
زجحو ةلبنق51 ريمدت
نم ةمدأق «فيك» رأطنق51

عوبصسأا لÓخ برغملا

يظفحت فيقوت
ماركوب ةيدلب «ريم»ـل

40صصةريوبلأب
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ربع دارج زيزعلا دبع هشسأارت
يئرملا لشصاوتلا ةينقت

قوشسلا يف فÓعألا عيب ببشسب
ءادوشسلا

اقيق– حتفت ةينعŸا حلاشصŸا
Ÿم ةفرعÓثدا◊ا تاشسب

رعتشست بيرهتلا تانورابو باهرإلا لولف دشض برحلا

نطولا دجأصسم ربع أيموي حيوارتلا ةÓصص نودؤوي لصصم نويلم81:زازب يصسيمخل ^

تحت اهيمرب ةثجلا نم صصلختلاب يناجلا ماق
رحبلا ئطاشش نم برقلاب راجششألا

ءوشسو ريوزت ةيشضق يف ذفانلا صسبحلاب هتنادإا دعب
ةفيظولا لÓغتشسا

40صص

ر˘˘ع˘˘شس ءÓ˘˘غ ىلإا نو˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م را˘˘˘ششأا
ءادو˘˘˘˘˘˘شسلا قو˘˘˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘˘˘ف فÓ˘˘˘˘˘˘˘عألا

ه˘حر˘ت˘ق˘ت يذ˘لا ر˘˘ع˘˘شسلا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ق˘ل˘خ ا˘م و˘هو ،بو˘ب˘ح˘لا تا˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
ىلإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ها˘ج˘˘تا ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م
كانه مهلوشصحم عيبو قوشسلا هذه
ي˘ت˘˘لا بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت صضو˘˘ع

.اددهم اهطاششن ىحشضأا

لوبقم Òغو يجمه وزو يزيتب ةطرصشلا رصصأنع ىلع ءادتعلا :دحاو توصصب ةيصسأيصسلا ةقبطلا
30 صصةشصخرŸا Òغ تاÒشسŸا رظحو ةثدا◊ا ‘ يئانج قيق– حتف ¤إا ةلادعلا تعد

ةددهم بوبحلا تأينوأعت
سضيبأا مصسومب

قوصسب لوهم قيرح بوصشن
هكاوفلاو رصضخلل «ةبارقلا»

سسأبعلب يديصسب

يف تأفلم5 ةصسارد
هذهو..ةموكحلل عأمتجا

ليصصأفتلا مهأا

30 صص

30صص

«انوروك» ةحئاج ببشسب0202 يف رانيد نويلم037 ىلإا تواهت هليخادم

زاغلانوشسو كارطانوشس Úب ةكارششلاب

ةصسصسؤوم ئصشنت رئاز÷ا
ةددجتŸا تأقأطلل ةمخصض

أهخيرأت ‘ ةرم لوأل
30 صص

40صص

«ةيلاوزلا» مرح هللا تويب قÓغإا
ةأكزلا قودنصص لاومأا نم

30 صص

لفطلا لتأق ةمكأحم ليجأأت
«ينغرم لÓب» رصصأقلا

ةمصصأعلا يف مصسلأب

40صص



م.م.ذ.سش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

رأـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.سش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإ’ا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةليمج ةروصص

يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم داور لوادت
ةي’وب ةقلوط نم بابششل ةليمج ةروشص
نم ليخنلا راجششأا قلشستب اوماق ،ةركشسب
ا˘ت˘ي˘ق˘ل ةردا˘ب˘م˘لاو ةرو˘شصلا .ا˘ه˘ن˘يز˘ت ل˘جأا
،ةقطنملاب ننطاوملا ىدل اريبك اناشسحتشسا

اذكه ىلع اونثأا نيذلا نيقّلعملا اذك و
ا˘ق˘نور ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘يز˘ت ا˘ه˘نو˘ك تاردا˘ب˘م
و ةبحملا رشصاوأا ييحت اهنأا امك ،’امجو
ظافحلا يف ةقطن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا

رومتل˘ل رد˘شصم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ل˘خ˘ن˘لا ى˘ل˘ع
.ملاعلا يف دوجأ’ا دعت يتلا ةيرئازجلا

 طقف ءأصسنلل ىهقم

ىد˘˘حإا تما˘˘˘ق ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف
حتفب ملاشس نب ر˘جا˘ه ى˘عد˘ت تا˘ي˘ف˘ح˘شصلا

ةقطنمب كلذو ،طقف ءاشسنلاب صصاخ ىهقم
تيق˘ل ةردا˘ب˘م˘لا .ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘قار˘ششلا
فيطللا صسنجلا فرط نم اعشساو ابيحرت
نم تاردابم اذكه لثم ىنمت املاط يذلا
نأا نود نهنيب ءارآ’او راكفأ’ا لدابت لجأا
لوأا تايفحشصلا تناكو .جرح كانه نوكي
ءاشضف نوكيشس يذلا عورششملاب نبحر نم
نأا ا˘م˘ل˘ع ،برا˘ج˘ت˘لاو فرا˘ع˘م˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ل
دقو (ةششارف) «يÓف رتاب» ىعدي ىهقملا

نم لئاشسولاو تازي˘ه˘ج˘ت˘لا ثد˘حأا˘ب ز˘ه˘ج
.ايقار نوكي نأا لجأا

«عيمجلا فنأا مغر»

لكب ،ةعينملا نم فورعم لامعأا لجر لواحي
صضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘شس’ا ،قر˘˘ط˘˘˘لا

يف تحنم ،يحÓفلا را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ة˘شصشصخ˘م
ةيشضق يف ةلادعلل بولطم لواقمل قباشسلا

صضرأ’ا نأا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ي˘ششتو .ة˘ي˘˘ئاز˘˘ج
نيم˘ت˘ه˘م˘لا ن˘م دد˘ع ة˘ي˘ه˘شش ر˘ي˘ث˘ت ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةعينملا يف يحÓفلا راقعلا ىلع ةرطيشسلاب
.ةرواجملا ةيادرغو

لجأع بلط

مت ،راردأا ةي’و نم ابقارمو اققحم48 بلاطي
يذلا يعامتج’ا قيقحتلا راطإا يف مهنيوكت
نمشضتملاو ،ةيئاملا دراوملا ةرازو هب تماق
برششلل ةحلاشصلا هايملا تامدخ لوح اقيقحت
ةرازو ،اهنيشسحت لجا نم يحشصلا فرشصلاو
حلاشصمو ةيئ’ولا تاطلشسلاو ةيئاملا دراوملا

ةينطولا ةلاكولا ةراداو ةيئاملا دراوملا ةيريدم
،ءار˘ح˘شصلا ي˘ف  ي˘فار˘غورد˘ي˘ه˘˘لا صضو˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ي˘ف م˘ه˘ج˘مد لÓ˘خ ن˘م م˘هدو˘ق˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘ب
د˘ق˘ع˘لا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘ئاد ل˘˘م˘˘ع بشصا˘˘ن˘˘م
ةرادإ’ا نيب لشصو ةز˘م˘ه او˘نو˘كي˘ل ،دود˘ح˘م˘لا

ي˘ف ةر˘ب˘خ  م˘ه˘يد˘ل نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘ن˘˘كا˘˘شسلاو
تا˘مد˘خ ن˘ي˘شسح˘تو ن˘طاو˘م˘لا ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةلوؤوشسملا تاهجلا ةفاك نم نيلمآا ،عاطقلا

يف مهت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ل ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘شصو˘لاو
.ةبيرقلا لاجآ’ا

qarsana@essalamonline.com
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زازئمصشلا ريثت ةيفخلا اريمأكلا
نييرئازج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘كي م˘ل
ج˘˘مار˘˘ب ح˘˘ب˘˘شصت نأا نو˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘˘ي
ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘لا ار˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا
و ةهافتلا ىلإا رظنلاب زازئمششÓل
هذهف ،اهيلإا تلشصو يتلا ةءادرلا
تطبترا ام˘لا˘ط ’ ي˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا
ي˘ت˘لاو  م˘ير˘كلا نا˘شضمر ر˘˘ه˘˘ششب

ةمشسبلا Óعف مشسرت اقباشس تناك
تحشضأا ،نيدهاششملا هوجو ىلع
تتاب امدعب ةشصا˘خ ة˘ه˘فا˘ت مو˘ي˘لا
نوك روهمجلا نقذ ىلع كحشضت
ليثمت ‐اهلك لقن مل نإا‐ اهبلغا نأا
ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ع˘ج ا˘˘م ،ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ي˘˘ف
لمأا ىلع اهتدهاششم نع ينغتشسي
ىقرت ة˘فدا˘ه ىر˘خأا ج˘مار˘ب دا˘ج˘يإا
.صضيرعلا روهمجلا تاعلطت ىلإا

!ةبوهنملا ةقصشلا
نم ةقوثوم رداشصم تفششك
ةيشضق نع نارهو ةي’و لخاد
،تاونشس لبق تعقو ةريطخ
دقعب بعÓت˘لا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب م˘ت
ةفنشصم تنا˘ك ة˘ق˘شش ة˘ي˘كل˘م
.ةر˘˘غا˘˘ششلا كÓ˘˘مأ’ا ن˘˘م˘˘˘شض
تدافأا امك‐ ة˘ي˘شضق˘لا لا˘ط˘بأا
نو˘˘ف˘˘ظو˘˘م .ردا˘˘شصم˘˘لا تاذ
ر˘˘ي˘˘ششتو .را˘˘ب˘˘ك نو˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس
هذه ةقششلا نأا ىلإا ليشصافت
لبق ،رايلم3.2 غلبمب تعيب
.فورعم لامعأا لجرل ،رهششأا

«ونيمودلا» ريثأأت
نيب ام ةيادرغ ةي’وب ةيدلب صسيئر يشضقي
يف ةليل لك تاعاشس4 ىلإا ةدحاو ةعاشس
نيعفتنملا نم ةعومجم عم «ونيمودلا» بعل
نأا ي˘ه ة˘ل˘كششم˘لا .ى˘ماد˘ق˘لا ه˘ئا˘قد˘شصأا ن˘˘م
نأا اما˘م˘ت نو˘فر˘ع˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف˘ظو˘م بل˘غأا
هبتكم ىلإا ايموي مودقلا يف رخأاتي «ريملا»
يلاتلابو ،ةيمويلا «بعللا» تارهشس ببشسب
رييشست نع لوأا لوؤوشسمك هئادأا ىلع اذه رثأا
بشسح‐ بر˘غأ’ا لاؤو˘شسلا .ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا نوؤو˘˘شش
اهب مت يتلا ةيفيكلا وه ‐ةيدلبلا يف نيفظوم
ةيلحملا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف «ر˘ي˘م˘لا» ح˘ي˘ششر˘ت
.؟هوحششر نم هب عنتقا فيكو ،ةقباشسلا

! ةطرو يف ةيدلب مأع بتأك
اهعقو ىوكشش تفششك
ة˘يادر˘غ ن˘م نو˘لوا˘ق˘˘م
ةريط˘خ تازوا˘ج˘ت ن˘ع
دا˘˘˘ن˘˘˘شسإا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت

ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف تا˘˘ق˘˘ف˘˘شص
،ة˘˘˘˘يادر˘˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب
ى˘لإا ترا˘ششأا ىو˘كششلا
˘˘˘ما˘˘˘ع بتا˘˘˘˘ك طرو˘˘˘˘ت
تاو˘ن˘شس ي˘ف ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ع˘يرا˘ششم ي˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘شس
تد˘˘ن˘˘˘شسأا ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘ششم
ل˘˘˘كششب ت’وا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل

نيب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف صصا˘خ
،5102و0102 يماع
عقو ىرخأا تازواجتو
يلاح بختنمو قباشس ةيدلب صسيئرو ،ةيدلبلا يف نيفظوملا نم نينثا عم ماعلا بتاكلا اهيف
يتلا لكاششملا ةماخشض دكؤوت ،تافوششكو قئاثو عم ةقفرملا ةقثوملا ىوكششلا ،ةيدلبلا يف
.لقأ’ا ىلع ةيدلبلا يف نيبختنملا نم نانثا و هناوعأاو ماعلا بتاكلا اهيف عقو
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watan@essalamonline.com

صشتفملا زازب يشسيمخل دكأا
ةينيدلا نوؤو˘ششلا ةرازو˘ب ما˘ع˘لا

ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصح نأا ،فا˘˘˘˘˘˘قوأ’او
ةا˘كز˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا
مل0202 ة˘ن˘˘شسب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
نأا دعب ،جد نويلم037 زواجتت
لÓخ رانيد رايلم45.1 تغلب
اذه ببشس Óلعم ،9102 ةنشس
لÓخ دجاشسملا قلغ˘ل ع˘جار˘ت˘لا
ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ن˘˘˘م صسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘شش
ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا
راششتنا ن˘م د˘ح˘لا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا

.انوروك صسوريف يششفتو
نإا لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا تاذ لا˘˘˘˘قو

رششع ةعشساتلا ةينطولا ةلمحلا
ة˘شصا˘خ˘لاو ةا˘كز˘لا قود˘˘ن˘˘شصل
ق˘ق˘ح˘˘ت م˘˘ل0202 ة˘˘˘ن˘˘˘شسب
نأا صضرتفي ناك يتلا تاداريإ’ا
هللا تويب قلغ دعب اهيلإا لشصت
ن˘˘˘كم˘˘˘ت مد˘˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
قيدانشصلا معد نم نينطاوملا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع د˘˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.دجاشسملا

نا˘ف ‐ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا‐ بشسحو
تهجو قودنشصلا تادئاع لك
ع˘م ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
رر˘شضتو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا رار˘م˘˘ت˘˘شسا

اذ˘ه تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
جرد˘ن˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

يتلا ةيشساشسأ’ا تاياغلا نمشض
يذلاو قودنشصلا اهلجأا نم ءاج
.3002 ةنشس ةرم لوأ’ قلطأا

د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
دد˘ع د˘فاو˘ت ،زاز˘ب ي˘شسي˘˘م˘˘خ˘˘ل
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘شصم˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘م
.حيوارتلا ةÓشص ءادأ’ دجاشسملا

لاب˘ق˘ت˘شسا ن˘ع زاز˘ب ف˘ششكو
81 ن˘م د˘يزأا ن˘طو˘لا د˘جا˘˘شسم
ءادأ’ ،ا˘ي˘مو˘˘ي ل˘˘شصم نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
عوبشسأ’ا لÓخ حيوارتلا ةÓشص
لاقو .ناشضمر رهشش نم لوأ’ا
نأا د˘ع˘˘بو ه˘˘نأا لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ
تقلغأا يتلاو هللا تويب تحتف

ةنشسلا نيل˘شصم˘لا ما˘مأا ا˘ه˘باو˘بأا
بب˘شسب ،ءا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
نم ناك ،انوروك ةحئاج يششفت
د˘جا˘شسم د˘ه˘ششت نأا ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ريبكلا لابقإ’ا اذه ةيروهمجلا
ىلع فرششي ثيح ،نيلشصملل
مامإا00091 نم ديزأا مهتمامإا
.نيعوطتملا ءارقلا بناج ىلإا

نيمئاقلا نأا ثدحتملا دكأا امك
ة˘م˘ئأا ن˘م ه˘˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ةيدجشسم ناجلو ني˘عو˘ط˘ت˘مو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي
صصاخلا يح˘شصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا
مارتحاو ،صسوريفلا نم ةياقولاب
اريبك ا˘ي˘عو Ó˘ج˘شسم ،هر˘ي˘باد˘ت
اومزتلا نيذلا ن˘ي˘ل˘شصم˘لا ىد˘ل

ىلإا ةيمارلا ةياقولا ريبادت لكب
.صسوريفلا يششفت ةحفاكم

«انوروك» ةحئاج ببشسب0202 يف رانيد نويلم037 ىلإا تواهت هليخادم

ةأكزلا قودنصص لاومأا نم «ةيلاوزلا» مرح هللا تويب قÓغإا
نطولا دجأصسم ربع أيموي حيوارتلا ةÓصص نودؤوي لصصم نويلم81 :زازب يصسيمخل

ز.سسواط

لشصتل0202 ةنشس لÓخ ةاكزلا قودنشص ةليشصح عجارت نع فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو تايئاشصحإا تفششك
  .هللا تويبل قلغ نم هتشضرف امو انوروك ةحئاج ببشسب كلذو ،جد نويلم037 ىلإا

ةثدا◊ا ‘ يئانج قيق– حتف ¤إا ةلادعلا تعد
ةشصخرŸا Òغ تاÒشسŸا رظحو

ىلع ءادتعلا :دحاو توصصب ةيصسأيصسلا ةقبطلا
لوبقم Òغو يجمه وزو يزيتب ةطرصشلا رصصأنع
،ةيشسا˘ي˘شسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا تنادأا
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘˘م ءاد˘˘ت˘˘عا ثدا˘˘ح
«كاملا» ة˘كر˘ح ى˘لإا نو˘م˘ت˘ن˘ي
تاو˘ق ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘شصف˘˘ن’ا
بقار˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

يف نوطششان اهمظن ةرهاظم
وزو يزيت ةنيدم يف ةكرحلا
ءا˘ي˘حإا ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب صسمأا لوأا
يف يغيزامأ’ا عيبرلا ىركذ
ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عاد ،0891 ل˘˘ير˘˘فأا
نيدتعملا ةبقاعم ىلإا قايشسلا

.نمأ’ا رشصانع ىلع
باهولا دبع روتانيشسلا اعد

ى˘لإا لد˘ع˘لا ةرازو ،م˘ي˘عز ن˘ب
ة˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘ششلا
نوفقي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘لا˘شصف˘ن’ا

ا˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا ءارو
تاريشسملا عنم ىلإا ةموكحلا
.ةشصخرملا ريغو ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا

هل روششنم يف ميعز نب دكأاو
ة˘ي˘م˘شسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘طر˘˘˘ششلا نأا «كو˘˘˘ب˘˘˘شسيا˘˘˘ف»
لك اه˘ل ة˘يرو˘ت˘شسد ة˘شسشسؤو˘م
ن˘˘مأ’ا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ي˘˘˘ف م˘˘˘عد˘˘˘لا

نع ربعو ،نوناقلاو ماظنلاو
تاشسشسؤو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ه˘م˘عد
ءادأا يف ةيرو˘ت˘شسد˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ي˘ف ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘جاو
ميعز نب اعدو .بعششلا ةيامح
لدعلا ةرازو ديدشش حاحلإابو
لوح يئانج قيقحت حتف ىلإا
تا˘˘كر˘˘ح˘˘لاو ن˘˘يد˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
لمعي نم ل˘كو ة˘ي˘لا˘شصف˘ن’ا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق د˘˘شض
.ةلادع˘ل˘ل Ó˘جا˘ع م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
ةمأ’ا صسلجم وشضع اعد امك
تاريشسملا عنم ىلإا ةموكحلا
ةشصخرملا ري˘غو ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا
نامز يأا يفو ناكم لك يف
،ناونع يأابو فرظ يأا تحتو
ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘˘شضيأا دد˘˘ششو
ليثامتلا ل˘ك ة˘لازإ’ ل˘خد˘ت˘لا

ريغو ةيعرششلا ريغ مانشصأ’او
قو˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘لاو ة˘شصخر˘م˘˘لا
.ةيمومعلا تاحاشسلا

ةهبج بزح اعد ،هتهج نم
ةبقاعم ىلإا ينطولا ريرحتلا

ة˘˘˘˘˘ثدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كتر˘˘˘˘˘م
اددجم ،اهيلع ن˘ي˘شضر˘ح˘م˘لاو
نمأ’ا ةشسشسؤوم عم هنماشضت
بز˘ح˘لا دد˘ج ا˘م˘ك ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ةيحلا ىوقلا عي˘م˘ج˘ل ه˘تاءاد˘ن
ها˘ب˘ت˘ن’ا ى˘لإا ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
اندÓب دشض كاحي امل ةظقيلاو
هذ˘ه ا˘ف˘شصاو ،تار˘ماؤو˘˘م ن˘˘م
ة˘يرا˘شضح˘لا ر˘ي˘غ˘˘ب لا˘˘م˘˘عأ’ا
ي˘ج˘م˘ه ر˘˘كف ن˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ن˘˘لا
تا˘˘حور˘˘طأا ى˘˘ل˘˘ع ىذ˘˘غ˘˘ت˘˘˘ي
ن˘˘م ة˘˘مو˘˘عد˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘شصف˘˘نا
ثادحإا ديرت ةيجراخ تادنجأا
يعامتج’ا جيشسنلا يف خرشش
كلذو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ششل˘˘ل
.«ةلطاب» ىواعد تحت

بز˘˘ح نادأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ىو˘ق˘لا دا˘ح˘تا

ءادتع’ا ةدششب ،ةيعامتج’او
مهو ةطرششلا دارفأا لاط يذلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ظ˘ف˘ح بجاو نودؤو˘ي
.ماعلا

بز˘ح˘لا ي˘ف يدا˘ي˘ق˘لا د˘˘كأا
بز˘ح˘لا نأا صشو˘˘با˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسي
’ يتلا ةيجمهلا تاكولشسلا
هر˘˘ط˘˘شس ا˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘شصب تم˘˘˘ت
تاحول نم ليشصأ’ا بعششلا
يراشضحلاو يملشسلا لاشضنلا

.9102 يرفيف ذنم
تايار عفر صصوشصخب امأا

،«كام˘لا» ة˘كر˘ح˘ب ى˘م˘شسي ا˘م
ل˘ع˘ف˘لا اذ˘ه نأا صشو˘ششا˘ب د˘˘كأا
ى˘ل˘ع ا˘خرا˘˘شص ا˘˘يد˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ي
ةد˘حو˘ل˘ل اد˘يد˘ه˘تو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
نأا ة˘لود˘لا ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ةذاششلا ةكرحلا هذهل ىدشصتت
لثمت اهنأا اروز يعدت يتلاو
Óئاق ،ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ىد˘حإا
تاهجو˘ت˘لا ي˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘ن د˘ق»
ةدحولا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
زوا˘ج˘ت˘ي نأا ن˘كلو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
بجي هنإاف راطإ’ا اذه رمأ’ا
د˘˘شض ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه صضر˘˘ف
ةد˘حو˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوا˘ط˘ت˘م˘˘لا
.«ةينطولا

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ة˘˘˘كر˘˘˘ح تعدو
اهشسيئر هعقو نايب يف ،ملشسلا

صضرف ىلإا ،يرقم قازرلا دبع
ه˘˘نإا لا˘˘˘قو ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ه
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا مÓ˘عأا تح˘ب˘˘شصأا»
ة˘ن˘ي˘ه˘شصت˘م˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘شصف˘˘ن’ا
ةديشس رام˘ع˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ل˘ي˘م˘ع˘لا

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف صضرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
يز˘ي˘ت) ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘م ةز˘˘يز˘˘ع
يف مهلششف نوشضوعي ،(وزو
دشض فنعلاب ةيبعششلا ةئبعتلا
دشض نحن» ادكؤوم ،«ةطرششلا
عم اموي حماشستن ملو فنعلا
تنا˘ك ة˘ه˘ج يأا ن˘م ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ةا˘˘عد ن˘˘م تنا˘˘ك اذإا ف˘˘ي˘˘˘كف
.«لاشصفن’ا

،ةنيرق نب رداقلا دبع امأاو
،ينطولا ءانبلا ةكرح صسيئر
د˘ل˘ب˘لا˘ب ع˘فد˘لا ه˘شضفر دد˘ج˘ف
ار˘ب˘ت˘ع˘˘م ،تا˘˘ق’ز˘˘ن’ا و˘˘ح˘˘ن
نم اءزج ةيطرششلا ةشسشسؤوملا

ة˘مدا˘خ˘لا ة˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م
ةيامحل ةر˘خ˘شسم˘لاو بع˘ششل˘ل
نإاو ،ن˘طو˘لاو ن˘طاو˘م˘لا ن˘ما
صساشسم وه اهدارفأاب صساشسملا
.اهتاذ ةلودلا ةيزمرب

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر نا˘كو
فشصو دق نوبت ديجملا دبع
صسل˘ج˘م˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ر˘˘خآا ي˘˘ف
ا˘ه˘نأا˘˘ب ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘مأ’ا
ل˘غ˘ت˘شست ة˘ي˘لا˘شصف˘نا طا˘شسوأا
مايقلل ةيعوبشسأ’ا تاريشسملا
تافارحناو ةيشضيرحت لامعأاب

نل ةلودلا نأاب دعوتو ،ةريطخ
يتلا تافارحن’ا عم حماشستت

ى˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘شصب تم˘˘˘˘˘˘˘ت ’
ناشسنإ’ا قوقحو ةيطارقميدلا

ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل هر˘˘ماوأا ىد˘˘شسأاو
نو˘نا˘ق˘ل˘ل مرا˘شصلاو يرو˘ف˘˘لا

تاطاششنلا هذهل دح عشضوو
ريغ تازواجتلاو ةئيربلا ريغ
هاج˘ت ا˘م˘ي˘شس ’و ،ة˘قو˘ب˘شسم˘لا

،اهزومرو ةلودلا تاشسشسؤوم
راشسملا ةلقرع لواحت يتلاو
يف يومنت˘لاو ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.رئازجلا

خ.ةميشسن

ربع دارج زيزعلا دبع هشسأارت
يئرملا لشصاوتلا ةينقت

يف تأفلم5 ةصسارد
هذهو..ةموكحلل عأمتجا
ليصصأفتلا مهأا
ريزولا دارج زيزعلا دبع سسأارت

ةموكحلل اعامتجا سسمأا ،لوألا
،يئرملا لشصاوتلا ةينقت ربع
ةششقانمو ةشساردل سصشصخ
ميشسارم عيراششمو سضورع
تاعاطقب قلعتت ةيذيفنت
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ،ةيلاملا
ةيمنتلاو ةحÓفلا ،يملعلا
تاعامجلاو ةيلخادلا ،ةيفيرلا
،ةنيارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ةيلاملا ريزو مدق ثيح
نييذيفنت نيموشسرم يعورششم
تاطاششن ميظنت نمشضتي لوألا

اهداريتشساو غبتلا عنشص
طورشش ددحي يناثلاو ،اهعيزوتو
ايازملا ىلع لوشصحلا تايفيكو
تاشسشسؤوملل ةحونمملا ةيئابجلا
ةشسشسؤوم ةمÓع لمحت يتلا
ةشسشسؤوم ةمÓع وأا ةئششان

ريزو مدق هتهج نم.ةنشضاح
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ةيذيفنت ميشسارم عيراششم30
30 ميظنت ةداعا نمشضتت
يف ثحبلل ةيتاعوشضوم تلاكو

