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ةــــنصصرق2
! .. نوعبرأ’إ سصوصصللإ

يف ثدح ام ،ملاعلا يف ةردانلا تاقرافملا نم
ةقلعتم تاقي˘ق˘ح˘ت ،بو˘ن˘ج˘لا تا˘يلو ىد˘حإا
طقف دحاو مهتم اهيف نجشس ،داشسف اياشضقب

بيرغلاو ،ةيذيفنت ةيريدم يف لوؤوشسم ناك
اقبط داشسف ةيشضق يف مهتملا نأا وه رمألا يف
اهل ةقÓع ل ةيشضق يف نوجشسم عاششي امل

،ةيشصخشش ةيشضق اهنأل داشسفلا اياشضقب ايرهاظ
ة˘ير˘يد˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘م ن˘م دد˘ع د˘جو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
ه˘ع˘م او˘ل˘م˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لاو ن˘ي˘ق˘با˘˘شسلا

م˘ه˘نإا تلا˘قو تا˘ب˘ير˘شست˘لا م˘ه˘ن˘ع تثد˘˘ح˘˘تو
او˘عد˘ت˘شسي م˘ل ،دا˘شسف ا˘يا˘˘شضق  ي˘˘ف او˘˘طرو˘˘ت
ةيشضقلل نيعبتتملا صضع˘ب ،Ó˘شصأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
يمارح» تلمشش داشسفلا تاقيقحت نإا نولوقي
يمارح93 نأا يأا «يمارح04 لشصأا نم دحاو
.ءاقلط اولازام

«ةباصصعلإ» اياحصض نم

،نازيلغ ةيلوب لمع قبشسأا يلاو عفد
لجر ،يملوع دارم يدحتل انمث هبشصنم
كا˘فو˘شس» ة˘عو˘م˘ج˘م بحا˘˘شص لا˘˘م˘˘عألا
ماع رخاوأا يف صضفر يلاولا ،«رئازجلا

،عمجملا حلاشصل تازايتما حنم6102
دبع عم ةريبك ةلكششم كلذ بقع هجاوو
يذلا ،كاذنآا لوألا ريزولا ،لÓشس كلاملا
رطشضاو ،هتارارق ةعجارم ىلع همغرأا
يملعلا دارم حنم ىلإا هنع امغر يلاولا

تيهنأا كلذ ىلع ةدايزو ،بلط ام لك
ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘كر˘ح را˘طإا ي˘ف ه˘ما˘ه˘م
.ةلولا كلشس

! .. ةبيبحلإ رئإزجلإ يف ثدحي

«كوبشسيافلا» ىلع ةيادرغ ةيلو نم نطاوم راثأا
اهعم لعافت ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع ةيشضق
ةعشساو ةحيرشش صسمت اهنوك ،نطولا ربع نييÓملا

ي˘ف د˘ي˘عاو˘م˘لا قرأا» ي˘هو لأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م
،بل˘ق˘لا صضار˘مأا) .. «ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
،(اهر˘ي˘غو .. ى˘ل˘كلا صضار˘مأا ،ة˘يد˘ل˘ج˘لا صضار˘مألا

لابقإلا نوكي ،اهل دقتفت ةدع تايلو نأا مكحبو
اهيف ديعاوملاو ،نطولا عوبر لج نم اريبك اهيلع
نودجي رثك ىشضرم .. Óيبشس هيلإا عاطتشسإا نمل
لبق ةدايعلا ىلإا مودقلا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م م˘ه˘شسف˘نأا

ىلع يأا ءاتششلا لشصف يف ةعاشسب رجفلا ةÓشص
ىلع في˘شصلا ي˘فو ،ا˘حا˘ب˘شص ة˘شسما˘خ˘لا ة˘عا˘شسلا
نمشض مهئامشسأا ليجشستل ،احابشص ةعبارلا ةعاشسلا
ن˘م نو˘مر˘ح˘ي˘شس م˘ه˘نإا˘ف لإاو ،ى˘شضر˘م˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق
صضرملا نم يناعي اندÓب يف صضيرملا .. صصحفلا

.! .. ىرخأا ةهج نم جÓعلا ةقششم نمو ةهج نم
ريدرايلملإ يكيناكيملإ

ةيلو ءا˘ي˘ن˘غأا ى˘ن˘غأا د˘حأا ن˘م نو˘بر˘ق˘م يور˘ي
ةمخشض لب ىربك ةكرشش بحاشص وهو ،ةلقرو
ي˘ف تارا˘ق˘ع كل˘م˘يو ،دو˘ع˘˘شسم ي˘˘شسا˘˘ح ي˘˘ف
أادب ريدرايلملا اذه نأا ،اينابشساو يبدو اشسنرف
تارا˘ي˘شس ي˘كي˘نا˘كي˘م˘ك ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا هراو˘˘ششم
اياشضق ةدع يف ا˘هد˘ع˘ب طرو˘ت˘ي˘ل ،تا˘ن˘حا˘ششو
ف˘ل˘م ي˘ف ة˘˘ير˘˘شس ر˘˘ث˘˘كألا ن˘˘كلو ،ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
تاونشسلا يف دم˘ع ه˘نأا و˘ه «نا˘ي˘شسي˘نا˘كي˘م˘لا»
صصا˘خ˘ششأا ءا˘م˘شسأا˘ب تا˘كر˘شش ءا˘ششنإل ةر˘ي˘خألا
هبعر راثأا ريحم رمأاب انبحاشص أاجافتيل ،نيرخآا

ةيراقع دوقع ريرحتو ليوحت تافلم نأا وه
ق˘ل˘ع˘ت˘تو ع˘ي˘با˘شسأا ل˘ب˘ق ه˘ب˘ت˘˘كم ن˘˘م تف˘˘ت˘˘خا
حلاشصل امهتيكلم ليوحتب ماق نينثا نيراقعب
رمأÓل لهف .. ةباقرلا نم تÓفإÓل هبراقأا دحا

.؟.. «لجنملا» كرحتب ةقÓع
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؟.. لوؤوصسملإ نم
زكرم ىلإا ،لويخلا بوكر ميلعتل زكرم نم
ريمألا» زكرم لاح عقاو اذه ،لويخلا لتقل

يف لوي˘خ˘لا بو˘كر م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل «ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ليلد ريخ انيديأا نيب روشصلاو ،ترايت ةيلو
اذ˘ه ل˘خاد ن˘م ة˘بر˘˘شسم رو˘˘شص ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع
اهل ىثري لاح يف لويخلا رهظت زكرملا

اريثك تدقف .. ام صضرمب ةباشصم اهنأاكو
ةمخشضلا تÓشضعلا نأا ةجردل نزولا نم
فيلألا ناويحلا اذه اهب فورعملا ةيوقلاو
،ةليوط ةرتف ذنم لكأات مل اهنأاكو تفتخإا

خشستمو فف˘شصم ر˘ي˘غو ٍلا˘ب ا˘هر˘ع˘شش ى˘ت˘ح
ةعششب رهظت ةنشصحألا هذه لعج ام ،ادج
ل˘˘م˘˘جأا˘˘ك ف˘˘ن˘˘شصي نا˘˘شصح˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
هذه نع ىرت اي لوؤوشسملا نمف .. تاناويحلا
.؟ ةعششبلا ةميرجلا

؟.. سضيرملإ قح نيأإ
و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘˘م دا˘˘عأا
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششن
«كوبشسيافلا»
ةديعشس ن˘م ن˘طاو˘م˘ل
ى˘ل˘ع ة˘قر˘ح˘ب ي˘كب˘˘ي
ةجيتن ةافوتم˘لا ه˘ت˘خأا
حتف ،يبط˘لا لا˘م˘هإلا

صضير˘م˘لا ق˘ح ف˘˘ل˘˘م
،ا˘ندÓ˘ب˘ب جÓ˘ع˘لا ي˘ف
فر˘ع و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه
ع˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘م Ó˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ت
هنأاو ةشصا˘خ ،ر˘ي˘ظ˘ن˘لا

ءا˘ب˘طألا با˘ي˘˘غ ق˘˘ثو
ن˘ع ن˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘م˘˘لاو
ة˘˘ح˘˘ن˘˘جأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ط˘شسو ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا
لوح تاعئاشش لوادت
ىتح ،نييئاشصخألا رفوت مدع ببشسب رواجملا صسابعلب يديشس ىفششتشسم ىلإا ىشضرملا ليوحت
.صسابعلب ىلإا مهلقن متي ةفيفخلا تاباشصإلا فلتخمو روشسكلا باحشصأاو لماوحلا

«انوروك» دصض ءإود .. إريخأإ
لك ينطاوم رودشص تجلثأا ريخ ىرششب يف
تاجتنملل ناهوو دهعم نلعأا ،ملاعلا لود
«امرافونياشس» ةكرششل عباتلا ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا
ة˘ل˘حر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ي˘با˘ج˘يإا ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا
ةيريرشسلا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ى˘لوألا

اقفوو  ،«انوروك» صسوريف دشض حاقل لوأل
تر˘ه˘ظأا  ،«غروأا تود ا˘ن˘يا˘˘ششت» ع˘˘قو˘˘م˘˘ل
در يأا ببشسي ملو انمآا ناك حاقللا نأا جئاتنلا
مشسجلا زيفحت يف حجنو ،ريطخ يبلشس لعف

عيمج ىدل صسوريفلل ةداشضم ماشسجأا جاتنإل
دعب ةيريرشسلا براج˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا
.اموي82 نوشضغ يف نيتعرج مهيقلت

 بيجم نم له
ديدع ثعب ةداعإل ةموكحلا صصيخرت دعب
رظتني ،ةي˘تا˘مد˘خ˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘لا

ن˘طو˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق ور˘˘ي˘˘شسم
نونف ،ماشسجلا لامك ،لاقثلا عفر ،صسانتيف)
هذه حتف ةداعإا رار˘ق (ة˘ي˘ند˘ب ة˘قا˘ي˘لو ة˘ي˘لا˘ت˘ق
رد˘شصم ا˘ه˘نو˘ك ر˘ب˘شصلا غرا˘ف˘ب تاءا˘شضف˘˘لا

ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل م˘˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا اود˘˘بأاو ،م˘˘ه˘˘قزر
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
مهطاششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘شسرا˘م˘م˘لا
نÓعإا بقع رهششأا3 نم رثكأا ذنم فقوتملا
صسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
.مهل باجتشسي لهف .. «انوروك»
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نأا ،ة˘˘ير˘˘هاو˘˘ط زر˘˘بأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ـب ة˘با˘شصإلا تلا˘ح دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا
عجرأا ،ارظتنم ناك «91‐ديفوك»
ر˘ي˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع ى˘˘لإا ر˘˘مألا
تاحيرشصت يف فششكو ،ةيئاقولا

ن˘ع ،صسمأا ا˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
دادعإا اهتمهم ةيملع ةنجل ليكششت
رظنلا ةداعإاو ةيئا˘بو˘لا تا˘شسارد˘لا
لوزنلاو لاشصتلا ةيجيتارتشسإا يف
نمو رؤوبلا ديد˘ح˘ت˘ل ناد˘ي˘م˘لا ى˘لإا
ة˘با˘˘شصإلا تلا˘˘ح د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘م˘˘ث
قرف كانه نأا ىلإا اتفل ،اهئاوتحاو
ناد˘ي˘م˘لا ى˘لإا صسمأا حا˘ب˘شص تلز˘˘ن
.اهلمع ةرششابمل

ةعباتم ةنجل وشضع حشضوأا امك
نأا ،«ا˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت
رجحلا عفرل ططخم اهيدل ةنجللا
ة˘ط˘ششنألاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
اهعم قيشسن˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘يدا˘شصت˘قلا
˘مار˘ت˘حا ع˘م ق˘فار˘ت˘ت نأا ة˘ط˘˘ير˘˘شش
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
ةيلعاف صصو˘شصخ˘بو.يعامتجلا

دكأا ،عيرشسلا فششكلا ةزهجأا ةقدو
ةرفوتملا ةز˘ه˘جألا نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
لبق براجتل عشضخت رئازجلا يف
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ن˘م ا˘هدا˘م˘ت˘عا
.اهقيوشست لبق ةينلديشصلا داوملل

ـل داشضملا حاقللا صصوشصخب امأا
نأا ،ميركلا دبع فششك ،«انوروك»
يتلا ر˘با˘خ˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه
تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل جا˘˘ت˘˘نإا ى˘˘لإا تل˘˘شصو˘˘ت
عم بلغألا ىلع ةرفوتم نوكتشس

،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘شش لو˘˘ل˘˘ح
اذ˘˘ه˘˘˘ب عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكو
را˘˘ي˘˘ت˘˘خل صسمأا م˘˘ت صصو˘˘شصخ˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا مو˘ق˘ت˘شس يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
فرتعا ىرخأا ةهج نم.هداريتشساب

ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م صصق˘ن˘ب ة˘ير˘˘هاو˘˘ط
صصخ˘ت ة˘˘يودأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ءاود001
،دلج˘لاو مد˘لاو نا˘طر˘شسلا صضار˘مأا
ةشصاخلا ةيودألا رفوت دكأا هنكل
دع˘ي ي˘ت˘لاو ة˘ن˘مز˘م˘لا صضار˘مألا˘ب
ءابو نم اررشضت رثكألا اهباحشصأا
.«انوروك»

فيفطلا عافتر’ا» : راروف
ثعبي ’ تاباصصإ’ا ددع يف
تقولا يف قلقلا ىلع اريثك

«يلاحلا
،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا د˘˘كأا

د˘شصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا
نأا ،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو
ددع يف يلاحلا فيفطلا عافترلا
‐ديفو˘ك» ـب ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘شصإلا

قلقلا ىلع اريثك ثعبي ل ،«91
ا˘م ا˘ف˘شصاو ،ي˘لا˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
رظنلاب ،«يعيبطلا رمألا» ـب ثدحي
تاطاششن˘لا صضع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ى˘لإا
ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘˘قلاو ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

يلكلا عفرلا بق˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ركذو ،هفيفخت وأا يحشصلا رجحلل
ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا مدع نأاب
ي˘ماز˘لإلا ءاد˘ترلا ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو
دعابت˘لا مار˘ت˘حاو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘ل˘ل
مهأا نم ،ةفاظنلا دعاوقو يدشسجلا
ةدايزلا ءارو فقت يتلا بابشسألا
يف تاباشصإلا ددع يف ةلجشسملا
.ةريخألا ةنوآلا

نم نينطاوملا نورذحي نوصصتخم
«انوروك» ـب ءازهتصسإ’ا ةبغم
،نو˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘مو ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا رذ˘˘˘ح

ءازهتشسلا ةبغ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ى˘لإا م˘هو˘عدو ،«ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو˘˘ب

،ةيئاقولا ريبادتلاب مازتللا ةرورشض
،انامح ةمرششوب روتكدلا لاق ثيح
«91 ‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘ب
دم˘ح˘م ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب
اننإا» ،اقباشس «ويام» نيغابد نيمل
عم ةنمازتم تءاج ةيناث ةجوم مامأا
،«يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر تاءار˘جإا

مدعب تاطلشسلا هبن هنأا ىلإا اريششم
عر˘شست˘ت لأاو ءا˘بو˘لا˘ب ءاز˘ه˘ت˘˘شسلا
ارذحم ،رجحلا تاءارجإا فيفختب
اذهب ءازه˘ت˘شسلا ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.كاتفلا ءابولا

تاباصصإ’ا ‘ عافترا اهيف لجصس يتلا تاي’ولا ىلع رصصتقيو ايئزج نوكيصس

دعبتصسم إدد‹ دÓبلإ مومع ىلع رج◊إ سضرف
سسيصسحتلإ ةيŒإÎصسإإ ‘ رظنلإ ةداعإإ وحن^قلقلل وعدت ةيلا◊إ ةيئابولإ ةيعصضولإ^

«انوروك» دصض حاقل ابيرق دروتصست رئإز÷إ^لاصصت’إو

ر.نوراه

ىلع يحصصلا رجحلا سضرف ةيناكمإا ،«انوروك» سسوريف يصشفت ةعباتم ةنجل وصضع ،ةيرهاوط ميركلا دبع دعبتصسا
يف عافترا اهيف لجصس يتلا رؤوبلا ىلع رصصتقيصسو طقف ايئزج نوكيصس رجحلا نأا ادكؤوم ،ىرخأا ةرم دÓبلا مومع

.ةيئابولا تاصساردلا يف نمكي لحلا نأا ىلإا ددصصلا اذه يف اريصشم ،تاباصصإ’ا

مدعل تاحارتقا4 سضفر
ةيلكصشلا طورصشلا اهئافيتصسا
انوناق ةبجوتصسملا

تÓيدعت8 ةلاحإإ
نوناق عورصشم ىلع
يام8 خيرات دامتعإ
ةركإذلل اينطو اموي
ناملربلإ ىلع

يبعصشلا سسلجملا بتكم لاحأا
تÓيدعت ةينامث ينطولا

نوناق عورصشم ىلع ةحرتقم
اموي يام8 خيرات دامتعا

ةنجل ىلع ،ةركاذلل اينطو
ةيرادإ’او ةينوناقلا نوؤوصشلا

ةعبرأا سضفر عم ،تايرحلاو
طورصشلا فوتصست مل ىرخأا
ذإا ،انوناق ةبجوتصسملا ةيلكصشلا

تيوصصتلا متي نأا ررقملا نم
ةصسلج يف سصنلا اذه ىلع
.مويلا دقعت ةينلع
سسلجملا ءاصضعأا ناكو اذه

اونمث دق ينطولا يبعصشلا
يام8 دامتعا نوناق عورصشم
نيفصصاو ،ةركاذلل اينطو اموي
عاجصشلا» رارقلاب هايإا

ةيمهأÓل  ارظن «يخيراتلاو
تروحمت ذا اهيصستكي يتلا

لوح باونلا ةيبلاغ تÓخادم
ةيوهلا رصصانع تيبثت ةرورصض

نايب ئدابم خيصسرتو ةينطولا
ةئصشانلا ىدل ربمفون لوأا

لحارم لك خيرات ةباتكو
سسيلو ةيرامعتصس’ا ةبقحلا

.ةيريرحتلا ةروثلا طقف
ح.نيدلا رمق

ن˘˘ي˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ا˘˘˘عد
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لاو
دراودإا ،ا˘شسنر˘ف˘ب تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ةرور˘شض ،لوألا ر˘يزو˘لا بي˘˘ل˘˘ي˘˘ف
امب ،فيششرأÓ˘ل ة˘يرو˘ف˘لا ة˘حا˘تإلا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا بر˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ه˘ي˘ف
صصن ءاغ˘لإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيرشس ةيامح» نمشضتملا نوناقلا
غيلبتل˘ل ل˘با˘ق˘لا ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةد˘م ءا˘شضق˘نا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ير˘˘ح ل˘˘كب

رخآا طرشش يأا نود ةنشس نيشسمخ
لت˘ق˘م ىر˘كذ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب اذ˘هو ،»
ناوج12 مو˘˘˘ي ،نادوأا صسيرو˘˘˘˘م
7591.

ن˘˘ي˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه بلا˘˘˘طو
لكو نوناقلا ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لاو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ششرألا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م
نيخرؤوملا ةيعم˘جو ن˘ي˘ي˘شسنر˘ف˘لا
تازوج ة˘ي˘ع˘م˘جو ن˘ير˘شصا˘ع˘م˘لا

م˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف نادوأا صسيرو˘˘مو
ىلإا ،«هعون نم ديرفلا» ـب فشصو
ةميلعت˘لا ن˘م36  ةدا˘م˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا
مقر ةكرتششملا ة˘يرازو˘لا ة˘ما˘ع˘لا

ةيرشس ةيامح» ةنمشضتملا0031
اهايا نيربتعم ،«ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

نع اوربع امك ،نوناق˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘م
عشساو˘لا د˘يد˘ششت˘لا» ـل م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا
ةميلعتلا هذه قيبطت هفرع يذلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘نا˘مألا بل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
،«ن˘ي˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألاو عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
هذه نأا ددشصلا اذه يف اوركذو

عافدل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘نا˘مألا) ةر˘ي˘خألا
تطر˘ت˘ششا» (ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مألاو
ايرادإا ءارجإا قئاثو˘لا هذ˘ه غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل
.«ةيرشسلا عفر» ـب ىمشسي

بلطلا اذه باحشصأا حشضوأاو
لانروجول» ةديرج يف رششن يذلا
ة˘ير˘شسلا ع˘فر» نأا ،«صشنو˘م˘˘يد ود
يف لثمت˘م˘لا) «تاد˘ن˘ت˘شسم˘لا ن˘ع
م˘م˘ت˘م ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ي˘ششأا˘ت ع˘˘شضو
ىلع ديلاب ةديقملا تامو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب

نأل رابج لمع وه (دنتشسم لك
دجت نأا نكمي فيششرألا حلاشصم
تار˘ششع عاد˘˘يإا ل˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن
ةروهمملا تادنتشسملا نم فلآلا
اوفاشضأاو .«ينطولا عافدلا ةيرشسب
طر˘ف˘م رر˘ب˘م˘ب ع˘شضو˘لا اذ˘˘ه» نأا
مجن عافدلا ةيرشس ةيامح ةرورشضل

نود دييقتو فيخشس ديقعت هنع
فيششرألا ى˘ل˘ع عÓ˘طإÓ˘ل ق˘با˘شس
.«0791‐0491 ةلحرمل ماعلا

ي˘ف» ه˘نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ششإلا د˘˘ع˘˘بو
صسي˘ئر ه˘ي˘ف و˘عد˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ىلا نوركام ليونامإا ةيروهمجلا
ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘ح صشا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
عÓطلا لظي اندلبل يرامعتشسلا

ةشسارد حيتي يذلا فيششرألا ىلع
لئاشسملا هذهل ةيشضقانت ةرينتشسم
ريزولا ن˘ي˘ل˘ئا˘شس «ل˘ي˘قار˘ع ل˘ح˘م
نأا اشسنرفل نكمي فيكف» لوألا
.«؟لئاشسملا هذه ءودهب صسردت

نوكل» بلطلا وعقوم فشسأاتو

ةراثإا رث˘كألا تا˘نا˘هر˘ل˘ل قر˘ط˘ت˘لا
لث˘م بير˘ق˘لا ا˘ن˘ي˘شضا˘م˘ل لد˘ج˘ل˘ل
وأا لÓتحلا بورحو رامعتشسلا
امل برطشضملا يشسايشسلا خيراتلا
،تاينيعبشسلاو تاينيشسمخلا نيب
امدن˘ع تا˘ب˘ق˘ع را˘م˘شضم ح˘ب˘شصي
ف˘˘ي˘˘˘ششرألا˘˘˘ب ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ةشسارد» نأا نيدكؤوم ،«ظوفحملا
ىلع ينعملا فرطلا عم يشضاملا
دعب وه ةقوثوم رداشصم صساشسأا
.«يطارقميد صشاقنل يشساشسأا

ةداملا نأاب تايعمجلا تركذو
نا˘شسنلا قو˘ق˘ح نÓ˘عإا ن˘˘م51
نمشضت9871 ةنشسل نطاوملاو
،ف˘˘ي˘˘ششرألا ى˘˘˘لإا جو˘˘˘لو˘˘˘لا ق˘˘˘ح
رابخألا ةرثك» نأا ىلع نيددششم
تلوا˘ح˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ف˘ئاز˘لا

د˘ن˘شس يأا نود ي˘شضا˘م˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
ةقثلا نادقف ىلإا ةفاشضإا يقئاثو
حتف مويلا لعجي تاشسشسؤوملا يف
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ةرور˘˘شض ف˘˘ي˘˘˘ششرألا

.«ةحلم
نيب نم نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو

اذه ىلع ني˘ع˘قو˘م˘لا ن˘ي˘خرؤو˘م˘لا
ي˘ي˘ف˘ي˘لوأا كرا˘م د˘˘جو˘˘ي بل˘˘ط˘˘لا
صسينيدو صشنارب لييافارو صشوراب
و˘˘شسور ير˘˘ن˘˘هو ي˘˘كشسنا˘˘˘ششي˘˘˘ب
.اكروفييف ييفيلوأاو

ـه.داوج

ينطولا عافدلا ةيرصس ةيامح ةنمصضتملا36 ةداملا ءاغلإ’ نوعفاري نوينوناقو نوخرؤومو تايعمج

بيليف درإودإإ ةموكح بلاطي يصسنرفلإ يندملإ عمتجملإ
ةيرئإزجلإ ةروثلإ فيصشرأ’ يروفلإ ريرحتلاب

ءوجللا نأا ىلع نويناملرب عمجا
ةباثمب ناك يديلق˘ت˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا ى˘لإا
ةنشسلا تزيم يتلا «ءادوشسلا ةطقنلا»
رثأا نع نيلئاشستم ،7102ـل ةيلاملا
ىيحيوأا دهع يف ةعوبطملا لاومألا
ليغششتلا ةيحان نم ءاوشس ناديملا يف
ن˘ي˘˘شسح˘˘ت وأا ة˘˘ي˘˘ئار˘˘ششلا ةرد˘˘ق˘˘لا وأا
.ةيمومعلا ةمدخلا

يبع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا باو˘ن دد˘ششو
عورششمل مهتششقانم لÓخ ينطولا
7102 ـل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘يو˘شست نو˘نا˘ق
ة˘ي˘لآا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت م˘ي˘ي˘ق˘ت ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع
اهرارقإا مت يتلا يديل˘ق˘ت˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا

تر˘ب˘ت˘عا ثي˘ح ،ة˘ن˘˘شسلا تاذ لÓ˘˘خ
بزح نع بئانلا رابج رهاط داعشس
ىلإا ءوجللا نأا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
ةطقنلا ةباثمب ناك يديلقتلا ليومتلا
ةيلاملا ةنشسلا تزيم يتلا ءادوشسلا
يتلا ةيلآلا هذه نأا ةربتعم ،7102ـل

دراوملا صضافخنا قايشس يف تءاج
نيدلا عفر ىلإا تدأا ،دÓبلل ةيلاملا
.ربتعم لكششب يلخادلا

ن˘ب ر˘شضخ˘ل لءا˘شست ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
لجأا نم داحتلا نع بئانلا فÓخ
ةهجو نع ،ءانبلاو ةلادعلاو ةشضهنلا
را˘˘طإا ي˘˘ف تع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ت˘˘˘لا لاو˘˘˘مألا
ةقير˘طو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘غ ل˘يو˘م˘ت˘لا

.اهفرشص
،ةنيز نب يواوز  تددششو اذه

عمتجم ة˘كر˘ح ف˘لا˘ح˘ت ن˘ع بئا˘ن˘لا
مييقتب مايق˘لا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،م˘ل˘شسلا
«دو˘ق˘ن˘لا ع˘ب˘ط» ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسل ل˘˘ما˘˘شش
تÓ˘يو˘م˘ت˘لا هذ˘ه ة˘ه˘جو د˘يد˘˘ح˘˘تو
ةعباتملا ةنجل ريشصم نع Óئاشستم
ىلع فارششإلاب اينوناق تفلك يتلا
م˘ج˘ح˘لا نأا˘ب فا˘شضأاو .ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
مل ،ةعو˘ب˘ط˘م˘لا لاو˘مأÓ˘ل «بي˘هر˘لا»

ناديملا يف ارثأا نونطاوملا هل دجي
ةي˘ئار˘ششلا ةرد˘ق˘لاو ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ى˘ل˘ع
اميشسل ةيمومعلا ةمدخلا نيشسحتو
تآاششنملا زاجناو ةحشصلا عاطق يف
،صصو˘˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو ،ة˘˘يرور˘˘شضلا
نم ،يديعشس ةمطاف بئانلا تلءاشست
ةيلاعف نع ،يشسايشسلا ءامتنلا صسفن
تارادإلاو تائيهلا نم ريثكلا طاششن
ةيلام تاشصشصخم دوجو نم مغرلاب

نم تلءاشست امك ،اهل ةهجوم ةريبك
نيب ةريبكلا قراوفلا لوح رخآا بناج
ةيلاملا نوناق يف ةيلوألا تاريدقتلا
ذيفنت جئاتنو (7102) ماعلا صسفنل
لئاشسو مادختشسا ىلإا ةيعاد ةينازيملا

ءو˘شس بن˘ج˘ت˘ل ة˘طو˘ب˘شضم ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع
.ريدقتلا

ةلتك نع بئانلا ،مادز ةنيشسح امأا
تايشصوت نأا ىلإا تتفل دقف ،رارحألا

ىلع دكؤوت يتلا ةبشساحملا صسلجم
ةدوجوملا تلÓتخلا صسفن ةجلاعم
دكؤوت ةقباشسلا ةيونشسلا ريراقتلا يف
ى˘لإا ى˘قر˘ي ل ماز˘ت˘للا ىو˘ت˘شسم نأا˘ب
اذه يف تعدو .بولطملا ىوتشسملا
تا˘ي˘حÓ˘شص ع˘ي˘˘شسو˘˘ت ى˘˘لإا دد˘˘شصلا

هتطلشس زيزعتو ةب˘شسا˘ح˘م˘لا صسل˘ج˘م
.ةمزÓلا ةيداملا تايناكمإلاب همعدو

،صشودادمح رشصان تفل هتهج نم
عمتجم ة˘كر˘ح ف˘لا˘ح˘ت ن˘ع بئا˘ن˘لا
ق˘يدا˘ن˘شصلا ة˘ي˘لا˘˘كششإا ى˘˘لإا ،م˘˘ل˘˘شسلا
ةينازيملا جراخ ريشست يتلا ةشصاخلا
ةعشضاخ ريغ يهف يلاتلابو ةماعلا
ة˘با˘قر˘لا لو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘ششل˘ل
غلابم زنتكت اهنأا افيشضم ةيناملربلا

ر˘ثأا دو˘جو نود ن˘م ن˘كل ة˘˘م˘˘خ˘˘شض
ن˘˘يد˘˘ي˘˘ع˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
.يعامتجلاو يداشصتقلا

