
30 صص

يرذجلأ رييغتلاب مهكشسمت أوددج
نوناقلأ ةلود ءانبو

نإرجفي نايباهرإإ
ةرافضس برق امهيضسفن

سسنوتب اكيرمأإ
50 صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 بجر21ـل قفأوملأ0202 صسرام7تبشسلأ 5862ددعلأ جد51 :نمثلاةعباشسلأ ةنشسلأ

صسوريفلأ أذه ةهجأومل تاناكمإلأ لك رفوت دكأأ

يقاب قح يف ةذفان انجشس ةنشس51و3 نيب ماكحأأ
ةزوجحملأ تاكلتمملأ عيمج ةرداشصم عم نيمهتملأ

ةنتابب نييباهرإÓل ئباخم7 ريمدت
ةفلجلأو ةليشسملأو

يباهرإ’إ ةيوه ديدحت
ةقطنمب هيلع يضضقملإ ريطخلإ

50 صصسسابعلب يديضسب روضسافت

وباط ميرك ةيشضق يف مكحلاب قطنلأ ليجأاتنييشسنوتلأ نمألأ لاجر نم ىحرج5 طوقشس
يراجلأ صسرام11 ـلأ ىلإأ

تايلولأ فلتخÃ يبعششلأ كأر◊أ تأÒشسم ‘ كراشش يشسيئرلأ مهتŸأ

نانثإإ نايرئإزجو يبنجأإ فيقوت
سسضسجتلإ ةمهتب سسب◊إ امهعإديإإو

فراطلإ ‘ لوبطلإ مأاب
50 صص

ءاشضق صسلجمب ماعلأ بئانلأ ،صسمأأ لوأأ صسمتلأ
يف أذفا˘ن ا˘ن˘ج˘شس ة˘ن˘شس02 ،ةمشصاع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ

د˘˘م˘˘حأأ ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘شسألأ ن˘˘ي˘˘لوألأ ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لأ ق˘˘ح
ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ،لÓ˘˘شس كلا˘˘م˘˘لأ د˘˘ب˘˘عو ،ىي˘˘ح˘˘يوأأ

ةيباختنلأ ةلمحلأ ليومتو ،تأرايشسلأ بيكرت
اما˘ك˘حأأو ،9102 لير˘فأأ ي˘ف ة˘شسما˘خ˘لأ ةد˘ه˘ع˘ل˘ل
يف ةذفان انجشس ةنشس51و ةنشس3 نيب حوأرتت

ع˘ي˘م˘ج ةردا˘شصم ع˘م ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ ي˘˘قا˘˘ب ق˘˘ح
.ةزوجحملأ تاكلتمملأ

ةعمجلإ يف نوبلاطي ف’آ’إ
ىضسقأإ طيلضستب ةلإدعلإ55
«ةباضصعلإ» ىلع تابوقعلإ

40 صص

مهداعبتشسأ فأرطألأ صضعب ةلواحÃ أديدنت
ةينيدلأ نوؤوششلأ عاطق ‘ رأو◊أ تاشسلج نم

نوجرخي ةمئأ’إ
إدد‹ عراضشلإ ¤إإ

لإرنجلإ ةمكاحم ليجأات
ديدح نب دعاقتملإ

50 صصلبقملإ ليرفأإ9 ـلإىلإإ

ةتباث ىطخب اهقيرط قضشت «ةديد÷إ رئإز÷إ» نأإ دكؤوت سشي÷إ ةضسضسؤوم
30 صصةينطولاب روعششلأ ززع هششيجو بعششلأ Úب محÓتلأ نأأ تدكأأ

انئمطم ةحضصلإ ريزو
نع ةديعب رئإزجلإ»:نينطإوملإ

«انوروك سصوضصخب رطخلإ ةجرد

40صص

ييحيوأإ قح يف إذفان انجضس ةنضس02 سسامتلإ
ليومتو تإرايضسلإ بيكرت يتيضضق يف لÓضسو

9102 ليرفأ’ ةيباختن’إ ةلمحلإ

50 صص

40صص

ةينكضس ةدحو003و فلأإ479
دعب لمتكُت مل غيضصلإ فلتخم يف

Óشصأأ لاغششألأ اهب قلطنت مل ةدحو756و فلأأ523 اهنم

ايئاهن فلملإ إذه يطل ةموكحلإ تإءإرجإإ زربأإ يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق يف يفاضضإإ يلام فÓغ خضض^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.سش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
بعضشلإ ئجافي امدنع
! .. ةيندŸإ ةيام◊إ

مدقأا ،اهعون نم ةديرف ةبيط ةتفل يف
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا ي˘ح نا˘كشسو با˘˘ب˘˘شش
ىلع ،يداولا ةي’و بونج ةشضايبلا ةيدلبب
ةقيرطب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا م˘ير˘كت

ةيامحلاب اولشصتإا ثيح ،ةزيمم دجو ةشصاخ
قيرح دا˘م˘خإ’ ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘ظ˘ح˘لو ،ي˘ح˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك داد˘˘ع˘˘ب
قيرح يأا دوجو مد˘ع˘ب اوأا˘جا˘ف˘ت م˘ه˘لو˘شصو
طيشسب لفحب ةيناثلا ةرملل اوأاجافتي نأا لبق
يحلا بابشش مهشصخ ثيح ،مهفرشش ىلع
نع Óشضف ،ياششو ،ةكعكب ركذلا فلاشسلا
تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب ا˘نا˘فر˘ع ا˘ياد˘هو تادا˘˘ه˘˘شش
.اهنولذبي يتلا ةيناشسنإ’او ةرابجلا

.. ةنضس98 دعب
ءيضش ريغتي مل

يف ةرومز ةنيدمل انيديأا نيب ناتروشصلا
ةيناثلاو ،1391 ةنشس تطقتلا ىلوأ’ا ،نازيلغ
مل ائ˘ي˘شش نأا د˘كأا˘ت˘ي ظ˘حÓ˘م˘لاو ،0202 ةن˘شس
،ةلماك ة˘ن˘شس98 ةليط ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ي
ط˘شسو ي˘ئا˘بر˘ه˘ك دو˘م˘ع بشصن ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسإا˘˘ب
نإا عراششلا اذه يف ةيمنتلا نأا ينعي ام ،عراششلا
ةبقحلا ذنم ةدمجم تلظ ةقطنملا يف لقن مل
.؟ ىرت اي اذه لقعي لهف .. ةيرامعتشس’ا

عيم÷إ ملع ‘ نكيل

عوبر فلتخم ربع نونطاوملا ىكتششإا امدعب
،دÓبلا يف تارايشسلا قاوشسأا ةلق نم ،نطولا
ن˘ع ،ف˘ي˘ط˘شس ي˘ف ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تن˘˘ل˘˘عأا
هباوبأا حتفي تارايشسلل ديدج قوشس ثادحتشسا

نأا ىلع ،مداقلا ليرفأا نم حتافلا يف ايمشسر
ةل˘حر˘م را˘طإا ي˘ف تب˘شسلا مو˘ي˘لا ا˘حا˘ت˘م نو˘كي
اذه عقيو ،رجؤوملا ةبغر دنع ’وزن ةيبيرجت
يششاوملا قوشس ناكم سسفنب ديدجلا قوشسلا
ي˘بو˘ن˘ج˘لا جر˘خ˘م˘لا˘ب «د˘حأ’ا قو˘شس» ي˘لا˘ح˘لا
ةياغ ىلإا ،ةركشس رزاب ةيدلبل يدؤوملا ةنيدملل
قو˘شسلا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘شسارد˘˘لا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا
ةينازيم يف ايمشسر هليجشست مت يذلا ،يمومعلا
.ةرامشسلا ىمشسملا ناكملاب ةيدلبلا

! .. ¤وأإ انتإءافك .. معن

،يرامع فير˘ششل بشسح˘ُت ة˘ب˘ي˘ط ة˘جر˘خ ي˘ف
دق نوكي يذلا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
وهو ’أا يبعششلا كارحلا بلاطم مهأا ىدحإا ىبل
ترجف يتلا ةيرئازجلا تاءافكلا ىلع دامتع’ا
،اهبع˘ك و˘ل˘ع تت˘ب˘ثأاو جرا˘خ˘لا ي˘ف ا˘ه˘تا˘نا˘كمإا
يف نيميقم نييرئازج بابشش ريخأ’ا لبقتشسإا

diWduolC ة˘كر˘شش ور˘ي˘شسم م˘ه ،ن˘ط˘ن˘˘ششاو
لو˘ل˘حو تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت جا˘ت˘نإا ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا

هعاطق ةنمقر عورششم مهعم سشقانو ،ةيمقر
اذبح اي ةوطخ يف ،زاجن’ا روط يف وه يذلا
.تاعاطقلا عيمج يف اهينبت متي مل

qarsana@essalamonline.com

5862ددعلا ^1441 بجر21ـل قفاوملا0202 سسرام7تبسسلا

ةباضصعلإ ةمكاحم يف «نÓفأ’إ»
رطشضا

˘ما˘ع˘لا بئا˘˘ن˘˘لا
سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘˘ل
،رئازجلا ءاشضق
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
ةئيه ىلع درلل
سضع˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘˘فد
يف نيم˘ه˘ت˘م˘لا
يتيشضق
بيكرت
،تارايشسلا

نطولا لخاد ءاوشس لكلا» لاقو ،9102 ليرفأا يف ةشسماخلا ةدهعلا ةلمحل يفخلا ليومتلاو
فاشضأاو ،«ينÓفأا هنإا ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباشسلا سسيئرلل يشسايشسلا ءامتن’ا فرعي هجراخوأا

لب ةشسماخ ةدهعل ةقيلفتوب حششر نم ديتعلا بزحلا سسيل» سسمأا لوأا ةمكاحم راوطأا لÓخ
.«ماعلا لاملا بهنب قلعتت داشسف تافلم يف ايئاشضق نآ’ا نوعباتي نمم ديعشسلا هقيقشش طيحم

؟.. ناÈŸلإ بإوبأإ دضصوت له

ةرورشضب ىلإا ،ناملربلا يف ةيشسايشسلا تÓيكششتلا سضعب باون ةريخأ’ا تاعشسلا يف بلاط
ريخأ’ا اهنشضتحا يتلا ةريخأ’ا تاطاششنلا لÓخ مهتظحÓم بقع ،فشسوي دوغيز ىنبم ميقعت
متي نأا يف جرح ’ هنأا نيدكؤوم ،«انوروك» سسوريفب اشضيأا نييفحشصو مهل ءÓمز ةباشصإا سضارعأا

.ةماعلا ةحلشصملا لجأا نم ةليلق مايأ’ هطاششن لششو ناملربلا باوبأا قلغ

! .. ةيبرعلإ ةعما÷إ ‘ رئإز÷إ ةملك
ر˘يزو ،ي˘ح˘بار ن˘شسح ن˘ي˘˘ع

بشصنم يف ،قباشسلا لاشصت’ا
ةعماجلل ماعلا نيمأ’ا دعاشسم
ا˘˘م ،ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ف˘قاو˘مو ة˘م˘˘ل˘˘ك ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس
هذه ل˘خاد ةو˘ق ر˘ث˘كأا ر˘ئاز˘ج˘لا
املاط يتلا ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

يف رظنلا ةداعإاب اندÓب تبلاط
˘مو˘ق˘ت ’ ا˘ه˘نو˘˘ك ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
لا˘ي˘ح ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘˘ك ا˘˘هرود˘˘ب
عيمج ىلع ةي˘بر˘ع˘لا ا˘يا˘شضق˘لا
.ةدعشصأ’ا

اهباضصن ¤إإ رومأ’إ تداع
ة˘˘ب˘˘ي˘˘هر د˘˘ها˘˘ششم بق˘˘˘ع

ترا˘ثأا ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘فو
ط˘˘شسو ةر˘˘شسح˘˘لاو بعر˘˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا
حابشص تنلعأا ،ملاعلا عاقب
ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘لا سسمأا
˘مار˘ح˘لا د˘ج˘شسم˘لا نوؤو˘˘ششل
ةداعإا نع ،يوبنلا دجشسملاو
ي˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘مر˘˘ح˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف
ا˘م˘ه˘قÓ˘غإا د˘ع˘ب ي˘ند˘˘م˘˘لاو
د˘شض ا˘م˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل ا˘ت˘˘قؤو˘˘م
.«انوروك» سسوريف



يف سشيجلا ة˘ل˘ج˘م تح˘شضوأا
086 مقر ريخأ’ا اهددع ةيحاتتفا
ة˘خ˘شسن «مÓ˘شسلا» تق˘ل˘˘ت يذ˘˘لا

ةديدجلا رئازجلا ملاعم نأا ،هنم
سسيئر لوشصو عم ايلج حشضتت
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
تاباختنا رثإا مكحلا ةدشس ىلإا

رابغ ’ ة˘فا˘ف˘ششو ة˘ه˘يز˘نو ةر˘ح
نأاب دا˘ق˘ت˘ع’ا زز˘ع˘ي ا˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘˘م تل˘˘خد ا˘˘ندÓ˘˘ب
ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن اد˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ع˘˘˘شضت
تفدهتشسا ةيب˘ل˘شس تا˘شسرا˘م˘م˘ل
ّنأا تفاشضأاو ،قمعلا يف ةلودلا

لفاكت يعدتشست ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
ن˘طو˘لا ءا˘ن˘بأا دو˘ه˘˘ج ر˘˘فا˘˘شضتو
ةخشسار ةعان˘ق م˘هود˘ح˘ت ن˘يذ˘لا

تا˘شسشسؤو˘م ،ة˘مأ’ا ةرد˘ق ى˘˘ل˘˘ع
تا˘بو˘ع˘شصلا زوا˘ج˘ت˘ل ،بع˘ششو
ماهلتشس’ا ربع ةنهارلا ةيفرظلا

يذ˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا د˘˘ي˘˘شصر˘˘لا ن˘˘م
،رابتعا لك قوف رئازجلا لعجي
ل˘ئا˘شسر˘لا ر˘ث˘كأا نأا ى˘لإا ةر˘ي˘˘ششم
ديدجلا هجوتلا اذه ىلع ةل’د
فلتخم نيب ماتلا ماجشسن’ا كلذ
.ةلودلا تاشسشسؤوم

نأا ،ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا تزر˘بأا ا˘م˘ك
ه˘ششي˘جو بع˘ششلا ن˘ي˘ب م˘حÓ˘ت˘لا

ديدعل ةينطو˘لا˘ب رو˘ع˘ششلا زز˘ع
رود˘لا˘ب تن˘ق˘يأا ي˘ت˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

بعششلاو نطولا يماحل زرابلا
،ه˘˘˘شضا˘˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘ع ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لاو
ماهملا ةيلج ةروشصب تفششكتو
دار˘فأا ا˘ه˘يدؤو˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘لا
لي˘ب˘شس ي˘ف ة˘ح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘لا
يفو ،اهنمأا ةزعو رئازجلا ةرشصن
اذه» ،ةلجملا يف ءاج ددشصلا اذه
زرب ديدج دهع ءانبل ىعشسملا
سسي˘ئر تدا˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا ر˘ثإا
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةحلشسملا تاوقلل
عافدلا ةرازو رقم ىلإا ،ينطولا
ن˘م دارأا ة˘ط˘ح˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نا˘فر˘ع ة˘ف˘قو ف˘ق˘ي نأا ا˘ه˘لÓ˘خ
ىلع ،يبعششلا ينطولا سشيجلل
ةيروتشسدلا ةيعرششلا˘ب ه˘كشسم˘ت

ي˘ت˘لا ه˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘ل ه˘˘ئادأا ن˘˘شسحو
،دÓ˘ب˘لا رو˘ت˘˘شسد ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘لو˘˘خ˘˘ي
ةشصلاخو ةشصاخ ة˘ي˘ح˘ت ه˘جو˘يو
ينطولا سشيجلا دارفأا عيمج ىلإا
ن˘م هو˘لذ˘ب ا˘م ى˘ل˘ع ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

تدكأا امك ،«تايحشضتو دوهج
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ةد˘˘نا˘˘شسم˘˘لا نأا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي
،ةيروهمج˘لا سسي˘ئر˘ل ،ي˘ب˘ع˘ششلا
ديشسجتل  ةثيثحلا هيعاشسم يف
هكاردإا نم ةعبان ،تاوطخلا هذه
رئازج ءانبب ةليفك اهنأا قيمعلا
هد˘كأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘خ˘ما˘˘ششو ة˘˘ير˘˘ق
ينطو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
ديعشس ءاوللا ،ةباين˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ،ة˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘شش

ردشصملا يف دروو ،تابشسانملا
ةد˘يد˘ع تار˘ششؤو˘م كا˘ن˘˘ه» ه˘˘تاذ
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا تب˘˘ث˘˘ت
لكششب اشسوملم اعقاو نوكتشس
عبطي ام نأاو اشصوشصخ يلحرم
وحن هجوتلا ةقفوملا ةيادبلا هذه
خيشسرتو ةيلخادلا ةهبجلا ةيوقت
،بعششلا فوفشص ن˘ي˘ب م˘حÓ˘ت˘لا
نيب ةيوقلا ةطبارلا نع Óشضف
.«هششيجو بعششلا

،ه˘نأا ة˘ل˘ج˘م˘˘لا تدد˘˘ششو اذ˘˘ه
يروهمجلا هعباط ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
هد˘˘ع˘˘بو ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ششلا هداد˘˘˘ت˘˘˘ماو
فتلي نأا يعيبطلا نم ،ينطولا
ا˘حدا˘شص ،ه˘ششي˘ج لو˘˘ح بع˘˘ششلا
نم لك هجو يف هتوشص ىلعأاب
يف كيكششتلا هشسفن هل لوشست
ي˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
نيب ةطبارلا نأا ةزربم ،امهعمجت
نع ريب˘ع˘ت ي˘ه ا˘ه˘ششي˘جو ة˘مأ’ا

ةمئاق لظت˘شس ة˘ي˘ناد˘جو ة˘قÓ˘ع
رر˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘خ˘˘شسر˘˘ت دادز˘˘تو
موي نÓعإا ،ةيروهمجلا سسيئر
اموي ةنشس لك نم يرفيف22
ني˘ب م˘حÓ˘ت˘لاو ةو˘خأÓ˘ل ا˘ي˘ن˘طو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ه˘˘˘ششي˘˘˘جو بع˘˘˘˘ششلا
ةبه˘ل˘ل اد˘ي˘ل˘خ˘ت ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
خيراتلا يف بعششلل ةيخيراتلا
.ةطرافلا ةنشسلا نم هتاذ

watan@essalamonline.com
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ةينطولاب روعششلأ ززع هششيجو بعششلأ Úب محÓتلأ نأأ تدكأأ

ةتباث ىطخب اهقيرط قضشت «ةديد÷إ رئإز÷إ» نأإ دكؤوت سشي÷إ ةضسضسؤوم

ر.نوراه

نواعتلأو تاقÓعلأ تشسرد
تثحبو نيدلبلأ نيب مئاقلأ
اهزيزعت لبشس

ةيضسايضس تإرواضشم
يترإزو نيب
ةيجراخلإ نوؤوضشلإ
ةيضسنرفلإو ةيرئإزجلإ
رئأزجلاب صسمأأ لوأأ تمظن
تأرواششملل6 ـلأ ةرودلأ ،ةمشصاعلأ
،ةيشسنرفلأ ةيرئأزجلأ ةيشسايشسلأ

نيماعلأ ءانمألأ ىوتشسم ىلع
تحت ،ةيجراخلأ نوؤوششلأ يترأزول
ديششر بيكششل ةكرتششملأ ةشسائرلأ

نوؤوششلأ ةرأزول ماعلأ نيمألأ ،دياق
،رتلود أوشسنورفو ،ةيجراخلأ
ابوروأأ ةرأزول ماعلأ نيمألأ

تحشضوأأ.ةيجراخلأ نوؤوششلأو
نايب يف ،ةيجراخلأ نوؤوششلأ ةرأزو
عامتجلأ أذه نأأ ،صسمأأ لوأأ اهل
رواششتلأ راطإأ يف جردني يذلأ
،اشسنرفو رئأزجلأ نيب مظتنملأ
تاقÓعلأ لمجم ةشسأردب حمشس
،نيدلبلأ نيب مئاقلأ نواعتلأو
نم يتلأ لئاشسولأ ريخشست أذكو
ةدنجأÓل اقبط ،اهزيزعت اهناشش
يشسأدشسلل ةجمربملأ ةيشسايشسلأ
دعوملأ أذه ناكو ،0202 نم لوألأ
تأريشضحتلأ مييقتل ةشصرف اشضيأأ
ةنجلل6 ـلأ ةرودلأ لاغششأاب ةشصاخلأ
ةيشسنرفلأ ةيرئأزجلأ ةطلتخملأ
عمزملأ ،يداشصتقلأ نواعتلل

صسرام21 يف رئأزجلاب اهدقع
تاهجو لدابت كلذكو ،لبقملأ
،ةيميلقإلأ لئاشسملأ لوح رظنلأ

،كرتششملأ مامتهلأ تأذ ةيلودلأو
ةلأاشسمو يبيللأ فلملأ اميشس ل

يف عشضولأ أذكو ،ةيبرغلأ ءأرحشصلأ
لئاشسم نع Óشضف ،يلامو لحاشسلأ
ةحفاكمب قلعتت ةلماشش ىرخأأ
.ةيخانملأ تأريغتلأو باهرإلأ

،رتلود أوشسنورف نأأ ركذلاب ريدج
ابوروأأ ةرأزول ماعلأ نيمألأ

لبقتشسأ ،ةيجراخلأ نوؤوششلأو
لبق نم ،اندÓب يف هتماقإأ لÓخ
نوؤوششلأ ريزو ،موداقوب يربشص

.ةيجراخلأ
ـه.دأوج

لول دÓبلأ يف ةطلشسلأ روحم لوحي نأأ داك هنإأ لاق
هل أونطفت نيذلأ لاجرلأ

لغوت فرطتملإ يناملعلإ رايتلإ» : يرقم
«تانيعضستلإ ذنم ةلودلإ لضصافم يف

روتشسدلأ ليدعتب ةشصاÿأ تأرواششŸأ راطإأ ‘

حÓضصإ’إ ةكرح نع نيدفو لبقتضسي سسيئرلإ
نيدهاÛإ ءانبأ’ ةينطولإ ةمظنŸإو

تاشسرامملل ايئاهن أدح عشضتشس اهّنأأو ،ةتباث ىطخب اهقيرط قششت ،«ةديدجلأ رئأزجلأ» نأأ ،ةيركشسعلأ ةشسشسؤوملأ تدكأأ
،ير˘ق˘م قازر˘لا د˘ب˘˘ع ّد˘˘كأا.ةينطولاب روعششلأ ززع هششيجو بعششلأ نيب محÓتلأ نأأ ةزربم ،قمعلأ يف ةلودلأ تفدهتشسأ يتلأ ةيبلشسلأ

،ملشسلا عمتجم ةكرح سسيئر
را˘˘ي˘˘ت˘˘لا» ـب ه˘˘˘ف˘˘˘شصو ا˘˘˘م نأا
لغوت ،«فرطتملا ينام˘ل˘ع˘لا
ذ˘ن˘م ة˘لود˘لا ل˘˘شصا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف
داك هنأا زر˘بأاو ،تا˘ن˘ي˘ع˘شست˘لا
ي˘ف ة˘ط˘ل˘شسلا رو˘ح˘م لو˘ح˘ي
ن˘يذ˘لا لا˘جر˘لا ’و˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا
.هل اونطفت

هل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ير˘ق˘م لا˘ق
لÓ˘خ بز˘ح˘لا تادا˘ي˘ق ما˘˘مأا
سسمأا ه˘ط˘˘ششن يو˘˘ه˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل
لشضانن انك ام˘ن˘ي˘ب» ،نار˘هو˘ب
اندجو مكحلا نيدمت لجأا نم
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ل˘˘ع
فدرأاو ،«ةطلشسلا نوفطتخي
سصبر˘˘ت˘˘˘ي نا˘˘˘ك ار˘˘˘ط˘˘˘خ نإا»
تا˘ن˘ي˘ع˘شست˘لا ذ˘ن˘م ة˘لود˘لا˘˘ب
تاو˘ن˘شسلا ي˘ف د˘ت˘ششا ه˘˘ن˘˘كل
أادب ةطلشسلا روحم .. ةريخأ’ا
ى˘لإا ر˘كشسع˘لا ن˘˘م لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي
،«فرطتملا يناملع˘لا را˘ي˘ت˘لا

ذنم سسمح» Óئاق درطتشساو
ل˘جأا ن˘م تع˘فار ا˘ه˘شسي˘شسأا˘ت
دا˘˘ع˘˘بإاو م˘˘˘كح˘˘˘لا ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت
ن˘ع ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ’ نأاو ،ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
لشضفت اهنأا بعششلل لئاشسرلا

ا˘ن˘ي˘ج ن˘كل ،ر˘خآا ى˘ل˘ع ا˘بز˘ح
ي˘ف ا˘ن˘ح˘˘ط ل˘˘كششم و˘˘ل˘˘ح˘˘ن
تدا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل ..ر˘˘˘خآا ل˘˘˘كششم
دي ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت نأا ة˘ط˘ل˘شسلا

لجر ،لامعأ’او لاملا لاجر
هعم حبري نمل عيبي لامعأ’ا
يف ،ثدحتملا راششأاو ،«رثكأا

نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ،دد˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
لبق تلكششت ةيلام «تايبول»
لاملا ناكو ،ةقيل˘ف˘تو˘ب د˘ه˘ع
ن˘م ةد˘حاو ة˘ه˘ج ى˘لإا ه˘جو˘˘ي
لاقو ،ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تارا˘ي˘ت˘لا
مه اننوم˘ه˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ء’ؤو˘ه»
ةطلشسلا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسم ر˘ب˘كأا
فدرأاو ،بشصان˘م˘لاو لا˘م˘لا˘ب
.«كارحلا ريخ رثكي»

د˘˘كأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف

نأا ،«سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح» سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر
ن˘ي˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘نا˘م˘ل˘˘ع˘˘لا
،كار˘ح˘لا فا˘ط˘ت˘خا نود˘˘ير˘˘ي
ءامتنا هل سسيل ريخأ’ا نكل
و˘ه ل˘ب ي˘˘ن˘˘يد وأا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
ل˘جأا ن˘˘م ءا˘˘ج ح˘˘ق ير˘˘ئاز˘˘ج
ءزج ققح دقو رئازجلا ريرحت
ن˘˘ح˘˘ن» لا˘˘قو ،ه˘˘فاد˘˘˘هأا ن˘˘˘م
يتلا ةقير˘ط˘لا˘ب ه˘ي˘ف ا˘ن˘لزا˘م
رارمتشسا ديرن .. نحن اهديرن
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م كار˘˘ح˘˘لا
يذلا ،يطارقميدلا لا˘ق˘ت˘ن’ا
لب طقف ادوعوو اباطخ سسيل

تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا حا˘˘ج˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح
.«ةيعيرششتلا

،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ّم˘˘حو اذ˘˘ه
ينا˘م˘ل˘ع˘لا را˘ي˘ت˘لاو ،ما˘ظ˘ن˘لا
عن˘م ة˘ي˘لوؤو˘شسم ،فر˘ط˘ت˘م˘لا
ي˘˘˘ف زو˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م «سسم˘˘˘ح»
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘تو تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
’ هنأا ىلإا اريششم ،اهجمانرب
،نييطارقم˘يد˘لا م˘ه˘ب د˘شصق˘ي
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فر˘ط˘ت˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘نإاو
،را˘˘ي˘˘ت ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف نود˘˘˘جو˘˘˘ي
،ي˘˘نا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ،ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإ’ا

هتليكششت نأا ازربم ،ينطولاو
فرطت˘لا تبرا˘ح ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
لاقو ،تارايتلا هذه لك يف
را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا» نأا˘˘˘ششلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
مشضي فر˘ط˘ت˘م˘لا ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لا
يف نول˘ل˘شست˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا
ة˘لود˘لا ل˘˘شصا˘˘ف˘˘مو بي˘˘لاود
ماظنلل ةشضراعملا نورهظيو
يأا نو˘ل˘ب˘ق˘ي ’و ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي سصخ˘˘˘˘˘شش
ل˘ئا˘˘شسو ي˘˘ف نو˘˘م˘˘كح˘˘ت˘˘يو
ة˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا

،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا تاءا˘شضف˘˘لاو
اورتششاو لاملا يف اومكحتو
را˘ي˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘˘ج م˘˘مذ
وحن نوهجتي اوناكو ينطولا
’ول ،دلبلا ىلع ذاوحتشس’ا
.«مهل اوهبتنا نيذلا لاجرلا

ح.نيدلأ رمق

سسي˘ئر ،سسمأا لوأا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ةينطولا ةمظ˘ن˘م˘لا ن˘ع ن˘يد˘فو
اهينمأا ةدايقب نيدهاجملا ءانبأ’
ة˘كر˘حو ،كرا˘ب˘م ة˘ف˘ل˘خ ،ما˘ع˘˘لا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حÓ˘˘شصإ’ا

كلذو ،ينيوغ يلÓيف اهشسيئر
ةيراجلا تارواششملا راطإا يف
دÓبلا ي˘ف ما˘ع˘لا ع˘شضو˘لا لو˘ح
.روتشسدلا ليدعت عورششمو

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأا
ن˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘يءا˘ق˘ل˘لا ا˘ب˘ق˘عأا ن˘ي˘ل˘˘شصف˘˘ن˘˘م
ةكرح دفو نأا ،ركذلا يفلاشسلا
ه˘˘تا˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا مد˘˘˘ق ،حÓ˘˘˘شصإ’ا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لا
دام˘ت˘عا سسا˘شسأا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا
ثدحي يقفاوت ينطو روتشسد
تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض
ةا˘ي˘ح˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘خأ’ ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ط˘ي˘ششن˘تو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
نطاوملا ىلإا ةقثلا ديعت دعاوق
.يبزحلا لمعلا ةيقادشصم يف

سسي˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ءارآا ى˘˘˘˘لإا ،ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘فو تا˘˘حار˘˘ت˘˘قاو
،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ءا˘ن˘بأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ا˘م˘ب رو˘ت˘شسد˘لا ة˘ع˘˘جار˘˘م لو˘˘ح
يف رارمتشس’او ءافولا نمشضي
ةرو˘ث ئدا˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ا˘ه˘تر˘كاذ ي˘˘م˘˘ح˘˘يو ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
قرطتلا متو ،يخيراتلا اهثارتو
دوهجلا ىلإا ،ةبشسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘شضيأا
روتشسد دامتع’ اهلذب بجاولا
،نكم˘م ي˘ن˘طو ق˘فاو˘ت ع˘شسوأا˘ب
بابششلا دادعإ’ طورششلا رفوي
ءانب يف مهتاي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘ت˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘م حور˘ب ة˘˘لود˘˘لا
م˘ي˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ب˘˘ششت˘˘مو ر˘˘شصع˘˘لا
لكب بعششلل ةعماجلا ةينطولا