،ةايحلاو ةحشصلا مولع
ةعارزلا مولعو ايجولونكوتيبلا

مولعلا اريخأاو ةيذغتلاو
ريزو مدق امك .ايجولونكتلاو
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

ددحي يذيفنت موشسرم عورششم
يشساشسألا نوناقلا ءاعبأا
دهاعملل يجذومنلا
يف ةشصشصختملا ةيجولونكتلا
تاذ لÓخو. يحÓفلا نيوكتلا
ةيلخادلا ريزو مدق ،عامتجلا

اشضرع ةيلحملا تاعامجلاو
نع ةقثبنملا تايشصوتلاب قلعتي
ةياقولا لوح ةينطولا ةودنلا

ثيح ،ىربكلا ثراوكلا رييشستو
ةلودلا ةينازيم تردق
لخدتلا تايلمعل ةشصشصخملا

رايلم03ـب اهدحول0202 لÓخ
ةريزو تمدق امك.رانيد
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

تايشصوتلاب قلعتي اشضرع
لوح ىقتلم نع ةقثبنملا

قيرط نع نيوكتلا طمن ةيقرت
ليغششتل ةلاعف ةادأاك نيهمتلا
ةموكحلا ىعشست ثيح ،بابششلا
ةليفكلا لبشسلا داجيا ىلإا

ميلعتلاو نيوكتلا ريوطتب
ةهجولا امهرابتعاب نيينهملا
لاجم يف ةشصشصختملا ةيشساشسلا

.يرششبلا لاملا سسأار نيوكت
ـه.داوج

ءادوشسلا قوشسلا يف فÓعألا عيب ببشسب

سضيبأا مصسومب ةددهم بوبحلا تأينوأعت
ملو ةينوأعتلا نم روذبلا ءارصشب مأق حÓفلا نأا تبث اذإا :رأكن يحÓفلا ريبخلا

تأبوقعل سضرعتيصس أهل هلوصصحم عفدي

زاغلانوشسو كارطانوشس Úب ةكارششلاب

أهخيرأت ‘ ةرم لوأل ةددجتŸا تأقأطلل ةمخصض ةصسصسؤوم ئصشنت رئاز÷ا

ءÓ˘غ ى˘لإا نو˘ع˘ب˘ت˘˘ت˘˘م را˘˘ششأا
قو˘˘شسلا ي˘˘ف فÓ˘˘عأ’ا ر˘˘˘ع˘˘˘شس
يذلا رعشسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ءادو˘شسلا
،بوبح˘لا تا˘ي˘نوا˘ع˘ت ه˘حر˘ت˘ق˘ت
هاجتا نم فواخم قلخ ام وهو
عيبو قوشسلا هذه ىلإا نيحÓفلا

صضو˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه م˘˘ه˘˘لو˘˘شصح˘˘˘م
ىحشضأا يتلا بوبحلا تاينواعت
.اددهم اهطاششن

ل˘خد˘ت˘ب نو˘شصت˘˘خ˘˘م بلا˘˘ط
ةرا˘ج˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ترازو
نأا لبق فÓعأ’ا قوشس طبشضل
،ةغراف عماوشصلا ءاقبب اوأاجافتي

نأا نيعبتتملا صضعب دكأا ثيح
ريعششلا اهتمدقم يفو فÓعأ’ا
قو˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف عا˘˘˘ب˘˘˘ت تح˘˘˘شضأا
ةنراقم عف˘تر˘م ر˘ع˘شسب ءادو˘شسلا
تاينواعت هحرتقت يذلا رعشسلاب
فواخم قلخ ام وهو بوبحلا

عي˘ب ى˘لإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءو˘ج˘ل ن˘م
ىلإا ءوجللا لدب كانه مهجوتنم
قيلعت يفو.بوبحلا تاينواعت
لÓج لاق عوشضوملا ىلع هل
ي˘ف مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا را˘˘كن
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
نأا ،ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و عر˘ف ة˘فا˘ج˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ما˘ق بو˘ب˘ح˘لا ناو˘يد
عبتتي ثيحب يلآا مÓعإا جمانرب
اهذخأاي روذبلا ،حÓف لك راشسم
،تاينواعتلا دنع نم نوحÓفلا
ءار˘ششب ما˘ق حÓ˘˘ف˘˘لا نأا تب˘˘ث اذإا
عفدي ملو ةينواعتلا نم روذبلا

صضر˘ع˘ت˘ي˘شس ا˘˘ه˘˘ل ه˘˘لو˘˘شصح˘˘م
ةمئاق ن˘م بط˘ششيو تا˘بو˘ق˘ع˘ل
’و روذبلا هل عابت نلو نئابزلا
ةمدخ ’و ةيودأ’ا ’و ةدمشسأ’ا
صسف˘˘ن ي˘˘ف Ó˘˘ئا˘˘شست˘˘م ،صضرأ’ا
نوحÓفلا عي˘ب˘ي˘شس ن˘م˘ل تقو˘لا

؟ة˘ل˘ما˘ك را˘ط˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘˘م06
،بلشص حمق ليشصاحملا بلغاو
نل ةيرهجم ةبشسن لثمي ريعششلا
نم ،تاينواعتلا ءادأا ىلع رثؤوي
نإا مث ؟تايمكلا هذه يرتششيشس
جراخ ةدم˘شسأ’او روذ˘ب˘لا ر˘ع˘شس
كلذ˘˘ل ى˘˘ل˘˘غا تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ءار˘ششل نو˘حÓ˘ف˘˘لا ر˘˘ط˘˘شضي˘˘شس
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا ن˘˘م تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

اهل لوشصح˘م˘لا ع˘فد ي˘لا˘ت˘لا˘بو
لثم صضورقلا زفاح نع كيهان
صضور˘ق˘لاو يد˘ح˘ت˘لاو ق˘ي˘فر˘لا
‐ دكأاو ،تاينواع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
قو˘شسلا قار˘غإا نأا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ح˘م˘ق˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ع˘˘ششلا˘˘ب ءادو˘˘شسلا
ل˘ع˘ج˘ي˘شس ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘كب
حبشصت هنمو صضفخنت اهراعشسأا

.تاينواعتلل اهعيب لثم
ز.سسواط

ريغ ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تق˘فاو
،زاغلنوشسو كارطانو˘شسل ة˘يدا˘ع˘لا

نيب ةطلتخم ةكرشش ءاششنإا نع
،ة˘ف˘شصا˘ن˘م نو˘كت ن˘ي˘ع˘م˘ج˘م˘˘لا

ينطولا جمانربلا ذيفنتب فلكتو
.ةددجتملا تاقاطلل

ة˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأاو
ريزو باقرع دمحم نأا مجانملاو
صسمأا لوأا صسأارت ،مجانملاو ةقاطلا
ةيعمجلل اعامتجا ،ةرازولا رقمب
ن˘م ل˘كل ة˘يدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ة˘ما˘ع˘˘لا

،زاغلنوشسو كارطانوشس يعمجم
دبع نب نميأا نم لك روشضحب
صسمششو ،ةيلاملا ريزو نامحرلا
لا˘ق˘ت˘ن’ا ر˘يزو رو˘ت˘ي˘شش ن˘˘يد˘˘لا
،ةددجتملا تاقا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا
فاشضأاو .فرشش ف˘ي˘شض ه˘ت˘ف˘شصب
ةكراششم فرع ءا˘ق˘ل˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا
ماعلا ريدملا صسيئرلا راكح قيفوت
ر˘ها˘ششو ،كار˘طا˘نو˘شسل ع˘م˘ج˘م˘˘ل
ماعلا ريدملا صسيئرلا صصارخلوب
.زاغلنوشس عمجمل

اذه لÓخ مت هنأا نايبلا حشضوأاو
ةيع˘م˘ج˘لا ة˘ق˘فاو˘م ما˘ه˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
يعمج˘م˘ل ة˘يدا˘ع ر˘ي˘غ˘لا ة˘ما˘ع˘لا
ءاششنإا ىلع زاغلنوشسو كارطانوشس
كارطانوشس نيب ةطلتخم ةكرشش
ةئاملاب05 زاغلنوشسو ةئاملاب05
ينطولا جمانربلا ذيفنتب ةفلكم
فارششإا تحت ،ةددجتملا تاقاطلل
يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ةرازو
.ةددجتملا تاقاطلاو

ر.نوراه
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زرا˘˘ف˘˘مو تاد˘˘حو تذ˘˘ف˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل

41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ديدعلا ،1202 ليربأا02 ىلإا

راطإا يف جردنت تايلمعلا نم
ةمير˘ج˘لا ،با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘كم
ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لاو ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع اهجئاتن تدكأا ،ةيعرششلا
تاوقلل «ةيلاعلا ةي˘فار˘ت˘ح’ا»
نم دÓبلا ةيامح يف ةحلشسملا

.تاديدهتلا لاكششأا لك
عافدلا ةرازول نايب حشضوأاو

ن˘˘˘م˘˘˘شضت ،صسمأا ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
صشيجلل ةيتايلمعلا ةليشصحلا
ةفداهلا دوهجلا قايشس يف هنأا
ةنيكشسلاو ن˘مأ’ا ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا
،ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف
زرا˘˘˘ف˘˘˘مو تاد˘˘˘حو تذ˘˘˘ف˘˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل

41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ديدع ،1202 ليربأا02 ىلإا
اهجئاتن دكؤوت يتلا تايلمعلا

ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘˘شس’او
نم اندÓب ةيامح يف ةحلشسملا

تاد˘˘يد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘كششأا ل˘˘˘ك
.ةلشصلا تاذ تافآ’او ةينمأ’ا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
تر˘˘˘مدو تف˘˘˘ششك ،با˘˘˘هرإ’ا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
ةيديلقت ةلب˘ن˘ق51 يب˘ع˘ششلا
نيح يف ،ىلفدلا نيعب عنشصلا
معد رشصا˘ن˘ع4 ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت
نم لكب ةيباهرإ’ا تاعامجلل

.لجيجو ىلفدلا نيع
هنأا ردشصملا تاذ فاشضأاو

ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف
دوهجلل ةلشصاومو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ءاشضقلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا

تاردخملاب راجت’ا ةفآا ىلع
زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا ،ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب˘˘˘˘ب

ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

92 ،نمأ’ا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م
لÓخ تزجحو تاردخم رجات

فلتخم ربع ةقرفتم تايلمع
تايمك ،ةيركشسعلا ي˘حاو˘ن˘لا

جلاعملا في˘كلا ن˘م ة˘م˘خ˘شض
06و را˘ط˘˘ن˘˘ق51ـب رد˘˘ق˘˘˘ت

تلوا˘˘˘˘˘ح مار˘˘˘˘˘˘غو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا
.برغملا

تف˘˘قوأا ،دد˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لا ح˘˘لا˘˘شصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
دود˘˘ح˘˘لا صسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
،ةثلاثلاو ةيناثلا نيتيركشسعلا

تطبشضو تاردخم رجات02
امارغوليك92و اراطن˘ق51
مت اميف ،جلاعملا فيكلا نم
تاردخ˘م را˘ج˘ت9 ف˘ي˘قو˘ت
صسفن نم مارغوليك13 زجحو
اشصرق02453 اذ˘كو ةدا˘م˘˘لا

ةفلتخم تايلمع يف اشسولهم
.«ىرخأا ةيركشسع يحاون ربع

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

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
صصاخششأا502 ،تنا˘˘˘˘˘˘˘جو
012و تابكر˘م6 تزج˘حو
401و ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك تاد˘˘لو˘˘م
تاد˘ع˘˘مو ط˘˘غ˘˘شض ة˘˘قر˘˘ط˘˘م
ىرخأا تازيهجت اذكو ريجفت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘شست
نع عورششملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
521 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،بهذ˘لا

بهذلا ماخ طيلخ نم اشسيك
فيقوت مت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةرا˘ج˘ح˘لاو
5945 ز˘ج˘حو ا˘شصخ˘˘شش11
00084و غبتلا ةدام نم ةبلع
ه˘˘˘ب˘˘˘شش داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو
تايلمع لÓ˘خ ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘شصلا

ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘ن ة˘˘ل˘˘شصف˘˘ن˘˘م
.فلششلاو يداولاو ةلقرو

ط˘˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف
ت’وا˘˘ح˘˘م دود˘˘ح˘˘لا صسار˘˘˘ح
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت
ارتل58271ـب رد˘ق˘ت دو˘قو˘لا
فرا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘شسب˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
ي˘جا˘ب جر˘بو صسار˘˘هأا قو˘˘شسو
921 فيقوت مت اميف ،راتخم

ن˘م ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نإا نم لكب ةفلتخم تايشسنج
حلاشص نإاو طاوغأ’او صسانمأا

ترا˘ي˘˘تو يداو˘˘لاو ةر˘˘كشسبو
.صضيبلاو

رعتشست بيرهتلا تانورابو باهرإلا لولف دشض برحلا

عوبصسأا لÓخ برغملا نم ةمدأق «فيك» رأطنق51 زجحو ةلبنق51 ريمدت

ط.ةراشس

ةيباهرإلا تاعامجلل معد رشصانع4 فيقوت نم نكمتو ،عنشصلا ةيديلقت ةلبنق51 ،يبعششلا ينطولا صشيجلا رّمد
.عوبشسأا لÓخ برغملا نم ةمداق «فيك» راطنق51 زجح ىلإا ةفاشضإا ،لجيجو ىلفدلا نيع نم لكب

تحت اهيمرب ةثجلا نم صصلختلاب يناجلا ماق
رحبلا ئطاشش نم برقلاب راجششألا

لÓب» رصصأقلا لفطلا لتأق ةمكأحم ليجأأت
ةمصصأعلا يف مصسلأب «ينغرم

ثدا◊ا تاشسبÓم ةفرعŸ اقيق– حتفت ةينعŸا حلاشصŸا

«ةبارقلا» قوصسب لوهم قيرح بوصشن
سسأبعلب يديصسب هكاوفلاو رصضخلل

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م تل˘˘جأا
،ءا˘شضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

يف يشسيئرلا مهتملا ةمكاحم
ي˘ن˘غر˘م ل˘ف˘ط˘لا ل˘ت˘ق ة˘ي˘˘شضق
01 زواجتي مل يذلاو ،دمحم
.تاونشس

بشسح ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا ع˘˘˘ئا˘˘˘˘قو
ترج ،ةرفوت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
يحب انوروك ةحئاج باقعأا يف
نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كلا جر˘˘˘ب˘˘˘˘ب «مود˘˘˘˘لا»
ي˘نا˘ج˘لا ما˘ق ن˘يأا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
ةيحشضلا ة˘ث˘ج ن˘م صصل˘خ˘ت˘لا˘ب
برقلاب راجششأ’ا تحت اهيمرب
د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا ئ˘˘˘طا˘˘˘شش ن˘˘˘م
،با˘شصعأ’ا ءاود˘ب ا˘ه˘م˘ي˘م˘˘شست
قز˘˘˘م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘شست ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
تا˘م˘ف ،ل˘ف˘ط˘لا «صسا˘˘ير˘˘كن˘˘ب»
مل يلخاد يومد فيزنب ارثأاتم
«لÓ˘˘ب» ل˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسي
،هتلعفب يناجلا ماقو .هتمواقم
ةميدق تاباشسح يفشصي ىتح
ةقباشسلا هت˘ق˘ي˘ششع ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب
.ةيحشضلا ةدلاو

ىلإا ةيشضقلا تاي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
˘مد˘ق˘ت ثي˘ح ،0202 يا˘˘م82
ينطولا كردلا ةقرف رقم مامأا
نع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘ل »ف .د» و˘عد˘م˘لا

ر˘˘شصا˘˘ق ة˘˘ث˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع هرو˘˘˘ث˘˘˘ع
ةاقلم تنا˘ك ،ة˘يو˘ه˘لا لو˘ه˘ج˘م
تح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ى˘م˘شسم˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘ششأا

.نافيكلا جرب ةيدلبب «ةلازغلا»
،ةدراولا ةمولعملا رثإا ىلعو

ن˘ي˘ع ى˘لإا ة˘يرود ل˘ي˘˘كششت م˘˘ت
،غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘كم˘˘˘لا
ةطر˘ششلا ة˘ي˘ل˘خ˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شس’ا˘ب
دعب نيبتيل ،زيمح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ىلع ةاقلم ةثجلا نأا ةنياعملا
.قيرطلا هاجتاب صسأارلاو رهظلا

دوجو يبطلا ر˘ير˘ق˘ت˘لا د˘كأاو
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ف˘خ حور˘ج
حورجو ،ىرشسيلا ديلا عباشصأا

نم رهظلاب ةفيفخ صضوشضرو
روفلا ىلع متيل .ىنميلا ةهجلا
فرط نم ة˘ي˘ح˘شضلا ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن
زيمحلاب ةيندملا ةيامحلا ناوعأا
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا
.ةبيورلا ىفششتشسمب

يف0202 يا˘˘م92 ي˘˘فو
تقل˘ت ،ا˘حا˘ب˘شص ة˘ي˘نا˘ث˘لا دود˘ح
ةيفتاه ةملاكم ةقرفلا حلاشصم
ر˘ق˘م˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق ن˘˘م
،كردل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
مقرلاب نينطاوملا دحا لاشصتا
ه˘˘نأا د˘˘كؤو˘˘˘ي ،5501 ر˘˘˘شضخأ’ا
لÓخ نم ةيحشضلا ىلع فرعت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ترو˘˘˘شص ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ششم
رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ،«كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا»
«ةقرز نب» يحب نطقي لفطب
.نافيكلا جرب ةيدلبب

ب.ناÁإا

قيرح ،صسمأا لوأا ءاشسم بششن
ةا˘˘ط˘˘غ˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا˘˘ب لو˘˘ه˘˘˘م
فورعم˘لا ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘ل˘ل
ر˘ي˘مأ’ا ي˘ح˘ب «ة˘بار˘ق˘لا» م˘شسا˘ب

ة˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ملع ام بشسح صسابعلب يديشس
لاشصت’او مÓعإ’ا ةيلخ ىدل
.ةيندملا ةيامحلا حلاشصمل

نأا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ ح˘˘شضوأاو
لبق ةليلق قئاقدب بششن قيرحلا

يذلا تقولا يف راطفإ’ا دعوم
متي ملف اقلغم قوشسلا هيف ناك
ي˘ف ة˘ير˘ششب ر˘ئا˘شسخ ل˘ي˘˘ج˘˘شست

ة˘يدا˘م ر˘ئا˘شسخ تل˘ج˘˘شس ن˘˘ي˘˘ح
نا˘˘خد˘˘ل˘˘ل ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك را˘˘˘ششت˘˘˘ناو
ة˘لا˘ح ي˘ف بب˘شست ا˘م نا˘كم˘لا˘ب
نا˘˘˘˘˘˘كشسلا ط˘˘˘˘˘˘شسو ع˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ه
.قوشسلا اذهل نيرواجملا

نأا ردا˘˘شصم˘˘لا تاذ ف˘˘ششكو

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
قيرحلا دامخإا لجأا نم تدنج
بترلا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘نو˘ع05
تانحاشش8 ريخشست بناج ىلإا
كلذو فاعشسإا يترايشسو ءافطإا
يل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا را˘ظ˘نأا تح˘ت
ناك ةراششإÓل.ةيندملا ةيامحلل
يناميل ىفطشصم ةي’ولا يلاو
ةقفر ناكملا نيع ىلإا لقنت دق
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا د˘ئا˘˘ق
يد˘˘ي˘˘شسب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصمو صسا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘ل˘˘ل زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شسو
ةيامحلا حلاشصم لخدت ةيلمع
اذه .قيرح˘لا دا˘م˘خإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا

حلاشصملا اهت˘ه˘ج ن˘م تح˘ت˘فو
فورظ ةفرعمل اقيقحت ةينعملا

.ثداحلا اذه
م.ةزمح

ةنشس33و32 نيب اهدارفأا رامعأا حوارتت

ميظنتل ةينطو ةكبصش رطخأا طأقصسإا
دÓبلا برغب يرصسلا رأحبإلا تأيلمع

ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
،مناغتشسمب ةيئاشضقلا ةطرششلل
ةينطو ةكبششل دح عشضو نم
بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
تاذل نايب بشسحو.صصاخششأ’ا
50 فيقوت مت دقف ،حلاشصملا
ام مهرامعأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘ششأا
تءاجو.ةنشس33و32 ن˘ي˘ب
اهب مدقت ىوكشش رثإا ةيلمعلا

صصا˘˘خ˘˘ششأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
امد˘ع˘ب بشصن˘لا ى˘لإا او˘شضر˘ع˘ت
ةفشضلا ىلإا مهليحرتب مهدعو
ةقمع˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا .ىر˘خأ’ا

ربدملا ةيوه ديدحت نم تنكم

«ع.صس» و˘˘عد˘˘م˘˘لا ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘˘لا
.ةنشس92 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا

تن˘ّي˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘˘شصاو˘˘مو
براق قرغ يف ةكبششلا طروت
90 هتيحشض حار يذلا ،ديشصلا
ويديفلا لÓغتشسا دعب صصاخششأا
ع˘قو˘م ر˘ب˘˘ع هد˘˘شصر م˘˘ت يذ˘˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘ل ته˘˘جوو .«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف»
عم نيرجاهم˘لا بير˘ه˘ت ة˘يا˘ن˘ج
مهتمÓ˘شسو م˘ه˘تا˘ي˘ح صضير˘ع˘ت
راطإا يف ةلفط مهيف امب رطخلل

.ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
م.ةزمح

صصاخششأا70 نم نوكتت

ةقرصس ةلوأحم ةيصضق يف تطروت ةبأصصعب ةحأطإلا
ةيأجبب يرأن حÓصس لأمعتصسأب

ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘ع˘با˘ت˘لا و˘˘ب˘˘قأا ةر˘˘ئاد ن˘˘مأ’
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’
رار˘˘ششأا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
،صصاخششأا70 ن˘م نو˘˘كت˘˘ت
32 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
ي˘ف او˘طرو˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘شس43و
ة˘˘قر˘˘شس ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘شضق
يرا˘ن حÓ˘˘شس لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
.وبقأا ةنيدمب

تءاج ةيلم˘ع˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
ىو˘˘˘كشش م˘˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
صصوشصخب ةكرشش بشساحم
ة˘قر˘شس ة˘لوا˘ح˘م˘ل ه˘شضر˘˘ع˘˘ت
حÓشسب ديدهتلا ةلئاط تحت
نيلو˘ه˘ج˘م فر˘ط ن˘م يرا˘ن

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
،وبقأاب تششارحت ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
لقنو ليوح˘ت˘ب ه˘ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘كر˘˘ششلا لاو˘˘مأا

ةكرششلا صسفنل ةعبات ةبكرم
تشضرتعا ثيح ،كنبلا ىلإا

نم ىلوأ’ا ،ناتبكرم هقيرط
،فلخلا نم ةيناثلاو مامأ’ا

نيلوهج˘م صصا˘خ˘ششأا هدد˘هو
حÓشس م˘ه˘تزو˘ح˘ب ن˘ي˘ع˘ن˘ق˘م
د˘˘˘ي˘˘˘شص ة˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ب) يرا˘˘˘˘ن
هورمأاو (ةروشصملا ةعوطقم
لوزنلاب ديدهتلا ةلئاط تحت
حا˘ط˘ب˘ن’او ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب او˘˘ما˘˘قو ا˘˘˘شضرأا
اورثعي مل امدنعو ةبكرملا

اوذ’ ،يلا˘م غ˘ل˘ب˘م يأا ى˘ل˘ع
.ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب

ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘شضتا ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا
لاو˘مأا ل˘ق˘ن ى˘˘ل˘˘ع دو˘˘ع˘˘ت˘˘م
صسفن يف كنبلا ىلإا ةكرششلا
ه˘ي˘ف تع˘قو يذ˘لا تي˘قو˘ت˘˘لا
كلذ ي˘˘ف ه˘˘نأا ’إا ،ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا
غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا بشصب ما˘˘ق مو˘˘ي˘˘لا
ىلع ةحيب˘شصلا ي˘ف ي˘لا˘م˘لا

ةطرششلا رشصانع ،ةداعلا ريغ
ىو˘˘كششلا م˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت رو˘˘˘ف
ثح˘˘ب˘˘لا تاءار˘˘جإا اور˘˘ششا˘˘˘ب

عيمج لÓغتشسابو يرحتلاو
ةينقتلاو ةيم˘ل˘ع˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ة˘ث˘يد˘ح˘لا
م˘˘تو ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا هذ˘˘ه دار˘˘فأا
ةثÓ˘ث ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا˘ب م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
،رارف ةلاح يف اولاز ام مهنم
ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘شصم تما˘˘ق د˘˘قو
د˘شض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نا˘˘ب
ةيشضق لجأ’ مهيف هبتششملا
رار˘˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
با˘كتر’ داد˘˘عإ’ا صضر˘˘غ˘˘ب

ة˘لوا˘ح˘م ح˘ن˘˘جو ،تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج
فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘˘شسلا
حÓ˘شسب د˘يد˘ه˘ت˘˘لا ،دد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةرهاظ ةح˘ل˘شسأا ل˘م˘ح ،يرا˘ن
تاطلشسلا نم ةشصخر نود
راشضحتشسا ،انوناق ةل˘هؤو˘م˘لا

لاحتنا ،كرحم تاذ ةبكرم
مهميدق˘ت م˘تو ،ر˘ي˘غ˘لا ة˘يو˘ه
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
.ةشصتخملا

ت.ميرك

ذفانلا صسبحلاب هتنادإا دعب
ءوشسو ريوزت ةيشضق يف
ةفيظولا لÓغتشسا

يظفحت فيقوت
ةيدلب «ريم»ـل
ةريوبلأب ماركوب
ةيدلب صسيئر فيقوت مت
ىشصقأا ةعقاولا ماركوب
هماهم نع ةيلولا لامشش
ةيفلخ ىلع ايظفحت
هتنادإاو ةيئاشضقلا هتعباتم
ذفانلا صسبحلا ةبوقعب
ةيشضق يف تاونشس3 ةدمل
ريوزتلا يتمهتب ةقلعتم
يف روزملا لامعتشساو
اذكو ةيرادإا تاداهشش ريرحت
.ةفيظولا لÓغتشسا ءوشس
تايطعملا بشسحو
ةريوبلا يلاو نإاف ،ةرفوتملا
مÓشسلا دبع طايع لحكل
مقر تحت ارارق ردشصأا

ليرفأا91 خيراتب1031
هغيلبت متو يراجلا
دمجملا يدلبلا صسلجملل
نم طرافلا صسرام رهشش ذنم

