
قح ‘ سسبح ماع
ةيدلب سسيئر
اقرزلا ةتلقلا

ةكبششل دح عشضو
لزاــــنŸا ةقرشس

50صصةدـــكيكشسب
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ةلودلا دوهجب ركذ
:رميحلب ،اهمعدل

ةقلاعلا مهروجأا ديدسستب ةبلاطملل
  رهسشأا3 نم رثكأا ذنم

تعفترا موحللا داريتسسا ةروتاف
:وبحب نايفسس ،ةئاملاب32 ـب

موحللاداريتشسا قيلعت»
40 صص«ةجيتن يأاب تأاي مل ءارمحلا

يسشيعŸا مهراطإا Úسسحتب ةبلاطمللفيطسس تاقرسس اياسضق ةلسسلسس ‘ اوطروت

50صص

م˘˘ي˘˘سسي˘˘تا˘˘ب ةد˘˘حو لا˘˘م˘˘ع صسمأا م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘ف˘قو ،لا˘ت˘ي˘˘م˘˘يا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل  ة˘˘ب˘˘يور˘˘لا
ةيريدملا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
بسصب ةبلاطم˘ل˘ل ،را˘م˘سسلا داو˘ب ة˘ما˘ع˘لا
ةعبرأا نم رثكأا ذنم ةقلاعلا مهروجأا
ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا طا˘˘˘سشن ثع˘˘˘ب اذ˘˘˘˘كو ،ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشأا

بسصا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو
تقو˘لا صسف˘ن ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،ل˘˘غ˘˘سشلا

يذلا يبنجأ’ا كيرسشلا نع فسشكلاب
لا˘˘˘ح رو˘˘˘هد˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم هو˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح

 .هئيجم ذنم ةسسسسؤوملا

«ةيباختنلا ةيلمعلا نم هلاكششأا لكب لاŸا داعبإا نم دب ل»
30 صصتاباختن’ا نوناق عورسشم ىلع قداسصي ءارزولا صسل‹

ميشسيتاب ةدحو لامع
نودجنتشسي ةبيورلا
    مهفاشصنإل سسيئرلاب

ةمهاشسم ¤إا جات– ةأارŸا قوقح»
 «ءاكرششلا لكل  ةيعون

30 صص

40 صص

 فلسشلاب ةسسانكم يداو تاناسضيف ‘  صصاخسشأا ةعبسس كÓه

نوـــمقأا ناكشس
نوقلغي ةياجبب

قــــيرطلا

بايغو ةيلحم ةعانسص بايغ ببسسب
ةمظنم عيب تاءاسضف

يشسايق عافترا
عطق راعشسأا يف
 تارايشسلا رايغ

40 صص

50صص

ةمدـــشصلا تـ– فلـششلا
50 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.سش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

راهششا2

ةيمÓعإا برح
مو˘ي لأ˘غ˘صشأا لÓ˘خ ءار˘ب˘خو نو˘ي˘ع˘مأ˘ج ف˘كع
ةيمÓعإ’ا برحلا  ةرفصش كيكفت ىلع يصسارد
رار˘ق˘ت˘صسا ة˘عز˘عز فد˘ه˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لاو
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا تأ˘˘كب˘˘صش لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ،ي˘عأ˘م˘ت˘˘ج’ا
ريدملا دكأاو ،ةلمأصشلا ةيجيتارتصس’ا تأصساردلل
فرصشأا يذلا ،دهأجم زيزعلا دبع ،دهعملل مأعلا

ىلع ءأقللا اذه لأغصشأ’ يمصسرلا حأتتف’ا ىلع
ةيمÓعإ’ا برحلا ىلع ءوصضلا طيلصست ةيمهأا
نم ديدعلا رارغ ىلع ،رئازجلا فدهتصست يتلا
لÓخ سصخأ’أبو ةدم ذنم ،ملأعلا يف نادلبلا
.«ةريخأ’ا رهصشأ’ا

ديدجلاب تأاي ملقوشسلا حتف
نينطاوملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘ع
رأ˘˘ع˘˘صسأا ن˘˘م م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تارأ˘˘ي˘˘صسلا
قوصسلا فأنئتصسا نم مغرلأب
تأ˘ب˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
ن˘ي˘بÓ˘ج˘ي˘ت˘ب ة˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
لوأا ه˘تأ˘طأ˘صشن ،سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت بب˘صسب ر˘ه˘صشأا ةد˘˘ع ماد ق˘˘ل˘˘غ د˘˘ع˘˘ب سسمأا

عقاوم ربع نومتهم رصشنو .91‐ديفوك ءأبو رأصشتنا ةحفأكم
أهموي ةصضورعملا تارأيصسلا رأعصسأا يعأمتج’ا لصصاوتلا

.لقع هلبقي ’ لكصشب ةعفترم أهلك تنأك يتلاو

qarsana@essalamonline.com

خيراتلا فييزتل ل
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م داور د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
ديهصشل˘ل ةرو˘صص ر˘صشن ي˘عأ˘م˘ت˘ج’ا
ءأقرز نويعب يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا

ةروصص أه˘نأا سسأ˘صسأا ى˘ل˘ع أ˘هر˘صشنو
،يصسنرفلا فيصشرأ’ا نم ةعجرتصسم
ريوزت كلذ نأا نوريثكلا لأق ثيح
تقو يف ،يخيرأت عييمتو خيرأتلل

ةيبرع هحمÓمو ءادوصس لب ءأقرز نويع هل نكت مل ديهصشلا نأا نيدكؤوم ،سسأصسح دج
«ءادهصشلا » رهصش يف نحنو ةصصأخ تأهرتلا هذه لثم رصشنل يعاد ’ يلأتلأبو ةليصصأا
. ءادهصشلا رأبك نم ةلث بنأج ىلإا يديهم نب يبرعلا هيف دهصشتصسا يذلا

ةيوهجلا هجو يف ةعفشص
يزيتب ةذتأصسأا لبق نم أهرصشن مت ةليمج ةروصص يف
يئادتبا ةثلأثلا ةنصسلا مصسق يف ةذيملت تعرب ،وزو
ةيبرعلا ةغللا ةدأم رأبتخا يف «نأنهنت يفوصس«ىعدت
نع ثدحتت يتلا ةيجأمدإ’ا ةيعصضولا يف تاذلأبو
ةيأنعب ظأفلأ’ا رأيتخا تنصسحأا ثيح ،ينطولا ملعلا

كلذب حبصصتل ،هريظن لق اريبعت جصسنتل ةريبك ةقدو
لصصاوتلا عقاوم داور لكو ةذتأصسأ’ا بأجعإا طحم
ةلفط لبق نم ريبعتلا اذه نأا نيدكؤوم ،يعأمتج’ا
ىلع فزعلا ديري نم هجو يف ةعفصص ربكأ’ ةئيرب
. ريغلا ةينطو يف كيكصشتلاو ةيوهجلا رتو

جيريرعوب جرب يف ةيودي لبانق
ةي’و يف لزأنملا دحأأب ميمرت ةيلمع لÓخ
قودنصص ىلع روثعلا مت ،جيريرعوب جرب
ىلإا دوعت ةريخذو ةيودي لبأنق6 يوتحي
أأب˘خ˘م نأ˘ك قود˘ن˘صصلا ،رأ˘م˘ع˘ت˘صس’ا تقو
ذ˘ن˘م ةرو˘ج˘ه˘م˘لا لزأ˘ن˘م˘لا د˘حأأ˘ب مأ˘كحإأ˘˘ب
ة˘ل˘ئأ˘ع˘ل تي˘ب˘لا دو˘ع˘يو ،ةد˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘صس
نب ،رأمع نب ىصسوم ةيرهاوط دهأجملا

ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ب فر˘˘ع يذ˘˘لاو جر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
أهميدقتل ةرو˘ث˘لا تقو ي˘ف تأ˘كار˘ت˘صشÓ˘ل

.نيدهأجملل تادعأصسمك

3792ددعلا ^2441 بجر42ـل قفاوملا1202 سسرام80نينثإلا
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3 3792ددعلا ^2441 بجر42ـل قفاوملا1202 صسرام80نينثإ’اثدحلا

watan@essalamonline.com

د˘ب˘˘ع ن˘˘ب لأ˘˘م˘˘ج ح˘˘صضوأاو
نم هنأا دحأ’ا سسمأا ،مÓصسلا
قأ˘ق˘ح˘ت˘صسا يأا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأا
ر˘ي˘فو˘ت ن˘م د˘ب ’ ،ي˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘نا
ن˘م اءد˘ب ،بصسأ˘ن˘م˘لا خأ˘ن˘م˘˘لا
ر˘فو˘يو ة˘هاز˘ن˘لا ر˘فو˘ي نو˘نأ˘ق
ي˘ف دد˘صشو ،حأ˘ج˘ن˘لا طور˘˘صش
مهأصسي نأا ىلع تقولا سسفن
يف ديدجلا تأبأختن’ا نونأق
ي˘فو ة˘كرأ˘صشم˘لا ة˘ب˘صسن ع˘فر
تأبأختن’ا نأأب لمأ’ا ءأطعإا

،حÓصصإ’او ريغ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لآا ي˘ه
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘˘ج˘˘صشيو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف طار˘˘˘خ˘˘˘ن’ا
ل˘ك ح˘يز˘ي نأاو ة˘˘ي˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
يف بب˘صست˘ت ي˘ت˘لا تأ˘ب˘ط˘م˘لا
يف وأا يلأملا دأصسفلا لوخد
  .ريوزتلا

هنأا مÓصسلا دبع نب فأصضأاو
نأا ءارزولا سسلجم نم رظتني
يذ˘˘لا نو˘˘نأ˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه رد˘˘صصي
نيب سصر˘ف˘لا ؤو˘فأ˘كت ح˘ي˘ت˘ي˘صس
رأيعم دمتعي ’ نأاو بازحأ’ا
نزول ةي˘صضأ˘م˘لا تأ˘بأ˘خ˘ت˘ن’ا
ةدأ˘˘عإا بج˘˘ي أ˘˘م˘˘ك .باز˘˘حأ’ا
ةطل˘صسلا ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
  .ةلقتصسملا ةينطولا

سسيئر نّمث ،ىرخأا ةهج نم
أ˘م ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا بز˘˘ح
يف ريبكلا لو˘ح˘ت˘لأ˘ب ه˘ف˘صصو
ة˘˘صسأ˘˘ئر ة˘˘صسصسؤو˘˘م ل˘˘مأ˘˘˘ع˘˘˘ت
سسيئرلا ءيجمب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةقبطلا عم نوبت ديجملا دبع

مÓعإ’ا لئأ˘صسوو ة˘ي˘صسأ˘ي˘صسلا
لك عمو يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
،يرئازج˘لا بع˘صشلا تأ˘نو˘كم
ةنصس02 لÓخ هنأا ىلإا اريصشم
ةعيطقلا كأنه تنأك ةيصضأملا

ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘صسأ˘ئر باو˘بأاو
باز˘˘˘حأ’ا ه˘˘˘جو ي˘˘˘ف تد˘˘˘ُصس
ه˘ي˘ق˘صشب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مÓ˘˘عإ’او
هجو يفو سصأخلاو يمومعلا
  .ةينطولا تأيصصخصشلا

ع˘م ه˘ئأ˘ق˘ل لÓ˘خ ه˘نأا د˘˘كأاو
ىلإا قرطت ،ةيروهمجلا سسيئر
بنأجلا سصخت عيصضاوم ةدع
ي˘˘فأ˘˘ق˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

هنأأبو «ينمأ’او يدأصصتق’او
د˘ن˘ع ةدارإاو رار˘صصإا» سسم˘ت˘˘لا
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا
قيرطلا ةطيرخ يف يصضملل
ر˘ئاز˘ج ءأ˘ن˘˘ب ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل

نأا أ˘˘صضيأا ار˘˘ي˘˘صشم .«ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ةهبج ةرظن نيب أقبأطت كأنه»
ةرظن نيبو ةديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

  .«ةيروهمجلا سسيئر
، مÓ˘صسلا د˘ب˘˘ع ن˘˘ب رأ˘˘صشأاو

تح˘˘ب˘˘صصأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا د˘ع˘ب ،ة˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسم
لوحتو ،ينويهصصلا يبرغملا
ةمدقتم ةد˘عأ˘ق ى˘لإا بر˘غ˘م˘لا
ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘˘صصلا عور˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
يرأ˘م˘ع˘ت˘˘صس’ا عور˘˘صشم˘˘ل˘˘لو
رارقتصسا برصض يف ددجتملا
أ˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
دÓ˘ب˘لا نأا أ˘ف˘ي˘صضم ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيقيقح تأ˘يد˘ح˘ت مأ˘مأا مو˘ي˘لا

ةيرئازج دأيأا كأنه ناو ةصصأخ
عم نوأعتتو حفأصصتتل تدتما
رئازجلا ىل˘ع ةر˘مآأ˘ت˘م فار˘طأا

  .هلوق دح ىلع

هنا مÓصسلا دبع نب فأصضأاو
بج˘ي تأ˘ي˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘˘ه مأ˘˘مأا

نأا ن˘طو˘لا اذ˘ه ءأ˘فر˘صش ى˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ه˘ب˘ج ي˘ف اود˘حو˘ت˘ي
أم ىلع عأفدلل ةنيتمو ةيوق
نيدهأجملاو ءاد˘ه˘صشلا ه˘ق˘ق˘ح
ليج فادهأا قيقحت لجأا نمو
   .لÓقتصس’ا

:مÓسسلا دبع نب ،Êويهسصلا نايكلاو نزıا ماظن نم ةفدهتسسم دÓبلا نأا دكأا

  «ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب تاوطخ ¤وأا ديد÷ا تاباختنلا نوناق»

  يمولد Ëرم

ءانبل ةحيحسصلا تاوطخلا ىلوأا ،تاباختن’ا نوناق ،ةديدجلا رئازجلا ةهبج صسيئر مÓسسلا دبع نب لامج ربتعا
ةفافسش تاباختنا ىلإا لوسصولا لجا نم ،ةيسسايسسلا ةايحلا ةقلخأ’ ريثكلا هنم رظتني يذلاو ةديدجلا رئازجلا

  .ةبختنملا صسلاجملا ىلع ةسسفانتملا بازحأ’ا نيب صصرفلا ؤوفاكت نمسضيو ،ةكراسشملا ةبسسن نم عفرلاو

يوارحشصلا سسيئرلا يزعي نوبت سسيئرلا
  هتدلاو ةافو ‘

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ثع˘˘ب
سسمأا نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
سسي˘ئر ى˘لإا ة˘يز˘ع˘ت ة˘˘لأ˘˘صسر˘˘ب
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘يوار˘ح˘صصلا
ةأفو رثإا ىلع ،يلأغ ميهاربإا

ن˘ع أ˘ه˘ي˘ف ه˘ل بر˘عأا ه˘˘تد˘˘لاو
قد˘صصأاو يزأ˘ع˘˘ت˘˘لا سصل˘˘خأا»
.«ةأصساوملا رعأصشم

ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر بت˘كو
ةعجأ˘ف˘ل أ˘ه˘نإا» : ه˘ت˘لأ˘صسر ي˘ف
ةميركلا مكتلئأعب م˘ل˘ت ة˘م˘ي˘لأا

يف أنكرو ادأمع دقفت يهو

أ˘م˘ب ن˘مؤو˘م˘لا ر˘مأ˘ع˘لا م˘كت˘ي˘ب
.«ردقو هللا بتك

:نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا فأ˘˘صضأاو
دارفأا ةفأك ىلإاو مكيلإا هجوتأا»
يزأ˘ع˘ت˘لا سصل˘خأأ˘ب ة˘˘ل˘˘ئأ˘˘ع˘˘لا

ةأ˘صساو˘م˘لا ر˘عأ˘˘صشم قد˘˘صصأاو
نأا ر˘˘يد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا Ó˘˘ئأ˘˘˘صس
م˘كن˘ي˘ع˘يو تأ˘ب˘ث˘لا م˘كم˘ه˘ل˘ي

تأظح˘ل˘لا هذ˘ه زوأ˘ج˘ت ى˘ل˘ع
د˘م˘غ˘ت˘يو ة˘ب˘ع˘صصلا ةر˘ثؤو˘م˘˘لا
يف ةعصساولا هتمحرب ةديقفلا

 .«ناوصضرلا ةنج
  يمولد Ëرم

تاباختن’ا نوناق عورسشم ىلع قداسصي ءارزولا صسل‹

«ةيباختنلا ةيلمعلا نم هلاكششأا لكب لاŸا داعبإا نم دب ل»
،ةيروهمجلا سسيئر سسأارت

،سسمأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع
ءارزو˘لا سسل˘ج˘م˘ل أ˘عأ˘م˘ت˘˘جا

عور˘˘صشم ة˘˘صسارد˘˘˘ل سصصصخ
نو˘˘نأ˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي ر˘˘˘مأا
مأظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘صضع˘لا
ر˘مأا عور˘صشمو تأ˘بأ˘خ˘ت˘˘ن’ا
ر˘ئاود˘لا د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
دعأ˘ق˘م˘لا دد˘عو ة˘ي˘بأ˘خ˘ت˘ن’ا
ي˘˘ف أ˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘صش بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
.نأملربلا تأبأختنا

ة˘˘˘˘صشقأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
عور˘صشم ى˘ل˘ع ة˘قدأ˘صصم˘لاو
لدعلا ريزو همدق يذلا رمأ’ا

سسيئر لخدت ،مأتخأ’ا ظفأح
ىلع ديكأأت˘ل˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ل˘كب لأ˘م˘لا دأ˘ع˘بإا  ةرور˘˘صض
د˘صسأ˘ف˘لا أ˘م˘ي˘صس’ ،ه˘˘لأ˘˘كصشأا

ةيبأختن’ا ةيلمعلا نع ،هنم
اديصسج˘ت ،أ˘ه˘ل˘حار˘م ل˘ك ي˘ف
سصر˘˘ف˘˘لا ؤو˘˘˘فأ˘˘˘كت أاد˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل
.نيحصشرتملا نيب ظوظحلاو
ةأيحلا ة˘ق˘ل˘خأا ى˘لإا أ˘عد أ˘م˘ك
ذفأن˘م ل˘ك د˘صسب ة˘ي˘صسأ˘ي˘صسلا
تأ˘ب˘عÓ˘ت مأ˘مأا ت’وأ˘ح˘م˘لا

تأبأخ˘ت˘ن’ا نو˘نأ˘ق أ˘ه˘صسّر˘ك
دأمتع’ا ةرور˘صضو .ق˘بأ˘صسلا

تأبأصسح˘لا ي˘ظ˘فأ˘ح˘م ى˘ل˘ع
نم نيدمتعملا نيبصسأحملاو
أهصسفن نيحصشرتملا تأي’و
ةقيقد ةيلأم ةبقارم لجأا نم

.ليومتلا ردأصصمل
ديدحتلا ىلإا نوبت أعد أمك

رصصأ˘ن˘عو مو˘ه˘ف˘م˘ل ق˘ي˘قد˘لا
ةيبأختن’ا ةل˘م˘ح˘لا ل˘حار˘مو
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع دأ˘˘ع˘˘ت˘˘ب’او
ة˘˘ي˘˘˘عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا عأ˘˘˘صضوأ’ا
تÓمحلا ءأنثأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ر˘هأ˘˘ظ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
.نينطاوم˘لا ي˘عو أ˘هزوأ˘ج˘ت
حصشرت نصس طرصش ةعجارمو
ي˘ف ه˘ت˘صصح ع˘فرو بأ˘ب˘˘صشلا
مئاوقلا نمصض تأ˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا
لدب فصصنلا ىلإا ةيبأختن’ا
.ثلثلا

ح˘˘˘لأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةرورصض ىلع نوبت سسيئرلا

يعمأجلا بأبصشلا ةصصح عفر
م˘ئاو˘ق˘لا ن˘م˘صض ثل˘ث˘˘لا ى˘˘لإا
تاءأفكلل أمعد ة˘ي˘بأ˘خ˘ت˘ن’ا
تأعمأجلا يجيرخو ةينطولا
عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بر ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ليث˘م˘ت˘لا ع˘ي˘ج˘صشتو .ن˘طو˘لا
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف يو˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لا
ة˘ف˘صصأ˘ن˘م˘لأ˘ب ،ة˘ي˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

˘˘مأ˘˘ظ˘˘ن ءأ˘˘غ˘˘لإ’ ةاوأ˘˘صسم˘˘لاو
ةأ˘عار˘م ع˘م ،ة˘صصصصأ˘˘ح˘˘م˘˘لا
يف ديدجلا يرادإ’ا ميصسقتلا
ةيبأخت˘ن’ا د˘عأ˘ق˘م˘لا ع˘يزو˘ت
ةأ˘عار˘مو أ˘ي˘ن˘˘طوو أ˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ةبصسنلأب تأ˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا طر˘صش
رار˘˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

.ةيصسأيصسلا بازحأ’او
لأ˘˘غ˘˘صشأا مأ˘˘ت˘˘ت˘˘خا ل˘˘˘ب˘˘˘قو

سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘جو ،سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تأ˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
نمصضتت  ةموكحلل

يرو˘ف˘لا ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘لا
تأ˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصل
برقأا يف ءأهتن’او ةئصشأنلا
بناو˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م لأ˘˘˘جآ’ا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نأ˘˘ق˘˘لا
عمأج ريصسو ميظنتب ةقلعتملا
قÓطنÓل أ˘ب˘صسح˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا
هذ˘ه تأ˘˘طأ˘˘صشن˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
دعبلا تاذ ةمأهلا ةصسصسؤوملا
أهنيكمتو يم˘لأ˘ع˘لا ي˘ن˘يد˘لا

أ˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم˘ب مأ˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
.ةيحورلاو ةينيدلا

سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ر˘˘˘مأا أ˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ة˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ب
ة˘يرازو˘لا ر˘ئاود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ةيجذومنلا ةصسردملا زيهجتل
،أهميمعت رظتني يتلا ةيكذلا

ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ادد˘˘˘˘˘صشم
تاءأ˘ف˘كلا ى˘ل˘˘ع دأ˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
تأ˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
د˘يوز˘ت˘ل ة˘ئ˘صشأ˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ل˘˘˘ئأ˘˘˘صسو˘˘˘لأ˘˘˘ب أ˘˘˘ن˘˘˘˘صسراد˘˘˘˘م
ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لا
.«أيلحم ةجتنملا

 أا يحتف

ظافحلا يف تمهاسس اهنإا لاق
:ينادمح ،يئاذغلا نمأ’ا ىلع

ةيرئازجلا ةأارملا
فلتخم تمحتقا
 نيدايملا
ينادمح ديمحلا دبع دكأا

ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
ةيرئازجلا ةأارملا نأا ،ةيفيرلا

نيدايملا فلتخم تلخد
ةيحÓفلا ةيرامثتسس’ا
يف ةسصاخ ،ةددعتملا
دراوملا ىلع ةظفاحملا
يفاقثلا ثوروملاو ةيعيبطلا

  .يئاذغلا نمأ’او
هفارسشإا لÓخ ينادمح فاسضأاو

ةأارملا لوح ةودن حاتتفا ىلع
عاطق يف ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو
لافتح’ا ةيسشع ةحÓفلا

حبسصأا عاطقلا نأا ،ةأارملا ديعب
ءاسسنلا نم ريثكلا بذجي
   .تاحÓفلا

تعسس» :Óئاق ريزولا حسضوأاو
جامدإ’ ةيرازولا انتاعاطق
ت’اجم ىتسش يف ةأارملا رسصنع

معدلا نم اهنيكمتو عاطقلا
نم ةيسسيسسحت تÓمح ةجمربل

نيب ةكارسشلا عيجسشت لÓخ
عيراسشملاو ةيزكرملا تارادإ’ا
  .«ةرغسصملا

ةقفارم جمانرب نأا ددسشو
راطإا يف جردني  ةأارملا

ةيمنتلا ةنرسصعو ثيدحت
زواجت نم اهنكمي ام ةيفيرلا
عاطقلا يف قئاوعلا نم ديدعلا
تايدحتلا ةهجاومو يحÓفلا
جاتنإ’ا يف ةسصاخ ىربكلا

  .دراوملا تايجاتنإاو
عاطق يف لوأ’ا لوؤوسسملا اعدو
ةئبعتلا ىلإا ةحÓفلا

دوهجلا ىسصقأا لذبو ةيعوتلاو
ةيفيرلا ةيمنتلا ثعبل
ةرازولا جمارب يف طارخن’او
تايلآ’ا ريفوت دسصق
،مئÓملا خانملاو ةيرورسضلا

   .يئاذغلا نمأÓل اًقيقحت
د.ي

:رميحلب ،اهمعدل ةلودلا دوهجب ركذ

ةيعون ةمهاشسم ¤إا جات– ةأارŸا قوقح»
 «ءاكرششلا لكل

قطأنلا ،لأصصت’ا ريزو دكأا
رأ˘م˘ع ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
دوهج نأا ،دحأ’ا اذه ،رميحلب
م˘˘عد ى˘˘لإا ة˘˘فدأ˘˘ه˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

أ˘هر˘يو˘˘ط˘˘تو ةأار˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
«ةيعون ةمهأصسم ىلإا جأتحت»
اريصشم ،ءأكرصشلا فلتخم نم
أهنأأصش نم قوقحلا هذه نأا ىلإا
زوأ˘˘ج˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘هأ˘˘˘صسم˘˘˘لا
ي˘ت˘لا «ة˘ي˘ط˘م˘˘ن˘˘لا ةرو˘˘صصلا»
ة˘ف˘لأ˘خ˘م تأ˘ي˘ن˘هذ أ˘ه˘ت˘ج˘ت˘˘نأا
.مÓصسإÓل

ى˘لإا ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ة˘˘لأ˘˘صسر ي˘˘فو
ةبصسأنمب ،تأيرئازجلا ءأصسنلا
ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لأ˘˘ع˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
لأق ،نينث’ا مويلل فدأصصملا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا نأأ˘˘ب ر˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب
ةأار˘م˘لا ح˘لأ˘صصل ة˘ب˘˘صست˘˘كم˘˘لا
أ˘˘ه˘˘نأأ˘˘صش ن˘˘م» ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
رود ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف ة˘م˘˘هأ˘˘صسم˘˘لا
زوأجتو عمتجملا يف ةأارملا
أهتجتنأا يتلا ةيطمنلا روصصلا
م˘˘ي˘˘ق˘˘ل ة˘˘ف˘˘لأ˘˘خ˘˘م تأ˘˘ي˘˘ن˘˘هذ
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘حر˘˘لاو فأ˘˘˘صصنإ’ا
ف˘ي˘ن˘ح˘لا أ˘ن˘ن˘يد أ˘˘ه˘˘ب سصخ˘˘ي
ىلإا اريصشم ،«لأ˘جر˘لا ق˘ئأ˘ق˘صش
ىلإا ةفدأهلا ةلودلا دوهج نأا
أهريوطتو ةأارملا قوقح معد
ةيعون ةمهأصسم ىلإا جأتحت»
ءأ˘˘كر˘˘˘صشلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
أميصس’ يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ˘ك
أهيف تلاز’ يتلا قطأنملا يف
ردأصصت ةيبلصسلا تأصسرأمملا
.«ةأارملا قوقح سضعب

ةأار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأأ˘˘˘˘˘ب فأ˘˘˘˘˘صضأاو
يقأب رارغ ىل˘عو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اذ˘ه ل˘ف˘ت˘ح˘ت» م˘لأ˘˘ع˘˘لا ءأ˘˘صسن
يملأعلا مويلأب سسرأم نمأثلا
بصسأ˘˘كم ل˘˘ظ ي˘˘ف ةأار˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةدارإ’ا م˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ةم˘عاد˘لا ة˘يو˘ق˘لا ة˘ي˘صسأ˘ي˘صسلا
فلتخم ي˘ف ءأ˘صسن˘لا قو˘ق˘ح˘ل
سسيئر نأأب اركذم ،«ت’أجملا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىو˘ت˘صسم˘ب دأ˘صشأا يذ˘لا ،نو˘ب˘ت
ةعأجصشلاو يصسأيصسلا يعولا»
ةأار˘م˘لا أ˘م˘ه˘ب تل˘ح˘ت ن˘يذ˘ل˘˘لا
ةينطولا ةبهلا يف ةيرئازجلا
أهفوقوو ةيملصسلا ةيخ˘يرأ˘ت˘لا

أ˘ه˘ي˘خأا ع˘م بن˘ج ى˘˘لإا أ˘˘ب˘˘ن˘˘ج
دÓبلا نع عأفدلا يف لجرلا

يملصسلا رييغتلا رأصسم نمصض
ةيروهمجلا ءأنبل يطارقميدلا
ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ي ،ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
قوقحلا ةفأ˘ك ن˘م أ˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت

بصصأ˘ن˘م د˘ل˘ق˘ت كلذ ي˘ف أ˘م˘ب
.«رارقلا ذخأاو ةيلوؤوصسملا

يف لأصصت’ا ريزو ركذ أمك
سسيئرلا ىعصسمب قأيصسلا اذه
ن˘م دد˘ع˘ل ه˘ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ب نو˘˘ب˘˘ت
م˘˘˘قأ˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
بنأ˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا
ديدجلا روتصسد˘لا ثاد˘ح˘ت˘صسا

رئازجلا خيرأت يف ةرم لوأ’و
أصضيأا سصنو ةفصصأنملا مأظن

لك نم » ةأارملا ةيأمح ىلع
ل˘˘ك ي˘˘˘ف ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا لأ˘˘˘كصشأا
ي˘˘فو فور˘˘ظ˘˘˘لاو ن˘˘˘كأ˘˘˘مأ’ا
ي˘˘فو ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ءأ˘˘صضف˘˘˘لا
.«سصأخلاو ينهملا نيلأجملا

يبأجيإ’ا أهرودل ةأعارمو»
نإأف ة˘يدأ˘صصت˘ق’ا ةأ˘ي˘ح˘لا ي˘ف
بصسح‐ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا

أهلثم ديفتصست ‐ريزولا ةلأصسر
تأيلآ’ا ةفأك نم لجرلا لثم
ىلع ةعجصشملا تازيف˘ح˘ت˘لاو
رأ˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘صس’ا م˘˘˘لأ˘˘˘ع جو˘˘˘لو
.«ةيت’وأقملاو

ي˘م˘صسر˘لا ق˘طأ˘ن˘˘لا ع˘˘بأ˘˘تو
عأطق نأا ىلإا أتف’ ةموكحلل
هرود˘˘ب سصر˘˘ح˘˘˘ي» لأ˘˘˘صصت’ا

ةمهملا هذهب عÓطصض’ا ىلع
ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأاو ة˘˘˘صصأ˘˘˘خ
فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تأ˘˘عأ˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

