
30 صص

صسيئرلإ اهبسصن يتلإ ةيتايلمعلإ ةيلخلإ نأإ دكأإ
ةعيرسس ةريتؤب لمعت ءابؤلإ ردسصم نع يرحتلل

ءإرزوو هتلئاعو لماه ةمكاحم ليجأات
ءإرثلإ ةيصضق يفنيقباصس ة’وو

لبقملإ ةيليوج62 ـلإ ىلإإ ضشحافلإ
50صص
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ةفافسشلإو ةيقإدسصملل انامسض

ىلع رسصتقي مهرود نأإ إودكأإ
لامعلإ بيسصنتل ةيدعبلإ ةبقإرملإ

ىلع لؤسصحلإ بلط ءانثتسسإ
«نغنسش» ةيحايسسلإ تإريسشأاتلإ

فنأاتصست ةيصسنرفلإ ةيلصصنقلإ
«SFV» زكرمب تامدخلإ

40 صص

نم دعب نع مهتمكاحمب نيمهتملإ كسسمت ببسسب
ةيباقعلإ ةسسسسؤؤملإ لخإد

ثحب ةيلمع لÓخ عنسصلإ يديلقت مغل راجفنإ رثإإ
كؤكطلإ دإو ةقطنمب طيسشمتو

اسصرق6692 زجحو تإردخم راجت4 ـب ةحاطإلإ
تايلو ةدعب اسسؤلهم

ابرهم911 فيقوت
بهذلإ نع ابقنمو

50صص

ة˘ل˘ق˘ت˘سسŸإ ة˘ي˘ن˘طؤ˘لإ ة˘با˘ق˘ن˘˘لإ تدد˘˘ن
Ÿل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لإ ي˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ف، Ãجز˘˘˘لإ ة˘˘˘لوا˘˘˘ح

Ãل˘ك˘سشم ‘ فر˘ط˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ ي˘˘سشت˘˘ف
م˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسإو ،ة˘لا˘ط˘ب˘لإو ل˘ي˘غ˘˘سشت˘˘لإ

ةفلكŸإ تائيهلإ ةعا‚ مدعل ءاطغك
ر˘سصت˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘م˘ه˘˘م نأإ ةد˘˘كؤؤ˘˘م ،كلذ˘˘ب

بي˘سصن˘ت˘ل ة˘˘يد˘˘ع˘˘ب˘˘لإ ة˘˘با˘˘قر˘˘لإ ىل˘˘ع
‘ ةرسشابم ةقÓع اهل صسيلو ،لامعلإ
.ليغسشتلإو بيسصنتلإ

ضضرف » :يناكرب طاقب
تاي’ولإ ىلع لماصش رجح
«ةموكحلإ ديب همدع نم

50صص

«مايبلإ»و «كابلإ»ـل رإرحأ’إ ÚحصشÎملل ةيصضايرلإو ةيندبلإ ةيبÎلإ رابتخإ ديعإوم هذه
30 صصطسسؤتŸإ ميلعتلإ ةداهسش ناحتمإ ‘ ةيرايتخلإ ةسسإر◊اب نؤبلاطي ةذتاسسألإ

عاطقب ايلعلإ بصصانŸإ ‘ تانييعت ’
ةقباصسم نود ينهŸإ نيوكتلإ

40صص

نوركنتصسي لمعلإ وصشتفم
فرطك مهب جزلإ ةلواحم

ةلاطبلإو ليغصشتلإ لكصشم يف

40 صص

لاملإ فزنتصست «لايصس» .. نويلملإ ةرملل
ةـــينعملإ تاــطلصسلإ راـظنأإ ماـمأإ ماـعلإ

ريتإؤفلإ تمخسضو نيلماعتم3 ـل يسضإرتلاب اهيلوؤؤسسم لقنل4x4 تإرايسس ءإرك تاقفسص تحنم

نييركصسع داهصشتصسإ
ةيدملاب نينثإإ

يلامجإإو ءافسش ةلاح961 ليجسست
1739 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباصصإإ503و تايفو5
«انوروك» ـبةديدج

رــــئإزجلإ يــف
40 صص

40صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ميلعتلل دوعي قيزر

ة˘ب˘ي˘ق˘ح ه˘ي˘ّلو˘ت ذ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ع ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب
لامك كراسش ،دارج ةموكح يف ةراجتلا

ي˘ف سسمأا لوأا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ةر˘˘كذ˘˘م ة˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م
هارو˘ت˘كد ة˘حور˘طأاو ر˘ت˘سسا˘م˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
ريزولا رّبعو ،ةديلبلا ةعماجب فرسشمك
ي˘ف ق˘با˘سسلا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘سسأاو
ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م ي˘ف ،ة˘ي˘لا˘م˘لا سصسصخ˘˘ت

هتداعسس نع ،«كوبسسيافلا» يف هتحفسص
يف ةكراسشملاو ةعماجلا ىلإا ةدوعلاب
.ةيملعلا ةبسسانملا هذه

 «بعللإ ضشناك ام»
«انوروك» عم

تاءار˘جإا˘ب Ó˘م˘˘عو ،ىود˘˘ع ة˘˘يأ’ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت
ةعباتلا ىسسوم د’وا ةيدلب تقلغأا ،ةياقولا
ة˘ي’و˘ب ة˘ن˘سشخ˘لا سسي˘˘م˘˘خ ةر˘˘ئاد˘˘ل ا˘˘يرادإا
ايزارتحا تقؤوم لكسشب اهرقم ،سسادرموب
سسوريفب فظوم ةافو ةلاح ليجسست دعب
ةيناديملا ةنياعملا راظتنإا يف ،«انوروك»
سشناك ام» .. ةيمومعلا ةحسصلا حلاسصمل
.«91‐ديفوك عم بعللا

! .. تعيب ةلڤرو

نم ددع سصسصخت ،ةيسضام ةليلق تاونسس لبق
را˘ق˘ع˘لا به˘ن ي˘ف ة˘ل˘قرو ة˘ي’و˘˘ب ن˘˘يذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا
’ ةجردل يحÓفلا ىتحو يعانسصلا يمومعلا
03 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ’ ا˘˘م ل˘˘˘سصح ثي˘˘˘ح ،قد˘˘˘سصت
يف يزمرلا را˘ن˘يد˘لا˘ب ي˘سضارأا ى˘ل˘ع ا˘سصخ˘سش
كسش لحم حنم تارارقب كلذو ،ةي’ولا ميلقإا

،«فاريبلاك» ة˘ي˘ئ’و˘لا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ن˘ج˘ل ن˘م
نيقباسس نيبخت˘ن˘م بي˘سصن ن˘م تنا˘ك ا˘ه˘ب˘ل˘غأا

رايمأا باون ىلإا رايمأا نم مهبراقأاو نييلاحو
ىلإا يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا يف ءاسضعأا ىلإا
تافلم ،مهنم نيبرقمو ،ناملربلا يف ءاسضعأا

قيقحتلل عسضخت نأا سضرتفي ةريطخو ةديدع
ريهطت تاءارجإا راطإا يف لقأ’ا ىلع يرادإ’ا
تايسصوتو ر˘ماوأ’ ا˘ق˘ب˘ط ،ي˘عا˘ن˘سصلا را˘ق˘ع˘لا

.نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
رئإزجلإ يف ةرم لوأ’

،اندÓب يف اهوباط معن .. اهوباط ترسسك
رسضحت ،ءارهزلا ةمطاف يميدخوب ةيئاورلا
سسماخلا ءاسسن»  ةيبدأ’ا اهلامعأا ثلاث حرطل
يرئازج يبدأا لمع لّوأا وهو ،«ناريزح نم
تا˘˘يد˘˘يز˘˘يأ’ا ءا˘˘سسن˘˘لا ةا˘˘سسأا˘˘م˘˘ل قّر˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
فر˘ط ن˘م تا˘ب˘سصت˘غ˘م˘لاو تا˘ف˘ط˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا)
ن˘م ن˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ل˘ق˘نو ،(«سشعاد» ي˘ي˘˘با˘˘هرإا
اذه ةبتاكلا فسصت ثيح ،يناسسنإ’ا بناجلا
،ه˘ت˘ب˘ت˘ك ا˘م ى˘سسقأاو بع˘سصأا ه˘ّنأا˘˘ب  ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم هتقتسسا ةق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘لا ءز˘ج˘لا˘ف
ةريسس نع ةرابع وه ذإا ةيسصخسشلا اهتايح
.ةياورلا نم ريبك ءزج يف ةيتاذ

qarsana@essalamonline.com
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«لجنملإ» نم رفم ’
ةسساحو .. لاغسش «لجنملا»
نيدسسفم˘لاو دا˘سسف˘ل˘ل ه˘م˘سش
ر˘ف˘م ’ ه˘ي˘ل˘عو ،اد˘ج ة˘˘يو˘˘ق
،اودجو امنيأا هنم نيريخأÓل
تافلم يف ةديدج تاقيقحت
يف ةهبسش لحم تاقفسصو
تق˘ل˘ط˘نإا تا˘˘ي’و˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘م ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
تارا˘طإا سسوؤور˘˘ب ف˘˘سصع˘˘ت
نا˘ي˘لاو م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ما˘˘سس
ةي’وب لمع امهدحأا ،ناقبسسأا

يناثلاو تاونسس لبق ةيادرغ
راقعو كسش لحم يمومع راقع نع لزانتلاب قلعتت ةيسضقب همسسإا طبترا لوأ’ا ،ةلقرو ةي’وب
عيراسشم حنمب قلعتت ةيسضق يف مهتمف يناثلا امأا ،نايرب ةيدلبب ،لامعأا لاجر حلاسصل يحÓف
.دادح يلع رارغ ىلع نينوجسسم مهلج لامعأ’ا لجر حلاسصل قح هجو يأا نود تاقفسصو

! .. ةيإدرغ يف ةيلام ةحبذم
م˘˘ي˘˘مر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
قدن˘ف˘ل ا˘ه˘ي˘ف كو˘كسشم
يف يرثأ’ا نييمتسسرلا

ةنسس اهيف عرسش ةيادرغ
ا˘ه˘˘ل تسصسصخ6002
اهن˘ي˘ح ة˘حا˘ي˘سسلا ةرازو
لكوَأا ،رايل˘م75 غلب˘م
ا˘ه˘˘ت˘˘قو ة˘˘يادر˘˘غ ي˘˘لاو
ءانبلا ةيريدمل ةيل˘م˘ع˘لا
ن˘ع ن˘ل˘عأاو ،ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ةيلودو ةينطو ةسصقانم
تا˘˘˘كر˘˘˘سش تمد˘˘˘ق˘˘˘˘تو
’إا ،ةسصسصختم ةيبنجأا
ناك يلاملا اهسضرع نأا
يلاولا نأا ’إا ،عورسشملا لجؤوي نأا ىلع ةرتفلا كلت يف يأارلا داسس دقو ،عورسشملا ةميق قوفي
ريغ ت’واقم ىلع عورسشملا ةميق ميسسقت متو ،ميمرتلا ةيلمع ذيفنت ررقو «هسسأار بكر»
ذنمف ،قدنفلا قح يف «ةحبذملا» ـب تفسصو ةيلمع يف ،ةيحايسسلا قفارملا ميمرت يف ةسصتخم
مل عورسشم يف ميتنسس رايلم44 رادهإاو ميمرتلا ةيلمع ءاهتنا دعب قدنفلا ميلسست نم ةنسس21
.؟.. «لجنملا» لخدتي نأا بجي ’أا .. اذه انموي ىلإا حايسسلا مامأا اقلغم يقب ،دئاع يأا ققحي

»SIRI«اكيرمأإ يف
.. نور˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا يد˘ت˘ق˘ي˘ل˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ةعا˘ن˘سصل «sirI» ة˘كر˘سش تن˘كم˘˘ت
ة˘ي˘طا˘ط˘م˘˘لا تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا تارا˘˘طإا
اهفده قيقحت نم ،فيطسس عنسصمب
لوأا سسمأا ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘طإا˘˘ب ر˘˘ط˘˘سسم˘˘˘لا
قو˘˘سس ى˘˘لإا ر˘˘يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ح˘˘سش
دعب ،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا

تا˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نا ن˘م ر˘ه˘˘سشأا6
ةيق˘ير˘فإا لود01 وح˘ن ر˘يد˘سصت˘لا

حاجن ىلع كلذب مسصبتل ،ةيبرعو
يف هب ىدتقي ’اثم نوكتو ديدج
.رامثتسس’ا ملاع

«ينإربلإ ولكاي رإدلإ زبخ»
يف قبسسأا ريزو عم ةيوقلا هتقÓع ببسسب

هبرقو ،3102 ةنسس لبق ىيحيوأا ةموكح
،قبسسأ’ا سسابعلب يديسس ةي’و يلاو نم
ىلع ةي’ولا نع بيرغ لامعأا لجر لسصح
ةسصسصخم ا˘ه˘ن˘م3 ة˘ي˘˘سضارأا ع˘˘ط˘˘ق4
ىر˘خأاو ،ه˘برا˘˘قأا ءا˘˘م˘˘سسأا˘˘ب را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ن˘ي˘ب كلذو ،ي˘ن˘كسسلا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘˘م
ينع˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،5102و0102 يما˘ع
،اهعيب لباقم رايلم71 قوفي غلبم ينجي
لك جاهتنإا ىلع تسضم تاونسس ةليط نويسسابعلب نورمثتسسمو لامعأا لاجر بقع تقو يف اذه
نويلحملا ناكسسلا قلع هيلعو ،ىودج ةيأا نود يعانسص راقعب رفظلا لجأا نم ةينوناقلا لبسسلا
 .«يناربلا ولكاي رادلا زبخ» لوقلاب انبحاسص اهب رفظ يتلا تازايتمإ’ا نع رابخأا برسست دعب
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نأا ،ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو
ةيندبلا ةيبرت˘لا را˘ب˘ت˘خا ءار˘جإا

ةداهسش يحسشرتمل ةيسضايرلاو
نوكيسس طسسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ىلإا1 نم ةدتمملا ةرتفلا يف
03 ىلإا02 نمو ربمتبسس3
نيحسشرتملل ةبسسنلاب ربمتبسس
ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ رار˘˘˘حأ’ا
ليجأات مت امدع˘ب ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

اذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’ا اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘جإÓ˘˘˘˘ل
راسشتنا نم د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو
˘‐د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
91).

تدسشان ،رياغم قايسس يفو
د˘˘م˘˘ح˘˘م ،سسمأا تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو طو˘˘ع˘˘˘جاو
ةيرح ذاتسسأ’ا حنم ةرورسضب
ةسسارح ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف را˘ي˘ت˘خ’ا
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
لعج ررقت نأا دعب ،طسسوتملا

ا˘˘يرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘م’ا اذ˘˘˘ه
ىلع اولسصحت نيذلا ذيمÓتلل
.قوف امف9 لدعم

لك تعد ،قايسسلا اذه يفو
ميلعتلا ةذتاسسأا ةيقيسسنت نم
نأا˘ب ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا
مايبلا ناحت˘ما ة˘سسار˘ح نو˘كت

لك سسيل نأا رابتعاب ةيرايتخا
اذه يف نونحتميسس ذيمÓتلا
اهبلاطم عم انمازت ،ناحتم’ا
ةيبرتلا ةرازو ىلإا ةعوفرملا
ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةسصاخلا ةيلاملا تاقحتسسملا
تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ن˘يذ˘ل˘ل ى˘ت˘ح ة˘ي˘كارد˘˘ت˘˘سس’ا
.اهريطأات نوسضفري

جئاتن رسشن ‘ عورسشلإ
ةيلقنتلإ ةكر◊إ
رإؤطألاب ةسصاÿإ
ةثÓثلإ ةيميلعتلإ
ةي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م تر˘سشن

تا˘˘ي’و ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع
ة˘ير˘يد˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا
جئاتن ةركسسب ةي’ول ةيبرتلا
ةسصا˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا
،ةثÓثلا ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا˘ب
هذهب نيينعملا نيكمتل اذهو
لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا ن˘˘˘م ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا
ةسصاخلا ةيراد’ا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
.ىرخا تاسسسسؤوم ىلا لقنتلاب
ة˘كر˘ح˘لا تفر˘ع ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
ةكراسشم ةنسسلا هذهل ةيلقنتلا
ةسصاخ ةذتا˘سسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ن˘يا ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا رو˘ط˘لا ي˘˘ف
اذ˘ه ي˘ف تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا تل˘˘سصو
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب06 رو˘˘˘ط˘˘˘لا

تبلط امك ،تابلطلا عومجم
ةذتاسسأ’ا نم ةيبرتلا تايريدم
ن˘˘م اود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا
ىلع نوعطلا عاديإاب ةكرحلا

اذ˘هو تا˘ير˘يد˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
يك عوبسسأ’ا اذه نم ةيادب
رظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ا˘ه˘ت˘سسارد م˘ت˘ي
.اهيف

طسسؤتŸإ ميلعتلإ ةداهسش ناحتمإ ‘ ةيرايتخلإ ةسسإر◊اب نؤبلاطي ةذتاسسألإ

ةيصضايرلإو ةيندبلإ ةيبÎلإ رابتخإ ديعإوم هذه
«مايبلإ»و «كابلإ»ـل رإرحأ’إ ÚحصشÎملل

ح.نيدلإ رمق

Êاحتمل رإرحألإ ÚحسشÎملل ةيسضايرلإو ةيندبلإ ةيبÎلإ رابتخإ ديعإؤم نع ،صسمأإ ةيبÎلإ ةرإزو تنلعأإ
.«كابلإ» ايرؤلاكبلإ ةداهسشو «مايبلإ» طسسؤتŸإ ميلعتلإ ةداهسش

اهبسصن يتلإ ةيتايلمعلإ ةيلخلإ نأإ دكأإ
ءابؤلإ ردسصم نع يرحتلل صسيئرلإ

ةعيرسس ةريتؤب لمعت

ضضرف » :يناكرب طاقب
تاي’ولإ ىلع لماصش رجح
«ةموكحلإ ديب همدع نم
ةنجللإ ؤسضع ،يناكرب طاقب لاق
يسشفت دسصرو ةعباتمل ةيملعلإ

صضرف رإرق نإإ ،«انورؤك» ءابو
يتلإ تايلؤلإ ىلع لماسش رجح

يف اسسؤسسحم اعافترإ تدهسش
ديب ءابؤلاب تاباسصإلإ ةبسسن
نأإ إدنفم ،دÓبلل ايلعلإ تاطلسسلإ

تعفر دق ةيملعلإ ةنجللإ نؤكت
صصؤسصخب ةمؤكحلل إريرقت
تايلؤلإ ىلع لماسش رجح صضرف
ددع يف اعافترإ دهسشت يتلإ
ةيسضق نأإو اميسس ،تاباسصإلإ

رمألاب صسيل لماسش رجح صضرف
ةدعب طبترم فلملإ نؤكل لهسسلإ

بناجلإ ةسصاخ تاعاطق
.يداسصتقلإ
تاحيرسصت يف ،يناكرب حسضوأإ

رإرق نأإ ،صسمأإ اهب ىلدأإ ةيفحسص
ةدعب طبترم يلكلإ رجحلإ صضرف
بناجلإ اهمهأإ تايطعم
تإذ يف إدعبتسسم ،يداسصتقلإ
ىلع لماسش رجح صضرف قايسسلإ
يف اعافترإ دهسشت يتلإ تايلؤلإ

ةيمؤيلإ تاباسصإلإ ددع
نأإ افيسضم ،يجاتلإ صسوريفلاب
يف ةسصتخملإ ةيملعلإ ةنجللإ

نع عباتت انورؤك فلم ةعباتم
ةقلعتملإ تايطعملإ لك برق
رخأإ نأإو اميسس ءابؤلإ راسشتناب
ريغ ةدايز تتبثأإ تايئاسصحإلإ

يف تاباسصإلإ ةبسسن يف ةعقؤتم
رإرغ ىلع تايلؤلإ صضعب
لاقو ،ةركسسبو ةليسسملإو فيطسس
اهبسصن يتلإ ةيتايلمعلإ ةيلخلإ»
ردسصم نع يرحتلل صسيئرلإ
ةعيرسس ةريتؤب لمعت ءابؤلإ
ىنحنم عافترإ تايفلخ ةفرعمل
عيباسسألإ يف تاباسصإلإ
.«ةريخألإ

ح.نيدلإ رمق

ي˘ب˘ير˘سضلا جاودز’ا ءا˘غ˘لإا م˘ت
،ادنلو˘ه ة˘كل˘م˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب
مت يت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تÓ˘ل ا˘ق˘فو كلذو
ىلع8102 يام يف ا˘ه˘ع˘ي˘قو˘ت
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةرود˘لا لا˘غ˘˘سشأا سشما˘˘ه
نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
نيب يجولون˘كت˘لاو يدا˘سصت˘ق’ا
.نيدلبلا

قلعتم يسسائر موسسرم دافأاو
ةيقافت’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ق˘يد˘سصت˘لا˘ب
مقر ةيمسسرلا ةديرجلا يف رسشن
جاودز’ا ءاغ˘لإا ن˘م˘سضت˘م˘لا73
ى˘ل˘ع بئار˘سضلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
عنمو لاملا سسأار ىلعو لخدلا
،اهبنجتو بئارسضلا نم برهتلا

هذه نأا ىلإا قايسسلا يف اريسشم
سصاخسشأ’ا ىلع قبطت ةيقافت’ا
نيتلودلا ىدحا ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
امك ،امهيلك يف وا نيتدقاعتملا
بئارسض ىل˘ع ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ق˘ب˘ط˘ت
لا˘˘م˘˘˘لا سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ل˘˘˘خد˘˘˘لا
ة˘لود ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ة˘˘سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

وا ةيسسايسسلا اهماسسقأا وا ةدقاعتم
رظنلا فرسصب ةيلحملا اهتطلسس

نم دعتو ،ا˘ه˘سضر˘ف ة˘ق˘ير˘ط ن˘ع
لا˘˘م˘˘لا سسأارو ل˘˘خد˘˘لا بئار˘˘سض
ىلع ةسضورفملا بئارسضلا عيمج
يلامجا ىلع وأا يلامجإ’ا لخدلا

نم رسصانع ىلع وا لاملا سسأار
يف امب لاملا سسار ىلع وا لخدلا
ىلع ةسضورفملا بئارسضلا كلذ
ىلع لزانتلا نم ةيتأاتملا حابر’ا
ريغ وا ة˘لو˘ق˘ن˘م˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا
ةسضورفملا بئارسضلاو ةلوقنملا

وا روجأÓل ةيلامج’ا غلابملا ىلع
تاكرسشلا اهعفدت يتلا بتاورلا
ةسضورفملا بئارسضلا نع Óسضف
نع ةجتانلا ةميقلا سضئاوف ىلع
.لاملا سسأار

لمسشت ،رئازجلا سصخي اميفو
قبط˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا بئار˘سضلا

بسسح ،ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لخدلا ىلع ةبيرسضلا ،موسسرملا
حابرا ىلع ةبيرسضلاو يلامج’ا
طاسشنلا ىلع مسسرلاو تاكرسشلا
كÓم’ا ىلع ةبيرسضلاو ينهملا

بئار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلاو تاوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت’او
ل˘ي˘سصا˘ح˘م ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘˘م˘˘لا

ثح˘ب˘لاو بي˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن
تاقورحملا لقنو لÓ˘غ˘ت˘سس’او
،ادنلوهل ةبسسنلا˘ب ا˘ما .بي˘با˘نأ’ا˘ب
لخدلا ةب˘ير˘سضب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا˘ف
ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضو رو˘˘ج’ا ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضو
ة˘سصح كلذ ي˘ف ا˘م˘ب تا˘كر˘˘سشلا
ةيفاسصلا حابر’ا ن˘م ة˘مو˘كح˘لا
دراوملا لÓغت˘سسا ن˘م ة˘ي˘تأا˘ت˘م˘لا
بجومب ةسضورفم˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ن˘ع Ó˘˘سضف ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
.مهسس’ا حابرا ىلع ةبيرسضلا

اسضيا ةي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ق˘ب˘ط˘تو
وا ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘سض يا ى˘˘ل˘˘ع
يا اهسضرفت اهرهوج يف ةهباسشم
دعب نيتدقاعتم˘لا ن˘ي˘ت˘لود˘لا ن˘م
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ع˘ي˘˘قو˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت
وا ةيلاحلا بئارسضلا ىلا ةفاسضا
.اهنم ’دب

نأا ،موسسرملا سسفن فيسضيو
اتلكل موقت ةسصتخملا تاطلسسلا
راطخإاب نيتدقاع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ت˘لود˘لا
تارييغت˘لا˘ب سضع˘ب˘لا ا˘م˘ه˘سضع˘ب
ىلع اهجاردا مت يتلا ةيرهوجلا
.ةيبيرسضلا اهتاعيرسشت

ك.اسضر

˘مو˘ي˘لا ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م د˘ق˘ع˘ي
سصسصخ˘ت˘سس ،ة˘ي˘ن˘ل˘˘ع ة˘˘سسل˘˘ج
نو˘نا˘ق˘لا عور˘سشم ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
80 خيرات دا˘م˘ت˘عا ن˘م˘سضت˘م˘لا

،ةر˘كاذ˘ل˘ل ا˘ي˘ن˘˘طو ا˘˘مو˘˘ي يا˘˘م

نيدهاجملا ريزو در ىلإا ةفاسضا
تÓخدت ىلع قوقحلا يوذو
نايب بسسحو .سسلجملا ءاسضعأا
نإا˘ف ،ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م˘ل ي˘مÓ˘˘عا
ةلسصاوم را˘طا ي˘فو سسل˘ج˘م˘لا

هتسسلج لÓخ سشقانيسس هلاغسشا
نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا عور˘˘˘سشم مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
80 خيرات دا˘م˘ت˘عا ن˘م˘سضت˘م˘لا

.ةركاذلل اينطو اموي يام
ـه.دإؤج

سسيئر حوبحب نيدلارون ربتعا
ةيطارقميدلا ىوقلا داحتا بزح
ل˘ث˘م˘ي ’ ي˘لا˘ح˘لا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا نأا
قا˘ي˘سسلا ي˘ف ا˘حر˘ت˘ق˘م ،بع˘˘سشلا

ةرسشابم روتسسدلا ةدوسسم سضرع
.يبعسشلا ءاتفتسسÓل

ىوقلا داحتا بزح سسيئر دكأا
ىدل ةيعامتج’ا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘لوز˘˘ن
ه˘ث˘ب˘ت يذ˘لا «حا˘ب˘سصلا ف˘˘ي˘˘سض»
هبزح نأا ،ةيعاذإ’ا ىلوأ’ا ةانقلا
لثمي يقفاوت رو˘ت˘سسد˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا تا˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت
نأا ربتعا هنكل ،ةطلسسلا سسيلو
ةيتاو˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا ة˘˘˘مزأ’ا بب˘˘˘سسب
ةسشقان˘مو ءار˘ثإ’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
حوبحب اعدو .روتسسدلا ةدوسسم
ن˘م د˘يز˘م ذا˘خ˘˘تا ةرور˘˘سض ى˘˘لا

يف لوخدلاو ة˘ئد˘ه˘ت˘لا تاءار˘جإا
سشاقن يأا يف عورسشلا لبق راوح
.ةيروتسسدلا ةقيثولل

فيسض نمث ،رخآا ديعسص ىلع
تا˘ير˘ح˘لا بو˘˘سسن˘˘م حا˘˘ب˘˘سصلا
داوم يف نمسضت˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا

رمأ’ا كلذكو روتسسدلا ةدوسسم
ءا˘سشنإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
تايعمجلاو ةيسسايسسلا بازحأ’ا
ةداعإا ةرورسض ىلع ددسش هنكل
ةيوقتل يسسايسسلا لاجملا ةلكيه
قايسسلا ي˘فو.ةسضراعم˘لا رود
ءانبل هتاعلطت نع حوبحب برعأا
ن˘˘˘م ل˘˘˘سضفأا نو˘˘˘كي رو˘˘˘ت˘˘˘˘سسد
ىلع ادكؤوم ةق˘با˘سسلا ر˘ي˘تا˘سسد˘لا
ايعاد ءاسضقلا ةيلÓقتسسا ةيمهأا
تا˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سص ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
.ةيروتسسدلا ةمكحملا

ـه.دإؤج

،و˘ب˘ع ن˘ب ة˘ح˘˘ي˘˘ت˘˘ف تد˘˘كأا
’ هنأا ،ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ةر˘ي˘ب˘خ˘لا
ريزولا سضرعل ٍعاد يأا دجوي
ديدج ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م˘ل لوأ’ا
.ريخأ’ا يموكحلا ليدعتلا رثإا
ليدعتلا نأا ،وبع نب تحسضوأا
ةيروهمجلا سسيئر هارجأا يذلا
طرا˘ف˘لا ناو˘ج32 خ˘يرا˘ت˘ب
يأا هل سسيل تارازو6 سسمو
نأاو ةينوناقلا ةيحانلا نم رثأا