ح.نيدلا رمق

ة˘˘يو˘˘˘شضع تا˘˘˘ب˘˘˘ثإا صسمأا م˘˘˘ت
اد˘يد˘ج او˘شضع ر˘ششع ة˘شسم˘˘خ˘˘لا
ثلث˘لا ناو˘ن˘ع˘ب ،ة˘مألا صسل˘ج˘م˘ل
نم ارخؤوم نين˘ي˘ع˘م˘لا ي˘شسا˘ئر˘لا
صسيئر نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ل˘ب˘ق
.ةيروهمجلا

اهشسأارت ،ةماع ةشسلج لÓخو
صسلجم صسي˘ئر ،ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘شص
ةريزو روشضحب ،ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مألا
ةمشسب ،ناملر˘ب˘لا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا

ة˘˘˘قدا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘ت  ،راوز˘˘˘˘ع
ة˘ن˘ج˘ل ر˘ير˘ق˘ت ى˘ل˘ع عا˘˘م˘˘جإلا˘˘ب
ة˘يرادإلاو ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا نوؤو˘˘ششلا

م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو نا˘˘شسنلا قو˘˘ق˘˘حو
م˘ي˘˘ل˘˘قلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

تابثا لوح ،يميلقلا ميشسقتلاو
او˘شضع ر˘ششع ة˘شسم˘خ ة˘يو˘˘شضع
ناونعب ةمألا صسلجم يف اديدج
.يشسائرلا ثلثلا

نيع ،نوبت صسيئرلا نأا ركذي
او˘˘شضع ر˘˘ششع ة˘˘شسم˘˘خ ار˘˘خؤو˘˘م
ناو˘ن˘ع˘ب ة˘مألا صسل˘ج˘م˘ل اد˘يد˘ج
بجومب كلذو ،يشسائرلا ثلثلا

ةهج نمو.نييشسائر نيموشسرم
ةشسلجلا هذه لÓخ تمت ،ىرخأا
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لا ا˘شضيأا ة˘ما˘ع˘لا
صسيئر باونل ةيم˘شسلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

بتكمل نينوكملا ةمألا صسلجم
د˘يد˘ج˘ت˘لا ناو˘ن˘˘ع˘˘ب ،صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ب˘شس˘ح ك˘لذو ،0202 يون˘شسلا
تا˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا
ديعلاب رملا قلعتيو .ةيناملربلا

ن˘˘ع ير˘˘با˘˘ج يزا˘˘˘غو ي˘˘˘جا˘˘˘ح
بزحل ةينا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ةزيولو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ىو˘˘˘ششا˘˘˘شش
اذكو ،يشسائرلا ثلثلل ةيناملربلا

ةعومجملا نع ،يركزوب ديمح
ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘ح˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
هذهبو.يطارقميد˘لا ي˘ن˘طو˘لا
صسلج˘م صسي˘ئر د˘كأا ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
ايلعلا ةفرغلا نأا ،ةباينلاب ةمألا
بيشصنت دعب معدتتشس ،ناملربلل
ثلثلا ناو˘ن˘ع˘ب دد˘ج˘لا ءا˘شضعألا
،صسلجملا ماهمل ارظن ،يشسائرلا

ءادأا ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا م˘ه˘ل ا˘ي˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م
ةقداشصملا صصوشصخبو.مهماهم
صسل˘ج˘م˘˘لا صسي˘˘ئر باو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
نا˘ج˘ل˘˘لاو بت˘˘كم˘˘لا بي˘˘شصن˘˘تو
جردني هنأا ،ليجوق دكأا ،ةعشستلا
يو˘ن˘شسلا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
يفو.«انيشسلا» صسلجم لكايهل
صسي˘ئر ا˘عد ة˘شسل˘ج˘لا ل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم
ى˘لإا ،ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘مألا صسل˘˘ج˘˘م
ا˘م˘حر˘ت تم˘شص ة˘ق˘ي˘قد فو˘قو˘لا

بجاو˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شش حور ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةد˘˘نا˘˘نز ف˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

يزاعتلا رحأاب مدقتو ،ىفطشصم
يبع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا ى˘لإا

يلعلا ايعاد ،ديقفلا ةلئاع ىلاو
رئازجلا ديهشش لبقتي نأا ريدقلا
.هدابع نم نيحلاشصلا دادع يف

ـه.داوج

زيزعتو ةبصساÙا سسل‹ تايحÓصص عيصسوت ¤إا اوعد
ةمزÓلا ةيداŸا تايناكمإ’اب همعدو هتطلصس

تبهذ نيأإ .. دحإو توصصب ناÈŸلإ بإون
ىيحيوأإ دهع ‘ ةعوبطŸإ لإومأ’إ

سسلجم سسيئر باونل ةيمصس’ا ةمئاقلا ىلع ةقداصصملا
سسلجملا بتكمل نينوكملا ةمأ’ا

ددجلإ51ـلإ تإروتانيصسلإ ةيوصضع تابثإإ
«انيصسلإ» ـل يصسائرلإ ثلثلإ راطإإ يف نينيعملإ



ةيريدم نم رداشصم ترشسأا
ـل ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ل ة˘عا˘ن˘شصلا
ةعانشصلا ةرازو نأا ،«مÓشسلا»
ىلإا ةمراشص تاميلعت تطعأا

مهمزلت ،نطولا ريع اهئاردم
ل˘˘ك ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
قلطنت ملو اه˘يد˘ل ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
را˘ق˘ع˘لا عا˘جر˘ت˘˘شسا ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب
،ا˘ه˘ل صصشصخ˘م˘لا ي˘عا˘ن˘شصلا

تل˘شصو ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ
جردنتو ،تاراذعإا اه˘با˘ح˘شصأا

ةيمهألا راطإا يف ةوطخلا هذه
ةموكحلا اهيلوت يتلا ىربكلا
را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل
ايلاح ىظحي يذلا ،يعانشصلا
ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوألا˘˘˘˘ب
.ةيرورشضلا

ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تدد˘˘˘˘ششو اذ˘˘˘˘ه
ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا
˘ما˘ي˘ق ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ،م˘˘هار˘˘ب
ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ةرادإلا

راقع˘لا اذ˘ه ر˘ي˘شصم ة˘ع˘با˘ت˘مو

يناديم˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ىد˘م ا˘مو
اودافتشسا نيذلا كئلوأا دوعول
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘عا˘˘ن˘˘شص را˘˘ق˘˘ع ن˘˘˘م
،تاطاششنلا قطا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
‐انرداشصم فيشضت ‐ نأا املع
تأاد˘˘ب ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
م˘ق˘ي م˘ل ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا˘˘ب
تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا
اهيلي ،ءانبلا صصخر جارختشسا
با˘ح˘شصأا ىر˘خأا ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ف
اوموق˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

كئلوأا مث تاواتإلا ليجشستب
ةريتو ي˘ف نو˘ل˘طا˘م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
.مهعيراششم زاجنإا

ر˘˘يزو ،نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
لوأا دكأا ،مجانملاو ةعانشصلا
ي˘عا˘ن˘˘شصلا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا نأا صسمأا
لوشصح˘ل˘ل ة˘ه˘جاو˘ك ل˘غ˘ُت˘شسا

هميدقتب ةيكنب صضورق ىلع
ه˘ت˘ي˘˘كل˘˘م نأا م˘˘غر نا˘˘م˘˘شضك
دكؤوم ،ةلودلل دوعت ةيلشصألا
ل اد˘˘عا˘˘شصف مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا

يعانشصلا راقعلا حنمل لاجم
.ناجملاب

ثدحلا4 5772ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ2ـل قفاوملا0202 ناوج32ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

مهعيراضشم زا‚إا ‘ ÚلطامتŸا نيرمثتضسملل تاراذعإا تهجو ةعانضصلا تايريدم

عاجÎصسإ ةيلمع ‘ ىوصصقلإ ةعرصسلإ ¤إإ ر“ ةموك◊إ
لغتصسŸإ Òغ يعانصصلإ راقعلإ

ر.نوراه

تضسم امدعبف ،نطولا عوبر لج ربع لغتضسملا ريغ يعانضصلا راقعلا عاجرتضسإا تايلمع ةريتو نم ارخؤوم ةموكحلا تعفر
نود تايلولا لك لمضشتل عضسوتت مويلا يه اه ،ديلا عباضصأا ىلع دعت تايلو ةيراجلا ةنضسلا علطم تقلطنا يتلا ةيلمعلا
نيرمثتضسملا تارضشعل تاراذعإا نييضضاملا يرفيفو يفناج يرهضش لÓخ ةعانضصلا تايريدم تهجو امدعب اذه ،ءانثتضسإا

.هنع اولخت وأا هلÓغتضسا اوءاضسأا و تاطاضشنلا قطانم فلتخم ربع يعانضص راقع نم اودافتضسا عيراضشم باحضصأاو

رايلم83 ىلإا تلضصو ةكرضشلا رئاضسخ
رايلم98 ىلإا زفقت نأل ةحضشرمو جد
0202 ةياهن عم
يف عرصشت «يريجلأإ ريإ»
006 ةيحÓصص ديدجت
رفصس ةركذت فلأإ
يمضسرلا قطانلا ،يضسلدنأا نيمأا دكأا
،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرضشل
ديدجت ةيلمع يف تعرضش ةكرضشلا نأا

رفضس ةركذت000.006 ةيحÓضص
ناك ،ةيلودو ةيلخاد تÓحر سصخت
،كلهتضست مل نكلو اهؤوانتقا مت دق
81 موي يوجلا لقنلا قيلعت ببضسب
يضشفت ةهباجمل طرافلا سسرام
.انوروك سسوريف
تاحيرضصت يف ،يضسلدنأا نيمأا حضضوأا

ةكرضش نأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحضص
فكعت ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

لاجم يف اهتانايب نييحت ىلع ايلاح
ةلحر000.71 ءاغلإا دعب ،ةركذتلا

رفضس ةركذت000.006 لدعمب ةيوج
سسرام81 ذنم ةيجراخو ةيلخاد
قÓطنا دعب هنأا ىلإا اريضشم ،مرضصنملا

طوطخلا تلاكو تدهضش ةيلمعلا هذه
تحتف يتلا ،ةيرئازجلا ةيوجلا
رئازجلا تايلو ىوتضسم ىلع اهباوبأا

،ةلقروو ةبانعو ةنيطنضسقو نارهوو
مهمظعم ءاج نئابزلل اريبك ادفاوت
ةيغب مهركاذت ةيحÓضص ديدجتل
رييغت نأاو ،قحل خيرات ىلإا اهليجأات
سسفن يف ةيناجم ةفضصب متي خيراوتلا
ةيحÓضص ةرتف لاوطو ةجردلا
افيضضم ،ةلحرلا خيرات لبق ةركذتلا
ةيوجلا ةكرضشلا نئابزل نكمي هنأا
ةفلكت نود تÓيدعت نم ةدافتضسلا

لك ىلإاو ةروضصقملا سسفن يف
ةبضسنلاب ،دلبلا سسفن يف تاهجولا
سسرام13 ةياغ ىلإا ةدتمملا تÓحرلل
نئابزلا ءلؤوه ناكمإاب هنأاو ،1202
ةركذت يأا ،«ةميضسق» نم ةدافتضسلا

ةلباقو1202 سسرام13 ةياغل ةحلاضص
مادختضسلا مدع ةلاح يف سضيوعتلل
هتاذ قايضسلا يفو ،خيراتلا اذه دعب
ةكرحلا فانئتضسا نأا ،يضسلدنأا دكأا
طوطخلا ديب رارق سسيل ةيوجلا
نم وه لب ،ةيرئازجلا ةيوجلا

امك.ةيروهمجلا سسيئر تايحÓضص
،«يريجلآا ريإا»ـ ل يمضسرلا قطانلا راضشأا
ذنم يوجلا لقنلا ةكرح قيلعت نأا

يف ببضست ،مرضصنملا سسرام فضصتنم
83 نلا دحل تغلب ةكرضشلل رئاضسخ

لامعألا مقر سصخي اميف جد رايلم
دقو ،نيرفاضسملا تÓحر نع مجانلا

ةنضسلا ةياهن جد رايلم98 ىلإا لضصت
فانئتضسا ةلاح يف هنأا ادكؤوم ،ةيراجلا
ذيفنتب ةكرضشلا موقتضسف ،طاضشنلا

03 دودح يف داتعملا اهجمانرب
04 زواجت نأا اهنكمي لو ةئاملاب
.0202 ماع ةياهن دح ىضصقأاك ةئملاب

ز.لامج

،يرا˘˘م˘˘ع ف˘˘ير˘˘شش ف˘˘ششك
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
ناويدلا قÓطنا نع ،ةيفيرلا
تاعارزلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا
يف ة˘يوار˘ح˘شصلا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ايجو˘لو˘ن˘كت ى˘ل˘ع عور˘ششم˘لا
ديدحتل ،ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا را˘م˘قألا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘˘نإلا تارد˘˘˘ق˘˘˘لا
اهلÓغتشسا لجأا نم بونجلا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ماد˘ت˘شسم ة˘ق˘ير˘ط˘ب
.يحÓفلا جاتنإلا

لو˘ح ي˘شسارد مو˘ي لÓ˘˘خو
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةيعانشصلا رامقألا ايجولونكت
ةيجاتنإلا تاردقلا ديدحت يف
دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
روشضحب ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘شضه˘لاو
بدتنملا ريزولا ،تاحشش داؤوف
ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا
تارا˘˘˘˘طإاو ،ة˘˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا

ة˘ي˘ئا˘شضف˘لا ة˘لا˘كو˘لا ءار˘ب˘˘خو
دها˘ع˘م˘لا ءارد˘مو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
بت˘كم˘لا ر˘يد˘مو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةشصاخلا تاشساردلل ي˘ن˘طو˘لا
ريدملاو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
،ريزولا حشضوأا ،تاباغلل ماعلا
ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه نأا
لو˘˘ح ل˘˘م˘˘ع ة˘˘قرو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا
را˘˘م˘˘قألا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
رو˘˘˘شصلا˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ط˘˘˘ئار˘˘˘خ˘˘˘لاو
د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
يتلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
ىربكلا عيراششملا نشضتحتشس
يف ةيعانشصلا تاعارزلا يف
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ق˘طا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةقلعتملا تاقيبطتلا ةششقانم
زيزعتل ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا را˘م˘قألا˘ب
ةشصاخ ،عاطقلا ةنمقر ماظن
ناعطق ءاشصحإاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
م˘ن˘غ˘لاو را˘ق˘بألا) ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا

را˘ق˘ع˘˘لاو (ل˘˘بإلاو ز˘˘عا˘˘م˘˘لاو
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
تا˘˘شسا˘˘كع˘˘ناو ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘عار˘م˘لا د˘يد˘ح˘تو ق˘ئار˘ح˘لا

ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘نو
يتلاو تلاجملا نم اهريغو
جا˘ت˘نإلا ز˘يز˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘شست
ىلإا اريششم ،ينطولا يحÓفلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ششرو ر˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت
،تاعاط˘ق ةد˘ع ا˘ه˘ي˘ف كرا˘ششت
لك ةششقانم اهلÓخ نم متي
ةرفوتملا ةيمقرلا تاقيبطتلا

ىر˘خأا ع˘شضوو ،ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘تو
ل˘˘ي˘˘كششت ل˘˘جأا ن˘˘م ةرو˘˘ط˘˘م
تاردقلا لوح ةحشضاو ةيؤور
اهلÓغتشسا ةيفيكو ةدوجوملا

.مادتشسم لكششب
نيدلا زع دكأا ،هبناج نمو

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ق˘˘يد˘˘شصوأا
،ةيرئازجلا ةيئاشضفلا ةلاكولل
ةمدقت˘م˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه نأا
رو˘شص ذ˘خأا ي˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

لوح ةقيقد ةيفارغج تانايبو
ن˘˘م ،يوار˘˘ح˘˘شصلا ءا˘˘شضف˘˘˘لا
ة˘ف˘شصب ة˘م˘ها˘شسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش
ة˘عارز˘لا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘ك
هذه نأا افيشضم ،ةيوارحشصلا
رامقألا اهطقتلت يتلا روشصلا
قطانملا هذه ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
ةادأا لكششت ،نطولا نم ةيئانلا
ذاختل نيلوؤوشسملا ةدعاشسمل
ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأل تارار˘˘˘˘ق
زكرمت لوح ،ةقيقد تامولعم
دد˘˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘˘شضارألا
.ةعارزلل ةحلاشصلا

ى˘ط˘˘عأا ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ةحÓفلا ريزو ،يرامع فيرشش
تاميلعت ،ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ذا˘˘˘خ˘˘˘تل ة˘˘˘مرا˘˘˘شص
لفكتلا لجأا نم ةيلا˘ج˘ع˘ت˘شسا
تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششإلا˘˘˘˘ب يرو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،ةرطايبلا ءابطأÓل ةحورطملا

عم تافلملا فلتخم ةعباتمو
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو كل˘˘شسلا اذ˘˘ه
لخدتو لمع فورظ نيشسحت
.ناديملا يف ةرطايبلا ءابطألا

ةرازو تح˘˘˘˘˘˘شضوأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
صسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا
نأا ،«مÓ˘شسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘˘طإا
ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسا ،يرا˘˘م˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا
ة˘با˘ق˘ن˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ءا˘˘شضعأا
روشضحب ،ةرطايبل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لخدي ثيح ،عاطقلا تاراطإا

ة˘ل˘شسل˘شس ن˘م˘شض ءا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه
يتلا تارواششم˘لاو تاءا˘ق˘ل˘لا
فلتخ˘م ع˘م ر˘يزو˘لا ا˘هد˘ق˘ع˘ي
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لاو ءا˘˘كر˘˘ششلا
ىلع رثكأا فر˘ع˘ت˘ل˘ل ،عا˘ط˘ق˘لا

ل˘˘ي˘˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لاو
لم˘ع را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ششقا˘ن˘مو
لولحب جورخلا دشصق مظنم
هو˘نو ،عا˘ط˘ق˘لا مد˘خ˘ت ة˘لا˘ع˘ف
عي˘م˘ج تادو˘ه˘ج˘م˘ب يرا˘م˘ع
ار˘يد˘ق˘ت ةر˘˘طا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا
يف اهومدق يتلا تايحشضتلل

نم ،انوروك ءابو يششفت لظ
ةينما˘شضت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا لÓ˘خ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘˘كرا˘˘ششمو
ربع ةياقولاو ميقعتلا تايلمع
.نطولا تايلو فلتخم

ز.لامج

ةرطايبلا تلاغضشناب لفكتلا وحن ةحÓفلا ةرازو

تإردقلإ ديدحتل ةيعانصصلإ رامقأ’إ
ايلعلإ باصضهلإو بون÷إ ‘ ةيجاتنإ’إ

9558 ىلإا لضصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافضش ةلاح731 ليجضست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ941و تايفو7

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ترر˘˘ق
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘˘˘ن˘˘˘˘م ،يرادإلا حÓ˘˘˘˘شصإلاو
ي˘تاو˘ل˘لاو ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘شسن˘˘لا
نم لافطألا ةيبرت˘ب ن˘ل˘ف˘كت˘ي
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسلا
ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسلا
ةيريدملا تقربأا.ةيئانثتشسلا
ةلوو ةموكحلا ءاشضعأا ،اهتاذ

تلمح ةميلعتب ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ناوج12 يف ةخرؤوم41 مقر
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا ،0202
ةميلعتلل ليدعتك ،«مÓشسلا»
81 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘˘لا31 م˘˘قر
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ،يرا˘ج˘لا ناو˘˘ج
ءارجإا عفر قيبط˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كب
ةعوفدملا ةيئانثتشسلا ةلطعلا
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘جألا

تدكأاو ،ةيمومعلا تارادإلاو
ةيوشست ءارجإا نأا ،اهتاذ ةقيثولا
ةدافتشسلاو ةرخأاتم˘لا ل˘ط˘ع˘لا

ناونعب ةيونشسلا ةلطعلا نم
ىل˘ع ق˘ب˘ط˘ي ل0202 ة˘ن˘شس
ي˘تاو˘ل˘لاو ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘شسن˘˘لا
لقت لافطأا ة˘ي˘بر˘ت˘ب ن˘ل˘ف˘كت˘ي
.ةنشس41 نع مهرامعأا

ز.لامج

ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا تمد˘ق
رابتخا فلآا ةعبرأا ،ةيكيرمألا
رئازجلل انوروك نع فششكلل

ةيلودلا ةمظن˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
تحشضوأا.ةيرذلا ة˘قا˘ط˘ل˘ل
،اندÓب يف ن˘ط˘ن˘ششاو ةرا˘ف˘شس
ىلع صسمأا هترششن اهل نايب يف

ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
ن˘˘˘ح˘˘˘ن» ،«كو˘˘˘ب˘˘˘˘شسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»

رابتخا ةدعب عربتلاب نوروخف
ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘˘ف ف˘˘˘ششكل

فلآا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شص
يرئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل ،صصخ˘شش
ةيلودلا ةمظن˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
نأا ةفيشضم ،«ةيرذ˘لا ة˘قا˘ط˘ل˘ل
ملاعلا دوقت ةدحتملا تايلولا
ة˘˘مزأÓ˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

تاعربتلا هذه ةميق تلشصو
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح ن˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘شصلا
نينطاومو ةدحتملا تايلولا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ن˘ي˘ي˘˘كير˘˘مأا
ةهجاوم˘ل ة˘ي˘كير˘مأا تا˘كر˘شش
رايلم11 ىلإا ةيملاعلا ةمزألا
.يكيرمأا رلود

ز.لامج

،طو˘ع˘جاو دـم˘ح˘م بلا˘˘ط
،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
نم اثيدح نيجرختملا جامدإاب
،ةذتاشسأÓل ا˘ي˘ل˘ع˘لا صسراد˘م˘لا
تاشصشصخ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف

ةيطايت˘حلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م˘شض
ي˘˘ف ةذ˘˘تا˘˘شسألا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
.ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا

ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘ل˘ل ح˘ن˘م˘ت˘˘شسو
دشسل فيظوتلا يف ةيولوألا
،عاطقلاب ةرغاششلا بشصانملا

دشسل مهؤواعدتشسا متيشس ثيح
ي˘ت˘لا ،ةر˘غا˘ششلا بشصا˘ن˘˘م˘˘لا
تاشسشسؤوملا صضع˘ب ا˘ه˘فر˘ع˘ت
ددعلا ءاهتنا دنعو ةيوبرتلا
ةذتا˘شسألا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا م˘ت˘ي
اوكراشش نيذلا نييطا˘ي˘ت˘حلا
.ةريخألا ةقباشسملا يف

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششتو
،«مÓشسلا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘شصح˘ت
بشصن˘˘˘˘˘˘˘˘م فلآا3 نأا
ميلعتلا عاطق يف يجوغاديب

ي˘˘ج˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘ل صصشصخ˘˘˘ي˘˘˘شس
،ةذتاشسأÓل ا˘ي˘ل˘ع˘لا صسراد˘م˘لا

ةذتا˘شسألا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘قا˘ب˘لاو
اوكراشش نيذلا نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ي˘˘˘ف
اور˘˘˘ف˘˘˘ظ˘˘˘ي م˘˘˘˘لو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
د˘جاو˘ت˘تو ،ة˘ي˘لا˘م بشصا˘ن˘م˘ب
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘هؤوا˘˘˘م˘˘˘شسأا
رخآاب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا

.عاطقلا يف فيظوت ةقباشسم
ع.لÓب

ءاضضعأا ¤إا ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدŸا اهتلضسرأا ةميلعت ىلع ًءانب
ةلولاو ةموك◊ا

راغصص ’افطأإ Úبري يتإوللإو لمإو◊إ ءاصسنلل ةيونصس ةلطع ’

عاطقلاب ةرغاضشلا بضصانŸا دضسل تاضصضصختلا عيمجب سسÁ ءارجإلا

ةيبÎلإ عاطقب ةصصاÿإ ةيطايتح’إ مئإوقلإ ‘ ماعلإ إذهل ايلعلإ سسرإدŸإ يجيرخ جامدإإ

ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةمظنملا قيرط نع

«انوروك» نع فصشكلل رابتخإ زاهج ف’آإ4 ـب رئإزجلل عربتت اكيرمأإ

ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘˘شس
،تايفو7 ةريخألا ةعاشس42
ـب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘شصإا941و
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،«ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك»
اقفو ،ءافشش ةلاح731 ءاشصحإا
روتكدلا صسمأا هنع فششك امل

يمشسرلا قطانلا ،راروف لامج
يششفت ةعباتمو دشصر ةنجلل
.ءابولا

،هتاذ ردشصملا فششك امك

نيباشصملل لامجإلا ددعلا نأا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجشسملا ماقرألا ءوشض
ةعاشس42 ـ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
اميف ،ةلاح02911 ،ةريخألا

تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ل˘˘˘شصو
زف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،258 ى˘˘لإا
نيفاعت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا
.9558 ىلإا

ك.اضضر



ةرازو تفششك ،ىرخأا ةهج نم
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةخشسن «مÓشسلا» تملشست صسمأا

جر˘ب˘ب صشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م نأا ،ه˘ن˘˘م
صصاخششأا5 تفقوأا ،راتخم يجاب
ةيئابرهك تاد˘لو˘م5 تز˘ج˘حو
يف لمعتشست طغشض قراطم3و
عورششملا ريغ بيقنتلا تايلمع
صسرح ط˘ب˘حأاو اذ˘ه.بهذلا ن˘ع
ريغ ةرجه تلواحم لحاوشسلا
اوناك ا˘شصخ˘شش75 ـل ة˘ي˘˘عر˘˘شش
عنشصلا ةيديلقت براوق نتم ىلع
9 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،نار˘˘هو˘˘ب
ن˘م ن˘ي˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘˘م
جرب نم لكب ةفلتخم تايشسنج
.ناشسملتو راتخم يجاب

watan@essalamonline.com

5 5772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ2ـل قفإوملإ0202 نإوج32ءاثÓثلإثدحلا

راتخم يجاب جربب بهذلإ نع نيبقنم5 فيقوت

فودنتب جلاعملإ فيكلإ نم نانطأإ3 نم ديزأإ طبصض

ط.ةراسص

،فودنتب ،راسشعلإ مأإ برق صشيتفتو ثحب ةيرود رثإإ ،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلل ةكرتسشم ةزرفم صسمأإ لوأإ تطبسض
.جلاعملإ فيكلإ نم امإرغوليك22و نانطأإ3

تإزايتمإ ىلع لوسصحلإ صضرغب نييمومعلإ نإوعأ’إ ذوفن لغتسسإإ يسسيئرلإ مهتملإ
لايتح’إو بسصنلإو ةقحتسسم ريغ

ةنبلم بحاصص قح يف إذفان اصسبح تإونصس5 ىلإإ ماع نم ماكحأإ
سسإرهأإ قوصسب قباصسلإ ةيحÓفلإ حلاصصملإ ريدمو اهريصسمو

ةيلقعلإ تإرثؤوملل ةيراŒ ةمÓع ديلقتب Úسسبلتم إوطبسض

نمأ’إ ةصضبق ‘ نإرهوب ةينطولإ ةلمعلإ وروزم

ةزابيت ‘ تيإروقت Úع لحإوسسب ةيوهلإ ةلوه‹ ةثلاث ةثج لاسشتنإ

لجيجب زا‚إ’إ روط لزنم وبق نم ةأإرمإ ةثج لاصشتنإ

قئاسس8062 اهيف طروت رورم ثداح7442 رثإإ

رهصشأإ ةثÓث لÓخ6492 حرجو اصصخصش441 لتقم يف ببصستت ةيرانلإ تاجإردلإ

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا صسمأا لوأا تد˘˘˘˘يأا
قوشس ءاشضق صسلجم˘ل ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا ما˘˘˘كحألا ،صسار˘˘˘هأا
يرفيف52 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب ةردا˘˘شصلا
ةنبلم بحاشص ة˘نادإا˘ب مر˘شصن˘م˘لا

ر˘˘يد˘˘مو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘شسمو ،ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
،ق˘با˘شسلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

اشسبح تاونشس3 يف ةلثمتملاو
ة˘مار˘غ جد ن˘ي˘يÓ˘˘م5و اذ˘فا˘˘ن
05 دئاز اذفان اشسبح ماعو ،ةيلام
اشسبح نيتنشسو ،ةمارغ جد فلأا
ةيلام ةمارغ جد فلأا002و اذفان

.يلاوتلا ىلع
بئانلا ،طبارم ريخلب حشضوأا

ّنأا ،صسل˘ج˘م˘˘لا تاذ ىد˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

د˘ع˘ب ءا˘˘ج ما˘˘كحألا هذ˘˘ه د˘˘ي˘˘يأا˘˘ت
،ةباين˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

ةيفحشص تاحيرشصت يف ازربم
بحاشص نأاب ،صسمأا لوأا اهب ىلدأا
لÓغت˘شسا ح˘ن˘ج˘ب ن˘يدأا ة˘ن˘ب˘ل˘م˘لا
صضرغب نييمومعلا ناوعألا ذوفن
ريغ تازا˘ي˘ت˘ما ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

،لايتحلاو بشصنلاو ،ة˘ق˘ح˘ت˘شسم
ثيح نم علشس عيب يف صشغلاو
برهتلا اذكو ،ردشصملاو ةيمكلا
ر˘يد˘م ن˘يدأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا
،ق˘با˘شسلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
،ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإا ةحنجب
تمتف ،ةن˘ب˘ل˘م˘لا تاذ ر˘ي˘شسم ا˘مأا
يف ةكراششملا يت˘ح˘ن˘ج˘ب ه˘ت˘نادإا

