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كÓهتسسا عجسشيسس كلذ نإا لاق
يلÙا جوتنŸا

لاح ‘ ÚكزŸا ةقفارم ىلع لمعيسس
صسÓفإÓل اوسضرعت

ةبعسصلا ةلمعلل فرسص بتاكم بايغ يف

40 صص

ةلسشنخب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم لاومأاو تاغوسصم ىلإا ةفاسضإا  يلاحلا ريملل تاونسس3 صسامتلا عم

50صص

لÓ˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ف˘˘سشك
ىل˘عألا ي˘مÓ˘سسإلا صسل˘ج˘م˘˘لا و˘˘سضع
ناو˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘سشنإا عور˘˘˘˘˘˘سشم ن˘˘˘˘˘˘ع

،ابيرق ةاكزللو فا˘قوأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ل˘˘ح˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ىلع لمعيسس ةاكزلا قودنسص لحم
باحسصأاو لا˘م˘عألا لا˘جر صضيو˘ع˘ت
لاح يف هيف نيكزملا تاسسسسؤوملا

م˘ه˘سضر˘ع˘ت وأا م˘ه˘تارا˘م˘ث˘ت˘سسا ر˘ث˘˘ع˘˘ت
. صسÓفإÓل

«ةيلاسصفنا طاسسوأا اهدوقت يتلا تافارحن’ا عم حماسستت نل ةلودلا»
30 صص : نوبت ،باهرإلا نم ةبيرق ةيعجرم تاذ اهنإا لاق

ينطو ناويد ءاسشنإا وحن
ابيرق ةاكزلل

05 نم رثكأا :راونلوب
يف اهلوادت متي ر’ود رايلم

«راوكسسلا» قوسس

وعدي قيزر
طارخنÓل ÚلماعتŸا
ةينوÎكلإ’ا ةسصنŸا ‘

40 صص

40 صص

رانيد رايلم081 اهنويد غولب دعب

نوعو Úيطرسش ةباسصإا
ةديسس ذاقنإا دنع ةيامح

راحتن’ا تلواح

«مÓسسلا كنب» نم صضرق لÓخ نم

ةديدج ةمدخ
نود تويبلا ءاركل

ابيرق دئاوف
40 صص

50صص

نيرخأاتملا نع ءابرهكلا عطقت «زاغلنوسس»
ريتاوفلا ديدسست يف

40 صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 راردأا نم ةدوعلا

ىلع ،لولهب يبرعلا ،راردأا يلاو فرصشأا
ة˘صضا˘ير˘ل˘ل ة˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ةرود˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
دهاجملا» ةيعماجلا ةماقإ’ا نم ةيعماجلا
ميظ˘ن˘ت ءا˘جو .«د˘ل˘يو˘خ ة˘ل˘ي˘لو˘ب مو˘حر˘م˘لا
ة˘صضا˘ير˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا را˘˘طإا ي˘˘ف ةرود˘˘لا
مدقلا ةرك لمصشتو ،ةيعماجلاو ةيصسردملا
قابصس ،ةلجلا يمر ،ثانإا ديلا ةرك ،روكذ
ةلمح قÓ˘طإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘تو.ةعرصسلا
يصضايرلا بكرملا ىوتصسم ىلع ريجصشت
تفر˘ع ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل.ةيعما˘ج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل
ينطولا ىوتصسملا ىلع ةيعماجلا ةصضايرلا

دازو ،ةريخأ’ا تاونصسلا يف اريبك ادوكر
نكل ،انوروك ةحئا˘ج را˘صشت˘نا ع˘م ا˘ه˘با˘ي˘غ
.راردأا نم ةدوعلا تءاج دقاه

زيمتلا عنسصت ةسسردم

ةصسردمب ذي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘ق
ةردابمب ،يقاوبلا مأاـب «ةكرابمل فيصصول»
ديعصسلا ذاتصسأ’ا اهريدم  ميركتب ةليمج
هتادوهجم ريظن ةرمع هئادهإا اذكو،لوتب
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘ف ة˘˘˘لوذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

’اثم ةصسردملا تحبصصأا ثيح  ذيمÓتلاو
 .ةيرصصعلا ةصسردملل ايح
،ا˘ق˘با˘صس ة˘صسرد˘م˘لا تاذ تما˘ق ةرا˘صشإÓ˘لو
سسا˘ب˘ل سضر˘ف لÓ˘خ ن˘م ة˘ع˘ئار ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب
ةردابملا هذه زيمامو ،ذيمÓتلا ىلع دحوم
˘ماد˘ن˘ه˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ة˘صسرد˘م˘لا ل˘ف˘كت ي˘ه
كلذب ةعناصص ،اهذي˘مÓ˘ت˘ل ا˘نا˘ج˘م ه˘ح˘ن˘مو
. ةرم لكك زيمتلا

انوروك «لسضفب» ةيسسايق ماقرأا

ةيكلصسلا ت’اصصت’ا و ديربلا ريزو فصشك
لماعتملا نأا ،رازموب ميهارب ،ةيكلصسÓلا و
«ع˘ير˘صسلا د˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م» ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ارو˘ط˘ت تفر˘ع (سسي˘فر˘صس ل˘يا˘م سسر˘ب˘صسكا)
درط0002 ج˘لا˘ع˘ت تنا˘ك ثي˘ح ا˘ظو˘ح˘ل˘˘م
000.05 ةبتع ىلإا تلقتناو ايموي يديرب

،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزأ’ا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ا˘ي˘مو˘˘ي در˘˘ط
ةيدقفت ةرايز سشماه ىلع رازموب  عجرأاو
ةيديربلا لئاصسرلا ةجلا˘ع˘مو زر˘ف˘لا ز˘كار˘م˘ل
ىلإا ءوجللا ةبصسن عافترا ةمصصاعلا ةي’ول

ةيوجلا تÓحرلا قلغل ةصسصسؤوملا تامدخ
.ةحئاجلا ببصسب

 نوسسفانتي ةكيرب ونسسحم

ةي’و ونصسحم عاطتصسا ةليمج ةردابم يف
غلبم عمج ،ديدحتلاب ةكيرب ةنيدمو ،ةنتاب
نم ل˘قأا ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م703و راي˘ل˘م
مت امك .ةي’ولا ماتيأ’ ةهجوم ،ةعاصس فصصن

ل˘كب لز˘ن˘م م˘ي˘ل˘صست  ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
و مأ’ تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ل˘ك و تا˘˘ف˘˘صصاو˘˘م˘˘لا
لا˘جر ما˘ق ا˘صضيأا ةرا˘صشإÓ˘ل .ما˘ت˘يأ’ا ا˘ه˘ئا˘ن˘˘بأا
قيرطلا ةئيهت ةداعإاب اقباصس ةي’ولا لامعأا
.ةناقصسو ةكيرب نيب نيب طبارلا

qarsana@essalamonline.com
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ةيكيرمأا ةيجولونكت تابه
تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ثÓ˘˘ث  تع˘˘˘قو
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘كار˘˘˘صش
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘كير˘˘˘˘م’ا
،«ن˘تر˘ب˘ي˘لا˘˘ه» ة˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا

ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه» ة˘ع˘ما˘˘جو
«ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا و مو˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
دمحما» ةعماجو ،ةمصصاعلاب
ةعماج و سسادرموبب «ةرقوب
 .ةلقروب «حابرم يدصصاق»
بئان بصسح ،ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ن˘تر˘ب˘ي˘لا˘ه» ع˘م˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
دمحأا ،«ةيلورتبلا تامد˘خ˘ل˘ل

نم ةنوكم تابه»ـب ،يماح
:ت’اجملا ةددعتم تايجمرب

لصضفبو .«داصصتق’او جاتنإ’او ايجولويجلاو ةيلازلزلا لولحلا و رييصستلا تانازخو سضرأ’ا مولع
  .ةروطملا لولحلا ،ةبلطلاو سسيردتلا ةئيهل يكيرمأ’ا عمجملا رفوي ،تايقافت’ا هذه

ةياقولا نم ديزملا
عجارتب سضعبلا جهتبا اميف
سسوريفب ة˘با˘صصإ’ا ت’ا˘ح
دد˘˘˘˘ع غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘بو ا˘˘˘˘نرو˘˘˘˘ك
نم لقأا ةيمويلا تاباصصإ’ا

د˘ع˘بو ،ا˘ي˘مو˘ي ة˘لا˘˘ح09
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘ت
تاءارجإا ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نو˘صصت˘خ˘م ع˘فر ،ة˘يا˘قو˘لا
نوثحابو ةئبوأ’ا ملع يف
ءاد˘ن رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ي˘˘ف
ت’احلا عافترا ىلإا يدؤوي دق يخارت يأا نم رذحلا و ةيئاقولا تاءارجإ’ا نع يلختلا مدعب
.ايلاح ابروأا يف ثدحي امك يلكلا وأا يئزجلا رجحلا ىلإا ءوجللاو اددجم

!! صصارقأا لكسش يف تايولح
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م ر˘˘صشت˘˘نا

بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ر˘جا˘ت˘م˘لاو تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
عطق لكصش ىلع لافطأÓل ةهجوملا
ةيامح ةمظنم لعج ام ،ةيندعم ةيدقن
ةرو˘ط˘خ˘لا ن˘م رذ˘ح˘ت كل˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ىلع تايولحلا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا
ريبكلا هباصشتلا نأاو ةصصاخ ،لافطأ’ا
ةيد˘ق˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘لا ع˘م ىو˘ل˘ح˘لا هذ˘ه˘ل
مدع يف ،ةيعمجلا بصسح ،ببصستيصس
هذه تناك اذإا ةيقيقحلا ةيدقنلا ةعطقلاو ىولحلا نيب تاونصس سسمخ نم لقأ’ا لافطأ’ا قيرفت
.ءاود سصارقأا لكصش ىلع عابت يتلا ىولحلا عم كلذك لاحلا وهو .مهلوانتم يف ةريخأ’ا

..قيرطلا ىلع ةلدايسص
ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘˘ت
بونج يداولا سسأار ةرئاد
نم جيريرعوب جرب قرصش
ناغلبي نيصصخصش فيقوت
24و63 ر˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘صسرا˘م˘م ة˘م˘ه˘ت˘ب  ة˘ن˘˘صس
ة˘ف˘صصب ة˘لد˘ي˘صصلا ة˘ن˘ه˘م
و سضرعب ةعورصشم ريغ
ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صص داو˘˘م ع˘˘ي˘˘ب
نع ةرابع ماعلا قيرطلاب
عو˘˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يودأا
لÓ˘خ م˘تو  ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘˘ب
عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ءاود ة˘لو˘˘صسب˘˘ك16ـ
غلم051 ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب
ءاود ةلوصسبك91  اذكو
. غ˘ل˘˘م003 نيلابا˘ق˘ير˘ب
جد00162  غلبمو
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watan@essalamonline.com

ءا˘ق˘ل ي˘˘ف سسنو˘˘ي ح˘˘صضوأاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب ه˘ع˘م˘˘ج
تارم˘تؤو˘م˘لا ة˘عا˘ق˘ب ي˘ند˘م˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه نأا» ةد˘ي˘ع˘صس ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ربت˘ع˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘صسو
سضبن لق˘ن˘ل ارد˘صصمو ءا˘صضف
تائيهلا فلتخم ىلإا عمتجملا
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا
.«ةيمومعلا

سسنوي ثح راطإ’ا اذه يفو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
نواعت˘لا» ى˘ل˘ع تا˘يو˘ت˘صسم˘لا

مهل ع˘فر˘ي ا˘م ع˘م بوا˘ج˘ت˘لاو
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشنا ن˘م
،ةيروهمجلا طيصسو ةئيه ربع
ا˘ه˘تا˘ي˘بود˘ن˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع وأا
كل˘ت نأا» اد˘كؤو˘م ،«ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
قدصص لكب ربعت ت’اغصشن’ا

ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا سضب˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ع
.«هتاحومطو

تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا نأا» فا˘˘˘صضأاو
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا
بجو˘م˘ب ،ة˘مز˘ل˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نأاب ،نوناقلا

ةئيه يعاصسم عم بواجتت
Óئاق ،«ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘صسو
م˘ها˘صسي˘صس ى˘ع˘صسم˘لا اذ˘ه نأا»

ةقث عاجرإا يف ريبك لكصشب
.«هتاصسصسؤوم يف نطاوملا

مدعب» ثدحتملا تاذ ددنو
سضع˘ب˘˘ل يد˘˘ج˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
در˘لا ي˘ف ة˘يرادإ’ا تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

،«نينطاوملا ت’اغصشنا ىلع
ر˘ب˘كأا لا˘ج˘م ح˘ت˘ف˘ب» ا˘ب˘لا˘ط˘م
ت’ا˘˘غ˘˘صشنÓ˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
لو˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإ’ ي˘˘ع˘˘صسلاو
.«اهل ةبصسانملا

ر˘˘˘كذ ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
هتئيه نأا ةيروهمجلا طيصسو
تقلت دق ةيلحملا اهتايبودنمو

يصضا˘م˘لا ر˘يار˘ب˘ف ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م
سضئارعلا نم ف’آ’ا تارصشع
تاذ ت’اغصشناب قلعتت يتلا
ن˘كصسلا ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘صصلا

را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’او ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشلاو
ة˘صشي˘ع˘م فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو
.نطاوملا

ةيروهمج˘لا ط˘ي˘صسو نا˘كو
هترايز لهتصسم يف فرصشأا دق
نيصشدت ىلع ةد˘ي˘ع˘صس ة˘ي’و˘ل
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
رقم˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘صسو˘ل
نيصشد˘ت˘ب ا˘صضيأا ما˘قو ة˘ي’و˘لا

ى˘˘ل˘˘كلا سضار˘˘مأا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب مد˘لا ة˘ي˘ف˘˘صصتو
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب «ير˘˘غد˘˘م د˘˘م˘˘حأا»
.ةديعصس

تايوتسسŸا ةفاك ىلع دوه÷ا قيسسنت ةرورسض دكأا

   ةيمومعلا ةمدÿا ةيقرتو ¤إا وعدي ةيروهم÷ا طيسسو

ب يسساسس

دوهجلا قيسسنت ةرورسض» ىلإا ةيروهمجلا ةطاسسو يبودنم ةديعسسب سسمأا سسنوي ميرك ةيروهمجلا طيسسو اعد
.«ةيمومعلا ةمدخلا ةيقرتو نيسسحت ةيغب تاسسسسؤوملاو تائيهلا فلتخم عمو تايوتسسملا ةفاك ىلع

ةلادعلا خسسرت ةيروتسسدلا ةمكÙا نع لاق
:سشينف ،ةيروتسسدلا

 «ةيطارقÁدلا ةسسرامŸا مئاعد نم ةيروتسسدلا ةباقرلا»
سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كأا

سسمأا ،سشينف لامك ،يروتصسدلا
ةباقرلا نأا ،ةمصصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
نم ا˘م˘عد ل˘كصشت ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا
ةصسرامملل «ةيصساصسأ’ا مئاعدلا»
.ةيطارقميدلا

ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا ي˘ف سشي˘ن˘˘ف لا˘˘قو
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا» لو˘˘˘ح ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ءا˘ن˘ب ي˘ف ا˘هرودو ة˘يرو˘ت˘صسد˘˘لا
تحتتفا يذلا «ةديدجلا رئازجلا
ة˘˘با˘˘قر˘˘˘لا» نأا ،سسمأا ه˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا
م˘ئا˘عد˘لا ن˘م ي˘ه ة˘يرو˘ت˘صسد˘˘لا
ة˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا
ةمكحملا» نأاو ،«ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا
ة˘لاد˘ع˘لا خ˘صسر˘ت ة˘˘يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
اهرودب بجي يتلا ةيروتصسدلا
أاد˘ب˘م˘لا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ر˘ه˘صست نأا
نزاو˘تو ل˘˘صصف˘˘ل يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
.«تاطلصسلا

قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأاو
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صسا نا˘م˘صض» ةرور˘˘صض
،ة˘يرو˘ت˘صسد˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘صس ط˘˘ب˘˘صضو
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
تيبثتو ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا تا˘ير˘ح˘لاو
ةيباختن’ا تاراصشت˘صس’ا ج˘ئا˘ت˘ن
نامصضل ،ةينطولا ةيئاتفتصس’او
هنأا اربتعم ،«ةباقرلا هذه ةيلاعف
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘صصت ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ي ’»
نود ،ناكرأ’ا نيتم يطارقميد
هرابتعاب روتصسدلا مارتحا سضرف
.«ىمصسأ’ا نوناقلا

يذلا ىقتلملا سصخي اميفو
يروت˘صسد˘لا سسل˘ج˘م˘لا ه˘م˘ظ˘ن˘ي
ممأ’ا جمانرب عم ةكارصشلاب

رئازجلاب يئا˘م˘نإ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نوا˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا را˘˘طإا ي˘˘ف
ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسد˘˘˘˘˘لا»
سسل˘ج˘م˘لا م˘عد :ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘˘لا
سشينف ديصسلا حصضوأا ،نيفرطلا
مييقتل ةحناصس ةصصرف لثمي» هنأا

لاجم يف تاصسرامملا فلتخم
حمصسيصسو ،يروتصسدلا ءاصضقلا
لوح ةيدقنو ةيملع ةرظن ءاقلإاب
ةصصاخلا تاصسرامم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.«ةيروتصسدلا

ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا فا˘˘˘˘صضأاو
سصي˘خ˘صشت»ـب ا˘صضيأا ح˘م˘˘صسي˘˘صس
اذ˘كو ،ل˘ي˘قار˘عو ةو˘ق ن˘˘ما˘˘كم
ر˘صصا˘ن˘عو ة˘يدود˘ح˘˘م ل˘˘ماو˘˘ع
،«ةيروت˘صسد˘لا ة˘لاد˘ع˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت

هنم ىخوتملا فدهلا نأا ادكؤوم
ن˘˘˘صسحأا ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا» و˘˘˘˘ه
ة˘ي˘غ˘ب ة˘حا˘ت˘م˘لا تا˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ءادأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
.«يروتصسدلا

سشينف دكأا ،ىرخأا ةهج نمو
يذلا يرو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا نأا
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر هب رداب
ةو˘ط˘خ» د˘ع˘ي ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

رئازجلا ءان˘ب ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ةرا˘ب˘ج
ا˘ه˘ي˘لإا و˘ب˘صصن ي˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

حر˘˘صص ة˘˘ما˘˘قإا ي˘˘فو ،ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘لودو ة˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف ا˘ح˘صضو˘˘م ،«نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘˘صسد˘˘لا نأا دد˘˘صصلا
ن˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘صصف˘˘˘لا أاد˘˘˘ب˘˘˘م زز˘˘˘ع»
لÓقتصساو اهنزاوتو تاطلصسلا
قو˘˘ق˘˘˘ح ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا
.«مهتايرحو نينطاوملا

فلتخم قرط˘ت˘ت˘صس ةرا˘صشإÓ˘ل
ي˘˘ت˘˘لا ،ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا تا˘˘˘صسل˘˘˘ج
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ط˘˘صشن˘˘ي˘˘صس
يروتصسدلا سسلجملا نم ءاصضعأا

ن˘ع بنا˘جأاو نو˘ير˘ئاز˘ج ءار˘ب˘˘خ
ىلإا ،دعب نع رصضاحتلا قيرط
اهب ءاج يتلا تادجتصسملا مهأا»
،0202 ربمفون حتافلا روتصسد

رود˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘صس’
نماصضك ةيروتصسدلا ةمكحملا
يتاصسصسؤوم مكحكو رو˘ت˘صسد˘ل˘ل
تبلا ةيلوؤوصسم هقتاع ىلع عقت
نيب أاصشنت دق يتلا تافÓخلا يف
،«ةيروتصسدلا تاطلصسلا فلتخم
.نومظنملا هحصضوأا ام بصسح

ىقتل˘م˘لا لا˘غ˘صشأا ج˘لا˘ع˘ت˘صسو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل بق˘˘تر˘˘م˘˘لا رود˘˘˘لا»
ي˘ف ة˘يرو˘ت˘صسد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
فلتخم يفو يباختن’ا لاجملا
ةيميظنتلاو ةيلكيهلا ل˘ئا˘صسم˘لا
ءاصشنإا رثإا حرطت نأا نكمي يتلا

تايحÓصصب ةيروتصسد ةمكحم
ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،«ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا رودو ع˘˘˘˘صسوأا
سشا˘ق˘ن˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘صست˘˘صس»
ت’اجم فلتخم لوح ريكفتو
ىلع ةيروتصسدلا ةمكحملا رود
يرا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

سضارع˘ت˘صسا˘بو ،ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
براجتلا اهزربأا ةيلود براجت
ةيكيجلبلاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا

«ةيصسنرفلاو ةينينيبلاو
ب يسساسس

ايلع˘لا ة˘صسرد˘م˘لا ن˘صضت˘ح˘ت˘صس
لو˘ح ى˘ق˘ت˘ل˘م مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
اهرثأاو عيراصشملا جصضن ةيلاكصشإا»
تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
سسمأا هب دافأا امبصسح ،«ةيمومعلا
.ة˘لود˘لا سسل˘ج˘م˘ل نا˘ي˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا

يذ˘لا ،ى˘ق˘ت˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘يو
ظفاح لدعلا ريزو هيف كراصشيصس
ةاصضقو يتامغز مصساقلب ،ماتخأ’ا

م˘كا˘ح˘م˘لاو ة˘لود˘لا سسل˘ج˘م ن˘˘م
فلتخم ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو ة˘يرادإ’ا
سضر˘ع ى˘لإا ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
حر˘˘˘طو ةا˘˘˘صضق˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘˘صشنا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا لو˘ح م˘˘ه˘˘ت’ؤوا˘˘صست
ج˘˘صضن سصق˘˘ن ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

تاصشقانملاو تÓخادملا فلتخم
ةياغ يف بناوج لوانتتصس يتلا
عصضولاو را˘صسم˘لا ل˘ث˘م ة˘ي˘م˘هأ’ا
عيرا˘صشم˘لا ج˘صضن ةرود˘ل ن˘هار˘لا
عيصضاوملا نم اهريغو ةيمومعلا
.نايبلا سسفن بصسح ،ةلصصلا تاذ

يملعلا ءاقللا اذه نوكيصس امك
تارصضاحملا ةعاقب دقعيصس يذلا
ةبصسانم ءاصضقلل ايلعلا ةصسردملاب
روحم˘ت˘ت ل˘م˘ع ة˘صشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘صشت˘˘˘لا قا˘˘˘فآ’ا» لو˘˘˘ح
جصضنب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ي˘ت˘لاو«ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
بصسح ،ةماه تايصصوتب جوتتصس
.ردصصملا سسفن

 ب.ر

ةبيرق ةيعجرم تاذ اهنإا لاق
 : نوبت ،باهرإ’ا نم

عم حماسستت نل ةلودلا»
اهدوقت يتلا تافارحن’ا
«ةيلاسصفنا طاسسوأا
،ةيروهمجلا سسيئر سسأارت
،ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا

دبع ،ينطولا عافدلا ريزو
اعامتجا ،سسمأا ،نوبت ديجملا

نمألل ىلعأ’ا سسلجملل ايرود
ماعلا عسضولا مييقتل سصسصخ

نييوتسسملا ىلع دلبلل
دافأا ام بسسح ،ينمأ’او يسسايسسلا

.ةيروهمجلا ةسسائرل نايب هب
،مويلا سسأارت» :نايبلا يف ءاجو
،1202 ليرفأا60 ءاثلثلا
،نوبتديجملا دبع ديسسلا

دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر
ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا
ايرود اعامتجا،ينطولا عافدلا
سصسصخ نمألل ىلعأ’ا سسلجملل
ىلع دلبلل ماعلا عسضولا مييقتل
.«ينمأ’او يسسايسسلا نييوتسسملا

عمتسسا نأا دعب» هنأا فاسضأاو
تلخادمل ةيروهمجلا سسيئر
،نمألل ىلعأ’ا سسلجملا ءاسضعأا

يف ةجردملا لئاسسملا لوح
ديسسلا ايح ،لامعأ’ا لودج

يتلا تادوهجملا سسيئرلا
ةلودلا تاسسسسؤوم اهلذبت
تاباختنلل اريسضحت
21 موي ةررقملا ةيعيرسشتلا

ىلع ادكؤوم ،1202 ناوج
ريبادتلا لك ذاختا ةرورسض

اذه حاجنإ’ ةمزللا
سسرد امك.«قاقحتسس’ا
لجسس ام» نمألل ىلعأ’ا سسلجملا

ةيسضيرحت لامعأا نم
لبق نم ةريطخ تافارحناو
تاكرحو ،ةيلاسصفنا طاسسوأا

ةيعجرم تاذ ةيعرسش ريغ
لغتسست ،باهرإ’ا نم ةبيرق
يفو.«ةيعوبسسأ’ا تاريسسملا

ديسسلا ددسش» ،راطإ’ا اذه
نل ةلودلا نأا ىلع سسيئرلا

تافارحن’اهذه عم حماسستت
ةلسصب تمت ’ يتلا
،ناسسن’ا قوقحو ةيطارقميدلل
قيبطتلابهرماوأا ايدسسم
عسضوو نوناقلل مراسصلاو يروفلا

ريغ تاطاسشنلا هذهل دح
ريغ تازواجتلاوةئيربلا
هاجت اميسس ’ ،ةقوبسسملا

يتلاو اهزومرو ةلودلا تاسسسسؤوم
راسسملا ةلقرعلواحت
يف يومنتلاو يطارقميدلا
).«رئازجلا

أا يحتف

 كرام÷ا مومع ءاردŸ يميلقإ’ا عامتج’ا

 برغملل يوارحسصلا باÎلا مسضت طئارخ ببسسب بحسسنت رئاز÷ا

ءاسضقلل ايلعلا ةسسردŸا

ىلع اهرثأاو عيراسشŸا جسضن» لوح ءاقل
 «ةيمومعلا تاقفسصلا تاعزانم

ير˘ئاز˘ج˘لا د˘فو˘لا بح˘صسنا
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
˘مو˘م˘ع ءارد˘م˘˘ل ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
لا˘م˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل كرا˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘˘ندأ’ا قر˘˘صشلاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا

لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأا ن˘˘˘˘م ،ط˘˘˘˘˘صسوأ’او
طئارخ سضرع ببصسب ،ةرودلا
ةيروهمجلا بارت مصض رهظت
ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،برغملا ميلقإ’ ةيطارقميدلا

نا˘ي˘ب سسمأا ه˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
.كرامجلل ماعلا ةيريدملل

