
عصضي ينطولا كردلا
ديعب اصصاخ اينمأا اططخم

كرابملا رطفلا

توكحطو يŸوع ةيصضق ةلاحإا
شسل‹ ىلع ادد‹
40صصرئاز÷ا ءاصضق
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ابجاو دعت تازا‚إ’ا هذه نإا لاق
روتسسدلا ئدابم نم أادبمو اينطو

نيمأا رئازجلاب نيطسسلف ةلود ريفسس
:لوبقم

نيدلبلا ةيجراخ يريزو تعمج ةيفتاه ةملاكم

ةمدخلا نيمثتو يراوجلا لمعلا ىلع دمتعي
ةيمومعلا

ةيجراخلا ةنادتصسلا وأا ةيلحم ةيلام دراوم دينجت امإا نيرايخ مامأا ةموكحلا:«مÓصسلا» ـل ششيرب رداقلا دبع

طقف ةعاسس84 نوسضغ يف هب مدقت يذلا صضقنلاب نعطلا صضفرت ايلعلا ةمكÙا
لامعأ’ا Óجر

40صص

ة˘˘لود ر˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘مأا ن˘˘˘م˘˘˘ث
رئازجلا فقوم ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ينويهسصلا لÓتح’ا تاءادتعا بقع
ىل˘ع ة˘ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا صسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف
نإا لا˘قو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ي˘ند˘م˘˘لا

تباث فقوم اهبعسشو رئازجلا فقوم
ددر˘ت˘م ر˘ي˘غو ز˘ي˘م˘مو م˘عادو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع
.تقولا لاوط

تايعيرصشتلا يف قرافلا عنصصل نوهجتي رارحألا نوحصشرتملا
30 صصةيبزح646 لباقم تاباختن’ا رامغ صضوختسس ةمئاق738

اهبعصشو رئازجلا فقوم»
ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نم

«زّيممو ميظع

قرصشلاب عاصضوألا تادجتصسم
تاثداحم روحم طصسوألا

ةيناريإا-ةيرئازج

نويلم نم ديزأا :دارج
نكصس ىلع اولصصحت يرئازج

0202 ةيادب ذنم

30 صص

30صص

زجعلا ةيطغتل ةيكذ لولح نع ثحبلاب ةبلاطُم

يو÷ا لاÛا قلغ رارمتسسا لظ ‘

فانئتصسا :يدهملب
جحلا تÓحر
ايلاح دعبتصسم

30 صص

40صص

ةنزاوملا للخ حÓصصإا يدحت مامأا ةموكحلا

30 صص

ابراق03 لوصصو
نييرئازج «ةقارح»ـل

اينابصسإا ىلإا

30صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/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
دوعي جحلا

رئاعسش ةما˘قإا ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘كل˘م˘م˘لا مز˘ت˘ع˘ت
،ـه2441 ـل قفاوملا يراجلا ماعلل جحلا

سسوريف نم ةياقولا تاءارجإاب مازتل’ا عم
ةر˘م˘ع˘لاو ج˘˘ح˘˘لا ةرازو تد˘˘كأاو .ا˘˘نورو˘˘ك
طباوسض قفو متتسس رئاعسشلا نأا ةيدوعسسلا

نامسضل ةيميظنتو ةينمأاو ةيحسص ريياعمو
نع نلعُيسس ،جيجحلا ةحسص ىلع ظافحلا
نإاف هتاذ ،ردسصملل اقفوو.اقح’ اهليسصافت
يف ةرمتسسم ةكلمملاب ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ه˘ج˘لا
تاءارجإ’ا عيم˘ج ذا˘خ˘تاو عا˘سضوأ’ا م˘ي˘ي˘ق˘ت
راسشيو .جاحلا ةحسص ىلع ظافحلاب ةليفكلا
ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ تم˘˘ظ˘˘ن ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا نأا ى˘˘لإا

طسسو ةرم˘ع˘لا كسسا˘ن˘م ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر
ا˘هزر˘بأا ةدد˘سشم ة˘ي˘ح˘سص تاءار˘˘جإا طور˘˘سش
.انوروك سسوريف دسض حيقلتلا طارتسشا

ءادهصشلل شسوماق لّوأا

ة˘ي’و˘ل ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ترد˘˘سصأا
ةروثلا ءادهسشل سسوماق لوأا ارخؤوم ،ةديلبلا
فد˘ه˘ي سسو˘ما˘ق˘لا .ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘˘لا
اهتيامحو ةيخيراتلا ةركاذلا ىلع ظافحلل
لاطبأا لاجر ىركذل اًديلخت فيرحتلا نم
عا˘جر˘ت˘سسا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف م˘ه˘سسف˘نأا˘ب او˘ح˘سض
اذه زاجنإا ىلع فرسشأاو .مهنطو لÓقتسسا
هنم تاخسسن عيزوت متيسس يذلا ،سسوماقلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘كسشب
،ةيمومعلا تارادإ’او تابتكملاو ةيوبرتلا
ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م تارا˘˘˘طإا

ي˘ف ،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ن˘م دد˘ع ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘بو
ةر˘كاذ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘لإا ي˘مر˘ت ةردا˘ب˘˘م
،ليج دعب Óيج ةنامأا لكب اهغيلبتو ةمأ’ا

.نيدهاجملا ةريدمل اًقفو

ءاصصقتصسا ربكأا ماتتخا

بختنا» ةقباسسم نم ىلوأ’ا ةخسسنلا تمتتخا
ةركتبم باخت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب «ما˘ع˘لا ج˘ت˘ن˘م
،يمقر يأار عÓط˘ت˘سسا ،ي˘ن˘طو ءا˘سصق˘ت˘سسا)
،عيباسسأا6 ةليط تدتما (تاجوتنملا بيرجت
باختناو رايتخا نم نيكلهتسسملا تنكمو
نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو .ة˘ل˘سضف˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
0009 نم رث˘كأا نأا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
هذه لÓخ ةيل˘م˘ع˘لا ي˘ف او˘كرا˘سش كل˘ه˘ت˘سسم
جتنم بختنا» قيبطتلا ربع اميسس’ ةنسسلا
ىلع ءاسصق˘ت˘سسا ر˘ب˘كأا ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،«ما˘ع˘لا
نم رئازجلا ي˘ف ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

نم وأا ةبوجتسسملا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا م˘ج˘ح ثي˘ح
.كÓهتسس’ا ملاوع عونت ثيح

ثدحلا عنصصت ةيهز ةلكر

ةراقيسشلا ةيدلب ةسسيئر ،ةراق نب ةيهز تعنسص
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ثد˘ح˘لا ،ار˘خؤو˘م ،ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و˘˘ب
ةرا˘سشإا˘ك ةر˘ك ة˘ل˘كر˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

˘مو˘˘حر˘˘م˘˘لا» ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةرود˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘ن’
فلتخ˘م ر˘ب˘ع نو˘ط˘سشا˘ن لواد˘تو .«ةرا˘مو˘ع
ءانثأا ةراق نب روسص تاي’ولاو تاحفسصلا
ةيدايقلا ةأارملل زمر اهنأاب اولاقو حاتتف’ا
نم مغرلاب ناديملا يف اهترادج تتبثأا يتلا
ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘عذÓ˘˘لا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

.اهسصخسش تّسسمو

qarsana@essalamonline.com

0203ددعلا ^2441 ناضضمر92ـل قفاوملا1202 يام11ءاثÓثلا

ةماصس رحب ليدانق
يرح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ترد˘سصأا
ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘˘ل
ةماسس رحب ليدانق روهظ سصوسصخب
ةيدلب نم نونطاوم هنع غلبأا نأا دعب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ترذ˘˘حو .ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةبغم ن˘م ن˘يدا˘ي˘سصلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةماسسلا رحبلا ليدانق نم بارتق’ا
رسشبلا ةحسص ىلع ديدسشلا اهرطخل
نم ةنوكتملا ةليمجلا اهناولأا مغر
ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘جرأ’او ر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حأ’او قرزأ’ا

دا˘˘فأاو .خ˘˘لأا ...يدرو˘˘˘لاو ر˘˘˘سضخأ’او
ليدنق ة˘سسمÓ˘م در˘ج˘م˘ب ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا
كلذ ببسستي نأا نكمي ماسسلا رحبلا
يف م’آاو ىمحلاو يعولا نادقفو ةيبلقلا ةتكسسلا ىتح لسصت دق ىرخأا راثآاو ةريطخ قورح يف
.يلسضعو يبسصع فلتو يسسفنت جاعزناو ئيقو ةيلسضع تاجنسشتو نطبلاو ردسصلا

«ناك ربخ» يف ةياقولا تاءارجإا
تÓ˘ح˘م˘لاو ز˘كار˘م˘لا د˘˘ه˘˘سشت

فلتخم ربع مايأ’ا هذه ،ةيراجتلا
تفا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي’و
،ديعلا ةوسسك ءانتق’ نييرئازجلا
ةياقولا تاءارجإا بيغت دهسشم يف
مغرلاب اذهو ،انوروك سسوريف نم
يف يخارتلا نم تاريذحتلا نم
نأا ثيح ،ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا
نوكتسس دهاسشم˘لا هذ˘ه رار˘م˘ت˘سسا
م˘ها˘سست˘سسو ة˘م˘ي˘خو بقاو˘ع ا˘ه˘ل
ةيعسضولا مزأات يف ريبك لكسشب
.دÓبلا يف ةيحسصلا

يولكلا روصصقلا ىصضرمل ىرصشب
لفكت نامسض ىلإا ةيمارلا دوهجلا راطإا يف
،يو˘˘ل˘˘كلا رو˘˘سصق˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘سضفأا
ةي’وب دوع˘سسم ي˘سسا˘ح ةر˘ئاد د˘ي˘ف˘ت˘سست˘سس
ةديدج ةح˘ل˘سصم ن˘م ،بير˘ق˘لا ي˘ف ة˘ل˘قرو
ىدل ديف˘ت˘سسأا ا˘م˘ب˘سسح  ،ى˘ل˘كلا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل
عورسشملا اذه نمسضتيو .ةي’ولا حلاسصم
تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘قÓ˘ط˘نا ةرا˘سشإا تط˘عأا يذ˘لا
ينطو˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
،5491 يام8 رزاجمل دلخملا ةركاذلل
ةعبات عبرم رتم006 ةحاسسمب ىنبم ةئيهت

ةحلسصم ىلإا هليوحت فدهب ةيدلبلا كÓمأ’
.ردسصملا تاذ قفو ،ىلكلا ةيفسصتل

«لوكوتربلا» بقل
ةي’و يلاو ل˘م˘ح˘ي

بقل ةيلخاد ةيبرغ
سسيل ،«لوكوتربلا»
هتقانأا ببسسب طقف
ةسصا˘خ˘لا ه˘ت˘يا˘ن˘عو
،هسسبÓمو همادنه˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع هرار˘˘˘˘سصإاو
قيبطت
ت’وكوتربلا
نأ’ ل˘ب ،ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا
ذنم ،يلاولا ديسسلا
سسأار ىلع ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
كرح˘ت˘ي ’ ،ة˘ي’و˘لا

زاجنا يأاب ردابي ’و
لك ،يقيقح يومنت
و˘˘ه ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ي ا˘˘˘م
Ó˘˘ب ،تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
لقأا ’ و رثكأا ’ هيلإا لسصت يتلا تاميلعتلل اقبط امامت اهذفني ،ةيلوكوتورب تارايزو ةياهن
.هداعبإاب ةبلاطملل ةيسصولا تاهجلا ةلسسارمل يندملا عمتجملا كرح ام وهو
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watan@essalamonline.com

ي˘˘ف لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا را˘˘˘سشأا
بق˘ع ة˘فا˘ح˘سصل˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت
م˘ي˘ل˘سست ل˘ف˘ح ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا

ن˘م ن˘˘كسس0005 حي˘تا˘ف˘م
،ةمسصاعلاب غيسصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءاسضعأاب ا˘قو˘فر˘م نا˘ك يذ˘لا

را˘سشت˘سسمو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘م
ي˘لاوو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
هذ˘˘˘ه نأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي’و
اينطو ابجاو دعت تازاجنإ’ا

روتسسدلا ئدا˘ب˘م ن˘م أاد˘ب˘مو
تايلمع نأا ازربم ،يرئازجلا
ةفرسشم فقاوم دعت عيزوتلا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل
يف دعو يذلا نوبت ديجملا
سساسسأا نكسسلا نأا هجمانرب
ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ة˘لود ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأاو ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
لوأا نا˘ي˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
تف˘˘˘˘˘˘˘˘لو .4591 ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ن˘˘˘˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا
ةرتفلا هذه نأا ىلإا ةموكحلا
ىلإا0202 ن˘م ةد˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

زاج˘نا ة˘ياد˘ب تفر˘ع1202
اذه يفو .نكسس فلأا061
ى˘˘˘لإا دار˘˘˘ج را˘˘˘سشأا ،دد˘˘˘˘سصلا

يف مكارتو ريبك رخأات دوجو
نا ’ا ،ت’ا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
دو˘عو ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةقثوملا ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
هتÓخدتو هجمانرب لÓخ نم
.ةرتفلا هذه لÓخ

حرسص ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا دار˘˘˘˘ج
فلأا52 نا˘كسسإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

ةمسصاعلا˘ب ير˘ئاز˘ج ن˘طاو˘م
را˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب ذ˘˘خأ’ا˘˘˘ب كلذو
5ـل نكسسب قلعتملا يلودلا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو .ةر˘سسأا ل˘˘كل دار˘˘فأا
عيبلا نكسس0003 ـب رمأ’ا
عقاوم نم لك يف راجيإ’اب

0041) ي˘˘سشير˘˘ق ة˘˘يا˘˘غر˘˘˘لا
جر˘˘ب˘˘ب سشو˘˘مرد˘˘لاو (ةد˘˘˘حو
يحو (ةدحو006) يرحبلا
374) يرحبلا جر˘ب˘ب يز˘يا˘ف
714) تيافو د’وأاو ،(ةدحو
.(ةدحو0051 نيب نم ةدحو

ميلسست مت ،كلذ بناج ىلإا
نكسسلا ةغيسصب ةدحو265
عقاومب يراجي’ا يمو˘م˘ع˘لا
تيا˘˘˘ف د’وا˘˘˘ب ي˘˘˘نور˘˘˘م˘˘˘˘سس
ة˘˘ي˘˘ناد˘˘يو˘˘سسلا˘˘ب ي˘˘خور˘˘˘لاو
ةدحو3151 ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضا
ع˘قو˘م˘˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘ت
.تياف د’وأاب قرسش وطÓب

روتسسدلا ئدابم نم أادبمو اينطو ابجاو دعت تازا‚إ’ا هذه نإا لاق

0202 ةيادب ذنم نكصس ىلع اولصصحت يرئازج نويلم نم ديزأا :دارج
خ.ةميسسن

ةبارق ةدئافل نطولا ربع ةينكسس ةدحو فلأا432 عيزوت نع سسمأا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا نلعأا
.اذه انموي ىتح0202 ةنسس ةيادب ذنم ،يرئازج فلأا051و نويلم

زجعلا ةيطغتل ةيكذ لولح نع ثحبلاب ةبلاطُم

ةنزاوملا للخ حÓصصإا يدحت مامأا ةموكحلا
نيرايخ مامأا ةموكحلا :«مÓصسلا» ـل ششيرب رداقلا دبع
ةيجراخلا ةنادتصسلا وأا ةيلحم ةيلام دراوم دينجت امإا

يو÷ا لاÛا قلغ رارمتسسا لظ ‘

ايلاح دعبتصسم ج◊ا تÓحر فانئتصسا :يدهملب

،يدا˘سصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘˘ق
ز˘ج˘ع نإا ،سشير˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
فرا˘ع˘ت˘م و˘ه ا˘م˘ك ة˘نزاو˘م˘لا

تاقفنلا ةدايز نع جتني هيلع
ةرد˘ق مد˘ع ن˘عو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع تادار˘˘˘يإ’ا
.ةماعلا تاقفنلا

ح˘ير˘سصت ي˘ف سشير˘˘ب دا˘˘فأاو
ةنزاوملا زجع نأا ،«مÓسسلا»ـل
عجارت نع مجان رئازجلا يف
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا ة˘يا˘ب˘ج˘لا
تاقورحملا تارداسص عجارت
ة˘يا˘ب˘ج˘لا ع˘جار˘تو ،ة˘ه˘ج ن˘˘م
ف˘˘ع˘˘سض ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لا
ةهج نم يبيرسضلا ليسصحتلا
عجارت ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ىر˘خأا
ةجي˘ت˘ن يدا˘سصت˘ق’ا طا˘سشن˘لا
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت
يمسسرلا ريغ قوسسلا ددمتو
ةئاملاب05 لثمي حبسصأا يذلا

،يدا˘˘سصت˘˘ق’ا طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘˘م
لماو˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ك نأا اد˘كؤو˘م
لكسشم لاحفتسسا وحن عفدت

ع˘˘˘سضيو ة˘˘˘نزاو˘˘˘م˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع
ثحبلا يدحت مامأا ةموكحلا

ةيطغتل ةي˘كذ˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع
.زجعلا اذه

ىر˘˘ي ،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
ةروا˘ن˘م˘˘لا سشما˘˘ه نأا ،سشير˘˘ب
داجيإ’ ةموكحلا مامأا قيسضي
زجع ةيطغ˘ت˘ل لو˘ل˘حو ل˘ئاد˘ب
تايطعملا لظ يف ةنزاوملا
امم ،ةلودل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
نيرايخ مامأا ةموكحلا عسضي
دراوم دينجت ىلإا ءوجللا امإا

ىلع دامتع’او ةيلحم ةيلام
دينجتو ةيلخاد˘لا ة˘ي˘نو˘يد˘م˘لا

قو˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م دراو˘˘˘م
راد˘سصإا˘ك ي˘ل˘خاد˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا تاد˘˘˘ن˘˘˘سس
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ف با˘˘ت˘˘ت˘˘ك’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
ليوم˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘مو
ة˘قÓ˘ع ي˘ف يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘˘ي˘˘غ
كنبلا عم ةيمومعلا ةنيزخلا
ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا وأا ،يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ي˘لا˘˘م ردا˘˘سصم
ة˘ي˘لا˘م تا˘ئ˘ي˘هو تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ي˘ق˘ير˘فإ’ا كن˘ب˘لا˘ك ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جأا
فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م وأا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘م˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ناد˘ت˘سس’ا˘˘ب
ى˘ل˘ع تا˘هار˘كإا ن˘م ه˘ل˘م˘ح˘˘ت
.ينطولا يداسصتق’ا رارقلا

،يداسصتق’ا ريبخلا ىريو
كا˘ن˘ه نأا ،سشير˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ىر˘˘خأا ’و˘˘ل˘˘˘ح
لود ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م سضور˘˘˘ق

تايلآ’ا مادختسسا وأا ،ةقيدسص
ا˘ه˘ح˘ي˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

،ي˘˘لود˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘سص
قوق˘ح ن˘م ءز˘ج ماد˘خ˘ت˘سسا˘ك
ءزج عيب وأا ،ةسصاخلا بحسسلا

اهريغو ،بهذلا يطايتحا نم
بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا لو˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘لا˘˘م بي˘˘كر˘˘تو ة˘˘˘سسد˘˘˘ن˘˘˘ه
سضرقلا ةميق ىلع سضوافتو
.ةيلاملا تÓيهسستلا وآا

سضعب تح˘سضوأا ،ةرا˘سشإÓ˘ل
نأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا
تاريد˘ق˘ت تع˘جار ة˘مو˘كح˘لا
اذه ةينازيملا زجع ةلأاسسم يف
عورسشم ودعم عقوتو ،ماعلا
زجع˘لا نأا رو˘كذ˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
هريدقت مت امم ىلعأا نوكيسس
ة˘ن˘سسل ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف
ىو˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف اذ˘˘˘هو ،1202
را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م045 قو˘˘ف˘˘˘ي
ايلوأا ردقملا زجع˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘سضإا
.رانيد رايلم0143 دودح يف

ةطيبسش ةيمسس

ريزو يدهملب فسسوي دكأا
،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘سضق نأا سسمأا

ةحورطم ريغ جحلا تÓحر
قلغ رارمتسسا لظ يف ايلاح
را˘طإا ي˘ف يو˘˘ج˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘سشف˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
.دÓبلا يف انوروك سسوريف

حيرسصت يف يد˘ه˘م˘ل˘ب لا˘ق
ة˘˘كر˘˘ح ح˘˘ت˘˘ف نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ءادأا˘ب ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

دعب˘ت˘سسم ر˘مأا ج˘ح˘لا كسسا˘ن˘م
اذ˘هو ،«ن˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف»
يذلا يحسصلا عسضولل ارظن

.هبسسح امزؤوم لازي ’
اذه يف ريزولا ركذ امك

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا نأا ،را˘طإ’ا
عيمج متأا دق ةرمعلاو جحلل
ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تار˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

جحلا تÓحر فانئتسسا ةلاح
.يئابولا عسضولا نسسحت دنع
ريبادتلاب مازتل’ا سصوسصخب
ةÓ˘سص ءادأا ءا˘˘ن˘˘ثأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
نأا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ،ح˘˘يوار˘˘ت˘˘˘لا
سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب د˘جا˘سسم˘˘لا
تبرسض ة˘لوز˘ع˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا

ر˘ه˘سشلا لÓ˘خ ة˘ل˘ث˘˘مأ’ا عورأا
د˘ي˘ق˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م ل˘ي˘˘سضف˘˘لا
ظافحلاو ةيئاقولا تاءارجإ’اب

ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘˘˘فو .91˘˘‐ د˘˘ي˘˘فو˘˘ك د˘˘سض
يد˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب ا˘˘˘عد قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
نودا˘تر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ريبادتب ديقت˘لا ى˘لإا د˘جا˘سسم˘لا
تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ذ˘خأاو ة˘يا˘قو˘˘لا
.سسفنأ’ا ىلع اظافح ةمزÓلا

ريزولا داسشأا ىرخأا ةهج نم
ةينورتكلإ’ا ةأارقملا ة˘بر˘ج˘ت˘ب
نآارقلا ةقباسسم تسضوع يتلا
˘ما˘ع˘لا تب˘ج˘ح ي˘ت˘لا م˘ير˘˘كلا
ا˘سضيأا ما˘ع˘لا اذ˘هو ي˘سضا˘م˘˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب

تثدحتسسا ريكذت˘ل˘ل .ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘سشلا ةرازو
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش لÓ˘˘˘˘˘خ فا˘˘˘˘˘قوأ’او
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا نا˘˘˘سضمر
ةينورتكلإ’ا ةأار˘ق˘م˘لا ة˘سصن˘م
روف ةريخأ’ا هذه تبطقتسساو
ةب˘ل˘ط˘لا ن˘م ف’آ’ا ا˘ه˘قÓ˘طإا
هللا باتك ظفح يف نيبغارلا

51) ا˘ه˘جرا˘خو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘م
.(ةلود

ز لانم

يريزو تعمج ةيفتاه ةملاكم
نيدلبلا ةيجراخ

قرصشلاب عاصضوألا تادجتصسم
تاثداحم روحم طصسوألا

ةيناريإا-ةيرئازج
ريزو موداقوب يربسص ىرجأا
سسمأا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا

هريظن عم ةيفتاه ةملاكم
،فيرظ داوج دمحم ،يناريإ’ا

يف عاسضوأ’ا تادجتسسم لوح
طسسوأ’ا قرسشلا ةقطنم
ةقلعتملا لئاسسملا ديدعو
لبسسو ةيئانثلا تاقÓعلاب
يربسص لاقو.اهتيقرت
ىلع هل ةديرغت يف موداقوب
يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
عم ةيفتاه ةملاكم» :«ريتوت»
،فيرظ داوج دمحم يخأا

ةيروهمجلا ةيجراخ ريزو
انلوانت ،ةيناريإ’ا ةيمÓسسإ’ا

يف عاسضوأ’ا تادجتسسم اهلÓخ
اذكو طسسوأ’ا قرسشلا ةقطنم

ةقلعتملا لئاسسملا ديدع
لبسسو ةيئانثلا تاقÓعلاب
.«اهتيقرت

ر.نوراه
رئازجلاب نيطسسلف ةلود ريفسس
:لوبقم نيمأا

اهبعصشو رئازجلا فقوم»
ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نم
«ّزيممو ميظع
ةلود ريفسس لوبقم نيمأا نمث
فقوم ،رئازجلاب نيطسسلف
تاءادتعا بقع رئازجلا
يف ينويهسصلا لÓتح’ا

ىلع ةلتحملا سسدقلا ةنيدم
لاقو ،نيينيطسسلفلا نييندملا
اهبعسشو رئازجلا فقوم نإا

معادو ميظع تباث فقوم
لاوط ددرتم ريغو زيممو
.تقولا

نيطسسلف ةلود ريفسس دافأاو
يفحسص حيرسصت يف ،رئازجلاب
كراسشُي يرئازجلا بعسشلا نأا
همومُه ينيطسسلفلا بعسشلا

رئازجلا فقوم نأاو ،هتديقعو
ريغو زيممو معادو ميظع
.اًيمÓعإاو اًيونعمو اًيدام ددرتم
نم يبرعلا فقوملا نعو
لاق ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
سضعب عجارت ىمتن» ريفسسلا
تمدقأا اّمع ةيبرعلا ةمظنأ’ا

نايكلا عجسش ام وهو هيلع
ءادتع’ا ىلع ينويهسصلا
بعسشلا ىلع لسصاوتملا
.«ينيطسسلفلا

ـه.داوج

ةيبزح646 لباقم تاباختن’ا رامغ سضوختسس ةمئاق738

تايعيرصشتلا يف قرافلا عنصصل نوهجتي رارحألا نوحصشرتملا
نيعبتتم˘لا ن˘م دد˘ع د˘كؤو˘ي

رئازجلا يف يباختن’ا نأاسشلل
و˘ح˘ن نو˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي رار˘˘حأ’ا نأا

لÓ˘˘˘˘خ قرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص
امم ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا
م˘˘لا˘˘ع˘˘م ا˘˘ق˘˘ب˘˘سسم دد˘˘ح˘˘ي˘˘˘سس
ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا
تناك املا˘ط˘ل يذ˘لا ل˘ب˘ق˘م˘لا
بازحأÓل لسصفلا ةملكلا هيف
.ةيسسايسسلا

سسيئر يفرسش دمحم نلعأا
ةلقتسسملا ةين˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
م˘ئاو˘˘ق˘˘لا نأا ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
نود»و «ا˘ي˘ل˘˘ك» ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
قابسس رامغ سضوخل «ظفحت
ا˘هدد˘ع غ˘ل˘ب ،تا˘ي˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا

