نواعتلا ةرورشضب
ةرو˘ل˘ب˘ل سصا˘خ˘لاو ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةنرشصع˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا

نم دحلاو لقنلا عاطق ةموظنم
رابتعإا˘ب ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ةيمنتل يويحلا نايرششلا لقنلا
  .ةيداشصتق’ا

  يمولد Ëرم

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تدا˘˘فأا
وأا ةيت’واقملا ةيمنتو معدل
م˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

هنا ،اقباشس بابششلا ليغششتو
راطإا يف ةقباشسم قÓطإا مت
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم
1202 ة˘ي˘لود˘لا ة˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا
عم˘ت˘ج˘م˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل˘ل
ايونشس ةمظنملا تامول˘ع˘م˘لا

ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘ت’ا فر˘˘ط ن˘˘م

تعد ثي˘˘˘˘ح ،ت’ا˘˘˘˘شصتÓ˘˘˘˘ل
يريشسم اهل نايب يف ةلاكولا
ة˘˘ئ˘˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘لاو
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ن˘˘˘˘كت ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ت’ا˘شصت’او تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

،ةلاكولا راطإا يف ةاششنملاو
ىلإا ةكراششملا يف نيبغارلا
زيز˘ع˘تو م˘يد˘ق˘تو ل˘ي˘ج˘شست˘لا

ىوتشسملا ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘يرا˘ششم

يتلا ةق˘با˘شسم˘لا ي˘ف ي˘لود˘لا
فينج ةن˘يد˘م ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ت˘شس
12 ىلإا71 نم ةيرشسيوشسلا

نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،1202 يا˘˘˘˘˘˘م
م˘ت˘ي˘شس ةز˘ئا˘˘ف˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

اهشضرع بناج ىلإا اهتأافاكم
يلودلا داحتÓل روششنم يف
 .ت’اشصتÓل

ز.صسواط

ريعضست ةموظنم عضضو عم
ةيمقر

قوشس ءاششنإا وحن
ىوتشسم ىلع
ةدئافل ةشصروبلا
ةئششانلا تاشسشسؤوملا
ريدملأ بوهوم نب ديزي دكأأ
نأأ رئأزجلأ ةضصروبل ماعلأ

عورضشم ىلع لمعت هحلاضصم
ىلع قوضس ءاضشنإأ ىلإأ فدهي
صصضصخي ةضصروبلأ ىوتضسم
طورضشب ةئضشانلأ تاضسضسؤوملل
تاضسضسؤوملل نكمي ثيح ،ةنيعم
نأأ نأديملأ يف ةلعافلأ ةئضشانلأ

.ةيلاملأ قوضسلأ نم ديفتضست
ةضصروبل ماعلأ ريدملأ حضضوأأ
،يفحضص حيرضصت يف رئأزجلأ
عضضوب قلعتملأ عورضشملأ نأأ
لوخد ليهضستل ةطضسبم طورضش
قوضس ىلإأ ةئضشانلأ تاضسضسؤوملأ
هلامكتضسأ مت دق ةضصروبلأ

أذه نأأ فاضضأأو ،تاطلضسلل ملُضسو
ةدافتضس’اب قلعتملأ عورضشملأ

نمضضتي ةضصروبلأ ليومت نم
كلت نم «ةطاضسب رثكأأ» اطورضش
قوضسل اهعضضو مت يتلأ
ةريغضصلأ تاضسضسؤوملأ

عضضو ىلإأ أريضشم ،ةطضسوتملأو
ةيامح نامضض لجأ نم زجأوح

لوخد نأأو نيرخدملأ لأومأأ
ىلإأ ةئضشانلأ تاضسضسؤوملأ
لÓخ نم متي ةضصروبلأ

مت يذلأ رامثتضس’أ قودنضص
،0202 ربوتكأأ رهضش هؤواضشنإأ

نأأ ريخأ’أ أذهل نكمي ثيح
ةضسضسؤوملأ لام صسأأر نم بحضسني
ىلإأ ءوجللأ لÓخ نم ةئضشانلأ
 .ةيلاملأ قوضسلأ

لابقإأ كانه نأأ ،هلوق عباتو
ءاضشنإ’ بابضشلأ نم ريبك
لاجم يف اميضس ةئضشان تاضسضسؤوم
نأأ احضضوم ،تايجولونكتلأ

نوكت نأأ ةضصروبلأ ناكمإاب
جيضسن ءاضشنإأ يف «اماه» Óعاف
يف ركذو ،تاضسضسؤوملأ هذه

زاهج ءاضشنإاب هتأذ قايضسلأ
صصضصخم2102 يف ليومت
ةريغضصلأ تاضسضسؤوملل
ىلإأ كلذك أريضشم ،ةطضسوتملأو
نم لامكتضس’أ ددضصب عورضشم
ليومت ماظن ءاضسرإأ لجأ

لأومأأ عمجب حمضسي يكراضشت
عيراضشم باحضصأأ ةدئافل
.ةركتبم

 ز.صسواط



بلطلا دعب ل˘ي˘جأا˘ت˘لا ي˘تأا˘ي
،عافدلا ةئيه هب تمدقت يذلا

تو˘كح˘طو را˘م˘˘شس ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
د˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ةو˘˘ششر˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
تاثداحم لÓخ نم ريهششتلاب
اقافتا تنمشضت امهنيب ةيفتاه
د˘شض ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘˘م˘˘ح ن˘˘ششل
تبر˘ُشس ،لا˘ف˘يا ع˘م˘ج˘م كلا˘˘م
ع˘قاو˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ع˘˘طا˘˘ق˘˘م
ربتعيو .يعامتج’ا لشصاوتلا

لاطي يذلا عبارلا ليجأاتلا اذه
رمأا اهيف ردشص يتلا ،ةيشضقلا
ودبع دشض ي˘لود˘لا سضب˘ق˘لا˘ب
را˘م˘شس م˘كا˘˘ح˘˘ي˘˘شسو .را˘˘م˘˘شس
يتلا ،ةيشضقلا هذه يف ايبايغ
م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘هر˘˘شضح˘˘ي

ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘م تو˘˘˘كح˘˘˘ط
را˘˘با˘˘ب ن˘˘ج˘˘شسب د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

وه مكاحيشس يذلاو ةلششنخب
لشصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ر˘خآ’ا

.يئرملا

watan@essalamonline.com
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يتوسص ليجسست ربع ريهسشتلاب ديدهتلاو ةوسشرلا مهتب ناعباتم

لبقملا يرفيف2ـلا ىلإا راّمشسو توكحط ةمكاحم ليجأات

ط.ةراسس

لامعألا لجرو رامسس ودبع اسسنرف يف براهلا يفحسصلا ةمكاحم صسمأا ،ةمسصاعلاب دمحمأا يديسس ةمكحم تلجأا
.لبقملا يرفيف2 موي ىلإا ،يرياب دمحم لامعألا لجر امهدسض اهعفر يتلا ةيسضقلا يف توكحط نيدلا يحم

ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘˘ت
لوأ’ا ير˘˘˘شضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘ب
،ةلششنخ ةي’و نمأاب يلخادلا

ةي˘مار˘جإا ة˘كب˘شش كي˘كف˘ت ن˘م
سصا˘خ˘ششأا ة˘ت˘شس ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت
ر˘يوز˘ت ة˘ي˘˘شضق ي˘˘ف او˘˘طرو˘˘ت
ةقيثو يف روزملا لامعتشساو
يدعاق فلمب ةشصاخ ةيمشسر
أاششنم تاذ ةي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م˘ل
مويلا ديفتشسا امبشسح ،يبنجأا
لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘˘ثإ’ا

تاذ˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
 .يماظنلا كلشسلا

ردشصملا تاذ ىلإا ادانتشساو
ىلإا دوعت ةيشضقلا عئاقو نإاف
حلاشصم ىلإا تامولعم دورو
لوأ’ا ير˘˘˘˘˘شضح˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘مأ’ا
ةرايشس دوجو اهدافم ةلششنخب
ةدمل ةنوكرم تلظ ةهوبششم
ىد˘حإا ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ة˘ن˘يد˘م ط˘˘شسو˘˘ب تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا

تاو˘ق نأا˘ب فا˘شضأاو .ة˘ل˘ششن˘˘خ
ن˘ي˘ع ى˘لإا تل˘ق˘˘ن˘˘ت ة˘˘طر˘˘ششلا
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح نا˘˘كم˘˘˘لا
ة˘طر˘ششلا ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘ب˘كر˘م˘˘لا

ثحب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘شصاو˘مو
ى˘لإا تشضفأا ي˘ت˘لا ير˘ح˘˘ت˘˘لاو
،ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘شص ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا˘ب ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م
نم ثلاثلا دقعلا يف سصخششب
حرشص ةلششنخ˘ب م˘ي˘ق˘م ر˘م˘ع˘لا
اهارتششا هل كلم ةرايشسلا نأاب
ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا قو˘˘˘شسلا ن˘˘˘م

.ة˘ي˘قر˘ششلا تا˘ي’و˘˘لا ىد˘˘حإ’
ثا˘˘ح˘˘بأ’ا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو
ىلإا لشصوتلا م˘ت تا˘ير˘ح˘ت˘لاو
ةرا˘ي˘شسل˘˘ل ي˘˘ل˘˘شصأ’ا كلا˘˘م˘˘لا
عامتشس’او ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت يذ˘لا
اهلÓخ حرشص يتلا هلاوقأا ىلإا
ن˘ع ةرا˘˘ي˘˘شسلا ىر˘˘ت˘˘ششا ه˘˘نأا˘˘ب

لشصاويل ينلعلا دازملا قيرط
لوح مهثاحبأا ةطرششلا رشصانع
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا لاو˘قأا ة˘ح˘˘شص
ةرايشسلا قئاثو ةقباطم ىدمو
،ةبكرمل˘ل يد˘عا˘ق˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب

م˘ل ةرا˘ي˘˘شسلا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح
نأاو ينلعلا دازملا نم رتششت
ةقفرملا «عيبلا ةداهشش» ةقيثو
ةبكر˘م˘ل˘ل يد˘عا˘ق˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب
ةق˘ي˘ثو˘لا م˘ت˘خ نأا ا˘م˘ك ةروز˘م
ا˘ه˘كلا˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل روز˘م
سصاخششأا5 ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
يف م˘ه˘طرو˘ت ه˘ب˘ت˘ششي ن˘ير˘خآا
.ةيلمعلا

تن˘كم˘ت ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘˘فو
˘مرار˘ق˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع
فيقوت نم ةليم ةي’وب ةقوق
033 ز˘ج˘حو سصا˘˘خ˘˘ششأا30
،ةيلقعلا تارثؤوملا نم اشصرق
لئاو˘شسلا ن˘م تارورا˘ق90و
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘˘لا

تابورششم˘لا ن˘م ةد˘حو551
مرار˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
 .ةقوق

م.نتاف

ةي’و نمأا حلاشصم تنكمت
70 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ةد˘˘كي˘˘˘كشس
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخششأا

يوذ ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘شس53و22
طرو˘ت .ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا ق˘˘باو˘˘شسلا
ميظنتو ءاششنإا يف نوفوقوملا

يف طار˘خ˘ن’ا ،ءا˘ي˘حأا ة˘با˘شصع
ي˘ف كار˘ت˘شش’ا ،ءا˘ي˘حأا ة˘با˘شصع
ة˘ح˘ل˘شسأا ةزا˘ي˘حو ،ةر˘˘جا˘˘ششم˘˘لا
 .ءاشضيب

تاذ˘˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب بشسحو
ةيشضقلا عئاقو دوعت ،حلاشصملا
امدنع ،نييشضاملا نيمويلا ىلإا
ربع ءادن نمأ’ا حلاشصم تقلت
ثيح .51‐84 رشضخأ’ا طخلا

ةحلشسأ’اب في˘ن˘ع را˘ج˘شش ع˘قو
يبياطشش رامع يحب ءاشضيبلا
نيب ةدكي˘كشس ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو˘ب
.با˘ب˘ششلا ن˘م ن˘ي˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ى˘لإا ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تل˘ق˘˘ن˘˘تو
اورداغ مهنأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل ،نا˘كم˘لا
جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل نا˘˘˘كم˘˘˘لا
ت’ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ب
.ة˘باز˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

تاءار˘˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا م˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو ،ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ن˘ي˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
قيقحتلا نكم امك .ةحلشصملا

دار˘فأا ع˘ي˘˘م˘˘ج سصي˘˘خ˘˘ششت ن˘˘م
ا˘عا˘ب˘ت م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو ة˘با˘˘شصع˘˘لا

ن˘مأا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
.ةي’ولا

ةيلمع˘لا نأا ،نا˘ي˘ب˘لا فا˘شضأاو

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘˘ح ن˘˘م تن˘˘كم
ةلمعتشسملا ءاشضيبلا ةحلشسأ’ا
لامكتشسا دعب.ةرجاششملا يف
مت ،يئاشضق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘م
˘ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
ةمكحم ىدل ةيلحم˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
مه˘ق˘ح ي˘ف رد˘شصو ،ةد˘كي˘كشس
.عاديإا رمأا

تلشصاوت ،ىرخأا ةهج نمو
دايشصلا نع ثحبلا ةيلمع سسمأا
ة˘ي’و˘ب ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف دو˘ق˘ف˘˘م˘˘لا
ىلع سسداشسلا مويلل ،ةدكيكشس
.يلاوتلا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو
دقف ،ةي’ولاب ةيندملا ةيامحلا
تاد˘حو˘لا ن˘م ل˘ك تف˘نأا˘˘ت˘˘شسا
سسولام˘ت ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

.ثحبلا ةيلمع لامج ناشضمرو
يشساطغ نم لك مهيلإا مشضنيل
معدلا قرفو ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘ي’و ن˘˘˘م ل˘˘˘كل
ثحبلا ةيلمع فرعتو .لحيجو
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص ةد˘˘ع
نو˘˘ك كلا˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص
ئ˘طا˘ششلاو ة˘ي˘ل˘ب˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

ة˘˘كب˘˘شش ماد˘˘ع˘˘ناو ،ير˘˘˘خ˘˘˘شص
ناجيهو ،ةقطنملاب ت’اشصت’ا
نم ة˘م˘ي˘خ بشصن م˘تو .ر˘ح˘ب˘لا

يف دوقفملا قيرغلا لهأا فرط
هذه ىلع فرششيو اذه .رحبلا
ةيندملا ةيامحلا ريدم ،ةيلمعلا
ميهارب ديقعلا ةدكيكشس ةي’ول
.يدمحم

ع.دلاخ

ةليمب ةيلقع تارثؤوم مهتزوحب صصاخسشأا3 فيقوت

ةيدعاق تافلم ريوزت ةكبشش كيكفت
ةلششنخ يف ةيبنجأا تارايشسل

صسداسسلا مويلل رحبلاب دوقفملا دايسصلا نع ثحبلا ةيلمع لسصاوت

دعب بعرلا اوعرز سصاخششأا7 فيقوت
ةدكيكشسب فينع راجشش

ةهوبسشم تاقفسص ماربإاو يرادإا داسسف اياسضق ‘ اوطروت

ءاشضقلا مامأا ةبانعب Òيشستلل ›اعلا دهعŸاو ةشسبتب ةزنولا مجنÃ نوفظومو تاراطإا

يحسصلا رجحلا تاءارجإاب اهباحسصأا مازتلا مدعل

يقرششلا بونجلا تايلوب ةيران ةجارد3075و ةبكرم فلأا31∑50 زجح

ميتنسس نييÓم01ـب ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس5 ةبوقعب نادم

«راهنلا» عمجمل ماعلا ريدملا ةيشضق يف فانئتشسلا ةشسلج ليجأات

ةأارما فقوي ةدكيكسس نمأا
زوفلل اهتقيقسش ةفسص تلحتنا

يرادإا بسصنمب

ةبيبط ىلع يدتعملا عاديإا
سسبحلا نهر ةبوانم
ةنيطنشسقب تقؤوملا
ةبيبط ىلع يدتعملا عدوأا

ةسسسسؤوملاب لمعت ةبوانم
ةيمومعلا ةيئافسشتسسلا

،ةنيطنسسقب بورخلاب
ةمهت نع تقؤوملا صسبحلا
دحأا ىلع فنعلاب يدعتلا»
لعفلا «ةحسصلا يينهم
هيلع بقاعملاو صصوسصنملا

رمألا نم رركم941 ةداملاب
نوناقل لدعملا02/10
صسمأا درو ام بسسح ،تابوقعلا

ةيروهمجلا ةباينل نايب يف
.بورخلا ةمكحم ىدل
خيراتب هنأا ردسصملا حسضوأاو
تسضرعت يراجلا يفناج51

ةسسسسؤوملاب ةبوانم ةبيبط
ةيمومعلا ةيئافسشتسسلا

بورخلاب فايسضوب دمحم
فرط نم برسضلاب ءادتعÓل
رمعلا نم غلبي ىسضرملا دحأا

ىعدتسسا ام ،(ةنسس52)
ةيئاسضقلا ةيطبسضلا لخدت
هبتسشملا فيقوتو ةسصتخملا

يئادتبا قيقحت حتفو هب
.هعامسسو هعم
هبتسشملا نأا ،ردسصملا فاسضأاو
هئادتعاب فرتعا دق هب

ديدحت نود ةبيبطلا ىلع
تمدق اميف هلعف بابسسأا
ةيبط ةداهسش ةيحسضلا
نع ازجع نمسضتت ةيعرسش
راسشأاو ،اموي51 هتدم لمعلا
ليحأا مهتملا نأا ىلإا ردسصملا

حنجلا ةمكحم ىلع
تاءارجإل اقفو بورخلاب
ةهج نمو.يروفلا لوثملا
ةقرفلا تفقوأا ،ىرخأا
ةيلو نمأاب ةيئانجلا
نم غلبت ةأارما ،ةدكيكسس
ةمهتب ةنسس73 رمعلا
روزملا لامعتسساو ريوزتلا

ةفسص لاحتناب تاررحم يف
يف بسصنمب زوفلل اهتخأا
رظتنيو ينهملا جامدإلا راطإا

مامأا اقحل ةمهتملا ميدقت
ىدل ةيروهمجلا ليكو
.ةدكيكسس ةمكحم

ت.ةنيربسص

ة˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تج˘˘لا˘˘ع
ةيداشصتق’ا ةقرف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

،ةشسبت ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لاو
تاقفشص ماربإاب قلعتت ةيشضق
تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘مو ة˘هو˘˘ب˘˘ششم
لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ةرر˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا
ي˘˘ف روز˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا

ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ة˘˘يرادإا تارر˘˘ح˘˘م
ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإاو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ،ف˘˘شسع˘˘ت˘˘˘لاو
نوفظو˘مو نو˘ما˘شس تارا˘طإا
ة˘˘كر˘˘شش ن˘˘م ل˘˘كل نو˘˘ع˘˘با˘˘ت
ةزنولاب قرششلا ديدح مجانم
رييشستلل يلاعلا دهعملا اذكو
.ةبانعب

ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح
قيقحتل ةقرفلا تاذ ةرششابم
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ق˘م˘˘ع˘˘م
ة˘با˘ي˘ن˘لا ن˘ع ةردا˘شص ة˘ي˘با˘ي˘ن
تا˘ن˘يو˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل

يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ة˘ن˘م˘شضت˘م
ر˘˘˘يوز˘˘˘ت دو˘˘˘˘جو لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شساو
ةشصاخلا فيظوتلا تاناحتما
قرششلا ديدح مجانم ةكرششب
كلذ ىلع ءانب متيل ،ةزنولاب
هل نم لك عامشسو ءاعدتشسا

تاراطإا نم ةيشضقلاب ةقÓع
ني˘ع˘با˘ت ن˘ي˘ف˘ظو˘مو ة˘ي˘ما˘شس
تبث ثيح ،ةينعملا ةكرششلل
قيقحتلا تاذ لÓخ نم Óعف
ةيل˘م˘ع ي˘ف تا˘ب˘عÓ˘ت دو˘جو
ءاشصقإا لÓ˘خ ن˘م ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
فورظ يف نيكراششملا دحا

تاذ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘˘نو ،ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘ششم
لوح موح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ه˘ب˘ششلا

،ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ءا˘غ˘لإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو
د˘˘ح˘˘ل م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع بشصا˘˘ن˘˘م˘˘ب
لك مهئافيتشسا مغر ةعاشسلا
تلشصوت ،ةينوناقلا طورششلا

نأا ى˘˘لإا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
تاذ نيب ةمرب˘م˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ي˘لا˘ع˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو ة˘كر˘˘ششلا
تقاف يتلاو ةبانعب رييشستلل
نويلم008 ةيلاملا اهت˘م˘ي˘ق
ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم تنا˘˘ك م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘مو
ى˘˘عد˘˘ت˘˘شسا ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘شش
تاذ تارا˘طإا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
د˘˘ع˘˘بو ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ير˘ج˘م ة˘فا˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا
فارطأ’ا ميدقت مت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
سصاخششأا50 مهددع غ˘لا˘ب˘لا
تارا˘طإاو نو˘ما˘شس تارا˘˘طإا)
ة˘كر˘ششلا ن˘م ل˘كل نو˘˘ع˘˘با˘˘ت
مامأا (نيروكذ˘م˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو
ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ىد˘˘˘ل ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا
يف تردشصأا يتلا تانيوعلا

جارفإ’اب يشضقي ار˘مأا م˘ه˘ق˘ح
.مكحلاب قطنلا ليجأات عم

تاديبع بيطلا

ام ةطرششلا حلاشصم تزجح
ةبكرم995.31 نع لقي ’
يتلاو ةيران ةجارد307.5و
22 نيب ام رششاحملاب تعشضو
0202 ربمشسيد13و سسرام
ي˘قر˘ششلا بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’و˘˘ب
اهباحشصأا مازتلا مد˘ع˘ل دÓ˘ب˘ل˘ل
،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘˘ب

