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هتياغ ،لماسش ينطو رإو◊ اقلطنم
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ م˘˘سسر
.عاطقلل قيمع حÓسصإإ

لبق ةيئانثتصسإ لطع ’
ةيونصسلإ ةلطعلإ ذافنتصسإ

ةرخأاتŸإ لطعلإو

50صص

لمعلإ نكامأإ ‘ ÚماÙإ ىلع نوعون‡ ةيصضايرلإ ةيذحأ’إو ضسبŸÓإو زني÷إو لاعنأ’إ
30 صصةيميظنتلإ تايسضتقŸإ هذه قرخي نم لك دسض ةيبيدأات Òبإدت

بهذت نل» :نوبت ضسيئرلإ
ىفطصصم ديهصشلإ ءامد

«ىدصس هوقبصس نمو

30صص

حÓصصإ’ عورصشم قÓطإإ وحن
ةيوبÎلإ ةموظنŸإ

30 صص

انوروك ءابول ةيناث ةجوم ضشيعت ’ رئإز÷إ
ةيمومعلإ تإءاصضفلإ ‘ ةمامكلإ ءإدترإ رإرقل Úفلاıإ دصض تابوقعلإ ديدصشت وحن ^

ةركصسبو فيطصس رإرغ ىلع تاي’ولإ ضضعب ‘ «انوروك» ـل ةديدج رؤوب ^
ءابولإ إذه ةهباÛ هب مقت ⁄ ءإرجإإ يأإ كÎت ⁄ ايلعلإ تاطلصسلإ ^

:«مÓسسلإ» ـلÊاكرب ، تاباسصإلإ ددع عافترإةيلوؤوسسم ÚنطإوŸإ لمح

ملصسي يباهرإإ
تاطلصسلل هصسفن
رإردأاب ةيركصسعلإ

يلامجإإو ءافسش ةلاح89 ليجسست
2248 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

041و تايفو8
ةديدج ةباصصإإ

رئإزجلإ يف «انوروك» ـب
30 صص

40صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيإدرغب بولطم ديزوب نب

ـب اهتباشصإا هبتششملا ت’احلا ديازت لظ يف
نع رجح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب ة˘يادر˘غ˘ب «ا˘نورو˘ك»
تا˘ي˘فو ت’ا˘ح ل˘ي˘ج˘شست اذ˘˘كو ،ة˘˘ي’و˘˘لا

بلاط ،ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف ةديدج
يبعششلا ضسلجملاب بئان ،طايخ هللا دبع
نامحرلا دبع ،رارحأ’ا ةلتك نع ينطولا
لجعتشسم لخدتب ةحشصلا ريزو ،ديزوب نب
هعاطق تامدخ روهدت مجح ىلع فوقولل
ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي’و˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب
دهعمل ةعباتلا ةيوهجلا ةقحلملاب ثدحي
يف ةر˘م ل˘ك ي˘ف ل˘ط˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا رو˘ت˘شسا˘ب
ديدعلا لازت ’ ثيح ليلاحتلا نع فششكلا

رمأ’ا ،اموي02 نم رثكأا ذنم ةقلعم اهنم
هبتششملا تÓئاع فواخم نم داز يذلا
.«91‐ديفوك» ـب مهتباشصإا

ةياغلل يرصس

،تقو˘لا ضسف˘ن ي˘ف ئ˘جا˘ف˘مو ير˘شس ل˘˘كششب
تاهبشش لوح تاقيقحت مايأ’ا هذه تحتُف
ىوتشسم ىلع ماعلا لاملا ديدبتب قلعتت داشسف
امل اقفو لمششتشس ،ةفلجلا ةي’و رئاود ديدع
04 ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م «مÓ˘˘شسلا» ـل ر˘˘فو˘˘˘ت
يف اهب بعÓتلا مت ةيومنت اهلك اعورششم
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ر˘ششع˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا

ةكبششب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع ط˘بر ي˘عور˘ششم
تاذ ة˘ه˘جاو ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘تو ،ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا
يف ايمشسر عرشش نيذللاو ،ةيلحملا ةعامجلا
يتلا لاومأ’ا فرشص ة˘ق˘ير˘ط ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

.امهل تشصشصخ

 ةريزولإ عنقت له
؟.. راموع

ليثمتلا لازتعإا ئجافم لكششبو هنÓعإا بقع
،ةدود نب ةكيلم تلبقتشسا ،ةيشصخشش بابشسأ’
را˘م˘ع» يد˘ي˘مو˘كلا نا˘ن˘ف˘لا ،ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو
ةلشسلشس يف «راموع» رودب ريهششلا «يرياث
ىلع تع˘ل˘طا ثي˘ح ،«ر˘شضخ˘ل جا˘ح˘لا ةرا˘م˘ع»
،رارقلا اذه ءارو ةنماكلا ةيقيقحلا بابشسأ’ا

هنأا اميشس ’ ،هرارق نع عجارتلا ىلع هتثحو
ةينفلا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ن˘م ة˘ع˘شساو ل˘ع˘ف دودر ف˘ل˘خ
يف ةريزولا حجنت لهف ،يرياث رمع يبحمو
.راموع عانقإا

ةمهبم ةوعد

ءاكرششلا عم اهتاءاقل لك ليبق انتدوع امدعب
اذكه لامعأا لودج ضضرع ىلع ،نييعامتجإ’ا

،اهديلاقت ىدحإا ةيبرتلا ةرازو ترشسك ،ديعاوم
عاطقلا تاباقن ىلإا «ةمهبم تاوعد» تهّجوو
ر˘يزو˘˘لا ع˘˘م ة˘˘يدار˘˘م˘˘لا˘˘ب تاءا˘˘ق˘˘ل رو˘˘شضح˘˘ل
ة˘يأا م˘يد˘ق˘ت نود ،ةد˘ح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ك ،طو˘˘ع˘˘جاو
وأا اهفادهأاو تاءاقللا هذه بابشسأا نع ةمولعم
ةظيفح راثأا ام وهو ،اهيف هيلإا قرطتلا متيشس ام
اهيف» .. لوقلاب مهبلغأا قلع نيذلا نييباقنلا
.! .. «نإا
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كإرحلاب نيرهبنملل مصضني .. يقوزرملإ
مشضنإا ،ملاعلا لوح لودلا ءامعز تائم لاح هلاح
،قبشسأ’ا يشسنوتلا ضسيئرلا ،يقوزرملا فشصنم
،اندÓب يف يبعششلا كارحلاب نيبجعملا ةمئاق ىلإا

هايإا اربتعم ،جئاتن نم هقّقح امبو هب داششأا ثيح
يف ةقطنملا يف تعقو يتلا ءايششأ’ا مظعأا نم
ةيفحشص تاحيرشصت يف لاقو ،ةريخأ’ا تاونشسلا
انخيرات يف مَتيأارو قبشس له» ،ضسمأا اهب ىلدأا
ع˘ي˘با˘شسأا ىد˘م ى˘ل˘ع عرا˘ششلا ى˘لإا لز˘ن˘ي ا˘ب˘ع˘˘شش
اونراق .. ؟.. ةيراشضحو ةيملشس ٍةقيرطب رهششأاو
وه نم فرعتشسو Óثم اشسنرف يف ثدح امب كلذ
،جئاتن نم ققح ام ىلإا رظنأاو ،رّشضحتملا بعششلا

جشضنلاو يعولا ةجردو ،ةقيلفتوب ةلاقتشسا لثم
رّيغتو ،يرئازج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا
ققح يذلا بعششلا اذهل ةيشسايشسلا ةقبطلا ةرظن
.«ةزجعم يل ةبشسنلاب

 «اهيلع تجرخ»
ة˘بر˘ج˘˘ت˘˘لا نأا م˘˘كح˘˘ب
امك ‐ «اهيلع تجرخ»
˘‐ة˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا˘˘ب لو˘˘ق˘˘ن
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ترّر˘˘˘ق
ـل ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ميمعت ،«كارطا˘نو˘شس»
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ماد˘˘خ˘˘ت˘˘˘شسا
ي˘ئر˘م˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا

نع لمعلل يتوشصلاو
ةدوعلا ّلظ يف ،دعب
طاششنلل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،اهتآاششن˘مو ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه
ةينقتلا هذه ّنأا ةدكؤوم
ةرثكب تلمعتشسا يتلا

0003 نم رثكأا دقع ليلدب ،اهتايباجيإاو اهايازم لك ترهظأا ،يحشصلا رجحلا ةلحرم لÓخ
00481و يفتاهلا لشصاوتلا ةينقت ربع لمع ةعاشس05222 يف ةدشسجتم ،دعب نع عامتجا
نع ةيشضارتفا ةينيوكت تارود ةّدع ءارجإا عم ،دعب نع يئرملا لشصاوتلا ةينقت ربع لمع ةعاشس
.ةعاشس0387 قوفي يعاشس مجحب اشصبرتم0571 نم رثكأا نيوكتب تللك ،دعب

نيروصصملإ ملع يف نكيل
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا تن˘ل˘عأا
ميظنت نع ،يرئازجلا نويزفلتلل
ريوشصتلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو ة˘ق˘با˘شسم
ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م ،ي˘˘˘فار˘˘˘غو˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘يرو˘˘شصم˘˘ل˘˘˘ل
ناونع لم˘ح˘ت ،ةاو˘ه˘لا با˘ب˘ششلا
ة˘˘شصشصخ˘˘˘م ،«كدÓ˘˘˘ب رّو˘˘˘شص»
يتلا ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل
ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘شضو˘˘˘م لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت
هلامج زربتو ،عشساولا هموهفمب
عرشش ثيح ،يخانم عونتو يفاقث ددعت نم هب رخزي ام ىلع ءيشضتو هيف ةيباجيإ’ا ميقلا نمثتو
.لبقملا ةيليوج3 ةياغ ىلإا ةيلمعلا رمتشست نأا ىلع ضسمأا لوأا نم اًءدب لامعأ’ا لابقتشسا يف

؟.. لمعلإ ريزو مهفصصني له
فيظوتلا ةقباشسم اوزاتجا  راردأا ةي’و نم بابششلا ضضعب
،ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا نامشضلل ينطولا قودنشصلا ىدل
نÓعإا خيرات ذنمو مهنأا ’إا ،مهبيشصن نم حاجنلا ناكف
مل اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا22/21/6102 خيراتب جئا˘ت˘ن˘لا
فيظو˘ت˘لا تارر˘ق˘م نو˘ك ،م˘ه˘ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م˘ب او˘ق˘ح˘ت˘ل˘ي
تا˘ي˘حÓ˘شص ن˘م ي˘ه ي˘ت˘لاو م˘ه˘ل˘شصت م˘ل م˘ه˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لا
33 قوفي وأا براقي ام ذنمو مهنأا املع ،ةماعلا ةيريدملا
ةيشصولا تاهجلا اولشسار م˘ه˘نأا ا˘م˘ك..نو˘نا˘ع˘ي م˘هو ار˘ه˘شش
امبو ،در نود مهيعشضو نع راشسفتشسÓل اراركتو ارارم
مت نيفظوم ليغ˘ششت˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ظ˘ن ي˘ف نور˘ب˘ت˘ع˘ي م˘ه˘نأا
مهلعج ام ،ةلاكولل ةدراو لمع ضضورع ةدع نم مهؤواشصقإا
.مهفاشصنإاو لخدتلا لجأا نم ،لمعلا ريزو نولشساري
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يف اهتاذ ةمظنملا تدكأاو اذه
«مÓ˘شسلا» زو˘ح˘ت ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب

ّنأا ،ينليشس هعقو ،هنم ةخشسن ىلع
ةفلاشسلا تاميل˘ع˘ت˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع
ريبادت ذاختا ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ي ،ر˘كذ˘لا
يف ضسلجم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت

تايشضتقملا قرخي نم لك قح
يتلا نكامأ’ا لك يف ةيميظنتلا
تردابو.هماهم ا˘ه˘ي˘ف ضسرا˘م˘ي
،نييرئازجلا ني˘ما˘ح˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
تل˘ج˘شس ا˘مد˘ع˘ب ةر˘كذ˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ط˘˘˘شسو ا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شست
،مادنهلا ضصوشصخب تايماحملاو
ز˘ن˘ي˘ج˘لا نو˘شسب˘ل˘˘ي  او˘˘تا˘˘ب ثي˘˘ح
ةيشضا˘ير˘لا ة˘يذ˘حأ’او ضسبÓ˘م˘لاو
.لاعنأ’او

ةيميظنتلإ تايسضتقŸإ هذه قرخي نم لك دسض ةيبيدأات Òبإدت

نوعون‡ ةيصضايرلإ ةيذحأ’إو ضسبŸÓإو زني÷إو لاعنأ’إ
لمعلإ نكامأإ ‘ ÚماÙإ ىلع

ـه.دإوج

مدع ىلإإ ،(ءاسسنو لاجر) ءإدوسسلإ ةبجلإ باحسصأإ ،نييرئإزجلإ نيماحملإ ةمظنم بيقن ،ينيليسس ديجملإ دبع اعد
عاطقل ةعباتلإ تاسسسسؤوملإو تائيهلإ لك لخإد ،ةيسضايرلإ ةيذحألإو صسبÓملإ إذكو ،لاعنألإو ،زنيجلإ ءإدترإ

.مسشتحم صسابل ءإدترإإ ةرورسض ىلع لباقملإ يف ددسشو ،ةيباقعلإ تاسسسسؤوملإ اهيف امب ،ةلإدعلإ

صشيجلإو ديهسشلإ ةرسسأإ ىزع
يبعسشلإ ينطولإ

بهذت نل» :نوبت ضسيئرلإ
ىفطصصم ديهصشلإ ءامد
«ىدصس هوقبصس نمو
دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر هجو
ىلإإ ةيزعت ،نوبت ديجملإ

ةدنانز فيرعلإ ديهسشلإ ةلئاع
صشيجلإ ىلإو ،ىفطسصم
هباسسح ربع ،يبعسشلإ ينطولإ
بتك ،«رتيوت» ىلع يسصخسشلإ

رئإزجلإ تدقف» ،اهيف
ةدنانز فيرعلإ داهسشتسساب
لابسشأإ نم Óبسش ،ىفطسصم
يف مهؤوامد تلاسس نمم ةمألإ
دسض ىدفملإ نطولإ ليبسس
فاسضأإو ،«يجمهلإ باهرإلإ
نمو ىفطسصم ءامد بهذت نل»
اعم يسضقنسسو ىدسس هوقبسس
باهرإلإ اياقب ىلع هللإ لوحب
ةرسسأل ةسصلاخلإّ يزاعت ..
ينطولإ صشيجللو ديهسشلإ
ريرحتلإ صشيج ليلسس ،يبعسشلإ

.«نوعجإر هيلإإ انإإو هلل انإإ ..
ح.نيدلإ رمق

يلامجإإو ءافسش ةلاح89 ليجسست
2248 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

041و تايفو8
ـب ةديدج ةباصصإإ
رئإزجلإ يف «انوروك»
42 ـلإ لÓخ رئإزجلإ تلجسس
،تايفو8 ةريخألإ ةعاسس
ـب ةديدج ةباسصإإ041و
ةلاح89 ءاسصحإإ عم ،«انوروك»
هنع فسشك امل اقفو ،ءافسش
،رإروف لامج روتكدلإ صسمأإ
و دسصر ةنجلل يمسسرلإ قطانلإ

امك.ءابولإ يسشفت ةعباتم
ددعلإ نأإ ،هتإذ ردسصملإ فسشك
إذهب نيباسصملل لامجإلإ
ىلع غلب اندÓب يف ءابولإ

لÓخ ةلجسسملإ ماقرألإ ءوسض
17711 ،ةريخألإ ةعاسس42 ـلإ

يلامجإإ لسصو اميف ،ةلاح
لباقملإ يف ،548 ىلإإ تايفولإ

يلامجإلإ ددعلإ زفق
.2248 ىلإإ نيفاعتملل

ك.اسضر

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
ةموظنملا حÓشصإ’ عورششم نع
تاشسلج ميظ˘ن˘ت ر˘ب˘ع ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
نوكت ة˘ي˘م˘يو˘ق˘تو ة˘ي˘شصي˘خ˘ششت
،لماشش ين˘طو راو˘ح˘ل ا˘ق˘ل˘ط˘ن˘م
ق˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ م˘˘شسر ه˘˘ت˘˘يا˘˘غ
.عاطقلل قيمع حÓشصإا قيقحتل

يتلا عورششملا ةقيثو تركذو
ءا˘كر˘ششل˘˘ل ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘شس
ةششقانم˘لا د˘شصق ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

عور˘ششم ل˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت» ،ءار˘˘ثإ’او
يذلا ةيوبرتلا ةموظنملا حÓشصإا
ربع تايوتشسملا عيمج لمششيشس
ة˘ي˘شصي˘خ˘ششت تا˘شسل˘ج م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
راوحل اقلطنم نوكت ةيميوقتو
عيمج هيف كرتششت لماشش ينطو
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا
حلاشصملاو ةقي˘شضلا تا˘با˘شسح˘لا
نيوعدملا ني˘ب ن˘مو ،«ة˘يو˘ئ˘ف˘لا
عو˘م˘ج˘م» تا˘شسل˘ج˘لا هذ˘ه ى˘˘لإا
عاطقلا يف ءاكرششلاو نيلعافلا
ذيفنت تا˘يو˘ت˘شسم ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا
اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
ةذتاشسأ’ا˘ك ىر˘خأ’ا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
عاطق نع نيلثممو نييعماجلا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ىلإا ةفاشضإا نيينهملا نيوكتلاو
،ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا

.«ةيعامتج’او
روا˘ح˘م م˘هأا ةرازو˘لا تر˘كذو

ن˘م˘شضت˘ت˘شس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسل˘˘ج˘˘لا
اهفرع يتلا تاحÓشصإ’ا مييقت»
تار˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
حÓ˘شصإ’ا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م ،ة˘ق˘˘با˘˘شسلا

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت تا˘يو˘ت˘شسمو
نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ششم ،«ا˘ه˘شصي˘خ˘˘ل˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘لا

ضصي˘خ˘ششت ى˘˘لا لو˘˘شصو˘˘لا«و˘˘ه
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘ل˘˘ل كر˘˘ت˘˘ششم
اهتوق طاقن ةفرعمو ةشسردملل
رو˘˘شصت ءا˘˘ط˘˘عإاو ا˘˘ه˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘شضو
.«اهيلإا وبشصن يتلا ةشسردملل

بنا˘ج ى˘لإا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا تل˘م˘حو
ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا حÓ˘˘شصإا عور˘˘ششم
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا دودر˘˘لا ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ت˘حر˘ط ي˘ت˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششن’ا˘˘ب
فلتخمو ةيبرتلا عاط˘ق تا˘با˘ق˘ن
ةيئانثلا تاءاقللا لÓخ ءاكرششلا
يف ريزو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششأا ي˘ت˘لا
رياربف02 نم ةدت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

.يشضاملا ضسرام21 ةياغ ىلإاو
02 نم9 لدعم دامتعإ

يوناثلإ ىلإإ لاقتنÓل
نا˘يز˘م هد˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو

ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘لا ق˘شسن˘م نا˘ير˘م
يو˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’
«هلؤوافت» ىدبأا يذلاو ،ينقتلاو
يتلا ةقيثولا يف امومع ءاج امب
هنأا ،ةرازولا نم ضسمأا ،اهملشست
تحرط يتلا تافلملا نيب نم»
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘˘م
د˘˘يد˘˘م˘˘ت ةرازو˘˘لا ترر˘˘ق ثي˘˘ح
لظ يف تامدخلا ةنجل ةدهع
حمشست ’ يتلا ةيلاحلا فورظلا
ة˘ششقا˘ن˘م وأا تا˘با˘خ˘ت˘˘نا ءار˘˘جإا˘˘ب
فدهب تامدخلا ري˘ي˘شست ة˘لأا˘شسم
حلاشصم ليطعت نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لا
قيبطت مدع طرشش ،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ءافتك’او يرييشستلا مه˘ج˘ما˘نر˘ب
،«ةيعامتج’ا تافل˘م˘لا ة˘شسارد˘ب
ةداهشش ناحتما ةلأاشسم ىلإا اريششم
لاز˘ت ’ ط˘شسو˘ت˘م˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

حارتقاب اركذم ،ضشاقنلل ةحورطم
9 لدعم دامتعاب» قلعتملا هتباقن
عم يوناثلا ىلإا لاقتنÓل02 نم
اولشصحت نيذلا ذيمÓتلا نيكمت

نم9 ن˘م ل˘قأا ت’د˘ع˘م ى˘ل˘˘ع
.«اقح’ ناحتم’ا زايتجا

ةيعمجلا ضسيئر دكأا ،هتهج نم
دمحأا ذيمÓتلا ءاي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا

حرتقم دا˘م˘ت˘عا» ةرور˘شض ،د˘لا˘خ
ىلا لاقتنÓل قوف امف9 لدعم
ة˘˘شصر˘˘ف ح˘˘ن˘˘م ع˘˘˘م يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
،«ذيمÓ˘ت˘لا ي˘قا˘ب˘ل ة˘ي˘كارد˘ت˘شسا

نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا» نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
هذ˘ه ي˘˘ف ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش
ةد˘ع˘ل لو˘ب˘˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ فور˘˘ظ˘˘لا
ذيمÓتلا عاطقنا اهزربأا بابشسأا

،رهششأا6 ةد˘م˘˘ل ة˘˘شسارد˘˘لا ن˘˘ع
ببشسب ريطأاتلا يف حداف ضصقن
˘مد˘ع ،ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا

يناثلا لشصفلا جمانرب لامكتشسا
ةيوبر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ل˘ج ي˘ف
.«اهريغو

دإوملإ صضعب ةرتسسد ةرورسض
خيرات يف رظنلإ ةداعإإو

مداقلإ يسسردملإ لوخدلإ
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا دودر˘˘˘لا ن˘˘˘عو

ا˘ه˘ت˘حر˘ط ي˘ت˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششن’ا˘˘ب
فلتخمو ةيبرتلا عاط˘ق تا˘با˘ق˘ن
،ةيئانثلا تاءاقللا لÓخ ءاكرششلا
ضسي˘˘˘ئر ير˘˘˘˘يزد قدا˘˘˘˘شص د˘˘˘˘كأا
ةيبرتلا لامع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا

ى˘لإا قر˘ت م˘ل» ا˘ه˘˘نأا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
اريششم ،«هتباقن تاعلطت ىوتشسم
ة˘قد˘ب ةدد˘ح˘م ر˘˘ي˘˘غ» ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا

ةشصاخ ضسوم˘ل˘م˘لا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘تو
يشساشسأ’ا نوناقلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
41/662 مو˘شسر˘م˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو
ضسنا˘شسي˘ل˘لا ةدا˘ه˘ششب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا تا˘شسارد˘˘لا مو˘˘ل˘˘بدو
(AED)».

نمشضتت يتلا ةقيثولا لوحو
لاق ،ةيوبرتلا ةموظنملا حÓشصإا
بي˘تر˘˘ت ن˘˘م د˘˘ب’» ه˘˘نإا ير˘˘يزد
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب اءد˘˘˘ب تا˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا
ه˘نأ’ ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
،«عا˘ط˘ق˘لا رار˘ق˘ت˘شس’ ن˘ما˘˘شضلا

ةر˘ت˘شسد ةرور˘شض» ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘˘م
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
هلعجو ةيبرتلل ىلعأ’ا ضسلجملا
نمو ةيروهمجلا ة˘شسا˘ئر˘ل ا˘ع˘با˘ت
ةشسردملل ةماعلا ةشسايشسلا هماهم
.«تابذاجت يأا نع اديعب ةينطولا

ضسيئر حرط ،رخآا قايشس يفو
ةيبرتلا لامع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا

ةدا˘عإا ةرازو˘لا ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت˘˘لاو
لو˘˘خد˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
بلا˘ط ثي˘ح ،مدا˘ق˘لا ي˘شسرد˘م˘لا
ةياهن ىلإا ةذتاشسأ’ا لوخد ليجأاتب
،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شس ة˘˘ياد˘˘ب وأا ضسط˘˘شسغأا

نيي˘ن˘ع˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ا ءا˘ن˘ث˘ت˘شساو
،ءار˘جإ’ا اذ˘ه ن˘م تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا˘ب
تد˘عو ةرازو˘لا نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
.حرطلا اذه ةششقانمب

ـه.دإوج

ةيوئفلإ حلاسصŸإو ةقيسضلإ تاباسس◊إ نع إديعب لماسش ينطو رإو◊ وعدت ةيبÎلإ ةرإزو

ةيوبÎلإ ةموظنŸإ حÓصصإ’ عورصشم قÓطإإ وحن

ن˘˘ع ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو تجر˘˘فأا
ةنشسل ةيئاشضقلا ةلطعلا خيرات
،نيفظوملاو ةا˘شضق˘ل˘ل0202
توأا2 خيرات نم ءادتبا اذهو
.هنم12 ـلا ةياغ ىلإا

ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘شضوأا
ةركذم يف ،يتا˘م˘غز م˘شسا˘ق˘ل˘ب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو ،«مÓ˘˘˘˘شسلا»
Óيم˘كت ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةردا˘شصلا ة˘يرازو˘لا ةر˘كذ˘م˘ل˘˘ل

ماتخأ’ا ظفاح ،لدعلا ريزو نع
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا نأا˘˘˘ششب
خيرات اهيف تددح ،يئاشضقلا
0202 ةنشسل ةيئاشضقلا ةلطعلا

،0202 توأا13 ىلإا20 نم
ميظنت ةلأاشسم˘ل تشضر˘ع˘ت ا˘م˘ك
ةا˘شضق˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘شسلا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا

.نيفظوملاو
نوك راب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب اذ˘خأاو

ةي˘ن˘ع˘م تا˘ي’و˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
،يئزجلا يلزنملا رجحلا ماظنب
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تشصن

نأاششب لمعلا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ر˘شصح
ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
91 ـلا تاي’و˘لا ا˘ه˘شصا˘شصت˘خا
رجحلل يلكلا عفرلاب ةينعملا
راعششإا ةياغ ىلإا كلذو يلزنملا
.رخآا

تف˘ن ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
يف هرششن مت ام لدعلا ةرازو
،يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ضسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت لو˘˘˘ح
فشصو ام ىلإا ايركز ةحاشسوب
هقح يف ةبكترملا تازواجتلاب
ينوبلا ليهأاتلا ةداعإا ةشسشسؤومب
تاطوغشض ىلإا هشضرعت اهنمو
ةيفينع˘ت تا˘شسرا˘م˘مو ة˘ي˘شسف˘ن
ايفتاه لا˘شصت’ا ن˘م ه˘نا˘مر˘حو
تاءار˘جإÓ˘ل ا˘قر˘خو ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ب
ةرايز لاجم يف اهب لومعملا
.نيماحملا

،لدعلا ةرازو نايب بشسحو
ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ما˘˘ق د˘˘ق˘˘ف
يرحتلاب ةبانع ءاشضق ضسلجم
عم قيشسنت˘لا˘ب عو˘شضو˘م˘لا ي˘ف
ةبانع ةيحانل نيماحملا ةمظنم
ينعملا ضسوبحملا عامشس دعبو
ريدم فرط نم رشضحم ىلع
هيف ىفن ةي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
هشضرعت اقلط˘م ا˘ي˘ف˘ن ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةلماعملا ءوشس نم عون يأا ىلإا
قلعتي اميفو ةشسشسؤوملا لخاد
مل هنإاف هتلئاعب هلاشصتإا مدعب
’ نأاششلا اذه يف بلطب مدقتي
’ هنأا ببشسب ةباتك ’و ةهافشش
ةلئاعلا فتاه مقر ىلع زوحي
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط د˘˘قو
.هل هراشضحإا

ح.نيدلإ رمق

،ضشب˘ي˘ع˘ب ن˘ب ر˘ها˘˘ط˘˘لا زر˘˘بأا
نأا ،ديدجلا رجفلا بزح ضسيئر
ةدو˘˘شسم ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘شضت ا˘˘˘م م˘˘˘هأا
ادح تعشضو اهنأا وه روتشسدلا
ةطلشسلا ي˘ف دو˘ل˘خ˘لاو ءا˘ق˘ب˘ل˘ل
ةي˘شسا˘ئر˘لا تاد˘ه˘ع˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ب
لباقم˘لا ي˘ف ا˘عدو ،ن˘ي˘تد˘ه˘ع˘ب
ة˘لأا˘شسم ل˘ي˘جأا˘˘ت ةرور˘˘شض ى˘˘لإا
ةدو˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
ةيلاحلا فورظلا نأ’ روتشسدلا

تايعاد˘ت بب˘شسب ة˘ي˘تاو˘م ر˘ي˘غ
ا˘يدا˘شصت˘قا «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج
.ايشسفنو

،ضشب˘ي˘ع˘˘ب ن˘˘ب لءا˘˘شستو اذ˘˘ه
بعششلا نع بونيشس نم ىلع
،روتشسدلا ةدوشسم ةششقانم يف
نم ريشصقت كانه نأا ىلإا اريششم
ءادأا يف يلاحلا ناملربلا باون
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ها˘ج˘ت م˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
يرئاز˘ج˘لا بع˘ششلا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ةلحرملا يف ايشسفن دعتشسم ريغ
ءاتفتشسا ىلإا باهذ˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ةدو˘˘˘˘˘شسم عور˘˘˘˘˘ششم ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ددشصلا اذه يف لاقو ،روتشسدلا
’ روتشسدلا ةدوشسم ةششقانم»
ةيشسايشسلا ةقبطلا ىلع رشصتقت
يرئازجلا بعششلا امنإاو اهدحو
ام ضصوشصخب هيأار هل اشضيأا وه
،«تÓ˘يد˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شضت
ءا˘˘˘˘جرإا حر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قأا » فا˘˘˘˘˘شضأاو
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘شس’ا
يتلا فورظلا نأ’ ةيروتشسدلا
تقو˘لا ي˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت
.«كلذ ىلع دعاشست ’ نهارلا

ر˘ج˘ف˘لا بز˘ح ضسي˘ئر ىر˘˘يو

ي˘ف ن˘م˘كي ل˘ح˘لا نأا ،د˘يد˘ج˘لا
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ى˘˘˘لإا با˘˘˘هذ˘˘˘لا
رايتخ’ ةي˘ل˘ح˘م م˘ث ة˘ي˘ع˘ير˘ششت
نوبوني بع˘ششلا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
ةدو˘˘شسم ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘˘ع
ةرورشض ىلع اددششم ،روتشسدلا
تاءار˘جإا ة˘مو˘كح˘لا ذ˘خ˘ت˘˘ت نأا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ضسو˘ف˘ن ة˘ئد˘ه˘ت˘˘ل
ع˘يرا˘ششم قÓ˘طإا ع˘م ق˘˘فار˘˘ت˘˘ت
داشصتق’اب ضضوهن˘ل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت
ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م عرز˘˘ل
.بعششلاو ةطلشسلا

ه˘بز˘ح ف˘قو˘م ضصو˘شصخ˘˘بو
يف ةنمشضتملا تÓيدعتلا نم
ن˘ب ح˘شضوأا رو˘ت˘شسد˘لا ةدو˘˘شسم
ه˘ت˘ن˘م˘شضت ا˘م م˘هأا نأا ،ضشب˘ي˘ع˘ب
دح عشضو وه روتشسدلا ةدوشسم
ةطلشسلا ي˘ف دو˘ل˘خ˘لاو ءا˘ق˘ب˘ل˘ل
ةي˘شسا˘ئر˘لا تاد˘ه˘ع˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ب
ي˘ف ل˘ج˘شس ا˘م˘ك ،ن˘ي˘˘تد˘˘ه˘˘ع˘˘ب
ضضفارلا هبزح فقوم قايشسلا
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ةر˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘ل
’ هنأا زربأا هنأا ريغ ،تاباختن’ا
ة˘˘˘لأا˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضضر˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
رو˘ت˘شسد˘لا ةدو˘شسم ثاد˘ح˘ت˘شسا
نم ’دب ة˘يرو˘ت˘شسد ة˘م˘كح˘م˘ل
.يروتشسدلا ضسلجملا

راششأا ،ةلشص يذ قايشس يفو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت نأا ى˘لإا ،ضشب˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘ب
وه عقاولا ضضرأا ىلع نيناوقلا

دكأا امدعب اذه ،هبزح لغششي ام
ة˘نا˘شسر˘ت كل˘ت˘م˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا
يف لشضفأ’ا ن˘م د˘ع˘ت ن˘ي˘ناو˘ق
.ملاعلا

ـه.دإوج

ايركز ةحاسسوب فينعت يفنت لدعلإ ةرإزو
هتلئاعب ايفتاه لاسصتلإ نم هنامرحو

13 ىلإإ2 نم ةيئاصضقلإ ةلطعلإ
لبقملإ توأإ

اهيلع ءاتفتسسلإ ءاجرإاب بلاط

روتصسدلإ ةدوصسم» :ضشبيعب نب
«ةطلصسلإ ‘ دولخلل إدح تعصضو



يف ،ءابطأ’ا ةدامع ضسيئر دكأا
نأا ،«مÓ˘˘شسلا» ـل تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘شصت
ـب تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
،ةريخأ’ا ةرت˘ف˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘كّ»
نييرئازجلا مارت˘حا مد˘ع ه˘ب˘ب˘شس

،ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإ’
عافترا ةيلوؤوشسم مهايإا Óمحم
ضسوريفلاب ةباشصإ’ا ت’اح ددع
ببشسب ،ةريخأ’ا تاعاشسلا لÓخ
تا˘ي˘شصو˘ت˘ل م˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع
،ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
رئازجلا نأا هشضفر دكأا لباقملاب
‐ديفوك» ـل ةيناث ةجوم ضشيعت
91».