ةمئاق738 اهنم ةمئاق3841
،رار˘حأ’ا ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م
،ةيبزح ة˘م˘ئا˘ق646 ل˘با˘ق˘م
تا˘ي˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘حو˘˘تو
زورب˘ب ،ةر˘م لوأ’ ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج ها˘˘ج˘˘˘تا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا باز˘˘حأ’ا تنا˘˘ك
ري˘غ˘ت ،ا˘ه˘ي˘ف ر˘ب˘كأ’ا ل˘عا˘ف˘لا
ي˘˘ف ه˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘م ى˘˘لوأا تأاد˘˘˘ب
م˘ئاو˘ق˘لا لو˘سصح˘ب رو˘ه˘˘ظ˘˘لا
نم ددع ربكأا ىلع ةلقتسسملا
يف تحجن يتلا تاحيسشرتلا
ة˘ط˘ل˘سسلا «لا˘بر˘˘غ» زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
را˘ي˘ت˘خا اذ˘كو تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل
تÓ˘ي˘˘كسشت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘ب «دا˘ج˘ن˘ت˘سس’ا»

اهيلسضان˘م ن˘م او˘سسي˘ل رار˘حأا
هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.تاباختن’ا

تÓ˘ي˘˘كسشت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
اذهل تدتها يتلا ةيسسايسسلا
ءانبلا ةكر˘ح» ،ل˘يد˘ب˘لا ل˘ح˘لا
،اهسسيئر ناك يتلا «ينطولا

د˘ق ،ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نم رث˘كأا» نأا˘ب ا˘ق˘با˘سس حر˘سص
ن˘يذ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب56
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘˘ل او˘˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘ت
مئاوق يف ةلبقملا ةيعيرسشتلا
ن˘˘˘˘م او˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ل˘با˘ق˘م اذ˘ه و ،«ا˘ه˘ي˘ل˘سضا˘ن˘˘م
يلسضان˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘ب˘سسن»
.«بزحلا

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا سسف˘˘˘نو
يتلا ،ملسسلا عمتجم ةكرحل

قازر˘لا د˘ب˘ع ،ا˘ه˘سسي˘˘ئر نا˘˘ك
ـب كراسشتسس اهنأاب دافأا ،يرقم
مهنم033 ،احسشر˘ت˘م485
ةكرحلا˘ب ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م او˘سسي˘ل
«ةيمنتلاو د˘يد˘ج˘ت˘لا» بز˘حو
ر˘˘˘˘خآ’ا و˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘سضف يذ˘˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا
ا˘˘˘م˘˘˘عد» نو˘˘˘ل˘˘˘كسشي رار˘˘˘˘حأا
،«هفوفسصل ازيزع˘تو بز˘ح˘ل˘ل
هسسيئر ناسسل ىلع ءاج املثم
.يبيط ريسسأا

نيللحملا نم ديدعلا ىريو
نأاسشلاب نيمتهملا نييسسايسسلا
ه˘جو˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ع˘جار˘ت˘ل ا˘سسا˘كع˘˘نا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

بازحأ’ا هذه يف ةقثلا لماع
ةجيتن اهقيرب نم تدقف يتلا

ىد˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم ي˘˘ند˘˘ت
ي˘ف ،تح˘سضأا يذ˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
سسÓ˘فإ’ا» ـل ا˘˘فدار˘˘م ،هر˘˘ظ˘˘ن
.«يسسايسسلا

ي˘ت˘لا ل˘ماو˘ع˘لا ن˘ي˘ب ن˘˘مو
ةهبج ةيوقت يف اهرثأا اهل ناك
ةوعد ،رارحأ’ا ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ىلإا باب˘سشلا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘ف طار˘خ˘ن’او ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا

،ةديدج تاسسسسؤوم ءانب راسسم
.ةيقادسصملاو ةقثلاب ىظحت

نا˘˘˘ك ،را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
هجو دق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
سسل˘ج˘م لÓ˘خ ،ه˘تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘˘ب ،ءارزو˘˘˘˘لا
معدب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

بابسشلا ة˘كرا˘سشم ع˘ي˘ج˘سشتو
وينوي21 تا˘ي˘ع˘ير˘سشت ي˘˘ف
تاباختن’ اديسسجت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
رييغتلا نع ربعت ةيطارقميد»
ةيناجمب رمأا امك ،’’يقيقحلا
تا˘˘ق˘˘سصل˘˘م˘˘لاو تا˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةدئاف˘ل ا˘ه˘ع˘ب˘طو ة˘يرا˘ه˘سشإ’ا
امك ،با˘ب˘سشلا ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
نأا ىلإا قباسس تقو يف راسشأا
ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
جمانرب نم ة˘ع˘با˘ن» ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
د˘كؤو˘ي˘ل ،’’ح˘سضاو ي˘سسا˘˘ي˘˘سس
تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘لا ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا تا˘˘نا˘˘م˘˘سضلاو
اذ˘ه ي˘ف لو˘خد˘لا˘ب با˘ب˘سشل˘˘ل
.قاقحتسس’ا

ز.سسواط
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كرد˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأا
ديع لو˘ل˘ح ع˘م ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا
لذب رئازجلا ل˘سصاو˘ت ،ر˘ط˘ف˘لا
ةحفاكم لي˘ب˘سس ي˘ف دو˘ه˘ج˘لا
دجتسسملا انوروك ءابو يسشفت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو
لÓخ نم ،ةدعسص’ا فلتخم
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
هذ˘ه˘ل يد˘سصت˘ل˘˘ل ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت فد˘ه˘ب ،ة˘ب˘حا˘سصم˘لا
ةيامحو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سس
لجأا نمو ،ةيمومعلا ةحسصلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ءاو˘˘جأ’ا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت
حام˘سسلا د˘سصق ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ر˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
ا˘هدو˘سست ءاو˘جأا ي˘ف كرا˘ب˘م˘لا
،ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘كسسلا

ًاططخم كردلا ةدايق تعسضو
نيمأات˘ل ،ًا˘سصا˘خ ًا˘ي˘ئا˘قو ًا˘ي˘ن˘مأا

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ة˘كب˘˘سش اذ˘˘كو ،تاءا˘˘سضف˘˘لاو
ميلقإا نمسض ةعقاولا تاقرطلا
ذاخ˘تا م˘ت ثي˘ح ،سصا˘سصت˘خ’ا

ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا تاءار˘˘جإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
عيمج ريخسستب اذهو ،ةمزÓلا
نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘˘م ،تاد˘˘حو˘˘لا

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإÓ˘˘ل ة˘˘لا˘˘ّع˘˘ف ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘م
م˘ئاد˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘سسج˘˘تو
.ناديملا يف رمتسسملاو

نأا حلاسصملا تاذ تفاسضأاو
هذه˘ل عو˘سضو˘م˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا
لمعلا ىلع دمتعي ةبسسانملا
ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو يراو˘ج˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
نامسض عم ،ةلوزعملا قطانملا
دنع لاعفلاو عيرسسلا لخدتلا
هذ˘ه فد˘ه˘ت ثي˘ح ،ةرور˘˘سضلا
سساسسأ’اب ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’ا
،ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلاو ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كسسلا
ة˘˘مÓ˘˘سسلا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
سصاخسشأ’ا ةيامحو ةيرورملا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
ف˘ي˘ي˘كت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘سصا˘خ˘لاو
ةتباثلا تÓي˘كسشت˘لا م˘ي˘عد˘تو
،ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لاو

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل
اميسس’ ،اراهنو Óيل م˘ي˘ل˘قإÓ˘ل
تايرودلا فيثكت لÓخ نم
عسضوو ةلومحملاو ةلجرتملا
اه˘م˘ي˘عد˘ت ع˘م ة˘ب˘قار˘م طا˘ق˘ن
.ةيوجلا تÓيكسشتلاب

كرد˘لا ة˘سسسسؤو˘م ترا˘˘سشأاو
ةمدخ يف عسضت اهنأا ينطولا
تقو ل˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ر˘˘˘˘سضخأ’ا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ،نا˘˘˘˘كمو
،ةد˘ج˘ن˘˘لا بل˘˘ط˘˘ل55.01
اذ˘كو ،ل˘خد˘ت˘لا وأا فا˘˘ع˘˘سسإ’ا

ربعIKIRAT ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
ةحفسص لÓخ نمو ،تنرتنأ’ا
نع مÓعتسسإÓ˘ل ،كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ،تاقرطلا ةلاح
ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ىوا˘˘˘˘كسشل˘˘˘˘ل
د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع مÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإ’او
«zd.ndm.ngpp.www».،
˘ماز˘ت˘ل’ا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘˘عاد
نم ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلاب
،دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا لبِق
ةمÓسسلا دعاوقب اوّلحتي نأاو
.ةيمومعلا ةحسصلاو

ةيمومعلا ةمدخلا نيمثتو يراوجلا لمعلا ىلع دمتعي

كرابملا رطفلا ديعب اصصاخ اينمأا اططخم عصضي ينطولا كردلا

ط.ةراضس

فيثكتو تادحولا عيمج ريخضست ربع ،رطفلا ديع ةبضسانمب اضصاخ ايئاقو اينمأا اططخم ،ينطولا كردلا ةدايق تعضضو
اهميعدت عم ةبقارم طاقن عضضوو ةلومحملاو ةلجرتملا تايرودلا اذك ،ةلقنتملاو ةتباثلا تÓيكضشتلا ميعدتو

.تاكلتمملاو سصاخضشألا ةيامح عم ،نييمومعلا ةحضصلاو ةنيكضسلا ،ماظنلا ىلع ظافحلل اذهو ،ةيوجلا تÓيكضشتلاب

هب مدقت يذلا سضقنلاب نعطلا سضفرت ايلعلا ةمكÙا
لامعألا Óجر

ىلع ادد‹ توكحطو يŸوع ةيصضق ةلاحإا
رئاز÷ا ءاصضق شسل‹

،ايلع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تسضفر
يتلا نعطلا ةيسضق يف سسمأا
لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘ت
كا˘˘فو˘˘سس ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئرو
تارايسسلا داريتسساو بيكرتل
.يملوع دارم

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
تاذ تل˘ب˘ق ه˘نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا
يذلا نعطلا ةيئاسضقلا ةئيهلا
يف ةماعلا ةباينلا هب تمدقت

ي˘م˘لو˘ع دار˘م م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح
نيعباتملا نيم˘ه˘ت˘م˘لا ي˘قا˘بو
ع˘م ة˘ي˘سضق˘لا سسف˘ن ي˘ف ه˘ع˘م
ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ي˘سضق ف˘ل˘م ة˘لا˘حإا

ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م
،ةرياغ˘م ة˘ي˘ئا˘سضق ة˘ل˘ي˘كسشت˘ب
ايلعلا ةمكحملا مكح يتأايو
اهب تمدقت يتلا نوعطلا دعب
دار˘م م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘فد ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
يذ˘لا م˘كح˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘م˘˘لو˘˘ع
فانئتسس’ا ةمكح˘م ه˘ت˘ط˘ل˘سس
01 ـب مكحلا ناكو .هقح يف
مهت نع اذفان اسسبح تاونسس
سضير˘ح˘تو لاو˘مأ’ا سضي˘ي˘ب˘˘ت
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م
.مهذوفن لÓغتسسا

نإاف ،رداسصملا تاذ بسسحو

عمج˘م سسي˘ئر لا˘م˘عأ’ا ل˘جر
فوسس يم˘لو˘ع دار˘م كا˘فو˘سس
سسل˘ج˘م ما˘مأا ادد˘ج˘م م˘كا˘ح˘ي
مهتلا ن˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘سضق
نيمهتملا عم ،هيلإا ةبوسسنملا
سسف˘ن ي˘ف ه˘ع˘م ن˘ي˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا
د˘م˘حأا ق˘با˘سسلا لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا
سسف˘ن ي˘ف ناد˘م˘˘لا ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا
انجسس تاونسس01ـب ةيسضقلا
قبسسأ’ا ةعانسصلا ريزوو اذفان
مو˘كح˘م˘لا ي˘ف˘سسو˘ي ف˘سسو˘ي

اهنم ا˘ن˘ج˘سس ن˘ي˘ت˘ن˘سسب ه˘ي˘ل˘ع
كلذ ىلإا .ذافنلا فقو عم ةنسس
ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘سضيأا تسضفر
سضقنلاب نعط˘لا سسمأا ا˘ي˘ل˘ع˘لا
لامعأ’ا لجر هب مدقت يذلا
ن˘˘يد˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘م فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘ع˘ط˘لا تل˘ب˘˘قو ،تو˘˘كح˘˘ط
ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘˘لا سضق˘˘ن˘˘لا˘˘ب
تاذ ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا
تاذ تلا˘حأا ا˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
،ادد˘ج˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
ي˘ح˘م لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ة˘ي˘سضق
سسلجم ىلع توكحط نيدلا
ةمكاحمل˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘سضق
.ةرياغم ةيئاسضق ةليكسشتب

م.ةزمح

«تاردخم» ةقفضص ببضسب زجحو فاطتخا

ةريوبلاب بآارم يف هزجتحتو اباصش جردتصست ةباصصع

طقف ةعاضس84 نوضضغ يف

اينابصسإا ىلإا نييرئازج «ةقارح»ـل ابراق03 لوصصو

تايانجلا ة˘م˘كح˘م تج˘لا˘ع
،سسمأا ءاسضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا
دحأا اهل سضرعت فاطتخا ةيسضق
ة˘˘سسم˘˘خ د˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ب˘˘˘سشلا

ن˘م ه˘ي˘ق˘فار˘م ن˘م ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م
تقلطنا.تاردخملا يطاعت˘م
مدق˘ت ىو˘كسش بق˘ع ة˘ي˘سضق˘لا
فطتخملا ةيحسضلا قيقسش اهب
ناوج91 خيرا˘ت˘ب «ز˘يز˘ع .ج»
ةع˘طا˘ق˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا0202
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ةميرج نع غيلبتلل ،ةمسصاعلا
هقيقسش ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت فا˘ط˘ت˘خا
ى˘˘ل˘˘˘ع حر˘˘˘سصو.«فسسوي»
خيراتب هنأا ي˘م˘سسر˘لا هر˘سضح˘م
ه˘ب ل˘˘سصتا ،0202 ناو˘ج81
«فسسوي .ح» ةيحسضلا هقيقسش
لز˘ن˘م˘لا ردا˘غ ه˘نأا˘˘ب هر˘˘ب˘˘خ˘˘ي˘˘ل
ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘ف ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ط˘سسو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ءا˘˘سسم ة˘˘سسدا˘˘سسلا
ءان˘ت˘قا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ه˘فرا˘ع˘م˘ل

ي˘ح˘ب تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك
نأا فاسضأاو .سشارحلاب ةبوروب
او˘سضر˘ع˘ت ه˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش فرا˘˘ع˘˘م
يلام غلبم مهبلسس متو ءادتع’
.ميتنسس نوي˘ل˘م36 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي

اوككسش ،مهيلع ىدتعملا نأ’و
هلو مهجردتسسا نم وه هنأا يف
هفاطتخاب اوماق ةثداحلا يف دي
ىلإا ةم˘سصا˘ع˘لا ن˘م هودا˘ت˘قا م˘ث

نأا افيسضم ،ةريوبلا ةي’و ةياغ
ةروسص هل لسسرأا نيمهتملا دحأا
هنم بلطو فطتخملا هقيقسش
ميتنسس نويلم36 غلبم راسضحإا

.هقيقسش حارسس قÓطإا لباقم
حلاسصملا تاذ تلقنت هيلعو

م˘ت ن˘˘يأا ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ى˘˘لإا
041 ي˘ح˘ب نا˘كم˘لا ة˘م˘˘هاد˘˘م
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب او˘˘ما˘˘قو ،ا˘˘ن˘˘˘كسسم
نيف˘طا˘خ˘لا فا˘ق˘يإاو ة˘ي˘ح˘سضلا
ر˘˘سضح˘˘م ي˘˘ف دروو .ا˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت
12 خيراتب زج˘ن˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

يذلا ناكملا نأا ،0202 ناوج
«فسسوي» ةيحسضلا هيف طبسض
’امكتسساو .بآارم نع ةرابع
تاذ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإ’
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سضلا د˘كأا ،ة˘ي˘˘سضق˘˘لا

اوماق مهنأا نيمهتملاب هتهجاوم
ىلإا ةمسصا˘ع˘لا ن˘م ه˘فا˘ط˘ت˘خا˘ب
نم ةرايسس نتم ىلع ةريوبلا
.«نويل تايسس» عون

ب.ناÁا

ةعاسس84 لÓ˘˘˘خ ،ل˘˘˘˘سصو
نيلمحم ًا˘برا˘ق03 ةيسضا˘م˘لا
ى˘لإا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ير˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ب
اميف ،ينابسسإ’ا ايريملأا لحاسس
نم دد˘ع تا˘ط˘ل˘سسلا دد˘ح˘ت م˘ل

.براوقلا هذه نتم ىلع اوناك
كوأا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو

نم رثكأا نأا ،ةينابسسإ’ا «ويرايد
نييرئازج نيرجاهمل ابراق03
ى˘لإا او˘ل˘سصو ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
يف ،اينابسسإا يف ايريملأا لحاسس

نم ،طقف ةعاسس84 نوسضغ
سصا˘خ˘سشأ’ا دد˘ع د˘يد˘ح˘ت نود
Óًقنو .اهنتم ىلع اوناك نيذلا

نبور راسشأا ،هتاذ ردسصملا نع
ي˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ود˘˘ي˘˘لو˘˘ب
رثكأا» نأا ىلإا ،ةرجهلا ةسسايسس
ذنم او˘ل˘سصو ًا˘برا˘ق051 ن˘˘م
،اينابسسإا ىلإا يراجلا ماعلا ةيادب
ةظوحلم ةدايز لثمي ام وهو
.«ةقباسسلا تاونسسلاب ةنراقم

م.ةزمح

ةياجبب تاقرضس ةدع ‘ طروتŸا «وضشتوم» ىنكŸا فيقوت

وزو يزيت ‘ لماو◊ا شضاهجإا فÎ– ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت

كيكفت نم ،وزو يزتب ينطولا
سضاهجإا فرتحت ةيمارجإا ةكبسش
ن˘م بي˘ب˘ط ا˘ه˘سسأار˘ي ل˘ماو˘ح˘˘لا
تر˘ف˘سسأا ثي˘ح ،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا
،نيسصخسش فيقوت نع ةيلمعلا

ة˘يودأاو ي˘ب˘ط دا˘ت˘˘ع ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م
ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست˘˘˘˘سس تنا˘˘˘˘ك
غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ،سضاهجإ’ا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘لا˘˘م
.ةيبنجأ’او

نأا ،ةينمأا رداسصم تحسضوأاو
تامو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

كرد ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ةدراو
كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
لو˘ح ،وزو يز˘˘ي˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لقنل ةلفاح نتم ىلع ةاتف دجاوت
،ة˘جر˘ح ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ير˘فا˘سسم˘˘لا

نيبت كردلا تادحو لقنت دعبو
ةيلم˘ع˘ل تسضر˘ع˘ت د˘ق ةا˘ت˘ف˘لا نأا
ة˘ق˘فر تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو سضا˘˘ه˘˘جإا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ا˘ه˘ق˘يد˘˘سص
تفاسضأاو .ءابزع ةاتفلا نأا ةسصاخ
ةرسشابم دعب هنأا ،حلاسصملا تاذ
ل˘˘ي˘˘كو را˘˘ط˘˘خإاو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
سصاسصتخ’ا ديدمتب ةيروهمجلا

،سشيتفتلاب نذإا ىلع لوسصحلاو
يف ةسصتخم ةدايع ةمهادم مت
فيقوت ،ديلوتلاو ءاسسنلا سضارمأا
سصتخم بيبط «ك.ح» سصخسش
،د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘سسن˘لا سضار˘مأا ي˘ف
نافرتحي ناذللا ،ه˘ق˘ي˘ق˘سش ة˘ق˘فر
ثيح ،لماوحلا ءاسسنلا سضاهجإا
تناك ةيودأاو يبط داتع زجح مت
،سضا˘ه˘جإ’ا ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست˘˘سس

ةينطولا ةلمع˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
001و ف˘لأا ا˘ه˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’او
،كردلا حلاسصم تراسشأاو.وروأا
تاءارج’ا ةفا˘ك ما˘م˘تإا د˘ع˘ب ه˘نأا
هبتسشملا ميدقت مت اهب لومعملا
ةيئاسضقلا حلاسصملا مامأا امهيف
رمأا ثي˘ح ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
ة˘م˘كح˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘سضا˘˘ق
سسب˘ح˘لا ا˘م˘ه˘ع˘سضو˘ب ف˘˘ي˘˘سساو
،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.تقؤوملا
ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
ةطرسشلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
نم ،ةياجب ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا
غلابلا «وسشتوم» ىنكملا فيقوت
طروت يذلا ،ةنسس93 رمعلا نم
ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل ل˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب تار˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا
تءاج ةيلمعلا ليسصافت ،ةياجب
نيم˘ث˘ل˘م ن˘ي˘سصخ˘سش ما˘ي˘ق د˘ع˘ب
عيبل لحم ىلع اراهن وطسسلاب
ةنيد˘م˘لا ط˘سسو˘ب تار˘هو˘ج˘م˘لا

نم ةبكر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع رار˘ف˘لاو
ة˘ه˘˘جو و˘˘ح˘˘ن ياد˘˘نو˘˘ي˘˘ه عو˘˘ن
تر˘سشا˘ب كلذ رو˘ف ،ة˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ن˘يأا ة˘˘ع˘˘سساو
يف ةلمعتسسملا ة˘ب˘كر˘م˘لا كلا˘م
فيثكت دع˘بو ،ة˘قر˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نا˘˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ثا˘˘ح˘˘˘بأ’ا
ع˘م ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ا˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
،«وسشتوم» ىنكملا اهل˘م˘ع˘ت˘سسم
تا˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘كم د˘˘˘˘قو
ةيوه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
ىنكملا ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «’ورو˘تو˘م»

ةلاح يف ىقبي يذلاو ،ةنسس83
ما˘م˘تإاو ة˘لدأ’ا ع˘م˘ج د˘ع˘ب .رار˘ف
فلم زاجنإا مت قيقحتلا تاءارجإا

ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ي˘ئاز˘ج
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘سضق ل˘جأ’
باكتر’ دادعإ’ا سضرغل رارسشأا

فورظب ةنرتقملا ةقرسسلا ،حنج
را˘سضح˘ت˘سساو ،ر˘سسكلا ،دد˘ع˘ت˘˘لا

تما˘قو ،كر˘˘ح˘˘م تاذ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
ةسصتخملا ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
.عاديإا رمأا هقح يف ردسص نيأا

افظوم فقوي ةنتاب نمأا
مÓتضساب اضسبلتم ايمومع

ةقحتضسم ريغ ةيزم لوبقو
ةقرفلا رسصانع سسمأا ،تنكمت

ةحلسصملاب ةيلاملاو ةيداسصتق’ا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ف˘ظو˘م ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب

ةنسس06 رمعلا نم غلبي يمومع
ردقي يلام غلبم يقلتب اسسبلتم
ةيزمك ربتعي جد000.003 ـب

ذاختا دعب اذ˘ه ،ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘ج’ا
نأاب دعب اميف تاقيقحتلا رفسستل
بسصن˘لا˘ب ما˘ق د˘ق ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

مهماهيإا دعب اسصخسش81 ىلع
،مهدوق˘ع ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ي˘سس ه˘نأا˘ب

غ˘ل˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لو˘˘ت˘˘سسا ثي˘˘ح
ءافيت˘سسا د˘ع˘ب جد000.032.1
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا
ةباي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘ب ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا
.ةيلحملا

   نولضسارم :اهعمج

تاضضيوعت عفد يف اوطروت
لاومأا سسÓتخاو ةيلايخ
ةيمومع

ةيصضق يف امهتم22
ةينواعتب داصسف
لوقبلاو بوبحلا
ةليم يف ةفاجلا
ينطولا نمألا حلاضصم تلاحأا
يف ،امهتم22 ةليم ةيلول

ةينواعت سصخت داضسف ةيضضق
ىلع ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو
عفدب ةيضضقلا قلعتتو .ةليم
براقأل ةيلايخ تاضضيوعت
بوبحلا نزاخمب نيلوؤوضسم
لوضصحملا عفد نود
تاضضيوعت حنمو ،يحÓفلا

ةدوجوم ريغ رارضضأا نع
ةيعمج نيوكتو ريوزتلاو
لاومأا سسÓتخاو ،رارضشأا

.اهديدبتو ةيمومع
ىلإا تاقيقحتلا تضضفأاو
جاتلا نحاطم بحاضص طروت
،تنانجات ةيدلبب ةنئاكلا

ريدم ةدلاو ىلإا ةفاضضإلاب
اهل لوح يذلا بوبحلا نزخم
امك .هقيقضشو ،ةربتعم لاومأا

كلذك ةيضضقلا يف طروت
بوبحلا ةينواعت ريدم
ةليم ةيلوب ةفاجلا لوقبلاو
موغلضش ينزخم اضسيئرو ،اقباضس
ءاردم اذكو ،ةليمو ديعلا

نيحÓفو ةينيمأات تاضسضسؤوم
بوبحلا ةينواعت ريدمو
ةيلوب ايلاح ةفاجلا لوقبلاو
ةينواعتب راطإا اقباضس ةضسبت
ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

لجضس امك .ةليم ةيلوب
سضورق نم نيحÓف ةدافتضسا

،ةينوناق ريغ ةقيرطب
ةيلاملا ريدم طروتو
لوقبلاو بوبحلا ةينواعتب
ريدمو ةليم ةيلوب ةفاجلا
يوهجلا قودنضصلا قباضس
.يحÓفلا نواعتلل

م.نتاف



ف˘ق˘ي ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشلا و˘˘ه ا˘˘ه
هلل دمحلاف ،ارداغم انباوبأا ىلع
،نا˘سضمر غو˘ل˘ب˘ب ا˘ن˘مر˘كأا يذ˘لا

،رـهسشلا مامتب ةمعنلا انيلع متأاو
لسضفتيو مركتي نأا هللا لأاسسنو
ة˘م˘ي˘ق ا˘م˘ف ، لو˘ب˘ق˘لا˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هلبقتي مل نإا ا˘ن˘ما˘ي˘قو ا˘ن˘ما˘ي˘سص
ه˘ل˘لا ي˘ف ا˘ن˘ن˘ظ ن˘كلو ، ا˘ن’و˘م
دنع وهو ،ميظع هيف انلمأاو ريبك
هب هدبع نظ
رهسشلا مايأا ءاسضقنا عرسسأا امف
ةفيرسشلا هيلايل مرسصتو ،ميركلا
اهيف حرفن ان˘ك ي˘ت˘لا ة˘كرا˘ب˘م˘لا
و˘ج˘˘لاو ،ةدا˘˘ب˘˘ع˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
عو˘˘˘˘˘سشخ˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘يإ’ا

ناسضمر وه ا˘ه˘ف ،ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو
انلامعأا هعمو انرداغ˘يو ا˘ن˘كر˘ت˘ي
هللا لأاسسنف اهايإا هانعدوأا يتلا
ل˘م˘ع˘لا ن˘سسحأا ا˘ن˘م ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأا

داوجلا هنإا انتائيسس نع زواجتيو
.ميحرلا روفغلا ميركلا
وأا انل ًادهاسش انكرتو ناسضمر بهذ
ناسسلو انكرتو ناسضمر بهذ ،انيلع
ناسضمر هلك ماعلا تيل ،انلاح
ق˘ب˘سس ه˘ل˘لا ن˘˘م با˘˘ت˘˘ك ه˘˘ن˘˘كلو
؟ Óًمع نسسحأا انيأا انولبيل
ي˘˘فو ا˘˘˘ن˘˘˘كر˘˘˘تو نا˘˘˘سضمر بهذ
بل˘˘ق˘˘لا ي˘˘فو ًا˘˘سصسصغ رد˘˘سصلا

يبأا نع ،هقارف ىلع ًانزحو ًادمك
نع لاق هنع هللا يسضر ةريره

هنأا ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا
ةليل رخآا يف هتمأ’ رفغي » : لاق
هللا لوسسر اي ليق . ناسضمر يف
نكلو ’ لاق ؟ ردقلا ةليل يهأا
ىسضق اذإا هرجأا ىفوي امنإا لماعلا

دمحأا هاور . «هلمع
لبقتسسن تاعيوسس دعب نحن اهف
نوكن نأا هللا لأاسسن ،زئاوجلا موي
نيلوبقملا نم
وأا ىسضقنا ناسضمر نأا حيحسص
هباوبأا ناسضمر بر نكلو  ،داكي
سصرحنلو ،دسصو˘ت ن˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م
ديعلا موي يف هللا ىوقت ىلع
ليقو .هللا بسضغي ام نع دعتبنو
ًا˘مو˘ق ىأار ن˘ي˘ح˘˘لا˘˘سصلا د˘˘حأا نإا

’ ا˘م˘ب ٍد˘ي˘ع مو˘ي ي˘ف نو˘˘ث˘˘ب˘˘ع˘˘ي
ء’ؤوه ناك نإا» :لاقف هللا يسضرُي
لعف اذه امف مهمايسص مهنم لبُقُت
لبقتُي مل اوناك نإاو ،نيركاسشلا

ل˘ع˘ف اذ˘ه ا˘م˘ف م˘ه˘ُما˘ي˘سص م˘ه˘ن˘م
.«نيفئاخلا
انم لبقتي نأا ميظعلا هللا لأاسسن
نأا ه˘نا˘ح˘ب˘سس ه˘لأا˘˘سسنو ،نا˘˘سضمر
ةد˘يد˘ع ًا˘ماو˘عأا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع هد˘˘ي˘˘ع˘˘ي
بوث يف ن˘ح˘نو ةد˘يد˘م ة˘ن˘مزأاو
ةعاطلا ىل˘ع ة˘ي˘فا˘ع˘لاو ة˘ح˘سصلا

’ نأا هللا لأاسسنو ،نيكفنم ريغ
د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ر˘˘خآا نا˘˘سضمر ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ي
نآارقلا ةوÓتو مايق˘لاو ما˘ي˘سصلا˘ب
.ربلا لامعأاو

ناصضمر ءاعد
انمايسص نم دهعلا رخآا هلعجت ’ مهللا »
’و ًاموحرم ينلعجاف هتلعج نإاف ،هايإا

 «ًامورحم ينلعجت

«ميظع قلخ ىلعل كنإأو»

(7)ملحلا
ةيوبن فقاوم
(6) هباحصصأا عم

هللا يسضر‐ كلام نب سسنأا نع
لوسسر تتأا ةيدوهي ةأارما نأا ‐هنع
‐م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص‐ ه˘ل˘لا
ءيجف .اهنم لكأاف ،ةمومسسم ةاسشب

هل˘لا ى˘ل˘سص ه˘ل˘لا لو˘سسر ى˘لإا ا˘ه˘ب
،كلذ نع اهلأا˘سسف .‐م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع
ام» :لاق «كلتقأ’ تدرأا» :تلاقف
:لاق ،«كاذ ىلع كطلسسيل هللا ناك

’أا» :او˘˘لا˘˘ق :لا˘˘ق ،ي˘˘ل˘˘ع :لا˘˘˘ق وأا
تلز امف» :لاق ،’ :لاق «؟اهلتقن
هل˘لا لو˘سسر تاو˘ه˘ل ي˘ف ا˘ه˘فر˘عأا

.«ملسسو هيلع هللا ىلسص
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Mójå
fÑƒ…

1لأؤوصس
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأأ ر˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسلأ ضضر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصم
ن˘ع جد051 جر˘خأأ مو˘صصأأ ل ،ن˘ي˘˘لو˘˘صسنألأ
ه˘ل˘ع˘˘فأأ ا˘˘م ل˘˘ه ،ا˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأأ د˘˘حأو˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ

؟حيحصص
بأوجلأ

موي لك ن˘ع ما˘ع˘طإلاـف ،ح˘ي˘ح˘صص ه˘ت˘ل˘ع˘ف ا˘م
امأأ ،اعبصشم ماعطإلأ نوكي نأ ىلع ،انيكصسم
لئاصسملأ نم عاصصلأ عبرو عاصصلÓب هديدحت
ضصنو ح˘ير˘صص ل˘ي˘لد د˘جو˘ي لو ،ة˘ي˘فÓ˘خ˘لأ

تأدا˘ه˘ت˘جأ ي˘ه ا˘م˘نإأ ،د˘يد˘ح˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه لو˘˘ح
ا˘م˘ف ،جد03 ن˘م أأد˘ب˘ي ما˘ع˘طإلأو ،ءا˘م˘ل˘ع˘ل˘˘ل

املك ،ةقدصصلأ يف دأز املك ناصسنإلأو ،قوف
Ó˘ف عو˘ب˘صسأأ ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘جأر˘˘خإأ ا˘˘مأأ ،ل˘˘صضفأأ نا˘˘ك
ىلإأ نا˘صضمر لوأأ ن˘م نو˘ك˘ي نأأ م˘ه˘م˘لأ ،ع˘˘نا˘˘م
.هدعب لو هلبق ل هيف موب رخآأ
2لأؤوصس
ا˘˘ه˘˘ت˘˘خأأ ة˘˘˘ن˘˘˘بل روا˘˘˘صسأأ تصضر˘˘˘قأأ ي˘˘˘ت˘˘˘جوز
نأل ،م˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘صضأأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ضسر˘˘˘ع رو˘˘˘صضح˘˘˘ل
ا˘˘ه˘˘با˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م أو˘˘˘ل˘˘˘خد ا˘˘˘صصو˘˘˘صصل
نأل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘صسم ة˘˘صضر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ ،ا˘˘هو˘˘˘قر˘˘˘صسو
؟زئاج أذه له ،مهمرغت
بأوجلأ
له ثحبلأ بجي ،ةصضيرعو ةليوط ةلأاصسملأ

ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ،ط˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘ت وأأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصق˘˘˘˘ت كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
ةنامألأ ديعت نأأ ةريعتصسملأ ىلع ضضورفملأ

أذإأ لو˘ق˘ن ن˘ك˘ل ،ا˘ه˘ن˘م ا˘ه˘ت˘جا˘ح ءا˘ه˘ت˘˘نأ تقو
نإأو ،ل˘صضفأأ أذ˘ه˘ف ،أو˘ح˘ما˘صست نأأ م˘ت˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘صسأ
أذإأ ةصصاخ كلذ مكلف ،ضضيوعتلأ ذخأأ متدرأأ

مكصضو˘ع˘ت نأأ ىل˘ع ةردا˘ق ة˘صضر˘ت˘ق˘م˘لأ تنا˘ك
.اهنزو ةميق وأ ةلثامم رواصسأاب
3لأؤوصس

بأأ) يا˘م˘ح ن˘ي˘بو ي˘ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘كا˘˘صشم تثد˘˘ح
ي˘˘نأل ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘˘م هرزأأ م˘˘˘ل˘˘˘ف ،(ي˘˘˘جوز

نأأ ىلإأ ،ي˘˘ندر˘˘ط˘˘˘ف ه˘˘˘ترا˘˘˘يز ةر˘˘˘م تلوا˘˘˘ح
نع مثإأ ّيلع له ،هترزو ماعلأ أذه ضضرم
امهيف هرزأأ مل نيذللأ نيماعلأ
بأوجلأ
ع˘ط˘ق˘ي ل نأأ نا˘صسنإلأ ىل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي ل˘صصألأ
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م وأأ كت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ءأو˘˘˘صس ،ما˘˘˘حرألأ

أوعجرأ مكل ليق نإأ» هنأأ حيحصص ،كجوز
نا˘ك ن˘ك˘ل ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لأ كل˘˘ت ي˘˘ف ،«أو˘˘ع˘˘جرا˘˘ف
رومألأ يحلصصت نأأ اهدعب يلواحت نأأ كيلع
و˘ه كا˘م˘ح نا˘ك نإأو ىت˘ح ،ن˘ي˘ما˘ع˘لأ ل˘˘ب˘˘ق
ىلإأ ءي˘˘صست ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لأ نأل ،ئ˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

،هيلإأ يبوتو هللأ يرفغتصسأ لوقن ،كجوز
ا˘ي˘ح مأدا˘م ،كا˘م˘ح ن˘م حا˘م˘˘صسلأ ي˘˘ب˘˘ل˘˘طأو
 .نأوألأ تأوف لبق
5 لأؤوصس
يلع أذام ،لعفأأ ملو ةاصش حبذأأ نأأ ترذن
بأوجلأ

- هللأ مامأأ بصساحتو ،كرذنب يفت نأأ بجي
أذ˘ل ،رذ˘ن˘لأ أذ˘ه ىل˘˘ع -ىلا˘˘ع˘˘تو ه˘˘نا˘˘ح˘˘ب˘˘صس
امل˘ث˘م رذ˘ن˘لا˘ب ءا˘فو˘ل˘ل عرا˘صست نأأ كح˘صصن˘ن
.هترذن

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

ةينآأرق تايآأ يوتحت ةحفصصلأ هذه
اهلامهإأ مدع ءاجرلأ،ةيوبن ثيداحأأو

هيلع هللا ىلسص ‐ يبنلا ناك
ةروا˘سش˘ُم ن˘ِم ر˘˘ِث˘˘ك˘˘ُي ‐ م˘˘ل˘˘سسو
بورح˘لا ا˘يا˘سضق ي˘ف ه˘با˘ح˘سصأا

ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص‐ ه˘نأا م˘غر؛م˘ْل˘uسسلاو
جاتح˘ي ن˘كي م˘ل ‐ م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع
هيلع هللا ىلسص‐ هنأ’ ؛مهيأارل
نم يحولاب اديؤوم ناك  ‐ملسسو
نا˘ك ه˘ن˘كل ،ى˘لا˘ع˘ت ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
مهم˘ل˘ع˘ي˘ل ؛ه˘با˘ح˘سصأا ر˘ي˘سشت˘سسي
لاق ىsتح ،مهتايح يف ىروسشلا
:‐ هنع هللا يسضر ‐ ةريره وبأا
ًةروا˘سش˘ُم ر˘ث˘كأا اًد˘حأا تيأار ا˘˘م»

˘‐ ه˘ل˘لا لو˘سسر ن˘ِم ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأ’
«‐ملسسو هيلع هللا ىلسص

ىواتف
Úمئاصصلأ

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيصشلأ لأؤوصسل

موـــــيلا ةمكـــح
ه˘ي˘نا˘ثو ،تم˘صصلأ م˘ل˘ع˘لأ لوأأ»
،ه˘ظ˘ف˘ح ه˘ث˘لا˘ثو ،عا˘م˘ت˘˘صسلأ

«هرصشن هعبأرو

نيحلاصصلأ لأوقأأ نم

نب يلع «مامته’ا ةّلق يف بلقلا ةحار»
بلاط يبأا

-هنع هللأ يصضر- يراصصنألأ بويأأ يبأأ نع
˘-م˘ل˘˘صسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لأ ىل˘˘صص- ه˘˘ل˘˘لأ لو˘˘صسر نأأ

ن˘م ًا˘ت˘صس ه˘ع˘ب˘تأأ م˘ث نا˘صضمر ما˘˘صص ن˘˘م»:لا˘˘ق
 «رهدلأ مايصصك ناك ،لأوصش

ملصسم هأور

ناصضمر اعادو
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لصسعم يلور يكورك
: ءاسضيبلا ةنيجعلا تانوكم
تاسضيب3 ‐
Óيناف
ركسس صسأاك فسصن
تيز صسأاك فسصن
اسشن ةريبك ةقعلم
 تايولحلا ةريمخ صسيك1
بسسح ة˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘لا ن˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘لا
طيلخلا

: واكاكلا ةنيجع
تاسضيب3
.ركسس صسأاك فسصن
.تيز صسأاك فسصن
.اسشن ةريبك ةقعلم
.دوسسأا واكاك ةريبك ةقعلم
تايولحلا ةريمخ صسيك1
بسسح ة˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘لا ن˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘لا
.طيلخلا
:نييزتلا

.رهزلا ءامب ففخم لسسع
.دنهلا زوج

: لسسعم يلور يكورك ريسضحت ةقيرط
بوذي ىتح ركسسلا عم اديج صضيبلا قفخي : ءاسضيبلا ةنيجعلا رسضحت
تانوكملا مجسسنت ىتح لكلا طلخيو Óينافلاو تيزلا فاسضيو ركسسلا

جيردتلاب نيحطلا فاسضيو تايولحلا ةريمخو اسشنلا فاسضي مث .اديج
روك3 ةنيجعلا عطقت ,ةيرط ةنيجع ىلع لوسصحلا ىتح طلخلا عم
.ابناج كرتتو فلغت
تيزلا فاسضيو ركسسلا عم اديج صضيبلا قفخي: واكاكلا ةنيجع رسضحت
.اديج قفخيو
نيحطلا فاسضيو ,طلخيو تايولحلا ةريمخو اسشنلاو واكاكلا فاسضي مث
ع˘ط˘ق˘ت .ة˘ير˘ط ة˘ن˘ي˘ج˘ع ىل˘ع لو˘سصح˘لا ىت˘ح ط˘ل˘خ˘لا ع˘˘م ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ةرك درفت مث رتملم3 كمسسب اهنم ءزج درفيو ,روك3 واكاكلا ةنيجع
مث ,واكاكلا ةنيجع قوف عسضوتو رتملم3 كمسسب ءاسضيبلا ةنيجعلا

نيجعلا روكل ةبسسنلاب تاوطخلا صسف˘ن رر˘ك˘ت .لور ن˘ي˘ت˘ن˘ي˘ج˘ع˘لا ف˘ل˘ت
.ةيقبتملا ةينبلاو ءاسضيبلا
رتمتنسس3 كم˘سسب ع˘ط˘ق ة˘فا˘ف˘ل ل˘ك ع˘ط˘ق˘ت ,تا˘فا˘ف˘ل3 ىل˘ع ل˘سصح˘ن˘ل
.لئام لكسشب
نم نخسسم نرف يف يلور يكورك ىهطي .نرفلا ةينيسص يف صصرتو
’ ىتح لفسسأ’ا يف رمحتي ’ نأا بجي ةجرد061 ةئداه رانلا لبق
ففخم لسسع يف صسطغي نرفلا نم يكورك جارخإا روف.رجحتي
زوجب طقف قوف نم نيزيو رطقتسسي مث.قئاقد5 ةدم رهزلا ءامب
.مدقيو دنهلا
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:|Mïلا ةktÉÑ©| 
Iÿÿèÿÿ|+ÿÿلا لÿíÿ|Mÿ°ÿلا و  ةòÿßFÿو وا
را©ÄÑلا يD لHÿاFÿ  ةÿqÿõÿqÿÓIÿ©ÿلا

ة©HاÅÑلا و |ÄÑòلا E©ñ. IÉÑ©ìر
ا©I©õاíلا و
ا7Ñ©c  ةMz~لا و نمÄÑلا IÉÑ©ì م.
DÅÑ©c0 اkى Iõو ا§م IktÇÑل <õى
<q©°ة Hk6امÑòة. Ik|F§حا-|- ا
 ةE©ïد03
Iíkt§لا+ اtÓو  ل I|7Ö +لاí|M°ة
. Iwõ©§1 اÅÑ©°ة. IÜgå§ملا+ اßل

=ÿÿ|Mÿÿgÿÿ©ÿÿة Fÿÿمÿÿا Dÿÿلا يÇÑÿßو ةر
IÉÑÿåÿ§ÿا Dÿßó 8Ñÿ©ÿ°ÿ©ÿة. Iÿz1ÿõ§ا
يا0ß ةHkß6ÑÜ راI ىõí|£ <õل
و ktlلا نH ا§IÜ©g ةE©ïد51
. د|g- ا§Ik|F و íßóلا
I~M°§لا+ اò|اH©ل  .

06
òßملا TIتا

3F©Óت D|M°ة
F©õة Hرا=|Mا3 نMgةدرا+و ة
E|8Ñة Hõu وIqمç +لا ام~J| وIwõلا يåq©°حا-|- ة
:õtÅÑßل
3F©Óت FواFوا  HtمÇÖ وH|0ي Hkß6Ñط
<õgة IÄÑkõ• F|اH©ل
<õg0 ةõßلا ةk|ك
تاwÜßلا
Iÿÿqÿÿمÿÿç لاÿمòÿßIÿ0 تاÿkÿى IÿkÿtÇÑÿل <ÿõÿ1 ىÿõÿ©ÿط
Hÿkÿمÿ6اÑô� IÿïÿÜÿç لاÿåÿqÿ©ÿ°ÿل ةòÿ|Mÿو تاFÿل Fÿ|Mة
Iíkt§ا D|E1 مDÓ%ا- ةلé +ïÓةو +åzJا Iíßت D|Eم
3+åzJ5 اIïÜç لاÅÑ|Mل طzو |(اوIثgk§م Dي Hßل
<ÿõÿ7 ىÑòÿل FÿßرIÿ©ÿتا. Iÿثÿgl لاqاIg©و ن+ß6اÑÜة
ى0ÿkÿ يDÿïÿاو يدÿßمÿ> ل7Ñòÿ ىà Iÿ°ÿïÅÖ <ÿõÿاÿÿïÿÿل
ItÇÑل <õ7 ىÑòلا لÇÑßةر.Iz1õ§لا مí|£ MÜ©gßا
و ةåïzلا+ مJ|مIå م§/و|åz 1+و ñ(اEد01 ةzمل
IåÄÑõ§م +åÄÑ1 لí©ì.

ششوقنملا ينروكلا
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غلبأا ،1002 رياني نم رسشع يناثلا يف
امنيب هنأا ة˘طر˘سشلا يدو˘ع˘سس ن˘طاو˘م
ةفاسسم ىلع ءارحسصلا يف رفاسسي ناك
جرا˘خ ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك072 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
ايندعم امسسج دجو سضايرلا ةمسصاعلا
ل˘ي˘ق˘ث ل˘كسشلا بير˘غ ا˘يور˘˘ك دو˘˘سسأا
،ماد˘قأا را˘ثآا يأا˘ب طا˘ح˘م ر˘ي˘˘غ نزو˘˘لا
ةيدوع˘سسلا تا˘ط˘ل˘سسلا تل˘ق˘ت˘نا ارو˘ف
روتوم هنأا دعب اميف انفرع ام دجتل

ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘خورا˘سص ة˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب سصا˘˘خ
ةيكيرمأ’ا ناريطلاو ءاسضفلا ةلاكول
ةدحو» ى˘م˘سست ة˘ع˘ط˘ق˘لا هذ˘ه.اسسان
tsissa daolyap) ةلومحلا ةدعاسسم
eludom)»، عفد يف مدختسست يهو
لوح اهتارادم ىلإا ةيعانسصلا رامقأ’ا
دعب سضرتفملا نم ناك مث ،بكوكلا
ىلإا طقسستل ىرخأا ةرم عجرت نأا كلذ
دحأا ىلإا اههيجوت متي ثيح ،سضرأ’ا
ةرم˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ن˘كل ،تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
ل˘كسشب يو˘ج˘لا فÓ˘غ˘لا ى˘لإا تل˘˘خد
ن˘˘م اءز˘˘ج نأا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لاو ،ي˘˘ثرا˘˘ك
امدق ىسضمو قر˘ت˘ح˘ي م˘ل ا˘ه˘ت˘لو˘م˘ح
ظحلا نسسحلو ،ةكلمملا يف طقسسيل
اه˘ب سسي˘ل ة˘ي˘ئا˘ن ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ط˘ق˘سس
.ناكسس

يتلا ةيئاسضفلا ةعطقلا
ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ تطقسس

1002 ماع ةيدوعسسلا
يت˘لا ،ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه ر˘كذ˘ت˘ن ع˘ب˘ط˘لا˘ب

ببسسب ،ا˘ه˘ت˘قو ة˘ع˘سساو ةر˘ه˘سش تق’
لو˘ح ي˘لا˘ح˘لا ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا «د˘˘نر˘˘ت˘˘لا»
ب5 سشرام غنول» ينيسصلا خوراسصلا
(B5 hcraM gnoL)»، يذ˘˘˘لاو
بتكت امنيب‐ هاياقب نم ءزج حبسسي
يلاوح عافترا ىلع ‐تاملكلا هذه
حطسس ىلعأا ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك372‐071
كرويوين نم دتمي طخ يف سضرأ’ا
بو˘ن˘ج م˘ث ن˘ي˘كب ى˘˘لإا د˘˘يرد˘˘م ى˘˘لإا
اذ˘ه لÓ˘خو ،اد˘ن˘ل˘يزو˘ي˘˘نو ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت
لود نم ددع قوف رمي هنإاف راسسملا
.يبرعلا نطولا
ىلإا لخدتسس ةعطقلا هذه نأا دقتعي
مّكحتُم ريغ لكسشب يوجلا فÓغلا
نأا نيح يفو ،موي نم لقأا لÓخ هب
دعت اهنإاف ،انط12 يلاوح غلبي اهنزو
ةيئاسضفلا تاياف˘ن˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ل˘ق˘ثأ’ا
ةدع ذنم يوجلا انفÓغ تمحتقا يتلا

ي˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ه كل˘˘تو ،دو˘˘ق˘˘ع
سضع˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ها تعد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا
ثيح ،قاطنلا اذه يف نيسصسصختملا

و˘ج˘ن˘ت نأا ن˘م فوا˘خ˘م كا˘ن˘˘ه تنا˘˘ك
نيكرحملا نم ةفاثك رثكأ’ا ءازجأ’ا
ىلإا ه˘ج˘ت˘تو خورا˘سصل˘ل ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا
،ةيداع˘لا ة˘لا˘ح˘لا ي˘ف .سضرأ’ا ح˘ط˘سس
ا˘يا˘ق˘ب˘لا ة˘ل˘ت˘ك ل˘ك قر˘ت˘ح˘ت ا˘م ًةدا˘˘ع
،يوجلا فÓغلا عم اهكاكتحا ببسسب
.سضرأ’ا ىلع طقسست ام اردانو
ثداوحلا نم ةي˘عو˘ن˘لا هذ˘ه ة˘ل˘كسشم
تيقوت عقوتن نأا انل نكمي ’ هنأا وه
ة˘ي˘ئا˘سضف˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه طو˘˘ق˘˘سس
يف ،لاثملا ليبسس ىلع ،اهعسضومو
نكمي نكل ،ينيسصلا خوراسصلا ةلاح
،ةهيبسشلا ت’احلا لك ىلع اهميمعت
موي رجف طقسسي نأا عقوتملا نم هنإاف
8 يلاوح هرادقم أاطخ سشماهب ويام9
نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘فو ،ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك تا˘˘˘عا˘˘˘سس
لو˘˘ح ةر˘˘م رود˘˘ي ه˘˘سسف˘˘ن خورا˘˘سصلا

ة˘˘عا˘˘سس ل˘˘ك سضرأ’ا م˘˘˘سسج ل˘˘˘ما˘˘˘ك
هنأا ةطاسسبب كلذ ينعي ،طقف فسصنو
كلتمن ’و ،ناكم يأا يف طقسسي دق
.رمأ’ا يف مكحتلل يفاكلا تقولا

صشرام غنول«ينيسصلا خوراسصلا
«B5 hcraM gnoL ‐ ب5

ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’ا ثد˘˘˘ح˘˘˘لا نأا كسش ’ ن˘˘˘كل
ةن˘سس نا˘ك قا˘ط˘ن˘لا اذ˘ه ي˘ف ةرو˘ط˘خ
تاي’ولا ةطحم تناك امنيب ،8791
ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
لوح رادم يف حبسست «ب’ ياكسس»
ا˘سسا˘ن ة˘لا˘كو ءا˘م˘ل˘˘ع ل˘˘ف˘˘غأا سضرأ’ا

ىلع يسسمسشلا عاعسشإ’ا ريثأات باسسح
ه˘˘ع˘˘فد˘˘˘ي يذ˘˘˘لا يو˘˘˘ج˘˘˘لا فÓ˘˘˘غ˘˘˘لا
ياكسس» ىلع رّثأا ام وهو ،مخسضتلل

طوبهلا يف ائيسشف ائيسش أادبتل «ب’
اسسان ءاملع ديب نكي ملو ،سضرأ’ا ىلإا
.ةثراكلا راظتنا ىوسس ءيسش يأا
ة˘ب˘كر˘م˘لا ءاز˘جأا تقر˘ت˘˘حا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نكل ،يوجلا فÓغلا يف ةيسسيئرلا
ي˘˘ف تط˘˘ق˘˘سس ىر˘˘خأا ءاز˘˘˘جأا تي˘˘˘ق˘˘˘ب
مل ،ايلارتسسأا برغو يدنهلا طيحملا
،ة˘با˘سصإا وأا ةا˘فو ت’ا˘ح يأا ل˘˘ج˘˘سست
ةيلارتسسأ’ا ثر˘ي˘ب ة˘ن˘يد˘م ةرادإا ن˘كل
ةيئا˘سضف˘لا ا˘سسا˘ن ة˘لا˘كو ى˘لإا تل˘سسرأا
ًة˘مار˘غ ر’ود004 ةم˘ي˘ق˘ب ةرو˘تا˘ف

!اهناكم ريغ يف ةمامقلا ءاقلإ’
طوقسسلا لبق ب’ ياكسس

ةذ˘يذ˘ل ة˘ت˘كن ا˘ه˘نأا ىر˘ت د˘ق ع˘ب˘ط˘لا˘˘ب
بحي قيدسصل ا˘ه˘ي˘كح˘ت نأا ق˘ح˘ت˘سست

ءاز˘جأ’ا كل˘ت ن˘˘كل ،ءا˘˘سضف˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع
لعفلاب ىمسست سضرأ’ا ىلإا ةطقاسسلا
نآ’ا ثد˘ح˘ي ا˘مو ،«ءا˘سضف˘لا ة˘ما˘م˘ق»
وأا ،ينيسصلا خوراسصلا اياقبل ةبسسنلاب
وأا ةلومحلا ةدعاسسم ةدحول ثدح ام
ن˘˘م سضي˘˘ف ’إا سسي˘˘ل «ب’ يا˘˘˘كسس»
تا˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘˘ف ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف ،سضي˘˘غ
فÓغلا ىلإا ة˘نو˘مأا˘م˘لا ر˘ي˘غ لو˘خد˘لا
سضرأ’ا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘لاو يو˘˘˘ج˘˘˘لا
ناك اهرخآا ،روسصتت امم رثكأا ةعئاسش
تطقسس امنيح يسضاملا  ليربأا يف
خيراوسص دحأا اياقب نم ةريغسص عطق
ة˘˘˘˘عرز˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف «سسكإا سسي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس»
.نطنسشاوب
نم نوثحاب اهارجأا ةسسارد بسسحبو
ي˘هو ،«ن˘سشيرو˘برو˘ك سسي˘ب˘سسور˘يأا»
مدقت ةيحبر ريغ ةيكيرمأا ةسسسسؤوم
ءاسضفلا تامهم نأاسشب ينفلا هيجوتلا
ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لاو ن˘ي˘ير˘كسسع˘لا ءÓ˘م˘ع˘ل˘ل
ةعطق04 نم رثكأا نإاف ،نييراجتلاو