،ةيئلولا حلاشصملا فرط
دادشسنلا ةلاح دعب
رهششأا ذنم هلخاد ةلشصاحلا

رارقلا يشضقيو ،ةدع
يظفحت فيقوتب ديدجلا
ماركوب ةيدلب صسيئرل
هماهم نع فرشش بارعل
وشضعو صسيئر ةفشصب
ةياغ ىلإا يدلبلا صسلجملاب

نع يئاهن رارق رودشص
يتلا ةيئاشضقلا تاهجلا
ةيئادتبلا تاهجلا هتنادأا

ةبوقعب ةريوبلاب اهنم
3 ةدمل ذفانلا صسبحلا
ةمارغلا ىلإا ةفاشضإا تاونشس
هتعباتم رثإا ةيلاملا

لامعتشساو ريوزتلا يتمهتب
لÓغتشسا ءوشس اذكو روزملا
ةقلعتم ةيشضق يف ةفيظولا

ةزايحلا ةداهشش رادشصإاب
حلاشصل ءانبلا ةشصخرو
ةيشضرأا ةعطق لوح هدلاو
بشسح ةيدلبلا كÓمأل دوعت
.ةمكاحملا تايرجم

م.نتاف



هللا دنع لامعأ’ا مظعأا نم نآارقلا ةءارق
؛ناشضمر رهشش يف ًةّشصاخو ،‐ّلجو ّزع‐
ّنأا امك ،لزانملاو روجأ’ا هيف مّظعُت ذإا
،ه˘ظ˘ف˘حو ،نآار˘ق˘لا ةوÓ˘ت ن˘˘م را˘˘ث˘˘كإ’ا

ةعافششلا بابشسأا نم هرtبدتو ،هليترتو
يف ملشسم مامإ’ا جرخأا امك ،ةمايقلا موي

ةÓ˘شصلا ه˘ي˘ل˘ع‐ ّي˘ب˘ن˘لا ّنأا ،ه˘ح˘ي˘ح˘˘شص
ه˘sنإا˘ف َنآاْر˘ُق˘لا اوُؤوَر˘˘ْقا» :لا˘˘ق ‐مÓ˘˘شسلاو
ا˘˘ًع˘˘˘ي˘˘˘ِف˘˘˘َشش ِة˘˘˘َما˘˘˘ي˘˘˘ِق˘˘˘لا ˘˘˘َمو˘˘˘َي ي˘˘˘تْأا˘˘˘َي

نآارقلا نم فر˘ح˘لا ةءار˘قو،«ِه˘ِبا˘ح˘ْشصَأ’
فَعاشضُت ةنشسحلاو ،ٍةن˘شسح˘ب م˘ير˘كلا

هيلع‐ ّيبنلا نع درو امك ،ٍلاثمأا ةرششعب
ن˘م ا˘ًفر˘ح َأار˘ق ن˘َم» :لا˘ق ه˘˘ّنأا ‐مÓ˘˘شسلا

ُة˘ن˘شسح˘لاو ٌة˘ن˘شسح ِه˘ِب ُه˘َل˘ف ِه˘ل˘لا ِبا˘ت˘ك
نكَلو ٌفرح ملا لوقأا ’ اهِلاثمأا ِرششعب
«.ٌفرح ٌميمو ٌفرح ٌم’و ٌفرح ٌفلأا

‐مÓشسلاو ةÓشصلا ه˘ي˘ل˘ع‐ ّي˘ب˘ن˘لا نا˘ك
رهشش يف مايقلا ةÓشص يف ةءارقلا ليطُي
ملشسم مامإ’ا هجرخأا ام ليلدب ؛ناشضمر
‐ ناميلا نب ةفيذح نع ،هحيحشص يف
عم ُتْيsلَشص» :لاق هّنأا ،‐هنع هللا يشضر
،ٍةَلْيَل َتاَذ َمsلشسو هيلع ُهsللا ىsلَشص uيبنلا

،ِةَئِملا َدْنِع ُعَكْرَي :ُتلُقَف ،َةَرَقَبلا َحَتَتْفاَف
،ٍةَعْكَر يف اَهب يuلَشصُي :ُتلُقَف ،ىَشضَم sمُث
َحَتَتْفا sم˘ُث ،ا˘َه˘ب ُع˘َكْر˘َي :ُتل˘ُق˘َف ،ى˘َشض˘َم˘َف
،َناَرْمِع َلآا َحَت˘َت˘ْفا sم˘ُث ،ا˘َهَأاَر˘َق˘َف ،َءا˘َشس˘uن˘لا
ةلاطإ’ا ّنأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو.(اَهَأاَرَقَف
ي˘ّل˘شص˘ُي نَ م˘ي˘ف ر˘شصح˘ن˘ت ةÓ˘شصلا ي˘˘ف
نْو˘َشضر˘ي ٍة˘عا˘م˘ج˘ل ًا˘ما˘مإا وأا ،ًادر˘˘ف˘˘ن˘˘ُم
نأا مامإ’ا ىلعو ،ةÓشصلا يف ةلاطإ’ا
ةءارق ّنأا ىلع ،نيّلشصُملا لاحب قّفرتي
أاَرقُيف ،ةÓشصلا يف رشصحنت ’ نآارقلا
.اهجراخو ةÓشصلا يف

ناصضمر ءاعد
،َكِرْكِذ ِةَوÓَح ِهيف ينقَِذا َو ،َكِرَما ِةَماقِا ىلَع ِهيف ينuوَق sمُهّلَلا

َكِرْتَشسَو َكِظفِحِب ِهيف ينْظَفْحاَو ، َكِمَرَكِب َكِرْكُشش ِءادأاِل ِهيف ينْعِزَْواَو
. َنيرِظاّنلا َرَشصَبا اي

(2) نآارقلا رهصش نأصضمر

«ميظع قلخ ىلعل كنإاو»

(2) وفعلا
ةيوبن فقاوم
(1) ءأصسنلا عم

˘‐ ي˘ب˘ن˘لا ى˘لإا ي˘بار˘عأا ءا˘ج
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘شص
ى˘˘ل˘˘ع ةدر˘˘˘ب˘˘˘لاو ‐م˘˘˘ل˘˘˘شسو
هيلع ه˘ل˘لا ى˘ل˘شص‐ ه˘ي˘ف˘ت˘ك
ي˘بار˘عأ’ا بذ˘ج˘ف ‐م˘ل˘˘شسو
ةديدشش ةبذج ءادرلا فارطأا

ةدربلا ةي˘ششا˘ح تر˘ثأا ى˘ت˘ح
‐ يبنلا قتاع ةحفشص يف

‐م˘ل˘شسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘شص
:ةغلاب ةنوششخب لوقي وهو
ىلع يل لمحا ،دمحم اي»
لا˘˘م ن˘˘م ن˘˘يذ˘˘ه ير˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
’ كنإا˘ف كد˘ن˘ع يذ˘لا ه˘ل˘˘لا
’و ،كلا˘م ن˘م ي˘ل ل˘م˘ح˘˘ت
تكشسف ،«كي˘˘˘با لا˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘شص‐ ي˘ب˘ن˘لا

:لا˘˘ق م˘˘ث ة˘˘هر˘˘ب ‐ م˘˘˘ل˘˘˘شسو
ا˘˘˘نأاو ه˘˘˘ل˘˘˘لا لا˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘لا»
صصت˘ق˘يو» :لا˘ق م˘ث «هد˘˘ب˘˘ع
ا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘عأا ا˘˘˘˘˘ي كن˘˘˘˘˘م
‐ لاقف «’» لاق ،«يب تلعف

ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘شص
كنأ’» :لاق «؟ملو» ‐:ملشسو
ئفاكت ’و حفشصتو وفعت
،«ة˘˘˘ن˘˘˘شسح˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘شسلا˘˘˘ب

هللا ىلشص‐ يبنلا كحشضف
نأا ر˘مأا م˘ث ‐م˘ل˘˘شسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ريعشش ريعب ىلع هل لمحي
.رمت رخآ’ا ىلعو
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Mójå
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:1لاؤوشس
؟يلشصي لو موشصي نم مكح ام
لكب يتأاي نأا ناشسنإ’ا ىلع صضورفملا نم:باوجلا
يلشصي ’و موشصي نمل لوقن نأا عيطتشسن ’ نكل ،لامعأ’ا
،هللا ’إا هلإا ’ نأا دهششيو نمؤوم هنأ’ ،لطاب كمايشص نأاب
اذهو نواهتمو لشساكتم هنكلو ،ةÓشصلا ةيشضرفب رقيو
رظنن ،هلامعأا ىلإا رظنن امدنع ،«قشسافلا نمؤوملا»ـب ىمشسي
’ ذإا ،اد˘ح ى˘ل˘ع ه˘تÓ˘شص ى˘لإاو ،اد˘ح ى˘ل˘ع ه˘ما˘ي˘˘شص ى˘˘لإا
كتÓشص نأاب موشصي ’و يلشصي نمل لوقن نأا عيطتشسن
موشصي نمل لوقن نأا عيطتشسن ’ ،حيحشص صسكعلاو ةلطاب
˘‐ ه˘ل˘ل لو˘كو˘م ر˘مأ’ا ،ل˘طا˘ب كما˘ي˘شص نأا˘˘ب ي˘˘ل˘˘شصي ’و
لكلاب يتأاي نأا نا˘شسنإ’ا و˘عد˘ن ن˘كل ‐ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘شس
رهششو ،«صضعبب نورف˘كتو با˘ت˘كلا صضع˘ب˘ب نو˘ن˘مؤو˘ت˘فأا»
.هللا ىلإا ةدوعلل ةشصرف ناشضمر
:2لاؤوشس
،محولا ببشسب يشضاملا لبق ام ناشضمر يف مايأا5 ترطفأا
Ó˘ما˘ح تن˘ك ا˘شضيأا ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا نا˘شضمرو ،ا˘˘ه˘˘شضقأا م˘˘لو
اشضيأا اهشضقأا ملو ،ىرخأا مايأا5 ترطفأا ببشسلا صسفنلو
؟يلع اذام ،ةنشسلا هذه ناشضمر ينغلبو
ىلع ،اهنينج ىلع تفاخ اذإا لماحلل زئاج رطفلا:باوجلا
دعب يشضقت نأا عيطتشست تناك اذإا امأا ،رخأا امايأا يشضقت نأا

ناشضمر اهغلب نأا ىلإا تلشساكتو تنواهت اهنكل ،ناشضمر
ريخأاتلا نع ةرافك ماعطإ’او ءاشضقلا اهيلعف ،مداق ماع يف
.ةيناثلا مايأا ةشسمخلاو  ،ىلوأ’ا مايأا ةشسمخلا نع
:3لاؤوشس
رخأاتم اهتقو اهب ءاششعلا ةÓشص اشسنرف يف ةقطنم يف انأا

ه˘جو˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م اد˘ج ار˘كا˘ب ظا˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘شسلاّ ي˘˘ل˘˘عو ،اد˘˘ج
يلشصن نأا ةيمÓشسإلا ةنايدلا صسلجم انل صصّخر ،لمعلل
هيلع هللا ىلشص‐ يبنلا نأا هتجحو ،اعم ءاششعلاو برغملا

.نيتÓشصلا نيب عمج ‐ملشسو
ذنم ةددحم تيقاومب ةتقؤوم ةÓشصلا نأا لشصأ’ا:باوجلا
زع‐هللا كرتي مل و ،‐ملشسو هيلع هللا ىلشص‐ يبنلا نمز
تناك ةÓشصلا نإا» :ىلاعت لوقي ،داهتجÓل رمأ’ا ‐لجو
نيب عمجلا زوجي ’و ،«ا˘تو˘قو˘م ا˘با˘ت˘ك ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع
اذإا يأا ،ةيعرششلا ةرورشضلل ’إا اريخأات وأا اميدقت تاولشصلا

عمجي ناشسنإ’ا نأا اهنم ،اعرشش هيلع صصوشصنم رذع دجو
،قيرطلا يف لحو عم ةديدششلا ةملظلا وأا رطملا ةلاح يف
يلشصي ’و ،هدحو برغملا يلشصي :لئاشسلا هب حشصنأا ام
برغملا نيب ليوط تقو كانه ناك اذإا ،حيوارتلاو مايقلا

ظاقيتشسÓل هبنملاب ةناعتشس’او مونلا هناكمإاب ءاششعلاو
يفو حاتري نأا هنكمي لكششلا اذهب ،ءاششعلا ةÓشص ءادأاو
هيلع رذعت اذإا امأا .اهتقو يف هتÓشص يدؤوي تقولا صسفن
ةيمÓشسإ’ا ةنايدلا صسلجم ىوتفب ذخأاي نأا صسأاب Óف ،كلذ
لكلو ،ةمئأاو خياششمو ءاملع مشضت ةيمشسر ةئيه وه يذلا
،انه حلشصت ’ دق ،كانه حلشصت يتلا ىوتفلاف ،ىوتف دلب
نا˘مز˘لا ر˘ي˘غ˘ت˘ب ر˘ي˘غ˘ت˘ت ىو˘ت˘ف˘لا نأ’ ،ح˘ي˘ح˘شص صسكع˘لاو
هب ىتفي ’ نيعم ناكم يف هب ىتفي ام انايحأاف ،ناكملاو
نيدلا ةنويل يه امنإا ،اشضقانت صسيل اذهو ،رخآا ناكم يف
ءاج مÓشسإ’او ،ناكمو نامز لك يف حلاشصلا ،يمÓشسإ’ا
نولمعٌي ءاملعلا اذهلف ،صسانلا نع جرحلاو ةرشضملا عفريل
رمأ’ا ناك نإاو ىتحو ،كانه (جرحلا عفر)  ةدعاقلا هذه
    .ىرخأا نكامأا يف يعرشش مكحب

ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^ ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^

ةينآارق تايآا يوتحت ةحفشصلا هذه
اهلامهإا مدع ءاجرلا،ةيوبن ثيداحأاو

‐مÓشسلاو ةÓشصلا هيلع‐ يبنلا ناك
ءاجو ،ةلماعُم لشضفأا هتاجوز ُِلماعُي
هللا يشضر‐ ةششئاع هتجوز لوق يف
مركأا ناك هنإا ّنُهَل هتلماعُم نع ‐اهنع

ً،ا˘ما˘ّشسب ًا˘كاّ̆ح˘شض نا˘كو ً،ا˘ق˘ُل˘ُخ صسا˘ن˘˘لا
ّن˘ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا˘ب مو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
ناكو ،تيبلا لامعأا يف ّنهتدعاشسُمو
يف ُخرشصي لو ،هشسفنب هشسفن مدخي
،هتمدخ ّنهن˘م بُ̆ل˘ط˘ي وأا ،ّن˘ه˘هو˘جو
ّ،نهتروششِمب ذُخأايو ،ّنهعم صسلجيو
،ّن˘ه˘ث˘يِدَ̆ح˘ِل ع˘م˘ت˘شسيو ّ،ن˘هُرِ̆ما˘˘شس˘˘ُيو
.هتاقوأا عيمج يف هلُك اذهو

ةششئاع هتجوزل عمتشسا ٍةرم تاذف
نع همّلكُت يهو ‐اهنع هللا يشضر‐
ي˘˘˘˘˘˘ف ّن˘˘˘˘˘˘ُك ةأار˘˘˘˘˘˘ما ةر˘˘˘˘˘˘ششع ىد˘˘˘˘˘˘˘حإا
هتاجوزل هتفطÓُم نمو ،ةّيلهاجلا
ي˘˘ف و˘˘هو ة˘˘ششئا˘˘ع ع˘˘م ق˘˘با˘˘˘شست ه˘˘˘نأا
ّمُأا هتجوز يأارب ذخأا دقو ،رفشسلا
ح˘˘ل˘˘ُشص د˘˘ع˘˘ب xم˘˘ه˘˘م ٍر˘˘˘مأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘شس
يف هاياشصو رخآا تناكو ،ةيبيدُحلا
ه˘˘˘لد˘˘˘ع ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘˘ب ،ءا˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا

دقف ،ّنِهِرِطاخِل هِبيِيْطتو ،ّنُهنيب
اهنأاب ةّيفشص ترsيَع ةشصفح ّنأا تبث
˘‐ ي˘ب˘ن˘لا تر˘˘ب˘˘خأا˘˘ف ،ّيدو˘˘ه˘˘ي ة˘˘ن˘˘با

؛كلذ˘˘ب ‐مÓ˘˘˘شسلاو ةÓ˘˘˘شصلا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ّنأا ا˘ه˘ل ن˘ّي˘ب ْنأا˘ب ا˘هر˘طا˘˘خ ب˘˘ّي˘˘ط˘˘ف
‐ نوراه هللا ّيبن ىلإا يهتني اهبشسن

.مÓشسلا هيلع

ىواتف
Úمئاصصلأ

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيششلا لاؤوشسل

موـــــيلا ةمكـــح
هتظفحم يف صسيل نم»

نوكي نأا يغبني ،دوقن
«ريرح هناشسل يف

 Ú◊اصصلأ لأوقأأ نم

نشسلألاو ،اهلافقأا هافششلاو ،رارشسألا نئازخ رودشصلا»
«هرشس حاتفم ،ئرما لك اهحيتافم

زيزعلا دبع نب رمع

ُةَعُْمجْلاَو ،ُصسْمَخلاُ تاَوَلsشصلا»
،َناَشَضمَر ىلإا ُناَشضَمَرَو ،ِةَعُْمجلا ىلإا

إا sنُهَْنيب ام ٌتاَرuفَكُم «َرِئاَبَكلاَ بََنتْجا اَذِ
ملشسم هاور



sport@essalamonline.com
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ةيكيصسكم ةهكنب جأجدلأب يصشحم حلأم بيرك

بيركلل ةبضسنب
لم053-خبطملا ةرارحب تاشضيب3-قيقد مارغ002
حلم-ةبادم ةدبز مارغ05-خبطملا ةرارحب بيلح
ةبغرلا بشسح
-ةبلعم ةرذ-رمحأا لفلف-جاجد ردشص-ةوششحلل ةبشسنلاب

 Óثم ايفلدÓيف معان يرط نبج
رتعز ،ففجم موث ،نومك ،رمحأا لفلف ،دوشسأا لفلف : لباوث
حلم ،ففجم
نييزتلل
Óثم ايفلدÓيف معان يرط نبج
Óيرازوملا Óثم رخا نبج وأا يكيرمأ’ا نبجلا حئارشش
تاوطخلا
ةدبزلا صضيبلا بيلحلا قيقدلا اديج جزمن بيركلل ةبشسنلاب
حلملا و ةبادملا
نم ليلقلا لامعتشسا هب ةشصاخلا ةÓقملا يف بيركلا خبطن
قشصتلت تناك نأا ةدبزلا
لفلفلا و لباوت˘لا ع˘م جا˘جد˘لا خ˘ب˘ط˘ن ةو˘ششح˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
نبجلا ،ةرذلا مهل فيشضن و ءاعو يف مهعشضن مث رمحأ’ا
اديج جزمن و يرطلا
اهفلن و بيركلا ىلع ةوششحلا نم ليلقلا عشضوب موقن
هقوف عشضن و نرفلل صصشصخملا ءاعولا يف تابيركلا عشضن
يأا وا عبرملا يكيرمأ’ا نبجلا مث يرطلا نبجلا نم ديزملا
رديششلا وأا Óيرازوملاك رخأا عون
.نبجلا رمحتي ىتح نرفلا هلخدن

 ةدوـــــعلا

ليمارأكلا قودب ةيلحت
: ريداقملا

2 ‐ ءاششن ك م2 ‐ ليمارك نÓف2 ‐ بيلح رتل1/2
زوم1 ‐ ايليناف صص م1 ‐ تيوكشسب ‐ ركشس ك م

:ريضضحتلا ةقيرط
مهعشضن مث ءاششنلا و ركشسلا عم بيلحلا اديج طلخن
،طيلخلا لقثي ىتح فقوت نودب طلخن و رانلا قوف
و ايلينافلا فيشضن و رانلا ئفطن نايلغ لوأا دنع و
.اديج طلخن و ليمارك نÓفلا فيشضن مث ،طلخن
مث ،طلخن و (ةريغشص عطق عطقم) زوملا فيشضن
و صسوؤوكلا لفشسأا يف رشسكم تيوكشسبلا عشضن
ةجÓثلا يف مهعشضن م˘ث ،ط˘ي˘ل˘خ˘لا ه˘قو˘ف ئ˘ل˘م˘ن
مهنيز˘ن م˘يد˘ق˘ت˘لا و ن˘ي˘يز˘ت˘لا ل˘ب˘ق اد˘ي˘ج اودر˘ب˘ي
ىقبي ني˘يز˘ت˘لا و ل˘ي˘مار˘كلا صصو˘شص و زو˘م˘لا˘ب
.يرايتخا امئاد

ةرــــــيرح
06

:ريداقملا
2 ‐ مطامط3 ‐ لشصب3 ‐ ربشصق ‐ جاجدلا

ك م3 ‐ ةر˘ب˘˘شصم م˘˘طا˘˘م˘˘ط ك م ‐ رز˘˘ج
م ‐ مكرك ‐ رمحا لفلف ‐ ليبجنز ‐ ةششيششد

صصف ‐ ةنيرف صص م2 ‐ ةريرحلا يريك صص
موث

:Òضضحتلا ةقيرط
اهيلإا فيشضن و اهرششقن و رشضخلا لشسغن
+ةعطقم نوكت مطامطلا + لباوتلا و جاجدلا
ديزن و ءاملا فيشضن و ةبلعملا مطامطلا
.يلغت ىتح رانلا قوف اهيلخنو ،ربشسقلا
بي˘ط ا˘مد˘ع˘بو كير˘˘ف˘˘لا ف˘˘ي˘˘شضنو قر˘˘م˘˘ن
رمجت˘ت د˘يز˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘خ˘نو ا˘ه˘ي˘حر˘ن ةر˘شضخ˘لا
،راح لفلف ةبح فيشضن ريخأ’ا يف ةبرششلا
.ةبيط ةيهشش
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هيلإا لأحرلا دصشو كرأبملا ىصصقألا دجصسملا

ي˘ف ير˘˘كشسع˘˘لا م˘˘كح˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس
اهتاءارجا نم دعشصت ةلتحملا صسدقلا
ى˘شصق’ا د˘ج˘شسم˘لا فد˘ه˘ت˘شست ي˘ت˘لا

موق˘ت ثي˘ح هد˘يو˘ه˘ت ي˘لا ة˘ي˘عا˘شسلاو
تاططخملا نم ةل˘شسل˘شس ة˘شسرا˘م˘م˘ب
ي˘شسد˘ق˘لا مر˘ح˘لا ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘مار˘˘ج’ا
رهشش لئاوا يفو اهتداعكو ،فيرششلا

نم ةعومجم محتقت كرابملا ناشضمر
د˘ج˘شسم˘لا تا˘حا˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
انطوتشسم822 مدقا ثيح ىشصق’ا
تاو˘ق ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مو˘˘عد˘˘م ا˘˘يدو˘˘ه˘˘ي
يلع يليئارشس’ا يركشسعلا لÓتح’ا
تا˘حا˘ب˘ل ما˘ح˘ت˘ق’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
صسدق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘لا
نم رشصانع ة˘شسار˘ح تح˘ت ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تار˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘مو ة˘˘˘طر˘˘˘˘شش
. يليئارشسإ’ا يركشسعلا

ةز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
رطخلا˘ب رذ˘ن˘ت ا˘ق˘ب˘شسم ة˘شسورد˘م˘لاو
ة˘˘لود تا˘˘شسشسؤو˘˘م ه˘˘˘كي˘˘˘ح˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘تار˘˘با˘˘خ˘˘م ةز˘˘˘ه˘˘˘جأاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

دجشسملا دشض ةي˘ند˘م˘لاو ة˘ير˘كشسع˘لا
ةمجهلا بناج ىلإا كرابملا ىشصقأ’ا
يف ةشصاخ ةيناطيتشس’ا ةيرامعتشس’ا

يتأات يتلاو ةلتح˘م˘لا صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لا د˘يو˘ه˘ت ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ن˘˘م˘˘شض
لشصاوت˘م ل˘شسل˘شسم ي˘فو ة˘شسد˘ق˘م˘لا

نا˘شضمر ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ن˘م م˘غر˘لا˘˘بو
نا ’ا حماشستلاو ريخلا رهشش كرابملا
اهططخم يف رمتشست لÓتح’ا تاوق

ا˘ه˘ناود˘عو ى˘شصق’ا د˘ج˘شسم˘لا د˘˘شض
ةنادمو ةشضوفرم ةوطخ يف رركتملا

رعاششمل ازازفتشسا لثمتو ةنجهتشسمو
دجشسملا ةمرحل اكاهتناو نيملشسملا

،مئاقلا يخيراتلاو ينوناقلا عشضوللو
هتحاشسم لماكب ىشصقأ’ا دجشسملاو
ةدابع ناكم وه ،امنود441 ةغلابلا

ى˘ل˘ع فر˘ششت ن˘ي˘م˘ل˘˘شسم˘˘ل˘˘ل صصلا˘˘خ
صسدقلا فاقوأا ةرادإا ايرشصح هنوؤوشش
كرابملا ىشصقأ’ا دجشسملا نوؤوششو
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا بجو˘م˘ب ة˘ي˘˘ندرأ’ا

يخيراتلاو ينوناقلا مئاقلا عشضولاو

تا˘ط˘ل˘شس ي˘ه لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘شسو
اهتامازتلاب اهديقت نم دب ’و ةلتحم
صسدقلا يف لÓ˘ت˘ح’ا˘ب ة˘م˘ئا˘ق ةو˘ق˘ك
نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘فو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘قر˘˘ششلا
تافرشصتلا هذه نع فكلاو يلودلا

ة˘˘مر˘˘ح مار˘˘ت˘˘حاو تازاز˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شس’او
ةط˘ل˘شسو م˘ئا˘ق˘لا ع˘شضو˘لاو د˘ج˘شسم˘لا
دجشسملا نوؤوششو صسدقلا فاقوأا ةرادإا
. كرابملا ىشصقأ’ا
لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا تاءاد˘˘˘ت˘˘˘عا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا
ىشصقأ’ا دجشسملا ىلع ة˘ل˘شصاو˘ت˘م˘لا
ةلشصحملا يف دوقت فوشس ،كرابملا
ةينيد˘لا بر˘ح˘لا نو˘تأا ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نل يتلاو باوبأ’ا ىلع تحبشصأا يتلا
اهنمث عفدي نلو دحأا اهران نم ملشسي
روشصتي امك مهدحو نيي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
فا˘˘شضت م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا هذ˘˘˘هو ،صضع˘˘˘ب˘˘˘لا
موقت يتلا ةيمويلا مئارجلا ةشسلشسل
˘مر˘ح˘لا ق˘˘ح˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ا˘˘ه˘˘ب
را˘شصح صضر˘ف لÓ˘خ ن˘م ي˘˘شسد˘˘ق˘˘لا

