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صسي˘˘˘˘ئر تل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘لأإ
بناج ىلإإ ،لغتصسم ريغ ةيروهمجلإ

افيصضم ،لمهم يقبو إزجنم اقوصس236
نم اهللغتصسل اهيف رظنلإ متيصس هنأإ

.ابيرق ىرخأإ تاهج
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40 صصرامثتصسلإ عيجصشتو ةيرإدإلإ تإءإرجإلإ ليهصستل دّحوم كّابصش حتف ىلع ددصش
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Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
!رييÓم5 ـلا قؤفي نيد

اوشضع نأا ،نارهو نم لامعأا لجر يعدي
لقي ’ غلبمب هل نيدم هتي’و نم ايناملرب

دده لامعأ’ا لجر ،ميتنشس رييÓم5 نع
يف ةيئاشضقلا ةعباتم˘لا˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا و˘شضع
ر˘ي˘ششت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ن˘يد˘لا د˘يد˘شست مد˘ع ة˘˘لا˘˘ح
نام˘لر˘ب˘لا و˘شضع ا˘ه˘ب ثد˘ح˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةشسمخلا تارايلملا ةقيقح نأا ىلإا هيبرقمل
ناملربلا وشضع معد لامعأ’ا لجر نأا يه
ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا ى˘لإا لو˘شصو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
هنأا امك ،ةيباختن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
،رشساخ عورششم يف ةكارشش يف هعم لخد
نم بلط لامعأ’ا لجر نأا وه مهأ’ا نكل
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ رو˘مأا ل˘ي˘ه˘شست ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

امب ةبلاطملا رينويلملا ررق سضفر امدنعو
. رييÓم5 نع هتميق ديزت نيد هنا لوقي

ةيكلم دؤقع ريوزت

سسابعلب يديشس ةي’وب ةينمأا تاهج ققحت
ةشصشصخم يشضارأا ةيكلم دوقع ريوزت يف
سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م دد˘ع ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نأا ع˘ل˘˘ط˘˘م رد˘˘شصم ف˘˘ششكو ،ن˘˘يذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا
دوقع ريوزت بعÓت يف تحتف تاقيقحت
ءانبل˘ل ة˘شصشصخ˘م سضارأا ع˘ط˘ق6 سصخ˘ت
ةلباق يحÓف عباط تاذ سضرأا يتعطقو
نم ا˘ه˘بر˘ق بب˘شسب ي˘ن˘كشسلا لÓ˘غ˘ت˘شسÓ˘ل
اهب بعÓتلا مت اهلكو ،ينارمعلا جيشسنلا

ريششتو ،نيلواقمو لامعأا لاجر لبق نم
طرو˘ت ة˘ه˘˘ب˘˘شش ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا تاذ
.ريوزتلا يف نييمومع نيفظوم

! Óيبصس هيلإا عاطتصسا نمل

ي˘ف ن˘يدر˘شسلا را˘ع˘شسأا عا˘ف˘ترا ة˘ي˘شضق تلو˘ح˘˘ت
ةشصاخ ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل ة˘ت˘كن ى˘لإا قاو˘شسأ’ا
،دحاولا مارغوليكلل رانيد0021 ةبتع غلب امدعب
نم ء’ؤوه دجي ملو اهادم تغلب ءايتشس’ا ةجردف

ريبكلا مهفشسأاو مهناجهتشسا نع ريبعتلل ةقيرط
نم نينطاوم˘لا ن˘م ة˘ع˘شساو ة˘ق˘ب˘ط نا˘مر˘ح ن˘م
نأا لوقلاب ’إا ،ةيشساشسأ’ا ةداملا هذه كÓهتشسا
ن˘يدر˘شس م˘˘شس’ا«.... را˘˘ن˘˘يد0021 ن˘˘يدر˘˘شسلا

م˘ه ح˘شص» لا˘ق م˘هد˘حا... «تا˘فور˘ك «ة˘ن˘ه˘م˘˘لاو
ر˘مأ’ا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع ر˘خآاو «كح˘شضي م˘˘هو ي˘˘كب˘˘ي
. «ةديدجلا رئازجلا يف يلاوزلا اي سشيع» لوقلاب

؟ءانبألا ةباقر نم ءابآلا نيأا

ة˘يد˘ل˘ب ي˘حاو˘ن˘ب نور˘فا˘شسم سسمأا لوأا أا˘جا˘ف˘ت
لقنلا راظتناب اوناك ،ةمشصاعلاب ياد نيشسح
نم ،سسمششلاو رحبلا ةطحم يف يرشضحلا

عبشسلا امهرا˘م˘عأا زوا˘ج˘ت˘ت ’ ن˘ي˘ل˘ف˘ط رور˘م
تÓجع3 تاذ ة˘جارد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تاو˘ن˘˘شس
وأا نشسلا را˘ب˘ك ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘شسي ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لاو
ناقوشسي اناك نيلفطلا نأا ىهدأ’او ،نيقاعملا
نود عيرشسلا قيرطلا يف ةيريتشسه ةقيرطب
ر˘ي˘شست تنا˘ك ي˘ت˘لا رور˘م˘لا ة˘كر˘ح˘ل ةا˘عار˘م
ة˘ششهد ،ظا˘ظ˘ت˘ك’ا بب˘شسب ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ةر˘ي˘˘تو˘˘ب
دهششملا اذه ظح’ نم لك اتباتنا بارغتشساو
كو˘˘ل˘˘شسلا اذ˘˘ه نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ف˘˘˘شسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ارظن دحا لاب ىلع رطخيل ناك ام يئاوششعلا
امهءايلوأا نيل˘م˘ح˘م ،ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘لا ن˘شس ر˘غ˘شصل
د˘ق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ط˘خ˘لا ن˘م ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
با˘ح˘شصأا ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي وأا ه˘˘ل نا˘˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.قيرطلاب ةراملا وأا تابكرملا

qarsana@essalamonline.com
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قرو ىلع ربح عورصشم
لبق لشصح لامعأا لجر لواحي
،سضرا ةعطق ىلع ةليلق تاونشس
عور˘˘ششم ءا˘˘˘ششنإ’ ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘م
نمث يأاب سصلخ˘ت˘لا يرا˘م˘ث˘ت˘شسا

يلاو هل اهحنم يتلا سضرأ’ا نم
ةقير˘ط˘ب ق˘ب˘شسأ’ا ة˘ل˘قرو ة˘ي’و
تدا˘فأاو ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا ل˘˘˘˘جر نأا ردا˘˘˘˘شصم
ن˘م يأا راد˘شصإا ى˘ششا˘ح˘ت˘˘ي اذ˘˘ه
ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا سضرأ’ا ق˘˘ئا˘˘˘ثو
،ي˘م˘هو يرا˘م˘ث˘ت˘شسا عور˘ششم˘˘ل
ل˘˘جر ر˘˘ي˘˘ح˘˘ي ا˘˘مو ،ز˘˘ج˘˘ن˘˘ي م˘˘ل
قئاثو ىدحإا نأا وه اذه لامعأ’ا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف بعÓ˘ت˘لا م˘˘ت سضرأ’ا

.ةحاشسملا عوشضوم

!«مؤجن5 ةمدخ»
ةيئاملا دراوملا ةرازو ماع نيمأا ررق
ايشصخشش لقنتلا ةنشس51 وحن لبق
لجأا نم ،سسابعلب يديشس ةي’و ىلإا

د˘˘˘˘حأ’ ي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘كششم ل˘˘˘˘ح
ةيشصخشش لخدت دعب ،نيرمثتشسملا

دقو ،رمثتشسملا اذه حلاشصل ةمهم
ةيئاملا دراوملا ةرازو ماع نيمأا داع
ل˘ح د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ى˘˘لإا

لبا˘ق نأا د˘ع˘ب ،ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ة˘ل˘كششم
،ة˘ي’و˘لا ما˘ع ن˘ي˘مأاو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
هذه لثمب يرئازج لك ىظحي لهف
.موجن ةشسمخ ةمدخلا

ةعنقألا طقصستو..
ةيريدم˘ب ل˘م˘ع˘ي ف˘ظو˘م ل˘م˘ح
بق˘ل ة˘يادر˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئ’و
،ةلوهج˘م˘لا  ل˘ئا˘شسر˘لا «ر˘ي˘ب˘خ»
نأا ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ششتو
نم تار˘ششع˘لا رر˘ح  ف˘ظو˘م˘لا
قحب اهبلغأا ةلوهجملا لئاشسرلا

نيريدمو نيفظوملا نم هئÓمز
،ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب او˘ل˘م˘ع ن˘ي˘ق˘با˘˘شس
فظوملا اذه ةمهم نأا ودبيو
ة˘شسا˘ئر˘لا رار˘ق ع˘م نآ’ا ته˘ت˘نا

ةلوهجملا لئاشسرلا  ذخأا مدع
.رابتع’ا يف

ىؤصصقلا ةعرصسلا
نيريدم5 كرح˘ت˘ي
ةيادب ذنم نييئ’و
ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘˘شش
ةعر˘شسلا˘ب يرا˘ج˘لا
ءاردملا ،ىو˘شصق˘لا
نولغششي ة˘شسم˘خ˘لا

ة˘˘ف˘˘شصب بشصا˘˘ن˘˘˘م
وأا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ر˘يد˘م
ر˘ي˘ي˘شست˘لا˘ب ف˘ل˘كم
رو˘˘˘˘غ˘˘˘˘شش بب˘˘˘˘˘شسب
ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا بشصن˘˘˘م
يف د˘ت˘م˘ت تار˘ت˘ف˘ل
ـل تايريدملا ىدحإا

كلذو ،تاو˘ن˘شس3
د˘يد˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
فيلكت˘لا تارر˘ق˘م
’ ىت˘ح ر˘ي˘ي˘شست˘لا˘ب
م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا اود˘˘ج˘˘˘ي
ادج ةذفان ةيشصخشش لخدت بلط نيريدملا دحأا نأا ىلإا تراششأا رداشصم ،نييداع نيفظوم درجم
.هئاقدشصأا نم قباشس ريزو لخدت فلكم رخآا ريدم بلط امنيب ،راردأا يف
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هل ةديرغت يف موداقوب لاق
:«ر˘ت˘يو˘˘ت» ي˘˘ف ه˘˘با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع
ماربإا ىلع ر˘م˘ت ة˘ن˘شس نو˘ع˘برأا»
ح˘م˘شس يذ˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا قا˘˘ف˘˘تا
ايشسامولبد25 حار˘شس قÓ˘طإا˘ب
يف نيزجتح˘م او˘نا˘ك ا˘ي˘كير˘مأا

ةطاشسو ةرمث كلذ ناك نارهط
فرششاو اندÓب اهب تماق ةقاشش
دمحم ديهششلاو موحرملا اهيلع
ر˘˘يزو ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘˘شصلا
م˘قا˘˘طو ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ششلا
ءا˘ن˘بأا ةر˘ي˘خ ن˘˘م ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد
نوج نمث ،هتهج نمو.«رئازجلا
ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا تر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل
ريبكلا رئازجلا رود ،يكيرمأ’ا
ن˘˘˘ئا˘˘˘˘هر˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مزأا ل˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
يف نييشسامولبدلا نييكيرمأ’ا
رور˘م ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘ب كلذو ،نار˘˘يإا
،ةيلمعلا كلت ىلع ةنشس نيعبرأا

  .مهنم ادحاو ناك ثيح
ةلاشسر ،تربميل نوج هجوو

ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘لإا نا˘˘فر˘˘عو ر˘˘كشش
نيعبرأا رورم ةبشسانمب اهبعششو
نئاهرلا ريرحت ةيلمع ىلع ةنشس
يف نييشسامولبدلا نييكيرمأ’ا
،مهنم ادحاو ناك يتلاو ناريإا

رودب اهنيح رئازجلا تماق ثيح
  .اهزاجنإا يف ةطاشسولا

يكيرمأ’ا يشسامولبدلا لاقو
روشصم ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف ،ق˘با˘شسلا

هثبو ،«رئازج˘لا ار˘كشش» ه˘نو˘ن˘ع
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ر˘كششأا نأا د˘يرأا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ىلع رئاز˘ج˘لا بع˘ششو ة˘مو˘كح
يشسامولبدلاو يناشسنإ’ا مهلمع
نم دحاوكو ،تقولا كلذ يف
ةمدخلا ادبأا ىشسنأا نل ،نئاهرلا
ا˘˘˘نؤوÓ˘˘˘مز ا˘˘˘ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلع نييرئازجلا نييشسامولبدلا

ا˘شضر ل˘حار˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسلا رار˘˘غ
ري˘ف˘شسلاو ن˘ط˘ن˘ششاو ي˘ف كلا˘م
.«نارهط˘ب بير˘غ م˘ير˘كلا د˘ب˘ع
نا˘˘ي˘˘شسن ن˘˘كم˘˘ي ’ ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأاو
نارهط يف نييرئازجلا ءابطأ’ا

طو˘ط˘خ˘لا تار˘ئا˘˘ط م˘˘قاو˘˘طو
تلقن يتلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
،ناريإا نم نييكيرمأ’ا نئاهرلا

راح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا ى˘لا ار˘ي˘ششم
مويلا كلذ يف هب اويظح يذلا
يف يفناج رهشش نم يخيراتلا

  .نيدموب يراوه راطم
ي˘˘˘شسا˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘بد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘كذو

سسم˘خ د˘ع˘بو ه˘نأا˘ب ي˘˘كير˘˘مأ’ا
فرشش هل ناك ،كلذ نم تاونشس
ي˘ف لوأا ر˘˘ي˘˘تر˘˘كشسك ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،رئازجلا˘ب ة˘ي˘كير˘م’ا ةرا˘ف˘شسلا

هتلئاعو ىشسني نل هنأا افيشضم
بعششلا نم ةفايشضلاو فطللا
نوج ل˘م˘كت˘شساو»  .ير˘ئاز˘ج˘لا
دعب »: لوقلاب هتلاشسر تربميل
˘مو˘ي˘لا كلذ ن˘م ة˘ن˘شس ن˘ي˘ع˘˘برأا
ر˘كذ˘˘تأا تلاز ا˘˘م ،ير˘˘ي˘˘شصم˘˘لا
ءا˘قد˘شص’ا ة˘ي˘فار˘ت˘˘حاو ف˘˘ط˘˘ل
ر˘ي˘ف˘شسلا نا˘كو  .«ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘ب˘شصن˘م˘ب ق˘ح˘ت˘˘لا تر˘˘ب˘˘م˘˘ي˘˘ل

ةرا˘ف˘شسلا ي˘ف ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ك
اعوبشسأا21 ناريإا يف ةيكيرمأ’ا
ماع يف ةرا˘ف˘شسلا ما˘ح˘ت˘قا ل˘ب˘ق

ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ط فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ،9791
زجت˘حاو ،ن˘ي˘ي˘نار˘يإا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م
نيرخآا ايكير˘مأا15و تربمي˘ل

قلطأاو ،اموي444 ةدمل نئاهرك
1891 يفناج02 يف مهحارشس
ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘تدا˘ق ة˘طا˘شسو د˘ع˘ب
ناريإا نئاهر ةمزأا دعتو  .كاذنآا
ني˘ب تب˘ششن ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد ة˘مزأا

ا˘مد˘ن˘˘ع ن˘˘ط˘˘ن˘˘ششاوو نار˘˘ه˘˘ط
بÓطلا نم ةعومجم تمحتقا
ةي˘كير˘مأ’ا ةرا˘ف˘شسلا نار˘يإا ي˘ف
نم ا˘ي˘كر˘ي˘مأا25 اوز˘ج˘ت˘˘حاو
444 ةد˘م˘ل ن˘ئا˘هر˘ك ةرا˘ف˘˘شسلا
ىتح9791 ربمفون4 نم موي
تمهاشسو1891 ر˘يا˘ن˘ي02
داجيإا يف ةيرئاز˘ج˘لا ة˘طا˘شسو˘لا

.ةلأاشسملا هذهل يملشس لح

watan@essalamonline.com

نإرهط ‘ إوزجتحإ اكيرمأإ ايصسامولبد35 حإرصس قلطإاب حمصس رئإز÷إ قافتإ نإإ لاق

ةيرئاز÷ا ةيصسامؤلبدلا دؤهج ىلع ينثيو ةيناريإلا نئاهرلا ةمزأا ركذتصسي موداقؤب

خ.ةميصسن

اهيلع فرصشأإ يتلإ ةقاصشلإ ةيرئإزجلإ ةيصسامولبدلإ تإدوهجمب صسمأإ ،ةيجراخلإ نوؤوصشلإ ريزو موداقوب يربصص رّكذ
نييصسامولبدلإ نئاهرلإ ةمزأإ لحب تللكت يتلإو ىيحي نب قيدصصلإ دمحم قباصسلإ ةيجراخلإ نوؤوصشلإ ريزو

.1891 ةنصس نإريإإ ىدل نيزجتحملإ نييكيرمألإ

ةقفإوم ىلع هلوصصح روف نطولإ صضرأإ ¤إإ  دوعي
يبطلإ قيرفلإ

ةيحارج ةيلمع حاجنب يرجي نؤبت صسيئرلا
ايناŸأاب همدق ىلع

،ةيروهمجلا ةشسائر تدافأا
،نوبت ديجملا دبع سسيئرلا نأا
ةيل˘م˘ع ا˘ي˘نا˘م˘لأا˘ب سسمأا ىر˘جأا

ىنمي˘لا ه˘مد˘ق ى˘ل˘ع ة˘ي˘حار˘ج
دوعي نأا ىلع ،حاجنلاب تللُك
مايأ’ا لÓخ نطولا سضرأا ىلإا
.ةمداقلا

ة˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأا
دبع سسيئرلا نأا ،ةيروهمجلا
ل˘ي˘ب˘ق حر˘شص نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ن˘˘˘طو˘˘˘لا سضرأا ه˘˘˘تردا˘˘˘˘غ˘˘˘˘م
لامتحاب ،ايناملأا ىلإا اهجوتم
ىل˘ع ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا
تا˘ف˘عا˘شضم ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ،ه˘˘مد˘˘ق
هتاذ نايبلا فاشضأاو .انوروك
ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شس سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا
لÓ˘خ ه˘ل˘لا لو˘ح˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هلو˘شصح رو˘ف ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا

.«يبطلا قيرفلا ةقفاوم ىلع
ز.صسواط

ة˘˘˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘لا تشضفر
ن˘ع راذ˘˘ت˘˘ع’ا ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
لÓخ تبكترا يتلا مئارجلا
،رئازج˘ل˘ل ا˘هرا˘م˘ع˘ت˘شسا ةر˘ت˘ف
مايق˘لا يو˘ن˘ت ا˘ه˘نأا تفا˘شضأاو
تاو˘ط˘˘خ»ـب ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصو ا˘˘مـب
م˘ل˘شست د˘ع˘˘ب كلذو ،«ة˘˘يز˘˘مر
نوركا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يإا سسي˘ئر˘لا
نا˘ما˘ج˘ن˘ب خرؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ف˘˘ل˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘لا ارو˘˘˘ت˘˘˘شس
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةر˘˘ت˘˘فو ةر˘˘كاذ˘˘˘لا
 .رئازجلل يشسنرفلا

،ةيشسنرفلا ةشسائرلا تنلعأا
م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب˘ت˘شست ا˘ه˘˘نأا سسمأا
يف اهمئارج نع «تاراذتعا»
مايقلا يونت اه˘ن˘كل ر˘ئاز˘ج˘لا
دح ىلع ،«ةيزمر تاوطخ»ـب
ر˘˘شصق د˘˘˘كأاو .ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت
اريرقت هملشست رثإا «هيزيلإ’ا»
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا لو˘˘ح
ي˘شسنر˘ف˘لا خرؤو˘م˘لا ه˘ع˘˘شضو
سسيراب نأا ارو˘ت˘شس نا˘ما˘ج˘ن˘ب
تاو˘ط˘خ»ـب ما˘ي˘ق˘˘لا مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت
،ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل «ة˘يز˘مر
. تاراذتعا» مدقت نل اهنكل
ى˘˘ل˘˘ع سسيرا˘˘ب سضفر ءا˘˘˘جو
د˘شض ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
دعب ،رئازج˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا
لو˘˘ح ار˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ّل˘˘˘شست
خرؤو˘م˘لا هد˘عأا ،را˘م˘ع˘ت˘˘شس’ا
 .اروتشس ناماجنب يشسنرفلا

سسيئرلا نإا هيزيلإ’ا لاقو
نوركام ليوناميإا ي˘شسنر˘ف˘لا
ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘ششي˘˘˘˘˘شس
راطإا يف ةيراكذت ت’افتحا
ة˘يا˘ه˘ن˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا ير˘˘كذ˘˘لا
،«2691 يف رئازجلا برح»
ـل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا و˘˘˘هو
52 ي˘˘˘ف «ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا»
ع˘˘م˘˘ق ىر˘˘كذو ،ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘˘شس
ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت
ربوتكأا71 ي˘˘˘˘˘ف سسيرا˘˘˘˘˘ب
تا˘ي˘قا˘ف˘تا ع˘ي˘˘قو˘˘تو ،1691
.2691 سسرام91 يف نايفيإا

يخيشش ديجملا دبع دكأاو
سسي˘˘ئر ىد˘˘˘ل را˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
فل˘مو ي˘ن˘طو˘لا ف˘ي˘ششرأ’ا˘ب
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو ةر˘˘كاذ˘˘˘لا
ينطولا فيششرأ’ا ةشسشسؤومل
ف˘˘ل˘˘م نأا ق˘˘˘با˘˘˘شس تقو ي˘˘˘ف
ةركاذلاو فيششرأ’ا عاجرتشسا
ببشسب هناكم حواري ةينطولا

.يشسنرفلا فرطلا ةين ءوشس
رورم ذنم» هنإا يخيشش لاقو
هنييعت ىلع رهششأا6 نم ديزأا

ةيروهمج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م
نع Óثمم نوبت ديجملا دبع
لمعلا يف يرئازجلا بناجلا
ةيشسنرفلا ةلودلا عم يراجلا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘˘لا لو˘˘ح
عاجرتشساو ةينطولا ةركاذلاب
م˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ششرأ’ا
خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘˘ي
’إا اروتشس نيماجنب يشسنرفلا

راششأاو .فتاهلا ر˘ب˘ع ن˘ي˘تر˘م
اراذ˘عأا مد˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه نأا
نم بلطب ار˘ير˘ق˘ت د˘ع˘ي ه˘نأا˘ب
ليوناميإا يشسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا

ثيدحلا هنكمي ’و ،نوركام
ميلشست لب˘ق ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ن˘ع
رشصق ىلإا يئا˘ه˘ن˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
يخيشش حشضوأا امك .هيزيلإ’ا
ة˘ح˘ف˘شص ي˘ط ن˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نأا
ةركاذلا ف˘ل˘م نأ’ ي˘شضا˘م˘لا

خ˘يرا˘˘ت ن˘˘م أاز˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’ ءز˘˘ج
لحلا وه راوحلا نأاو رئازجلا
ر˘طاو˘خ˘لا ة˘ئد˘ه˘˘ت˘˘ل بشسنأ’ا

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا م˘˘ت اذإا ة˘˘شصا˘˘˘خ
حاجنإ’ ةبشسا˘ن˘م˘لا تاو˘ن˘ق˘لا
فا˘˘˘شضأاو .تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةيروهمجلا سسيئر راششتشسم
يأارلا نأا ،ةركاذلاب فلكملا
دحوم ر˘ي˘غ ي˘شسنر˘ف˘لا ما˘ع˘لا
ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب
ادكؤوم ،اشسنرفل يرامعتشس’ا

تا˘ي˘ع˘م˘جو تا˘ي˘بو˘˘ل دو˘˘جو
ل˘˘قر˘˘ع˘˘ت ةذ˘˘فا˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف
ا˘ن˘نأا ة˘ج˘ح˘ب تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
‐مهداقتعا بشسح‐ انيلوتشسا

.«مهتكلتممو مهيشضارأا ىلع
هفيلكت مت دق ةروتشس ناكو
يشسنرفلا سسيئرلا فرط نم
داد˘عإا˘ب ،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يا
ةر˘ت˘ف لو˘ح سشا˘ق˘ن˘ل˘ل ر˘ير˘ق˘ت
ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .ةيخيراتلا ةحلاشصملا

ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو
’ ر˘ير˘ق˘ت˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا
نيب خيراتلا ةبا˘ت˘كل قر˘ط˘ت˘ي
حر˘ط˘ي˘شس ه˘نأا ’إا ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا

سشاقن˘ل˘ل طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ة˘لأا˘شسمو ف˘˘ي˘˘ششرأ’ا» ل˘˘ث˘˘م
  .«نيدوقفملا

  يمولد Ëرم

ده÷إ نم ديزŸإ لذب ىلع مهعيجصشتو ءلؤوه هيدؤوي يذلإ ماهلإ رودلإ Úمثت دصصق

يتامغز ةلواط ىلع نؤجصسلا ةرادإا يفظؤŸ «انورؤك» ةحنم فلم

دلبلل ايلعلإ ةحلصصŸإ ةيامحو دوه÷إ نم ديزŸإ لذبب ةيريدŸإ تإراطإل تاميلعت ىدصسأإ

يجراÿا نمألاو قئاثؤلل اماع اريدم يرقم نيدلا رؤن بصصنٌي ةحيرقنصش

تاغوإرمو دقعتت «ةركإذلإ» ةرفصش كيكفت ةمهم
«ةيزمر تإوطخ»ـب ةيصسنرف

رئازجلا رامعتصسا نع راذتعا لو مدن ل :نوركام
ارؤتصس ناماجنب خرؤؤملا ريرقت ملصستي هيزيلإلا رصصق

رامعتصسلا تافلخمو ةركاذلا فلمب صصاخلا

نع بئانلا يبيرع نشسح اعد
ةلادعلا ةشضهنلا لجأا نم داحت’ا

ظ˘فا˘حو لد˘ع˘لا ر˘˘يزو ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ة˘˘شسارد ى˘˘لإا ،ما˘˘ت˘˘خأ’ا
،نوجشسلا ةرادإا يفظوم ةدافتشسا

نم ارا˘ب˘ت˘عا ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ن˘م ن˘م
ىلإا اهنم مهئÓمز ةدافتشسا خيرات

ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ءا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
نوشضرعم م˘ه˘نأا ثي˘ح ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
م˘ه˘كا˘كت˘˘حا م˘˘كح˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘ل
ن˘˘ي˘˘شسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

راوز˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لاو
.نيشضاقتملاو

ةلا˘شسر ر˘ب˘ع ي˘ب˘ير˘ع ح˘شضوأاو
ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘˘يزو˘˘ل ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو
نا˘˘مر˘˘ح سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ما˘˘˘ت˘˘˘خأ’ا

ةحنم نم نوجشسلا ةرادإا يفظوم
ديفو˘ك د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو

تطلخأا دق انوروك ةحئاج نأا ،91
تكبرأاو قاروأ’ا ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

،ايم˘لا˘عو ا˘ي˘ل˘ح˘م تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
تق˘هرأا ة˘ظ˘ها˘ب غ˘لا˘ب˘م تف˘˘ل˘˘كو
ةيعشضولاب لفكت˘ل˘ل تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
يتلا ةوطخلا ايلاع انمثم ،ةيئابولا
تاعاطقلا سضع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع تمد˘قأا
ةح˘ن˘م سصي˘شصخ˘ت ي˘ف ة˘يرازو˘لا
يف مهنوك اهيمدختشسمل ةيرهشش
ى˘شضر˘م˘لا ع˘م ر˘ششا˘ب˘م كا˘˘كت˘˘حا

تقو يأا يف ةباشصإÓل نوشضرعمو
ةحشصلا يمد˘خ˘ت˘شسم رار˘غ ى˘ل˘ع
دا˘˘˘˘فأاو .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا كÓ˘˘˘˘شسأ’او
ةرادإا يفظوم نامرح نأا يناملربلا
ريغ رمأا ةحنملا هذه نم نوجشسلا

