
حتفي رئازجلا ءاسضق سسلجم
بلاطلا ةداهسش يف اقيقحت

«سشيقن ديلو»

سصـــخسش فيقوت
بـيقن ةيوه لــحتنا

50صص سشــيجلا يف
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ءابعألا ليسصحت يف مهعم لهاسستلا ىلإا اعد
رابتعلا نيعب ةيعامتجلا مهتيعسضو ذخأاو

ةقلع ل صصاخسشأا اهÒسسي دجاسسŸا نإا لاق-
:«ملسسل» ـل يميجح ،ةينيدلا ةيعجرŸاب مهل

اهدوعو نع يلختلاب «لدع» ةلاكو اومهتا
لخدتلا نوبت صسيئرلا اودسشانو

«ةطوكلا» وبتتكم
بسضغ ةفقو يف ةسسداسسلا

سسيمخلا اذه
40 صص

رارسضإلل قاروأا ةزايح ةمهت نع اسسبح رهسشأا6ـب نيدأا
ةينطولا ةحلسصملاب

ةفلتخم ةيخيرات بقح ىلإا دوعت روظحم صضيبأا حلسسو ةيركسسع ةلذب هتزوحب طبسض

50صص

ةيقيسسنتلا صسيئر يميجح لولج لمح
نوؤو˘˘سشلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ة˘˘م˘˘ئأل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا  ةرازو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا

أاجلت دق ديعسصت يأا ةيلوؤوسسم فاقوألاو
ق˘˘ي˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘لا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ءار˘˘ج ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

نأا افي˘سضم ،دا˘سسف ا˘يا˘سضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب
مهل ةقلع ل صصاخسشأا اهريسسي دجاسسملا

 .ةينيدلا ةيعجرملاب

ةينيطسسلفلا ةيسضقلل طورسشمÓلا رئاز÷ا معد دكؤوي موداقوب
30 صصيلخادلا يبرعلا تيبلا بيترت ةداعإا ¤إا اعد

لمحتت ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
رمتسسا اذإا ديعسصتلا ةيلوؤوسسم

ةيدجسسŸا ةرسسأ’ا ىلع قييسضتلا

ءابرهكلا ريفوت :راطع
لظلا قطانم يف زاغلاو

اهنم دب’ ةيمتح

40 صص

30 صص

ةطوبسضم ريياعم قفو لجاعلا بيرقلا يف اهذيفنتب مهرمأاي طوعجاو

عجرتسسي ةليم نمأا
لÓخ ةيرثأا ةعطق3111

0202 ةنسس

كلمألل ةينوناقلا ةيوسستلا ةعباتم
ةيحيسسملا رباقملاب ةسصاخلا ةيفقولا

ددع يف ةدايز ليجسست
اكلم561 ـب فاقوأ’ا

0202 ةنسس لÓخ
40 صص

50صص

! ةيبرتلا ءاردمل ةمهم001
نييرادإ’ا تانكسسو بسصانم ىلع ءÓيتسس’اب ةمهتم ةيبرتلا تايريدم^

^NEPOCCNSاهميظنت متيسس يتلا تاجاجتح’ا ةيلوؤوسسم ةياسصولا لمحت
30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟ ةلسصقملا نيأا

فظوم دافتصسا
ق˘˘با˘˘صس م˘˘ه˘˘˘م
ةماعنلا ةي’وب
لوؤوصسم هعمو
ةي’و˘لا˘ب م˘ه˘م
ن˘ي˘ت˘˘ق˘˘صش ن˘˘م
5Fةرامع يف
ةيقار ةي˘ن˘كصس
نارهو ةنيدم˘ب
ضسف˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ةرامعلا ،مويلا
ر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘صسا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا

يذلا لواقملا ضسفنل ةكولمم لوؤوصسملاو
عيراصشملا نم ةريبك ةعومجم نم دافتصسا
لوا˘ق˘م تقو˘لا تاذ ي˘ف و˘ه˘˘ف ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
نأا ى˘لإا ردا˘صصم ر˘ي˘صشتو ،يرا˘˘ق˘˘ع قر˘˘مو
يئ’ولا ريدملل اتحنم نيترخافلا نيتقصشلا

ل˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘م˘˘لا لوؤو˘˘صسم˘˘لاو
اهيلع لصصح يتلا ةمخصضلا تÓيهصستلا
طقف ضسيل ريدقتلا قوفت يتلاو لواقملا
اصضيأا لب عيراصشملل ةيلكلا ةميقلا ببصسب
.ةباقرلا بايغ ببصسب

! عقاولا يرعت ةريسصن

ةيعامتج’ا تامدخلا ناويد ريدم ىلع ادر
ة˘ب˘ل˘ط˘ب ضصا˘خ˘لا ما˘ع˘طإ’ا نأا˘ب د˘˘كأا يذ˘˘لا
ترصشن ،نصسحأ’ا وه ةيعماجلا تاماقإ’ا

تياف د’وأا ةيعماجلا ةماقإ’اب ةميقم ةبلاط
«كوب ضسيافلا» عقوم ىلع اهل ةلاصسر ،2
اهيف تركذ ،ءاصشع ةبجول ةروصصب ةقوفرم
عا˘صضوأ’ا ي˘ند˘ت بب˘صسب ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةا˘نا˘˘ع˘˘م
ضصخي اميف اميصس ةماقإ’ا لخاد تامدخلاو
ر˘ط˘خأ’ا ى˘لإا رو˘مأ’ا تل˘˘صصوو ،ما˘˘ع˘˘طإ’ا

دربلا مصسوم يف ءاصشعلا تابجو نأا ثيح
ضصم˘˘ح» ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ي˘˘هو  «ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق»
،ة˘ن˘ف˘ع  «ة˘ط˘ل˘صس»و  «ضسد˘ع» ،«تير˘ف˘لا˘˘ب
  .ةبلطلا ء’ؤوه ةاناعم يف داز يذلا رمأ’ا

! رييÓملاب بهن ةيسضق

حتف ايمصسر اقيقحت نأا علطم ردصصم فصشك
ه˘ت˘م˘ي˘ق ي˘˘مو˘˘م˘˘ع را˘˘ق˘˘ع به˘˘ن ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ىلإا ةرفوتملا تامولعملا ريصشتو ،تارايلملاب
نييلحم نيبختنم3 اهيف طروت ةيصضقلا نأا

يبعصشلا ضسلجملا يف زراب وصضع مهنيب نم
رابك نم اددع رجتصس يتلا ةيصضقلا ،يئ’ولا

دقتعي قيقحتلا ىلإا ةنيطنصسق ةي’و يلوؤوصسم
فصشكتصس ام اذهو اهب ةلصص رابك نيفظومل نأا

.ةقحÓلا تاقيقحتلا هنع
 ة’ولا قيدسص

رييصست ليصصافتل نيعباتملا نم ريثكلا فرعي
لكصشب ةي˘صضا˘م تاو˘ن˘صس ي˘ف ة˘يادر˘غ ة˘ي’و
8102و5002 يماع نيب  ةرتفلا يف ضصاخ
قوف  ةقÓع هيدل تناك افورعم ’واقم نا ،
،نيبقاعتملا  ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و ع˘م ةزا˘ت˘م˘م
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا  ة’و ن˘م3 ع˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع
دهوصش قبصسأ’ا ةيادرغ ةي’و يلاو نأا ىتح
لصصح يذلا لواقملا تيب لخاد ةرم نم رثكأا

ضضارأا ى˘ل˘عو ،ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا تار˘˘صشع ى˘˘ل˘˘ع
وه امف ،ةحÓفلل ىرخأا عيراصشمل ةصصصصخم
ة’و˘ب لوا˘ق˘م˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا ة˘قÓ˘ع˘˘لا بب˘˘صس
.؟نيقباصسلا ةيروهمجلا

qarsana@essalamonline.com
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ةينوناق ريغ ةيلام تÓيوحت
ةصصصصختملا نمأ’ا حلاصصم تحتف
تÓيوحت فلم ،علطم ردصصم بصسح
لامعأ’ا لاجر نم ددع اهب ماق ةيلام
ىرخأا قطانم نمو نارهو ةي’و نم
ققصشو تاراقع ءارصشل ،برغلا يف
ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘صسا ند˘م ي˘˘ف
ر˘˘ي˘˘˘صشتو ،7102و0102 ي˘˘ما˘˘˘ع
تأادب هذه تاقيقحتلا نأا ىلإا رداصصم
لو˘صصو د˘˘ع˘˘ب ،ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأا ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر تا˘˘غÓ˘˘ب
ىلع ةبترتم «نويد» لوح ةينابصس’ا

حلاصصل ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ق˘تا˘ع
يتلاو ،اينابصسا يف ةدوجوملا تاراقعلا ىلع ةيبيرصض قوقحب قلعتت ةينابصس’ا بئارصضلا حلاصصم
فلم حتف ام وهو ،ةيصضاملا ةليلقلا تاونصسلا يف اهديدصست نع ضصاخصشأ’ا نم ريبك ددع فلخت
.ةينابصسا ندم يف تاراقع ءارصشل تمت ةينوناق ريغ اهنم ةريبك ةبصسن نأا دقتعي ةيلام تÓيوحت

نمثب ردقي ’ زنك انؤوارحسص
،فوصس يداو ةي’وب نوحÓف دعتصسي
ةعارزلا يف ةديدج برا˘ج˘ت م˘يد˘ق˘ت˘ل
اهعون نم ىلوأ’ا ربتعت ،ةيوارحصصلا
ء’ؤوه لاق ثيح ،» نبلا» ةعارز يف
ادد˘ج˘م يد˘ح˘ت˘لا نو˘ع˘فر˘ي˘˘صس م˘˘ه˘˘نأا
يف اوحجن امدعب ةداملا هذه ضسرغل
’ يتلا تاجتنملا نم ريثكلا ةعارز
ملاعلا نم ةنيعم قطانم يف ’إا عرزت

زوملاو ضسانانأ’او ايا˘با˘ب˘لا ة˘ه˘كا˘ف˘ك
ءادعأاب مهوفصصو نمل اوتبثيل ،هذه ةبرجتلا نع مهينثي ءيصش ’ نأا نيدكؤوم ،اهريغو قتصسفلاو
،ريثكب اهلورتب نم ىلغأا اهيف ةحÓفلاو نمثب ردقي ’ زنك ةيرئازجلا ءارحصصلا نأا حاجنلا
.» بجعلا وفوصشتا يبنجأ’ا قاصشع حاجنلا ءادعأا اي ريخلا لازام» لاق مهدحا

رمعملا ةمÓعلا..تجلع تيآا رهاطلا
هماعب تجلع تيآا رهاطلا يرئازجلا ةمÓعلا ضسمأا لفتحا
تاقيلعتلا تلطاهت دقو7191 ةنصس دلو ثيح ،401ـلا

يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع روصشنملا ربخلا ىلع
ضسابلب هللا هصسبلي نأاو رمعلا لوطب لصضافلا خيصشلل ةيعاد
ردحني يرئازجلا ةمÓعلا ناف ةراصشإÓل ،ةيفاعلاو رتصسلا
جرخت دقو ،ةياجب ةي’ول ةعباتلا ةرقمت ةقطنم نم هلصصأا

،ءÓجأ’ا خياصشملاو ذيمÓتلا نم ةديدع لايجأا هدي ىلع
،مصساقلب تيان مصساق دولوم قبصسأ’ا ريزولا ةلكاصش ىلع
دبع وبأا خيصشلا ،رهاق فيرصشلا دمحم روتكدلا ذاتصسأ’ا
لاز امو ،ةنصس07 هنصس قاف اخيصش انبا اذكو دافحأ’ا نم ةديدع لايجأا خيصشلا ىدلو ،مÓصسلا

اهريغو تاءارقلا نفو وحنلاو هقفلا يف اصسورد دقعي اذه انموي ىلإا وهف ،دودحم ريغ هؤواطع
.هتماقإا ناكم ضسنأا نب كلام مامإ’ا دجصسمب ديدجلا ةعيرزوب دجصسمب ةيعرصشلا مولعلا نم

ةبراسضملل ’

ةبيرصض ضضرف ،ةراجتلا ةرازول ةهجوم ةقيثو يف نويرئازج نويداصصتقا نولماعتم حرتقا
ضسفن مايق ةلاح يف دعاصصتت هذه ةبيرصضلا ،تارايصسلل عيب ةيلمع لك ىلع ةيدعاصصت
تارايصسلا ىلع ةبراصضملا تايلمعل دح عصضول اذهو ،ةنصس نم لقأا يف ةرايصس عيبب ضصخصشلا
فصصن نإا نوينعملا لاقو ،ةلمعتصسملا تارايصسلا راعصسأا عافترا ءارو اهنإا ةقيثولا تلاق يتلا

اصضيأا نمصضتو ،ةراجتلا ريزو ىلإا هجو حرتقملا ،نوبراصضم اهب موقي متت يتلا عيبلا تايلمع
.ينطولا ىوتصسملا ىلع تارايصسلا قاوصسأا يف تاقيقحت حتف
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watan@essalamonline.com

،طو˘ع˘جاو ر˘يزو˘˘لا بلا˘˘ط
لا˘غ˘صشأا ى˘ل˘ع ه˘فار˘صشإا لÓ˘خ
ير˘يد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا
رصضاحتلا ةينقت ربع ،ةيبرتلا

ةيبرتلا يريدم نم ،دعب نع
ي˘ف  ما˘ه˘م˘لا هذ˘ه ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب
متيصس ثيح ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا

ه˘ئادأا م˘ي˘ي˘ق˘ت ا˘ه˘صسا˘صسأا ى˘ل˘ع
،ة˘طو˘ب˘˘صضم ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م ق˘˘فو
ةرازو˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم
تا˘˘ي˘˘لآا ع˘˘صضو˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس
ل˘˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘صس ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘ل
نم نادي˘م˘لا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ل˘ث˘˘مأ’ا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإ’ا لÓ˘˘خ
.يتامولعملا ماظنلل

نأا ةرازولل نايب يف ءاجو
فرصشأا ةينطولا ةيبرتلا ريزو
ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ئاد ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
،ةمصصاعلا رئازجلاب ةيدارملاب

ةينطولا ةودنلا لاغصشأا ىلع
ةينقت ربع ةي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م˘ل
،دعب نع يئر˘م˘لا ر˘صضا˘ح˘ت˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م ة˘كرا˘صشم˘ب
روصضحبو ،تاي’ول˘ل05ــلا
،ة˘يز˘كر˘م˘˘لا ةرادإ’ا تارا˘˘طإا

هتملك ريزو˘لا ل˘ه˘ت˘صسا ثي˘ح
ميظنت ررقت هنا ىلإا هيونتلاب
رييغتلا ةكرح دعب ةودنلا هذه
عاطقلا اهفرع يتلا ةعصساولا

ةيبرتلا يريدم تصسم يتلاو
ةغلابلا ةيمهأÓل ارظن ،ارخؤوم
مييقتو ةعباتملل اهيلوي يتلا
همكحت ىدمو ريدم لك ءادأا
ةي˘بر˘ت˘لا نوؤو˘صش ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف
يتلا ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
نا ا˘ف˘ي˘صضم ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع فر˘˘صشي
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس ةرازو˘˘˘لا

ام˘ب م˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م
ل˘˘ب˘˘صس ل˘˘صضفأا م˘˘ه˘˘ل ل˘˘ف˘˘كي
فادهأ’ا قيقحت يف حاجنلا
.ةرطصسملا

نأا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘˘لا ر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف ،نوفلكم ةيبرتلا يريدم
يفو م˘ه˘تا˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا دود˘ح
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ،ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا
ةلاصسر نمصض ةدراولا ماهملا
مهل م˘ل˘صست˘صس ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا
ةمانزر قفو ةيمصسر ةفصصب
ي˘ف ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف عر˘صشي˘˘صس
ي˘˘ت˘˘لاو ل˘˘جا˘˘ع˘˘˘لا بير˘˘˘ق˘˘˘لا
ةمهم001 نم رثكأا نمصضتت
ثيح ،اهديدحتو اهطبصض مت
يف ةجردملا ما˘ه˘م˘لا م˘جر˘ت˘ت
فادهأ’ا هذه ماه˘م˘لا ة˘لا˘صسر
ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ي˘˘ط˘˘صست م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

.ةرازولا لمع ططخم
د˘˘˘كأا ،دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

ر˘˘يد˘˘م ل˘˘ك نأا˘˘˘ب طو˘˘˘ع˘˘˘جاو
ةيمازلا أادبم ةاعارمب بلاطم
ةعباتم نوكتصس امك جئاتنلا
ذيفنت ىد˘م˘ل ة˘ق˘ي˘قدو ة˘م˘ئاد
ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘صس ثي˘˘ح ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ق˘فو ه˘ئادأا م˘ي˘ي˘ق˘ت ا˘ه˘صسا˘˘صسأا

راصشأا امك .ةطوبصضم ريياعم
جمانرب عصضو مت هنأاب ريزولا
ير˘يد˘˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت
مهل ح˘م˘صسي˘صس ا˘م˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا
.ةينهملا مهتاءافك ةيوقتب

ة˘˘لا˘˘صسر ىو˘˘ت˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘عو
ا˘ه˘م˘ل˘ت˘صسي˘صس ي˘ت˘لا ما˘ه˘˘م˘˘لا

دد˘˘˘صش ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ور˘˘˘يد˘˘˘م
عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا
ديقتلا ىلع ةينطولا ةيبرتلا
يتلاو اهفادهأا قي˘ق˘ح˘تو ا˘ه˘ب
لاجم ت’اجم ةتصس نمصضتت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ه˘ي˘ق˘صشب م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
،ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لاو ي˘صسرد˘م˘˘لا
تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ةماكحلا نيصسحت ،ةيصسردملا
ةيفارتحا ،يوبرتلا ماظنلا يف
ةينطولا ةيبرتلا يمد˘خ˘ت˘صسم
م˘عد ،ن˘يو˘كت˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ةايحلا ط˘ي˘صشن˘تو ضسرد˘م˘ت˘لا
زيزعت امي˘صس’و ،ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
ع˘˘˘م روا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لاو راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يفو .نييعامتج’ا ءاكرصشلا

ح˘˘˘صضوأا ،ه˘˘˘ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ
ةرازو نأا˘ب ه˘تاذ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تايلآا عصضوب موقتصس ةيبرتلا
ل˘˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘صس ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘ل
نم نادي˘م˘لا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ل˘ث˘˘مأ’ا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’ا لÓ˘˘خ
عاطقل يتامولع˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل
ه˘˘نأاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ىلع رث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا د˘م˘ت˘ع˘ي˘صس
˘˘مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘˘لا ي˘˘˘ف لا˘˘˘صصت’او
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ىد˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
ي˘ف ة˘جرد˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘ي˘ناد˘ي˘م عا˘ط˘˘ق˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
.ايلعفو

ترد˘صصأا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
كÓصسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
نيينهملا لامعلاو ةكرتصشملا
انايب ،ةينطولا ةيبرتلا عاطقل

ءÓ˘ي˘ت˘˘صسا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ترذ˘˘ح
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘لا بصصا˘ن˘م
تارارق رادصصإاب ،نييرادإ’اب
ةماعلا ةيريدملا عم ةكرتصشم
ليوحتل ،ةيمومعلا ةفيظولل
لدب ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘ل˘ل بصصا˘ن˘م˘لا

.نييرادإ’ا
،ةينطولا ةباقنلا تددصشو

تانكصسلا نأا ىلع اهنايب يف
،باجحلاب ةصصاخلا ةيمازلإ’ا

م˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل و ءار˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ط˘˘˘خ
بعÓ˘˘˘ت يأا ن˘˘˘ع تو˘˘˘كصسلا
يف عورصشلا نع ةنلعم ،اهب
لجأا نم اهد˘عاو˘ق ةرا˘صشت˘صسا
ةكرحلا لكصشو دعوم ديدحت
م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
اد˘يد˘ن˘ت ا˘ب˘ير˘˘ق ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ن˘ع ةردا˘صصلا تازوا˘ج˘ت˘لا˘˘ب
اذ˘كو ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
قح يف يمو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا

.ةئفلا هذه
ةدصشب ةباقنلا تركنتصساو

كÓ˘˘˘˘صسأ’ا ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ح
يف ةيقرتلا ن˘م ،ة˘كر˘ت˘صشم˘لا
ه˘ي˘ف د˘ي˘ف˘ت˘صسي يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ن˘م عا˘ط˘ق˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
يلاع بصصنم61 يف ةيقرتلا
باصست˘حا نود م˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت
ةصصاخلا ةيرادإ’ا بصصا˘ن˘م˘لا
يت˘لا ة˘كر˘ت˘صشم˘لا كÓ˘صسأ’ا˘ب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘˘صس’ا م˘˘˘ت˘˘˘ي
فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘تو
’و بيقر نود ةيبرتلا ءاردم
فيظولا نم ؤوطاوتب بيصسح
ةباقنلا تلمح امك .يمومعلا
ةيصصولا تاطلصسلا ةي˘ن˘طو˘لا

يتلا تاجاجتح’ا ةيلوؤوصسم
بب˘صسب ا˘ه˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
بلاطمل ةباجتصس’ا اهصضفر
ة˘كر˘ت˘صشم˘لا كÓ˘صسأ’ا لا˘م˘ع
ي˘ف ا˘هدار˘ف˘ناو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لاو
ة˘صصا˘خ˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا
ةصصاخلا ةيذيفنتلا ميصسارملاب
ةكرتصشم˘لا كÓ˘صسأ’ا ي˘ت˘ئ˘ف˘ب
عاطقب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو
اميصس’ ،ةيمومعلا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
نوناقلا ةدوصسم رودصص دعب
خرؤوملا61/082 يصساصسأ’ا
ضصاخلا20/11/6102 ي˘˘ف
ة˘كر˘ت˘صشم˘لا كÓ˘صسأ’ا ة˘ئ˘˘ف˘˘ب
نيمثت ’إا ءيصش ريغي مل يذلا
تادا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلا با˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصأا
بصصانملا ضضعبو ةيعماجلا
ن˘ل و ’ ي˘ت˘لا ة˘ثد˘ح˘ت˘صسم˘˘لا
ولو ىتح ا˘ه˘با˘ح˘صصأ’ ل˘صصت

را˘˘صسم˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا م˘˘˘ت˘˘˘ي
.هلك ينهملا

ةطوبسضم ريياعم قفو لجاعلا بيرقلا يف اهذيفنتب مهرمأاي طوعجاو

! ةيبرتلا ءاردمل ةمهم001
Úيرادإ’ا تانكسسو بسصانم ىلع ءÓيتسس’اب ةمهتم ةيبÎلا تايريدم
NEPOCCNS–اهميظنت متيسس يتلا تاجاجتح’ا ةيلوؤوسسم ةياسصولا لم

خ.ةميسسن

ةيمسسر ةفسصب مهل ملسستسس يتلا ماهملا ذيفنتب ةيبرتلا يريدم ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو طوعجاو دمحم اعد
تاناحتملا ميظنت اهيف امب ،ايجوغاديبلاو يسسردملا ميظنتلا هيقسشب ميلعتلا يف تلاجم ةتسس نمسضتت

،نيوكتلا قيرط نع ةينطولا ةيبرتلا يمدختسسم ةيفارتحا ،يوبرتلا ماظنلا يف ةماكحلا نيسسحت ،ةيسسردملا
.نييعامتجإلا ءاكرسشلا عم رواسشتلاو راوحلا زيزعت اميسسلو ،ةيسسردملا ةايحلا طيسشنتو صسردمتلا معد

مهل ةقلع ل صصاخسشأا اهÒسسي دجاسسŸا نإا لاق-
:«ملسسل» ـل يميجح ،ةينيدلا ةيعجرŸاب

ديعسصتلا ةيلوؤوسسم لمحتت ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدجسسŸا ةرسسأ’ا ىلع قييسضتلا رمتسسا اذإا

يلخادلا يبرعلا تيبلا بيترت ةداعإا ¤إا اعد

طورسشمÓلا رئاز÷ا معد دكؤوي موداقوب
ةينيطسسلفلا ةيسضقلل

ضسيئر يمي˘ج˘ح لو˘ل˘ج ل˘م˘ح
ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا

،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘صشلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘صشلا  ةرازو
ديعصصت يأا ةيلوؤوصسم فاقوأ’او
رارمتصسا لاح يف هيلإا أاجلت دق
ءارج ،اهيلع ضسرامملا قييصضتلا

اياصضق يف قيقحتلاب اه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م
د˘جا˘˘صسم˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،دا˘˘صسف
مهل ةقÓع ’ ضصاخصشأا اهريصسي
 .ةينيدلا ةيعجرملاب

ههجو ءادن يف يميجح دكأا
«ةي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا» ل˘ك ى˘لإا

نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،رطخ يف ةينيدلا نوؤوصشلا عاطق
د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا تح˘˘ب˘˘صصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
مهل ةقÓع ’ ضصاخصشأا اهريصسي
كلذب ني˘ل˘غ˘ت˘صسم ،ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا˘ب
 .ةطلصسلاو ذوفنلا هريبعت بصسحب

ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ضسي˘ئر ح˘صضوأاو
ي˘ف˘ظو˘مو ة˘م˘ئأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ـل حيرصصت يف ،ةينيدلا نوؤوصشلا
يتلا ةصسردملا» Óئاق «مÓصسلا»
72 نم رثكأا ذنم اهيلع فرصشن
د˘˘ي ي˘˘ف نآ’ا تح˘˘ب˘˘صصأا ،ة˘˘ن˘˘˘صس
م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ’ ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
ؤوطاوتب كلذو ةينيدلا ةيعجرملاب
 . «ةيزكرملا ةرادإ’ا نم

ضضرع˘ت˘ل ،ي˘م˘ي˘ج˘ح ف˘صسأا˘تو
ءاصصقإا ن˘م ة˘يد˘ج˘صسم˘لا ةر˘صسأ’ا

ميمكت فدهب ،قييصضتو جهنمم
يذلا ءادنلا دعب اميصس ،هاوفأ’ا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر˘ل ه˘ت˘ه˘˘جو
اياصضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف نأا˘صشب
ن˘˘˘˘م داز يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا ،دا˘˘˘˘صسف
 . اهيلع قييصضتلا ةصسايصس

نأا ىلإا ردصصملا تاذ راصشأاو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘لا ةر˘˘˘صسأ’ا
ضضر˘ع˘ت˘ي ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ة˘صسر˘صش ة˘م˘ج˘ه˘ل  ا˘هو˘ل˘صضا˘ن˘˘م
جراخ افارطأا امهتم ،اهتاكصسإ’
ىلع ءادتع’اب ةينيدلا ةيعجرملا
ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا

.ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘صشلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو
ةرادإ’ا م˘ي˘ل˘صست ن˘م بر˘غ˘ت˘˘صساو
ء’ؤوهل ةينآارقلا ضسرادملا حيتافم
 .هلوق دح ىلع نيدتعملا

ةرازولا يميجح لولج مهتاو

يتلا ةمئأ’ا بلاطم˘ل ل˘صصن˘ت˘لا˘ب
يف اهلجأا نم اوعفار نأاو قبصس
ميظنتلا ميزقتو ،تابصسانم ةدع
نم ةيمهو لكاصشم قÓتخا ربع
اذ˘˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ةرادإ’ا ع˘˘ن˘˘صص
ضسيئر˘لا با˘ي˘غ ل˘غ˘ت˘صسا ر˘ي˘خأ’ا
كير˘صشك م˘ه˘ئا˘˘صصقإ’ تقؤو˘˘م˘˘لا
 .هريبعت دح ىلع ،يعامتجا

ةي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ضسي˘ئر بصسح˘بو
ا˘فار˘طأا نإا˘ف ،ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ط˘˘غ˘˘صضلا ضسرا˘˘م˘˘ت ،ةرازو˘˘لا˘˘ب
،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ءا˘˘صصقإ’او
يف قيقحتلاب هتبلاطم دعب اميصس
ف˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت دا˘صسف ا˘يا˘˘صضق
ن˘ع ع˘جار˘ت˘˘لا اذ˘˘كو يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
اهحرط نأاو قبصس يتلا بلاطملا

فر˘ع˘ي ا˘م لÓ˘خ ةرازو˘لا ى˘ل˘˘ع
يتأات ،ةقثوملا راوحلا تاصسلجب
نوناق˘لا ل˘يد˘ع˘ت ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف
،رو˘˘جأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ،ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا

ل˘˘كو ح˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو تادا˘˘˘ه˘˘˘صشلاو
نيح يف ،اهيلع قفتملا بلاطملا
،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ د˘ع˘ب˘ت˘˘صسي م˘˘ل
يف ديعصصتلا ىلإا ميظنتلا ءوجل

وه ا˘م ى˘ل˘ع ع˘صضو˘لا ءا˘ق˘ب لا˘ح
 .هيلع

ةر˘˘صسأ’ا نأا ي˘˘م˘˘ي˘˘ج˘˘ح د˘˘كأاو
اربتعم ،فنعلا دصض ةيدجصسملا

اهل قبصس دقو ةيعرصش اهبلاطم
ةئده˘ت˘لا بو˘ل˘صسأا˘ب تمز˘ت˘لا نأاو
ةصصاخ ةرازولا عم اهراوح يف
اهتدهصش يتلا عاصضوأ’ا لظ يف
 .ارخؤوم دÓبلا