ديدج ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م سضر˘ع
ت’اح يف نوكي ةموكحلل
اهلمكأاب ةديدج ةموكح نييعت
دعب وأا ،اهليدعت لÓخ سسيلو
د˘˘˘يد˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ينطو يبعسش سسلجم باختنا

.ديدج
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا تزر˘˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

تاحيرسصت يف ،ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
نأا ،سسمأا اهب تلدأا ةيفحسص
رو˘ت˘سسد˘لا ن˘م49 ةدا˘˘م˘˘لا
ر˘يزو˘لا مد˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع سصن˘ت
ةموكحلا لمع ططخم لوأ’ا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اذ˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ير˘˘ج˘˘ُيو
امك ،ةماع ة˘سشقا˘ن˘م سضر˘غ˘لا
فيكي نأا لوأ’ا ريزولل نكمي
ى˘ل˘ع ،اذ˘ه ل˘م˘ع˘لا ط˘ط˘˘خ˘˘م
،ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ءو˘˘˘˘سض
سسي˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘م روا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
همدقي نأا ىلع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
املثم ة˘ّمأ’ا سسل˘ج˘م˘ل ا˘هد˘ع˘ب
يبعسشلا سسلجملا هيلع قفاو
.ينطولا

ك.اسضر

نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ى˘˘ه˘˘نأا
˘ما˘ه˘م ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
نب نميأا رئازجلا كنب ظفاحم
ةفيظوب هفيلكتل نمحرلا دبع
نييعتب لباقملاب ماق امك ،ىرخأا
ةروتعوب داؤوف قباسسلا ريفسسلا

ةسسائرب تافيرسشتلل اماع اريدم
نأاو قب˘سس يذ˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
اهنيب نم بسصانم ةدع ىلوت
ةيروهمج ىدل رئازج˘لا ر˘ي˘ف˘سس
.كيسشتلا

نأا ى˘˘˘لإا ،ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو

تافيرسشتلل ماع ريدم بسصنم
نأاو قبسس ةيروهمجلا ةسسائرب
يبيرعل مسساقلب ديمع˘لا ه˘ل˘غ˘سش
ةيامحل˘ل ار˘يد˘م ن˘ي˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق
.نييسسائرلا نمأ’او

˘ما˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نا سصو˘˘سصخ˘˘بو
نب نميأا رئازجلا كنب ظفاحم
ةفيظوب هفيلكتل نمحرلا دبع
دد˘ع˘لا ي˘ف رد˘سص د˘ق˘˘ف ،ىر˘˘خأا
،ةيمسسرلا ةدير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘خأ’ا

خرؤوم يسسائر موسسرمب كلذو
 .0202 ناوج32 يف

ـه.دإؤج

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر مدق
يف هيزاعت ،سسمأا ،نوبت ديجملا
لوأا ف˘ير˘عو بي˘ق˘ن دا˘ه˘˘سشت˘˘سسا
ة˘ل˘ب˘ن˘ق را˘ج˘ف˘نا د˘ع˘ب ،سشي˘ج˘لا˘˘ب
.ةيدملا ةي’وب ،عنسصلا ةيديلقت
رتيوت ىلع نوبت سسيئرلا درغو
د˘ي ىر˘خأا ةر˘˘م ُبر˘˘سضت» Ó˘˘ئا˘˘ق
نيحور قهزُتل باهرإ’او ردغلا

دو˘سسأ’ا لا˘ب˘سشأا ن˘م ن˘ي˘˘تر˘˘ها˘˘ط

هاجت ٍبجاو يف امهو ،ريواغملا
محرا مه˘ل˘لا ،ىد˘ف˘م˘لا ا˘م˘ه˘ن˘طو
ح˘تا˘ف ل˘ي˘عا˘م˘˘سسا ن˘˘ب بي˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ءايركز يدلاخ لوأ’ا فيرعلاو
ّيزاعت ،ةنجلا ا˘م˘هاو˘ث˘م ل˘ع˘جاو
نيديهسشلا ي˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل ة˘سصلا˘خ˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘سسأ’و
ه˘˘ي˘˘لإا ا˘˘نإاو ه˘˘ل˘˘ل ا˘˘نإا .ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا

.«نوعجار
ع.لÓب

يبعسشلإ ءاتفتسسÓل ةرسشابم رؤتسسدلإ ةدؤسسم صضرع حÎقإ

«بعصشلإ لثÁ ’ ›ا◊إ ناÈŸلإ» :حوبحب نيدلإرون

تافيرسشتلل إريدم ةرؤتعؤب دإؤؤف نيعي نؤبت صسيئرلإ
رئإزجلإ كنب ظفاحم ماهم يهنيو ةسسائرلاب

 ةلودلإ يف ةمهم بصصانمب ةديدج ت’اقإإو تانييعت

73 مقر ةيمسسرلإ ةديرجلإ يف رسشن يسسائر مؤسسرم بجؤمب اهيلع قدؤُسص
برهتلإ عنمو يبيرصضلإ جإودز’إ ءاغلإ’ إدنلوهو رئإز÷إ Úب ةيقافتإ

مهتÓخدت ىلع قؤقحلإ يوذو نيدهاجملإ ريزو اهيف دري ةينلع ةسسلج يف

ةركإذلل اينطو اموي يام80 خيرات دامتعإ عورصشم مويلإ نوصشقاني «تإروتانيصسلإ»

امهنطو هاŒ بجإو ‘ امهو امهيحور تقهزأإ يتلإ باهرإلإو ردغلإ ديب ددن

نيديهصشلإ ةافو يعني نوبت ضسيئرلإ
ةيدŸاب Úيركصسعلإ

هإرجأإ يذلإ ليدعتلإ نأإ إودكأإ رؤتسسدلإ يف ءإربخ
ةينؤناقلإ ةيحانلإ نم رثأإ يأإ هل صسيل نؤبت صسيئرلإ

ديدجلإ ةموكحلإ لمع ططخم ضضرعب مزلٌم ريغ دإرج



ىلإا دوعت ةيسضقلا هذه تايثيح
امد˘ن˘ع ،9102 ة˘ن˘سس ة˘ف˘ئا˘سص
ةر˘ي˘ظ˘˘ح ةر˘˘يد˘˘م ،(ف.د) ترر˘˘ح
ابلط ،ةمسصاعلا رئازجلاب ةكرسشلا

ن˘م ا˘ي˘سضم˘مو ا˘مو˘ت˘خ˘م ا˘ي˘ط˘˘خ
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ا˘ه˘˘فر˘˘ط
‐ لبيباك سسيرب» ىلإا ،هنم ةخسسن
LEBIBAC ecirB»،ريدملا

ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ،«لا˘˘ي˘˘˘سس» ـل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
لقنل تارايسس ءاركب سصيخرتلا

قفاو ،ةكرسشلا يلوؤوسسمو لامع
ة˘جا˘ح˘لا م˘كح˘ب ،ر˘ي˘خأ’ا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
،لقنلا لئاسسول ةكرسشلل ةيلعفلا
ركذلا ةفلاسسلا ةلوؤوسسملا عرسشتل
ماربإاب نيفلكم نيلوؤوسسم ةيعمب

ىلع رييسستلاو زيهجتلا تاقفسص
ج˘˘سسن ي˘˘ف ،«لا˘˘ي˘˘سس» ىو˘˘ت˘˘˘سسم
لاو˘مأا به˘ن˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع طو˘˘ي˘˘خ
تاقفسص ح˘ن˘م˘ب تأاد˘ب ،ة˘كر˘سشلا
ةمخف تارايسس ءاركل يسضارتلاب
ةثÓثل يسضارتلاب عفدلا ةيعابر
-TIM» ةمÓ˘ع م˘ه ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
– IHSIBUSايلافور˘ب لروأا
،«ADZAM» ، «رÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ك
يذ˘لا «لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘سس» ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
ن˘م تارا˘ي˘˘سس نا˘˘م˘˘سضب ل˘˘ف˘˘كت

،aravaN– nassiN ة˘مÓ˘˘ع
فلم ىلع «مÓسسلا» زوحت يتلاو
هذه ي˘ف «لا˘ي˘سس» ع˘م ا˘ه˘ي˘طا˘ع˘ت
ةرو˘تا˘ف˘لا) رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ق˘ف˘سصلا
تابكر˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘ل ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
،(يراجتلا لجسسلاو ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ددج ،رهسشأا6 هتدم دقع راطإا يف
فسصنو ماع ةدمل يأا تارم3
ىلع ةدحاو ةرم ولو رورملا نود
اذكه ماربإا يف ةينوناقلا ةدعاقلا

و ،تاسصقانملا يهو ’أا تاقفسص
م˘ي˘خ˘سضت م˘ت ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ
قراوفب تاق˘ف˘سصلا هذ˘ه ر˘ي˘تاو˘ف
مكحبو ،نويلم007 ـلا تزواجت
،ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم تنا˘ك ة˘ق˘ف˘سصلا نأا

«لا˘ي˘سس» ـل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ق˘˘فاو

د˘ق˘ع˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ما˘م˘تإا ى˘ل˘ع
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع رور˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نود لوأ’ا
كراد˘ت م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ة˘سصقا˘ن˘م˘لا
ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف كلذ
،نيينعملا ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘بو ،م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م و˘˘هو
تلواح ،ثلاثلا دق˘ع˘لا ة˘ي˘حÓ˘سص
رئازجلاب ةكرسشلا ةريظح ةريدم
ن˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘ي˘ع˘م˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

تا˘ق˘ف˘سص مار˘بإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘سشم
هايملا ةكرسشب رييسستلاو زيهجتلا

رارسصإا دعبو ،«لايسس» ريهطتلاو
رير˘م˘ت ى˘ل˘ع ،ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘م
تمت اهنأا ىلع ةثÓثلا تاقفسصلا

وهو ،تاسصقانم حرط لÓخ نم
ي˘ف قو˘سسلا ة˘ن˘ج˘ل ه˘ت˘˘سضفر ا˘˘م
.«لايسس»

ى˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا ءو˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘عو
يتلا ركذلا ةفلاسسلا تابعÓتلاو
ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا تبا˘˘سش
ة˘عا˘سسلا د˘ح ى˘لإا م˘ت˘ي م˘ل ،هÓ˘˘عأا
ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘كم˘˘ت
مغر مهلاومأا نم ،ركذلا يفلاسسلا
تا˘ب˘كر˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب م˘ه˘ماز˘˘ت˘˘لإا
نأا ىتح ،«لايسس» نم ةبولطملا

دعب متي مل تاقفسصلا هذه فلم
ةينوناقلا ةفسصلا هحنمو هميسسرت

.ىرت اي اذه لقعي لهف ..
،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘عو

عر˘˘ف «لا˘˘ي˘˘سس» ة˘˘كر˘˘˘سش نو˘˘˘كت
،«زويسس» ةيسسنرفلا مأ’ا ةكرسشلا
ي˘ف ةد˘يد˘ج ار˘ط˘˘سسأا تب˘˘ت˘˘ك د˘˘ق

ا˘˘هدا˘˘سسف با˘˘˘ت˘˘˘ك تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص
ة˘ل˘ي˘ط ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ير˘سشت˘˘سسم˘˘لا
نأا م˘غرو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘˘سسلا
ة˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م تردا˘˘˘ب «مÓ˘˘˘سسلا»
ق˘ئا˘ثو ى˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سساو4102
حئاسضف ريجفتو فسشكب ةيمسسر
ة˘كر˘سشلا ا˘ه˘ي˘ف تطرو˘ت ة˘يود˘˘م
لاو˘˘مأا تدد˘˘بو تب˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةدر نأا ّ’إا ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
نأا م˘كح˘ب ة˘ب˘ئا˘غ تل˘ظ ل˘ع˘˘ف˘˘لا
فرط نم ةيمحم تناك «لايسس»
مسساقتت تناك يتلا «ةباسصعلا»
تحت بوهنملا ماعلا لاملا اهعم
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘يرا˘˘˘سشم ءا˘˘˘ط˘˘˘غ
،ةهو˘ب˘سشم دار˘ي˘ت˘سسإا تا˘ي˘ل˘م˘عو
رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو ن˘˘˘˘كل
هذ˘˘ه به˘˘نو بعÓ˘˘ت ل˘˘سسل˘˘سسم
مويلا ىلإا ةلودلا لاومأ’ ةكرسشلا
ة˘ب˘ق˘˘ح ي˘˘ف عدار وأا بي˘˘قر نود
كارحلا دعب ام ةديدجلا رئازجلا»
حرط اني˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت˘ي ،«ي˘ب˘ع˘سشلا
ي˘م˘ح˘ي ن˘م .. ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا لاؤو˘˘سسلا

ادح عسضيسس نمو .. ؟ «لايسس»
.؟ اهداسسفل

ثدحلا4 0872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ8ـل قفإؤملإ0202 نإؤج92نينثإلإ

watan@essalamonline.com

ريتإؤفلإ تمخسضو نيلماعتم3 ـل يسضإرتلاب اهيلوؤؤسسم لقنل4x4 تإرايسس ءإرك تاقفسص تحنم

راظنأإ مامأإ ماعلإ لاملإ فزنتصست «لايصس» .. نويلملإ ةرملل
ةينعملإ تاطلصسلإ

ر.نوراه

،«لايسس» ريهطتلإو هايملإ ةكرسشب رييسستلإو زيهجتلإ تاقفسص مإربإإ ىلع نؤفرسشملإ نؤلوؤؤسسملإ بعÓت
ةمخف تإرايسس ءإركل ينؤناق دنسس يأإ نود «يسضإرتلاب تحنم تاقفسص» ءاطغ تحت ةمخسض لإؤمأاب

.نييÓملإ تائمب ريتإؤفلل ميخسضت اهباسش ،نيلوؤؤسسملإ لقنل تسصسصخ عفدلإ ةيعابر

ىلع لؤسصحلإ بلط ءانثتسسإ
«نغنسش» ةيحايسسلإ تإريسشأاتلإ

فنأاتصست ةيصسنرفلإ ةيلصصنقلإ
«SFV» زكرمب تامدخلإ

يف ةيسسنرفلإ ةيلسصنقلإ تداع
اهتامدخ فانئتسسل رئإزجلإ

مإد فقؤت دعب ،صسمأإ ،اهتطسشنأإو
تإءإرجإإ ببسسب رهسشأإ ةدعل
.انورؤك ةحئاج يسشفت ةحفاكم
ةيسسنرفلإ ةيلسصنقلإ تحسضوأإو
اهحلاسصم نأإ ،صسمأإ ،اهل نايب يف
بلط تامدخ يف ترسشاب
زكرمب ىرخأإ ةرم تإريسشأاتلإ

،«SFV» تإريسشأاتلإ بلط
تإريسشأاتلإ بلطب ةقلعتملإو
تإريسشأاتو ىدملإ ةليؤطلإ
تإريسشأات إذكو اسسنرفب رإرقتسسإلإ
نأإ ىلإإ ةريسشم ،ةينهملإ لمعلإ

طقف صصخت ةريسشأاتلإ تابلط
،اسسنرف يف رإرقتسسإلإ تإريسشأات
ةيسسنرفلإ ةيلسصنقلإ تنثتسسإو
بلط ةمدخ رئإزجلإ يف
تإريسشأاتلإ ىلع لؤسصحلإ
ةريسصقلإ «نغنسش» ةيحايسسلإ
متي نل هنأإ ةحسضؤم ،ىدملإ
«SFV» زكرمب دعب اهلابقتسسإ

دودحلإ قلغ رإرمتسسإإ ببسسب
.انورؤك ةحئاج يسشفت ببسسب
ةيلسصنقلإ نأإ ،هتإذ نايبلإ فاسضأإو
لمعلإ تيقإؤم تددح ،ةيسسنرفلإ

صسيمخلإ مؤي ةياغ ىلإإ دحألإ نم
ةياغ ىلإإ احابسص8 ةعاسسلإ نم
.ةقيقد03و راهنلإ فسصتنم
ع.لÓب
يلامجإإو ءافسش ةلاح961 ليجسست
1739 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةديدج ةباصصإإ503و تايفو5
رئإزجلإ يف «انوروك»ـ ب
ةعاسس42ـ لإ لÓخ رئإزجلإ تلجسس
ةباسصإإ503و ،تايفو5 ةريخألإ

ءاسصحإإ عم ،«انورؤك»ـ ب ةديدج
فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح961
،رإرؤف لامج رؤتكدلإ صسمأإ هنع

دسصر ةنجلل يمسسرلإ قطانلإ
فسشك امك.ءابؤلإ يسشفت ةعباتمو
لامجإلإ ددعلإ نأإ ،هتإذ ردسصملإ
اندÓب يف ءابؤلإ إذهب نيباسصملل
ةلجسسملإ ماقرألإ ءؤسض ىلع غلب

،ةريخألإ ةعاسس42ـ لإ لÓخ
يلامجإإ لسصو اميف ،ةلاح37231
لباقملإ يف ،798 ىلإإ تايفؤلإ

نيفاعتملل يلامجإلإ ددعلإ زفق
.1739 ىلإإ

ك.اسضر

سسيئر ،طافلق فسسوي فسشك
نع ،نيزابخلل ةينطولا ةيداحت’ا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا ع˘جار˘˘ت
ةئاملاب07 ةبسسنب زب˘خ˘لا ةدا˘م˘ل
اعجرم ،انوروك ةحئاج ةيادب ذنم
اذكو يلز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘ل بب˘سسلا
ىلا تويبلا تابر ةيبلغأا هجوت
،تويبلا يف ةداملا هذه ريسضحت
ىوت˘سسم ع˘جار˘ت طا˘ف˘ل˘ق  ن˘م˘ثو
ةليط ةيويحلا ةداملا هذه ريذبت
.يحسصلا رجحلا ةرتف

ةود˘˘ن ي˘˘ف ،طا˘˘ف˘˘ل˘˘ق ح˘˘˘سضوأا
لاجملا يف نيينهملا عم هتعمج
را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘˘ت’ا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
نأا ،سسمأا ،ةمسصاعلاب نييفرحلاو
07 تغ˘ل˘ب ع˘جار˘ت˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ب˘˘سسن
ىلإاو طرافلا سسرام ذنم ةئاملاب

دوعيل ،ناسضمر رهسش ةياهن ةياغ
براقت ةبسسن ىلا Óيلق سشعتنيو
ةنراقم ،اي˘لا˘ح ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 ـ˘˘˘لا
نأا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا رو˘ه˘سشلا˘ب
نويلم05 نم عجارت زبخلا جاتنإا

ر˘ج˘ح˘لا ءد˘ب ل˘ب˘ق ،مو˘ي˘لا/ ةز˘ب˘خ
ةزبخ نويل˘م33 ى˘لإا ي˘ح˘سصلا
ل˘ث˘م˘ي ا˘م و˘هو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘لا/
ىلإا اريسشم ،ةئملاب03ـب اسضافخنا
ةسصاخلا معاطملا قلغ ريثأات نأا

تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘مو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
سسراد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
ىوتسسم ى˘ل˘ع ر˘ثأا تا˘ع˘ما˘ج˘لاو

قايسس يفو ،زبخلا ىلع بلطلا
دجوت ’ هنأا ،طافلق دكأا رياغم
ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘م ي˘˘ف ةرد˘˘ن
ى˘لإا ن˘يزا˘ب˘خ˘لا ا˘˘ي˘˘عاد ،قو˘˘سسلا
نحاطملا نم ةرسشا˘ب˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا
يراجت˘لا م˘ه˘ل˘ج˘سس لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
يتلا تايمكلا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ا˘ه˘ي˘لإا نو˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي
غلك52 سسايكأا حنمت نحاطملا
رفوت اهنكل ةلمجلا ةعابل طقف
تاي˘م˘كبو غ˘ل˘ك05 سسا˘˘ي˘˘كأا

طافلق دقتناو ،تازبخملل ةربتعم
ةرادإا زيمت ي˘ت˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
افلم طرت˘سشت ي˘ت˘لاو ن˘حا˘ط˘م˘لا
ن˘ع خ˘سسن ن˘م نو˘كت˘˘ي ،Ó˘˘ي˘˘ق˘˘ث
ةيئابج ةقاطبو يراجتلا لجسسلا

دÓيملا ةداهسشو ،ةماقإ’ا ةداهسشو
نم اهريغو ةيسسمسش روسص2و
رمأ’ا بلطتي ’ نيح يف ،قئاثولا
زابخلل يراجتلا لجسسلا ىوسس

اعد امك.هتنهمو هتيوه تابثإ’
ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ،لوؤو˘سسم˘لا تاذ
ف˘قو˘ت با˘ب˘سسأا ي˘ف ثح˘ب˘لا ى˘لإا

سسا˘ي˘˘كأ’ا لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،ةيقرولا سسايكأ’اب ةيكيتسسÓبلا

ةزبخم06 ةدافتسسا نأا ىلا اريسشم
،نآ’ا دحل سسايكأ’ا هذه نم طقف
ثعب ةداعإا ةرورسض ىلع ادكؤوم
اظافح د˘يد˘ج ن˘م ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
.نطاوملا ةحسصو ةئيبلا ىلع

ز.لامج

تؤيبلإ يف ةداملإ هذه ريسضحت ىلإإ تؤيبلإ تابر ةيبلغأإ هجؤت ةيفلخ ىلع

ةبصسنب زبخلل نييرئإزجلإ كÓهتصسإ عجإرت
«انوروك» ةيإدب ذنم ةئاملاب07

ةفافسشلإو ةيقإدسصملل انامسض

عاطقب ايلعلإ بصصانŸإ ‘ تانييعت ’
ةقباصسم نود ينهŸإ نيوكتلإ

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تدد˘˘ن
،لمعلا ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
لمعلا يسشتفمب جزلا ةلواحمب

ليغسشتلا ل˘كسشم ي˘ف فر˘ط˘ك
ءاطغك مهلامعتسساو ،ةلاطبلاو
ةفلكملا تائيهلا ةعاجن مدعل
ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،كلذ˘˘ب
ةيدعبلا ةباقر˘لا ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘ت
اهل سسي˘لو ،لا˘م˘ع˘لا بي˘سصن˘ت˘ل

بيسصنتلا يف ةر˘سشا˘ب˘م ة˘قÓ˘ع
،سسمأا اهل نايب يفو.ليغسشتلاو
ةخ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت
حيرسصتلاب ةباقنلا تددن ،هنم
هب ىلدأا يذلا «لوؤوسسملا ريغ»
ن˘ع ة˘ف˘ي˘ل˘خ نا˘م˘ي˘ل˘سس بئا˘ن˘˘لا

ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘˘ح
،ينطولا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب

لمعلا يسشتفم هيف مهتإا ثيح
ليغسشتلا ةبقارم يف ريسصقتلاب
تاسسسسؤوملاب لامعلا بيسصنتو
لاجم يف ةلماعلا تاكرسشلاو
،بونجلا تاي’وب تاقورحملا

ؤو˘طاو˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا ثع˘نو
تافلاخملا نع رسصبلا سضغو
تاسسسسؤوملا هذه اهبكترت يتلا

لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشلاو
،لام˘ع˘لا بي˘سصن˘تو ل˘ي˘غ˘سشت˘لا

لمعلا ةيسشتفم نأا ىلإا ةريسشم
يف ةرسشابم ةقÓع اهل تسسيل
ل˘ب ،ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو بي˘˘سصن˘˘ت˘˘لا
ةبا˘قر˘لا ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘م ر˘سصت˘ق˘ت
اقبط لامعلا بيسصنتل ةيدعبلا

40‐91 م˘قر نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأ’
ربمسسيد52 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
بي˘سصن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ،4002
ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ة˘ب˘قار˘مو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم يذلاو ،م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا

لمع˘لا و˘سشت˘ف˘م رر˘ح˘ي ه˘لÓ˘خ
ىدل عدوت ،ةف˘لا˘خ˘م ر˘سضا˘ح˘م
ةسصتخملا ةيئاسضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
˘˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حإا مد˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
اهيلع سصوسصنملا ،تاءارجإ’ا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
،تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم

تامجهتلا ةباقنلا تركنتسسإاو
يت˘لا م˘ئا˘ت˘سشلاو تاد˘يد˘ه˘ت˘لاو
ةسصاخ ،لمعلا وسشتفم اههجاوي
ةيعاد ،بونجلا تايسشتفم يف
ريفو˘ت ةرور˘سض ى˘لإا ة˘يا˘سصو˘لا
ةوÓع ،م˘ه˘ل ن˘مأ’او ة˘يا˘م˘ح˘لا

تÓ˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا فا˘˘˘ق˘˘˘يإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يف ةينونا˘ق ر˘ي˘غ˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

.لمعلا ةيسشتفم تايحÓسص
،ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘كأا ا˘م˘ك

لمعلا يسشتفمب جزلا اهسضفر
ليغسشتلا ل˘كسشم ي˘ف فر˘ط˘ك
ءاطغك مهلامعتسسإاو ،ةلاطبلاو
ةفلكملا تائيهلا ةعاجن مدعل
ةر˘م ل˘ك ي˘ف قÓ˘˘طإا˘˘ب ،كلذ˘˘ب
نيلوؤوسسملا فرط نم تاماهتا
ناملربلاب باونلاو ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

فا˘ط˘ع˘ت˘سسإا ل˘جأا ن˘م ،م˘هد˘سض
ن˘ع ثحا˘ب˘لا لا˘ط˘ب˘لا با˘ب˘سشلا
م˘˘ه˘˘تاو˘˘˘سصأا بسسكل ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا

.ةيسسايسس فادهأ’
ك.اسضر

لامعلإ بيسصنتل ةيدعبلإ ةبقإرملإ ىلع رسصتقي مهرود نأإ إودكأإ

ةلاطبلإو ليغصشتلإ لكصشم يف فرطك مهب جزلإ ةلواحم نوركنتصسي لمعلإ وصشتفم

يراجتلإ لمعلإ ةقلخأإ لؤح اسساسسأإ رؤحمتت

ةينطولإ ةيعمجلإ جمانرب رواحم هذه
قيزر ءاقلل ابصسحت نييفرحلإو راجتلل

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ن˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ةرازول اهمدقتسس يتلا اهتاحرتقم
لوح كرتسشملا ءاقللا يف ةراجتلا
ةدكؤوم ،يراجتلا ل˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ل˘خأا
اهنم روا˘ح˘م4 ن˘م˘سضت˘ت ا˘ه˘نأا
ن˘˘ي˘˘ّي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت
طورسش ني˘سسح˘ت ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا˘ب
رودلا ،نيّينهملا ني˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
ةقلخأاو ،نيينه˘م˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
.ةينوناقلا بناوجلاو ةنهملا

نايب يف ،ةي˘ع˘م˘ج˘لا تح˘سضوأا
«مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل
تاءاقلل اريسضحت هنأا ،هنم ةخسسن
ةرازو اهمّظنتسس يتلا ةكرتسشملا
ل˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ل˘خأا لو˘˘ح ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ا˘هر˘سضح˘ي˘سس ي˘ت˘لاو ،يرا˘ج˘ت˘˘لا

،ةيلاملا، ةراجتلا ،تارازو ولّثمم
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ،ة˘عا˘ن˘سصلا ،ة˘حÓ˘ف˘˘لا

تاجت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصلاو
ىلع ةوÓع ،ةحايسسلا ،ةيلديسصلا

نمأ’او كردلاك ةيمسسر تائيه
،ةيرئازجلا كرامجلا ،ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا

ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ّير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘˘غ˘˘لاو
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘فر˘غ˘لاو ،ة˘عا˘ن˘سصلاو
ةينهم تامظنم اذكو ،ةحÓفلل
،كلهتسسملا ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘م˘جو
اّيلّوأا اعامتجا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘ق˘ع
ديدحتو اهلمع جمانرب ريطسستل
اهتاحارتقإا نأا ةفيسضم ،اهتاحارتقا
ةيقرت اهن˘م روا˘ح˘م4 نمسضت˘ت

،كلهتسسملاب ني˘ّي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘قÓ˘ع
نيب ةسسفانم˘لا طور˘سش ن˘ي˘سسح˘ت
يعا˘م˘ت˘ج’ا رود˘لا ،ن˘ي˘ّي˘ن˘ه˘م˘لا
ة˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ق˘ل˘خأا ،ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ةينوناقلا بناوجلاو

