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ناشضمرل

لخدت ةقرف27
لÓخ ضشغلأ ةبراحمل

50صصناــشضمر
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حيواÎلا ةÓصص ةماقإل ابصس–
ناصضمر ‘

ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا
ةيتلواقملا

اقلطنم نوكتصس ةحئا÷ا ةمزأا نأا لاق
:دمحاب نب ،يقيقح داصصتقاوحن

40 صص

راظتنا يف «ةيصسفانت» نوكتصس راعصسألا
 ليقارعلا عفر

صصاخصشأا40 نم ةنوكم ةعامج يه تنصشو“ Úع

50صص

ةمهاصسملل ايندلا ةبصسنلا صضفخ ”
يلماح ةبلط˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘صصخ˘صشلا
،لمعلا نع لطاعلا بابصشلاو راكفألا

ة˘لا˘كو˘لا زا˘ه˘ج ن˘م˘˘صض ،ع˘˘يرا˘˘صشŸا يوذ
ةيتلواقŸا ةيم˘ن˘تو م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
5 ة˘˘ب˘˘صسن ¤إا ،(ا˘˘ق˘˘با˘˘صس جا˘˘صسنأا) «دا˘˘نأا»
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ئاŸا˘˘˘ب
نع رامثتصسلا لقي امدنع رامثتصسÓل
.اهيواصسيوأا رانيد ÚيÓم01

 «ريمشضلأوميدع نولوؤوشسم اهشضرفي ةيطأرقوريبلأ»
40 صص:بوبعج ،ايصسفن ىصضرملاب مهفصصو

ةمهاشسملأ ضضفخ
ةبلطلل ةيشصخششلأ

ةئاملاب5 ىلإأ نيلاطبلأو

جاتنإأ Úطوتوه يدحتلأ»
«رئأز÷اب انوروك حاقل

وعدي يدهملب
مأزتل’أ ¤إأ

يحشصلأ لوكوتوÈلاب

30 صص

40 صص

 ةلياحتŸا تاكرصشلا دوقع خصسف دكؤوي ةلاكولا Òيصستب فلكŸا ريدŸا

يقراشس كيكفت
ةيراجتلأ تÓحملأ

ةياجبب

ىلاعأا يف ديصصلا ريوطتو ةيقرتل
راحبلا

باطقأأ3 ءاششنإأ
رييشستل ىربك

يرحبلأ ديشصلأ
40 صص

50صص

لدع تاششرو لخأد ةباقرلأ فيثكتب رمأوأأ
40 صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’أ ديÈلأ

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ةريجشش006
 دودحلأ ىلع

فلتخمب ريج˘ششت˘لا تÓ˘م˘ح˘ل ة˘ل˘شصاو˘م
تدهشش ،ناشسملت ،ةيدودحلا ةيلولا تاهج
عوبشسألا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘ل˘حا˘شسلا ن˘ي˘ن˘ه ة˘يد˘ل˘ب
ة˘كرا˘ششم˘ب ر˘ي˘ج˘ششت ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ي˘شضق˘ن˘م˘لا

ةباغ اهتدهشش ةلمحلا .نيل˘عا˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءارج ةررشضتملا ةيدلبلاب خيششلا ديشس دلوأا
 ،ةباغلا هذه ىوتشسم ىلع قئارح بوششن
ام ضسرغ ةداعإا ريجششتلا ةيلمع تفرعو
عو˘˘ن ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ج˘˘˘شش006 ن˘عو˘˘بر˘˘ي
تشصر˘حو ،ضسو˘كي˘ف˘لاو ضسو˘ت˘ب˘ي˘˘لا˘˘كلا
ر˘˘كشش ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
اومهاشس نيذلا  ةيلمعلا يف نيمهاشسملا
.تاريجششلا ءانتقا يف

 ةينيوكت تأرود

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘شس
تارود ،ابيرق ،ةديلب˘لا ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
نيعبات نوع ةئام نم رثكأا ةدئافل ةينيوكت
يف «ةرانإا ةجيتم» ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
.حيلشصتلاو ةنايشصلا تلاجم
انوع08 تارودلا هذه ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شسو
لاجم يف «ةرانإا ةجيتم» ةشسشسؤومل عبات
تازيه˘ج˘ت ح˘ي˘ل˘شصتو ة˘نا˘ي˘شصو بي˘كر˘ت˘لا
.ةددجتملا ةقاطلا

ةليمج ةردابم

يف نينطاوملا ضضعب ماق ،ةليمج ةردابم يف
يف بتكلاب ةئيلم ةنازخ عشضوب ةركشسب ةيلو
ةءار˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘ششت˘˘˘ل ةو˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف عرا˘˘˘ششلا

اباتك ذخأاي نأا راملل نكمي ثيح ،ةعلاطملاو
نورخآلا هنم ديفتشسيل هديعي نأا ىلع هأارقيو
ةردابملا .«أارقت أارقا ةمأا» راعشش تحت كلذو
نيذلا نينطاوم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا با˘ج˘عإا تي˘ق˘ل
تايلو لج ربع ةركفلا هذه ممعت نأا اونمت
ىلع حبشصأا مويلا باتكلا نأاو اميشس ،نطولا
تايجولونكتو فتاهلا هشضوع نأا دعب ضشماهلا
 . ةثيدحلا لشصاوتلا

تاغل ثÓثب ملعلأ

ةيمومعلا ةعلاطملل ةيشسيئرلا ةبتكملا تفرششأا
تششقان ةيملع ةود˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع نا˘شسم˘ل˘ت˘ب
تاغل ثÓثبو اياوز ةدع نم ملعلا عوشضوم
نو˘ث˘حا˘ب˘لاو ةذ˘˘تا˘˘شسلا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ف˘˘ششك
نيقلتلا نيب ةقÓعلاو ملعتلاو ملعلا تاراهم
ي˘ف ةءار˘ق˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘شضإا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
يف رامثتشسلا ةيف˘ي˘كو ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘شصخ˘ششلا
بلا˘ط˘لا ن˘ي˘ب قر˘ف˘لاو ة˘با˘ط˘خ˘لا ن˘فو م˘ل˘ع˘˘لا

اهعم لعافت ي˘ت˘لا روا˘ح˘م˘لا ي˘هو ف˘ق˘ث˘م˘لاو
.ةيشسلدنألا تاشساردلا زكرمب نورشضاحلا

qarsana@essalamonline.com
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ةكلملأ يزعي نوبت
دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر هجو
ةيزعت ةلاشسر ،نوبت ديجملا
ثيبازيلإا  ،ايناطيرب ةكلم ىلإا
ا˘ه˘جوز ةا˘فو ر˘˘ثا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.لوألا ضسما ،بيليف ريمألا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
نزحلا غلابب تيقلت»:هتلاشسر
بحا˘˘˘˘˘˘˘شص ةا˘˘˘˘˘˘˘فو أا˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ن
ريمألا ،ي˘كل˘م˘لاو˘م˘˘شسلا
رثإا ىلعو .ةربندا قود،بيليف
مدقتأا ،للجلا باشصملا اذه
ةموكحلامشسا˘بو ي˘م˘شسا˘ب
يزا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ثيبازيلا ةكلمل˘ل ،ة˘شصلا˘خ˘لا
ةي˘كل˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.«يناطيربلا بعششلاو