ريدم˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا
لا˘غ˘صشأا ة˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ل˘˘ج˘˘صس
دحأ’ا تد˘ق˘ع˘نا ي˘ت˘لا ةرود˘لا
ربع ايمصسر Óخدت ،يصضاملا

سضفر˘˘لا» ن˘˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا د˘فو˘˘ل˘˘ل ع˘˘طا˘˘ق˘˘لا
ةجردملا ق˘ئا˘ثو˘لا ىو˘ت˘ح˘م˘ل
يوهج˘لا بت˘كم˘لا فر˘ط ن˘م
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘صصتÓ˘˘˘˘˘˘ل
لا˘˘م˘˘صشل تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا˘˘˘ب
هر˘˘ق˘˘م ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
لا˘غ˘صشأا ن˘م˘صض ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب
تن˘م˘صضت ي˘ت˘لاو عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ر˘˘ي˘˘غ ط˘˘ئار˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م ادد˘˘˘ع
بارت مصض ر˘ه˘ظ˘ت ،ة˘ي˘عر˘صشلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘يوار˘ح˘˘صصلا

ا˘م اذ˘هو ،بر˘غ˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’
ةيلودلا ةيعرصشلا عم ىفانتي
م˘مأ’ا تا˘ي˘صصو˘تو تارار˘˘قو
.«ةلصصلا تاذ ةدحتملا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘طو
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
بح˘˘˘˘صسلا» ةرود˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر
اذكو طئارخلا هذهل يروفلا

،ةقيثو وأا نÓعإاو دنتصسم لك
،ةيمقر وأا ةيقرو تناك ءاوصس
ةيروهمجلا ميلقإا مصضب ديفت
ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،بر˘غ˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

د˘˘فو˘˘لا نإا˘˘ف كلذ˘˘ل ا˘˘˘فÓ˘˘˘خو
ن˘م بح˘صسن˘ي˘˘صس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .«ةرودلا

سسيئر بواجت مدع مامأاو
د˘˘˘فو˘˘˘لا بل˘˘˘ط ع˘˘˘م ةرود˘˘˘˘لا
نأا˘ب ا˘ج˘ج˘ح˘ت˘˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ذ˘خأا˘ت ’ عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا لا˘˘غ˘˘صشأا
،لئاصسملا هذه رابتع’ا نيعب
ل˘ث˘م˘م كصسم˘˘تو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاءا˘عد’ا تاذ˘˘ب بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ةحصص ي˘عد˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘طا˘ب˘لا
ل˘كل ا˘فÓ˘خ ،ط˘ئار˘خ˘لا كل˘˘ت
م˘مأ’ا تا˘˘ي˘˘صصو˘˘تو تارار˘˘ق
ررق ،ىرخأا ةهج نم ،ةدحتملا
ة˘صسا˘ئر˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘فو˘˘لا
كرا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ن˘˘م يرو˘˘˘ف˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صسن’ا
ايمصسر غلبأاو ةرودلا لاغصشأا

رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ةرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر
.باحصسن’ا

تاقورخلا هذه ةماصسج نإا»
جيورتلا ةلواحم يف ةلثمتملا
اهتداز ةيعرصش ريغ طئارخل

لÓ˘غ˘ت˘صسا ة˘لوا˘ح˘م ةرو˘ط˘˘خ
هنا˘صضت˘ح’ ي˘بر˘غ˘م˘لا د˘فو˘لا
يو˘ه˘˘ج˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ل
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘صصتÓ˘˘˘˘˘˘ل
لا˘˘م˘˘صشل تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا˘˘˘ب
هر˘˘ق˘˘م ن˘˘ئا˘˘˘كلا ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
اذ˘ه ف˘ي˘ظو˘ت˘˘ل ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا د˘˘حأا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيملاعلا ةمظنملل ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
هذه رصشن ةلواحمل ،كرامجلل

ة˘ي˘˘عر˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘غ تاءا˘˘عد’ا
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
0202‐9102 يو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘صسلا
زربي ةيلودلا ةمظنملا تاذل
ط˘˘ئار˘˘˘خ˘˘˘لا هاو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف
،ايلود اهب فرتعملا ةيعرصشلا

دودحلا حوصضوب رهظت يتلاو
ميل˘قإا ل˘صصف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نع ةيطارقميدلا ةيوارحصصلا
.«برغملا

عامتج’ا لاغصشأا نأا ركذي
˘مو˘م˘ع ءارد˘م˘˘ل ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةقطنمل35 م˘قر كرا˘م˘ج˘˘لا
قر˘˘صشلاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘˘صش
تق˘ل˘ط˘نا ،ط˘صسوأ’او ى˘˘ندأ’ا

قيرط نع دحأ’ا موي ةحيبصص
،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘صضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ةمظنملا سسيئر بئان ةصسائرب
لثمملا ،كرامج˘ل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
لا˘م˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
ى˘˘ندأ’ا قر˘˘صشلاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا

˘˘˘ما˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م) ط˘˘˘˘صسوأ’او
(ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ندرأ’ا كرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘بو
كرامجلل ةيملاعلا ةمظ˘ن˘م˘ل˘ل
كرامجلل نوما˘ع˘لا ءارد˘م˘لاو
.ءاصضعأ’ا ةيبرعلا لودلل

عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا اذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘يو
ةيرودلا تاعام˘ت˘ج’ا ن˘م˘صض
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘˘صش ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل
ط˘˘صسوأ’او ى˘˘ندأ’ا قر˘˘صشلاو
ةيملاعلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
.كرامجلل

 ب.سس



ثدحلا4 5962ددعلا ^2441 نابعسش62ـل قفاوملا1202 ليرفأا7ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

ة˘عاذإ’ سصار˘˘خ˘˘لو˘˘ب لا˘˘قو
زاغ˘ل˘نو˘صس نو˘يد نإا ،ف˘ي˘ط˘صس
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ةورذ ي˘˘˘ف تل˘˘˘صصو
،رانيد رايلم081 ىلإا انوروك
دعب رايلم841 تغلب ايلاحو
دودح يف ءابولا لبق تناك نأا

نإا لا˘قو ،را˘ن˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م06
اططخم تع˘صضو» ه˘ح˘لا˘صصم
،تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صس’
.«عطقلا ىلع نوربجم نحنو

مت هنأا ،سصارخلوب حرصصو
يلاجعتصسا طط˘خ˘م ر˘ي˘ط˘صست
نا˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘صشل ا˘˘˘ب˘˘˘صسح˘˘˘ت
هنأا افيصضم ،فيصصلا لصصفو
طاواغيم0072 جاتنإا متيصس
’وحم031و ،ةكبصشلا معدل

،يلاع˘لا ط˘غ˘صضل˘ل ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
يف لصصت ةورذلا نأا افصشاك
فلأا71 ى˘˘˘˘لإا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا

ذ˘˘˘خأا م˘˘˘ت اذ˘˘˘ل ،طاوا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
.ريصضحتلاو دنجتلا ،عيزوتلا

نأا ،قايصسلا تاذ يف دافأاو
اي˘ن˘طو زا˘غ˘لا˘ب ط˘بر˘لا ة˘ب˘صسن
،ةئاملاب56 ى˘˘˘˘لإا تل˘˘˘˘˘صصو
ل˘صضف˘ب ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا تع˘˘ف˘˘تراو
احصضوم ،لظلا قطانم طبر
ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘˘نإا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م نأا

رفوي مخصض عورصشم فيطصسب
،طاواغيم5101 ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح
جا˘ت˘نإ’ا لو˘ط˘صسأا م˘˘عد˘˘ي˘˘صسو
.Óبقتصسم ينطولا

نأا ،سصار˘˘خ˘˘لو˘˘˘ب فا˘˘˘صضأاو
وه مداقلا يلبقتصسملا فدهلا
تادعملل يلح˘م˘لا ع˘ي˘ن˘صصت˘لا
ةديدج تاطحم ءانبب ةصصاخلا

ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا ي˘˘ف عر˘˘˘صشن˘˘˘صسو
هنأا افيصضم ،اي˘ق˘ير˘فإ’ ة˘صصا˘خ
زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘جآا سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت
’ ارهصش84 ىلإا تاطحملا
ي˘ف سصي˘ل˘ق˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ،ر˘˘ث˘˘كأا
.تاطحملا زاجنإا ةفلكت

ةقاطلا ريزو رمأا ،ةراصشإÓل

،راطع ديج˘مـلا د˘ب˘ع ق˘با˘صسلا
رارق ديمجتب زاغلنوصس ةكرصش
ن˘ع زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘˘ط˘˘ق
ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا
لصصف فورظ ببصسب ةددصسملا
.ءاتصشلا

،راطع ديجملا دبع هجوو
،زاغلنوصس ةصسصسؤومل ة˘ل˘صسار˘م
ةري˘ب˘ك ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘طأا ي˘ت˘لاو
ةقحتصسملا نو˘يد˘لا دادر˘ت˘صس’
ربت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ىد˘ل
ر˘ي˘ثأا˘ت ا˘ه˘لو ،ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘غ˘لا˘ب
نازيملا ىل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل ي˘ب˘ل˘صس
ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘كر˘صشل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
رخآا تقول ةي˘ل˘م˘ع˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

ءابرهكلا عطق بعصصي ثيحب
يوذ ن˘˘ع ة˘˘صصا˘˘خ زا˘˘˘غ˘˘˘لا وأا
سضف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا

يف نيلوزعم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘بو ،ءا˘˘ت˘˘˘صشلا ل˘˘˘صصف
نيذلا نيمدختصسملل ةبصسنلاب
ىلع اصساصسح مهطاصشن نوكي

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو تارادإ’ا رار˘˘غ
جا˘˘ت˘˘نإ’ا تاد˘˘حوو ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

مدختصست يتلا ةيتحتلا ةينبلاو
سصصصخ˘ي ن˘يذ˘لا وأا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
وأا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا
ها˘ي˘م ل˘ث˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘˘صسلا
ي˘عارز˘لا جا˘ت˘نإ’ا وأا بر˘˘صشلا

.اهريغو

رانيد رايلم081 اهنويد غولب دعب

ريتاوفلا ديدسست يف نيرخأاتملا نع ءابرهكلا عطقت «زاغلنوسس»

صش.ةيمسس

مدعب اقباسس هعسضو مت يذلا يئانثتسسلا رارقلا نأا  ،صسمأا ،صصارخلوب رهاسش ،زاغلنوسس ةكرسش ريدم فسشك
.ايلاح هتعجارم تمت ،انوروك ببسسب عفدلا يف نيرخأاتملا نع ءابرهكلا عطق

يلÙا جوتنŸا كÓهتسسا عجسشيسس كلذ نإا لاق

ةينوÎكلإ’ا ةسصنŸا ‘ طارخنÓل ÚلماعتŸا وعدي قيزر

يقيرفإ’ا نواعتلا لبسس ثحبي مجانŸاو ةقاطلا ريزو

ابيرق دئاوف نود تويبلا ءاركل ةديدج ةمدخ قÓطإا

لا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ا˘عد
،ةديلبلاب ءاثÓثلا سسمأا ،قيزر
ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘˘˘ف «ر˘˘˘ث˘˘˘كأا» طار˘˘˘خ˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل
يت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘صصن˘م˘لا
نم رثكأا ذنم ةرازولا اهتقلطأا
ةمهاصسملا لجأا نم ،نيرهصش
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت ي˘˘˘ف
.يلحملا جوتنملا

ةملك لÓخ ريزولا حصضوأاو
ى˘ل˘ع ه˘˘فار˘˘صشإا ىد˘˘ل ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأا
تحت ينطو ىقتلم قÓطنا
،«يرئازج كلهت˘صسن˘ل» را˘ع˘صش
سسي˘ئر را˘˘صشت˘˘صسم رو˘˘صضح˘˘ب
ةكرحلاب فلكملا ةيروهمجلا
ةينطولا ةيلاجلاو ةيو˘ع˘م˘ج˘لا
Óئاق ،ناصضمرب هيزن ،جراخلاب
ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج و˘˘عد˘˘ن»
يتلا ،ةي’ولاب ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلاو
ةيحÓفو ةيعانصص ةقطنم دعت
ن˘مو ،زا˘ي˘ت˘˘ما˘˘ب ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسو
نيلماع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج م˘كلÓ˘خ
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لاو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

ن˘طو˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
ةصصنملا هذ˘ه ي˘ف طار˘خ˘نÓ˘ل
ءل˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلإ’ا
انل نوكت ىتح تارامتصس’ا
ل˘˘ك ن˘˘ع تا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب ةد˘˘˘عا˘˘˘ق
.«ةيرئازجلا تاصسصسؤوملا

هذ˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘طو

عم لصصاو˘ت˘لا˘ب تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ةيلح˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
تارا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس’ا ءل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل
مهفرصصت تح˘ت ة˘عو˘صضو˘م˘لا

راصشأاو.مهتامولعم نيي˘ح˘تو
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ى˘˘لإا ق˘˘يزر
ع˘ي˘م˘ج ة˘فر˘ع˘م»ـب ح˘م˘˘صست˘˘صس
انتقاطو ةيرئازجلا تاجتنملا
انتاجايتحا طبصضو ةي˘جا˘ت˘نإ’ا

نأا ة˘م˘ث ن˘مو دار˘ي˘ت˘صس’ا ن˘˘م
فاصضأاو.«يرئازج كلهت˘صسن
ي˘ف بصصت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا

جو˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ج˘صشت» ى˘ع˘صسم
ايلحم كلهتصسي يكل ينطولا

يف اريبك امامتها ذخأاي يذلاو
.«ةيروهمجلا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب
ذ˘ن˘م ه˘نأا ى˘لإا ر˘˘يزو˘˘لا تف˘˘لو
م˘˘ت ،ة˘˘صصن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه قÓ˘˘˘طإا
رثكأاو ةكرصش464.8 ءاصصحإا

ايرئازج اجوتنم068.52 نم
تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع عزو˘˘˘ت˘˘˘ت
006.7 نم رث˘كأا˘ب ة˘عا˘ن˘صصلا
546.32ي˘لاو˘˘ح˘˘بو ة˘˘كر˘˘صش
68 ـب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو ا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
012.1و ن˘ي˘حÓ˘ف ة˘˘صسصسؤو˘˘م
عاط˘ق اذ˘كو ي˘حÓ˘ف جو˘ت˘ن˘م
719ب ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا

210.1 براقي امب ةصسصسؤوم
.جوتنم

ب.ر

ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ،م˘جا˘ن˘م˘˘لاو
ريدم˘لا ،ةرازو˘لا ر˘ق˘م˘ب ،سسمأا
ةيقيرفإ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
.هللا دبع يلع ديصشر ،ةقاطلل

ىلع تا˘ثدا˘ح˘م˘لا تز˘كر˘ت
نواعتلا زيزعت لئاصسوو لبصس
ةيلعاف رثكأا قيصسنت لÓخ نم
ةيقيرفإ’ا ةقا˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل ن˘ي˘ب
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘صصمو
ر˘يد˘م˘لا را˘˘صشأاو.مجانملاو
رود ىلع ة˘ن˘ج˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ة˘ط˘صشنأ’ ا˘ه˘م˘عدو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يتلا ،ةقاطلل ةيقيرفإ’ا ةنجللا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘هر˘˘ق˘˘م د˘˘جو˘˘ي
.8002 ماع ذنم ةمصصاعلا

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
ة˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
تائيه ىدحإا ي˘ه ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
رر˘ق˘ت ذإا ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ءارزو ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ا˘˘هؤوا˘˘صشنإا
يف مظن يذلا ةقرافأ’ا ةقاطلا
ليرفأا42و32 يموي رئازجلا

اًرود رئازجلا تبعلو.1002

ةنجللا هذه ءاصشنإا يف ايروحم
عباصسلا ة˘م˘ق˘لا ر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ
لود ءا˘˘صسؤور˘˘ل ن˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لاو
ةدحو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م تا˘مو˘كحو
(ايبماز) اكاصسول يف ةيقيرفإ’ا
يذلاو1002 ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘˘ف
يف اهرقم ةماقإا هلÓخ ررقت
لثمتتو.ةمصصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’ا ما˘˘ه˘˘م˘˘لا
دادعإا يف ةقاط˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صساو تا˘صسا˘ي˘˘صس
ءانب ةقاطلا ريوطت تاططخم
يف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا تا˘يو˘لوأا ى˘ل˘ع
ةيمي˘ل˘قإ’ا نود ا˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ديدحتو ةيراقلاو ةيميلقإ’او
امك.اهذيف˘ن˘ت قر˘طو ل˘ب˘صس
داد˘عإاو م˘ي˘˘م˘˘صصت˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا كن˘ب ن˘ي˘ي˘ح˘˘تو
ة˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف يرا˘˘ق˘˘لا

ع˘صساو˘لا ر˘صشن˘لا ة˘ي˘قر˘ت اذ˘كو
ني˘ب ا˘ه˘لدا˘ب˘تو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
تاعمتجملاو ءاصضعأ’ا لودلا
.ةيميلقإ’ا ةيداصصتق’ا

صش.ةيمسس

˘˘مÓ˘˘صسلا» كن˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسي
ةمد˘خ راد˘صصإا ى˘لإا «ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
نود تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا ءار˘˘ك ة˘˘مد˘˘˘خ
ةفريصصلا ةغيصصب كلذو دئاوف
ل˘ث˘م˘م بصسحو ،ة˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا
ي˘م˘˘صسا˘˘ق˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م كن˘˘ب˘˘لا
ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ن˘˘˘صسح˘˘˘˘لا
سشماه ىلع سسمأا «مÓصسلا»ـل
لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةود˘˘˘ن˘˘˘لا
نأا ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا ة˘˘فر˘˘ي˘˘˘صصلا
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا د˘˘ي˘˘ق عور˘˘صشم˘˘لا
نئابزلا ةد˘عا˘صسم ى˘لإا فد˘ه˘ي

دعب ةصصاخ تويبلا ءارك ىلع
يناعي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘مزأ’ا

ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م

م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع˘ل ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘˘لا
ءار˘كلا ف˘ي˘لا˘˘كت ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع
˘‐ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ة˘يو˘˘ن˘˘صسلا

نوكي نأا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا بصسح
قافت’ا متي حبر سشماهب كلذ
نود اقبصسم نوبزلا عم هيلع
امك دئاوف ذخا ىلإا رارطصض’ا

سضورقلا يف هب لومعم وه
عيبلا بناج ىلإا اذه ،ةيديلقتلا
م˘ت˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا ط˘˘ي˘˘صسق˘˘ت˘˘لا˘˘ب
فد˘ه˘ت˘صسيو ا˘ق˘ح’  هدا˘م˘ت˘˘عا
ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صس’ا تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘˘ه˘˘كلا ةز˘˘ه˘˘جأ’او
.اهريغو ةينورتكل’او

 ز.صسواط

صسÓفإÓل اوسضرعت لاح ‘ ÚكزŸا ةقفارم ىلع لمعيسس

ابيرق ةاكزلل ينطو ناويد ءاسشنإا وحن

ةبعسصلا ةلمعلل فرسص بتاكم بايغ يف

«راوكسسلا» قوسس يف اهلوادت متي ر’ود رايلم05 نم رثكأا :راونلوب

د˘ي˘ع˘صس رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ف˘˘صشك
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا و˘˘صضع لÓ˘˘جو˘˘ب
ن˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإ’ا

ناو˘˘˘يد˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صشنإا عور˘˘˘˘صشم
ةا˘كز˘ل˘لو فا˘قوأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
يذلا ناويدلا نأا ادكؤوم ،ابيرق
ةاكزلا قودنصص لحم لحيصس
لاجر سضيوعت ىلع لمعيصس
با˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصأاو لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأ’ا
يف هيف نيكزملا تاصسصسؤوملا

وأا مه˘تارا˘م˘ث˘ت˘صسا ر˘ث˘ع˘ت لا˘ح
. سسÓفإÓل مهصضرعت

سسمأا لÓجوب ر˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘ق
ر˘ق˘˘م˘˘ب تد˘˘ق˘˘ع ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
نييفر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةفريصصلا» لوح ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا
او˘مد˘˘ق م˘˘ه˘˘نأا ،«ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ا˘حر˘ت˘ق˘م
قود˘˘ن˘˘صص ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت سصخ˘˘˘ي
ينطولا ناو˘يد˘لا ى˘لإا ةا˘كز˘لا
باطقتصسا فدهب اذهو ةاكزلل

ربكا بل˘جو ن˘ي˘كز˘م˘لا را˘ب˘ك
ن˘˘مو ،لاو˘˘مأ’ا ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ك
اذ˘˘ه مد˘˘ق˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
د˘صسج˘ت˘ي˘صس يذ˘لا عور˘صشم˘˘لا
˘‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا بصسح‐ ا˘ب˘˘ير˘˘ق
نم نيكز˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مد˘خ
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا

ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو
ثيح ،هيف مهلاومأا نوعدويصس
ء’ؤوه سضيوعت ىلع لمعيصس
اوصضرعت لاح يف مهتقفارمو
تر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت وأا سسÓ˘˘˘˘˘فإÓ˘˘˘˘˘ل
.مهتارامثتصسا

ةفريصصلا نع هثيدح يفو
˘˘˘˘˘‐را˘˘˘˘˘صشأا ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘صسإ’ا
تناك رئازجلا نأا ‐ثدحتملا

ىلإا ةقابصسلا لودلا نيب نم
لئاوأا ي˘ف ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ي˘ن˘ب˘ت
مل هنا ر˘ي˘غ ،ي˘صضا˘م˘لا نر˘ق˘لا
با˘ب˘صسأ’ ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف د˘˘صسج˘˘ت˘˘ي

دوجو عمو ايلاح امأا ،ةديدع

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ةدارإا
ي˘˘ف عور˘˘صشلا م˘˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
يف ىقبي هنا ريغ ،هديصسجت

ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘ي˘كت ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
لجا نم اهتعجارمو ،ةينوناقلا
افيصضم ،اهل حجانلا قيبطتلا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا ة˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا نأا
’و˘ل˘ح تط˘عأا ة˘˘ي˘˘فر˘˘صصم˘˘لا
ةيلامصسأارلا ماظن يف ةيرصشبلل
يمÓصسإ’ا ماظنلا يف لحلاو
نويدلا نم سصيلقتلا لجا نم
نأا ‐لÓجوب ‐لاقو ةيملاعلا

ءا˘ج ي˘فر˘صصم˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه
نيب طصسق˘لا ن˘يزاو˘م ع˘صضي˘ل
،جا˘ت˘نإ’ا ر˘صصا˘ن˘ع ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نو˘يد˘لا م˘قا˘˘ف˘˘ت نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
هل سسيل يوبرلا ماظنلا ببصسب

يمÓصسإ’ا ماظنلا يف ’إا لح
.ةيمÓصسإ’ا ةفريصصلا يفو

ز.صسواط

راجتلا ةيعمج سسيئر فصشك
رهاطلا نييرئازجلا ني˘ي˘فر˘ح˘لاو
رايلم05 نم رثكأا نأا ،راونلوب
قوصسلا يف اهلوادت متي ر’ود
ر˘ي˘غ تاو˘ن˘ق˘˘لا ي˘˘فو ءادو˘˘صسلا
ةلتكلا هذه نأا اريصشم ،ةيمصسرلا
لاجملا حتفت ةري˘ب˘كلا ة˘يد˘ق˘ن˘لا
تÓماعمللو لاومأ’ا سضيي˘ب˘ت˘ل

ح˘˘˘ب˘˘˘كتو ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
يف راون˘لو˘ب لا˘ق.رامثتصس’ا
ةود˘ن لÓ˘خ سسمأا ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت
ي˘ت˘لا «ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ة˘فر˘ي˘˘صصلا»
نييفرحلاو راجتلا رقمب تدقع

ةيدقنلا ةلت˘كلا نأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تاونقلا جراخ اهلوادت متي يتلا
05 نم رثكأا لكصشت ةيمصسرلا

بجو˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م ،ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
عيجصشت قيرط نع اهعاجرتصسا
ةيمصسرلا قوصسلا يف اهجامدنا

يفو ،ةيماظنلا تÓماعملا يفو
ىلإا ‐ثدحتملا ‐اعد راطإ’ا اذه
فرصص بتاكم ءاصشنإا ةرورصض
يذ˘لا راو˘˘كصسلا قو˘˘صس ح˘˘ب˘˘كل
لوادتل دحاو مقر ةلبقلا ىحصضأا
نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
هنأاصش نم عصضولا اذه رارمتصسا

سصي˘ل˘ق˘تو را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ح˘˘ب˘˘ك
˘ما˘مأا لا˘ج˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘فو جا˘˘ت˘˘نإ’ا
يفو ةيعرصشلا ريغ تÓماعتلا

.لاو˘مأ’ا سضي˘ي˘ب˘ت ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
قو˘˘صسلا نأا راو˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ب را˘˘˘صشأاو
ببصسب Óيوط ترمع ءادوصسلا

ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف فار˘˘طأا دو˘˘جو
نكل ةيفا˘ف˘صشلا مد˘ع ا˘هد˘عا˘صسي

بجوتصسي ام عصضولا ريغت ايلاح
ةلاعف لولح داجيإا يف عارصسإ’ا

يف اهجامدنا عيجصشت قيرط نع
.ةيمصسرلا تاونقلا

ز.صسواط

ةيداعلا لمعلا تاقوأا ىلإا عوجرلا
كرابملا رطفلا ديع دعب

لمعلا تاقوأا ليدعت
تاسسسسؤوملا يف
ناسضمر لÓخ تارادإ’او
ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
ةيمومعلا ةفيظولل
نع ،يرادإلا حÓسصإلاو
ةديدج لمع تاقوأا ديدحت
تارادإلاو تاسسسسؤوملا يف
رهسشلا لÓخ ةيمومعلا
.ميركلا

لكل لمعلا تاقوأا تددحو
تسسارنمتو راردأا ةيلو نم
راسشبو فودنتو يزيلإاو
طاوغألاو ةيادرغو ةلقروو
نيب ام يداولاو ةركسسبو
فسصنلاو ةعباسسلا ةعاسسلا

ةيناثلا ةعاسسلاو احابسص
مايأا ةليط لاوز فسصنلاو
.عوبسسألا

صسفن ديدحت مت امك
ةيلول ةبسسنلاب تيقوتلا

يجاب جربو نوميميت
ينبو لÓج دلوأاو راتخم

،مازق نإاو حلاسص نإاو صسابع
ريغملاو تناجو ترقوت
.ةعينملاو
تايلو يقاب صصخي اميف
تاقوأا تددح دقف نطولا
نم ءادتبا اهب لمعلا
فسصنلاو ةنماثلا ةعاسسلا