.هتانوكم
ر.نوراه

ايبيل ‘ عأزنلأ فأرطأأ ىلع طغشضلأ ¤إأ Êاشسنإلأ لاÛأ ‘ Úلماعلأ اعد

لودلل ةيلخإدلإ نوؤوضشلإ ‘ لخدتلإ مدع أإدبÃ رئإز÷إ مإزتلإ ددجي يتامغز

نوناقلأ ةلود ءانبو يرذجلأ رييغتلاب مهكشسمت أوددج

«ةباضصعلإ» ىلع تابوقعلإ ىضسقأإ طيلضستب ةلإدعلإ55 ةعمجلإ يف نوبلاطي ف’آ’إ

ريزو ،يتامغز م˘شسا˘ق˘ل˘ب ا˘عد
سسيئرو ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا
يلودلا نوناقلل ةينطولا ةنجللا
لاجملا يف نيلماعلا ،يناشسنإ’ا
ليكششت ةرورشض ىلإا ،يناشسنإ’ا
عازنلا فارطأا ىلع طغشض ةوق
رئازجلا مازتلا اددجم ،ايبيل يف
يف لخدتلا مدعب لئاقلا اهئدبمب
.لودلل ةيلخادلا نوؤوششلا

لاغششأا لÓ˘خ ،ي˘تا˘م˘غز د˘كأا
،سسمأا لوأا م˘˘ظ˘˘ن ي˘˘شسارد مو˘˘˘ي

ىلع ايبيل يف ةمزأ’ا راثآا» لوح
،«ةقطنملا يف يناشسنإ’ا عقاولا

لو˘ح ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘ع ةرور˘˘˘شض
لاقو ،لودلل ةيلخادلا نوؤوششلا
جلاعيو ةيمهأ’ا غلاب مويلا اذه»
نم ريبك ردق ىلع اعوشضوم
هب رمت ام ىلإا رظنلاب ةيشساشسحلا
نأا ادكؤوم ،«ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

يتأاي مويلا اذ˘ه تا˘ي˘لا˘ع˘ف د˘ق˘ع
م˘لا˘ع˘لا ه˘ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ششي تقو ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس تا˘˘˘˘بار˘˘˘˘ط˘˘˘˘شضا

اهل ناك ةيعامتجاو ةيداشصتقاو
ديدعلا ع’دنا يف ريبكلا رثأ’ا

،ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م

تا˘بار˘ط˘شض’ا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب
قطانملا نم ديدعلا يف ةيلخادلا
ي˘ف سصا˘خ ل˘كششبو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
هبنا˘ج ن˘م.ةيبرعلا ةقطن˘م˘لا
،ي˘ل˘ع ر˘م˘ع جار˘ف ر˘م˘ع حر˘ت˘قا
لÓ˘ه˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا بئا˘˘ن
يدان سسيشسأا˘ت ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ر˘م˘حأ’ا
لم˘ع˘ل˘ل ي˘ب˘ي˘ل˘لا راو˘ج˘لا لود˘ل
ه˘ت˘˘م˘˘شصا˘˘ع نو˘˘كت ي˘˘نا˘˘شسنإ’ا
ل˘م˘ع ن˘ع ثد˘ح˘تو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
حلشسملا عازنلا ةلاح يف ةئيهلا
.1102 ذنم ايبيل هدهششت يذلا

ح.نيدلأ رمق

سسمأا نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘شصاو
،55ـلا ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘˘ف م˘˘ه˘˘كار˘˘ح
د˘يد˘ششت˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
زومر ىلع تا˘يو˘ق˘ع˘لا ى˘شصقأا
اهتم˘كا˘ح˘م يرا˘ج˘لا ة˘با˘شصع˘لا
فانئتشسا ةمكحمب ةيناثلا ةرملل
نيدانم ،رئازجلا ءاشضق سسلجم
بع˘ششلا م˘شسا˘ب م˘˘كح راد˘˘شصإا˘˘ب
ر˘ي˘ظ˘ن ا˘هدار˘فأا ماد˘عإا˘ب ي˘شضق˘ي
اهوقحلأا يتلا بارخلاو يشسآاملا
،دÓ˘˘ب˘˘لا دا˘˘شصت˘˘قاو بع˘˘˘ششلا˘˘˘ب
مهكشسمت ةبشسانم˘لا˘ب ن˘يدد˘ج˘م
˘ما˘ي˘ق˘لاو يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اهناشش نم ةيشسايشس تاحÓشصإاب
امك ،نوناقلاو قحلا ةلود مايق

قÓطإا ةرور˘شضب ا˘شضيأا او˘ب˘لا˘ط
.كارحلا يفوقوم عيمج حارشس

22 ة˘ع˘م˘ج ذ˘ن˘مو ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘ك
سسمأا جر˘˘˘˘خ9102 ير˘ف˘ي˘˘ف
ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا

ةمشصاعلل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا عراو˘ششلا
دارم سشوديد عراشش رارغ ىلع
ة˘حا˘شسو ي˘ل˘عو˘ب ن˘ب ة˘ب˘ي˘شسحو
دو˘˘˘غ˘˘˘يز عرا˘˘˘ششو ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا
ن˘م ا˘ه˘ي˘˘لإا ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق ،ف˘˘شسو˘˘ي
ي˘حاو˘شضو تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
اشضيأا اهجرا˘خ ن˘مو ة˘م˘شصا˘ع˘لا

تاز˘يز˘ع˘ت ط˘˘شسو او˘˘عد ثي˘˘ح
تادحو ءادتراو ةدد˘ششم ة˘ي˘ن˘مأا

تا˘ما˘م˘كل بغ˘ششلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘شض ة˘ي˘ئا˘قو
يف مهبلطم قيق˘ح˘ت˘ب ة˘ط˘ل˘شسلا
˘ما˘ي˘ق˘لاو ي˘م˘ل˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ةيرذج ة˘ي˘شسا˘ي˘شس تا˘حÓ˘شصإا˘ب
نوناقلاو قحلا ةلود مايقل دهمت
نم حتافلا نايب ئدابم راطإا يف
تف˘˘ل˘˘م˘˘˘لاو ،4591 ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ةعمجلا لÓخ تغط هنأا هابتنÓل
ةلشصلا تاذ تامكاحملا55ـلا
تا˘ير˘ج˘م ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا نأا˘ششلا˘ب

نم ديد˘ع˘لا ر˘ب˘ع ثي˘ح كار˘ح˘لا
مادعإاب مهبلاطم نع نينطاوملا

ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘شصع˘لا زو˘˘مر
ىلع ةيناثلا ةرمل˘ل ا˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ة˘م˘كح˘م˘ب ي˘لاو˘ت˘لا

ا˘م˘ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘شضق سسل˘˘ج˘˘م
بي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ت˘˘ي˘˘شضق˘˘ب فر˘˘ع˘˘˘ي
يفخ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو ،تارا˘ي˘شسلا
ليرفأ’ ةشسماخلا ةدهعلا ةلمحل
نويكارحلا بلاط ثيح،9102
يف تابوقعلا ديدششتب ةلادعلا

تدارأا ي˘ت˘لا ةر˘˘مز˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ح
ه˘جو˘ت سضرا˘ع˘ي ا˘ه˘جو˘ت سضر˘ف
سضراع˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘شسما˘خ˘لا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘ل
قا˘˘ي˘˘شسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو ق˘˘با˘˘شسلا

ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب بلا˘ط
قح يف مادعإ’ا مكحب ةلادعلا

.ء’ؤوه
 ح.ميلشس



ةفلاشسلا ماقرأ’ا ءوشض ىلعو
ريزولا ،سسمأا لوأا سسأارت ،ركذلا
،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوأ’ا
ا˘كر˘˘ت˘˘ششم ا˘˘يرازو ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

لدع تانكشس فلمل سصشصخ
يتلا ليقارعلاو ةلمتكملا ريغ
م˘تو ،ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘˘ه ه˘˘جاو˘˘ت
نم ري˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج رار˘قإا
خشض رارغ ىلع ،اهمامتإا لجأا

اهب سصاخ يفاشضإا يلام فÓغ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
.يليمكتلا

،ير˘شصا˘ن لا˘م˘ك مد˘قو اذ˘˘ه
نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘كشسلا ر˘˘˘˘يزو
عامتج’ا اذه لÓخ ،ةنيدمـلاو
ءاج امل اقفو هيف فششك اشضرع
نأا ،ى˘لوأ’ا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ج˘مار˘ب ن˘م هزا˘ج˘نإا ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا
،اه˘غ˘ي˘شص ع˘ي˘م˘ج˘ب تا˘ن˘كشسلا
يفناج1 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا رد˘˘ق˘˘˘ي
003و ف˘˘لأا479 ـ˘˘ب0202
846 اهنيب نم ،ةينكشس ةدحو
ةي˘ن˘كشس ةد˘حو346و ف˘˘˘لأا

فلأا523و ا˘هزا˘ج˘˘نإا يرا˘˘ج
قÓطن’ا متي مل ةدحو756و
اذه مامتإا سضرتعيو ،دعب اهيف
امهو نييشسيئر نيديق جمانربلا

˘مزÓ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا ر˘فو˘˘ت مد˘˘ع
تانكشسلا ةئ˘ي˘ه˘ت لا˘م˘كت˘شس’
نم اهزاجنإا يراجلاو ةزجنملا
ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست ن˘م ن˘كم˘ت˘لا ل˘˘جأا

ةردنو ،ةهج نم اهشصيشصختو
زا˘ج˘نإ’ ة˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عوأ’ا
ج˘مار˘˘ب˘˘لاو «لد˘˘ع» تا˘˘ن˘˘كشس
م˘ت˘ي م˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘ع˘ب ا˘ه˘قÓ˘طإا
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م تا˘˘ي’و˘˘لا سضع˘˘˘ب
تمت ،كلذ نع ةدايزو ،ىرخأا
ىر˘خأا ل˘ي˘قار˘˘ع ى˘˘لإا ةرا˘˘ششإ’ا
ن˘˘كشسلا ج˘˘مار˘˘ب˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
،يعامتج’ا نكشسلاو ،معّدمـلا

ي˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘كشسلاو
تاءار˘˘جإا˘˘ب ًا˘˘شسا˘˘شسأا ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘ت
.ةشضورفمـلا رييشستلا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘ط’ا بق˘˘˘˘عو
فكع ،ةرا˘ث˘م˘لا تا˘ي˘لا˘كششإ’ا

قرطلا ةشسارد ىلع سسلجملا
دويقلا عفرب ةليفكلا لئاشسولاو
سصئاقنلا ةاعارم ع˘م ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا
ليومتلا ثي˘ح ن˘م ة˘ل˘ج˘شسم˘لا

يف ةيراق˘ع˘لا ة˘ي˘عوأ’ا ر˘فّو˘تو
ا˘ه˘ي˘ف ع˘ف˘تر˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘˘لا
اذه يفو ،نكشسلا ىلع بلطلا
ىلع ،لوأ’ا ريزولا دكأا ،راطإ’ا

ريبادتلا عيمج ذاختا ةرورشض
جمانربلا زاجنإا معدل ةمزÓلا
،بولطملا ليوم˘ت˘لا˘ب ي˘لا˘ح˘لا

عشضو بجي ،قايشسلا اذه يفو
ددعتم يريدقت ليومت ططخم
‐0202 ةر˘ت˘ف˘ل˘ل تاو˘ن˘˘شسلا

،ة˘يو˘لوأ’ا ءا˘ط˘عإا ع˘˘م ،4202
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
لف˘كت˘ل˘ل ،0202ـل يلي˘م˘كت˘لا
ةلمتكملا تا˘ن˘كشسلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب
اذكو ،ا˘ه˘لا˘م˘كت˘شسا يرا˘ج˘لاو
ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘ششب ا˘ه˘˘ط˘˘بر
لÓخ اهعيزوت فد˘ه˘ب زا˘غ˘لاو
ىلع دكأا امك ،ةيراجلا ةنشسلا
زاجنإا عيراششم رييشست نيشسحت
قي˘شسن˘ت لÓ˘خ ن˘م تا˘ن˘كشسلا
ر˘ث˘كأا لا˘ع˘˘ف ل˘˘كششب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

اذهبو ،ميلشستلا لاجآا مارتحاو
عشضوب ،دارج رمأا ،سصوشصخلا
ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل مرا˘˘˘شص ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
نم ،ة’ولا فرط نم ةعباتملاو
دقعت ةيرود تاعامتجا لÓخ
ةين˘ع˘مـلا فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج ع˘م
ه˘˘قÓ˘˘طإا ل˘˘ب˘˘ق ،عور˘˘ششم˘˘لا˘˘˘ب
،زاجنإ’ا لحارم عيمج لÓخو

˘‐ را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ةافاوم ‐ هتاذ ردشصملا فيشضي
ةيرهشش ريراقتب ،لوأ’ا ريزولا

ي˘ف زر˘˘ح˘˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
ي˘قا˘ب˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.اهزاجنإا

رر˘˘ق˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘˘ف
51 نو˘˘شضغ ي˘˘ف سصي˘˘شصخ˘˘ت
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عوأ’ا ،ا˘˘مو˘˘˘ي
سضعب زاجنإ’ اًفلاشس ةددحمـلا
قÓطن’ا متي مل يتلا جماربلا
ةيلمع ةلشصاوم عم ،دعب اهيف
ة˘˘ي˘˘شضرأ’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘يو˘˘˘شست

ن˘˘˘˘كشسلا ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘ب زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’
دوقعلا مي˘ل˘شست ن˘م ن˘ي˘كم˘ت˘ل˘ل
.اهباحشصأا ىلإا

عيرشستب ة’ولا مازلإا مت امك
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت تاءار˘˘جإا
،مهقتاع ىلع يذلا ناكشسإ’ا

تاءار˘˘جإا ع˘˘ير˘˘شست لÓ˘˘خ ن˘˘م
تاد˘عا˘شسمـلا م˘ي˘˘شسق˘˘ت ءا˘˘غ˘˘لإا

مئاوق عشضوو ،تايدلبلا بشسح
را˘˘ي˘˘ت˘˘خاو ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ل
مت ،سضرغ˘لا اذ˘ه˘لو ،ن˘ي˘قر˘مـلا
ةيلمع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا

نا˘م˘˘شضل تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘ن˘˘م˘˘قر
رييشست يف ةيفافششلا نم ديزملا

ىوتشسملا ىلع نكشسلا فلم
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ع˘م ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
.ناكشسلا عم مئادلا لشصاوتلا

ج˘˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘بو
متيشس يتلا ناكشسإÓل ةديدجلا
،لوأ’ا ريزولا ىدشسأا ،اهقÓطإا

عور˘ششلا ل˘جأا ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت
طئارخ مشسرل ةلجاع ةيلمع يف

ديدحت لجأا نم نكشسلا تابلط
لك بشسح ةيقي˘ق˘ح˘لا ة˘جا˘ح˘لا

تانكشس زاجنإا دييأاتو ،ةي’و
لوح باطقأ’ا ىوتشسم ىلع
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا بن˘ج˘ت˘˘ل ند˘˘م˘˘لا
ددشش امك ،ةري˘ب˘كلا ة˘ي˘نا˘كشسلا

ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع
ريفوتل ةمزÓلا ةحارلا لئاشسو
ىلع ،نينطاوملل قئ’ نكشس
،ءار˘شضخ˘لا تا˘حا˘شسم˘لا رار˘˘غ
تاءا˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘لا ،بعÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ةيشضرأ’ا فقاوملاو ،ةيراجتلا
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو ،تارا˘˘˘ي˘˘˘شسل˘˘˘ل
.ةيمومعلا ةقفارمـلا
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ر.نوراه

1 ،يسضاملأ يفناج حتافلأ ةياغ ىلإأ ،غيسصلأ عيمج يف ةلمتكملأ ريغ تانكسسلأ جمأرب نم يلامجإلأ ددعلأ غلب
756و فلأأ523و ،اهزاجنإأ يراج ةدحو346و فلأأ846 اهنيب نم ،ةينكسس ةدحو003و فلأأ479 ـب0202 يفناج

.دعب لاغسشألأ اهب قلطنت مل ةدحو

ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا تد˘كأا
ميظ˘ن˘ت˘ب مو˘ق˘ت˘شس ا˘ه˘نأا ة˘م˘ئأÓ˘ل
لبقملا ءاثÓثلا ةيجاجتحا ةفقو
نوؤو˘˘˘˘ششلا ةرازو ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأا
ة˘شسا˘ي˘شسب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
دشضو ،مهتلاط يتلا سشيمهتلا

فار˘˘˘طأ’ا سضع˘˘˘ب ة˘˘˘لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
.راوحلا تاشسلج نم مهداعبتشسا

نوؤوششلا ريزو ةوعد تراثأاو
ف˘˘شسو˘˘ي فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
مهشسفنأا ميظنتل ةمئأÓل يدهملب
ي˘م˘شسر ي˘با˘ق˘ن ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ي˘˘ف
ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ة˘ظ˘ي˘ف˘ح
ناشسل ىلع تدكأا يتلا ةمئأÓل
اهنأا ،يميجح لولج ماعلا اهنيمأا
كير˘ششلاو د˘ي˘حو˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
ه˘ل ق˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يف Óًئاق ،ةرازولا عم سضوافتلا
ةمئأ’ا نإا ،ةيفحشص تاحيرشصت

ة˘˘ف˘˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت نو˘˘مز˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي
ءاثÓثلا موي مهل ةيناث ةيجاجتحا
،ةرازو˘لا ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
رشضاحم ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

تماد ي˘ت˘لا راو˘ح˘˘لا تا˘˘شسل˘˘ج
نأا ادد˘ششم ،ن˘˘ير˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘بار˘˘ق
ة˘غ˘ب˘شصلا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ق˘ثو˘مو ة˘ي˘م˘˘شسر˘˘لا
نأا فرط يأ’ قحي ’و ةرازولا
نم ىرخأا ةهج عم راوح حتفي
ةمو˘كح˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك ،م˘ه˘نود
تا˘شسرا˘م˘م ف˘قو˘ل ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب
نأا افيشضم ،ةباقنلا دشض ةرازولا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر م˘ه˘تو˘عد
بجعت مل داشسفلا تافلم حتفب
لوح سشاقنلا اوحتفيل سضعبلا

ليطعتل يباقنلا ليثمتلا ةلأاشسم
.انبلاطم ديشسجتو قيبطت

ز.لامج

،ديزوب نب نمحرلا دبع نأامط
نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘˘يزو
،تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘شصإاو
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا د˘كأاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ةجرد نع ةعاشسلا دح ىلإا ةديعب
سسور˘ي˘ف سصو˘˘شصخ˘˘ب ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ليجشست مدع ادكؤوم ،«انوروك»
ةباتك ةياغ ىلإا ةديدج تاباشصإا

ةلاح94 لشصأا نم ،رطشسأ’ا هذه
هحلاشصم اهتلجشس اهيف هبتششم
.نطولا ربع

تاحير˘شصت ي˘ف ،ر˘يزو˘لا لا˘ق
ةرايز سشماه ىلع ىلدأا ةيفحشص
ىلإا سسمأا لوأا هتداق يتلا دقفتلا

فوقول˘ل ،كيرا˘فو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم
نيباشصملاب لفكتلا فورظ ىلع
رئاز˘ج˘لا» ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
اذه ةهجاومل تايناكم’ا اهيدل
ق˘فو ل˘م˘ع˘˘ت ي˘˘هو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘ترد˘شصأا ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يهو ةحشصلل ةيملاعلا ةمظنملا
ىلع ةذخ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا سسف˘ن
،«ة˘مد˘ق˘ت˘م˘˘لا لود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
نم دعي رمأ’ا اذه نأا ىلإا اريششم
ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها ى˘˘˘ل˘˘˘عأا
نأا د˘يزو˘ب ن˘ب د˘كأاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةعا˘شسلا ة˘يا˘غ˘ل ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
اميشس ،رطخلا ةجرد نع ةديعب
ينعت ةلجشسملا تاباشصإ’ا نأاو
تب˘ي˘˘شصأا ،ةد˘˘حاو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دار˘˘فأا
بر˘ت˘غ˘م بير˘ق ن˘م ىود˘ع˘˘لا˘˘ب
فور˘ظ نأا اد˘كؤو˘م ،ر˘ج˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءابولا ىلع ةرط˘ي˘شسلاو م˘كح˘ت˘لا
،نانئمط’اب رششبت اهمومع يف
علهلا ىلإا وعدي ام كانه سسيلو
نأا ديزوب نب حشضوأاو ،فوخلاو
ميلعتلاب ةشساردلا قيلعت ةيناكمإا
ةدعبتشسم يوبرتلاو ي˘م˘يدا˘ك’ا
’ رمأ’ا نأاو نهارلا تقولا يف
دكأا امك ،رارق اذكه ذاخت’ وعدي
جاجتح’ بشسانم ريغ تقولا نأا
مهتدافتشسا مدع ببشسب نييرادإ’ا

.ىودعلا ةحنم نم
لامج روتكدلا دكا ،هتهج نم

ة˘يا˘قو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،رارو˘˘ف
نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو˘˘˘˘ب
مل هنا ،تايفششتشسملا حÓشصاو
ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح يا ل˘ي˘ج˘شست م˘ت˘˘ي

ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ةد˘كؤو˘م
ج˘ئا˘ت˘ن نا ا˘ح˘˘شضو˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةلاح94 ـب ةقلعتملا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

.اهيلع فرعتلا متيشس اهيف هبتششم
م˘ت˘ي م˘ل ه˘˘نأا ،رارو˘˘ف  حر˘˘شصو

ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح يا ل˘ي˘˘ج˘˘شست
ي˘ف ن˘ح˘نو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ماق يتلا ليلاحتلا جئاتن راظتنا
ت’احلا لوح روتشساب دهعم اهب
˘مÓ˘عا ل˘جا ن˘م ،ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

.مÓع’ا لئاشسو عيمج
رو˘˘شسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه

ةحلشصم سسيئر ،دـمحم يفشسوي
،كيرافوب يف ةيدعملا سضارمأ’ا
ةلاح21 تشصحأا هحلاشصم نأا

ىلإا ةهوبششم ت’اح9و ،ةدكؤوم
امن˘ي˘ب ،طرا˘ف˘لا سسي˘م˘خ˘لا ة˘يا˘غ
تنيب ةلاح23 ىفششتشسملا رداغ
ةلماح ريغ اهنأا ليلاحتلا جئاتن

.انوروك سسوريف سضارعأ’
تايفسشتسسم ميعدت

زكأرمب ىربكلأ نطولأ
لفكتلل ليلاحتو سصحف

ىسضرملاب ديجلأ
م˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘ششك

ن˘م ل˘ك تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم م˘ي˘عد˘˘ت
،ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس ،نار˘˘˘هو
،ة˘˘ل˘˘قرو اذ˘˘كو ،تشسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تو
نم ةروط˘ت˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت ر˘با˘خ˘م˘ب
يف ىشضرم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ا˘ه˘نأا˘شش
ىلإا اهلا˘شسرإا لد˘ب نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
امك ةمشصاعلاب رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م
حبرل كلذو ،ايلاح هب لومعم وه
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘لو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م تقو˘˘لا
ةهج نم دهعملا ىلع طغشضلا
نم ر˘مأا˘بو ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ىر˘خأا

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا م˘˘˘˘ت ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
نود ةلو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
كلذو انورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا

فلتخم زيزعتو ديوزت لÓخ نم
ةيربلا تا˘ط˘ح˘م˘لاو تارا˘ط˘م˘لا

تاريماكب ئ˘ناو˘م˘لاو ة˘يو˘ج˘لاو
ن˘ع ف˘ششكل˘ل ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘يرار˘ح
.ىرخأا تاباشصإا لوخد لامتحا

ز.لامج /ـ ه.دأوج

نم مهداعبتسسأ فأرطألأ سضعب ةلواحÃ أديدنت
ةينيدلأ نوؤوسشلأ عاطق ‘ رأو◊أ تاسسلج

إدد‹ عراضشلإ ¤إإ نوجرخي ةمئأ’إ

سسوريفلأ أذه ةهجأومل تاناكمإلأ لك رفوت دكأأ

رئإزجلإ»:نينطإوملإ انئمطم ةحضصلإ ريزو
«انوروك سصوضصخب رطخلإ ةجرد نع ةديعب

نطولإ ربع اهيف هبتضشم ةلاح94و ةديدج تاباضصإإ ’

ءاسضعألأ لودلل ئراط عامتجأ يف
يلودلأ دقنلأ قودنسص يف

امعد حرتقت رئإزجلإ
ايتضسجولو ايلام
هجإوت يتلإ نإدلبلل
انوروك سسوريف
،نامحرلأ دبع نب نميأأ اعد
لودلأ ،رئأزجلأ كنب ظفاحم
دقنلأ قودنسص يف ءاسضعألأ
يلام معد ميدقت ىلإأ ،يلودلأ

يتلأ ةسشهلأ لودلل ،يسستيجولو
.انوروك سسوريف هجأوت
ةرود لÓخ هتلخأدم يفو
ةيلاملأو ةيدقنلأ ةنجلل
قودنسصل ةعباتلأ ةيلودلأ
نيعتي هنأأ دكأأ ،يلودلأ دقنلأ

لمع لجأأ نم ماع راطإأ ريوطت
ءÓيإأ بناج ىلإأ نمسضتي عيرسس
،ةسشهلأ نأدلبلاب سصاخ مامتهأ
ةهجأوم دسصق يلاملأ معدلأ
،انوروك سسوريف ءابو راسشتنأ

قيسسنتلاب يلام معد جأردإأ عم
ةيلود تائيه عم ديطولأ
سصاخ مامتهأ ءÓيإأو ،ىرخأأ
نم يناعت يتلأ ةسشهلأ نأدلبلل
ةيتسسجولو ةيلام لكاسشم
يف ،ةمزألأ هذه ةهجأومل
ىلإأ هيف ىعسست يذلأ تقولأ

ةيمنتلأ تايدحت عفر
ةيجراخ تامدسص ةهجأومو
ةرودلأ تسصسصخو.ىرخأأ
انوروك سسوريف يسشفتل اسساسسأأ

ةيلاملأو داسصتقلأ ىلع هرثأأو
ةكرتسشملأ لامعألأ أذكو
أذه مامأأ اهترسشابم بجأولأ
.يدجلأ يدحتلأ»

ك.اسضر

ةعاسسلأ د◊ ريرقت يأأ ملتسست ⁄ اهنأأ تدكأأ

ةديلبلاب ةراجتلإ ةيريدم تإءاعدإ فضصت رئإز÷إ ةرجرج نونإد
«ةفحÛإ» ـب تابوقعلإو «ةئطاÿإ» ـب

نو˘˘ناد ة˘˘كر˘˘شش تر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا
تا˘ما˘ه˘تا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ةر˘˘جر˘˘ج
ة˘˘ي’و˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
تابوقعلا نأاو ةئطاخ ،ةديلبلا
.ةفحجم كلذ نع ةجتانلا

،اهتاذ ةكرششلا تبرغتشساو
ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘ششن نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف

ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
با˘ي˘˘غ ن˘˘م ،«كو˘˘ب˘˘شسي˘˘ف˘˘لا»
˘˘مد˘˘عو ،ي˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا ءار˘˘˘جإ’ا
ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘ششل˘˘˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شسلا
ملتشست مل ثيح ،ةشضراعملاب
،ة˘˘عا˘˘شسلا د˘˘ح˘˘ل ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت يأا

ىدأا ءارجإ’ا اذه نأاو ةشصاخ
عيمششت وهو ميشسج رارق ىلإا

تفاشضأاو ،ةديلب˘لا˘ب ع˘ن˘شصم˘لا
:ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘جر˘˘˘ج نو˘˘˘ناد
تار˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘لوا˘˘˘ح»
ةيلحملا تاطلشسلاب لاشصت’ا
نود رارقلا اذه ليشصافت مهفل

ةرجرج نوناد تلاقو ،«ىودج
ةدوج نم ةقثاو اهنإا ،رئازجلا

ع˘شضخ˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
،ةيلودلا ةدوجلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
ةدكؤوم ،ةدششب اهب مزتلت يتلا
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا
اهتاجت˘ن˘م ي˘ف ة˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا

ةحشضوم ،«ريياعملل ةق˘با˘ط˘م
اه˘لواد˘ت م˘ت ي˘ت˘لا رو˘شصلا نأا

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘شش ر˘˘ب˘˘˘ع

ن˘˘ع ة˘˘جرا˘˘خ ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
عم اهل ةقÓع ’و ،عوشضوملا

يف ةلعا˘ف˘لا جا˘ت˘نإ’ا طو˘ط˘خ
قلعتت اهنأ’ ،ةدي˘ل˘ب˘لا ع˘ن˘شصم
.هفاقيإا مت جاتنإا طخب

نأا ى˘˘˘لإا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘˘ششأاو
رئازجلا يف ةدوجوم ةكرششلا

ي˘ف ةد˘ئارو ،ا˘ما˘˘ع02 ذ˘ن˘م
ذ˘ن˘م بي˘ل˘ح˘لا ع˘˘م˘˘ج لا˘˘ج˘˘م
84 ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،6002
،ايونشس بيلحلا نم رتل نويلم
لماع0021 ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘تو
.يرئازج

ع.لÓب



ءا˘˘˘ب˘˘˘نأ’ا ة˘˘˘لا˘˘˘كو تح˘˘˘˘شضوأا
ن˘ي˘ي˘با˘هرإ’ا د˘حأا نأا ،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

ة˘يرا˘ن ة˘جارد ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
بي˘شصأا ثي˘˘ح ،ةرا˘˘ي˘˘شسب ر˘˘خآ’او
عنم مهتلواحم دعب نمأ’ا لاجر
ةلشصاوم نم ةرايشسلاو ةجاردلا
ةرا˘ف˘شس ر˘ق˘م ما˘ح˘ت˘ق’ ق˘ير˘ط˘لا

تردشصأا يتلا ،سسنوتب نطنششاو
تاد˘حو˘لا نأا ه˘ي˘ف تد˘كأا ا˘غÓ˘˘ب
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا دد˘˘شصب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
،هطيحمب ثد˘ح يذ˘لا ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘با˘˘شسح ي˘˘˘ف تدر˘˘˘غو
ددشصب ئراوطلا قرف» ،«رتيوت»
عقو يذلا راجفنÓل ةباجتشس’ا
ةيكيرمأ’ا ةرافشسلا نم برقلاب
دجاوتلا مدع ىجري ،سسنوت يف