ةي˘ششت˘ف˘م˘لا سسمأا تدا˘فأا ا˘م˘ك
.ةلقروب ةطرششلل ةيوهجلا

ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تما˘˘˘˘قو
كل˘˘ت ز˘˘ج˘˘ح˘˘˘ب ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيرانلا تاجاردلاو تابكرملا

199.101 عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م

ةجارد604.01و ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
مدعل ةبقارملل تعشضخ ةيران
تاءار˘جإ’ ا˘ه˘با˘ح˘شصأا مار˘ت˘حا
هترقأا يذ˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
نم دحلل ةيمومعلا تاطلشسلا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
املثم ،(91‐ديفوك) دجتشسملا
رمعم ةطرششلا بقارم حشضوأا
ةليشصح سضرع لÓخ يدبعل
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تا˘˘طا˘˘ششن
ايميلقإا يط˘غ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ةر˘˘˘كشسبو ة˘˘˘ل˘˘˘˘قرو تا˘˘˘˘ي’و
ة˘يادر˘غو يز˘ي˘ل˘˘يإاو يداو˘˘لاو

.طاوغأ’او
ح˘لا˘شصم˘˘لا تاذ تل˘˘ج˘˘شسو

ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
مدعل ةفلاخ˘م791.31 وح˘ن
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘شس مار˘˘˘ت˘˘˘حا
ةقلعتم ىرخأا478و يحشصلا
ن˘˘˘م د˘˘˘يزأ’ تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ب
980.5 اذ˘˘˘كو ن˘˘˘ي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘شش
˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا مد˘˘ع˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
تÓحملاب ةيئاقولا ريباد˘ت˘لا˘ب
مد˘ع˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م713.35و
ف˘ي˘شضي ،تا˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا
.ردشصملا سسفن

م.نتاف

رئازجلا ءاشضق سسلجم لجأا
ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ،سسمأا
عمجم˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ي˘شضق
،مدقم دمحم يمÓعإ’ا راهنلا
،ي˘˘نا˘˘م˘˘حر سسي˘˘نأا و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةيفتاه ةملاكم رششنو ليجشستب

يماشس طباشض نيبو هنيب تمت
حتافلا خيرات ىلإا ،سشيجلا يف
تنا˘˘كو.مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ن˘˘˘م
تنادأا سسيار دارم رئب ةمكحم
طرافلا رب˘م˘فو˘ن51 خ˘يرا˘ت˘ب
تاونشس5 ةبوقعب مدقم دمحم
01ـب ةيلام ةمارغو ةذفان اشسبح

ليكو ناكو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘يÓ˘م
ةمكحملا سسفنل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاونشس01 ة˘بو˘ق˘ع سسم˘ت˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘˘ن ا˘˘شسب˘˘ح
قح يف جد فلأا001 اهردق
.مهتملا

م.ةزمح
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( م1202 ‐ م0002) يبطلا مادعإلا ةشسايشس ديهشش نيدلا حÓشص دياع دمحم ررحملا ريشسألا

ٌلاَجِر َن˘ي˘ِن˘ِمْؤو˘ُم˘ْلا َن˘ِم»:ى˘لا˘ع˘ت لا˘ق
ْمُهْنِمَف ِهْيَلَع َهsللا اوُدَهاَع اَم اوُقَدَشص
ُرِظَتْنَي ْنَم ْمُهْنِمَو ُهَبْحَن ىَشضَق ْنَم
ه˘ل˘لا قد˘˘شص» Ó˘˘يِد˘˘ْب˘˘َت او˘˘ُلsد˘˘َب ا˘˘َمَو
...ميظعلا
تادجاملا يتاو˘خأا د˘جا˘مأ’ا ي˘تو˘خإا
امف لشضافأ’ا يتبحأا ءارقلا يئازعأا
ءوشضلا طيلشست وه مويلا هددشصب انأا

فاشضت ةديدج ءار˘كن ة˘م˘ير˘ج ى˘ل˘ع
لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس ى˘˘لإا
/يشسدق˘م˘لا رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘شسأ’ا ق˘ح˘ب
ىقترا يذلاو حÓ˘شص د˘يا˘ع د˘م˘ح˘م
سضر˘˘م ع˘˘م عار˘˘شص د˘˘ع˘˘ب ًاد˘˘ي˘˘ه˘˘شش
نو˘ج˘شس ي˘ف ه˘ب بي˘˘شصُأا نا˘˘طر˘˘شسلا
جارفإ’ا لبق يل˘ي˘ئار˘شسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا

نوجشس ي˘ف رو˘ه˘شش ةد˘ع ل˘ب˘ق ه˘ن˘ع
,يليئارشسإ’ا لÓتح’ا
ديهششلا رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘شسأ’ا ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل
ةليوط ةمئاق ىلإا دمحم يشسدقملا

ةريشسأ’ا ةينطولا ةكرحلا ءادهشش نم
ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘شسا˘ي˘شسل ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نو˘ج˘شس ةرادإا ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ريشسأ’ا داه˘ششت˘شسا ي˘تأا˘يو لÓ˘ت˘ح’ا
يناعي يذلا تقو˘لا ي˘ف ي˘شسد˘ق˘م˘لا

سضار˘˘˘مأ’ا ن˘˘˘م ىر˘˘˘شسأ’ا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م
نوجشس يف ناطرشسلا اهنمو ةنمزملا
ن˘ي˘ب بقر˘ت˘ن ا˘ن˘ح˘ب˘شصأاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ديزملا نÓعإا نع ىرخأ’او ةينفلا

يف ناطرشسلا سضرمب تاباشصإ’ا نم
ًائيشش اذهو ًارخؤوم ىرشسأ’ا فوفشص
ديدششلا رطخلاب ردنيو ةياغلل قلقم
انتاريشسأاو لشساوبلا انارشسأا ةايح ىلع
,تادجاملا
˘‐:ي˘شسد˘ق˘م˘لا ر˘ي˘شسأ’ا دا˘ه˘ششت˘شسا ‐
 نيدلا حÓشص دياع دمحم
م0002 ‐:دÓيملا خيرات ‐
قرشش امزح ةدلب ‐: ةماقإ’ا ناكم ‐
ةلتحملا سسدقلا ةنيدم
بزعأا ‐:ةيعامتج’ا ةلاحلا ‐
ن˘م ع˘با˘شسلا ‐:لا˘ق˘˘ت˘˘ع’ا خ˘˘يرا˘˘ت ‐
 م9102 ليربأا/ناشسين
رهشش يف  ‐: هنع جارف’ا خيرات ‐
ى˘˘˘لإا ل˘˘˘شصو نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،0202 بآا

.ةجرح ةيحشص ةلحرم

ةداي˘ع» ن˘ج˘شس ‐:لا˘ق˘ت˘ع’ا نا˘كم ‐
«ةلمرلا
نيماع ‐:مكحلا ‐
ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لاو لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ‐
نيدلا حÓشص دياع دمحم ‐:ريشسأÓل
،9102 ماعلا نم ليربأا يف لقتعا

ةدمل نجشسلاب مكح هقحب ردشصو
نيرهششو ماع رورم دعبو ،نيماع
أادبو ،هتحشص تعجارت ،هلاقتعا ىلع
،هيمدقو هيدي يف خافتنا نم يناعي
بي˘ب˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘شضر˘˘ع م˘˘ت ن˘˘ي˘˘حو
،ةي˘ن˘هد ة˘ل˘ت˘ك ا˘ه˘نأا هر˘ب˘خأا ،ن˘ج˘شسلا

امم طقف لوماكأ’ا نكشسم هل مدقو
يحشصلا عشضولا عجارت يف ببشست
رداق دعي ملو ريبك لكششب ريشسأÓل

ر˘ط˘شضا ا˘م˘˘م م˘˘لأ’ا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ل لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
با˘شصم ه˘نأا ن˘ي˘ب˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ل˘˘مر˘˘لا
عا˘˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘طر˘˘شسلا سضر˘˘م˘˘˘ب
هتياعر مدع ةجيتن ،ةمدقتم ةلحرمب
 «هل ةلجاع تاشصوحف ءارجإا وإا

هلاقتعا ىلع ًارهشش61 رورم دعبو
هحارشس قÓطإا ىلع لÓتح’ا قفاو
لكششب0202 سسط˘˘شسغأا /بآا ي˘˘˘ف
لخاد دهششتشسي نأا يششخو يئانثتشسا
سضر˘م ل˘غ˘ل˘غ˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ن˘˘ج˘˘شسلا
دعب لقنت دقو،هدشسج يف ناطرشسلا
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب هرر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
مل اهنا ’ا ،جÓع˘ل˘ل تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
هد˘˘˘شسفا ا˘˘˘م حÓ˘˘˘شصإا ي˘˘˘ف ح˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘ت
ه˘ت˘ح˘شص تع˘جار˘ت ثي˘ح ،لÓ˘ت˘˘ح’ا
ةيشضاملا مايأ’ا لÓخ ريبك لكششب
سضر˘م ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ًاد˘˘ي˘˘ه˘˘شش ى˘˘ق˘˘تراو
ي˘˘ف ه˘˘ب بي˘˘شصأا يذ˘˘˘لا نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا
لÓتح’ا نوجشس

ةريخألا  عادولا ةرظن ءاقلإا
/لطبلا ديهسشلا نامثج ىلع

 نيدلا حÓسص دمحم
ةزا˘ن˘ج ع˘ي˘ي˘˘ششت˘˘لا بكو˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ع˘م˘ج˘م ما˘مأا ن˘م د˘م˘ح˘م د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا
لزنم ىلإا ً’وشصو يبطلا نيطشسلف
ءاقلإ’ امزح ةدلب يف ديهششلا ةلئاع
عيششو, هيلع ةريخأ’ا عادولا ةرظن

ةدلب ءانبأا نم تائملا ديهششلا نامثج
ةزا˘ن˘ج˘ب سسد˘ق˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘مو ا˘مز˘˘ح
لز˘ن˘م ما˘مأا ن˘م تق˘ل˘ط˘˘نا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه˘˘م
،ةريفغ ريهامج اهيف كراشش ،ديهششلا

ع˘˘ي˘˘ي˘˘ششت˘˘لا م˘˘شسار˘˘م ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششو
ةحا˘شس ي˘ف تم˘ي˘قا ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘شسر˘لا

مار ظفاحم ،يبطلا نيطشسلف عمجم
ظ˘فا˘ح˘م بئا˘نو ،ما˘ن˘غ ى˘ل˘ي˘ل ه˘˘ل˘˘لا
نم ددعو ،مايشص هللا دبع سسدقلا
ةيرابتع’او ةيمشسرلا تايشصخششلا

هيلع ةزانجلا ةÓشص تميقأا مث نمو
نأا لبق ،يقرششلا ةدلبلا دجشسم يف
.ةيقرششلا ةربقملا يف ىرثلا ىراوي
يليئارشسإ’ا لÓتح’ا تاوق تقاعأاو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م لو˘˘˘خد
ر˘ب˘ع ،ا˘مز˘ح ةد˘ل˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ه˘˘جور˘˘خو
ةدلبلا ل˘خد˘م ى˘ل˘ع از˘جا˘ح ا˘ه˘ب˘شصن

 , عييششتلا بقع
ه˘جوأا ي˘لا˘ق˘م رو˘ط˘شس ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘م
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘فا˘˘ك ى˘˘لإا ي˘˘ئاد˘˘ن
ة˘˘شصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م
ءابطأا ةمظنمو رمح’ا بيلشصلاو
ذاقنإ’ لجاعلا لخدتلاب دودح Óب

ي˘˘ف ي˘˘شضر˘˘م˘˘لا ير˘˘شسأ’ا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح
داه˘ششت˘شسا ناو لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس
حÓشص يشسدقملا ررحملا ريشسأ’ا
ى˘ق˘تر˘ي ىذ˘لا لوأ’ا سسي˘ل ن˘يد˘˘لا
اهنم ىناع يتلا سضارمأ’ا ةجيتن
ثي˘˘˘ح لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نو˘˘˘ج˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
ىرشسأ’ا نم تارششعلا دهششتشسا
مهحارشس قÓطإا د˘ع˘ب ن˘يرر˘ح˘م˘لا
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ،رو˘˘ه˘˘شش وأا ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأا˘˘ب
ةرتف لÓخ سضارمأ’ا نم مهتاناعم
لا˘م˘هإ’ا ة˘شسا˘ي˘شسو ،م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
تدأاو ،اهل اوشضرعت يتلا ،يبطلا
د˘ح ى˘لإا م˘ه˘عا˘شضوأا رو˘هد˘ت ى˘˘لإا
.«ةروطخلا
لشساوبلا انارشسأ’ ةيرحلا لك ةيرحلا

تادجاملا انتاريشسأاو
ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘˘ششلاو‐
ةفلتخم سضارمأاب نيباشصملا
ا˘˘نار˘˘شسأ’ ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا

تادجاملا انتاريشسأاو

41 ةيونسسلا ىركذلا يف
هداهسشتسسل

ى˘ق˘ترا تو˘كا˘شس و˘بأا دار˘م ر˘ي˘˘شسأ’ا
لا˘م˘هإ’ا ة˘ل˘˘شصق˘˘م تح˘˘ت اد˘˘ي˘˘ه˘˘شش
31 يف دمعتملا ىنويهشصلا يبطلا
7002 رياني

قطانلا يديحولا تأاششن . د بتك
ىرشسأ’او ءادهششلا ةيشضوفم مشساب
ايلعلا ةيدايق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ى˘حر˘ج˘لاو
لثممو ةزغ عاطق يف حتف ةكرحل

ىوقلل ىرشسأ’ا ةنجل يف حتف ةكرح
ةل˘شصق˘م نأا ة˘ي˘مÓ˘شسإ’او ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىلع تشضق دمعتملا يبطلا لامهإ’ا

يف ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ار˘ي˘شسأا17 ةا˘˘ي˘˘ح
نم يل˘ي˘ئار˘شسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس
و˘بأا دار˘م د˘ي˘ه˘ششلا ر˘ي˘شسأ’ا م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
ةيرق ناكشس ‐ اماع92 ) توكاشس
ناك يذلا ( ليلخلا ءاشضقب ميعن ينب
هدا˘ه˘ششت˘شساو ه˘تا˘فو أا˘ب˘ن ن˘ع ن˘ل˘˘عأا
ميلأا عارشص دعب ندرأ’ا ىفششتشسمب
5 نم رثكأ’ ماد ناطرشسلا سضرم عم
. تاونشس
ىر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘˘ف يد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
دارم ر˘ي˘شسأ’ا دا˘ه˘ششت˘شس’ ة˘يو˘ن˘شسلا
31 تفداشص يتلا توكاشس وبأا دمحأا
ىلع لقتعا دق ناك هنأا1202 /1 /
يف يليئارشسإ’ا لÓتح’ا تاوق دي
نوجشس يف يشضقيل1002 /21 /9
ا˘˘م˘˘كح ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإ’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
فششتكا دقو اماع52 غلبي نجشسلاب
ءا˘ن˘ثأا ة˘ئر˘لا نا˘طر˘˘شسب با˘˘شصم ه˘˘نأا
يدان مايقل اهنيح يف ىدأا ام هلاقتعا
ءابطأا ةنجلو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ي˘شسأ’ا

ة˘ل˘˘م˘˘ح قÓ˘˘طإا˘˘ب نا˘˘شسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح
هتايح ذاقنإ’ ةيلود ةيبرع ةينيطشسلف
قÓ˘طإاو تو˘م˘لا با˘˘ي˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تد˘˘ق˘˘ع˘˘نا ثي˘˘ح ه˘˘˘حار˘˘˘شس
ةدايع يف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا تا˘جار˘فإ’ا
42 خيرات يف تررقو ةلمرلا نجشس
د˘ع˘ب ه˘ن˘ع جار˘فإ’ا5002 /8 /
ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت˘˘لا
. ةيحشصلا

قطانلا يديحولا تأاششن . د دافأاو

ىرشسأ’او ءادهششلا ةيشضوفم مشساب
ايلعلا ةيدايق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ى˘حر˘ج˘لاو
لثممو ةزغ عاطق يف حتف ةكرحل

ىوقلل ىرشسأ’ا ةنجل يف حتف ةكرح
ةنجل رارق نأا ةيمÓشسإ’او ةينطولا
يف نمشضت ةيليئارشسإ’ا تاجارفإ’ا

ريشسأ’ا ن˘ع جار˘فإ’ا م˘ت˘ي نأا ا˘ه˘ن˘ي˘ح
روهشش6 ةدمل توكاشس وبأا ديهششلا
دعب لثم˘ي نأا ى˘ل˘ع جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل
م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘ق ما˘˘مأا كلذ
مت جارفإ’ا رارق دعبو ةيليئارشسإ’ا
يلهأ’ا ىفششتشسملا ىلإا ريشسأ’ا لقن
لقُن مايأا01 ةدمل ليلخلا ةنيدمب
نلعُأاو ندرأ’ا ىفششتشسم ىلإا اهدعب
.7002 رياني31 يف هداهششتشسا أابن
نيذلا ىرشسأ’ا ددع نأا ىلإا راششأاو
لامهإ’ا ةلشصق˘م تح˘ت اود˘ه˘ششت˘شسا
نو˘ج˘شس ي˘˘ف د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
اريشسأا17 غلب يليئارشسإ’ا لÓتح’ا
لام˘ك ر˘ي˘شسأ’ا م˘هر˘خآا نا˘ك اد˘ي˘ه˘شش
نا˘كشس ن˘م ر˘عو و˘بأا ن˘ي˘˘مأا بي˘˘ج˘˘ن
ىشضق يذلا نينج ءا˘شضق˘ب ة˘ي˘طا˘ب˘ق
نجشس ةدايعب ىمشست ام يف هبحن
ىرشسأ’ا ددع غلب نيح يف ةلمرلا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ءاد˘˘ه˘˘ششلا
اددن˘م اد˘ي˘ه˘شش622 ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
لامهإ’ا يف ةيليئارشسإ’ا ة˘م˘ير˘ج˘لا˘ب
تدأا ي˘˘ت˘˘لا د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

دمحم ررحم˘لا ر˘ي˘شسأ’ا دا˘ه˘ششت˘شس’
. امزح ةدلب نم نيدلا حÓشص دئاع
ةيملاع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م بلا˘طو
رمحأ’ا بيلشصلل ةي˘لود˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
ي˘نا˘شسنإ’او ي˘لود˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ةيلود ناجل رييشست يف لجاع كارحب
قيقحتلا ةرششابمو قئاقحلا يشصقتل
قحب يليئارشسإ’ا لÓتح’ا مئارج يف
فور˘ظو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأ’ا
نو˘˘˘ج˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف م˘˘˘هدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شسا
نم مز˘ل˘ي ا˘م ر˘ي˘فو˘تو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا

راششتنا لظ يف ةيبط ةياقوو ةيامح
يذ˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘تو
لعفب ىرشسأ’ا نم تارششعلا باشصأا
ة˘ي˘ج˘م˘ه˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا تا˘شسا˘ي˘˘شسلا
. ةيليئارشسإ’ا ةيرشصنعلا

 ةدوف ميهاربإا يماسس : ملقب

تارم رششع هفيقوت لÓتحلا ددم ريشسأا ُةشصق
» هللا دبع ةريمشس» ةدلاولا تقرغ
ة˘جوز˘˘م˘˘م˘˘لا عو˘˘مد˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘ب
دقع امدنع ملأ’او نزحلا رعاششمب
بايغ يف ريمشس ركبلا اهنبا نارق
هل˘لا د˘ب˘ع ير˘شصن ر˘ي˘شسأ’ا ه˘ق˘ي˘ق˘شش
يذلا (ًاماع12) يحتف نيدلا ءÓع
ي˘ف ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تدد˘م
ىلع ةرششاعلا ةرملل ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘لا˘شس
نم52ـلا يف هلاقتعا ذنم يلاوتلا
:ريمشس مأا لوقتو .9102 ماع لوليأا
ةلئاعلا ةاي˘ح لو˘ح ،ير˘شصن لا˘ق˘ت˘عا
يف ىتح فقوتي ’ ملأاو ةاناعمل»
ى˘شسقأا تششع د˘ق˘˘ف ،تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
دئاوم ىلع هتدقتفا امدنع تاظحللا
نود تيكبو ،كرابملا ناشضمر رهشش
بّيغ يتلا ديعلا مايأا لاوط فقوت
يف» ،فيشضتو ،«انع ينبا لÓتح’ا
ي˘ن˘با نار˘ق د˘ق˘ع˘ل دد˘ح˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
يتلا ةحرفلا معطب رعششن مل ،ريمشس
ام يذلا ،يرشصن عم ةريشسأا تحبشصأا

ذ˘ن˘م ه˘ترا˘يز ن˘م ن˘ي˘مور˘ح˘م ا˘ن˘˘لز
سسور˘ي˘ف را˘ششت˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق ،ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

يف ع˘بار˘لا د˘لو˘لا ير˘شصن.«ا˘نورو˘ك
دلو ،راف˘نأا8 نم ةنوكم˘لا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
يف هميلعت عباتو ،نينج يف أاششنو

.ةماعلا ةيوناثلا ىهنأا ىتح اهشسرادم
زيمتم باشش يدلو » :هتدلاو لوقت
هب˘حو ه˘ت˘ب˘ي˘طو ه˘قÓ˘خأاو ه˘كو˘ل˘شسب
ميلعتلل هبحب زيمت ،سسانللو هتلئاعل
هلبقتشسم ءا˘ن˘ب˘ل ر˘ي˘ب˘كلا حو˘م˘ط˘لاو
يف حجن امدعبو ،«همÓحأا قيقحتو
ةعماجلل بشست˘نا ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا
في˘شضتو ،«ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘لا سصشصخ˘ت˘ب
متهاو ةشسايشسلا˘ب ل˘خد˘ت˘ي ن˘كي م˘ل»
هد˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع طا˘ف˘ح˘لاو ه˘ت˘شسارد˘ب
،ه˘˘مÓ˘˘حأ’ لو˘˘شصو˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘شسارد˘˘˘لا