ةعاسسلا ةياغ ىلإا احابسص
.لاوز فسصنلاو ةثلاثلا

ةماعلا ةيريدملا تراسشأاو
ةيمومعلا ةفيظولل
هنأا ىلإا ،يرادإلا حÓسصإلاو
تاقوأا ىلإا عوجرلا متي
ديع دعب ،ةيداعلا لمعلا
.كرابملا رطفلا

ز لانم
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نمأ’ا رصصانع نكمت ثيح
مهيقلت دعب ،21ـلا يرصضحلا
نكصسم سضرعتب ديفت ىوكصش
3 ةلمح يحب نينطاوملا دحأا
حيتافم لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘قر˘صسل˘ل
يذ˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘ط˘˘˘صصم
ةلمعلاب يلام غلبم فدهتصسا
نويلم001 ـب ردقي ةينطولا
نم تاغوصصم ةيمكو ميتنصس
نزو˘˘ب ر˘˘˘ف˘˘˘صصأ’ا ند˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

لصصوت˘لا ى˘لإا ،مار˘غ04.64
يصسايق فرظ ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘ل˘ل
تا˘قور˘صسم˘لا عا˘جر˘ت˘˘صسا ع˘˘م
.ةيحصضلل اهميلصستو

ةحفاكم ةقرف تنكمت امك
عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
رمعلا نم ناغل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش
093 زجحو ،ةنصس23و92
ةرابع تاردخ˘م˘لا ن˘م ا˘مار˘غ

ةهجوم تناك حئافصص40 نع
ل˘صصو˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘م ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘لا ا˘م˘ه˘ي˘كير˘˘صشل
ر˘ث˘ع يذ˘لا ة˘ن˘صس32 رم˘ع˘لا
سصارقأا602 ى˘ل˘ع ه˘لز˘ن˘م˘ب
003 نيلباقيرب عون ةصسولهم
.غلم

تز˘˘ج˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةيئ’ولا ةح˘ل˘صصم˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
085.961 يمو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل

ةحلاصص ريغ موحللا نم غلك
غلك251 اهنم كÓه˘ت˘صسÓ˘ل
غلك085.71و ءاصضيب موحل
تÓحم3 يف ءارمح موحل

نم لكب موحللا عيبل ةيراجت
طيصشماتو3 لا˘ق˘عو˘˘ب ي˘˘ح
تاءارجإ’ا ذاختا متي˘ل ة˘ن˘تا˘ب˘ب
ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ق˘فر ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
.نيطروتملا دصض ةصصتخملا

 لاومأاو تاغوسصم ىلإا ةفاسضإا

ةنتابب ةدسساف موحلو تاردخم زجحو تاقورسسم عاجرتسسا

 م.ءامسسأا

ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةيمك زجح نم ،ةقرفتم تايلمع يف ،ةنتاب ةيلوب نمألا حلاسصم تنكمت
.لزانملا دحأا نم اهيلع وطسسلا مت لاومأاو تاغوسصم عاجرتسسا عم ،ةدسسافلا موحللاو

بورخلاب ةيلقع تارثؤومو تاردخم مهتزوحب

 ةنيطنسسقب ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘˘ت
ةحلصصملل ةعبا˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
اذ˘ه لÓ˘خ ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب
ة˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
قوبصسم مهصسأار ىلع سصاخصشأا
(سس’’) ى˘˘ن˘˘كم˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق
تاردخ˘م˘لا ج˘يور˘ت نو˘فر˘ت˘ح˘ي
،ا˘ه˘ي˘حاو˘صضو ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
24و03 نيب مهرامعأا حوارتت
10 براقي ام زجح عم ،ةنصس
يلام غ˘ل˘ب˘مو ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك
ةيلمعلا ،جد0009786 ـب ردقي

ىلإا تامولعم دورو دعب تءاج
ة˘كب˘صش د˘جاو˘ت ا˘هدا˘ف˘م ة˘قر˘ف˘لا
جيور˘ت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا
ءايحأا لماكب طصشنت تاردخملا

،ا˘ه˘ي˘حاو˘صضو ة˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
مت ةكبصشلا دارفأا فيقوت لجأ’و
تايرح˘ت˘لاو ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘كت

تايوه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘تو
عصضو دعب ،مهتماقإا رقم ديدحتو
دارفأا فيقوت مت ةصسوردم ةطخ
دحأا نكصسم سشيتفتبو ،ةكبصشلا
(رونون) ىنكملا مهيف هبتصشملا
ةربتعم ةيمك زجحو طبصض مت
(جلاعم ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م˘لا ن˘م
اهنزو ردقي حئافصص80 اهددعو
ةفاصضإ’اب4,818 ـب يلامجإ’ا

تاردخملا عطقل ةادأا زجح ىلإا
غلبمو عيطقتلا راثأا اهب ةرفصش
جد00062 ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ك
نم زج˘ح م˘ت ا˘م˘ك ،تارد˘خ˘م˘لا

ةيمك يناث هيف هبتصشم نكصسم
ن˘م ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا ن˘م
يكيتصسÓب طيرصش ،ليتيك عون
فيل˘غ˘ت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صسي فا˘ف˘صش
ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت ةادأا ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ردقم يلام غلبمو ،تاردخملل
سشيتف˘ت˘بو ،جد00042  ـ˘ـ˘˘˘˘ب
م˘ت ثلا˘ث ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ن˘˘كصسم
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صص ع˘˘˘ط˘˘˘ق ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ةصسولهم سصار˘قأاو تارد˘خ˘م˘لا

ىلإا ةفاصضإا ،نيلاباقرب عون نم
: ـب رد˘ق˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي جد0009286
دعب .تاردخملا جيورت تادئاع
يئازج فلم زجنأا قيقحتلا ةياهن

ةيصضق لجأ’ مهيف هبتصشملا دصض
في˘ك) تارد˘خ˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

،تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘˘ح ،(ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘˘عإا د˘˘˘صصق ءار˘˘˘صشلا
،ءافخإ’ا ،ةعورصشم ريغ ةقيرطب
ةيمارجإا ةكبصش نمصض عيزوتلا

˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةصصتخملا ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
.عاديإا رمأا مهقح يف ردصص نيأا

ت . ك

سسمأا ر˘˘˘ج˘˘˘ف با˘˘˘˘صش مد˘˘˘˘قأا
امدنع راحتن’ا ىلع ءاثÓثلا
لو˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘م لوا˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ت
يذلا رمأ’ا «ديصسأ’ا«سضمحلا

بقع ةرصشا˘ب˘م ه˘تا˘فو˘ب ل˘ج˘ع
د˘م˘ح˘م ى˘ف˘صشت˘صسم ه˘لو˘˘صصو
ب ن: ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب
ةنصس62 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا
ثيح ريفانصسلا يح نم ردحني

با˘ب˘صسأا ة˘عا˘صسلا ى˘لا ل˘ه˘ج˘ت
هلوانتو راحتن’ا ىلع همادقإا
هذ˘˘ه ل˘˘ك د˘˘ي˘˘صس’ا سضم˘˘ح˘˘ل
فو˘صس با˘ب˘صسأ’او ل˘ماو˘˘ع˘˘لا
يت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘ف˘صشكت
ةين˘م’ا ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘تر˘صشا˘ب
    .نازيلغل

بويا  صس

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘˘كم˘˘ت
بورخلاب ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ايئاصضق نيقوب˘صسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
ةنصس92و62 رمعلا نم ناغلبي
ةزايح˘لا ة˘ي˘صضق ي˘ف نا˘طرو˘ت˘م
تارد˘خ˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لاو
تار˘ثؤو˘م˘˘لاو (ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك)
تاذ ةين’ديصص داومو ةيلقعلا

ايلقع ةرثؤومو ةردخم سصئاصصخ
سضرغل ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ف˘صصب
نود سضيبا حÓصس لمح ،عيبلا

عوبتم دوعلا عم يعرصش رربم
كلذو ،ةيطب˘صضلا ما˘ه˘م ة˘قا˘عإا˘ب
ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل تا˘يرود ر˘ثا
سصا˘˘˘صصت˘˘˘خ’ا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا ل˘˘˘خاد
تفل اصسينيصسام ي˘ح م˘ه˘غو˘ل˘ب˘ب
اذه ،نيهوبصشملا دحا م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا
ق˘با˘صس نود رار˘ف˘لا˘ب ذ’ ر˘ي˘خأ’ا
نيعب يلئاعلا هنكصسم ىلإا راذنإا
،روفلا ىلع هفيقوت متيل ،ناكملا
مت ينوناقلا سشيتفتلل هعاصضخإاب

ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘صض
تناك (جلاعم فيك) تاردخملا

نم ةيمك ،جيورتلل ةدعمو ةأايهم
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ءاود اذكو ،مابيزايد ،ليديكراب
،ع˘ط˘ق˘لا ي˘عا˘بر ما˘˘ب˘˘يزا˘˘مور˘˘ب

نم اط˘صشم81 ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ل˘˘خاد تنا˘˘˘ك ،لودا˘˘˘مار˘˘˘ت ءاود
حÓ˘˘صسو ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب سسي˘˘˘ك
زا˘غ ةرورا˘قو رو˘ظ˘ح˘م سضي˘با

ىلإا ةفاصضإ’اب ،عومدلل ليصسم
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خو ،ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
هيف هبتصشملا داي˘ت˘قاو ف˘ي˘قو˘ت˘لا
كاكتح’اب سصاخصشأ’ا دحأا ماق
ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق˘˘ب ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

اذ˘ه سصل˘م˘ت ل˘ي˘ه˘صست ’وا˘˘ح˘˘م
هفيقوت متيل مهتصضبق نم ريخأ’ا

رقم ىلإا امهليوحتو رخآ’ا وه
تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صس’ ة˘قر˘ف˘لا
.ةينوناقلا

ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تن˘˘كم
اذ˘كو ،تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ا˘˘صصر˘˘ق291
ةين’د˘ي˘صصلا داو˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
،ايلقع ةرثؤوملا سصئاصصخلا تاذ
عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘˘صسم زا˘˘غ ةرورا˘˘ق
نم يلام غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
دعب ،ةيدقن˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا
مامأا امهيف هب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ي˘ف˘ل˘م ق˘فو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
.ةيئازج تاءارجإا

ع .دلاخ  يلاحلا ريملل تاونسس3 صسامتلا عم

ةلسشنخب «ةليمرلا»ـل قباسسلا ريملل انجسس ناتنسس

ةياجبب ينطولا كردلا تادحو

 ةمسشلا فاجلا غبتلا قاروأا نم اراطنق41 زجح

راحتن’ا تلواح ةديسس ذاقنإا دنع ةيامح نوعو Úيطرسش ةباسصإا

فيكلا نم غلك1 براقي ام زجح عم

ةياجبب تاردخملا يجورم فيقوت

نازيلغ

ديسسأ’ا ةدام هلوانتب رحتني باسش

يلاو يديزوب يلع ردصصأا
˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا˘˘ب رار˘˘ق ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
سسلجملاب نيبخت˘ن˘م ن˘يو˘صضع
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ةنيدم برغ ةعقاولا ،ةليمرلا

ةي’ولا ةمصصاع ر˘ق˘م ة˘ل˘صشن˘خ
نايمتني نافوقوم˘لا ناو˘صضع˘لا
ةيفلخ ى˘ل˘ع ،ة˘مار˘كلا بز˘ح˘ل
ىلع ءانب ،ايئا˘صضق ا˘م˘ه˘ع˘با˘ت˘م
سسلجمل ةماعلا ةباينلا ةلصسارم
ن˘م تر˘ط˘خأا ،ة˘ل˘صشن˘خ ءا˘˘صضق
ة˘نادإا˘ب ،ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘ه˘لÓ˘خ
،فيقو˘ت˘لا رار˘ق .ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ماكحأا دييأات دعب ءاج رداصصلا
د˘˘˘صض ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق
ن˘ي˘ت˘ي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

قلعتت ام˘هاد˘حإا ،ن˘ي˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م
،يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘صضلا˘ب

ن˘يو˘صضع˘لا ة˘˘نادإا تم˘˘ت ثي˘˘ح
مكحلا ديأاو ،سسيا˘ق ة˘م˘كح˘م˘ب
ا˘م ،ة˘ل˘صشن˘خ ءا˘صضق سسل˘ج˘˘م˘˘ب

ةلئاط تح˘ت ن˘يو˘صضع˘لا ل˘ع˘ج

وهو ،ةيدلب˘لاو ة˘ي’و˘لا نو˘نا˘ق
نزنطاوملا بلاطي يذلا رارقلا
، نيبختنملا ةيقب ىلع هميمعتب
يف نوعباتم مهبلغا ناو اميصس
.....رييصستلا ءوصسو داصسف اياصضق
ةباين تصسمتلا  ىرخأا ةهج نم
سشا˘˘˘˘صشر د’وا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م
ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘صست ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا
،تاونصس30ذفا˘ن˘لا ن˘ج˘صسلا

03و ،ةيلام ة˘مار˘غ˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م
ريم قح يف ،سضيوعت نويلم
ةمهت نع ،يلاحلا راصشصش ةيدلب
ة˘صصا˘خ˘لا ةا˘ي˘ح˘لا˘ب سسا˘˘صسم˘˘لا
ظافتح’ا ةحنجو سصاخصشأÓل
يف اهلعجو سصاخصشأ’ روصصب
راظتنا ي˘ف ،ع˘ي˘م˘ج˘لا لوا˘ن˘ت˘م
ليرفا21 م˘كح˘لا˘ب ق˘ط˘˘ن˘˘لا
دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
نم هدصض ةعوفرملا ىوكصشلل
،سسل˘ج˘م˘لا تاذ˘ب و˘صضع ل˘ب˘˘ق
ىلع ،يدنرأ’ا ةلتكل ةيمتنملا

ه˘˘با˘˘صسح ي˘˘ف هر˘˘صشن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ

اهروصص كوب سسيافلاب سصاخلا
ةمكحملا رقم مامأا ةيصصخصشلا

،قباصسلا ةيد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ة˘ق˘فر
باب نم امهجورخ دعب ةرصشابم
قايصسلا سسفن يفو ،ةمكحملا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ق˘با˘صسلا ر˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘يدأا
يف ،هبصصنم نم لاقملا راصشصش
ةمكحم ماما هل ةيصضق ثلاث
،ذفانلا نجصسلاب سشاصشر د’وا
،ةيلام ةمارغو ،ن˘ي˘ت˘ن˘صس ةد˘م˘ل
ي˘لا˘م سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م
ةمهت نع ،ةيمومعلا ةنيزخلل
ةقفصص يف بعÓتلاو ريوزتلا

دئاوف قيقحت سضرغل ،ةيمومع
ةيفلخ ىل˘ع كلذو ،ة˘ي˘صصخ˘صش
ح˘بذ˘م˘˘لا عور˘˘صشم ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت يذ˘˘لاو ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل اد˘˘˘م˘˘˘ع ه˘˘˘طا˘˘˘صشن
نم سصاخصشا نيكمتو ،ةيراجت
جرا˘خ ةدا˘ف˘ت˘صس’ا تÓ˘ي˘ه˘صست
ةينوناقلا رط’ا

ت .ك

ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
ي˘˘˘ف ي˘˘˘عدر˘˘˘لا رو˘˘˘صضح˘˘˘لاو
لا˘كصشأا ل˘˘ك د˘˘صض ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
تادحو دارفأا نكمت ،ةميرجلا
كردلل ةيميلقإ’ا ةعو˘م˘ج˘م˘لا
ز˘ج˘ح ن˘م ة˘يا˘ج˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا
غبتلا قاروأا نم اراطنق (41)
د˘ن˘صس نود (ة˘م˘˘صشلا) فا˘˘ج˘˘لا

ةيصضقلا عئاقو دوعت ؛ينوناق
تاد˘˘˘حو دار˘˘˘˘فأا ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ثإا
ر˘ب˘ع ة˘يرود˘ب ،ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ير˘ق˘ب م˘هد˘جاو˘ت˘بو م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
د˘يا˘ق˘˘لا عارذ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب را˘˘غزأا

مههابت˘نإا تف˘ل ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
،اهفيقوت متيل ،ةيعفن ةرايصس
نم اراطنق (41) زجح مت نيأا

(ةمصشلا) فاجلا غبتلا قاروأا
زاجنإا مت ؛ينوناق دنصس نود
هلاصسرإاو ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ف˘ل˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا
م˘˘ي˘˘ل˘˘صست ع˘˘م ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
كÓمأا حلاصصم ىلإا ةعاصضبلا
 .ةلودلا

ت .ك

ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تف˘صشك
ةباصصإا نع ةلصشنخب ةيندملا
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل نو˘عو ن˘ي˘ي˘طر˘˘صش
لÓ˘˘خ قور˘˘ح˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
،ي˘ل˘ئا˘ع لز˘˘ن˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت
،ة˘ما˘م˘حو˘ب ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘ب

ةأارما راحتنا ةلواحم طابحإ’
ةنصس14 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت
را˘ن˘˘لا مار˘˘صضإا ى˘˘ل˘˘ع تمد˘˘قأا

ا˘˘ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد ا˘˘هد˘˘˘صسج˘˘˘ب
اهلقنو اهذاقنإا مت نيأا ،يلئاعلا

ى˘˘لا ة˘˘عر˘˘صسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو ،ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ن˘ي˘˘ي˘˘طر˘˘صشل˘˘ل تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإ’ا

ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا نو˘˘عو
ى˘ل˘ع قور˘ح˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا

يف ةبوعصصو نيديلا ىوتصسم
عنمو نارينلا دامخإاو سسفنتلا

لخاد راصشتن’ا ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘صسلأا
002 ي˘ح˘ب ع˘قاو˘لا لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

،،ة˘ما˘م˘حو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كصسم
اقيقحت نمأ’ا حلاصصم حتفتل
ا˘ه˘ع˘جرا ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ةيعامتج’ا فورظلل اهناريج
.ةأارملل

ت .ك

رورملا ثداوحل ةليقث ةليسصح

اسصخسش53 ةافو
7441 ةباسصإاو
عوبسسأا لÓخ نيرخآا
مهعرسصم اسصخسش53 يقل
عوقو رثإا نيرخآا7441 حرجو
لÓخ رورم ثداح9221
صسمأا ،هب دافأا ام بسسح ،عوبسسأا
ةيريدملل نايب ءاثÓثلا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

لقثأا» نأا هتاذ ردسصملا حسضوأاو
ةيلوب تلجسس ةليـسصح

صصاخسشأا30 ةافوب ةليسسملا
مهفاعسسإا مت ارخآا15 حرجو
زكارملا ىلإا مهليوحتو
53 رـثإا ىلع ةيئافسشتسسلا

،رخآا قايسس يفو.«رورم ثداح
ةيامحلا تادحو تماق
ةرتفلا صسفن لÓخ ةيندملا
3و صسرام82 نيب ام ةدتمملا
تايلمعلا لاجم يف ، ليربأا
يـف Óخدت3874 »ـب ةفلتخملا
7214 ةيطغتل ةرتفلا صسفن

ذاقنإاو فاعسسإا ةيلمع
فاسضأاو.«رطخ يف صصاخسشألا
تماق حلاسصملا تاذ نأا نايبلا

تحمسس Óخدت5211 »ـب
اهنم اقيرح347 دامـخإاب
قئارحو ةيعانسص ةيلزنم
.«ةـفلتخم
تاطاسشنلا صصخي اميف امأا
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا

،(91‐ديفوك) انوروك صسوريف
ةيامحلا تادحو تماق
ةرتفلا صسفن لÓخ ةيندملا

»ـب ينطولا بارتلا ةفاك ربع
ةدئافل ةيسسيسسحت ةيلمع671
تايلو ربع نينطاوملا
مهركذتو مهثحت ،نطولا

دعاوق مارتحا ةرورسضب
دعابتلا اذكو يحسصلا رجحلا
ىلإا ةفاسضإلاب ،يعامتجلا
ميقعت ةيلمع171 ـب مايقلا

ينطولا بارتلا ربع ةماع
لكايهو تآاسشنم ةدع تسسم

تاعمجملاةسصاخو ةيمومع
.«عراوسشلاو ةينكسسلا

ةماعلا ةيريدملا تسصسصخو
نيتاهل ةيندملا ةيامحلل
ةيامح نوع247» نيتيلمعلا

،بترلا فلتخمب ةيندم
ةرايسس911 ىلإا ةفاسضإلاب
.«ةخسضم ةنحاسش47و فاعسسإا

ت .ك
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هرارقتسساو هنمأاو هتراسضحو يندرألا بعسشلا تابسستكم نع عافدلا

ندرأ’ا ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإ’ا
نع يندرأ’ا سشيجلا نÓعإا دعب
ىلع تايصصخصشلا سضعب لاقتعا

نمأا فدهت˘صست تا˘كر˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ
راطإا يف اهذاختا مت يتلاو دÓبلا
ةثيثح تاق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘بو نو˘نا˘ق˘لا

قوف دحأا ’ لاجملا اذه يفو هنأاو
ندرأ’ا ن˘˘˘˘˘˘مأا نأاو نو˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا

رابتعا يأا ىلع مدقتي هرارقتصساو
ةيمصشاهلا ةيندرأ’ا ةكلمملا نوك
ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صشلا
تا˘˘مو˘˘ق˘˘م ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لاو ندر’ا
ن˘˘م’ا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ئدا˘ب˘م˘لا كل˘ت ناو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ن˘م ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصأ’او ة˘˘خ˘˘صسار˘˘لا

ا˘ه˘ماو˘ق ة˘خ˘صسار ة˘ق˘ي˘˘ثو ط˘˘باور
ر˘˘ي˘˘صصم˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ةو˘˘˘خأ’ا
خ˘يرا˘ت˘ل اذ˘ه˘˘ل ًاداد˘˘ت˘˘ماو د˘˘حاو˘˘لا
نوك ليصص’ا يمصشا˘ه˘لا ي˘بر˘ع˘لا
دÓبلا نما نم أازجتي ’ اهنمأا نا
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘صضارا ةد˘˘˘حوو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا

.اهرارقتصساو
اهب رمت يتلا عئاقولا كلت لظ يف
ةيخيراتلا فقاوملا هذهو ندر’ا
كلت انيلع لطت ةيمصشاهلا ةرصسأÓل
ن˘مأا˘ب ثب˘ع˘˘ت˘˘ل ءادو˘˘صسلا يدا˘˘ي’ا

ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسم ندر’ا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
ا˘ه˘تد˘حوو ا˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو دÓ˘˘ب˘˘لا
فورظلا هذه لثم يفو ةليصص’ا

ق˘˘˘ح ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ك لو˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ب ’
لكل لماكلا معدلاو ةدناصسملاو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’او تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ةلÓج ةداي˘ق˘ب ة˘كل˘م˘م˘لا ا˘هذ˘خ˘ت˘ت
ي˘لوو ي˘نا˘ث˘لا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع كل˘˘م˘˘لا

هللا دبع نب نيصسحلا ريمأ’ا هدهع
رارقتصس’او نمأ’ا ظفحل يناثلا

ن˘م ا˘ن˘ط˘بر˘ي ا˘م˘م ًا˘قÓ˘ط˘نا كلذو
تر˘ب˘ع ا˘م˘لا˘ط ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ف˘قاو˘م
رصصانتل تفقوو ة˘كل˘م˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ع
ن˘ع رار˘صصإا˘ب ع˘˘فاد˘˘تو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ةدلاخلا ةيمصشاهلا ةرصس’ا ةلاصسر
ءاد˘فو تا˘ب˘ثو نا˘م˘يإاو ةو˘ق ل˘˘كب
. ةيحصضتو
ندر’ا ذ˘خ˘ت˘ت نا ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
ظافحلا لجا نم تاءارجإ’ا ةفاك
نو˘ي˘ع˘لا نو˘كت ناو ن˘˘م’ا ى˘˘ل˘˘ع
ندر’ا ي˘م˘ح˘ي ن˘م ي˘ه ةر˘ها˘صسلا

ديدح نم ديب برصضلا ةرورصضو
ه˘صسف˘ن ه˘ل لو˘صست ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع

تارد˘˘ق˘˘م˘˘ب بير˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ثب˘˘ع˘˘لا
كل˘ت ةد˘نا˘صسم ة˘ي˘م˘هأاو ة˘كل˘م˘م˘لا
ة˘م˘ه˘م˘لا تارار˘˘ق˘˘لاو تاءار˘˘ج’ا
نما ىلع ظافحلل اهذاختا مت يتلا

.هرارقتصساو ندر’ا ةمÓصسو
لماكلا نماصضتلا نع برعن اننا
ا˘ه˘تادا˘ي˘قو ة˘كل˘م˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘م˘˘عدو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل كلذو ة˘م˘ي˘كح˘˘لا
ىأا د˘˘صض ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مأا

اه˘ت˘مÓ˘صس ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل ت’وا˘ح˘م
اذ˘ه ي˘فو ا˘ن˘ه د˘كؤو˘نو ا˘ه˘تد˘˘حوو
ندر’ا رارقتصساو نما نأا لاجملا

ن˘˘م’ا ن˘˘م أاز˘˘ج˘˘ت˘˘˘ي ’ ءز˘˘˘ج و˘˘˘ه

ف˘ق˘ن كلذ˘لو ي˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا
معد˘نو ة˘كل˘م˘م˘لا ع˘م ةو˘ق ل˘كبو
ظفحل تاءارجا نم هذختت ام لك
. اهرارقتصساو اهنمأا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘˘مأا ن˘˘م ندرأ’ا ن˘˘مأا
ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لاو ي˘˘لود˘˘˘لا
نا ق˘ح˘ت˘صست ة˘ل˘ي˘صص’ا ف˘قاو˘م˘˘لا
ن˘˘ع ع˘˘فاد˘˘نو ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ن˘˘ما˘˘صضت˘˘ن
اقÓطناو اهنما ةمÓصسو اهتدحو
ةفاك ملاعلا لودو اهنيب طبري امم
اهماوق ةخصسار ةقيثو طباور نم
ر˘˘ي˘˘صصم˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ةو˘˘˘خأ’ا
لكلا نم بلطتي كلذل كرتصشملا