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع ح˘شضوأا ا˘م˘ك
يششفت دشصرو ةعباتمل ةيملعلا

ةدو˘˘˘˘ع نأا ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» ءا˘˘˘˘بو
ا˘ي˘ج˘يرد˘ت يرا˘ج˘ت˘لا طا˘˘ششن˘˘لا

أادبمل نينطاوملا مارتحا مدعو
د˘حا ي˘ه يد˘شسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
اري˘ششم ،ءا˘بو˘لا ي˘ششف˘ت با˘ب˘شسأا
ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا نأا ى˘˘لإا
ةعباتمل ةيملعلا ةنجللاو دÓبلا

يأا كرتت مل ضسوريفلا دشصرو

اذه ةهباجمل هب مقت مل ءارجإا
ة˘ح˘شصلا ةرازو» Ó˘ئا˘ق  ،ءا˘بو˘لا
نكل ،91ديفوك ةرازول تلوحت
عاو ريغ نطاوملا نأا فشسأÓل
ضسيئر ىريو .«ءابولا ةروطخل

نأا نيير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع
هذه نم جورخلل ديحولا لحلا
،رارشضأ’ا لقأاب ةيحشصلا ةمزأ’ا
تابوق˘ع˘لا د˘يد˘ششت ي˘ف ن˘م˘كي

ءادترا رارقل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا د˘شض

تاءا˘˘شضف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
فيثكت ةرورشض عم ،ةيمومعلا
قاو˘شسأ’ا ي˘˘ف ن˘˘مأ’ا تا˘˘يرود
عنم˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاءا˘شضف˘لاو
نينطاوملا رابجإاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

،نا˘مأ’ا ة˘فا˘شسم مار˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘˘كششم˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششم
هششيعت يذلا يلاحلا يحشصلا
ر˘˘ي˘˘غو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م و˘˘˘ه ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

دود˘ح˘لا نأاو ة˘شصا˘خ درو˘ت˘˘شسم

ةيوجلا وأا ةيربلا ءاوشس ةينطولا
.ةقلغم لازت ’ ةيرحبلاو
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ديدج نم ءابولأ يضشفت ةيلوؤوضسم ÚنطأوŸأ لمح

«انوروك ءابول ةيناث ةجوم ضشيعت ’ رئإز÷إ» :Êاكرب
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ـه.دأوج

يتلأ ةريخألأ ماقرألأ طبر ،«انوروك» ءابو يضشفت دضصرو ةعباتمل ةيملعلأ ةنجللأ وضضع ،يناكرب طاقب صضفر
صضعب يف صسوريفلل ةديدج رؤوب دوجو نع تنابأأ يتلأو ءابولأ دضصرو ةعباتمل ةيملعلأ ةنجللأ اهنع تفضشك

.صسوريفلأ نم ةيناث ةجوم نع ةرابع اهنإأ لوقلاب ،ةركضسبو فيطضس رأرغ ىلع تايلولأ

يف ةنمقرلأ ةيجهنم ةعاجنل
ةضسضسؤوملأ تاقفن ديضشرتلو لمعلأ

لصصإوتلإ ةينقتب لمعلإ ميمعت
دعب نع يتوصصلإو يئرملإ
«كإرطانوصس» لكايه عيمجب
ةينطولأ ةكرضشلأ تفضشك
نع ،«كأرطانوضس» تاقورحملل
لضصأوتلأ ةينقت مأدختضسأ ميمعت
،دعب نع لمعلل يتوضصلأو يئرملأ

ةضسضسؤوملأ تاقفنلأ ديضشرت فدهب
فلتخم فيلاكت صصيلقت ثيح نم
ديكأاتو ،تاعامتجلأو تÓقنتلأ
لمعلأ يف ةنمقرلأ ةيجهنم ةعاجن
يف ،ةكرضشلأ فرط نم ةقبطملأ
نلعأأو.يمويلأ ينهملأ طاضشنلأ
،هل نايب يف يلورتبلأ عمجملأ

،هنم ةخضسن ىلع «مÓضسلأ» زوحت
ةدوعلأ لظ يف هنأأ ،نايب ربع ،صسمأأ
ىوتضسم ىلع طاضشنلل ةيجيردتلأ

،كأرطانوضس عمجم تآاضشنمو لكايه
ميمعتب ةماعلأ ةيريدملأ ترّرق
يئرملأ لضصأوتلأ ةينقت مأدختضسأ

نأأ أدكؤوم ،دعب نع لمعلل يتوضصلأو
ةرثكب تلمعتضسأ يتلأ ةينقتلأ هذه

،يحضصلأ رجحلأ ةلحرم لÓخ
،اهتايباجيأو اهايأزم لك ترهظأأ

رهضشأأ ةثÓثلأ لÓخو ثيح
0003 نم رثكأأ دقع مت ةيضضاملأ
يف ةدضسجم ،دعب نع عامتجأ
ةينقت ربع لمع ةعاضس05222
ةعاضس00481و يفتاهلأ لضصأوتلأ

يئرملأ لضصأوتلأ ةينقت ربع لمع
هنأأ كأرطانوضس تحضضوأأو ،دعب نع
ىلع ةينقتلأ صسفن مأدختضسأ مت
تاضسضسؤوملأو صسرأدملأ ىوتضسم
تيرجأأ نيأأ ،ةكرضشلل ةينيوكتلأ

ةيضضأرتفأ ةينيوكت تأرود ةّدع
نم رثكأأ نيوكتب تللك ،دعب نع
قوفي يعاضس مجحب اضصبرتم0571
ذنم هنأأ ةفيضضم ،ةعاضس0387
ينورتكلإلأ ملعتلأ ةمدخ قÓطإأ
gninraeL-E،لك ىوتضسم ىلع
ةرود327 لامكتضسأ متو اهلكايه
تأداهضشب تللك ةيدرف ةيميلعت
0033 قوفي يعاضس مجحب حاجن
يف طفنلأ قÓمع راضشأأو.ةعاضس
لثم ىلع دامتعلأ نأأ ىلإأ ،ايقيرفإأ

ينهملأ طاضشنلأ يف تايلآلأ هذه
ديضشرت ةضسايضس صسركي ،يمويلأ
ثيح نم ةضسضسؤوملل تاقفنلأ

تÓقنتلأ فلتخم فيلاكت صصيلقت
ةعاجن دكؤويو ،تاعامتجلأو
لمعلأ يف ةنمقرلأ ةيجهنم
.«كأرطانوضس» فرط نم ةقبطملأ

ز.لامج

ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘شش تد˘˘˘˘كأا
فانئتشس’ ةزهاج اهنأا ،ةيرئازجلا
ىرا˘˘شصق لذ˘˘ب˘˘ت˘˘شسو ا˘˘ه˘˘طا˘˘˘ششن

ة˘ن˘مآا تÓ˘حر نا˘م˘شضل ا˘هد˘˘ه˘˘ج
تا˘ي˘شصو˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ا˘˘ه˘˘با˘˘كر˘˘ل
ءا˘ن˘ثأا ءاو˘شس ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا
تامدخلل وأا تÓحرلل ريشضحتلا
ي˘ف وأا ة˘لا˘كو˘لا ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
،ةر˘ئا˘ط˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع وأا را˘ط˘م˘لا

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا رار˘˘ق نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
يف ايلعلا تاطلشسلا ديب اهطاششن
.دÓبلا

ي˘ف ،«ير˘ي˘ج˘لآا ر˘يإا» تح˘شضوأا
اهعقوم ربع هترششن ضسمأا اهل نايب
اهنئابز قفارتشس اهنأا ،ينورتكلإ’ا
ربع مهتÓ˘حر˘ل م˘كح˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

فور˘ظ˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘طو˘˘ط˘˘خ
تÓحر جمانرب قفو ،ةيئانثتشس’ا
،ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ي˘فا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ًب˘˘شسح˘˘ت
ع˘ي˘م˘ج ن˘م˘شضت˘شس ا˘ه˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
فانئتشسإ’ا خيرات نأاو تاهجولا
قفوو ،اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل دو˘ع˘ي
نأا˘˘ششب د˘˘شصق˘˘م˘˘˘لا لود تارار˘˘˘ق

،ا˘ه˘ي˘شضارأا ى˘لإا لو˘خد˘لا ة˘ق˘ير˘ط
ةيرئازجلا ةيو˘ج˘لا نا˘ي˘ب ف˘ششكو
يتلا ركاذتلا رييغت نأا ،اهنايب يف
لاعفلا فانئتشس’ا لبق اهؤوارشش مت
يفو ايناجم نوكيشس ،تÓحرلل
ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خو ة˘˘˘جرد˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن

خيرات لبقو لماكلاب اهتيحÓشص
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ل ط˘ط˘خ˘م˘لا ر˘˘ف˘˘شسلا
ة˘ي˘حÓ˘شص د˘يد˘م˘˘ت ع˘˘م ،نو˘˘بز˘˘لا
اهنئابزب ة˘شصا˘خ˘لا ر˘ف˘شسلا ر˘كاذ˘ت

عيمجل1202 ناو˘˘ج03 ى˘ت˘ح
يام13 لبق ةررقملا تÓحرلا
ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘˘نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ،0202
ءاغلإا نم نيررشضتملا نيرفاشسملل

،انوروك ةحئاج ببشسب مهتÓحر
نم تارايخ ةدع نم ةدافتشس’ا
ي˘ف ي˘نا˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةهجو يأ’و اهشسف˘ن ةرو˘شصق˘م˘لا
تÓحرلل ةبشسنلاب دلبلا ضسفن يف
نم.1202 ضسرا˘˘م13 ى˘ت˘ح
قطانلا ،يشسلدنأا نيمأا دكأا هتهج
طو˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘˘لا
اهب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
اهت’اكو تحتف ةكرششلا نأا ،ضسمأا
يف ىربك تاي’و4 يف ةيراجتلا

ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» ن˘˘م ل˘˘ك
،«نار˘هوو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ة˘با˘ن˘˘عو
3 نم رثكأا ذنم اهقÓغإا دعب اذهو
ناريطلا ةكرح قيلعت رثإا رهششأا
دحلل ةذختملا تاءارجإ’ا ببشسب
،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘˘ششف˘˘˘ت ن˘˘˘م
ةيحÓشص ديدمت مت هنأا احشضوم
اهنئابزب ة˘شصا˘خ˘لا ر˘ف˘شسلا ر˘كاذ˘ت

عيمجل1202 ناو˘˘ج03 ى˘ت˘ح
يام13 لبق ةررقملا تÓحرلا
نيرفاشسم˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأاو ،0202
مهتÓحر ءاغلإا نم نيررشضتملا
ةدافتشس’ا ،انوروك ةحئاج ببشسب
رييغتلا اهنيب نم تارايخ ةدع نم
اهشسفن ةروشصقملا يف يناجملا

د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جو يأ’و
13 ى˘ت˘ح تÓ˘حر˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
تاذ راششأاو اذه.1202 ضسرام
فانئتشسا رارق نأا ىلإا ،لوؤوشسملا
ى˘لإا ع˘جر˘ي ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
يششفت دشصرو ةعباتمل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

.اندÓب يف «انوروك» ءابو
ز.لامج

ىربك تايلو4 يف ةيراجتلأ اهتلاكو تحتف

تÓحرلإ فانئتصس’ ةزهاج «يريجلآإ ريإإ»

تÓيجضستلأ ةÎف ءانثأأ اقباضس عيضضي ناك يذلأ تقولأ حبرل

Èع ينهŸإ نيوكتلإ تاصسصسؤوÃ ليجصستلإ
طقف ةيمقرلإ ةيصضرأ’إ

«ءانهلأ» ءاضضف Èع اهجأرختضسأو اهليم– ايعامتجأ مهل نمؤوŸأ Úك“

باصستن’إ ةقيثو ةنمقر ررقي «ضسانك»
ةيقرولإ نع ايجيردت يلختلإو

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا تب˘لا˘˘ط
نيمدختشسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ،ل˘م˘ع˘ل˘ل
امب ،مهلمع بشصانمب قاحتلÓل
ةلطعلاب تاينعملا ءاشسنلا مهيف
ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘ششم ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
ة˘يو˘ن˘˘شسلا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘شست
لماو˘ح˘ل˘ل ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ل˘ط˘ع˘لاو
نم نهتدافتشسا لبق ،تاهمأ’او
يف ءاجو.ةيئانثتشس’ا ةلطعلا
ةيششتفملا نع ةرداشص ةم˘ي˘ل˘ع˘ت
481 مقر لمحت لمعلل ةماعلا
71يف ةخرؤوم ت إا ن / ع ع م/

«مÓشسلا» زوحت ،يراجلا ناوج
ىلإا ةهجوم ،اهنم ةخشسن ىلع
ن˘˘ي˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ششت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

اقبط ه˘نأا ،ل˘م˘ع˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لاو

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘لاو
ع˘ي˘م˘ج ن˘م بل˘طأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
قا˘˘ح˘˘ت˘˘˘لÓ˘˘˘ل م˘˘˘كح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘ل
مه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،م˘ه˘ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م˘ب
ة˘ل˘ط˘ع˘لا˘ب تا˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءا˘شسن˘˘لا
مهيلع نيعتي ثيح ،ةيئانثتشس’ا
نهقوقح ىلوأا ةلحرمك ذافنتشسا

ن˘م ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘شصر˘˘لا ن˘˘م
ة˘يو˘ن˘شسلا ة˘ل˘ط˘˘ع˘˘لاو ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا
ل˘ب˘ق ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ناو˘ن˘ع˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ه˘˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
ةرورشض ىلإا ةيعاد ،ةيئانثتشس’ا
هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا
لك قاحت˘لا نا˘م˘شضو ر˘ي˘باد˘ت˘لا

بشصانمب نيينعملا نيف˘ظو˘م˘لا
ة˘ما˘˘نزر داد˘˘عا ع˘˘م ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ة˘˘يو˘˘شستو ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا
رار˘˘˘ق نا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه.ةرخأاتملا
ءاغلإاب يشضاقلا ،ىلوأ’ا ةرازولا
05 ع˘˘شضو˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ءار˘˘جإ’ا
تاشسشسؤوملا دادعت ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب
ةلطع يف ةيمومعلا تارادإ’او
ءاشسنلا هنم ينثتشسي ،ةيئانثتشسا
ن˘ل˘ف˘كت˘ي ي˘تاو˘ل˘لاو ل˘ماو˘ح˘˘لا
ةنشس41 نم لقأا «لافطأا ةيبرتب
ببشسب لدجلا نم ريثكلا راثأا ،»
ديدحت يف لشصاحلا ضضقانتلا
نم نيديفتشسملل لافطأ’ا نشس
.ةيئانثتشس’ا ةلطعلا

ز.لامج

ر˘يزو ،يرا˘م˘ع ف˘˘ير˘˘شش د˘˘كأا
مت هنأا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
ةيئاذغلا تاي˘جا˘ح˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت
فور˘ظ˘لا م˘˘غر ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
،دÓبلا اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ل˘ك دو˘ه˘ج ل˘˘شضف˘˘ب
ن˘يذ˘لا ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو ن˘ي˘بر˘م˘لاو
او˘ل˘شصاوو او˘ظ˘فا˘˘حو اود˘˘ن˘˘ج˘˘ت
.جاتنإ’ا ةريتو

ة˘˘لود˘˘لا نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘˘شضوأا
تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج تذ˘˘خ˘˘تا
ط˘غ˘شضلا ل˘ي˘ل˘ق˘ت ي˘ف تم˘ها˘˘شس
ءاششنإا مت نيأا ،نينطاوملا ىلع
ىلوأ’ا ةرازولا ىدل ةمزأا ةيلخ
نم ةيرازو تاعاطق ةدع تمشض

اذ˘هو ،ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
نم لقنتلاب نيحÓفلل حامشسلاب
ل˘جأا ن˘م ىر˘˘خأا ى˘˘لإا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
،ة˘يدا˘ع˘لا م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن ة˘˘لواز˘˘م
ةيفحشص تاحيرشصت يف اريششم
ءاششنإا مت هنأا ىلإا ،ضسمأا اهب ىلدأا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ي˘˘ل˘˘خ
لمعلا قيشسنتل ،ةحÓفلا ةرازو
تاءارجإ’ا لك ريطأاتو يناديملا
لك عم ةموكحلا اهتذختا يتلا
مه˘ن˘م ،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
نيبرملاو نيحÓفلاو تاراطإ’ا

فرغلاو ةين˘ه˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ن˘˘يواود˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

عاطقلل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لاو

ر˘شضخ˘لا ،بي˘ل˘ح˘˘لا ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا)
.(موحللاو هكاوفلاو

نع ،ةحÓفلا ريزو ربع امك
ل˘˘ما˘˘ششلا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ما˘˘˘شضت
ةيبرعلا لودلا لك عم رمتشسملاو
ريغو ةب˘ع˘شصلا ةر˘ت˘ف˘لا زوا˘ج˘ت˘ل
رئاشس اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ةدو˘ه˘ع˘م˘لا
ضسوريف ةهباجم يف ملاعلا لود
ة˘˘˘مزأ’ا نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تارارق ذخأا بجوتشست ةيحشصلا
تÓ˘خد˘تو ة˘م˘شسا˘ح ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شس
ةيعشضولا را˘ثأا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ة˘ما˘ه
.ةنهارلا

ع.لÓب

مهلمع بضصانÃ قاحتللأ ¤إأ ÚمدختضسŸأ عيمج وعدت لمعلل ةماعلأ ةيضشتفŸأ

ةرخأاتŸإ لطعلإو ةيونصسلإ ةلطعلإ ذافنتصسإ لبق ةيئانثتصسإ لطع ’

ةيحضصلأ ةمزألأ هذه زواجتل ةيبرعلأ لودلأ لك عم رمتضسŸأو لماضشلأ رئأز÷أ نماضضت دكأأ

لÓخ Úيرئإزجلل ةيئإذغلإ تايجا◊إ لك ترفو ةلودلإ» :يرامع
«انوروك ةمزأإ

،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ف ن˘˘ب ما˘˘ي˘˘ه تد˘˘˘كأا
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو
ةيمقرلا ةيشضرأ’ا نأا ،نيينهملا
ةادأ’ا نو˘˘˘كت˘˘˘شس ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةرود يف ل˘ي˘ج˘شست˘ل˘ل ةد˘ي˘حو˘لا
هذه نأاب ةزربم ،مداقلا ربمتبشس
با˘ب˘ششلا ن˘كم˘ت˘شس ة˘ل˘˘ي˘˘شسو˘˘لا
ن˘يو˘كت ي˘ق˘ل˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار˘˘لا

تا˘˘شسشسؤو˘˘م ي˘˘لوؤو˘˘شسم اذ˘˘˘كو
يذلا تقولا حبر نم ،عاطقلا

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضي نا˘˘˘˘ك
.تÓيجشستلا

هذ˘˘˘ه نأا ما˘˘˘ي˘˘˘ه تح˘˘˘˘شضوأاو

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ح˘م˘شست˘شس ة˘ي˘شضرأ’ا
ذ˘ن˘م ،با˘ششلا را˘شسم˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ةينيو˘كت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ه˘لو˘خد
ةدكؤوم ،اهنم هجرخت ةياغ ىلإا
ةشصاخلا ةيمقرلا ةيشضرأ’ا نأا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
م˘˘تو ةدو˘˘جو˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ت ه˘نأا ة˘ف˘ي˘˘شضم ا˘˘هر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
ي˘شضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا عور˘˘ششلا

ةيزكرملا ةرادإ’ا ىوتشسم ىلع
رششابملا ليجشستلا يف ،عاطقلل
.يجوغاديبلا رييشستلا ماظنل

ك.اضضر

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘شصلا رر˘˘˘ق
لامعلل ةيعامت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
باشستن’ا ةقيثو ةنمقر ،ءارجأ’ا

رادشصإا نع يجيردتلا يلختلاو
ىوتشسم ىلع ةي˘قرو˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
ناكمإاب حبشصأا يتلاو ،هكيبابشش
اهليمحت ايعامتجا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا

ءا˘˘شضف ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘جار˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شساو
ي˘ف «ضسا˘ن˘ك» ح˘شضوأا.«ءانهلا»
«مÓ˘شسلا» زو˘ح˘ت ضسمأا ه˘ل نا˘ي˘˘ب

راطإا يفو هنأا ،هنم ةخشسن ىلع
ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا ط˘˘ي˘˘˘شسب˘˘˘ت
ت’ا˘غ˘ششنا˘ب ع˘ج˘نأ’ا ل˘ف˘كت˘˘لاو
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
اميشس’و تامولعملا ايجولونكت

ىلع ،قئا˘ثو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ب˘لا˘ط
ى˘˘لإا با˘˘شست˘˘ن’ا ةدا˘˘ه˘˘شش رار˘˘غ
فرعت يتلا يعامتج’ا نامشضلا

يف اهلام˘ع˘ت˘شس’ اد˘ياز˘ت˘م ا˘ب˘ل˘ط

جاردإا رر˘ق ،تا˘ف˘ل˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘ن˘م˘قر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةد˘يد˘ج ة˘مد˘خ
حبشصأا يتلاو با˘شست˘ن’ا ة˘ق˘ي˘ثو
ايعامتجا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا نا˘كمإا˘ب
ر˘ب˘ع ا˘ه˘جار˘خ˘ت˘شساو ا˘ه˘ل˘ي˘م˘ح˘˘ت
ة˘˘˘ط˘˘˘شساو˘˘˘ب ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘شضف
anc.aanahle//:sptth:طبارلا
.zd.s

ينطولا قودنشصلا زربأا امك
لامعلل ةيعامت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
با˘˘برأ’ ن˘˘˘كم˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ،ءار˘˘˘جأ’ا
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تارادإ’ا ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم دكأاتلا ،ةيلحملا تاعامجلا

با˘شست˘ن’ا تادا˘ه˘شش ة˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م
،قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا ن˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘شصلا
طبارلا رب˘ع تنر˘ت˘ن’ا ة˘ط˘شساو˘ب
(/zd.sanc.aanahle//:sptth
lmthx.noitailiffa).