ل˘ئا˘شسو ة˘ب˘قار˘مو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا عا˘˘ب˘˘تاو مÓ˘˘عإ’ا
تاوق تر˘ششت˘ناو اذ˘ه.«ةينمأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘كير˘مأ’ا «ز˘˘ن˘˘يرا˘˘م˘˘لا»
،ة˘ي˘كير˘˘مأ’ا ةرا˘˘ف˘˘شسلا ح˘˘ط˘˘شسأا
طيح˘م فر˘ع ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ق˘يو˘ط˘ت˘ل

.افثكم اينمأا اراششتنا ةرافشسلا

watan@essalamonline.com
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يقاب قح يف ةذفان انجسس ةنسس51و3 نيب ماكحأا
ةزوجحملا تاكلتمملا عيمج ةرداسصم عم نيمهتملا

يتيضضق يف لÓضسو ييحيوأإ قح يف إذفان انجضس ةنضس02 سسامتلإ
9102 ليرفأ’ ةيباختن’إ ةلمحلإ ليومتو تإرايضسلإ بيكرت

ةنيزخلاب اقحلأإ ناقبضسأ’إ ن’وأ’إ نإريزولإ^
جد رايلم101 ـلإ قاف ايدام إررضض ةيمومعلإ

ةعاسس02 نم رثكأا تماد ةمكاحم ةسسلج دعب

ميرك ةيضضق يف مكحلاب قطنلإ ليجأات
يراجلإ سسرام11 ـلإ ىلإإ وباط

ماعلا بئانلا ،سسمأا لوأا سسمتلا
،ةمشصاعلا رئازجلا ءاشضق سسلجمب
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس ة˘˘ن˘˘شس02
دمحأا نيقبشسأ’ا نيلوأ’ا نيريزولا
يف ،لÓشس كلاملا دبعو ،ىيحيوأا
ليومتو ،تارايشسلا بيكرت ةيشضق
ةشسماخلا ةدهعلل ةيباختن’ا ةلمحلا
حوارتت اماكحأاو ،9102 ليرفأا يف
ةذفان انجشس ةنشس51و ةنشس3 نيب
ع˘م ،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب ق˘˘ح ي˘˘ف
تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘شصم
.ةزوجحملا

بئانلا سسمتلا هتعفارم بقعو
ةي˘حا˘ب˘شصلا ة˘شسل˘ج˘لا لÓ˘خ ما˘ع˘لا
راو˘˘˘طأا ن˘˘˘م سسما˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيئازجلا ةفرغلاب اهتاذ ةم˘كا˘ح˘م˘لا
انجشس ة˘ن˘شس02 ة˘بو˘ق˘ع ،ى˘لوأ’ا
رانيد نويلمب ةيلام ةمارغو اذفان
ن˘˘ي˘˘˘لوأ’ا ن˘˘˘ير˘˘˘يزو˘˘˘لا ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘شس’ا
ةدعب ،ركذلا يتفلاشسلا نيتيشضقلا
ةيمومع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ت
حنمو ةفي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإاو
لÓخو ،ةقحتشسم ريغ عفانم ريغلل
نأا ماع˘لا بئا˘ن˘لا ح˘شضوأا ه˘ت˘ع˘فار˘م
هتشسرامم لÓخو ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا
تا˘ي˘حÓ˘شص «ر˘كت˘˘حإا» ه˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘ل
،را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا

نيب ةاواشسملا مدع بولشسأا عبتاو
ءانبأا نأا زربأا امك ،لامعأ’ا لاجر
ايراجت ا˘طا˘ششن او˘شسرا˘م ،ى˘ي˘ح˘يوأا
ه˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل م˘ه˘ت˘م˘لا را˘ط˘خإا نود
اذكو ،نوناقلا هرقي امك نييشسيئرلا

ردقي يكنب ديشصرب حيرشصتلا مدع
ةقيرطب تبشص ميتنشس رايلم03 ـب
ةيمنتلا كنب ةلاكو ىدل ةلوهجم
ف˘ششكو ،ي˘لاوا˘ط˘شسا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
يدا˘م˘لا رر˘شضلا ّنأا ،ما˘ع˘لا بئا˘ن˘˘لا
تا˘شسرا˘م˘م ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شست يذ˘˘لا
ةيئاشضقلا ةربخلا بشسح ،ىيحيوأا
.رانيد رايلم77 قوفت

ي˘ف ،ما˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
كلاملا دبع م˘ه˘ت˘م˘لا نأا ،ه˘ت˘ع˘فار˘م
ه˘ت˘شسرا˘م˘م لÓ˘خ د˘م˘ت˘عا ،لÓ˘˘شس
طورشش رتفد ،لوأا ريزوك هماهمل
سصخي اميف ينوناقلا دنشسلل دقاف
ببشسو ،تارايشسلا بيكرت طاششن

،جد رايلم42 ـب ةنيزخلل اررشض
نم هتفيظو˘ل ا˘شضيأا ءا˘شسأا ا˘ف˘ي˘شضم
ي˘ف ،سسرا˘ف ه˘ن˘بإا ة˘كرا˘ششم لÓ˘˘خ

ةمÓ˘ع تارا˘ي˘شس دار˘ي˘ت˘شسا طا˘ششن
،تارا˘˘ي˘˘شسلا بي˘˘كر˘˘ت م˘˘ث (ادزا˘˘م)
مظنملا نوناقلا قرخ ىلإا ةفاشضإ’اب
حتف لÓخ نم ةيباختن’ا ةلمحلل

ةل˘م˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ن˘ي˘ي˘كن˘ب ن˘ي˘با˘شسح
ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ق˘˘با˘˘شسلا سسي˘˘ئر˘˘لا
تاعاديإاب مايقلا اذ˘كو ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
.نوناقلل ةفلاخم

ةنشس51 ـب مكح هشسامتلا لبقو
ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا د˘˘شض اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘شس
ف˘شسو˘ي ة˘عا˘ن˘شصل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘شسأ’ا
دا˘فأا ،ةد˘ب بو˘ج˘˘ح˘˘مو ،ي˘˘ف˘˘شسو˘˘ي
ري˘غ تازا˘ي˘ت˘م’ا ّنأا ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا
سضعبل ةدب اهح˘ن˘م ي˘ت˘لا ةرر˘ب˘م˘لا

ر˘ت˘فد ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،لا˘م˘˘عأ’ا لا˘˘جر
ي˘نو˘نا˘ق˘لا د˘ن˘شسل˘ل د˘˘قا˘˘ف طور˘˘شش
8 قوفت ةيدام رارشضأا اهنع تجتن
.رانيد نييÓم

سسم˘ت˘لا ة˘ي˘˘شضق˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘فو
يف انجشس تاونشس01 ماعلا بئانلا

ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘شسأ’ا ر˘يزو˘لا ق˘ح
هتفشصب اههجاوي مهت نع ،نÓعز
ةيباختن’ا ةل˘م˘ح˘ل˘ل ار˘يد˘م ا˘ه˘ت˘قو
ة˘ن˘ي˘مأا ة˘يرو˘نو ،ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘ل˘ل
ق˘با˘شس ي˘لاو ا˘ه˘ت˘ف˘شصب ،ي˘نو˘هرز
سسف˘ن سسم˘ت˘لا ا˘م˘˘ك ،سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ل
لا˘م˘عأ’ا لا˘جر ق˘ح ي˘ف ة˘بو˘ق˘ع˘لا

يلعو ،زوزعم دمحأا ،يرياب دمحم
مت امك.ديعشسلا كيلم جاحو ،دادح
قح يف انجشس تاونشس8 سسامتلا

ماعلا ريدملا ،روششاع دوبع نم لك
،يرئازجلا ينطولا كنبلل قباشسلا

،لÓشس سسرافو ،ناشسح يوابرعو
اذكو ،قبشسأ’ا لوأ’ا ريزولا لجن
ةرازو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘˘شسلا ن˘˘˘يرا˘˘˘طإ’ا
ةريتو ،يوارقم ةبيشسح ةعانشصلا
قح يف انجشس تاونشس5و ،نيمأا
ة˘ل˘م˘ح˘لا لا˘م ن˘ي˘مأا ،د˘م˘حأا د˘يا˘˘شش
3 اذكو ،قباشسلا سسيئرلل ةيباختن’ا
.يا˘م˘شس ةو˘خإ’ا ق˘ح ي˘ف تاو˘ن˘شس
سضر˘ف كلذ˘ك سسا˘م˘ت˘ل’ا ل˘م˘˘ششو
نيم˘ه˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ
نييÓم3و نو˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت
نم نيفظوم˘لا نا˘مر˘ح ع˘م ،را˘ن˘يد
ةدمل ةيشسايشسلاو ةيندملا مهقوقح
قبشس ام ءوشض ىلعو.تاونشس5
ةيئازجلا ةفرغلا سسيئر عفر ،هركذ
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘شضق سسل˘ج˘م˘ب ى˘˘لوأ’ا
ن˘ع ن˘ل˘عأاو ة˘شسل˘ج˘لا ،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا
.دحأ’ا ادغ اهفانئتشسا

ط.ةراسص

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ،سسمأا لوأا تل˘˘˘جأا
قطنلا ،ةمشصاعلاب دمحمأا يديشس
ط˘ششا˘ن˘لا ة˘ي˘شضق ي˘˘ف م˘˘كح˘˘لا˘˘ب
ـلا ىلإا ،و˘با˘ط م˘ير˘ك ،ي˘شسا˘ي˘شسلا

.يراجلا سسرام11
تماد ةم˘كا˘ح˘م ة˘شسل˘ج د˘ع˘بو

تأا˘جرأا ،ة˘عا˘شس02 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ي˘ف ل˘شصف˘لا ة˘شسل˘˘ج˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ق
فنعلا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘شضق
ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا˘˘ب سسا˘˘شسم˘˘لاو
يتلا ،ينطو˘لا بار˘ت˘لا ة˘مÓ˘شسو
ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘˘ت˘˘ي
ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا دا˘ح˘˘ت’ا بز˘˘ح˘˘ل
ىلإا ،(سسيشسأاتلا ديق) يعامتج’او
.لبقملا ءاعبرأ’ا

،ةيروهمجلا ليكو ناكو اذه
ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق سسم˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ق
4 ،م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘فد تا˘˘ع˘˘˘فار˘˘˘م

فلأا002و ،اذفان اشسبح تاونشس
ميرك قح يف ةيلام ةمارغ رانيد

هعامشس لÓخ ىفن يذلا ،وباط
لك ،ةشسلجلا يشضاق فرط نم
هنأا ادكؤوم ،هيلإا ةهجوملا مهتلا

ي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘لا˘شضن ة˘ل˘˘ي˘˘ط نا˘˘ك
ظافحلاو فنعلا ذبن ىلإا وعدي

تفرعو.ةينطولا ةد˘حو˘لا ى˘ل˘ع
،و˘با˘ط م˘ير˘ك ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘˘شسل˘˘ج
تقؤوملا سسبحلا نهر دجاوتملا

،يشضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘خاوأا ذ˘ن˘م
د˘فاو˘تو ،ا˘ف˘ث˘كم ا˘ي˘ن˘مأا ارو˘شضح
ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا

عم نماشضتلل ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘ن˘ب˘م
قÓ˘طإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا
.هحارشس

ر.رجاه

ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تف˘˘˘˘˘ششك
رباختلا فدهتشسي ناك اططخم
رار˘˘شضإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا ة˘˘لود ع˘˘م
ن˘˘مأ’او ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا˘˘˘ب
سصخشش هيل˘ع فر˘ششي ،ي˘مو˘ق˘لا
ر˘شصا˘ن˘عو ة˘ي˘˘شسن˘˘ج˘˘لا ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا

،ة˘م˘ه˘م˘لا ه˘ل تل˘ه˘شس ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج
«ر.ب» نيوعدملاب رمأ’ا قلعتيو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘قوأا ناذ˘˘ل˘˘˘لا ، «ع.د»و
˘مأا يدود˘ح˘لا ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم
ددشصب امهو ،فراطلاب لوبطلا

.ةشسلخ ينطولا بارتلا ةرداغم
سصخ˘˘˘˘˘˘ششلا كرا˘˘˘˘˘˘ششو اذ˘˘˘˘˘˘ه

ن˘م ر˘فو˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ي˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
كارحلا تاريشسم يف ،تامولعم
تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
يزيتو ،ةمشصاعلا ةشصاخ نطولا

˘ما˘قو ا˘˘ه˘˘ط˘˘شسو ل˘˘غو˘˘تو ،وزو
،تا˘هو˘يد˘ي˘فو رو˘شص طا˘ق˘ت˘لإا˘˘ب
ز˘ج˘ح ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘˘ف˘˘شسأاو
نودب ةرئاط اهنم ةشساشسح ةزهجأا

.رايط
فاقيإا دعبو ،هتاذ قايشسلا يف

هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘كب˘˘ششلا

يشضاق رمأا نيأا ةلاقلا ةمكحم
سسبحلا نهر مهعاديإاب قيقحتلا
سصاخششأا ملع مهت نع ،تقؤوملا
باكترإ’ لاعفأا وأا ططخ دوجوب

وأا سسشسجت˘لا وأا ة˘نا˘ي˘خ˘لا م˘ئار˘ج
ي˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ
رار˘شضإ’ا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ن˘م نو˘كت
غيل˘ب˘ت مد˘عو ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا˘ب
ةيرادإ’ا وأا ةيركشسعلا تاطلشسلا

مه˘ت˘لا ا˘مأا ،ا˘ه˘ن˘ع ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا وأا
،يب˘ن˘جأ’ا سصخ˘ششل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ج ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت˘˘ف
،ة˘ق˘ير˘ط يأا وأا ة˘ي˘ف˘خ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
دعب نع لاشصتإ’اب وأا ةلشسارملاب
عا˘فد˘لا˘ب رار˘شضإ’ا ا˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
عم ر˘با˘خ˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘جو ،ي˘ن˘طو˘لا
اهئÓمع دحأا عم وأا ةيبنجأا ةلود
دشض ةلودلا هذه ةنواعم دشصقب
ةمهاشسملا ةيانج اذكو ،رئازجلا
حور˘لا فا˘ع˘شضإا˘ب عور˘˘ششلا ي˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
رار˘˘شضإ’او ،ة˘˘مأ’او ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
،كلذب هملع عم ينطولا عافدلاب
يلودلا سضبقلاب رمأا رادشصإا متو
.هدشض

يفافسص ةميرك

بي˘˘شصأاو نا˘˘شصخ˘˘شش ي˘˘فو˘˘˘ت
يف ،سسمأا لوأا ءاشسم نارخآا نانثا
ءانب ةششروب عقو يبارت رايهنا
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘ششت
ةديدجلا ةنيدملا˘ب ،«راد˘ي˘شسو˘ك»
ةد˘لارز ي˘ف ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘˘ي˘˘شسل

جارخإا مت ثيح ،ةمشصاعلا برغ
تح˘ت ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘شضلا ي˘ت˘˘ث˘˘ج
ر˘شصا˘ن˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م سضا˘˘ق˘˘نأ’ا
لقن مت اميف ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا

حتف مت ،ىرخأا ةهج نم.ةدلارز

،ةڤارششلا ةباين فرط نم ،قيقحت
فشسوي رئازجلا ىلاو دكأا امنيب
لئاشسولا لك نأا هتهج نم ،ةفرشش
لفكتلا لجأا نم اهمادختشسا مت
.اياحشضلاب

ب.نيرسسن

تايلولا فلتخÃ يبعسشلا كار◊ا تاÒسسم ‘ كراسش يسسيئرلا مهتŸا
فراطلإ ‘ لوبطلإ مأاب سسضسجتلإ ةمهتب سسب◊إ امهعإديإإو نانثإإ نايرئإزجو يبنجأإ فيقوت

ةثدا◊ا ليسصافت ىلع فوقولل اقيق– تحتف ةقارسشلا ةباين
ةمضصاعلإ ‘ هللإ دبع يديضسب يبإرت رايهنإ ‘ نيرخآإ Úنثإإ ةباضصإإو Úضصخضش ةافو

ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق ر˘مأا
«ر˘ي˘م» عاد˘يإا˘ب ة˘شسب˘ت ة˘م˘كح˘م
تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا ة˘˘عرز˘˘م˘˘˘لا
تاقفشصلا نونا˘ق قر˘خ ة˘م˘ه˘ت˘ب

يف ريتاوف ميخشضتو ،ةيمومعلا
بي˘كر˘ت ا˘ه˘ن˘م تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع
ر˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تار˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
ةهجلا تاذ ترمأا امك ،ةيدلبلا

ل˘ما˘ع˘ت˘م ع˘شضو˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ة˘با˘قر˘لا تاءار˘جإا تح˘ت سصا˘˘خ
.ةيئاشضقلا

شش.رونلا دبع

ةيلحم عيراسشم ةدع يف ريتاوف مخسضو ةيمومعلا تاقفسصلا نوناق قرخ

تقؤوملإ سسبحلإ ةضسبت يف ةعرزملإ «ريم» عإديإإ

يماحم ،يرششم ريششب فششك
نب نيشسح ،د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا لار˘ن˘ج˘لا

ة˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘˘ت ن˘˘ع ،د˘˘يد˘˘ح
،لبقملا ليرفأا9 ـلا ىلإا هلكوم
مهتملا عافد ةئيه بايغ ببشسب

03 مو˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ردا˘˘غ يذ˘˘لا
ا˘شسنر˘ف ى˘لإا ي˘شضا˘م˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ةم˘كح˘م تجر˘فأاو اذ˘ه.جÓعلل
يفناج2 مو˘ي ،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس
دعاقتملا لارنجلا نع ،يشضاملا

لبق نم هفلم ةلاحإا عم ،ديدح نب
ل˘ي˘جأا˘تو ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ق
سسمأا لوأا مو˘˘ي ى˘˘لإا ة˘˘˘شسل˘˘˘ج˘˘˘لا
.يراجلا سسرام5 ـل فداشصملا

ح.ماسستبإا

ةعومجملا ح˘لا˘شصم تز˘ج˘ح
،ةليمب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

ةبعشصلا ةلمعلا نم يلام غلبم
،وروأا001و فلأا84 ـب ردقي
ن˘ع Ó˘شضف را˘ن˘يد ف˘˘لأا009و
في˘قو˘ت ع˘م ،ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م

مامأا امهم˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ن˘ي˘شصخ˘شش
،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م.ةلادعلا
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘˘مأ’  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
ةرخأاتم ةعاشس يف ل˘ي˘عا˘م˘شسو˘ب
ن˘˘˘˘م ،سسمأا لوأا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘م

ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ك05 عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘شسا
رحبلا جاومأا اهتظفل تاردخملا
د˘ع˘ب˘ي يذ˘لا و˘لا˘ف˘ي˘شش ئ˘طا˘ششب
ةمشصاع قرشش ملك52 يلاوحب
.ةزابيت ةي’ولا

ر.رجاه

جلعلا لجأا نم اسسنرف ىلإا مهتملا ةرداغم ببسسب

لبقملإ ليرفأإ9 ـلإ ىلإإ ديدح نب دعاقتملإ لإرنجلإ ةمكاحم ليجأات

تاردخملا نم راطنق فسصن ظفلت ةزابيت ئطاوسشب رحبلا جاومأا

نيضصخضش فيقوتو ةليمب وروأإ001و فلأإ84 زجح

نييسسنوتلا نمألا لاجر نم ىحرج5 طوقسس

سسنوتب اكيرمأإ ةرافضس برق امهيضسفن نإرجفي نايباهرإإ

نورمح ماهسس

عوقو ىلإا فلخ ام ،شسنوتب ةيكيرمألا ةرافسسلا طيحمب ةينمأا ةيرود برق امهيسسفن نانثإا نايباهرإا شسمأا رّجف
.نييسسنوتلا نمألا لاجر نم ىحرج5

نييباهرإلل ئباخم7 ريمدت
ةفلجلاو ةليسسملاو ةنتابب

ةيوه ديدحت
ريطخلإ يباهرإ’إ
هيلع يضضقملإ
روضسافت ةقطنمب
سسابعلب يديضسب
يباهرإلا ةيوه ديدحت مت
هيلع تسضق يذلا ريطخلا
ةزرفم ،يسضاملا نينثإلا
،يبعسشلا ينطولا ششيجلل
ةيلوب روسسافت ةقطنمب
رمألا قلعتيو ،شسابعلب يديسس
شسنأا» وعدملا ،ريخلب بقاعب
قحتلإا يذلا ،«يراسشبلا

ةنسس ةيباهرإلا تاعامجلاب
ةرازو تركذو اذه.2002
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
«ملسسلا» تملسست شسمأا لوأا
تنكم ةيلمعلا ّنأا ،هنم ةخسسن
ششاسشر شسدسسم عاجرتسسا اسضيأا

مازحو ،«فوكينسشلك» عون نم
.ةريخذلا نم ةيمكو فسسان
تفسشك ،هتاذ قايسسلا يف
ينطولا ششيجلل زرافم ترمدو
ثحب تايلمع رثإا ،يبعسشلا

نم لكب ةقرفتم طيسشمتو
7 ،ةفلجلاو ،ةليسسملا ،ةنتاب
يوتحت نييباهرإلل ئباخم

ةسشرفأاو ةيئاذغ داوم ىلع
نم.«ةفلتخم ىرخأا شضارغأاو

زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج
لكب ،يبعسشلا ينطولا ششيجلل
يجاب جربو ،تسسارنمت نم
تطبسضو شصاخسشأا3 ،راتخم
ةدام نم مارغوليك2.61
،لاعسشإا بوبنأا101 ،تيمانيدلا

،قعاسصلا ليتفلا نم ارتم58
نيتبكرم ىلإا ةفاسضإلاب
نم نط5.2و ،عفدلا يتيعابر
ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا
ةزرفم تفقوأا امك ،بيرهتلل
شصاخسشأا3 ،تناجب ىرخأا

هايم تاخسضم8 مهتزوحب
ةقرطم ،يئابرهك دلومو
طيلخ نم اسسيك11و ،طغسض

ةيمكو بهذلا ماخو ةراجحلا
.ةيئايميكلا داوملا نم
كردلا رسصانع فقوأاو
تاردخم رجات ،راسشبب ينطولا

نم مارغوليك79.8 هتزوحب
مت اميف ،جلاعملا فيكلا

ريغ ارجاهم44 فيقوت
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش
ناسسملت ،نازيلغ نم لكب
.ةماعنلاو

ط.ةراسص
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،م˘ه˘ششأا˘˘ج ة˘˘طا˘˘بر اودا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا نأا د˘˘ع˘˘ب
،ةميزهلاو ةمدشصلا لوه نم اوقافتشساو
ةرارم سصاشصتما ىلع ًةردق رثكأا اوتابو
ئداهلا ريكفتلا ىلع ردقأاو ،ةراشسخلا
مامأا نيموزهملا لولف تأادب ،نيشصرلا
عيمجت يف ينيم˘ي˘لا ه˘ل˘ت˘كتو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن

ميظنت ةداعإاو ،مهتملك عمجو مهفوفشص
ليوحتل ،مهنيب اميف قيشسنتلاو مهجمارب
ٍةر˘شسح ى˘لإا ه˘فÓ˘ت˘ئاو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن قو˘ف˘˘ت
نم هعنمو ،ٍةراشسخو ٍةميزهو ،ٍةمادنو
ع˘˘يزو˘˘تو ت’ا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘م
ًةداعشسو رشصنلاب ًاجاهتبا تاهماشستب’ا
هيلع اوعمتجا نإا نوكلمي مهف ،زوفلاب
ةشصرف نم هديرجت رايخو هنامرح رارق
نإا نوكلميو ،ليكششتلا ةمهمو فيلكتلا
،مهدوهج قيشسنتو مهاوق عيمجت اونشسحأا

دق يتلا ،هنجشس ةباوبو هتنازنز حيتافم
رهششلا نم راذآا71 موي حتفلاب نذؤوت
نا˘ي˘كلا سسي˘ئر أاد˘ب˘ي نأا ل˘ب˘˘ق ،يرا˘˘ج˘˘لا
لتكلا ءاشسؤور لابقتشسا يف ينويهشصلا
ليكششتب مهدحأا فيلكتل ًاديهمت ،ةيباينلا
.ةموكحلا
قرزأا ،ط˘˘شسو˘˘لا را˘˘شسي باز˘˘˘حأا كرد˘˘˘ت

نيذلا ،سستريمو لمعلاو رششيجو سضيبأا
ي˘ف ًاو˘˘شضع ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘شصح
ىلإا ٍة˘شسا˘م ٍة˘جا˘ح ي˘ف م˘ه˘نأا ،تشسي˘ن˘كلا
ةشسمخب عتمتت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

وهاينتن ةيمشست سضفرتو ،ًاوشضع رششع
،هتاشسايشس سضراعتو ةمو˘كح˘ل˘ل ًا˘شسي˘ئر
لاطت يتلا هتاديدهت نم ًاريثك ىششختو
،مهتيشضقو مهتيوه فدهتشستو مهدوجو
ًا˘شسي˘ئر سست˘نا˘غ ي˘ن˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘شضف˘˘تو
مامأا هيمشست نل تناك نإاو ،ةموكحلل
نيترملا يف ثدح امك نايكلا سسيئر
هتموكح حنمت دق اهنكلو ،نيتقباشسلا
،هيلع اهشضرع لاح تشسينكلا يف ةقثلا
هيلع سضرفتو ٍتانامشض هنم ذخأات نأا دعب
،اهيلع ًامغر˘م ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي د˘ق ًا˘طور˘شش
.اهب لوبقلا ىلع ًاهركمو
نامربيل رودوغيفأا ىلإا ةجاحب مهنأا امك
يف لشصح يذلا يدوهيلا تيبلا ميعز
تابو ،ءاشضعأا ةعبشس ىلع تاباختن’ا
،دادزت وهاينتن نيبو هنيب ةقششلا نأا رعششي
ًادعب ذخأاتو ،دقعتتو قمعتت تافÓخلاو
دعي مل هنأاو ،ًايرأاثو ًا˘ي˘ما˘ق˘ت˘نا ًا˘ي˘شصخ˘شش
«نابقلا ةشضيب» رود بعلي نأا ىلع ًارداق

ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ءا˘ق˘ل ’ ذإا ،ه˘ت˘˘مو˘˘كح ي˘˘ف
ل˘كششت تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا باز˘˘حأ’ا

لبقي دقف اذهلو ،وهاينتن فÓتئا بشصع
ة˘م˘ئا˘ق˘لاو ط˘شسو˘لا را˘شسي ع˘م قا˘ف˘˘ت’ا
اهدادعت ةيناملرب ةلتك ليكششتل ،ةيبرعلا

ريرم˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق نو˘كت ،ًاو˘شضع26
نايكلا سسيئر عنمي تيشسنكلا يف نوناق
وأا ،ًايئانجٍ مهتم ٍوشضع يأا فيلكت نم
.ءاشضقلا مامأا ةمكحملا يف اهببشسب ٍلثام
ن˘ي˘ب تع˘م˘ج يذ˘لا ل˘ت˘كت˘لا اذ˘ه م˘ل˘ع˘˘ي
ري˘غ م˘ه˘نأا ،ع˘فا˘ن˘م˘لاو ُرار˘شضأ’ا ه˘فار˘طأا

دجوي ’ هنأاو ،مهنيب اميف ًايلك نيقفتم
،مهنيب ديحوتلاو مهعمج ىلع ٌرداق ٌراطإا
يف ة˘ب˘غر˘لاو فوا˘خ˘م˘لاو ر˘ئا˘شسخ˘لا ’إا
،نامرح˘لاو د˘ير˘ج˘ت˘لاو ما˘ق˘ت˘ن’او رأا˘ث˘لا

،قافت’او ءاق˘ل˘ل نو˘ع˘شسي م˘ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو
نيشصحتل مهدوه˘ج ىرا˘شصق نو˘لذ˘ب˘يو
نأا نولمعيو ،مهتملك ديحوتو مهفشص
لواحيو ،مهادحتيو مهق˘با˘شسي و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
م˘ه˘ع˘م˘ج ق˘يز˘م˘تو م˘ه˘فو˘ف˘شص قار˘ت˘خا

يف حجني دقو ،مهئاشضعأا سضعب سصنقو
ه˘ي˘عا˘شسمو ة˘مو˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا ه˘˘ت’وا˘˘ح˘˘م
قدحملا رطخلا كردي هنوك ،ةنونجملا

،ةريخأ’ا هتشصرف يه هذه نأا فرعيو هب
ةروا˘ن˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا كل˘˘م˘˘ي ه˘˘نأاو
ممذلا سضعب ءارشش ةلواحمو سضوافتلاو
مدا˘ق˘لا راذآا61 مو˘ي ى˘ت˘ح ر˘ئا˘م˘شضلاو
يمشسرلا نÓعإ’ا نم ٍموي دعب يأا ،طقف
ٍدحاو ٍموي لبقو ،ٍتاباختن’ا جئاتن نع
هتمكاحم تاشسلج نم ٍةشسلج لوأا نم
.ةيمشسرلا
ةيليئارشسإا ةحلشصم فدهلا اذه نوكي دق
ةدقاحلاو ةشسفانتملا بازحأÓل ةكرتششم
اهكرحت يتلاو ،سضعب˘لا ا˘ه˘شضع˘ب ى˘ل˘ع
ةيبزحلا عفانملاو ةيشصخششلا حلاشصملا
تا˘شسا˘ي˘شسلا ي˘ف ة˘ق˘ف˘ت˘م ا˘ه˘نأا ذإا ،ط˘ق˘ف
ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ه˘با˘ششت˘˘مو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

نوكي دق هنكل ،ةينويه˘شصلا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لاو
نيينيطشسلفلا نينطاوملا ةحلشصم نم
هل˘ت˘كتو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن م˘ه˘فد˘ه˘ت˘شسي ن˘يذ˘لا
نامرحلاو ،ليحرتلاو درط˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا

م˘ه˘نأا ًا˘م˘ل˘ع ،تي˘ت˘ششت˘˘لاو ةردا˘˘شصم˘˘لاو
ة˘ي˘لا˘ع ٍة˘ب˘شسنو ٍةر˘ي˘ب˘ك ٍداد˘عأا˘ب او˘تو˘شص
وهاينتن تا˘شسا˘ي˘شس ن˘م م˘ه˘فو˘خ بب˘شسب
يف انلهأا ىر˘ي د˘ق˘ف اذ˘ه˘لو ،ة˘ير˘شصن˘ع˘لا
ةشصرف وهاينتن ةحازإا نأا ةلتحملا سضرأ’ا