ذاختا يلودلا عمتجملاو يبرعلا
ةد˘˘نا˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘ح˘˘صضاو ف˘˘قاو˘˘˘م
نم ندر’ا هذختت ام لكل ةلماكلا
نمأ’ا ظف˘ح˘ل تاءار˘جإاو تارار˘ق
. هرارقتصساو
مهملا رودلاو ءا˘ط˘ع˘لا ما˘ما ف˘ق˘ن
اهيدصصتو ندر’ا هب موقت يذلا
ناودعلاو عم˘ق˘لا ت’وا˘ح˘م ل˘كل
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘صشلا˘˘ب ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لاو
قوقحلا نع عافدلاو ينيطصسلفلا
كلت ةصصاخو ةتباثلا ةينيطصسلفلا
ندر’ا ةلاصسرو ةيندر’ا فقاوملا

دجصسملاو سسدقلا ةيامح لجا نم
تا˘صسد˘ق˘م˘لاو كرا˘ب˘م˘لا ى˘صصق’ا
اياصصولاو ةيحصسملاو ةيمÓصس’ا
رار˘صصإاو ف˘قاو˘˘مو ة˘˘ي˘˘م˘˘صشا˘˘ه˘˘لا

ىلع يناثلا هللادبع كلملا ةلÓج
ندر’ا ةلاصسر يف امدق يصضملا
هلمحتو هل˘كصشت ا˘مو ة˘يرا˘صضح˘لا
لعجت ي˘نا˘ع˘م ن˘م ة˘لا˘صسر˘لا كل˘ت
كل˘ت ن˘م ا˘فاد˘ه˘ت˘صسا ر˘ث˘كا ندر’ا
ثب˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ءادو˘˘صسلا يدا˘˘ي’ا
ةمÓصسو هرارقتصساو ندر’ا نمأاب
. هيصضارا

ندر’ا ن˘˘˘مأا نا د˘˘˘كؤو˘˘˘ن ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘نأا
ن˘˘م أاز˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’ ءز˘˘ج ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صسو
و˘˘هو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا ن˘˘˘م’ا
ملاعلا نمأا يف ةيصساصس’ا ةدعاقلا
ربكا قلطنلو ،هت˘مÓ˘صسو ي˘بر˘ع˘لا

ةدا˘ي˘ق˘لا ع˘م ن˘ما˘˘صضت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ندر’ا

ي˘˘˘ندر’ا بع˘˘˘صشلا تا˘˘˘ب˘˘˘صست˘˘˘كم
هرار˘ق˘ت˘صسا ة˘يا˘˘م˘˘حو ه˘˘ترا˘˘صضحو
ثب˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا سضفرو
ةيا˘م˘حو ه˘نوؤو˘صش ي˘ف بير˘خ˘ت˘لاو
. اهرارقتصساو ةكلمملا نما
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 ؟ةيفاقثلا ةنميهلا ىنعم يف
ى˘لإا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ن˘م˘ي˘˘ه˘˘لا ر˘˘ي˘˘صشت
لÓ˘خ ن˘م م˘كح˘ت˘لا وأا ةر˘ط˘ي˘˘صسلا
وأا ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘˘يأ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘لا
هذه قيقحت متي ام ةداع .ةيفاقثلا
تاصسصسؤوملا لÓ˘خ ن˘م ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا
مه نمل حمصست يتلا ، ةيعامتج’ا
ىلع ةوقب ري˘ثأا˘ت˘لا˘ب ة˘ط˘ل˘صسلا ي˘ف
را˘˘كفأ’او ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لاو م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا

ةي˘م˘لا˘ع˘لا ةر˘ظ˘ن˘لاو تا˘ع˘قو˘ت˘لاو
.عمتجملا ةيقب كولصسو
لÓخ نم ةيفاقثلا ةنميهلا مورت
ةقبطلل ةيلومصشلا ةرظن˘لا ر˘ي˘طأا˘ت
ةيعامتج’ا تاينب˘لاو ، ة˘م˘كا˘ح˘لا

ىلإا ، اهدصسجت يتلا ةيداصصتق’او
ةيعرصشو ةلداع اهنأا ىلع راهظإا

لكك عمتجملا حلاصصل ةممصصمو
تاينبلا هذه نأا نم مغرلا ىلع ،

ةقبطلا ط˘ق˘ف د˘ي˘ف˘ت د˘ق ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه نإا .ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘˘لا
م˘كح˘ت˘لا ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ي ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ي˘˘ف لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ، ةو˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب
هنأ’ ، ةيركصسعلا تايروتاتكيدلا
ةصسراممب ةمكاحلا ةقبطلل حمصسي
ل˘ئا˘صسو˘لا ماد˘خ˘ت˘صسا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يأÓ˘˘ل «ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘صسلا»
.ةفاقثلاو
يلا˘ط˘يإ’ا فو˘صسل˘ي˘ف˘لا رو˘ط د˘ق˘ل
ةنميهلا موهفم يصشمارغ وينوطنأا
سسكرام لراك ةيرظن نم ةيفاقثلا
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يأ’ا نأا˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
سسكعت عمتجم˘لا ي˘ف ة˘ن˘م˘ي˘ه˘م˘لا

ة˘ق˘ب˘ط˘لا ح˘˘لا˘˘صصمو تاد˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م

نأا˘ب ي˘صشمار˘ج لا˘قو .ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘لا
ةعومجملا م˘كح ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
راصشتنا لÓخ نم ققحتت ةنميهملا
تاد˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو تا˘ي˘جو˘لو˘˘يد˘˘يأ’ا

لÓخ نم ‐ ميقلاو تاصضارتف’او
ل˘ث˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا
مكاح˘م˘لاو سسئا˘ن˘كلاو سسراد˘م˘لا

لماوع نيب نم مÓعإ’ا لئاصسوو
موقت تاصسصسؤوملا هذه نإا .ىرخأا
نمصض ةيعامتج’ا ةئصشنتلا لمعب
ةئفلا تاد˘ق˘ت˘ع˘مو م˘ي˘قو ر˘ي˘يا˘ع˘م
يلاتلابو . ةرطيصسملا ةيعامتج’ا
ىلع نميهت يتلا ةعومجملا نإاف
كلذك نم˘ي˘ه˘ت تا˘صسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه
.عمتجملا ةيقب ىلع
ةوقب ةيفا˘ق˘ث˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا ى˘ل˘ج˘ت˘ت

ن˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
نأا ةنميهملا ةعومجملا مهمكحت
ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘ق’ا فور˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘لا

، ةيمتحو ةيعي˘ب˘ط ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
مهل سصاخصشأا عنصص نم تصسيلو
ة˘م˘˘ظ˘˘نأا ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ةيصسايصسو ةيداصصتقاو ةي˘عا˘م˘ت˘جا

.ةنيعم
ي˘صشمار˘ج و˘ي˘نو˘ط˘نوأا رو˘ط د˘˘ق˘˘ل
يف ةيفاقثلا ةنميهلا موهفم اصضيأا

ثودح مدع ببصس حرصشل ةلواحم
يتلاو لامعلا اهداق يتلا ةروثلا
نر˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف سسكرا˘˘م ا˘˘ه˘˘ب أا˘˘ب˘˘ن˘˘ت
رو˘˘مأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م .ن˘˘˘ير˘˘˘صشع˘˘˘لا
نع سسكرام ةيرظن يف ةيزكرملا
نأا˘ب دا˘ق˘ت˘ع’ا ي˘ه ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘صسأار˘˘لا

دق يداصصتق’ا ماظنلا اذه ريمدت
نأ’ ه˘صسف˘ن ما˘ظ˘ن˘لا ي˘ف هؤوا˘ن˘ب م˘ت
سسا˘صسأا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م˘صسأار˘˘لا
لبق نم ةلماعلا ةقبطلا لÓغتصسا
سسكرام ىأارو .ةمكاحلا ةقبطلا
اولان˘ي نأا م˘ه˘ن˘كم˘ي ’ لا˘م˘ع˘لا نأا
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا
اوصضفتني نأا لبق ’إا يداصصتق’ا

عمو . ةمكاحلا ةقبطلا اوطقصسيو
ثد˘ح˘ت م˘ل ةرو˘ث˘لا هذ˘ه نإا˘˘ف كلذ
.عصساو قاطن ىلع

ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ه نأا ي˘˘˘صشمار˘˘˘غ كردأاو
ةينبلا نم رثكأا تناك ةيلامصسأارلا
نم .لامعلا لÓغت˘صساو ة˘ي˘ق˘ب˘ط˘لا

مهملا رودلا سسكرام كردأا هبناج
ي˘ف ا˘ي˘جو˘لو˘يد˘يأ’ا ه˘ب˘ع˘ل˘ت يذ˘˘لا
يدا˘صصت˘ق’ا ما˘ظ˘ن˘لا جا˘ت˘نإا ةدا˘عإا

، همعدت يتلا ةيعامتج’ا ةينبلاو
نأا دقتعا هتهج نم يصشمارغ نكل
يفا˘كلا رود˘لا ِط˘ع˘ي م˘ل سسكرا˘م
. هقح ايجولويديأ’ا ةوقل
نوفقثم˘لا » ناو˘ن˘ع˘ب ه˘ت˘لا˘ق˘م ي˘ف
و9291 يماع نيب اهبتك يتلا»
ةو˘˘ق ي˘˘صشمار˘˘غ ف˘˘˘صصو5391
جا˘ت˘نإا ةدا˘عإا ي˘ف ا˘ي˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يأ’ا
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا

.ميلعتلاو نيدلا ل˘ث˘م تا˘صسصسؤو˘م
، تاعمتجملا يركفم نأاب لاقو
مهنأا ىلع اًبلاغ مهيلإا رظنُي نيذلا

ةايحلا ي˘ف نو˘ل˘صصف˘ن˘م نو˘ب˘قار˘م
’ ءزج عقاولا يف مه ، ةيعامتج’ا
ةزيمم ةيعامتجا ةقبط نم أازجتي
ة˘م˘ي˘ظ˘ع ة˘نا˘˘كم˘˘ب نو˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘يو
ـك نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
، ة˘م˘كا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل «باو˘˘ن»
سسانلا عيجصشتو ميلعتب نوموقيو
دعاو˘ق˘لاو ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا عا˘ب˘تا ى˘ل˘ع
.ةقبطلا هذه اهتعصضو يتلا

يذ˘˘لا رود˘˘لا ي˘˘صشمار˘˘˘ج حر˘˘˘صشو
ةيلمع يف مي˘ل˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ه˘ب˘ع˘ل˘ي
يف ، ةيفاق˘ث˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.» ميلعتلا يف » ناونعب هل ةلاقم
ثد˘˘ح˘˘ت ة˘˘ف˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘صسارد ي˘˘ف

ةر˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا«رود ن˘˘˘ع ي˘˘˘صشمار˘˘˘˘غ
ةدئاصسلا راكفأ’ا نإا ‐ «ةميلصسلا

هيف انتناكم لوحو عمتجملا لوح
ىلع ةيفاقثلا ةنميهلا جاتنإا يف ‐
تاذلا عفر» ةركف لاثملا ليبصس
ةركف يهو «ديه˘م˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
حجني نأا ءرملل نكمي هنأا اهدافم
د˘ه˘ج˘ب كلذ لوا˘ح اذإا ا˘ًيدا˘˘صصت˘˘قا

ةر˘ط˘ف˘لا» ن˘م ل˘كصش و˘هو ، ٍفا˘˘ك
لظ يف ترهدزا يتلا «ةميلصسلا
ىلع لمعت ي˘ت˘لاو ، ة˘ي˘لا˘م˘صسأار˘لا
اذإا ، ىرخأا ةرابعب . ماظنلا ريربت

هبلطتي ام لك نأا دقتعي ءرملا ناك
، ينافتلاو داجلا لمعلا وه حاجنلا
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘˘ن نأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي كلذ نإا˘˘˘˘ف
ةيعامتج’ا ةين˘ب˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘صسأار˘لا
.ح˘لا˘صصو لدا˘ع ه˘لو˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

كئلوأا نأا اًصضيأا كلذ ىلع بترتيو
اوبصسك دق اًيداصصتقا اوحجن نيذلا
ةفصصنمو ةلداع ةقيرطب مهتاورث
نو˘˘ح˘˘فا˘˘كي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا نأاو
نوقحتصسي ، مهرودب ، اًيداصصتقا
لكصشلا وه اذه . ةريقفلا مهتلود
«ةميلصسلا ةرطفلا» نم حيحصصلا
ةيفاقثلا ةن˘م˘ي˘ه˘لا نإا ، را˘صصت˘خا˘ب
وه اهانعم لوح ينمصضلا انقافتاو
، ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ئ˘صشن˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘برا˘˘˘ج˘˘˘تو
ع˘م ا˘ن˘ت˘ه˘جاو˘مو ، ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
، ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا رو˘˘صصلا

ميقو تادقتعم سسكعت اهعيمجو
. .ةمكاحلا ةقبطلا

يقح هدبع  : ملقب
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نطاوملا نم ةمدخلا بيرقتو ىوتسسملا نيسسحت راطإا يف

 نازيلغب دعاقتلا قودنسص
ةينورتكلا تامدخ قلطي

ح˘˘لا˘˘صصم تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
˘‐ د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص
ار˘خؤو˘م ناز˘ي˘ل˘غ ة˘˘لا˘˘كو
تاقيبطتلا نم ةعومجم
ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا

عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘نر˘˘˘˘صصع
ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو
نم اهبيرقتو تا˘مد˘خ˘لا
.نطاوملا

تاذ تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ن˘ي˘ب ن˘م نأا ،ح˘لا˘صصم˘˘لا

ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا هذ˘ه
،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح تل˘˘خد
فرصصت تحت نآ’ا يهو
عصضو ،نيدعاقتم˘لا ة˘ئ˘ف
مقرلا
يقلتل1103 ر˘˘صضخأ’ا
ت’ا˘˘غ˘˘˘صشناو ىوا˘˘˘كصش
ىلع اذهو نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

ةدا˘يز ،عو˘˘ب˘˘صسأ’ا راد˘˘م
ةدعاصسملا قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع
ةريخأ’ا هذه ةيعامتج’ا
ليجصست عم اهليمحت متي
د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةوÓ˘˘ع ،بل˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ثÓ˘ث ى˘ل˘˘ع
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ىر˘˘˘خأا

ز˘ي˘ح ل˘˘خد˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لاو
.ابيرق ةمدخلا

ة˘لا˘كو ح˘لا˘صصم بصسحو
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا
نإاف ،نازي˘ل˘غ˘ب د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل
يف يتأات تاقيبطتلا هذه
تامدخ˘لا ر˘يو˘ط˘ت را˘طإا

را˘ي˘خ˘لا و˘هو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
يذ˘˘لا ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘صس’ا
يحصصلا عصضولا سضرف
ءابو راصشتنا نع مجانلا

ي˘˘ف عار˘˘صسإ’ا ا˘˘نورو˘˘˘ك
.هديصسجت
ةرازو نأا ركذلاب ريدجلا
ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘˘صضلاو
ة˘صصن˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب تما˘˘ق
لجأا نم ةد˘يد˘ج ة˘ي˘م˘قر
ناصسحتصسا ىدم ةفرعم
تامد˘خ˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

امك ةمدقملا تاءادأ’او
ةفرعمل ةباو˘ب د˘ع˘ت ا˘ه˘نأا

ا˘م˘ي˘ف ل˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا سصخ˘ي
نطاوملا اه˘ن˘م ي˘كت˘صشي
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإاو
ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا
.هل لصضفأ’ا

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصم بصسح˘˘˘˘˘˘بو
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا
،نازيلغ ةلاكو دعا˘ق˘ت˘ل˘ل
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘صصن˘م˘لا نإا˘ف
ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
م˘˘˘˘˘صسق ل˘˘˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘˘صسقأا
نيرايتخا ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
نطاو˘م˘ل˘ل˘ل ح˘ي˘ت˘ي لوأ’ا
ة˘ل˘ئ˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإ’ا
ي˘نور˘˘ت˘˘كلا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘صسا

ح˘˘˘م˘˘˘˘صست ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو
ىد˘م م˘ي˘ي˘ق˘تو سسا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘˘ن
نمكم ةفرعمو ةمدقملا
هاوتصسم ديدحتو ل˘ل˘خ˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ه˘˘ع˘˘قو˘˘مو
نينطاوم˘لا يأار ة˘فر˘ع˘م
.ا˘يا˘صضق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ةقÓع اهل يتلا ةنهارلا
.عاطقلاب
وه˘ف ي˘نا˘ث˘لا م˘صسق˘لا ا˘مأا

ىلع ةباجإÓل  سصصصخم
ت’اغصشن’ا

تايلاكصشإ’او
نم سشاقنلل  ةحورطملا

ءار˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘˘˘ط
.نيصصتخملاو

بويأا.صس

ةنيطنسسق
بورخلاب يراجت لحم يقراسسب ةحاط’ا

ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا تككف
ةرئاد نمأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ن˘˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘˘ب بور˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
30 ن˘م نو˘كت˘˘ت رار˘˘صشأا
نم نانثا مهنم سصاخصشأا
ةي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘صسلا يوذ
ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
مهطروتل ،ةنصس62و02
ن˘˘˘يو˘˘˘كت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ي˘˘˘˘ف
ةقرصسلا ،رارصشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
يراجت لحم لخاد نم
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشأا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خإا ع˘˘˘˘˘م
.ةقورصسم

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ةيحصض لبق نم ىوكصش
ه˘˘ل˘˘ح˘˘م سضر˘˘ع˘˘˘ت ءار˘˘˘ج
ل˘غ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

دد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘م كصشكك
ثيح ،ةقرصسلل تامدخلا
ىلع نولعافلا ىلوتصسا

80 ـب ردقي يلام غلبم
م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘م
ة˘ي˘م˘ك ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
نم رئاجصسلا نم ةربتعم
اذكو ،عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘˘ه

ليوحت ي˘ف نÓ˘م˘ع˘ت˘صسي
مÓعإا زاهج عم ديصصرلا
.لومحم يلآا
اهترصشاب يتلا تايرحتلا
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘˘ب˘˘صضلا

لÓغتصس’ا دعب‐ تنكم
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نم ‐ةيمل˘ع˘لا ن˘ئار˘ق˘لاو
ه˘ب˘ت˘صشم ى˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا
طصسوب هف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘ف
. بورخلا ةنيدم

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ى˘˘صضفو
د˘يد˘ح˘ت ى˘˘لإا ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘كير˘˘˘صش ة˘˘˘يو˘˘˘ه
م˘ت ن˘يذ˘ل˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
سسف˘ن ي˘ف ا˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةقر˘ف˘ت˘م ن˘كا˘مأا˘ب مو˘ي˘لا

امك ،بورخلا ةنيدم نم
زا˘˘ه˘˘ج عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسا م˘˘˘ت
لومحملا يلآ’ا مÓعإ’ا

.ةقرصسلا لحم
ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
م˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘˘م
مامأا مهيف هبتصشملا ميدقت
.ايميلقإا ةصصتخملا ةباينلا

ع .دلاخ

يطرسش فلآا3 ـب نيردقملاو اهبتر فلتخمب ةطرسشلا رسصانع نم اربتعم اددع ناسسملتل يئلولا نمألا ةيريدم ترخسس
.كرابملا ناسضمر رهسشل ابسسحت  ماعلا ماظنلا ظفحو ةيمومعلا تاكلتمملاو نطاوملا نيمأاتل

ىلع ةطرصشلا دارفأا عيزوت متيصس
فرع˘ت ي˘ت˘لا ة˘صسا˘صسح˘لا طا˘ق˘ن˘لا
عصضو مت ثيح ،نينطاوملا عمجت
ةيمويلا ةكرحلاو قفاوتي ططخم
ر˘ه˘˘صشلا لÓ˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘كصسل
ز˘كار˘م˘لاو قاو˘صسأ’ا˘ب ل˘ي˘˘صضف˘˘لا
نمأ’ا ةيريدم تحنمو ،ةيراجتلا
تاصصاصصتخا اهرصصانعل يئ’ولا
ىلع مهماهم ةرصشاب˘م˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
دجاصسملا ىلإا دتمتصس قاطن عصسوأا
اهذختي ىرخأا نكامأا نع كيهان
راطفإÓ˘ل ي˘نا˘صسم˘ل˘ت˘لا ن˘طاو˘م˘لا
.يتصس ’’ ةبصضهب سصخأ’اب
رهصشل نمأ’ا ططخ˘م ن˘م˘صضت˘يو
ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا ما˘˘ي˘˘صصلا
ةدحاو ناصسملت را˘ب˘ت˘عا˘ب رور˘م˘لا

يتلا ةيبر˘غ˘لا تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب ن˘م
امك .يئزجلا ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ن˘ع ع˘فر
ن˘م ة˘طر˘صشلا زا˘ه˘ج ف˘عا˘صضي˘صس
ةيربلا ةطحملا ةبقارمل هدارفأا ددع
ةطحم كلذ˘كو «ن˘ي˘ف˘صشا˘ت و˘بأا»ـب
 .«ةبيحرلا»

عمجل ةيعوطت ةلمحو ..
ةيكيتسسÓبلا تافلخملا

تÓمح ناصسملت ةي’وب لصصاوتت
اميصس’ تافلخملا فلتخم عمج

رارغ ىلع ا˘ه˘ن˘م  ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا
سسا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كأ’او تارورا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا
.ةيكيتصسÓبلا

عوبصسأ’ا رحب مت ،راطإ’ا اذه يفو
ةيعوطت ةلم˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت  يرا˘ج˘لا

تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ع˘˘صساو
ةيدلب ىوتصسم ىلع ةيكيتصسÓبلا

.ايانحلا ةرئادل ةعباتلا ةتانز
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا فد˘ه˘تو
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘ي˘˘حأا سضع˘˘ب
اهيلإا أاجلي تاداعلا نم عون قلخو

مايقلل ةيئاقلت ةفصصب نونطاوملا
يف لك ،ةيوفع فيظنت تÓمحب

ةفاظن ىلع ظافحلل كلذو ،هيح
ةهج نم هيف سشيعن يذلا طيحملا

.ىرخأا ةهج نم ةنيدملا لامج و
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ةرا˘صشإ’ا رد˘ج˘ت
تايدل˘ب ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘ل˘صصاو˘ت˘م˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ،ة˘ي’و˘لا

با˘˘ب˘˘˘صشلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
حلاصصم عم قيصسنتلاب ةصضايرلاو
ة˘كرا˘صشم تفر˘عو ة˘تا˘نز ة˘يد˘ل˘˘ب

ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
ة˘فا˘صشكلا بنا˘ج ى˘لإا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
.نينطاوملا سضعبو ةيمÓصسإ’ا

ناو˘ت˘ي˘˘صش ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كصس جر˘˘خ
ىلإا ،سسابعلب يد˘ي˘صسب ،ة˘ل˘يÓ˘ب˘لا
نم مهبصضغ نع ريبعتلل عراصشلا
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا ر˘˘˘خأا˘˘˘˘ت
042 ة˘صصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ف˘˘ير ن˘˘كصس
.ركذي ببصس يأا نود نيتنصس
لخدتلا ي˘لاو˘لا نا˘كصسلا د˘صشا˘نو
اذه نع ديمجتلا عفري لح داجيإ’
ل˘مأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
ي˘˘ف  تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
 .قئ’ نكصس ىلع لوصصحلا

نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا نا˘˘كصسلا ه˘˘˘جوو
ةرئاد حلاصصم ىلإا ماهت’ا عباصصأا
ىلع ايرادإا ةيصصولا سسيداب نبا
هذه ة˘ي˘لا˘صسرإا بب˘صسب  م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب
/3871 ب ة˘م˘قر˘م˘لا ةر˘ي˘˘خأ’ا

ن˘˘م تر˘˘˘مأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا0202
يبعصشلا سسلجملا سسيئر اهلÓخ
ةمئاق دادعإا نع فقوتلاب يدلبلا
تائزجتلا هذه نم نيديفتصسملا
تاناعإ’اب ة˘قو˘فر˘م˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
اهحلاصصم يقل˘ت مد˘ع˘ل  ة˘ي˘لا˘م˘لا

حلاصصم نم ةيمصسر ةقيثو يأ’
ةيدلبلا حنم سصوصصخب ةي’ولا

ةردقملا ةي˘ن˘كصسلا ة˘صصح˘لا هذ˘ه
ل˘ج˘صسم ي˘ف˘ير ن˘كصسم042ـب

،ايلعلا باصضهلا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘صض
ةلاح ةرئادلا حلاصصم اولمح ثيح
ةيل˘م˘ع ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا داد˘صسن’ا
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا تا˘ف˘ل˘˘م ة˘˘صسارد
.عورصشملا اذه ديمجت بقع
ماق يتلا تاجاجتح’ا قلت ملو
نم رثكأا يف ةقطنملا ناكصس اهب
عيزوتب ةب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ةر˘م
ا˘˘ناذآا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا ة˘˘صصح˘˘لا هذ˘˘˘ه
تا˘ئ˘م لا˘مآا ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ي˘˘غا˘˘صص
بب˘˘صسب م˘˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘ت تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

.ةقلاعلا اهتيعصضو
ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت نأا ةرا˘˘صشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
اهتوصص تمصض يندملا عمتجملا
ثيح ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس تو˘صصل

ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تب˘˘لا˘˘ط
م˘ئاو˘ق ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
تا˘ئز˘ج˘ت˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسم˘˘لا
ع˘يزو˘ت˘˘ب ة˘˘قو˘˘فر˘˘م ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
د˘صصق اذ˘هو ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا
ي˘نا˘كصسلا بصضغ˘لا سصا˘˘صصت˘˘ما
مايأ’ا لÓخ بق˘تر˘ي ه˘ناو ا˘م˘ي˘صس
03 ةصصح عيزوت ةمداقلا ةليلقلا
يرا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ن˘˘˘كصس
.ةيدلبلاب
ةليلق دج ربتعت يتلا ةصصحلا هذه
تقاف يتلا تابلطلا ددعب ةنراقم
ن˘م ج˘جؤو˘ي ا˘م˘˘م بل˘˘ط002ـلا
ةيدلبلا ه˘صشي˘ع˘ت يذ˘لا نا˘ق˘ت˘ح’ا
.ةريخأ’ا ثÓثلا تاونصسلا يف
سسي˘ئر بئا˘ن ف˘صشك ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
هحلاصصم نأاب ةل˘يÓ˘ب˘لا ناو˘ت˘ي˘صش
تاصسارد بتكم ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب تما˘ق
هذ˘ه تا˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م داد˘˘عإا د˘˘صصق
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا تا˘ئز˘ج˘˘ت˘˘لا