ع.لÓب



عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘شضوأا
،ضسمأا اهل نايب يف ،ينطولا
،هنم ة˘خ˘شسن «مÓ˘شسلا» تق˘ل˘ت
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا زرا˘˘ف˘˘م نأا
ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
لاز˘˘ت ا˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘فا˘ك تذ˘˘خ˘˘تا ،ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘˘جإ’ا
ط˘˘ي˘˘ششم˘˘تو ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت د˘˘شصق
ء’ؤو˘ه ة˘ق˘حÓ˘مو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
.نيمرجملا

‐ ةميلأ’ا ةبشسانملا هذهبو
مدقت ‐هتاذ ردشصملا فيشضي
،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش د˘ي˘ع˘شسلا ءاو˘ل˘˘لا

ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر
ضصلاخ˘ب ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا
ةر˘شسأ’ ةا˘شساو˘م˘لاو يزا˘ع˘ت˘لا
ضصرح اددجم ،هيوذو ديهششلا

ينطولا ضشيجلا تاوق مزعو
ة˘ل˘شصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ة˘˘فا˘˘كو با˘˘هرإ’ا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كششأا

رارقتشس’او نمأ’ا ىلع اظافح
.نطولا عوبر ربع

watan@essalamonline.com
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ط.ةراسص
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ل˘˘جر داد˘˘˘ح ي˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ن˘˘˘ف
ع˘م˘ج˘˘م بحا˘˘شصو لا˘˘م˘˘عأ’ا

bhrteخ˘˘˘˘Óة˘˘˘شسل˘˘˘ج ل
يديشس ةمكحم˘ب ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م
ضضييبتو داشسفلا مهت دمحم
ةلادعلا اهتهجو يتلا لاومأ’ا
ه˘ت˘ل˘ئا˘ع نأا اد˘كؤو˘م ،ضسمأا ه˘ل
ن˘ع ا˘ه˘تور˘ث تنو˘كو ة˘يرو˘ث

.ةراجتلا قيرط
لÓ˘˘خ داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘˘ف˘˘˘ن

مه˘ت ة˘م˘كح˘م˘لا ما˘مأا ه˘لو˘ث˘م
لاو˘مأ’ا ضضي˘ي˘˘ب˘˘تو دا˘˘شسف˘˘لا
ضسي˘˘ئر ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ه˘˘˘جو ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ضضييبتب ةقلعتملاو ة˘شسل˘ج˘لا
تاكلتمملا ليوحتو لاومأ’ا
ةيمارجإا تادئاع نع ةجتانلا
ءافخإا ضضرغب داشسفلا مئارجب
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘هرد˘˘شصم ه˘˘يو˘˘˘م˘˘˘تو
ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا عور˘˘ششم˘˘لا
حنمو ة˘لود˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت ة˘ط˘ل˘شس
ة˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘ياز˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘ل
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘م ضضير˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو

لÓغتشسا لجا نم نييمومع
لوشصحل˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا م˘هذو˘ف˘ن

دادح يلع داعو .ايازم ىلع
ناد˘ي˘م ي˘ف ه˘ت˘ل˘ئا˘ع خ˘يرا˘ت˘˘ل
اهتورث تنوك فيكو ةراجتلا
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
تناك هتلئاع نأا ضصوشصخلا
ةيئاذغلا داوملل Óحم كلتمت
نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ،3691 ة˘˘ن˘˘شس
تاذ ةكر˘شش تشسشسأا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
تنا˘˘كو ،6891 ة˘ن˘شس م˘ه˘شسأا

كل˘ت˘م˘ت ة˘ل˘ئا˘ع لوأا ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
ا˘ف˘ي˘شضم ،كاذ˘نآا تا˘ن˘˘حا˘˘ششلا
يد˘ج ة˘يرو˘ث ة˘ل˘ئا˘˘ع ن˘˘ح˘˘ن»
يدلاوو4591 ةن˘شس ي˘فو˘ت

’ د˘يد˘ع˘˘لاو ،اد˘˘ها˘˘ج˘˘م نا˘˘ك
جرخ˘ت داد˘ح ي˘ل˘ع نأا فر˘ع˘ي
يزيتب يشسيع داو ةعماج نم
.«ةيندم ةشسدنه ةداهششب وزو
يلع عفاد ةمكاحملا لÓخو
ى˘˘ف˘˘نو ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ششأا ن˘˘ع داد˘˘ح
وأا تاقورخ يأا يف مهطروت
هنأاب ادكؤوم ةينوناق تازواجت

ه˘تو˘˘خإا ن˘˘ع لوؤو˘˘شسم˘˘لا و˘˘ه
ايفان مهتا˘كر˘شش لا˘م˘عأا ن˘عو
ي˘ف ه˘تو˘خإ’ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم يأا
.كلذ

،ة˘م˘كا˘ح˘م˘˘لا م˘˘شضخ ي˘˘فو
ة˘ف˘ي˘ع˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘فو˘˘ت
لوأ’ا ريزولا قيقشش ،ىيحيوأا
رثإا ،ىي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ق˘ب˘شسأ’ا
ه˘˘ت˘˘با˘˘شصأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق ة˘˘˘ت˘˘˘كشس
،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘˘م˘˘ب
ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا ت’وا˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘غر
تامولعملا بشسحو ،هذاقنإاو
نا˘م˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت ،ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا
يف يلئاعلا هلزنم ىلإا لحارلا
.ةمشصاعلا يقرشش ةناقرد

نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
ضسمأا ع˘فار د˘ق نا˘ك ة˘ف˘ي˘ع˘˘لا
لوأ’ا ريزولا هقيقشش حلاشصل
،ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأا ق˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
ةي˘شضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘م ه˘ت˘ف˘شصب
 .دادح يلع لامعأ’ا لجر

ط.ةراسص

نمأاب ةطرششلا لاجر فقوأا
˘مأا ي˘ف ءا˘شضي˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد
رمعلا نم غلبت ةأارمإا ،يقاوبلا

يف رجات˘تو ع˘ن˘شصت ة˘ن˘شس53
ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا

ن˘م ضشي˘طار˘خ˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ـب ترد˘ق ضسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘شصلا

د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،ةد˘˘˘حو0427
اهداف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘شسإا
ع˘ي˘ب˘ب ضصا˘خ˘˘ششأ’ا د˘˘حأا ما˘˘ي˘˘ق
د˘˘ي˘˘شصلا قدا˘˘˘ن˘˘˘ب ضشي˘˘˘طار˘˘˘خ
دحأا ىوتشسم ىل˘ع ا˘ه˘تر˘ي˘خذو
،ا˘ه˘تاذ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ن˘˘كا˘˘شسم˘˘لا

يئازج فلم زاجنا مت هيلعو

ةيشضق نع اهيف هبتششملا دشض
ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لاو ع˘ن˘شص ة˘يا˘ن˘ج
ضسماخلا فنشصلا نم ةريخذلا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘شصخر نود
هبجومب تمدق ،انوناق ةلهؤوملا
.ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

ح.ةميسسن

كردلا حلاشصم ضسمأا تمدق
ةيشسايشسلا ةطششان˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا ،يوارو˘˘ب ةر˘˘ي˘˘مأا
ةقارششلا ةمكحمب ةيروهمجلا
يشضا˘ق ى˘لإا هرود˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ح˘ي˘ل
ةيما˘ح˘م˘لا تف˘ششك.قيقحتلا

تاحيرشصت يف ،تيمز ةششئاع
نأا ،ضسمأا ا˘ه˘ب تلدأا ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘شص
ضضيرحتلا مهت هجاوت ،يواروب

ىلع ضضيرحتلا ،رهمجتلا ىلع
رششنو ،يحشصلا رجحلا رشسك
ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م تارو˘˘˘˘ششن˘˘˘˘م

اذه.ةينطولا ةدحولاب ضساشسملا
،يواروب ةريمأا ةبيبطلا تناكو
نم مايأا ةدع ذنم تفقوأا دق
نم برقلاب نمأ’ا حلاشصم لبق
.يلئاعلا اهلزنم

ب.نيرسسن

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم تح˘ج˘ن
ة˘با˘شصع˘ب ة˘حا˘طإ’ا ي˘ف ة˘م˘لا˘˘ق
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود
ضصاخششأا6 نم نوكتت ،ةيلقعلا
63و22 نيب مهرامعأا حوارتت
ضصرق00062 تزجحو ،ةنشس
.ضسولهم

ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تامولعمل د˘ي˘ج˘لا لÓ˘غ˘ت˘شس’ا

ةيمارجإا ةباشصع دوجو اهدافم
بير˘˘ه˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ط˘˘ششن˘˘˘ت
ةلود نم ،ةشسوله˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا

يف ةلمجلاب اهعيزوتو ةرواجم
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا ،ة˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘˘شسو˘˘˘ب ن˘˘˘كشسم
ضصا˘خ˘ششأ’ا ضضع˘ب ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي
نيزختل نزخمك مهيف هبتششملا

اهعيبو اهعيزوتل مومشسلا هذه
.نيعزوملل ةلمجلاب

،عبتتلاو دشصرتلا ةيلمع دعبو
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا تاو˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ةيئ’ولا ةحلشصملاب تاردخملا
ن˘مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
ضصاخششأا5 فيقوت نم ،ةي’ولا

ةملاقب نيميقم ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم
،رارف ةلاح يف دحاوو ،ةبانعو
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعبو
ن˘كشسم˘لا ضشي˘ت˘ف˘˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا

لي˘كو ع˘م م˘ئاد˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘بو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

رثكأا زج˘حو ط˘ب˘شض م˘ت ،ة˘م˘لا˘ق
نم ضسولهم ضصرق00062 نم
أاششنم تاذ «ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب» عو˘ن
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس ةرا˘˘ي˘˘شس ،ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا
ل˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست
ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘ه ،ع˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لاو
،هيومتلا ةيلم˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست
راجت’ا تادئاع نم ةيلام غلابم
ةحلشسأاو ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب
ةيل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست ءا˘شضي˘ب
ليو˘ح˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ع˘ي˘ط˘ق˘ت˘لا
،نمأ’ا رقم ىلإا مهيف هبتششملا
تا˘ف˘ل˘م م˘هد˘شض تز˘˘ج˘˘نأا ن˘˘يأا
ىلع اهبجومب اول˘ي˘حأا ة˘ي˘ئا˘شضق
ةعاشضب ةزايح لعف نع ةلادعلا

داوم) بيرهتلل ة˘ل˘با˘ق ة˘شسا˘شسح
يبنجأا ردشصم تاذ (ةين’ديشص
ميلقإ’ا لخاد ةيراجت ضضارغأ’
ة˘ت˘ب˘ث˘م ق˘ئا˘˘ثو نود ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عيرششتلا ءازإا ينوناقلا اهعشضول
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘˘ب
3 نم رثكأا فرط نم اهباكتراو
ر˘ي˘غ ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ،ضصا˘˘خ˘˘ششأا
ة˘لد˘ي˘شصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا

نع ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص داو˘م ع˘يزو˘تو
ةدمتع˘م ر˘ي˘غ ة˘شسشسؤو˘م ق˘ير˘ط
لمحو ةينع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ن˘م
ضسدا˘شسلا ف˘ن˘شصلا ن˘˘م حÓ˘˘شس
.يعرشش رربم نود (نيكشس)

يوÓج ضضاير

هشسفن يباهرإا ضسمأا لوأا ملّشس
،راردأاب ةيركشسع˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل
ى˘م˘شسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
و˘˘عد˘˘م˘˘˘لا «يا˘˘˘كب ي˘˘˘ل˘˘˘ششيد»
ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لا يذ˘˘˘˘لا ،«م˘˘˘˘sل˘˘˘˘َشسم»
ة˘ن˘شس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب
ضسدشسم هتزوحب ناك ،2102
عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ضشا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششر
نزاخم4و «فو˘كي˘ن˘ششÓ˘ك»
.ةريخذ

عافدلا ةرازو تفششكو اذه
ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تملشست
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م نأا
تط˘ب˘شض ،يداو˘لا˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

يف ،اشسول˘ه˘م ا˘شصر˘ق09312
ىر˘خأا ةزر˘ف˘م تط˘ب˘شض ن˘˘ي˘˘ح
يتيعا˘بر ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م فود˘ن˘ت˘ب
دوقولا نم رتل0001و عفدلا
.بيرهتلل هجوملا

ضسرح طبحأا ،ىرخأا ةهج نم
كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘عو ل˘˘حاو˘˘شسلا
ريغ ةرجه ت’واحم ينطولا
لكب ضصخشش001 ـل ةيعرشش
،تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘ع ،نار˘˘هو ن˘˘م
.ناشسملتو
ةيديلقت لبانق3 ريمدت
صسإدرموب نم لكب عنسصلإ

ةنتابو
زرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ضسمأا لوأا تر˘˘˘˘مد

،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ضشيتفتو ثحب تايلمع لÓخ
ضسادر˘مو˘ب ي˘ت˘˘ي’و ن˘˘م ل˘˘كب
ةيديل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق3 ،ة˘ن˘˘تا˘˘بو
.عنشصلا

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
9 ،راردأاو تشسارنمتب ،يبعششلا
،تانحاشش3 تزجحو ضصاخششأا

،ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر تا˘ب˘كر˘م4
داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط7.701
ن˘م ار˘ت˘ل06252 ،ةي˘ئاذ˘غ˘لا
11 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،دو˘˘قو˘˘لا

قراطم01و ايئابر˘ه˘ك اد˘لو˘م
تايلمع يف لمعتشست طغشض
ن˘ع ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
ةزر˘ف˘م تف˘قوأا ا˘م˘˘ي˘˘ف ،بهذ˘˘لا
ءاج امل اقفو‐ ةديعشسب ىرخأا
عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
تزجحو ضصاخششأا4 ‐ينطولا

5256 ـب ةلم˘ح˘م تا˘ب˘كر˘م3
.تابورششملا فلتخم نم ةدحو

ضشيجلل ةزر˘ف˘م تف˘قوأا ا˘م˘ك
عم قيشسنتلاب ،يبعششلا ينطولا

رجات ،ةفلجلاب كرامجلا حلاشصم
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تارد˘خ˘˘م
221 ـب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘˘شس
،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
ىرخأا ةزرفم تزجح نيح يف
نمأ’ا حلا˘شصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
اشسولهم اشصرق6571 ينطولا
زرافم تط˘ب˘حأاو اذ˘ه.يداولاب
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم
بير˘ه˘ت ت’وا˘ح˘م ،ي˘ب˘ع˘˘ششلا

ـب رد˘ق˘ت دو˘قو˘لا ن˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك
قو˘شس ن˘م ل˘كب ار˘˘ت˘˘ل0715
ي˘ف ،فرا˘ط˘لاو ة˘شسب˘ت ،ضسار˘هأا

ل˘حاو˘شسلا ضسار˘ح ط˘ب˘حأا ن˘ي˘ح
ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ت’واحم
نتم ىل˘ع او˘نا˘ك ا˘شصخ˘شش17
لكب عنشصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق
.لجيجو نارهو ،ناشسملت نم

ط.ةراسص

صسولهم صصرق00062 زجحو صصاخسشأإ6 فيقوت

تإرثؤوملإ جيورتل ةيلود ةباصصعب ةحاطإ’إ
ةملاق يف ةيلقعلإ

نم لكب صصخسش001 ـل «ةقرحلإ» تلواحم طابحإإ
ناسسملتو تنسشومت نيعو نإرهو

رإردأاب ةيركصسعلإ تاطلصسلل هصسفن ملصسي يباهرإإ

ةيوه لوح ةينمأإ تاقيقحت
تÓحرل ةمظنملإ تاباسصعلإ
ةقطنملاب توملإ

دعب «ةقإرح»3 نإدقف
ضضرعب مهبراق بÓقنإ
نإرهو يف رحبلإ
ةنيدم صسمأإ لوأإ تزتهإ

ىلع ،فلسشلإ ةيلوب ريداقوب
يف تلثمت ةيّوُدم ةاسسأام عقو
حوإرتت نابسش3 نإدقف
،ةنسس52و81 نيب مهرامعأإ

يقرسشلإ لحاسسلإ ةلابق
براقلإ حونج دعب ،نإرهول
ريغ ةلحر يف مهلقي ناك يذلإ
بونج ايسسروم هاجتاب ةيعرسش
رهن فافسض ىلع اينابسسإإ قرسش
رحبلإ ىلع ةلطملإ ،ةروقسش
.طسسوتملإ صضيبألإ

توم نم نابسش4 ذاقنإإ متو إذه
تإرتسسب نيدوزم إوناك ققحم
3 نع ثحبلإ يرجي اميف ،ةدجن
،نيدوقفملإ دإدع يف نيرخآإ

ةقرفتم تايلو نم نوردحني
71 لسصأإ نم ،نطولإ برغ يف
براق نتم ىلع إوناك «اقإرح»
حنج يذلإ ،«روسسيلق» عيرسس

دحل اهديدحت متي مل بابسسأل
«مÓسسلإ» ـل رفوت امل اقفوو ،نآلإ

ذاقنإلإ قرف نإاف ،تامولعم نم
ثثج نع ثحبلاب ايلاح موقت
.رحبلإ عاق يف نيدوقفملإ

اهترسشاب ةيلوأإ تاقيقحت دعبو
مظنم نأإ حسضتإإ ،نمألإ حلاسصم
نم صسماخلإ دقعلإ يف ةلحرلإ
،فلسشلإ ةيلو نم ردحني رمعلإ

عم لماعتي هنأإ نيبتو هفاقيإإ مت
يف طسشنت ةريطخ ةباسصع
ىلإإ رسشبلإ بيرهت لاجم
زكتري ةينابسسإلإ لحإوسسلإ
ةيلحاسسلإ تايلولاب اهطاسشن
يف ليوط عاب اهل ،نطولإ برغل

ثيح ،مئإرجلإ نم عونلإ إذه
06 نيب حوإرتي غلبم ىسضاقتت
لك نع ميتنسس نويلم56و
لباقم يعرسش ريغ رجاهم
غولبل ةعيرسسلإ برإوقلإ بوكر
اميسسل ،ةينابسسإلإ لحإوسسلإ

هايملإ نم ةبيرقلإ ايسسروم
ىلع ةيرئإزجلإ ةيميلقإلإ

3 مودت يرسس راحبإإ ةفاسسم
.طقف تاعاسس

طإوسش رتنع
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لغتشسي نا وها˘ي˘ن˘ت˘ن ى˘ل˘ع ا˘ب˘ير˘غ ضسي˘ل
يف أادبيو مئاق˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ع˘شضو˘لا
ن˘م˘ي˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘مو ه˘مÓ˘حا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
مومشس ثب ىلع ةمئاق ىهو فرطتملا
ءانبا ن˘ي˘ب تا˘شضقا˘ن˘ت˘لا م˘عدو فÓ˘خ˘لا
ةرطيشس لÓخ نم ينيطشسلفلا بعششلا
لشصافم ىلع ريثأاتلاو نيروجأاملا ضضعب
عقاولاو لÓتحÓل همدخ ينطولا لمعلا
ناب د˘كؤو˘ي ا˘ي˘لا˘ح م˘ئا˘ق˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لغتشسي ةمئاقلا هتشسايشس ربع لÓتح’ا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف رار˘م˘ت˘شس’ فور˘ظ˘لا ل˘ك
لكب اهريرمتو نرقلا ةقفشص ططخم
بعل˘لاو ف˘قاو˘م˘لا ءار˘شش ل˘با˘ق˘م ءود˘ه
لاوما Óغتشسم ةرات تا˘شضقا˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةشصاخلا ةيلاملا تاقحتشسملاو ةشصاقملا

لاوم’ا Óغتشسم ىرخا ةراتو ةطلشسلاب
هذ˘ه˘ل ةز˘غ عا˘ط˘ق جا˘ي˘ت˘حاو ة˘ير˘ط˘˘ق˘˘لا
ينيطشسلفلا بع˘ششلا ل˘يو˘ح˘تو لاو˘م’ا
ءارو ثه˘ل˘يو لو˘شست˘م بع˘شش در˘ج˘˘م˘˘ل
Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ضشي˘˘ع˘˘لا ة˘˘جا˘˘˘حو لاو˘˘˘م’ا
ططخم ريرمتل عششب لكششب فورظلا
يف رخافتي هلعجي رم’ا اذهو لÓتح’ا
.هيدقتنم ماما هتاشسايشس
رم’ا ةقيقح يف ينيطشسلفلا عقاولا نا
ذاخ˘تا د˘ع˘ب˘ف م˘ي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عا ى˘لا جا˘ت˘ح˘ي
ولشسا تايقافتا نم امشساح افقوم ةدايقلا

حلا˘شصل ا˘ه˘ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ن˘ع نÓ˘عإ’او
تاب يني˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا عور˘ششم˘لا
اهلك ةينيطشسلفلا لئاشصفلا ىلع متحي
رارق لوح فوقولا دحا ءانثتشسا نودبو

داحت’او ةفشضلا وا ةزغ يف ءاوشس ةدايقلا
يبلي ينطو جمانرب عشضوو نواعتلاو
نم ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ديشسجتو كرتششملا فقوملا ةدحو لÓخ
دح عشضوو ةيشسايشسلا ةكارششلل يلمع
م˘شضلا ط˘ط˘خ˘مو لÓ˘ت˘ح’ا عور˘ششم˘˘ل
ضسيئر ضضفر ثيح ةيشسايشسلا اهفادهأاو
ةينيطشسلف ةلود مايق لÓتح’ا ةموكح
لÓغتشساو ماشسقن’ا عشضو لÓغتشساو
ىلا جاتحي ةيلاملا تادعاشسملا ميدقت
نكمي ةلحرملا دعت م˘ل˘ف م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ةدا˘عا
ىلع ةروطخ د˘ت˘ششي ع˘قاو˘لاو ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت
نا امإاف ينيطشسل˘ف˘لا بع˘ششلا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ينطولا انعورششم ىلع ظفاحنو نوكن
هتايمشسمب ماشسقن’ا اذه انرمدي نا امأاو

ضضور˘ع ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
يذلا ي˘شسا˘ي˘شسلا هداد˘ب˘ت˘شساو لÓ˘ت˘ح’ا
ضضفريو ينيطشسل˘ف˘لا بع˘ششلا ه˘شضفر˘ي
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا كل˘˘ت ع˘˘م ى˘˘طا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي نا
ربع لÓتح’ا مدخت يتلاو ةهوبششملا
باشسح ىلع ةزغ يف ةراما وا ةليود معد
ةينيطشسلف˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ع˘شضوو ة˘ف˘شضلا
عم ةحوتف˘م ا˘بر˘ح ضضو˘خ˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا
ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
تيوفتو ريرحتلا ةمظنم لوح فافتل’ا
لÓتح’ا عامطأاو جمارب ىلع ةشصرفلا
.ةيناجملا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘لا ن˘كم˘ي ’ ه˘˘نإا
ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا
م’ا ىلع بلغ˘ت˘لاو ةر˘ط˘ي˘شسلا حا˘ج˘ن

ضضقا˘ن˘ت˘لا هذ˘ه ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
نم نع ثحبلل ىعشسلاو فقاوملاب
اونوكيل لÓتح’ا عم مهفادها ىقتلت

نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص ر˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ل ار˘˘˘شسج
يو˘ف˘شصت˘لا عور˘ششم˘لاو ة˘ي˘كير˘˘م’ا
ة˘˘يو˘˘ه˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةجاحب نحن يلاتلا˘بو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ءا˘ق˘ت˘ل’او راو˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ثح˘ب˘لاو ي˘لو˘˘م˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا رد˘˘ق˘˘ب نو˘˘˘كت جرا˘˘˘خ˘˘˘م
دير˘ن ’و ا˘ه˘ب ر˘م˘ن ى˘ت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
تتبثا يتلا ةيشضاملا براجتلا راركت
نطولا نيب تاوجفلا تدلوو اهلششف
ةبوعشصلا ةغلاب راثا تكرتو دحاولا
.!! ن’ا ىتحل اهزواجت نم نكمتن مل

،ضضعبلا دنع ًابرغتشسم رمأ’ا ودبي دق
فيك ذإا ،ام˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘نرا˘ق˘م˘ل˘ل نا˘كم ’و
ٍمهتم ،ٍدوشسأا يكيرمأا نيب طبرلا اننكمي
نم ٍي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘فو ،ة˘قر˘شسلاو زاز˘ت˘ب’ا˘ب
ٍم˘ه˘ت˘م ،ة˘شصا˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ
دو˘ن˘ج˘لا ةا˘ي˘ح د˘يد˘˘ه˘˘تو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
’ لوأ’اف ،نييليئارشسإ’ا نينطوتشسملاو
،ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م ل˘˘شضا˘˘ن˘˘ي ًة˘˘ي˘˘شضق كل˘˘م˘˘ي
هيلع ىغطت لب ،اهليبشس يف يحشضيو
ه˘ع˘فد˘تو ه˘عزاو˘ن ه˘كر˘ح˘تو ه˘تاو˘˘ه˘˘شش
ضسدقأاو اياشضقلا ُمأا هدنع يناثلاو ،هعفانم
ا˘ه˘ل˘جأا ن˘˘م ل˘˘شضا˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،نا˘˘طوأ’ا

بجاولا هكرحيو ،اهليبشس يف يحشضيو
.تباوثلاو قÓخأ’او ميقلا هعفدتو
ةحيحشص ة˘نرا˘ق˘م˘لا نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘كل
ٌمولظم نيلجرلا Óكف ،يقطنم طبرلاو
،ٌنا˘ه˘مو ٌف˘˘ع˘˘شضت˘˘شسمو ،د˘˘ه˘˘ط˘˘شضمو
م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا ة˘˘ب˘˘ير˘˘شض ع˘˘فد˘˘ي ا˘˘م˘˘هÓ˘˘˘كو
،ناود˘˘ع˘˘لاو ي˘˘غ˘˘ب˘˘لاو دا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘شض’او
ًةمزأاو ًاميدق ًاعار˘شص ضشي˘ع˘ي ا˘م˘هÓ˘كو
ةميدقو روذ˘ج˘لا ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘ي˘شصع˘ت˘شسم
رامعتشس’ا نم يناعي امهÓكو ،خيراتلا
امهدحأا ،يلع˘ت˘شسم˘لا ضسن˘ج˘لاو د˘يد˘ج˘لا
،يركشسعلا هقوفتو ضضيبأ’ا هنولب رخافي
هنأاو ،ةيلشضفأ’او ةيقوفلا يعدي يناثلاو
،ةا˘ق˘ت˘ن˘م˘لا ة˘مأ’او را˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا بع˘˘ششلا

،ًاد˘ي˘ب˘ع ن˘ير˘خآ’ا مد˘خ˘ت˘شسي ا˘م˘هÓ˘˘كو
ًامداخ ،هدنع ًاريجأا هاوشس نم لكب نمؤويو
هيطتمي ًارامح وأا ،ةرخشسلاب هيدل لمعي
ناشسرامي قوفتلا ةجحبو ،ةجاحلا تقو
نود ،ناودعلاو يغب˘لاو ر˘ه˘ق˘لاو م˘ل˘ظ˘لا

ٍنو˘نا˘ق وأا م˘ه˘ب˘شسا˘ح˘ي ٍبي˘قر ن˘م ٍفو˘خ
.مهمرجي

نع ناربعيو ةلاح نÓثمي نيلجرلا Óك
امهتيمهأا˘ب ه˘ل˘ك م˘لا˘ع˘لا د˘ه˘ششي ،ة˘ي˘شضق
يلودلا عمتج˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ترو˘ط˘خو
،ي˘م˘لا˘ع˘لا م˘ل˘شسلاو ن˘مأ’ا ى˘ل˘عو ،ه˘ل˘ك
علطتي يذلا راهدز’او رارقتشس’ا ىلعو
لود نكل ،ًاعيمج ضضرأ’ا ناكشس مهيلإا
اياشضق عم لماعتلا يف ةداج ريغ ملاعلا
ةهجاومب ةين˘ع˘م ر˘ي˘غو ،لد˘ع˘لاو ق˘ح˘لا
وأا مهنم ًافوخ ،نيد˘ت˘ع˘م˘لاو ن˘ي˘م˘لا˘ظ˘لا
عجششتو ملظلا ىر˘ت ي˘ه˘ف ،م˘ه˘ل ًاد˘ي˘يأا˘ت

،هيلإا وعدتو هشسرام˘ت ا˘ه˘شضع˘بو ،ه˘ي˘ل˘ع
،ٌيلجو ٌنuيَب نيتيشضقلا يف قحلا نأا مغر
ةلادعلا نازيم نأا ’إا ،ٌحيرشصو ٌحشضاوو
ق˘ح˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘مو ،رو˘˘شسكم ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
.ٌةجوعم ةيملاعلا
ةيلقأ’ا ةلأاشسم لثمي ديولف جروج لوأ’ا
نم نييكيرمأ’ا نين˘طاو˘م˘لاو ة˘ي˘ج˘نز˘لا
نم نيردحتملا ءادوشسلا ةرششبلا يوذ
ي˘ف او˘ع˘فد ن˘˘يذ˘˘لا ،ٍة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ٍلو˘˘شصأا

م˘ه˘ت˘ير˘ح ل˘ي˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ع˘˘م
رين نم قاتعن’او ،مهقوقح ةداعتشساو
ةر˘ط˘ي˘شسو ،قا˘قر˘ت˘شس’ا لذو ة˘يدو˘ب˘ع˘لا
ف’آا ،رمعتشسملا ةي˘لا˘نو˘لو˘كو ضضي˘بأ’ا
خيراتلا د˘ه˘ششيو ،ن˘ي˘بار˘ق˘لاو ا˘يا˘ح˘شضلا
تاروثو جونزلا كارح ىلع يكيرمأ’ا
ضضعب اهتيح˘شض بهذ ي˘ت˘لا ن˘ي˘نو˘ل˘م˘لا
.مهلاشضن زومر نم ديدعلاو مهتداق

بجومب ًاينو˘نا˘ق او˘ل˘شصح م˘ه˘نأا م˘غرو
ي˘كير˘مأ’ا ضسر˘˘ج˘˘نو˘˘كلا تا˘˘ع˘˘ير˘˘ششت

ى˘ل˘ع ة˘ي˘كير˘مأ’ا ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘لا تارار˘˘قو
نم نوناعي اولاز ام مهنأا ’إا ،مهقوقح
يذ˘لا ،ضضي˘غ˘ب˘لا ير˘شصن˘ع˘لا ز˘ي˘ي˘م˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘نأا م˘غر م˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م م˘˘ه˘˘مر˘˘ح˘˘ي
رث˘كأ’ا م˘ه˘نأا ’إا ،نو˘ي˘كير˘مأا نو˘ن˘طاو˘م
م˘هو ،نا˘مر˘ح˘لاو دا˘ه˘ط˘شضÓ˘ل ًة˘شضر˘ع
ل˘قأ’او ،ًة˘لا˘ط˘ب ر˘ث˘˘كأ’او ًار˘˘ق˘˘ف د˘˘ششأ’ا
نم ةدافت˘شسا ل˘قأ’او ،ن˘كشسل˘ل ًا˘كÓ˘ت˘ما

نا˘م˘شضلاو ي˘ح˘شصلا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تاز˘˘ي˘˘م
د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘حو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

%05 نم رثكأا نولثمي مهو ،ةخوخيششلاو
ٍم˘ه˘ت˘ب ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا نو˘ج˘شسلا ء’ز˘ن ن˘م
م˘هزو˘عو ،م˘ه˘عو˘جو م˘هر˘ق˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
.مهتجاحو
،قÓحلا دايإا ينيطشسلفلا وهو يناثلا امأا
ةاناعمو ةينيطشسلفلا ةيشضقلا لثمي هنإاف
يوذ نم هنأا نم مغرلا ىلعف ،اهبعشش
ًارطخ لكششي ’و ،ةشصاخلا تاجايتح’ا

ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا دو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
هتلاط ردغلا نارين نأا ’إا ،مهينطوتشسمو
،هتلتق ةيرشصنعلاو نبجلا تاشصاشصرو
يتلا ةيرشصن˘ع˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا ضسف˘ن ي˘هو
د˘شض لÓ˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس ا˘˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت
مهفدهتشست يهف ،ًامومع نيينيطشسلفلا

،ًءاشسنو ً’اجرو ،ًارابكو ًاراغشص ًاعيمج
ٍعمشسمو ىأارم ىلع ،ًءاحشصأاو ىشضرمو
ضسرامي يذلا يلودلا ماعلا يأارلا نم
’و ،نيهملا زجعلاو يزخملا تمشصلا
لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ءازإا ًا˘˘ن˘˘كا˘˘شس كر˘˘ح˘˘ي
،طقف ناشسنإ’ا لاطت ’ يتلاو ،ةرركتملا
ه˘شضرأاو ه˘قو˘ق˘حو ه˘ت˘˘مار˘˘ك ضسم˘˘ت ل˘˘ب