.. يشسفن يشسفن
ه˘ترا˘ي˘شس تل˘ط˘ع˘ت ن˘طاو˘م بر˘غ˘ت˘شسا
ةمشصاعلا نيب طبارلا عيرشسلا قيرطلاب
د˘˘حأا ل˘˘خد˘˘ت مد˘˘˘ع ن˘˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع ه˘ترا˘ي˘شس ع˘فد ي˘ف ه˘تد˘عا˘˘شسم˘˘ل
مل ثيح ،ةدعاشسملا بلط نم مغرلا
يف نيشصتخ˘م˘لا اد˘ع ا˘م د˘حأا ف˘قو˘ت˘ي
هيف اوأار امدعب تارايشسلا رج لاجم
لا نطاوملا نم ناك امف ، انيمث اديشص
اوتأا نيذلا هبراقأا ضضع˘ب˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘شسلا

اذه لح يف هتدعاشسمل ديعب ناكم نم
نمز يف رئامشضلاو بولقلا ةوحشص راظتنا يفو.. هتهجو ىلإا اددجم قÓطنلاو  لكششملا
.تامزألا هذه لثم يدافتل ديحولا نماشضلا ءاعدلا ىقبي» يشسفن يشسفن»

..نوؤوشش هقلخ يف هلل
˘مو˘ق˘ت ،لو˘˘شست˘˘لا تارا˘˘كت˘˘با ر˘˘خآا ي˘˘ف
اهتاي˘ح˘ب ةر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب ة˘با˘شش ة˘لو˘شست˘م
قو˘ف ضسل˘ج˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘لا˘˘ف˘˘طأا ةا˘˘ي˘˘حو
ي˘ف تارا˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط ط˘شسو ي˘شسر˘˘ك
اهدلوأا عم ،ةمشصاعلاب ةجرملا ةلاشست
تابكرم˘لا با˘ح˘شصأا كلذ˘ب ة˘شضر˘ت˘ع˘م
.ةيليللا ةرتفلا يف ةشصاخ
اذ˘ه ن˘ع ا˘ه˘ي˘˘ن˘˘ث ضضع˘˘ب˘˘لا لوا˘˘ح د˘˘قو
ى˘ل˘˘ع ًار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كششي يذ˘˘لا كو˘˘ل˘˘شسلا
،تابكرم˘لا با˘ح˘شصأا ى˘ل˘عو ،ا˘ه˘تر˘شسأا
اذه نم رثكأا لب ،كلذ يف اوحلفي مل مهنأا لإا ،ابايإاو اباهذ تارايشسلا هنم رمت قيرطلا نأاو اميشس
.نوؤوشش هقلخ يف هللو....كلذ لعف نع اهاهني وأا اهنم برتقي نم لك متششت تحار

ةعاشسلأ دشض قابشس
ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘˘˘خد
يف  نيحششرتملا
د˘˘˘˘˘شض قا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شس
ل˘جأا ن˘م ة˘عا˘شسلا

م˘˘ئاو˘˘ق˘˘˘لا ئ˘˘˘ل˘˘˘م
حششرتلاب ةشصاخلا
تاباختنÓل
كلذو ،ةيناملر˘ب˘لا

بارتقا عم ةازاوم
عاديإا لاجآا ةياهن
،حششرت˘لا تا˘ف˘ل˘م
ضضعب˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
هذ˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘ي
.تاءاشضمإلا

ناجهتشساو بارغتشسا راثأا اموهو ،دحاولا ءاشضمإÓل رانيد فلأاب اهئارشش نع رابخأا ددرتو
نع «ةراكششلا»و دشسافلا لاملا داعبإا نأاششب ةشصاخلا دوعولا نع اولءاشست نيذلا نينطاوملا
،ةشصتخملا تاطلشسلا فرط نم ةيفاو ةباجإا راظتنا يفو.لكك ةشسايشسلا نعو تاباختنلا
.طقف اراعشش ل اعقاو ةديدج رئازج ءانبل نطاوملا حمطي
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watan@essalamonline.com

ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘˘ح ضسي˘˘ئر ا˘˘عد
،ةنيرق نب رداقلا دبع ينطولا
 ديحوت ىلإا ،ةريوبلا نم ضسمأا

ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح ضسي˘ئر ح˘لأاو
يبعشش عمجت لÓخ ينطولا
با˘ب˘ششلا راد˘ب ه˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت
رو˘شسب «تار˘ي˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘شس»
عمج ةرورشض» لوح ،نلزغلا
نم ةلعافلا تاهجلا لك ىوق
ة˘فا˘ح˘شصو ة˘ي˘شسا˘ي˘شس باز˘˘حأا

ي˘ند˘م ع˘م˘ت˘ج˘˘مو تا˘˘با˘˘ق˘˘نو
حاجنإا» لجأا ن˘م ،تا˘ي˘ع˘م˘جو
قزأاملا نم دÓبلا جارخإا ناهر
.فاشضأا امك ،«نهارلا

ة˘ي˘م˘هأا قا˘ي˘شسلا ي˘ف زر˘˘بأاو
با˘خ˘ت˘نا ل˘جا ن˘م عار˘ت˘˘قلا»
،«ءافكألاو ةبخنلا نم ناملرب
كرا˘ششي˘شس» ه˘بز˘ح نأا اد˘كؤو˘˘م
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا ي˘˘˘ف ةو˘˘˘ق˘˘˘˘ب
لبقملا ناوج21ـل ةيعيرششتلا

ن˘م ة˘ل˘ث ح˘ي˘ششر˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
نييعماجلا ةذتاشسألاو ءاربخلا
انتامازتلاب ءافولا ىلع نيرداق
.«بعششلا مامأا اندوعوو

نأا ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ر˘ب˘ت˘عا ا˘˘م˘˘ك
ف˘لا˘˘ح˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘كششت
يرو˘ت˘شسد را˘ي˘خ» و˘ه ي˘ن˘طو

ءار˘جإا˘ب حا˘˘م˘˘شسلا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
تاعلطت قيقحتو تاحÓشصإا
جار˘خإاو ير˘ئاز˘ج˘لا با˘˘ب˘˘ششلا
يتلا ةنهارلاةمزألا نم دÓبلا
ديفوكلا ةحئاج اهيف تببشست
ضصقنو ري˘ي˘شست˘لا ءو˘شسو91
. ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘م بشسح ،«دراو˘˘م˘˘لا

رئازجلا» نأا Óشسرتشسم زربأاو
بازحأا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
دد˘ج ن˘ي˘لوؤو˘شسمو ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شس
عم ةازاوم ةديدج تاشسراممو
ءا˘ن˘ب فد˘ه˘ب د˘˘يد˘˘ج ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
ةيطارقميدلا ةلود تاشسشسؤوم
دÓ˘ب˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ،«نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو

ىلإا ‐ فيشضي ‐ اشضيأا ةجاحب
اهيشضارأا نيمأاتل يوق ضشيج»
عم دح˘ت˘م ضشي˘ج ...ا˘هدود˘حو
ىلع ظافحلا لجأا نم بعششلا

لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلا تا˘˘˘ب˘˘˘شست˘˘˘كم
.«دÓبلاةدايشسو

ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا بز˘˘˘˘ح نإا لا˘˘˘˘قو
يأاب ددن˘يو ضضفر˘ي» ي˘ن˘طو˘لا
،ضشيجلا ةشسشسؤوم ىلع ءادتعا

روطتت نأا لجا نم ىعشسنو
،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
اهماهم قيقحت نم اهنيكمتل
لكب دÓبلا ةيامح يف ةليبنلا
.«ةيفارتحا

ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لا زر˘با ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا» ه˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘خ قا˘˘˘ي˘˘˘شس
تاور˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسا

يتلا ةيحÓ˘ف˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلاو
لجا نم رئازجلا اهيلع زوحت
يف يتاذلا ءا˘ف˘ت˘كلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةحÓفلا ةرازو ايعاد ،«لاجملا
يتلا ليقارعلا لك عفر» ىلإا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ع˘˘ت
.«يحÓفلا جاتنإلا نيشسحتو

:ةنيرق نب ،ةنهإرلإ تايدحتلإ عفرل

«اهأوق لك ¤إأ ةجاحب رئأز÷أ»

ب يسساسس

ةيداسصتق’إ ةمزأ’إ زواŒو ةنهإرلإ تايدحتلإ عفر نم رئإز÷إ Úك“و امدق يسضملل دÓبلإ ىوق عيمج
.اهب ر“ يتلإ

:ناسضمرب هيزن ،ةنهإرلإ ةلحرŸاب ةطبترŸإ اميسس ’

يتلأ تاناهرلاب عأو ÊدŸأ عمتÛأ»
«دÓبلأ اههجأوت

ضسي˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسم د˘˘˘˘˘كأا
ةكرحلاب فلكملا ةيروه˘م˘ج˘لا
ةيرئازجلا ةيلاجلاو ةيوع˘م˘ج˘لا
ه˘يز˘˘ن ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
نأا ،مناغ˘ت˘شسم˘ب ضسمأا نا˘شضمر˘ب
عاو ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا˘˘ب
اميشس ل ،رئازجلا

،ةل˘حر˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
ل˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘ل د˘ع˘ت˘˘شسم و˘˘هو
.تايدحتلا

لÓ˘˘خ نا˘˘شضمر˘˘ب  ح˘˘˘شضوأاو
تايلارديفب هعمج يوهج ءاقل
ةكر˘ح˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
بر˘غ تا˘يلو˘ل ة˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
دبع دلو» ةفاقثلا رادب ،نطولا
عمتجملا» نأا «يكاك نمحرلا
با˘ب˘ششلا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

تاططخ˘م˘ب نو˘عاو ،بخ˘ن˘لاو
،ضسأا˘ي˘لا ة˘لا˘حو طا˘ب˘˘حإلا عرز
ل˘ك ع˘˘فر ىو˘˘ت˘˘شسم ي˘˘ف م˘˘هو
فلتخم ةه˘جاو˘مو تا˘يد˘ح˘ت˘لا
.«تاناهرلا

لوؤو˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا تاذ دا˘˘˘˘˘˘ششأاو
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘شضن˘˘ب
با˘ب˘ششلا ة˘ظ˘ق˘˘يو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ءازإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
برشض ديرت يتلا تلواحملا
،‐لاق امك ‐ نطولا رارقتشسا

هذه رهاظم فلتخم ىلإا اتفل
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع» ،تلوا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
طا˘ب˘حإلا عرز˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ى˘ل˘ع ضشيو˘ششت˘لا تلوا˘˘ح˘˘مو
ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا تاردا˘ب˘م˘˘لا ل˘˘ك
زيزعتلو يلعفلا رييغتلا ثادحإا
كل˘تو ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا را˘˘شسم˘˘لا
يوق داشصتقا ءانبل حمطت يتلا

ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘م˘لا ءا˘ط˘˘عإاو
.«اهقحتشسي يتلا ةناكملا

اذ˘ه ي˘ف نا˘˘شضمر˘˘ب حر˘˘شصو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘˘ع» ه˘˘نأا نأا˘˘ششلا
ةيوق˘ت ي˘ف م˘ها˘شسي نأا ي˘ند˘م˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا هذ˘˘ه

ةينطولا ةعانملا نيتمتب حمشست
،«تا˘نا˘هر˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا ما˘مأا

يذلا لاع˘ف˘لا رود˘لا˘ب لد˘ت˘شسم
ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزألا لÓ˘خ ه˘ب˘ع˘ل
ةحئا˘ج ي˘ششف˘ت ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا

.(91 ديفوك) انوروك
ى˘˘˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘˘ششأا نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو

ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘شست˘˘كم˘˘لا
ةرتشسد دعب يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هتيقرتب ةليفكلا تايلآلاو هرود
تا˘ماز˘ت˘لل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ه˘ل˘ي˘هأا˘تو
ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر
ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا تاذ ر˘˘كذ ،نو˘˘ب˘˘ت
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإلا˘˘ب
دمتعت يتلاو يندملا عمتجملل

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م تا˘ي˘لآا ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
عمتج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘شصر˘م˘لا
ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘˘لاو ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
.بابششلل

نيتي˘لآلا نا˘شضمر˘ب ف˘شصوو
ثيح ،نيتماهلاب» نيتروكذملا
ريكفت˘ل˘ل ن˘يءا˘شضف نا˘نو˘كت˘شس
م˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘˘لو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
عمتجملا رود ليهأاتو ةينطولا
امهرابتعاب باب˘ششلاو ي˘ند˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘كير˘˘ششو حار˘˘ت˘˘قا ي˘˘˘تو˘˘˘ق
ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل
عيمج ىلعو تلاجملا فلتخم
.«تايوتشسملا

ضسي˘ئر را˘˘ششت˘˘شسم قر˘˘ط˘˘تو
تانا˘م˘شضلا ى˘لإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاباختنلا نوناق اهب ءاج يتلا
با˘˘ب˘˘ششلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘م˘ئا˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘˘شسلو
نود لو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
نيحششرتملا معدو لاملا ريثأات
م˘ه˘تÓ˘م˘ح ل˘يو˘م˘ت˘ل با˘˘ب˘˘ششلا
رئازجلا» نأاب ازربم ،ةيباختنلا

ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م
عمتجمب ةيوق ةلود ءانب ىلعو
،ةيشسايشس بازحأاو يوق يندم

يف ضسرادم نوكت نأا اهيلعو
.«ةيشسايشسلا ةئششنتلا

 يحتف

قطانلا ،لاشصتلا ريزو ددشش
را˘م˘ع ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
رئازجلا معد نأا ىلع ،رميحلب
تباث فقوم» ةلداعلا اياشضقلل

وأا زازتبايأل عشضخي نلو ل
.«اهردشصم ناك امهم طوغشض
ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م راو˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘فو
،«تشسوب يبر˘ع» ي˘نور˘ت˘كللا
معد ةلأاشسم ىلإا رميحلب قرطت
ربع ةلداعلا اياشضق˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
،ةينيطشسلفلا ةيشضقلاك م˘لا˘ع˘لا

˘‐د˘كأا ا˘م˘ل˘ث˘م‐ د˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
عشضخ˘ي ن˘لو ل ا˘ت˘با˘ث ا˘ف˘قو˘م»

ام˘ه˘م طو˘غ˘شض وأا زاز˘ت˘با يأل
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط تنا˘˘˘˘˘˘ك
بابلا حتف لوحو.’’اهردشصمو
اهل حبشصأا يتلا ليئارشسإا مامأا

،يبرعلا برغملا يف مدق أاطوم
اهنيب تاقÓع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت بق˘ع
هنأا رميحلب  دكأا ،برغملا نيبو
عيبطتلا اذه نأاب ريكذتلا بجو
يذ˘لا ا˘مأا ،تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م م˘ئا˘˘ق
در˘ج˘˘م» و˘˘ه˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م ثد˘˘ح
ةقÓعلا هذه جارخإا وأا ميشسرت
ضضفر ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
رار˘˘حأاو ءا˘˘فر˘˘شش ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘مو

.«ةيلمعلل ةكلمملا
دقف ،رئازجلاب قلعتي اميف امأا

نيبلاطملا نأا ىلإا رميحلب راششأا
نل مهنأا نو˘كرد˘ي» ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘ب
وأا ا˘˘هزاز˘˘ت˘˘با ى˘˘ل˘˘ع اورد˘˘˘ق˘˘˘ي
وأا عيبط˘ت˘لا˘ب ءاو˘شس ا˘ه˘فا˘ع˘شضإا
لظي يتلاو ،«ةئيند ةروانم ةيأاب
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘م
ي˘هو ،«ا˘ح˘شضاو ة˘يوار˘ح˘˘شصلا
يأل اهمعد امود دكؤوت» يتلا

عازنلا افرط هيلع قفتي رايخ
لجأا نم ةيبرغلا ءارحشصلا يف
ةرمعتشسم رخآا يف برحلا ءاهنإا
دكأاو.رميحلب لوقي ،«ايقيرفإاب
هنأا ةموكحلل يمشسرلا قطانلا

ن˘شسح تاردا˘ب˘م ع˘م ةازاو˘م»و
ة˘ي˘با˘ج˘يإلا تاءار˘جإلاو ة˘ي˘ن˘˘لا
فور˘˘ظ ل˘˘ظ ي˘˘ف ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

،تايوتشسملا ةفاك ىلع ةبعشص
ة˘˘ب˘˘ير˘˘م تا˘˘فر˘˘شصت ل˘˘ج˘˘˘شسن
ا˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ل ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خو
ي˘ت˘لا فاد˘˘هألاو بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب
.«كارحلا اهلجأا نم قلطنا

ب يسساسس

عيرسشتلإو ةلءاسسملإ يف
:ينوتيز ،ةباقرلإو

نأأ مداقلأ ناملربلأ ىلع»
«ايقيقح أرود بعلي
عمجتلل ماعلإ نيمأ’إ دكأإ
بيطلإ ،يطإرقميدلإ ينطولإ

رئإزجلاب سسمأإ ،ينوتيز
بعلي نأإ ةرورسض ىلع ،ةمسصاعلإ
نع قثبنملإ ناملربلإ
ةيعيرسشتلإ تاقاقحتسس’إ
يف«ايقيقح إرود» ةمداقلإ
،عيرسشتلإو ةباقرلإ ،ةلءاسسملإ

دنجتلإ ىلإإ هبزح يلسضانم ايعإد
مئإوقو تاباختن’إ حاجنإ’

ىلع ،ينوتيز  حسضوأإو.بزحلإ
ةينطولإ ةنجللإ لاغسشأإ سشماه
نإوج تايعيرسشتل ريسضحتلل
هنأإ ،بزحلإ ىوتسسم ىلع ،مداقلإ
مداقلإ ناملربلإ بعلي نأإ دب’»
،ةلءاسسملإ يف ايقيقح إرود
ىلإإ إريسشم ،«عيرسشتلإو ةباقرلإ

ءانبل عيرسشت ةسسسسؤوم» هنوك
لوزت ’ ةيقيقح تاسسسسؤوم
لاجر ةسسسسؤومو لاجرلإ لإوزب
اهتيلوؤوسسم لمحتت تإءافكو
ىلع لوسصحلل اناكم سسيلو
.«دسسافلإ لاملإ بيلغتو ةناسصحلإ

نأإ ،قايسسلإ تإذ يف فاسضأإو
تايعيرسشتلإ ىلع لوعي عيمجلإ
«ةيعون ةلقن» ثإدحإ’ ةمداقلإ

تإءافكلإ جامدإإ لÓخ نم
عمجتلإ كلذكو ،بخنلإو
رداقلإ» يطإرقميدلإ ينطولإ

حاجنإإو يدحتلإ عفر ىلع
ةمداقلإ ةيباختن’إ ةطحملإ

نع ابرعم ،«هيلسضانم دنجتب
عيرسشتلإ ةرتف نوكت نأإ يف هلمأإ
نإركنو لمع ةرتف» ةمداقلإ
رئإزجلاب سضوهنلل تإذلإ

،ةبسسانملابو.«اهريوطتو
لمعت ةنجللإ نأإ ينوتيز  فسشك
ىلع ،سسمأإ ،اهل ءاقل رخآإ يف
ةقداسصملإو تافلملإ يف لسصفلإ»

ةطلسسلإ ىلإإ اهميدقت لبق اهيلع
ةلقتسسملإ ةينطولإ
يقلت نع انلعم ،«تاباختنÓل
تافلم نم «ريبك ددع»ـل بزحلإ
نم حسشرتلإ يف نيبغإرلإ
.مهريغو نيلسضانملإ

ب سضاير

يئا‰إ’إ ةدحتŸإ ∙أ’إ جمانرب عم نواعتلاب

ةمشصاعلاب أدغ مأدتشسŸأ يوقاطلأ لاقتن’أ لوح ةودن

ناسضمر ‘ حيوإÎلإ ةÓسص ةماقإ’ ابسس–

يحشصلأ لوكوتوÈلاب مأزتل’أ ¤إأ وعدي يدهملب

:رميحلب ،زإزتبإ يأ’ عسضخت نلو ’ اهنإإ لاق

تباث فقوم ةلداعلأ اياشضقلل رئأز÷أ معد

يوقاطلا لاقتنلا ةرازو مظنت
دعبو ادغ ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
ممألا ج˘ما˘نر˘ب ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ،د˘غ
ةودن رئازجلاب يئام˘نإلا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

مادتشسملا يوقاطلا لاقتنلا لوح
نايب ضسمأا دافأا امبشسح ،ركتبملاو
ردشصملا تاذ حشضوأاو.ةرازولل
راطإا يف جردنت ةرهاظتلا هذه نأا
م˘˘مألا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل را˘˘كت˘˘بلا ما˘˘يأا
ناونع تح˘ت ي˘ئا˘م˘نإلا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
لاقتنا وحن :1202 راكتبلا مايأا»

«ر˘˘كت˘˘ب˘˘مو ماد˘˘ت˘˘˘شسم يو˘˘˘قا˘˘˘ط
يلود˘لا ز˘كر˘م˘لا ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ي˘شسو
.لاحر فيطللا دبع تارمتؤوملل

ديدعلا ءاقللا اذه يف كراششيو
فلتخم يلثمم نم نيلعافلا نم
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لاو ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا
ضصا˘˘خ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لاو
ة˘لا˘كو˘لا ل˘˘ث˘˘م ،ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
لامعتشسا ديششرتو ةيقرتل ةينطولا
عاطقو يندملا عمتجملاو ،ةقاطلا

زكر˘م ل˘ث˘م را˘كت˘بلاو ثو˘ح˘ب˘لا
زكرمو ةددجتملا ةقا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت
ف˘شصن ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ي˘ف ثح˘ب˘˘لا
ز˘كر˘م˘لاو ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘قاو˘˘ن˘˘لا
ي˘˘˘˘ف ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
يداونلا اذ˘كو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كتو˘ي˘ب˘لا
ممألا جمانر˘ب ر˘فو˘ي˘شسو.ةيملعلا
ةربخلا ا˘شضيأا ي˘ئا˘م˘نإلا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ةيلودلا براجتلا ضضرعل ةيلودلا