ةيئ’ولا  حلا˘صصم˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ع˘فر
نأاب افيصضم ،اه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م ل˘جأا ن˘م
رظتني يدلبلا يبعصشلا سسلجملا
هذه عيزوت لجأا نم هل ريصشأاتلا
. لجاعلا بيرقلا يف تائزجتلا

ةيتلواقملا نيب روسسج
ةعماجلاو

يقيصسنت عام˘ت˘جا ار˘خؤو˘م د˘ق˘ع˘نا
برغ ةقطنمل ةيتلواقملا رودل
راد ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
يعماجلا عمجملا˘ب ة˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘لا
اذه روحمتو .سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صسب

كر˘ت˘صشم عور˘صشم لو˘ح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
نم ةيتلواقملا لعج ىلإا فدهي
ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘م تا˘˘˘يو˘˘˘لوأا
ن˘˘م تا˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نيماصضم فييكت اهل يرورصضلا

ةفاقث قلخو ةينيو˘كت˘لا ا˘ه˘ما˘ه˘م
هذه .ة˘ب˘ل˘ط˘لا ىد˘ل ة˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘لا
بلا˘ط˘لا ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
قيرط نع راكتب’ا حورب ىلحتي
يجولونكتلا روط˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا

.دÓبلا ةمدخ يف هلعجو
اذ˘ه لÓ˘خ ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘ف˘تا ثي˘˘ح
راد˘ل م˘ه˘م˘لا رود˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا
لعجت نأا نكمي يتلا ةيتلواقملا

بلصص يف تاصسصسؤوملا ءاصشنإا نم
ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةعما˘ج˘لا ما˘م˘ت˘ها
ىلإا فدهي يذلا نيوكتلا فيثكت
ةورثلل ةقÓخ تاصسصسؤوم ءاصشنإا
.ةباصش ةيعماج تاقاطب

ةياهن يف نوكراصشملا سصلخو
راد م˘ي˘عد˘ت ةرور˘صض ى˘لإا ءا˘ق˘ل˘لا
اذكو يصساصسأا نواعتب ةيتلواقملا
يميظنت˘لا ل˘كي˘ه˘لا ي˘ف ا˘ه˘ج˘مد
ديحوت بناج ىلإا اذهو ةعماجلل
ة˘ي˘ت˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا راد˘˘ب ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ب
ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’او ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا

ةيتلواقملا راد ماهم ديحوت اذكو
سسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ف
.ةقفارملاو نيوكتلاو
ةرورصض ىلع نورصضاحلا رصصأاو
رادل يونصس ينطو موروف ءاصشنإا
ت’اغصشن’ا حرطل ة˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت كلذ˘كو ،ا˘ه˘ت˘˘صشقا˘˘ن˘˘مو
وأا ة˘يو˘ت˘صش ،ة˘ي˘ف˘ير˘خ) تا˘ع˘ما˘ج
ءا˘كر˘صشلا ع˘ي˘م˘ج ع˘م (ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘صص
.نييلحملا

ودبع.صص

صشاتيلتوب ع

نطاوملا ةحار ىلع رهسسلل

ناسسملتب ناسضمر لÓخ يطرسش ف’آا3 دينجت

ةيراقعلا تائزجتلا عيزوت رخأات ببسسب
نوجتحي صسابعلب يديسسب نكسس042 ةسصح نم نوديفتسسملا

تاعاطقلا فلتخم ةكراسشمب
 ناديملا يف ةلعافلا

يسسارد موي
تيز جاتنإا لوح

 لجيجب نوتيزلا
حلاصصم ،سسمأا لوأا ،تمظن
اموي لجبجب ةراطصسلا ةيدلب
تيز جاتنإا لوح ايصسارد
نيصسرامملا ةدئافل نوتيزلا
.ةحÓفلا عاطق يف

مظنملا ،مويلا اذه دهصش
ةيريدم عم قيصسنتلاب
ةي’ولل ةيحÓفلا حلاصصملا

زكرمو تاباغلا ةظفاحمو
ةدع ميظنت ،ينهملا نيوكتلا

عوصضوملا اذه يف تÓخادم
ةصصتخملا ةلخادم رارغ ىلع
يتلاو ،لاون ةصسوب ،ةيعارزلا
سصيخصشت لوح تروحمت
رجصش ةعارز قافآاو عقاو
تمدق ثيح ،نوتيزلا
لوح ةيفاكلا تاحورصشلا

ىلثملا ةيفيكلاو قرط
نوتيزلا ةرجصش ةعارزل
ليصصحت ةيغب اهب ءانتعإ’او
زربأا تمدق امك ،تيزلل ديج
يتلا يحÓفلا معدلا غيصص
اذه يف ةلودلا اهرفوت
.لاجملا

ةلخادم اصضيأا ءاقللا فرعو
لوح يويدإا بيطلا روتكدلل
لوصصحلل ةيملعلا دعاوقلا

ةيعون يذ نوتيز تيز ىلع
سشتفمل ةلخادم اهتلت ،ةديج
ةريجصسوب ،ةيتابنلا ةحصصلا
ةرجصش ةايح لوح ،سسايلإا
ىلإا سسرغلا نم نوتيزلا
سضرع اصضيأا مت مك ،رامثإ’ا
نم تÓخادملا نم ديدعلا
ثيدحلاو رصصاعملا باحصصأا

اذه يف ةدئارلا مهبراجت نع
.لاجملا

سسيصساردلا مويلا ىهتناو
نم نيحÓفلل حئاصصن ميدقتب
هذهل رفوأا جاتنإا قيقحت لجأا
. ةيويحلا ةداملا

 ميهارب.ع
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ةديدجلا جذامنلا لامعتسسا ةيفيك لوح
ةدجنلا تاططخمل

 حلاسصم ءاسسؤورل يوهج ىقتلم
فراطلاب ةيندملا ةيامحلا

ةيامح˘لا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘ن
فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

بابصشلا راد ىوتصسم ىلع
ى˘ق˘ت˘ل˘م ،«ن˘ي˘صشت˘ب د˘˘م˘˘حأا»
فار˘˘˘˘صشإا تح˘˘˘˘ت يو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج
ةيامحلل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةيعرفلا ةيريدملاو ةيندملا
.يلمعلا طيطختلل

ىق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف كرا˘صش
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم ءا˘˘صسؤور
بتا˘˘كم ءا˘˘صسؤورو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

71ـل ل˘خد˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م
بونجلاو قرصشلا نم ةي’و
تاراطإا روصضحبو يقرصشلا

،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ةيفيك لوح ءاقللا روحمتو
ةديدجلا جذامنلا لامعتصسإا
ةدجنلا ميظنت تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل
اذ˘كو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
اهنييحتو اهدادعإا تاءارجإا

.اهيلع ةقداصصملاو
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر  حر˘˘˘˘˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘˘˘˘˘يأا

ى˘ل˘ع ل˘خد˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م
،ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
ي˘نو˘م˘ي˘˘م ،لوأ’ا مزÓ˘˘م˘˘لا
ى˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا ،ن˘˘ي˘˘مأا
د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘˘ي»
لوعفملا ةيراصسلا نيناوقلا

ي˘ل˘م˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ءاصصرإ’ ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
حلا˘صصم˘ل ةد˘حو˘م تاءار˘جإا

لخدتلا تاطط˘خ˘م ءا˘صسؤور

تا˘ي’و˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
هذه» نأا افيصضم ،«ةيقرصشلا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل تءا˘ج ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا

ي˘ت˘لا ةد˘ج˘ن˘لا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م
ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صسم تنا˘˘˘˘˘ك
رثكأا  نوكت  يكل5891
و˘هو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘˘ف
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا فار˘طأ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
.«ةي’ولاو
نأا ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا را˘˘صشأاو
تحبصصأا ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،نيتنجللا يف اوصضع نآ’ا

ة˘˘نا˘˘˘مأا رود بع˘˘˘ل˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةد˘ج˘ن˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
افيصضم ،ةيد˘ل˘ب˘لاو ة˘ي’و˘ل˘ل
ثلاثلا وه ىقتلملا اذه نأا

ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب لوأ’او
اذه نم فدهلا نأا احصضوم
تا˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا

سصو˘˘˘˘˘˘صصن ع˘˘˘˘˘˘˘صضو«و˘˘˘˘˘˘˘ه
داجيإا اهنم فدهلا ةيميظنت
ةدج˘ن˘لا ل˘خد˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘م
ة˘˘صسارد ن˘˘يو˘˘كت ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا
يتلا اهنم ة˘صصا˘خ،ناد˘ي˘م˘لا
و ثراو˘كلا ع˘م ى˘صشا˘م˘˘ت˘˘ت
اعيرصس لخدتلا نوكيل اذه
.»  اهثودح ةلاح يف اينآاو

صسراف وب

نيسصخسش فيقوت نع ترفسسأا ةيلمعلا
ةملاڤب ةينورتكلإ’ا رئاجسسلا نم ةربتعم ةيمك زجح

ثا˘˘ح˘˘بأ’ا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘˘ت
نم ةملاقب ينطولا كردلل
لجأا نم نيصصخصش  فيقوت
علصسب ةر˘جا˘ت˘م˘لاو ةزا˘ي˘ح˘لا

ةينورتكلإا رئاج˘صس) ة˘بر˘ه˘م
.(اهقحاولو
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تءا˘ج ة˘ي˘صضق˘لا

اهداف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
.ط ) امه نيصصخصش ةزايح
نم ناغلبي  (سش م .ط ) و (أا
ىلع ةنصس33 و13 رمعلا
ةي’و نم ناردحني ،يلاوتلا
نم ةربتعم تايمك ،ةملاق
ةينورتكلإ’ا رئاجصسلا ةدام
04 يحب  نئاك لحم لخاد
ةقطنمب ،يم˘ها˘صست ن˘كصسم
مت ،ةملاق ةيدلب ،ربونصصلا

لحملا سشيتف˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع
نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو
،ا˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘حاو˘˘˘لو ر˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘صسلا

امهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘تو
ةقرفلا رقم ىلإا امهدايتقاو
.قيقحتلا لامكتصس’
ىلع ةيلمعلا ترفصسأا دقو
رئاج˘صس ةد˘حو925 ز˘ج˘ح
نحاصش22و ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإا
رايغ قح˘ل˘م18،تايراطب
. ةينورتكلإ’ا رئاجصسلل
مت ،قيقحتلا لامكتصسا دعب
مامأا امهيف هبتصشملا ميدقت
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
رمأا يذلاو ةم˘لا˘ق ة˘م˘كح˘م
يروفلا لوثملل امهليوحتب
مت نيأا ،حنجلا يصضاق مامأا
هيف هبت˘صشم˘لا ى˘ل˘ع م˘كح˘لا
ر˘ي˘غ سسب˘˘ح ما˘˘ع˘˘ب (ط. سس)

اهردق ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ذ˘فا˘ن
ع˘˘˘˘˘م جد00.0059072
.( م سش .ط) ىمصسملا ةءارب
ةباصصإا و نيصصخصش ةافوو..
 رورم ثداح يف رخآا
ناصصخصش سسمأا  لوأا يقل

بي˘˘˘˘صصأاو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘˘م حور˘˘˘ج˘˘˘ب ر˘˘˘خآا
رورم ثداح يف ةروطخلا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ع˘˘قو م˘˘ي˘˘لأا
201 ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
˘مأاو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
يد˘ي˘صس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘قاو˘ب˘لا

ح˘˘لا˘˘صصم بصسحو.سشاعم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
، غÓبلا اهيقلت روف تلخدت
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ثدا˘˘ح˘˘لا نإا˘˘ف
عون ن˘م ة˘ن˘حا˘صش ماد˘ط˘صصا
ةيحايصس ةرايصسو ،«يزيصسيا»
امم ،«ويلك ونور» عون نم
ةرا˘ي˘صسلا ق˘ئا˘صس ةا˘˘فو ف˘˘ل˘˘خ
نم ناغلبي ناذللا هقفارمو
ىلع ةنصس05 و22 رمعلا
، ناكملا نيع يف يلاوتلا

ر˘خآا سصخ˘صش بي˘˘صصأا ا˘˘م˘˘ك
ةنصس93 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي

ة˘ن˘حا˘صشلا ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع نا˘˘ك
، ةروطخلا ةتوافتم حورجب
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ق˘˘˘ن
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا
ةكولمات ةيراوجلا ةحصصلل
ن˘ي˘ت˘ي˘˘ح˘˘صضلا لو˘˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةحلصصم ىلإا ن˘ي˘ت˘ي˘فو˘ت˘م˘لا

ثثجلا ظفح
ناوسضر.ب

ةينعملا ةيلحملا تاطلسسلا ،جيريرعوب جربب ،ترماسست ةيدلبل ةعباتلا ةسسهدلا ةقطنم ناكسس نم ديدعلا بلاطي
ريفوتب نوبلاطي امك ،اهيلإا تلآا يتلا ةيثراكلا ةلاحلا ببسسب مهقلقت تحبسصأا يتلا تاقرطلا ديبعت يف عارسسإلاب

.يحلا يف صسمادلا مÓظلا نع ةمجانلا لكاسشملا يدافت دسصق ةيمومعلا ةرانإلا

يف يحلا اذه ناكصس سشيعيو
ببصسب نيريبك نامرحو ةلزع
نوناعي يتلا ةريثكلا لكاصشملا

هذ˘ه ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘تو ،ه˘ن˘˘م
ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘لا˘ح˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

تلآا ي˘˘˘ت˘˘˘لا  ةرو˘˘˘هد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاو
هلوح يذلا يحلا تاقرط اهيلإا
ه˘ب˘صش ى˘لإا ه˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا سصق˘˘ن
ثيدح هنأا نم مغرلاب ةيئان ةيرق
يف هناكصس سشيعي  ثيح ،ةأاصشنلا

ناكصسلا يكتصشيو ريبك نامرح
ربتعت تابلطتم ةدع بايغ نم
يف ةيصساصسأ’ا تايرورصضلا نم
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
.تقولا رورم عم تمكارت
اذ˘ه˘ب نو˘ن˘طا˘ق˘˘لا بلا˘˘ط˘˘ي اذ˘˘ل
ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا
ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب
ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ل را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإاو
’وأا لفكتلا لÓخ نم ،يصسنملا
ه˘نور˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا م˘ه˘لا˘غ˘صشنا˘˘ب
يف لثمتملاو ا˘ي˘صسا˘صسأا ا˘ب˘ل˘ط˘م
،اهديبعت و يحلا تاقرط ةئيهت

تاقرطو كلاصسم دجاوتت  ثيح
ة˘يرز˘م ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف  م˘˘ه˘˘ي˘˘ح
، ةليو˘ط ةد˘م ذ˘ن˘م ةرو˘هد˘ت˘مو
م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘ع ن˘˘ير˘˘ب˘˘ع˘˘˘م
ءاتصشلا لصصف يف ة˘ل˘صصاو˘ت˘م˘لا
كر˘˘ب˘˘لاو لا˘˘حوأ’ا ر˘˘ث˘˘كت ن˘˘˘يأا

ءارج تاع˘ق˘ن˘ت˘صسم˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا
فر˘˘˘صصلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘نا
رابغلا ىلإا ةفاصضإ’اب ةقطنملاب
.فيصصلا لصصف يف ثعبنملا

ىلع تبعصص ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه
ةبوعصص نم تدازو ،ناكصسلا
،يحلا جراخو لخاد مهتÓقنت

ام ىلع قاب عصضولا نأا ثيح
تاو˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘ه
د˘يد˘ع ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
يتلا تÓصسارملاو يواكصشلا

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘هو˘˘˘ع˘˘˘فر

او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةرورصضب ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ة˘ج˘مر˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م  ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ع˘˘يرا˘˘صشم
.يحلا ىلإا ةيدؤوملا كلاصسملاو
ي˘˘كت˘˘˘صشي ،تقو˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘ف
سصقن نم ،اصضيأا يحلا ناكصس
يذلا رمأ’ا ،ةيمومعلا ةرانإ’ا

يف ةبوعصص نود˘ج˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
او˘ب˘لا˘ط ،اذ˘ل ،Ó˘˘ي˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
لي˘ج˘صست˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘صس
ةرا˘˘نإ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم

يدا˘˘ف˘˘ت د˘˘صصق ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
مÓظلا نع ةمجانلا لكاصشملا
ق˘طا˘ن˘م م˘ظ˘ع˘م ي˘ف سسماد˘˘لا
. يحلا

فيرسش نب قوراف

 ةيمومعلا ةرانإلا ريفوت ىلإا ةفاسضإا

 تاقرطلا ديبعتب نوبلاطي جيريرعوب جربب ةسسهدلا ناكسس

 هيدل تزجح
رمخ ةروراق825
جورÃ ةحاطإ’ا

ةياجبب ةيلوحك تابورسشم
ةطرصشلا رصصانع تنكمت
يرصضحلا نمأÓل ةعباتلا
ةياجب ةي’و نمأاب نماثلا

نم عوبصسأ’ا اذه لÓخ
نم ةدحو825 زجح
نم ةيلوحكلا تابورصشملا

ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم
ددصصب اهبحاصص ناك
ريغ ةقيرطب اهجيورت
.ةياجب ةنيدمب ةعورصشم
مايق دعب تءاج ةيلمعلا

عصضوب ةطرصشلا رصصانع
سشيتفتو ةبقارم ةطقن
طبارلا يبانتج’ا قيرطلاب
ينطولا قيرطلا نيب
ينكصسلا لخدملاو90 مقر
يلع يديصس يحب ديدجلا
اذفنم دعي يذلاو ،رحبلا
نيأا ،مارجإ’ا ودوعتم هلغتصسي
ةهوبصشم ةبكرم فيقوت مت
«رينتراب وجيب» عون نم
وعدملا اهدوقي
دعبو.ةنصس73 ،(ه.ب)
ةيلمعل ةبكرملا عاصضخإا
اهلخادب ت طبصض ،سشيتفت

نم ةربتعم ةيمك
ةيلوحكلا تابورصشملا
نم ةدحو825 يف لثمتت
فانصصأ’او عاونأ’ا فلتخم
اهعيب ددصصب اهبحاصص ناك
ريغ ةقيرطب اهجيورتو
دقو .ةياجب ةنيدمب ةعورصشم
دصض يئازج فلم زجنأا
ةزايح لجأ’ هيف هبتصشملا

ةيلوحك تابورصشم لقنو
اهترتوف نودو ةصصخر نودب
متو ،يبيرصضلا برهتلا عم
ذاختإ’ ةلادعلا ىلإا هلاصسرإا
 .ةمزÓلا تاءارجإ’ا

 ت. ك

مهتايح ىلع ابلسس رثأا برسشلا هايم بايغ
ةيمنتلاب نوبلاطي ةنتابب يلع د’وأا يح ناكسس

يلع د’وأا يح ناكصس ،بلاطي
ةنتاب ةي’وب تنÓصسكات ةيدلبب
ةرور˘˘˘صضب ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو ،
ل˘ح دا˘ج˘يإ’ ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا
يتلا ةريبكلا ةاناع˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن
ماتلا با˘ي˘غ˘لا ع˘م ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘ي
ءار˘ت˘ها اذ˘كو بر˘˘صشلا ها˘˘ي˘˘م˘˘ل
تاو˘ن˘˘ق با˘˘ي˘˘غو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
.يحصصلا فرصصلا

ها˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت  رد˘˘˘صصت˘˘˘يو
،ناكصسلا بلاطم مهأا برصشلا
لÓخ «مÓصسلا»ـل اوربع نيذلا

، مهتاناعم نع يحلل اهترايز
م˘ئاد ل˘كصشب نود˘م˘ت˘ع˘ي ثي˘ح
ي˘ت˘لا ءا˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
هيلع بوان˘ت˘ي ارو˘كيد ع˘ن˘صصت

رخآا ىلإا نيح نم نكاصس لك
هدنع ةداملا هذه مدعنت امدنع
جد006 ةفلكتب مهلصصت يتلاو
دحاولا جيرهصصلل جد008 ىلا
هلامعتصسا ةدم ىدعتت ’ يذلا
،ذفني نأا لبق دحاولا عوبصسأ’ا

مامأا ديدج نم مهتاناعم ددجتو
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ها˘ج˘ت
.يديأ’ا ةفوتكم اهئاقبو رمأÓل
ءا˘ق˘ب ن˘م نا˘كصسلا فو˘خ˘˘ت˘˘يو
لصصف لÓخ هلاح ىلع عصضولا
ناصضمر رهصش هلبقو فيصصلا
يذلاو ،باوبأ’ا ىلع وه يذلا
كÓهتصس’ ةجا˘ح˘لا ه˘ي˘ف دادز˘ت
.هايملا

دجاوت ةصصرف ناكصسلا منتغاو
،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب «مÓ˘˘˘صسلا»
تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ا˘هر˘ب˘ع او˘ل˘ق˘ن˘ي˘˘ل
،ىر˘خأا ت’ا˘غ˘صشنا ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

بايغلا يف يف اصساصسأا تلثمت
يحصصلا فرصصلا تاونقل ماتلا
ثيح ،ابلصس مهيلع ترثأا يتلا
رفح ىلإا اورطصضا ناكصسلا نأا

ها˘ي˘م˘لا ل˘˘ك فر˘˘صصو قدا˘˘ن˘˘خ
ا˘ه˘ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لاو ةرذ˘˘ق˘˘لا
نع تاطلصسلا تزجع امدعب
اذ˘ه ي˘ف عور˘صشم سصي˘صصخ˘˘ت
 .نأاصشلا

ءارتها نع ناكصسلا ثدحت امك
ر˘ف˘ح˘لا لو˘˘ح˘˘تو ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

رو˘كيد ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘م˘لا كر˘˘ب˘˘لاو
يتلا لاحوأ’ا نع Óصضف يموي
نود اه˘ئا˘ق˘ب ءار˘ج ا˘ه˘ط˘صسو˘ت˘ت
.تيفزت
مهيلإا تفتلي نأا ناكصسلا لمأايو
م˘ه˘ل اور˘فو˘˘يو نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
يف ديدج نم ةايحلا بدت ىتح
.مهيح

يفرتحم فيقوت
ةدكيكسسب ةراعدلا

نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا تجلاع
»ـب قلعتت ة˘ي˘صضق ،ةد˘كي˘كصس
سصا˘خ˘صشأ’ حا˘م˘صسلا ة˘ح˘˘ن˘˘ج
ةصسراممو ةراعد˘لا فار˘ت˘حا˘ب
ن˘˘كا˘˘مأا ي˘˘˘ف ار˘˘˘صس ق˘˘˘صسف˘˘˘لا

ةحنج ،«روهمج˘ل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م
سصا˘خ˘صشأا ن˘ي˘˘ب ة˘˘طا˘˘صسو˘˘لا»
ةحنج ،» ةرا˘عد˘لا نو˘فر˘ت˘ح˘ي
،«ةراعدلا ىلع ريغلا ءارغإا»
ةزا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب» اذ˘˘˘˘˘كو
نود ةيلوح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا

ةصسرامم» ةفلاخمو ،«ةصصخر

لجصسلا يف ديقلا نود طاصشن
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،«يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح» ةحنج
نود سسدا˘صسلا ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م
.«يعرصش رربم
ي˘ق˘ل˘ت ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ديفت يتلاو ،ةقيقد تامولعمل
‐ مهيف هبتصشملا دحأا لÓغتصساب
ق˘˘˘˘باو˘˘˘˘صسلا يوذ ن˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو
تÓ˘ح˘م˘لا د˘حأ’ ‐ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ي˘ح˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيدلبب «يدي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا»
.ةهوبصشم تاصسرامم يف ةلفلف
،ةيئانجلا ةقر˘ف˘لا تما˘ق ،ا˘هر˘ثإا
عم ةيتايلم˘ع جاو˘فأا ل˘ي˘كصشت˘ب
ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ ع˘صضو
نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘ت ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب اذ˘هو ه˘ت˘م˘˘هاد˘˘مو
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘˘ج
ةباي˘ن˘لا ع˘م م˘ئاد˘لا ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ةد˘˘كي˘˘كصس
،اصصخصش33 ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا

ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تاو
(ىثنأا سسنج نم80)11 دصض
ن˘˘ي˘˘با˘˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘˘ت
ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘˘ن˘˘صس25و42
.تاي’و ةدع
مت ،ناكملل قيقدلا سشيتفتلابو
تا˘˘بور˘˘صشم ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا

ةحلصسأا ى˘لا ة˘فا˘صضإا ة˘ي˘لو˘ح˘ك
ةريبك ن˘ي˘كا˘كصس60) ءا˘صضي˘˘ب
.(مجحلا
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ةماعز عزتني دراغنيل
نيك نم غيلريميربلا

ماه تصسو م˘ج˘ن ،درا˘غ˘ن˘ي˘ل ي˘صسي˘ج نأا ود˘ب˘ي
هصسفن دجو ،دتيانوي رتصسصشنام نم راعملا
يف قيرفلل هلاقتنا ذنم ،سشيكاوصشلا سصيمقب

افده درا˘غ˘ن˘ي˘ل ل˘ج˘صس ذإا ،ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
˘ما˘مأا ه˘ق˘ير˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ،ر˘˘خآا ع˘˘ن˘˘صصو
نع دراغ˘ن˘ي˘ل ل˘حرو .(2‐3) نوتبماهرف˘لوو
ة˘صصر˘ف ن˘ع ا˘˘ًث˘˘ح˘˘ب د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ريبكلا هاوتصسم داعتصسا لعفلابو ،ةكراصشملل
بصسح˘بو .ند˘ن˘ل˘ب ي˘ب˘م˘لوأ’ا بع˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،تاءا˘صصحإÓ˘ل «سسترو˘ب˘صس يا˘كصس» ة˘كب˘صش
ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم بع’ ر˘˘ث˘˘كأا درا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ل نإا˘˘ف
هلاقتنا ذنم غيلريميربلا يبع’ نيب فادهأ’ا
مجن ،نيك يراه ىلع اقوفتم ،ماه تصسول
ذنم فادهأا01 يف دراغنيل مهاصسو  .ماهنتوت
،فادهأا6 هل˘ي˘ج˘صست˘ب ،ما˘ه تصسو˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا

ةبصسنلاب امأا .ةم˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت4 ميدق˘تو
نيتريرمت مدقو ،فادهأا7 لجصس دقف ،نيكل

ة˘كب˘صش ترا˘صشأا ا˘م˘ن˘ي˘ب .ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘م˘˘صسا˘˘ح
وه دراجنيل نأا ىلإا ،تاءاصصحإÓل «اكاوكصس»
تصسول هلاقتنا ذنم غيلريميربلا يفاده يناث
د˘ي˘صصر سسف˘ن و˘هو ،فاد˘هأا6 دي˘صصر˘ب ما˘ه
فده قرافب ،وصشتاناهيإا يصشتيلك يريجينلا