ىلإا نو˘ب˘شست˘ن˘ي م˘ه˘نو˘ك لوـق˘ع˘م
ةلادعلا عاطق˘ل ع˘با˘ت ي˘ن˘مأا كل˘شس

بل˘˘غأا ه˘˘كل˘˘ف ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘شست يذ˘˘لا
،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’ا

م˘كح˘ب ة˘با˘شصإÓ˘˘ل نو˘˘شضر˘˘ع˘˘مو
نيشسوبحملاب رششابملا مهكاكتحا

راوز˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لاو
.ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘شضا˘ق˘ت˘م˘لاو
نيمثت دشصق هنأا ثدحتملا راششأاو
ء’ؤو˘ه ه˘يدؤو˘ي يذ˘لا ما˘ه˘لا رود˘˘لا
لذب ىلع مهعيجششتو نوفظوملا
مهشسيشسحتو ده˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ءÓ˘مز ع˘م ةاوا˘شسم˘˘لاو لد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،ىر˘خأ’ا كÓـشسأ’ا ي˘ف ة˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

ةداـفتشسا ةيناكمإا ةـشسارد احرتقم
ةحنم نم كلشسلا اذه يمدختشسم
ةدافتشسا خيرات نم ارابتعا انوروك
ءاشضقلا ةياغ ىلإا اهنم مهئÓمز
.ةحئاجلا ىلع يئاهنلا

ـه.دإوج

د˘˘ي˘˘ع˘˘˘شسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فر˘˘˘ششأا
سشيجلا ناكرأا سسيئر ةح˘ير˘ق˘ن˘شش
سسيئر مشسا˘ب ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةحل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
ىلع ،نوبت ديجملا دبع ،ينطولا
رو˘ن ءاو˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا بي˘شصن˘ت˘˘لا
قئاثولل اماع اريدم ،يرقم نيدلا

.يجراخلا نمأ’او
ةرازول نايب هب دافأا ام بشسح

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
ةملك ةبشسانملاب ىقلأا ةحيرقنشش

سسي˘˘˘ئر م˘˘˘شسا˘˘˘ب» ا˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ق
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةحل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
˘مو˘شسر˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رياني01 يف خرؤو˘م˘لا ي˘شسا˘ئر˘لا

ءاو˘˘ل˘˘لا ا˘˘ي˘˘م˘˘˘شسر بشصنأا ،1202
ا˘ما˘ع ار˘يد˘م ،ير˘ق˘م ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن
افلخ ،يجراخلا ن˘مأ’او ق˘ئا˘ثو˘ل˘ل
تاذ˘بو .«تيزو˘ب د˘م˘ح˘˘م ءاو˘˘ل˘˘ل
ناكرأا سسي˘ئر ىد˘شسأا ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘˘لا

نم ةلمج ،ةيريدملا هذه تاراطإ’

ةيغب ،تاهيجو˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دوهجلا نم ديزملا لذب ةلشصاوم
ة˘يا˘م˘˘حو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف
ىلع مهايإا اثاح ،ايلعلا اهحلاشصم
ديد˘ج˘لا م˘هد˘ئا˘ق لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا

،هماهم ءادأا يف همعدو هتدناشسمو
ل˘ما˘˘كلا م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
،ةطونملا ماهملاب مايقلاب يفاولاو
ةرباثملاو ةمزÓلا ةمارشصلا لكب
.ةيرورشضلا

  يمولد Ëرم

ةماع ةصسلج دقعي
ةلئصسأإ حرطل صصصصخت
نم ءاصضعأإ ىلع ةيوفصش
ةموكحلإ

يرازو لازنإا
صسلجم يف
مؤيلا ةمألا
مويلإ ةمألإ صسلجم دقعي

صصصصخت ةماع ةصسلج
نم ةيوفصش ةلئصسأإ حرطل

ىلع صسلجملإ ءاصضعأإ لبق
،ةموكحلإ ءاصضعأإ نم ددع
نايب صسمأإ هب دافأإ امبصسح

.ةيعيرصشتلإ ةئيهلإ تإذل
ةماعلإ ةصسلجلإ قلطنتصسو
ةلئصسألإ حرطل ةصصصصخملإ
ءاصضعأإ ىلع ةيوفصشلإ
نم ءإدتبإ ةموكحلإ
.احابصص ةرصشاعلإ ةعاصسلإ

نم لك رمألإ صصخيو
،ةقاطلإ تاعاطق ءإرزو
ىلإإ ةراجتلإ ،ةعانصصلإ

لاصصتلإ يترإزو بناج
امك ،ةيمومعلإ لاغصشألإو
.نايبلإ هيلإ راصشأإ

خ.ةميصسن



حيرشصت يف يلق يماشس لاق
نم بل˘ط˘ب ه˘نأا ،سسمأا ي˘ف˘ح˘شص
ءاشصحإاب دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا
فرعت تحبشصأا يتلا تÓحملا
تÓحم» مشسا˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف
ءاشصحإا مت «ةيروهمجلا سسيئر
نم لحم فلأا121 نم رثكأا
لغ˘ت˘شسم ر˘ي˘غ ف˘لأا15 اهن˘ي˘ب

،نآ’ا ىت˘ح ة˘لو˘ه˘ج˘م با˘ب˘شسأ’
ذختتشس تاط˘ل˘شسلا نأا ا˘ف˘ي˘شضم
امبرو نأاششلا اذه يف تاءارجإا
تاهج نم ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس
تايشصو˘ت ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘شسا ،ىر˘خأا
يفو ،دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
دو˘جو ى˘لإا را˘ششأا ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا

م˘ت˘ي م˘لو از˘ج˘ن˘م ا˘قو˘شس236
ىلإا اريششم ،نآ’ا ىتح هلÓغتشسا
رظنل˘ل ا˘ه˘ب˘ي˘شصن˘ت م˘ت ا˘نا˘ج˘ل نأا
ةرور˘شض ى˘لإا تشصل˘خو ر˘مأ’ا˘ب
ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإ’ ة’و˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت
قاو˘˘شسأ’ا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
طاششنلا ىلع ءاشضقلل ةيراوجلا
.ةلاطبلاو يزاوملا

زر˘˘˘˘بأا ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
جئاتن˘لا˘ب هر˘ب˘ت˘عا ا˘م لوؤو˘شسم˘لا
ةي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ةد˘ي˘ج˘لا
ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘ل
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو يزاو˘م˘لا طا˘ششن˘ل˘˘ل

رقتشسم ليومت نامشضل ىلثملا
13 جامدإا ادكؤوم قوشسلل مئادو
طا˘˘ششن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ط˘˘˘ششا˘˘˘ن ف˘˘˘لأا
زمر04 ثادحتشساو يمشسرلا
ةراجتلا طاششنب سصاخلا طاششن
وأا طور˘شش نود˘بو ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
هنأا هنا املع ،ةيرادإا ةيطارقوريب
0002 ن˘م د˘يزأا ل˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت
ماع ي˘ف د˘يد˘ج يرا˘ج˘ت ل˘ج˘شس
. لاجملا اذه يف0202

ع˘˘˘جرا ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘فو
يف راعشسأ’ا ءÓ˘غ ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
عا˘ف˘ترا ى˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘˘شسلا

ةدا˘يزو جرا˘خ˘لا ي˘ف ا˘هرا˘ع˘˘شسأا
ن˘˘ح˘˘ششلاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘˘كت
ةنراقم رانيدلا ةميق سضافخناو
.ر’ودلا عم

ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأا طا˘ششن ن˘عو
‐ يلقع‐ فششك سشغلا عمقو
فلأا587  نم ديزأا ءاشصحإا نع
ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأ’ ل˘خد˘˘ت
يشضقن˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ سشغ˘لا
55 نم ديزأا ةنياعم نع رفشسأا
تاعباتم ىلإا تدأا ةفلاخم فلأا
تازوا˘˘ج˘˘ت بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شضق
وأا مادعناب ،حشضوأا امك ،قلعتت

فرظلا ببشسب ةفاظنلا لÓتخا
،دÓبلا اهب رمت يتلا يحشصلا

هذه ريطأات متيشس هنأا ىلإا اتف’
يميظنتلا بناجلا نم ةفلاخملا
ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم ة˘˘يرازو تارار˘˘ق˘˘ب
تاد˘حو˘لا ل˘ك ا˘ق˘ح’ مز˘ل˘˘ت˘˘شس
ىتحو ةيئاذغلا داوملل ةجتنملا
. هريبعت بشسح راغشصلا راجتلا
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ةلاطبلإو يزإوملإ طاصشنلإ ىلع ءاصضقلل ديدج نم اهطاصشن ثعبل ةلولإ تعد

ةلغتصسملا ريغ «صسيئرلا تÓحم» نم فلأا15 يف رظنلا ديعت ةمؤكحلا

ز.صسواط

نم لحم فلأإ15 وحن ءاصصحإإ نع ،ةراجتلإ ةرإزوب اهميظنتو ةيراجتلإ ةطصشنألل ماعلإ ريدملإ يلق يماصس فصشك
اهيف رظنلإ متيصس هنأإ افيصضم ،لمهم يقبو إزجنم اقوصس236 بناج ىلإإ ،لغتصسم ريغ ةيروهمجلإ صسيئر تلحم

.ابيرق ىرخأإ تاهج نم اهللغتصسل

دعب ةصصاخ ةيئاقولإ Òبإدتلإ ةلصصإوŸ وعدت تاطلصسلإ
«لوحتŸإ» صسوÒفلإ روهظ

يديؤصس-ؤل‚لا حاقللا داÒتصسا ؤحن
لبقŸا يرفيف «انورؤك»ـل داصضŸا

تإءإرجإلإ ليهصستل دّحوم كاّبصش حتف ىلع ددصش
رامثتصسلإ عيجصشتو ةيرإدإلإ

فلم ة÷اعم ‘ عارصسإلا ¤إا ؤعدي دارج
تارايصسلا داÒتصسا ءÓكو دامتعا

سضاير روشسي˘فور˘ب˘لا ف˘ششك
ةيملعلا ةنجللا وشضع ،يوايحم
ءابو روطت ةع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
نع ،رئازجلاب انوروك سسوريف
حاقللا نم ىلوأ’ا تاعرجلا نأا
‐دروفشسكوأا» يديوشس‐ولجن’ا
ى˘لإا ل˘شصت˘شس «ا˘كي˘ن˘يز‐ار˘ت˘شسأا
،لبقملا يرفي˘ف لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ى˘لإا ا˘ي˘˘عاد
رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

.سسوريفلل ديدج لوحتم
سضا˘ير رو˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا

يفحشص حيرشصت يف يوايحم
نم ىلوأ’ا تاعرجلا نأا ،سسمأا
يد˘˘يو˘˘شس‐و˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
«اكينيز‐ارتشسأا‐دروفشسكوأا»
ر˘ه˘شش ر˘ئاز˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘شصت˘˘شس
كانه نأا افيشضم ،لبقملا يرفيف
ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘ت ر˘˘با˘˘خ˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
حا˘ق˘ل˘لا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ار˘ي˘خأاو ي˘ن˘˘ي˘˘شصلاو ي˘˘شسور˘˘لا
‐دروفشسكوأا» يديوشس‐ولجنأ’ا
.«اكينيز‐ارتشسأا

ةيملعلا ةنجللا وشضع دافأاو
ءابو روطت ةع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
نأا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
،فورعم ريغ تايبلطلا يلامجإا
متتشس ةيلمعلا نأا حشضوأا هنأا ’إا
هنأاو تاحاقللا ءانتقا عم ايششامت

تاعرجلا ناف تاعقوتلا بشسح
˘‐و˘ل˘ج˘ن’ا حا˘ق˘ل˘لا ن˘م ى˘لوأ’ا
ه˘لو˘شصو ى˘لا ر˘ي˘ششت يد˘˘يو˘˘شس
  .لبقملا يرفيف رهشش

يشسورلا حاقللا قلعتي اميفو
لثمتملاو رئازجلا هتراتخا يذلا
يوايحم دكأا «5 كينتوبشس» يف
تا˘عر˘ج˘لا مÓ˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا
رئازجلا ا˘ه˘ت˘ب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا

ةعرج000005 ـب ةرد˘ق˘م˘لاو
.يراجلا رهششلا ةياهن

مدع لاح يف هنأا ىلا تفلو
نإا˘ف ،تا˘ي˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ف˘˘ك
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف عور˘˘ششلا
احايترا ،ىلوأا ةلحرم يف ،ريثيشس
ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘˘ششم ،نا˘˘˘كشسلا ىد˘˘˘ل

اذه ةعاجنو نمأا، تايشصوشصخ
ةلود25 هتبل˘ط يذ˘لا حا˘ق˘ل˘لا
.ةعاشسلا دح ىلا

فده نأاب روشسيفوربلا ركذو
نامشض يف ن˘م˘كي ،تا˘ط˘ل˘شسلا

نم ةئم˘لا˘ب07 حيقلت ة˘ي˘ط˘غ˘ت
فد˘ه˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا نا˘˘كشسلا

،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ة˘عا˘ن˘م˘لا نا˘م˘˘شض
نو˘كت˘شس ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
،ةعرج نويلم04 ىلا ةجاحب
لك حيقلت متيشس هنأا ملعلا عم
نيتفلتخم ني˘ت˘عر˘ج˘ب سصخ˘شش
حاقللا نوكي نأا ةطيرشش امامت
 .ربخملا سسفن نم

هنأا ىلا ،سصتخملا راششأا امك
ةيفاشضا ة˘ي˘م˘ك مÓ˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس
ةعرج نويلم8 ـب ردقت ،ىرخأا

يذلا سسكافوك ءارجا لÓخ نم
ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘ت˘ع˘شضو
ى˘ل˘ع سصن˘ي يذ˘لاو ة˘˘ح˘˘شصل˘˘ل
ةئملاب02 ةبشسنب لداع حيقلت
اذه نمشض ادلب091 ناكشسل
 .ءارج’ا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘˘شضع فا˘˘˘شضاو
روطت ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا

حاقللا نأا ،انوروك سسوريف ءابو
راششتنا فقول يفكي ’ هدحو
ىلع ددششو ،يجاتلا سسوريفلا

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ةرور˘˘شض
اميشس ،اهعاونأا فلتخمب ةيئاقولا
ديدجلا لوح˘ت˘م˘لا رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب
ي˘عد˘ت˘شسي يذ˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ة˘ط˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ي˘˘خو˘˘ت
 .رذحلاو

ةيت˘شسجو˘ل˘لا بناو˘ج˘لا ن˘عو
،حيقلتلا ةلم˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
نأا يوايحم روشسيفوربلا زربأا
ديدع يف امدقت فرعت دÓبلا
ثد˘˘ح˘˘ُت ا˘˘ه˘˘نأاو ،ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

لودلا براجتل اقفو اهتامولعم
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لاو ىر˘˘˘خأ’ا

.حيقلتلا تÓمح لÓخ اهتهجاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأاو
ماع نم رث˘كأا ةد˘م˘ل ر˘م˘ت˘شست˘شس
ي˘˘ف عور˘˘ششلا˘˘ب دا˘˘ششأاو ،ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘نو˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت
ىلع دكؤوم ،يراجلا عوبشسأ’ا
حاجنإ’ يرششبلا دروملا ةيمهأا

يتلا ةيلبقتشسملا حيقلتلا ةلمح
م˘ت˘ي˘شس ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ششب د˘˘كأا لا˘˘ق
ةيمقر ة˘شصن˘م ا˘ه˘ل سصي˘شصخ˘ت
  .ديعاوملا ديدحتل

  يمولد Ëرم

دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع سسأار˘˘ت
اعامتجا ،سسمأا لوأ’ا ريزولا
ةشساردل سصشصخ ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ميشسارم ع˘يرا˘ششم ة˘ششقا˘ن˘مو
تاعاطق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت سضور˘عو
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ،ة˘قا˘ط˘لا ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلاو ،نو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لاو
.ةشضايرلاو

ي˘˘ف لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘˘كأاو
ةرورشض ىلع عامتج’ا ماتخ
تاذ بناوجلا ىلع زيكرتلا
عارشسإ’ا اميشس ’ ،ةيولوأ’ا
دا˘م˘ت˘عا ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘˘ف
تارا˘ي˘شسلا دار˘ي˘ت˘شسا ءÓ˘˘كو
يف عيرشستلاو ةيفافشش لكب
تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘تو

ةينقتلا ةئيهلا ىدل ةعدوملا
.ة˘عا˘ن˘شصلا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

ى˘لإا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ا˘عد ا˘م˘˘ك
تÓ˘ح˘م˘لا ع˘يزو˘ت ل˘ي˘ج˘˘ع˘˘ت
ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
عيرا˘ششم˘لا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘ششلا

تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘شصأاو
كاّبشش حتف اذكو ،ةرغشصملا

تاءار˘جإ’ا ل˘ي˘ه˘شست˘ل د˘ّحو˘م
رامثتشس’ا عيجششتو ةيرادإ’ا
،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘جأ’او ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

حنم تاءارجإا نم فيفختلاو
ديدحت عم يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ت˘فد˘لا
.هميلشستل ةينمزلا ةدملا

 خ.ةميصسن

رإرقلإ ذاختإ ىلع ةدعاصسملل ةيتامولعم ةمظنأإ ةباثمب نوكتصس

1202 يف ةراجتلا عاطقل ةينطو تايقاطب ثÓث دادعإا

ةيزيلجنلإ ةغللإ صصصصخت يف مهتصسإرد ةعباتمل

ادنلريا ىلإا ةصصاخ ةلحر يف هارؤتكد بلاط431 لقن

ماعلا ريدملا داؤوف ةفيعلب نلعأا
ةرازو˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘نأ’
ءاهنإا بقتري عاطقلا نأا ،ةراجتلا
ةي˘ن˘طو تا˘ي˘قا˘ط˘ب ثÓ˘ث داد˘عإا

ىلإا اريششم ،1202 ماعلا لÓخ
ة˘م˘ظ˘نأا ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘كت˘شس ا˘˘ه˘˘نأا

ذاختا ىلع ةدعاشسملل ةيتامولعم
.رارقلا

حيرشصت يف ،ةفيعلب حشضوأاو
هذ˘˘˘˘˘ه نأا ،سسمأا ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شص
ماظن راطإا يف جردنت تايقاطبلا

داوملاب قوشسلا نيو˘م˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م
قلعت˘تو ،كÓ˘ه˘ت˘شس’ا ة˘ع˘شساو˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا˘˘ب ا˘˘شسا˘˘شسأا
ةينطولا ةيقاطبلاو نيردشصملل
ةينطولا ةيقاطبلاو نيدروتشسملل
د˘˘˘شصرو قو˘˘˘شسلا ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
.ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘ن’ا تا˘ي˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م
عمج تايقاطبلا هذه فدهتشستو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
يف هرا˘شسمو ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا˘ب
وأا دار˘ي˘ت˘شس’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا
ةشصاخ˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لاو ر˘يد˘شصت˘لا
.نيلماعتملاب

هنإاف لوؤوشسملا سسفن بشسحو
تايقاطبلا هذه لÓخ نم متيشس
،«اب˘ير˘ق» ا˘ه˘قÓ˘طإا م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا

ن˘˘˘يرد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘شصحإا
ريدشصتلا تايلمعو نييرئازجلا
ةينعملا تاجت˘ن˘م˘لاو ،ةز˘ج˘ن˘م˘لا
،اهل ةيلاملا ةميقلاو ،ريدشصتلاب
لوح تامولعملا عمج بناج ىلإا
داريتشس’ا لاجم يف نيلماعتملا

اهل ةيقيقحلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لاو
.(أاششنملا) اهنم ةدراولا قطانملاو
ي˘ت˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘م˘˘شستو
ديدحتب تايقاطبلا اهنمشضتتشس
داوم داريتشسا عنمو تانوزخملا
امم ،قوشسلا يف اعبششت فرعت
،تا˘ق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘ششر˘ت ي˘ف م˘ها˘شسي
نيلعافلا ةعومجمب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
ع˘يزو˘تو جا˘ت˘نإا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
كÓهتشس’ا ةعشساولا تاجتنملا

تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لاو
تا˘ي˘ل˘م˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م
نيزختلا تايو˘ت˘شسمو ن˘يو˘م˘ت˘لا
.بشسانملا تقولا يف

تا˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا هذ˘˘ه ع˘˘شضخ˘˘تو
ن˘ع ر˘ه˘شش ل˘ك يرود ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘ل

لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘شضف ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط
جاردإا مت˘ي ثي˘ح˘ب ،ي˘نور˘ت˘كل’ا
ة˘قو˘ثو˘م ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

سصيلقت يف مهاشسي امم ،ةبقارمو
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت لÓ˘˘خ تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت˘˘لا

قيقح˘تو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
بشسحب ،ةي˘فا˘ف˘ششلا ن˘م د˘يز˘م˘لا
تامولعملا ةمظنأ’ ماعلا ريدملا
ىرخأا ةهج نمو.ةراجتلا ةرازوب

8 زا˘˘ج˘˘نإا ،0202 ة˘ن˘شس تفر˘˘ع
يف مكحتت ةيتا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘م˘ظ˘نأا
ة˘˘ما˘˘ه تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ةد˘˘ع ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
ةع˘با˘ت˘م ما˘ظ˘ن ا˘ه˘ن˘م ،عا˘ط˘ق˘لا˘ب
بيل˘ح˘لا ةدا˘م˘ب قو˘شسلا ن˘يو˘م˘ت
رييشست ةعبات˘م ما˘ظ˘نو ،م˘عد˘م˘لا

،سشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘˘با˘˘قر
تاذ داوملا راعشسأا ةبقارم ماظنو
˘ما˘ظ˘نو ،ع˘شساو˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا

ع˘ير˘شسلا راذ˘نإ’ا ما˘ظ˘ن ة˘ع˘با˘ت˘˘م
ارطخ لكششت يتلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

ماظنو ،كلهتشسملا ةحشص ىلع
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
سشغ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا ي˘˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘م˘˘˘ل
،ةريطخلا تافلاخملا يبكترمو
ةباقرلا تاطاششنب سصاخ ماظنو
ماظنو ،دودحلا ربع سشغلا عمقو
در˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘˘ل
،عاطقلل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل˘ل
رييشست ةعباتمو ةيامحلا ماظنو
.ةيلخادلا ةكبششلا لمع

ر.نوراه

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تمظن
ة˘ل˘حر سسمأا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ةبل˘ط˘لا ن˘م ة˘ع˘فد ر˘خآ’ ة˘شصا˘خ
ردقملاو ادنلريا ىلإا نيحونمملا

يف اذهو ،اًبلاط431 ـب مهددع
ن˘يو˘كت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا
بشسحو. جرا˘خ˘لا˘˘ب ي˘˘ما˘˘قإ’ا

نب رداقلا دبع ريزولل روششنم

ىلع هتحفشص ىلع سسمأا نايز
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘˘قو˘˘م
ةبلطلا ء’ؤوه ناف ،«كوبشسيافلا»
ن˘يو˘كت˘لا تا˘ق˘˘با˘˘شسم اوزا˘˘ت˘˘جا
ةرازو لبق نم ةمظنملا جراخلاب
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةيوهجلا تاودنلا عم قيشسنتلاب
داد˘˘عإ’ كلذو ،تا˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل

ة˘غ˘ل˘لا» سصشصخ˘ت ي˘ف هارو˘ت˘كد
«كيرميل» ةعماجب «ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
مهتعباتم دعب ،ادنلريا ةيروهمجب
جمانربل0202 يرفيف رهشش ذنم
ر˘ب˘ع هارو˘˘ت˘˘كد ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘شسلا
.رئازجلا نم طخلا

ز.صسواط

لماع0051 جامدإإ نع تفصشك
ينهملإ جامدإلإ دوقع راطإإ يف
نيوكتلإ تاصسصسؤومب

ديصسجت :ةحيرف نب
ةينهملا ايرؤلاكبلا عورصشم
ايلاح «دراو ريغ»
ةريزو ةحيرف نب مايه ترقأإ
نأإ ،نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ

ل ةينهملإ ايرولاكبلإ عورصشم
تقولإ يف دصسجي نأإ نكمي
رفوت مدع لظ يف نهإرلإ
ةيجوغإديبلإ طورصشلإ

ةنلعم ،ةعجانلإ ةيعوصضوملإو
لماع0051 جامدإإ متيصس هنإ

دوقع راطإإ يف1202 ةنصس للخ
تاصسصسؤوملاب ينهملإ جامدإلإ
ىوتصسملإ ىلع ةينيوكتلإ
.ينطولإ

ىلع ةحيرف نب تحصضوأإو
ةيلول ةيدقفتلإ اهترايز صشماه
عورصشم نأاب ،تليصسمصسيت
نأإ نكمي ل ةينهملإ ايرولاكبلإ

اميصس ل نهإرلإ تقولإ يف دصسجي
نينوكملإ نيوكت لاجم يف
تإزيهجتلإ ريفوتو
.مهل ةيرورصضلإ ةيجوغإديبلإ

ةلوؤوصسملإ تدكأإ ،ىرخأإ ةهج نم
متيصس هنإ عاطقلإ نع ىلوألإ
ةنصس للخ لماع0051 جامدإإ

جامدإلإ دوقع راطإإ يف1202
ةينيوكتلإ تاصسصسؤوملاب ينهملإ

ةريصشم ،ينطولإ ىوتصسملإ ىلع
مت ،0202 للخ مت هنأإ ىلإإ
دوقع باحصصأإ نم اباصش159 جامدإإ
صصخي اميفو.ينهملإ جامدإلإ
مل نيذلإ ةصسدنهلإ ةذتاصسأإ

52 ذنم ةيقرتلإ نم إوديفتصسي
ةنجل نأاب ةريزولإ تتفل ،ةنصس
امم ،اهتيقرت ةيلمع صسردت
،لجاعلإ بيرقلاب مهفلم لحيصس
ةيرإزولإ اهترئإد نأإ ىلإإ ةريصشم
ةيجيتإرتصسإإ ديصسجت يف تعرصش

لمصشت لظلإ قطانمب ةصصاخ
ىوتصسم ىلع ماصسقأإ حتف
إذهو ،ةيوبرتلإ تاصسصسؤوملإ
تاصصصصختلاب نيوكت نامصضل
هذه بابصش اهجاتحي يتلإ
ماصسقأإ حتف نع لصضف قطانملإ
تيبلاب ةثكاملإ ةأإرملإ نيوكتل
.قطانملإ هذهب ةنطاقلإ

ـه.دإوج



عا˘˘فد˘˘لا ةرازو نا˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأا
لÓخ نم هنأا سسمأا ،ينطولا
ىلإا31 نم ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

زرا˘ف˘م تف˘قوأا ،ي˘ف˘نا˘ج91
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

43 ،نمأ’ا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م
،تز˘ج˘˘حو تارد˘˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘ت

،ة˘قر˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘˘ك
راطنق81 ـب ردق˘ُت ج˘لا˘ع˘م˘لا

تلواح مارغوليك542,35و
ة˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا
.برغملا

تف˘˘قوأا ،دد˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
لÓ˘˘خ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةماعنلاب ةل˘شصف˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
تطبشضو تاردخم راجت50
مارغوليك5,45و ريطانق01
ا˘م˘ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م
ىر˘˘˘˘خأا ةزر˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح
ح˘˘لا˘˘شصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ريطانق40 سضيبلاب كرامجلا

ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك055,90و
.ةداملا سسفن

نأا ،ه˘˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
حلا˘شصمو ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
سسار˘˘˘حو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
رجات92 تف˘˘˘قوأا دود˘˘˘ح˘˘˘لا

تط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شضو تارد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م
ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك591,983
23252 و ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
تايلمع يف اشسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق
را˘˘ششب ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م
نيعو ناشسم˘ل˘تو م˘نا˘غ˘ت˘شسمو
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘˘شسقو تن˘˘˘ششو˘˘˘م˘˘˘ت
جيريرعو˘ب جر˘بو ةد˘كي˘كشسو
نإاو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأاو ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘عو
.سسانيمأا