د˘حاو ن˘ط ي˘لاو˘ح ة˘ل˘ت˘كب ة˘ي˘˘ئا˘˘سضف
،سضرأ’ا بكوك ىلإا ايونسس طقسست
وه ام ىلإا كلذ ىطختي رمأ’ا نكل
لمأاتن انعد ةطقنلا كلت يف .قمعأا
يدنهلا ءارزولا سسيئرل (8)احيرسصت
9102 سسرام يف ،«يدوم اردنيران»
تحجن دق دنهلا نإا رخف لكب هيف لاق
دا˘˘˘سضم خورا˘˘˘سص لوأا قÓ˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
يلامسش نم قلطُأا ،ةيعانسصلا رامقأÓل
يلاوح ةفاسسم ر˘فا˘سسي˘ل د˘ن˘ه˘لا قر˘سش
يقتليف ءاسضفلا ىلإا ارتموليك082
ىمسسي يدنه يعانسص رمق راسسم عم
عطق ىلإا همطحيل ،»ر تاسسوركيام»

.ةريغسص
جا˘ت˘ح˘ي تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
،هئارجإ’ ةديدسشلا ةقدلا نم تاجرد
ةفاسضإا لعفلاب ناك دنهلا هتلعف امو
نأا لواحت قاطن يف اهتاردقل ةريبك
،هيف ا˘ه˘تارد˘ق سضر˘ع˘ت˘سستو هد˘ّي˘سست˘ت
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا را˘م˘قأ’ا م˘ي˘˘م˘˘سصت و˘˘هو
راعسسأا لسضفأاب اهليغسشتو اهقÓطإاو
غلب ةراجت نمسض ،ملاعلا يف ةنكمم
رايلم072 يلاوح نآ’ا ىتح اهمجح
.!ر’ود
ةيلمعلا هذه نإاف ،كلذ نم مغرلا ىلع
قا˘ط˘ن ي˘ف ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ها˘ب˘ت˘نا ترا˘˘ثأا
ةدع يف نويسسايسسلا كلذكو ،ءاسضفلا
نأا يهو ،(9)ةريبك ةلكسشم ىلإا ،لود
غلبي يذلا ،يعانسصلا رمقلا اذه ماطح
ي˘ف ر˘سشت˘ن˘˘ت˘˘سس ،ن˘˘ط ي˘˘لاو˘˘ح ه˘˘نزو
رامقأ’ا دحأاب مدطسصت دقو ءاسضفلا
همطحتو ام ةلودل ةلماعلا ةيعانسصلا
تÓكسشم يف ببسستي دق ام ،امامت
.ةميخو ةيسضرأا
ي˘ف ع˘سضن ا˘ن˘عد ة˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف
نم ةيقبتملا عطقلا هذه نأا اننابسسح
تناك امهم ،ةيعانسصلا رامقأ’ا ماطح
سضرأ’ا لوح رودت اهنإاف ،ادج ةريغسص
لك يف تارتموليك7 يلاوح ةعرسسب
ةعطق يطعت ةلئاه ةعرسس اهنإا ،ةيناث
نم Óيلق ربكأا اهرطق سصاسصرلا نم
ةيافك اريبك ا˘م˘خز د˘حاو ر˘ت˘م˘ي˘ت˘ن˘سس
ةينا˘م˘ث ى˘لإا ة˘ع˘ب˘سس ة˘فا˘سسم ر˘فا˘سست˘ل
ن˘˘م حو˘˘ل ل˘˘خاد تار˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
.سصاسصرلا
فلأا02 نم رثكأا كانه نإاف عقاولا يف
ة˘ي˘سضرأ’ا د˘سصار˘م˘لا ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت «ة˘˘لآا»

ط˘ي˘ح˘م˘لا ءا˘سضف˘لا ي˘ف م˘ئاد ل˘˘كسشب
0052 يلاوح طقف اهنم ،سضرأ’اب
ةرابع ةيقبلاو ،ل˘ما˘ع ي˘عا˘ن˘سص ر˘م˘ق
ةيعانسص رامقأا :ةيئاسضف تايافن نع
تقلطنا خيراوسص اياقب وأا لمعت ’
يف اهسضعب تببسست دقو ،ءاسضفلا ىلإا

ا˘م و˘ه ا˘هر˘˘ه˘˘سشأا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ثداو˘˘ح
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ل (01)ثدح
ام˘ن˘ي˘ح «33 مو˘يد˘ير˘يإا» ي˘˘كير˘˘مأ’ا
يعانسص رمقب9002 ةنسس مدطسصا

ى˘˘˘م˘˘˘˘سسي ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘سسور
عا˘ف˘ترا ى˘ل˘˘ع «1522 سسوم˘سسو˘ك»
لوهسس ىلعأا رتموليك005 يلاوح
!ةدحاو ةظحل يف امطحتو ،ايريبيسس
يلاوح هردق اماطح مطحتلا اذه قلطأا

ة˘لا˘ح˘لا تسسي˘ل هذ˘˘هو ،ف˘˘سصنو ن˘˘ط
.ةديحولا
ةلماعلا ريغ ةيعانسصلا رامقأ’ا نكل
ا˘م˘ب م˘ج˘ح˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘˘سشأا ي˘˘ه
رامقأÓل نكمي ثيح ،اهبقعتل يفكي
تاينقت ريوطت نمزلا عم ةيعانسصلا
لعفلا˘ب كا˘ن˘هو ،ماد˘ط˘سص’ا بن˘ج˘ت˘ل

ثيح ،ددسصلا اذه يف ةحجان ت’اح
ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘م˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت
تاونسس ةدع لبق «يمريف» يكيرمأ’ا

راسسم نع ةريسصق ةفاسسمل هداعبإا نم
ر˘ي˘غ ر˘خآا ي˘عا˘ن˘سص ر˘م˘ق˘ب ماد˘ط˘˘سصا

ةيخورا˘سص ة˘ع˘فد ر˘ب˘ع كلذو ،ل˘ما˘ع
.سضرغلا اذهل تمuمُسص ةفيفخ
َظ˘˘˘َفا˘˘˘ح ةروا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
نييÓملا تارسشع ىلع نييكيرمأÓل
نأا نكمي ’ اهنأا ’إا ،تار’ودلا نم
ةلكسشملا نكل .ةرم لك يف حجنت
ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ئاد تنا˘˘ك ر˘˘ب˘˘˘كأ’ا
،ا˘ه˘ب˘ق˘ع˘ت ن˘كم˘ي ’ ي˘ت˘لا ةر˘ي˘غ˘سصلا

،ةسشه ءازجأا فلتت نأا نكمي يتلاو
ةزهجأ’ا وأا ةيسسمسشلا حاولأ’ا :لثم
،ذ˘فاو˘ن˘لا ي˘ف جا˘جز˘˘لا وأا ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا

يف .ءاسضفلا داور وه كلذ نم مهأ’او
ي˘˘ف ءا˘˘سضف د˘˘ئار تن˘˘ك و˘˘ل ،ع˘˘قاو˘˘لا
تررقو ةيلودلا ةيئاسضف˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
ىلإا عمسسلا فهرتو Óيلق تمسصت نأا

‐ ماطترا تاوسصأا عمسستسسف كطيحم
ةطحملا مسسجب ‐رخآ’او نيحلا نيب

.اهب مدطسصت ةريغسص ماسسجأ’
،ة˘ي˘بوروأ’ا ءا˘سضف˘لا ة˘لا˘كو بسسح˘˘ب
نويلم821 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا دو˘˘جو رّد˘˘ق

رطقب ةيئاسضفلا ةما˘م˘ق˘لا ن˘م ة˘ع˘ط˘ق
فلأا09 يلاوحو ،مسس1 نم رغسصأا
43 يلاوحو ،مسس01‐1 رطقب ةعطق
،مسس01 نم ربكأا رطقب ةعطق فلأا
نم ارابتعا سضرأ’ا لوح رادملا يف
لامتحا نم كلذ لعجي ،9102 رياني
يأا˘ب ا˘م ي˘عا˘ن˘سص ر˘م˘ق مد˘˘ط˘˘سصي نأا
ي˘لاو˘ح ءا˘سضف˘لا ة˘ما˘م˘ق ن˘م ة˘ع˘ط˘˘ق
عط˘ق˘لا كل˘ت ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘كل ،07%
رمقلا ف˘ل˘ت˘ت ’ ثي˘ح˘ب اد˘ج ةر˘ي˘غ˘سص
ف˘قو˘ت˘ي ن˘ل ر˘مأ’ا نأا ’إا .ي˘عا˘ن˘سصلا

نإاف ،لاثملا ليبسس ىلع .دحلا اذه دنع
ىدحإا بيسصت نأا ليئسض لامتحا كانه
ى˘لإا ة˘ط˘قا˘سسلا ة˘ي˘ئا˘˘سضف˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
خورا˘˘˘سصلا ا˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب ل˘˘˘ث˘˘˘˘م ،سضرأ’ا
نأ’ كلذ ،لفسسأ’اب اناسسنإا ،ينيسصلا

ةيسضرأ’ا ةركلا ىلع سسبايلا ةحاسسم
لثمي ام˘ن˘ي˘ب ،%92 ي˘لاو˘ح ط˘ق˘ف و˘ه
،انبكوك حطسس يثلث نم رثكأا ءاملا
ا˘ن˘ند˘م م˘ظ˘ع˘˘م نإا˘˘ف كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا
حطسس ىلع ةقيقد طاقن يف سسدكتت
ثداوح لك نإاف كلذل ،سسبايلا اذه
فÓ˘غ˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘مآ’ا ر˘˘ي˘˘غ لو˘˘خد˘˘لا
ت’اح لجسست مل ‐نآ’ا ىلإا‐ يوجلا

.تاباسصإا وأا ةافو
،كلذ ريغتي دق لبقتسسملا يف نكل
قاطن يف ة˘ل˘ئا˘ه ةرو˘ث ا˘ي˘لا˘ح د˘ه˘سشن

خيراوسصلا تار˘سشع ،ءا˘سضف˘لا مو˘ل˘ع
نم ربكأا ددع كانهو ،ايونسس قَلطُت
ط˘ق˘ف ا˘ن˘عد .ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا را˘م˘قأ’ا
قلطنا دقف ،ةيبر˘ع˘لا ة˘لا˘ح˘لا ظ˘حÓ˘ن
51 يلاوح انخيرات يف ءاسضفلا ىلإا
،0102 ماع ىتح ايبرع ايعانسص ارمق
ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘˘سص’ا را˘˘م˘˘قأ’ا دد˘˘ع ن˘˘كل
اذه نم ءاسضفلل تقلطنا يتلا ةيبرعلا
.04ـلا براق نآ’ا ىلإا ماعلا
ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا را˘˘م˘˘قأ’ا ،نآ’ا كلذ
سسي˘ل ،ىو˘سصق ة˘ي˘م˘هأا نآ’ا كل˘˘ت˘˘م˘˘ت
ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو ت’ا˘˘سصت’ا ي˘˘˘ف ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج حو˘˘سسم ءار˘˘˘جإ’ سضرأ’ا

ن˘كلو ،ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘عارزو ة˘ي˘نا˘˘كسسو
كلذ ينعي ،ةيركسسع سضارغأ’ اسضيأا
،رط˘خ˘لا ت’ا˘م˘ت˘ح’ ا˘ّي˘ّسسُأا اد˘عا˘سصت

تاردقلا ُدعب كلتمن ’ اننأا ةسصاخ
هذه اياقب طاقسسإا يف مكحتلل ةلماكلا
فسضأا ،سضرأ’ا بكوك ىلإا تايلمعلا
ى˘ل˘ع ي˘مو˘ي˘لا ا˘˘ندا˘˘م˘˘ت˘˘عا نأا كلذ˘˘ل
ايرورسض تاب ةيعانطسص’ا رامقأ’ا
ناد˘ق˘ف نأا كلذ ي˘ن˘ع˘ي ،ا˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ت’آ’ا كل˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘˘حإا˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘سصت’ا
ةمامق ببسسب ،ىلعأ’ا يف ةدوجوملا
ادج ةجرح ةلكسشم نوكي دق ،ءاسضفلا
.سضرأ’ا ىلع لودلا سضعبل
خوراسصلا ةلكسشم نإاف ببسسلا اذهل
لبق نم تمد˘خ˘ت˘سسا نإاو ،ي˘ن˘ي˘سصلا
ةيسسايسس سضارغأ’ ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا
عور˘سشم ى˘ل˘ع مو˘ج˘ه˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت
’إا ،(اقح دعاولا) ينيسصلا ءاسضفلا
ربكأا ةلكسشم ىلإا ةراسشإا درجم اهنأا

اذ˘ه ي˘ف نو˘سصت˘خ˘م˘لا فر˘ع ا˘م˘لا˘ط
راجفنا ةظحل ىلإا هجتت اهنأا قاطنلا

اموي ،ةثراكب ببسستت ’أا نولمأايو
ةيسسايسس تاوسصأا دعاسصتت موي دعب
ةيرذج لولح داجيإاب يدانت ةيملعو
ي˘كير˘مأ’ا ي˘ئا˘يز˘ي˘ف˘لا نا˘˘كو ،ا˘˘ه˘˘ل
سسار˘˘ج˘˘يد ل˘˘ي˘˘ن» ةر˘˘˘ه˘˘˘سشلا ع˘˘˘سساو
ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق حّر˘˘˘سص د˘˘˘ق «نو˘˘˘سسيا˘˘˘ت
كلت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا مد˘ع نأا تاو˘ن˘سس
ام ةلحرم يف انعنمي دق ةلكسشملا

ثيح ،ةلوهسسب ءاسضفلل رفسسلا نم
داور ى˘ل˘ع ا˘غ˘لا˘ب ار˘ط˘خ ل˘كسشي د˘ق
.ءاسضفلا

ظفاحلا دبع يداسش  : ملقب
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يلحم 0203ددعلا ^2441 ناسضمر92ـل قفاوملا1202 يام11ءاثÓثلا 08
5491 يام8 ىركذل ةدلخملا ت’افتح’او انمازت
ناصسملتب غيصصلا فلتخمب ةينكصس ةدحو9961 عيزوت
،يراجلا عوبسسأ’ا ،رحب تماق

ناسسملت˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةينكسس ةد˘حو9961 عيزوت˘ب
ةبسسانمب غ˘ي˘سصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
67لا ىر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
5491 يا˘م ن˘ما˘ث˘لا رزا˘ج˘˘م˘˘ل
ةسصح052 تل˘م˘˘سش  ي˘˘ت˘˘لاو
يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةيوقرت ةد˘حو514و يلدبع˘لا
.ةنيدملا ناسسملتب

مت ،يرسضحلا  ميلقإ’ا سسفنبو
،يمهاسست ن˘كسس051 ميل˘سست
ةسصح23 تعزو ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
تاررقم ميلسست مت امك ،ودبسسب
008اهن˘م لد˘ع ة˘سصح0011
ةيد˘ل˘ب˘ب ل˘ي˘م˘جو˘ب ق˘فأا˘ب ن˘كسس
د’وأا ةرئادب003 و ةروسصنم
.نوميملا

،ةكرابملا ردقلا ةليل ةبسسانمبو
ع˘م جودز˘م ل˘ف˘ح م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت
تمرك نيأا يخ˘يرا˘ت˘لا ثد˘ح˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
نآارقلل ا˘ظ˘فا˘ح52 فا˘˘˘قوأ’او
ةظفحلا ميركت مت امك ميركلا
ة˘ي˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا تر˘˘جو ل˘˘ئاوأ’ا
«داكور’»ب امأا ةفاقثلا رسصقب
ن˘سشد د˘ق˘ف ن˘كسس295 ي˘ح˘ب
ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو
ل˘حار˘لا د˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
يتلاو «ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘ع˘سس»
ةبتكمو ةرجح31 نم نوكتت

اهباعيتسسا ةقاط ردقتو بعلمو
نأا ركذلاب ريدج .ادعقم054ب
ةجاح˘ب تلاز’ نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و
اسصوسصخ ةينكسس سصسصح ىلإا
.ةيئانلا قطانملاب يفيرلا ءانبلا

ةيميلعتلا تاسسسسؤوملاب للسش*
ناسسملتب

ن˘˘˘م لوأ’ا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘ع
ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تعد يذ˘˘˘لا بار˘˘˘سضإ’ا
اريبك احاجن ،ةلقتسسملا تاباقنلا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘ج تل˘سش ثي˘˘ح
عم ثÓثلا اهراوطأاب ةيميلعتلا
مامأا ةيجاجتحإا تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘ي’و˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةموسضهملا قوقحلاب ةبلاطملل
ثيح .ةيئارسشلا ةردقلا يندتو
ن˘ي˘سسح˘ت˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط
ةيعامتجإ’او ةينهم˘لا فور˘ظ˘لا
اهتمدقم يف عاطقلا لامع لكل
ى˘ل˘ع ةدا˘يز رو˘جأ’ا ن˘م ع˘فر˘لا

لتكت اهب كسسمت ىرخأا بلاطم
دعاقتلا عاجرتسسإا اهنم تاباقنلا
طرسش نود دعا˘ق˘ت˘لاو ي˘ب˘سسن˘لا
ةموظنملا حÓسصإا اذكو نسسلا
.بلاطملا نم اهريغو ةيوبرتلا

«ةماركلا بارسضإا» لسصاوتيسسو
فا˘ت˘سسلا ة˘با˘ق˘ن ءا˘˘سضعأا بسسح
دع˘ب  ة˘ل˘ما˘ك ما˘يا3 راد˘م ى˘ل˘ع
راو˘˘ح˘˘لا»و ،«ل˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ»
. ةرازولا عم «ميقعلا

صشاتيلتوب ع

ةرواÛا تاي’ولل ةيئانثتسس’ا صصيخاÎلا حنم اهسسأار ىلع
نوبلاطي شسابعلب يديصسب لحنلا وبرم

مهتاجتنم قيوصستل لولحب
يد˘ي˘سسب ل˘ح˘ن˘لا و˘بر˘˘م بلا˘˘ط
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ةرور˘سضب سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
مهتاجوتنم قيوسست عم مهبعاتم
تÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘سضوو
ةسسرامم لجا نم  ةيرورسضلا

اهنم قلعت ام ةسصا˘خ م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م
ةيئانثتسس’ا سصيخارتلا مهحنمب
تا˘ي’و˘ل˘ل  م˘ه˘˘طا˘˘سشن ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
فافجلا ةلاح ببسسب  ةرواجملا
رثكأا ذنم ةقطنملا برسضت يتلا

سشماه ىلع اذه ءاج ،نيتنسس نم
لوح ةينيوكتلا ةرودلا لاغسشأا

تاكلملا ةيبرتو رايتخا ةيفيك
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م˘ب ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
بونج ةر˘ي˘ن˘ت ةر˘ئاد˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا

يتلاو ،سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و
لحن يبرم68  اهنم دافتسسا
.نوسصبرتم مهبلغا

هذه ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لا  ع˘م˘جأاو
ت’Ó˘˘سسلا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرود˘˘˘لا
ديحولا ببسستملا يه ةنيجهلا
ي˘ل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإ’ا ع˘˘جار˘˘ت ي˘˘ف
رمأ’ا ،لسسعلا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
نو˘نّو˘كم˘لا ه˘نأا˘سشب دد˘سش يذ˘لا

ةلÓسسلا ةيقنت  ةرورسض ىلع
تا˘كل˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
ةقطنملا اهب زاتمت يتلا ءادوسسلا

ةيلحملا ةلÓسسلا ىلع ةظفاحم
يذ˘لا  جا˘ت˘نإÓ˘لا ر˘يو˘ط˘ت اذ˘˘كو
راجسشأ’ا ةيعونب هب˘ل˘غأا نر˘ت˘ق˘ي
رارغ ىلع ةقطنملاب ةدجاوتملا
.سسوتيلاكلاو ردسسلا راجسشأا

ةينيوكتلا ةرودلا هذه فدهتو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ثح ى˘˘˘لإا
ة˘˘لÓ˘˘سسل˘˘ل د˘ّ̆ي˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ءادو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
اي˘ل˘ح˘م ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ت’Ó˘سسلا
ةيمكو ةيعون ىلع ترثأا يتلا

.لسسعلا جوتنم
ة˘˘سصر˘˘ف ةرود˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘˘كو
ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا م˘˘هأا حر˘˘ط˘˘ل
ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه سضر˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
تاريغت˘لا˘ب ا˘سسا˘سسأا ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
ديدعلا ر˘ط˘سضا ا˘م˘م ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا

ىلإا م˘ه˘طا˘سشن ل˘ق˘ن ى˘لإا م˘ه˘ن˘م
د˘˘سصق ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘˘لا

’إا ، مهتنه˘م رار˘م˘ت˘سسا نا˘م˘سض
نيربجم مهسسفنأا نودجي مهنأا

ع˘ي˘م˘ج جار˘خ˘ت˘سسا ةدا˘عإا ى˘ل˘˘ع
لكب ةسصاخلا ةيرادإ’ا قئاثولا

ء’ؤوه هفسصو يذلا رمأ’ا  ةي’و
تاطلسسلا اوب˘لا˘طو ،بع˘ت˘م˘لا˘ب
م˘ه˘ح˘ن˘م ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
مه˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘ن˘طو سصي˘خار˘ت
يأا ي˘ف م˘ه˘طا˘سشن ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
 . ةي’و
ل˘ح˘ن˘لا و˘بر˘م ا˘سضيأا ر˘كذ ا˘م˘˘ك
ي˘ت˘لا ة˘سصيو˘ع˘لا ل˘كا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
ق˘˘يو˘˘سست لÓ˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘نود˘˘˘ج˘˘˘ي
تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا  م˘ه˘تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م
ةيراجتلا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا˘ب نر˘ت˘ق˘ت
عيبب ة˘سصا˘خ ة˘قورأا با˘ي˘غ ي˘ف
ىوتسسم ىل˘ع ل˘سسع˘لا جو˘ت˘ن˘م
تاذ يف اودسشان ثيح ،قاوسسأ’ا
ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م قا˘˘ي˘˘˘سسلا

تاي˘لآا ع˘سضو ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘سسم
ى˘ت˘حو ق˘يو˘سست˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘˘سست
ةعونتملا مهتاجو˘ت˘ن˘م ر˘يد˘سصت
جاتنإ’ا ناو اميسس لسسعلا نم
رمتسسم ديازت يف ىقبي يلحملا

ىلإا  يسضاملا ماعلا لسصو ثيح
فور˘ظ˘لا م˘˘غر را˘˘ط˘˘ن˘˘ق02
فافجلا يف  ةلثمتملا  ةبعسصلا

تبر˘˘˘سض ي˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
.اعابت ةقطنملا

ودبع.صص

نم ةديرفلا تايعمجلا نيب نم ،ةنتاب ةي’وب «ةكربلا» نيقاعملا صصاخسشأ’ا ةدناسسمل ةينطولا  ةيعمجلا ربتعت
ةقوعملا اهنم ةسصاخ اهب لفكتلاو ةجاتحملاو ةمورحملا تائفلا ةدعاسسم لجأا نم طسشنت يتلاو ةي’ولاب اهعون

طسسولا يف عوطتلاو نماسضتلا حور ثب لÓخ نم قرسشملا يريخلا لمعلل جذومن ءافسضاو ،اهل ةدعاسسملا دي دمو
.ةنتاب «صساروأ’ا ةمسصاع» بارت ماك ىوتسسم ىلع يعامتج’ا

،ة˘ن˘سس ل˘ك ي˘ف ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ك
˘˘ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ ف˘˘˘كع˘˘˘ت

،ة˘ن˘تا˘ب˘ب «ة˘كر˘ب˘لا» ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
كرابملا رطفلا ديع عم انمازت

ةوسسك عورسشم مي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
ماتيأ’ا لافطأ’ا ةدئافل ديعلا

ةئفلا ىسسنت نأا نود ءارقفلاو
ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘قو˘˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت
لامعأ’ا لا˘جرو ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا
.ةي’ولاب
دبع ،ةيعمجلا سسيئر حسضواو
ءانت˘قا م˘ت ه˘نأا ،ة˘ف˘لا˘خو˘ب ه˘ل˘لا

˘˘مزاو˘˘ل ن˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م دد˘˘˘ع
دد˘سصب ي˘ه ،د˘ي˘ع˘لا سسبÓ˘˘مو
ربع اهيقحتسسم ىلع اهعيزوت

ة˘سصا˘خ ة˘ي’و˘لا بار˘ت ل˘ما˘ك
نكامأ’او لظلا قطانم اهنم
ة˘حر˘˘ف˘˘لا لا˘˘خدإاو  ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا
.ةءاربلل

لÓخ ةيعمج˘لا تدا˘ت˘عا ا˘م˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ،نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ل˘˘˘ك
ةي˘ئاذ˘غ ل˘ل˘سسو ف˘ف˘ق ع˘يزو˘ت

ثيح نيقوعملاو ماتيأ’ا رسسأ’
يف ةمدقملا تاناعإ’ا تناك
نم ةديجو ةيعون ةنسسلا هذه
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘ق˘˘لا غو˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘˘عزو
ةيئاذغ داوم يف تلثمت يتلاو
ة˘فا˘سضإا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ة˘ع˘˘سساو
تسسم ، محللاو ديمسسلا ىلإا
تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لا

فو˘˘ع د’وأا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب  ر˘˘ب˘˘ع
. ةلاسضف ينبو ةكيرب
،تم˘ن˘ت˘˘غا ،ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
اهتاجر˘خ  «ة˘كر˘ب˘لا» ة˘ي˘ع˘م˘ج
اذ˘كو نا˘سضمر ة˘ف˘ق م˘يد˘ق˘ت˘˘ل

سسي˘سسح˘ت˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ةو˘˘سسك
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘˘ب
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
نع Óسضف فيظنتلا تاودأاو
زربت تاق˘سصل˘مو تا˘ما˘م˘كلا

ءا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه ةرو˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ
ديد˘ع˘لا ناو ة˘سصا˘خ  ،ل˘تا˘ق˘لا

ةجوملا سشيعت ملاعلا لود نم
. ءابولا نم ةثلاثلا

تا˘نا˘ح˘ت˘ما مود˘ق˘ل ا˘ب˘سسح˘˘تو
تاذ ف˘كع˘ت ة˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ل˘ف˘˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
دي دمو نيقو˘ع˘م˘لا ة˘ح˘ير˘سشب

ا˘هر˘ق˘˘م ح˘˘ت˘˘فو م˘˘ه˘˘ل نو˘˘ع˘˘لا
نيع ةنيدم طسسوب دجاوتملا
طا˘سشن يأا ة˘لواز˘م˘ل ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا
نع Óسضف ةئفلا هذه سصخي
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
هذه نع نبغلا عفرل ةيئ’ولا
. ةنسسلا رادم ىلع ةئفلا