.فادهأا7 نيك يراه نع ديحو
لسضفأ’ا ودلانور» :يبيب

«خيراتلا يف
و˘ترو˘ب˘ل مر˘صضخ˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا ،ي˘ب˘ي˘˘ب ىر˘˘ي
،ودلانور ونايتصسيرك هنطاوم نأا ،يلاغتربلا
يف بع’ لصضفأا ،سسوتنفوج فادهو مجن
تاحيرصصت يف ،يبيب لاقو .مدقلا ةرك خيرات
انأا» :يلاطيإ’ا «وتاكريم وتوت» عقوم اهلقن
فورعم اذهو ،وناي˘ت˘صسير˘كب اًر˘ي˘ث˘ك بج˘ع˘م
ةبصسنلاب وهف ،ديردم لاير مايأا ذنم لعفلاب
.«مد˘ق˘لا ةر˘ك خ˘يرا˘ت ي˘ف بع’ ل˘˘صضفأا ي˘˘ل
نكمت دقل» :قباصسلا يغنيريملا مجن فاصضأاو
زاف دقل ،دحأا هلعفي مل ام لعف نم ودلانور
عم جوتو ،ايلاط˘يإاو ا˘ي˘نا˘ب˘صسإاو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف
هنإا ،سصخ˘صش ن˘ي˘يÓ˘م01 نحن ..لا˘غ˘تر˘ب˘لا
نم كانه ..هعم سسانلا نم ريثكلاو اندئاق
.«هينعي ام فرعي نأا نود هدقتني
،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ا˘ند˘جاو˘ت لÓ˘خ» :ع˘˘با˘˘تو
ينءاجو ،سسأارلا يف ةيوق ةبرصضل تصضرعت

نأا ىأار هنأ’ ،ىفصشت˘صسم˘لا ي˘ف و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك
،ي˘ب˘ي˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .«ر˘ي˘ط˘خ ع˘صضو˘˘لا
سسوتنفوج ءاصصقإا يف وتروب ةقفر كراصش
يرود˘ل ر˘صشع ة˘ت˘˘صسلا رود ن˘˘م ،ود˘˘لا˘˘نورو
.مصسوملا اذه ،ابوروأا لاطبأا

هقافتا متي نÓيم
صشتيفوميهاربإا عم

ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘كأا
،يلاطيإا يف˘ح˘صص
،لوأ’ا سس˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا بار˘˘ت˘˘قا
نات’ز يديوصسلا
،سشتيفوميهاربإا

نم ،نÓيم مجاهم
عم هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت
.يرينوصسورلا

اربإا دقع يهتنيو
ور˘ي˘صس نا˘˘صس ي˘˘ف
ةبغر دوجو ع˘م ،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
.ديدج ٍدقع عيقوت يف نيفرطلا نيب ةكرتصشم
،«ايلاطيإا تروبصس ياكصس» ةكبصش بصسحبو
لوح لعفلاب قافت’ Óصصوت اربإاو نÓيم نإاف
،وروأا نويلم5.6 ةميقب ديدج ٍدقع عيقوت
.2202 فيصص يف يهتنب
ا˘هؤوا˘ه˘نإا م˘ت دو˘ق˘ع˘لا نأا ،ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘صضأاو
مايأ’ا لÓخ اهعيقوت عقوتملا نمو ،لعفلاب
اربإا بتار نأا ىلإا اريصشم ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ىلإا ةفاصضإ’ا˘ب ،وروأا نو˘ي˘ل˘م5.6 نوكي˘صس
لهأات لاح ،وروأا فلأا005 اهردق ةأافاكم
.ابوروأا لاطبأا يرودل نÓيم

 فدهتسسي لانسسرآا
يميكح مسض

نأاب يلاطيإا يفحصص ريرقت دافأا
عم دقاعتلا يف بغري لانصسرآا
ريهظ ،يميكح فرصشأا يبرغملا
وتاكريملا يف ،نÓيم رتنإا نميأا
.لبقملا يفيصصلا

هدلج ديدجتل لانصسرآا ىعصسيو
لجأا نم ،لب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا
هبردم ةداي˘ق تح˘ت ،ت’و˘ط˘ب˘لا
.اتيترأا ليكيم ينابصسإ’ا

لو˘˘ب˘˘˘تو˘˘˘ف» ع˘˘˘قو˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
نيريليب روتكيه نإاف ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
اذ˘˘ه لا˘˘ن˘˘صسرآا ن˘˘ع ل˘˘˘حر˘˘˘ي˘˘˘صس
يدا˘ن˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ،ف˘˘ي˘˘صصلا
نم نÓيم رتنإ’ سضرعب يندنللا
.يميكح مصض لجأا

لا˘ن˘صسرآا نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا فا˘˘صضأاو
04 هتميق سضرع ميدقتل دعتصسي
يذلا م˘قر˘لا و˘هو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م
اًمداق ،رتنإا ىلإا يميكح هب لقتنا

.ديردم لاير نم
،ريرقتلا راصشأا ،هتاذ تقولا يف
يف اًقلطُم ركفي ’ رتنإا نأا ىلإا
نا˘ك و˘ل ى˘ت˘ح ،ي˘˘م˘˘ي˘˘كح ع˘˘ي˘˘ب
،ةيلام بصساكم ققحيصس هليحر
اهنم يناعي يتلا ةمزأ’ا لظ يف
لا˘ح ي˘ف ر˘ت˘نإا نأا ا˘م˘ك ،يدا˘˘ن˘˘لا

،ي˘م˘ي˘كح ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘˘م
بعÓلا سضرعب اًبلاطم نوكيصس
ا˘ًق˘فو ،ا˘ًلوأا د˘يرد˘م لا˘ير ى˘˘ل˘˘ع
.نييدانلا نيب مربُملا قافتÓل
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:ناموك ،92 ةلوجلا يف نيمثلا راصصتنإلا دعب

«اغيللا مسسحيسس وكيسسÓكلاو ..ديلولا دلب مامأا انمدخ ظحلا»

،ةنولصشربل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بر˘عأا
ن˘ع ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘˘لا
ىلع لتاق˘لا را˘صصت˘ن’ا˘ب ه˘تدا˘ع˘صس
ةلوجلا نمصض ،(0‐1) ديلولا دلب
.اغيللا نم92
تاح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،نا˘مو˘ك لا˘قو
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن
ريثكلا ىلإا انرقتفا دقل» :ةينابصسإ’ا

،لوأ’ا طو˘صشلا ي˘ف ءا˘ي˘˘صشأ’ا ن˘˘م
نكي مل مصصخلا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ط˘غ˘صضو
ناك ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘مو ،اًد˘ي˘ج
م˘لو ،ءي˘صشلا سضع˘˘ب ءط˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه
.«ةارابملا ىلع رطيصسن
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ا˘ن˘˘م˘˘ق كلذ˘˘ل» :فا˘˘صضأاو
ي˘ف ا˘ن˘˘صسح˘˘تو ،بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ةارا˘ب˘م تنا˘كو ،ي˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘صشلا

نع اديعب ق˘ير˘ف˘لا نا˘كو ،ة˘ب˘ع˘صص
لمعب اوماق ديلولا دلبو ،هاوتصسم
ق˘ح˘ت˘صسن ن˘˘ح˘˘نو ،د˘˘ي˘˘ج ي˘˘عا˘˘فد
.«زوفلا

رداق هنأا قيرفلا رهظأا دقل» :عباتو
نأا بج˘يو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نوكي دقو ،طاصشنلا انيدل نوكي

ةرتف ببصسب مويلا طاصشنلا بايغ
قير˘ف˘لا تيأارو ،ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا

ىلع نورداق اننكل ،مويلا افلتخم
.«اغيللاب زوفلا

بع’ هنإا» :قلع ،يلبميد نعو
ه˘فد˘هو ،ه˘بو˘ل˘صسأا˘ب ر˘ه˘ظو م˘ه˘˘م
ءادأا مدقو ،ثÓثلا طاقنلا انحنم
نصسحت دقف ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه اد˘ي˘ج
ام حاتفم و˘ه ما˘ظ˘ت˘ن’او ،اًر˘ي˘ث˘ك
كا˘˘ن˘˘ه» :فدرأاو ،«ه˘˘ي˘˘˘لإا ل˘˘˘صصو
اهيف نوكت ةايحلا يف تاظحل
ءيصس نوكت ىر˘خأاو ،ا˘ًظو˘ظ˘ح˘م
ا˘˘˘˘ًبرد˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت نأاو ،ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
،ظوظحم كنأا ينعي ةنولصشربل

نأا نكم˘يو ،ق˘ير˘ف˘لا ى˘ع˘صس د˘ق˘ل
ن˘˘م ءز˘˘ج ي˘˘ف ءا˘˘ي˘˘˘صشأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ه ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘عو ،ةارا˘ب˘م˘لا
طاقنلا دصصح يف اًمئاد ةبغرلا
.«ثÓثلا

ظحلا سضعب انفلاح دقل» :لصصاوو
اًئداه تنكو ،ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
تن˘ك لوأ’ا طو˘صشلا ي˘ف ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ق˘ير˘ف˘لا تيأار ي˘نأ’ ،ا˘ًق˘ل˘˘ق ر˘˘ث˘˘كأا

تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘ع ا˘ما˘م˘ت ا˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م

ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘فو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
انرهظأاو ،سصرفلا انعنصصو انصسحت
بعللا نود زوفلا ىلع نورداق اننأا
.«ديج لكصشب
ةارا˘ب˘م و˘˘كي˘˘صسÓ˘˘كلا» :م˘˘ت˘˘خو
ة˘ي˘م˘هأا ر˘˘ث˘˘كأاو ،ا˘˘ًم˘˘ئاد ة˘˘م˘˘ه˘˘م
ي˘ف نآ’ا ع˘صضو˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب
،ناع˘ئار نا˘ق˘ير˘ف ا˘م˘هو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا

نوكيصس ةديج ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تو
.«بقللا مصسحل اًمهم اًرمأا
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برد˘˘م ،’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب ثد˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ىلإا ةفا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘عا˘بر˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

غنيلريإا ،يج˘يور˘ن˘لا م˘ج˘ن˘لا ة˘ه˘جاو˘م
ر˘˘م˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ كلذو ،د˘˘˘ن’ا˘˘˘ه
نع ثيدحلل هدقع يذلا ،يفحصصلا

،دنومترود ايصسوروب ،هفيصض ةاقÓم
لاطبأا يرود يئاهن عبر باهذ يف
ه˘˘˘˘تراد˘˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘˘عو .سسمأا اا˘˘˘˘˘بوروأا
سصرف ىلع كلذ ريثأاتو ،غيلريميربلل
لا˘˘ق ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘صضيأا خ˘نو˘ي˘م نر˘˘يا˘˘ب» :’و˘˘يدراو˘˘غ
و˘كي˘ت˘ل˘تأاو ،ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا رد˘صصت˘ي
،يناب˘صسإ’ا يرود˘لا رد˘صصت˘ي د˘يرد˘م
.«لاطبأ’ا يرود يف فلتخم رمأ’ا

نويلم001 قا˘ف˘نإا ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘حو
:باجأا ،دحاو بع’ مصضل ينيلرتصسإا
بع’ ىلع لاومأ’ا نم ريثكلا قافنإا»
ةرك ..زوفلل ةيلصضفأا كحنمي ’ ،دحاو
مدقي لكلاو ،قيرفلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت مد˘ق˘لا

.«هتامهاصسم
ن˘م ت’و˘ط˘ب˘لا˘ب جو˘ت˘˘ت ’» :فدرأاو
،نيبعÓلا لكب لب ،دحاو بع’ لÓخ
001 براقي ام قفني ’أا ررق يدانلاو
امبر ..بع’ مصضل ينيلرتصسإا نويلم

امدنع ،لب˘ق˘ت˘صسم˘لا ي˘ف كلذ ثد˘ح˘ي
ريوط˘ت م˘ه˘م˘لا ن˘م ه˘نأا يدا˘ن˘لا رر˘ق˘ي
.«ةلبقم تاونصس01 وأا5ـل ،قيرفلا

نويل تايركذ
نم نويل مامأا جورخلا سصوصصخبو
،يصضاملا مصسو˘م˘لا˘ب ،لا˘ط˘بأ’ا يرود
اذ˘ه ي˘˘ف در˘˘ف ل˘˘ك» :’و˘˘يدراو˘˘غ در
ي˘ف بغر˘ي ،ة˘يد˘نأ’ا ي˘قا˘بو يدا˘˘ن˘˘لا
ام كانه ..ناكمإ’ا ردق اًديعب باهذلا
ىلع همدقت نأا بجي ام كانهو ،هديرت
،موصصخلا ىلع بلغتلل بعلملا سضرأا

.«تاقباصسملا لك يف اًريثك انلعف امك
دد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ’ ر˘˘مأ’ا ..» :ل˘˘صصاوو

اهلبقتصست وأا اهلجصسنصس يتلا فادهأ’ا
.«ةهجاوملاب زوفلاب لب ،انكابصش
ةميزه» :ينابصسإ’ا بردملا فاصضأاو
تناك ،عيباصسأ’ يصسأار يف تيقب نويل
يف ةريخأ’ا ةارابملا تناكو ،ةملؤوم
ا˘ن˘ه˘جو˘ت ..ل˘هأا˘ت˘لا ا˘ندرأاو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
مدع ةقيقح انلبقتو ،نويلل ةئنهتلاب
انتيقحأا مدعو ،ديج ىوتصسم انميدقت
.«اهنيح لهأاتلا يف
جاتحي يتيصس رتصسصشنام ناك اذإا امعو
حبصصي يك ،لاطبأ’ا يرودب زوفلل
ن˘ح˘ن» :لا˘ق ،ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م
دجاوتم لكلا نكل ،ريبك دان لعفلاب
هانمدق امم لصضفأا وه ام ميدقتل انه
نأاصشبو ،«ةقباصسملا هذه يف ،لبق نم
:لاق ،دنومترود مجن ،دن’اه غنيلريإا
،هرمعل ةبصسنلاب يئانثتصسا مجاهم وه»
.«اهصسفن نع ثدحتت هماقرأاو
ه˘ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ددر˘ت ا˘م سصو˘صصخ˘بو
م˘ج˘ن ،سسيور و˘كرا˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘˘ب
نكي مل» :لاق ،قباصسلا يف ،دنومترود

وأا ةنولصشر˘ب ع˘م ي˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘صض
هتدوعب ديعصس انأا ..انه وأا خنويم نرياب
يف اهنم ىناع يتلا ،تاباصصإ’ا نم
.«عئار بع’ وهو ،ةريخأ’ا تاونصسلا

«يسسأار يف تيقب ةميزهلا هذهو ..يئانثتسسا دن’اه»:’ويدراوغ

،ه˘كصستا˘ف م˘˘ي˘˘خاو˘˘ي‐ز˘˘نا˘˘ه بر˘˘عأا
ايصسوروب يدانل يذيفنتلا سسيئرلا
يف هلمأا نع ،يناملأ’ا دنومترود
اذه دن’اه غنيلريإا ،قيرفلا مجن ءاقب
ةمدخل تاحيرصصت يفو .فيصصلا
لاق «نإا دز هيا يد» رصشابملا ثبلا
.«ةليدب ةطخ دجوت ’» :هكصستاف
ة˘ئدا˘ه ل˘ع˘ف ةدر ه˘˘كصستا˘˘ف ىد˘˘بأاو
ةريخأ’ا ةيمÓ˘عإ’ا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تثدحت يت˘لا ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا ن˘م ةدراو˘لا

‐فلأا ،دن’اه دلاو نيب ءاقل دقع نع
،’ويار ونيم ،هلامعأا ليكوو هجنإا

.اتروب’ ناوخ ةنولصشرب سسيئر عم
يف اذه سشقاننصس» :هكصستاف لاقو
ليكوو هد˘لاوو غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ع˘م ءود˘ه

هئاق˘ب ى˘لإا ى˘ع˘صسن ن˘ح˘نو ،ه˘لا˘م˘عأا
حلاصصل بعل˘ي نأاو ه˘ت˘ب˘غر˘ب ا˘ند˘ن˘ع
وهو لبقملا مصسوملا يف دنومترود
.«عنتقم
ي˘˘صضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ
مامأا ةميزهلا دعب ءاصس دنومترودل
ني˘فد˘ه˘ب ترو˘ف˘كنار˘ف‐تخار˘ت˘ن˘يآا

ةميزهلا هذه تناكو ،فده لباقم
لا˘˘مآ’ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘بر˘˘صض ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
مصسو˘م˘لا ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
قرافب نآ’ا د˘ع˘ت˘ب˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
،ترو˘ف˘كنار˘ف ف˘ل˘خ طا˘ق˘ن ع˘˘ب˘˘صس

بيترت يف عبارلا زكرملا بحاصص
ةقباصسملل ل˘هؤو˘م˘لا ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا

ةيناكمإا نم هكصستاف للقو.ةيراقلا
دن’اه ليمز وصشناصس نوداغ ليحر
ن˘ع د˘نو˘م˘ترود مو˘˘ج˘˘ه ط˘˘خ ي˘˘ف
انيدل بعلي نوداغ» :لاقو ،يدانلا
رفاوت اذإاو ،غنيلريإا نم لوطأا ةرتفل

عم هصشقاننصس اننإاف يئانثتصسا سضرع
ةداعلا يه امك هليكو عمو بعÓلا
.«امئاد
هنإا هكصستاف لاق ،هصسفن تقولا يف

،انخاصس ت’اقتنا فيصص عقوتي ’
ي˘ف تاذ˘لا˘ب ىر˘ن ن˘ح˘ن» ا˘ًف˘˘ي˘˘صضم
حارجلا ىدم ادج ةريبكلا ةيدنأ’ا
يهو ،انوروك ةمزأا ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا
يف لمدنت ةر˘ي˘غ˘صص ا˘حار˘ج تصسي˘ل

.«نيعوبصسأا نوصضغ

«ةليدب ةطخ انيدل تسسيل» :دن’اه ليحر نع هكسستاف
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ر˘˘صسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا  د˘˘˘كؤو˘˘˘ي
نيصسا˘ي ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صشل

راو˘ح˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘لا˘˘صص
هنأا «مÓصسلا» هب سصخ يذلا
قيقحت لجأا نم ادهاج ىعصسي
ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
ةيو˘ق ةدو˘ع ة˘ل˘حر˘م م˘يد˘ق˘ت˘ب

ل˘˘˘˘˘كصشم نأا و ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس’
ه˘ن˘م ى˘نا˘ع يذ˘لا تا˘با˘صصإ’ا

ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ع˘˘ي˘˘با˘˘˘صسأ’ا لاو˘˘˘ط
نآ’او يصضا˘م˘لا ن˘م ى˘ح˘صضأا

هتي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘صسا دد˘صصب و˘ه
ل˘˘كل عو˘˘صضخ˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ه˘ل ج˘مر˘ب ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘يرا˘˘م˘˘ت˘˘لا
. ةروصضخلل ينفلا مقاطلا

ف˘ي˘˘ك ة˘˘ياد˘˘ب :«مÓ˘˘سسلا«*
ي˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ىر˘˘ت
بكر˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نور˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
؟ يدياريسس
:ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي**
ى˘ل˘ع ر˘ي˘صست تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
و ةبانع يف انه ماري ام نصسحأا

ماري ام نصسحأا ىلع ءيصش لك
رفوت وه اندعاصس ام رثكأا و
ة˘˘مزÓ˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘ك
بيرد˘˘ت˘˘لا بعÓ˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ةرتفلاف ، عاجرتصس’ا لئاصسوو
ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘يا˘غ ي˘ف ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا

ى˘ل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘م ا˘ن˘˘نأا ة˘˘صصا˘˘خ
انيلع اذهل ،ةيوق ةدوع ةلحرم
ل˘كو ة˘يد˘ج ل˘كب ل˘م˘˘ع˘˘ن نأا

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا اد˘˘ي˘˘ج كرد˘˘˘ي بع’
ثي˘˘˘ح ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف تا˘با˘˘صصإ’ا كب˘˘ن˘˘ج˘˘ي˘˘صس
.ةلبقملا ةرتفلا

م˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا نا ىر˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ه*
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك˘˘لا ر˘˘ّي˘˘غ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

؟ قيرفلا تايطعم
لمعب موقي ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا**
تايراطب نحصش لواحيو ديج
فيثكت لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ح
لدعمب ةرات ة˘قا˘صش تا˘ب˘يرد˘ت

لدعمب ىرخأا ةراتو نيتصصح
ن˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن و ةد˘˘˘˘˘حاو ة˘˘˘˘˘˘صصح
يحصضن نأا ان˘ي˘ل˘ع نو˘ب˘عÓ˘لا
اميف حاترن نأا لجأا نم نآ’ا
.دعب

ة˘˘با˘˘سصإلا د˘˘يد˘˘ج و˘˘ه ا˘˘م*

ن˘˘˘˘˘˘ع كتد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بأا ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
ن˘م ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا

؟ باهذلا ةلحرم
لماك تدعتصسا دقل ةقيقح**
اصسمحت˘م تن˘كو ي˘تا˘ي˘نا˘كمإا

ام لصضفأا ميدقتو بعلل اريثك
ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ه˘˘ن˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح يد˘˘ل
ة˘ح˘ير˘م ة˘ب˘تر˘م ي˘ف با˘هذ˘لا

ي˘ف تأا˘ت م˘ل ة˘با˘صصإ’ا ن˘كلو
م˘هأا ن˘ع ي˘ن˘تد˘ع˘بأاو ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو
ا˘م ن˘كلو ،م˘صسو˘م˘لا ل˘˘حار˘˘م
لبقت ايل˘ع نا˘ك ،ة˘ل˘ي˘ح د˘ي˘لا˘ب
ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ر˘مأ’ا
ىلع لمعأا انأا ايلاح ،اعيرصس

ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ي˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ع˘˘فر
ي˘ف ة˘ياد˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م د˘˘جاو˘˘تأ’
. ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا

 ةريخأا ةملك*
تاباصصإ’ا يناصسنت نأا ىنمتأا
ى˘ت˘˘ح ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف
قيقحت ىلع يئÓمز دعاصسأا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘هأا

،ا˘ن˘ن˘ي˘عأا بو˘صص ا˘ها˘ن˘˘ع˘˘صضو
ةمات ةيارد ى˘ل˘ع ا˘ن˘نأا د˘ي˘كأ’ا
ةاقل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا م˘ج˘ح˘ب

دي˘عاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
دا˘˘ع˘˘صسإا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
. رفانصسلا

صشامر ماسشه هرواح

:«مÓسسلا»ـل يحلاسص ،«رفانسسلا» داعسسإا ىلع لمعيسس هنأا لاق

«انل اديفم نوكيسس صصبرتلاو ةدوعلا ةلحرمل دعتسسن »

ةنيطنسسق بابسش

دعومل يدجلا ريصضحتلا يف فيطصس قافو ةليكصشت تعرصش
يكوكلا يصسنوتلا ينقتلا ع˘م˘ت˘جا ثي˘ح ،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ا˘ب˘م˘ي˘نا
لÓغتصسا ىلع لمعلاو زيكرتلا ةرورصضب مهبلاطو هرصصانعب
يتلا ةجيتنلا نامصض ةرورصض ىلع دكأا امك ،سصرفلا فاصصنأا
دكؤوي ام وهو ةياهنلا تاباصسحل ابصسحت نيفده قراف لمحت
نا˘هذأا ي˘ف ه˘ع˘صضو˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ى˘ع˘صسي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ي˘˘عو˘˘لا
قيرفلا ظوظح نهري دق نواهت يأا نأا و ةصصاخ ةعومجملا
. ةريصشأاتلا بصسك يف

 راسسملا حيحسصتب بلاطم
يبطلا مقاطلا رييغت لÓخ نم

يدانلل ريصسملا مقاطلا قافولا قاصشع بلاط ،هتاذ قايصسلا يف
رييغتب ةيادب كلذو ديج لكصشب ةلبقملا ةلحرملا رييصست ةرورصضب
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ‐م˘ه˘ب˘صسح‐ن˘صسح˘ي م˘ل يذ˘لاو ي˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
هتلعج ةبعصص ةيعصضو سشيعي ىحصضأا قافولا نأا امب نيباصصملا
د˘يد˘ع ع˘ي˘ي˘صضت بب˘صسب نا˘ب˘صشلا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ه˘تاءا˘ق˘ل ل˘ج بع˘˘ل˘˘ي
يف ءاوصس ةوجرملا ةفاصضإ’ا ميدقت اهرودقمب ناك يتلا رصصانعلا
سضيبأ’او دوصسأ’ا قاصشع ىريو .ةيقيرف’ا ةصسفانملا وأا ةلوطبلا
ءوصس دكؤوي يفاوعل عفادملا سصوصصخب ارخؤوم ثدح ام نأا
زيكرتلاب بلاطملا يبطلا مقاطلا فرط نم فرصصتلاو رييصستلا

. اهيف قيقدتلا و نيبعÓلا ت’اح يف اديج
صشامر ماسشه
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جربلا يلهأا قيرفل ديدجلا بردملا ىدبأا
لمحتل هدادعتصسا دودرصش ارخؤوم نيعملا
اد˘˘ي˘˘ج كرد˘˘ي ه˘˘نأا م˘˘غر ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
يذلا وهو قيرفلا اهب رمي يتلا ةيعصضولا
طاقن سسمخ قيقحت ىلع ىوصس ردقي مل
ليجصست نود ت’داعت ةعبرأا نم طقف
راصشأا امك ،ةلماك ةلوج91 يف زوف يأا
» :لاقو ةصسفافع يف ةريبكلا هتقث ىلإا
ماقرأ’ا لك ىلع مصصب قيرفلا نأا ملعأا
هنأا ’إا موجه أاوصسأاو عافد أاوصسأاك ةيبلصسلا

قثأا يننأا امك ةيلوؤوصسملا لمحت بجي
معد لجأا نم ةديدجلا ةرادإ’ا يف اريثك
. «قيرفلا

حيحسصتل عيم÷ا معد بلطيو..
قيرفلا راسسم

هنوك نم  مغرلابو ،تقولا  تاذ يف
سصصصح˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت فر˘˘صشأا
ةظحÓم نم نكمت سشتوكلا نأا ’إا طقف
اهنم جرخ هيبع’ نم ةيبلصس طاقن ةدع