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تشسارنمت نم لكب يبعششلا

ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘˘بو ماز˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘عو
اشصخشش871 ،را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
051و ةب˘كر˘م22 تز˘ج˘حو
ةقرطم351و ايئابرهك ادلوم
ن˘م ن˘ط458,16و ط˘غ˘شض

ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتشست ىرخأا تازيهجت

ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بهذ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا
نط046,01 ىلإا ةفاشضإ’اب
ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم
50 فيقوت مت امنيب ،بيرهتلل
50 ز˘ج˘حو ن˘ير˘خآا سصا˘خ˘ششأا
نط151,01و دي˘شص قدا˘ن˘ب
04521و غ˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو
449611و تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا

،ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘م ةد˘˘حو
ة˘ل˘شصف˘ن˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
˘مأاو يداو˘لا ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘˘ُن
ة˘يا˘ج˘بو ة˘ل˘ششن˘خو ي˘قاو˘˘ب˘˘لا

ّم˘ت ا˘م˘ك .يز˘ي˘ل˘˘يإاو ةر˘˘كشسبو

بير˘˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا
دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك
نم لكب ارتل15331 ـب ردقُت
سسار˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘شسو ة˘˘˘˘˘شسب˘˘˘˘˘ت
.فودنتو فراطلاو

ن˘كم˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
طاب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘شسلا سسار˘ح
ةيعرشش ريغ ةرجه ت’واحم
90 مه˘ن˘م ا˘شصخ˘شش141 ـ˘˘ل
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘˘ك ،ة˘˘برا˘˘غ˘˘م
لكب عنشصلا ةيديلقت براوق
تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘عو نار˘هو ن˘م
مت اميف ،مناغتشسمو ناشسملتو
ر˘ي˘غ ار˘جا˘ه˘م13 ف˘ي˘˘قو˘˘ت
ةفلتخم تايشسنج نم يعرشش
ة˘ل˘˘ششن˘˘خو يز˘˘ي˘˘لإا ن˘˘م ل˘˘كب
.ناشسملتو نازيلغو راردأاو

watan@essalamonline.com

5 0392ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج8ـل قفإوملإ1202 يفناج12صسيمخلإثدحلا

باهرإلل معإد فيقوتو لبانقو نواه فئإذق ىلع يوتحت «تامزاك»3 ريمدت

برغملا نم ةمداق تاردخملا نم اراطنق81ـب رئازجلا قارغإا ةلواحم طابحإا

ط.ةراصس

ريجفت تإدعمو ةيودي ةلبنقو نواه فئإذق50 ىلع يوتحت نييباهرإلل ئباخم30 ،يبعصشلإ ينطولإ صشيجلل ةزرفم ترمد
.ةلصشنخب ةيباهرإلإ تاعامجلل معد رصصنع فيقوت مت نيح يف ،ةنتابب طيصشمتو ثحب ةيلمع للخ

سصار˘˘قأ’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك تغ˘˘ل˘˘ب
نم ةزوج˘ح˘م˘لا ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا

يف ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم فر˘ط
نم ر˘ث˘كأا ة˘ي˘بر˘غ ة˘ي’و21
سسولهم سصرق نو˘ي˘ل˘م4.1
ب˘˘شس˘˘ح ،0202 ة˘˘˘ن˘˘˘شس ي˘˘˘ف
طاششنل ةيون˘شسلا ة˘ل˘ي˘شصح˘لا

ةيحانلا يف ةطرششلا حلاشصم
.ةيبرغلا

تنكمت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
يرا˘خ˘ب˘لا ر˘شصق˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و
ةكبشش ءاششنإاب تماق ةكبشش
.ةرفششم تاونقل يئاشضف ثب

ر˘˘ثإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تءا˘˘˘جو
تنكم تايرحتو تامو˘ل˘ع˘م

ل˘ح˘˘م بحا˘˘شص ط˘˘ب˘˘شض ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأÓ˘˘˘ل
.نيرخآاو

ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘ششلا تما˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح
ثب ة˘˘كب˘˘شش ةرادإاو ءا˘˘˘ششنإا˘˘˘ب
تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ل ي˘˘شضرأا ي˘˘ئا˘˘شضف
ل˘يد˘ع˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ةر˘ف˘˘ششم
سضع˘ب˘ل يددر˘ت˘لا ز˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا
.لابقتشس’ا ةزهجأا

تازيهجتلا ءانتقا مت دقو
ن˘ع ة˘ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ قر˘˘ط˘˘ب

او˘˘ما˘˘قو ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ىل˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘تو ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘ت˘ب
تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب ح˘˘ط˘˘شسأا
سصشصخ˘ت م˘ي˘ل˘قإ’ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
.ةبيتكلا

م.ةزمح

ة˘ن˘حا˘˘شش ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ح بششن
7ـب ة˘ل˘م˘ح˘˘م ج˘˘ير˘˘ه˘˘شص تاذ
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب تفز˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ن˘˘طأا

سشامام يشساح ةرئاد نارغزم
دامخإا مت نيح يف ،مناغتشسمب
رئاشسخ ليجشست نود قيرحلا
.ةيرششب

ةيامحلا ةيريدم تحشضوأاو
نأا ،سسمأا اهل نايب يف ةيندملا
تاذ ةنحاشش يف علدنا قيرحلا

نانطأا7 ـب ةلم˘ح˘م ج˘ير˘ه˘شص
ىدحإ’ دوعت تفزلا ةدام نم

.ةشصاخلا تاشسشسؤوملا
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘خد˘˘تو

نع ةيشسيئرلا ةدحولل ةيندملا
ءافطإا يتنحاشش ريخشست قيرط
ل˘˘جأا ن˘˘م فا˘˘ع˘˘شسإا ةرا˘˘ي˘˘˘شسو
ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ع˘˘ن˘˘مو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شسلاو
ةشسشسؤوملا يقاب ىلإا هراششتنا

زاغ يتروراق داعبإاو ذاقنإا عم
ق˘ير˘ح˘لا نا˘كم ن˘م نا˘تو˘ب˘ل˘˘ل
.اهراجفن’ ايدافت

ب.نيدلإرون

ةرفصشم تإونقل يصضرأإ يئاصضف ثب ةكبصش تأاصشنأإ ةباصصع طاقصسإإ

ةيبرغ ةيلو21 يف صسؤلهم صصرق نؤيلم4.1 زجح

ةيرصشب رئاصسخ ليجصست نود قيرحلإ دامخإإ

نانطأا7ـب ةلمحم ةنحاصش لاعتصشا
مناغتصسم يف تفزلا نم

ة˘ب˘ي˘ت˘كلا تاد˘حو تن˘كم˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
،ةليم ة˘ي’و د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘ششب
ة˘يو˘ه˘ج ة˘كب˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
،ءادتع’اب تابكرملا ةقرشسل
نيفوقو˘م˘لا را˘م˘عأا حوار˘ت˘تو
ثيح ،ا˘ما˘ع93و12 ن˘ي˘ب
نم سصاخ˘ششأا ة˘ثÓ˘ث د˘جاو˘ت˘ي
.رارف ةلاح يف ةكبششلا دارفأا

ىلإا ةكب˘ششلا طا˘ششن د˘ت˘م˘ي
،ةنتاب ،ةليم ،فيطشس تاي’و
،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسقو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا

ةقرشسلا ىلع ةكبششلا لمعتو
رايغلا عطق عيبو كيكفتلا مث
ةبكرم ةيلمعلا يف تزجحو
.سسديشسرم

كردلا حلاشصم تنكمت امك
ةرايشس كرحم عا˘جر˘ت˘شسا ن˘م
رايغ ع˘ط˘قو نا˘قو˘ل تي˘شسا˘ك
تا˘˘قا˘˘ط˘˘بو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م ةد˘˘ع
.ةلاقن فتاوه01و ليجشست

تحاطأا ،رياغم قايشس يفو
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ةقرشس نحتمت رارششأا ةعامجب
نم تابكر˘م˘لا و˘يدار ةز˘ه˘جأا
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضتو .«4و˘˘ي˘˘ل˘˘ك» عو˘˘˘ن
حوار˘ت˘ت دار˘فأا4 ة˘با˘شصع˘لا
33و82 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘˘عأا
ةا˘ن˘ج˘˘لا نا˘˘ك ثي˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘شس
حنج ي˘ف م˘ه˘م˘ئار˘ج نوذ˘ف˘ن˘ي
نم ةبكرم لامعتشساب مÓظلا
.«يدوا» عون

رارق ةوÓت لÓخ نم نيبتو
تايانجلا ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘لا˘حإ’ا

ءاشضق سسلجمب ةي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا
ع˘ئا˘قو نأا ،سسمأا ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
42 ةليل ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا

،6102 ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ف52و
نم تاب˘كر˘م7 تشضر˘ع˘تو
ر˘شسكلا ى˘˘لإا «4 وي˘ل˘ك» عو˘ن
،نيلوهجم لبق نم ةقرشسلاو
ةليللا تاذ يف وطشسلا مت نيأا

ىل˘عو .و˘يدار˘لا ةز˘ه˘جأا ى˘ل˘ع
ح˘ت˘˘ف م˘˘ت م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ثإا
تا˘˘شسبÓ˘˘م ي˘˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
هر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ىلع فرعتلا ماظن لامعتشساب
ة˘يو˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت تا˘˘م˘˘شصب˘˘لا
لكب رمأ’ا قلعتيو .نيلعافلا

و˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو «ز.ـه» ن˘˘˘˘˘˘م
مهتم˘لا فر˘ت˘ع˘ي˘ل ،«م˘ي˘هار˘بإا»
لا˘˘ع˘˘فأ’ا˘˘˘ب «ا˘˘˘ير˘˘˘كز» لوأ’ا
حر˘˘شصو .ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘بو˘˘شسن˘˘م˘˘لا
ناك عئاقولا ةليلب هنأا مهتملا
«ديششر .ب» هق˘يد˘شص ة˘ق˘فر˘ب
مدقف ،ه˘ن˘ط˘ق˘ي يذ˘لا ي˘ح˘لا˘ب
.سش» ةقفرب «ميهاربا» وعدملا
نم ةبكرم نتم ىلع ،«يلكا
فا˘˘˘˘شضأاو ،«4 و˘˘ي˘˘ل˘˘ك» عو˘˘ن
ىلع قافتا ىرج هنأا مهتملا
تابكرم ويدار ةزهجأا ةقرشس
بلطلا ديازت ببشسب ،4 ويلك»
.قوشسلا يف اهيلع

دعب ماعلا بئانلا سسمتلاو
لبق نم نيمهتملا باوجتشسا

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
لك قح يف ةبوقعلا ديدششت
.مهنم دحاو

م.ةزمح

ةمصصاعلاب «4ويلك» ويدإر ةزهجأإ ةقرصس نهتمت ةباصصعب ةحاطإلإ

ؤطصسلا يف ةصصتخم ةيؤهج ةكبصش كيكفت
ةليم يف تارايصسلا ىلع فلصشلإ يف «ةقرح» ةلواحم طابحإإو لاتحم طاقصسإإ

ةلصشنخب هلاؤمأا ىلع ىلؤتصساو لامعأا لجر ىلع بصصن صصخصش فيقؤت

صشرعلإ رئب ةنيدم طصسو ةنوكرم تناك ةيحايصس ةبكرم تفدهتصسإ ةقرصسلإ ةيلمع

يصسايق ينمز فرظ يف فيطصسب نؤيلم007 زهان يلام غلبم عاجرتصسا

روخصصلإ نيب ةقلاع تدجٌو
ئطاصش يف ينامورلإ ءانيملاب
يبيب دإو

ةثج ىلع رؤثعلا
دؤقفملا دايصصلا
يف مايأا8 ذنم
ةدكيكصس
ةيامحلإ حلاصصم تنكمت

صسمأإ ةدكيكصس ةيلول ةيندملإ
دايصصلإ ةثج ىلع روثعلإ نم
80 ذنم رحبلإ صضرعب دوقفملإ
ةقلاع ،يبيب دإو ئطاصشب مايأإ

ءانيملإ ةقطنمب روخصصلإ نيب
يبيب دإو ئطاصش يف ينامورلإ

.ةيلولإ برغ صسولامتب
نم غلبي دايصصلإ نإاف ،ةراصشإلل
ةيدلبب نطقي ةنصس04 رمعلإ

لافطأإ ةثلثل بأإ صسولامت
ةيريدمل نايب بصسحو
نإاف ةيلولاب ةيندملإ ةيامحلإ

نوك كلاصسملإ ةبوعصص
ئطاصشلإو ةيلبج ةقطنملإ

ةكبصش مإدعنإو ،يرخصص
ابعصص ةقطنملاب تلاصصتلإ

كراصشو إذه .ثحبلإ ةيلمع نم
نم لك ،ثحبلإ ةيلمع يف
ةيصسيئرلإ ةيلمعلإ تإدحولإ

لقلإو لامج ناصضمرو صسولامت
،كلذ يف مهقفإرو .ةبإزعو
ةدحولإ يصساطغ نم لك
،ةيندملإ ةيامحلل ةيرحبلإ

يتيلو نم لكل معدلإ قرفو
نيصساطغو لحيجو ةبانع
فلتخم نم نيعوطتمو نيواه
ىلع فرصشأإو .نطولإ تايلو
ةيامحلإ ريدم ،ةيلمعلإ هذه

ةدكيكصس ةيلول ةيندملإ
.يدمحم ميهإرب ديقعلإ

ط.ةراصس

ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا تاو˘˘˘ق تحا˘˘˘˘طأا
لوأ’ا ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘ب
،ةلششنخ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ي˘ل˘خاد˘لا
بشصن˘لا˘ب سصت˘˘خ˘˘م سصخ˘˘ششب
ها˘يا˘˘ح˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او
.مهلاومأا ىلع ءÓيتشسÓل

ىو˘كششل˘ل دو˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
لا˘م˘عأا ل˘جر ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ي˘˘ت˘˘كر˘˘ششل ر˘˘ي˘˘شسم
ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ما˘مأا ،ة˘ل˘ششن˘˘خ
هشضرعتب ديفت لوأ’ا يرشضحلا
لا˘ي˘ت˘حاو بشصن ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘لإا

رايلم هردق ايلام اغلبم هبلشسو
لبق نم ميتنشس نويلم003و
ي˘ف ه˘ت˘˘يو˘˘ه فر˘˘ع˘˘ي سصخ˘˘شش
ميقم ،رمعلا نم سسماخلا دقعلا
رئاودل ةعبا˘ت˘لا ىر˘ق˘لا ىد˘حإا˘ب

ة˘ي˘ح˘شضلا نأا ثي˘˘ح ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
سضرغل هيف هب˘ت˘ششم˘لا˘ب ى˘ق˘ت˘لا
ى˘˘ل˘˘ع سضرأا ة˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق ءار˘˘˘شش

ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا بار˘˘˘ت ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
عيشسوتو ةرادإا يف اهلÓغتشس’
يتلا تاكرششلل ةعبات عيراششم
عفدب ةيح˘شضلا ما˘ق˘ف ،ا˘هر˘ي˘شسي
ىلوأا ةعفدك ربتعم يلام غلبم
متي نأا ىلع هيف هبتششملا ىلإا
د˘ن˘ع غ˘ل˘ب˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب د˘˘يد˘˘شست
غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘شصي˘˘ل با˘˘ت˘˘ت˘˘ك’ا
ءارششل هي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا ل˘ما˘كلا
را˘˘ي˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا سضرأ’ا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
هتهج نم ،ميتنشس نويلم003و
فر˘شصب ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ما˘˘ق
لبق نم هل ملشس يذلا غلبملا
ىفنو نأاششلا اذه يف ةيحشضلا
اذه نم غلبملا ملشست هنأا امامت
تاءارجإا لامكتشسا دـعب ريخأ’ا
هميدقت مت هبجومب ،قـيقحتلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا
نكمت ،رخآا راطإا يفو.ةلششنخب

ةرئاد ن˘مأا˘ب ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع

فاقيإا نم ،فل˘ششلا˘ب ى˘شسر˘م˘لا
ةرجه ةلواحم طابحإاو سصخشش
نا˘ي˘ب بشسحو.ةيعرششلا ر˘ي˘غ
دقف ،ةينمأ’ا ةحلشصملا تاذل
ةعومجم ىلع ينعملا لاتحا

او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘˘م
ةرجهلاب مايقلل ميظنتلا ددشصب

ةيلمعلا تمتو.ةيعرششلا ريغ
يفلاشسلا ىوا˘كششل ’Ó˘غ˘ت˘شسا
مهشضر˘ع˘ت سصو˘شصخ˘ب ،ر˘كذ˘لا
سصخ˘ششلا ل˘ب˘ق ن˘˘م بشصن˘˘ل˘˘ل
غلبم مهنم ذخأا يذلا ،لاتحملا

08 ن˘˘م د˘˘يزأا˘˘ب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘م
هبتششملا ماقو ،ميت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ءانتقاب ،نيينعم˘لا ما˘ه˘يإا˘ب ،ه˘ي˘ف
مزاول ريفوتو يطاطم براق
،ةرجهلا ةيلمع يف مهدعاشست
عطقب ريخأ’ا اذه اهدعب موقيل
.مهعم هت’اشصتا

يداعصس يون

ن˘مأا˘ب ة˘طر˘ششلا دار˘فأا ن˘˘كم˘˘ت
فيطشس ةي’وب سشرعلا رئب ةرئاد
نم ،يشسايق ينمز فرظ يفو
ن˘ي˘شصخ˘شش ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا
اغلبم تلاط ةقرشس ةيلمع افرتقا

نويلم007 ـلا زهان اربتعم ايلام
ةبكرم بحاشص قح يف ،ميتنشس
طشسو ةنوكر˘م تنا˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘شس
ع˘ل˘˘ط˘˘م سشر˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
رطأاو.مر˘شصن˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا

ةيئاشضقلا ةيطبشضلا دارفأا ةيلمعلا
تءاجو ،سشرعلا رئب ةرئاد نمأاب

اهعدوأا ىوكشش لا˘ب˘ق˘ت˘شسا بق˘ع
تفدهتشسا ةقرشس ةيلمع ةيحشض
تناك يتلا ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ه˘ت˘ب˘كر˘م
ر˘ئ˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو ة˘˘نو˘˘كر˘˘م
وأا لعافلا ىلوتشسا نيأا ،سشرعلا
ربتعم يلام غلبم ىلع نولعافلا

ىلع اهرثإا ىلع متو .اهلخادب ناك
ثاحبأاو تايرحت قÓطإا روفلا

ع˘ي˘م˘ج لÓ˘غ˘ت˘شسا ع˘م ة˘ع˘شسو˘˘م
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لاو ن˘ئار˘ق˘لاو ة˘˘لدأ’ا
دارفأا ةكنح لشضفبو ذإا ،ةحاتملا
تناك يتلا مهكوكششو ةطرششلا
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ،ا˘ه˘ل˘ح˘˘م ي˘˘ف
تايطع˘م˘لا ل˘ك تد˘كأا سصخ˘شش
مرجلل ططخ نم هنأاب دعب اميف
ع˘ب˘ت˘ت˘ل ه˘ت˘ب˘˘كر˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شساو
.هل دشصرتلاو ةيحشضلا تاكرحت

م.نتاف



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0392ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج8ـل قفإوملإ1202 يفناج12صسيمخلإ

 ةدؤـــــعلا



0302ددعلإ ^9341 يناثلإ عيبر21قفإوملإ7102 ربمصسيد03تبصسلإ

culture@essalamonline.com

039207ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج8ـل قفإوملإ1202 يفناج12صسيمخلإتامهاصسم

«انورؤك» صسوريفب هتباصصإا ءاّرج ىفصشتصسملا ىلإا ةبعجلا زعملا دبع ريصسألا لقن

قلقلا ديزي انورؤكو ةنصس ذنم هرزت مل ..ًاماع61 مؤكحملا يتيتصسا دايإا ريصسألا ةدلاو

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس ةرادإا تل˘˘˘ق˘˘˘ن
ةبعج˘لا بيذ ز˘ع˘م˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘شسأ’ا
ى˘لإا  ،ل˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘م (ا˘˘ًما˘˘ع95)
ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا ءاّر˘˘˘ج ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
يدا˘ن لا˘قو .«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘شسأ’ا نإا ،ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا
(02)و دبؤوملا نجشسلاب موكحملا

،4002 ماع ذنم لقتعملاو ،اًماع

ي˘ف ى˘شضر˘م˘لا ىر˘˘شسأ’ا د˘˘حأا و˘˘ه
اًشضارمأا يناعيو لÓتح’ا نوجشس
ط˘˘غ˘˘شضلاو ير˘˘˘كشسلا) ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م
ل˘ب˘قو (بق˘لا ي˘ف ةدا˘ح ل˘كا˘˘ششمو
.ةيغامد ةطلجل سضرعت ماوعأا ةدع
نوجشس ةرادإا ريشسأ’ا يدان لّمحو
نع ةلماكلا ةيلوؤوشسملا ،لÓتح’ا

ة˘فا˘كو ،ة˘ب˘ع˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘شسأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح

ن˘ي˘با˘شصم˘لاو ى˘شضر˘م˘لا ىر˘شسأ’ا
لو˘شصو نأا اًر˘ب˘ت˘ع˘م ،سسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب

ىر˘شسأ’ا ى˘لإا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ىود˘˘ع
’ ،رطخأا وه امب رذني ،ىشضرملا
ءا˘˘ششت˘˘نا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ع˘˘م ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
،ىرشسأ’ا فوفشص ن˘ي˘ب سسور˘ي˘ف˘لا

نيذلا ىرشسأ’ا ددع لشصو ثيح
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا˘ب او˘ب˘˘ي˘˘شصُأا

.(052)ـلا ةبارق ىلإا ءابولا راششتنا
،ة˘ب˘ع˘ج˘لا ر˘ي˘شسأ’ا نأا ى˘˘لإا را˘˘شش˘˘ُي
لبق سسوريفلاب هتباشصإا نع نلعُأا

،«نو˘م˘ير» ن˘ج˘˘شس ي˘˘ف ما˘˘يأا ةد˘˘ع
دادعأا يف دعاشصت دهششي يذلاو
.سسوري˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لا ىر˘شسأ’ا

ي˘نا˘ث ة˘ب˘ع˘ج˘لا ر˘ي˘شسأ’ا نأا ا˘ًم˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي ن˘يذ˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا

ه˘˘با˘˘شصإ’ا ءاّر˘˘˘ج ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
نأا ق˘ب˘شسو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

جا˘ج˘ع ل˘شسا˘ب ر˘ي˘شسأ’ا ل˘ق˘ن ىر˘ج
ي˘ف لاز˘ي ا˘مو ،ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘˘لإا
ىفششتشسم يف ة˘ف˘ث˘كم˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
 .«اكوروشس»
بأا  ة˘ب˘ع˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘شسأ’ا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

.ءانبأ’ا نم نينثإ’

يف انوروك سسوريف راششتنا ريثي
نو˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ىر˘˘شسأ’ا فو˘˘˘ف˘˘˘شص
فو˘˘خ˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

سشيعت يتلا مهلئاوع ىدل قلقلاو
ة˘ن˘طاو˘م˘لا˘˘ك ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص ا˘˘عا˘˘شضوأا
ةدلاو ،يتيتشسإا ةيروح ةينيبعشسلا
يتيتشسإا سضوع يحتف دايإا ريشسأ’ا
عباقلا ،نينج ميخم نم (ًاماع73)
،يوار˘ح˘شصلا بق˘ن˘˘لا ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف
ذنم هترايز نم نكمتت مل يذلا
.يشضاملا راذآا رهشش
يكبن راهن ليل» : ةدلاولا لوقتو
انفوخل بعرو قلق ةماود سشيعنو
ربتعي بقنلا نجشسف ،مهتايح ىلع
ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘شسكنو ة˘˘ثرا˘˘ك ًا˘˘شسا˘˘شسا
ًارد˘˘˘˘شصم ل˘˘˘˘كششيو ،ىر˘˘˘˘˘شسأÓ˘˘˘˘˘ل
انعمشس املكو ،سضرمأ’او ةئبوأÓل

دادز˘˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإا ن˘˘˘˘ع
:ف˘ي˘شضتو.«ة˘يوا˘شسأا˘م ا˘˘ن˘˘عا˘˘شضوأا
ةيناشسن’ا تامظنملا ةفاك بلاطن»
كر˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لاو
انئان˘بأا عا˘شضوأا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل يرو˘ف˘لا

،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ثرا˘˘ك ن˘˘م م˘˘هذا˘˘ق˘˘ناو
ىلاف ،ءطبب مهلتق ديري لÓتح’اف
لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه’او تم˘˘˘˘˘شصلا ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م
رشصبأا نينج ميخم يف.«سشيمهتلاو
هتلئاع يف يناثلا وهو ،رونلا دايإا
4 مه˘ن˘ي˘ب را˘ف˘نأا7 ن˘م ة˘نو˘كم˘˘لا
م˘˘ه˘˘تد˘˘لاو تح˘˘˘شض د˘˘˘قو ،تا˘˘˘ن˘˘˘ب
يفوت امدع˘ب م˘ه˘ت˘ي˘بر˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘ي˘ح˘ب
ةعجاف دعب» :لوقتو ،اهبرد قيفر

ةيبرتل يتايح تشسرك ،يجوز ةافو
ف˘شصاو˘ع ل˘ك ته˘جاوو ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
،مهتياعر ى˘ل˘ع تم˘م˘شصو ةا˘ي˘ح˘لا
تيدحتو ،مهل م’او بأ’ا تنكف
،م˘ه˘ل ل˘شضفأا ةا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م م˘˘لأ’ا
ربك امدنع حاجنلاب هللا ينمركف
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا او˘ل˘˘م˘˘ح˘˘تو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا

لاز ام ،كلذ مغر» فيشضتو.«ينع
جوز˘لا قار˘ف ن˘م ،ًا˘ق˘ي˘م˘ع حر˘ج˘˘لا

فلخ هب جزلاو دايإا نب’ا لاقتعاو
ريبك ينبإا ىلع يملأاو ،نابشضقلا

اذه لظ يف.«يلاغلاو زيمملا هنوك
يذ˘˘لا دا˘˘يإا ى˘˘بر˘˘تو أا˘˘ششن ع˘˘قاو˘˘˘لا
رابلاو سصلخملا» ـب هتدلاو هفشصت
كرحمو دوماع ناك دقف ،يفولاو
عيمجلا ق˘با˘شسي ،ي˘شسي˘ئر˘لا تي˘ب˘لا
بي˘ط ،م˘ه˘ت˘مد˘خو م˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل
انحرف ى˘ل˘ع سصر˘ح˘يو ،بو˘ب˘ح˘مو
ةباعدلا حورب عتمتو ، انتداعشسو
ة˘˘فا˘˘شضإا ءود˘˘˘ه˘˘˘لاو ة˘˘˘طا˘˘˘شسب˘˘˘لاو
مل» :عبا˘ت˘تو.«ةأار˘ج˘لاو ة˘عا˘ج˘ششل˘ل
ة˘ل˘حر˘م˘لا د˘ع˘ب ه˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ل˘˘م˘˘كي
،ةبعشصلا انفورظ ببشسب ةيدادع’ا

همÓحأاو هلب˘ق˘ت˘شسم˘ب ى˘ح˘شض د˘قو
يف ةلئاعلا ةدعاشسمل ميلعتلا يف
ناهدلا ةنهم ملعتو ،ميركلا سشيعلا