ةلم˘ح˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا
نا˘˘˘سضمر» ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا

«ةحسصلاو
يعماجلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا فر˘ع
،ةنتابب «يماهوتلا سسيلف نب»
ةنكاسسل ريظنلا عطقنم ’ابقإا
فغسشلا مهذخأا نيذلا ةي’ولا
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
نم ةدافتسسÓل ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
يتلا تاهيجوتلاو تاداسشرإ’ا
ةلمحلا لÓخ ءابطأ’ا اهمدقي
اذه اهمظن يتلا ةيسسيسسحتلا
ةد˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘خ’ا
ر˘˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘سصلا
راعسش تلمح يتلاو ليسضفلا
ى˘ل˘ع » ة˘˘ح˘˘سصلاو نا˘˘سضمر»
.لماك رهسش رادم
اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،تح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ،سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ىد˘ل مÓ˘عإ’ا˘˘ب
نأا  ،راوغلب ةقيتع  ،يعماجلا

ةدئافل ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘سصلا
رهسش رادم ىل˘ع نود˘ي˘ف˘ت˘سسي

تا˘˘˘˘حور˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ك

ىسضرملل ءاو˘سس تا˘ه˘ي˘جو˘تو
طغسضك ةنمزم˘لا سضار˘مأ’ا˘ب
اذ˘˘˘˘˘˘كو ير˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو مد˘˘˘˘˘˘˘لا
وأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مأ’ا
ثي˘ح ،ءا˘ح˘سصأ’ا سصا˘خ˘˘سشأ’ا
نم ءابطأا01 نم ديزأا لمعي
ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘لا بط˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘سسقأا
دد˘˘˘غ˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مأا سصسصخ˘˘˘˘ت
سضار˘˘˘˘مأا اذ˘˘˘˘كو ير˘˘˘˘كسسلاو
،يو˘مد˘لا ط˘غ˘˘سضلاو بل˘˘ق˘˘لا

ح˘˘˘ئا˘˘˘سصن م˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘حور˘˘˘˘سشو
د˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسو
ةي˘م˘ح˘لا عا˘ب˘تإا د˘سصق ءاو˘سسلا
ما˘ي˘سصلا ر˘ه˘سش ي˘ف ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

زاربا عم ءاودلا لوانت ةيفيكو
بجو˘ت˘سسي ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا م˘ها
ةيف˘ي˘ك ن˘ع Ó˘سضف ا˘ه˘با˘ن˘ت˘جا
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘سصلا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ةنمزملا سضارمأ’ا باحسصأ’
هجو متأا ىلع مهمايسص مامتإ’
راطفإ’او هسضار˘عأا با˘ن˘ت˘جاو
ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘˘لا تمد˘˘˘ع˘˘˘نا نا
.ةئفلا هذهل ،مايسصلا

ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تد˘˘˘ه˘˘˘سشو
سصسصخ ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘˘لا
نم ءاثÓثلاو دحأ’ا اموي اهيف
لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا ل˘˘˘ك
ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
مهذخأا نيذلا ،ةي’ولا ةنكاسسل
دسصق ءابطأ’ا ةل˘با˘ق˘م ف˘غ˘سش
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ذ˘خأا
ل˘ع˘ج˘ت˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا

مايسصل  ىلع ارداق مهمسسج
.سضارعأا يأا نودب

ةسصرف لوأ’ا مويلا ناك ثيح
ام لك اومدق نيذلا ءابطأÓل

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘هد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
نيد˘فاو˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل ،ة˘ي˘ب˘ط
هذه ىلع اونثأا نيذلا مهيلع
رود ن˘م ا˘ه˘ل ا˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
. مهتدئافل يباجيا

،ريخ’ا يف ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
ةسصرف تناك ةلمحلا هذه نأا
˘˘مÓ˘˘عإاو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ل ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘˘ل
يخوت ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
˘ماز˘ت˘ل’او رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا
تاءار˘˘˘جإ’او ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ءا˘بو ة˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ة˘˘ي’و نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك
تاباسصإا ارخؤوم تلجسس ةنتاب

. سسوريفلاب ةديدج

 نامثع راعرع

 «ةءاربلا» بولق ىلع ةحرفلا لاخدإ’ ديعلا ةوسسك عورسشم تمظن

ةنتابب زّيمتلا عنصصت «ةكربلا» ةيعمج

 راطخأ’ا فلتخم نم صسيسسحتلل
جيريرعوب جربب ةيندملا ةيامحلا

 دجاصسملاب نيعتصست
ةيامحلا ةيريدم تقلطأا
جرب ةي’ول ةيندملا

ةيسسيسسحت ةلمح ،جيريرعوب
صسوريف رطخ نم ةياقولل

ىلع راطخأ’ا فلتخمو ،انوروك
رهسش يف رورملا ثداوح رارغ
دجاسسم ربع اذه و ،ناسضمر
ريكذت مت نيا ،ةي’ولا
مازتل’اب نيلسصملا

نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب
لÓخ نم انوروك صسوريف
ءادتراو يعامتجإ’ا دعابتلا
ىلع ةظفاحملا اذك و ةمامكلا
. ةمئادلا ةفاظنلا
تناك ةلمحلل ةريخأ’ا ةهجولا
رئب  ةيدلبب قيتعلا دجسسملا

ءاقلإا مت نيأا ،يلع دسصاق
ميدقت اهلÓخ نم مت ،ةلخادم
نيلسصملل تاداسشرإاو حئاسصن
تاءارجإ’ا ىلع ظافحلاب
يف صسوريفلا يدافتل ةيئاقولا

ددع يف لجسسملا عافتر’ا لظ
قرطتلا اذكو ،نيباسصملا
رارغ ىلع راطخأ’ا فلتخمل

ناسضمر رهسش يف رورملا ثداوح
ةيريدم عم قيسسنتلاب اذهو
فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا
. ةي’ولل
ازيزعت ةيسسيسسحتلا ةلمحلا يتأات
نم ةياقولل ةينطولا ةلمحلل

اذيفنت و انوروك صسوريف
اذك و ةي’ولا يلاو تاميلعتل
. ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا

فيرسش نب  قوراف

 انوروك صسوريف ببسسب قباسس تقو يف تقلغأا
لجيجب ىفصشتصسمب ناطرصسلا شضارمأا ةحلصصم حتف ةداعإا

علطم يف متت نأا رظتنملا نم
حتف ةداعإا  ،يراجلا عوبسسأ’ا

نا˘طر˘سسلا سضار˘مأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
قيدسصلا دمحم» ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
دعب كلذو  ،لجيجب «يحي نب
ق˘با˘سس تقو ي˘ف ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت نأا

نآ’ا نم رهسشأا5 يلاوح لبقو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب سشن˘˘حو˘˘ب لز˘˘ن ى˘˘لإا ،
بب˘˘˘˘˘سسب كلذو ،ة˘˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
سسور˘ي˘ف˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘كلا را˘˘سشت˘˘نإ’ا

ه˘حا˘سست˘كاو ا˘ه˘˘ت˘˘قو ا˘˘نورو˘˘ك
لعج ام يلجيج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل
نع ازجاع ف˘ق˘ي ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

نم ةلئا˘ع˘لا داد˘عأ’ا لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا
سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
نيمئاقلا لعج ام وهو ،ايموي

،ةي’ولاب يحسصلا نأاسشلا ىلع
تاذ ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ى˘˘لإا نود˘˘م˘˘ع˘˘ي
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘غار˘˘فإاو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
ا˘˘ه˘˘سصي˘˘سصخ˘˘تو ى˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘سضر˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ حا˘ن˘˘ج˘˘ك
ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا بب˘˘˘سسب ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
نم ىفسشتسسملا يف لجسسملا

نم ،ىرخأا ةهج نمو ، ةهج
ناطرسسلا ىسضرم ةيامح لجأا

ا˘م ي˘ف ىود˘ع˘لا را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م

نم نوناعي مهنأاو ةسصاخ مهنيب
بب˘˘سسب ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ع˘˘˘سض
اهتقو مهلقن مت ثيح  ،سضرملا
مهل ريفوتو ةحيرم فورظ يف
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
.ةيئافسشتسسإ’ا

رارقتسس’ا ةدوع دعبو ،نآ’او
تا˘ط˘ل˘سسلا ترر˘ق  ،ا˘م ا˘˘عو˘˘ن
حتفو ىسضرملا ةداعإا ةيسصولا
لجأا نم اددجم ةحلسصملا تاذ
لثمأ’ا لفكت˘لاو م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
.مهب

م .ق
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هئانبب نينسسحملإ دحأإ لفكتو «ميتيلإ لفاك» ةيعمج هب إرداب
 ماتيألا لافطألا بهاوم ةياعرل زكرم لوأا حتف

ل˘فا˘ك» ة˘ي˘ع˘م˘˘ج تح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ة˘ي’و˘ب ة˘ير˘ي˘خ˘لا «م˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لا
ةياعر˘ل ز˘كر˘م لوأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

˘ما˘˘ت˘˘يأ’ا لا˘˘ف˘˘طأ’ا بهاو˘˘م
مه˘ت˘سسارد ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو
اقفو ،مهبهاوم لقسص يفو
،لوأ’ا سسمأا ،هنع فسشك امل
ى˘ل˘ع مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم
.سشرطل قراط
نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
م˘ت يذ˘لا م˘ل˘ح˘لا عور˘سشم˘لا
ةليوط ةرتف˘ل ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ءاو˘˘ت˘˘ح’ ءا˘˘سضف ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘يأ’ا لا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘طأ’ا

رايت˘خا ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘سسمو
هقيقحتل مهتقفارمو مهملح
ةياعرل زكرم يف لثمتملاو
سضرأا ىلع ققحت ،بهاوملا
تا˘عر˘ب˘˘ت ل˘˘سضف˘˘ب ع˘˘قاو˘˘لا

.هزيهجتو هئانبب ماق نسسحم
نأا لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
ةعطقب عربت نسسحملا اذه
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قاو سضرأا
ءانبب لفكت امك ،ةعموسصلا

د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘كي˘˘˘ه˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ر˘ي˘فو˘ت نا˘م˘سضل هز˘ي˘ه˘ج˘˘تو
تاجايتحا فلتخ˘مو ة˘حار˘لا
.لافطأ’ا

ديدجلا قفرملا اذه رفوتيو
م˘عد˘لا سسورد ما˘سسقأا ى˘ل˘ع
تنر˘ت˘نأ’ا ة˘عا˘قو ة˘ب˘ت˘˘كمو
بطلا يف ةسصتخم ةدايعو
ء’ؤو˘ه ة˘ق˘فار˘م˘ل ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
تارسضاحم ةعاقو ةيسسفنلا

،ةÓ˘سصلا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ىر˘˘خأاو
تارسضاحم ةعاق نع Óسضف
.ةسضايرلا ةسسراممل ىرخأاو
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘كسشي˘˘˘سسو
لا˘ف˘طأÓ˘˘ل ءا˘˘سضف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

مهتياوه ع˘ي˘م˘ج ة˘سسرا˘م˘م˘ل
ت’ا˘ج˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
نومئاقلا نوعوطتملا لمعي
هذ˘˘ه ل˘˘ق˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل
م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مو بهاو˘˘˘م˘˘˘لا
.مهتاحومط قيقحتل
راطإا يف و ،ىرخأا ةهج نم
تعرسش ينماسضتلا اهطاسشن
رثكأا عيزو˘ت ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ديعلل ةوسسك ف’آا00001
لافطأ’او ةي’ولا ماتيأا ىلع
قطانم نم ددعب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ةيبونجلا تا˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ˘لا
ىلع ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدإا فد˘ه˘ب
.مهبولق
لفاكتلا ةفاقث رسشن فدهبو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا

رر˘˘˘˘˘ق ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي’و
ةيعمجلا هذه ىلع نومئاقلا
عيزوت ةن˘سسلا هذ˘ه ة˘ير˘ي˘خ˘لا

د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ةو˘˘سسك ن˘˘م ة˘˘˘سصح
لا˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا
ددعب نينطاقلا ىلع ماتيأ’ا

تاي’ولاب لظلا قطانم نم
ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو ة˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘سضعأا فو˘˘˘قو
ريثكل بعسص دجلا ةيعسضولا

تد˘ق˘ف ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م
يفو .قطانملا هذهب اهيليعم
سشرطل فسشك ،قايسسلا تاذ
لÓخ ةي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘يزو˘ت ن˘ع
00031 وحن ناسضمر رهسش

يتلا ةئفلا ىلع يئاذغ درط
لمارأ’ا) ا˘ه˘ت˘يا˘عر˘ب ل˘ف˘كت˘ت
دد˘˘˘ع˘˘˘˘لا و˘˘˘˘ه و (ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘يأ’او
ةياهن عم عافترÓل حسشرملا

تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ر˘˘ه˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
.ردسصملا

م .ق

يسساسسأ’إ مهنوناق ءإرثإ’
نارهوب ينهملا نيوكتلا لامع ةدئافل ةصشرو

ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن
ةي’ول نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘˘سشرو ،لوأ’ا سسمأا ،نار˘˘˘هو
عاطقلا يفظوم ةفاك ةدئافل
نو˘نا˘ق˘لا ءار˘ثإاو ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
لا˘م˘ع˘ب سصا˘خ˘لا ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
تز˘ي˘م˘˘ت ،(90/39) عا˘ط˘ق˘˘لا
م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ م˘˘ه˘˘حر˘˘ط˘˘ب
.مهتاحارتقا ميدقتو
ةسشرولا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘تأا˘يو
ةرازو نم ةلسسارم ىلع ءانب
نيينهملا ميلعتلاو ن˘يو˘كت˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تب˘لا˘ط ي˘˘ت˘˘لا
مامأا لاجملا حتفب نييئ’ولا

نم عاطقلا كÓسسأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ميدقتو مهت’اغسشا حرط لجأا
ءارثإاب ةقلعتم˘لا م˘ه˘تا˘حار˘ت˘قا

ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا داو˘˘˘م
لا˘˘م˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘لا (90/39)
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘˘ق
22 يف خرؤو˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،9002 ير˘ف˘ي˘˘ف

ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ه˘˘ب حر˘˘سص
ىلع يمطاف وم˘ح ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل
.ةسشرولا هذه حاتتفا سشماه
ةسصرف» ة˘سشرو˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو
اهرظتني ناك «ةيمهأ’ا ةغلاب
اذ˘˘كو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا او˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م
نم ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ءا˘كر˘سشلا
روكذملا نونا˘ق˘لا ءار˘ثإا ل˘جأا

ةطرافلا ةنسسلا نأا ىلإا رظنلاب
ةد˘˘˘˘ع تفر˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘˘ك
فلتخم لبق نم تاجاجتحا
،عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا كÓ˘سسأ’ا

ةيعامتجا لئاسسم ةدع اهدرم
. ثدحتملل ادانتسسا ،«ةينهمو
ة˘˘سشرو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘تو
نيموي مود˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا
ة˘سصا˘خ تا˘˘سشرو6 ح˘˘ت˘˘ف
ي˘ف˘ظو˘م كÓ˘سسأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
نيوكتلا ةذتاسسأا نم عاطقلا
ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘سسأاو ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ن˘يد˘عا˘سسمو ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘˘م
ن˘ي˘ب˘قار˘مو ن˘ي˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب

ن˘˘˘يد˘˘˘سصت˘˘˘ق˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘˘ع
ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسمو
.هيجوتلا يراسشتسسمو
ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةرور˘˘˘˘سضب تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط
ولثمم اهيف كراسشي تاسشرو
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا كÓ˘˘سسأ’ا ة˘˘فا˘˘˘ك
كير˘˘˘˘سشلاو عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ءارثإاو ة˘سسارد˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا داو˘˘˘م
،ةمزÓلا تÓيدعتلا حارتقاو
كلسس لكل سصسصخت نأا ىلع
لك نودتو هب ةسصاخ ةسسلج
سصاخ لجسس يف تاحارتق’ا
.عاطقلا ةراد’ اهعفر لبق

ب .يسساسس

نكت ⁄ ةبسسانŸإ هذه ةئيهتل ةيلاثŸإ ءإوجأ’إ نأإ Òغ ،كرابŸإ رطفلإ ديع لابقتسس’ ،ةيواجبلإ تÓئاعلإ دعتسست
ديلاقتلإو تإداعلإ ىلع سسوملم لكسشبو ترثأإ يتلإ ةرهاقلإ ةيعامتج’إ فورظلل إرظن ،تÓئاعلإ هذه اهيهتسشت امك

. ديعب دمأإ ذنم تÓئاعلإ هذه اهيلع تبرت يتلإ

ا˘ه˘ن˘م فور˘ظ ةد˘ع عا˘م˘˘ت˘˘جا
،ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت

تايعاد˘تو ،ة˘سشي˘ع˘م˘لا ءÓ˘غ
ةيداسصتق’ا انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
،يثأاتلا ديد˘سش ا˘ثو˘لا˘ث ل˘ّكسش
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
عمت˘ج˘م˘لا دار˘فأا تا˘ي˘كو˘ل˘سس
. ةرتفلا هذه لÓخ
عافترا ةر˘ها˘ظ ر˘سصت˘ق˘ت م˘لو
داو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأ’ا
رسضخلا ا˘م˘ي˘سس ’ ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

اهريثأات د˘ت˘ما ل˘ب ،ه˘كاو˘ف˘لاو
ة˘سسب˘لأا ا˘ه˘ن˘م ة˘سسب˘˘لأ’ا ى˘˘لإا
اجارحإا لّكسش امم ،لافطأ’ا

اودجو يذلا ءايلوأÓل اريبك
هذه ة˘ل˘سضع˘م ما˘مأا م˘ه˘سسف˘نأا
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
.بناوجلا

ر˘ي˘ب˘˘ك فوز˘˘ع ظ˘˘حو˘˘ل د˘˘قو
تÓ˘ح˘م ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
اهباحسصأا لعج امم ،ةسسبلأ’ا
مهطاسشن عجارت نم نوكتسشي
انوروك ةحئاج تّلح نأا ذنم
مل يذلا رمأ’ا وهو ،اندÓبب
’و اريسسفت راجتلا هل دجي

نا نولمأايو ،قفأ’ا يف Óح
مهل دجتو تاطلسسلا لخدتت

ة˘يدود˘ح˘م ل˘كسشم ي˘ف Ó˘˘ح
.يراجتلا مهطاسشن

تمهاسس  بابسسأ’ا هذه لك
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ي˘ف ي˘ب˘ل˘سس ل˘˘كسشب

تحسضأاو سشيعلا طمن ىلع
ز˘كر˘ت ة˘يوا˘ج˘ب˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
تا˘˘يرور˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف
نا ا˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف
يف  اههجو ءام اهب ظفحت
تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
رطفلا ديع ةبسسانم  ةسصاخو
يف انيلع لطت يتلا كرابملا
.عوبسسأ’ا اذه ةياهن

نوديفتسسملإ
ايمهاسست انكسسم05 نم

نوجتحي وبقأاب
05 ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا مد˘قأا

ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ي˘م˘ها˘سست ا˘ن˘˘كسسم
،لوأ’ا سسمأا ةح˘ي˘ب˘سص ،و˘ب˘قأا

ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ىلع
،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و ر˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأا
‐اولاق امك‐ي˘لاو˘لا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل
م˘ه˘ل ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا د˘˘عو˘˘لا˘˘ب
مهتانكسس ة˘ل˘كسشم ة˘يو˘سست˘ل
نورظتني ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ها˘سست˘لا
.تاونسس ذنم اهمÓتسسا

م˘ه˘نأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو
تارادإ’ا باو˘˘˘˘˘بأا او˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ط
نكل  ،ةلادعلا ىتحو ةينعملا
ئي˘سش ر˘ي˘غ˘ت˘ي م˘ل ‐ف˘سسأÓ˘ل‐
نولمأايو ،عقاولا سضرأا ىلع
،ي˘˘لاو˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسي نأا

دسصق اددجم مهيلإا عمتسسيو
لا˘˘غ˘˘سشن’ا اذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا

ل˘˘˘حو ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’ ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘˘كسس ة˘˘ل˘˘سضع˘˘م
يف اهيلع لوسصحلا نودوي
 .نكمم تقو برقأا
ريطخ مرجم فيقوت
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
يرسضحلا نمأÓل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
،ةياجب ةي’و˘ب ن˘مأ’ ن˘ما˘ث˘لا

ري˘ط˘خ سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
هتزوحب ،مارجإ’ا يداتعم نم
ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ف˘˘ي˘˘سس
تاءاد˘ت˘ع’ا ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي

.سصاخسشأ’ا ىلع
دعب تءاج ةيلمعلا ليسصافت
ر˘سضخأ’ا م˘˘قر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ن
دوجو هدافم ينطولا نمأÓل
يداتعم ن˘م ر˘ي˘ط˘خ سصخ˘سش
عون نم ةبكرم دوقي مارجإ’ا
ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو «غ˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب غ˘˘˘نود»
مج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك سضي˘بأا حÓ˘سس
م˘ت ،رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع .(ف˘˘ي˘˘سس)
اهرثإا مت ةبقارم ةطقن عسضو
ة˘ف˘لا˘سسلا ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ا˘هدو˘ق˘ي نا˘ك ي˘ت˘لاو ر˘˘كذ˘˘لا
،ةنسس72 هر˘˘م˘˘˘ع سصخ˘˘˘سش
طبسض ةبكرملا سشيتفت دعبو
مجحلا ريبك في˘سس ا˘ه˘ل˘خاد˘ب
،مسس36 ةيديدح˘لا ه˘تر˘ف˘سش
ىنعملا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،ه˘ي˘ل˘عو
هدسض زجنأاو نمأ’ا زكرم ىلإا

ة˘ي˘سضق ل˘جأ’ ي˘ئاز˘ج ف˘˘ل˘˘م
روظحم سضيبأا حÓسس لمح
م˘˘تو ،ي˘˘˘عر˘˘˘سش رر˘˘˘ب˘˘˘م نود
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ه˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا ة˘يا˘ج˘ب
يروفلا لوثملا ةسسلج دعبو
ة˘ت˘سسب م˘كح˘˘لا هد˘˘سض رد˘˘سص
ةيلام ة˘مار˘غو ا˘سسب˘ح ر˘ه˘سشأا
 .جد00003 اهردق

ةيجاجتحإ ةفقو
ةيريدم مامأإ ةذتاسسأÓل

ةيبرتلإ
تحت نووسضنم ةذتاسسأا مّظن
تا˘با˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت ءاو˘˘ل
،لوأ’ا سسمأا ،ة˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةيريدم مامأا ايجاجتحا اعمجت
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل كلذو ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘سضوأا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘˘ب
دقو ةين˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م ا˘˘ه˘˘سصخ˘˘ل
عفر يف ‐ فاتسس ‐ ةلقتسسملا
ةميق عفر ،ةيئارسشلا ةردقلا
عفر ،ة˘ي˘ل’د˘ت˘سس’ا ة˘ط˘ق˘ن˘لا
ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ،رو˘˘جأ’ا
،ذا˘ت˘سسأÓ˘ل سصا˘خ˘لا نو˘نا˘ق˘لا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘فور˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘تو
ل˘ث˘م˘م د˘كأاو .ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةر˘˘جأ’ا نأا ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘سضم˘˘˘لا
يفكت ’ ذاتسسأÓل ةيرهسشلا
.طقف  مايأا ةرسشعل ’إا
ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت ن˘سشت ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
اهددعو‐ ةلقتسسملا تاباقنلا

ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب ‐ة˘با˘ق˘ن11
نم مايأا ةثÓث ةدمل ابارسضإا

يف يراجلا يام11 ىلإا90
ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م لا˘سصيإ’ ى˘ع˘˘سسم
يف ةسصتخملا تاطلسسلا ىلإا

ةرازو رارغ ىلع نأاسشلا اذه
فيظولاو ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
 . يمومعلا

ءايلوأا رّبع ،ىرخأا ةهج نم
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
يذلا بار˘سض’ا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا
ي˘˘ف ‐م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سسح‐ بب˘˘˘سست˘˘˘ي

ةسساردلا نم مهئانبأا نامرح

نمازتي برسض’ا نأاو ةسصاخ
ل˘سصف˘˘لا سضور˘˘ف ةر˘˘ت˘˘ف ع˘˘م
مل يذلا تقولا يف ،يناثلا
ةدم يسساردلا مسسوملل قبي

ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ع˘برأا ن˘ع د˘˘يز˘˘ت’
. ريدقت رثكأا ىلع

ت . Ëرك

كرابŸإ رطفلإ ديع لولح عم

 ةيواجبلا تÓئاعلا لهاك لقثت ديعلا ةوصسك

 مناغتسسم
561 قوفي ام جاتنإا

فÓعألا نم راطنق فلأا
 ءارصضخلاو ةفاجلا

ام جاتنإإ مناغتسسم ةي’وب مت
نم راطنق فلأإ561 قوفي
ءإرسضخلإو ةفاجلإ فÓعأ’إ

يحÓفلإ مسسوملإ لÓخ
ديفتسسإ امبسسح ،0202-1202
ةيئ’ولإ ةيريدملإ نم ،سسمأإ
.ةيحÓفلإ حلاسصملل
ةيلوأإ ةليسصح ريسشتو
جاتنإ’إ ميظنت ةحلسصمل
ةلمح نأإ ،ينقتلإ معدلإو
تسسم مسسوملإ إذهل جاتنإ’إ
نم راتكه898.9 نآ’إ دحل
راتكه563.41 لسصأإ
ليسصاحملإ هذهل ةسصسصخملإ

نم ةئاملإ يف86 لثمي ام وهو
.ةيلامجإ’إ ةحاسسملإ

،سسمأإ موي ةياغ ىلإإ ،متو
فلأإ021 قوفي ام جاتنإإ

ةفاجلإ فÓعأ’إ نم راطنق
لاطرخلإ وأإ نافوسشلإ)
نم راطنق فلأإ64و (هيعونب
اميسس’و ءإرسضخلإ فÓعأ’إ
راظتنإ يف رسضخأ’إ ريعسشلإ

نم عونلإ إذه ميعدت
ف’أإ5 قوفي امب لوسصحملإ

وأإ ءاسضيبلإ ةرذلإ نم راطنق
فيسضي ،(وجروسسلإ) ةعيفرلإ
.هتإذ ردسصملإ
جاتنإإ فرع ،ريكذتلل
يسضاملإ ماعلإ لÓخ فÓعأ’إ

73 ـب اعجإرت مناغتسسم ةي’وب
رئاسسخلإ ببسسب ةئاملإ يف
نوجتنملإ اهدبكت يتلإ

امم قئإرحلإ ءإرج اميسس’و
034 قوفي ام جاتنإ ىلإإ ىدأإ
لباقم يف طقف راطنق فلأإ

ةلمح لÓخ راطنق فلأإ096
هيلإإ راسشأإ امك ،8102-9102
 .ردسصملإ تإذ

م .ق
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درابمل مقر لداعي زيدنانÒف
رتسسسشنا˘م م˘ج˘ن ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ف و˘نور˘ب ل˘سصاو
مامأا رمحلا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت د˘ت˘يا˘نو˘ي
كراب Óيف بعلم ىلع Óيف نوتسسأا هفيسضم
يرود˘˘لا ن˘˘م53 م˘˘قر ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘˘سض
اًفده72 ونورب لجسسو.زاتمملا يزيلجنإ’ا
،مسسوملا اذه تاقباسسملا عيمج يف دتيانويلل
طسسو بعÓل ةيفيدهت ةليسصح ربكأا يهو
مسسوم يف غيلري˘م˘ير˘ب˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘ل بع˘ل˘م
ددع سسفن درابم’ كنارف لجسس نأا ذنم دحاو
‐9002) مسسوم يف يسسليسشت عم فادهأ’ا

امك.«اتبوأا» ماقرأا بسسحب كلذو ،(0102
اذه311 م˘قر ءاز˘ج˘لا ة˘ل˘كر و˘˘نور˘˘ب ذ˘˘ف˘˘ن
اذ˘ه ح˘ب˘سصي˘ل غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا م˘سساو˘˘م˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
خ˘˘يرا˘˘˘ت لاو˘˘˘ط ءاز˘˘˘ج تÓ˘˘˘كر با˘˘˘سست˘˘˘حا
211ـب يسسايقلا م˘قر˘لا ا˘ًم˘ط˘ح˘م ة˘ق˘با˘سسم˘لا

تابو.(7002 ‐6002) مسسوم يف ةلكر
لجسسي Óيف نوتسسأا نم بع’ ثلاث يروارت
مسسوم يف دتيانوي رتسسسشنام مامأا اًبايإاو اًباهذ
ميكاوي نايلوج دعب غيلريميربلا نم دحاو
يكي˘ت˘ن˘ي˘ب نا˘ي˘ت˘سسير˘كو (9991 ‐8991)
(4102‐ 5102).