ةحنج يف ةكراششملاو ،بشصنلا
ةيمك ثيح نم دقاعتملا عادخ
.ةملشسملا ءايششألا

مت هنأا ،هتاذ ردشصملا زربأا امك
ىو˘˘عد˘˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘لا د˘˘ي˘˘˘يأا˘˘˘ت
هذ˘ه بحا˘˘شص د˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
همازلإاب يشضاقلا ةشصاخلا ةنبلملا
غلبم بئارشضلا ةرادإل عفدي نأاب
فلأا478و نويلم13 نم رثكأا
مازلإاب ةيندملا ىوعدلا يفو ،ج.د
او˘ع˘فد˘ي نأا˘ب ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ناد˘م˘لا
يف لث˘م˘ت˘م˘لا ي˘ند˘م˘لا فر˘ط˘ل˘ل
بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا

.ج.د نويلم06 غلبم هتاقتششمو
نإوتسش ةÁرك

ح˘˘لا˘˘شصم صسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت
،نارهو˘ب كر˘ت˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا

رار˘˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م
تناك صصاخششأا3 نم ةنوكتم
ر˘يوز˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ج˘ل داد˘˘عإا دد˘˘شصب
ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل روز˘م˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شساو
،لواد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘حر˘طو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تارثؤوملل ةيراجت ةمÓع ديلقتو
.ةيلقعلا

لÓغتشسا دع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
دوجو اهدافم ةدكؤوم تامولعم

دحأاب صصاخششألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
هذخ˘ت˘ت كر˘ت˘لا ن˘ي˘ع˘ب ن˘كا˘شسم˘لا

هوبششملا اهطاششن ةشسراممل ارقم
ي˘˘عر˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘˘تلا ي˘˘˘ف
ةزايحلاو ةشسوله˘م˘لا صصار˘قألا˘ب

دعبو ،ةروزم ةيدقن قاروأا ىلع
دحأا فيقو˘ت م˘ت ،د˘شصر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
غ˘ل˘ب˘م ه˘تزو˘ح˘ب ة˘˘كب˘˘ششلا دار˘˘فأا

ةئف نم جد فلأا12 ـب ردقي يلام
ه˘˘حر˘˘˘ط˘˘˘ل روز˘˘˘م جد000.1
صصرق002 زجح اذكو لوادتلل

صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
،هي˘كير˘شش ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ه˘ن˘كشسم
صضع˘˘ب ز˘˘ج˘˘ح ا˘˘شضيأا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ريوزتلا يف ةلمعتشسملا تادعملا

ةلآاو ةنولم ةعباط ةلآا رارغ ىلع
مت هيلعو ،اهريغو قرولا عطق
نم ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا عاد˘يإا
ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘شسم م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.صسبحلا

ب.دلاخ

صسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘شسم تل˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘شسي˘ئر˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا
ةقرفب ةموعدم ،ةيندملا ةيامحلل
ن˘كا˘مألا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لاو فر˘ع˘ت˘لا
ةأارمإا ةثج ءÓجإاو لاششتنل ،ةرعولا

ءاملاب رومغم وبق يف اهيلع رثع
ةيدلبب زا˘ج˘نإلا رو˘ط ي˘ف لز˘ن˘م˘ل

ىلإا اهليوحتو ،لجيج يف صسواق
ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم
.«ىيحي نب قيدشصلا دمحم»

صسمأا لوأا تل˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘ناو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ل˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘شسلا صسار˘˘˘˘˘ح تاد˘˘˘˘˘حو
باشش ةثج ،ةزابيت يف لاششرششب

ةيرحب لايمأا01 وحن دعب ىلع

صسار˘ح فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ى˘لإا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم
ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم
يتلا ةثلاثلا ةثجلا نوكتل ،ةزابيت
27 نو˘شضغ ي˘ف ا˘ه˘لا˘ششت˘˘نا م˘˘ت˘˘ي
.ةزابيت لحاوشسب ةعاشس

م.لامآإ / ب.نيدلإ رون

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘˘شصم تل˘˘ج˘˘شس
بب˘˘شست رور˘˘م ثدا˘˘ح7442
ةيرانلا تاجاردلا وقئاشس اهيف
طروت ،ما˘ج˘حألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م

اهنع مجنو ،قئاشس8062 اهيف
احيرج6492و Ó˘ي˘ت˘ق441
ام˘ل ا˘ق˘فو ،ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث لÓ˘خ

ةيريدملل ةليشصح هنع تفششك
تملشست ،ينطولا نمأÓل ةماعلا
.اهنم ةخشسن «مÓشسلا»

ب.نيرسسن

يديشس ةمكحم صسمأا تلجأا
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا
اشساشسأا قلعتت اياشضق يف رظنلا
لامعألا لجر اهب مهتم داشسفلاب
ى˘لإا ،تو˘كح˘ط ن˘يد˘˘لا ي˘˘ح˘˘م
كلذو ،مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ح˘تا˘ف˘لا
فارطألا ع˘ي˘م˘ج رو˘شضح مد˘ع˘ل
ي˘شسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
د˘م˘حأا ،ق˘ب˘شسألا لوألا ر˘يزو˘لاو

ل˘جر ع˘˘با˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه.ىيحيوأا
،توكحط نيدلا يحم لامعألا
اهنم داشسفلاب ةلشص تاذ مهتب
ايازمو تازايتما ىلع لوشصحلا

ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ق˘ف˘شصو
،نيناوقلاو ع˘ير˘ششت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
نم د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ه˘ع˘م طرو˘ت
.نيقباشس ءارزوو نيلوؤوشسملا

ب.نيرسسن

نم ةرخأا˘ت˘م ة˘عا˘شس ي˘ف رر˘ق˘ت
حار˘˘شس قÓ˘˘طإا صسمأا لوأا ءا˘˘˘شسم
كارحلا نم ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
،ةيشضاملا ةعمجلا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لاو
مهنيب نم ،اشصخشش23 مهددعو
ةنشس61 هر˘م˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ل ن˘م
ثيح ،ة˘ن˘شس07 ىد˘ع˘ت˘ي ن˘˘مو
ريغ رهمجتلا ةمهت مهل تهجو
نم رفو˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو.حلشسملا

مت نيمكاحملا عيمج ،تامولعم
نمألا حلاشصم لبق نم مهفيقوت

نيلواحم يشضاملا ةعمجلا موي
اهل صصخرم ريغ ةريشسم ميظنت
ة˘يزار˘ت˘حا تاءار˘جإا ن˘يد˘ح˘˘ت˘˘مو
ة˘يا˘م˘ح˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ترر˘˘ق
،«انوروك» ءابو نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ىد˘ل م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل
لوأا ةحيبشص نم ةيادب ةيئاشضقلا
م˘ه˘حار˘شس قÓ˘˘طا رر˘˘ق˘˘ي˘˘ل صسمأا

نم لوثملل مهئاعدتشسا عم اعيمج
. مداقلا ربمتبشس51 موي ديدج

موتح صسجرن

ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
ني˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

ةلوشسبك14 زجحو امهيف هبتششم
ةيشضق يف ،نيياكوكلا ةدام نم
ي˘ف را˘ج˘تلاو ةزا˘ي˘ح˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
تارثؤوملاو ة˘ب˘ل˘شصلا تارد˘خ˘م˘لا
تقلطنا ةي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو.ةيلقعلا
ةطرششلا ةقرفل ةمولعم دورو دعب
ةعطاقملا نمأل ةعباتلا ةيئاشضقلا
اهدا˘ف˘م ،صسيار دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘يرادإلا

ر˘˘جا˘˘ت˘˘يو جور˘˘ي صصخ˘˘شش دو˘˘جو
ي˘ف ا˘ه˘عاو˘نأا ل˘كب تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب
اهدعب م˘ت˘ي˘ل ،صصا˘شصت˘خلا عا˘ط˘ق
نع ترفشسأا ةمكحم ةطخ عشضو
ع˘˘ي˘˘˘ب دد˘˘˘شصب و˘˘˘هو ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
،صصا˘خ˘ششألا د˘˘حأل تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ة˘شسمÓ˘م˘ل˘ل ا˘م˘ه˘عا˘شضخإا د˘˘ع˘˘بو
ةزوحب طبشض ةينوناقلا ةيدشسجلا
نايوتحت نيتلوشسبك ىلع جورملا

دعبو بلشص صضيبأا قوحشسم ىلع
ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
اهنأا نيبت ةينقتلاو ةيملعلا ةطرششلا
.«نيياكوك»

م˘˘ت تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘مو
صشي˘ت˘ف˘ت˘ب ي˘با˘ي˘ن ر˘مأا راد˘شصت˘˘شسا

طبشض متو ،هي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا لز˘ن˘م
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘لو˘شسب˘˘ك73
4و ،ريبكلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ة˘ب˘ل˘شصلا

تاذ تاردخم˘لا ن˘م تلو˘شسب˘ك
ن˘م ة˘ع˘ط˘ق ،ر˘ي˘˘غ˘˘شصلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا

اهنزو يدن˘ه˘لا بن˘ق˘لا تارد˘خ˘م
نم صصار˘قأا4 اذ˘كو ،مار˘˘غ5.2
ن˘ي˘ت˘ن˘ق˘حو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

نايوتحت نيتري˘غ˘شص ن˘ي˘ترورا˘قو
قايشسلا يف.صضيبأا قوحشسم ىلع
نيبت تايرحتلل ارارمتشساو ،هتاذ
ينتقي يشسيئرلا هيف هبتششملا نأا
د˘ن˘ع ن˘م ة˘ب˘ل˘˘شصلا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
،ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ر˘خأا صصخ˘شش
،يباين نذإل اقفو هلزنم صشيتفتبو
اشصرق42 ةطرششلا رشصانع زجح
02 هردق يلام غلبمو يلقع رثؤوم
هيف هبتششملا ىقبيل ،ميتنشس نويلم
ل˘ب˘ق ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘م ي˘شسي˘ئر˘˘لا
لامكتشسا دع˘بو.ةطرششلا تاو˘ق
اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا
مامأا ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
صصت˘خ˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو
صسبحلا امهعشضوب رمأا نيأا ،ايميلقإا
.تقؤوملا

 ب.نيرسسن

مهتملإ اهيف امب فإرطأ’إ عيمج روسضح مدعل
ىيحيوأإ دمحأإ يسسيئرلإ

مداقلإ ةيليوج حتافلإ ىلإإ توكحط ةمكاحم ليجأات

مداقلإ ربمتبسس51 موي ديدج نم لوثملل مهؤواعدتسسإ

ةياجبب كإرحلإ يفوقوم عيمج حإرصس قÓطإإ

تقؤوملإ صسبحلإ امهعإديإاب رمأإ ةيروهمجلإ ليكو

ةلوصسبك14 زجحو نيصصخصش فيقوت
ةمصصاعلإ يف سسيإر دإرم رئبب نيياكوك

ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف صسمأا لوأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت
ةحلشصملاب تاردخم˘لا ة˘ح˘فا˘كم
نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘يلو
صصاخششأا3 نم نوكتت ةباشصع
صصرق فلآا4 هعومجم ام زجحو
065 هردق يلام غلبمو ،صسولهم
جيورت تادئاع نم ربتعي جد فلأا

تابكرم3 اذ˘كو ،مو˘م˘شسلا هذ˘˘ه
فرط نم لمعتشست تناك ةيحايشس
هذه تايثيح دوعت.ةباشصعلا دارفأا
تامولعم لÓغتشسا ىلإا ةيشضقلا
صصاخششأا ةعومجم طاششنب ديفت
مت ثيح ،تاشسولهملا جيورت يف

يندملا يزلاب هومم جوف فيلكت
هبتششملا تاكرحت عبتتو دشصرتب
مهتايوه ديدحت مت نأا دعبو ،مهب
نكمت اهنوداتر˘ي ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألاو
ةلاح يف مهفيقوت نم ةقرفلا دارفأا
ةروكذملا ةيمكلا ةزايحب صسبلت
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
تاءار˘جإلا ة˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘شسإا˘˘بو
يئازج فلم زاج˘نإا م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

نع ةثÓ˘ث˘لا م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘شض
عشضو˘لا صضر˘غ˘ب ةزا˘ي˘ح˘لا ة˘م˘ه˘ت
اوليحأا ،ةيلقعلا تارثؤوم˘ل˘ل ع˘ي˘ب˘ل˘ل
ةيئاشضقلا تاهجلا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب
 .ةشصتخملا

حاطسش يرمعلإ

مومسسلإ هذه جيورتل ةيلحم ةكبسش كيكفت

فيطصسب سسولهم سصرق ف’آإ4 زجح

ىرخأإ بعكم رتم005 عاجرتسسإ
ةقرسسلل ةأايهم تناك

بهن ةلواحم طابحإإ
نم ابعكم إرتم06
ئطاصشب لامرلإ
لجيج يف تصسوصسات
ينطولإ كردلإ رسصانع نكمت
06 بهنل ةلواحم طابحإإ نم
لامرلإ نم ابعكم إرتم
بعكم رتم005 عاجرتسسإو
ةقرسسلل ةأايهم تناك ىرخأإ

ةيدلبب تسسوسسات ئطاسشب كلذو
.لجيجب رداقلإ دبع ريمأ’إ
ةمهإدم لÓخ تمت ةيلمعلإ
ةيدلبب هتإذ ئطاسشلإ تفدهتسسإ
تاعاسسلإ يف رداقلإ دبع ريمأ’إ
مت ،صسمأإ لوأإ راهن نم ىلوأ’إ

ةلواحم طابحإإ اهرثإإ ىلع
نم ابعكم إرتم06 ةقرسسو بهنل
4 نتم ىلع ةلمحم تناك لامرلإ
نع ترفسسأإ امك ،تانحاسش
ىرخأإ بعكم رتم005 عاجرتسسإ

عم بهنلل ةأايهم تناك لامرلإ نم
يتلإ عبرأ’إ تانحاسشلإ زجح
،صضرغلإ إذهل لمعتسست تناك
ةيئإوه ةجإرد ىلإإ ةفاسضإ’اب
ةبقإرمو ةعباتم يف لغتسست

.ينطولإ كردلإ رسصانع ةكرح
إوفثك ينطولإ كردلإ رسصانع
لك ىوتسسم ىلع مهدجإوت نم
يدسصتلل ةي’ولإ ئطإوسش
ةسصتخملإ تاكبسشلإ فلتخمل

يهو رحبلإ لامر بهن يف
يف تلحفتسسإ يتلإ ةرهاظلإ
يف تببسستو ةريخأ’إ ةرتفلإ
بيهرت يف نايحأ’إ نم ريثكلإ
لÓغتسسإ لÓخ نم نينطإوملإ
ليللإ فورظل لامرلإ يبهان
هاجت’إ يف تانحاسشلاب ريسسلإو
.ءإوسضأإ نودو قيرطلل صسكاعملإ

لÓخ مت هنأإ ركذلاب ريدج
حتافلإ نم ةدتمملإ ةرتفلإ

رهسش ةياغ ىلإإ0202 يفناج
0632 عاجرتسسإ ،يراجلإ نإوج

،رحبلإ لامر نم ابعكم إرتم
نيترايسسو ةنحاسش21  زجحو
،ةيئإوه ةجإردو نيتيحايسس
ةعباتم يف لمعتسست تناك
رسصانع تايرود ةبقإرم
5 فيقوت ىلإإ ةفاسضإإ ،كردلإ

بهن تايلمع يف نيطروتم
تافلم دإدعإإ مت ثيح ،لامرلإ

مهميدقتو مهدسض ةيئاسضق
.ةلإدعلل

ب.نيدلإ رون
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ة˘ي˘كير˘مألا ةرادإلا تا˘شسا˘ي˘شس تتا˘ب
لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ة˘˘كير˘˘˘ششلاو ة˘˘˘م˘˘˘عاد˘˘˘لا

قحب ةفحجملاو ةري˘ط˘خ˘لا ا˘ه˘تارار˘قو
ةروطخ لكششت يني˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

ل˘ب˘ق˘ت˘شسمو ي˘بر˘ع˘لا عا˘م˘˘جلا ى˘˘ل˘˘ع
كلت تم˘ها˘شس ثي˘ح ا˘ه˘ل˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘كير˘˘ملا ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا
ة˘لود˘ل ة˘م˘شصا˘ع صسد˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘فار˘ت˘˘عا
فقوو اهيلإا اهترافشس لقنو لÓتحلا
ثوغ ةلا˘كو˘ل صصشصخ˘م˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا

نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ل˘ي˘غ˘ششتو
ئ˘˘جÓ˘˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو (اور˘˘˘نوأا)
ةمظنم بتكم قÓغإاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
قÓ˘غإاو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘فر˘شصم˘لا تا˘با˘˘شسح˘˘لا
ينيطشسلفلا ريفشسلا درطو نطنششاوب
امب نيينيطشسلفلل يلاملا معدلا فقوو
تايفششتشسمل مدقملا معدلا كلذ يف
لÓتحلا حلط˘شصم طا˘ق˘شسإاو صسد˘ق˘لا

ا˘ه˘ما˘ي˘قو ي˘شسا˘ي˘شسلا ا˘ه˘شسو˘ما˘˘ق ن˘˘م
بع˘ششلا ى˘ل˘ع ل˘ت˘ح˘م˘لا ةدارإا صضر˘ف˘ب
ةوقلا أادب˘م ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ةليشسو ة˘يأا˘ب مÓ˘شست˘شسلا ه˘ن˘م د˘ير˘تو
.تناك
عشضول قÓطنلا دب ل كلذ لظ يف
ىمشسي ام ةهجاومل ةلماشش ةيجتارتشسا

ق˘فو ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسلا م˘˘شضلا ع˘˘يرا˘˘ششم
ربع بمارت يكريمألا صسيئرلا ططخم
مشض ططخو نرقلا ةقفشصب ىمشسي ام
ةيبرغ˘لا ة˘ف˘شضلا ن˘م ة˘ع˘شساو ي˘شضارأا

(ج) قطانمو راوغألا ةقطنم ةشصاخ
ل˘جا˘ع˘لا كر˘ح˘ت˘لاو تار˘م˘ع˘ت˘˘شسم˘˘لاو
يبرعلا يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘شصو˘شصخو
ةيشسايشسلا تايوتشسملا ل˘كب ل˘م˘ع˘لاو
هجوتلاو ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لاو ة˘ي˘ب˘ع˘ششلاو
(ينيطشسلفلاو يندرلا) فقوملا معدل
لÓتحلا ططخمو ةشسايشسل صضفارلا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ثحو ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘˘لاو
تايلاعف يف ةكراششملل ةيمÓشسإلاو
زيزعتو يمÓشسإلاو ي˘بر˘ع˘لا ل˘ت˘كت˘لا

ينيطشسلفلا كرتششم˘لا كر˘ح˘ت˘لا ةد˘حو
دو˘م˘شص م˘عد˘ل كر˘ت˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ندرألاو
لزعو هنطو يفو هشضرأا ىلع انبعشش
ىلع يليئارشسإلا يكر˘ي˘مألا ف˘قو˘م˘لا

ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ي˘˘لود˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شصلا
ةد˘نا˘شسم˘لاو ة˘˘م˘˘عاد˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كملا
يليئارشسلا مشضلا ططخ˘م ة˘ه˘جاو˘م˘ل
تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لا˘˘ششفا نا˘˘˘م˘˘˘شضو
ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسمو خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خلا
.ةقطنملا

ذ˘خ˘ت˘ي نأا يرور˘شضلاو م˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ةي˘ل˘م˘ع تاو˘ط˘خ ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ةلءاشسمو ةبشسا˘ح˘م˘ل ة˘ل˘عا˘فو ة˘يد˘جو
ة˘˘لا˘˘˘شسر لا˘˘˘شسرإاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘لود
لباقم هعفدتشس انمث كانه نأاب ةحشضاو
تا˘يلو˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه ءا˘ه˘نإاو ا˘ه˘˘م˘˘ئار˘˘ج
ةيملشسلا ةيلمعلا ريشصم ىلع ةدحتملا

اهل ةقÓع ل مÓشس تاردابمل اهحرطو
دا˘˘ح˘˘تلا ةدا˘˘ق ن˘˘م د˘˘ب لو مÓ˘˘شسلا˘˘˘ب
عم هتاقÓع يف رظنلا ةداعإا يبوروألا

كه˘ت˘ن˘ت ا˘ه˘نو˘˘ك لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
يلودلا نوناقلاو ةيئانث˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا

مهملا نمو ةيلودلا ةيعرششلا تارارقو
ي˘ف ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا بز˘ح˘لا ذ˘خ˘ت˘˘ي نا
تاءارجا ةيكيرملا ةدحتملا تايلولا

يف رارمتشسلا نود ةلوليحلل ةيلمع

ميقت ةداعإاو ةيشسايشسلا ثراوكلا هذه
اهجهتنا ةملاظ تاشسايشس نم جتن ام
فقوملا معد ةرورشضو بمارت صسيئرلا
تار˘ماؤو˘م˘ل صضفار˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
قوق˘ح˘لا كا˘ه˘ت˘ناو ة˘ي˘شضق˘لا ة˘ي˘ف˘شصت
دعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ةعقوملا تايقافتÓل اخرا˘شص ا˘كا˘ه˘ت˘نا

لمعلا ةرورشضو لÓتحلا ةموكح عم
يلا ةيمار˘لا ة˘ي˘لود˘لا دو˘ه˘ج˘لا ن˘م˘شض
بع˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘كم˘˘˘تو مÓ˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘حا
ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ل˘˘ي˘˘ن ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
.ايلود ةرقملاو ةعورششملا
يف اهرارمتشساب لÓتحلا ةموكح نا

بع˘ششلا ى˘ل˘ع ير˘مآا˘ت˘لا ا˘ه˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
مشضلا ططخ قي˘ب˘ط˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
اهنأاف ةلتحملا راوغلا قطانمو ةفشضلل
بع˘ششلا ع˘م ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت
تارايخلا عيمج يقبتو ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

لا˘كششا ل˘˘ك ة˘˘شسرا˘˘م˘˘مو ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ة˘ط˘خ لا˘ششفإا تاو˘ط˘خ ما˘مأا لا˘شضن˘˘لا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘شصو ة˘ير˘˘شصن˘˘ع˘˘لا م˘˘شضلا
رابتعلا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خلا ع˘م ة˘ي˘كير˘مألا

ق˘ي˘م˘ع˘تو ز˘يز˘ع˘˘ت ةرور˘˘شضو ة˘˘ي˘˘م˘˘ها
ة˘م˘ظ˘ن˘م را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
يعرششلا لثمملا ةينيطشسلفلا ريرحتلا
د˘ي˘حو˘ت ةرور˘شضو ا˘ن˘ب˘ع˘ششل د˘ي˘˘حو˘˘لا
نيب ةينيطشسلف˘لا تا˘قا˘ط˘لاو دو˘ه˘ج˘لا

ةينيطشسلفلا تاي˘لا˘ع˘ف˘لاو ىو˘ق˘لا ل˘ك
ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ه˘˘جرا˘˘خو ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘خاد
ة˘ي˘شضق˘لا ة˘ي˘ف˘شصتو م˘شضلا تار˘ماؤو˘م
ةمشصاع صسدقلا ةيامحو ةينيطشسلفلا
ةعطاقملا زيزعتو ةينيطشسلفلا ةلودلا
.لÓتحÓل ةلماششلا
ل˘شصاو˘ي˘شس ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا نإا
تارماؤوملا لك مغر هتمواقمو هلاشضن
ة˘˘ي˘˘كير˘˘ملا ة˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لاو ة˘˘˘شسر˘˘˘ششلا
هجوتلا يف ر˘م˘ت˘شسي˘شسو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا
امب ةيلودلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
ةمكحمو ةيلودلا لدعلا ةمكحم اهيف
ةدا˘ق ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘لود˘لا تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا
م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
ي˘ف نو˘كت˘شسو م˘شضلاو نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ق˘فلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
.فيرششلا صسدقلا اهتمشصاعو

بصصاغلإ لتحملل مÓصستصس’إ ينعي ’ مÓصسلإ

لاجر ايو ،ماظعلا قاربلا ةروث لاطبأا اي
،ليلجلاو اكع لهأا ايو ،نيطحو صسدقلا

لهأا ايو ،ليلخلاو افيح يف انبعشش ايو
بر˘ع˘لا ة˘مأا ا˘يو ،ن˘ي˘ع˘م˘جأا ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف
ددجتت قاربلا ةروث يه اه ،نيملشسملاو
ٍديد˘ج ن˘م د˘ق˘ت˘تو ،ًا˘ما˘ع ن˘ي˘ع˘شست د˘ع˘ب

د˘ق صسمألا˘ب ا˘ه˘نأا˘كو ،ٍة˘ب˘˘هل ٍةر˘˘م˘˘ج˘˘ك
دوه˘ي˘لا ل˘ع˘ششأا د˘ق˘ف ،تع˘لد˘ناو تد˘ق˘تا

قاربلا طئاح يف اهترارشش نويناطيربلاو
،هباشصتغاو هتقرشس ىلع اومزع نأا موي
تشضفتناو بعششلا بشضغو لهألا راثف
،ةم˘ي˘ظ˘ع˘لا قار˘ب˘لا ةرو˘ث تنا˘كف ،ة˘مألا
،رخفنو هيتن اهلا˘جر˘بو مو˘ي˘لا ا˘ه˘ب ي˘ت˘لا

نو˘خ˘ن ن˘ل˘ف ،م˘ل˘ع˘ت˘نو ى˘شسأا˘ت˘ن ا˘ه˘ن˘˘مو
يف طر˘ف˘ن ن˘لو ،لا˘جر˘لا ا˘ه˘يأا م˘كد˘ه˘ع
،متعفر يتلا ةيارلا طقشسن نلو ،مكئامد
فدهلاو ،متعل˘ط˘ت ا˘ه˘ي˘لإا ي˘ت˘لا ة˘يا˘غ˘لاو
تشضم َاماع نوعشست.متيعشس هيلإا يذلا

،ةثÓثلا قاربلا ةروث لاطبأا مادعإا ىلع
داؤو˘فو ر˘يز˘لا ا˘ط˘عو مو˘ج˘م˘ج د˘˘م˘˘ح˘˘م
ىلعو نولتقي موي˘لا م˘ه˘نأا˘كو ،يزا˘ج˘ح
،نوقلعي اكع نجشس يف قناششملا داوعأا

لوألا را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ءا˘˘بآا يد˘˘ي ى˘˘ل˘˘عو
نأاكو ،نولحشسي ةديدجلا اكيرمأا بابرأاو

،ٍديدج نم هشسفن ديعيو رركتي خيراتلا
نإاو ريغتت مل ةمششاغلا ىمظعلا ةلودلاف
تدادزا دقو ،اهناكم ريغتو اهمشسا لدبت
،ًة˘ي˘هار˘كو ًا˘م˘ل˘ظو ،ًة˘ي˘ناود˘عو ًا˘ششح˘˘ف
نإاو اهلاح ىلع ةيدوهيلا تاعومجملاو
ٍةلود ىلإا ٍةقرفتم ٍتاباشصع نم تلوحت
صضرألاو ،ٍبردم ٍصشيجوٍ مظنم ٍنايكو
نم رجفتتو ،عارشصلا اهلوح رودي يتلا
نيطشسلف يه تلاز ام تاروثلا اهلجأا
طحم ،اهتا˘شسد˘ق˘مو ا˘هدود˘ح˘ب ا˘ه˘شسف˘ن
يه ىقبتشسو ،عارشصلا صضرأاو عامطألا
،ا˘˘ه˘˘ل˘˘هأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ع˘˘فاد˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا صضرألا

،اهلاجر اهتيرح ليبشس يف دهششتشسيو
.اهلاطبأا حاورألاو جهملاب اهنع عفاديو
،ماظعلا اهئادهششو قاربلا ةروث لاطبأا اي
صسد˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘لا تلاز ا˘˘˘م
دق صسمألاب اوناك نإاف ،ةمئاق نيطشسلفو
د˘ج˘شسم˘لا تا˘˘حا˘˘ب ة˘˘قر˘˘شسل او˘˘ط˘˘ط˘˘خ
د˘عاو˘ق او˘ع˘شضوو ،ه˘تا˘باو˘˘بو ى˘˘شصقألا
ن˘ع ا˘ه˘خ˘ل˘شسو قار˘ب˘لا ة˘˘حا˘˘شس عاز˘˘ت˘˘نا
˘˘مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ،ى˘˘شصقألا د˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
صضرأا نم ىق˘ب˘ت ا˘م خ˘ل˘شسل نو˘ط˘ط˘خ˘ي
،ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م م˘ت˘ل˘تا˘ق ي˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
ًاعيمج متجرخو ،اهليبشس يف متيحشضو

ن˘˘ع ًادوذو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ًا˘˘عا˘˘فد م˘˘كل˘˘هأا ع˘˘م
ةم˘يد˘ق˘لا ار˘ت˘ل˘ج˘نا ي˘ه ا˘هو.اهشضايح
د˘˘نا˘˘شست ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘كير˘˘مأا صسو˘˘ب˘˘ل˘˘ب
م˘هد˘ع˘تو ،م˘هد˘عا˘شستو ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإلا

عفادتو مهبنا˘ج ى˘لإا ف˘ق˘تو ،م˘ه˘ي˘ن˘م˘تو
نوملحي اوناك ام ةوقلاب اوذخأايل ،اهنع
ام ىلع اولوتشسيو ،هل نوططخيو هب
صضرأاو م˘ه˘ئا˘ي˘ب˘نأا ثرإا ه˘نأا نود˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ناوأا نآا دق هنأا نيناظ ،ةميدقلا مهكلامم
نم مهنيد ءانبأا ةدوعو ،مهمÓحأا قيقحت
دقف ،ةشسدقملا صضرألا ىلإا ملاعلا تاتشش
تنا˘ك ي˘ت˘لا لود˘لا م˘˘ه˘˘ما˘˘مأا ترا˘˘ه˘˘نا
يت˘لا تا˘مو˘كح˘لا تط˘ق˘شسو ،م˘ه˘عدر˘ت

ٌةداق عبرتو ٌماكح ءاجو ،مهفيخت تناك
،م˘ه˘نور˘شصن˘يو م˘˘ه˘˘نود˘˘يؤو˘˘ي ءا˘˘م˘˘عزو
.مهيلع نوشضرتعي لو مهعم نوفقيو