يف أمب ءأصسنلل أيوق اروصضح
ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا بصصأ˘˘ن˘˘م كلذ
ن˘˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع كلذو
.«يوهجلاو يزكرملا

نإأ˘ف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب˘ل ة˘ب˘صسن˘لأ˘بو
أ˘˘˘مود فر˘˘˘صشت˘˘˘ي» ه˘˘˘عأ˘˘˘ط˘˘˘ق
ة˘˘˘فأ˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن’أ˘˘˘˘ب
ةيمارلا يعأصسملاو تاردأبملا
قو˘ق˘ح ة˘ي˘قر˘تو ة˘يأ˘م˘˘ح ى˘˘لإا
ةرازو˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘صس ذإا ،«ةأار˘˘˘م˘˘˘لا
˘˘˘˘˘˘‐ه˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صسح‐ لأ˘˘˘˘˘˘˘صصت’ا
داد˘˘˘عإا ي˘˘˘ف «ة˘˘˘كرأ˘˘˘صشم˘˘˘˘لا»
ة˘ط˘صشنأ’ا ن˘م دد˘ع ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘تو
ة˘˘˘ل˘˘˘˘صصلا تاذ ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘صس’أ˘˘ك
ةأار˘˘م˘˘˘لا جأ˘˘˘مدإاو ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صس’او
.ةأارملا دصض فنعلا ةبرأحمل

نأأ˘˘ب ة˘˘ب˘˘صسأ˘˘ن˘˘م˘˘لأ˘˘ب ر˘˘كذو
ىلإا «ةقأ˘ب˘صس تنأ˘ك» ر˘ئاز˘ج˘لا
تادهأعملا ى˘ل˘ع ة˘قدأ˘صصم˘لا

نأمصضب ةصصأخلا تأيقأفت’او
ن˘م˘ب ةأار˘م˘لا قو˘ق˘ح ز˘يز˘ع˘تو
ءأصسنلاو ةيفيرلا ةأار˘م˘لا أ˘ه˘ي˘ف
.بعصص عصضو يف

   د.ي



حيرصصت يف نأيفصس وبحب لأق
ة˘˘صسأ˘˘ي˘˘صس نأا ،سسمأا «مÓ˘˘˘صسلا»ـل
ءارمحلا موحللا داريت˘صسا ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلع ظأفحلاو فصشقت˘لا ة˘ج˘ح˘ب
يأا أهل نكي مل ةبعصصلا ةلمعلا
،«طقف رأعصش» درجم وهو ةيلأعف
ةبصسنب ةروتأ˘ف˘لا عأ˘ف˘ترا ل˘ي˘لد˘ب
ةرتفلأب ةنرأ˘ق˘م ة˘ئأ˘م˘لأ˘ب1.32
داريتصسا ةيلمع أهيف تنأك يتلا
،ة˘حو˘م˘صسم ءار˘م˘ح˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا

ر˘ه˘صش تأ˘ي˘˘ئأ˘˘صصحإا نأا فأ˘˘صضأاو
عأ˘ف˘ترا تب˘ث˘ت0202 ناو˘˘˘˘ج
ترصصتقا يتلا تادراولا ةروتأف
تغلب ثيح ،ةيحلا لوجعلا ىلع
مل أمدعب ر’ود نويلم17.75
نويلم32.54 زوأ˘ج˘ت˘˘ت ن˘˘كت
تعفترا ةروتأفلا نأا يأا ،ر’ود
تنأك أمك ،سضف˘خ˘ن˘ت م˘لو ر˘ث˘كأا
تح˘لأا ثي˘ح ،تأ˘ط˘ل˘صسلا ي˘عد˘ت

ةجحب محللا داريتصسا عنم ىلع
ةلمعلا ىلع ظأفحلاو فصشقتلا
.ةبعصصلا

ءاد˘˘ن ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ‐ه˘˘˘جوو
نم ةيروهجلا سسيئر ىلإا Óجأع
يف رظ˘ن˘لا ةدأ˘عإاو ل˘خد˘ت˘لا ل˘جا
مو˘ح˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘صسا ف˘ي˘قو˘ت رار˘ق
تأصسأكعنا ىلإا رظنلأب ،ءارمحلا

نم نيدروتصسملا ىلع رارقلا اذه
ةهج نم نيكل˘ه˘ت˘صسم˘لاو ،ة˘ه˘ج
رظنلا ةدأعإا مدع نأا اريصشم ،ىرخأا
عفر ىلع لمعيصس رارقلا اذه يف
ىل˘ع ن˘ح˘نو ةدأ˘م˘لا اذ˘ه رأ˘ع˘صسأا

نأ˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م ة˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م
ذأ˘ف˘ن ل˘ظ ي˘ف أ˘م˘ي˘صس ،كرأ˘ب˘م˘˘لا
م˘ح˘ل˘لا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا نوز˘خ˘م˘لا
ةمزأا نم قمعيصس أمك ،دمجملا

درأ˘ط˘ت تح˘صضأا ي˘ت˘لا سسÓ˘˘فإ’ا
ل˘خد ة˘كر˘صش001 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا
ةلأطب يف أهيفظومو أهبأحصصأا
فيصضي‐ ةديدع رهصشأا ذنم ةينقت
ةيلاردف سسيئر لأقو .‐ثدحتملا
سصيخارت قيلعت نإا ،نيدروتصسملا
نم سصيلقتلا ةج˘ح˘ب دار˘ي˘ت˘صس’ا

ىلع ةظفأحملاو تادراولا مجح
،«هاو» رمأا وه ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا

نم ةميق لقأا ىرخأا داوم نأا نوك
ىلع ةيونأث داوم ربتعتو محللا

تأجلثملاو ليمجتلا داوم رارغ
م˘˘ت ،أ˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘ط’و˘˘˘كصشلاو
مغرلا ىلع أهداريتصسأب حأمصسلا

ةنرأقم ةصضهأ˘ب˘لا أ˘ه˘ت˘ف˘ل˘كت ن˘م
’ ي˘ت˘لا ةدرو˘ت˘صسم˘لا مو˘ح˘ل˘˘لأ˘˘ب
نويلم012 أهتف˘ل˘كت زوأ˘ج˘ت˘ت
. ر’ود

سسي˘ئر ة˘تأ˘ف˘ت˘لا رأ˘ظ˘ت˘نا ي˘فو
نم رثكأا بلأطم ىلإا ةيروهمجلا

نطاوملا ىقب˘ي ،درو˘ت˘صسم001
هنوك ربكأ’ا ررصضتملا طيصسبلا
هذه نع ءأنغتصس’ا ىلإا رطصضيصس
رهصش يف أميصس ةيصسأصسأ’ا ةدأملا

لظ يف كلذو ،كرأبملا نأصضمر
˘مد˘ع˘ب ن˘يدرو˘ت˘˘صسم˘˘لا فار˘˘ت˘˘عا
بلأ˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ترد˘˘ق
م˘˘˘˘ت لأ˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف تأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل أ˘ق˘ح’ م˘˘هءأ˘˘عد˘˘ت˘˘صسا
قو˘صسلا ي˘ف دو˘جو˘م˘لا سصق˘˘ن˘˘لا
تاءارجإا ىلإا رظ˘ن˘لأ˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تقو ىلإا جأتحت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نحصشلا ،بلطلا لجا نم ليوط
.غيرفتلاو

ة˘˘˘مزأا نأ˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ر˘ه˘صش ى˘لإا دو˘ع˘ت ن˘يدرو˘ت˘صسم˘لا

تقولا كلذ ذنمو يصضأملا يأم
نم ينأعت داريتصس’ا تأكرصشو
،لأمعلا تارصشع ةق˘فر ة˘لأ˘ط˘ب˘لا

د˘˘˘ق ى˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘˘لا تنأ˘˘˘˘كو
ىلع بأجيإ’أب ةدم ذنم تقدأصص
نوكم لمع جوف همدق حرتقم
ةحÓفلا عأطق نع نيلثمم نم
ق˘ي˘ل˘ع˘ت سصو˘صصخ˘ب ،ةرأ˘ج˘ت˘˘لاو
دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا  سصي˘˘˘خار˘˘˘ت راد˘˘˘صصإا
نيومتلا دوقع نأا ريغ ،موحللا
تأ˘صسصسؤو˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
عأ˘˘فد˘˘لا ةرازوو ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

اذ˘ه ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘˘صس˘ُ̆ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريزولا ةقفاوم يقل يذلا قيلعتلا
بلأ˘ط يذ˘لا ر˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ،لوأ’ا
يكنبلا نيطوتلا ةيلبأق ةصساردب
’ ن˘يذ˘لا ،مو˘ح˘ل˘لا يدرو˘ت˘صسم˘ل
ةيرأصس ةيحصصلا مهصصيخارت لازت
«دار˘ج» بلأ˘ط أ˘م˘ك ،لو˘ع˘ف˘˘م˘˘لا
نم ةلكصشم ةظقي ةيلخ ليكصشتب
عأطقو ةحÓفلا ،ةرأجتلا عأطق
ةلمتحملا رأثآ’ا مييقت˘ل ،ة˘ي˘لأ˘م˘لا

.رارقلا اذه قيبطت ءارج
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:وبحب نايفسس ،ةئاملاب32 ـب تعفترا موحللا داريتسسا ةروتاف

«ةجيتن يأاب تأاي مل ءارمحلا موحللا داريتشسا قيلعت»
 سسÓفإلا ةفاح ىلع ةكرشش001 ذاقنإاب بلاطن  ــ

 د/م

ءارمحلا موحللا داريتسسا ةروتاف عافترا نع ،وبحب نايفسس موحللا يدروتسسمل ةينطولا ةيلاردفلا صسيئر فسشك
2.32 ـب تردق عافتر’ا ةبسسن نأا ادكؤوم ،ةيحلا لوجعلا ىلع اهراسصتقاو محللا داريتسسا فيقوت نم مغرلا ىلع

.تاطلسسلا اهل جورت تناك يتلا «فسشقتلا» ةسسايسس عم ىفانتي ام وهو ،ةئاملاب

ةمظنم عيب تاءاسضف بايغو ةيلحم ةعانسص بايغ ببسسب

عطق راعشسأا يف يشسايق عافترا
 تارايشسلا رايغ

رأ˘ي˘غ ع˘ط˘ق رأ˘ج˘ت بلأ˘ط˘ي
ربع قاوصسأا قلخب تارأيصسلا
ل˘˘ه˘˘صست ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘˘لا

م˘ه˘طأ˘صشن ة˘لواز˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ى˘صضو˘ف˘لا ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘صصأ˘˘خ
لأ˘ج˘م˘لا اذ˘ه أ˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘˘لا

عأ˘˘ف˘˘˘ترا ى˘˘˘لإا تدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
 . رأعصسأ’ا

ع˘ط˘˘ق رأ˘˘ج˘˘ت سضع˘˘ب ىر˘˘ي
رئازجلا يف تارأيصسلا رأيغ
ةصصصصخم قاوصسأا بأيغ نأا
ءار˘ك ر˘˘ع˘˘صس عأ˘˘ف˘˘تراو م˘˘ه˘˘ل
أهب نولوازي يتلا تÓحملا
بأبصسأ’ا ىدحإا يه مهطأصشن
رأعصسأا عأفترا ىلإا تدأا يتلا

نود ةلوليحللو ،عطقلا هذه
ء’ؤوه بلأطي رثكأا أهعأفترا
،مهب ة˘صصأ˘خ قاو˘صسأا ءأ˘صشنإأ˘ب
ةريبكلا ىصضوفلا دعب أميصس
. طأصشنلا اذه أهدهصشي يتلا

دق نيعبتتملا سضعب نأكو
هذ˘ه رأ˘ع˘صسأا عأ˘ف˘ترا اوز˘عوأا
ة˘م˘ي˘ق رو˘هد˘ت ى˘˘لإا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
تأ˘ي˘ل˘م˘ع ع˘جار˘تو رأ˘ن˘˘يد˘˘لا
ءأ˘بو ع˘م أ˘ن˘ماز˘ت دار˘ي˘˘ت˘˘صس’ا

ل˘مأ˘˘ع˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،أ˘˘نورو˘˘ك
ىقبي ‐ مه˘ب˘صسح‐ ي˘صسي˘ئر˘لا
،ةيلحم ةعأنصص بأيغ ببصسب

قبصس نيدروتصسملا نأا أملع
«مÓصسلا» عم لأصصتا يف مهل
حتفب ةمو˘كح˘لا او˘ب˘لأ˘ط نأاو
ةعأنصص قلخ لجأا نم لأجملا

ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا لد˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م
لهأك لقثأا يذ˘لا دار˘ي˘ت˘صس’ا
ةصصأخ ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
أ˘م ي˘ط˘غ˘ي ى˘ح˘صضأا أ˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ن˘م ة˘ئأ˘م˘لأ˘˘ب89 ة˘˘˘ب˘˘˘صسن
قو˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف تأ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
 .ةينطولا

رمعم لأق رأطإ’ا اذه يفو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر ،ي˘˘صشير˘˘˘ق
عطق  ي˘ل˘مأ˘ع˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لأصصتا يف تارأيصسلا رأيغ
ءأ˘˘˘˘صشنإا نأا ،«مÓ˘˘˘˘صسلا» ع˘˘˘˘˘م
ع˘˘˘˘˘˘˘نأ˘˘˘˘˘˘˘صصم وأا تأ˘˘˘˘˘˘˘˘صشرو
عطقلا هذه جأتنإ’ ةطصسوتم
،كÓهتصس’ا ةعصساولا ةصصأخ
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ار˘˘˘مأا ى˘˘˘ح˘˘˘صضأا

ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ل˘ج˘ع˘˘ت˘˘صسم
داريتصسÓل ةظهأبلا ةروتأفلا

رأعصسأ’ا سضأفخن’ يلأتلأبو
ةرورصض ىلع ثدحتملا حلأاو
ن˘م ة˘عأ˘ن˘صصلا ةرازو ل˘خد˘ت
ح˘ت˘ف تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘صست ل˘جا

عنأصصملا وأا تأصشرولا هذه
طور˘˘˘صشلا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ˘˘˘˘ب
أيلأح ةدوجوملا ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ج˘˘˘صشت ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
نأا اريصشم ،ةيلحملا ةعأنصصلا
مهل قبصس نيلمأعتملا سضعب
هذه حتفل سصخرب اوبلأط نأاو
اومدطصصا مهنكل تأصشرولا
نود تلأح ةد˘يد˘ع ل˘ي˘قار˘ع˘ب
أهزربأا ،مهعيرأ˘صشم د˘ي˘صسج˘ت
ي˘عأ˘ن˘صصلا رأ˘ق˘ع˘˘لا ل˘˘كصشم
نو˘˘نأ˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘صضق˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ىلع أي˘لأ˘ح ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
زأجنا لجا نم ةعصساو نوكت
.عنصصم ربكا

هثيدح يف يصشيرق رأصشأاو
يذلا يزيجعتلا طرصشلا ىلإا

ءأصشنإا يف ن˘ي˘ب˘غار˘لا فدأ˘صص

رأ˘˘ي˘˘غ˘˘لا ع˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل ع˘˘˘نأ˘˘˘صصم
ةدأ˘˘˘ه˘˘˘صش»ـب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاو
أ˘هر˘ب˘ت˘˘عا ثي˘˘ح «دأ˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا

فر˘˘ط ن˘˘˘م ط˘˘˘غ˘˘˘صض ة˘˘˘قرو
مهرأمث˘ت˘صسا تل˘قر˘ع ،ةرادإ’ا

عور˘˘˘صشم ل˘˘˘ك ل˘˘˘˘قر˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
بصسح˘˘ف ،ر˘˘خآا يرأ˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
ةدأ˘˘ه˘˘صشلا هذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةقبأطملا ةدأهصش ىلإا جأتحت
’إا ح˘ن˘م˘ت ’ ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘هو
نع أهؤوأنب مت يتلا عنأصصملل

أ˘م و˘ه ءأ˘ن˘ب˘لا سصخر ق˘ير˘ط
،ةريث˘ك ع˘نأ˘صصم ىد˘ل بي˘غ˘ي
ة˘˘˘يو˘˘˘صست دارأا ن˘˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘˘حو
تم˘تو ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ه˘ت˘ي˘ع˘صضو
ثدحتم˘لا ف˘ي˘صضي ه˘ت˘ل˘قر˘ع
وأا ه˘ب˘ل˘ط ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا مد˘˘ع˘˘ب
ةعطقلا لك ءأنب ىلع هرأبجإأب
ن˘صضت˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا

.يرأمثتصس’ا هعورصشم
ح˘˘˘لأا ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

حتف ةرورصض ىلع ثدحتملا
˘مد˘عو ة˘صسفأ˘ن˘م˘˘ل˘˘ل قو˘˘صسلا
دد˘ع˘ل ه˘م˘ي˘ل˘˘صست˘˘ب هرأ˘˘كت˘˘حا

وأا ءÓكولا نم طقف نيعم
عم ثد˘ح أ˘م˘ك ن˘ي˘ع˘ن˘صصم˘لا
هنا ادكؤوم ،تارأيصسلا قوصس

قوصسلا يف مكحتي ءيصش ’
ةرأجتلا لكو ةصسفأنملا لثم
بل˘ط˘لاو سضر˘ع˘ل˘ل ع˘˘صضخ˘˘ت
ةصسفأنم كأ˘ن˘ه تنأ˘ك أ˘م˘ل˘كو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ سسكع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
نو˘˘كت˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لا رأ˘˘˘ع˘˘˘صسأ’ا
ةجرد˘لأ˘ب ن˘طاو˘م˘لا ح˘لأ˘صصل
ةرورصض ىلع اددصشم ،ىلوأ’ا
نونأق ينبت مدعو ةقفارملا
دأصصتق’ا كلهي يذلا عدرلا
.هينبي ’و ينطولا

لأ˘˘˘ق ر˘˘˘يد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘عو
ءوج˘ل˘لا ن˘م د˘ب ’’’:ي˘صشير˘ق
ى˘˘˘ل˘˘˘عو ر˘˘˘يد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
تاءارجإ’ا ليهصست تأطلصسلا

ةلمعلا بلجل كلذ لجا نم
ر˘˘يد˘˘صصت˘˘ب كلذو ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا
جوتنملا وأا يلحملا جوتنملا
ح˘ت˘ف ي˘ن˘ع˘ي أ˘م درو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
سضع˘ب دار˘ي˘˘ت˘˘صس’ لأ˘˘ج˘˘م˘˘لا
أ˘˘هر˘˘يد˘˘صصت ةدأ˘˘عإاو داو˘˘م˘˘لا
Ó˘ث˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا قاو˘˘صسأÓ˘˘ل
نيصسحت يف مهأصسيصس لكصشب
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م لو˘˘˘خد˘˘˘م˘˘˘لا
ةقفارم بجي أ˘م˘ك ،ة˘ب˘ع˘صصلا

قوصس ىلع لصصحي نم لك
تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘صست˘ب ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا
،ه˘ت˘ل˘قر˘ع مد˘عو ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا

كارصشإا ةرورصض ىلع ادكؤوم
لبق نادي˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عأ˘ف˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن يأا ءأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشنإا
.رأمثتصس’ا

ةرو˘˘˘تأ˘˘˘ف نأ˘˘˘ف ةرأ˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
م˘ت ي˘ت˘لا تارأ˘ي˘صسلا تادراو
،ةيلمعلا فيقوت دعب أهكرادت
تادراو ى˘ل˘˘ع أ˘˘ه˘˘فر˘˘صص م˘˘ت
مت˘ح˘ي أ˘م و˘هو رأ˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘ق
ة˘عأ˘ن˘صصلا ي˘لوؤو˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ةعأنصص قلخل أيدج ريكفتلا

يدأفتل لأجملا يف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا عأ˘˘ي˘˘صض
.أيلحم رأعصسأ’ا سضأفخناو

  ز.صسواط

مهروجأ’ مهيقلت مدع ببسسب
 رهسشأا7 ذنم

ةيقيرفإلا ةكرششلا لامع
نوجتحي جاجزلل
نم تارسشعلا ،صسمأا حابسص مظن

ةكرسشلا يفظومو لامع
ةيدلبب جاجزلل ةيقيرفإ’ا
لجيج ةي’و قرسش ريهاطلا

رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
دبع يلاولا نيبلاطم ،ةي’ولا
لجاعلا لخدتلاب لاكلك رداقلا

يتلا مهتيعسضول لح داجيإ’
مهيقلت مدع ببسسب ،اهدمأا لاط

مهروجأاو مهتاقحتسسمل
،ةلماك رهسشأا7 ةدمل ةيرهسشلا

ةمزأا يف نولخدي مهلعج ام وهو
نيلوؤوسسملا مهو ،ةداح ةيدام
ثيح ،رسسأ’ا ديدعل نيليعملاو

مهئايتسسا نع نوجتحملا ربع
ةيلاملا ةيعسضولا نم ديدسشلا
طبختت تحبسصأا يتلا ةبعسصلا

ءوسس ءارج كلذو مهتكرسش اهيف
لبق نم اهيف لسصاحلا رييسستلا
يف مهرظن رسصقو نيلوؤوسسملا
لكاسشملا فلتخم عم لماعتلا

تسضرتعا يتلا ليقارعلاو
اوراسص مهنأاب اولاق ذإا ،مهتكرسش
ةلاعإا لجأا نم نولوسستي

. مهد’وأاو مهتÓئاع
ةكرسشلا تفرع دقو اذه

ارقهقت جاجزلل ةيقيرفإ’ا
ةيلمع يفو اهجاتنإا يف اريبك
نم ةليوط ةرتف ذنم رييسستلا
ردقت ’ تحبسصأا ىتح نمزلا

اهلامع روجأا ريفوت ىلع ىتح
يف تناك يتلا يهو ،اهيفظومو
دهسشملا ردسصتت قباسس تقو
امك ،ةي’ولا يف يداسصتق’ا

تسسيل اهنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
جتحي يتلا ىلوأ’ا ةرملا هذه
،ةي’ولا رقم مامأا لامعلا اهيف
قباسس تقو يف اومظن دقف
نكل ةديدع ةيجاجتحا تافقو
تيقبو لحي مل لكسشملا
اهناكم حوارت ةيعسضولا

فظوملا وه امئاد ةيحسضلاو
 . طيسسبلا لماعلاو

 ميهارب.ع

  رهسشأا3 نم رثكأا ذنم ةقلاعلا مهروجأا ديدسستب ةبلاطملل

    مهفاشصنإل سسيئرلاب نودجنتشسي ةبيورلا ميشسيتاب ةدحو لامع
ةد˘˘حو لأ˘˘م˘˘ع سسمأا م˘˘ظ˘˘˘ن

ع˘مÛ  ة˘˘ب˘˘يور˘˘لا م˘˘ي˘˘صسي˘˘تأ˘˘ب
ىلع ،ةيجأجتحا ةفقو ،لأتيÁا

داوب ةمأعلا ةيريدŸا ىوتصسم
بصصب ة˘ب˘لأ˘ط˘م˘ل˘˘ل ،رأ˘˘م˘˘صسلا
نم Ìكأا ذنم ةقلأعلا مهروجأا
ثع˘˘ب اذ˘˘كو ،ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘˘برأا
ة˘˘ظ˘˘فأÙاو ة˘˘كر˘˘صشلا طأ˘˘صشن

بصصأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
سسف˘ن ‘ Úب˘لأ˘ط˘م ،ل˘˘غ˘˘صشلا
كيرصشلا نع فصشكلأب تقولا
هو˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا

لأ˘˘˘ح رو˘˘˘هد˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
  .هئي‹ ذنم ةصسصسؤوŸا

ميصسيتأب ةدحو لأمع دصشأن
م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح لÓ˘˘خ ،ة˘˘ب˘˘يور˘˘لا
سسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك «مÓ˘˘صسلا»ـل
ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م÷ا
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يزو ،لوأ’ا
لخد˘ت˘لا ةرور˘صضب ة˘عأ˘ن˘صصلا

مهروجأا ديدصستو م˘ه˘فأ˘صصنإ’
ةعبرأا برأقي أم ذنم ةرخأأتŸا
ةيعصضولا نأا نيدكؤوم ،رهصشأا
ف˘˘صصع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ثرأ˘˘˘كلا
Ãمغر اءوصس دادزت  مهتصسصسؤو
لأ‹ ‘ ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا أ˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا

ةد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأ’ا ة˘˘˘˘˘˘عأ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صص

فقوت بب˘صسب ،ة˘ي˘ئأ˘بور˘ه˘كلا
‘ رهصشأا ةثÓث ذنم أهجأتنإا

يبنجأ’ا كيرصشلا بأيغ لظ
.  

،لأمعلا ء’ؤو˘ه بر˘غ˘ت˘صساو
ذنم مهروجأ’ مهيصضأقت مدع
أميصس ،رهصشأا ةعبرأا نم Ìكأا

‘ ،نأصضمر رهصش برق عم
تاذ ›وؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسم نأا Úح
ى˘ل˘ع نو˘˘ل˘˘صصح˘˘ي ة˘˘صسصسؤوŸا

،ةددÙا أ˘ه˘لأ˘جأا ‘ م˘ه˘˘ب˘˘تاور
لجأا نم د˘ي˘ع˘صصت˘لأ˘ب اودد˘هو
رمتصسا أم اذإا ،مهلأفطأا توق
     .عصضولا روهدت

ةفقولا لÓخ لأمعلا دكأاو
ةصسصسؤوم لأح نأا ،ةيجأجتح’ا
ذنم ،أهل ىثري حبصصأا ميصسيتأب

يدأ˘صصت˘ق’ا كير˘صشلا ئ˘ي‹
اذ˘˘ه نأا اود˘˘كأاو ،ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا
Îفد دونب  مÎحي ⁄ Òخأ’ا
أ˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لاو ،طور˘صشلا
،لغصشلا بصصأنم ىلع ظأف◊ا
،ةور˘˘ث ق˘˘ل˘˘خ ،رأ˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

  .جرأÿا ¤إا جأتنإ’ا ريدصصتو
م˘ي˘صسي˘تأ˘ب لأ˘م˘˘ع ح˘˘صضوأاو

ل˘ك او˘م˘ل˘عأا م˘ه˘نأا ،ة˘ب˘˘يور˘˘لا
أ˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا تأ˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

،ة˘يأ˘غر˘لأ˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م
دأ–’او ،ةيروه˘م÷ا ط˘ي˘صسو
،Úير˘˘ئاز÷ا لأ˘˘م˘˘ع˘˘لا مأ˘˘ع˘˘˘لا
،ةقلأعلا مهبلأط˘م ‘ ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
ةد˘ع او˘لوأ˘ح م˘ه˘نأا او˘فأ˘˘صضأاو
مأعلا ريدŸأب لأصصت’ا تارم
ل˘˘ح دأ˘˘ج˘˘يإ’ ة˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
لك نأا ’إا ،ةيرزŸا مهتيعصضول

،ل˘صشف˘˘لأ˘˘ب تءأ˘˘ب م˘˘ه˘˘ت’وأ�
ةرادإا رار˘صصإا ل˘ظ ‘ أ˘م˘˘ي˘˘صس
باو˘˘بأا ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ ة˘˘صسصسؤوŸا
د˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م راو◊ا
نأا ،لأم˘ع˘لا ر˘كذو  .م˘هÒب˘ع˘ت
سسمأ’أ˘ب تنأ˘ك م˘ه˘ت˘˘صسصسؤو˘˘م
لأ‹ ‘ ةد˘˘˘˘˘ئار بير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
نودب مويلا أهنأا ’إا ،ءأبرهكلا
تأئفك أهكÓتما مغر ،جأتنإا

ريدصصت نم أهنك“ تÓهؤومو
  .أيقيرفإ’ أهجأتنإا

ة˘صسصسؤو˘م لأ˘م˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
اومصصتعا دق ،ةبيور ميصسيتأب
او˘صضقو ،ي˘˘صضأŸا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
ة˘ير˘يدŸا مأ˘مأا ة˘ل˘˘مأ˘˘ك ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
أجأجتحا ،رأمصسلا داوب ةمأعلا

مهروجأا بصص ‘ رخأأتلا ىلع
  .ةقلأعلا

  يمولد Ëرم
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.ةيندملا ةيأمحلا حلأصصم
ى˘ي˘˘ح˘˘ي بي˘˘ق˘˘ن˘˘لا حر˘˘صصو

قر˘فو تاد˘حو نأا ة˘يد˘عأ˘صسم
ثحب تأيل˘م˘ع د˘ع˘بو ثح˘ب˘لا

تب˘صسلا ءأ˘صسم ذ˘ن˘˘م ة˘˘ث˘˘ي˘˘ث˘˘ح
ي˘ف سسمأا ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘صص تر˘˘ث˘˘ع
ىلع ةرصشأعلا ةعأصسلا دودح
د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف سصخ˘˘˘صش ة˘˘˘ث˘˘˘ج
عف˘تر˘ت˘ل ر˘م˘ع˘لا ن˘م سسدأ˘صسلا
أ˘˘يأ˘˘ح˘˘صض ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صصح كلذ˘˘˘ب
ة˘صسأ˘ن˘˘كم يداو تأ˘˘نأ˘˘صضي˘˘ف
دكأاو.تأ˘ي˘فو ع˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ريدملا ينأصسح دمحأا د˘ي˘ق˘ع˘لا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ئ’و˘˘لا
،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘عاذإ’ ف˘˘ل˘˘صشلأ˘˘ب

نأا  ،د˘˘حأ’ا  سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘˘صص
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا ح˘˘لأ˘˘صصم
Óيل ةعصسأتلا دودح يف تقلت
لخدتلا لجأا نم ءادنو أغÓب
نيدوقفم4 ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
هنأا أفيصضم ،(نيلجرو نيلفط)
ل˘ق˘ن˘ت ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ءاو˘˘ت˘˘ح’و
ةيندملا ةيأمحلل مأعلا ريدملا

م˘˘˘ت أ˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاوو
نم تأفأعصسإ’أ˘ب دأ˘ج˘ن˘ت˘صس’ا

.ىرخأا تأي’و

دينجت ىلإا ينأصسح رأصشأاو
ةيأم˘ح نو˘ع005 ن˘˘م د˘˘يزأا

ة˘ع˘برأ’ا ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م
حرصشو ،نيدوقفملا سصأخصشأا
يتلا ةينأفو˘ط˘لا رأ˘ط˘مأ’ا نأأ˘ب
تفرج ةي’ولا ىلع تلطأهت
تأ˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م لأ˘˘حوأ’ا
قيرطلا ىوتصسم ىلإا لصصتل
.برغ قرصش رأيصسلا

يداو نأ˘˘˘˘صضي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘صستو
ثÓ˘ث فر˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘صسأ˘˘ن˘˘كم
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غو ،تارأ˘˘ي˘˘صس
ةيدل˘بو ة˘فر˘صشلا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
قيرطلاو ردأقلا دبع نب د’وأا