ضضرعتت ةيقيصسن˘ت˘لا نأا ن˘ي˘بو
ضشيمهتلل  ةنصس نم رثكأا ذنم
ةرادإ’ا ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘م ،ءا˘˘˘˘صصقإ’او
كلذ ءارو فو˘قو˘لا˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا
نأا ىلإا اريصشم ،اهكيكفت دصصق
ر˘ط˘خأ’ا ى˘لإا ترو˘ط˘ت˘ت رو˘مأ’ا
 .اهيلصضانم ىلع ءادتع’ا دعب

ي˘ت˘لا تاءاد˘˘ت˘˘ع’ا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ةيقيصسنتلا ولصضانم اهل ضضرعت
ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر با˘ي˘غ ي˘ف
دعب ،اماقتنا ،نوبت ديجملا دبع
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر˘ل ا˘ه˘تو˘عد
لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘صضب
.داصسف اياصضق

 يمولد Ëرم

ريزو مودا˘قو˘ب ير˘ب˘صص ا˘عد
ىلإا ضسمأا ،ةيجراخلا نوؤوصشلا
ي˘بر˘ع˘لا تي˘ب˘لا بي˘تر˘˘ت ةدا˘˘عإا
دو˘ه˘ج˘لا ر˘فا˘صضتو ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

ةينيطصسلفلا ةحلصصملا عصضوو
.رابتعا لك قوف

هتملك يف ،موداقوب فاصضأاو
ريغ يرازولا عامتج’ا لÓخ
لودلا ةعماج ضسلجمل يداعلا
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
بعصصأا تصشاع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،ةريخأ’ا ةلحرملا لÓخ اهتارتف
ح˘صضا˘ف˘لا زا˘ي˘˘ح˘˘ن’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ة˘ق˘با˘صسلا ة˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةرادإÓ˘˘ل
ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا لÓ˘ت˘ح’ا ف˘صصل
ق˘ح ي˘ف ةر˘ئا˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘تارار˘˘قو
ع˘با˘تو .ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ةو˘˘خإ’ا
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘˘نأا لو˘˘ق˘˘ي مودا˘˘قو˘˘ب
نم تاب ،ةدجتصسملا فورظلل
ثعب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا يرور˘صضلا

ق˘˘فو تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘صسم

ئدا˘˘ب˘˘مو ة˘˘ي˘˘م˘˘مأ’ا ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘لا
ةلصصلا تاذ ةيلودلا ةيعرصشلا

.ةيبرعلا مÓصسلا ةردابمو
نأا ةي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ىر˘يو

ءيصش لك لبق بلطتت ةلحرملا
رفاصضتو يلخادلا تيبلا بيترت
ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ع˘صضوو دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
،رابتعا لك قوف ةينيطصسلفلا

نو˘˘˘كت نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضصر˘˘˘ح˘˘˘لاو
حلاصصملا عم ةمجصسنم انفقاوم
ر˘كّذو .ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ة˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا
ف˘قو˘م˘ب ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘˘يزو˘˘لا
طورصشمÓلاو تباث˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
يف ينيطصسلفلا بعصشلا قحل
ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘فا˘˘˘ك عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسا
ه˘تدا˘ي˘صس ل˘ما˘كو ة˘ب˘صصت˘غ˘م˘˘لا

ةنصس دودح يف هيصضارأا ىلع
ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘˘صصا˘˘عو76
.فيرصشلا

د.م

حتف ةيناكمإا ىلإا راسشأا
رداسصم يف ةيئاسضق تاقيقحت
تاقاقحتسسلا لاومأا

ةلأاسسم :يفرسش
تاباختن’ا ليومت
«رهجملا» تحت
صسيئر يفرسش دمحم فسشك

ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
ليومت ةلأاسسم نأا ،تاباختنلل
تحت تعسضو تاباختنلا
نوناقلا عورسشم يف رجهملا
ادكؤوم ،تاباختنلل يديهمتلا
تاقيقحت ءارجإا ةيناكمإا

ليومت رداسصم يف ةيئاسضق
.تاباختنلا هذه
هل حيرسصت يف يفرسش دافأاو
ةمهاسسم عنم مت هنا ،صسمأا
يف ةيداسصتقلا تاكرسشلا

ةيباختنلا تلمحلا ليومت
اميف ،ةريبك ةيلام ةفلغأاب
صصاخسشألل كلذب حامسسلا متيسس
فيقسست عم نييعيبطلا

. مهتامهاسسم
نوناقلا» نأا يفرسش حسضوأاو
ةنجل هثادحتسساب ديدجلا

ةطلسسلا ىدل ةلقتسسم
نيلثمم نم ةنوكم ةلقتسسملا

صسلجمو ايلعلا ةمكحملا نع
ةبسساحملا صسلجمو ةلودلا

ايلعلا ةيروتسسدلا ةئيهلاو
6 ةلهم اهيدل ،داسسفلا ةحفاكمل
تاقيقحت ءارجإل رهسشأا

ليومتلا رداسصم لوح ةيئاسضق
.«هلامعتسسا لوحو
ةينطولا ةطلسسلا صسيئر دكأاو
نأا تاباختنلل ةلقتسسملا
ةبقارمب ةسصاخلا ةنجللا
يتلا ةيباختنلا تلمحلا

ىلع اهؤواسشنإا متي نأا رظتني
ةينطولا ةطلسسلا ىوتسسم
حنمُتسس ،تاباختنلل ةلقتسسملا

لجأا نم ةعسساو تايحلسص
ةبقارملا ةيلمع ىلع فارسشإلا

فوخ كانه نوكي نل» كلذلو
قيقحت ءارجإا ةيناكمإا لوح
وأا ةيباختنلا تلمحلا يف

. يفرسش لوقي «هتيدج
ز.صسواط



ضسمأا راطع ريزولا حصضوأاو
جرب ىلإا هترايز ضشماه ىلع
كانه نوكيصس هنأا ،جيريرعوب
ق˘طا˘ن˘م نا˘كصس ع˘˘م ل˘˘ها˘˘صست
،ءاب˘عأ’ا ل˘ي˘صصح˘ت ي˘ف ل˘ظ˘لا
م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
عباتو ،ةبع˘صصلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘ح˘˘ن» لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ن˘م م˘ه˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ب
ضصÓخ˘لاو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

.«يبر ىلع
ةكرصش تنلعأا ،اهتهج نمو

نع اهل نايب يف كارطانوصس
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م لو˘˘˘خد
ط˘˘غ˘˘صضلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت عور˘˘˘صشم
هتاطحمب لمرلا يصساح لقحل
ط˘˘˘صسو ،بو˘˘˘ن˘˘˘˘ج ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

ءاهت˘ن’ا د˘ع˘ب كلذو ،لا˘م˘صشو
لو˘خد را˘ب˘ت˘˘خا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ن˘˘م
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ط˘ح˘م˘ل˘ل ة˘مد˘˘خ˘˘لا

نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو .«لا˘م˘صش»
زيزعت نم اهنكمُيصس زاجنإ’ا
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا ا˘ه˘تارد˘ق
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ي˘˘ف رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
قوصسلل ةديازتملا تاجايتح’ا
اذه فده˘يو .زا˘غ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ردصصملا فيصضي‐ عورصشملا
ىوتصسم ىلع ظافحلل ‐هتاذ
رتم نويلم081ـب ردقي جاتنإا

عاجرتصساو ،مويلا يف بعكم
رد˘ق˘ت ة˘ي˘فا˘صضإا تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘˘حا
نم بعكم رتم رايلم004ـب

نأا راصشأا امك .يعيبطلا زاغلا
قلخ نم نكم˘ي˘صس عور˘صشم˘لا
بصصن˘˘م ف’آا01 ن˘˘م د˘˘يزأا

.زاجنإ’ا ةلحرم يف لمع
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رابتعلا نيعب ةيعامتجلا مهتيعسضو ذخأاو ءابعألا ليسصحت يف مهعم لهاسستلا ىلإا اعد

اهنم دب’ ةيمتح لظلا قطانم يف زاغلاو ءابرهكلا ريفوت :راطع

خ.ةميسسن

قطانم ناكسسل ءابرهكلاو زاغلا ةكبسش ةيطغت ريفوت ةرورسض ىلع ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع ددسش
رابتعلا نيعب ةبعسصلا ةيعامتجلا مهتيعسضو ذخأا ىلإا قايسسلا يف ايعاد ،«يمتح رمأا» اهنأا اربتعم ،لظلا

.ءابعألا ليسصحت يف مهعم لهاسستلاو

ةيراقعلا تاظفاحملا نيب قيسسنتلا بايغل ةئيطب ىطخب ريسست تناك ةيلمعلا

’ لاجآا يف ةيراقعلا رتافدلا ميلسست وحن
اموي03 ىدعتت

لخدتلا نوبت صسيئرلا اودسشانو اهدوعو نع يلختلاب «لدع» ةلاكو اومهتا

بسضغ ةفقو ‘ ةسسداسسلا «ةطوكلا» وبتتكم
سسيمÿا اذه

ريدملا ديرف ينازرأا فصشك
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ذاختا نع ،حصسملاو ةيراقعلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تاءار˘˘˘جإا
رتافدلا ميلصست ةيلمع عيرصست
لاجأا يف اهباحصصأ’ ةيراقعلا

كلذو ،امو˘ي03 ىد˘ع˘ت˘ت ’
زيزعلا دبع تاميلعتل اذيفنت

ضسي˘ئرو لوأ’ا ر˘يزو˘لا دار˘˘ج
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.  نوبت

ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘˘نازرأا د˘˘كأا
7 خيراتب هنأا ضسمأا يفحصص
ريدملا ردصصأا يراجلا يرفيف
،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا كÓ˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ءارد˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
يف درو ام ليعفتل نييئ’ولا
،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
دحوم كابصش ءاصشنإا يف لثمتت

ةظفاح˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ا˘بو˘جو م˘صضي ة˘يرا˘ق˘˘ع
حصسم حلاصصم نم نوع لقأ’ا
ضصا˘˘خ ل˘˘˘ج˘˘˘صسو ي˘˘˘صضارأ’ا
تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف نود˘˘ت
ر˘تا˘˘فد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل
م˘ي˘ل˘صست ل˘با˘ق˘˘م ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ل˘˘˘˘صصو بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘صص
.مÓتصسا

ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نأا فا˘˘صضأاو
طورصشلا مهيف رفو˘ت˘ت ن˘يذ˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا
ر˘˘ت˘˘فد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا نإا˘ف ،يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
قيرط نع ة˘مز˘ل˘م ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
م˘ي˘ل˘صست˘ب د˘˘حو˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘صشلا
03 ىدعتت ’ لاجأا يف رتفدلا
.اموي

يز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو
،حصسملاو ةيراقعلا ةظفاحملل
ىل˘ع لو˘صصح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب
تاونصسلا يف يراقعلا رتفدلا

ة˘ئ˘ي˘ط˘˘ب تنا˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
نيب قي˘صسن˘ت˘لا با˘ي˘غ بب˘صسب
تاظفاحملا حلاصصم فلتخم
ح˘صسم ح˘لا˘صصمو ،ة˘يرا˘ق˘˘ع˘˘لا
˘مد˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ي˘˘صضارأ’ا
ه˘تدا˘فإاو ن˘طاو˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
لجأا نم ةلماكلا تامولعملاب
لوصصحلا ةيغب فلملا نيوكت

راصشأا .يراقعلا ر˘ت˘فد˘لا ى˘ل˘ع
هذ˘ه نأا ى˘لإا ه˘تاذ لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ر˘يزو˘لا˘ب تع˘فد ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
نم ةلمج رادصصإا ىلإا لوأ’ا
عصضو ل˘جأا ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ل˘ف˘كت˘ي نأا ه˘نأا˘صش ن˘م زا˘ه˘˘ج
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب
تاءارجإا طيصسبتو في˘ف˘خ˘ت˘ل
ر˘˘ت˘˘فد˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا
ر˘يزو نأا فا˘صضأاو .يرا˘ق˘ع˘˘لا
12 خيرات˘بو هرود˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا

رد˘صصأا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ن˘ي˘صسح˘ت ةرور˘صضب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ه˘ي˘جو˘تو لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا فور˘˘ظ
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
حصسمو  ةيراق˘ع˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘صضارأ’ا
مامأا ةيراقعلا رتافدلا تابلطب
ىوتصسم ى˘ل˘ع د˘حو˘م كا˘ب˘صش
ةيرا˘ق˘ع˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ل˘ك
432 ـب ا˘هدد˘ع رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ره˘صسلاو ،ة˘يرا˘ق˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م
تاءارجإ’ا قيبطت ىلع اصضيأا
،اينوناق اه˘ي˘ل˘ع ضصو˘صصن˘م˘لا

ن˘ي˘ب ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو
يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘ف˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
كÓ˘˘˘مأاو ي˘˘˘صضارأ’ا ح˘˘˘صسمو
قئاثو طارتصشا مدعو ةلودلا

،انوناق اهيلع ضصوصصنم ريغ
ةصسارد بجي كلذ ىلإا ةفاصضإا
03 ىدعتت ’ لاجأا يف فلملا
.اموي

 يمولد Ëرم

«2 لد˘ع» و˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم دد˘˘ه
ع˘˘˘قاو˘˘˘م اورا˘˘˘ت˘˘˘خا ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
ربمفون82 مو˘ي م˘ه˘تا˘ن˘كصس
ة˘ف˘˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ،طرا˘˘ف˘˘لا
،ضسيمخلا دغ دعب ةيجاجتحا

ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘˘مأا كلذو
اجاجت˘حا ن˘يد˘م˘ح د˘ي˘ع˘صسلا˘ب

تاداهصشل مهحنم مدع ىلع
لاغ˘صشأا ر˘خأا˘تو ضصي˘صصخ˘ت˘لا
.عيراصشملا زاجنا

وأا «2 لدع» وبتتكم  دقتنا
ةصسداصسلا ةطوكلاب فرعي ام
لا˘غ˘صشأا ر˘خأا˘ت ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
اودكأا ثيح ،مهتانكصس زاجنإا
˘مد˘ق˘ت يأا او˘ل˘ج˘صسي م˘ل م˘ه˘نأا
،3102 ربم˘ت˘ب˘صس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف
ةلاكو يلخت هوربتعا ام وهو
ا˘˘ه˘˘تا˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع «لد˘˘˘ع»
د˘ق او˘نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘هدو˘˘عوو
يف مهلي˘ج˘صست د˘ع˘ب ا˘هو˘ق˘ل˘ت
ضصا˘خ˘لا نا˘كصسإ’ا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
بلا˘˘طو ،ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘صصلا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
ضسي˘˘˘˘ئر نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب ،نو˘˘ب˘˘ت

ميلصستو لكصشملا اذه ءاهنإ’
ا˘هور˘ظ˘ت˘نا ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كصس

بصسح‐و ،ةد˘˘˘ع تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسل
رارق ناف ،‐نيجتحملا ضضعب
ةيجاجتح’ا ة˘ف˘قو˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

يتلا ةريثكلا دوعولا دعب ءاج
مي˘ل˘صست ضصو˘صصخ˘ب ا˘هو˘ق˘ل˘ت
نأا ريغ ،اه˘ت˘قو ي˘ف م˘ه˘ق˘ق˘صش
ن˘يدد˘˘ه˘˘م ،ثد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل كلذ
مهجاجت˘حا ةر˘ي˘تو د˘ي˘ع˘صصت˘ب

تاطلصسلل مهتوصص عامصسإ’
جاردإا مت نأا دعب ةصصاخ ايلعلا

ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا جرا˘˘خ ع˘˘قاو˘˘˘م
يف نانيوبك اهنم ةدافتصسÓل
يف عقاوملا ضضعبو ةديلبلا
نم هصضفر مت ام وهو ةزابيت

.نيبتتكملا فرط
نيجتح˘م˘لا نا˘ف ،ةرا˘صشإÓ˘ل

ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م نو˘˘˘˘مز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
عو˘˘ب˘˘صسأا ل˘˘ك م˘˘ه˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةرازو˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘صضل˘˘˘ل
قي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘ع˘فدو ة˘ي˘صصو˘لا

،«ة˘عور˘صشم˘لا» م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
لاح يف ديعصصتلاب نيدعوتم
بوره˘لا ة˘صسا˘ي˘صس رار˘م˘ت˘صسا
مهمي˘ل˘صست مد˘عو ما˘مأ’ا ى˘لإا
تقو بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
.نكمم

ز.صسواط

ةيحيسسملا رباقملاب ةسصاخلا ةيفقولا كلمألل ةينوناقلا ةيوسستلا ةعباتم

0202 ةنسس لÓخ اكلم561 ـب فاقوأ’ا ددع يف ةدايز ليجسست

لبقملا نينثلا نم ءادتبا

ةئاملاب2 ىلإا كونبلل يرابجإ’ا يطايتح’ا لدعم سضفخ

تاطاصشن ةل˘ي˘صصح تف˘صشك
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا ةرازو
ةدايز ليجصست نع ،فاقوأ’او
561 ـب فا˘˘˘قوأ’ا دد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘˘ف ا˘˘˘كل˘˘˘م
ف˘ل˘م˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘يو˘صست˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ف˘قو˘لا كÓ˘˘مأ’ا

.0202 ةنصس لÓخ
نأا ىلإا ةليصصحلا تراصشأاو

ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘يو˘صست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘ي˘˘ف˘˘قو˘˘لا كÓ˘˘مأ’ا ف˘˘ل˘˘م˘˘ل
،0202 ةنصس لÓخ رئازجلاب
يف ةدايز ليجصست نم تنكم
،اكلم561 ـب فاقوأ’ا ددع
كÓ˘مأ’ا دد˘ع كلذ˘ب قو˘ف˘˘ي˘˘ل
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘قو˘˘لا
ا˘م ،كل˘م007.11 ين˘طو˘لا
كÓمأ’ا ددع عا˘ف˘ترا˘ب ح˘م˘صس

ىلإا لصصتل رئازجلاب ةيفقولا
ل˘م˘ع˘˘تو ،ا˘˘كل˘˘م15711
كÓمأ’ا ةيقرت ىلع ةرازولا
ةاكزلا ماظن زيزعتو ةيفقولا
نم رث˘كأا ةدا˘ف˘ت˘صس’ا ضضر˘غ˘ب
امه˘ي˘لإا را˘صشم˘لا ن˘ي˘ت˘غ˘ي˘صصلا

ميعدت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ل˘جأ’
.يعامتج’ا كصسامتلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ تل˘م˘ع ا˘˘م˘˘ك
رد˘صصم˘˘لا بصسح‐ ة˘˘يرازو˘˘لا
لاومأ’ا لÓغتصسا ىلع،‐ هتاذ
ي˘˘ف ة˘˘عدو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا
فاقوأÓل يزكرملا قودنصصلا

ل˘كصشب ا˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
تاذ ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لو ل˘˘˘صضفأا
ع˘م ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ضضر˘˘غ˘˘لا
اميصس’ ةيلام˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
نم يرئازجلا ينطولا كنبلا

ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا ل˘˘جأا
ةي˘ف˘قو˘لا كÓ˘مأ’ا ‘‘ر˘ي˘م˘ث˘ت‘‘
ةئيهلا تاذ تلمعو ،ةعدوملا

ىلع ةيصضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ
رئاودلا ع˘م دو˘ه˘ج˘لا ق˘ي˘صسن˘ت
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يرازو˘لا
كÓمأ’ا ءاصصحإا ةيلمع مامتإا
ةه˘جو˘م˘لا ا˘م˘ي˘صس’ ة˘ي˘ف˘قو˘لا

.ةيرامثتصسا عيراصشم ءاصشنإ’
ةعباتم متي ،ىرخأا ةهج نم

كÓمأÓل ةينونا˘ق˘لا ة˘يو˘صست˘لا
رباق˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘قو˘لا
اهؤوÓخإا مت يتلا ة˘ي˘ح˘ي˘صسم˘لا

ةنصس لÓخ مت ثيح ،ةافرلا نم
12 ةيع˘صضو ة˘يو˘صست0202
ةربقم252 لصصأا نم ةربقم
  .ينطولا ىوتصسملا ىلع

ز.صسواط

ضسمأا ،يزكرملا كنبلا دافأا
ةصسايصسلا تايل˘م˘ع ة˘ن˘ج˘ل نأا
تررق رئازجلا كنبل ةيدقنلا

ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا لد˘˘ع˘˘م ضضف˘˘خ
3 ن˘م ،كو˘ن˘ب˘˘ل˘˘ل يرا˘˘ب˘˘جإ’ا
ءادتبا ةئاملاب2 ىلإا ةئاملاب
.1202 يرفيف51 نم

كن˘˘ب˘˘ل˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأاو
،رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه نأا يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘تذ˘خ˘˘تا يذ˘˘لا
˘˘مو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ل يدا˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
،1202 يرفي˘ف4 ضسيمخ˘لا
رئازجلا كنب ظفاحم ةصسائرب
حجرملا ن˘م ،ي˘ل˘صضف م˘ت˘صسر
حلاصصل ريرحتلاب حمصسي نأا
ضشماوه ي˘فر˘صصم˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
اهنأاصش نم ة˘ي˘فا˘صضإا ة˘لو˘ي˘صس
ةيليو˘م˘ت˘لا تارد˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘ت
ة˘صسا˘ي˘صسل˘ل ا˘ق˘˘فو كو˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
داصصتق’ا ضشاعنإ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا

.هعيونتو
نأا ردصصملا ضسفن فاصضأاو

ضشاعنإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘خ˘لا
امعد بلطتت˘صس يدا˘صصت˘ق’ا

يفرصصملا عاطقلا نم اقيثو
،ه˘ن˘مو ،ل˘يو˘م˘ت˘لا ثي˘ح ن˘˘م
تاروط˘ت˘لا هذ˘ه ءو˘صض ي˘فو
لجأ’ا ةطصسوتملا اهتاعقوتو
.رارقلا اذه ة˘ن˘ج˘ل˘لا تذ˘خ˘تا

،عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
ضصصصخ ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘˘صضوأا

تارو˘ط˘ت م˘هأا ضضار˘ع˘ت˘˘صس’
يدقنلا ،يداصصتق’ا عصضولا

،يلودلاو ين˘طو˘لا ي˘لا˘م˘لاو
ىد˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘قا˘˘فآا اذ˘˘كو
،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘ي˘˘˘صصق˘˘˘لا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘˘صصو˘˘صصخ
دراو˘م ،م˘خ˘˘صضت˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘ب
(ةيكنب˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا) كو˘ن˘ب˘لا

و˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لاو ضضر˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
.يداصصتق’ا

تربتعا ،ددصصلا اذه يفو
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا» نأا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘ل «لد˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ن˘صس ل˘ج˘صسم˘˘لا م˘˘خ˘˘صضت˘˘لا

عم ا˘ق˘فاو˘ت˘م» ل˘ظ˘ي0202
ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘صسا˘˘ي˘˘صسلا فاد˘˘هأا

Óيلق هعافترا نم مغرلا ىلع

ة˘ن˘صس ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ع
4.2 غلب هناب ةركذم ،«9102
ربمصسيد ةيا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةئاملاب9.1 لبا˘ق˘م0202
.9102 ةنصس

وم˘ن نأا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تف˘صشكو
ةبصسنب ردق ةيكنبلا ضضورقلا

ةيا˘ه˘ن لو˘ل˘ح˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب3
ةمدصصلا» قايصس يف0202
نع ةمجانلا «ةيوقلا ةيلخادلا
.91‐ديفوك ةحئاج تايعادت

كلذ˘ك ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترا˘˘صشأاو
دراوم˘لا رو˘ط˘ت ن˘صسح˘ت ى˘لإا
ا˘˘˘ن˘˘˘صسح˘˘˘ت» ة˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘صصم˘˘˘˘لا

اهروطتب ةنراق˘م «ا˘ظو˘ح˘ل˘م
ن˘˘م لوأ’ا ي˘˘صساد˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
اذه نأاب ةفيصضم ،0202 ةنصس
يذ˘لا ،«ي˘با˘ج˘يإ’ا رو˘ط˘ت˘لا»
،0202 ربمتبصس ذنم ظحول
تاهي˘جو˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ع م˘ج˘ن
ةعبتم˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘صسا˘ي˘صسلا

.0202 ةنصس لاوط
ح.نيدلا رمق

حبرلا صشماه عجارت ببسسب

نم رثكأا سسÓفإا
يف ةزبخم فلأا61
تاونسس4 فرظ

صسيئر طافلق فسسوي فسشك
ةينطولا ةيداحتلا
00861 قلغ نع ،نيزابخلل
4ـلا للخ اهباوبأل ةزبخم
ببسسب ةريخألا تاونسس
.حبرلا صشماه عجارت
حيرسصت يف طافلق حسضوأاو
تاونسس4 لبق هنأا ،يفحسص
يسصحت ةيداحتلا تناك طقف
ىوتسسملا ىلع ةزبخم فلأا42
اهنأا نيح يف ،ينطولا

ةزبخم0027 ىلإا تعجارت
قلغلا اعجرم ،ةيراجلا ةنسسلا
يندت ببسسب صسلفإلا ىلإا

لثمم لاقو .حبرلا صشماه
اولقن مهنإا نيزابخلا
ةراجتلا ريزو ىلإا مهتلاغسشنا

ءاقللا للخ قيزر لامك
نم ،ارخؤوم هب مهعمج يذلا
عم فلملا ةسشقانم لجأا
زبخلا ةدام نوك ،ةموكحلا

نم امعد فرعتو ةيويح ةدام
طافلق لقنو .ةلودلا فرط
تاحرتقملا نم ةعومجم
لجأا نم ةرازولل اهوعفر يتلا

يفو نيزابخلا صسلفإا يدافت
مادقإلا مدع تقولا صسفن

زبخلا رعسس عفر ىلع
.هتدوج ىلع ظافحلاو
ةداعإاب ةيداحتلا تبلاطو
ةسضورفملا موسسرلا يف رظنلا

نأا احسضوم ،نيزابخلا ىلع
ةديحولا يه ةنيرفلا ةدام
جاتنإا ةلداعم نمسض ةمعدملا
معد فلم ىتحو ،زبخلا
ذإا تلاكسشإا ىقلي ةنيرفلا

ةرورسض ىلع نوناقلا صصني
ةنيرفلل نحاطملا ريفوت
راطنقلل رانيد0002 رعسسب

نيح يف ،ةزبخملا باب ىتح
ىلع عقي كلذ صضيقن نأا
لمحتي ذإا ،عقاولا صضرأا
،ةنيرفلا لقن ءابعأا زابخلا

فيلاكت نأا ينعي ام وهو
ام حوارتتسس دحاولا راطنقلا

رانيد0062‐0042 نيب
.زابخلل

ر.نوراه



ديلو ضشيقن مهتملا حرصصو
ضضر˘ع˘ت ه˘نأا ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م ىد˘ل

رظنلا تحت هزجح ةرتف لÓخ
ءاد˘ت˘عا اذ˘كو ف˘ن˘ع لا˘˘م˘˘عأ’
ر˘صصا˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘صسن˘˘ج
ةزجنملا ةيئاصضقلا ةيطبصضلا
ترمأاو .يئادتب’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ضسلجم ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
يف قيقحت حتف رئازجلا ءاصضق
ترا˘˘ثأا نأا د˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا
دودر ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
.ةعصساو لعف

بصسح‐ تاقيلعتلا تفلخو
ا˘˘كي˘˘كصشت ‐ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ني˘م˘ت˘ه˘م˘لا ىد˘ل ت’ؤوا˘صستو
يئاصضقلا لمعلل نيعبتتملاو
مارتحاب هنم قلعت ام ةصصاخو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مار˘كو ة˘˘ير˘˘ح
مهفيقوت ىدل مهيف هبتصشملا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘لو ،ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

اذ˘˘ه ي˘˘ف ىر˘˘ج ا˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
نطاوملا ة˘ي˘صضق ن˘م بنا˘ج˘لا
.ديلو ضشيقن

ىدل ةماعلا ةباينلا تلاقو
ه˘نإا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘صضق ضسل˘˘ج˘˘م
اهيدل رفوتم وه ام ىلع ءانب»
تاذ تادنصسو تامولعم نم
د˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘صضق˘ب ة˘˘ل˘˘صص
1202‐20‐70 خيراتب ترمأا

ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ضسيار دار˘˘م ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ي˘ف ي˘˘ع˘˘صسلا˘˘ب
حرصصملا عئاقولا يف يئادتبا
فيلكتو ينعملا لبق نم اهب
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘صضلا
.«ةمهملا تاذب ةصصتخملا

راد˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
تنادأا د˘˘ق تنا˘˘ك ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا
بلا˘ط˘لا ،ي˘صضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ضسبحلا ةبوق˘ع˘ب ضشي˘ق˘ن د˘ي˘لو
ر˘ه˘صشأا ة˘˘ت˘˘صس ةد˘˘م˘˘ل ذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا

نيرصشع اهردق ةيلام ةمارغو
ةمهت نع يرئازج رانيد فلأا

رار˘˘˘˘صضإÓ˘˘˘˘ل قاروأا ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
.ةينطولا ةحلصصملاب

watan@essalamonline.com

5 3592ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج72ـل قفإوملإ1202 يرفيف9ءاثÓثلإثدحلا