.هدوجو لبقتشسمو هتاشسدقمو
ةيل˘ق˘ع˘لا و˘ه نا˘ك ى˘لوأ’ا ي˘ف ل˘تا˘ق˘لا

يتلا ةيرامعتشس’ا ةيرشصنعلا ةيكيرمأ’ا
ضضيبأ’ا يوبا˘كلا ي˘طر˘ششلا ا˘ه˘شسرا˘م˘ي
دشض همئارج رركي لاز ام يذلا ،ةرششبلا
يف ةيموي ٍةروشصب دو˘شسلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يناثلا لتاقلاو ،ةيكيرمأ’ا تاي’ولا لك
نطوتشسملاو يدنجلا وه لازي ’و ناك
ةيامحب لتقلا ضسرامي يذلا ،يليئارشسإ’ا
ضشي˘˘ج دوز˘˘ي يذ˘˘لا ،ه˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘عرو لوأ’ا
تاودأاو رو˘ط˘ت˘م˘لا حÓ˘شسلا˘ب ناود˘˘ع˘˘لا
لتق يف اهمدخ˘ت˘شسي˘ل ،ة˘كا˘ت˘ف˘لا ل˘ت˘ق˘لا

ضضرأ’ا باحشصأا نيينيطشسلفلا عيورتو
،اهنم مهدرطي وأا مهل˘ت˘ق˘ي˘ل ،ن˘ي˘ي˘ل˘شصأ’ا

مهتويبو م˘ه˘شضرأا ي˘ف م˘ه˘نا˘كم ل˘ح˘يو
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘هو ،م˘˘هرا˘˘يدو
تل˘ت˘ق ي˘ت˘لا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’او ة˘ي˘كير˘˘مأ’ا

نا˘كشس م˘هو ،ر˘م˘ح˘لا دو˘ن˘ه˘لا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
م˘ه˘نا˘كم ل˘ح˘ي˘ل ،ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘شصأ’ا ا˘˘كير˘˘مأا
جونز اهيف مدختشسيو ،دفاولا رمعتشسملا
ةديدجلا ةراقلا ىلإا ني˘ل˘حر˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا
.هتمدخل ًاديبع ًارشسق

،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلاو ة˘ير˘شصن˘ع˘لا ا˘ه˘نإا
ءÓعتشس’او ،لÓتح’او رامعتشس’او
ةيراكت˘ح’ا تا˘ف˘شصلا ،را˘ب˘كت˘شس’او
،نÓتاقلا نانا˘ي˘كلا ا˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا

تا˘ي’و˘لا ،نا˘ت˘مر˘ج˘˘م˘˘لا نا˘˘ترادإ’او
نا˘˘ي˘˘كلاو ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ىشضوفلا ناببشسي ناذللا ،ينويهشصلا
ناشضوقيو ،ملاعلا يف ٍناكم لك يف
م˘ل˘ظ˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘لود˘˘لا ن˘˘مأ’او م˘˘ل˘˘شسلا

.حÓشسلا قوفتو ةوقلا ةيهجنعو
،بارطشض’او ىشضوفلا ضساشسأا امهنإا

،عار˘˘˘˘شصلا دو˘˘˘˘˘قوو ة˘˘˘˘˘مزأ’ا ب˘˘˘˘˘ُلو
،ضسي˘شسأا˘ت˘لاو ق˘ل˘خ˘لا ي˘ف نا˘ه˘با˘ششت˘ي
،ةياهنلاو ككفتلا يف ناق˘با˘ط˘ت˘ي˘شسو
ناوأا ناك نإاو ،لاوزلاو لÓحمشض’او
دق اهتياهنو ،ناحو فزأا دق ةيناثلا
قزمت ريششابت نإاف ،تحشضتاو تبرتقا
،ترهظو تدب دق اهرايهناو ىلوأ’ا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا تاو˘˘شصأا تع˘˘ف˘˘تراو
،لÓقتشس’ا ىلإا نيعادلاو لاشصفن’اب
ينب امو ،راهنيشس ملظلا ىلع ماق امف
.مدهيشس يغبلا ىلع
ا˘ه˘ل˘ك ة˘ير˘ششب˘لا لا˘ح م˘ي˘ق˘ت˘˘شسي ن˘˘ل
ر˘ق˘˘ت˘˘شست ن˘˘لو ،ا˘˘هرو˘˘مأا يو˘˘ت˘˘شستو
،ملشسلاو لدعلا اهدوشسيو اهعاشضوأا

ىلإا ةينا˘شسنإ’ا م˘ي˘ق˘لا˘ب ل˘شصت م˘ل ا˘م
،ٍةفشصنم ٍتاياه˘نو ةد˘ي˘ع˘شس م˘ي˘تاو˘خ
ضصتقتو ،نيمولظملل اه˘ي˘ف ر˘شصت˘ن˘ت
ظفحتو ،نيدتع˘م˘لا ن˘ي˘م˘لا˘ظ˘لا ن˘م
،نيبذعم˘لاو ن˘يد˘ه˘ط˘شضم˘لا ة˘مار˘ك
ةبولشسم˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح م˘ه˘ي˘لإا د˘ي˘ع˘تو
لودلا نإاف ’إاو ،ةرودهملا مهتماركو
،را˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘شس ةو˘˘ق˘˘لا ي˘˘عد˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

اهيف رششتنيو ىشضو˘ف˘لا ا˘ه˘م˘ع˘ت˘شسو
باغلا ةعيرشش اهدوشستشسو ،بارخلا

اهلغششتشسو ،بار˘ط˘شض’ا ى˘شضو˘فو
اهعفنت نلو ،تارهاظملاو لقÓقلا
ةميق ’ ذإا ،قوفتلا اهديفي نلو ةوق
نم يلعي ’و ،ُقحلا اهروشسي ’ ٍةوقل
.ُلدعلا اهردق

ينيطسسلفلأ ماسسقن’أ راثآأو يسضاملأ تأوجف

ٌدحأو ٌلتاقو ٌكرتسشم ٌلاسضن قÓحلأو ديولف
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ةباتكلاب ر˘م˘ت˘شسن فو˘شسو ا˘ن˘ب˘ت˘كو ضسأا˘ي˘ن م˘لو ن˘ل
حا˘ف˘كلاو لا˘شضن˘لا تارا˘ي˘خ م˘ها ى˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ينيطشسلفلا بعششلل يشساشس’ا زكترملاو ةدعاقلاو
ىلا انتلاشسر ىقبتشسو ةينطولا ةدحولا رايخ وهو
ةيشسايشسلا تاهجوتلاو بازحأ’او لئاشصفلا عيمج
نيماشضم لمحت ةينيطشسلفلا ةدايقلاو ةيعامتج’او
ينيطشسلفلا بعششلا رايخ اهنأ’ ةينطولا ةدحولا
نورخ’ا مشساقتو حلاشصملا تعطاقت امهم دحو’ا
هتاشسايشس لÓت˘ح’ا ضضر˘فو م˘ئا˘ن˘غ˘لاو بشصا˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ق˘لا بر˘شضل ه˘ت’وا˘ح˘˘مو ة˘˘كئا˘˘ششلا

نع ىلختن نلف ةينيطشسلفلا ةيلاشضنلاو ةيقÓخأ’او
ة˘ي˘عر˘ششلا ى˘لا ةز˘غ عا˘ط˘ق ةدو˘عو ةد˘حو˘لا را˘ي˘˘خ
لبقتشسم˘لا نا˘ما ما˘م˘شص ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

.ةينيطشسلفلا ةلودلاو
ه˘تاءار˘جإا ن˘م ف˘ث˘كي ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نا
ةنيدم يف ةشصاخ انبعششو انشضرأا هاجت ةيناودعلا
ةيمÓشسإ’ا اهتاشسدقمو ا˘ه˘ل˘هأاو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا

ةيرابتع’ا اهتايشصخشش فده˘ت˘شسيو ة˘ي˘ح˘ي˘شسم˘لاو
نع رركتملا داعبإ’اب ةرات ةينطولاو اهنم ةينيدلا

دجشسملا بيطخ عم ن’ا لشصحي امك ىشصقأ’ا
ءانبأا نم هريغو يربشص ةمركع خيششلا ىشصقأ’ا
اهتبورعو اهتيني˘ط˘شسل˘ف ن˘ع ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا ضسد˘ق˘لا

امك مادعإ’او لاقتع’اب ىرخأا ةراتو اهتيمÓشسإاو
يوذ نم هنأا مغر قÓحلا دايا ديهششلا عم لشصح
ع˘قاو˘لا اذ˘هو تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘ف .ة˘قا˘عإ’ا
ةيشضقلا اهب رمت يتلا ةبعشصلا فورظلاو يشسايشسلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت  ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘ب ’ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
نوكن ام جوحأا مويلا اننأ’ ؛ةينطولا ةحلاشصملا

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘فا˘ك ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ما˘˘شسق˘˘ن’ا ءا˘˘ه˘˘نإ’
ضسا˘شسم˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘م ل˘ك طا˘ب˘˘حإاو تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لاو
ةدحو ةداعتشسا نإاف اذهلو انبعشش ليثمت ةيعرششب
ىلإا ىعشسن ام لوأا وه ماشسقن’ا ةلاح ءاهنإاو نطولا
عم انتاقÓع نيتمتو ةينطولا ا˘ن˘تد˘حو˘ف ؛ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
انتيشضقل يلود دييأات عشسوأا بشسكو برعلا انئاقششأا

.رشصنلا قيقحتل اهنع ىنغ ’ تابلطتم يه
كبا˘ششت˘تو ،ع˘شست˘ت تار˘ماؤو˘م˘˘لا نا˘˘ب كشش ن˘˘م ا˘˘م
عيراششم ر˘ير˘م˘ت˘ل ل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘لاو ،ح˘لا˘شصم˘لا
ةزهجأاو ةي˘كير˘م’ا ةراد’ا ة˘م˘ه˘م تا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا

ةيبرعلا ةردقلا يف كيكششتلاو لÓتح’ا تارباخم
ةدايقلا ةردقو مشضلا تاططخمل ىدشصتلا ىلع
مت نا دعب ةيتايحلا روم’ا رييشست ةيناكما ىلع
ةدحولا ديشسجت نم ’دبف ولشسوا تايقافتا ءاغلا
ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘شضو ي˘لا ضضع˘˘ب˘˘لا أا˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دا˘˘ششرإ’او ظ˘˘عو˘˘لا بط˘˘خ ي˘˘ف لا˘˘˘شسر˘˘˘ت˘˘˘شس’او
ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شساو
اهرارمتشساو اهتايناكما يف كيكششتلل ةينيطشسلفلا
ةرد˘ق˘م˘لا ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا بتاور ع˘˘فد˘˘ب
ىلا لوحتلاو ةلحرملا رطاخم زايتج’ ةينيطشسلفلا
ر˘ف˘شس تازاو˘ج راد˘شصإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ماعلا دادعتلاو تانايبلا ةدعاق˘ل ا˘ق˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ناف ،نيطشسلف ةلودل ةيلاملا تاشسايشسلا عشضوو
ةد˘حو بل˘ط˘تو ة˘ق˘ي˘قدو ة˘شسا˘شسح ة˘ل˘حر˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘يا˘م˘ح˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م د˘حو˘ت˘لاو فو˘ف˘شصلا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ف˘˘يز˘˘ن ف˘˘قوو ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
ءادهششلا دهع نوشضام دهعلا ىلع اننا .هتارماؤومو
انارشسأا تاباذع ’و ًارده بهذت نل مهءامد ناو
لكب ةمداق ةيرحلاو لاوز ىلإا لÓتح’اف لشساوبلا

ةلقتشسملا نيطشسلف ةلود موقتشسو اهداعبأاو اهيناعم
دحاو ينيطشسلف ئج’ هيف ىقبي نل دغ يتأايشسو
ي˘ف د˘حاو ر˘ي˘شسأا ’و در˘ششت˘لا ي˘فا˘ن˘م ي˘ف ي˘نا˘ع˘˘ي
يه ةدحو˘لا قا˘فا تنا˘ك ا˘م˘لا˘ط ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘يزا˘نز
ةيروثلا ةع˘ي˘ل˘ط˘لا ه˘ن˘م د˘ششر˘ت˘شسي يذ˘لا ضسار˘ب˘ن˘لا

دوهجلا ةدحو ىلع ينبم لبقتشسملا ناف ةيحافكلاو
يتلا ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطا يف ةينطولا

.ةديلولا ةينيطشسلفلا ةلودلا راطا يه
تاءار˘جإ’ ىد˘شصت˘ي ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ششلا نإا
ةقÓطنا نأاو ةيناطيت˘شس’ا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا
ة˘ل˘شصاو˘مو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘شضار’ا ي˘ف تار˘ي˘شسم˘لا
ةينطو ةمهم يه ناطيتشس’ا عيراششمل ىدشصتلا
عيكرت ىلا فدهت يتلا ةلحرملا هذه يف ةلماشش
ميظعلا بعششلا اذه ضضفر ملاعلل دكؤوتو ،انبعشش
ةيكريمأ’ا ةرادإ’ا نم موعدملا لÓتح’ا ةشسايشسل
لك طابحا ىتح ةرمتشسم لاشضنلا ةريشسم ىقبتشسو
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو ة˘ي˘ف˘شصت˘لا تار˘ماؤو˘˘مو ع˘˘يرا˘˘ششم
نامشضو ضسدقلا اهتمشصاعو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا

.مهرايد ىلإا ةدوعلا يف نيئجÓلا ةدوع قوقح

عيمجلأ نم ربكأأ نيطسسلف
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^
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فإرسسإلإو ريذبتلإ رهاظم نم ولخت ل تحبسصأإو ةريخألإ تإونسسلإ لÓخ إروطت تفرع

ديلاقتلإ ىلع زفقلإو ةصضوملإ ءإرو ضضكرلإ نيب ةملاڤب ضسإرعأ’إ
صسإرعألإ تناك امدعب ثيح ،يلإوخلإ تإونسسلإ لÓخ ةيلولإ هفرعت مل إروطت ةريخألإ تإونسسلإ لÓخ ةملاق ةيلوب صسإرعألإ دهسشت

ماقت تحبسصأإ ،بابحألإو براقألإو لهألإ يقÓتو حإرفألإ ةماقإل بسسانملإ صسقطلإو لطعلإ مسسوم وهو طقف فيسصلإ لسصف ىلع رسصتقت
.نمزلإ نم دوقعل انتاهمأإو انءابآإ اهيلع ظفاح يتلإ ديلاقتلإو تإداعلإ ىتح تريغت لب بسسحف ديعإوملإ ريغتت ملو ةنسسلإ دإدتمإ ىلع

ة˘ق˘ير˘ع˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو تادا˘ع˘لا هذ˘ه
ةياغلا خيراتلا قامعأا يف ةبراشضلا

وج يف ةديدج ةرشسأا نÓعإا وه اهنم
ه˘˘ي˘˘ف ضسرا˘˘˘م˘˘˘تو ،حر˘˘˘ف˘˘˘لا هدو˘˘˘شسي
دمتشست يتلاو ةفورعم˘لا ضسو˘ق˘ط˘لا

’ يتلا ةيداعلا ةايحلا نم اهروذج
رهاظم نم ةيلاخ˘لاو ار˘ي˘ث˘ك ف˘ل˘كت
ام اريثك يذلا ،يلاملا فازنتشس’ا
،ضسيرعلا ىلع ةري˘ب˘ك ا˘نو˘يد ق˘ل˘خ˘ي
ضسار˘˘˘عأ’ا دو˘˘˘شسي را˘˘˘شص ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
لج نأا كلذ ،ماوعأ’ا هذه ةيملاقلا
ف˘ل˘كت˘ل˘ل ع˘˘شضخ˘˘ت مو˘˘ي˘˘لا ضسار˘˘عأا

تادا˘ع ن˘ع ةد˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا ة˘˘شضو˘˘م˘˘لاو
ثيح ،يملا˘ق˘لا ن˘طاو˘م˘لا د˘ي˘لا˘ق˘تو
ة˘مرا˘ع ى˘شضو˘ف ل˘كشش ي˘ف ير˘ج˘˘ت

نم ا˘قÓ˘ط˘نا ل˘ف˘ح˘لا ل˘حار˘م لÓ˘خ
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘شصي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
مث  ،ميتنشس نويلم02 ىلإا ت’احلا
هميشسارم تريغت يذلا ضسرعلا يتأاي
ءود˘ه˘لا˘˘ب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا

جرملاو جرهلا ءاوجأا ىلإا ،رتشسلاو
يتلا تارايشسلا تا˘ه˘ب˘ن˘م عا˘ف˘تراو
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘شضو˘˘شضب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا قر˘˘˘غ˘˘˘ت
ةراملا جاعزإا دح ىلإا اهجيجشضو
،ةديد˘ج ضسو˘ق˘ط ة˘م˘شسار نا˘كشسلاو
بكوم رور˘م˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح بنا˘ج ى˘لإا
ةعمجوب يناديوشس عراششب ضسورعلا

ل˘جا ن˘م ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه لا˘ث˘م˘تو
˘ما˘ق˘م نأا ’إا ة˘يرا˘كذ˘˘ت رو˘˘شص ذ˘˘خأا
ثي˘ح ة˘شصا˘خ ة˘˘ه˘˘كن ه˘˘ل د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا

اذه ىلإا بكوملا لوشصو درجمبو
لبانلاب لباحلا طلتخي ىتح ناكملا
ة˘˘˘نرز˘˘˘لا ما˘˘˘غ˘˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضصقر˘˘˘ل˘˘˘ل
رو˘شصلا نو˘ط˘ق˘ت˘ل˘˘ي نورو˘˘شصم˘˘لاو
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب اذ˘ه ةردا˘ن˘لاو ة˘ل˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
ه˘نإا˘ف ر˘خآ’ا ضضع˘ب˘لا ا˘مأا ،ضضع˘ب˘ل˘˘ل
ه˘جو˘ت˘ي ضصقر˘لا ن˘م ة˘عا˘شس د˘ع˘˘ب˘˘ف
ن˘يأا ة˘لÓ˘ششلا ما˘م˘ح ى˘لإا بكو˘˘م˘˘لا
روشص باب˘حأ’او ضسور˘ع˘لا ط˘ق˘ت˘ل˘ت
ي˘حا˘ي˘شسلا نا˘كم˘لا اذ˘ه˘ب ة˘يرا˘كذ˘ت
لÓ˘ششلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب كلذو بÓ˘˘خ˘˘لا

كلذ دعب لشصتل ةمربلاو ضسئارعلاو
د˘ع˘ب ضسير˘ع˘لا تي˘ب ى˘˘لإا ضسور˘˘ع˘˘لا

قلطنيل نكامأا ةدع ةرايزو فاوط
تارايشسلا نم رخآا بكوم كلذ دعب

فا˘ت˘˘ه˘˘لا تح˘˘تو ضسير˘˘ع˘˘لا Ó˘˘ما˘˘ح
تارا˘˘ي˘˘شسلا تا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘م تاو˘˘˘شصأاو
ىلإا اهدعب مث ما˘م˘ح˘ل˘ل ه˘ب ه˘جو˘ت˘ل˘ل
ءاششعلا لوان˘ت ى˘لإا ا˘ه˘ن˘مو قÓ˘ح˘لا
.بخشصلا طشسو زيمملا

صصاسصتخإ نم حبسصأإ خبطŸإ
فتاهلاب تإوعدلإو لاجرلإ
دع˘ي م˘ل ما˘ع˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو خ˘ب˘ط˘م˘لا

كا˘ن˘ه˘ف ر˘ئار˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘شصت˘˘ق˘˘م
يوذ ن˘˘م لا˘˘جر˘˘لا ن˘˘م نو˘˘خا˘˘˘ب˘˘˘ط
اذهو ،خب˘ط˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا ةر˘ب˘خ˘لا
ضسو˘ق˘ط ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك فÓ˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘ب
ءاو˘˘˘شس مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاو ضسمأ’ا تادا˘˘˘˘عو
ا˘مأا ،ىر˘ب˘كلا ند˘˘م˘˘لا وأا فا˘˘يرأ’ا˘˘ب
ن˘ع ل˘شصت تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا تاو˘˘عد˘˘لا

يف موقي ثيح ضسيرعلا دلاو قيرط
ى˘م˘شسي ا˘م˘˘ب ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأ’ا قو˘˘شسلا

لهأ’ا هي˘ف و˘عد˘ي˘ل ،حار˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ي˘˘شضق˘˘ي وأا برا˘˘قأ’او
لقنتلل  داوج ةوهشص ىلع عوبشسأ’ا

م˘ه˘تو˘عد˘ل ىر˘ق˘لاو ر˘ششاد˘م˘لا ر˘ب˘ع
عم مويلا نكل ،هنبا ضسرع روشضحل

ءايمعلا ةشضوملاو لشصاحلا روطتلا
ديزت تناك يتلا ةداعلا هذه تريغت
تل˘حو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘ب˘تر’ا ن˘م
ةفرخزملا ةيقرولا تاوعدلا اهلحم
وأا دير˘ب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘شسر˘ت ي˘ت˘لا
كلذك وأا ،ديلاب ملشست وأا ضسكافلا
نود فتاهلا قيرطلا نع تاوعدلا
ىلع وعدملا ناك ول ىتح لقنتلا
،ةيرقلا وأا يحلا ضسفنب راتمأا دعب
ة˘˘م˘˘ع˘˘طأ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ضسو˘˘˘ق˘˘˘ط ا˘˘˘مأا
يه تريغت تاوعدملاو نيوعدملل
را˘شصو ،ة˘˘شضو˘˘م˘˘لا بشسح ىر˘˘خأ’ا
ماعطلا نومد˘ق˘ي ن˘يذ˘لا م˘ه لا˘جر˘لا
لفحلا ناكم ناك نأا دعب ءاشسنلل
نيعأا نع ادي˘ع˘ب م˘ير˘ح˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا
بايغ لظ يف اذه ثدحي ،لاجرلا
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ل˘ما˘نأ’ا تاوذو ر˘ئار˘ح˘˘لا
ار˘شصت˘ق˘م ن˘ه˘ت˘قو ح˘ب˘شصأا ي˘تاو˘ل˘لا

نيولتو رعششلا طششم و ةنيزلا ىلع
ضسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘تو ر˘˘˘˘فا˘˘˘˘ظأ’ا
ةعاشس لك ةفا˘ف˘ششلاو ة˘شضا˘ف˘شضف˘لا

˘ما˘غ˘نأا ى˘ل˘ع ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ضصقر˘لاو
نهيتأات مث ،يكوج كشسيدلا زاهج
ةيلحتلاو ةمعطأ’ا اهقوفو دئاوملا

ام اذه ،لا˘جر يد˘يأا ن˘ي˘ب ة˘لو˘م˘ح˘م
نيذلا ضسمأ’ا لاجر هلبقي ’ ناك
لبق نم لكأ’ا ريشضحت ىلع اودوعت
رمشسلاو لكأ’اب مه اوفتكيل ءاشسنلا
ى˘ت˘حو .لاو˘˘حأ’ا ر˘˘ي˘˘غ˘˘م نا˘˘ح˘˘ب˘˘شس
ءاو˘ه˘لا ي˘ف ما˘ق˘ت تنا˘ك تار˘ه˘˘شسلا
حر˘ف˘ي˘ل ضسير˘ع˘لا تي˘ب ما˘مأا ق˘ل˘ط˘لا

ماغنأا ىلع ريغشصلاو ريبكلا حرميو
،لو˘˘ب˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ب˘˘شصق˘˘لا وأا ة˘˘˘نرز˘˘˘لا
قدا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا مو˘˘˘ي˘˘˘لا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
يتلا حارفأ’اب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘عا˘ق˘لاو
نويلم02 ن˘م ر˘ث˘˘كأا˘˘ب ر˘˘جأا˘˘ت˘˘شست
عمشست ’ ،ة˘ق˘ل˘غ˘م نو˘كتو م˘ي˘ت˘ن˘شس
يكوج كشسيدلا توشص ىوشس اهنم
ضشدخت يناغأاب ةعاقلا يودي يذلا
غلب دقو ،ة˘ير˘خ˘شسلا ر˘ي˘ث˘تو ءا˘ي˘ح˘لا
ى˘ت˘ح˘ف ه˘تورذ فار˘شسإ’اور˘يذ˘ب˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘˘م ترا˘˘˘˘˘شص ضسر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ناوأا
د˘ع˘ب ى˘مر˘ت˘ل ا˘هر˘ي˘غو كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا
تناك نأا دعب ةرششا˘ب˘م لا˘م˘ع˘ت˘شس’ا

تÓئاعلا تويب أÓمت ضسرعلا يناوأا
نار˘ي˘ج˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘شسيو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

فيراشصملا هذه ديزتل  ،براقأ’او
ه˘ل˘هأاو ضسير˘ع˘لا ل˘ها˘ك ى˘ل˘ع Ó˘ق˘˘ث
ا˘هدد˘شسي ل˘ظ˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘يد˘م˘لا˘˘ب
رييغ˘ت˘لا ضسمو ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تاو˘ن˘شسل

نأا لدبف ةلخدلا ةليل ضسوقط ىتح
تيب يف امهتل˘ي˘ل نا˘جوز˘لا ي˘شضق˘ي
ةر˘˘ه˘˘شسلا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا

» ةي˘نار˘ب˘لا» ن˘يو˘عد˘م˘لا فار˘شصناو
لهأا ط˘ق˘ف ى˘ق˘ب˘يو ،ا˘ن˘ه لا˘ق˘ي ا˘م˘ك
ل˘كلا را˘˘شص ،ضسير˘˘ع˘˘لاو ضسور˘˘ع˘˘لا
ةفرغ را˘ج˘ئ˘ت˘شس’ قدا˘ن˘ف˘لا ل˘شضف˘ي
ىلإا فاشضتل ةعفترم راعشسأابو كانه
م˘ل ل˘كأ’ا ى˘ت˘حو ،ىر˘خأ’ا ءا˘ب˘˘عأ’ا
ىشسكشسكلا قبط ىلع رشصتقي دعي
ل˘ح ل˘ب ة˘خو˘ششخ˘ششلا وأا ة˘بر˘˘ششلاو
نو˘ت˘يز˘لاو و˘ل˘ح˘ل ن˘ي˘جا˘ط ا˘ه˘ل˘ح˘˘م
ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غو يو˘˘ششم˘˘لا جا˘˘جد˘˘لاو
.ةمعطأ’ا

رييغتلإ إذهل صضراعمو ديؤوم نيب
ديلاقت ضسم يذلا ريغتلا اذه نعو
جا˘ح˘لا ا˘ن˘ل لا˘ق ،ي˘م˘لا˘ق˘لا ضسر˘ع˘˘لا
نينامثلا براق خيشش وهو ميهاربإا

نمزلا نأاكو دهنت نأا دعب رمعلا نم
ةرشسح اي هبابشش مايأا ىلإا هب عجر
ي˘ت˘لا ،ا˘ه˘شسار˘عأاو نا˘مز ما˘يأا ى˘ل˘ع
،اه˘ي˘لا˘ي˘ل˘ب ما˘يأا ة˘ع˘ب˘شس ما˘ق˘ت تنا˘ك
ة˘˘كر˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘لا تنا˘˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قو
ميهاربإا جاحلا لشسرتشسأاو ةمششحلاو
نا˘ك لا˘قو ه˘فا˘˘فز مو˘˘ي ا˘˘ن˘˘ل يور˘˘ي

نيح ماع ةرششع71 اهتقو يرمع
ضسرعلا ناب ملعتأا ،يدلاو ينجوز
ملو حمقلا دشصحأا تنك انأاو مئاق
هذه ،ضسورعلا مودق موي ’إا حرتشسأا
’إا لبق نم اهارأا مل يتلا ةريخأ’ا
تماد كلذ ع˘مو ،ة˘ل˘خد˘لا ة˘ل˘ي˘ل ي˘ف
ةينلا نأ’ ،اذه انموي ىلإا انترششع
اهدوشسي ةكشسامتم ةرشسأا طبر يف
لثم ضسيلو ،ةدوجوم ءانهلاو بحلا

ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف او˘˘جوز˘˘ت˘˘ت م˘˘كل˘˘ي˘˘ج
مأا ةجاحلا امأا ،ءاتششلا يف اوقلطتو
نيح تلاقف اماع07 ةبحاشص دعشسلا

مل ه˘نأا نا˘مز ضسار˘عأا ن˘ع ا˘ها˘ن˘لأا˘شس
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا ا˘˘ن˘˘يأار˘˘ل ن˘˘كي
ىلع ارشصتقم رمأ’ا ضسيلو انجاوز
مل ضسيرعلا ىتح لب طقف ضسورعلا
وأا ة˘نÓ˘ف بط˘خ˘ي نأا˘ب ه˘يأار˘ب ذ˘خأا˘˘ي
ن˘يذ˘لا م˘ه ا˘ه˘ت˘قو ءا˘بآ’ا نأ’ ة˘نÓ˘ف
زا˘ه˘ج˘لا ى˘ت˘حو ضسير˘ع˘لا اورا˘ت˘خ˘ي
ى˘لإا ا˘ه˘ع˘م ضسور˘ع˘لا هذ˘˘خأا˘˘ت يذ˘˘لا
فيشضت˘ل ،د˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘جوز˘لا تي˘ب˘لا
نا˘ك ءي˘شش ل˘ك د˘ع˘شسلا مأا ة˘جا˘ح˘لا
ىدعتي ’ رهملاف اننامز يف اطيشسب
يف ل˘ث˘م˘ت˘ي زا˘ه˘ج˘لاو را˘ن˘يد005
جوز يوتحت ةريغشص ةبيقحو كياح
ةعبشس ماقي ناكف ضسرعلا امأا ،ردانق
ة˘نرز˘لاو ة˘با˘حر˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘لا˘ي˘ل˘˘ب ما˘˘يأا