ي˘˘ف بر˘˘غ ‐ قر˘˘صش رأ˘˘ي˘˘˘صسلا
لو˘ح˘م ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا هر˘˘ط˘˘صش
لو˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ل˘˘˘˘صس يداو
.فلصشلا ةيدلب ةحلأصصملا

لأغصشأ’ا ةيريدم ترصشأبو
سضعبو تأي’ولل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لأحوأ’ا ة˘لازإأ˘ب تأ˘صسصسؤو˘م˘لا
دودح يف قيرط˘لا ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل
Óي˘ل ةر˘صشع ة˘ي˘نأ˘ث˘لا ة˘عأ˘صسلا

د˘م˘حأا د˘ي˘ق˘ع˘لا هد˘كأا أ˘م ق˘˘فو
.ينأصسح

فل˘صشلا ة˘ي’و ي˘لاو ل˘ق˘نو
لوأا ءأ˘˘صسم سساد˘˘صس ر˘˘صضخ˘˘˘ل
سسي˘ئر يزأ˘ع˘˘ت تب˘˘صسلا سسما

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
أ˘˘يأ˘˘ح˘˘صض تÓ˘˘ئأ˘˘ع˘˘ل ،نو˘˘ب˘˘ت
ة˘صسأ˘ن˘˘كم يداو تأ˘˘نأ˘˘صضي˘˘ف
أ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.ةريخأ’ا ةيرطملا تأطقأصستلا

حير˘صصت ي˘ف سساد˘صس لأ˘قو
سسي˘˘˘˘ئر» نأا ة˘˘˘˘فأ˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصل˘˘˘˘ل
أيفتأه هب لصصتا ةيروهمجلا

يداو تأ˘˘˘˘نأ˘˘˘˘صضي˘˘˘˘˘ف بق˘˘˘˘˘ع
ه˘يزأ˘˘ع˘˘ت مد˘˘ق˘˘ي˘˘ل ة˘˘صسأ˘˘ن˘˘كم
ةثرأكلا هذه أيأحصض تÓئأعل
دحل ترفصسأا يتلا «ةيعيبطلا
.تأيفو6 ليجصست نع نآ’ا

اياحسضلا تÓئاعل هيزاعت غلبأا ةيروهم÷ا سسيئر

 فلششلاب ةشسانكم يداو تاناشضيف ‘  سصاخششأا ةعبشس كÓه

  ز.سسواط

سصخسش ةثج ىلع ةثيثح ثحب تايلمع دعب دحألا سسمأا ةحيبسص ةسسانكم يداوب ةيندملا ةيامحلا تادحو ترثع
 ىدل ملع امبسسح ،اياحسض عبسس ىلإا تاناسضيفلا هذه ةليسصح كلذب عفترتل ينيتسس

تاقرسس اياسضق ةلسسلسس ‘ اوطروت

ةدكيكشسب لزانŸا ةقرشس ةكبششل دح عشضو

يسشيعŸا مهراطإا Úسسحتب ةبلاطملل

قيرطلا نوقلغي ةياجبب نومقأا ناكشس

سسابعلب يديسس

نكشسم لخاد قيرح يف سصاخششأا90 ذاقنإا

ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصأ˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘˘مأأ˘˘ب سسدأ˘˘صسلا ير˘˘˘صضح˘˘˘لا
،ة˘˘˘حأ˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘م ةد˘˘˘كي˘˘˘˘كصس
7 نم نوكتت رارصشأا ةيعمجب
ةلصسلصس يف اوطروت سصأخصشأا
تفد˘ه˘ت˘صسا تأ˘قر˘صس أ˘يأ˘˘صضق
عأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب لزأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘ع
ق˘˘˘فو كلذو ،سصأ˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ’ا

ةيفار˘ت˘حأ˘ب تم˘ت ل˘م˘ع ة˘ط˘خ
نيب م˘كح˘م ق˘ي˘صسن˘تو ة˘ي˘لأ˘ع
.ةينمأ’ا حلأصصملا فلتخم

يق˘ل˘ت ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا
يوأكصش ةدعل حلأصصملا تاذ
ي˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ة˘قر˘صسل˘ل م˘ه˘صضر˘ع˘ت أ˘هدأ˘ف˘˘م
ةتوأفتم ةينمز تارتف لÓخ
سشحولا داو يح يف ةصصأخ
نم لكب ،ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م˘ب
ير˘˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا عأ˘˘˘ط˘˘˘˘ق
تلقن˘ت ن˘يأا ع˘بار˘لاو سسدأ˘صسلا
نيع ىلإا ةيئأصضقلا ةيطبصضلا
قيقحت رصصأنع ةقفر نأكملا
تأنيأعم ءار˘جإاو ة˘ي˘صصخ˘صشلا

لك نع قيقحت حتفو ةيناديم
.   ةيصضق

نيب م˘كح˘م ق˘ي˘صسن˘ت د˘ع˘بو
يف ةلثمتم ،ةطرصشلا حلأصصم
سسدأ˘˘صسلا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

ع˘˘بار˘˘لا ير˘˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’او
ن˘م تÓ˘ي˘كصشت˘˘ب ة˘˘مو˘˘عد˘˘م

ق˘فوو ،ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
سصأ˘˘˘خ ي˘˘˘ن˘˘˘˘مأا ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ي˘˘ف فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسا ،سسورد˘˘˘مو
سصي˘خ˘صشت ى˘لوأ’ا ه˘ت˘ل˘˘حر˘˘م
لأمع˘ت˘صسأ˘ب  م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ي˘ف ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا تأ˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.  قيقحتلا

فيلكت مت ،ىرخأا ةهج نم
ثح˘ب˘لا ي˘ف سصصصخ˘˘م جو˘˘ف
ن˘كأ˘مأا د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
اذ˘ه ن˘كم˘ت ثي˘ح م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
تأمولعملا عمج دعب ريخأ’ا
رصصأنع فيقو˘ت ن˘م ة˘ي˘فأ˘كلا

غ˘ل˘˘ب ن˘˘يذ˘˘لاو ة˘˘كب˘˘صشلا هذ˘˘ه
.  سصأخصشأا70 مهددع

نأا ،قيقحتلا تأيرجم تنيب
ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا هذ˘˘˘ه ر˘˘˘˘صصأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
د˘صصر˘ت˘لأ˘ب مو˘ق˘ت ،ة˘ي˘مار˘جإ’ا

لÓغتصساو لزأنملا بأحصصأ’
مأ˘ي˘ق˘ل˘ل أ˘ه˘ن˘ع م˘ه˘بأ˘ي˘غ ةر˘ت˘ف
دعب اوموقيل ةقرصسلا تأيلمعب
يف تأقور˘صسم˘لا ع˘ي˘ب˘ب ةر˘ت˘ف
ز˘ج˘نأا د˘قو ،ةروأ˘ج˘م تأ˘ي’و
ف˘ل˘م م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا د˘˘صض
تاءارجإا مأمتإا دعب ،يئأصضق
م˘ت ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘بو ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘˘بأ˘˘ي˘˘ن˘˘لا مأ˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.  ةدكيكصس

ع. دلاخ

نأ˘كصس سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص مد˘˘ق
قيرطلا قلغ ىلع نومقأا ةيرق
نيب ط˘بار˘لا9 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا

ىلع فيطصسو ة˘يأ˘ج˘ب ي˘ت˘ي’و
.سسأقوأا ةيدلب ىوتصسم

نو˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بلأ˘˘˘ط˘˘˘يو
لفكتلأب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘صسلا
مه˘ب ط˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لا سصئأ˘ق˘ن˘لأ˘ب
،نيرمأ’ا ينأعت مهتيرق تلعجو
عورصشم مأمتإا لÓخ نم كلذو
ةدجاوتملا ةيئادتب’ا ة˘صسرد˘م˘لا
تف˘قو˘ت ي˘ت˘لاو زأ˘˘ج˘˘نإ’ا د˘˘ي˘˘ق
تاونصس01 ذنم أهب لأغصشأ’ا
ة˘ح˘لأ˘صصلا هأ˘ي˘م˘لا ى˘لإا ة˘فأ˘˘صضإا
ةئيهتلاو ةنيدملا زأغ ،برصشلل
فر˘صصلا تاو˘ن˘قو ة˘ير˘˘صضح˘˘لا
ةوطخلا هذه تءأجو .. يحصصلا
ةقلغم باوبأ’ا اودجو نأا دعب
دحأا هدكأا أم بصسح مههوجو يف
نأا نولمأأيو ،ةيرقلا هذه نأكصس
ةيلحملا تأ˘ط˘ل˘صسلا بي˘ج˘ت˘صست
ع˘˘م ،ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف

عيرأصشم ديصسجت يف عورصشلا
مهأصست   نأا نكمي يتلا ةيومنت
ةقتوب نم مهتقطنم جارخإا يف
ر˘ثؤو˘ت لاز˘ت أ˘م ي˘ت˘لا سصئأ˘ق˘ن˘لا

يفو ،ةيصشيعملا مه˘تأ˘ي˘ح ى˘ل˘ع
ق˘ير˘ط˘لا لاز˘ي أ˘م ه˘˘تاذ تقو˘˘لا
نيب طبار˘لا42 مقر ي˘ن˘طو˘لا

ة˘يأ˘ج˘بو وزو يز˘˘ي˘˘ت ي˘˘ت˘˘ي’و
ةقطن˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ق˘ل˘غ˘م
وهو ، طأميلوب ةيأغ ىلإا قيطمأا

ةي’ولا نأكصس ةأيح سصغني أم
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ئأ˘˘˘˘صسلا أ˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ’
تأقرطلا هذه نولمعتصسي نيذلا

سسرادملا ذيمÓتو لأمعلا اذكو
نإأف ةرأصشإÓل ،.. ةعمأجلا ةبلطو
دّدن دق نأك يندملا عمتجملا

تأقرطلا قلغ رارمتصسأب ارارم
هذه تأعبتل ارظن ةيأجب ةي’وب
ةيومنتلا ةريصسملا ىلع ةرهأظلا
  .ةي’ولل

ط.و

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا تل˘خد˘˘ت
سسمأا ،سسأبع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘ي’و˘ل

لجأا نم د01و31 ةعأصسلا ىلع
يحب ةيئأبرهك تادادع قيرح
بودجم ةرأمعب أنكصسم051
مت ثيح ،ةرخصصلا يحب ةعقاولا
او˘نأ˘ك سصأ˘خ˘˘صشأا90 ذأ˘˘ق˘˘˘نإا

نأخدلا ةفأثك ءارج نيرصصأحم
01 ن˘ي˘ب أ˘م م˘هرأ˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
ةبوعصص مهيدل تنأك ةنصس16و
لأمعتصسا مت نيأا ،سسفنتلا يف
ميدقت متو يكينأكيملا ملصسلا
مت أمك ،ةيلوأ’ا تأفأعصسإ’ا مهل
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘كصسم˘لا ي˘قأ˘ب ذأ˘ق˘˘نإا

لأ˘˘ع˘˘ف˘˘لاو ع˘˘ير˘˘صسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ذإا ،ةيندملا ة˘يأ˘م˘ح˘لا ر˘صصأ˘ن˘ع˘ل
تر˘˘خ˘˘صس قأ˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
تأنحأصش30 ةيندملا ةيأمحلا
م˘˘˘ل˘˘˘صسلا ة˘˘˘ن˘˘˘حأ˘˘˘˘صش ،ءأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘طإا
تارأيصس30و ،يكي˘نأ˘كي˘م˘لا
نوع03 نع كيهأن ،فأعصسإا
نم بترلا فلتخم نم لخدت

ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لأ˘˘صصم˘˘لا أ˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تر˘˘صشأ˘˘ب
ق˘ير˘ح˘لا بأ˘ب˘صسأاو تأ˘˘صسبÓ˘˘م
سسو˘ف˘ن ي˘ف ع˘ل˘ه˘˘لا رأ˘˘ثأا يذ˘˘لا
.ةرأمعلا نأكصس

ودبع.سص

فيطسس

اقرزلا ةتلقلا ةيدلب سسيئر قح ‘ سسبح ماع

رارقلا اذهل ايئدبم تسصلخ ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا

حيواÎلا ةÓشص ‘ ةعم÷ا ةÓشصب سصاÿا يحشصلا لوكوتÈلا دامتعا

ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘صضأ˘˘˘ق رد˘˘˘صصأا
ةي’وب نأملو نيع ة˘م˘كح˘م˘ب
نيدي أيئأصضق أمكح ،فيطصس
ءأقرزلا ة˘ت˘ل˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر
فوقوم أ˘صسب˘ح مأ˘ع˘ب ي˘لأ˘ح˘لا
02 ةميقب ةيلأم ةمارغو ذأفنلا

بعÓتلا ةمهتب ميتنصس نويلم
˘˘˘˘مأ˘˘˘˘ع˘˘˘˘طإ’ا ةرو˘˘˘˘تأ˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف
سسم˘ت˘لا أ˘مد˘ع˘˘ب .ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

سسمخ مهل ةيروهمجلا ليكو
د˘ع˘ب ةذ˘فأ˘˘ن أ˘˘صسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘صس
نيمهتم ةعبرأا ةقفر مهتعبأتم
معأطم˘لا ن˘يو˘م˘ت ة˘ي˘صضق ي˘ف
.زبخلا ةدأمب ةيصسردملا

ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه راو˘طأا دو˘ع˘ت
أمن˘ي˘ح ة˘ي˘صضأ˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ى˘لإا
ثأ˘˘˘ح˘˘˘بأ’ا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ةيصضق لوح أقيقحت فيطصسب
بعÓت فأصشتكأب قلعتت دأصسف
نويلم91 ةميقب ةروتأف يف
رصشؤوم30/8102 مقر ميتنصس

تأ˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م أ˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
بأ˘˘˘صست˘˘˘ح’ ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةدأم ن˘م ادأ˘ف˘ت˘صسا ن˘ي˘م˘ع˘ط˘م
نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا نأا ر˘ي˘غ ز˘ب˘˘خ˘˘لا

نم ناديفتصسي أنأك نيمعطم
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ز˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ةدأ˘˘˘˘م
يف ءأج أم بصسح نينصسحملا
˘مأ˘˘مأا ءارد˘˘م˘˘لا تأ˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
أأجأفت نيأا ةيئأصضقلا ةيطبصضلا
يأم60 خيرأتب  نوققحملا

نمصضتت ةيلأصسرإا نم8102
لمح˘ت ة˘ي˘قأ˘ف˘ت’ا ن˘م ة˘خ˘صسن
ناونعب12/8102 م˘˘˘˘˘˘˘قر
ةيصسردملا معأط˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت»
ي˘ثÓ˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لأ˘˘ب
ةنصسل ثلأثلاو ينأثلا يصساردلا

رصشؤوم ،«زبخلا ةصصح8102
ةحل˘صصم˘لا فر˘ط ن˘م أ˘ه˘ي˘ل˘ع
سصخصش يف ةلثمملا ةدقأعتملا

ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
8102 يأم51 خيرأتب يدلبلا
06  ـب معأطملا هذه ديوزتل

ةميقب نصسحم زبخ ةدحو فلا
ةيلأمجإا ةفلكتبو ةدحولل5.8
ريغ ميتنصس نويلم15 ـب ردقت

،ةفأصضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘صضأ˘خ
يلأملا بقارملا ةريصشأأت لمحت
نكل ،317/8102مقر تحت
تقلغأا ةي˘صسرد˘م˘لا م˘عأ˘ط˘م˘لا
نم يأ˘م52 خيرأتب أ˘ه˘باو˘بأا
نأا ي˘ن˘ع˘ي أ˘م˘م ،ة˘ن˘˘صسلا سسف˘˘ن

رثكأا رمتصست مل نيومتلا ةيلمع
عم˘ت˘صسا د˘قو .أ˘مو˘ي51 ن˘˘م
ة˘فر˘غ˘لأ˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘صضأ˘˘ق
،نأملو نيع ةمكحمب ىلوأ’ا
ءأ˘قرز˘لا ة˘ت˘ل˘ق˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لا
يفو ةيصضقلا هذه يف مهتملا
ماربإا أهنم ىرخأا دأصسف أيأصضق

،عيرصشتلل ة˘ف˘لأ˘خ˘م تأ˘ق˘ف˘صص
ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ءو˘˘صس
متيصسو مأ˘ع˘لا لأ˘م˘ل˘ل د˘يد˘ب˘تو
عو˘ب˘صسأ’ا م˘كح˘˘لأ˘˘ب ق˘˘ط˘˘ن˘˘لا
. مدأقلا

ب.ر

وصضع نأنصشم دنحم سسمأا دكأا
ةصسارد نأا ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا

ي˘ح˘صص لو˘كو˘تر˘˘ب ر˘˘ي˘˘صضح˘˘تو
لÓ˘خ ح˘يوار˘ت˘لا ةÓ˘˘صص ة˘˘مأ˘˘قإ’
» أيئدبم» تصصلخ نأصضمر رهصش

أيلأح قبطملا لوكوتربلا دأمتع’
لأقو.ة˘ع˘م˘ج˘˘لا ةÓ˘˘صص لÓ˘˘خ
نأا ،ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف نأ˘˘˘ن˘˘˘صشم
داد˘˘عإ’ ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘لا
سصأ˘خ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تر˘˘ب˘˘لا
م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لاو ح˘˘يوار˘˘ت˘˘لا ةÓ˘˘صصب
نوؤوصشلا ةرازو لبق نم أهدادعإا
ةيملعلا ةنجللاو فأقوأ’او ةينيدلا

ة˘ي˘ئأ˘˘بو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا د˘˘صصر˘˘ل
تصصل˘˘خ ،أ˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل
لوكو˘تر˘ب˘لا دأ˘م˘ت˘ع’ «أ˘ي˘ئد˘ب˘م»
ةÓصص لÓ˘خ ق˘ب˘ط˘م˘لا ي˘ح˘صصلا
نأا ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو.ةعمجلا
نيلصصملا دادعتل ريبكلا برأقتلا
وه حيوارتلاو ةعمجلا ةÓصص يف
لوكو˘تر˘ب˘لا رأ˘ي˘ت˘خا ى˘لإا ع˘فد أ˘م
دعب أميصس’ ،أي˘لأ˘ح ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
نيب ظحول يذلا ريبكلا مازتل’ا
مارتحا ي˘ف ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب يد˘صصأ˘ق
و.يدصسجلا دعأبتلا تاءارجإا لك
لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي

هذ˘ه˘ل ،ح˘يوار˘ت˘لا ي˘ف فـي˘ف˘خ˘ت˘لا
ةءار˘ق˘ب نو˘كت˘˘صس ثي˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘صسلا

أفيصضم نأنصشم لوقي ،دحاو بزح
لمكي نأا يل˘صصم˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأأ˘ب

دارفأا ي˘قأ˘ب ع˘م ه˘لز˘ن˘م˘ب ه˘تÓ˘صص
نار˘ق˘لا ة˘م˘ت˘خ مأ˘م˘تإاو ة˘˘ل˘˘ئأ˘˘ع˘˘لا
رارق نإا ثدحتملا لأقو.ميركلا

تأيلصصمو ءوصضولا تويب قلغ
لوعفملا يرأصس ىقبي تاديصسلا

ىلع رصصتقتصس ةÓصصلا نأاو أيلأح
ءأ˘˘˘صسن˘˘˘لا نود ط˘˘˘ق˘˘˘ف لأ˘˘˘جر˘˘˘˘لا

.لأفطأ’او
ب. سضاير

ةيحايسس ةرايسس بÓقنا رثا
فاج داو يف اهطوقسسو

ةباشصإاو باشش لتقم
يف نيرخآا5
ةملاقب رورم يثداح

يف باسش سسمأا لوأا راهن يقل
رمعلا لبتقم
نانثا بيسصأاو هعرسصم
ةتوافتم حورجب نيرخآا
رورم ثداح رثا ،ةروطخلا
حلاسصم بسسحو ،ميلا
ناف ةيندملا ةيامحلا
فارحنا يف لثمتي ثداحلا

ةيحايسس ةرايسس بÓقناو
فاج داو يف اهطوقسسو
نيع ةيرق ىمسسملا ناكملاب
،ةكولمات ةيدلب وكرا

30 ةباسصإا ىلإا ىدأا امم
تاباسصإاب لوألا سصاخسشأا

ةنسس71 غلبي ةددعتم
81 ناغلبي نارخآا ناسصخسشو
مت ةفلتخم حورجب ةنسس
نم ناكملا نيع يف مهفاعسسإا

ةيامحلا ناوعأا فرط
ىلإا مهلقنو ةيندملا
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
ظفل نيأا ةكولمات ةيراوجلا
هسسافنأا لوألا ةيحسضلا
ارثأاتم كانه ةريخألا

.ةغيلبلا هتاباسصإاب
لسصتم قايسس يفو
201 ينطولا قيرطلا دهسش
اديدحت ةكولمات ةيدلب
يداو ىمسسملا ناكملاب
مادطسصا ثداح ،حلاملا

،تابكرم ثÓثل ،يلسسلسست
نيسصخسش  ةباسصإا فلخ

ةروطخلا ةتوافتم حورجب
ىلإا مهلقنو مهفاعسسإا مت
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
.ةكولمات  ةيراوجلا

 ناوسضر. ب
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. نيريبك ريدقتو مارتحاب اهيلإا رظنت نأا ’إا عيطتسست ’

ةيليجحلا ةأارملل هيزنلا لثملاو جذومنلا .. رشضخلب ةيناغ ةذاتشسألا

ترهم ةينفلا أهتريصسم يف
ةقثاولا ةديئولا أه˘تاو˘ط˘خ˘ب
عارصصلا تأيأكح ةيدحتملا
ملعلا ،مÓظ˘لاو رو˘ن˘لا ن˘ي˘ب
، ديلقتلاو عادبإ’ا ،لهجلاو
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م نأ˘˘ك أ˘˘م˘˘ف
ع˘جار˘ت˘ي نأا ’إا يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ةأار˘م’ Óً˘ي˘ج˘ب˘ت ًأ˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م
ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘صشخ تل˘˘˘ت˘˘˘عا

د˘ه˘ع نأا ة˘ن˘ل˘ع˘م  حأ˘ج˘ن˘لاو
نأح دق نفلا يف  عادبإ’ا

حأتج˘ي نأا ر˘يو˘ن˘ت˘ل˘ل د˘ب ’و
ًأحصستكم لوقعلاو نأهذأ’ا

ةيعأمتج’ا ديلأ˘ق˘ت˘لا ةو˘غر
أ˘م ى˘ن˘غ˘لا ن˘م˘ف ، ة˘ف˘˘ئاز˘˘لا
ءوصضلا طي˘ل˘صست بجو˘ت˘صسي

أهنأكم يف أهعصضوو أهيلع
يه ..نيتريبكلا أ˘ه˘ت˘نأ˘كمو
تأ˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا زار˘˘˘ط ن˘˘˘م
د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
ةيفأقثلا ةيو˘بر˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا
تمدق دق تنأكو ، ةينفلا
ءأ˘ط˘عو ة˘ي˘ن˘غ ةر˘ث ة˘بر˘ج˘˘ت
زيمملا هرثأا ىقبيصس Óصصتم
. اروفحم

تابقع
ة˘ي’و˘ب ل˘ج˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف
قيرطلا نكي مل  ةليصسملا

ةينأغ ةذأتصسأ’ا مأمأا ًادبعم
يف تددمت دقف ، رصضخلب

، ةر˘ي˘ث˘ك تأ˘ب˘ق˘ع أ˘ه˘ق˘ير˘ط
ي˘ف ةأار˘م˘لا رو˘ه˘˘ظ نأا كلذ
نأك ةظفأحملا تأعمتجملا
، نيدلاو فرعلل ًأفلأخم دعي
تحت للذت كلذ لك نكل
ة˘˘˘˘˘يذ’و˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا أ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تدارإا

أهيدحتو يوقلا أهرارصصإاو
ةرأثتصسا لجأا نم بأعصصلل

ة˘ي˘م˘ن˘تو  أ˘ه˘م˘عار˘˘ب لأ˘˘ي˘˘خ
م˘˘˘ه˘˘˘تارد˘˘˘قو م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘هاو˘˘˘م
حر˘صسم˘ل˘ل أ˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عاد˘˘بإ’ا
ر˘ي˘ب˘ك رود ن˘م ي˘صسرد˘م˘˘لا

ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع ر˘˘ثأاو
لأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘صش
ردأق ليج قلخو بÓطلاو
حأ˘˘ج˘˘ن˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
ت’أجم ةفأك يف زيمتلاو
أهتأيدحت ةهجاو˘مو ةأ˘ي˘ح˘لا

فاد˘˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘ع
م˘ي˘ق˘لا سسر˘˘غو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
سضورع لÓخ ن˘م ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا

حور بكاو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘صسم
تأ˘ع˘ل˘ط˘ت ي˘ب˘ل˘تو ر˘صصع˘˘لا
مهيلإا هجو˘ت˘تو ، ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
، ببحمو ركتبم بولصسأأب
’ يتلا ةأارملا ةينأغ تبثتل
أ˘˘ه˘˘ل ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت اذإا ’إا أاد˘˘ه˘˘˘ت
أ˘˘˘صضر˘˘˘لا تلأ˘˘˘نو أ˘˘˘˘هدار˘˘˘˘م
مارتح’او ريدقتلا تكتفاو
نم ةدحاو مويلا تتأب لب ،
ًأ˘˘جذو˘˘م˘˘˘ن نر˘˘˘صص ي˘˘˘ئÓ˘˘˘لا
ةأار˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م ىذ˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ىلإا ةعلطتم˘لا  ة˘ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا

يف يدأيرلا أهرود ةصسرأمم
،  هريونتو عمتجملا فيقثت

أ˘ه˘ي˘عأ˘˘صسم تل˘˘ل˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح
تر˘ه˘ظ أ˘مد˘ن˘ع حأ˘ج˘˘ن˘˘لأ˘˘ب
يف  أهلأمعأا  جأتنو رداوب

أهيدل ةعدبم بهاوم لقصص
يك ةيركفو ةينف تأينأكما
ل˘صصو˘نو أ˘ه˘تاو˘صصأا ل˘˘صصت

مهل أهدير˘ن ي˘ت˘لا ة˘لأ˘صسر˘لا
، ةيحرصسملا ةصصنملا  ىلع
نأمحرلا ةبه ةويون نب لثم
ديزأي ةينيم ، مÓصسا ديبع ،
ىصسيع ومح ،دلأخ رومع ،
، بويأا يصسرجه ، قأحصسا
جاو˘ع ، ل˘ي˘صسأا ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب

نأيز ، ىرصشب ةزبل ، داوج
ءأ˘ير˘كز يداو˘˘ج ، ن˘˘ير˘˘صسن

موهللا دبع ، طصسأبلا دبع
ي˘م˘هار˘˘ب ، ة˘˘ج˘˘يد˘˘خ ءأ˘˘ي˘˘ه
. نورخآاو هللأب مصصتعملا

... ةفلتخم ةبرجت
دادتما وه نأصسنإا يأا رصضأح
لجأا نمو ، هيصضأمل يعيبط
ي˘صضأ˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي نأا

نأا بجي ،سسفنلا يف قمع
ي˘˘˘˘˘˘نأ˘˘˘˘˘˘مأ’ا بعو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسي
نم ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا فاد˘هأ’او
هذه تنأك اذإا ةصصأخ ،أهلجأا
ة˘ع˘ف˘ن˘م تاذ تأ˘حو˘م˘˘ط˘˘لا

بح قحتصست ثيحب ، ةمأع
ق˘ل˘ع˘ت˘تو ، سسأ˘ن˘لا مار˘ت˘حاو
ةمدخو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘نأ˘مأأ˘ب
.نطولا

حأ˘ج˘˘نو حأ˘˘ف˘˘ك ة˘˘صصق ي˘˘ه
ر˘صضخ˘ل˘ب ة˘ي˘نأ˘غ ةذأ˘˘ت˘˘صسأ’ا

2891يرفيف10 ديلاوم
ة˘ل˘صصح˘ت˘م ، ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع
ة˘غ˘ل˘لا ي˘ف سسنأ˘صسي˘ل ى˘ل˘˘ع
ةذأتصسأا ،  يبرعلا بدأ’او
تبأاد ، ةيئادتب’ا ةصسردملا

ةيقيقح ةاون ليكصشت ىلع
ةيصسرد˘م ة˘ي˘حر˘صسم ة˘قر˘ف˘ل
ةصسردم تنأكف ، ةيجذومن

نيع˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع بلأ˘ط
أبحرو أعصساو ءأصضف لجحلا
و ةيعادبإ’ا أهتكلم رجفتل
لمأعتلا يف ديرفلا أهبولصسأا

ءأمصسأا زربتل  ةئصشأنلا عم
ليمتلا يف نوزيمتم معارب
أ˘هد˘ع˘ب ن˘مو ،  ي˘حر˘صسم˘˘لا
عاد˘˘بإ’ا ءأ˘˘م˘˘صس ي˘˘ف أ’أÓ˘˘ت
ىر˘خأا ءأ˘م˘صسأا ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا
ةبرجت نع هؤواوصضأا يكحت
نو˘كت ي˘˘كل تق˘˘ل˘˘خ ةأار˘˘ما
ىلع تقتفت ثيح ، أجذومن
ي˘هو ة˘بأ˘صش بهاو˘م أ˘ه˘يد˘ي
ل˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا رود يدؤو˘˘˘˘ت
ءادأا يصسرد˘م˘لا ي˘حر˘صسم˘لا

ةدأهصشب راد˘ت˘قأ˘ب Óـي˘ث˘م˘تو
ته˘˘جاو .  ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

يروكذلا عمتج˘م˘لا ة˘ي˘نأ˘غ
فلتخا ناديم يف يديلقتلا
أهتÓيمز نيدأيم عم ًأيبصسن
حرصسـملا  ةينأغ تقرـط ذإا ،
ة˘صسرد˘م م˘عار˘ب أ˘ه˘ت˘˘قر˘˘ف˘˘ب

Óًيـثمت نمحرلا دبع بلأط
تمهصسأاو ،ًأجارخإاو ًادادعإاو
لأ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأ’ا سضع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف
ًارأكفأا ترولبو ةيحرـصسملا
. سضورـعلل

... ةيتاذ ةدارإا
ميقلا ىلع زيكرتلا

عمتجملا لجصس ةليجح يف
ًأظوحلم ًأعجارت يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
يو˘˘˘ثاد˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘لا مأ˘˘˘˘مأا
نفلا ةفحم ىلع لومحملا
ةينأغ تعقو ذإا ، يحرصسملا
لمعت ةدحاو لوأأك أهمصسا