مهتكرعم تناك نإاو ،مهل ةبشسنلاب ةديج
ًايأا فقت نلو ةرمتشسم ةينويهشصلا عم
.ميعزلا وأا مكاحلا ناك
تقو˘لا ي˘ف و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي ل˘˘ه˘˘ف
ىلع لوشصحلا يف ريخأ’ا عطقتشسملا
اهلكششي ٍةموكحل ينو˘نا˘ق˘لا با˘شصن˘لا

نم مقتنيو هشسفن˘ب و˘ج˘ن˘يو ،ا˘ه˘شسأار˘يو
ذفن˘يو ه˘ت˘شسا˘ي˘شس ل˘شصاو˘يو ه˘مو˘شصخ
ل˘ي˘ئار˘شسإا تو˘لا˘˘ط ح˘˘ب˘˘شصيو ،هدو˘˘عو
بحا˘شصو د˘حوأ’ا ا˘ه˘كل˘مو ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ه˘نأا مأا ،مو˘˘عز˘˘م˘˘لا ثلا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘كي˘˘ه
ل˘خاد ن˘م ة˘نا˘ي˘خ˘لا˘ب ًا˘شضيأا ئ˘جا˘ف˘ي˘شس
توشصي نم مهنيب نم دجيشسو ،هبزح
ه˘ل ن˘ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا هد˘˘شض
،هد˘˘ير˘˘ج˘˘تو ه˘˘لز˘˘ع ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘عا˘˘شسلاو
نم ةشضراع˘م˘لا باز˘حأ’ا ن˘كم˘ت˘ت˘شسو
دعب اهتملك دي˘حو˘تو ا˘ه˘فو˘ف˘شص ع˘م˘ج
لي˘ئار˘شسإا بز˘ح˘ل ح˘ير˘شصلا ح˘ير˘شصت˘لا
يأا فيلكت د˘شض تو˘شصي˘شس ه˘نأا ا˘ن˘ت˘ي˘ب

،ةيئانج اياشضقب مهتم تشسينك وشضع
نا˘ب˘ق˘لا ة˘شضي˘ب ل˘كششي ا˘ن˘ه ه˘نأا ًا˘م˘ل˘˘ع
ىلع رداقلا ،يبهذلا توشصلا بحاشصو
.تاءارقلا لكب هتيبثتو رارقلا ريرمت

هنامرحو وهاينتن ِءاضصقإإِ ةكرعم ُقÓطنإ
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تشسي˘ن˘كلا تا˘با˘خ˘ت˘نا ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ف˘˘شسأا
يهو ،نيرششعلاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
ٍماع نم لقأا لÓخ ةثلاثلا ةرملل ةداعملا

ةين˘ي˘م˘ي˘لا ن˘ي˘ت˘ل˘ت˘كلا ز˘ج˘ع ن˘ع ،ٍد˘حاو
بزح ةدايرو وهاينتن نيما˘ي˘ن˘ب ة˘ما˘عز˘ب
ينيب ةماعزب راشسيلا طشسوو ،دوكيللا

نع ،سضيبأا قرزأا بزح سسيئر سستناغ
ددعلا وهو ،ًاوشضع16 ىلع لوشصحلا
ليكششت نم امهدحأا نيكمتل بولطملا
ودبت وهاينتن ظوظح نأا ’إا ،ةموكحلا

ذإا ،لهشسأاو اهتاقباشس نم ربكأا ةرملا هذه
ام ىل˘ع ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا ه˘ل˘ت˘كتو ل˘شصح ه˘نأا

لشصحي ملام وهو ،ًاوشضع85 ةعومجم
ينعي يذلا رمأ’ا ،سستناغ هشسفانم هيلع
طقف ءاشضعأا ةثÓث ىلإا ٍةجاح يف هنأا
،ة˘مو˘كح˘˘لا ل˘˘ي˘˘كششت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘ل
نامربيل رودوغيفأا نع ًايلك ينغتشسيو
وهو ،هتازازتباو هطوغشض نم سصلختيو
.ًاقباشس هزجعو هلششف يف ًاببشس ناك يذلا
ةلاح ءاهتنا ينعت ’ جئاتنلا هذه نأا ’إا
،ةيشسايشسلا ةمزأ’ا جارفناو ءاشصعتشس’ا
ذإا ،اهيتقباشس نع ةفلتخم ديكأاتلاب اهنكل
بزح عجارت نع ترفشسأا دق جئاتنلا نأا

ه˘م˘ي˘عز ةرو˘شص زاز˘ت˘هاو ،سضي˘بأا قرزأا
يف ًايلك هظوظح عجارتو ،سستناغ ينيب
ه˘مÓ˘حأا ءا˘ه˘ت˘ناو ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ئر
مهللا ،ًاريثك اهب هشسفن ىsنم يتلا ةريبكلا
،ًا˘ع˘˘م ن˘˘ي˘˘شضي˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج رر˘˘ق اذإا ’إا

ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ع˘˘م ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
بز˘ح م˘ي˘˘عز نا˘˘مر˘˘ب˘˘ي˘˘ل رودو˘˘غ˘˘ي˘˘فأاو
فرطت˘لا ي˘ف ل˘غو˘م˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘ب ل˘ي˘ئار˘شسإا

و˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ى˘˘شصقأا ف˘˘ن˘˘شصم˘˘لاو
ر˘ي˘غ ر˘مأ’او ل˘ي˘ح˘ت˘˘شسم˘˘لا لا˘˘م˘˘ت˘˘ح’ا
ادغ دق وهاينتن نإاف هيلعو ،ًادبأا نكمملا
ميعزلاو ،ناديم˘لا ي˘ف د˘ي˘حو˘لا سسرا˘ف˘لا
ةدا˘ي˘قو ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘كششت˘ل ل˘هؤو˘م˘˘لا
ٍماع ٍءارقتشسا رخآا قفو ،ةمداقلا ةلحرملا

رثكأ’ا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا ة˘ي˘شصخ˘ششلا لو˘ح
.ةموكحلا ةشسائرل ًةبشسانم
،ًادج ةقاشش وهاينتن ةمهم نوكت ’ دق
ةثÓثل ةدودح˘م˘لا ه˘ت˘جا˘ح ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
لمع˘لاو ر˘ششي˘ج ه˘ما˘مأا˘ف ،ط˘ق˘ف ءا˘شضعأا

ٌةريغشص ٌةفيعشض ٌبازحأا يهو ،سستريمو
اهيف عقت د˘قو ،ة˘كشسا˘م˘ت˘م ر˘ي˘غو ٌة˘ششه
هتمهم لعجت دق يتلا تائجافملا سضعب
دعب ةديدع ٌتراششإا كانهو ،ًادج ةلهشس

ي˘ف ا˘ه˘لذ˘ب ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
هباطقتشسا ةينا˘كمإا˘ب هر˘ششب˘ت م˘ه˘طا˘شسوأا
ريغ رمأ’ا اذهو ،راشسيلا ءاشضعأا سضعبل
هتبرجت لعلو ،ًادبأا ٍدعبتشسم وأا ٍبرغتشسم
نأا ىلع هعجششت ًاميدق كراب دوهيأا عم
،لمعلاو رششيج يبزح عم اهلثم بعلي
سضرعلا رظتني نم نيبزحلا يف كانهو
ةينلع لئاشسر لشسريو ،ةقفشصلل أايهتيو
مهدادعتشسا اهيف نودبي ،ةيرشس ىرخأاو
.يزخملا ليحرلا وأا فيرششلا فلاحتلل
وهاينتن هرظتني يذلا ريبكلا زنكلا نكل
فÓتئا وهف ،هيف لمأايو هيلع نهاريو
،ككفتيو عدشصتي أادب يذلا سضيبأا قرزأا
اهددشس يتلا ةع˘جو˘م˘لا تا˘بر˘شضلا د˘ع˘ب

هشسيئر ىلإا ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا لÓ˘خ
عجار˘ت ن˘ع ر˘ف˘شسأا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،سست˘نا˘غ
ديزي اذهو ،تشسينكلا يف هليثمت ةبشسن
قاقششناو هفÓتئا كيكفت ةيلامتحا نم
سصقرلا ديبل ريئاي لشضفي دقف ،هئاشضعأا

تفخو هت˘قر˘ف تر˘شسخ نأا د˘ع˘ب ًادر˘ف˘ن˘م
دقف هلاشصفنا نلعأا نإا اهنيحو ،اهتوشص
ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضفأا نور˘˘خآا ىر˘˘ي
،ةماع وأا ةيشصخشش زفاوح لباقم وهاينتن

نيلتكتلا نيب ةلشصافلا ةفاشسملا نأا ًاملع
امهعمجت يتلا تاشسايشسلاو ،ةريبك ريغ
دعابت وأا امهقرفت يتلا كلت نم رثكأا
وهاينتن عم ةمئاقلا ةيلاكششإ’او ،امهنيب
عيمج˘ف ،ة˘ي˘شسا˘ي˘شس تشسي˘لو ة˘ي˘شصخ˘شش
ن˘˘م سضي˘˘بأا قرزأا ف˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت با˘˘˘ط˘˘˘قأا
عم نوقفتي ،ديب’و رابكلا ت’ارنجلا
مشضو ،ةيناطيتشس’ا هتشسايشس يف وهاينتن
ةيليئارشسإ’ا ةدا˘ي˘شسلا ط˘شسبو ق˘طا˘ن˘م˘لا

هتداعشسو ةريبك وهاينت˘ن ة˘حر˘ف .ا˘ه˘ي˘ل˘ع
،ىنمتيو ديري ام هل ققحت دقف ،ةرماغ
يتلا تاوشصأ’ا ديعتشسي نأا عاطتشساو
ةينيميلا ممهلا سضه˘ن˘ت˘شسي نأاو ،ا˘هد˘ق˘ف
ه˘ي˘م˘ير˘غ ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ناو ،تر˘ت˘ف ي˘ت˘لا

قابشس نم امهجرخأاو ،نامربيلو سستناغ
سضر˘ف ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘مر˘˘حو ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،هقيرط يف تابقعلا قلخو امهطورشش
رهششلا نم رششع عباشسلا موي بهذيشسو
فيلكتب ًانشصحم ةمكحملا ىلإا يراجلا

ليكششتب هل ينويهشصلا نايكلا سسيئر
ًافئاخ همامأا ءاشضقلا فقيشسو ،ةموكحلا

زا˘ه˘ج˘لا ل˘ي˘كششت ةدا˘˘عإا˘˘ب هدو˘˘عو ن˘˘م
ه˘˘ت˘˘شصر˘˘ف ي˘˘ه هذ˘˘ه نأ’و ،ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

هدهج ىراشصق لذبيشسف ،ةريخأ’ا ةيبهذلا
،ءاشضعأا ةثÓث نم رثكأا باطقتشسا يف
ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘كششت ي˘˘ف ًار˘˘ح نو˘˘كي˘˘ل
ةمئاوملا نم نكمت˘ي˘لو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ًاردا˘قو
،اهنيب ةلشضافملاو ةيبزحلا طورششلا نيب
بازحأ’ا ةيرشصح نم ًا˘ي˘ب˘شسن رر˘ح˘ت˘لاو
.اهتابلط ةرثكو ةينيميلا
امك هحلاشصل وهاينتن رومأا يشضمت لهف
ي˘ف هدو˘ه˘ج ر˘ي˘شستو ،ى˘ن˘˘م˘˘ت˘˘يو بح˘˘ي
يف نيكشسلا ريشسك يموكحلا ليكششتلا
ٍةمظ˘ع˘ب أا˘جا˘ف˘ي˘شس ه˘نأا مأا ،ير˘ط˘لا د˘بز˘لا

،ملثتت وأا هنيكشس اهمامأا رشسكنت ،ٍةريبك
ا˘هزوا˘ج˘˘ت وأا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع˘˘يو
،ديدج نم ل˘ششف˘ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع فا˘ف˘ت˘ل’او
باز˘˘حأ’ا ل˘˘كو ىر˘˘ق˘˘ه˘˘ق˘˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘يو
جتنت ٍةعبار ٍتاباختنا وحن ةيليئارشسإ’ا
تاذ ق˘ل˘خ˘تو ،ما˘قرأ’او ج˘ئا˘ت˘ن˘لا سسف˘˘ن
نايكلا قرغتو ،دوم˘ج˘لاو ءا˘شصع˘ت˘شس’ا
ٍة˘ي˘ن˘مأا ىر˘خأاو ٍة˘يدا˘شصت˘قا ٍتا˘˘مزأا ي˘˘ف
،ه˘قو˘ف˘ت ن˘م ه˘مر˘ح˘تو ه˘نزاو˘ت هد˘ق˘˘ف˘˘ت
،هع˘يرا˘ششم ل˘ششف˘تو ه˘ج˘مار˘ب ل˘ط˘ع˘تو
هلكاششمبو هريغ نع همومهب هلغششتو
.هاوشس نع

ةثÓثلإِ ءاضضعأ’إ نع ِةقاضشلإ ِثحبلإ ُةلحرو وهاينتن
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نرقلا ةقفشص نÓعا تاوطخ ناب دحا فلتخي ’
ءاج اهنع نÓع’ا يف ةيكيرم’ا ةراد’ا عراشستو
سسيئر هفيلحل يكيرم’ا سسيئرلا معد ةيفلخ ىلع
نيماينب ةيليئارشس’ا لامع’ا ريشست ةموكح ءارزو
ة˘م˘شسا˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا د˘ع˘تو و˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
تاباختن’ا لÓخ قفخأا يذلا يشسايشسلا هلبقتشسمل
ه˘جاو˘ي ه˘نو˘ك ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘كششت ي˘ف  ة˘ق˘با˘˘شسلا
قلعتت داشسف اياشضق يف هرظتني نجشسلاو تاماهت’ا
ةرتف لÓخ ةنامأ’ا ةنايخو لايتح’او ةوششرلا مهتب

مÓشسلا ةيلمع اهيف تدهشش ىتلا ةقباشسلا همكح
تناكو تايوتشسملا عيم˘ج ى˘ل˘ع ا˘ح˘شضاو ا˘ع˘جار˘ت
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ها˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ىلع لمع˘ي نا˘ك و˘ه˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضارأ’او
ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’ ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسيو سضر’ا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘شس
يلودلا نوناقلل حشضاف قرخ يف تانطوتشسملا

ءا˘ن˘با د˘شض بور˘ح˘لاو ل˘ت˘ق˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع سسرا˘˘مو
مكحلا ىف هئا˘ق˘ب ل˘جا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

يف ابراشضو لايتح’او بشصنلا ىف ارهام ناكو
ةشصاخلا ةيشضام˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا تت˘ب˘ثا د˘ق˘ل . دا˘شسف˘لا

مئاق لÓتح’ا عمتجم نا ةيليئارشس’ا تاباختن’اب
فلتخم اهشسرامت يتلا ةيهاركلاو ةيرشصنعلا ىلع
ىمع’ا مهدقحو ةفرطتملا ةيليئارشس’ا بازح’ا

ينيطشسلفلا بعششلا هاجت فر˘ط˘ت˘م˘لا م˘ه˘كو˘ل˘شسو
لظ ىفو نيملشسملاو برعلل مههرك نع ربعتو
ة˘ي˘كير˘م’ا ة˘يا˘عر˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن ف˘˘ع˘˘شست م˘˘ل كلذ
بمارت ةشسا˘ئر˘ب ا˘كير˘ما ا˘ه˘تر˘فو ى˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
ىلع عئاقو نم ىرج ام ةليشصح ناو مهفيلحل

فيز فششكي لÓتح’ا ىدل تاباختن’ا ديعشص
ة˘ي˘ناود˘ع˘لا لا˘م˘عأ’ا ناو م˘ه˘يد˘ل ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
بع˘ششلا د˘شض ف˘قو˘ت˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
نيب تاقÓعلا ف˘يز ا˘شضيا تف˘ششك ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

هفده ىرج ام ناو بمارت ةرادإاو لÓتح’ا ةموكح
رارمتشساو لÓتح’ا عقاو سسيركت وه يشساشس’ا
يناطيتشس’ا ددمتلاو ةينيطشسلفلا سضر’ا ةقرشس
اهنأا دكؤوت ةيليئارشسإ’او ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا تا˘شسا˘ي˘شسلا˘ف
راتهتشساو لتقو راشصحو ريمدتو ناودع تاشسايشس
تاز˘كتر˘مو ر˘هو˘ج و˘ه اذ˘هو ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا م˘ي˘ق˘˘لا˘˘ب
اهريرمت نولواحي ىتلا (وهاينتن ‐ بمارت ةقفشص)

. يليئارشس’ا يشسايشسلا دهششملا نمشض
وه امك لÓتح’ا ىدل يباختن’ا دهششملا رمتشسي
دهعتو نرقلا ةقفشص نع نÓع’ا ىوشس قرف ’و
ةفشضلا م˘شض ط˘ط˘خ˘م ي˘ف رار˘م˘ت˘شس’ا و˘ها˘ي˘نا˘ت˘ن
ةثلاثلا تاباختن’اب هزوف نم نيرهشش لÓخ ةيبرغلا

ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلا ن˘م ة˘ع˘شسا˘شش تا˘حا˘شسم م˘˘شضو
ىلإا فدهت ةوطخ يف هباختنا ديعأا اذإا ةلتحملا
ديكأاتلابو ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا ه˘تد˘عا˘ق ز˘يز˘ع˘ت
تاريثأات ةيليئارشس’ا تاباختن’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل نو˘كي˘شس
ينيطشسلفلا بعششلا يل˘ع ة˘ح˘شضاو تا˘شسا˘كع˘ناو
نا وه لاجملا اذه يف انه ةمهملا ةيشضقلا نكلو
ةرورشضو ينيطشسلفلا عقاولل ةلماشش ةعجارم متي
ةشسرطغ ةهجاومل ةين˘طو ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘شسإا˘ب جور˘خ˘لا
راطا يف ةينيطشسلفلا ةدحولا ديشسجتو لÓتح’ا

يعرششلا لثمملا ةينيط˘شسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
تيوفت لجا نم ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل د˘ي˘حو˘لاو
تاشسايشسل د˘ح ع˘شضوو لÓ˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع ة˘شصر˘ف˘لا
. ةيليئارشس’ا زازتب’ا

سسيئرك ةطلشسلا يف اماع41 وهايناتن ىشضقو

هجاوي يذلا ديحولا ةموكحلا سسيئر وهو ءارزولل
نا ررقملا نمو هبشصنم يف وهو داشسفلاب تاماهتا
ةوششرلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب و˘ها˘ي˘نا˘ت˘ن ة˘م˘كا˘ح˘م أاد˘ب˘ت
يراجلا رهششلا نم71 يف ةقثلا ةنايخو لايتح’او
ه˘تر˘ي˘شسم ي˘ف م˘ئاز˘ه˘لا ر˘ب˘كأا ن˘م ةد˘حاو ه˘˘جاو˘˘يو
يشضاملا ليربا/ناشسين تاباخ˘ت˘نا ذ˘ن˘م ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
بزح هششياعي يذلا قزأاملا لكششو يشضاملا ماعلا
يذلا فعشضلا نم ة˘غ˘ي˘شص ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا دو˘كي˘ل˘لا
لÓتح’ا ةلود يف ليوطلا همكحو وهاينتن باشصأا
. يليئارشس’ا يركشسعلا
اشضفر تهجاو يتلا نرقلا ةقفشص هتزرفا ام نإا
ة˘ي˘ثرا˘كلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا كل˘تو قا˘ط˘ن˘˘لا ع˘˘شساو ا˘˘ي˘˘لود
نم اهقيبطت ىلع لÓتح’ا لبق نم رارشصإ’او
لو’ا عبرملا ىلا ةدوعلاب ددهي تاب دحاو بناج
يف لام’ا نادقفو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا م˘ل˘ح˘لا عا˘ي˘شضو
ةشسايشس نم ززعيو ة˘ي˘م˘ل˘شس لو˘ل˘ح ى˘لا ل˘شصو˘ت˘لا
باشسح ىلع همعدو لÓتح’ا رمع ةلاطإاو عمقلا
ةماقإاو ينيطشسلفلا بعششل˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا
. ةينيطشسلفلا هتلود

لÓتح’إ يدل يقÓخأ’إ رايهن’إو ةيطإرقميدلإ فيز
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عاطقلأ يف نيرمثتشسملأ ليخأدم ىلع ابلشس رثأأ عشضولأ

جولثلإ بايغ ببضسب ةعيرضشلاب «جرح» يحايضس مضسوم
مراشص رأرق راظتنأ يف ىقبت ةيلمعلأ

 ةيلحملأ تاطلشسلأو يلأولأ لبق نم
 ةلضشنخب عجرتضسملإ راقعلإ ةيوضست

تايدحتلإو عقإولإ نيب يلاعأاب ةعيرششلأ لابج نودشصقي نيذلأ حايشسلأ ددعل «ريبك عجأرت» يف مشسوملأ أذه جولثلأ طقاشست بايغ ببشست
نيذلأ ةريقفلأ ةيدلبلأ هذه ناكشس ىتحو عاطقلأ يف نيرمثتشسملأ ليخأدم ىلع ابلشس رثأأ يذلأ عشضولأ ،ةديلبلأ

.ةطيشسب ةيعانشصو ةيراجت تاطاششن نوشسرامي
ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب تارا˘˘طإا تف˘˘ششك
كÓ˘˘˘مأاو ،ي˘˘˘˘شضارأ’ا ح˘˘˘˘شسم
ن˘ع ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب ة˘لود˘لا

را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع
حلاشصم فرط نم عجرتشسملا
تاءا˘ن˘ب˘لا را˘طا ي˘˘ف ةر˘˘ئاد˘˘لا
تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا ة˘˘˘يو˘˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘كب ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
قيرط لوغ˘يد ي˘ح ،رو˘با˘ششلا

ن˘ي˘ع ي˘حو ،ءا˘شضي˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘مر˘˘˘كلا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شصأ’ا
فلتخم ربع ةديدج تانكشسل
ةدئافل ،ةلششنخ ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حا
.نيناوقلل اقبط ةلودلا كÓمأا
رارق راظتنا يف ىقبت ةيلمعلا

تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م مرا˘˘شص
م˘ه˘شسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةي’ولا ي˘لاو لا˘م˘ك ر˘شصيو˘ن
ءا˘ق˘˘ل ل˘˘ك ي˘˘ف د˘˘كؤو˘˘ي يذ˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م را˘ق˘ت˘فا ن˘ع ل˘خد˘˘تو
ةي’ولا ةمشصاع رقم ةلششنخ
سضع˘˘ب د˘˘ي˘˘طو˘˘ت˘˘ل را˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل
دجي امك ،ةيومنتلا عيراششملا
ةدا˘عإا ي˘ف ه˘ت˘لا˘شض ن˘طاو˘م˘لا
سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تا˘˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لا
ةقير˘ط˘ب هءا˘ن˘بو ع˘جر˘ت˘شسم˘لا
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ت ’و ة˘˘˘يو˘˘˘شضو˘˘˘˘ف
فيقوتل ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ةداعإا راركت نم دحلاو ء’ؤوه
زاجنإاو ،ةيوشضوف ءايحإا ءاششنا

نود˘˘ب تا˘˘ن˘˘كشسو تÓ˘˘ح˘˘م
تقولا يف ،قئاثوو سصيخارت
بايغ نطاوملا لجشس هشسفن

يف ةيلحملا تاطلشسلل يلك
ن˘˘م ة˘˘بر˘˘تأ’او ما˘˘كر˘˘لا ع˘˘فر
ميدهت دعب عجرتشسملا راقعلا
لحرملا تانكشسلاو تاءانبلا
ةديدج تانكشس ىلا اهباحشصأا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا دد˘˘˘˘عو
باحشصأا ناكشسإ’ تشصشصخ
تزواجت ةيوشضوفلا ءايحأ’ا
تقو˘˘لا ي˘˘ف ،ن˘˘كشس ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘لأا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تاو˘شصأا ه˘شسف˘ن
ةوعدل كانهو انه نم عفترت

ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاوو تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
تاءاشضفلاو راقع˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ن˘˘˘م
ي˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسمو ة˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضلا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’او تا˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘لا
بوي˘ج˘لا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘شسÓ˘ل
 .ةرغاششلا تاراقعلاو
ةيريدم لثمم ىرخأا ةهج نم
نأا ح˘˘˘شضوأا ،ي˘˘˘شضارأ’ا ح˘˘˘شسم
ةيبلغأا تلمشش حشسملا تايلمع
تبرا˘قو تا˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
حشسملا تايل˘م˘ع ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا
،ةمداقلا رهششأ’ا ة˘ي˘ل˘ك ة˘ف˘شصب
ةيدلب نم ءزج ىوشس قبي ملو
،ةي’ولا ةمشصاع ر˘ق˘م ة˘ل˘ششن˘خ
،نار˘˘ي˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘شش تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو
ةيريدم˘لا تل˘ج˘شسو ،ة˘ج˘لو˘لاو
1621 حشسم يفيرلا راقعلا يف
،كلام36012 نم رثكأاب مشسق
184 لمشش يرشضحلا حشسملاو
رثكأ’ ،ةعطق33092 ـب مشسق
ى˘ل˘˘ع كلا˘˘م00742 ن˘˘˘˘˘م
يفو ،را˘ت˘كه6253 ة˘حا˘شسم
تلجشس يئاهنلا م˘ي˘قر˘ت˘لا را˘طإا
ةعطق27752 ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

،لوهج˘م˘ل˘ل تل˘ج˘شس937و
ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم نأا ا˘ف˘˘ي˘˘شضم
مامأا ةحوتفم يشضارأ’ا حشسم
م˘يد˘ق˘ت ةدا˘˘عإ’ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
م˘ي˘قر˘ت˘ل ةد˘يد˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شس’او م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
اهت˘ه˘ج ن˘م .يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ت˘فد˘لا

ةلودلا كÓمأا ة˘ير˘يد˘م ة˘ل˘ث˘م˘م
راد˘شصإا ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا تف˘˘ششك
مل ام راقعلا نم ةدافتشس’ا رارق
ا˘قو˘فر˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ل˘م ن˘˘كي
ةا˘˘م˘˘شسم˘˘لا ح˘˘شسم˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘ششب
*-4CCملاعملا ددح˘ت ي˘ت˘لا،
اهبحاشصو ،ةعطقلل ةحاشسملاو
اهراب˘ت˘عا˘ب ه˘م˘شسا˘ب ة˘ل˘ج˘شسم˘لا

ة˘ي˘م˘شسرو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ةعطقلل دÓيم ةداهشش ر˘ب˘ت˘ع˘تو
يشسيئرلا رتفدلا نم ةجرختشسم
.تامولعملا لكل ةددحملا

يداعشس يون

 «ةردانلأ» عأونألأ دحأأ نمشضتي
 يشسلكلأ رخشصلأ أذه نم

«ردانلإ» دوضسأ’إ ماخرلل عقوم فاضشتكإ
ناضسملتب نينهب

نينه ةيدلبب ارخؤوم فششتكأا
ة˘˘ي’و لا˘˘م˘˘شش م˘˘ل˘˘˘ك06)
˘ما˘خر˘ل˘˘ل ع˘˘قو˘˘م (نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
يذ˘˘˘˘لا «ردا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا» دو˘˘˘˘˘شسأ’ا
تاذ ة˘ي˘لوأا ةدا˘م˘ك ل˘غ˘˘ت˘˘شسي
،ءانبلا لاجم يف ةيلاع ةميق
سسي˘ئر ىد˘ل م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
.يدلبلا يبعششلا سسلجملا

اذه نأا دوليم ةزعوب ركذو
نم برقلاب فششتكا عقوملا
ةيدلبب «دمحم يديشس» ةيرق
ةشسشسؤوملا فرط نم نينه
نمشضتيو ،ماخرلل ةي˘ن˘طو˘لا
ن˘م «ةردا˘ن˘لا» عاو˘نأ’ا د˘˘حأا
دو˘شسأ’ا نو˘ل˘لا تاذ ما˘خر˘لا
ءاشضيب طوطخب سشكرزملا
ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ي˘˘ف ةرو˘˘ه˘˘ششم˘˘لا
تنا˘˘ك يذ˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا و˘˘هو»
هذه هن˘م درو˘ت˘شست ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ل˘م˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا
.«ةبعشصلا

ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا فا˘˘˘شضأاو
ةريظح ميعدتل يتأاي ديدجلا
ةقطنملا˘ب ما˘خر˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا
ى˘ل˘˘ع ا˘˘شضيأا ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

سضي˘بأ’ا ما˘خر˘ل˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘قو˘˘م
ةيدلبب » ةرزات» لبج يلاعأاب
ةي’و64 نانومي ثيح نينه
ى˘˘شصح ي˘˘تدا˘˘م˘˘ب ن˘˘طو˘˘لا˘˘ب
.ماخرلا نيحطو ماخرلا

ع˘˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘م˘˘˘شسي˘˘˘شسو
ديدع ديوزت نم فششتكملا

ماخرلاب ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م
سصيلقت اذكو ،ردانلا دوشسأ’ا
ةداملا هذ˘ه دار˘ي˘ت˘شسا ةرو˘تا˘ف
هزر˘بأا ا˘م˘ب˘شسح جرا˘خ˘˘لا ن˘˘م
.ردشصملا سسفن

م .ح

هذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج لÓ˘˘˘˘خو
،زايتماب ةيحايشسلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا

ن˘م و˘ل˘خ˘ت دا˘كت ا˘ه˘نأا ر˘˘ه˘˘ظ
ق˘ير˘ط˘˘لا نأا ة˘˘جرد˘˘ل راوز˘˘لا
اهل ةيدؤوملا73 مقر ينطولا
ةد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا)
ن˘˘م ة˘˘˘غرا˘˘˘ف (ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ششلاو
دد˘˘˘ع اد˘˘˘ع ا˘˘˘م تارا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا

 نأا امك ،رخآ’ نيح نم ليئشض
’ ةي˘لا˘خ تح˘شضأا تا˘حا˘شسلا
ي˘ف ،نو˘˘كشسلا ’إا ا˘˘هر˘˘م˘˘غ˘˘ي

م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا تشسمأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح
ةقطنملا˘ب د˘ي˘حو˘لا قد˘ن˘ف˘لاو
.راوز ’و نئابز Óب
دحأا لامع نم انبارتقا ىدلو
هيف نكي مل يذلا معاطملا

نأا م˘˘˘˘غر د˘˘˘˘˘حاو نو˘˘˘˘˘بز ’و
اودكأا ،ءاذغ تقو ناك تقولا
اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ع˘ير˘ششلا» نأا ا˘ن˘ل
ةنشسلا هذه لÓخ ايموي لاحلا

نيذلا نئابزلا سضعب ادع ام
ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع لÓ˘خ نو˘˘تأا˘˘ي
مهدحأا لشسرتشساو.«عوبشسأ’ا
ر˘˘شضح˘˘ن مو˘˘ي ل˘˘ك» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
معطملا يف هشضرعنو ماعطلا