ىلع بظاوو ،تابكرملا حÓشصاو
يف ةيعانشصلا ةقطنملا يف لمعلا

ةلئاع تملعو.» هلاقتعا ىتح نينج
هقافر عم اهنبا لاق˘ت˘عا˘ب ي˘ت˘ي˘ت˘شسا

نم ،بعجلا دمحأاو ةروباعلا دمحم

سضع˘ب ه˘ت˘˘ث˘˘ب ل˘˘جا˘˘ع ر˘˘ب˘˘خ لÓ˘˘خ
يف عورششلا ىوعدب تا˘ي˘ئا˘شضف˘لا
لوقتو .دونج فطخ ةيلمع ذيفنت
،6002 /6 /51 خيراتب » هتدلاو
يعيبط لكششب لزنملا دايإا رداغ
مار ةنيدم ىلإا هءاقدشصا عم رفاشسو
م˘ه˘تد˘ها˘شش ، ر˘ه˘ظ˘لا د˘ع˘˘بو ،ه˘˘ل˘˘لا
زا˘ف˘ل˘ت˘˘لا ة˘˘ششا˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نيديقم تايئاشضفلاو يليئارشس’ا
دو˘ن˘ج م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ىد˘˘ت˘˘عا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
مهلاقتعا ىدل برشضلاب لÓتح’ا
:ف˘ي˘شضتو.«ه˘ل˘لا مار ة˘ن˘يد˘م بر˘ق
هقافرو دايإا نأا ، لÓتح’ا معز»
ذيفنت م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م لÓ˘خ او˘ل˘ق˘ت˘عا

ن˘يذ˘لا دو˘ن˘ج˘ل˘ل ف˘˘ط˘˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
راثآا ا˘ند˘ها˘ششو ،ًا˘بر˘شض م˘هو˘ع˘شسوأا
يتلا مهرو˘شص ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘مد˘لا

رابخأا تعطقنا.«زافل˘ت˘لا˘ب تشضر˘ع
ي˘ت˘لا ه˘تد˘لاو تع˘فد ا˘م˘ن˘ي˘ب ، دا˘˘يإا
ير˘كشسلاو ط˘غ˘شضلا ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
تشضرعت ثيح ،نمثلا لشصافملاو
.ىفششملل اهرثإا تلقن رايهنا ةبونل
ًاعورم ربخلا عقو ناك » :لوقتو
لمتحأا ملف ،انل ةبشسنلاب ًامداشصو
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘ط˘˘غ˘˘شض ع˘˘ف˘˘تراو كلذ
ًار˘شصا˘ح˘مو Óً˘ب˘كم دا˘يإا تد˘˘ها˘˘شش
ي˘˘˘˘ف تي˘˘˘˘شضقو ، دو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘مو˘˘ي ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

تعط˘ق˘نا ا˘مد˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،ة˘ب˘ع˘شص
كل˘˘˘ت را˘˘˘˘ثأا تلاز ا˘˘˘˘مو ،هرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خأا
ي˘ل تب˘ب˘شسو ي˘ن˘مزÓ˘ت ة˘˘مد˘˘شصلا

لكاششم˘لاو سضار˘م’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا
،ةرت˘ف د˘ع˘ب» :ف˘ي˘شضتو.«ة˘ي˘ح˘شصلا

او˘ل˘ق˘ن ه˘قا˘فرو ي˘˘ن˘˘با نأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع
ام بب˘شسب ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا ى˘ف˘ششم˘ل˘ل
، يششحو برشض نم هل اوشضرعت
ى˘ل˘ع ي˘فو˘خ˘ل ر˘ي˘˘ث˘˘كلا تي˘˘نا˘˘عو
ا˘مد˘ن˘ع ة˘شصا˘خ ه˘تا˘ي˘حو ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص
يف قيقحتلا نيزانزل هلقنب انملع
.«ةملجلا نجشس
،رهششأا4 راد˘م ى˘˘ل˘˘ع» :ل˘˘م˘˘كتو
،لزعلاو بيذعتلا نهر دايإا سشاع
نو˘ج˘شس ةد˘ع ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت ا˘هد˘ع˘بو
تاشسراممو ةبي˘هر ةا˘نا˘ع˘م ط˘شسو
ةم˘كح˘م˘لا تشضق ى˘ت˘ح ة˘ي˘ف˘شسع˘ت
61 هنجشسب ملاشس يف ةيركشسعلا

ةيلمع˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘ما˘ع
مغر.«حتف ةكرحل ءامتن’او ،فطخ
تب˘˘˘ظاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘جوأاو سضر˘˘˘م˘˘˘لا
ةرا˘يز ى˘ل˘ع فر˘ششأا مأا ة˘ن˘طاو˘م˘˘لا
’إا نجشس ىقبي مل» :لوقتو ،دايإا

ءا˘ت˘ششلا ي˘ف ه˘باو˘بأا ى˘ل˘˘ع تف˘˘قوو
لك . راحلا فيشصلا يفو راطم’او
هترايز د˘ي˘عاو˘م˘ب ط˘ب˘تر˘ت ي˘تا˘ي˘ح
،سضرملاو ملأ’ا نم ينررحت يتلا
نكل ةريبك ةوقب رعششا هارأا امدنعف
ي˘˘ت˘˘لا نارد˘˘ج˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘نر˘˘ه˘˘ق˘˘ت
.«هقانع ينعنمت
،ه˘ترا˘يز ة˘ل˘ي˘ل ما˘نأا ’» :ف˘˘ي˘˘شضتو
م˘˘غر ق˘˘ل˘˘ط˘˘ناو ر˘˘ج˘˘ف˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘شصأا
ةيفشسعتلا تاشسرامم˘لاو ز˘جاو˘ح˘لا

دو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘مو ةر˘˘˘ظ˘˘˘نو

تÓيو لك ل˘م˘ح˘تأا ،ن˘ي˘نا˘ج˘شسلاو
ينيع لحكتتل سشيتفتلاو قيرطلا
يف عرز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ه˘ب˘لا ه˘ت˘ع˘ل˘ط˘ب
نا حيحشص .لمأ’او ربشصلا يبلق
لبق يهتنتو ةريشصق ةرايزلا ةرتف
يواشست هتيؤور ةحرف نكل ،أادبت نأا
ذ˘ن˘م» :ل˘م˘˘كتو.«هر˘˘شسأا˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
وحن لبق انوروك سسوريف راششتنا
امو ،هترايز نم نكمتن مل ةنشس
يف تاباشصا نع رابخا نم انلشصت

فوخلا انل ببشست ىرشس’ا فوفشص
لÓتح’ا ملظ مهيفكي ’أا ،قلقلاو
ة˘شضر˘ع˘م م˘ه˘تا˘ي˘˘ح˘˘ف ،ه˘˘نو˘˘ج˘˘شسو
لÓتح’ا لا˘م˘هإا ل˘ظ ي˘ف ر˘ط˘خ˘ل˘ل
ةيامحلا تاموقم ر˘ي˘فو˘ت ه˘شضفرو
رور˘˘م م˘˘غرو.«م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لاو
فر˘˘˘˘ششأا مأا لاز˘˘˘˘ت ’ ،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا

انبقاعي لÓتح’ا» :لوقتو ، ةرباشص
لمششلا عامت˘جاو ي˘ن˘با ا˘ن˘نا˘مر˘ح˘ب
ن˘ل ه˘نو˘ج˘شسو هدو˘ي˘ق ن˘˘كل ،ه˘˘ع˘˘م
ةا˘ي˘ح˘˘لا تا˘˘ير˘˘كذ ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ت
قرافت ’ يتلا ةليمجلا تاظحللاو
حرفلا وهف ،دايإا ةايح نم انتليخم
ع˘جو» :ف˘ي˘شضتو.«ا˘ن˘ل ةدا˘˘ع˘˘شسلاو
لÓتح’ا قرشس دقف ،ملؤوم قارفلا
ةثÓثلا يئانبا جوزت امدنع انحارفا

،نا˘˘ب˘˘شضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ م˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ششو
ً’وأا ه˘ت˘ير˘ح˘ب حر˘فأا نأا ي˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘ماو
ةحرفلا نوكت ناو ،ًايناث هفافزبو
ا˘ن˘˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘يؤور˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

.«يعارذ نيب هناشضتحاو

:ريصسألإ يدان

صسدقلإ ‐نينج ‐يدومصس يلع :ريرقت

يلاحلا ماعلا ةيادب ذنم لاقتعا ةلاح052
تا˘شسارد˘ل ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف ز˘˘كر˘˘م د˘˘كأا
لÓخ دsعشص لÓتح’ا نأاب ىرشسأ’ا
ت’اقتع’ا ةشسا˘ي˘شس د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا
بع˘ششلا ءا˘ن˘بأا ق˘ح˘ب ا˘هذ˘ف˘ن˘ي ي˘˘ت˘˘لا
اثدح تحبشصأا يتلاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
،ينيطشسلفلا بعششلل امزÓم ًايموي

ة˘لا˘ح (052) ز˘كر˘م˘لا د˘˘شصر ثي˘˘ح
. يراجلا ماع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م لا˘ق˘ت˘عا

«رق˘ششأ’ا سضا˘ير» ثحا˘ب˘لا ف˘شصوو
نل هنأاب1202 ماعلا زكرملا ريدم
يذلا ماعلا نم ً’اح لشضفأا نوكي
تاي˘ل˘م˘ع تد˘عا˘شصت ثي˘ح ،ه˘ق˘ب˘شس
لوا لÓ˘خ ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب لا˘ق˘ت˘ع’ا
دادعأا عافترا ىلا ةفاشضا ،نيعوبشسا
سسور˘ي˘˘ف˘˘ب  ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا

ط˘ق˘ف ن˘ي˘عو˘˘ب˘˘شسا لÓ˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك
روهشش ةرششعب ةنراقم %09 ةبشسنب

رذني امم ،0202 ماعلا نم ةلماك
.ىرشسأ’ا ةاي˘ح ى˘ل˘ع د˘يد˘شش ر˘ط˘خ˘ب
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا نا˘ب ر˘ق˘ششأ’ا ح˘˘شضوأاو
بع˘˘˘ششل˘˘˘ل  ًا˘˘˘فاز˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘شسا تح˘˘˘˘شضأا
عمقلا تاودأا نم ةادأاو ،ينيطشسلفلا
،هتبراحمل لÓتح’ا اهيلإا أاجلي يتلا

لاطت ثيح ،هتمواقم ىلع ريثأاتلاو
،ينيطشسلفلا عمتج˘م˘لا ح˘ئار˘شش ل˘ك

ذ˘ف˘ن˘يو ’ا ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘م˘˘ت ’ ثي˘˘ح˘˘ب
دحأ’ لاقتعا ةيلمع اهلÓخ لÓتح’ا
. رثكأا وأا نينطاوملا

نأا ى˘˘˘˘˘˘لا «ر˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ششأ’ا «را˘˘˘˘˘˘˘ششأاو
Óً˘˘ف˘˘ط (03) تلا˘˘ط ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع’ا
ن˘م ر˘ششع ة˘ن˘ما˘ث˘لا نود ا˘م ًار˘شصا˘ق
فشسوي» لفطلا  مهرغشصأا مهرامعأا

ةدلبلا نم ،ًاماع11 ،«دادحلا ءÓع
كلذكو ،ةلتحملا سسدقلاب ةميدقلا
،«ةتباوث دومح˘م را˘م˘ع» ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘لا

تيبب راجف تيب ةدلب نم ،ًاماع51
51 ،«ديب˘ع د˘م˘ح˘م ءا˘ي˘شض»و ،م˘ح˘ل

اميف . سسدقلاب ،ةيواشسيعلا نم ،ًاماع
ى˘ت˘ف˘لا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘˘ق تل˘˘ق˘˘ت˘˘عا
81) «ثيغ ن˘يد˘لا ي˘ح˘م» ح˘ير˘ج˘لا

يركشسعلا06ـلا زجاح ىلع (اماع
قÓطإا دعب ،ليلخلا ةنيدم بونج
ءانثأا حارجب ه˘ت˘با˘شصأاو ه˘ي˘ل˘ع را˘ن˘لا
.ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا مر˘ح˘لا بر˘ق هد˘جاو˘ت
لقتعا لÓتح’ا نأا رقششأ’ا فاشضأاو
ينيشسحلا روششاع ليهشس يماحملا

،«دهف» يماحملا هلجنو ،ًاماع95
ةقطنم يف ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م ما˘ح˘ت˘قا د˘ع˘ب

تلقتعا كلذك  ،ليلخلاب رهوج لبج
25 ،ةمرع زيزعلا دبع ديعشس خيششلا

ةنيدم يف هلزنم ةمهادم دعب ،ًاماع
ىلع هتروشص راششتنا بقع .هللا مار
وهو يعامت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ةراجحلا ي˘ق˘ل˘ي و عÓ˘ق˘م˘ب كشسم˘ي

ن˘ع ا˘ًعا˘فد لÓ˘ت˘ح’ا دو˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘ع˘˘شسي ي˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ق ي˘˘˘شضارأا
.ا˘ه˘تردا˘شصمو ا˘ه˘ب˘ل˘˘شسل لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

لاقتعا ةلاح زكرملا دشصر كلذك
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘م ةد˘˘حاو
هتلواحم لÓخ باششل يراجلا ماعلا
ىلإا ةزغ عاطق لامشش نم للشستلا
هحارشس قلطأا دقو ،لتحملا لخادلا
قيقحتلاو تا˘عا˘شسل هزا˘ج˘ت˘حا د˘ع˘ب
ثد˘ح˘لا نأا ر˘ق˘ششأ’ا ن˘˘ي˘˘بو . ه˘˘ع˘˘م
و˘ه د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ زر˘˘بأ’ا
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘˘نا
عا˘ف˘تراو ،ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب ىر˘˘شسأ’ا
041 نم نيباشصملا ىرشسأ’ا دادعأا
ىلا ،ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ر˘ي˘شسأا

ح˘ششر˘م دد˘ع˘لا اذ˘هو ،ر˘˘ي˘˘شسا632
تارششعلا دوجو ة˘ج˘ي˘ت˘ن عا˘ف˘ترÓ˘ل
م˘تو ،ن˘ي˘ط˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا ن˘˘م
ر˘ه˘ظ˘ت م˘لو م˘ه˘ن˘م تا˘ن˘ي˘ع بح˘˘شس
نا ىلا ةفاشضا ،دعب مهشصحف جئاتن
داد˘˘عأ’ا ي˘˘ف بعÓ˘˘ت˘˘ي لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

هنأ’ نيباشصملا ىرشسأÓل ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
لوح تامولعملل ديحولا ردشصملا
ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا داد˘˘˘عإاو عا˘˘˘شضوأا
. ةشصاخ ماشسقأا يف مهلزعل نوباشصي
رتوتلاو ناقتح’ا ةلاح لازت ’ اميف
نوجشسلا ةفاك ىلع م˘ي˘خ˘ت ق˘ل˘ق˘لاو
داد˘عأا ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘˘تر’ا د˘˘ع˘˘ب
ن˘م سضر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘تو ن˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا
روهدت دعب ةشصاخو ،رخا ىلا نجشس

نم «فولخم لشساب» ريشسأ’ا ةحشص
انوروكب هتباشصإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن مر˘كلو˘ط
هلقنو رطخ˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ه˘لو˘خدو
ىفششتشسم يف ةفثكملا ةيانعلا ىلا
لطامي لÓتح’ا لاز ’و ،اكوروشس
ىرشسأ’ا ءاطعإا ىلع ةقفاوملا يف
. انوروك سسوريفل داشضملا حاقللا

نيعوبشس’ا لÓخ هنا رقشش’ا نيبو
ديدعلا ةحشص تعجارت ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا

د˘˘ح ى˘˘لإا تل˘˘شصوو  ىر˘˘˘شسأ’ا ن˘˘˘م
مهتايحب راتهتشس’ا ةجيتن ةروطخلا

يبطلا لامهإ’ا ةشسايشس رارمتشساو
ن˘ي˘شسح» ر˘ي˘شسأ’ا م˘ه˘ن˘مو ،م˘ه˘ق˘ح˘ب
،محل تيب نم (اًماع73) «ةملاشسم
مدلا ناطرشسب هتباشصإا نيبت يذلاو
لÓتح’ا ةلطامم ةجيتن (ايميكوللا)

ىناعي ناك ثيح هتلاح ةعباتم يف
ي˘ف ةد˘يد˘شش م’آا رو˘ه˘شش ةد˘ع ذ˘ن˘م
˘ما˘ع ذ˘ن˘م ل˘ق˘ت˘ع˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘ط˘˘ب˘˘لا

قÓ˘طإا لÓ˘ت˘ح’ا سضفر˘˘يو ،2002
ةد˘ع ه˘ل ى˘ق˘˘ب˘˘ت ه˘˘نأا م˘˘غر ه˘˘حار˘˘شس
ةغلابلا هتيموكحم نم طقف روهشش
ةباشصا ديكأات مت كلذك .اًماع02
ليلخلا نم «ورمع لامج» ريشسأ’ا
،ىلكلاو دبكلا يف ةيناطرشس ماروأاب
نكاما ىلا فحزي ناطرشسلا ءدبو
ةيحشصلا هتلاحو هدشسج يف ىرخأا

 . ةياغلل ةبعشص
عمقلا تايلمع ىرشس’ا لشصاو امك
همجاهم ر˘ب˘ع ىر˘شسأ’ا˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘˘لا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘شسقأ’ا
فÓ˘˘تإا و ، حÓ˘˘شسلا˘˘ب ة˘˘ج˘˘جد˘˘˘م˘˘˘لا
ةردا˘˘شصمو ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا م˘˘ه˘˘شضار˘˘غأا
نجشس يف ناك اهرطخأا ، اهنم ديدعلا

ىرشسأ’ا نم ددع بيشصأا ثيح رفوع
مهيلع زاغلا سشر ةجيتن قانتخ’اب

،22 ،61) ماشسقأ’ تاماحتقا لÓخ
ة˘˘فا˘˘ك بح˘˘˘شس ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا ،(12
˘ما˘شسقأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا
ى˘لا م˘ه˘ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ىر˘˘شسأ’ا
.ماعطلا تابجو عاجرإاب جاجتح’ا

:نيطصسلف زكرم
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ينطولا نماشضتلا عاطق يف
صضيبلاب ةمئاد لمع بصصانم يف افظؤم05  جامدإا
05 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا دا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

لغشش بشصانم نم افظوم
نماشضتلا عاطق يف ةمئاد
,سضي˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

ريدم ىدل ديفتشسأا امبشسح
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا

.ةباينلاب نماشضتلاو
نأا يلدبع نيدلا رون دافأاو
ء’ؤو˘˘˘ه جا˘˘˘مدإا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
راطإا يف تءاج نيفظوملا
يذيفنتلا موشسرملا قيبطت
ةيلمع نمشضتملا633/91
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا جا˘˘مدإا

ى˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج
جامدإ’او ينه˘م˘لا جا˘مدإ’ا
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
.تاداهششلا

جامدإا ةيلمعلا تشسم دقو
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج
م˘ه˘ل˘م˘ع ةد˘م تقا˘ف ن˘يذ˘لا
مت ثيح ،تاونشس ينامثلا

لمع بشصانم يف مهتيبثت
لكايه فلتخم ربع ةمئاد
عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘مو
ةي’ولاب ينطولا نماشضتلا

ةددعتم بشصانم يف كلذو
ن˘ي˘˘فر˘˘شصت˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،ةرادإا ناو˘˘˘عأاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يرادإا

.اهريغو نيبشساحمو
ةقح’ ةلحر˘م ي˘ف م˘ت˘ي˘شسو
تيبثت جامدإ’ا ةيلمع نم
بشصانم ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘م9
باح˘شصأا ن˘م ة˘م˘ئاد ل˘م˘ع
ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘˘ت ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ن˘م ل˘قأاو تاو˘ن˘˘شس ثÓ˘˘ث
سسمتشسو ،تاون˘شس ي˘نا˘م˘ث
ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘لاو˘ح ةر˘ي˘خأ’او ة˘ث˘لا˘ث˘لا

باحشصأا نم فظوم001
ةثÓث نع لقت يتلا ةربخلا
.تاونشس

ب .صس

منغ صسأار48 ةقرشسو حÓف ىلع ءادتع’ا يف تطروت
 رارصشأا ةيعمج كيكفت

ةلصشنخب نيحÓفلا ىلع يدتعت
ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ع˘با˘ت˘لا سسيا˘˘ق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب
راطإا يف ةلششنخ ةي’و نمأ’
لجأا نم ةفثكملا مهتاطاششن
ى˘ت˘ششب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ةيعمج كيكفت نم اهعاونأا
ة˘ثÓ˘ث ن˘م ة˘نو˘كت˘م رار˘˘ششأا
ي˘˘˘ف او˘˘˘طرو˘˘˘ت سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا
حÓ˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا

،منغلا نم اشسأار48 ةقرشسو
سسمأا د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسا ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘شسح
لاشصت’ا ةيلخ نم ءاعبرأ’ا

تاذ˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
ادانتشساو.يماظنلا كل˘شسلا
نإا˘˘˘ف رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ى˘˘˘˘لإا

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
نمأاب ةبوان˘م˘لا ة˘قر˘ف ي˘ق˘ل˘ت
ةيفتاه ةملاكم سسياق ةرئاد
اهدافم71 ةدجنلا مقر ربع
ي˘ح˘ب م˘ي˘ق˘م حÓ˘ف سضر˘ع˘˘ت
سسيا˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يدرا˘ج˘ع˘˘لا
تح˘˘ت ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘شسل

ءادتع’ا دعب فن˘ع˘لا ة˘ل˘ئا˘ط
سضيبأا حÓشس ةطشساوب هيلع
ىلإا ةطرششلا تاوق لقنتتل

لقن مت ثيح ناكملا نيع
ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا ة˘ي˘˘ح˘˘شضلا
ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م سسيا˘˘ق
حتف ع˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
د˘ع˘ب ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ناكمل ةيدام ةنياعم ءارجإا

ة˘˘˘قر˘˘˘شسلا ي˘˘˘مر˘˘˘ج عو˘˘˘˘قو
.ءادتع’او
د˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شضلا دا˘˘˘˘فأاو
هنأا˘ب ه˘لاو˘قأا ى˘لإا عا˘م˘ت˘شس’ا

ه˘عدو˘ت˘شسم˘ب اد˘جاو˘ت˘م نا˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل سصشصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يح ىوتشسم ىلع يششاوملا
سضرغب سسياق˘ب ة˘يدرا˘ج˘ع˘لا
ة˘ثÓ˘ث˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
اومجهت نيم˘ث˘ل˘م سصا˘خ˘ششأا

مث ةوقلاب بابلا حتفب هيلع
هحرطب ابرشض هيلع ءادتع’ا
هيد˘ي ا˘ت˘ل˘ك ل˘ي˘ب˘كتو ا˘شضرأا

يكيتشسÓب لب˘ح˘ب ه˘ي˘ل˘جرو
سصشصخ˘م ي˘ند˘ع˘م كل˘˘شسو
.نبتلا مزر طبرل

عشضوب سصوشصللا ماق امك

حÓفلا ي˘ن˘ي˘ع ى˘ل˘ع طا˘بر
ةطشساوب هيلع ءادتع’ا لبق
ىوتشسم ىلع سضيبأا حÓشس
هديرجت ع˘م ر˘ه˘ظ˘لا ل˘ف˘شسأا

غ˘ل˘ب˘مو لا˘ق˘ن˘لا ه˘ف˘تا˘ه ن˘م
03 ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘م
ءÓ˘ي˘ت˘˘شس’ا ل˘˘ب˘˘ق جد ف˘˘لأا

منغ˘لا ن˘م ا˘شسأار48 ىل˘ع
عدو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘خاد تنا˘˘˘ك
وحن رارفلاب اهدعب اوذوليل
لÓغتشساب ةلوه˘ج˘م ة˘ه˘جو
.كر˘˘˘ح˘˘˘˘م تاذ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘م
نأاب ردشصملا تاذ فاشضأاو
ي˘ف ر˘م˘ت˘شسم˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةيوه ديدحتب رمثأا ةيشضقلا
دقعلا يف سصاخششأ’ا دحأا
يف هبتششي رمعلا نم عبارلا
اذ˘ه ،ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ه˘طرو˘ت
درجمب رار˘ف˘لا˘ب ذ’ ر˘ي˘خأ’ا

كرد˘لا تاو˘ق˘ل ه˘تد˘˘ها˘˘ششم
ةيرود ءانثأا سسياقب ينطولا

هتدراطم م˘ت˘ت˘ل م˘ه˘ل ة˘يدا˘ع
ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘شستو ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو
ن˘مأا˘ب ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘˘شصم˘˘ل
تر˘ث˘ع ي˘ت˘لا سسيا˘˘ق ةر˘˘ئاد
هبتششملا عم قيقحتلا دعب
م˘ن˘غ˘لا ع˘ي˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘˘ع راود˘˘˘ب قور˘˘˘شسم˘˘˘لا
ثيح ةيليشش ةيدلب ءاشضيبلا
Ó˘˘ما˘˘ك ه˘˘عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا م˘˘˘ت
امك هبحاشص ىلإا هميلشستو
هبتششملا ى˘لإا ل˘شصو˘ت˘لا م˘ت
.نيرخآ’ا امهيف
ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا ر˘شصا˘ن˘ع ما˘˘قو
فـل˘م زاـج˘نإا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

مهيف هـبتششملا دـشض يئازج
ةيع˘م˘ج ن˘يو˘كت» مر˘ج ن˘ع
داد˘˘˘عإ’ا سضر˘˘˘غ˘˘˘ل رار˘˘˘ششأا
ةنرتقملا ةقرشسلاو ة˘يا˘ن˘ج˘ل
ف˘ن˘ع˘لاو دد˘ع˘˘ت˘˘لا فر˘˘ظ˘˘ب
ةبكرم راشضحتشساو ليللاو
هبجومب «يششاوملا ةقرشسو
تاهجلا مامأا مه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا
ارمأا تردشصأا يتلاو سسياق
سسب˘ح˘لا ن˘˘هر م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب
.تقؤوملا

م .ق

يحشصلا فرشصلا تاونق دادشسنا ببشسب

ةرذقلا هايملا يف قرغت راردأاب ريمزجنا ةيدلب
،حطشس ىلإا اهوفطو يحشصلا فرشصلا تاونق دادشسنا ببشسب ةريطخ ةئيب ثراوك ريمزجنا ةيدلب روشصق دهششت
ةرذقلا هايملا يف ةقراغ (دورجع) طشسولا نيلوليت رشصقب نيتاشسبلاو ةقزأ’او تويبلا نم ديدعلا تحبشصأا ثيح

.ناكم لك نم ةهيرك حئاور يف ببشست امم ،يحشصلا فرشصلا ةكبشش تاعولاب نم ةعبانلا

افرظ لكششي حبشصأا عشضولا اذه
يف ببشستي دق ريطخ دج ايئيب
ءارج ةن˘كا˘شسل˘ل ةر˘ي˘ط˘خ سضار˘مأا
تار˘ششح˘لاو سضو˘ع˘ب˘لا را˘ششت˘˘نا
ةر˘ج˘ه ى˘عد˘ت˘شسا ا˘م˘˘م ة˘˘ما˘˘شسلا

نم نيتاشسبو تويب˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج
اه˘ت˘ل˘ت˘حا نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘نا˘كشس ل˘ب˘ق
. ةرذقلا هايملا

تاطل˘شسلا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
م˘ج˘ح ى˘ل˘ع تف˘قو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
با˘˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ثرا˘˘كلا

نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا حار˘˘ت˘˘قاو
ي˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘˘م روا˘˘ششت˘˘لاو
سسيئر لكشش امك ،نينطاوملاو
داجيإ’ ةلجاع ةمزأا ةيلخ ةرئادلا
فلت˘خ˘م ن˘م ة˘نو˘كت˘م لو˘ل˘ح˘لا
ة˘ن˘كا˘شس م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا
يف اهلمع ترششاب يتلاو رشصقلا
دا˘˘ج˘˘يإاو ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ح را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
ري˘م˘جز˘نا ر˘شصق ى˘ق˘ب˘ي لو˘ل˘ح˘لا
 ةرذقلا هايملا يف حبشسي