ةينطولإ ةحلسصملاب رإرسضإÓل قإروأإ ةزايح ةمهت نع اسسبح رهسشأإ6ـب نيدأإ

«سشيقن ديلو» بلاطلا ةداهسش يف اقيقحت حتفي رئازجلا ءاسضق سسلجم

م.نتاف

.ديلو ضشيقن بلاطلإ تاحيرسصت يف يئإدتبإ قيقحت حتفب ،رئإزجلإ ءاسضق ضسلجم ىدل ةماعلإ ةباينلإ ترمأإ
رإدلإ ةمكحم رقمب ةدقعنملإ تايانجلإ ةمكحم ةسسلج يف ضشيقن اهب ىلدأإ يتلإ تاحيرسصتلإ دعب رإرقلإ ءاجو

.1202 ريإربف20 خيراتب ةمسصاعلإ رئإزجلاب ءاسضيبلإ

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
زجح نم ،يداولا ةي’وب ينطولا

تاردخملا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
لز˘ن˘م˘ب ةرّوز˘م ة˘يد˘˘ق˘˘ن قاروأاو
دعب تءاج ةيلمعلا .حابرلاب نئاك
ينطولا كردلل تامولعم دورو
د˘حا ةزا˘ي˘˘ح ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م يداو˘˘لا˘˘ب
نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ضصا˘خ˘صشأ’ا
ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن قاروأاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج ءا˘ف˘ي˘ت˘صسا د˘ع˘بو .ةروز˘م
ضشيتفت مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا

ةيمك زجح متو ي˘ن˘ع˘م˘لا لز˘ن˘م
ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘˘كلا ن˘˘م
591 زجح مت امك ،غلك062.1
ةينطولا ةلمعلا نم ةيدقن ةقرو
ةيدقن قاروأاو ،رانيد0001 ةئف
.ةيصسنوت ةيبنجأا ةلمعلا نم

نايب دافأا ،رياغم قايصس يفو
ةقرفلا نأا ضسمأا ،ينطولا نمأÓل
ةقرفلا عم قيصسنت˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

تنكمت ،منا˘غ˘ت˘صسم ة˘ي’و ن˘مأ’
ز˘ج˘˘حو ضصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كو يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘˘صس
(جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا) تارد˘خ˘م˘لا

اهنزو ةحيفصص22 نم ةلكصشم
.امارغ08و غلك20 يلامجإ’ا

ةطرصشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت ا˘م˘ك
ةرئاد ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ضشا˘˘ما˘˘م ي˘˘صسا˘˘ح
طاصشنل دح عصضو نم مناغتصسم
يف طصشنت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عو˘م˘ج˘م
ضصار˘˘˘˘قأ’ا ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلاو ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا
حوارتت ضصاخصشأا50 نم نوكتت
ةنصس04و52 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا
،ةدحاو ةلئاع نم ناقيقصش مهنيب
يف نانثإاو مهفيقوت مت مهنم30
.رارف ةلاح

ىلإا اه˘ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا
رثا1202 ‐20 ‐40 خيرا˘ت
ةحلصصملل ةينمأا ةمولعم دورو
نا˘مو˘ق˘ي ن˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صش نأا د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
امهنكصسمب تاردخملا نيزختب
عاطقب اهجيورت ة˘ي˘غ˘ب ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
راطخإا دعبو هيلع ،ضصاصصتخ’ا

ضصتخ˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
مت ،مناغتصسم ةمكحم˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

،تاءارجإ’او قيق˘ح˘ت˘لا ةر˘صشا˘ب˘م
يف˘لا˘صس ن˘كصسم ضشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
نيقيقصشلا دحأا فيقوت مت ركذلا

،ة˘با˘صصع˘لا ن˘م ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ن˘˘ثاو
تاردخملا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ط˘ب˘صضو
نم مارغ6.001   يف ةلثمتم
ةلوصسبك561و جلاعملا فيكلا
غلم003 زيكر˘ت ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب
ةلوصسبك561 ة˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
99و غلم051 زيكرت نيلاباقيرب
عو˘˘ن ن˘˘م ا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م ا˘˘˘صصر˘˘˘ق
924 عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ،يزا˘˘˘ت˘˘˘صسكا
يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق
نييÓم80 ن˘م ر˘ث˘كأا˘˘ب رد˘˘ق˘˘ي
دا˘ت˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،م˘ي˘ت˘˘ن˘˘صس
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسي يود˘˘ي
ديصص ةيقدنب ،تاردخملا عيطقت
نم ضضيبأا حÓصس اذكو يرحب
ليصسم زاغ ةروراقو ةيصشوب عون
 .عومدلل

ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةيصضقلا يف ةيئاصضقلا ةيطبصضلا

ة˘لدأ’ا ة˘فا˘ك ع˘م˘˘ج ن˘˘م تن˘˘كم
دار˘˘فأا ن˘˘يد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ئار˘˘ق˘˘لاو
ةيلمع يف ةيمارجإ’ا ةعومجملا
زاجنإا متي˘ل ،تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت
لا˘ح˘ي˘صس ي˘ئا˘صضق ءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ما˘˘مأا ء’ؤو˘˘ه ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
.مناغتصسم ةمكحم

1 زجحو ضصاخسشأإ8 فيقوت
فيطسسب تإردخملإ نم غلك

لصش نم فيطصس نمأا نكمت
8 ن˘م ل˘كصشت˘ت ة˘با˘˘صصع طا˘˘صشن
ج˘˘˘يور˘˘˘ت نو˘˘˘فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي دار˘˘˘˘فأا
ةفل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م˘ب ،تارد˘خ˘م˘لا

ينارمعلا جيصسنلا جراخ ةدوجوم
يحو قولزم ةقطنم رارغ ىلع
تقاف ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ع˘م ،و˘تا˘مر˘ف
.تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك د˘˘˘حاو
ةقرف رصصان˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘طأاو
ةحلصصملاب تاردخملا ة˘ح˘فا˘كم
رثإا ةيئاصضقلا ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
مادقإاب ديفت تامولعم لÓغتصسا

ىلع ضصاخ˘صشأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ىلع تاردخملا نم ةيمك جيورت
،فيطصس تايدلبو ءايحأا فلتخم
تاير˘ح˘تو ثا˘ح˘بأا قÓ˘طإا م˘ت˘ي˘ل
ةيوه ديدحت نم تنكم ةعصسوم
تابكرملاو ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه دار˘فأا
هذه جيورت يف اهنولمعتصسي يتلا
ىلع ضضبقلا يقلأا ثيح ،مومصسلا

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ضصا˘خ˘˘صشأا3
ةيدلب لخد˘م˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ب˘كر˘م
ةيمك مهتزوحب طبصضو ،قولزم
003 ـب ترد˘ق تارد˘خ˘م˘لا ن˘˘م
لكصش ىلع (جلاعم فيك) مارغ
.ماجحأ’ا ةتوافتم عطق

ةيمك زجحو ضصخسش طبسض
فيكلإو يزاتسسكإ’إ نم

يقإوبلإ مأاب جلاعملإ
،يقاوبلا مأا ةي’و نمأا نكمت

ةيمك زجحو ضصخصش فيقوت نم
ةلثمم ،ةب˘ل˘صصلا تارد˘خ˘م˘لا ن˘م
ف˘˘˘ي˘˘˘كلاو يزا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسكإ’ا ي˘˘˘˘ف
دعب ةي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘جو .ج˘لا˘ع˘م˘لا
ةطرصشلا رصصانعل ةينمأا تايرود
ةدا˘˘ع˘˘صسلا ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
اهرثإا ىلع مت ،ةليلم نيع ةنيدمب
ضصخصشل هوبصشم طاصشن ةظحÓم
هتزوحبو ،ةيران ةجارد نتم ىلع
ة˘ح˘ي˘˘ف˘˘صص ف˘˘صصن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ةعطقو دوارم ةثÓثو تاردخم
،امارغ55 ـب اهنزو ردق ةريغصص
،يزاتصسكإا اصصرق99 ىلإا ةفاصضإا

،ةجاردلا دعقم لخاد ةأابخم تناك
رارفلا لواح نأا دعب هفيقوت متيل
72 غل˘ب˘ي با˘صشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
هدصض زجنأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا .ة˘ن˘صس
ةزايح ة˘ي˘صضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
ة˘ب˘ل˘صصلا تارد˘خ˘م˘لا ن˘يز˘˘خ˘˘تو
ريغ ةقير˘ط˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلاو
.لقن ةليصسو لامعتصساب ةعورصشم
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب مد˘˘قو
مأا نمأا نايب فيصضي‐ ةيئاصضقلا
.يقاوبلا

4 ىلع رثعي ةركسسب نمأإ
ريغ جاجدلإ نم ريطانق

كÓهتسسÓل ةحلاسص
ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

لÓخ ةركصسب ةي’و˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا
4 نم رثكأا زجح نم ضشيتفت ةطقن
.ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق
نإاف ،حلاصصملا تاذل نايب بصسحو
ةنحاصش ضشيتفت دعب تمت ةيلمعلا

ىلع اهب رثع ،دربم تاذ ةريغصص
.ءاصضيبلا موحللا نم ةيمك

نم نيب˘ت ه˘نأا ،نا˘ي˘ب˘لا فا˘صضأاو
ن˘م اءز˘ج نأا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ةحلا˘صص ر˘ي˘غ ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
.اهفÓتإا متيل كÓهتصسÓل

نولسسإرم :اهعمج

Âاغتسسم ‘ يران حÓسس طبسضو ضصخسش فيقوت

يداولاب ةرّوزم ةيبنجأاو ةينطو ةلمع زجح

تايفسشتسسملإ ىلإإ مهليوحت مث ثدإوحلإ ناكم يف مهل ةيلوأ’إ تافاعسسإ’إ ميدقت

ةعاسس42 لÓخ احيرج341و ىلتق6 دسصحي تاقرطلا باهرإا

روظحم ضضيبأإ حÓسسو ةيركسسع ةلذب هتزوحب طبسض

 سشيجلا يف بيقن ةيوه لحتنا سصخسش فيقوت

ةيخيرات بقح ىلإإ دوعت
ةفلتخم

عجرتسسي ةليم نمأا
ةيرثأا ةعطق3111
0202 ةنسس لÓخ
ةي’و نمأإ حلاسصم تنكمت
نم0202 ةنسس لÓخ ةليم
ةعطق3111  عاجرتسسإ
بقح ىلإإ دوعت ةيرثأإ

حسضوأإو.ةفلتخم ةيخيرات
رمأ’إ نأإ ،ردسصملإ تإذ
عاجرتسساب اسضيأإ قلعتي
7 لوطب يزنورب لاثمت
لكسش ىلع تإرتميتنسس
ينامور لجرل مسسجم
زجح تايلمع نأاب افيسضم
يتلإ راثآ’إ هذه عاجرتسسإو
دق ةيدقن عطق اهبلغأإ ناك
حلاسصم عم قيسسنتلاب تمت
موقت يتلإ ةفاقثلإ ةيريدم
ةيخيراتلإ ةربخلإ زاجنإاب
ةيمهأإ ديدحتل ةيرثأ’إ
ةرتفلإو تإزوجحملإ
.اهيلإإ دوعت يتلإ ةينمزلإ

ةي’و نمأإ حلاسصم تفاسضأإو
هعاجرتسسإ مت ام نأإ ةليم
ةدع ةجيتن ناك عطق نم

قرفلل ةقرفتم تايلمع
لاجم يف اهل ةعباتلإ

ام ،يفاقثلإ ثإرتلإ ةيامح
ةدع طابحإإ نم نكم
راثآ’اب راجتÓل ت’واحم
نيطروتملإ فيقوت عم
تاهجلإ ىلإإ مهليوحتو
.ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ

ردسصملإ تإذ لجسسو
عطقلإ ددع يف «اعجإرت»
ةعجرتسسملإ ةيرثأ’إ

ىدأإ ام9102 ةنسسب ةنراقم
اياسضقلإ ددع ضضافخنإ ىلإإ
ثإرتلإ ةيامحب ةقلعتملإ
لÓخ ةلجسسملإ يفاقثلإ
.0202 ةنسس

ر.رجاه

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تف˘صشك
241 لي˘ج˘صست ن˘ع ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ثداوح ةدع لجأا نم Óخدت
ربع ،ةعاصس42 لÓخ ،رورم
6 تف˘ل˘خ تا˘ي’و˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ميدقت مت ،احيرج341و ىلتق
يف مه˘ل ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا

مهليوحت مث ثداوحلا ناكم
.ةيلحملا تايفصشتصسملا ىلإا

ةيامحلا ةيريدمل نايب دافأاو
ةعاصس42 لÓخ هنأا ،ةيندملا
تاد˘˘حو تل˘˘ج˘˘صس ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
Óخدت3552 ةيندملا ةيامحلا
نم ةفلتخم قطانم ةدع يف
يقل˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو ن˘طو˘لا

ن˘م ة˘ثاـغ˘ت˘˘صس’ا تا˘˘م˘˘لا˘˘كم
هذ˘˘ه ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘صش تÓ˘خد˘ت˘لا

ةـيا˘م˘ح˘لا ة˘ط˘˘صشنأا ت’ا˘˘ج˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ءاو˘˘صس ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ثداو˘ح˘لا ،رور˘م˘لا ثداو˘ح˘˘ب
،يح˘صصلا ءÓ˘جإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

ةز˘ه˘˘جأ’او ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
امي˘ف ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ضسي˘صسح˘ت˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

.91 ديفوك
ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘˘حو تما˘˘قو

تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
راصشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف
ةيلمع04 ـب ،ينطولا بارتلا
تاي’و01 ربع ةي˘صسي˘صسح˘ت
مهث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل)
˘مار˘ت˘حا ةرور˘صضب م˘هر˘كذ˘˘تو
اذكو يحصصلا رجحلا دعاوق
ةفاصضإ’اب ،يعامتج’ا دعابتلا
ميقعت ةيلمع24 ـب مايقلا ىلإا

تصسم ،تا˘˘˘˘ي’و01 ر˘˘ب˘˘ع
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘صشن˘˘م
ةينكصسلا تاعمجملا ةصصاخو
ضصيصصخت مت نيأا ،عراوصشلاو
نوع351 نيتيلمعلا نيتاهل

،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح

31و فا˘˘ع˘˘صسإا ةرا˘˘ي˘˘˘صس33
.ءافطإا ةنحاصش

تما˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
ـل ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا ميدقتب
رثإا ىلع نيقنتخم ضصاخصشأا4
يدا˘حأا زا˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘صشن˘˘ت˘˘صسا
نم ثعبنملا ،نوبركلا ديصسكأا

ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘˘صسو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ىوتصسم ىلع ءاملا تاناخصسو
،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘˘ب تا˘˘˘ي’و
لفكتلا مت ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ،ة˘يادر˘غ
ثداوحلا ناكم يف اياحصضلاب
ىلإا ةرقتصسم ةلاح يف مهلقنو
يف ،ةيلحم˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

حلا˘صصم˘لا تاذ تل˘خد˘ت ن˘ي˘ح
ةيرصضح قئارح4 دامخإا لجأ’
تاي’و نم لك يف ةفلتخمو
،مناغتصسمو ،ةيادرغ ،ف˘ي˘ط˘صس
ةباصصإا ىلإا قئارحلا هذه تدأا

.ضصاخصشأا5
ط.ةراسس

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘صصم تف˘قوأا
هيف اهبتصشم اصصخصش ،رئازجلا
يف بيقن ةيوه لاحتنا ةمهتب
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا

هجو ريغب ةيركصسع ةلذب ةزايح
ضضي˘˘بأا حÓ˘˘˘صس ل˘˘˘م˘˘˘حو ق˘˘˘ح
.روظحم

نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب هدروأا ا˘˘˘˘˘م بصسحو
ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
تايثيح دو˘ع˘ت ،ضسمأا ي˘ن˘طو˘لا
ن˘ي˘ت˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا» ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ة˘قر˘صس ضصو˘صصخ˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘با˘ي˘ن
،ف˘˘قو˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘˘م
ن˘كصسم ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسلاو
نم يلام غلبم ةقرصسب عوبتم

ةقرف ىلإا ةدراو ،يلآا فارصص
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘˘صشلا

ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مأ’
.«ةقارصش

مت هنأا ،ردصصملا ضسفن دافأاو
ةقرصس ضصوصصخب قيقحت حتف»
تم˘ت ،يدوأا عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘˘م
ةنيدم ىوتصسم ىلع ا˘ه˘ت˘قر˘صس
ة˘قر˘صس اذ˘˘كو ،م˘˘ي˘˘هار˘˘با ي˘˘لاد
كوكصصو تاقاطبو لاقن فتاه
ةرايصسل ينا˘ث حا˘ت˘ف˘مو ة˘ي˘كن˘ب
هب تقرصس يذلا يدوأا عون نم
اذ˘ه ي˘فو .«ى˘لوأ’ا ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
ةطرصشلا ةقرف ترصشاب ،راطإ’ا
ثي˘ح ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

بحاصص ديد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم˘ت»
فتاهلاب ةعوصضوملا ةحيرصشلا
ى˘ل˘ع ة˘قر˘صسلا ل˘ح˘م لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

مت نيأا ،روصشاعلا يح ىوتصسم
عيصسوتبو ،هيف هبتصشملا فيقوت
ضصخصشلا نأا ني˘ب˘ت تا˘ير˘ح˘ت˘لا
ةفصص لح˘ت˘ن˘ي نا˘ك فو˘قو˘م˘لا
يف زجح نيأا ،ضشيجلا يف بيقن

ة˘˘˘لذ˘˘˘ب ةرا˘˘˘ي˘˘˘صسلا قود˘˘˘ن˘˘˘صص
ضضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘صس ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كصسع
ف˘˘˘ن˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘م رو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
هبتصشملا ميدقت متو .«ضسداصسلا
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ي˘˘ف
 .ايميلقإا ةصصتخملا
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اهتياور ىلوأا مدقت تازول ريبع ةبتاكلا

مليفل لوحتتسسو ةيبدأا لباوتب يعقاوو يثادح قاطنتسسا..«انورولف ةسضبق»
اذه يف تازول ريبع ةئصشانلا ةبتاكلا تفصشك
دهصشملل اهتيؤور نع هب انتصصخ يذلا راوحلا
ضضرعتصست  ثيح ،ا˘ي˘ن˘طو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘عاد˘بإ’ا

ةصضبقب نونعملاو يبدأ’ا اهجاتنإا ةرم لوأ’
اذ˘ه ي˘ف ه˘نو˘ف˘صشت˘كت˘˘صس يذ˘˘لاو «ا˘˘نورو˘˘ل˘˘ف»
. قيصشلا راوحلا

ة˘˘سضب˘˘ق ةر˘˘˘ك˘˘˘ف كي˘˘˘لإا تردا˘˘˘ب˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك ^
؟ انورولف
يدولوم لوح راكفأا يندوارت تناك ام امئاد
عيصضاو˘م ةد˘ع ،ي˘ل˘ق˘ع م˘حاز˘تو لوأ’ا ي˘بدأ’ا
عقاولا ةقيقح ضسمÓت اهنأ’ ينادجو جلتخت
نع ثيدح˘لا ر˘ث˘ك ،ه˘ي˘ف ضشي˘ع˘ن يذ˘لا ر˘ير˘م˘لا

ة˘صصا˘خو تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ةأار˘م˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
ف˘ط˘خ˘لا ت’ا˘ح˘ف ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

،موي دعب اموي دادزت تتاب لتقلاو زازتب’او
لاؤوصسلا حرطأاو ثادحأ’ا هتاه للحأا ترصص
هتنبا بأ’ا يمحي فيك :اراركتو ارارم هتاذ
ةركف ينتءاج انه نمو ،؟ريرملا عقاولا اذه نم
.اندرولف ةصضبق
؟ طبسضلاب اهنومسضم وهامو ^
رابكلا كولملا دحأا ةنبا ةميتي ةاتف نع يكحت
لك يفوت ،اهتايح يف ريثكلا تناع ،دÓبلا يف
ماقتن’ا ببصسب اهتصشيع تصصغن ،اهلوح نم
ةايحلا اهنم مقتنت ىتح هقيقحت تدارأا يذلا
ني˘ب ة˘ماود ي˘ف تصشا˘ع. ضسا˘ن˘لا ز˘عأا ا˘ه˘ب˘ل˘صسب
بحلا ،عادخ˘لاو قا˘ف˘ن˘لا ،بذ˘كلاو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ةداعإاب ىرخأا ةرم ظحلا اهل مصستبيل ،هركلاو
ةريثم قئاقح ف˘صشت˘كت˘ف ،ا˘ه˘ي˘لإا ضسا˘ن˘لا بر˘قأا
تعقو نأا دعب ماقتن’ا يف اهبرد لامكإا ررقتل
مهل لعجيل ،اهتايح اهنم بلصس يذلا بحلا يف
.مهاياطخ عيمج ىلع اباقع انوروك برلا

يئاورلا كلمع طبر نأا نيدقتعت له ^
˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ف ةرور˘˘˘سض ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب
؟ةيقيوسست
.. ىلوأ’ا ةجردلاب ةينف
؟ كلذ فيك ^
عم قباطتت تاموقم ةدع ةحئاجلا يف تدجو

اذه يف ديدج ءابو هنأا ةصصاخو يتياور ةكبح
. قباصس هل نكي مل رصصعلا

لاب لغسشت يتلا عيسضاوملا مهأا يه ام ^
؟كرظن يف مويلا بابسشلا باتكلا
نم ريخأ’ا ةنوآ’ا يف ملاعلا هدهصشي ام لظ يف
لو˘قأا نأا ضضور˘ف˘م˘˘لا ن˘˘م وأا ةد˘˘يد˘˘ج ثاد˘˘حأا

م˘ل ءي˘صشب أا˘جا˘ف˘ت˘ن ةر˘م ل˘ك ثي˘ح˘ب تآا˘جا˘ف˘م
نو˘كت نأا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ثاد˘حأا ،ةدا˘ع˘لا ه˘ل ق˘ب˘صست
مويلا اذه بابصشلا باتكلل يصسيئرلا مهلملا

تا˘ياور˘لا ي˘ه ع˘ي˘صضاو˘م˘لا ه˘تا˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
لايخلا ،ةيخيراتلا ،ةي˘صسي˘لو˘ب˘لا ،ة˘ي˘صسنا˘مور˘لا
مامتها راثم عيصضاو˘م˘لا هذ˘ه ي˘ن˘عأا..ي˘م˘ل˘ع˘لا

. مويلا باتك
ي˘نا˘ب˘سشلا جا˘ت˘نإل˘ل ر˘ي˘ب˘ع ر˘ظ˘ن˘ت ف˘˘ي˘˘ك ^
؟هريوطتل تاحارتقا نم لهو يبدألا
وحن امئاد يه مويلا ينابصشلا جاتنإÓل يترظن
رختفأا ام امئاد ثيح ،هنم ةقرصشملا بناوجلا
،مهلمانأا نع ردصص يفاقث وأا يبدأا عادبإا لكب
ةلمج ىلع ةدهاصش نوكأا نأاب ةروخف اقح انأاف

ت’اجملا عيمج يف نيعدبملا بابصشلا نم
هريوطتل يتاحارتقا ،بدأ’ا لاجم يف ةصصاخو
ايدام مهمعدت تاءاصضفو تاصسصسؤوم قلخ يه
،لصضفأ’ا ميدقت ىلع مهعجصشتل ايونعم ىتحو
با˘ح˘صصأا م˘ه ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه نأ’ كلذو
يونعملا زيفحتلا ىلإا نورقتفي مهنكل بهاوم
نم لك يصصوأا امك ،اصضيأا يداملا عيجصشتلاو
اهلقصصب هيلعف عادبإ’ا حور هصسفن يف ىري
. تاحاجنلا ميظع ققحيل

له ،يتاسسسسؤوملا بناجلا نع ثيدحلاب ^
ة˘يا˘عر˘ل ة˘سسو˘سسح˘م ادو˘ه˘ج نور˘ع˘سشت˘˘سست
ناد˘ي˘م ي˘ف ة˘با˘˘سشلا بهاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
؟ةياسصولا لبق نم ةباتكلا

ضضع˘ب ه˘لذ˘ب˘ت ا˘م˘ب ي˘ف˘ن˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ’ ا˘˘ع˘˘ب˘˘ط
ةياعرل تادوهجم نم ةين˘ع˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
د˘ق˘لو ،ة˘صصا˘خ ة˘ي˘با˘ب˘صشلاو ة˘بو˘هو˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘لا

يتلا تاميظنتلا نم ديدع يف اذه تصسم’
يف مهب يتقث تداز دقو ،اهيف ةرصضاح تنك
مغرو نكل ،اريخ مهب تلءافتو ةريخأ’ا ةنوآ’ا

بجي يبابصشلا يعادبإ’ا طصسولا نأا ’إا اذه
ايلاح اهدهصشن يتلا نم رثكأا تاقاط هل ريخصست
ضضوهنلا اندرأا اذإا ةلاح يف اذه اعبط ،ريثكب
. ادج ةيوق ةينابصش ةدعاقب

د˘سشن˘˘ي يذ˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘ف كيأار ا˘˘م ^
ةيعمسس داومل ةينابسشلا صصوسصنلا ليوحت
؟ةيرسصب
غلبأا عمصسلاو ةروصصلاف اصضيأا ةدصشبو همعدأا
ىلإا انأاو ،طقف ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب ا˘نا˘ي˘حأا

ىلإا ىعصسأا ةيئاورلا ةباتكلاب يمامتها بناج
كطيحأاو ،يدل تصسيرانيصسلا ةبهوم ريوطت

برعلا نيجرخملا نم اربتعم اددع نأاب املع
انأاو مل˘ي˘ف ى˘لإا ي˘ت˘ياور ل˘يو˘ح˘ت ي˘ن˘م او˘ب˘ل˘ط
ي˘ئا˘قد˘صصأا م˘ظ˘ع˘م نأا ا˘م˘ك ،ةر˘كف˘لا˘ب تب˘˘حر
ةريصصق مÓفأا ريوصصت ىلإا نوعصسي نيعدبملا
نيقلأاتملا ضضع˘ب ضصو˘صصنو ر˘طاو˘خ ا˘هاو˘ح˘ف
. باتكلا نم
صصسصق نم ايلاح مدقملا يف كيأار ام ^
تل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘هو˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسو
؟ةريخألا ةيرئازجلا
نم ةيرئازجلا تاونقلا همدقت يذلا ىوتحملا

نكمي تاهويرانيصسلاو تÓصسلصسملا فلتخم
،زاتمملا ضسيل نكلو لوب˘ق˘م˘لا ي˘ف ه˘ف˘ي˘ن˘صصت
اذإاو ،داقنلا ىتح لب ،طقف انأا ييأار ضسيل اذهف
يداعلا ىلإا ليمت يهف ضصصصقلا ىلإا انرظن ام
رقتفت اهنأا امك ديدجت اهب دجوي ’و فولأاملاو
نصسحتي نأا وجرأا طقف ،انايحأا ةيفارتح’ا ىلإا

يعصسلاب كلذو تاجردلا ىقرأا ىلإا هاوتصسم
ة˘˘با˘˘ت˘˘ك لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تارود ر˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘صست ى˘˘˘لإا
.ةيفارتحاب ةصصقلاو ويرانيصسلا

ةريخأا ةملك ^
ذن˘م ي˘ند˘نا˘صس ن˘م ل˘كل ر˘كصشلا˘ب مد˘ق˘ت˘لا دوأا
،يئاقدصصأاو يتلئاع ةصصاخو نآ’ا ىلإا يتيادب

رصشنلل دوجوم انأا راد مقاطل ركصشلا لك كلذك
ديزملاو يقرلا ىنمتأا ريخأ’ا يفو ،عيزوتلاو
هذه ىلع مكتديرج ركصشأا ،باتكلل حاجنلا نم
 . بابصشلا باتكلل ةحصسفلا

فسسوي نب . رسضخل :اهرواح

ةيليئارسسإ’ا ناطيتسس’ا ةسسايسسو يرسسقلا ريجهتلا

ذيفنت ىلع ةيليئارصسإ’ا لÓتح’ا تاوق مادقإا
ةرصسأا ةرصشع ىدحإ’ يرصسقلا ريجهتلا ةيلمع
ةيرق يف ضشابكلا وبأاو ،ةدواوعلا يتلئاع نم
ةيلامصشلا راوغأ’ا يف ةعيقبلا اقوفلا ةصصمح
مدهب مايقلا ربع كلذو ،ةيبرغلا ةفصضلا يف
م˘ه˘م˘ي˘خ ةردا˘صصمو م˘ه˘تآا˘صشن˘مو م˘ه˘ن˘˘كا˘˘صسم
مانغأ’ا رئاظحو م˘ه˘تا˘صسكر˘بو م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
دعت ادرف58 نم نوكتتو نيتلئاعلل دوعت يتلا
لامعا ةلصسلصسل ةدتمم يرصسق ريجهت ةصسايصس
قحب لÓتح’ا ةموكح اهصسرامت يتلا عمقلا
ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ءا˘ن˘با

نم مهعنمو مهنوؤوصش يف لخدتلاو مهقوقح
. ةايحلا لاكصشا طصسبا ةصسرامم
تاطلصس اهبكترت يتلا مئارجلا هذه يوطنتو
ن˘م˘صض ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا ير˘˘كصسع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
باهر’ا تايلمعو ىربكلا ةيلودلا مئارجلا
لازام يذلا لÓتح’ا ضشيج لبق نم مظنملا
باحصصأ’ يقرعلا ريهطتلا تاططخم ضسرامي
ةردا˘صصم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘ي˘ل˘صصأ’ا ضضرأ’ا
˘ما˘ي˘ق ح˘لا˘صصل ا˘نا˘ج˘م ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو م˘ه˘ي˘˘صضارا
لخادب اهددمتو ةيل˘ي˘ئار˘صس’ا تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا
ىعصسي ثيح ةلتحملا ةينيطصسلفلا يصضار’ا
ح˘لا˘صصل ي˘صضار’ا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صس ي˘˘لا