ق˘ب˘ط˘لا˘˘ف ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ا˘˘مأا ،دورا˘˘ب˘˘لاو
نا˘˘˘˘مز ضسار˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘شسأ’ا
هنإا لو˘ق˘تو ،ضسي˘فر˘لاو ى˘شسكشسكلا
اششبك42 اهجوز حبذ اهشسرع يف
يف انششع هلل دم˘ح˘لاو ن˘يو˘عد˘م˘ل˘ل
لكاششم انل نكت ملو ةداعشسو مهافت
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب اذ˘˘ه م˘˘كل˘˘ي˘˘ج ل˘˘ث˘˘˘م
ريغ هنأا ’إا اهب معني يتلا تاريخلا

ة˘ي˘˘بوز˘˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسن ا˘˘مو ،ر˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
’إا تايتفلاو بابششلا نيب ةريبكلا
لوهج˘م˘لا ن˘م فو˘خ˘لا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد
د˘˘قو ،جاوز˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ماد˘˘قإ’ا ل˘˘ب˘˘˘ق
بابششلا نم ديدعلا يأار ذخأا انلواح
، مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاو ضسمأ’ا ضسار˘˘˘˘عأا لو˘˘˘˘ح
دعت نامز ضسارعأا نأا ىري ناوشضر
ةشصاخ بناوجلا عيمج نم نشسحأ’ا
نأا ىنمتي وهو ضسورعلا رايتخا يف
نأ’ ةميدقلا ةقيرطلا ىلع جوزتي
ىري امنيب ،لوقي امك حيلمأا رتشسلا
دعت مويلا ضسارعأا نأا ريهز خيششلا
نم اهيف ثدحي امب مغرلاب لشضفأ’ا
’ لو˘ق˘ت ة˘ح˘˘ي˘˘ت˘˘ف ا˘˘مأا ،تازوا˘˘ج˘˘ت
نامز جاوز لثم جوزتأا نأا ينمهي
كيرشش يف دجأا نأا مهملا يلاحلا وأا

اهنع ثحبأا يتلا تافشصلا يتايح
نأ’ ةنشسح ةلماعمو بلق ةبيط نم
تي˘ب˘لا ناو˘˘ن˘˘ع ي˘˘ه ءا˘˘ي˘˘ششأ’ا هذ˘˘ه
ريشصملا نوكي فوشس ’إاو ديعشسلا
.جاوزلا يف هاششخأا ام اذهو قÓطلا

م. م

تÓمحلإ هعمج يف تمهاسس
ةيإدب ذنم ةيعوطتلإ

انوروك صسوريف ةحئاج
نقحل يئ’ولإ زكرملإ

ديزأاب ززعتي ةصسبتب مدلإ
 مد ضسيك003 نم

مدلا نقحل يئ’ولا زكرملا ززعت
ايلاع ةيئافششتشس’ا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب

نم ديزأا˘ب ة˘شسب˘ت ة˘ي’و˘ب ح˘لا˘شص
،رمtزلا عيمج نم مد ضسيك003
تÓمحلا اه˘ع˘م˘ج ي˘ف تم˘ها˘شس
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘˘لا
تل˘ج˘شس ن˘يأا ،ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ي˘ف مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع لوأا
ىرخأا اهيلتل ضضيبأ’ا ءاملا ةرئاد
ريبكلا دج˘شسم˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ناكو ي˘شسب˘ت˘لا ي˘بر˘ع˘لا خ˘ي˘ششلا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘هر˘˘خآا
دوه˘ج ر˘فا˘شضت˘ب اذ˘هو ة˘ع˘ير˘ششلا

،ةيريخ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ير˘يد˘م ،ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا ة˘فا˘˘ششكلا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا
تق’ ام˘ك ،ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا

ة˘ي˘عو˘ط˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
نينطاوملا فر˘ط ن˘م ة˘با˘ج˘ت˘شسا
ةشصتخملا حلاشصملا تلجشس نيأا
يفو .نيعوطتملل اربتعم ’ابقإا
نو˘م˘ئا˘ق˘لا ا˘عد ل˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
˘مد˘لا ن˘ق˘ح˘ل ي˘ئ’و˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب

ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م ة˘˘فا˘˘ك
ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

تائيه فلتخمو ةيلحم تايعمج
ءا˘˘كر˘˘ششلاو برا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘خو
،ماعلا روهمجلاو ني˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لاو ة˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
نأا ىلع نيدكؤوم ،مدلاب عربتلا
ا˘م˘ي˘شس’ ر˘ي˘غ˘لا ع˘م ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
عر˘ب˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا
رها˘ظ˘م ى˘م˘شسأا ن˘م د˘ع˘ُي ،مد˘لا˘ب
يعامتجإ’ا لفاكتلاو ن˘ما˘شضت˘لا

ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأ’
 .ضصاخششأا

ة˘ي’و ار˘خؤو˘˘م تن˘˘شضت˘˘حا ا˘˘م˘˘ك
ةقباشسملا ماتتخا تايلاعف ةشسبت
لو˘˘ح م˘˘شسر ن˘˘شسحأ’ ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
اشصيشصخ ةه˘جو˘م˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
م˘˘ير˘˘كت م˘˘ت ثي˘˘˘ح ،لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل
ي˘ف ل˘ئاوأ’ا ع˘˘برأ’ا ن˘˘يز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا
ةي’ولا يلاو روشضحب ،ةقباشسملا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ة˘˘˘ق˘˘˘فر
تايعمجلا فلت˘خ˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لاو
يف تاميركتلا تلثمتو ،ةلعافلا
ةيكذ تاحولو ةيفرشش تاداهشش
ة˘˘˘شسب˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘شش ن˘˘˘م ةاد˘˘˘ه˘˘˘˘م
يتلا لامعأ’ا ري˘ظ˘ن ،تن˘م˘شسإÓ˘ل
ةرتف يف مهتويب نم اهب اوكراشش
ضسكعت يتلاو ،يحشصلا رجحلا

ى˘ل˘ع ثعا˘ب˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘شسح
،طا˘˘˘ششن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘جو ،ل˘˘˘˘مأ’ا
يملاعلا موي˘لا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
تقو ناح» را˘ع˘شش تح˘تة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل
نل˘عأا ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف .«ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

قÓ˘˘˘طإا ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو
فظنأاو يح فظنأ’ نيتقباشسم
متيشسو ة˘شسب˘ت ة˘ي’و ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب
رت˘فد داد˘عإا د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإ’ا
تا˘عا˘ط˘ق˘لا فر˘ط ن˘˘م طور˘˘شش
ةفاظ˘ن˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب ة˘ل˘شصلا تاذ
ةيلعفلا خ˘يراو˘ت˘لا ه˘ي˘ف دد˘ح˘ت˘شس

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو ةردا˘ب˘م˘لا قÓ˘ط˘ن’
ط˘ي˘ح˘م˘لا ءا˘ق˘ت˘نا ي˘ف ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا
ضصشصختشس امك ،ةفاظن نشسحأ’ا
ةزئافلا تايدلبلل ةيلام تازيفحت
 .ةزئاجلاب
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ةنشسح ةين دوجو مدع لظ يفو
ضضوعو عاشضوأ’ا ةيوشست يف
هذ˘˘˘ه تحار رو˘˘˘مأ’ا حÓ˘˘˘˘شصإا
كلا˘شسم ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا

تدأا يتلا ة˘يو˘ت˘ل˘م˘لا قر˘ط˘لاو
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا م˘˘ل˘˘ظ ى˘˘لإا

ا˘م˘ي˘ي˘ق˘تو ذإا ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘نا˘مأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ل
رهظت يذلا يشساردلا مشسوملل
ىلإا يدؤوي˘شس ه˘نا ه˘م˘لا˘ع˘م ن˘م
تلجشس لششاف يشسردم لوخد
اهنيب نم لكاششم ةدع ةباقنلا
يد˘م˘ع˘˘لاو ما˘˘ت˘˘لا ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘لا
خرؤوملا893 مقر رو˘ششن˘م˘ل˘ل
قلعتملاو ر˘ب˘م˘فو˘ن03 ي˘˘˘˘ف
يف ةيمومعلا ةمدخلا حÓشصإاب
بايغب ةينطولا ةيبرتلا عاطق
ن˘ع رر˘كت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘˘م
مدعو ،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
كير˘˘ششك تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا كار˘˘˘ششإا
لامعأا ريشضحت يف ي˘عا˘م˘ت˘جا
لو˘˘خد˘˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
ةنشس لك يدؤوي امم يشسردملا
،رييشستلا ءوشسو ىشضوفلا ىلإا

ة˘˘غوار˘˘م˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن اذ˘˘ه
ي˘ت˘لا ف˘˘يو˘˘شست˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسو
لح ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت
ل˘ي˘جأا˘ت لÓ˘خ ن˘م ل˘كا˘˘ششم˘˘لا
ةقلاع˘لا ة˘ير˘ي˘شصم˘لا ا˘يا˘شضق˘لا

ل˘ك ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا مد˘˘عو
اذ˘˘كو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا تاءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
رمتشسملاو دمعتملا ضشيم˘ه˘ت˘لا

ة˘يوا˘شست˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لا ءا˘شضعأ’
نم م˘ه˘شضع˘ب ع˘ن˘مو ءا˘شضعأ’ا
يه ةقباشس يف ةيريدملا لوخد
،ةي’ولا يف اهعون نم ىلوأ’ا

ل˘ي˘ع˘ف˘ت مد˘عو ن˘مأ’ا با˘ي˘غو
ةرازو نيب ةمربم˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
بيلاشسأاو ةينهملا تاطوغشضلا
ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

لو˘˘خد˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
حنم يف زيي˘م˘ت˘لاو ي˘شسرد˘م˘لا
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘شصخر˘˘لا
ي˘ف ضسيرد˘ت˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
هيلع ضصنت امل افÓخ ةعماجلا
،ةيموم˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
ي˘ل˘كلا با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ن˘˘ع ةوÓ˘˘ع
ىوتشسم ىلع مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ˘ل
تاءاد˘˘ن˘˘لا م˘˘غر ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
فظوملا دا˘م˘ت˘عاو ةرر˘كت˘م˘لا

ل˘ئا˘شسو˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘ل˘˘ل
ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا با˘ي˘˘غ ي˘˘ف كلذو
ىلع ةدايز ،ةقوثوملاو ةينآ’ا
ل˘كا˘ششم ة˘با˘ق˘ن˘لا تع˘˘فر كلذ
ريدم ةنا˘هإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ىر˘خأا
نو˘ع˘ط˘لا ضسل˘ج˘م˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ذي˘م˘ل˘ت ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘ب ي˘ئ’و˘لا
ر˘ق˘م ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل
ملك02 ن˘م ر˘ث˘كأا˘˘ب ها˘˘ن˘˘كشس
نوعطلا ضسلجم نأا نم مغرلاب
هعاجرإاب ارارق عامجإ’اب ذختا
ام وهو ةي˘ل˘شصأ’ا ه˘ت˘شسشسؤو˘م˘ل
نع Óشضف ،احشضاو اقرخ دعي

ةر˘ظ˘ن˘لا با˘ي˘غ ن˘م ر˘يذ˘ح˘ت˘˘لا
˘˘˘ماد˘˘˘ع˘˘˘ناو ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ششت˘˘˘شسإ’ا
ة˘ح˘ل˘شصم ل˘خاد ط˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لا
حارتقا يف ةعباتملاو ةجمربلا
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإاو م˘˘ي˘˘مر˘˘˘ت
تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ل˘خاد ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا
ثودح ىلإا ىدأا امم ،ةينكشسلا

ط˘ب˘خ˘ت˘لاو تا˘جا˘ج˘ت˘˘حا ةد˘˘ع
تارارق ذاختا يف ةيئاوششعلاو
ل˘يو˘ح˘ت˘ك ة˘ير˘ي˘شصمو ة˘م˘ه˘م
ةيوبر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ضضع˘ب
ةرا˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘شساو ة˘˘˘˘˘˘شسارد نود
ه˘ن˘ع ر˘ج˘نا ا˘م˘م ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
رارقتشسا ىلع ةيبلشس تاريثأات
ضسرد˘م˘ت ر˘شسو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
عارذ ة˘يو˘نا˘ث ا˘ه˘ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ي˘˘ب˘˘ق˘˘ع ة˘˘يو˘˘نا˘˘ثو ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف
نأا ام˘ك ، ..ة˘عا˘شش ة˘ط˘شسو˘ت˘مو
حلاشصمل ةي˘ع˘ي˘قر˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘لا

اهئارو نمو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةعباتملاو ةج˘مر˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘شصم
يف ظاظ˘ت˘ك’ا ل˘كا˘ششم ل˘ح˘ل
لو˘خد˘لا ءا˘ن˘˘ثأا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا˘ب ىدأا ي˘شسرد˘م˘لا

جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح’ا ى˘˘˘لإا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأ’او
ير˘غد˘م د˘م˘حأا ة˘ط˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘ك
،نيدلا يحم ةحلط ةشسردمو
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ر˘˘ب˘˘جأا ا˘˘م و˘˘هو
رومأ’ا ءايلوأا قلغ دعب لخدتلل
ةيناث ةهج نمو ،ماعلا قيرطلل
ءا˘˘ي˘˘لوأ’او ةذ˘˘تا˘˘˘شسأ’ا لو˘˘˘خد
نارمعوب ضشو˘ل˘ح ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘ب
يف بيبحلا داي˘ع ة˘ط˘شسو˘ت˘مو
بب˘شسب ةرر˘كت˘م تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا
دو˘عو˘لاو ما˘شسقأ’ا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا
ضصق˘ن˘لا ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ة˘بذا˘كلا
ة˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا بشسح حدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل
ضضومغلا هلباق يذلا ةيوبرتلا
ضضعب ةدافت˘شسا ف˘ن˘ت˘كي يذ˘لا
نم ا˘هر˘ي˘غ نود تا˘شسشسؤو˘م˘لا
،ةيميلعتلا لئاشسولاو زيهجتلا

ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘˘ششلا با˘˘ي˘˘غ اذ˘˘كو
ة˘ي˘لا˘م˘لا تادا˘م˘ت˘عإ’ا ر˘ي˘ي˘شست
ة˘ي’و˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا

ةوÓع ،اهتهجو ةفرعم مدعو
فنتكي يذلا ضضو˘م˘غ˘لا ى˘ل˘ع
ل˘ئا˘شسو˘لاو ةز˘ه˘جأ’ا ل˘يو˘ح˘˘ت
تاشسشسؤوملا ضضعبل ةيميلعتلا

يف لاغششأÓل حشضاولا رخأاتلاو
ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ضسراد˘م˘لا م˘ظ˘ع˘˘م
ةءادرو ءو˘˘˘شس ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
،ا˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف لا˘˘غ˘˘ششأ’ا

قلغ يف ةيئاوششعلا نع كيهان
ةدا˘عإاو ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
ة˘˘ن˘˘شسلا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
اهريثأاتو ،ضسكعلاو ة˘ي˘شسارد˘لا
ةيلقنتلا ةكرحلا ىلع يبلشسلا

يوبرتلا راطإ’ا رارقتشسا يفو
ظاظت˘ك’ا رؤو˘ب رار˘م˘ت˘شسا ع˘م
دا˘م˘ت˘عاو تا˘شسشسؤو˘م˘لا ل˘˘خاد
ضشيمهتلا لظ يف ةيبوشسحملا
،تاشسشسؤوملا يريد˘م˘ل ي˘ل˘كلا

يف ةيجاودز’ا ىلع ةدايز اذه
ةكرح˘لا ي˘ف بشصا˘ن˘م˘لا جاردإا
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
تجردأا ثيح ،اث˘يد˘ح ةأا˘ششن˘م˘لا

جردت م˘لو ةذ˘تا˘شسأ’ا بشصا˘ن˘م
دمع˘ت ع˘م ن˘ي˘يرادإ’ا بشصا˘ن˘م
ءا˘˘˘ششنإ’ا تارار˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت
تا˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
د˘ع˘ب ا˘ه˘ب˘شصا˘ن˘م˘˘ب بعÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مد˘عو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ضسي˘˘ئر دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
راو˘ح˘لا ة˘غ˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا

ضضف˘ل يرا˘˘شضح بو˘˘ل˘˘شسأا˘˘ك
نيفظوملا ةلا˘حإاو تا˘عاز˘ن˘لا

ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا ضسلا˘ج˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘عو˘شضو˘م ر˘ي˘˘غ با˘˘ب˘˘شسأ’
كلذ ىلع دز ،قح هجو نودو
ل˘˘ي˘˘كلا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
حنم ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب
ةيفيظو˘لا تا˘ن˘كشسلا ءÓ˘خإاو
نود ة˘ئ˘ف˘ل بتار˘لا ف˘ي˘˘قو˘˘تو
نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا ضشي˘˘م˘˘ه˘˘تو ،ىر˘˘خأا
ي˘˘ف ءا˘˘شضعأ’ا ة˘˘يوا˘˘شست˘˘م˘˘لا
ةرور˘شضل تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘˘شسارد
مدعو تابرقتلاو ة˘ح˘ل˘شصم˘لا

ة˘˘ح˘˘شضاو ر˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م دو˘˘˘جو
،تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘ل
ءانثأا ةيزاوم ةكرحب مايقلاو
ق˘با˘شسلا ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا
ةرا˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسا وأا مÓ˘˘˘˘˘عإا نود
بايغ نأا امك ،ناجللا ءاشضعأا
ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا

ةيلاكششإاودعاقتلا قودنشصو
يف ببشست ةشصقانلا تافلملا
دعاقتلا تاررقم لوشصو رخأات
Óشضف ،ني˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م دد˘ع˘ل

ةطقنلا ىلع عÓطإ’ا مدع نع
لب˘ق ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘يرادإ’ا

ن˘ي˘˘يرادإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب بتا˘كم رو˘غ˘˘ششو
ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا م˘˘غر
هذ˘˘ه ل˘˘ك ما˘˘مأاو ،ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ششل
نيلوؤوشسملا برهتو عاشضوأ’ا

ىلع ةيشصولا ةباقنلا تددشش
ء’ؤو˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘شض
ة˘كر˘ح˘ب ةدد˘ه˘م ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل
.اهل ليثم ’ ةيجاجتحا

ةنكاسسلل يسشيعملإ راطإلإ نيسسحت فدهب
ناصسملت تايدلبب ةيومنت ةيلمع751 ةجمرب
ع˘يرا˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو تل˘˘كشش
ةي’ولا ىوتشسم ىلع ةيومنتلا

يئ’ولا ضسلجملا عامتجا روحم
ة˘عا˘ق˘˘ب ،ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘نا يذ˘˘لا
يبعششلا ضسلج˘م˘لا˘ب ت’واد˘م˘لا
ن˘مو˘مأا فار˘ششإا تح˘ت ي˘˘ئ’و˘˘لا

ناشسم˘ل˘ت ة˘ي’و ي˘لاو يرو˘مر˘م
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر رو˘˘شضح˘˘بو
ماعلا نيمأ’ا ،ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
ىلإا نييذيفنتلا ءاردملاو ةي’ولل

.تايدلبلاو رئاودلا ءاشسؤور بناج
دكأا ،ةزيجو ةلخادم لÓخ نمو
لك دينجت ةرورشض ىلع يلاولا
ع˘˘فد ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ةيكرحلا ليع˘ف˘تو ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
يتلا ريبادتلل ار˘ظ˘ن ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا اهترقأا

فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ح˘˘م˘˘شست ي˘˘ت˘˘لاو
ةشصاخو ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ىوتشسم ىلع ةدجاو˘ت˘م˘لا كل˘ت
ريدم مدق اهدعبو .لظلا قطانم
ةينازي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ج˘مر˘ب˘لا
عيراششملا لوح Óشصفم اريرقت
قطا˘ن˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
دد˘˘˘ع نأا د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
جماربلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ـب ردق˘ت تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ةيلمع09 اهنم ةي˘ل˘م˘ع751
قير˘ط ي˘ف ي˘قا˘ب˘لا و ة˘ل˘ج˘شسم
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ل˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا

نامشضلاو نما˘شضت˘لا قود˘ن˘شص
اذه نإاف ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
4301 ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ن˘˘كر˘˘لا

مت عورششم718 اهنم ةيلمع
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست
رو˘ط و˘ه ي˘قا˘ب˘لاو ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
هذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘لا
ت’اجم ةدع لوانتت عيراششملا

تا˘عا˘ط˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘˘شصا˘˘خ
برششلل ةحلاشصلا هايملا ميعدت
تا˘كب˘ششلا ع˘ي˘شسو˘تو د˘يد˘˘ج˘˘ت
ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ىلإا يحشصلا فرشصلاو برششلل

،ةينارمعلا ةئيهتلا عاطق بناج
ةيمومعلا تازيهجتلا ،ةحشصلا
اهدعب .خ˘لا.... ي˘ف˘ير˘لا ن˘كشسلا

حتف˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘ف˘لا تنا˘ك
ن˘م ل˘ك ل˘خد˘ت ن˘يأا ،ضشا˘ق˘˘ن˘˘لا

تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لاو ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘شسؤور
ىدح ى˘ل˘ع د˘حاو ل˘ك ضضر˘ع˘ل
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ه˘ج˘مار˘ب نو˘م˘˘شضم
تاءار˘˘˘جإ’ا مد˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسنو
اذه يف ددشش ثيح ،لاغششأ’او
ل˘˘ك ها˘˘ج˘˘˘تا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا دد˘˘˘شصلا
ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ةرمتشسملا ةعبا˘ت˘م˘لاو ل˘ف˘كت˘لا
مدعو ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا لكل
نوكت ةق˘ي˘ثو يأا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا
عيراششم˘لا ل˘ي˘ط˘ع˘ت ي˘ف ًا˘ب˘ب˘شس
.زاغلنوشس ةشسشسؤوم عم ةشصاخ
هاجتا ةي’ولا ةشسايشس راطإا يفو
ي˘لاو˘لا ىد˘شسأا ،ة˘قا˘ط˘لا عا˘˘ط˘˘ق
لو˘ح تز˘˘كر˘˘م˘˘ت تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت

داد˘˘˘عإا ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششلا ةرور˘˘˘شض
ةيولوأ’ا عباط يشستكي جمانرب
ةقلعتملا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ةرانإ’او يعيبطلا زاغلا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ى˘ن˘شست˘ي ى˘ت˘ح ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ل˘˘كل

يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘شض
ةفشصب تاقاطلا لك لÓغتشساو
د˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘م˘كح˘مو ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع
تاءا˘ق˘ل ة˘ج˘مر˘ب ةرور˘شض ى˘ل˘ع
زاغلنوشس ةشسشسؤوم عم ةيلبقتشسم
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لاو ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘شسؤورو
اميف ةيولوأا وذ جمانرب عشضول
عا˘ط˘˘قو زا˘˘غ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ضصخ˘˘ي
.ءابرهكلا

ها˘ج˘ت’ا اذ˘ه ي˘˘ف ى˘˘ط˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي’و˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘شسم˘˘لا
نيينعملا نيلوؤوشسملل هتامي˘ل˘ع˘ت
ر˘م˘ت˘شسم˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ةرور˘˘شضب
دو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘شضم د˘˘˘شصق
ةينادي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا ف˘ي˘ث˘كتو
يتلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م د˘شصق
ع˘يرا˘ششم˘˘لا ما˘˘م˘˘تإا نود لو˘˘ح˘˘ت
قÓ˘˘ط˘˘نا اذ˘˘كو ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةراششإÓل .ةجمرب˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
دعت ةيدودحلا ناشسملت ةي’و نإاف
ةحايشسلا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ما˘ه ا˘ب˘ط˘ق
تطلخأا ةي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا ن˘كل
ها˘ي˘م˘لا ةدو˘ع ن˘ي˘ح ى˘لإا قاروأ’ا
 .اهيراجم ىلإا

صشاتيلتوب .ع

 يحسصلإ قفرملإ إذه ميلسست يف عإرسسإÓل ةينعملإ ةرإزولإ ىدل لخدتلاب هتبلاط
لصسإرت ةلصشنخب لمحملإ ةيدلب بابصش ةيميداكأإ
ريرصس06ـلإ ىفصشتصسم لوح ةيروهمجلإ طيصسو

با˘ب˘شش ة˘ي˘م˘يدا˘كا تد˘ج˘ن˘ت˘شسا
قرشش ةعقاو˘لا ل˘م˘ح˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ة˘م˘شصا˘ع ر˘ق˘م ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م
طيشسوب ،ملك7 دعب ىلع ةي’ولا
ضسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو لو˘˘ح ه˘˘ت˘˘ل˘˘شسار˘˘˘مو
يف يذ˘لا ر˘ير˘شس06 ىفششت˘شسم
ملو تاونشس ذنم زاجن’ا روط
ببشسب مويلا ىلا ةمدخلا لخدي

لا˘˘˘غ˘˘˘شش’ا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا مد˘˘˘ع
ةيدلبلا ناكشسب ىدأا ام ،هزيهجتو
فلا54 مهددع غلابلا زواجتملا
ةنيدمل مهاشضرم ليوحتب ةمشسن

ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج .را˘˘شششش وأا ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
طيشسو تبلط بابششلا ةيميداكا
ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةبا˘ج˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا

ميلشست يف عارشسإ’او مهلاغششن’
ةدافتشس’ ىفششتشسملا ليغششتو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘تا˘مد˘خ ن˘م نا˘˘كشسلا

لقنتلا ةانا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لاو
تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب يواد˘˘ت˘˘ل˘˘ل

نم اعيرشس درلا ناكو ،ىرخأ’ا
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘شسو
لوح ح˘ي˘شضو˘ت˘لاو را˘شسف˘ت˘شس’ا

لبق نم ىف˘ششت˘شسم˘لا ة˘ي˘ع˘شضو
ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
هلوخد ىلع ادكأا نيأا ،ةحشصلل
ثلا˘ث˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
لا˘غ˘˘ششأ’او ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسل˘˘ل
،ةريخأ’ا هتلحرم يف زيهجتلاو
.مئاق ةيدلبلا ناكشس لمأا ىقبيل
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ضسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لمحملا ةيدلب بابشش ةيميداكا
د˘كأا «مÓ˘شسلا» ع˘م لا˘˘شصتا ي˘˘ف
ط˘˘ي˘˘شسو ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث ى˘˘ل˘˘˘ع
مهيقلت دعب ةشصاخو ةيروهمجلا
،تقو عرشسأاب مهتلاشسر ىلع درلا

ىد˘ل هو˘شسم˘ت˘ل˘ي م˘ل ر˘مأ’ا اذ˘هو
م˘˘غر ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
لئاشسرلا نم ديدعلل م˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
ت’ا˘غ˘ششناو ا˘يا˘˘شضق ةد˘˘ع ي˘˘ف
.مهيدل ةعوفرم

يداعسس .يون

صسوريف ةهباجم ةلسصإومب يسضقي
ايئاهن هيلع ءاسضقلل ةيلولاب انوروك
ةيامحل ةيرئإزجلإ ةمظنملإ
مربت رإردأاب كلهتصسملإ داصشرإإو

نيوكتلإ ةيريدم عم اقافتإ
تإءإر˘˘˘˘جإلإ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصإو˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘طإإ ي˘˘˘˘˘ف
صسور˘˘ي˘˘ف ىل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لإ

مربأإ ،دجت˘سسم˘لإ91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
ةيامحل ةيرئإزجلإ ةمظنملإ بتكم
رإردأاب هط˘ي˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘سسم˘لإ دا˘سشرإإو
نيوكت˘لإ ة˘ير˘يد˘م ع˘م ة˘كإر˘سش قا˘ف˘تإ
ةلسصإومب يسضق˘ي ،ة˘يلو˘لا˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لإ

ة˘يلو˘لا˘ب ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘˘م
عسضو مت ثيح ،ايئاهن هيلع ءاسضقلل
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لإ قر˘ط ن˘م كلذ˘ل ج˘ما˘نر˘ب
هدونب ني˘ب ن˘م ،ن˘يو˘ك˘ت˘لإ ة˘ير˘يد˘مو

ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قإو˘˘˘لإ ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قألإ ة˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘خ
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو صسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لإ

إذ˘˘ه ءا˘˘جو ،ة˘˘ما˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طإو˘˘˘م˘˘˘لإو
ي˘ن˘طو˘لإ قا˘ف˘تلإ را˘طإإ ي˘ف قا˘˘ف˘˘تلإ
ينطولإ ةمظنملإ بتكم هدقع يذلإ

 .ينهملإ نيوكتلإ ةرإزو عم

بابسشلل ةيئلولإ ةمظنملإ بتكم
ةنطإوملإ ةيقرتو لغسشلإو

ةطرسشلإ دإرفأإ مركي فودنتب
يرإو˘ج˘لإ لا˘˘سصتلإ ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ را˘˘طإإ ي˘˘ف
اميسسلو فودنت ةيلو نمأإ حلاسصمل
عمتجملإ عم قيسسن˘ت˘لإ ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ
ةهباجمل ةريخألإ ةنوآلإ يف يندملإ