راردأاب كوكÔيت ناكشسو...
لامر ةحشساكب نوبلاطي

ةقطنمب نينطاوملا ديدع بلاطي
ةرورشضب راردأا ةي’وب كوكرنت
طبارلا قيرطلا ةنايشصل راد ءاششنإا
ةزهجم سضي˘ب˘لاو كو˘كر˘ن˘ت ن˘ي˘ب
لامرلل ةحشساك ت’آاو تادعمب
عباوزلا بوبه دنع يف لخدتلل
ق˘ل˘غ ى˘لإا يدؤو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘مر˘˘لا
.تاقرطلا
811 مقر ينطولا قيرطلا ىقبي

ىمشسملا  وكرنيتو سضيبلا نيب
طا˘ق˘ن˘لا د˘حأا تو˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ثي˘˘˘ح ،راردأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ءادو˘˘˘شسلا
ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا ر˘ي˘غ˘˘ت بب˘˘شست
مايأ’ا لÓخ ايموي حايرلا بوبهو
عطقو لامرلا فحز يف ةريخأ’ا
كوكرنيت811 ينطولا قيرطلا
ارطخ لكششي ىحشضأاو سضيبلا

ماوكأا ببشسب ةراملا ىلع اقدحم
ط˘شسو تم˘كار˘ت ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘مر˘˘لا
ل˘ق˘ن˘ت ع˘ن˘م˘ي د˘شصم˘ك ،ق˘ير˘ط˘لا
ريشسلا ةكرح لقرعيو تابكرملا

ماهلاو يويحلا قيرطلا اذه ربع
لامششب راردأا ةي’و طبري  يذلا
‐ فلوا قيرط لكششيو .نطولا

051 ةفاشسم ىلع كلذك ناقر
ءادو˘شسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ىد˘˘حإا م˘˘ل˘˘ك
ةلزعلا كف عيراششم رخأات رهاظمل

يذلاو تل˘كيد˘ي˘ت ة˘م˘شصا˘ع ن˘ع
ةنشس ذن˘م لا˘غ˘ششأ’ا ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا

دح ىلإا هميلشست متي ملو3102
هنم ةريبك ءازجأا تأادبو ةعاشسلا
سشغ˘لا بب˘شسب ر˘يا˘ط˘ت˘تو ل˘كآا˘ت˘ت
ةيعشضو تدأاو.لاغششأ’ا ةءادرو
ثداوح ةدع عوقو ىلإا قيرطلا

رور˘˘م م˘˘غر ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ رور˘˘˘م
ة’و˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا بكاو˘˘م˘˘لا

م˘˘ل كلذ نأا ’إا ،هر˘˘ب˘˘ع ءارزو˘˘لاو
هديبعتو ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ن˘م ه˘ل ع˘ف˘ششي
 .ةدوجلا ةيلاع ريياعمب
تاقرطلا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت
ايثرا˘ك ا˘ع˘شضو فر˘ع˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب
نم ةقطنملا ةيشصوشصخل اذهو
ةبرتلا ة˘ي˘عو˘نو ة˘حا˘شسم˘لا ثي˘ح
ةرارحلا لعفب رثأاتت يتلا ةششهلا

تاقرطلا يف تاققششت ثدحتو

يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ا˘˘˘هزا˘˘˘ج˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘˘شسي
رظنلا ةداعإاو ةا˘عار˘م ة˘يز˘كر˘م˘لا
تا˘قر˘ط˘لا زا˘ج˘نا ر˘ي˘يا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف
ة˘ق˘ي˘قد ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘شسارد ءا˘˘ط˘˘عإاو
راردأا ة˘ي’و نأاو ا˘م˘ي˘شس ا˘ه˘˘لو˘˘ح
ايحÓف ا˘ي˘عا˘ن˘شص ا˘ب˘ط˘ق تح˘شضأا
ار˘ب˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘قر˘˘طو زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
تاذ تانحاششلاو تارو˘ط˘ق˘م˘ل˘ل
نم اهتلومحل امل ليقثلا نزولا
هر˘م˘عو ق˘ير˘ط˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت
 .يشضارتف’ا

ةيرازو ةنجل سسمأا لوأا تلح
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
را˘طإا ي˘ف ة˘˘لا˘˘ب˘˘غ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
جماربلا ذيفنت ىدم ة˘ع˘با˘ت˘م
ةشساردو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
فلتخم يف عيراششملا مدقت
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
.ةراطشسلا ةرئاد
ةرا˘˘يز˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘تو
ل˘كا˘ششم˘لا سضع˘ب ة˘ششقا˘˘ن˘˘م
سضع˘˘˘˘˘بو ت’ا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ششن’او
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ا˘˘مأا ،تا˘˘حار˘˘ت˘˘˘ق’ا
تشصشصخ د˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا
فلتخمل ةيناديملا ةنياعملل
ي˘ف ةز˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
راد ة˘شسي˘ج˘ع ة˘لا˘ب˘غ ق˘ير˘˘ط
يرجت ىرخأا عيراششمو دمحأا
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’ا

د˘ما˘حو˘˘ب ة˘˘بور˘˘خ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘شسأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘طو
.ةقلعملاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘طإ’ا م˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
قطانمل ةلجاعلا تاجايتح’ا
عور˘ششم رار˘غ ى˘ل˘ع ،ل˘˘ظ˘˘لا
ىلع برششلل ةحلاشصلا هايملا

ةد˘يا˘م˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا و˘˘˘لد˘˘˘نأاو
يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
قÓطنا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
،9102 ة˘ن˘شس ذ˘ن˘م لا˘غ˘˘ششأ’ا

ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’ا سسف˘˘نو
ي˘ن˘بو د˘م˘حأا راد ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل

،ة˘˘قورز ن˘˘˘ب رادو ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شص
عيراششم  ىلإا اشضيأا ةفاشضإ’اب
ح˘˘ت˘˘فو زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
ى˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘عو˘˘˘لا كلا˘˘˘شسم˘˘˘لا

يفو ،قطانملا ديدع ىوتشسم
سسي˘ئر ل˘غ˘ت˘شسا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ل˘طأاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ر˘ي˘غ ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب
سسيئر بلاط يتلاو ةفنشصملا
ةرازولا يلث˘م˘م ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
اهفينشصت ةداعإاو رمأ’ا كرادت
،ةيلخادلا ةرازو ةيقيبطت يف
ناكشسلا نشسح˘ت˘شسأا د˘قو اذ˘ه
نأا او˘ن˘م˘ت ا˘م˘ك ةرا˘يز˘˘لا هذ˘˘ه
ىلع دشسجتتو اهرامثب يتأات
. ناديملا سضرأا

عزنل ةعشساو ةلمحو ..
نم زجاوحلا

لجيجب ةفشصرأ’ا
ح˘لا˘شصم سسمأا لوأا تر˘ششا˘˘ب
قيشسنتلاب لجيج ةي’و نمأا

ةلم˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم ع˘م
سسيرا˘ت˘˘م˘˘لا عز˘˘ن˘˘ل ة˘˘ع˘˘شساو
ىلع ةعوشضوملا زجاوحلاو
ي˘ف تا˘قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا

عراوششلاو ءاي˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
كلذو ،ةينوناق ريغ ةقيرطب

ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا
تناك ثيح ،ينطولا نمأÓل
ة˘لو˘ع˘ك ي˘ح ن˘م ة˘قÓ˘ط˘ن’ا
لك عزن مت نيأا ،فويأا سسنوت
نم ةعوشضوم˘لا تا˘قو˘ع˘م˘لا
با˘˘ح˘˘شصأاو نا˘˘كشسلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ة˘ف˘شصرأ’ا ى˘ل˘ع تÓ˘ح˘˘م˘˘لا

هلكششت ا˘مو ،قر˘ط˘لا ة˘فا˘حو
رورملا ة˘كر˘ح˘ل ة˘ل˘قر˘ع ن˘م
نيذلا نيلجارلا ىلع رطخو
نايحأ’ا سضعب يف نورطشضي
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘م لوز˘˘˘ن˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
ي˘˘ف ي˘˘ششم˘˘ل˘˘˘ل ف˘˘˘ي˘˘˘شصر˘˘˘لا
ز˘جاو˘ح˘˘لا بب˘˘شسب ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ا˘ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ل˘˘شسلاو
اذه يفو ،تÓحملا باحشصأا
نمأ’ا حلاشصم تماق قايشسلا
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا سسي˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
نينطاوملا سضعبو تÓحملا
تاكولشسلا هذه لثم يدافتب
بقاعي نوناقلا نأ’ Óبقتشسم
نمو ،اهبحاشص مرغيو اهيلع
ءا˘˘ي˘˘حأا ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
نمأ’ا حلاشصم تماق ةنيدملا
ة˘شصا˘خ تÓ˘ي˘كششت ع˘شضو˘˘ب
ن˘م ءا˘ي˘˘حأ’ا ن˘˘م ي˘˘ح ل˘˘كل
ةمهملا ىلع هذه زاجنإا لجأا

عرشسأا يفو هجو لمكأا ىلع
. نكمم تقو

 إا.هللادبع

رداقلادبع يوانششك

راتكه002  اهل صصشصخ
Œةيجذؤ‰ ةبر

مجلصسلا تابن ةعارزل
ةديعصسب يتيزلا

حلاشصملا ةيريدم تشصشصخ
نم ديزأا ةديعشس ةي’ول ةيحÓفلا

مجلشسلا تابن ةعارزل راتكه002
ةيجذومن ةبرجتك ،«ازلوك» يتيزلا
ديفتشسا امبشسح ،اهعون نم ىلوأ’ا
.ةيريدملا تاذ نم صسمأا

ةحلشصم صسيئر حشضوأاو
تاباشسحلاو تايئاشصحإ’ا
قوزرم ،ةيحÓفلاو ةيداشصتق’ا

ربمشسيد رهشش لÓخ مت هنأا ،راتخم
ةيلمع لوأا قÓطإا يشضاملا
مجلشسلا تابن ةعارزل ةيجذومن
ديزأاب ردقت ةحاشسم ىلع يتيزلا

نيتعرزمب راتكه يتئام نم
ةقطنم ربع ،صصاوخل نيتعبات

نيع ةيدلب) ،تقارز ةياشض
.تنوه ةيدلببو (ةنوخشسلا

ةحفاكم ةيلمعب مايقلا ىرج دقو
دعب ةرششابم ةراشضلا باششعأ’ا

مجلشسلا تابن نم عونلا اذه ةعارز
.ردشصملا صسفنل اقفو ،يتيزلا

جاتنإا ةيمك غلبت نأا عقوتملا نمو
ربع يتيزلا مجلشسلا تابن
لÓخ نيتروكذملا نيتعرزملا
اراطنق02 نم ديزأا ةيراجلا ةنشسلا

جاتحت ثيح ،دحاولا راتكهلا يف
005 ىلإا004 نم يقشس ءام ةيمكل
.هيلإا ريششأا امك ،ةنشسلا يف لم
تاداششرإا ميدقت قبشس دقو
يف اوطرخنا نيذلا نيحÓفلل
يذلا «ازلوك» تابن ةعارز جمانرب
قيرط ةطراخ نمشض جردني
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو اهتدعأا
ةدتمملا ةرتفلاب ةشصاخلاو ةيفيرلا

داوملا ريفوتل ،4202-0202 نيب ام
تاعانشصلا ريوطتو ةيلوأ’ا
ةيلمعلا هذه فدهتو.ةيليوحتلا

ريوطت ىلإا ةيداشصتق’ا ةميقلا تاذ
صصÓختشساو ةيليوحتلا تاعارزلا
ليوحتو ةيعيبطلا ةيتابنلا تويزلا

تاناويحلل فÓعأاك اهنم ىقبت ام
لÓخ لحنلل ءاذغلا ريفوتل اذكو
.قوزرم ديشسلل اقفو ،راهزإ’ا ةرتف

م.ق

لظلا قطانمب عيراششملا مييقتب تماق
لجيجب ةلابغ ةيدلبب ةيمنتلا عقاو نياعت ةيرازو ةنجل
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نؤبركلا ديصسكأا يداحأا زاغب اصصخصش82 كÓه
اشصخشش82 ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
زاغب اقانتخا مهعرشصم
م˘˘تو نو˘˘بر˘˘كلا يدا˘˘حأا
نم نير˘خآا755 ذاق˘نإا
مهقاششنتشسا رثا توملا
ربع ماشسلا زاغلا تاذل
نطولا تاي’و فلتخم
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م
مل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،يرا˘ج˘لا
سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘˘م سسمأا لوأا

˘˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا بت˘˘˘˘˘˘˘كم
ةير˘يد˘م˘لا˘ب ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
.يوانرب ميشسن ،ةيندملا

ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘فو
ة˘ل˘م˘ح قÓ˘ط˘نا سشما˘ه
نم ةياقولل ةيشسيشسحت
ثداو˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘˘م
قانتخ’ا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
د˘˘ي˘˘شسكأا يدا˘˘حأا زا˘˘غ˘˘ب
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب نو˘˘بر˘˘˘كلا
بيقنلا دكأا ،ةمشصاعلا
لÓ˘˘˘خ» ه˘˘˘نأا يوا˘˘˘نر˘˘˘˘ب
1 نم ةدت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
91 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ،1202 ر˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ي
82 ةا˘˘˘فو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘شست
زاغب ا˘قا˘ن˘ت˘خا ا˘شصخ˘شش
ذاقنإاو نوبركلا يداحأا

توملا نم نيرخآا755
تاذل مهقا˘ششن˘ت˘شسا ر˘ثا
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ما˘˘˘شسلا زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

تا˘˘˘ي’و ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
.«نطولا

لوؤوشسملا تاذ راششأاو
ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصح ل˘˘˘ق˘˘˘ثأا» نأا
ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب تل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘شس
ة˘˘ت˘˘شس ةا˘˘فو˘˘ب ترا˘˘ي˘˘˘ت
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ت ،سصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششأا
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،تايفو ثÓث ليجشستب
ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ن˘ي˘ح ي˘˘ف
ل˘˘كب ةا˘˘فو (2) يت˘لا˘ح
ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م
ر˘كشسع˘˘مو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لاو
.«ةيدملاو ةليمو
ثدحت˘م˘لا سسف˘ن ر˘كذو
0202 ةنشس لÓخ» نأا
621 ةافو ليجشست مت
زاغب ا˘قا˘ن˘ت˘خا ا˘شصخ˘شش
نو˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘كلا يدا˘˘˘˘˘˘˘حأا

نع لقي ’ ام فاعشسإاو
مايق رثا نيرخآا7422
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
0022ـب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.«لخدت
يوانرب بيقنلا عجرأاو
دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا با˘˘ب˘˘شسأا
ة˘جو˘م» ى˘لإا ا˘يا˘ح˘شضلا
ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا در˘˘ب˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘طو˘˘لا تحا˘˘ت˘˘جا
ا˘م˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ىلإا نينطاوملا رطشضي
ل˘˘ئا˘˘شسو لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
˘مار˘ت˘حا نود ة˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا
ةيئاقولا ريبادتلا انايحأا

امم ،ة˘يو˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غو
زاغ برشست ىلا يدؤوي
د˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘شسكأا يدا˘˘˘˘˘˘˘˘حأا
زا˘˘غ ه˘˘نو˘˘ك نو˘˘بر˘˘كلا
Ó˘˘˘˘ب تم˘˘˘˘شصب ل˘˘˘˘تا˘˘˘˘ق
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئار
ل˘˘ئا˘˘شسو لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا

˘مد˘عو خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’آاو

ةزهجأا ةنايشصو ةبقارم
ي˘ف ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ئ˘فد˘ت˘لا
.«نايحأ’ا سضعب

تاذ ر˘˘˘˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ل˘شسل˘شس»ـب لوؤو˘شسم˘لا
ةيشسيشسحتلا تايلم˘ع˘لا
ةيريدملا اهتجمرب يتلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
فلتخم عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ءا˘˘كر˘˘ششلا

زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
نيشصشصرملا ةي˘ع˘م˘جو
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘مو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لاو
دا˘˘˘ششراو ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل
ل˘جأا ن˘م كل˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت
لا˘م˘ع˘ت˘شس’ا ةرو˘ط˘خ˘ب
،ةزهجأ’ا هذ˘ه˘ل ئ˘ي˘شسلا

اهتبقارم ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘حو
.«اهتنايشصو ايموي
راطإ’ا اذه يف راششأاو
41 ذ˘ن˘م م˘˘ت» ه˘˘نأا ى˘˘لإا
ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ح قÓ˘˘˘˘˘˘˘طإا
ة˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت
13 ة˘يا˘غ ى˘لإا مود˘ت˘شس
م˘ت˘ي ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م
تاداششرإا ميدقت اهلÓخ
قلعتت ةيئاقو حئاشصنو
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘كب
ن˘˘ي˘˘خ˘˘شست˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو
ةمزÓلا تا˘طا˘ي˘ت˘ح’او
.«تاقانتخ’ا بنجتل

فيشضي ‐ سصشصخ امك
ةم˘ئأا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ
˘مو˘ي ة˘ب˘ط˘خ د˘جا˘شسم˘لا
سسي˘شسح˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ةرهاظلا هذ˘ه ةرو˘ط˘خ˘ب
ثح لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘شض»
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اذكو قانتخ’ا يدافتل
سسورد م˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘شسي˘˘˘شسح˘˘˘ت
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةيوبرت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

زا˘˘˘غ ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م لو˘˘˘ح
نو˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘كلا يدا˘˘˘˘˘˘˘حأا
ةرازو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا˘˘ب
.«ةينطولا ةيبرتلا

يوانر˘ب د˘ي˘شسلا را˘ششأاو
ل˘ئا˘شسو ة˘كرا˘ششم ى˘لإا
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘˘لاو مÓ˘˘˘عإ’ا
ةيلمعلا يف يعامتج’ا
بناج ىلإا ةيشسيشسحتلا

تاشسشسؤوم˘لا ة˘كرا˘ششم
اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
ذاقنإا لجأا نم ىعشسملا

ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘˘ح
د˘ي˘شسكأا زا˘˘غ ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
.نوبركلا

يوانرب بيق˘ن˘لا دد˘ششو
زيز˘ع˘ت ةرور˘شض» ى˘ل˘ع
ةز˘ه˘جأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
ة˘ئ˘فد˘ت˘لاو ن˘ي˘˘خ˘˘شست˘˘لا

ىد˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م
نا˘˘˘˘˘مأ’او ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘شسلا

تاطايتح’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
.«ةمئاد ةفشصب ةزهجأ’ا

ب.صس

ةميدق تإزيهجتب ىرخأإو بتاكم نودب ءايحأإ

صسابعلب يديصسب ةيديربلا تامدخلا يف ةلمجلاب صصئاقن

ةيعامتجلإ مولعلإ يف ثحبلإ ةلاكوو عم ةكإرصشب
لظلا قطانم يف ثحب ةدحو ئصشنت ةديلبلا ةعماج

ام اصصوصصخ نئابزلإ تقهرأإ ةديدع صصئاقن نم صسابعلب يديصس ةيلو تايدلب ىوتصسم ىلع ةيديربلإ بتاكملإ تإرصشع يناعت
.تإزيهجتلإو ثاثألإ مدقو نإوعألإ يف اصصقن ىرخأإ فرعت امك ،ةيلاملإ ةلويصسلإ ةرفو مدعو تامدخلإ صصقنب قلعت

يب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل تعد
سسابعلب يديشس ةي’وب يئ’ولا
كرحتلا ىلإا ةيلحملا تاطلشسلا
هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
تق˘˘˘˘هرأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
.لاجآ’ا برقأا يف نينطاوملا

ةنجللا تعد قايشسلا اذه يفو
ةديدج ةيديرب بتاكم حتف ىلإا
تاذ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا ي˘˘˘ف
ي˘ح ل˘ث˘م ة˘ي˘نا˘كشسلا ة˘فا˘˘ث˘˘كلا
ةد˘ع ي˘حو ةر˘خ˘شصلاو ة˘ير˘ح˘˘لا
ةريزجلا يح ،يكشسوبلا لÓجوب
يراوه يحو يدÓخ مزÓملاو
ة˘ي˘لا˘م˘ششلا ة˘ه˘ج˘˘لاو ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب

،ةلاورز ق˘ير˘طو ة˘لا˘شست ق˘ير˘ط
ءايحأ’ا ةيطغت ىلع لمعلا عم
سصق˘ن˘ل ا˘يدا˘ف˘ت د˘ير˘ب˘لا ةا˘ع˘˘شسب
بتا˘كم˘لا بل˘غأا ي˘ف ظ˘حÓ˘م˘لا
اهنم ةقّيشضلا ةعشسوتو ةيديربلا
يتلا ةشصاخ ظاظت˘كÓ˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘ت
ةيجراخ تاحا˘شسم ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت

يديهم نب يبرعلا يحك ةيفاك
ع˘˘م ،ناد˘˘ع˘˘شس د˘˘ئار˘˘لا بت˘˘كمو
بتا˘كم˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘˘لا
ة˘ب˘قار˘م تار˘ي˘ما˘كب ة˘يد˘ير˘˘ب˘˘لا
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ا˘ي˘جرا˘˘خو ا˘˘ي˘˘ل˘˘خاد
ناوعأاب اهنم ىربكلا ديوزت ىلإا
ميظنتلا طبشض دشصق ةبقارملا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘شسحأا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
تاعزومب بتاكملا لك ديوزتو
ةفاشضإ’اب اذه ،ةيدقنلا قاروأ’ا
تاذ تا˘شسشسؤو˘م˘لا د˘يوز˘˘ت ى˘˘لإا
يدا˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘ق’ا  طا˘˘˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘لآا تا˘عزو˘م˘ب ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او
يعماجلا ىفششتشسملاك دوق˘ن˘ل˘ل
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصلا ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘مو
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ديوزت ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ناو˘عأا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا
يتلا بتاكملا ةشصاخو ةمدخلا
اهديوزت عم اريبك ’ابقإا فرعت

يشساركلاك قئ’و فاك زيهجتب
ةيلمعلا لئاشسو˘لاو ت’وا˘ط˘لاو
يتلاو بوشساحلاو دوقنلا ةلآاك
بتا˘كم˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ف تمدا˘˘ق˘˘ت
Ó˘شضف ،ة˘ق˘ئ’ ر˘ي˘غ تح˘ب˘˘شصأاو
ة˘عا˘ق ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘تو ة˘˘نا˘˘ي˘˘شص ن˘˘ع
سضع˘˘˘ب نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،را˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
فورظ ىندأا ىلإا رقتفت تاعاقلا
ي˘˘˘شسار˘˘˘كلا˘˘˘ك لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ءاو˘ه˘لا تا˘˘ف˘˘ي˘˘كمو
عيرا˘ششم ما˘م˘تإا ي˘ف ع˘ير˘شست˘لاو
رو˘ط ي˘ف ة˘يد˘ير˘ب˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا
ي˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غو زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ةفا˘ث˘كلا تاذ تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب
غÓت نشسحل يديشسك ةيناكشسلا

حتف˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لاو در˘ب˘لا ن˘ي˘عو
ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب ي˘ف ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا

ة˘˘ير˘˘قو سسا˘˘˘ط˘˘˘يو˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ك
عبشسلا داو عطق˘مو ة˘ير˘يا˘ع˘ششلا

ة˘˘ي˘˘لآ’ا تا˘˘عزو˘˘م˘˘لا د˘˘˘يوز˘˘˘تو
ةفشصب دوقنلا نم ةيفاك غلابمب
يتلا تاقوأ’ا يف ةشصاخو ةمئاد
،ةق˘ل˘غ˘م بتا˘كم˘لا ا˘ه˘ي˘ف نو˘كت
ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘ق˘˘ئÓ˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لاو

ع˘يزو˘ت˘لاو عاد˘يإÓ˘ل ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا
نم اذهو ني˘شسا˘ي يد˘ي˘شس ي˘ح˘ب

ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لاو ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ثي˘˘ح
ميظنتلا طبشضو لمعلل ةيملعلا

حتفل يعشسلا لهؤوملا ريطأاتلاو
ناوعأا يف زجعلا دشسل فيظوتلا
بتاكم˘لا سضع˘ب نو˘ك ة˘مد˘خ˘لا
ط˘˘برو ،د˘˘حاو نو˘˘ع ا˘˘هر˘˘ّي˘˘شسي
زا˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ي˘غ˘ششتو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
ةيئانلا قطانم˘لا ي˘ف ة˘يز˘كر˘م˘لا
سضعب ةنايشصو ميمرت عم غÓتب
ةيفيظولا تانكشسلاو بتاكملا
م˘ي˘هار˘با يد˘ي˘شسو تم˘ي˘لا˘غ˘ي˘ت˘ب
مائولا ي˘حو ن˘شسي˘ل˘شس ي’و˘مو
ف˘ي˘ششرأ’ا تا˘عا˘ق˘ب ة˘يا˘ن˘˘ع˘˘لاو
ميظنتلا ثيح نم بتاكملا لكب
ل˘˘ئا˘˘شسوو ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘شضو
ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ق˘ير˘ح˘لا ة˘برا˘ح˘˘م
بتاكمل لح دا˘ج˘يإا˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا

زاجنإ’ ي˘ع˘شسلاو كي˘ل˘مو˘ب ي˘ح
هتامدخ يدؤوي هب سصاخ لخدم
ةيمشست اريخأاو بتاكملا يقابك
ةنجللا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب بتا˘كم˘لا

ي˘نا˘ب˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘شست˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ميم˘ع˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لاو
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا
بتاكملا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ر˘ي˘باو˘ط˘لا

لقنتم بتكمب ةي’ولا ديوزتو
.لظلا قطانم نع ةلزعلا كفل

ةعماجل يملع˘لا سسل˘ج˘م˘لا قدا˘شص
،نورفعلاب يشسينول يلع2 ةديلبلا

ثح˘˘˘ب ةد˘˘˘حو سسي˘˘˘شسأا˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةئيبلا ريثأات ةشسارد يف ةشصشصختم
ىلع لظلا قطانم يف ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
،ي˘شسرد˘م˘لا بو˘شسر˘لاو بر˘شست˘˘لا

ي˘ف ةد˘حو˘لا هذ˘ه ثو˘ح˘ب ل˘خد˘تو
ةعماج نيب كرتششملا نواعتلا راطإا
ةلاكولاو يلع يشسينول2 ةديلبلا
مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوشضوملا
.ةيناشسنإ’او ةيعامتج’ا

بشسح‐ ةد˘حو˘لا ل˘م˘˘ع جرد˘˘ن˘˘يو
ىوتشسم ىلع مÓعإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
˘ما˘م˘ت˘ه’ا را˘طإا ي˘ف ‐ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب يو˘بر˘ت˘لاو ي˘م˘شسر˘لا
نع كلذو ،رئازجلا يف ةمورحملا

ي˘عو˘شضو˘˘م سصي˘˘خ˘˘ششت ق˘˘ير˘˘ط
،نا˘كشسل˘ل ي˘˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘قاو˘˘ل˘˘ل
ةيلمعو ةيف˘ي˘ظو لو˘ل˘ح حار˘ت˘قاو
ع˘قاو˘لا ن˘ي˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
يف ةمورحملا تائفلل يششيعملا

ةدحولا سسردت امك ،قطانملا هذه
يف نيقهار˘م˘لاو لا˘ف˘طأ’ا كو˘ل˘شس

نامرحلاب مشستت ةيميلعت ةئيب لظ

ام ،دراوملاو تايناكمإ’ا فعشضو
ة˘ب˘شصخ ة˘ي˘شضرأا ا˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
فارح˘ن’ا ،ي˘شسرد˘م˘لا بر˘شست˘ل˘ل
رهاوظ نم اهعبتي امو ةلاطبلاو
اهجئاتن رثؤوت ة˘ي˘ب˘ل˘شس ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

فا˘شضأاو ،ل˘كك ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع
ثحبلا ةدحو نأا ،ثدحتملا تاذ
ةيناديم تاشسارد ءارجإا ىلإا فدهت
تار˘˘ششؤو˘˘م ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شسم
يف يشسردملا برشستلاو بوشسرلا

