
ةكبسش طاقسسإا
بيرهتل ةمظنم ةيلود

تاردـــخملا

ررحي صسادرموب كرد
صضبقلا يقليو رسصاق

50صصفطتخملا ىلع
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عفرلا ‘ ةيلاعفب ةمهاسسŸا ¤إا اعد
ةيركسسعلا ةعانسصلا ىوتسسŸ رمتسسŸا

كرتي نل راهسشإ’ا قوسس نأا دكأا
:رميحلب ،ىسضوف ةلاح يف

نم اهل صساسسأا ’ رابخأ’ا هذه نإا لاق
ةثيبخ اهاياونو ةطولغمو ةحسصلا

ماقرألاب دّنفي راطع
تارداسص صضافخنا تاعئاسش

40 صصزاغلاو طفنلا

ىرخأا ةرايسسو ينطولا كردلل ةبكرم نيب فينع مادطسصا رثإاةيقرسشلا دود◊ا ىوتسسم ىلع طسشنت تايئانثلا لامعتسساب ةمكحمو ةقيقد ةطخ عسضو دعب
ةينقتونيسسلا

50صص

لاسصت’ا ريزو رميحلب رامع فسشك
رارق نع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا
قود˘ن˘سص ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ةدا˘˘عإا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا

ذ˘ن˘م د˘م˘ج˘م˘لا ة˘فا˘˘ح˘˘سصلا ةد˘˘عا˘˘سسم
كلذو ،يرا˘ج˘لا ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ4102
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو ةد˘˘عا˘˘سسم فد˘˘ه˘˘˘ب
ا˘ه˘˘تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص زوا˘˘ج˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ءا˘بو ر˘ث˘كأا ا˘هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

.انوروك

رئاز÷ا هاعرت يذلا راسسملل ةيوق ةعفد ءاطعإل ماه رسشؤوم «لاديك» عامتجا :موداقوب
30 صص«قوبسسŸا Òغ ثد◊ا»ـب هÈتعا

قودنسص ليعفت ةداعإا
دمجملا ةفاحسصلا ةدعاسسم

1202 نوسضغ يف

صصر◊ا ددجي ةحيرقنسش
هيمدختسسم تاراهم Úسس– ىلع
ةققÙا بسساكŸا ىلع ظافحلل

30 صص

30 صص

نايز نب ةلواط ىلع يبÓطلا مرحلا لخاد تامدخلاو ةيتامدخلا قفارملا فلم

5 ةباسصإاو يكرد ةافو
رورم ثداح يف نيرخآا

ةفلجلاب عورم

ديدحتل فيسشرأ’ا عاجرتسس’ تاوعد
ددج اياحسض يدافتو ةيعاعسشإ’ا ةلاحلا

راردأاب يرازو لازنإا
16 ـلا ىركذلا ءايحإل

ةيوونلا تاريجفتلل
30 صص

50صص

ةروطتم ةبقارم تاريماك بسصن
! روتسسملا فسشكل ةيعماجلا تاماقإلاب
ةيولوألا تاذ لئاسسملاب لجاعلا لفكتلاو ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم رييسستل ةديدج ةئيه^

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
..انوتحسضف

يف ةيناطيربلا «يصس يب يب» ةكبصش تلاق
يف ةرايصس يأا كÓتما» نأا ،ارخؤوم اهل ريرقت
ربعو .«نيريثكل ةبصسنلاب ةيهافر دعي رئازجلا
ا˘ه˘تا˘صصن˘م ر˘ب˘ع رو˘صشن˘م˘لا ة˘كب˘صشلا ر˘ير˘ق˘˘ت
ة˘ف˘ل˘كت ن˘م ا˘ه˘ئو˘جا˘ف˘ت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ةرايصس» نأا ىلإا ةريصشم ،رئازجلا يف تارايصسلا

ةثÓث اهر˘م˘ع ي˘صس لا ي˘ج ة˘يود˘ي ياد˘نو˘ي˘ه
كفلكتصس ،لاث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ،ا˘ما˘ع ر˘صشع
قوف˘ي ا˘م يأا ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘م011
ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا تاذ ع˘˘با˘˘تو ،«ر’ود ف’آا ة˘˘صسم˘˘خ
افعصض55 وحن يهاصضي غلبملا اذه» :افيصضم
وأا ر˘جأÓ˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا ى˘ندأ’ا د˘ح˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م
ماعل ةيلاملا نوناق بصسح يرهصشلا بترملا

ةرايصس كÓتما ةيناكمإا ًايئاقلت يغلُي ام ،0202
ريرقتلا اذه .«دودحملا لخدلا يوذل ةديدج
يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم داور هيلع قلع
يف ،«مكحبرت ’ هللا انوتحصضف» قلعم لاقف
ةيرخصس لحم Óعف انحبصصأا» رخآا لاق نيح
. «ةقفصشلل نيريثمو

! رانيد0004 ـب ةلاخنلا

ي˘بر˘م ن˘˘م و˘˘هو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا د˘˘حأا بطا˘˘خ
داور هلقانت ،و˘يد˘ي˘ف ط˘ير˘صش ي˘ف ي˘صشاو˘م˘لا
ةعامج» ـب مهامصسأا نم ،ةيعامتج’ا عقاوملا
ةداملا هذه راعصسأا نم اوصضفخي نأاب «ةلاخنلا
،نجاودلاو يصشاوملا ةيذغت يف لخدت يتلا

نأاب ،ههجو ىلع ايداب بصضغلاو لاق ثيح
ادصشانم ،اهل ىثري ةلاح يف حبصصأا لاوملا

كرحتلا ةراجتلاو ةحÓفلا يريزو نم Óك
ةلاخنلا رعصس لصصو امدعب ،Óجاع لخدتلاو
  .جد0004 نم رثكأا ىلإا

تايرحت

تا˘ي’و ةد˘ع ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأا ح˘لا˘˘صصم ىر˘˘ح˘˘ت˘˘ت
لÓغت˘صسا ة˘ي˘صضق ن˘ع ،لا˘م˘صشلاو بو˘ن˘ج˘لا˘ب
ةينيد تايعمجل نيلاتحمو نيذفان سصاخصشأا

سضور˘قو تارا˘ق˘ع ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ا˘˘ياوزو
يف اياوزل تحنم ،رييÓملا تارصشع اهتميق
عباطلا تاذ تايعمجلاب ةلودلا لفكت راطإا
تحنم ةيكنب سضور˘ق˘ل تا˘نا˘م˘صضك ي˘ن˘يد˘لا
081 ةميقب نييمهو ن˘ي˘حÓ˘ف ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل
.6002و0002 نيب ةدتمملا ةرتفلا يف رايلم
ىواكصشو ريراقت يقلت رثا تأادب تايرحتلا
سصاخصشأ’ ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ةدا˘ف˘ت˘صسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
يف سضارأاو تاراق˘ع ى˘ل˘ع او˘ل˘صصح ن˘يذ˘فا˘ن
ن˘هر م˘تو ا˘ياوز˘ل˘ل ة˘لود˘لا تاد˘عا˘صسم را˘˘طإا
تار˘صشع ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ي˘صضارأ’ا سضع˘˘ب
.سضورقك رييÓملا

! يقرملاو يلاولا نيب

˘ما˘ع ي˘ف ق˘ب˘صسأ’ا ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘ي’و ي˘˘لاو رر˘˘ق
ةينكصس ةدحو005 ةماقإا عورصشم حنم4002
ررق ،ينطولا ىوتصسملا ىلع ىربك ةلواقمل
ءانبلا ةيريدم يف فظوم عم قيصسنتلاب اهدعب
بتكم حلاصصل ةريبك ةينقت ةصسارد ةقفصص حنم
،ةظهاب ةفلكب ةلواقملا عم طبترم تاصسارد
ينعي اذهو ،ادبأا دصسجت مل ةينقتلا ةصساردلا

،ةي’ولا ةنيزخ اهتدبكت ةريبك ةيلام ةراصسخ
قبصسأ’ا يلاولا نأا فدصصلا بئارغ نم نكل
ةينكصس ةيقرت ةكرصش اهتماقأا Óيف نم دافتصسا
،رئازجلا ةمصصاعلا يف اهتاذ ة˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
؟ ةطبارتم ريغ ثادحأ’ا هذه لك لهف

qarsana@essalamonline.com
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ةقيلفتوب ريتركسس
ريتركصس درجم نكي مل

رار˘صسأ’ م˘تا˘كو سصا˘˘خ
ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
دحأا ناك دقل ،ةقيلفتوب
املع سصاخ˘صشأ’ا ر˘ث˘كأا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘ب
سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ه˘برا˘قأ’ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
ه˘نإا ،ة˘يدار˘م˘˘لا ر˘˘صصقو
سسي˘˘ئر˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘كصس
رفوتت ’ يذلا قبصسأ’ا
نا˘˘ترو˘˘صص ىو˘˘˘صس ه˘˘˘ل
،طق˘ف نا˘ت˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف
ي˘˘ف ن˘˘˘كم˘˘˘ت ل˘˘˘جر˘˘˘لا
،ةلودلا يف ايلع بصصانم يف ةمهم تاراطإا نييعت نم ،يصسايصسلاو يفيظولا هدجم تاونصس
يف مهم لوؤوصسمو لقأ’ا ىلع نينثا نييلاو بصصن قباصسلا ةقيلفتوب ريتركصس نإا لوقت تابيرصستلا
لوح تامولعم يأا رفوتت ’ هنإاف اذه نم مغرلاب نكل ،نييذيفنتلا نيريدملا نم ددعو ةعاذإ’ا
.ةيدارملا رصصق يف مهمايأا رخآا ىتح هيقيقصشو ةقليفتوب مز’ يذلا لجرلا داصسف

يبألا انسشيج
نع ةوقب عفاد ،فورعم يصسايصس للحم
سشي˘ج˘لا نإا Ó˘ئا˘ق ،ا˘ه˘صشي˘جو ر˘ئاز˘ج˘لا
،ا˘صسنر˘ف ن˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسم ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يبأ’ا سشيجلا اذه فقاوم براصضتل
يف ةيرامعتصس’ا اصسنرف تاحومط عم
ةيقيرفا لودو ايريجين ،يلام نم لك
ح˘صضف ل˘ب ،ط˘ق˘ف اذ˘˘ه سسي˘˘لو ،ىر˘˘خأا
ةمظنأ’ا هذه نأا ازربم ،ةيبرع ةمظنأا
نأاو ،يرئازجلا سشيجلا نم ةدقع اهل
ةدجاوت˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تاو˘ق˘لا

سضري نلو لبقي نل ،ينطولا ريرحتلا سشيج ليلصس يرئازجلا سشيجلا نأا نيح يف ،اهيصضارأا ىلع
  .مكنم فرصشأا يرئازج يدنج ءاذح :لوقلاب اقلعم ،هيصضارأا ىلع تاوقلا كلت دجاوتب

! رخآا عون نم نويومد
ريغ هنا هنع لاقي ام لقأا عصشب كولصس يف
رامح قرحب لجيج يف نومرجم ماق ،يناصسنإا

ةكرحلا عطتصسي مل رامحلا ،قزري يح وهو
هتافو ىلإا ىدأا ام مايأا3 ةدمل لكأ’ا ىتحو
ةعصشب˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه ،ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف
يف ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ءا˘ي˘ت˘صسا ترا˘ثأا

ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م داور ى˘˘ت˘˘حو ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
ةرو˘صصلا˘بو ر˘ب˘خ˘لا˘ب اوأا˘جا˘ف˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
هذه لثم راركت متي ’ ىتح نيمرجملا ةبقاعم ةرورصض ىلع ء’ؤوه عمجا ثيح ،ةلوادتملا
ةبقاعم تمتو قيقحت حتفل ةلادعلا دÓب يف انك ول ،نويومدو نويباهرإا مهدحا لاقف ،رومأ’ا

يه ’و اهتمعطأا يه ’ ةره يف رانلا تلخد ةأارما رخآا لاق نيح يف ،مهقرحو ةلفصسلا ء’ؤوه
.ميظع هللا دنعو انيه هنوبصسحت تلاقف ىرخأا امأا ،سضرأ’ا سشاصشخ نم لكأات اهتكرت

عبرألا ققسشلا
و˘˘˘صضع ل˘˘˘˘صصح
ق˘با˘صس بخ˘ت˘ن˘˘م
سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
4 ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئ’و
يف ،ةلماك ققصش
تر˘ق˘ت ن˘˘م ل˘˘ك
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قروو
ةينكصس عيراصشم
ةيمهاصست
ءامصسأاب ةيوقرتو
ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘قأا
،ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا
وصضعلا
بختنملا
ف˘صشك ،ق˘با˘صسلا
هيلع لصصح ام مامأا ائيصش يواصسي ’ هيلع لصصح ام نأا ،سسلجملا ةرداغم نم تاونصس دعب
.؟ثدحتملا هيعدي ام ىلع ءÓمزلا لصصح لهف ،سضارأا نم سسلجملا يف نوقباصسلا هؤوÓمز
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watan@essalamonline.com

هصسؤورت لÓخ موداقوب ربتعا
قافتا ةعباتم ةنجلل24 ةرودلا
يلام يف ة˘ح˘لا˘صصم˘لاو م˘ل˘صسلا

رئازجلا را˘صسم ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لاو
ةر˘م لوأ’ ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حا ي˘ت˘˘لاو
،دÓ˘ب˘لا لا˘م˘صش لاد˘ي˘ك ة˘ن˘يد˘م
رصشؤومو قوبصسملا ريغب ثدحلا

ةيوق ةعفد ءاطعإا هنأاصش نم ماه
ة˘ح˘لا˘صصم˘لاو م˘ل˘صسلا را˘˘صسم˘˘ل
نواعتلاب ر˘ئاز˘ج˘لا ها˘عر˘ت يذ˘لا

ةلثمملا ةيلودلا ةعومجملا عم
 .ةنجللا يف

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘˘يزو˘˘ل تنا˘˘كو
تاءاقللا نم ةلصسلصس موداقوب
،دلبلا اذه يف نيلوؤوصسملا عم
تا˘قÓ˘ع˘˘لا لو˘˘ح ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت
ىلإا اهريوطت ل˘ب˘صسو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ع˘ير˘صست ة˘لأا˘صسم بنا˘˘ج
يف ةحلاصصم˘لاو م˘ل˘صسلا قا˘ف˘تا

اهمعدتو اهقفار˘ت ي˘ت˘لا ،ي˘لا˘م
.رئازجلا

ىر˘˘ي ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
قصسنملا ناصضمر دولوم دمحم
يلام يف داوز’ا ةكرحل ماعلا
ةصسائر نأا يفحصص حيرصصت يف

زفحم لاديك  عامتج’ رئازجلا
نم ىقبت ام ذيفنت لامكتصس’
ةحلاصصملاو ملصسلا قافتا دونب
ام ةصصاخ رئازجلا يف عقوملا
سشيجلا د˘ي˘حو˘ت ي˘ق˘صشب ق˘ل˘ع˘ت
ةيدود˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
 .’امصش

ي˘˘ف مودا˘˘قو˘˘ب ي˘˘ظ˘˘ح د˘˘قو
فر˘ط ن˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘ب و˘˘كا˘˘ما˘˘ب
ثيح ،وادن هاب يلاملا سسيئرلا
هباصسح ىلع ةديرغت يف حصضوأا

ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘صصخ˘˘˘˘صشلا
ها˘ب ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا نأا ،«ر˘ت˘يو˘ت»
قرطتلل ةصصرف تلكصش ،وادن
قا˘فآاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةليفكلا لبصسلا اذكو اهزيزعت
قاف˘تا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةر˘ي˘تو ع˘ير˘صست˘ب
نع قثبنملا ةحلاصصملاو ملصسلا

.رئازجلا راصسم
ةديرغتلا سسفن يف بتك امك

نم لك عم تاثداحم ،ىرجأا هنأا
،ي˘لا˘م˘لا ة˘لود˘لا سسي˘˘ئر بئا˘˘ن

ع˘مو ا˘تو˘غ ي˘م˘صصا˘ع د˘ي˘ق˘ع˘لا
عم اذكو ،ي’وم ينيز هريظن
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ر˘˘يزو
،ي˘غاو ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسا د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘صشقا˘ن˘˘م تلوا˘˘ن˘˘ت
امدق عفدلا ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ةح˘لا˘صصم˘لاو م˘ل˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
.يلام يف ةينطولا

«قوبشسŸأ Òغ ثد◊أ»ـب هÈتعأ

ةيوق ةعفد ءاطعإل ماه رسشؤوم «لاديك» عامتجا :موداقوب
رئاز÷ا هاعرت يذلا راسسملل

 يمولد Ëرم

24 ـلأ ةرودلأ لاغششأأ ،ةرم لوأل ةيلاملأ لأديك ةنيدم ناشضتحأ نأأ ،ةيجراخلأ نوؤوششلأ ريزو موداقوب يربشص دكأأ
ةعفد ءاطعإأ هنأاشش نم ماه رششؤوم ،رئأزجلأ راشسم نع قثبنملأ يلام يف ةحلاشصملأو ملشسلأ قافتأ ةعباتم ةنجلل

 .رئأزجلأ هاعرت يذلأ راشسملأ أذهل ةيوق

ةيركشسعلأ ةعانشصلأ ىوتشسŸ رمتشسŸأ عفرلأ ‘ ةيلاعفب ةمهاشسŸأ ¤إأ اعد

تاراهم Úسس– ىلع صصر◊ا ددجي ةحيرقنسش
ةققÙا بسساكŸا ىلع ظافحلل هيمدختسسم

ةلاحلأ ديدحتل فيششرألأ عاجرتشسل تأوعد
ددج اياحشض يدافتو ةيعاعششإلأ

ىركذلا ءايحإل راردأاب يرازو لازنإا
ةيوونلا تاريجفتلل16 ـلا

د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا سصر˘˘˘ح
سشيجلا ناكرأا سسيئر ةحيرقنصش
ديكأاتلا ىلع ،يبعصشلا ينطولا
وه ىغتبملا يصساصسأ’ا فدهلا نأا
لصصاوتملاو رمتصسملا نيصسحتلا
ة˘فا˘كل تارا˘ه˘م˘لاو فرا˘ع˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لاو تارا˘˘˘طإ’ا

نا˘˘ف˘˘ت˘˘بو ةداو˘˘ه نود ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ىلع ةظفاحملا لجأا نم ديدصش
اهريوطتو ةماهلا بصساكملا هذه
.اهتيقرتو

ةح˘ير˘ق˘ن˘صش ق˘ير˘ف˘لا ح˘صضوأاو
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘˘خ
،ةنيطنصسقب ةصسماخلا ةيركصسعلا
تاد˘حو ن˘˘م ادد˘˘ع د˘˘ق˘˘ف˘˘ت ن˘˘يأا
نم لكب ةيركصسعلا تاعانصصلا

فدهلا اذ˘ه نأا ،ة˘ن˘تا˘بو ة˘ل˘صشن˘خ
ة˘م˘ها˘صسم˘لا ي˘ف ا˘صضيأا ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
ر˘م˘ت˘صسم˘لا ع˘فر˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب
،ةيركصسعلا انتعانصص ىو˘ت˘صسم˘ل

ةيكيناكيملا تاعانصصلا اميصس’
يتلاو اه˘تا˘صصصصخ˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
اما˘ه ادد˘ع ر˘فو˘ت نأا تعا˘ط˘ت˘صسا

مهاصست نأاو لغصشلا بصصانم نم
تاجايتحا ةيبلت يف ريبك لكصشب
دوهج ميعدتو ةحلصسملا انتاوق
.ينطولا داصصتق’ا

نأا ،عافدلا ةرازول نايب دافأاو
ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا ةرايز
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
ةيركصسعلا ةيحانلا ىلإا يبعصشلا
اهموي يف تل˘صصاو˘ت ،ة˘صسما˘خ˘لا
تادحو نم ددع دقفتب ،يناثلا
نم لكب ةيركصسعلا تاعانصصلا

،ةنتاب ةي’وب ة˘نا˘ير˘صسو ة˘ل˘صشن˘خ
ة˘˘ي’و˘˘ب سسمأا لوأا د˘˘ق˘˘ف˘˘˘ت ن˘˘˘يأا

ةيعا˘ن˘صص تاد˘حو ةد˘ع ة˘ل˘صشن˘خ
ة˘كر˘صش رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ير˘˘كصسع
يف ةصصصصختملا (رئازجلا‐رمن)

اذ˘كو (ر˘م˘ن) ة˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص
ةيكيناكيملا تاءانب˘لا ة˘صسصسؤو˘م
ةعانصص اهرودب يه ىلوتت يتلا
عبات ثيح ،ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا ة˘ح˘ل˘صسأ’ا

ةصسصسؤوم˘لا ر˘يد˘م ه˘مد˘ق ا˘صضر˘ع
جاتنإ’ا لصسÓصس فلتخم دقفتو
ة˘نا˘ير˘صس تنا˘˘كو .ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت˘˘لاو
ي˘ف ة˘ط˘ح˘م ر˘خآا ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
ةصسصسؤوم قيرفلا راز نيأا ،ةرايزلا
ةصصتخملا ةيعانصصلا تازاجنإ’ا
نع Óصضف ،رئاخذلا ةعانصص يف
ثيح ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ت’و˘ح˘م˘لا

جاتنإ’ا لصسÓصس فل˘ت˘خ˘م ن˘يا˘ع
.ةصسصسؤوملا هذهب

خ.ةميشسن

ةرا˘يز˘ب ءارزو˘لا ن˘م د˘فو مو˘ق˘˘ي
،راردأا ة˘ي’و ى˘˘لإا د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع
تاريجفتلل16 ـلا ىركذلا ءايحإ’
ةيرئازج˘لا ءار˘ح˘صصلا ي˘ف ة˘يوو˘ن˘لا
د˘فو˘لا ن˘م˘˘صضت˘˘يو .مو˘˘ي˘˘لا نا�ر˘˘ب
د˘م˘ح˘م ة˘حا˘ي˘صسلا ر˘˘يزو يرازو˘˘لا

ينطولا نماصضتلا ةريزوو ،وديمح
ر˘ثو˘ك ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضقو ةر˘˘صسأ’او
ر˘يزو˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،و˘˘كير˘˘ك
ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يد˘˘ي˘˘صس لآا ةز˘˘م˘˘ح ة˘˘يوار˘˘ح˘˘صصلا
ةرازول ماعلا نيمأ’ا اذكو ،خيصشلا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

نأا ءاربخ دكأا ،ةبصسانملا هذهبو
تاعا˘ع˘صشإ’او ة˘يوو˘ن˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ا˘ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ا˘نور˘ق بّ̆ل˘ط˘ت˘˘ت
ل˘ك د˘˘صشح ةرور˘˘صض ي˘˘عد˘˘ت˘˘صستو
هذهل ةايحلا ةداعإا لجأا نم تاقاطلا
تائم سصيلختو ةتيملا تاحاصسملا
ميحج نم نييرئازجلا نم ف’آ’ا
.تاعاعصشإ’ا

ثحابلا ددصش ،ددصصلا اذه يفو
ىلع وصصروقلا دمحم خيراتلا يف

ف˘˘ي˘˘صشرأ’ا عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘صسا ةرور˘˘˘صض
يتلا ةيوونلا براجتلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘صسنر˘˘ف ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘جأا
ةيرئازجلا ءارحصصلاب ةيرامعتصس’ا
ةيناصسنإ’ا دصض ةميرجلا هذه مييقتل
.ةيئي˘ب˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا ا˘ه˘ب˘ناو˘ج ي˘ف
نإا و˘˘صصرو˘˘ق˘˘لا رو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا لا˘˘˘قو
فيصشرأ’ا ميلصستب ةبلاطم اصسنرف»
تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ة˘ل˘˘صسل˘˘صسب سصا˘˘خ˘˘لا
ءارحصصلا يف اهترجأا يتلا ةيوونلا
ةيئانث ليكصشت لÓخ نم ةيرئازجلا
مييقت˘ل ة˘ي˘صسنر˘ف‐ة˘ير˘ئاز˘ج نوا˘ع˘ت

يف ةعيظفلا ةميرجلا راثأ’ لماك
ا˘م˘ي˘صس’ ،ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو نا˘˘صسنإ’ا ق˘˘ح
تايافنلا نفد نكامأا نع فصشكلا
ةيعاعصشإ’ا ةلاحلا ديدحتل ةيوونلا
يدا˘ف˘تو ةرر˘صضت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

نأا خرؤوملا ربتعاو .«ددج اياحصض
سصاخلا ف˘ي˘صشرأ’ا اذ˘ه عا˘جر˘ت˘صسا
يتلا ةيصسنرفلا ةيوونلا براجتلاب
يرفيف31 موي ريجفتب تلهتصسا

،راردأاب ايدوم˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب0691

فلم˘لا اذ˘ه ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف م˘ها˘صسي˘صس
ةر˘كاذ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا
تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ا˘ف˘صصاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘م˘ير˘ج˘لا˘ب»
’ يتلاو ةئيبلاو ةيناصسنإ’ا دصضو
.«مداقتلاب طقصست

روتكدلا بلاط ىرخأا ةهج نم
˘مو˘صسر˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ب و˘صصرو˘ق˘˘لا
31 يف رداصصلا يصسنرفلا يذيفنتلا

ةيف˘ي˘ك دد˘ح˘ي يذ˘لا ،0102 ناو˘ج
قلعتم˘لا «نارو˘م» نو˘نا˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت
سضيو˘˘ع˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو طور˘˘˘صشب

ةيصسنرفلا ةيوونلا براجتلا اياحصض
يف «افحجمو اغوارم» هربتعا يذلا

ابلاطم ،نييرئازج˘لا ا˘يا˘ح˘صضلا ق˘ح
يتلا دو˘عو˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا» ـب ا˘صسنر˘ف
نيذلا اياحصضلا سضيوعتل اهتعطق
تاريثأات ىقبت نكل مهبلغأا يفوت
ربع ةرمتصسم ةيوونلا تاعاعصشإ’ا
ثحابلا راصشأا هبناج نم .«لايجأ’ا
،ةقط˘ن˘م˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ي˘م˘يدا˘كأ’ا
،نمحرلا دبع يزراحم˘ل رو˘ت˘كد˘لا
ةيوون تاريجفتب تماق اصسنرف نأا
وليك07و02 نيب اهتوق تحوارت

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘م˘صسم تل˘م˘ح ن˘˘ط
عو˘˘بر˘˘ي˘˘لاو قرزأ’ا عو˘˘بر˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك
سضي˘˘˘بأ’ا عو˘˘˘بر˘˘˘ي˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘صضخأ’ا

يف ةيلابم ريغ ،رمحأ’ا عوبريلاو
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب كلذ
ماهيإا ىلع تلمع نأا دعب اهتانوكم
ةقطنم ولخب يلودلا ماعلا يأارلا

يناعيو .يرصشب دوجو يأا نم ناقر
ةقطنم˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عاو˘نأا ن˘م را˘˘ق˘˘هأ’ا
ةيق˘ل˘خ تا˘هو˘صشت ن˘مو نا˘طر˘صسلا
مهو ةيوونلا تاعاع˘صشإÓ˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو مو˘˘ي˘˘لا نو˘˘˘خر˘˘˘صصي
نم ىق˘ب˘ت ن˘م˘لو م˘ه˘ل تا˘صصنإ’ا˘ب
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لاو ءا˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’ا
ةماقإا» نهر مويلا مهو نورصضتحي

راظ˘ت˘نا ي˘ف م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف «ة˘ير˘ب˘ج
.توملا

ـه.دأوج

:رميحلب ،ىشضوف ةلاح يف كرتي نل راهششإلأ قوشس نأأ دكأأ

1202 نوسضغ يف دمجملا ةفاحسصلا ةدعاسسم قودنسص ليعفت ةداعإا

:يتامغز ،ةلأدعلأ ماكحأأ قيبطت ضضفري فظوم لك دعوت

هلوح قيق– حتفو ÊوÎكللا راوسسلاب لمعلا فيقوت ” ببسسلا اذهل

ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع ف˘˘صشك
ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘صصت’ا
ة˘مو˘كح˘لا رار˘ق ن˘ع ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ةدعاصسم قود˘ن˘صص ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإا
4102 ذ˘ن˘م د˘م˘ج˘م˘لا ة˘فا˘ح˘صصلا

فدهب كلذو ،يراجلا ماعلا لÓخ
ةصصاخلا مÓعإ’ا لئاصسو ةدعاصسم
ةيلاملا اه˘تا˘بو˘ع˘صص زوا˘ج˘ت ى˘ل˘ع
.انوروك ءابو رثكأا اهدقع يتلا