ى˘ل˘ع ، حر˘صسم˘لا ل˘ق˘ح ي˘˘ف
م’آ’ا كل˘ت ل˘ك ن˘م م˘غر˘˘لا

˘˘مأ˘˘صسج˘˘لا تأ˘˘ي˘˘ح˘˘صضت˘˘˘لاو
’إا ، سشيعلا فظصش فورظو
أهتفقثو أهصسفن تمsلع أهنأا

ةءار˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تب˘˘˘ظاوو
ي˘˘ف أ˘˘ه˘˘كراد˘˘م ع˘˘ي˘˘صسو˘˘تو
ل˘ي˘صصأ˘ف˘ت˘ب قأ˘ح أ˘˘م كل˘˘حأا

تأمÓع تلجصسف ..أه˘تأ˘ي˘ح
ت’أ˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘بإا
تنأكف ، نون˘ف˘لاو ة˘فأ˘ق˘ث˘لا
ة˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشلا
أ˘مو أ˘ه˘تأ˘عاد˘بإأ˘ب ة˘ع˘˘مÓ˘˘لا
لصضفب ةبصشخلا ىلع هتمدق
نم أهتصصأخ معاربلا ةقرف
ءاوصس ، ةمهم ةزيمتم راودأا
أينو˘م˘صضم أ˘ي˘فأ˘ق˘ث مأا أ˘ي˘ن˘ف
ت’’د˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع أ˘˘˘˘ير˘˘˘˘كف
ة˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ˘˘صضم˘˘لاو
تمدق سضورع يف كلذو..
، ةدع تأ˘طأ˘صشن ة˘ب˘صسأ˘ن˘م˘ب
يئÓلا نم ةدحاو تحبصصأأف
ة˘يو˘ق ة˘ي˘تاذ ةدارإأ˘ب نز˘ي˘م˘ت

ز˘ئاو˘ج تد˘صصحو ،ة˘ق˘ي˘م˘ع
ي˘˘˘˘عاد˘˘˘˘˘بإ’ا أ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأأ˘˘˘˘˘ت
يف ةقلأأتملا أ˘ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب
.. أيلحم تأبصسأنملا

ر˘ت˘صسأ˘م˘لا ة˘ب˘حأ˘صص تز˘كر
يرئازجلا بدأ’ا سصصصخت
أ˘˘ه˘˘م˘˘هو أ˘˘ه˘˘عور˘˘صشم ي˘˘˘ف
رود˘˘لا  ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا
حرصسملأب طونم˘لا ي˘لأ˘ح˘لا
فيقث˘ت و˘هو ’أا ي˘صسرد˘م˘لا
ي˘ل˘م˘ع بو˘ل˘صسأأ˘ب ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
نم ميلعتلا أادبم هيف ققحتي

ليصصوتو ، حرصسملا لÓخ
نم ، معاربلل ةمهم ةلأصسر
م˘ه˘لأ˘˘ي˘˘خ ةرأ˘˘ث˘˘ت˘˘صسا لÓ˘˘خ
مهتاردقو مهبهاوم ةيمنتو
ل˘ك ة˘صصير˘ح ، ة˘˘ي˘˘عاد˘˘بإ’ا
ىلع زيكرت˘لا ي˘ف سصر˘ح˘لا
ةيبرعلاو ةيعأمتج’ا ميقلا
ة˘˘ل˘˘صص ل˘˘ث˘˘م ، ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صصأ’ا
قد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلاو مأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حرأ’ا

نطو˘لا بحو ، ة˘عأ˘ج˘صشلاو
ي˘ف أ˘ه˘صسر˘غو ة˘ن˘طاو˘م˘لاو
لÓ˘خ ن˘م لأ˘ف˘طأ’ا سسو˘ف˘ن

مءÓتت ة˘ي˘حر˘صسم سصو˘صصن
مهل ةيرم˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ع˘م
تاردأ˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع كلذو
ي˘ت˘لا ة˘فدأ˘ه˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
˘مر˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد أ˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
سضع˘ب ز˘يز˘ع˘ت˘ل ي˘صسرد˘م˘لا
يتلاو ، ةيميلعتلا بناوجلا
يصسردم˘لا حر˘صسم˘لا نو˘كي
ل˘ث˘م ، أ˘ه˘تأ˘ي˘لأ˘ع˘˘ف رو˘˘ح˘˘م
ة˘يرو˘ثو ة˘ي˘ن˘˘طو د˘˘ي˘˘صشأ˘˘نأا

نم لفطلا فرع˘ت˘ي ة˘ي˘ن˘يدو
ه˘˘ي˘˘صضأ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع أ˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
نم هب رخزي أمو ليصصأ’ا
ةينأصسنإا جذأمنو ةليبن ميق
نأا ق˘˘م˘˘ع˘˘لاو ءار˘˘ث˘˘لا ن˘˘˘مو
، ةن˘ي˘م˘ث˘لا هزو˘ن˘كب ه˘ط˘بر˘ن

د˘م˘ت˘صست تأ˘ي˘حر˘˘صسم ر˘˘ب˘˘ع
قيرع˘لا أ˘ن˘ثار˘ت ن˘م أ˘ه˘تدأ˘م
ةركتبم ’ولح لفطلل مدقت
ريغتب ريغتت ’ ةدلأخ أميقو
ءأ˘ق˘لإاو ، نأ˘كم˘لاو نأ˘˘مز˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ير˘ع˘صشلا د˘ئأ˘˘صصق˘˘لا
ار˘ع˘˘صش أ˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا فÓ˘˘ت˘˘خا

ءأ˘ق˘لإ’او م˘يد˘ق˘ت˘لاو ار˘˘ث˘˘نو
ىلإا فدهي يذلا يتوصصلا
ةيبرعلا ةغللا بح خيصسرت
،  م˘˘عار˘˘˘ب˘˘˘لا سسو˘˘˘ف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
يذ˘˘لا حر˘˘˘صسم˘˘˘لا فÓ˘˘˘خ˘˘˘ب
ة˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘لا سسر˘˘غ˘˘ي
ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا تادأ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
و ةيبأج˘ي’ا تأ˘ي˘كو˘ل˘صسلاو
رأ˘˘ه˘˘بإ’ا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
حر˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا تأ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
.روكيدلاو ةءأصضإ’أك

ةقابسس
ةيبرملا ةذأتصسأ’ا  مصسا زرب

تلمع يتلا رصضخلب ةينأغ
ة˘˘˘صسرد˘˘˘م  ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
يطوب ردأقلا دبع يواركز
4102ىلإا3102 نم حئأصس
د˘˘ب˘˘˘ع بلأ˘˘˘ط ة˘˘˘صسرد˘˘˘مو ،
ىلا4102 ن˘م نأ˘م˘˘حر˘˘لا
ى˘لإا ة˘فأ˘صضإ’أ˘ب اذ˘ه أ˘ن˘مو˘ي

ةطصسوتم يف أقبأصس أهلمع
، أ˘˘˘صضر د˘˘˘ي˘˘˘صشر د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
نأ˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يواد˘˘ب˘˘ع

دصس يطو˘ط˘خو ير˘ي˘صصب˘لا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘يار ع˘فر˘ت˘ل ، ةد˘˘قأ˘˘ع˘˘ت˘˘مو
’ عمتجمل ةي˘لأ˘ع يد˘ح˘ت˘لا
ةأار˘˘م˘˘لا بهاو˘˘م ي˘˘˘ف ىر˘˘˘ي
ًأجورخ ’إا أه˘ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
يف ، ةصضرتفملا هتعأط نع
ة˘˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جا فور˘˘ظ ل˘˘˘ظ
حمصست ’ ديلأقتو تادأعو
ن˘ف˘لا م˘لأ˘ع جو˘لو˘ب ةأ˘ت˘ف˘ل˘ل

ى˘ق˘ي˘صسو˘م˘لاو حر˘˘صسم˘˘لأ˘˘ك
ًأ˘جور˘خ هر˘ب˘ت˘ع˘تو ر˘ع˘صشلاو
ةبحأصص نكل ، فارعأ’ا نع
فقت مل  ةزيمتملا لأمعأ’ا

، ط˘ق˘ف يد˘ح˘ت˘لا اذ˘ه د˘ن˘˘ع
نم لوأا كلذك تنأك أمنإا
لخدت˘ل  ة˘ئ˘صشأ˘ن˘لا د˘ي˘ب ذ˘خأا

نم ، مهعم ليثمتلا لأجم
˘˘˘مأا»  تأ˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘صسم لÓ˘˘˘خ
، رورملا ثداوح ، ديهصشلا

ةر˘˘˘ئأ˘˘˘ط طو˘˘˘ق˘˘˘صس ة˘˘˘ثدأ˘˘˘ح
يتلا ، « ..  مأ’ا ، كيرأفوب
ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ˘˘ب تمد˘˘ق
. ىحصصفلا

ةيعادبإا ةيلقع
نيع نيعدبملا ةنيدم ةنبا
عمتجم˘لا ته˘جاو  ل˘ج˘ح˘لا
أ˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كل ، يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تب˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت نأا تعأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ةيلقع لمحت أهنأا نيرخآÓل
لقع تاذ أهنأاو ، ةيعادبإا
ة˘كر˘ح˘˘ل˘˘ل ف˘˘ي˘˘صضت و ر˘˘ي˘˘ن
ةكرحلا ىلإاو ةنبل ةيفأقثلا
ة˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا

أهنصضتحا أهدنعو ، ةوطخ
، أ˘ه˘ب اور˘خ˘ت˘فاو ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

كلذ يف هلك دوعي لصضفلاو
‐ ىلأعتو هنأحبصس هللا دعب

ةلئأعلا نم ‐ أهلوق بصسح
سضع˘بو ءأ˘ي˘˘لوأ’او ل˘˘هأ’او
ن˘ك ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا أ˘˘ه˘˘تÓ˘˘ي˘˘مز
م˘˘˘عد˘˘˘لا أ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
مهصسأار ىلعو ةد˘عأ˘صسم˘لاو
ر˘يد˘م˘لاو ي˘بر˘م˘لا م˘ل˘ع˘م˘˘لا
، ة˘ي˘ل˘ع ى˘صسي˘ع د˘عأ˘ق˘ت˘م˘لا
بأ’ا ة˘˘بأ˘˘ث˘˘م˘˘ب نأ˘˘ك يذ˘˘لا

ربع كلذو خأ’او يبرملاو
ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا ة˘˘فأ˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
، عاد˘بإ’ا ى˘ل˘ع ةز˘˘ف˘˘ح˘˘م˘˘لا
زيفحتلاو عيجصشتلأب ءاوصس
يونعملا معدلا لك ريفوتو
،  معاربللو أهل يصسفنلاو
Óً˘ه˘صس ق˘ير˘ط˘لا ن˘كي م˘˘ل˘˘ف
أ˘ه˘مأ˘مأا دورو˘لأ˘ب أ˘صشور˘ف˘م
أهحأجن نأ’ هب زتعت يهو
ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ِتأأ˘˘˘ي م˘˘˘ل
تأيحرصسم نمو  «لهصسلا

أ˘ه˘ب تق˘لأأ˘ت ي˘ت˘˘لا  ة˘˘ي˘˘نأ˘˘غ
˘˘مأا» ة˘˘ي˘˘حر˘˘˘صسم ، ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
يرفيف81 « د˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا
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ة˘ي’و ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م
ةقرف أنيلع لط˘ت ة˘ل˘ي˘صسم˘لا
دبع بلأ˘ط ة˘صسرد˘م م˘عار˘ب
يت˘لا ة˘ي˘حر˘صسم˘لا ن˘م˘حر˘لا
، زيمتلاو فارتع’ا تكتفا
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا لأ˘ج˘م تم˘ح˘ت˘˘قا
معارب ةعومجمب يحرصسملا

مهرأمعأا لد˘ع˘م ىد˘ع˘ت˘ي ’

لوأ˘˘ح ،  تاو˘˘ن˘˘صس90 ـ˘˘لا
أهت˘م˘يز˘ع ط˘ي˘ب˘ث˘ت سضع˘ب˘لا

ليث˘م˘ت˘لا م˘لاو˘ع لو˘خد ن˘م
تاذ ج˘˘ج˘˘ح˘˘ب ي˘˘حر˘˘صسم˘˘˘لا

، ةيروكذ ةيفأ˘ق˘ث ة˘ي˘ع˘جر˘م
ةأار˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘نأ˘˘غ تل˘˘م˘˘ح˘˘˘ف
أ˘ه˘عور˘صشم م˘ه ةءأ˘ط˘ع˘˘م˘˘لا
ترأ˘صص ى˘ت˘ح ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا
نأمحر˘لا د˘ب˘ع بلأ˘ط ة˘قر˘ف
تاذ ةلمتكم ةيحرصسم ةقرف
تباو˘˘˘˘ثو سسصسأاو د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘ق
أهترهصش تد˘ع˘تو  ة˘ن˘ي˘صصر
ينفلا ط˘صسو˘لا ي˘ف أ˘ي˘ل˘ح˘م
ي˘ن˘طو˘˘لاو يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

ثي˘ح ،حر˘صسم˘لا رو˘ه˘˘م˘˘جو
ة˘ي˘حر˘صسم ة˘قر˘ف تح˘˘ب˘˘صصأا

ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ب ة˘˘ل˘˘مأ˘˘كت˘˘م
. أهتاذ دحب ةمئأق ةيحرصسم
سصÓخإÓ˘ل  جذو˘م˘نأا ة˘ي˘نأ˘غ
عفأنملل نأيصسنو سصرحلاو
تنأك لب ، ةدرجملا ةيتاذلا
ربع أيدأ˘ي˘ق ًار˘صصن˘عو ةود˘ق
ثيد˘ح˘لأ˘˘ب سسي˘˘لو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

هددري أم اريثك يذلا هدحو
. قيبطت وأا ليلد نود أهريغ
ة˘ح˘ل˘صصم ة˘ي˘نأ˘غ ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م
أم ميدقت يف أهرودو ةقرفلا
ريخلا وحن سسأنلا ديب ذخأأي
، نأ˘صسنإ’ا ءأ˘ن˘˘بو قد˘˘صصلاو
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت تحار اذ˘˘كهو
ل˘ب بصسح˘ت ي˘هو حر˘صسم˘˘لا
ةهجاو نفلا نأا ىلع دكؤوت
ن˘˘كل ، ةر˘˘ثؤو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لأ˘˘˘صضن
غيصصلا ن˘ع د˘ع˘ب˘ت ة˘غ˘ي˘صصب
هذ˘هو ،ةر˘صشأ˘ب˘م˘لا ة˘ماد˘ه˘˘لا
ريبك مازتلا يه ةيلوؤوصسملا

نمل ةرخفم هنكل بعصصو
ةراد˘ج تب˘ث˘ي نأا ع˘ي˘ط˘ت˘˘صسي
ىنعملا اذه يفو ، ًأعادبإاو
د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ت  ة˘ي˘نأ˘˘غ تحار
ًادو˘ه˘ج˘مو ًءأ˘ب˘عأا ة˘ل˘م˘ح˘ت˘م
أ˘ه˘تارد˘˘ق زوأ˘˘ج˘˘ت˘˘ي بع˘˘ت˘˘ب
ةصصأخلا أهفورظو ةيحصصلا
ةأنأعملا نأا نيرخآÓل تبثتل
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’ ةدأ˘˘˘ع˘˘˘صس أ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
عادبإ’أب أّلإا أهيلع لوصصحلا

أ˘˘˘˘صضيأا تحارو ، ةدأ˘˘˘˘˘جإ’او
ة˘ئ˘صشأ˘ن˘لا أ˘ن˘ه ن˘م «ي˘بر˘˘ت»
ل˘ك ل˘ب˘قو ’وأا ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م
ل˘م˘ع˘لا سسيد˘ق˘ت ن˘م ءي˘˘صش
سسأ˘˘˘˘صسحإ’ا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تو
أهرود ةيدأأتو ةيلوؤو˘صسم˘لأ˘ب

ةلصضأنمو ةدئار مث ةنأصسنإأك
.نوكت عقوم لك يف
ي˘ئأ˘ق˘ت˘ن’ا در˘صسلا اذ˘ه ن˘˘م
مأحتقأب هنإا لوقلا عيطتصسن

لأ˘˘ج˘˘م ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘نأ˘˘˘غ
كدنا دق يصسردملا حرصسملا

ديلأقتلا نوصصح نم نصصح
يروكذلا عمتجملا لظ يف
دملا هجو يف أهأعري يذلا
، نفلا ناديم يف يثادحلا

أهمعار˘بو ة˘يأ˘غ حأ˘ج˘ن أ˘مو
Óيلد ’إا ةمÓع لكصش يذلا

ةأار˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ج˘˘صضن ى˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ˘˘˘ب ةر˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

لد د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف  ، فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’او
أهصسفن سضر˘ف ي˘ف أ˘ه˘حأ˘ج˘ن

ةيبرمو ةصسرمتم ة˘م˘ل˘ع˘م˘ك
ةلعأفو ، ةيحرصسم ةبردمو
نفلا بورصض مهأا دحأا يف
.«نونفلا وبأا» وه لب

مسساقلا لسصيف .د :ملقب
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ايئاسضق قوبسسم مهدوقي صصاخسشأا ةينامث نم نوكتت
ةياجبب تابكرملا ةقرشس يف ةشصتخم رارششأا ةعامج كيكفت
ة˘ي˘ئأ˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملأب
ةيأجب ةي’و نمأأب ةيئأصضقلا

عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا ة˘˘˘يأ˘˘˘ه˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
ةعأمج كيكفت نم يصضأملا
ة˘قر˘صس ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م رار˘صشأا
عون ن˘م ة˘صصأ˘خ تأ˘ب˘كر˘م˘لا
نم نوكتت ،سسكيليه أتويوت
م˘هدو˘ق˘ي سصأ˘خ˘صشأا ة˘ي˘˘نأ˘˘م˘˘ث
حوار˘ت˘ت ،أ˘ي˘ئأ˘˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم
83و12 ن˘ي˘ب أ˘م م˘هرأ˘م˘˘عأا
ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ن˘م ة˘ثÓ˘ث ،ة˘˘ن˘˘صس
ة˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي م˘ه˘ي˘˘ف
نوردحني ةيق˘ب˘لاو ة˘ل˘ي˘صسم˘لا

.ةيأجب ةي’و نم
دعب تءأج ةيلمعلا ليصصأفت
أ˘يأ˘ح˘صضل ىوأ˘كصش ل˘ي˘ج˘صست
عون نم مهتأبكرم تصضرعت
Óيل ةقرصسلل سسكيليه أتويوت
دعبو ،ني˘لو˘ه˘ج˘م فر˘ط ن˘م
ير˘˘ح˘˘تو ثح˘˘ب تأ˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘ع˘˘صساو
،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ءأ˘كر˘صشلا ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لأ˘˘بو
م˘ت ن˘ي˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
مهيف هب˘ت˘صشم˘لا د˘حأا ف˘ي˘قو˘ت
رخآا فيقوتو ،ةليصسملا ةي’وب
ةيأجب ةن˘يد˘م˘ب ءأ˘ي˘حأ’ا د˘حأأ˘ب
نم ةبكرم ةقرصس لوأح أمدعب
سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو .عو˘ن˘لا سسف˘ن
م˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘كصسم
تاودأ’ا نم ديدعلا عأجرتصسا
ة˘قر˘صس ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست ي˘ت˘˘لا
قبأطم زأفق أهنم ،تأبكرملا
ن˘م ه˘عأ˘˘جر˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت يذ˘˘ل˘˘ل
حئارصش ةدع ،ةميرجلا حرصسم
أصصيصصخ لم˘ع˘ت˘صست ة˘ي˘ف˘تأ˘ه
ة˘˘قر˘˘صس د˘˘ن˘˘ع ق˘˘ي˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
تر˘ف˘صسأا د˘˘قو ،تأ˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةيوه ديدحت ن˘ع تأ˘ير˘ح˘ت˘لا
ة˘˘˘بأ˘˘˘صصع˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘فأا ي˘˘˘˘قأ˘˘˘˘ب

ف˘˘صشك أ˘˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
مهيف هبتصشملا نأأب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
رار˘˘صشأا ة˘˘بأ˘˘صصع نو˘˘ل˘˘˘كصشي
ة˘˘˘قر˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
أتويو˘ت عو˘ن ن˘م تأ˘ب˘كر˘م˘لا

ى˘لإا أ˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو سسكي˘˘ل˘˘ي˘˘ه
سضر˘˘غ˘˘ل ةروأ˘˘ج˘˘م تأ˘˘˘ي’و
رأيغ عطقك أهعيبو أهكيكفت
.لمعتصسم

زجنأا قيق˘ح˘ت˘لا ة˘يأ˘ه˘ن د˘ع˘ب
هبت˘صشم˘لا د˘صض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق ل˘جأ’ م˘ه˘ي˘ف
دادعإ’ا لجأ’ رارصشأا ةيعمج
ة˘قر˘صسلا تأ˘يأ˘ن˘˘ج بأ˘˘كتر’
فورظب ةنرتقملا ةلوأحملاو
،ر˘˘صسكلا ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ،دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
تاذ تأ˘ب˘كر˘م رأ˘˘صضح˘˘ت˘˘صسا

يد˘م˘ع˘لا بير˘خ˘ت˘لا ،كر˘ح˘˘م
ةيو˘ه لأ˘ح˘ت˘نا ،ر˘ي˘غ˘لا كل˘م˘ل
.لتقلأب ديدهتلا ،ريغلا

مأمأا نيفوقوم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘تو
ة˘˘˘ي˘˘˘ئأ˘˘˘صضق˘˘˘لا تأ˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘ف رد˘صص ن˘يأا ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا

،عاديإا رمأا مهنم ةعبرأا قح
ةبأقرلا تحت أعصضو نيرخآاو
ه˘ب˘ت˘صشم أ˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ئأ˘صضق˘لا
أ˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص أ˘م˘ه˘˘ي˘˘ف
يف أمهنوك سضب˘ق˘لأ˘ب ر˘ماوأا

كلذ عم ةازاوملأب .رارف ةلأح
ني˘ي˘ئاز˘ج ن˘ي˘ف˘ل˘م زأ˘ج˘نإا م˘ت
ه˘ب˘ت˘صشم د˘صض ن˘ي˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
،ةبأصصع˘لا دار˘فأا ن˘م أ˘م˘ه˘ي˘ف

كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صساو ةزأ˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأ’
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ف˘˘صصب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

قح يف ردصص نيأا ،ةعورصشم
اذفأن أصسبح مأع ةبوقع لوأ’ا

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لأ˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘˘˘غو
ينأثلاو ،جد000,05 أهردق

ةمارغب مكح هقح يف ردصص
.جد00003 أهردق ةيلأم

ت . Ëرك

0202 يف ةيقيرفإ’ا قاوسسأ’ا وحن
 ةميقب عئاشضب ريدشصت

راردأاب رانيد نويلم071 زواجتت
ةيلحم عئأصضب ريدصصت مت
ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا قو˘˘صسلا و˘˘ح˘˘ن
نويلم071 قوفت ةم˘ي˘ق˘ب
ةرأ˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت رأ˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف جد
لÓخ ةيدودحلا ةصضيأقملا
أمبصسح ،ةيصضقنملا ةنصسلا
حلأصصم ىدل سسمأا ديفتصسا

ة˘ي’و˘ب ةرأ˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
. راردأا

ع˘ئأ˘صضب˘لا كل˘˘ت ترد˘˘صصو
نادلبو رجينلاو يلأم وحن
أم ل˘بأ˘ق˘م ىر˘خأا ة˘ي˘ق˘ير˘فإا
نم جد نويلم001هتميق
حصضوأا أم˘ب˘صسح ،تادراو˘لا

ي˘ف˘صسو˘ي ةرأ˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
كل˘˘ت تل˘˘م˘˘صشو. د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
حلملاو رومتلا تاردأصصلا
تأ˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو ي˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
موينمو˘لأ’او ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب
ذ’و˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو
تأ˘˘عأ˘˘ن˘˘صص تأ˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘مو
بصسح ،تأينأطبو ةيديلقت
. ردصصملا تاذ
تلمصش دقف تادراولا أمأا
مأنغأاو ل˘بإا ن˘م ي˘صشاو˘م˘لا

ءأنح˘لا تأ˘ج˘ت˘ن˘مو رأ˘ق˘بأاو
لباوتلاو رصضخأ’ا يأصشلاو
ى˘لإا ة˘ف˘ف˘ج˘م˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لاو

ءأ˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا ةرذ˘˘˘لا بنأ˘˘˘ج
ة˘فأ˘ج˘لا لو˘˘ق˘˘ب˘˘لاو زرأ’او
فيصضي ،ةصشمقأ’ا سضعبو
. لوؤوصسملا تاذ
ل˘م˘ع˘ت بنأ˘ج˘لا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ى˘ل˘˘ع ةرأ˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ن˘ي˘˘ل˘˘مأ˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت
يتلا سصرفلأب ن˘ي˘يرأ˘ج˘ت˘لا
تأ˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا أ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘حأ˘˘˘˘تأا
ةرأجت ةي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ع˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘تو ة˘˘˘صضيأ˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
رأ˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف تاردأ˘˘˘˘˘˘صصلا
د˘ع˘ب ة˘ي˘جرأ˘خ˘لا ةرأ˘ج˘˘ت˘˘لا
41 ى˘لإا ة˘م˘ئأ˘ق˘لا ع˘ي˘صسو˘ت
أهريدصصتب سصخرم ةعلصس
،ةصضيأقملا ةرأجت رأطإا يف
.هيلإا ريصشأا أمبصسح
ةرأجت طأصشن نإأف ةرأصشإÓل
عم ةيدود˘ح˘لا ة˘صضيأ˘ق˘م˘لا
عبرأا لمصشي يلأمو رجينلا

راردأا ي˘هو ط˘ق˘ف تأ˘˘ي’و
تصسار˘˘ن˘˘م˘˘˘تو يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإاو
أ˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط كلذو ،فود˘˘˘ن˘˘˘تو
كرتصشملا يرازولا رارقلل
ةرأ˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ترازو ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘˘ف ردأ˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘˘لأ˘˘˘م˘˘˘لاو
.44 مقر ةيمصسرلا ةديرجلا

م.ق

ةقباسسم نمسض نيحسشرتملا نم ةئاملاب23,72 ةكراسشم ،لجيجب ىيحي نب قيدسصلا دمحم ةعماج ةرادإا تلجسس
ددع ردق  ثيح ،صسمأا لوأا ةماقملا ،ةيعيبطلا مولعلاو بادآ’ا يمسسق نمسض ،02021202 ةنسسل هاروتكدلا ةداهسش

.احسشرتم8833 ـب نييلامجإ’ا نيلجسسملا

د˘م˘ح˘م ة˘ع˘مأ˘ج ر˘يد˘˘م د˘˘كأا
نأا ،لجيجب ىيحي نب قيدصصلا
ةقبأصسم يف ةكرأصشملا ةبصسن
نيبطقلأب ةمأقم˘لا هارو˘ت˘كد˘لا
سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ن˘ي˘ي˘ع˘˘مأ˘˘ج˘˘لا
،ادج ةفي˘ع˘صض تنأ˘ك ،طرأ˘ف˘لا

ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ي ه˘˘ب˘˘صسح بب˘˘صسلاو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جإا  ن˘˘ماز˘˘˘ت
بار˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع تأ˘˘نأ˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا
تي˘قو˘ت˘لا سسف˘ن ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا

ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘هو
نورأ˘ت˘خ˘ي م˘ه˘ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘لا
ثي˘ح ،م˘ه˘ل بر˘قأ’او بصسنأ’ا
ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا  مد˘˘˘ق
ةق˘ي˘قد تأ˘ي˘ئأ˘صصحإا ة˘ع˘مأ˘ج˘لا
يف روصضحلا ددع يف تلثمت
أكرأصشم424 ـب بادأ’ا ةبعصش
يأا ،Óجصسم6131 لصصأا نم
،ةئأملأب22,23 ـب ردقت ةبصسنب
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صش ي˘˘˘ف أ˘˘˘مأا

دد˘ع رد˘ق˘ف ،أ˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لاو
أكرأصشم582 ـب نيكرأصشملا

،Óجصسم2702 ل˘˘˘صصأا ن˘˘˘م
.ةئأملأب23,72 ـب ردقت ةبصسنب
ةز˘˘م˘˘ح رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا لأ˘˘قو
تمأق هت˘ع˘مأ˘ج نأأ˘ب ،سشر˘ي˘م˘ع
تأ˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ة˘˘فأ˘˘ك ع˘˘صضو˘˘ب
ةي˘ئأ˘قو˘لا طور˘صشلاو ة˘مزÓ˘لا

ريفوت نم أنوروك ةحئأج دصض
تأ˘مأ˘م˘˘كلاو تأ˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيبطلا مقاوطلاو نيكرأصشملل
حأجن نأمصضل ةي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشو
نأك هنأا ىلع ادكؤوم .ةيلمعلا

فلتخم ىلع أيصصخصش أفقاو
تحت تعصضو يتلا فورظلا
ي˘ف ن˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا فر˘˘صصت
ريفوت لجأا نم اذهو ،ةقبأصسملا

ريصسل ةمئÓم˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك

د˘˘ج فور˘˘ظ ي˘˘ف نأ˘˘ح˘˘ت˘˘˘م’ا
هذه حأجنإ’ ةي˘ع˘ي˘ب˘طو ة˘يدأ˘ع
. ةقبأصسملا

انكسسم52 وبتتكم ...
لامهإا نوكتسشي ايوقرت

يقرملا
أنكصسم52 وبتتكم يكتصشي
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصب
ة˘يرو˘صصن˘م˘لا ة˘مأ˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب

رخأأتلا نم لجيج ةي’و برغ
عور˘صشم زأ˘ج˘نإا ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
تاونصس رورم مغر مهتأنكصس
بب˘˘˘˘صسب كلذو ،كلذ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يرأ˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘قر˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘ت
ر˘ي˘غو ة˘ي˘هاو ج˘ج˘ح م˘يد˘ق˘˘تو
عدر˘˘لا بأ˘˘˘ي˘˘˘غو ،ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘م
يتلا تأطلصسلا نم ينونأقلا
حرصص ثيح ،كلذ أهل لوخي
ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ة˘˘مأ˘˘يز ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
نم بلأ˘ط ه˘نأأ˘ب ة˘يرو˘صصن˘م˘لا

ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لا تأ˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو ة˘˘ي’و˘˘لا أ˘˘ه˘˘˘صسأار
دح عصضوو لخدتلأب نكصسلا
ببصسب يرأقعلا يقرملا اذهل

ثيح ،لمأع˘ت˘لا ي˘ف ه˘ت˘يد˘ج ’
قبأصس تقو يف ججحت دق نأك
ة˘ي˘˘صضرأ’ا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص مد˘˘ع˘˘ب
أهصضرعتو ءأن˘ب˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا

رخآا يقرم نأا مغر ،تأق’زن’
ةينكصس ةدحو57 دييصشتب مأق
م˘غرو ،ة˘ي˘صضرأ’ا سسف˘ن ى˘ل˘ع
م˘تو ة˘يد˘ج˘ب ه˘ب˘ل˘˘ط ذ˘˘خأا كلذ
ءأن˘ب˘ل˘ل ىر˘خأا ة˘ي˘صضرأا ه˘ح˘ن˘م
ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ل˘˘˘ظ ه˘˘˘ن˘˘˘˘كل
اذه لك نم رمأ’او ،لطأمتي
ى˘ت˘ح ر˘صضح˘ي ’و بي˘غ˘˘ي ه˘˘نأا
ىلع ةجمربم˘لا تأ˘عأ˘م˘ت˘ج’ا

ة˘صسارد˘ل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ل˘˘˘ح دأ˘˘˘ج˘˘˘يإاو ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
يف هصضرتعت يتلا لكأصشملل
ثدحي ،هعورصشم زأجنإا ليبصس
م˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلاو اذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك

اودجي م˘ل ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م أ˘˘ه˘˘نو˘˘قر˘˘ط˘˘ي أ˘˘بأ˘˘ب
موصضه˘م˘لا م˘ه˘ق˘ح عأ˘جر˘ت˘صسا

يرأقعلا يقرملا اذه طلصستو
نم مزأحو حصضاو لخدت نود
. ةيصصولا تأطلصسلا

 ميهارب.ع

 ةئملاب72 ةيلامجإ’ا ةبسسنلا زواجتت مل ثيحب

لجيج ةعماجب هاروتكدلا تاقباشسم ىلع فيعشض لابقإا

يتقطنم نيب
«صسايكوسس»و «ةليدم»

رانيد رايلم1
رئبب قيرط زاجنإل

ةشسبتب رتاعلا
لأغصشأ’ا ةيريدم تصصصصخ

أفÓغ ةصسبت ةي’ول ةيمومعلا
جد رأيلم2,1 ةميقب أيلأم
نيب طبارلا قيرطلا زأجنإ’
«ةليدم» يتقطنم
«سسأيكوصس»و
أمبصسح ،رتأعلا رئب ةيدلب ميلقإأب

.ةيريدملا سسفن نم ملع
لأغصشأ’ا ريدم حصضوأاو
نأا هل حيرصصت يف ةيمومعلا

يعأطقلا عورصشملا اذه
طبرلا نم نكميصس زكرمملا
نيتقطنملا نيتأه نيب
بونج ىصصقأأب نيتعقاولا
،ملك63 ةفأصسم ىلع ةي’ولا

قيرطلا ميعدت متيصس أمك
.نيتينف نيتأأصشنمب
اذه زأجنإا لأغصشأا نأا فأصضأاو
هفصصو يذلا عورصشملا
ةريتوب ريصست «مأهلا»ـب
لأغصشأ’ا تهتنا ثيح ،ةعيرصس
أميف ،نيتينفلا نيتأأصشنملأب
لوأ’ا رطصشلا ربع لصصاوتت

يأا ،ملك42 ةفأصسم ىلع
أميف ،%07 ـب ردقت مدقت ةبصسنب
أمع» لأغصشأ’ا قلطنتصس
ينأثلا رطصشلل ةبصسنلأب «بيرق
.ملك21 ةفأصسم ىلع
يئ’ولا ريدملا عقوتو
نوكي نأا ةيمومعلا لأغصشأÓل
هلوخدو عورصشملا اذه ميلصست

لÓخ» لÓغتصس’ا زيح
ةنصسلا نم ينأثلا يصسادصسلا
فدهب كلذو «(1202) ةيرأجلا
قطأنملا نأكصس نع ةلزعلا كف
ةيبونجلا ةهجلأب ةلوزعملا
فورظ نيصسحت اذكو ةي’ولل
.مهقطأنمب مهتيبثتو مهتصشيعم

م .ق

نع لقي ’ أم سصيصصخت مت
ح˘لأ˘صصم˘ل ة˘ع˘بأ˘ت ة˘قر˘˘ف04
ًأبصسحت ،نارهو ةي’ول ةرأجتلا
نأمصضل ،مدأقلا نأصضمر رهصشل

ةيقأبتصس’ا ةبقارملا تأ˘ي˘ل˘م˘ع
تاذ تأ˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘صسل
أمب˘صسح ،ع˘صساو˘لا كÓ˘ه˘ت˘صس’ا
سسما لوا هنع نلعأا
.ةرأجتلل يلحملا ريدملا

لÓخ نأ˘م˘غد ة˘صشأ˘كع رأ˘صشأاو
سشمأ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص ةود˘˘ن

رصضخلل ةلمجلا قوصسب ةجرخ
ةل˘م˘ح نأا ة˘مر˘كلأ˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو
ةي˘عو˘ت˘ل ة˘ع˘صساو ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
ىلع ظأفحلا ىلإا يمرت رأجتلا
ةبرأ˘ح˘مو رأ˘ع˘صسأ’ا رار˘ق˘ت˘صسا

رأ˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ح’ا لأ˘˘˘˘˘كصشأا ل˘˘˘˘˘˘ك
ر˘ه˘صشل أ˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ة˘˘برأ˘˘صضم˘˘لا

تأ˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘م نأ˘صضمر
لك بنجتل ةيقأب˘ت˘صسا ة˘ب˘قار˘م
تأجتنملل لمتح˘م بار˘ط˘صضا
ع˘˘صساو˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’ا تاذ
.ةينونأقلا ريغ تأصسرأمملاو

أي˘نأ˘صسلا تأ˘ي˘صشت˘ف˘م نأا زر˘بأا
ر˘ئ˘بو كر˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو نار˘˘هوو
ةيريدمل ةعبأتلا ويزرأاو ريجلا

ةقرف04 مصضت يتلاو ةرأجتلا
ل˘˘كصشب بو˘˘ج˘˘ت˘˘صس ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘م
نوأعتلأب نارهو ةي’و رمتصسم
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لأ˘صصم ع˘˘م
عيم˘ج نأا أ˘ف˘ي˘صضم ،ة˘طر˘صشلاو
كÓ˘ه˘ت˘صس’ا تاذ تأ˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
أمب ةرفو˘ت˘م نو˘كت˘صس ع˘صساو˘لا
ه˘كاو˘ف˘لاو رو˘˘م˘˘ت˘˘لا كلذ ي˘˘ف
أهيل˘ع ر˘ث˘كي ي˘ت˘لا ة˘ف˘ف˘ج˘م˘لا
.نأصضمر رهصش لÓخ بلطلا

نأا ىلإا ددصصلا اذه يف رأصشأاو
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت نار˘˘هو ة˘˘ي’و
ةد˘˘ئأ˘˘م˘˘لا تيز˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘ن˘˘صصم
تأقأط تاذ ركصسلل عنصصمو
بل˘ط ر˘ي˘ث˘كب قو˘ف˘ت ة˘ي˘جأ˘ت˘˘نإا
.ةيوهجلاو ةيلحملا قوصسلا

ر˘صضخ˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘صسبو
م˘ت ثي˘ح ة˘مر˘كلأ˘ب ه˘كاو˘ف˘˘لاو
ة˘ب˘˘قار˘˘م قر˘˘ف تصس د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
،تأعيب˘م˘لا ة˘ق˘بأ˘ط˘م نأ˘م˘صضل

ةرأجتلل يئ’ولا ريدملا ظح’
سضفخ˘نا سسطأ˘ط˘ب˘لا ر˘ع˘صس نأا
جد27 ن˘˘˘˘م دأ˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘كصشب
عوبصسأ’ا دحاولا مارغو˘ل˘ي˘كل˘ل
ىتحو جد05 ىلا مرصصنملا

جوتنملا نأب أنئمطم ،جد04

.ًأعونو ًأمك ارفوتم نوكيصس
ير˘˘ي˘˘صسم مأ˘˘مأا نأ˘˘م˘˘غد ثحو
ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا قو˘˘˘صس
تارأطإاو ةمر˘كلأ˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو
رأ˘ع˘صسأ’ا ة˘ب˘قار˘˘م ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م
كرد˘˘لا ح˘˘لأ˘˘صصمو أ˘˘ي˘˘نأ˘˘صسل˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘كو˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
بن˘ج˘ت˘ل ةرو˘تأ˘ف˘لا ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا
.ةيئأصضقلا تأعبأتملا

هذه» نأا لوؤوصسملا سسفن ركذو
جتنملا ع˘ب˘ت˘ت˘ل ة˘لأ˘ع˘ف ة˘ق˘ير˘ط
ع˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘برأ˘˘ح˘˘مو ر˘˘ع˘˘صسلاو
ة˘˘˘˘˘˘˘برأ˘˘˘˘˘˘˘صضم˘˘˘˘˘˘˘لا لأ˘˘˘˘˘˘˘كصشأا

.«رأكتح’او
ريدم ثدحت ،ىرخأا ةهج نم
ن˘ع نار˘هو ة˘ي’و˘ل ةرأ˘ج˘ت˘˘لا

ىوتصسم ىلع ةديدج ةيلمع
فور˘ظ ة˘ب˘قار˘م˘ل تأ˘قر˘˘ط˘˘لا
يت˘لاو تأ˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل د˘ير˘ب˘ت˘لا
،ةيبأجيإا ج˘ئأ˘ت˘ن ن˘ع تر˘ف˘صسأا

ةبقارم ةيلمع نأا ىلإا اريصشم
متت ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ع˘ئأ˘صضب˘لا
ة˘˘˘صصأ˘˘˘خ قر˘˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘˘صساو˘˘˘˘ب
ة˘ق˘فر˘ب ةرأ˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل

.ينطولا كردلا رصصأنع
م .ق

عسساولا كÓهتسس’ا تاذ تاجتنملا قوسس ةبقارمل

نارهوب ناشضمر رهششل ةبقارملا تايلمعل ةقرف04
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زومرلإ ء’ؤوه ىركذل ءايحإإو ميركت ةباثمب
نادوأاو يديهم نبل ةيفشصن ليثامت

ةمشصاعلاب مشساقلب ميركو
نم ةيفصصن لي˘ثأ˘م˘ت مأ˘ق˘ت

نب يبرعلا نم لكل زنوربلا
نادوأا سسيرو˘˘مو يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
رئاز˘ج˘لأ˘ب م˘صسأ˘ق˘ل˘ب م˘ير˘كو
سسرأم81» يف ةمصصأعلا
د˘ي˘ع ة˘ب˘صسأ˘ن˘م˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
هب حرصص أم بصسح ،«رصصنلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر
م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ى˘˘ط˘˘صسو˘˘لا
ةمأقإا نإا سشأطب لأقو.سشأطب
ةبأ˘ث˘م˘ب و˘ه ل˘ي˘ثأ˘م˘ت˘لا هذ˘ه
«ىر˘كذ˘ل ءأ˘ي˘حإاو م˘˘ير˘˘كت»
مهرأصسم»و «زومرلا» ء’ؤوه
يرو˘˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘خ˘˘˘يرأ˘˘˘ت˘˘˘لا

أصضيأاو نييصسأيصسو ءادهصشك
نأا أفيصضم«.نييرادإا ةدأقك
بصصنيصس يديهم نب لأثمت
يديهم نب يبرعلا عرأصشب
يتلا ةحأصسلأب نادوأا لأثمتو
ن˘ي˘ح ي˘ف ه˘˘م˘˘صسا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
مصسأقلب ميرك لأثمت مأقيصس
همصسأب ةأ˘م˘صسم˘لا ة˘حأ˘صسلأ˘ب
هذه زأجنإا نأا حصضوأاو.أصضيأا
يف لخدي ةثÓثلا ليثأمتلا
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م» رأ˘˘˘طإا
ةيدلبل ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا
˘مأ˘ع˘ل ى˘ط˘صسو˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هذه ولع غلبيصسو.«0202
03.1 » ة˘ثÓ˘ث˘لا ل˘ي˘ثأ˘م˘ت˘لا

ىلع ةتبثم نوكتصسو «رتم
5.2 كمصسب ةيمأخر دعاوق»
تأ˘حو˘ل˘ب ة˘ق˘˘فر˘˘مو «ر˘˘ت˘˘م
تأ˘ي˘صصخ˘صشلأ˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘ع˘˘ت
ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا» تأ˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لأ˘˘˘ب
ة˘ي˘صسنر˘ف˘لاو ة˘ي˘غ˘يزأ˘˘مأ’او
ن˘ي˘ح ي˘ف «ة˘يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’او
لأثمت ل˘ك ة˘ف˘ل˘كت غ˘ل˘ب˘ت˘صس
أقفو ،«ميتنصس نويلم394»
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةدأ˘˘عإا ر˘˘يد˘˘م˘˘ل

ةيدلبلأب ةينارمعلا ةئيهتلاو
.يلع نب فصسآا

لأ˘م˘عأ’ا هذ˘˘ه ز˘˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘صسو
تح˘ن˘لا ذأ˘ت˘˘صسأاو تأ˘˘ح˘˘ن˘˘لا
نونفلل أ˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘صسرد˘م˘لأ˘ب
قيفر ةمصصأعلأ˘ب ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا

دعب هرأيتخا مت يذلا ةبصشخ
ةحوتفم ةين˘طو ة˘صصقأ˘ن˘م»
مييقت ةنجل أه˘ي˘ل˘ع تفر˘صشأا
نينأنف مصضت ةيدلبلل ةعبأت
رتفد قفو اذهو ،نيصصتخم
ىلع ءأنب هدادعإا مت طورصش
عم ةيدلبلل ةقبأصسلا ةبرجتلا
يد˘ي˘مو˘ن˘لا كل˘م˘لا لأ˘ث˘م˘˘ت
أه˘ي˘ف م˘ت ي˘ت˘لا أ˘صسي˘ن˘ي˘صسأ˘م
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘نأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف ةرأ˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسا

.يلع نب لوقي ،«نيصصتخم
نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ثأ˘˘م˘˘ت˘˘لا
ة˘˘فور˘˘ع˘˘م تأ˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشب

ةيريرحتلا ةروث˘لا ءاد˘ه˘صشك
ة˘يرادإا» تاءار˘جإ’ جأ˘ت˘˘ح˘˘ت
ة˘نرأ˘ق˘م «ل˘قأا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو
ة˘صصصصخ˘م˘لا ل˘ي˘ثأ˘م˘ت˘˘لأ˘˘ب
فورعم ري˘غ تأ˘ي˘صصخ˘صشل

كلملأك ةيجرأخلا أهروصص
.لأق أمك ،أصسينيصسأم
هذ˘˘ه زأ˘˘ج˘˘نإا رأ˘˘˘طإا ي˘˘˘فو
لك رأطخإا مت تأتوحنملا

نيدهأ˘ج˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م
ل˘˘˘كصش سصخ˘˘˘ي أ˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ةذبنو ة˘ثÓ˘ث˘لا ل˘ي˘ثأ˘م˘ت˘لا

ةيخيرأتلا أ˘ه˘تارأ˘صسم ن˘ع
ةيمأصسلا ةظفأحملا اذكو
تفرصشأا يتلا ةيغيزأمأÓل

ي˘ف˘ير˘ع˘ت˘لا سصن˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ةيغيزأمأ’أب أهل قفارملا
.يلع نب فيصضي

م .شس

ايقيقح إرطخ هجإوت ناميلصس ينبب ةيقصسملإ ةحاصسملإ
ةيدملاب يحÓفلا مشسوملا ددهي فافجلا حبشش
مصسوم فأفجلا حبصش ددهي
يلأحلا مصسو˘م˘ل˘ل بو˘ب˘ح˘لا

أ˘طأ˘ط˘ب˘لا جأ˘ت˘نإاو1202
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةر˘خأأ˘ت˘˘م˘˘لا
ينب˘ب ة˘ي˘ق˘صسم˘لا ة˘حأ˘صسم˘لا
(ة˘يد˘م˘لا قر˘صش) نأ˘م˘ي˘˘ل˘˘صس
سضأ˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا بب˘˘˘صسب كلذو
ير˘لا د˘صس هأ˘ي˘˘م بو˘˘صسن˘˘م
أم قفو ،ةيدلبلأب يحÓفلا
ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر هر˘˘˘˘كذ
ىفطصصم ةيلحملا ةيحÓفلا

.يموغز
سضأفخن’ يموغز فصسأأتو
ي˘˘ن˘˘ب د˘˘صس ءÓ˘˘ت˘˘ما ة˘˘ب˘˘صسن
دج ىوتصسم» ىلإا نأميلصس
هأ˘˘ي˘˘م ح˘˘صش بب˘˘صسب «جر˘˘˘ح
رد˘˘˘ق˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،رأ˘˘˘ط˘˘˘˘مأ’ا

نييÓم8ـب أيلأح هنوزخم
طقف ءأملا نم بعكم رتم
ه˘تارد˘ق ثل˘ث ل˘ث˘م˘˘ي أ˘˘م يأا
03 ـب ةرد˘ق˘م˘لا ة˘ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ءأملا نم بعكم رتم نويلم
نم ديزي أم» لأق أمك ،وهو
جر˘ح˘لا ع˘˘صضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ
نييحÓف˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل
ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ˘˘˘ب
.«فأفجلأب مهليصصأحم
ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر زر˘˘˘˘بأاو
عأمتجا نأا ةيلحملا ةيحÓفلا

أمهنأأصش نم» نيلمأعلا نيذه
تادو˘ه˘ج˘م ى˘ل˘ع ءأ˘صضق˘لا

ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تار˘˘صشع
ةلئأط ’او˘مأا او˘ق˘ف˘نأا ن˘يذ˘لا
بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘˘عارز ي˘˘˘˘ف
يف ،ةرخأأت˘م˘لا سسطأ˘ط˘ب˘لاو
لكصشمل لح دأجيإا مدع لأح
اد˘˘كؤو˘˘م ،«هأ˘˘ي˘˘م˘˘˘لا سصق˘˘˘ن
نم ةيفأصضإا ةصصح خصض» نأا
ينب دصس نم أقÓطنا ءأملا
ذأ˘ق˘نإأ˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك نأ˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس
بنجتو يحÓف˘لا م˘صسو˘م˘لا
ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا سسÓ˘˘˘فإا
ط˘ي˘ح˘م˘لأ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘صشأ˘˘ن˘˘لا
نأ˘م˘ي˘ل˘صس ي˘ن˘ب˘ل ي˘ق˘صسم˘˘لا
ة˘˘حأ˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

.«رأتكه000.2
ةيفأصضإا ةصصح نأا فأصضأاو
ر˘ت˘م ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ع˘˘برأا ن˘˘م
«ةيفأك» هأيملا نم بعكم
نم رأتكه0002 يقصسل
أهنأاو سسطأطبلاو بوبحلا
ح˘صشل د˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا»
يرور˘˘˘صضلاو رأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘مأ’ا
ل˘ي˘صصأ˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل

جاردإا ىلإا اريصشم ،«أيعيبط
دراوملا ةرازو ىدل بلط»
لوصصحلا لجأا نم ةيئأملا

خ˘˘صضل سصي˘˘خر˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘كلا
د˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘˘م هأ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.«روكذملا

ب.شس

ةمعدملإ دإوملاب ةصصاخلإ راعصسأ’إ ةبقإرمل ةعصسإو ةلمح يف ةنتاب ةي’وب ةراجتلإ ةيريدمب ةبقإرملإ حلاصصم ،تعرصش
شسم يذلإ دوهصشملإ عافتر’إ دعب إذهو ةي’ولإ بإرت ربع ةرصشتنملإ قإوصسأ’إو ةيراجتلإ تÓحملإ لماك ىوتصسم ىلع

. إريبك إرمذت ةي’ولإ ةنكاصس ىدل فلخو تيزلإو ركصسلإ راعصسأإ

ة˘ي’و˘ب ةرأ˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م ف˘صشك
نأا «يوارصضخ ظ˘ي˘ف˘ح» ة˘ن˘تأ˘ب
عأفتر’ا اذه بقعو هحلأصصم
رأعصسأا أهتدهصش يتلا ةردنلاو
ر˘˘كصسلا ة˘˘م˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا

ديب برصضتل تجرخ ،تيزلاو
ن˘ي˘برأ˘صضم˘لا ل˘˘ك د˘˘يد˘˘ح ن˘˘م
ددحملا فقصسلل ني˘ف˘لأ˘خ˘م˘لاو
م˘ت ن˘يا ،ة˘صصأ˘خ داو˘م˘لا هذ˘ه˘˘ل
ةيريدملأب ناوعأ’ا لك دينجت
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘صست ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فأ˘˘˘صضإا
عور˘ف˘لأ˘ب ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘˘لا ناو˘˘عأ’ا
رب˘ع ن˘ي˘عزو˘م˘لا أ˘ه˘ل ة˘ع˘بأ˘ت˘لا

د˘˘صصق ة˘˘ي’و˘˘لا بار˘˘ت ل˘˘مأ˘˘ك
ل˘˘˘كل ل˘˘˘˘مأ˘˘˘˘ك ح˘˘˘˘صسم ءار˘˘˘˘جإا
ع˘م˘ق˘ل ة˘يرأ˘ج˘ت˘لا تاءأ˘˘صضف˘˘لا
ةي’و˘لأ˘ب ةرد˘ن˘لاو ة˘برأ˘صضم˘لا

هذهل ةيرأجتلا ةكرحلا ةدأعإاو
.ةيلصصأ’ا أهتعيبطل داوملا

نم ديدعلا رب˘ع أ˘ن˘ت˘لو˘ج لÓ˘خو
قاوصسأ’او ةيرأ˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
ةدأيز˘لا أ˘ن˘صسم˘ت˘لا ،ة˘ن˘تأ˘ب ة˘ي’و˘ب
زفق ثيح ،داوملا هذه تصسم يتلا
ةد˘ئأ˘م˘لا تيز ن˘م ر˘ت˘˘ل˘˘لا ر˘˘ع˘˘صس

«oile» 051 ىلا جد021 نم
065 نم تارتل5ـلا رعصسو جد
تقو˘˘لا ي˘˘ف ،جد007 ى˘˘˘˘لا جد
عأ˘ف˘ترا كلذ˘ك ه˘ي˘ف د˘ه˘صش يذ˘لا
ر˘ع˘صس ز˘ف˘ق ثي˘ح ،ر˘كصسلا ر˘ع˘˘صس
جد08 ن˘م د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كلا
لأكصشأا نع Óصضف ، جد001 ىلإا
أ˘˘˘هؤوارو نأ˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا ةرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

او˘˘مأ˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘برأ˘˘˘صضم˘˘˘لا
ع˘˘فر˘˘ل داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه سسيد˘˘˘كت˘˘˘ب
رأعصسأأ˘ب أ˘ه˘ع˘ي˘ب ةدأ˘عإاو أ˘هر˘ع˘صس
ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘صضت
.فيعصضلا

يف عأفتر’ا اذه ،فلخ دقلو
ىد˘ل ر˘كصسلاو تيز˘˘لا رأ˘˘ع˘˘صسأا
اريبك ءأيت˘صسا ة˘ي’و˘لا ة˘ن˘كأ˘صس

ةلحر ي˘ف نو˘جر˘خ˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو
داو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘صضف ،ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘صضلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘فأ˘˘صضإ’ا ف˘˘ي˘˘لأ˘˘كت˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةدأ˘˘يز˘˘لا ءارو تر˘˘ج˘˘˘نا

نوصشيعي مهو نطاوملا تصسم
ةحئأج ءارج بيصصع فرظ يف
.أنوروك

نامثع راعرع

ركصسلإو ةدئاملإ تيز راعصسأإ تصسم ةدايزلإو ةردنلإ

ةعشساو ةباقر ةلمح نششت ةنتابب ةراجتلا ةيريدم

ةفرغ ىوتصسم ىلع
 ةعانصصلإو ةراجتلإ
ءاغشصإا ةيلخ بيشصنت

نيردشصملل
 جيريرعوب جÈب

ةعانصصلإو ةراجتلإ ةفرغ رقمب مت
بيصصنت جيريرعوب جربب «نابيبلإ»
ت’اغصشن’ ءاغصصإÓل ةيلحملإ ةيلخلإ
جرب ةي’ول نيعباتلإ نيردصصملإ

ريدم نم ةنوكتملإو جيريرعوب
يئ’ولإ ريدملإ ،ةراجتلإ ةفرغ

ةراجتلإ ةفرغ شسيئر بئان ،ةراجتلل
ماصسقأإ ةيصشتفم شسيئر ،ةعانصصلإو
ةفرغلل ماعلإ نيمأ’إ ،كرامجلإ
ةعانصصلإ ةفرغ ةريدم ،ةيحÓفلإ
ريدم ،ةعانصصلإ ريدم ،ةيديلقتلإ
،ةيحÓفلإ حلاصصملإ ريدمو بئإرصضلإ

ىلع ءانب ةيلخلإ هذه بيصصنت متو
ىلإإ ةيمإرلإو ةراجتلإ ريزو تاميلعت
ءاغصصإإ ةيلخ ةي’و لك يف بيصصنت

ىوتصسم ىلع نيردصصملإ ت’اغصشن’
مهتقفإرمو مهتدعاصسمل تاي’ولإ لك
اهنأاصش نم يتلإ ريدصصتلإ ةيلمع يف
معدو دÓبلل ةبعصصلإ ةلمعلإ لاخدإإ
. ينطولإ داصصتق’إ

ةنيدملإ عرإوصشب ةفاظن ةلمح
جرب ةي’ول ةئيبلإ ةيريدم تماق
ىلع ةفاظن ةلمحب جيريرعوب
رإرغ ىلع ةنيدملإ عرإوصش ىوتصسم
انكصسم031 يح ،ةيلامصشلإ ةيرقلإ

ةكراصشمب كلذو،ATGU تإرامعو
جرب ةيدلب حلاصصم نم لك
ةيمومعلإ ةصسصسؤوملإ ،جيريرعوب
ينقتلإ مدرلإ زكإرم رييصستل
ميظنتلل ةيئ’ولإ ةلاكولإ ،تايافنلل
،نييراصضحلإ نييراقعلإ رييصستلإو
،يراقعلإ رييصستلإو ةيقرتلإ نإويد
ةيداملإ لئاصسولإ ريخصست مت دقو
امم ،ةيلمعلإ هذهل ةمزÓلإ ةيرصشبلإو
شسنكو تايافنلإ فلتخم عفرب حمصس
درإوملإ فلتخم ةلإزإإو ،تاقرطلإ
،طيحملإ ىلإإ ءيصست يتلإ

رطصسملإ جمانربلل ’امكتصسإ إذهو
فيظنتلإ تÓمحب شصاخلإ
ةيدلب عرإوصشو ءايحأإ ربع ةجمربملإ

. جيريرعوب جرب
فيرصش نب قوراف

،تارأصضحلا راوح رب˘خ˘م م˘ظ˘ن˘ي
ملصسلا ةفصسلفو يفأق˘ث˘لا عو˘ن˘ت˘لا
ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘˘ج’ا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب
سسيدأب نب ديمحلا دبع ةعمأجب
أيصسارد أ˘مو˘ي م˘نأ˘غ˘ت˘صسم ة˘ي’و˘ب
يفأقث عورصشم ة˘يو˘ه˘لا ناو˘ن˘ع˘ب
ة˘ي˘خ˘يرأ˘˘ت˘˘لا تادد˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
.رصصعلا تأيدحتو
ةيأهن جمرب˘م˘لا ي˘صسارد˘لا مو˘ي˘لا
سشقأ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس مدأ˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا
يف ةيوهلا ةفصسلف نوكرأصشملا

تأ˘فأ˘ق˘ث˘˘لا عو˘˘ن˘˘تو دد˘˘ع˘˘ت ل˘˘ظ
عم. يلأحلا رصصعلا يف ةصصأخ
مهفل غيصصلا لصضفأا نع ثحبلا

يذ˘لا ،بأ˘ط˘خ˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن اذ˘˘ه
ىلإا لوصصولل ةحلم ةجأح حبصصأا
نع ثحبت ةيرأصضح ةيجيتارتصسا
فلختلا زوأجتو سضوهنلا لبصس
يدأ˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’او ي˘˘˘˘صسأ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا

نكمتت ةيجيتار˘ت˘صسا ،ي˘فأ˘ق˘ث˘لاو
تاريغتمل˘ل ق˘ي˘م˘ع˘لا م˘ه˘ف˘لا ن˘م
ة˘ي˘ن˘ب ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا ىر˘ب˘كلا
ىعصسيصسو .يم˘لأ˘ع˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف نو˘ل˘خد˘ت˘م˘لا
ةيوهلا ةركف يف قيمعلا ثحبلا

عأ˘فد˘لا ى˘لإا ةد˘يد˘صشلا ة˘جأ˘ح˘لاو
يف ةيفأق˘ث˘لا ة˘ي˘صصو˘صصخ˘لا ن˘ع

ةيكرح عم ملأعلا هفرعي أم لظ
،أهعارصصو تأعم˘ت˘ج˘م˘لا رو˘ط˘ت
،أهتد˘حوو أ˘هرار˘م˘ت˘صسا نأ˘م˘صضل
حوتفم يفأقث عورصشم رأطإا يف
عم لعأ˘ف˘ت˘م ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
ثار˘ت˘لاو ةد˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لاو خ˘˘يرأ˘˘ت˘˘لا

فقي˘صسو . ي˘عأ˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘لاو
˘مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف نو˘˘كرأ˘˘صشم˘˘لا
روأ˘ح˘م ة˘صسم˘خ ى˘ل˘ع ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا
يفأقثلا قارتخ’ا أهزربأا ةيصسأصسأا
لÓت˘خ’ا ،ه˘تأ˘ي˘ع˘ب˘تو ة˘م˘لو˘ع˘ل˘ل
يئيب˘لاو يدأ˘صصت˘ق’او ير˘كف˘لا
ملأعلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘صصأ˘ح˘لا

رصشأبملا ريغو رصشأبملا هريثأأتو
.أهريغو تأيوهلا ىلع

ةيعوطت تÓمحو ..
ينإوصسلاب طيحملإ فيظنتل
يندملا عمتجملا تأيلأعف تعرصش
ة˘ل˘صسل˘صس ي˘˘ف نأ˘˘صسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب

ع˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فدأ˘˘˘ه تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب˘˘لا تأ˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

مأيأ’ا هذه لÓخ متو ،تارورأقلاو
ةع˘صساو ة˘ي˘عو˘ط˘ت ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
» ةيكيتصسÓبلا تأفلخملا عمجل
سسأ˘ي˘كأاو كي˘ت˘صسÓ˘ب˘˘لا تارورأ˘˘ق
ةيدلب ىوتصسم ىلع » ةيكيتصسÓب