ى˘ل˘ع د˘حاو ما˘ع ه˘ل ي˘ق˘ب ا˘مد˘˘ن˘˘عو
ع˘ط˘قو لÓ˘ت˘ح’ا ه˘ل˘ق˘ت˘عا جر˘خ˘ت˘لا

ملع بلاط نم لوحتيل قيرطلا هيلع
نو˘˘ج˘˘شسلا بها˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’
يرشصن يمتني مل » :لوقت.«ةملاظلا

لّكشش كلذل ،بزح وأا ليشصف يأ’
دق˘ف ،ا˘ن˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مد˘شص ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا
دونجلا نم تارششعلا مايقب انئجوف
لكششب هلاقتعاو انلزنم ةرشصاحمب
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا ل˘ك او˘ع˘م˘ج ،بي˘˘هر
لاجرلاو ةفرغ يف ءاشسنلا اوزجتحاو
يرشصن اولزعو ةيناثلا ةفرغلا يف
فوخ˘ب تر˘ع˘شش » ،ف˘ي˘شضتو ،«ا˘ن˘ع
تارباخملا طباشض لزع لÓخ قلقو

لزنملا لخاد قيقحتلل هعاشضخاو هل
ل˘˘شسÓ˘˘شسلا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأا هود˘˘˘ي˘˘˘ق م˘˘˘ث
نود ه˘ن˘ي˘ع او˘˘ب˘˘شصعو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا

» :عباتتو ،«ةيحشصلا هتلاحل ةاعارم
تاباهتلا نم يناعي و سضيرم ينبا
رمتشسم جÓعل عشضخيو ردشصلا يف
دونجلا نكل ،ةيحشص ةياعرل ةجاحب
ه˘ت˘يودا ذ˘خأا˘ب ه˘ل حا˘م˘˘شسلا او˘˘شضفر
،ر˘ب˘كأ’ا ا˘ن˘ق˘ل˘ق بب˘˘شس اذ˘˘هو ،ه˘˘ع˘˘م
ىشضرملا ىرشس’ا مرحي لÓتح’اف
مأا ةدلاولا عومد ددجتت.» جÓعلا نم
سسي˘باو˘ك ا˘ن˘ششع » :لو˘ق˘تو ،ر˘ي˘م˘شس
ببشسب ينبا ةايح ىلع قلقو بعر
ة˘شصا˘خ هرا˘ب˘خا عا˘ط˘ق˘˘ناو ه˘˘شضر˘˘م
بيذعتلا نيزانزل هلقنب انملع امدعب
نم هعنمو هلزعو ةملجلا نجشس يف
:فيشضتو ،«نيماحملا ىتح تارايز
هل˘ق˘ن ،باذ˘ع˘لا ن˘م ن˘ير˘ه˘شش د˘ع˘ب »
’ يذ˘لا ود˘ج˘م ن˘ج˘˘شسل لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ا˘˘ن˘˘لز ا˘˘مو ،ه˘˘ي˘˘ف ًاز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م لاز˘˘˘ي
لÓتح’اف ،ه˘ترا˘يز ن˘م ن˘ي˘عو˘ن˘م˘م
،درا˘يز ح˘˘ير˘˘شصت ا˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م سضفر˘˘ي
ىلع عÓ˘طإ’او ه˘ي˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طإÓ˘ل
يقابك هتاجايتحا ريفوتو ،هعاشضوأا
نم نكمتن مل» : فيشضتو ،«ىرشسأ’ا

تا˘˘˘شسل˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ ىو˘˘˘شس ه˘˘˘ت˘˘˘˘يؤور
اهلÓخ انل حمشسي ’ يتلا مكاحملا
،ه˘ن˘م بار˘ت˘˘ق’او ه˘˘ي˘˘لا ثيد˘˘ح˘˘لا˘˘ب
تارم رششع هفيقوت ديدمت ىرجو
ةشسلج دقع ررق˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
،لبقملا طابشش نم لوأ’ا يف ةنماث

ةيلخ ليكششت ةمهت هل تهجو ثيح
ملأاو نزح ءاوجأا.«لÓتح’ا ةمواقمل
ةشصاخ يرشصن ةلئاع لزنم يف ميخت
مايأا لبق ريمشس اهركب نارق دقع دعب
رمت ةظحل لك » ةدلاولا لوقتو ،
يكبي يبلقف ، يعاجوأا ديزت هبايغب
، ي˘ن˘ع هد˘ع˘بو ه˘با˘ي˘غ˘ل را˘˘ه˘˘ن ل˘˘ي˘˘ل
ةحرف انل كرابي عيمجلا ناك امدنعو
يعو˘مد ف˘ج˘ت م˘ل ا˘ن˘ن˘با نار˘ق د˘ق˘ع
نابشضقلا فلخ ينباو حرفن فيكف
»؟ ه˘ترا˘يز ن˘م ى˘ت˘ح ن˘ي˘مور˘˘ح˘˘مو
ل˘ب˘قأا ي˘تا˘˘قوأا ى˘˘شضقأا » ف˘˘ي˘˘شضتو
برل يلشصاو اهيلا ثدحتاو هروشص
هنع جرفلاب يتينما ققحيل نيملاعلا

جر˘خ˘ت د˘ق˘ف ،ي˘˘نا˘˘شضحأ’ ه˘˘تدو˘˘عو
ن’ ،ًار˘ي˘ث˘ك تنز˘حو ه˘ت˘ع˘فد بÓ˘ط
،هتعماج ةل˘شصاو˘م ه˘ع˘ن˘م˘ي ن˘ج˘شسلا
ةلشصاو˘مو ه˘تدو˘ع˘ب حر˘ف˘ن نأا ل˘ما˘ف
انقلق » لمكتو ،«هجرختو هتشسارد

سسوريف راششتنا لظ يف ًايلاح ريبك
دا˘˘يدزاو نو˘˘ج˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ىر˘شس’ا فو˘ف˘شص ي˘˘ف تا˘˘با˘˘شصإ’ا
ةياقولا لÓتح’ا مهل رفوي ’ نيذلا

عيمجلا مامتهاب بلاطنو ،ةيامحلاو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ماز˘˘لإاو ،م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘شضوأا˘˘˘ب
ع˘ن˘م˘ل مزاو˘˘ل˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
.» انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا

ريسسلا ةمكاحم لّجؤوت لÓتحلا ةمكحم
451ـلا ةرملل يبلحلا دمحم

لÓتح’ا ةيركشسع ةمكحم تَلَجأا
سسد˘ن˘ه˘م˘لا ر˘ي˘شسأÓ˘ل ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا

ىلإا ،ةزغ عاطق نم يبلحلا دمحم
يدان قفوو .يراجلا رهششلا ةياهن
يتلا ةمكحملا ةشسلج نإاف ،ريشسأ’ا

يه يبلح˘لا ر˘ي˘شسأÓ˘ل ةرر˘ق˘م تنا˘ك
ل˘˘ق˘˘ت˘˘عاو .451 م˘˘˘قر ة˘˘˘شسل˘˘˘ج˘˘˘˘لا
(اًماع24) يبلحلا ريشسأ’ا لÓتح’ا

زجاح ربع هلقنت ءانثأا ،6102 ذنم
ق˘با˘شسلا ر˘يد˘م˘لا و˘هو ،نو˘نا˘ح تي˘ب
«ةيملاعلا ةيؤورلا» ةشسشسؤوم بتكمل
ـب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ه˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يو ،ةز˘˘غ ي˘˘˘ف
نوعبتي سصاخششأاو تاهج ليومت»
.«ةيباهرإا تامظنم

نينج ‐ يدومسس يلع :ريرقت
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      قلغلا نم رهسشأا01 نم رثكأا دعب
هطاششن فنأاتشسي ةلششنخب نيحلاشصلا مامح

ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
مامح ةيند˘ع˘م˘لا ة˘يو˘م˘ح˘لا
ةيدلبب ةعقاولا نيحلاشصلا
(ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و) ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘طا˘˘ششن
رهششأا01 نم رثكأا

ريبادتلا راطإا يف قلغلا نم
را˘ششت˘نا ع˘ن˘م˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
،دجتشسملا انوروك سسوريف
ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسا ا˘˘˘م بشسح
ةحايشسلل يل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا

ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ر˘ي˘بز ي˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
.سشابعكوب
لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا نأا˘˘ب
اهتفشصب ةحايشسلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل
ةطحملل د˘يد˘ج˘لا ر˘ي˘شسم˘لا
نيحلاشصلا مامح ةيومحلا
ةطحملا حتفب مويلا تماق
لظ يف روهمجلا هجو يف
لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ما˘ت مار˘ت˘حا
يدا˘ف˘ت˘ل مزÓ˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
.انوروك سسوريف راششتنا

سشابعكوب ديشسلا فاشضأاو
ةطحملا طاششن ةدوع نأاب
نيحلاشصلا مامح ةيومحلا
نو˘كي˘شس ة˘ما˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
مت ثيح ،ةيجيردت ةفشصب
ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’ا
فر˘˘˘˘غ ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘لوأ’ا
طقف ةيدرف˘لا ما˘م˘ح˘ت˘شس’ا

ي˘قا˘ب ح˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ح˘˘ب˘˘˘شسم˘˘˘لاو فر˘˘˘غ˘˘˘لا
ه˘˘جو ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘مور˘˘˘لا
ي˘ف Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم رو˘ه˘م˘ج˘˘لا

‐ديفوك سسوريف لاوز لاح
91.
ةطحملا نأاب Óئاق فدرأاو
تعر˘شش ي˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةيمنت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
،ا˘هر˘ي˘ي˘شست ي˘ف ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا

ه˘مر˘بأا را˘˘ج˘˘يإا د˘˘ق˘˘ع ق˘˘فو
يدلبلا يبع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا
5 ةد˘م˘˘ل مود˘˘ي ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ر˘ه˘شش ن˘م ءاد˘ت˘با تاو˘ن˘شس

ذنم تقلطنا ،1202 رياني
يف مرشصنملا ربمفون رهشش
ةدا˘˘عإاو ة˘˘نا˘˘ي˘˘شص لا˘˘غ˘˘ششأا
ةيومحلا ةطحملل رابتع’ا

لÓخ نم نيحلاشصلا مامح
سصا˘خ د˘يد˘ج ناز˘خ ع˘˘شضو
ةفاشضإ’اب ،ةدرابلا هاي˘م˘لا˘ب
ة˘˘ح˘˘ن˘˘جأ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

لخاد ةدجاو˘ت˘م˘لا فر˘غ˘لاو
يتلاو ةيو˘م˘ح˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

ةمدخ˘لا ز˘ي˘ح جرا˘خ تنا˘ك
عفرب ،ه˘ب˘شسح ،ح˘م˘شسي ا˘م˘ب

با˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط
.Óبقتشسم
نأاب سشابعكوب ديشسلا دكأاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘ششأا

ةيومحلا ة˘ط˘ح˘م˘لا ق˘فار˘م
تاحاشسم اذكو ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
ةلا˘كو˘لا فر˘ط ن˘م بع˘ل˘لا
ةحايشسلا ةيمنت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لÓخ ايجيردت لشصاوتتشس
ىلع نيتلبق˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘شسلا
ة˘˘فا˘˘˘ك مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا
تح˘ت ا˘ه˘ع˘شضوو ق˘فار˘م˘لا
لÓ˘خ رو˘ه˘م˘ج˘˘لا فر˘˘شصت
ىشصقأا ىل˘ع4202 ةن˘شس
.ريدقت
ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘شسلا ر˘˘˘يد˘˘˘م ر˘˘˘كذو
ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ة˘ي’و˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا˘˘ب ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
ةيومح˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا طا˘ششن
نيحلاشصلا مامح ةيندعملا
د˘ع˘ب ءا˘ج ة˘ما˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
نم ر˘ه˘ششأا01 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
تاذ˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لا
ةيشصوتب يحايشسلا قفرملا

ي˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ي˘˘لاو ن˘˘م
هرد˘˘شصأا رار˘˘قو يد˘˘يزو˘˘˘ب
يبع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
51 خيراتب ةماحلاب يدلبلا

را˘طإا ي˘˘ف0202 سسرا˘˘˘م
ة˘˘يزار˘˘ت˘˘˘ح’ا ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘ششت˘نا ع˘ن˘م˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
.انوروك سسوريف

م.ق

مويلا نم ءادتبا عوبسسأا لك ددجتم دحاو مويل
بارشضإا يف تنششومت نيعب طشسوتملا ةذتاشسأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تعد
ميلعتلا ةذتاشسأ’ ةلقتشسملا
تنششومت نيعب طشسوتملا
ة˘كر˘ح ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا ى˘˘لإا
نع فقوتلا عم ةيجاجتحا
ددجتم دحاو مويل لمعلا

ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با عو˘˘ب˘˘شسأا ل˘˘ك
.ءاثÓثلا مويلا

زوحت ةباقنلا نايب بشسحو
هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا»
ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا بلا˘˘˘ط˘˘˘م نا˘˘˘ف
ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست د˘˘˘ع˘˘˘ب تءا˘˘˘ج
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل ع˘˘˘يرذ ل˘˘˘ششف
عم لما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘˘لا

˘˘مزأا˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لاو
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ،ع˘˘شضو˘˘لا
داجلا يعام˘ت˘ج’ا راو˘ح˘لا

نم لشصنتلاو لوؤوشسملاو
لولحلاو تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا
.ةشسوململا

اذه يف ة˘با˘ق˘ن˘لا و˘عد˘تو
عارشسإ’ا ى˘لإا سصو˘شصخ˘لا
تي˘˘ب˘˘˘ث˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف
تاونشسل ةقلاعلا ةذتاشسأ’ا

˘مÓ˘عإ’ا ةدا˘م ي˘ف ة˘شصا˘خ
.يلآ’ا

رخأاتلا ةباق˘ن˘لا ر˘كن˘ت˘شستو
د˘˘˘يد˘˘˘شست ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
اذ˘˘˘˘˘˘كو ،تا˘˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسم
ذا˘ت˘شسأا ي˘ت˘ب˘تر˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

ةفاشضإ’اب يشسيئرو نوكم
. سسردمتلا ةحنم ىلإا

د˘ق˘ت˘ن˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ه˘˘ي˘˘م˘˘˘شست ا˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ى˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘لاو بي˘˘˘شست˘˘˘لا»
ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ششي˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ط˘˘ع ا˘˘م˘˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
رارقت˘شس’ا با˘ي˘غ ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘ب
تارا˘˘˘˘طإ’ا سشي˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو
كلذ ن˘˘˘˘مو تاءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلاو
ةر˘˘ب˘˘خ˘˘ب ةذا˘˘ت˘˘شسأا ة˘˘ي˘˘شضق
ل˘ن˘ت م˘˘ل ،تاو˘˘ن˘˘شس ع˘˘ب˘˘شس
د˘ح ى˘لإا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا
.«ةعاشسلا

 ةنوب نيسسح

  ةيلولاب صشعتت ةيحÓفلا ةبعسشلا

طاوغألاب نوتيزلا ةعارز يف روطت
مامتها بطقتسست تأادب ثيح ،ةريخألا تاونسسلا لÓخ اميسس اروطت طاوغألاب نوتيزلا ةعارز ةبعسش دهسشت

.ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم نم صسمأا ديفتسسا امبسسح ،ةيلولا هذهب نيحÓفلا ديدع

عاطقلا ةيريدم حلاشصم يلوتو
ةعارز ة˘ب˘ع˘ششل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ما˘م˘ت˘ها
دوهجلا بشصن˘ت ثي˘ح ،نو˘ت˘يز˘لا

ةبعششلا هذه ريوطت لوح ايلاح
ى˘ل˘ع د˘عا˘شسي ا˘م˘ب ا˘ه˘ت˘نر˘شصعو
يف مهاشسي ر˘ي˘فو جا˘ت˘نإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ل˘ي˘شصح˘لا ن˘م ع˘فر˘لا
،ي˘حÓ˘ف˘لا جا˘ت˘نإÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘جإ’ا

عاطق˘لا ر˘يد˘م ه˘ب حر˘شص ا˘م˘ل˘ث˘م
ةزعو˘ب را˘ششأاو .ةز˘عو˘ب د˘ي˘ع˘لا
دد˘شصب عا˘ط˘ق˘لا نأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘˘ب
ز˘كتر˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ داد˘˘عإا

ليهشست ىلع ةيشساشسأ’ا اهرواحم
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ب˘ع˘ششلا هذ˘ه ي˘ف ن˘˘ي˘˘طا˘˘ششن˘˘لا
دا˘ج˘يإاو م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا د˘˘شصر˘˘ل
جذومنكو.اهل ةبشسانملا لولحلا
،ةي’ولاب ةبعششلا هذه حاجن يف
لكششت ،ةحÓفلا ريد˘م˘ل ادا˘ن˘ت˘شسا

يقزرأا نامحرلا دب˘ع ةر˘م˘ث˘ت˘شسم
ةي˘حÓ˘ف˘لا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةد˘حاو
نو˘ت˘يز˘˘لا ة˘˘عارز ي˘˘ف ةد˘˘عاو˘˘لا
ايلا˘ح ل˘غ˘ت˘شسي يذ˘لاو ة˘ي’و˘لا˘ب
71 ةحاشسم ىلع ةيحÓف اشضرأا

ر˘شصق ة˘يد˘ل˘ب ي˘حاو˘ن˘ب ارا˘˘ت˘˘كه
حÓفلا اذه قلطنا دقو. ناريحلا

008 ي˘لاو˘ح ن˘˘م ه˘˘طا˘˘ششن ي˘˘ف
زوحيل3991 يف ةرمثم ةرجشش
ةرجشش000.4 ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
نم معد نم دافتشسا ثيح ،نوتيز
ةقيمع رئب رفح يف لثمت ةلودلا

.رخآا حÓف عم ةكرتششم
ةر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘كششو»
Óماع تقولا رورم عم ةيحÓفلا

ماحتق’ ةي’ولا يحÓفل ازفحم
ة˘ب˘ع˘ششلا هذ˘ه ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
د˘ي˘شسلا ر˘كذ ا˘م˘ك ،«ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ىلإا حÓفلا تاذ حمطيو. يقزرأا
هذهل روطتلا نم د˘يز˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت

يف  ةحجانلا» ةيحÓفلا ةبرجتلا
رمأ’ا وهو نوتيزلا ةعارز ةبعشش
رفوت ىلع ،هبشسح ،فقوتي يذلا

اه˘م˘هأا ن˘م ل˘ع˘لو ،ل˘ماو˘ع ةد˘ع
ر˘ئ˘ب ر˘ف˘ح ة˘شصخر ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘ت

تايجاح ةيبلتل ةيدارف˘نا ة˘ق˘ي˘م˘ع
ةنشس نم ديازتملا دادعتلل يقشسلا
يتلا نوتيزلا راجششأ’ ىرخأا ىلإا
نم ربكأا تايم˘ك ر˘فو˘ت بل˘ط˘ت˘ت
لوشصحلا يف لمأاي امك.هايملا

ةرشصعم زاجنإ’ ةلودلا معد ىلع
تلاز ’ ثيح» ،ةيرشصع نوتيز
نم عونلا اذه ىلإا رقتفت ةقطنملا

رطشضيو ةيل˘يو˘ح˘ت˘لا تآا˘ششن˘م˘لا
تاي’و ىلإا لق˘ن˘ت˘ل˘ل نو˘حÓ˘ف˘لا
تيزلا رشصاعم نع اثحب ىرخأا

ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’
يذ˘لا ع˘شضو˘لا و˘هو ،«نو˘ت˘˘يز˘˘لا
ع˘فر ي˘˘ف» ،لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘ها˘˘شسي
.«نيجتنملا رئاشسخ ةروتاف
بر˘عأا ،ة˘ل˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ةي’ول ةيحÓفلا حلاشصملا ريدم
عاطق˘لا داد˘ع˘ت˘شسا ن˘ع طاو˘غأ’ا
ةرمثتشسملا هذه طاششن ةقفارمل
لÓ˘خ ن˘م ة˘ح˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
.بولطملا معدلا لك ميدقت

ديدهتلل مهشضرعت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ديرششتو مهتا˘ن˘كشس ن˘م در˘ط˘لا˘ب

لاجر دحا فر˘ط ن˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
ىرتششا هنا يعدي يذلا لامعأ’ا
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘ي˘˘˘ششم˘˘˘لا سضرأ’ا
.مهتانكشس
ينكشسلا عمجملا ناكشس دششاني
ةيدلبب نئاكلا «ديعشسلا يديرح»
سسي˘˘ئر ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ب حار˘˘˘ج ن˘˘˘ب
لجاع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

لام˘عأ’ا ل˘جر ما˘مأا ،م˘ه˘فا˘شصنإاو
ن˘˘م «م˘˘هدر˘˘ط لوا˘˘ح˘˘˘ي» يذ˘˘˘لا
ذن˘م ا˘هود˘ي˘شش ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كشس
نأا ة˘ج˘˘ح˘˘ب ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ع
تزجنأا يتلا ةي˘شضرأ’ا ة˘ع˘ط˘ق˘لا
.هل اكلم تانكشسلا هذه اهقوف
نا˘˘˘˘˘˘كشسلا ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘شسر بشسحو
ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

اهنم ةخشسن ىلع انلشصحت يتلاو
ع˘م˘ج˘م˘لا اذ˘ه˘ب نو˘م˘ي˘ق˘ي م˘˘ه˘˘نأا
ةل˘يو˘ط تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ي˘ن˘كشسلا