حيرصصت يف رميحلب رامع لاق
ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم نإا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
ينوناق را˘طإا داد˘عإا ى˘ل˘ع ف˘كع˘ت

ر˘ي˘˘صسي ر˘˘خآاو را˘˘ه˘˘صشإ’ا˘˘ب سصا˘˘خ
ازربم ،لاصصت’ا تاكرصش طاصشن
يف كرتي نل راهصشإ’ا قوصس نأا

هيلعو ،اهفرعي يتلا ىصضوفلا ةلاح
ر˘صشن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا نا˘˘ف
ا˘ه˘ت˘ف˘صصب تعر˘صش د˘ق را˘ه˘صشإ’او
فييكت يف ،ةلودلاب ةصصاخ ةيكلم
تا˘˘˘نÓ˘˘˘عإ’ا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
ةيروهمجلا نيناوق عم ،ةيمومعلا

ريياعملا نم ةعومجم لÓخ نم
زيح لخد˘ت˘صس ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا
ىل˘ع هدر ي˘فو ،ا˘ب˘ير˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘صس

ريهطت» نأا ريزولا دكأا ،لاصصت’ا
اتقو بلطتي مغلمو سسلفم عاطق
لصصاونصس اننإا» Óئاق اعم ةرباثمو
ةيعصضو نيصسحت لجأا نم لمعلا
هيف ثي˘ع˘ي ي˘ت˘لا لا˘صصت’ا عا˘ط˘ق
رميحلب ح˘صضوأاو.«ادا˘صسف ءÓ˘خد˘لا

تاصشرولا ةيبلاغ نأا ،رخآا بناج نم
رياني يف اهقÓطإا مت يتلا رصشعلا

لظ عاطق ريهطت لجأا نم»0202
د˘ق ،ى˘صضو˘ف ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف Ó˘˘يو˘˘ط
قلع˘ت˘يو «ار˘ب˘ت˘ع˘م ا˘مد˘ق˘ت تفر˘ع
ةقلعتملا تاصشرولاب ةصصاخ رمأ’ا
بصسا˘ن˘م ي˘نو˘نا˘ق را˘طإا ع˘˘صضو˘˘ب»
ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘ل
نيناوق˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘تو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
يعاذإ’ا ثبلا ة˘لا˘كو˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا

ق˘يو˘˘صست ل˘˘جأا ن˘˘م ،يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لاو
يعانصصلا رمقلا اهرفوي تامدخ
ربصسو راهصشإ’او1 تاصس موكلا
نعو ،«لاصصت’ا ت’اكوو ءارآ’ا
اهنأا ‐ثدحتملا‐ لاق ،1202 ةنصس
يوصضعلا نوناقلا ليدعتل سسركت
2102 ةنصسل مÓ˘عإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ع˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ل˘˘جأا ن˘˘˘م كلذو»
يتلا ت’وحتلاو ديدجلا روتصسدلا

مت˘ي˘صس يذ˘لاو «عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ي
عيمج ة˘م˘ها˘صسم˘ب ه˘ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا»
.«عاطقلا يف نيينهملاو نيلعافلا

ر˘يزو قر˘ط˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ى˘˘˘˘˘لإا لا˘˘˘˘˘صصت’ا
عصضو مت هنا ادكؤوم ،ةينورتكل’ا

دادعإا لÓخ نم ،«ىصضوفلل» دح
يرا˘صس مو˘˘ي˘˘لا ح˘˘ب˘˘صصأا مو˘˘صسر˘˘م
بنا˘ج سصو˘صصخ˘بو ،لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا
˘‐ ل˘كصشي يذ˘لا ي˘م˘˘قر˘˘لا ن˘˘مأ’ا

يف اريبك ايدحت ‐ريمحلب بصسح
ن˘ي˘طو˘ت م˘ت˘ح˘ي» ،ن˘هار˘˘لا تقو˘˘لا

ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘قاو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
كلذو ايلحم اهريغ وأا ةيرابخإ’ا

تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جا ن˘˘م
نأا ا˘ف˘ي˘صضم «دÓ˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ةدوجوملا ةينور˘ت˘كل’ا ف˘ح˘صصلا

يلاتلاب ةوعدم ةيلبقتصسملا كلتو
يدا˘م˘لا ن˘ي˘طو˘ت˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت ى˘˘لإا

لاجم يف اهعقاو˘م˘ل ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو
تاقاطلا نأا املع ،(zd) «داز يد»
عفترت لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.ظوحلم لكصشب

ز.ضسواط

ر˘يزو ي˘تا˘م˘غز م˘صسا˘ق˘ل˘˘ب د˘˘كأا
م˘ت ه˘نأا ،ما˘˘ت˘˘خأ’ا ظ˘˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘لا
راو˘˘˘صسلا˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ايلاح وه فلملا ن’ ينورتكل’ا

ى˘ل˘ع ي˘ئا˘صضق ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘ح˘˘م
دمحما يديصس ةمكحم ىوتصسم
يف ىرج ام ةقيقح ىلع فوقولل
.ةيصضقلا

ة˘صسل˘ج ي˘ف ي˘تا˘م˘غز ح˘صضوأاو

ة˘يو˘ف˘صشلا ة˘ل˘ئ˘صسأÓ˘ل ة˘صصصصخ˘˘م
نأا ،ينطولا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
ي˘نور˘ت˘كل’ا راو˘˘صسلا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

رظنلا ةداعإا ةياغ ىلإا ايلاح فقوتم
قيقحت حتف» مت هنأا ىلإا اريصشم ،هيف
دمحما يديصس ةمكحمب يئاصضق
ي˘˘ف ىر˘˘ج ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ي˘ل˘م˘ع تف˘ل˘ك ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
’اومأا ةيمومعلا ةنيزخلل ءانتق’ا

نأا نود ةبعصصلا ةلم˘ع˘لا˘ب ة˘ظ˘ها˘ب
فا˘صضأاو .«ا˘ئ˘ي˘صش ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسن
امنيح «اريبك ناك انلمأا» نأا لوقلا
ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا م˘˘ت
هذه نأا ريغ» ينورتكل’ا راوصسلاب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن’ تر˘خ˘˘ب˘˘ت مÓ˘˘حأ’ا
تلاح ةينقت لكاصشم ا˘ه˘ت˘صضر˘ت˘عا
اذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م نود
.«ءارجإ’ا

ر.نوراه

ليجشست مدع ىلإأ راششأأ
يأأ ىلع ةيبلشس تافعاشضم
هحيقلت مت نطأوم

متيسس :يوايهم
نويلم04 ءانتقا

حاقل نم ةعرج
ماعلا اذه «انوروك»
وشضع ،يوايهم ضضاير فششك

ةعباتمو دشصرل ةيملعلأ ةنجللأ
رئأزجلأ نأأ ،انوروك ضسوريف
،ةعرج نويلم04 ينتقتشس

لجأأ نم كلذو ،ةنشسلأ هذه
ىلع يرئأزج نويلم02 حيقلت
يف ،يوايهم حشضوأأو .لقألأ

تايلمع نأأ ،يفحشص حيرشصت
،انوروك ضسوريف دشض حيقلتلأ
لكل ةنومشضم نوكتشس
تامأزتلل اقفو نييرئأزجلأ

ديجملأ دبع ةيروهمجلأ ضسيئر
،ثدحتملأ تأذ فاشضأأو .نوبت
يتلأ حيقلتلأ تايملع نأأ
ةرمتشسم نيعوبشسأأ ذنم تقلطنأ

ىلإأ أريششم ،ةديج فورظ يف
ةلاح يأأ ليجشست متي مل هنأأ

ةيبلشس تافعاشضم وأأ ةريطخ
 .هحيقلت مت نطأوم يأأ ىلع
قطانملاب قلعتي اميفو
ةنجللأ وشضع فششك ،ةلوزعملأ
ةعباتمو دشصرل ةيملعلأ

قطانم نأأ ،انوروك ضسوريف
ةيولوألأ يف ةلوزعملأو لظلأ

نأامط امك ،ميعطتلل ةبشسنلاب
يف نآلأ ةيئابولأ ةلاحلأ نأأ
ةنجللأ نأأو ،ةحيرم ،رئأزجلأ

 .طغشض نود لمعت
تأرايخ نأأ ،يوايهم دكأأو
تاحاقلل ةيملعلأ ةنجللأ
ىلع ةينبم تناك ،ةراتخملأ

عقأولأو ،ةقيقد ةيملع ريياعم
دعب هنأأ ىلإأ أريششم ،كلذ تبثأأ
حاقللأ تقحل يتلأ تأداقتنلأ
دقف ،«كينتوبشس» يشسورلأ
حبشصأأو هتيلاعف ريخألأ تبثأأ

،ابوروأأ يف ريبك لكششب ابولطم
.هلوق دح ىلع

ر.نوراه



را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع دا˘˘فأا
ة˘ل˘˘ئ˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘ف سسمأا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا باو˘˘ن
طفنلا تارداصص نأا ،ينطولا

تزواجت0202 ة˘ن˘صس لÓ˘خ
يف ،ايموي ليمرب فلأا739
زا˘غ˘لا تاردا˘صص تغ˘ل˘ب ن˘ي˘˘ح
ر˘ت˘م را˘ي˘ل˘م04 ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

تايمك نأا احصضوم ،بعكم
هتاق˘ت˘صشمو ط˘ف˘ن˘لا تاردا˘صص
مل ةيلودلا قوصسلل ةهجوملا
فلأا092ـب اصضافخنا لجصست
هل تجور امك ،ايموي ليمرب
نأا ازر˘˘ب˘˘م ،طا˘˘صسوأ’ا سضع˘˘ب
طفنلا نم رئازجلا تارداصص»
ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ تغ˘ل˘ب زا˘غ˘لا وأا
ليمرب000739 ةي˘صضا˘م˘لا
رتم رايلم04و ايموي لئاصس
يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ن˘م بع˘كم
ة˘˘˘مزأ’ا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةقاطلا ريزو لاقو ،«ةيحصصلا

لم˘صشت ر˘ئاز˘ج˘لا تاردا˘صص نأا
ماخ ط˘ف˘ن ل˘ي˘مر˘ب000776
طفن ليمرب00008و ايموي

لدا˘ع˘ي ا˘مو ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ
طف˘ن ن˘م ل˘ي˘مر˘ب000081
هذه تحم˘صسو ،ا˘ي˘مو˘ي ل˘ئا˘صس

،‐ راطع بصسح‐ تارداصصلا
ة˘م˘ي˘ق˘ب ل˘ي˘خاد˘م ل˘ي˘صصح˘ت˘˘ب
يكير˘مأا ر’ود را˘ي˘ل˘م2.02
ر’ود رايلم2.31 نم ةنوكم
7و ،طفنلا ر˘يد˘صصت ل˘ي˘خاد˘م
ل˘ي˘خاد˘م ن˘م ر’ود ر˘ي˘˘يÓ˘˘م

.زاغلا ريدصصت
هذه نأا ةقاطلا ريزو دكأاو

ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ما˘˘˘قرأ’ا ي˘˘˘ه
يف ةرو˘صشن˘م˘لاو ةدو˘جو˘م˘لاو
عوبصسأ’ا ذن˘م ةرازو˘لا ع˘قو˘م
.ةنصسلا نم لوأ’ا

ثدحلا4 6592ددعلا ^2441 بجر1ـل قفاوملا1202 يرفيف31تبسسلا

watan@essalamonline.com

ةثيبخ اهاياونو ةطولغمو ةحسصلا نم اهل صساسسأا ’ رابخأ’ا هذه نإا لاق

زاغلاو طفنلا تارداسص صضافخنا تاعئاسش ماقرألاب دّنفي راطع
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نم رئازجلا تارداسص صضافخناو فعسض نع ارخؤوم هلوادت ّمت ام ،راطع ديجملا دبع ةقاطلا ريزو دنف
ةثيبخ اهاياونو ةطولغمو ةحسصلا نم اهل صساسسأا ’ رابخأ’او ريسشانملا هذه نأا ادكؤوم ،زاغلاو طفنلا

.ءوسسب رئازجلا فدهتسست

Îفدلا جارختسس’ ديدج ميظنت دامتعا نع فسشك
:ةيلاŸا ريزو ،يراقعلا

لاومألا رداسصم لك صصاسصتما وحن
هرداسصم فيفŒو «راوكسسلا»ـب ةدجاوتŸا

رانيد رايلم57 زهاني ام صصيسصخت نع نلعأا
ةيلمعلا ديسسجتل

ةداعإل ينطولا ططخملا :يقارب يقزرأا
زهاج برسشلا هايم تاكبسش ليهأات

نامحرلا دبع نب نميأا لاق
لمعلا م˘ت˘ي ه˘نإا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
لاومأ’ا رداصصم لك سصم ىلع
يزاوملا قوصسلا يف ةدجاوتملا

.اهرداصصم فيفجتو
لÓخ نامحرلا دبع نب دافأاو

بئا˘ن˘لا لاؤو˘صس ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘با˘˘جإا
قوصسلا لوح فÓخ نب رصضخل
م˘صسا˘ب ة˘فور˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘˘ي ه˘˘نأا ،«راو˘˘كصسلا»
ةبراقمو يرذج لح داجيإا ىلع
را˘صشأاو .ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘صش
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘صسم˘˘لا
نأا ،دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

يزاو˘˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘صسلا ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ظ
ق˘ل˘ق˘˘ي ا˘˘مو ،سصيو˘˘ع ل˘˘كصشم
رداصصم وه ديدح˘ت˘لا˘بو ا˘ي˘لا˘ح
.لاومأ’ا هذه

ريزو زربأا ،رخآا قايصس يفو
جارختصسا م˘ت˘ي˘صس ه˘نا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
رهصش فرظ يف يراقعلا رتفدلا
كا˘˘ب˘˘صشلا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ز˘ي˘ح ل˘خد˘ي˘صس يذ˘لا د˘حو˘م˘˘لا
دبع نب حصضوأا .ابيرق ةمدخلا
دا˘م˘ت˘عا م˘ت˘ي˘صس ه˘نا نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف» د˘˘يد˘˘ج م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
رتفد˘لا جار˘خ˘ت˘صس’ «ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘ير˘يد˘م لÓ˘خ ن˘م يرا˘ق˘˘ع˘˘لا

هذ˘ه˘ب ة˘ف˘ل˘كم «ةد˘حاو» ة˘ما˘˘ع
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
.نينطاوملل تاءارجإ’ا

ةيرازولا هترئاد نأاب فاصضأاو

«ة˘مرا˘صص» تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ته˘جو
يراقعلا رتفدلا حنم ةرورصضب
ءادتبا رهصش زواجتت ’ ةرتف يف
ىدل فلملا عصضو خيرات نم
جردنيو ،ةيراقعلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

راطإا يف ديدجلا ميظنتلا اذه
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
ةلودلا كÓمأا رييصستب ةفلكملا

بصسح ،ي˘˘˘˘˘˘صضارأ’ا ح˘˘˘˘˘˘˘صسمو
نأا ى˘˘لإا را˘˘صشأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
لÓخ نم متيصس كلذ ديصسجت
حصسمل ةينطولا ةلاكولا ديحوت
ظ˘ف˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘˘مو ي˘˘صضارأ’ا
ةماع ةيريدم ءاصشنإاو يراقعلا

.ةدحوم
ر˘˘كذ ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

سضع˘˘˘˘ب» عو˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
يف ةيلمعلا هذه يف تازواجتلا
ىناع نطاوملا نأا امك ،قباصسلا
تاءارجإ’ا ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘ف˘صصب
حنمل ةلقرعملا ةي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
لصصو ىت˘ح يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ت˘فد˘لا
ي˘ل˘خ˘ت˘لا ى˘لإا سضع˘ب˘لا˘ب ر˘˘مأ’ا

نم م˘غر˘لا˘ب ر˘ت˘فد˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م ا˘˘˘ق˘˘˘ح ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك
م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صسو ،«ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
عوبصسأ’ا لÓخ ةحوتفم باوبأا
نينطاوملا سسيصسحتل ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةرور˘˘˘صض لو˘˘˘ح ةرادإ’ا اذ˘˘˘كو
هذ˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو طا˘˘ب˘˘صضن’ا
.ريزولا فيصضي ،«لاجآ’ا
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ريزو يقارب يقزرأا فصشك
ءاهتنا نع ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
داد˘عإا ن˘م ة˘يرازو˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد
ةدا˘عإ’ ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘˘لا
برصشلا هايم تاكبصش ليهأات

.نطولا ربع
لÓ˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو

نأا ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز
ته˘ت˘نا د˘ق ةرازو˘لا ح˘لا˘صصم
ي˘ن˘طو ط˘ط˘خ˘م داد˘˘عإا ن˘˘م
ءاملا تاكبصش ليهأات ةداعإ’
تايدلب عيمج ربع بورصشلا
ا˘م سصي˘صصخ˘ت م˘˘تو ن˘˘طو˘˘لا
ديصسجتل جد رايلم57 زهاني
نأا يقارب فاصضأاو .ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
برصشلا هايم تاكبصش ءارتها
تايم˘ك عا˘ي˘صض» ي˘ف بب˘صست
مدع يفو هايملا نم «ةلئاه
نإا ىتحو نطاوملل اهلوصصو
كلذ نو˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘˘˘˘صصو
ىلإا راصشأاو ،ةلي˘ل˘ق تا˘ي˘م˘كب
تايلمعلا فلتخم ديصسجت نأا
ططخملا اذه اهنمصضتي يتلا
نيومت «نيصسحت»ـب حمصستصس
بورصشلا ءاملاب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

،عايصضلا نم هيلع ظافحلاو
نع ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ف˘صشا˘ك
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م رار˘˘˘˘ق ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا
دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
لجيج ةي’و ديوزتب يصضقي
رحبلا هايم ةيل˘ح˘ت˘ل ة˘ط˘ح˘م˘ب
.0302 قافآا يف

اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘قو

فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘لا
عورصشملا اذه نم يصساصسأ’ا
ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م» ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘˘كي
ةقيرطب ةيخانم˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا
د˘˘يوز˘˘ت نا˘˘م˘˘صضو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ط˘ير˘صشلا ر˘ب˘ع ن˘يدو˘جو˘م˘˘لا
.«ةيحيرأاب هايملاب يلحاصسلا

عصضو ىلع هفارصشإا لÓخو
ةجلاعم ةطحمل ةمدخلا زيح
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةدئافل ةيليملاب ةبايصسوب دصسب
،ةراطصسو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
ةرورصض» ىلع ريزولا ددصش
ة˘ي˘عو˘ن تاذ ة˘مد˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ريياعملل اهتقبا˘ط˘م مار˘ت˘حاو
ةحصص ارب˘ت˘ع˘م ،«ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
.«رمحأا اطخ» نطاوملا

دق كلذ لبق يقارب ناكو
د˘˘يوز˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘صشم ن˘˘˘يا˘˘˘ع
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
«ةيقنأا» ىت˘صشم˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ماق ا˘م˘ك ح˘بار د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ب د˘˘˘صس ةرا˘˘˘يز˘˘˘ب
خصضلا ةط˘ح˘مو (ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب)
لاغصشأا ة˘ن˘يا˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا
د˘˘˘يوز˘˘˘ت عور˘˘˘˘صشم زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا

ي˘صضارأ’ا ل˘˘غ˘˘صش ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
هايملاب ،ةيل˘ي˘م˘لا˘ب نودر˘صسأا˘ب
.برصشلل ةحلاصصلا

خ.ةميسسن

نايز نب ةلواط ىلع يبÓطلا مرحلا لخاد تامدخلاو ةيتامدخلا قفارملا فلم

! روتسسملا فسشكل ةيعماجلا تاماقإلاب ةروطتم ةبقارم تاريماك بسصن
ةيولوألا تاذ لئاسسملاب لجاعلا لفكتلاو ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم رييسستل ةديدج ةئيه

اهمّلعت ليهسستل قطانملا فلتخم عم اهتاريغتم فييكتب بلاط

ةيغيزامألا ةغللا صسيردت عيسسوتل «طوعجاو» ريبادت هذه

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تررق
بي˘صصن˘ت ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
تاماق’ا˘ب ة˘ب˘قار˘م تار˘ي˘ما˘ك
ل˘ف˘كت نا˘م˘صضل ،ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
.ةبلطلاب نصسحأا

ميلع˘ت˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأاو
رقمب سسمأا لوأا مت هنأا ،يلاعلا
ةصشقانمل عامتجا دقع ةرازولا

ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ك
ةيتامدخلا قفارم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ب
ةبلطلل مدقت يتلا تامدخلاو
ط˘˘˘صسو ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظو
حصضوأاو ،ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا
اذ˘˘˘˘˘˘ه نأا ،رد˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ
هيل˘ع فر˘صشأا يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
نيدلارون ةرازولل ماعلا نيمأ’ا

ةئ˘ي˘ه˘لا ءا˘صضعأا م˘صض ،ي˘لاو˘غ
ةيريد˘م˘ل˘ل ةر˘يد˘م˘لا ة˘ت˘قؤو˘م˘لا
ةيعماج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘كو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘˘ل
ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا ير˘يد˘م
ةلمج لوانتو ،رئازجلا ةي’وب
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةيتامدخلا قفارم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ب

ةبلطلل مدقت يتلا تامدخلاو
فورظو (ل˘ق˘ن ،ما˘ع˘طإا ،ءاو˘يإا)
تا˘˘ما˘˘˘قإ’ا ط˘˘˘صسو ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
.ةيعماجلا

د˘˘كأا ،ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ˘˘بو
ى˘ل˘ع ةرازو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا

م˘˘ئاد˘˘لا رو˘˘˘صضح˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض
عور˘˘صشلاو ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا ي˘˘ف يرو˘˘ف˘˘لا
لامعتصساو ةئرتهملا لكا˘ي˘ه˘لا

ل˘ئا˘صسو˘لاو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ل˘˘ك
ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘˘كب˘˘صش ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصل
تاز˘ي˘ه˘ج˘تو ءا˘م˘˘لاو زا˘˘غ˘˘لاو
دامتعاو م˘عا˘ط˘م˘لاو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا
فيثكتو راوحلا ة˘فا˘ق˘ثو ة˘غ˘ل
د˘ق˘عو ل˘صصاو˘ت˘˘لاو لا˘˘صصت’ا
لك عم ةمظتنم ةيرود تاءاقل
ليلذتل اذهو نيميقملا ةبلطلا

رهظت دق يتلا تابوعصصلا لك
ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘لا كار˘˘˘صشإاو
مهفورظب ةقلعتم˘لا تارار˘ق˘لا
ليكصشت ىلإا ةدوعلاو ةيتايحلا
.تاماق’ا ناجل

ةيمهأا زاربإا ،ةبصسانملاب ،متو
يف ة˘ب˘قار˘م تار˘ي˘ما˘ك ع˘صضو

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا تا˘˘ما˘˘قإ’ا ل˘˘خاد
نمأا نامصض لجأا نم اهجراخو
تارود م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘م ،ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا
ناو˘عأ’ ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘تو ة˘ي˘ن˘يو˘كت
ةيامحلا لئاصسو ريفوتو نمأ’ا

ةيئاقولا تادحولاو فاعصسإ’او
ةا˘ي˘ح˘لا ط˘ي˘˘صشن˘˘تو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةيصضايرلاو ةيملعلاو ةيفا˘ق˘ث˘لا

.ةي˘م˘ل˘ع˘لا يداو˘ن˘لا سسي˘صسأا˘تو
ة˘صصر˘ف ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه نا˘ك ا˘م˘˘ك
لكاصشملا حرطو ءارآ’ا لدابتل
تاذ ق˘˘˘فو ،ة˘˘˘حار˘˘˘˘صص ل˘˘˘˘كب
.نايبلا

،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب بصصن ا˘˘م˘˘ك
ميلعت˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
رقمب ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
ة˘ت˘قؤو˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ،ةرازو˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا
يتلاو ،ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
،ىفطصصم بي˘ب˘ت ن˘م نو˘كت˘ت
رومعو ،ةريدملا ةئيهلا قصسنم
فا˘ط˘ق ن˘بو ،د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
.ليعامصسا نرازنإاو ،دمحم

د.Ëرم

ةينطولا ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو د˘كأا
هعا˘ط˘ق نأا ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
ى˘ل˘ع سصر˘ح˘˘لا ل˘˘ك سصير˘˘ح
ة˘مزاّ̆ل˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ر˘ي˘فو˘˘ت
نوبغري نيذلا ذيمÓتلا لكل
يف ةيغيزامأ’ا ةغللا ملعت يف
دمحم حصضوأاو.قطانملا لك
ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ،طو˘˘˘˘ع˘˘˘˘جاو
د˘ع˘ب˘لا خ˘ي˘صسر˘ت نأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
،ةفا˘ق˘ثو ة˘غ˘ل ن˘م ي˘غ˘يزا˘مأ’ا
مامتها رواحم راطإا يف جردني
سسف˘ن ي˘ف بلا˘طو .ه˘ح˘لا˘صصم
تار˘ي˘غ˘ت˘م ف˘ي˘ي˘كت˘˘ب تقو˘˘لا

فلتخم عم ةيغيزامأ’ا ةغللا
ا˘ه˘تا˘ج˘ه˘ل بصسح˘ب ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
نأا فاصضأاو ،اهّملعت ل˘ي˘ه˘صست˘ل
ثدحي يجوغاديبلا حÓصصإ’ا
رمتصسملا نيوكتلا نم اقÓطنا

رارغ ىلع يرودلا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
دح ىلع ،ىرخأ’ا داوملا ةفاك
.هريبعت

نع لوأ’ا لوؤوصسملا ركذو
م˘صسو˘م˘لا نأا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق
د˘ه˘˘صش ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ي˘˘صسارد˘˘لا
ىلع لجصسملا سصقنلل اكرادت
ةيجوغاديبلا دعاقملا ىوتصسم

.ةيوبرت ةصسصسؤو˘م49 ءاصشنإا˘ب
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ىريو
ع˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘صسا˘˘˘كع˘˘˘نا نأا
بترتم˘لا ف˘ي˘ث˘كلا ي˘نار˘م˘ع˘لا

سسم ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع
.ذي˘مÓ˘ت˘لا سسرد˘م˘ت رار˘ق˘ت˘صسا

،هتاذ قايصسلا يف حصضوأا ثيح
ة˘صصير˘ح ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘˘ئاد نأا

ةيجوغاديب دعاقم نامصض ىلع
ىلإا نيد˘فاو˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘كل
.ةديدج قطانم

د.م

ةيمقر ةيسضرأا عسضو تدكأا
طيسسبتل دعب نع ليجسستلل
ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا

ةيميظنتلاو

صصيسصخت :وكيرك
عورسشم0051
تاجايتحلا يوذل
ةسصاخلا
ةريزو وكيرك رثوك تنلعأا
ةرسسأ’او ينطولا نماسضتلا

يف مت هنأا ،ةأارملا اياسضقو
رييسستل ةينطولا ةلاكولا راطإا
صصيسصخت رغسصُملا صضرقلا

ةقاعإ’ا يوذل عورسشم0051
ثادحتسسا يف نيبغارلا

ةمدخلا زيح عسضوو عيراسشم
نع ليجسستلل ةيمقر ةيسضرأا

تاءارجإ’ا طيسسبت دسصق دعب
.ةيميظنتلاو ةيرادإ’ا
يف وكيرك رثوك تحسضوأا

باون ةلئسسأا ىلع اهدر صضرعم
هنأا ،ينطولا يبعسشلا صسلجملا

ةيمقر ةيسضرأا عسضو مت
ةدئافل دعب نع ليجسستلل
ةقاعإ’ا يوذ صصاخسشأ’ا
ثادحتسسا نأاسشب ،نيبغارلا

ةلاكولا راطإا يف عيراسشم
صضرقلا رييسستل ةينطولا
 .رغسصملا

ءارجإا قيبطتب قلعتي اميفو
ىلع ةئاملاب1 ةبسسن صصيسصخت
لمعلا بسصانم نم لقأ’ا
يوذ صصاخسشأ’ا  ةدئافل
ةريزو تدكأا ،ةقاعإ’ا
موقي اهعاطق نأا ،نماسضتلا

صسيسسحتو ةيعوت تايلمعب
لوح لمعلا بابرأا تامظنم
ليهسستل ةمزÓلا تاءارجإ’ا

نم ةحيرسشلا هذه فيظوت
،قايسسلا اذه يفو .عمتجملا
نماسضتلا عاطق نأا ىلإا تراسشأا
عم قيسسنتلاب لمعي ينطولا