بأب ةرئادل أيرادإا ةعبأتلا يناوصسلا
أهنم فدهلا ةيلمعلا هذه .ةصسعلا
نم ةيدلب˘لا ءأ˘ي˘حأا سضع˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

يتلا تادأعلا نم عون قلخو ةهج
نونطاوم˘لا أ˘ه˘ي˘لإا أأ˘ج˘ل˘ي نأا ن˘كم˘ي
تÓمحب مأي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ئأ˘ق˘ل˘ت ة˘ف˘صصب
،ه˘ي˘ح ي˘ف ل˘كلا ة˘يو˘ف˘ع ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘˘فأ˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ظأ˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل كلذو
ةهج نم هيف سشيعن يذلا طيحملا

.ىرخأا ةه˘ج ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا لأ˘م˘جو
مت ةيلمعلا هذه نأا ةرأصشإ’ا ردجت
ح˘لأ˘صصم ل˘ب˘ق ن˘م أ˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘صضأ˘ير˘˘لاو بأ˘˘ب˘˘صشلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘يد˘ل˘ب ح˘لأ˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ˘˘ب
ة˘˘كرأ˘˘˘صشم تفر˘˘˘عو ي˘˘˘ناو˘˘˘صسلا
ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘لأ˘˘ع˘˘فو ة˘˘ي˘˘بأ˘˘ج˘˘يا
بنأج ىلإا ةيدل˘ب˘لأ˘ب ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
كلذ˘كو ة˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا ة˘˘فأ˘˘صشكلا

.نينطاوملا تارصشع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ر˘كذ˘˘لأ˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
ءأيحأ’او ندملا ةفأظنل ةيعوطتلا

لمصشتصسو ة˘ل˘صصاو˘ت˘مو ةر˘م˘ت˘صسم
ى˘ل˘عو ة˘ي’و˘˘لا تأ˘˘يد˘˘ل˘˘ب ة˘˘فأ˘˘ك
ةيبأجي’ا ةكرأصشم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

طيحملا ةفأظن نأ’ أهيف ةلأعفلاو
.ةيعأمجلا تأيلوؤوصسملا نم دعت

ششاتيلتوب ع

تإراصضحلإ رإوح ربخم ميظنت نم

مناغتشسمب ةيوهلا لوح ةعماجب يشسارد موي

بيصصأاو سصأخصشأا ةثÓث كله
ريصس ثدأح يف نارخآا  نأنثا

قيرطلا ىلع تبصسلا موي عقو
نأكملأب02 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نيع ةيدلبب «ةنأهز’’ ىمصسملا

بصسح ،ةنيطنصسق ةي’وب ديبع
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع أ˘˘˘م
. ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

نأا رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘صضوأاو

فار˘˘ح˘˘نا ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن ثدأ˘˘ح˘˘لا
أهرأصسم نع ة˘ي˘حأ˘ي˘صس ة˘ب˘كر˘م
مدط˘صصت˘ل تأ˘جر˘ع˘ن˘م˘لا د˘حأأ˘ب
نأا دع˘ب ن˘ير˘فأ˘صسم˘ل˘ل ف˘قو˘م˘ب

ةدأ˘قر ن˘ي˘ع ن˘م ة˘مدأ˘˘ق تنأ˘˘ك
يف ةملأق ةي’ول أيرادإا ةعبأتلا

ىلعو ديبع نيع ىلإا أهقيرط
.سصأخصشأا5 أهنتم
ن˘˘ي˘˘كلأ˘˘ه˘˘لا ثث˘˘ج نأا فأ˘˘صضأاو

نيذلا (نيتأارماو لجر) ةثÓثلا
نيعب ةريخأ’ا مهصسأ˘ف˘نأا او˘ظ˘ف˘ل
فرط نم مهليوحت مت نأكملا
ىفصشتصسم ىلإا ةيندملا ةيأمحلا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘ت أ˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف بور˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ىلإا ىثنأا سسنج نم نيتحيرجلا
ن˘ب ي˘ع˘˘مأ˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
.ةنيطنصسقب سسيدأب

ر .ق

حورجب نيرخآإ2 ةباصصإإ
ةنيطنشسقب رورم ثداح يف سصاخششأا3 كÓه
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بقاري نامريج ناشس
دتيانوي رتشسششنام مجن

نأا ي˘نأ˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
بقاري ،يصسنرفلا نأمريج نأصس سسيرأب
فوفصص يف نيزرأبلا نيبعÓلا دحأا

.دتيأنوي رتصسصشنأم
،ةينأطيربلا «نصص اذ» ةفيحصصل أًقفوو
،ونيتيكوب ويصسيروأم ينيتنجرأ’ا نإأف
عم دقأعتلا بلط ،نأمريج نأصس بردم
سسرأ˘ح ،أ˘˘ي˘˘خ يد د˘˘ي˘˘فاد ي˘˘نأ˘˘ب˘˘صسإ’ا
ةفيحصصلا ترأصشأاو .رمحلا نيطأيصشلا
بقاري نأمريج نأصس سسيرأب نأا ىلإا

03ـلا بحأ˘صص أ˘ي˘خ يد د˘ي˘˘فاد ع˘˘صضو
مأيقلا لبق ،دتيأنوي رتصسصشنأم يف أًمأع
.ةقفصصلا ىلع ةيفيصص ةرأغب
د˘˘حأا نأ˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج نأ˘˘˘صس نأا تح˘˘˘صضوأاو
ي˘ت˘لا أ˘بوروأا ي˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
فلأا573) أيخ يد بتار عفد أهنكمي
ىلإا ةفأصضإ’أب ،(أًيعوب˘صسإا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
ر˘ت˘صسصشنأ˘˘م˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج مو˘˘صسر م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ىلإا أيخ يد رفصس نأا تركذو .دتيأنوي
ءأ˘ن˘ثأا ه˘ت˘جوز ع˘م د˘جاو˘ت˘ل˘ل أ˘ي˘نأ˘ب˘˘صسإا
بأبلا حتف ،لوأ’ا أمهدولوم لأبقتصسا
ي˘˘نأ˘˘ب˘˘صسإ’ا سسرأ˘˘ح˘˘لا ةرأ˘˘˘صسخ مأ˘˘˘مأا
ر˘ت˘صسصشنأ˘م ي˘ف ي˘صسأ˘صسأ’ا هد˘ع˘˘ق˘˘م˘˘ل
.نوصسردنه نيد حلأصصل دتيأنوي
،ر˘يأ˘كصسلو˘صس رأ˘نو˘ج ي˘لوأا نإا تلأ˘قو
ططخ˘ي ،د˘ت˘يأ˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنأ˘م برد˘م
نيصسرأحلا دحأا نع لعفلأب ءأنغتصسÓل
ىلإا ترأصشأا أمك ،لبقملا فيصصلا يف
ديدعلأب أًصضيأا هطبر مت نوصسردنه نأا

أ˘ي˘˘خ يد ل˘˘ي˘˘حر ن˘˘كل ،ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘˘ع يدأ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘صضفأا نو˘˘˘كي˘˘˘صس
يلأملاو يوركلا نييوتصسملا

كحنمي رلوم» :اكشستيروغ
«ةجيتنلا بلق يف ةقثلا

سسأ˘مو˘تو أ˘كصست˘˘يرو˘˘غ نو˘˘ي˘˘ل ىد˘˘بأا
أمهتدأعصس ،خنويم نريأب أبع’ ،رلوم
أ˘ي˘صسورو˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لأ˘˘ب
يف نيفده لبأقم ةيعأبرب دنومترود
.ينأملأ’ا يرودلا

نأ˘ك أ˘ن˘ل˘ع˘ف در» :أ˘كصست˘˘يرو˘˘غ لأ˘˘قو
قئأقدلا يف فده ليجصست عم ،أعيرصس
نأ˘ك أ˘م رو˘صصتأا نأا لوأ˘˘حأا ..ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةرصضأح ريهأمجلا تنأك ول ،ثدحيصس
.«أنيرأا زنأيلأا بعلملا يف
ريثكلا أنلذبو ،أًعئار ًءادأا أنمدق» :عبأتو
ي˘ف ةدو˘ع˘ل˘ل د˘˘ه˘˘ج˘˘لاو ة˘˘قأ˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
بقع ةوقب دنومترود عفاد ..ةجيتنلا
فأقيإا نم اونكمتي مل مهنكل ،نيفدهلا

أمدنع أ˘ًع˘ئار اًرو˘ع˘صش نأ˘ك ..أ˘ن˘مو˘ج˘ه
.«مهدصض لوأ’ا يفده تلجصس
رلوم» :لأق ،رلوم سسأموت هليمز نعو
كحنميو ،موجهلا يف كدعأصسي بع’
تنأ˘ك أ˘م˘˘ه˘˘م ه˘˘نأأ˘˘ب رو˘˘ع˘˘صشلا أ˘˘ًم˘˘ئاد
.«ءأقللا بلق كنكمي ،ةجيتنلا

ةيلأتقلا حورلا» :رلوم لأق ،هبنأج نم
نكل ،يوون˘لا أ˘ن˘صضم˘ح ي˘ف ةدو˘جو˘م
كلذ ثودحل ططخن ’ ،قأصش رمأ’ا
.«ةارأبملا ةطخ عصضو ءأنثأا

،بأصشلا يج˘يور˘ن˘لا م˘جأ˘ه˘م˘لا مد˘ق˘تو
ن˘ير˘كب˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب ،د˘ن’أ˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘˘يإا
ةينأثلا ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،د˘نو˘م˘ترود˘ل
،ةيعأبرب نريأب دري نأا لبق ،ةعصسأتلاو
يكصسفودنأفي˘ل تر˘بور أ˘ه˘ن˘م ل˘ج˘صس
.فدهب أكصستيروج لفكتو ،كيرتأه

..نÓيم فادهأا ددحي يلويب
نشسحتلاب نيبعÓلا بلاطيو

،نÓيم بردم يلويب ونأفيتصس لأق
وه مصسوملا اذه هقيرف فده نإا
نإاو ،أبوروأا لأطبأا يرودل لهأأتلا
فد˘ه˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘صشف˘لا
.ةريبك لمأا ةبيخ ةبأثمب نوكيصس
ردصصت مصسوملا اذه ةليوط ةدملو
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘˘لا يرود نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
اددع ردهأا ارخؤوم هنكل ،يلأطيإ’ا

هميرغو هرأج مدقتيل طأقنلا نم
أقوفتم ،ةمدقملا ىلإا نÓيم رتنإا

.طأقن6 قرأفب هيلع
ي˘˘ف لاز˘˘ي ’ ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف نأا م˘˘˘غرو
يلويب زيكرت نإأف ،ينأثلا زكرملا
لهأأتلا نأمصض ىلع ’وأا بصصني
ى˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل
سسيلو ،لبقملا مصسوملا ةيدنأÓل

،يرودلا بقل ىلع سسفأنتلا ىلع
يرود يف كرأصشي مل هقيرف نأ’
.4102 ذنم لأطبأ’ا

يفحصص رمتؤوم يف يلويب لأقو
ذنم» : أنوريف عم نÓيم ءأقل لبق
نإا لو˘ق˘لا رر˘كأا أ˘نأاو مأ˘ع˘لا ة˘ياد˘˘ب
هذه يف ادج ةيوق قرف7 كأنه
و˘ه أ˘مود أ˘ن˘فد˘ه نإاو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.«لأطبأ’ا يرودل لهأأتلا

يف حجنن مل نإاو» :يلويب فأصضأاو
،لمأا ةب˘ي˘خ˘ب ر˘ع˘صشن˘صس أ˘ن˘نإأ˘ف كلذ
هأ˘ن˘ع˘ل˘ف أ˘م ل˘ك د˘ع˘ب د˘كؤو˘م اذ˘هو
.«يلأحلا مصسوملا لÓخ هأنمدقو
،(1‐1) يزينيدوأا عم هلدأعت دعبو
طقف ةدحاو ةرم زأف ونÓيم نإأف
يف أهصضأخ تأيرأبم6 رخآا يف
أ˘عد أ˘م˘ن˘ي˘ب ،تأ˘صسفأ˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
.ءادأ’ا نيصسحتل قيرفلا يلويب
نم أأطبأا أنك» :نÓيم بردم متأاو
ءأ˘˘ع˘˘برأ’ا ةر˘˘كلا ع˘˘م دأ˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،اريثك كرحتلا أ˘ن˘ي˘ل˘ع ..ي˘صضأ˘م˘لا

.» ديزملا ميدقت أنعصسوبو
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يلنريب مامأا بيخملا لداعتلا دعب

«ةحشضاو ءازج ةلكر نم انمرح» :اتيترأا

لأنصسرآا بردم أتيترأا لكيم رعصشي
ن˘م ه˘ق˘ير˘ف مر˘ُح نأا د˘ع˘ب ةر˘ي˘ح˘لأ˘˘ب
عم1‐1 هلدأعت لÓخ ءازج ةلكر
يرود˘لا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
. مدقلا ةركل زأتمملا يزيلجنإ’ا

ىعصسي نأك يذلا ،لأنصسرآا بلأطو
ىغلأا نأا دعب زوفلا فده ليجصستل

مدقت ي˘ل˘نر˘ي˘ب م˘جأ˘ه˘م دوو سسير˘ك
‐رييب قيرط ن˘ع ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ةلكر بأصستحأب ،غنأيمأبوأا كيرميإا

ةر˘˘كلا تمد˘˘ط˘˘صصا أ˘˘مد˘˘ن˘˘ع ءاز˘˘ج
ةقطنملا لخاد زرتيب كيريإا عارذب
ي˘ب˘ي˘˘ب سس’و˘˘كي˘˘ن لوأ˘˘ح نأا د˘˘ع˘˘ب
.هتغوارم
د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلا أ˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا غ˘˘ل˘˘بأاو
ةحصضاو تنأك أهنأا دقتعأا» ةارأبملا
اذإا .كلذ يف كصش دجوي ’ ،ةيأغلل
،ءاز˘ج ة˘ل˘كر ة˘ب˘ع˘ل˘لا هذ˘ه ن˘كت م˘˘ل
تÓكر ىنعم أم دحأا يل حرصشيلف
.«يرودلا اذه يف ءازجلا

بع’ أ˘كأ˘صشت تي˘˘نار˘˘غ سضر˘˘ع˘˘تو
نأا دعب تادأ˘ق˘ت˘ن’ لأ˘ن˘صسرآا ط˘صسو
ي˘ف بب˘صست أ˘ي˘˘ثرأ˘˘ك أأ˘˘ط˘˘خ بكترا

يلنريب هلجصس يذلا لدأعتلا فده
ىلع عقي ’ موللا نإا لأق أتيترأا نكل
.يرصسيوصسلا بعÓلا

ونيل دنريب نم ةركلا أكأصشت ىقلتو
،ءازجلا ةقطنم يف لأنصسرآا سسرأح
ى˘لإا ةر˘كلا ر˘ير˘م˘ت ه˘ت˘لوأ˘ح˘م ن˘كل
م˘جأ˘ه˘م˘ب تمد˘ط˘صصا ز˘يو˘ل د˘ي˘ف˘يد

.كأبصشلا تنكصسو دوو يلنريب
يه هذه» ينأبصسإ’ا بردملا لأقو
ديرن يتلاو أهب بعلن يتلا ةقيرطلا
فر˘ع˘ن نأا أ˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع .أ˘˘ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ن نأا
يف ةدوجوملا دعاوق˘لاو ر˘طأ˘خ˘م˘لا
ةيعون ديعصص ىلع قطأنملا سضعب
.«أهبعلن نأا بجي يتلا تاركلا

.أأطخلا نع أكأصشت رذتعاو
مارغتصسنإا ىلع هبأصسح يف بتكو
أ˘نأاو فد˘ه˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘˘م˘˘ح˘˘تأا»
ةر˘ك ي˘ه هذ˘ه .أأ˘ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ف˘صسآا
رع˘صشأا ي˘لأ˘ح˘لا تقو˘لا ي˘فو مد˘ق˘لا
.«أعيمج مكلثم لمأا ةبيخب
لأ˘ن˘صسرآا ل˘ت˘ح˘ي ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘˘ه˘˘بو

ةطقن83 ديصصرب رصشأعلا زكرملا
طأقن عصست قرأفب ،ةارأبم72 نم
ز˘كر˘م˘لا بحأ˘˘صص ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت ن˘˘ع
ع˘˘م لأ˘˘ن˘˘صسرآا ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘يو .ع˘˘˘بار˘˘˘لا
بأهذ يف ينأنوي˘لا سسو˘كأ˘ي˘ب˘م˘لوأا
يرود˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘صشع ة˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا رود
.مدأقلا سسيمخلا موي يبوروأ’ا

ر .ق ^

بردم ،بولك نغروي ينأملأ’ا رصصأا
أًيلأح ركفي ’ هقيرف نأا ىلع ،لوبرفيل
.أبوروأا لأطبأا يرود بقل قيقحت يف
أهتزربأا تأحيرصصت يف ،بولك لأقو
بعلنصس» :«سستروبصس يأكصس» ةكبصش
عم بعلن مأيأا ةثÓث دعبو مأهلوف عم
ىلإا أنلهأأ˘ت د˘ع˘ب ن˘م˘صضن م˘لو ،غ˘يز˘ب˘ي’
يننكمي ’» :فأصضأاو .«لبقملا رودلا
لأطبأا يرود بقلب زوفلا يف ريكفتلا
هذه أًلوأا ربعن نأا بجي أننأ’ ،نآ’ا أبوروأا
.«ةبعصصلا ةلوجلا

3 سضو˘خ˘ن˘صس عو˘ب˘صسأ’ا اذ˘ه» :ع˘˘بأ˘˘تو
د˘˘حأ’او سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مأ˘˘يأا تأ˘˘˘يرأ˘˘˘ب˘˘˘م
ةحار ىلع لصصحنصس ثيح ،ءأعبرأ’او
نحنو ،تأهجاوملا نيب طقف نيموي

أم مصسوملا نم ةمدقتم ةلحرم يف نآ’ا
.«أًبعصص رمأ’ا لعجي

بعللا عيطتصسي نم ىرنصس» :لصصاوو
ى˘ل˘ع رد˘ق˘ي ن˘م م˘ث ن˘مو ،د˘˘حأ’ا مو˘˘ي
اذه نكل ،ءأعبرأ’ا ةارأبم يف ةكرأصشملا

تأ˘يرأ˘ب˘م ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ن أ˘ن˘نأا ي˘ن˘ع˘˘ي ’
.«اًدبأا ثدحي نل اذه ،غيلريميربلا

نأا ن˘كم˘ي ةارأ˘ب˘م د˘جو˘˘ت ’» :ل˘˘م˘˘كأاو
..معن :سسأنلا لوقي مث أهرصسخنو أهبعلن
.«قيرفلا ةليكصشت ىلإا اورظنا

،اًد˘ج ر˘ي˘ب˘ك ٍدأ˘˘ن لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل» :فدرأاو
نحن .هب نومتهم سسأنلا نم ريثكلاو
ي˘فو ة˘ق˘ل˘غ˘م باو˘بأا ف˘ل˘خ بع˘ل˘˘ن ’
˘مأ˘مأا بع˘ل˘ن أ˘ن˘نإا .تار˘ي˘مأ˘كلا بأ˘ي˘˘غ
لك يف ةيلوؤوصسملأب رعصشنو روهمجلا

أنيدل أم لك ميدقت أنيلع نأاو ،ةارأبم
.«زوفلا قيقحتل

ىلوأ’ا زكارملا دحأا ىلع لاتقلا هفده نأا دكأا
«لاطبألا يرود لجأا نم غيلريميربلا تايرابم نع ىلختن نل» :بولك

،نأ˘مو˘ك د˘لأ˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا بر˘˘عأا
هتدأعصس نع ،ةنولصشربل ينفلا ريدملا
نيفدهب أنوصسأصسوأا ىلع رأصصتن’أب
.أغيللا نم62 ةلوجلا يف ،نيفيظن
تأ˘ح˘ير˘صصت لÓ˘˘خ ،نأ˘˘مو˘˘ك لأ˘˘قو
:ةينأبصسإ’ا «أكرأم» ةفيحصص أهتلقن
،تارأ˘صصت˘ن’ا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل جأ˘ت˘ح˘˘ن»
،أن˘ل ةارأ˘ب˘م ل˘صضفأا ن˘كت م˘ل مو˘ي˘لاو
،زوفلا قحتصسنو نيديج أنك أننكل
،تارأصصتن’ا ةل˘صسل˘صسب د˘ي˘ع˘صس أ˘نأاو
اذ˘ه ي˘ف ر˘ي˘صسلا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ل˘˘مأأ˘˘نو
.«رأصسملا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا أ˘ن˘لذ˘ب د˘˘ق˘˘ل» :فأ˘˘صضأاو

ةارأبملا نكل ،نيقهرم أنكو ،ةقأطلا
ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه أ˘˘ن˘˘ل˘˘ج˘˘صسو ،ةدأ˘˘˘ج تنأ˘˘˘ك
.«نيعئار
كرأصش يذلا أبيروم بأصشلا نعو
،ي˘نأ˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ج˘صسو ل˘يد˘ب˘˘ك
هنإأف بعل˘م˘لا ل˘خد˘ي ن˘ي˘ح» :ق˘ل˘ع
أ˘ًي˘فأ˘صضإا أ˘ًئ˘ي˘صش ي˘ط˘ع˘ي أ˘م أ˘˘ًم˘˘ئاد
وهو ،أًعئار أًفده لجصسو ،قيرفلل

،يو˘ق و˘ه أ˘ًي˘ند˘بو ،ةر˘˘كلأ˘˘ب د˘˘ي˘˘ج
ع˘˘م هد˘˘جاو˘˘ت سصر˘˘ف ن˘˘م د˘˘يز˘˘˘يو
.«لوأ’ا قيرفلا

وكيتلتأاو لأيرلا نيب يبريدلا» :عبأتو
أنمأمأا لاز أم هنأا ملعن نحن ؟ديردم

.«أهدصصحل طأقنلا نم ريثكلا
ن˘ي˘ب بع˘ل˘لا ة˘ق˘ير˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت لو˘˘حو
اًرييغت نأك دقل» :حصضوأا ،نيطوصشلا
يتيتموأا نأا نم مغرلا ىلع ،أًيكيتكت

أننأا دقتعأاو ،ةقأطب أًصضيأا هيدل نأك
رييغت عمو ،ديج عصضو يف نكن مل
.«ديرن أم ىلع أنلصصح ةقيرطلا

تأ˘بأ˘خ˘ت˘ن’ا ن˘ع ثيد˘ح˘لأ˘ب م˘˘ت˘˘خو
ةرتفل سسيئر نود أنك دقل» :ةيصسأئرلا

مهدحأا يتأأي نأا مهملا نمو ،ةليوط
ىرن أنوعدو ،عيمجلا ىلإا ثدحتيو
هرر˘ق˘ي˘صس أ˘˘مو ،اًد˘˘غ ثد˘˘ح˘˘ي˘˘صس أ˘˘م
.«ءأصضعأ’ا

«سسيئرلا رظتننو ..تاراشصتنلا ةلشسلشسب ديعشس» :ناموك

برد˘˘م ،سشت˘˘يزر˘˘ي˘˘˘ت ند˘˘˘يإا ف˘˘˘صشك
ف˘قو˘م ن˘ع ،د˘نو˘م˘ترود أ˘ي˘صسورو˘˘ب
نم ،دن’أه غنيلر˘يإا ق˘ير˘ف˘لا م˘جأ˘ه˘م
ادغ ،ةيليبصشإا ةهجاوم يف ةكرأصشملا
 .أبوروأا لأطبأا يرودب ءأثÓثلا

06 ةقيقدلا يف دن’أه لادبتصسا متو

قيرف˘لا أ˘هر˘صسخ ي˘ت˘لا ةارأ˘ب˘م˘لا ن˘م
تبصسلا ،(4‐2) خنويم نريأب دي ىلع
.أغيلصسدنوبلا ةمق يف ، يصضأملا

مدق دقل» :ءأقللا بقع ،بردملا لأقو
لجصسو ةيأغلل ةد˘ي˘ج ةارأ˘ب˘م د˘ن’أ˘ه
،ة˘مد˘ك ى˘ق˘ل˘ت كلذ د˘ع˘بو ،ن˘ي˘˘فد˘˘ه

.ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘لا ن˘˘كت م˘˘ل هذ˘˘˘ه ن˘˘˘كلو
سضو˘خ˘ي د˘ن’أ˘ه نأا ي˘ه ة˘ل˘˘كصشم˘˘لا

ءأنت˘ع’ا بج˘يو تأ˘يرأ˘ب˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
كرأصشيصس أم اذإا لوح هلاؤوصسبو .«هب
:سشتيزريت بأجأا ،’ مأا ةيليبصشإا مأمأا
.«هيلع دمتعأأصس»

ةيليبششإا ةهجاوم نم هفقومو ..دنلاه ةباشصإا ةعيبط فششكي دنومترود بردم

.أيليصسرأمو أمور أهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يرأصس مصسا طبتراو
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زع ةركصسب دأحتا بردم ىنثأا
ىلع اريثك يدوج تيآا نيدلا

قيق˘ح˘ت ي˘ف هر˘صصأ˘ن˘ع ة˘ب˘غر
طأ˘˘ق˘˘ن˘˘لا نأ˘˘م˘˘˘صضو زو˘˘˘ف˘˘˘لا
ءأ˘ق˘فر نأا د˘كأا ثي˘ح ثÓ˘ث˘˘لا
أم ل˘ك او˘مد˘ق د˘لاو˘خ د˘ئأ˘ق˘لا
داز˘لا زار˘حإا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘يد˘˘ل

تقولا سسفن يف أينمتم Óمأك
دو˘ه˘˘ج˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ي نأا ي˘˘ف
˘˘مدأ˘˘˘ق ي˘˘˘ف ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
رأصسملا سسفن يف تأيدحتلا

نع ثحبي دأحت’ا نأاو ةصصأخ
ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا ع˘م˘ج
ينقت˘لا ي˘ن˘م˘يو اذ˘ه طأ˘ق˘ن˘لا
ةدوع ي˘ف ه˘صسف˘ن ي˘م˘صصأ˘ع˘لا
ةمقل أبصسحت رصصأنعلا سضعب
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف «مأ˘˘˘˘صص’»
. ةلبقملا

تاطلسسلا ةفقو
تحمسس ةيئ’ولا

صضافتن’اب ةليكسشتلل
ةفقول نأك هتاذ قأيصسلا يف
ةرادإ’ا ع˘˘م ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
دعو ثيح حرفملا ءيصشلأب
لÓ˘خ ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘ب

لÓخ نم ةمدأقلا تأعأصسلا
ةنيزخلا ميعدت ىلع لمعلا
ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘لأ˘˘م ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسب
نيترجأا نم ديدصستب حمصست
ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب اذ˘˘˘هو ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘لإا

يدأ˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘ي˘˘صسح˘˘ت
فدهتصسي لكلا نأاو أميصس’
ة˘˘مزأا ن˘˘م دأ˘˘ح˘˘ت’ا جار˘˘˘خإا
لمعلا اذكو ةيبلصسلا جئأتنلا

ة˘ب˘تر˘م ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘صضو ى˘˘ل˘˘ع

لعجيصس يذلا رمأ’ا ةحيرم
أهأ˘ع˘صسم ل˘صصاو˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

ةبيط جئأتن قيقحت لجا نم
تاءأ˘ق˘ل ن˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت أ˘˘م˘˘ي˘˘ف
. بأهذلا ةلحرم

صشامر ماسشه

«ماشصل» ىلع زيكرتلاب بلاطيو قافولا مامأا راشصتنلا نمثي يدوج تيأا
ةركسسب داحتا

ةحيحصصلا ةكصسلا ىلإا ةدوعلل جربلا يلهأا قيرف دعتصسي
ةأقلملا ةيلوؤوصسملا لقثب نوعاو مهو نوبعÓلا بردتي ثيح
قيقحت ىلع عقعق دمحأا ءأقفر ثحبي ثيح مهقتأع ىلع
نع نيلمأك نيعوبصسأ’ بأيغلا نأاو ةصصأخ ىلثملا ةيزهأجلا
رمأ’ا وهو ةعومجملا ةقأيل ىلع رثؤوي نأا هنأكمإأب بيردتلا
ح˘ي˘ح˘صصت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ة˘ع˘ي˘ب˘صصو˘ب سشتو˘كلا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
كردي هنأاو ةصصأخ ينأميلصس ينقتلا لولح لبق ةيعصضولا

. نارهو ةيدولوم ديدجلا دئارلا ةهجاوم ةبوعصص
نامثع نب ةدوع عم Êايز دقتفيسس قيرفلا

دأمتع’ا ةعيبصصوب ينقتلا نأكمإأب نوكي نل ىرخأا ةهج نم
رم’ا مأت لكصشب هيفأعت مدعل كلذو ينأيز مجأهملا ىلع
دعومل أبصسح˘ت ةد˘يد˘ج لو˘ل˘ح ن˘ع ثح˘ب˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا
عم دعوم ىلع ةرملا هذه سشتوكلا نوكيصسو اذه ةوارمحلا
Óيلق هحيريصس أم وهو نأمثع نب موجهلا بلق نم ةدأفتصس’ا
ةريخأ’ا تأهجاوملا يف ةبرح سسأار ىلا دقتفا قيرفلا نا أمب
نيبعÓ˘لا ر˘ثأأ˘ت مد˘ع ي˘ف سسف˘ن˘لا ي˘ن˘م˘ي برد˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي
. نيلمأك نيعوبصسأ’ ةصسفأنملا نع بأيغلأب

صشامر ماسشه

جربلا يلهأا

12
ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش برد˘م ع˘ن˘ت˘قا
هصشيعي يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا ة˘بو˘ع˘صصب
ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا ءار˘ج ق˘ير˘ف˘˘لا

ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا نأاو ة˘صصأ˘˘خ
تلعج ةوارمحلا مأمأا رأيدلا لخاد
’ فيك ملظم قفن لخدي يدأنلا

نيزجأع اوحصضأا ادأكيصسور ءأنبأاو
قيرفلا ديعي رأصصتنا قيقحت نع
دكؤوي هلعج أم وهو ةهجاولا ىلإا
يف ةيعون تأميعدت ىلإا ةبيتكلا ةجأح ىلإا هتأحيرصصت يف
لمعلاو رأصسملا حيحصصت لجا نم ثÓثلا طوطخلا ةفأك
. ةيأهنلا يف ءأقبلا نأمصض ىلع