،دجتسسم˘لإ  ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
ي˘ف يرا˘ج˘لإ نإو˘˘ج71 مو˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘سسإ

صسيئر احابسص ةرسشاعلإ ةعاسسلإ دودح
بت˘ك˘م˘لإ ءا˘سضعأإ فود˘ن˘˘ت ة˘˘يلو ن˘˘مأإ
بابسشلل ةيئلولإ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ئلو˘لإ

فودنتب ةنطإوملإ ةيقرتو لغسشلإو
صسي˘˘ئر د˘˘م˘˘ح˘˘م و˘˘با˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘سسأإر ىل˘˘˘عو
يف م˘تو ،فود˘ن˘ت˘ب ي˘ئلو˘لإ بت˘ك˘م˘لإ
ةيريدملإ اهيلوت يتلإ ةيانعلإ ءاقللإ
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لإ ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لإ
زاهج نيب يجراخلإ لاسصتلإ ةسسايسس
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لإو ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلإ
صضر˘غ˘ب إذ˘هو ،ة˘يرإو˘ج˘لإ ا˘ه˘˘تلا˘˘سصتإ

يندملإ عمتجملإ عم ةكإرسشلإ ميعدت
نإد˘ي˘م˘لإ ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لإ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإو

ي˘ف م˘تو ،ن˘طإو˘م˘لإو ن˘طو˘ل˘ل ة˘˘مد˘˘خ
ة˘يلو˘لإ ن˘مأإ صسي˘ئر م˘ير˘ك˘ت ر˘˘ي˘˘خألإ
ن˘م ة˘طر˘سشلإ دإر˘فأإ ة˘فا˘ك ن˘ع ة˘با˘˘ي˘˘ن
ةدا˘ه˘سشب بتر˘لإو كÓ˘˘سسألإ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ام ىلع مهل اعيجسشت ،نافرعو ريدقت
ن˘˘طو˘˘لإ ح˘˘لا˘˘سصل ة˘˘مد˘˘خ ن˘˘م إو˘˘˘مد˘˘˘ق
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ي˘˘ف ن˘˘طإو˘˘م˘˘˘لإو
نينمثم ،دجتسسملإ91ديفوك انوروك
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لإ ةرا˘ب˘˘ج˘˘لإ تإدو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لإ

ىلوألإ فوفسصلإ يف ةطرسشلإ لاجر
.ةحئاجلإ ةيإدب ذنم ةليط ةيمامألإ

         نمحرلإدبع يفإولب
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رهظي «افيفلإ» ليدعت
ويصشتلاكلإ يف ةرم لوأ’

ةلوجلا يف امرابو ونيروت ةارابم تدهشش
رم˘ع ن˘م52 عو˘ب˘شسأ’ا ن˘م ة˘ل˘جؤو˘م˘˘لا

اًيئانثتشسا اًثدح ،يلاطيإ’ا يرودلا ةقباشسم
دا˘ح˘ت’ا رر˘قو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ةر˘˘م لوأ’
مادختشساب حامشسلا ،مدقلا ةركل يلودلا
حمشسي يذلا ديدج˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا نو˘نا˘ق
،ةدحاولا ةارابملا يف تÓيدبت5 ءارجإاب
اهششيعت يتلا ةيئانثتشس’ا فورظلل اًرظن

ررقو ،انوروك ةحئاج ببشسب ،مدقلا ةرك
،نوناقلا اذه نم ةدافتشس’ا امراب قيرف
،و˘ن˘يرو˘ت ة˘ه˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو
،ةارابملا رادم ىلع تارييغت4 لمعتشساو
ةقباشسم يف ةرم لوأ’ نوناقلا اذه قبطيل
نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا

اذه اقبط نم لوأا امه نÓيمو ضسوتنفوج
بايإا يف اًعم امهتارابم لÓخ ،نوناقلا
،ايلاطيإا ضسأاك نم يئاهنلا فشصن رودلا
.يشضاملا عوبشسأ’ا

ريكفتلإ ديعُي ضسوتنفوج
نإديز يف

ةدوع نع ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك
هبردمل ليدب يف ريكفت˘ل˘ل ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ةدا˘ي˘ق˘ل ،يرا˘شس و˘ي˘˘شسيروا˘˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
،لبقملا مشسوملا نم اًءدب يرينوكنايبلا

يناثلا هبقل ةليلق مايأا ذنم يراشس رشسخو
طرف امدعب ،مشسوملا اذه ضسوتنفوج عم
نمو ،يلوبان حلاشصل ايلاطيإا ضسأاك يف
،و˘˘ي˘˘شست’ ما˘˘مأا ر˘˘بو˘˘شسلا بق˘˘ل ه˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق
«لارتن˘ي˘شس ا˘شسن˘ي˘ف˘يد» ع˘قو˘م بشسح˘بو
ضسوت˘ن˘فو˘ج ي˘لوؤو˘شسم نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا
يف قيرفلا ريشصم ةفرعم نورظتنيشس
لاير فقوم كلذكو ،ويششتلاكلا ةلوطب
لاير رظتنتو ،لاطبأ’ا يرود يف ديردم
رود ي˘ف ة˘ب˘ع˘شص با˘يإا ةارا˘ب˘م د˘˘يرد˘˘م
ةلاح يفو ،يتيشس رتشسششنام مامأا61ـلا

ضسوتنفوج و˘لوؤو˘شسم ر˘كف˘ي˘شس ه˘جور˘خ
ررق ءاوشس ،ناديز عم دقاعتلا يف اًددجم
هشسفن وه ررق وأا ،هرارمتشسا مدع لايرلا
ىقل˘ت د˘ق د˘يرد˘م لا˘ير نا˘كو ،ل˘ي˘حر˘لا

مامأا باهذلا ةارابم يف ةيشساق ةراشسخ
هب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،(1‐2) ةجيت˘ن˘ب ي˘ت˘ي˘شسلا
ناديز جرخي ملو ،«ويبانرب وغايتناشس»
ي˘لوؤو˘شسم ر˘ي˘كف˘ت ةر˘ئاد ن˘م ا˘˘ًق˘˘ل˘˘ط˘˘م
موجهلل نوططخي نيذلاو ،ضسوتنفوج
لاطبأ’ا يرود لايرلا عيدوت لاح هيلع
يراشس ةفÓخ لجأا نم ،61ـلا رود نم
.ونيروت يف

لوبرفيل بعر ريثي ينام
ن˘ع ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
يلاغنشسلا لبق˘ت˘شسم نأا˘ششب د˘يد˘ج رو˘ط˘ت
ا˘ًق˘فوو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘ج˘ن ،ي˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘شس
ينام نإاف ،ةيناطيربلا «نشص اذ» ةفيحشصل
ىتح عقوي مل هنأ’ ،لوبرفيل بعر ريثي
يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج د˘˘ق˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع نآ’ا
كا˘˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا ترا˘˘ششأاو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

ليحر ةيلامتحا نم لوبرفيل ىدل فواخم
،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ ينام
ديردم لاير نم مامتها دوجو لظ يف
تحشضوأاو ،همشضب نامريج ناشس ضسيرابو
نم ديدجتلا ضضرع ىلع لشصح ينام نأا
يأا مدقي مل هنأا ’إا ،رهششأا9 ذنم زديرلا
د˘يد˘م˘ت ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غر ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ت ةرا˘˘ششأا

ةفيحشصلا تلاقو ،«دليفنأا» لخاد هتريشسم
برد˘م ،بو˘ل˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا نإا
ربخأاو ،ينام ف˘قو˘م ى˘ششخ˘ي ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ىتح يلاغنشسلا دقع رارمتشسا نأا ةرادإ’ا

ظبجيو ،نئ˘م˘ط˘م ر˘ي˘غ3202 ف˘ي˘شص
بعÓلا نم ةمشساح ةباجإا ىلع لوشصحلا

نأا ةفيحشصلا تر˘كذو ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لو˘ح
فلأا022 ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ي˘˘شس ي˘˘نا˘˘˘م
هدقع ىلع قفاو اذإا ،اًيعوبشسأا ينيلرتشسإا
.لوبرفيل عم ديدجلا
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ةيزيلجنإا ةيفح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
هتاثداحم يف رمتشسم يشسليششت نأا

ربتعي يذلاو ،يتيشس رتشسيل مجن عم
يف درابم’ كنارف بردملل اًفده
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

«ضسير˘ب˘شسكإا» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘˘بو
ي˘˘لوؤو˘˘شسم نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ي˘ف م˘ه˘ئار˘ظ˘ن˘ل اود˘كأا ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت
نم رثكأا عفدل مهدادعتشسا ،رتشسيل
مشضل ينيلرتشسإا هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م08
ن˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘لود˘لا ر˘ي˘ه˘˘ظ˘˘لا
حجن دق يشسليششت ناكو ،ليوليششت
عم دقاعت˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘شص م˘شسح ي˘ف
فوفشص نم ضشايز ميكح يبرغملا
نم رنريف وميت يناملأ’او ،ضسكاجأا

يذلا تقولا يف اذه يتأاي ،غيزيب’
بردم ،زرجدور نادنيرب هيف دبي مل
نأا˘ششب ق˘ل˘˘ق يأا ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسي˘˘ل
نكمي» :لاق ثيح ،هبع’ لبقتشسم
يف نيبعÓلا لشضفأا دحأا نوكي نأا

بو˘هو˘م ه˘نإا ،م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف هز˘˘كر˘˘م
ا˘م فر˘ع˘ي» :فا˘شضأاو ،«ن˘شسح˘˘ت˘˘يو

اب˘ع’ ح˘ب˘شصي˘ل ه˘ل˘ع˘ف ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي
كلذ ىلع لوشصحلا هنكمي ،اريبك
نأا كردأا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل ي˘ف ا˘˘ن˘˘ه
دعب ام ىلإا نورظني دق نيبعÓلا
وه اذه نأا رعششأا مل ينكل ،رتشسيل

:م˘˘تأاو ،«ل˘˘يو˘˘ل˘˘ي˘˘ششت ع˘˘˘م لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ن˘كلو ،كلذ لو˘˘قأا نأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي»
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل نو˘˘كي د˘˘ق ع˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب
يننكل ،ىرخأا تاحومط ءÓكولاو
.«كلذ لايح اًدج حاترم اًمئاد

دراو يئانثتسسا لكسشب افليسس وغايتو ينافاك دقع ديدمت

لاطبأ’إ يرود يف ةجودزم ةبرصض ىقلتي نامريج ناصس

ليوليصشت مصضل وروأإ نويلم08 ـب رتصسيل يرغي يصسليصشت

نع يناب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
عفادم ،هيكيب دراريج فاقيإا ةيناكمإا
لاير نع هتاحيرشصت دعب ،ةنولششرب
ةهجاوم بقع ،ةعمجلا ضسمأا ،ديردم
هفيشضم عم ةنولششرب لداعتو ،ةيليبششإا
يف نيتطقن دقف˘ي˘ل ا˘ًي˘ب˘ل˘شس ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششإا
ي˘ف ه˘ي˘كي˘ب لا˘قو ،ةراد˘˘شصلا قا˘˘ب˘˘شس
نوكيشس» :ةارابملا بقع تاحيرشصت

،يرود˘لا اذ˘ه˘ب زو˘˘ف˘˘لا بع˘˘شصلا ن˘˘م
ا˘ن˘ن˘كل ،ن˘كم˘م ءي˘شش ل˘ك ل˘ع˘ف˘ن˘˘شس
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،طا˘ق˘ن ع˘شضب ر˘شسخ˘ن˘شس
ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا رو˘مأ’ا
بعشصلا نم نو˘كي˘شس ،ن˘ي˘ت˘ي˘شضا˘م˘لا

،«طاقنلا رشسخي نأا ديردم لاير ىلع
«ترو˘˘ب˘˘شس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
نم هيكيب تاحيرشصت نإاف ،ةينولاتكلا

ميكحتلل ماه˘تا˘ك ر˘شسف˘ت نأا ن˘كم˘م˘لا
دعب ةشصا˘خ ،د˘يرد˘م لا˘ير ة˘ل˘ما˘ج˘م˘ب
،نيقيرفلا ءاقل يف ايشسنلافل فده ءاغلإا

هيكيب ةنادإا تمت اذإا هنأا ىلإا تراششأاو
نأا ’إا ،تاقباشسملا ةن˘ج˘ل ه˘ب˘قا˘ع˘ت˘شسف
ة˘ياد˘ب ي˘ف ق˘ب˘ط˘ت د˘ق ة˘بو˘ق˘ع˘لا كل˘˘ت
بلطت˘ي ر˘مأ’ا نأ’ ،د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا
.رارقلا ذاخت’ تقولا ضضعب

هيكيب دراطي فاقيإ’إ حبصش

ريد˘م˘لا ي˘ن˘ي˘ششنا˘م و˘تر˘بور فر˘ت˘عا
أادب هربشص نأاب ،ايلاطيإا بختنمل ينفلا
مجاه˘م ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب و˘يرا˘م ع˘م د˘ف˘ن˘ي
ل˘شصاو˘ي لاز˘˘ي ’ يذ˘˘لاو ،ا˘˘ي˘˘ششير˘˘ب
,اهل بعلي يتلا ةيدنأ’ا عم هلكاششم
ةانقل تاحيرشصت يف ينيششنام لاقو
،يليتو˘لا˘ب˘ب م˘ت˘هأا» :«ترو˘ب˘شس يار»
,«ه˘ل˘ع˘ف˘ي ا˘م ل˘ك ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا ضضغ˘ب
’ ناك امدنع هتبرد دقل» فاشضأاو
اًيئانث˘ت˘شسا نا˘كو ،ل˘ف˘ط در˘ج˘م لاز˘ي
ا˘ًئ˘ي˘شش ل˘ع˘ف˘ي نأا ى˘ن˘م˘تأا ،تاو˘˘ن˘˘شسل
’ هرمع نأاو ةشصاخ ،اذه لك رييغتل

ةورذ يف نوكيشسو ،اًماع03 لازي
نأا ىنمتأا» متتخاو ,«يوركلا هجشضن
يمري هنأا كرديو موي تاذ ظقيتشسي
،يداع ريغ ىتف ويرام ،اًديعب هتبهوم
تحرشش دقل ،بذهمو ةياغلل فيطل
،اًديعب هتبهوم يقلي هنأا تارم ةدع هل

ةمزأا تأاششنو ,«ةعئار هتاناكمإا نأ’
،ايششيرب هيدانو يليتولاب نيب ةريبك
بيغت امدعب ،ةريخأ’ا عيباشسأ’ا يف
تاشسلج˘لا ن˘ع ي˘لا˘ط˘يإ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا
ةر˘ت˘ف ة˘ياد˘ب ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا
.تابيردتلا فانئتشسا

يليتولاب ىلع هÈصص دقفي ينيصشنام

،ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا ي˘لود˘لا ل˘˘شصو˘˘ت
ضسيراب مجا˘ه˘م ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘شسن˘يدإا
هيدان ةرادإا عم قافت’ ،نامريج ناشس
رخآا هدق˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘ب ةردا˘غ˘م˘لا ى˘ل˘ع
ر˘يرا˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘˘فو ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا

يرود˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘شص
نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م بعÓ˘˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسي
يرود يف ةكرا˘ششم˘ل˘ل ،ي˘شسيرا˘ب˘لا
نكل ،لب˘ق˘م˘لا توأا لÓ˘خ لا˘ط˘بأ’ا

تلاق ،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشص
يرود ل˘˘˘م˘˘˘كي ن˘˘˘ل ي˘˘˘نا˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك نإا
يذ˘لا قا˘ف˘ت’ا بجو˘˘م˘˘ب ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا
د˘ع˘يو ،يدا˘ن˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ي˘˘لإا ل˘˘شصو˘˘ت

ناشسل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا فاد˘ه˘لا ي˘نا˘فا˘ك
7 رادم ىلع لجشس ثيح ،نامريج
003 لÓ˘˘خ ،فد˘˘˘ه002 م˘شساو˘م
«ولراك تنوم ويدار» ركذو ،ةارابم
ريهظلا ىلع قبطني رمأ’ا ضسفن نأا
،هيينوم ضساموت ،يكيجلبلا نميأ’ا
رهششلا ةياهن˘ب هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا
،ا˘شضيأا ارو˘ف ردا˘غ˘˘ي˘˘شسو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

نأا ،كلذ ل˘ب˘ق ع˘˘مز˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كو
نا˘شس تا˘ب˘يرد˘ت˘ل نا˘ب˘عÓ˘لا م˘شضن˘ي

لا˘م˘كت˘شس’ ر˘ي˘شضح˘ت˘ل˘ل ،نا˘مر˘ي˘˘ج
ضسأاك ييئاهن بعلو ،لاطبأ’ا يرود
،اشسنرف ضسأاكو ةي˘شسنر˘ف˘لا ة˘ط˘بار˘لا

يذلا ،افليشس وغايت ،قيرفلا دئاق امأا
،رهششلا اذه رخآا كلذك هدقع يهتني
لكششب هدقع ديدمت ىلع قفاوي دقف
يرود يف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
ةديدج ةلحرم ءدب مث نمو ،لاطبأ’ا

تنوم ويدار»ـل اقفو ،هتريشسم يف
يشسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا غ˘ل˘بو ،«و˘لرا˘ك
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘˘بر
دنومترود ايشسوروب ىلع زوفلا دعب
.(2‐3) نيتارابملا عومجم يف

 :’ويفاصس
 ىتح Êدده ‘اصشت»
«لايرلإ ¤إإ لحرأإ ’

ر˘ي˘ي˘˘فا˘˘خ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ف˘˘ششك
لايرو ةنول˘ششر˘ب م˘ج˘ن ،’و˘ي˘فا˘شس
ة˘˘لا˘˘شسر ن˘˘ع ،ق˘˘با˘˘شسلا د˘˘˘يرد˘˘˘م
هترداغم لبق هل زيدنانره يفاششت
ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘ن’او «ا˘˘نار˘˘غو˘˘ل˘˘ب˘˘لا»
وغا˘ي˘ت˘نا˘شس» ي˘ف ي˘لزأ’ا ه˘م˘ير˘غ
اًبع’ ’وي˘فا˘شس نا˘كو ،«و˘ي˘با˘نر˘ب
ي˘ف «ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا» فو˘ف˘˘شص ي˘˘ف
،7002 ىتحو1002 نم ةرتفلا
وكانو˘م ى˘لإا ن˘ي˘تارا˘عإا ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت
ى˘لإا ل˘حر˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘˘ششإاو
لاقت˘نا ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير
ي˘˘˘˘ف ’و˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شس لا˘˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘˘ح
ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
تناك» :ةينو˘لا˘تا˘كلا «ترو˘ب˘شس»
لخاد ةي˘ب˘شصع˘لا ن˘م ة˘لا˘ح كا˘ن˘ه
يباهذب مهملع درجمب ةنولششرب
لاق» فاشضأاو ،«ديردم لاير ىلإا
،كلذ يف ركفت ’»: يفاششت يل
كنأ’ ،كلذب ماي˘ق˘ل˘ل ط˘ط˘خ˘ت ’و
ع˘˘با˘˘تو ،«ا˘˘ًق˘˘˘يد˘˘˘شص ر˘˘˘شسخ˘˘˘ت˘˘˘شس
ى˘ل˘ع ر˘شصأا ي˘فا˘ششت» :’و˘ي˘˘فا˘˘شس
لاير ىلإا مامشضن’ا مدعب يعانقإا

رمتشسأا نأا تررق ينكل ،ديردم
’و˘ي˘فا˘شس بع˘لو ،«ي˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
،ةارابم471 ةنولششرب ضصي˘م˘ق˘ب

8 مد˘قو ا˘ًفد˘˘ه27 ل˘ج˘شس ثي˘˘ح
بع˘ل ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘م˘شسا˘ح تار˘ير˘م˘ت
،ةارابم13 ديردم لاير ضصيمقب
اًفده ع˘ن˘شصو ،فاد˘هأا5 لج˘شسو
.اًديحو

ر .ق ^
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12
 ءاقبإÓل علطتي نلوك
40 كلاصش بع’ ىلع

كرام مجاهملا ءاقب يف نلوك يدان لمأاي
عم40 كلاشش فوفشص نم راعملا ثوأا
تقولا يف لبقملا مشسوملا يف قيرفلا
رمعلا نم غلابلا بعÓلا هيف دكأا يذلا

،هءاقب «ليختي» نأا هناكمإاب نأا ،اماع82
ةتشس عنشصو فادهأا ةشسمخ ثوأا لجشسو
يف نلوك ىلإا اراعم هلاقتنا ذنم فادهأا

لاقو ،هكلاشش نم امداق يشضاملا يفناج
يذلا نلوك بردم لودشسيغ ضسوكرام
لودج˘ب نا˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي تا˘ب
عم هلداعت دعب يناملأ’ا يرودلا بيترت

هلثمل فدهب تروفكنارف تخارتنآا هفيشض
يدانلا ى˘لإا ي˘ث˘يد˘ح ه˘جوأا ي˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا»
يف بغرأا لوقأا امدنع ريهامجلا ىلإاو
يف بعÓلا ةبغر يف قثاوو ..كرام ءاقب
ة˘ي˘لا˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا نو˘كت د˘قو ،«ءا˘ق˘ب˘لا
ليبشس يف ديحولا قئاعلا يه40 كلاششل
بلط ريخأ’ا نأا ددرت ثيح ةقفشصلا مامتإا

(ر’ود نويلم11) وروأا نييÓم ةرششع
ثوأا لاق هبناج نم ،بعÓلا يف طيرفتلل
يننكمي» :«ضستروبشس ياكشس» ةكبششل
،اقح فر˘عأا ’ ي˘ن˘كل ،ي˘ئا˘ق˘ب ل˘ي˘خ˘تأا نأا
.«ىرنو ابيرق ثدحتنشس

ىلع دري ةنولصشرب مجن
ديدجلإ ضسوتنفوج ضضرع

اد˘يد˘ج ا˘شضر˘ع ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج يدا˘˘ن مد˘˘ق
ط˘شسو بع’ ،و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘ل˘˘ل
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ه˘م˘شضل ،ة˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج نا˘كو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘˘ي˘˘شصلا
دقع لوح ةنولششرب عم قافت’ لشصوت

ةفاشضإ’اب رثرآا نمشضتت ،ةيلدابت ةقفشص
بع’ ،ضشتينايب ميلار˘ي˘م ي˘ن˘شسو˘ب˘لا ى˘لإا

ةكبششل اًقفوو ،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘شسلا ط˘شسو
نإا˘˘ف ،«ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا ترو˘˘˘ب˘˘˘شس يا˘˘˘كشس»
ىلإا رثرآ’ يلاملا هشضرع عفر ضسوتنفوج
ىلع ةقفاوملل ،اًيونشس وروي نييÓم5
ترا˘ششأاو ،ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا لو˘˘خد
رثرآا نم ةبيرق رداشصمل اًقفو ةفيحشصلا
ضضر˘ع˘لا˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘م ر˘ي˘غ بعÓ˘لا نأا ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع ر˘شصيو ،ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
مشسوملا لÓخ ةنولششرب عم رارمتشس’ا
،ةديدع ةيفحشص ريراقت نأا ركذي ،لبقملا
عم يئاهن قافت’ ةنولششرب لشصوت تدكأا
تاشضوافم ىلع رمأ’ا فقوتيو ،ضشتينايب
.ضسوتنفوجو اشصرابلا

نرياب ئصشان لخدي كيلف
اغيلصسدنوبلإ خيرات خنويم
د˘شض خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ةارا˘ب˘م تد˘˘ه˘˘شش
نم33ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف غرو˘˘ب˘˘يار˘˘ف
م˘˘قر ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا
لبقو ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف د˘يد˘ج ي˘شسا˘ي˘ق
ةارا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘شصأ’ا تقو˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
زناه يناملأ’ا ع˘فد ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘ب
طشسولا بعÓب ،نرياب بردم ،كيلف
،’ايشسوم لا˘م˘ج ،با˘ششلا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ةكبشش تركذو ،رلوم ضساموت نم اًلدب
لخد ’ايشسوم نأا تايئاشصحإÓل «اتبوأا»
بع’ رغشصأا حب˘شصأا ا˘مد˘ع˘ب ،خ˘يرا˘ت˘لا
ي˘ف يرا˘فا˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
ققحو ،قÓطإ’ا ى˘ل˘ع ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘لا
ةنيدمب دلُو يذلا ،يزيلجنإ’ا ئششانلا
م˘قر˘لا اذ˘ه ،ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ترا˘˘غ˘˘تو˘˘ت˘˘شش
،اًموي511و اًماع71 رمعب يخيراتلا

يئششان ىلإا مشضنا دق ’ايشسوم ناكو
نم اًمداق ،يشضاملا ماعلا خنويم نرياب
حنمو ،رح لاقتنا ةقفشص يف يشسليششت
ةباششلا هوجولا نم ددعل ةشصرفلا كيلف
ةارابم يف لوأ’ا قيرفلا عم روهظلل
،(1‐3) هقيرف زوفب تهتنا يتلا ،مويلا
يلاوتلا ىلع نماثلا بقللاب جوت امدعب
.ةيشضاملا ةلوجلا يف
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ايبمولوك ىوكصش ىلع دري «افيفلإ»

ر˘˘ير˘˘ي˘˘ف كشسي˘˘شسنار˘˘ف ناو˘˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘قأا
ي˘ن˘ف ر˘يد˘م˘ك ه˘ب˘شصن˘م ن˘م «ي˘˘بور»
نييعت متو دحأ’ا رجف ضسيتيب لايرل
نوؤوششلا قشسنم و˘ي˘خور˘ت ضسي˘شسكي˘لأا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ه˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
هيف لاق انايب ضسيتيب ردشصأاو ،مشسوملا
ضسيشسكيلأا يلوت ةرادإ’ا ضسلجم ررق»
لوأ’ا قيرفلل ينفلا ريدملا بشصنم
وتربموأا» عباتو ،«مشسوملا ةياهن ىتح

بع˘ل ضسا˘ماروأا و˘ي˘خور˘ت ضسي˘شسكي˘لأا
راد˘م ى˘ل˘ع ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ضصي˘˘م˘˘ق˘˘ب
462 ا˘ه˘لÓ˘خ ضضا˘خ م˘شساو˘م ة˘ع˘ب˘شس
رخآا يف قيرفلا داق امك ةيمشسر ةارابم
،71‐6102 م˘˘شسو˘˘م˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م
ميدقت دوي ضسيتيب لاير نأا فاشضأاو
ر˘ير˘ي˘ف كشسي˘شسنار˘˘ف ناو˘˘خ˘˘ل هر˘˘كشش
ىلع ينفلا هزاهج ءاشضعأاو «يبور»
يبور ةلاقإا تءاجو ،يدانلل هومدق ام

در نود فد˘ه˘ب ق˘ير˘ف˘لا ةرا˘شسخ د˘ع˘ب
03ـلا ةلوجلا يف وابليب كيتلتأا مامأا

مامأا هلداعتو ينابشسإ’ا يرودلا نم
ةيشضاملا ةلو˘ج˘لا ي˘ف2‐2 ةطانر˘غ
نيفدهب ةي˘ل˘ي˘ب˘ششإا ما˘مأا ر˘شسخ ا˘مد˘ع˘ب
،«ا˘غ˘ي˘ل˘لا» فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘ع˘ب ن˘ي˘ف˘ي˘ظ˘ن
ضسيتيب لاير تاب جئاتنلا هذه ببشسبو
لتح˘ي ذإا طو˘ب˘ه˘لا ز˘كار˘م ن˘م ا˘ب˘ير˘ق
.ةطقن43ـب41ـلا ةبترملا

هبردم ليقي ضسيتيب لاير

ولي˘شسرا˘م ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا ضسي˘ئر ح˘شضوأا
رو˘˘˘شضح نأا ازو˘˘˘شس يد و˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ير
يرود نم ةيئاهنلا ةلحرملل روهمجلا
يف اه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
،لبقملا توأا32و21 نيب ةنوبششل
لا˘قو ،ف˘ي˘شضم˘لا د˘ل˘ب˘˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي
تاحيرشصت يف ،يلا˘غ˘تر˘ب˘لا ضسي˘ئر˘لا

يعدتشسي عشضولا ناك اذإا» :ةيفحشص
كانه نوكي نلف ،روهمج دوجو مدع
يذلا د˘ل˘ب˘لا و˘ه رر˘ق˘ي ن˘م ..رو˘ه˘م˘ج
قلعتي اميفو ،«تايرابملا هب ماقتشس
اذ˘ه ة˘فا˘شضت˘شس’ ة˘نو˘ب˘ششل را˘ي˘ت˘خا˘˘ب
نأا ىلع ددشش ،زرابلا يوركلا ثدحلا
لثمي دÓبلا داشصتق’ ةبشسنلاب» كلذ
د˘ع˘تو ،«ن˘م˘˘ث˘˘ب ضسا˘˘ق˘˘ي ’ ا˘˘ج˘˘يور˘˘ت
اررشضت لقأ’ا لودلا ىدحإا لاغتربلا

بو˘ن˘ج ي˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م
رخاوأا ذنم تدشصر اهنأا مغر ،ابوروأا