،ةينعملا تاعاطقلا حلاسصم
ليغسشتلاو لمعلا عاطق اميسس
نع يعامتج’ا نامسضلاو

لمعلا تايسشتفم قيرط
،تاي’ولا ربع ةدجاوتملا

ةعباتم» لاجم يف كلذو
فيظوت تايلمع «مييقتو
تاجايتح’ا يوذ صصاخسشأ’ا
 .ةسصاخلا

د.م



ن˘مأا ة˘ي˘ل˘خ ن˘ع نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
تع˘˘˘˘ل˘˘˘˘طا ،ة˘˘˘˘صسب˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘ي’و
،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا»
ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف هنأا
ا˘ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘صشب ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

دار˘ي˘ت˘صسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘˘صصا˘˘خ
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘صصتو
رب˘ع ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’او
تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا
ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب
،ةصسبت ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةصصتخملا ةباينلاو يركصسعلا
ةكبصش كيكف˘ت ن˘م ،ة˘ي’و˘لا˘ب
يف طصشنت ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا

ر˘˘يد˘˘صصتو دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا لا˘˘ج˘˘م
دود˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
هذه ترفصسأا ثي˘ح .ة˘ي˘ن˘طو˘لا
40 ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةفلتخم تاي’و نم سصاخصشأا

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو
50.66 ـب ةردقم تاردخملا

يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا بن˘˘ق˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك
ة˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
يف لمعتصست تناك ،ةيحايصس
.بيرهتلا تايلمع

ثح˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت د˘˘˘ع˘˘˘بو
ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘˘ت ،ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
تاكرح˘ت ع˘ب˘ت˘ت ع˘م ة˘م˘كح˘م
ىلإا كلذو ةيمارجإ’ا ةكبصشلا

مهيف هبتصشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ة˘يا˘غ
تارد˘خ˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك ط˘˘ب˘˘صضو
.ةروكذملا

م˘يد˘ق˘ت تاءار˘جإا تر˘ف˘صسأاو
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
فلملا ةلاحإا نع ةيروهمجلا
ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
يذلا ةنيطنصسق سصصصختملا

م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ق˘ح ي˘ف رد˘صصأا
نيح يف عاديإ’اب يصضقي ارمأا

ة˘با˘قر˘لا ن˘هر ع˘˘بار˘˘لا ع˘˘صضو
.ةيئاصضقلا

watan@essalamonline.com
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ةيقرسشلا دود◊ا ىوتسسم ىلع طسشنت

تاردıا بيرهتل ةمظنم ةيلود ةكبسش طاقسسإا

ط.ةراسس

يف راجت’او بيرهتلا فرتحت ،ةمظنم ةيلود ةكبسش كيكفت نم ،ةسسبت نمأ’ ةسصتخملا ةينمأ’ا ةقرفلا تنكمت
ةطرسشلا نيب اهيف قيسسنتلا مت ةيعون ةيلمع يف يسسنوتلا يقرسشلا يدودحلا طيرسشلا ىوتسسم ىلع تاردخملا

.يركسسعلا عاطقلاو
ة˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
نصسح˘لا و˘بأا ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ن˘جا˘ت
سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ف˘ل˘˘صشلا
ةحنجب ةنصس02 رمعلا نم غلبي
نود ةيلوحكلا تابورصشملا لقن
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع اذ˘˘هو ة˘˘صصخر
ةيلامصشلا ةهجلا تايدلب ىدحإا
.ةي’ولل ةيبرغلا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
سصخصش دوجو اهدافم تامولعم
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي
ةب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
تاءارجإ’ا ذاختا دعبو ،ةيحايصس
فيقوت مت ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةدحو34 زجحو هيف هبتصشملا

نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم
.ماجحأ’او تامÓ˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نع يئازج فلم هقح يف زجنأاو
ةيلوحك تابورصشم لقن ةيصضق
هب˘جو˘م˘ب ل˘ي˘حأا ،ة˘صصخر نود˘ب
م˘ت ا˘م˘ك ،سسن˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م ما˘˘مأا

ف˘ي˘قو˘ت ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ةعط˘ق ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ن˘ي˘صصخ˘صش
سضرغل (جلاعم فيك) تاردخم
امهقح يف زجني˘ل ،كÓ˘ه˘ت˘صس’ا

ة˘˘ي˘˘صضق لو˘˘ح ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م
ي˘˘˘صصخ˘˘˘˘صشلا كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
مامأا هبجومب Óيحأا ،تاردخملل
.سسنت ةمكحم

زجحو نيسصخسش فيقوت
تارثؤومو تاردخم

يقاوبلا مأاب ةيلقع
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ما˘˘ق

ز˘ج˘حو ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
.ةيلقع تارثؤومو تاردخم

اهجلاع يتلا ىلوأ’ا ةيصضقلا
˘مأا˘ب ثلا˘ث˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا
فيقوت مت نأا دعب تمت يقاوبلا
رثع يذلا ،هيف هبتصشم سصخصش
نم ع˘ط˘ق50 ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب
(ج˘لا˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

سصئا˘˘صصخ وذ ءاود˘˘ل سصار˘˘˘قأاو
ةر˘ف˘صشل ة˘فا˘صضإا ،ا˘ي˘ل˘ق˘ع ةر˘ثؤو˘م
ىلإا هليوحت متيل .(راتيك) عطاق
يئازج فلم زاجنإاو نمأ’ا رقم
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ن˘˘˘ع هد˘˘˘˘صض
ةي˘ن’د˘ي˘صص داو˘مو تارد˘خ˘م˘لا
ةرد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م سصئا˘˘˘˘˘˘˘صصخ تاذ
ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو ا˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘ل˘ل
90 خيراتب ةيئاصضقلا تاهجلا
.1202 يرفيف

ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘˘صضق˘˘لا ا˘˘مأا
،عبارلا يرصضحلا نمأ’ا اهجلاع
ى˘ل˘ع هر˘صصا˘ن˘ع ل˘صصح˘ت د˘˘ع˘˘ب
ةرجاتملا سصوصصخب تامولعم
اذ˘هو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا ن˘˘˘م بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ةديدجلا ةنيدملا˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
مت نيأا ،سصاخصشأ’ا دحأا لبق نم
ةلوصسبك34 هتزوحبو هفيقوت
ةصسولهملا ةيودأ’ا فلتخم نم
هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م جد0004
رق˘م˘ل هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ،ةر˘جا˘ت˘م˘لا
هدصض يئازج فلم زاجناو نمأ’ا

داوم يف ةرجاتملاو ةزايحلا نع
سصئا˘˘صصخ تاذ ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘صص
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت ع˘م ،ة˘صسو˘ل˘˘ه˘˘م
.ةيئاصضقلا تاهجلا

نم غلك21 زجح
تسسارنمتب تاردخملا
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت

ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
فيقوت نم ،تصسار˘ن˘م˘ت ة˘ي’و˘ب
غلك073.9 زجح عم نيصصخصش
.وغناب عون تاردخملا نم

،حلاصصملا تاذل نايب بصسحو
دورو دعب تءاج ةيصضقلا نإاف
سصاخصشأا دوجو نع تامولعم
ىلإا تاردخملا لاخدإا نولواحي
تاذ تنكمتو ،تصسارنمت ةنيدم
ةبكر˘م ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

م˘ت˘ي˘ل نا˘صصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلا
.ماكحإاب ةأابخم تناك تاردخملا
تاءار˘˘جإ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘ب
هب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ةيئاصضقلا تاهجلا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف
امهقح يف ردصص نيأا ةصصتخملا
.عاديإا رمأا

ن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘˘صضق ي˘˘فو
ة˘يو˘ه˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
،ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا ةبراحمل
زجحو ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
.تاردخملا نم غلك545.2

تامولعم دعب تءاج ةيلمعلا
ناموقي نيصصخصش دوجو اهدافم
ةيلقعلا تارثؤوملا عيبو جيورتب
دقو .تصسارنمتب داولا عطق يحب
قيصسنتلاب ةيناديم ةطخ دادعإا مت
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو ع˘˘م
فيقوت متيل ،تصسارنمت ةمكحم
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
،تاردخم˘لا ن˘م غ˘ل˘ك545.2
غلبمو «روتيك» نيكاكصس60و
د˘ع˘ب .را˘˘ن˘˘يد0022 ي˘˘˘لا˘˘˘م
ةينوناقلا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا
هبتصشملا ميدقت مت ةيصضقلا يف
ةيئاصضقلا تاهجلا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف
امهقح يف ردصصو ،ةصصتخملا

ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس50
05 اهردق ةيلام ةمارغو عاديإ’ا
.رانيد فلأا

نولسسارم:اهعمج

بي˘˘˘˘صصأاو ي˘˘˘˘كرد ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
ثدا˘ح ي˘ف نور˘خآا نو˘ن˘طاو˘م
˘ماد˘ط˘صصا ر˘ثا ر˘ي˘˘ط˘˘خ رور˘˘م
كرد˘ل˘ل ة˘ب˘كر˘م ن˘ي˘ب ف˘ي˘˘ن˘˘ع
ىر˘˘خأا ةرا˘˘˘ي˘˘˘صسو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
فراصشلا نيب طبارلا قيرطلاب
.ةفلجلا ةنيدمو

نإا˘˘˘ف ،م˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسحو
،ثداحل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا ة˘ل˘ي˘صصح˘لا
ةا˘فو ل˘ي˘˘ج˘˘صست ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘كرد
50 ة˘˘با˘˘صصإاو ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘˘لا
.نيترايصسلا باكر نم نيرخآا

ر.رجاه

لÓخإ’او ÚنطاوŸا طسسو بعرلا عرزب تماق
ماعلا ماظنلاو ةماعلا ةنيكسسلاب

لقان طبسضت فلسشلاب ةنجات ةطرسش
ةسصخر نودب ةيلوحكلا تابورسشŸا

ىرخأا ةرايسسو ينطولا كردلل ةبكرم نيب فينع مادطسصا رثإا

ثداح يف نيرخآا5 ةباسصإاو يكرد ةافو
ةفلجلاب عورم رورم

ينطولا ىوتسسملا ىلع تعقو رورم ثداوح ةدع رثإا ىلع

نيرخآا221 بيسصيو صصاخسشأا4 لتقي تاقرطلا باهرإا
عوبسسأا لÓخ حورجب

ةيحسض05 ىلع رحسس صسوقطو لامعأاب مايقلل دعتسسي ناك

ةسسندم فحاسصمو مسسÓط هتزوحب مناغتسسمب ذوعسشم رطخأا ىلع صضبقلا

ةقيقد ةطخ عسضو دعب
لامعتسساب ةمكحمو
ةينقتونيسسلا تايئانثلا

ررحي صسادرموب كرد
صضبقلا يقليو رسصاق
فطتخملا ىلع

كردلا حلاسصم تنكمت
،صسادرموب ةي’وب ينطولا

مت لفط عاجرتسسا نم
صصخسش لبق نم هفاطتخا

.صسوهدلا يحب
،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
يحب نطقي انطاوم نأا
صسادرموب ةيدلبب صسوهدلا

7 ةليل ةقرفلا رقم ىلإا رسضح
،Óيل ةرسشاعلا ىلع يرفيف
ءافتخا نع اغÓب مدقيل
رمعلا نم غلابلا رسصاقلا هنبا

يحب نكاسسلا ،تاونسس90
،صسادرموب ةيدلب صسوهدلا
حلاسصملا تاذ اهدعب موقتل
تايرود ةدع ليكسشتب
صسوهدلا يح ىلإا لقنتلاو
طيسشمت تايلمعب مايقلل
ءايحأ’او ةقطنملل ةعسساو
دسصر متيل ،اهل ةرواجملا
عسضو دعب هيف هبتسشملا

ةمكحمو ةقيقد ةطخ
تايئانثلا لامعتسساب
فيثكتو ،ةينقتونيسسلا
ةناعتسس’او يرحتلاو ثحبلا

تاينقتلا فلتخمب
يف ةعوسضوملا تاقيبطتلاو
مت لفطلا نأا ،ةمدخلا
حلاسصم لعج ام .هفاطتخا
هبتسشملا جردتسست كردلا

ىلع هفيقوت متيل ،هيف
كردلل تباثلا دسسلا ىوتسسم
ةيدلب يحي يديسسب ينطولا

قيقحتلا دعبو .نيبÓجيت
ىلع فرعتلا مت فوقوملا عم
يذلا لفطلا دجاوت ناكم
روثعلاو ،هفاطتخاب ماق
.ةيقيليلع يحب هيلع
ينطولا كردلا حلاسصم تلقن
ةقرفلا رقم ىلإا لفطلا

متو ،هيدلاو ىلإا هتملسسو
مامأا هيف هبتسشملا ميدقت
ميلقإاب ةيروهمجلا ليكو
.صصاسصتخ’ا

م.ةزمح

مهفت˘ح سصا˘خ˘صشأا4 ي˘ق˘˘ل
حورجب نورخآا221 بيصصأاو
رور˘م ثداو˘ح ةد˘ع ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ينطولا ىوتصسملا ىلع تعقو
،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘صس42 لÓ˘˘˘˘خ
نايب سسمأا لوأا هب دافأا ام بصسح
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘˘ل
.ةيندملا

تاد˘حو نأا ،نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو
لÓخ تماق ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
رثإا لخدت201 ـب ةرتفلا سسفن
رور˘˘˘م ثداو˘˘˘ح ةد˘˘˘ع عو˘˘˘˘قو
ةباصصإاو سصاخصشأا4 ةافو تفلخ
ةفلتخم حور˘ج˘ب ن˘ير˘خآا221
مت ثيح ،ةروطخ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘مو
ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘˘ع˘˘صسإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
مث ثداوحلا ناكم يف ىحرجلل
تايفصشتصسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
.ةيلحملا

تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘˘بو
راصشتنا نم ةياقولاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،(91‐ديفوك) انوروك سسوريف
ةيندملا ةيامحلا تادحو تماق
ةفاك ر˘ب˘ع ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ
تايلمع01 ـب ينطولا بارتلا

تاي’و01 رب˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
،نينطاوملا ةدئافل (ةيدلب44)
ـب اهلÓخ نم مهركذتو مهثحت
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورصض»
د˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ربع ميقعت ةيلمع70 ـب مايقلا

ربع ،(ةيدلب04) تاي’و70
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو تآا˘˘صشن˘˘م
ةينكصسلا تاعمج˘م˘لا ة˘صصا˘خو
تصصصصخ ن˘˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘˘˘صشلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
423 نيتيلمعلا نيتاهل ةيندملا

فلتخم˘ب ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
72و فاعصسإا ةرايصس74 ،بترلا
.ءافطإا ةنحاصش

،ح˘لا˘صصم˘لا تاذ تما˘ق ا˘م˘ك
9 ـل ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا ميدقتب
رثإا ىلع ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م سصا˘خ˘صشأا
ديصسكا يداحأا زاغل مهقاصشنتصسا
ةزهجأا نم ثعبن˘م˘لا ،نو˘بر˘كلا
لخاد ءاملا تانخ˘صسم ة˘ئ˘فد˘ت˘لا
5) ةلصشنخ يتي’و ربع لزانملا
4) ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لاو (سصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ثي˘ح ،(سصا˘˘خ˘˘صشأا

مث ناكملا نيع يف اياحصضلاب
ة˘لو˘ب˘ق˘م ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
.ةيلحملا تايفصشتصسملل

تل˘˘خد˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لجأ’ ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ة˘ير˘صضح ق˘ئار˘ح50 دا˘˘م˘˘خإا

ةي’و نم ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘صصو
جر˘˘˘ب ،ةر˘˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نود ،سسادر˘مو˘بو ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب
يف رئاصسخ وأا تاباصصإا ليجصست
قايصس يفو .ةيرصشبلا حاورأ’ا
ةيامحلا ناوعأا ماق ،ةلصص يذ
جارخإاو ذاقنإا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ل
او˘˘˘نا˘˘˘ك سصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا70
م˘ه˘لز˘ن˘م ل˘˘خاد ن˘˘يرو˘˘صصح˘˘م
طوقصس ببصسب ،ايئزج راهنملا

ةرواجملا ةيانبلل يجراخ رادج
ببصسب قباو˘ط4 ن˘م نو˘كت˘ت
نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا حا˘˘˘ير˘˘˘لا
ةرازيت د˘م˘ح˘م ج˘ه˘ن ى˘م˘صسم˘لا
نود يداو˘˘لا با˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
يف رئاصسخ وأا ىحرج ليجصست
.ةيرصشبلا حاورلا

ط.ةراسس

كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘˘˘ي’و تار˘˘˘ي˘˘˘صسب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ذوعصشم فيقو˘ت ن˘م ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم
ر˘ي˘قا˘ق˘˘عو م˘˘صسÓ˘˘ط ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
.نيصسندم نيفحصصمو

،ةرفوتملا تامولعملا بصسحو
ىلع ذوعصشملا ةزوحب روثعلا مت

ر˘ح˘صسلا˘ب ة˘صصا˘خ خ˘˘صسنو بت˘˘ك
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،ةذو˘˘˘ع˘˘˘صشلاو
نم ةيمكو ،نيصسندم نيفحصصم

دو˘˘صسأا ر˘˘ب˘˘حو ،رو˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘بر˘˘تأا
ناو˘˘ي˘˘ح ل˘˘كي˘˘هو ،ة˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كل˘˘˘ل
روثعلا مت امك ،فاج نابرصضلا

ةدام ،قيحا˘صسمو ر˘ي˘قا˘ق˘ع ى˘ل˘ع
ز˘ه˘ج˘م د˘ما˘ج كصسم ،نار˘ط˘ق˘˘لا
ىلع يوت˘ح˘ت رو˘صصو ،ر˘ح˘صسل˘ل
73 ى˘لإا ة˘فا˘صضا .ن˘ي˘ت˘ن˘بو ةأار˘ما

تاصصاصصق اهعم رحصسلل ازرح
ف˘تاو˘ه ما˘قرأاو ءا˘م˘صسأا ل˘م˘˘ح˘˘ت
05 مهددع ا˘يا˘ح˘صضلاو ن˘ئا˘بز˘لا

قاروأاو ةصصاصصق071و ةيحصض
رحصسلل مصسÓط لمحت ةريغصص
با˘˘˘صشعأا اذ˘˘˘˘كو ،ةذو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلاو
،ر˘ب˘ن˘ع˘ل˘˘ل ناد˘˘ي˘˘عو ،تا˘˘تا˘˘ب˘˘نو
اذ˘كو .ة˘با˘ت˘كل˘ل فا˘ج غ˘˘م˘˘صصو
تÓ˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تاد˘˘ئا˘˘ع
م˘صسجو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
،نابوللا ةدامو ،ر˘ح˘ب˘لا نا˘صصح˘ل
.ةصسندم تاباتكب ةقروو

م.نتاف
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 :نيينيطسسلفلا لافطأÓل رّمتسسم ٍفادهتسسا يف

ةلخن لفطلاّ قحبّ يرادإلا لاقتعلاب ًارمأا ردسصيو ةلخنو ظيلغلا نيلفطلا لاقتعا ديعي لÓتحلا
،ةّيركصسعلا ر˘فو˘ع ة˘م˘كح˘م تت˘ّب˘ث
ّيرادإ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا ر˘˘مأا ،سسمأا مو˘˘ي ‐ ةلخن لمأا لقتعملا لفطلا قّحب
نجصس يف عبقي يذلا ،‐ًاماع71
يف  هلزنم نم هلاقتعا ذنم وّدجم
ينا˘ع˘ي ثي˘ح ،12/1/1202 خيرا˘ت
نهولا ىعدي ردان ٍسضرم نم ةلخن
ى˘لا ًة˘فا˘صضإا ،د˘˘يد˘˘صشلا ّي˘˘ل˘˘صضع˘˘لا

يماحم ركذو .سسفنتلا يف ٍقيصض
ريصسأ’ا ةياعرل ر˘ي˘م˘صضلا ة˘صسصسؤو˘م
نأا ناّصسح دومحم ناصسنإ’ا قوقحو
ة˘ل˘خ˘ن˘ل ّلوأ’ا سسي˘ل لا˘ق˘ت˘ع’ا اذ˘ه
،ة˘لا˘˘ف˘˘كب ه˘˘ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا م˘˘ت ثي˘˘ح
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ى˘˘لا ًة˘˘فا˘˘˘صضإا
فافتل’ا ةّي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ة˘ّير˘كصسع˘لا

بلطب ةلخن نع جارفإ’ا رارق ىلع
ةصساردل هفيقوت ديدمتل ًةعاصس27
،هّق˘ح˘ب ّيرادإا لا˘ق˘ت˘عا ر˘مأا راد˘صصإا

هفورظ مغر هلاقتعا ةداعإا ىتحو
ه˘˘ت˘˘ق˘˘حÓ˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ّي˘˘ح˘˘صصلا

يفو .ٍة˘م˘ه˘ت نود ًا˘يرادإا ه˘لا˘ق˘ت˘عاو
،ة˘ل˘خ˘ن˘ل ي˘لا˘ح˘لا لا˘ق˘˘ت˘˘ع’ا را˘˘طإا

ةّيركصسعلا ر˘فو˘ع ة˘م˘كح˘م تدّد˘م
،72/1/1202 خيرات ىتح هفيقوت

ّيرادإ’ا لاقتع’اب ٌرمأا ردصص ثيح
هتّبثو ،ره˘صشأا6 ةّدمل ة˘ل˘خ˘ن ّق˘ح˘ب
لوصشأا نوعمصش ّيركصسعلا يصضاقلا

ءاعداب ،سسمأا موي ةّدملا لماك ىلع
د˘ع˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ّير˘˘صس داو˘˘م دو˘˘جو
ريصشت قباصسلا لمأا حارصس  قÓطإا

ن˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ ىد˘˘م ى˘˘لا
يعّديو .هلاقتعا رّر˘ب˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا ه˘˘نأا لاو˘˘صشأا
نم بلطو ،لمأ’ ّيحصصلا عصضولا
فو˘قو˘لا نو˘ج˘صسلا ة˘ح˘ل˘صصم ةرادإا

ل˘مأ’ ة˘ّي˘ب˘ط˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع
ًاد˘بأا قر˘ط˘ت˘ي م˘ل ي˘صضا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ّكلو
يف هتا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ˘لا ىد˘م˘ل

ل˘خاد سسور˘يا˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘˘با˘˘صصإا لا˘˘ح
ع˘صضو نأا نا˘ّصسح ر˘كذو .نو˘ج˘˘صسلا
،ةثيثح ةّيحصص ةعباتمل جاتحي ةلخن
دعوملا يف هتيودأا لوانت نمصضتت
ةر˘ي˘غ˘ت˘م ٍتا˘عر˘˘ج˘˘بو ،بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

اّلإاو ّيحصصلا هعصضو عم بصسانتتو
،هتايح ىلع ًاديدصش ًارطخ هجاويصس
ّي˘˘˘صسف˘˘˘ن˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك فور˘ظ ه˘ب˘ّب˘صست يذ˘لا ّيد˘˘صسج˘˘لاو
’ ن˘كا˘مأا ي˘ف ن˘ج˘صسلاو لا˘ق˘ت˘ع’ا
tببصسي دق ّيمدآ’ا سشيعلل حلصصت امك .ةلخن ةعانم يف ًاديازتم ًافعصض
ءازإا ًاد˘يد˘صش ًار˘ط˘خ ة˘ل˘˘خ˘˘ن ه˘˘جاو˘˘ي
ل˘خاد ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘يا˘˘ف ي˘˘ّصشف˘˘ت
،ىرصسأ’ا فوف˘صص ن˘ي˘بو نو˘ج˘صسلا

نم رّم˘ت˘صسم ي˘ّب˘ط لا˘م˘هإا ط˘صسوو
،نو˘˘ج˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ةرادإا ل˘˘ب˘˘˘ق
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ّصصا˘˘خو
ةطلاخ˘م مد˘عو ،ما˘صسقأ’ا م˘ي˘ق˘ع˘تو
ىلع سضرفي كلذ ّلك ،نيّناجصسلا
رّقتصسم ريغ ًا˘ّي˘ح˘صص ًا˘ع˘صضو ة˘ل˘خ˘ن

،ة˘ّي˘ح˘صصلا ه˘ت˘لا˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع

لاقتعا ديعأاو .ةّيدصسجلاو ةّيصسفنلا
جار˘فإ’ا ن˘م ًا˘مو˘ي04 دع˘ب ة˘ل˘خ˘ن

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تصضق ثي˘˘˘˘ح ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ةمكحم يف ةّيركصسعلا فانئتصس’ا

خيرات يف ،ةلخن نع جارفإ’اب رفوع
ه˘ع˘صضو˘ل ًار˘˘ظ˘˘ن01/21/0202
ةلخن ناكو .هّنصس رغصصو ّيحصصلا
ام فيقوتلاو لاقتع’ا يف يّقب دق
يف لقُتعا ثيح ،ًاموي04لا براقي
راّيط ٍزجاح نع2/11/0202 خيرات
ق˘ير˘ط˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘ُقأا ‐ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م‐
ةرا˘˘ط˘˘ع ّي˘˘تد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘صصاو˘˘˘لا

،هللا مار ة˘ن˘يد˘م لا˘م˘صش تيزر˘ي˘بو
هيلع اودت˘عاو دو˘ن˘ج˘لا هد˘ّي˘ق ثي˘ح
ة˘ّي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا حر˘ب˘م˘˘لا بر˘˘صضلا˘˘ب
نم يناعي ةلخن نأا ركذُي .لاقتع’ا
يذ˘لا ،د˘يد˘صشلا ّي˘ل˘صضع˘˘لا ن˘˘هو˘˘لا
ٍفعُصض نم تابون ثودح ّببصسي
تÓ˘صضع ة˘ّصصا˘خ ،تÓ˘صضع˘لا ي˘ف
ن˘م ح˘ب˘صصي ذإا ،ع˘ل˘˘ب˘˘لاو سسف˘˘ّن˘˘ت˘˘لا
باصصعأ’ا نيب لصصاوتلا بعصصلا

تاو˘ق فد˘ه˘˘ت˘˘صستو .تÓ˘˘صضع˘˘لاو
ةّفاك ًة˘كه˘ت˘ن˘م لا˘ف˘طأ’ا لÓ˘ت˘ح’ا
يتلا ةّيلودلا قيثاوم˘لاو ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
ةيّرحب سشيعلا يف مهّقح مهل لفكت
نود مهتلوفط ةصسرا˘م˘مو ة˘مار˘كو
بيذعتلا لÓخ نم اهنم مهنامرح
حلصصت ’ ٍنوجصس يف مهب جّزلاو
ٍقا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو .ّي˘˘˘مدآ’ا سشي˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
،لÓتح’ا تاوق تل˘ق˘ت˘عا ،ل˘صصت˘م

لفطلا ،يصضاملا سسيمخلا موي رجف
نئاكلا هلزنم نم ،ظيلغلا دومحم
ةنيدم لامصش نوز˘ل˘ج˘لا م˘ي˘خ˘م ي˘ف
.رفوع نجصس ىلا هتداتقاو ،هللا مار
نع جارفإ’ا دعب لاقتع’ا اذه ءاجو
ي˘ف ًا˘مو˘ي54 ه˘ئا˘صضقو ظ˘ي˘ل˘غ˘لا
ي˘ف ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ،لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘˘صس
نجصسب8 مصسق يف يدارفن’ا لزعلا

ه˘ت˘با˘صصإا تن˘ّي˘ب˘ت نأا د˘ع˘ب ،نو˘˘م˘˘ير
ًاموي51 دع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘يا˘ف˘ب

زكرم يف هفيقو˘تو ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع
نÓ˘ق˘صسع ن˘ج˘صس ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تمحتقاو32/7/0202 خ˘يرا˘ت˘˘ب
ةلئاصس ةلئاعلا لزنم لÓتح’ا تاوق
،ًامئان ناك يذلا ،دومحم اهنبا نع
هصسبÓم ءادترا هنم بلطت نأا لبق
ن˘م بل˘ط˘تو ،م˘ه˘˘ع˘˘م ةردا˘˘غ˘˘م˘˘لاو
هلاقتعا ةقرو ىلع عيقوتلا ةلئاعلا
˘‐ ر˘صصا˘ق ه˘نو˘ك هر˘مأا ي˘ّلو دو˘جو˘ب
تصضفر ثي˘ح ‐ة˘ّير˘ب˘ع˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب
جر˘خو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا

نيديلا ّلبكُم لزنملا نم دومحم
نم يقاولا سضيبأ’ا سسابلل ًايدترمو
 .سسوريافلا

ر˘˘فو˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تدد˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىتح ظ˘ي˘ل˘غ˘لا ف˘ي˘قو˘ت ة˘ّير˘كصسع˘لا