ءاشسملا يف همظعم يهتنيو
’ ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’ تاروذا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
ركذو.«هظ˘ف˘ح ع˘ي˘ط˘ت˘شسن

قد˘ن˘ف˘ب لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شس’ا ل˘˘ما˘˘ع
د˘˘ي˘˘حو˘˘لا قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا) «زرأ’ا»
نأا (ةق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف حو˘ت˘ف˘م˘لا
ة˘غرا˘ف نو˘كت دا˘كت فر˘غ˘لا»
ل˘غ˘˘شش لد˘˘ع˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح
ةئاملاب01 ي˘لاو˘ح فر˘غ˘˘لا

مدع ببشسب ةرتفلا هذه لÓخ
˘مد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن حا˘ي˘شسلا لا˘˘ب˘˘قإا
ام ةداع يتلا جولثلا طوقشس
لغشش ةبشسن ا˘ه˘لÓ˘خ برا˘ق˘ت
.«ةئاملاب ةئاملا فرغلا

م˘غر» ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ر˘˘كذو
هذه لÓخ راعشسأ’ا سضافخنا
0006 ىلإا0005 نم) ةرتفلا
ةلوذبملا تادو˘ه˘ج˘م˘لاو (جد
ةمدقملا ةمدخلا نيشسحت يف
قدنفلا نأا ’إا مهبذجل نئابزلل
امك.«ا˘ي˘لا˘خ نو˘كي نأا دا˘كي
تمت نيذ˘لا را˘ج˘ت˘لا ى˘كت˘ششا

م˘ه˘تÓ˘ح˘م ي˘ف م˘ه˘تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م
نوشضرعي نيذلا وأا ةريغشصلا

سضعب ةلقنتم ت’واط ىلع
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م
تا˘يو˘ل˘˘ح˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

دا˘˘˘شسك ن˘˘˘م تار˘˘˘شسكم˘˘˘لاو
،يقزرأا لاق ثيح ،مهتراجت
ه˘نأا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘شش د˘˘حأا
051 ـب اعلشس عيبي داكلاب»
’ ا˘˘م و˘˘هو مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف جد
نمث عاجرتشس’ ىتح يفكي
.«ةشضورعملا علشسلا

كلمي رجات دمحم دكأا امك
حتفي ’ هنأا اعشضاوتم اناكد
مويلا تاقوأا مظعم يف هلحم
ن˘ي˘ت˘عا˘شس وأا ة˘عا˘شس اد˘ع ا˘˘م
و˘هو ،ن˘ئا˘بز˘˘لا ةرد˘˘ن بب˘˘شسب
ةيلام ةراشسخ» يف هل ببشست

يف ريكفتلل هعفديو «ةريبك
اذه ة˘شسرا˘م˘م ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا»
.«طاششنلا

ابلشس رثؤوي جولثلأ بايغ
ناكشسلأ ليخأدم ىلع

 ةيدلبلأو
سسي˘˘ئر حر˘˘شص ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ر˘م˘˘عأا ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا هذ˘˘˘ه» نأا ،ةر˘˘˘˘كشسب
حايشسلل لئاهلا ددعلل رقتفن
يت˘لا جو˘ل˘ث˘لا ماد˘ع˘نا بب˘شسب
بذج يف ايشساشسأا Óماع دعت
ق˘طا˘ن˘م ة˘فا˘ك ن˘˘م حا˘˘ي˘˘شسلا
،«هجرا˘خ ن˘م ى˘ت˘حو ن˘طو˘لا

يلاحلا مشسوملا يف» افيشضم
راوزلا مودق لجشسن ام اردان

ي˘فو ،عو˘ب˘˘شسأ’ا ما˘˘يأا لÓ˘˘خ
يتأات عوبشسأ’ا ةيا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع
ءاشضقل طقف تÓئاعلا سضعب
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تقو
ءود˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’او
.«ةقطنملا
بب˘˘شسب ‐ ف˘˘ي˘˘شضي ‐ ه˘˘˘نا ’إا
لÓخ جولثلاو راطمأ’ا حشش
اعجارت» انلجشس مشسوملا اذه
امم حايشسلا ددع يف «اريبك
راجتلا ليخادم ىلع ابلشس رثأا
م˘ه˘ت˘يا˘ب˘ج تشضف˘خ˘نا ن˘يذ˘˘لا

يتلا بئارشضلا تلق يلاتلابو
م˘ل ثي˘ح ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ع˘˘فد˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ي˘خاد˘م زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت

ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ
.جد ينويلملا

نأا ةر˘كشسب د˘ي˘˘شسلا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
قفارملا ىلإا رقتفت ةيدلبلا»
عفدل ةيرورشضلا تآاششنملاو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نأا ىلإا اري˘ششم ،«ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
اهيدل سسيل ة˘ع˘ير˘ششلا ة˘يد˘ل˘ب
تاءا˘شضفو ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل ن˘كا˘مأا
قدا˘˘ن˘˘ف وأا لا˘˘ف˘˘طأ’ا بع˘˘ل˘˘˘ل

يف تابلط˘لا ي˘ط˘غ˘ت ةر˘ي˘ب˘ك
قدنف ادع ام ةورذلا مشسوم
متو ةيدلبلل كلم وهو زرأ’ا
6002 ذ˘˘˘ن˘˘˘م هرا˘˘˘ج˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا
قد˘ن˘فو سصا˘خ ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘ل
ه˘م˘ي˘مر˘ت م˘ت يذ˘لا م˘˘ي˘˘شسن˘˘لا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ل هرا˘˘ج˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شساو
ةعباتلا ةيعامتج’ا نوؤوششلا

نم ليلق ددعو ،كونبلا دحأ’
.ةريغشصلا رجاتملاو معاطملا

دفاوت حبشصأا ‐ لوقي ‐ اذهلو
ا˘ه˘˘نأ’ ادود˘˘ح˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
 قطانملل هجوتلا لشضفت

اهب تزج˘نأا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا
.ةيهيفرت تاءاشضف
رجح لقنلا لكششم فقي امك»
تÓ˘ئا˘ع˘لا ق˘ير˘ط ي˘˘ف ةر˘˘ث˘˘ع
نوكل˘م˘ي ’ ن˘يذ˘لا با˘ب˘ششلاو
ه˘جو˘ت˘لا نود˘ير˘˘يو تارا˘˘ي˘˘شس
مدع عم اشصوشصخ ة˘ع˘ير˘ششل˘ل
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل تÓ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح دو˘˘˘˘جو
و ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لا
ام ةرجأا تارايشس وأا ةعيرششلا

ن˘يذ˘لا سصاو˘خ˘لا سضع˘˘ب اد˘˘ع
،«ةيعرشش ريغ ةقيرطب نولمعي

يذ˘لا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر بشسح
وه ةلب نيطلا داز ام» نإا لاق
ذنم يئاوهلا دعشصملا فقوت

باب˘شسأ’ ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘شس ي˘لاو˘ح
.«اهلهجن

بذج قلخ ىلع لمعلأ ةرورشض
 ةعيرششلأ ةقطنمل يحايشس

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ةر˘˘˘كشسب ا˘˘˘عدو
ةيدل˘ب˘لا م˘عد ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

زا˘ج˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسمو
ى˘ت˘ح ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘شسا ع˘˘يرا˘˘ششم
ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ت

لمعلا بشصانمو ةورثلا قلخ
˘مد˘˘عو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘ششل
جولثلا طقاشست ىلع دامتع’ا
،ةقطنملل حايشسلا بذجل طقف
ءازإا «ه˘˘لؤوا˘˘ف˘˘ت» ن˘˘ع ا˘˘بر˘˘ع˘˘˘م
ا˘م˘ي˘ف ة˘مو˘˘كح˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
يف ةعقاولا تايدلبلاب قلعتي
.لظلا طاقن
نب ىليل تددشش اهتهج نمو
ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر ة˘˘ششت˘˘˘ف˘˘˘م قوز˘˘˘ع
ةحايشسلل ةيلحملا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب

قلخ ىلع لمعلا ةرورشض ىلع
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس بذ˘˘ج
ر˘ب˘كا با˘ط˘ق˘ت˘شس’ ة˘ع˘ير˘ششلا

.حايشسلا نم ددع
ن˘˘ل» بذ˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه نإا تلا˘˘قو
زا˘ج˘نا لÓ˘خ ن˘م ’إا ق˘ق˘ح˘ت˘˘ي
هيفرت˘لاو ة˘ي˘ل˘شست˘ل˘ل تاءا˘شضف
ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ةيفا˘ق˘ثو ة˘ي˘حا˘ي˘شس تار˘ها˘ظ˘ت
ي˘ف تا˘نا˘جر˘ه˘˘مو تÓ˘˘ف˘˘حو
فيرعت˘ل ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘ع ةد˘˘كؤو˘˘م ،«ا˘˘ه˘˘ب راوز˘˘لا
عيمج دوهج فتاكت ةرورشض»
نم لاجملا اذه يف نيينعملا

تاطلشسو تايذيفنت تايريدم
˘˘مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘شسوو ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م

ة˘ع˘ير˘ششلا ة˘ه˘جو˘ل ج˘يور˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيلبجلا ةحايشسلاب سضو˘ه˘ن˘لاو
ني˘ب م˘حÓ˘ت ق˘ل˘خ و ة˘ه˘ج ن˘م
نم راوزلاو ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشس
.«ىرخأا ةهج

ج.دمحم

8102 ةياهن يف تحتتفأ
ةيئافششتشسلأ ةشسشسؤوملاب
«ربمفون لوأأ» ةيعماجلأ

ةديدجلإ ةدحولإ
م’آÓل ةففخملإ تاجÓعلل

166ـب لفكتت نإرهوب
9102 يف اضضيرم

تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا ةد˘˘˘حو تل˘˘˘ف˘˘˘كت
تحتتفا يتلا ،م’آÓل ةففخملا
ةشسشسؤوملاب8102 ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
لوأا» ةيعما˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا
نع لقي ’ امب ،نارهوب «ربمفون
ةل˘ي˘شصح ق˘فو ،ا˘ًشضير˘م166
هذ˘ه˘ل لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘خ ا˘ه˘تد˘عأا
هذ˘ه ل˘˘ف˘˘كت˘˘تو.ةشسشسؤوملا
سصا˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘كششب ةد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لا
نم نوناع˘ي ن˘يذ˘لا ى˘شضر˘م˘لا˘ب
سسف˘˘ن˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو ،نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا
جÓعلا» نأاب ركذ يذلا ردشصملا
ى˘لإا فد˘ه˘ي م’آÓ˘ل ف˘ف˘خ˘˘م˘˘لا

ةايحلا ةيعون ن˘ي˘شسح˘ت نا˘م˘شض
ةلحرم يف نودجوي ىشضرملل
رييشست ىلع فرششيو.«ةيئاهن
ةعشستل عشستت يتلا ،ةدحولا هذه
نييئاشصخأا ءا˘ب˘طأا ة˘ع˘برأا ،ةّر˘شسأا
ة˘ت˘شسو ة˘حار˘ج˘لاو ماروأ’ا ي˘˘ف
ه˘ب˘شش ةر˘ششعو ن˘ي˘˘ما˘˘ع ءا˘˘ب˘˘طأا

نييناشسفن نييئاشصخأاو ن˘ي˘ي˘ب˘ط
ما˘شسقأا ةد˘ع م˘شضت ا˘م˘ك.نينثا

ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ل ةد˘˘حاو ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘شص
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ىر˘خأاو ،تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
،يشسفنلاو يد˘شسج˘لا م˘لأ’ا˘ب
م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ثو
يف ىشضرملل ةي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘عر˘لا

ةياعرلا مشسق ماق دقو.مهلزانم
لقي ’ امب لزانملا يف ةيبطلا

ةنشسلا لÓخ ةجرخ612 نع
ع˘م ه˘ي˘لا ر˘ي˘ششأا ا˘م˘ك ،ة˘طرا˘ف˘لا
يلزنم˘لا ءا˘ف˘ششت˘شس’ا نأا م˘ل˘ع˘لا

’ نيذلا ىشضرملل سصشصخم
بب˘شسب ل˘ق˘ن˘ت˘لا نو˘ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘شسي
.نشسلا وأا سضرملا

ك.لامك
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تاطلشسلأ نوبلاطي مهلعج امم ،ةيعامجلأ تاشضايرلأ فلتخمو ةلشسلأ ةركو وف غنوكلأو ديلأ ةرك رأرغ ىلع تاشضايرلأ

،مهتلاغششناب مامتهلأو مهل تافتللأ ةرورشض رئأزجلأ ةيلول ةشضايرلأو بابششلأ ةيريدم اهشسأأر ىلعو ةينعملأ
.ةيمويلأ مهتاناعمل أدح عشضت ةيشضاير تأءاشضف زاجنإأ لÓخ نم كلذو

ةطحملا لخدت نأا بقتري
نيرفا˘شسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ير˘ب˘لا
ز˘ي˘ح (أا) ف˘ن˘شص ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
ةنشسلا ةياهن لبق ةمدخلا
ثي˘ح ،يز˘ي˘ل˘يإا˘ب ة˘يرا˘ج˘˘لا
ةئاملاب59 ةب˘شسن ل˘ج˘شست
ام˘ك ،ا˘ه˘تا˘ششرو مد˘ق˘ت ي˘ف
ي˘لوؤو˘شسم ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

.ةي’ولاب لقنلا ةيريدم
لا˘غ˘ششأ’ا ا˘ي˘لا˘ح ىر˘˘ج˘˘تو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
،عورششملا اذهل ةيجراخلا

،يشسيئرلا قيرطلاب هطبرو
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘هو
لاغ˘ششأا ما˘م˘تإ’ ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ام˘ل˘ث˘م ،ل˘ما˘كلا˘ب زا˘ج˘نإ’ا

.عاطقلا ريدم حرشص
ةأا˘ششن˘م˘لا هذ˘ه ر˘فو˘ت˘تو

ةحاشسم ىلع عبرتت يتلا
ىلع عبرم رتم000.03
ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح
تارا˘˘ي˘˘شسو تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘جأا
،لابقتشسا وهبو تاي’ولا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘قورأا (5) ة˘˘˘˘شسم˘˘˘˘خو
ز˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘م
،ر˘كاذ˘ت˘ل˘˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ةيرشصعلا قفارملا ديدعو
،ةيتا˘مد˘خ˘لا تاءا˘شضف˘لاو
م˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘م رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘ع˘˘ير˘˘شسلا تا˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘ل˘˘˘ل
ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خو
تينرتنإا ىهقمو كاششكأاو
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،د˘ير˘ب˘ل˘ل عر˘˘فو
ق˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا سصي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ت
،ةطحم˘لا ةرادإ’ يو˘ل˘ع˘لا

ف˘˘˘شسو˘˘˘ي ح˘˘˘شضوأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
.يوارغم
ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ح˘˘م˘˘شسي˘˘شسو
ايلام افÓغ هل دشصر يذلا
يف جد نويلم007 هردق
يربلا لقنلا ةكرح ميظنت
فور˘˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘˘تو
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘شسم˘˘˘لا
يتلا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
نيرفاشسملا ةطحم اهفرعت
د˘ق˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ق˘˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘˘شسبأ’
ن˘م˘شضت ي˘ت˘لا ة˘يرور˘شضلا

امك.ن˘ير˘فا˘شسم˘لا ة˘حار
عور˘ششم˘لا اذ˘ه م˘ها˘شسي˘˘شس
م˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا
يتلا ةيومن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق ا˘ه˘˘ب م˘˘عد˘˘ت
عيشسوت يف يزيليإا ةي’وب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ ة˘˘كب˘˘شش
ثيح ،ةيجراخلاو ةيلخادلا
تÓ˘˘˘حر˘˘˘لا دد˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت
ةمظتنم ةلحر62 ةيمويلا
فشصن ل˘ك ة˘ل˘حر لد˘ع˘م˘ب
تاي’و فلتخم ىلإا ةعاشس
ىر˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
دوهجلا لذبتو.هحيشضوت

ير˘ب ط˘˘خ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو
ةا˘نا˘ع˘م ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
سصو˘شصخ˘ب ن˘˘ير˘˘فا˘˘شسم˘˘لا
نم ركاذتلا تازوجح رييغت
ادا˘ن˘ت˘شسا ،ىر˘خأا ى˘لإا ة˘ي’و
.ةي’ولاب لقنلا ريدمل

ج.دمحم

ةيلولأ اهمشضت74 عومجم نم
 بورضشلإ ءاملاب ةيدلب13 نيومت

ركضسعمب يموي لكضشب
نومت يتلا تايدلبلا ددع عفترإا
برششلل حلاشصلا ءام˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي
نم ةيد˘ل˘ب13 ى˘لإا ر˘كشسع˘م˘ب
اهمشضت ة˘يد˘ل˘ب74 عو˘م˘ج˘م
ريدم ىدل ملع امبشسح ةي’ولا
ة˘شسشسؤو˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةد˘حو˘˘لا
.هايملل ةيرئازجلا

،رونلا دبع يوارحشص ركذو
ة˘ي’و˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا دد˘˘ع نأا

لكششب نومت يتلا ركشسعم
ح˘˘لا˘˘شصلا ءا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘مو˘˘˘ي
فشصتنم ذنم عفترا برششلل
خيرات يشضاملا رياربف رهشش
هايم نم ةي’ولا ةشصح عفر
فلأا09 نم ةÓحملا رحبلا
بعكم ر˘ت˘م ف˘لأا221 ى˘لإا
13 ىلإا ةيدلب52 نم ايموي
لوؤوشسملا سسفن راششأاو.ةيدلب
يتلا تايدلبلا نيب نم هنأا ىلإا
يمويلا نيومتلا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شست
7 د˘˘جو˘˘ي بور˘˘ششلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
رمتشسم لكششب نومت تايدلب
42 رادم ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘نا نود˘ب
ينهوبو ةيفينحوب يهو ةعاشس
د˘ب˘ع يد˘ي˘شسو ة˘يد˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لاو
سشوريعو نيعلا سسأارو نموملا

نأا ىلإا اتف’ ،زاقعو ةيميÓعلاو
نا˘ك عا˘ط˘ق˘نا نود˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

ةدئا˘ف˘ل ق˘با˘شسلا ي˘ف نو˘م˘شضم
.طقف تايدلب ثÓث
6 نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا حر˘˘˘شصو
ةي’ولا سسفنب ىرخأا تايدلب

ةد˘ع˘ق˘لاو ة˘نا˘هز رار˘غ ى˘ل˘ع
سسراف نيعو لاطبأ’ا يداوو
را˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘شسو
مهنيومت متيشس ة˘ي˘ل˘يا˘ه˘شسلاو
ح˘˘لا˘˘شصلا ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
وينوي رهشش نم اءدب ،برششلل
˘مÓ˘˘ت˘˘شسا خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت عور˘˘˘ششم
تحتلا داو دشس نم اقÓطنا
عبرأا ةدئافل حارف نيع ةيدلبب
لاغششأا ءاهت˘نا اذ˘كو تا˘يد˘ل˘ب
ةدعقلاو ةناهز يتيدلب ديوزت
اقÓطنا ةÓحملا رحبلا هايمب
يداو˘ل خ˘شضلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م
.نارهو ةي’وب تÓيلت
ةيرئاز˘ج˘لا ةد˘حو ر˘يد˘م تف˘لو
هابتنإ’ا كلذك ركشسعمب هايملل
بونج نم تايدلب01 نأا ىلإا

ميعدت مت˘ي˘شس ة˘ي’و˘لا ط˘شسوو
برششلل حلاشصلا ءاملاب اهنيومت

مت ةديدج ةقيمع رابأا رفح ربع
.ةي’ولا حلاشصل اهليجشست
ة˘ي’و ة˘شصح ع˘فر نأا˘ب ،ر˘كذ˘˘ي
نم اقÓطنا هايملا نم ركشسعم
ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ي˘ط˘ح˘م
221 ى˘لا  (نار˘هو) ع˘ط˘ق˘م˘لا˘ب
لÓخ ررقت دق بعكم رتم فلأا
ماعلا ني˘مأÓ˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ةرا˘يز˘لا
ةي’ولاب ةيئاملا دراوملا ةرازول
ن˘يو˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
 .هايملاب يلحملا

ب.Úمأأ

ة˘˘ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘شسا ة˘˘˘لو˘˘˘ج ي˘˘˘فو
لا˘˘ب˘˘ششأا ى˘˘كت˘˘ششا ،«مÓ˘˘شسلا»ـل
نم حارج سشاب ةيدلب بابششو
مهقح يف جهنمم˘لا سشي˘م˘ه˘ت˘لا
قيلت ةمئÓم تاعاق رفوت مدعل
م˘˘ه˘˘طا˘˘ششن ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘˘ب
ةيدج لكب بردتلاو ،يشضايرلا
ءاو˘شس تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل اداد˘ع˘˘ت˘˘شسا
وأا ديلا ةرك ةشضايرب ةقلعتملا
ا˘ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا

«و˘˘˘ف غ˘˘˘نو˘˘˘كلا» و˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو «ود˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا»و
،ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘شضا˘ير˘لا

ن˘م ا˘ن˘بر˘ق˘ت قا˘ي˘شسلا اذ˘ه ي˘فو
تاد˘ي˘˘شس د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ك تا˘˘ب˘˘ع’
سشيمه˘ت˘لا ى˘لإا نر˘ششأا ي˘تاو˘ل˘لا
ةيدان لوقت ،نهقح يف جهنمملا
اهيف ىرجت يتلا ةيشضرأ’ا نإا
،ةيرجح ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا سصشصح˘لا

تاباشصإا نيقتلي نهل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م
هذه ىلع طوقشسلا ءارج ةريطخ
قيرف˘لا نأا ة˘ف˘ي˘شضم ،ة˘ي˘شضرأ’ا
،تايناكمإ’ا نم ريثكلا رقتفي
نرر˘ط˘شضي Ó˘ث˘م ءا˘ت˘ششلا ي˘ف˘ف
سصشصح˘˘لا˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا مد˘˘˘ع˘˘˘ل
بايغ لظ يف كلذو ةيبيردتلا
نم م˘ه˘ي˘م˘ح˘ت ة˘ق˘ل˘غ˘م تا˘عا˘ق
ترفوت نإا ىتحو ،ءاتششلا ةدورب
تاشضاير باحشصأا كانهف ،ةعاق
ا˘ه˘ي˘ف برد˘ت˘لا نود˘ير˘ي ىر˘˘خأا

م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ا˘شضيأا ء’ؤو˘˘ه نو˘˘ك
ءايلوأ’ا دحأا لو˘ق˘ي .تا˘شسفا˘ن˘م
اهدي ىلع ارشسك تقلت هتنبا نأا

وأا اهل جÓعلا ريفوت متي مل هنأاو

ا˘ه˘˘برد˘˘م ’إا ،يدا˘˘م سضيو˘˘ع˘˘ت
اهروزي ناكو اهب لشصتا يذلا
ف˘ي˘شضت˘ل ،نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘˘ف
نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘ف ه˘˘نأا ىر˘˘خأا
نم برقلاب بردتلا ىلإا رطشضن
ريشضحتلا راطإا يف اننأ’ لاجرلا
يتلا تاشسفانملاو تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
.عو˘ب˘شسأ’ا ر˘خآا ي˘ف ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ن˘شس
ديلا ةرك قيرف بلاطي هيلعو
ةينعملا تاطلشسلا نم تاديشس
بعÓم ريفوتو مهتلاحل رظنلا

ى˘ت˘ح ن˘ه˘˘ل ة˘˘شصا˘˘خ تا˘˘عا˘˘قو
برد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
.تاشسفانملا يف ةكراششملاو
قاششع ربع ،ىرخأا ةهج نمو
«وف غنوكلاو وديجلا» ةشضاير

ن˘م د˘يد˘ششلا م˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع
ترفو يتلا ةيلحملا تاطلشسلا
نو˘كرا˘ششت˘ي ةد˘حاو ة˘عا˘ق م˘ه˘ل
با˘ح˘شصأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
اذه ي˘فو ،ىر˘خأ’ا تا˘شضا˘ير˘لا
ةدع لطب «يزوف» ربع راطإ’ا

غ˘ن˘ي˘كلا» ة˘˘شضا˘˘ير ي˘˘ف تار˘˘م
نا لمأ’ا د˘ق˘ف ه˘نأا «غ˘ن˘ي˘شسكو˘ب
ا˘˘م˘˘ئادو عا˘˘شضوأ’ا ن˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘ت
هذه نع يلختلا راكفأا هدوارت
ى˘ندأا با˘ي˘˘غ بشسب ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
فيلاكت نإا Óئاق ،تايرورشضلا
نو˘ل˘ق˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘م نو˘˘كت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئار˘˘جإ’
تي˘ب˘م˘لاو ،ة˘شصا˘خ˘لا م˘ه˘لاو˘˘مأا
ة˘˘فا˘˘ششكلا تار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب نو˘˘˘كي

لك مغر هنا ادكؤوم ،ةيمÓشسإ’ا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘˘ه
ىلع لم˘ع˘ي ه˘نأا ’إا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
زو˘˘˘ف˘˘˘لاو ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ف˘˘˘ير˘˘˘ششت
˘˘ماد˘˘ع˘˘نا م˘˘غر ة˘˘ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.تايناكمإ’ا

ريثكلا لمأاي ،عقاولا اذه مامأاو
ةتافتلا يف بابششلا ء’ؤوه نم
ة˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘م
تا˘عا˘ق زا˘ج˘نإ’ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
فل˘ت˘خ˘م ة˘شسرا˘م˘م˘ل ة˘ي˘شضا˘ير
.مهيوهتشست يتلا تاشضايرلا

نوÒمح ةماشسأأ

اهتيمنت يف ةمهاشسملأ لجأل
ناجل بيضصنت وحن

ديدحتل ةكرتضشم
 ةفلجلاب لظلإ قطانم

ةيلول ةي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ مز˘ت˘ع˘ت
،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ بير˘˘˘ق˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لأ

د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘كر˘ت˘ششم نا˘ج˘ل ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت
يف ةمهاشسملأ لجأل ،لظلأ قطانم
تا˘يو˘لوأÓ˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسإلأو ا˘ه˘ت˘ي˘م˘ن˘˘ت
ي˘˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لأ را˘˘˘طإلا˘˘˘ب ىقر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بشسح ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيلولأ حلاشصم
صسأأرت دقف ،ردشصملأ تأذل أدانتشسإأو
،ر˘˘م˘˘ع ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ة˘˘يلو˘˘˘لأ ي˘˘˘لأو
ةيذيفنتلأ ةئيهلل اعشسو˘م ا˘عا˘م˘ت˘جإأ

،يرا˘ج˘لأ عو˘ب˘شسألأ ر˘ح˘ب ،ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
ثيح ،لظلأ قطانم ديدحتل صصخ

نع ةلوؤوشسملأ ناجللأ  ليكششتب  رمأأ
لماك  ربع ،قطانملأ هذه ديدحت
.ةيلولأ عوبر
يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ زا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ لوؤو˘˘شسم د˘˘كأأو

هذ˘˘˘ه نأأ ىل˘˘˘ع ،عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جإلأ لÓ˘˘˘˘خ
ا˘ه˘شسأأر˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ  نا˘ج˘ل˘لأ

يلثمم عم قيشسنتلاب رئأودلأ ءاشسؤور
دأدعإأ اهتمهم ،ةينعملأ تايريدملأ

ق˘طا˘ن˘˘م ي˘˘شصح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئلو ة˘˘طرا˘˘خ
اهتاجايتحإأ ديد˘ح˘ت˘ب أذ˘هو .ل˘ظ˘لأ
تايلمعلأ بيترت عم ةقدب قطانمل
. ةيولوألأ بشسح ةجمربملأ

م˘يد˘ق˘ت  نا˘ج˘ل˘لأ هذ˘ه˘ل ل˘كو˘˘ي ا˘˘م˘˘كو
ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘مزÓ˘˘لأ تا˘˘حأر˘˘ت˘˘قإلأ
ثيح ،نطأوملل ةيششيعملأ فورظلأ

ن˘˘˘م˘˘˘شضت نأأ ا˘˘˘شضيأأ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ىخو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
م˘ت ة˘˘ي˘˘ئلو  ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لأ

ةما˘ع˘لأ ة˘نا˘مألأ ح˘لا˘شصم˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ك˘ششت
.ةيلولأ رقمب
تأذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ءأر˘˘جإلأ أذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو
صسيئر تاميلعتل أذي˘ف˘ن˘ت ،رد˘شصم˘لأ
لفكتلا˘ب ة˘ي˘شضا˘ق˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ام لكب ةناعتشسإلأو ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘ب
ةفاشضملأ ةمي˘ق˘لأ م˘يد˘ق˘ت ه˘نأا˘شش ن˘م
.جمانربلأ أذهل

ب .صس

421 لشصأأ نم ةلواقم11 نم لاغششألأ زاجنإأ بحشس
ةلضشنخب «0002+0002» ينكضسلإ عورضشملإ لامكتضس’ نمزلإ قباضست «رإديضسوك»

ءانبلل راديشسوك ةشسشسؤوم لمعت
ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’او
زاجنإا ىلع فرششت يتلا ةلششنخ
ةي’ولاب ةينكشسلا عيراششملا ربكأا

زاجنا لامكتشس’ قاشسو مدق ىلع
0002 ةشصح نم لوأ’ا عورششملا
1راد˘˘ي˘˘شسو˘˘ك ها˘˘م˘˘شسم˘˘لا ن˘˘كشس
ا˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لاو
2102 ةنشس ذنم ةقبشسم تارارقب
ق˘با˘شسلا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةرابع تناك يتلاو ،ج .ةليباركوب

ام طقف قرولا ىلع تانكشس نع
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو ل˘˘˘خدأا

ن˘مز˘لا ع˘م قا˘ب˘شس ي˘ف ق˘با˘˘شسلاو
دعب دعوملا يف ةشصحلا زاجنإ’
باحشصأ’ ةرركتملا تاجاجتح’ا
ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا˘˘˘ب ىدأاو ،تا˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا
يتلا ءانبلل راديشسوك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يف زاجنإ’ا لاغششأا ىلع فرششت
ع˘فر ى˘لإا ن˘ير˘ي˘˘خآ’ا ن˘˘ير˘˘ه˘˘ششلا

تغلب زا˘ج˘نإ’ا ن˘م ة˘ي˘لا˘ع ةر˘ي˘تو
،ةئاملاب59 لاغششأ’ا ةبشسن تقافو
ل˘˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘شست ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو
ةيدقاع˘ت˘لا لا˘جآ’ا ي˘ف عور˘ششم˘لا
بحا˘شصب ة˘كر˘ششلا ط˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
رييشستلاو ةيقرتلا ناويد عورششملا
رظتنيو ،ةلششنخ ةي’ول يراقعلا
ن˘م دد˘ع˘˘ل ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
ابيرق˘ت رد˘ق˘ت ة˘شصح˘ب تا˘ن˘كشسلا