قوقحلا ردا˘صصت ي˘ت˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا ع˘يرا˘صشم
. ةينيطصسلفلا ضضر’ا بهنتو
ي˘ف ةد˘عا˘صصت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا
ةيقرصشلا ضسدقلا اهيف امب ةينيطصسلفلا ضضرأ’ا
دعصصت ثيح فثكم لكصشب لصصاوتت ةلتحملا
ىلع لماصشلا اهناودع نم لÓتح’ا تاطلصس
ة˘مو˘كح ل˘صصاو˘تو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

اهمئارج بكترتو تارمعتصسملا ءانب لÓتح’ا
بع˘صشلا ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تاءاد˘˘ت˘˘عاو
اهعيمج فدهت يتلاو ،هقوقحو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،نيطصسلف ةلود ضضرا نم ءزج ربكا مصض ىلإا

يرصسقلا ريجهتلاو ر˘ي˘مد˘ت˘لاو مد˘ه˘لا لا˘م˘عأاو
ىلع لÓتح’ا تاوق مادقا ،اهرخآا ناك يتلاو
ةيلامصشلا راوغ’ا يف اقوفلا ةصصمح ةبرخ مده
ةيجرحلا راجصشأ’ا ف’آا عÓتقاو ،ةيناثلا ةرملل
ي˘ف نو˘ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘˘صشأاو
. ةيبرغلا ةفصضلاب ضسابوط ظفاحم
ي˘ف تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا ءا˘ن˘ب ة˘صسا˘ي˘صس رار˘م˘ت˘˘صسا
يلودلا نوناق˘ل˘ل قر˘خ د˘ع˘ي ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا
مظنلاو نيناوقلا ىلع ضصني يذلا يناصسن’ا

دعيو لب لÓتح’او برحلا تاقوا يف ةعبتملا
فراعتم˘لا نا˘صسن’ا قو˘ق˘ح˘ل ا˘قر˘خ ا˘صضيا اذ˘ه
ينيطصسلفلا بع˘صشلا قو˘ق˘ح˘ب ضسم˘يو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اميف يلودلا نوناقلا يف اهيلع ضصوصصنملا
قو˘ق˘ح˘لا ن˘ي˘ب ن˘˘م نا˘˘صسن’ا قو˘˘ق˘˘ح ضصخ˘˘ي
ق˘ح ،ر˘ي˘صصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘ب ق˘ح˘˘لا ،ة˘˘كه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
قئ’ ىوتصسمل قحلا ،ةيكلملا قح ،ةاواصسملا
. لقنتلا ةيرح قحو ةايحلل
ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ن˘˘م د˘˘ب ’ كلذ ل˘˘ظ ي˘˘فو
تاذ ةيصساي˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا قÓ˘طإ’ كر˘ت˘صشم˘لا
ةيمهأاو ةيلودلا تايعجرملا قفو ةيقادصصملا
ذخأاتو اددجم ةيلودلا ةيعابرلا ةنجللا مئتلت نأا
ةيصضقلا لح ةرورصض ىلع ديكأاتلا يف اهرود

ة˘ي˘عر˘صشلا تارار˘ق˘ل ادا˘ن˘ت˘صسا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا
دوهجلا ةيمهأاو ،تاصضوافملل ةدوعلاو ةيلودلا
ة˘ي˘عا˘بر˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا دو˘ه˘ج ع˘فد˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘˘بوروأ’ا

ةيليئارصسإ’ا ةينيطصسلف˘لا مÓ˘صسلا تا˘صضوا˘ف˘م
رارمتصسا مدعو ،مئارجلا هذه فقو ةرورصضو
ةفولأاملا هتصسايصس مادختصساب يلودلا عمتجملا
ةايحب رم’ا قلعتي امد˘ن˘ع ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب ل˘ي˘كلا
ةرداصصمو مهقوقحو نيينيطصسلفلا نينطاوملا
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘˘صضو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘صضارا
هقوقحو ينيطصسلفلا بعصشلل ةيلودلا ةيامحلا
ةلءاصسملا را˘صسم ل˘ي˘ع˘ف˘تو ة˘لدا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
. ةيلودلا ةيعرصشلاو نوناقلل ةميصسجلا
ريفوتو لخدتلا˘ب بلا˘ط˘م ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
تادلب˘لاو ىر˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا

مده ةي˘ل˘م˘ع ع˘صسوأ’ ضضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ند˘م˘لاو
ام لظ يفو ،مهيصضارأ’ ةرداصصمو مهنكاصسمل
ةرادإ’ا تح˘˘ب˘˘صصا تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م ن˘˘م ير˘˘˘ج˘˘˘ي
يروفلا لمعلاب ةبلاطم ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا
هذه فقول لخدتلاو لاعفأا ىلإا اهلاوقأا ةمجرتل
نيتلودلا لح ةيامح ىلع لمعلاو تاططخملا

رداصصلا رارقلا ذيفنتو ،ناطيتصس’ا رطخ نم
نيدي يذلا4332 مقر  نمأ’ا ضسلجم نع
لمعلا ةيمهأاو هفقو ىلإا وعديو ناطيتصس’ا

ةيلمع ءايحإا ل˘جا ن˘م ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ع˘م
دنتصسي يدج يصسايصس راصسم نمصض مÓصسلا
ةدحتملا مم’ا تارارقو ةيلودلا ةيعرصشلا ىلا

ةردابم اهيف امب مÓصسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع تا˘ي˘ع˘جر˘مو
.ةيبرعلا مÓصسلا

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا ملعلا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 3592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج72ـل قفاوملا1202 يرفيف9ءاثلثلا 08
ةيكيتاموتوألا تاعزوملا لطعتو ةلويسسلا صصقن
ةنتابب ديربلا تامدخ يندت نودقتني نونطاوملا
ةنكاصس ةيبلغأا ارخؤوم هجاوي
نينطاقلا ةصصاخ ةنتاب ةي’و
ى˘ل˘ع ا˘هر˘ئاود تا˘ير˘ب˘ك ي˘˘ف
ةنيدمو ةي’ولا ةمصصاع رارغ
Óكصشم ،ةتوتلا نيعو ةكيرب

ة˘لو˘ي˘صسلا ضصق˘ن ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘ي˘ل˘عا˘ف مد˘ع ل˘˘كصشم اذ˘˘كو
ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
اهتامدخ نوكت نأا داكت يتلا

ناي˘حأ’ا بلا˘غ ي˘ف ة˘مد˘ع˘ن˘م
يتلا خيراو˘ت˘لا لÓ˘خ ة˘صصا˘خ
تا˘˘صشا˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف بصصت
و˘˘هو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا بتاورو
تا˘مÓ˘ع كر˘ت يذ˘لا ءي˘˘صشلا
. حرطت ماهفتصس’ا
بتا˘كم˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ،فر˘˘ع˘˘ت
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ر˘ب˘ع ة˘يد˘ير˘ب˘˘لا

ضصق˘˘ن ع˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك Ó˘˘كصشم
˘ما˘ي’ا ه˘تا˘ه لÓ˘خ ة˘لو˘ي˘صسلا

كر˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ءي˘˘˘˘صشلا و˘˘˘˘هو
ر˘كلا ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةر˘˘ها˘˘ظ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘مو ،ر˘˘ف˘˘˘لاو
ةفصصلا يه ةليوطلا ريباوطلا
ه˘تا˘ه ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ن˘˘يز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
بتاكملا رفوت مغرف ةريخأ’ا
نأا ى˘لإا لا˘م˘ع˘لاو ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ة˘يدر˘ت˘˘م تي˘˘ق˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ة˘صسا˘ي˘صسو را˘ظ˘ت˘˘ن’ا بب˘˘صسب
كر˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا ضصق˘ن
نم ةريح يف ينتابلا نطاوملا
بصص دعوم دنع ةصصاخ هرمأا
دنع جرح’و ثدح ،بتاورلا
رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا بصص خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
.نيدعاقتملا

تا˘عزو˘م˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو
ي˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘ت كنأا˘˘˘كف ة˘˘˘ي˘˘˘˘لآ’ا
˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ما˘˘ن˘˘صصأ’ا

نأا دج˘ت ةرا˘ت˘ف ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صس’
ىرخأا ةراتو ةمدعنم ةكبصشلا
لاومأ’ا ىلإا رقتفت اهنأا دجت
ا˘هد˘ج˘ت نا˘ي˘حأ’ا بلا˘غ ي˘˘فو
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت با˘˘ب˘˘صسل ة˘˘ل˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م
ه˘˘تا˘˘ه نأا ثي˘˘ح ،ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م
لمعي اهبط˘ع د˘ن˘عو ةر˘ي˘خأ’ا
ىلع اهب ني˘ف˘ل˘كم˘لا ناو˘عأ’ا
قر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل را˘˘˘ع˘˘˘˘صشإا لا˘˘˘˘صسرإا
اهحيلصصت ةداعإاب ةصصصصخملا

هلك اذهو ةي’ولا جراخ نم
ى˘ل˘ع ا˘هرود ل˘ي˘ع˘ف˘ت فد˘ه˘˘ب
نم عوبصسأ’ا مايأا لماك رادم
عقاولا طغصضلا فيفخت لجأا

اهنأا ىلإا ديربلا بتاكم ىلع
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ظ˘ن ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘ع ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
.بولطملا
ديرب ةصسصسؤوم ةصسايصس ،مغرف
ريفوتب ،ةنتاب ةي’وب رئازجلا
ةيطغت˘لا ع˘ي˘صسو˘تو ة˘لو˘ي˘صسلا
نأا ى˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا˘ب
ه˘ل ح˘م˘ط˘ي يذ˘لا ىو˘ت˘صسم˘˘لا
لانملا ديعب ى˘ق˘ب˘ي ن˘طاو˘م˘لا

ع˘˘˘ن˘˘˘صصت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ر˘ي˘باو˘ط˘لا ي˘ه م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
.رفلاو ركلا اذكو ةليوطلا

ةيمومعلا ةرانإلا بايغ
نكسسم04 يح لزعي

ملسس دلوأاب
نكصسم04 يح ناكصس ربع
ةعقاو˘لا مÓ˘صس د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

برغ لامصش ملك09 دعب ىلع
ن˘ع،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع
ةرا˘نإÓ˘ل ة˘صسا˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘جا˘˘ح
يذ˘لا ،م˘ه˘ي˘ح˘ب ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ًار˘مأا ه˘ي˘ف لاو˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘ب˘˘صصأا

ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘يا˘غ˘ل˘ل ًا˘ب˘˘ع˘˘صص
.ةيليللا تارتفلا
ريفوت نأا اودكأا ،يحلا ناكصس
ح˘ب˘صصأا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا
نم د˘ح˘ل˘ل ل˘غا˘صشلا م˘ه˘ل˘غ˘صش
هفرعت يذ˘لا كلا˘ح˘لا مÓ˘ظ˘لا
نم مهنيكمتو ،مهيح عراوصش
ةيليللا تارتفلا يف جورخلا

مهلمع ن˘كا˘مأا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لاو
ن˘˘م ةر˘˘كب˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘صس ي˘˘˘ف
،نو˘كت˘صشم˘لا دا˘فأاو .را˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا او˘ه˘˘جو م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ل ىوا˘˘˘˘كصشلا
د˘يوز˘ت ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةلزع يف هلوخد دعب ةرانإ’اب

ه˘ت˘ه با˘ي˘˘ع بب˘˘صسب ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ
م˘˘ه˘˘يوا˘˘كصش نأا ’إا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
م˘لو جاردأ’ا ة˘صسي˘ب˘ح تي˘˘ق˘˘ب
.مامته’ا قلت
نأا نو˘ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ لا˘˘قو
ديد˘ج˘ت ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد ع˘صضو˘لا

مه˘ل˘كا˘صشم ل˘ح˘ل ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ل˘ي˘غ˘صشت˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘˘صصا˘˘خ
عراوصش ةءا˘صضإاو ح˘ي˘با˘صصم˘لا
رطخ نم م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ،ي˘ح˘لا
ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘بو ة˘˘˘لا˘˘˘صضلا بÓ˘˘˘كلا
.ىرخأ’ا رطاخملا
،م˘ه˘ث˘يد˘ح ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ريثكلل مهتجا˘ح ن˘ع او˘ثد˘ح˘ت
ة˘˘يرور˘˘صضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
عفر اهنأاصش نم يتلا ىرخأ’ا
نم فيفختلاو م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا

.ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م م˘˘ج˘˘ح
نم ديدصشلا مهءايتصسا اودبأاو
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
دعب ،ينكصسلا مهيح اهفرعي
ر˘ي˘˘غ دو˘˘عو˘˘لا ن˘˘م او˘˘ل˘˘م نأا
يف مهل تمدق يتلا ةيدجملا
.ةقباصس تاونصس
تدد˘˘ج ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ة˘ت˘صشم˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
،ي˘صس د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرا˘˘قز˘˘لا

نم ا˘ه˘نا˘مر˘ح ة˘ل˘كصشم حر˘ط
دكأاو .نمزلا نم دوقعل زاغلا
ةيرقلا ناكصس نم نوثدحتملا
ارارم ةهجوملا ىواكصشلا نأا
مل ،نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘ل˘ل
نع نيلئاصستم ،اهرامثب تؤوت
نم مهتق˘ط˘ن˘م نا˘مر˘ح بب˘صس
م˘غر يو˘ي˘ح˘لا ق˘فر˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نطقي يذلا يناكصسلا دادعتلا
ى˘˘˘لإا نا˘˘˘كصس را˘˘˘˘صشأاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
بلج يف ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ن˘م نا˘تو˘ب˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق
اديعب ة˘ع˘قاو˘لا ا˘ه˘ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن

مهي˘ل˘ع بع˘صصي ثي˘ح م˘ه˘ن˘ع
ل˘جأا ن˘م تا˘فا˘صسم ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةب˘صسن˘لا˘ب ا˘صصو˘صصخ ،ا˘ه˘ب˘ل˘ج
،تابكرم نوكلم˘ي ’ ن˘يذ˘ل˘ل

ي˘ف عار˘صسإ’ا˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ك
فرصصلا قرط نم مهصصيلخت
عم تلوحت يت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ر˘˘˘ط˘˘˘خ ى˘˘˘لإا تقو˘˘˘لا رور˘˘˘˘م
لا˘˘م˘˘ت˘˘حإ’ كلذو ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
هايم تاونقب اههايم طÓتخا
ىلإا ةهجلا لوح ام ،برصشلا

ةفلتخم˘لا ضضار˘مأÓ˘ل رد˘صصم
فلتخم را˘صشت˘نا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ
كلذب دادزتل ،تارصشحلا عاونأا

ل˘˘ظ ي˘˘ف نا˘˘كصسلا بعا˘˘˘ت˘˘˘م
تاقر˘ط˘لاو عراو˘صشلا ءار˘ت˘ها
ر˘ي˘صسلا ة˘كر˘ح بع˘صصت ي˘ت˘لا
نم ليلقلا طقاصست عم اهيف
.راطمأ’ا

  م.أا /د. م

هئاقل للخ ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب فلكملا ةيروهمجلا صسيئر راسشتسسم ناسضمرب هيزن ىقلت
ةعجارم اهمهأا تلاغسشنلاو بلاطملا نم ديدعلا ةلسشنخ ةيلوب ةيلحملا تايعمجلاو يندملا عمتجملا تايلاعفب

ةعاقب هتايلاعف ترج يذلا ءاقللا ،يوعمجلا لمعلا ريرحتل ةيطارقوريبلا ليقارعلا ةلازإاو ،تايعمجلا نوناق ليدعتو
يئلولا يبعسشلا صسلجملا صسيئرو ،يديزوب يلع ةيلولا يلاو هرسضح ةلسشنخب يحياوسس يلع ةفاقثلا رادل صضورعلا

 .هيتفرغب ناملربلا باونو نييلحملا نيبختنملاو ةيدلبلا ةيبعسشلا صسلاجملاو رئاودلا ءاسسؤورو

هتملك يف دكأا ناصضمر نب هيزن
نأا لاغصشأ’ا حاتتفا ميصسارم دعب
تاءا˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘م˘كت ي˘تأا˘ي ءا˘ق˘ل˘˘لا
ذنم ا˘هر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا ة˘يروا˘صشت˘لا

نطولا تاي’و فلتخم ربع ةدم
ل˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘صضو ل˘˘جأا ن˘˘م
ةلاعفو ةحصضاو قيرط ةطراخو
ة˘يا˘غ˘لا ى˘لإا لو˘˘ق˘˘ي ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصو˘˘ت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘˘هو ’أا ةدو˘˘صشن˘˘م˘˘لا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل م˘˘ير˘˘كلا ضشي˘˘ع˘˘˘لا

دÓبلا هذه˘ل رو˘ط˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
لÓ˘خ ن˘˘م ’إا ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ي ’ اذ˘˘هو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم
نأا نا˘صضمر˘ب فا˘صضأاو ،ي˘ند˘م˘لا

ةيمهأا يلوي ةيروهمجلا ضسيئر
ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل ىر˘˘˘ب˘˘˘ك
ىلع امئاد ضصرحيو ةيوعمجلا
يندملا عمتجملا عم لصصاوتلا

ل˘ئا˘صسو ع˘م ه˘تاءا˘ق˘ل لÓ˘خ ن˘م
ىلع ةيفافصشلا ءافصضإ’ مÓعإ’ا

،ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب ة’و˘لا ى˘صصوأاو
يف ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا كار˘صشإا

تارو˘صصتو تا˘حر˘ت˘ق˘م ع˘صضو
ةيم˘ن˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ل
را˘صشت˘صسم˘لا هو˘ن ا˘م˘ك ،ا˘ي˘ل˘˘ح˘˘م
ه˘ب˘ع˘ل يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا رود˘˘لا˘˘ب
بنا˘ج ى˘لإا ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

’و ناك ثيح ةلودلا تاصسصسؤوم
تاصسصسؤوملا معديو دنصسي لازي
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف
بناج ىلإا فوقولاو .91ديفوك
ةجاتحملاو ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ادكؤوم ،تابصسانملا فلتخم يف
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
جراخلاب ة˘ط˘صشن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ىرخأ’ا يه مدقتو موقت يتلاو
نينطاوملل ةربتعم ،تادعاصسم
ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لاو
،ةبعصصلا ةيحصصلا ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ضضع˘ب ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ك
عورصشم نأا حصضوأاو .ةيودأ’او
«ةدصشب ضصرح» روتصسدلا ليدعت

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا رود ز˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ي˘ند˘م˘لا
كار˘صشإا ضسير˘كتو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ايلعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ي˘ف تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يف ا˘هرود ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘ف˘صشل˘ل
،هنم ةياقولاو داصسفلا ةحفاكم
ةديدجلا ةداملا نومصضمب اركذم
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ي˘˘˘ف
ينطولا دصصر˘م˘لا ثاد˘ح˘ت˘صسا˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ك ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ضسي˘˘˘˘ئر ىد˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسا
ناصضمرب هيزن اعد ،ةيروهمجلا
ميظنت ىلإا ةيوع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا

ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘تا˘نو˘كم ة˘ل˘˘كي˘˘هو
ل˘صصاو˘ت˘لاو لا˘صصتإ’ا ل˘ي˘ه˘صست
تائيهلا فل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب
اهنيكمتو ةيزكرملاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا

ينطولا ميظنتلا يف ليثمتلا نم
مت كلذ دعبو يندملا عمتجملل
ت’اغصشنا فلتخمل عا˘م˘ت˘صس’ا

تايعمجلا ءاصسؤور تا˘حر˘ت˘ق˘مو
ت’اجملا فلت˘خ˘م˘ب ة˘ط˘صشا˘ن˘لا

ةمدقملا تاحارتق’ا نيب نمو

ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو م˘˘عد ،نا˘˘صضمر˘˘ب˘˘˘ل
لذبت يتلاو ةطصشانلا تايعمجلا

ناديملا يف ةيقيقح تادوهجم
ة˘فا˘ك ة˘لازإا ،ا˘ه˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صستو
ن˘م ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘˘لا
حارت˘قا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ا˘ه˘ما˘مأا
نيب لصصاوتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
وأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
تازيفحت م˘يد˘ق˘ت .ن˘ي˘يز˘كر˘م˘لا

تاي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يدا˘مو ة˘يو˘ن˘ع˘م
يف اهكارصشإاو ،ةطصشنلاو ةلاعفلا

د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘تو رار˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘˘صص
عقاولا ضضرا ىلع ا˘ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘م
ا˘هرو˘صضح˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كإ’ا ضسي˘˘لو
قلخ اوحرتقا امك .طقف ايلكصش
ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘خ
ل˘ك ن˘ي˘ب ل˘صصو ةز˘˘م˘˘ه نو˘˘كت

نيلوؤوصسملاو ةي’ولا تايعمج
ليقارعلاو ت’اغصشن’ا غي˘ل˘ب˘ت˘ل
                                                       .ايزكرم وأا ايلحم مههجاوت يتلا

يحلفلا نواعتلل قودنسصلاو ..
ةيملعإا ةلمح قلطي

يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا ق˘˘ل˘˘طأا
ةلصشنخ ةي’وب يحÓفلا نواعتلل
،ةيحÓفلا ةفرغلا عم قيصسنتلاب
ةكرتصشملا ةي˘ن˘ه˘م˘لا ضسلا˘ج˘م˘لا

ة˘صصت˘خ˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا اذ˘كو
ربع ةدجاوتملا ةيف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا˘ب
ة˘ل˘م˘ح˘ل˘˘ل اد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا
قود˘ن˘صصل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
ةلمح يحÓفلا نواعتلل ينطولا
نيحÓف˘لا ضسي˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘مÓ˘عإا
ضسأار ي˘ف طار˘خ˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
،قودنصصلل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا لا˘م˘لا

د˘ي˘صسج˘ت˘ل قود˘ن˘صصلا ى˘ع˘صسيو
ضضرا ىلع د˘يد˘ج˘لا عور˘صشم˘لا
ضضرقلا تاطاصشن عمجب عقاولا
كا˘ب˘صش ي˘ف ي˘ف˘ير˘لا ي˘نوا˘ع˘ت˘˘لا

،را˘خد’ا ع˘م˘ج˘ب ح˘م˘˘صسي د˘˘حاو
ح˘ن˘م ،ع˘فد˘لا ل˘ئا˘˘صسو ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست
ضضورقلاو ةرغصصملا ضضورقلا
،راغ˘صصلا ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ي˘كلا
وهو ..رغصصملا نيمأاتلا باتتكا
ادهاج ى˘ع˘صسي يذ˘لا عور˘صشم˘لا
رو˘ن˘لا ى˘لإا ه˘جار˘خا قود˘ن˘˘صصلا

ة˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
يف حÓف˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

نو˘كيو ..ت’ا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
هئافو تبثأا دق قودنصصلا كلذب
ةينيوكت زكارم حتفب نيحÓفلل
راد رارغ ىلع تامدخلا ةددعتم
ة˘˘ي’و˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا حÓ˘˘ف˘˘لا

اماه ءاصضف دع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ل˘صشن˘خ
تا˘مد˘خ م˘يد˘˘ق˘˘تو ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ضسمخ يبرمو يحÓفل ةيناجم
مأا ،ةنتاب ،ةصسبت ،ةلصشنخ تاي’و
كيهان ضسارهأا قوصسو يقاوبلا

ةيمهأا لقي’ رخآا فده ثعب نع
ةيعام˘ت˘جإ’ا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا و˘هو ’إا
ضصا˘خ˘صشأ’ا ل˘م˘صشت˘ل ،حÓ˘ف˘ل˘˘ل
ي˘ف ءا˘ف˘ع˘صضلاو ن˘ي˘˘صشم˘˘ه˘˘م˘˘لا
كلذب ىقبيل ،ةيفير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
نواع˘ت˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا قود˘ن˘صصلا
ي˘ف ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و˘ب ي˘حÓ˘ف˘˘لا

اظفاحم ،يفير˘لا م˘لا˘ع˘لا ة˘مد˘خ
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
امئاد مهقفار˘ي يذ˘لا ن˘ي˘بر˘م˘لاو
ةيرامثتصس’ا مهعيراصشم زاجنإ’
ةيصسيصسحتلا ةلمحلا نامأا لكب

ةقصسنملا هيلع تفصشك ام بصسح
نا ير˘يد˘غو˘ب.ضس ةيو˘ه˘ج˘لا
ةيدلب نم نو˘كت˘صس ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا
يراجلا عوبصس’ا ةيادب ةماحلا
ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت˘˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
هذ˘ه ن˘م فد˘˘ه˘˘لا .تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تاذ بصسح ةيصسيصسحتلا ةلمحلا
ع˘فد ي˘ف ن˘˘م˘˘كي ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
فلتخمو نيلاوملاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لاو ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ءار˘صش ى˘لإا ،ي˘حÓ˘ف˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا
نم ةلاحم’ مهن˘كم˘ت˘صس م˘ه˘صسأا
تازايتم’ا ديدع نم ةدافتصسإ’ا

ي˘ف ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نيطرخنملا ةدعا˘صسم ،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
م˘˘عد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ي˘˘ف
قود˘ن˘صصلا را˘ب˘ت˘عإا˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘ير˘يد˘م بنا˘ج ى˘لإا ما˘ه و˘صضع
رخآا زايتما نع كيهان ..ةحÓفلا

ة˘ي˘نا˘كمإا و˘هو ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ل˘˘ق˘˘ي’
لا˘م˘لا ضسأار˘ب م˘ها˘صسم˘لا ح˘صشر˘˘ت
يرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘ل

ضسلجملا اذه ديدجت نأاو ةصصاخ

ل˘ير˘فأا ر˘ه˘˘صش ة˘˘ياد˘˘ب نو˘˘كي˘˘صس
ه˘ب تدا˘فأا ا˘م بصسحو .ل˘ب˘ق˘م˘لا
ن˘م˘ث نإا˘ف ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ق˘صسن˘م˘لا

ب رد˘ق˘ي د˘˘حاو˘˘لا لا˘˘م˘˘لا ضسأار
حÓفلل نكمي نيأا ،جد0002
ةر˘˘م ضصصصح˘˘لا د˘˘يد˘˘˘ع ءار˘˘˘صش
ا˘كير˘صش كلذ˘˘ب نو˘˘كيو ةد˘˘حاو
يف ةصصاخ .قودنصصلا يف ’اعف

يتلا ةماهلا ةيجيتارتصسإ’ا لظ
قودنصصلل ماعلا ريدملا اهدمتعا
لÓخ نم ضسليبح نب فيرصشلا

دمع نيأا4202/0202 ططخم
ةيلاملا تامد˘خ˘لا ع˘يو˘ن˘ت ى˘ل˘ع
ةنرصصعب ،حÓفلا اهجاتحي يتلا
را˘˘ط˘˘خأ’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صستو ه˘˘˘طا˘˘˘صشن
زيزعت لÓخ ن˘م ه˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

ةينيمأا˘ت˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘يو˘ن˘تو
ةدم˘ت˘ع˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا جرادإا˘ب

قل˘ع˘تا˘م ا˘م˘ي˘صس دودر˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةيقرت ،ةيجيتارتصسإ’ا تاعارزلاب
ةيحÓفلا تانيمأاتلا يف لوخدلا

تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘˘م
ة˘ل˘ي˘صسو هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةر˘غ˘صصم˘˘لا

ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
دامتعإا اذكو ..راغصصلا نيبرملاو
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م
عا˘ط˘ق˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا را˘˘ط˘˘خأ’ا
جاتنإ’ا ) يجيتارتصسإ’ا ةحÓفلا
( ..يباغلا ،ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ،ي˘تا˘ب˘ن˘لا

ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو
ةريغصصلا تاصسصسؤوملل راطخأ’ا
يقفارمو ةحÓف˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
ةطبترملا ة˘م˘ه˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘لا
،نحاطملا رارغ ىلع ةحÓفلاب
تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن ،تار˘˘˘˘صصع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يف نولمع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا
هبصشلا وأا ةيحÓف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
مهطاصشن جاردإا ةيناكمإاب ةيحÓف
.يحÓفلا نواعتلا ةظفحم يف
هي˘جو˘ت ن˘م كلذ˘ب ن˘كم˘ي˘صس ا˘م
قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صصلا را˘˘˘˘˘خدا لاو˘˘˘˘˘مأا

ا˘ه˘لا˘ج˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
قلخب ،ةحÓفلا وهو ’ا يلصصأ’ا

لكصشب لف˘كت˘ل˘ل يز˘ي˘ف˘ح˘ت و˘ج
ضضرعتي يتلا راطخأ’اب لصضفأا
ع˘م ه˘ن˘ئا˘بزو هو˘˘كر˘˘ت˘˘صشم ا˘˘ه˘˘ل
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘عو˘ن˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘لا
                                      .تايدلبلا فلتخم ربع ةيراوجلا

يداعسس. يون

ةيروهمجلا صسيئر راسشتسسم ةرايز تلغتسسا

ةيطارقوريبلا ليقارعلا ةلازإا ىلإا وعدي ةلسشنخب يندملا عمتجملا



359209ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج72ـل قفاوملا1202 يرفيف9ءاثلثلايلحم
صسابعلب يديسس