ظيلغلا نع جارفإ’ا متو3/2/1202
ّةيلام ةلافكب3/9/0202 خيرات يف
003 لدا˘˘ع˘˘يا˘˘م ) ل˘˘كي˘˘صش0001
ثلاث فرط ةلافكو (ىكيرما ر’ود

0003 لدا˘ع˘ي ا˘م ) ل˘كي˘˘صش0005
نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ، (ى˘˘˘كير˘˘˘ما ر’ود ف’ا
.م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا رو˘˘صضح ل˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسي
ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ترد˘˘˘˘˘صصأاو
خ˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘ّير˘˘˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘˘˘لا

ءافتك’اب اه˘م˘كح03/21/0202
ذيفنت فقو روهصش3و هلاقتعا ةدّمب
005 ّةيلام ةمارغو تاونصس3 ةدّمل
ى˘كير˘˘ما ر’ود051 ) ل˘˘˘كي˘˘˘˘صش
،لوأ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا لÓ˘خ . (ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ظ˘ي˘ل˘غ˘˘ل˘˘ل ˘˘ٍما˘˘ه˘˘تا ة˘˘ح˘˘ئ’ ته˘˘uجو
مهّتت اهعيمج ٍدونب ةصسمخ تنّمصضت
ةّيكيتصسÓب باعلأا ةزايح˘ب ظ˘ي˘ل˘غ˘لا

ه˘طا˘ق˘ت˘لاو ،ة˘ح˘˘ل˘˘صسأا ل˘˘كصش ى˘˘ل˘˘ع
61‐ ظيلغلا ىناع .اهعم روصصلل

ن˘˘م ه˘˘لز˘˘ع ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ‐ًا˘˘˘ما˘˘˘ع
ثيح ،ّيصسفنلا ٍبيذعتلاو سسوريافلا

ر˘ق˘ت˘ف˘˘ت ة˘˘ناز˘˘نز ي˘˘ف ًاد˘˘ي˘˘حو لِز˘˘ُع
،سشي˘ع˘ل˘ل ة˘ّي˘صسا˘صسأ’ا تاّ̆مو˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل

ي˘نا˘م˘ث ه˘ت˘م˘كح˘م تدد˘ُم ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تاصصوحف عبرأا هل تيرجأاو ٍتارم
دّوزت مل ،تقولا تاذ يف ،انوروك
ظ˘ي˘ل˘غ˘لا نو˘ج˘صسلا ة˘ح˘ل˘˘صصم ةرادإا
ن˘م ة˘ّي˘صصخ˘صشلا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
41 رورم دعب اّلإا نوباصصو وبماصش
ةرادإا هدّوزت مل امك ،لزعلا يف ًاموي
مون ةماجبب اّلإا نوجصسلا ةحلصصم
لاوط ةيّوتصشو همجح ىلع ةريبك
ز˘كر˘مو لز˘ع˘لا ي˘ف هدو˘˘جو ةر˘˘ت˘˘ف
.فيقوتلا

ناسسن’ا قوقحو ريسس’ا ةياعرل ريمسضلا ةسسسسؤوم :ريرقت

(7/1) ينيطسسلفلا ديهسشلا موي يف

مواقي لاز ام بعسش مزهت نا نكمي ل ،مهروبق يف مهو تاومألا فاختو مهتوم دعب ءادهسشلا ىسشخت ةلود

ةر˘ي˘صسأ’ا ة˘كر˘ح˘لا نوؤو˘صشب ثحا˘ب˘˘لا بت˘˘ك
ىلع ةناور˘ف ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ديهصشلا موي يف »:كوبصسيفلا ربع هتحفصص
ارا˘ب˘كإاو ’Ó˘جإا ي˘ن˘ح˘ن˘˘ن ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
م˘ه˘ل ار˘يد˘ق˘تو اءا˘فو ،ما˘ظ˘ع˘لا ا˘ن˘ئاد˘˘ه˘˘صشل
اع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘م مر˘ك’ا م˘هو ،م˘ه˘تا˘ي˘ح˘صضت˘لو
ةحاصسم نولتحيو ان˘صسوؤور ى˘ل˘ع ا˘نا˘ج˘ي˘تو
مويلا نحنو .انتدئفأا و انتركاذ يف ةعصساو
ا˘ن˘˘نا˘˘ف ءاد˘˘ه˘˘صشلاو ةدا˘˘ه˘˘صشلا ةر˘˘صضح ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘˘ح˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘صش ر˘˘صضح˘˘ت˘˘صسن
ار˘ي˘صسأا (622) ءام˘صسا ر˘كذ˘ت˘صسنو ةر˘ي˘صسأ’ا
(17) مهنيب ،لاقتع’ا دعب ءادهصش اوطقصس
ا˘˘ب˘˘ب˘˘صس ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘هإ’ا نا˘˘˘ك ار˘˘˘ي˘˘˘صسأا

ءار˘ج اود˘ه˘˘صشت˘˘صسا (37)و ،،مهدا˘ه˘صشت˘صس’
د˘ع˘˘ب اود˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا ىر˘˘صسأا (7) ،بيذ˘ع˘ت˘لا
،لقتعملا لخاد مهو ةيران ةريعأاب مهتباصصا
اد˘م˘ع او˘ل˘ت˘ق ار˘ي˘صسا (57) ى˘لا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب
.لاقتع’ا دعب مهتيفصصت تمتو
لÓ˘خ او˘ق˘ترا ء’ؤو˘ه ن˘م ءاد˘ه˘˘صش (4) ناو
ركذت˘صسن ن˘ح˘نو،0202 مر˘صصن˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا
رو˘صصو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صضم تا˘˘حو˘˘ل ىر˘˘ت داد˘˘عإ’ا

وبا مصساقو محفلا وبا انمامأا ىرنف ،ةقرصشم
رمعو ةلود سسيناو ةغارم قحصساو ركع
اوصشلا د˘ع˘صساو ي˘عار˘لا م˘ي˘هار˘بإاو م˘صسا˘ق˘لا

يواكع˘لا ى˘ف˘ط˘صصمو ن˘ي˘نا˘عز˘لا ة˘ي˘ط˘عو
تازيرح دمصصلا دبعو يلع خيصشلا دلاخو
ر˘عو و˘با لا˘م˘˘كو ة˘˘يد˘˘م˘˘ح و˘˘با ةر˘˘صسي˘˘مو
م˘ت ن˘م ء’ؤو˘ه،ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘ث˘˘كلا م˘˘هر˘˘ي˘˘غو
فاصضي ا˘م˘ي˘ف ,7691 ماعلا ذنم م˘ه˘ق˘ي˘ثو˘ت
‐مهؤواصصحا مت˘ي م˘ل‐ ن˘ير˘خآا تا˘ئ˘م م˘ه˘ي˘لا
ن˘ج˘صسلا ن˘م م˘ه˘جور˘خ د˘ع˘ب اود˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا

نع اهوثروو اهب اوبيصصأا سضارمأاب نيرثأاتم
ديلوو يودب زياف رصضحتصسنف ،.نوجصسلا
د˘يز و˘با ل˘يا˘˘هو دا˘˘م˘˘ح يد˘˘ج˘˘مو لو˘˘غ˘˘لا

تو˘˘كا˘˘صس و˘˘با دار˘˘مو ع˘˘يرذ و˘˘با فر˘˘صشاو
دومحمو ى˘صسي˘ع ا˘ير˘كزو سضو˘ع ر˘ف˘ع˘جو

ء’ؤوه ةرصضح يفو،لوطت ةلفاقلاو ناملصس
نم نيب نم ىرصسا (8) ناب ركذن ءادهصشلا
تلاز ا˘˘مو نو˘˘ج˘˘صسلا ل˘˘خاد اود˘˘ه˘˘صشت˘˘˘صسا
بناجب مهنيماثج زجتحت لÓتح’ا تاطلصس
ءاد˘˘ه˘˘˘صشل نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ج (052) ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا
لÓتح’ا تاطلصس مهزجتجت نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
تاجÓث وا ماقر’ا رباقمب فرعي ام يف
فورظ ي˘ف اود˘ه˘صشت˘صسا ء’ؤو˘هو ،ى˘تو˘م˘لا

نم ةدحاو يف ،ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ن˘مزاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيناصسن’او ةيقÓخ’ا مئارجلا ربكاو عصشبا

لÓتح’ا ةلود اهفرت˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو
ةلود ناب :لوقلا ددجن انهو .يليئارصس’ا
فا˘خ˘تو ،م˘ه˘تو˘م د˘ع˘ب ءاد˘˘ه˘˘صشلا ى˘˘صشخ˘˘ت
نا ن˘كم˘ي ’ ،م˘هرو˘ب˘ق ي˘ف م˘˘هو تاو˘˘م’ا
مدقيو حفاكيو مواقي لاز ام بعصش مزهت
.ىرصس’او ءادهصشلا نم لفاوق

يقبت ةحجان تاسضوافمل ىنعم ’
ةميق ’و نوجسسلا يف ىرسس’ا

جارف’ا يف لسشفت ةرمثم ةمواقمل
اهزومر نع

ةكرحلا نوؤو˘صشب سصت˘خ˘م˘لا ثحا˘ب˘لا بت˘ك
ةناورف رصصانلا دبع ةينيطصسلفلا ةريصسأ’ا

م˘ت˘نأاو :كو˘ب˘صسي˘ف˘لا ر˘ب˘ع ه˘ت˘ح˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘صس’ا ا˘ها˘صضق ي˘ت˘لا تاو˘ن˘صسلا نودد˘ع˘ت

ىلا تلصصو دقو نجصسلا يف سسنوي ميرك
م˘ير˘ك نا˘ب اور˘كذ˘ت˘ت نا م˘كي˘ل˘ع ،ة˘ن˘˘صس83
ريرحت اهفده ناك ةيلمع ذيفنت دعب لقتعا
لÓتح’ا ةلود نا اصضيأا  اوركذتو .ىرصس’ا

لدابت˘لا ة˘ق˘ف˘صص ي˘ف ه˘ن˘ع جار˘ف’ا تصضفر
تا˘صضوا˘ف˘م˘لا تز˘˘ج˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ,5891ماع
ةقفصص تل˘صشفو ،هر˘ير˘ح˘ت ن˘ع ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
!..هديق رصسك يف (طيلاصش)
تاصضوافمل ىنعم ’ نا :لوقلا ددجن انهو
’و نو˘ج˘صسلا ي˘ف ىر˘صس’ا ي˘ق˘ب˘ت ة˘ح˘جا˘ن

جارف’ا يف لصشفت ةرمثم ةمواقمل ةميق
نم مويلا بولطملاو . ةمواقملا زومر نع
نم ادحأا لصصي ’ نا ،مواقملاو سضوافملا
ن˘˘م م˘˘قر˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘خ’ا ىر˘˘˘صس’ا
ددرا اناو رخفلاب رعصشأا .ةيلاتتملا تاونصسلا
تدد˘˘ع ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ل˘˘ج˘˘خ˘˘لا˘˘بو ،م˘˘ير˘˘ك م˘˘صسا
لئانو رهامو ميرك اهاصضق يتلا تاونصسلا

م˘˘ي˘˘هار˘˘باو يدا˘˘صش و˘˘˘باو ءÓ˘˘˘عو د˘˘˘ي˘˘˘لوو
هللا لأاصسن .لوطت ةمئاقلاو دئارو يدصشرو
اماع ،1202 ماعلا نوكي نا ميظعلا يلعلا
اما˘ع .ىر˘صس’او سسد˘ق˘لاو ن˘طو˘لا ة˘ير˘ح˘ل
ة˘ير˘ح ع˘م˘ف ..ى˘ماد˘ق˘˘لا ىر˘˘صس’ا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ل
.نطولا ةيرح رجف أارقن ىرصس’ا
لخدي يصصمعلا د˘م˘ح˘م ر˘ي˘صسأ’ا  :ة˘ط˘ي˘ن˘ق
. لÓتح’ا نوجصس يف رصشع يناثلا هماع
ةن˘ج˘ل سسي˘ئر ة˘ط˘ي˘ن˘ق ن˘صسح ذا˘ت˘صسأ’ا دا˘فأا
يف نيررحملاو ىرصسأ’ا نوئصش ةئيه ةرادإا
دمحم ريصس’ا نأاب ةيبونج˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

ميخم نم اماع (13) يصصمعلا نيدلا دامع
تبصسلا ادغ يهني ةزغ عاطق لامصش ايلابج
لخديو رصشع يداحلا هماع90/10/1202
. لÓتح’ا نوجصس يف رصشع يناثلا هماع
دق يصصمعلا ريصسأ’ا ناب ةطينق حصضوأاو
لÓتح’ا سشي˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ي˘ناد˘ي˘م ل˘ق˘ت˘عا
ءانثأا9/1/9002 خ˘يرا˘ت˘ب ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
تلغوت ة˘ل˘جار ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإا ةو˘ق˘ل ه˘يد˘صصت
لÓخ ايلابج يقرصش ، مÓصسلا يح لخاد
نجصسلاب هيلع مكح دقو ةزغ يلع برحلا
وهو لÓتح’ا ةمواقم ةمهتب اماع32 ةدمل
. نÓقصسع نجصس يف ايلاح عبقيو بزعأا

قوف ْسصقرت ٌةلفط نجّصسلا  .. ميل ةصصقر
..ةصسّدقم ٍةليخأا
حلفم رذنم : ينيطصسلفلا ريصسأ’ا ملقب *
يوارحصصلا نومير نجصس *
 اًحرف سصقرت ةميغ ميل

  ٍروفصصع نويلمك ُسصقرت
 يبلق ناصصغأا ىلع
سشيورد دومحمل مارتح’ا عم
..ةصسّدقم ٍةليخأا قوف ْسصقرت ٌةلفط نجّصسلا

 ْةصصقر
 ْنيتصصقر
ْةعبارو ْةثلاثو
ميل ةصصقر يه ،ةدحاو ةلمج يف هرصصتختل
دّدرأاصس يتلا ةايحلاو ةّيرحلا ةصصقر يهو
ٍتاو˘ن˘صسل ،ة˘ّير˘ح˘لا ن˘يد˘˘ل ا˘˘ه˘˘تا˘˘يآا عا˘˘ق˘˘يإا

،لايجأ’ا ا˘ه˘عا˘ق˘يإا ى˘ل˘ع ر˘ب˘كت˘ل تاو˘ن˘صسو
يه هذه .ٌةصصقرك ةّيرحلا نيد سسرامتلو
ةديفح يهف ،ميل ةليمجلا ةلفطلا ةصصقر
ةصصرف كرتي ’ ،رئاثو يبن لب ،رئاثو ليبن
ا˘ن˘ت˘ناز˘نز نارد˘ج ى˘ل˘ع تب˘نأاو ’إا ع˘˘ي˘˘صضت
لمأÓل ي˘ن˘غ˘ي و˘ه˘ف ،ل˘با˘ن˘صس جر˘مو حر˘ف˘لا

ىلإا يرجي يك هرظتنيو ،ٍسسرمتم ٍحÓفك
،لبانصسلا تبنتف ،ةفلصصلا نجصسلا ناردج
ق˘نا˘خ˘لا ا˘ن˘ن˘يزا˘نز ءاو˘ه ّح˘صش ن˘م جر˘خ˘ن˘˘ل
 .هعم راوحلا ةباحرل
نقتي xيبن ةزجعم يه ،ميل ةديفحلا ةصصقر
نأا ر˘ث˘كت˘صسي ثي˘ح ،ه˘يد˘ير˘م˘ل تاز˘ج˘ع˘م˘لا
ّيبن وه‐ هعصضاوت ليلد يف يبنلاب هوعدأا
ى˘ّن˘غ «ة˘ير˘ح˘لا ن˘يد» ،د˘يد˘ج ‐ م˘يد˘ق ن˘˘يد
رجف ذنم ءايبنأ’او ءارعّصشلا هتايآا ينغيو
هران نوصسرحي ناصسرفلا لاز ’و ،خيراتلا
ف’آاو ،سسار˘فو ،د˘ئار ،ن˘صسح ،ة˘صسّد˘˘ق˘˘م˘˘لا
رابغ طصشك نولواحي نم مهف ..ناصسرفلا
ا˘ن˘ل ة˘ع˘نا˘ي ءار˘صضخ ةا˘ي˘ح˘لا بهو˘ل ن˘مز˘˘لا

تحن نف نونق˘ّت˘ي ٌعا˘ن˘صص م˘ه˘ف .. ر˘صشب˘ل˘لو
ةداعصس ةياكحل اهولوحيل ةنيزحلا اياقبلا

ءا˘˘ي˘˘ب˘˘ن’ا ن˘˘˘يد و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه سسي˘˘˘لوأا .حر˘˘˘فو
حرفلاو لمأ’او ةداعّصسلا بهو ،نييقيقحلا
يه ميل ةصصقر ..معن .نيبّذعملاو رصشبلل

هتايآا لّترن ىقبنصس ،ةّيرحلا نيدل ٌسسوقط
.ةمداقلا لايجأ’ا اهظفحت يك

ينيطسسلفلا ريسس’ا يدان
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قوسس نودب ةياجبب دمحأا يديسسب نكسسم0901 يح
دمحأا يد˘ي˘صس ة˘ق˘ط˘ن˘م تلو˘ح˘ت
بط˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

،ةريخأ’ا تاونصسلا يف يرصضح
يذلا ينارمعلا عصسوتلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يت˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ه˘تد˘ه˘صش
ل˘˘كب ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ى˘˘˘لإا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
ددع قوفي ثي˘ح ،ا˘ه˘تا˘ف˘صصاو˘م
اذإا ة˘˘م˘˘صسن0005  نا˘˘˘˘˘˘˘˘كصس
ةرواجملا ءايحأ’ا لك انبصستحا

لمحت ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لاو
ا˘مو ،«د˘م˘حأا يد˘ي˘صس» ة˘ي˘˘م˘˘صست
ة˘فا˘ث˘كلا ي˘ه ي˘ح˘لا اذ˘ه زّ̆ي˘م˘ي
ةيكر˘ح˘لاو ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا
اذ˘ه ن˘م ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
ة˘يو˘ي˘ح˘لا ي˘ف ا˘جذو˘م˘˘ن ي˘˘ح˘˘لا

طاصشنلا لصضفب ،ةيكيما˘ن˘يد˘لاو
ىلع اهرفاوتو ةهج نم يراجتلا

ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا تاذ ة˘˘ط˘˘صشنأ’ا ل˘˘˘ك
،نا˘كصسل˘ل ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لا ةا˘ي˘ح˘لا˘ب
د˘ير˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ةيمصسر˘لا تار˘ق˘م˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
ةنكاصس نأا ريغ ،اهريغو ىرخأ’ا

قوصس ءاصشنإاب نوبلاطي يحلا اده
ي˘ب˘ل˘ي ى˘ت˘ح ،ةا˘˘ط˘˘غ˘˘م يراو˘˘ج
لقنتلا نود ةيمويلا  مهتايجاح
راظتنا وأا ةرواجملا ءايحأ’ا ىلإا
مظني يذلا يعوبصسأ’ا قوصسلا

بطقتصسي يذلاو ،ءاعبرأا موي لك
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ار˘ي˘ف˘غ ا˘ع˘م˘ج

نم قوصسلا ىلع نودفاوتي نيذلا
ةياجب ةن˘يد˘م ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
اعون قلخي امم ،اهجراخ ىتحو
ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’او ج˘˘ي˘˘ج˘˘صضلا ن˘˘م
امأا نيلجارلل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صصو
،ىرخأا ةلكصشم كلتف تارايصسلل
ةرورصضلا نأا ناكصسلا دحأا لوقيو
ةيلحملا تاطلصسلا نم يصضتقت
هب نيعتصسي يراوج قوصس ءاصشنإا
م˘˘ه˘˘ج˘˘ئاو˘˘ح ءا˘˘صضق˘˘ل نا˘˘كصسلا
يتلا تÓئاعلا ةصصاخو ةيمويلا

،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي ن˘˘م د˘˘ج˘˘ت ’
ةينعملا حلاصصملا ناف ةراصشإÓلو
اذ˘ه د˘ي˘صسج˘ت تلوا˘ح د˘ق تنا˘˘ك
ةاذاحمب يحلا طصسو عورصشملا

ه˘˘˘˘نأا ’إا ..12و02 ج ةرا˘˘م˘˘ع
تعدصصت عورصشملا اذه ببصسب
،ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا ىد˘˘حإا
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تعرا˘صسف
ة˘فا˘صضإا ،ه˘ئا˘غ˘لإاو هد˘ي˘م˘ج˘ت ى˘˘لإا
ةيراقعلا ةيعوأ’ا ةيبلغأا نأا ىلإا

ةقطنملا هذه يف ةلغتصسم ريغ
كلذ ن˘مو ،سصاو˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
يط يف عورصشملا يقب نيحلا
بلطلا اذه ىقبي نكل ،نايصسنلا

ي˘ح ة˘ن˘كا˘صسل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ح˘˘ل˘˘م
ع˘قاو˘لا د˘م˘حأا يد˘ي˘صسب0901
 .ةياجب ةنيدمب

ت .ك

دنسسلاب ءافتك’او لجسسلا جارختسس’ ةبولطملا قئاثولا عيمج ءاغلإا
نارهوب ةراجتلا ةفرغب يراجتلا لجسسلا ىلع ةحوتفم باوبأا
ل˘˘ج˘˘صسلا ز˘˘كر˘˘˘م سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘كذ
لÓ˘خ ،نار˘هو عر˘˘ف يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تايلا˘ع˘ف حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ه˘فار˘صشإا
ل˘ج˘صسل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا باو˘˘بأ’ا
ةفرغ ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ة˘ي’و˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

راجتلا نم ةئاملاب56 نأا ،نارهو
(ر˘جا˘ت ف˘˘لأا07 لدا˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م)
م˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ج˘˘˘صس او˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ه˘تر˘قأا ا˘م˘ب˘˘صسح ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
نمصض نم اذهو ةيصصولا ةرازولا

ىد˘ل ل˘ج˘صسم ر˘جا˘ت000701
تÓيه˘صست˘لا م˘غر ،م˘ه˘ح˘لا˘صصم
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل تمد˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا

ةرازو نأا ىلإا راصشأاو ،مهحلاصصم
رخآا ةئ˘ف˘لا هذ˘ه تل˘ه˘مأا ةرا˘ج˘ت˘لا
ة˘ي˘ع˘صضو˘˘لا ة˘˘يو˘˘صست˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف
د˘يد˘م˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
يراجلا رياربف12 ىلإا ديدجتلا

كلذ ن˘ع او˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘فو
ةميدقلا م˘ه˘تÓ˘ج˘صس ر˘ب˘ت˘ع˘ت˘صسف
ةميدعو نوناقلا م˘كح˘ب ة˘ي˘غ˘ل˘م
ىلإا اهباحصصأا سضرعتيصسو رثأ’ا
را˘˘˘˘˘صشأاو .ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عدر تاءار˘˘˘˘˘جإا
تÓيهصست ةدع نأا ىلإا لوؤوصسملا
نبغلا عفر لجأا نم اهرارقإا مت

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
نم مهنكمت يتلاو نييداصصتق’ا
دعب نع قئاثولا عيمج جارختصسا

ى˘لإا ر˘ط˘صضي نأا نود ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
اهنيب نم مهحلاصصم ىلإا لقنتلا
˘˘مد˘˘عو ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش
تا˘با˘صسح˘لا عاد˘يإاو ل˘ي˘ج˘صست˘˘لا
ةيمصستلا ةدا˘ه˘صشو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ى˘لإا جو˘لو˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع اذ˘˘هو
موك لجصس » ةينورتكل’ا ةباوبلا
ازئاح ينعملا نوكي نأا طرصش »
ةقاطبلا وأا ةيكنبلا ةقاطبلا ىلع
هذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘ب˘هذ˘لا
01 ـلا زواجتت ’ ةدم يف قئاثولا
را˘طإ’ا تاذ ي˘ف را˘صشأاو ،ق˘ئا˘˘قد
م˘˘ت كلذ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ه˘˘نأا ى˘˘˘لإا

ةبولطملا قئاثولا عيمج سصيلقت
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا جار˘خ˘ت˘صس’
د˘ن˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مأ’ا ر˘˘صصت˘˘قاو
رقملا دقع لثمي يذلاو ينوناقلا
طاصشنلا رجاتلا هب سسرامي يذلا
ةدا˘˘ه˘˘صش وا را˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا د˘˘˘ق˘˘˘ع وأا
نم اهيلع لصصحتي سصيصصخت
عفدلل ةب˘صسن˘لا˘ب ى˘ت˘حو ة˘ي’و˘لا
ما˘ي˘ق˘لا سصخ˘صشلا اذ˘ه نا˘كمإا˘ب˘ف
نع يأا اينورتكلا ءارجإ’ا اذهب
يرازولا رارقلا نأاب فدرأاو ،دعب
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ردصص يذلا

تاز˘ي˘ف˘ح˘ت ةد˘ع مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لاو
ريخأ’ا اذه ديفتصسي ثيح راجتلل
ةئاملاب65 ى˘˘˘˘˘لإا01 ن˘˘˘˘˘م
ف˘˘يرا˘˘صصم ي˘˘ف سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘ك
يد˘م˘ح˘م ح˘صضوأاو ،ل˘ي˘ج˘صست˘˘لا

ينورتكل’ا ل˘ج˘صسلا نأا د˘م˘ح˘م
ى˘˘صشا˘˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ةادأا و˘˘˘ه
عاطقلا ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لا رو˘ط˘ت˘لاو
راجتلا نم ديدعلا نكمت يتلاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
هيلع لوصصح˘لا ن˘م ت’ا˘ج˘م˘لا
راجتلا مهنيب نمو ءانع يأا نود
م˘ه˘نا˘كمإا˘ب ن˘يذ˘لا نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا
يراجتلا لجصسلا يف ليجصستلا

ف˘ير˘ع˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ةبصسنلاب ر˘مأ’ا سسف˘نو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لاجم يف نيصصتخ˘م˘لا را˘ج˘ت˘ل˘ل
ةز˘˘ه˘˘جأ’ا حÓ˘˘صصإاو ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلا
نولقنتي نيذ˘لا ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا
.ةمدخلا هذهب مايقلل لزانملا ىلإا

تا˘ي˘لا˘ع˘ف نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘˘كأاو
ل˘ج˘صسل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا باو˘˘بأ’ا
رادم ىل˘ع ل˘صصاو˘ت˘ت يرا˘ج˘ت˘لا
ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘˘غ˘˘ب ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
نم ردق ربكا نيكمتل ةراجتلاو
لاجملا اذهب نيمتهملاو راجتلا

ةفاصضإا اذه ،م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ن˘م
ةينورتكل’ا ةباوبلاو زكرملا ىلإا
.مهل ةحوتفملا

رداقلادبع لوترف

يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت نم ،ةملاق ةي’و نمأ’ ةعباتلا (لخدتلاو ثحبلا ةقرف) ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
بارتلا لخد ةيسسنجلا يبنجأا امهدحأا ةنسس43و33 نيب امهرامعأا حوارتت نيسصخسش نم نوكتت راثآ’ا بيرهتو ةرجاتملا
.يدÓيم صسماخلاو عبارلا نرقلا ىلإا دوعت راثآ’ا نم ةريبك ةعومجم زجح مت امك ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ميقمو ينطولا

تفصصو يتلا ةيلمعلا هذه
يقلت دعب تءاج ةيعونلاب
تامو˘ل˘ع˘م ح˘لا˘صصم˘لا تاذ
سصخ˘˘˘صش دو˘˘˘جو ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م
عطق عيبب موقي هيف هبتصشم
اهرثإا ى˘ل˘عو ،ة˘ير˘ثأا ة˘يد˘ق˘ن
تاذ رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع تر˘˘صشا˘˘ب
يف قيقحت حتفب حلاصصملا
ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
،امهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ب

ةيدل˘ب˘ب ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
.يتانزلا يداو
تاءار˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
،امهنأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا
ةعطق78 زجحو طبصض مت
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ير˘ثأا ة˘يد˘ق˘ن
فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صصأ’او ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حأ’ا
ة˘˘ير˘˘ثأا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘صست˘˘˘كت
ا˘ه˘صضر˘ع د˘ع˘ب ،ة˘ي˘خ˘يرا˘˘تو
ةصصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ير˘˘ثأا ع˘˘ط˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
،48 رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘˘م˘˘ح˘˘م
نرقلل دوع˘ت ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق
يدÓ˘ي˘م سسما˘خ˘لاو ع˘بار˘لا