اذ˘ه ي˘ف ةد˘ي˘ج˘لا تا˘شسرا˘م˘˘م˘˘لاو
لوح ةودنلا روحمتتشسو.لاجملا
لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا عو˘شضو˘م˘لا
ضصوشصخلا هجو ىلعو يوقاطلا
ماع لولحب ةموكحلا ةيجيتارتشسا

جمانربلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف0302
ةددجتملا ةقاطلا ريوطتل ينطولا
ة˘˘مزÓ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ع Ó˘˘شضف
ضشاعتنلا يف اهرودو اهعيرشستل
رو˘ه˘ظو يدا˘شصت˘قلا ع˘يو˘ن˘ت˘˘لاو
ضصرف قلخو تاكرششلا نم جيشسن

ةيمنتلا راطإا يف «ءارشضخ» لمع
.دÓبلل ةيعامت˘جلاو ة˘يدا˘شصت˘قلا

نأا ى˘˘˘لإا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ را˘˘˘˘ششأاو
امهل نوكيشس راكتبلاو ثحبلا»
ليعفتل ماه رود لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
ىلع ةديدجلا بعششلا هذه ةيمنت
وجرملا فدهلا نوك عشساو قاطن
يف ايشسيئر Óعاف رئازجلا لعج وه
.«يملاعلا ةددجتملا ةقاطلا قوشس
ة˘˘شصر˘˘ف» ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘˘كششيو
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل «ة˘ي˘˘تاو˘˘م
تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘ت˘ل ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا تا˘˘ه˘˘جوو
نم كلذو ةفدهتشسملا تلاجملاب

تاششروو ضشاقنلا تاقلح لÓخ
ميظنت متيشس امك.ةبقترملا لمعلا

ىلوألا عوشضو˘م ضشا˘ق˘ن ي˘ت˘ق˘ل˘ح
ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت»
راكتبلا» ةيناثلاو ةقاطلا ةيلاعفو
يف ةورثلا قلخو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
ةيلاعفو ةددجتملا تاقاطلا لاجم
.«ةقاطلا

ب يسساسس

ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘ششلا ر˘˘يزو ا˘˘عد
ضسمأا يدهملب فشسوي فاقوألاو
عو˘˘م˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘م
او˘ل˘شصاو˘ي» نأا ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘شصم˘˘لا
يحشصلا لوكوتور˘ب˘لا˘ب ماز˘ت˘للا
يف حيوارتلا ةÓشص مهتيدأات ءانثأا
.«لبقملا ناشضمر رهشش

،قايشسلا اذه يف يدهملب  هبنو
ر˘˘ج˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ب ه˘˘ما˘˘ي˘˘˘ق لÓ˘˘˘خ
ةديدجلا ةيوازلا ءاششنإل ضساشسألا
م˘˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ن˘˘ب د˘˘م˘˘حأا يد˘˘˘ي˘˘˘شس
نيع ةيدلبب ةيمشساقلا ةينامحرلا
ثار˘ت˘كلا مد˘ع ى˘˘لا ءار˘˘شضخ˘˘لا
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصو ن˘˘˘˘˘م ضضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل

مهجعز˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ششو˘ششم˘لا»ـب
ه˘ت˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ر˘ها˘˘ب˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ةحئاج ةبراحم لاجم يف رئازجلا

ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ ،91‐ديفوك
لاقو.«ةيدجشسملا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ضصو˘˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

:نيلشصملل همÓك اهجوم كلذك
ه˘ي˘ف تق˘ل˘غأا يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف»
نأا مكنم ديرأا ،ايلك اهلاجم لودلا
لو يحشصلا لوكوتوربلا اوقبطت
نود˘ير˘ي ن˘يذ˘لا ى˘لإا او˘ع˘م˘˘ت˘˘شست

ي˘ح˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ر˘˘شسك
ي˘ف ي˘ح˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا دا˘˘شسفإل
ى˘لإا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ي˘عاد ،«دÓ˘ب˘لا

نيب ل˘فا˘كت˘لاو رزآا˘ت˘لا ةرور˘شض»
ر˘ه˘ششلا لÓ˘خ ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا
يدهم˘ل˘ب  دا˘ششأا ا˘م˘ك.«ليشضفلا
معد لاجم يف نييرئازجلا رودب
نم ةي˘ن˘يد˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءا˘ششنإا
هب ماق ام رارغ ىلع اياوزلا اهنيب
ةعطق حنم يذلا نينشسحملا دحأا
ةيواز اهيلع ىنبتشس يتلا ضضرألا
م˘˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ن˘˘ب د˘˘م˘˘حأا يد˘˘˘ي˘˘˘شس
نيع ةيدلبب ةيمشساقلا ةينامحرلا
5 ىلع ع˘بر˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ءار˘شضخ˘لا

.تاراتكه
ب يسساسس
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بق˘˘˘ع ،ي˘˘˘نو˘˘˘ت˘˘˘˘يز بل˘˘˘˘ط
عامتجلا يف ضسمأا ،هتكراششم
ةينقت قير˘ط ن˘ع ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
نم ،دعب نع يئرملا رشضاحتلا

˘˘ماز˘˘˘لإا تا˘˘˘شسارد˘˘˘لا بتا˘˘˘كم
رتفد دونب ذيفنتب تاشسشسؤوملا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا طور˘˘ششلا
ن˘ي˘شسح˘تو تا˘ن˘كشسلا زا˘ج˘˘نإا
˘˘مد˘˘عو ،لا˘˘غ˘˘ششألا ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن
لخت ةكرشش يأا عم حماشستلا
دقعلا خشسفب ارمآا ،دقعلا دونبب
.كلذ رمألا ىشضتقا نإا اهعم

هنإاف ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ بشسحو
تا˘ن˘كشس م˘ي˘ل˘شست ن˘˘كم˘˘ي ل»
لاجآا تددح نإاو ىتح ةئيدر
ىلإا عيمجلا اي˘عاد ،«م˘ي˘ل˘شست˘لا

ماز˘ت˘للاو ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ةرور˘شض
. طورششلا رتفدب

لا˘˘ق ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘فو
ا˘شضر˘ع ى˘ق˘ل˘ت ه˘نأا ،ي˘نو˘˘ت˘˘يز
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م Ó˘˘ما˘˘شش
ةين˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تاظحÓم هيف تلجشس ،ءانبلل
عيبلا ةغيشص عيراششم ضضعبب
تايلو فلتخم يف راجيإلاب
هذه عفرب مزتلا ثيح ،نطولا
ةباقرلا فيثكتو تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
عيرا˘ششم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘يرود˘لا
يلثمم عم قيشسنتلاب «لدع»
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ي˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو

ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءاشسؤورو تاشساردلا بتاكمو
فدهلا نأا اريششم ،عيراششملا

ة˘ي˘با˘قر˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
ةدوج تاذ تانكشس ميلشستوه
رتفد هيلمي امل اقفو ةيعونو
. طورشش

ار˘خؤو˘م م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ة˘شصا˘خ ة˘ير˘يد˘م ثاد˘ح˘˘ت˘˘شسا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘نو ةدو˘˘ج ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب
يرود لمعب موقت ،تانكشسلا

ةيناديملا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ل˘جأا ن˘م
قيشسنت˘لا˘ب كلذو ،تا˘ن˘كشسل˘ل
ةفلكملا تائيهلا فلتخم عم
ل˘˘جأا ن˘˘م لد˘˘ع ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘ب

تاظفحتلاو ضصئاقنلا ةجلاعم
ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
.اهحرطو

عا˘م˘ت˘˘جلا نإا˘˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
اذيفنت ءاج ،ضسمأا دقع يذلا
ن˘كشسلا ر˘يزو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
دم˘ح˘م ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
ريدملا عمجو ،يبيرعلب قراط
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
«هريوطتو ن˘كشسلا ن˘ي˘شسح˘ت˘ل

ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا «لد˘ع
ةب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
ن˘يد˘مو˘بو ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نيريدملا ةكراششمب ،يشساقوأا

لد˘ع ة˘لا˘˘كو˘˘ل ن˘˘ي˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ل˘˘كل ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ير˘˘يد˘˘مو
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
. ءانبلل ةينقتلا

 ةلياحتŸا تاكرصشلا دوقع خصسف دكؤوي ةلاكولا Òيصستب فلكŸا ريدŸا

لدع تاششرو لخأد ةباقرلأ فيثكتب رمأوأأ

ز.صسواط

لصصيف ،«لدع» هتيقرتو نكصسلا نيصسحتل ةينطولا ةلاكولا حلاصصم رييصستب فلكملا ماعلا ريدملا رمأا
ةلياحتملا تاكرصشلا عم حماصستلا مدعو تانكصسلا زاجنإا تاصشرو لخاد ةباقرلا فيثكت ةرورصضب ،ينوتيز

. اهعم دقعلا خصسف رمألا ىصضتقا نإاو ىتح نكصسلا ةيعونو ةدوج مرتحت ل يتلا

راحبلا ىلاعأا يف ديصصلا ريوطتو ةيقرتل

رييشستل ىربك باطقأأ3 ءاششنإأ
يرحبلأ ديشصلأ

ةيتلواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا

ةبلطلل ةيشصخششلأ ةمهاشسملأ ضضفخ
ةئاملاب5 ىلإأ نيلاطبلأو

د˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘ششك
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
د˘˘م˘˘حأا د˘˘ي˘˘˘شس ،ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘شصلا
،ةبانع ةيلوب ،ضسمأا ،يخورف
ةماه ةيجيتارتشسا عشضو نع
جا˘ت˘˘نإلا ضصق˘˘ن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
رئازجلاب كامشسأÓ˘ل ير˘ح˘ب˘لا

ريو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع
.راحبلا يلاعأا يف ديشصلا

ءاق˘ل لÓ˘خ،ي˘خور˘ف دا˘فأاو
ةيقرتو ريوطت لوح يوهج
ي˘˘لا˘˘عأا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘شصلا بط˘˘ق
،ةيقرششلا ةقطنم˘لا˘ب را˘ح˘ب˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا
ديشصلا بطق ةيقرتو ريوطت
قيرط نعراحبلا يلاعأا يف
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ن˘˘˘ف˘˘˘شسلاو
قطانملا يف راحبإلاب حمشست
،را˘ح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا˘بو ةد˘ي˘ع˘ب˘لا
ضصي˘شصخ˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘شضلا˘˘ب
.اهتنايشصو اهليهأاتل تاششرو

لÓخ ،ريزولا فششك امك
ة˘˘ثÓ˘˘ث ءا˘˘ششنإا ن˘˘ع ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘ل ىر˘˘ب˘˘ك با˘˘ط˘˘قأا
،راح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا ي˘ف د˘ي˘شصلا

ةبانع بطق يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع
يف ةزابيت بطقو ،ةيقرششلا
ةفاشضلاب ،ىطشسولا ةيحانلا
ةيحانلا يف ثلاث بطق ىلإا
.نطولل ةيبرغلا

لوألا لوؤوشسملا فيشضيو
را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف د˘ي˘شصلا ة˘ب˘ع˘شش ر˘يو˘ط˘ت
عورششلا م˘ت ،را˘ح˘ب˘لا ي˘لا˘عأا
ىلع ىربكلا نفشسلا ءانب يف
ئ˘ناو˘م˘ب تا˘ششرو ىو˘ت˘˘شسم
تاقاطلا لÓغتشساب ،ةيرئازج
.ةيرئازجلا تاشسشسؤوملاو

مت هنأاب ريزولا حشضوأا امك
تاششرو زاجنإا يف قÓطنلا

حÓ˘شصإل ةد˘يد˘ج ع˘يرا˘ششمو
ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘شسلا

ىلإا ةفاشضإلاب ،ةطشسوتملاو
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ع˘˘فار ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قإا

جارخإل ةثيدح ةينقت ةزهجأاو
اهحÓشصإاو ةري˘ب˘كلا ن˘ف˘شسلا

.ئناوملا هذه ىوتشسم ىلع
ن˘م م˘ظ˘ن ءا˘ق˘ل˘لا ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل

د˘˘˘ي˘˘˘شصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م فر˘˘˘ط
ةيديشصلا دراوملاو ير˘ح˘ب˘لا
عم قيشسنتلابو ،ةبانع ةيلول
د˘ي˘شصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
نم ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا
عم رواششتلا باب حتف لجأا
نوطششني نيذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
يلاعأا يف ديشصلا لاجم يف
ةيقرششلا ةقطن˘م˘لا˘ب را˘ح˘ب˘لا

ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح اذ˘˘كو
يف رامثتشسلا يف نيبغارلا

.لاجملا اذه
ز .لانم

ا˘ي˘ند˘لا ة˘ب˘شسن˘لا ضضف˘خ م˘˘ت
ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ل˘ما˘ح ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
نع لطاعلا بابششلاو راكفألا
،ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا يوذ ،ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةينطولا ةلاكولا زاهج نمشض
ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو م˘عد˘ل
ى˘لإا ،(ا˘ق˘با˘˘شس جا˘˘شسنأا) «دا˘˘نأا»
ةفلكلا نم ةئا˘م˘لا˘ب5 ةب˘شسن
امدنع رامثتشسÓل ة˘ي˘لا˘م˘جإلا
01 ن˘˘ع را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا ل˘˘ق˘˘˘ي
.اهيواشسيوأا رانيد نييÓم

موشسرم بجومب  كلذ ءاج
52 ددعلا يف ردشص يذيفنت
لمحي ،ةيمشسرلا ةديرجلا نم
هعقو يذلا ،521‐12  مقر
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

ضسرام92 ي˘˘˘˘˘˘˘ف ،دار˘˘˘˘˘˘˘ج
م˘م˘ت˘يو لد˘˘ع˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
موشسرملا نم11و3 نيتداملا
092‐30 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ربمتبشس6 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

طور˘˘˘شش دد˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،3002
با˘ب˘ششل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘˘نا˘˘عإلا
.اهاوتشسمو عيراششملا يوذ

دد˘˘˘ح ،كلذ ن˘˘˘ع ةدا˘˘˘يزو
غلبم» اشضيأا ديدجلا موشسرملا
ئ˘˘فا˘˘كم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ضضر˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ل˘ما˘ح ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
نع لطاعلا بابششلاو راكفألا
ع˘يرا˘ششم˘لا يوذ ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا
ةفلكلا نم ةئاملاب52 ةبشسنب
امدنع ،رامثتشسÓل ةيلامجإلا
01 ن˘˘ع را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا ل˘˘ق˘˘˘ي