،ًابع˘ششو ًةدا˘ي˘ق نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ا˘ه˘يأا
،ٍتائيهو لئاشصفو ،ًةط˘ل˘شسو ًة˘موا˘ق˘مو
ءادهششل ءافولا نإا ،ني˘ل˘ق˘ت˘شسمو ًا˘باز˘حأاو
را˘شصت˘˘نلاو ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘جرو قار˘˘ب˘˘لا ةرو˘˘ث
اهاشصقأا هداعتشساو ،اهشسدقو نيطشسلفل
ةد˘حوو ا˘ه˘شضرأا ن˘ي˘شصح˘تو ،ا˘˘ه˘˘قار˘˘بو
فورظلا هذه يف مكيلع صضرفي ،اهبارت
ة˘ي˘شضق˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘شصع˘˘لا

نرقلا ةقفشص ةهجاوم يفو ،ةينيطشسلفلا
بو˘جو ،م˘شضق˘لاو م˘شضلا تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شسو
بأارو ةملكلا عمجو فوفشصلا ديحوت
قوف زفقلاو تافÓخلا زواجتو ،عدشصلا
ًاشصرحو ،م˘كب˘ع˘ششل ًءا˘فو ،تا˘شضقا˘ن˘ت˘لا

،م˘كشضرأل ًا˘ظ˘ف˘حو ،م˘كت˘˘ي˘˘شضق ى˘˘ل˘˘ع
بائذ هششوانتت يذلا مكنطول ًةنايشصو
صشو˘˘حو ه˘˘شضرأا صشه˘˘ن˘˘تو ة˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
تارماؤوملا هد˘شض كا˘ح˘تو ،را˘م˘ع˘ت˘شسلا
ةدارإاب ككفت داكتو ،ةيلودلاو ةيلحملا
نم بطششتو ،انتيشضق انتمأا نم صضعبلا
عقاولا ريغتو ،اندÓب ةيشسايشسلا ةطراخلا

نوينيطشسلفلا اهيأا ايف.انئادعأل ًةمدخ
دد˘ع˘˘تو م˘˘كتا˘˘ه˘˘جو˘˘ت فÓ˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع
يف اونوك ،مكتاءامتنا زيمتو مكتاقبط
لا˘جر˘لا ىر˘كذو لا˘ط˘بألا ةدا˘ه˘˘شش مو˘˘ي
اوظفحاو ،ةلحر˘م˘لا رد˘ق ى˘ل˘ع د˘جا˘مألا
لو ،م˘كت˘ي˘شضق ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘كف˘˘قاو˘˘م˘˘ب
نأا وأا ،مكيلع رمآاتي نأا ناك ٍيأل اوحمشست
نحنف ،مكبعشش ىلع هطورشش صضرفي
انشضرأا يفو ،ىقنأا انتابثبو ،ىوقأا انقحب
ةوقلا نم غل˘ب ا˘م˘ه˘م ود˘ع˘لاو ،ى˘ق˘ب˘ن˘شس
َوقي نلف ،نايغطلاو يغبلاو ،صشطبلاو
نم انمشسا وحمو ،انتيشضق بطشش ىلع

،ةينوناقلاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا م˘لا˘ع˘لا ة˘طرا˘خ
بع˘ششلا اذ˘ه ما˘˘مأا ًاز˘˘جا˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘شسو
اولذخت Óف ،ةرباشصلا هتمأاو يحشضملا
اولجشسو ،مكتانامأا اونوخت لو ،مكبعشش
ىقب˘ت˘ل ،م˘كءا˘م˘شسأا ٍرو˘نو ˘ٍمد ن˘م ٍداد˘م˘ب

،دبألا ىلإا ًة˘نا˘شصم ،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ًةد˘لا˘خ
اهلاجرو ،راب˘كلا قار˘ب˘لا ةرو˘ث لا˘ط˘بأا˘ك
.دجامألا ةابألا ةامكلا ديشصلا مششلا

ٌءابآاو ،ًلايجأا ثروت ٌلايجأا اهنأا اوملعاو
،ًلافطأا عشضرت ٌتاهمأاو ،ًءانبأا نوشصوي
،ٍفتك ىلإا ٍفت˘ك ن˘م ل˘ق˘ت˘ن˘ت ٌة˘ي˘قد˘ن˘بو
ىلإا اهم˘ل˘شستو ٌقا˘ن˘عأا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت ٌة˘نا˘مأاو
زجعي لو ،لاجرلا اهيف طرفي Óف ،قانعأا

لزانتي لو ،لاطبألا اهنع عافدلا نع
،ةمألا اهنع ىلختت لو ،بعششلا اهنع
يهو ،دادجألا ثرإاو ،لايجألا ةنامأا اهنإا
كلت ،رظتنملا دعولاو بوتكملا دهعلا

ة˘مألا ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ح ي˘ت˘لا ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘˘ه
تي˘˘ق˘˘˘بو ،بع˘˘˘ششلا ا˘˘˘هدود˘˘˘ح نا˘˘˘شصو
،ةرهطم اهتاشسدقمو ة˘نا˘شصم ا˘ه˘تا˘مر˘ح
اهتيوه روزي نلو ،ٌمشض اهبطششي نلف
ٌصسي˘ئر ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ي˘غ˘ي ن˘لو ،ٌلÓ˘ت˘حا ينو˘ي˘ه˘شص ٌم˘ي˘عز وأا ٌرور˘غ˘م ٌي˘كير˘مأا

 .ٌروتوم ٌلوطشسم

ُدقتي ِدامرلإَ تحت ٌرمجِ قإربلإ ِةروث ُءإدهصش
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ناطيتشسلاو باهرإلاو عمقلاو ديرششتلا ةشسايشس نإا
ةيمÓشسلا ةيوهلا صسمط يف حجنت نل ديوهتلاو
ةينيطشسلف ملاعم نم ىقبت ام ريمدتو ةيبرعلاو
انه نحنو ملشستشسي ملو نل ينيطشسلفلا بعششلاف
يف نورذجتمو نوقاب ةرحلا ةيبرعلا انشضرا ىلع
ةينطولا انتيوهو انقوقحب نوثبششتم صضرألا هذه
لÓتحلا ر˘حد ى˘ل˘ع نو˘م˘م˘شصمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

اهتمشصاعو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا انتلود ةماقإاو
.مهرايد ىلا نيئجÓلا ةدوعو صسدقلا
يف ةريبك ةروطخ يشسايشسلا قفلا يف ثعبنت
لÓتحلا ةموكح لشصاوت ثيح ةيلاحلا ةلحرملا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘هرا˘شصح صضر˘˘ف
بنا˘ج ى˘لا صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل ل˘ما˘كلا ا˘ه˘˘لز˘˘عو
ةيمÓشسإلا ةيوهلل صسمطلاو ديوهتلا تاشسرامم
ةيجهنمو ةجمربم ةشسايشسل ًاق˘فو ة˘ي˘ح˘ي˘شسم˘لاو
اهطيحم نع ةشسدقملا ةنيدملا لزع ىلإا يمرت
امل مشضلا ططخم ذيفنتو اهنم اهلهأا ريجهتو
فرعي تاب ام نمشض ةيبرغلا ةفشضلا نم ىقبت
يكيرملا لتكتلاو وها˘ي˘ن˘ت˘نو بمار˘ت ة˘ق˘ف˘شصب

تاططخم دوقي يذلا ير˘شصن˘ع˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا
.ةينيطشسلفلا ةيوهلاو دوجولل ةيفشصتلا
ةشسارشش دتششت تارماؤوملا هذهو ةلحرملا كلت نا

لÓتحلا صشيج هشسرامي امو ةيجمهو ةيششحوو
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘ماد˘عا ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ير˘كشسع˘˘لا

انتا˘م˘ي˘خ˘مو ا˘نار˘قو ا˘ن˘ند˘م˘ل ة˘ي˘مو˘ي تا˘حا˘ي˘ت˘جاو
يف اهرارمتشساو انيشضارأل ف˘ير˘ج˘ت˘لاو ر˘ي˘مد˘ت˘لاو
لكششب مشضلا تاططخم ذيفنتو ةزغ عاطق راشصح
ةدحتملا مملا هترقا امو ةيلودلا نيناوقلل فلاخم
وشضعك اهتيوشضعو نيطشسلف عشضو صصوشصخب
عارشصلا دمأا ةلاطإا ىلإا يدؤويشس يذلا رمألا بقارم
فنعلا تاماود ىلإا اهبوعششو ةقطنملاب ةدوعلاو
ىلع ةيرهو˘ج˘لا فÓ˘خ˘لا طا˘ق˘نو ر˘ف˘شصلا ع˘بر˘مو
ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا ي˘بر˘ع˘لا عار˘شصلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط د˘ي˘˘ع˘˘شص
لعج نود ةلوليحلاو هبيلاشسأاو هتاودأاو هميهافمو
ًاشسوملم ًاعقاو دوششنملا لداعلاو لماششلا مÓشسلا

لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ماز˘لا بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘م صضرألا ى˘ل˘ع
ءادن˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسلاو ة˘ي˘لود˘لا ةدارإÓ˘ل عو˘شضخ˘لا˘ب
ناطيتشسلا ةشسايشس فقوو لماششلاو لداعلا مÓشسلا

تجتن يتلا ةغلابلا ةروطخلا كلت لعلو.ديوهتلاو
ة˘مو˘˘كح˘˘لاو ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا را˘˘شصح˘˘لا ن˘˘ع
عاشضولا لم˘ج˘م ى˘ل˘ع تشسكع˘نا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةينيطشسل˘ف˘لا ي˘شضارلا ي˘ف ءاو˘شس ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
تاميخم يف ةب˘ع˘شصلا ةا˘ي˘ح˘لا ع˘قاو وا ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
امو نانب˘لو ا˘يرو˘شس تا˘م˘ي˘خ˘م ة˘شصا˘خو تا˘ت˘ششلا
ةاناعم نم ينيطشسلفلا بعششلا ءانبا هل صضرعتي
تايلا فقوتو انوروك ءابو راششتنا لظ يف تمقافت
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تاد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا
دادزت تحبشصأا تاميخملا عاشضوأاف ةينيطشسلفلا
نوكتل ملاعلا هيف لغششني يذلا تقولا يف ءوشس
انبعشش اهب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا أاو˘شسأا ن˘م ة˘ل˘حر˘م
ةبكنلا تايعادت نم يناعي لازي ل هنا ةشصاخو
هيف معنت يذلا تقولا يف ارجهم ادرششم صشيعيو
ل صضرا يف ءودهلاو نمألاب لÓتحلا ةموكح
اقباشس ةيناطير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا ن˘م د˘عو˘ب ا˘ه˘كل˘م˘ت
اوطعأا يتلاو ايلاح ةيكيرملا ةدحتملا تايلولاو
دوهيلل يموق نطو ةماقإاب لÓتحلا ةلودل قحلا
امم يناطيتشسلا ددمتلا اذه اورقأاو نيطشسلف يف

لح أادبم نع عجارتلاو ولشسوا تايقافتا فقوت جتن
تاعارشصلا ةماود يف ةقطنملا لاخدإاو نيتلودلا

.ةياهن ل ام ىلا يشسايشسلا رحانتلاو
رايخ وه مÓشسلا رايخ ىقبي صسيياقملا لكب
نوكي نا نم دب ل نكلو ينيطشسلفلا بعششلا
ينيطشسلفلا بعششلا حنمو لماششو لداع مÓشس
ىلعو ةلقت˘شسم˘لا ه˘ت˘لود˘ب فار˘ت˘علاو ه˘قو˘ق˘ح
دعبو يليئارشسلا يركشسعلا لÓتحلا ةموكح
امهم ةوقلا نأاب اوكردي نأا نينشسلا هذه لك
ناطيتشسلا نأابو عارشصلا اذه لحت نل تمظع
ةدارإا لتقت نل راشصحلاو رادجلاو زجاوحلاو
هتيرح لين ىلع هميمشصتو ينيطشسلفلا بعششلا

ققحتي نل رارقتشسلاو نملا ناو هلÓقتشساو
ةعورششملا هقوقح ينيطشسلفلا بعششلا لينب لإا

ةينيطشسلفلا ةلودلا مايقو لÓتحلا ءاهنإا نإاو
ةيشضق لحو صسدق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عو ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
ملظلا ع˘فر˘ل ى˘ندألا د˘ح˘لا نو˘كي˘شس ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا
تاشساي˘شسو ة˘ب˘كن˘لا ه˘ت˘ع˘قوأا يذ˘لا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
.ينيطشسلفلا بعششلاب يرشصنعلا لتكتلا

تإرمإؤوملإ لك لاصشفإإ ىلع نورداق ةدإرإ’إو ةدحولاب
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^
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ةبقرلإو نيتزوللإو نذأ’اب ةيحسص لكاسشم نم يناعت

ةليصسملإ يف دعاصسمأإ لبجب كÓم مهتنبإ جÓعل ريخلإ لهأإ دصشانت ركيوصس ىصسيع ةلئاع
ةحسصلإ عاطق ريدمو ةيسصولإ تاهجلإ ،ةليسسملإ بونج دعاسسمأإ لبج ةيدلبب ىسسيع ركيوسس ةلئاع دسشانت

ةذلف ذاقنإ’ لجاعلإ لخدتلإ ةرورسض ،نينسسحملإو ريخلإ لهأإ إذكو ،ةليسسملاب تايفسشتسسملإ حÓسصإإو ناكسسلإو
.ةثلاثلإ ةنسسلإ يف ديعسسلإ ميركلإ دبع ةيئإدتباب ةسسردمتملإو تإونسس90 ةبحاسص » كÓم»  ةذيملتلإ مهدبك

د˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘ب حر˘˘˘شص ا˘˘˘م بشسح
ةذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘شش ظ˘ي˘ف˘ح˘لا
نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘شسلا» ـل «كÓ˘˘˘˘˘˘م»
،ماع لبق تأادب كÓم ةاناعم
بعا˘ت˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ن˘يأا

نذألا تشسم ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘شص
،ووو ة˘ب˘قر˘لاو ن˘˘ي˘˘تزو˘˘ل˘˘لاو
رخألا دعب اموي رمألا روطتيل
مت˘ح ىر˘خأا صضار˘عأا ر˘ه˘ظ˘تو
ةداي˘ع˘لا ن˘ي˘ب ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع
ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘˘خألاو
ءابطألا رطشضيل ،ةمشصاعلاو
تايلمع ءار˘جإا نو˘شصت˘خ˘م˘لا

ةبقرلا ىوتشسم ىلع ةيحارج
ه˘ن˘ع ز˘ج˘˘ع ا˘˘م و˘˘هو ،نذألاو
ع˘˘˘م ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس كÓ˘˘˘˘م ل˘˘˘˘هآا
ليلاحتلل ةظهابلا في˘لا˘كت˘لا

،اهريغوو ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ع˘ششألاو
في˘لا˘كت˘لا نإا لا˘ق ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘شش
يف ةلئاعلا تعشضو ةظهابلا

اهنأاو اميشس اهرمأا نم قزأام
،ميتنشس نو˘ي˘ل˘م08 تبرا˘˘˘ق
ح˘م˘شست ل ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لا˘˘حو
ه˘˘˘تا˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘˘م ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ف˘˘يرا˘˘˘شصم˘˘˘لا

ةرتف ذنم ءادلا يناعت اهتدلاو

بعاتم نم فعاشض ام وهو
،ايونعم ىتحو ةيدام ةلئاعلا
ل˘هأا ف˘ط˘ع˘ت˘شسي ا˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش
ةدعاشسم نينشسحملاو ريخلا
تاو˘ف ل˘ب˘ق كÓ˘م ة˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
ةدعاشسملا ديري نملو ،ناوآلا

باشسحلاو فتاهلا مقر عشضو
تح˘˘ت يرا˘˘ج˘˘˘لا يد˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
.عيمجلا فرشصت
دبع ركيوشس9464792711
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا م˘˘قر  /  ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا

9211694660

ةي’ولاب ةيئافسشتسس’إ تاسسسسؤوملإ تاجايتحإ ةيبلت نع هزجع دعب
 سسابعلب يديصسب مدلإ نقح زكرم

 عربتلل نينطإوملإ وعدي
يديشسب مدلا نقح زكرم زجعي
ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت ن˘م صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا
لابقإلا ببشسب ،ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
مهاشس ام نيعربتملل مششتحملا
اميشس كنبلا نوزخم ذافن يف
امم ،ةيبلشسلا رمز˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

طقف ر˘شصت˘ق˘ي ه˘ل˘يو˘م˘ت ل˘ع˘ج
ةيلاج˘ع˘ت˘شسلا تلا˘ح˘لا ى˘ل˘ع
تقو˘لا ي˘ف تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا˘˘ب
ى˘شضر˘م˘لا ه˘ي˘ف بلا˘ط˘ي يذ˘˘لا
ةيحارجلا تÓخدتلا باحشصأا
˘مد˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
بل˘ج ق˘ير˘ط ن˘ع م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا˘˘ب
وأا ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘˘لا
ل˘ي˘جأا˘˘ت را˘˘ي˘˘خ ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا

.ةيحارجلا مهتايلمع
ن˘ع نو˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ف˘˘ششك د˘˘قو
ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا˘ب مد˘لا ز˘˘كر˘˘م
بلط7403 و˘ح˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘شسا
ي˘˘ف مد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘مز˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ششت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
رهششأا ةثÓثلا لÓخ يئلولا
لاثملا ليبشس ىلعف ،ةيشضاملا
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘˘ت
يناشسح رداقلا دبع يعماجلا
مد صسي˘˘˘˘˘ك0081 هد˘˘حو˘˘˘ل
ةيومدلا حئافشصلا نم107و
ديلوتلا ىفششتشسم هدعب يتأايل
ى˘ل˘ع هرود˘˘ب ل˘˘شصح˘˘ت يذ˘˘لا

نم74و صسي˘˘˘˘˘˘˘ك404
ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘˘قرألا .ح˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘شصلا
ةعفترملاب نوينعملا اهربتعا

ىلع نينطاوملا حششب ةنراقم
تÓمحلا مغر مهمدب عربتلا
اهب موقي يت˘لا ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا
دح ىلإا تلشصو يتلا زكرملا
ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا ءاد˘˘ج˘˘ت˘˘شسا

لجأا نم تاعاطق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

نود ن˘˘˘كل مد˘˘˘لا كن˘˘˘ب ءل˘˘˘م
ةعومجملا ىقبت ثيح ىودج
ةيطغت ىلع ىتح ةرداق ريغ
يف ام˘ي˘شس ،تا˘ب˘ل˘ط˘لا ف˘شصن
يذلا يلاحلا يحشصلا فرظلا
مها˘شس يذ˘لاو دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت
فوز˘ع ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششبو
نيعربتملا ىتحو نينطاوملا
م˘ه˘ب˘جاو ءادأا ن˘ع ن˘ي˘م˘˘ئاد˘˘لا
ة˘با˘شصإلا ة˘فا˘خ˘م ي˘˘نا˘˘شسنإلا
رخآا تناكو ،انوروك صسوريفب

ةليل مدلا صسايكأا عمج ةيلمع
نا˘˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘شش ن˘˘˘م72
زكرملا نكم˘ت ن˘يأا ،كرا˘ب˘م˘لا

مد صسيك008 وحن عمج نم
.رمزلا فلتخم يف
ح˘˘شضوأا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘فو
هذه نأاب زكرملا ىلع نومئاقلا
تشسي˘ل ة˘ع˘م˘ج˘م˘لا تا˘ي˘م˘˘كلا
ل˘ي˘ل˘ح˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ديدعلا داعبتشسا متي صسايكألا

لامعتشسÓل اهتيلباق مدعل اهنم
لباقملا˘ب ،ا˘ه˘با˘ح˘شصأا صضر˘م˘ل
ز˘كر˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ىد˘بأا

ديازت  نم مهفواخم مدلا نقح
ر˘شصن˘ع˘لا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا
ر˘مز˘لا ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شس يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
او˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘شصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةردا˘˘˘ن˘˘˘لا
ىر˘خأا ر˘مز ع˘م  ا˘ه˘نو˘شضيا˘ق˘ي
قÓط˘نا بب˘شسب ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘ل˘ل
ا˘˘مو فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شصلا م˘˘˘شسو˘˘˘م
رورم ثداو˘ح ن˘م ا˘ه˘ب˘حا˘شصي
ىلع نينطاوملل حشش لظ يف
مايألا نم مغرلاب مدلاب عربتلا
ة˘يو˘عو˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا
فلتخم اهب موقت يتلا ةيرودلا
ءادجتشسل ةي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
عافترا ل˘ظ ي˘ف  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ل˘ي˘شسغ˘لاو مد˘لا ر˘ق˘ف ى˘شضر˘م
.يولكلا

ودبع.صص
فرسصلإ تإونق ءابرهكلإ مإدعنإ نم نوكتسشي
ةيحسصلإ تامدخلإ فعسض بناج ىلإإ يحسصلإ

 ةاناعم ديزي تاكبصشلإ بايغ
ةنتاب يف ةبجام ينطاق

ةبجام ه˘ت˘ششم و˘ن˘طا˘ق ثد˘ح˘ت
ةيلو يف ةقا˘ط˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةريبكلا مهتا˘نا˘ع˘م ن˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب
تايرورشض فلتخم بايغ عم
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘قا˘ط ن˘م ةا˘ي˘ح˘لا

ي˘ح˘شصلا فر˘شصل˘˘ل تاو˘˘ن˘˘قو
.بورششلا هايملاو
نإا ،نا˘˘˘˘كشسلا صضع˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘قو
ه˘˘جاو˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تار˘˘ششع
يتكبشش مادعنا ببشسب بعاتم
،يحشصلا فرشصلاو ءا˘بر˘ه˘كلا
تامد˘خ˘لا ف˘ع˘شض بنا˘ج ى˘لإا
نأا ى˘ل˘˘ع اود˘˘كأاو .ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

لكاششم˘لا هذ˘ه ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ام وهو .ةليوط تاونشسل دتمت
ددع ذيفنتب ةبلاطم˘ل˘ل م˘ه˘ع˘فد
كراد˘˘˘ت˘˘˘ل ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ام ةشصاخ ،ةلجشسملا صصئاقنلا
ىلا ة˘ي˘ع˘شضو رو˘هد˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت

زاغلا ةكبشش رفوت مدع بناج
ةرورشضب اوب˘لا˘طو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
مهلكاششمل ةعجان لولح داجيإا
مهنأا ى˘لإا ن˘ير˘ي˘ششم ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ديدع يف هنوناعي ام اوحرط
تاطلشسلا ى˘ل˘ع تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
مل مهتلاغششنا نأا لإا ،ةيلحملا

يتلا ةي˘با˘ج˘يإلا لو˘ل˘ح˘لا ق˘ل˘ت
.اهنولمأاي
ى˘˘كت˘˘ششا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
ة˘يد˘ل˘ب ي˘تا˘ششم˘˘ب نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

مادعنا نم ،رداقلا دبع ليزع
لطع امم ةيحÓفلا ءابرهكلا
را˘˘˘˘بآلا ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
عجارت يف ببشستو ،ةيزاوترلا
ر˘˘ثأا˘˘تو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإلا
اعدو .ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا
ةيلحملا تاطلشسلا نو˘حÓ˘ف˘لا
ةيحÓفلا ءابرهكلا ريفوت ىلإا
ءا˘ه˘نإاو م˘ه˘طا˘ششن ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘ل
مغرلابف ،ةلجشسم˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا

ن˘م ةرر˘كت˘˘م˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا ن˘˘م
نأا لإا ن˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا فر˘˘˘ط
لاو˘˘ط ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ع˘˘شضو˘˘˘لا
حرط امك ،ةريخألا تاونشسلا
لا˘˘غ˘˘ششنا ي˘˘تا˘˘ششم˘˘لا نا˘˘˘كشس
باحشصأا ىدل ءابرهكلا بايغ
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشسلا
،ءانبلا صصخر ى˘ل˘ع او˘ل˘شصح˘ت
هنأا لإا لاغششألا لامكتشسا متو
.مهطبر متي مل

م.ءامسسأإ

ةرورسضب إوبلاط
طاسشن ثعب

ةرثعتملإ مهتاسسسسؤوم
ةلصشنخ جاصسنوأإ ةلاكو

لكاصشم عفرب مزتلت
ةلصشافلإ عيراصشملإ باحصصأإ

 ةيصصولإ ةرإزولإ ىلإإ
جا˘شسنوأا ة˘لا˘كو ةرادإا تم˘ظ˘ن
ءاق˘ل ار˘خؤو˘م ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو˘ب
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل ا˘ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت
ةلاكولا ق˘ير˘ط ن˘ع صضور˘ق˘ب
مهميشسقت مت نيأا ،اهتأاششن ذنم
تا˘شسشسؤو˘م ى˘لوألا ن˘ي˘ت˘ئ˘ف˘ل
ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت د˘˘ير˘˘تو ة˘˘˘ح˘˘˘جا˘˘˘ن
ة˘ئ˘فو ،ا˘ه˘ع˘يرا˘ششم ر˘يو˘ط˘تو
و صسÓ˘فإÓ˘ل تشضر˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ث
رت ملو لكاششملا يف طبختت
مت ة˘ششقا˘ن˘م˘لا لÓ˘خو .رو˘ن˘لا

لكاششملاو تلاغششنلا حرط
اهعفرل نيرشضا˘ح˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
نبب نمو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘ل˘ل
تلا˘غ˘ششنلاو طا˘ق˘˘ن˘˘لا م˘˘هأا

ثع˘˘˘˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘عإا ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘شض
اذكو ،ةرثعتملا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ةيطارقوريبلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘فر
ل˘ب˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو ي˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘ن ،تارادلا
ن˘م ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا

رخأاتل ةلاكولاو كونبلا فرط
بب˘˘شسب صضور˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘شست
رييغت صضفرو يلاملا زجعلا
ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا مد˘ع˘ل طا˘˘ششن˘˘لا
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا .لوألا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
ةردابملا اون˘م˘ث تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ة˘ي˘با˘ج˘با ةو˘ط˘خ ا˘هور˘ب˘ت˘عاو
ريوطتو مهتاشسشسؤو˘م حا˘ج˘ن˘ل
لفكتلاو فداهلا راوحلا لبشس
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف م˘ه˘تلا˘غ˘ششنا˘˘ب
صسي˘ئر د˘ه˘ع˘ت˘˘ي˘˘ل ،ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا
ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا
تا˘حار˘ت˘˘قلاو تلا˘˘غ˘˘ششنلا
باح˘شصأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا
.ةينعملا ةرازولل تاشسشسؤوملا

يداعسس .يون

ع.دلاخ

يلÓيج يديسس ةرئإدب لظلإ قطانم نياعي ةي’ولإ يلإو
ناصسملتب ةددحملإ اهلاجآإ يف عيراصشملإ ميلصست ةرورصض ىلع ثحلإ
يرومرم نمومأا ارخؤوم فرششأا

ة˘ق˘فر نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘لاو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘˘ئر
ةيلولل ماعلا نيمألاو يئلولا

ني˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا صضع˘بو
ىلإا مهتداق ةيدقفت ةرايز ىلع
اذههو ،يلÓيجلا يديشس ةرئاد
تاطلشسلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ةيمنتل ةفدا˘ه˘لا دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

اهلهتشسا ةيادبلا .لظلا قطانم
ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب ي˘ئلو˘لا د˘فو˘˘لا
ايمي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ود˘غو˘ب ة˘ير˘ق
نيأا يلÓيج˘لا يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ىلع فوقولل ةشصرفلا هل تناك
عيشسوتو ديدجت زاجنإا عورششم
ةأاششنم زاجنإاو ريهطتلا ةكبشش
عمجملا اذه ىوتشسم ىلع ةينف
ةط˘ح˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب ،ي˘نا˘كشسلا
ةيرق ىلإا يئلولا دفولا هجوت
افشصلا نيعو يفخملا يديشس
ةكبشش ىلع يلاولا فقو نيأا
ىلإا ه˘جو˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
راز نيأا ةجوغبو لايقنتب ةيرق
ي˘ئا˘˘م ناز˘˘خ زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘ششم
ىلإا عم˘ت˘شساو3م05 ة˘ع˘شسب
ةيلاعف ىدم لوح تاحيشضوت
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع عور˘ششم˘لا اذ˘ه
.نينطاوملا تايجاح
ىلإا يئلولا دفولا هجوت اهدعب
ةيدلبب ةنئاكلا ةيملعلا ةيوازلا
فا˘ط ن˘يا ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا يد˘˘ي˘˘شس
عمتشساو اهقفارم ىوتشسم ىلع
ةيفي˘ك لو˘ح تا˘ح˘ي˘شضو˘ت ى˘لإا
هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
روز˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيدلبلا هذهل قيتعلا دجشسملا
ه˘˘جو˘˘ت ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘ب
ة˘يلو˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لا
نيأا يلÓيجلا يديشس ةيدلب ىلإا

ةد˘حو ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو
ىلع فرعتو بوبحلا عيمجت
نيحÓفلل ةحاتملا تايناكمإلا
دا˘˘شصح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
هل تناك امك0202 صسردلاو

حبشسملا ةرايزل كلذك ةشصرفلا
فرعي يذ˘لا ي˘ب˘م˘لوألا ه˘ب˘ششلا
دقف هيلعو لاغششألا يف امدقت
تاحيشضوتلا دعب يلاولا ىطعأا

اذه مامتإا لجأا نم تاميلعتلاو
.ةنشسلا هذه لÓخ عورششملا

يئلولا د˘فو˘لا ل˘غ˘ت˘شسا ا˘م˘ك
ة˘شسرد˘م˘لا ةرا˘˘يز˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا
زكرم˘لاو ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا
نئاكلا يناشسفنلا يجوغاديبلا
عمتشسي نأا لبق ةيدلبلا صسفنب
لو˘˘˘˘˘ح لا˘˘˘˘˘˘ح صضر˘˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘لإا

عور˘˘˘˘˘ششم تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘شصخ
يذلا يبرغلا طششلا لÓغتشسا
ةدجاوتم تا˘يد˘ل˘ب50 لو˘م˘˘ي

ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘يلو˘لا بو˘ن˘ج ى˘ل˘ع
ةقاطبب ردق˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘فو˘ج˘لا
. اث/ل0061 يواشست
ه˘جو˘ت تا˘ط˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘ب
نيأا يهيوبلا ةيدلب ىلإا يلاولا

ىلع فوقولل ةشصرفلا هل تناك
ة˘شسرد˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘ششم
يدهموب» ديه˘ششل˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا

ة˘ير˘ق˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا «ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةر˘ي˘تو فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘قا˘˘م
دكأا ثيح ،لاغششألا يف ةيعون
اذه ىلع نيمئاقلا هاجتا يلاولا
اذه ميلشست ةرورشضب عورششملا
ةنشسلا لÓخ يمومعلا قفرملا
0202/1202 ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘لا

ةيرقب هدجاوت كلذك لغتشساو
دشسلا ىلإا هجوت ثيح ،ةروقام
يذلاو ةيرقلا هذ˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
تا˘˘عد˘˘شصت˘˘لا صضع˘˘ب فر˘˘ع˘˘˘ي
ى˘ط˘عأا د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةشسارد دادعإا ة˘ي˘غ˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
هذه لÓغت˘شسا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ة˘قدا˘شصم˘لا د˘ع˘ب اذ˘هو ةد˘حو˘لا

ةرازو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ه˘˘ل لو˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا
لÓغتشسا لجأا نم تايحÓشصلا

.همدع نم قفرملا اذه
كلذ˘ك ة˘شصر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
عا˘م˘ت˘شسÓ˘ل ي˘لاو˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م

ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘˘ششنل
ي˘˘ف تق˘˘ّل˘˘ع˘˘ت ةّد˘˘ع تلا˘˘ج˘˘م
ءا˘م˘لا ،ن˘ك˘ّشسلا˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ،بور˘˘ششلا
لّفكتلا مهل دكأا ن˘يأا ،ة˘ئ˘ي˘ه˘ّت˘لا
كلذو تا˘˘يو˘˘لوألا بشسح ا˘˘ه˘˘ب
اهادشسأا يتلا تاميل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘ل˘˘ل
تناك ةيدلب˘لا تاذ˘ب .ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
يئلولا دفولل ةيتاوم ةشصرفلا

ةددعتم ةدايعلا ةرايز لجأا نم
م˘ت˘ي فو˘شس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
،ةنشسلا هذه لÓ˘خ ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا

ةيبط تا˘مد˘خ مد˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لاو
ةقطنملا ينطاوم ةدئافل ةيعون
.مهتاجاح ةيبلتو
دبع دلوأا ةيرق ىوتشسم ىلع
ى˘لإا ي˘لاو˘لا  ع˘م˘˘ت˘˘شسا مÓ˘˘شسلا
عور˘ششم صصخ˘ت تا˘ح˘ي˘شضو˘˘ت
ةشصا˘خ˘لا ة˘ير˘شضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ى˘لإا ي˘نا˘كشسلا ع˘م˘ج˘م˘لا اذ˘ه˘ب

عور˘ششم ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا بنا˘ج
ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘شش زا˘ج˘نإاو ة˘شسارد
ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘ششل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا

ي˘نا˘م˘ي˘لا دلوأا ة˘ير˘ق ىو˘ت˘شسم
ة˘يو˘نا˘ث˘لا روز˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘هو
دباعلا ةيرقب ةن˘ئا˘كلا ةد˘يد˘ج˘لا

لÓخ عاطق˘لا م˘عد˘ت˘شس ي˘ت˘لاو
.ةلبقملا ةيشساردلا ةنشسلا

ةرا˘يز˘لا هذ˘ه ي˘لاو˘لا م˘ت˘ت˘خاو
يد˘ي˘شس ةر˘ئاد ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا˘ب ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج˘˘لا

ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘ششم
بعلملل يعانطشصلا بششعلاب
اذه ىوت˘شسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لا
«دبا˘ع˘لا» ي˘نا˘كشسلا ع˘م˘ج˘م˘لا

،ه˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘ششألا تأاد˘˘˘ب ثي˘˘˘ح
يلاولا هل˘غ˘ت˘شسا يذ˘لا ءي˘ششلا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةر˘ي˘˘تو مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف عار˘˘شسإÓ˘˘ل
اذه ميلشست متي ىتح لاغششألا
يف هلعجو يمومع˘لا ق˘فر˘م˘لا

 .ةيرقلا بابشش لوانتم
صشاتيلتوب. ع
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،نادجولا بذهت ةÒبك ةيسسفن ةحار ةكرات ،اهعمتسسم نادجوب يلتختل ةيعيبط ةينوفمسسل ةفزاعو رز÷او
مÓظلا طسسبي نأا ةياغ ¤إا ،ةيعيبطو ةيداع رومألا ،ةنيكسسلا توسص انه ولعي توسص Óف ةنيكسسو ءوده طسسو

بخسص اهعمو ديعب نم براقتت تانحاسش تاكر� تاوسصأا أادبت ةأاجف ،ةقطنŸا ىلع هلودسس ليللا يخريو ،كلا◊ا
.نومداق لامرلا بهن ةباسصع مهنإا معن..ليم÷ا ناكŸا نوكسس ةرسساك ةهقهقلاو ثيد◊ا

تاحول نودب تانحاسش
رثألا فÓتإل ميقرت

ضضبقلا مت لاح يف
مهيلع

دعوملا نيحي ،مÓظلا لولحب
ءاكرشش لك هيلع قفتا يذلا
تانحاششلا أاد˘ب˘ت˘ل  ،ة˘با˘شصع˘لا
كلا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ن˘م يراو˘ت˘˘لا˘˘ب
فلخو ريبك ريباوط ةلكششم
ناشصخشش دجوي ة˘ن˘حا˘شش ل˘ك
تاودأا مهعم نيلماح رثكأا وأا
تÓماحو لواعملا نم رفحلا
،اهيف زيمملاو ،ةيوديلا لمرلا
ةلا˘ح ي˘ف تا˘ن˘حا˘ششلا ل˘ك نأا

يأا ل˘م˘ح˘ت لو اد˘ج ة˘ئر˘ت˘ه˘م
ةلي˘ح ي˘هو _ ،م˘ي˘قر˘ت ة˘حو˘ل
تا˘˘با˘˘شصع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا أا˘˘ج˘˘ل˘˘˘ت
نمألا حلا˘شصم ن˘م بور˘ه˘ل˘ل
اذإا ام ةلاح ي˘ف تا˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف م˘ه˘ل او˘شضر˘ع˘˘ت

بور˘ه˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كي ه˘نأا ثي˘ح
لمجلا هءارو اكرات ايشصخشش
كشسمي ل نأا مهملا لمح امب
ىل˘ع ددر˘ت˘ي را˘ع˘شش و˘هو ،و˘ه
أادبتل ،_ نيقئاشسلا ةنشسلأا لك
با˘شصت˘غا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
يمدت دها˘ششم ي˘ف ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ثراو˘˘كل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن بو˘˘ل˘˘ق˘˘لا
تبب˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘كيإلا
نم مكف ،تاباشصعلا هذه اهيف
تايلمع ببشسب رجه ئطاشش
راشصو لامرلا عيمجتو رفحلا

ناك نأا دعب ادج ابعرم هرظنم
.نيفاطشصملل ةلبق

..ةبقارملا جاربأا
مانت ل نويع نوربخم

قيرطلا لوط ىلع
عم ةق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘ن˘ي˘شصق˘ت ىد˘ل
نيذلاو كلانه ناكشسلا صضعب
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ي
صضر˘ع˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘ششلا
ي˘ب˘ها˘ن نأا ا˘ن˘ل ل˘ي˘ق ،به˘ن˘ل˘˘ل
ةمظنم تاباشصع مه لامرلا

نود ةكرح يأاب نوموقي لو
م˘˘ه˘˘˘شسي˘˘˘شساو˘˘˘ج ةرا˘˘˘ششت˘˘˘شسإا
،قيرطلا ة˘ل˘ي˘ط نور˘ششت˘ن˘م˘لا

كل˘شسم˘لا ن˘ي˘مأا˘ت م˘ه˘ت˘م˘ه˘مو
،تامولعملا لكب مهديوزتو
ة˘شضب˘ق ي˘ف او˘ع˘ق˘˘ي ل ى˘˘ت˘˘ح
م˘ه˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ف ،ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم
تارايشسلا بوكر يف لثمتي
ق˘ير˘ط˘لا ة˘ل˘ي˘ط نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘يو
ة˘˘كر˘˘ح يأاو ،ا˘˘با˘˘˘يإاو ا˘˘˘با˘˘˘هذ
مهؤوÓمز نوربخ˘ي ة˘هو˘ب˘ششم
ثيح ،ةريغ˘شصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘كب
ىتح مهل ليلدلا ةباثمب مهنأا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ق˘ير˘ط˘لا او˘ن˘˘مؤو˘˘ي
.غيرفتلا تاطحم

درمزلا ئطاسش
جذومن تسسوسساتب

كاهتناو ريبكلا بارخلل
 ةعيبطلا

ناك ،ةيشضاملا تاونشسلا يف

تشسو˘شسا˘ت˘ب در˘مز˘لا ئ˘طا˘˘شش
ذÓملاو نيفا˘ط˘شصم˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق
نم ءاوشس عيمجل˘ل ل˘شضف˘م˘لا
،ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خوأا ة˘˘يلو˘˘لا ل˘˘خاد
نم ةيلو˘لا يد˘شصا˘ق ة˘شصا˘خ
هبرق مكحب ةي˘قر˘ششلا ة˘ه˘ج˘لا
قيرطلا نم هبرق اشضيأاو مهل
لإا د˘ع˘ب˘ي ل و˘ه˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
قير˘ط˘لا ن˘ع را˘ت˘مألا ع˘شضب˘ب
هرفوت ىلإا ةفاشضإلاب ينطولا

ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا صضع˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ادوشصقم ائطاشش ه˘ن˘م تل˘ع˘ج
ي˘˘ف ن˘˘كل ،ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ن˘˘م
ر˘˘˘ج˘˘˘ه ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ماو˘˘˘˘عألا
ع˘ي˘م˘ج˘لا اذ˘ه ن˘˘م ئ˘˘طا˘˘ششلا

نأا دعب ،تÓئاعلا نم ةشصاخ
به˘ن تا˘˘با˘˘شصع ه˘˘ب تث˘˘ب˘˘ع
بار˘خ ى˘لإا ه˘ت˘لو˘حو لا˘مر˘˘لا

ر˘ف˘حو ل˘مر˘لا ن˘م تا˘مو˘˘كو
،كلانهو انه ةيمار˘ت˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ناكملا اذه نأا كل ليخي ىتح
عورششم قÓط˘نل ه˘ي˘ف أا˘ي˘ه˘ي
عور˘ششم لإا صسي˘ل ه˘ن˘˘كل ،ا˘˘م
يتلا لا˘مر˘لا به˘ن تا˘با˘شصع
ة˘ي˘جو˘لو˘كيإا ثراو˘ك تف˘ل˘خ
رظنملاو ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
.بعر مÓفأاب هبششأا حبشصأا

 ريسست تانحاسش
 ضسكاعم هاجتا يف

..عيرسسلا قيرطلا يف
˘˘مو˘˘ق˘˘ت نا˘˘ي˘˘حألا بلا˘˘غ ي˘˘ف
ريشسلاب لامرلا بهن تانحاشش
قيرطلل صسكاعملا هاجتلا يف
ءاوشضأا ءافطإا ىلإا ةفاشضإلاب
يفختلاو هيومتلل مهتانحاشش
،نمألا حلاشصم نم تÓفإÓل
يذاحم ئطاششلا نأا مكحبو
ط˘ئا˘ح ا˘ه˘ع˘ط˘ق˘يو ق˘ير˘ط˘ل˘˘ل
جر˘ع˘ن˘م˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘ن˘م˘شسإا
هيف د˘جو˘ي ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘نارود
ام وهو نمألا حلاشصمل  زجاح
ريشسلا لامرلا يبهانب رطشضي
ام وهو ،صسكاعملا هاجتإلا يف
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘كششي
ي˘فو ،ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ي˘كلا˘شس
تثد˘ح تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
،ةتيممو ةريثك رورم ثداوح
باحشصأا اهيف ببشستي تايفو
ثيح ،لامرلا بهن تانحاشش
هاجتا وذ قيرط يف ريشست كنأا

ةنحاشش كيقÓت ةأاجفو دحاو

،ءاوشضأا نود˘بو كها˘ج˘تإا ي˘ف
ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ح˘˘ب˘˘شصأا ى˘˘ت˘˘ح
ر˘ي˘ب˘ك ر˘ط˘خو ءادو˘شس ة˘ط˘ق˘˘ن

ل نيذلا ةشصاخ ةراملا ىلع
جورخب نوملعي لو هنوفرعي
هبناج ىلع توملا تانحاشش
نأا ةدعتشسم يه يتلاو نميألا
مهملا ،ةظحل يأا يف كلتقت
ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘˘ف ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شست نأا

مÓظلا يف رييÓملا لشصحتو
با˘شسح ى˘˘ل˘˘ع و˘˘لو صسماد˘˘لا

.نيرخآلا ةايح
تاءادتعاو تاداسشم

نمألا حلاسصم ىلع
 ينطولا كردلاو

ثدحي تارملا نم ريثك يف
ينطولا كردلا نيعأا عقت نأا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصمو
يف لامرلاب ةأابعم تانحاشش
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع أاد˘˘ب˘˘ت˘˘ل ،ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
اهيف أاجلي ي˘ت˘لاو ةدرا˘ط˘م˘لا

ى˘لإا لا˘مر˘لا به˘˘ن ة˘˘با˘˘شصع
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

ةحلشسألا لكو تافوذقملاو
تاو˘ق ة˘ه˘جاو˘م˘ل ءا˘شضي˘ب˘˘لا
نع مهين˘ث ة˘لوا˘ح˘مو ن˘مألا

بلا˘˘غ ي˘˘فو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘حÓ˘˘م
ق˘˘ئا˘˘شس ر˘˘ط˘˘˘شضي نا˘˘˘ي˘˘˘حألا
طشسو اهغارفإا ىلإا ةنحاششلا
ةكرح لقرعي ىتح قيرطلا
ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شست لو رور˘˘˘م˘˘˘لا

،هب لوشصولا نمألا حلاشصم
كر˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ىر˘˘خأا ا˘˘نا˘˘ي˘˘˘حأاو
هد˘ل˘ج˘ب رار˘ف˘˘لاو ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششلا

ن˘ج˘شسلا ة˘بو˘ق˘ع ن˘م ا˘˘فو˘˘خ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مار˘˘غ˘˘لاو
طو˘ي˘خ ف˘ششكو ه˘لا˘˘ط˘˘ت˘˘شس
كا˘˘شسمإلا م˘˘ت نإا ه˘˘ت˘˘با˘˘شصع
.هب ةحاطإلاو

تÓيف ،رييÓم
هنإا.. ةرخاف تارايسسو

ضشحافلا ءارثلا
هرخآا ىلإا طيخلا تعبتت اذإاو
لوألا نورابلا ىلع تفرعتو
يذلاو تا˘ن˘حا˘ششلا بحا˘شصو
،لامعلا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ف˘ظو˘ي
صصا˘خ˘ششأا م˘ه˘ب˘ل˘˘غأا د˘˘ج˘˘ت˘˘شس
تارايشس نوكلمي ،ادج ءايرثأا
نود˘تر˘˘يو تÓ˘˘ي˘˘فو ةر˘˘خا˘˘ف
ل فتاهلاو ،ادج ةقينأا تلدب

وهف ،مهناذآا نع عطقني داكي
هذوفنو ه˘ف˘تا˘ه˘ب لإا ل˘م˘ع˘ي ل
به˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘كشش يذ˘˘˘˘لا
ثي˘ح ،لا˘˘مر˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
تا˘˘˘با˘˘˘شصع ن˘˘˘م او˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةبترب تانوراب ىلإا نيمرجمو
تا˘ي˘شصخ˘ششو لا˘م˘˘عأا لا˘˘جر
.ةقومرم

اقيرط دعب فرعت ملو قرو ىلع اربح تيقب
نيلوؤوسسملا دوعو مغر ديسسجتلل

ةجوت ةيدلبب ةعمجلإ قوصس رإود ناكصس
ةيومنتلإ عيراصشملإ ديصسجتب نوبلاطي ةياجبب
ةعمجلا قوشس راود ناكشس داع
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو ة˘جو˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
عيراششم يف مهقحب ةبلاطملل
تيقب يتلا ةيلح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

دعب فرعت ملو قرو ىلع اربح
دوعولا مغر ديشسجتلل اقيرط
تاطل˘شسلا ند˘ل ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا
ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘˘كب˘˘شش حÓ˘˘˘شصا عور˘˘˘ششم˘˘˘ب
هذ˘ه تل˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
تاو˘ن˘شسل ة˘ئر˘˘ت˘˘ه˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا

ناكشسلا لقنت قيعت تحشضأاو
امك ،مهانكشس ةقطنم ىلإاو نم
هايملا ةردن ن˘م نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأا
نأا م˘غر بر˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘˘جو˘˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ذ˘ن˘مو ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
تايمك ىل˘ع ا˘ه˘تر˘فو˘ب مد˘ق˘لا

،ةيعيبطلا هايملا نم ةنوزخم
ةرانإلا بايغ كلذ ىلإا فشض
اهل رومأا نم اهريغو ةيمومعلا

فور˘ظ˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ة˘˘ل˘˘شص
صصئا˘ق˘ن˘لا هذ˘هو ،ة˘ي˘ششي˘ع˘م˘˘لا
ي˘ن˘طاو˘م˘ب تع˘فد ة˘ل˘ج˘شسم˘˘لا

ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘شس ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو ا˘˘˘هر˘˘˘شصح˘˘˘˘ل
نأا ةيغب نييلحملا نيلوؤوشسملل
ىلع مجرتتو ةيغاشص ناذأا دجت
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘لا صضرأا
ى˘ل˘ع ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف عور˘˘ششلا
ةرو˘˘˘شصبو ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضرأا

نيشسحت ىلا ةيمارلا ةشسوملم
لمأا وهو ،يششي˘ع˘م˘لا م˘هرا˘طا
مهنم ايعشس ةدم ذنم مهدواري
ةيلحملا ةيمنت˘لا ة˘ل˘ج˘ع ع˘فد˘ل
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م جار˘˘˘خإاو
 .ةلزعلاو صشيمهتلا

ناوكزام ةيرق ناكسسو..
نوبلاطي ةفيلخوبب

يسسيئرلا قيرطلا ديبعتب
ناو˘كزا˘م ة˘ير˘ق نا˘˘كشس بلا˘˘ط˘˘ي
ةيلوب ةفيلخوب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
اميشسل  ةيلحملا تاطلشسلا ةياجب

عارشسإلاب ةيدلب˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
عور˘ششم˘لا ط˘˘ي˘˘ششن˘˘ت ةدا˘˘عإا ي˘˘ف
يشسيئرلا قيرطلا ديبعتب صصاخلا
ناك يذلاو ،مهتيرق ىلا يدؤوملا

،رهششأا ذنم ناكشسلا صسامتلا لحم
قرو ىلع اربح يقب كلذ نأا لإا

ى˘لا ه˘ق˘˘ير˘˘ط د˘˘ع˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي م˘˘لو
ناكشسلا صضعب بشسحو ،ديشسجتلا
ةيعشضولاب قيرطلا نأا اودكأا نيذلا
ا˘˘تا˘˘ت˘˘˘ب ح˘˘˘ل˘˘˘شصي ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
م˘ه˘ع˘فد ا˘م و˘هو ،لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
عورششملا ىلع نيمئاقلا ليجعتل
اذه ةجلاع˘م د˘شصق ه˘ب ما˘م˘ت˘هÓ˘ل
،نكمم تقو برقأا يف لكششملا

اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
هيلع قيدشصتلا مت دق عورششملا

يتلاو ةيلحملا تاطلشسلا لبق نم
ـب ردقي ايلام افÓغ هل تشصشصخ
فرع هنأا لإا ،ميتنشس نويلم007
ةمزأا ببشسب ديشسجتلا يف ارخأات

كلذ نود تلاح يتلا91 ديفوك
ع˘يرا˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غا تل˘˘ط˘˘عو
ةقلعتملا كلت ةشصاخو ةيو˘م˘ن˘ت˘لا
ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘ششألا˘˘ب
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بشسحو ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو
قلطنتشس لاغششلا نإاف ةرفوتملا
ةاناعملا عفر فدهب كلذو ،ابيرق
ناو˘˘كزا˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘كشس ن˘˘˘ع
 .ةيمويلا مهتششيعم راطا نيشسحتو

ت.Ëرك

 رارقلا يف رظنلا ةداعإاو لجاعلا لخدتلا ةرورسضب يلاولا اوعد
طاصشن نع ديمجتلإ عفرب نوبلاطي نوبختنم

تليصسمصسيت يف نويعلاب يدلبلإ يبعصشلإ سسلجملإ
صسل˘ج˘م˘لا˘ب نو˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م بلا˘˘ط
نويعلا ةيدلبل يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
مت يذلاو  ،تليشسمشسيت ةيلوب
يلاو لب˘ق ن˘م ه˘طا˘ششن د˘ي˘م˘ج˘ت
يرادإا نيي˘ع˘تو ق˘با˘شسلا ة˘يلو˘لا
ي˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا نوؤو˘شش ر˘ي˘ي˘شست˘ل
˘‐ظو˘ف˘ح˘م ة˘ف˘ير˘كز ‐ ة˘يلو˘لا
يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘شضب
تا˘ي˘حÓ˘شص ةدا˘˘عإاو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لاو
ح˘˘لا˘˘شصم ةا˘˘عار˘˘مو صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ط˘˘شسبأا˘˘ب و˘˘لو ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةرا˘˘نإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ك تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا

رو˘˘مألا صضع˘˘˘بو ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لاو
ة˘يد˘ل˘ب نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
لإا اهر˘ي˘ي˘شست ن˘كم˘ي ل نو˘ي˘ع˘لا
ق˘شسا˘ن˘ت˘˘م ي˘˘ب˘˘ع˘˘شش صسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
ى˘˘ت˘˘ح م˘˘ج˘˘شسن˘˘مو ل˘˘ما˘˘كت˘˘مو
نم ديج وهام م˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘شسي

اذه .اهينطاومو ةيدلبلل تامدخ
ي˘لاو˘لا ن˘م ءلؤو˘˘ه بلا˘˘ط د˘˘قو
رارق يف رظنلا ةداعإا ةرورشضب
ديمجتب ماق يذلا قباشسلا يلاولا
دحاو صصخشش نييعتو صسلجملا

وهو ةيدلبلا نوؤوشش ةرادإل نيعم
ءلؤو˘ه ه˘شضم˘ه˘ي م˘ل يذ˘لا ر˘مألا
ةيدلبلا نأا نوري نيذلا نيبختنملا
ةحاشسم ربكأا ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ت ي˘ت˘لا
قو˘ف˘ي نا˘كشس دد˘ع˘بو ة˘يلو˘لا˘ب
ن˘˘كم˘˘˘ي ل ة˘˘˘م˘˘˘شسن00052
صصخ˘شش فر˘ط ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘شست

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،د˘˘حاو
لح داج˘يإا ةرور˘شضب ة˘لوؤو˘شسم˘لا
تا˘ي˘˘حÓ˘˘شص ةدا˘˘عإل ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت
نم يدلب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘مد˘خ ل˘جأا

مشضت يتلا ةيدلبلا هذهب ةيفيرلاو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘كشس تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
لازت ل ةرواجم ىرقو ريواودو
نيلئاشستم ،ةاناعملا يف طبختت

يذ˘لا ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا بب˘˘شسلا ن˘˘ع
طا˘˘ششن د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ءارو ن˘˘م˘˘كي
قباشسلا يلاولا لبق نم صسلجملا
د˘كأا ثي˘ح ،ه˘ما˘ه˘م ة˘ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

نأا ينوناقلا نأاششلا يف نوشصتخم
دنتشسي ل صسلجملا ديمجت رارق
نأا ليلدب ةينوناق صسشسأا يأا ىلع
نم اهد˘ي˘م˘ج˘ت وأا صسلا˘ج˘م˘لا ل˘ح
ة˘شسا˘ئر وأا ةرازو˘لا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص
ديمجت رارق يتأايو ،ةيروهمجلا
هذهل يدلبلا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا
ل˘ح رار˘ق د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ناميل˘شس يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب صسل˘ج˘م
ةيدلب صسلج˘م و˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ى˘ق˘ب˘ي˘ل
يلاو ل˘خد˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي نو˘ي˘ع˘لا
تايحÓشص ةداعإا لجأا نم ةيلولا
ةداعإاو يدلبلا يبعششلا صسلجملا
ديمجتلا عفرو هلخاد ةايحلا ثعب

ةمدخ لم˘ع˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ه˘ن˘ع
.ةيدلبلا هذهب نينطاوملا حلاشصمل

ز.دمحأا

نينطاوملا تجرخأا
لظ يف تاجاجتحا يف
 عورسشملا ميلسست رخأات
ناكصس دعي رإردأإ يلإو

نيوايميت ةيدلب
ةلكصشم لحب ةيدودحلإ

هايملإ ةردن
ي˘بر˘ع˘˘لا راردأا ي˘˘لاو د˘˘عو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كشس لو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب
ةعباتلا ةيدودحلا نيوايميت
جر˘ب ة˘يرادلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘ل˘˘ل
ةلكششم لحب ،راتخم يجاب
ي˘˘ف بر˘˘˘ششلا ها˘˘˘ي˘˘˘م ةرد˘˘˘ن
اذ˘˘هو ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا
ينكاشس تاءادنل ةبا˘ج˘ت˘شسا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيجاجتحا ةكرح يف تلخد
هايملا عاطقنا ىلع ةعشساو
ررق امك ،برششلل ةحلاشصلا
لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘شساو ا˘˘˘˘˘˘شضيأا

ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘م تاءار˘˘˘˘˘˘جإل
عرف حتف هايملل ةيرئازجلا
ميعدتو ةيدل˘ب˘لا تاذ˘ب ا˘ه˘ل
يجاب جرب ةبدتنملا ةيلولا

حير˘ه˘شص ة˘ن˘حا˘ششب را˘ت˘خ˘م
اذ˘˘˘كو ر˘˘˘ت˘˘˘ل فلا01ةعشسب
ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘ششنإا

تا˘ير˘˘يد˘˘م ةد˘˘ع ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
مÓتشسا ةي˘ل˘م˘ع˘ل ار˘ي˘شضح˘ت
ن˘م ها˘ي˘م˘لا بل˘˘ج عور˘˘ششم
ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع توار˘˘˘˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
و˘˘˘˘˘˘هو ،م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ك09ةفاشسم
ف˘˘˘ل˘˘˘ك يذ˘˘˘لا عور˘˘˘ششم˘˘˘لا

ن˘م ر˘ث˘كأا  ة˘لود˘لا ة˘ن˘˘يز˘˘خ
ذ˘ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘˘شس را˘˘ي˘˘ل˘˘م082
ةنشس هزاجنإا لاغششأا قÓطنا

ر˘خأا˘ت فر˘ع يذ˘لاو3102
.اريبك

     مسساقلب يفيرسشوب

ميهارب هللادبع :جاتربور
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جات عزتني سسومإر
ةنولصشرب ةروطصسأإ

،صسومار وي˘جر˘ي˘شس ي˘نا˘ب˘شسإلا ل˘ج˘شس
راشصتنلا يف اًفده ،ديردم لاير دئاق
تايرابم نمشض داديشسوشس لاير ىلع
ةكبشش بشسح˘بو ،ا˘غ˘ي˘ل˘ل03 ةلو˘ج˘لا
اذ˘ه نإا˘ف ،تا˘ي˘ئا˘شصحإÓ˘ل «ا˘كاو˘˘كشس»
يف صسومارل86 مقر لمحي فدهلا
اًقوفتم ،اغيللا ي˘ف ه˘تا˘كرا˘ششم خ˘يرا˘ت
،ناموك دلانور يدنلوهلا ىلع فدهب
ح˘ب˘شصي˘ل ،ق˘با˘شسلا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ع˘˘فاد˘˘م
يرودلا خيرات يف فاده عفادم لشضفأا
ز˘كر˘م˘لا نا˘مو˘ك ل˘ت˘ح˘يو ،ي˘نا˘ب˘شسإلا
ي˘تأا˘يو ،ا˘ًفد˘ه76 د˘ي˘شصر˘ب ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ثلاثلا زكرم˘لا ي˘ف ور˘ي˘ي˘ه ود˘نا˘نر˘ي˘ف
زكرملا يف يريبو ،اًفده06 ديشصرب
لتحي امنيب ،اًفده25 ديشصرب عبارلا

صسما˘خ˘لا ز˘كر˘م˘لا صسو˘لرا˘ك و˘تر˘بور
.اًفده64 ديشصرب

بلاطي ناك رفيلوأإ
يناصس مصض يف عإرصسإ’اب
صسراحلا ،ناك رفيلوأا يناملألا بلاط

و˘شضعو ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب˘ل يرو˘ط˘˘شسألا
ي˘خو˘ت˘ب مو˘ي˘لا ،يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا صسل˘˘ج˘˘م
يناشس يوريل لاقتنا فلم نأاششب رذحلا

ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا ي˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ن˘˘م
يفيشصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،يرا˘فا˘ب˘لا
ريدملا ،لويدراوغ بيب ناكو ،لبقملا
حرشص د˘ق ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا

،هدقع ديدمت ديري ل يناشس نأاب ارخؤوم
دعب يزيلجنإلا يدانلا ةرداغم مزتعيو
نرياب نأا ودبيو ،يراجلا مشسوملا ةياهن
رفظلل ،اًظح رفوألا حششرملا وه خنويم
،كلذ عمو ،يناملألا بعÓلا تامدخب
اهلقن تاحيرشصت يف ،ناك رفيلوأا لاق
ل» :يشسنرفلا «توبشس01 ول» عقوم
عم هدقع يف مشسوم (يناشس) هيدل لازي
رخآا ءيشش كانه صسيلو ،يتيشس رتشسششنام
:فا˘˘˘شضأاو ،«ه˘˘˘ن˘˘˘ع لا˘˘˘ق˘˘˘ي نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
تلاقت˘نلا ن˘ع كلذ د˘ع˘ب ثد˘ح˘ت˘ن˘شس»
تم˘شس˘˘ُح اذإا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لاو
،ديدشش رذحب لماعت˘لا كي˘ل˘ع ..ل˘ع˘ف˘لا˘ب

نأل ،ةيدا˘شصت˘قلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘شصا˘خ
.«لبقملا مشسوملل دتمت دق ةمزألا

 رقتصسي نامريج ناصس
ةدوقفملإ ةعطقلإ ىلع

نأا ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘ي نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس صسيرا˘˘ب
صضيو˘ع˘ت˘ل د˘يد˘ج ع˘فاد˘م ن˘ع قو˘شسلا

،اوازروك نيفيلو افليشس وغايت ليحر
عم مشسوملا ةياهن˘ب نÓ˘حر˘ي˘شس ن˘يذ˘لا
ةفيحشص بشسحبو ،ا˘م˘ه˘يد˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نا
فده˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «ترو˘ب˘شس»
يشسنرفلا وه نامريج ناشسل يشسيئرلا
،خنويم نرياب عفادم ،زيدنانره صساكول
عا˘فد بل˘ق˘˘ك بع˘˘ل˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لاو
ىلإا زيدنا˘نر˘ه م˘شضناو ،ر˘شسيأا ر˘ي˘ه˘ظو
نم اًمداق ،مشسوملا اذه علطم نرياب
ةيشسايق ةقفشص ي˘ف ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
دامتعلا نكل ،وروي نويلم08 تغلب

ءاجو ،عقوتملا ردقلاب نكي مل هيلع
زيفيد وشسنوفلأا يدنكلا عم دقاعتلا

صصرف نم صصلقيل ،نرياب عم هقلأاتو
كلذ ع˘مو ،ة˘كرا˘ششم˘لا ي˘ف صسا˘˘كو˘˘ل
ه˘˘تارد˘˘ق ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘ث كا˘˘˘ن˘˘˘ه
تقولا ي˘ف ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هرار˘م˘ت˘شساو
م˘م˘شصم نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس لاز ا˘م ،ه˘˘تاذ
ةقيدح ى˘لإا ز˘يد˘نا˘نر˘ه را˘شضحإا ى˘ل˘ع
ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ة˘˘مزألا ن˘˘كل ،ءار˘˘مألا
،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ثد˘˘حأا ي˘˘ت˘˘لا
ميدقت ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص كا˘ن˘ه ل˘ع˘ج˘ت˘شس
همشضل نرياب اهعفد يتلا ةميقلا صسفن
.يشضاملا فيشصلا
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نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك ي˘˘كرا˘˘م˘˘ند˘˘لا دد˘˘شش
،نÓيم رتنإا طشسو مجن ،نشسكيرإا

قا˘ب˘شس ي˘ف لاز ل ه˘ق˘ير˘ف نأا ى˘ل˘˘ع
مغرلاب ،وتيدوكشسإلا بقلب جيوتتلا

6 قرافب ةرادشصلا نع داعتبلا نم
ى˘ل˘ع يروز˘تار˘ي˘ن˘˘لا زا˘˘فو ،طا˘˘ق˘˘ن
ي˘˘˘˘ف ،(1‐2) ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ا˘يرود˘ب˘ما˘شس
،52 ةلوجلا نم ةل˘جؤو˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
عم6 ىلإا طاقنلا قراف رتنإا صصلقيل
لا˘˘قو ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج رد˘˘˘شصت˘˘˘م˘˘˘لا
ةكب˘ششل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ن˘شسكيرإا
يفده» :«ايلاطيإا تروبشس ياكشس»
ا˘نأا ،ظ˘ح ة˘بر˘شض نا˘ك ي˘لو˘با˘ن ي˘˘ف
ر˘ي˘شس ة˘ي˘ف˘ي˘كب د˘˘ي˘˘ع˘˘شسو ن˘˘شسح˘˘تأا
فاشضأاو ،«نآلا ىتح رتنإا يف رومألا
ٍصضار انأا ؟رتنإÓل يمامشضنا رارق»
امدنع اًراح اًبيحرت تيقلت دقل ،هنع
ل˘كششب ن˘شسح˘ت˘ت رو˘˘مألا ،تل˘˘شصو
بعللا نأل Óًيلق نيزح انأاو ،لشضفأا
ي˘ن˘كل ،ًلا˘م˘ج ل˘قأا ر˘ي˘ها˘م˘ج نود˘ب
انأاو ،انه اهتدجو يتلا ةيلقعلا بحأا
ريغت دقل» عباتو ،«يرايتخاب ديعشس
تدجوو ،Óًيلق بعلملا يف يناكم
،لوألا طو˘ششلا ي˘ف ر˘ب˘˘كأا ة˘˘حا˘˘شسم
،يناثلا طوششلا يف رمألا ريغت امنيب
،«ه˘ج˘ه˘ن ا˘يرود˘ب˘ما˘شس ر˘ي˘غ ا˘مد˘ع˘ب

ام نÓيم رتنإا نأا نشسكيرإا ربتعاو
،بقللا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا قا˘ب˘شس ي˘ف لاز˘ي
نع طاقن تشسلا قراف نم مغرلاب
ةانقل تاحير˘شصت ي˘فو ،رد˘شصت˘م˘لا
كا˘ن˘˘ه» :ن˘˘شسكيرإا ح˘˘شضوأا ،ر˘˘ت˘˘نإلا

موشصخلا ،نآلا ي˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حا˘شسم
لو وراتولو وكاكول نم نوفئاخ
فادهألا ةعانشص ىوشس يلع نيعتي

ه˘برد˘م تا˘ح˘ير˘شصت لو˘حو ،«م˘ه˘˘ل
ل˘ي˘ج˘شست˘ب ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك
ىلع هنإا» :نايتشسيرك لاق ،فادهألا

نيفده ليجشست يناكمإاب ناك ،قح
يذ˘لا فد˘ه˘لا˘ب د˘ي˘ع˘شس ا˘نأا ،ة˘ل˘ي˘ل˘˘لا

حشضاولا نم نكل ،وكاكولل هتعنشص
ي˘˘ف ا˘˘ًشضيأا ن˘˘شسح˘˘تأا نأا بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأا
.«ىمرملا ىلع ديدشستلا

مداقلأ يفيصصلأ وتاكريملل راكفأأ كلمي هنأأ دكأأ

«غيلريميربلإ بقلب لوبرفيل ظافتحإ عنمل دعتصسم»:’ويدرإوغ

«رتنإإ يئانث نوصشخي موصصخلإو قحم يتنوك »:نصسكيرإإ

يذيفنتلا ريدملا ،اتورام يبيب دكأا
نأا ،د˘˘حألا مو˘˘ي˘˘لا ،نÓ˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإل
مل ،قيرفلا مجاهم زينيترام وراتول
فو˘˘ف˘˘شص ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا بل˘˘˘ط˘˘˘ي
ة˘يد˘نأا ة˘ب˘غر م˘غر ،يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا

د˘ع˘يو ،ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ع
تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوأا زر˘˘˘˘بأا د˘˘˘˘حأا ورا˘˘˘˘˘تول
يفيشصلا وتاكريملا ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
،ينيتنجرألا مج˘ن˘لا ن˘عو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةكبششل تاحيرشصت يف اتورام لاق
:«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا صسترو˘˘˘ب˘˘˘شس يا˘˘˘كشس»
مامتها رو˘ح˘م ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول»
قو˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نألا
،«كلذ فرعي عيمجلاو ،تلاقتنلا

،ةلئاه ةدوجب عتمتي هنإا» :فاشضأاو
ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘˘ن˘˘هو
..هلجأا نم انعم صضوافتلا يف بغرت
عيبل ةين يأا رتنإلا ىدل صسيل نكل

رب˘ع˘ي م˘ل اذإا كلذ˘ل ،ه˘ي˘ب˘عل ل˘شضفأا
،ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع بعÓ˘˘لا
:م˘ت˘ت˘˘خاو ،«ةد˘˘ششب ه˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘ن˘˘شس
طاششنلل فا˘ق˘يإا ةر˘ت˘ف كا˘ن˘ه تنا˘ك»
كلذل ،روهشش ةثÓث ةدمل يشضايرلا
لاوط هلعف ام ىلع همييقت بجي
همدق ام ىلع طقف صسيلو ،مشسوملا
مامأا ايلاطيإا صسأاك يئاهن فشصن يف
.«يلوبان

«ةلاح يف هعيبنصسو ليحرلإ بلطي مل وراتو’ »:اتورام

دحأا فطخ نم صسوتنفوج برتقا
ردر˘ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ب ة˘˘با˘˘ششلا بهاو˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ن˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ب
بشسح˘بو ،ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
،«ايناملأا ترو˘ب˘شس يا˘كشس» ة˘كب˘شش
اًبيرق تاب زوجعلا ةديشسلا يدان نإاف
نيرإا يكرتلا م˘جا˘ه˘م˘لا ف˘ط˘خ ن˘م
81 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا ،ي˘˘شسكن˘˘يد
ن˘م˘شض ي˘شسكن˘˘يد بع˘˘ل˘˘يو ،ا˘˘ًما˘˘ع

91 تح˘ت ن˘م˘ير˘ب ق˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘شص
اذه يفويلا راظنأا بذج دقو ،اًماع
يفيدهتلا هلجشس ل˘شضف˘ب ،م˘شسو˘م˘لا
نميرب عم هتكراششم لÓخو ،زيمملا
لجشس ،ةنشس91 تحت يرود يف
21 ع˘ن˘شصو ا˘˘ًفد˘˘ه22 ي˘شسكن˘˘يد
اًفده43 يف اًيلمع كراششيل ،ىرخأا

نميرب تابو ،طقف ةارابم02 لÓخ
ي˘كر˘ت˘لا ه˘م˘جا˘ه˘م ناد˘ق˘ف˘ب اًدد˘ه˘م

صسوتنفوج ةبغر لظ يف ،باششلا
ليبشس ىلع هعيقوتب رفظلل ةمراعلا
ءارششلا رايخ دنب عشضو عم ،ةراعإلا
يف نميرب لششف لاحو ،دقعلا يف
ه˘نإا˘ف ،ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘شسكن˘˘يد عا˘˘ن˘˘قإا
ه˘ب˘هاو˘م زر˘بأا د˘حأا كلذ˘ب ر˘شسخ˘ي˘شس
ل ،بيرقلا لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ة˘با˘ششلا
نم لوألا قيرفلا بارتقا عم اميشس
.ةيناثلا ةجردلل طوبهلا

سسوتنفوج بإوبأإ ىلع نميرب فإدهأإ ةنيكام

برد˘˘˘˘م لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ق
صضع˘ب ه˘يد˘ل نإا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
قوشس يف هيدان ةوق زيزعتل راكفألا
عنمل اًدعتشسم نوكيشسو ،تلاقتنلا
يرود˘لا بق˘ل زار˘حإا ن˘م لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا

لوبرفيل جاتحيو ،نيتيلاتتم نيترم
بقلب جيوتتلا نامشضل طاقن5 ىلإا
،اًماع03 ي˘˘ف ةر˘˘˘م لوأل يرود˘˘˘لا

ثلاثلا هبقل نم يتيشس ناملا نامرحو
ةعاذإلا ةئيه تلقنو ،يلاوتلا ىلع
ه˘لو˘ق لو˘يدراو˘غ ن˘ع ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا
امك ايوق اقيرف لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ق˘ب˘ي˘شس»
انك ،بقللاب انظفتحا امدنع نكل ،وه
01 يلاوح يف كلذ لعفي قيرف لوأا
ةبو˘ع˘شص ىد˘م فر˘ع˘ن اذ˘ل ،تاو˘ن˘شس
ةعشست رخآا نيب نم» :فاشضأاو ،«رمألا
انجوت ،اهيف ا˘ن˘شسفا˘ن ة˘ي˘ل˘ح˘م با˘ق˘لأا
ا˘ئ˘ي˘شس صسي˘ل اذ˘ه .با˘ق˘لأا ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ب

مشسوملا رمألا رركنشس اننأا دقتعأاو
نم ريثكلا دجوي ل» :عباتو ،«لبقملا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ب˘كتر˘م˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خألا
قوشسل راكفأا انيدل .ءادألاو طاقنلاب

ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا م˘ث ،تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
.«اددجم لاتقلا لجأا نم دعتشسنشس

دتيانوي رتصسصشنام دئاق
ايخ يد حصصني قباصسلإ

رتشسششنام دئاق ليفين يراج اعد
ديفيد صسراحلا ،قباشسلا دتيانوي
لجأا نم دعاوقلل ةدوعلاب ،ايخ يد
،هاوتشسم ةداعتشساو ه˘ت˘ق˘ث ز˘يز˘ع˘ت
عم لماعتلا يف ايخ يد لششفو
،ن˘يو˘غر˘ي˘˘ب ن˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شس ةد˘˘يد˘˘شست
1‐1 لداعتلا يف هكابشش نكشستل
ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘شستو˘˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ع˘˘م
،يشضاملا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي يرود˘لا

ي˘نا˘˘ب˘˘شسإلا صسرا˘˘ح˘˘لا صضر˘˘ع˘˘تو
دتيانويلل رخآا قباشس دئاق داقتنل
مل» هنإا لاق يذلا ،نيك يور وهو
،ىمرملا يف «ماري ام ىلع نكي
،غيلريميربلا تايئاشصحإل اًقفوو
ايخ يدل عباشسلا أاطخلا اذه ناك
ةيادب ذنم فده يف ببشستي يذلا
ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ا˘يوا˘شست˘م م˘شسو˘م˘لا
ل˘˘شسا˘˘كو˘˘ي˘˘˘ن صسرا˘˘˘ح ع˘˘˘م لوألا

صسرا˘˘˘حو ،ا˘˘˘كفار˘˘˘˘بود ن˘˘˘˘ترا˘˘˘˘م
ونيل كلذكو ،دروفكيب نوترفيإا

نع ليفين لاقو ،لانشسرآا صسراح
ةدو˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي» ا˘˘ي˘˘خ يد
د˘ي˘حو˘لا بعÓ˘لا نا˘ك .د˘عاو˘ق˘ل˘ل
ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا
عبرألا تاونشسلا لÓخ دتيانويلا
،«كلذك دعي مل هنكل ةيشضاملا

ةدمل ءادألا عجارتي امدنع» عباتو
ر˘˘مألا نو˘˘كي د˘˘ق˘˘ف ،ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا6
عجارتلا رمتشسا ول نكل ،ائجافم
امدنع .قلقلا يف أادبت ماع ةدمل
امئاد حبشصي نيماع نم رثكأا رمي
.«ابيرقت

ر .ق ^
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12
ونيم انيم نع عفإدي بولك

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي د˘˘كأا
يمو˘كا˘ت ل˘يد˘ب˘ت˘ب هرار˘ق نأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل
ةارابم نم لوألا طوششلا بقع ،ونيمانيم
يبلشسلا لداعتلا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ي˘بر˘يد˘لا
ءادأا˘ب ا˘ًق˘ل˘ع˘ت˘م ن˘كي م˘ل ،نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ما˘˘مأا
طو˘ششلا ة˘ياد˘ب ع˘مو ،ي˘نا˘با˘ي˘˘لا بعÓ˘˘لا
ديلشسكوأا صسكيلأا ،بولك كرششأا ،يناثلا
ةلاح ريثيل ،ونيمانيم نم اًلدب نيلربماششت
بولك نكل ،بعÓلا ءادأا لوح لدجلا نم
ركفأا تنك ،ةارابملا لبق» هلوقب هرارق ررب
لÓغت˘شساو ةر˘كب˘م تÓ˘يد˘ب˘ت ءار˘جإا ي˘ف
،«تÓيدبت5 ءار˘جإا˘ب حا˘م˘شسلا ة˘˘شصر˘˘ف
دا˘ه˘جإا مد˘ع ل˘شضف ه˘نأا بو˘ل˘ك فا˘˘شضأاو
5 ءارجإا نكمملا نم هنأا املاط ،نيبعÓلا
اهترششن تاحيرشصت يف عباتو ،تÓيدبت

ةبعشص رومألا تنا˘ك» رور˘ي˘م ة˘ف˘ي˘ح˘شص
لخد هن˘كل ،ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ي˘مو˘كا˘ت ى˘ل˘ع
رييغتلا» متأاو ،«ةارابملا ءاوجأا يف اهدعب
نم ةركف تناك لوألا طوششلا ةياهن دعب

لÓخ بعÓلا ءادأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت لو ،ي˘ب˘نا˘ج
.«لوألا طوششلا

قوقح يف بقترم سضافخنإ
«اغيلصسدنوبلإ» ثب

ةر˘كل ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا ة˘ط˘بار مز˘ت˘ع˘ت
ينويزفلتلا ثبلا قو˘ق˘ح ة˘ي˘شسر˘ت ،مد˘ق˘لا
نم ارابتعا مشساوم ةعبرأا ةدمل يلحملا
نأا ح˘˘˘˘جر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو ،(2202‐1202)
،قباشسلا قاف˘تلا ن˘ع ة˘م˘ي˘ق˘لا صضف˘خ˘ن˘ت
ذإا ،ةقيقد ةعباتم˘ب ة˘ق˘ف˘شصلا ى˘ظ˘ح˘ت˘شسو
مدق ةر˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ل قو˘ق˘ح لوأا نو˘كت˘شس
ةمزأا تببشست نأا ذنم ،اهتيشسرت متي ىربك
تاقبا˘شسم ف˘قو˘ت ي˘ف ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
دقعلا ةميق تناكو ،ةيبوروألا يرودلا
مشسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘م˘لا ،ي˘لا˘ح˘لا
رايلم2.5) وروأا را˘ي˘ل˘م46.4 ،لبقم˘لا
نع ةئملاب58 غلب عافترا يف ،(رلود
ثبلا ،قوقحلا لمششتو ،قباشسلا قافتلا
تنرتنإلا ىل˘عو ي˘عاذإلاو ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ن˘ي˘ت˘جرد لوأا ي˘ف ،ا˘يدا˘ن63 تايراب˘م˘ل
بيرق ردشصم لاقو ،يناملألا يرودلاب
ن˘م قو˘ق˘ح˘لا ة˘م˘ي˘˘ق نإا ،ة˘˘لأا˘˘شسم˘˘لا ن˘˘م
يف ،وروأا رايلم3.4 غلبت نأا عقوتملا
ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا قا˘˘ف˘˘تلا
،مدقلا ةركب ةشصتخملا ةيناملألا «ركيك»
رايلم4.4و2.4 نيب نوكتشس ةميقلا نأا
،ة˘ي˘لا˘خ تا˘˘جرد˘˘م ما˘˘مأا بع˘˘ل˘˘لاو ،وروأا
ثب˘˘˘لا تا˘˘˘كب˘˘˘ششل ن˘˘˘يد˘˘˘˘ح وذ حÓ˘˘˘˘شس
دمتعت ،بناوجلا دحأا يفف ،ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تا˘ششا˘شش ى˘ل˘ع ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا
ةيلاخلا بعÓملا نكل ،اهقرف ةدهاششمل
نع ةي˘شسا˘م˘ح˘لا ءاو˘جألا با˘ي˘غ ا˘ها˘ن˘ع˘م
.تايرابملا

فلم حتف ديعُي ةنولصشرب
نغيتصش Òت ـل ديدجتلإ

ر˘خآا ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
صسرا˘ح˘لا د˘ق˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت تاد˘˘ج˘˘ت˘˘شسم
عم نغيتشش ريت هيردنأا كرام يناملألا
ر˘ي˘ت د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ه˘˘يدا˘˘ن
،2202 فيشص يف ةنولششرب عم نغيتشش
را˘ظ˘˘ت˘˘نلا د˘˘ير˘˘ي ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب نأا لإا
نم طقف دحاو مشسوم لبق امل صضوافتلل
«اكرام» ةفيحشص بشسحبو ،هدقع ءاهتنا
ديدجت نهري نغيتشش ريت نإاف ،ةينابشسإلا

نأا لإا ،هبتار ةدايزب ةنولششرب عم هدقع
نوبغري ل ينولاتكلا يدانلا يلوؤوشسم
ةفيحشصلا تراششأاو ،هتابلط ةيبلت يف
بيشسوج ةنولششرب يدان صسيئر نأا ىلإا

هشسفنب لخدتي نأا نكمي ،ويموتراب ايرام
داجيإل ةلواح˘م ي˘ف ،تا˘شضوا˘ف˘م˘لا ي˘ف
صسراحلا دقع ديدجتل ةكرتششم ةيشضرأا
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘مو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
نغيتشش ريتو ةنولششرب نيب تاشضوافملا
ةحئاج ببشسب ةرتفل اهفقوت دعب ،اًبيرق
.انوروك صسوريف

يليزاربلا مجنلل وروأا نويلم5 بتار تمدق «زوجعلا ةديسسلا»

رثرآإ ةقفصص يف مÓصستصس’إ سضفري سسوتنفوج

ناديم طشسوتم ،افليشس ودرانريب بغري
بقل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
اذه ةنوبششل هدلب يف ابوروأا لاطبأا يرود
تاحيرشصت يف ودرانريب لاقو ،مشسوملا
:ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحشص اهتلقن
ايشصخشش ازفاح ل˘ث˘م˘ي ر˘مألا ،اً̆ي˘شصخ˘شش»
نوكيشسو ،ةشصاخ ةقباشسم هذه ،ايفاشضإا

،يتنيدم يف ةقباشسملا ماقت نأا اديرف اثدح
ناكملا يف بقللا ىلع لاتقلا يل ةبشسنلاب
يل ينعي رمأا ،هيف تأاششنو تدلو يذلا
ةشصاخ اثدح نوكيشس» :فاشضأاو ،«ريثكلا
4 ذنم ورويلا نع تبغ امدعب يل ةبشسنلاب
،بقللاب لاغتربلا تجوت امدنع تاونشس

ةلوطبلا يف ةكراششملا يف لمآا تنكو
بلغتو ،«ءابولا يششفت لبق فيشصلا اذه
61ـلا رود باهذ يف يتيشس رتشسششنام
ىلع1‐2 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع
عبرل لهأات لاح يفو ،و˘ي˘با˘نر˘ي˘ب˘لا بع˘ل˘م
تا˘يرا˘ب˘م ي˘قا˘ب صضو˘خ˘ي˘شس ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
دغلا ةارابم نعو ،ةنوبششل يف ةقباشسملا
قلع ،يزيلجنإلا يرودلا يف يلنريب مامأا
،اًمئاد ةيندب ةكرع˘م ل˘ث˘م˘ت» :ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ام فرعن ل نكلو ،مهبعل بولشسأا فرعن
ةارا˘ب˘م د˘ع˘˘ب قا˘˘هرإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششن ا˘˘ن˘˘ك اذإا
ل˘˘كشش نو˘˘كي˘˘˘شس ف˘˘˘ي˘˘˘ك وأا ،لا˘˘˘ن˘˘˘شسرآا
ةفلتخم نو˘كت˘شس ة˘ه˘جاو˘م˘لا ،صسفا˘ن˘م˘لا

ا˘ن˘مد˘ق» :ل˘شصاوو ،«ةر˘م˘لا هذ˘˘ه ا˘ً̆ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
لمأانو ،ءاعبرألا موي ةياغلل اديج ىوتشسم
،ا˘ًب˘ير˘˘غ نا˘˘ك ر˘˘مألا ،كلذ رار˘˘كت ي˘˘ف
هيلإا عمتشسن انك يذلا ديحولا ءيششلاف
بي˘˘ب تو˘˘شص و˘˘ه لا˘˘خ بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف
كنكمي ، ات˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘مو لو˘يدرو˘غ
بعلت امدنع» :متأاو ,«ةملك لك عامشس
مل كنأاب رهاظتت ،جرفتم فلأا05 مامأا
رمألا نآلا ،كل بردملا هلاق ام عمشست
اننكلو ،ةفلتخم ةقيقح هذه ،ليحتشسم
ةدو˘ع˘لا د˘ي˘ج˘لا ن˘م ،فور˘ظ˘لا م˘ه˘ف˘ت˘ن
ءاو˘جألا كل˘ت ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘ن˘شسو ،بع˘ل˘ل
.«انيدل ام لشضفأا مدقنشسو

فيصصلإ إذه سصاخلإ ثدحلل علطتي افليصس ودرانريب

ناديم طشسوتم ،افليشس ودرانريب بغري
بقل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
اذه ةنوبششل هدلب يف ابوروأا لاطبأا يرود
تاحيرشصت يف ودرانريب لاقو ،مشسوملا
:ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحشص اهتلقن
ايشصخشش ازفاح ل˘ث˘م˘ي ر˘مألا ،اً̆ي˘شصخ˘شش»
نوكيشسو ،ةشصاخ ةقباشسم هذه ،ايفاشضإا

،يتنيدم يف ةقباشسملا ماقت نأا اديرف اثدح
ناكملا يف بقللا ىلع لاتقلا يل ةبشسنلاب
يل ينعي رمأا ،هيف تأاششنو تدلو يذلا
ةشصاخ اثدح نوكيشس» :فاشضأاو ،«ريثكلا
4 ذنم ورويلا نع تبغ امدعب يل ةبشسنلاب
،بقللاب لاغتربلا تجوت امدنع تاونشس
ةلوطبلا يف ةكراششملا يف لمآا تنكو
بلغتو ،«ءابولا يششفت لبق فيشصلا اذه
61ـلا رود باهذ يف يتيشس رتشسششنام
ىلع1‐2 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع

عبرل لهأات لاح يفو ،و˘ي˘با˘نر˘ي˘ب˘لا بع˘ل˘م
تا˘يرا˘ب˘م ي˘قا˘ب صضو˘خ˘ي˘شس ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
دغلا ةارابم نعو ،ةنوبششل يف ةقباشسملا
قلع ،يزيلجنإلا يرودلا يف يلنريب مامأا

،اًمئاد ةيندب ةكرع˘م ل˘ث˘م˘ت» :ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ام فرعن ل نكلو ،مهبعل بولشسأا فرعن
ةارا˘ب˘م د˘ع˘˘ب قا˘˘هرإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششن ا˘˘ن˘˘ك اذإا
ل˘˘كشش نو˘˘كي˘˘˘شس ف˘˘˘ي˘˘˘ك وأا ،لا˘˘˘ن˘˘˘شسرآا
ةفلتخم نو˘كت˘شس ة˘ه˘جاو˘م˘لا ،صسفا˘ن˘م˘لا
ا˘ن˘مد˘ق» :ل˘شصاوو ،«ةر˘م˘لا هذ˘˘ه ا˘ً̆ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
لمأانو ،ءاعبرألا موي ةياغلل اديج ىوتشسم
ءيششلاف ،اًبيرغ ناك رمألا ،كلذ راركت يف
بعلم يف هيلإا عمتشسن انك يذلا ديحولا

ليكيمو لويدروغ بيب توشص وه لاخ
:متأاو ,«ةملك لك عامشس كنكمي ، اتيترأا
،جرفت˘م ف˘لأا05 ما˘مأا بع˘ل˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘ع»
بردملا هلاق ام عمشست مل كنأاب رهاظتت
ة˘ق˘ي˘ق˘ح هذ˘ه ،ل˘ي˘ح˘ت˘شسم ر˘مألا نآلا ،كل
نم ،فورظلا مه˘ف˘ت˘ن ا˘ن˘ن˘كلو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
كلت ىلع داتعنشسو ،بعلل ةدوعلا ديجلا
.«انيدل ام لشضفأا مدقنشسو ءاوجألا

فيصصلإ إذه سصاخلإ ثدحلل علطتي افليصس ودرانريب

،يشسليششت بردم ،درابمل كنارف برعأا
هقيرف هققح يذلا راشصتنلاب هتداعشس نع
،1‐2 ةجيتنب Óيف نوتشسأا باشسح ىلع
يرودلا نم03 ةلوجلا تاءاقل نمشض
يف ،درابمل لاقو ،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ديعشس انأا» :ءاقللا بقع يفحشصلا رمتؤوملا
ناك Óيف نوتشسأا ،هانمدق يذلا ىوتشسملاب
اننكلو ،انلبق ةارابم صضوخل ةشصرف هيدل
:فا˘شضأاو ،«ةد˘ي˘ج ةرو˘شصب ةر˘˘كلا ا˘˘نرود
ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا صصشصق˘˘لا ن˘˘م»
ةرطيشسلا يه ،ان˘م˘شسو˘م ن˘ع ا˘هر˘ي˘ط˘شست

انكابشش لبقتشست امنيب ،تايرابملا ىلع
،«راشصتنلا˘ب د˘ي˘ع˘شس ا˘نأا ن˘كلو ،فاد˘هألا

لوز˘ن˘ب ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تÓ˘يد˘ب˘ت˘˘لا ن˘˘عو

،يلكراب زورو صشتي˘شسي˘لو˘ب نا˘ي˘ت˘شسير˘ك
:قلع ،ةجيتن˘لا بل˘ق ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘م˘ها˘شسمو
،ةديج ةروشصب زورو نايتشسيرك بردت»
ع˘شضو˘ل ل˘كا˘ششم ي˘لا˘ت˘لا˘ب ي˘˘ل ا˘˘ب˘˘ب˘˘شسو
:دازو ،«ةديج لكاششم اهنكلو ،ليكششتلا
ركبم تقو يف امهكارششإا يف تركف»
،امهتيم˘هأا ار˘ه˘ظأاو ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ن˘م
يد˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ششلا عو˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب تر˘˘˘ع˘˘˘˘شش
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لا˘ح ه˘˘لا˘˘ح ،صشت˘˘ي˘˘شسي˘˘لو˘˘ب
كلميو ،اًديج بردت ،نيرخآلا نيبعÓلا
ةقطنم ىلإا لوشصولا ىلع ةعئار ةردق
ماقرأا قيقحت ىلع رداق هنأا دقتعأاو ،ءازجلا