ز.لامج

،ما˘ي˘ه ة˘ح˘˘ير˘˘ف ن˘˘ب تف˘˘سشك
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو
يف تانييعتلا لك نأا ،نيينهملا
،اه˘عا˘ط˘ق˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا بسصا˘ن˘م˘لا
تاذ ة˘ق˘با˘سسم˘ب ا˘م˘ت˘ح م˘˘ت˘˘ت˘˘سس
تحسضوأاو.ةفافسشو ةيقادسصم
ددع عم اهل ءاقل لÓخ ،ةريزولا

لمع ةرايز يف ةذتاسسأ’ا نم
تاي’و ةدع ىلإا اهتداق دقفتو
متي نل هنأا ،ايلعلا باسضهلا نم
ناح˘ت˘مإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘عإ’ا
نا˘ح˘ت˘مإا م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ،ي˘با˘˘ت˘˘كلا
نأا ةدكؤوم ،ايهفسش نيقباسستملا
تاذ نو˘˘˘كت˘˘˘سس ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لا

نأاو ة˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سشو ة˘˘˘ي˘˘˘قاد˘˘˘سصم

نوديفتسسيسس ،اهيف ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا
لسصي سصسصختم نيوكت نم
تراسشأا امك.ةلماك رهسشأا6ـل
عاط˘ق ن˘ع ى˘لوأ’ا ة˘لوؤو˘سسم˘لا
يف نيينهملا نيوكتلاو ميلعتلا
لا˘سسرإا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘˘لإا ،دÓ˘˘ب˘˘لا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
ديرب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست˘˘˘ل ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
يف نيب˘غار˘لا ى˘ل˘ع تاءار˘ج’ا
نود ةقباسسملا يف ةكراسشملا
ن˘يو˘كت˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.ليجسستلل

ع.لÓب



لاحلا ة˘ي˘سضق ترو˘ح˘م˘تو
مت ةيرا˘ق˘ع تا˘كل˘ت˘م˘م لو˘ح
،جراخلا ىلإا اهتادئاع ليوحت

نم اهنأا نوققحم˘لا ا˘ه˘ف˘ن˘سص
ا˘ه˘ع˘م˘ج ة˘ي˘مار˘˘جإا تاد˘˘ئا˘˘ع
اهاسضق ةنسس54 ةليط لماه
ة˘يا˘غ ى˘لإا ن˘مأ’ا زا˘ه˘˘ج ي˘˘ف
ي˘ف د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا

8102.
يديسس ةمكحم تناكو اذه

د˘ق ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
ةنسس51ـب ا˘م˘كح ترد˘˘سصأا

ريدملا ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
،ينطولا نمأÓل قبسسأ’ا ماعلا

8 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو
مهتب ،يرئازج رانيد نييÓم
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ءار˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو دا˘˘˘˘سسف˘˘˘˘لا
م˘كح˘لا م˘ت ا˘م˘ك ،عور˘˘سشم˘˘لا

،ةميلسس ينÓع ةمهتملا ىلع
نويلمو اذفان اسسبح نيماعب
مكحو ،ةذفان ةيلام ةمارغ جد
01ـب ،را˘˘ي˘˘مأا ل˘˘ما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
6و اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘˘سس

مكح امك ،ةمارغ جد نييÓم
تاونسس7 ـب ،دارم لماه ىلع
ةمارغ جد نييÓم5و اسسبح
ىلإا ةفاسضإ’ا˘ب ،ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘م
ـب ،قيفسش لماه ىلع مكحلا

نييÓم5و اسسبح تاونسس8
ى˘ل˘ع م˘˘كح˘˘لاو ،ة˘˘مار˘˘غ جد
تاونسس7 ـب ،زانيهسش لماه

جد نييÓم5و اذفان اسسبح
.ةذفان ةمارغ

ةيسضقلا سسفن يف مت امك
تردق ةيلام ةمارغب مكحلا
ق˘ح ي˘˘ف جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م23ـب
.لماهلا ءانبأا تاكرسش

ريزولا لع مكحلا مت امك
د˘˘ب˘˘ع فا˘˘ي˘˘سضو˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

اسسبح تاونسس3 ـب ،كلاملا
ى˘ل˘عو ،ة˘مار˘غ جد نو˘ي˘ل˘˘مو
3 ـب ،نÓ˘˘عز ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع
نويلمو اذفان اسسبح تاونسس
.ةمارغ جد

watan@essalamonline.com

5 0872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ8ـل قفإؤملإ0202 نإؤج92نينثإلإثدحلا

ةيباقعلإ ةسسسسؤؤملإ لخإد نم دعب نع مهتمكاحمب نيمهتملإ كسسمت ببسسب

نيقباصس ة’وو ءإرزوو هتلئاعو لماه ةمكاحم ليجأات
لبقملإ ةيليوج62 ـلإ ىلإإ ضشحافلإ ءإرثلإ ةيصضق يف

ب.نيرسسن

نمأÓل قبسسألإ ماعلإ ريدملإ ،لماه ينغلإ دبع ةيسضق يف فانئتسسلإ ةسسلج ،رئإزجلإ ءاسضق صسلجم صسمأإ لجأإ
62 خيرات ىلإإ نيقباسس ةلوو ءإرزوو ،ذؤفنلإ لÓغتسسإ قيرط نع صشحافلإ ءإرثلاب نؤمهتملإ هتلئاعو ،ينطؤلإ

.ةيباقعلإ ةسسسسؤؤملإ لخإد نم دعب نع مهتمكاحمب نيمهتملإ كسسمت ببسسب ،لبقملإ ةيليؤج

زرا˘˘˘ف˘˘˘م سسمأا لوأا تف˘˘˘˘قوأا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘˘ت˘˘سشم
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

،تسسارنمت نم لكب ةلسصفنم
راتخم يجاب جربو ،مازق نيع
اسصخسش911 ،تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو
ةيعابر ةبكر˘م51 تطب˘سضو
ادلوم22 ،ة˘ن˘حا˘سشو ع˘˘فد˘˘لا

طغسض ةقرط˘م91 ،ايئابره˘ك
بيقنتلا تايلمع يف لمعتسسُت

،بهذ˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
نم ا˘سسي˘ك57ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب

،بهذلا ماخو ةراجحلا طيلخ
ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘˘حإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ردقت دوقولا نم ةيمك بيرهت
قوسس نم لكب ارتل9916 ـب
.فراطلاو ،ةسسبت ،سسارهأا

كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ف˘قوأا ا˘م˘ك
لكب دودحلا سسرحو ينطولا

قو˘˘سسو سسا˘˘ن˘˘˘مأا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘م
تارد˘خ˘م را˘ج˘ت4 ،سسار˘˘˘˘هأا

اسصرق6692 او˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘سضو
رسصانع طبسض امك ،اسسولهم
ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا كرد˘˘˘˘لا
اوزجحو نيسصخسش ،تنسشوميت
0787 ـب نيتلمحم ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م
ةدحو297و ،غبتلا نم اسسيك
.تابورسشملا فلتخم نم

سسرح طبحأا ،ىرخأا ةهج نم
ريغ ةرجه ت’واحم لحاوسسلا
اونا˘ك ا˘سصخ˘سش43 ة˘ي˘عر˘سش
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع
،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘م ل˘˘˘كب ع˘˘˘ن˘˘˘سصلا
مت اميف ،ةدكيكسسو ،فراطلا
يعرسش ريغ ارجاهم85 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
،راتخم يجاب جرب ،تسسارنمت
.ةماعنلاو ناسسملتو

ط.ةراسص

ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تف˘˘˘قوأا
يف ةلاقلاب لوأ’ا يرسضحلا

ن˘ي˘سصخ˘سش ،فرا˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و
،ةنسس02 رمعلا نم ناغلبي

لÓغتسس’اب نيسسبلتم اطبسض
ماخلا ناجرملل يعرسشلا ريغ
ةيد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ئ˘طاو˘سش د˘حأا˘ب
002 امهتزوحبو ،ةيدودحلا

درو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م مار˘˘˘˘غ
دا˘ت˘عو ،ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘لا يد˘˘ي˘˘سصلا
ر˘ي˘غ د˘ي˘سصلا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘سسي
تنكم˘تو اذ˘ه.هل ي˘عر˘سشلا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا
ن˘˘م ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا

ن˘ي˘سسا˘ب˘ل ،ما˘˘خ˘˘لا نا˘˘جر˘˘م˘˘لا
طاسشنلا اذه يف نÓمعتسسي

ن˘م نا˘جوزو ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘˘غ
ةرورا˘ق ي˘ل˘ما˘حو ف˘نا˘˘عز˘˘لا
ءاسضيب ةحلسسأاو ،نيجسسكأ’ا

.حيباسصمو ةفلتخم ةروظحم
ناردحني ناذ˘ل˘لا نا˘فو˘قو˘م˘لا

نا˘فور˘ع˘م ة˘لا˘ق˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م
ن˘˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم ىد˘˘˘˘˘˘ل
اذه يف هوبسشملا امهطاسشنب
نيفلم دادعإا مت ثيح ،لاجملا
امهبجومب Óيحأاو ني˘ي˘ئا˘سضق
عيبو ديسص مهت نع ةلادعلل
.ةسصخر نود ناجرملا

لؤلهب ماسصع

مارجإ’ا عمق ةقرف تنكمت
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةيعون ةيلمع يف ،ةنيطنسسق
ةكبسش طاسشنل دح عسضو نم
،سصاخسشأا7 فاقيإا عم ةراعد
32 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
،ءاسسن3 مهن˘ي˘ب ،ة˘ن˘سس85و
جارد˘ت˘سسا م˘ه˘ت م˘ه˘˘ل ته˘˘جو
د˘˘سصق ن˘˘ي˘˘غ˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘سشأا
˘ما˘سست˘˘قا ،ةرا˘˘عد˘˘لا با˘˘كترا

دايتع’ا ،ةراعدلا تÓسصحم
ةيامح ،ةليذرلا ةسسرامم ىلع
ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘عد

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
كÓه˘ت˘سس’ا فد˘ه˘ب ة˘ي˘عر˘سش
اد˘م˘ع ر˘ير˘˘ح˘˘ت ،ي˘˘سصخ˘˘سشلا
عئاقو تبثت ةداهسش وأا رارقإا

مدعو ا˘يدا˘م ة˘ح˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘غ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ما˘كحأ’ا مار˘˘ت˘˘حا
ةيرادإ’او ةينمأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب

سصئاسصخ تاذ داومو ةيودأ’
ءاهتن’ا دعبو ،اي˘ل˘ق˘ع ةر˘ثؤو˘م
مت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م ن˘م
ةباينلا مامأا نيينعملا ميدقت
ف˘ل˘˘م بجو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ةيئازج تاءارجإا

نإؤتسش ةÒسصن

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م سسمأا تل˘˘˘˘˘جأا
طسشا˘ن˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م ،ة˘ب˘يور˘لا
،دم˘ح˘م ن˘ب د˘م˘حأا ي˘سسا˘ي˘سسلا
،مداقلا ةيليوج21 خيرات ىلإا
هدكأا امل اقفو ،ينعملا عباتي ذإا
،ةبابخ رام˘ع ي˘ما˘ح˘م˘لا سسمأا
تا˘يو˘ن˘ع˘˘م فا˘˘ع˘˘سضإا م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
تارو˘سشن˘م سضر˘ع ،سشي˘˘ج˘˘لا

ةدحولاب سساسسملا اهنأاسش نم
،ةيماظن ةئيه ةناهإاو ،ةينطولا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
03 موي رمأا اهتاذ ةمكحملاب
نب عسضوب ،مرسصنملا ربوتكأا

ةباقرلا تاءارجا تحت ،دمحم
.ةيئاسضقلا

صس.ةميرك

ةرئاد نمأا حلاسصم تحاطأا
ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ر˘˘ج˘˘حو˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ح
فر˘ت˘ح˘ت ة˘كب˘سشب ،تن˘سشو˘م˘ت
لاو˘˘مأ’ا بل˘˘سسو لا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
لسصاوتلا عقاوم ربع طسشنت
ن˘م ادد˘ع م˘سضت ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ميقم مهسضعب ةقرافأ’ا اياعرلا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
.ةيعرسش

يق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ارخؤوم ةرو˘كذ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
د˘حأا فر˘ط ن˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ةيحسض ناك يذلا نينطاوملا
فر˘˘ط ن˘˘م لا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حاو بسصن
ةيبنجأا ةيسسنج نم سصاخسشأا

رئاز˘ج˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م (ة˘قرا˘فأا)
مهاياحسض جاردتسساب نوموقي
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب
ف˘˘سشك ثي˘˘ح ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نم سصخسشل حنم هنأا ةيحسضلا

يلام غلب˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ي˘سسن˘ج
هحنمو وروأا ف’آا3 ـب ردقي
034 ـب ردقي اغلبم ةيناث ةرم
تد˘˘˘عأا ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ،جد ف˘˘˘˘لأا

˘˘ما˘˘م˘˘ح ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ط˘˘خ ،ر˘˘ج˘˘˘حو˘˘˘ب
نيسصخسش ف˘ي˘قو˘ت˘ب تح˘م˘سس
يتلا ةبكرملا لخاد روثعلاو
زاهج ىلع اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك
ل˘كسش ي˘ف دو˘سسأا ي˘نور˘ت˘˘كلإا

ءادوسس ةيقرو مزرو قودنسص
نم ةيدقن ةقرو مجحب نوللا

ةا˘ط˘غ˘م جد000.2 ف˘ن˘˘سص
داومو لايتحÓل ةيدقن قاروأاب

م˘يد˘ق˘ت ىد˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
˘ما˘مأا ن˘ي˘ن˘˘ث’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىد˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ردسص ،رجحوب مامح ةمكحم
سسبحلا عاديإا رمأا امهقح يف
ي˘ت˘ح˘ن˘ج ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب تقؤو˘˘م˘˘لا
تاودأاو داوم ةزايحو بسصنلا

ع˘م ،دو˘ق˘ن˘لا د˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ل ةد˘˘ع˘˘م
ميلقإ’ا يف ةماقإ’او لوخدلا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ةيعرسش

صش.رداقلإ دبع

تايلو ةدعب اسسؤلهم اسصرق6692 زجحو تإردخم راجت4 ـب ةحاطإلإ

بهذلإ نع ابقنمو ابرهم911 فيقوت

ردانلإ يديسصلإ درؤملإ إذه نم مإرغ002 زجح
صسطغ تإزيهجتو

ناجرملإ يدئاصصب ةحاطإ’إ
فراطلإ يفةلاقلاب

ةؤسسن3 مهنيب نم صصاخسشأإ7 فيقؤت

ةصشيوح ةباغب ةراعد ةكبصش كيكفت
ةنيطنصسق يف رامع

صسمت تإرؤسشنم صضرعو صشيجلإ تايؤنعم فاعسضإاب مهتم
ةينطؤلإ ةدحؤلاب

دمحم نب دمحأإ ةمكاحم ليجأات
مداقلإ ةيليوج21 ىلإإ

عنسصلإ يديلقت مغل راجفنإ رثإإ
طيسشمتو ثحب ةيلمع لÓخ

كؤكطلإ دإو ةقطنمب

نييركصسع داهصشتصسإ
ةيدملاب نينثإإ
صسمأإ لوأإ ءاسسم دهسشُتسسإ

مغل راجفنإ رثإإ ،نايركسسع
لÓخ عنسصلإ يديلقت

،طيسشمتو ثحب ةيلمع
صشيجلل زرافم اهتذفن
ةقطنمب يبعسشلإ ينطؤلإ

نيع ةيدلبب ،كؤكطلإ دإو
،ةيدملإ ةيلؤب ،ةيلإدلإ

نم لكب رمألإ قلعتيو
،حتاف ليعامسس نب بيقنلإ

يدلاخ لوألإ فيرعلإو
ةرإزو تحسضوأإ.ءايركز
نايب يف ،ينطؤلإ عافدلإ
«مÓسسلإ» تملسست صسمأإ اهل
باقعأإ يف هنأإ ،هنم ةخسسن

مت ،عينسشلإ لعفلإ إذه
ةينمألإ تإءإرجإلإ زيزعت
زرافم لبق نم ةمزÓلإ
،يبعسشلإ ينطؤلإ صشيجلإ

ثحبلإ تايلمع ةلسصإؤمو
.ةقطنملإ هذهب طيسشمتلإو
ديعسسلإ ءإؤللإ مدقتو إذه
ناكرأإ صسيئر ،ةحيرقنسش
يبعسشلإ ينطؤلإ صشيجلإ

يزاعتلإ صصلاخب ،ةباينلاب
يترسسأل ةاسسإؤملإو
إدكؤؤم ،امهيوذو نيديهسشلإ

ينطؤلإ صشيجلإ نأإ ىلع
نود لسصإؤيسس يبعسشلإ

مزح لكب هدؤهج ةدإؤه
لؤلف ةقحÓم يف رإرسصإإو
ءاسضقلإو نيمرجملإ ءلؤؤه
ربع إودجو امنيأإ مهيلع
.ينطؤلإ بإرتلإ لماك

ط.ةراسص

يعامتجلإ لسصإؤتلإ عقإؤم Èع مهاياحسض إؤجردتسسإ

مهلإومأإ مهوبلصسو تنصشوميت Úعب Úنطإوم ىلع إولاتحإ ةقرافأاب ةحاطإ’إ

ةثÓث سسمأا لوأا ةليل ترحبأا
د˘˘حأا ن˘˘˘م «ة˘˘˘قار˘˘˘ح» براو˘˘˘ق
ة˘ي’و˘ب سسلد ة˘ن˘يد˘م ل˘حاو˘˘سس
،ا˘ي˘نا˘ب˘سسا ها˘ج˘تا˘˘ب ،سسادر˘˘مو˘˘ب
هلوادت مت امل اقفو اهنتم ىلعو
يلاوح ةقطنملا ناكسس طسسو
ليللا ةسصرف اومنتغا اباسش03
ابراق كانه ّنأا املع ،مÓظلاو
ذنم سسلد نم اسضيأا قلطنا رخآا
سسمأا ن˘كم˘تو اذ˘ه.ةليلق ما˘يأا

نم مناغتسسمب لحاوسسلا سسارح
ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا
نم ا˘سصخ˘سش61 ـل ة˘ي˘˘عر˘˘سش
سضر˘ع ي˘ف ن˘ي˘تأار˘مإا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
سضار˘ت˘عإا لÓ˘خ ن˘˘م ،ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
Óيم61 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع م˘ه˘برا˘˘ق
لامسش (رتمول˘ي˘ك03) اير˘ح˘ب

ليوحت مت ثيح ،ءانيملا برغ
سصاخسشأ’ا نم ةعومجملا هذه
ةيبنجأا ةيعر41 نم ةنوكتملا

نم ناردحني نينثا نينطاومو
ءا˘ن˘ي˘م ى˘لإا م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ي’و
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
لومعملا ةينوناقلا تاءارجإ’اب
ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا م˘يد˘ق˘تو
فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيامحلل مدقتملا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
.ةيندملا

طإؤسش رؤنلإ دبع / ب.دلاخ

ر˘ئ˘ب ة˘م˘˘كح˘˘م سسمأا تسضق
،ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب سسيار دار˘˘˘م
انج˘سس تاو˘ن˘سس3 م˘كح˘لا˘ب
ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا ق˘˘ح ي˘˘ف ،ةذ˘˘فا˘˘ن

اهل مهتب عباتملا ،ريج مسساقلب
مت دقو ،ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع
ةيانج طاقسسإا قباسس تقو يف
سشي˘ج˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م فا˘ع˘سضإا

سسبحلا عدوأا ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘ن˘ع
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ي˘ف تقؤو˘م˘˘لا
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مناغتسسمب نيتأإرمإإ مهنيب نم اسصخسش61 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإإ

ضسإدرموبب ضسلد ئطإوصش نم اقÓطنإإ اينابصسإإ وحن رحبت توم برإوق3

ماعلإ قحلاب ةقÓع اهل مهتب عباتي

ريج مصساقلب يفحصصلإ قح يف ةذفان انجصس تإونصس3
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لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس تلاز ا˘˘˘˘م
ي˘ع˘سست ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سس’ا ير˘˘كسسع˘˘لا

ة˘ف˘سضلا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘سسلا ما˘˘كحإ’
ا˘ه˘ت˘سسا˘ي˘سس لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ءارزو سسيئر رارسصإاو ةيعسسوتلا

ىل˘ع و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
05 مسضب ةيركسسعلا هتاطلسس مايق
يتلاو (ج) ةقطنملا يسضارأا نم %
ةفسضلا يسضارأا نم %03 لثمت
ةيركسسعلا ةرطيسسلا تحت نوكتل
ةوقلاب تاسضوا˘ف˘م˘لا رو˘ما م˘سسحو
رار˘ق ناو ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لاو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا
سضرا˘ع˘ت˘˘يو ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي اذ˘˘ه م˘˘سضلا
نوناقلا دعاوق عم خراسص لكسشب
م˘˘مأ’ا تارار˘˘ق كلذ˘˘كو ي˘˘لود˘˘˘لا
سسل˘ج˘م ن˘ع ةردا˘سصلا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
وأا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لاو ن˘˘˘مأ’ا
ة˘ي˘لود˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا

ةيقوقح˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
يف لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ناو ة˘ي˘لود˘لا
ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ’ ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا
رهظت ثيح لسصاوتت (ج) ةقطنملا
تايطعملاو تاءاسصحإ’او ماقر’ا

ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘سساو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا
دمتعتو ناكسسلا لاطت تاكاهتن’ا

لزانملا مدهو لتقلا ةسسايسس ىلع
تاور˘˘ث˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسو لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’او
ةنيبلا ريمدتو ةي˘ئا˘م˘لاو ة˘ي˘عارز˘لا
.ناكسسلا ريجهتو ةيتحتلا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘طا˘خ˘م ة˘م˘ث نإا
تناك نإا مسضلا ةسسايسس نع ةجتان
نأاو رسشابم ريغ وأا رسشابم لكسشب
و˘ه ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإ’ا م˘˘سضلا عور˘˘سشم
ةيكريما ةيليئارسسا ةطخ نم ءزج
نم ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصتل

عور˘سشم˘لا اذ˘ه حا˘˘ج˘˘نو ا˘˘هروذ˘˘ج
ىلع اسضورفم راسصحلا ءاقبا ينعي
ة˘ف˘سضلا ن˘ع ه˘ل˘سصفو ةز˘غ عا˘ط˘˘ق
ةمئاق˘لا ع˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘غ˘تو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ةيسضق يلا ةتيمم ةبرسض هيجوتو
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘سشلا

ديوهتو ةيخيراتلا هقوقح برسضو
ة˘قر˘سسو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ند˘˘م˘˘لا
ينوناقلا زكرملا بيغتو اهخيرات
يف مهقحو نيينيطسسلفلا نيئجÓل
ن˘˘يذ˘˘لاو م˘˘ه˘˘ن˘˘˘طو ي˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

بع˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ث نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كسشي
سضرعتي فوسس يذلاو ينيطسسلفلا
يطعي فوسس امك ةريبك رطاخمل
˘مد˘ع˘ب ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ةرا˘سشا

تأادب يتلا اورنوأ’ا ةلاكو ىودج
يكيرم’ا يرسصنعلا لتكتلا ةرادا
ى˘ل˘ع دو˘ي˘ق سضر˘فو ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘˘م˘˘ب

اهنع يلاملا معدلا فاقيإاو اهلمع
لÓ˘ت˘ح’ا نا ح˘سضاو˘لا ن˘˘م تا˘˘بو
ذختي فو˘سس ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ه˘ت˘ط˘خ˘ب

لكسشبو مسضلا دعب ةقح’ تاوطخ
ة˘لا˘كو ى˘ل˘ع زا˘ه˘˘جإ’ا˘˘ب ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
د˘ها˘سش ن˘م ه˘ل˘ث˘˘م˘˘ت ا˘˘مو اور˘˘نوأ’ا
ة˘ي˘سضق ى˘ل˘ع ي˘سسا˘ي˘سسو ي˘نو˘نا˘˘ق
.نيينيطسسلفلا نيئجÓلا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘˘كح ي˘˘˘˘سضم نإا
ع˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘لاو م˘˘˘سضلا ة˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسب
عمتجملا لخدت نود يناطيتسس’ا
ليحر˘ت ى˘لإا يدؤو˘ي فو˘سس ي˘لود˘لا
نيعقاولا نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نا˘كسسلا
ط˘خ˘لا ي˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةرادإا تح˘˘ت
عور˘سشم حا˘ج˘ن نأا ا˘م˘˘ك ر˘˘سضخأ’ا
سصر˘ف ل˘ك ف˘سسن˘˘ي فو˘˘سس م˘˘سضلا

رمدي فوسسو ةموعزملا ةيوسستلا
ي˘سضار’ا ى˘ل˘ع ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘ب م˘˘ل˘˘ح
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘ع نو˘كتو ةز˘غ عا˘ط˘˘قو
ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو سسد˘˘˘ق˘˘˘لا
ةي˘سضق در˘ج˘م ي˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
م˘ه˘قو˘ق˘˘ح ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنا

ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا م˘ه˘ت˘لود عور˘سشمو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا اذ˘˘ه˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘لا ى˘ع˘سسي ير˘سصن˘˘ع˘˘لا
ةمئاقلا يرسصنعلا لتكتلا ةسسايسس
ةقرسسو يناطيتسس’ا ددمتلا ىلع
يا ديدحت مدعو اهبهنو يسضار’ا

.لÓتح’ا ةلودل دودح
ةقطنملا عسضي مسضلا عورسشم نإا
ددهيو ناكرب ةهوف ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘مر˘ب
اهلك ةقطنملاب رارقتسس’او نمأ’ا

ي˘ن˘م’ا عار˘سصلا ر˘˘ج˘˘ف˘˘ي فو˘˘سسو
تايدحتلا ما˘ما ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ع˘سضيو
مسضلا رارق نع ةمجانلا ةريطخلا

فار˘˘طأ’ا ل˘˘ي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م د˘˘˘ب ’و
ىلع ةدقاعتملا ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ي˘لود˘لا
ةيلوؤوسسم ةعبارلا في˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا

تاكاهتن’ا عنمل اهتامازتلاب ءافولا
دب ’و يناسسنإ’ا نوناقلا دعاوقل
ارسسيوسس لبق نم ةسصاخو اسضيا
ةدقاعتملا فارطأ’ا ةوعدب اهمايق
عامتجا ىلإا في˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع
ر˘طا˘خ˘م˘لا ي˘ف ثحا˘ب˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع
يلي˘ئار˘سسإ’ا رار˘ق˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
ن˘˘م مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م ذا˘˘˘خ˘˘˘تاو م˘˘˘سضلا˘˘˘ب

.تاوطخ
ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق ن˘م بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لاو
فلتخمو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ةحا˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘ع˘لا ل˘ئا˘سصف˘لا
ةلجاع تاوطخ ذاختاب ةينيطسسلفلا

ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘حو ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’
نم ايلود كرح˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

دحوملا ينيطسسلفلا فقوملا لÓخ
مسضلا رارق ةهجاو˘م˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ف˘˘قوو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل
نا˘م˘سضو ه˘˘ت˘˘مو˘˘كح تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ةدحتملا ممأ’ا تارارقل اهمارتحا

ةيامحلا ريفوتو يلودلا نوناقلاو
بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
.ينيطسسلفلا

ةيليئإرصسإ’إ مصضلإ تاططخم نع ةجتانلإ رطاخملإو داعب’إ

ةيحيسسملاو ةيمÓسسإ’ا اهتاسسدقمب سسدقلا نإا
رهوج يهو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا بل˘ق ي˘ه
ةنيدملا ي˘هو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘بر˘ع˘لا عار˘سصلا
اهتايسصوسصخ اهلو ة˘يرا˘سضح˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
تانايدلا ءا˘ن˘بأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا
لكل اهنأ’ اهب درفتلا دحأ’ قحي ’و ةيوامسسلا
ي˘بر˘ع˘لا بع˘˘سشل˘˘ل كل˘˘م ي˘˘هو ن˘˘ي˘˘ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا
ل˘ح ’و م˘ه˘ت˘لود ة˘م˘سصا˘عو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
تايلمع عم ةقطنملا يف مÓسس ’و عارسصلل
يف لÓتح’ا اهذ˘ف˘ن˘ي ي˘ت˘لا د˘يو˘ه˘ت˘لاو م˘سضلا
ةنيدم نود مÓسس كانه نكي مل هنأ’و سسدقلا
ةينيط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا قا˘ق˘حإا نودو سسد˘ق˘لا
ةيمÓ˘سسإ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘مأ’ا ناو ة˘عور˘سشم˘لا