نم نيينيطشسلفلا عنمو هيلع قبطم

هرا˘م˘عأاو ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘˘لا ةرا˘˘يز
ءايحإاو كرابملا ناشضمر رهشش لÓخ
ةر˘ي˘تو ةدا˘يز ى˘لا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ه˘ي˘لا˘ي˘ل
نينطوتشسملل ةي˘مو˘ي˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘ق’ا

ىمشسم تحت ةيهاو ججحب هشسيندتو
ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لاو دا˘˘ي˘˘عأ’ا
تائيهو يلودلا عمتجملا.ةيدوهيلا
ةمظنم اهشسأار ىلعو ةدحتملا ممأ’ا
وكشسنويلا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا

ةمراشص تاءار˘جا ذا˘خ˘تا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
كرابملا ىشصقأ’ا دج˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
اهشسأار ىلعو هتاحابو هقفارم ةفاكب

هذ˘˘ه نا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،قار˘˘ب˘˘لا ط˘˘ئا˘˘˘ح
رثكأا يفو ترقأا ةيلودلا ةشسشسؤوملا

ى˘˘شصقأ’ا د˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا نا رار˘˘˘ق ن˘˘˘م
صصلاخ يمÓ˘شسإا نا˘كم و˘ه كرا˘ب˘م˘لا

نأاو ه˘ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا ر˘ي˘غ˘ل ق˘ح ’و
نم رربم ريغلا تمشصلا اذه رارمتشسا
مئارج ىل˘ع ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق
دجشسملاو صسدقلا ةنيدم يف لÓتح’ا
صصو˘˘شصخ˘˘لا ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘شصقأ’ا

ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا يدا˘م˘ت ي˘لا يدؤو˘˘ي˘˘شس
قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل ه˘˘با˘˘˘شصت˘˘˘غاو ه˘˘˘نواد˘˘˘ع
. ينيطشسلفلا بعششلل ةعورششملا

ةيهجنعو تاشسرامملا كلت لظ يفو
ناشضمر ره˘شش لو˘ل˘ح ع˘مو ل˘ت˘ح˘م˘لا
بع˘˘˘˘ششلا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ب ’ كرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةشسدقملا يشضر’ا يف ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
دجشسملل هجوتلاو ماعلا ريفنلا نÓعا
ىلع نيرداق ناكم لك نم ىشصق’ا
هي˘ف طا˘بر˘لاو ه˘تا˘حا˘ب ى˘لا لو˘شصو˘لا

كرابملا ناشضمر رهشش لÓخ هرامعأاو
يف نييشسد˘ق˘م˘لا م˘ه˘ناو˘خإا ةد˘نا˘شسمو
ن˘م د˘ب ’و ه˘ن˘ع عا˘فد˘لاو ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح
ةيمÓشسإ’او ةيبر˘ع˘لا ا˘ن˘ت˘ماو ا˘ن˘تو˘خا

ف˘ير˘˘ششلا ي˘˘شسد˘˘ق˘˘لا مر˘˘ح˘˘لا ةرا˘˘يز
نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا م˘ه˘ناو˘خإا ة˘كرا˘ششمو
عافدلا ةكرعم يف ةكراششملا فرشش
نيملشسملا جات ةردو ةمأ’ا فرشش نع
د˘ششي ي˘ت˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا د˘جا˘شسم˘لا د˘حأاو
مارحلا د˘ج˘شسم˘لا د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘لإا لا˘حر˘لا

. فيرششلا يوبنلا دجشسملاو

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفشس / ةودقلا يرشس  : ملقب

 ..نانبل يف ةديدج ةمزأا

أياونلاو بأبصسألا لوح لدج رجفي لاومألا بيرهت يف ققحت ةيصضأق دي فك

ةيشسايشسلا تÓخدتلا ةيلاكششإا مدقتت
،ينان˘ب˘ل˘لا د˘ه˘ششم˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا˘ب
‐نيريث˘ك يأار˘ب‐ ةرو˘ط˘خ˘لا ن˘م˘كت˘ل
كشسامت عزعزت دÓبلا تامزأا نأا يف
ة˘ق˘ث د˘ق˘ف˘تو ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
نم ةبشساحم ىلع اهتردقب نيينانبللا
ي˘خ˘يرا˘ت˘لا را˘ي˘˘ه˘˘ن’ا اذ˘˘ه˘˘ب بب˘˘شست
.مهدلبل
ةموكح ليكششت لبشس دادشسنا دعبو
،ةيشسنر˘ف˘لا ةردا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو ة˘يذا˘ق˘نإا
صسيئر يقيرف نيب ديعشصتلا رمتشسي
صسي˘ئرو نو˘ع لا˘ششي˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،يريرحلا دعشس فل˘كم˘لا ة˘مو˘كح˘لا
.ةيئاشضقلا ةحاشسلا ىلإا لشصيل
˘ما˘ع˘لا بئا˘˘ن˘˘لا رد˘˘شصأا ،ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘قو
،تاديوع ناشسغ يشضاقلا يزييمتلا
ة˘ي˘عد˘م˘لا ّد˘˘ي ف˘˘كب ي˘˘شضق˘˘ي ارار˘˘ق
نانبل لبج يف ةيفا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا ة˘ما˘ع˘لا
ربع ،اهلمع نع نوع ةداغ ةيشضاقلا
ىدل لامعأ’ا ع˘يزو˘ت لود˘ج ل˘يد˘ع˘ت
،نا˘ن˘ب˘ل ل˘ب˘ج ي˘ف ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا

،نيماع نيما˘ح˘م3 ي˘ف ا˘˘هر˘˘شصحو
عيششل رما˘شس ي˘شضا˘ق˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو
ةيلاملا مئارجلا ةعباتمب هلكوأا يذلا
.ةمهملا

ةيشضاقلا در“
ىلإا نوع ةيشضاقلا عفد رارقلا نكل
يف قيقحتلا ًةل˘م˘كت˘شسم ،د˘ي˘ع˘شصت˘لا
،اهيدي نيب نم تبحُشس يتلا تافلملا
ة˘كر˘شش بتا˘كم ن˘ي˘تر˘م تم˘ح˘ت˘˘قا˘˘ف
،لاومأ’ا نحششو ةفريشصلل «فتكم»
نم ققحتلل اهتانايب ملشستب ةبلاطم
جراخلا ىلإا لاومأا ليوحت تايلمع
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.ةيلحم فراشصمو
ة˘ه˘جاو˘م ى˘لإا ر˘مأ’ا رو˘ط˘˘ت ،اذ˘˘كهو
م˘عد˘ي لوأ’ا :عرا˘ششلا ي˘ف ن˘ي˘ق˘˘ير˘˘ف
را˘ي˘ت˘لا را˘شصنأا ن˘م نو˘ع ة˘ي˘شضا˘˘ق˘˘لا
ليشساب ناربج ةشسائرب) رحلا ينطولا

يناثلاو ،(نوع لاششيم صسيئرلا رهشص
راشصنأا نم تاديوع يشضاقلا معدي
.(يريرحلا ةشسائرب) لبقتشسملا رايت
ةيشضاقلا»ـب نوريثك اهفشصو نأا دعبو
ءاشضقلا صسلجم ع˘م˘ت˘جا ،«ةدر˘م˘ت˘م˘لا
،ا˘ه˘نأا˘ششب ثح˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘˘تر˘˘م ى˘˘ل˘˘عأ’ا

،اهتدافإ’ عامتشس’ا دعب انايب ردشصأاو
لشصحي ام نأا هيف دكأا ،ءاثÓثلا موي
˘ما˘ع˘لا بئا˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘عار˘˘شص صسي˘˘ل
،يفانئتشس’ا ماعلا بئانلاو يزييمتلا

.صضعبلا هرّوشصي امك نيرايت نيب ’و
نم بل˘ط˘لا» ءا˘شضق˘لا صسل˘ج˘م رر˘قو
ءار˘جإا ي˘ئا˘شضق˘لا صشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ن˘م بل˘ط˘˘لا ،ا˘˘ًي˘˘نا˘˘ثو ،ى˘˘شضت˘˘ق˘˘م˘˘لا
رار˘˘ق˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا نو˘˘ع ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ق˘˘˘لا
.«تاديوع يشضاقلا

نوع ةيشضاقلا فلم حبشصأا ،هيلعو
ن˘مو ،ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا ىد˘˘ل
ذا˘خ˘ت’ ه˘ع˘ئا˘قو ة˘شسارد صضر˘ت˘ف˘م˘لا
.هنأاششب ةبشسانملا تارارقلا

ىلع نوع ةيشضاقلا تعدا نأا قبشسو
،ةمÓشس صضاير نانبل فرشصم مكاح
صسإا» فرشصم ةرادإا صسلجم صسيئرو
ناو˘˘ط˘˘نأا (LBGS) «لإا ي˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ج
لاومأ’ا بيرهت م˘ئار˘ج˘ب ،يوا˘ن˘ح˘شص
فرشص رعشسب بعÓتلاو ،جراخلا ىلإا
.ةينطولا ةلمعلا برشضو ،ر’ودلا

تافلملا هذه نأا نوبقارم ىري ،انهو
ن˘يرا˘شسم˘ب ا˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس اد˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت
صسي˘ئر ق˘ير˘ف ،لوأ’ا :ن˘ي˘˘شضقا˘˘ن˘˘ت˘˘م
ةا˘شضق˘لا صضع˘ب ع˘فد˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
داشسف تافلم حتفل هيلع نيبوشسحملا
فدهب ،نييشسايشسلا هموشصخب طبترت
دييأاتب ىظحتو ،هشسفن ةئربتو مهتنادإا
ةبوهنملا لاومأ’ا ةداعتشساك يبعشش
قيرف ،يناثلاو .ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ق˘ي˘قد˘ت˘لاو
،هئافلحو فلكم˘لا ة˘مو˘كح˘لا صسي˘ئر
اذهب قيقحت يأا راشسم فقول ىعشسيو
تاقيقح˘ت ا˘ه˘نأا ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع ،نأا˘ششلا
قيرف طروت نع ىشضاغتتو ةيئاقتنا

ةطبترم ةريبك داشسف تافلمب نوع
.ةماعلا ةيلاملاب

نيقيرفلا عارشص
يف لدعلا ةريزو فقوم اتف’ ناكو
يرا˘م لا˘م˘عأ’ا ف˘˘ير˘˘شصت ة˘˘مو˘˘كح
عيمج ني˘ب توا˘شس ي˘ت˘لا م˘ج˘ن دو˘ل˘ك
ءاشضق˘لا ل˘ك نأا تر˘ب˘ت˘عاو ،ةا˘شضق˘لا
تبلاطو ،ةيشسايشس تايع˘جر˘م˘ل ع˘با˘ت
عشضت نأاب يئاشضقلا صشيت˘ف˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
.فلملا ىلع اهدي
ع˘م˘ج˘ت و˘هو‐ «ةا˘˘شضق˘˘لا يدا˘˘ن» ا˘˘مأا

هماه˘شس ه˘ّجو˘ف ‐ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘شسم ةا˘شضق˘ل
،ةيشساوشس تاديوعو نوع نييشضاقلل
ةيلايروشس ةيعشضو» ةمث نأا ربتعاو
لاقو ،«ةاشضقلا صضعب ناهترا اهببشس
ةي˘ف˘ي˘كو نا˘ه˘تر’ا تاودأا تف˘ل˘ت˘خا»
نادقف ،ةدحاو ةجيتنلا امنإا ،هرامثتشسا
ليشساب يقيرف نكل .«ءاشضقلاب ةقثلا

نييشضاقلا ةيعبت نايفني ،يريرحلاو
.امهل
لقع عيدو يماحملا لوقي ،ةهج نم
رايتلا يف يشسايشسلا صسلجملا وشضع
ةدنجأ’ دوجو ’ هنإا ،رحلا ينطولا
نو˘ع ة˘ي˘شضا˘ق˘لا ط˘˘بر˘˘ت ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
د˘كؤو˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ؛ه˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب
صسلجملا وشضع دعشس يداف يماحملا
نأا ،لبق˘ت˘شسم˘لا را˘ي˘ت ي˘ف ي˘شسا˘ي˘شسلا
’و ل˘ق˘˘ت˘˘شسم تاد˘˘يو˘˘ع ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا
.يريرحلا قيرفب طبتري
ءاشضقلا صسلجم نايب نأا دعشس ربتعيو
يشضاقلا رارق ةيعرششو ةيباوشص تّبث

ىدل نإا تن ةريزجلل لاقو .تاديوع
تار˘˘ششع ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لا صشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
تبكترا اهنأ’ ،نوع قحب ىواكششلا

نع عنتمت يهو ،ةميشسج تافلاخم
يزييمتلا ماعلا يعدملا مامأا لوثملا

تا˘ق˘حÓ˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘باو˘˘ج˘˘ت˘˘شس’
ةشسايشس د˘م˘ت˘ع˘تو ،ا˘ه˘ق˘ح˘ب ةردا˘شصلا
تافلملا حتف ربع ،مامأÓل بورهلا
ا˘ه˘ق˘ير˘ف ة˘ح˘ل˘شصم ي˘ف بشصت ي˘ت˘˘لا
.يشسايشسلا
لقع يماحملا برغتشسي ،لباقملا يف
لاومأ’ا ةداعتشسا فلم لوح ماشسقن’ا
ام نأاب تن ةريزجلل ريششيو ،ةبوهنملا
ةقحÓمل فدهي نوع ةيشضاقلا هلعفت
تل˘˘شصو ن˘˘ي˘˘حو ،لاو˘˘مأ’ا بير˘˘˘ه˘˘˘ت
ردشصأا ،تانايبلا نم ققحتلا ةلحرمل

فانم وهو ،اهدي فكب ارارق تاديوع
فقو ديري هنأاكو ‐هبشسحب‐ نوناقلل
ةداملا تاديوع فلاخ» امك ،قيقحتلا

تامكاحم˘لا لو˘شصأا نو˘نا˘ق ن˘م21
ماعلا يعدملا يطعت يتلاو ،ةيئازجلا
عيزوت ةيحÓشص هدحو (ةيشضاقلا يأا)
.«لامعأ’ا

جلاعت نوع ةيشضاقلا» نإا لقع لاقو
يعدملاو تاديوع نأ’ تافلملا هذه
ناموقي ’ ،ميهاربإا يلع يلاملا ماعلا

ا˘م˘ن˘ي˘ب ،«دد˘شصلا اذ˘ه˘ب ا˘م˘ه˘تا˘ب˘جاو˘ب
مشصاخيو ةلودلا لثمي ماعلا يعدملا
ر˘ي˘باد˘ت ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘˘شصم˘˘ل
.ةيديك ريغ ةيشضاقلا

باقعلاو صسييشستلا
للحم˘لاو بتا˘كلا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ،ا˘ي˘شسا˘ي˘شس
نع لاؤوشسلا نأا عيبرلا رينم يشسايشسلا
نود تافلم ن˘ع ي˘شضا˘ق˘لا ي˘شضا˘غ˘ت
رر˘ب˘ي ’ نا˘ك نإاو ،عور˘ششم ا˘˘هاو˘˘شس
لمعي يتلا تافلملا نع يشضاغتلا

.اهيلع
ق˘˘فو‐ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر ن˘˘كل
ه˘لو˘شصو ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘ي أاد˘˘ب ‐ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا
3ـب كاشسمإ’ا ىلع (6102) هبشصنمل
،ءاشضقلا :ةلودلاب ةي˘شسا˘شسأا ل˘شصا˘ف˘م
ةرازوب بشصنمو ،(نمأ’ا) ركشسعلاو
.ةيلاملا

ماع ةي˘ئا˘شضق˘لا تÓ˘ي˘كششت˘لا ي˘فو
اهشضرفب نوع صسيئرلا حجن ،8102
اهنيب نمو ،هقيرف ةيؤور ىلع ءانب
ءا˘شضق˘لا صسل˘ج˘˘م صسي˘˘ئر ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
،دو˘ب˘ع ل˘ي˘ه˘شس ي˘شضا˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘عأ’ا
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» ،ن˘˘كل .ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا بشسح˘˘ب
ع˘˘م دو˘˘ب˘˘ع تا˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت تبرا˘˘˘شضت
ريخأ’ا قيرف حبشصأا ،نوع صسيئرلا
ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل حو˘˘م˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي
ىلع نوع عقوي م˘ل˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لمع يتلا ةيئا˘شضق˘لا تÓ˘ي˘كششت˘لا

‐9102 يف اهيلع ءاشضقلا صسلجم
ىتح اهتلقرع بابشسأا دحأاو ،0202
بشصنمل ارييغت نمشضتت اهنأا ،نآ’ا

.«نوع ةداغ
نوع لاششيم قيرف» نإا عيبرلا لاقو
يتلا قفار˘م˘لا˘ب را˘ث˘ئ˘ت˘شسÓ˘ل ى˘ع˘شسي
نمشض ،ةلودلاب نويحيشسملا اهشسأاري

ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘نورا˘˘م ي˘˘نورا˘˘˘م عار˘˘˘شص
ةدا˘ي˘قو نا˘ن˘˘ب˘˘ل فر˘˘شصم ة˘˘ي˘˘م˘˘كا˘˘ح
ءا˘شضق˘لا صسل˘ج˘م ة˘شسا˘˘ئرو صشي˘˘ج˘˘لا
لب˘ج ما˘ع ي˘عد˘م بشصن˘مو ى˘ل˘عأ’ا
ةرا˘ثإ’ ى˘ع˘شسي ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ه˘مو˘شصخ˘ل ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
هذ˘ه نو˘ل˘غ˘ششي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘شسا˘ي˘˘شسلا
نيحششرملا لك ءاشصقإ’و ،بشصانملا
.«ةيروهمجلا ةشسائرل نيلمتحملا

،ءاشضقلا ةب˘ي˘ه˘ب ّصسم˘ي ،ن˘يا˘ب˘ت˘لا اذ˘ه

فييطتو صسييشست ىوتشسم فششكيو
ق˘فو ،نا˘ن˘ب˘ل˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ن˘˘شصخ˘˘ششو
ةركفملل يذيفنتلا ريدملاو يماحملا
بلاطي يذلا ةيغاشص رازن ةينوناقلا
ناملرب˘لا ي˘ف لد˘ع˘لاو ةرادإ’ا ة˘ن˘ج˘ل
لÓقتشسا» نوناق حارتقا نع جارفإ’اب
لبق ةركفملا هتمدق يذلا «ءاشضقلا

نوع نيب لشصحي امو.فشصنو ماع
ةبلاطملا ةرورشضل عفدي ،تاديوعو
نأ’» ‐هقفو‐ ءا˘شضق˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شسا˘ب
ة˘ق˘حÓ˘م˘˘لا ن˘˘م تÓ˘˘فإ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم
ايروطشسأا تاب باقعلاو ةبشساحملاو
.«نانبلب
ةريزجلل هثيدح يف‐ ةيغاشص رّكذُيو
ىربك و˘ط˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘م˘ث نأا˘ب ‐تن

تناك ولو ،ني˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا لاو˘مأا ى˘ل˘ع
ايشسايشس ةبوشسحم ريغ نوع ةيشضاقلا

.عشساو دييأاتب تيظحل ،دحأا ىلع
كا˘ن˘ه نأا ي˘ه ‐ه˘ق˘فو‐ ة˘˘ل˘˘كششم˘˘لاو
ديدشش فلمب ققحت (نوع يأا) ةيشضاق
يأا) اهنم ىلعأا صضاق كانهو ،ةيمهأ’ا

لدب ،اهنم فلملا بحشسي (تاديوع
لو˘شصح˘لا˘ب ا˘هرزاؤو˘يو ا˘هد˘عا˘شسي نأا

هجوي لب ،ةبولطملا تامولعملا ىلع
ديري صضاق لكل ةرششابم ريغ ةلاشسر
.داشسف فلم حتفي نأا

ة˘ي˘لآاو ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ءا˘˘شضق˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘بو
،ةشسيشسم مهبشصانمل ةاشضقلا لوشصو
بولطملا نا˘ك نإا ة˘ي˘غا˘شص لءا˘شست˘ي
،ةجحلا هذهب ةاشضقلا لمعل يدشصتلا

ة˘لاد˘عÓ˘لا ما˘ظ˘ن˘ل ه˘جو˘ت˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘م
.ةيلدعلا زكارم قÓغإاو
صسي˘ل نو˘ع ة˘ي˘شضا˘ق˘لا ءادأا نأا ىر˘˘يو
تايرحلا اياشضق يف اديدحتو ،ايلاثم
،مهئارآا ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ق˘حÓ˘مو
صسي˘˘ئر˘˘ب صسم˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس ’و
.ةيروهمجلا

صسلجم ءادأا نأا ةيغاشص دجي كلذك
هنأاب اركذم ،بيخم ىلعأ’ا ءاشضقلا

،ءاشضعأا01 ن˘م ه˘نّو˘كت˘˘ل ،صسي˘˘شسم
.ةموكحلا مهنيعت8 مهنم
ةءار˘ق بل˘ط˘ت˘ت ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا تنا˘˘ك اذإاو
‐ تاديوعو نوع ةيشضقل ةيشسايشس
اشضيأا بلطت˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ‐ة˘ي˘غا˘شص ق˘فو
نيينانبللا لوشصو قح ىلع زيكرتلا
.ةلادعلا ىلإا

تلاكو
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قطانم ةدع ىلع بيغي معدملا بيلحلا

نأصسملتب مقأفتت بيلحلا ةردن
صسايكأ’ا بي˘ل˘ح ة˘مزأا تدد˘ج˘ت
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘شضمر ي˘˘˘˘ف
ة˘م˘عد˘م˘لا ةدا˘˘م˘˘لا تح˘˘ب˘˘شصأاو
،ةدوقفم قاوشسأ’اب ابلط رثكأ’ا

ن˘طاو˘م˘لا رود˘ق˘م˘ب د˘˘ع˘˘ي م˘˘لو
امهم صسي˘كب ر˘ف˘ظ˘لا ط˘ي˘شسب˘لا

عزوت ي˘ت˘لا تا˘ي˘م˘كلا˘ف لوا˘ح
اّدج ةدود˘ح˘م تÓ˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع
فعاشضت˘م˘لا بل˘ط˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
. رهششلا اذه لÓخ
ىلع ار˘ب˘ج˘م ح˘ب˘شصأا م˘ئا˘شصلا˘ف
˘ما˘مأا ل˘يو˘ط تقو˘˘ل ثو˘˘كم˘˘لا
حت˘ف˘ي نأا ل˘ب˘ق ا˘ب˘لا˘غو ل˘ح˘م˘لا
نو˘كي ى˘ت˘ح ن˘ئا˘بز˘˘ل˘˘ل ه˘˘باو˘˘بأا

ة˘ن˘حا˘شش لو˘شصو د˘ن˘ع ار˘شضا˘ح
لئاوأ’ا  نم نوكيو  عيزوتلا
،بي˘ل˘˘ح˘˘لا صسي˘˘ك ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ي˘˘ف
دق ةعزوملا ةيمكلا نأا رابتعاب
لك تابلط يبلت نأا لبق  ذفنت
.روباطلا يف نودجوي نم

رركتت تراشص رهاظملا هذه
‐ ببشسلاو ،ناشضمر رهشش لك
و˘ه ‐را˘ج˘ت˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع بشسح
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا م˘˘ج˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
جاتنإ’ا ءاقب لباقملابو ،افاعشضأا
نم ديدعلاب ىوتشسملا صسفن يف
ةعباتلا اهنم ةشصاخو ،تانبلملا
وكششت ثيح ،صصاخلا عاطقلل
ةردو˘ب ة˘يدود˘ح˘م ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘˘غأا
ديازتم˘لا بل˘ط˘لا ما˘مأا بي˘ل˘ح˘لا

ىعشست امنيب ،ةداملا هذه ىلع
ماعلا عاطقلل ةعباتلا تانبلملا
.اهتاردق بشسح جاتنإ’ا عفر ىلإا

نأاب ردا˘شصم˘لا صضع˘ب ر˘ي˘ششتو
لازي ’ ناشسملت ةي’وب جاتنإ’ا
نا˘كشسلا ءا˘شصحإا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
كلذ ى˘ل˘˘ع ةدا˘˘يزو ،تاو˘˘ن˘˘شسل
بئاغلا معدملا بي˘ل˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘ي
تا˘˘ه˘˘ج ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأ’ا

ينبو روقلا ،يلÓيج يديشسك
ن˘ب˘ل˘˘لا بي˘˘غ˘˘ي ا˘˘م˘˘ك صسو˘˘ن˘˘شس
ق˘م˘ع ن˘م داز ا˘م˘˘م ،تار˘˘ت˘˘ف˘˘ل
.ناشسملت ةي’و ندمب ةاناعملا

«ةمحرلا» قوشسو...
Ãةينغم ةنيد 

نئابزلا بطقتشسي
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘جو
قطانملا اذكو ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب
هذه لÓخ مهتلاشض ،ةرواجملا
عقاولا  ةمحرلا قوشس يف مايأ’ا

ر˘˘م˘˘ع ي˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
حت˘ت˘فا يذ˘لا قو˘شسلا.راتخملا
˘ما˘مأا يرا˘ج˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ر˘˘ح˘˘ب
د˘فاو˘ت فر˘˘ع˘˘ي ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةر˘˘ئاد ن˘˘م ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا تار˘˘˘ششع
كراششي ثيح  ،ىربكلا ةينغم
نو˘ل˘ث˘م˘ي ار˘جا˘˘ت02 ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف
نم نييداشصتق’ا ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
. ماعلاو صصاخلا نيعاطقلا

ق˘˘يو˘˘شستو صضر˘˘ع م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
ة˘ع˘˘شساو˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
داوملا رارغ ى˘ل˘ع كÓ˘ه˘ت˘شس’ا
ءا˘شضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

روم˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةدا˘يز ءار˘م˘ح˘لاو
هكاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘لاو ا˘ه˘عاو˘نأا˘ب
.تابورششملا ىتحو

راعشسأ’ا ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م˘لاو
ا˘ه˘˘كرا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا
نود˘فاو˘ت˘ي ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا

مهتايجاح ءاشضقل قوشسلا ىلع
ةمحرلا رهششو انمازت ةددعتملا

ىقبي كاذو اذه نيبو .نارفغلاو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك ى˘ل˘˘ع
لك رشسكل لخدتلا ةلوؤوشسملاو
تركع يتلا ةبراشضملا لاكششأا