اذهب اهباحشصأا ىلع ةدحو006
يلاو هب ىلدأا ام بشسح عورششملا
ةيادب لبق يديزوب يلع ةي’ولا
ن˘م دد˘ع ر˘كذو ،نا˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش
ةرايز لÓخ تانكشسلا باحشصأا
ةيعون نأا مهتانكشسل ةيعÓطتشسا
ةلمعتشسملا ءانبلا داومو لاغششأ’ا
نشسحأا نم تارامعلاو ققششلا يف
عنشصلا ةيلح˘م˘لا داو˘م˘لاو ع˘ل˘شسلا

اقباشس ةزجنملا تانكشسلا سسكع
لبق نم ةديدجلا ةنيدملا تاماقإاب
نأا اودكأا امك ،ةشصاخ ت’واقم
ادج ةيلاع ةريتو تدهشش لاغششأ’ا
مغرلا ىلع ةريخأ’ا رهششأ’ا يف
تببشست يتلا ةيوجلا تابلقتلا نم
تابشسانم يف لاغششأ’ا فقوت يف
م˘˘ت يذ˘˘˘لا ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘هو ةد˘˘˘ع
ت’واقملا فرط نم هكاردتشسا
دو˘ق˘ع˘ب ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ة˘˘لوا˘˘ن˘˘م˘˘لا

لاغششأ’ا سضعب ذيفنتل تايقافتاو
،جا˘جز˘لاو ن˘هد˘لا ،ة˘˘كا˘˘شسم˘˘لا˘˘ك
.بششخلا

ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م بشسحو
نأا ،أا. يداهلا ةلششنخب راديشسوك
421 غلب ت’واقملا هذه ددع
عم دوقعلا خشسف م˘ت˘ي˘ل ،ة˘لوا˘ق˘م
ر˘ت˘فد˘ب مز˘ت˘ل˘ت م˘ل ة˘لوا˘ق˘م11
راديشسوك نأا افيشضم  ،طورششلا
اهتامازتلاو اهتابجاو لكب تماق

ةلوانملا ت’واقملا مامأا ةيلاملا
ر˘˘˘يد˘˘˘م فا˘˘˘شضأاو ،ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ايشصخشش ر˘ه˘شسي ه˘نأا راد˘ي˘شسو˘ك
تاقحتشسملا ل˘ك د˘يد˘شست ى˘ل˘ع
ةيهتنملا تاي˘ع˘شضو˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
مت امك ،اهلاجآا يف ت’واقملل
رثكأاب تاششرو˘لا سضع˘ب م˘ي˘عد˘ت
سصتخمو ينف لامع001 نم
ر˘ه˘شسي ه˘نأاو ة˘ي’و˘لا جرا˘خ ن˘م
لاغششأ’ا ةيعشضو ةع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ك ع˘مو بر˘ق ن˘ع
ر˘م˘ت˘شسم˘˘لاو م˘˘ئاد˘˘لا عÓ˘˘طإ’او
ىلع زيكرتلاب زاجن’ا تاششرول
،ةدو˘˘ج˘˘لاو ،لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’ا نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م
ن˘م ل˘˘كب ته˘˘ت˘˘نا001/001
،جاتلا ،ةماركلا ،نيماشسيلا ةماقا
.رثوكلا

ي˘˘ن˘˘كشسلا عور˘˘ششم˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت˘˘يو
ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو0002+0002
يمشسي ا˘م وأا ة˘يرا˘ج˘يا ة˘ي˘مو˘م˘ع
نيعمجم ىل˘ع2و1 راديشسو˘كب
ةطشسوتمو21 ةدعاق نييشسردم
يف ةيوناثو ،لاغششأ’ا مهب ةيهتنم
ةيجراخلا ةئيهتلاو زاجن’ا روط
نا ىلع اهب لاغشش’ا ءاهنا تبراق
تاكبششلاب تا˘ن˘كشسلا ط˘بر م˘ت˘ي
 .اهميلشست لبق ةيثÓثلا

يداعشس يون
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نكمي ’» :زيغيردور
ديردم وكيتلتأإ فاقيإإ
 «ينويميضسو ينافاك عم

بع’ ،زي˘غ˘يردور نا˘ي˘ت˘شسير˘ك د˘ق˘ت˘ع˘ي
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا لورا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
د˘حأا ’ نأا ،ق˘با˘شسلا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأاو
ةمشصا˘ع˘لا يدا˘ن فا˘ق˘يإا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي˘شس
نوشسنيدإا لمشش ّمل ثدح لاح ةينابشسإ’ا

وغييد ينيتنجرأ’ا بردملا عم ينافاك
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا لوا˘˘حو.ينويميشس
اد˘ناو) ى˘لإا ي˘نا˘فا˘ك را˘شضحإا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
مل هنكل يف˘نا˘ج ي˘ف (و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘ي˘م
نأاششب قافتا ىلإا لشصوتلا نم نكمتي
نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘شس سسيرا˘˘ب ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا
ةي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘كذو.يشسنرفلا
ا˘ًلا˘م˘ت˘حا ر˘ث˘كأ’ا ة˘ه˘جو˘لا نأا ة˘ي˘˘شسنر˘˘ف
ي˘ه ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف رودا˘تا˘م˘ل˘˘ل
حبشصأا امدعب كلذو ،يكيرمأ’ا يرودلا

عم هدقع ددجُي نل هنأا دكؤوملا هبشش نم
مغر زيغيردور دق˘ت˘ع˘يو.ي˘ج سسإا ي˘˘ب
نا˘كم˘لا و˘ه د˘يرد˘م و˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا نأا كلذ
ن˘م ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نا˘˘فا˘˘كل بشسنأ’ا
.ءارمآ’ا ةقيدح نم رظتنُملا

تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك لا˘˘قو
نكمي ’’’ :ةينابشسإ’ا (سسآا) ةفيحشصل
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘م ي˘نا˘فا˘˘ك فا˘˘ق˘˘يإا
.ينويميشس بناجب
12 بع˘ل ي˘نا˘فا˘ك نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا

ذن˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب ع˘م ةارا˘ب˘م
ع˘ي˘م˘˘ج با˘˘شسح˘˘ل م˘˘شسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
فادهأا7 مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا

.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت3 مدقو
متهم نÓيم رتنإإ

 ونيروت عفإدم مضضب

رتنإا نأا وتاكريم ويششتلاك عقوم رششن
عافد طوطخ ميعدت ىلإا ىعشسي نÓيم
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘شسو˘˘م لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
.لبقملا ةيفيشصلا

ودنامرأا نأا ةيفحشصلا ريراقتلا تنلعأاو
ليحرلا نم برتقي ونيروت عفادم وزتيإا

.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ قيرفلا نع
اهل دعتشسي يتلا ةروثلا دعب اذه يتأاي
ةمداقلا ةرتفلا لÓخ ونيروت ولوؤوشسم
همدقي يذلا فيعشضلا ءادأ’ا دعب ًةشصاخ
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

يرود ى˘لإا طو˘˘ب˘˘ه˘˘لا ن˘˘م بار˘˘ت˘˘قإ’او
.ةيناثلا ةجردلا

رششع سسماخلا زكرملا ونيروت لتحيو
ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘˘ف
’ زكرم وهو طقف ةطقن72 ديشصرب
تنومديب ميلقإا يدان خيراتو مشسإاب قيلي
.يلاطيإ’ا

لوأا وز˘ت˘يإا نو˘كي نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘حار˘˘لا
ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ع˘م ًة˘شصا˘خ ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
يدا˘ن˘لا د˘عا˘شست فو˘شس ي˘ت˘˘لاو بعÓ˘˘ل

.ريبك ٍلكششب ًايدام هنم ةدافتشس’ا ىلع
حتف ىلإا نÓيم رتنإا ولوؤوشسم دعتشسيو
نأاششب ونيروت ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م˘لا با˘ب

و˘ي˘نو˘ط˘نأا ة˘ب˘˘غر ع˘˘م ود˘˘نا˘˘مرأا م˘˘شض
ةريبكلا يروزتارين˘لا برد˘م ي˘ت˘نو˘ك
عفاد˘م˘لا ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ف
لÓخ ي˘عا˘فأ’ا فو˘ف˘شص ى˘لإا ه˘م˘شضو
.ةمداقلا ةرتفلا
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 ابغوب ريضصم مضسحب دتيانوي رتضسضشنام بلاطي دنانيدرف وير
11

قباشسلا ه˘يدا˘ن د˘نا˘ن˘يدر˘ف و˘ير غ˘ل˘بأا
مهيلع نيعتي هنأا دتيانوي رتشسششنام
ةرم ابغوب لو˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘شسم د˘يد˘ح˘ت
نم اونكمتي ىتح دبأ’ا ىلإاو ةدحاو
.اًمدق يشضملا

تا˘ع˘ئا˘شش ز˘كر˘م ي˘ف ا˘ب˘غو˘˘ب نا˘˘ك
،يشضاملا فيشصلا ذنم ت’اقتن’ا

اًديدج اًيدحت ديري هنإا لاق امدنع
ىلإا مامشضن’اب ملحي هنأاب فرتعاو
.ديردم لاير
هيدانب طشسولا طخ بع’ طبر مت
ىلإا ةفاشضإ’اب سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ق˘با˘شسلا

ببشسب ةكرحلا ةلق نأا امك ،ديردم
ترا˘ثأا م˘شسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘با˘˘شصإ’ا
اذ˘ه نأا˘ب تا˘ن˘ه˘كت˘لا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
د˘لوأا ي˘ف ه˘ل م˘شسو˘م ر˘خآا نو˘كي˘شس
قباشسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘فاد˘م.دروفارت
ة˘م˘ح˘ل˘م˘˘لا نأا ر˘˘ع˘˘ششي د˘˘نا˘˘ن˘˘يدر˘˘ف
ن˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘ن˘م˘˘ت ةر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ءارجإا ىلع يدانلا ثحو.عجارتلا

اذإا ام ديدحتل ابغوب عم تاثداحم
اذ˘˘ه ’ مأا ةردا˘˘غ˘˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘˘ي نا˘˘˘ك
برد˘م˘لا ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ف˘˘ي˘˘شصلا
ءا˘ن˘ب ن˘م ر˘يا˘ششلو˘شس را˘نو˘غ ي˘˘لوأا
يشسنر˘ف˘لا نود˘ب وأا ع˘م ا˘مإا ه˘ق˘ير˘ف
ة˘كب˘ششل د˘نا˘ن˘يدر˘ف لا˘قو.يلودلا

زو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ’’ترو˘˘ب˘˘شس ي˘˘ت ي˘˘ب’’
سسأا˘ك ى˘ل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
سسمأا0‐3 ي˘˘ت˘˘˘نوا˘˘˘ك ي˘˘˘بر˘˘˘يد
ةثداحم هذه نأا دقتعأا’’ :سسيمخلا
ر˘ت˘شسششنا˘م ن˘ي˘ب ثد˘ح˘˘ت نأا بج˘˘ي
.ابغوبو دتيانوي
وأا ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا د˘˘ير˘˘ي ل˘˘ه’’ :فا˘˘˘شضأاو
ظافتح’ا يلوأا ديري له ؟باهذلا
كنكمي هتيوشست متي نأا درجمب ؟هب

.كقيرف ءانب
،لعفلاب ةيراج رياششلوشس ءانب ةداعإا
عم دقاعتلا مت يشضاملا رياني يفف
نيفدهلا لجشس يذلا ولاغيا نويدوأا
يف دتيانوي قيرفل ثلاثلاو يناثلا
ىلع0‐3 اهيف زاف يتلا ةارابملا

.سسيمخلا موي يبريد سسأاك
ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا بعÓ˘لا ق˘˘لأا˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
ىلا هديشصر عفر نيفدهل هليجشستو

دعب رمحلا نيطايششلا عم فادهأا3
بو˘ل˘ك ما˘مأا ل˘ج˘شس نأاو ق˘˘ب˘˘شس نأا
.يبوروأ’ا يرودلا يف جورب
اًشضيأا زيدنانرف ونورب قلأات نيح يف
نم اًمداق قيرفلا ىلإا همامشضنا ذنم
.ةنوبششل غنتروبشس
سسماخلا ز˘كر˘م˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘ت˘ح˘ي

يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح
لوشصحلل يفكي ام وهو زاتمملا

ابوروأا لاطبأا يرود يف ناكم ىلع
م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تد˘˘˘يأا اذإا
يتيشس رتشسششنا˘م ر˘ظ˘ح ي˘شضا˘ير˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘ل
نأا غافاشس يبور ىريو.ةيبوروأ’ا
ابغوب ىلع ظفاحي نأا بجي دتيانوي
بناجب لئاه طشسو طخ ليكششتل
زيدنانرف
بجي’’ :ةكبششلا سسفنل غافاشس لاق
كلذ دوأا ا˘ب˘غو˘ب ى˘ل˘ع ظ˘فا˘˘ح˘˘ي نأا

حب˘شصأا ق˘ير˘ف˘لا نأا ل˘ي˘خ˘ت˘ن ا˘ن˘عدو
زيدنانرف راوجب يناموتكام مشضي
سشيليرغ مث ،دروفششارو ،وششناشسو
.نوتبماهرفلوو نم زينيميخ وأا يف
،قيرفلا اذه تيّمشس اذإا’’ :فاشضأاو
لاطبأا يرود يف مدقلا ةرك دمتعتو
رتشسششنامل اًكلام تنك اذإاو ،ابوروأا
ق˘ير˘ف˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا˘شسف ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
.’’بقللا ىلع سسفانيشس
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د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م بع’  غا˘فا˘شس ي˘بور ثح
اذ˘ه ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘ع˘برأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف
او˘نا˘ك اذإا ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’او ف˘˘ي˘˘شصلا
مشسوملا زاتمملا يرودلا بقل يدحت نوديري
ي˘ت ي˘ب’’ ة˘كب˘ششل تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.تروبشس
بردملا دعا˘ق˘ت ذ˘ن˘م بق˘ل˘لا˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ز˘ف˘ي م˘ل
ماع يف نو˘شسغر˘ي˘ف سسكي˘لأا ر˘ي˘شس يرو˘ط˘شسأ’ا

لا˘ط˘بأا يرود ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ششفو ،3102
.ةيشضاملا ةعبرأ’ا لوشصفلا نم ةثÓث يف ابوروأا
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘يا˘ششلو˘شس را˘نو˘غ ي˘˘لوأا ن˘˘كل
.دتيانوي تاورث لوحت تامÓع رهظي يلاحلا
هنييعت متي قيرفلل ينف ريدم عبار وه رياششلوشس
ى˘لإا ه˘ق˘ير˘ف دا˘ق د˘قو ،نو˘شسغر˘ي˘ف د˘عا˘ق˘ت ذ˘˘ن˘˘م
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف سسما˘˘خ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘شسل˘ي˘ششت ن˘ع طا˘ق˘ن ثÓ˘ث قرا˘ف˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘˘لا

.عبارلا زكرملا بحاشص
يشسليششت ىلع بلغتلا يف دتيانوي لششف ول ىتح
دق سسماخلا زكرملا نإاف ،عبارلا زكرملا بحاشص
ةمقلا ىلإا ةدوع˘ل˘ل م˘ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ًا˘ي˘فا˘ك نو˘كي
ةمكحم تديأا اذإا لبقملا مشسوملا يف ةيبوروأ’ا
ةدمل يتيشس رتشسششنام عنم يشضايرلا ميكحتلا

.ةيبوروأ’ا مدقلا ةرك نم نيماع
0‐3 دتيانوي رتشسششنام زوف دعب غافاشس ثدحتو
داحت’ا سسأاك ةارابم يف يتنواك يبريد ىلع

نيذلا نيبعÓلا اًزربم ،سسيمخلا موي يزيلجنإ’ا
ليوحتل مهعم عيقوتلا رياششلوشس ىلع نيعتي
ةرم نييبوروأاو نييلحم نيشسفانم ىلإا هقيرف
.ىرخأا

تا˘مد˘خ˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي ثح ا˘م˘˘ك
تانهكت بلق يف ناك يذلا ،ابغوب يشسنرفلا
.يشضاملا فيشصلا ذنم ت’اقتن’ا

يرودل د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘هأا˘ت اذإا ه˘نإا غا˘فا˘شس ح˘شضوأاو
،ةشسفانملا اهبلجت يتلا تاورثلاب ابوروأا لاطبأا

يلوبان عافد بلق عم دقاعتلا هيلع نيعتي هنإاف
ايشسوروب نم وششناشس نوداجو يلابيلوك وديلاك
طشسولا طخ بع’ سشيليرغ كاجو دنومترود
نوتبماهرفلوو مجاهمو Óيف نوتشسأ’ مجاهملا

.زينيميخ لوؤوار
يف مدقلا ةرك ىلع دمتعي رمأ’ا’’ :غافاشس لاقو
لوا˘˘ح˘˘ت كنأا ل˘˘ق ن˘˘كل ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
يذلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ء’ؤو˘ه سضع˘ب ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
.اًبعشص نوكيشس
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا كنا˘كمإا˘˘ب نا˘˘ك اذإا’’ :فا˘˘شضأاو
نيبعÓلا عيب نم ينيلرتشسإا هينج نويلم051
002 ةميقب رامثتشسا ىلع لوشصحلا مهنكميو
053 نوكيشس اذه نإاف ،ينيلرتشسإا هينج نويلم
.ينيلرتشسإا هينج نويلم
د˘ي˘ج ع˘ي˘قو˘ت نو˘كي˘شس ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘˘ك’’ :ل˘˘شصاوو
،ا˘كا˘شسي˘ب ناو كيد˘ل ا˘ه˘ت˘قو نو˘كي˘شس ،ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل
اذه نوكيشسو واشش كول ، يلابيلوكو ،رياوغامو
.ةياغلل ديج
كنإا لو˘قأا نأا دوأا ا˘ب˘غو˘ب˘ب ظا˘ف˘ت˘˘ح’ا’’ :ع˘˘با˘˘تو
زيدنانري˘ف و˘نور˘بو ي˘نا˘مو˘ت˘كا˘م ى˘ل˘ع تل˘شصح
.زينيميخ وأا سشيليرغ مث دروفششارو وششناشسو
تم˘ق اذإاو ،ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘˘ع˘˘برأا ء’ؤو˘˘ه’’ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
ةرك يف كراششتو ،قيرفلا اذه فوفشصل مهمشضب
قيرفلا نأا دقتعأا ،ابوروأا لاطبأا يرود يف مدقلا
.’’بقللاب زوفلا ىلع سسفانيشس

 سسوتناضس ةبهوم مضض ىلع ديردم لاير سسفاني سسوتنفوي
’’تروبشس ولليد ير˘يرو˘ك’’ ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘ششن
ديرد˘م لا˘ير سسفا˘ن˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ي نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
سسو˘ت˘نا˘شس يدا˘ن ة˘ب˘هو˘م م˘شض ى˘ل˘ع ي˘نا˘ب˘شسإ’ا
ةرتفلا لÓخ يجرو˘ج و˘يا˘ك با˘ششلا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
ودنو˘م˘لا ,,ة˘ف˘ي˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأاو.ةمداقلا
يششتيتاراب ويبا˘ف نأا ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ’’ و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
يف هتبغر نلعأا سسوتنفو˘ي˘ل ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
81ـلا بحاشص يليزاربلا بعÓلا ىلع لوشصحلا

.ديدجلا رامين ـب عيمجلا هبقلي يذلاو ًاماع
هلوط غلبيو مو˘ج˘ه˘لا ز˘كر˘م ي˘ف و˘يا˘ك بع˘ل˘يو
ى˘لوأا ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست˘لا ن˘م ن˘كم˘˘تو ،م˘˘شس671
يف سسوتناشس يف لوأ’ا قيرفلا سصيمقب هتايرابم
ءادأ’ا ىلإا ةفاشضإ’اب ،سسيروداترابيل ابوك ةلوطب
بخ˘ت˘ن˘م ة˘ق˘فر˘ب بعÓ˘لا ه˘مد˘˘ق يذ˘˘لا يو˘˘ق˘˘لا
.ماع71 تحت ليزاربلا

لاير نأا ةينابشسإ’ا فحشصلا ريراقت تنلعأا امك

ع˘م ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف لو˘خد˘لا ى˘لإا ى˘ع˘شسي د˘يرد˘م
مجاه˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘جأا ن˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
رار˘كت ي˘ف ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا بغر˘ي ثي˘˘ح ،با˘˘ششلا
ع˘م ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ح˘جا˘ن˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا
.روينوج سسويشسينيف
يف يئازجلا طرششلا دنب يجروج وياك كلميو
رظتني نكلو ،وروي نويلم05ـب ردقُملاو هدقع
دقع ءاهت˘نإا سسو˘ت˘ن˘فو˘يو د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م Ó˘ك
نم1202 ربمشسيد رهشش يف هقيرف عم بعÓلا
ٍلكششب هعيقوت ىلع لوشصحلا يف حاجنلا لجأا

.يناجم
ط˘خ˘لا ة˘مزأا ل˘ح ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ة˘˘ب˘˘غر ع˘˘مو
ولازنوغ بايغ دعب اهنم يناعي يتلا يموجهلا

حبشصي دق ،ةليوط ةرتفل ليجشستلا نع نياوغيه
يرينوكنايبلا مو˘ج˘ه˘ل ل˘ث˘مأ’ا ل˘ح˘لا و˘ه و˘يا˘ك
.ةلبقملا تاونشس رششعلا لÓخ

 نيبع’4 عم دقاعتلاب دتيانوي رتضسضشنام حضصني غافاضس
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ريد˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘شس ي˘كي˘ك ر˘شسك
قلعو هتمشص ةنولششربل ينفلا

تاءا˘˘م˘˘˘يإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘م لوأ’
نم ترد˘ب ي˘ت˘لا ت’ا˘ع˘ف˘ن’او
ر˘˘يد˘˘يإا د˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بارا˘˘˘˘˘شس
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خآ’ا و˘˘كي˘˘شسÓ˘˘كلا
ىلع ديردم لاير زوفب تهتنا
راطإا يف0‐2 ةجيتنب اشصرابلا
نيرششعلاو سسدا˘شسلا عو˘ب˘شسأ’ا
.ينابشسإ’ا يرودلاب
يف ايبارا˘شس تاءا˘م˘يإا تح˘ب˘شصأاو
يف عراششلا ثيدح وكيشسÓكلا
دعب ،اينولاتاك ةشصا˘خو ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا
اهمدختشسا يتلا ةيريبعتلا ةغللا
تجعزأا يتلاو ،وكيشسÓكلا يف
،سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ن˘˘˘م اءًز˘˘˘˘ج
نيذ˘˘˘لا نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ،ديدحتلابو
برد˘م˘لا تا˘م˘ل˘˘ك نأا˘˘ب اور˘˘ع˘˘شش
.مهل ةهجوم يناثلا

هتاحير˘شصت ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘شس لا˘قو
’’سسأا’’ ةفيحشص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا
ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م’’ :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘شسإ’ا
ايباراشس ريديإا نم وكيشسÓكلا
ركفأا ءيشش لوأا ،اًريثك ّيلع رثأا
نأا بجي ،انيدان ةروشص وه هيف
نأا كيلعو ،ةقيقد ةروشص نوكت
ينقلقي عوشضوم وه ،اهب متهت

ي˘شسا˘شسأا ءي˘˘شش و˘˘هو ،اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
نأا نكمي ،يل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘ه˘مو
تم˘ق ا˘ًل˘ث˘م كنأ’ كدا˘ق˘ت˘نا م˘ت˘ي
كيتكت وأا ،نيعم بع’ رييغتب

كو˘ل˘شسل˘ل سسي˘ل ن˘كلو ،ئ˘طا˘خ
.ماعلا

ر˘يد˘˘يإا ل˘˘ع˘˘ف در ل˘˘ه ،ه˘˘لاؤو˘˘شسبو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘ي˘˘بارا˘˘شس
،مع˘ن’’ :ن˘ي˘ت˘ي˘شس با˘جأا ،؟ة˘يد˘نأ’ا

هذ˘ه ،اًد˘بأا اًرذ˘ع سسي˘˘ل اذ˘˘ه ن˘˘كل
وه ،اهلح ر˘يد˘يإا لوا˘ح˘ي ة˘ل˘كششم
ه˘يد˘لو ع˘فد˘ن˘مو ر˘ي˘˘غ˘˘شص با˘˘شش
ر˘مأا اذ˘هو ة˘قا˘ط˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
،ءايششأ’ا نم ديدعلا يف يباجيإا
ء’د˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘˘ع تنأا ن˘˘كل
ةرو˘˘˘˘˘شصلا سسكع˘˘˘˘˘ت نأا بج˘˘˘˘˘يو
.يدانلل ةيباجيإ’ا

ع˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت ل˘˘ه ،ه˘˘˘لاؤو˘˘˘شسبو
:ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس با˘˘جأا ،؟ا˘˘ي˘˘بارا˘˘˘شس
وه ،ه˘ع˘م تثد˘ح˘ت د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب’’
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ،ق˘˘˘ل˘˘˘ق ا˘˘˘ًشضيأا
ةرادإ’ ا˘˘نرذ˘˘ت˘˘عا ي˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لو ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘˘ب
ي˘ف ا˘ي˘بارا˘شس ر˘يد˘يإا تا˘فر˘شصت
عئار سصخشش هنإا ،وكيشسÓكلا

ف˘ي˘ك م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي ن˘˘كل
لمحتا انأاو ،هباشصعأاب مكحتي
ناكو يأاطخ و˘ه ،ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

.عشضولا ىلع رطيشسأا نأا دب’
ر˘˘˘يد˘˘˘يإا تا˘˘˘فر˘˘˘شصت’’ :فا˘˘˘شضأاو
نوكي نأا يغبني ’ كولشس ايباراشس
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل دو˘˘˘جو˘˘˘م
ىرخأا ة˘ق˘ير˘ط كا˘ن˘ه ،ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
تشسي˘ل ،كتا˘ب˘ل˘ط ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل
نحن نكلو ،قيرفلل ريربت ةلأاشسم
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘حا˘˘تر˘˘م ا˘˘ن˘˘شسل
نم بكترم أاطخ وه ،تافرشصتلا
نأا بجيو ،يبيردتلا انمقاط لبق
.هبنجتن
نو˘كت نأا ج˘˘عز˘˘م ر˘˘مأا’’ :ع˘˘با˘˘تو
ىلع تنأاو ،كبقارت اريماك كانه

لك يف بقارمو ،ء’دبلا دعاقم
م˘ت˘ي نأا بج˘ي ءي˘˘شش اذ˘˘ه ،ءي˘˘شش
كد˘ي ع˘شضت نأا ن˘كم˘ي ’ ،هءا˘˘غ˘˘لإا

’ يك ،ةارابملا لاوط كمف ىلع
ةكرح رب˘ع كث˘يد˘ح طا˘ق˘ت˘لا م˘ت˘ي
ثدحت نأا فشسؤوملا نم ،هافششلا

.’’ءايششأ’ا هذه
ىلع ةشصاخ اريماك زيكرت نعو
ني˘ت˘ي˘شس م˘ت˘ت˘خا ،ء’د˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م
ةرملا تشسيل هذه’’ :اًلئاق هثيدح
ر˘مأا ا˘ه˘ي˘ف ثد˘ح˘ي ي˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا

سسي˘ت˘ي˘ب ي˘˘ف كلذ ثد˘˘ح ،اذ˘˘ه˘˘ك
اذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ،سسا˘م˘لا˘˘بو
عز˘˘˘عز˘˘˘يو ا˘˘˘ن˘˘˘ب ر˘˘˘˘شضي فو˘˘˘˘شس
ن˘ل اذ˘ه نأا ه˘ل لو˘قأا ،ا˘نرار˘ق˘ت˘˘شسا
.’’ثدحي

ةقفضصلإ يف نإديز ددهي اتيترأإ
 ديردم لايرل ةرظتنملإ

لا˘ن˘شسرآا يدا˘ن نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
ددهي اتيترأا ليكيم ينابشسإ’ا هبردم ةدايقب
ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير برد˘م ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘˘يز
يف يغنيريملل ةرظتنملا ةيموجهلا ةقفشصلا
.لبقملا يفيشصلا وتاكريملا

مجاهملاب همامتها ديردم لاير يدان ىدبأاو
يف فرتحملا ديفيد ناثانوج باششلا يدنكلا

ى˘ط˘عأا د˘قو ،ي˘كي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا تن˘˘ي˘˘ج فو˘˘ف˘˘شص
ءوشضلا ناديز نيدلا نيز يشسنرفلا بردملا
ىلع لوشصحلل ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا ةرادإ’ ر˘شضخأ’ا
.لبقملا يفيشصلا قوشسلا يف هعيقوت
ي˘ف د˘ي˘ف˘يد نا˘ثا˘˘نو˘˘ج لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو لا˘˘قو
ناثانوج’’ :اًرخؤوم اهب ىلدأا يتلا هتاحيرشصت
تنيج نأا تملع دقل ،ةيلاتلا ةوطخلل دعتشسم
ناثانوج نكل ،لوطأا ةرتفل هيلع ظافحلا دوي
.اًمدق يشضملا ديري
’’تروبشس01ول’’ عقوم تامولعمل اًقفوو
اًزهاج يزيلجنإ’ا لانشسرآا نوكيشس ،يشسنرفلا
ىلع وروي نويلم02 ةميقب اًشضرع عشضول

ديفيد ناثانوج تامدخ نيمأاتل تنيج ةلواط
.لبقملا يفيشصلا وتاكريملا يف
يلوؤوشسم با˘ج˘عإا د˘ي˘ف˘يد نا˘ثا˘نو˘ج لا˘ن د˘قو
اًيلاثم اًليدب هنوربتعي نيذلا لانشسرآا يبردمو
.تيزاك’ ردنشسكلأاو غنايمابوأا كيريميإا رييبل
سضوخ ديردم لاير ىلع نيعتيشس ،يلاتلابو
رفظلا دارأا اذإا لانشسرآا عم ةشسرشش ةشسفانم
.ديفيد ناثانوج يدنكلا مجاهملاب
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
مهمامتها اودبأا يتيشس رتشسيلو يشسليششتو
يأا كانه سسيل نكلو ،اًشضيأا تنيج مجاهمب
.دعب يمشسر كرحت

سضفري لوبرفيل رهاق
 ةنولضشرب ىلإإ لاقتن’إ

Óيعامشسإا يلا˘غ˘ن˘شسلا ،درو˘ف˘تاو م˘ج˘ن ف˘ششك
ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ًشضر˘˘˘ع سضفر ه˘˘˘نأا ،را˘˘˘شس
ىلإا لاقتن’ا لّشضفو7102 ماع يف ينابشسإ’ا