نومحيسس ينيطسسلفلا بعسشلا مهسسأار ىلعو
هجو يف نوفقيو ىسصق’ا دجسسملاو سسدقلا
ةن˘يد˘م ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ت ا˘مو بسصا˘غ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
. مسضلاو ةقرسسلاو ديوهتلا رطاخم نم سسدقلا
نم سصلختسسنو ثدحتت سضر’ا ىلع عئاقولا
ن˘كت م˘ل لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘˘ل˘˘سس نا˘˘ب ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ناو ةينيطسسلف ةلود مايقب حامسسلل ةدعتسسم
ولسسا تايقاف˘تا ئدا˘ب˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت لÓ˘ت˘ح’ا

يتاذ مكح ىدعتت ’ يتلاو يرسصنعلا موهفمب
نيرسشعلاو ة˘سسم˘خ˘لا لÓ˘خ او˘ل˘م˘عو دود˘ح˘م
ينطو ىوتحم يأا غيرفت ىلع ةيسضاملا اماع
يف ةوقلا اومدختسساو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘ل˘ل
دوهجلا لك لذبب اوماقو لاوح’ا نم ريثكلا

ةينمأ’او ةيتارا˘ب˘خ˘ت˘سس’ا ةز˘ه˘ج’ا لÓ˘خ ن˘م
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘عإ’او ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لاو
لك يف اولمعو ةيلي˘ئار˘سس’ا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لاو
ةلودلا مايق عنمل نكمم وه امو تاهاجت’ا
ةسسايسسو عسسوتلا نيمدختسسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘ف˘سضلا ي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘ف˘عا˘سضمو م˘˘سضلا
. مهططخم ذيفنتل ةيبرغلا

ثادح’ا مسضخ يفو ةيسضاملا ةلحرملا لÓخو
ة˘مو˘كح تسضفر ة˘ي˘سضوا˘ف˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘˘م˘˘لاو
ة˘ل˘ما˘سش تا˘سضوا˘ف˘م ي˘لا قر˘ط˘ت˘لا لÓ˘ت˘˘ح’ا

نيئجÓلاو تانطوتسسملاو سسدقلا عسضو لوح
ة˘ف˘سضلاو سسد˘ق˘لا ع˘˘م تل˘˘ما˘˘ع˘˘تو دود˘˘ح˘˘لاو
نيسضفار لÓتح’ا ة˘لود ن˘م ءز˘ج˘ك ة˘ي˘بر˘غ˘لا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا وا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ةجيتنلاو عبطلاب رم’ا اذهو اهيف ةينيطسسلفلا
سضوافتلا تايلآÓل يمتح لسشف يلا دوقتسس

عارسصلا ع˘بر˘م ةدا˘عإاو و˘ل˘سسوا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ
يأا دجوي ’ ثيح رفسصلا ةطقن ىلا مئاقلا
نع لزان˘ت˘ي نا ن˘كم˘م ي˘بر˘ع وا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لاو قو˘ق˘ح˘˘لا

عارسصلا رهوج يه يتلا سسدقلل ةيمÓسسإ’او
.يليئارسس’ا يبرعلا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا نا
يف ام لك او˘ل˘م˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

نكلو نيتلودلا لح نامسض لجا نم مهعسسو
ناكو ةدحاولا ةلودلا يلا ىعسس لÓتح’ا

نÓعإاو تايقافتا ىلع ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘ه˘م˘لا ن˘م
اهيلع عيقوتلا نكي ملو ولسسا يف ئدابملا
هقيوسست سضعبلا لواحي امك ئطخ هنيح يف
يرسصنعلا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘سسا˘ي˘سس ن˘كلو ن’ا

مد˘ق˘ت يأا ف˘قوا ا˘م و˘ه ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا ل˘ت˘كت˘لاو
لÓت˘ح’ا تا˘سسرا˘م˘م ناو مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
قوقحلا ةقرسسو ةرداسصمو تانطوتسسملاو
ولسسا تفقوا نم يه ةينيطسسلفلا سضرأ’او
يلا لسصوتل ةنكمم لولح يأا تقاعا نمو
تسضرف لÓت˘ح’ا ة˘مو˘كح˘ف ة˘م˘ئاد ة˘يو˘سست

ةينيطسسلفلا ةي˘سضق˘لا تلو˘حو ةو˘ق˘لا لو˘ل˘ح

.ةيناسسنا تادعاسسم ةيسضق درجم يلا
حجنت مل اهنإاو ةمئاق  دعت مل ولسسوأا ةركف
نوكيو مÓسسلل سسسسؤوي قافتا يأا ءانب يف
ءاقب ينعي رم’ا اذهو Óبقتسسم حسضاو قافتا

و˘ه لÓ˘ت˘ح’ا˘ف م˘ئا˘ق˘لا عار˘سصلا رار˘م˘ت˘سساو
اهبعسشو نيطسسلفو ةوقلاب مئاقلا لÓتح’ا
تارار˘ق˘ل ا˘ق˘فو لÓ˘ت˘ح’ا تح˘ت نا˘ع˘سضخ˘˘ي
قح نمو يلودلا عمتجملاو ةدحتملا مم’ا
ىلع لمعلا لÓتح’ا تحت عقاو بعسش يأا
ىلعو هيلع عقاولا ملظلا لاكسشا لك ةلازا
يأا ةياعرو نامسضل لخدتلا ةدحتملا مم’ا

ناو Óبقتسسم نوكتسسو ة˘م˘ئا˘ق تا˘سضوا˘ف˘م
تابوق˘ع سضر˘ف ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
لتحت يت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ى˘ل˘ع ة˘ي˘لود
ةو˘ق˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ي˘˘سضارا
باقع نود رمتسست نا لقعي ’و ةيركسسعلا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا د˘ه˘ط˘˘سضت كر˘˘ت˘˘ت وا

ه˘قو˘ق˘ح ط˘سسبا ن˘م ه˘˘مر˘˘ح˘˘تو ه˘˘ب ل˘˘كن˘˘تو
ة˘ير˘ح˘ب سشي˘ع˘لا تا˘يرور˘سضو ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا

ةينيطسسلفلا هتلود ةماقإاو هريسصم ريرقتو
.اهتمسصاع سسدقلاو ةلقتسسملا

يليئإرصس’إ يبرعلإ عإرصصلإ رهوج ضسدقلإ
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امو ولسسوا نم اماع نيرسشعو ةسسمخ دعب
نينامث نم رثكأاو ن’ا ىتح جئاتنلا هيلا تلآا

بع˘سشلاو ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ما˘˘ع
ريرقت ي˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘يو ل˘سضا˘ن˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

لجا ن˘م ه˘لا˘سضن ي˘ف ر˘م˘ت˘سسم و˘هو هر˘ي˘سصم
ربع ةلقت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ه˘ت˘لود ة˘ما˘قا

ا˘ه˘لÓ˘خ مد˘ق لا˘سضن˘لا ن˘م ة˘ل˘يو˘˘ط ةر˘˘ي˘˘سسم
يف كراسشو ءادهسشلاو ماسسجلا تايحسضتلا

علطتو ينيطسسلفلا ينطولا لاسضنلا ةمحلم
لمعو ةمات ة˘عا˘ج˘سشب مÓ˘سسلا د˘ي˘سسج˘ت ي˘لا
قيقحت يلا علطتو ةيرحلاب ناميإاو ةوق لكب
ى˘ل˘ع ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ل˘ك تءا˘ج ن˘كلو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ةسسايسسلا كلتف هيلا وبسصي ام سسكع سضر’ا
يرسصنعلا لتكتلا اهدوق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
تهجوو مÓسسلا ةيلمع ترسصاح يليئارسس’ا
يكيرم’ا مسضلا ططخمب ةلتاق ةبرسض اهل
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح م˘˘سضت نا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي اذا˘˘م˘˘ف
نا ينعي اذامو ؟اهيلا اهلتحت يتلا يسضار’ا
’و لÓتح’ا تحت نيطسسلف بعسش سشيعي
راحتن’ا وه اذهف ؟هقوقح نم قح يا حنمي
ئدا˘ب˘م˘لاو م˘ي˘ق˘لا ل˘كل ل˘ت˘ق˘لاو ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

اهريمدت يلا لÓتح’ا ىعسسي يتلا ةينطولا
كانه نوكت نا ديري ’ لÓتح’اف اهسسمطو
قو˘ق˘ح˘لا ح˘ن˘م د˘ير˘ي ’و ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود
’ وهف مئاقلا عقاولا ريغت ديريو ةينيطسسلفلا
يلا لمعتو ىعسست ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةدا˘ي˘ق د˘ير˘ي
ديري طقف ةدايسس تاذ ةينيطسسلف ةلود ةماقا

نيروجأاملاو ءÓمعلاو ةنوخلا نم ةعومجم
ةرادا ىلع ةمئاقلا ةميدق˘لا ه˘ت˘يؤور ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
ةلماك ةرطي˘سس قا˘ط˘ن ي˘ف نا˘كسسل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م
هايملاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لاو دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع
رم’ا اذه سضر’ا تحتو سضرأ’او ءامسسلاو
وهاني˘ت˘ن ى˘ع˘سسي ا˘مو لÓ˘ت˘ح’ا هد˘ير˘ي يذ˘لا

ي˘لا ير˘سصن˘ع˘لا م˘ه˘ل˘ت˘˘كتو بمار˘˘ت ه˘˘ط˘˘خو
يف هعم لماعتلاو عقاولا سضرا ىلع هقيقحت
.لبقتسسملا
نا نكمي ’ عقاولا اذه رم’ا ةلسصحم يف
اذه لاني نا نكمي ’و ينيطسسلف يا هلبقي
ينيطسسلف لفط رغسصا حومط نم ططخملا

نمو رمي نا نكمي ’و سصخسش يا عنقي ’و
ينيطسسلفلا بعسشلاف هق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘سسم˘لا
ه˘ت˘ير˘ح ل˘ي˘ن˘ل ه˘لا˘سضن ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘سضم˘ي˘˘سس

ةينيطسسلفلا ةدايقلا لمعتسسو هتلود ةيامحو
تح˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا نÓ˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ةردا˘ق تا˘سسسسؤو˘م ي˘ن˘˘ب˘˘نو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

تازاجنا ةيامحو ينيطسسلفلا ملحلا ةغايسص
نيطسسلف ةلود نكتلو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا
عسضنو اهسشيعن عقاو رمأاو ةمئاق ةلبقتسسملا
يه هذهف اهيلع ظفاحنو اهيمحنو اهنيناوق
ه˘جو˘ت˘لا و˘ه اذ˘هو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م
ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘يؤور ي˘ف د˘سسج˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءانبا عيمج نم بلط˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ن˘طو˘لا ل˘خاد ي˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

اهلجا نم دحوتلاو اهتيامح تاتسشلا نكامأاو
د˘˘ت˘˘سشتو هرا˘˘سصح د˘˘ت˘˘سشي ن’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا˘˘˘ف
نوكن ’ وا نوكن نا امإاف ةمئاقلا ةكرعملا

نا ’ا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ما˘ما را˘ي˘خ ’و
ة˘عور˘سشم لو˘ح د˘حو˘ت˘يو ر˘سصت˘˘ن˘˘يو نو˘˘كي
ةينيطسسلفلا هتلودو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ماع ناريزح نم عبارلا دودح ىلع ةلقتسسملا

هترقا امل اقفو اه˘ت˘م˘سصا˘ع سسد˘ق˘لاو7691
ةلودلاب يلودلا فارتع’او ةيلودلا ةيعرسشلا
.ةتقؤوملا اهدودحو ةينيطسسلفلا

يف لÓتح’ا ةموكح هب موقت ام ةروطخ نا
رركتملا فادهتسس’او ةلتحملا سسدقلا ةنيدم
نمأا ىلع ةيحيسسملاو ةيمÓسسإ’ا اهتاسسدقمل
ا˘ه˘فاد˘ه˘ت˘سسا ة˘سصا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا رار˘ق˘˘ت˘˘سساو
نيمئاق˘لاو ى˘سصقأ’ا د˘ج˘سسم˘ل˘ل ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

هميسسقتل ةجهنمملا اهتطخ راطإا يف هيلع
نيملسسملا نيلسصملا عنمو ايناكمو اينامز
ةيرحل خراسص كاهتنا يف هيلا لوسصولا نم
تسصن يتلا اهي˘لإا لو˘سصو˘لا ة˘ير˘حو ةدا˘ب˘ع˘لا

.ةيلودلا فارعأ’او قيثاوملا ةفاك اهيلع
ةينطولا ىوقلا عيم˘جو ا˘ن˘ب˘ع˘سش ر˘ي˘ها˘م˘ج نا

عيمجل نودسصتيو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘ها˘ج˘ت’او
ءاو˘ت˘ح’او ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘سصت˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م
ةدايقلا لوح مهفا˘ف˘ت˘لاو م˘ه˘فو˘قو نودد˘ج˘يو
سسا˘ب˘ع دو˘˘م˘˘ح˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
ىلإا ةفداهلا لÓتح’ا تاءارجإا نوركنتسسيو
ريغتو نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘ت
م˘ه˘ب˘ل˘سسو سضر’ا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

مهسضفر نوددج˘ي ا˘م˘ك م˘ه˘سضرأاو م˘ه˘قو˘ق˘ح
ةزاح˘ن˘م˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘سسا˘ي˘سسل˘ل م˘ه˘ت˘نادإاو
.لÓتحÓل

رصصتنتصس ةلقتصسملإ ةلودلإ نيطصسلف
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:«مÓسسلا» ـل ينامثع ةحيلسص ةرعاسشلاو ةبتاكلا

قصشعلإ ةوÓحو نينحلإ بإذعو بحلإ ةذل يكحت ضصوصصن «اّيخصس دإدملإ طقصس»و ميمح قيدصص يل ةبصسنلاب رعصشلإ
ةداهسش ىلع ةلسصحتم سشارحلاب7791 ربوتكأا92 ديلاوم نم ،يئادتبا ميلعت ةيبرع ةغل ةذاتسسأا ،ةحيلسص ينامثع

طقسسو» ناونعب رعسش باتكل ةفلؤوم ،فيطسس ةي’وب سسابع تاحرف ةعماجب يبرعلا بدأ’او ةغللا يف سسناسسيل
.طخلاو مسسرلاو ةباتكلاب ةبوهوم ،«اّيخسس دادملا

ةوجرملا فادهأ’ا قيقحت نود تلاح يتلا لكاسشملا نم ديدعلا يناعت
ةيمحملإ ةعإرزلإ معد بلاطم ديإزت

مناغتصسمب ةيقرصشلإ ةهجلاب
ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا ة˘عارز˘لا لاز˘˘ت ’
ي˘نا˘ع˘ت ،م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم ة˘˘ي’و˘˘ب
يتلا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

فادهأ’ا قيقحت  نود تلاح
ةبعسشلا هذه روطتو ةوجرملا
.ةي’ولا داسصتقا يف ةمهملا
تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘عارز˘˘لا˘˘ف
م˘تا˘غ˘ت˘سسم˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘˘لا

ةيقرسشلا ةهج˘لا˘ب سصخأ’ا˘بو
ةريخ’ا تاونسسلا يف فرعت
ريثكلا فوزعل افيخم اعجارت
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ل˘كا˘سشم˘لا بب˘سسب م˘ه˘طا˘سشن
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ،ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
ثي˘ح ،ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترا
دحاولا يكيت˘سسÓ˘ب˘لا تي˘ب˘لا
ىلإا51 نيب ام فلكي حبسصأا

.ايونسس ميت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م61
سضرأ’ا ءار˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سصم
ي˘ق˘سسلا ها˘ي˘م ر˘ي˘˘فو˘˘ت اذ˘˘كو
،ي˘حÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
دع˘ب ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ع˘م ة˘سصا˘خ
سضا˘ف˘˘خ˘˘ناو را˘˘ط˘˘مأ’ا ة˘˘ل˘˘ق
ا˘م .سسي˘مار˘ك د˘سس بو˘سسن˘م
نودم˘ت˘ع˘ي ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ل˘ع˘ج
م˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ح˘م ي˘ق˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
يتلا جيراهسصلا لام˘ع˘ت˘سسا˘ب
وأا تارار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
تا˘فا˘سسم ى˘ل˘ع تا˘ن˘حا˘˘سشلا
ةيدوأ’ا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ةد˘ي˘ع˘ب
لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ،ةروا˘ج˘م˘˘لا
د’وأا ةيدلبب تراقزوب راودب
ةرواجملا قطانملاو .ملاغوب

م˘لو ،ةر˘سضخو ة˘سشا˘ع˘˘سشع˘˘ك
ير˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ه˘˘ع˘˘م ح˘˘ل˘˘ف˘˘ت
مادعنا لكسشمف .ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب
نم ريثكلا مرح يقسسلا هايم
هذ˘ه˘ب ةر˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
عا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب˘˘لا

اذه ا˘م˘ي˘سس’ ا˘ه˘قزر رد˘سصم
ة˘ح˘ئا˘˘ج ي˘˘سشف˘˘ت ع˘˘م ما˘˘ع˘˘لا

لوطو91 دي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
يذلا يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
،اهنم ريثكلا تاباسسح طلخأا

تويبلا باحسصأا وكسشي امك
قطانملا هذهب ةيكيت˘سسÓ˘ب˘لا

روذ˘ب˘لا را˘ع˘سسأا عا˘ف˘ترا ن˘˘م
لف˘ل˘ف˘لاو م˘طا˘م˘ط˘لا ة˘سصا˘خ
ةنراقم اهنمث فعاسضت يتلا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘سساو˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م
ءÓغ ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةقباسسلا
مل يتلا ةيواميكلا ةدمسسأ’ا
نم ريثكلا لوانتم يف دعت
رعسس زواجت امدعب نيحÓفلا
ةد˘م˘سسأÓ˘ل د˘حاو˘لا را˘ط˘ن˘ق˘لا
،جد0008 ــلا  ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ة˘يو˘سضع˘لا ةد˘م˘سسأ’ا ى˘ت˘حو
ل˘ظ ي˘ف ا˘هر˘ع˘سس ف˘˘عا˘˘سضت
،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا لا˘˘ب˘˘قإ’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت طا˘˘˘سشن ع˘˘˘جار˘˘˘˘تو
داكت يتلا راقبأ’او يسشاوملا
رثأا ام ،ةقطنملا هذهب مدعنت
˘ما˘ع˘لا دودر˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس
يتلا ليسصاح˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
كل˘˘ت ل˘˘خاد ا˘˘ه˘˘ت˘˘عارز م˘˘ت˘˘ي
ر˘ي˘غ م˘طا˘م˘ط˘لا˘ك تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
هيعونب لفلف˘لا ،ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا
بنا˘ج ى˘لإا را˘ح˘˘لاو و˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ءار˘˘سضخ˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لو˘˘˘سصا˘˘˘ف˘˘˘لا

ةقطن˘م˘ف .ا˘هر˘ي˘غو را˘ي˘خ˘لاو
ر˘ب˘˘كأا ل˘˘كسشبو ة˘˘سشا˘˘ع˘˘سشع

يف امك دعت مل  ملاغوب د’وأا
كلتل لوأ’ا نومملا ،قباسسلا
ةهجلا قاوسسأاب تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا
ام˘ي˘سس ى˘ط˘سسو˘لاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
هذه تناك امدع˘ب .م˘طا˘م˘ط˘لا
ىلع اهدحول رفوتت ةريخ’ا
تيب0006 ة˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘˘ق
،ىرخأا ةهج نم.يكيتسسÓب
يديدحلا لكيهلا نمث عافترا
همزاولو يكيتسسÓبلا تيبلل
ءا˘ن˘ت˘قا نود لا˘ح كÓ˘سسأا ن˘˘م
اهب˘ل˘غأا ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج تو˘ي˘ب
مواقت دعت ملو أادسصلا يناعت
ل˘ك لÓ˘˘خ ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا حا˘˘ير˘˘لا

ى˘لإا ف˘سض .ي˘˘حÓ˘˘ف م˘˘سسو˘˘م
ءا˘ط˘غ˘لا ف˘ي˘لا˘كت ةدا˘يز كلذ
تعفترا يذ˘لا ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
ناك ام فاعسضأا ةثÓث هراعسسأا

ر˘˘ع˘˘سس ل˘˘سصو ن˘˘يأا ،ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
02 دودح ىلإا دحاولا راطنقلا
تيب ةيطغتل يفكت ’ جد فلأا
.دحاو يكيتسسÓب
تاقوعملا هذ˘ه ن˘م م˘غر˘لا˘بو
ةر˘˘˘˘˘˘فو نأا ’إا ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘كلا
تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تاور˘˘سضخ˘˘لا
ةه˘ج˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
مدطسصي يكل ،ة˘م˘ئا˘ق ى˘ق˘ب˘ت
قيوسستلا لكسشمب ا˘هو˘ج˘ت˘ن˘م
،ةلمجلل قوسس مادعنا ببسسب
تابوعسص نوحÓفلا دجي نيأا
ةسصاخ مهلي˘سصا˘ح˘م ع˘ي˘ب ي˘ف
رطسضي ثيح ،اهنم ةيمسسوملا
ا˘ه˘ع˘ي˘ب ى˘لإا م˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ي˘ط˘غ˘ت ’ ةد˘˘ي˘˘هز را˘˘ع˘˘سسأا˘˘ب
حبرلا سشماه لعجو مهباعتأا

ةردن عم اميسس’ ،ادج ليئسض
فيلاكت عافتراو ةلماعلا ديلا
عافترا .توزاملاو ءا˘بر˘ه˘كلا
يجتن˘م ل˘ج مر˘ح ف˘ي˘لا˘كت˘لا
تو˘ي˘ب˘لا ل˘خاد تاور˘سضخ˘˘لا
نم ةقطنملاب ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
د˘سض م˘ه˘ل˘ي˘سصا˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت
ة˘سصا˘خ ثراو˘كلا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
راطمأ’ا هايمو ةيوقلا حايرلا
سسو˘با˘ك ى˘لإا لو˘ح˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

.يحÓف مسسوم لك ةليط
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘عا˘˘˘سسم م˘˘˘غرو
ةبعسشلا هذه معد يف ةينعملا
تحسضأا يتلا ةماهلا ةيحÓفلا
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ا˘يو˘˘ن˘˘سس ر˘˘فو˘˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق773
ة˘حا˘سسم ى˘ل˘˘ع تاور˘˘سضخ˘˘لا
نم ،راتكه فلأ’ا نع ديزت

سضرقب حÓف54 معد لÓخ
بسسح نأا ’إا ،يد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
لاجم˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
مهلعج امم فا˘ك ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ي
لف˘كت˘لا ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
ةدا˘يز لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘عد˘˘˘لا

زاجنإاب يحÓفلا يرلا رداسصم
ةريثكلا ةيدوأ’اب ةيئام زجاوح
رحبلا يف بسصت لازت’ يتلا

،ملاغوب د’وأا ةيدلبب ةسصاخ
ءابره˘كلا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ةدا˘يز
ةددجتملا ةقاطلا لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ة˘عا˘ن˘سصلا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت كلذ˘˘كو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
نأاو اميسس ،ةيحÓف تاينواعت
ا˘ه˘ب ز˘كر˘م˘ت˘ت ة˘ه˘ج˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘ع˘˘سساو تا˘˘حا˘˘˘سسم
.ةيحÓف تارمثتسسملل

نيدلارون .ب

عم كتيادب تناك فيك ^
وه نمو ،ةديسصقلا ةباتك
ن˘˘˘˘˘˘˘˘مآا يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا

ة˘با˘ت˘ك˘لا ي˘˘ف كت˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘ب
نا˘ك ىت˘مو ة˘ياد˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
؟كلذ
تناك ةديسصق˘لا ع˘م ي˘ت˘ياد˘ب
ع˘م ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف
سشا˘ب˘ع) مو˘حر˘م˘لا يذا˘˘ت˘˘سسأا

ف˘˘˘سشت˘˘˘كم و˘˘˘هو (ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص
يعجسشمو ةثÓ˘ث˘لا ي˘ب˘هاو˘م
لوأا تب˘˘ت˘˘ك د˘˘قو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةنسس21 يرمعو يل ةديسصق
مÓسسإ’ا ناكرأا نع ثدحتت

ي˘فو ،ا˘˘ه˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘حأا تلز’
يخأا ناك ةيعماجلا ةلحرملا
نمآا نم لوأا (ريمسس) ربكأ’ا
ذإا ي˘ن˘ع˘ج˘˘سشو ي˘˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘ب
ةسشير˘لا ة˘سسرد˘م˘ب ي˘ن˘ل˘ج˘سس
،ةبا˘ن˘ع˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘بدأ’ا

.رثكأا يتبهوم تمن اذكهو
انتعدبم تراتخا اذامل ^
ن˘م هر˘˘ي˘˘غ ىل˘˘ع «ر˘˘ع˘˘سشلا»
؟يبرعلا بدأ’ا عاونأا

ارايتخا سسيل رعسشلل يتباتك
،ةر˘ط˘ف˘لا˘ب لو˘˘ي˘˘م و˘˘ه ا˘˘م˘˘نإا
با˘˘ه˘˘سسإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ..ه˘˘ق˘˘˘سشعأا
’ اذ˘˘˘هو ،يدارإا’ ير˘˘˘ع˘˘˘˘سش
ة˘سصق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ت˘˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف˘˘ن˘˘ي
سصسصق ة˘سصا˘˘خ ةر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا
ا˘˘ّمأا ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
كلذ ل˘˘˘مآا ا˘˘˘م˘˘˘بر ة˘˘˘ياور˘˘˘˘لا

.Óبقتسسم
كت˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م ناو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ^
،«ا˘˘ي˘˘ج˘˘سس داد˘˘م˘˘لا ط˘˘˘ق˘˘˘سس»
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت سصو˘˘˘˘سصن
ا˘˘˘˘˘˘سضيأا ن˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ل كعا˘˘˘˘˘˘˘جوأا

رخآ’او انأ’ا بوسص تبهذ
ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا سضب˘˘ن بو˘˘سصو
،ف˘˘ث˘˘كأاو ق˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘ك˘˘˘سشب
د˘˘ج˘˘ي ىت˘˘˘مو ن˘˘˘يأا كيأار˘˘˘ب
؟بحرأ’ا هقفأا رعuسشلا
قيدسص رعسشلا ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

ةرطف˘لا˘ب ي˘تأا˘ي و˘هو ،م˘ي˘م˘ح
ةحيرقلا سضيفت امدنعو يدل
˘ما˘ه˘لإ’ا و˘˘ه ع˘˘فاد˘˘لا نو˘˘كي
وأا ثدح نع جتانلا يرعسشلا

فور˘ظ˘لا ر˘ث˘كأا ا˘مو ،ف˘قو˘م
،انمهلت يتلاو اهب رمن يتلا

جا˘˘ت˘˘ن نا˘˘ك اذ˘˘ه ي˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كو
˘˘ما˘˘ع˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ثاد˘˘˘حأ’ا

اه˘ق˘فار ي˘ت˘لاو9102
ا˘م اذ˘ه ،ير˘ئاز˘ج˘لا كار˘˘ح˘˘لا
ة˘ير˘ع˘سشلا ي˘ت˘ح˘ير˘˘ق سضا˘˘فأا

.يملقل سضبنلا داعأاو
ام ،«ايجسس دادملا طقسس» ^
تا˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘هأا ي˘˘˘ه

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘حور˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو ،راد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإ’ا

تاذ˘لاو ا˘نأ’ا تا˘˘عو˘˘سضو˘˘م
؟ةبلاغلا يه
يباتك يف تاعوسضوملا مهأا
داد˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو»
اهيف ترّبع ةيف˘طا˘ع«ا˘ي˘خ˘سس
رار˘سسأاو ناد˘جو˘لا م˘لا˘ع ن˘ع
بح˘لا ةذ˘ل ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘عا˘˘سشم˘˘لا

ةوÓ˘˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لا باذ˘˘عو
ر˘˘ق˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ،ق˘˘˘سشع˘˘˘لا

اياسضق ،ةيعيبطلا تابكنلاو
ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘ي˘بر˘عو ة˘ي˘ن˘˘طو
،ه˘ب زاز˘ت˘ع’او ن˘طو˘˘لا بح)
ىركذ ،برحلا نم ةاناعملا
ة˘ي˘سضق˘لا ةد˘لا˘خ˘لا د˘ي˘ه˘˘سشلا
نطولل ءامتن’ا ،ةينيطسسلفلا
تاريغت˘مو ر˘ي˘ب˘كلا ي˘بر˘ع˘لا
.هيف ثادحأ’ا

كيتأات يتلا ةديسصقلا» ^
ءا˘˘جر˘˘ع ا˘˘م˘˘ئاد ع˘˘قاو Ó˘˘ب
دّرجم اهّنأ’ ةبذهم ريغو

’أا ،«تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ثب˘˘˘˘ع
ا˘˘م˘˘˘ئاد ر˘˘˘ع˘˘˘uسشلا ّنأا ن˘˘˘ير˘˘˘ت
ن˘˘˘م ي˘˘˘تأا˘˘˘ي ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا ي˘˘˘فو
لايخ˘لا ن˘با ه˘ّنأ’ لا˘ي˘خ˘لا