ابئاغ امقر ديعتصسي نÓيم
شسوتنفوج دصض تاونصس01 ذنم

ىلع ريبك زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م نÓ˘ي˘م ن˘كم˘ت
فادهأا ةثÓثب ،سسوتن˘فو˘ج ه˘ف˘ي˘سضم با˘سسح
،ونيروتب مويداتسس زنايلأا بعلم ىلع ،ةفيظن
يرود˘˘لا ن˘˘م53 عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
«ا˘˘ت˘˘˘بوأا» ة˘˘˘كب˘˘˘سش بسسح˘˘˘بو.يلاطيإ’ا
لوأ’ا و˘ه مو˘ي˘لا زو˘ف نإا˘ف ،تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
ذنم سسوتنفوي ىل˘ع ه˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ نÓ˘ي˘م˘ل
زاف تاونسس01 لبقو ،1102 ماع سسرام
ورانيجل فدهب0‐1 يفوي ىلع يرينوسسور
12) زايد ميهاربإا نأا اتبوأا تفاسضأاو.وزوتاغ
ي˘ف بع’ ر˘غ˘سصأا و˘ه ،(ا˘˘ًمو˘˘ي972و ا˘ًما˘ع
سسوتنفوج دسض هبعلم جراخ لجسسي نÓيم
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف
يف (اًموي301و اًماع91) وتاب ردنسسكلأا
عفر نÓيم نأا ىلإا راسشي.8002 ربمسسيد
ثلاثلا زكرملل زفقو ةطقن27 ىلإا هديسصر
دمجت امنيب ،يرودلا ةقباسسم بيترت لودجب
عجارتيل ةطقن96 دنع سسوتنفوج ديسصر
.سسماخلا زكرملل

Œناموكل اتروبل لها
هليحر ىلع رصشؤوي

ريد˘م˘لا نا˘مو˘ك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا بر˘ت˘قا
ون بماك نع ليحرلا نم ةنولسشربل ينفلا
ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فو ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب

بيردت نا˘مو˘ك ى˘لو˘تو.ينابسسإا يف˘ح˘سص
حجنو ،يلاحلا مسسوملا ةيادب يف ،انارغولبلا

هنكل ،اينابسسإا كلم سسأاكب جيوتتلا يف هعم
لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ب˘ق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سشف
نيب دعت مل اغيللا نأا امك ،يلحملا ربوسسلاو
ـلإا» ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب بسسح˘˘˘بو.ه˘ي˘ب˘ع’ ماد˘˘قأا
اتروب’ ناوخ عمتجا ،ينابسسإ’ا «وتيغنريسشت
يسسيم لينويل قيرفلا ةداقب ةنولسشرب سسيئر
دلانور نود ،هيكيب دراريجو ابلأا يدروجو
فاسضأاو.يدانلا عورسشم ةسشقانمل ،ناموك
ناموك نأاب يحوت ،ةسسلجلا هذه نأا جمانربلا
تاونسسلل اسصرابلا عورسشم نمسض دعي مل
رثكأا يف حرسص دق اتروب’ ناكو .ةلبقملا

ةسسائر تاباختنا يف هحاجن لبق ،ةبسسانم نم
بيردت دانسسإا يف هتبغرب ،ينولاتكلا يدانلا
ريدملا ،زيدنانره يفاسشت ،ةروطسسأÓل قيرفلا
.يرطقلا دسسلل يلاحلا ينفلا

 قحتصسا لايرلا
ءاز÷ا ةلكر
ةيليبصشإا شسيلو

ي˘م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘ق
نإا ،رفيلوأا راغيدنأا ،ينابسسإ’ا

ة˘ل˘كر ق˘ح˘ت˘سسا د˘يرد˘م لا˘˘ير
لÓ˘خ ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘سشإا ما˘˘مأا ءاز˘˘ج
ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ب لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
وديرفلأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،ة˘كب˘سش
ةلوجلا ن˘م˘سض و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس يد
رفيلوأا ىفن امك.اغيلل53ـلا

ي˘ت˘لا ،ءاز˘ج˘لا ة˘˘ل˘˘كر ة˘˘ح˘˘سص
سشتيتيكار نافيإا اهنم لجسس
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا
ةارابملا تدهسشو.يسسلدنأ’ا
امنيح ،ةجودزم ة˘ي˘لد˘ج ة˘ب˘ع˘ل
مجاهم ،اميز˘ن˘ب م˘ير˘ك ق˘ل˘ط˘نا

سسراحلاب درفنيل ،ديردم لاير
ه˘ل˘قر˘ع يذ˘لا ،و˘نو˘ب ن˘ي˘˘سسا˘˘ي
ةقي˘قد˘لا ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘خاد
قير˘ف˘لا و˘ب˘ع’ بلا˘طو.47
،ءازج ةلكر باسستحاب يكلملا
ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ل دا˘˘ع م˘˘كح˘˘لا نأا ’إا
دو˘جو تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لا ،و˘يد˘ي˘ف˘لا
عفادم ،واتيليم ىلع دي ةسسمل
هقيرف ءازج ةقطنم يف ،لايرلا
بسستحيل ،ةمجهلا ةيادب لبق
ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصل ءاز˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كر
ناف˘يإا ىر˘ب˘ناو.نييسسلدنأ’ا

،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا م˘ج˘ن ،سشت˘ي˘ت˘ي˘كار
ثيح ،ءازجلا ة˘بر˘سض ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
سسرا˘ح˘لا را˘سسي ل˘ف˘سسأا دد˘˘سس
،87 ةقيقدلا يف ،اوتروك وبيت
.يناثلا فدهلا هقيرف حنميل
يف ،يميكحتلا ريبخلا لاقو
«اكرام» ةفيحسصل تاحيرسصت
واتيليم دي ةسسمل» :ةينابسسإ’ا

ةركلا تدترا ثيح ،ةيدارإا ’
ناكو ،هعارذ ىلإا هرهظ نم
نود بعللا رمتسسي نأا بجي
.«ءازج ةلكر
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خيراتلا يف ةأاجافم ربكأا نع ثحبي رياكصسلوصس

،ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘نو˘ج ي˘لوأا ىد˘˘بأا
هتداعسس ،دتيانوي رتسسسشنام بردم
مزهيل هرخأات هقيرف سضوع نأا دعب
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا ه˘ف˘˘ي˘˘سضم
ءا˘ه˘˘نإا ن˘˘م˘˘سضي˘˘ل ،فد˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.يزيلجنإ’ا يرودلاب
بقللا يده˘ت˘سس ة˘م˘يز˘ه˘لا تنا˘كو
م˘˘غر ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ى˘˘˘لإا

ما˘مأا ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب1‐2 ه˘˘˘ترا˘˘˘سسخ
هرخأات بلق دتيانوي نكل ،يسسليسشت
نأا دعب لوأ’ا طوسشلا يف رفسص‐1
نو˘سسي˘مو ز˘يد˘نا˘نر˘˘ف و˘˘نور˘˘ب ز˘˘ه
ي˘نا˘فا˘˘ك نو˘˘سسن˘˘يدإاو دوو˘˘ن˘˘ير˘˘ج
.يناثلا طوسشلا يف كابسشلا
ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح ر˘يا˘˘كسسلو˘˘سس ن˘˘كل
يتلا ةجيتنلل همييقت يف ةيعقاولا
جيوتت حجرأ’ا ىلع طقف لجؤوتسس
مد˘ق˘ت˘ي يذ˘لا ،رد˘سصت˘م˘لا ي˘ت˘ي˘سس
بحاسص دتيانوي ىلع طاقن رسشعب
.يناثلا زكرملا

لبق ة˘ط˘ق˘ن08 ي˘ت˘ي˘سس كل˘م˘˘يو
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ثÓ˘˘ث
دتيانويل ةطقن07 لباقم مسسوملا
ام ،ةيفاسضإا ةارابم هل ىقبتت يذلا
ق˘ير˘ف˘ل Ó˘ئا˘ه ارا˘ي˘ه˘نا نأا ي˘ن˘˘ع˘˘ي
،طق˘ف ،’و˘يدراو˘ج بي˘ب برد˘م˘لا

˘ما˘مأا با˘ب˘لا ح˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا و˘˘ه
.هتايرابم لكب زاف اذإا دتيانوي
ةعاذإ’ا ةئيه رياكسسلوسس غلبأاو

هذه» «يسس.يب.يب» ةيناط˘ير˘ب˘لا
خيرات يف ةأاجافم ربكأا نوكتسس
نل لقأ’ا ىلع نكل ،مدقلا ةرك
يف ةلفح دجنل انرايد ىلإا دوعن
.«ةنيدملا نم قرزأ’ا بناجلا

ةارابم دعب ةلباقم يف فاسضأاو
لواحنسس» سستروبسس ياكسس عم
ةر˘˘ت˘˘ف لو˘˘˘طأ’ ر˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
.«ةنكمم
ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘سضي د˘˘قو
˘مز˘ه اذإا ي˘ت˘ي˘سس ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا
،ءاثÓثلا د˘غ د˘ع˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل

نأا لبق ،سسيمخلا موي لوبرفيلو
لسساكوين ىلع افيسض يتيسس لحي
.دتيانوي
يبوروأ’ا يرودلاب زوفلا نكل
ة˘ي˘ع˘قاو ر˘ث˘˘كأا ا˘˘فد˘˘ه نو˘˘كي˘˘سس
لايرايف هجاوي يذلا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي˘ل
ةيئاهنلا ةارابملا يف ينابسسإ’ا
مغر ،كسسنادغ يف يام62 موي
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘بر˘˘˘سضل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ه˘˘˘نأا
رياو˘غا˘م يرا˘ه هد˘ئا˘ق ة˘با˘سصإا˘ب
.Óيف مامأا

سصح˘ف ى˘لإا ر˘ياو˘˘غا˘˘م ع˘˘سضخ˘˘يو

م˘ج˘ح د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل ،اد˘˘غ ة˘˘ع˘˘سشأ’ا˘˘ب
،لحاكلا يف ودبت يتلا ةباسصإ’ا
بقع ةئطاخ ةقيرطب هطوقسس دعب

يزا˘غ˘لا رو˘نأا ع˘م ة˘كر˘ت˘سشم ةر˘˘ك
.Óيف بع’
ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو
تنر˘ت˘نإ’ا ى˘ل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘قو˘م˘ل
امبر ،ةباسصإ’ا سصحفن نأا انيلع»
نم ،مايأا ةدع وأا عيباسسأا ةدع نوكت
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ا˘ب˘ي˘ب˘˘ط تسسل .يرد˘˘ي
بيسصأاو هل˘حا˘ك ىو˘ت˘لا ه˘سصح˘ف˘ن
.«ةمدكب
هباسسح يف هسسفن رياوغام لاقو
تسسي˘ل ة˘با˘سصإ’ا نإا ر˘ت˘يو˘ت ى˘ل˘˘ع
.ابيرق بعلل دوعيسس هنإاو ةريطخ
ه˘نأا ى˘لإا ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ى˘ل˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ير˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘بر
،رتسسيل مامأا ةيسساسسأ’ا هتليكسشت

ةمحدزم ةرتف دتيانوي هجاوي ثيح
ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يف تايرابملاب
.مسسوملا نم
ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك نأا د˘ق˘ت˘عأا» ع˘با˘تو
سسيمخلا يموي بعل˘لا م˘ه˘ع˘سسو˘ب
ءاثÓثلا موي بعللا نكل ،دحأ’او
،«ة˘يا˘غ˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ئ˘˘ب˘˘ع ف˘˘ي˘˘سضي
سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘فا˘˘سضإا» ل˘˘م˘˘كأاو
ةيحانلا نم Óيحتسسم رمأ’ا لعجي
د˘كأا˘تأا نأا بج˘ي كلذ˘لو ،ة˘ي˘ند˘ب˘˘لا
ثودحب ةرطاخملا مدع نم نآ’ا
اوبعل نيذ˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ،تا˘با˘سصإا

اوبعلي نل مويلاو سسيمخلا ءاسسم
.«عبطلاب ءاثÓثلا موي ةقيقد09
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ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا فقوم
نم د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

مغر فيسصلا اذه يغنريملا ةرداغم
.هدقع يف مسسوم يقبت
لبقتسسم لوح تاعئاسشلا تدادزاو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا لÓ˘˘˘خ ناد˘˘˘يز
ع˘يدو˘ت د˘ع˘ب اًد˘يد˘ح˘تو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ف˘سصن ن˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
.يسسليسشت مامأا يئاهنلا

هلبقتسسم لوح لدجلا ناديز راثأاو
:اهيف لاق يتلاو ،تاحيرسصت دعب
ا˘م ،م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كرأا»

لعجأاسس ين˘نأا و˘ه ه˘لو˘ق ي˘ن˘ن˘كم˘ي
املاطل هنأ’ يدانلل لهسسأا رومأ’ا
تقولا يف نكل ،ءيسش لك يل مدق
ي˘ف زو˘ف˘لا و˘˘ه ي˘˘فد˘˘ه ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ءاهنإاو ةيقبتملا عبرأ’ا تايرابملا
ا˘˘م اذ˘˘ه ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.«اًلوغسشم ينلعجي
و˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ك» ع˘˘˘قو˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
سسوتنفوي نإاف ،يلاطيإ’ا «وتاكريم
هتايولوأا سسأار ىلع ناديز عسضي
مدق يذلا ،و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا ة˘فÓ˘خ˘ل
،ونيروت يف ةياغلل اًئيسس اًمسسوم
ناديز لحري نأا سسوتنفوج عقوتيو

م˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب د˘˘يرد˘˘م ن˘˘ع
ةسصرفلا كلت رظتني ثيح ،يراجلا
ىلإا هراسضحإاو هيل˘ع سضا˘سضق˘نÓ˘ل
.زوجعلا ةديسسلا
ىلإا ريرقتلا راسشأا ،هسسفن تقولا يف
ريدم˘لا ير˘غ˘ي˘لأا و˘نا˘ي˘ل˘م˘ي˘سسا˘م نأا
وه ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل ق˘با˘سسلا ي˘ن˘ف˘لا
لا˘ير ي˘ف ناد˘يز ة˘فÓ˘خ˘ل بر˘قأ’ا

.ديردم
تقو ي˘ف ير˘غ˘ي˘لأا م˘˘سسا ط˘˘ب˘˘تراو
ديردم لاير بيردت يلوتب ،قباسس
سسوتنفوجل هتدايق لÓخ اًديدحتو
 .ديدج نم ناديز ةدوع لبق

ديردم لايرل قيرطلا يف يرغيلأاو ..شسوتنفوي نم برتقي ناديز

ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك
ريدم˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ة˘ب˘غر
د˘ق˘ع ي˘ف ،نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإ’ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

غيلريميربلا ن˘م ة˘م˘خ˘سض ة˘ق˘ف˘سص
 .لبقملا فيسصلا يف
يلاطيإ’ا يرودلا بقلب رتنإا جوتو
يف91 مقر ةرملل ،مسسوملا اذه
،0102 ماع ذنم ىلوأ’او ،هخيرات
نم هفوفسص ميعدتل ىعسسي اًيلاحو
تا˘سصن˘م ى˘ل˘ع رار˘م˘ت˘˘سس’ا ل˘˘جأا
 .جيوتتلا

ولليد اتيزاغ’» ةفيحسص بسسحبو

يتنوك نإاف ،ةيلاطيإ’ا «تروبسس
لو˘ب ي˘سسنر˘ف˘˘لا م˘˘سض ي˘˘ف بغر˘˘ي
،دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن ،ا˘ب˘غو˘ب
.لبقملا فيسصلا يف رتنإا فوفسصل
يف ا˘ًع˘م ا˘ب˘غو˘بو ي˘ت˘نو˘ك ل˘م˘عو
ةريبك تاحاجن اققحو سسوتنفوج
.زوجعلا ةديسسلا عم
ةرتف ذنم هنأا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو
مسض يف ركفي يتنوكو تقولا نم
سشتيفوكنيليم يجري˘سس ي˘بر˘سصلا
هرابتعاب ،ويسست’ بع’ ،سشتيفاسس
ي˘˘ف ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ زر˘˘بأا ن˘˘˘م

ىلإا هتهجو لوحي نأا لبق ،ايلاطيإا
نأا فورعملا نم نكلو ،ابغوب لوب

نيفلكم نانوكيسس نيبعÓلا Óك
.ةياغلل
ي˘ب˘ي˘ب نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تح˘˘سضوأاو
رت˘نإ’ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘تورا˘م
سضب˘˘˘ن سسج ي˘˘˘ف ءد˘˘˘˘ب ،نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ةفرعم لجأا نم ،دتيانوي رتسسسشنام
.بعÓلا مسض ةيناكمإا ىدم
مل رمأ’ا نأاب ،ةفيحسصلا تمتتخاو
نآ’ا ىتح ةيدج˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل ق˘تر˘ي
 .يدو لكسشب رودي هنكل

غيلريميربلا نم ةمخصض ةقفصص يف ركفي يتنوك

م˘جا˘ه˘م و˘سشنا˘سس نودا˘˘غ ح˘˘سصفأا
دعولا نع د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
هليمزل هسسفن ى˘ل˘ع ه˘ع˘ط˘ق يذ˘لا
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق د˘ن’ا˘ه غ˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘يإا

نم23ة˘لو˘ج˘لا ي˘˘ف غ˘˘يز˘˘ب˘˘ي’
.يناملأ’ا يرودلا
ن˘ع با˘غ ي˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ن˘كل ،ه˘ت˘با˘سصإا بب˘سسب ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
زار˘حإا˘ب ه˘با˘ي˘غ سضو˘˘ع و˘˘سشنا˘˘سس
لافيتسسيف˘لا دو˘سسأا تدا˘ق ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
.2‐3 نيمثو لتاق زوفل

يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا ثد˘˘ح˘˘تو
دقل» :اًل˘ئا˘ق،«NPSE» ة˘كب˘سشل
قق˘ح˘ن˘سس ا˘ن˘نأا˘ب غ˘ن˘ي˘لر˘يإا تد˘عو
يف طاقن3ـلا هيدهنو راسصتن’ا

ةدا˘ع˘سس ر˘ث˘كأا ا˘˘نأا اذ˘˘ه˘˘ل ،ه˘˘با˘˘ي˘˘غ
.«كلذ يف انحاجنب
اًماع12ـلا بحا˘˘˘سص قر˘˘˘ط˘˘˘تو
ىلع ريسسلا هتلواحم نع ثيدحلل

،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ى˘ط˘ُخ
ا˘نأا» :ا˘ًل˘ئا˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرو˘ط˘سسأا

،ند˘˘ن˘˘ل ن˘˘م عراو˘˘سش ةر˘˘ك بع’

يف وينيدلانور˘ل ا˘ًع˘ج˘سشم تن˘كو
تلواح» :در˘ط˘ت˘سساو ،«ي˘ت˘لو˘ف˘ط
اًقاسش اًلمع لذبأاو ،هتاكاحم امئاد
يتبغرل ،موي لك يتراهم لقسصل
.«روطتلا ةلسصاوم يف
هب زفق دنومترود زوف نأا ركذي
يرودل لهؤوملا ،ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل
رثعت نم اًديفتسسم ،ابوروأا لاطبأا
هلداعت˘ب ترو˘ف˘كنار˘ف تخار˘ت˘ن˘يآا

ة˘ب˘تر˘م˘ل˘ل ع˘جار˘ت˘ي˘ل ، ز˘ن˘يا˘م ع˘˘م
.ةسسماخلا

دنلاهل هدعوب يفي وصشناصس
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ةكرسشلل ماعلا ريدملا دده
دهف ،فيطسس قافول ةيراجتلا

ن˘م با˘ح˘سسن’ا˘˘ب ،ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
سسأا˘ك ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ه˘ب˘˘سصن˘˘م
قافولا تعمج يتلا ةطبارلا
تفر˘عو نا˘سسم˘ل˘˘ت دادو ما˘˘ما
،«يفياط˘سسلا ر˘سسن˘لا» ءا˘سصقا

ةريبكلا بعاتملا ببسسب اذهو
نم قافولا اهنم يناعي يتلا
دجي مل ثيح ،ةيلاملا ةيحانلا

قيرفلا ليومتل ىرخأا رداسصم
ةلبقم ةعوم˘ج˘م˘لا نأا ة˘سصا˘خ
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يد˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
نا ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
مزا˘ع ل˘كلاو د˘ت˘سشا عار˘سصلا

ن˘˘م ةدا˘˘ير˘˘لا ف˘˘ط˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
. قافولا

قÎفم ‘ قيرفلا
ىلع عارسصلا و قرطلا
ابعسص نوكيسس ةلوطبلا

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ي˘ت˘لا ةد˘ق˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
ةيحانلا نم قافو˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي
ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘يد˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
اذ˘˘ه ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م تم˘˘˘كار˘˘˘ت
با˘ي˘غ ل˘با˘ق˘م ي˘ف م˘سسو˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا ردا˘˘˘سصم

ةي’ولا ةناعإا يف ترسصحنا
ن˘م ن˘يرا˘ي˘ل˘˘م و ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
راظتنا ي˘ف «ا˘كي˘ج» لو˘م˘م˘لا

«ي˘˘فور» د˘˘ق˘˘ع لاو˘˘مأا خ˘˘سض
ةرادإ’ا ه˘˘˘ع˘˘˘م تع˘˘˘قو يذ˘˘˘لا

ارسضاح هراعسش ناكو ارخؤوم

نإاف ،ةدكيكسس ةبيبسش ءاقل يف
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ثع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت ’ رو˘˘˘˘مأ’ا
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب نا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘ط’ا

ةيحانلا نم يدان˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
˘ما˘مأا د˘جو˘ي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

. قرطلا قرتفم

صشامر ماسشه

 ليحرلاب ددهي ةيافلح
فيطسس قافو
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ي˘نÓ˘عز بعÓ˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ج
ي˘ف كرا˘سش يذ˘لاو ،ة˘با˘سصإ’ا ن˘م د˘ئا˘ع˘˘لا
:لاق ثيح ،ناسسملت دادو ماما ريخأ’ا ءاقللا
ذنم تناك ةباسصإ’ا نم يتدوع نا دقتعأا»
كرت ل˘سضف يد˘م˘ح ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘كلو ةر˘ت˘ف
‐هلل دمحلا‐ يكارسشإ’ لسضفأ’ا تقولا

ح˘لا˘سص ي˘ف نو˘كت نا ا˘ها˘ن˘˘م˘˘تا ي˘˘تدو˘˘ع
يف ديلا عسضول ىعسسنسس ثيح ،قيرفلا
جئاتنلا ققحي قيرفلا لعج لجا نم ديلا
ةديج ةبترم يف انعسضت يتلا و ةديجلا
.«ةمدقملا باحسصأا نم رثكا انبرقت

زوفلا نكل ةبعسص وداراب ةهجاوم»
«ايرورسض ىقبي اهيف

:ينÓعز لاق ،وداراب ءاقل سصوسصخب
لكاسشملا انل عنسصي ام امئاد وداراب قيرف»
طبسض ىلع لمعن انلعجي ام وهو ايناديم
ءاطخأ’ا لÓغتسسا ىلع لمعلاو انزيكرت
انل حاتتسس يتلا سصرفلا يف رامثتسس’او

لكسشلاب اهل زهجن˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘لا ا˘مو˘م˘ع
ثÓثلا طاقنلا بسسكب انل حمسسي يذلا

يف رثكا مدقتلا ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ
ىلع سسفانتلا ةيناكمإا نا امب بيترتلا ملسس

رفاظت ةطيرسش ةمئاق ىقبت ةيراق ةبترم
غو˘ل˘ب و˘ح˘ن ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘لاو دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.«انفادها

سشامر ماسشه

عوبسسأ’ا اذه ةيادب ماه دعوم ىلع ةركسسب داحتا قيرف نوكيسس
ثحبي ثيح ،ياد نيسسح رسصن ةهجاومل ةمسصاعلا ىلا لقنتي نيح
اهيف عقو يتلا ءاطخأ’ا حيحسصت نع يدوج تيا نيدلا زع بردملا
سشتوكلا اهيف جرخ يتلاو ،ةريخأ’ا ةدكيكسس ةهجاوم يف نوبعÓلا

رخ’ا سضعبلا لذاخت و رسصانعلا سضعب دودرم عجارت ببسسب بسضاغ
و ةريخ’اا تاعاسسلا يف تاسشرولا نم ريثكلا حتفي هلعج يذلا رم’ا
نا و ةسصاخ ةمروفلا يف دجاوتلا و سضافتن’ا ةرورسضب بلاطي
هيلع سضورفم هنا امب رخ’ا وه طغسضلا تحت نوكيسس ةيرسصنلا
طوقسسلا تاباسسح نع اتقؤوم هدعبتسس راسصتن’ا ةجيتن قيقحت
ةيلام ةسشاعتنا ىلا ةجاح يف ةرادإ’ا و ةبعسص ةيعسضولا