ةعط˘ق ،ز˘نزور˘ب˘لا ةدا˘م ن˘م
نم ةينامورلا ةرتفلل دوعت
ةدحاو ةعطق ،زنوربلا ةدام
نم ةيجاطرقلا ةرتفلل دوعت
ىر˘˘˘خأاو ،ز˘˘˘نور˘˘˘ب˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م
سساحنلا ةدا˘م ن˘م ة˘ي˘صسنر˘ف
ا˘˘مو ،(0291 ةث˘يد˘ح ةر˘ت˘ف)

ترف˘صسأا ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘صص
،يرح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ع˘ط˘ق ز˘ج˘حو ط˘ب˘صض ن˘˘ع
ن˘م نو˘˘كت˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ير˘˘ثأا

،نوللا ينب يندعم ناصصح
نيصضيبأا نييندعم نيناجنف
ة˘ي˘ناو˘ط˘صسأا ة˘ب˘ل˘˘ع ،نو˘˘ل˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘بإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
قيربإا ،نييندعم نيطصسوتم
ةيرئاد ةبلع ،يندعم ريغصص
،مجحلا ةطصسوت˘م ة˘ي˘ند˘ع˘م
ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاد ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ب˘ل˘˘ع ،م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صص
،ةيندعم ةريغصص ةليطتصسم
ليف ،يندعم ريغصص سسأاك
ةبلع ،مجحل اريغصص يبصشخ
ع˘ط˘ق ة˘ع˘برأا ا˘ه˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘صشخ
،ماجحأ’ا ةتواف˘ت˘م ة˘ي˘ب˘صشخ
،م˘ج˘ح˘لا ةر˘ي˘غ˘صص ة˘˘ع˘˘م˘˘صش
ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ة˘˘ي˘˘ب˘˘صشخ ة˘˘حو˘˘ل
ةيندعم سسوؤوك3 ،لكصشلا
ةيدقن عطق8 ،نوللا ءاصضيب
رجح ة˘ع˘ط˘ق07 ،ةي˘ند˘ع˘م
ءار˘˘˘م˘˘˘ح ل˘˘˘كصشلا ة˘˘˘يور˘˘˘ك
اهرثأا ىلع مت ثيح ،نوللا
امهيف هبتصشملا ليوحت مت
يف قيقحت حتف ،ةحلصصملل
امهدصض نيوكتو ،ةيصضقلا

ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن ،ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘تو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
ةلوقنم ةي˘ن˘طو تا˘كل˘ت˘م˘م
ة˘م˘ي˘قو ي˘فا˘ق˘ث ع˘با˘˘ط تاذ
ةي˘م˘ح˘مو ة˘ف˘ن˘صصم ة˘ي˘ثار˘ت
،ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘صضر˘عو ،ا˘نو˘نا˘ق
بارتلا˘ب ة˘ما˘قإ’او لو˘خد˘لا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
مامأا امهميدقت مت ،ةيعرصش

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يف ردصص ن˘يأا ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا

ع˘˘م ،عاد˘˘يإا ر˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح
ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت
هيف هبتصشملا دصض لصصفنم
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا
بارتلا˘ب ة˘ما˘قإ’او لو˘خد˘لا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ةيعرصش

ةنايسص لماع عرسصم
ةيئابرهك ةقعسصب

راطقلا ةطحمب
يف باصش سسمأا راهن يقل

رثا ه˘عر˘صصم ثلا˘ث˘لا هد˘ق˘ع
ة˘˘ق˘˘ع˘˘˘صص ى˘˘˘لإا ه˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘ت

راطقلا ةطحم˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ءا˘˘ف˘˘صصلا زا˘˘ج˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ح˘لا˘صصم بصسحو ،ة˘م˘لا˘˘ق˘˘ب
رمأ’ا ناف ةيندملا ةيامحلا
( ب ‐ ع ) ةيحصضلاب قلعتي
،ةنصس53 رمعلا نم غلابلا

لا˘غ˘صشأا˘ب مو˘ق˘ي نا˘˘ك ثي˘˘ح
ةد˘م˘عأ’ا ىد˘حإا˘ب ة˘نا˘ي˘صصلا
ةطحمل ةعباتلا ةيئابرهكلا
ةقعصصب بيصصأا نيأا راطقلا

يف ه˘ل تب˘ب˘صست ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ةثلا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ن˘م قور˘ح
مت ثيح ،همصسج لماك ىلع
ةعر˘صسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن
ت’اجعتصس’ا ةحلصصم ىلإا
يبقع ميكحلا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ه˘صسا˘ف˘نأا ا˘ه˘ب ظ˘ف˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

هتابا˘صصإا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ه˘لو˘صصو
.ةغيلبلا

مارغ9.19 زجحو
جلاعملا فيكلا نم

ةطرصشلا حلاصصم تنكمت
ةحفاكم ة˘قر˘ف) ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا +تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
(ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا
ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا˘˘˘ب
نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘م˘لا˘ق ة˘˘ي’و
54 رمعلا غلبي هيف سصخصش
هتزوحب ةملاقب ميقم ،ةنصس
ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘قو مار˘˘˘˘˘غ6.1

هترف˘صش ى˘ل˘ع (را˘ت˘ي˘ك)قرو
،تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘ط˘ق˘˘ت را˘˘ثآا

تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘ع˘˘˘بو
م˘˘ت ه˘˘ن˘˘كصسم˘˘ب ة˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ىرخأا ةي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

ف˘˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
مارغ2.66 نزوب ( جلاعم
في˘ك) ة˘ح˘ي˘ف˘صص ن˘م ءز˘جو
،مارغ1.42 نزوب (جلاعم
، غ9.19 يلامجإا عومجمب
قاروأا طبصض مت ةهج نم
32 لكصش ىلع ةدلقم ةيلام
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘يد˘ق˘ن ة˘قرو
˘مÓ˘عإا يزا˘ه˘جو ،تا˘ئ˘˘ف˘˘لا
ةدحوو لومحم امهدحأا يلآا

امهادحإا نيتعباطو ةيزكرم
ة˘قا˘ط˘بو ما˘ه˘م˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
جذا˘˘م˘˘ن بنا˘˘ج ى˘˘لإا ةر˘˘˘كاذ
ن˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا قاروأÓ˘˘˘ل
ةد˘ع˘م تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.قاروأ’ا ع˘طا˘قو د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘˘ه
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تر˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
تقؤوملا سسبحلا هعاديإاب

052 زجحو...
ديسص ةسشوطرخ

ثاحبأ’ا ةقرف دارفأا نكمت
نم ةملاقب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘˘ت
نم ردحني ةنصس93 رمعلا

ر˘جا˘ت˘ي نا˘ك  ة˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ي’و
نودب ديصصلاو سشيطارخلاب
ح˘˘لا˘˘˘صصم بصسحو ،ة˘˘˘صصخر
ة˘ي˘صضق˘لا راو˘طأا نإا˘ف كرد˘لا
ةي˘صضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ى˘لإا دو˘ع˘ت
م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم تغ˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘يأا

دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
يف ةرجاتملاب موقي سصخصش
نود د˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا سشي˘˘˘˘طار˘˘˘˘خ
ةرا˘ي˘صس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘˘صصخر
حتف مت اهرثإا ىلعو ،ةيحايصس
دصصرو ةيصضقلا يف قيقحت
ىلإا  هب هبتصشملا تاكرحت
اهصشيتفت دعبو هفيقوت مت نأا
ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘صض م˘˘ت
ديصصلا سشيطارخ نم ةربتعم
ةصشوطرخ052 ب رد˘˘˘ق˘˘˘ت

ليوحت مت روفلا ىلع ديصص
بتكم و˘ح˘ن ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
قيقحتلا ةل˘صصاو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لا

م˘˘ت تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ما˘مأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
قÓطإا مت ثيح ،ةصصتخملا
تح˘˘˘ت ه˘˘˘ع˘˘˘صضوو ه˘˘˘حار˘˘˘صس
.ةيئاصضقلا ةباقرلا

 ناوسضر .ب

يبنجأاو يرئازج اهدوقي

 ةملاڤب راثآلا بيرهت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت

نونطاوملا
دعب نوجتحي
نم مهئاسصقإا

عورسشملا
صسايتوب ناكسس

نوبلاطي لجيجب
ةنيدملا زاغب

يح ناكصس ،سسمأا لوأا مظن
لخدم دنع عقاولا سسايتوب
ةي’و قرصش ةيليملا ةيدلب

مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،لجيج
ىلع اديدنت ،زاغلنوصس رقم
ديوزت عورصشم نم مهئاصصقإا

ثيح ،ةنيدملا زاغب مهيح
اذه نورظتني اوناك
ربصصلا غرافب عورصشملا

اومئصس مهنأ’ ،ةريبك لامآابو
زاغ تاروراق عم مهتاناعم
لصصف يف ةصصاخ ،ناتوبلا
ةداملا هذه ةردنو ءاتصشلا
نولوعي اوناك دقو ،ةيويحلا

مهتقطنمو مهيح جاردإا ىلع
يتلا قطانملا نمصض
اذه نم ديفتصستصس
اوأاجافت مهنكل ،عورصشملا

ىلع مهئامصسأا طاقصسإا نم
وهو ،ىرخأا قطانم باصسح
مامأا جاجتحÓل مهب عفد ام
،زاغلنوصس ةصسصسؤوم رقم
نع تاحيصضوتب نيبلاطم
اذه نم مهئاصصقإا ببصس
ديعصصتب نيدعوتم ،قحلا
ىلإا مهاوكصش لقن رومأ’ا

،مهفاصصنإا ةيغب ةي’ولا يلاو
 .رودهملا مهقح مهئاطعإاو

 ميهارب.ع



659209ددعلا ^2441 بجر1ـل قفاوملا1202 يرفيف31تبسسلايلحم
ةينكسس ةدحو601 ـب ةسصح لمسشت

نازيلغب باطخ يديسسب نكسسلا ةمئاق نع جارفإلا
ةي’وب رمطملا ةرئاد تجرفأا

نع ،عوبصسأ’ا ةياهن ،نازيلغ
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ةين˘كصس ةد˘حو601 ة˘˘صصح
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘يرا˘ج˘يا
ي˘ف اذ˘هو ،با˘˘ط˘˘خ يد˘˘ي˘˘صس
يلاو تاميلعت ديصسجت راطإا
ىلإا ةيمارلا نازي˘ل˘غ ة˘ي’و˘لا
،ةزها˘ج˘لا تا˘ن˘كصسلا ع˘يزو˘ت
اهدهصشت ة˘ي˘ل˘م˘ع ثلا˘ث ي˘هو
ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م ناز˘ي˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و
امدعب1202 يراجلا ماعلا
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا م˘˘˘˘ت
ن˘˘م ل˘˘كب ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةرئادب سشيع˘ي د’وأا ي˘ت˘يد˘ل˘ب

تجر˘فأا ن˘يأا ى˘صسو˘˘م ي˘˘م˘˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
يـمومع نـكصس991 ةصصح
ةيدلب ىلإا ةفاصضإا ،يراـجيإا
يتلا نازيلغ ةرئادب دواد نب
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘فا
424 ةصصح نم نيديفتصسملا

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘˘حو
ام ردقب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع

ىدل اريبك ا˘نا˘صسح˘ت˘صسا تق˘ل
تراثأا ام ردقب نيديفتصسملا
ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘لا ق˘ل˘قو ءا˘ي˘ت˘صسا
نم ظحلا مهفعصسي مل نيذلا
ن˘˘˘كصس ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ككصشم ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسأ’ا سضع˘˘˘˘ب
،ةيمصس’ا ةمئاقلا اهت˘ن˘م˘صضت
مهلابقتصسا ىدلو نو˘صصق˘م˘لا

ةيلحملا تاطلصسلا فرط نم
ىدل نوعط عادياب مهعانقا مت
لا˘ج’ا ي˘ف نو˘ع˘ط˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ىتح نوعطلا ميدقتل ةددحملا
ل˘ك ة˘صسارد ة˘ن˘ج˘ل˘ل ى˘ن˘صست˘ي

ن˘˘ع نÓ˘˘ع’ا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘ع˘˘˘ط
،نيديفتصسملل ةيئاهنلا ةمئاقلا
نأا رظتني قايصسلا سسفن يف
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘ع جار˘˘˘ف’ا م˘˘˘ت˘˘˘ي
008 ةصصح نم نيديفتصسملا

يداو ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو
ةيدلب˘ب ةد˘حو006و و˘ي˘هرا

يت˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ي˘هو ة˘يو˘يد˘ج
نو˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘˘ع˘˘ي
.اريبك ’امآا

بويا . صس

رهسشأا ةعسضب لÓخ ملسستسس مهل ةسصسصخملا تانكسسلا
ليحÎلاب نوبلاطي نارهوب «نايلطلا» تارامع ناكسس
ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ي˘ح˘ب «نا˘ي˘ل˘ط˘لا» تارا˘م˘ع˘˘ب
،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ق˘يد˘صصلا
ليجعتلاب ةبلاطملل سسمأا لوأا
،مهنا˘كصسإا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ة˘ير˘يد˘م˘لا ترا˘صشأا ن˘ي˘ح ي˘ف
نأا ن˘˘˘كصسل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كصسلا
م˘ل˘صست˘صس م˘ه˘ل ة˘صصصصخ˘˘م˘˘لا

.رهصشأا ةعصضب لÓخ
ع˘ط˘ق˘˘ب نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ما˘˘قو
ة˘ي˘ق˘يد˘صصلا ي˘ح˘ب ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
تÓجعلاو ةراج˘ح˘لا ع˘صضو˘ب
ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ،ة˘˘ي˘˘طا˘˘ط˘˘م˘˘لا

،رور˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘قر˘˘˘ع
ةيلمع يف عارصسإ’اب نيبلاطم
ريدملا زربأاو ،مهناكصسإا ةداعإا
ي˘حرو˘خ ن˘˘كصسل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
˘مÓ˘ت˘صسا ع˘قو˘ت˘ي ه˘نأا ن˘ي˘صسا˘ي
ةينكصس ةدحو1021 عورصشم
ة˘ع˘قاو˘لا ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع
ريج˘لا ر˘ئ˘ب˘ب ة˘ل˘ت˘صشم˘لا ي˘ح˘ب
ينطاقل ةصصصصخملا (نارهو)

لÓ˘خ «نا˘ي˘ل˘ط˘˘لا» تارا˘˘م˘˘ع

˘ما˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
لوؤوصسملا فر˘ت˘عاو .يرا˘ج˘لا
يذلا ينكصسلا عورصشملا نأا
ناتلواقم هد˘ي˘صسج˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘ت

،زا˘ج˘ن’ا ي˘ف «ار˘خأا˘˘ت» فر˘˘ع
اهنم بابصسأا ةدعب كلذ Óلعم
ىدحا نم لاغصشأ’ا فانئتصسا
،طقف نيتلواقملا نيتكرصشلا

لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ت˘˘˘˘ف’
م˘ت˘ي˘صس ة˘ي˘ع˘صضو˘لا رار˘م˘ت˘صسا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا

خصسفب ةيناثلا ة˘لوا˘ق˘م˘لا د˘صض
ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘صساو ا˘ه˘ع˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
.ىرخأاب
ة˘ما˘نزر نأا لو˘ق˘لا˘ب نأا˘˘م˘˘طو
ةلواقملا عم تدعأا دق ةديدج
لاغصشأ’ا ةريتو عفرل ىلوأ’ا

ةئيهتلاب قل˘ع˘ت ا˘م ا˘صصو˘صصخ
عورصشملا ميلصستو ةيجراخلا
لاح يف هنأا افيصضم ،هلاجآا يف
امهتادهعتب نيتلواقملا مازتلا
لÓ˘˘خ عور˘˘صشم˘˘لا م˘˘ل˘˘صسي˘˘صس
˘ما˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
.ريدقت ىصصقأا ىلع يراجلا

م .ق

ةسصخر نودب صصاخسشأا لبق نم هلÓغتسسا مت
ةدكيكسسب يعيبطلا نيلفلا نم ريطانق5 زجح

ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا تفقوأا
ةي’و يف ةرصشق نيعب ةيئاصضقلا
ةيصضق نع اصصخصش ،ةدكيكصس
ةدام يباغ جوتنم ةزايحو لقن
،ة˘يرادإا ة˘صصخر نود˘ب ن˘ي˘ل˘ف˘˘لا

زجح نم ةقرفلا تنكمت ثيح
نيلفلا ةدام نم ةربتعم ةيمك
.ريطانق50 ـب ردقت يعيبطلا

،ةينمأ’ا ةقرفلا رصصانع تماقو
قيرط˘لا˘ب ي˘ن˘ما ز˘جا˘ح بصصن˘ب
رثإا ،ةيعرف˘لا قر˘ط˘لاو ي˘ئ’و˘لا

د˘حأا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
ةدام ةزايحو ل˘ق˘ن˘ب سصا˘خ˘صشأ’ا
،ةصصخر نودب يعيبطلا نيلفلا

ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ةيبرغلا ةهجلاب ةيباغلا قطانملا
ةقرفلا تحجنو ثيح ،ةي’ولل

نم ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا
ىلع ناك ،هيف هبتصشملا فيقوت
اطويوط عون نم ةبكرم نتم
تع˘˘صضخأا ي˘˘ت˘˘لاو «سسكي˘˘ل˘˘ه»
متو ،ةيرادإ’او ةينمأ’ا ةبقارملل
ردقت نيلفلا ةيمك ىلع روثعلا

.ريطانق50 ب
ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تماق امك
تاءارجإ’ا عيمج داحتإاب ،ةقرفلل
فلاخ˘م˘لا ق˘ح ي˘ف  ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةصصتخملا ةباينلا عم قيصسنتلاب
سسصسأاتو ،سسولامت ةمكحم ىدل
نيع ميلقإاب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
ة˘ي˘صضق ن˘ع،ة˘ي˘˘ح˘˘صضك ةر˘˘صشق
» ي˘با˘غ جو˘ت˘ن˘م ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘˘ح
. » ةصصخر نود » نيلفلا

ع. دلاخ

راحب4��4و ةدحو046 ـب ’وطسسأا كلتمت ةي’ولا

 صسادرموبب ةيديسصلا تاجتنملا قوسس طبسضل ةيئلو ةنجل
،تاحارتق’ا ذيفنت ةعباتمل ةيديسصلا تاجتنملا قوسس طبسضب ةفلكملا صسادرموبب ةيئ’ولا ةنجللا بيسصنت مت

يرحبلا ديسصلا ريدم مدق نيأا ،ةيديسصلا تاجتنملاو يرحبلا ديسصلا عاطق ءاكرسش عمج ءاقل لÓخ اذه ءاجو
يرحبلا لوطسسأا صسادرموب ةي’و كÓتما نع هثيدح صضرعم يف دكأا يذلاو عاطقلا ىلع Óسصفم اسضرع ةي’ولل

.راحب499.4 اهب طسشني ،ديسص ةدحو086 ىلإا لوسصو1202 ةنسس قافأا نمو ديسص ةدحو046 يلاوح ديسصلل

ذيفنت راطإا يف مظن ءاقللا
ه˘ق˘صش ي˘ف ةرازو˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب
ميظ˘ن˘تو ط˘ب˘صضب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نو كم˘˘˘˘صسلا قو˘˘˘˘˘صس
يكمصسلا نوزخملا سصقانتل
ن˘مو ىر˘خأا ى˘لإا ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م
طبصضو جوتنملا عيونت لجأا

ق˘يو˘صست˘لا را˘صسم م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو
ىلإا ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ع˘يزو˘ت˘لاو
ءاقللا ناك امك ،كلهتصسملا
فرط نم ةمهاصسملل ةصصرف
ميدق˘ت ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا ءا˘كر˘صش
يذلاو يف تاحارتقاو ءارآا

ةيريدم حلاصصم لك هرصضح
تايدل˘ب˘لا ءا˘صسؤور ،ةرا˘ج˘ت˘لا
فرغلا فلت˘خ˘م ،ة˘ي˘ل˘حا˘صسلا
رييصست ة˘صسصسؤو˘م ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
،لحاوصسلا سسارح ،ئ˘ناو˘م˘لا
،ع˘ي˘ب˘لا ءÓ˘كو ،ن˘يدا˘˘ي˘˘صصلا
داحتإا ،ةيرطيبلا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا
ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.نييعماج ،كلهتصسملا

ة˘ي’و ي˘لاو ل˘خد˘˘ت لÓ˘˘خو
ة˘لود˘لا نأا ر˘كذ ،سسادر˘˘مو˘˘ب
اذهل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ما˘م˘ت˘ها ي˘لو˘ت
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘ف˘صسلا ة˘عا˘ن˘صص ر˘يو˘ط˘˘ت˘˘ب
عيجصشت لجأا نم ،ةيديصصلا
را˘ح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا ي˘ف د˘ي˘صصلا

ةيرحبلا تاورثلا لÓغتصس’
ار˘ي˘صشم ،تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو
هذ˘ه بي˘صصن˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘لإا
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ميظنت راطإا يف تاحارتق’ا
ثي˘˘ح ن˘˘˘م كم˘˘˘صسلا قو˘˘˘صس
ن˘كا˘مأاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ،ة˘با˘قر˘لا
ةيمهأا لافغإا نود ،قيوصستلا
عا˘ط˘ق ع˘م كا˘م˘صسأ’ا جا˘˘مدإا

ل˘˘˘˘كصش ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
تايئاملا ةيبرتل تارمثتصسم
تانزاوت˘لا ط˘ب˘صض ل˘جأا ن˘م
يف لجصسملا زجعلا ةيطغتو
ع˘˘فرو ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘صسلا

در˘ف˘ل˘ل كÓ˘ه˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘صصح
ةدام تحبصصأا نوكل ،دحاولا
.اكÓهتصسا رثكأا كمصسلا
132 جلاعي صسادرموب نمأا

يفناج رهسش لÓخ ةيسضق
قر˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن
نمأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

رهصش لÓخ ،سسادرموب ةي’و
ةمهادم ةيل˘م˘ع64 يف˘نا˘ج
،سصا˘صصت˘خإ’ا م˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘ع
قر˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م تن˘˘˘كم
ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا

ةيصضق132 ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م
003 اه˘ي˘ف طرو˘ت ة˘ي˘مار˘جإا
غلاب سصخصش462 ،سصخصش

رصصق80 ،ثا˘˘نإا22 ر˘˘كذ
.نيغلاب بناجأا60و
قلعتت مئارج˘لا هذ˘ه م˘ظ˘ع˘م
،يمومع˘لا ءي˘صشلا م˘ئار˘ج˘ب

سسا˘˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘˘˘ج
م˘˘ئار˘˘ج˘˘˘لا ،سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا˘˘˘ب
م˘ئار˘ج˘لا ،بادآ’ا˘ب ة˘صسا˘م˘لا
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا

لاو˘مأ’ا˘ب سسا˘صسم˘لا م˘ئار˘ج
م˘ئار˘ج˘لاو تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
م˘˘ئار˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
لامكتصسا دعبو تاردخملا

ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك
مت .مهيف هبتصشملا قح يف
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
نيأا ،ةصصتخم˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

سصخصش04 قح يف ردصص
سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر عاد˘˘يإا ر˘˘˘مأا
تحت اوعصضو40 ،تقؤوملا
62 ،ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا

ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسا طرو˘˘˘ت˘˘˘م

50 ،ر˘صشا˘ب˘م˘لا ءا˘عد˘ت˘˘صس’ا
ن˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا سصا˘˘خ˘˘صشأا
طروتم702و جار˘˘˘˘˘فإ’ا
تا˘ف˘ل˘˘م م˘˘هد˘˘صض تز˘˘ج˘˘نأا
.ةيئاصضق

ةعلصضلا مام˘ح ة˘يد˘ل˘ب فر˘ع˘ت
ة˘م˘صصا˘ع لا˘م˘صش م˘ل˘˘ك03
ةر˘˘ها˘˘ظ ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا ة˘˘˘ي’و
ةيئاوصشعلا تاطحملا راصشتنا
هذه نيب ىر˘ق˘لا ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘مو ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
˘˘ما˘˘م˘˘ح ط˘˘خ ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا
ببصسي امم ةليصسملا ةعلصضلا
ة˘م˘حز نا˘˘ي˘˘حأ’ا سضع˘˘ب ي˘˘ف
نكر يف ةيئاوصشعو ةيرورم
يف نيبناجلا نم تارايصسلا
ثيح ،تا˘قر˘ط˘لاو ة˘ف˘صصرأ’ا
تا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ن˘˘˘م تح˘˘˘ب˘˘˘صصأا
نيح سصاخ لكصشبو ناكصسلا
لقنلا تارايصس باحصصأا أاجلي
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم وأا
لازنإ’ ةصصاخ˘لا م˘ه˘تارا˘ي˘صسب
عرا˘صشلا ط˘صسو ن˘ير˘فا˘صسم˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع وأا ي˘صسي˘ئر˘لا
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع طا˘ق˘˘ن˘˘لا ىد˘˘حإا
يف امأا ،ماع لكصشب قيرطلا
’و ثدحف دايعأ’او مصساوملا

ة˘˘كر˘˘ح فر˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘يأا جر˘˘˘ح
ةيئاوصشعلا نم ةلاح رورملا

تارايصسلا نكرو ريصسلا يف
مامأا اهباحصصأا اه˘ن˘كر˘ي ي˘ت˘لا
سضع˘ب ءا˘ن˘˘ت˘˘قإ’ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
عراصشلا نع كيهان سضارغأ’ا
تاب يذلا ةنيدملل يصسيئرلا
ن˘م ءادو˘˘صس ةرو˘˘صص ل˘˘كصشي

ةعا˘ب˘لا سضع˘ب را˘صشت˘نا لÓ˘خ
لÓتحاو قيرطلا ةعراق ىلع
ىتح لقر˘ع˘ي ا˘م˘م ة˘ف˘صصر’ا

ةراصشإÓل ،ةراملا ريصس ةكرح
ل˘˘خاد تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا دد˘˘ع نأا
ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ي˘صسي˘ئر˘لا عرا˘صشلا
تاطحم يهو ةعبرأا براقي
«ناروحلا» ىر˘ق ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل
«ل˘ي˘بد˘˘لا»و » تا˘˘ع˘˘يرد˘˘لا»و
ىلإا ةفاصضإ’اب » يصضام رئب»و
يرصضحلا ل˘ق˘ن˘لا ت’و˘صسب˘ك
نيرفاصسملا لق˘ن ة˘ط˘ح˘م ن˘ي˘ب
ةنيدملا جر˘خ˘م ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا

ربع دقو اذه ،ةنيدملا طصسوو
نم د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نم مه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع م˘صساو˘م˘لا
اهدمأا  لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
.تلخ تاونصسل

نبتلا عمج ةلآاو..
حÓف علتبت

يف حÓف  سسمأا لوأا راهن يقل
هقلع رثا هفتح سسداصسلا هدقع
،ن˘ب˘ت˘لا بي˘ع˘كتو ع˘م˘ج ة˘˘لآا˘˘ب
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم بصسحو
ع˘قو ثدا˘ح˘لا  نإا˘ف ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
يديصس ةيرق بو˘قر˘ق ة˘ت˘صشم˘ب
ةملاقب ةكولمات ةيدلب سشاعم
وعد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘صضلا نا˘ك ن˘يأا
85 رمعلا نم غلابلا (م ،ب)
نبتلا عمج ةيلمعب موقي ةنصس
،هل ةصصصصخملا ةلآ’ا ةطصساوب
قلعي نأا تءاصش رادقأ’ا نأا ’إا
ةريخأ’ا هصسافنأا ظفليو اهلخاد
،ة˘غ˘ي˘ل˘ب˘لا ه˘تا˘با˘صصإا˘ب ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
ةحصصلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملا
ح˘ت˘فو ،ة˘كو˘ل˘ما˘ت ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
با˘˘ب˘˘صسأ’ا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل كرد˘˘لا
.ميلأ’ا ثداحلا اذهل ةيقيقحلا

صشيغم ب

Úما.ةÒسصن

mahali@essalamonline.com

يريخلا لمعلا راطإا يف
تÓئاعلا عم ينماسضتلاو

ةزوعملاو ةريقفلا
ةيطغأا عيزوت
داومو ةسشرفأاو

031 ىلع ةيئاذغ
ةيدلبب ةلئاع

ناسسملتب ةيلحاوسسلا
تايعمجلا ديدع تدقع
ةيلحاوصسلا ةيدلبب ةلعافلا
،ناصسملتب تاوزغلا ةرئادب
ءاتصشلا لصصف لÓخ مزعلا