ةشصاخ ةمورحملا قطانملا ةنيع
سصئاشصخ ةفرعمو لظلا قطانم
ةيدا˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا هذ˘ه
عبرأ’ا تاه˘ج˘لا ي˘ف ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لاو
نع ف˘ششكلا ى˘لإا ف˘شض ،ن˘طو˘ل˘ل
ةمورحملا ةيميلعتلا ةئيب˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت

ذيمÓ˘ت˘لا بر˘شستو بو˘شسر ى˘ل˘ع
ةيوبرتلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا سضع˘ب ي˘ف
ىلع هشساكعناو لظلا قطانم يف

ةر˘طا˘خ˘م˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘˘شس رو˘˘ه˘˘ظ
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
تايع˘م˘ج˘لا كار˘ششإاو با˘ط˘ق˘ت˘شسا
نم ةياقولل ة˘ير˘ي˘خ˘لاو ة˘ي˘با˘ب˘ششلا
ة˘ي˘شسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘ششم˘˘لا

ذيمÓتلل ةيعامت˘ج’او ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لاو
.ةينÓقعو ةفداه جمارب لÓخ نم
اهدمتعت يتلا تاشساردلا لواحتو
لو˘˘شصو˘˘لا ى˘˘˘لإا ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ةد˘˘˘حو
لو˘شسر˘لا لد˘ع˘م سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ى˘˘لإا
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
ةيلمع لولح حارتقا ىلإا ةفاشضإ’اب
ةقفارمو ،ةشساردلا ةئيب نيشسحتل
تابوعشص نودجي نيذلا ذيمÓتلا
ي˘ف جا˘مد˘˘ن’او سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
تاذ ي˘فو ؛ة˘مور˘ح˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ب˘لا
ى˘ل˘ع ةد˘حو˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ،قا˘˘ي˘˘شسلا
تا˘ب˘شست˘كمو تارا˘ه˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
لاجم نيلماعلل ةيلمعو ةيميداكأا
قرطب عا˘ط˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شسم˘˘˘لا ثو˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا داد˘˘˘عإا
باشستكا ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةيناديملا
تاراهم ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا

حو˘˘˘شسم˘˘˘لا داد˘˘˘عإا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
قطانملا يف ةيوبر˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ثح˘ب لا˘ج˘˘م و˘˘هو ة˘˘مور˘˘ح˘˘م˘˘لا

يف يلودلا كنبلا لبق نم دمتعم
.ةلود001 نم رثكأا

بوبق داعصس

ودبع.صص

mahali@essalamonline.com

مقطأإ دينجت مت اميف
ةيلمعلل ةيبط

ناصسملتب بهأات ةلاح
نيزختل ادادعتصسا

انورؤك حاقل
ةيلمعل يتيصسجوللإ ميظنتلل ابصسحت
انوروك صسوريف دصض حاقللإ ملتصسإ

ةيلو يلإو ماق ،(91 ديفوك)
ىلإإ ةينإديم هرايزب ناصسملت
ةيئافصشتصسلإ ةيمومعلإ ةصسصسؤوملإ

يذلإ ناصسملت ةيلوب يصشمرلاب
نيزخت هيلمعل ايعجرم إزكرم ربتعي
بهأات ةلاح ،91 انوروك حاقل
انوروك حاقل نيزختل إدإدعتصسإ
رئإزجلإ ىلإإ هلوصصو بقترملإ

.ابيرق
عيزوتلإو نيزختلل صصصصخم حانجلإ

ةصصاخلإ ديربتلإ فرغ نم نوكتم
نيتبلاصس نيتفرغ) حاقللإ نيزختب
‐  ىلإإ0 نيب ةردقم ةدورب ةجردب
ةجردب ةبجوم ةفرغو ةجرد02

ةعصسو تاجرد8و0 نيب ةرإرح
،(رتل فلأإ65 ـب ةردقم ةيلامجإإ

إرخؤوم ةيلولإ يلإو عمتصسإو
تايلمعل ةيتصسيجول تاحورصش  ىلإإ
حيقلتلإو عيزوتلإ ،ملتصسلإ
ةحصصلإ ريدم فرط نم ةمدقملإ

ميدقت مت امك ةيلولل ناكصسلإو
حيقلتل (يليثمت) ينإديم صضرع
حانجلإ ىوتصسم ىلع نطإوم
نوكت يتلإ ةيلمعلإ هذهل صصصصخملإ

عم ةيفاصضإإ قفإرم نم ةمعدم
فلتخم نم نيمدختصسم ةدع دينجت
لمعلإ ءابطأاك تاصصاصصتخلإ

نم نييرإدإإو نييبط هبصشو ةلدايصصو
.ةيلمعلإ هذه حاجنإإ لجإ

يلإو ىدصسأإ ،هاجتلإ إذه يفو
ةينإديم تاميلعت ةيلولإ
لجإ نم ةحصصلإ عاطق يلوؤوصسم ىلإإ
قيرط نع ةيلمعلإ هذه حاجنإ
لجإ نم ةيصسيصسحت تايلمعب مايقلإ

نيذلإ ةصصاخ نينطإوملإ زيفحت
نم نوناعيو ةنصس06 مهنصس قوفي
ةيلمع ىلع لابقإلاب ةنمزم صضإرمأإ
ينكاصس صصخي اميفو .حيقلتلإ

ةيلولإ يلإو ددصش لظلإ قطانم
لك دصشحو تاقاطلإ لك دينجت
حيقلتب مايقلإ لجأإ نم لئاصسولإ
لظلإ قطانمب ةدجإوتملإ يلاهألإ

إذهو ،انوروك صسوريف راصشتنإ دصض
حبكو مهتحصص ىلع ظافحلإ لجأإ نم
قطانم لك ربع هراصشتنإ لبصس
.ةيلولإ

صشاتيلتوب ع
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ايند تاردق طاÎصشا عم حؤتفŸا صضورعلا بلط نع نÓعإا

رئإزجلإ ةيلو
تاكلتمملإو ةبصساحملإ ،ةينإزيملإ ةيريدم

580610000200014 :يئابجلإ فيرعتلإ مقر

ةركصسب ةيلو
ناكصسلإو ةحصصلإ ةيريدم

تقؤوم حنم نع نلعإإ
540700000610804 :يئابجلإ فيرعتلإ مقر

ةينقتلإ ةطقنلإيداصصتقلإ لماعتملإةصصحلإ مصسإو مقر
/08

 ةدم
ميلصستلإ

تاظحلملإ موصسرلإ لماكب صضرعلإ غلبم
حيحصصتلإ لبق (جد)

موصسرلإ لماكب صضرعلإ غلبم
حيحصصتلإ دعب (جد)



 ةيلدابت ةقفصص
نÓيم رتنإا نيب ةلمتحم

لانصسرآاو
نأا˘ب ،سسمأا ،ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت دا˘˘فأا
عم ةيلدابت ةقفسص دقع سسردي نÓيم رتنإا
.لانسسرآا

،نسسكيرإا نايتسسير˘ك ي˘كرا˘م˘ند˘لا بر˘ت˘قاو
ن˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا ط˘˘˘˘˘سسو بع’

ي˘ف ه˘˘م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ،يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب د˘ي˘ف˘ت ءا˘ب˘نأا ط˘سسو ،ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا
.«غيلريميربلا» ىلإا ةدوعلا

«ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس و˘˘˘˘تو˘˘˘˘ت» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘˘بو
ةقفسص دقع سسردي رتنإا نإاف ،ةيلاطيإ’ا

ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي ،لا˘ن˘سسرآا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت
قيرفلا لوسصح ل˘با˘ق˘م ،زر˘نا˘غ˘ل˘ل ن˘سسك˘يرإا
ي˘نا˘ياو˘˘غوروأ’ا تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
.اريروت سساكول
ديردم وكي˘ت˘ل˘تأا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ار˘يرو˘ت بع˘ل˘يو

،مسسوملا ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘سس ىل˘ع
ي˘ف «سسو˘ك˘نÓ˘ب˘ي˘خور˘لا» ىلإا ل˘ق˘ت˘نا ثي˘˘ح

ي˘نا˘غ˘لا لا˘ق˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
.لانسسرآا ىلإا يتراب سساموت
لوأ’ا ع˘˘فاد˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تح˘˘˘سضوأاو
دقاعتلا ىلإا ةجاحب رتنإا نأا ،ةركفلا كلتل
و˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘م م˘˘˘˘عد˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م
لوبقب اريروت ىظحي كلذل ،سشتيفوزورب
يرود˘لا ءاو˘جأا ع˘م ه˘تر˘ب˘خ ق˘با˘˘سسل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
.ايرودبماسسل اقباسس بعل ثيح يلاطيإ’ا

د˘ي˘حو˘لا م˘ت˘ه˘م˘˘لا ر˘˘ت˘˘نإا د˘˘ع˘˘ي ’ ،كلذ ع˘˘مو
كا˘ن˘ه˘ف ،و˘ي˘سشت˘˘لا˘˘ك˘˘لا ىلإا ار˘˘يرو˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘ب
ي˘ت˘لا و˘ن˘يرو˘تو ا˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نأا ا˘˘سضيأا

.هتامدخ ىلع لوسصحلل ىعسست

خابدÓجنصشنؤم دئاق
 ةكراصشملل علطتي

دايبملوألا يف
ق˘˘˘ير˘˘˘ف د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،لد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سش سسر’ ىد˘˘˘˘بأا

يف هلمأا ،يناملأ’ا خابدÓغنسشنوم ايسسوروب
ةرود يف يناملأ’ا بختنملا عم ةكراسشملا
.ةيبملوأ’ا باعلأ’ا

تاحيرسصت يف (اماع23) لدنيتسش فاسضأاو
:سسمأا «د˘˘ل˘˘ي˘˘ب ترو˘˘ب˘˘سش» ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘سشن
،سصا˘˘خ قاذ˘˘م ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس»
ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘م˘˘ه˘˘م ا˘˘ثد˘˘ح اذ˘˘ه ل˘˘˘ك˘˘˘سشي˘˘˘سس
.«يتريسسم
32 تحت تابختنم دايبملوأ’ا يف كراسشيو

قوف نيبع’3 ةكراسشمب حمسسي نكل ،اماع
.بختنم لك يف نسسلا

بردم زت˘نو˘ك نا˘ف˘ي˘ت˘سش نإا لد˘ن˘ي˘ت˘سش لا˘قو
نا˘ك اذإا ا˘م˘ع ه˘لأا˘سس ،ي˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

كلذو ،داي˘ب˘م˘لوأ’ا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا رو˘سصت˘ي
ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا با˘ع˘لأ’ا ةرود ن˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ل˘˘ب˘˘ق
ةينابايلا ةمسصاعلا ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

.ماعلا اذه لÓخ ويكوط
ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م11 ي˘˘˘ف لد˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سش كرا˘˘˘˘سشو
7102 يماع يف لوأ’ا يناملأ’ا بختنملا

فول ميخاوي ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘ك˘ل ،8102و
.تقولا كلذ ذنم اددجم هعدتسسي مل
نم ،بختن˘م˘ل˘ل فاد˘هأا3 لدني˘ت˘سش ل˘ج˘سسو
يليسشت كابسش يف (0-1) زوفلا فده اهنيب
.ايسسورب7102 تاراقلا سسأاك يئاهن يف
ىلإا ةدو˘ع˘لا ع˘قو˘ت˘ي ’ ه˘نإا لد˘ن˘ي˘ت˘˘سش لا˘˘قو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نأ’» لوأ’ا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
نوكراسشي ’ نيذلا ةربخلا يوذ نيبعÓلا

.«بختنملا عم

ةحيصضف دعب اكيصسنؤف
ائيصش فرعأا ل :امور
صسداصسلا رييغتلا نع

مل ه˘نإا ،ا˘مور برد˘م ا˘ك˘ي˘سسنو˘ف و˘لوا˘ب لا˘ق
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزأا ن˘˘ع ا˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘سش كرد˘˘˘ي ن˘˘˘ك˘˘˘ي
ايلا˘ط˘يإا سسأا˘ك ن˘م جور˘خ˘لا لÓ˘خ سسدا˘سسلا
،ايسستيبسس ما˘مأا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل

تارييغت5 ءار˘جإا˘ب ا˘˘حو˘˘م˘˘سسم نا˘˘ك ثي˘˘ح
.طقف
تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف سسدا˘˘˘˘سسلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘جو
عفادملا اكيسسنوف كرسشأا امدنع يفاسضإ’ا
ي˘سسل˘ي˘سشت بع’ ورد˘ي˘ب ن˘م ’د˘ب ز˘ي˘نا˘˘ب˘˘يإا
5 ل˘ع˘ف˘لا˘ب ىر˘جأا د˘˘ق نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ق˘˘با˘˘سسلا

يف61ـلا رود ةارا˘˘ب˘˘˘م لÓ˘˘˘خ تار˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت
.يبملوأ’ا داتسس’ا

ن˘˘˘م نا˘˘˘ن˘˘˘ثا سضر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ،ا˘˘˘مور ر˘˘˘˘سسخو
،طقف نيتقيقد نوسضغ يف درطلل هيبع’
.يفاسضإا تقو ىلإا ءوجللا دعب2-4 ةجيتنب
لا˘˘ق ،أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه لو˘˘ح لاؤو˘˘سس ىل˘˘˘ع ادرو
كا˘ن˘ه تنا˘ك اذإا» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ا˘ك˘˘ي˘˘سسنو˘˘ف
ا˘ئ˘ي˘سش فر˘˘عأا ’ ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نأاو ،ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم

.«ايلخاد اهسشقاننسس ،اهنع
امور ربتعا ،مسسوملا نم قباسس تقو يفو
يرود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف ما˘˘˘مأا (0-3) ا˘موز˘ه˘م
ل˘˘ك˘˘سشب بع’ كار˘˘سشإا بب˘˘سسب ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا

.ينوناق ريغ

ةلصضعمل لح داجيإا بجي :يغيتيبؤل
ؤنؤب ةداع هذهو ..ديلا ةصسمل

ن˘ي˘لو˘ج ،ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ششإا برد˘˘م را˘˘ششأا
ىلع ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف د˘ع˘ب ،ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل
،(1‐2) ةجيتنب سسي˘ف’أا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
اميف «قفاوت ةغيشص بجي» هنأا ىلإا
.ءازجلا ةقطنم يف ديلا ةشسملب قلعتي
فدهلل ينا˘ب˘شسإ’ا برد˘م˘لا ر˘ي˘ششيو
ةلكرو يشسلدنأ’ا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ى˘غ˘ل˘م˘لا
لÓ˘خ ،هد˘شض ة˘ب˘شست˘ح˘˘م˘˘لا ءاز˘˘ج˘˘لا
تميقأا يتلا ةارابملا بقعو.ةارابملا
،اغيللا نم91 ةلوجلا يف ءاثÓثلا
سضع˘ب ي˘ف ه˘نأا ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
نم» بعللا ءانثأا ىوشصقلا تاظحللا
ةقشصتلم يديأ’ا يقبت نأا ليحتشسملا
ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا نأا ى˘لإا تف˘لو.«مشسجلاب

بجي ددشصلا اذه يف رارق ذاختا ىلع
ىلع ،رابتع’ا نيعب كلذ اوذخأاي نأا
سسي˘ل» اذ˘ه نأا˘ب ه˘فار˘ت˘عا ن˘م م˘غر˘لا
د˘ششا˘ن ،كلذ ع˘˘مو.«لهشسلا ر˘مأ’ا˘ب
ي˘ف «ة˘ي˘ن˘لا» ذ˘خأا م˘ت˘ي نأا˘ب برد˘م˘˘لا
هقيرف نأا يغيتيبول زربأاو.رابتع’ا
ةياغلل ةنيمث طاقن3» ىلع لشصحت
ناك يذلا سسيف’أا مامأا ةقحتشسمو
هشسراح أانه ىرخأا ةيحان نمو.«اديج
ةلكرل ىدشصت يذلا ونوب يبرغملا
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ة˘ب˘شست˘ح˘م˘˘لا ءاز˘˘ج˘˘لا
نأا ىلإا اريششم ،ءاقللا نمز نم ةريخأ’ا
لعفي يتلا ىلوأ’ا ةرملا تشسيل هذه»
.«كلذ اهيف
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يبابم لبقتسسم مسسح

يصسيم نع ائجافم ارصس يصشفي ؤنيتيكؤب

ويشسيروا˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ف˘ششك
سسيرابل ينفلا ريدملا ،ونيتيكوب
نأاششب ةأاجافم نع ،نامريج ناشس
ا˘م˘ك ،ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ه˘ن˘طاو˘˘م
ةعيبط ىلإا هتاذ تقولا يف راششأا

.يبابم نايليكب هتقÓع
تاحيرشصت يف وني˘ت˘ي˘كو˘ب لا˘قو
:ةينا˘ب˘شسإ’ا ر˘ي˘شس ا˘ن˘يدا˘ك ة˘عاذإ’
را˘م˘˘ي˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت تع˘˘م˘˘شس»
ىلإا بعللا يف هتبغر سصوشصخب

ن˘كل ،ىر˘خأا ةر˘م ي˘˘شسي˘˘م راو˘˘ج
اميف ةياغلل ارذح نوكأا نأا بجي
قر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ع’ نأا˘˘˘ششب ه˘˘˘لو˘˘˘قأا
لاقت˘نا ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘عو.«ىرخأ’ا

:لاق ،نامر˘ي˘ج نا˘شس ى˘لإا ي˘شسي˘م
ل˘˘شضفأا دو˘˘جو˘˘ب ا˘˘˘ًم˘˘˘ئاد م˘˘˘ل˘˘˘حأا»
.«يقيرف يف نيبعÓلا

ما˘يأا نأا˘ششب ةأا˘جا˘ف˘م ن˘ع ف˘ششكو
ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا ي˘˘شسي˘˘م
كششو ىلع ناك يشسيم» :لاقف
م˘ت د˘قو ،لو˘ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف بع˘˘ل˘˘لا
ه˘ترا˘عإا ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب قا˘˘ف˘˘ت’ا

و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب ق˘ير˘ف) لو˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’
ربماغ ناوخ ةارابم لبق ،(قباشسلا

قلأات يتلا4002 سسوتنفوج دشض
.«ظوحلم لكششب اهيف
بي˘شسو˘ج ع˘م ه˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لو˘˘حو
ةنولششرب سسيئر ،ويموتراب ايرام
،يشضام˘لا ف˘ي˘شصلا ،ل˘ي˘ق˘ت˘شسم˘لا
ةرتف ذنم ويموتراب فرعأا» :لاق

،تاناحلا دحأا يف انيقتلا ،ةليوط

ءي˘˘شش يأا كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كي م˘˘ل ن˘˘كل
.«قيرفلا بيردت سصخي

ن˘ع و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب ع˘˘جار˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
نأا˘˘ششب ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
يف هتعرزم يف لمعلا هليشضفت
بيرد˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘جرأ’ا
تثدحت امدنع» :لاقو ،ةنولششرب

تغلاب يننأا دقتعأا ،رمأ’ا اذه نع
.«كلذ يف

لثملا حرط يننكمي ناك» :عباتو
نم ءاقدشصأا يدل ،فلتخم لكششب
ع˘˘ج˘˘ششم ي˘˘˘ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب

نأا ّي˘ل˘ع بع˘شصيو ،لو˘ي˘نا˘ب˘˘شسإ’
.«ميرغلا عم فطاعتأا

نع ثيدحلل وني˘ت˘ي˘كو˘ب قر˘ط˘تو
مجن ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ه˘˘م˘˘شسا ط˘˘ب˘˘ترا يذ˘˘لا ،ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
وأا د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ا˘مإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘˘ب

.لوبرفيل
يدانلا لذب˘ي» :و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب لا˘قو
دو˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك اد˘˘ه˘˘ج
نم يبابمو ،نيمهم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.«نيبعÓلا ء’ؤوه نيب
يف ةياغلل ديعشس يبابم» :متخو
هنأا يف كشش يدل سسيلو ،سسيراب
نا˘˘˘شس ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس’ا بح˘˘˘ي

.«نامريج

ةنؤلصشربل ةرظتنملا ةقفصصلا ددهي نامريج ناصس
،ينا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك

ددهي مهاد رطخ نع ،ءاعبرأ’ا مويلا
عفادم ،ايشسراغ كيرإا لاقتنا ةقفشص
يف ةنولششرب ىلإا ،يتيشس رتشسششنام
.يراجلا يفناج
ةدوعلاب ةوقب ايشسراغ مشسا طبتراو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ى˘˘لإا
ةبغر ىل˘ع ًءا˘ن˘ب ،يرا˘ج˘لا يو˘ت˘ششلا

يف ،ينفلا ر˘يد˘م˘لا ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور
م˘ت ه˘نأا ددر˘تو ،عا˘فد˘لا ط˘خ م˘ي˘عد˘˘ت
ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘م قا˘˘ف˘˘ت’ ل˘˘شصو˘˘ت˘˘لا
ودنوم» ةف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو.يتيشس
سسيراب نإاف ،ةينابشسإ’ا «وف˘ي˘ترو˘ب˘يد
م˘شضب ةو˘ق˘ب م˘ت˘ه˘˘م نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس
طقف رهششأا6 ىقبتي يذلا ،بعÓلا
.يتيشس رتشسششنام عم هدقع يف
ليجأات نأا ىلإا ،ةفيحشصلا تراششأاو
بعÓلا عم دقاعتلا رارقل ةنولششرب

يأا لعجيشس ،لبقملا فيشصلا ىتح
.ثودحلا ةدراو ةيشضرف
ر˘ع˘شسلا نأا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا تح˘˘شضوأاو
5 غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لاو ا˘ي˘شسرا˘غ˘ل ي˘لا˘˘ح˘˘لا

يف ،تاريغتم مهلثمو وروأا نييÓم

قرفلا مظعمو نامريج ناشس لوانتم
.ةيزيلجنإ’ا

يذلا قافت’ا ليجأات نإاف ،يلاتلابو
عيقوتلاب بعÓلا عم ةنولششرب همتأا

د˘ق ،ف˘ي˘شصل˘ل ف˘شصنو م˘˘شساو˘˘م5
.هابقع دمحي ’ ام يف ببشستي
ا˘ي˘شسرا˘غ نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا تفا˘˘شضأاو
،ةنول˘ششر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب كشسم˘ت˘م
ثي˘ح ،يرا˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘كل

نم جرخ امدعب ،بعللا يف بغري
.’ويدراوغ بيب هبردم تاباشسح
ىري هنإاف ،ناموك دلانورل ةبشسنلابو
ف˘˘ي˘˘شصل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘شصلا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت نأا
اشصوشصخ ،ةريبك ةمزأا يف ببشستيشس
اهنم يناعي يتلا تاباشصإ’ا لظ يف
ىقلتي دق بعÓلا نأا امك ،هيعفادم
يف كراششت ةيدنأا نم ىرخأا اًشضورع
.اًشضيأا لاطبأ’ا يرود

دراغيدوأا مصض ةقيقح حصضؤي داديصسؤصس
،ةي˘نا˘ب˘شسإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأا

نأا ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ
بع’ ،دراغيدوأا ن˘ترا˘م ي˘ج˘يور˘ن˘لا

ليحرلا يو˘ن˘ي ،د˘يرد˘م لا˘ير ط˘شسو
فوفشصل لاقت˘ن’او ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ن˘ع
.ءاتششلا اذه داديشسوشس لاير
يشضاملا مشسوملا دراغيدوأا بعلو
ليبشس ىلع داديشسوشس فوفشص يف
عفد ام ،اًزيمم ًءادأا مدقو ،ةراعإ’ا

ن˘كل ،ه˘تدا˘ع˘ت˘˘شس’ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي م˘˘˘ل ناد˘˘˘يز
ركفيل ،ري˘ب˘ك ل˘كششب ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل
ا˘˘˘ًق˘˘˘فو ،ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لا

.ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشصل
لا˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘˘شصم لا˘˘˘˘˘قو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف ،داد˘˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘شس
يأا د˘˘˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’» :ةرووو˘˘˘˘˘˘˘˘˘كل
تمت ةظحللا هذه ىتح تاشضوافم
.«ديردم لاير وأا دراغيدوأا عم
ةدوع لوح ددرت ام لك» :فاشضأاو
ن˘˘م تا˘˘ع˘˘ئا˘˘شش در˘˘ج˘˘م درا˘˘˘غ˘˘˘يدوأا
.«ديردم يف فحشصلا

مشسوملا ةيادب ذنم دراغيدوأا كراششو
،تايرابم9 ي˘ف د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م
م˘لو ،ط˘ق˘ف ة˘ق˘˘ي˘˘قد763 لد˘ع˘م˘˘ب
.فده يأا عنشصي وأا لجشسي

ر .ق ^
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وكوتوك يت˘نا˘ششأا ى˘ع˘شسي
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
قيقح˘ت˘ل ،زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘نا˘غ˘لا
ةيقاف˘تا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسا ر˘ب˘كأا
ع˘م ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ع˘قو نوا˘ع˘˘ت
،يزيلجنإ’ا نوتب˘ما˘ه˘ثوا˘شس
دئاوف ينجل اشضيأا يعاشسلا

.طابتر’ا اذه نم ةريبك
،سسمأا لوأا نايدانلا قفاوو
ة˘˘كار˘˘شش ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘تا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘شس ف˘ي˘˘شضي˘˘ل
ةمئاق ىلإا ايقيرفإا نم ايدان
ةيبونجلا اكيرمأا نم ةيدنأا

ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسوأ’ا قر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششلاو
لخدت نابا˘ي˘لاو ا˘ي˘لار˘ت˘شسأاو
يلود ةكارشش جمانرب نمشض
يدانلاب سصاخ مدقلا ةركل
.يزيلجنإ’ا

ها˘شسنو˘ب˘مأا وا˘˘ي ا˘˘نا˘˘ن لا˘˘قو
يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ام ةاكاحم ديرن» :وكوتوكل
اميف نوتبماهثوا˘شس ه˘ل˘ع˘ف˘ي
هتطششنأاو هلا˘م˘عأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
’ اننأا مغرلا ىلع ،ةيراجتلا
.«هتينازيم مجح سسفن كلمن
نم دكأاتلا ديرن» :فاشضأاو
ه˘˘ترادإا م˘˘ت˘˘ت و˘˘كو˘˘تو˘˘˘ك نأا
ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ب
اميف ةشصاخ ،نوتبماهثواشس
.«يدانلا ةيميداكأاب قلعتي
لماعتي ’ وكوتوك» :عباتو

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا˘˘ب
امنيب ،باب˘ششلا ة˘ي˘م˘يدا˘كأا˘ب
ةدحاو نوتبماهثواشس كلمي
تا˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس ل˘˘˘˘شضفأا ن˘˘˘˘م
ي˘ف با˘ب˘ششلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا

تزر˘فأا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك م˘˘لا˘˘ع
ل˘ي˘ب ثيرا˘غ ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘ع’
اذ˘˘ه ءا˘˘ششنإا د˘˘ير˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘نو
لماعتلا ة˘م˘ظ˘نأا ن˘م عو˘ن˘لا

.«نابششلا نيبعÓلا عم
،هتاذ تقولا يف» :لشصاوو
.يراجت دان ةيمنت˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ن
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت تا˘˘مÓ˘˘ع د˘˘جو˘˘ت

ة˘يد˘˘نأ’ا ى˘˘عر˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع

يتأات نأا اهديرن ةيزيلجنإ’ا
.«ايقيرفإا ىلإا

كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي˘˘˘شس» :م˘˘˘ت˘˘˘خو
،نيبرد˘م˘ل˘ل لدا˘ب˘ت ج˘ما˘نر˘ب
نوتبماهثواشس اندعاشسي˘شسو
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘شضيأا
ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست
.«ةيوشضعلا تاكارتششاو
˘˘ما˘˘ع و˘˘كو˘˘تو˘˘ك سسشسأا˘˘˘تو
ايقيرفإا بقل دشصحو5391
˘˘مد˘˘قأا د˘˘حأا و˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘تر˘˘م
اهر˘ث˘كأاو ا˘نا˘غ ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا
ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر كل˘˘م˘˘يو ،ةر˘˘ه˘˘شش
.يتناششأ’ا ةكلممب