قيرفلا فادها قيقحتل
ملسس يف ةركسسب داحتا قيرف اهيلع دجاوتي يتلا ةيعسضولا ةبوعسص

هئاقب قيقحت لجأا نم هرظتنت يتلا تاهجاوملا ةيعون و ماعلا بيترتلا
نع ايونعم اهتلاقتسسا و ةمدخلا جراخ ةرادإ’ا دجاوت لظي ةطبارلا يف
نم ديزم ىلإا جاتحي يذلا داحت’ا قيرط يف ارخآا اقئاع اهرود ءادأا
’ ةمهملا نأا ىلع عامجإا كانه نأا املاط ةلبقملا ةرتفلا يف ةمارسصلا
ريسسملا مقاطلل دتم˘ي ل˘ب ،ط˘ق˘ف ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘ن˘ع˘ت
مهزيفحتو مهتاقحتسسم ديدسست لÓخ نم ةبيتكلا زيفحتب بلاطملا
. دعب مهئاقب اونمسضي مل نابيزلا ءانبأا نا امب حنملاب

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

« ةيراق ةبترم غولب يف يقيرف ةدعاصسمل حمطا و يتيفاع تدعتصسا» :ينÓعز

ةركسسب دا–ا

ةيرصصنلا ماما ايناديم بواجتلا ىلع هيبعل ثحي يدوج تيا

قيرفلا نا دكأا ،دودرسش ،جربلا يلها بردم عم ثيدح يف
نأاو ةسصاخ ةديج ةروسص يف مسسوملا مامتإا لجأا نم دجب لمعي
ينقتلا لاقو ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف تنسسحت بناوجلا نم ريثكلا
،رثكأا ميظنتبو اديج ءادأا مدقن نحن حيحسص» :ددسصلا اذه يف
ببسسلا و ’داعت وأا ةراسسخ لجسسن فاطملا ةياهن يف اننكلو
مامأا ةارابم رخآا يفف ،ىمرملا مامأا انتيلاعف سصقن ىلإا عجري
يف افده انلجسسو ،سصرف سسمخ وأا عبرأا انقلخ ،Óثم ةبيبسشلا

.ةجيتنلا اهنم لداع ةدحاو ةسصرف قلخ مسصخلا نأا نيح
» ةدكيكسس و صسابعلب مامأا انرظتني  ماه جرعنم »
نم نسسحتي ةبيتكلا دودرم نا ىلع ديكأاتلا سشتوكلا لواح

ةلوطبلا نا امب هيلا وبسصي يذلا فدهلا وهو  ،ىرخ’ ةهجاوم
نم نسسحتي قيرفلا ءادأا نأا دقتعأا» :لاق ثيح ،هتنت مل ‐هبسسح‐
ني˘ت˘لو˘ج˘لا ي˘ف ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ير˘ن ا˘م و˘هو ىر˘خأا ى˘لإا ة˘ه˘جاو˘م
ناسسفانم امهو ةدكيكسس مث سسابعلب هجاونسس ثيح ،نيتلبقملا

سسفانتلا ىلإا دوعنسس ،نيءاقللا يف زوفلا انققح اذإا و ،نارسشابم
نكل و هيلا لوسصولا بعسصي يذلا ءاقبلا نامسض لجأا نم ةوقب
.هب مايقلا انناكمإاب ام ىرنسس

صشامر ماسشه

جÈلا يلها

«انيف رثا ةيموجهلا ةيلعافلا بايغ » :دودرصش

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش برد˘˘م ر˘˘˘ط˘˘˘سس
،را˘ج˘ح ف˘˘ير˘˘سش ،ةد˘˘كي˘˘كسس
لبق ،نيبعÓل اسصاخ اجمانرب
قيرفلا رظتنت يتلا ةهجاوملا
مت ا˘مد˘ع˘ب22 ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف
بابسش ةهجاوم ليجأات ديكأات
12 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر ة˘˘˘ف˘˘˘سصب
سسأاك ةسسفانم يف هتكراسشم
ثيح ،ايق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
نم ع˘فر˘لا ل˘جأا ن˘م تقو˘لا اذ˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا را˘ج˘ح ل˘سضف
هبعل ةقيرط سضرفل سصاخ جمانرب ريطسستو نيبعÓلا ةيزهاج
يف نوبعÓلا رهظ ا˘مد˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ءادأ’ا ثيح نم اظوحلم انسسحت اهيلع فرسشأا يتلا تايرابملا
.طوطخلا عيمج يف

نم Òثكلا حتفو ناسضمر دعب جمانÈلا Òيغت
تاسشرولا

لدعمب تابيرد˘ت˘ل˘ل ير˘سصا˘ن ءا˘ق˘فر دو˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ةيادب ع˘م يأا ،نا˘سضمر ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب مو˘ي˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘سصح
نيبعÓلا نأا راجح سشتوكلا عنتقا امدعب اذهو ،لبقملا عوبسسأ’ا
ىوتسسملا ىلإا اولسصي يكل سصاخلا لمعلا نم عون مهسصقني
هلمع ةقيرط عسضول اذك و ةيزهاجلا ةيحان نم مهنم بولطملا

ةسسفانملا ىلإا ةدوعلل رثكأا تقولا حبرو ةيكيتكتلا هططخو
نم ري˘ث˘كلا ح˘ت˘ف فد˘ه˘ت˘سسي ه˘ناو ة˘سصا˘خ ةو˘ق ل˘كب ة˘ي˘م˘سسر˘لا
. تقولا سسفن يف موجهلاو عافدلا ةقيرط نيسسحتل تاسشرولا

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

جÈلا طاقن فدهتصسي راجح

ادودرم يوتسشلا وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ مد˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا مد˘ق
يذلا رم’ا وهو ،ةلباقملا راوطا رييسست يف قيرفلا دعاسس ،اديج
لك بعليسس قيرفلا نا ىلع دكا يذلا ،رسصان نب سسيئرلا هنمث

م˘ي˘عد˘ت˘لا ناو ة˘سصا˘خ ،ءا˘ق˘ب˘لا ة˘قرو بع˘ل ل˘جأا ن˘م ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح
دعاسسيسس طوطخلا لك يف يثÓثلا فرط نم مدقملا يباجيإ’ا
ةلوطبلا تاهجاوم يف تابقعلا نم ريثكلا يطخت ىلع مجنلا
. ءاقبلا ةقرو بعل لجا نم قيرفلا رظتنت يتلا

هتسصرف عيم÷ا حنم ىلع دكؤوي صسابع
ىلا رظنلاب ءاقبلا نامسض ةمهم ةبوعسص ىدم سشتوكلا كردي

امود ىعسسي هلعج يذلا رم’ا ،قرفلا نيب ديدسشلا سسفانتلا
سسأاكب زوفلا ةروسص يف حاجنلا لماوع نم ريثكلا نيسسحتل
نامي’او ةقثلا بسسك ىلا قيرفلا ‐هبسسح دوقتسس يتلا و ةطبارلا
ينقتلا لمعي و  .امود لسضفأ’ا قيقحت ىلع ةعومجملا ةردقب

دادعتلا لكل حمسسي ىتح هتيسصخسش سضرف ىلع سسابع زيزع
دامتع’ا يف عرسش هناو ةسصاخ ةيسساسسأا ةناكم ىلع سسفانتلاب

.ةيمسسرلا تÓباقملا يف هتايجاح قفو دادعتلا ةفاك ىلع
صشامر ماسشه

يلبي وتاكŸÒا ‘ مدقتصسŸا يثÓثلا
نصس◊ا ءÓبلا

ةرقم م‚



sport@essalamonline.com

020313ددعلا ^2441 ناسضمر92ـل قفاوملا1202 يام11ءاثÓثلاةصضايرلا
نارهو ةيدولوم ‐ لئابقلا ةبيبسش

sport@essalamonline.com

 ‐ وطاسسلا‐ ىوقلا باعلأا رامسضم حاتتفا

ةرهصس تاصسفانم حاتتفا ىلع فرصشت يركاوصس
ىوقلا باعلأل ةبخنلا

ةصشيرلا ةركل ةيلودلا ةرودلا نم قماحو يبرعلب ءاصصقإا

ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
هبعلم ىلع مويلا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

يدان4591 ر˘ب˘م˘فو˘ن1
ةارابم يف نارهو ةيدولوم
نم12 ةلوجلا نع ةمدقتم
.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا

،نورمح ءا˘ق˘فر ى˘ع˘سسي˘سسو
ى˘˘لإا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ظا˘ف˘ح˘˘لاو ةو˘˘ق˘˘ب بر˘˘سضلا

،وزو يزتب Óماك دازلا ىلع
تايو˘ن˘ع˘م˘لا ع˘فر ل˘جأا ن˘م
سسنو˘ت˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ب˘ق
.يسسقافسصلا ةاقÓمل
،ةفرتحملا ةط˘بار˘لا تنا˘كو
هذه ميدقت ىلع تقفاو دق
ةبيبسش عمجت يتلا ةارابملا
،نارهو ةيدولومو ،لئا˘ب˘ق˘لا
يرا˘ن˘كلا ة˘كرا˘سشم بب˘سسب
.«فاكلا» سسأاك ةسسفانم يف
تن˘ي˘ع ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
،ميكحتلل ةيلارديفلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةرادإ’ حوماق فسسوي مكحلا

مامأا ،لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ةارا˘ب˘م
نار˘˘هو ة˘˘يدواو˘˘˘م ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سض
،طبارمات ن˘م ل˘ك ةد˘عا˘سسم˘ب
دعاسسم ،ةميوبو ،لوأا دعاسسم
،ولع ىلا ةفاسضإ’اب ،ناث مكح
.عبار مكحك
برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا ل˘ح˘ي˘˘سسو

˘مو˘ي ،Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘˘سض نا˘˘ف˘˘ل
يدا˘ن ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘˘ح’ا
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسقا˘˘˘ف˘˘˘سصلا
ن˘م با˘هذ˘لا رود با˘سسح˘˘ل
سسأا˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘˘بر
.ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘لو

سشرع ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
رود ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ا˘ه˘ي˘ف ل˘ت˘حا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
،ةطقن21 ـب لوأ’ا زكرملا

ثÓ˘˘˘˘˘ث ي˘˘˘˘˘ف زا˘˘˘˘˘ف تي˘˘˘˘˘˘ح
،3 ي˘ف لدا˘ع˘تو تا˘ه˘جاو˘˘م
.ةراسسخ يأا لجسسي نأا نود

جاحلب اسضر

لوأ’ا مسسقلا نم12ـلا ةلوجلا نم ةمدقتملا ةارابملل امكح حوماق

شسنوت ىلإا لقنتلا لبق «ةوارمحلا» مامأا ةبعصص ةمهم يف «يرانكلا»

ةبتاك يركاوسس ةميلسس تّلقنت
ةفلكملا ةلودلا ةبتاك ةلودلا
بعلم ىلإا  ةب˘خ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب
،‐و˘˘تا˘˘˘سس‐ ىو˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأا
يبملوأ’ا بكرملا˘ب ق˘ح˘ل˘م˘لا

.فايسضوب دمحم
ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز تر˘جأا ثي˘˘ح
ةنجللا سسيئر ةقفر بع˘ل˘م˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘˘ئر و  ،دا˘˘ّم˘˘ح
،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’ ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 ليعول نيسساي
دق «وطاسس» ـلا بعلم ناكو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘˘ه˘˘سش
،هقفارم عيمج تّسسم ليهأاتو
4 ةر˘˘ت˘˘ف ءا˘˘سضق˘˘˘نإا د˘˘˘ع˘˘˘بو ذإا
دوعت ،لا˘غ˘سشأ’ا ن˘م تاو˘ن˘سس
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ىو˘قأا تب˘ج˘نأا ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا

ةينطولا ةبخنلا ّيئادع زربأاو
نم نسضتحتل ،ىوقلا باعلأ’
اذ˘˘˘ه تا˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج

يذلا يسضاير˘لا سصا˘سصت˘خإ’ا
ر˘˘خ˘˘ف رد˘˘سصم نا˘˘ك ا˘˘م˘˘لا˘˘˘ط
ل˘سضف˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل زاز˘˘ت˘˘عاو
ةعئارلاو ةرهابلا تا˘ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ل˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف
ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
.ةيبملوأ’ا باعلأ’ا

ة˘سصر˘ف ةرا˘يز˘˘لا تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فار˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ةر˘˘ه˘˘سس تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ةسسفانم لوأا ،ىوقلا باعلأ’
ة˘كرا˘سشم تد˘ه˘سش ،ة˘ي˘م˘˘سسر
تاءاد˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ي˘ف ن˘˘يزرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ئاد˘˘ع˘˘لاو
ىلع ،ةينطولا ةبخنلا فوفسص
رهاط˘لا د˘م˘ح˘م ل˘ط˘ب˘لا رار˘غ
باسشلا لطبلاو ،يكيرت رسساي
،دناو� يلع دمحم ،دعاولاو
تلا˘˘سص ءا˘˘م˘˘سسأا ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف
باع˘لأا ر˘ي˘ما˘سضم ي˘ف تلا˘جو
ايراق ،ايميلقإا ،ا˘ي˘ن˘طو ىو˘ق˘لا

.ايلودو
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يناثلا رودلا يف نينث’ طوسشب ارسسخ امدعب

،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ي˘˘سصقأا
يبرعلب م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م
يناثلا رودلا نم قماح لداعو
لاغتربلاب ةيلودلا ةرودلا نم
(نو˘ت˘ن˘ي˘مدا˘ب) ة˘سشير˘˘لا ةر˘˘كل
د˘˘˘حأ’ا مو˘˘˘ي ته˘˘˘ت˘˘˘نأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا جر˘˘خو.يسضاملا
ىلع يبرعلب‐قماح يرئازجلا
ن˘˘م نو˘˘كم˘˘لا ي˘˘جوز˘˘˘لا د˘˘˘ي
داتسسغروب ريبسسيغ يديوسسلا

ناو˘ك يا˘خ با˘ي يز˘ي˘لا˘م˘لاو
.نينث’ طوسش ةجيتنب

يدرف˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘مأا
ىلع ق˘ما˘ح لدا˘ع ل˘هأا˘ت د˘ق˘ف
ل˘يو˘ما˘سس ي˘ط˘لا˘م˘لا با˘˘سسح
’إا (31‐12 ,41‐12) راسساك
˘˘ما˘˘مأا ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب مز˘˘˘ه˘˘˘نا ه˘˘˘نأا
ير˘ت˘ي˘ب ن˘ي˘˘فدو˘˘ل يد˘˘يو˘˘سسلا
,12‐9 ,81‐12) نو˘˘˘˘سسلوأا

ي˘سصقأا ,ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ,(12‐91
مامأا لوأ’ا رودلا يف يبرعلب
ةجيتنب اماتارب يدآا يواسسمنلا

51‐12, 71‐12.
ب.م.يرسسيإا

ةلبقملا ةلوجلا يف يلهأ’ا طاقن عييسضت ةلاح يف

شسابعلب دا–ا لوح موحي طوقصسلا حبصش

ةمسصاعلا داحتإا
زوفلا» :دودعز

ريصضحتلا ىلع انزفحيصس
«تاهجاوملا مداقل اديج

برد˘م دود˘غز ر˘ي˘ن˘م ن˘˘م˘˘ث
زو˘ف˘˘لا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ىلع هقيرف لبق نم ققحملا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م را˘˘ج˘˘لا
بعلم ىلع در نود نيفدهب
كلذب احيزم ،«يدامح رمع»
سسأا˘ك قا˘ب˘سس ن˘م «م˘ير˘غ˘˘لا»
.ةديدجلا اهتخسسنب ةطبارلا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،دود˘˘˘˘˘˘˘˘˘غز لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصل˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ى˘ل˘ع دا˘ح˘تإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
م˘˘ه˘˘م زو˘˘ف» :كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘˘لا
ريسضحتلا ىل˘ع ا˘ند˘عا˘سسي˘سس
تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘˘ب
مل اذه يبرادلا ءاقل ،ةمداقلا
سسفا˘ن˘˘م ما˘˘مأا Ó˘˘ه˘˘سس ن˘˘كي
ىوتسسملا يف نيبع’ كلتمي
.«ةربخلا مهيدلو
رثكأا ناك م˘سصخ˘لا»:ا˘ف˘ي˘سضم
سضا˘˘˘خو ،ا˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م
،انب ةنراقم ةديدع تايرابم
ر˘ّي˘سسن ف˘ي˘˘ك ا˘˘ن˘˘فر˘˘ع ن˘˘كل
ل˘حار˘مو ط˘غ˘˘سضلا تار˘˘ت˘˘ف
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ف˘˘˘ع˘˘˘سضلاو ةو˘˘˘ق˘˘˘لا
انفرع لوأ’ا فدهلل انليجسست
ن˘˘م نو˘˘جر˘˘خ˘˘ي˘˘سس م˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
ةدوعلاو ليجسستلل مهتقطنم
كرت يلات˘لا˘بو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف
يذلا رمأ’ا ،رثكأا تاحاسسم
يناثلا فدهلا فيسضن انلعج
.«ةيحيرأا يف ءاقللا انيهنأاو
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يف سسابعلب داحتإا يدان سشيعي
ءارج ،اهيلع دسسحي ’ ةيعسضو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مزأ’او ل˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ةرداغمب اددهم هلعج ام مسسوملا

تلسصاو لاح يف رابكلا ةريظح
ة˘لو˘ج ن˘م طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت

.ىرخأ’
ةطقن51 ديسصربو81 فسصلاف
ءاقبلا نامسضل نييفاك انوكي نل
راظنأ’ا نوكتسسو ،مسسوملا اذه
لقي ’ ءاقلل ةرملا هذه ةهجوم
ةلوجلا يف ،هيقباسس نع ةيمهأا

ةفرتحملا ةطبارلا رمع نم12
مامأا اهعم˘ج˘ي˘سس يذ˘لاو ى˘لوأ’ا
سشيعي يذلا يج˘يار˘ب˘لا ي˘ل˘هأ’ا

ة˘˘جر˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ر˘˘˘خآ’ا و˘˘˘ه
6 ديسصرب ةرخؤوملا يف دجاوتيو
ثيح يسسايق مقر امطحم ،طاقن
02 د˘ع˘ب ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ز˘ف˘ي م˘ل

طقسسو6 يف لداعت امنيب ،ةلوج
.ءاقل41

فع˘سضأا ي˘نا˘ث راوز˘لا كل˘م˘يو
ةركسسب داحتإا دعب موجه طخ
فادهأا01 هموجه لجسس يذلا
،افده31  يلهأ’ا يسصحي امنيب
يفلخلا طخلا ىقبي نيح يف
،لكك ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ف˘ع˘سضأ’ا
73 يف كابسشلا تزتها نأا دعب
.ةرم

ماقرأا درجم ىقبت هذه لك نكل
عم ي˘ف˘ت˘خ˘ت ا˘م نا˘عر˘سس ط˘ق˘ف

نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ةر˘˘فا˘˘سص
يف لوبقم هجوب رهظ ىلهأ’ا
د˘سض ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل ر˘˘خآا
لبق ازئاف ناكو لئابقلا ةبيبسش
رسسخ امنيب ،فويسضلا لدعي نأا
د˘سض ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف «ةر˘˘كم˘˘لا»
ا˘هد˘ع˘بو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ىلع ةطبارلا سسأاك نم اويسصقأا
ة˘فا˘سضإا ،ة˘يد˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا د˘˘ي
اهيف طب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل
،لاو˘مأ’ا رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘ق˘˘ير˘˘ف
م˘قا˘ط˘لا ل˘ي˘حرو ،ت’ا˘ق˘ت˘سسإ’ا
يتلا رومأ’ا نم اهريغو ينفلا
يف ةبغرلا ني˘ب˘عÓ˘لا د˘ق˘ف˘ت د˘ق
.هذهك ةهجاوم
نأاو قبسس يلهأ’ا نإاف ،ريكذتلل

،سسابعل˘ب ن˘م داز˘لا ل˘ما˘كب دا˘ع
تابوعسصلا نم د˘يد˘ع˘لا ق˘ل˘خو
د˘˘قو اذ˘˘ه ،سضرأ’ا با˘˘ح˘˘˘سصأ’
لئافتم نيب نورسصانملا مسسقنإا
يلسسرم سسراحلا ءاقفر ةردقب

مسسوملا اذه ءاقبلا نامسض ىلع
حار امنيب ،ةمهملا ةبوعسص مغر
نم يف نآ’ا نم نوركفي نورخآا
داح˘تإ’ا ةدا˘ي˘ق ما˘ه˘م ى˘لو˘ت˘ي˘سس
نم نكم˘ت˘ي ن˘ل م˘ه˘ب˘سسح يذ˘لا
.ثدحي ام لعفب ةاجنلا
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ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ةرادإا تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘كلا˘˘˘م˘˘˘لا «كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس»

ة˘˘كر˘˘سش م˘˘ه˘˘سسأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأ’
ءو˘سضلا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
زكرم ءانب لجأا نم رسضخأ’ا
.ةدلارزب قيرفلا بيردت
،«كارطنوسس» ةرادإا ترسشنو
نم تدكأا ،لوأ’ا سسمأا انايب

ةيدولوم ةرادإا لوسصح هلÓخ
ءا˘ن˘ب ة˘سصخر ى˘ل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا

،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا بيرد˘˘˘ت ز˘˘˘كر˘˘˘م
.ةدلارزب
نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘سضأا و
د˘حأا ،(ي˘ب ي˘سس ي˘ج) ة˘كر˘˘سش
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف

لاغسشأاب لفكتتسس،كارطانوسس
بيردتلا ز˘كر˘م زا˘ج˘ناو ءا˘ن˘ب
.ديمعلاب سصاخلا نيوكتلاو
ج˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘حأا ،اذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
هدقع يذلا ريخأ’ا عامتج’ا

ع˘م ،«كار˘ط˘نو˘سس» و˘لوؤو˘سسم
و ،رئازجلا ةيدولو˘م ي˘ل˘ث˘م˘م
،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
ةي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسل
.ةمسصاعلا رئازجلا

ة˘كر˘سشلا ه˘تر˘سشن نا˘ي˘ب د˘كأاو
قلطنتسس لاغسشأ’ا نأا ،اقباسس
ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
تاه˘ي˘جو˘ت˘ب Ó˘م˘ع ،نا˘سضمر

ف˘سسو˘˘ي ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘لاو
عارسسإ’ا ىلإا ةيعادلا ،ةفرسش
سصخر˘˘لا ل˘˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سست ي˘˘˘ف
اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
.عورسشملا
نأا ررقملا نم ناك ،ةراسشإÓل
ي˘ف عور˘سشم˘لا  مÓ˘ت˘سسا م˘ت˘ي
يذ˘لا  ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا توأا ر˘˘ه˘˘سش
ىركذلاب لافتح’ا عم نمازتي
يدا˘ن˘لا  سسي˘سسأا˘ت˘ل ة˘يو˘ئ˘م˘˘لا
سصق˘˘ن ن˘˘كل ،ي˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
نيقباسسلا نيريسسملل ةر˘ب˘خ˘لا

يف ىتح نول˘سشف˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج
.عورسشملا اذه قÓطا

جاحلب اسضر

ناسضمر دعب قلطنت ةدلارز زكرم لاغسشأا

«ديمعلا» راصصنأل ةراصس ارابخأا فزت «كارطانوصس»

رئازجلا ةيدولوم

ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ف˘نأا˘˘ت˘˘سسا
ةحارلا موي دعب ،هتاريسضحت
بق˘˘ع ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح يذ˘˘˘لا
يف لوذبملا ريبكلا دوهجملا
داحتا مامأا يمسصاعلا يبرادلا
لداعتب ىهتنا يذلاو سشارحلا
.فادهأا نود يبلسس
يف ةيبيردتلا ةسصحلا ترجو
اهنأا اهنع لاقي ام لقا ءاوجأا

ديجلا ءادأ’ا لظ يف ةزيمم
نار˘م˘ع سسرا˘ف ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا

،سشارحلا ةارابم يف هؤوÓمزو
م˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
ةلحرم قÓط˘نا ذ˘ن˘م ط˘ق˘سسي
لخاد ن˘يزو˘ف ق˘ق˘حو ةدو˘ع˘لا
،ا˘ه˘جرا˘خ ن˘ي˘لدا˘ع˘تو را˘يد˘˘لا

رظنلاب ةيباجيا ةليسصح يهو
اهب رم يتلا ةبعسصلا ةرتفلل
.باهذلا ةلحرم يف يدانلا

عفري ينفلا مقاطلا
لمعلا ةÒتو

مقاطلا لسصاوي نأا رظتنملا نم

،راز˘خ يدا˘ه˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا
دعب لم˘ع˘لا ةر˘ي˘تو ن˘م ع˘فر˘لا
اهار˘جأا ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ة˘سصح˘لا
ح˘ن˘م˘ي نأا ى˘ل˘ع ،سسمأا يدا˘ن˘لا

ءاسضقل ةحار ن˘ي˘مو˘ي ه˘ي˘ب˘ع’
برا˘قأ’او ل˘هأ’ا ع˘˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘لا

،ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘˘كتو
ةمداقلا ةاراب˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل
˘ما˘مأا ة˘ل˘ه˘سس نو˘كت ن˘ل ي˘ت˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘سضخأ’ا دا˘˘ح˘˘تا
ل˘كب ى˘ع˘˘سسي يذ˘˘لا ،يو˘˘ق˘˘لا

ا˘م ،ءا˘ق˘ب˘لا نا˘˘م˘˘سضل قر˘˘ط˘˘لا
قلأاتملا سسراحلا ةمهم لعجي
ة˘ب˘ع˘سص هؤوÓ˘مزو ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب
نينوللا باحسصأا نأا ’إا ،ةياغلل
نو˘فر˘ع˘ي سضي˘بأ’او ر˘˘سضخأ’ا

مهلكو فتكلا لكؤوت نيأا نم
ة˘ل˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةدارإاو مز˘˘ع
ي˘ف ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘سصح
ءاقبلا نامسضل ة˘ما˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
.تقو برقأا يف

ب.م.يرسسيإا

 باحصسلا يف تايونعمب تابيردتل فانئتصسا
ةبقلا دئار
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يرئازجلا يلودلا مجنلا داق
ةر˘ه˘سس ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسإا
ر˘ه˘ق˘ل نÓ˘ي˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف د˘˘حأ’ا

ةيثÓث˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ه˘ف˘ي˘سضم
ز˘نا˘ي˘لا» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن
53 ةلوجلا باسسحل «مويداتسس
.يلاطيإ’ا يرودلا نم

ةمق يف ايسساسسا هلوخد دعب
ل˘سضفأا م˘˘ها˘˘سس ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
،9102 رسصم ناك يف بع’
ثيح هقيرفل يناثلا فدهلا يف
ا˘ه˘لو˘ح ة˘م˘سسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت مد˘ق
فد˘˘ه ى˘˘لا سشت˘˘ي˘˘بر ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘مز
ي˘ف ة˘يو˘ق ةد˘يد˘سست˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح
براحم رهظا امك .87 ةقيقدلا
لÓخ اريبك ىوتسسم ءارحسصلا

نأا لبق ءاقللا تايرجم عيمج
وغي˘يد» ه˘ل˘ي˘مز˘ل ه˘نا˘كم كر˘ت˘ي
دعبو.28 ةقيقدلا يف «تولاد
42 بحاسص ربع ةارابملا ةياهن

رسشنو زوفلاب هتداعسس نع اماع

ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ى˘ل˘˘ع
»:يعامتجإ’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب رو˘˘خ˘˘ف
.«ا˘ن˘فاد˘هأا ل˘جا ن˘م ل˘تا˘ق˘ن˘سسو