.ليشضفلا رهششلا وفشص
صشاتيلتوب ع

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنب فرط نم لومم
ةصسبتب «قيفرلا سضرق»ىلع لأبقإلا يف عأفترا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا لا˘ب˘˘قإا فر˘˘ع
«قيفرلا» صضرق نم ةدافتشس’ا
ةحÓفلا كنب فرط نم لومملا

ةي’وب «ردب» ةيفيرلا ةيمنتلاو
«ا˘شسو˘شسح˘م» ا˘عا˘ف˘˘ترا ة˘˘شسب˘˘ت

يراجلا يحÓفلا مشسوملا لÓخ
ةنراقم0202/1202
فششكو ,ةيشضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا˘ب
ي˘˘ما˘˘شس ,كن˘˘˘ب˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘يد˘˘˘م
يتلا ة˘ي˘لآ’ا هذ˘ه نأا˘ب ة˘ع˘م˘يو˘ج
ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘عد ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
ع˘يو˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسمو
ةيغب يحÓفلا مهطاششن ريوطتو
تد˘ه˘شش ,عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ة˘ي˘˘قر˘˘ت
,اهيلع نيحÓفلا لابقإا يف ةدايز
احÓف58 ليومت مت هنأاب اديفم
يحÓفلا مشسوملا لÓخ ايبرمو
46 قوفي يلام فÓغب يراجلا

لÓخ85 ل˘با˘ق˘م جد نو˘ي˘ل˘˘م
ي˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

33 ن˘م د˘يزأا˘˘ب9102/0202
ء’ؤوه نأاب فاشضأاو.جد نويلم
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف نو˘ط˘ششن˘ي صضر˘ق˘لا

هنأا ىلإا اريششم بوبحلا ةعارز
ةيلآ’ا هذ˘ه ثاد˘ح˘ت˘شسا ذ˘ن˘م م˘ت
موي˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا8002 ة˘ن˘شس
فÓغلا نأاو احÓف508 ليومت
452 قاف كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ي˘لا˘م˘لا

.جد نويلم
هح˘لا˘شصم نأا˘ب ة˘ع˘م˘يو˘ج دا˘فأاو
هذ˘ه ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘شست

ةشسبت ةي’و نأاو ةشصاخ ماقرأ’ا
ي˘حÓ˘ف˘لا ا˘ه˘ع˘با˘ط˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت
كن˘ب م˘ظ˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح يو˘˘عر˘˘لاو
تا˘˘جر˘˘خ˘˘˘لا تار˘˘˘ششع «رد˘˘˘ب»
ةيشسيشسحتلا مايأ’او ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ن˘ي˘بر˘م˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
ايازملاب مهفير˘ع˘ت˘ل ن˘ي˘لاو˘م˘لاو
,اه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا

’ «ق˘ي˘فر˘لا» صضر˘˘ق نأا ازر˘˘ب˘˘م
ة˘عارز ن˘ه˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصت˘˘ق˘˘ي
.ةيناويحلا ةيبرتلاو بوبحلا

ليومت مت ,لشصتم قايشس يفو
يف8002 ةنشس ذنم نيحÓف8
فÓغب تاناويحلا ةيبرت لاجم
,جد نويلم695 زواجتي يلام
تاذ ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘ششأا ا˘˘˘˘م بشسح
هحلاشصم نأاب اديفم ,لوؤوشسملا
نيحÓفلا صسيشسحت ىلإا فدهت
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’او ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
تاشصشصختلا يف تÓ˘يو˘م˘ت˘لا
كنب مظ˘ن˘ي ةرا˘ششإÓ˘ل.ىرخأ’ا
ةي’وب ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
لو˘ح ة˘حو˘ت˘ف˘م ا˘˘باو˘˘بأا ة˘˘شسب˘˘ت
ىلإا رمتشستشس يلاملا لومششلا

كارششإاب لب˘ق˘م˘لا يا˘م6 ة˘يا˘غ
ناديم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
حور˘˘شش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا

يتلا ةيكنبلا تامدخلا صضرعو
ةيلاملا ةشسشسؤوملا هذ˘ه ا˘هر˘فو˘ت
ن˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإ’ا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
.نيبرملاو نيحÓفلا ت’ؤواشست

ب.يشساشس

ىوتشسم ىلع ليثم هل قبشسي مل مهتعاشضب يف ريبك داشسك نم ،لجيجب موحللاو هكاوفلاو رشضخلا راجت ىكتششا
. ةراجتلا ةشسراممل مهتÓحم اوحتف نأا ذنم ةيلولا

ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا بل˘غأا د˘˘كأا
لÓخ «مÓ˘شسلا»ـل او˘ثد˘ح˘ت

تماق ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘شسا ة˘لو˘ج
ةيبعششلا قاوشسأ’ا يف اهب
تÓحمو تاباشصقلا يفو
م˘ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
عوبشسأا رورم دعب ،نوناعي
،ليشضفلا رهششلا ةيادب نم
تا˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لا صصق˘˘˘ن ن˘˘˘م
مهتراجت يق ريبك داشسكو
اهشضرعي امم م˘ه˘ت˘عا˘شضبو
با˘ح˘شصأا ة˘شصا˘خ ،ف˘ل˘ت˘ل˘ل
بب˘˘˘˘˘شسب ،تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصق˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا عا˘˘˘ف˘˘˘تر’ا
مهب ىدأا اموهو ،اهراعشسأا
ي˘ف م˘ه˘ت˘عا˘شضب ي˘مر ى˘˘لإا

نأ’ ،نا˘˘ي˘˘حأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
’ ،ءاشضبلا ةشصاخ ،موحللا
دعب حبشصتو ،اريثك دمشصت
ةحلاشص ر˘ي˘غ ةر˘ي˘شصق ةد˘م
.كÓهتشسÓل
ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘شسف˘˘ن نأا˘˘ششلا
،هكاوفلاو رشضخلا ةراجتل
،اد˘ج ة˘ع˘ف˘تر˘م را˘ع˘شسأ’ا˘˘ف
ةعشساو داوملا يف ةشصاخ
يتلا اطاطبلاك كÓهتشس’ا
ىلإا جد04 نم اهرعشس زفق
،نيموي نم لقأا يف جد09
ةيقب عم هشسفن لاحلاوهو
مهتهج نم .ىرخأ’ا داوملا

ن˘˘ع نو˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نم مهشضاعتماو مهئايتشسا
اوؤوجل نيذلا راجتلا كولشس
ة˘ي˘ششع را˘ع˘شسأ’ا ع˘فر ى˘لإا
ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘شضف˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘ششلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘م
ادج ةب˘ع˘شصلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

،ا˘نورو˘ك ءا˘بو لو˘ل˘ح ذ˘ن˘م
يف عي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج ا˘مو˘هو
ىلع طقف جرفتي قاوشسأ’ا
نأا نود ،ةشضورعملا علشسلا
ببشسب ءارششلا نم نكمتي

 .راعشسأ’ا ءÓغ
د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ح˘˘لا˘˘شصم ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م

نأا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
لك ىلع ةفقاو اهحلاشصم
بقارتو ،ةري˘غ˘شصو ةر˘ي˘ب˘ك
صضع˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو ةد˘˘˘ششب
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كل ،را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شسأ’ا
نأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ق اودر˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسا
نو˘نا˘ق ه˘م˘˘كح˘˘ي قو˘˘شسلا»
كا˘ن˘هو ،بل˘ط˘لاو صضر˘ع˘لا

ن˘م را˘ج˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ى˘˘لإا نوؤو˘˘ج˘˘ل˘˘˘ي
ق˘ل˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م را˘˘كت˘˘ح’ا
ىتح قاوشسأ’ا يف ةردنلا
يف م˘كح˘ت˘لا م˘ه˘ل ى˘ن˘شست˘ي
،«اوؤوا˘شش ا˘م˘ل˘ث˘م را˘ع˘شسأ’ا

نطاو˘م˘ل˘ل نأا˘ب اود˘كأا ا˘م˘ك
ءار˘˘ج ،اذ˘˘ه ي˘˘ف د˘˘ي ا˘˘شضيأا

ي˘ت˘˘لا ر˘˘يذ˘˘ب˘˘ت˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م
امئاد رهششلا اذه بحاشصت
م˘˘˘ه˘˘˘ناو˘˘˘خإا ةا˘˘˘عار˘˘˘˘م نود
،ن˘ي˘جا˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا

كلذ ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ت˘˘˘شسم
يف ةرششتنملا تا˘ما˘م˘ق˘لا˘ب

ا˘هد˘ج˘ت ي˘ت˘لاو نا˘كم ل˘˘ك
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةءو˘ل˘م˘˘م
زبخلاو هكاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘لا

.ةيئاذغلا داوملاو
بايغ نأا انوثدحم ربتعاو
د˘ن˘ع كÓ˘ه˘ت˘˘شس’ا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ا˘مو˘م˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا در˘˘ف˘˘لا
ل˘م˘ع ة˘لو˘ه˘˘شس ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ير˘كت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘يو ،ت’ا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

يف دود˘ح˘م Ó˘لا م˘ه˘ع˘ششج
مهناوخإا بوي˘ج فاز˘ن˘ت˘شسا
. .نيفعشضتشسملا

راطفإل ازكرم71
 نيمئاشصلا

طا˘˘ششن˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘كأا
ن˘ما˘شضت˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ح˘˘˘بار ،ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ،و˘˘شسي˘˘ع
،ةيلحملا مÓعإ’ا لئاشسول
ر˘ه˘شش ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘بو ه˘˘نأا˘˘ب
ح˘ت˘ف م˘ت  م˘ير˘كلا نا˘˘شضمر
معطم71 نآ’ا د˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسلا ير˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل
ربع نيعزوم ،نيزوعملاو
،ةي’ولا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
اهنم ةشسمخ دجاوتي ثيح
تايدلببو ةي’ولا ةمشصاعب
،ةيلي˘م˘لا ،فور˘ع˘م يد˘ي˘شس
،ر˘شصن˘ع˘لا ،ي˘ف˘ششن را˘ن˘ق˘لا
،صسواق ،ةنشسكات ،ري˘ها˘ط˘لا

ة˘ما˘يزو ة˘ناو˘ع˘لا ،ة˘ل˘ي˘م˘˘ج
˘مد˘ق˘ت ثي˘ح˘ب ،ة˘يرو˘شصن˘م
تا˘˘ب˘˘جو م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ديزأاب ردق˘ت ة˘ل˘ما˘ك را˘ط˘فإا

راطفإا  ةبجو ف’آا3 نم
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘˘ن˘˘˘خا˘˘˘شس
معاطم˘لا  ل˘خاد ة˘مد˘ق˘م˘لا

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةزوعملا تÓئاعلا

طا˘ششن˘لا ر˘يد˘م د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
هذه نأاب ،اشضيأا ،يعامتج’ا
دعب اهحت˘ف م˘ت˘ي م˘عا˘ط˘م˘لا
ة˘ن˘يا˘ع˘م ر˘شضح˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
طاششنلا ةيريدم ح˘لا˘شصم˘ل
عم قيشسنتلا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم
ل˘ك  ر˘فو˘ت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شصر˘˘ح
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا
اذهو ،نيمئاشصلل تابجولا
تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج فار˘˘ششإا تح˘˘ت

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا  ا˘ه˘ن˘م ة˘ير˘˘ي˘˘خ
ةميخلل «ةكربلا» ةير˘ي˘خ˘لا
عو˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةي’ولا ةمشصاعل يقرششلا

دا˘˘˘˘˘ششرإ’ا» ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
،لجيج بتكم «حÓشصإ’او
،«صسا˘ن˘ل˘ل رو˘˘ن» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
دجشسمل ةينيدلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ل˘ب˘شس» ،«حا˘˘بر ن˘˘ب لÓ˘˘ب»
ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل «تار˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
ءا˘مد˘ق ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘ششلا
،ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ششكلا

نينشسحم˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
،رانقلاب «ةريزجلا» معطمب

با˘ح˘شصأا صضع˘ب ما˘ق ا˘م˘˘ك
مهمعاطم حتف˘ب م˘عا˘ط˘م˘لا
معط˘م ل˘ث˘م م˘ه˘ن˘م ا˘عر˘ب˘ت

ةنيدم طشسو˘ب «ة˘ط˘ل˘مو˘ب»
«يتيمكل» معطمو ،لجيج
«رانلاوب» معطم ،رياز˘م˘لا˘ب
«ر˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لاو˘˘ب» م˘˘ع˘˘ط˘˘مو
  ةيليملاب

ميهارب.ع

ناشضمر نم لوألا عوبشسألا يف يناعي نطاوملا

 لجيج قاوصسأأب عئأصضبلل دأصسكو سشحأف ءÓغ

 جيريرعوب جرب
ثداوح نم ةيأقولل ةلمح

نأصضمر لÓخ رورملا
ةينطولا ةلمحلا راطإا يف

اهتقلطأا يتلا ةيشسيشسحتلا
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا
ناشضمر رهشش ةبشسانمب ينطولا
انلك» راعشش تحت مظعملا

ثداوح نودب ناشضمر
ةيلو نمأا حلاشصم تمظن  ،»
ةكراششمب جيريرعوب جرب
كردلاو ةيندملا ةيامحلا
ةيوعوت ةلمح ،ينطولا

يقئاشس ةدئافل ةيشسيشسحت
تابكرملا فانشصأا فلتخم
رورملا ثداوح نم ةياقولل

كلذو ،ناشضمر رهشش لÓخ
ينطولا قيرطلا ىوتشسم ىلع
ةطحملا نم برقلاب5 مقر
.ةيربلا

ميدقت ةبشسانملاب متو
تاهيجوتو تاداششرإاو حئاشصن
يف مهاشست نيقئاشسلل  ةيرورم

ثداوح نم دحلاو مهتيامح
اهليجشست نكمي يتلا رورملا

رارغ ىلع ،مايشصلا رهشش لÓخ
بعتلا ءانثأا ةقايشسلا يدافت
يدافت ،مونلا ةلقو قاهرإلاوأا
اشصوشصخ ةطرفملا ةعرشسلا

،قئاقدب راطفإلا دعوم لبق
.ريطخلا زواجتلا بنجت
يحبار لوألا مزÓملا لاقو
مÓعإلا ةيلخ نم فشسوي
جرب نمأا ةيريدمب لاشصتلاو
هذه لÓخ جيريرعوب
موقت هحلاشصم نأا ،ةلمحلا

ىلعو ،صسيشسحتلاو ةيعوتلاب
هذهل ةباجتشسلا نطاوملا
عيمج اعد امك ،حئاشصنلا
نيناوق مارتحل نيقئاشسلا
ثراوك عوقو ىدافتل رورملا

. رهششلا اذه لÓخ ةيرورم
فيرشش نب قوراف



700309ددعلا ^2441 ناشضمر01ـل قفاوملا1202 ليرفأا22صسيمخلايلحم

mahali@essalamonline.com

ةرادإلا عم مهيعاشسم لششف دعب
مأيأا30 ةدمل بارصضإا
سسأبعلب يديصس ةعمأجب

تحت نووشضنملا جرخ
ةي˘ق˘ي˘شسن˘ت ل˘ت˘كت» ءاو˘ل
لامعل ةيباق˘ن˘لا عور˘ف˘لا

ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسب «صسبا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
عوبشسأ’ا ةياهنصسابعلب
بار˘˘˘شضإا ن˘˘˘شش رار˘˘˘ق˘˘˘ب
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘˘م
52 ـلا خيرات نم  ةيادب
يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘˘ششلا ن˘˘˘م
مايأا ثÓث رادم ىلعو
ا˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ل˘˘طا˘˘م˘˘ت»ـب ه˘˘نو˘˘ف˘˘شصي
ي˘˘˘ف «ةرادإ’ا تن˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
ف˘˘ل˘˘م ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘طا˘˘ع˘˘˘ت
ةيعامتج’ا تامدخلا
نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسا
لمح يذلا ،ةيق˘ي˘شسن˘ت˘لا
بار˘˘شضإ’ا˘˘ب را˘˘˘ع˘˘˘ششإ’ا
اعرف41 ه˘ع˘قويذلا
ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس» ،ي˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
˘˘ما˘˘مأ’ا ى˘˘لإا بور˘˘˘ه˘˘˘لا
ةرادإا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ي˘˘˘لÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج
بق˘ع ا˘م˘ي˘شس ،«صسبا˘ي˘˘لا
يف ةريخأ’ا هذه عجارت
هنع صضخم˘ت ا˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ع˘م ر˘ي˘˘خأ’ا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
،ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا عور˘˘˘ف˘˘˘لا

ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لاو
ديحوتل قيرطلا ةطيرخ
ةيعا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘لا

ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
.تايلكلا

ج˘˘˘˘جأا˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م داز ا˘˘˘˘مو
ءاج ام بشسح ،عشضولا
،را˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ششإ’ا صصن ي˘˘˘˘˘ف
د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع «ة˘˘˘ي˘˘˘ن ءو˘˘˘شس»
هعامتجا لÓخ ةعماجلا
عور˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
32 يف دقعنملا ةيباقنلا

مدعل يشضا˘م˘لاصسرام
ليكششت ىل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘م
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل
ةداف˘ت˘شس’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
اه˘ج˘ما˘نر˘ب ن˘م لا˘م˘ع˘لا
ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق
ة˘˘ن˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

ى˘˘˘شصقأا˘˘˘ك ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ،ر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ةرادإاه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ششؤو˘˘ت
د˘ح ع˘شضو˘ل ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
يذ˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ل
ناو ة˘˘شصا˘˘خ ه˘˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘ت

ديازت يف لامعلا نايلغ
يدر˘ت بب˘شسب ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم
ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأا

.ةيعامتج’او
تدّدن ،قايشسلا اذه يفو
دادشسناب ةيباقنلا عورفلا
ثي˘ح ،راو˘˘ح˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق
ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم او˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ح
ل˘خاد عا˘شضوأ’ا ق’ز˘˘نا
ى˘لإا  ي˘ع˘ما˘ج˘لا مر˘˘ح˘˘لا
صضفر˘˘˘ت  ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرادإ’ا
بلا˘ط˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شس’ا
ة˘ن˘˘م˘˘شضت˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
مهفورظ نيشسحت اشساشسأا
،ةيداشصتق’او ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

لمع دي˘م˘ج˘ت˘ب ن˘يدد˘ن˘م
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل
لوعي يتلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

نم لامعلا ء’ؤوه اهيلع
ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جا

ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
.ةيداشصتق’او

عور˘ف˘لا تد˘كأا ا˘˘م˘˘ك
،اهنايب نمشض ،ةي˘با˘ق˘ن˘لا
ةكرحلا هذهل اهينبت نأا
نا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
لامعلا عيم˘ج ة˘ق˘فاو˘م˘ب
نم اعرذ اوقاشض نيذلا
ي˘˘˘ف ةرادإ’ا ل˘˘˘طا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا

ةحور˘ط˘م˘لا  م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ذنم صشاقنلا ةلواط ىلع
د˘˘˘ج˘˘˘ت نأا نود ر˘˘˘ه˘˘˘˘ششأا

مغر˘لا˘ب» ة˘ي˘ل˘ع˘ف ’و˘ل˘ح
ي˘˘ت˘˘لا ت’زا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
كير˘˘˘˘˘ششلا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘ق
ليب˘شس ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ن˘م ءز˘ج˘ب و˘لو ر˘ف˘˘ظ˘˘لا

ع˘فر˘ل لا˘م˘ع˘لا بلا˘˘ط˘˘م
ق˘˘فو «م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘˘لا

.لامعلا يلثمم
ودبع.صص

ةريخألا راطمألا ءارج
رأتكه05 فلت

ةدكيكصسب ةيعأنصصلا مطأمطلا نم
حلاشصملا ةيريدم تعد
،ةد˘كي˘كشسل ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘ف
جمانرب يف نيطرخنملا
ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا م˘طا˘م˘ط˘˘لا
مهلو˘ق˘ح ة˘ج˘لا˘ع˘م ى˘لإا
عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘تاو ،ارو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا تادا˘˘ششرإ’ا
ابنجت ،مهلوقح ةيامحل
بيشصت يتلا صضارمأÓل
دعب ة˘شصا˘خ ،م˘طا˘م˘ط˘لا
ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا ط˘˘˘قا˘˘˘شست˘˘˘لا
عو˘بر ى˘ل˘ع را˘ط˘˘مأÓ˘˘ل
.ةي’ولا

حلاشصملا ريدم دقفتو
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،ماوه دا˘م˘ع ،ةد˘كي˘كشس
عر˘˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘فر
لوقح صضعب ،يحÓفلا

ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا م˘طا˘م˘ط˘˘لا
ءار˘˘˘ج تف˘˘˘ل˘˘˘تأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ط˘قا˘˘شست˘˘لا

داو ىرجم تاناشضيفو
صشوكب ةيدلبب ،ر˘ي˘ب˘كلا
.رشضخل

ة˘حا˘شسم˘˘لا ترد˘˘قو
تف˘ل˘˘تأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوأ’ا

بو˘شسن˘م عا˘ف˘ترا ءار˘ج
داو˘˘˘لا ىر˘˘˘ج˘˘˘م ها˘˘˘ي˘˘˘˘م
اميف راتكه05 يلاوحب
ي˘˘قا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م م˘˘˘ت˘˘˘ي
،ةررشضتملا تاحاشسملا
ة˘قر˘ف تن˘˘يا˘˘ع ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
تاد˘حو ع˘م ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘˘م
ديدعلا ةيندملا ةيامحلا

تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م
.ةررشضتملا

ع. دلاخ
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.ليشضفلا رهششلا لÓخ ةشصاخ ،يمويلا كÓهتشسلا

تÓئاعلا نم تارششعلا تدقتنا
ها˘˘م ة˘˘مزأا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘ت مد˘ع ،بر˘˘ششلا
ة˘˘جا˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘غر ،ة˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
ةلكششم يهو ،ةدا˘م˘ل˘ل ةد˘يد˘ششلا
ها˘ي˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عÓ˘ل م˘ه˘ت˘ع˘فد
ا˘˘م˘˘ب دوز˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ،ج˘˘˘يرا˘˘˘ه˘˘˘شصلا
ةاناعم يف تببشستو هنوجاتحي

.مهل ةيقيقح
،ةحور˘ط˘م˘لا ةرد˘ن˘لا هذ˘ه ما˘مأاو
رطشضي مهشضعب نأا ناكشسلا دكأا
ةرواجملا قطانملا وحن لقنتلل
دوزتلل م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب
نيدششا˘ن˘م ،ءا˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘كب
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

اور˘كن˘ت˘شسا ا˘م˘ك ،ة˘˘مزأ’ا ل˘˘حو
ىلع ةب˘ع˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ءا˘ق˘ب

ةيمويلا مهتاناعم طشسو ،اهلاح
تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا ن˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةيرورشضلا ةدا˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘فا˘كلا

قر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو
با˘ي˘˘غ ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لاو
.جيراهشصلا

را˘ثأا ا˘م نأا نو˘ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو
˘ما˘م˘˘ت˘˘ه’ا مد˘˘ع و˘˘ه ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق
حلاشصملا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب
تار˘˘ششع م˘˘غر ،ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘ب او˘مد˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىوا˘˘كششلا

ف˘ق˘شس نأا˘ب ن˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ارار˘˘م
يئاهن لح داج˘يإا و˘ه م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
.هنوناعي امل

رئب002 نم ديزأا
ةلوشصوم ريغ ةيحÓف

ءابرهكلاب
ةنجللا تشصحأا ،ىرخأا ةهج نم
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ةي’وب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ع˘يرا˘ششم
ريغ ة˘ي˘حÓ˘ف ر˘ئ˘ب512 ،ةن˘تا˘ب
ربع،ةيفيرلا ءابرهكلاب ةلوشصوم
. ةي’ولاب تايدلب8
نوكتت ي˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ج˘شسو
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م
نع لثممة ،ةيحÓفلا حلاشصملا

م˘شسق˘لا صسي˘ئر،ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘˘فر˘˘غ
ر˘ئاود˘ل˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
ةرئاد لك نع لثممو ،ةينعملا

يف ،ءاشصحإ’اب ة˘ي˘ن˘ع˘م ة˘يد˘ل˘بو
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘تد˘˘عأا يذ˘˘لا ا˘˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت

دنع فوقولل ةيناديملا اهتاجرخ
رابآ’ا هذه لÓغتشسا مدع ببشس
ىلإا ،اهيلإا ةشساملا ةجاحلا مغر
كلذو ءابرهكلاب ا˘ه˘ط˘بر با˘ي˘غ
جاتنإاب ةروهششم تايدلب8 ربع
اهشسأار ىلع ،ةيحÓف بعشش ةدع
عابر’  ةيدلبب ةدجاوتم ارئب61
ةيمومعلا تاطلشسلا تعشس يتلا

ةدا˘عإ’ ،ةد˘ع ج˘مار˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
ترجه امدع˘ب ادد˘ج˘م ا˘هرا˘م˘عإا

ةيرششعلا باقعأا يف اهرخآا نع
ةقطنملا زي˘م˘ت˘ت ثي˘ح ،ءادو˘شسلا
جا˘ت˘نإا˘ب ،عا˘بر’ ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ع˘ل˘ط˘ت˘يو ةر˘م˘˘ث˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ششأ’ا
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ب نو˘˘˘حÓ˘˘˘ف
معدلا جمارب لظ يف مهيشضارأا

ة˘ي˘ف˘ير˘لا كلا˘شسم˘ل˘˘ل ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘م
لهأا اري˘ث˘ك لو˘ع˘يو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لاو
دعب اددجم ةدوعلا ىلع ةقطنملا

ق˘ير˘ط عور˘ششم لا˘غ˘ششأا ءا˘ه˘ت˘نا
عابر’ طبري يذلا ةلزعلا كف
ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م يذ˘˘˘لاو تلوزا˘˘˘ت˘˘˘ب
،عابر’وح˘ن ة˘فا˘شسم˘لا صصي˘ل˘ق˘ت
ةليوط ةفاشسم ىلع لقنتلا لدب

.ةنيزوب ةيدلب ربع
ىرخأا ارئب93 ليجشست مت امك
يف ءابر˘ه˘كلا˘ب ة˘لو˘شصو˘م ر˘ي˘غ
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ةنيزوبب ارئب72 ىلإا ةفاشضإ’اب
ارئب93و تÓيهلوبب ارئب04و
43و ةريشسغب رابآا6و تلوزاتب
ارئب41و ريفاشصعلا نويعب ارئب
. ةبعششلا يداوب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع نأا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
،ةنجللا اهترششاب يتلا ءاشصحإ’ا