ةيزهاجلا نيسسحت ىلع لمعلا لسصاونسس» :يلعوب
«ميعدت ىلإا ةجاح يف قيرفلاو

يف ار˘ي˘ث˘ك أ˘ند˘ه˘ت˘جا» :لأ˘قو ي˘ل˘عو˘ب سشتو˘كلا حر˘صص د˘قو
ظ˘ح’ أ˘م˘كو دودر˘م˘لا ن˘ي˘صسح˘ت أ˘ن˘لوأ˘حو ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
ةيبأجيإ’ا رومأ’ا نم ريثكلا ترهظأا ةليكصشتلأف عيمجلا

لم˘ع˘لا لوأ˘ح˘ن˘صس أ˘مو˘م˘ع أ˘ن˘ل اد˘نأ˘ع˘م ف˘قو ظ˘ح˘لا ن˘كلو
دب’ ثيح تارأصصتن’ا ةوصشن ةدأعتصسا لجأا نم دأهتج’او
ةلحرم لبق لقأ’ا ىلع ةكصسلا يف قيرفلا عصضو نم أنل
حيحصصت ةرورصضب نيبلأطم أهدعب نوكنصس ثيح بأهذلا
يتلا تأقفصصلا سضعب نأمصض ىلع لمعلا لÓخ نم رأصسملا
.ةوجرملا ةفأصضإ’ا مدقت

صشامر ماسشه

ي˘كو˘كلا ف˘ي˘ط˘صس قأ˘فو برد˘م بلأ˘ط
ةركصسب ءأقل نأيصسن ةرورصضب هرصصأنع
يتلاو ةمدأقلا ة˘ط˘ح˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
ةرورصضب أهيف بلأطم قيرفلا نوكيصس
لجأا نم أمدق يصضملاو رأصصتن’ا قيقحت
كردي ثيح بيترتلا ةدأير ىلع ظأفحلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘م˘˘هأا ىد˘˘م سشتو˘˘كلا اد˘˘ي˘˘ج
ق˘ق˘ح سسفأ˘ن˘م بأ˘صسح ى˘ل˘ع رأ˘˘صصت˘˘ن’ا
ةبترم لتحي ىحصضأاو ارخؤوم ةبيط جئأتن

نأا ىري يصسنوتلا ينقتلأف يلأتلأبو ةديج
دعأصسيصس لئأ˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا
. أمدق يصضملا ىلع ةعومجملا

لجعتسساو يتومول ليهأات ديري
كلذ يف ةرادإ’ا

هرصصأنع يكوكلا بردملا بلأطو اذه
ي˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘صصلا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ةرور˘˘صضب
تأمدخ نم ةدأفتصس’أب قيرفلل حمصست
نأاو ةصصأخ يتومول مدقتصسملا مجأهملا
ىلإا ةصسأم ةجأح يف تحصضأا ةليكصشتلا
سصأنتقا ىلع لمعي فادهو موجه بلق

ل˘ظ ي˘ف ة˘صصأ˘˘خ ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا فاد˘˘هأ’ا
قأفولا يمجأهم سضعبل بيهرلا عجارتلا
ل˘˘ك نأاو ة˘˘صصأ˘˘خ ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا ي˘˘˘ف
وهو ةفوصشكم تحصضأا هبصسح قاروأ’ا

ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف ةرادإ’ا ع˘صضي˘صس أ˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نو˘˘يد ة˘˘يو˘˘صست˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘لأ˘˘˘ط˘˘˘مو
. تأعزأنملا

صشامر ماسشه

ي˘˘صضأ˘˘ير˘˘لا يدأ˘˘ن˘˘˘لا لز˘˘˘ن˘˘˘ي
ىلع Óيقث أفيصض ينيطنصسقلا
ثحبي ءأقل يف دادزولب بأبصش
برد˘م˘لا لأ˘ب˘صشأا ه˘لÓ˘خ ن˘˘م
ة˘ل˘صسل˘صس ة˘ل˘˘صصاو˘˘م يد˘˘م˘˘ح
نم مغرلأب ،ةيبأجي’ا جئأتنلا
ةلهصس نوكت نل ةيرومأأملا نأا
بق˘˘ل ل˘˘مأ˘˘ح ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
يصضأم˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

لمعلا لبق زوف نع ثحبلاو
ةر˘مأ˘غ˘م˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ىلع لمع˘لاو اذ˘ه ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
بيترتلا ملصس يف رثكأا مدقتلا

ى˘ل˘ع ة˘صسفأ˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لاو
لأبصشأا ثحبيصسو اذه ةلوطبلا

ةج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع يد˘م˘ح
ثح˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بأ˘˘ج˘˘˘يإا

ي˘ت˘لا طو˘غ˘صضلا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
. رارج ءأقفر أهيلع دجاوتي

ام كردن» :يدمح
انيلعو انرظتني

انلعجت ةجيتن ليجسست
«ةهجاولا يف

بردملا دكأا ىرخأا ةهج نم
ىلع زو˘ف˘لا» :لو˘ق˘ي يد˘م˘ح
حمصسي˘صس ة˘ير˘صصن˘لا بأ˘صسح
بأ˘ب˘صشلا ءأ˘ق˘ل لو˘خد˘˘ب أ˘˘ن˘˘ل
ثي˘ح ة˘ي˘لأ˘˘ع تأ˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب
رثكأا جئأتنلا نيصسحتل حمطن
ةكصسلا يف ق˘ير˘ف˘لا ع˘صضوو
ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

ءأقبلا ةقرو بعل تأطوغصض
داد˘ع˘ت˘لا ة˘يز˘˘هأ˘˘ج أ˘˘مو˘˘م˘˘ع

ىلع دأم˘ت˘ع’أ˘ب أ˘ن˘ل ح˘م˘صست
نأاو ةصصأخ ةديدع تارأيخ
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأ˘˘ب عاو ل˘˘˘كلا
نأا أمب هقتأ˘ع ى˘ل˘ع ةأ˘ق˘ل˘م˘لا
ىلع لوصصحلا ىقبي فدهلا
ةلحرم يهنن أنلع˘ج˘ت ج˘ئأ˘ت˘ن
.يبأجيإا لكصشب بأهذلا

نوزهاج» :دادك
صسا يسسلاب ةحاطإÓل
جئاتنلا نيسسحتو يسس
ىلع اندعاسسيسس ايلحم

لبق ةقثلا بسسك
«ةيقيرفإ’ا ةطحملا

أ˘ن˘˘ل نأ˘˘ك ه˘˘تاذ قأ˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ثيح دادك عفادملا عم ثيدح

أهصشيعن يتلا ةيعصضولا» :لأق
م˘ت˘ح˘ت تاءأ˘ق˘ل˘لا ةر˘ث˘ك ءار˘ج
يصسلا ءأقل ي˘ف زو˘ف˘لا أ˘ن˘ي˘ل˘ع
رث˘كأا مد˘ق˘ت˘ل˘ل اذ˘هو ي˘صس سسا
ةدو˘ع˘لاو بي˘تر˘ت˘لا م˘ل˘صس ي˘˘ف
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘صسفأ˘ن˘م˘˘ل˘˘ل

أنرظتني أم اديج يعن أمومع
ى˘˘ع˘˘صسن˘˘صسو بأ˘˘ب˘˘صشلا مأ˘˘˘مأا
لبق ةيبأجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن نأ˘م˘صضل
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تأ˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
جورخلا ديرن يتلاو أنرظتنت
نأاو ة˘صصأ˘خ ة˘مزأ’ا ن˘م أ˘˘ه˘˘ب

أ˘ي˘ل˘ح˘م ة˘صسفأ˘ن˘م˘ل˘ل أ˘ن˘تدو˘˘ع
نصسح ريي˘صست˘ب أ˘ن˘ل ح˘م˘صسي˘صس
ة˘صسفأ˘ن˘م˘لا ن˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت أ˘˘م˘˘ل
. ةيقيرفإ’ا

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

ةركشسب ةبيخ نايشسنب بلاطيو «يرانكلا» ةمقل ريشضحتلا يف عرششي يكوكلا

ةنيطنسسق بابسش

رايدلا جراخ زوفب ةدوعلاو ةوحشصلا ديكأات لجأا نم «رفانشسلا»

 رابغلا سضفن نوديري نوبعÓلا
«ةوارمحلا» ةعقوم لبق مهشسفنأا نع

دج رأصصتنأب ةدوعلا يف ةليلم نيع ةيعمج ةليكصشت تحجن
أهب عيمجلا تأأجأف نيفدهل ةيثÓثب فلصشلا ةيعمج مأمأا مهم
عوبصسأ’ا نو˘ب˘عÓ˘لا أ˘ه˘صضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘ع˘طأ˘ق˘م˘لا د˘ع˘ب كلذو
أمك ةيلأملا مهتأقحتصسمل ةرادإ’ا ديدصست مدع دعب يصضأملا
يليÓب ءأقفر هصشيأع يذلا بعصصلا لقنتلا نأا لوقلا نكمي
رظتني ’ نيلئأفتملا دصشأا لعج ةصصأخلا مهتارأيصس ةطصساوب
ةبيتكلا تلعج ةعومجملا ةميزع نكلو رأصصتن’ا قيقحت
مأمأا يصضأملا قأفخإ’ا ةج˘ي˘ت˘ن سضو˘ع˘تو رأ˘صصت˘ن’ا ق˘ق˘ح˘ت
. نأصسملت دادو

ةرادإ’او تاطلسسلل ةسصاخ ةلاسسر اوهجو نوبعÓلا
فلصشلا ةنيدم بلق نم رأصصتنأب ةدوعلا نأا لوقلا نكميو
حبار دأيز دئأقلا هقفر أههجو ةحصضاو ةلأصسر ةبأثمب وه
قيقحت ىلع مهتردقم نع نيربعم ةيئ’ولا تأطلصسلل اذكو
ةيلأملا ةلويصسلا رفوت ةطيرصش قيرف يأا مأمأا ةبيط جئأتن
نم ديزملا لذب ىلع لمعلاو رثكأا مهزيفحت ىلع لمعلاو
يف قيرفلا عصضو مث نمو ’وأا ةي’ولا فيرصشتل دوهجلا

ةققحملا ةريبكلا جئأتنلا ناو ةصصأخ بيترتلا ةمدقم ةنأخ
ىلع ردأق «مأصص’» نأا ىلع دكؤوت بأهذلا ةلحرم لÓخ
. ةلوطبلا يف دوصسأ’ا نأصصحلا نوكي نأاو زوربلا

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج

اريثم ازوف ققحتو ةهجاولل دوعت «ماشصل»

ةدكيكسس ةبيبسش

جئاتنلا ةمزأا يف نوقراغ اداكيشسور ءانبأا
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صشارحلا داحتا
ةبقلا مامأا لسضفأا ةجيتن قحتسسي ناك هقيرف نأا دكأا

 زوفلا نم انمرح مكحلا :يناميلشسوب
انقح نع تكشسن نلو

ةنسس54 ذنم ايقيرفإا لاغدأا يف زوف لوأا تققح

Óماك دازلاب دوعتو مهألا ققحت «ةيدولوملا»
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م تف˘˘ط˘˘خ
يف لأغنصسلا نم أنيمث ازوف
ثي˘˘غ˘˘نو˘˘ت يدأ˘˘ن ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
ة˘لو˘ج˘لا بأ˘صسح˘ل ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
تأعومجملا رود نم ةثلأثلا
لأ˘˘ط˘˘˘بأا يرود ة˘˘˘صسفأ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
فدهب تهتنا يت˘لاو أ˘ي˘ق˘ير˘فإا
.ميتي
برد˘˘م˘˘لا لأ˘˘ب˘˘صشأا ح˘˘ت˘˘ت˘˘˘فأاو
اركبم ليجصستلا بأب ينارمع
رونلا دبع قلأأتملا قيرط نع
نم41 ةقيقد˘لا ي˘ف ر˘ي˘خ˘ل˘ب
ءÓ˘مز ح˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح ،ءأ˘˘ق˘˘ل˘˘لا

دو˘م˘صصلا ي˘ف دو˘صشح د˘ئأ˘ق˘˘لا
ظأفحلاو ءأقللا راوطأا ةليط
زوف لوأا قيقحتو مدقتلا ىلع
ةصسفأن˘م ي˘ف د˘عاو˘ق˘لا جرأ˘خ
.ةليوط ةرتف ذنم ةيقيرفإا
«ديمعلا» نأا ركذ˘لأ˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ـب ينأثلا زكرملا يف دجاوتي
رد˘صصت˘م˘لا ف˘ل˘خ طأ˘˘ق˘˘ن5
7 بحأصص يصسنوتلا يجرتلا
نيتطقنب كلأ˘مز˘لا م˘ث ،طأ˘ق˘ن
يلأغنصسلا قيرفلا ىقبي أميف
.ةديحو ةطقن ديصصرب أعبار

طيمز.ع

سسيئر ينأميلصسوب رفعج لمح
سشار˘ح˘لا دأ˘ح˘˘تا راو˘˘ت˘˘كير˘˘يد
ي˘براد˘لا ةرأ˘˘صسخ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
د˘ئار ق˘ير˘ف مأ˘مأا ي˘م˘˘صصأ˘˘ع˘˘لا
رأطإا يف فيظن فدهب ةبقلا
ينأثلا مصسقلا نم4ـلا ةلوجلا

نأا ينأ˘م˘ي˘ل˘صسو˘ب دد˘صشو ،ةاو˘ه
طأقن نم سشارحلا مرح مكحلا
ازأ˘ح˘ن˘م نأ˘ك أ˘مد˘ع˘˘ب ءأ˘˘ق˘˘ل˘˘لا
.سسفأنملل
ي˘ف ي˘نأ˘م˘ي˘˘ل˘˘صسو˘˘ب ح˘˘صضوأاو
ةأ˘ن˘ق أ˘ه˘ب سصخ تأ˘ح˘˘ير˘˘صصت
نأ˘˘˘ك م˘˘˘كح˘˘˘˘لا»: «مÓ˘˘˘˘صسلا»
لوقع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م˘ف أ˘ي˘ثرأ˘ك
كلمي ’ سصبرتم مكح نييعت
نم ةهجاوم ةرادإ’ ىوتصسم

سشارحلا دأحتا نيب عونلا اذه
ل˘ب˘ق »:ع˘بأ˘تو ،«ة˘ب˘ق˘لا د˘ئارو
ن˘ع ن˘ل˘عأا فد˘ه˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘صست

هبعلت نأا لبق سشارحلل أأطخ
أهدعب فدهلا اولجصسيل ،ةبقلا

يربنم نمو موهفم ريغ اذهو
تكصسأا ن˘ل ي˘˘ن˘˘نأا لو˘˘قأا اذ˘˘ه
نأا ل˘ي˘ح˘ت˘صسم م˘˘كح˘˘لا اذ˘˘هو
ةلوطبلا ي˘ف تأ˘يرأ˘ب˘م ر˘يد˘ي
مل مكحلا »:متخو ،«Óبقتصسم
جر˘˘خأا ه˘˘نا ى˘˘ت˘˘˘ح ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘قأ˘ط˘˘ب˘˘لأ˘˘ب دأ˘˘ن˘˘م برد˘˘م˘˘لا
،لوب˘ق˘م ر˘ي˘غ اذ˘هو ءار˘م˘ح˘لا

نم ءيصش لكب مأق هنأا ثيح
.«قيرفلا ريصسكت لجا

ب.م.يرسسيإا

ةبقلا دئار
ققحملا زوفلا بقع هتداعسس نع ربع دئارلا بردم
ةراشسخ نورظتني اوناك نيذلل لوقأا :يشسيمح

«انه ينلازم انا» سشارحلا مامأا ةبقلا
ي˘صسي˘م˘ح رو˘ن˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع
نع ةبقلا دئار قيرف بردم
زو˘ف˘لأ˘ب ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تدأ˘˘ع˘˘صس
دأ˘ح˘تا ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا
دادعتلا نأا أحصضوم سشارحلا
ق˘ح˘˘ت˘˘صساو ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءادأا مد˘˘ق
،يمصصأع˘لا ي˘براد˘لأ˘ب زو˘ف˘لا

سصخ تأ˘ح˘ير˘صصت ي˘ف لأ˘˘قو
زوف˘لا »: «مÓ˘صسلا» ةأ˘ن˘ق أ˘ه˘ب
سشار˘ح˘لا دأ˘ح˘تا ى˘ل˘ع مو˘ي˘˘لا

مل ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن’ ،اد˘ج م˘ه˘م
سسفأ˘ن˘˘م مأ˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ه˘˘صس ن˘˘كت

أ˘ن˘ل˘م˘ع˘ب أ˘ن˘م˘ق أ˘ن˘ن˘˘كل ،يو˘˘ق
ءأ˘ق˘ل˘لأ˘ب زو˘ف˘لا ن˘م أ˘ن˘كم˘˘تو
»:ع˘˘بأ˘˘تو ،«م˘˘هأ’ا و˘˘˘ه اذ˘˘˘هو
أنرثع˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي نأ˘ك سضع˘ب˘لا
ر˘˘خآا برد˘˘م بل˘˘ج˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لا
م˘ه˘ل لو˘قأا ي˘ن˘كل ي˘ت˘فÓ˘خ˘ل

أنه أنأا رثكأا رأظتن’ا مهيلع
نم ةوقب ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاوأأ˘صسو
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘صضو ل˘˘جأا
غو˘ل˘بو ح˘ي˘˘ح˘˘صصلا رأ˘˘صسم˘˘لا
.«ةرطصسملا فادهأ’ا

ب.م.يرسسيإا

نونكع نب مجن
هيبع’ لبق نم مدقملا ءادأ’اب داسشأا

«بوملا» مامأا اقحتشسم ازوف انعيشض :عنام
ةرطشسملا فادهألا غولب ىلع نورداقو

مجن بردم عنأم دمحم دأصشأا
همدق يذلا ءادأ’أب نونكع نب

ةيدولوم ةهجاوم يف هوبع’
ظ˘ح˘لا نأا أ˘ح˘˘صضو˘˘م ة˘˘يأ˘˘ج˘˘ب

زو˘ف ن˘م م˘ه˘مر˘˘حو م˘˘هد˘˘نأ˘˘ع
ة˘صصر˘ف˘ل˘ل ر˘ظ˘˘ن˘˘لأ˘˘ب ق˘˘ق˘˘ح˘˘م
أهيلع لصصح˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا
.ةهجاوملا يف قيرفلا

تأ˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ع˘˘نأ˘˘م لأ˘˘قو
: «مÓ˘˘صسلا» ةأ˘˘˘ن˘˘˘ق أ˘˘˘ه˘˘˘ب سصخ
دقل لأح لك ىلع هللا دمحلا»
˘مأ˘مأا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةارأ˘˘ب˘˘م أ˘˘ن˘˘مد˘˘ق
يحاونلا لك نم ةيأجب ةيدولوم

سصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا أ˘ن˘ع˘˘ن˘˘صص
تأ˘ير˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع أ˘˘نر˘˘ط˘˘ي˘˘صسو
ملو أننأخ ظحلا نكل ةارأبملا
أ˘ن˘مد˘ق اذ˘ه م˘غرو ،أ˘ن˘ع˘م ن˘˘كي
زوفلا نكمي ’و ،ةريبك ةارأبم
عنأم دكأاو اذه ،«تأيرأبملا لكب
،ديج لأح يف دجاوتي قيرفلا نأا
ةمدقتم زكارم هلÓتحا لظ يف
ةديج لأح يف نحن» :درطتصساو
ىل˘ع نوردأ˘قو ،ةرأ˘صسخ˘لا م˘غر
نأ’ ةر˘ط˘صسم˘لا فاد˘هأ’ا غو˘ل˘˘ب
.«ةليوط لازت ’ ةلوطبلا

ب.م.يرسسيإا

  ةسسداسسلا ةلوجلا نع رخأاتملا ءاقللا نمسض

يقيرفإلا رثعتلا ةبيخ وحم لجأا نم راشصتنلا قيقحت ىلع مزاع «يبرايشسلا»
˘مو˘ي˘لا دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘صش ة˘ل˘ي˘كصشت دو˘ع˘ت

أمدنع ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا ءاوجأ’
02 بعلم ىلع ةنيطنصسق بأبصش ةجاوت
د˘ع˘ب ة˘ث˘لأ˘ث˘لا ة˘عأ˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب توأا
ةلوجلا نع رخأأتملا ءأقللا نمصض ،لاوزلا
ىعصسيصس ثيح ،ةلوطبلا نم ةصسدأصسلا

وحمو رأصصتن’ا قيقحتل دويعصس ءأقفر
لدأعتلا بقع ةيقيرفإ’ا ةصسفأنملا ةبيخ
.ينادوصسلا يلهأ’ا مأمأا بيخملا

ءأنبأا» ةليكصشت فرعت نأا لمتحملا نمو
ببصسب دو˘ي˘ع˘صس ر˘ي˘مأا بأ˘ي˘غ «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
ةهجاوملا يف أهل سضرعت يتلا ةبأصصإ’ا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لÓ˘ه˘لا مأ˘مأا ة˘ق˘˘بأ˘˘صسلا

أم بصسح اذهو ،ةيفلخلا ذخفلا ةلصضع

ربع قيرفلل ةيمصسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا تل˘ق˘ن
«كوبصسيف» يعأمتج’ا لصصاوتلا عقوم
نع بيغيصس بعÓلا نأا تدكأا يتلاو
مأمأا ريبكلا يبرادلا نعو  مويلا ءأقل
يذلاو لبقملا ةعمجلا رئازجلا ةيدولوم
ىلع نيعوبصسأ’ ةمدخلا جرأخ نوكيصس
ةدوع يف يبطلا مقأطلا لمأأيو ،لقأ’ا

أ˘˘ع˘˘ير˘˘صس ير˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘هأ’ا ج˘˘˘ير˘˘˘خ
يتلا ةريبكلا ةيمهأÓل ارظن ةليكصشتلل
،أمود بردملا ةليكصشت يف أهب ىظحي
بعصص ءأقل بقللا لمأح رظتنيو اذه
ةعمجلا «ديمعلا» مأمأا مأيأا ةثÓث دعب
م˘قأ˘ط˘لا سسجأ˘ه ى˘ق˘ب˘يو اذ˘ه ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
يصسنرفلا ينقتلا مهصسأار ىلعو ينفلا

نوبعÓلا هنم ينأعي دق يذلا قأهر’ا
يدأنلا نأا أمب تأيرأبملا ةفأثك لظ يف
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه بع˘˘ل˘˘ي
.تأهبجلا
يف دجاوتي بأبصشلا نأا ةرأصشإ’أب ريدجلا
ةطبار نم ةينأثلا ةعومجملا بيترت ليذ
نم نيتطقن دصصح ثيح ،أيقيرفإا لأطبأا
ن˘م ة˘ط˘ق˘˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘لدأ˘˘ع˘˘ت
نيح يف يبميزأم يب يت مأمأا وغنوكلا

يدوليمأم مأمأا ينأثلا ءأقللا يف رصسخ
نأا ل˘ب˘ق فد˘ه˘ل ة˘ي˘صسأ˘م˘خ˘ب ز˘نواد ن˘˘صص
يف رأيدلا لخاد لدأعتلا خف يف طقصسي
.ينادوصسلا لÓهلا ةهجاوم

طيمز .ع

ةنيطنسسق بابسش ‐ دادزولب بابسش

«اداكيشسورلا ءانبأا» حارج نوقمعيو ةدايرلا نوفطخي «ةوارمحلا»
يف تاءأقل ةثÓث سسمأا لوأا تلمكتصسأا
ةفرتحملا ةطبارلا نم61 ةلوجلا رأطإا
ة˘يدو˘لو˘م تنأ˘ك ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ى˘˘لوأ’ا

أهئأقترأب أهنم نيديفتصسملا زربأا نارهو
.فيطصس قأفو ةقفر ةرادصصلا ىلإا

مهراوصشم «ةي˘هأ˘ب˘لا ءأ˘ن˘بأا» ل˘صصاو˘يو
زوف عبار نيققحم مصسوملا اذه عئارلا

˘مود˘ق ذ˘ن˘م ثلأ˘˘ث˘˘لاو ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ثي˘ح ،يو˘صضم ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ برد˘˘م˘˘لا

ح˘ير˘ج˘لا ةر˘م˘لا هذ˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا تنأ˘˘ك
ةجيتنب يهتنا يذلاو ةدكيكصس ةبيبصش
ينارطم ريبز هلجصس رفصص لبأقم فده
«ةوارم˘ح˘لا» دو˘ع˘ي˘ل ،06 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف
نيلصصاوم دعاوقلا جرأ˘خ ن˘ي˘م˘ث زو˘ف˘ب

.ةيبأجيإ’ا جئأتنلا دصصح
حم˘صس زو˘ف˘لا اذ˘ه نأا ةرأ˘صشإ’أ˘ب ر˘يد˘ج˘لا

ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ءأ˘ق˘تر’أ˘ب «ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا»ـل
عم ةفصصأنم بيترتلا لودج يف لوأ’ا

أميف ،ةطقن03 ديصصرب فيطصس قأفو
لبق زكرملا يف «ادأكيصسور ءأنبأا» ىقبي
.طقف طأقن8 ديصصرب ريخأ’ا
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تب˘˘˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسمأا زأ˘˘˘˘˘˘˘ف
ودارأب كيتيلتا في˘صضت˘صسم˘لا

ةمصصأعلا دأحتا هفيصض ىلع
ديحو فده ل˘بأ˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب
تب˘ع˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةارأ˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ءأ˘˘صضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
ءأقفر لخد ثيح ،ةمصصأعلأب
ةارأبملا يف ةوقب يلعوب نب
ي˘ت˘لا تأ˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا او˘˘ف˘˘ث˘˘كو
نم أأطخ دعب أهرأمث تطعأا

مهأفت ءوصسو دأحت’ا سسرأح
نب هلغتصسا عفادملا نيبو هنيب
˘مد˘ق˘ت˘˘لا أ˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب

قرزأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا بأ˘ح˘˘صصأ’
ةنمأثلا ةقيقدلا يف رفصصأ’او
ةارأ˘˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘صشت˘˘˘ل ر˘˘˘صشع
نود كأنهو أنه نم تأمجه
ي˘ه˘ن˘ي˘ل كأ˘ب˘صشل˘˘ل لو˘˘صصو˘˘لا
رخأأتب لوأ’ا طوصشلا مكحلا
. ةجيتنلا يف دأحت’ا
ي˘˘جور˘˘ف برد˘˘م˘˘لا لأ˘˘ب˘˘صشأا
ةميزعب ينأثلا طوصشلا اولخد
ي˘ف ةدو˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
دعب ققحت أم وهو ةجيتنلا

قÓ˘ط˘˘نا ن˘˘م ق˘˘ئأ˘˘قد ر˘˘صشع
مكحلا نلعيل ينأثلا طوصشلا

حجن دأحتÓل ءازج ةلكر نع
أهل˘يو˘ح˘ت˘ل ة˘عأ˘صش ن˘ب أ˘ه˘ي˘ف
أ˘عأ˘فد˘نا ى˘ط˘عأا ي˘ف فد˘ه˘˘ل

ة˘فأ˘صضإ’ ه˘˘ئÓ˘˘مز˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةرفأصص نأا ’إا ينأثلا فدهلا
ر˘خآا يأار أ˘ه˘˘ل نأ˘˘ك م˘˘كح˘˘لا

ليجصست نم قئأقد عبرأا دعبف
بأ˘ح˘صصأا ل˘˘صصح˘˘ت فد˘˘ه˘˘لا
ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر ى˘˘ل˘˘ع سضرأ’ا
دأحت’ا رصصأنع أهيلع جتحا

حأبيصسيم أ˘ه˘لو˘ح˘ي˘ل ’و˘ط˘م
مدقتلا أي˘ط˘ع˘م ي˘نأ˘ث فد˘ه˘ل
ةارأ˘ب˘م˘لا د˘ه˘صشت˘ل ،ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل
نيفرطلا ن˘م أ˘ي˘ند˘ب أ˘عأ˘فد˘نا

دأ˘ح˘تÓ˘ل ار˘ي˘ب˘˘ك أ˘˘ط˘˘غ˘˘صضو
أم وهو ةجيتنلا يف ةدوعلل

يمصسأقلب ءأ˘ق˘فر ه˘ن˘ع ز˘ج˘ع
ةلبأقملا راوطأا مكحلا يهنيل
يذ˘لا ودارأ˘ب يدأ˘ن قو˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ة˘ن˘ي˘م˘ث طأ˘ق˘ن ثÓ˘ث فأ˘صضأا
يف أ˘ع˘قو˘م˘ت˘م هد˘ي˘صصر ى˘لإا

ثÓ˘˘ث˘˘ب ع˘˘بأ˘˘صسلا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
دحاو لبأقم ةطقن نيرصشعو
ي˘˘ف دأ˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ن˘˘˘ير˘˘˘صشعو
. نمأثلا زكرملا

ةطخاسس Òهام÷ا
جئاتنلا ءوسس ببسسب
ةسضافتن’اب بلاطتو

يف ةبذبذتملا جئأتنلا ةلصسلصس
أصصوصصخ ةينطو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةصسدأصسلا ةرملل هترأصسخ دعب
،ودارأ˘ب مأ˘˘مأا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
تربع «ةرأطصسوصس» ريهأمج
ي˘لاو˘ت ن˘م أ˘ه˘˘ئأ˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع
تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا تأ˘ماز˘ه˘˘ن’ا

،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف «ةيدأع»
ن˘˘ع رأ˘˘˘صصن’ا ر˘˘˘ب˘˘˘ع أ˘˘˘م˘˘˘ك
ينف˘لا م˘قأ˘ط˘لا ن˘م م˘ه˘ب˘صضغ
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ن˘˘˘˘مو
د˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ريهأ˘م˘ج˘لا ىر˘تو ،م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت
ةدو˘˘˘ع نأا ة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا د’وأا

ىمرم˘لا ة˘صسار˘ح˘ل سشو˘مأ˘مز
رظ˘ن˘لأ˘ب ة˘يرور˘صض تح˘ب˘صصأا
سسرأحلل دودحملا ىوتصسملل
سضعبلا نأا نيح يف ،زودنق
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب بلأ˘˘ط˘˘˘ي
بردمب ه˘صضيو˘ع˘تو ي˘جور˘ف
ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي
.مهتأينأكمإا

قÓع ودبع

  اهحارج قمعيو «ةراطشسوشس» ـب حيطي وداراب كيتيلتأا

ايلاوت زوف عبار قيقحت دعب
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’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب سضفر
يدأ˘ن˘ل ي˘˘نأ˘˘ب˘˘صسإ’ا برد˘˘م˘˘لا

يزيلجن’ا يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنأ˘م
نم نيفرتحملا هي˘ب˘ع’ ع˘ن˘م˘ل
يف مهتأبختنم عم ةكرأصشملا
ن˘مو مدأ˘ق˘لا «أ˘ف˘ي˘ف˘لا» خ˘يرأ˘ت
د˘ئأ˘ق زر˘ح˘م سضأ˘ير م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
عجار اذهو ،ينطولا بختنملا
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا نو˘نأ˘ق ى˘لإا
،أ˘ي˘نأ˘ط˘ير˘ب ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