كلمي ’ و هئات قيرفلا» نأا  هدافم مكحب
ن˘م » :لا˘ق ذإا «ه˘ي˘ب˘ع’ ط˘صسو ة˘ي˘عو˘ن˘لا

يل ىلوأ’ا ةصصحلا ىلع يفارصشإا لÓخ
قباصسلا يف اهئات ناك قيرفلا نأا تكردأا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘عو˘˘ن كل˘˘م˘˘ي ’ ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
هلعج ام يلاعلا ىوتصسملا يف ةبولطملا

و طقصستصس يتلا قرفلا نمصض ايباصسح
انلقث لكب يمرنصس لعفن اناصسع ام نكل
. «راصسملا حيحصصت لجأا نم

صشامر ماسشه

،ةدكيكصس ةبيبصش بردم ررق
قيرفلا ريجانمو ،يلعوب داؤوف
ام˘ه˘با˘ح˘صسنا نÓ˘عإا ،سشيا˘ب˘ح
لظ يف ةرداغملا رارق ذاختاو
دجاوتي يذلا بعصصلا ناهرلا

«ادا˘˘كي˘˘صسور» ءا˘˘ن˘˘بأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
سضع˘ب ةردا˘غ˘م د˘ع˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ة˘لا˘ح˘ت˘˘صسا اذ˘˘ك و ،ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا
تلصصو يتلا نويدلا ديدصست
نيب ميت˘ن˘صس ر˘ي˘يÓ˘م4 ى˘˘لإا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج و م˘˘يد˘˘ق
بايغ ين˘ع˘ي ا˘م تا˘عزا˘ن˘م˘لا
وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ تا˘م˘ي˘عد˘ت
لعجيصس يذلار˘مأ’ا ،ي˘لا˘ح˘لا
سسفنب همصسوم لمكي قيرفلا
قيرفلا هلع˘ج˘ي˘صس ا˘م داد˘ع˘ت˘لا

ةريبك ةبصسنب هتدوع لجصسي
. يناثلا مصسقلا ةريظحل

بيهر لكسشب تعفترا نويدلا

دادعتلا صسفنب لسصاويسس قيرفلاو
د˘˘ع˘˘بو ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
و يقوزرم نم لك ةرداغم

معدتتصس ، طوبيعو حوزحز
سضع˘ب˘ب ادد˘˘ج˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
دئاقلا ةروصص يف ءامصسأ’ا
رابخ’ا يهو ،ن˘ي˘صسو˘ح ن˘ب
نود ن˘م‐ طرو˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ىلإا رظ˘ن˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ‐كصش
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك ء’ؤو˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘ك
مهتاقحت˘صسم˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي˘صس
ديزيصس يذلا رمأ’ا ،ةيلاملا
بلطت˘يو اءو˘صس ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
تادج˘ت˘صسم˘لا ع˘م ف˘ي˘كت˘لا
يصضقت لولح ىلإا لوصصولل
ةياهن لبق نويدلا ديدصستب
عصضولا حيحصصت˘ل ف˘ي˘صصلا
. لبقملا مصسوملل ابصسحت

صشامر ماسشه

جربلا يلهأا

نامأ’ا رب ¤إا «اباكلا» ةدايق نم قثاو دودرسش

ةدكيكسس ةبيبسش
ةدوعلا ةلحرم لبق ةطرو يف قيرفلا اعسضو

  «داكيسسولا» تيب نع ليحرلا ناررقي صشيابحو يلعوب

زوفلاب مهبلاطيو نيبعÓلا تايراطب نحسشي يكوكلا
 ةرداقلا ةفيلوتلا زّهجي قافولا

يريجينلا صسفانملاب ةحاطإ’ا ىلع

ةصضراعلا نم باحصسن’ا ، ةليلم نيع ةيعمجل ينفلا مقاطلا ررق
ةرادإ’ا نأاو ةصصاخ ،ةتحب ةيلام بابصسأ’ كلذ و قيرفلل ةينفلا
يلاحلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ بع’ يأا بادتنا مدع تررق
معدلا بايغ اذك و اهتهجاو يتلا ةيلاملا تابوعصصلا ىلا رظنلاب
مادقتصسا ةيناكمإا مدع نأا امك ةيئ’ولا تاطلصسلا نم مزÓلا
سشيعي لعج تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل نو˘يد بب˘صسب ر˘صصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب
. قيرفلا بيردت نع داعتب’ا ناررقي كورامو

تاناكمإلا قفو ديدج بردم نع ثحبلا
ابصسحت ةليكصشتلا دوقي ديدج مقاط نع قيرفلا ولوؤوصسم ثحبي
ءاهنا لجأا ن˘م بع˘ل˘ي˘صس ق˘ير˘ف˘لا نأا و ة˘صصا˘خ ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
مصسوملا ةيراق ةقرو بعل نم هنكمت ةديج ةقيرطب مصسوملا
لكصشبو ،رثؤويصس ةيلاملا ةلويصسلا بايغ نأا نم مغرلاب لبقملا

بلا˘ط˘ت˘صس ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا ا˘م˘ب يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لوصصحلل تاعزانملا ةنجلل ةصضيرعلا عفرتصسو اهتاقحتصسمب

. مصسوملا ةياهن دعب اهحيرصست قئاثوو اهتاقحتصسم ىلع
صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
ةيلام باحسسنلا بابسسأا

ةطرو يف ةرادإ’او ةفسشنملا يمري ينفلا مقاطلا

حيحصصت نع هثحب ،ىصسيع نب ،ةركصسب داحتا سسيئر لصصاوي
ةيلمع ليعفت لجأا نم تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ها˘ج˘ت ق˘ير˘ف˘لا نو˘يد
ة˘ب˘لا˘ط˘م نو˘كت˘صس دا˘ح˘ت’ا ةرادإا نا و ة˘صصا˘خ تا˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا
ىلع لم˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘يÓ˘م3 هت˘م˘ي˘ق ا˘م د˘يد˘صست ةرور˘صضب
. مهمادقتصسا يف بغرت يتلا رصصانعلا سضعب مادقتصسا

يف اهيلا انرصشأا نأا و قبصس يتلا ةيلاملا ميقلا نم ةرادإ’ا تدكأاتو
،يانب و يوانكل نيب رخآا رايلم و ةرامع نب عفادملل رايلم ةروصص
هتميق امب بلاطي ىحصضأا يلاجق ،قباصسلا رصسي’ا ريهظلا نأا امك
. داحت’ا ةيعصضو نم دقعيصس ام وهو افيفلا ىدل نويلم058

ينادوسسلا لÓهلا
داحتÓل «ةلعسشلا» ةراعإا ىلع قفاوي

قيرف ةقفاوم ىلإا رداصصملا سضعب تراصشأا ،ىرخأا ةهج نم
قيرف ىلإا تيخب ديلو بعÓلا ةراعإا ىلع ينادوصسلا لÓهلا
نأا و ةصصاخ داحت’ا عم ةدوعلا ةلحرم بعليل ةركصسب داحتا
يف ةديدج ةبرجت سضوخب هقيرف ةرادإا عنقأا » ةلعصشلا » وعدملا
ةقباصسلا هتا˘يو˘ت˘صسم ةدا˘ع˘ت˘صسا ثح˘ب د˘صصق ير˘ئاز˘ج˘لا يرود˘لا

ي˘ند˘ت بب˘صسب با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م لاو˘ط بع˘ل˘ي م˘ل ه˘نأا و ا˘م˘ي˘صس’
تاديوعلوب مجاهملا عم تلصصاوت ةرادإ’ا نأا ركذي  .هتايوتصسم
. همادقتصسا لجأا نم هحيرصست قئاثو ىلع هلوصصح رظتنتو

صشامر ماسشه

ةركسسب دا–ا
ميتنسس رييÓم3 ديدسست ىلع ربجم قيرفلا

تامادقتسسلا ةيلمع ليعفتل
 نويدلا ةلسضعم مامأا ىسسيع نب

فيطسس قافو
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بابصش ةليكصشت سسمأا تدصش
بونج هاجتاب لاحرلا دادزولب
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا

ةلوجلا باصسحل زنواد ناصص
تاعومجملا رودل ةصسداصسلا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ن˘˘م
،ة˘ع˘م˘ج˘لا د˘غ د˘ع˘ب ةرر˘ق˘م˘لا

ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا د˘ه˘˘صشت˘˘صس ثي˘˘ح
رثيخلب و خاصسن يئانثلا بايغ
.ةباصصإ’ا ببصسب

دادزولب بابصش يدان نلعأاو
،نيريهظلا بايغ نع ايمصسر
راتخمو خاصسن نيدلا سسمصش
يريصصملا ءاقللا نع رثيخلب

بو˘ن˘ج˘˘لا ز˘˘نواد ن˘˘صص د˘˘صض
ايروتير˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ق˘ير˘فإ’ا
لخدت يتلاو ،لبقملا ةعمجلا
ة˘صسدا˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘˘ل
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’او
ة˘ط˘بار ن˘م تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.مدقلا ةركل ايقيرفإا لاطبأا

رصشن يمصسر نايب يف ءاجو
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘˘ف˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع
ةليكصشت نأا يمصصاعلا قيرفلل
سسمأا ةحيبصص ترجأا بابصشلا
ةيبيرد˘ت ة˘صصح ر˘خآا ن˘ي˘ن˘ث’ا

بو˘ن˘ج ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
نصص ةهجاومل ابصسحت ايقيرفإا
»: نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘صضأا و ،«ز˘˘نواد
با˘ي˘غ نار˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ه˘˘صشو
يذ˘لا خا˘˘صسن ن˘˘يد˘˘لا سسم˘˘صش
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘صصإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ةبرقملا ةلصضعلا رتو ىوتصسم
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘م ه˘مر˘ح˘˘ت˘˘صس
.«ايقيرفإا بونج
بيغيصس ،لصصتم قايصس يف
نع رخآ’ا وه رثيخلب راتخم
˘مد˘ع˘ل ة˘يرا˘ق˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كصشب ه˘ي˘فا˘˘ع˘˘ت
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإ’ا

ة˘˘صصح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘صشم
.ةيبيردتلا

دقع خسسفت ةرادإلا
ينينيبلا بعÓلا

ةرادإا تنلعأا ،ىرخأا ةهج نم
خصسف  ايمصسر دادزولب بابصش
يكيام ينينيبلا بعÓلا  دقع
. وبموغن
نايب رصشن يدادزولبلا قيرفلا

يف ةيمصسرلا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
يعامتج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
نلعت» :هيف ءاج «كوبصسياف«»
ن˘˘ع دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘صش ةرادإا
ي˘كيا˘م بعÓ˘لا د˘ق˘ع خ˘˘صسف
كلذب نوكيل ايمصسر وبموغن
داؤو˘ف د˘ع˘ب ن˘ي˘حر˘صسم˘لا ي˘نا˘ث

يأا وبموغن مدقي ملو ،«مناغ
ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي ئ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صش
ام دادزولب بابصشل  همامصضنا

نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي را˘˘صصنأ’ا ل˘˘ع˘˘ج
.هحيرصستب

طيمز.ع
زنواد ناسس ةهجاوم نع ايمسسر نابيغي رثيخلبو خاسسن

  ةيدŸا يبŸوأا
 وتاكريملا يف نيبعÓلا فيزن لسصاوت

ةطرو يف راجح و «ماول» ايمسسر رداغي هللا فلخ
قاروأا ىلع ،ةيدملا يبملوأا مجاهم ،هللا فلخ ماصشه لصصح
،ايمصسر قيرفلا رداغيل تاعزانملا ةنجل نم ايمصسر هحيرصست
دعب ةيصساصسأ’ا هتليكصشت يف امهم ارصصنع ريخأ’ا اذه رصسخيول
7 باهذلا ةلحرم لÓخ لجصسو مصسوم نم رثكأا اهيف ىصضق نأا
ىلع هترصسح ،راجح فيرصش ،يبملوأ’ا بردم فخي مل و.فادهأا

عناصص ،نيصساي نادم ع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا ر˘ئا˘كر ي˘نا˘ث ل˘ي˘حر
. لئابقلا ةبيبصش فوفصص يف باعلأ’ا

،نيريخأ’ا نيمويلا يف تلواح دق «يرطيتلا » ةرادإا تناك و
نم كلذو مصسوملا ةياهنل لقأ’ا ىلع ءاقبلاب اهمجاهم عانقإا

هللا فلخ  نأا ريغ ،يرهصشلا هبترم يف ةدايزلاب هئارغإا لÓخ
حبصصيل تاعزانملا ةنجلل ىوكصش ميدقت ررقو حرتقملا سضفر
فاد˘ه ة˘ه˘جو نأا ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا.يبملوأ’اب طب˘تر˘م ر˘ي˘غ
يتلا رابخأ’ا براصضت لظ يف ةحصضاو ريغ يقبت يبملوأ’ا
رمأ’ا ،رئازجلا ةيدولوم قيرف هتهجو نوكت نأا اهصضعب عقوتي
. يوتصشلا وتاكريملا ةرتف ةياهن لبق مصسحيصس يذلا

طيمز.ع

ةمسصاعلا دا–ا

ديلا ىوتسسم ىلع رسسك نم يناعي ةفيلخ نب
،ةفيلخ نب سسايلإا ،ةمصصاعلا داحتا قيرف ناديم طصسوتم سضرعت
ة˘صصح˘لا سشما˘ه ى˘ل˘ع ،د˘ي˘لا ط˘صشم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘صسك ى˘˘لإا
بعلمب ،لوأ’ا سسمأا ةيصشع داحت’ا قيرف اهرجأا يتلا ةيبيردتلا
.نيغولوبب «يدامح رمع»
طصسو نأا ،يمصصاعلا يدانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا تفصشكو
ل˘صصاو˘ي˘صس ه˘نأا ’إا ،ر˘صسك ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ق˘لأا˘ت˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ه˘ئÓ˘مز ع˘˘م ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
ةبصسنلاب ،ةلهصس نوكت نل يت˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسÓ˘ل
ن˘م د˘يز˘م د˘صصحو نزاو˘ت˘لا ةدا˘ع˘ت˘صس’ ي˘عا˘صسلا دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل
.ةلوطبلا يف ةديجلا جئاتنلا

ب.م.يرسسيإا

يبملوألا حبسسملا  عورسشم لاغسشأا ىلع فوقولا لجأا نم

 ةيدقفت ةرايز يف وداغوب
ةكوفب ةينطولا قرفلا عمجت زكرمل

م˘ي˘كح د˘م˘ح˘م ،ة˘حا˘ب˘صسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر  ما˘˘ق
نيمل ،ةزابيت ةي’ول ةصضايرلاو بابصشلا ريدم ةقفر ،وداغوب
يبملوأ’ا حبصسملا  عورصشم ةصشرول ةيدقفت ةرايزب ،يتخب
.ةكوف ةيدلبب نئاكلا ةينطولا قرفلا عمجت زكرمب
ةنجل وصضعو لوأ’ا بئانلاب اقوفرم داحت’ا سسيئر ناكو
بتكملا وصضعو مÓصسلا دبع تيان ةميعن ،تاطبارلا ةعباتم
ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘صسلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل سسي˘˘˘ئرو ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا
ىلع فوقولاب ةرايزلا تحمصسو .يصسفن قوراف ةحوتفملا

زكرملا  نصضتحيصس يذلا حبصسملاب لاغصشأ’ا مدقت ىدم
رقم ةئيهت حرتقم ةصشقانم تمت امك  ،ةحابصسلل يلاردفلا
.زكرملا ىوتصسم ىلع ةيداحتÓل

طيمز.ع

رئازجلا ةيدولوم
رداق ئفك بردمب نوملحيو نوطخاسس راسصنألا

جيوتتلا ةسصنم ىلإا ديمعلا ةدايق ىلع
ينارمع ةفÓخل وغينأا يسسنرفلا عم قفتت ةرادإ’ا

ديدجلا بردملا نوكيل وغينأا يزوج ،يصسنرفلا بردملا هجتي
،هماهم نم ليقتصسملا بردمملل افلخ رئازجلا ةيدولوم قيرفل

.ينارمع رداقلا دبع
رئازجلا ةيدولوم ةرادإا نأا ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
ىلع نوكيل ،ايليصسرام كيبملوأاـل قبصسأ’ا بردملا عم تقفتا

دقع بجومب  ،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمعل ةينفلا ةصضراعلا سسأار
راصسملا ىلع يدانلا عصضو لمأا ىلع ،ارهصش81 ىدم ىلع دتمي
يجرتلل قبصسأ’ا بردملا نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو ،حيحصصلا
هترماغم ةياهن ذن˘م ل˘م˘ع نود د˘جاو˘ت˘م ،ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

.يزيلجنإ’ا تصسروف ماهغنيتون قيرف يف رطؤومك
ةرادإ’ا دقاعت ةركف اومصضهي مل ،يمصصاعلا يدانلا راصصنأا نكل
،رئازجلا ةيدولوم لثم قيرع قيرف بيردتل ،وغينأا بردملا عم
كيبملوا قيرف عم ادع ام حاجن يأا ققحي مل ريخأ’ا نأاو اميصس’
هنأا ’إا ،يصسنوتلا يجرتلا برد نأاو هل قبصس ثيح ،ايليصسرام
حيفصص ىلع روهمجلا لعج ام وهو جئاتنلا بايغ ببصسب ليقأا
ةزيمم ةقيرطب لافتح’ا ىلع نورصصي مهنأاو اصصوصصخ ،نخاصس
.ةيوئملا عم انمازت اهل اناونع تاجيوتتلا نوكت

ب.م.يرسسيإا

نارهو ةيعمج ةرادإا تدقاعت
جا˘ح برد˘م˘لا ع˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
قيرفلا ةدايق  لجأا نم نيرم
نم ةيقبتملا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ةيناثلا ةطبار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ر˘م˘ع
برد˘م˘˘لا م˘˘صسا نا˘˘كو ،ةاو˘˘ه
ا˘حور˘ط˘م  م˘يد˘ق˘لا‐ د˘يد˘ج˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت  ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل  ةو˘˘˘ق˘˘˘ب
.«ومز’»

يصسيئر بردمك نيرم داعو
لغتصشا نأا  هل قبصس يذلا وهو
بردمك ةقباصس تابصسانم يف
ة˘صساو˘م لا˘م˘ك ع˘˘م د˘˘عا˘˘صسم
ا˘م˘ل˘ث˘م ، ي˘لذا˘صش ن˘ب لا˘م˘جو
ملاصس عم قيرفلا ةدايق ىلوت
تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا˘˘ب ي˘˘˘فو˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘ير˘˘م جا˘˘ح أاد˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
با˘ب˘صش ق˘ير˘ف ع˘م م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
قÓطلا متي نأا لبق تنصشومت
ة˘م˘يز˘˘ه بق˘˘ع ي˘˘صضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ما˘مأا «ي˘ترا˘˘ي˘˘صس»
دو˘ق˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘نار˘˘هو˘˘لا

˘‐كاذ˘نأا‐ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘صضرا˘ع
،ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘˘صش ي’و˘˘˘م
.اتقؤوم فيدرلا بردم
ةرادإا تل˘صضف ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ن˘ير˘م جا˘˘ح را˘˘ي˘˘خ «و˘˘مز’»
،اديج تيبلل ه˘ت˘فر˘ع˘م م˘كح˘ب

غار˘ف˘لا ة˘ل˘حر˘م د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ
نيت˘لو˘ج ر˘خآا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

ة˘يدو˘لو˘م ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا˘˘ب
لداعتلاو ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا ةد˘ي˘ع˘صس
دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘˘مأا ي˘˘˘براد˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نو˘˘˘كت˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘مر˘˘˘كلا

ةنايلم سسيمخ ءافصص ةهجاوم
را˘˘ب˘˘ت˘˘خا لوأا ي˘˘ه ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
اد˘غ ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لاو برد˘م˘ل˘˘ل
نو˘كي˘صس ي˘ت˘لاو ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةجيتن قيق˘ح˘ت ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لا
تيبلا بيترت ةداعإ’ ةيباجيإا

ةداير ىلع قابصسلا ةلصصاومو
ةناكم نامصض فدهب بيترتلا
بعلتصس يتلا بقللا ةرود يف
.مداقلا ناوج رهصش
ةرادإا تدكأا ،رخآا ديعصص ىلع
يهنتصس اه˘نأا نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج
نم دادع˘ت˘لا سسف˘ن˘ب م˘صسو˘م˘لا
يف ركذت تابادتنا يأا نود
ار˘ظ˘ن ،يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا
اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزأÓل
.قيرفلا

طيمز.ع

«ومز’ »ـل اديدج ابردم نيرم جاح نييعت
نارهو ةيعمج

ىفطصصم زوف ءاغلإا مت  ،ئجافم رارق يف
ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر بصصن˘م˘˘ب ي˘˘صشو˘˘م˘˘ل
لاغصشأا لÓخ ،ةرئاطلا ةركلل ةيرئازجلا
تب˘صسلا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
‐1202 ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ةد˘ه˘ع˘ل˘˘ل ،طرا˘˘ف˘˘لا

ةصسائرل˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م مد˘ق˘ت ر˘ثإا ،4202
ةينوناقلا ري˘غ ة˘كرا˘صشم˘لا لو˘ح ن˘ع˘ط˘ب

سسمأا هنع تنلعأا امبصسح ،ءاصضعأ’ا دحأ’
تددح يتلاو ةيلارديفلا ةئيهلا ،لوأ’ا
ةماعلا ةيعمجلا ةداعإ’ ليرفأا8 خيرات
.ةيباختن’ا

ةر˘كل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا تب˘˘ت˘˘كو
ع˘قو˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
نأا «كو˘ب˘صسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
هب مدقت يذلا نعطلا تلبق نوعطلا ةنجل

،ةباب˘خ ق˘ي˘فو˘تو سسو˘ه د˘م˘ح˘م ن˘م ل˘ك
دبع˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ة˘كرا˘صشم˘لا لو˘ح
يصضايرلا يدانلا سسيئر ،حاولج ينغلا
يف (يوصسن دان) دوعصسم يصساح يواهلا
يتلا ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا لاغصشأا

تفاصضأا و ،يصضاملا تبصسلا موي ترج
هقيرف ديدجت فلمب مدقتي مل حاولج نأا
.«4202‐0202 ةدهعلل ابصسحت
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ج˘مر˘ب ةدا˘عإا رر˘ق˘ت كلذ˘˘بو
سسيم˘خ˘لا د˘غ  مو˘ي ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا
لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاصسلا ىلع سسيمخلا
5 بعلمب ةفاحصصلا زكرمب (اصس00:41)

دمحم» يبملوأ’ا بكرملل عباتلا ةيليوج
ةيعمجلا هذه لÓخ متيصسو ،«فايصضوب
ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم ءا˘˘صضعأاو سسي˘˘ئر˘˘لا با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نا

.ردصصملا تاذ فيصضي ،يلارديفلا
سسيئر˘لا ،ي˘صشو˘م˘ل ى˘ف˘ط˘صصم بخ˘ت˘ناو
سسأار ىلع ليرفأا3  يف  هتدهع ةيهتنملا

‐1202 ةيبملو’ا ةدهع˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه
نم اتوصص82 ىلع لصصح ثيح ،4202
قرافب امدقتم ،اتوصصم اوصضع77 نيب

72) سسو˘ه د˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘ع د˘˘حاو تو˘˘صص
يف (ا˘تو˘صص91) ةباب˘خ ق˘ي˘فو˘تو (ا˘تو˘صص
.تاوصصأا30 ءاغلإا مت نيح
يلا ةفاصضإ’اب هنأا ىلإا ةراصش’ا ردجتو
م˘ت ،سسي˘ئر˘لا بصصن˘م ى˘ل˘˘ع تيو˘˘صصت˘˘لا
نم ةنوكملا  ةيعمجلا  ءاصضعأا باختنا

نم يلارديفلا بتكملل اديدج اوصضع21
.اصسفانتم92 نيب

طيمز.ع

ادغ ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا ةداعإاو يسشومل زوف ءاغلإا
ةرئاطلا ةركلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
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نيب مدتحت ة˘صسفا˘ن˘م˘لا تأاد˘ب
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ح˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘˘صسا˘˘ئر
رارق دعب اصصوصصخ ،مدقلا ةركل
ةر˘ت˘ف˘ل ح˘صشر˘ت˘لا مد˘˘ع ي˘˘صشطز
«فا˘˘ف˘˘لا» سسأار ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج
هيعر˘صصم ى˘ل˘ع با˘ب˘لا ح˘ت˘ف˘ي˘ل
ديرت يتلا ءامصس’ا نم ديدعلل
ىلع عبرتلاو بصصنملاب زوفلا
.ميهاربإا يلاد ينبم «سشرع»

ىرخأاو ةديدج ءامسسأا
ىلع صسفانت ةميدق

«فافلا» يسسرك
ءامصسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تنا˘كو

،ركبم تقو يف اهحصشرت تنلعأا
ريدملا ،يداصص ديلو رارغ ىلع
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘˘صسلا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
سسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،وروملا دمحمو ،ةوارور دمحم
،نار˘هو ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج يدا˘˘ن سسي˘˘ئر
ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا ،و˘ل˘ح˘ل دار˘˘مو
كلذكو ،ياد نيصسح رصصن يدانل
قباصسلا سسيئرلا ،جابرق ظوفحم
يذلا ،يلحملا يرودلا ةطبارل
با˘˘ب˘˘صسأ’ ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘ت

.ةيحصص
نلعت مل ىرخأا ءامصسأا دجوتو

رظت˘ن˘ت ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي و ،ا˘ه˘ح˘صشر˘ت
رامغ لوخدل ةبصسانملا ةظحللا
ي˘˘صسر˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘ت˘ن˘ع ةرو˘صص ي˘ف ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘نو د˘ئا˘ق ى˘ي˘ح˘˘ي
لغصشي يذلاو ،قباصسلا ينطولا

يصضايرلا ريدملا بصصنم ايلاح
يذلاو ةم˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا يدا˘ن˘ل
عم ةنراقم ةليئصض هظوظح ودبت
ةربخلا هراقتفا مامأا ،ىرخأا ءامصسأا
،بصصن˘˘˘م اذ˘˘˘كه˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
ق˘ب˘صسأ’ا سسي˘ئر˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

لامج ،جير˘ير˘عو˘ب جر˘با ي˘ل˘هأ’
وصضع فازفز ديهجو ،نادوعصسم
،ق˘با˘˘صسلا ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