 ءاملا سسأارو ةيباط ناكسس
ةيحسصلا تامدخلا نيسسحتب نوبلاطي

نÿ+ا  يÿ-رÿ(اد نا6Ñòÿ ى7Ñÿÿkòÿÿا
+ÿÿداMÄلا ض6&ارو ضÿÿمÿÿءا +ÿÿو’Mÿÿة
6Ñ©يد +õågض6ا، Hن HtدودMة
ا§Hدï- يkلا ة©Ügلا تاHدwلا
ةÿ©ÿ(ا6ÑÿkÅÑÿíÿ’ا تا6ÑÄÑÿ'وÿÿمÿÿلا
ةMÿدÿõÿ+ نHÿ لòÿ+ ةدÿ/اوÿÿkÿÿمÿÿلا
اIاF يkلا  ءاملا ض6&ارو ة©+اÜلا
Mÿÿåÿÿلو <ÿÿõÿÿ©ÿÿ§ÿÿا EÿÜÿ°ÿاو -ÿõك
كõ- ترEkÇÑا اHدå+ ق:ا°ملا
ةHÇÑÿÿõÿÿtÿ ىÿÿõÿÿ> تاHÿÿدÿÿwÿÿلا
تا©IاHòÿ)اÿ+و  ت’ا6Ñÿkÿåÿqÿ’ا
+ÄÑ©Üة.
ق:ا°ملا كõ- نا6Ñò ه/و دEو
رMÿÿزو ىÿÿل)ا ىو7Ñòÿÿÿ ةÿÿÿلا6Ñÿÿÿر
اÿ§ÿل1ÿÓ نHÿ هود7ÑÿاIÿ ةÇÑÿtÿلا
لم> ل©íå- ل/ا نH ل1دkلا
نk©(ا6ÑÿkÅÑÿí’ا ن6ÑÄÑÿkÿ©ÿ'وÿمÿلا
+ÿ§ÿر فدDÿع <ÿ°ÿ§ÿلا ءا°> م°ïل
يDÿ ىر1ÿ&ا تاHÄÑÿÿkÅÑÿíÿ©ÿ ىÿÿل)ا
6Ñg©لا لtÇÑلو <õلا ىåÓج
6Ñÿÿ©ÿمÿا Dÿلا يÿtÿلا ت’اÿÜÿgÿ©ÿة
تاذ يDÿÿíÿ  .ةÿÿ©ÿÿلا6Ñÿÿkÿÿåÿÿqÿÿ’ا
ناÄÑòلا ء’'وJ لءاÄÑ- قا©ÄÑلا

مد> ءارو يtï©ïلا بÄÑgلا ن>
حÿلاÇÑÿمÿلا عÿ©ÿمÿ/ ل6ÑÿÿkÿÿèÿÿÓا
ة©+اÿÜÿلا ىÄÑÿkÅÑÿíÿمÿ+ ةÿÜÿgÿ©ÿلا

<õ6 ىÑg©لاثملا ل Hنود لا0 ا
ق:ا°ملا ة°Fا6Ñ ن> نègلا عDر
عÿ©ÿمÿ/ لا~ÿ- ’ ذ)ا ،ةرواÿÿqÿÿمÿÿلا
هÿÿ/و يDÿÿ ةHÿÿèÿÿõÿÿïÿÿ هHÿÿاEÄÑÿÿÿ&ا
نورMÉÑÿÜÿ نMÿذÿلا ى9Ñÿÿرÿÿمÿÿلا
و&ا ضMÄدا+ ن+ا ةر(اد ىل)ا لõk°ïل
Hÿÿïÿÿلا رÿÿو’Mÿة :ÿõÿgÿل اÿõÿåÿÓج،
Hÿÿ°ÿÿ7اÑÿÿدMÿÿن Dÿÿلا يÿÿوEاذ ت-ÿه
نö Hرÿõÿktل ة8Ñÿ©ÿوÿلا ةرازوÿلا
قDÿÿرÿÿمÿÿلا اذJÿÿ مÿÿ©ÿÿ>دÿÿÿ- لÿÿÿ/ا
مزÓلا يÜgلا رداòلا+ يÇÑtلا
مÿ§ÿ-اIÿÿاHÿÿåÿÿ نHÿÿ فÿÿkÿÿwÿÿíÿÿ©ÿÿل

ةMÿاÿ>ر ن0ÄÑÿ&ا مÿ§ÿل ناÿمÉÑÿÿلو
:ÿÿÿgÿÿÿ©ÿÿÿو ةFÿÿÿ6’ اذÑÿÿÿkÿÿÿèÿÿÓل
رÿ©ÿ= ةÿÿÜÿgÿ©ÿلا تا~ÿÿkÿÿqÿÿ§ÿÿ©ÿÿلا
ةدا6Ñÿÿkÿÿíÿÿا نود ةÅÑÿÿÿمÿÿÿ§ÿÿÿمÿÿÿلا
لÅÑòملا ضIíÄ .ا§°H  ى9Ñرملا
Mÿåÿ©ÅÑÿه HÄÑÿkÅÑÿíءاملا ض6&ار ى
نM&ا ،غÓ- ىÄÑÿkÅÑÿíÿمÿل عÿ+اÿkÿلا
MÅÑÿÿÿkòÿÿÿ6 يÑòÿÿÿنا Hÿÿÿن Eÿÿÿõÿÿة
ىõ> ةHدïملا ة©Ügلا  تاHدwلا

HÄÑkةازاوملا+ ،هاو Hع Jع/ر&ا اذ
ةDاâ°لاو ةÇÑtلا ة°qل ضÄ©(ر
+ÿÿلاÿÿمÿÿqÿõÄلا ضÅÑÿåÿgÿل يÿو’Mÿة
6Ñÿÿÿ©ÿÿÿيد +ÿÿÿõÿÿÿåÿÿgÿÿلا ض6اÄÑÿÿgب
لÿíÿåÿ©ÿ- مدÿ> ءارو يÿÿtÿïÿ©ÿïÿلا

/ÿمÿ©ÿا ع&/ÿ°ÿtÿلا  ةÿمÿ6'وÑÄÑÿkÿ©ن
ة©kgåلا  ىل)ا  ن©k©(ا6ÑkÅÑí’ا
اÿمÿ§ÿل6ÑÿkÿïÿÓا مدÿÿ>و ةMÿÿراد)’ا
تا©HÄÑkÅÑí ن> يلاملا ي-اذلا
ةÿ©ÿ+اÿÜÿلا ىÄÑÿkÅÑÿíÿمDÿ ،ىر1ÿÿ&ا
اH  ضMÄدا+ ن+ا  ىÄÑkÅÑíمل ع+ا-

با+ حDk  نH  ه°òم- نود لا0
يÿÜÿgÿلا مEÿاÿõÿÜÿل فÿÿ©ÿÿ;وÿÿkÿÿلا

لÿÿÿÿíÿÿÿåÿÿÿ©ÿÿÿ- دEÇÑÿÿÿÿ  يراد)’او
ن&او ة8Ñا1  ة©ÇÑtلا  ه-اHد1
06 ىÿõ> رDÿوMÿkÿ ىÄÑÿkÅÑÿíÿمÿلا
6ÑÿÿرMÿÿلاو رÿÿمÿÿqÿÿ§ÿÿ~ +ÿÿqÿÿمÿ©ÿع
ةÿÜÿgÿ©ÿلا ة~ÿ§ÿ/&’او تادÿåÿمÿÿلا
نود ىÿgÿïÿ- اòÿÿ°ÿÿ§ÿÿل ةHÿÿزÿÿÓلا
ءيÅÑÿÿÿلا ضIÿÿÿíÄ .ل6ÑÿÿÿÿkÿÿÿÿèÿÿÿÓا
ءاملا ض6&ار ىÄÑkÅÑíمل ةÄÑg°لا+
ىÄÑkÅÑíمÿل ر1ÿ%’ا وJÿ عÿ+اÿkÿلاو
-Óرود+.غJ8 اÑت0ر HدMرMة
ةÿÿ©ÿÿل6ÑÿÿkÿÿïÿÿÓا ناÿÿÿ+ ةÇÑÿÿÿtÿÿÿلا
ةرازولاà +ÿوHÿ°ÿ ىÄÑÿkÅÑÿíÿمÿلا
قMt يkلا ةد©0ولا يJ ة©8Ñولا
رH&’ا نا+و رارïلا اذJ ذاw-ا ا§ل
Mkå1ا  ىدkÇÑ8اÑ§ا.  

ودبع.صص
يحسصلا رجحلا تاءارجإا فيفخت دعب

ةيعوتلا تايلمع لسصاوت فودنت ةطرسش
-qÄÑ©ل ادõمwÜá ا’-ÇÑيلا
نHÿ رÄÑÿÜÿمÿلا يÿÿkÿÿtÄÑÿÿ©ÄÑÿلا

:ÿÿÿفر HÇÑÿÿÿلاÿÿا ح&Hÿÿو ن’Mÿÿة
-ÿ°ÿلا ،فودÿمÿkÿåÿõÿق +ÿلاkò©©ف
رÿõÿtÿqÿل دMÿدÿqÿلا فÿÿwÿÿíÿمÿÿلا
نH ةMاEÿوÿلا ض9رÿèÿ+ يÿqÿ~)ÿلا
Dÿ©ÿض6ور FÿوروIÿا FÿوD©91 د،
ضÿÿåÉ+ ةدوÿÿ> عHÿÿ اHÿÿÿ°ÿÿÿا~ÿÿÿ-و
ة©-اHدwلاو ةMراkqلا ةIÅÑÜ&’ا

<ÿõÿى HÄÑÿkÿلا ىوÿو:ÿا> نHة،
+ÿÿ7اÑÿتر HÇÑÿلاÿا ح&Hÿو ن’Mÿة
-ÿÿ°ÿÿلا فودÿمÿwÿkÇÑÿة -ÿ°ÿâÿ©ÿم

1ÿÿر/ÿتا Hÿ©ÿادIÿ©ÿ0و ةÿمÿÓت
-tÄÑ©Äل ة©>و-و ضíا> ةد(اHة
مHÿÿ°ÿÿ§ÿÿ ة8Ñÿÿا1ÿÿو ةFÿÿ°ÿÿاÄÑÿÿلا

HÄÑÿkÿåÿمÿõÿلا يÜرMلاو ،قkqرا
لاÿÿÿíÿÿÿ:&’ا نHÿÿÿÿ مJÿÿÿÿرÿÿÿÿ©ÿÿÿÿ=و
ةÿåÿÜÿõÿلا نHÿ نMÿدÄÑÿÿkÿÿíÿ©ÿمÿÿلا
اÿ§ÿل1ÿÓ نHÿ مMÿÿkÿ ،ةMÿÿوÅÑÿÿkÿÿلا
-ÿÿÿÿïÿÿÿÿدMÿÿÿÿلا مÿÿÿÿkÿÿÿو/ÿÿÿ©ÿÿÿ§ÿÿÿتا
ةÿÿÿkÿÿÿåÿÿõÿÿïÿÿمÿÿÿلا تادا7Ñÿÿÿر)’او
+ÿمÿ8اوÑÿõÿل’ا ةÿk~0’او ماkمار
ي(اEولا يÇÑtلا لوFو-ورõgل
راIÿkÅÑÿا نHÿ دÿõÿtÿل قÿÿÜÿgÿمÿÿلا
Dÿ©ÿض6ور FÿوروIÿا FÿوD©91 د،
0ÿÿ©o Mÿÿkÿÿم -ÿÿïÿÿدMÿÿم IÇÑÿÿا)ÿÿح
ي1ارÿkلا لا7Ñòÿ&ا لFÿ يداÿkÿíÿل
رH&ا+ را6Ñÿkÿ§ÿkÿ’او يÿ>وÿÓلاو
ةم(اE لا~ÿ- ’ يÿkÿلا ةÿtÿ(اÿqÿلا

عMÿزوÿkÿ+ ةÿ>وHÿkÿgÿ ،ةر1ÿÿÜÿ©ÿو
HÿÿÜÿÿوMÿÿو تاHÿõÇÑÿïÿتاذ تا
ضktÄÑ©Äلا éو9Ñومÿ+ ةÇÑÿõÿلا

ىõ> فوEوÿلا عHÿ ،ةÿ©ÿ>وÿkÿلاو
Hÿÿل’ا ىدÿkÿ~ما +ÿلاÿkÿåÿõÿ©ÿمÿتا
اÿ§ÿ+ لوÿمÿåÿمÿلاو ةÿ:ورÅÑÿمÿلا

<ÿõÿ8&ا ىÑÿtÿملا باtÓت Dي
Hwkõلا ف°ÅÑلا تا:اkqراMة،
ل/&ا نHو قا©ÄÑلا ضIíÄ يDو
-ÿÿ°ÿÿوMÿلا رÿلا ي&ارÿåÿاو ما(MÇÑÿلا
ةMtر7Ñ رFg&’ ة©>وkلا ل(ا6Ñر
Hمò°ة Hتم- ،ن©°:اوملا ن
+ÿرHÿqÿ0 ةÇÑÇ1 ضÿ8اÑتاذ ة
ة>اذ)ا رé <gو9Ñوملا+ ةÇÑõلا
ىل)ا ةرا7Ñ)’ا ردq-و ،فود°-
ة8ÑõاوHk لا~- ’ ة©õمåلا ن&ا

Hÿÿÿلا عÅÑÿÿÿرFÿÿÿا ءا’&Hÿÿÿ°ÿÿÿ©ÿÿÿ©ÿÿن
تاÿÿÿ§ÿÿÿ©ÿÿÿcÿÿÿلا فHÿÿÿÿwÿÿÿÿkÿÿÿÿõÿÿÿÿو
يDÿ ةÿõÿ>اÿíÿلا تاÿÿåÿÿ©ÿمÿÿqÿÿلاو
ا§Iا6ÑÿkÿtÄÑÿا رIÿâÿ©ÿ ،نادÿ©ÿمÿلا
نH ن©°ÿ:اوÿمÿلا ىدÿل رòÿgÿ©ÿلا

Hwkõلا فícملاو تاÄÑkوMتا
،راkqلاو قMرÜلا يõمHÄÑkåو
J0و اذÄÑب HÇÑردIا ا’&H°ي
Dÿن)ا HÇÑÿلاÿ7 حÑÿر:ÿة -ÿ°ÿفود
-ÄÑåا/ ىJل ةدkÜg©لا قkر©+اد
ة©(اEولا ة©ÇÑtلا تاءار/)’او
ةد°Hq يJو ،يÇÑtلا رõtqل
Dو&’ا ع©م/ يEلا و تاâفور
ناÿم9Ñÿو نÿ:اوÿمÿلا ةHÿÿدÿÿwÿÿل
6ÑÿÿÓHÿkÿو ه -ÿد<ÿل هوÿõÿkÿtÿõÿي
+ÿÿورv لاÿÿمÄÑÿلو'وÿ©ÿلاو ةÿو<ÿي
اJÿدوÿ§ÿ/ ىÿل)ا هدوÿÿ§ÿÿ/ م9Ñÿÿو
  .ماåلا حلاÇÑلا ةHدwل

نمحرلادبع يفاولب

تاونسس ذنم ةقطنملاب تنطوتسسا ةرهاظلا

ةياجبب تاقرطلا قلغ ىلع نوروثي نونطاوملا
،ةيمسسرلا تارقملاو ةياجب ةيلوب ةينطولا تاقرطلا قرافت ل داكت ةيموي ةرهاظ تاقرطلا قلغ ةيلمع تحسضأا

ذنم ةقطنملا هذه تنطوتسسا ةرهاظلا هذه نأاكو ،ينطولا يسسايقلا مقرلا نأاسشلا اذه يف ةيلولا تمطح ثيح
. ةيداسصتقلاو ةيراجتلا ةيلحملا ةيمنتلا ةريتو ىلع ابلسس رثا امم ،ةديدع تاونسس

Fÿل <ÿمÿõÿ©ÿة =ÿõÿل قÿõÿÜÿرEÿتا
-kÄÑgب D7 يÑر0 لFة -°ïل
7Ñÿÿÿ0اÿÿ°ÿÿتا Iÿÿïÿÿلا لÿÿgÉÑÿÿا)ÿÿع
لÿÿ°ÿïÿلا لÿÿ(ا6Ñÿÿو فHÿÿwÿÿkÿÿõÿÿو
ىل)ا لامÿåÿلا لو8Ñÿو لEÿرÿåÿ-و
H°8اÑم> بõ§0و مkى -ÓH©ذ
بÓ:و ةMو+رkلا تا6ÑÄÑ'وملا
نHÿ اوÿمMÄÑÿÿõÿÿ مÿÿل ةHÿÿåÿÿاÿÿqÿÿلا
-ÿÿاد<ÿ©ÿا-ÿ§ÿ0و ،اÿ©ÿ°ÿمÿا Iÿtÿلوا
قDو ة©9Ñÿåوÿلا هذJÿ ءار6Ñÿkÿïÿا
مEاí- ىل)ا تد&ا يkلا تا©åÜملا

Jلا هذâاJةر، IqدJا Ht8اÑةر
Dلا ي°ïا)Çا ض’/kة©>ام Hلث
زاÿÿÿ= ،تاEÿÿÿرÿÿÿÜÿÿÿلا ،نÄÑòÿÿÿÿلا
..ة©Hوÿمÿåÿلا ةراIÿ)’ا ،ةMÿ°ÿدÿمÿلا

ةا©tلا تاHÿkÜõg نHÿ اJÿرÿ©ÿ=و
،gÄÑ©áلا نÿ:اوÿمÿõÿل ةHÿ©ÿوÿ©ÿلا

وMÿراÄÑÿ©ÿ°ÿلا اذJÿ رارòÿ- ماHÿ&او
+ÇÑÿÿةرو HÄÑÿÿkÿÿíÿtÿõÿد ،ةDÿåت
+ÿÿÿلاÿÿÿtÿÿÿرFÿÿÿلا ةÿÿÿqÿÿمÿÿåÿÿوMÿÿة،
ةwkõíملا ة©tõملا تا©åمqلاو
هذ§+ دMد°õkل ن©°:اوملا ى0kو
ةHÿïõï ت-اÿ+ يÿkÿلا ة9Ñÿåÿ©ÿوÿلا
تاÄÑÿõÿÜÿلا د7Ñÿاÿ°ÿ-و ،ةMÿاÿõÿèÿل
داMq)ا ىõ> لÿمÿõÿåÿل ةÿtÿõÿ©ÿمÿلا

8Ñ©èة H°6اÑgل ةtل HÅÑاFل
راEÿÜÿ&ا فHÿwÿkÿõÿ يDÿ ناÄÑòÿلا
ق:ا°ملا دMÿدÿkÿtÿلاÿ+و ةMÿ’وÿلا
نHÿÿ يIÿÿاÿÿåÿÿ- لا~ÿÿ- اHÿÿ يÿÿkÿÿلا
حÇÑÜõملاو يوم°kلا ناHرtلا

<õ©§لا ق:ا°م+ اâو ،ل-qرد
ي>اHÄÑ م=ر هI&ا ىل)ا ةرا7Ñ)’ا
ةراد)’ا لم> ل1Ó نH ةلودلا
ن©tÄÑ- ىل)ا يHارلا ةÿtÿõÿ©ÿمÿلا
’)ا ،ة°FاõÄÑل يå©ÅÑملا را:)’ا
لا~- اH  ة©tõملا ة0اÄÑلا ن&ا

=ÿÿراEÿة Dÿي Iÿïÿا)Çض -ÿ°ÿمÿوMÿة
Hwkõíو ةHkåلا تاذ  ةددÜع+ا
’ نÿ:اوÿمÿلاDÿ ،يÿÿ>اÿÿمÿÿkÿÿ/’ا
Mÿgÿto 6Ñÿىو <ÿ6’ا نÑÿkÿïرار
هل نمMÉÑÿ يذÿلا يÿ>اÿمÿkÿ/’ا

 .مMرòلا ضå©Åلا ل(ا6Ñو
ينطولا قيرطلا قلغ

ةياجب نيب62 مقر
ةمسصاعلاو

وEg&ا ةHÿ°ÿÜï نHÿ با7Ñÿgÿ مدEÿ&ا
<õى =õلا قÜرMر ي°:ولا قEم
ةMاq+ يMk’و ن©+ á+ارلا62
ىÿõÿ> ةÿم8Ñÿاÿÿåÿÿلا رÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلاو
HÄÑÿkÿىو Hÿ°ÿÜÿïÿة -ÿtÿ7ارÑت،
هIوIاMå اH ىõ> ا/ا0kqا كلذو
Hÿÿÿن Iÿÿÿïÿÿÿا)Çض <ÿÿÿدMÿÿÿتاذ ةد
ة9Ñÿÿÿåÿÿÿ©ÿÿÿوÿÿÿلاÿÿÿ+ ةÿÿÿÿåÿÿÿÿÓEÿÿÿلا
ةÿõÿمÿÿ/ نHÿÿو ،ةÿÿ©ÿÿ>اÿÿمÿÿkÿÿ/’ا

HÿÜÿلاÿgÿ§ÿم Hا Mkåõلا+ قÄÑòن،
+ÿÿلاÿÿمÿ©ÿلا هاÇÑÿلاÿtÿل ةÿõÅÑÿبر،

=Óملا ءå©ÅÑو .. ةE1 دõïت
Jÿلا هذÿâÿاJÿةر Hÿkÿب>ا Fÿgÿ©ÿةر
نÿ°ÿ©ÿ:اوÿمÿلاو نMÿرDÿÿاÄÑÿÿمÿÿõÿÿل
با8Ñÿtÿ&ا ة8Ñÿا1ÿو لاÿمÿÿåÿÿلاو
يÿkلا تا0ÿ°ÿاÅÑÿلاو تاراÄÑÿ©ÿلا
+ÿïÿ©ت  HÿرFÿgÿا-ÿ§ÿةم.ا/ م Dي

<ÿÿ©ÿÿلا نÿÿمòÿÿ8&او ناÑÿÿtÿÿا+ÿÿ§ÿا
Mÿ°ÿkÿâÿنور Hÿkÿى Mkåïل Jء’'و
ىHkو ،ة§ÿ/ نHÿ نÿtÿkÿqÿ©ÿمÿلا
-ÿkÿ1دÿلا لÄÑÿõÿÜÿلا تاÿ8وÑÿ©ÿة
ناÄÑòلا ء’'وJ لFاHÅÑ لtل

اودMÿqÿ مÿل ك7Ñ نودÿ+ نMÿÿذÿÿلا
ىل)ا م§-اIاHå لاMÇÑ)’ ة6Ñ©õو
.ن©©tõملا ن©لو'وÄÑملا

قيرطلا قلغو..
9 مقر ينطولا

ةنيقردو هحاورمب
E8 ماÑg©tا لو&ا ة&HÄ6 ضÑòنا
EÿرMÿا ة&Eÿõÿåÿنو +ÿwÿار:ÿة +ÿèõق
90 مEÿر يÿÿ°ÿÿ:وÿÿلا قMÿÿرÿÿÜÿÿلا
ةMÿاÿqÿ+ يMÿkÿ’و نÿÿá +ÿ©ÿ+ارÿÿلا

ىوHÄÑÿÿkÿÿ ىÿÿõÿÿ> ف6ÑÿÿÿÜÿÿ©ÿÿو
Hÿ°ÿÜÿïÿkÿي Hÿ0اورÿردو هEÿ©°ة،
م§(ا©6Ñkا ن> رÿõÿkÿåÿgÿ©ÿل كلذو
ضÇ(اÿ°ÿïلا ءارÿ/ هIÿوIÿاMÿåÿ اÿمÿل
.يوم°kلا لاqملا+ ةÇÑõلا تاذ
م§tï+ نوgلاMÿÜ نوÿtÿkÿqÿمÿلا
Dلا يÄÑòلا ها©ملاو نÇÑلاtة
نH دMد> ىل)ا ةDا9Ñ)ا برõÅÑل
م§-ا©0 ضèÇ°- يkلا ضÇ(اï°لا
ل1Ó نH نوHÿõÿ&اMÿو ،ةHÿ©ÿوÿ©ÿلا

Jÿلا هذÿwÿÜÿ0’ا ةوÿkÿqن&ا ة©/ا
-ÿÿõÿÿkÿÿíل)ا تÿÿ©ÿÿ§ÿÿلا مÄÑÿÿõÿÿÜÿتا
ةÿqÿلاHÿåÿ ةÿÿèÿ©ÿ+ ،ةÿÿtÿÿõÿÿ©ÿÿمÿÿلا

HÅÑÿاFÿõÿ§ÿلا مÿ©ÿوHÿ©ÿلاو ةÿåلم
<ÿõÿى -ÿوDÿ©ÿ6&ا رÑÿgÿلا باÿåÿ©Åض
.مMرòلا

ةيدلب رقم قلغ
 اجاجتحا ةجوت
نكسسلا ةمئاق ىلع

Iâ8 مÑg©tا لو&ا ة&HÄ6 ضÑòنا
قõ= عH ة©/ا0kqا ةEíو  ة/و-
Hÿïÿر +ÿõÿدMÿkÿ§ÿل مÿõÿkÿåÿgÿ©ÿن> ر
Hÿåÿ9راÑÿkÿ§ل مõï6&’ا ةم(اÑة©م
ن2116Ñò  نH نMد©ÄÑkíمõل
نHÿ نوÿgÿلاMÿÜÿو ، يÿ>اÿÿمÿÿkÿÿ/ا

1ÿÓلÿ§ÿلا اÄÑÿõÿÜÿلا تاÿمÿtõ©ة،
Hار/åة Jلا هذï9و ةم(اÑgÜ§ا
Hلا عï©ارم+ ماEgة H©ادI©لا ةkي
-ÄÑÿÿمÿÿل حÿÿ§ÿا +ÿلاÿوEÿفو <ÿõÿى
نåõمõل ة©>امk/’ا ة©9Ñåولا
ة/رíملا ةم(اïلا يD م§(ام6Ñ&ا

<ÿÿ°ÿ§ÿو ،اMÿ°ÿ7اÑÿلا نودÿqÿ§ÿتا
رâ°لا ةدا>)’ ل1دkلا+ ة©8Ñولا
Dي  Jلا هذï6’ا ةم(اÑة©م.

ةيوناث ةذتاسسأاو ذيملت
ةفقو يف صشكيلم تيأا

ةيجاجتحا
ةMوIا. ةذ-ا6Ñÿ&او ذÿÓHÿ©ÿ- ل1ÿد

يD ةMاq+ ةM’و+ ضMo Hõ©òÅ&ا
،لمåلاو ة6Ñاردلا ن> بار9Ñ)ا
م§9ÑÿkÿراHÿåÿ ىÿõÿ> اÿ/ا0ÿkÿqÿا
ة6ÑÄÑ'وملا ةذ-ا6Ñ&ا د0&ا ف©Eوkل

’&6Ñÿgÿل باÿم Mÿåÿõÿو ،ا§°> نEد
<gTم/ ترå©لا ءا©لو&ا ةkÓH©ذ
<ÿÿ6ا نÑÿÿkÿ©ÿا)ÿ§ÿل اÿ§ÿلا اذÿïÿرار،
ةÿ©ÿ+رÿkÿلا ةMÿرMÿدHÿ نوÿgÿلاMÿÜÿو
دEو ،ءار/)’ا اذJ ن> لودåلا
هل ذا6Ñk&’ا اذJ ن&ا ىل)ا اورا7Ñ&ا

Hلا نÇÑíلاو ة©°§ملا تاòíةءا
يD م§(ا°+&ا ضMÄردkل ة+وÜõملا

Jÿلا هذÿمÿ6'وÑÄÑÿو، ةMÿا&Hÿõÿن&ا نو
Mqلا ناذ&’ا اودÇÑة©=ا Hن Egل
HدMرMلا ةkة©+ر ’(+ï6&’ا ءاÑkذا
Dÿÿي Hÿÿ°ÇÑÿÿgÿÿه  Mÿ~لوا <ÿمÿõÿه
+ÇÑدا> ةروMة.