.اهيواشسيوأا رانيد نييÓم
ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بشسحو

لوألا ريزولا ىد˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا
ةوطخلا هذ˘ه نإا˘ف ،ةر˘غ˘شصم˘لا
ة˘˘برا˘˘ق˘˘م» ن˘˘م˘˘˘شض جرد˘˘˘ن˘˘˘ت
م˘˘عد˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قا

،عيراششملا باحشصأا ةقفارمو
ضسشسؤو˘ي د˘يد˘ج رو˘˘شصت ق˘˘فو
ة˘ل˘ما˘˘شش ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قا ة˘˘يؤور˘˘ل
ثادحتشسا ماح˘قإا ى˘لإا فد˘ه˘ت
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
ةشسايشسلا بلق يف ةرغشصملا
.«ةلودلل ةيمومعلا

ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘˘م» كلذ ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
ضسي˘˘ئر ى˘˘ع˘˘˘شسم ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
دا˘م˘ت˘˘عا ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘ع˘جا˘ن ة˘يدا˘شصت˘˘قا ة˘˘برا˘˘ق˘˘م
ثادحتشسا  ةيلمع يف ةلاعفو
تاذ عيراششم˘لاو تا˘طا˘ششن˘لا
يدا˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘قلا دودر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ةلاكولا قيرط نع عونتملاو
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘تو م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘م˘كت˘˘شساو ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةذختملا ةديدجلا تاءارجإÓل
ل˘˘جأا ن˘˘مو نأا˘˘ششلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ة˘˘مزÓ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ا˘مد˘ق ي˘شضم˘ل˘ل
اهتقفارم ة˘ي˘قر˘تو ةر˘غ˘شصم˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو ة˘˘˘يدأا˘˘˘تو˘˘˘ح˘˘˘ن
يتلا ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا
ف˘˘ي˘˘شضي ،«ا˘˘ه˘˘ل˘˘جأل تئ˘˘ششنأا
.نايبلا

ةطيبصش ةيمصس

:دمحاب نب ،يقيقح داصصتقاوحن اقلطنم نوكتصس ةحئا÷ا ةمزأا نأا لاق

«رئأز÷اب انوروك حاقل جاتنإأ Úطوتوه يدحتلأ»
تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا ر˘˘˘يزو لا˘˘˘˘ق

،دمحاب نب يفطل ،ةينلديشصلا
نو˘˘كت˘˘شس» ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘˘مزأا نأا

دا˘شصت˘قاو˘ح˘ن اد˘يد˘ج ا˘ق˘ل˘ط˘ن˘م
،«تاف ا˘م كارد˘ت˘شسل ي˘ق˘ي˘ق˘ح
يذلا ريبكلا يدحتلا نأا ادكؤوم
ةيروهمجلا ضسي˘ئر ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا

ضسوريف حاقل جاتنا نيطوتوه
‐دي˘فو˘ك» د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
.رئازجلاب «91

ةملك ي˘ف ،د˘م˘حا˘ب ن˘ب لا˘قو
ي˘ن˘طو ى˘ق˘ت˘ل˘م لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘˘لأا
تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا» ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘˘ت
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شسإا ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا

تهجاو» اندÓب نإا ،«تايدحتو
ىر˘˘ب˘˘ك تا˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت لاز˘˘˘ت لو
ة˘با˘ج˘ت˘شسا تعد˘ت˘˘شسا ،ة˘˘ما˘˘هو
ة˘˘ع˘˘شساو ،فار˘˘طألا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م
ة˘ل˘ماـششو ة˘قـ˘ّشسنـمو قا˘ط˘˘ن˘˘لا
ةيمومعلا تاطلشسلا نم لكل
يف نيلعا˘ف˘لاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
ة˘ي˘نلد˘ي˘˘شصلا داو˘˘م˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
لجأا نم ةيبطلا تامزلتشسملاو
انوروك ضسوريف «ةمزأا يطخت
.دجتشسملا

تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو را˘˘ششأاو
تا˘ماز˘ت˘لا ى˘لإا ،ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘شصلا

يشضملاب» ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ريرحتو ةورثلا قلخوحن امدـق
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م دا˘˘˘شصت˘˘˘قلا
ة˘ي˘قر˘ت لÓ˘خ ن˘م دار˘ي˘تـشسÓ˘ل
ن˘ع ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م ة˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شس ق˘˘˘ير˘˘˘ط
تا˘حو˘م˘ط˘˘لا ع˘˘م ى˘˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ت

روحم رئازجلا لعجل ةديدجلا
ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي ا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
تاءافكلاو ريوطتلاو راكتبلا

ةكرتششم تاحو˘م˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘تو
اذه يف نيلعافلا فلتخم نيب
ضصر˘ح»ـب ار˘˘كذ˘˘م ،«لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ريفوت ىلع ةيروهمجلا ضسيئر
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ل ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لا ل˘˘˘ك
يف اه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘لا تا˘ماز˘ت˘للا
نامشض ىلإا ةيمار˘لاو ه˘ج˘ما˘نر˘ب
عم ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا داو˘م˘لا ةر˘فو
%07 يلحملا جا˘ت˘نإلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ن˘˘م
ة˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘شصلا ضسير˘˘˘˘˘˘˘كتو
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘˘نلد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
،تاورثل˘ل د˘لو˘م ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ةميقلا تاذ تاجتنم عينشصتو
ىلإا ةفاشضإلاب ؛ةيلاعلا ةفاشضملا
ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت
ةرو˘˘تا˘˘ف ضضف˘˘خ ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ؛دار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسلا
.«ريدشصتلاوحن

نأا ،د˘˘˘م˘˘˘حا˘˘˘ب ن˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
ةموظنم  ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ه˘عا˘ط˘ق
ةلثـتم ةنيتم ضسشسأا ىلع ةينبم
ن˘˘م ة˘˘يرذـج تا˘˘حÓ˘˘شصإا ي˘˘ف
قا˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
نيكمتل يميظنتلاو يعيرششتلا
ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا لا˘˘˘ج˘˘˘م ح˘˘˘ت˘˘˘فـت
ةجلاع˘م د˘شصــق ،ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا

تل˘˘جأا ن˘˘م تلÓ˘˘ت˘˘خلا ل˘˘˘ك
خا˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شس
اذه يف يداشصتقلا رامثتشسلا
قو˘˘شسلا ما˘˘ح˘˘ت˘˘قل ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

،ين˘طو˘لا جا˘ت˘نإلا˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةشسا˘ي˘شس ءا˘ن˘ب˘ل يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل

ة˘ي˘نلد˘ي˘شص ة˘عا˘ن˘شصل ةد˘يد˘˘ج
نو˘كت˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘مو ة˘ي˘شسفا˘˘ن˘˘ت
ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح Ó˘يد˘˘ب
تاد˘˘ئا˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا
.تاقورحملا

م˘ت ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا ح˘˘شضواو
فوقولل ةقلخأا ةشسايشس جاهتنا

،ي˘نلد˘ي˘شصلا عا˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ج˘ي˘شسن˘لا ن˘ي˘شسح˘تو ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘ب
،يلحملا ينلديشصلا يعانشصلا

ةينوناق ةمظنأا عشضو لÓخ نم
طبشضو ميظنتل فدهت ريياعمو
تاشسشسؤوملل ةلوخ˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
ةينلديشصلا داو˘م˘ل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