ةكراششملا هل ى˘ن˘شست˘ي ى˘ت˘ح ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘ير
.هروطت ةلشصاومو ماظتناب
قلأاتو نير ىلإا اغناريتلا دشسأا لعفلاب مشضناو
عفد يذلا رمأ’ا ،يشسنرفلا يدانلا عم ةدششب
نويلم03 ةمي˘ق˘ب سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل درو˘ف˘تاو
.يشضاملا فيشصلا يف هعم دقاعتلاو وروي
ةفيحشص اهتل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف را˘شس لا˘قو
ةنولششرب ىلع نير تلّشضف’’ :ةينابشسإ’ا (سسآا)
ي˘ف بغرأا م˘ل ي˘ن˘نأ’ رار˘ق˘˘لا اذ˘˘ه تذ˘˘خ˘˘تاو
دعاقم ىلع سسولجلل ةنولششرب ىلإا باهذلا
.ب قيرفلا يف بعللا وأا ء’دبلا

اذهلو بعللا يف اًقح بغرأا تنك’’ :ىهنأاو
.نير ىلإا باهذلا ترتخا
عنشصو نيفده لجشس راشس نأا ركذلاب ريدجلا
ي˘ف لوأ’ا لو˘بر˘ف˘ي˘ل طو˘ق˘شس ة˘ل˘ي˘ل ي˘˘ف ر˘˘خآا
.مشسوملا اذه زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

 وكيضسÓكلإ يف هدعاضسم ت’اعفنإ ىلع ةرم لوأ’ قلعيو هتمضص رضسكي نيتيضس

’’تروبشسوتوت’’ ةفيحشص ترششن
ع˘قو˘ت˘م˘لا ل˘ي˘كششت˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
دحأ’ا موي هتارابم يف سسوتنفويل
راطإا يف نÓيم رتنإا مامأا لبقملا

ة˘˘شسدا˘˘شسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا تÓ˘˘˘جؤو˘˘˘م
يرودلا تاشسفانم نم نورششعلاو
.يلاطيإ’ا

و˘ي˘جرو˘˘ج ة˘˘كرا˘˘ششم تح˘˘ب˘˘شصأاو
يرينو˘كنا˘ي˘ب˘لا ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘ل˘ل˘ي˘ك
نÓيم رتنإا ءاقل يف ديدهتلا تحت
بعÓ˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘˘ج مد˘˘˘ع بب˘˘˘شسب
ةباشصإ’ا نم لماك ٍلكششب هيفاعتو
ةرتفلا يف اهنم يناعي ناك يتلا
.ةريخأ’ا

ةيوق ةباشصإ’ يني˘ل˘ل˘ي˘ك سضر˘ع˘تو
يشضاملا توأا رهشش يف ةبكرلا يف
رهششأا ةتشس ةدمل اهرثإا ىلع باغ
،يرينوكنايبلا عم ةكراششملا نع
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف و˘˘ي˘˘جرو˘˘ج د˘˘جاو˘˘تو
يرودلا يف ايششيرب مامأا سسوتنفوي
يف ةدودعم قئاقدل كراشش نكلو
.ةارابملا ةياهن
يف م’أا نم بعÓلا يناعي لازامو
مو˘ي ًادر˘ف˘ن˘م برد˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ب˘كر
دادعتشسا راطإا يف يشضاملا نينثإ’ا
نÓيم مامأا هتهجاو˘م˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
مت يت˘لاو ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي
ءابطأا دكأا نكلو ،ًارخؤوم اهليجأات

ينيلليكل ةيندبلا ةلاحلا نأا قيرفلا
ًاز˘ها˘ج ح˘ب˘شصي فو˘شس ه˘نأاو ةد˘ي˘˘ج
.نكمم ٍتقو برقأا يف ةكراششملل
تا˘ب˘يرد˘ت ل˘م˘ع˘ب و˘ي˘جرو˘ج ما˘قو
نار˘م ي˘ف در˘ف˘ن˘م ٍل˘كششب ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب
نأا رظتنملا نمو سسمأ’اب قيرفلا
ي˘ب˘ط را˘ب˘ت˘خإ’ بعÓ˘˘لا ع˘˘شضخ˘˘ي
رتنإا مامأا هتكراششم ةيناكمإا ديكأاتل
.اهمدع نم
ينيلليك ةيزهاج مدع ةلاح يفو
يروز˘تار˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
تخيل يد سسايتام دجاوتي فوشس
يف هنم ً’دب يد˘ن˘لو˘ه˘لا ع˘فاد˘م˘لا
راوجب ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا عا˘فد بل˘ق

.يششتونوب ودرانويل
بع’ سشتينايب ميلاريم يناعي امك
نم زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘شسلا ط˘شسو ط˘خ
ًةشصاخ ةريخأ’ا ةرتفلا يف قاهرإ’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘شضع˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا د˘˘ع˘˘ب
د˘قو ًار˘خؤو˘م بعÓ˘لا ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت
يف روكناتن˘ي˘ب و˘غ˘يردور كرا˘ششي

سشت˘ي˘نا˘ي˘ب ن˘م ً’د˘ب ط˘شسو˘لا ط˘خ
سسي˘˘˘ل˘˘˘بو يز˘˘˘مار نورأا راو˘˘˘ج˘˘˘˘ب
.يديوتام
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي مو˘˘ج˘˘ه ط˘˘خ ي˘˘تأا˘˘يو
’ا˘ب˘يد و˘لوا˘ب ن˘م ٍل˘كب دا˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ناو˘خو ود˘لا˘نور و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘كو
.ودارداوك

 نÓيم رتنإإ مامأإ ينيلليكو سشتينايب ةكراضشم لوح كوكضش

نامري˘ج نا˘شس سسيرا˘ب يدا˘ن ذ˘خ˘تا
عيب نأاششب اًمزاح اًرارق يشسنرفلا
لا˘ير ى˘لإا ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ه˘م˘ج˘ن
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘شس لÓ˘خ د˘˘يرد˘˘م
.ةلبقملا ةيفيشصلا

اًرار˘كتو اًرار˘م ي˘با˘˘ب˘˘م ط˘˘ب˘˘تراو
هنوك ديردم لا˘ير ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب
يدا˘ن˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل ا˘˘ًي˘˘شسي˘˘ئر ا˘˘ًفد˘˘ه
برد˘م˘لاو ز˘ير˘ي˘˘ب و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ل˘˘ف
.ناديز نيدلا نيز اًشضيأا يشسنرفلا

ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شص تح˘˘شضوأا ،كلذ ع˘˘مو
ةينابشسإ’ا ’’وفيتروب˘يد ود˘نو˘م’’
ن˘˘م ةدراو˘˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘˘فو
يذلا ’’دت˘يا˘نو˘ي سسيرا˘ب’’ ع˘قو˘م
نامريج ناشس سسيراب رابخأا عباتي

ي˘شسنر˘ف˘لا م˘ج˘ن˘لا نأا ،بث˘˘ك ن˘˘ع

ديحولا بعÓلا وه يبابم نايليك
يبلا ليكششت يف سسمي ’ يذلا
ي˘ف ع˘ي˘ب˘ل˘ل ل˘با˘ق ر˘ي˘غو ي˘ج سسأا
.لبقملا فيشصلا
يدانلا ديري ،كلذ ىلإا ةفاشضإ’اب
ر˘شصا˘ن ير˘ط˘ق˘˘لا ه˘˘شسأار˘˘ي يذ˘˘لا
بتار ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي نأا ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا

خ˘يرا˘ت˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘غأ’ا ي˘˘با˘˘ب˘˘م
بعلم يف رارمتشس’ا˘ب ه˘عا˘ن˘قإ’
.سسنارب يد كراب
ةيليوج يف يبابم دقع يهتنيشسو
نا˘˘˘˘˘شس سسيرا˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘كلو ،2202
هليدعتو هدقع ديدمت ديري نامريج
،1202 ماع فيشص لبق هبتار عفرب

رشصان ربجي نأا هنأاشش نم كلذ نأ’
لبق هعيب ىلع سضوافتلل يفيلخلا

’ ىتح هدقع ةياهن نم دحاو ماع
.اًناجم هرشسخي
دمح نب ميمت ديري ،ببشسلا اذهلو
يدا˘ن كلا˘م ي˘نا˘ث لآا ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘ب
بتار ةدايز نامريج ناشس سسيراب
مدق ةرك بع’ ىلغأا هلعجل يبابم
.خيراتلا يف
71 يلاوح نآ’ا يبابم ىشضاقتيو
مشسوملا يف يفاشص وروي نويلم
يذلا يشسي˘م ن˘ع اًد˘ي˘ع˘ب ،د˘حاو˘لا
وأا ،وروي نويلم04 ىلع لشصحي
لشصحي ي˘ت˘لا ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م63
وروي نويلم13 وأا رامين اهيلع
ونايتشسيرك اهي˘ل˘ع ل˘شصح˘ي ي˘ت˘لا

ديدجت نأاشش نم ،كلذلو ،ودلانور
ىلإا هبتار لشصي نأا يبابم دقع

ي˘ف ي˘فا˘شص ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م05
.دحاولا مشسوملا

يبابم رارمتشسا يفيلخلا فدهيو
ى˘ت˘ح نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب ي˘ف
ماعلا وهو ،لقأ’ا ىلع2202 ماع
سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ه˘˘ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ُت يذ˘˘لا
.رطق يف ملاعلا
نا˘شس سسيرا˘ب ع˘فد˘ي يذ˘لا رار˘˘ق˘˘لا

اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل نا˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
ثيح ،ةحودلا نم يتأاي رامثتشس’ا
يدا˘˘ن˘˘لا كلا˘˘مو ر˘˘˘ط˘˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘مأا نأا
ةفيلخ نب دمح نب ميمت يشسيرابلا
عور˘˘ششم ءا˘˘ن˘˘˘ب د˘˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘نا˘˘˘ث لآا
ى˘ل˘ع ي˘ج سسأا ي˘ب˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا

نأا ىلع ةردقلا هيدل هنوك يبابم
.ملاعلا يف بع’ لشضفأا حبشصي

 ديردم لاير ىلإإ يبابم عيب نأاضشب اًمزاح إًرإرق ذختي سسيراب
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سشماه ىلع هيمركتل يناجم وعدت «فافلإ»
يوبابميز رئإزجلإ ءاقل

بعÓلا يناجم لراك «فافلا» مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا اعد
يذلا بعلملا يف دجاوتلل ،ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بشصا˘ن˘م˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا
نم3ـلا ةلوجلا راطإا يف يوبابميز مامأا رئازجلا ةهجاوم نشضتحي
عقوملا ف˘ششكو.نوريماكلاب1202 ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت
ميركت تررق ،ةريخأ’ا نأا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يمشسرلا

مامأا رشضخلا ءاقل سشماه ىلع ،قباشسلا يلودلا عفادملا يناجم لراك
بعللا هلازتعا قباشسلا ويشسكاجأا يدان مجن نلعأا امدعب ،«نيبراحملا

داحت’ا راششأاو.يشضاملا يرفيف21 موي ايمشسر ينطولا بختنملا عم
مداقلا سسرام62 موي مركيشس قبشسأ’ا «كانفأ’ا» دئاق نأا يرئازجلا
هحنم لÓخ نم ،يوبابميز مامأا رئازجلل ةبقترملا ةارابملا ةبشسانمب
ةلهؤوملا تايفشصتلا نمشض لخدت يتلا ةلباقملا ةقÓطنا ةبرشض ءاطعإا
ميظنت ىلإا ةفاشضإ’اب اذه ،نوريماكلاب1202 ايقيرفإا ممأا سساكل

.رشضخلا يبع’ روشضحب اقباشس ويشسكاجأا مجن فرشش ىلع ءاششع
ةيادب0102 ةنشس يرئازجلا بختنملل مشضنا دق يناجم نأا ريكذتلل

قيرفلا ناولأاب ةارابم26 سضاخ نيأا ،ايقيرفإا بونجب ملاعلا سساك نم
.ءارحشصلا يبراحم عم هراوششم ةليط فادهأا4 اهلÓخ لجشس ينطولا

ز.سس
«انوروك» سسوريف نم يناعي نم لكل ءافسشلإ ىنمت

تايرابملإ نع انروهمج بايغ :رضصان نب
ءيضش لك لبق ةحضصلإو ابيرغ نوكيضس

نÓيم يشس يأا مجنو يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا فششك
تايرابملا نع «يرينوشسورلا» راشصنأا بايغ لايح ريبكلا هفشسأا نع
نم ةريثك ءاحنأا يف انوروك سسوريف راششتنا ببشسب ،قيرفلل ةلبقملا
يف يمشسرلا هباشسح ىلع هديرغت قباشسلا يلوبمأا مجن رششنو.ايلاطيا
ابيرغ ارمأا نوكيشس »:بتكو بيرغ هنأاب رمأ’ا ىلع اقلعم «رتيوتلا»
لبق ةحشصلا نكل »: فيشضيل «روهمج نود ةلبقملا انتايرابم سضوخ
يف ثعبيل ،«انب نيروخف مكلعجنل انعشسوب ام لك مدقنشس ،ءيشش لك
يتلاو مهايإا اعجششم سسوريفلاب نيباشصملل ةدناشسم ةلاشسرب ريخأ’ا
اذهب نيباشصملا عيمجل ةعاجششلا »: ةعاجششلاب يلحتلل اهيف مهوعدي
.«يبطلا مقاطلاو نيشضرمملاو مهبراقأ’و سسوريفلا

تايرابملا ءارجإا ررق دق مدقلا ةركل يلاطي’ا داحت’ا نأا ةراششإÓل
ةيامحل ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك رو˘ه˘م˘ج نود˘ب «و˘ي˘ششت˘لا˘كلا» ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.دلبلا يف انوروك سسوريف يششفت ببشسب نيرشصانملا

ز.سس
رسصم يف نوبردملإ ،نوبعÓلإ هب ماق يذلإ ريبكلإ لمعلاب داسشأإ

ةيإدب لبق «ناكلإ»ـب جيوتتلإ انفدهتضسإ : حاجنوب
نيبعÓلإ عيمجل خأ’إ ةباثمب يضضاملبو ةقباضسملإ
،يرطقلا دشسلا مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا حاجنوب دادغب قدغأا

ريخأ’ا نأا احشضوم حيدملاو ءانثلاب ينطولا بخانلا يشضاملب لامج
ىتح فادهأ’ا زربأا نمشض «ناكلا»ـب جيوتتلا اوعشضو همقاط ءاشضعأاو
سسآا» عقوم اهب سصخ تاحيرشصت يف لاقو ،ةقباشسملا قÓطنا لبق
وهو دحاو فدهلا ناك9102 ايقيرفا ممأا سسأاك ةيادب لبق» :«يبرع
يف انفده انققح ىتح ،دهتجنو لمعن انلعج ام اذهو ،سسأاكلاب جيوتتلا
عدبأا يذلا لمعلا قيرفو ينفلا زاهجلاو نيبعÓلا لشضفب ةياهنلا

هنإا.. يشضاملب لامج» :عباتو ،«تايرابملا لك يفو ةلوطبلا لاوط
يف حورلا ثب ىلع لمعلا لÓخ نم نيبعÓلا لكل ةبشسنلاب ربكأا خأاك
ميدقتل بعلملا لخاد لتاقن ،تايرابملا عيمج لÓخ نيبعÓلا لك
.«امئاد لشضفأ’ا

،يرطقلا دشسلا يدان عم هحومط ىلإا حاجنوب قرطت ريخأ’ا يفو
مشسوملا اذهو ،دشسلا عم باقلأ’ا دشصح امئاد يحومط»:درطتشساو
ةشسفانملل لمعلا لشصاونشسو ،رطق سسأاكو مشساج خيششلا سسأاكب انجوت

.«ريمأ’ا سسأاكب زوفلل ةفاشضإ’اب يرودلا بقل ىلع
ب.م.يرسسيإإ

«ولكيو» ةفرتحملإ ةلوطبلإ تإءاقل ءإرجإإ وحن

مامأإ رئإزجلإ ةهجإوم سضوخ ةيضضرف
عفترت روهمج نود يوبابميز

يف ،يوبابميز بختنم مامأا رئازجلا ءاقل سضوخ ةبشسن تفعاشضت
يف روهمج نود1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفشصت نم3ـلا ةلوجلا

.«انوروك» سسوريف يششفت لظ
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ىد˘ل مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘˘لا˘˘شص ف˘˘ششكو

ةلوطبلا تاءاقل ءارجإا رارق سسردت «فافلا» نأا ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
نحن »:ةثلاثلا ةينطولا ةعاذإÓل تاحيرشصت يف لاقو روهمج نودب
انلشصتا ثيح ،انوروك سسوريف يهو ةعاشسلا ةيشضق ةعباتم ددشصب
ن˘ع ر˘ث˘كأا را˘شسف˘ت˘شسÓ˘ل ،ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلاو ة˘ح˘˘شصلا ي˘˘ترازو˘˘ب
سصخي ام يف ،سصوشصخلا اذه يف اهذاختا بجي يتلا تارارقلا
،يوبابميز دشض ينطولا بختنملا ةهجاوم ىتحو ،ةلوطبلا تاءاقل
.«ةيشصولا تائيهلا لبق نم ذختتشس يتلا تاءارجإ’ا رظتننو

ةطبارلل يمشسرلا قطانلا موديقلب قوراف حشضوأا ،رخآا بناج نم
ةلوطبلا تايرابم بعل رارق نأا يلاردفلا بتكملا وشضعو ةينطولا
.مئاق روهمج نود ةينطولا

ب.م.يرسسيإإ

5862ددعلإ ^1441 بجر21ـل قفإوملإ0202 سسرام7تبسسلإةصضايرلا

ةيرئإزجلإ ةرفاسصلاب داسشأإو ليق ام لك ىفن

ميكحتلإ نع ثيد◊اب «فافلإ» ةضسائرل ةيباختن’إ اهتلمحب موقت فإرطأإ :يتوغ
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سسي˘ئر ي˘تو˘غ د˘م˘ح˘م ح˘˘ت˘˘ف
،ميكحتلل ةي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا
سضع˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ن˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شست ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘˘طأ’ا

ءاط˘غ˘ك م˘ي˘كح˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘شس’
نأا ا˘ح˘شضو˘م ا˘ه˘فاد˘هأا غو˘˘ل˘˘ب˘˘ل

م˘˘ت با˘˘ب˘˘ششلا ما˘˘كح˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
تايرابملا يف مهيلع دامتع’ا

ي˘ف م˘هدا˘م˘ت˘عا قاروأا او˘مد˘قو
.ةيرئازجلا ةلوطبلا

ل ليلد نود مÓكلإ»
ودإراب ىتحو هنم ةدئاف

«ملظلل سضرعت
سضع˘˘˘˘ب نأا ،ي˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘غ د˘˘˘˘˘كأا

لÓ˘غ˘ت˘شس’ ى˘˘ع˘˘شست فار˘˘طأ’ا
م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا
سسي˘˘ئر نأا ا˘˘م˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
مدقلا ةركل يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا
،ه˘تد˘ه˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
تاحيرشصت يف يتوغ حشضوأاو
:ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإ’ا ا˘˘ه˘˘ب سصخ
هناو ميكحتلا نع مÓكلا رثك»
،فارطأ’ا سضعب دي يف ةنيهر
،ريحم رمأا ليلدلا بايغ نكل
سضع˘˘˘ب˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ي˘˘˘يأار بشسحو
ءا˘˘ط˘˘غ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘شس’ ى˘˘˘ع˘˘˘شسي
،ةيباختن’ا ةلمحلا يف ميكحتلا
ةياهن يف فافلا سسيئر نأا امب

وداراب يدان» :فاشضأاو ،«هتدهع
م˘˘ل˘˘ظ˘˘ل˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘˘خآ’ا و˘˘˘ه
ة˘ب˘قا˘ع˘م تم˘تو ،ي˘م˘ي˘كح˘˘ت˘˘لا
.«ءاقللا رادأا يذلا مكحلا

عبتي نم كانه»
لو ةيميكحتلإ ءاطخألإ

رومألإ نع ثدحتي
دامتعلإ لثم ةيباجيلإ

«بابسشلإ ماك◊إ ىلع
ميكحتلا نأا يتوغ ددششو اذه

راشسملا ىلع دجاوتي يرئازجلا
تÓمحلا سضعب مغر حيحشصلا
نأا احشضوم ،هدشض نششت يتلا
ديدع ى˘ل˘ع تد˘م˘ت˘عا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ن˘˘يذ˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ما˘˘˘كح˘˘˘لا
نأا ’إا ،ةر˘ي˘ب˘ك تارد˘ق اور˘ه˘ظأا
لÓ˘غ˘ت˘˘شس’ ى˘˘ع˘˘شسي سضع˘˘ب˘˘لا
،طقف اهنع ثيدحلاو ءاطخأ’ا

ثدحتي سضعبلا» :يتوغ لاقو
هنكل ،ةيميكحتلا ءاطخأ’ا نع
ة˘ي˘با˘ج˘يا رو˘مأا كا˘ن˘ه نأا ي˘˘شسن

ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا Ó˘ث˘م ،ةر˘ي˘˘ث˘˘ك
» :م˘ت˘˘خو ،«با˘˘ب˘˘ششلا ما˘˘كح˘˘لا
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ل ما˘˘كح˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ت
فشسؤوم رمأا ةرم لك يف ةشسرشش
˘ما˘˘كح˘˘لا سضع˘˘ب ق˘˘لأا˘˘ت م˘˘غرو
او˘ق˘ل˘ت˘ي م˘ل م˘˘ه˘˘نأا ’إا با˘˘ب˘˘ششلا
ى˘ت˘ح وأا د˘حأا ن˘˘م ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت˘˘لا
.«يباجيا لكششب مهنع ثيدحلا

إونوكي نأإ ماك◊إ ىلع»
تايرابŸإ ‘ نيرذح

ةلحرŸإ Òيسستل ةيقبتŸإ
«حاجنب ةبعسصلإ

ي˘تو˘غ ه˘˘جو ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو
بلط ن˘ي˘ح ،ما˘كح˘ل˘ل ة˘ح˘ي˘شصن
تايرابملا رييشستو رذحلا مهنم
يدافتل ،ةي˘فار˘ت˘حا˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
اهفرعت يتلا ةبعشصلا ةلحرملا
نأا ماكحلا ىلع» :لاقو ةلوطبلا
يف نيزكرمو ،نيرذح اونوكي
نم ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ن’ ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ا˘ب˘˘ع˘˘شص نو˘˘كي˘˘شس ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.«ةياغلل

رطق موجن يرود نم71 ةلوجلإ

ىلإإ لضصي ينه
يف11 فدهلإ

يرطقلإ يرودلإ
نإديملإ طسسو ينه نايفسس ققح

إزو˘ف ة˘فإر˘غ˘لإ م˘ج˘نو ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ف˘ي˘سضلإ ىل˘ع ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث
تاسسفانم نمسض يف ةركولإ يدان
رطق موجن يرود نم71 عوبسسألإ

نيفده ةجيتن ىلع تهتنإ يتلإو
قباسسلإ تنان مجن مسصبو.فدهل

ن˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف فإد˘˘˘˘هأإ لوأإ ىل˘˘˘˘ع
،06 ة˘ق˘ي˘قد˘لإ ي˘ف ءإز˘˘ج ة˘˘بر˘˘سض
11 ىلإإ هد˘˘˘ي˘˘˘سصر كلذ˘˘˘ب ع˘˘˘فر˘˘˘ي˘˘˘ل

يقتريو ،ةفإرغلإ يدان عم افده
ي˘˘˘فإد˘˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ق بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
ةقفر ثلاثلإ زكرملإ ىلإإ يرودلإ

ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘مز ي˘˘م˘˘ي˘˘هإر˘˘ب ن˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي
يدا˘ن م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لإ بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ
كراسش رخآإ بناج نمو.نايرلإ

يرئإزجلإ بعÓلإ وطي نب دمحم
،ةر˘˘كو˘˘لإ ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأإ

،ةإرابملإ رإوطأإ لماك بعل يذلإو
ةرويد˘ق نلد˘ع ل˘ج˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف
ن˘ع ه˘با˘ي˘غ ير˘ئإز˘ج˘لإ ع˘فإد˘˘م˘˘لإ

ع˘فر˘ي˘ل ،ة˘فإر˘غ˘لإ ه˘ق˘ير˘ف ةإرا˘ب˘م
يف82 ىلإإ هديسصر ةفإرغلإ كلذب
ةركولإ لتحي اميف عبإرلإ زكرملإ
.ةطقن91ـب بيترتلإ عباسس

ز.سس

ة˘نا˘ي˘ل˘م سسي˘م˘˘خ ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
اينابشسا يف ةيروك ةرود يف ةكراششملل
ةياغ ىلإا يراجلا سسرام32ـلا نيب ام
.رهششلا سسفن نم13ـلا

مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا فششكو
ينورتكل’ا هعقوم ىلع رششن نايب يف
يف كراششتشس ةنايلم سسيمخ ةيميداكأا نأا
ثيح ،اينابشسإاب لايرايف ـب ةيلود ةلوطب
ن˘م ل˘ك «فا˘ف˘لا» ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ه˘˘جاو˘˘ت˘˘شس

ةفاشضإ’اب ةنولششربو ،ايشسنلاف ،لايرايف
.لوينابشسإا يدان ىلإا

لاطعألإ ىلع فسسأاتت «فافلإ»
ÊوÎكللإ اهعقوم ‘ ةرركتŸإ

،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا فشسأات
ىوتشسم ىلع ةرركتملا لاطعأ’ا ىلع
.ينورتكل’ا عقوملا

ىلع ،ايمشسر انايب ،«فافلا» تردشصأاو

هيف تفشسأات ،«كوب سسياف» يف اهباشسح
ثد˘ح˘ي ا˘م نأا ة˘ح˘شضو˘م ،لا˘ط˘ع’ا ن˘˘ع
ىو˘˘˘ت˘˘˘شس˘˘˘ُم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘كا˘˘˘˘ششم بب˘˘˘˘شسب
عم اهلشصاوت ىلع رثأا امم ،ةفاشضتشس’ا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ة˘ئ˘ي˘ه تفا˘شضأاو.ا˘ه˘ي˘ع˘با˘ت˘ُم
ةفاشضتشس’ا رييغت˘ل ه˘ج˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ي˘ششطز
نشسحت مدع ةلاح يف ،ةمداقلا ةرتفلا يف
.ةنكمملا لاجآ’ا برقأا يف عاشضوأ’ا

ب.م.يرسسيإإ
ةسصاخلإ هتقيرطب هيدقتنم ىلع دري يرئإزجلإ يلودلإ

اضسنرف سسأاك يئاهنل نايتإإ تناضس دوقيو خيراتلإ بتكي زوبدوب

يراجلإ سسرام13ـلإو32ـلإ نيب ام ةيلود ةرود يف

لايرايفو ديردم لايرو ةنولضشرب هجإوت ةنايلم سسيمخب «فافلإ» ةيميداكأإ

هقيرف يرئازجلا يلودلا زوبدوب سضاير داق
ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ه˘ل˘هأا ن˘ي˘م˘ث زو˘ف ى˘لإا نا˘ي˘ت˘يا تنا˘شس
فيشضلا ىلع اشسنرف سساك ةشسفا˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
،فدهل نيفده ةجيتنب تهتنا يتلاو نير قيرف
.نامريج ناشس سسيراب يئاهنلا يف يقÓيو

زو˘ف˘لا فد˘ه و˘ششو˘شس يدا˘ن ج˘ير˘خ ل˘˘ج˘˘شسو
يف طبشضلابو ءاقللا تاظحل رخآا يف هيدانل
سسراحلا راشسي ىلع ةيوق ةديدشستب49 ةقيقدلا

Óيدب اهيف كرا˘شش ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،يد˘ن˘ي˘م
ةقيقدلا ذنم هناكم بعل يذلا Óيفام هليمزل
.هقيرفل ايلاغ اراشصتنا ايدهم ،38

سصا˘خ م˘ع˘ط ه˘ل ل˘هأا˘ت˘لاو زو˘ف˘لا :زو˘˘بدو˘˘ب
يتريشسم يف لشضفأ’ا هتنود يذلا فدهلاو

هتداعشس ر˘شضخ˘لا ناد˘ي˘م ط˘شسو ف˘خ˘ي م˘لو
يف ،يئاهنلل لهأاتلا فدهل ه˘ل˘ي˘ج˘شست˘ب ة˘غ˘لا˘ب˘لا
ةارابملا ةياهن دعب مÓعإ’ا لئاشسول هتاحيرشصت
هذهب زوفنو ،انعم يناعن امدنع »:Óئاق حرشصو
،«رثكأا لهأاتلا ةوÓحب رعششن انلعجي ةقيرطلا

ملعي عيمجلا »: هودقتنا نم ىلع در هنا افيشضم
اذه تابشسانملا نم ريثكلا يف يداقتنا مت هنأا
تاداقتن’ا هذه ىلع درأا نأا ديرأا تنكو ،مشسوملا
افدرم «ةارابملا هذه يفو ناديملا ةيشضرأا قوف
سضعبلا نأا نم مغرلاب موي لك ادهاج لمعأا »:
اذهو لمعلا لشصاوأا يننأا ’إا ،كلذ يف ككششي
«اشضيأا يل ةبشسنلابو قيرفلل فده مهأا وه فدهلا
مشسوملا ةيادب ذنم هنأ’ ادج رثأاتم انأا »: متخيل

نأا لوقلا يننكميو ،ةبيرغ ةقيرطب يداقتنا متي
.«يتريشسم يف لشضفأ’ا وه فدهلا اذه

هيدقتنم ىلع در زوبدوب :لايوب
ةسصاخلإ هتقيرطب

نم ةداششإ’ا قباشسلا سسيتيب مجن ىقلت امك
ىدهأا نأا دعب ،نايتإا تناشس بردم لايوب دولك
تاحيرشصتلا يف يئاهنلل لهأاتلا ةقاطب هقيرف
اريخأا »:Óئاق ةارابملا تب˘ق˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا

˘مد˘ق˘ن ا˘م ا˘م˘ئاد ،ق˘ير˘ف˘لا تف˘شصنأا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
ف˘ي˘شضي˘ل ،«زو˘ف˘ن ’ ن˘كلو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يرا˘˘ب˘˘م
كا˘ن˘ه تنا˘ك»:ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب˘ع’ ن˘˘ع ا˘˘ع˘˘فاد˘˘م
نم اوناع دقف ،فادهأ’ا يلجشسم نم تابوعشص
ي˘ه˘ن˘ي˘ل ،«يدا˘ع ر˘مأا اذ˘هو تادا˘ق˘ت˘˘ن’ا سضع˘˘ب