ي˘˘˘ف ها˘˘˘شسنو˘˘˘˘ب˘˘˘˘مأا ر˘˘˘˘شصأاو
نأا» ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
د˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس نو˘ت˘ب˘ما˘ثوا˘شس
.«ةيقافت’ا هذه نم اشضيأا

ةد˘˘عا˘˘˘ق ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل»: م˘˘˘ت˘˘˘خو
21 زوا˘ج˘ت˘˘ت ة˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
حبشصتشسو ،عجششم نو˘ي˘ل˘م
از˘كر˘م ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت نآ’ا ا˘˘نا˘˘غ
ةيريهامجلا مهتدعاق ةدايزل
كل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ن .ا˘˘˘˘˘˘شضيأا ا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه
نو˘كل˘م˘يو ة˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
كلذ˘لو ا˘ي˘م˘لا˘ع را˘˘ششت˘˘ن’ا
ا˘ن˘شضع˘ب ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسن˘˘شس
.«سضعبلا

صشامر ماصشه

يقيرفإا قÓمع عم ةكارصش عقؤي نؤتبماهثواصس
يزيلجنلإ يدانلإ هلعفي ام ةاكاحم ديري وكوتوك يتناصشأإ

يرود˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ف ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
حئاولل كاهتنا دوجو لامتحا
با˘˘ي˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ،ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا

بع’ سسار˘غدو˘ن˘شس تر˘بور
نع ،نويبلأا سشتيمورب تشسو
تشسو قباشسلا هيدان ةهجاوم
.ءاثÓثلا سسمأا ،دتيانوي ماه
غلابلا طشسولا بع’ مشضناو
ىلإا ،ا˘ما˘ع33 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
نم ا˘مدا˘ق سشت˘ي˘مور˘ب تشسو
ن˘م ن˘ما˘ث˘لا ي˘ف ،ما˘˘ه تشسو
هتارابم يف كراششو ،يفناج
برد˘م˘لا ق˘ير˘ف ع˘˘م ى˘˘لوأ’ا
لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ سسيادر’أا ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شس
ىلع2‐3 را˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ن’ا

تب˘شسلا ،نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو
.يشضاملا
نإا لا˘˘˘˘˘˘˘ق سسيادر’أا ن˘˘˘˘˘˘˘˘كل
ا˘˘حا˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘كي م˘˘˘ل بعÓ˘˘˘لا

ما˘ه تشسو ما˘مأا ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل
.«نييدانلا نيب قافتا» ببشسب
لبق تروب˘شس ي˘ت.ي˘ب غ˘ل˘بأاو
داتشسب تميقأا يتلا ةارابملا
˘ما˘م˘تإا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘˘ن» :ند˘˘ن˘˘ل
.«قافت’ا اذهب طقف ةقفشصلا

نوبعÓلا عيطتشسي ’ امنيبو
مهتيدنأا ةه˘جاو˘م نورا˘ع˘م˘لا
ف˘˘قو˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘شصأ’ا

تا˘˘ق˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
.ةمئادلا لاقتن’ا

يرودلا ةطبار حئاول لوقتو
دان يأ’ زوجي ’» :زاتمملا
يأا ن˘˘ّكم˘˘ي اد˘˘ق˘˘ع مر˘˘ب˘˘˘ي نأا

نم دقعلا كلذ يف رخآا فرط
ىلع ايدام ةردقلا باشستكا
ىلع وأا هتاشسايشس يف ريثأاتلا
تا˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ءادأا
تشسو ر˘˘˘˘˘˘شسخو .«يرود˘˘˘˘˘˘لا
.1‐2 ةارابملا سشتيمورب

صشتيموربو ماه تصسو ةارابم يف لمتحم كاهتنا
12

1‐2 نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘˘ب زا˘˘ف
ا˘ي˘˘شسورو˘˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
،ءاثÓثلا ةرهشس ،د˘نو˘م˘ترود
رمع نم71 ـلا ةلوجلا يف
ةر˘˘كل ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لأ’ا يرود˘˘˘لا
.مدقلا

ع˘˘˘˘˘فر ،زو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘بو
23 ىلإا هديشصر نزوكرفيل
،يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن
نرياب ن˘ع طا˘ق˘ن4 قراف˘ب
نيح يف ،ردشصتملا خينويم
د˘نو˘م˘ترود د˘ي˘شصر ف˘˘قو˘˘ت
.ةطقن92 دنع عبارلا
سسا˘˘˘ب˘˘˘يد ى˘˘˘شسو˘˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت
،41 ةقيقدلا يف نزوكرفيلل
نا˘ي˘لو˘ج لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
مث ،76 ةقيقدلا يف تدنارب
فده زتريف تايرولف زرحأا
08 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘˘لا

.سضرأ’ا باحشصأ’

قح˘شس ،ة˘لو˘ج˘لا سسف˘ن ي˘فو
اتر˘ي˘ه ه˘ف˘ي˘شضم م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه
ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب
يدور نايتشسابيشس ا˘ه˘ل˘ج˘شس
سشت˘ي˘مارا˘ك ج˘يرد˘نأاو (33)
ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف (ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه)

هد˘ي˘شصر ع˘فر˘ي˘˘ل ،88و86
زكرملا يف ة˘ط˘ق˘ن91 ى˘لإا

ديشصر فقوت نيح يف ،11
71 دنع رششع عبارلا اتريه
.ةطقن
ىلع غرو˘ب˘شسف˘لو˘ف بل˘غ˘تو
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ز˘ن˘يا˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضم
زوتشسراب امهلجشس نيفيظن
ر˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘فو (56) كي˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ع˘فر˘˘ي˘˘ل ،(97) تشسرو˘غ˘˘ي˘˘ف
يف ةطقن92 ىلإا هديشصر
نيح يف ،سسما˘خ˘لا ز˘كر˘م˘لا
عباشسلا زنيام ديشصر دمجت

.طاقن7 دنع رششع

دنؤمترود يف نيفدهب ةفاصصؤلل يقتري نزؤكرفيل

ناشس سسيراب يدان سسفانتي
يبطق عم يشسنرفلا نامريج
لا˘يرو ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ،ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا

ةقفشصب رفظلا ىلع ،ديردم
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م
.لبقملا يفيشصلا

تو˘ف ي˘ل˘ي˘ت ةا˘ن˘ق تف˘ششكو
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا نأا ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
يشضايرلا ريدم˘لا ودرا˘نو˘ي˘ل
دقفي مل ،يشسيرابلا يدانلل
م˘˘شض ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ي˘˘ف ل˘˘مأ’ا
نر˘يا˘ب ع˘فاد˘م ،ا˘ب’أا د˘ي˘ف˘˘يد
لاقتنا ةق˘ف˘شص ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘م
ت’اق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ر˘ح
.ةيفيشصلا

ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا تفا˘˘˘˘˘شضأاو
ل˘˘شصو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل يوا˘˘شسم˘˘ن˘˘لا

يلوؤوشسم ع˘م ،د˘ع˘ب قا˘ف˘ت’
ل˘خد ا˘م˘ن˘ي˘ب ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
طخ ىل˘ع ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب يدا˘ن
.اب’أا عم تاشضوافملا

ع˘م ا˘ب’أا د˘قا˘ع˘ت ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو
ةياهنب «يرافابلا» قÓمعلا
ترثعتو ،يراج˘لا م˘شسو˘م˘لا

يناملأ’ا يدا˘ن˘لا ت’وا˘ح˘م
عيقوتلاب بعÓلا عانقإا يف
.ديدج دقع ىلع
فوفشصل اب’أا ديفيد لقتناو
باشش بعÓك خينويم نرياب
يف انييف ايرتشسوأا نم اًمداق

تم˘˘˘˘˘˘˘˘تو ،8002 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شص
طق˘ف ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘شسل ه˘ترا˘عإا
ءا˘ت˘شش ي˘ف م˘يا˘ه˘ن˘فو˘˘ه ى˘˘لإا
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ةديدج ةثراك امور بكترا
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف
ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا رور˘˘˘م م˘˘˘غر كلذو
يف حداف أا˘ط˘خ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق
م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه و˘˘ي˘˘ششت˘˘لا˘˘كلا

.طاقن3 هفلك
،ايز˘ي˘ب˘شس ما˘مأا ا˘مور ر˘شسخو
،2‐4 ةجيتنب ،ءاثÓثلا سسمأا
سسأاكل61ـلا رود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
تدتما ةارابم ي˘ف ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
.نييفاشضإا نيطوششل
لو˘ب˘تو˘˘ف» ع˘˘قو˘˘م بشسح˘˘بو
امور ةراشسخ نإاف ،«ايلاطيإا

أاط˘خ˘لا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘م˘ت˘ح تنا˘ك
هويرادإا هبكترا يذلا حدافلا

.ةارابملا لÓخ
ا˘مور نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘شضوأاو
ىلع ،تار˘ي˘ي˘غ˘ت6 ىر˘˘˘˘جأا
هب حومشسملا نأا نم مغرلا

5 ءار˘˘˘جإا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
.طقف تارييغت
اذه نأا ىلإا ،ريرقتلا راششأاو
طاوششأ’ا يف عقو دق أاطخلا
نيبع’ درط دعب ،ةيفاشضإ’ا

ةيناث03 لÓخ بائذلا نم
ةجيت˘ن تنا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ط˘ق˘ف
لداعتلا ىلإا ريششت ةارابملا
.قيرف لكل نيفدهب
ة˘با˘ث˘م˘ب أا˘ط˘خ˘لا اذ˘˘ه د˘˘ع˘˘يو
ح˘ئاو˘ل˘ل ة˘خرا˘شص ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
،ةارابملا ةراشسخ مهف˘ل˘كت˘شس
.اهب زوفلا لاح يف ىتح
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا د˘عاو˘ق˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
م˘كح ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم ن˘˘م سسي˘˘ل
م˘كح˘لا ى˘˘ت˘˘ح وأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘ت ،ع˘˘˘بار˘˘˘لا
نم ر˘ث˘كأا تار˘ي˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا˘ب

.اهب حومشسملا
ا˘˘مور نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
ةيادب يف اًحداف أاطخ بكترا
سسÓيه قيرف مامأا ،مشسوملا
3 ةرا˘شسخ ه˘˘ف˘˘ل˘˘ك ،ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف
ته˘ت˘نا ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ،طا˘˘ق˘˘ن
.فادهأا نودب اهتجيتن
هبع’ ا˘ه˘ت˘قو ا˘مور كر˘ششأاو
يف جردم وهو اراوايد ودامأا
يتلا اًما˘ع22 تحت ة˘م˘ئا˘ق
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ب اًد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م نا˘˘˘ك
.يشضاملا مشسوملا
32ـلا هماع غلب اراوايد نكل
م˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ه˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت˘˘ي
دعب ىتح ،رابكلا نيبعÓلا
يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار غÓ˘˘˘˘˘بإا
ةمشصاعلا ق˘ير˘ف˘ل ي˘لا˘ط˘يإ’ا
.أاطخلاب

ايلاطيإا صسأاك يف امور نم ةديدج ةثراك

يناملأ’ا يلودلا مجنلا راتخا
نر˘يا˘ب حا˘ن˘ج ،ي˘نا˘شس يور˘˘ي˘˘ل
ىدترا بع’ لشضفأا ،خينويم
خيرات يف01 مقر سصيمقلا

.مدقلا ةرك
ي˘م˘˘شسر˘˘لا با˘˘شسح˘˘لا حر˘˘طو
ر˘ب˘˘ع ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل
ل˘شضفأا لو˘ح ا˘ًلاؤو˘شس «ر˘ت˘يو˘ت»
01 مقر سصيمقلا ىدترا نم
.خيراتلا يف
،لاؤوشسلا اذه ىلع يناشس درو
يئانثلل ةكرحتم ةطقل رششنب
ةنول˘ششر˘ب م˘ج˘ن ،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور
دئاق ،يشسيم لينويلو ،قباشسلا
بت˘كو ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب

.«يئانثلا اذه» :اهيلع
ه˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج

خيرات ىلع ةياغلل ريبك ريثأات
وأا ي˘ل˘ح˘م˘لا ءاو˘شس ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب
يذلا ،يشسيم اًديدحتو ،يراقلا

سصيمق˘ب ة˘لو˘ط˘ب83 ق˘˘ق˘˘ح
6 دشصحو ،ينولاتكلا يدانلا

.ةيبهذ تارك

خيراتلا يف01 مقرلا ىدترا نم زربأا راتخي يناصس

ؤينؤطنأا :صسيؤم
لصضفأل لصصي مل

دعب هتايؤتصسم

تصسو برد˘م صسيو˘م د˘ي˘˘ف˘˘يد ر˘˘صصي
هقيرف نصسحت ةرورصض ىلع ،ماه
و˘ي˘نو˘ط˘نأإ ل˘ي˘ئا˘˘خ˘˘ي˘˘م م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لإو
ةديجلإ ةقلط˘نلإ ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

زا˘ت˘م˘م˘لإ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلإ يرود˘˘لإ ي˘˘ف
مصسوملإ ىهنأإ نأإ دعب ،مدقلإ ةركل
بقع61ـلإ ز˘كر˘م˘لإ ي˘ف ي˘صضا˘˘م˘˘لإ

.طوبهلإ بنجتل صسرصش عإرصص
تصسو ىلع (1‐2) ماه تصسو زافو
،صسمأإ لوأإ ،نو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأإ صشت˘˘˘ي˘˘˘مور˘˘˘ب
23 ديصصرب عباصسلإ زكرملل دعصصيل
قرا˘ف˘ب ،ةإرا˘ب˘˘م91 ن˘˘م ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
نكل يبهذلإ عبرملإ نع نيتطقن
ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل بلا˘˘ط ز˘˘يو˘˘م
.تابثلاب
ةئيه يد˘ن˘ل˘ت˘ك˘صسلإ برد˘م˘لإ غ˘ل˘بأإو
(يصس.يب.يب) ةيناطيربلإ ةعإذإلإ
ىل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ن نأإو م˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن نأإ د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ن»
بجيو اصضيأإ عصضإوتلابو حومطلاب
.«نصسحتنل ريثكلإ لعفن نأإ

مصسح اعئإر افده وينوطنأإ لجصسو
نأا˘ب ر˘ع˘صشي صسيو˘م ن˘ك˘ل را˘˘صصت˘˘نلإ
ل˘˘˘˘صضفأل ل˘˘˘˘صصي م˘˘˘˘ل م˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ

.نآلإ ىتح هتايوتصسم
ي˘ن˘ن˘ك˘˘لو ءإدألإ بحأإ م˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
بع˘ل˘ت ل ا˘مد˘ن˘عو ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لإ بحأإ

طاقنلإ عم˘ج˘ت ن˘ك˘لو د˘ي˘ج ل˘ك˘صشب
.«ديج رصشؤوم إذهف
لزعلإ ةرت˘ف د˘ع˘ب» :صسيو˘م م˘ت˘خو
ةيز˘ها˘ج ي˘ف و˘ي˘نو˘ط˘نأإ نا˘ك ما˘ع˘لإ

لمأانو ليجصست˘لإ ي˘ف ز˘كر˘يو ة˘ما˘ت
ةدو˘ه˘ع˘م˘˘لإ ه˘˘ت˘˘قا˘˘ي˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘صسي نأإ

.«ديكأاتلاب هفإدهأإ لدعمو
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جربلا يلها ءاشضعأا عراشس
و ءاثÓثلا ةيششع عامتج’ا ىلا
تارار˘ق˘لا سضع˘˘ب˘˘ب جور˘˘خ˘˘لا
نا و ةشصاخ قيرفلا ديفت يتلا
لكششت لجا نم ناك فوختلا

تا˘بو˘ع˘شص ل˘كا˘ششم˘لا ة˘ل˘م˘ج
و ةكشسلا ىلا قيرفلا ةدوعل
سسي˘ئر ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا و˘˘ه
سشا˘˘˘مر يوا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
نم ةلم˘ج˘ل ع˘شضخ˘ي سساو˘ح˘لا
ةقباشسلا هتارارق نع عجارتلا

لام سسأار حتفب موقيشس ثيح
ىلع قافت’ا مت امك ةكرششلا
يششايعلا ىف˘ط˘شصم بي˘شصن˘ت

عامتج’ا سصلخ و ماع ريدمك
نييعت ديكأات ىلا ةياهنلا يف
بردمك سسابع زيزع بردملا

رونلا دبع و قيرفلل يشسيئر
مت امك هل دعاشسمك ةعيبشصوب
و م˘ي˘ل˘شس ل˘ي˘شضو˘ف ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
و سسارحل˘ل برد˘م˘ك ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
رشضح˘م˘لا˘ب ا˘شضيأا اود˘ج˘ن˘ت˘شسا
. دارشش كيلم يندبلا

ابردم صسابع زيزع
قيرفلإ دوقيصس و يلهألل

ةراطصسوصس دعب
نوكي نل هتاذ قايشسلا يف

ز˘ها˘ج سسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع برد˘م˘˘لا
اذ˘ه ءا˘ق˘ل ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ل

نو˘˘˘كي˘˘˘شس ثي˘˘˘ح عو˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا
رششابي نا ىلع طقف نياعمك
ةدا˘ي˘ق ي˘ف ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘ت˘م˘ه˘م
ءا˘ق˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘شض ى˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ةمقلا د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
˘ما˘ما ق˘ير˘ف˘لا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ينق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي ةرا˘ط˘شسو˘شس
ىلوت˘ي˘شس ن˘م و˘ه ة˘ع˘ي˘ب˘شصو˘ب
ن˘ع ثح˘ب˘ي˘شس ثي˘ح ة˘م˘ه˘م˘˘لا
حمشست يتلا ةبشسانملا ةيفيكلا
و ءاقللا ةجيتن بشسكب يلهأÓل
. نييمشصاعلا ةبقع يطخت

صشامر ماصشه

039213ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج8ـل قفإوملإ1202 يفناج12صسيمخلإةصضايرلا
«ةراطصسوصس» مامأإ قيرفلإ دوقي صسابع

تاÒيغتلا ديدع ءارجا دعب قفألا ‘ حؤلت ةيباجيإا رداؤب

جÈلإ يلهإ

نم هدقعل ةبغز سسراحلا خشسف نا ودبي
قا˘فو˘˘لا ةرادإا ل˘˘ع˘˘ج يدو˘˘ع˘˘شسلا كم˘˘شض
لÓخ هليهأات لجا نم ليبشس نع ثحبت

يف لخدي هنا و ةشصاخ ةمداقلا تاعاشسلا
لعجي دق يذلا رم’ا وه و نيلاطبلا ةناخ
هتامدخ نامشض ةيناكمإا نع ثحبي قافولا

و اميشس’ ةيرياشضخ سسراحلا ةشسفانمل
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع نو˘˘كي˘˘شس قا˘˘فو˘˘لا نا

و ةمداقلا تاعاشسلا يف فاكلا ةشسفانم
هعم تاشضوافملا رششابت اهلعج ام وه
. اعيرشس رومأ’ا مامتإا دشصق

و موجه بلقب بلاطي يكوكلإ
حانج

ةلي˘كششت ل˘شصاو˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
سسا يشسلا دعومل اهتاريشضحت قافولا
ينقتلا ثحبي ثيح ةعمجلا اذه يشس
ح˘˘م˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘˘ع
قيقحت يلاتلاب و ني˘ب˘ئا˘غ˘لا سضيو˘ع˘ت˘ب
ةدايرلا يف قافولا يقبت ةيباجيإا ةجيتن
ي˘لوؤو˘شسم بلا˘ط ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
و موجه بلق بادتنا ةرورشضب قيرفلا

تا˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘خ قاور م˘˘جا˘˘ه˘˘م اذ˘˘ك
ريشسملا مقاطلا لعج ام وه و ةمداقلا
يئانث˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ثح˘ب˘ل ى˘ع˘شسي

ناتقرولا امه و نام˘تو˘ب و ي˘ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب
.امهتيكزتب سشتوكلا ماق ناتللا

صشامر ماصشه

قافؤلل ةدؤعلا نم بÎقي ةبغز

« كابلا » ماما ديعصسؤب و مصساق ىلع دامتعلا اهناكمإاب ةبيبصشلا
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نيع ةيع˘م˘ج ق˘ير˘ف سشي˘ع˘ي
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘˘مزا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
تاباشصإ’ا لكششم سصوشصخب
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي ى˘˘ح˘˘شضا يذ˘˘لا
ثيح رخ’ ءاقل نم ةبيتكلا
دا˘يز ةز˘م˘ح بعÓ˘لا سضر˘ع˘˘ت
ةمق نع هدعبتشس ةباشصإا ىلا
و تب˘˘شسلا اذ˘˘ه ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘˘لا
يف هليمز ىلا فاشضي يلاتلاب
وه و تايره ناديملا طشسو
سشيعي سشتوكلا ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م
سضع˘ب ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب بلا˘ط˘م
ه˘ل˘ع˘ج˘ت˘شس ي˘ت˘لا و لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
نيب نزاوت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت لوا˘ح˘ي
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م طو˘ط˘خ˘˘لا
. ةيباجيإا ةجيتن

نع ثحبي صشيعي
ةجيتن صصانتقإ ةيفيك

ةوانصشلإ مامإ ةيباجيإإ
ثح˘˘ب˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ليشصحت ةيناكمإا نع بردملا
هلعج ام وه و ةيباجيإا ةجيتن
دشصق هرشصانع نحششل ىعشسي
يذلا مزÓلا زيكرتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
و ررحتلا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘م˘شسي
˘ما˘م’ا و˘ح˘ن ا˘مد˘˘ق ي˘˘شضم˘˘لا

ىل˘ع سسفا˘ن˘ت˘لا نا و ا˘م˘ي˘شس’
ة˘شصا˘خ هد˘ششا غ˘ل˘ب ة˘فا˘شصو˘لا

ةيدولوم سسفانملا ققح نيح
فيطشس ي˘ف هزو˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘لا

ن˘ع برد˘م˘˘لا ثح˘˘ب˘˘ي و اذ˘˘ه
سضرأ’ا ي˘ف هر˘شصا˘ن˘ع ع˘˘شضو
ةديج ةشسفانم قيقحتل ابشسحت
نامشضب يليÓب ءاقفرل حمشست
. ةيباجيإا ةجيتن

صشامر ماصشه

ةليلم Úع ةيعمج

» ماصصل » ادد‹ برصضت تاباصصإلا
دايز بيغت و

وحوح ريمشس بردملا رجف
ةركشسب داحتا تيب يف ةلبنق
زهاج ريغ قيرفلا نا دكا نيح
ام وه و ةيندبلا ةيحانلا نم
دهتجي مل ق˘ير˘ف˘لا نأا˘ب د˘كؤو˘ي
تار˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت ي˘˘˘ف ا˘˘˘قÓ˘˘˘طا
قيرفلا نا دكا ثيح فيشصلا
نم ةئاملاب03 يلاوحب لمعي
ع˘با˘شصأا ا˘ه˘جو˘م ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما
قباشسلا ينفلا مقاطلل ماهت’ا

رودلاب هبشسح مقي مل يذلا و
ةزهاج ةعومجملا لعجي يذلا
˘مد˘ع نا ر˘كذ˘ي تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

تدأا ام يه داد˘ع˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا سضر˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لا
ل˘˘˘كششم ى˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
. ةيلشضعلا تاباشصإ’ا

Áةجيتن ‘ صسفنلإ ين

ةيدŸإ مامإ ةيباجيإإ
ىلع سشتوكلا دكا دق و اذه

ىلا ةشسام ةجاح يف قيرفلا نا
ى˘لا ة˘ل˘ي˘˘كششت˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي ن˘˘م
ةيحانلا ن˘م ة˘شصا˘خ ة˘ه˘جاو˘لا
زيكرتلا ةيحان نم و ةيندبلا

ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘خ د˘ه˘ت˘ج˘ي˘شس ه˘نا اد˘كؤو˘م
ل˘جا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘شسلا
و يقايللا بناجلا نم عفرلا
هيبع’ عيج˘ششت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
يشصخششلا مهدودرم نيشسحتل
ةداعتشسا ىلع كلذب لمعلا و
ثح˘˘ب لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا
يف ةيبا˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يبملوا ماما لبقملا دعوملا
. ةيدملا

صشامر ماصشه

ةركصسب دا–إ

يبعل ةيزهاج مدع دكؤؤي ؤحؤح
ايندب دا–لا

موغلشش لÓه بردم قفتا
ع˘م ة˘طار˘عو˘ب د˘ي˘ششر د˘ي˘ع˘˘لا

بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج برد˘˘م
ة˘ج˘مر˘ب ى˘ل˘ع راز˘خ يدا˘˘ه˘˘لا

يفناج82 موي ةيدو ةارابم
ة˘ن˘يد˘م˘ب بع˘ل˘ت˘شس و يرا˘ج˘لا

بعلمب طبشضلاب ةليلم نيع
هجاويشس اهلبق و حيبذ نامد
دا˘˘ح˘˘تا و˘˘طا˘˘ششلا ءا˘˘ن˘˘بأا اد˘˘˘غ
ي˘ف بع˘ل˘م˘لا تاذ˘ب ة˘يوا˘ششلا
ة˘ه˘جاو˘˘م م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

مداقلا ءاثÓثلا ةياجب ةيدولوم
لÓ˘ه˘لا ةرادإا تق˘ل˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
ةرادإا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م
با˘˘ح˘˘شسنا ل˘˘˘ب˘˘˘ق » بو˘˘˘م˘˘˘لا
بردملا نا ركذي » بردملا
ز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘شصاو˘ي ة˘طار˘˘عو˘˘ب
. يحاونلا عيمج نم ةبيتكلا

دŒ تأإدب للهلإ ةليكصشت
صضفري ةطإرعوب و اهŸاعم

هقإروأإ نع فصشكلإ
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت تنا˘˘˘ك و اذ˘˘˘ه

ي˘˘˘˘ف تزا˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ق لÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا

داحتا مامأا ةريخ’ا تاعاشسلا
در نود فده ةجيتنب ةلششنخ
بردملا اه˘ف˘شصو ةارا˘ب˘م ي˘ف
و ةشصاخ ةديفم˘لا˘ب ة˘طار˘عو˘ب
تاميلعتلا اوق˘ب˘ط ه˘لا˘ب˘ششأا نأا

نود اه˘ن˘م او˘جر˘خ م˘ه˘نأا ا˘م˘ك
ءادأ’ا نأا ى˘˘ت˘˘˘ح و تا˘˘˘با˘˘˘شصإا
ءا˘˘ن˘˘بأا » فر˘˘ط ن˘˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ينقتلا اريثك حارأا » وطاششلا
د˘˘كأا يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘˘شسق˘˘˘لا
ةليكششتلا ملاعم نأاب هيبرقمل
مغر حشضتت تأادب ةيشساشسأ’ا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا سضفر ه˘˘˘نأا

ةشسفانملا قلخ لجأا نم اركبم
. نيبعÓلا نيب

صشامر ماصشه

ديعلإ موغلصش لله

و تايدؤلا طبصض ناهر ‘ حجني ةطارعؤب
ةبيتكلا زيهŒ ىلع رصصي

ىلع ةدكيكشس ةبيبشش قيرف نوكيشس
سسرا˘ح˘لا » ي˘ئا˘ن˘ث˘لا كار˘ششا ع˘م د˘˘عو˘˘م
كلذ و » ديعشسوب طشسولا بع’ و مشساق
ليهأات˘لا » ا˘م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت رار˘ق رود˘شص د˘ع˘ب
ا˘م˘ه˘نا˘كم˘ب˘ف كلذ˘ب و » مو˘ي˘لا نو˘كي˘˘شس
اذه وداراب يدان ةهجاوم يف ةكراششملا
برملا حارا يذلا رم’ا وه و ةعمجلا
ينمي ناك هنا و ةشصاخ اريثك ناشسيتفا
يف ام˘هدو˘جو˘ب ق˘با˘شس تقو ي˘ف سسف˘ن˘لا
ى˘لا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا

ةوجرملا ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع امهتردقم
. ةليكششتلل
لاطب مجاهم نع ثحبي ناصسيتفإ

ةجيتن قيقحتب لئافتم و
ةيباجيإإ

ةبيبشش ةرادإا ىعشست هتاذ قايشسلا يف

د˘حا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ثح˘˘ب ى˘˘لا ةد˘˘كي˘˘كشس
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ق˘فو ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
ي˘˘لوؤو˘˘شسم فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘شضو˘˘˘م˘˘˘لا
نم كانه نا و ةشصاخ ةيرئازجلا ةيداحت’ا
رم’ا وه و ةيفيشصلا ةرتفلا يف اوعقوي مل
كانه و انه نم ثحبي سشتوكلا لعج يذلا

ركذي ةيمام’ا ةرطاقلا ةلكششم لح دشصق
ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب لئافتم ينقتلا نا
تايونعملا لظ يف ةشصاخ » كابلا » ماما
تاقحتشسمل ةرادإ’ا ديدشست دعب ةيلاعلا

. يقوزرم ءاقفر
صشامر ماصشه

ةدكيكصس ةبيبصش

فيطصس قافو
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يشضامل˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج راز
قباشسلا هيدان ينطولا بخانلا
سصمقت يذلا يرطقلا ةفارغلا
ناك امدنع ،3002 ةنشس هناولأا
.داحت’ا ىمشسي

ج˘يو˘ت˘ت˘لا سسد˘ن˘ه˘م ر˘˘ه˘˘ظو
دعب9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب

تط˘ق˘ت˘لا ثي˘ح ل˘يو˘ط با˘ي˘غ
ل˘شضفأا تار˘ي˘ما˘كلا تا˘شسد˘ع
ة˘˘ن˘˘شس ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘ف برد˘˘م
تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ،9102
مشساج خيششلا ةقفر ،«دوهفلا»
.يدانلا سسيئر يناث لآا رماث نب

ل˘˘شضفأا ع˘˘˘بار ر˘˘˘ب˘˘˘عو اذ˘˘˘ه
9102 ةنشس ملاعلا يف بردم
بق˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘˘شس ن˘˘ع
ةرادإا فر˘ط ن˘م ه˘ت˘˘فا˘˘شضت˘˘شسا
˘مو˘ي ير˘ط˘ق˘لا ة˘فار˘غ˘لا يدا˘˘ن
ة˘ح˘ف˘شصلا تل˘ق˘˘نو ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ا˘ح˘ير˘شصت ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا

ىلع ينطولا بخانلاب اشصاخ
يعامت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ةدوعلاب روخف انأا» :اهيف ءاجو
نأاو قبشس ثيح ،ةفارغلا ىلإا
امدنع3002 ةنشس هعم تبعل

:فاشضأاو ،«داحت’ا ىمشسي ناك
عيمجلا عم ةديج ةقÓع كلما»

ءاقدشصأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كل˘مأاو
لآا دمح يدانلا سسيئر اميشس’
ع˘˘با˘˘تأا ا˘˘نأا» :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«ي˘˘˘نا˘˘˘ث
ل˘ظ ي˘˘ف ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا
نيب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا د˘جاو˘ت
نايفشس رارغ ىلع نييرئازجلا

ا˘نأاو ،ةرو˘يد˘˘ق ن’د˘˘عو ي˘˘ن˘˘ه

رظنلاب ،انه امهدجاوتب ديعشس
..هامدقي يذلا ديجلا ءادأ’ا ىلإا
خيراتبو ،ريبك ق˘ير˘ف ة˘فار˘غ˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب جو˘˘ت ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ه˘˘نأا د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘م نأاو ،با˘˘˘ق˘˘˘لأ’ا
ي˘˘˘ف با˘˘˘ق˘˘˘لأ’ا˘˘˘ب جو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘شس
.«بيرقلا لبقتشسملا

ب.م.يرصسيإإ

يرطقلا يرودلل هتعباتم دكؤؤيو ةفارغلا روزي يصضاملب

لصصإوي يذلإ تقولإ ‘
هيبعل داقتنإ زيوم هيف

ديصشُي ةمحر نب
مامأا هقيرف زؤفب

صشتيمورب تصسو
ة˘م˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس ثح

بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘ه تشساو يدا˘˘ن
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘قا˘˘فر
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘˘م
بق˘ع ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
تشسو مامأا زوفلل مه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
«1 ـ2» ـب نويبلأا سشتيمورب
نم81 ة˘لو˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

عقوم ىلع يمشسرلا هباشسح
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
نكل عئار زوف »:«مارغتشسنا»
.«لمعلا ةلشصاومب انيلع

ةنشس52 بحاشص كراششو
،ةارابملا هذ˘ه لÓ˘خ ا˘ي˘شسا˘شسأا

ي˘˘˘˘ف ادودر˘˘˘˘م مد˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ءارو نا˘ك ثي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

نأا ل˘ب˘ق ،لوأ’ا فد˘˘ه˘˘لا ةر˘˘ك
نم26 ةقيقدلا يف لدبتشسي
هناكم كرتيو ،ةهجاوملا نمز
.«سسلانروف ولباب» هليمزل

د˘ق˘ت˘نا قا˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘فو
هيبع’ «زيوم ديفاد» بردملا

فششكو زوفلا نم مغرلا ىلع
هنأا ةيفحشص تاحيرشصت يف
ءادأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع سضار ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ
م˘ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف اوأا˘˘˘ط˘˘˘خأا
يتلا تاغوارملاو تاريرمتلا
بشسح ا˘ه˘ل˘ح˘م ي˘ف ن˘˘كت م˘˘ل
.لجرلا

ناك ز˘يو˘م نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘لو
برا˘ح˘م ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ئاد
ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘ي نأا˘˘ب ءار˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ىلعو هتا˘غوار˘مو ه˘تار˘ير˘م˘ت
تقو˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘˘˘كت نأا
 .بشسانملا
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ةديعصس ةيدولومةرويدقو ينه يئانثلإ همدقي اÃ داصشأإ

لؤخدلل لاملا ريفؤت نم نكمتت مل ةرادإّالا
قلغم صصبرت يف

«ةداصصلا» عباتم نم ديزت ةيلاملا ةمزألا
ةيدولوم قيرفل يواهلا يدانلا سسيئر يدعاشسم دمحم فرتعا

ةمزأا نم قيرفلا ةاناعم ،فرتحم يناثلا مشسقلا ىلإا يمتنملا ةديعشس
نم لاملا ريفوت ىتح وأا اهزواجت نم ةرادإ’ا نكمتت مل ةقناخ ةيلام
يوركلا مشسوملا قÓطن’ اريشضحت قلغم سصبرت يف لوخدلا لجأا
.ديدجلا

لششف دلاخ يلمر قيرفلا سسيئر نأا ،يواهلا يدانلا سسيئر فششكو
ديزي نأا لبق سصبرت ةجمرب نم يدانلا مرح ام لاملا ريفوت يف
3 لبق اذه لك بارشضإا يف مهلوخد بقع ةلب نيطلا نوبعÓلا
.ديدجلا يوركلا مشسوملا قÓطنا نم عيباشسأا

قيرفلا ىلع فارششإ’ا ميرك ةليحوب بردملا سضفر ،رخآا بناج نم
.اهششيعي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا لظ يف

لاملا ريفوتو ةيلحملا تاطلشسلا لخدت يف يدعاشسم لمأايو اذه
تاحيرشصت يف لاقو ،يحاونلا لك نم يدانلا ةدعاشسم لجا نم
يه ةيدلبلا ىقبتو قيرفلا ىلع رثأا راهششإ’ا دوقع بايغ» :ةيفحشص
نيمشسوم رخآا يف تعجارت تاناعإ’ا نأا ’إا ،يدانلل ديحولا لومملا
.ةنشسلا يف نيرايلم ىلع لشصحن انك امدعب

هاجت ميتنشس رييÓم3ـب ةنادم ةديعشس ةيدولوم نأا ركذلاب ريدجلاو
قيرفلا لعجي ام ،تاعزانملا ةنجل ىدل اهوكتششا نيقباشس نيبع’
يوركلا مشسوملا قÓطنا نم مايأا لبق ةياغلل ةجرح ةيعشضو يف
.ديدجلا

ب.م.يرصسيإإ
رصضخلإ مجاهم عم بصسانتت ل نويل بعل ةقيرط نأإ دكأإ

نؤيل عم بعلل حلصصي ل يناميلصس :ناتور
تاداقتنا قباشسلا يشسنرفلا يلودلا بعÓلا ناتور موريج هجو

يناميلشس مÓشسا عم اهدقاعت بقع يشسنرفلا نويل يدان ةرادإ’ ةعذ’
ناولأا لمحل حلشصي ’ قباشسلا رتشسيل بع’ نأا احشضوم ،رشضخلا مجن
.بعللا ةقيرطل ىتح ’و «لاول»

ببشس مهفأا مل» :Óئاق ةيفحشص تاحيرشصت يف ناتور حشضوأاو
اهقبطُي يتلا بعللا ةقيرطل حلشصي ’ هنإا ،يناميلشس عم نويل دقاعت
’ يناميلشس» :عباتو ،«مشسوملا ةيادب ذنم ،ايشسراغ يدور بردملا
ةباشصإÓل يابيد سضرعت لاح يف ىوشس نويل عم كراششي نا نكمي
.«هشضيوعت ىلع ارداق نوكيشسف

ب.م.يرصسيإإ
يإرصس ةطلغ مامأإ ققحملإ ريخألإ زوفلإ دعب

ةبعصص ةارابم عم دعؤم ىلع لازغ
قلأاتلا ةلصصاؤمل

هقيرف ةقفر لازغ ديششر يرئازجلا يلودلا مويلا ةريهظ نوكيشس
يب˘م˘لوأ’ا كرو˘تا˘تأا بع˘ل˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع سشا˘ت˘كششب
رششع ةعشساتلا ةلوجلا راطإا يف كورموجاراك حتاف يدان ةهجاومل
حانجلا ءاقفر ى˘ل˘ع قرو˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘شص ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
يلاوتلا ىلع هل ثلاثلا زوفلا قيقحتل ىعشسي مشصخ مامأا يرئازجلا

ةلشصاوم ىلع اربجم ديششر نوكيشس لباقملا يف ،ةقافتشس’ا ديكأاتو
يف نيررمملا نشسحأا نم دعي هنأاو ةشصاخ يكرتلا يرودلا يف هقلأات
امهاشسم ةقباشسلا تايرابملا يف هبعك ولع نع نابأا نأا دعب غيلربوشسلا
هذه يف دوشسأ’او سضيبأ’ا قيرفلا لواحيشس ثيح هقيرف ةداير يف
ةيباجيإ’ا ةجيتنلا قيقحتب راشسكنإ’ا مدع ةلشسلشس ةلشصاوم ةارابملا
نيششلاي بردملا محقي نأا رظتنملا نمو اذه ،يلاوتلا ىلع ةرششاعلا
دعب سشاتكششب ريهامج هيلع تدوعت امك ايشساشسأا يرئازجلا رحاشسلاب
.بردملا اهيف طرفي ’ ةيشساشسأا ةعطق حبشصأا نأا

ب.ع
زتيم يلوؤوصسم نم ةداصشإلإ ىقلتي رصضخلإ مجن

باعلأا عناصص نصسحأا حبصصيصس ةيلؤب» :ؤياغ
«متيرلا اذه ىلع لصصاو نإا اصسنرف يف

يشسنرفلا زتيم يدانل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘عا˘شسم و˘يا˘غ بي˘ل˘ي˘ف دا˘ششأا
هروطتو ،يرئازجلا يلودلا ةي’وب ديرف اهب عتمتي يتلا تايناكمإ’اب
ي˘ف و˘يا˘غ لا˘قو.قيرفلا فوف˘شصب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م ر˘م˘ت˘شسم ل˘كششب
نشسحتي وهو ،ةعئار تايوتشسم مدقي ةي’وب »:ةيفحشص تاحيرشصت
حبشصيشس هنإاف ةريتولا سسفن ىلع لشصاو لاح يفو ،عيرشس لكششب
يف حجن دقل» فاشضأاو.«يشسنرفلا يرودلا يف باعلأا عناشص نشسحأا
ةمشساح ةريرمتب ةارابملا ىلإا قيرفلا ةداعإا يف تابشسانملا نم ديدعلا
هنإا ،ةبعشص تارتفب رمن هيف نوكن يذلا تقولا يف ةحجان ةغوارم وأا
قئاقدلا ي˘ف سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ةر˘كلا ذ˘خاو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘ت بح˘ي
تامامتها يف لخد ةي’وب نإاف ةراششإÓلو .«ةهجاوملا نم ةجرحلا
نم زتيم ةرادإا عم هتاشضوافم يف أادب يذلا يشسنرفلا ايليشسرم يدان
وتاكريملا لÓخ يرئازجلا بعÓلا تامدخ ىلع لوشصحلا لجا
.ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت هتلقن ام بشسح لبقملا

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com
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مهرظتنت يتلإ ةمداقلإ تاقاقحتصسلل إÒصض–

ود يتاراكلاو ةيعارصشلا ةحŸÓا..ةصصاÿا تاجايتحلا ؤيصضاير
«انورؤك» صصحف نورجي

«غيلرميربلإ»ـب قاحتللل هجتي ديدج براحم

ماه تصسو يف بؤلطم رؤليد

دإدزولب بابصش

دادعتلاو نارهو ةيدؤلؤم صسؤباك نوزواجتي «ةبيقعلا ءانبأا»
نازيلغ عيرصس ةارابŸ زهاج

ة˘يدا˘ح˘ت’ا و˘ي˘شضا˘ير ىر˘جأا
تاجايتح’ا يوذ˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيرئازجلا ةيداحت’او ةشصاخلا
يتاراكلاو ةيعارششلا ةحÓملل
ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘ششكلا سصح˘˘˘˘˘˘ف ود
ى˘˘ل˘˘ع «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

ي˘ن˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
بهاو˘م ر˘ي˘شضح˘˘تو ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل
،ةيناديوشسلاب ةيشضايرلا ةبخنلا
ينطولا زكرملا فارششإا تحت
ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ،ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا بط˘˘ل
قفو ةمداق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل

.مراشص يحشص لوكوتورب
ة˘حÓ˘م˘لا و˘ي˘˘شضا˘˘ير ل˘˘خدو

ق˘ل˘غ˘م سصبر˘ت ي˘ف ة˘ي˘عار˘ششلا
تا˘قا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
.انلاطبأ’ قفوم ظحف ،ةمداقلا

.ب.م.يرصسيإإ

يلودلا روليد يدنأا نأا ودبي
ةرداغم وحن ه˘ج˘ت˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا

يذلا هييلبنوم هقيرف فوفشص
تايوتشسملا لشضفأا هعم مدقي
يدا˘˘ن ها˘˘ج˘˘تا ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه
يذ˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ما˘˘ه تشساو
همشض يف هتبغر نع فششك
تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
.ةلبقملا ةيوتششلا

ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تلا˘˘قو
بختنملا مجاهم نأا ةيناطيرب
يدا˘ن ي˘ف بو˘ل˘ط˘م ي˘ن˘˘طو˘˘لا

و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف قرا˘˘ط˘˘م˘˘لا
˘مز˘ت˘ع˘ت ةرادإ’ا نأاو ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
اهتريظنل يمشسر سضرع ميدقت
ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
.ةمداقلا

هييلبنوم يدان سسيئر دكأاو
لي˘حر ى˘ل˘ع سضر˘ت˘ع˘ي ن˘ل ه˘نا
سضرع هلشصو لاح يف همجن
ي˘لود˘لا ىد˘بأا ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ير˘˘غ˘˘م
ةلشصاوم يف ةبغر يرئازجلا

ىت˘ح ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ع˘م هراو˘ششم
.لقأ’ا ىلع مشسوملا ةياهن

ة˘ق˘ف˘˘شصلا تم˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘فو
تشساو ةرادإا تنكمتو حاجنب
يدنا تامدخب رفظلا نم ماه
،لبقملا وتاكريملا يف روليد
اذه عن˘شصي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م˘ف
نب ديعشس هنطاوم ةقفر ريخأ’ا

غيلرميربلا يف ئراوطلا ةمحر
دو˘˘ع˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ة˘ق˘فر هاو˘ت˘شسم ى˘لا ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
.قراطملا

جاحلب اصضر

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘˘شس» :يوارد
ةدوعلاو ريخأ’ا رثعتلا كرادت
«ديبارلا مامأا Óماك دازلاب

دادزولب بابشش يئانث ثدحت
يشسياح نايرو يوارد ايركز
ه˘ل سضر˘ع˘ت يذ˘لا ر˘ث˘ع˘ت˘لا ن˘ع
ةيشضاملا ةلو˘ج˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ثي˘ح نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا
لدا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ته˘˘ت˘˘نا
،ةكبشش لك يف فده يباجيإ’ا

موقت يتلا تاريشضحتلا نعو
ةهجاوملا لبق ةعومجملا اهب
مامأا ةعمجلا اذه مهرظتنت يتلا
.نازيلغ عيرشس فيشضملا

ءانبأ’ نم˘يأ’ا حا˘ن˘ج˘لا لا˘قو
د˘ق˘ل ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا »:ة˘ب˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا
يذلا ريخأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا ا˘نزوا˘ج˘ت

يذلا نارهو ةيدولوم مامأا ناك

،ا˘ن˘ناد˘ي˘م ة˘˘ي˘˘شضرأا قو˘˘ف نا˘˘ك
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘كف˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن نآ’او
ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ا˘ه˘لوأا نو˘كت˘شس
نم لمعنشس ثيح ،عيرشسلا مامأا
داز˘لا˘ب ةدو˘ع˘لاو كراد˘ت˘لا ل˘˘جأا

.«كانه نم Óماك
تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا »:فا˘˘˘شضأاو

ةيلئاعو ةديج ءاوجأا يف ريشست
،هيلإا لوشصولا ديرن فده انل
رثعت˘لا اذ˘ه نو˘كي نأا ى˘ن˘م˘تأاو
يف طوقشسلا يدافتل انل ةبرجت
ي˘قا˘ب ي˘ف فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
.«انرظتنت يتلا تايدحتلا

»:يح˘يا˘شس لا˘ق ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ناك يرمحلا ءانبأا مامأا رثعتلا
لمعن انك ،انل ةبشسنلاب ايشساق
طا˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘ي˘شضت مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

ف˘شسأÓ˘ل ن˘˘كل ،را˘˘يد˘˘لا ل˘˘خاد
لمأان انك امك رشست مل رومأ’ا
سضرعت ثيح ،ةارابملا هذه يف
در˘˘ط˘˘ل و˘˘ب˘˘كو˘˘ك م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م و˘هو ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب

انأاو ،ةيرومأاملا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بع˘شص
انزفحيشس رثعتلا اذه نأا نظا
دجب ل˘م˘ع˘لاو ر˘ث˘كأا ز˘ي˘كر˘ت˘ل˘ل
تايرابملا يف نشسحأا نوكنل
نحن انقفتا دقل» عباتو.ةمداقلا

ينقتلا م˘قا˘ط˘لاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘ك
ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘ي˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع
جئاتن قيقحتل رث˘كأا ز˘ي˘كر˘ت˘لاو
اذه اديج انرشضح دقل ،ةيباجيا
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ن˘˘شسو ،عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
مامأا ةيبا˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.«هللا ءاشش نإا نازيلغ عيرشس

جاحلب اصضر



ةــــنصصرق

ؤلاو مهفت ام
نم ةبيرغ ةجرخ يف
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
71 ن˘م ل˘˘قأا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل
سضا˘خ يذ˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘شس
ةيحاتت˘ف’ا ةارا˘ب˘م˘لا
،يبيل˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘˘ل
ةرود ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لوأ’ا
يتلا ايق˘ير˘فإا لا˘م˘شش
،رئازجلا اه˘ن˘شضت˘ح˘ت
م˘يد˘ق˘لا سصي˘م˘ق˘˘لا˘˘ب
رمأ’ا وهو ،رشضخلل
اذإا ام لوح .يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم داور طشسو يف ت’ؤواشستلا نم ديدعلا حرط يذلا

.ةديدجلا ةلذبلا نم دفتشست مل ةئفلا هذه نأا مأا ينف أاطخ اذه ناك

«تامايل يف وركف»
ي˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
نا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن تع˘˘م˘˘˘ج
لوأا ةر˘˘كو˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو
موجن يرود يف سسمأا
ن˘˘ي˘˘شسا˘˘ي ع˘˘ن˘˘شص ر˘˘ط˘˘ق
ي˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب
ه˘˘برد˘˘مو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نÓ˘ب نارو˘ل ي˘شسنر˘ف˘˘لا
ع˘قاو˘م ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘لا
،يعام˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا

ي˘م˘ي˘هار˘ب ى˘ي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ح
،ة˘شصا˘خ˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
داور ا˘هر˘ب˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لاو
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
ينق˘ت˘لا نا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
ا˘م ر˘كذ˘ت˘شسا ي˘شسنر˘ف˘لا

سسراحلا عم هلعفي ناك
.«زاتراب نايباف»

مصسؤملا ىهتنا

جربلا يلهأا قيرف اهششياع ةعجوم ةبرشض
ءارجإا دعب كلذو ةريخأ’ا تاعاشسلا يف
ةيلمع˘ل ي˘شسور˘عو نا˘م˘ث˘ع ن˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

نأاو ةشصاخ ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةيحارج
ىلإا بيبطلا ترطشضا ةريبكلا ةاناعملا
يئانثلاف يلاتلاب و ةيلمعلل امهعاشضخإا
هلعجيشس ام وه و قيرفلا نع بيغيشس
لظ يف ةشصا˘خ ة˘يو˘ق ة˘بر˘شضل سضر˘ع˘ت˘ي
نأاو ة˘شصا˘خ ة˘ل˘شصح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ءو˘˘شس
ناك رف˘شصأ’ا دار˘ج˘لاو ر˘ي˘شسم˘لا م˘قا˘ط˘لا
جئاتن ليشصحت لجا ن˘م ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي

. ةمداقلا تاءاقللا يف ةديج
كطراؤك بيج»

«يصضمت حاورأاو

قيرف اهششيعي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ببشسب
يدانلا ىلع نومئاقلا بلط ،فيطشس قافو
فادهلا ةرا˘ط˘شسو˘شسل ق˘با˘شسلا بعÓ˘لا ن˘م
ناو ة˘شصا˘خ ه˘ح˘ير˘شست ق˘ئا˘ثو بل˘ج ارا˘ب˘˘يا
ةدافتشس’ا ديريو ةيلام ةمزأا سشيعي قيرفلا

هيلع لمعيشس ام وهو اناجم بعÓلا نم
مودقلل هقئاثو ليشصحت لجا نم بعÓلا

ةشصاخ ةيرئازجلا ةلوطبلا ىلإا ىرخأا ةرم
لهف يكيجلبلا توششريب وحن اهرداغ هناو
رئازجلا ىلإا مودقلا يف ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘ج˘ن˘ي˘شس
سسيئرلا عم لماعتلا هل قبشس هناو ةشصاخ
. رارشس ميكحلا دبع

فيدرلاب اؤبعلي

داحتا قيرف ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو
نويدلاب ةشصاخلا ةميقلا نأاو ةشصاخ ةبانع
يتلا ةميق˘لا ي˘هو ر˘ي˘يÓ˘م8 ـلا تزوا˘ج˘˘ت
ةميقلا نأا بيرغلاو ،يبانعلا عراششلا تأاجاف
تا˘مÓ˘ع ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ط ي˘ف ل˘م˘ح˘˘ت
بعلت مل ةنوب ةرادإا نأاو ةشصاخ ماهفتشس’ا

وهو يشضاملا مشسوملا دوعشصلا ةقرو ىلع
امب ةريبك نوكت بجعتلا تامÓع لعج ام
5 ـلا تزواجت يشضاملا مشسوملا نويد نأا

رييÓم ةثÓثلا ةميق دوعت نيح يف رييÓم
.8102/9102 مشسوم ىلا

نيبعÓلا ةمÓصسل

نب بعلم ةيشضرأا ةيحÓشص مدع لظ يف
ةنيطنشسق ةيدولوم سسيئر دكأا كلاملا دبع
ينفلا مقاطلا عم قفتا هنأا ةغيمد قحلا دبع
ةماح بعلمب لاب˘ق˘ت˘شس’ا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
يف اريششم ايعانطشصا بششوششعملا نايزوب
ةنجل فرط نم ةلشسارم يقلت هتاحيرشصت
:لاق ثيح هترايزل بعÓملا ليهأاتو ةنياعم
ة˘ما˘ح ة˘يد˘ل˘ب بع˘ل˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا ا˘˘نرر˘˘ق»
بعÓملا ليهأات ةنجل مودق رظتننو ،نايزوب
. «هيف انلابقتشسا ميشسرتو هليهأات لجا نم

qarsana@essalamonline.com
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اصصرابلا ناؤلأاب ءارمح ةقاطب لوأا
نيب تعمج يتلا ةارابملا يف
وابلب وكيتيلتاو ةنولششرب يدان
ر˘˘بو˘˘شسلا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ل˘ي˘نو˘ي˘ل سضر˘ع˘ت ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ي˘لود˘لا ي˘شسي˘م
ه˘لو˘شصح د˘ع˘ب ،ر˘ششا˘ب˘م در˘ط˘˘ل

يتلاو ،ءارمحلا ةقا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ناو˘˘˘لأا˘˘˘ب ه˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لوأ’ا تنا˘˘˘˘ك
057 ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ع˘ب ا˘شصرا˘ب˘لا

وهو ،قيرفلا عم اهشضاخ ةارابم
ةرادإا ه˘ت˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
يف نعطلا تررق يتلا ،قيرفلا
ةنجل اهتردشصأا يت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
ينابشسإ’ا داحتإ’اب تاقباشسملا
.نيتارابمل هفاقيإاب

15

ؤيصشتلاكلاب يصسايق مقر
يرايلاك ىمرم يف هيفدهب

ترج يتلا ةارابملا لÓخ
ا˘ي˘ن˘يدر˘˘شس» بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
سشتيفوميهاربإا لدع ،«انيرآا
يلاطيإ’ا نÓيم يشسا مجن
اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘قر
لوأا تاب ثيح ،ويششتلاكلاب

يف افده21 لجشسي بع’
يرودلا يف تايرابم لوأا
سصم˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
ققح نا ذنم  يرينوشسورلا

ةرو˘˘˘ط˘˘˘شسأ’ا م˘˘˘قر˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نا˘ف و˘˘كرا˘˘م يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
ـ2991 مشسوم يف نتشساب
3991.
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ةرويدقو ينه يئانثلإ همدقي امب داصشأإ

جÈلإ يلهإ فيطصس قافو دإدزولب بابصش

ديصشُي ةمحر نب
مامأا هقيرف زؤفب

صشتيمورب تصسو

زيوم هيف لصصإوي يذلإ تقولإ يف
هيبعل داقتنإ

يرطقلا يرودلل هتعباتم دكؤؤيو ةفارغلا روزي يصضاملب
ليؤط بايغ دعب رؤهظلل داع9102 ةنصس ايقيرفإا يف بردم لصضفأا

«ةراطصسوصس» مامأإ قيرفلإ دوقي صسابع

‘ حؤلت ةيباجيإا رداؤب
ديدع ءارجا دعب قفألا

تاÒيغتلا

نإرهو ةيدولوم صسوباك إوزواجت «ةبيقعلإ ءانبأإ»
نإزيلغ عيرصس ةإرابمل زهاج دإدعتلإو

كرادت ىلع لمعنصس» :يوارد
دازلاب ةدؤعلاو ريخألا رثعتلا

«ديبارلا مامأا Óماك