ن˘ب بر˘ت˘قا زو˘ف˘لا اذ˘ه بق˘˘عو
نÓيم يسسأا هقيرف ةقفر رسصان
يرود يف ةكراسشملا ملح نم
ثيح ،لبقملا مسسوملا لاطبأ’ا

ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي تا˘˘ب
3 لبق اتنÓتأا يدان عم ةفسصانم
ة˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف ت’و˘˘ج
.ويسشتلاكلا

جاحلب اسضر

«انفادهأا قيق– لجأا نم لتاقنصس» :رصصان نب

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا لد˘˘سسأا
سسمأا ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل يو˘˘سسن˘˘لا
سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع را˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
ـلا يف هلخد يذلا يريسضحتلا

زكرملاب يسضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا92
تابختنملا بيرد˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ،ى˘˘سسو˘˘م يد˘˘ي˘˘سسب
،يراجلا يام رهسش نم01ـلا
ايق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘كل ار˘ي˘سضح˘ت
ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا تاد˘ي˘سسل˘˘ل
اذ˘˘كو ،2202 ة˘ن˘سس بر˘غ˘م˘لا

.برعلا سسأاك
ر˘˘سضخ˘˘˘لا داد˘˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘م˘˘˘عو

ة˘برد˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر تاد˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
˘مد˘ق ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘تر˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضار
ةمداقلا ةرتفلل اريسضحت قاسسو

ىلع بختنملا عسضو لجأا نم
’ ا˘م˘لو ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا را˘˘سسم˘˘لا
بختنم˘لا ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسلا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا لوأ’ا
بق˘˘˘ع «ءار˘˘˘م˘˘˘سسلا ةرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا»
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
م˘لو ،ر˘سصم ي˘˘ف9102 ة˘ن˘سس
.ايلاوت ةارابم42 يف مزهني
ىلع زكري ينفلا مقاطلا
قلخو ىمرŸا مامأا لمعلا
تابعÓلا Úب ماجسسن’ا

ع˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سشكو اذ˘˘˘˘ه
ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمسسرلا
ةيسضار ةبردملا نا مدقلا ةركل
تقو ي˘˘ف تع˘˘م˘˘ت˘˘جا لو˘˘تر˘˘ف

تبلطو تابعÓلا عم ىسضم
اهنأاو اميسس’ زي˘كر˘ت˘لا ن˘ه˘ن˘م
ماجسسن’ا قل˘خ˘ل ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع˘ت
تا˘ب˘˘عÓ˘˘لاو ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ن˘م˘عد ي˘تاو˘ل˘˘لا تاد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
لبق ام سصبرتلا يف ةليكسشتلا
ردسصملا فا˘سضأا ا˘م˘ك ،ر˘ي˘خأ’ا
لمعي ينفلا مقاطلا نأا هسسفن
دادعتلا زهيجت لجأا نم ةوقب
ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ما˘˘˘مأا

ع˘بر˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘يز˘ها˘˘ج
رسضخلا موجه نيكمتل ريخأ’ا

ل˘ب˘ق اد˘ج ا˘يو˘ق نو˘˘كي نأا ن˘˘م
.هرظتنت يتلا ةمداقلا ديعاوملا

طيمز.ع

ي˘لود˘˘لا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأا م˘˘سصب
هييلوب˘نو˘م م˘جا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا
يئانثتسسإا مسسوم ىلع يسسنرفلا

يف همسساوم لسضفأا نم ربتعيو
،«1غ˘ي˘ل˘لا» ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا

ديدج مقر قيقحتل هجتي يذلاو
.يفيدهتلا هلجسس يف

ىلع عيقوتلا يف روليد حجنو
اذه هييلوبنوم ناولأاب افده41
نم ة˘لو˘ج63 لÓ˘خ م˘سسو˘م˘˘لا

يف يسسنرفلا يرودلا تاسسفانم
ح˘ج˘ن ثي˘ح ،يرا˘ج˘لا ه˘˘م˘˘سسو˘˘م
ةلداعمو لوسصولا يف «فولزوب»

ىلع هل ةيفيدهت ةليسصح لسضفأا
اهغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو1غيل˘لا د˘ي˘ع˘سص
مامأا وهو ،9102‐8102 مسسوم
سضوخ لب˘ق ر˘ي˘ث˘مو سصا˘خ د˘ح˘ت
ثيح ةلوطبلا نم نيتلوج رخآا
ليجسستلل «براحملا» يعسسيسس
يسسايقلا همقر ميطحتو اددجم
يسسنر˘ف˘لا يرود˘لا ما˘ت˘ت˘خإا ل˘ب˘ق
.يراجلا مسسوملل

هتيئانثل هلوسصوب لفتحإا
  ةيوئملا

نا˘غ˘يو يدا˘ن م˘˘جا˘˘ه˘˘م نا˘˘كو

ل˘ف˘ت˘حإا د˘ق ق˘با˘سسلا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ه˘ل˘ي˘ج˘سست˘ب ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
،هييلبنوم ع˘م ة˘ئ˘م م˘قر فد˘ه˘ل˘ل

رخآا م˘قر˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل مو˘ي˘لا دا˘ع
،ت’’د˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي

˘˘˘ما˘˘˘مأا رو˘˘˘ل˘˘˘˘يد كرا˘˘˘˘سش ثي˘˘˘˘ح
مقر هتارا˘ب˘م ي˘ف غرو˘ب˘سسار˘ت˘سس
ل˘ك ي˘ف ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘˘م ع˘˘م001
كر˘ت ي˘ف ح˘ج˘نو ،تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ه˘ت˘م˘˘سصب
دحاو مقر هفده ليجسستب ةيزمرلا
.ةئملا دعب

طيمز.ع

نيدلا نيز يرئازجلا لسصاوي
و كي˘ب˘م˘لوأا م˘ي˘ن حا˘ن˘ج تا˘˘حر˘˘ف
بع’ ي˘لÓ˘م˘لا د˘ير˘ف ه˘ن˘˘طاو˘˘م
ي˘ف ا˘م˘˘ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ،ه˘˘ي˘˘ج˘˘نأا ق˘˘ير˘˘ف
يف ةيسسنرفلا ةلوطبلا تاسسفانم
نوجيدو زتيم دسض امهيقيرف ءاقل

ـلا ةلوجلا باسسحل ،يلوتلا ىلع
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا ن˘˘˘م63
ءادأا ىلع تاحرف مسصبو.«غيللا»
هيدان حنم امدعب ءاقللا يف عئار

نم افده هعيقوت دعب انيمث ازوف
يف كابسشلا تنكسس ةيوق ةديدسست
كيبملوأا مين حلاسصل تهتنا ةارابم
تاحرف مهاسسو .ءاسضي˘ب ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
رخآا يف فادهأا7 مين ليجسست يف
ةلوط˘ب˘ب ا˘ه˘سضا˘خ تا˘يرا˘ب˘م8
عنسص ،6 زرحأا‐ يسسنرفلا يرودلا

ع˘قو˘م تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ،‐1
. يملاعلا «تكرام ريفسسنارت»

تاذ ي˘ف ىر˘˘خأا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘فو

ي˘ف ي˘لÓ˘˘م˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن ،ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
يف مهاسسيل ليمج فده ليجسست
ة˘ثÓ˘ث˘ب ه˘ي˘ج˘نأا ه˘ق˘ير˘ف را˘˘سصت˘˘نا
،نو˘ج˘يد ى˘ل˘ع ة˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن فاد˘˘هأا
ي˘سضق˘ي ي˘لÓ˘م˘لا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل
،هيجنأا ةقفر ايلاوت ثلاثلا همسسوم
يف يسسنرفلا يرودلا ىلإا هلاقتناب
كيت˘ل˘تأا ن˘م كاذ˘نآا ا˘مدا˘ق8102
.وداراب

طيمز.ع

برعلا صسأاكو برغملاب2202 تاديسسلل ايقيرفإا ممأا صسأاكل «رسضخلا» تاريسضحت نمسض

هيصسفانم ىلع فرعتيو يريصضحتلا هصصبرت يهني يوصسنلا ينطولا بختنملا

يفيدهتلا همقر ةلداعم يف حجن

«1غيللا» ةصسفانم ماتخإا لبق يصسايقلا همقر ميطحتل هجتي روليد

انيمث اراسصتنا امهيقيرف حنم ‘ اح‚ امدعب

يصسنرفلا يرودلا ‘ قلأاتلا نÓصصاوي ›ŸÓاو تاحرف

لكسشب مهاسس رسضÿا م‚
صسين زوف ‘ Òبك

قلأاتي يوادوب
‘ افده لجصسيو

تصسيرب كابصش
يوادو˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘سشه ل˘˘˘˘سصاو

طسسوتمو يرئازجلا يلودلا
ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ن ناد˘˘˘ي˘˘˘م
هتدوع دعب ةتفÓلا هسضورع
ثيح ،ةليكسشتلا يف ةقفوملا
نيمث زوف قيقحتل هقيرف داق
م˘سسر˘ب ،تسسير˘ب دا˘ت˘سس ى˘ل˘ع
ةلوطبل63 ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.«1 غيللا» يسسنرفلا يرودلا

د˘حأا ودارا˘ب ج˘˘ير˘˘خ نا˘˘كو
بنا˘ج ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا زر˘˘بأا
نم نكمت ثيح سسين قيرف
نأا دع˘ب ل˘ي˘م˘ج فد˘ه ع˘ي˘قو˘ت
نم ةنقتم ةيسضر˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘سسإا

دو˘˘ل˘˘ك سسي˘˘˘سسكلأا ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز
ةرك ددسسي نأا لبق سسيروم
ه˘ي˘ي˘تو˘غ سسرا˘ح˘لا تط˘˘لا˘˘غ
كاب˘سشلا تن˘كسسو ،ه˘ي˘نو˘سس’
رم˘ع ن˘م16 ةقي˘قد˘لا د˘ن˘ع
بعلم ىلع ةماقملا ةارابملا
نأا ريكذتلل ،«اري˘ف˘ير ز˘نا˘ي˘لأا»
سسين راسصتناب تهتنإا ةارابملا

بردملا ةبيتك عفرتل ،2‐3
ا˘˘هد˘˘ي˘˘سصر ا˘˘سسيروأا نا˘˘˘يردأا
ةارابم63 نم94 ـلا ةطقنلل
يف عسسات˘لا ز˘كر˘م˘لا ة˘ل˘ت˘ح˘م
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت م˘˘˘ل˘˘˘سس
.ةيسسنرفلا

12 ـلا بحاسص نأا ةراسشÓل
يناثلا ه˘م˘سسو˘م بع˘ل˘ي ا˘ما˘ع
ثي˘ح ،سسي˘ن ناو˘لأا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت
فادهأا3 ليجسست نم نكمت
22 ي˘ف ا˘ه˘˘ل˘˘ث˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصو
ة˘لو˘ط˘ب˘˘ب ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ ةارا˘˘ب˘˘م
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا
ن˘م ى˘˘نا˘˘ع ثي˘˘ح م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سص’ا ل˘˘˘˘كسشم
نم هنكمت لبق ةديدع تارتف
ي˘ف ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
.ةريخ’ا ةنو’ا

طيمز.ع

ةيوق ةديدسستب يناثلا فدهلا لجسسلاطبأ’ا يرود ‘ ةكراسشŸا نم نÓيŸا برقيو ‘ويلا رهقي رسضÿا م‚

يئاهنل دصسلا دوقيو قلأاتلا لصصاوي حاجنوب
رطق ريمأا شسأاك

دوقيل دحأ’ا ةرهسس حاجنوب دادغب يرئازجلا يلودلا مجنلا لجسس
.رطق ةلود ريمأا سسأاك ةسسفانُم يئاهنل دسسلا هقيرف

دسسلا يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا حاجنوب دادغب داق
ققحملا زوفلا دعب ،رطق ريمأا سسأاك يئاهن غولبل هيدان ،يرطقلا

بويأا رخآ’ا يرئازجلا هل بعلي يذلا يرطقلا يبرعلا باسسح ىلع
.دمح نب مسساج بعلمب ،يزع

نم ةريرمت دعب (65د) يف هيدانل يناثلا فدهلا دادغب لجسسو
.سسوديهلا نسسح

نوكي ل˘ي˘ج˘سست˘لا ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘م˘لاو مد˘ق˘م˘لا ءادأ’ا لÓ˘خ ن˘مو
نيدلا لامج ين˘طو˘لا بخا˘ن˘ل˘ل ة˘يو˘ق ل˘ئا˘سسر˘ب ثع˘ب د˘ق حا˘ج˘نو˘ب
يف اونوكي نأا ىنمت˘يو ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘با˘ت˘ي ا˘م ا˘م˘ئاد يذ˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
وأا قرفلا يف ءاوسس كابسشلا ةرايز ةلسصاوم لجا نم ىوتسسملا
.ةدعسصأ’ا عيمج ىلع ةديج جئاتن دسصحل بختنملا

ب.م.يرسسيإا
ةرسشابم هماهم أادبيسس ةطبارلل قباسسلا صسيئرلا

ةيداحتلا شسيئرل اراصشتصسم ةرارصشم نييعت
  مدقلا ةركل ةيرئازجلا

مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر ةرامع نيدلا فرسش نيع
ىلع فافلا هرسشن يذلا نايبلا يف ءاج ام بسسحب سسمأا هل راسشتسسم
. ةيداحتÓل يمسسرلا عقوملا

ةينطولا ةطبارلل قباسسلا سسيئرلا ةرارسشم دمحم نييعت متو
عقوملا هرسشن  يذلا نايبلا ركذ ام بسسحب ،سسيئرلل راسشتسسمك
أادبيسس ةرارسشم نأا  ردسصملا تاذ فاسضأا امك ،«فافلا» ـل يمسسرلا

.اروف هماهم
طيمز.ع

ةسشيرلا ةرك
لاغتربلاب ةيلودلا ةرودلا

يبرعلبو قماح يرئازجلا يئانثلا ءاصصقإا
يناثلا رودلا نم

لداعو يبرعلب ميحرلا دبع دمحم ،يرئازجلا يئانثلا يسصقأا
ةسشيرلا ةركل لاغتربلاب ةيلودلا ةرودلا نم يناثلا رودلا يف قماح
.يراجلا يام9 ىلا6 نم ةيراجلا (نوتنيمداب)

يجوزلا د˘ي ى˘ل˘ع ي˘بر˘ع˘ل˘ب‐ق˘ما˘ح ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا جر˘خو
ياخ باي يزيلاملاو داتسسغروب ريبسسيج يديوسسلا نم نوكملا

نا˘ب˘عÓ˘˘لا نا˘˘كو ،(12‐21 ،32‐12 ،91‐12) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ناو˘ك
نم امهيريظن باسسح ىلع لو’ا رودلا يف Óهأات دق نايرئازجلا
ةدحاول نيتعومجم عقاوب ليسش كيرتابو وكتاد نيفرام ايناملأا
(42‐62. 12‐41. 12‐81).

يطلاملا باسسح ىلع قماح لداع لهأات دقف ،يدرفلا يف امأا
مامأا اهدعب مزهنا هنأا ’إا (31‐12 .41‐12) راسساك ليوماسس
يف (12‐91 .12‐9 .81‐12) نوسسلوأا يرتيب نيفدول يديوسسلا

اماتارب يدآا يواسسمنلا مامأا لوأ’ا رودلا يف يبرعلب يسصقأا نيح
.(12‐1271‐51) ةجيتنب

طيمز.ع
عارسشلا ةسضاير

2202 طسسوتملا صضيبأ’ا رحبلا باعلأا
فورظلا نصسحأا يف ريصست ةبخنلا تاريصضحت
قوزع دمحم اهسسيئر نا عارسشلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تدافا

مدقتل هاسضر ىدبأا ثيح ،نارهو ةنيدمل عوبسس’ا ةياهن لقنت
فيسصلا اذه ىرجتسس يتلا ةيبيرجتلا ةرودلل ابسسحت تاريسضحتلا

ةيلاث˘م ءاو˘جأا ي˘ف ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا ن˘كم˘ت˘سس ي˘ت˘لاو
.2202 ةيطسسوتملا باعلأÓل

نارهو ىلا لقنت قوزع سسيئرلا نا ةيلاردفلا ةئيهلا تحسضوأاو
ةيبيرجتلا ةرودلل ةيراجلا تاريسضحتلا مدقت ىدم ىلع فوقولل
باعلأ’ ريسضحتلا لجا نم ةيليوج3و ناوج72 نيب ام ةررقملا
.»2202‐ طسسوتملا سضيب’ا رحبلا

عقوملا ىلا قوزع اهب ماق يتلا ةرايزلا نا ردسصملا فاسضاو
ةي’ول ةسضايرلاو بابسشلا ريدم يفايسس نيسساي روسضحب ترج
ةيطسسوتملا باعل’ا ميظنت ةنجل وسضع روكيسشنن نايفسسو نارهو
يرجي ثيح ،«عارسشلل نارهو ةي’و ةطبار سسيئر فيرظ ةزمحو
قرطلا نسسحا داج˘يإ’ سصا˘خ˘سش’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ر˘ي˘كف˘ت˘لا
.«يكتسسيجوللا بناجلا رييسستل

باكب باب˘سشلا تي˘ب ى˘لا ي˘عا˘بر˘لا ه˘جو˘ت ةرا˘يز˘لا هذ˘ه د˘ع˘بو
ةئيهلا سسيئر هونو ،كراسشملا دفولا ءاسضعا ميقيسس ثيح نوكلاف
ةيريدم فرط ن˘م نا˘مد˘ق˘م˘لا م˘عد˘لاو تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا˘ب ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
باعلا ميظنت ةنجل يلثممو نارهو ةي’ول ةسضايرلاو بابسشلا
تاسسفانملا ريدم هتفسصبو هتهج نم ،طسسوتملا سضيب’ا رحبلا

ريسسلا ىلع ةطبار˘لا سسي˘ئر ر˘ه˘سسي˘سس ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
.ةيبيرجتلا ةرودلاب ةسصاخلا تاريسضحتلا ةعباتمو نسسحلا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

نيطصسلف عم نماصضتي دصسلا

سسأاك ةسسفانم يئاهن فسصن يف «يبرعلا» ةهجاوم ليبق «يرطقلا دسسلا» يدانل ةعئار ةردابم يف
يتلا نيطسسلف معدبق ،حاجنوب دادغب ،يرئازجلا يلودلا مجنلا ءÓمز ماق ،رطق ةلود ريمأا
رسصانع ىدترا ثيح ،مسشاغلا ينويهسصلا لÓتح’ا نم ةيناودع تاسسراممل اهبعسش سضرعتي
يف نيطسسلف» اهيلع بتُك ةقÓمع ةتف’ عفرب اوماق امك ،نيطسسلف حاسشو يبرعلا اذكو دسسلا
. لزعأ’ا ينيطسسلفلا بعسشلا دسض ةينويهسصلا تاوقلا هب موقت امل اراكنتسسا كلذ و «انبولق

 يليÓب ركذتصست فاكلا
ر˘ب˘ع ي˘ق˘ير˘ف’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا دا˘˘ع
عقوم ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح
«رتيوت» يعامتجأ’ا لسصاوتلا

ف˘˘سسو˘˘ي فد˘˘˘ه ر˘˘˘كاذ˘˘˘ت˘˘˘سسإ’
دسض ريهسشلا هلافتحاو يليÓب

ممأا سسأاك ةسسفا˘ن˘م ي˘ف ا˘ي˘ن˘ي˘غ
با˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسح ،9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
لافتح’ ويديف رسشن «فاكلا»
ةقفر اينيغ دسض هفدهب يليÓب
قفرأاو ،حاجنوب داد˘غ˘ب ه˘ل˘ي˘مز
ءاج  ةديرغتب ويديفلا باسسحلا
لاف˘ت˘حاو ز˘ي˘م˘م فد˘ه» :ا˘ه˘ي˘ف
فسسوي هب ماق ام اذه ..زيمم
61ـلا رود ةارابم يف يليÓبلا
.«اينيغ مامأا

مكحلا نم بصضاغ «ديمعلا»

داحتإا ،يدي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘لا ما˘مأا ةرا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب
اهئايتسسا نع «ديمعلا» ةرادإا تربع ،ةمسصاعلا
م˘كح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘سضغ ما˘ج تب˘سصو د˘يد˘˘سشلا
ةارا˘ب˘م˘ل ه˘ترادإا ة˘ق˘ير˘طو ة˘سساو˘كو˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
هتحفسص ربع نايب يف يدانلا لاقو ،يبريدلا

راسصنأا نم نانثا فلتخي ’» :«كوبسسيف» ىلع
مكحلا نأا ىلع ةارابملا اودهاسش  نمم ،ديمعلا
اهيلع ىهتنا يتلا ةجيتنلا يف اريبك ارود بعل
مرح ريخأ’ا اذهو ’ فيك» فاسضأاو ،«يبريدلا
طوسشلا يف ةحسضاو ءازج ةلكر نم ةيدولوملا
فد˘ه ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،و˘سسيإا ة˘ل˘قر˘ع د˘ع˘˘ب ،لوأ’ا

ةركلا تطخت امدعب ،يناثلا طوسشلا يف حسضاو
.«رتم عبر ةبارقل ،ىمرملا طخ اهطيحم لماكب

 يناعي قافولا
تاباصصإلا حبصش نم

ةيعسضو سشيعي فيطسس قافو قيرف لازي ’
تاباسصإا ىلا ةعومجملا سضرعت ءارج ةبعسص
لعج يذلا رم’ا وهو ،تابيردتلا نع مهدعبت
تايطعملا نم ريثكلا لوح رسسفتسست ةرادإ’ا

ةيلسضع اهلك تاباسصإ’ا نا يكوكلا دكأاو
قاهرإ’ا اذكو ،Óيوط ةكراسشملا ءارج كلذو
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ط˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج ءا˘˘ق˘˘فر ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
.يمسسر ءاقل يف مايأا عبرا لك ةكراسشملا

يبير˘ع˘ل و ل˘يد˘م˘ن ةدو˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
تبسسلا اذه ةرظتنملا نازيلغ ةمقل ابسسحت
. ايمسسر بيغيسس طينحج نا امب

qarsana@essalamonline.com
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نÓيملا قلق ريثي اربا
نا˘˘˘˘˘ت’ز يد˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سسلا را˘˘˘˘˘˘ثأا
قلقلا نم ةلاح سشتيفوميهاربإا
ن˘˘م جر˘˘خ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل
نÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ف˘ف ،جر˘ع˘ي و˘هو ،ي˘˘فو˘˘ي˘˘لاو
عرا˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘˘ح ،66 ة˘ق˘ي˘قد˘لا
ليدبت ءارجإ’ يلويب بردملا

ي˘˘لود˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا كار˘˘سشإاو
رهظو ،سشتيبير يتنأا يتاوركلا
نم هجورخ ءانثأا جرعي وهو اربإا
ه˘˘تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
زاهج˘لا ع˘م ا˘ف˘قاو تار˘ي˘ما˘كلا
ة˘كد ما˘˘مأا ،نÓ˘˘ي˘˘م˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نم يكتسشي ناك ثيح ء’دبلا
.ىرسسيلا ةبكرلا يف ةباسصإا

15

لصصاوتم كاكحوب - يليÓب لصسلصسم
ل˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ل
ةي˘ع˘م˘ج و˘لوؤو˘سسم
ى˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘˘ي˘˘ع
يئانث˘لا ع˘م قا˘ف˘تا
،كاكحوبو يليÓ˘ب

يئانثلا بلاط ثيح
لبق ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ب
ى˘˘˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
،اددجم تابيردت˘لا
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘م’ا
’ عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ج’ا
يأا ى˘˘˘لا ي˘˘˘سضف˘˘˘ي
يق˘ب˘ي˘سس ا˘م ءي˘سش
يف قيرفلا ةمهم نم بعسصيسس يذلا رم’ا ،يعامجلا بيردتلاو لمعلا وج نع اديعب يئانثلا

. ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف اهلجسسي تاب يتلا ةيبلسسلا جئاتنلا ةلسسلسس رسسك

عقعق دعبي دودرصش

،جربلا يلها طسسو بع’ بايغ لسصاوتيسس
ةرمل˘ل ه˘ق˘ير˘ف تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع ع˘ق˘ع˘ق د˘م˘حا
هتاسشوانم ببسسب كلذو يلاوتلا ىلع ةثلاثلا

ةرادإ’ا دجت مل ثيح دودرسش بردملا عم
ةدوعلا ديري ينعملا نوك نم مغرلاب لحلا
ىلع لمعلاو قيرفلا عم ايسساسسأا ةكراسشملل
بسسح .لسضفا جئاتن قيقحت يف هتدعاسسم
دعب ر˘ف˘غ˘ي م˘ل سشتو˘كلا نإا˘ف ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
با˘ب˘سش ءا˘ق˘ل ي˘ف ه˘ع˘م ه˘فر˘سصت ي˘ن˘ع˘م˘˘ل˘˘ل
ادئاز ناك فرسصتلا نا ىري ثيح دادزولب

ىأارم ىلع ناك هنااو ةسصاخ موزللا نع
.نيبعÓلا نم

ةيرح حنمي ةريوهوب
راجحل فرصصتلا

دبع ةسسائرب ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا تلسضف
ةقلطملا ة˘ير˘ح˘لا كر˘ت ،ةر˘يو˘هو˘ب ن˘مؤو˘م˘لا
قيرفلا عسضو يف ،راجح فيرسش بردملل

هل تحنم ثيح ،ةحيحسصلا ةكسسلا ىلع
فيدرلا قيرف لاسسرإا يف رسضخأ’ا ءوسضلا

لمعلا ىلع ريبك زيكرت يف رباكأ’ا كرتو
تار˘ي˘سضح˘ت ي˘ف برد˘م˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘˘لا
يف قيرفلا رظتنت يتلا ديعاوملل نيبعÓلا
ىلع يموي لكسشب لمعت ثيح ،ةلوطبلا
و تابيردتلاب ةسصاخلا هبلاطم لك ةيبلت
.دادعتلا ةيزهاجب حمسست يتلا
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ءاسشعلا
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ةÓصصلا تيقاوم

يصسنرفلا يرودلا ‘ قلأاتلا نÓصصاوي ›ŸÓاو تاحرف ̂ 
تصسيرب كابصش ‘ افده لجصسيو قلأاتي يوادوب ̂ 

ىلع هيبعل ثحي يدوج تيا
ةيرصصنلا ماما ايناديم بواجتلا
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لاطبأ’ا يرود ‘ ةكراسشŸا نم نÓيŸا برقيو ‘ويلا رهقي رسضÿا م‚

ةنيطنسسق بابسش ةركسسب دا–افيطسس قافو

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì

لصصاوي حا‚وب
دوقيو قلأاتلا

شسأاك يئاهنل دصسلا
رطق Òمأا

ةيوق ةديدسستب يناثلا فدهلا لجسس

«انفادهأا قيق– لجأا نم لتاقنصس» :رصصان نب

و يتيفاع تدعتصسا» :ينÓعز
غولب يف يقيرف ةدعاصسمل حمطا

« ةيراق ةبترم

 ليحرلاب ددهي ةيافلح