اهنمو ،ةيوشضوف تانكشس اهنم
ءانبلا راطإا يف تزجنأا تانكشس
ع˘با˘˘ت و˘˘ه ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ي˘˘تاذ˘˘لا
ديعشسلا» ةيحÓفلا ةر˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل

اوناك مهنأا ن˘ي˘ف˘ي˘شضم ،«يد˘ير˘ح
ة˘˘˘يدا˘˘˘˘ع ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح نو˘˘˘˘ششي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
رو˘شضح˘ب ار˘˘خؤو˘˘م اوأا˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘ي˘˘ل
م˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ه˘˘نأ’ نا˘˘كم˘˘لا ءÓ˘˘˘خإا ةرور˘˘˘شض
تلزا˘ن˘ت نأا د˘ع˘ب ه˘كل˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأا
قير˘ط ن˘ع ،حار˘ج ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ه˘ل
سضرأ’ا ة˘ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
اذه نمو.ةيرقلا راوجب ةنئاكلا
يتلا تÓئاعلا هذه ةاناعم تأادب
ةظحل يأا يف ةددهم تحبشصأا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ه˘تا˘ن˘كشس ن˘م در˘ط˘لا˘ب
فرط نم ةلشصاوتملا تاديدهتلا
نا˘ف نا˘كشسلا بشسحو ،ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ة˘ير˘ق ن˘ع ةرا˘ب˘ع ع˘م˘ج˘م˘لا اذ˘ه
ينارمعلا ططخملا نمشض لخدت
ةعبات تناك امدنع ةملاق ةيدلبل
تحنم نيأا ،ةريخأ’ا هذهل ايرادإا

ءانبلا راطإا يف انكشسم21 اهتقو
م˘˘ي˘˘شسق˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خو ،ي˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
ةعبا˘ت ة˘ير˘ق˘لا تح˘ب˘شصأا يرادإ’ا
تحنم يتلاو حار˘ج ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
،تانكشس3 ىر˘˘˘˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘˘˘ه
تناك سضرأ’ا هذه نأا نيدكؤوم
د˘˘˘حا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم

رامعتشس’ا ةرتف لÓخ نيرمعملا
ة˘عرز˘م ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
كاذنآا ةنئاكلا » نامغد ديهششلا»
راطإا يفو.رامع زاجم ةيدلبب
ةينواعت تئششنأا ةيعارزلا ةروثلا
تلازام يتلا «ديعشسلا يديرح»
كلت نآ’ا ةياغ ىلإا اهيلع ميقت
ه˘ح˘شضو˘ي ا˘م ق˘˘فو ،تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ةيحÓفلا تاعومجملا ط˘ط˘خ˘م
ح˘لا˘شصم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب دو˘جو˘م˘˘لا
ح˘˘شسم ح˘˘لا˘˘شصمو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عاد ،ي˘˘شضارأ’ا
ىلعو دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘شسأار
لد˘ع˘لا ير˘يزوو لوأ’ا ر˘يزو˘لاو
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ن˘˘كشسلاو
ي˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘فو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
تمت يتلا ة˘ق˘ير˘ط˘لاو ،ة˘ي˘شضق˘لا
فرط ن˘م لزا˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ب
دح ع˘شضوو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم
ديري يت˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ل˘ث˘م˘ل
م˘يد˘ه˘تو تي˘ت˘ششت ا˘ه˘با˘˘ح˘˘شصأا
ح˘ت˘فو ،تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه تو˘ي˘ب
.ةيشضقلا يف قيقحت

 ناوسضر .ب

ب.ر

ةيقيسسنتلا ءادنل ةيبلت
ةحسصلا يفظومل ةينطولا

ةملاڤب ةحشصلا وفظوم
ةيجاجتحا ةفقو نومظني
ةحشصلا لامع سسمأا لوأا مظن
تحت نيوشضنملا ةملاق ةي’وب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘ل
ة˘ف˘˘قو ،ة˘˘ح˘˘شصلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل
ةيريد˘م ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
نم اودششان ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا

ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو ل˘خد˘ت˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا

ا˘هو˘ف˘شصو ي˘ت˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
.ةعورششملاب
ةيقيشسنتلا بتكم نايب بشسحو
ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ه˘˘نا˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
سسوريف ةهباجم ي˘ف م˘هد˘ن˘ج˘ت

يف مئادلا م˘هد˘جاو˘تو ا˘نورو˘ك
اذه ةهجاومل ىلوأ’ا فوفشصلا
لو˘ق˘ي م˘ه˘نأا ’إا ،ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا
ط˘˘شسبا ن˘˘م او˘˘مر˘˘ح نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
مويلا مهب عفد ام وهو ،قوقحلا
عرا˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا

ةبلاطملل ا˘ي˘م˘ل˘شس جا˘ج˘ت˘ح’او
ةحنم اهشسأار ىلعو مهقوقحب

سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘خ
د˘عا˘ق˘ت˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا «ا˘نورو˘ك»
ة˘ي˘˘لآ’ا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ب˘˘شسن˘˘لا
ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
باحشصأا بلاط امك ،مهروجأا
ام ذاختاب ةشصحلا ريزو نايبلا

اذ˘ه ل˘ل˘شش يدا˘ف˘ت˘ل رد˘˘جأا و˘˘ه
ة˘ي’و˘لا˘ب سسا˘شسح˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لا

.ةمزÓلا ريبادتلا ذاختاو
ل˘شصاو˘ت˘ت نأا رر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘مو
اهمويل ةيجاجتح’ا ة˘كر˘ح˘لا
ا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت اذ˘˘˘هو ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
نم يذلا ينطولا بارشضإÓل
رثكأا عشضولا مزؤوي نأا هنأاشش
.هيلع وه امم

 ناوسضر .ب

مهتانكسس نم درطلاب مهددهي لامعأا لجر
  نوثيغتشسي ةملاڤب «ديعشسلا يديرح» ناكشس

ةي’ولا نم اشصخشش48 دافتشسا
تايلمع نم نوميميت ةبدتنملا

ةشسد˘ع ما˘ت˘عأا جÓ˘ع˘ل ة˘ي˘حار˘ج
ةلفاق نمشض (نيعلا لوُح) نيعلا

دمحأا» ىفششتشسم اهب رداب ةيبط
ملع امبشسح ةديعشسل «يرغدم
ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم ىدل
.ةديعشس ةي’ول
ةيبطلا ةلفاقلا هذه تلقنت دقو
ءا˘ب˘طأا ة˘شسم˘خ ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم˘˘لا

نويعلا ةحار˘ج ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م
رهشش ةيادب ني˘ن˘ثا ن˘ي˘شضر˘م˘مو
ة˘ي’و˘لا ى˘˘لإا يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي
ميد˘ق˘ت˘ل نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
ءار˘˘جإاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘شصو˘˘˘ح˘˘˘ف
ماتعأا ىشضرمل ةيحارج تايلمع
سسف˘ن˘ل ا˘ق˘فو ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘شسد˘˘ع
.ردشصملا

ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه تن˘˘م˘˘شضت د˘˘قو
جمانر˘ب ما˘يأا ة˘ع˘برأا راد˘م ى˘ل˘ع

يف مهاشسي امم ةيحارج تايلمع
ىشضرملا ةاناعم نم فيفختلا

ى˘لإا م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شس ’
. جÓعلا يقلتل نطولا لامشش
م˘قا˘ط˘لا تاذ عر˘ششي نأا ل˘˘ب˘˘قو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جإا ي˘ف ي˘ب˘ط˘˘لا
802 سصح˘ف˘ب ما˘ق ة˘ي˘حار˘˘ج˘˘لا
سضر˘م ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي سصخ˘˘شش
.نيعلا ةشسدع ماتعأا

م .ر

ةقطنملا ىلإا ةديعسس نم ةيبط ةلفاق
 نوميميتب ةيحارج تايلمع نم اشصخشش48 ةدافتشسا
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ة˘م˘ي˘ق˘ب «ق˘ي˘فر˘لا» سضر˘ق ن˘˘م
جد نويلم722 تقاف ةيلامجإا

يحÓفلامشسوملا مشسرب كلذو
0202/ 1202.
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا بشسحو
مت دق˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘ل˘ل
ددع يف ةربتعم ةدايز ليجشست
باقعأا يف كلذو نيديفتشسملا
ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ر˘ي˘باد˘ت ل˘ي˘˘ه˘˘شستو ط˘˘ي˘˘شسب˘˘ت
قيفرلا سضرق ىلع لوشصحلا
’ ةنكمم ةينمز ةدم لقأا يف
ةثÓثلا وأا نيعوبشسأ’ا زواجتت

ثي˘ح ة˘ق˘با˘شس تا˘قوأ’ ا˘فÓ˘˘خ
د˘ق تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م تنا˘ك
.رهششأا ةدع قرغتشست
سضورقلا هذه تشصشصخ دقو
روذ˘ب˘لا ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘حو˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا

ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م داو˘˘مو ةد˘˘م˘˘شسأ’او
سسفنل اقفو ةراشضلا باششعأ’ا
يف مت هنأا زربأا يذلا ردشصملا

ل˘م˘ع˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه
سضر˘ق˘ل د˘˘حو˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘ششلا˘˘ب
نيحÓفلل حام˘شسل˘ل «ق˘ي˘فر˘لا»

ن˘م سضور˘ق ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا˘˘ب
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنب
ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف كلذو
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نمأ’ا غولبل ةلودلا اهجهتنت
.ينطولا يئاذغلا
رذبلا ةلمح نأا ركذلاب ريدجلا

ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ثر˘ح˘˘لاو
ىلإا تشسم مرشصن˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا

مرشصنملا ربمشسيد ةيادب ةياغ
068و ف˘˘لأا73 برا˘ق˘˘ي ا˘˘م
بل˘شصلا ح˘م˘ق˘لا ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه
حمقلا نم راتكه فلأا0513و
ةئاملاب25 هتبشسن ام يأا نيللا

ررقملا ةيلامجإ’ا ةحاشسملا نم
لك تشسم اميف اهرذبو اهثرح
ةبشسنلاب ةجمرب˘م˘لا ة˘حا˘شسم˘لا
.لاطرخلااذكو ريعششلل
ي˘˘شضارأ’ا ة˘˘حا˘˘˘شسم رد˘˘˘ق˘˘˘تو
جرب ةي’وب ةعارزلل ةحلاشصلا
فلأا881 يلاوحب جيريرعوب
را˘ت˘كه ف’آا7 اه˘ن˘م را˘ت˘كه
هذه بل˘غأا ل˘غ˘ت˘شستو ة˘ي˘ق˘شسم
بوبحلا ةعارز يف يشضارأ’ا

لشصت ةي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘شسم ى˘ل˘ع
.راتكه فلأا311 ىلإا

م.صس

ةيلولاب لظلا قطانم لمسشت
ابيرق ةليشسملاب عيراششم901 ديشسجت يف عورششلا
ام ديشسجت يف ابيرق عرششيشس
عيراششم901 ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ناكشس ةاي˘ح فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل
ة˘˘ي’و ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م
هنع تنلعأا ام بشسح ،ةليشسملا
.ةي’ولا حلاشصم سسمأا لوأا

هذه نأا ردشصملا سسفن حشضوأاو
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘جرد˘م˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
،ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م207 نا˘˘˘˘˘كشس
طبرلا سصوشصخلا ىلع لمششت
ءا˘م˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا تا˘˘كب˘˘ششب
زا˘˘˘غ˘˘˘لاو بر˘˘˘ششل˘˘˘ل ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا
ةيحشص قفارم ليهأاتو يعيبطلا

ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب ة˘يو˘بر˘ت ىر˘خأاو
.ةلزعلا كف
يباجيإ’ا اهرثأا ىلإا ةفاشضإ’ابو
نمف ،اهديشسجت د˘ع˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
مهاشست نأا عيراششملا هذه نأاشش
يف اهديشسجت ةرتف ءانثأا كلذك

ةد˘ئا˘ف˘ل ل˘م˘˘ع بشصا˘˘ن˘˘م ح˘˘ت˘˘ف
ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘تو فا˘˘˘يرأ’ا نا˘˘˘˘كشس
ن˘˘˘˘م زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإ’ا ت’وا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
تم˘ت ا˘م˘ك ،ءا˘ب˘عأا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م
تمل˘ت˘شسا د˘قو.ه˘ي˘لإا ةرا˘ششإ’ا

ام0202 ماعلا ةليشسملا ةي’و
اعورششم252 ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ي ’
قطان˘م نا˘كشس ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘جو˘م
ه˘˘˘ب تر˘˘˘كذ ا˘˘˘م بشسح ،ل˘˘˘ظ˘˘˘لا

تفا˘شضأا ي˘ت˘لا ،ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘شصم
نع ديزت ةميقب ايلام افÓغ نأاب
هشصيشصخت مت دق جد رايلم27.1
سسف˘˘˘ن سصل˘˘˘˘خو.اهديشسجتل
ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘م نأا ى˘لإا رد˘شصم˘˘لا

Óجشسم ايومنت اعورششم7431
لظ قطانم607 ناكشس ةدئافل
ر˘ب˘ع ا˘ي˘ج˘يرد˘ت» هزا˘ج˘نإا م˘ت˘˘ي˘˘شس
.«هذه لظلا قطانم

م.ق

ةداملا هذهب ناكسسلا ديوزت نيسسحت ىلإا فدهت
فودنتب برششلل ةحلاشصلا هايملل نيبكرم مÓتشسا

نيبكرم مÓ˘ت˘شسا ا˘ب˘ير˘ق م˘ت˘ي˘شس
ةيدلبب برششلل ةحلاشصلا هايملل
نيشسح˘ت ا˘م˘ه˘نأا˘شش ن˘م فود˘ن˘ت

ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب دوز˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ءاي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘يو˘ي˘ح˘لا

ملع امب˘شسح ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع
. ةي’ولا حلاشصم ىدل سسمأا لوأا

با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘قا˘˘ط ل˘˘شصتو
ىلإا نيبكرملا نيذهل ةيلامجإ’ا

ثي˘˘ح ،بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م054.5
رتم054 يلاوح لوأ’ا رفويشس
زيح لخدي نأا بقتريو بعكم
ر˘ه˘شش ن˘م ل˘قأا د˘ع˘˘ب ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ل˘شصت ا˘م˘ي˘ف ،نآ’ا ن˘م ف˘شصنو
ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا ةرد˘˘˘ق
يذ˘˘لاو بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م0005
ةمدقتم بشسن هتاششرو لجشست
يلاو حشضوأا امك ،لاغششأ’ا يف
. ةيعاذإا ةشصح لÓخ ةي’ولا

نيعورششملا نيذ˘ه ح˘م˘شسي˘شسو
تاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ن˘ي˘ما˘ه˘لا

ةيدلبب ةين˘كشسلا ءا˘ي˘حأ’ا د˘يد˘ع
بكرملا يطغيشس ثيح ،فودنت
نكشس2041 تاجايتحا لوأ’ا
‘‘قا˘˘فو˘˘لا‘‘ ي˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ن˘˘م˘˘˘شضي ا˘˘˘م˘˘˘ك ،‘‘ما˘˘˘ئو˘˘˘لا‘‘و
هذهب دوزت˘لا ي˘ف ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شس’ا
ي˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ‘‘ة˘م˘كح˘لا‘‘
ةنيدمب ةين˘كشسلا ءا˘ي˘حأ’ا ر˘ب˘كأا
0005 قو˘˘ف˘˘ي ا˘˘م˘˘ب) فود˘˘˘ن˘˘˘ت
ه˘ب حر˘شص ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،(ن˘˘كشس
. تويحم فشسوي ديشسلا

ي˘نا˘˘ث˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا نأا˘˘شش ن˘˘مو
دبع يشساح ةقطنمب دجاوتملاو
نم عفرلا يف مهاشسي نأا ،هللا
ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا تارد˘˘˘ق
يف ام˘ي˘شس ،بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا

يذ˘لا ي˘نار˘م˘ع˘لا ع˘شسو˘ت˘لا ل˘ظ
املثم ،فود˘ن˘ت ة˘ن˘يد˘م هد˘ه˘ششت
.هيلإا ةراششإ’ا تمت

م.ق

اهتجلاعمل وعدت ةيلولاب لقنلا ةنجل

سسابعلب يديشسب لقنلا عاطق يف ىشضوف

لظلا قطانم يف ةيمنتلا عفد لجأا نم
راششبب ةيداشصتقلا ةطششنألا ةيمنت ىلإا نوعدي ءاربخ

فقوتلا يف ةدئاسسلا ىسضوفلاب قلعت ام ةسصاخ ةريثك لكاسشم نم صسابعلب يديسس ةيلو يف لقنلا عاطق يناعي
يبعسشلا صسلجملاب لقنلاو ميلقإلا ةئيهت ةنجلب عفد ام وهو ،ةيراجتلا تÓحملاو تاسسسسؤوملا مامأا يئاوسشعلا

.تايسصوت ةدعب جورخلا ىلإا يئلولا

اهتنود يتلا تايشصوتلا نيب نم
نييحت ىلع فوقولا لقنلا ةنجل
يديشس ةيدل˘ب˘ل ر˘ي˘شسلا ط˘ط˘خ˘م
يتلا تايدلبلا سضعبو سسابعلب

ل˘ث˘م ا˘ي˘نار˘م˘ع ا˘ع˘شسو˘˘ت تفر˘˘ع
نباو فزيفشس ،ءاملا سسأار ،غÓت
ل˘جا ن˘م در˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو سسيدا˘˘ب
ببشستت يتلا طاقنلا هذه ةجلاعم
.رورملا ةكرح ليطعت يف
مايقلا ىلإا حلاشصملا تاذ ىعشست
ةراششإ’ا ثيدحتل ةشصاخ ةشساردب
ربتعت اهنأ’ ةيرورملاو ةيئوشضلا

ططخم نييحتل ايشساشسأا Óمكم
ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو ر˘˘ي˘˘˘شسلا
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘ل˘˘˘ل
،ةيحشصلاو ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا
ةرمتشسملا ةعبا˘ت˘م˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن
ةمئاد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل
نا˘˘م˘˘شضل لا˘˘غ˘˘ششأ’ا تا˘˘ششرو˘˘ل
ناو ة˘شصا˘˘خ ،زا˘˘ج˘˘نإ’ا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن

لحم نوكيشس عورششملا بحاشص
نم ةددششم ةبقارمو ةمئاد ةعباتم
لا˘م˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ه˘˘شصر˘˘ح ل˘˘جأا
ءانبلا داوم لامعتشسا دنع ةيعونلا

طط˘خ˘م را˘طإا ل˘خاد تي˘فز˘ت˘لاو
.ةيلحملا ةيمنتلا

ةنايشص ىلإا ةنجللا تاذ تعدو
ح˘ت˘فو ،و˘ي˘نا˘مر˘ب ي˘ح ق˘ير˘˘ط˘˘لا

0051 ي˘˘ح˘˘˘ل تقؤو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ي˘˘ف عور˘˘ششلاو ،لد˘˘˘ع ن˘˘˘كشسم
لخاد ةلجشسملا عيراششملا زاجنإا

لÓ˘خ ن˘م ير˘شضح˘لا ج˘ي˘˘شسن˘˘لا
ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا تي˘˘˘فز˘˘˘ت
رايت يح لثم ،سسابعلب يديشسب
.لÓجوب ةدع يحو يكشسوبلاو
طا˘ق˘ن˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م را˘˘طإا ي˘˘فو
عفر ىلإا ةنجللا تعد ءادوشسلا
ق˘ير˘ط˘لا زا˘ج˘نإا ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘˘ت˘˘لا
سسابعلب يديشس ةنيدمل يبانتجإ’ا

عارشسإ’او ملك02 ةفاشسم ىلع
تح˘ت ي˘ل˘ف˘شس ر˘م˘م زا˘ج˘˘نإا ي˘˘ف
ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘كشسلا
لقن ةيلمع نأا ملعلا عم سشومرق
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،تم˘ت د˘ق تا˘كب˘ششلا
ي˘با˘˘ن˘˘ت˘˘جا ق˘˘ير˘˘ط زا˘˘ج˘˘نإا ى˘˘لإا
ة˘ي˘جاودزا ل˘ي˘ج˘شستو ة˘ي˘با˘ط˘لا˘ب
نيب31 مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ىلإا هديدمت عم غÓتو سسابعلب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب ارور˘˘˘م ءا˘˘˘م˘˘˘لا سسأار
ينطولا قيرطلا اذكو ،ةبيشصحلا

يت˘ي’و ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا29 م˘˘قر

ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شسو سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
101 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو
.تنششومت نيع ىلإا يدؤوملا

ةدا˘عإا ى˘لإا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تعدو اذ˘˘ه
ةينفلا تآا˘ششن˘م˘لا سضع˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ةدجاوتملا كلتك تروهدت يتلا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘فا˘شش ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب
،ءاملا سسأار ةأاششن˘مو تم˘ي˘لا˘غ˘ي˘ت

ىلع هتاذ قايشسلا يف تثح امك
طاق˘ن˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا ةرور˘شض
ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءادو˘˘˘شسلا

تÓهمم زاجنإاو رورملا ثداوح
.نارودلا رواحمو
يسضارألا نم نوديفتسسملاو..