يف ،راششتنا رؤوب ةدع يشضاملا يام
ه˘جاو˘تو ،ة˘نو˘ب˘ششل˘ب ق˘طا˘˘ن˘˘م ضسم˘˘خ
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘شص
فقوت لبقو ،ىودعلا لاقتنا لشسلشست
ى˘شصقأا ،لا˘ط˘بأ’ا يرود تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
غيزبي’ حاطأا اميف ،ايشسنلاف اتن’اتأا
،لوبرفيلب ديردم وكيتلتأاو ،ماهنتوتب
ىل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘ب د˘ع˘شصو
’و ،د˘نو˘م˘ترود ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘ب با˘˘شسح
ن˘م˘ث ي˘ف تا˘ه˘جاو˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ت لاز˘˘ت
لايرو يتيشس رتشسششنام نيب ،يئاهنلا

نريابو ،نويلو ضسوتنفوجو ،ديردم
ة˘نو˘ل˘ششر˘˘بو ،ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششتو خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
.يلوبانو

«انل دوعي لاطبأ’إ يرودل روهمجلإ روصضح» :لاغتربلإ ضسيئر

ناشس ضسيرا˘ب م˘ج˘ن ،ا˘ف˘ل˘ي˘شس اد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ق˘ل˘ع
؛ليزاربلا يف اهاشضق يتلا فقوتلا ةرتف ىلع ،نامريج
،رامين لاقو ،دجتشسملا انوروك ضسوريف ةمزأا ببشسب
ريغ ةرتف تناك» :ي˘م˘شسر˘لا ه˘ع˘قو˘م˘ل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
ظفاحتو ،اًنمآا لظت نأا يشسيئرلا فدهلا نكل ،ةيديلقت

دعتشسم انأا» :فاشضأاو ،«كدشسجو كركف رارقتشسا ىلع
يرود ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك ر˘كف˘ن ع˘ب˘ط˘لا˘ب .ةدو˘ع˘ل˘ل ضسم˘ح˘ت˘مو
انققحو نيبعÓلا نم ةيوق ةعومجم انيدلو ،لاطبأ’ا
دقتفأا» :عباتو ،«ينافتلاو ةوقلا ببشسب اًيخيرات اًلهأات
راظتن’ا يننكمي ’ .تايرابملاب قلعتي ام لكو ءاوجأ’ا
ع˘ن˘شصأا˘شس ه˘ل˘لا دارأا اذإاو ،ىر˘خأا ةر˘م بع˘ل˘م˘لا لو˘خد˘˘ل
لمعو ءاقدشصأ’ا عم لعافتلا» :رامين متأاو ،«خيراتلا
ضضعب فيفختل اًعتمم اًرمأا ناك نينانفلل رششابم ثب
ةدعاشسملل مهم اًشضيأا هنكل ،يلاحلا تقولا يف رتوتلا
ةجاحب ةديدع نكامأا يف ضسانلا .نماشضتلا لامعأا يف
.«دعاشسن نأا مهملا نم .كلذ ىلإا

لاطبأ’إ يرود يف خيراتلإ عنصصب رامين

ةركل يلودلا داحت’ا نلعأا
ه˘˘م˘˘عد «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ضضفخنملا ينفلا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل˘ل
ةفاشضتشس’ ايبمولوك فلمل

3202 م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ضسأا˘˘˘˘˘ك
يلوؤوشسمل دكأاو ،تاديشسلل
sنأا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘شضا˘˘غ˘˘لا ة˘˘لود˘˘˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘ب» ير˘جُأا م˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا

بت˘كو ،«اًد˘ج ة˘ي˘عو˘˘شضو˘˘م
ضسي˘ئر نورو˘شسي˘˘خ نو˘˘مار
اًباطخ يبمولو˘كلا دا˘ح˘ت’ا
عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا «ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»ـل
ا˘ًشضيأا ا˘مو˘عد˘م ،ي˘شضا˘م˘˘لا

زيغ˘ن˘ي˘مود ورد˘نا˘خ˘ي˘لأا ن˘م
ا˘˘˘كير˘˘˘مأا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ضسي˘˘˘˘ئر
ن˘م ىو˘كششل˘ل ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ تا˘˘جا˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسا»
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ي˘ف «ة˘يز˘ي˘˘ي˘˘م˘˘تو
لشصحو ،فلملا نع ينفلا

ةفاشضتشس’ ايبمولوك فلم
ا˘كير˘مأا ي˘ف م˘لا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك
ى˘ل˘ع ةر˘م لوأ’ ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

نيب «افيفلا» نم مييقت لقأا
ةفاشضتشس’ ةثÓثلا تافلملا
ف˘ل˘م˘لا لا˘نو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا
ا˘ي˘لار˘ت˘شسأا ن˘ي˘ب كر˘ت˘˘ششم˘˘لا

نم ةجرد1.4 ادنÓيزوينو

9.3 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،تا˘˘جرد5
تلشصح اميف ،نابايلل ةجرد
ةجرد8.2 ىلع ايبمولوك
ءار˘˘˘˘جإا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قو ،ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي تيو˘˘شصت˘˘لا

4 نم باطخ يفو ،لبقملا
ة˘م˘˘طا˘˘ف تsدر ،تا˘˘ح˘˘ف˘˘شص
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ،ارو˘˘ما˘˘شس
تيرجأا» :تلاقو ،«افيفلا»ـل

ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاو˘ط˘˘خ˘˘لا ل˘˘ك

ةيعوشضوم ةقيرطب مييقتلل
با˘ط˘خ ي˘ف تفا˘˘شضأاو ،«اًد˘˘ج
لكل اًشضيأا هنم ةروشص تبهذ
ا˘نأا» :ا˘ف˘ي˘ف˘لا ضسل˘ج˘م ءا˘˘شضعأا

،افيفلا مييقت ةيلمع نأا ةقثاو
ةيشساشسأ’ا ئداب˘م˘لا˘ب تمز˘ت˘لا
،ة˘يؤور˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م˘˘ل˘˘ل
قوقحب مازتل’او ،ةيفافششلاو
ضصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘بو ،«نا˘˘˘˘˘شسنإ’ا
،ةيبطلاو ةيحشصلا تازيهجتلا
ضضع˘˘˘ب نإا ارو˘˘˘˘ما˘˘˘˘شس تلا˘˘˘˘ق
رطشضت دق ةجرحلا ت’احلا
،جÓعل˘ل ا˘ًي˘جرا˘خ ر˘ف˘شسلا ى˘لإا

ن˘ع ا˘تو˘غو˘ب عا˘ف˘ترا نأا ا˘م˘ك
نم اًرتم4462 رحبلا حطشس

يف ةذو˘خأا˘م˘لا رو˘مأ’ا ن˘م˘شض
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘مو ,را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
نإا ارو˘ما˘شس تلا˘ق ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
يف ةلوطبلا تاداريإا تاعقوت

،ل˘˘قأ’ا تنا˘˘ك ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘ك
غلبي داريإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘لوا˘ح˘مو
لقأا وه ،ر’ود نويلم4.22
تميقأا ةلوطب رخآا نم اًريثك
.«9102 ماع اشسنرف يف

مصض ىلع رصصي لايرلإ
ةميز نب ميرك هيبصش

،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘˘يز ع˘˘شضي
د˘حأا ،د˘يرد˘م لا˘˘ير برد˘˘م
يرود˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن زر˘˘˘˘˘بأا
،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

،ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ة˘م˘ئا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
،يكلملا يدانلا ىلإا همشضل
ع˘قو˘م لا˘قو ،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه
«لار˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘شس ا˘˘˘˘شسن˘˘˘˘ف˘˘˘˘يد»
ن˘يد˘لا ن˘يز sنإا ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

،ديردم لاير بردم ،ناديز
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع tر˘˘شص˘˘ُي
ضسا˘˘كو˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا
،ةيليبششإا مجن ،ضسو˘ب˘ما˘كوأا

sنأا ى˘˘لإا ،ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘ششأاو رخآا بع’ نع ثحبي ناديز
ن˘ب م˘ير˘ك ل˘ث˘م مو˘ج˘ه˘˘لا˘˘ب
يف قير˘ف˘لا د˘عا˘شس˘ُي ة˘م˘يز
،فادهأ’ا ليجشستو ةعانشص
ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ه˘sنأا ،ح˘شضوأاو ،ضسو˘ب˘ما˘كوأا
و˘˘ح˘˘ن كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘˘ي د˘˘˘ق
ليحر ةلاح يف ضسوبماكوأا
ونايرام وأا ،ضشتيفوي اكول
اذه ،ديردم لاير نع زايد
حرشص نأا قبشسو ،فيشصلا
sنأا˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ضسو˘ب˘ما˘˘كوأا ،د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
،هتامد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا˘ب
اذه هل زفحم لماع ةباثمب
sنأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ُي ،م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ع˘˘م كرا˘˘شش ،ضسو˘˘ب˘˘ما˘˘˘كوأا
يف مشسوملا اذ˘ه ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششإا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةارا˘˘ب˘˘م23
31 زر˘˘˘حأاو ،ت’و˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

تاريرمت4 مد˘˘قو ،ا˘˘ًفد˘˘ه
.ةمشساح



 يسسلدنألإ يدانلإ ةمهم ةبوعسص دكؤوي رسضخلإ عفإدم

يدنام بيردتل ةوقب حصشرم ينيرغلب
 ضسيتب لاير يف

ةلاقإا يرئازجلا يلودلا يدنام ىشسيع مشضي يذلا ضسيتيب لاير يدان ررق
ةنوآ’ا يف قيرف˘لا ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تار˘ث˘ع˘ت˘لا بق˘ع «ي˘بور» ه˘برد˘م
.ةريخأ’ا

ي˘ف عر˘شش ي˘شسلد˘نأ’ا ق˘ير˘ف˘لا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘شسإ’ا ردا˘˘شصم˘˘لا ضضع˘˘ب تلا˘˘قو
يف قÓطن’او ،» يبور» ةفÓخل ينيرغيلب ليونام بردملا عم تاشضوافم
.مداقلا مشسوملل ريشضحتلا

،ءادعشصلا يدنام ىشسيع ضسفنتي ،ةينفلا ةشضراعلا نع يبور ليحربو
ةليكششت نم دعبأاو ،مشسوملا اذه ريبك ضشيمهتل ريخأ’ا اذه ضضرعت امدعب
.يشسلدنأ’ا يدانلا دئاقو ،قيرفلا ةزيكر ناك امدعب ،تايرابم ةدع يف قيرفلا

ديدجلا هبردم عم هشسفن تابثإاو ،لمعلا ىوشس رشضخلا عفادم ىلع ىقبيو
 .ديدج نم قيرفلا ةدايق ’ املو ،ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا يف هتناكم نامشضل

تايرابملإ بعلنسسو ةرم وابلبي مامأإ ةراسسخلإ :يدنام
 تايئاهنك ةيقبتملإ

اهل ضضرعت يتلا ةراشسخلا بقع ريبكلا هئايتشسا نع يدنام ىشسيع ربع
نم03 ةلوجلا راطإا يف0 ‐1 ةجيتنب ضسمأا لوأا ةريهظ وابليب كيتيلتا مامأا
.ينابشسإ’ا يرودلا

ةفاحشصلل تاح˘ير˘شصت ةد˘ع˘ب ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير د˘ئا˘ق يد˘نا˘م ى˘شسي˘ع ى˘لدأاو
كيتيلتأا يدانل ركبملا فدهلا دعب»: اهيف لاق ةارابملا ةياهن بقع ةينابشسإ’ا
ةليط ةجيتنلا ليدعت يف انت’واحم ترمتشسا ،ةارابملا ىلع انرطيشس ،وابليب
ةدع انقلخ دقل ،لششفلاب ت’واحملا لك تءابو ،ءاقللا ةياهن ىتح تقولا
«. فادهأا ىلإا اهليوحت نم نكمتن مل اننكل ةريطخ ضصرف

،يشضاملا نم اهلعجو ،ةراشسخلا هذه نايشسن  انيلع بجي  نآ’ا» : عباتو
.«ةمداقلا ةارابملا يف ريكفتلاو ريشضحتلا يف ءدبلاو

تايرابم01ـلا يف زوف يا قيقحت عطتشسي مل ضسيتيب لاير نإاف ةراششإÓلو
 .اهشضاخ يتلا ةريخأ’ا

صس.اسضر
 لاطبألإ ةطبإر يف ةكراسشملإ مسسح نم ابيرق تاب

 خابدÓغصشنومل ديدج زوف يف مهاصسي ينيعبصس نب
خابدÓغششنوم ايشسورب مجنو يرئازجلا يلودلا ينيعبشس نب يمار مهاشس

اهيف فاشضتشسإا يتلا ةارابملا يف ،نيمث راشصتنإا هقيرف قيقحت يف ينامل’ا
يتلاو «اغيلشسدنوبلا » ةشسفانم نم33 ةلوجلا نمشض نروبرداب فيشضلا
.ضضرأ’ا باحشصا حلاشصل1‐3 عقاوب تهتنإا

يف باغ نأا دعب ايشساشسأا ةكراششملل ينبيعبشس نب ةدوع ةارابملا تفرعو
نيرل قباشسلا ريهظلا مد˘قو ،ة˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘شسب ه˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘ق˘با˘شسلا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
نأا دعب ،ثلاثلا فدهلا ةرك ءارو ناك يذلاو ةارابملا لÓخ ايوق ءادأا يشسنرفلا
يف كابششلا يف اهعشضوب لفكت يذلا لدنيتشس هليمزل ةمشساح ةريرمت مدق
.ةارابملا رمع نم48 ةقيقدلا يف ناديملا ةيشضرأا رداغيل ،37 ةقيقدلا

يدانلا هقفر ةزيمملا ضضورعلا ميدقت لشصاوي وداراب كيتلتأا جيرخ نأا ملعلل
تاشسفانم نمشض تاريرمت4 مدقو فادهأا5 ىلع مشصب ثيح ،يناملأ’ا
 .مشسوملا اذه يناملأ’ا يرودلا

 لاطبأ’ا ةطبار يف ةكراششملا نع ينيعبشس نب لشصفت ةدحاو ةطقن
ايشسوروب هيدان ةق˘فر ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ضصق˘ن˘ي

ةطبار يف ةكراششملا اهب نمشضي ةدحاو ةطقن يناملأ’ا خابدÓغنششنوم
.لبقملا مشسوملا يف لاطبأ’ا

خابدÓغنششنوم ايشسوروب هقيرف عم ينيعبشس نب هققح يذلا زوفلا بقع
ةطقن ىلإا ةجاح يف تاب ،نروبرداب يدان هريظن ىلع يشضاملا تبشسلا موي
.مداقلا مشسوملل لاطبأ’ا ةطبار ىلا اهب لهأاتي ةدحاو

ىلع نيلرب اتريه يدان ةلبقملا ةلوجلا يف خابدÓغنششنوم يدان لبقتشسيو
يف لهأاتلا ةقاطب مشسح نم هقيرفو ينيعبشس نب ظوظح نم عفري ام ،هبعلم
يذلا ،نزوكرفيل نرياب يدان رششابملا هقحÓم نع داعتبإ’او ،ةمداقلا ةلوجلا
 .طقف نيتطقن امهنيب لشصفت

طيمز.ع
 رهسشأإ ذنم اهل عسضخ يتلإ ميمرتلإ لاغسشأإ دعب

ىصسوم يديصسب رصضخلإ قدنف ملتصست «فافلإ»
 مداقلإ ربمتبصس رهصش

لوأ’ا ينطولا بختنملاب ضصاخلا قدنفلا ميمرت ةداعإا لاغششأا تبرتقا
قÓطنا نم ةليلق رهششأا دعب ،ءاهتن’ا نم ىشسوم يديشسب ينقتلا زكرملاب
ريشست لاغششأ’ا نأا ينطولا بختنملل يمشسرلا عقوملا فششكو .ةيلمعلا
ردشصملا فاشضأاو ،مداقلا ربمتبشس رهشش يهتنت نأا ىلع ةياغلل ةديج ةريتوب
يف ةيدقفت ةرايزب ماق يرئازجلا داحت’ا ضسيئر يششطز نيدلا ريخ نا هتاذ
ضضعب حنملو ،لاغ˘ششأ’ا ر˘ي˘شس ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
ببشسب فقوتلا دعب اشصوشصخ لاغششأ’ا ةريتو عيرشستل حئاشصنلاو تاداششرإ’ا

قدنفلا نأا «فافلا»ـل يمشسرلا عقوملا دكأا ريخأ’ا يفو.«انوروك» ةحئاج
مهل حمشسيو ينطولا بختنملا يبعÓل ربكأا ةحار حنميشس موجن5 فنشصم
 .تايرابملاو تاريشضحتلا ىلع رثكأا زيكرتلاب

ب.م.يرسسيإإ
 زاتمملإ يزيلجنإلإ يرودلإ نم03ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

 يلنريب مامأإ ةيوق ةهجإوم عم دعوم ىلع زرحم
ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير اهشضوخيشس يتلا كلت ةيوق ةارابم

هقيرفو هجاوي امدنع ،مويلا ةرهشس يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنام يدان مجن
نم ةيادب زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم03ـلا ةلوجلا راطإا يف يلنريب يدان
.00:02ـلا ةعاشسلا

نأا ’ا ،لانشسرأا مامأا ةيشضاملا ةارابملا يف ضضاير همدق يذلا ءادأ’ا مغرو
ءارجا ىلع لمع ام امئاد يذلا ’ويدراوغ بردملا ديب مويلا هتكراششم
يف ةكراششملا ةشصرف نيبعÓلا لك حنمل تايرابملا يف تارييغتو تÓيدعت
 .تايرابملا

 ب.م.يرسسيإإ
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ةم˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس د˘جاو˘ت˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘˘ب يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن
ديدع رادار ىلع يزيلجن’ا
يرودلا يف ةطششانلا ةيدنأ’ا
يت˘لاو زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘شست
ىرشسيلا ةهجلا معدل رشضخلا

.اهموجه نم
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شص تقد˘˘˘˘˘غأاو

نب ةيناطيربلا «فارغي˘ل˘ي˘ت˘لا»
ضسأاك نع باغ يذلا ةمحر
ببشسب9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
ح˘يد˘م˘لاو ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ،ة˘با˘˘شصإ’ا

م˘˘ج˘˘ن ة˘˘نا˘˘كم نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
مشسوملا اذه لوأ’ا دروفتنيرب
د˘˘ع˘˘˘ب ،ءاو˘˘˘شضأ’ا يرود ي˘˘˘ف
ةيادب ذنم همدق يذلا ءادأ’ا
ةلوجلا ءاقل ةياغ ىلإا مشسوملا
هلÓخ نكمت يذلا ةيشضاملا

ح˘ن˘˘مو فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘م

.ةمشساح ةريرمت
يف هتاذ ردشصملا فاشضأاو

حا˘ن˘ج˘لا نأا ،لو˘ط˘˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ضسين يدا˘ن˘ل ق˘با˘شسلا ر˘ئا˘ط˘لا
ةعانشص ىلع رداق ،يشسنرفلا
رمع نم ةظحل يأا يف قرافلا
ةراهملا نايشسن نود ،ةارابملا
ام اهب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا

ى˘ع˘شست ةر˘ي˘ث˘ك ا˘˘قر˘˘ف ل˘˘ع˘˘ج
وتاكريملا يف هع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
 .مداقلا يفيشصلا

يزيلجنلإ مÓعإلإ
رسضخلإ مجنب ديسشي

ةحبإر ةقفسص هربتعيو
 قيرف لكل

لاق˘م˘لا بحا˘شص ل˘شصاوو
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس ـب ةدا˘ششإ’ا

ةحبار ة˘ق˘ف˘شص هر˘ب˘ت˘عا ثي˘ح
ي˘˘ف ه˘˘ل بع˘˘ل˘˘˘ي ق˘˘˘ير˘˘˘ف يأ’
لقتنا ءاوشس ديدجلا مشسوملا
وأا لا˘ن˘شسرأا ،ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت ى˘˘لإا

ي˘˘هو ،Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘شسأا ى˘˘ت˘˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصت ي˘˘ت˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا
رئاط˘لا حا˘ن˘ج˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
م˘عد˘ل ،ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م˘ل
م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘ح˘شست مو˘ج˘˘ه˘˘لا
.ديدجلا

يف يشسليششت يدان دجاوتيو
ةمحر نب مشضل قاور نشسحأا

يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ناو ا˘˘شصو˘˘˘شصخ
ةيلوأ’ا اهتاشضوافم يف تأادب
يذ˘لا ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘˘ف ع˘˘م
م˘ج˘ن ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي
 .وروأا نويلم52 لباقم رشضخلا

يسسليسشت ريهامج
مسسحب ةرإدإلإ بلاطت

 ةمحر نب ةقفسص
نب دع˘ي˘شس ع˘ن˘شص ا˘مد˘ع˘ب

مÓعإ’ا طشسو ثدحلا ةمحر
زيمملا ءادأ’ا دعب يزيلجن’ا
ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ه˘مد˘˘ق يذ˘˘لا

نيأا ،ةريخأ’ا ماهلوف ةهجاوم

ي˘˘ف لوأ’ا فد˘˘˘ه˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘شس
ةمشساح ةريرمت مدقو (88د)
ءاج ،ءاقللا لتقيل ،(09د) يف
يشسليششت ريهامج ىلع رودلا
ي˘قار˘لا ءادأ’ا˘ب تدا˘ششأا ي˘ت˘لا
دروفتنيرب بع’ همدق يذلا
ةجردلا يرود يف يزيلجن’ا
قيرفلا ةرادإا اوبلاطو ،ىلوأ’ا
تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لوخدل ايدافت ةقفشصلا مشسحل
عم دقاعتلا قابشس ىرخأا قرف

ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بع’
ةيرومأام دقع˘ي ا˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
 .ةقفشصلا مشسح يف زولبلا

ةمحر نب :كنإرف صساموت
يف قرافلإ ةعانسص ىلع رداق
 همدق امب ديعسسو ةظحل يأإ

بردم كنارف ضساموت داششأا
امب ،يزيلجنإ’ا دروفتنيرب يدان
بع’ ةمحر نب ديعشس همدق
نأا احشضوم ،ينطولا بختنملا
زوفلا يف لشضفلا كلمي ريخأ’ا
هريظن ىلع يدانلا هققح يذلا
حشضوأاو.رفشصل نيفدهب ماهلوف
ح˘ير˘شصت ي˘ف ،كنار˘ف ضسا˘مو˘˘ت
ن˘ب» :ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘فا˘ح˘شصل˘˘ل
مغر ،ةديج ةارابم بعل ةمحر
نيأا نم فرع هنأا ’إا ،اهتبوعشص
ق˘ب˘˘ط ثي˘˘ح ،ف˘˘ت˘˘كلا ل˘˘كؤو˘˘ت
يتلا ن˘يرا˘م˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لعجو ،تابيردتلا يف تيطعأا
لجشسي نأا لبق هاشسني ضسفانملا
،«بشسانملا تقولا يف فدهلا

نأا ملعي عيمجلا »:همÓك متخو
ةعان˘شص ى˘ل˘ع ردا˘ق ة˘م˘حر ن˘ب
ديعشس انآا..ةظحل ةيأا يف قرافلا
ه˘˘˘˘نود يذ˘˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
 .«اهمدق يتلا ةريرمتلابو

ضسرا˘ح ة˘ل˘˘شسع كي˘˘ل˘˘م د˘˘كأا
يدان بع’و ينطولا بختنملا
يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا نأا مز˘˘ح˘˘لا
،يرئازجلا يرودلا نم لشضفأا

ةلوطبلا يف حاترم هنا احشضوم
.ةيدوعشسلا

هتاحيرشصت يف ةلشسع لاقو
يرودلا » :يمومعلا نويزفلتلل
ن˘م ر˘ي˘ث˘كب ل˘شضفأا يدو˘ع˘شسلا
كلذ دوعيو ،يرئازجلا يرودلا
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإÓ˘˘ل
،ةكلمملاب يشضايرلا ط˘ي˘ح˘م˘لا

ةيشضاير تآاششنمو بعÓم نم
ةوقلا ىلإا ةفاشضإ’ا˘ب ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةيدنأ’ا هكل˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسمو
. ةلوطبلا هذه يف نوطششني

،هيدان عم هلبقتشسم نع امأا
ةبيبششل قباشسلا ضسراحلا دكأاف

يذلا دقعلا مرتحيشس هنأا لئابقلا
يف رمتشسيشسو قيرفلاب هطبري

نيمشسومل مزحلا ىمرم ةشسارح
 . نيرخآا

رهسش رسضخلإ ءاعدتسسإ تيقلت»
دجإوتلإ يفدهو..يسضاملإ صسرام

 » نيبراحملإ عم رإرمسساب
ى˘ل˘ع ه˘مز˘ع كي˘لا˘م دد˘˘ج

بختنملا فوفشص ىلإا ةدوعلا
لمع˘ي ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ي˘ن˘طو˘لا

ة˘˘ق˘˘ث بشسك ل˘˘جأا ن˘˘م اد˘˘ها˘˘ج
يشضاملب لامج ينطولا بخانلا
نم ةشصرفلا هحنمب ماق يذلا

«ر˘˘شضخ˘˘لا» ءا˘˘عد˘˘ت˘˘شسا لÓ˘˘خ
قبشسأ’ا ضسراحلا لاقو.ارخؤوم
يشصخششلا يحومط»:يرانكلل
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا و˘˘˘ه

نم ءاعدتشسا تيق˘ل˘ت..ي˘ن˘طو˘لا
ةيادب لبق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

لك لجأات نكل ،انوروك ةحئاج
فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘شسب ءي˘˘˘˘˘شش
تÓ˘حر˘لا ف˘قو˘تو ،ة˘ي˘ح˘˘شصلا
يئاعدتشسا»:م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ة˘يو˘ج˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا فر˘ط ن˘م ادد˘˘ج˘˘م
تلز’ ي˘ن˘نأا ي˘ن˘ع˘ي ،ي˘ن˘طو˘˘لا
بج˘يو ،تا˘با˘شسح˘لا ي˘ف ل˘خدأا

ماظتن’او لمعلا ةلشصاوم يلع
رشصن جيرخ نأا ملعلل.«ءادآ’ا يف
م˘يد˘ق˘ت ل˘شصاو˘˘ي ياد ن˘˘ي˘˘شسح
يدان هقفر ةز˘ي˘م˘م تا˘يو˘ت˘شسم
ن˘م˘شض ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو ،مز˘ح˘لا
ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ضسار˘ح˘لا ل˘شضفأا
،نيعباتملا ةداه˘ششب ة˘يدو˘ع˘شسلا

ءاعدتشسا ىقل˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لاو
 .ارخؤوم ينطولا بختنملا نم

طيمز.ع/صس.اسضر

رشصان نب ليعامشسإا نوكيشس
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘شسو
نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘ج˘˘ن ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عم مويلا دعوم ىلع يلاطي’ا
يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شسا
نÓيملا لحي امدنع ،يلاطيإ’ا

يششتيل يدان ىلع Óيقث افيشض
ةيادب72ـلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف
لطب لمعيشسو.03:81ـلا نم
ليحتشسملا رشضخلا عم ايقيرفإا
ءاق˘ل ي˘ف زو˘ف˘ل˘ل ه˘يدا˘ن ةدا˘ي˘ق˘ل
ر˘˘ثأا و˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ن˘م ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ن˘م ءا˘شصقإ’ا
ايلاطيا ضسأا˘ك ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا

نامشض ظوظح عفرلو ةهج نم
مشسوملا يف ةيراقلا ةكراششملا
.ديدجلا

ب.م.يرسسيإإ

رإرق رظتني رسضÿإ عفإدم
ىوكسشلإ دعب تاعزانŸإ ةن÷

 يدانلإ دسض اهعسضو يتلإ

عصضخي يرمعلب
«انوروك» ضصحفل

ةدوعلل ابصس–
 تابيردتلل

ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ىر˘˘جأا
ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
ضصحفلا يدوع˘شسلا با˘ب˘ششلا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ضصا˘خ˘˘لا

،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ه˘˘ق˘˘فر
ا˘˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شس’
تاشسفانمل ةدوعلل ار˘ي˘شضح˘ت
ر˘˘ه˘˘شش يدو˘˘ع˘˘شسلا يرود˘˘˘لا
.لبقملا توأا

يف بابششلا يدان حشضوأاو
يمشسرلا هباشسح ربع ةديرغت
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
نأا «ر˘ت˘يو˘ت˘لا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يدا˘ن˘لا ي˘ب˘ع’و ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ءا˘˘˘شضعأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘ب
دق يبطلاو ينفلا نيمقاطلا

،«انوروك» ضصحف˘ل او˘ع˘شضخ
هذ˘˘˘ه نأا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘شضأاو
ريبادتلا نمشض لخدت ةوطخلا
ةدوع ق˘ب˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو يور˘˘˘كلا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا

ا˘ن˘ل˘˘ك «را˘˘ع˘˘شش تح˘˘ت تنا˘˘ك
.«رذحب دوعن نولوؤوشسم

لاز˘ي ا˘˘م ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
رظتني ضشارحلا داحتإا جيرخ
يف تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘فر˘غ رار˘ق
دشض ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا ىو˘كششلا
ودبي يذلاو «ثويللا» ةرادإا
.يدانلا نع ليحرلا نم ابيرق

عا˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘شص ل˘˘˘خد˘˘˘يو
˘ما˘م˘ت˘ها ن˘˘م˘˘شض «ر˘˘شضخ˘˘لا»
ةيدوعشسلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا

،لÓ˘ه˘لا يدا˘˘ن  رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
دا˘˘ح˘˘˘تإ’ا كلذ˘˘˘كو ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا
ديرت ةيرطق قرفل ةفاشضإ’اب