ةخرم ةلات يح ناكسس
يمرلا نم نوؤواتسسم
تامامقلل يئاوسشعلا

<ÿÿg Tÿ6 رÑòÿ0 ناÿي -ÿلاÿة Hÿ1رÿة
،ةMاq+ ة°Mد6Ñá Hو د/اوkملا

يHر ءاز)ا ر©ògلا م§(ا©6Ñkا ن>
ةروÇÑ+ م§T©0 يDÿ تاHÿاÿمÿïÿلا

<ÅÑÿاو)ÿ©ÿو ة-ÿارFا§م Dن©> ي
نÿ> ءاÿ+رÿ= لEÿgÿ نHÿ ناòÿمÿÿلا
يDÿ بMÄÑÿÿg دEÿÿ اÿÿمHÿÿ ،يÿÿtÿÿلا
ة/ردلا+ م§ل ة©ÇÑtلا رار9Ñ&ا
،م§+ ةt©Üملا ةõg©cلو ىلو&’ا

تاÄÑÿõÿÜلا نود7ÑÿاMÿ°ÿ هÿõÿ©ÿ>و
داMq)ا دEÇÑ ل1دõkل ةÿtÿõÿ©ÿمÿلا

ر©kíòلاو ةåÉÑõملا هذ§ل ل0
Dا ي’(/ملا تاءارÓ)لا ةمkي
-ÿÿ°ÿÿâÿÿم <ÿÿمÿÿõÿÿ©ÿÿة /ÿÿمÿÿع Jÿهذ
ة+راHtو ة§/ نH تاHÿاÿمÿïÿلا

يkلا ي(اوåÅÑلا يHرلا ةرJا;
-ÄÑÿل)ا ءيÿلا ىÿ°ÿ0اÿ©ÿلا ةqة©لام
ةDاIâ ىõ> ا6Ñõg ر.'و-و يõtل
.t©áملا

فيرلا ةيرق
 نود تويركسساتب

يراوج بعلم
MÿÜÿ6 بلاÑòÿنا EÿرMÿلا ةÿرMÿف
+ÿÿÿÿgÿÿÿÿõÿÿÿدMÿÿÿة -ÿÿÿ6اÑòÿÿÿرMÿÿÿتو
م©>دk+ ة©ÿtÿõمÿلا تاÄÑÿõÿÜÿلا
EÿÿرMÿÿkÿÿ§ÿÿم +ÿÿمÿÿõÿÿåب /ÿيراو
MÄÑÿÿمÿÿح ’&+ÿ°ÿا)ÿ§ÿم Hÿمÿ6راÑÿة
ر©ÿíq-و ي9ÑÿاMÿرÿلا àاÿ°ÅÑÿلا

ل6ÑkèÓاو ةMدqÄÑلا م§-اEا:

ن> حMورõkل م§=ارD تاEو&ا
ن)اDÿÿÿ ةراÿÿÿÓ(7Ñÿÿÿلو ،ضÿÿÿÿ°ÿÿÿíÄلا

HÇÑÿلاÿح +ÿõÿدMÿة -ÿ6اÑòرMتو
Eتد>&ا د +ÜاEة -ï°©هذ§ل ة
نو©21Hõ ىدkå- ’ ة&اÅÑ°ملا
ناÄÑòلا لå/ اH وJو ، جد
Mÿ°ÿ7اÑÿملا نودqõÄلا ضÅÑågي
م>دلا مMدkï+ ةMاgqل ي(’ولا
اذJÿ زاIÿqÿ)ا فدÿÿ§ÿÿ+ يÿÿلاÿÿمÿÿلا
.يو©tلا éورÅÑملا

ةعامج فيقوتو...
لزانملا ةقرسس
يسشيت ةنيدمب

-ÿÿمòÿÿ°ت DÿÿرEÿÿلا ةÅÑÿر:ÿة
ةر(اد نH&’ ةå+اkلا ة©(اïÉÑلا
-ÿ©ÅÑÿي +ÿgÿqÿاMÿ1 ةÿÓل Iÿ§اMة
Jÿÿ6&’ا اذÑÿÿgÿوé، Hÿن -ÿوEÿ©ÿف
/ÿÿمÿÿا<ÿ7&ا ةÑÿرار -ÿkòÿنو Hÿن
7ÑÿwÇÑÿ©ÿ0&ا نÿدJÿمÿا HÄÑgقو
EÉÑا©(ا، -kوارv رام>&اJ22 م
،يk©ÅÑ+ نام©ïملا ،ة°326Ñو
-í8اÑ©لا لåمõ©تءا/ ة +åد
-ÄÑÿqÿ©ÿ7 لÑòن©°:اومل ىوا
-ÿåÿ9رÑت Hÿ°ÿلزاÿ§لا مÅÑةر=ا
ن©لو§Hq فر: نH ةEرõÄÑل
+ÿ6وÑÿá HÿدMÿ°ÿة -ÿ©ÅÑي، <õى
تا©ÿõÿمÿ> ةر7ÑÿاHÿgÿ مÿ- اJÿرÿ.)ا
تر6Ñí&ا نM&ا يرktلاو gtoلا
ةMوJ دMدt- ىõ> تاMرktلا

HÅÑÿkÿgÿه Dÿ©ÿ§ÿمÿو ا-ÿوE©í§ام،
ن&ا نH تاMرktلا ت°Hò دEو
اHاE اHدå+ امDÿ©ÿ§ÿ هÅÑÿkÿgÿمÿلا
+ÿÿkÿtÿدMÿلا دÿمÿ°ÿلا لزاÅÑÿا=ÿةر
يÿ©ÅÑÿ- ةMÿ°ÿدÿمÿ+ ةدÿ/اوÿkÿمÿÿلا

،رq§ملا+ ا§©òلاH د/اوkملاو
-ÄÑõÓ 1اد ىل)اõ§6او اÑkاولو

<ÿÿÿõÿÿÿى /ÿÿÿمÿÿ©ÿÿا ع&=ÿÿ9ارÑÿÿ§ÿÿا
ة~ÿÿ§ÿÿ/&ا يDÿÿ ةÿÿÿõÿÿثÿÿÿمÿÿÿkÿÿÿمÿÿÿلا
يÿل~p Hÿ°ÿاÿ.&او ،ةIÿ©ÿورòÿÿkÿل)ا

اوHÿÿÿاEÿÿÿو ،ىر1ÿÿÿ&ا ض9ارÿÿÿÿ=&او
+ÿgÿ©ÿåÿ§ÿل اÿå7&ا ةدÑwض8ا، +åد
Iÿ§ÿاMÿلا ةÿkÿtÿïÿ©ÿا ق&Iÿqÿ~ Hõف

/ÿ~ا)ÿ9 يÑÿلا دÿمÅÑÿkgه D©§ام
ة©åم/ نMوò- ة©EÉÑ ل/&’
ةددÿkÿåمÿلا تاEÿرÄÑÿلا ،رار7Ñÿ&ا
رòÄÑÿلا فورÿâÿ+ ةIÿرÿÿïÿkÿمÿÿلا

ماH&ا م§مMدÿï- مÿ-و ،ددÿkÿåÿلاو
ةÿÿÿ©ÿÿÿ(اÿÿÿÿïÉÑÿÿÿلا تاÿÿÿÿqÿÿÿÿ§ÿÿÿÿلا
يDÿ رد8Ñÿ نMÿ&ا ،ةÿÿwÿkÇÑÿمÿÿلا

0ï§ا ام&Hا ر(Mادé.

ت . ك

mahali@essalamonline.com
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نم هفقوم مسسحي يميكح
ديردم لاير ىلإا ةدوعلا
نع ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
،ي˘م˘ي˘كح فر˘صشأا ي˘بر˘غ˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘م
هيدان ىلإا ةدوعلا نم ،نÓيم رتنإا ريهظ
.ديردم لاير قباصسلا

يغنريملا نم لقتنا يميكح ناكو
ف˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ى˘˘˘لإا
،وروأا نوي˘ل˘م04 ريظ˘ن ي˘صضا˘م˘لا

بعÓلا نأا ريراقتلا ضضعب تركذو
.ديردم لاير ىلإا دوعي دق
«وتاكريم ويصشتلاك» عقومل اًقفوو
’ هليكوو يميكح نإاف ،يلاطيإ’ا
ءا˘ب˘نأا نأا˘صشب ق˘˘ل˘˘ق يأا ا˘˘م˘˘هروا˘˘صسي
نأا اميصس ’ ،نÓيم رتنإا نع ليحرلا
.يروزتارينلا عم ديعصس بعÓلا

نأا ى˘لإا ي˘لا˘ط˘يإ’ا ع˘قو˘م˘˘لا را˘˘صشأاو
ة˘˘ي˘˘ن يأا ه˘˘يد˘˘ل تصسي˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح
وتاكريملا يف نÓيم رتنإا ةرداغمل
.لبقملا يفيصصلا

نأا «وتا˘كر˘ي˘م و˘ي˘صشت˘لا˘ك» ح˘صضوأاو
نيبعÓلا دحأا يمي˘كح ر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘ت˘نإا
،يدا˘ن˘لا عور˘صشم ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
و˘˘كا˘˘كو˘˘˘ل و˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مور بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا

.Óيراب ولوكينو
لاو˘مأا د˘يد˘صست أاد˘ب˘ي˘صس ر˘ت˘نإا نأا ر˘˘كذو
رهصش يف ديردم لايرل يميكح ةقفصص
ونيتنرولف عم قافت’اب ،لبقملا ضسرام
.يكلملا يدانلا ضسيئر ،زيريب

 ديردم وكيتلتأا
وكسساراك دوهج ديعتسسي

كيناي ،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا حا˘ن˘ج دا˘ع
ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف برد˘ت˘ل˘ل و˘˘كصسارا˘˘ك
ةيدرف تان˘ير˘م˘ت˘ب ما˘قو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
دعب كلذو ،مايأا ةرصشع بايغ دعب
.91‐ديفوك نم هيفاعت
ايرظن احاتم بعÓلا حبصصأا ،كلذبو
و˘غ˘ي˘˘يد ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل
تقو ىلإا جاتحي دق هنكل ينويميصس

ام˘ي˘صس ’ ،بع˘ل˘لا ةر˘ي˘تو ةدا˘ع˘ت˘صس’
ةرصشع رادم ىلع ’وزعم لظ هنأاو
.هئÓمز يقاب عم بردتلا نود مايأا
’و ادر˘ف˘˘ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا برد˘˘ت ،كلذ˘˘ل
حبصصيصس ناك اذإا امب ؤوبنتلا نكمي
ةارابم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل اد˘ع˘ت˘صسم
.ةمداقلا

بيتر˘ت د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا رد˘صصت˘يو
عب˘صس قرا˘ف˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن05ـب اغ˘ي˘ل˘لا
ف˘ي˘صصو˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ن˘ع طا˘ق˘ن
.يكلملا نم لقأا ةارابمبو

مقر سسمÓي ليخوت
يسسليسشت عم كنيديه

ةدا˘ي˘ق˘ب ه˘ق˘لأا˘˘ت ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت ل˘˘صصاو
ضساموت ي˘نا˘م˘لأ’ا ،د˘يد˘ج˘لا ه˘برد˘م
ىلع ثلاث˘لا هزو˘ف ق˘ق˘ح˘ف ،ل˘ي˘خو˘ت
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
ه˘ف˘ي˘صضم با˘صسح ى˘ل˘ع ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
نمصض1‐2 د˘ت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صش
.32 ةلوجلا

كابصش زاز˘ت˘ها ةارا˘ب˘م˘لا تد˘ه˘صشو
يرودلا يف ىلوأ’ا ةرملل يصسليصشت
لجصس امد˘ع˘ب ،ل˘ي˘خو˘ت ةدا˘ي˘ق تح˘ت
رغيدور وينوطنأا ي˘صسل˘ي˘صشت ع˘فاد˘م
.هامرم يف أاطخلاب افده
تايئاصصحإا ةكبصش هتركذ امل اقفوو
تقلت يصسليصشت كابصش نإاف ،«اتبوأا»
4 لوأا ي˘˘˘ف ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف اد˘˘˘حاو ا˘˘˘فد˘˘˘ه
ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت ع˘˘م ه˘˘˘ل تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
.غيلريميربلا

ي˘ف برد˘م˘ل د˘ي˘صصر ل˘˘صضفأا اذ˘˘هو
برد˘م˘لا ق˘ق˘ح نأا ذ˘ن˘م ،ي˘صسل˘ي˘صشت
هتاذ رمأ’ا كنيديه ضسوج يدنلوهلا
.9002 ضسرامو يرفيف يرهصش يف

 لسضفأ’ا يسسيم
ةيخيرات ةمئاق يف

خيراتلل يلودلا داحت’ا نلعأا
ل˘˘˘˘˘˘˘صضفأا ن˘˘˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘˘˘صصحإ’او
،يصضام˘لا د˘ق˘ع˘لا لÓ˘خ بع’
ءا˘صضعأا تيو˘صصت ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
رب˘ع ة˘لود051 ي˘ف دا˘ح˘˘ت’ا
.ملاعلا

هع˘قو˘م ر˘ب˘ع دا˘ح˘ت’ا ف˘صشكو
ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا نأا ،ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
د˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘صسي˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
زا˘˘˘ف ن˘˘˘م و˘˘˘ه ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ب
بع’ ل˘˘˘˘˘˘صضفأا ةز˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ب
د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
.ريخأ’ا

01 ل˘صضفأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق تل˘˘م˘˘صشو
˘مو˘ج˘ن ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ل˘˘ث˘˘م ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا

تر˘˘بورو را˘˘م˘˘ي˘˘نو ود˘˘لا˘˘نور
.يكصسفونافيل
01 ل˘˘˘˘صضفأا بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت ءا˘˘˘˘˘جو
:يلاتلاك نيبع’
‐ ةنولصشرب) يصسيم لينويل ‐1
(نيتنجرأ’ا

ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘˘صسير˘˘˘ك ‐2
(لاغتربلا ‐ ضسوتنفوج)

 اتصسيينإا ضسايردنأا ‐3
(اينابصسإا ‐ يبوك ليصسيف)

 افليصس اد رامين ‐4
˘˘‐ نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘ب)
(ليزاربلا

 ضسومار ويجريصس ‐5
(اينابصسإا ‐ ديردم لاير)

 ريون ليونام ‐6
(ايناملأا ‐ خنويم نرياب)

ي˘كصسفود˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل تر˘˘بور ‐7
(ادنلوب ‐ خنويم نرياب)

نو˘˘فو˘˘ب ي˘˘ج˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ج ‐8
(ايلاطيإا ‐ ضسوتنفوج)

ضشت˘ي˘فو˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘ت’ز ‐9
(ديوصسلا ‐ نÓيم)

 ضشتيردوم اكول ‐01
(ايتاورك ‐ ديردم لاير)
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 صسيتيب مامأا بعسصلا زوفلا دعب

اًليدب يسسيم سسولج ببسس فسشكيو ..فيكتلاب هبع’ بلاطي ناموك

ينفلا ريدملا ،ناموك دلانور برعأا
راصصتن’اب هتداعصس نع ،ةنولصشربل
لاير ،هفيصضم ىلع (2‐3) بعصصلا
نم22 ةلوجلا راطإا يف ،ضسيتيب
.اغيللا

تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،نا˘مو˘˘ك لا˘˘قو
:ةينابصسإ’ا «اكرام» ةفيحصص اهتلقن
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ا˘ب˘ب˘صس تنا˘ك ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا»
ناك يننأا مغر ،بعللا ةيجيتارتصسإا
.«ءاقلل نيعم ريكفت يدل
نأا انيلع» :لاق ،وخوارأا ةباصصإا نعو
ىلع نيرداق نوكنصس اًدغو ،رظتنن
ع˘˘فد˘˘˘لا ترر˘˘˘ق ..ا˘˘˘م ءي˘˘˘صش لو˘˘˘ق
يننأ’ ،هنم ’دب جنوي يد يكنيرفب
بعلي ا˘م˘هد˘حأا عا˘فد˘لا ي˘ب˘ل˘ق د˘يرأا
،ىرصسيلاب رخآ’او ،ىن˘م˘ي˘لا ه˘مد˘ق˘ب
.«لصضفأا لكصشب ذاوحتصسÓل
؟ليدبك يصسيم ةكراصشم» :فاصضأاو
ن˘ع ضسمأ’ا˘ب ه˘ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘تأا تن˘˘ك
ه˘ي˘لإا ا˘ن˘ج˘ت˘حا اذإاو ،ة˘حار˘لا ه˘ح˘˘ن˘˘م
ر˘˘ي˘˘غو كرا˘˘صش د˘˘قو ،ه˘˘ب ع˘˘فد˘˘ن˘˘صس
.«ريثكلا انحنمو ،ةارابملا

ةارا˘ب˘م بب˘صسب ةرواد˘م˘˘لا» :ع˘˘با˘˘تو
ةقيقحلا يف ؟ةيليبصشإا دصض ضسأاكلا
انبعل ثيح ،يندبلا قاهرإ’ا ببصسب
جراخ01 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ةارا˘˘ب˘˘م11
رصصقأا يه كلملا ضسأاك ..ضضرأ’ا

قيرف ةيليبصشإاو ،بقل دصصحل قيرط
ىتح نيبعÓلا ةيامح انيلعو ،عئار
.«تاباصصإ’ا نم ديزملل ضضرعتن ’
انتدعاصس جئا˘ت˘ن˘لا» :نا˘مو˘ك فدرأاو
،ق˘ير˘ف˘لا˘ب نا˘م˘˘يإ’ا ى˘˘ل˘˘ع اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
زوفل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا او˘مد˘ق نو˘ب˘عÓ˘لاو
يصسيم عم ةنولصشرب ..ةارابملا هذهب
،ةيا˘غ˘ل˘ل لا˘ع˘ف و˘ه˘ف ،ل˘صضفأا ق˘ير˘ف

بع’ هنأا ةديدع تاونصسل تبثأاو
،وا˘كن˘ير˘ت ضصو˘˘صصخ˘˘بو .«يو˘˘ي˘˘ح
و˘ه ،ه˘فد˘ه˘ب اد˘ج د˘˘ي˘˘ع˘˘صس» :با˘˘جأا
ق˘ير˘ف ع˘م ف˘ي˘كت˘لا ه˘ي˘ل˘عو ،با˘صش
،قئاقدلا هانحنم ..ةنول˘صشر˘ب م˘ج˘ح˘ب
ناك ةري˘خأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ن˘كل

هنكل ..ضصرفلا ردهأاو ،ائيصس هظح
لجصسو ،اًمهمو اًمصساح ناك مويلا

برد˘م˘˘لا ل˘˘صصاوو.«ا˘˘ًل˘˘تا˘˘ق ا˘˘ًفد˘˘ه
نكي مل ،يل ةبصسنلاب» :يدنلوهلا
انكو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل اًد˘ي˘ج لوأ’ا طو˘صشلا
نيح ،لمعلا نم ديزملا ىلإا ةجاحب

..اهرصسخن نيحو انعم ةركلا تناك
غيوب يكير» :متأاو .«رخأات اندر نكل
ضسيلو ،ديج لكصشب Óمع ضشتينايبو
.«كلذ يف كصش يدل

،ينويميصس وغييد ينيتنجرأ’ا لاق
لوصصو نإا ديردم وكيتلتأا بردم
ودراودإا ،ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ن˘طاو˘م
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا» ى˘˘ط˘˘˘عأا ،تيدو˘˘˘ك
،وغيف اتليصسل «ةوقلاو ةيصصخصشلا

،اجيللاب دغلا ةارابم يف هصسفانم
ح˘˘صضاو» ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘نأا د˘˘كأا يذ˘˘لاو
.«هفادهأا يف ةياغلل
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا˘˘ب لوأ’ا رود˘˘˘لا نا˘˘˘كو
و˘كي˘ت˘ل˘تأ’ ل˘صضفأ’ا و˘ه ،ي˘لا˘ح˘لا

يذلا ،(3102/4102) مصسوم ذنم
Ó˘ط˘ب ه˘ت˘يا˘ه˘ن ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا جو˘˘ُت
.ينابصسإ’ا يرودلل
’» ي˘نو˘ي˘م˘˘ي˘˘صس لا˘˘ق ،كلذ ن˘˘عو
تانراقملا نأ’ ،ةنراقملا اننكمي
ر˘م˘ن ..م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم
،م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م لوأ’ا رود˘˘˘لا˘˘˘ب
ةدقعمو ةبعصصو ةليوط ةلوطبلاو
ثحبلل ةقير˘ط د˘جو˘ت ’ ..ة˘يا˘غ˘ل˘ل

ا˘ه˘ن˘ع ثح˘بأا ن˘ل ،تا˘نرا˘˘ق˘˘م ن˘˘ع
.«اقلطم
،لاثملا لي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ه˘نأا فا˘صضأاو
اتليصس مامأا ا˘ي˘ب˘ل˘صس ه˘ق˘ير˘ف لدا˘ع˘ت
ىلع ،يصضاملا مصسوملا يف ،وغيف

،«و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘م اد˘˘ناو» بع˘˘ل˘˘م
كلذ ي˘ف ي˘ت˘ي˘˘ل˘˘تأ’ا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
قير˘ف˘لا ا˘ق˘ل˘ط˘م ه˘ب˘صشي ’ ،تقو˘لا

ريغت وغيف ات˘ل˘ي˘صس نأا ا˘م˘ك ،ا˘ي˘لا˘ح
.هيلإا تيدوك لوصصوب اصضيأا

قيرفلل تيدوك لوصصو» حصضوأاو
،ة˘ي˘صصخ˘صشلا ن˘م د˘يز˘م˘لا ه˘ح˘˘ن˘˘م
بع˘ل˘لا ي˘ف ةو˘ق˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لاو
،امئاد هب زاتمي يذلا ،يموجهلا
اصضيأاو ،ةوق رثكأا ةيكيمانيدب نكل
،ةركلا نادقف دنع طغصضلا ةعرصس
طغصضلل دي˘ج ل˘كصشب ز˘كر˘م˘ت˘لاو
.«كبعلم يف كيلع
نأا ى˘˘لإا ا˘˘صضيأا برد˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘صشأاو
دقف ،«ةقثلا» بصستكا وغيف اتليصس
رم مث ،ديج لكصشب مصسوملا أادب
يفو ،ىوتصسملا بذبذت نم ةلاحب
ديدج نم ضسفاني يلاحلا تقولا
.ديج لكصشب

 ةيعابرب «زديرلا» ىلع ريبكلا راسصتنإلا دعب
«اميظع اسضرع ناك» :ناغودنوغ

ياكلإا يتي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘ج˘ن اد˘ب
يف مهصسأا امدعب ،احاترم ناجودنوج
لوبرفيل هفيصضم ىلع هقيرف زوف
يرودلا نم32 ةلوجلا يف1‐4
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

يف ءازج ةلكر ناغودنوغ ردهأاو
ي˘ف ضضو˘ع ه˘˘ن˘˘كل ،لوأ’ا طو˘˘صشلا
،نيفده لي˘ج˘صست˘ب ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا
قراف عيصسوت ىلع يتيصسلا دعاصسيل
5 ىلإا دتيانوي هراجو هنيب ةرادصصلا
.ةلجؤوم ةارابم هل نأاب املع ،طاقن

ـل تاحيرصصت يف ناغودنوغ لاقو
اننأ’ ادج ديعصس انأا» :يصس يب يب
ان˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘نأ’ زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘صسن ،ا˘نز˘ف
طوصشلا يف اصصوصصخ ،عئار لكصشب
.«يناثلا

،ا˘ق˘˘ح اد˘˘ي˘˘ج ءادأا ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق» :ع˘˘با˘˘تو
لصصحي مل ،ءازجلا ةلكر ءانثتصسابو
ل˘ي˘ج˘صست˘ل ضصر˘ف ى˘ل˘ع لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
تناك اننيب ةركلا ةكرح ،فادهأ’ا

.«اميظع اصضرع ناك .ةديج
هتعاصضإا ن˘ع نا˘غود˘نو˘غ ل˘ئ˘صسو

،لوأ’ا طو˘صشلا ي˘ف ءاز˘ج˘لا ة˘˘ل˘˘كر
رادهإا نأاب فارتع’ا جاتحأا» :باجأاف
ار˘مأا نو˘كي ا˘م ا˘م˘˘ئاد ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر
نم ركبم تقو يف اصصوصصخ ،ائيصس
.«ةارابملا

رطخ كانه نوكي ام امئاد» :نّيبو
دعب نكل ،كلذ ببصسب ةقثلا نادقف
رومأا لعف تلواح ةلكرلا يرادهإا
’ ى˘ت˘˘ح ،نا˘˘كمإ’ا رد˘˘ق ة˘˘ط˘˘ي˘˘صسب
.«يصسفن تتصشأا

ةد˘˘عا˘˘صسم تلوا˘˘ح» :ل˘˘صسر˘˘˘ت˘˘˘صساو
رمأ’ا راصسو ،ربكأا لكصشب يئÓمز
اظوظحم تنك امبر .ماري ام ىلع
بصسا˘ن˘م˘لا نا˘كم˘لا ي˘˘ف يدو˘˘جو˘˘ل
يف دجاوتأا نأا امئاد لواحأا ينكل
ةح˘ئار م˘ت˘صشأا ا˘مد˘ن˘ع ع˘قو˘م˘لا كلذ
.«ىمرملا مامأا ةروطخلا

باصشلا هليمزب ناغودنوغ داصشأاو

ةزيمم ةارابم مدق يذلا نيدوف ليف
:لاقف ،ليمج فدهب هدوهجم جوتو
عفترا دقل .ةداصشإ’ا لك قحتصسي»
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م هاو˘˘˘ت˘˘˘صسم
.«يصضاملا

نأا بجي ’و اباصش لازي ام» :لاقو
ه˘ما˘مأا د˘يز˘م˘لا كا˘ن˘ه ،كلذ ى˘صسن˘˘ن
ىظحن اننأ’ ادج ديعصس انأا ،هميدقتل
ةفاصضإا انحنمي هنأ’ ،انقيرف يف هب
يف يتيصسلا ظوظح نعو  .«ةلهذم
ي˘˘ف ضسي˘˘ل بق˘˘ل˘˘لا» :د˘˘كأا ،بق˘˘ل˘˘˘لا

ى˘ق˘ب˘ن نأا جا˘ت˘ح˘ن ،د˘ع˘ب ا˘˘ن˘˘ت˘˘ب˘˘ع˘˘ج
ميدقت انيلع نأا فرعن ،نيعصضاوتم
.«ةارابم لك يف اذهك ءادأا

ضسفانملا ناك اذإا مهي ’» :لمكأاو
دليفيصش وأا انصضرأا جراخ لوبرفيل
ى˘ت˘ح ،ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘˘ع د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ة˘ب˘ع˘صص تنا˘ك ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا

رصصانع اهل ةارابم لك ،ةبراقتمو
.«ةفلتخم تايدحتو

ر .ق ^

«وغيف اتليسسل ريثكلا فاسضأا تيدوك» :ينويميسس
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تما˘˘ق
ةيدنأ’ا بلط ىلع ةقفاوملاب
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ءاقل ل˘جأا ا˘م و˘هو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
يدانلا مامأا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش
رمأ’ا ينيطنصسقلا ي˘صضا˘ير˘لا
رصضحي قيرفلا لعجيصس يذلا
ل˘جا ن˘م ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘ظ ي˘˘ف
ةصصاخ ضسفنلاب ةقثلا ةداعتصسا
نيققحملا ن˘يرا˘صصت˘ن’ا د˘ع˘ب
ةركصسب داحتاو ةرقم مجن مامأا

ةبصسنلاب تقولا نوكيصسو اذه
حيح˘صصت ل˘جأا ن˘م ضشتو˘كل˘ل
لبق نيبعÓل ةيندبلا ةلاحلا
بلصص ي˘ف ةر˘صشا˘ب˘م لو˘خد˘لا
بغر˘˘˘ي ن˘˘˘يأا عو˘˘˘˘صضو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
حيحصصت يف يدمح برتغملا

ةيحا˘ن ن˘م ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا را˘صسم
.يعامجلا دودرملا

صشودحو Êلعز ةدوع
قيرفلا ةوق نم ديزتسس
مقاطلا ىعصسيصس ىرخأا ةهج نم

ةدا˘ع˘˘ت˘˘صسا ثح˘˘ب ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
دئاعلا» ينÓعز يئانثلا تامدخ
يذ˘لا «ضشود˘حو » ة˘با˘صصإا ن˘˘م
ةداعتصسا لجا نم ادهاج لمعي

نأاو ةصصاخ » ةيندبلا هتيزهاج

دي ميدقت ىلع ةردقلا هل يئانثلا
لجا نم ةعومجملل ةدعاصسملا
نأا ر˘كذ˘ي ،ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
دودرمب اريث˘ك اودا˘صشأا ر˘فا˘ن˘صسلا
د˘ج˘ي أاد˘ب يذ˘لا مد˘ق˘م بعÓ˘˘لا

اذه وكارابيم هليمز عم هملاعم
لولح دعوم عيم˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ يد˘م˘˘ح د˘˘عا˘˘صسم
هدقع خصسفب نيجاطوب ماق نأا

.ةروصضخلا عم
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تيبلا بيترتل يدمحل ةسصرف «يرانكلا» ءاقل ليجأات
ةنيطنسسق بابسش

ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ة˘ي˘صسا˘ق ةرا˘˘صسخ
مامأا ةدكي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف
ةميزهلا يهو ةيدملا يبملوا
يلعوب بردم˘لا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا
ضصئا˘ق˘ن˘ل˘ل ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘ي
قيرفلا نأاو ةصصاخ ةلجصسملا
هميدقت بجو ام نع ادج ديعب
لعلو تاراصصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
يه ةلجصسملا رومأ’ا نيب نم
بناو˘˘ج˘˘ل˘˘ل بي˘˘هر˘˘لا غار˘˘ف˘˘لا
نم هلعجت˘صس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا
ح˘م˘صست ي˘ت˘لا تا˘صشرو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ت˘ف˘ل ى˘ع˘˘صسي كصش نود
. ةهجاولا ىلإا يقوزرم ءاقفر ديعي يذلاو نزاوتلا طبصضب

نولجعتسسي راسصنألاو قيرفلا ‘ ترثأا ةÁزهلا
Úبعللا تاقحتسسم ديدسست

يتلاو رومأ’ا نم ريثكلا ةعجارمب قيرفلا قاصشع بلاط دقو اذه
ىلع اورصصأا ام˘ك نزاو˘ت˘لاو ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘صست

يوتصشلا وتاكريملا برق لظ يف اميصس’ يدجلا لمعلا ةرورصض
ني˘ب˘عÓ˘ب ق˘ير˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت ةرور˘صض ادا˘كي˘صسور ءا˘ن˘بأا ىر˘ي ن˘يا
رصصأا امك يمامأ’ا طخلا يف ةصصاخ ةفاصضإ’ا ميدقت مهنكمي
ريصسملا مقاطلا لم˘ح˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع را˘صصنأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
لعجو Óيلق مهنحصشل نيبعÓلا روجأا ديدصست ليبصس يف هماهمل
. ناديملا ىلع بصصنم مهزيكرت

صشامر ماسشه
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تابوعصصلا ةليلم ني˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا كرد˘ي
ضشتوكلا نأاو ةصصاخ رايدلا لخاد قيرفلا اهصشيعي يتلا ةيقيقحلا
راصسم يف رثا يذلا اهلقثو ةيصضرأ’ا ءوصس نع ربعي ةرم لك يف
تاباصصإ’ا لكصشم ىلإا نيبعÓلا نم ةعومجم ضضرعو قيرفلا

نامد بعلم ىلا لوحتلا ةرورصضب نيلوؤوصسملا بلاط هنا ىتح
نم مزÓلا تقولا مهحنمو بكرملا يلوؤوصسمل حامصسلا عم حيبذ
. ةمداقلا ديعاوملل ابصسحت اهزيهجتو ةيصضرأ’ا حيلصصت لجا

ةعومÛا تررح ثلثلا طاقنلا
دا˘ح˘تا با˘صسح ى˘ل˘ع ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ل˘ي˘صصح˘ت نا˘ك د˘قو اذ˘ه
ىلإا تداع يتلا ةعومجملا ىلع يباجيإ’او يونعملاب ضسابعلب
لمعلاو داهتج’ا ةلصصاومب اهل حمصسيصس ديج لكصشب تابيردتلا

ىلع لمعلا ةلصصاوم لبق ةديج فورظ يف «ماصص’» عصضو ىلع
مل ةعاصسلا دحل قيرفلا نأا ا˘م˘ب ة˘ي˘ع˘قاو˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا م˘يد˘ق˘ت
ةرادإ’ا لعجيصس ام و˘هو ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘ي
يتلا لاومأ’ا نم ريثكلا ينج لجا نم باوبأ’ا قرط لصصاوت
. ةلبقملا ةلحرملا رييصستب اهل حمصست
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ةليلم نيع ةيعمج
 ةيسضرأ’ا نم ءاتسسم سشيعي

حيبذ نامد بعلمل ةدوعلا بلطيو

ةنوآ’ا يف فيطصس قافول ةققحملا جئاتنلا
يدا˘ن˘لا نأا د˘كؤو˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا تل˘ع˘˘ج ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ه˘ل ح˘م˘صست ةز˘ي˘م˘م ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ه˘˘ل ى˘˘ح˘˘صضأا
ههجاوت يتلا قرفلا لك عم دنلل دنلا فوقولاب
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘ه˘جرا˘خ وأا را˘يد˘لا ل˘خاد ءاو˘صس
ةصصاخ يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ة˘صضور˘ف˘م˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا
نود نم قيرفلا بعلي نيأا ةيمامأ’ا ةرطاقلاب
يف ضشتوكلا حجن دقو اذه يقيقح ةبرح ضسأار
هل تحمصس يتلا تايولوأ’ا نم ريثكلا طبصض
ليجصست لجا نم قاور˘لا ي˘م˘جا˘ه˘م ر˘ير˘ح˘ت˘ب
ما˘قرأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘تو طا˘ق˘ن˘لا د˘صصحو فاد˘هأ’ا
.ايموجهو ايعافد

قيرفلا لكاسشم حيحسصتل ىعسسي ‘ل
ةمزألا راجفنا لبق ةيرادإلا

ضسيئرلا ةلواحم نم مغرلابو ىرخأا ةهج نم
’إا ايلخاد ةلصصاحلا لكاصشملا ءافخإا يف’ لامك
دوجو نم نق˘ي˘ت˘ي قا˘فو˘لا ع˘قاو˘ل ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا نأا
ىؤورلا يف فÓتخاو ةيرادإ’ا لكاصشملا ضضعب
ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئر رارصس ميكح يئانثلا نيب
ديري ريخأ’ا نا مكحب ماعلا ريدملا ةيافلحو
لاومأا نم هحنمي امب ةنراقم ربكا تايحÓصص
تقولا يف ريصسملا مقاطلا لمعيو اذه يدانلل

لجا نم تايولوأ’ا ضضعب طبصض ىلع نهارلا
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأاو ة˘صصا˘خ را˘صسم˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت
يناغلا مجاهملا ليهأاتل نويدلا ديدصستب ةبلاطم
ريفوت ةرورصضب ةبلاطم نوكتصس امك يتومول
امب نيبعÓلاب ةصصاخلا ةيرهصشلا روجأ’ا ضضعب
. يرفيف رهصش رخاوأا ىلع مت قافت’ا نأا
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ناميل ماصسح ضضرعت دعب
نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ضسرا˘˘˘ح
قافو ةهجاوم يف ةباصصإÓل
نم هتمر˘ح ي˘ت˘لاو ف˘ي˘ط˘صس
رداغ امدعب ةارابملا لامكإا
ةياهن ع˘م ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘صضرأا
ىلع لقنو ىلوأ’ا ةلحرملا

. ىفصشتصسملل ةعرصسلا حانج
تا˘˘صصو˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لا تف˘˘˘صشكو
نم يناعي ناميل نأا ةيلوأ’ا
ةبكرلا ىوتصسم ىلع ءاوتلا
يف ءيصسلا هطوقصس ةجيتن
،يناثلا قافولا فده ةطقل
يرجي نأا رظتنملا نمو اذه
«ةوار˘م˘ح˘لا» ن˘ير˘ع ضسرا˘ح
نم بلطب ةعصشأ’اب اصصحف
،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ىلع فوقولا لجأا نم كلذو
يناعي يتلا ةباصصإ’ا ةيعون
ة˘ه˘ج ن˘م ط˘ب˘صضلا˘ب ا˘ه˘˘ن˘˘م
بيغي˘صس ي˘ت˘لا ةد˘م˘لا اذ˘كو
ةهج نم ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف
.ىرخأا

تاصصوحف جئاتن رهظتصسو
«رفانصسلا»ـل  قباصسلا ضسراح
،ةلبقملا ةعاصس84ـلا لÓخ
نأاب تايطعملا لك ريصشتو
نع نامي˘ل ضسرا˘ح˘لا با˘ي˘غ
يوطعلب بردملا ةليكصشت

ةليوط ةرتفل د˘ت˘م˘ي˘صس ر˘م˘ع
ةيعونل ارظن كلذو ام اعون
ظ˘˘ح ن˘˘صسح˘˘لو ،ة˘˘با˘˘˘صصإ’ا
ضسراحلا ةباصصإا نأا قيرفلا
ذافنتصسا عم تنمازت ناميل

م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل لوأ’ا ضسرا˘˘˘ح˘˘˘لا
.ةيلآ’ا ةبوقعلل
مرحي˘صس ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘ف
ع˘˘˘فاد˘˘˘م يور˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب ما˘˘˘صشه
ن˘˘˘˘م نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
داحتإا مامأا ةلب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
اراذ˘نإا ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘˘ب ةر˘˘كصسب

ىلع جاجتح’ا ةيفلخ ىلع
ي˘ف ة˘صساو˘ق˘ب م˘˘كح˘˘لا رار˘˘ق
«يفياطصسلا رصسنلا» ةهجاوم
تاراي˘خ ضصل˘ق˘ي˘صس ا˘م اذ˘هو
ىقلتيو يو˘ط˘ع˘ل˘ب برد˘م˘لا

رظنلاب ةديدج ةعجوم ةبرصض
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا يور˘ق˘ل˘ب نزو˘ل
.ينارهولا قيرفلا

طيمز.ع

فيطسس قافو

طخلا لخدي «يتناسشا» ءاقلو يكوكلا بناج ىلإا جئاتنلا

نارهو ةيدولوم
تابايغلا ببسسب طغسضلا تحت يوطعلب

   «نابيزلا» ةهجاوم نع بيغي يورقلبو ةريطخ ناميل ةباسصإا

ةيقيقح ةسشرو مامأا يلعوب
  «اداكيسسورلا» راسسم حيحسصتل

ضضعب لعج ضسبÓملا رييغت فرغ يف ةركصسب داحتا راصصنأا ةروث
ىعصست اهنوك نم مغرلاب ةفدهتصسم اهصسفن تأار يتلا رصصانعلا
ةبلاطم ررقت اهدوقع فيرصشت لجا نم اهيدل ام لك ميدقتل امود
ةرداغمب اهل حمصست يتلا ةليصسولا نع ثحبلا ةرورصضب ةرادإ’ا
د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ير˘كصسب˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
«قيرفلا رارقتصسا ىلع اظافح ءامصسأ’ا ركذ ضضفرن» يصضارتلاب

. قاطت ’ تحبصصأاو مهبصسح تمزأات ةيعصضولا نأاو ةصصاخ
نوبلاطيو ةرادإلل ةيلوؤوسسملا اولمح راسصنألا

نيبعللا تاقحتسسم طبسض يف عارسسإلاب
ريصسملا مقاطلل ةيلوؤوصسملا ليمحت راصصنأ’ا لصصاوو اذه
يذلا رمأ’ا نيبعÓلا روجأا ديدصست نع ازجاع ىحصضأا يذلا

نع تزجع ةب˘ي˘ت˘كلا نأاو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ع˘صضو˘لا م˘قا˘ف˘ت ن˘م داز
ةلوجلا يف ققحملا راصصتن’ا ذنم رايدلا لخاد زوف قيقحت
بردملا دكأا هتهج نم ةدكيكصس ةبيبصش باصسح ىلع ىلوأ’ا

ح˘ي˘ح˘صصت ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا نأا يدو˘ج تيا ن˘يد˘لا ز˘˘ع
نأا امب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ت’و˘ج˘لا ي˘ف ل˘صضفأا نو˘كي ى˘ت˘ح را˘صسم˘لا
. ةدوجوم هبصسح تايناكمإ’ا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

 مهحيرسست قئاثوب نوبلاطي زئاكرلا
 «نابيزلا» ةرادإا نم

ةرڤم مجن
ةقثلا ددجي رسصان نب

ثحبيو سشرطل يف
سصئاقنلا نع

ةر˘˘ق˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن ةرادإا ترر˘˘˘ق
بردملا يف ة˘ق˘ث˘لا د˘يد˘ج˘ت

ةصصاخ ضشرطل ميركلا دبع
ىلإا يدا˘ن˘لا ة˘جا˘ح ل˘ظ ي˘ف
لمعلا لجأا نم رارقتصس’ا

رثكأا جئاتنلا نيصسحت ىلع
ن˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘صضفو اذ˘˘˘ه
ع˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ر˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن
ة˘فر˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ضشتو˘˘كلا
يتلاو ةدوجوملا ضصئا˘ق˘ن˘لا
حيحصصتب Óبقت˘صسم ح˘م˘صست
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو را˘˘˘صسم˘˘˘لا
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘˘صضي ضشتو˘˘˘كلا

نأاو ةصصا˘خ فور˘ح˘لا ى˘ل˘ع
رصصانع ن˘م داد˘ع˘ت˘لا ضصق˘ن
ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘˘م˘˘صس ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ن˘˘م تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص دا˘˘ج˘˘˘يإا˘˘˘ب
ى˘˘مر˘˘م˘˘ل لو˘˘˘صصو˘˘˘لا ل˘˘˘جا
. نيصسفانملا

نيباسصملا ةدوع
للخ ةيرورسض

ةمداقلا تاعاسسلا
مقاطلا لجعتصسا هتهج نم
ضضع˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ىر˘ي ن˘يذ˘لاو ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا
ىلع ةردقملا ضسيئرلا مهيف

ةروصص يف قرافلا ةعانصص
ى˘ت˘حو ي˘صشيرو˘قو ير˘با˘˘ك
نبو ايعافد يدمحو لابرد
طصسو ي˘ف ضسا˘ع˘ق˘فو ضسيو
نع بئاغلا ىتحو ناديملا
ن˘ب ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا بب˘˘صسب قوزر˘˘م
نأا اهنأاصش نم قاروأا يهو
ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘صضإ’ا ح˘ن˘˘م˘˘ت
ةبلاطملا ءاقرزلا ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
زي˘كر˘ت˘لاو ضسف˘ن˘لا ط˘ب˘صضب
عمج ىلع لمعلا لجأا نم
ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كا
. طاقنلا

صشامر ماسشه
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ةسضايرلاو بابسشلا ريزوو ةرازولا»
رئازجلا اوسضرعيل ءايبغأا اوسسيل

«افيفلا لبق نم ةبوقعلل
افي˘صض ه˘لوز˘ن د˘ن˘ع جار˘جر د˘ي˘صشر د˘كأا

06» ة˘صصح ي˘ف «مÓ˘صسلا» ةا˘ن˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
با˘˘˘ب˘˘˘صشلا ةرازو نأا ،«ةر˘˘˘ك ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘قد
يدلاخ يلع دي˘صس ر˘يزو˘لاو ة˘صضا˘ير˘لاو
ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا ضضير˘ع˘ت˘ل ءا˘ي˘ب˘غأا او˘صسي˘ل
ءا˘˘صصقإا د˘˘ح ى˘˘لإا ل˘˘صصت˘˘صس ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تاصسفانملا لك نم ةينطولا تابختنملا

ةصسفانملا يف ةكراصشملا قرفلا ىتحو
ةياجب ةبيبصش قيرف ضسيئر لاقو ،ةيراقلا
نيناوقلا ليدعت نع ثيدحلا» :ةباينلاب
ن’ ،مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غ ن˘هار˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ةنصسلا يف ،تاري˘ي˘غ˘ت˘لا تع˘ن˘م ةرازو˘لا
ةيبملوأ’ا ةده˘ع˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خأ’ا

،ضصرفلا ئفاكت نامصض لجأا نم اذهو
افيفلا اهعصضت ي˘ت˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا نأا ا˘م˘ك
،ةرازولا نيناوق عم ىصشامتت نأا بجي
ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو نأا دقتعا ’و
رئازجلا اوصضرعيل ءايبغأا يدلاخ ريزولاو
ةينطولا تابختنملاب فصصعت دق ةبوقعل
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘صشم˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’او
ريغت كنم بلطت افيفلا »:عباتو ،«ةيراقلا
بجيو كيلع ضضرفت ’ اهنكل نيناوقلا
نوناقلا عم افيفلا نيناوق ىصشامتت نأا
ضضير˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘ت˘˘حو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ريغت مدع لاح يف ةبوقعلل يرئازجلا
ةنجل ىلع لاحتصس رومأ’ا نأاف حئاوللا

لجا نم ةبقاعملا نكمي ’و ةصصتخم
ثاد˘حإا بج˘ي نا˘ك» :م˘تأاو ،«ة˘ب˘قا˘ع˘م˘˘لا

لجأا نم ةريخأ’ا ةنصسلا لبق تارييغتلا
افيفلا نأا ملعي عيمجلاو ،رومأا يأا يدافت

’ رو˘مأا كي˘ل˘˘ع ضضر˘˘ف˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي ’
.«يرئازجلا نوناقلا عم ىصشامتت

تسسيل نيحسشرملا ةمئاق»
نع تربع ءامسسألاو ةيئاهن

«طقف حسشرتلا يف اهتين
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق لو˘˘ح لاؤو˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
ةفÓخل اهحصشرت تنلعأا يتلا ءامصسأ’ا

داحت’ا ضسأار ىلع يصشطز نيدلا ريخ
راصشتصسملا دكأا ،مدقلا ةركل يرئازجلا

ربع حصشرت نم لك نأا ينوناقلا ريبخلاو
ا˘م˘نإاو ،ط˘ق˘فو ح˘صشر˘ت˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن ن˘ع

ةنجل نيعت دعب فرعتصس ةيئاهنلا ةمئاقلا
،تاف˘ل˘م˘لا لو˘ب˘ق˘ل نو˘ع˘ط˘لاو ح˘صشر˘ت˘لا

لك ،ارمأا حصضون نأا بجي» :درطتصساو
هذه نكل ،هقح نم حصشرتم انأا لاق نم
ءي˘صش ل˘كو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تصسي˘ل
حصشرتلا ةنجل بيصصنت ةياغ ىلإا فقوتم
نع ثدحتن نأا اننكمي اهدعبو نوعطلاو
،هكلمي يذلا جمانربلا قفو حصشرم لك
اهنوك ىدعتي ’ ليق ام لك نآ’ا نكل
.«حصشرتلا ةين
لوألا بختنملا ىلع زيكرتلا بجي ل»
امو..ةباغلا يطغت يتلا ةرجسشلا هنأاكو

«ةينطولا ةلوطبلا ريسصم وه
ة˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘لا˘˘˘صسر جار˘˘˘جر ه˘˘˘جوو اذ˘˘˘ه
بل˘ج ةرور˘صض ا˘هدا˘ف˘م ن˘ي˘ح˘صشر˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ةينطولا ةلوطبلا ريوطتب ضصاخ جمانرب
ىلع زيكرتلا نود ،ةينطولا تابختنملاو
تا˘ب يذ˘لا لوأ’ا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
يف ،ةباغلا يطغت يتلا ةرجصشلا ةباثمب

همدقيصس ام ىلع حرصشم لك زيكرت لظ
ماعلا ريجانملا حرصصو ،لوأ’ا بختنملل
بجي» :قباصسلا ةنيطنصسق بابصش قيرفل
،ا˘يو˘ق ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب نو˘˘كي نأا

لوأ’ا ينطولا بختنملا ىلع زيكرتلاو
نوكي نأا بجي ’ ريخأ’ا ن’ ،ريبك اطخ
،ةباغ˘لا ي˘ط˘غ˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ج˘صشلا ة˘با˘ث˘م˘ب
ىتح وأا ديدجلا ةيداحت’ا ضسيئر ىلعو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع اوز˘كر˘ي نأا ،م˘يد˘ق˘˘لا
هو˘مد˘ق˘ي نأا م˘ه˘ن˘كم˘ي ا˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةكراصشملا اميصس’ ةيرئازجلا ةيدنأÓل
نأا بج˘يو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ينطولا بختنملا نأا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘غ˘ن
ن’ ،ا˘ه˘ب ءا˘ن˘ت˘ع’ا بج˘يو ة˘ه˘جاو˘˘لا
ةياغلل ةبع˘صص فور˘ظ˘ب ر˘م˘ت ة˘يد˘نأ’ا
يقرلل اهلحو ا˘ه˘ي˘ل˘ع فو˘قو˘لا بج˘ي
.«ةيلحملا مدقلا ةركب

حسشرتلا يف ادبأا ركفأا ملو ل»
«ةطبارلا ىتح وأا فافلا ةسسائرل
ادبأا ركفي ملو ’ هنا جارجار دكأاو اذه
داحت’ا ةصساءر˘ل ح˘صشر˘ت˘لاو مد˘ق˘ت˘لا ي˘ف
نيدلا ريخل افلخ ،مدقلا ةركل يرئازجلا

افلخ ةينطولا ةطبارلل ىتح وأا يصشطز
زكرم هنا احصضوم راودم ميركلا دبعل

ى˘ع˘صسيو ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع
ىلغ حيحصصلا قيرط˘لا ى˘ل˘ع ه˘ع˘صضو˘ل

دجاوتملا ي˘لا˘ح˘لا ضسي˘ئر˘لا ةدو˘ع ن˘ي˘ح

ركفأا مل» :حصضوأاو ،نطولا ضضرأا جراخ
فافلا ةصسائرل حصشرتلا يف ادبأا ركفأا نلو
قيرف عم زكرم نآ’ا نأا ةطبارلا ىتح وأا
بت˘كم˘لا ع˘م ي˘فد˘هو ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘صش
اهانرطصس يتلا فادهأ’ا غولب ريصسملا

.«ثيدح ثداح لكل اهدعبو
ةبلاطملا نيبعللا قح نم»

ةيداحتلاو قرفلا ىلعو مهلاومأاب
«لولحلا داجيإا

نو˘يد˘لا ل˘كصشم ن˘ع ثيد˘ح˘لا م˘ت ا˘م˘ك
مصسقلا ام˘ي˘صس’ ة˘يد˘نأ’ا ر˘صصا˘ح˘ي يذ˘لا
ةبيبصش قيرف اهنيب نمو فرتحم يناثلا
نادم يدانلا نأا جارجر دكأا نيأا ةياجب
لمعي هنا ’إا ،ميتنصس رييÓم6ـب ابيرقت

لحلا داجيإا لجأا نم قصساو مدق ىلع
ينعملا لغتصسا امك ،نيبعÓلا ليهأاتو
ل˘م˘ع˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م بلا˘طو ،ة˘صصر˘ف˘لا

ةبصسنلاب رمأ’ا ضسفنو لحلا داجيإا ىلع
قح نم» :لاقو ،«فافلا» ىتح و ةطبارل
نكل ،م˘ه˘لاو˘مأا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةجلاعم ةقيرط يف وه ديحولا لكصشملا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ا˘يا˘صضق˘لا

عيمجلا ىلعو فافلاو ةطبارلا ىتحو
نأ’ نيناوقلا ريغت لÓخ نم لحلا داجيإا
بعÓلا ةيامح اهفده ةيلاحلا نيناوقلا

ي˘ف ن˘ح˘ن »:ع˘با˘تو ،«ة˘يد˘نأ’ا ’ ط˘ق˘فو
ءاهنإا ىلع لمعن ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف
لÓخ نم تناك ةيادبلاو نويدلا لكصشم
ةلتك ي˘صضف˘خ˘تو با˘صش ق˘ير˘ف ن˘يو˘كت
ةر˘يا˘˘صسم ل˘˘جا ن˘˘م ،%05 ى˘˘لإا رو˘˘جأ’ا
3 دعب نيزهاج نوكن نأا ىلع عصضولا
يف دجاوتلاو دو˘ع˘صصلا بع˘ل˘ل تاو˘ن˘صس
نويد˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،لوأ’ا م˘صسق˘لا
ءاهتن’ا نم ىندأا وأا نيصسوق باق نحنف
.«ددجلا نيبعÓلا ليهأاتو اهنم

ىلعو ليومتلا يف لكسشملا»
ةقيرط يف رظنلا ةداعإا تاطلسسلا

«يواسستلاب لاومألا قرفلا حنم
حر˘ج˘لا ى˘ل˘ع هد˘ي جار˘جر ع˘صضوو اذ˘˘ه
يناعت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا نأا ا˘ح˘صضو˘م
اددصشم ،ليومتلا يف ؤوفاكتلا مدع ببصسب

ةقيرط يف رظنلا ةداعإا ةرورصض ىلع
متي نأا ىلع ،يواصستلاب لاومأ’ا عيزوت
،فاد˘˘هأ’ا بصسح ،ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘كرا˘صشم˘لا
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل قر˘ف˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ت

:Óئاق جارجر حصضوأاو ،طاقنلا ديدعو
لومملا يه ةلودلا نأا فرعي عيمجلا»
لداع ريغ ليومتلا نأا ’إا ،ةيدنأÓل لوأ’ا

نم ةقيرط˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ا˘ن˘ي˘ل˘عو
،ه˘صسف˘ن لا˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ل˘ك ح˘ن˘م لÓ˘خ
فاه’ا باصسح متي مصسوملا ةياهن دعبو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ،قر˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘لا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ن˘ي˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
طاقنلا نم اهريغو ةيراقلا ةكراصشملا

لوقعملا ريغ نمف ،قرفلا ثدحي انهو
’ ىرخأاو ةريبك لاومأا قرف حنمن نأا

.«طوقصسلا يدافتل بعلي عيمجلاو
ةياجب ةيدولوم ديدحت مدع»
«انيلع رثأا يبرادلا ءارجإا ناكم
قيرف ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا جرع امك
مدع ةيصضق ىلع ،ةباينلاب ةياجب ةبيبصش
ةيدولوم يديلقتلا ميرغلاو راجلا ديدحت
نيب يواجبلا يبرادلا ءارجإا ناكم ةياجب
تبصسلا موي ررقملا ةيدولوملاو ةبيبصشلا
’ ة˘ل˘ثا˘م˘م رو˘مأا نأا ا˘ح˘صضو˘˘م ،مدا˘˘ق˘˘لا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ضسف˘ن و˘هو قر˘ف˘لا د˘عا˘صست
يذ˘لا رو˘ث ي˘ن˘ب با˘ب˘صش ق˘ير˘ف ه˘صشي˘ع˘ي
،ة˘ير˘صضخأ’ا دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘قÓ˘˘ي˘˘صس
ه˘ل˘لاو» :دد˘صصلا اذ˘ه˘˘ب جار˘˘جر حر˘˘صصو
ةياجب ةيدولوم قيرف رارق رظتنن نحن
انأاو هيف بعل˘ن يذ˘لا بع˘ل˘م˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل
تحن˘م ي˘ت˘لا ةاو˘ه˘لا ة˘ط˘بار رار˘ق م˘عدا

ن˘م نا˘كو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ل˘˘صصف˘˘ل˘˘ل تقو
ق˘با˘صس تقو ي˘ف كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘صضفأ’ا
ناكمو تيب˘م˘لا نا˘كم ن˘ح˘ن ط˘ب˘صضن˘ل
»:عباتو ،«ةارابملا لبق تابجولا لوانت
قيرف ،يلاحلا فرصصتلا مهفأا مل هللاو
ةفاصسم عطقيصس روث ينب بابصش لثم
يذلا بع˘ل˘م˘لا فر˘ع˘ي ’و اد˘ج ة˘ل˘يو˘ط
ناكو ،ةيرصضخأ’ا داح˘تا ه˘ي˘ف ي˘قÓ˘ي˘صس
ركبم تقو يف لصصفلا ةطبارلا ىلع
تقو˘لا بعÓ˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل ح˘ن˘م˘ل
ةلا˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو بع˘ل˘م˘لا ةرا˘يز˘ل
.«ةلوطبلل ازهاج نوكيل بعلملا

ءاقبلا نامسض ىعسسن»
ىلع يوق قيرف ءانب..ةيحيرأاب
«ركبملا طوقسسلا يدافتل صسسسأا

اهرطصس يت˘لا فاد˘هأ’ا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
قيرفل ريصسملا بتكملا ةقفر جارجر
فده˘لا نأا لوأ’ا د˘كأا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صش
،ةيحيرأاب ءاقبلا نامصض ىقبي يصسيئرلا

يدافتل ضسصسأا ىلع يوق قيرف ءانب عم
يرود˘˘ل دو˘˘ع˘˘صصلا د˘˘ن˘˘ع طو˘˘˘ق˘˘˘صسلا
ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ضسي˘ئر ح˘˘صضوأاو ،ءاو˘˘صضأ’ا
ةلتك انصضفخ دقل تلق امك» :ةباينلاب
ىل˘ع ءا˘صضق˘لا دد˘صصب ن˘ح˘نو ،رو˘جأ’ا
’ با˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘كتو ،نو˘˘يد˘˘˘لا
ىلع ينبم ،ةنصس32 هرمع زواجتي
دوعصصلا بعلن نأا ىلع ةيوق ضسصسأا
قرف نمصض نوكنو تاونصس3 دعب
يل ناك دقل» :عباتو ،«لوأ’ا مصسقلا

مهل تدكأاو ،يدانلا راصصنأا عم ثيدح
دوعصصلا ققحن ملف ،يناعي قيرفلا نأا

ق˘ق˘ح˘ن م˘لو ،قر˘˘ف3 دو˘ع˘صص د˘˘ن˘˘ع
نم نيبيرق انكو قرف4 دنع دوعصصلا
يف نآ’ا انكل انوروك ’ول ،طوقصسلا
تحصضوأا هيلعو ،ةاوه يناثلا مصسقلا
ىلع انقفتاو ،يدانلا ةيعصضو عيمجلل
ةوطخ عصضن ىلع ،ةيحيرأاب ءاقبلا بعل
يف لوأ’ا مصسقلا يف نوكنل ةوطخب
.«بصسانملا تقولا

ب.م.يرسسيإا ^

ىلإا فقوتم ءيسش لطو طقف ةين اهنوك ىدعتت ل اهحسشرت تنلعأا يتلا ءامسسألا نأا ،ةباينلاب ةياجب ةبيبسش قيرف صسيئرو ينوناقلا ريبخلاو راسشتسسملا جارجر ديسشر دكأا
تليدعت ءارجإا نأا ىسضم تقو يف تدكأا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نأا مغر اهنيناوق ىلع «فافلا» اهتنسس يتلا تارييغتلا ىلع ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ةقداسصم دعب ام
ىلع لوسصحلل نويدلا نم ةياجب ةبيبسش هيدان صصلخت ىلع هتردقب لئافتم جارجر ادب امك ،ليسصفتو ةلمج صضوفرم ةيبملولا ةدهعلا ةياهن عم انمازت نيناوقلا ىلع

.دادعتلا لماكب مداقلا عوبسسألا ةررقملا «بوملا» مامأا يبرادلا ةارابم صضوخو تازاجإلا