؟عقاولا لبق
عا˘خ˘ن˘لا ة˘ف˘طا˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
كلذ˘ل ،ةد˘ي˘سصق˘ل˘ل ي˘كو˘سشلا
ر˘˘ثؤو˘˘ي ن˘˘م ع˘˘قاو˘˘˘لا نأا د˘˘˘جأا
،بتكيل هزف˘ت˘سسيو ر˘عا˘سشلا˘ب
،لايخلا نوكي ةباتكلا دنعو
زربأ’ا لماعلا لايخلا نأا يأا
م˘ث ،ةد˘ي˘سصق˘لا ن˘˘يو˘˘كت ي˘˘ف
اذه كرا˘ب˘ت˘ل ة˘ف˘طا˘ع˘لا ي˘تأا˘ت
.جاتنلا

ة˘˘˘˘˘نوآ’ا ي˘˘˘˘˘ف ظ˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ُي ^
د˘يد˘ع˘لا لّو˘ح˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ة˘با˘˘ت˘˘ك ىلإا ءار˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘م
ف˘ي˘ك ةر˘عا˘سشك ،ة˘˘ياور˘˘لا

هذ˘˘˘˘˘˘ه ىلإا ن˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت
؟ةرهاظلا

ر˘˘˘ّفو˘˘˘ت ة˘˘˘ياور˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘˘بر
ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ة˘˘˘حا˘˘˘سسم بتا˘˘˘كل˘˘˘˘ل
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا ي˘˘ف سضو˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘ل˘سضفأا ي˘ن˘ن˘كل ،ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
مهل نمو سصاسصتخ’ا يوذل
ة˘ع˘قر˘لا ا˘مو˘م˘ع ا˘ه˘˘ب ة˘˘يارد
ف˘ن˘سص ل˘كل ع˘سست˘ت ة˘ي˘بدأ’ا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘م˘ح˘ت˘تو ي˘بدأا
.ءارعسشلاو ءابدأ’ا

ر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘uسشلا نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي ىت˘˘˘˘˘˘م ^
،يرسشبلا نئا˘ك˘ل˘ل ةرور˘سض
˘مأا ا˘ق˘ح ةرور˘سض و˘ه ل˘˘هو
ةيلا˘م˘ج ة˘ع˘ت˘م دّر˘ج˘م و˘ه

؟مودت ’ ةينآا
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي ’ :لا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك
دسسج يف ايحي نأا ناسسنإ’ا
Ó˘ب سضرأا ى˘ل˘ع سساو˘˘ح Ó˘˘ب
ره˘ن«ر˘ع˘سشلا˘ف كلذ˘ل ،ءا˘م˘سس
ة˘ل˘ي˘خ˘م˘لا ءا˘م˘سسو سساو˘ح˘لا

م˘˘˘ل ،«ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا حور و˘˘˘˘هو

قÓخأ’ا م˘ي˘ق ن˘م ه˘ن˘م˘سضت˘ي
ةعانقلاو فافعلا حور ثبو
د˘قو ،ءا˘˘فو˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ج˘˘سشلاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىد˘ل تد˘ّسسج˘˘ت
.لازت’و ءارعسشلا

˘ماز˘˘ت˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ع˘˘سشلا ل˘˘ه ^
ه˘نأ’ ة˘فا˘سضا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو

ة˘ي˘عاد˘با ةر˘ها˘ظو ة˘لا˘˘ح
؟ةسصاخ

ةماع ة˘ف˘سصب بيدأ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
،اهمسساب قطانلاو هتئيب نبا

سسا˘˘ن˘˘لا كرا˘˘سشي ر˘˘˘عا˘˘˘سشلاو
ي˘ف ا˘ه˘م˘جر˘ت˘يو م˘˘ه˘˘مو˘˘م˘˘ه
ةحارسص يسضتقي اّمم هعادبإا

اقدسصو اسصÓخإاو احوسضوو
.هنم ادادعتسساو
رعسشلا لكسشل نكمي له ^
تاذ دّد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي نأا ه˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘نو
؟رعاسشلا ناسسنإ’ا
نم رعاسش ولخي ’ هنأا ىرأا
ةبر كلتم˘ي ه˘نأ’ ،ه˘ت˘ير˘عا˘سش
ر˘ع˘سشلا˘ف ،ما˘ه˘لإ’او ي˘˘حو˘˘لا

نأا لبق ةرطفلاب هللا نم ةبه
.سسردت

قمعلا˘ب كر˘ع˘سش ز˘ي˘م˘ت˘ي ^
يه ام ،لامجلاو ءاحيإ’او
؟يرعسشلا كماهلإا رداسصم
ذ˘ن˘م يد˘ل ما˘˘ه˘˘لإ’ا ردا˘˘سصم
يدفم راعسشأا قسشعأا يرغسص
ديمحلا دبع ةمÓعلاو ايركز
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘فو ،سسيدا˘˘ب ن˘˘ب
نم ي˘بدأ’ا يد˘ي˘سصر تير˘ثا
سشيورد دو˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘يواود
بتكو ،باّيسسلا ركاسش ردبو
ي˘ت˘ب˘هو˘˘م ن˘˘م تداز ىر˘˘خأا

.يل ةودق تناكو
كتا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط ن˘˘˘ع اذا˘˘˘˘م ^
ةيسصخسشلا
ه˘ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ي˘با˘ت˘ك تي˘ه˘˘نأا

ة˘م˘يد˘ق د˘ئا˘سصق ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةباتك لواحأا ايلاح ،ةديدجو
ةر˘ي˘سصق سصسصق ة˘عو˘م˘ج˘˘م
.لافطأÓل ةعونتم
ءار˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ^
ةديرجلاو
ي˘با˘ت˘ك ل˘سصو˘ي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا
نيب اودجيو ءار˘ق˘ل˘ل ةر˘كف˘لا
اناكم دجيل مهتعتم هروطسس
،اقيفوتو ىدسصو بتكلا نيب
كل ل˘يز˘ج˘لا ير˘كسش مد˘˘قأاو
م˘˘كتد˘˘ير˘˘ج˘˘لو ف˘˘˘سسو˘˘˘ي خأا

يل تحاتأا يتلا  ةمرتحملا
يتلاو عتمملا راوحلا ةسصرف
عاد˘ب’ا رار˘م˘˘ت˘˘سس’ فد˘˘ه˘˘ت
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا لا˘˘˘˘˘مآا زار˘˘˘˘˘˘بإاو
ة˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع  م˘ه˘حو˘م˘˘طو
.ةيبدأ’ا

 فسسوي نب .رسضÿ . أا:اهرواح

 اهنم ةدافتسسÓل
 تاعورزملا يقسس يف

نوبلاطي ناكصسلإ
 ةطحم زاجناب

ةرذقلإ هايملإ ةيفصصتل
يقإوبلإ مأإ يف

ة˘نا˘ي˘ك˘سسم ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب نا˘˘ك˘˘سس بلا˘˘ط
ةسصاع قرسش نيت˘ع˘قاو˘لا ة˘لÓ˘ب˘لاو
تاطلسسلا نم ،يقاوبلا مأا ةي’ولا
يف عارسسإ’ا ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘ط˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ي˘ت˘لا˘ك ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل
ن˘˘ي˘˘عو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب تز˘˘ج˘˘نأا

ن˘م اذ˘هو ،ة˘ل˘ي˘ل˘ما ن˘ي˘عو نور˘ك˘˘ف
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا ل˘˘˘˘جا
لدب تاعورزملا يقسسل ةافسصملا

بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لاو تاور˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا ير ن˘˘˘˘م
ة˘˘ح˘˘سصب ةر˘˘˘سضم ة˘˘˘ثو˘˘˘ل˘˘˘م ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ب
ةئيب˘لا ىت˘حو ناو˘ي˘ح˘لاو نا˘سسنإ’ا

تار˘˘˘˘سشح˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ىلإا سضار˘مأÓ˘ل ل˘قا˘ن˘لا سسو˘ما˘ن˘لاو
ي˘˘˘ه با˘˘˘سصت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
هذ˘ه˘ل ا˘ه˘˘بر˘˘سش ءار˘˘ج ن˘˘م ىر˘˘خأ’ا
ل˘˘ك ن˘˘م ر˘˘مأ’او ىهدأ’او ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘فو˘˘ج˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ه اذ˘˘ه
ةرذق˘لا ها˘ي˘م˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثأا˘ت
ةهجلا نم قÓم داو يف بسصت يتلا
ةقطنم˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘لا˘م˘سشلا
ةلÓبلاو ةنايكسسم نيب ةيدودحلا
نم تاراتكهلا تارسشع ىقسست نيأا
ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘سضرأ’ا

،ها˘ي˘م˘لا هذ˘ه˘ب قÓ˘م داو ةاذا˘ح˘˘م˘˘ب
ةدحب هيسشفتو عسضولا ةروطخلو
عفد يذلا ءيسشلا ،قطانملا هذهب
ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا˘˘ب
حلاسصم ةيعمب ةلÓبلاو ةنايكسسم
ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘سش ىلإا كرد˘˘˘˘لا
هايملا هذهب يقسسلا نم نيحÓفلا
ر˘˘˘˘سسك لÓ˘˘˘˘خ اذ˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘ثو˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

يقاوسسلاو زجاوحلا لك ميطحتو
هذ˘˘ه .ير˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةماع نيحÓفلا تلعج ةيعسضولا

ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا نا˘˘˘ك˘˘˘˘سسو
ةيفسصتل ةطحم زاجناب ةبلاطملا
يف عورسشلا لب˘ق ة˘ثو˘ل˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
تهتنا يتلا ة˘ط˘با˘ب˘سشلا د˘سس زا˘ج˘نا

رهسشأا ذ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘سسارد˘لا ا˘ه˘ب
ةيلمع يف عورسشلا ىوسس يقب امو
،ة˘لÓ˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب زا˘ج˘ن’ا

ة˘ثو˘ل˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا ر˘ج˘م ع˘ق˘ي ثي˘˘ح
.ةنايكسسم ةيدلب نم ةمداقلا
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لاؤو˘سس ن˘ع ي˘لاو˘لا با˘˘جأاو
دد˘˘˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ترا لو˘˘˘˘˘˘˘ح
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا

تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’او ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
يسشفت نم دح˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
هنأا ،ناكسسلا طسسو ءابولا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
’إا لا˘سصت’او سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا
ةيلمعلاو ،اعفن دجت مل اهنأا
ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم د˘˘ع˘˘ت
ءادتراب نطاوملا سسيسسحتل
تاءارجا قيبطتو ة˘ما˘م˘كلا
راسشتنا نم د˘ح˘ل˘ل د˘عا˘ب˘ت˘لا
،ةنكاسسلا طسسو سسور˘ي˘ف˘لا

يديزوب يلع فيسضي متو
ق˘ل˘˘غ رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ه˘˘نأا
ي˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس’ا قو˘˘˘˘˘˘سسلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع˘ل ة˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘ل˘˘ل
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تاءار˘˘˘˘ج’ا
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘فو .ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘نا د˘˘˘˘˘كا ن˘˘˘˘˘كسسلا
ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘سسو ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوا

تادحولا نم ةربتعم ةسصح
يعامتجا ةغيسصب ةيناكسسلا
اهيق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع يرا˘ج˘يا
لÓقتسس’ا يديع ةبسسانمب
مداقلا ةيليوج5 بابسشلاو
،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م
،ةدحو935 راسشسش ،ةلسشنخ
ل˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا ،002 ة˘˘ما˘˘ح˘˘˘لا

،006 ةليوطلا نيع ،0021
لا˘خدا م˘ت ا˘م˘ك ،003 رابا˘ب
ىوتسسم ىلع فلم فلأا42
ةمسصاع رقم ةلسشنخ ةرئاد
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا
قيقحتلا تايلمعو ةينطولا
ي˘˘˘ف ،ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم يراد’ا
ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فر را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘نا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘سس’
نييحت اهعب متيل ،ةيناديملا
مئاو˘ق˘لا ط˘ب˘سضل تا˘ف˘ل˘م˘لا

تانكسسلا عيزوت لسصاوتيو
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ل˘ك لا˘م˘كت˘سس’
،12 ة˘ن˘سس ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
ن˘˘˘˘˘كسسلا ط˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘فو
ي˘لاو ف˘˘سشك ي˘˘م˘˘ها˘˘سست˘˘لا
نيقرملاب هئاقل نع ةي’ولا
ةقلاعلا لكاسشملا لك لحل
يقر˘م˘لاو د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ن˘ي˘ب
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ي˘ج˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ق˘˘فو
رتفدل اق˘فوو ،ي˘سضار˘ت˘لا˘بو
ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب مر˘ب˘م˘لا طور˘˘سشلا

لا˘ث˘م˘ت’ا مد˘ع ة˘لا˘˘ح ي˘˘فو
لو˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس’او
سضرف متيسس اهيلع قفتملا
ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ،نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا ا˘˘سضيأا ح˘˘سضوا
تاءار˘˘˘˘ج’ا ل˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا
نينطاوملا ىلع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
عطقلا ىلع ن˘يذو˘ح˘ت˘سسم˘لا

ةعباتلا ةرغاسشلا بويجلاو
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘قإاو ،ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
ةيوسضوف تÓحمو تاءانب
ي˘ثرا˘ك ع˘˘سضو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
هار˘ج˘م ذ˘خأا˘ي˘سس نو˘نا˘˘ق˘˘لاو
ن˘طاو˘˘م يأ’ ح˘˘م˘˘سسن ن˘˘لو
كل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ناحو ،قح هجو نود ةلودلا
ا˘ه˘جو˘م ،كر˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل تقو˘˘لا
ءا˘˘سضعأ’ ما˘˘ه˘˘ت’ا ع˘˘با˘˘سصأا
لقا مل نا ةيدلبلا سسلاجملا
،نايحأ’ا سضعب يف ؤوطاوت

سضعبلا ميدقت دعب ةسصاخ
يف ةيوسستلا تاف˘ل˘م م˘ه˘ن˘م
ةبسسنلابو51/80 را˘˘˘˘˘طا
نيررسضت˘م˘لا تا˘سضيو˘ع˘ت˘ل
ءارج لمعلا نع فقوتلا نم
ن˘˘˘م ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

،ل˘ق˘˘ن لا˘˘م˘˘عو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشك ،را˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ه˘˘نا يد˘˘يزو˘˘ب
ي˘ن˘˘ع˘˘م سصخ˘˘سش0884
عا˘ط˘ق ل˘˘كو سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
م˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم
ي˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو ،سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
بسص ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ي’ا
.اهباحسصأ’ تاقحتسسملا

ىلع ءاسضقلإ
ةيطإرقوريبلإ

تاسسسسؤؤملإو تإرإدإلاب
ةسصاخلإو ةيمؤمعلإ

ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘عو
نينطاوملا ىلع ةسسرامملا

تاراد’ا سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو
ي˘لاو فر˘ت˘عا ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
ا˘˘˘هدو˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

ةرم˘ت˘سسم ة˘ف˘سصب سسرا˘م˘تو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا ل˘˘سضف˘˘˘ب
ي˘ف ا˘ه˘عور˘سشم د˘˘سسج˘˘ي˘˘سس
ل˘ي˘ط˘ع˘ت ن˘عو ،تقو بر˘قا
عيجسشتل راب’ا رفح تارارق
يحÓ˘ف˘لا ل˘م˘ع˘لا ر˘يو˘ط˘تو
رخأات هنا يديزوب يلع دكا
د˘ع˘ب تارار˘ق˘لا ءا˘سضما ي˘ف
ن˘˘ي˘˘˘ب عاز˘˘˘ن ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكلا
سضرأ’ا بحاسص نيسصخسش
م˘ت ن˘˘يأا ،رار˘˘ق˘˘لا بحا˘˘سصو
فل˘م ل˘ك ة˘سسارد˘ل ثير˘ت˘لا

يدا˘ف˘ت˘ل ىد˘ح ى˘ل˘ع رار˘قو
،تا˘˘˘عاز˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ’ا

تارار˘ق˘لا ل˘ك ى˘سضم˘ت˘سسو
،ت’اكسشإا ا˘ه˘ب ي˘ت˘لا ىد˘ع
لÓخ نيحÓفلا رود انمثم
ر˘ه˘سشو ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

تادو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘سضمر

ريفوتو مهفرط نم ةمدقملا
تاور˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حاو
عا˘ط˘ق ي˘فو ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘ي’و را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘حÓ˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
تاي’ولا نيب نمو زايتماب
رسضخلا فلتخم جتنت يتلا

بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لاو ه˘˘˘كاو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن ي˘ط˘غ˘تو
ف˘˘سشك ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘˘سسلا

هتبلاطم نع يديزوب يلع
نم ةكرتسشم ةيزكرم ةنجلب
،يرلا ،ى˘حÓ˘ف˘لا تا˘عا˘ط˘ق
ا˘ه˘تر˘ب˘خ ع˘˘سضو˘˘ل ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ةيم˘ن˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ي˘ناد˘ي˘م
تاجوتنملا يف ةمادتسسملا
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ن˘˘عو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
،طيحملا ةفاظنو ،تاقرطلا

،تاطاسشنلا ةقطنم ةئيهتو
ن˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ف˘˘سشك
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م ه˘سضا˘ع˘ت˘˘ما
ةئيبلاو ،تاقرطلل ةيثراكلا
ر˘˘ق˘˘م ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب

بلاط نيأا ،ةي’ولا ةمسصاع
يف ةكراسشملا عيمجلا نم
ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأاو ،ند˘˘م˘˘لا
تيقل يتلا رواحملا سضعب
ربع تاداقتن’ا نم ديدعلا
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سش
ا˘هور˘ب˘ت˘˘عاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
در˘ي˘ل ما˘ع˘لا لا˘م˘ل˘ل ار˘يذ˘ب˘˘ت
نا ةيمومعلا لاغسش’ا ريدم
تاقرطلا ةناي˘سص تا˘ي˘ل˘م˘ع
،ايدل˘ب ق˘ير˘ط11 ل˘م˘˘سشت
ةنيدم لخاد اروحم02و
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ر˘˘ق˘˘م ة˘˘ل˘˘سشن˘˘˘خ
ةئيهت نأا احسضوم ،ةي’ولا
ن˘م ي˘با˘˘ن˘˘ت˘˘ج’ا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب نارود˘˘˘لا رو˘˘˘ح˘˘˘م
رو˘˘ح˘˘م ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سسنا
ربع لمحملا ةيدلب نارودلا
نا˘ك ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘ن˘˘كث˘˘لا
سسلجملا ءاسضعأا نم بلطب
تÓ˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لاو ،ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا

ي˘ف ز˘ج˘ع˘لا ن˘عو ،ةر˘فو˘ت˘م
فسشك ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ي˘ناز˘ي˘م
ا˘ه˘ب˘ل˘غأا نأا يد˘يزو˘ب ي˘˘ل˘˘ع
م˘ي˘خ˘سضت˘˘ل ا˘˘سسا˘˘سسأا دو˘˘ع˘˘ت

،ة˘ي˘م˘هو ىر˘خأاو ر˘ي˘تاو˘ف˘˘لا
عطقب ةقلعتملا اهنم ةسصاخ
ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ة˘˘نا˘˘ي˘˘˘سص را˘˘˘ي˘˘˘غ
.تابكرملاو تارايسسلا

ديدجلإ يداسصتقلإ هجؤتلإ عم ىسشامتت ةديدج تاسصسصخت جإردإإ عم
يجيرخو يصصبرتم جامدإإو ةقفإرمل رإد ءاصشنإإ

ةملاڤب نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ
جا˘مدإ’او ة˘ق˘فار˘م˘لا راد تم˘ظ˘ن
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
تحت ،ةملاق ةي’و˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةي’ولل نيوكتلا ةيريدم فارسشإا
ن˘˘م تزر˘˘بأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن

ة˘ي˘ئ’و˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘˘سسن˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةئيهلا هذهل ةسضيرعلا طوطخلا
لوح تروحم˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
نوب˘سصي ي˘ت˘لا ا˘ه˘فاد˘هأاو ا˘هرود
بسسح واهقيق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ة˘ق˘سسن˘م˘˘لا م˘˘ير˘˘م ة˘˘ي˘˘سسيار˘˘ع˘˘ل
جامدإ’او ةقفارملا رادل ةيئ’ولا
عا˘˘ط˘˘ق نا˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘لا� ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
يقاب رارغ ىلعو ةملاق ةي’ول
بكاو˘˘˘˘ي ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي’و
اهنع نلعملا ةريخأ’ا تاهجوتلا

ةيسضا˘ق˘لا ة˘مو˘كح˘لا فر˘ط ن˘م
تا˘ن˘سضا˘ح˘لا ة˘ق˘˘فار˘˘مو م˘˘عد˘˘ب
ءاسشنإا لÓخ نم ؛«با‐تراتسس»
جا˘˘˘˘مدإ’او ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا راد
عاطق˘لا ي˘ج˘ير˘خو ي˘سصبر˘ت˘م˘ل
ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ب
عاطق نأا رابتعا ىلع ،نيهمتلاو
ةنسضاح ة˘با˘ث˘م˘ب د˘عُ̆ي ن˘يو˘كت˘لا
لÓخ نم ؛ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قÓ˘ل
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت جاردإا
يداسصتق’ا هجوتلا عم ىسشامتت
ةنمقرلا ى˘ل˘ع ّي˘ن˘ب˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا

،تانسضاحلاو ةيت’واقملا معدو
نأا نا قايسسلا تاذ يف ةفيسضم
ةقفارملا راد ءاسشنإا نم سضرغلا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘˘ي» جا˘˘˘˘مدإ’او
ءا˘˘˘˘سشنإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
قوسس يف جامدإ’او تاسسسسؤوملا
ىلإا ي˘ع˘سسلا بنا˘ج ى˘لإا ،ل˘م˘ع˘لا

با˘ب˘سشلا تا˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
يف نيوكتلا د˘ها˘ع˘م ي˘ج˘ير˘خو
يلحملا جاتنإ’ا يف مهتمهاسسم
نيوكتلل سصرف قلخ لÓخ نم
جو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لاو ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘˘لا
ةيعمتجملا تائفلا لكل ةداهسشب
ثي˘ح ،ن˘يو˘كت˘لا ن˘ع ة˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا
ق˘ير˘ف ا˘هر˘ي˘طأا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشي
ىلإا ،ن˘ي˘يرا˘سشت˘سس’ا ن˘م نو˘كم
تائيه فلتخم نع يلثمم بناج
ليغسشتلا عاطقل ةع˘با˘ت˘لا م˘عد˘لا

نيوكتلاو ةقفارملا راد لفكتتو
نم ةمادتسسم تاسسسسؤوم ءاسشنإاب

دعبو ءانثأاو لبق  ةقفارملا لÓخ
ةقفارملا راد رهسست امك .ءاسشنإ’ا

ي˘ج˘ير˘خ جا˘مدإا ل˘ي˘ه˘سست ى˘ل˘˘ع
ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا تا˘سسسسؤو˘م
،ل˘م˘ع˘لا قو˘سس ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لا

فل˘ت˘خ˘م د˘يوز˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
يجيرخب ةسصاخلا تايط˘ع˘م˘لا˘ب
بسسح ينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسمو تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘ك ي˘˘ف سسن˘˘ج˘˘لاو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا

ر˘ي˘خ’ا ي˘ف ةد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م
نم ديدجلا زاهجلا اذه نا ىلع
م˘عد˘ل ةد˘يد˘ج قا˘فآا ح˘ت˘ف ه˘˘نأا˘˘سش
ن˘˘˘˘˘م با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم
لاجم يف ةسصاخ ،ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لا
تاسسسسؤوم˘لا ق˘ل˘خو ثاد˘ح˘ت˘سسا
ى˘لإا ،ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع د˘˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت بنا˘˘˘ج
ت’اج˘م ةد˘ع ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م
تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصل
.ةيداسصتق’ا

م .م

يعامتجلإ نكسسلإ مئإؤق ىلع زيزعلإ دبع يديسسب تابرسضإو تاجاجتحإ
ةيليملاب تحيربات يح تإرامع ناكصس ددهي توملإ رطخ

تح˘ير˘با˘ت ي˘ح نا˘˘كسس سشي˘˘ع˘˘ي
لك يف توملا رط˘خ ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب
تاعدسصتلا ءارج كلذو ،ةظحل
تقو ذنم مهتارامع يف ةريبكلا

داجيإا متي مل يتلاو ،ادج ليوط
هذه ناكسسف ،نآ’ا ىتح مهل لح
نورطسضي ا˘م ا˘ب˘لا˘غ تارا˘م˘ع˘لا
ببسسب ءارعلا يف مهيلايل ءاسضقل
يت˘لا تارا˘ي˘ه˘نإ’او تا˘ق˘ق˘سشت˘لا
اد˘كو م˘ه˘تارا˘م˘˘ع ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت
تءا˘سس ا˘م˘ل˘كف ،ة˘بر˘ت˘˘لا ق’ز˘˘نإا
حاير تبه وأا ةيعيبطلا فورظلا
فلأا مويلا يف نوتومي مهف ،ةيوق
اود˘˘سشا˘˘ن م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ةر˘˘م
يفو تارم˘لا د˘يد˘ع تا˘ط˘ل˘سسلا

نكل ،دوعو˘لا نو˘ق˘ل˘ت˘ي ةر˘م ل˘ك
لمت˘ح˘ي د˘ع˘ي م˘ل م˘ه˘ب˘سسح ر˘مأ’ا
ار˘خؤو˘م م˘ت د˘قو اذ˘ه ،ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘لا
يح˘ل تÓ˘ئا˘ع˘لا سضع˘ب ل˘ي˘حر˘ت

كلذ ىقبي نكل ،لجيجب نثارح
يف لح داجيإا بجوو ،ايفاك ريغ
ةثراك لولح لبق لجاعلا بيرقلا
ةبارق اوسضق نيذلا مهو ،ةيناسسنإا
ءاتسشلا علطم ءارعلا يف عوبسسأ’ا
ةيسضرأ’ا تازهلا ءارج يسضاملا
امم ،اهنيح ةي’ولا تبرسض يتلا

ي˘ف تا˘عد˘سصت˘لا م˘ج˘ح ن˘م داز
ةرامعلا يف ة˘سصا˘خ ،م˘ه˘تارا˘م˘ع
اهب تقحل ثيح ،63و23 مقر
ىلع تحب˘سصأاو ةر˘ي˘ب˘ك ارار˘سضأا

،ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘ف را˘ي˘ه˘ن’ا كسشو
ي˘˘ح نا˘˘كسس بلا˘˘ط˘˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘عو
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تح˘ير˘با˘ت
داجيإاو لجاعلا لخدتلا ةرورسضب

ردق ’ ةثراك لولح لبق مهل لح
ةميخو ا˘ه˘ب˘قاو˘ع نو˘كت˘سس ه˘ل˘لا

.ناكسسلا ىلع
لوأا حابسص مدقأا ،رخآا قايسس يفو
با˘ب˘˘سشلا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا سسمأا

بار˘˘سضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لخدم مامأا ماعطلا نع حوتفم
قرسش زيزعلا دبع يديسس ةيدلب
اجا˘ج˘ت˘حا كلذو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
نم ةدافتسسإ’ا نم مهئاسصقإا ىلع
ةسصحلا يف يعامتجإ’ا نكسسلا
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق ر˘˘˘سشن م˘˘˘ت د˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ثيح ،مايأا لبق اهنم نيديفتسسملا
ينطولا ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق˘ب او˘ما˘ق
لج˘ي˘ج ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا72 م˘˘˘قر
ي˘ف ةد˘˘كي˘˘كسسو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
اوماق امك ،نيسضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا
لخدم دنع نوتراكلا سشارتفإاب
ي˘ف لو˘خد˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ن˘˘ب˘˘م
ىلإا ماعطلا نع حوتفم بارسضإا

‐ مهبسسح‐ يلاولا لخدت ةياغ
م˘˘ئاو˘˘ق ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘فو
،تا˘ن˘كسسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

مهب˘سضغ ما˘ج ن˘ع اور˘ب˘ع ثي˘ح
ةدافتسس’ا نم مهئاسصقإا ببسسب
يفو ةميدق مهتا˘ف˘ل˘م ن˘ي˘ح ي˘ف
مهل دوعو ميدقت متي ةرم لك
ةرملا يف ةدا˘ف˘ت˘سسإ’ا ل˘مأا ى˘ل˘ع
كلذ نم ءيسش ’ نكل ةلبقملا