اتيوكلبزأا رازيشسب ،درابمل داششأاو ،«ةريبك
:ةارابملا يف يشسليششت يفده عنشص يذلا

ةيفيك ىلع ةارابملا لبق اًريثك انلمع»
،نميألا بناجلا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،مو˘ج˘ه˘لا

اتيوكلبزأا اهب عتم˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘لا ع˘مو
هرودو ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةدو˘ج˘لا ر˘ه˘ظأا

نع ثيدحل˘ل درا˘ب˘مل قر˘ط˘تو ،«د˘ئا˘ق˘ك
،نبور ةدوعب ديعشس انأا» :كيششت صسيتفول

،ةزيمم ةروشصب بردتو ديج لكششب رهظ
،فلتخم ءي˘شش كÓ˘ت˘ما د˘ي˘ج˘لا ن˘م نا˘ك
ريثكلا هيدل لازي لو هاوتشسم نشسحتيشسو
يف رتشسششنام ة˘ه˘جاو˘م ن˘عو ،«ه˘مد˘ق˘ي˘ل
ىلإا رظنلا تلواح» :متخ ،ةلبقملا ةلوجلا
ىفاع˘ت˘ي˘شس ف˘ي˘ك ىر˘ن˘شس نآلا ،ي˘ت˘ي˘شسلا
ىرنشس ،ةفلت˘خ˘م ةارا˘ب˘م هذ˘ه ،نو˘ب˘عÓ˘لا

.«لعفنشس اذام

يصسليصشت يف لكاصشملإ عاّنصصب ىنغتي درابم’

ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
يدان كشسمت نع ينابشسإا

ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ر˘˘ثرآا ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا م˘˘شضب
ط˘˘˘˘شسو بعل ،و˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
ف˘ي˘شصلا ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب
ى˘˘˘ع˘˘˘˘شسيو ،ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ينشسوبلا مشضل ةنولششرب
ي˘ف ،صشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘˘ي˘˘م
هيف طرتششي يذلا تقولا

ىلع لوشصحلا صسوتنفوج
ىلع ةقفاوملل ،وليم رثرآا
تنا˘كو ،ة˘ق˘ف˘شصلا ما˘˘م˘˘تإا
تددر˘ت د˘ق ةد˘يد˘ع ءا˘˘ب˘˘نأا

لاقتنلا رثرآا صضفر نع
هكشسمتو صسوتنفوج ىلإا
،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص بشسح˘˘˘˘بو
،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «ترو˘ب˘شس»

صضفر صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نإا˘˘ف
صضفر ما˘˘مأا مÓ˘˘شست˘˘شسلا
وه ا˘م ل˘ك ل˘ع˘ف˘يو ،ر˘ثرآا

ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م ن˘كم˘˘م
ةد˘ي˘شسلا صصي˘م˘ق ءاد˘ترا˘ب
،لبقملا مشسوملا زوجعلا

نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تد˘˘˘كأاو
نأا˘ششب تاد˘ج˘ت˘شسم كا˘ن˘ه
يف لثمتت ،تا˘شضوا˘ف˘م˘لا

لو˘ب˘˘ق˘˘ل ر˘˘ثرآا داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
مت اذإا» صسوتنفوج صضرع
،«ةنيعم طورشش ءافيتشسا

طورششلا ديدحت متي ملو
لوبقل ر˘ثرآا ا˘هدد˘ح ي˘ت˘لا
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضنلا

ةراششإلا ع˘م ،صسو˘ت˘ن˘فو˘ج
صسو˘ت˘ن˘فو˘ج م˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا

نييÓم5 ىلإا لشصي اًبتار
بعÓل مشسوملا يف وروأا
قوفي ام وهو ،يليزاربلا

،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘تار
ماربإاب نييدانلا Óك متهيو
،ناوج03 لبق ة˘ق˘ف˘شصلا
ي˘˘˘ف قر˘˘˘ف كا˘˘˘ن˘˘˘ه ن˘˘˘˘كل
غلبي امهني˘ب تا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا

مت ثيح ،وروأا نويلم01
07 ةميقب صشتينايب مييقت
م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م
08 ة˘م˘ي˘ق˘ب ر˘ثرآا م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت
.وروأا نويلم

سضفري يلنÒب
تراه ـل ديدجتلإ

قيرف نأا ،يمÓعإا ريرقت ركذ
ددجي نل ،يزيلجنإلا يلنريب
صسراح تراه وج عم هدقاعت
تر˘˘كذو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘مر˘˘˘م
نأا «صستروبشس ياكشس» ةكبشش
ن˘˘ع ل˘˘حر˘˘ي˘˘شس ،ترا˘˘ه و˘˘˘ج
يراجلا ناوج03 موي يلنريب
ديدجت يدانلا صضفر نأا دعب
5.3 ي˘ل˘نر˘ي˘ب ع˘فدو ،هد˘قا˘ع˘˘ت
رتشسششنامل ينيلرتشسإا نو˘ي˘ل˘م
لو˘شصح˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘ت˘˘ي˘˘شس
صسرا˘˘ح˘˘لا تا˘˘مد˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ي˘˘لود˘˘˘لا

33 ،ترا˘˘˘˘ه بع˘˘˘˘لو ،8102
عم طقف تايرابم3 يف ،اًماع
ةدحاو ،مشسوم˘لا اذ˘ه ي˘ل˘نر˘ي˘ب
ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘ط˘˘بار صسأا˘˘ك ي˘˘˘ف
صسأاك يف نيتنثاو ،ةفرتحملا
تناكو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا
ع˘م ا˘ه˘ي˘ف كرا˘شش ةارا˘ب˘م ر˘˘خآا
يزيلجنإلا يرود˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا
ي˘ف «ياد غ˘ن˘˘ي˘˘شسكو˘˘ب» مو˘˘ي
قيرفلا ر˘شسخ ا˘مد˘ن˘ع8102
،ي˘بو˘ب كي˘ن ح˘ب˘˘شصأاو ،(5‐1)
يلنريب˘ل ي˘شسا˘شسألا صسرا˘ح˘لا

صضا˘خ د˘ي˘ج˘لا ه˘˘ئادأا بب˘˘شسبو
ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لود ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م
بعلو ،يزيلجنإلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

عم ةيلود ةارابم57 تراه
جوتو ،يزيلج˘نإلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘م
ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
،4102و ،2102 يف يتيشس
هنأا اًشضيأا ردشصملا تاذ راششأاو
نورآا نأا تب˘˘شسلا صسمأا د˘˘كأا˘˘˘ت
يلنريب ن˘ع ل˘حر˘ي˘شس نو˘ن˘ي˘ل

ةياهنب هدقاعت يهت˘ن˘ي ا˘مد˘ن˘ع
يهتني ام˘ك ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا

،كيردنه فيج يئانثلا يدقع
.فيشصلا اذه يلشسدراب ليفو



 «ءإرحسصلإ براحم» ظوظح عفري يناسس إورول ليحر

يتيصسلإ يف يصساصسأإ ناكم زجحل هجتي زرحم
 ديدجلإ مصسوملإ يف

ةناكم هنامشض لوح ةراشس ارابخأا يرئازجلا يلودلا زرحم صضاير ىقلت
تلاقو. لبقملا مشسوملا يف يتيشس رتشسيششنام هقيرف ةليكششت يف ةيشساشسأا

ارشصنع نوكيل هجتي زرحم نأا ،نينثلا صسمأا ةيشسنرفلا «بيكيل» ةفيحشص
يتلا ةشصرفلل هلÓغتشساب كلذ تحشضوأاو ،مداقلا مشسوملا نم ةيادب ايشساشسأا
نأا ردشصملا صسفن فاشضأاو. ةريبك تايوتشسم مدقو مشسوملا اذه هل تحيتا

لعجيشس ،«زولب ياكشسلا» فوفشص نم يناملألا يلودلا يناشس اورول ليحر
يف لويدراوغ ةليكششت يف صشاقنلل لباق ريغ ارشصنع ينطولا بختنملا دئاق
 مداقلا مشسوملا

صس.اسضر
 يرطقلإ يرودلإ يف ةلماك مسسإوم01 ىسضق قباسسلإ رسضخلإ ريهظ

 ةيليصسلإ عم هدقع ددجي جاحلب
يرودلا يف ةرماغملا ةلشصاوم قبشسألا يرئازجلا يلودلا جاحلب ريذن ررق

نأا ةيرطق ةيمÓعإا لئاشسو تفششك. ةيليشسلا هيدان عم هدقع ديدمتب ،يرطقلا
ديدج دقعل هئاشضمإاب ،يرطقلا يرودلا يف ةرماغملا ةلشصاوم ررق جاحلب ريذن
نيب قافتلا متو ،رخآا ماعل هب هطبريشس يذلا ،يرطقلا ةيليشسلا هيدان عم
اعيبر83 بحاشصل  حبشصأا ديدمتلا اذهبو. دقعلا دونب عيمج ىلع نيفرطلا
يرودلا يف ةلماك م˘شساو˘م ةر˘ششعو ،ة˘ي˘ل˘ي˘شسلا يدا˘ن ناو˘لأا˘ب م˘شساو˘م ة˘ع˘برأا
ةارابم81 يف مشسوملا اذه قباشسلا ينطولا بختنملا ريهظ كراششو.يرطقلا

 .نيتمشساح نيتريرمت ميدقتو فده ليجشست اهيف عاطتشسا هقيرف عم
ب.م.يرسسيإإ

 ةيوقلإ هتدوع ديكأاتل ةيلاثم ةسصرف مامأإ رسضخلإ مجن

مامأإ مويلإ ايصساصسأإ نوكيل هجتي مÓغ
 انوريف سسÓيه

يلودلا مÓغ يزوف حنم يلاطيإلا يلوبان يدان بردم وزوتاغ ررق
عم هقيرف عمجتشس يتلا ةارابم يف هماحقإاب ،ةديدج ةشصرف قبشسألا يرئازجلا
مÓعإا لئاشسو تفششكو. ويششتلاكلا نم72 ةلوجلا راطإا يف انوريف يدان
يشساشسأاك كراششي دق يلوبان يدانل رشسيألا ريهظلا مÓغ يزوف نأا ةيلاطيا
ىلع ريخألا اذه بايغ دعب ،انوريف قيرف مامأا هقيرف ةارابم يف ةريبك ةبشسنب
ةشصرف لÓغتشساو هشسفن تابثإا مÓغ ىلعو. رهششأا7 نم رثكأا ماد بعÓملا
ةمتهملا ةيدنألا نم ريثكلا ريخألا اذهل نأل ،ءاقللا اذه يف  ةكراششملا
. ليوطلا بايغلا بقع هاوتشسم ةفرعم ديرتو هتمادخب

صشاع امدعب ،هيلع ريخلاب ةشصرفلا هذه دوعت نأا يرئازجلا مجنلا لمأايو
. مشسوملا اذه يبونجلا قيرفلا عم ةبعشص دج افورظ

 دقعتت رسضخلإ مجاهم ةيعسضو

 يناميلصس دقع ءإرصش سضفري وكانوم
مجاهم يناميلشس مÓشسإا ةيشضق لوح يشسنرفلا وكانوم يدان ةرادإا تلشصف

تررق يتلاو ،يشسنرفلا يدانلل هتراعإا ةرتف ةياهن دعب يرئازجلا بختنملا
يلآا لكششب هتدوع ينعي ام يرئازجلا بعÓلا دقع ءارشش دنب ليعفت مدع
.يتيشس رتشسيل هيدانل

صضفر ةرامإلا يدان نأا ةيشسنرفلا «بيكيل» ةفيحشص ترششن ام بشسحبو
عجري يذلاو ،يدانلل يئاهن لكششب همشضو يرئازجلا مجنلا دقع ءارشش ةركف
ن˘م˘شض ل˘خد˘ي ل ه˘نأا ا˘م˘ب ه˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا و˘كا˘نو˘م برد˘م و˘ن˘يرو˘م صضفر˘ل
،يلاحلا مشسوملا لÓخ اهمدق يتلا ةريبكلا تايوتشسملا مغر هتاططخم
يف باحرتلا ىقلي ل يذلا «ميلشس ربوشسلا» لبقتشسم لوح صضومغلا دادزيل
يفيشصلا وتاكريملا لÓخ هعيبب هنم صصلختلا ديري يذلا «صسشسكوفلا» يدان
وه هبتار يقبيو هنع يلختلل وروأا نويلم01 رعشس عشضو نأا دعب لبقملا
.همشضب ةمتهملا ةيدنلا دحأل هلاقتنإل ربكألا قئاعلا

قرفلا نم ديدعلا نمشض لخدي قباشسلا دادزولب بابشش فاده نأا ةراششÓل
رارغ ىلع ةيفيشصلا تلاقتنإلا ةرتف لÓخ هعم دقاعتلا دوت يتلا ةيبورولا
يلنريب ةفاشضلاب يشسنرفلا ايليشسرام كيبملوأا ،يلاغتربلا ةنوبششل غيتروبشس
 .يزيلجنإلا

طيمز.ع
 ةمسصاعلإ داحتإ

 اهدوعوب ةرإدإ’إ ءافو ةوطخب ديعسس ىيحي رتنع

 «ةراطصسوصس»ـل ةيملاع سسيياقمب نيوكت زكرم
ةيادبل ىوشصقلا ةعرشسلل رورملا ىلع ةمشصاعلا داحتا ولوؤوشسم قفتا

يدان رششنو. ناينب نيع ةيدلبب ةيملاع صسيياقمب نيوكت زكرم ءاششنإا عورششم
ماعلا ريدملا روشص «كوب صسيافلا» يف يمشسرلا هعقوم ىلع ةمشصاعلا داحتا

ةرايز يف نيشسدنهملا دحأاو ،ماعلا بتكملا نيلثمم ةقفر يداه يناغلا دبع
  .ناينب نيعب دجاوتملا عورششملا عقومل ةيدقفت

ءاششنإاب دهعت نأا يمشصاعلا يدانل كلاملا «تروب ريشس» عمجمل قبشسو
 .قيرفلل يشضايرلا ريدملا ىيحي رتنع اريثك رشسأا ام وهو ،يملاع نيوكت زكرم

صس.اسضر
 رئإزجلإ ةيدولوم

 ةيلاملإ ةرإدإ’إو ةباقرلإ ةيريدمو «فافلإ» عم ايثÓث اقافتإ تعقو ةرإدإ’إ

فإرتح’إ ةصصخر ىلع لوصصحلل هجتي ديمعلإ
 «افيفلإ» نم ةصصاخلإ

ةشصاخلا فارتحÓل ةشصخر لوشصحلا نم رئازجلا ةيدولوم قيرف برتقا
،«افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نم ةيشصوتب1202/2202 مشسومب
ةركل يرئازجلا داحتلاو ،ةيثÓث ةيقافتا ،صسمأا ديمعلا ةرادإا تعقو امدعب
يمشسرلا قيبطتلا فششكو.ةيلاملاو ةيرادإلا ةباقرلا ةيريدمو «فافلا» مدقلا
لشصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع روششنم يف ،صسمأا
 .تارادإلا لمع نيشسحتب ةليفك نوكتشس ةوطخلا نأا «كوب صسياف» يعامتجلا

ب.م.يرسسيإإ
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ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تلا ن˘˘ي˘˘ع
ةدايقب «فا˘ف˘لا» ،مد˘ق˘لا ةر˘كل

ي˘˘˘˘˘ششطز ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ
نيدلا لا˘م˘ج ع˘م روا˘ششت˘لا˘بو
،ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘شضا˘م˘ل˘ب
يلودلا بعÓلا ةرقوب ديجم
ةر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘لا برد˘˘م ق˘˘با˘˘شسلا
صسأار ىلع قباشسلا يتارامإلا
بختنمل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا
ا˘ف˘ل˘˘خ ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘ق˘م˘لا ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘ل˘ل
.كيفدول يليتاب

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ر˘˘ششنو
عقوملا ىلع انايب مدقلا ةركل
ه˘لÓ˘خ ن˘˘م د˘˘كأا ،ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
بردمك «كيجا˘م˘لا» ن˘ي˘ي˘ع˘ت

يذلا يلحملا بختنملل ديدج
ممأا صسأاكل لهأاتلا يف لششف
نييلحملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

يف اهؤوار˘جإا ع˘مز˘م˘لا0202
.نوريماكلا

برغملا نم ةراشسخلا ذنمو
ة˘ي˘عا˘بر˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف
يرئازجلا داحتلا ررق ،ةفيظن
نويلحملا ىقبيل ،يليتاب ةلاقإا
قافتا ةياغ ىلإا بردم نود
«كي˘˘جا˘˘م˘˘لا» ع˘˘م «فا˘˘˘ف˘˘˘لا»
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘˘ع˘˘لا ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل
 .نييلحملل

«ناسشلإ»ـب جيوتتلإ
 تايدحتلإ زربأإ2202

ديدجلا بردملا نوكيشسو
يلحملا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
و˘˘هو زر˘˘بألا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ما˘˘مأا
ايقير˘فإا م˘مأا صسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
يتلا2202 ةنشس نييلح˘م˘ل˘ل

د˘ع˘ب˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘خ˘شسن˘لا ن˘ع با˘ي˘غ˘˘لا
دعب نوريماكلا يف بعلتشس
نإا˘ف ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ع˘˘فر
نو˘كي˘شس د˘يد˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

نم يوق قيرف زيهجتب ابلاطم
لجأا نم نييلحملا نيبعÓلا
نأا امب ةوقب ةشسفانملا لوخد
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ل˘هأا˘ت˘ي بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
نم مظنملا دلبلا هنوك ةيئاقلت
ل ا˘م˘لو ا˘مد˘ق ي˘شضم˘لا ل˘˘جا
ىلع ريشسلاو ،بقللاب جيوتتلا

يذلا لوألا بختن˘م˘لا ى˘ط˘خ
جا˘ت˘لا˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
ي˘˘˘˘شضارألا ن˘˘˘˘˘م يرا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
 .ةيرشصملا

عم نواعتيسس «يقوب»
لÓخ نم يسضاملب

نيبعÓلإ ةنياعم
 نييلحملإ

نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاو
زر˘ج˘نار يدا˘ن م˘ج˘ن «ي˘قو˘ب»
لمعيشس قباشسلا يدنلتكشسلا
ينطولا بخانلا عم نواعتلاب

ر˘مألا و˘ه ي˘شضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
ر˘ب˘˘كأا ا˘˘شصر˘˘ف ح˘˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
دجاوتلل نييلح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ي˘˘ف لوألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسلا

ءام˘شسألا صضع˘ب ناو ا˘م˘ي˘شسل
يذلا رمألا ،نشسلا يف تمدقت
ثحبي ينطولا بخانلا لعجي

ي˘˘ف ةردا˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘شصع ن˘˘˘ع
ىلع ةرداق ةينطولا ةلوطبلا
د˘شصح˘ل ر˘شضخ˘لا داد˘ع˘ت م˘عد
يف ةديجلا جئاتنلا نم ديزم
.ةلبقملا تايدحتلا

د˘ي˘ج˘م د˘جاو˘ت ف˘ف˘خ˘ي˘شسو
ةشضرا˘ع˘لا صسأار ى˘ل˘ع ةر˘قو˘ب
يل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ى˘ل˘ع صضور˘ف˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘شضلا
ريخألا نل ،ينطولا بخانلا
نيبعÓلا ةنياعم˘ب ل˘ف˘كت˘ي˘شس
حنمي نأا ىلع ةيرود ةفشصب
ام ،ينطولا بخانلل هريراقت
زيكرتلل ةشصرف ريخألا حنمي

 .ىرخأا رومأا ىلع

يلودلا يلوغيف نايفشس كراشش
يار˘شس ة˘ط˘ل˘غ م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
تعمج يتلا ةهجاوملا يف يكرتلا
نمشض باتنع يزاغ يدانب هقيرف
ةلوطبلا نم82 ةلوجلا تاشسفانم
ةجيتن ىلع تهتنإا يتلاو ةيكرتلا
فادهأا ةثÓث˘ب ي˘با˘ج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا
دعب ةارابم لوأا يف ،ةكبشش لك يف
ىلع قيلعتلا دعب ةشسفانملا ةدوع
.«انوروك» ةحئاج ةيفلخ

ق˘با˘شسلا ا˘ي˘شسن˘لا˘ف م˘ج˘ن ل˘خدو
تبعل يتلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘شسا˘شسأا

«مو˘كي˘ل˘ي˘ت كرو˘ت» بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع
،يموجهلا طخلا يف لاعف ناكو
ي˘نا˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا ةر˘˘ك ح˘˘ن˘˘م ن˘˘يأا

م˘ي˘شس»ـل ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ج˘˘شسو

نمز ن˘م66 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف «مو˘ب
نأا لبق ،ة˘ع˘ئار ة˘ي˘ف˘ي˘كب ةارا˘ب˘م˘لا
نم قئاقد رششع لبق ناديملا رداغي
ٱارثعت ةطلغ لجشسيل ةارابملا ةياهن

ردشصتم ن˘ع ر˘ث˘كأا هد˘ع˘ب˘ي اد˘يد˘ج
عشسوت دعب ريهشش كاششاب بيترتلا
.ةلماك طاقن8 ىلإا قرافلا

«وشسوشس» دشصح رخآا بناج نم
يتلا يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘م ءا˘ن˘ث˘لا
«رشضخلا» مجن ءادأاب اريثك تداششأا

لوألا م˘ج˘ن˘˘لا ه˘˘تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لاو
باعأا امك ،عزانم نودب ةارابملل
يذلا يميكحتلا ملظلا راشصنألا
د˘ع˘ب «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا » ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت
هل صضرعت يذلا فينعلا لخدتلا
يأا راهششإاب مكحلا موقي نأا نود

يوفششلا راذنإلاب ايف˘ت˘كم ة˘قا˘ط˘ب
ط˘خ˘شس را˘˘ثأا يذ˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا و˘˘هو
.«موب ميشسلا» ريهامج

ةطلغ ةرادإا نأا ركذلاب ريدجلا
مجنلا نع يلختلا يف ركفت يارشس
يفيشصلا وتاكريملا يف يرئازجلا
يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا ببشسب
رجألاو ،ةهج نم يدانلا اهب رمي
ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ي يذ˘لا ع˘ف˘تر˘م˘˘لا
يدانلا ةرادإا دعت مل يتلاو يلوغيف
،ىرخأا ةهج نم هعفد ىلع ةرداق
نم ديدعلا ي˘لو˘غ˘ي˘ف كل˘م˘يو اذ˘ه
نم ديدعلا نم ةيرغملا صضورعلا
صسفانتت يتلا ةيج˘ي˘ل˘خ˘لا يداو˘ن˘لا

 .هتامدخ نم ةدافتشسلا لجأا نم
طيمز.ع

بعÓ˘لا ي˘ج˘ي˘ع˘ن ا˘ير˘كز ق˘ق˘ح
يتنشسيف ليج مجا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا
ةبشسانمب ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ا˘ن˘ي˘م˘ث ازو˘ف
صسافأا قيرفب هتعمج يتلا ةهجاوملا

نم82 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘شض
تهتنا يتلاو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يرود˘لا

.ةفيظن ةيثÓث عقو ىلع
ليدبك ةارابملا يج˘ي˘ع˘ن ل˘خدو

ناك ثيح يناثلا طوششلا نم ةيادب
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف نو˘قو˘ف˘ت˘م هؤوÓ˘مز

ريبك رود هل ناك يذلاو نيفدهب
،ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ˘لا ط˘ي˘ششن˘ت ي˘˘ف
دعب ثلاثلا فدهلا ءارو ناك يذلاو
ونيل هليمزل همشساح ةريرمت مدق نأا
يف ا˘ه˘ع˘شضو ي˘ف ناو˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا
ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ا˘ف˘ي˘شضم كا˘˘ب˘˘ششلا
ةكشسل دوعيو انيمث ازوف ققحيل
ثÓث دعب ءاج يذلاو تاراشصتنلا

يجيعن فيشضي˘ل ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م م˘ئاز˘ه
اذه هديشصرل همشساح ةريرمت يناث

.يلاغ˘تر˘ب˘لا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر م˘شسو˘م˘لا
لشصاوي وداراب جيرخ نأا ةراششإÓل
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل اد˘ها˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
اشصوشصخو رثكأا تقو بعل ةشصرف
نوكيشس يذلا راشصتنألا اذه دعب
يرئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ة˘يو˘ق ة˘ع˘فد
ي˘˘ف ه˘˘شسف˘˘ن صضر˘˘ف د˘˘ير˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
يف قيرفلل ةي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
 .تايرابملا مداق

طيمز.ع

صسي˘ئر بيا˘ع˘لا د˘م˘ح˘م عر˘شش
ي˘˘˘ف ،صشار˘˘˘ح˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا يدا˘˘˘ن
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإلا

ديهمتل ،ةكرششلا لام صسأار عفر
ةيبلاغ«لاطفن» ةكرششل قيرطلا

هجو بياعلا نأا انملعو.مهشسألا
نم نيم˘ها˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ةو˘عد
يدانلل ةماعلا ةيعمجلا دقع لجأا

،ل˘خاد˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ع˘ل˘ط˘م
مشسحل «ءارفشصلا» ةرادإا ىعشستو

عا˘˘ن˘˘قإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
همهشسأا نع لزانتلاب نيمهاشسملا
و˘ح˘ن لا˘ج˘م˘لا ح˘شسفو ة˘كر˘ششل˘ل
 .ةديدج ةقÓطنا

ب.م.يرسسيإإ

يقÓي «رسضخلإ» عفإدم
 مويلإ يرايلاك

يروزتإرينلإ
همامتهإإ ددجي
 دمحم سسراف ـب

صسرا˘ف د˘م˘ح˘˘م م˘˘شسإا دا˘˘ع
ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
لوادتلل يلاطيإلا لابشس قيرف
نÓيم رتنا ةرادإا ةلواط ىلع
همامتها ددج يذلا ،يلاطيإلا
تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب
ةرتف لÓخ يرئازجلا بعÓلا
.ةمداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا

ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششك ا˘˘˘˘م بشسحو
ي˘ف˘ح˘شصلا لود˘ي˘˘ب ود˘˘ير˘˘ف˘˘لأا
داعأا ريتنألا يدان نأا يلاطيإلا
م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ةر˘كف ثع˘ب
ثدحتملا فيشضيل ،«رشضخلا»
ع˘˘با˘˘ت˘˘ي «يروز˘˘تار˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا» نأا
ةياهن رظتنيو ةدم ذنم بعÓلا
،ر˘مألا ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل م˘شسو˘م˘لا

ابيرق ناك نÓيم رتنأا نأا اريششم
ع˘فاد˘˘م˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
21 غلبمب يشضا˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا

ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ةشضرعت بب˘شسب تا˘شضوا˘ف˘م˘لا

ىوتشسم ىلع ةريطخ ةباشصإل
ع˘با˘˘تو ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘شصلا طا˘˘بر˘˘لا
قÓ˘م˘ع˘لا ةرادإا نأا ي˘ف˘˘ح˘˘شصلا
تايناكمإلا يف قثت يلاطيلا

اهب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا تارا˘ه˘م˘لاو
م˘˘ه˘˘نأاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
مشسوملا هياهن راظتنإا نولشضفي
.بعÓلا لاقتنا لوح صضوافتلل

د˘ق نا˘ك صسرا˘˘ف نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نأا دعب نيدايملل هتدوع لجشس
ةريطخلا ةبا˘شصلا ن˘م ي˘فا˘ع˘ت
م˘شسو˘م˘لا ا˘ه˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةدعل هتدع˘بأا ي˘ت˘لاو ي˘شضا˘م˘لا
اذ˘˘ه ،ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ه˘˘ششأا

ةنشس62 بحا˘شص ى˘ظ˘˘ح˘˘يو
ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘م˘ت˘ها˘ب
،ونيروت ةروشص يف ةيلاطيإلا

 .انيتنورويفو امور
طيمز.ع

 باتنع يزاغ مامأإ لداعتلل يإرسس ةطلغ داق

 ةمصساح ةرير“ حنÁو افده لجصسي ةصسفانملل ةوقب دوعي ›وغيف

 ›اغتÈلإ يرودلإ ‘ ¤وأ’إ ةمسساح ةرير“ حنم

 Úمث زوفل يتنصسيف ليج ةدايق ‘ مهاصسي يجيعن

 صشإر◊إ دا–إإ

 «لاطفن» ¤إإ مهصسأ’إ عيب ليهصستو ةماعلإ ةيعم÷إ دقعل وعدي بياعلإ

ب.م.يرسسيإإ
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؟كلاوحأا يه فيك ميكح كب ابحرم̂ 
مامتلا ىلع ريشست رومألا لك هلل دمحلا ماششه يخأا Óهأا
يف رثا يذلاو انوروك ءابو ببشسب مويلا ةاناعملا مغر
اعيرشس ءابولا اذه لوزي نأا ىنمتن امومع انتششيعم طمن
. اهدهع قباشس ىلإا ةايحلا دوعت نأاو

م˘ت˘ت ل˘ه يدا˘ع ل˘ك˘ضشب كتار˘ي˘˘ضضح˘˘ت ل˘˘ضصاو˘˘ت^
؟كدرفمب مأا ينفلا مقاطلا عم قيضسنتلاب
زيهجت يف اريثك دهتجاو دجب لمعا لاحلا ةعيبطب
امأا انرظتنت يتلا ديعاوم˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا مدا˘ق˘ل ي˘شسف˘ن
مقاطلا جمانرب ةقفرب ريشضحتلا دعبف لمعلا صصوشصخب
نآلا نويرق دلاخ يندبلا رشضحملا مهشسأار ىلعو ينفلا
ىعشسأاو نرمتأا ثيح يب صصاخ جمانرب قفو لمعا انأا