تايد˘ل˘ب˘لا ل˘ج ر˘ب˘ع ة˘ل˘شصاو˘ت˘م
ل˘ي˘غ˘ششت ةدا˘عإا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘˘شض
ي˘ف ا˘ه˘ها˘ي˘م لÓ˘غ˘ت˘شساو را˘بآ’ا
.يحÓفلا يرلا

ةيشسيشسحت ةلمح
ةيئاذغلا ةيمحلا لوح

نب» يعماجلا ىفششتشسملا رداب
ىلإا ة˘ن˘تا˘ب˘ب «ي˘ما˘هو˘ت˘لا صسي˘ل˘ف
ةدئافل ةيشسيشسحت ةلمح ميظنت
ر˘˘ه˘˘ششلا لÓ˘˘خ ،ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘شصلا
ناشضمر» راعشش تحت ،ليشضفلا

ر˘ه˘شش راد˘م ى˘ل˘ع ،» ة˘˘ح˘˘شصلاو
ة˘عا˘ق ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ما˘˘ك
ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تار˘˘شضا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
. ىفششتشسملاب
،صصوشصخلا اذه يف تحشضوأاو
ىد˘˘˘ل مÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ةقيتع» يعما˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ةمظنم ةلمحلا هذه نأا ،«راوغلب
،ةنتاب ةي’وب نيمئاشصلا ةدئافل
ر˘ه˘شش راد˘م ى˘ل˘ع نود˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسي

تاهيجوتو تاحورشش نم لماك
صضار˘مأ’ا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘˘ل ءاو˘˘شس
مدلا طغشض ليبشس ىلع ةنمزملا

صضار˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘كو ير˘˘˘˘˘كشسلاو
صصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا وأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ديزأا لم˘ع˘ي˘شس ثي˘ح ،ءا˘ح˘شصأ’ا

بطلا ماشسقأا نم ،ءابطأا01 نم
صضار˘مأا صصشصخ˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طا˘˘ب˘˘لا
صضارمأا اذكو يركشسلاو ددغلا
ىلع ،يومدلا طغشضلاو بلقلا
تا˘˘حور˘˘ششو ح˘˘ئا˘˘شصن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ىلع ةي’ولا ةنكاشسو ىشضرملل

ةيمحلا عابتإا دشصق ءاوشسلا دح

˘ما˘ي˘شصلا ر˘ه˘شش ي˘ف ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
زاربإا عم ءاودلا لوانت ةيفيكو
بجو˘ت˘شسي ي˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا م˘˘هأا
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع Ó˘شضف ا˘ه˘با˘˘ن˘˘ت˘˘جا
باحشصأ’ مايشصلا عم لماعتلا
˘˘ما˘˘م˘˘تإ’ ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا صضار˘˘مأ’ا

بانتجاو هجو متأا ىلع مهمايشص
تنا˘˘ك نإا را˘˘ط˘˘فإ’او ه˘˘شضار˘˘عأا
ة˘ئ˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ةرد˘˘ق˘˘لا
. ركذلا ةفلاشسلا

ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ،تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششو
اهل صصشصخ يتلا ةيشسيشسحتلا
لابقت˘شس’ ءا˘ثÓ˘ث˘لاو د˘حأ’ا ما˘يأا
،عو˘ب˘شسأا ل˘ك ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
،ةي’ولا ة˘ن˘كا˘شسل ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا
ة˘ل˘با˘ق˘م ف˘غ˘شش م˘هذ˘˘خأا ن˘˘يذ˘˘لا
تاهيجوت˘لا ذ˘خأا د˘شصق ءا˘ب˘طأ’ا

ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو
مايشصلل لباق مه˘م˘شسج ل˘ع˘ج˘ت˘ل
مويلا ناك نيأا ،صضارعأا يأا نودب
ن˘يذ˘ل˘لا ءا˘ب˘طأÓ˘ل ة˘شصر˘ف لوأ’ا
ةفرعم نم  مهدنع ام لك اومدق

مهيلع نيدفاولل اهنيقلتل  ةيبط
ةلمحلا هذه ى˘ل˘ع او˘ن˘ثأا ن˘يذ˘ل˘لا
ي˘˘با˘˘ج˘˘يا رود ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘ل
هذه نأا ،ركذلاب ريدج.مهتدئافل
ءابطأÓل ة˘شصر˘ف تنا˘ك ة˘ل˘م˘ح˘لا
نينطاوملا مÓعإاو هيجوت دشصق
ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘خو˘˘˘ت ةرور˘˘˘شضب
ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’او رذ˘˘ح˘˘لاو
ةهباجمل ة˘ي˘ح˘شصلا تاءار˘جإ’او
ةي’و نأاو ةشصاخ انوروك ءابو
تاباشصإا ار˘خؤو˘م تل˘ج˘شس ة˘ن˘تا˘ب
.  صسوريفلاب ةدكؤوم

عرششت زاغلنوشسو..
 ءابرهكلا عطق يف
نيشسعاقتملا ىلع

عيزوت ةكرشش ،ارخؤوم ،تعرشش
،ةنتاب ةي’و˘ل زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
را˘˘ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق  ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف
نئابزلا نع زاغ˘لاو ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ر˘ب˘ع  ة˘عزو˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
نيذلا ةي’ولا بارت ميلقإا لماك
ذنم مهريتاوف عفد يف اوشسعاقت

ةكرششلا لعجو ،انوروك ةحئاج
د˘م˘ح˘ي ’ تا˘ها˘ت˘م ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت

.اهابقع
تمكارت يتلا نويدلا ،تغلب دقو
قتاع ىل˘ع ة˘شسشسؤو˘م˘لا ح˘لا˘شصل
صساروأ’ا ة˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘شس

مÓعإ’اب ةفلكملا بشسح،  ةنتاب
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شس» ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا ىد˘˘˘˘ل
ذ˘ن˘م جد را˘ي˘ل˘م832ـلا«ينينم
ر˘ه˘شش ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج مود˘˘ق
ل˘خد ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،طرا˘˘ف˘˘لا صسرا˘˘م
يوذ نينطاوملا نم تارششعلا
نييفرحلا اذكو فيعشضلا لخدلا

ي˘ف ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأاو
لمعلا نع فقوتو ةلاطب ةمزأا
صسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب
ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا
ابلشس رثأا ام ،ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘طا˘ششن

م˘ه˘ترد˘قو م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم ديدعلا عفد ام وهو ةيئارششلا
ريتاو˘ف˘لا كر˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةشسشسؤوملا تاذ لاخدإاو مكارتت
ن˘م ا˘ه˘فر˘ع˘ت م˘ل ةدا˘ح ة˘مزأا ي˘ف
ى˘لإا  ةا˘ي˘ح˘لا ةدو˘ع د˘ع˘بو.لبق

نم ديدعلا فانئتشساو ،اهتعيبط
تاذ تررق ،ةيراجتلا ةطششنأ’ا
ة˘ي’و˘لا ة˘ن˘كا˘شس ح˘ن˘م ة˘كر˘ششلا

تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج
نوددشسي مهلعجت تÓيهشستلاو
نود  ةمكار˘ت˘م˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ل˘ك
صصي˘خر˘˘ت˘˘لا˘˘ك ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ع
ة˘ي’و˘لا˘˘ب ر˘˘ششع˘˘لا ت’ا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
ا˘يأا نا˘كشسلا ر˘ي˘تاو˘ف صصي˘ل˘خ˘ت˘ب

ريتاوفلا م˘ه˘ت˘ما˘قإا ة˘يد˘ل˘ب تنا˘ك
ديربلا بتاكم حتف نع Óشضف
اذكو ع˘فد˘لا ة˘ي˘نا˘كمإ’ م˘ه˘ما˘مأا

ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شص
تقو˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘˘لا
عقوم صصيشصخت هيف مت يذلا
قرطلا لك حيشضوتل ينورتكلا
ن˘˘˘م نو˘˘˘بز˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تادجتشسم˘لا ى˘ل˘ع مÓ˘ع˘ت˘شس’ا
. ةكرششلا صصخت يتلا

ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا ة˘مÓ˘شس نا˘م˘شضلو
،ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘˘ششلا تاذ  ر˘˘˘ه˘˘˘شست

نم يحشص لو˘كو˘تور˘ب نا˘م˘شض
ةفاكل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تÓ˘م˘ح لÓ˘خ
ءادترا ة˘يرا˘ب˘جا اذ˘كو ا˘ه˘تار˘ق˘م
هذ˘ه ل˘م˘ج˘م د˘˘ع˘˘بو.ةمامكلا
تاذ اه˘تر˘ششا˘ب ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا
ةيلمع ىلع رودلا ىتأا ،ةكرششلا
نينطاوملا عان˘ت˘ما د˘ع˘ب ع˘ط˘ق˘لا

ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘لاو د˘يد˘˘شست˘˘لا ن˘˘ع
عاجرتشس’ اذهو  ،نايحأ’ا صضعب
ةرششابمل ةكرششلا نويد لمجم
.هجو نشسحأا ىلع اهماهم

م.ءامشسأا/ ع.نامثع

رهششأا4 نم ديزأا ذنم مهتايفنح نع بئاغ

ءأملأب نوبلأطي ةنتأبب «نأصسملب» نأكصس
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تأصسفأنم ىلإا جأتحن :مأهكيب
ةحصضاو سسصسأا ىلع ةينبم

د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ج˘˘ن ثد˘˘ح˘˘ت
،قباشسلا يناب˘شس’ا د˘يرد˘م لا˘يرو يز˘ي˘ل˘كن’ا
ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘نا ق˘ير˘ف كلا˘م ما˘ه˘˘كي˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ياد
يتلا ةريخأ’ا تاروطتلا نع يلاحلا يكريم’ا
ة˘ي˘بوروأ’او ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ا˘ه˘تد˘ه˘شش
يرود مشسا تحت ةديدج ةقباشسم ءاششنإا ببشسب
.ةيداير ةيدنأا ةدع لبق نم يبورو’ا ربوشسلا

نأا م˘˘ل˘˘عأا كلا˘˘مو بعÓ˘˘ك »:ما˘˘ه˘˘كي˘˘ب لا˘˘˘قو
ةجاحب نحن ،ريهامجلا نودب ءيشش ’ انتشضاير
ىلإا ةجاحب نحن عيمجلل مدقلا ةرك نوكت نأ’
ةينبم تاشسفانم ىلإا جاتحنو ةلداع مدق ةرك
ميقلا هذه يمحن مل ام ،ةحشضاو صسشسا ىلع
.«رطخ يف نوكتشس اهبحن يتلا ةبعللا نإاف

 ًاÒبك ًأغلبم ىقلتي وينيروم
هتلأقإا دعب مأهنتوت نم

نا ن˘ع ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘شسو تف˘˘ششك
يدانل يلا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘م˘لا و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج
لاملا نم ًاريبك ًاغلبم ىقلت ،يزيلجن’ا ماهنتوت
،قيرفلا عم عقوملا هدقع ءاهتنا لبق هتلاقإا ءاقل
جئاتنلا ةلشسلشسو ،نوترفيا عم لداعتلا دعب كلذو
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف قيرفلا اهلجشس يتلا ةفيعشضلا

نم ةدحاو ةارابم يف ىوشس اهيف زفي مل يتلاو
نا فحشصلا تفاشضأاو.تاهجاوم صسمخ رخآا

ءاقل دنواب نو˘ي˘ل˘م51 ىلع ل˘شصح و˘ي˘ن˘يرو˘م
نأا ًاملع ،هناوأا لبق يزيلكن’ا يدانلا هترداغم
نيعجششملا ًاشصوشصخ نيريثكلا تأاجاف ةوطخلا
دعب قيرفلا همدقيشس ام نورظتني اوناك نيذلا
ة˘يد˘نأ’ا ة˘ط˘بار صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق ما˘˘يأا
.يتيشس رتيششنام عم هعمجيشس يذلا ةيزيلجن’ا

مأهاربأا دأعبإا :ليخوت
أًيصصخصش أًئيصش نكي ⁄

،ل˘ي˘خو˘ت صسا˘مو˘ت ،ي˘شسل˘ي˘ششت برد˘م ر˘شصي
اًئيشش نكي مل ماهاربأا يمات هداعبإا نأا ىلع
قيرف ةمئاق يف ماهاربأا جردي ملو.اًيشصخشش
صسأاك يئاهن فشصن يف زاف يذلا يشسليششت
.يتيشس رتشسششنام ىلع يزيلكنإ’ا داحت’ا

’ امدنع قلقلاب رعششي عيمجلا» :ليخوت لاقو
لهشسلا نم صسيل نكلو قيرفلا يف نونوكي

نم ر˘ي˘ث˘كلا يد˘ل .اًد˘بأا تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ي˘ل˘ع
قلق ه˘نأا م˘ه˘فأا نأا ي˘ن˘ن˘كم˘يو ه˘ع˘م ف˘طا˘ع˘ت˘لا

هذه ذختأا امدنع ينم بشضاغ امبرو نيزحو
يشضقن نايحأ’ا صضعب يف» :عباتو.«تارارقلا

بيردتلا دعب ثيدحلا يف ةعاشس نم برقي ام
يأاو اهذاختا بجي يتلا تارارقلا نع ريخأ’ا
نأ’ لزنملا ي˘ف م˘ه˘كر˘ت˘ن نأا بج˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
:فاشضأاو.«ررقت يتلا يه ةليئشضلا صشماوهلا
هزيكرت ىلع ظافحلا وه هلعف هنكمي ام لك»
نأا نكمي مجاهملا عشضو نأ’ ناميإاب ءاقبلاو
.«قئاقد يف ريغتي

ترأغتوتصش يبعل نم3 لزع
لزعلل هيبع’ نم3 عوشضخ ،تراجتوتشش نلعأا
ت’احل مهتطلاخ˘م لا˘م˘ت˘حا بب˘شسب ،ي˘ح˘شصلا

.دجتشسملا انوروك صسوريفب ةباشصم
لزع يف يكشسنيماك نيشسرام عفادملا لخدو
ةلاح فاششتكا ببشسب ،نيعوبشسأا ةدمل يحشص
امنيب ،هلفط ةناشضح يف انوروك صسوريفب ةباشصإا
صسيلازنوغ صس’وكين باشصملا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘ب˘ت˘ي
روهظ دعب ،ةيئاقو تاءار˘جإا فو˘ل˘غ˘يإا نا˘ي˘ل˘ي˘لو
ةداعإا ةلحرمب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘م˘شض ة˘با˘شصإا ة˘لا˘ح
ينفلا ريدملا وزاراتام ونيرغيليب لاقو.ليهأاتلا
مامأا ةررقملا قيرفلا ةارابم لبق ،تراغتوتششل
ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف ،صسمأا غرو˘˘ب˘˘شسف˘˘لو˘˘ف
تءاج انيبع’ صصوحف ج˘ئا˘ت˘ن»: (ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب)
.«انيلع رثؤوي ’ اذهو ،ةيبلشس
بيغي يذلا اكوتيجناماف صسÓيشس بناج ىلإاو
طا˘بر˘لا ي˘ف ة˘با˘شصإا بب˘شسب ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل
بع’و ازوشس انروب اشضيأا بيغي ،يبيلشصلا

بب˘˘˘شسب ’ا˘˘˘غ˘˘˘نا˘˘˘م ل˘˘˘يروأا ط˘˘˘شسو˘˘˘لا ط˘˘˘˘خ
صسونيتناتشسنوك دجاوتي نل امنيب ،تاباشصإ’ا

.فاقيإ’ا ببشسب صسونابورفام
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«افيفلا»و «افيويلا» تاديدهت دعب

يبوروألا ربوصسلا يرود نم ةديدج تأبأحصسنا

دوجو ،يلاطيإا يفحشص ريرقت دكأا
ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ةد˘يد˘ج تا˘˘با˘˘ح˘˘شسنا
.يبوروأ’ا ربوشسلا يرود
نم ةلاح ،ةيبوروأ’ا ةركلا دهششتو
نم اًيدان21 نلعأا امدعب ،ماشسقن’ا
ا˘ي˘نا˘ب˘شسإاو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا

ةديدج ةلوطب ءدب اهمزع ،ايلاطيإاو
ثي˘ح ،ا˘ًق˘ير˘ف02 ن˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘كم
ةفاشضإ’اب اًتباث اًقيرف51 دجاوتي
.مشسوم لك ةريغتم قرف5 ىلإا

تروبشس ياكشس» ةكبششل اًقفوو
داد˘ع˘ت˘شسا د˘ع˘ب ه˘˘نإا˘˘ف ،«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘˘مو ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت
ربوشسلا» ةلوط˘ب ن˘م با˘ح˘شسنÓ˘ل
ر˘ت˘شسششنا˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ل م˘˘شضنا ،«غ˘˘ي˘˘ل
.لانشسرآاو دتيانوي
ةنادإاو بشضغ ةلاح كانه نأا ركذي
ةيبوروأ’ا لودلا نم ديدعلا يف
ةلوطب ءاششنإاب21 ـلا ةيدنأ’ا رارقل
.ةديدج ةيراق

ر .ق ^

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت تف˘˘˘ششك
صسيئر اتروب’ ناوخ نأا ةينابشسا
،ي˘نا˘˘ب˘˘شس’ا ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب يدا˘˘ن
هقيرف يف زيمم فيشصل رشضحي
تادقاعت ءارجل هدادعتشسا دعب

فو˘˘ف˘˘شص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ة˘˘م˘˘خ˘˘˘شض
.ةمداقلا ةرتفلا يف «انارغولبلا»
نأا اكرام ةفيحشص تفششك دقف

دقع ىلع دهجب لمعي اتروب’
ف˘˘ي˘˘شصلا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص

و˘ه تارا˘ي˘خ˘لا د˘حأا ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
،دن’اه نوكيشس رخآ’او ،رامين
رامي˘ن ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ير˘ي و˘ه˘ف
كشش ’ ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تدو˘˘˘ج بب˘˘˘شسب
ةجح نوكيشس كلذ نأ’و ،اهيف
عم ديدجتلل ي˘شسي˘م˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر
اششربلا دير˘ي را˘م˘ي˘نو ،ا˘ششرا˘ب˘لا

.كلذل ت’زانت مدقيو
ةفيحشص تدكأا ،ةيناث ةهج نمو
دنومترود نأا «لابتوف صسنارف»

اششرابلا نم اشضرع يقلت عقوتي
ةع˘برأا˘ب ر˘ب˘كأا ،د˘ن’ا˘ه ل˘جأا ن˘م
،وروي نويلم57 نم فاعشضأا

ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘ششلا غ˘ل˘˘ب˘˘م و˘˘هو
نوكيشس يذلا يجورنلا بعÓل
ماع ناريزح نم ارابتعا ايراشس
د˘˘ع˘˘ت˘˘شسم ا˘˘˘ششرا˘˘˘ب˘˘˘لاو ،2202
اشضياو ،وينيتوك ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل
لجا نم ةريبكلا بتاورلا صضعب
.ةيلمعلا هذه

ةنولصشرب يف بخأصص فيصصل رصضحي أتروبل

لا˘يرا˘ي˘ف ق˘ير˘˘ف برد˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت
ًادقتنم ير˘م˘يا يا˘نوا ،ي˘نا˘ب˘شس’ا
ةد˘يد˘ج مد˘ق ةر˘ك ة˘لو˘ط˘˘ب ة˘˘ما˘˘قإا
طقف ةبخنلا ة˘يد˘نأا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘ششي
م˘شسا تح˘ت زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
يبوروأ’ا ربوشسلا يرود

برد˘˘˘م ير˘˘˘م˘˘˘˘يإا يا˘˘˘˘نوا لا˘˘˘˘قو
برح اهنإا »:ءارفشصلا تاشصاوغلا

ةرك يف ةرطيشسلاو ةطلشسلا ىلع
ةيلام ةمزأاو ةحئاج لÓخ مدقلا
فرعي عي˘م˘ج˘لا ،ة˘يد˘نأ’ا ع˘ي˘م˘ج˘ل
اننأا وهو لايرايف فقومو يفقوم

،ي˘بوروأ’ا ر˘˘بو˘˘شسلا يرود د˘˘شض
ةكرتششم لولح ىلإا ةجاحب نحن
نحن .طقف ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘يد˘نأ’ صسي˘لو
لعجل عيمجلا يف ريكفتلل ةجاحب
اذهو ًاددجم ةعئار ةشضايرلا هذه
.«انفده

يبوروألا ربوصسلا يرود دصض نحن :يرميا

ربع يلاطي’ا امور يدان نلعأا
«رتيوتلا» ىلع ي˘م˘شسر˘لا ه˘ع˘قو˘م
ةلوطب يف ةكراششملا هشضفر نع
،ي˘˘˘˘˘˘بوروأ’ا ر˘˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘˘شسلا يرود
.صساشسأ’ا نم اهتماقإاو
ايلاطيإا ةيدنأا نيب نم صسيل امور
ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم تن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا

نÓيم يف لثمتت يتلاو ،ةلوطبلا
.صسوتنفوجو رتنإاو
ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘فو
صضراعن نحن »:هيف ءاج ةيلاطيإ’ا
هنأ’ ،قل˘غ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ةد˘ششب
ع˘م ي˘شسا˘شسأا ل˘˘كششب صضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.«اهبحن يتلا ةبعللا حور

هذه اًعيمج بحن نحن »:فاشضأاو
ر˘ث˘كأا ءا˘ي˘ششأ’ا صضع˘بو ،ة˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا
.«مدقلا ةرك يف لاملا نم ةيمهأا
ةلوطب ىلع صسفاني امور نأا ركذي
يف د˘جاو˘ت˘يو ي˘بوروأ’ا يرود˘لا
د˘ع˘ت˘شسي ثي˘ح ،ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ف˘˘شصن
.دتيانوي رتشسششنام ةهجاومل

يبوروألا ربوصسلا يرود يف ةكرأصشملا سضفري أمور

،ينيتنجرأا يفح˘شص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
و˘ي˘جر˘ي˘شس نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
،يتيشس رتشسششنام مجن ،وريوغأا
.ةنولششربل عيقوتلا نم برتقا

،اًيمشسر يتيشس رتشسششنام نلعأاو
وريوغأا ليحر ،عيباشسأا ةدع ذنم
ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘ب هد˘˘ق˘˘ع ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع
ىشضق نأا دعب ،يراجلا مشسوملا

دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م ي˘ف ماو˘˘عأا01
«ي˘شس.يإا.ي˘ت» ع˘قو˘م بشسح˘˘بو
ىقلت وريوغأا نإاف ،ينيتنجرأ’ا

عيقوتل˘ل ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘م ا˘ًشضر˘ع
ن˘˘م بر˘˘ت˘˘قاو ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘˘ل
ى˘لإا بع˘ل˘لاو ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘˘لا

.يشسيم لينويل هنطاوم بناج
رارمتشس’اب وريوغأا مشسا طبتراو
امإا لاقت˘ن’او ج˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف
،دتيانوي رتشسششنام وأا يشسليششتل
.ةنولششرب ىلإا برقأا تاب هنكل

ةشصرف وريوغأا عم دقاعتلا دعيو
ءاهتنا لظ يف ،ةنولششربل ةيبهذ
˘مد˘عو ،دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م˘ب هد˘ق˘˘ع

لباقم ءيشش يأا يدانلا فيلكت
ة˘˘˘مزأ’ا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
.ةبعشصلا ةيداشصتق’ا

ةنولصشرب سضرع ىلع قفاوي وريوغأا

مصسحي يفيلخلا
يبأبم لبقتصسم

نيتملكب

صسي˘ئر ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن در
،يشسنرفلا نامريج ناشس صسيراب

ديدمت نأاششب راثملا لدجلا ىلع
مجاه˘م ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك د˘قا˘ع˘ت
.ةعطاق ةلاشسرب ،قيرفلا

ينويزف˘ي˘ل˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ر˘ششنو
عطقم «وتيغنيرششلا» ينابشسإ’ا
و˘هو ،ةا˘ن˘ق˘لا ل˘شسار˘م˘ل و˘يد˘˘ي˘˘ف
،ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا ى˘˘لإا ’اؤو˘˘شس ه˘˘جو˘˘ي
يب يف يبابم ىقبي له» :لوقي
.«؟يج صسإا

يشسيراب˘لا يدا˘ن˘لا صسي˘ئر لا˘قو
م˘ع˘ن» :ه˘ترا˘ي˘شس ل˘ق˘˘ت˘˘شسي و˘˘هو
.«ديكأاتلاب
قيرفلا عم يبابم دقاعت يهتنيو
،2202 ف˘ي˘شص ي˘ف ي˘شسيرا˘ب˘˘لا

ن˘م ا˘مدا˘ق م˘˘شضنا ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
7102 ف˘˘ي˘˘شص ي˘˘ف و˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م
ىلع وروأا نويلم081 لباقم
ة˘ي˘˘ماز˘˘لإا ع˘˘م ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس
.ءارششلا

ي˘شسنر˘ف˘لا م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
م˘˘˘شسح ي˘˘˘ف اددر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م با˘˘˘˘ششلا

طابترا ع˘م ة˘شصا˘خ ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
لاير ىلإا لاقتن’اب اريثك همشسا

.ينابشسإ’ا ديردم
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لئابقلا ةبيبشش قيرف لشصاو
صسأا˘ك ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ه˘˘شضور˘˘ع
ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘ي˘لار˘يد˘ف˘˘نو˘˘كلا
زوفب داع امدعب ،مدقلا ةركل
ي˘˘˘˘شضارأ’ا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث
دحاول نيفدهب ة˘ي˘نور˘ي˘ما˘كلا

يدان ردشصتملا باشسح ىلع
را˘طإا ي˘ف ،ترو˘ب˘شس نو˘تو˘˘ك
رود ن˘˘˘˘˘˘˘م5ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا

«فا˘كلا» صسأا˘ك تا˘عو˘م˘ج˘˘م
.مدقلا ةركل

نينوللا باحشصأ’ لجشسو
نب يئانثلا رشضخأ’او رفشصأ’ا
احنمي˘ل ،ة˘ف˘ير˘شش ن˘بو ح˘يا˘شس
ا˘ن˘ي˘م˘ثو ا˘ما˘˘ه ازو˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا

يف قيرفلا هلÓخ نم عشضو
9ـب ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ةراد˘˘˘شص
نوتوك عم ة˘ف˘شصا˘ن˘م ،طا˘ق˘ن
ةديحو ةلو˘ج ل˘ب˘ق ،ترو˘ب˘شس
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ت˘˘شسلا لاد˘˘˘شسإا ن˘˘˘م
.تاعومجملا يرود

ةجاحب نافل لابششأا
لهأاتلا نامشضل لداعتل

لا˘˘˘ب˘˘˘ششأا نو˘˘˘كي˘˘˘شسو اذ˘˘˘ه

صسي˘ن˘يد ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘لا
ي˘ف لدا˘ع˘ت˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب نا˘˘ف’
ىت˘ح ل˘ب˘ق ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا

ةعومجملا ءاقل ةجيتن ةفرعم
ة˘˘شضه˘˘ن ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘قÓ˘˘ي يذ˘˘لا
مشسو˘م˘لا بق˘ل ل˘ما˘ح نا˘كر˘ب
ا˘شسبا˘ن ف˘ي˘شضلا ي˘شضق˘ن˘˘م˘˘لا
نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ي˘ب˘ماز˘لا را˘ت˘شس
ر˘شضخأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘˘شصأا

ةريبك ةوطخ اوطخ رفشصأ’او
مداقلا رودلل لهأاتلا نامشضل
نأاو ام˘ي˘شس’ ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا ن˘م

اهيف يقÓي ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا
اشسبان فيشضلا رئازجلا لثمم
حا˘ت˘ف˘لا بع˘ل˘م ى˘ل˘˘ع را˘˘ت˘˘شس
وزو يزي˘ت˘ب4591 ربم˘فو˘ن
زوف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘شصر˘ف ي˘هو
 .ةعومجملا ةرادشص نامشضو

ةلو÷ا ‘ زوفلا
نم Ìكأا ةÒخألا

يرورشض
ةب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف نأا ح˘ي˘ح˘شص

مشسح نم ابيرق تاب لئابقلا

ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأا ه˘نأا ’إا ل˘هأا˘˘ت˘˘لا
نم ةريخأ’ا ةلوجلا يف زوفلا
ةراد˘˘شص ي˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
ةهجاوم نامشضو ةعومجملا
ف˘شصلا تل˘ت˘حا ي˘ت˘لا قر˘ف˘˘لا
ظوظح عفري ام وهو يناثلا
هؤوÓمزو ة˘ف˘ير˘شش ن˘ب د˘ئا˘ق˘لا
يبهذلا ع˘بر˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف

ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ةر˘م لوأ’
يرانكلا داد˘ع˘ت نأاو ا˘م˘ي˘شس’
«فاكلا» صسأاك ةشسفانم ربتعي
.يدانلل ةلشضفملا ةقباشسملا

ب.م.يرشسيإا

لهأأتلا مصسح نم بÎقيو ادد‹ قلحي «يرأنكلا»
لئابقلا ةبيبشش

يدوج تيا نيدلا زع ةركشسب داحتا بردم لكاششم تدادزا
هبيغتشس ةيلشضع ةباشصإا ىلا ةغيلفوب عفادملا صضرعت دعب اريثك
وداراب ةمق نع هبايغ ينعي ام وهو عوبشسأ’ا اذه تابيردت نع
ةروشص يف ىرخأ’ا تابايغلا صضعب هيدل قيرفلا نأاو ةشصاخ
نود نم قيرفلا لعجيشس يذلا رم’ا ،عطاقملا موراكوبو دويشس
دشسل ملاشس طشسولا بع’ ماحقاب ابلاطم نوكيشس ثيح ةرهظا
دامتع’ا ةلشصاومب ابلاطم نوكيشس نيح يف ىنميلا ةهجلا غارف
. ىرشسيلا ةهجلا يف جوردي ىلع

عطاقŸا يئانثلا لكاششم ةيوشست نورظتني راشصنألا
وداراب ةمق لبق

صسراحلاو موراكوب يئانثلا ةركشسب داحتا ةرادإا تدعوتو اذه
ادج صساشسح تقو يف قيرفلا امهتعطاقمل ارظن فيرشش نب
يف امهتاقحتشسم نم ءزج ةيوشست ىلع تلمع اهنوك نم مغرلاب
اهدعو تفلخا ةرادإ’ا نا ىري يئانثلا نوك نم مغرلاب قباشسلا

ةمق لبق يقبتملا ءزجلا ةيوشست ىلع قباشس تقو يف تدكا نيح
لمأايو اذه ليرفا رهشش ةياهن ةطبارلا صسأاك يف ةرظتنملا وداراب
لك ىلا ةجاح يف قيرفلا ناو ةشصاخ لاكشش’ا ءاهنا راشصنأ’ا
 . ةلبقملا ةرتفلا لÓخ نيبعÓلا

صشامر ماششه
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د˘عا˘شسم˘لا برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ثيد˘˘ح ي˘˘ف
صصوشصخب رطششلب ةيواششلا داحتا قيرفل
:لاق ثيح قيرفلا اهاق’ يتلا تاداقتن’ا
تارا˘ي˘خ˘لو ق˘ير˘ف˘ل˘ل تادا˘ق˘ت˘˘نا دو˘˘جو»
لÓج د’وأا ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
راشصنأ’ا عيمج وعدأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ةر˘ي˘خأ’ا

طغشضلا يدافتل قيرفلا نم نيبرقملاو
كلذ نأ’ ةليكششتلا ىلع يبلشس لكششب
نابششلا ء’ؤوه ىلع ريثأاتلا ىلإا يدؤوي دق
لماعتلل ةمزÓلا ةربخلل نودقتفي نيذلا

. عاشضوأ’ا هذه لثم عم
ÚبرقŸا ىلعو فدهتشسم قيرفلا

قيقحتل ةعومÛا ةدعاشسم
» انفادهأا

:لا˘ق ثي˘ح ه˘ث˘يد˘ح ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘شصاوو
تا˘ه˘ج ةد˘ع ن˘م فد˘ه˘ت˘˘شسم ا˘˘ن˘˘ق˘˘ير˘˘ف»
اهعبتت اهققحن ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ك نأا ل˘ي˘لد˘لاو
اذإاو نيشسفانملا نم تاداقتناو تاماهتا

هلهاجت نكميو رثؤوم ريغ رمأ’ا اذه ناك
لخادلا نم يتأات يتلا تاداقتن’ا نأا ’إا
ة˘ي˘شسف˘ن ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي
ىلع اولخبي مل نيذلا نابششلا نيبعÓلا
ةدد˘ع˘ت˘م بي˘لا˘شسأا كا˘ن˘ه ءي˘ششب ق˘ير˘ف˘لا

يف ثدحي ام نع اديعب ةلاشسرلا لاشصيإ’
ع˘ي˘م˘ج˘لا و˘عدأا ا˘ي˘لا˘ح ق˘ير˘ف˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
ىلع ظافحلل ةيلوؤوشسملا حورب يلحتلل
. نآ’ا دح ىلإا ققحملا بشسكملا

 صشامر ماششه هرواح

تي˘ب ى˘ل˘ع تأار˘˘ط ةد˘˘يد˘˘ع ل˘˘كا˘˘ششم
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش
ةرادإ’ا صسلجم صسيئر رارق دعب ةشصاخ
قباشسلا بعÓلا نع يلختلاب يراطيق
ىلع قفتا ناو هل قبشس يذلاو يشسيامل

ركذي راجح بردملا عم ليشصافتلا ةفاك

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا مد˘˘ع رر˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه نأا
لكاششم˘لا ة˘يو˘شست ن˘ي˘ح ى˘لإا ةد˘كي˘كشس
ة˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘نا˘˘م˘˘شض م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ة˘˘يرادإ’ا
ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ل˘˘جا ن˘˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصل
صسفن يف اينمتم قيرفلا عم هعورششم
رار˘ق ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق ا˘ع˘ير˘شس ا˘ه˘ل˘ح تقو˘˘لا

. ىرخأا ةهجو نع ثحبلا
هداهتجا لشصاوي يروب‹

ميشسرت نورظتني نوبعÓلاو
راجح مامشضنا

ي˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘شضح˘˘م˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘يو اذ˘˘ه
ىلع رشصي ن˘يا دا˘ج˘لا ه˘ل˘م˘ع يرو˘ب˘ج˘م
نم حيحشصلا ةكشسلا يف قيرفلا عشضو
ةعومجملا لعج ام وهو ةيندبلا ةيحانلا
فدهلا ناو ةشصاخ اريثك هعم بواجتت
ةيندبلا بناوجلا نيشسحت هبشسح ىقبي
ةلحرم كرتعمل ازهاج دادعتلا لك نوكيل
عبارلا نم اءدب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا

ى˘ل˘ع اور˘شصا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نا ا˘م˘ل˘ع يا˘˘م
مهبناوجل متهي بردم نييعت ةرورشض
يندبلا رشضحملا لمع لÓغتشساو ةينفلا
 . تايدحتلا مداقل ابشسحت ايليمكت نوكيل
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ةيواششلا دا–ا
نهارلا تقولا ‘ ÚيبعÓلا ىلع طغشضلا يدافتل راشصنألا وعدي صسيئرلا

ةدأفتصسÓل مهتدعأصسم أنيلع نأبصش Úبعل أنيدل» :رطصشلب
«ةهجوŸا تادأقتنلا نم

ةدكيكشس ةبيبشش
ديدج بردم Úيعت ىلع نورشصي نوبعÓلا

« ادأكيصسور» تيب ‘ ئراوط ثدحيو يصسيأŸ ىلع ىلختي يرأطيق

يدا˘ن˘لا با˘شسح ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك Ó˘هأا˘ت ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ق˘ق˘˘ح
ىلإا قيرفلا تداق ةلماك ةيثÓث عقاوب ينيطنشسقلا يشضايرلا
ةهجاومل ةمشصاعلا ىلإا قيرفلا لقنتيشس نيأا يئاهنلا نمثلا رودلا
نيأا نم صسابع زيزع بردملا فرع دقو اذه دادزولب بابشش
مغرلاب ةروشضخلل ينفلا مقاطلا ءاطخأا لغتشساو فتكلا لكؤوت
تايونعمب رشضحيشس قيرفلا نأا ركذي هييشساشسأا حارأا هنوك نم
يتلاو ةمداقلا تاعاشسلا يف ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ة˘ي˘لا˘ع
لكاششم يف رامثتشس’ا لجا نم صسابع زيزع لابششأا اهرظتني
. صسفانملا

ةشسفانŸا ةدح نم ديزيشس Êاثلا قيرفلا دودرم
ىوتشسم ىلع ةشصاخ ايلوطب ءاقل ةرقم مجن ةليكششت تدأاو

فوفشص يف ةلجشسملا ةديدعلا تابايغلا مغر يفلخلا طخلا
ام تمدق ةعومجملا نأا صسابع زيزع بردملا دكأا ثيح ةبيتكلا

هدعشسأا ام مهأا نأاو ةشصاخ رثكأا ررحتلاب اهشسفنل تحمشسو اهيلع
قيرفلا لع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا فاد˘هأÓ˘ل ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘ج˘شست و˘ه
تارايخ صشتوكلل نوكتشس ثيح ىرخأ’ ةشصح نم نشسحتي

.قيرفلا ءاقب نامشض ىلع لمعلا لجا نم Óبقتشسم ةديدع
صشامر ماششه

ةرقم م‚
ةنيطنشسق بابششل هئاشصقإا دعب

ةطبارلا سسأأك ‘ لهأأتي هتيعقاوب مجنلا
Ÿيبرأيصسلا ةهجاو

ةطرو ‘ يدوج تيا عصضيو ةبأصصإلا هدوأعت ةغيلفوب

نم مداقلا رودلل لهأاتلا يف هظوظح فيطشس قافو قيرف نهر
يذلا لداعتلا بقع ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا صسأاك ةقباشسم
بونجلا صستاريب ود˘ن’روأا يدا˘ن ما˘مأا ه˘ت˘ه˘جاو˘م ه˘ي˘ل˘ع ته˘ت˘نا
،تاعومجملا يرود نم ةريخأ’ا لبق ام ةلوجلا راطإا يف يقيرفإا

ةجيتن راظتنا ةيمتح مامأا فيطشس قافو دادعت نوكيشسو اذه
ةفر˘ع˘م˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م ى˘ت˘حو ىر˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا

راظتناو ةريخأ’ا ةلوجلا يف زوفلاب ابلاطم تاب هنأا امب ،هريشصم
.ىرخأ’ا ةارابملا جئاتن

ب.م.يرشسيإا

هظوظح نهريو Ìعتي دوصسألا رصسنلا
 فيطشس قافو
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را˘م˘˘ع ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘ع
اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘شسي˘˘ئر ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هار˘˘˘ب
ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ةرادإا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘ل
يدانل مهشسأ’ا تاذ ةيشضايرلا

ا˘ف˘ل˘˘خ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
رشصانلا دبع قباشسلا صسيئرلل
هتلا˘ق˘ت˘شسا مد˘ق يذ˘لا صسا˘م˘لا
.يدانلا رييشست يف هلششف دعب
يم˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا ف˘ششكو
هتحفشص ىلع هرششن نايب ربع
«كوبشسياف»  ىل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا
ةيمهارب رامع  نييعت مت هنأا

صسلجمل اديدج اشسيئر ايمشسر
تاذ ةيشضايرلا ةكرششلا ةرادإا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل م˘˘ه˘˘شسأ’ا
ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا كلذو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ليربأا02 ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

1202.
نإا˘ف ،ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا بشسحو
ىل˘ع ة˘ي˘م˘هار˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ت رار˘ق
تاذ ةيشضايرلا ةكرششلا صسأار
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل م˘˘ه˘˘شسأ’ا
عام˘ت˘ج’ا د˘ع˘ب ءا˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا

فلتخم نيب عمج يذلا ماهلا
يذلا ةرادإ’ا صسلجم ءاشضعأا

صسيئرلا ةلاق˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ق˘فاو
.صساملا رشصانلا دبع قباشسلا

وه ة˘ي˘م˘هار˘ب نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘لو
تا˘فا˘شسم˘لا ي˘ف ق˘با˘شس ءاد˘ع
ةي’و نم ردحني ةطشسوتملا

ةدع ققح نأا هل قبشس،ةملاق
لÓخ ةيلودو ة˘ي˘ن˘طو با˘ق˘لأا
.تانيعبشسلا تاونشس
ةلا˘شسر نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
،ة˘˘ح˘˘˘شضاو تنا˘˘˘ك را˘˘˘شصنأ’ا

يدايأا يف ةرادإ’ا عشضو يهو
ةكرشش ىقبت ،ةيدولوملا ءانبأا

’ صصاخششأا نيعت كارطنوشس
ىتح ’و قيرفلاب مهل ةقÓع
ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘شضا˘˘ير˘˘ب
قيرفلا قاششع بشضغ طشسو
ريثكلا نورظتني اوناك نيذلا

هنمازت˘ل ار˘شضن م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
.ةيوؤوملا عم

جاحلب اشضر

هتلاقتشسا صساملا رشصانلا دبع ميدقت دعب

ةيدولوملا ةرادإا سسلجمل اديدج أصسيئر ةيمهارب رأمع

نارهو ةيدولوم

 تأبيردتلا فنأأتصسي سشأقن
ةمدأقلا تأقأقحتصسÓل زهأجو

برد˘م ي˘شسي˘نو˘˘ل د˘˘لا˘˘خ اد˘˘ب
Óئافتم ،صشارحلا داحتا قيرف
دا˘ح˘تا جار˘خإا ى˘ل˘ع ه˘˘ترد˘˘ق˘˘ب
يتلا ةيعشضولا نم ،صشارحلا
قفتا هنأا اريششم ،اهيلع دجاوتي
قيرفلا عشضو ىلع ةرادإ’ا عم
،ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا را˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘˘شصحو
.ةمداقلا تاقاقحتشس’ا

صشماه ىلع يشسينول حرشصو
اهارجأا يتلا ةيبيردتلا ةشصحلا

ةا˘˘˘ن˘˘˘قـل ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ششع
عم تاشضواف˘م˘لا» :«مÓ˘شسلا»
نكت مل صشارحلا داحتا صسيئر
نأا ن˘كم˘ي ’ ي˘ن˘نأ’ ،ة˘ب˘ع˘˘شص
ي˘فد˘هو ،بل˘ق˘لا ءاد˘˘ن صضفرأا

يف جئاتنلاو ءادأ’ا نيشسحتوه
م˘غر ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص
.«انرظتنت

ءاقبلا نامشض انفده»
دوعشصلا ءاج نإاو

«هب ابحرم
فدهتشسي هنأا يشسينول دكأاو
نامشضل صشارحلا داحتإا ةدايق

م˘شسق˘لا فا˘˘شصم ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ،ةاو˘˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
دوعشصلا ءا˘ج نإاو ،ى˘ط˘شسو˘لا
ا˘نأا» :در˘ط˘ت˘شساو ،ه˘ب ا˘ب˘حر˘م˘ف
نو˘كت ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا نأا فر˘عأا
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ل˘ه˘˘شس
ا˘ن˘ن˘كل ،ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ن ي˘˘ت˘˘لا
مشسق˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا فد˘ه˘ت˘شسن
ن˘م ا˘ن˘كم˘ت ناو ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا
’ املو ،ىلوأ’ا راودأ’ا بعل
مشسق˘ل˘ل دو˘ع˘شصلا ة˘قرو بع˘ل
.«فرتحم لوأ’ا

ب.م.يرشسيإا

قيرف مجاهم ،صشاقن ماششه داع
ءاو˘جأا ى˘لإا نار˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
نم هئاف˘شش د˘ع˘ب ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
يف اهل صضرعت يتلا ةباشصإ’ا

.ىشضم تقو
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘˘ششكو
،ينارهولا يدانلل ،ةيمشسرلا
داع لكششب بردت صشاقن نأا

ا˘مو˘هو لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
تاقاقحتشسÓل ازهاج هلعجي
يذ˘لا ر˘مأ’او˘˘هو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
نيدلا ر˘ي˘خ برد˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي
يف ةيفاشضإا ’ولح ،يوشضم

با˘ح˘شصأ’ ي˘ما˘مأ’ا ط˘خ˘لا
.صضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا

ب.م.يرشسيإا

طشسوتŸا صضيبألا رحبلا باعلأل اÒشض–

مدأقلا ناوج عارصشلا تأصسفأنم فأنئتصسا

صشارحلا داحتا
 :يشسينول ،تقو برقأا يف جئاتنلاو ءادألا نيشسحت فدهتشسي هنأا دكأا
«ةيحيرأأب ءأقبلا نأمصض أنفدهو بحر ردصصب ةمهملا تبلق»

ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تن˘ل˘عأا
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘عار˘˘ششلا ة˘˘حÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةينطولا تاشسفانملا فانئتشسا
بكر˘م˘لا˘ب عار˘ششلا ة˘شضا˘ير˘˘ل
«تا˘˘ي˘˘شسلد˘˘نأ’ا» ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا
ناوج72 ـلا نيب ام ،نارهوب
،نيلبقملا ة˘ي˘ل˘يو˘ج3 ى˘˘˘˘لإا

ار˘ي˘شضح˘˘ت نو˘˘كت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو
،2202 ةيطشسوتملا باعلأÓل
.رئازجلا اهنشضتحت يتلا

نأا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
رابتخاوه ةلوطبلا نم فدهلا

تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘جإا نا˘˘˘˘كم
با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ن˘˘˘م˘˘˘شض عار˘˘˘ششلا
بكر˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،نارهو تايشسلدنأ’ا يحايشسلا
اذ˘ه قÓ˘ط˘نا ن˘˘ع ما˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
نا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو .ل˘ف˘ح˘م˘لا
ع˘ي˘م˘ج ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت
براوق) عارششلا تاشصاشصتخا

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب (ة˘ي˘˘عار˘˘شش حاو˘˘لأاو
ىلع ،ةيرمعلا تائفلا عيمجل
ةين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا م˘شسق˘ت نأا
ى˘لوأ’ا ،ل˘˘حار˘˘م ثÓ˘˘ث ى˘˘لا

،(نار˘˘˘هو) تا˘˘˘ي˘˘˘شسلد˘˘˘˘نأ’ا˘˘˘˘ب
ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘ششب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لاو
ىشسرملا ةيدلبب تشسوفت˘ن˘ما˘ت
41 ن˘م (ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘قر˘˘شش)
ىلع ،مداقلا ةيليوج71 ىلإا
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا نو˘˘كت نأا
لحاوشسب ،(ةيئاهنلا ة˘ل˘حر˘م˘لا)
81و51 نيب ام لجيج ةي’و
.1202 ربمتبشس
ةلوطبلا هذه ل˘ل˘خ˘ت˘ت˘شس ا˘م˘ك
صسأاك يه امهادحإا ،نيتشسفانم
12‐81) ةدكي˘كشسب ر˘ئاز˘ج˘لا
ىر˘˘˘˘˘˘˘خأ’او ،(1202 توأا
ة˘با˘ششلا بهاو˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ي˘قر˘شش) ئ˘طا˘˘شش ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
4 ى˘˘˘لا2 ن˘م (ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا
.لبقملا ربمتبشس
لوأا مي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا را˘ششي
تياكلا«لا يف ةينطو ةلوطب
71و41 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م «فرا˘˘˘شس
،تشسوفتنماتبويلوي
دهعلا ثيدح صصا˘شصت˘خاو˘هو
.رئازجلا يف

ر.ق

رود˘ل˘ل ياد ن˘ي˘شسح ر˘˘شصن ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت
بقع ةطبارلا صسأاك ةقباشسم نم ةينامثلا
ةيعمج قيرف ىلع ققحملا ريبكلا زوفلا

يذلا ءاقللا يف ةفيظن ةيعابرب ةليلم نيع
02 بعلمب ،ءاثÓثلا ةيششع نييدانلا عمج
نيشسح رشصن دادعت مدقو ،رشصانعلاب توأا
ةعطاقملا هلÓخ نم ىحم ،ريبك ءادأا ياد
ةيشضاملا مايأ’ا يف دادعتلا هب ماق يتلا
اهدوعوب ةرادإ’ا ءافو مدع ىلع اجاجتحا
اميف ،نيبعÓلا ىلع اهتعطق يتلا ةريثكلا
نأا ’إا ،ةقلاعلا ةيلاملا تاقحتشسملا صصخي

دلو ةرادإا نوك ،اذه نم ثدح ءيشش ’
نع ،دع˘ب˘لا ل˘ك ةد˘ي˘ع˘ب لاز˘ت ’ ي˘لر˘ي˘مز
.قيرفلا

لا˘ب˘˘ششأا ه˘˘جو ،مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ءادأ’ا لÓ˘˘خ ن˘˘مو
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘لا˘˘شسر ،لÓ˘˘˘ب ير˘˘˘يزد برد˘˘˘م˘˘˘لا
ةبيبشش ةينامثلا رودلا يف مداقلا مهشسفانمل
ىلع ققحم˘لا ر˘ي˘ب˘كلا زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

.ةليلم نيع ةيعمج
داجيإا ىنمتأاو زوفلاب ءادعشس :يريزد

ةيلاملا ةمزألا صصخي اميف لولحلا
ر˘شصن ق˘ير˘ف برد˘˘م لÓ˘˘ب ير˘˘يزد ر˘˘ب˘˘ع
زوفلاب ةريبكلا هتداعشس نع ياد نيشسح
،ةليلم نيع ةيعمج باشسح ىلع ققحملا

ةرادغلا نكمتت نأا تقولا تاذ يف اينمتم
يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمز’ لح داجيإا نم
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شس’ا ل˘ب˘ق ق˘ير˘ف˘لا˘ب ف˘شصع˘˘ت

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ير˘يزد لا˘قو.ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
مويلا زوف˘لا»:«مÓ˘شسلا ةا˘ن˘ق» ا˘ه˘ب صصخ
لك ن˘م ما˘ه ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ى˘ل˘ع
ماق يتلا ةعطاقملا دعب اميشس’ يحاونلا
نورشضاح اننأا انتبثأا اننأا ’إا نوبعÓلا هب
يف نيفده انلجشس ثيح ،يحاونلا لك نم
يناثلا طوششلا يف نيفدهو لوأ’ا طوششلا

..«هانققح امب ءادعشس نحنو
لح داجيإا ةرادإ’ا نم ىنمتن نحن »:عباتو
وهو اهيف طبخت˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزÓ˘ل
كلت ادع ام ،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا لك ناشش
ام اننأا ’إا ،ةينطو تاكرشش كلمت يتلا
.«نحن انتلكششمل لح داجيأا وه انمهي

ب.م.يرشسيإا

قيرف ،ءاثÓثلا ةرهشس ،نكمت
قيقح˘ت ن˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
ةارابم˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك را˘شصت˘نا
جر˘ب ي˘ل˘هأا˘ب ه˘ت˘ع˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
توأا02 بعلمب جيريرعوب
فادهأا ةثÓث ةجيتنب جربلاب
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف د˘˘˘حاو فد˘˘˘ه˘˘˘ل
ةشسماخلا ةلوجلا نع ةرخأاتم
فرتحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ر˘ششع
نود ن˘˘مو با˘˘ب˘˘ششلا ، لوأ’ا
صسراح˘لا كا˘ب˘شش كد تا˘ياد˘ب
ةنماثلا ةقيقدلا يف كيرديشس
رشسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
د˘˘م ، خا˘˘شسن ن˘˘يد˘˘لا صسم˘˘شش
موجهلا يف لشصاوت بابششلا
ى˘لإا صصر˘ف˘ل˘ل ع˘ي˘ي˘شضت ن˘ي˘˘ب

يناثلا فدهلا ليجشست ةياغ
طوششلا نم12 ةقيقدلا يف
قيرفلا مجن قيرط نع لوأ’ا
يف ةريرمت دعب دويعشس ريمأا
بيعشش عفاد˘م˘لا ن˘م ق˘م˘ع˘لا

ج˘ي˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ،داد˘ك
ل˘ي˘ج˘˘شست˘˘ب ع˘˘شضو˘˘لا كراد˘˘ت

يف ةج˘ي˘ت˘ن˘لا صصي˘ل˘ق˘ت فد˘ه
ءازج ةبرشض نم82 ةقيقدلا

،عا˘قا˘ق بعÓ˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ىلع رطي˘شسي˘ل دا˘ع با˘ب˘ششلا
فد˘˘ه د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا راو˘˘˘طأا
ديد˘ع˘لا ع˘ي˘شض ثي˘ح ي˘ل˘هأ’ا

ى˘˘مر˘˘م ما˘˘˘مأا تار˘˘˘كلا ن˘˘˘م
ةياغ ىلإا كيرديشس صسراحلا
تده˘شش ي˘ت˘لا04 ةق˘ي˘قد˘لا
روكلب ءانبأ’ قرافلا قيمعت

ةز˘م˘˘ح بعÓ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
طو˘ششلا ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي˘˘ل لو˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ةجي˘ت˘ن˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م لوأ’ا
. فدهل فادهأا ةثÓث
ةلباقملا نم يناثلا طوششلا
يذ˘لاو د˘يد˘˘ج˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
صصرفلا نم ديدع˘لا ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت
دبع لابششأا لبق نم ةعئاشضلا
اوريشس نيذلا يتخب ميركلا
ءاقللا نم ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘كششب
ةيب˘ل˘شسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘شصاو˘ت˘ت
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘˘با˘˘˘كل˘˘˘ل»

م˘ل ي˘ت˘لاو با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘مو
زوف يأا قيرفلا اهيف ققحي
م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
.يلاحلا يوركلا

ىلإا انئج» : يتخب
زوفلا لجأا نم جربلا

ام اودأا نوبعÓلاو
«مهيلع

،يت˘خ˘ب م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ف˘ششك
ق˘ير˘ف˘ل د˘عا˘شسم˘لا برد˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا نأا ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
جر˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ى˘˘˘لإا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
زو˘ف˘لا ل˘جأا ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو
ن˘˘ير˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
مامأا ةلوطب˘لا ي˘ف ن˘ير˘ي˘خأ’ا

مجنو ناشسملت دادو نم لك
نأا يتخب فاشضأا امك ، ةرقم
مهيدل ام لك مدق نيبعÓلا
م˘ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ءاقللا راوطأا ةليط اورطيشس
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو اذ˘˘ه ةر˘˘كلا ى˘˘ل˘˘˘ع

نأا بابششلل تقؤوملا بردملا
ةيونعم ةميق هل زوفلا اذه
ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ا˘˘شصو˘˘شصخ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ي˘ت˘ع˘قو˘˘م
ناذ˘ل˘لا ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإاو
Ó˘ي˘ق˘ث ا˘م˘˘شصخ نو˘˘نو˘˘كي˘˘شس
ن˘م مد˘ق˘م˘لا دودر˘م˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
ر˘˘شسن˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘شسحو يوار˘˘˘ح˘˘˘شصلا

داحتإ’ا مامأا يبرادلا ةارابم
تايئزج ى˘ل˘ع بع˘ل˘ت ي˘ت˘لاو
. ةريغشص
د˘˘كأا ،ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ن˘م نو˘ب˘عÓ˘لاو ه˘نأا ي˘˘ت˘˘خ˘˘ب
5 بع˘ل˘م˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا اورا˘˘ت˘˘خا

ةارابملا يف يبملوأ’ا ةيليوج
ةبيبشش مامأا ةرخأاتملا ةمداقلا
لماوع ةدعل ارظن ،ةرواشسلا
ىلع نيبعÓلا حايترا اهمهأا
،بكر˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأا

Ó˘ي˘ل بع˘ل˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غرو
.مايشصلا لماع بنجتل

ب.ع

«يرأنكلا رذحتو «مأصصل» كأبصش كدت ةيرصصنلا

زوف نود نم باهذلا ةلحرم نولشصاوي اباكلا

هرأيد رقع يف يلهألأب حيطي بأبصشلا

ياد نيشسح رشصن

دادزولب بابشش
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صسمأا لوأا ةر˘˘˘˘ه˘˘˘˘شس تر˘˘˘˘ج
ماهملا ميلشست ميشسارم ءاثÓثلا
هتدهع ةيهتنملا صسيئرلا نيب
،ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ د˘˘ي˘˘شسلا

،ةرامع نيدلا فرشش ديشسلاو
دا˘ح˘تÓ˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا
.مدقلا ةركل يرئازجلا

ة˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه تأاد˘˘˘˘بو
عيمجل ي˘ششطز صضار˘ع˘ت˘شسا˘ب
ةقلعت˘م˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
ل˘كششت ي˘ت˘لاو ،فا˘ف˘لا ةرادإا˘ب

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تاءار˘˘جإا ن˘˘م اءز˘˘ج
ريكذ˘ت˘لا ع˘م ،ما˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘شست
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةشصا˘خ ،ة˘مدا˘ق˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لاو
،ينطولا بختنملاب ةقلع˘ت˘م˘لا

رطق ملاعلا صسأاك تايفشصتك
2202.