ى˘لإا ا˘سضيأا اورا˘سشأا ا˘م˘˘ك ،ثد˘˘ح
مئاوقلا يف ءامسسأ’ا سضعب دوجو
يديسس ةيدلبب Óسصأا نطقت ’
.زيزعلا دبع

ميهإرب.ع

 ءابرهك ل ءام ل
لو ةيحسص ةيطغت ل

تإءإدنلإ مغر..ةيئإدتبإ
 تاطلسسلل ةرركتملإ

زقإز ةيرق ناكصس
ةليصسملإ يف لدجماب

ضشيعلإ ةرإرم نوعرجتي
ةايحلإ ةبوعصصو

71 ز˘قإز ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘ك˘˘سس لإز˘˘ي ،ل
ي˘˘ف لد˘˘ج˘˘مإ ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب بر˘˘˘غ م˘˘˘ل˘˘˘ك
صشيعلإ ةرإرم نؤعرجتي ،ةليسسملإ

عمجتلإ ةأاسشن ذنم ةايحلإ ةبؤعسصو
هنطقت يذلإو ،يف˘ير˘لإ ي˘حÓ˘ف˘لإ
نؤسسرا˘م˘ي ة˘ل˘ئا˘ع06 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأإ
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘تو ة˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ ي˘˘لا˘˘هأإ ،..ة˘˘ي˘˘سشا˘˘˘م˘˘˘لإ

تإءإدنلإ م˘غر تم˘سص ي˘ف نؤ˘نا˘ع˘ي
ةعؤ˘فر˘م˘لإ بلا˘ط˘م˘لإو ةرر˘ك˘ت˘م˘لإ
ريغ ،ةيئلؤلإو ةيلحملإ تاطلسسلل
ل˘ب ي˘ه ا˘م˘ك لإز˘˘ت ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح نأإ

ر˘˘˘˘خألإ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب مؤ˘˘˘˘ي ءإؤ˘˘˘˘˘سس دإدز˘˘˘˘˘ت
تإرسشعلإ رجه يف  امئإد ببسستو
،ةرواجملإ ندملإ ؤحن ناكسسلإ نم
ه˘˘جإؤ˘˘˘ي ل˘˘˘ك˘˘˘سشم ر˘˘˘ب˘˘˘كأا˘˘˘ب ة˘˘˘يإد˘˘˘ب
لإزي ل ذإإ بورسشلإ ءاملإ ناكسسلإ
ةيديلقتلإ قرطلل نؤنحي ناكسسلإ

ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع د˘˘˘يوز˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ىلع ةلؤمحم ءلد ىلع نودمتعي

قرطب اهبل˘ج د˘ع˘ب ر˘ي˘م˘ح˘لإ رؤ˘ه˘ظ
ن˘˘˘م بير˘˘˘ق˘˘˘لإ ر˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘لإ ن˘˘˘م ة˘˘˘قا˘˘˘سش
ىلإإ ،ةمداسص رؤ˘سص ي˘ف م˘ه˘تا˘ع˘م˘ج˘ت

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلإ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ىل˘ع م˘هر˘ب˘ج˘˘ي ا˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ند˘˘م˘˘لإ تإدا˘˘ي˘˘˘ع ؤ˘˘˘ح˘˘˘ن ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإ
ناكسسلإ صضعب لاق انهو ،ةرواجملإ
ة˘عا˘ق ىل˘ع ر˘فؤ˘ت˘ت ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ نإإ

راعسشإإ ىلإإ ةقلغم ىقبت نكل جÓع
ةيئإدتبل لاحلإ صسفن ؤهو ،رخآإ
تإر˘˘˘سشع ما˘˘˘مأإ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘بإؤ˘˘˘˘بأإ تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غأإ
ءإدؤسسلإ ةيرسشعلإ لÓخ ذيمÓتلإ

ىلإإ نا˘ك˘سسلإ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ر˘ج˘ه ا˘مد˘ع˘ب
ي˘لا˘هأإ ةا˘نا˘ع˘م ي˘ف دإز ا˘مو ،ند˘م˘˘لإ

تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ط˘˘˘˘بر مد˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘قإز
ىلع إوربجيل ءابرهكلاب ةيناكسسلإ

ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لإ تإد˘˘لؤ˘˘م˘˘لإ ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت
يتلإ ةيئإدبلإ لئاسسؤلإو عؤمسشلإو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ،ل˘يؤ˘ط ن˘˘مز ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘م
ة˘˘ي˘˘سسن˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘هؤ˘˘ن˘˘طا˘˘ق ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘سصو
،يجراخلإ ملاع˘لإ ن˘ع ة˘لوز˘ع˘م˘لإو
ر˘˘ئا˘˘م˘˘سض م˘˘ه˘˘ئإد˘˘ن ي˘˘˘ح˘˘˘سصي ل˘˘˘ه˘˘˘ف
زقإزل ةكرحلإ دؤعتو ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لإ

.هدمأإ لاط لؤمخ دعب
ع .دلاخ

يداعسس .يؤن
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يميكح لاقتنإ لوح كوكصش
نÓيم رتنإإ ىلإإ

،سسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
ةقفسص مسسح لوح كوكسشلا سضعب نع
ريهظ ،يميكح فرسشأا يبرغملا لاقتنا

.نÓيم رتنإا ىلإا ،ديردم لاير
نأا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تم˘˘عزو
ةقف˘سصلا م˘سسح ى˘ل˘ع ا˘ق˘ف˘تا ن˘ي˘يدا˘ن˘لا
ىلإا ةفاسضإ’اب ،وروأا نويلم04 ريظن
.تآافاكملا

«لار˘ت˘ن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد» ع˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
قلتي مل ديردم لاير نإاف ،ينابسسإ’ا

بناج نم يمسسرلا سضرعلا نآ’ا ىتح
.يميكح مسضل نÓيم رتنإا

ىر˘˘ي د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو
04 ر˘ي˘ظ˘ن ي˘م˘ي˘كح ن˘ع ءا˘ن˘غ˘˘ت˘˘سس’ا

بعÓلا نأ’ ،اًئيسس اًسضرع وروأا نويلم
لÓ˘خ كلذ ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘م˘ي˘˘ق بسست˘˘كا
.نيريخأ’ا نيمسسوملا

قفاوي ’ دق ديردم لاير نأا حسضوأاو
،ه˘˘لو˘˘سصو رو˘˘ف ر˘˘ت˘˘نإا سضر˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يف ىرخأا ىربك ةيدنأا دوجو لغتسسيو
نر˘يا˘ب ل˘ث˘م ر˘ع˘سسلا ع˘فر˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

.يتيسس رتسسسشنامو خنويم
لا˘ير نأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو
يتلا ءابنأ’ا لك نأاسشب ئداه ديردم
ةملكلا نأ’ ،يميكح ريسصم لوح راثت
يذلا يكلملا يدانلل نوكتسس ةريخأ’ا
ىتح دقعب ي˘بر˘غ˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ط˘بر˘ي

.3202 فيسص
«دليفنأإ» نم نامر◊اب ددهم لوبرفيل
vنأا ،سسمأا ،يناطيرب يفحسص ريرقت دsكأا نامرحلاب اًددهم تاب لوبرفيل قيرف
اذه «دلي˘ف˘نأا» ه˘ل˘ق˘ع˘م ي˘ف بع˘ل˘لا ن˘م
.مسسوملا

،ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسص تلاقو
ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘ل اذإا
جيوتت بقع ،عراوسشلا يف ت’افتح’ا
نإا˘ف ،«غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» بق˘ل˘ب زد˘ير˘˘لا
ىلع بعللا نم هعنم متيسس لوبرفيل
.مسسوملا اذه اًددجم «دليفنأا»
ي˘ع˘ج˘سشم نأا تم˘عز ،ر˘يرا˘ق˘˘ت تنا˘˘ك
ينبم˘ب ق˘ير˘ح ي˘ف او˘ب˘ب˘سست لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ثود˘ح بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ن˘يد˘م˘لا سسل˘ج˘م
تاباسصإا اهنع جتن ىسضوفلا نم ةلاح
ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ع
.نعطلل نيديؤوملا دحأا سضرعتل
عم اًكرتسشم اًنا˘ي˘ب ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل رد˘سصأاو
سسل˘ج˘مو ،«د˘يا˘سسي˘سسر˘ي˘م˘لا» ة˘طر˘˘سش
ثادحأ’ا ةنادإ’ ،تبسسلا سسمأا ،ةنيدملا
.زديرلا يعجسشم بناج نم ةريخأ’ا

رثرآ’ يبطلإ فصشكلإ يف ةأاجافم
،سسمأا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت حازأا
ف˘سشكلا ي˘ف ةأا˘جا˘˘ف˘˘م ن˘˘ع را˘˘ت˘˘سسلا
ط˘سسو بع’ ،و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآ’ ي˘ب˘˘ط˘˘لا
ىلإا مامسضن’ا نم بيرقلا ،ةنولسشرب

.سسوتنفوج
ريراقتلا نم ديدعلا تمعز نأا قبسسو
تاعاسسلا يف ايلاطيإا لسصو رثرآا نأا
ءار˘˘˘جإ’ ،سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص ن˘˘˘م ى˘˘˘لوأ’ا
.ونيروت يف يبطلا فسشكلا

«ويزرام يد اكولنايج» عقومل اًقفوو
ياكسس» ةكبسش يف ريهسشلا يفحسصلا
نوكي نل رثرآا نإاف ،«ايلاطيإا تروبسس
ع˘˘سضخ˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا بعÓ˘˘لا
ه˘ل˘ماز˘˘ي˘˘سس ن˘˘كل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ف˘˘سشكل˘˘ل
با˘˘سشلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ا˘˘يرو˘˘ك سسكي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف
لقتنيسس يذ˘لاو ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل
.فيسصلا اذه يفويلا ىلإا اًسضيأا

ايروك نأا ىلإا يلاطيإ’ا عقوملا راسشأاو
زيمتيو ،اًماع91 هيدل يلاغترب بع’
يز˘كر˘م ي˘ف بع˘ل˘لا ى˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا˘˘ب
.رسسيأ’او نميأ’ا حانجلا

لبقملا مسسوملا لÓخ ايروك بعليسسو
.اًماع32 تحت سسوتنفوج قيرف عم

Òثي ’ويدرإوغ
هلبقتصسم لوح ضضومغلإ

يتيصس Îصسصشنام عم

،’و˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا را˘˘ثأا
،يتيسس رتسسسشنا˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
عم هلبقتسسم لوح سضومغلا سضعب
.«زنيزيتيسسلا»
تاح˘ير˘سصت ي˘ف ،’و˘يدراو˘غ لا˘قو
«ل˘ي˘م ي˘ل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘˘ه˘˘تزر˘˘بأا
ةياغلل سسمحتم يننإا» :ةيناطيربلا
مسسومللو ،مسسوملا نم ءزجلا اذهل
ببسسب ةحارب رعسشأا .اًسضيأا ديدجلا

لذب لواحأاو يدانلا اذه يف يدوجو
.«يدهج ىراسصق
؟ديدج دقع ىلع عيقوتلا» :فاسضأاو
نآ’ا .لبقتسسملا يف ريكفتلا ديرأا ’
ر˘كفأا ا˘نأا .بسسا˘ن˘م˘˘لا تقو˘˘لا سسي˘˘ل
ةبعسص ةارابم انيدل نأا طقف مويلا
داحت’ا سسأا˘ك ي˘ف ل˘سسا˘كو˘ي˘ن ما˘مأا
.«زيكرتلا انيلع بجيو يزيلجنإ’ا

نأا ةيناطيرب˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘كذو
حسضاو در لوق سضفر ’ويدراوغ
21 دعب ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘ع ى˘ل˘ع
.نآ’ا ىتح هددجي ملو ،اًرهسش
د˘ق ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا تد˘˘كأاو
ماع يف ةريبك تابارطسضا هجاوي
دد˘ه˘م ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ي˘سس’ ،1202
لاطبأا يرود ةلوطب نم داعبتسس’اب
.هموجن نم ددع ةراسسخو ابوروأا
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برد˘˘˘م ،درا˘˘˘ب˘˘˘م’ كنار˘˘˘ف ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ه˘˘ب˘˘ع’ ق˘˘لأا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت

اًر˘خؤو˘م سشت˘ي˘سسي˘لو˘ب نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
رتسسسشنام ىلع زوفلاب هتمهاسسمو
.«غيلريميربلا» يف يتيسس
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،درا˘˘ب˘˘م’ لا˘˘قو
:«سستروبسس ياكسس» ةكبسش اهتزربأا
نأا ن˘كم˘ي سشت˘ي˘سسي˘لو˘ب نأا د˘ق˘ت˘عأا»
ر˘ه˘ظ ه˘˘نأ’ ،اًر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ًب˘˘ع’ نو˘˘كي
عطقو ،ر˘ي˘غ˘سص ر˘م˘ع ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا˘ب

نم .هتر˘ي˘سسم ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تاو˘ط˘خ
عفترت هلوح تاعقوتلا نأا حسضاولا

نيعب رمع˘لا ذ˘خأا˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كلو
.«رابتع’ا

لو˘ح كو˘كسش د˘˘جو˘˘ت ’» :فا˘˘سضأاو
ا˘ن˘ن˘كم˘ي ثي˘ح ،سشت˘ي˘سسي˘لو˘ب ةدو˘ج
سصيرح بعÓلا نأا امك ،كلذ ةيؤور
ع˘ئا˘ج ه˘نإا .رو˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
،يلاحلا تقولا يف سصاخ لكسشب

بب˘˘سسب تقو˘˘لا سضع˘˘ب ر˘˘سسخ ه˘˘˘نأ’
.«ةباسصإ’ا

سشتيسسيلوب رظن اذإا» :درابم’ عباتو
يف ةزفق اوققح هلوح نيبع’ ىلإا

لثم ةءافك هيدل نوكيسس ،مهتريسسم

ةردقو ،ينامو جن˘ي˘لر˘ت˘سسو حÓ˘سص
م˘غر ةز˘ي˘م˘م ما˘قرأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع
.«حانجلا زكرم يف بعللا

يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا كرد˘ي ه˘نإا» :ل˘سصاوو
ه˘يد˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ه˘˘يدؤو˘˘ي نأا بج˘˘ي
اذه ىلإا لوسصولا جاتحيو ،ةبهوملا

.«روطتلا نم ىوتسسملا
رورسسم انأا» :يسسليسشت بردم متأاو
هنإا ،نآ’ا يقيرف يف سشتيسسيلوب نأا
عسضي نأا هيلعو ،موي لك دجب لمعي

يذ˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع
.«هل لوسصولا عيطتسسي

قباشسلا هليمز اينيفار ىلع ةرششابم ريغ ةقيرطب رانلا حتف

وغيف اتليصس عم لداعتلإ بقع هيكيب نم ةبصضاغ ةلاصسر

ضشتيصسيلوب قلأات عقوتي درابم’

22 دوجوب لوزأا زورك يدان sرقأا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإا ة˘لا˘ح
41 اهنم ،هفوفسص نيب دجتسسملا
كلذب حبسصيل ،يئاسسنلا قيرفلاب
ددع ربكأا هب رهظ يذلا يدانلا

˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف ت’ا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
.ةيكيسسكملا

مت هنأا نايب يف ةرادإ’ا تحسضوأاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘˘ط تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف ءار˘˘جإا
ينفلا زاهجلا ءاسضعأاو ،تابعÓلا

ت’وكوتوربل ً’اثتما نيلماعلاو
فسشكلا متو ،تابيردتلل ةدوعلا

نيتنث’ ةفاسضإ’اب ةلاح41 نع
.نيتلمتحم
نيباسصملا» نأا ىلإا نايبلا راسشأاو
نو˘˘˘ع˘˘˘سضخ˘˘˘˘يو سضار˘˘˘˘عأا نود˘˘˘˘ب
ت’وكوتوربلل اقفو ،ةظحÓ˘م˘ل˘ل
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘˘سضو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

يكيسسكملا يرودلا و ةيحسصلا
.«مدق ةركل
،لا˘جر˘لا ق˘ير˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ي˘ئاو˘غوروأا برد˘م˘˘ل˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
يدان˘لا دا˘فأا ،يد˘لو˘ب˘ي˘سس تر˘بور
تا˘˘˘سصو˘˘˘ح˘˘˘ف ءار˘˘˘جإا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘˘ب
ىلع ناوج42 يف «91‐ديفوك»
،نيلماعلاو نيبردملاو ني˘ب˘عÓ˘لا

8 ن˘˘˘ع ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسأاو
،ةلمتح˘م ت’ا˘ح7و ،تايبا˘ج˘يإا

.سضارعأا Óب مهعيمجو
عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا ف˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فو
يدلوبيسس قيرف لفتحا ،يسضاملا
يناياو˘جوروأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا ةدو˘ع˘ب

بع’و ز˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور نا˘˘˘ثا˘˘˘نو˘˘˘ج
تابيردتلل اكاب لييافار طسسولا
سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ا˘م˘ه˘ي˘فا˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
.يجاتلا

تتبث نيذ˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ل˘ظ˘ي˘سسو
ا˘˘ًق˘˘فو ن˘˘ي˘˘لوز˘˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا

ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا تادا˘سشرإ’
ةر˘˘كل ي˘˘˘كي˘˘˘سسكم˘˘˘لا يرود˘˘˘لاو
.مدقلا

،ةريخأ’ا ت’احلا هذه ةفاسضإابو
ي˘ف تا˘با˘سصإ’ا ي˘لا˘˘م˘˘جإا ل˘˘سصو
مدقلا ةركل يكيسسكملا يرودلا
مهمظعم ىفاعت دقو ،06 يلاوحل
.لعفلاب
ة˘ي˘كي˘سسكم˘لا قر˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘سستو
يرودلا باهذ ة˘ل˘حر˘م˘ل ل˘ع˘ف˘لا˘ب
(0202 ارو˘تر˘ي˘بأا) ي˘كي˘˘سسكم˘˘لا
زومت/ويلوي42 يف أادبتسس يتلا
طسسوو ري˘ها˘م˘ج نود˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
‐ديفوك»ـب ةباسصإ’ا سصرف ليلقتل
91».

كيصسكملاب دحإو دان يف «انوروك»ـب ةباصصإإ22

،ةنولسشرب عفادم ،هيكيب دراريج هجو
قيرفلا لداعت بقع ةبسضاغ ةلاسسر
لوأا ،وغيف ات˘ل˘ي˘سس ع˘م2‐2 ةجيتن˘ب
نم23ـلا ةلوجلا يف ،تبسسلا سسمأا
.ينابسسإ’ا يرودلا

ةرحلا ةلكرلا يف ببسست هيكيب ناكو
فد˘ه ا˘ه˘ن˘م ءا˘ج ي˘ت˘˘لا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف و˘غ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘سسل لدا˘ع˘ت˘لا
.ةارابملا
ءاربخو ةينويزف˘ل˘ت˘لا ةدا˘عإ’ا ن˘كل
م˘ل ه˘ي˘˘كي˘˘ب نأا اود˘˘كأا م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا
ا˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘فار د˘˘˘سض أا˘˘˘ط˘˘˘خ بكتر˘˘˘ي
راعملا ةنولسشرب بع’ ،اراتناكلأا
.وغيف اتليسس ىلإا

عقوم يف هباسسح ىلع هيكيب بتكو
ردق» :«رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا
.«يعدن نأا .يعدن نأا انل
،ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسص تلاقو
اينيفار ىلإا هجوم هيكيب هبتك ام نإا
يف ةلقر˘ع˘ل˘ل سضر˘ع˘ت˘لا ى˘عدا يذ˘لا

.فدهلا ةرك
ةفيحسصل يميكحتلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا نا˘كو
نأا دكأا دق ،راخودنأا ريفلوأا ،«اكرام»
وغيف اتليسس هيلع لسصح يذلا أاطخلا

.حيحسص ريغ98 ةقيقدلا يف
فاقيإا لواح هيكيب» :راخودنأا لاقو
سسمÓت يأ’ دوجو ’ نكل ،اينيفار

اتليسس بع’ عوقو ةظحل يف امهنيب
.«سضرأ’ا ىلع
نأا نود طقسس اينيفار» :فاسضأاو

رار˘ق نا˘ك كلذ˘لو ،د˘˘حأا ه˘˘سسم˘˘ل˘˘ي
ةر˘ح ة˘بر˘سض با˘˘سست˘˘حا˘˘ب م˘˘كح˘˘لا

.«حيحسص ريغ ،ةرسشابم

ر .ق ^
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«ينملآإ يئانثلإ إذه ليحر» :يبابم

ناسس سسيراب مجن ،يبابم نايليك فرتعا
دوجو دقت˘ف˘ي ه˘نأا˘ب ،ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
سسراح ،نوفوب يجيو˘ل˘نا˘ي˘ج ي˘لا˘ط˘يإ’ا

نأا قبسسو ،ي˘لا˘ح˘لا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘مر˘م
يف دحاو مسسوم ةد˘م˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ل˘ماز˘ت
دو˘ع˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،9102‐8102 سسيرا˘˘ب
لاقو ،زوجعلا ةديسسلا فوفسصل نوفوب
ة˘ف˘ي˘ح˘سصل تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ي˘˘با˘˘ب˘˘م
بحأا ا˘˘ًم˘˘ئاد» :ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا «بي˘˘˘كي˘˘˘ل»
ناكو ،رابكلا نيبعÓلا ىلإا عامتسس’ا

،«يل ةبسسنلاب ةياغلل اًمهم نوفوب يجيج
نع لحري ارايد اناسس’ ةيؤور» :فاسضأاو
سسف˘ن كلذ˘كو ،ي˘ن˘م˘لآا نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
،«ردا˘غ˘ي نو˘فو˘ب تيأار ا˘مد˘ن˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘˘لا

يسسنرفلا يرودلا بقلب نوفوب جوتو
نأا لبق ،سسيراب عم لوأ’ا همسسوم يف
يذ˘لا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا م˘سضن˘يو دو˘ع˘ي

.داجمأ’ا نم اخيرات هعم عنسص
ةيليبصشإإ مجنو يغيتيبول فاقيإإ

داحت’ا ي˘ف تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل تد˘كأا
بع’ فا˘ق˘يإا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
،زيكسساف وكنارف ينيتنجرأ’ا ،ةيليبسشإا

،ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ن˘ي˘لو˘ج ق˘ير˘ف˘لا برد˘مو
م˘˘كار˘˘ت بب˘˘سسب كلذو ،ةد˘˘حاو ةارا˘˘ب˘˘˘م
لك لسصح امدعب ،ءارفسصلا تاقاطبلا

لÓخ ،ةعمجلا سسمأا ،راذنإا ىلع امهنم
لداعتلاب تهتنا يتلا ديلولا دلب ةهجاوم
نمسض تميقأا يتلا ،ةارابملا يفو1‐1
يرود˘لا ن˘م23ـلا ةلوج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
ةقاطبلا ءاق˘ل˘لا م˘كح ر˘ه˘سشأا ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
امدعب ،06ق زيكسساف هجو يف ءارفسصلا
نمو ،سسفانملا قيرفلا نم ابع’ طقسسأا

ةقاطب ىلع يغ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ل˘سصح ،ه˘ب˘نا˘ج
،ة˘ق˘ي˘قد˘ب ا˘هد˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘خآ’ا و˘˘ه ءار˘˘ف˘˘سص
«ةينف ةعيبط تاذ تاظحÓم هئادبإا»ـل

،ةارابملا ريرقتل اقفو ،مكحلا رارق ىلع
بعÓ˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك بي˘˘غ˘˘ي˘˘˘سس ،كلذ˘˘˘بو
،سسي˘نا˘ج˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘˘م ن˘˘ع برد˘˘م˘˘لاو
،اغيللا نم ةمداقلا ةلوجلا يف ةررقملا
.لبقملا ءاثÓثلا موي

زيموغ ويرامل نيزح عإدو
ريهامجلإ بايغ يف

و˘يرا˘م مر˘سضخ˘م˘لا م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا سضا˘˘خ
ع˘م ة˘ي˘فار˘ت˘حا ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘خآا ز˘˘ي˘˘مو˘˘غ
برقي ام دعب ،ينا˘م˘لأ’ا ترا˘غ˘تو˘ت˘سش
،ه˘ل ة˘كرا˘سشم لوأا ن˘م ا˘ما˘˘ع61 ن˘م
˘˘ما˘˘مأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م نو˘˘كت˘˘سسو
،ةيلافتحا وأا روهمج نودب ،داتسشمراد
ى˘ل˘ع ءي˘سش د˘جو˘ي ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ن˘˘كل
نم تراغتوتسش برتقي ثيح ،كحملا
،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا يرود˘˘ل دو˘˘ع˘˘سصلا
ة˘جرد˘لا ي˘ف ا˘م˘سسو˘م ى˘سضق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ثÓ˘ث ة˘ي˘ل˘سضفأا دو˘جو ع˘مو ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
بحا˘سص ى˘ل˘ع ،ترا˘غ˘تو˘ت˘˘سشل طا˘˘ق˘˘ن
قرا˘فو ،م˘يا˘ه˘ند˘يا˘ه ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا
ةزجعم رمأ’ا بل˘ط˘ت˘ي˘سس ،د˘ي˘ج فاد˘هأا

,رومأ’ا ءوسستل ريبك رايهنا وأا ةريغسص
نع43 بحا˘سص ز˘ي˘مو˘غ ل˘حر˘ي˘˘سسو
عم لقأ’ا ىلع ‐ ةمقلا يف وهو قيرفلا
ن˘م سسي˘ل ه˘نأا ة˘سصا˘خ ‐ ترا˘غ˘تو˘ت˘سش
بعÓ˘˘˘لا نا˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘م ،فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لاقو ،همدع نم هتريسسم لسصاويسس
يسضايرلا ريدملا ،تاتنيلسسيم نيفسس
انبع’ نأا فسسؤوملا نم» :تراغتوتسشل
’ ،ةر˘ي˘سسم˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ه˘˘يد˘˘ل يذ˘˘لا
˘ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘لا ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
سسكيليف اسضيأا ف˘سسأا˘يو ،«ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

يذ˘لا ،ترا˘غ˘تو˘ت˘سش برد˘م ،تا˘غا˘˘م
ل˘سضفأا د˘˘حأا» ه˘˘نأا˘˘ب ز˘˘ي˘˘مو˘˘غ ف˘˘سصو
اوبعل نيذلا ،زكرملا اذه يف نيبعÓلا
نأا» :فاسضأا هنكل ،«اغيلسسدنوبلا يف
،اغيلسسدنوبلل دوعسصلاب هتريسسم يهني
.«ائيسس سسيل اسضيأا اذه

هبردم ليقي لوينابصسإإ
جئاتنلإ ءوصس ببصسب

ودرÓ˘˘ي˘˘بأإ ة˘˘لا˘˘قإإ لؤ˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإإ يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأإ
لحيل ،ينفلإ ريدملإ بسصنم نم زيدنانرف
لكسشب ي˘ت˘ي˘فور ي˘سضا˘ير˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ه˘ل˘ح˘م
ذختإ هنأإ ،نايب يف يدانلإ حسضوأإو ،تقؤؤم
قيرفلل يسضايرلإ ءإدألإ ببسسب رإرقلإ إذه

يدا˘ن˘لإ» فا˘سضأإو ،هذا˘ق˘˘نإإ ل˘˘جأإ ن˘˘م ،لوألإ
ىل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ف˘˘لإ زا˘˘ه˘˘ج˘˘لإو ودرÓ˘˘ي˘˘بأإ ر˘˘˘ك˘˘˘سشي

ىل˘˘ع حا˘˘ج˘˘ن˘˘لإ م˘˘ه˘˘˘ل ىن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘يو م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ع˘با˘تو ،«ي˘ل˘م˘ع˘لإو ي˘سصخ˘سشلإ ن˘يد˘ي˘˘ع˘˘سصلإ
هرؤ˘ه˘م˘ج غ˘ل˘ب˘ي نأإ ي˘ف بغر˘ي لؤ˘ي˘نا˘ب˘سسإإ»
عانتقلإ قلطنم نم يتأاي رإرقلإ إذه نأاب
فد˘˘ه˘˘بو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لإ عور˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
نايبلإ هؤنو ،«ةؤجرملإ فإدهألإ قيقحت
˘˘مإز˘˘ت˘˘للإو ةد˘˘˘حؤ˘˘˘لإ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف»
ع˘سضؤ˘لإ زوا˘ج˘ت ن˘ك˘م˘ي ،ءلؤ˘لإو نوا˘ع˘ت˘˘لإو
ودرÓ˘ي˘بأإ د˘ع˘يو ،«ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ن يذ˘˘لإ بع˘˘سصلإ