موحرم يف نوجتحي
نونطاوم ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ،مد˘قأا
ةي’و يبونج موحرم ةيدلب يف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ة˘ي˘م˘ل˘شس ة˘ق˘ير˘ط˘ب  جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

نبغلا عفرب ةبلاطم˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘شصو˘˘شصخ م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
دو˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘شست ل˘˘˘˘كششم˘˘˘˘ب
ذنم اهدمأا لاط يتلا يشضارأ’ا
نع نوجتح˘م˘لا ر˘ب˘ع.تاونشس
عشضو˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ق˘ي˘م˘ع
،ةيدلبلا هذه يف هنوششيعي يذلا

ل˘ح م˘ه˘يد˘ل بل˘ط˘م زر˘بأا نا˘˘كو
مل يتلا يشضارأ’ا عطق لكششم
،تاونشس5 يلاوح ذنم رونلا رت

يف عارشسإ’اب ء’ؤوه بلاط ثيح
ة˘شصا˘خ˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
اهنم اودافتشسا ي˘ت˘لا م˘ه˘ي˘شضارأا˘ب
تي˘ق˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل تاو˘˘ن˘˘شس ذ˘˘ن˘˘م
قئاثولا باي˘غ ل˘ع˘ف˘ب ةرو˘ج˘ه˘م
،اهزا˘ج˘نإا ي˘ف عور˘ششل˘ل م˘عد˘لاو
سسي˘˘ئر نأا م˘˘ه˘˘˘شضع˘˘˘ب ف˘˘˘ششكو
لحب مهدعوو مهلبقتشسا ةيدلبلا
فششك ثيح ،ايجيردت لكششملا
هنا نيجتحملا تاذ بشسح مهل
ـب ةمئاق نع جارفإ’ا ابيرق متيشس
ةشصح007 نيب نم ةعطق611
اذه ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب تي˘ظ˘ح
هناكم حواري لظ يذلا جمانربلا

ا˘م ،ةا˘ف˘ح˘ل˘شسلا ة˘عر˘شسب ر˘ي˘شسيو
نوجتحي اهنم نيديفتشسملا لعج
.ةرم نم اذك يف

يشسارد موي يف نوكراششم زربأا
ة˘ي˘م˘هأا را˘˘ششب˘˘ب سسمأا لوأا م˘˘ظ˘˘ن
ربع ةيداشصتق’ا ةطششنأ’ا ةيمنت
.ةي’ولاب لظ ةقطنم61
راششب يلاو دكأا بناجلا اذه يفو
يذلا ءاقللا لÓخ بتاكلاب دمحم
تاردقلا «عو˘شضو˘م لو˘ح م˘ظ˘ن
ةلاطب˘لا سصا˘شصت˘م’ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

را˘م˘ث˘ت˘شسا سصر˘ف ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شساو
ر˘يو˘ط˘˘ت نأا «ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
قطانم˘ب ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘ط˘ششنأ’ا
ةلاطبلا سصاشصتما فدهب لظلا
ثي˘ح ،ا˘ي˘م˘ت˘ح ار˘مأا مو˘˘ي˘˘لا تا˘˘ب
اعاطق اهرابتعاب ةحÓفلا لكششت
ةورث˘لاو ل˘م˘ع˘لا سصر˘ف˘ل ار˘فو˘م
يتلا ةيداشصتق’ا ةيمنتلل اكرحم
ة˘ن˘كا˘شس ى˘ل˘ع ع˘ف˘ن˘لا˘ب دو˘ع˘ت˘شس
لام˘ششب ة˘ع˘قاو˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
.ةي’ولا بونجو
تر˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا‘‘ نأا را˘˘˘˘ششأاو
زيزعت اهنأاشش نم يتلا لئاشسولا
فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ى˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا
لÓخ نم ،نينطاوملل ةيششيعملا
بر˘ششلا ها˘ي˘م تا˘˘كب˘˘شش زا˘˘ج˘˘نإا

ءا˘بر˘ه˘كلاو ي˘ح˘شصلا فر˘شصلاو
ح˘ت˘ف ن˘ع Ó˘˘شضف ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لاو
ايعاد ،‘‘ةيحشص زكارمو سسرادم
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘برا˘˘ق˘˘م ع˘˘شضو» ى˘˘لإا
هذهب ةيداشصتق’ا ةيمنتلا جمانرب
ة˘با˘ج˘ت˘شس’ا ل˘جأا ن˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا

.«اهينطاق ت’اغششن’
ةيذيفنت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئر ىر˘يو
دراوم ثادحتشساو لغششلا نأا‘‘

نوكي نأا نكمي ةديدج ةيداشصتقا
،قطانملا هذه ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘كر˘ح˘م
.» نجاودلا ةيبرتو ةحÓفلا اذكو
تاذ فا˘˘شضأا ا˘˘م˘˘˘ك ‐ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ـ لوؤو˘˘شسم˘˘لا
امب ةي’ولاب ةيحÓفلا يشضارأ’ا
ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘شسي
معدو ةديدج ةيحÓف تارمثتشسم
عاطقلا يف سصاخلا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا
فلتخم ةقفارمو عيجششت اميشس
ة˘ي˘بر˘تو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
مهريغو بابششلا ةدئافل نجاودلا

هذه يف لمعلا نع نيلطاعلا نم
ةي’ولا يلاو ىشصوأاو. قطانملا
ة˘نر˘شصعو ط˘˘ي˘˘ششن˘˘ت ةرور˘˘شضب

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع ة˘ط˘˘خ
ي˘˘شضارأ’ا ح˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘م ع˘ير˘شستو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

رامثتشس’ا يف نيبغارلا تافلم
ديشسجتل لحك ،عاطقلا اذه يف

ةيداشصتق’ا ةيمن˘ت˘لا تا˘حو˘م˘ط
.ةي’ولاب لظلا قطانم يف
يذلا يشساردلا مويلا اذه دهششو
ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ي˘˘لوؤو˘˘شسم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘كرا˘˘˘ششم
ءا˘˘شسؤورو طا˘˘ششن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق
سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤورو ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا
بناج ىلإا12 ـلا ةيدلبلا ةيبعششلا

. ةينقتلا حلاشصملا ءاشسؤور
راطإا يف راششب ةي’وب لجشسو
ة˘ي˘كل˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا نو˘نا˘ق
873.01 ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

مت947.1 م˘ه˘ن˘م ،اد˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسم

ريهطت ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ م˘ه˘ب˘ط˘شش
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘شضارأ’ا
دا˘ف˘ت˘شسا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ل˘غ˘ت˘شسم˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘شضارأ’ا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م نور˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآا
نوناقلا اذه بجومب ةشصشصخملا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا ة˘˘˘حا˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
رثكأا اهنم ،اراتكه54.341.94
م˘˘ت را˘˘˘ت˘˘˘كه0006 ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةيمهأا زر˘ب˘ي ا˘م˘م ا˘ه˘حÓ˘شصت˘شسا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
ةديدج تا˘ط˘ي˘ح˘م ثاد˘ح˘ت˘شس’
ززعيشس امم ،لظلا قطانم ربع
هذهب ةيداشصتق’ا ةيم˘ن˘ت˘لا ا˘شضيأا
يحÓفلا عبا˘ط˘لا تاذ ق˘طا˘ن˘م˘لا

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك ،يو˘˘˘عر˘˘˘لاو
.ءاقللا اذه يف نوكراششملا

ةحÓفلا لعج يف فدهلا نمكيو
ليخنلا ةعارز بعشش اهنم اميشس
ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘ششأ’او نو˘ت˘يز˘لاو
ةيناويحلا عاونأ’ا فلتخم ةيبرتو
رارغ ىلع ةقطنملاب ةن˘طو˘ت˘م˘لا
ةيمنتلل اي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘كر˘ح˘م ،ل˘بإ’ا
،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘˘ب ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

. نيلخدتملا بشسح
قطانملا هذه لÓغتشسا نكميو
ةيحايشس تاينا˘كمإا˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا

ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ي˘˘فو
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سصر˘˘ف ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘شس’
يف نيكراششملا بشسح ،ةورثلاو
عشضو راطإا يف مظنملا ءاقللا اذه
ةيداشصتق’ا ةيقرتلل ةيلحم لولح
.لظلا قطانمب

د.صص

ودبع.صص

mahali@essalamonline.com

يديشس ريواود ناكشس
نازيلغب يلع نب دمحما

قيرطلا نوعطقي
دحأ’ا سسمأا لوأا مدقأا
ريواود ناكشس نم تارششعلا
ةيلع نب دمحما يديشس ةيدلب
رارغ ىلع نازيلغ ةي’وب
يفلخلا يديشس راود
دمحم يديشسو ةيطياوشسلا

يئ’ولا قيرطلا عطق ىلع
يديشس نيب طبارلا78 مقر
نازيلغب يلع نب دمحما

ةي’وب تيرقوات ةيدلبو
ةراجحلا ةطشساوب فلششلا

اوماق امك سسيراتملاو
تÓجعلا يف رانلا مارشضإاب
فرط نم ةيطاطملا
اوعفر نيذلا نيجتحملا

روشضحب بلاطت تاتف’
يت’وم هللا اطع يلاولا
مجح ىدم هغÓبإ’ ايشصخشش
،اهيف نوطبختي يتلا ةاناعملا

عاشضوأ’ا يدرت اذكو
سشيمهتلا ببشسب ةيعامتج’ا

لاط يذلا ءاشصقإ’او
بشضغ نم داز امو.ريواودلا
عيراششم زاجنإا وه ناكشسلا

امامت فلاخت ةششوششغم
اهب لومعملا سسيياقملا

وه املثم مهنم ديدعلا بشسح
ةكبششل ةبشسنلاب رمأ’ا
فرشصلا تاونقو تاقرطلا
اوبلاط نوجتحملا.يحشصلا
قئاقحلا يشصقتل ةنجل دافيإاب
ةلشصاحلا تازواجتلا يف
ايلاح ةيراجلا عيراششملاب
ةلودلا اهل تشصشصخ يتلاو
ةبقاعمو ةمخشض ةيلام غلابم
.مهبشسح نيببشستملا

بويأا . صس
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عشضيو قلمعتي زنوتشس
«يتيشسلا» عم ةردان ةمشصب
نوج ،يتيشس رتشسششنام عفادم حتتفا
هفيشض مامأا هقيرفل ليجشستلا ،زنوتشس
91ـلا ةلوجلا نمشض ،سس’اب لاتشسيرك
اذهو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم
عم ،قÓطإ’ا ىلع زنوتشسل فده لوأا

اقفو غيلريميربلا يف يتيشس رتشسششنام
نأا امك ،تايئاشصحإÓل «اتبوأا» ةكبششل
لاوط ،زنوتشسل يناثلا وه فدهلا اذه
ي˘ف كلذو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا˘ب ه˘تر˘ي˘شسم
نأاب املع ،ةقباشسملاب171 مقر هتارابم
،5102  ليرفأا يف ءاج لوأ’ا هفده
مامأا نوترفيإا قباشسلا هقيرف ةحلشصمل
ي˘لود˘لا دا˘عو ،د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
،ي˘نا˘ث˘لا ه˘فد˘ه ف˘ي˘شضي˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

اهلعجيل ،ةارابملا يف هقيرفل ثلاثلاو
،جيلريم˘ير˘ب˘لا ي˘ف ه˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘ل˘ي˘ل
هراوششم لاوط ثلاثلا هفده Óجشسم
،ةديدع تانهكت نأا ركذي ،ةلوطبلاب
نع زنوتشس ليحر ةيناكمإا لوح تراد
مشسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
امهيف مز’ ن˘ي˘م˘شسو˘م د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا

بيب بردملا نأا ديب ،ء’دبلا دعاقم
ةديدج ةشصرف ارخؤوم هحنم ’ويدراوغ
.هشسفن تابثإ’

انمزه فوÿا» :ولÒب
«نÓيم Îنإا مامأا

ا˘˘يرد˘˘˘نأا فر˘˘˘ت˘˘˘عا
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،و˘˘لر˘˘ي˘˘ب
ينفلا
نأاب ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل
اًفئا˘خ نا˘ك ه˘ق˘ير˘ف
نÓيم رتنإا ةوق نم
لÓخ ،ةي˘مو˘ج˘ه˘لا
نيفده˘ب ه˘طو˘ق˘شس
ن˘م˘شض ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
نم81ـلا ةلوج˘لا
،يلاطيإ’ا يرودلا

ةكبششل تاحيرشصت لÓخ ،ولريب لاقو
د˘ق˘ل» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسترو˘ب˘شس يا˘˘كشس»
امدنعو ،ئطاخ لكششب ةارابملا انأادب

زو˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع مز˘˘ع˘˘لا كيد˘˘ل نو˘˘كي ’
،«ا˘ًب˘ع˘شص ر˘مأ’ا ح˘ب˘شصي ،تا˘قا˘ب˘شسلا˘ب
سضرأا ل˘˘خد˘˘ن م˘˘˘ل ن˘˘˘ح˘˘˘ن» :فا˘˘˘شضأاو
بع˘ل˘لا ن˘م ن˘ي˘ف˘ئا˘خ ا˘ن˘˘ك ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
،انناهذأا ي˘ف كلذ˘ل ..ر˘ت˘نإ’ ي˘مو˘ج˘ه˘لا

نكن ملو ،عا˘فد˘لا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ا˘نز˘كر
مامز ذخأاب رتنإ’ انحمشسو ،نييناودع
د˘ع˘ب ن˘ير˘مد˘م او˘ح˘ب˘شصأاو ،ةردا˘ب˘م˘˘لا
مل ،ةئيشس ةميزه اهنإا» :عباتو ،«كلذ
ل˘كششب بع˘ل˘ن نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م ن˘˘كي
..عقوتم ريغ كلذ ناكو ،اذه نم أاوشسأا
دادعتشس’او ،انشسوؤور عفر انيلع نكل
،«يلوبان مامأا ر˘بو˘شسلا سسأا˘ك ةارا˘ب˘م˘ل
،يه امك ى˘ق˘ب˘ت ا˘ن˘تا˘حو˘م˘ط» :فدرأاو
هذهو ،يو˘ق م˘شصخ د˘شض ة˘م˘يز˘ه ا˘ه˘نإا
ةبيخب رعششأا يننكل ..ثدحت ءايششأ’ا
ي˘تأا˘ي نأا بج˘ي ،ا˘ن˘ف˘قو˘م بب˘˘شسب ل˘˘مأا
ةقثب انه ى˘لإا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ل˘ث˘م ق˘ير˘ف
˘ما˘مز ذ˘خأا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لاو ،حو˘˘م˘˘طو
هاجتا يف ة˘ب˘ع˘ل˘لا ه˘ي˘جو˘تو ،ةردا˘ب˘م˘لا

،«ةياغلل نيلوجخ ا˘ن˘ك ا˘ن˘ن˘كل ،ن˘ي˘ع˘م
ةياغلل نيئيطب ا˘ن˘ك» :و˘لر˘ي˘ب ل˘شصاوو
،فقوملا قلخن نأا اندرأا ..انتاريرمت يف
يشسمار وأا ازييك عشضي نأا نكمي يذلا
،كلذ ثدحي ملو ،رتنإ’ا طوطخ نيب

مل كلذل ..ديدشش ءطبب انكرحت اننأ’
،«مهز˘كار˘م ن˘م ر˘ت˘نإا ي˘ب˘ع’ بح˘شسن
نم لوأا وه اًمئاد بردملا» :لمكتشساو
لعفي مل قيرفلا نأا ول ..موللا لمحتي
مهفن مل اننأا ينعي اذهف ،هل انططخ ام
فدهلا يف نيمظنم ريغ انك ..ةطخلا
ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ءي˘˘˘شش ل˘˘˘ك ح˘˘˘ب˘˘˘شصأاو ،لوأ’ا

.«هدعب ةبوعشص

..سسوتنفوج ةنعل رشسكي يتنوك
وينيروم بوث يدتريو

ىلع اًنيمث اًزوف نÓيم رتنإا ققح
ن˘ي˘فد˘ه˘˘ب ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن

،وري˘شس نا˘شس بع˘ل˘م˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ،د˘حأ’ا مو˘˘ي˘˘لا
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م81ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
«اتبوأا» ةكبشش تركذو ،يلاطيإ’ا
نم نكمت رتنإا نأا ،تايئاشصحإÓل
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي د˘شض ةارا˘ب˘م˘ب زو˘˘ف˘˘لا
لابقتشسا نود ،يلاطيإ’ا يرودلاب
ل˘ير˘فأا ذ˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأ’ ،فد˘˘ه يأا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ر˘شصت˘نا ا˘مد˘˘ن˘˘ع ،0102
تح˘ت ،و˘ت˘يإا ل˘يو˘ما˘شصو نو˘كيا˘م
هيزوج ،يلاغتربلا بردملا ةدايق
حجن ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،و˘ي˘ن˘يرو˘م
يتلا ،سسحنلا ةلاح رشسك يف رتنإا

ا˘مد˘ع˘ب ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ما˘مأا ه˘ت˘˘مز’
ى˘ل˘ع زو˘ف يأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘ششف
راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ير˘˘ي˘˘نو˘˘كنا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ق˘ق˘ح ،ةر˘ي˘خأ’ا ع˘برأ’ا تاو˘ن˘˘شسلا
5 ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت لÓ˘˘خ ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا
نكمت امك ،نيلداعتو تاراشصتنا
ينفلا ريد˘م˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا
،سسوتنفوج ةنعل رشسك نم ،رتنإÓل

دق يلاطيإ’ا بردملا ناك ثيح
ىلع زوف يأا قيقحت يف ،لششف
هتريشسم لاو˘ط ،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘شسلا
ىلع راشصتن’ا لبقو ،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا

يتنوك ههجاو ،ةليللا سسوتنفوج
ا˘ت˘ن’ا˘تأاو وز˘يرأا قر˘ف˘ل برد˘˘م˘˘ك
.مئازه4 ىقلتو ،رتنإاو
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 يبلسسلا لداعتلاب ءاقللا ةياهن دعب

«فادهألا ردهن اذامل ملعأا ل»:بولك

،لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م ر˘عا˘ششم تن˘يا˘ب˘˘ت
يبلشسلا لداعتلا دعب ،بولك نغروي
ةلوجلا نمشض دتيانوي رتشسششنام عم
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم91ـلا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘قو ،
اذإا» :«سسترو˘ب˘˘شس يا˘˘كشس» ة˘˘كب˘˘ششل
،لماكلاب ايشضار حبشصأ’ تنك  انزف

رتشسششنام سصرف فقو عيطتشست ’
:عباتو ،«ةقيقد09 رادم ىلع دتيانوي
لك عمو ..ةديج ةظحلب نورمي مهنإا»
لوح ،ةارابملا لبق تليق يتلا رومأ’ا
دقتعأا ،نحن يناعن اميف نوقلحي مهنأا
،«ةليللا ةديج ةارابم اومدق يبابشش نأا

،لوأ’ا طو˘˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘˘˘ف» :فا˘˘˘˘˘˘شضأاو
كلذكو ،اديج ناك يلاعلا طغشضلا
وه اذهو ،لجشسن مل اننكل ،ريرمتلا
..مدقلا ةرك يف ةيمهأا رثكأ’ا رمأ’ا
رث˘كأا ا˘حو˘ت˘ف˘م نا˘ك ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا
،ناتريبك ناتشصرف مهل تحنشس ،Óيلق
،«اد˘ي˘ج ا˘م˘ه˘ل ىد˘شصت نو˘˘شسي˘˘لأاو
ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل فاد˘هأا ةرد˘˘ن ن˘˘عو
برد˘م˘˘لا لا˘˘ق ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
،كلذل ريشسفت دجوي ’» :يناملأ’ا
نأا بج˘ي ..سصر˘ف˘˘لا رد˘˘ه˘˘ت ا˘˘م˘˘ئاد

بنج˘ت لوا˘ح˘تو ،ل˘م˘ع˘لا ل˘شصاو˘ت
ديري لكلا ..هلوح راثملا ثيدحلا
كنكمي ’ نكل ،فادهأ’ا ليجشست
،مدقلا ةرك هذه» :عباتو ،«اهشضرف
كا˘ن˘ه ..ثد˘ح˘ت تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه

ريشسفت اهلÓخ كنكمي ’ تاظحل
فادهأ’ا ليجشست عيطتشست ’ اذامل
لا˘ت˘شسير˘ك ما˘مأا ،ا˘ياوز˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
ي˘ف ته˘ت˘نا سصر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ك سس’ا˘˘ب
تبب˘حأا» :بو˘ل˘ك م˘ت˘خو ،«كا˘ب˘ششلا

ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تيأار ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ءادأاو ،ةد˘ي˘ج˘لا ة˘يدر˘ف˘لا سضور˘ع˘لا
ةجيتنلا تشسيل ..اديج ناك قيرفلا
يتلا ةجيتنلا اهنكل ،اهاندرأا يتلا

.«اهيلع انلشصح

«حوتفم يباب نأا دكؤوي يليبمودن» :وينيروم
برد˘م ،و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج دا˘˘ششأا
يذلا ىوتشسملاب ،ريبشستوه ماهنتوت
لÓخ ،يليبمودن يجنات هبع’ همدق
دت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش ى˘ل˘ع را˘شصت˘ن’ا

يرود˘لا ن˘م91ـلا ةلو˘ج˘لا ن˘م˘شض
،وينيروم لاقو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

بق˘ع ي˘ف˘ح˘شصلا ر˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
،اًَد˘ي˘ج نا˘ك ىو˘ت˘شسم˘˘لا» :ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
قلخو ،ةريبك ةروشصب رطيشس قيرفلا

طوششلا يف سصرفلا نم اًيفاك اًددع
ة˘ي˘ن˘لا تنا˘كو ،ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ت˘˘ق˘˘ل لوأ’ا
،«يناثلا طوششلا يف ةدوجوم اهشسفن
وأا ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه» :ل˘˘شصاوو
يليبمودن اهيف سضوخي يتلا ،ةثلاثلا

وهو ،ةريبك ةدحب بعليو ،ةقيقد09
ي˘ط˘شسو˘ت˘م ى˘ل˘ع Ó˘ه˘شس سسي˘ل ر˘˘مأا
اد˘ي˘ج ىو˘ت˘شسم مد˘ق د˘ق˘ل ..ناد˘ي˘م˘لا
ةدا˘˘ششإا مد˘˘قأا» :فا˘˘شضأاو ،«ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل

زوفلا يف هتبغرل ،يليبمودنل ةشصاخ
دقل ..يشساشسأ’ا ليكششتلا يف ناكمب
انناميإاب هرب˘خأاو ي˘ف˘ي˘ل ه˘ع˘م ثد˘ح˘ت
،ر˘مأ’ا سسف˘ن تل˘ع˘ف ا˘نأاو ،ه˘˘تارد˘˘ق˘˘ب
ى˘ل˘ع ن˘كل ..حو˘ت˘ف˘م ي˘با˘ب ا˘ًم˘˘ئاد˘˘ف
:ع˘با˘تو ،«ي˘ف˘كي ا˘م م˘يد˘ق˘ت بعÓ˘لا
تحت ناكو ،ةديدع ماوعأ’ تبرد»
يلاتلاب ..نيبعÓلا نم ريثكلا يتدايق
ةفرعمل ،ةربخلا نم يفكي ام كلمأا

ةروشصب بعلي ’ بعÓلا ناك ام اذإا
ر˘˘˘مأ’ا نو˘˘˘كي ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘حو ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
بلق يف حجني امدنعو ..هتيلوؤوشسم
،ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘عأا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،رو˘˘مأ’ا
فدرأاو ،«اًشضيأا هتيلوؤوشسم اذه نوكي
ىلع ديج لاثم يليبمودن» :وينيروم
امدنعو ..اًمئاد حوتفم قيرفلا باب نأا

مهفي نأا بجي ،بعÓلا كراششي ’
وهو ،هلعف هنكمي امو ،كلذ بابشسأا

لجشس يذلا ،يلبيمودن عم ثدح ام
لب ،كلذب متهأا ’ ينكل ..اًعئار اًفده

،«همد˘ق يذ˘لا ل˘هذ˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا˘ب
:با˘جأا ،نودور و˘ج ه˘˘ع˘˘فاد˘˘م ن˘˘عو
ةروشصب رومأ’ا نم ديدعلاب ماق دقل»
ىرخأ’ا رومأ’ا سضعب نأا ’إا ،ةديج
نم مداق بع’ هنكل ..كلذك نكت مل
اًريغشص لاز ’و ،بي˘ششنو˘ي˘ب˘ما˘ششت˘لا
:م˘ت˘خو ،«م˘ل˘ع˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘عو ن˘شسلا ي˘ف
كراششيو ،ءاطخأ’ا بكتري نأا بجي»
د˘ي˘ج بع’ و˘˘ه ..تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ا˘نأاو ،ل˘˘شضفأا ح˘˘ب˘˘شصي نأا ه˘˘ن˘˘كم˘˘يو
.«همدق يذلا ىوتشسملاب ديعشس

ينويميشس يل اهحنمي ةقيقد لك لغتشسأاشس :راميل
بع’ ،را˘م˘ي˘ل سسا˘مو˘ت ي˘شسنر˘ف˘لا د˘كأا

بع˘ل يذ˘لا ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا ط˘˘شسو
ةيلاتت˘م تا˘يرا˘ب˘م5 ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘شسا˘˘˘شسأا
رود ه˘ل ح˘ب˘شصأاو ي˘نا˘ب˘شسإ’ا يرود˘لا˘˘ب
ة˘نرا˘ق˘م سسو˘كنÓ˘ب˘ي˘خور˘لا ع˘م ر˘ب˘˘كأا
ي˘ف د˘ي˘ع˘شس» ه˘نأا ،ة˘ق˘با˘شسلا م˘شساو˘م˘لا˘ب
ويديف عطقم يف راميل لاقو ،«بعلملا
هفوفشص نيب لشصح يذلا ،يدانلا هرششن

ي˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘شضفأا ةز˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘ششل سسو˘كنÓ˘˘ب˘˘ي˘˘خور˘˘لا
سضرأا ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘شس ا˘˘نأا» ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
،ةديج ة˘لا˘ح˘ب ي˘ن˘نأا ح˘شضاوو ،بع˘ل˘م˘لا

ردق قيرفلا دعاشسأاو ةظحللا لغتشسأاشسو
ططخملا نم راميل دافتشساو ،«ناكمإ’ا
ه˘ق˘ب˘ط˘ي يذ˘لا ،د˘يد˘ج˘لا ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا
و˘ل˘با˘ب و˘غ˘ي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا برد˘م˘˘لا

بعÓ˘ل ح˘م˘˘شس يذ˘˘لاو ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘شس
ز˘كر˘م يأا ي˘ف رو˘ه˘ظ˘لا˘˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
هتكراششم ةدايز نم هنكمو بعلملاب
تافاشسم نم هتاديدشستو تامجهلا يف
ةزئاجب هزوف بقع راميل لاقو ،ةديعب
نيعجششملا تيوشصت سساشسأا ىلع حنمُت

انأا» يعامتج’ا لشصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع

ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح˘ب ي˘ن˘نأا ر˘ع˘ششأا ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
ة˘ق˘ي˘قد ل˘ك ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسأا˘شس ..ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل
ام لشضفأا ميدقتل بردملا اهايإا ينحنمي
قيرفلا» نأا فاشضأاو ،«بعلملا يف يدل
ةظحل سشيعنو ،ةياغلل ةديج ةلاح يف
اذه لÓغتشسا نشسحن نأا انيلع .ةعئار
،«ةارابم لك يف زوفلا لجأا نم رمأ’ا

˘مو˘ي ة˘حار ه˘ق˘ير˘ف ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس ح˘ن˘مو
نينثإ’ا اًدغ تابيردتلل دوعيشسو ،دحأ’ا
سسيمخ˘لا مو˘ي را˘ب˘يإا ةرا˘يز˘ل اداد˘ع˘ت˘شسا
91ـلا ةلوجلا يف ،يفناج12 قفاوملا

هنأا طشسولا بع’ ربتعاو ،اغيللا نم
نأ’  كانه بعللا امئاد بعشصلا نم»
لك ميدقت انيلعو ،ادج يوق قيرف رابيإا

نآ’ا لعفن امك ،بعلملا يف انيدل ام
.«ةارابملاب زوفنشس اننأا دكؤوملا نمو

ر .ق ^
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ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف سسي˘ئر بلا˘ط
قيرفلا راشصنأا نم ةدكيكشس

يدانلا ىلع ربشصلا ةرورشض
ىلع رث˘كأا ط˘غ˘شضلا يدا˘ف˘تو
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
قيقحت ى˘لإا ى˘ع˘شسي ع˘ي˘م˘ج˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فاد˘˘˘هأا
ددع ربكا عمج ىلع لمعلا

نامشضو طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘م
هنأاو ةشصاخ ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب ءا˘ق˘ب˘لا

ةبيبششلا عي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي ا˘م˘ك
معط قوذتت مل ةنشس33 ذنم
ىلوأ’ا ةجردلا يف ةكراششملا

سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا لوا˘˘˘ح د˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
ىلع ظافحلا نأا ىلع ديكأاتلا
ءاقفرل حم˘شسي˘شس ما˘ع˘لا و˘ج˘لا

.لشضفأ’ا قيقحتب يقوزرم
ةعومجملل نيترجأا تددسس ةرادإلا

مزÓلا زيكرتلا قيقحتل
ةرادإا تماق هتاذ قايشسلا يف
د˘يد˘شست˘ب ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش
املث˘م ة˘ب˘ي˘ت˘كلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
قباشس تقو يف كلذب تدعو

نود نم يتلا ةوطخلا يهو
ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ح˘م˘شست˘شس كشش
يف رثكأا زيكرتلا ىلع لمعلاب
ءا˘ق˘فر نأاو ة˘شصا˘خ ناد˘ي˘˘م˘˘لا

سضع˘ب او˘ع˘ي˘شض ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘˘ب
زيكرتلا بايغ ببشسب طاقنلا
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ مزÓ˘˘لا
يشس سسا يشسلا مامأا ريخأ’ا

ماق يراطيق سسيئرلا نأا ركذي
نيتير˘ه˘شش ن˘ي˘تر˘جأا د˘يد˘شست˘ب

از˘ها˘ج ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي ى˘ت˘ح
.تايدحتلا مداقل

صشامر ماسشه

ةيباجيلا جئاتنلا نم ديزم دسصح لجأا نم

هعيجششت ىلع لمعلاو قيرفلا ىلع ربشصلاب راشصنألا بلاطي يراطيق

ةدكيكسس ةبيبسش

ةدايق وحوح ريمشس ينفلا ريدملا لشصاوي نأا ادج حششرملا نم
لقنت فرعت˘شس ي˘ت˘لاو ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘شسح˘ل ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
نأا رظتنملا نم ثيح يباجع ءاقفر ةهجاومل ةيدملا ىلإا داحت’ا
قيرفلا راشسم حيحشصت ىلع ةمداقلا سصشصحلا لÓخ لمعي
لشضفأ’ا ميدقتب ةبيتكلل حمشست يتلا تاششرولا سضعب حتفو
ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جا ن˘م نا˘ح د˘ق تقو˘لا نأاو ة˘شصا˘خ
يأا اورفغي نل راشصنأ’ا نأا امب ةحيحشصلا ةكشسلا ىلإا ةدوعلاو
.رخآا رثعت

لكاسشملا حيحسصتب تاطلسسلا اوبلاط راسصنألا
يلاملا معدلا ميدقت وأا

اود˘ششا˘ن را˘شصنأ’ا˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘شضو ءو˘شسل ار˘ظ˘نو اذ˘˘ه
ةرداغم وأا قيرفلا ةدعا˘شسم ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
لاو˘مأ’ا ي˘ق˘ل˘ت˘ب ح˘م˘شسي ى˘ت˘ح ن˘ي˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

كانه نأا نيقي ىلع نابيزلا ءانبأا قاششع نأا امب تاناعإ’او
تاطلشسلا ءاشضعأا اذكو ىشسيع نب سسيئرلا نيب لكاششم
ةجاح مغر نهارلا تقولا يف معدلا بايغب حمشس ام ةيلحملا

يف هب اوحرشص املثم ةيلاملا مهتاقحتشسمل ةيفاعوب ءاقفر
.تارملا ديدع
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ءاطخألا حيحسصت ىلع رارسصإا
  ةيدملا مامأا «نابيزلا ءانبأا» دوقي وحوح

 ةركسسب داحتا
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ةعمجلا ةمقل ريشضحتلا يف ةرقم مجن ةليكششت تعرشش
ىدم سشرطل بردملا كردي ثيح ياد نيشسح رشصن مامأا
قيرفلل حمشست ةيباجيإا ةجيتن ليجشست نع ثحبلا ةيمهأا
ىحشضأا قيرفلا نأاو ةشصاخ لشضفأ’ا قيقحت ىلع لمعلاب
ذاقنإا لجا نم مزÓلا كراد˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘شضب ا˘ب˘لا˘ط˘م
ىلإا ةدوعلا ةيمهأا يدكيكشسلا ينقتلا كرديو اذه همشسوم
يدان مامأا ل˘ج˘شسم˘لا ر˘ي˘خأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ة˘كشسلا
م˘تو ي˘با˘ج˘يإا دودر˘م˘ب ءا˘ج ه˘˘نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ودارا˘˘ب
’إا ىشضري نل عيمجلا نأا ’إا راشصنأ’ا فرط نم هلوبق
ةمشصاعلا ىلإا هلقنت يف ةيباجيإا ةجيتن قيرفلا قيقحتب
.ةعمجلا اذه

Óبقتسسم لسصاوتيسس نابسشلا ىلع دامتعلا
نابششلا سضعبل ةشصرفلا حنم ىلع يدكيكشسلا ينقتلا رشصي
Óك اهيف محقأا يتلاو اهب ماق يتلا هتارييغت رشسفن فيك ’إاو
ءامشسأا يهو سسيرد ءاعدتشساب ماق هنا امك يناميلشسو ياب نم
قيرفلا تابيردت يف مهجامدإا ررق ثيح سشتوكلا اهيلع لوعي
مهمحقي فيك اديج فرعي هناو ةشصاخ رثكأا مهزوربل ابشسحت
مجاهملا تاراهمب اريثك بجعأا ينقتلا نأا ركذي تايرابملا يف
هيلع دامتع’ا لجا نم نامد مجاهملا ةدوع رظتنيو يغير
.موجه بلقك

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن

 هتبيتك زيهجت يف عرششي سشرطل
ةيرشصنلا ةمقل ابشسحت

سسمأا ةيششع رازخ يداهلا بورخلا ةيعمج بردم ماق
ى˘لإا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا ة˘شصح ي˘ف ر˘شصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب
لÓخ مدقملا يبلشسلا دودرملا دعب كلذو فيدرلا ةليكششت
˘ما˘ق سشتو˘كلا˘ف ا˘نردا˘شصم بشسحو ثي˘ح ف˘ل˘˘ششلا سصبر˘˘ت
خيشسمو ةياطقوب ةروشص يف رشصانعلا سضعب ءاعدتشساب
تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف عور˘ششلا ل˘ب˘ق ر˘ي˘شصب˘لو ة˘نو˘ت˘˘يزو˘˘بو
لبق فيدرلا قيرف عم دوهجلا ةفعاشضم ةرورشضب مهبلاطو
.ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ ديدج نم مهتدوع رارق ذاختا

 مزÓلا ماجسسنلا قيق– ىلع رسصي
ةلوطبلا قÓطنل ابسس–

ماجشسن’ا قلخ ىلع لمعلا رازخ ينقتلا لشصاويشسو اذه
يف ةمهملا ةبوعشص كردي هنأاو ةشصاخ نيبعÓلا نيب مزÓلا
يذلا رمأ’ا وهو ةيوقلا قرششلا ةيدنأا ةيبلاغ هيف دجاوتت مشسق
قيقحت ىلع لمع˘لاو دا˘ه˘ت˘ج’ا˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا بلا˘ط˘ي ه˘ل˘ع˘ج
ةمروفلا يف دجاوتلاب دادعتلل حمشست يتلا ةيندبلا ةيزهاجلا
يطامرق ءاقفر اهيف هجاويشس يتلاو ىلوأ’ا ةلوجلا نم ةيادب
سشتوكلا هلÓخ نم لمعي ريثم يبراد يف «كوملا» ةليكششت

.ةلوطبلا راوششم يف اديج لوخدلل ةقثلا بشسك ىلع
صشامر ماسشه

بورخلا ةيعمج
ينفلا مقاطلل لغاسشلا لغسشلا ماجسسنلا

دوهجلا ةفعاشضم ىلع لمعيو دادعتلا لبرغي رازخ

ةمقلا ءاقل يف ةمدخلا جراخ يفاوعل

«يشس.سسأا.يشسلا» مامأا سضيوعتلا ىلع رشصي يكوكلا
ةيششع يكوكلا يشسنوتلا بردملا عمتجا
ةرورشضب مهتبلاطم لجا نم هرشصانعب سسما
ن˘كي م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘ب˘ي˘خ نا˘ي˘˘شسن
يف ةبغرلا نأاو ةشصاخ ةيفياطشسلا اهرظتني
’ عيمجلا لعج ةدايرلا قراف ىلع ظافحلا
رشصأا ينقتلا نأا ركذي رثعتلا ةركف بعوتشسي

ةبيتكلا لوحت ةطقن نوكيشس رثعتلا نأا ىلع
ءاقفر عيشض نيح قباشسلا يف ثدح املثم
8 بعلم ةيشضرأا لخاد راشصتن’ا طينحج
نأا ينعي ام وهو نازيلغ عيرشس مامأا يام
.يشس سسا يشسلا مزه ديري سشتوكلا

ةروسضخلا لقنت عيسضي يفاوعل
يكوكلا حيرت يلاد ةدوعو

بعÓلا نكري نأا رظتنملا نمو اذه
دعب كلذو ةيرابجإا ةحار ىلإا يفاوعل
ىوتشسم ىل˘ع ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا
هلعج˘ي˘شس ا˘م و˘هو ة˘بر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘شضع˘لا
يذ˘لا ي˘˘شس سسا ي˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ق ع˘˘ي˘˘شضي
بعÓلا نأا ركذي قباشسلا هقيرف ربتعي
ءاقل لÓخ هشضيوعتب موقيشس يناحرف
ىلإا يشسودنق ديعي نأا ىلع ةعمجلا
ةشصاخ قباشسلا يف ناك املثم حانجلا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا سضع˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع ع˘˘˘م
ع˘قو˘ت˘م˘لا مو˘م˘غد اذ˘كو ي˘لاد ةرو˘شص
ي˘ف بور˘خ˘لا بع˘ل˘م ى˘لإا م˘˘هرو˘˘شضح
.ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا
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فيطسس قافو

ةعومجملا يف قثي هنأا دكأا

«ماشصل» جئاتن نمثي ديشص نب
ديكأاتلا ىلإا ديشص نب سسيئرلا عراشس

لمعي ةليلم نيع ةيعمج قيرف نأا ىلع
وهو دحاو فده لجا نمو تمشص يف
نم طاقنلا نم نكمم ددع ربكا قيقحت
هناو ةشصاخ ةيحيرأاب ءاقبلا نامشض لجا
ى˘ل˘ع نو˘كت˘شس ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأا اد˘ي˘ج كرد˘˘ي
وهو ةيريشصم تاءاقل ةدع عم ماه دعوم
ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث نأا˘ب د˘كؤو˘يو حر˘شصي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
قيرفلا نأا امب اقÓطإا عزعزت نل ةبيتكلا
جراخو لخاد لشضفأ’ا قيقحت ىلع لمعي
ءاقفر ةردقم ىري وهف يلاتلابو رايدلا
ل˘شضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع را˘˘هد
.ةلوطبلا قرف لك ةتغابمو

ةباجتسسا يف صسفنلا ينمي
تاطلسسلاو لامعألا لاجر

تاءادنلل ةيلحملا
ديشص نب سسيئرلا دششان ىرخأا ةهج نم
ىلع ادكؤوم ةيلحملا تاطلشسلا يلوؤوشسم
ل˘كلا نأاو ة˘شصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا م˘˘عد ةرور˘˘شض
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘ج ة˘يو˘˘شست ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع بقر˘˘ي

امك اهب نونيدي يتلا ةيلاملا مهتاقحتشسم
لا˘˘˘جر سضع˘˘˘ب فو˘˘˘قو ةرور˘˘˘شضب بلا˘˘˘ط
ىلع قباشس تقو يف اودكأا نيذلا لامعأ’ا
مهل نوكتشس اهدعبو قيرفلا جئاتن نيشسحت

ديدشست ىلع لمعلا لÓخ نم ههاجت ةفقو
مل يذلا رمأ’ا وهو نيبعÓلا تاقحتشسم
.رطشسأ’ا هذه ةباتك دحل هبشسح لشصحي
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ةليلم نيع ةيعمج
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سضا˘˘˘ير ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا زو˘˘بدو˘˘ب

يشسنرفلا نايتيإا تناشس بع’
ة˘نوآ’ا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ي˘˘هر ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت
هتناكم ل˘ع˘ج يذ˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةدد˘˘˘ه˘˘˘م
يتلا ةراشسخلا دعب اشصوشصخ
سسمأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ميتي فدهب غروبتشسارتشس مامأا

ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘شض
.«1 غيللا» نم نيرششعلا

رومأ’ا دادزت نأا عقوتملا نمو
م˘ج˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
نأا د˘ع˘˘ب ق˘˘با˘˘شسلا «ر˘˘شضخ˘˘لا»

هقيرفل مدق˘ت˘لا ة˘شصر˘ف ع˘ي˘شض
د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ع˘لا ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا ي˘˘ف
لعج ام ،ءازج ةبرشضل هعيشضت
نود˘˘يز˘˘˘ي سضرأ’ا با˘˘˘ح˘˘˘شصأا
ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسيو ط˘˘˘غ˘˘˘شضلا
طو˘ششلا ن˘˘م92ـلا ةق˘ي˘قد˘لا
ع˘˘فد ا˘˘م ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م لوأ’ا
رييغت˘ل لا˘يو˘ب دو˘ل˘ك برد˘م˘لا
،96 د يف قباشسلا وششوشس مجن
وأا ليجشستلا يف لششف نأا دعب

ة˘ح˘نا˘شس ة˘شصر˘ف ق˘˘ل˘˘خ ى˘˘ت˘˘ح

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةدا˘˘عإاو ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةراشسخب تهتنا يتلاو ةارابملل
نود فده ةجي˘ت˘ن˘ب «ر˘شضخ˘لا»
ل˘يز˘ه˘لا ءادأ’ا اذ˘ه د˘˘ع˘˘بو ،در
سصر˘˘ف ن˘˘˘م زو˘˘˘بدو˘˘˘ب سصل˘˘˘ق
ةليكششت يف Óبقتشسم هدجاوت
حبشصأا نأا دعب يشسنرفلا ينقتلا

ام ةفاشضإ’ا ميدقت نع ازجاع
ه˘تدا˘عإ’ ر˘ي˘˘خأ’ا ر˘˘ط˘˘شضي د˘˘ق
.ء’دبلا ةكدل
ققح زوبدوب نأا مولعملا نمو
بشسح ءاقللا يف ةمÓع لقا

سصشصختملا دروكشسوه عقوم
نأا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شصحإ’ا ي˘˘˘ف

وهو01 /7.5 ىلع لشصحت
لشصاويل ،ءاقللا يف لدعم لقأا
عجار˘ت˘لا نا˘ي˘ت˘يا تنا˘شس كلذ˘ب
زكرملا يف لحيو بيترتلا يف
ةطقن12 عو˘م˘ج˘م˘˘ب61
ن˘ع طا˘ق˘ن ثÓ˘˘ث ه˘˘ل˘˘شصف˘˘تو
.بيترتلا ةرخؤوم يثÓث
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ءاقللا فده عييسضت دعب