،يششطز ةفيلخ لخدت اهدعب
ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب دا˘˘ششأاو
ةيهتنملا يلارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا

يتلا هتامازتلاب اركذم ،هتدهع
هجمانرب لÓخ نم اهشضرع مت

ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا ىلع
،يشضاملا عوبشسأ’ا ةدق˘ع˘ن˘م˘لا

هيلع ة˘قدا˘شصم˘لا تم˘ت يذ˘لاو
.ةيبلغأ’اب

ظافحلل ىعشسن» :ةرامع
ةداعشسلا ةعرج ىلع
بختنŸا اهحنم يتلا

«ينطولا
ميشسارملا هذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘بو

يرئازجلا داحتإ’ا صسيئر لاق
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
:فا˘ف˘لا ع˘قو˘م˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
نيناوقلا فييكت يه انتايولوأا»
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘هد˘ع˘˘بو
رشضحن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ير˘ئاز˘ج˘لا
تايفشصتل فورظلا لشضفأا يف
.«لايدنوملا

ىشسنن ’ نأا انيلع» :فاشضأاو
صسأاكو ةلبقملا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا صسأا˘ك
م˘عد˘ن˘شسو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا بر˘˘ع˘˘لا
هتروشصو ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.«ارخآا ادعب هحنمنشسو
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا»:ع˘با˘تو

يف ةحرفلا انحنمي نأا عاطتشسا

بع˘ششلا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘شسلا
،اريثك اه˘ل جا˘ت˘ح˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ف ا˘م ل˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘شس اذ˘˘ه˘˘ل
ىلع ظافحلا لجأا نم انعشسو
.» هذه ةداعشسلا ةعرج

حاجنلا ىن“أا» :يششطز
ديد÷ا صسيئرلل

«›ارديفلا هبتكمو
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ى˘˘ن˘˘م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

صسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ،ي˘˘ششطز
يلارديف˘لا بت˘كم˘لاو ي˘لا˘ح˘لا
ي˘ف «ي˘ششطز» لا˘قو ،د˘يد˘ج˘لا
تاذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصت
نيدلا فرشش انحنم»:ردشصملا

تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ةرا˘˘˘م˘˘˘ع
ل˘ك ى˘ل˘ع ا˘˘ن˘˘ب˘˘جأاو ،ة˘˘مزÓ˘˘لا
ةدع ىل˘ع ا˘ن˘م˘ل˘كتو ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا

.«عيشضاوم
حا˘ج˘ن˘لا ى˘ن˘م˘˘تأا» :فا˘˘شضأاو

ه˘ب˘ت˘كمو د˘يد˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
ةشصاخ ،هماهم يف يلارديفلا
بختنملا رظتني ام فرعن اننأا
،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
عيمجلا دنجتي نأا ىنمتأا اذهل

ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا حا˘ج˘نإ’
ةركلا حاجن ينعي مهحاجن نأ’
.«مهمعدن نأا انيلعو ةيرئازجلا

جاحلب اشضر

بختنŸا أهدعبو Úناوقلا فييكت يه أنتأيولوأا »: ةرأمع
«يرئاز÷ا ينطولا

،ينام˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘شضو
صسيفمم هليمز ،يشسنرفلا نويل مجاهم
ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م بير˘˘ق˘˘لا ،يا˘˘˘ب˘˘˘يد
،جرحم فقوم يف ،ينابشسإ’ا ةنولششرب
زوفلا يف اي˘شسا˘شسأا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس كرا˘ششو
تنا˘ن هر˘ي˘ظ˘ن ى˘ل˘ع نو˘ي˘ل ه˘ق˘ق˘ح يذ˘˘لا
تاشسفانم نمشض ،دحأ’ا ،1‐2 ةجيتنب
ناك ،ةارابملا لÓخو ،يشسنرفلا يرودلا
رثكأا يف ليجشستلا نم ابيرق يناميلشس
صسيفمم هيلي˘مز نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م ن˘م
ريرمت ا˘شضفر ا˘ت˘ي˘كا˘ب صسا˘كو˘لو يا˘ب˘يد
.هل ةركلا

ر˘˘˘ب˘˘˘كأا د˘˘˘حأا ،ودا˘˘˘با ف˘˘˘˘ياد ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘عو
«لوبتوف صسنارف» ةلجم يف نيررحُملا
ةقيرطلا نم ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
اتيكابو يابيد نم لك اهب لماعت يتلا

ي˘˘ف ودا˘˘˘با لا˘˘˘قو ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شس ع˘˘˘م
«بيكي˘ل» ةا˘ن˘ق و˘يدو˘ت˘شسل تا˘ح˘ير˘شصت
ةينانأا ارهظأا يابيدو اتيكاب» :ةيشسنرفلا

ع˘م هÓ˘ع˘˘ف ا˘˘مو ،موز˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع ةد˘˘ئاز
دقل» :حشضوأاو ،«لوبقم ريغ يناميلشس
نا˘ك ه˘نأا م˘غر ف˘يد˘ه˘ت˘لا ن˘م ها˘˘مر˘˘ح
لثمو ،ءازجلا ةقطنم يف ارُح دجاوتي
رر˘كت˘ت نأا بج˘ي ’ تا˘فر˘شصت˘لا هذ˘˘ه
يف خرشش ثودح يف ببشستتشس اهنأ’
.«ةعومجملا حور

كيفودول راشس جهنلا صسفن ىلعو
،ليل قيرفل قباشسلا مجنلا ،كايناربوا
،هلاق ام ىلع فياد قفاوا انأا» :Óئاق
نكمي فقاوملا هذه لثم يف ةينانأ’ا
فد˘ه˘ت˘شس˘ُم ه˘نأا˘ب بعÓ˘لا ر˘˘ع˘˘شش˘˘ُت نا

:م˘تأاو ،«ه˘ئÓ˘مز ن˘م بو˘ب˘ح˘م ر˘ي˘˘غو
تادوهجملل ارظن يناميلشس مÓشسا»
ة˘ي˘شضرا قو˘ف ا˘ه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا ةرا˘ب˘˘ج˘˘لا
لشصح˘ت˘ي نا ق˘ح˘ت˘شسي نا˘ك ،ناد˘ي˘م˘لا

ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘م˘˘شسا˘˘ح ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
.«ليجشستلا

جاحلب اشضر

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ى˘ق˘ل˘˘ت
ن˘˘م ا˘˘شضر˘˘ع ،لاز˘˘غ د˘˘ي˘˘˘ششر
كي˘ب˘م˘˘لوأا ق˘˘ب˘˘شسأ’ا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
هعاجرتشسا يف بغارلا ،نويل
.مداقلا مشسوملا نم ةيادب

نأا يكرتلا مÓعإ’ا فششكو
رشسف˘ت˘شسا ي˘شسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا

،ريغشصلا ةلوشسبك عشضو نع
قيرف نم هدقع ءارشش دشصق

كل˘م˘ي يذ˘لا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل
لاز˘˘˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘˘˘˘لاو ،ه˘˘˘˘˘˘قاروأا

.2202 ةياغ ىلإا هعم اطبترم
ةيوقلا صضورعلا نأا ودبيو

براح˘م ا˘ه˘مد˘ق˘ي تا˘ب ي˘ت˘لا
صشات˘كي˘ششب ة˘ق˘فر ءار˘ح˘شصلا
لكشش ىلع عم طششني يذلا
تلا˘شسأا م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه ةرا˘˘عإا
يدا˘ن ق˘با˘شسلا ه˘ق˘ير˘ف با˘ع˘˘ل

يراشسيلا نكمت ثيح «لاول»
،فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘˘شست ن˘˘م
ذنم ةمشساح ةريرمت41 حنمو
.همودق

تاذ ف˘˘ششك ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم نأا رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا
ماّيأ’ا هذه نورجي صشاتكششيب
نم مهتريظن عم تاشضوافم
،يزي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل

يلودلا بعÓ˘لا د˘ق˘ع ءار˘ششل
ةفشصب لازغ ديششر يرئازجلا
اهتريظن ناو ةشصاخ .ةيئاهن
ي˘ف ع˘نا˘م˘ت ’ ز˘شسكو˘ف˘لا ن˘م
اذ˘˘ه ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب
.فيشصلا

جاحلب اشضر

جرحم فقوم يف هليمز عشضي رشضخلا مجن

يأبيد نودقتنيو ينأميلصس نع نوعفادي نويصسنرفلا

لازغ عأجÎصسل ىعصسي نويل كيبŸوأا

ولوصسأصس ةهجاوم نع بيغي رصصأن نبديد÷ا صسيئرلل ةلعششلا ملشسي يششطز
يشسأا بع’و رشصان نب ليعامشسإا يرئازجلا يلودلا باغ

ةيششع ولوشساشس يدانب هقيرف تعمج يتلا ةهجاوملا نع نÓيم
.يلاطيإ’ا يرودلا نم23 ـلا ةلوجلا باشسحل صسمأا

«يلويب» بردملا اهراتخا يتلا ةعشسوملا ةمئاقلا تدهششو
م’آ’ا ببشسب ،ءارحشصلا براحم بايغ ةهجاوملا هذه لوخدل
يتلا ةري˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم بق˘ع ،ا˘ه˘ب ر˘ع˘شش ي˘ت˘لا

.ىونجب مهتعمج
لشصاوتلا عقوم ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ربع رشصان نب درغو

ةليللا بعللا نم نكمتأا نل .اعيمج ابحرم» :«رتيوت» يعامتجإ’ا
،ةريخأ’ا ةارابملا لÓخ اهتيقلت لحاكلا يف ةريغشص ةبرشض دعب

قيرفلا يف يدوجو مدعل لمأا ةبيخب رعششأا ،ةروطخ ةيأا دجوت ’
.«قيرفلا يف يئÓمز يف ةلماك ةقث يدل نكلو

نبب ةرماغملا مدع لشضفي لازي ’ يلويب بردملا نا ودبيو
ةيشضاملا ةرتفلا يف اهنم ىناع يتلا ةباشصإ’ا نم دئاعلا رشصان

اهل ناك ،عيباشسأا ةدعل اهببشسب باغ يتلاو ذخفلا ىوتشسم ىلع
ردشصتي ناك امدعبف ،يري˘نو˘شسور˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت
زكرملا ىلا ةرتفلا هذه يف عجارت ،مشسوملا قÓطنا ذنم يرودلا
.رتنإ’ا يديلقتلا ميرغلاو ردشصتملا ىلع طاقن9 قرافب يناثلا
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يكلŸا عم هدقع ءاهتنا باÎقا عم

هرادار ىلع بلأط نب عصضي سسوكأيبŸوأا
نب ليبن يرئازجلا يلودلا ينانويلا صسوكايبملوا يدان عشضو

وتاكريملل ابشسحت هنيعأا نيب يناملأ’ا كلاشش قيرف بع’ بلاط
.لبقملا يفيشصلا

تربع ةينانويلا ةرادإ’ا نأا صسمأا موي ةيفحشص ريراقت تفششك
دقاعتلاو ،بلاط نب ليبن يرئازجلا  مشض يف اهتبغر نع ايمشسر
.ةلبقملا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ هعم

فور˘ظ لÓ˘غ˘ت˘شس’ ى˘ع˘شست صسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوا ةرادإا نأا ود˘ب˘˘يو
عيمجلاف ،هتامدخب رفظلل يناملأ’ا هقيرف عم يرئازجلا يلودلا
62 بحاشصو ريخأ’ا اذه يلوؤوشسم نيب ةداحلا ةقÓعلا ملعي

امهو ،ةيناثلا ةجردلل قيرفلا طوقشس  نع رظنلا صضغب ،اماع
.يكلملا عم ءارحشصلا براحم ديدجت مدعل نايفاك ناببشس

دقعلا نأا يه ةينانويلا ةرادإ’ا عامطأا نم داز يذلا رمأ’او
ناوج ر˘ه˘شش ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘شس كلا˘شش يدا˘ن˘ب بلا˘ط ن˘ب  ط˘بر˘ي يذ˘لا
عم صضوافتلاب ةنراقم ،ريثكلا كلذ مهفلكي نل ثيح ،لبقملا
 .ةرادإ’ا

9 يف ’إا مشسوملا اذه كراششي مل بلاط نب نإاف :ةراششإÓلو
.صسأاكلا يف ةدحاو ةارابمو ،اغيلشسدنوبلا يف تايرابم

جاحلب اشضر
ييلوبنوم خيرات ‘ همشسا لجشسي روليد

لو مأقرألا ميط– عئارلا نم» :رولود
«همدقأل ديزŸا يمأمأا لازي

ىلإا هييلبنوم هقيرف يرئازجلا يلودلا روليد يدنا داق امدعب
ناك يدان ىلع زوفلاو اشسنرف صسأاك يئاهن فشصن ىلا لهأاتلا
قيرفلا خيرات لوخد نم ءارحشصلا براحم نكمت1ـ2 ةجيتنب
.يشسنرفلا

نم48و06 نيتقيقدلا يف ،هييلبنومل ةيئانث روليد زرحأاو
يلاقتربلا قيرفلا عم هفادها ديشصر كلذب عفريو ،ءازج ةلكر
هييلبنوم خيرات يف فاده لشضفأا ثلاث حبشصيو افده14 ىلا

.«67 «اراماك ناميلشسو «45» وناتنوم روتكيف نم لك فلخ
يمامأا لازي لو ماقرألا ميط– عئارلا نم» :رولود

«همدقأل ديزŸا
وحن هقيرفل هتدايقب ةريبكلا هتداعشس نع رولود يدنأا فششك

هرخ˘ف ن˘ع ر˘ب˘ع ا˘م˘ك ،ا˘شسنر˘ف صسأا˘ك ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن رود˘لا
عيمجلا ادعاو ،وريج ييفيلوأا يشسنرفلا مجاهملا مقر هميطحتل
.تازاجنإ’ا قيقحت يف لشصاويشس هنأاب

يف ماقرأ’ا ميطحت عئارلا نم» :Óئاق ةارابملا دعب حرشص ثيح
.«ديزملا لازي ’و افده14 ـل نآ’ا تلشصو دقل قيرفلا اذه
يف ةل˘ما˘كلا ه˘ت˘ق˘ث ع˘شضو صسي˘ئر˘لا نأا ،ا˘ق˘با˘شس تل˘ق» :فا˘شضأاو
هل درأا مويلا انأاو ،عيمجلا ينشضفر يذلا تقولا يف ،يشسفن
.«ليمجلا

يف نيفده لجشسي يرئازج يناث ،رشضخلا مجاهم حبشصأا امك
نكمت يتلا يواحرف رداقلا دبع دعب ،اشسنرف صسأاك يئاهن عبر
.(6591)  ةنشس كلذ نم

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 يدحتلا اوعفر
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا م˘˘˘˘غر
اهب رمي يتلا ةبعشصلا
ن˘ي˘شسح ر˘شصن ق˘˘ير˘˘ف
ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ،ياد
بايغ ببشسب ةريخأ’ا
،ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م ةرادإ’ا

نيبعÓلا ح˘ن˘م مد˘عو
،ةيلاملا مهتاق˘ح˘ت˘شسم
نأا ’إا ،ىرخأا ةهج نم
برد˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششأا
او˘ع˘فر لÓ˘˘ب ير˘˘يزد
او˘˘مد˘˘قو يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م
ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ه˘جاو˘م
،ة˘ط˘بار˘˘لا صسأا˘˘ك ي˘˘ف
ازو˘ف او˘ق˘ق˘ح ا˘مد˘˘ع˘˘ب

 .ةفيظن ةيعابرب ريبك

أنوروك مغر
و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةحفشصلا هترششن يذلا
بابشش قيرفل ةيمشسرلا
عقاوم ىل˘ع دادزو˘ب˘ل˘ب
،يعامتج’ا لشصاو˘ت˘لا

ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘ظ يذ˘˘˘لاو
ريد˘م˘لا ي˘حا˘ي ن˘ي˘شسح
وهو ،قيرفلل يشضايرلا
بردملا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي
هد˘جاو˘ت م˘غر د˘يد˘ج˘لا
،يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف
لئا˘شسر˘ب ر˘ي˘خأ’ا ثع˘ب
ىلع فقي هنأا ةحشضاو
ةري˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘شص ل˘ك
 .دادزولب تيب يف

«مأصصل» وبعل
نوعطأقي

يف لوخدلا ةليلم نيع ةيعمج وبع’ ررق
مهيقلت مدع ببشسب ةدملا نلعم ريغ بارشضإا
تار˘ث˘ع ن˘م د˘يز˘ي˘شس ا˘م و˘هو م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل
ةم˘يز˘ه˘ل صضر˘ع˘ت يدا˘ن˘لا ناو ة˘شصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
ام وهو صسما لوا ةطبارلا صسأاك يف ةيشساق
رومأ’ا دادز˘ت˘شس ا˘م˘ك نورو˘ث˘ي را˘شصنأ’ا ل˘ع˘ج
ءاقفر ةبغر راشصنأ’ا ملعي نيح ةشصاخ ةدح
مهيق˘ل˘ت مد˘ع بب˘شسب ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ي˘ف ة˘ب˘يا˘ي˘ط
تناك يتلا دوعولا مغر ةيلاملا مهتاقحتشسمل
 قيرفلا ةرادإا اهب تمدقت دق

نوطخأصس رفأنصسلا

نع ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا راشصنأا ربع
يف ينفلا مقاطلا فرشصت نم ريبكلا مهطخشس
با˘ق ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك نا د˘ع˘بو ثي˘ح ةر˘˘ق˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
ةيعشضولا تمزأات ةجيتنلا يف ةدوعلا نم نيشسوق
عم مجاهم ماحقاو يجارد عفادملا جورخب رثكا
روحملا ىلا دور˘م˘قو ي˘ح˘لا˘شص ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدا˘عإا
ناك يئانثلا نوك نم مغرلاب وكارابيم ةقفرب
يدانلا رشسك ام وهو نيقاورلا يف ادج طششن
صضرعتيو ناديملا يف ةهئات ةعومجملا لعجو
ىتح تلعج ةيشساق ةراشسخ ىلا اهدعب يدانلا

ة˘ق˘ير˘ط ن˘م نارا˘ت˘ح˘ي ه˘˘برد˘˘مو ةر˘˘ق˘˘م صسي˘˘ئر
 . ءاقللا تايطعم عم لماعتلا

qarsana@essalamonline.com
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 «غيلريميربلا» يف رغصصألا
هيزيوج ف˘ل˘خ ا˘مد˘ع˘ب
بيردت يف وي˘ن˘يرو˘م
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت يدا˘˘˘˘ن
ناير تاب ،يزيلجن’ا

بعÓ˘˘˘لا ،نو˘˘˘شسيا˘˘˘˘م
،يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
ي˘˘ف برد˘˘م ر˘˘غ˘˘˘شصأا
،«غيلريمير˘ب˘لا خ˘يرا˘ت

03ـلا دعت˘ي م˘ل ه˘نو˘ك
تررق اذه عم ،ةنشس
ه˘ح˘ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘لا
ة˘لا˘قإا د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
يف وينيروم بردملا
 .ةيشضاملا تاعاشسلا

15

 ةدقعم ةيعصضو
ع˘جار˘ت ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا م˘˘غر
نم ناك يتلا ةيدنأ’ا صضعب
صسأاك يف كراششت نأا ررقملا
يذ˘˘لا ي˘˘بوروأ’ا ر˘˘˘بو˘˘˘شسلا
تا˘عا˘شسلا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا
نأا ’إا ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا
تر˘˘˘ششن فار˘˘˘˘طأ’ا صضع˘˘˘˘ب

ددعو21ـلا ةيدنأÓل اروشص
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
يذلاو يعامتج’ا لشصاوتلا
نويلم003و رايلملا زواجت
تايرودلا نأا نيح يف عباتم
زواجتي ’ اهلك ةيبوروأ’ا

089ـلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘م دد˘˘˘ع
..عباتم نويلم

أأجلي سشيعرق
فأفلل

رهاطلا تنانجات عافد قيرف صسيئر أاجل
لجا نم ةيرئازجلا ةيداحت’ا ىلا صشيعرق
يناتيروملا طشسولا بع’ لاكششإا ةيوشست
افيفلا ي˘ف ه˘ت˘ي˘شضق˘ب زا˘ف يذ˘لاو ي˘نادو˘شس
بلاط ثيح ةلماك رييÓم ةثÓثب بلاطو
قيرفلا نا امب لاكشش’ا ةيوشست ةرورشضب
يذلا رم’ا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م ة˘ق˘ئا˘شض صشي˘ع˘ي

يلوؤوشسم نم دوعولا صضعب ىقلتي هلعج
راظتنا يف ارخؤوم نينيعملا ددجلا «فافلا»
قيرفلا ناو ةشصاخ رثكا ةيعشضولا نيشسحت
مشسقلا ةريظح يف ءاقبلا لجا نم عراشصي
 . يناثلا

قيرفلا» : رونوب
«فدهتصسم

ةبانع داحتا قيرف بردم دعاشسم دكأا
قرف لك نم فدهتشسم قيرفلا نا رونوب
ةحاطإ’ا ي˘ف بغر˘ي ل˘كلا ثي˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يف ق˘ير˘ف˘لا ة˘ب˘غر ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب دا˘ح˘ت’ا˘ب
طا˘ق˘ن نا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نم ىق˘ب˘ت ا˘م ي˘ف ة˘م˘ه˘م نو˘كت˘شس كو˘م˘لا

فد˘ه˘لا ناو ا˘م˘ي˘˘شس’ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا راو˘˘ششم
بور˘˘ه˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا
نم تاطوغشض يأا بنجتل هبشسح ةمدقملاب

ةشسفانملا نا امب نيقحÓملا برقا فرط
.ةمداقلا عيباشسأ’ا يف اريثك دتششتشس
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ولوصسأصس ةهجاوم نع بيغي رصصأن نب̂ 
هرادار ‘ بلأط نب  عصضي سسوكأيبŸوا^

هتلاقتشسا صساملا رشصانلا دبع ميدقت دعب

اديدج أصسيئر ةيمهارب رأمع
ةيدولوملا ةرادإا سسلجمل

7003ددعلا ^2441 ناشضمر01ـل قفاوملا1202 ليرفأا22صسيمخلا

ديد÷ا صسيئرلل ةلعششلا حنÁ يششطز

رئاز÷ا ةيدولوم نارهو ةيدولومصشارحلا داحتا

عئارلا نم» :رولود
مأقرألا ميط–

يمأمأا لازي لو
«همدقأل ديزŸا

خيرات ‘ همشسا لجشسي روليد
ييلوبنوم

أهدعبو Úناوقلا فييكت يه أنتأيولوأا »: ةرأمع
«يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا

فنأأتصسي سشأقن
زهأجو تأبيردتلا

ةمدأقلاتأقأقحتصسÓل

 :يشسينول ،تقو برقأا يف جئاتنلاو ءادألا نيشسحت فدهتشسي هنأا دكأا

أنفدهو بحر ردصصب ةمهملا تبلق»
«ةيحيرأأب ءأقبلا نأمصض