. ةمروفلا يف ءاقبلل ادهاج
يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا تارار˘ق بقر˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا̂ 

نأاضشب ةيداحت’او ةحضصلا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب دÓ˘ب˘لا
؟همدع نم ةلوطبلا فانئتضسا
اننأاو اميشسل ةهجاولا ىلإا ةشسفانملا ةدوع ديرأا ايشصخشش
تاهيه نكلو ةروشضخلا عم ةوقب مشسوملا لامكإا يونن
رششتنملا ءابولا لظ يف بعشص يحشصلا عقاولا مادام
لبق لوأا ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ن˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ن نأا بج˘ي د˘ق˘ت˘عا يذ˘لاو
لك نم ىلوأا اعيمج انتمÓشسف ديدج نم فانئتشسلا
. ءيشش

ةدو˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘ضض ع˘˘م تنأا ل˘˘˘ه ة˘˘˘حار˘˘˘ضص ل˘˘˘ك˘˘˘ب̂ 
ريضضحتلا ثحبو اهفيقوت عم مأا مضسوملا لامكإاو
؟لبقملا مضسوملل
يقيرف ةمدخل ىوشس ءيششل ل ةدوعلا ديرأا كل تلق
نأا امب رثكأاف رثكأا انراشسم حيحشصت يف لمأان نحنف
. ةمدقملا باحشصأا نع ديعبب صسيل طاقنلا قراف

فيك ةضسماخلا ةبترملا لتحت يضس صسا يضسلا ̂ 
؟مضسوملا اذه ميقت
هانققح ام نأاو ةشصاخ ام اعون لوبقم ىلإا طشسوتم نم
داعشسإا يف انتبغرو انتاحومط نع ديعب ىقبي نآلا دحل
ىلع نكلو لشضفألا ىلا نوعلطتي اوناك نيذلا رفانشسلا
ام اعون نيشضار نحن مومعلا

يف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع
انلجشس اننأا امب ةدوعلا ةلحرم
. ةبيط جئاتن ةدع
ىتحو رايدلا لخاد طاقنلا نم ريثكلا متعيضض̂ 
؟رايدلا جراخ اهضضعب
طا˘ق˘ن د˘يد˘ع نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ن˘يردا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ك ي˘˘ن˘˘قد˘˘شص
لولف رايدلا جراخ تبعل يتلا كلت ةشصاخ تايرابملا
صضع˘ب ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘جاذ˘شسلاو ا˘نا˘ي˘حأا نوا˘ه˘˘ت˘˘لا
جئاتن نا كل دكؤوأا امك ةدايرلا يف مويلا انكل تاءاقللا

ةيشضرألا ءوشس ىلا ربكا ةجردب دوعت انايحأا يوÓمح
ةفعاشضم تادوهجمب بعلن انتلعجو انيلع ترثا يتلاو
.. ثÓثلا طاقنلا زارحا لجا نم

ملاع عم كتايادبو يوركلا كراضسم ىلا دوعن̂ 
؟تناك فيك ةريدتضسملا
نيع داحتا قيرف يف تناك ةريدتشسملا ملاع يف يتيادب
رغاشصلاو ةشسردملا يفنشص يف تبعل ثيح ءاشضيبلا
يف كانه يراوششم تلمكأاو فيطشس ىلا تلقتنا اهدعب

. ةيقبتملا فانشصألا لك
هلحارم لك يف فيطضس قافو ربع مت كنيوكت ̂ 

؟قافولا ىلا كلاقتنا مت فيك ةينضسلا
قافو يف ابيرقت ه˘ت˘ي˘ق˘ل˘ت ي˘ن˘يو˘كت لو˘ق˘ت ا˘م ح˘ي˘ح˘شص
كانه ىلا تلقتنا ثيح فيطشس
ثي˘ح لا˘ب˘ششلا ف˘ن˘شص ي˘ف ا˘ناو
ناو˘لل ل˘ما˘ح ا˘ناو اد˘ي˘ج ر˘كذ˘تأا
ءاقل انعمج ءاشضيبلا نيع داحتا
دقو فيطشس قافو ماما ةيروهمجلا صسأاك راطا يف
ةيئانث ليجشست دعب لهأاتلا ىلا يقيرف ةدايق يف تقفو
يذلا رملا يعم لشصاوتلا ررقت ةرادإلا لعج ام وهو
. ةياهنلا يف عقواو عنتقا ينلعج
ام ىلا لوضصولاب كتردقم يف قثوو كب نمآا نم̂ 

؟نيريضسم وأا نيبردم نم مويلا هيلع تنا
˘ما˘ق يذ˘لاو يدا˘شص ن˘يد˘لا ر˘شصن ع˘م تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘˘لا
دقف يبيردتلا بناجلا صصوشصخب اما قافولل يبادتناب

ةزرم اذكو ينابوم ريبوز و صسيرد نب لك ةقفرب تلمع
صصوشصخب اريثك ينمعد يذلا يلحروب دعشسي ىتحو

اشضيأا تبردت امك نيمجاهملا صصخت يتلا طاقنلا صضعب
. ناقرز ةدايق تحت

ن˘م نو˘ك˘ت كل˘ع˘ج ها˘˘ب˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل تفÓ˘˘لا كق˘˘لأا˘˘ت̂ 
يف تنأاو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار صسأاكب نيجوتملا
؟91ـ لا نضس

حومطلا اذه ىلا لشصا نا يتلئاعلو يل ريبك رخف هللاو
ءاو˘شس تاءا˘ق˘ل˘لا صضع˘ب ي˘ف تكرا˘شش ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ف
ينا مهألا ىقبي امومع يطايتحأاك ىتح وا يشساشسأاك
اهموي قيرفلا عم يجيوتتو يتكراششمب اريثك تدعشس
. فيدرلا فنشص يف اناو

كلين ة˘حر˘ف تضشيا˘ع ف˘ي˘ك^
جوت˘ت تنأاو ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ةدا˘ه˘ضش
؟قافولا عم ةيقيرفإ’ا ةضسفانملاب
لقنتا ةرم لك يف تنك ةيقيرفلا انتكراششم مشسوم يف
صسردا ل ينلعج ام وهو ايقيرفا لاغدا ىلا قافولا عم
قيفوتلا تلواح يننا لا كلذ نم مغرلاب نكلو اديج

ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ي˘ل نا˘ك ا˘م و˘هو
تنا˘ك ة˘حر˘ف˘˘لا ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا
صسأا˘كلا˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘حر˘˘ف

. ايرولاكبلا ةداهششل يلينو ةيقيرفلا
نيترمل فيطضس قافو قيرف نم كتراعإا تمت̂ 

ل˘ه تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ىلا ا˘هد˘˘ع˘˘بو ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ىلا
؟كلذ نم تدفتضسا

يناو ةشصاخ يل ةبشسنلاب لح لشضفا ناك هنا دقتعا معن
نشسحلا ءÓبلا تيلبا دقو لاملا فنشص يف لازأا ل تنك
يف مشسوملا كلذ يف طششني ناك يذلا ةعيلقلا قيرف عم
تنانجات يف ةيناثلا ةبرجتلا صصوشصخب اما يناثلا مشسقلا
عم يتبرجت ناو اميشسل هانمتا تنك املثم نكت ملف
تاشصبرتلا يف دجاوتا ينت˘ل˘ع˘ج ي˘ب˘م˘لوألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ملقأاتا ل ينلعج ام وهو قيرفلا صسكع ىلع ربكا لكششب
امومع رثكا يتاناكما ريجفتب يل حمشسي يذلا لكششلاب
. قافولا ىلا ةدوعلا اهدعب تررق

ةزيكر تنكو اريثك يبملوأ’ا بختنملل تبعل̂ 
اذه كدعا˘ضس ل˘ه ة˘م˘ه˘م

؟كتايناكما ريوطت ىلع
بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ي˘كأا˘ت ل˘˘كب

يذ˘لا و˘هو ىو˘قا نو˘كأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا و˘ه ي˘ب˘م˘لوألا
يندعاشس ثيح يتاردق زاربا لجا نم ةشصرفلا ينحنم

صضرفو قلأاتلا ىلع ريبك لكششب
ي˘ف تل˘ق ا˘م˘ك م˘ها˘شسو ي˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
. يتاناكمإا ريوطت

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘˘فر˘˘ب تكرا˘˘ضش ̂ 
ىلإا ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا صسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا
؟دايبملو’ا

رشضخلا ليهأات يف ةكراششملاب ادج اديعشس تنك معن
ةكراششملا اهدعبو ايقيرفا صسأاك ىلا
نام˘شضو ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ةشصاخ دايبملولا ىلا مث نم لهأاتلا

. اهتلجشس يتلا فادهألا لÓخ نم
؟دايبملو’ا يف اهدعب كراضشت مل اذامل^
تيعشس انا هلل دمحلا ينفلا مقاطلل امئاد دوعي رايخلا
ام وهو رشضخلا ليهأات يف يئÓمز نم ريثكلا ةقفرب

يئاعدتشسا مدع صصوشصخب اما ةياهنلا يف هيف انقفو
دشسلا مجا˘ه˘م ةو˘عد را˘ت˘خا ا˘ه˘ت˘قو صشتو˘كلا نا د˘ق˘ت˘عا
«ينورقح» لوقلا عيطتشسا ل حاجنوب دادغب يرطقلا

ىوقألاو ةيزهاجلا ىلع مت رايتخلا نا دقتعا نكلو
فيرششت نوكل اهتقو قيفوتلا رشضخلل تينمت ايشصخشش
. رشصانعلا لكلو يل ةرخفم نوكي ةيارلا

نكمي له7102 يف فارتح’ا نم ابيرق تنك̂ 
؟كلذ نع انثدحت نأا

تقرط دق تنكو مشسوملا كلذ يف ريبك لكششب تقلأات
ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا باو˘˘˘بأا
ءيشش لكو ةيلاغتربلا

يفارتحل ريشسي ناك
صسا يشسلا ماما ءاقل انشضخ اديج ركذتأا ةرتفلا كلت يف
در نود فده عقاوب زوفلا فده تلجشس نم اناو يشس
ناشسح صسيئرلا ينأانه صسبÓملا رييغت فرغ يف اهموي

عشضب رورم دعب نكلو كيلع كوربم يل لاقو رامح
نيريشسملا نم ةل˘ما˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ˘ت˘ل ار˘ي˘ث˘ك تأا˘جا˘ف˘ت ما˘يأا

عيشضا ينلعج ام وهو لكشش يأاب يحيرشست اوشضفرو
مهفا م˘ل ر˘ط˘شسلا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘ل فار˘ت˘حلا ة˘شصر˘ف
. رارقلا اذه ذاختل قافولا ةرادإا تعفد يتلا بابشسألا

مايأ’ا نم موي يف تضسضسحأا له ةحارضص لكب ̂ 
؟قافولا عم كتضصرف ذخأات مل كنأاب

ىلع تيقب قافولا يلوؤوشسم ةلماعم نكلو اذكه صسيل
لحارملا لاوط نوكت يذلا قافولا نبا نارقما صساشسأا
وا ءيششب همÓعا متي دحاو رخا انا تنك دقو ةينشسلا

يه امومع يتاقحتشسم ىلع لوشصحلا لجا نم ىتح
ةرادإا عم ربكا لكششب نشسحتت نا ىنمتن مدقلا ةرك اذكه
. ةروشضخلا يبعلو

فيك ةياجب ةيدولوم قيرف عم ةبرجت تضضخ ̂ 
؟اهميقت

كل تل˘˘ق نا كئ˘˘جا˘˘فا د˘˘ق
م˘كح˘ب كلذو ةد˘ي˘ج تنا˘˘ك

5 صشعا مل تنانجاتو ةعيلقلا يف يبراجت ذنم ينوك
ابيرقت تكراشش ثيح ناديملا يف اهشضعب ءارو تاءاقل
ةبرجت امومع صسأاكلاو ةلوطبلا نيب ايمشسر ءاقل52 يف
مغرلاب ةشسفانملا ثيح نم ريبك لكششب اهنم تدفتشسا

. مشسوملا كلذ ةياهن عم طقشس يدانلا نوك نم
كتبرجت يف اعون ترثأا ةباضصإ’ا نأا ىرت له ̂ 
؟كانه
يف رثا ةرركتملا تا˘با˘شصإلا ل˘كششم لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
6 ليجشست يف ىوشس قفوأا ل ينلعجو ريبك لكششب

ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘م فاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘˘لو˘˘م
˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع

. هتششع امب صضار اناو يبر بوتكم
؟كفارتحا لضشف ىلإا تدأا يتلا بابضسأ’ا يه ام̂ 
مل ةعاشسلا دحل فيطشس قافو ولوؤوشسم اهديعأاو اهتلق
صصوشصخب مهيأار نوريغي مهتلعج يتلا بابشسألا مهفا

رومألا لك ناو ةشصاخ يلاغتربلا يرودلا يف يفارتحا
. تطبشض دق تناك
مت فيك يضس صسا يضسلا عم كتبرجت ىلا دوعن̂ 

؟كمامضضنا
صسيئرلا يقتلا ينتلعج فيطشس يف ةبعشصلا يفورظ
هلعج ام وهو يحيرشست قاروأا بلطاو رامح ناشسح
رهششا ةثÓث هتميق ام يف تحمشس نا دعب يفقوم مهفتي
ماعلا ريجانملا نم لاشصتا تيقلت قيرطلا يف انا امنيبو
ينيطنشسقلا يشضايرلا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘مار˘ع قرا˘ط ق˘با˘شسلا

هل دكؤوأا ينلعج ام وهو يتامدخب همامتها دكا ثيح
تلقتنا اهدعبو قافولا ةرادإا عم يرادا رما ةيوشست ىلع
لوح اريثك انثداحتو انيقتلا ثيح ةنيطنشسق ىلا ةرششابم
ام وهو هب مايقلا ددشصب ناك يذلا يشضايرلا عورششملا

يدقع ىلع عقوأا  ةيمشسرلا ةقفاوملا هحنما ينلعج
. يمشسرلا

؟نآ’ا دح ىلإا اهميقت فيك^
ىلع ارداق تنك ينوك ةعاشسلا دحل صضار تشسل
ينفلا مقاطلا تارارق نكلو قيرفلل ريثكلا حنم
مدقأا ل ينلعج ام وهو يهاجت ةيبلشس تناك انايحأا

. هانمتأا تنك ام
نوعضسيو كتامدخب اريثك نوبجعم رفانضسلا ̂ 
؟كبناج ىلا فوقولل امئاد

مهجيزاها عمشسا ا˘م˘ل ار˘ي˘ث˘ك ر˘خ˘ت˘فا ي˘ن˘قد˘شص
لواحأا اهيف لخدا ةرم لك يفف يمشساب مهينغتو
زوفلا لجا نم لتاقا انايحأاو يدل ام لك حنم
نا دقتعا مهتداعشس يف اببشس نوكأا ىتح ةركلاب
لاخدل امئاد ىعشسأاشسو ةليوط لازت ل مايألا
. مهبولق ىلا ةحرفلا

كلو˘خد ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ق˘لأا˘ت˘ت ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف̂ 
؟يرجي اذام لضصحي صسكعلا نكلو يضساضسأ’ا

ىقبي مكحلاو ةفاشضإلا ميدقت لجا نم لخدا ايشصخشش
. يريغل اهبلطا نا لبق يشسفنل ةيادهلا بلطا روهمجلل

ينارمع رداقلا دبع بردملا عم تقفتا ةرادإ’ا̂ 
؟كلذ ىرت فيك
فور˘ع˘م ي˘نا˘شسم˘ل˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ف ل˘ي˘م˘˘ج ءي˘˘شش
يذلا رملا هلماعت نشسحو هطابشضناو هتمارشصب
نا ىشسنت ل كلذ ىلا فشض ةفاشضإلا انل مدقيشس
ي˘ف ي˘شس صسا ي˘شسلا ةدا˘ي˘˘ق ي˘˘ف ق˘˘فو صشتو˘˘كلا
ةدمل هراظتنا لاط بقلب جيوتتلل ةريخألا ةرملا

ىتح لجرلا حدمأل انه تشسل انا امومع ةنشس02
صشتوكلا رظتنا انا لب ةيشساشسأا ةناكم ينحنمي
ل˘شضفألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ي˘تد˘نا˘˘شسمو ي˘˘م˘˘عد˘˘ل
. يدانلل

عانقإا لجا نم ةيتاوم ةضصرفلا نأاب ىرت ’أا ̂ 
؟ةيضساضسأ’ا كتناكمب ينارمع
ىلع ديكأاتلا لجا نم يدهج لك لذبأاشس لاحلا ةعيبطب
. هل ريخألاو لوألا مكحلا ىقبيل يتايوتشسم

يضسلا نأا ىرت له ةلوطبلا فانئتضسا لاح يف̂ 
؟ةيراق ةبترم ليضصحت ىلع رداق يضس صسا

نوكل ةيراق ةبترم قيقحت ىلع نورداق ديكأات لكب
صسفنلا بحاشصو ةقاششو ةليوط نوكتشس تلوج عشستلا
. هفادهأا قيقحت عيطتشسي نم وه ليوطلا

تلاز ا˘˘م» د˘˘ي˘˘كا قا˘˘فو˘˘لا ما˘˘˘مأا صسأا˘˘˘ك˘˘˘لا ةرا˘˘˘ضسخ ̂ 
اردا˘ق كضسف˘˘ن ىر˘˘ت تن˘˘ك كناو ة˘˘ضصا˘˘خ «قر˘˘ح˘˘ت

؟ةفاضضإ’ا ميدقت ىلع
اريثك اهموي تملأاتو اهتششع ادج ةيشساق ةرارمب ينتركذ
ةفاشضإلا ميدقت ىلع رداق ينوكب ترعشش يناو ةشصاخ
يف يماح˘قا ل˘شضف ا˘ه˘مو˘ي صشتو˘كلا ن˘كلو ةو˘جر˘م˘لا

ر˘فا˘ن˘شسل˘ل ار˘ي˘ث˘ك ف˘شسأا˘ت˘ن ءي˘شش ل˘ك ه˘ي˘ف عا˘شض تقو
. رثكا راشسملا حيحشصتب مهدعنو

؟ ةريخأا ةملك^
اذه ليزي نا هللا وعدن امك يقيرفلو يل قيفوتلا ىنمتأا
. اهدهع قباشسل ةايحلا دوعتو انع ءابولا

صشامر ماضشه :هرواح

لاغتربلا يف فارتح’ا ةضصرف عيضضت ةيلوؤوضسم قافولا يريضسم لمح

«مهداعصسإإ لجأإ نم لتاقأإ ينلعجت رفانصسلإ جيزاهأإو يتناكم عاجرتصس’ ينإرمع عم ةيتإوم نوكتصس ةصصرفلإ» :نإرقمأإ ميكحلإ دبع
لوح ةلضصوحل هميدقت اذكو اهمدع نم ةلوطبلا فانئتضسا صصخت يتلا طاقنلا نم ديدعلا ىلإا قرطت نارقمأا ميكحلا دبع ينيطنضسقلا يضضايرلا يدانلا مجاهم عم ثيدح يف
4102 مضسوم يف هيلع لضصح ءيضش نضسحا اتناك ايرولاكبلا ةداهضشل هلينو يقيرف’ا جيوتتلاب هتداعضس نا ىلع ديكأاتلا لواح امك يلاحلا هتقو ىلإا هتيادب نم يوركلا هراوضشم

. ابيرق قيرفلا عم لفاح راوضشمب رفانضسلا ادعاو مزÓلا لكضشلاب دعب زربي مل هنا ىري ثيح يضس صسا يضسلا عم هتبرجتل بعÓلا داع هتهج نم

سضعب عم ةيبلصسب انلماعتو زيكرتلإ ءوصس »
» طاقنلإ نم ريثكلإ عيصضن انتلعج تإءاقللإ

نكلو ديدج نم ةصسفانملإ ةدوع ىنمتأإ »
» نيبعÓلإ ةمÓصس باصسح ىلع سسيل

انأإ مويلإو اهريفإذحب نويرق تاميلعت تقبط »
» يتيزهاج نمصضأ’ يب ةصصاخ تاقيبطتب نرمتأإ

ةداهصشل يلينو قافولإ ةقفرب لاطبأ’إ ةطبإر سسأاكب يجيوتت »
» فصصوت ’ تاظحل سشيعأإ ينلعج مصسوملإ كلذ ايرولاكبلإ

لوقأإ تصسلو مراصصو ريبك بردم ينإرمع »
» هاصضر لانأإ ىتح مÓكلإ إذه

تنكو قرحت تلإزام قافولإ مامأإ سسأاكلإ ةراصسخ »
» انحلاصصل نيزإوملإ بلق ىلع رداق ينأإ رعصشإ

بختنملإو إريثك ينتدافأإ تنانجاتو ةعيلقلإ عم يتبرجت »
» ربكأإ لكصشب روطتأإو زربإ ينلعج نم وه يبملوأ’إ

،دايبملوÓل يئاعدتصسإ مدع ببصس ينفلإ مقاطلإ رايخ »
» اهتقو يوق ناك حاجنوب نوكل إدقاح تصسل

نم انبعل ولو إريثك انترصسك يوÓمح ةيصضرأإ »
» بقللإ ىلع انصسفانل كلاملإ دبع نب يف ةيإدبلإ

بختنملإ ليهأات يف اببصس تنك ينوكل روخف »
» دايبملوÓل اهدعبو ايقيرفإإ سسأاكل يبملوأ’إ



ةــــنصصرق

تاحرف اي «كصسإر ةمÓصس»
ي˘لود˘لا صضر˘ع˘ت ر˘ي˘˘ط˘˘خ ثدا˘˘ح ي˘˘ف
تاحرف نيدلا نيز قباشسلا يرئازجلا
صسين ةنيدم يف هلزنمل ةقرشس ةيلمعل
ربع بعÓلا ةجوز تفششكو ،مايأا لبق

نأا «مار˘غ˘ت˘شسنلا» ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
ط˘شسو با˘ي˘غ او˘ل˘غ˘ت˘˘شسا صصو˘˘شصل˘˘لا

نم اهترايشس ةقرشسب اوماقو مين ناديم
تنا˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘نأا تد˘˘˘كأاو ،«يدوأا» عو˘˘˘ن
ر˘ع˘ششت م˘لو لز˘ن˘م˘لا ل˘خاد ةد˘جاو˘˘ت˘˘م
دودح يف تعقو ةثداحلا نأا امب ءيششب
اهنأا فيشضتل احابشص ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا
تنطف˘ت و˘ل ع˘ي˘ظ˘ف و˘يرا˘ن˘ي˘شس تدا˘ف˘ت
يدؤوت دق يتلاو اهتقو يف صصوشصلل
.هابقع دمحي ل ام ىلإا

سسرامي ةجديكوأإ
ةديدج ةصضاير

عتمتشسي مدقلا ةرك نيدايم نع اديعب
ةجديكوأا ردن˘شسكي˘لا ي˘لود˘لا صسرا˘ح˘لا
ىلع هتلئاع ة˘ق˘فر ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا ه˘ت˘ل˘ط˘ع˘ب
˘ما˘قو ،ي˘شسنر˘ف˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘شش
نم ةعومجم رششنب زتيم يدان صسراح
يف يمشسرلا هباشسح ىلع تاهويديفلا

ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
ةبر˘ج˘ت˘ب ع˘ت˘م˘ت˘شسي و˘هو «مار˘غ˘ت˘شسنإلا»
ناشس ئطاوشش ىلع ة˘ل˘ظ˘م˘لا˘ب نار˘ي˘ط˘لا

بونج راف˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ل˘ي˘يا˘فار
لÓغت˘شسإا لوا˘ح˘ي يذ˘لاو ا˘شسنر˘ف قر˘شش
كلذو هتلئاع عم عات˘م˘ت˘شسإلاو ه˘ت˘ل˘ط˘ع
تاريشضحتلا فانئتشسإا ىلإا ةدوعلا لبق
.ديدجلا مشسوملل ابشسحت

ثدح ’ ةيلاملإ ةمزأ’إ
يريزد دنع

صشيعت جربلا يلها ةرادإا نوك نم مغرلاب
ةيلاملا ةيحانلا نم اهيلع دشسحت ل ةيعشضو
نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شسل
نا لا اهب نونيدي يتلا ةيلاملا مهتاقحتشسم
تامولعملا بشسحو يريزد لÓب بردملا

01 نم رثكا لمحت ةيمشسا ةمئاق عشضو
مشسوملل ابشسحت مهعم دقاعتلا ديري نيبعل
نم بلطي صسيئر˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘مزلا ءا˘ه˘نا ة˘يا˘غ ى˘لا ثير˘ت˘لا صشتو˘˘كلا
نم ةلوطبلا فانئتشسا مدع ديكأاتو ةيلاحلا
. لبقملا مشسوملا ةيشضق ىلا قرطتلا لجا

مهل عفصشي مل

مهفت مل ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كششت
تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ح˘˘م˘˘لا تم˘˘شصلا
م˘هو ل ف˘ي˘ك40 مقر ةيلولل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا ق˘ير˘ف˘لا نور˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
كلذ لك نا لا رابكلا ةريظح يف طششني
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘جا ن˘م م˘ه˘ل ع˘ف˘ششي م˘ل
ةلشصاوم˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘شسي يدا˘م م˘ي˘عد˘ت
» ناو ةشصاخ ةيبا˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ي˘ف ة˘شسدا˘شسلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت » ما˘˘شصل
نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ةردا˘ق ي˘هو ن˘هار˘لا تقو˘لا

. فورظلا لك رفوتت ول نشسحا ةبترم

مصسحلإ لبق تاعاصس

يدا˘ن˘لا ةرادإا ا˘هد˘ق˘ع˘ت˘شس ،ة˘ما˘ه تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةمداقلا تاعاشسلا يف ينيطنشسقلا يشضايرلا

لو˘ح م˘ه˘ت˘نأا˘م˘ط ل˘جا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر ع˘م
تثدحت نيذلا ةشصاخ قيرف˘لا ع˘م م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
مهديدجت ىلع تدكاو قباشس تقو يف مهعم
يحلاشصو ينÓعزو دادح ةروشص يف مهدوقعل
لشصفيشس يتلا ءامشسألا نم ديزملا راظتنا يف
نم اهئاقب رما يف ينارمع رداقلا دبع صشتوكلا

حشضتت نا دعب ةمداقلا تاعاشسلا يف اهمدع
.ةلوطبلا ةدوع نأاششب ةيؤورلا

حيحصص كهجو

قيرف صسيئر دادح يلع ـل ةبيرغ ةجرخ يف
لÓخ ريخألا دكأا ،قباشسلا ةمشصاعلا داحتا

ءانب ددشصب ناك هنأا ،داشسفلا ةمهتب هتمكاحم
قيرف اهكلتمي يتلا صضرألاب نيوكت زكرم
هكلمي امل هباششم ناينبلا نيعب «ةراطشسوشس»
نأا بيرغلاو ،يشسنرفلا نامريج ناشس صسيراب

صسÓ˘ت˘خا بب˘شسب ن˘ج˘شسلا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي داد˘ح
اهريغو كونبلا ىلإا صضورقلا ديدشست مدعو
.رومألا نم

qarsana@essalamonline.com

5772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ2ـل قفإوملإ0202 نإوج32ءاثÓثلإ

وقيتنوم ةرود يف نوكراصشي ةنصس61 نم لقأإ رصضخلإ
ةرود˘لا تي˘غ˘لأا ا˘مد˘ع˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدو˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ف كرا˘˘ششي˘˘شس نا˘˘ك
لقأا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا

نوكيشس ،ةنشس61 نم
ىلع بخ˘ت˘ن˘م˘لا داد˘ع˘ت
ة˘كرا˘ششم˘لا ع˘م د˘عو˘م
ماق˘ت ي˘ت˘لا ةرود˘لا ي˘ف
وقيتنوم ـب ،مداقلا ماعلا
،(ا˘˘˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘˘˘ف بر˘˘˘˘˘˘˘غ)
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا تف˘˘˘ششكو
مدقلا ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نم لاشصتا تقلت اهنأا

84ـلا ةرودلا ي˘م˘ظ˘ن˘م
.مداقلا ماعلا ةررقملا

15

«قافولإ»ـل ةديدج ةطرو
عرششتشس ةمداقلا تاعاشسلا يف
ي˘˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘شس قا˘˘˘˘فو ةرادإا
رشصانعلا صضعب عم صضوافتلا

م˘هرو˘جا صضي˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ي˘ت˘لا ءا˘˘م˘˘شسألا كل˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ
ةري˘ب˘ك ءا˘شضما ة˘ح˘ن˘م كل˘ت˘م˘ت
كشش نود نم يذلا رملا وهو
ةطرو يف يدانلا ةرادإا عشضيشس
ى˘˘لا ةرادإلا ى˘˘ع˘˘شست˘˘شسو اذ˘˘ه
ا˘م بب˘شسب ا˘هر˘شصا˘˘ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘قا
ة˘ي˘لا˘م ة˘ق˘ئا˘شض ن˘˘م ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كششب ر˘˘ثؤو˘˘ت˘˘شس
نم كانه نا امب ماعلا ريشسلا
يف ارهشش41 نم رثكأاب نيدي

. يوارق ةروشص
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 «دوسسأ’إ رسسنلإ» عم تإونسس3 عقوي رإركب

اهلمع لصصإوت قافولإ ةرإدإإ
 لبقملإ مصسوملإ نأاصشب ةيرصس يف

ةيعم÷إ دقعل وعدي بياعلإ
مهصسأ’إ عيب ليهصستو ةماعلإ

«لاطفن» ¤إإ

ةيلاثم ةسصرف مامأإ رسضÿإ م‚
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