،راود˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ى˘˘ت˘˘حو
رامعو ،ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر
و فراطلا ةطبار سسيئر لولهب
قباصسلا سسيئرلل نمي’ا عارذلا
ا˘˘˘˘ياو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘صشك يذ˘˘˘˘˘لا
يقبي يذلاو حصشرتلا سصوصصخب
يصشطز قاروأا ىوقأا نمصض نم
.ةيداحت’ا ةقورأا يف

ةفدسص .. يحاي نييعت
؟ةريخأا ةروانم مأا ةئيرب

سسأار ىلع يحاي نييعت رمي مل
ماركلا رورم ،تاحيصشرتلا ةنجل

نم ةصصاخ سضفرلاب لبوق ثيح
سسي˘ئر˘لا ،ةوارور د˘م˘ح˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
ريخأ’ا اذه ، «فافلا»ـل قباصسلا

ةعا˘ق ه˘تردا˘غ˘م د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘مو
نوتاريصشلا قدنفب تاعا˘م˘ت˘ج’ا

سسيئرل تاداق˘ت˘ن’ا ما˘ه˘صس ه˘جو
دعبأ’ بهذ لب ، ةيواصشلا داحتإا

يحاي  نأاب لاق امدنع كلذ نم
ةماعلا ةيعمجلا يف اوصضع سسيل

،«ةايحلا ىدم هتبقاعم تمت دقو
م˘ل ي˘صشطز را˘ي˘خ نأا ر˘ه˘ظ˘ي ا˘˘م
يف ةجاحل ناك لب ائيرب نكي
يف هلصشف دعب اصصوصصخ ،هصسفن

فييكتل ةيئانثتصسا ةيعمج دقع
و «افيفلا» بلط بصسح نيناوقلا
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ه˘ت˘صصر˘ف تنا˘ك ي˘ت˘˘لا
سساق˘م˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ناو˘ق ع˘صضو˘ل
يلاد ينبم  يف Óيوط ريمعتلاو
.ميهاربا

«فافلا» يف قاب يسشطز
  ...ةقيرطلا هذهب

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل  نأا ح˘˘صضاو˘˘لا ن˘˘˘م و
اهن˘ي˘ع˘ت م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا
ن˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا بعر˘˘ت تأاد˘˘ب
نأا نوصشخيو  يصشطز ةفÓخل
˘مد˘خ˘تو ق˘ير˘ط˘˘لا ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ح˘˘ت
ردا˘˘غ˘˘ما سسي˘˘ئر˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م (ي˘˘صشطز)
،هن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا د˘حأ’ ق˘ير˘ط˘لا

سسيئر لولهب رامع وه برق’او
عارذلاو ةبانعل ةيوهجلا ةطبارلا
نوكيصس يذلا، يصشطزل نمي’ا
قيرف اهبعلي يتلا قاروأ’ا رخآا

رفظلاو اددجم ريمعتلل يصشطز
ر˘يا˘غ˘م بعÓ˘ب ةد˘يد˘ج ةد˘ه˘ع˘˘ب

ر˘ي˘˘خ’ا نÓ˘˘عإا ع˘˘م ا˘˘صصو˘˘صصخ
ةيصضرف ىوقي يذلا و هحصشرت
نم تكيح دق ةطخ كلانه نأا
ةفÓخ يف هتمهم ليهصست لجأا

تاقÓع كلمي هنأا امب يصشطز
و ةيداحت’ا جراخ و لخاد ةيوق
ىلع لمعيصس يتلا ةطقنلا يه

.اهلÓغتصسا
«تÓتكتلا» برح

صسيئرلا ةيوه مسسحتسس
لبقملا

كلا˘˘ن˘˘ه نأا ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘ت˘لا تÓ˘ت˘كت˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
يتلا و نآ’ا نم اهرداوب رهظتصس
نيحصشرتم معد ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صس
ادب ام وهو ،نيرخآا باصسح ىلع
ةيداعلا ةيعمجلا لاغصشأا يف ايلج
د˘م˘ح˘م د˘جاو˘ت تد˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا

و فافلل قباصسلا سسيئرلا ةوارور
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘ط يذ˘˘˘˘لا
نيعبتتم˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ت’ؤوا˘صست˘لا
ةوارور نأا ى˘ل˘˘ع ر˘˘مأ’ا اور˘˘صسف
ةر˘˘ف˘˘صشم ة˘˘˘لا˘˘˘صسر لا˘˘˘صسرإا دارأا
كلمي لازي ام هنأا ىلع عيمجلل
دناصسي هنأا و ةيداحت’ا يف لقثلا
ناك يذلا يداصص ديلو حصشرت
ي˘˘ف ن˘˘يزرا˘˘ب˘˘لا ءا˘˘صضعأ’ا د˘˘حأا

هبصسح نوكيصس يذلا و ،هتبقح
ينبمل ةدوعلل ارصصتخم اقيرط
ر˘˘مأ’ا سسف˘˘ن و ،م˘˘ي˘˘هار˘˘با ي˘˘لاد
وصضع لوله˘ب را˘م˘ع˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
دبع يتح و يلارديفلا بتكملا

ة˘ط˘بار˘لا سسي˘˘ئر راود˘˘م م˘˘ير˘˘ك
ةفÓ˘خ˘ل نا˘ي˘عا˘صسلا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

، هأاد˘˘˘ب ا˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘كإا و ي˘˘˘صشطز
تاعارصصب ئب˘ن˘ي ا˘م ،ا˘م˘ه˘ب˘صسح
ددع ربكأا بصسكل فدهت ةيفخ
تاباختنم’ا لبق تاوصصأ’ا نم
.اقبصسم ةجيتنلا مصسحو
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فافلل ديد÷ا صسيئرلا مسسا مسسحتسس «ةسسلوكلا»

ينقتلا زكرملا ريدم فصشك
ف˘˘صسو˘˘ي ،ى˘˘صسو˘˘˘م يد˘˘˘ي˘˘˘صسل
ة˘˘ي˘˘صضرا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ،ي˘˘لا˘˘نزوا

ىصسو˘م يد˘ي˘صس ز˘كر˘م بع˘ل˘م
ى˘لا ي˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘صصا بصشع ن˘˘م
ة˘ط˘ق˘˘ن ن˘˘م ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط بصشع
ةيرئازج ةيرصشب دراومب رفصصلا

.ةئاملاب001
ةد˘ع»: ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘م لا˘قو

يف بعلم˘لا ا˘هد˘ه˘صش ل˘كا˘صشم
يف ركف˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ق˘با˘صس تقو
،بعلملا ةيصضرأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

سصتخم يرئازج م˘قا˘ط˘ب ا˘ن˘ئ˘ج
نم نوكت˘م ،ة˘ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
ي˘˘ما˘˘صس ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو سسد˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م
.«نيرخآا لامع ىلإا ةفاصضإ’اب

لوأا نا˘˘ك د˘˘ق˘˘˘ل »:فا˘˘˘صضأا و
يدا˘يأا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف عور˘صشم

هنأا حيحصص ،ةصضحم ةيرئازج
ن˘كل ل˘كا˘صشم˘لا سضع˘˘ب ه˘˘جاو
ريخأ’ا يف حجن دقل هلل دمحلا
.«ةيلود رياعمب جئاتن قيقحت

سسي˘˘ئر د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
يدولج سسدنه˘م˘لا ،عور˘صشم˘لا

،همقاط ةقفر ،هنأا ،ميركلا دبع
ة˘ي˘لود ر˘ي˘يا˘ع˘م او˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
د˘ع˘ب ا˘ه˘با˘صست˘كا ن˘م او˘ن˘كم˘˘ت
امهب اوماق يتلا نيعورصشملا
،بنا˘˘˘جأ’ا ة˘˘˘ق˘˘˘˘فر ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس
اذ˘ه حا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كمو
.عورصشملا

ميدقت رخأات ببصس عجرأا امك
ر˘فو˘˘ت مد˘˘ع» ى˘˘لإا عور˘˘صشم˘˘لا
يتلا تÓيلحتلا و ماخلا ةداملا
انم تذخأا ةبرتلا ىلع اهب انمق
ةفاصضإ’اب ،تقو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

يتلا لكاصشملا نم ديدعلا ىلإا
،لمعلا ةرتف ءانثأا يف اهندجو
انوروك ةحئاج ىصسنن نأا نود
عيراصشملا عيمج تفقوأا يتلا
.«نطولا جراخو لخاد

ةينمزلا ةدملا نإاف ،ةراصشإÓل
مقا˘ط˘لا اذ˘ه ا˘ه˘قر˘غ˘ت˘صسا ي˘ت˘لا

81 يه عورصشملا اذه زاجنإ’
ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘هو ،ار˘˘ه˘˘صش
عورصشملا اذه مج˘ح˘ب ة˘نرا˘ق˘م
3 ةد˘˘م ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي نا˘˘ك يذ˘˘لا
ا˘م ق˘فو ،ر˘ث˘كأ’ا ى˘ل˘ع ر˘ه˘˘صشأا
دبع يدو˘ل˘ج سسد˘ن˘ه˘م˘لا هد˘كأا
يتلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ن˘كل ،م˘ير˘كلا

ر˘˘ي ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ته˘˘˘جاو
ةروري˘صس ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف تب˘ب˘صست
.عورصشملا

جاحلب اسضر

عورسشŸا رخأات بابسسأا زربأا انوروك صسوÒف

ةتحب ةيرئازج دايأاب ىسسوم يديسس زكرم ةيسضرأا ليدعت

ةماعلا ةيعمجلل ابسسحت
 ةررقملا ةيباختنلا

تافلم عاديإا
رمتسسم حسشرتلا

ليرفأا9 ىلإا
تاف˘ل˘م عاد˘يإا د˘عو˘م دد˘ح

سسي˘ئر بصصن˘˘م˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
ليرفأا9 ى˘˘لإا6 ن˘م مد˘ق˘˘لا

ا˘ب˘صسح˘ت ،ل˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م
ةيباختن’ا ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
سسيمخلا موي اهؤوارجإا عمزملا

تفصشك ام بصسح ،ليرفأا51
.ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكو

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت فو˘˘˘صسو
اه˘صسأار˘ي ي˘ت˘لا تا˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا

سسي˘ئر ي˘حا˘ي د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع
ةمهم ،ة˘يوا˘صشلا دا˘ح˘تا يدا˘ن
01 يمو˘ي تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘صسارد
لصصاوت نأا لبق ،ليرفأا11و
رصصان ةصسائرب نوعطلا ةنجل
ة˘˘ط˘˘بار سسي˘˘ئر ،ي˘˘ن˘˘طÓ˘˘صس
21 موي اهلمع ةصسبت ةي’و
تاذ ر˘كذ ا˘˘م بصسح ،ل˘˘ير˘˘فأا
.ردصصملا

ءاصضعأا نأا ركذلاب ريدجلا
ةيداحتÓل ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
اوناك مدقلا ةركل ةيرئازجلا
ىلع ةيب˘ل˘غأ’ا˘ب او˘قدا˘صص د˘ق
ةيلاملاو ةيداملا نيتليصصحلا
لا˘غ˘صشأا لÓ˘خ ،0202 ةن˘صسل
تدقع يتلا ةيداعلا ةيعمجلا
قد˘ن˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا سسمأا لوأا
.ةمصصاعلاب نوطاريصشلا

طيمز.ع

:تاحرف ،ايلاح هيدان ةرداغم ‘ ركفي ل هنأا دكأاةسسفانŸا لخدت ةليقثلا ءامسسألا نم ديدعلا

نامسضل مين ةدايق فدهتسسأا»
«ءاقبلا

عم رطق لايدنوم ‘ ةكراسشŸاب ملحأا«
ّ«ينطولا بختنŸا

بع’ ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ،تاحرف نيدلا نيز ددصش
يلاحلا تقولا يف ليحرلا يف ركفي ’ هنأا ،يصسنرفلا مين يدان

اريصشم ،2202 ناوج رهصش ةياغ ىلإا دتمي هدقع نأا امب هيدان نع
.ءاقبلا نامصضل يدانلا ةدايق فدهتصسي هنأا

سصخ تاحيرصصت يف قباصسلا رفاهول يدان بع’ حصضوأاو
يقيرف عم زكرم انأا يلاحلا تقولا يف» :يصسنرفلا مÓعإ’ا اهب
لازي ’ يدقع ناو اميصس’ ءاوجأ’ا رييغت يف ركفأا ’و مين
يل ةبصسنلاب لوأ’ا فدهلاو2202 ناوج رهصش ةياغ ىلإا ادتمم
.«1غيللا يف ءاقبلا نامصضل يقيرف ةدايق يف ةمهاصسملا وه

«لايدنوملا يف ةكراصشملل ةصصرف ىلع لوصصحلا ىنمتأا»
هنأا ليانم جرب ةنيدم نبا دكأا ،يصصخصشلا ىوتصسملا ىلعو

بخانلا عانقإ’ ةمداقلا تايرابملا يف ريبك ءادأا ميدقت فدهتصسي
ةمئاق يف دجاوتلل ةصصرف هحنمب ،يصضاملب لامج ،ينطولا
رطق لايد˘نو˘م ي˘ف كرا˘صشم˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

د˘ي˘ع˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘مأا» :دد˘˘صصلا اذ˘˘ه˘˘ب تا˘˘حر˘˘ف لا˘˘قو ،2202
عم2202 رطق لايدنوم يف ةكراصشملاب ملحأا ينإاف يصصخصشلا

.«يدÓب بختنم
ب.م.يرسسيإا

يرمهلا نبو Êاميلسس بناج ¤إا بعلل هجتي

قابسس لخدي يسسنرفلا نويل
 يدنام عم دقاعتلا

يلودلا بعÓلا ،يدنام ىصسيع ،يصسنرفلا نويل يدان عصضو
معدل هتركفم يف ،ينابصس’ا سسيتيب لاير يدان مجن يرئازجلا
.لخادلا يفيصصلا وتاكريملا يف قيرفلل يفلخلا طخلا

ةدايق˘ب نو˘ي˘ل ةرادإا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
يفلخلا طخلا ميعدت ديري وينينوج يليزاربلا يصضايرلا ريدملا
يرئازجلا يروحملا عفادملا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل
.يدنام

نل يدنام عم دقاعتلا ةمهم نأا ،هصسفن ردصصملا فاصضأاو
ةصسفانم يف نوكيصس يذلا ،نويل قيرفل ةبصسنلاب ةلهصس نوكت
رتنإ’ا يلاطي’ا يئانثلا رارغ ىلع ةياغلل ةيوق قرف عم ةيوق
يف نوبغري نيذلا ا˘ي˘صسن˘لا˘ف ى˘ت˘حو لو˘بر˘ف˘ي˘ل اذ˘كو ،نÓ˘ي˘مو
.عافدلا معدو بعÓلا عم دقاعتلا

ب.م.يرسسيإا
صسفانŸا زئاكر بايغ نم ديفتسست رئاز÷ا ةيدولوم

نابيغي يتسشو ياغوط نايرئاز÷ا
 يسسنوتلا يجÎلا نع

هليمزو ياقوط نيمأا دم˘ح˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا بي˘غ˘ي˘صس
يف امهيدان نع يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا ابع’ ،يتصش سسايلإا
.اهنم نايناعي يتلا ةباصصإ’ا ببصسب ،ةمداقلا ةرتفلا

ام ،ةباصصإا نم نايناعي يئانثلا نأا يصسنوتلا يجرتلا فصشكو
،يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلل مداقلا ءاقللا نع نابيغي امهلعجي
يف ،رئازجلا ةيدولوم ليقثلا فيصضلا ريخأ’ا هيف يقÓي يذلا
لواحيصس يتلاو ،ايقيرفإا لاطبأا يرود نم ةريخأ’ا ةلوجلا راطإا
ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل لدا˘ع˘ت˘لا وأا زو˘ف˘لا د˘ي˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف
.ةقباصسملا

ةيدولوم ةحلصصم يف يرئازجلا يئانثلا بايغ بصصيو اذه
.ةقباصسملا نم مداقلا رودلل لهأاتلل يعاصسلا رئازجلا

ب.م.يرسسيإا
ةباسصإلا نم ةدوعلا دعب

‘ ثلاثـلا هفده لجسسي Êارمع
Êامورلا يرودلا

جولك يدان مجاهم ،يرئازجلا بعÓلا ينارمع لÓب نكمت
ةرصشابم ،مصسوملا اذه هل ثلاثلاـلا فدهلا ليجصست نم ينامورلا
.ىصضم تقو يف اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم ةدوعلا دعب

فدهب زوفلل هيدان دوقيل ،يناثلا طوصشلا يف ينارمع لزنو
هليمز نم ةرك عبات امدعب تصسيراخوب ومانيد يدان مامأا ،فيظن
.فيظن فدهب هقيرف زوف يف مهاصسي

ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

؟..صساسسأا يأا ىلع
نع ثيدحلا ةرثك دعب
ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا د˘قا˘˘ع˘˘ت
برد˘م˘لا ع˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
فلخيل ،وغينأا يصسنرفلا

ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘صضرا˘ع˘˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
مهفي مل ،قيرفلل ةينفلا

رصضخأ’ا نينوللا قاصشع
ةرادإ’ا رار˘˘ق ر˘˘م˘˘˘حأ’او
مل بردملا نأاو ةصصاخ
ر˘ي˘ث˘كلا ءي˘صشلا ق˘ق˘ح˘ي
اه˘برد ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ي˘ف

ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس’
برد ثي˘˘˘ح ءار˘˘˘م˘˘˘˘صسلا
يأا ققح˘ي م˘لو ي˘جر˘ت˘لا
.5102 ةنصس ءيصش

.... انتانيب عرسشلا
ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا د˘˘ع˘˘ب
ةوارور د˘م˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا
رثإا فافلل قباصسلا سسيئرلا
يحاي ديجملا دب˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘ت
،تا˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ي˘˘ف
ة˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ب  ر˘ي˘خأ’ا د˘عو˘ت
ا˘˘˘˘م بب˘˘˘˘صسب ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صضق
نم تاحيرصصتلا هتنمصضت
ثي˘ح ،ه˘ق˘ح ي˘ف تا˘ما˘ه˘˘تا

عباتأاصس»: Óئاق يحاي حرصص
بب˘˘صسب ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ةوارور
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع نأا˘ب ه˘ئا˘˘عدا
درلا ه˘ي˘ل˘عو ،د˘صسا˘ف ي˘حا˘ي
،هيف سشيعن يذلا بارتلا هيرنصس ،يقاوبلا مأا ةمكحم ىلإا يتأاي امدنع»:عباتو  ،«ءاصضقلا مامأا

افيصضم ،«يزيليزنصشلا يف عصضبتلاو ،اصسنرفو ،يبدو ،وه اهيف سشيعي يتلا ،تارئاطلا سسيلو
.مدقلاة ركل يرئازجلا داحتÓل اصسيئر نوكي نأا لبق ىتح لجرلا فرعي هنأا

.... لسضفأ’ا

ي˘ب ي˘ت»  ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
«فا˘كلا» تح˘صشر ،ي˘لو˘غ˘نو˘كلا «ي˘ب˘˘م˘˘يزا˘˘م
دادزولب بابصش  مجن  دويعصس ريمأا  بعÓلا
رود نم5 ةلوجلا يف بع’ لصضفأا ةزئاجل
يذلا وهو ،«غي˘لز˘نو˘ي˘ب˘ما˘صشلا» تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
5لا ةلوجلل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف اصضيأا دجاوت
.تاعومجملا رود نم

سسأاك ة˘صسفا˘ن˘م˘ل ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘لا نا˘ك و
لصصاوتلا ةصصن˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود
نيبع’4 نم ةمئاق رصشن «رتيوت» يعامتج’ا

نم لك ةمئاقلا تمصضو ،ةز˘ئا˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م
كلا˘مز˘لا ق˘ير˘ف˘ل ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ف ،ير˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
،يقيرفإا بونجلا زنواد ناصص يدوليمام  يمجن
سسوتيلك زيموج ودراكير ،ينازنتلا ابميصسو
.يلاوتلا ىلع اماصشت

  مهباسسح وراد «ماسص’»

د˘ب˘ع برد˘م˘لا نأا˘ب تار˘صشؤو˘م˘لا ل˘ك ي˘˘حو˘˘ت
نم ليحرلا نم ادج ابيرق تاب سشيعي رداقلا
سسمأا مدق دق ىرحأ’اب وأا ةينفلا ةصضراعلا
’إا ينارمع كيلم ةكرصشلا سسيئرل هتلاقتصسا
لا˘ج˘م يأا كر˘ت˘˘ي ن˘˘ل ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا نأا
قيرفلل ةينفلا ةصضراعلا سصوصصخب ةأاجافملل

يف نآ’ا نم عرصشي نأا رظتنملا نمو ثيح
ةصضراعلا ىلع فرصشي رخآا بردم نع ثحبلا
نم ةيناثلا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
تقولا نا امب ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ ةلوطبلا
دو˘ق˘ي ن˘م را˘ي˘ت˘خ’ ةرادإÓ˘ل ي˘فا˘ك نو˘˘كي˘˘صس
. تابيردتلا يف كاكحوب ءاقفر

qarsana@essalamonline.com
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جئاتنلا راظتنا يف
يف ةبعصصلا ة˘ياد˘ب˘لا د˘ع˘ب
،تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب ا˘˘م م˘˘صسق
دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف ةرادإا ترر˘ق
ءا˘˘مد خ˘˘صض ،ة˘˘لاود ي˘˘ن˘˘˘ب

ىوتصسم ىلع سسيل ةديدج
ى˘ل˘ع ا˘م˘˘نإاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

،ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم
ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
تياو˘˘ح دار˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

،مصسقلا اذه يف ةبرجتلاو
ج˘ئا˘ت˘ن د˘صصح ل˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
عار˘˘صصلا ’ ا˘˘م˘˘لو ةد˘˘ي˘˘ج
دو˘ع˘صصلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
.مصسوملا ةياهن
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  ؟..صشاهيرفي  ام و يلودلا كنبلا
ل˘كا˘صشم نأا ود˘ب˘ي
ىبأات تا˘عزا˘ن˘م˘لا
تي˘˘˘ب قرا˘˘˘ف˘˘˘ت نأا
ةر˘˘˘كصسب دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا
د˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا
ىدل ةنيهر هصسفن

،نيقباصسلا هيب˘ع’
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشت ثي˘˘˘˘˘˘ح
تايطعملا
نأا ىل˘ع ة˘ي˘م˘قر˘لا
بلا˘ط˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةدافتصس’ا لجأا نم تاعزانملا سضفل ةينطولا ةفرغلا ىدل ميتنصس رايلم2.2 هتميق ام دادصسب
ةيصضق يف انويلم051 و رايلم نع لقي ’ رخأا غلبم نع Óصضف ةيوتصشلا تÓيوحتلا ةرتف نم
لظ يف قيرفلا يبحم دحأا قيلعت بصسح » سشاهيرفي ام »و يلودلا كنبلا نأا ينعي امب يلاجق
.قيرفلا اهيف طبختي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا

 رفانسسلا
«مجاهم» مهسصخ

ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا را˘˘˘˘صصنأا لاز˘˘˘˘ي ’
وتاكريملا داق˘نإا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا
ىلع لمعلا يدانلل حيتت ةيموجه ةقفصصب

ةدوعلا ةل˘حر˘م ي˘ف ل˘صضفأاا طا˘ق˘ن نا˘م˘صض
راودأ’ا بعل نوكيصس فدهلا نأا و ةصصاخ
ريدملا حاجن يف عيمجلا لمأايو ،ىلوأ’ا
ةقفصص ليصصحت يف ،زازب نيصساي يصضايرلا

قيقحت ىلع ةبيتكلا دعاصست ةيلحم ولو
تطرو ديبع ةباصصإا نا و ةصصاخ لصضفأ’ا
يف هتيرومأام نم تبعصص و ينفلا مقاطلا
ا˘م سسفا˘ن˘ت ة˘ي˘˘فا˘˘صضإا قاروأا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
. يدانلا هكلتمي

.. لوعم هار يكوكلا

،يكوكلا ،يصسنوتلا قافولا بردم فصشك
تايرابملاب زوفلا ىلع لمعيصس هقيرف نأا
يتلاو ةصسفانملا هتاه يف ةيقبتملا ةثÓثلا
ة˘ي˘صضرأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ن˘ي˘تارا˘ب˘م ير˘ج˘ت˘صس
لجأا ن˘م را˘صصت˘ن’او را˘ن˘لا بع˘ل˘م ناد˘ي˘م
لمعنصس » :لاقو ،لبقملا رودلا ىلإا رورملا

ةيقبتملا ثÓثلا تايرابم˘لا˘ب زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ةصسفان˘م˘لا ءا˘ه˘نإ’ تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ن˘م
رودلا ىلإا رورملل انلهؤوت يتلا طاقن رصشعب
قوف نيترم لبقتصسن اننأا ةصصاخ لبقملا
.«انناديم ةيصضرأا
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رسصعلا

04:57

رهظـلارجفلا

12:5016:27

برغŸا

19:18

ءاسشعلا

20:39

ةÓسصلا تيقاوم

ينامورلا يرودلا يف3ـلا هفده لجسسي ينارمع  ̂ 
2202 رطق لايدنوم يف ةكراسشملاب ملحأاو ءاقبلا نامسضل مين ةدايق فدهتسسأا :تاحرف  ̂ 

ةÒخأا ةروانم مأا ةئيرب ةفدسص يه له يحاي Úيعت̂ 
لبقŸا صسيئرلا ةيوه مسسحتسس نم يه «تÓتكتلا» برح̂ 

ابردم نيرم جاح نييعت
«ومز’ »ـل اديدج

5962ددعلا ^2441 نابعسش62ـل قفاوملا1202 ليرفأا7ءاعبرألا

ةسسفانملا قابسس لخدت ةليقثلا ءامسسألا نم ديدعلا

نارهو ةيعمجرئاز÷ا ةيدولوم

يسسنرفلا نويل
قابسس لخدي

يدنام عم دقاعتلا
يفيسصلا وتاكŸÒا ‘

Êاميلسس بناج ¤إا بعلل هجتي
يرمهلا نبو

فافلل ديد÷ا صسيئرلا مسسإا مسسحتسس «ةسسلاوكلا» برح

ةررقملا ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلل ابسسحت
  يراجلا ليرفأا51 يف

عاديإا دعوم ديدحت
نيحسشرتملا تافلم

صسفانŸا زئاكر بايغ نم ديفتسست رئاز÷ا ةيدولوم

يتسشو ياغوط نايرئاز÷ا
يجÎلا نع نابيغي

لاطبأ’ا يرود ‘ يسسنوتلا