ةيلحملا ةلوطبلل لولح داجيإاو ةيدنألا ليومت قرط يف رظنلا ةداعإاب بلاط

«افيفلا لبق نم ةبوقعلل رئازجلا ضضيرعتل ءايبغأا اوسسيل يدلاخ ريزولاو ةرازولا» :جارجار
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نيد˘لا ر˘ي˘خ لزا˘ه˘م ر˘م˘ت˘صست
ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ضسي˘˘˘ئر ي˘˘˘صشطز
نيصصحت يف عماطلا ةيرئازجلا
ةديدج ةدهع كاكتفاو هتاعافد
نأا د˘ع˘ب ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسأار ى˘ل˘˘ع
تازا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن’ا ة˘˘˘˘˘قرو ر˘˘˘˘˘صسخ
بختنمل˘ل ة˘ق˘فر «ة˘مو˘عز˘م˘لا»
قو˘ط تنا˘ك ي˘ت˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيناوق عصضو لواح˘ي˘ل ،ه˘تا˘ج˘ن

هل حيتت ي˘ت˘لاو ضسا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
،«فافلا» يف Ó˘يو˘ط ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا
عوبصسأا لبق  اذه لك ثدحي

د˘ق˘ع ن˘م ر˘يد˘ق˘ت ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘ل˘˘ع
يتلاو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ق˘ب˘صست
ةر˘ت˘ف˘لا ق˘فو ن˘˘مز˘˘لا ا˘˘ق˘˘با˘˘صسم
ةرازولا اهتدد˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مز˘لا
51و ضسرام02 نيب ةيصصولا
.لبقملا ليرفأا

تلعج تايطعملا نم ريثكلا
حصشرتلا مدعب هيأار ريغي يصشطز
ى˘ل˘ع ه˘˘مز˘˘ع دد˘˘ج˘˘يو ادد˘˘ج˘˘م
«فا˘ف˘لا»ـل ه˘ت˘ما˘عز ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
م˘ل˘ح ر˘˘خ˘˘ب˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ
بت˘كم˘لا ة˘يو˘صضع˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا
ةركل يلودلا داحتÓل يذيفنتلا
ببصسب هحصشرت ضضفر دعب مدقلا
ضضرعت دق ناك يتلا تابوقعلا
ةركل يرئازجلا داحت’ا نم اهل
يدانل ًاصسيئر ناك امدنع مدقلا
ةيرانلا هتاحيرصصت بقع وداراب
ظوفحم ةطبارلا ضسيئر قح يف
ماع هصضرعتو ،6102 يف جابرق
دا˘ح˘ت’ا ن˘م ة˘بو˘ق˘ع˘˘ل8102
عم هفÓخ دعب ةبعلل يقيرفإ’ا

لحارلا ماعلا نيمأ’ا يمهف رمع
.كاذنآا

هذفنم يسساسسألا نوناقلا
صسأار ىلع ءاقبلل ديحولا

«فافلا»
ىلإا يصشطز كلذ دعب قرطت

ةيداح˘تÓ˘ل ي˘صسا˘صسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا
عصضو لجأا نم هتطلصس Óغتصسم
هبرقتو هحصشر˘ت مد˘خ˘ت ن˘ي˘ناو˘ق
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةد˘ه˘ع˘لا ن˘م
نيصسفانملا ىلع قيرطلا عطقلو
ةيناث ه˘ه˘ج ن˘م ه˘صسف˘ن ة˘فÓ˘خو
د˘يد˘ج˘ت ءا˘ط˘غ تح˘˘ت اذ˘˘ه ل˘˘ك
مدط˘صصي˘ل ،ي˘صسا˘صسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا
با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو ضضفر˘˘˘˘˘˘˘ب
ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘صضا˘ير˘لاو
،ةيروهمجلا نيناوقو ضضراعتت
فيعصض فقوم يف هصسفن دجيل
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ه˘˘˘تا˘˘˘جر˘˘˘خ ل˘˘˘صصاو˘˘˘يو
ةئيهلا ةلصسارم دع˘ب ة˘لوؤو˘صسم˘لا
اهيف يكتصشي ةيلودلا ةيوركلا
˘مد˘ع˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ن˘ي˘ناو˘ق ر˘ير˘م˘ت˘˘ب ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
دصسفتو هت˘ي˘صشا˘حو و˘ه ه˘مد˘خ˘ت
.هتاططخم

ىسضاملب ةعفسص
تازاجنلا «ةبوذكأا»و

هقاروأا رخآا
لك لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ما˘ق ي˘صشطز

ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا ضصر˘˘ف˘˘لا
ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ه˘ت˘ل˘م˘ح˘ل ج˘يور˘ت˘لا
ىلعأا يف هبصصنم ىلع ظافحلا

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا مر˘˘˘ه
برد˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘قرو ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضل˘˘ل
ضضفر ةحيصضف ىلع ةيطغتلاو
ىلع «لصشاف˘لا» ه˘ح˘صشر˘ت ف˘ل˘م
«فافلا» ةيميداكأا حاتتفا ضشماه
م˘عد˘ل ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
تازاجنا ىلع ادنتصسم هحصشرت
ةعيرذ اهلعج يتلاو «رصضخلا»
تاطقصسلاو حئاصضفلا ايصسا˘ن˘ت˘م
زايتماب هلصشفو اهيف عقو يتلا
ةر˘˘كلا نوؤو˘˘˘صش ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست ي˘˘˘ف
،هتصسائر ةرتف ةل˘ي˘ط ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيوق ةعفصص «ضشتوكلا» هجويل
نلعأا نأا دعب ةيداحت’ا ضسيئرل

’ هنأاو تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف هدا˘ي˘ح
ىلع هربجأا ام حصشرتم يأا معدي
هنطفت دعب ىرخأا ةقيرط داجيإا

ة˘˘ي˘˘مار˘˘لاو ي˘˘˘صشطز ة˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل
لو˘صصو˘ل˘ل ه˘م˘صسا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’
.هاغتبمل

نيناوقلا عورسشم
هططخم حسضف حرتقملا

تايصضرفلا ةحصص عفري امو
ةلمحل «فافلا» ضسيئر ةدايق وه
هعورصشم ريرمت ضضرغب ةصسرصش
13 ةداملا لمحت ثيح ،ةوقلاب
يأا ربجت يتلاو ثلاثلا دنبلا يف
معد ىل˘ع لو˘صصح˘لا» ح˘صشر˘ت˘م
،ةماعلا ةيعمجلا نم اوصضع02
ةديدجلا اهت˘ب˘ي˘كر˘ت م˘صضت ي˘ت˘لا

نأاب ةداملا فيصضتل ،اوصضع98
فلم نم رثكأا معدي وصضع يأا
،«م˘عد˘لا اذ˘ه ءا˘غ˘لإا م˘ت˘ي ح˘صشر˘ت
ئدا˘ب˘م ف˘لا˘خ˘ي ’ ءار˘˘جإا و˘˘هو
ىدعت لب ط˘ق˘ف ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ةيعمج˘لا ءا˘صضعأا را˘ب˘جإ’ ر˘مأ’ا
لبق مهقاروأا فصشك ىلع ةماعلا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘عو˘˘˘م
نأا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ق˘˘ح م˘˘ه˘˘ل ن˘˘م˘˘صضي نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا
مهتيوصصت نأاو ،يرصسلا عارتق’ا
’ جمانربلا ىلع اصساصسأا نوكي

.ضصخصشلا ىلع

طيمز.ع

 «فافلا» سسأار ىلع ةديدج ةدهعب زوفلل هقاروأا رخآا بعلي يسشطز

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن ل˘˘ج˘˘صس
مهتيدنأا عم مهدجاوت ينطولا
ةعبارلا ةلو˘ج˘لا تا˘ير˘ج˘م ي˘ف
تا˘صسفا˘ن˘˘م ن˘˘م ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لاو
«1غ˘ي˘ل˘لا» ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا

ا˘ت˘ف’ ا˘ق˘لأا˘ت تد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لاو
لامج ينطولا بخانلا لابصشأ’
 .ىصضاملب

تصسيار˘ب ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘ياد˘˘ب˘˘لا
ي˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ودرو˘˘˘˘˘بو
ضسير˘ه ن˘م ل˘ك ا˘م˘ه˘˘فو˘˘ف˘˘صص
نايلودلا ناقرز ىدهمو ةلبقلب
ثيح ،يلاوتلا ىلع نايرئازجلا
هقيرف قيقحت يف ةلبقلب  مهاصس
فده لباقم ةيئانثب انيمث ازوف
نا˘قرز ءا˘˘ق˘˘فر با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع
ببصسب باي˘غ˘لا ل˘صصاو˘ي يذ˘لا
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا
اددجم هتدوعل ابصسحت جÓعلا
.ناديملل

ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ل˘˘صصاو ا˘˘م˘˘˘ك
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا تا˘˘حر˘˘ف
يرودلا يف قلأاتلا مين مجنو
تاحرف حجن ثيح ،يصسنرفلا
رخآا ةعانصصو فده عيقوت يف
تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘˘ف

يتلاو وكانوم فيصضلاب هقيرف
ءاقللا ةياهن دعب ةيفاك نكت مل
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر ةرا˘˘صسخ˘˘ب
تدا˘˘˘صشأاو اذ˘˘˘ه ،3‐4 ةجي˘ت˘ن˘ب

ةيصسنرفلا «بيكي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
داحت’ قباصسلا بعÓلا دودرمب
ةريبكلا ةارابملا دعب ةمصصاعلا
لصضفأا هتراتخاو ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا

هح˘ن˘م د˘ع˘ب ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف بع’
.6/01ةمÓع

رو˘ل˘يد يد˘نأا ل˘ج˘صس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
فاد˘˘هو «ر˘˘صضخ˘˘لا» م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م
ي˘ف ة˘يو˘ق ةدو˘ع ه˘ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘˘م
ه˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
هقيرف دوقيو نوجيد فيصضلاب
ةيعابر˘ب ر˘ي˘ب˘ك زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
كلذب اد˘ي˘ع˘م ،ن˘ي˘فد˘ه ل˘با˘ق˘م
تاراصصتن’ا ةكصسل هييليبنوم
عبرأا ر˘خآا ي˘ف تار˘ث˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب

ل˘˘˘˘صصح˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ت’و˘˘˘˘˘ج
ءارفصص ةقاطب ىلع «فولزوب»
66 د يف ناديملا رداغي نأا لبق
«يليأا» ه˘ل˘ي˘مز˘ل ه˘نا˘كم ا˘كرا˘ت
.ةنيمث طاقن ثÓث اققحم

يوادو˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘صشه كرا˘˘˘˘˘صشو
طصسوتمو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

دصض هيدان ءاقل يف ضسين ناديم
با˘˘ي˘˘غ د˘˘ه˘˘صش يذ˘˘لا ي˘˘˘ج˘˘˘نأا

بئاغلا لاطع فصسوي هنطاوم
لصصاو ثيح ،ةباصصإ’ا ببصسب

ضضورعلا ميدقت وداراب جيرخ
زو˘˘ف ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ها˘˘صسم ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا
كر˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘˘ق ،«رو˘˘˘صسن˘˘˘لا»
«نيلا ماروت» هليمز˘ل ناد˘ي˘م˘لا
يذلا ءاقللا نم77 ةقيقدلا يف
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نأا

دجاوتو.ضضرأ’ا با˘˘ح˘˘صصأ’
ةقفر ةي˘ح˘لو˘ب د˘ير˘ف ق˘لأا˘ت˘م˘لا
هجدي˘كوأا رد˘ن˘صسكلأا ضسرا˘ح˘لا

ينطولا بختنم˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز
اي˘صسا˘صسأا ل˘خدو ز˘ت˘ي˘م ق˘ير˘فو
ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
نيأا ،نايتإا تناصس فيصضتصسملل
زيمتم ءادآا  ميدقت يف لصصاو
د˘ع˘ب ا˘ي˘˘فا˘˘ك ن˘˘كي م˘˘ل يذ˘˘لاو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘صشف
امدعب دعاوقلا جراخ ةيباجيإا
ىلوأ’ا يهو ميتي فدهب مزهنا

ي˘ف ت’و˘ج ضسم˘خ ر˘خآا ذ˘˘ن˘˘م
.ةلوطبلا

طيمز.ع

 «1غيللا» نم42 ةلوجلا تايرجم نمسض

ناهرلا رسسخي ةي’وبو مهأ’ا نوققحي ةلبقلبو يوادوب .. ةوقب دوعي روليد

ءاقللا لماك يف كراسش

طقسسي يدنام
لاير ةقفر ةبوعسصب
اسصربلا مامأا سسيتيب
يلودلا يدنام ىصسيع طقصس

ضسيتيب لاير عفادمو يرئازجلا
مامأا ه˘ل˘ق˘ع˘م ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر
ةلوجلا مصسرب ةنولصشرب فيصضلا

يتلاو ينابصس’ا اغيللا نم22
«اصصربلا»ـل بعصص زوفب تهتنا
.ني˘فد˘ه˘ل فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث ع˘قاو˘ب
ايصساصسأا «رصضخلا» عفادم لخدو
هراوطأا لماك بعلو ءاقللا يف
نم رثكأا ءادأا ىلع مصصب ثيح
براحم˘لا» ءا˘ق˘فر نا˘كو ،ع˘ئار
لقأ’ا ىل˘ع جور˘خ˘لا˘ب نو˘ل˘مأا˘ي
واكنيرت نأا ريغ لداعتلا ةجينب

قÓمعلا حلاصصل زوفلا فطخ
نم قئاقد ثÓث لبق ينولاتكلا
دمجتيو يمصسرلا تقولا ةياهن
يف03 ة˘ط˘ق˘ن˘لا ي˘ف هد˘ي˘صصر
بي˘تر˘ت˘لا ن˘م ع˘با˘˘صسلا ف˘˘صصلا
جيرخ نأا مولعملا نمو.ماعلا

د˘حأا د˘˘ع˘˘ي ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ضسم˘˘ير
يدانلا يف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ر˘ئا˘كر˘لا
ر˘˘ي˘˘خأ’ا ى˘˘ع˘˘صسيو ي˘˘صسلد˘˘نأ’ا
م˘ج˘ن نأا ر˘ي˘غ ،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘˘ل
ةبرجت ضضوخ ديري «رصضخلا»
لاير عم هطابترا نأا امب ةديدج
.فيصصلا اذه يهتني ضسصسيتيب

طيمز.ع

هل صضرعت يذلا يلسضعلا قزمتلا ةيفلخ ىلع ةيباختنلا ةيعمجلا نم اموي06 لبق دقعت ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

ليهأاتلا ةداعإا ةيلمعل عسضخي يلوغيف
ةباسصإ’ا نم سصلختلل

يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفصس عصضخي
نم ضصلختلا لجأا نم ضصاخ لمع ىلإا ،يكرتلا يارصس ةطلغ
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ،ى˘صضم تقو ي˘ف ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإ’ا
عصضخي «وصسوصس» نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.ةلصضعلا
بقع نيدايملا ىلإا ةدوعلا لجأا نم تابيردتلا يف ضصاخ لمعل
.اهل ضضرعت يتلا ةباصصإ’ا

دارفنا ىلع لمعي رصضخلا مجن نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ةرتفلا يف هقيرف نع هبايغ ينعي ام ،ةعومجملا نع اديعب
.عيباصسأا3 نع ثدحتي ضضعبلا نأا امب ،ةمداقلا

 ب.م.يرسسيإا
ةريسشأاتلا زجحل ىعسست ىرخأا ءامسسأا

ةمئاق طبسضت ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
باعلأ’ا يف نيكراسشملا نييسضايرلا

1202 ويكوط ةيبملوأ’ا
نامصض نم ةعاصسلا ةياغ ىلإا ايرئازج ايصضاير32 نكمت

ددع˘لا ى˘ق˘ب˘ي نأا ى˘ل˘ع ،1202 ويكوط دايب˘م˘لوا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا
تايفصصتلا نييصضايرلا ديدع ضضوخ لظ يف عافترÓل احصشرم
.1202 ويكوط ىلإا لهأاتلا ةريصشأاتب رفظلل

ىلع ةصضايرلاو بابصشلا ةرازول ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو
فلتخم ن˘م ا˘ي˘صضا˘ير32 نأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ة˘م˘ئا˘ق تءا˘جو دا˘ي˘ب˘م˘لوÓ˘ل ل˘هأا˘ت˘لا او˘ن˘م˘صض تا˘صصصصخ˘ت˘لا
 :يلاتلا لكصشلا ىلع نيلهأاتملا

دبع ،رصساي يكيرت ،يفولخم قيفوت :(40)ىوقلا باعلأا ـ
 .يتباث لÓب ،لوحل كلاملا

ضسنوي ،يفيلخ ناميإا ،مÓعوب ءاصسيمر :(60) ةمكÓملا ـ
نب ظيفحلا دبع ،يرمح بيعصش ،تانيدولوب بيعصش ،يصشومن
 .ةلبصش

فصسوي ،باقعل نيدلا زع ،يدياصس ميصسن :(30) تاجاردلا ـ
 .يقيقر

 . ضساروب ةزمح ،يصشيرب ةنيمأا : (20)ةيعارصشلا ةحÓملا ـ
 .دواد تيآا لامك ،ةنيدوب يلع ديصس :(20) فيدجتلا ـ
 .يليدب ديلو :(10) لاقثأ’ا عفر ـ

 .يصسيرخ ةريمأا :(10) كياك يوناك ـ
 .نونحصس ةماصسأا : (10) ةحابصسلا ـ

 .حايروب يبرعلا : (10) ةلواطلا ضسنت ـ
.يبعصش ىده :(10) بيوصصتلاو ةيامرلا ـ

ب.م.يرسسيإا
يلامو برغملا نيب ةقباسسملا يئاهن صشماه ىلع

لعسشم ملتسسي نوريماكلاب رئازجلا ريفسس
2202 «ناسشلا» ميظنت

تايلاعف ميظنت لعصشم نوريماكلاب رئازجلا ريفصس ملتصسا
اهنصضتحت يتلا2202 «ناصشلا» نييلحملل ايقيرفإا ممأا ضسأاك
.ةمداقلا ةنصسلا يف ،رئازجلا

،نييلحملل ايقيرفإا ممأا ضسأاك ميظنت فرصشب رئازجلا تزافو
ينطولا بخانلا لابصشأ’ اريبك ايدحت لكصشيصس يذلا رمأ’ا

ريصسلا ىلع مزاع يلحملا رصضخلا ناو ةصصاخ ،ةرقوب ديجم
نم يراقلا جاتلاب رفظلا ’ املو لوأ’ا بختنملا ىطخ ىلع
’ املو لوأ’ا بختنملا ناولأا لمح ملح نم بارتق’ا لجأا

ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف نا˘كم نا˘˘م˘˘صض
ملاعلا ضسأاكب ،ةنصسلا ضسفن يف ةينعم نوكتصس يتلا يصضاملب
ةريصشأات نامصض نم رصضخلا نكمت لاح يف ،رطق يف2202
.يملاعلا ضسرعلا يف ةكراصشملل

 ب.م.يرسسيإا
ليعول هسسفانم ـل43 لباقم اتوسص93 ىلع لسصح امدعب

ةيداحتÓل اديدج اسسيئر سسياقوب
ىوقلا باعلأ’ ةيرئازجلا

ةيرئازجلا ةيداحتÓ˘ل اد˘يد˘ج ا˘صسي˘ئر د˘ير˘ف ضسيا˘قو˘ب بخ˘ت˘نأا
اتوصص43 لباقم اتوصص93 ىلع لصصحت امدعب ،ىوقلا باعلأ’
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضشما˘ه ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘صسا˘ي ل˘ي˘عو˘ل ه˘صسفا˘ن˘م˘˘ل
نبب ،ةيبملو’ا ةنجللا رقمب اهتايلاعف ترج يتلا ةيباختن’ا

يذيفنتلا بتكملا ءاصضعأا ىلع تيوصصتلا مت امك.نونكع
ديمح ،لودنقوب نيصسح ،يفاصص ةيراتخم نم Óك مصضي يذلاو
ديعلو ،يموت دمحم ،مزأا تاحرف ،ضشوخب رهاط ،ينومحر
مل بيد ميكحلا دبع قباصسلا ضسيئرلا نأا ركذلاب ريدجلاو.وصسب
.ةيناث ةدهعل حصشرتي

 ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

يبرايسسلا انيعمج»
«تامملا ىتح

ه˘ع˘ن˘صص يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا راو˘صشم˘لا د˘ع˘ب
يتلا ةيهازلا ةرتفلاو دادزولب بابصش
ر˘خآا ي˘ف «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘˘بأا» ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي
،باقلأا ةثÓثب جيوتتلا دعب نيمصسوم
وعدملاو يدادزولب رصصانم ررق نيأا

د˘˘ي˘˘صشن ف˘˘ي˘˘لأا˘˘˘ت ي˘˘˘جاردو˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ك
نأا رظتنملا نم يذلاو «يبرايصسلا»ـل
يتأاتو ،قيرفلل يمصسرلا ديصشنلا نوكي
ىربكلا قرفلل ةب˘كاو˘م ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه
ي˘ف ا˘ه˘ب ا˘صصا˘خ اد˘ي˘صشن كل˘م˘ت ي˘ت˘لاو
ايملاع ىتحو «د˘ي˘م˘ع˘لا«يدا˘ن ةرو˘صص
.ينابصس’ا ةنولصشرب لثم

«نافعز هار» ركسسعم يلاو
ءا˘ه˘نإا ي˘ف ر˘خأا˘˘ت˘˘لا بب˘˘صست
ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا

بعلمو تاصضايرلا ةددعتم
ق˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو بصضغ
ق˘˘لا˘˘خ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘كصسع˘˘˘م
ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘˘خ ةدو˘˘˘ي˘˘˘صص
عصضوتصس يتلاو ةيد˘ق˘ف˘ت˘لا
ي˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م فر˘˘صصت تح˘˘ت
ضضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا با˘˘ع˘˘˘لا
نارهوب ةررقملا طصسوتملا
را˘ث ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘ّبوو
بتا˘˘كمو ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
مه˘ت˘م˘صص ما˘مأا تا˘صسارد˘لا
يف همÓتصسا ضضرتفملا نم يذلاو4102 ةنصس هب لاغصشأ’ا تقلطنا مجحلا اذهب عورصشم يف
لح ثحبل ناويدلا رقمب Óجاع اعامتجا بتري لوأ’ا لوؤوصسملا لعج ام وهو ةيصضاملا مايأ’ا
.ةبولطملا طورصشللو هتامازتل’ فلاخم لك دصض ىوكصش عاديإاب ارذحم ةلكصشملا

؟ولتفلت ةطارعوب

نم هقلق نع ةطارعوب ديصشر بردملا ربع
ل˘غ˘صشي ى˘ح˘صضأا يذ˘لا تا˘با˘صصإ’ا ل˘كصشم
نأاو ة˘صصا˘خ ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف ه˘لا˘ب
ةلوط˘ب قÓ˘ط˘نا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا
هلعج ام وهو » ةعمجلا موي» ةيناثلا ةجردلا
مج˘ح ضضف˘خ ةرور˘صضب ه˘يد˘عا˘صسم بلا˘ط˘ي
ةدا˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا ز˘ي˘كر˘˘ت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىتح يبطلا مقاطلا فرط نم نيباصصملا
ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘م˘ق˘ل از˘˘ها˘˘ج ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نو˘˘كي
قيقحتل «وطا˘صشلا» ءا˘ن˘بأا ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لاو
ن˘صسح ر˘ي˘ي˘صست˘ب ح˘م˘صست ة˘ق˘فو˘م ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا
. يوركلا مصسوملل

«ريخ اهيف» يدوج تيأا

اهصشيعي يتلا ةيبلصسلا جئاتنلا نم مغرلاب
نيدلا زع ضشتوكلا نأا ’إا يركصسبلا قيرفلا
ىلع قيرفلا ةردقم يف هتقث دكأا يدوج تيا
نأاو ةصصاخ لصضفأ’ا قيقحتو ةوقب ةدوعلا
عجرا دقو اذه ةدوجوم هبصسح ماخلا ةداملا
قيرفلل ةققحملا ةيبلصسلا جئاتنلا ضشتوكلا
ءاقفر اهصشيعي يتلا ةيصسفنلا فورظلا ىلإا
ر˘فو˘ت مد˘ع ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘˘ي˘˘فا˘˘عو˘˘ب
ملصستب مهل حمصست يتلاو ةيلاملا ةلويصسلا
يف اهدعب لمع˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا

. ةديج ةيونعم فورظ

«وسسار بكار» ةغيمد

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م و˘˘لوؤو˘˘صسم ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
د˘يد˘صست نود ن˘م تازا˘جإ’ا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
قحلا دبع كوملا ضسيئر حصضوأا ثيح نويدلا
امب نينئادلا عم اقÓطإا لصصاوتي مل هنا ةغيمد
نم ’و بيرق نم ’ هينعت ’ ةلكصشملا نأا
ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘كر˘صشلا ضصخ˘تو د˘ي˘˘ع˘˘ب
ادكؤوم تاعزانملا ةنجل ضسيئر عم لصصاوتي
بجعت يذلا درلا وهو ةكرصشلا لح رظتني هنا
حنمت نل تازاجإ’ا نأا دكأاو لوؤوصسملا هل

يتلا نويدلاو تاقحتصسملا ديدصست متي ىتح
. قيرفلا قتاع ىلع يه

مدع نم فوختم سسابع
هقيرف ةيزهاج

ضسابع زيزع ةملعلا ةيدولوم بردم ىصشخي
م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘ن’ هر˘صصا˘ن˘ع ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج مد˘˘ع
امك ر˘صضح˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘صصا˘خ يور˘كلا
ةبوعصص نم فوختي هلعج يذلا رمأ’ا يغبني
اورصضح نيصسفانملا نأاو ةصصاخ ملاعملا داجيإا

نأا ضضورفملا نمو اذه ةيبابلاب ةنراقم اديج
اذه ةلوطبلا ت’وج لوأا يف قيرفلا يقتلي
بعل˘م ي˘ف تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ف˘ي˘صضلا ة˘ع˘م˘ج˘لا

نم ةدارإ’او ةبغرلا ىلع لوعي ثيح ضشراح
لوأ’ا راصصتن’ا ليصصحتو قراوفلا عفر لجا
.ةلوطبلا يف

qarsana@essalamonline.com
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  فسصقلا نف
يرئازجلا يلودلا ليمز لصصاوي
نÓيم مجنو رصصان نب ليعامصسإا
ضشتيفوميهاربأا نات’ز يلاطي’ا
ةر˘ي˘ث˘م˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا قÓ˘طإا
لبق يفحصص هلأاصس ثيح ،لدجلل
ينوتورك مامأا ةارابملا قÓطنا
بلا˘˘ط˘˘م «ير˘˘ي˘˘نو˘˘صسور˘˘˘لا» نأا
ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ل˘جأا ن˘م زو˘ف˘لا˘˘ب
«ر˘ي˘ت˘ن’ا» يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا م˘˘ير˘˘غ˘˘لا
بعلن ’ نحن »:اربإا در نوكيل

ا˘ن˘صسف˘نأ’ بع˘ل˘ن ل˘ب د˘حأا ل˘˘جأ’
ي˘˘˘ف در˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘ل ،«ط˘˘˘ق˘˘˘فو
را˘صصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
«ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘ب
.نيفده «ناطلصسلا

15

ايلاوت يناثلا
ى˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن فر˘˘˘ع
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
نيبعÓل ايقير˘فإا
1202 نييلحملا
هتن˘صضت˘حا يذ˘لا
نوريماكلا
بختنملا جيو˘ت˘ت
ةرملل ي˘بر˘غ˘م˘لا
ةيناثلا
زوفلا دعب ايلاوت
ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ي˘ما˘ت˘خ˘˘لا
يلاملا بختنملا
بقللا تاذ ققح يبرغملا بختنملا نأا ركذُي ،وجديهأا ودمحأا بعلمب در نود نيفدهب
.ةيبرغملا يصضارأ’ا ىلع ةصسفانملا تبعُل امدنع8102 ةنصس
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رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

ناهرلا رسسخي ةي’وبو مهأ’ا ناققحي ةلبقلبو يوادوب ..ةوقب دوعي روليد^
ةباسصإ’ا نم سصلختلل ليهأاتلا ةداعإا ةيلمعل عسضخي يلوغيف^

ةيقيقح ةسشرو مامأا يلعوب
راسسم حيحسصتل
  «اداكيسسورلا»

3592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج72ـل قفاوملا1202 يرفيف9ءاثلثلا

 ةيلÙا ةلوطبلل لولح داجيإاو ةيدنألا ليو“ قرط ‘ رظنلا ةداعإاب بلاط

ةنيطنسسق بابسشنارهو ةيدولوم ةدكيكسس ةبيبسش

رخآا بعلي يسشطز
زوفلل هقاروأا
ةديدج ةدهعب

«فافلا» سسأار ىلع

06 لبق دقعت ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
 ةيباختنلا ةيعمجلا نم اموي

ءايبغأا اوسسيل يدلاخ ريزولاو ةرازولا» :جارجار
 «افيفلا» لبق نم ةبوقعلل رئازجلا سضيرعتل

لوأ’ا بختنŸا ىلع زيكÎلا بجي ’» ^
امو ..ةباغلا يطغت يتلا ةرجسشلا هنأاكو

 «ةينطولا ةلوطبلا Òسصم وه
ةسسائرل حسشÎلا ‘ ادبأا ركفأا ⁄و ’»^

«ةطبارلا ىتح وأا فافلا

 ءاقل ليجأات
يدم◊ ةسصرف «يرانكلا»

تيبلا بيتÎل

 تابايغلا ببسسب طغسضلا تحت يوطعلب

ةريطخ ناميل ةباسصإا
 نع بيغي يورقلبو
  «نابيزلا» ةهجاوم