تÓئاعلا عم نماصضتلا ىلع
عمجب تماق ثيح ةريقفلا

ةيطغأ’ا نم لئاه ددع
ةوصسك ىتحو ةصشرفأ’او
ةيئاذغلا داوملا اذكو ءاتصشلا
عصساولا كÓهتصسإ’ا تاذ
روصضحبو كلذ دعب موقتل
،ةيلحاوصسلا ةيدلب سسيئر
هعمج متام عيزوت ةيلمعب

ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع
ةيلحاصسلا ةيدلبلا ءايحأا ربع
اريبك اصسرد تطعأا يتلاو
لÓخ نماصضتلا لاجم يف
ديصسجت عم ءاتصشلا اذه
ءاتصش» موصسوملا راعصشلا
دوهجل هنم انيمثتو «ئفاد
سسيئر ماق تايعمجلا
لك ميركتب ةيدلبلا
لمعلا اذه يف نيمهاصسملا
انمازت ينماصضتلاو يريخلا

ناك يتلاو انوروك ةحئاجو
ىلع ريبكلا ريثأاتلا اهل
عمتجملا فايطأا فلتخم
تامدخلا ةيدودحمل ارظن
ةراجتلاك ت’اجم ةدع يف
.اهريغو

صشاتيلتوب ع

ةفسصرأ’ا لÓتحا ¤إا ةفاسضإا
ةليسسŸاب ةعلسضلا مامحب عراسشلا طسسو نولتحي نولقانلا
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ىمرم صسارح ةروطسسأا
حيدŸاب لاهني ايلاطيإا

امورانود ىلع
بختنم ىمرم سسراح فوزونيد ثدحت
رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع  ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا

يدان ىمرم سسراح امورانوديجيولنايج
يف هيأار نع فصشكو يلاطيإ’ا نÓيم
يف فوز زكرو.دقعلا ديدجت ةيصضق
و˘ل˘ل˘يدا˘ت˘يزا˘غ’‘‘ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصل ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
هتيمهأا ام˘هو ن˘ي˘ب˘نا˘ج ى˘ل˘ع ‘‘ترو˘ب˘صس
.دقعلا ديدجت كلذكو نÓيمل ةبصسنلاب
بهذي نأا نكمي نيأا ىلإا نع هلاؤوصسبو
هنكمي‘‘ :لاق هروطت لصضفب امورانود
لب ،قيرط هل سسيلو اًدج اًديعب باهذلا
.‘‘ةياغلل عيرصس قيرط همامأا

يف جصضنو رمعلا يف ريغصص هنإا‘‘ :عباتو
يلاطيإ’ا يرودلا تايرابم نم ديدعلا

ى˘˘مر˘˘م˘˘لا سسار˘˘ح فا˘˘صصم ي˘˘ف د˘˘ع˘˘˘يو
.‘‘ءامظعلا نييلاطيإ’ا

22 غولب لبق ةارابم002 هصضوخ نعو
لك قوفو ،ةزاتمم ماقرأا هيدل‘‘ :لاق اًماع
لاز ا˘م ن˘كلو ل˘ع˘ف˘لا˘ب يو˘ق و˘ه˘˘ف كلذ
اذإا‘‘ :ع˘با˘تو.‘‘اًريثك نصسحت˘لا ه˘نا˘كمإا˘ب

نأ’ كلذ˘ف كا˘ن˘ه اًدو˘جو˘م نÓ˘˘ي˘˘م نا˘˘ك
’ ىمرم سسراحو اًطوغصضم اًقيرف مهيدل
.‘‘رورملا نم ليلقلاب ’إا حمصسي
لصضفأ’ا نيب نم ناك اذإا امع هلاؤوصسبو
ع˘˘˘˘صضأا نأا بحأا ’‘‘ :لا˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘بوروأا ي˘˘˘˘ف
نم نكمت˘ن نأا ل˘مأا˘ن ا˘ن˘ككلو تا˘ب˘ي˘تر˘ت

نأاو و˘ي˘نو˘ي ي˘ف ا˘بوروأا ة˘لو˘ط˘ب رو˘صضح
هن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ه كل˘ت نو˘كت
.‘‘هيدل ام لصضفأا جارخإا

تايرابمل دوعي لابيد
وتروب مامأا صسوتنفوي

يد ير˘˘يرو˘˘ك‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تط˘˘˘ل˘˘˘صس
ولوا˘ب ف˘قو˘م ى˘ل˘ع ءو˘صضلا،‘‘ونيروت
يلاطيإ’ا سسوتنفوي يدان مجاهم ’ابيد
ن˘م تاو˘ط˘خ د˘ع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ب يذ˘˘لاو
.تايرابملاب ةكراصشملا

اًزهاج تاب ’ابيد نأاب ةفيحصصلا تبتكو
يئاهن نمثب وتروب مامأا قيرفلا ةارابمل
.ابوروأا لاطبأا يرود
لا˘ج˘م˘لا و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا ح˘صسف˘ي فو˘˘صسو
تايرابملا يف ةكراصشملا لجأا نم ’ابيدل
،ةرا˘صس ر˘ي˘غ تآا˘جا˘ف˘م يأا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا˘˘بو
فر˘صصت تح˘ت ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا نو˘˘كي˘˘صس
.وتروب ةهجاوم يف بردملا

بعصصلا ن˘م ه˘نأا˘ب ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ترا˘صشأاو
هتارابمل هقيرف ةمئاقب بعÓلا ءاعدتصسا

ي˘ت˘لاو يرود˘لا ة˘م˘ق ي˘ف ي˘لو˘با˘ن د˘˘صض
ودنامرأا وغييد بعلم ىلع ماقت فوصس
.تبصسلا مويلا انودارام
هل بصسانملا ناكملا دعي ولريب نأاو ودبيو
ر˘م˘ت˘صسم˘لا ي˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
هصسفن فاصشتكا داعأا يذلاو سسوتنفويل
يذلا ودلانور نم رثكأا سسوملم لكصشب
.يقيقحلا مجاهملا زكرم يف بعلي
يه ’ابيد ةدوع نوكت نأا نكمي نآ’او
سسوتنفوي روطت لامكإ’ ةريخأ’ا ةوطخلا

ولريبو ةدوعلل راظتن’ا ولواب قيطي ’و
.لعفلاب لاجملا هل حتفي

دئاق Óيراب’’ :اتيزاغل
’’ديدجلا نÓيم رتنإا

ول˘ل˘يدا˘ت˘يزا˘غ’‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تز˘كر
Ó˘يرا˘بو˘لو˘كي˘ن ى˘ل˘˘ع ،‘‘ترو˘˘ب˘˘صس

يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا طصسو بع’
ديدجلا ميعزلا هنأاب هتفصصو يذلاو
.يدانلل ةبصسنلاب
وه يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب Ó˘يرا˘ب تا˘بو
تبتك ثيح لبقتصسملا دئاق لعفلاب
دعي مل بعÓلا ءادأا نأاب ةفيحصصلا

سسفن عبتتي هنأاو ودبي يذلاو اًئجافم
ودرا˘نو˘˘ي˘˘ل ه˘˘كل˘˘صس يذ˘˘لا را˘˘صسم˘˘لا
.سسوتنفوي عم يصشتونوب
امدنع قيرفلا ىلإا بعÓلا لصصوو
ا˘˘ًع˘˘جر˘˘م ح˘˘ب˘˘صصأاو اًر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صص نا˘˘˘ك
يف عئار دئاقو هلمكأاب وتيدوكصسإÓل

يف ماه دومعو سسبÓملا علخ فرغ
.يلاطيإ’ا بختنملا ةليكصشت
’ نكلو ريثكلا نÓيم رتنإا رمثتصساو
نم رثكأا قفنأا يدانلا نأاب ركذتي دحأا

ءار˘صش ل˘جأا ن˘م ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م04
ه˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق نأ’ ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل بعÓ˘˘لا
ز˘ن˘ك تا˘˘ب ه˘˘نأ’ ن˘˘كلو تف˘˘عا˘˘صضت
.لبقتصسملل زمرو يدانلا

عم ليوط دق˘ع˘ب Ó˘يرا˘ب ط˘ب˘تر˘يو
ماع فيصص يف يهتني نÓيم رتنإا

ه˘نأا ح˘صضاو˘لا ن˘˘م ن˘˘كلو4202
بج˘˘يو ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف
.طورصشلا ةعجارم
نيلمتحملا ني˘ب˘طا˘خ˘لا تي˘ب˘ث˘ت˘لو
نإاف ةيل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ا˘ياو˘ن˘لا ع˘قو˘تو
د˘˘ع˘˘ب ن˘˘م د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا و˘˘˘ه Ó˘˘˘يرا˘˘˘ب
ق˘ير˘ط˘لا تا˘بو سشت˘˘ي˘˘فو˘˘ناد˘˘نا˘˘ه
.عادبإÓل همامأا موصسرم
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..ةيسسادسسلاب مهزوف دعب

يسسيم هلطب ريثم حارتقاب خينويم نرياب ىدحتي لويدراوغ

برد˘˘˘م ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب ثع˘˘˘˘ب
ىلإا ةريثم ةلاصسر يتيصس رتصسصشنام
بقع يناملأ’ا خينويم نرياب يدان
ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك بقلب هجيوتت
لا˘نوأا˘˘صسير˘˘غ˘˘ي˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع هزو˘˘ف ر˘˘ثأا
ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘˘ب ي˘˘كي˘˘صسكم˘˘لا
.درافاب نيماينب عيقوت
سسأاك خي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت ع˘م
قÓمعلا ح˘ب˘صصأا ، ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘ع˘لا
خيراتلا ي˘ف ق˘ير˘ف ي˘نا˘ث يرا˘فا˘ب˘لا
لمحي9002 ماع يف ةنولصشرب دعب
دحاو مصسوم يف ىربك باقلأا ةتصس
يرود˘˘لا :با˘˘ق˘˘لأا˘˘˘ب زا˘˘˘ف نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
سسأا˘كو ا˘ي˘نا˘م˘لأا سسأا˘كو ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
لا˘ط˘بأا يرودو ي˘نا˘م˘لأ’ا ر˘˘بو˘˘صسلا
ي˘بوروأ’ا ر˘بو˘صسلا سسأا˘كو ا˘˘بوروأا

.ةيدنأÓل ملاعلا سسأاكو
نر˘يا˘ب برد˘م ’و˘يدراو˘˘غ ر˘˘ه˘˘ظو
عطقم يف مصساوم3 ةدمل قباصسلا
ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘لا هر˘صشن و˘يد˘ي˘˘ف
رتيوت ىلع خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن˘ل
اذ˘ه˘ب كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه ق˘ير˘ف ة˘ئ˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘ل
هنأاب اًصضيأا مهركذيل نكل ،زاجنإ’ا

خيراتلا يف كلذ لعف نم لوأا ناك
عيمجل انيناهت‘‘ :’ويدراوغ لاقو
اذه ىلع خينويم نرياب ةلئاع دارفأا

لا˘ط˘بأا م˘ه˘نو˘كل ل˘هذ˘م˘لا زا˘ج˘نإ’ا
ا˘نأا ،ة˘ي˘صساد˘صسلا˘ب م˘هزو˘فو م˘لا˘˘ع˘˘لا
’و ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ئ˘ن˘هأاو اًد˘˘ج رو˘˘خ˘˘ف
،نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لاو ،كي˘˘˘ل˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘صس
’ويدراوغ حرتقاو.‘‘نوفظوملاو
ةاراب˘م بع˘ل خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘ل˘ع

ةارابم يف ةنو˘ل˘صشر˘ب د˘صض ة˘ل˘صصا˘ف
با˘ق˘لأ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘ب ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا جو˘˘ت˘˘ت
ءاغلإا ىلإا اذه يدؤويصسو ،ةعباصسلا
ا˘م˘هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اذه اققح نيذلا نيديحولا نيقيرفلا
:’و˘˘يدراو˘˘غ فا˘˘صضأاو.زاجنإ’ا

يناث مكنأا مكربخأا نأا دوأا ينكل‘‘
د˘ع˘ب زا˘˘ج˘˘نإ’ا اذ˘˘ه ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف
لاصصت’ا يننكمي امبر اذل ،ةنولصشرب
بعلنل اًقيرف عمجنو هقافرو يصسيمب

ن˘يأا ي˘نر˘ب˘خأا ،ع˘با˘صسلا بق˘ل˘لا ى˘ل˘˘ع
.‘‘كانه نوكنصسو ،ىتمو

يذلاو باصشلا ةيليبصشإا قيرف حانج ،ليج نايرب دجاوتي
ىلع يراجلا مصسوملا يف رابيإا فوفصص يف دجاوتي
.هعم دقاعتلل اًديهمت ،ةراعإ’ا ليبصس
تامامتها اًماع91 ـلا بحاصص ليج نايرب بذجو
ةفا˘صشك تنو˘كو ،تاو˘ن˘صسلا سضع˘ب ذ˘ن˘م ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
تاراه˘مو تارد˘ق˘ب ه˘ت˘نرا˘ق ي˘ت˘لاو ه˘ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
.نامريج ناصس سسيراب بع’ افليصس ادرامين
ةنولصشرب نإاف «وفيتروبيد ودنوملا» ةفيحصص بصسحبو
نايرب ةلاح لوح اًريرقت04 نم برقي ام لعفلاب هيدل
تاداصشا لمحتو ،ةليل˘ق˘لا ر˘ه˘صشأ’ا سضع˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ف˘لا

مل هنأا ةقيقح مغر ،باصشلا بعÓلا ىوتصسمب ةريبك
يف يراجلا مصسو˘م˘لا ي˘ف ع˘قو˘ت˘م˘لا ل˘كصشلا˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ي
.رابيإا عم ىلوأ’ا ةجردلا يرود
ه˘مد˘ق˘ب بع˘ل˘ي حا˘ن˘ج ه˘نأا ى˘ل˘ع ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘صشتو
ةيمو˘ج˘ه تارد˘ق ه˘يد˘ل ،ق˘ي˘صشرو ع˘ير˘صس ،ىر˘صسي˘لا

1 فقوم يف رورملاو ةغوارملا ىلع ةردقو ةديج
طصسو زكرم يف بعللا ةيناكمإا كلذكو ،1 ىلع
ةديج تاردق نع اًلصضف باعلأ’ا ةعانصصو بعلملا
.تايرابملا يف يعافدلا معدلاو ةدناصسملا يف
يف ةنولصشرب ريكفت نأا ةينابصسإ’ا ةفيحصصلا تدكأاو
مغر يلاح˘لا تقو˘لا ي˘ف دو˘ع˘ي نا˘ير˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

،ةلبقملا تاباختن’او يداصصتق’ا عصضولا فورظ
.ةقفصصلا عايصض نم اًفوخ كانه نكلو
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ع˘م ئ˘صشا˘ن بعÓ˘ك اًد˘ق˘ع نا˘يار˘ب كل˘ت˘م˘˘يو
نويلم53 هتميق يئازج طرصشب3202 ىتح اًرمتصسم
بع’ ىلإا هتيقرت متيصس3202 لوصصو لاح يفو ،وروي
ةدا˘يز كلذ ى˘ل˘ع بتر˘ت˘يو ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ل˘كصشب ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا
.اًنويلم051 ىلإا ةطرصشلا

نامريج ناسس صسيراب دسض ةرطاخملا وخوارأا ةبغرل ةنولسشرب يف رذح
د˘لا˘نور ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا كصسم˘˘ت˘˘ي
ق˘˘ير˘˘ف عا˘˘فد بل˘˘ق بع’ ،و˘˘خوارأا
دصض بعللاب ةرطاخملاب ،ةنولصشرب
يف يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب
.ابوروأا لاطبأا يرود ةعقوم
و˘خوارأا ة˘با˘صصإا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘ل˘˘عأاو
هتكراصشم لÓخ لحاكلا يف ءاوتلاب
يعدتصسا امم ،سسيتيب ةهجاوم يف
اهب زاف يتلا ةارابملا يف هلادبتصسا
22 ـلا عوبصسأ’ا يف2‐3 ةنولصشرب
.اغيللا نم
ود˘˘نو˘˘م˘˘لا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘˘بو
م˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نإا˘ف «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
ل˘حا˘ك ءاو˘ت˘لا ة˘˘جرد ن˘˘ع ف˘˘صشكي
،بايغلل ةررقملا ةدملا وأا وخوارأا

ةرتف ى˘لإا تا˘ع˘قو˘ت˘لا ر˘ي˘صشت ن˘كلو
ع˘ي˘با˘˘صسأا ع˘˘برأا ى˘˘لإا ثÓ˘˘ث با˘˘ي˘˘غ
ةرم تايرابملل ةدوعلا لبق يفاعتلل
.ىرخأا

مغرلا ىلع هنأا ةفيحصصلا تدكأاو

ديري وخوارأا نأا ’إا ،بايغلا ةرتف نم
ناصس سسيراب مامأا بعللاو ةرطاخملا

نم61ـلا رود باهذ يف نامريج
ماقتصس يتلاو ابوروأا لاطبأا يرود
.يراجلا يرفيف61 موي
يبط˘لا زا˘ه˘ج˘لا ىر˘ي ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو

قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل
سسيراب دصض بعللاب وخوارأا ةبغر
نو˘˘ح˘˘صصن˘˘ي ’و ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘صس
روهظلاب ءاوتلاب باصصملا بعÓلا
يعيبطلا ءيصشلا ،طقف مايأا9 دعب
لجأا نم عيباصسأا ةثÓث دعب نوكيصس
ةباصصإ’ سضرع˘ت˘لا مد˘عو ي˘فا˘ع˘ت˘لا

.ةريبك
ريدملا نامو˘ك د˘لا˘نور ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘صسو
يئاهنلا فقوملا ،ةنولصشربل ينفلا

ةلاحل يدانلا ءابطأا سصيخصشت نم
موي ل˘ب˘ق ي˘نا˘يو˘غوروأ’ا ع˘فاد˘م˘لا
ىدم يف ريكفتلل ،لبقملا ءاثÓثلا

سسيراب مامأا هب عفدلاب رمأ’ا ةروطخ
.نامريج ناصس
ه˘م˘ير˘غ ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسيو
ءاثÓثلا موي نامريج ناصس سسيراب
يف ،ون بماك بعلم ىلع لبقملا
61 ـلا رود باهذ تاصسفانم راطإا

.ابوروأا لاطبأا يرود نم

ر .ق ^

«ديدجلا رامين»ـب بقلملا ةيليبسشإا ةرهوج عباتي ةنولسشرب
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دادزولب بابصش قيرف سضوخي
رود ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘تاءا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل لوا
ةطبار سسأا˘كل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا
مامأا وغنوكلاب ي˘صشا˘ب˘مو˘بو˘ل
ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘ب˘م˘يزا˘م ي˘˘ب ي˘˘ت
برد˘م˘لا لا˘ب˘صشا ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي
ن˘ع ا˘مود كنار˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
لوخد˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘صست ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةصصا˘خ ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب
ظا˘ف˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘˘لا ناو
غو˘ل˘˘ب فاد˘˘ها ل˘˘ما˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘ه ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا رود˘˘لا

سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
ءانبأا ةليكصشت يف ةدوجوملا
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نا ’ا ة˘ب˘ي˘ق˘˘ع˘˘ل
ة˘ت˘غا˘ب˘م ي˘ف بغر˘تو ة˘ي˘عاو
فاد˘˘ه˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر
. غنوكيا

يعي لكلا» :رثيخلب
نلو ةيلوؤوسسملا لقث

قيقحتل دهج يأا رخدن
«ةجيتن لسضفا

عفادملل حيرصصت انل ناكو اذه
اندجاوت » : لاق ثيح رثيخلب
ثحبن انلعجي رودلا اذه يف

ىفخي Óف ديزملا قيقحت نع
تا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا م˘˘˘غر كي˘˘˘ل˘˘˘ع
’ا ةليكصشت˘لا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا
ةارا˘˘ج˘˘م˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسن˘˘صس ا˘˘˘ن˘˘˘نا
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
حمصست يتلا ةمزÓلا ةيفيكلا
طبصضو ءا˘ق˘ل˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ب ا˘ن˘ل
ان˘ح˘لا˘صص ي˘ف نو˘كت ة˘ج˘ي˘ت˘ن

نورظتني انراصصنا ناو ةصصاخ
ةعومجملا امومع انم ريثكلا

حور˘ب ر˘ع˘صشي ل˘كلاو ة˘˘ي˘˘عاو
ىوصس انيلع امو ةيلوؤوصسملا

سسفانملا ت’واحم لك حبك
يف هيلع طغصضلا ةلواحمو
. هقطانم

ةردق نم قثاو» :رارج
قيقحت ىلع يئÓمز

وغنوكلا يف مهأ’ا
«ةيطارقميدلا

ثيدح انل ناك ىرخأا ةهج نم
لداع ةباصصإ’ا نم دئاعلا عم
ءا˘ن˘بأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لاو رار˘˘ج
عم ه˘تا˘كرا˘صشم لوا ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل

تنك » : لاق ثيح يبرايصسلا
عم دجاوتلا يف سسفنلا ينما

نكلو وغنوكلا يف يئÓمز
ي˘ف ي˘˘ئا˘˘ق˘˘با رر˘˘ق برد˘˘م˘˘لا
ن˘˘صسحا نا˘˘م˘˘صضل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘جا˘مدإ’ ا˘ب˘صسح˘ت ر˘ي˘˘صضح˘˘ت
ت’و˘ج ن˘م مدا˘ق و˘ه ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةز˘ها˘ج ة˘ل˘ي˘كصشت˘˘لا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
لوخدو دي˘ج ءي˘صش ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
تاعومجملا رود يف قفوم
يف ةلجصسملا سصئاقنلا مغر
. لقنتملا دادعتلا
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ةبعسصلا فورظلا مغر ةيباجيإا ةجيتن ىلع نومزاع ةبيقعلا ءانبأا
دادزولب بابسش ‐ يلوغنوكلا يبميزام

ثيح لوزنلاب ن˘يدد˘ه˘م˘لا ة˘م˘ق جر˘ب˘لا˘ب توا02 بعلم ن˘صضت˘ح˘ي
يف امهظوظح ظفحب نيبلاطم ةرقم مجنو جربلا يلها نوكيصس
عيجصشت ىلا يلهأ’ا ةرادإا تعصس دقو اذه بيترتلا ليذ نع اديعب ءاقبلا
مهتاقحتصسم ىلع مهتنأا˘م˘طو م˘ه˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةداعإا لجا نم جئاتنلا قيقحت ةرورصض رتو ىلع لمعلا ةلواحم
ةمهملا ةبوعصص يلهأ’ا ولوؤوصسم اديج يعيو اذه يدانلل رابتع’ا
لمعلاو يلهأ’ا لكاصشم لÓغتصسا ةينب رخ’ا وه لحيصس سسفانم ماما

ةررقمو ةيلاغ نوكتصس طاقنلا نأا ةصصاخ مهتاف ام سضيوعت ىلع
.سشرطل بردملا ريصصمل

«طاقنلا يف طرفن نلو مجنلاب ةديج يتقÓع» :ينايز
ءاقل نأاب ديكأاتلا ىلع رصصأا يذلاو ينايز مجاهملا عم ثيدح انعمج
:لاق ثيح ةصضافتن’ا قيقحت لجا نم هئÓمزل ةصصرف نوكيصس مجنلا
يصضاملا مصسوملا مجنلا فوفصص يف اقباصس ابع’ تنك حيحصص»
نم يدل ام لك ميدقتل ىعصسأاصس ثيح ءيصش يل ينعي ’ كلذ نكلو
جئاتنلا مكيلع ىفخي ’ مهأ’ا قيقحت يف قيرفلا ةدعاصسم لجا
ام وهو اتاتب انح˘لا˘صص ي˘ف ن˘كت م˘ل م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
وهو مصسوملا اذه انل راصصتنا لوا نامصض لجا نم لمعن انلعجيصس
.ةهجاولا ىلا انديعيصس يذلا

«جربلا يف هب موقن ءيسش لسضفأا نوكيسس زوفلاو انتاف ام كرادتب نوبلاطم» :قوزرم نب
انيلع» : لاقو جربلا ءاقل سصوصصخب قوزرم نب بعÓلا ثدحتو اذه
ةصصاخ ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت لجا نم ناديملا يف داهتج’او لمعلا

ىعصسن انلعجيصس يذلا رم’ا اندعاصست ’ اهصشيعن يتلا ةيعصضولا ناو
وحن امدق يصضملا لجا نم طوطخلا لماك يف نزاوتلا قيقحتل
نا امب ةهجاولا ىلا مجنلا ةداعإا ىقبي فدهلا ناو ةصصاخ مام’ا
وه لكاصشم ةدعو جئاتن ةمزا سشيعي سسفانم ماما ةيتاوم ةصصرفلا
. رامثتصس’ا انيلع يلاتلابو رخ’ا
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ةرڤم مجن ‐ جربلا يلهأا
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بعلملاب مويلا ةيصشع هتاريصضحت رخآا فيطصس قافو قيرف يرجي
ناو ةصصاخ وكوتوك يتناصشا ةمق ريصضحت لجا نم يصسيئرلا
ةيرياصضخ ءاقفر لمأاي ثيح ةريصشأاتلا فصصن بصسك ىقبي فدهلا
يصسنو˘ت˘لا ل˘م˘ع يذ˘لا سسفا˘ن˘م˘لا ما˘ما د˘ن˘ل˘ل د˘ن˘لا فو˘قو˘لا ي˘ف
نيا هفعصضو هتوق طاقن ثحب ىلع هيدعاصسم ةقفرب يكوكلا
ويديفلا ةصصح يف مويلا ةرهصس هيبعÓل اهحنم ىلع لمعيصس
. ناديملا يف هرود بع’ لكل ءاطعإا لجا نم اهجمربيصس يتلا

ةريخأ’ا حنملا نأاسشب نيبعÓلا نأامط يف’
زيكرتلاب ةعومجملا بلاطي يوارقو

ىلع مهلوصصح نورظتني قافولا وبع’ ناك هتاذ قايصسلا يف
نيريخأ’ا نيزوفلا ةروصص يف اهب نونيدي يتلا حنملا سضعب
لعج ام وهو ةوارمحلاو يصس سسا يصسلا باصسح ىلع نيققحملا
لبقو ةدوعلا دعب مهايإا اهحنمب هرصصانع دعي يف’ لامك سسيئرلا
ةئدهت ىلع لمعي يوارق دئاقلا لعج ام وهو ةلبقملا ةلوجلا ءاقل
داعصسا ةيفيك نع ثحبلاو ربصصلا ةرورصضب مهبلاطيو هئÓمز
. ةهجاولا يف امود قيرفلا يقبت وغنوكلا نم ةجيتنب ةراوفلا
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نازيلغ عيرصس قير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسي
يف ةدكيكصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ه˘ف˘ي˘صض
هلÓخ نم ثحبي مهم دج ءاقل
ثÓثلا طاقنلا ىلع ناقيرفلا

فاد˘˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ديكأات ديري عيرصسلا ناو ةصصاخ
ىلع ققحملا ريخأ’ا راصصتن’ا

ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ةر˘˘˘ق˘˘˘م با˘˘˘صسح
ي˘ف ر˘ث˘كا مد˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
نا د˘ع˘بو اذ˘ه بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج
اريصصق اصصبرت ةبيبصشلا سضاخ
ثحبي فلصشلاب مايأا ةثÓث ةدمل
ن˘ع ي˘ل˘عو˘ب برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا

ةدوعلاو مهتاف ام كرادت ةيفيك

ةيباجيإا ةجيتنب ةدكيكصس ىلإا
ى˘لا ادا˘كي˘صسور ءا˘˘ن˘˘بأا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت
.ةهجاولا

ةدقع رسسك ايلع» :ةلاتيح
«انم تلفي نل زوفلاو انبعلم
ي˘ف˘تا˘ه لا˘صصتا ا˘ن˘ل نا˘كو اذ˘ه
ثيح ةلاتيح بعÓلا عم هانيرجأا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع» :لا˘˘ق
لجا نم سسفنلاب انتقثو انزيكرت
نامصض ىلع ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
ةصصاخ انقيرفل ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘صسحا

ةبيبصش عم ماه دعوم ىلع انناو
هطاقنب رفظلا بجو ةدكيكصس

يط ىلع اندهاعت اننأاو ةصصاخ
ةلجصسم˘لا تار˘ث˘ع˘ت˘لا ة˘ح˘ف˘صص
بردملا ا˘مو˘م˘ع را˘يد˘لا ل˘خاد