سصأ˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا مز˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
أينأطيرب جرأخ ن˘م ن˘ي˘مدأ˘ق˘لا
.يحصص رجح يف لوخدل

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرأ˘ق˘ت تف˘صشكو
برد˘˘˘م˘˘˘لا نأا ة˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘نا
حأ˘م˘صسلا سضفر˘˘ي ي˘˘نأ˘˘ب˘˘صس’ا
ةكرأصشملاو لقنتلأ˘ب ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل
مهتبأصصإا نم أفوخ مهتيدنأا عم
ببصسب اذكو ةهج نم ءأبولأب

ي˘ف أ˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
لعجي أم ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا
ينطولا بختنملا دئأق دجاوت
،مدأ˘ق˘لا ر˘˘صضخ˘˘لا سصبر˘˘ت ي˘˘ف
.كصش لحم

ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘كلا ر˘˘˘ث˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘ه
سضفر نع يزيلجنإ’ا مÓعإ’ا
م˘ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘ي˘حر ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا
ىلع مهتيد˘نأا ع˘م ة˘كرأ˘صشم˘ل˘ل

ي˘˘نأ˘˘˘م˘˘˘لأ’ا برد˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ
نأاو قبصس يذلا بولك نغروي
نل نيفرتحملا هيبع’ نأا ددصش
.مهتأبختنم عم بعلل اولقنتي

Òغ ةمحر نب Òسصم
حسضاو

نب ديعصس ريصصم ىقبيو اذه

ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘حر
تصسيو يدأ˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘˘لا

فورعم ري˘غ يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا مأ˘ه
مدع لظ ي˘ف ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ة˘يأ˘غ˘ل
يدنلتكصس’ا بردملا حيرصصت
سصخ˘ي أ˘˘م˘˘ي˘˘ف سسيو˘˘م د˘˘ي˘˘فاد
نكل ،نيفرتحملا هيبع’ ليحر
نإأف ةيدنأ’ا لك سضفر لأح يف
،ادراو ىقبي ةمحر نب بأيغ
ي˘ت˘لا ة˘مدأ˘ق˘لا ةارأ˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
نو˘برأ˘˘ح˘˘م˘˘لا أ˘˘ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘قÓ˘˘ي
يف أيبماز بخت˘ن˘م ف˘ي˘صضم˘لا
أهدعبو يرأجلا سسرأم52ـلا

13ـلا ي˘ف أ˘ناو˘صستو˘ب بخ˘ت˘ن˘م
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ر˘˘ه˘˘صشلا سسف˘˘ن ن˘˘˘م
.ةديلبلا

مامأا ينطولا بخانلا
لول◊ا داجيإا ةيمتح
درجم ليق أم لك نأا مغر

نأا أمب نيبردمو مÓعإا مÓك
،مدق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دأ˘ح˘ت’ا
هذه ىلإا قر˘ط˘ت˘ت م˘ل «أ˘ف˘ي˘ف˘لا»
هذ˘ه ة˘بأ˘ت˘ك ة˘يأ˘غ˘˘ل ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا
رمأ’ا نأاو أصصوصصخ ،رطصسأ’ا
ةي˘م˘لأ˘ع تأ˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
د˘ق ل˘ق˘ن˘ت˘لا سضفر ة˘ي˘نأ˘˘كمإاو
ىلع تأبختنملا ديدع لعجي

ل˘صضفأا د˘ق˘ت˘ف˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا رار˘غ
تأ˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ت˘˘ح˘˘ل˘˘صسأا

ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ،ة˘ير˘ي˘صصم
لهأأت˘لا ة˘قأ˘ط˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا م˘صسح
.ةيرأقلا ةصسفأنملل

ب.م.يرسسيإا

اناوشستوبو ايبماز يتهجاوم نع بايغلل ناهجتي ةمحر نبو زرحم

ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لأ˘م˘ج ل˘ج˘˘صس
ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يف هتكرأصشم نويل كيبملوا
تأصسفأن˘م ن˘م˘صض ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
أ˘صسنر˘ف سسأأ˘ك ن˘م61 رود˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لاو ،و˘˘صشو˘˘صس يدأ˘˘ن د˘˘صض
نيفده لبأقم ةيصسأمخب تهتنا
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ءأ˘˘ق˘˘فر˘˘ل
.لبقملا رودلل لهأأتلاو

بأب حتف يرمعلب عأطتصساو
ةقيقدلا يف هقيرفل ليجصستلا
«لاول»ـل مدقتلا أحنأم ةنمأثلا

ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘صسأار ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ةمÓع نم ةمدأق ةرك Óغتصسم
تد˘˘ه˘˘صش أ˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كر˘˘˘لا
˘مÓ˘صسإا ة˘كرأ˘صشم ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا
«ر˘صضخ˘لا» فاد˘ه ي˘نأ˘م˘ي˘˘ل˘˘صس
مل هنأا ريغ ءأقللا يف أيصسأصسأا
تهتناو ،كأبصشلا زه يف قفوي
نو˘ي˘ل يدأ˘ن زو˘ف˘ب ة˘ل˘بأ˘˘ق˘˘م˘˘لا
نيفده لبأق˘م فد˘هأا ة˘صسم˘خ˘ب
بردملا لأبصشأا كلذب زجحيل
لهأأ˘ت˘لا ة˘قرو أ˘ي˘صسرأ˘غ يدور
نم ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا ى˘لإا

.ةقبأصسملا
يئأنث نأا ةرأ˘صشإ’أ˘ب ر˘يد˘ج˘لا

نو˘˘˘˘كرأ˘˘˘˘صشي ’ «ر˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا»
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا ي˘˘ف مأ˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نأ˘˘˘ب
ع˘م م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘ي˘صسأ˘˘صسأ’ا
يتأأت ثي˘ح ،ي˘صسنر˘ف˘لا يدأ˘ن˘لا

ةليلق مأيأا لبق ةكرأصشملا هذه
«رصضخلا» سصبرت قÓطنا نم
أيب˘ماز ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘ل ار˘ي˘صضح˘ت
بخأنلا حيري دق أم أناوصستوبو
.يصضأملب لأمج ينطولا
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ءاقللا ‘ ايسساسسأا لخد Êاميلسس

نمث رودلل «لاول» لهأات ‘ مهاشسيو هفادهأا لوأا عقوي يرمعلب
اشسنرف سسأاك يئاهن

نم ة˘عو˘م˘ج˘م ق˘لأأ˘ت بذ˘ج
ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشأ˘ن˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
˘مأ˘م˘ت˘ها ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

يتلاو ةيصسنرف مÓعإا لئأصسو
ر˘ث˘كأا زور˘ب˘لأ˘ب م˘ه˘ل تأأ˘ب˘˘ن˘˘ت
 .مصسوملا اذه مهتيدنأا ةقفر

سسنارف» ةفيحصص تفصشكو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا «لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف
هتدعأا يذلا لوطملا ريرقتلا
ءأمصسأ’ا نم ددع سصوصصخب
تأ˘˘يو˘˘ت˘˘صسم تمد˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لاو
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
تعأطتصساو يرأجلا مصسوملا

ن˘م م˘غر˘لأ˘ب مأ˘م˘ت˘˘ه’ا بل˘˘ج
ةليوط ةربخل أهكÓتما مدع
اوصضرف نيذ˘لاو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
.مهيداون يف مهصسفنأا

يف ةفيحصصلا تدأصشأاو اذه
نم لك تأينأكمإأ˘ب أ˘هر˘ير˘ق˘ت
ةيدولوم بع’ يمولب ريصشب
قبأصسلا يلودلا لجنو نارهو
عطصس يذلاو يمولب رصضخل
،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
ريخلب مÓصسإا ىلإا ةفأصضإ’أب
د˘م˘ح˘م ،دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘صش ن˘م
نم يصسودنق دمحأاو ةرومع
نأ˘˘قرز مدآا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قأ˘˘فو
يدأن نم يردأق قحلا دبعو
راو˘˘˘˘˘˘صشم در˘˘˘˘˘˘صسو ،ودارأ˘˘˘˘˘˘ب
،ةدح ىلع مصسا لك ليصصأفتو
بع’ ل˘ك ف˘صصو ف˘ل˘˘ت˘˘خاو
ه˘˘˘˘˘تأ˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب بصسح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
.هتÓهؤومو

فأصضأا لصصتم قأيصس يفو

ءأ˘˘م˘˘صسأ’ا هذ˘˘ه نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
رو˘ه˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ةو˘˘ق˘˘ب ه˘˘ح˘˘صشر˘˘م
مهرارمتصسا لأح يف Óبقتصسم
تأ˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ف
دعبتصسي ملو اذه ةيئأنثتصس’ا
ن˘م˘صض او˘نو˘كي نأا ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا

يتلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا رادار
ل˘ب˘˘ق بث˘˘ك ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘بأ˘˘ت˘˘ت

ع˘ي˘قو˘ت˘لا ’ أ˘م˘˘لو ،م˘˘ه˘˘م˘˘صض
مهبهاوم لقصصت ىربك قرفل

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘م ثد˘ح أ˘˘م˘˘ك
لÓ˘˘ه ةرو˘˘صص ي˘˘ف ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا
ينأم˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإاو ي˘نادو˘صس
اوعأ˘ط˘ت˘صسا ن˘يذ˘لاو ن˘ير˘خآاو
تأيرودلا يف زوربلاو قلأأتلا
.Óبقتصسم ةيبوروأ’ا

طيمز.ع

ةيرئاز÷ا ةلوطبلا يبع’ ىلع ءوسضلا طلسست «لوبتوف صسنارف»

Óبقتشسم زوÈلاو قلأاتلل ةحششرم ةباششلا بهاوŸا نم ديدعلا

ديري يسسنوتلا قيرفلا
ايدو لكسشŸا ءاهنإا

يقيرفإلا يدانلا
«افيفلا» لشساري
Ìيخلب سصوشصخب
رأ˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صضق تدأ˘˘˘ع

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘˘ب
وفطتل دادزولب بأبصش بع’و
ع˘م ه˘ت˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ح˘˘ط˘˘صسل˘˘ل
،يصسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا يدأ˘ن˘لا
ةقلأعلا لاو˘مأ’ا سصخ˘ي أ˘م˘ي˘ف
يذلاو يدأنلل أهب نيدي يتلا
ق˘˘˘˘˘بأ˘˘˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘˘˘لأ˘˘˘˘˘ب ىدأا
هدقع خصسفل ةملعلا ةيدولومل
  .كاذنآا

ةيمÓعإا ردأصصم تفصشكو
يدأ˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا نأا ة˘˘˘ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت
تلصسار ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ة˘ع˘بأ˘ت˘لا تأ˘عزأ˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل
مدقلا ةركل ي˘لود˘لا دأ˘ح˘تÓ˘ل
،ل˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا بل˘˘ط ل˘˘جأا ن˘˘م
ردأ˘˘صصلا م˘˘كح˘˘لأ˘˘ب سصأ˘˘خ˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ةد˘˘ئأ˘˘ف˘˘ل
ىلع أفيفلا در رظتنت يتلاو
يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإ’ا بل˘˘˘˘˘ط
ةلي˘ل˘ق˘لا مأ˘يأ’ا ي˘ف رد˘صصي˘صس
 .ةمدأقلا

» ع˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘كذ أ˘˘˘م ق˘˘˘فوو
بأ˘˘ب» ق˘˘ير˘˘ف نإأ˘˘˘ف «42توف
دأ˘ج˘˘يإا ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘صسي «د˘˘يد˘˘ج
ه˘ب˘˘ع’ ع˘˘م ح˘˘ل˘˘صص ة˘˘غ˘˘ي˘˘صص
Óبقتصسم ىدأفتي ىتح قبأصسلا

نع لقت نل ةيخيرأت تأبوقع
ىلإا لازنإ’ا وأا طأصشنلا ديمجت
مكارت ببصسب ةينأثلا ةجردلا
وهو ،«أفيفلا» ىد˘ل تأ˘ف˘ل˘م˘لا

يدأ˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا د˘˘˘ير˘˘˘ت ’ أ˘˘˘˘م
.هثودح

بحأصص نأا ركذلأب ريدجلا
يدأنلا بلأط دق نأك ةنصس82
يتلا هلاومأا هحنمب يقيرفإ’ا
لبوق هبلط نأا ريغ ،أهب نيدي
أمأمت ةمرتحم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
خصسفيل ،هقيرف ةرادإا فرط نم
عفريو ةيم˘صسر ة˘ف˘صصب هد˘ق˘ع
.«أفيفلا» ىلا ىوكصش

طيمز.ع

ةرهاقلا يف فيطسس قافو لبقتسسي يبيللا يلهأ’اايناطيرب يف اهب لومعملا يحسصلا رجحلا نيناوق ببسسب

فدهيو اناغل ريطي «يفياطشسلا رشسنلا»
زوفلا طاقنب ةدوعلل

ةمصصأعلا هأجتأب مويلا لأحرلا فيطصس قأفو ةليكصشت دصشت
نمصض يقيرفإا بونجلا سستاريب ودن’روأا ةهجاومل اركأا ةينأغلا

سسأأ˘ك تأ˘عو˘م˘ج˘م يرود ن˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تأ˘˘ه˘˘جاو˘˘م
.مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا

ةيبيردت ةصصحب اومأق دق يكوكلا بردملا لأبصشأا نأكو
ةدوعلا يوارق ءأقفر لوعي ثيح ،أنأغ ـل لقنتلا لبق سسمأا ةريخأا
ميكحتلا ةنجل تنأكو ،ةيقيرفإا ةجرخ لوأا يف ةيبأجيإا ةجيتنب
يرأ˘كب تن˘ي˘ع«فأ˘كلا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دأ˘˘ح˘˘تإ’ا ي˘˘ف
يتلاو ىلوأ’ا ةلوجلا ةارأبم ةرادإ’ يبمأغلا مكحلا أمأصسأغ
ةعبأصسلا ةعأصسلا نم ةيادب أنأغب مويدأتصس اركا بعلمب بعلتصس
يف ،قنأجوب ىفطصصمو وجرأج يلأفن نم لك هدعأصسيو ًءأصسم
دأنصسإا مت أمك ،أعبار أمكح سصأب ركبوب نصسحلا نوكيصس نيح
.لÓجوب يريصصوب يصسنوتلا ىلا ءأقللا ظفأحم ةمهم

ةفلتخم ةيبيل مÓعإا لئأصسو سسمأا تفصشك لصصتم قأيصس يف
في˘ط˘صس قأ˘فو د˘صض يزأ˘غ˘ن˘ب ي˘ل˘هأا ةارأ˘ب˘م سضو˘خ رر˘ق˘ت ه˘نأا
يبيللا «أصسيمير» عقوم قفوو ،ةرهأقلا ةيرصصملا ةمصصأعلأب
مدعل ارظن ءأ˘ق˘ل˘لا ن˘صضت˘ح˘ي˘صس «ترو˘ب˘صسور˘ت˘ي˘ب» بع˘ل˘م نإأ˘ف
ةجمربملا ةهجاوملا بعلتصسو ،«أنينب ءادهصش» بعلم ةيزهأج
ةينأثلا ةلوجلا تأهجاوم نمصض ،يرأجلا سسرأم نم71 خيرأتب
.مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا سسأأك تأعومجم رود نم

طيمز.ع
نيفرتحملا بايغو ايلحم ابع’02 روسضحب

ريشضحتلا يف عرششي يبمازلا بختنملا
«نيبراحملا» ةهجاومل

أبصسحت ريصضحتلا يف دحأ’ا موي يبمازلا بختنملا عرصش
موي ررقملا ءأقللا يف ،يرئازجلا ينطولا بختنملا ةهجاومل
نم5ـلا ة˘لو˘ج˘لا رأ˘طإا ي˘ف أ˘ي˘ب˘ماز˘ب يرأ˘˘ج˘˘لا سسرأ˘˘م52ـلا
أهن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا أ˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأأ˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تأ˘ي˘ف˘صصت˘لا
دأحتÓل ةيمصسرلا ةحفصصلا تفصشكو.2202 يف نوريمأكلا
02 ىلإا ةوعدلا هجو يبمازلا بخأنلا نأا ،مدقلا ةركل يبمازلا

مدع ببصسب اذهو ةيلحملا ةلوطبلا يف طصشني أيبماز أبع’
خيرأت نأا أمب نيفرتحملا نيبعÓلا بلج ىلع بردملا ةردق
بردملا ررق هيلعو يلأحلا تقولا يف حأتم ريغ «أفيفلا»
مهريصضحتل نييلح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘م ل˘م˘ع˘لا

لازت ’ «ةيصسأحنلا تأصصأصصرلا» لهأأت ظوظح نأاو أصصوصصخ
زوفلاو هلÓغتصس’ رصضخلا سسفأنم ىعصسي يذلا رمأ’ا ةمئأق
.2202 أيقيرفإا ممأا سسأأك ةصسفأنمل لهأأتلا لجأا نم ءأقللأب

ب.م.يرسسيإا
هل رابتخا لوأا يف حجني رسضخلا ريهظ

طقشسيو ويزل ةليكششتل دوعي سسراف
يفويلا مامأا ةيثÓثب

ةيصسأصسأ’ا ةليكصشتلا ىلإا يرئازجلا يلودلا سسرأف دمحم دأع
سسوتنفوج يدأنو هقيرف تعمج يتلا ةارأبملا لÓخ ويز’ يدأنل
1 ـ3 ةجيتنب ريخأ’ا زوفب تهتنا يتلاو يصضأملا تبصسلا ةرهصس
.يلأطيإ’ا يرودلا نم62 ةلوجلا بأصسحل

يف ينطولا بختنملا ريهظ ةكرأصشم ةهجاوملا هذه تدهصشو
هب سسأأب ’ دودرم ميدقت نم نكمتو ،ءأقللا اذه راوطأا لمأك
يملأعلا «دروكصسوه» عقوم هحنم نيأا ،هئÓمز ةيقبب ةنرأقم
برأحمل ةارأب˘م لوأا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ةارأ˘ب˘م ر˘ب˘ت˘ع˘تو.3.6 ميي˘ق˘ت
م˘˘ل ثي˘˘ح ،1202 ة˘ن˘صس ي˘ف ي˘صسأ˘صسأأ˘ك أ˘ه˘ي˘ف كرأ˘صش ءار˘ح˘صصلا
ذنم ،ةيصسأصسأ’ا هتليكصشت يف يغازنا ينويميصس بردملا هكرصشي
اذه عأنقإا يف رصضخلا مجن لصشف أمدعب ،لبقملا ربمفون رهصش
.ىلوأ’ا ت’وجلا يف هل أهحنم يتلا ةصصرفلا لÓغتصساو ريخأ’ا

جاحلب اسضر
نيرهسشلا ةبارقل نيدايملا نع دعتبيسس

«مشسوملا ةياهن لبق يوادوب ةدوع ىنمتأا» :ايشسروأا
ةدأعتصسا يف هلمأا نع سسين يدأن بردم أيصسروأا نأيردأا ربع

طصسوتمو يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا يوادو˘ب مأ˘صشه ه˘ب˘ع’ تأ˘مد˘خ
جيرخ سضرعت دعب ،يلأحلا مصسوملا ةيأهن لبق سسين ناديم
.رهصشأ’ نيدأيملا نع هدعبتصس ةريطخ ةبأصصإ’ ودارأب

يوادوب» : لأق سصوصصخلا اذه يف أيصسروأا تأحيرصصت يفو
ةيادب يف أهل سضرعت دق نأك يتلا ةبأصصإ’ا سسفنل سضرعت
هارجأا يتلا جÓعلا سسفنل عصضخيصس» : عبأتو ،«يرأجلا مصسوملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا ىدأ˘ف˘ت˘ي نأا ى˘ن˘م˘ت˘نو ،ى˘لوأ’ا ه˘ت˘˘بأ˘˘صصإا لÓ˘˘خ
مصسوملا ةيأهن نوكت ’ نأا ىنمتأا»:ريخ’ا يف متخ ،«ةيحارج
.«ةريخأ’ا ت’وجلا يف ةصسفأنملل دوعي نأاو ،يوادوبل ةبصسنلأب

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنشصرق

سصاخ ميركت
ةليم˘ج ة˘تأ˘ف˘ت˘لا ي˘ف
ةرادإا أ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب تمأ˘˘˘˘ق
تمرك نيأا «ديمعلا»
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ة˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘˘عو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

رصصأنلا دبع أهصسأار
ل˘˘صصن˘˘ق˘˘لا سسأ˘˘م˘˘لأا
لأغنصسلأب يرئازجلا

.نأبلأا لأمج
م˘ير˘كت˘لا اذ˘ه ءأ˘˘جو
ه˘˘مأ˘˘م˘˘ت˘˘ها ر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن
د˘˘فو˘˘لأ˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘صشلا

ل˘˘˘˘ك هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘تو
ةظحللا ةيأغ ىلإا ةيلأغنصسلا يصضارأ’ا يف ةقيقد لوأا ذنم ةيلأثملا فورظلاو تÓيهصستلا
ثÓث ريخلب ءأقفر دصصح دعب نطولا سضرأا ىلإا ةدوعلا لأحر ةيدولوملا ةثعب تدصشو ،ةريخأ’ا
.يلأغنصسلا ثيغنوت يدأن مأمأا لجصسملا زوفلا بقع ةديدج طأقن

ةأارملا ديعب لفتحت فافلا
مويلا ةبصسأن˘م˘ب
ةأارملل يملأع˘لا

دأ˘ح˘ت’ا ف˘صشك
ةركل يرئازجلا
ن˘˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
جمأنرب
ت’أفتحا
سسرأ˘م ن˘مأ˘ث˘˘لا
مويلا عم أنمازت
،ةأارملل يملأعلا

ع˘˘˘قو˘˘˘م د˘˘˘˘كأاو
نأا «فأ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا»
ةنجل˘لا ة˘صسي˘ئر
ةركلل ةين˘طو˘لا
ةبيور بعلمب نين˘ثإ’ا مو˘ي˘لا لأ˘ف˘ت˘حا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشت˘صس لو˘تر˘ف ة˘ي˘صضار ة˘يو˘صسن˘لا
.مدقلا ةركل يرئازجلا دأحتإ’ا سسيئر روصضحب اذهو ةمصصأعلأب

ةيفاعوب
يبهذلا سصفقلا لخدي

ة˘ي˘فأ˘عو˘ب م˘صشأ˘ه ةر˘˘كصسب دأ˘˘ح˘˘تا بع’ ل˘˘خد
رصضح ةبأنعب ةعئار ءاوجأا يف يبهذلا سصفقلا
أهل بعل يتلا قرفلا سضعب يف هؤوÓمز أهيف
نيرصضأحلا لك ع˘ت˘م˘ت˘صسا ثي˘ح ه˘ي˘ب˘ح˘م اذ˘كو
أهرأتخا نم عم ةليمج ةأيح هل نينمتم لفحلأب
ةئنهتب قيرفلا ةرادإا تمأق دقو اذه هل ةجوز
يف ثدح أم مغر قيرفلا ةحفصص ربع ينعملا
سسي˘ئر ه˘لذ˘خ نأا د˘ع˘ب ة˘صصأ˘خ ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
ي˘ق˘ل˘ت˘ب هد˘عو ه˘نا أ˘م˘ب ى˘˘صسي˘˘ع ن˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نأك كلذ لك نكلو هصسرع موي لبق هتأقحتصسم
. مÓك درجم

بشضغي سشيعي
«ماشصل» راشصنأا

مهئأيتصسا نع ةليلم نيع ةيعمج رأصصنأا ربع
ل˘م˘ح˘ت سضفر يذ˘لا سشي˘ع˘˘ي برد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
مدع نأا ادكؤوم فلصشلا ءأقل يف هتأيلوؤوصسم
نم بعصصيصس عوبصسأ’ا لاوط قيرفلا بردت
هلعج أم وهو ةهجاوملا رييصست يف هتمهم
سضع˘ب ل˘صضف د˘قو اذ˘˘ه بأ˘˘ح˘˘صسن’ا رر˘˘ق˘˘ي
نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأأ˘ت˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف فار˘˘طأ’ا
ةرادإ’ا ة˘بأ˘ج˘ت˘صسا مد˘ع˘ل بح˘صسنا ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
ه˘تأ˘ق˘ح˘ت˘صسم سصخ˘ي نأ˘م˘صض كصص ه˘ح˘ن˘م˘˘ب

لبق هيقلتب هتدعو دق تنأك أهنأاو ةصصأخ
. فلصشلا ىلإا لقنتلا

qarsana@essalamonline.com
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«اربإا» ةدوع
نأ˘ت’ز نأا رأ˘ب˘خأ’ا ر˘خآا تف˘˘صشك
نÓ˘ي˘م˘لا م˘ج˘ن سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘با
ادد˘˘˘ج˘˘˘م ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ماد بأيغ دعب ،ديوصسلا بختنمل
ةفيحصص تفصشكو ،تاونصس عبرأا
نع Óق˘ن «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
نأت’ز نأا ،ةيديوصسلا ةفأحصصلا
أ˘بوروأا ة˘لو˘ط˘˘ب ي˘˘ف كرأ˘˘صشي˘˘صس
،ديوصسلا بختنم ةق˘فر ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةكرأصشملل ًءأعدتصسا ىقلت نأا دعب
ةلبقملا ثÓث˘لا تأ˘يرأ˘ب˘م˘لا ي˘ف
مولعملا نمو ،ديوصسلا بختنمل
بع˘ل˘لا ه˘لاز˘ت˘عا ن˘ل˘عأا «ار˘˘بإا» نأا
ن˘ع بأ˘غو6102 ة˘ن˘صس أ˘ي˘لود
.8102 أيصسور لأيدنوم
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.. ماعب هوبرشض
ةعبأتلا طأبصضن’ا ةنجل تررق
قيرف دئأق ةبقأعم ةاوهلا ةطبارل
كلذو ذفأن مأعب ةليصسملا قأفو
لولهب مكحلا ىلع هئادتعا رثا
كلذو نونكع نب ةهجاوم يف
تأ˘فو˘صشكب م˘كح˘˘لا مأ˘˘ي˘˘ق ر˘˘ثا
ي˘هو مأ˘يأا5 ـل هز˘˘ج˘˘˘ع تب˘˘˘ثا
قأفولا مرحتصس ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا

م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه لاو˘ط هد˘ئأ˘ق ن˘م
ن˘˘م ه˘˘ب مأ˘˘˘ق أ˘˘˘م نأاو ة˘˘˘صصأ˘˘˘خ
ىتح لعجو أنيصشم نأك فرصصت
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب نو˘ب˘لأ˘˘ط˘˘ي مأ˘˘كح˘˘لا
سضرفب كلذو يلع˘ف˘لا نو˘نأ˘ق˘لا

سسي˘لو ن˘ي˘م˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع
. طقف دحاو مصسوم

ةديدج ةبهوم

بع’ رمأع تيآا سسنوي ةبهوملا فخي مل
هملح ينأملأ’ا خينويم نريأب يدأن فيدر
حرصصو ،يرئازجلا بختنملا ناولأا سصمقت
عقاوم ربع هرصشن ويديف عطقم يف ريخأ’ا
تيآا سسنو˘ي أ˘نأا» :ي˘عأ˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا

بعلأا ةيصسن˘ج˘لا ي˘نأ˘م˘لأاو ير˘ئاز˘ج ،ر˘مأ˘ع
يقيرف» :فأصضأاو ،«خينو˘ي˘م نر˘يأ˘ب يدأ˘ن˘ل
نأا ل˘˘مآاو ،فار˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘جرد ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصو
بختنملا عم بعلل ةصصرف ىلع لصصحتأا
ي˘ب˘˘ع’» :فدرأاو ،«أ˘˘م أ˘˘مو˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بعلأا يننأ’ ،زرحم سضأير وه لصضفملا
وه لصضفملا يبصصنمو ،هزكرم سسفن يف
.«نميأا حأنج

 «ةينيطنشسقلا»
ليغيإا راظتنا يف

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘كصشت ل˘صصاو˘˘ت
يف أهل رأصصتنا لوأا قيقحت نع أهزجع
لأبصشأا نكمت ثيح ينأثلا مصسقلا ةريظح
ن˘م «د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘˘ل˘˘صش لÓ˘˘ه» ة˘˘طار˘˘عو˘˘ب
ل˘ع˘ج أ˘م و˘هو لدأ˘ع˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن ل˘ي˘صصح˘˘ت
دعأصسملا ليحرب نوبلأطي «تصسي˘كو˘م˘ي˘ل»
نم مغرلأب جئأتنلا ةيبلصس ببصسب فأنجول

ةزيمم ةيرصشب ةليكصشت كلتمي قيرفلا نوك
ةغيمد قحلا دبع سسيئرلا عرأصس دقو اذه
ريدقلا بردملا نأمصض نم هبرق نÓعإا ىلإا

مويلا هلولح ر˘ظ˘ت˘ن˘م ثي˘ح ل˘ي˘غ˘يإا نأ˘يز˘م
. قأفت’ا ميصسرتل ةنيطنصسقب
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يفويلا مامأا ةيثÓثب طقشسيو ويزل ةليكششتل دوعي سسراف^
اشسنرف سسأاك يئاهن نمث رودلل «لاول» لهأات يف مهاشسيو هفادهأا لوأا عقوي يرمعلب^

ايلاوت زوف عبار قيق– دعب

نوفطخي «ةوارم◊ا»
حارج نوقمعيو ةدايرلا

«اداكيشسورلا ءانبأا»

3792ددعلا ^2441 بجر42ـل قفاوملا1202 صسرام80نينثإ’ا

ايناطيرب يف اهب لومعملا يحسصلا رجحلا نيناوق ببسسب

ةمسصاعلا داحتإانارهو ةيدولوم ةركسسب داحتإا

«يفياطشسلا رشسنلا»
اناغل Òطي

ةدوعلل فدهيو
زوفلا طاقنب

قافو لبقتسسي يبيللا يلهأ’ا
ةرهاقلا يف فيطسس

اناوشستوبو ايبماز يتهجاوم نع بايغلل ناهجتي ةمحر نبو زرحم
لول◊ا داجيإا ةيمتح مامأا ينطولا بخانلا^حشضاو Òغ ةمحر نب Òشصم^

Ìعتلا لسصاوي ةمسصاعلا دا–إا

وداراب كيتيلتأا
«ةراطشسوشس» ـب حيطي

 اهحارج قمعيو

راشصتنلا نمثي يدوج تيأا
بلاطيو قافولا مامأا
«ماشصل» ىلع زيكÎلاب