نارهو ةيعمج وبع’ فنأاتشسا
ميلشس فارششإا تحت مهتابيردت
قرزلو يندبلا رشضحملا مشساق
ىلإا سسارحلا بردم ةشسيف نب

ينازولا فيرشش ي’وم بناج
كلذو ،ف˘˘˘˘˘˘يدر˘˘˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل اداد˘ع˘˘ت˘˘شسا
موي قلطنتشس يتلا ةاوه ةيناثلا

.مداقلا يرفيف21
دق ةيعمجلا ةليكششت تناكو

نمو ةحار مايأا3 نم تدافتشسا
ءا˘ق˘فر سضو˘خ˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ةارابم ءاثÓثلا مويلا يبيرعلب
د˘يد˘ج˘لا د˘عا˘˘شصلا ما˘˘مأا ة˘˘يدو
ناد˘ي˘˘م˘˘ب تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت با˘˘ب˘˘شش
ةرادإا ير˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ع˘˘˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘˘˘شصتا «و˘˘˘˘˘˘مز’»
ديدجلا دعاشصلا نم اهتريظن
ةجمربل يششمرلا داحتإا رخآ’ا
،سسيمخ˘لا د˘غ د˘ع˘ب يدو ءا˘ق˘ل
را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ئاد كلذو
ةلوطبل قرفلا هذه تادادعتشسا
طششنت يت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ام˘ي˘فو ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ا˘ه˘ي˘ف
برد˘م˘لا عو˘شضو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي
در نارهو ةيعمج ةرادإا رظتنت
يذلا يفوع˘لا م˘لا˘شس برد˘م˘لا

هتبغر ىلإا تاي˘ط˘ع˘م˘لا ر˘ي˘ششت
يذلا قير˘ف˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف
ةيشضاملا ةفئاشصلا لÓخ هرداغ
ثي˘ح ،م˘نا˘غ˘ت˘شسم دادو ها˘ج˘تإا˘ب
بحشسي نأا «ومز’» ةرادإا ديرت
ه˘عدوأا يذ˘لا ف˘ل˘م˘لا ي˘فو˘ع˘لا
ةراششإاك تاعزانملا ةنجل ىدل
هنيي˘ع˘ت ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘ن˘لا ن˘شسح˘ل
رابتعاب قيرفلل ا˘برد˘م ادد˘ج˘م
اديج ةيعمجلا تيب فرعي هنأا
كل˘م˘ت ةراد’ا نأا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
بردم داجي’ يفاكلا تقولا
لوأا ن˘ع ا˘ن˘ل˘شصف˘ي ثي˘ح ،ر˘˘خآا

.رهشش نم لقأا ةيمشسر ةارابم

يدا˘ن˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
ع˘˘˘م ت’ا˘˘˘شصتا ي˘˘˘نار˘˘˘˘هو˘˘˘˘لا
ي˘لذا˘شش ن˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا
،ةيئدبملا هتق˘فاو˘م ح˘ن˘م يذ˘لا
تف˘˘˘قو˘˘˘˘ت ت’ا˘˘˘˘شصت’ا نأا ’إا
لكاششم يف يدانلا لخد امدعب
ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف ،ة˘˘يرادا
يواهلا يدانلا ءاشضعأا رظتني
˘مو˘ق˘˘ي نأا نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل
ةكرشش سسيئر رمعموأا يبرعلا
ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف هرود˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
تقو يف دعو نأا دعب بردملا
.ةلأاشسملا هذهب لفكتلاب قباشس

طيمز.ع

هاوكشش نع لزانتلا طرششب يفوعلا ةدوع ديري «ومزل»

ةديج رامين عم يتقÓعو افده51ـلا ةبتع زواجت يفده :روليد
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ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ،سسمأا تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م ج˘ما˘نر˘ب
لوأ’ا م˘˘˘شسق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م9ـلا

بع˘ل˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ،فر˘ت˘˘ح˘˘م
.مداقلا ةعمجلا موي اهلك
انايب ة˘ط˘بار˘لا تر˘ششنو اذ˘ه
ةي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع
،ينورتكل’ا اهع˘قو˘م ى˘ل˘ع
ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تد˘˘˘˘˘كأا

9ـلا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
فر˘ع˘ي˘˘شسو ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي
رايعلا نم تاءاقل لودجلا
.ليقثلا

و˘˘ح˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لود˘˘ج˘˘لا ءا˘˘جو
:يلاتلا
 ‐ لئابقلا ةبيبشش

ةرواشسلا ةبيبشش
 ‐ ياد نيشسح رشصن

ةرقم مجن
ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا
‐

فيطشس يشضاير قافو
 ‐ وداراب يدان

ةدكيكشس ةبيبشش
 ‐ نازيلغ عيرشس

دادزولب يشضاير بابشش
 ‐ ةيدملا ىبملوأا

ةركشسب داحتإا
‐ جيريرعوب جرب يلهأا بابشش

ةمشصاعلا داحتإا
 ‐ رئازجلا ةيدولوم

   ةليلم نيع ةيعمج
 ‐ نارهو ةيدولوم

فلششلا يبملوأا ةيعمج
 ‐ سسابعلب داحتإا

ناشسملت دادو
ب.م.يرسسيإا

جئاتنلا نيسسحتل ىرخأاو قرافلا عيسسوتل ىعسست قرف نيب جمانربلا يف ةيوق تاءاقل

ةعمجلا موي9ـلا ةلوجلا تايرابم جمربت ةينطولا ةطبارلا

ة˘لا˘قإا د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق تا˘˘عا˘˘شس
م˘ي˘كح ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

ق˘ير˘ف ةرادإا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م كلا˘˘م
يدا˘ن˘لا ع˘جار˘ت بب˘شسب ودارا˘ب
ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘عو
را˘˘˘شسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
6 قيق˘ح˘ت ل˘ي˘لد˘ب ،ح˘ي˘ح˘شصلا
زوفو ةديحو ةراشسخ ت’داعت
ام ل˘قأا ة˘ل˘ي˘شصح ي˘هو د˘ي˘حو
عم ىششامتت ’ اهنأا اهنع لاقي
ةرادإ’ا ررقتل ،رفشصأ’ا يدانلا
سسأار ىلع رابول كيريب نييعت
باحشصأ’ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا
،قرزأ’او ر˘ف˘شصأ’ا ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا

دشصحل يدانلا ةدايق لمأا ىلع
.Óبقتشسم ةديج جئاتن
«اماع05» كير˘˘ي˘˘ب م˘˘شضناو
وداراب يدانل ين˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘ل˘ل
˘مو˘ي˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،6102 ة˘يا˘ه˘˘ن
قيرفلل ايشسيئر ابردم هنييعت
.لوأ’ا

يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا تمد˘˘ق˘˘تو اذ˘˘ه
ى˘˘لإا ر˘˘كششلا˘˘ب ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا
د˘ع˘ب كلا˘م م˘ي˘˘كح برد˘˘م˘˘لا
سسأار ىلع هب ماق يذلا لمعلا
نم هنكمت مدع مغر ،يدانلا
.ةديج جئاتن قيقحت

ب.م.يرسسيإا

وداراب يدان
هماهم نم لاقŸا بردملل ركسشلاب تمدقت ةرادإلا

اديدج ابردم كيريب نيعي يششطز
كلام ميكح ـل افلخ «كابلا»ـل

ىلع ةبقلا دئار دادعت نوكيشس
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ع˘م مو˘ي˘لا د˘عو˘˘م
ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ل˘شصح˘ت ا˘مد˘ع˘ب
مقاطلا لبق نم ةحار نيموي
لجرلا ةدا˘ي˘ق˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
دبع قيرفلا سسأار ىلع لوأ’ا
˘ما˘م˘تإا د˘ع˘ب ،ي˘شسي˘م˘ح رو˘˘ن˘˘لا
لوأ’ا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا سصبر˘˘ت˘˘لا
يف وبقأاب قيرفلا هشضاخ يذلا
.ةيشضاملا ةرتفلا

دادعتلا حنم بردملا لشضفو
دوهجم˘لا بق˘ع ة˘حار ن˘ي˘مو˘ي
51ـلا ةلي˘ط لوذ˘ب˘م˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
برق ءاق˘ب˘ل˘لو ة˘ه˘ج ن˘م ا˘مو˘ي
فانئتشسا لبق براقأ’او لهأ’ا

.يدجلا لمعلا
ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو
مويلا اينعم نوكيشس دادعتلا نأا
نأا ى˘ل˘ع فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ة˘˘شصح˘˘ب
عمجي يدو ءاقل ادغ سضوخي
ةنتاب باب˘شش ف˘ي˘شضلا˘ب د˘ئار˘لا
دادح نب دمحم ديهششلا بعلمب
.00:51ـلا ةعاشسلا نم ةيادب
موي ررقملا ةارابملا نوكتشسو
يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ءا˘ع˘برأ’ا
قÓطنا لب˘ق د˘ئار˘لا ه˘شضو˘خ˘ي
متي نأا ىل˘ع ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا د˘عو˘م
،ىرخأا تايرا˘ب˘م ةد˘ع ة˘ج˘مر˘ب

سسف˘ن ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
.ردشصملا

ب.م.يرسسيإا

ةبقلا دئار

 مويلا تابيردتلا فنأاتشسي دئارلا
ءاعبرألا موي ةنتاب بابشش يقÓيو

م˘جا˘ه˘م˘˘لا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نا د˘˘كأا
يدان دئا˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ه˘نا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘نو˘˘م
51ـلا ةبتع زوا˘ج˘ت فد˘ه˘ت˘شسي
ةيشسنرفلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ا˘فد˘ه
ه˘˘نأا ادد˘˘ششم ،م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةمئا˘ق ن˘م˘شض نو˘كي˘ل ى˘ع˘شسي
يف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م6 ل˘˘˘˘˘شضفأا
«1غيللا»
تاحيرشصت يف روليد حشضوأاو
نو˘كأا نأا ي˘فد˘ه» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص

ةلوطبلا يفاده ةمدقم نمشض
6 ل˘شضفأا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ’ ا˘م˘˘لو
:عباتو ،«1غيللا يف نيمجاهم
51ـلا ةبتع زواجت فدهتشسأا»
.«مشسوملا اذه1غيللا يف افده
د˘˘ح˘˘ل نود رو˘˘ل˘˘يد نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
02 ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا9 ة˘عا˘˘شسلا

ة˘ح˘ششر˘م ة˘ل˘ي˘شصح˘لاو ةارا˘ب˘م
ىوتشسم˘لا ل˘ظ ي˘ف عا˘ف˘ترÓ˘ل
م˘ج˘ن˘لا ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا
.يرئازجلا يلودلا

«رامين عم ةديج يتقÓع»
ير˘ج˘غ˘لا بعÓ˘لا جر˘ع ا˘˘م˘˘ك
ـب هعمجت يتلا ةقÓعلا ىلع
يلودلا بعÓلا روينوج رامين
ناشس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

اذهب لاقو ،يشسنرفلا نامريج
ينيب ةديج رومأ’ا » :ددشصلا

يف انرجاششت دقل ،رامين نيبو
كحشضأا ينلعج هن˘كل ة˘ياد˘ب˘لا

.«هتلعف امع
ب.م.يرسسيإا

ءاقل02 يف فادهأا9 نود رسضخلا مجاهم

اهنسضتحت يتلا ةيقيرفإلا ةلوطبلل اريسضحت
صسرام31ـلاو6ـلا نيب ام برغملا

ةنشس12 نم لقأا ديلا ةركل ينطولا بختنملا
ةمشصاعلاب قلغم سصبرت يف

ريسضحتلا ةنسس12 نم لقأا ديلا ةركل يرئازجلا ينطولا بختنملا لسصاوي
يذلاو يرا˘ج˘لا ىلإا ي˘ف˘نا˘ج71ـلا ي˘ف ه˘ل˘خد يذ˘لا صصبر˘ت˘لا لÓ˘خ ةو˘ق˘˘ب
ةلوطبلل اري˘سضح˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ر˘ه˘سشلا صسف˘ن ن˘م42 ـلا ة˘يا˘˘غ ىلإا د˘˘ت˘˘م˘˘ي
.مداقلا صسرام31ـلاو6ـلا نيب ام برغملا يف اهتماقإا عمزملا ةيقيرفإلا

او˘نو˘ك˘ي˘ل ة˘غ˘ي˘ل˘ف ما˘سشه برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ةو˘ق˘ب داد˘ع˘ت˘لا ل˘م˘ع˘يو اذ˘ه
باوبأا قرطو ةديج جئاتن قيقحت لجا نم ةيقيرفإلا ةلوطبلل نيزهاج

.Óبقتسسم لوألا بختنملا
ب.م.يرسسيإا

ةيلوبو اجديكوأا هيف قلأات ءاقل يف
نويل ةردق نم قثاو يناميلشس
زتيم مامأا ةراشسخلا كرادت ىلع

بعÓ˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس مÓ˘˘˘سسإا اد˘˘˘ب
اثيدح مسضنملا يرئازجلا يلودلا
نم اقثاو يسسنرفلا نويل يدان ىلإا

كراد˘˘ت ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مزو ه˘˘˘ترد˘˘˘ق
دادعتلا اهل صضرعت يتلا ةراسسخلا

هل طسشني يذلا زتيم ةهجاوم يف
صسراحلا رخآلا يرئازجلا يئانثلا
ط˘˘˘˘سسوو ا˘˘˘˘جد˘˘˘˘ي˘˘˘˘كوأا رد˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسك˘˘˘˘˘لأا
.ديرف ةيلوب قلأاتملا ناديملا

تاحيرسصت ي˘ف ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ح˘سضوأاو
ةياهن بقع ةيسسنرف˘لا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل
ةيلاثم ن˘ك˘ت م˘ل ة˘ياد˘ب˘لا» :ءا˘ق˘ل˘لا

نو˘˘ي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ي˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف ةرا˘سسخ˘لا صضو˘ع˘˘ن نأا ىن˘˘م˘˘تأاو
.«ةمداقلا ةلوجلا

يف كراسش دق «ميلسس ربوسس» ناكو
ديدجلا هيدان عم ةقيقد31 رخآا

ديرف ق˘لأا˘ت فر˘ع يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
ةر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت مد˘˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘ب

ءا˘ق˘ل˘لا ل˘جر بق˘ل لا˘ن˘ي˘ل ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح
لÓ˘خ ن˘م درو˘ك˘سسو˘ه ع˘قو˘م بسسح
01 ن˘˘م3.8 طي˘ق˘ن˘ت ىل˘ع ه˘لو˘سصح
يرئازجلا صسراحلا لسصح نيح يف
.01 نم2.8 ىلع اجديكوأا قلأاتملا

ب.م.يرسسيإا

نارهو ةيعمج



ةصضايرلا 14

sport@essalamonline.com

د˘˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ع˘˘فد
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

هفرشصت نمث يتيشس رتشسششنام
نأا دعب ةقباشسلا ةلباقملا يف
ءاقل يف هلادبتشسا ىلع جتحا
حشضاولا نم ي˘ت˘لاو ،نو˘ت˘يار˘ب
برد˘˘م˘˘لا بج˘˘ع˘˘ت م˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
˘مد˘˘ع رر˘˘ق يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘شس’ا
لا˘ت˘شسير˘ك ءا˘ق˘ل ي˘ف ه˘كار˘˘ششإا
ع˘قاو˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا سس’ا˘˘ب
.ةفيظن يعابر

هبقاعي «ينابسسلا»
ةسصاخلا هتقيرطب
ةمئاقلا يف «زورح» دجاوتو

ةنماثلا ةلوجلا ءاقلب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
يزيلجن’ا يرودلا نم رششع
ءاقللا ةعباتمب ايفتكم زاتمملا

جزي مل ثيح ،ء’دبلا ةكد نم
راوطأا ةليط ’ويدراوغ بيب هب
سشيمهت كلذب Óشصاوم ءاقللا
حشضاولا نم يذلا «براحملا»

ة˘شسا˘ي˘شس ن˘م ا˘عرذ قا˘شض ه˘˘نأا
دعي مل يذلا ينابشس’ا ينقتلا
ه˘˘تارا˘˘˘ي˘˘˘خ ن˘˘˘م˘˘˘شض ه˘˘˘ع˘˘˘شضي
،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةيشساشسأ’ا

نو˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘عأا ي˘ت˘لاو
ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع
د˘˘ع˘˘ب زر˘˘ح˘˘م˘˘ل ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘˘كلا

ريخأ’ا عم ةيمÓكلا هتاداششم
˘مد˘ع˘ل ة˘ع˘يرذ ا˘هد˘جو يذ˘˘لاو
.ءاقللا يف هكارششإا

ببسس لويدروغ تارايخ
هاوتسسم عجارت

زرحم تاكراششمل رظنلابو
نأا د˘ج˘ن ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ءاقل يف ايشساشسأا كراشش ريخأ’ا

تا˘ه˘جاو˘˘م تشس لÓ˘˘خ د˘˘حاو

ة˘كد ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف نا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
تاب˘شسا˘ن˘م ثÓ˘ث ي˘ف ء’د˘ب˘لا
،ليدبك نيءاقل يف بعل اميف
بب˘˘شسلا سسي˘˘˘ل اذ˘˘˘ه نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
هاوتشسم نأاو ا˘م˘ي˘شس’ د˘ي˘حو˘لا
ح˘ب˘شصأاو تف’ ل˘كششب ع˘جار˘ت
لجشسي مل ثيح قل˘ق˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘م
دشض هلجشس كيرتاه رخأا ذنم
نم ربمفون رهشش رخاوأا يلنرب
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘˘لا
مجن هنم يناعي يذلا طغشضلا
بب˘شسب ق˘با˘شسلا «سسشسكو˘ف˘لا»
تر˘ثأا «فو˘شسل˘ي˘ف˘لا» ة˘شسا˘ي˘شس
زرحم ءادأا ىلع رششابم لكششب
ي˘ف ه˘شسف˘ن˘ل Ó˘ظ ر˘ه˘ظ يذ˘˘لا
.تاءاقللا سضعب

قرطلا قرتفم يف زرحم
  رارقلا ذاختا هيلعو
تحبشصأا ةروشصلا نأا ودبيو

تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ة˘˘˘ح˘˘˘شضاو
لخاد زرحم ةيعشضو سصوشصخب
سصخأ’ابو «ولب ياكشسلا» راوشسأا
’و˘يدراو˘غ تا˘ح˘˘ير˘˘شصت د˘˘ع˘˘ب
بع’ «براحملا» نأا دكأا يذلاو
لاتقلا هيلع بجيو ةيقبلا لثم
،ةيشساشسأا ةناكم ىلع لوشصحلل
ر˘ي˘خأÓ˘ل ة˘ح˘شضاو ة˘˘لا˘˘شسر ي˘˘ف
امهÓحأا نيرايخ نيب هتعشضوو
تاميلع˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ءاو˘شس ر˘م
يدانلا ةرداغم وأا هتارايخ لبقتو
هل نمشضي رخآا دان نع ثحبلاو
.قلأاتلاو بعللا

طيمز.ع

ايونعم هميطحت لشصاويو زرحم بقاعي لويدراوغ

ةيناثلا ةراسسÿا دعب
ايلاوت

ةقفر طقشسي ةلبقلب
نير مامأا تشسارب
ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب سسيرا˘˘ه ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت

بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
دعب ةقيرف ةقفر تشسارب يدان
هناديم ةيشضرأا ىلع مزهنإا نأا
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ن˘ير ف˘ي˘شضلا ما˘مأا

م˘شسر˘ب ،د˘حاو فد˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ن˘˘م ن˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا

يشسنرفلا يرودلا تاشسفانم
.«1غيللا»

ايشساشسأا ءاقللا ةلبقلب لخدو
«براحملا» ءاقفر عقو ثيح
نأا لبق اركبم لوأ’ا فدهلا
فيشضيو ةجيتنلا نير لدعي
ع˘بر˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
رداغو ،ةهجاوملا نم ريخأ’ا
يف ناديملا ة˘ي˘شضرأا ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب
هنا˘كم ا˘كرا˘ت28 ةق˘ي˘قد˘لا
م˘لو اذ˘ه ،و˘ت˘ب˘ي˘ل˘ي˘ب ه˘ل˘ي˘˘مز˘˘ل
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م ف˘˘˘خ˘˘˘ي
ن˘ع ها˘شضر مد˘˘ع «ر˘˘شضخ˘˘لا»
ةبيخ نع اربعم ءاقللا ةجيتن
ةرا˘شسخ د˘ع˘ب ةر˘ي˘ب˘˘كلا ه˘˘ل˘˘مأا
رايدلا لخاد ةهجاوملل هقيرف
ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا
:Óئاق ةريخأ’ا ةشسملل تدقتفا
انك ،ةي˘لا˘ع˘ف˘لا ى˘لإا ا˘ند˘ق˘ت˘فا»
،ةّرم ةميزه ،مهعم دّنلل دّنلا

ريدجلا.«اهلبقت انيلع بعشص
نايشسنلاف جيرخ نأا ةراششإ’اب
لÓخ ’و˘ب˘ق˘م ىو˘ت˘شسم مد˘ق
ىلع لشصح˘ت ثي˘ح ةارا˘ب˘م˘لا

بشسح01 نم2.6  ةمÓع
«درو˘˘˘˘˘كشسو˘˘˘˘˘˘ه» ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م
˘˘ما˘˘قرأ’ا ي˘˘ف سصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

د˘م˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’او
ةطقن62 ـل تشسارب ديشصر
بيترتلا نم21 زكرملا يف
.ماعلا

طيمز.ع

يسسنرفلا نويل عم ةوقب بردتي هلكوم نأا دكأاقباسسلا ءاقللا ‘ لويدراوغ عم هتنسسÓم دعب