و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘ف˘˘ط˘˘خ
 .يفيشصلا

طيمز.ع

 ةمروفلإ ‘ ءاقبلل Òبك لمعب موقي هنإ دكأإ

‘دهو ةيرئإز÷إ ةلوطبلإ نم لصضفأإ يدوعصسلإ يرودلإ »: ةلصسع
 «رإرمتصساب رصضÿإ عم دجإوتلإ

 ثÓثلإ طاقنلإ ىلع هنيعو ايسساسسأإ رظتنم رسضÿإ نإديم طسسو

 يصشتيل يقÓيو ويصشتلاكلإ ءإوجأإ ¤إإ دوعي رصصان نب

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

 هعم دقاعتلإ ديرت ةÒثك قرفو ايناطيرب ‘ راظنأ’إ فطخي ةمحر نب
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قا˘˘˘˘فو ةرادإا ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت
ةيرشس يف اهلمع فيطشس
ي˘ف تثد˘ح˘ت ثي˘ح ة˘˘ما˘˘ت
ع˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘شسلا
د˘˘شصق ءا˘˘م˘˘˘شسأ’ا ضضع˘˘˘ب
ا˘هزر˘بأا ل˘ع˘لو ا˘ه˘باد˘˘ت˘˘نا
و˘ط˘ي ن˘ب ن˘˘م ل˘˘ك د˘˘ج˘˘ن
يرطقلا ةر˘كو˘لا م˘جا˘ه˘م
كم˘˘شض ضسرا˘˘ح ة˘˘ب˘˘˘غزو
بع’ يعيبرو يدوعشسلا

ة˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘م ط˘˘˘˘˘˘شسو
ىلا ةفاشضإ’اب ةمشصاعلا

ا˘˘م˘˘ك م˘˘يدرو˘˘ب ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز
رداشصملا ضضعب تثدحت
ي˘لوؤو˘شسم ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘˘لا
يف اه˘ت˘ب˘غر ن˘ع قا˘فو˘لا

بعÓ˘لا ة˘ق˘ف˘شص نا˘م˘˘شض
د˘ير˘ي يذ˘لاو يدو˘م˘شصم
ليحرلاو ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘ي˘غ˘ت

.«ةوارمحلا» نع
نورظتني نولوؤوسسملإ

ةيافلح ةيسضق ديدج
ةرورسضب نوبلاطيو

تابوقع صضرف يدافت
يدانلإ ىلع

و˘لوؤو˘شسم ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو اذ˘˘ه
د˘˘يد˘˘ج ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فو
ل˘جا ن˘م ة˘يا˘ف˘ل˘ح ة˘ي˘˘شضق

هئاقب ريشصم يف لشصفلا
م˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م
يأا ناو ة˘شصا˘خ ر˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

ى˘لا ا˘˘هر˘˘ج˘˘ت˘˘شس ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع
نا ركذي مقاطلا نع هداعبا
د˘ق نا˘ك بار˘˘عا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ةرادإ’ا نا هشصوشصخب دكا
ىلا اتقؤوم فقوم هربتعت

ةلادعلا مامأا ه˘لو˘ث˘م ة˘يا˘غ
نم هت˘ي˘شضق ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل

يدانلا ةرادإا رشصت اهتهج
ةنجل زواجت ةرورشض ىلع
يف تابوقع يأا تابوقعلا

عيمجلا نا امب يدانلا قح
قافو˘لا ةو˘ق ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي
بل˘غأا˘ب ا˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م هزو˘˘فو

ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
. ةلوطبلا

قافول عقوي رإركب
ةثÓثل فيطسس

مسسإوم
مجاهم راركب فشصنم عقو
ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
عم اديدج ادقع يرئازجلا
لكششب فيطشس قافو يدان
بعÓ˘˘لا نا˘˘كو ،ي˘˘˘م˘˘˘شسر
قيرف عم بعل دق باششلا

ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ةرا˘عإا ل˘˘كشش
.يفياطشسلا رشسنلا يلإا

د˘˘ق قا˘˘فو˘˘لا ةرادإا تنا˘˘كو
نع ضصاخ نايب يف تنلعأا
ربع باششلا بعÓلا عيقوت

» يف ة˘ي˘م˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص
3 ةد˘˘م˘˘ل ،«كو˘˘˘ب˘˘˘شسي˘˘˘ف˘˘˘لا

.3202 ناوج ىتح مشساوم
ةطبارلا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
د˘ق˘ع˘لا تشصفر ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بعÓلا نيب مربأا يذلا لوأ’ا
ر˘ه˘شش ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا يدا˘ن˘˘لاو
˘مر˘ح ا˘م ي˘شضا˘م˘لا ي˘ف˘˘نا˘˘ج
تاءاقللا بعل ن˘م م˘جا˘ه˘م˘لا
ى˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا
تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘˘لا˘˘ب
فيدرلا قيرفلا ةقفر ةيدولا
.«ديمعلا» يدانل

طيمز.ع/ر .ماسشه

«دوسسألإ رسسنلإ» عم تإونسس3 عقوي رإركب

 ةيرصس يف اهلمع لصصإوت فيطصس قافو ةرإدإإ
لبقملإ مصسوملإ نأاصشب
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م˘ج˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ضسي˘˘ئر دد˘˘ج
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف بلا˘˘ط˘˘م ةر˘˘˘ق˘˘˘م
م˘شسو˘م˘لا ءا˘ه˘نا ةرور˘˘شضب
ام وهو ضضيب’اب هرابتعاو
’و دو˘˘˘ع˘˘˘شص ’ ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘ي
نامشض يلا˘ت˘لا˘بو طو˘ق˘شس
ا˘ب˘شسح˘ت ءا˘ق˘ب˘˘ل˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
دقو اذه لبقملا م˘شسو˘م˘ل˘ل
ي˘ف اد˘ي˘˘ع˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘لا حار
تقولا نا دكا ثيح هلوق
ا˘˘ما˘˘م˘˘˘ت بشسا˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’
لظ يف اهلامكتشساو ديدج
ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
ةيدنأ’ا لج نا امك انوروك

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق ر˘ي˘غ
ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ضصقنل كلذو نيلوؤوشسملا
.ةيلاملا دراوملا

نمزلإ عراسست ةرإدإلإ
نم ءزج ةيوسستل

تاقحتسسملإ
د˘˘˘عو ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تيب يف لوأ’ا لوؤوشسملا
ثحبب هقيرف يبع’ مجنلا
م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم د˘˘يد˘˘شست
تا˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘ع˘شس اد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

تارا˘˘شسم˘˘لا د˘˘حا عا˘˘ب˘˘ت’
كف هبشسح اهناكمإاب يتلا

ي˘نا˘ع˘ي ا˘م˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا و˘˘لو
ر˘ي˘ي˘شست ى˘ل˘ع نو˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
نا ر˘˘كذ˘˘ي ه˘˘˘ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
هتميق ا˘م او˘لا˘ن ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ىلع نيترجا ىلا ةرجا نم
مشسوملا ةيادب ذنم رثكأ’ا

’ مهلعج يذلا رم’ا وهو
جئاتن نيشسحت ىلع نووقي
عاط˘ت˘شسم˘لا رد˘ق˘ب يدا˘ن˘لا
نولمأاي مهنوك نم مغرلاب
ة˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع ي˘˘˘ف
.قيرفلا جئاتن نيشسحتل

صشامر ماسشه

بابشش عفادم راششوب نايفشس لخد
يقÓمع تامامتهإا نمشض دادزولب
ءا˘جر˘لاو دادو˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ةر˘كلا
دقاعتلا ناديري ناذللا يواشضيبلا

فيطشس قافول قباشسلا بعÓلا عم
.فيشصلا اذه
ع˘˘قو˘˘م ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘ششك ا˘˘˘م ق˘˘˘فوو
ةرادإا نأا يبرغملا «تروبشسابيه»
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت’ا˘˘شصتإا تط˘˘بر ءا˘˘جر˘˘لا

يفناج ذنم بعÓلا لامعأا ليكو
قافت’ لشصوتلا لجا نم يشضاملا
،«بعششلا يدانل» هلاقتنإ’ اديهمت
ةرادإا تما˘˘ق ر˘˘خآ’ا بنا˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
م˘شسإا ع˘شضو˘ب يوا˘شضي˘˘ب˘˘لا دادو˘˘لا
يت˘لاو ا˘ه˘تا˘يو˘لوأا ن˘م˘شض را˘ششو˘ب
ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘يد˘˘˘ب بشسنأا هار˘˘˘˘ت
لقتنيشس يذلا اراموك يراوفي’ا
نم ة˘ياد˘ب ة˘يد˘ن’ا د˘حأا ي˘ف بع˘ل˘ل
نأا ي˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ةنشس62 بحاشص لوح ةشسفانملا
يبطق ني˘ب ا˘هد˘ششا ى˘ل˘ع نو˘كت˘شس
.ءاشضيبلا رادلا ةنيدم
ةدكيكشس نبإا نأا ريكذتلاب ريدجلا
ة˘ل˘ي˘كششت ز˘ئا˘كر زر˘بأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
،ا˘مود كنار˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘لا

عم ثلاثلا ه˘م˘شسو˘م بع˘ل˘ي يذ˘لاو
هعم طبتري يذلاو دادزولب بابشش
.2202 ناوج ىتح دقعب
ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ف˘˘ششكي ي˘˘ششير˘˘ق
ديدجلا مشسوملا يف «ةبيقعلا» ءانبأا
بطقلا ريدم يششيرق قيفوت رششاب
دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘ششل ي˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ،تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا
. لبقملا مشسوملل
ة˘ح˘ف˘شصلا ي˘˘ف ي˘˘ششير˘˘ق ف˘˘ششكو
ىلع دازولب بابشش قيرفل ةيمشسرلا

نع «كوبشسيفلا «لشصاوتلا عقوم
يف هيلع لمعيشس يذلا ططخملا
:لاقو ،مداقلا مشسوملل هتاريشضحت
نوكيشس مداقلا مشسوملل اندادعت»
ةفلتخم عاونأا ةثÓث نم Óكششم
ىلوأ’ا ةعومجملا..ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
ضسفانتلل ةرششابم ةلهؤوم نوكتشس
،ضسأا˘˘˘كلاو ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،ةيقيرفإ’ا ضسأاكلا يف ةكراششملاو
ىلع يوتحيشسف يناثلا جوفلا امأا

ىقبت ا˘ه˘ن˘كلو ،ة˘بو˘هو˘م ر˘شصا˘ن˘ع
تقولا اهئاطعإاو ،ةر˘ب˘خ˘ل˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ت
ىو˘ت˘شسم˘لا ي˘ف م˘ل˘قأا˘ت˘ل˘ل ي˘˘فا˘˘كلا
ةثلاثلا ةعومجملا عمجتو ،يلاعلا

،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا لا˘˘˘مأا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيذلا نيوكتلا ةشسردم يجيرخو
ل˘جا ن˘م ن˘يد˘جاو˘ت˘م نو˘نو˘˘كي˘˘شس
ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا بشسكو كا˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘حإ’ا
.«ايجيردت
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ضضيبأ’إ مصسوملإ قيبطت ةرورصضب هبلط ددجي رصصان نب
تاقحتسسملإ نم ءزج ديدسستل لمعت ةرڤم مجنةرإدإإ

يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةرادإا تعرا˘˘˘˘شس
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘˘لا

ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
در˘لا ى˘˘لا جار˘˘جر د˘˘ي˘˘ششر
تارار˘ق˘لا ل˘˘م˘˘ج˘˘م لو˘˘ح
عامتجا اهنع ثدحت يتلا
تحار يتلاو برغلا ةيدنا
ةرود ءار˘جا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت˘˘ل
د˘يد˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ي˘عا˘بر
ةرادإا تد˘كا ثي˘ح ل˘ط˘ب˘لا
نا ى˘ل˘˘ع ي˘˘شس ضسا ي˘˘شسلا
نا ا˘م˘ب ق˘ق˘ح˘ت˘ي ن˘ل ر˘˘م’ا

مهل ةدايع نب ءاقفر ىتح
نمشض دجاو˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا

ل˘م˘ع˘˘لا لا˘˘ح ي˘˘ف ةرود˘˘لا
يدانلا ةبترمل ارظن اهيلع
ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لو
.ةمدقملا يعابر

نورظتني رفانسسلإ
ةيسضق ريسصم ةفرعم

عيقوتو نايزم
تقو ةلأاسسم ينإرمع

ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
ي˘˘˘شس ضسا ي˘˘˘شسلا قا˘˘˘ششع
ضسرا˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق د˘˘يد˘˘ج
ثيح ربشصلا غرافب نايزم
نأاب هشسفن عي˘م˘ج˘لا ي˘ن˘م˘ي

قيرف˘لا ح˘لا˘شص ي˘ف نو˘كت
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ناو ة˘شصا˘خ
دعو دق ناك جارجر ديششر
ي˘لوؤو˘شسم اذ˘كو ر˘فا˘ن˘شسلا
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘لا بشسكب را˘˘˘ب’ا

هر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو
ناو ة˘˘شصا˘˘˘خ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
لÓ˘خ جرد˘ت˘شس ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

نا ر˘كذ˘˘ي تا˘˘عا˘˘شسلا هذ˘˘ه
حوار˘ت ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘شضق
د˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘تو ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم
ت’ا˘غ˘ششنا بب˘شسب ل˘˘جأا˘˘ت
. راب’ا يلوؤوشسم
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عورصشم قح يصس ضسإ يصسلإ ةكراصشم نإ دكؤويو ةيعابرلإ ةرودلإ ضضفري جإرجر

ةنيطنسسق بابسش
طقف تقو ةلأاسسم دقعلإ ىلع ينإرمع عيقوت

«ةراطصسوصس» ءانبأإ ةدايق نم برتقي ينيلوكيصشت

ةمسصاعلإ داحتإ
نيبعÓلإ يف ريكفتلإ لبق بردم عم دقاعتلإ ىلع رسصي ىيحي رتنع

ةيبرغملإ ةركلإ يبطق تامامتهإ نمصض راصشوب

دإدزولب بابسش
  مداقلإ مسسوملل تإريسضحتلإ رسشاب يسشيرق

sport@essalamonline.com

ي˘ن˘ي˘˘لو˘˘كي˘˘ششت او˘˘شسنار˘˘ف بر˘˘ت˘˘قا
ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
،ةمشصاعلا داحتإ’ ةينفلا ةشضراعلا

ا˘ب˘˘شسح˘˘ت دود˘˘غز ر˘˘ي˘˘ن˘˘م ة˘˘فÓ˘˘خو
.لبقملا مشسوملل

يشضايرلا ريدملا يحي رتنع لازي ’
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل
اوشسنار˘ف برد˘م˘لا ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م
رينم فلخيشس يذلا ،ي˘نو˘لو˘كي˘ششت
قيرفلل يلاحلا ينفلا ريدملا دودغز
. مداقلا مشسوملل ابشسحت ،يمشصاعلا

نأا ،ة˘قو˘ثو˘م ردا˘شصم ا˘˘ن˘˘ل تد˘˘كأاو
ةوطخ دعب ىلع يشسنرفلا ضشتوكلا

ه˘˘ما˘˘م˘˘شضنا م˘˘ي˘˘شسر˘˘˘ت ن˘˘˘م ةد˘˘˘حاو
ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ’إا ق˘˘ب˘˘ي م˘˘لو ،دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل
نم دقعلا يف ةيوناثلا رومأ’ا نم

.يمشسرلا نÓعإ’ا لجأا
راشصنأا دعو نأا ىيحي رتنع ـل قبشسو
لماكتم قيرف ءانبب » ةجهبلا د’و»
ي˘ف با˘ق˘لأ’ا ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي يو˘˘قو
. لبقملا مشسوملا

ىلع ،نامرد مأا ةمحلم لطب لمعيو
يف ريكفتلل ديدجلا بردملا بلج
مشض نم نكمت هنا مغر وتاكريملا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف بع’
ةيلمع لشصاوي نا ىلع ،ةيشضاملا
ديدجت عم ددجلا نيبعÓلا عيقوت
ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي˘ل رداو˘كلا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ابشسحت مشسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق از˘ها˘ج
ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘شصن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.باقلأ’ا لجأا نم ةوقب عارشصلاو
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ةدكيكسس ةبيبسش
بقرتت ةرإدإ’إ
تاطلصسلإ تإرإرق

ضصوصصخب ايلعلإ
ةلوطبلإ فانئتصسإ

همدع نم
تلإز ام ةبيبسشلإ ةرسسأإ نأإ مغر

نأإ نكمملإ نم ديدج يأإ بقرتت
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ي
يف ةسصاخ مسسوملإ إذه ةلوطبلإ

ن˘˘م إر˘˘خؤو˘˘م لد˘˘ج˘˘لإ ةدو˘˘ع ل˘˘˘ظ
ةلا˘ح˘ت˘سسإ صضع˘ب˘لإ د˘ي˘كأا˘ت لÓ˘خ

ر˘˘خآلإ صضع˘˘ب˘˘لإ صضفرو ةدو˘˘ع˘˘˘لإ
نأإ لإإ ه˘نإوأإ ل˘ب˘ق م˘سسو˘م˘لإ ءا˘ه˘˘نإإ

ا˘ه˘نأا˘ب د˘ي˘كأا˘ت˘لإ ن˘م ع˘ن˘م˘ي ل إذ˘ه
نم ءيسشلإ صضعب ةحاترم ىقبت
ىلإإ اهقيرف صضرعت مدع ةيناكمإإ

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ةر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه
ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘سصلإ
تا˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ع˘˘˘˘نلإ ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك˘˘˘˘لإ
يف » صسا˘م˘سسا˘ي˘ج˘ل˘ل » ة˘ي˘با˘ج˘يإلإ
. مداقلإ يوركلإ مسسوملإ

نوطبترم نوبعÓلإ
ةبيبسشلإ عم دوقعب

ن˘ك˘م˘م˘لإ ن˘م ة˘ط˘ق˘ن زر˘بأإ ل˘˘ع˘˘لو
ةدكيكسس ةب˘ي˘ب˘سش ل˘ع˘ج˘ت نأإ إد˘ج
ةيعامجلإ ةرجهلإ نع ىأانم يف
ة˘ي˘سسا˘سسألإ ز˘ئا˘كر˘˘لإ ل˘˘ج نأإ ي˘˘ه
6 ـل ءإوسس دوقعب ةطبترم ىقبت
ىت˘حو م˘سسو˘م وأإ ة˘ي˘فا˘˘سضإإ ر˘˘ه˘˘سشأإ

ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لإ ر˘˘مألإ ن˘˘ي˘˘م˘˘˘سسو˘˘˘م
ىتح اهيديأإ نيب صسيل اهريسصم
ةدا˘˘˘˘ج تلا˘˘˘˘سصتإ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصو نإإ

ىلع رورم˘ل˘ل ةر˘ط˘سضم نو˘ك˘ت˘سسف
لو˘ح صضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ةرإدإلإ

ة˘لا˘ح ن˘ك˘˘لو ح˘˘ير˘˘سست˘˘لإ ق˘˘ئا˘˘ثو
ن˘م ءز˘ج ىل˘ع ا˘ع˘ب˘ط م˘ه˘˘لو˘˘سصح

نوكي ىتح ةقلاعلإ تاقحتسسملإ
ة˘ن˘ج˘ل ىلإإ ءو˘ج˘ل˘لإ م˘هرود˘ق˘˘م˘˘ب
.تاعزانملإ
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ةــــنصصرق

! رزحم لثمملإ
ضضاير را˘ي˘ت˘خا لو˘ح تجار ةر˘ي˘ث˘ك را˘ب˘خأا

مج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م
ريوشصت يف ةكراششملا لجأا نم «نزتيشسلا»
ةيادب «يديلاف» ناونعب يشسنرف لشسلشسم
رداشصم تدكأاو ،لبقملا ربمتبشس رهشش نم
يرئازجلا يلودلا رايتخإا ببشس نأا ةيفحشص
ىظحي يتلا ةريبكلا ةيبعششلا يلإا عجري
يف ةي˘برا˘غ˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا طا˘شسوأا ي˘ف ا˘ه˘ب
نأا رداشصملا ضسفن تفاشضأا امك ،ضسيراب
ضضرعلل ةيئدبم˘لا ه˘ت˘ق˘فاو˘م مد˘ق «زور˘ح»
يذلا لشسلشسملا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل مد˘ق˘م˘لا
ه˘نأا ’إا ،ح˘جا˘ن بار ي˘ن˘غ˘م ة˘شصق لوا˘ن˘ت˘˘ي
عم هتامازتلإا ببشسب ريغشص رود ضصمقتيشس
.يتيشس رتشسششنام يدان

 دري ةلصسع
؟ لÓم ىلع

ة˘˘ل˘˘شسع كي˘˘لا˘˘م در ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةو˘˘ق˘˘ب
بع’ يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ضسرا˘ح˘لا
لÓم فيرشش ىلع ،يدوعشسلا مزحلا

لئاقلا لثملاب ،لئابقلا ةبيبشش ضسيئر
،«ه˘باو˘ج ق˘م˘حأ’ا ى˘ل˘ع تو˘˘كشسلا»
ضسراح يرانكلا ضسيئر مهتا امدعب
ةلباق˘م بي˘تر˘ت˘ب ق˘ب˘شسأ’ا ة˘ير˘شصن˘لا
رم’اب ينعملا ناك يتلاو يئاهنلا
د˘حا ي˘ف ة˘ي˘شضق˘لا ى˘ل˘˘ع با˘˘جأا د˘˘ق
«مويلا مÓشسلا» ةديرج عم هتاراوح
ن˘ل ه˘نأا˘ب د˘كؤو˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا حارو اذ˘ه
ضسيئر ىلع درلل هاوتشسم نم لزني

ةدوعلاو للشستلا نيب قرفي ’ هبشسح
. للشستلا نم

..راصصنأ’إ ىتح

ةدكيكشس ةبيبشش بع’ دادح دجاوت لظ يف
ةرادإا ترر˘ق ،ة˘يد˘نأ’ا د˘يد˘ي˘˘ع رادار ى˘˘ل˘˘ع
لجأا نم ىوشصقلا ةعرشسلل رورملا يدانلا
راشصنأ’ا نأا ليمجلاو ،بعÓلا دقع ديدجت
نم اوبلطو ةيشضاملا تاعاشسلا يف اوكرحت
يف دجاوتي ه نوكل هعم ثيدحلا ةرادإ’ا
ءاقبإا يف ةيدكيكشسلا لمأايو اذه دقع ةياهن
دج تايو˘ت˘شسم مد˘ق ه˘ناو ة˘شصا˘خ ي˘ن˘ع˘م˘لا

. نيريخأ’ا نيمشسوملا يف ةبيط

«يصسايصسلإ» طروي نايزم

قرؤوت لازت ’ نايزم ضسايلإا ضسراحلا ةيشضق
د˘ع˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش يدا˘˘ن ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ع˘م ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ت’وا˘˘ح˘˘م
تءاب يتلاو ،«يشسايشسلا»ـل قباشسلا بعÓلا

لكل ريخ’ا اذه ضضفر دعب لششفلاب اهلك
تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لاو ،ة˘يو˘˘شست˘˘لا تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
أاجل نأا دعب يدانلل ةبشسنلاب ةيقيقح ةلكششم
ا˘ب˘لا˘ط˘م تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ضسرا˘˘ح˘˘لا
ةيلاملا هتاقح˘ت˘شسم ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

ةنجل رطختل ،ميتنشس رييÓم5 قوفت يتلاو
روشضح ةرورشضب بابششلا ةرادإا تاعزانملا

ىو˘كششلا ضصو˘شصخ˘ب عا˘م˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘شسل˘˘ج
.لبقملا عوبشس’ا

عيمجلإ يصضري لح

يلوؤوشسم عامتجا نورظتني جربلا يلهأا راشصنأا
ريدملا اذكو يدامح نب ضسيئرلا ةدايقب قيرفلا
د˘يد˘ع ي˘ف ل˘شصف˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م دا˘˘نزو˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا
اهشسأار ىلع يتلاو قيرفلا ضصخت يتلا اياشضقلا
ل˘مأا˘ي ثي˘ح ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ي˘˘شضق
د˘شصق د˘ي˘ج ل˘كششب ا˘ه˘ت˘شسارد ي˘ف نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ركذي فارطأ’ا عيمج يشضري لح ىلا لوشصولا
ءا˘ق˘فر ع˘م ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل ر˘˘خ’ا ثيد˘˘ح˘˘لا نا
ةرورشضب مهتب˘لا˘ط˘م ل˘جا ن˘م نا˘ك را˘ت˘خ˘م˘ل˘ب
. رارق يأ’ ابشسحت اديج ريشضحتلاو ربشصلا

ضصلخت طلغت

بع’ لاوط نامثع ضسراحلا نماشضت ببشسب
طيشسو يوادعشس ميشسن عم رئازجلا ةيدولوم
ببشسب تقؤوملا ضسبحلا يف دوجوملا ،نيبعÓلا
ةيافلح دهف عم يتوشصلا ليجشستلا ةحيشضف
ةرادإا تررق ،فيطشس قافو قيرفل ماعلا ريدملا
بع’ ةبقاعمو ديدح نم ديب برشضلا ديمعلا
ضسلجملا ىلع هتلاحإاب ،قباشسلا ضسابعلب داحتا
يدافتل ةيلام ةمارغب ريخأ’ا بقاعيشس ،يبيدأاتلا
.Óبقتشسم ةلثامم رومأا

qarsana@essalamonline.com
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تابيردتلإ ىلع إوزكر..قافولإ ةرإدإإ
ي˘ب˘ع’ ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م
ز˘ي˘كر˘ت˘لا ةرور˘شضب قا˘فو˘˘لا
،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ر˘˘ث˘˘˘كأا
رشصانع عم ةرادإ’ا تلشصاوت
ةريخأ’ا تاعاشسلا يف قيرفلا

لذ˘ب ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ل كلذو
قيرفلل حمشسي ،ربكأا دوهجم
يف ة˘ه˘جاو˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب

ةلوطبلا فانئتشسا ررقت لاح
يذلا رم’ا وهو ديدج نم
ىلع دكؤوت ةعومجملا لعج
ج˘ما˘نر˘ب ةر˘يا˘شسم ة˘ل˘شصاو˘˘م
نم مهل مدقملا ينفلا مقاطلا

ي˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘شضح˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
.يشسنوتلا

15

زوبدوب بناج ىلإإ ضشيصشوع
مشسوملا ةياد˘ب بار˘ت˘قا˘ب
لدا˘˘ع ،رر˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

و˘˘كنار˘˘ف˘˘لا ضشي˘˘˘ششو˘˘˘ع
نم لي˘حر˘لا  ير˘ئاز˘ج˘لا
نا˘˘˘˘˘شس ضسيرا˘˘˘˘˘ب تي˘˘˘˘˘˘ب

ضضفر امد˘ع˘ب ،نا˘مر˘ي˘ج
يفارتحا دقع لوأا عيقوت
» تحششرو ،ريخأ’ا عم
ي˘ت˘نو˘م و˘˘يدار ة˘˘كب˘˘شش
71 بحا˘˘شص ،» و˘˘لرا˘˘˘ك
ىلإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ى˘لإا ا˘ما˘ع
ثيح ،نايتإا تناشس يدان
ضضاير هنطاوم د˘جاو˘ت˘ي
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا زو˘˘˘˘˘بدو˘˘˘˘˘ب
.قبشسأ’ا يرئازجلا



S
P
O
R
T

رسصعلإ

03:33

رهظـلإرجفلإ

12:5016:41

برغŸإ

20:10

ءاسشعلإ

21:40

ةÓصصلإ تيقإوم

ضسيتب لاير يف يدنام بيردتل ةوقب حصشرم ينيرغلب  ^
«رإرمتصساب رصضخلإ عم دجإوتلإ يفدهو ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ نم لصضفأإ يدوعصسلإ يرودلإ »: ةلصسع  ^

ملتصست «فافلإ»
رصضÿإ قدنف

رهصش ىصسوم يديصسب
مداقلإ Èمتبصس

 «دوسسألإ رسسنلإ» عم تإونسس3 عقوي رإركب

اهلمع لصصإوت قافولإ ةرإدإإ
 لبقملإ مصسوملإ نأاصشب ةيرصس يف

 طقف تقو ةلأاسسم دقعلإ ىلع Êإرمع عيقوت

ةرودلإ ضضفري جإرجر
ةكراصشم نأإ دكؤويو ةيعابرلإ

عورصشم قح يصس ضسإ يصسلإ

رهسشأإ ذنم اهل عسضخ يتلإ ميمÎلإ لاغسشأإ دعب
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 رسضخلإ حانج نع يلختلإو وروأإ نويلم52 لوبقل هجتي دروفتنيرب

راظنأ’إ فطخي ةمحر نب
ةÒثك قرفو ايناطيرب ‘

هعم دقاعتلإ ديرت

 ةنيطنسسق بابسش دإدزولب بابسش فيطسس قافو

   مداقلإ مسسوملل تإÒسضحتلإ رسشاب يسشيرق

تامامتهإ نمصض راصشوب
ةيبرغŸإ ةركلإ يبطق

ةقفصص هÈتعيو رصضÿإ مجنب ديصشي يزيل‚’إ مÓعإ’إ^
قيرف لكل ةحبإر

ةمحر نب ةقفصص مصسحب ةرإدإ’إ بلاطت يصسليصشت Òهامج^
‘ قرافلإ ةعانصص ىلع رداق ةمحر نب :كنإرف ضساموت^

همدق اÃ ديعصسو ةظ◊ يأإ