ن˘م لا˘ق˘ي ي˘ن˘ف ر˘˘يد˘˘م ثلا˘˘ث ،ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف
،مسسؤملإ ةيإدب ذنم لؤينابسسإإ يف هبسصنم
داقو ،نيسشتام ؤلبابو ؤغيياغ ديفيد دعب
،لؤينابسسإإ ليذتيو ،ةإرابم71 يف قيرفلإ

،ةطقن42 ديسصرب اغ˘ي˘ل˘لإ بي˘تر˘ت لود˘ج
.نآلإ ىتح طقف تإراسصتنإإ5 ققح امدعب

3102 ةنسس نيبعÓلإ لسضفأإ عيب ةيفلخ ىلع

لصضفأ’إ ’ويدرإوغو ..دنومترود أاطخ رركأإ نل :بولك

ينفلا ريدملا ،ني˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك بر˘عأا
لداعتلا نم هئايت˘سسا ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
،وغيف اتليسس هفيسضم عم هلثمل نيفدهب
،«اغيللا» نم23ـلا ةلوجلا راطإا يف
اهتلقن تاحيرسصت لÓخ ،نيتيسس لاقو
اتليسس» :ةينابسسإ’ا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك اور˘طا˘خ و˘˘غ˘˘ي˘˘ف
ىلع مهدعاسس اًفده اولجسسو ،ةريخأ’ا

انيلع ناك» :عباتو ،«ةطقنلا هذه دسصح
يف اننأ’ ،عسضولا اذه ىلإا لسصن ’أا
،ةياغلل ني˘قو˘ف˘ت˘م ا˘ن˘ك لوأ’ا طو˘سشلا

رثكأا ةجيتنب هنم جرخن نأا بجي ناك
انك اموي11 لبق» :فاسضأاو ،«ةحار
لاير زاف اذإاو ،نيتطقن قرافب نيفوفتم
هذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘سصح˘˘ي˘˘سس اًد˘˘غ د˘˘يرد˘˘م
نأا انيلع ةيرظنلا ةيحانلا نم ...ةزيملا
،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ر˘سصت˘ن˘ن
فيك ىرنسسو ،سسفانملا رثعت رظتننو
ي˘ت˘˘لا ،بناو˘˘ج˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘سسح˘˘ن˘˘سس

،«انل ةبسسنلاب لهسسأا رومأ’ا لعجتسس
نامزيرغ ىلع دامتع’ا مدع لوحو
تناك ام اذإا هبتنأا ’» :باجأا ،اًيسساسسأا

وأا نمثلا ةظها˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ف˘سص
ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ع˘˘سضو ءا˘˘ن˘˘ثأا ،ة˘˘سصي˘˘خر
عوب˘سسأ’ا ي˘ف» :ل˘سصاوو ،«ي˘سسا˘سسأ’ا
يتاف وسسنأا نع ينومتلأاسس يسضاملا

يهو ،نامزيرغ مويلاو ،غيوب يكيرو
بيرغ سسيل رمأ’ا ،يديب ةينف تارارق
ل˘سضفأا هارأا ا˘˘م ل˘˘ع˘˘فأا ا˘˘نأا˘˘ف ،راو˘˘طأ’ا
ة˘مزأا» :ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘سس فدرأاو ،«ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
يننكمي ’ ؟سضرأ’ا جراخ تايرابملا
لوقأا نأا يننكمي ،ببسسلاب كربخأا نأا

كانه نأا دقتعأا ’ يننكل ،ءيسش0001

ي˘فو ،عا˘فد˘لا لوا˘ح˘ن ..اد˘حاو ا˘ب˘˘ب˘˘سس
ة˘م˘جا˘ه˘م ا˘ن˘ن˘كم˘ي ’ نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب
،مهتقطنم نو˘ق˘ل˘غ˘ي م˘ه˘نأ’ مو˘سصخ˘لا

:فا˘سضأاو ،«ن˘ح˘ن ل˘ج˘ع˘˘ت˘˘ن ا˘ً̆نا˘˘ي˘˘حأاو
نيبع’ كلم˘ي ا˘ت˘ل˘ي˘سس ل˘ث˘م سسفا˘ن˘م»
هذه يف نيمسسا˘حو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ن˘يد˘ي˘ج
نوكن نأا دون اننأا حيحسصو ،فقاوملا
،بناوجلا نم ديدعلا يف ةبÓسص رثكأا

،انسضرأا جراخ زوفلاو بعللا لواحنو
ه˘˘يد˘˘ل نو˘˘كي ا˘˘ًسضيأا م˘˘سصخ˘˘لا ن˘˘كل

:اسصرابلا برد˘م م˘ت˘ت˘خاو ،«تارا˘ي˘خ
ل˘كف ،ر˘ثرآاو غ˘يو˘ب ن˘ي˘ب نرا˘˘قأا ن˘˘ل»

نسسحتي دقو ،ءيسشب مهاسسي بع’
كا˘ن˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ك ..ر˘˘خآ’ا وأا ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا

اوسضرعت طسسو˘لا ط˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
ةبعسص تارار˘ق˘لا تنا˘كو ،ة˘با˘سصإÓ˘ل
،اهذاختا بجي ناك نكل ،يل ةبسسنلاب
ىراسصق بعÓلا لذبي نأا مهملا نمو
.«كراسشي نيح هدهج

«ينمهي ’ نامزيرغ نمثو ..ديردم لايرل انتزيم انكرت» :نيتيصس

ط˘سسو بع’ ،ز˘ي˘غ˘ي˘ن لوؤوا˘سس ىد˘˘بأا
اًفده لجسس يذلاو ،ديردم وكيتلتأا
سسيف’أا وفيتروب˘يد ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ي˘ف
23ـلا ةلوجلا نمسض تبسسلا (1‐2)
ةارابملاب «ةريبك ةداعسس» ،«ا˘غ˘ي˘ل˘لا»ـل
بعسص» قيرف مامأا هقيرف اهمدق يتلا

.سسيف’أا لثم «اًدج
تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف لوؤوا˘˘˘سس لا˘˘˘قو
هنسضتحا يذلا ءاقللا بقع ةينويزفيلت
:«و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘˘ت˘˘ي˘˘م اد˘˘ناو» بع˘˘ل˘˘م
لوأ’ا طوسشلا يف تابوعسص انهجاو»
سسي˘˘˘ف’أا ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ع˘˘˘جار˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
قمعلل اندقتفا اننأا ا˘م˘ك ،م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م˘ل
.«كابسشلل قيرطلا داجيإ’ يموجهلا

ينا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف ن˘كل» :فا˘سضأاو
ل˘سضف˘ب تا˘حا˘سسم˘لا سضع˘˘ب ا˘˘ند˘˘جو
لوسصولا نم انكمتو ،لوأ’ا فدهلا
تارييغتلا ل˘سضف˘ب م˘سصخ˘لا ى˘مر˘م˘ل
مهملا نم هنأ’ ،انتدعاسس ام اًمئاد يتلا
ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘يو˘ق ة˘م˘ئا˘ق كÓ˘ت˘ما
.«ةسسفانملا حور كلتمت

مدع ،اًما˘ع52ـلا بحا˘سص د˘كأا ا˘م˘ك
قيرفلا ةردق مدع ءازإا قلقلاب هروعسش
يف لوأ’ا طوسشلا يف ليجسستلا ىلع
.ةارابم نم رثكأا

ةد˘يد˘ع تار˘م ثد˘ح اذ˘˘ه» ح˘˘سضوأاو

عبطلاب اذهو ،نيديج نكن مل اننأ’
مل ةريثك اسصرف انردهأا اننأ’ وأا ،انقلقي
ةرملا هذه نكلو ،فادهأ’ اهمجرتن
تنا˘ك ةارا˘ب˘م˘لا sنأ’ ،ن˘ي˘ق˘˘ل˘˘ق ا˘˘ن˘˘سسل
.«اديج ناك قيرفلاو ،ةفلتخم
«ةبيط ةرتف»ـب رمي قيرفلا نأا دكأاو
ةيلاتتم تاراسصت˘نا4 اهلÓ˘خ ق˘ق˘ح
،«اغيللا» يف مسسوملا اذه ةرم لوأ’
موقن يذلا ديجلا لمعلا سسكعي اذهو

ي˘˘ف كلذ˘˘كو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘˘ب
.«تايرابملا

ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا هزو˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح نأا د˘˘ع˘˘بو
برد˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف ظ˘˘فا˘˘ح ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
ىلع ينويميسس وغ˘ي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

،ةطقن85ـب ثلاثلا زكرملا يف هعقوم
ةنولسشرب عم ةبقترملا هتهجاوم لبق
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘˘ي
.33ـلا ةلوجلاب «ون بماكلا»

تاهجإوم4 رخآإ يف ققحت ام رصس فصشكي ديردم وكيتلتأإ مجن

ن˘غرو˘ي ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ف˘˘سصو
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،بو˘˘ل˘˘ك
بي˘ب ه˘ل˘ي˘˘مز ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ل

برد˘˘˘˘˘˘˘م ،’و˘˘˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘˘˘غ
ه˘نأا˘ب ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف برد˘م ل˘˘سضفأا

عم ةلباقم يف ،بولك لاقو
،ةيناملأ’ا «دل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
يذلا ينابسسإ’ا بردملا نع
ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب بيرد˘˘ت ى˘˘لو˘˘ت
لسضفأ’ا وه» :خنويم نريابو
نيذلا نيبردملا عيمج نيب
،بول˘ك فا˘سضأاو ،«م˘ه˘فر˘عأا
،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ةز˘ئا˘ج˘˘ب ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا برد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘سسحأ’
ا˘ي˘˘سصخ˘˘سش ه˘˘نإا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ءي˘˘سشلا سضع˘˘ب بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسي

اذهب سضعبلا هفسصي امدنع
’ا˘ب ي˘ق˘لأا ’ ا˘نأا» :ف˘سصو˘لا
ُتْرِرُسس يننأا مغر ،اذه ىلإا

دكأاو ،«افيفلا ةزئاجب اريثك
عم حاجنلاب نيدم هنأا بولك
بيرد˘ت˘لا م˘قا˘ط˘ل لو˘بر˘ف˘ي˘ل
اذإا» :زاتمملا هقيرفو ديجلا

يهف ةوق ةطقن يدل تناك
،«ن˘يد˘ي˘˘ج سسا˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
دعأا نأا نكمي ’» لسصاوو

ةرك ى˘ل˘ع ن˘م˘ي˘ه˘ن˘سس ا˘ن˘نأا˘ب
ناح تقولا نأاب وأا نآ’ا مدقلا
ىربك تاروث نع ثيدحلل

و˘ه ا˘ن˘˘فد˘˘ه نأا فر˘˘عأا ن˘˘كل
،«ةليكسشت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

لوبرفيل نأاب بولك كرديو
ق˘با˘˘سسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘ب˘˘سشي ’
دقف يذلا دنومترود ايسسورب
اوا˘غا˘ك ل˘ث˘م ه˘ي˘ب˘ع’ زر˘˘بأا

مسساوم يف يكسسفودنافيلو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب هزو˘˘˘ف تب˘˘˘ق˘˘˘عأا

ةجرد˘لا يرود˘ب ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
1102 يف يناملأ’ا ىلوأ’ا

برد˘م˘لا فا˘سضأاو ،2102و
ي˘ف ة˘ل˘كسشم˘لا» ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
طاقتلا يف تناك دنومترود
مل اذهو انيبعÓل ىرخأا ةيدنأا
لوبرفيل ظفاحو انه ثدحي

ل˘˘˘كسشب تا˘˘˘ب˘˘˘ث˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘ي˘ما˘ع لÓ˘خ ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

ع˘م بو˘ل˘ك زا˘فو ،«ف˘سصنو
يرود ة˘لو˘ط˘ب˘ب لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
اذه ققحي نأا لبق ،يسضاملا
يزيلجنإ’ا يرودلا مسسوملا

.اماع03 ذنم ةرم لوأ’



 يوإدؤبو لاطع ةلمإزمل هجتي

  ضسين يدان نم رثكأإ برتقي يريوغ
نوي˘ل كي˘ب˘م˘لوا بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا و˘كنار˘ف˘لا ير˘يو˘غ ن˘ي˘مأا بر˘ت˘قا

.قيرفلا يف يرئازج عبار نوكيل سسين يدانل مامسضن’ا نم  يسسنرفلا
ىلإا تلسصوت دق سسين يدان ةرادإا نأا ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص تفسشك
يسضقي ،يريوغ نيمأا دقع ىلع نويل كيبملوا يدان نم اهتريظن عم قافتا
تامدخ ىلع هنطاوم لزانت لجأا نم وروأا6 غلبم سسين يدان عفدب
نوكيل اماع02 بحاسص مسض ىلع سسين يدان لمعيو.رسضخلا لبقتسسم
ةقفسصلا هذه تمت ام لاح يفو ،غريبلود قيرفلا يف لوأ’ا مجاهملا ةفيلخ
ةقفر سسين ةليكسشت يف طسشني يرئازج بع’ عبار يريوغ نيمأا نوكيسس
 .سشامحو يوادوب ماسشهو لاطع فسسوي

ديعسس اسضر
 رسضخلإ نإديم طسسو همدقي امب ةبجعم ةرإدإلإ

 ةلبقلب ةقفصص مصسح ىلع رصصي نايتإإ تناصس
تسسيرب مجنو يرئازجلا يلودلا ةلبقلب سسيره لوح مامته’ا دادزي

يفيسصلا وتاكريملا ةرتف لÓخ همسض ديرت يتلا يداونلا لبق نم يسسنرفلا
ام بسسحبو.مسسوملا اذه تفÓلا بعÓلا قلأات دعب ءاج يذلاو يلاحلا
بعÓلا عباتي نايتإا تناسس يدان  نأا ةيسسنرفلا «مارغيليت ول» ةفيحسص تركذ
اريسضحت هفوفسص ميعدت˘ل ه˘م˘سضب ار˘ي˘ث˘ك م˘ت˘ه˘م˘لاو بث˘ك ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا
لكسشب ةلبقلب ةقفسص مسسح ىلع نايتإا تناسس ةرادإا لمعتو ،ديدجلا مسسوملل
بعÓلا نأا ىرت يتلاو ت’اقتنإ’ا قوسس يف هرعسس عافترا لبق عيرسس

يريسسم لوانتم يف ىقبي هرعسس نأاو اسصوسصخ يدانلل ةيلاثم ةقفسص
اسضرع يقلت دق ناك اعيبر42 بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا.ايلاح «يتناسسلا»
مجنلا ىقب˘يو ه˘تا˘مد˘خ˘ب م˘ت˘ه˘م˘لا يد˘ن˘ل˘ت˘كسسأ’ا زر˘ج˘ن˘ير و˘كسسÓ˘غ ن˘م
 .2202 ناوج ةياغ ىلإا تسسيرب يدان عم دقعب طبتري يرئازجلا

طيمز.ع
 ءابؤلإ ةحفاكم يف ةمهاسسملإو نيبعÓلإ ةحسص نامسضل

مدقت ديلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ
يصضايرلإ طاصشنلإ ةدوعل احرتقم

با˘ب˘سشلا ةرازو ةو˘عد˘ل د˘ي˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تبا˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
ةيئاقولا تاءارجإ’ا عم ىسشامتي ايحسص ’وكوترب تمدق امدعب ةسضايرلاو
يسساسسأا طرسشك نييسضايرلا ةحسص نمسضيو «91 ديفوك» انوروك ءابو نم
ىلع روسشنم ربع ةريغسصلا ةركلا ةيداحتا تمدقو.ةسسفانملل ةدوعلل

احرتقم «كوب سسياف» يعامتج’ا لسصاوتلا عقومب ،ةيمسسرلا اهتحفسص
ةلوازمل ةدوعلاب نييسضايرلل حمسسي ةيلاردفلل ةيبطلا ةنجللا هتدعأا Óسصفم
تائيهلا لك ةقفارمب ةيسصولا ةرازولا تدعو دق تناكو يسضايرلا طاسشنلا
ةلوؤوسسملا ةيحسصلا تائيهلاو ةيموكحلا تائيهلا عم قيسسنتلاب ةيسضايرلا

ةراسشإÓل.ةيسضايرلا ةكرحلا فانئتسسا لاح يف ةيحسصلا ةمزأ’ا ةبكاوم نع
ت’وطب تاسصبرت ،تاسسفانم نم امامت Óلسش فرع يسضايرلا طاسشنلا ناف
ةبراحمل يموكح رارقب طرافلا سسرام رهسش ذنم ةماعلا تايعمجلاو
 .«91‐ديفوك» انورك يسشفت

م.ةلؤخ
 يلهألإ تاباسسح طلخأإ رسضخلإ حانج بايغ

ةيدوعصسلإ ىلإإ ةدوعلإ نم نكمتي مل يليÓب
 ةلوطبلإ فانئتصسإ عييصضتل هجتيو

يل˘هأ’ا ه˘يدا˘ن تا˘با˘سسح ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ط˘ل˘خأا
لظ يف ،ةيدوعسسلا يسضارأ’ا ىلإا رفسسلا نم هنكمت مدع ببسسب يدوعسسلا
.«انوروك» ةحئاج ببسسب نهارلا تقولا يف ةيوجلا تÓحرلا فقوت

هقيرفب قاحتل’ا يف ينطولا بختنملا حانج يليÓب فسسوي نكمتي ملو
سضرا ةرداغم هيلع لاحتسساو ،رئازجلا يف يوجلا لاجملا قلغ دعب ،يلهأ’ا
اططخم رطسس دق ناك امدعب هيدان تاباسسح طلخ ىلإا كلذ ىدأاو ،نطولا

ىلإا اهدعبو يبدو سسيرابو رئازجلا نيب ةلحر لÓخ نم همجن ةداعتسس’
لاجملا حتف نأاب يحوت يتلا دÓبلا يف ةيلاحلا عاسضوأ’ا بسسحو.سضايرلا
فسسوي ءاهنإا ةيناكمإا دعبي ةرتفلا هذه يف ليحتسسي رئازجلا يف يوجلا
 .هيدان ةقفر مسسوملا يليÓب

صس.اسضر
 بعÓلإ دقع ديدمتل طغسضت يسسلدنألإ يدانلإ ةرإدإإ

 يتنافيل مامأإ ضسيتب طوقصس نع بيغي يدنام
يناث سسيتيب لاير يدان بع’و يرئازجلا يلودلا يدنام ىسسيع لجسس

يدان ىلع افيسض لح امدنع سسمأ’ا ةارابم يف هقيرف ةليكسشت نع هل بايغ
يدنام ىسسيع باغ.ينابسسإ’ا يرودلا نم23 ةلوجلا راطإا يف يتنافيل
هريظنب هتعمج يتلا سسيتيب لاير هقيرف ةارابم نع ينطولا بختنملا عفادم
كراسشي ملو ،2 ـ4 ةجيتنب سضرأ’ا بحاسص زوفب تهتنا يتلاو يتنافيل
هل بايغ يناث كلذب لجسسيل ،ءاقللا تايرجم عيمج يف ءارحسصلا براحم
اهبعل يتلا ةارابملا دعب ينابسسإ’ا يرودلا فانئتسسا ذنم هقيرف ةليكسشت نع
طبتري ءارحسصلا براحم يدنام ىسسيع نإاف ةراسشإÓل.ةيليبسشإا دسض هقيرف
 .1202 ةياغ ىلإا دتمي دقعب سسيتيب لاير يدان عم

 صس.اسضر
 ديدجلإ مسسؤملل ابسسحت يفلخلإ طخلإ معدل

 ةعصسوملإ هتمئاق يف ينيعبصس نب عصضي يصسليصشت
نيبعÓلا ةمئاق يف ينيعبسس نب يمار يزيلجنإ’ا يسسليسشت يدان عسضو

تفسشك.ديدجلا مسسوملا يف يفلخلا طخلا معدل مهعم دقاعتلا يوني نيذلا
وداراب رسسيأا ريهظ عسضو درابم’ كنارف نأا ،سسمأا ةيزيلجنإا ةيمÓعإا ريراقت
يف ،يدانلل يفلخلا طخلا معد لجا نم ةعسسوملا هتمئاق يف قباسسلا
ع˘م ى˘ت˘ح وأا ر˘سضخ˘لا ع˘م از˘ي˘م˘م ءادأا ي˘˘مار مد˘˘قو.يفيسصلا وتاكريم˘لا

عامطأا لحم هلعج ام ابوروأا لاطبأا ةطبارل لهأاتلل ريخأ’ا داقو خابدÓغ
 .هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا قرفلا ديدع

ب.م.يرسسيإإ

0872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ8ـل قفإؤملإ0202 نإؤج92نينثإلإةصضايرلا

 ددحملإ اهخيرات يف ةسسفانملإ صضؤخ ةبؤعسصب فرتعت «فاكلإ» يف ةلعاف فإرطأإ

13

ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ظو˘˘ظ˘˘ح تع˘˘ف˘˘˘ترا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
ي˘ف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘˘م˘˘لا1202
ىلإا يفناج9ـلا نم نوريماكلا

’ نأا مغرو ،يرفيف6ـلا ةياغ
’إا ،ةظحللا ةياغل يمسسر ءيسش
ملاعلا اهفرعي يتلا ةيعسضولا نأا
د˘ق «ا˘نورو˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب
بخ˘ت˘ن˘م˘لا عا˘فد ة˘ل˘م˘ح ل˘ع˘ج˘ي
بقللا ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
يف9102 ي˘ف ه˘˘ب جو˘˘ت يذ˘˘لا
رسصم اهتنسضتحا يتلا ةسسفانملا
ناو اسصوسصخ ل˘ي˘جأا˘ت˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ت
د˘˘كؤو˘˘ت فار˘˘طأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ي˘ف «نا˘كلا» سضو˘خ ة˘لا˘ح˘ت˘˘سسا
مدعو ةهج نم ددحملا اهخيرات
ةجمر˘ب ى˘ل˘ع نور˘ي˘ما˘كلا ةرد˘ق
ةهج نم فيسصلا يف ةقباسسملا
ي˘ت˘لا ف˘سصاو˘ع˘لا بب˘سسب ىر˘خأا
ل˘سصف ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘هد˘ه˘سشت
 .فيسصلا

بتكŸإ :ةدير ؤبأإ
«فاكلإ »ـل يذيفنتلإ
ديدحتل إدغ عمتجي

 نوÒماكلإ «ناك» Òسصم
وسضع ةدير وبأا يناه فسشك

دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘˘لا

يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا و˘˘سضعو
مدقلا ةركل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل
ريبك هاجتا دوجو نع ،«فاك»
م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب ل˘ي˘جأا˘ت ى˘لإا و˘عد˘ي
اهؤوارجإا ررقم˘لا1202 ايقير˘فإا
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش نور˘ي˘ما˘كلا ي˘˘ف
.مداقلا

ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘ير و˘˘˘˘˘بأا ح˘˘˘˘˘سضوأاو
:سسمأا ةينويزي˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘سصت
دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘˘لا»

ى˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ربع ،ادغ عامتجا دقع عم دعوم
روح˘م˘ت˘ي˘سسو ،و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ا˘م˘ي˘ف ،رو˘مأ’ا ع˘ي˘م˘ج سشا˘ق˘˘ن˘˘لا
ةمداقلا ايقيرفإا ممأا سسأاك سصخي
يرود نم يئاهن فسصن رودلاو
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا سسأا˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأ’ا
ن˘م كا˘ن˘ه »:ع˘با˘تو ،«ي˘ق˘ير˘فإ’ا
خيرا˘ت ى˘لإا نا˘كلا ل˘ي˘جأا˘ت د˘ير˘ي

مدعو تقولا قيسض ببسسب قح’
نم ةيقبت˘م˘لا ت’و˘ج˘لا سضو˘خ
فقوت ةيفلخ ىلع ،تايفسصتلا
ل˘ظ ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا

.«انوروك سسوريف ةحئاج
ةدير وبأا ددسش ،رخآا بناج نم

ةيعسضو يف يقيرفإ’ا داحت’ا نأا
˘مد˘ع بب˘سسب ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ىؤور˘˘˘لا حا˘˘˘سضتا
ةسسارد دد˘سصب ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ل˘ب˘ق بناو˘ج˘لا ل˘ك ن˘م رو˘مأ’ا
امإا يئاهنلا رارقلا يف لسصفلا
ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ي˘˘ف «نا˘˘كلا» بع˘˘ل˘˘ب
،د˘عو˘م˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت وأا دد˘˘ح˘˘م˘˘لا

موقنسس رومأا كانه» :درطتسساو
ق˘يو˘سست˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد˘˘ب
ي˘نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ثب˘˘لا قو˘˘ق˘˘حو
يئاهنلا لبق رود فقوم ديدحتل
ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘ل
داحت’ا..ةيلاردفنوكلاو»
ىلع ةلود يأا ربجي ’ يلودلا
،ي˘سضا˘ير˘لا طا˘سشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

تا˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل ر˘˘˘مأ’ا كر˘˘˘ت˘˘˘يو
كلذ فانئتسسا ةيناكمإا ديدحتل

.«اهب ةسصاخلا تاءارجإÓل اًقبط
ايقيرفإا ممأا سساك نأا ريدجلاو

فيسصلا يف تبعل يتلا ةريخأ’ا
بختنملا اهب زاف ابختنم42ـب
 .يرئازجلا ينطولا

سسرا˘ح يواو˘ق سسا˘˘نو˘˘ل ا˘˘عد
قباسسلا ينطولا بختنملا ىمرم
سسار˘ح˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا
ةفيلخ داجيإ’ بابسشلا ىمرملا

.يحلوبم باهو سسيار
تاحيرسصت يف سسانول لاقو

كلمن ان˘نأا ح˘ي˘ح˘سص »:ة˘ي˘ف˘ح˘سص
بسصن˘م نأا م˘ل˘عأاو ،ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ى˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح

ن˘كل ،سصا˘خ د˘ج و˘ه ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا بج˘˘ي
بابسشلل ةسصرف حنمو دعاسصلا
’ هنأ’ مهتايناكمإا نع فسشكلل
بع’ يأا ىوتسسم مييقت نكمي
،«ناد˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت نود
ىمر˘م سسار˘ح ا˘ن˘يد˘ل» :فا˘سضأاو
نوكلمي ةينطو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
مل امدنع نكل ،ةديج تايناكمإا

ي˘ف ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي
عيطتسسن ’ ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

اذ˘˘ه ع˘˘م م˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م
ى˘ل˘ع بج˘ي»: م˘˘ت˘˘خو ،«ر˘˘ي˘˘خأ’ا

حنم ينطولا بختنملا يريسسم
ل˘˘جا ن˘˘م با˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
ي˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا˘ب كا˘كت˘حإ’ا

دا˘ج˘يإ’ ،م˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
 .«يحلوبم ةفيلخ

صس.اسضر

ة˘˘ج˘˘ير˘˘ي˘˘م د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م سضفر
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
نوكيل حسشرتلا ةركف ةيبملوأ’ا

فار˘ي˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصم˘˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
.هبسصنم نم ليقتسسملا

ا˘˘نردا˘˘سصم ن˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘عو
سسيئرلا نم ةبر˘ق˘م˘لا ة˘سصا˘خ˘لا
’ هنا ةيبملو’ا ةنجلل تقؤوملا
ةنجللا قابسسل حسشرتلل حمطي
ديدعلا ةلواحم مغر ةيبملو’ا

ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
م˘يد˘ق˘تو ه˘عا˘ن˘قإ’ ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

نأا ر˘ي˘غ ح˘سشر˘ت˘ل˘˘ل ،ه˘˘ل م˘˘عد˘˘لا
ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا˘˘˘ب و˘˘˘سضع˘˘˘لا
ةلسصاو˘م ى˘ل˘ع ر˘سصي ود˘ي˘ج˘ل˘ل
سسي˘˘˘˘ئر بئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
هنأا امك ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنكلا
ا˘ي˘لود ة˘م˘ه˘م بسصا˘ن˘م ل˘غ˘سشي
ةسضايرلا ةد˘عا˘سسم ن˘م ه˘ن˘كم˘ت
اسسيئر نوكي نأا نود ةيرئازجلا
.ةنجلل

نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو
ة˘ن˘ج˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ءاثÓثلا موي دقعيسس ةيبملو’ا

ةيبملو’ا ةنجللا رقمب لبقملا
عسضولا ةسشقانمل نونكع نبب
ءا˘سضعأا ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي تقو ي˘˘ف
حمسسي ايموكح ارارق بتكملا
عسضولا لظ يف عامتج’اب مهل
ثي˘˘ح دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
دحاو دعب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىر˘ج˘ت˘سس
ةيع˘م˘ج˘لا د˘ع˘ب ،ا˘مو˘ي ن˘ير˘سشع
نييعتل ةيئانثتسس’ا ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا

 .فاريب ةفيلخ
م.ةلؤخ

بعÓلا ينا˘يز˘م بي˘ط ى˘ق˘ل˘ت
يدان ناد˘ي˘م ط˘سسو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ي˘جر˘˘ت˘˘لا
تاب ا˘مد˘ع˘ب ،ةرا˘سس ر˘ي˘غ ارا˘ب˘خأا

ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا تا˘با˘سسح جرا˘خ
.قيرفلل

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ينفلا زاهجلا نأا ،سسمأا ةيسسنوت
وداراب كيتلتأا جيرخ لسساري مل
ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل

يسسنوتلا يرودلا فانئتسسا لبق
توأا ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ي˘˘˘ف
جور˘خ د˘كؤو˘ي ا˘م و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
برد˘م˘لا تارا˘ي˘خ ن˘م بعÓ˘˘لا
طسسو ناو اسصوسصخ ،ينابعسشلا

كراسشي مل قباسسلا «كابلا» ناديم
ة˘كد سسي˘ب˘ح ى˘ق˘ب˘ي˘ل تار˘ي˘˘ث˘˘ك
طاسشنلا فقو لبق ىتح ء’دبلا
.«انوروك» ةحئاج ءارج يوركلا

اعيبر42 بحاسص نوكيسسو

عم سضومغلا هفلي لبقتسسم مامأا
د˘ج˘ي م˘ل يذ˘لاو ي˘جر˘ت˘لا ه˘يدا˘˘ن
ةقث بسسك نع ز˘ج˘عو ه˘م˘لا˘ع˘م
ق˘ير˘ف˘ل ه˘ما˘م˘سضنا ذ˘ن˘م ه˘برد˘م
ناكو ،ماع لبق «ةقيوسسلا باب»
فو˘ف˘سصل ل˘ق˘ت˘˘نا د˘˘ق ي˘˘نا˘˘يز˘˘م
ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
دقعب9102 ةيادب وداراب كيتلتأا
 .تاونسس ثÓثل دتمي

طيمز.ع

‘ ايسساسسأإ نؤكيل هجتي
 ؤلؤسساسس مامأإ ةمداقلإ ةلؤ÷إ

هإوتصسم ديعتصسي لإزغ
ةيوق لئاصسرب ثعبيو

 «’ويفلإ» ـل
ي˘لود˘لا لاز˘غ د˘ي˘سشر دا˘ع

بع’و ق˘˘با˘˘سسلا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةكراسشملل يلاطيإ’ا انتينرويف
يت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا

يف ويز’ قيرفب هيدان تعمج
نم82 ةلوجلا تايرابم ةمق
»آا ايريسسلا» يلاطيإ’ا يرودلا

ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘ب ته˘˘˘ت˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
.1‐2 ةجيتنب «’ويفلا»

كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ج˘˘ير˘˘خ كرا˘˘سشو
م˘ق˘˘ي م˘˘لو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ل
هكرت Óسضفم هرييغتب بردملا
ثي˘ح ،ةارا˘ب˘م˘لا راو˘طأا لا˘م˘كإا
كنارف يسسنرفلا يلودلا حتتفأا

لبق فويسضلل ةجيتنلا يريبير
حلاسصل ةفكلا وتريبلأا لدعي نأا
في˘سضيو «يوا˘م˘سسلا قرزأ’ا»
عفتريل ،زوفلا فد˘ه ي˘ل˘بو˘م˘يإا

يف56 ةطقنلل ويز’ ديسصر
عبرأا دعب ىلع يناثلا زكرملا
رد˘˘˘سصت˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن

تد˘م˘ج˘ت ا˘م˘ي˘ف ،سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
13 دن˘ع ا˘ن˘ي˘ت˘نور˘ي˘ف ة˘ل˘ي˘سصح
.31 ةبترملا يف ةطقن

لاز˘˘ي ا˘˘م ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ريغ يرئازجلا مجنلا لبقتسسم
سصو˘سصخ˘ب م˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘سضاو
يتلاو «’ويفلا» عم هلبقتسسم
سصوسصخب نآ’ا دحل لسصفت مل

ليعفتب ءاوسس ةنسس82 بحاسص
دوعي هكرت وأا هدقع ءارسش دنب
ةياهن دعب يتيسس رتسسيل هيدانل
،ف˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه ه˘˘ترا˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف
د˘˘ق «بلا˘˘ع˘˘ث˘˘لا» ةرادإا تنا˘˘كو
وروأا نويلم01 رعسس تعسضو
 .هنع يلختلل

طيمز.ع

 ةينطؤلإ ةلؤطبلإ صسإرح تايناكمإاب داسشأإ

 ي◊وبم ةفيلخ داجيإ’ بابصشلل ةصصرفلإ حنم «فافلإ» ‘ ÚلوؤوصسŸإ ىلع :يوإوق

 ةماعلإ ةيعم÷إ دقعل رسضخألإ ءؤسضلإ نورظتني يذيفنتلإ بتكŸإ ءاسضعأإ

 ةيبŸوأ’إ ةنجللإ ضسأإر ىلع فإÒب ةفÓخ ديري ’ ةجيÒم

 درإو رمأإ ةينطؤلإ ةلؤطبلل هتدؤع

 يجÎلإ بردم تاباصسح جراخ Êايزم

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

 ليجأاتلل هجتت يراقلإ مهبقل نع رصضÿإ عافد ةلمح
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يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا تما˘˘˘˘˘˘˘ق
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
عم دوقعلا عيقو˘ت ل˘ي˘جأا˘ت˘ب
ناو قبسس نيذلا نيبعÓلا
قباسسلا ي˘ف م˘ه˘ع˘م تق˘ف˘تا

برد˘˘˘م˘˘˘لا ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
ءو˘˘سضلا ح˘˘ن˘˘م ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع
اذه ءاقبلاب مهلجل رسضخأ’ا

ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت بب˘˘˘سس دو˘˘˘ع˘˘˘يو
ة˘˘ي˘˘سضق ى˘˘˘لإا ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا
نأاو ةسصاخ نايزم سسراحلا
ةقفرب سسمأا تفقو ةرادإ’ا
ةفر˘ع˘م ل˘جا ن˘م سسرا˘ح˘لا
ة˘سصا˘خ˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا
اهب بلاطي يتلا ةيسضقلاب
رييÓم4 هتميق ام سسراحلا

سصخ˘ت نو˘˘ي˘˘ل˘˘م005و
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘˘فاو˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
. ليحرلا

عم عامتجلإ
صضيفختل نيبعÓلإ

عيقؤتو مهرؤجأإ
فسصتنم لؤكؤتوربلإ

عؤبسسألإ
نأا بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه
يسس سسا يسسلا ةرادإا عمتجت

كلذو نييلاحلا اهيبع’ عم
سضيفخت ةي˘سضق ة˘سشقا˘ن˘م˘ل
ع˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘تو رو˘˘˘˘˘˘˘˘جأ’ا
هحنم متي ىتح لوكوتوربلا
يلاتلابو ةطبارلا يلوؤوسسمل

نأاو ةسصا˘خ ة˘ي˘سضق˘لا ءا˘ه˘نإا
عيقوتب تماق ةيدنأ’ا ةيبلاغ
ي˘لوؤو˘سسم˘˘ل ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو كلذ
ىلع لم˘ع˘ت ى˘ت˘ح ة˘ط˘بار˘لا
ىد˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سست

ن˘يذ˘لاو ا˘ف˘ي˘ف˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم
ةرورسضب قباسسلا يف اوبلاط
ناو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘مزأ’ا ءا˘˘ه˘˘نإا
ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف تل˘ع˘ف ا˘˘نورو˘˘كلا
. ةيملاعلا ت’وطبلاب

صشامر ماسشه
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قا˘فو و˘˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
سسما لوا ةيسشع فيطسس
يدا˘ن˘لا ي˘ب˘ع’ سضع˘ب ع˘م
ناقرز ةرو˘سص ي˘ف ا˘ق˘با˘سس
ديدع˘لاو ما˘تا˘مو ي˘لو˘ل˘مو
ن˘˘م كلذو ءا˘˘م˘˘سسأ’ا ن˘˘˘م
ة˘ي˘ع˘سضو ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ل˘˘جا
نهارلا تقولا يف قافولا

ىحسضا يدانلا ناو ةسصاخ
ريبك فا˘ف˘ت˘لا ى˘لا ة˘جا˘ح˘ب
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةر˘˘سس’ا ن˘˘م
يتلا ثادح’ا دعب اميسس’
سصوسصخب ارخؤوم تلسصح
نا ر˘كذ˘ي ة˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح ف˘˘ل˘˘م

عسضو ىلا سصلخ عامتج’ا
ىلع ديكأاتلاو ديلا يف ديلا

يف يلاولا ةلباقم ةرورسض
. ةمداقلا تاعاسسلا

نم ›إؤلإ ةلباقم
ةكرسش نامسض لجإ

قافؤلل ةيعإر
بسسحو ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
انتزوحب يتلا تامولعملا
سصل˘خ يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا˘ف
يف عارسسإ’ا ةرورسض ىلا

ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ةرورسض ىلا كلذ دوعيف

حمسست قيرط ةطخ عسضو
ة˘ي˘سضا˘ير ة˘كر˘سش ل˘˘ي˘˘ن˘˘ب
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘˘عر
ةسصاخ ةمداق˘لا م˘سساو˘م˘لا

م˘قر˘لا تا˘˘ب قا˘˘فو˘˘لا ناو
ةيرئازجلا ةركلا يف دحاو
وا ا˘ه˘ف˘˘ير˘˘سشت ثي˘˘ح ن˘˘م
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘سضفا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت

ظفاح ثيح ايلحم اميسس’
ه˘ق˘ح ن˘مو ه˘ت˘ب˘˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ة˘كر˘˘سش لا˘˘ن˘˘ي نا قا˘˘فو˘˘لا
. لسضفا رييسستب هل حمسست

صشامر ماسشه

مجاهم نورمح يقزرأا يئانثلا طلخأا
اسضر هليمزو لئابقلا ةبيبسش قيرف
م˘قا˘ط˘لاو ةرادإ’ا قاروأا ح˘˘يا˘˘سس ن˘˘ب
بردملا ينافلزلا نماي ةدايقب ينفلا
نع يئانث˘لا ر˘ب˘ع ا˘مد˘ع˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا

ةبرجت سضوخ يف ةريبكلا امهتبغر
.يراجلا مسسوملا ةياهن عم ةيفارتحا

ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا نو˘˘˘كت˘˘˘سسو
سسولجلا ةيمتح مامأا لÓم فيرسش
عا˘ن˘قإ’ تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ة˘لوا˘˘ط ى˘˘لإا
مسسومل يدانلا يف ءاقب˘لا˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ىلع لبقم قيرفلا نأاو اميسس’ رخآا

يف ةيراق ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
ظوظح نأا ا˘م˘ك ،ة˘مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا
اذ˘ه بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
ررق لاح يف ةمئاق لازت ’ مسسوملا
.ةلوطبلا فانئتسسا نولوؤوسسملا

ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا تسضفرو اذ˘˘ه
يئانثلا عيب ةركف تابسسانم ةدع
ز˘ئا˘˘كر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب
لو˘ع˘يو ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ار˘ي˘ث˘ك ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
.ديدجلا مسسوملل ابسسحت

ب.م.يرسسيإإ

ق˘ير˘˘ف د˘˘قا˘˘ع˘˘ت ظو˘˘ظ˘˘ح لاز˘˘ت ’
يد˘˘ع˘˘سس ع˘˘م دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
وتاكريملا لÓخ ةمئاق يناوسضر
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا م˘غر مدا˘ق˘لا
ر˘سصت ة˘يد˘نأا ةد˘ع ن˘م ةدو˘جو˘م˘لا

قافو بع’ تامدخب رفظلا ىلع
.يلاحلا فيطسس
دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘سش ةرادإا تحا˘˘˘تراو
،بعÓلا ر˘ي˘جا˘ن˘م ا˘ه˘نأا˘م˘ط ا˘مد˘ع˘ب
قا˘˘فو ر˘˘سسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘˘ظ نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ةياهن هدقع يهت˘ن˘ي يذ˘لا ف˘ي˘ط˘سس

ة˘ي˘لوأ’ا ح˘ن˘م˘ي ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
سضور˘ع˘لا م˘غر دادزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سشل
ةمسصاعلا داحتا نم اهزربأا ةمدقملا
معدو هيبع’ ةداعتسسا يوني يذلا
.عافدلا نم ىنميلا ةهجلا

دادزولب بابسش ةرادإا نوكتسسو اذه
م˘عد ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘ق ة˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
ةرادإا ناو اسصوسصخ ىنميلا ةهبجلا
ديرتو اديج بعÓلا فرعت داحت’ا

.قرطلا لكب هتدوع
ب.م.يرسسيإإ

بلاطملإ ضضعب إوددحو نيقباصسلإ نيبعÓلاب إوعمتجإ قافولإ ولوؤوصسم
فيطسس قافو

ى˘ي˘ح˘ي ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م تا˘˘ب
قباسسلا يروحملا عفادملا
ا˘ح˘سشر˘م ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل
دا˘ح˘تا ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ل ةو˘ق˘ب
ةيادب ،ىرخأا ةرم ةمسصاعلا

يف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ن˘م
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو.مداقلا

ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم
افارطأا نأا داحت’ا تيب نم
يدا˘ن˘˘لا ةرادإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف
ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ةدا˘عإا تحر˘ت˘قا
هد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع خ˘˘˘˘˘˘سسف يذ˘˘˘˘˘˘لا
قافو ةرادإا عم يسضارتلاب
تا˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا

نكمتي مل هنأاو اسصوسصخ
بب˘سسب ه˘سسف˘˘ن سضر˘˘ف ن˘˘م
سضعبو ةيوق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

.ىرخأا ةهج نم لكاسشملا
نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ةداعإا ةركفب ةبجعم ةرادإ’ا
يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب

تيبلا فرعي هناو اميسس’
قيرفلل ريثكلا مدقو اديج
ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا ل˘˘م˘˘ح ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
نا ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘مأ’او دو˘˘˘سسأ’ا

ل˘كسشب نو˘كي˘˘سس ه˘˘مود˘˘ق
ىلع ةرادإ’ا زفح ام يناجم
ةرادإ’ا.ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا
وروأا ف˘˘لأا001 طر˘ت˘سشت
ةعاسش نب حيرسستل
دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘تا ةرادإا تسضفر
سضيفخ˘ت ةر˘كف ة˘م˘سصا˘ع˘لا

عيب سصخي ام˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
مجاهملا ةعاسش نب ءايركز
ةمسصاعلا داحتا نم راعملا
ي˘سسقا˘ف˘˘سصلا يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا
ةرادإا نأا انملعو ،يسسنوتلا
تطر˘ت˘˘سشا «ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس»
عيب لجأا نم وروأا فلأا001
ةميقلا يهو ،مجاهملا دقع
بعÓلا دقع يف ةدوجوملا
.ءارسشلا دنب ليعفت لاح يف

ب.م.يرسسيإإ

«ةراطصسوصس»ـل ىيحي نب ةداعإ’ ىعصست فإرطأإ
هعم دقاعتلإ ةركف ىلع ةحتفنم ةرإدإلإ

نايزم ةيصضق ببصسب ÚبعÓلإ عيقوت لجؤوت «يصس.ضسإ.يصسلإ» ةرإدإإ

ةنيطنسسق بابسش
رؤجألإ صضيفختل بقترم عامتجإ

فإرتح’إ يف نإركفي حياصس نبو نورمح
«يرانكلإ» قإروأإ ناطلخيو

 ينإوصضر عم «ةبيقعلإ» دقاعت ظوظح
ةمئاق لإزت ’

لئابقلإ ةبيبسش
امهعيب صضفرتو زئاكرلإ نم امهÈتعت ةرإدإلإ

دإدزؤلب بابسش

sport@essalamonline.com

ةنجلل ةيعامج ىوكسش عفر ىلع مهمزع ةرقم مجن وبع’ ددج
ةيلاملا مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلل ةطبارلا ىوتسسم ىلع تاعزانملا
ةرادإ’ا اهمزتلت تلظ ي˘ت˘لا «تم˘سصلا ة˘سسا˘ي˘سس» ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا
نع نوجرخي مهلعج ام مامأ’ا ىلإا بوره ةباثمب مهبلاطم سصوسصخب

فقوم بعسص نوكيسس يذلا رم’ا وهو ةجهللا نودعسصيو مهتمسص
لجا نم مسسوملا ءاهنا ربسصلا غرافب نورظتني يذلا مجنلا يلوؤوسسم
. ريبادتلا سضعب ذاختا

يئاهنلإ رإرقلإ ذاختإ يف عإرسسإلإ نيلوؤؤسسملإ ىلع» : دإرسش
«مجنلإ ذاقنإإو

وهو سضيبأا مسسوم دام˘ت˘عاو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ءا˘غ˘لإا م˘ج˘ن˘لا برد˘م ل˘مأا˘يو
لاق دقو راثدن’ا نم ةنسضحلا لثمم ذاقنإ’ هرظن يف ديحولا ليبسسلا
قيرفلا لبقتسسم ىلع اريثك ىسشخأا ترسص ةحارسص » : ددسصلا اذه يف
ءاوسس تاريسضحتلا ىلإا ةدوعلا مدعب نيبعÓلا تاديدهت لظ يف
ببسسب ديدجلا مسسو˘م˘لا وأا م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه راو˘سشم ة˘ي˘ق˘ب˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ناو ةسصاخ ىرخأا لماوعو ةيلاملا ةمزأ’ا نع Óسضف مهتاقحتسسم
. «ريبك جرح يف ةرادإ’ا عسضو فقوملا

صشامر ماسشه

جربلإ يلهأإ
تعمتجإ يلهأ’إ ةرإدإإ
 طاقنلإ ديدعل تصصلخو
م˘ت يذ˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا سصل˘˘خ
ري˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘ي˘ب هد˘ق˘ع
ينف˘لاو جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ق˘ير˘ف˘ل
يتلاو طاقنلا ديدع ذاختا ىلا

ىعسسملا ةلسصاوم اهنيب نم
ةينطولا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ل
يف ةبعسصلا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن

ةيعسضول قرطتلا متيسس نيح
ةيليوج81 خيراتب نيبعÓلا
ة˘ل˘سسار˘م م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك مدا˘ق˘لا

ةسضاير˘لاو با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘م
توا02 ةيسضرأا سصوسصخب
متيسس امك اعيرسس اهحÓسصإاو
نÓ˘عا ى˘لا ا˘هد˘ع˘ب قر˘ط˘ت˘˘لا
مهارت نيذلا نيبعÓلا ةمئاق
. لبقملا مسسوملا نوقاب

ةبسضاغ ةرإدإلإو تلجأإ لإؤط ةيسضق
نيبعÓلإ صضعب ةؤطخ نم

سسراحلا ةيسضق تلجأات دقو اذه
ببسسب كلذو ديدج نم لاوط
افيفلل ةيلخادلا فورظلا سضعب
ىقبت ةيسضقلا لعجي ام وهو
ق˘ط˘ن˘لا ة˘يا˘غ ى˘لا تم˘سص ي˘ف
نا ر˘˘كذ˘˘ي ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘لا˘˘˘ب
نع اور˘ب˘ع ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘سسم
سضع˘ب فر˘سصت ن˘م م˘ه˘ب˘˘سضغ
دكؤوت˘ل تحار ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا

ة˘ن˘ج˘ل با˘ب˘˘ل ا˘˘ه˘˘قر˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ليسصحت لجا نم تاعزانملا

نوك نم مغرلاب اه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
سسفن يناعت اهبسسح ةيدنأ’ا لك
ةراد’ا˘ف ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو لا˘˘كسش’ا
اعطاق نوكيسس نايبلا نا ىرت
. كوكسشلا لكل

صشامر ماسشه

ةمسصاعلإ داحتإ

ةرڤم مجن
مهبلاطم إوددج مجنلإ وبع’

تاعزانملإ ةنجل ىدل ىوكصش عفرب



ةــــنصصرق

افليصس ودرانÒب تافإÎعإ
سضاير تبثي ،رخآ’ موي نم
زارطلا نم بع’ هنا زرحم
هذه فارتع’ا ءاجو ،عيفرلا
افليسس ودرانريب نم ةرملا
،يلاغتربلا يلودلا بعÓلا
سضا˘˘˘˘˘ير نا د˘˘˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘˘˘لا
ي˘ف يرا˘ه˘م بع’ ل˘˘سضفأا
ةدا˘سشإ’ا ي˘˘هو «ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا
نأا دكؤوت نأا اهناسش نم يتلا
ملظلل سضرعت ايقيرفإا لطب
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه
’و˘يدراو˘غ بي˘ب برد˘م˘˘لا
ىلع ر˘ي˘خأ’ا ل˘م˘ع ا˘مد˘ع˘ب
.دادعتلا ةروادم

رمخلاب لافتح’إ ضضفري ينيعبصس نب

تبسسلا ةيسشع لاطبأ’ا ةطبار ىلإا لهأاتلا ةريسشأات خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يدان فطخ دعب
عفادم نأا ’إا لهأاتلا اذهب ينيعبسس نب ءاقفر لفتحا ،1ـ2 ةجيتنب نيلرب اتريه يدان لع هزوفب
وهو ،نوبرسشيو اهب نوحولي اوذخأاو هؤوÓمز اهرسضحا يتلا ،رومخلاب لافتح’ا سضفر رسضخلا

.يمÓسسإ’ا نيدلا ميلاعتب ةنيطنسسق ةنيدم نبا قلعت تبثي ام

اهمجن دقفت «كوملإ» ةرصسأإ

ةر˘سسأ’ا ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت ة˘˘ع˘˘جو˘˘م ة˘˘بر˘˘سض
لكسشب ةيني˘ط˘ن˘سسق˘لاو ة˘ما˘ع ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

حبار نب ديمحلا دبع تدقف امدعب سصاخ
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن ةرو˘˘ط˘˘سسأا
با˘سصم˘لا اذ˘˘ه˘˘بو ،«و˘˘يدرو˘˘ق» و˘˘عد˘˘م˘˘لا
ةديرجل يسضايرلا مسسق˘لا مد˘ق˘ت˘ي ،ل˘ل˘ج˘لا
ةر˘سسأا ى˘لإا ةرا˘ح˘˘لا ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت˘˘ب «مÓ˘˘سسلا»
عارسشلا يف ةيوركلا ةلئاعلا ىلإاو ديقفلا
نأا لجو زع هللا نم نينمتم ينيطنسسقلا
.ةعسساولا هتمحرب ديقفلا دمغتي

ديري ’ ةخيصش نب
ةدجو عم ةلصصإوملإ

نب قحلا دبع دكأا امدعب طقف ةليلق مايأا دعب
ةيدولوم يدانل يرئازجلا بردملا ةخيسش
مسسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘كف˘ي ه˘نأا ةد˘جو
هيأار نع ريخأ’ا عجارت ،هيدان عم يلاحلا

مسسوملا ةيا˘ه˘ن ل˘ي˘حر˘لا د˘ير˘ي ه˘نا ح˘سضوأاو
يدانلا عم ةحجانلا ةبرجتلا مغر ،يراجلا
زكرملا يف قيرفلا دجاوتي ثيح ،يبرغملا
ظوظح نأا بيرغلاو ،ةطقن43 ديسصرب3ـلا
لاز˘ت ’ بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف «لار˘ن˘ج˘˘لا»
.ليحرلا يف ركفي هنأا ’إا ،ةمئاق

«ريطي هإر» ةعاصش نب

راعملا بعÓلا ةعاسش نب ءايركز نأا مغر
يسسقافسصلا يدانلا ىلإا ةمسصاعلا داحتا نم
ةارا˘˘ب˘˘˘م يأا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشي م˘˘˘ل ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

ف˘ط˘خ ن˘م ن˘كم˘ت ر˘ي˘خأ’ا نأا ’إا ،ة˘ي˘م˘˘سسر
يدولا ءاقللا يف ةيئانث نود امدعب راظنأ’ا
ىهتنا يذلا ناوري˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘ب ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا
ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ تب˘ث˘ي˘ل ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ب
ىلع همدقيل ريثكلا كلمي هنا «ةوارمحلا»
.رسضخأ’ا ليطتسسملا

نصصحت فيطصس
دعاصصلإ اهمجن

ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا قر˘ف˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق˘˘ل
بع’ دمسصلا دبع طسسابلا دبع عم دقاعتلا

يدا˘ن˘لا ةرادإا تما˘ق ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ف˘˘يدر
دق˘ع ع˘ي˘قو˘ت لÓ˘خ ن˘م بعÓ˘لا ن˘ي˘سصح˘ت˘ب
بعÓلا ءاقب كلذب نمسضتل ،تاونسس5 دتمي
يدا˘ن˘ل ة˘ي˘با˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ع˘م جرد˘ت يذ˘لا

،فيدرلا ق˘ير˘ف˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
يف نييروحملا نيعفادملا زربأا نم ربتعيو
.مسسوملا اذه فيدرلا ةلوطب

qarsana@essalamonline.com

0872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ8ـل قفإؤملإ0202 نإؤج92نينثإلإ

ةبانعل ةيوهجلإ ةطبإرلإ ضسيئر ةلئاع يزعت «فافلإ»

ماقو ،تبسسلا سسمأا ةحيبسص ةبانع ةي’ول ةيوهجلا ةطبارلا سسيئر كاربيم دمحا جاحلا يفوت
سسيئر يسشطز نيدلا ريخ يزاعت رسشنب مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمسسرلا عقوملا
نيجار ،ةبانع ةي’ول ةيوركلا ةرسسأ’او ديقفلا ةلئاعل يلاردفلا بتكملا ءاسضعأاو ،«فافلا»
.ناولسسلا نسسحو ربسصلا ليمج مهمهلي نا لجو زع ىلوملا

15

لإزتع’إ نع عجإرتي نبور
يدان فسشك مامتهÓل ريثم ربخ يف
يف طسشان˘لا يد˘ن˘لو˘ه˘لا ن˘غ˘ن˘ي˘نور˘غ
دقاعت هنأا زاتمملا يدنلوهلا يرودلا

نيرأا يد˘ن˘لو˘ه˘لا م˘ج˘ن˘لا ع˘م ا˘ي˘م˘سسر
ن˘يدا˘ي˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا رر˘ق يذ˘˘لا ن˘˘بور
نمو ،لاز˘ت˘عإ’ا ةر˘كف ن˘ع ع˘جار˘ت˘لاو
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب حا˘ن˘ج نأا مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
هراو˘˘سشم ف˘˘˘قوأا د˘˘˘ق نا˘˘˘ك ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
دو˘ع˘ي˘ل ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا يور˘˘كلا
يدنلوهلا يدانلا ةباوب نم بعÓملل
ماقو اذه ،دحاو مسسومل هل عقو يذلا

ع˘قاو˘م ر˘˘ب˘˘ع و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ر˘˘سشن˘˘ب ن˘˘بور
عيقوتلا د˘ع˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

ترمتسسا ةعئار ةرماغم دعب» :اقلعم
.«لزنملا ىلإا اندع ،اًماع81
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ةيبŸوأ’إ ةنجللإ ضسأإر ىلع فإÒب ةفÓخ ديري ’ ةجيÒم ^
 ضسين يدان نم Ìكأإ بÎقي يريوغ ^

ÚلوؤوصسŸإ ىلع:يوإوق
حنم «فافلإ» ‘

داجيإ’ بابصشلل ةصصرفلإ
ي◊وبم ةفيلخ

هعم دقاعتلإ ةركف ىلع ةحتفنم ةرإدإلإ

ةداعإ’ ىعصست فإرطأإ
«ةراطصسوصس»ـل ىيحي نب

رؤجألإ صضيفختل بقترم عامتجإ

«يصس.ضسإ.يصسلإ» ةرإدإإ
ببصسب ÚبعÓلإ عيقوت لجؤوت

نايزم ةيصضق

صسإرح تايناكمإاب داسشأإ
ةينطؤلإ ةلؤطبلإ

0872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ8ـل قفإؤملإ0202 نإؤج92نينثإلإ

ددحملإ اهخيرات يف ةسسفانملإ صضؤخ ةبؤعسصب فرتعت «فاكلإ» يف ةلعاف فإرطأإ

ليجأاتلل هجتت يراقلإ مهبقل نع رصضÿإ عافد ةلمح

نوÒماكلإ «ناك» Òصصم ديدحتل إدغ عمتجي «فاكلإ »ـل يذيفنتلإ بتكŸإ :ةدير وبأإ
ةمسصاعلإ دا–إ لئابقلإ ةبيبسشةنيطنسسق بابسش

امهعيب صضفرتو زئاكرلإ نم امهÈتعت ةرإدإلإ

‘ نإركفي حياصس نبو نورمح
«يرانكلإ» قإروأإ ناطلخيو فإÎح’إ