نع ثيدحلا»: يرمعلا نب ليكو رماعوب
«لكاششملا هل ببشس ةيدوعشسلا ىلإا هلاقتنا
نب لامج يرئازجلا بعÓلا لامعأا ليكو ،رماعوب ديجم دكأا

دعب قلطنت مل يدوعشسلا يلهأ’ا عم تاشضوافملا نأا يرمعلا
.طقف ايهفشش ىقبي ليق ام لكو

يف9102 ة˘ن˘شس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو ح˘˘شضوأاو
نب لاقتنا سصوشصخب تاشضوافملا» :Óئاق ةيفحشص تاحيرشصت
مل ةقيقحلا يفو ةيهفشش لازت ’ يدوعشسلا يلهأ’ا ىلإا يرمعلا
ـل لكاششملا سضعب يف ببشست ليق ام لك» :عباتو ،«ىتح أادبت
،«نيمداقلا نيعوبشسأ’ا لÓخ حشضتيشس ءيشش لكو ،يرمعلا نب
يداع لكششب بردتي هنأاو نويل يف ديعشس يرمعلا نب» :متخو
.«اريبك ادوهجم لذبيو

ب.م.يرسسيإا
  افيفلل يقيرفإلا يدانلا ىكتسشت ةرواسسلا ةبيبسش

يطاورز ةدوعب ةبلاطملا تاوشصألا يلاعت
«روشسنلا» ةدايقل

ةرايزب راششب ةي’و تايدلب فلتخم ءاشسؤور نم ةعومجم ماق
ةلواحم يف ةرواشسلا ةبيبششل قباشسلا سسيئرلا يطاورز دمحمـل
ناك يذلاو ،يدانلا سسؤورتل اددجم ةدوعلاب ريخأ’ا عانقإ’ مهنم
ةيعشضولا ةيفلخ ىلع رهششأا ةتشس لبق قيرفلا نم لاقتشسا دق
.يدانلا اهب رمي يتلا ةبعشصلا

نا˘ف «رو˘شسن˘لا»ـل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا ي˘ف ءا˘ج ا˘˘م بشسحو
ريخأ’اب سصاخلا ىفششتشسملل يطاورز ةرايزب اوماق نيينعملا

سسيئرلا عانقإ’ ةشصرفلا اومنتغاو ،زاجن’ا روط يف وه يذلاو
يف وه يذلا قيرفلل اددجم ةدوعلاو هرارق نع لودعلاب قباشسلا

ءاوشس عيمجلا نم عامجإ’ا ىقلي هناو اشصوشصخ هيلإا ةجاح
روشضحلل حشضو دق يطاورز ناكو ،يدانلا جراخ وأا لخاد
يلاملا لكششملل هعجرأا يذلاو هبشصنم نم هتلاقتشسا ببشس
تادعاشسملا بايغ لظ يف قيرفلا كرت ررقي هلعجو هقرا يذلا

سصوشصخب ةراششإا يأا يطعي نأا نود ،مزÓلا يداملا معدلاو
.يدانلل ةدوعلا نم هفقوم

افيفلل ىوكسش عفرت ةرواسسلا ةرادإا
يقيرفإلا يدانلا دسض

ةنجلل ىوكشش ةرواشسلا ةبيبشش ةرادإا تعفر رخآا قايشس يفو
يدانلا دشض مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل ةعباتلا تاعزانملا
قيرفلا اهنيدي يتلا تاقحتشسملاب ةبلاطملل يشسنوتلا يقيرفإ’ا

يشضاملا مشسوملا يحرف ميهاربإا بعÓلا لاقتنا ةقفشص بقع
.يشسنوتلا يرودلا يف بعلل

«رو˘شسن˘لا» ةرادإا نأا ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘شسو تف˘˘ششكو
ليوحت لاومأا قلتت مل نأا دعب اهملظت ميدقتل «افيفلا» تلشسار
ةيداملا ةميقلا ليوحتب ةيشسنوتلا ةرادإ’ا تبلاط يتلاو اهبع’
توف» عقوم فششك امك ،بجتشست مل ةريخأ’ا نأا ريغ ةقفشصلل
با˘ب» يدا˘ن فو˘ف˘شص ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا بعÓ˘لا نإا ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا «42
فلأا051 لباقم يشضاملا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ «ديدجلا
ةرادإا لششف دعب يمشسر ءاقل يأا يف كراششي مل هنأا ريغ ،وروأا
يذلا ببشسلا وهو بادتن’ا نم عنملا ةبوقع عفر يف قيرفلا

لثممل ليوحتلا ةميق عفد نع عجارتت «يقيرفإ’ا» ةرادإا لعج
.راششب ةنيدم

سضرعتي قيرف لوأا سسيل ةرواشسلا ةبيبشش نأا ةراششإ’اب ريدجلا
نيشسح رشصن قيرف عم رمأ’ا سسفن ثدح ثيح ،فرشصتلا اذهل
002 غلبمب يقيرفإ’ا يدانلا قباشس تقو يف بلاط يذلا ياد
.نامتوب نيدلا نيز هبع’ لاقتنا ةقفشصب ةقلعتملاو وروأا فلأا

طيمز.ع
ةنسس71 نم لقأل ايقيرفإا لامسش ةرود نمسض

زوفب ةشسفانملا حتتفي ينطولا بختنملا
ايبيل ىلع بعشص

ةنشس71 نم لقأ’ ينطولا بختنملا نينثإ’ا سسمأا لهتشسا
ريثم زوفب رئازجلا يف مدقلا ةركل ايقيرفإا لامشش ةلوطب نم
لوأا يف لقأ’ نيفدهل فادهأا ةثÓث عقاوب يبيللا هريظن ىلع
.1202 برغملاب ايقيرفإا ممأا سسأاكل ةلهؤوملا ةرودلا يف ءاقل

قيقحت  ةنشس71 نم لقأا ةئفل ينطولا بختنملا عاطتشساو
ةرود حاتتفا يف يبيللا هريظن مامأا2‐3 ةجيتنب بعشص راشصتنا
نم لك ينطولا بختنملا فادهأا لجشسو ،ايقيرفإا لامشش داحتإا
يف ق˘ي˘فر د˘م˘ح˘م ر˘م˘ع ،83ـلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف سشوا˘ششوأا سسي˘نأا
.68ـلا ةقيقدلا يف ليربجو ،05ـلا ةقيقدلا

دعوم ىلع نوكيشس ينطولا بختنملا نأا مولعملا نمو
يشسنوتلا بختنملا هجاوي امدنع ةلشصافلاو ةيناثلا ةهجاوملل
.ةرودلل يماتخلا دهششملا يف

طيمز.ع
sport@essalamonline.com

8392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج6ـل قفاوملا1202 يفناج91ءاثÓثلا

ةيباجيا تءاج ةÒخألا ةحسسŸا

يئاهن سضوخ نم نوجرعو هللا باج ناحابشسلا مر– «انوروك»
فينج ةرود

ةليكسشتلا ‘ ايسساسسأا ةيناثلا ةرملل دجاوت

اتشسيفاوب ىلع هيدان زوف ‘ مهاشسيو قلأاتي فشساخ

«ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف مر˘˘˘ح
نايرئازجلا ناحبشسلا د˘ج˘ت˘شسم˘لا

نوجرعو ،سسينأا دمحم هللا باج
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م ه˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع
قابشس ي˘ف ف˘ي˘ن˘ج ةرود ي˘ئا˘ه˘ن
001و ةر˘ح ة˘حا˘ب˘شس ر˘ت˘م002
ىلع ره˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ة˘حا˘ب˘شس ةر˘م
امهتباشصإا توبث ببشسب يلاوتلا
.ءابولاب

ةيمشسرلا ة˘ح˘ف˘شصلا تف˘ششكو
ىلع ةحابشسلل يرئازجلا داحتÓل
نأا ،يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم
اهار˘جأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ح˘شسم˘لا

لعج ام ،ةيباجيا تءاج هللا باج
ءار˘جإا˘˘ك نورر˘˘ق˘˘ي ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
عراشستل ،نوجرع داعبإا يزارتحا
وداغوب سسيئرلا ةدايقب ةيداحت’ا

ةرازو ة˘˘ق˘˘فر م˘˘ي˘˘كح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ذ˘خأا ى˘لإا ،ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
فورظ ريفوتل ةمزÓلا ريبادتلا

ة˘م˘ئÓ˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةدمل فينج يف ينعملا حابشسلل

ه˘ل حا˘˘م˘˘شسلا ل˘˘ب˘˘ق ما˘˘يأا ةر˘˘ششع
ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ادد˘ج˘م ر˘˘ف˘˘شسلا˘˘ب
.نطولا سضرأا

رجحلا يف يئانثلا عشضوو اذه
ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا رر˘˘ق˘˘ت˘˘ل ،ي˘˘ح˘˘شصلا
ءا˘ق˘بإا ة˘˘حا˘˘ب˘˘شسل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يئا˘ن˘ث˘لا ع˘م ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا

ترتف ءاهتنا ةياغ ىلإا قفارمك
ترداغ امني˘ب ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
.رئازجلا وحن ةثعبلا يقاب

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا تن˘˘˘م˘˘˘ثو اذ˘˘˘ه
بوا˘ج˘ت ة˘حا˘ب˘شسل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
لمعلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ل˘˘جأا ن˘˘م قا˘˘˘شسو مد˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيحشصلا ةلاحلا ىلع نانئمط’ا
نوجرعو هللا باج ن˘ي˘حا˘ب˘شسل˘ل
و˘عد˘ت ’ ة˘لا˘ح˘لا نأا ة˘ح˘˘شضو˘˘م
.قلقلل

ئنهت بابسشلا ةرازو
حابسسلاو حيلم ةحابسسلا

نوجرع
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ششلا ةرازو تأا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه

حيلم لامأا ة˘حا˘ب˘شسلا ة˘شضا˘ير˘لاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘لو˘شصح ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع
05 قابشس يف ةيبهذلا ةيلاديملا

اهقوف˘ت د˘ع˘ب ةر˘ح ة˘حا˘ب˘شس ار˘ت˘م
ةيملاعلاو ةيبملوأ’ا ةلطبلا ىلع
،اكيريديف ينيرغي˘ل˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا

امك ،ةيلودلا فينج ةلوطب لÓخ
نوجرع يرئازجلا حابشسلا قلأات

ةب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘حا يذ˘لا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
رتم002 قا˘ب˘شس ي˘ف ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا
تي˘قو˘ت˘ب ر˘ه˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ة˘حا˘ب˘شس
ه˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ششر˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘م ،46.10.2
ملاعلا يتلوطب ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل
اكويوكوفو1202 ي˘ب˘ظو˘˘بأا

2202.
ب.م.يرسسيإا

بعÓ˘لا ف˘شسا˘خ ل˘فو˘ن ق˘لأا˘ت
Ó˘يد˘نو˘ت ع˘˘فاد˘˘مو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ه˘يدا˘ن ة˘ق˘˘فر ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

مشسرب اتشسي˘فو˘ب ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م
ن˘˘م ر˘˘ششع ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
،زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يرود˘˘لا
يف هيدان زوف يف مهاشس امدعب
فادهأا ةثÓثب ىهتنا يذلا ءاقللا

.فده لباقم
ودروبل قباشسلا بعÓلا لخدو

يف كراششو ءاق˘ل˘لا ي˘ف ا˘ي˘شسا˘شسأا
مشصب ثيح ةارابملا راوطأا لماك
مهاشسو ةد˘ي˘ج تا˘يو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
سصر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ق˘ل˘خ ي˘˘ف

ءاقللا فر˘ع ا˘م˘ك ،ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ل˘ي˘ط
دبع رخآ’ا يرئازجلا دجاوت اشضيأا
عافدلا طخ يف بويدم ليلجلا

باغ يذلاو Óماك ءاقللا سضاخو
ذنم ةي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ع
.سسنريروم مامأا ةرششاعلا ةلوجلا

ةيناثلا ةكرا˘ششم˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو
ق˘˘ب˘˘˘شسأ’ا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘ت
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ي˘˘ف «ة˘˘ير˘˘شصن˘˘˘لا»ـل
ةعبارلاو ناراتشسيا وكاب بردملا
ل˘مأا˘ي ثي˘ح ،م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘ل
تقو ىلع لوشصحلا يف بويدم
ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘حو بع˘˘ل˘˘ل ر˘˘ب˘˘˘كأا
ي˘ف ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا
.ةلبقملا ت’وجلا

طيمز.ع



ةــــنصصرق

بيجتشسي ريزولا
باجتشسا ةليمج ةتافتلا يف
ديشس ةشضايرلاو بابششلا ريزو
ل˘ف˘ط˘لا ءاد˘ن˘ل يد˘لا˘خ ي˘˘ل˘˘ع
31 بحا˘شص ي˘˘عا˘˘ن˘˘م سسرا˘˘ف
ن˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘حأا ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس
ديدعلا بحا˘شصو ن˘يد˘عا˘شصلا

ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ريخأ’ا رششن نأا دعب ،ةيلحملاو
تاو˘ن˘ق˘لا ىد˘حإا ر˘ب˘ع و˘يد˘ي˘ف
ه˘˘ي˘˘ف ح˘˘شضو˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا
،بيرد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘هد˘˘ج˘˘ي
ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم تماق نيأا ،لفطلاب لفكتلاب تاميلعت يدشسيو ريزولا كرحتيل
.هتابيردت ليهشستل ةمزÓلا فورظلا ريفوتو سسراف لفطلا ميركتو لابقتشساب ةشسبت

... ةليدهبت
ةيشساقلا ةميزهلا نكت مل
مامأا يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ي˘ه يد˘ن˘ل˘شسي’ا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
تنا˘˘˘˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘˘˘˘ب أاو˘˘˘˘˘˘˘˘شسأ’ا
برد˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘شصت
ترو˘˘˘ب ن’آا «ر˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا»
ة˘˘˘مدا˘˘˘شص تنا˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
دعب ،ةيرئازجلا ريها˘م˘ج˘ل˘ل
لÓخ اهلاق يتلا تاملكلا
لبق هل عطقتشسُم تقو رخآا
بلط امدنع ،ءاقللا ةياهن
ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع ه˘˘لا˘˘ب˘˘ششأا ن˘˘م
حشضوي ام ،04 ـلا فدهلا
ى˘ح˘شضأا يذ˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
نيزواجتم «كا˘ن˘فأ’ا» ه˘ي˘ف
قيق˘ح˘ت˘ل ي˘ع˘شسلا ة˘ل˘حر˘م
ة˘ل˘حر˘م˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘˘ن
.ةيخيراتلا مئازهلا يدافت

 «اكشسيل» ةرادإا
كلشست يهار

طبشض ىلع بورخلا ةيعمج ةرادإا لمعت
ثي˘ح ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسمو رو˘˘جأا

تما˘ق نأا د˘ع˘˘بو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بشسحو
غنيروشسنوبشسلا دحا لاومأا يقلتب ةرادإ’ا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ب تما˘˘ق
لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘با˘شسح˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت
د˘يد˘شست د˘ير˘ت ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘شسلا
نم عوبشسأ’ا اذه ةياهن لبق ةيرهشش ةرجأا

«اكشسي’» ةرادإا ل˘شصاو˘ت˘شس ىر˘خأا ة˘ه˘ج
ى˘ل˘ع ر˘ي˘بوز˘لا ي˘ب˘ير˘ع سسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ير˘خأا ن˘ي˘تر˘جأا د˘يد˘شست
.سشامر ءاقفر عيجششتل ةلوطبلا دعوم

لÓج دلوأا ةرادإا
نمزلا عم قابشس يف

قيشسنتلاب لÓج د’وأا بابشش ةرادإا تلخد
عم قابشس ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘م
ناشضتح’ بعلملا زي˘ه˘ج˘ت ل˘جأ’ ن˘مز˘لا
ةداعإا لÓخ نم كلذو ةيمشسرلا تاءاقللا
ببشسب د˘يد˘ج طا˘شسب˘ب ه˘ت˘ي˘شضرأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

ة˘ي˘˘شضرأ’ا تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
ةليو˘ط تاو˘ن˘شس ن˘م ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ىلع عيمجلا لمعي يتلا ةيلمعلا يهو
نييلاحلا نيعو˘ب˘شسأ’ا لÓ˘خ ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا

فور˘ظ لÓ˘غ˘ت˘شسا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب كلذو
لجا نم فل˘ششلا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا

˘مود˘ي كا˘ن˘ه ير˘ي˘شضح˘ت سصبر˘ت سضو˘˘خ
.مايأا ةرششعل

سصاخ ميركت

دادغب همدق يذلا يئانثتشس’ا مشسوملا دعب
يرود ن˘م˘شض د˘شسلا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر حا˘ج˘˘نو˘˘ب
نبإا ةير˘ط˘ق˘لا ة˘ط˘بار˘لا تمر˘ك ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن
هدجاوت ريظن ةشصاخ ةزئاجب نارهو ةي’و
رطق موجن يرودل ةيلاثملا ةليكششتلا يف
دق «حافشسلا» نا˘كو ،ي˘شضق˘ن˘م˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل
م˘شسو˘م˘لا م˘ي˘عز˘لا ع˘م با˘ق˘لأا ة˘ع˘برأا˘ب جو˘ت
سسأا˘كو ر˘ط˘ق سسأا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ردشصت مشسوملا اذه لشصاوي ثيح ،ربوشسلا
.افده51ـب يرودلا يف نيفادهلا بيترت

 «نابيزلا ءانبأا»
حÓم سشمهارام

يدا˘ن˘لا ةرادإا ةر˘كشسب دا˘ح˘تا قا˘ششع بلا˘˘ط
لخدتلاب ىشسيع نب سسراف سسيئرلا ةدايقب
ىلإا رظنلاب قيرفلا راشسم حيحشصتو لجاعلا
يف قيرفلا لششفو ةيبلشسلا جئاتنلا يلاوت
ربع راشصنأ’ا دكأا امك «كيلكيدلا» ثادحإا

نوعلطتي مهنأا يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم
تارا˘شصت˘ن’ا ة˘كشس ى˘لإا م˘ه˘ق˘˘ير˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘ل
تاوف لبق عاشضوأ’ا حيحشصت ةرادإ’ا ىلعو
ديدشست ىلع لمعلا اهنيب نم يتلاو ناوأ’ا

داجيإا ىلع لمعلاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
. اعيرشس ةبيتكلا دوقي ؤوفك بردم

qarsana@essalamonline.com

8392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج6ـل قفاوملا1202 يفناج91ءاثÓثلا

ةرم لوأل
سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ع˘م˘ج يذ˘لا ر˘˘بو˘˘شسلا
كي˘ت˘ل˘تاو ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب
مجنلا سضرعت وا˘ب˘ل˘ي˘ب
لينوي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

لوأ’ در˘ُط˘ل˘ل ي˘شسي˘˘م
ءارمحلا ةقاطبلاب ةرم
،ا˘˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘م
ى˘ق˘ل˘˘ت «ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا»
دعب ءارمحلا ةقا˘ط˘ب˘لا
بع’ ى˘ل˘ع ه˘ئاد˘ت˘˘عا
نود وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘˘تأا

م˘كح˘لا دو˘ع˘˘ي˘˘ل ةر˘˘ك
عم يشسيمل ىلوأ’ا ءارمحلا ةقاطبلا هذه ربتعتو ،ءارمحلا ةقرولا رهششيو ويديفلا ةينقتل
.ينيتنجرأ’ا بختنملا عم نيوارمح نيتقاطب يقلت هل قبشس امنيب اشصرابلا

15

«يبر نياك»
با˘˘ب˘˘شش ع˘˘فاد˘˘م لاز˘˘ي ا˘˘˘م
داد˘˘ك بي˘˘˘ع˘˘˘ُشش دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
ةيحانلا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ي
ويديف راششتنا ذنم ةيشسفنلا
عقاوم يف رحشسلل هشضرعت
،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا

هجوأا»: Óئاق دادك ثدحتو
او˘˘ما˘˘ق ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘مÓ˘˘˘ك
وأا Ó˘جر ءاو˘شس م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘ب
م˘ع˘نو ه˘ل˘لا ي˘ب˘شسح ،ةأار˘˘مإا
نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،«ل˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘لا
ل˘ب˘ق ار˘ي˘ث˘ك ر˘ثأا و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا

هنا اريششم ،هراششتنا دعبو
،هلوح امم كششلا يف هلخدأا يذلاو ةباشصإÓل هشضرعت عم اشصوشصخ ةياغلل بعشص فرظب رم
.«يبر نياك »: لوقلاب هتاناعم يف ببشسلا ناك نم حماشسي نل هنأا ريخأ’ا يفن ادكؤوم
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ايبيل ىلع بعشص زوفب ةشسفانŸا حتتفي ينطولا بختنŸا^
نير مامأا تشسارب ةقفر طقشسي ةلبقلب^

يفوعلا ةدوع ديري «ومزل»
هاوكشش نع لزانتلا طرششب
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قباسسلا ءاقللا ‘ لويدراوغ عم هتنسسÓم دعب

وداراب يدان نارهو ةيعمج ةرواسسلا ةبيبسش

نب ليكو رماعوب
نع ثيدحلا»: يرمعلا
ةيدوعشسلا ىلإا هلاقتنا

«لكاششملا هل ببشس

نويل عم ةوقب بردتي هلكوم نأا دكأا
يسسنرفلا

ايونعم هميطحت لشصاويو زرحم بقاعي لويدراوغ

هماهم نم لاقŸا بردملل ركسشلاب تمدقت ةرادإلا

ابردم كيريب نيعي يششطز
افلخ «كابلا»ـل اديدج

كلام ميكح ـل

  افيفلل يقيرفإلا يدانلا ىكتسشت ةرواسسلا ةبيبسش

ةدوعب ةبلاطملا تاوشصألا يلاعت
«روشسنلا» ةدايقليطاورز