ةلباقملا و˘ح˘ن ه˘برا˘ق˘ع ط˘ب˘صض
قيقحتب انل حمصسيصس رارصصإ’او
ة˘ي˘ع˘صضو ناو ا˘م˘ي˘صس’ زو˘ف˘˘لا
.امامت انينعت ’ سسفانملا

ةجيتن قيقحت» :يلعوب
«ايرورسض ىقبي ةيباجيإا
د˘˘˘ع˘˘˘بو ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ا˘ن˘ل نا˘ك ةد˘˘يد˘˘ع ت’وا˘˘ح˘˘م
داؤو˘˘ف برد˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م لا˘˘˘صصتا
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كا ثي˘˘ح ي˘˘˘ل˘˘˘عو˘˘˘ب

هقيرف ةينو ةهجاوملا ةبوعصص
ةجيتن ليصصحت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
نزاو˘ت˘لا ا˘ه˘ب د˘ي˘ع˘ي ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
ينقدصص» :لاق ثيح ةبيتكلل
را˘صسم ح˘ي˘ح˘صصت ى˘لا ى˘ع˘صسأا
يعي لكلا ناو ةصصاخ قيرفلا
ا˘ها˘ند˘جو ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘˘صصلا

امب ةيعاو ةعومجملا امومع
قيق˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘صسنو ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ى˘لا ا˘ند˘ي˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ل˘˘صضفا
ا˘نرا˘صسم ح˘ح˘صصتو ة˘ه˘˘جاو˘˘لا
ق˘˘˘˘˘فوو ل˘˘˘˘˘صضفأ’ا و˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ن

. اداكيصسور ءانبأا تاحومط
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ي˘ب˘˘م˘˘لوا ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘صس
ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
ياد نيصسح رصصن لابقتصسا
نم لمأاي ةيران ةهجاوم يف
برد˘م˘لا لا˘˘ب˘˘صشا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةدرا˘ط˘م ة˘ل˘صصاو˘˘م را˘˘ج˘˘ح
ةصصاخ فيطصس قافو دئارلا

لÓغتصسا ديري ينقتلا ناو
لجا نم هيب˘ع’ تا˘يو˘ن˘ع˘م
ةكصسلا يف ريصسلا ةلصصاوم
هللا فلخ ءاقفرف ةحيحصصلا
مغر د˘يز˘م˘لا ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي

يذ˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا ة˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘صص
مدع ببصسب دادعتلا هصشيعي
اذه مهتاقحت˘صسم˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
ير˘يزد لا˘ب˘صشأا ل˘م˘ع˘˘ي˘˘صسو
ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا ما˘˘˘ما ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

جئاتنل عبتتملا ناو ةصصاخ
نا ن˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
جراخ اديج بعلت ةليكصشتلا
ارخؤوم اهقيقحت امو رايدلا

ةد˘˘كي˘˘كصس ي˘˘ف ن˘˘˘يزو˘˘˘ف˘˘˘ل
ةوق ىلع ليلد ’إا جربلاو
جرا˘خ را˘˘م˘˘ع ي˘˘صس ءا˘˘ق˘˘فر
. توأا02 راوصسأا

طرفن نل» :هللا فلخ
ىعسسنو انطاقن يف

يف ءاقبلل امئاد
«ةفاسصولا

هللا ف˘ل˘خ م˘جا˘ه˘م˘لا قر˘ط˘ت
:لا˘˘قو ة˘˘ير˘˘صصن˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
مل ارخؤوم ةققحملا جئاتنلا»
ةجيتن تناك لب ةفدصص نكت

ى˘ع˘صسنو ي˘عا˘م˘ج دا˘˘ه˘˘ت˘˘جا
ثيح هقفو ريصسلا ىلا امود
ةد˘يد˘ج طا˘ق˘ن ة˘فا˘صضإا د˘ير˘ن
ل˘˘جا ن˘˘˘م ا˘˘˘ند˘˘˘ي˘˘˘صصر ى˘˘˘لا

د˘ئار˘لا ةدرا˘˘ط˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ناو ة˘صصا˘خ ف˘ي˘ط˘صس قا˘˘فو
نع امود ثحبلا ىقبي انفده
حيحصص ةهجاولا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
ةيلام ةقئاصض نم يناعن نحن
ا˘ن˘ي˘ف ر˘ثؤو˘˘ي ن˘˘ل كلذ ن˘˘كلو
مقاطلا يف ةريبك انتقث نوك
نا ى˘ن˘م˘ت˘ن يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا
.ةيئاهن لولح ىلا لصصي

يرانكلا رثعت» :ةحيرسشوب
لوح بسصنم ريكفتلاو هانيسسن
«ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ةيفيك
بعÓ˘˘لا د˘˘˘كأا ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يف هقير˘ف ة˘ب˘غر ة˘ح˘ير˘صشو˘ب
ةيباجيإا ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ثح˘ب
م˘غر ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘˘م˘˘لوا ما˘˘ما
اهنودجيصس يتلا تابوعصصلا

ق˘˘ق˘˘ح سسفا˘˘ن˘˘˘م ما˘˘˘ما بصسح
ةقÓطنا ذنم ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘صضفا
اذ˘ه ي˘ف لا˘ق د˘˘قو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ا˘نر˘صسخ ح˘ي˘ح˘˘صص » : دد˘˘صصلا
˘ما˘ما ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
زهي نل كلذ نكلو يرانكلا

يمرن انلعجيصس لب انتقث نم
قيقح˘ت ل˘جا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب
ناو ة˘˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘˘˘صضفأ’ا
ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘عاو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
فدهلا ناو اميصس’ اهرظتني
نم رثكا بورهلا امئاد ىقبي
.بيترتلا ليذ ةعقوق
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ةدكيكسس ةبيبسش ‐ نازيلغ عيرسس

راسسملا حيحسصتل ةدكيكسسو ةمدقملا ةيدنأا نم بارتقÓل عيرسسلا

ياد نيسسح رسصن ‐ ةيدملا يبملوأا

نزاوتلا ةداعتسسل ىعسست ةيرسصنلاو دئارلا ةدراطمل حمطت ةيدملا

زوف لوأا قيقحت يف لمأاي رفسصألا دارجلا
صسفانملا عاسضوأا لÓغتسسا ديري مجنلاو

فيطسس قافو
وكوتوك يتناسشأا ةارابم لبق مويلا تاسسمللا رخآا عسضي يكوكلا

ةيريصضحت ةيدو ةلباقم ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا ةليكصشت يرجت
ينقتلا رداب ثيح ةلبقملا ةلوجلا دعومل تادادعتصس’ا راطا يف
نم اذهو » ةماحلا » بعلم يف نابلو ينب ماما ءاقل ةجمرب ىلا يدمح
ءاقل ليجأات دعب ةصسفانملا مثير ىلع ظافحلاو دادعتلا ةيؤور لجا
عبتت لجا نم عيمجلل ةصصرفلا سشتوكلا حنميصسو اذه يرانكلا

لمعلا عم ةبيتكلا بواجت ىدم ةيؤورل ىعصسيصس امك مهتاوطخ
قفو نولمعي نوبعÓلا ىحصضا نيا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ زجنملا
. مويلا يف نيتيبيردت نيتصصح جمانرب
ةوارمحلا ةمقل صشودح زيهجتل ىعسسيو نيباسصملا ةيعسضو صسما رسسفتسسا
ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا سضب˘˘ن سسج سسما سشتو˘˘كلا لوا˘˘ح د˘˘قو اذ˘˘ه
يحلاصص ىتحو ةدوبدبو ينÓعز بعÓلا ةيعصضو سصوصصخب
كلذو ةمداقلا سصصصحلا لÓخ ةدوعلا مهناكمإاب اذا ام ةفرعمل

يدولا ءاقللا يف ةمزÓلا تارييغتلا طبصض ىلع لمعي ىتح
لصصاوي هتهج نم لبقملا ةعمجلا ةوارمحلا ةهجاومل ادادعتصسا
نصسحا ىلا لوصصولا لجا نم داهتج’ا سشودح ءايركز بعÓلا

قاحللا لجا نم ةريب˘ك ه˘ت˘ب˘غر ناو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘تا˘ط˘ح˘م
. هليهأات ميصسرت دعب ةصصاخ ةمداقلا ةلوجلا ةلباقمب

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

صصخت ةريغسصو ةريبك لك صسرديسس يدمح
مويلا نابلو ينب ةيدو يف قيرفلا
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لاحرلا لئابقلا ةبيبصش دفو دصش
ى˘˘لإا سسمأا را˘˘ه˘˘ن ف˘˘صصت˘˘˘ن˘˘˘م
و˘كا˘ما˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
بع˘ل˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘˘صسح˘˘ت
نمث رود˘لا با˘صسح˘ل ،ي˘لا˘م˘لا
سسأاك ةصسفانم˘ل رر˘كم ي˘ئا˘ه˘ن
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا
.مدقلا

با˘ي˘غ ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا تفر˘˘ع د˘˘قو
ابوج قيرفلا ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م
نم هتا˘نا˘ع˘م بب˘صسب ي˘صسا˘قوأا

عم لقنت˘لا ن˘م ه˘ت˘مر˘ح ى˘م˘ح
نو˘كي˘صس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ي˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ب˘˘ئا˘˘غ
ة˘عا˘صسلا ى˘ل˘ع اد˘غ ىر˘ج˘ت˘˘صس
ىر˘جأا د˘قو ،ار˘˘صصع ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
نع فصشكلا ليلاحت يصساقوأا
تءاجو91 دي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف
.ةيبلصس جئاتنلا

يرا˘ن˘كلا ة˘ث˘ع˘ب تل˘صصو د˘قو
ةيصسمأا ةيلاملا ةم˘صصا˘ع˘لا ى˘لإا
ى˘لإا ةر˘صشا˘ب˘م تل˘˘ق˘˘ن˘˘تو سسمأا
لصضف ذإا ،ميقتصس ثيح قدنفلا
ة˘حار ح˘ن˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

بع˘ت˘لا را˘ثآا ة˘لازإ’ ه˘لا˘˘ب˘˘صشأ’
نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘حر˘لا ن˘ع م˘جا˘ن˘لا
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘صصح˘˘لا ىر˘˘ج˘˘ت
تي˘قو˘ت ي˘ف مو˘ي˘لا ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
(ار˘˘صصع ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا) ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

.ءاقلل يصسيئرلا بعلملابو
يصسنرفلا بردملا لصضف امك
ةجمرب ناف’ سسين˘يد ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ة˘صصح˘لا د˘ع˘ب و˘يد˘˘ي˘˘ف ة˘˘صصح
ةوق طاقن ةصساردل ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا

نوكيصسو ،سسفانم˘لا ف˘ع˘صضو
رو˘صضح˘بو قد˘ن˘ف˘لا ي˘˘ف كلذ
.نيبعÓلا لك
يقزرأا د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر لو˘ع˘يو
ةجيتن قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع نور˘م˘ح
ةدوعلاب مه˘ل ح˘م˘صست ة˘ي˘با˘ج˘يإا
تايونعمب نطولا سضرأا ىلإا

ةدوعلا ةارابم بعلو ةعفترم
اديعب باهذلاو ،طغصض نودب
قبصس يتلا ةصسفانملا هذه يف
ثÓ˘ث ا˘ه˘ب جو˘ت نأاو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
،0002 تاونصس ةيلاتتم تارم
.2002و1002

ىلإا فدهن» :نورمح
ةبباجيإا ةجيتنب ةدوعلا

«يلام نم
بع’ نورمح يقزرأا ثدحت
سصو˘صصخ˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش
دحأ’ا دغ موي بقترملا ءاقللا
نم˘صض ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘م˘لا ما˘مأا
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘˘ث رود˘˘لا با˘˘هذ
سسأا˘˘˘ك ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ل رر˘˘˘˘كم
.ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘فو
˘ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
د˘ئا˘ق د˘كأا ،ي˘لا˘م˘لا سسفا˘ن˘م˘˘لا
،بع˘صص ءا˘ق˘˘ل˘˘لا نأا يرا˘˘ن˘˘كلا

ي˘ه» :دد˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
نم ادج ةمهمو ةريبك ةارابم
ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ل˘جأا

انيل˘ع بج˘ي ،كا˘ن˘ه بع˘ل˘ن˘صسو

نحن» :فاصضأاو ،«اديج بعللا
انزف اننأا حيحصص ،امئاد لمعن
يف ني˘تر˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا˘ب
نايصسن ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كل ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةصسفانملا ىلع زيكرتلاو كلذ
ا˘˘˘ه˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإ’ا

امك» :فدرأاو ،«اهتايصصوصصخ
ادج مهمو بعصص ءاقللا تلق
جرا˘˘˘خ نو˘˘˘كي˘˘˘صس ه˘˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ب
ميدقت ىلع لمعنصس ،اندعاوق
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لاو ل˘˘صضفأ’ا
دد˘صشو ،«كا˘ن˘ه ن˘م ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا

نأا ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف نور˘م˘˘ح
لجأا نم د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا

ايلحم ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘صضفأا د˘صصح
نيذلا راصصنأ’ا داعصسإاو ايراقو
لابصشأا نم ر˘ي˘ث˘كلا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي

ل˘ك ل˘ع˘ف˘ت˘صس» :لا˘˘قو ،نا˘˘ف’
لصضفأ’ا ميدقت لجأا نم ءيصش
.«مصسوملا اذه
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةيادب ةرثعتم ةقÓطنا تلجصس
عاط˘ت˘صسا ه˘نأا ر˘ي˘غ ،م˘صسو˘م˘لا
ل˘ت˘ح˘ي ذإا ،كراد˘ت˘لاو ةدو˘ع˘˘لا
12 عومجمب ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا

رمع نم ةلوج21 رورم دعب
.ةلوطبلا

اغن’اغنÓك يلوغنوكلا
ايراق لهؤوم

ل˘ي˘هأا˘ت م˘ت ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
يدول˘غ ي˘لو˘غ˘نو˘كلا بعÓ˘لا

فوفصص يف ايراق اغنÓغنÓك
،لئابقلا ةبيبصش ديدجلا هقيرف
بعÓ˘لا نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ةدوعلا ةاراب˘م ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
يلاملا بعلملا مامأا ةرظتنملا
سسأا˘˘ك ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م با˘˘˘صسح˘˘˘ل
وهو ،ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا

ة˘ي˘فا˘صضإا ’و˘ل˘ح ح˘ن˘م˘ي˘˘صس ا˘˘م
يصسنرفلا ةدايقب ينفلا مقاطلل
تايد˘ح˘ت˘لا ي˘ف نا˘ف’ سسي˘ن˘يد
ءاوصس ةرجرج دوصسأا رظتنت يتلا
ةيروهمجلا سسأاك ،ةلوطبلا يف
.فاكلا سسأاك وأا
دق نوكي اغن’اغنÓك نأا ركذي

سسمأا ةيصسمأا نطولا سضرأاب لح
دعب ،سسنوت ةراجلا نم امداق
يدان عم كانه اهصضاخ ةبرجت
.ةباصشلا يصضايرلا لÓهلا
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صسرام72 موي ايمسسر قلطنت ةينطولا ةلوطبلا
لوأا ما˘ق˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘صضا˘ير˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
يموي وادوف تايف مانيفوفلا

لب˘ق˘م˘لا سسرا˘م82و72
ىرجت اميف ،تراي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب
ل˘كل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ فا˘˘˘ن˘˘˘صصأ’ا
12 ى˘˘˘لإا31 ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘˘لا

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسرا˘˘˘˘م
ه˘تد˘كأا ا˘م بصسح تا˘ط˘˘بار˘˘لا
.ةيداحت’ا

جاو˘ج د˘م˘ح˘م ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘صسو
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر
وادو˘ف تا˘˘ي˘˘ف ما˘˘ن˘˘ي˘˘فو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةيناث ةدهعل اثيدح بختنملا

يف ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه سسأار ى˘ل˘ع
ي˘ن˘طو˘لا ه˘ج˘ما˘نر˘ب د˘ي˘صسج˘ت
تاطاصشنلا ةرصشابمب يلودلاو
62 ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
.يراجلا يرفيف
ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا جاو˘˘˘ج ح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘يو
د˘ق˘ع˘ب ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا
ينقتلا عمجملاب سصاخ عامتجا
،نيبردملا نم Óك مصضي يذلا
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ءا˘˘˘صسؤور ،ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا

ءاربخ ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيدنأ’او

لا˘ط˘بأا ى˘ماد˘ق ن˘م ة˘صضا˘ير˘˘لا
كلذو ،وادوف تايف مانيفوفلا
.نيعوبصسأا يلاوح دعب
جاوج دكأا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘فو
م˘قا˘ط˘لا ع˘م ع˘م˘ت˘ج˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا
يف  عرصشنصس» :Óئاق ،ينقتلا
62 مو˘ي ا˘ن˘ج˘ما˘نر˘ب د˘ي˘صسج˘ت
عامتجا دقعب يراجلا يرفيف
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ
قÓطن’ ريصضحتلا ةرصشابمو
يت˘لاو ،ة˘ي˘ئ’و˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا

02 ،41 ،31 خيراتب اهانددح

اهيلتو ،لبقملا سسرام12و
متيصس يتلا ةينطولا ةلوطبلا
يف ترايت ةنيدمب اهم˘ي˘ظ˘ن˘ت
تايئاه˘ن ما˘ق˘تو ،سسرا˘م72
ةعا˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا

يف ةمصصاعلاب ناصسح ةصشرح
 .«لبقملا ليرفأا نم يناثلا

ي˘˘ف جاو˘˘ج ف˘˘˘صشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
تا˘ي˘ف ما˘ن˘ي˘فو˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
اصصبرت لخديصس رباكأا وادوف
02 نم ةرتفلا يف ايريصضحت

،ةدجكيتب ير˘ف˘ي˘ف82 ى˘˘˘لإا
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ل˘غ˘ت˘صست˘صس ا˘م˘ي˘ف
ةماقإ’ سسرام ن˘ما˘ث˘لا خ˘يرا˘ت
ةنيدمب ةيوصسن ةينطو ةرود
.جيريرعوب جرب
سسأا˘كلا تا˘ي˘ف˘صصت ىر˘˘ج˘˘تو
ر˘با˘˘كأاو ط˘˘صساوأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
5و4 يموي ةياج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب

˘ما˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،1202 ناو˘˘˘˘ج
21 ي˘˘ف سسأا˘˘كلا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

.ةيواصضيبلا ةعاقلاب ناوج
دمحم باختنا مت هنأا ركذي
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ا˘˘صسي˘˘ئر جاو˘˘ج
تايف ماني˘فو˘ف˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ةديدج ةيبملوأا ةدهعل وادوف
لÓ˘خ ة˘ق˘حا˘صسلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘˘ب
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا
ةعاقلاب ترج يتلا ةيباختن’ا

راد˘لا˘ب تا˘صضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘˘م
˘مو˘ي ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا
نا˘ك د˘قو ،ي˘صضا˘م˘لا تب˘صسلا

د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ح˘˘صشر˘˘م˘˘˘لا جاو˘˘˘ج
ةيبملوأا ةدهعل هصسفن ةفÓخل

عيمج يأا ،اتوصص52 ـب ةديدج
.اهنع ربعملا تاوصصأ’ا
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وادوف تايف مانيفوف

ةيدملا ي˘ب˘م˘لوأا ةرادإا بر˘ت˘ق˘ت
د˘ق ة˘كر˘صش ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
قيرفلل يمصسرلا يعارلا نوكت
رابخأ’ا دعب ،ةلبقملا ةرتفلا يف
ةرادإا لوخد نع تثدحت يتلا
ةداج تا˘صضوا˘ف˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

لجأا نم تاكرصشلا ىدحإا عم
لبق طاقنلا لك ىلع قافت’ا
يف دقعلا ىلع يئاهنلا عيقوتلا
.ةلبقملا ةليلقلا تاعاصسلا

ربع قيرفلا ةرادإا فصشكت ملو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
ة˘˘يو˘˘ه ن˘˘ع «كو˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
تناك اذإا اهت˘ع˘ي˘ب˘طو ة˘كر˘صشلا

ةيفت˘كم ،ة˘صصا˘خ وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع
م˘صسا ر˘صشن˘ت˘صس ا˘ه˘نأا ةرا˘صشإ’ا˘˘ب

ةقفصصلا ما˘م˘تإا ن˘ي˘ح ة˘كر˘صشلا
تا˘عا˘صسلا ي˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘صسر˘˘تو
.ةلبقملا ةليلقلا

ءانبأا» تيب نم نوبرقم دكأاو
ي˘˘ف ةرادإ’ا نأا «ير˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نم ة˘مد˘ق˘ت˘م د˘ج تا˘صضوا˘ف˘م
ىدحإا عم ةياعر دقع ماربإا لجأا
ل˘ف˘كت˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘صشلا
ن˘م يذ˘لاو ،يدا˘ن˘لا ل˘يو˘م˘ت˘˘ب
ة˘ع˘فد ح˘ن˘م˘ي˘صس ه˘نأا د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

لصصاوي يذلا يدانلل ةيونعم
ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ه˘صضور˘ع م˘يد˘ق˘˘ت
ةمزأ’ا نم مغرلا ىلع ةلوطبلا
قيرفلا اهب رمي يتلا ةقناخلا

.يوركلا مصسوملا قÓطنا ذنم
طيمز .ع

...فرتحملا يدانلا ةزاجإا ىلع لوسصحلا تافلم اولمكتسسا قيرف71

ةيناث ةسصرف حنمت ةفرتحملا ةطبارلا
صسابعلبو ةوارمحلا ،ةيرسصنلل

ةيدملا يبملوأا

ةيعار ةكرسش عم دقاعتلا نم بÎقت ةرادإلا

غلابلا لاحر بويأا لفطلا دصصح
ناحت˘ما ة˘ن˘صس61 ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةي˘صسور˘ف˘لا ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا
نم مظنملا يق˘ي˘ب˘ط˘تو ي˘ه˘ف˘صش

ة˘˘˘ي˘˘˘˘صسور˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن فر˘˘˘˘ط
حبصصيل ،ةديلبلا يف «ادنايصس’»
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ل˘˘ف˘˘ط لوأا كلذ˘˘ب
ىوتصسم ىلع دحوتلا بارطصضا
زوفلا نم نكمت˘ي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ةرا˘ق
ة˘ق˘فر تا˘ق˘با˘صسم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘˘ب
.نييداع لافطأا

يف لاحر بويأا لفطلا عدبأا دقو
اذه نم ناحتما يف ةكراصشملا
لا˘ف˘طأ’ا ه˘ئÓ˘مز ة˘ق˘فر عو˘˘ن˘˘لا
زار˘بإا ن˘م ن˘كم˘˘تو ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ع˘˘لا

حصضوأاو ،ةيصسورفلا يف هتاراهم
نا˘ك بو˘يأا نأا نار˘˘يد˘˘يإا ه˘˘برد˘˘م
نم يناعي يذلا ديحولا سسرافلا
كراصش يذلا د˘حو˘ت˘لا بار˘ط˘صضا
اصسفانتم74 ةقفر ةصسفانملا يف
نم نكمتو ،نييداع لافطأا نم
ةيوفصشلا ةلئ˘صسأ’ا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإ’ا
تاصشرو˘لا زا˘ي˘ت˘جاو نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل

لو˘ي˘خ˘لا سضيور˘ت ي˘ف ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةيفيكو زجاو˘ح˘لا ى˘ل˘ع ز˘ف˘ق˘لاو
زر˘بأاو ،نا˘صصح˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأا هدو˘ه˘جو ه˘˘تارا˘˘ه˘˘م
ه˘ح˘ن˘م تف˘ت˘كا ي˘ت˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا
ةداه˘صش لد˘ب ة˘كرا˘صشم˘لا ةدا˘ه˘صش
تاصسفانم يف ةكراصشملل هلهأات
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق بب˘˘صسب اذ˘˘هو ،ىر˘˘˘خأا
.ةيصسورفلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

د˘ع˘ت˘صسي ،ه˘صسف˘ن قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو
را˘˘م˘˘غ سضو˘˘خ˘˘ل لا˘˘حر بو˘˘˘يأا
ه˘ب˘صش با˘ع˘لأ’ا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘˘لا
يوذ ةئف˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا
ةررقملا ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
.5202 ةنصس

بوبق داعسس

ةسضاير يف ةقباسسمب زوفي دحوتلا نم يناعي لفط لوأا
ةديلبلا يف يقيرفإلا ىوتسسملا ىلع ةيسسورفلا

تا˘كر˘صش ثÓ˘ث تل˘˘م˘˘كت˘˘صسا
اهتافلم م˘ه˘صسأا تاذ ة˘ي˘صضا˘ير
يدانلا ةزاجإا ىلع لوصصحلل
دد˘ع˘لا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةفرتحملا ةيد˘نأÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا
تا˘ف˘˘ل˘˘م تل˘˘م˘˘كت˘˘صسا ي˘˘ت˘˘لا
يدانلا ةزاجإا ىلع لوصصحلا
بقع ،اقيرف71 ىلإا فرتحملا
جر˘ب ي˘˘ل˘˘هأا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا عاد˘˘يإا
ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
لوأا اهتافلم ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘صسو
.سسيمخلا سسمأا

ةيرئازجلا ةيداحتإ’ا تفصشكو
هترصشن نايب يف مدقلا ةركل

نأا ،ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘˘ب˘˘ع
تافلم تلمكتصسا قرف ةثÓث
يدانلا ةزاجإا ىلع لوصصحلا
لكب رمأ’ا قلعتيو ،فرتحملا

،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘˘ل˘˘هأا ن˘˘م
ع˘˘ير˘˘صسو ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا

.نازيلغ
ى˘ق˘ب˘ت ،ه˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا بصسحو
عومجم نم طقف ةيدنأا ةثÓث
اذه لم˘كت˘صست م˘ل ا˘ق˘ير˘ف02
،نارهو ةيدولوم يهو ،فلملا
نيصسح رصصنو سسابعلب داحتا

.ياد
ميدقت يف ريخأاتلا اذه بقعو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تما˘˘ق ،تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
91 ةداملا قيبطتب طابصضن’ا

يتلاو ،تابوق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م
ة˘˘مار˘˘غ سضر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت
.رانيد فلأا002 ـب ردقت ةيلام
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل نإا˘˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل
ةطبارل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘صضن’ا
تح˘ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘ه˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘يد˘نأا ةر˘˘صشع
ءادتبا ،اموي03 ةدمل ةيفاصضإا

،يصضام˘لا ي˘ف˘نا˘ج11 ن˘˘˘˘م
اهنكمت يتلا تافلملا ميدقتل
ةزا˘جإا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ن˘˘م
.فرتحملا يدانلا

ةنجللا نأا هتاذ نايبلا حصضوأاو
،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘صس
نيصسح رصصنو سسابعلب داحتا
لامكتصس’ ةيناث ةصصرف ياد
مدع ةلاح يفو ،تافلملا هذه
،ددحملا تقولا يف اهميدقت
قيبطت ىلع ةربجم نوكتصس
يتلا ةي˘طا˘ب˘صضن’ا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
.نوناقلا هيلع سصني

جاحلب اسضر
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ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس مÓ˘˘صسإا ىد˘˘بأا
ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا فاد˘˘ه
نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا م˘˘جا˘˘ه˘˘مو
ةر˘ما˘غ˘لا ه˘تدا˘ع˘صس ي˘صسنر˘ف˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلإا همامصضنا ذ˘ن˘م ي˘صسنر˘ف˘لا

ن˘م ا˘مدا˘ق ق˘ير˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘صص
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ى˘ت˘ي˘صس ر˘˘ت˘˘صسي˘˘ل

يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
.يصضاملا

عم اعيرسس تملقأات»
ةعومÛاو قيرفلا

تلهسس ةغللاو
 «رومأ’ا يلع

ةيفحصصلا هتاحيرصصت يفو
ةرهصس ةرظتنملا ةهجاوملا لبق
نمصض هييلو˘ب˘نو˘م ما˘مأا مو˘ي˘لا

يصسنرف˘لا يرود˘لا تا˘صسفا˘ن˘م
«ميلصس ربوصسلا» دكأا ،«1 غيللا»
يرودلا قصسن عم ملقأاتي أادب هنأا
داعتصسا ه˘نأا را˘صشأاو ،ي˘صسنر˘ف˘لا

ذ˘ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب هاو˘˘ت˘˘صسم
«لاو˘ل» فو˘˘ف˘˘صصب ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

فوف˘صصب تق˘ح˘ت˘لا» :ا˘حر˘صصم
نم سصقنلا سضعب عم قيرفلا
ر˘ي˘خ˘ب ا˘˘نأا ،ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا

ي˘نأا ر˘ع˘صشأاو اد˘ي˘˘ج تف˘˘ي˘˘كتو
ديدعلا فرعأا نآ’ا ،’اح لصضفأا

:فدرأاو ،«ا˘ن˘ه ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘م
ينتدعاصس ةعومجملاو ةغللا»
فر˘عأا ي˘نأا ا˘صصو˘صصخ ار˘ي˘˘ث˘˘ك
ناك ،ةيصسنرفلا ةلوطبلا اديج
نأا ا˘˘صصو˘˘صصخ Ó˘˘ه˘˘˘صس ر˘˘˘مأ’ا

اذهو ،ليجصست˘لا ي˘ه ي˘ت˘م˘ه˘م
.«مجاهملل مهم رمأا

مهم رمأا لماك ءاقل بعل»
ليجسست ىلع لمعأاسسو

«Óبقتسسم Ìكأا فادهأا
دادزولب بابصش مجن داع امك

ءاقل لوأا نع ثيدحلل قبصسأ’ا
سسأاك ءاقل ةبصسانمب ايصساصسأا هل
:Óئا˘ق و˘ي˘صسكا˘جأا ما˘مأا ا˘صسنر˘ف
،تدتعا امك بعللا يلع ناك»
ةدمل بعلأا مل ليوط تقو رم
يل ديج رمأا اذهو ةقيقد09

تنك» :عباتو ،«اصضيأا قيرفللو
تلق امكو فدهلا اذه رظتنأا

،فادهأ’ا لي˘ج˘صست و˘ه ي˘ل˘م˘ع
لكصشب ملقأاتلل مهم رمأا اذهو
رمأا اذهو ةقثلا بصسكو ربكأا

:فيصضيل ،«يل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ع˘ئار
ع˘مو ه˘ت˘نا˘كم ن˘م˘صض د˘حأا ’»
ةلوطبلا يف ةريصصقلا يتبرجت
ليجصستلا يلع بجي ةيصسنرفلا
رمأ’ا نأ’ ،تاقباصسملا لك يف
رورم عم ةبوعصص رثكأا حبصصي
.«تقولا

يبعل بولسسأا تّريغ»
ةÒخأ’ا تاونسسلا ‘

«ببسسلا اذهل
و˘˘˘˘˘ترو˘˘˘˘˘ب فاد˘˘˘˘˘˘ه د˘˘˘˘˘˘كأاو

هبراجت نأا قبصسأ’ا يلاغتربلا
ةقيرط ريغي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘ق˘با˘صسلا
ثÓثلا تاونصسلا لÓخ هبعل

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب» :ا˘حر˘صصم ةر˘ي˘˘خأ’ا
عفادي نأا ديجلا نم مجاهملل
نيمجاهملل م˘ه˘م˘لا ن˘م ،ا˘صضيأا
يف ةثÓث وأا نيفده ليجصست

يف لعفأا تنك امك ةارابم لك
ا˘˘م اذ˘˘ه» :فدرأاو ،«و˘˘كا˘˘نو˘˘˘م
يف يبول˘صسأا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ي˘ن˘ع˘فد
،ني˘م˘صسو˘م ر˘خآا لÓ˘خ بع˘ل˘لا
رد˘ق ر˘ب˘كأا ةر˘˘كلا سسم˘˘ل د˘˘يرأا

.«ءاقللا يف نكمم
ناينبلا نيع ةنيدم نبا متخو

هنأا ديكأاتلاب ريخأ’ا يف هثيدح
نويل ةنيدم يف اريثك حاترم
يف يننأاكو رعصشأا» :ةيصسنرفلا
،انه ةبرغلاب رعصشأا ’و رئازجلا
نم ريثكلا اهب ةنيدم يف انأاف
ي˘ند˘ع˘صسي اذ˘هو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

.«اريثك

طيمز .ع

«نويل ةقفر فادهألا نم ددع Èكأا ليجسست ‘دهو ايندب زهاج انأا» :Êاميلسس

وصضع لولهب رامع حصضوأا
داحتÓل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
طاقنلا نم ديدعلا يرئازجلا
تاباختنا ة˘صسا˘ئر˘ب هزو˘ف د˘ع˘ب
مدقلا ةركل ةيوهجلا ةطبارلا
لغ˘ت˘صسا ا˘م˘ك ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
هتد˘نا˘صسم د˘يد˘ج˘ت˘ل ة˘صصر˘ف˘لا
ةلاح يف يصشطز نيدلا ريخل
ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث ةد˘ه˘ع˘ل ه˘ح˘صشر˘ت
.«فافلا» سسأار

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
ةثلاثلا ةيعاذإ’ا ةانقلا جاومأا
نأا لولهب دكأا ،ةعمجلا سسمأا
ةطبارلا تا˘با˘خ˘ت˘نا ي˘ف هزو˘ف
ةبانعل مدق˘لا ةر˘كل ة˘يو˘ه˘ج˘لا

تمت نأا د˘ع˘ب ،ا˘ق˘ح˘ت˘صسم نا˘ك
فورظ يف ةيباختن’ا ةيلمعلا

ة˘هاز˘ن˘˘لا˘˘ب تم˘˘صستاو ة˘˘ن˘˘صسح
.هلوق بصسح ةيفافصشلاو

ثيدح˘ل˘ل لو˘ل˘ه˘ب دا˘ع ا˘م˘ك
يصشطز نيدلا ريخ حصشرت نع
دا˘ح˘تÓ˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
ةدهعل مدقلا ةركل يرئازجلا
ددجأا انأا» :Óئاق دكأاو ،ةيناث
ريخ يلاح˘لا سسي˘ئر˘ل˘ل ي˘م˘عد
يبجاو اذ˘ه˘ف ،ي˘صشطز ن˘يد˘لا
ءا˘˘˘صضعأا ن˘˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب
اذإا˘˘ف ،ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
همعدأا انأاف ةيناث ةدهعل حصشرت
اميف ،«هتصسفانم يننكمي ’و
نع «فافلا» وصضع بجي مل
ة˘ي˘نا˘كمإا سصو˘صصخ˘˘ب لاؤو˘˘صس

با˘ح˘صسنا ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ح˘صشر˘ت
ة˘صسا˘ئر قا˘˘ب˘˘صس ن˘˘م ي˘˘صشطز
ىفتكاو مي˘هار˘بإا ي˘لاد ي˘ن˘ب˘م
ق˘با˘صس ر˘مأ’ا اذ˘˘ه» :لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب

.«هناوأ’
قر˘ط˘ت˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب جر˘˘عو

يناعت يذلا نويدلا لكصشمل
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘م
يناث˘لا م˘صسق˘لا ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا

،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي˘˘صشع
ترر˘˘ق ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا» :لا˘˘˘قو
05 ع˘فد˘ب قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
لامكتصساو نويدلا نم ةئملاب
،لحارم ىلع ي˘قا˘ب˘لا د˘يد˘صست
تÓيهصستلا نمصض يتأاي اذهو
ةد˘عا˘صسم˘ل ا˘ه˘ب مو˘˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
اه˘نو˘يد سضف˘خ ى˘ل˘ع ة˘يد˘نأ’ا

ةبترتملا تابوقعلا اهبينجتو
تح˘صضأا ي˘ت˘لاو ،ر˘خأا˘ت˘لا ن˘˘ع
لك ةيادب يف ةيدنأ’ا سسجاه
لولهب لغت˘صسا ا˘م˘ك ،«م˘صسو˘م
ر˘ف˘ع˘ج˘ب ةدا˘صشإÓ˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘صسو˘˘ب
دا˘ح˘ت’ ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
ارصضاح ناك يذلاو ،سشارحلا
،ةثلاثلا ةا˘ن˘ق˘لا و˘يدو˘ت˘صسا ي˘ف
ةئملاب09 ديدصستب ماق نأا دعب
ا˘هو˘ن˘˘م ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نو˘˘يد ن˘˘م
اهب عتمتت يت˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا˘ب
،«ءارفصصلا» ـل ةيلاحلا ةرادإ’ا

يناميلصسو˘ب د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
،ةيدنأ’ا ةدعاصسم رارق هدييأات

فصسأات لبا˘ق˘م˘لا ي˘ف ه˘نأا ر˘ي˘غ
ن˘كل ،رار˘ق˘لا رود˘صص ر˘خأا˘ت˘˘ل
ع˘م فو˘قو˘لا˘ب هد˘عو لو˘ل˘˘ه˘˘ب
.Óبقتصسم قيرفلا

بت˘˘كم˘˘˘لا و˘˘˘صضع با˘˘˘جأاو
ىو˘كصشلا ى˘ل˘ع ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
نم اقيرف11 اهب مدقت يتلا
دعب ،دÓبلل يقرصشلا بونجلا
د˘عو˘م د˘يد˘ح˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
نيب ام ةلوطب قÓطنا خيرات
لظ يف اصصوصصخ ،تاطبارلا
ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا
اهفرعت يتلا ةيحصصلا ةمزأ’ا
ن˘˘م او˘˘كت˘˘صشا ثي˘˘ح ،دÓ˘˘ب˘˘لا
بونجلا قطانم يف ةرارحلا
ناصضمر رهصشو نمازتت يتلا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،م˘˘˘ير˘˘˘كلا
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
قر˘ف ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع نو˘˘كت˘˘صس
:Óئاق لولهب دكأاو ،بونجلا
ةصسائرب يلاردي˘ف˘لا بت˘كم˘لا»
ة˘˘˘صسارد ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘صشطز
تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘مو
،تاطبارلا ةلوطب سصوصصخب
لك رابتع’ا نيعب ذخأ’ا عم
لمعلاو ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا فور˘ظ˘لا

بصسا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ع˘˘˘صضو
ي˘ت˘˘لاو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لاو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘صضر˘˘˘م نو˘˘˘كت
.«فارطأ’ا

طيمز .ع

...اقحتسسم ناك ةبانع ةطبار تاباختناب هزوف نأا دكأا

«نويدلا لكسشم ليهسست ىلع لمعنو هحسشرت ةلاح ‘ يسشطز عم انأا» :لولهب

ينامحر صسيناي
يف هتبغر ددجي

رئازجلا ليثمت
يدانل برتغملا مجاهملا ددج

،ينامحر سسيناي ينابصس’ا اقلم
ناو˘لأ’ا ل˘ي˘ث˘م˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
ماتلا هدادعتصساو ايلود ةينطولا
يرئازجلا بختنملاب قاحتلÓل
لاقو.هل حاتت ةصصرف لوأا يف
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘˘حر
تاعاذإ’ا ىد˘حإا ي˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ليثمت يملح» :اينابصسإاب ةيلحملا
ا˘نأا ،ي˘ت˘لو˘ف˘ط ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اديعصس نوكأاصسو كلذل دعتصسم
ى˘˘لإا ي˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت اذإا اد˘˘ج
فا˘˘صضأاو ،«يدÓ˘˘ب بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ةق˘فر ط˘صشن˘ي يذ˘لا ،ي˘نا˘م˘حر
دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘˘لا
:ةصسامخ نب دم˘ح˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ىتحو ينعباتت اهل˘ك ي˘ت˘ل˘ئا˘ع»
،كانه يتقطنم ءا˘ن˘بأاو ي˘ئا˘بر˘قأا

رئازجلا يليثم˘ت نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ينأا امب ايداع ارمأا نوكيصس ايلود
نأا ينامحرل قبصس دقو.«يرئازج
ناولأ’ا ليثمت يف هتبغر ىدبأا
ى˘ق˘ب˘ي كلذ نأا لا˘قو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ن˘م ه˘نأا م˘غر ،ه˘تا˘حو˘م˘ط زر˘˘بأا

،ةيلاغترب مأا نمو اصسنرف ديلاوم
تايصسنج ثÓث كلمي هنأا امك
ة˘ير˘ئاز˘جو ة˘ي˘نا˘ب˘صسإا ،ة˘ي˘صسنر˘ف
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘بو
.هتدلاو نم ةيلاغتربلا ةيصسنجلا
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت ي˘نا˘م˘حر نأا ر˘كذ˘˘ي
ى˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘م ي˘صسلد˘نأ’ا يدا˘ن˘لا
ه˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
مصسوم د˘ع˘ب ،ا˘ير˘ي˘م˘لأا ي˘ل˘صصأ’ا

ي˘ف ا˘صضيأا ارا˘ع˘م ها˘˘صضق د˘˘حاو
ةجردلا يف طصشانلا وغول يدان
.ةينابصسإ’ا ةيناثلا

صش .ليسضف

ةيوق ةارابم عم دعوم ىلع يتيسسلاو رسضخلا مجنيسسنرفلا يدانلا ةقفر Òبكلا هحايترا دكأا
...ماهنتوت مامأا

يسساسسأا بعل زرحم» :لويدراوغ
«يل ةبسسنلاب

سضاير نأا سسمأا يتيصس رتصسصشنام بردم ’ويدراوغ بيب دكأا
مغر هقيرف يف ايصساصسأا ابع’ دعي يرئازجلا يلودلا زرحم
.تابصسانم ةدع يف قيرفلا نع هبايغ

اهدقع يتلا ةيفحصصلا ةودنلا لÓخ ينابصسإ’ا بردملا لاقو
ةبصسنلاب يصساصسأا بع’ زرحم» :ماهنتوت مامأا هقيرف ةارابم لبق
نم هدعبتصسأا امك ،تايرابملا نم ريثكلا يف هكرصشأا انأاو يل
نيبعÓل هرايتخا نأا احصضوم ،«ىرخأا تاهجاوم يف ةليكصشتلا
.«اديج كلذ يعي زرحمو» :عباتو ،سسفانملا طمن بصسح نوكي

ةيصشع نزيتيصسلا ةقفر يرئازجلا بختنملا دئاق نوكيصسو
ةلوجلا باصسحل ماهنتوت مامأا ةيوق ةارابم عم دعوم ىلع مويلا

03:81 ةعاصسلا نم ةيادب زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا نم42
زر˘ح˘م نإا˘ف درو˘كصسوو ع˘قو˘م بصسحو ،دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
.ةارابملا هذه يف ايصساصسأا كراصشيصس

جاحلب اسضر
«رسضخلا» مجن ىلع قباسسلا يناملأ’ا يلودلا موجه دعب

تاحيرسصتلا صضفري يناملألا داحتلا
بلاط نب قح يف «ةيرسصنعلا»

كلا˘صش بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ى˘ق˘˘ل˘˘ت
داحت’اب ةلقتصسملا تايقÓخأ’ا ةنجل نم ةدناصسملا يناملأ’ا
يتلا «ةيرصصنعلا» تاحيرصصتلا بقع ،مدقلا ةركل يناملأ’ا
مجن قح يف قباصسلا يناملأ’ا يلودلا دنورف نفيتصس اهقلطأا
.«رصضخلا»

نأا يمصسرلا هعقوم ربع مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا دكأاو
يتلا ىوكصشلا ىلع تدر يناملأ’ا داحت’اب تايقÓخأ’ا ةنجل
تاقيلعتلا سصوصصخب ،يصضاملا ربمصسيد2 خيراتب اهب مدقت
تاحيرصصت نأا حصضوأاو ،يناملأ’ا دقانلا لبق نم تردصص يتلا
مت هنأاو ،يناملأ’ا داحت’اب تايقÓخأ’ا ةنجل ىلإا تليحأا دنورف
امك ،اهنأاصشب روفلا ىلع ماع نايب رادصصإاو ةيصضقلا هذه ةجلاعم
دنورف نفيتصس اهب ىلدأا يتلا كلت لثم تاحيرصصت نأا لجصس
تأار يتلاو ،عطاق لكصشب هصضفرت ةنجللاو اًمامت ةفرصشم ريغ
.ةيقÓخأ’ا دودحلل ازواجت دنورف تاحيرصصت يف

«1تروبصس» ةانق ىدل Óلحم لمعي يذلا ،دنورف نأا ركذي
قباصسلا ماهنتوت بع’ ىلع قباصس تقو يف مجهت ،ةيناملأ’ا

ةيناودع ةئيب نم ءاج يذلا طبصضنملا ريغ بعÓلاب هفصصوو
.ةيرئازجلا هروذجل ارظن

طيمز .ع
يرودلاب جيوتتلاب يرينوسسرلا راسصنأا دعي رسضخلا مجن

ةيسساسسألا ةليكسشتلا ىلإا دوعي رسصان نب
ديدج نم نÓيملل

ىلإا مو˘ي˘لا ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا دو˘ع˘ي
يدان ةهجاوم لÓخ نÓيم يصسأا هقيرفل ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا
دعب ،يلاطيإ’ا يرودلا نم22 ةلوجلا ةلوجلا راطإا يف ايزيبصس
.نيرهصش ماد بايغ

رصضخلا مجن ةكراصشمب يملاعلا «دروكصسوو» عقوم نهكتو
ثيح ،54:02 ةعاصسلا ىلع مويلا ةرهصس ايزيبصس مامأا ايصساصسأا
باغ يتلا ةيصساصسأ’ا يلويب ةليكصشت ىلإا هتدوع لجصسيصس
ةباصصإ’ سضرعت نيح ،يصضاملا ربمصسيد فصصتنم ذنم اهنع
.(2 ـ2) ةجيتنب تهتنا يتلا امراب ةهجاوم لÓخ ةريطخ

ةهجاوم لÓخ ةصسفانملا ىلإا داع نأا يرئازجلا يلودلل قبصسو
،يلانوت هليمز ناكم يف26 ةقيقدلا يف Óيدب هلوخدب ،اينولوب
نع باغ ذإا ،Óيوط مدت مل قباصسلا لانصسرا مجن ةدوع نكل
ببصسب ينو˘تور˘ك ما˘مأا ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ي˘ف ير˘ي˘نو˘صسر˘لا
.درب ةلزنل هصضرعت

نا˘ت’ز يد˘يو˘صسلا با˘ي˘غ ن˘م رد˘صصت˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت تنا˘عو
نب نع Óصضف ريياك نومي˘صس ي˘كرا˘م˘ناد˘لاو سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
،هريغ نم ًاريثأات رثكأا ناك ءارحصصلا براحم نادقف نكل ،رصصان
قلتي مل ثيح ،قباصسلا يلوبمإا مجن هبعل زيمم مصسوم دعب
ىلع يرئازجلا ناك امدنع مصسوملا اذه لÓخ ةراصسخ ةيأا نÓيم
نيتبصسانم يف يلويب لابصشأا رصسخ لباقملا يف ،بعلملا سضرأا
.اتن’اتأاو سسوتنفوج نم لك مامأا هبايغ ءانثأا

باقلأÓل ةصش˘ّط˘ع˘ت˘م˘لا نÓ˘ي˘م˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج ر˘صصا˘ن ن˘ب د˘عوو
قيرفلا ةداعإاو ،يرودلا بقلب جيوتتلا لجأا نم لمعلا ةلصصاومب
.Óيوط اهنع باغ يتلا تاجيوتتلا ةصصنم ىلإا

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ةباسش ةجاح
ءا˘ق˘ل˘لا ن˘˘م تا˘˘عا˘˘صس ل˘˘ب˘˘ق
ي˘˘ب ي˘˘ت ما˘˘مأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ةرادإا تطا˘˘˘مأا ،ي˘˘˘ب˘˘˘˘مزا˘˘˘˘م
ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش
قير˘ف˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا سصي˘م˘ق˘لا
مامأا ةرظتنملا هتارابم لبق
نمصض ي˘لو˘غ˘نو˘كلا يدا˘ن˘لا

لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ةرادإا تر˘˘صشنو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
ر˘ب˘ع يدادزو˘˘ل˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
قيرفلل ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘لا

رو˘صص «كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف» ى˘˘ل˘˘ع
قير˘ف˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا سصي˘م˘ق˘لا
سصيمقلا ءاج اميف ،سضيبأ’او رمحأ’ا نينوللاب لوأ’ا سصيمقلا نوكيصس ثيح ،«سساديدأا» ةمÓعب
-civ» ةرابعل زمري يذلا «V» راصصتن’ا راعصش هطصسوتي سضيبأ’او قرزأ’ا نينوللاب يناثلا

eriot»،مويلا ءاقل امود كنارف يصسنرفلا بردملا لابصشأا هب لخدي نأا ررقملا نمو.

مهيف وÓهت
ةيدو˘لو˘م د˘فو ى˘ق˘ل˘ت
’ا˘ب˘ق˘ت˘˘صسا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هر˘ي˘ظ˘˘ن ن˘˘م از˘˘ي˘˘م˘˘م
هلوصصو ذنم كلامزلا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضارأ’ا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ر˘˘˘مأ’ا ،ة˘˘˘ير˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
د˘˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا
سسا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
اذ˘˘ه مر˘˘كب فر˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي
هذه نأا ادكؤوم قيرفلا
ارمأا ربتعت ’ ةجرخلا

بع˘صش ى˘ل˘ع ا˘˘ب˘˘ير˘˘غ
كلامزلا قيرفو رصصم
ا˘م˘ه˘ط˘˘بر˘˘ت ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا

عم ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘قÓ˘ع
.ةيدولوملاو رئازجلا

هناهر يف قفخأا ميعز
ةطبارلا عم

طصسابلا د˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا سسي˘ئر ف˘صسأا˘ت
ام ديدصست دعب هيبع’ ليهأات مدعل ميعز
تمت نأا دعب ،نويلم005و رييÓم8 هتميق
سصخت يتلا ةيلاملا تامارغلا سضعب ةفاصضإا

002 ـب ةردقملاو ،ةينابصشلا تائفلا يبردم
نأا امك ،«ةارابم لك نع نييÓم5» نويلم
مصسومل ىر˘خأا نو˘يد ه˘ي˘ل˘ع تأار˘ط ق˘ير˘ف˘لا

005و ن˘يرا˘ي˘ل˘م˘˘ب رد˘˘ق˘˘ت4102/5102
اهصسفن دجت ةنوب ةرادإا لعج ام وهو ،نويلم
كلتمت نكت مل اهنأا امب ريبك جارحإا يف
بعلت اهل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا

ف˘يدر˘لا ف˘ن˘صصب ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م
.يصضاملا مصسوملا رصصانع سضعبو
مهيبعل اوجرت جربلا ولوؤوسسم

ةرڤم ىلع زوفلا لجأا نم

ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا و˘لوؤو˘صسم ل˘˘صضف
مهتبلا˘ط˘م˘ل سسمأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا
يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل زو˘ف لوأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘صضب
نأا م˘ه˘ل ن˘يد˘كؤو˘م ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب
ل˘ح ل˘جأا ن˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م ةرادإ’ا ي˘˘ع˘˘صس
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘˘صشم˘˘لا

ىد˘م كيرد˘ي˘صس سسرا˘ح˘لا ءا˘ق˘فر كرد˘يو
مويلا مج˘ن˘لا ةارا˘ب˘م طا˘ق˘ن بصسك ة˘ي˘م˘هأا

عصضتصس كلذ ريغ ةجيتن ةيأا نأا ةصصاخ
د˘صسح˘ي ’ ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف ر˘ف˘صصأ’ا يدا˘ن˘لا

ن˘م د˘يز˘ي˘˘صس كلذ نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ءاقبلا نامصض ةمهم ةبوعصص

ةركف اوسضفر ةيفياطسسلا
قافولا ىلإا وباج ةداعإا

عم دقاعتلا ةركف فيطصس قافو راصصنأا سضفر
نموملا دبع رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م با˘ع˘لأا ع˘نا˘صص
يتلاو قيرفلا اهب رداغ يتلا ةقيرطلا دعب ،وباج
ة˘ن˘ي˘صشم ا˘هور˘ب˘ت˘عا تا˘ح˘ير˘صصت˘ب ا˘ه˘ي˘ف ى˘لدأا
د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف حد˘م ن˘ي˘ح ة˘صصا˘خ ،يدا˘ن˘˘ل˘˘ل
جار دقو ،قباصسلا هيدان باصسح ىلع ةيدولوملا

يكوكلا يصسنوتلا نيب قافتا نع ثيدح ارخؤوم
دعب ةصصاخ ،قيرفلل ةدوعلا ىلع وباج بعÓلاو
سساملأا ةرادإا عم بعÓلا ةيعصضو تمزأات نأا

.رصصم ىلا لقنتلا سضفرو
بناج ىلإا انوكي نل يبحو وتع

تازاجإلا ببسسب يلعوب

ي˘ب˘يرد˘ت˘لا م˘قا˘ط˘لا ي˘ئا˘ن˘ث نا˘كمإا˘ب نو˘كي ن˘ل
ناديملا ةيصضرأ’ لو˘خد˘لا ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صشل
،ةارابملا رييصستو يلعوب بردملا ةقفر مويلا

دحل ةزاج’ا ىلع هلوصصح مدع ببصسب كلذو
م˘ل ة˘ع˘ل˘ط ن˘ب ق˘با˘صسلا د˘عا˘صسم˘لا نأا ا˘م˘˘ب نآ’ا
،هتاقحتصسم هلين مدع ةجحب دعب هدقع خصسفي
يف ىقبي وتع يلاحلا دعاصسملا لعجي ام وهو
’ يبح سسارحلا بردم نأا امك ،تاجردملا
برد˘م د˘ق˘ع خ˘صسف ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ر˘˘خآ’ا و˘˘ه لاز˘˘ي
سضعب ىعصست يذلاو ،ناصساصس قباصسلا سسارحلا
قبا˘صسلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ا˘م˘ب ه˘تدا˘عإا ى˘لإا فار˘طأ’ا
.قيرفلا رداغ ناصسيتفإا سسنوي

qarsana@essalamonline.com
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ةيناملأا ةيسسادسس
ىلع سسمأا لوأا راتصسلا لدصسأا

ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك ةصسفانم
خينويم نرياب ق˘ير˘ف ج˘يو˘ت˘ت˘ب
ة˘خ˘صسن˘ل˘لا سسأا˘كب ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا

ةمصصاعلاب تميقأا يتلا1202
ق˘ق˘حو ،ة˘˘حود˘˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
بقللا اذ˘ه يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘˘ف زو˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
سسير˘غ˘ي˘ت» ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘˘ُم˘˘لا
فد˘ه˘ب ي˘كي˘˘صسكم˘˘لا «لا˘˘نوأا
ققح جيوتتلا اذهبو ،در نود
حب˘صصي˘ل ة˘ي˘صساد˘صسلا نر˘يا˘ب˘لا
جوتُي خيراتلا يف قيرف يناث
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب د˘ع˘ب ة˘ي˘صساد˘صسلا˘ب
.9002 ةنصس ينابصسإ’ا

15

فقوتي نل
،ةيفحصص تاحيرصصت يف
ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس اد را˘˘م˘˘ي˘˘ن د˘˘كأا
مجنو يل˘يزار˘ب˘لا ي˘لود˘لا
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘صس سسيرا˘˘˘ب
فقوتي ن˘ل ه˘نأا ي˘صسنر˘ف˘لا

تابيردت نع بايغلا نع
ع˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضتو ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘˘م تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

تÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘صضح
ظ˘ح ءو˘˘صسلو ،ة˘˘ب˘˘خا˘˘صصلا
نإا˘ف ي˘صسيرا˘˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

˘˘˘ما˘˘˘˘مأا با˘˘˘˘يإ’ا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
موي لبق نوكتصس ةنولصشرب
دÓيم ديع نم طقف دحاو
.ابماصسلا سصقار ةقيقصش
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ةÓسصلا تيقاوم

بلاط نب قح يف «ةيرسصنعلا» تاحيرسصتلا صضفري يناملألا داحتلا ̂ 
ديدج نم نÓيملل ةيسساسسألا ةليكسشتلا ىلإا دوعي رسصان نب ̂ 

...صضرملا ببسسب لقنتي مل يسساقوأا

طحي لئابقلا ةبيبسش دفو
وكامابب لاحرلا
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يسسنرفلا يدانلا ةقفر Òبكلا هحايترا دكأا

لئابقلا ةبيبسش

:لويدراوغ
زرحم»

يسساسسأا بعل
«يل ةبسسنلاب

دعوم ىلع يتيسسلاو رسضخلا مجن
...ماهنتوت مامأا ةيوق ةارابم عم

ايندب زهاج انأا»:Êاميلسس
ددع Èكأا ليجسست ‘دهو
«نويل ةقفر فادهألا نم

وادوف تايف مانيفوف

قلطنت ةينطولا ةلوطبلا
صسرام72 موي ايمسسر

...اقحتسسم ناك ةبانع ةطبار تاباختناب هزوف نأا دكأا

يسشطز عم انأا» :لولهب
لمعنو هحسشرت ةلاح يف

«نويدلا لكسشم ليهسست ىلع