نا˘ك ء’ؤو˘ه ى˘ل˘ع در ل˘شضفأا »:لو˘ق˘لا˘ب ه˘ث˘يد˘ح
.«ةارابملا هذه يف فادهأ’ا ليجشستب

زوبدوب ـب ديسشي يسسنرفلإ مÓعإلإ
ىلع ةيشسنرفلا «بيكيل» ةفيحشص تنثا امك

ي˘ف ر˘شضخ˘لا ناد˘ي˘م ط˘شسو ه˘ب˘ع˘ل يذ˘لا رود˘لا
زوفلا فدهل هليجشست لÓخ نم هقيرف ليهأات
ىلع ةدكؤوم ،ليدبك قئاقد عشضبل بعل هنا مغر
مزÓت تناك يتلا ظحلا ءوشس ةبقح ىهنا نأا
سساكل ةيئاشصق’ا راودأ’ا يف نايتإا تناشس يدان
.اشسنرف

ز.سس

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com
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ءاقل توا02 بعلم نشضتحي
نينثا ىلع ةمشسقلا لمتحي ’
ن˘ي˘شسح ر˘شصن نو˘كي˘شس ثي˘˘ح
قيقحت ةرورشضب ابلاطم ياد
نم رث˘كا بور˘ه˘ل˘ل را˘شصت˘ن’ا

ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك
ناو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘ب
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘شس ةرا˘˘شسخ˘˘لا
ةريظح يف ىلوأا امدق عشضي
ناو ة˘شصا˘خ ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘شسق˘˘لا
امب ةديدشش نوكتشس ةشسفانملا
ي˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا نا
رخ’ا وه لحيشس ينيطنشسقلا
قيق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
ةب˘قار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو زو˘ف˘لا
.ةمدقملا يف عاشضوأ’ا

عفرل نوزهاج»:يزع
رفانسسلأ مامأأ يدحتلأ
«رثؤوم راسصنألأ بايغو

ثيدح انل ناك هتاذ قايشسلا يف

نا دكا ثيح يزع بعÓلا عم
ةبشسنلاب ةبعشص نوكتشس ةمقلا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ل
امك روهمج نود نم بعلتشس
ةرور˘˘شضب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘نا
يشس سسا يشسلا ىلع طغشضلا

’ ى˘ت˘ح ى˘لوأ’ا ة˘ل˘هو˘لا ذ˘ن˘˘م

اذه ةقثلا لينب مهل اوحمشسي
لوخدلاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا» :لا˘ق د˘قو
نيلماع مهأا ةلباقملا يف ديجلا
ي˘ف ا˘م˘ه˘˘ع˘˘شضو˘˘ل ى˘˘ع˘˘شسن˘˘شس
سضوا˘ف˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع نا˘˘ب˘˘شسح˘˘لا
طا˘˘ق˘˘ن سصو˘˘شصخ˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا
يتلا طاقنلاب جورخلل ةلباقملا

ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح ي˘ق˘˘ب˘˘ت
.«ءاقبلا نامشض

عفر انيلع»:يرمعلأ
ةلسصأومل يدحتلأ
فده يف عأرسصلأ

«مويدوبلأ
يلع ديشس دئاقلا دكا هتهج نم
عفرل زهاج قيرفلا نأاب يرمعلا
ةداعتشسا ىلع لمعلاو يدحتلا
ثح˘˘˘ب لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م نزاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ثÓثلا طاقنلا ىلع لوشصحلا
نم ىرخأا ةرم انبرقتشس يتلا
:لاق دقو مويدوبلا ةقرو بعل
قر˘˘ف˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا»
متحت مويدوبلا ىلع ةشسفانملا

نع ثحبلاو راشصت˘ن’ا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ى˘لا ا˘ندو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف دو˘ششن˘م˘لا فد˘ه˘˘لا
رفانشسلا حمطي يذلاو مشسوملا
ءاقللا ا˘مو˘م˘ع ه˘ي˘لا لو˘شصو˘ل˘ل

ةيدج˘ب ل˘م˘ع˘لا بجوو بع˘شص
.«ىغتبملا قيقحتل

سشامر ماسشه

مويدوبلإ ىلع مهنيع «يضس.سسأإ.يضسلإ»و ءاقبلإ ظوظح ءايحإ’ زوفلإ نع ثحبت ةيرضصنلإ

ةنيطنسسق بابسش – يأد نيسسح رسصن
ةمقلأ ءاقل دسسفأأ روهمجلأ بايغ

بقللإ نوديري «ةبيقعلإ ءانبأإ»و ةمزأ’إ زواجت ىلع نومزاع «ةوافلضشلإ»
دأدزولب بابسش – فلسشلأ ةيعمج

بابششو فلششلا ةيعمج ةلباقم ىرجت
نود نم قارزموب بعلم يف دادزولب

بب˘˘شسب كلذو رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا رو˘˘˘شضح
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ثاد˘˘ح’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘ق˘لا ةرا˘شسخ˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
وداراب يدان ماما يلحملا قيرفلا اهيقل
نامشض ىلا يواز لابششا ىعشسيو اذه
نم رثكا مهبرقت يتلا ثÓثلا طاقنلا

ة˘بو˘ع˘شص ن˘م م˘غر˘لا˘ب ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض
ى˘˘ع˘˘شسي˘˘شس سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘ما ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةلباقملا تايطعم عم اديج بواجتلل
ءا˘˘ط˘˘خأا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
.مشصخلا

ةراسسخلأ ةواسسق » :تأديوعلوب
مامأ ءاسصقلأو ودأراب مامأ

يدحتلأ عفر ىلع انربجت ومزل
«بابسشلأ مامأأ

دكاو تاديوعلوب بعÓلا حرشص دقو
ةيباجيإا ةجيتن نامشض يف هئÓمز ةبغر
تاباشسحلا نع د˘ع˘ت˘ب˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت
ةريخأ’ا تارثعتلا ناو ةشصاخ ةقيشضلا

ثيح ةماود يف يدانلا تلخدأا هبشسح
م˘ل˘ع˘˘ي ل˘˘كلا » : كلذ سصو˘˘شصخ˘˘ب لا˘˘ق
اذ˘˘كو ودارا˘˘ب ما˘˘ما ةرا˘˘شسخ˘˘لا ةوا˘˘˘شسق

يذ˘˘˘لا ر˘˘˘م’ا سسأا˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘شصق’ا
مداق يف ز˘ي˘كر˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘شسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس
ةلباقم اه˘شسأار ى˘ل˘ع ل˘ع˘لو تا˘يد˘ح˘ت˘لا
اهطاقنب رف˘ظ˘لا د˘ير˘ن ي˘ت˘لا ي˘برا˘ي˘شسلا
تا˘ب˘غرو ة˘ي˘ع˘شضو ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘˘ب
.«سسفانملا

يف ةريبك يتقث»:رأرج
مزه ىلع نورداقو دأدعتلأ

«حرأوجلأ
ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف

ةمق نع بيغيشس يذلا رارج بعÓلا
ةردقم˘ب ة˘ما˘ت˘لا ه˘ت˘ق˘ث د˘كا ثي˘ح مو˘ي˘لا

طاقنب رفظلاو زوفلا قيقحت يف هئÓمز
ن˘م ه˘ب˘شسح د˘يز˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا

ةلوطبلا بقلب جيوتتلاب قيرفلا ظوظح
لجا نم ةأايهم فورظلا لك ناو ةشصاخ
ىقبت فلششلا طاقن » : لاق دقو كلذ

اهناو اميشس’ اهدشصح بجو ةيرورشض
ةلوطبلا بقل قيقحت ىلا ايلعف اندوقتشس
.«ةبيقعل ءانبأا قاششع هرظتني يذلاو

سشامر ماسشه

ةمسصاعلأ داحتأ – ودأراب يدان

ةيليوج5 بع˘ل˘م ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ي
يدا˘ن ن˘ي˘ب ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘براد
ثيح ةمشصاعلا داحتاو وداراب
حيحشصت ولا˘شش برد˘م˘لا د˘ير˘ي
نم بورهلل رثكا قيرفلا راشسم
هناو ةشصاخ طوقشسلا تاباشسح
سسفانملا ةيعشضو سسفن سشيعي
ةري˘ب˘ك ة˘م˘ق˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو
ديري داحت’ا ناو ةشصاخ ةريثمو
لمعلاو هتاف ام كرادت رخ’ا وه
اذه ةديج ةبترم لÓتحا ىلع
لك ةدوع ناقير˘ف˘لا فر˘ع˘ي˘شسو
لعجيشس يذلا رم’ا نيباشصملا
.ةيران ةهجاوملا

نامسض انيلع»:قوزوب
اهدعب ريكفتلل طاقنلأ

«سسأاكلأ ةريسشأات يف
قوز˘لاو˘˘ب بعÓ˘˘لا د˘˘كا د˘˘قو
ةجيتن دشصح ىلا هقيرف يعشس
نع يدانلا دعبت يتلا زوفلا

مهلعجتو طوق˘شسلا تا˘با˘شسح
د˘˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘لا مدا˘˘ق نو˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي
ناو ةشصا˘خ ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب
ىلع سسفا˘ن˘ي لاز˘ي ’ ق˘ير˘ف˘لا
ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع » : لا˘˘ق د˘˘قو سسأا˘˘كلا
تايطعم عم ديجلا سضوافتلا
Óماك دازلاب جورخلاو ءاقللا

يف زيكرتلاب انل حمشسي يذلاو
سسأا˘كلا راو˘ششم ي˘ف د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م
يبراد ربتعت ةلباقملا امومع
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘شصح˘˘ل ى˘˘ع˘˘˘شسنو
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ي˘ه˘ن˘ت ي˘ت˘لا ثÓ˘˘ث˘˘لا
.«ةشضورفملا طوغشضلا

ةجيتن»:حاتفم
ةيرورسض ةيباجيإأ

«ةقافتسسلاب انل حمسست
حاتفم بعÓلا دكا هتهج نم
هذ˘ه ي˘ف سضا˘ف˘ت˘ن’ا ةرور˘شض
ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

لعجت ةيباجيإا ةجيتن نامشض

ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘ت ةرا˘˘˘ط˘˘˘شسو˘˘˘شس
ة˘شصا˘خ طو˘ق˘˘شسلا تا˘˘با˘˘شسح
ل˘˘جا ن˘˘م تقو˘˘لا نا˘˘˘ح ه˘˘˘ناو
بيترتلا ملشس يف رثكا مدقتلا

سسفانملا » : بعÓلا لاقو اذه
زوفلا ةجيتن ليشصحتل ىعشسي
انيلع كلذ ديرن كلذك نحنو
يف انتبغرو انتيويح لÓغتشسا
دادعتلا لك ناو اميشس’ زوفلا

دوششنملا لم’ا قيقحتل زهاج
سشانعل˘خ˘ت ا˘م ودارا˘ب ا˘مو˘م˘ع
سصا˘˘شصت˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع نوردا˘˘˘قو
.«مهنابشش طغشض

سشامر ماسشه

طوقضسلإ ديدهت نم بورهلإ يبرإد
ةيلحم ةهجأوم يف ةرواسسلأ ةبيبسش هفيسض نأرهو ةيدولوم قيرف لبقتسسي
ءا˘ه˘نأو ثÓ˘ث˘لأ طا˘ق˘ن˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘لأ ىلأ ةوأر˘م˘ح˘لأ ىع˘سسي ثي˘ح يرأا˘ث ع˘با˘ط˘˘ب
تقفخأأ نيلاتتم نيمسسومل ثيح يرسشم بردملأ لابسشأ تمزل يتلأ ةدقعلأ
ينأزولأ فيرسش ماعلأ ريدملأ ىعسسو أذه اهبعلمب زوفلأ نامسض يف ةيدولوملأ
ةيلاملأ مهتاقحتسسم نم سضعب مهميلسستب مهدعو ثيح ةبيتكلأ زيفحت ىلأ
ةقافتسسلأ ديكأات ليغيأ نايزم بردملأ لابسشأ ديريو أذه اهب نونيدي يتلأ
.«ىلوألأ بتأرملأ باحسصأأ نم نوبرتقي مهتلعج يتلأو أرخؤوم ةققحملأ

«ىلوألأ بتأرملأ غولب يف ةريبك انتقثو زوفلأ ىلع ليدب ل»: يواكم
نأو ةسصاخ Óماك دأزلأ دسصح ىلأ هقيرف يعسس يواكم بعÓلأ دكأ هتهج نم
نأو امي˘سسل م˘ه˘ق˘تا˘ع ىل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ل˘ق˘ث˘ب ر˘ع˘سشي ه˘ب˘سسح ل˘ك˘لأ

ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :لا˘ق د˘قو أذ˘ه ة˘ه˘جأو˘لأ ي˘ف ير˘م˘ح˘لأ ع˘سضي˘سس را˘سصت˘˘نلأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
لعجت يتلأو ةيسضاملأ تاهويرانيسسلأ يدافتو ةلباقملأ يف أديج لوخدلأ
امب ةيعأو ةعوم˘ج˘م˘لأ ا˘مو˘م˘ع ق˘ئا˘قد˘لأ رور˘م ع˘م ة˘ق˘ث˘لأ بسسك˘ي سسفا˘ن˘م˘لأ

نيسسحتل ىعسسن انلعجيو رثكأ انتيعسضو سشعني زوف قيقحت لمأاتو اهرظتني
.«يدانلأ ةبترم

«نأرهو ‘ ةجيتن نامسضل ىعسسن» : طيلاج
د˘˘كأ ثي˘˘ح نا˘˘هر˘˘لأ بسسك ي˘˘ف ط˘˘ي˘˘لا˘˘ج د˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘مأا˘˘˘يو أذ˘˘˘ه

ءانبأأ اهققح˘ي تا˘ب ي˘ت˘لأ ة˘يو˘ق˘لأ ةدو˘ع˘لأ نأو ة˘سصا˘خ م˘ه˘ي˘ب˘عل تأدأد˘ع˘ت˘سسأ
قيرفلأ نأ كردي لكلأ تلعج سصاخلأو ماعلأ ثيدح مهتلعج يتلأو بونجلأ

ملسس يف مدقتلأو أرخؤوم جئاتنلأ قيقحت» :لاق دقو امدق يسضملاب بلاطم
دسصق مثيرلأ سسفن يف ةعومجملأ ءاقبل ىعسسن انلعجي بيترتلأ لودج

نم ىرخأأ ةرفط قيقحت يف ةريبك يناملأ نأو اميسسل لسضفألأ قيقحت
.«ةوأرمحلأ مامأ ةيباجيإلأ جئاتنلأ

سشامر ماسشه

ةرواسسلأ ةبيبسش – نأرهو ةيدولوم

مويدوبلإ نوديري بونجلإ ءانبأإو ةدقعلإ رضسكل نوزهاج ةوإرمحلإ

جيريرعوب جرب يلهأأ مامأأ ةيسساقو ةيوق ةراسسخل رئأزجلأ ةيدولوم قيرف داقنأ
مدقي ملو ،فرتحم لوألأ مسسقلأ نم12ـلأ ةلوجلأ حاتتفأ يف ،ةفيظن ةيثÓثب
هب رهظ يذلأ يوقلأ ءأدألأو ةريبكلأ ةدأرإلأ لظ يف ريثكلأ ءيسشلأ ديمعلأ دأدعت
أأدب ،ةراسسخلأ دعبو ،ريغ ل ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأ لجأ نم بعل يذلأ سسفانملأ

راظتنأ يف ةديج جئاتن أوققح نيسسفانملأ نأو اميسسل دعتبي ةلوطبلأ ملح
فيسضملأ ةلوطبلأ ردسصت˘م دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘سش دأد˘ع˘ت ا˘ه˘ي˘ف ي˘قÓ˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘لأ

.ريخألأ أذه بعلم ىلع فلسشلأ ةيعمج

ةمداقلأ تايرابملأ ةعطاقم ىلع أوعمجأأ راسصنألأ
ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م را˘˘سصنأأ ع˘˘م˘˘جأأ ،ةرا˘˘سسخ˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب
ىلع يدانلأ رابخأأ لق˘ن˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ تا˘ح˘ف˘سصلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘عو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ىلع أدر ،ةرغاسش تاجردملأ كرتو ةيدولوملل ةمداقلأ تايرابملأ ةعطاقم
.اهكلتمي يتلأ ةريبكلأ تايناكمإلأ مغر قيرفلأ همدقي يذلأ ءأدألأ

انراسصنأأ نم رذتعأأو ةراسسخلأ ةيلوؤوسسم لمحتأأ :زيغن
ةراسسخلأ دعب ،هقيرف ريهامج نم ،رئأزجلأ ةيدولوم بردم زيغن ليبن رذتعأ

انلخد» :ءاقللأ ةياهن بقع يفحسصلأ رمتؤوملأ يف زيغن لاقو ،جربلأ يلهأأ نم
يوطنسسو ،ائيسش مدقن مل اننكل ةي˘با˘ج˘يأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘ب مو˘ي˘لأ ةأرا˘ب˘م
ل˘خد˘ن م˘ل ،بي˘خ˘م˘لأ ءأدألأ أذ˘ه ر˘ظ˘ت˘نأأ ن˘كأأ م˘ل» :فا˘سضأأو ،«ةرا˘سسخ˘لأ ة˘ح˘ف˘سص

حنمو ق˘ير˘ف˘لأ ة˘م˘ه˘م بع˘سص لوألأ فد˘ه˘لأ نأأو ة˘سصا˘خ ،د˘ي˘ج ل˘ك˘سشب ةأرا˘ب˘م˘لأ
يف حجن سسفانملأ نكل ،ةجيتنلأ يف ةدوعلأ انلواح أذه مغرو ،مسصخلل ةقثلأ

ةيلوؤوسسم لمحتي هنأأ زيغن دكأأ ريخألأ يفو ،«نيرخآأ نيفدهب ةأرابملأ لتق
.يدانلأ راسصنأأ نم رذتعي هنأ احسضوم ،ةراسسخلأ

ب.م.يرسسيإأ

رئأزجلأ ةيدولوم

دعتبي «انويبموضشلإ» ملحو يناعي ديمعلإ

مجن يقيرفل ماه دج ءاقل لابقتسسأ عم دعوم ىلع دأولأ سسأأر بعلم نوكيسس
بورهلأ لجأ نم طاقنلأ بسسك ىلأ فرط لك حمطي ثيح ةليلم نيعو ةرقم
ىعسسي نيرم جاحلأ بردملأ نأ ركذي طوقسسلاب نيددهملأ ةبكوك نم رثكأ
ةسصاخ ءاطخألأ حيحسصت ىلع لمع ثيح ةيسضاملأ ةلوجلأ ةجيتن نيمثتل
جورخلل ليجسستلأ ةيفيك ىلع زيكرتلأ ةرورسض ىلع رسصأ امك ةيعافدلأ

نم رخلأ وه لحيسس سسفانملأ نوك نم مغرلاب ةلباقملأ نم ديج لكسشب
.طوقسسلأ تاباسسح نم ايئاهن داعتبلاب هل حمسست ةجيتن قيقحت لجأ

يسس سسأ يسسلأ ةجيتن نيمثت انيلع» : نيرم جاحلأ
«ءاقبلأ نم انبرقيسس ماسصل ىلع زوفلأو

ةدايق يف هتبغر دكأ يذلأو نيرم جاحلأ بردملل حيرسصت انل ناك دقو
يتلأ ثÓثلأ طاقنلأ نامسض ىلع داجلأ لمعلأ لÓخ نم نامألأ رب ىلأ يدانلأ

ةرقم نأو اميسسل هتيعسضو سسفنتو طوقسسلأ تاباسسح نع أريثك هيدان دعبت
كردن» :لوقي دكأ دقو أذه رأدلأ طاقن ىلع ظافحلأ ةرورسضب ةبلاطم
حيحسص اهنم جورخلأ ةرورسضب نيبلاطم نحن يتلأو اهسشيعن يتلأ ةيعسضولأ
انيلع ةهجأوملأ هذه يف نكلو دأولأ سسأأر بعلم يف زوفلأ ققحي مل قيرفلأ
قيقحت دسصق أدعاسصف انه نم ثÓثلأ طاقنلأ ءاقبإأ ىلع لمعلأو سضافتنلأ
.«دوسشنملأ فدهلأ

ةمهم ةرڤم طاقنو ةقافتسسلأ ديكأات ديرن»: بيد
«انراسسم ديدحت يف

طاقنلأ نم ديزملأ دسصح ىلأ هقيرف يعسس ميهأربإأ بيد بعÓلأ دكأو أذه
مامأ ريخألأ انزوف» :لاق ثيح طوقسسلأ تاباسسح نم «ماسصل» دعبت يتلأ
طاقنلأ نم ديزملأ دسصح لجأ ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘ك˘ب ي˘مر˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي جر˘ب˘لأ ي˘ل˘هأ

لأوط انلمعو أديج انزكر امومع ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ةر˘ي˘خألأ ة˘قا˘ف˘ت˘سسلأ د˘ي˘كأا˘تو
ل املو يدحتلأ عفر ىلأ ىعسسنسس ثيح سسفانملأ فعسض طاقن ىلع عوبسسألأ

.«طوقسسلاب ةسصاخلأ تاباسسحلأ نع ايئاهن اندعبت ةجيتن قيقحت
سشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج – ةرڤم مجن

ةحاطإ’إ ىلع نومزاع «ةوإرڤملإ»
اهقطنم سضرف ديرت «ماضص’»و ةيعمجلاب



ةــــنصصرق

يرئإزج انأإ ينافلزلإ
،ة˘ب˘˘ير˘˘غ ة˘˘جر˘˘خ ي˘˘ف
ينافلزلا نماي عجارت

ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ن˘˘˘ع
دقتنا يتلاو ،ةقباشسلا
ةينفلا ةيريدم˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ةينطولا تابخت˘ن˘م˘ل˘ل
،هليهأات تشضفر يتلاو
بق˘˘ع رذ˘˘ت˘˘˘عا ثي˘˘˘ح
دا˘˘ح˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘˘ع ،سسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
احشضوم ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
يف لمعلاب ديعشس هنأا
هدلب يف هنأاو رئازجلا

مل سسنوت نأاو اميشس’
.ةشصرفلا هذه هحنمت

 ةيجيإرب سسأاكلإ..يدامح نب
ماعلا ريدملا حيرشصت عنشص
«نا˘ب˘ي˘ب˘لا رو˘م˘˘ن» ة˘˘كر˘˘ششل
يدا˘م˘˘ح ن˘˘ب جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا بق˘ع ثد˘ح˘لا

لاق ثيح ةيدولوملا باشسح
عا˘ن˘قإا مد˘ع ى˘ل˘ع مد˘ن ه˘نأا˘˘ب
مشسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ير˘يزد
ةدو˘ع نأاو ة˘شصا˘خ ءا˘ق˘ب˘˘لا˘˘ب
كل˘˘ت˘˘بو ة˘˘يو˘˘ق˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
هيدل ام لك مدقيشس يلهأ’ا
د˘˘عو˘˘ت ثي˘˘ح سسأا˘˘˘كلا ي˘˘˘ف
ىلع نأاب دكأاو ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا

زيكرتلا ىوشس ةيافلح هليمز
نأا امب ةلوطبلا ةشسفانم ىلع
دار˘ج˘لا ا˘ه˘لا˘˘ن˘˘ي˘˘شس سسأا˘˘كلا
.مشسوملا ةياهن يف رفشصأ’ا

اهرمضسي حيإر ةذوخ
 عافدلاف ةودغ

تاباشصإ’ قيرفلا يمجاهم سضرعتل ةجيتن
ةذوخ بردملا رطشضا ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا سصشصح˘˘لا ي˘˘ف
لجا نم ةشضحم ةيعافد ةطخ ىلع دامتع’ا
ة˘م˘شصا˘ع˘لا ى˘لإا يدا˘ن˘لا ل˘ق˘ن˘ت ن˘م ةدو˘ع˘لا
يف قيرفلا ظوظح يقبت ةيباجيإا ةجيتنب
ركذي لبقملا مشسوملا ةيراق ةشسفانم بعل
سشيرهلا نم لك تامدخ دقتفيشس قيرفلا نأا

لعج ام وهو يمامأ’ا طخلا يف يمشساقلبو
ةطخب بعليشس ثيح هجهن ريغي سشتوكلا

3‐5‐2.

اهيلع دإز» يوانكل
 «وحور يف اهإدو

بردم اهاق˘ل˘ت ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘عذ’ تادا˘ق˘ت˘نا
بشسح ح˘˘˘ب˘˘˘شصأا يذ˘˘˘لاو ةر˘˘˘كشسب دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا
يتلاو هتارارق يف اتن˘ع˘ت˘م ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ةر˘كشسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ي˘˘ف تر˘˘ثأا
ةيشساق ةراشسخل سضرعت˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘جو قا˘فو˘لا

اهاد» نابيزلا ءانبأا بشسح سشتوكلاو ’ فيك
اهققح يتلا جئاتنلا لÓخ نم «وحور يف
سسابعلب داحتاو دادزولب بابشش باشسح ىلع
ةرورشضب نوبلاطي راشصنأ’ا لعج ام وهو
رثكأا ريكفتلاو سضرأ’ا يف لجرأ’ا عشضو
.ةمداقلا تاطحملا يف

بلطي ىضسيع جاح
راضصنأ’إ معد

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ر˘هز˘ل ى˘شسي˘ع جا˘˘ح بل˘˘ط
يلاحلا ةنتاب ةيدولوم يدان مجنو قباشسلا

ىلإا مويلا ةوقب لقنتلا قيرفلا راشصنأا نم
ةهجاوملا يف قيرفلا معد لجا نم بعلملا
لÓه فيشضلا «ةيبوبلا» هيف يقÓيشس يتلا
نم32ـلا ةلوجلا راطإا يف ،ديعلا موغلشش
،ةيقرششلا ةعوم˘ج˘م˘لا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا
عفر لجأا نم قيرفلا معدو تايونعملا عفرل

.مشسوملا ةياهن دوعشصلا ظوظح

هققح ام ققحي يكوكلإ
 بختنملإ عم يضضاملب

قافول يكوكلا يشسنوتلا بردملا لازي ’
ةلوطب يف رخآ’ا وه ثدحلا عنشصي فيطشس
قيرفلل ةيوقلا ةدوعلاو ’ فيك مشسوملا اذه
نأاو ةشصاخ ناشسل لك ىلع جئاتنلا تلعج
لعج ةيون˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا هرود
بشسك ىلع لمعيو قافولا يف ررحتي لكلا
سشيعت ةعومجملا نأاو ةشصاخ طقفو طاقنلا
ينطولا بخانلا عم رشضخلا ةيعشضو سسفن

نم ر˘شضخ˘لا دا˘عأا يذ˘لاو ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
.ايلاح قافولا عم ثدح املثم رفشصلا

qarsana@essalamonline.com

5862ددعلأ ^1441 بجر21ـل قفأوملأ0202 صسرام7تبشسلأ

ةنضس83 دعب
ة˘˘ن˘˘˘شس ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘م لوأ’
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ن˘˘˘كم˘˘˘ت ،2891
نم يشسنرفلا نايتإا تناشس
سسأا˘˘كلا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن غو˘˘ل˘˘˘ب
يدان ةبقع زواجت امدعب
سضا˘˘˘˘ير ماد˘˘˘˘قأا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ير
يلودلا بعÓلا ،زوبدوب
ف˘ط˘خ يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا

تقو˘لا ي˘ف زو˘ف˘˘لا فد˘˘ه
،ءاق˘ل˘لا ر˘م˘ع ن˘م ل˘تا˘ق˘لا

م˘˘˘ج˘˘˘ن نو˘˘˘كي˘˘˘شس ثي˘˘˘ح
عم دعو˘م ى˘ل˘ع ر˘شضخ˘لا

يشسيرابلا يدانلا ةهجاوم
قفوم ظحف ،يئاهنلا يف
.ءارحشصلا براحمل

15

هيبع’ زفحي يطإورز
ي˘˘براد ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق
مويلا رظت˘ن˘م˘لا بر˘غ˘لا
ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ن˘˘ي˘˘ب
ررق نارهو ةبيدولومو
قطانلا يطاورز دمحم
دقع ،قيرفل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘م عا˘م˘ت˘جا

ن˘م ،ي˘ن˘ف˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لاو
ى˘ل˘ع م˘هز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا
ةيباجيإا ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ما˘˘مأا

ا˘م ةرا˘شسخ˘˘لا يدا˘˘ف˘˘تو
نمشض قيرفلا لعجيشس
بعللاب ةددهم˘لا قر˘ف˘لا

.ءاقبلا ىلع
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رشصعلأ

05:47

رهظـلأرجفلأ

13:0016:12

برغŸأ

18:41

ءاششعلأ

20:05

ةÓضصلإ تيقإوم

يوبابÁز رئإز÷إ ءاقل سشماه ىلع هÁركتل Êا‹ وعدت «فافلإ»^
اضسنرف سسأاك يئاهنل نايتإإ تناضس دوقيو خيراتلإ بتكي زوبدوب^

سضوخ ةيضضرف
رئإز÷إ ةهجإوم

نود يوبابÁز مامأإ
عفترت روهمج

ةمقلأ ءاقل دشسفأأ روهم÷أ بايغ

ءايحإ’ زوفلإ نع ثحبت ةيرضصنلإ
«يضس.سسأإ.يضسلإ»و ءاقبلإ ظوظح

مويدوبلإ ىلع مهنيع

ةمشصاعلأ دا–أ ‐ ودأراب يدان دأدزولب بابشش ‐ فلششلأ ةيعمجةنيطنشسق بابشش ‐ يأد Úشسح رشصن

نومزاع «ةوافلضشلإ»
ءانبأإ»و ةمزأ’إ زواŒ ىلع
بقللإ نوديري «ةبيقعلإ

بورــــــهلإ يــــبرإد
طوــقضسلإ دــيدهت نم

«ولكيو »ةلوطبلأ تأءاقل ءأرجإأ وحن

5862ددعلأ ^1441 بجر21ـل قفأوملأ0202 صسرام7تبشسلأ

ةيرئأزجلأ ةرفاشصلاب داششأأو ليق ام لك ىفن

اهتلمحب موقت فإرطأإ:يــتوغ
«فافلإ» ةضسائرل ةــيباختن’إ

مــيكحتلإ نـع ثــيد◊اب

«ملظلل سضرعت ودإراب ىتحو هنم ةدئاف ’ ليلد نود مÓكلإ»^
«حاجنب ةبعضصلإ ةلحرŸإ Òيضستل ةيقبتŸإ تايرابŸإ ‘ نيرذح إونوكي نأإ ماك◊إ ىلع»^