لتخمب ةيبطلا تامزل˘ت˘شسم˘لاو
،عينشصت تاشسشسؤوم نم اهعاونأا
ع˘يزو˘تو دار˘ي˘ت˘شساو لÓ˘غ˘ت˘شسا

نامشضب اهمازـلإا عم ،ريدشصتو
داوم˘لا ة˘مÓ˘شسو ةدو˘جو ةرـفو
ة˘ط˘ششنأا ة˘شسرا˘م˘م جاردإا اذـكو
ةفلكملا كلتل ريوطتلاو ثحبلا
.عينشصتلاب

ر˘˘يزو˘˘لا فر˘˘ششأا ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘˘ل
ةنجل بيشصنت ىلع ةبشسانملاب
مشضت يتلا نييدايع˘لا ءار˘ب˘خ˘ل˘ل

ةذتا˘شسأا ن˘م ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
ن˘ي˘ث˘حا˘بو ءا˘ب˘طأاو ن˘ي˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج
تاشصشصختلا لج يف ءاربخو
داو˘م˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يف تاءافك يوذو ةينلديشصلا
.يدايعلاو يملعلا لاجملا

ةطيبصش ةيمصس

،ايصسفن ىصضرملاب مهفصصو
:بوبعج

ةيطأرقوريبلأ»
نولوؤوشسم اهشضرفي
 «ريمشضلأوميدع

نامصضلاو لمعلا ريزو دكأا
،بوبعج يمصشاهلا ،يعامتجلا
ةنمقر ةيمهأا ىلع صسمأا
لجأا نم  ةماعلا تامدخلا
تاصسرامملا ىلع ءاصضقلا
عاطقلا يف ةيطارقوريبلا
  .يرادإلا

هصسؤورت لÓخ ،بوبعج دافأاو
ينطولا عامتجلا لاغصشأل

ميقأا يذلا فيظوتلا يريدمل
نامصضلل ايلعلا ةصسردملاب
تحت ،ةمصصاعلاب يعامتجلا
قيصسنت... ةنرصصعلا» راعصش
ةيمومع ةمدخ لجأا نم مكحم
ةبراحم نأا ،«نصسحأا
نيب نم دعت ةيطارقوريبلا
صسيئرو ةموكحلا تايولوأا
بترتي امل ارظن ةيروهمجلا

 .رامثتصسÓل ليطعت نم اهنع
ديدع » نأا ريزولا راصشأاو

اروطت تفرع تاعاطقلا
ليقارع لول ،اريبك
اهصسرامي يتلا ةيطارقوريبلا

افصصاو «نيلوؤوصسملا صضعب
نييصسفنلا ىصضرملا»ـب مهايإا

فاصضأاو.«ريمصضلا يميدعو
نأا ،لصصتم قايصس يف ،بوبعج

تدقفأا تاصسرامملا هده لثم
ةرادإلا يف ةقثلا نطاوملا

ةقثلا عاجرتصسا» نأا افيصضم
ةيفافصشلا ءاصسرإاب نوهرم
.«فاصصنإلاو
ريزو اعد ،ىرخأا ةهج نم
يعامتجلا نامصضلاو لمعلا
طيصسبت ةرورصض ىلإا
ةيرادإلا تاءارجإلا

ةرورصض ىلع اددصشم ،اهتنمقرو
نيصسحتل دوهجلا فيثكت
عاطقلا اهرفوي يتلا تامدخلا

صسيصسحتلا قيرط نع
.تاراطإÓل رمتصسملا هيجوتلاو
نيصسحت ىلإا بوبعج اعد امك
للموأا للك نود يرادإلا لمعلا
لكب تامولعملا هيجوتل
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ةينطولا ةنجللا ضسيئر دكأا
ةيمرك ،ضضراعملا ي˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
ع˘˘˘م لا˘˘˘شصتا ي˘˘˘ف ،مÓ˘˘˘عو˘˘˘ب
نأا ضسمأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا»
مدق ىلع ةيراج تاريشضحتلا

نم رثكأا حتف لجأا نم قاشسو
ىوتشسملا ىلع ضضرعم005
داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا كلذو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ثيح ،كرابملا ناشضمر رهششل
اعلشس ضضرعت نأا رظتنملا نم
ةشضفخنمو ةيشسفانت را˘ع˘شسأا˘ب
تÓ˘ح˘م˘لا را˘ع˘شسأا˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م
ةمدخ وه فدهلاو ،قاوشسألاو
ة˘شصا˘خ ط˘ي˘شسب˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ن˘يأا ل˘ي˘شضف˘لا ر˘ه˘˘ششلا لÓ˘˘خ
.رشسألا ةينازيم فعاشضتت

‐ ديحولا لكششملا نأا ريغ
˘˘˘‐ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضي
هذه بيشصنت ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلاو˘ه
لو˘˘شصح˘˘لا نود ضضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا

نم مغرلا ىلع ضصخرلا ىلع
ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ع تا˘ب˘ل˘˘ط عاد˘˘يإا

،ةيرادإلا تاعطاقملا ىوتشسم
‐ حلاشصملا هذه «لطامتت» ذإا
ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ‐ة˘˘ي˘˘مر˘˘ك لو˘˘ق˘˘˘ي
ىلإا م˘ه˘ع˘فد ا˘م م˘ه˘ل ضصخر˘لا
لجأا ن˘م ةلو˘لا˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘شسلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست
ةيطار˘قور˘ي˘ب ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لاو
مهطاششن لقرعت يتلا ةرادإلا

.نمز ذنم
د˘ق ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تنا˘كو

هذ˘ه ل˘ث˘م ح˘ت˘ف ى˘˘ل˘˘ع تح˘˘لأا
ل˘ي˘ب˘ق ضضرا˘ع˘م˘لاو قاو˘شسألا
ةمدخ ليشضفلا ناشضمر رهشش
.طيشسبلا نطاوملل

ضسي˘˘ئر نا˘˘ك ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
نييفر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
دق راونلوب رهاطلا نييرئازجلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو ن˘م بل˘˘ط
ضصخر˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شست˘˘˘ب
لجأا نم ضضراعملا يمظنمل
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘˘م ح˘˘˘ت˘˘˘ف
. ناشضمر لÓخ ةيراجتلا

ةنجل ضسيئر ناف ،ريكذتلل
دكأا دق ناك ضضراعملا ميظنت
ي˘م˘ظ˘ن˘˘م ضضع˘˘ب نأا ا˘˘ق˘˘با˘˘شس
ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘شصح ضضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘م م˘ه˘طا˘ششن ثع˘˘ب˘˘ل ضصخر
ةدوعلاب مهتحرف نأا ريغ ،ديدج
دعب Óيوط مدت مل لمعلا ىلإا
مايأا ضصخرلا مهنم تبحشس نأا
،اهي˘ل˘ع م˘ه˘لو˘شصح ن˘م ط˘ق˘ف
ببشست اذه رارقلا نأا اريششم
نيمظنملل ةربتعم رئاشسخ يف
تشسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘يلو ي˘˘˘ف
دحأا رشسخ نيأا ،Óثم ةديعشسو
54 برا˘ق˘ي ا˘م ن˘ي˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘لا˘كت˘ك م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
مدقت نأا لبق ،ضضرعملا زيهجت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
  .ةلوهجم بابشسأل هئاغلإا

ةلا˘ط˘ب˘لا ح˘ب˘شش نأا فا˘شضأاو
ل˘ما˘ع ي˘ف˘لألا ة˘بار˘ق درا˘ط˘˘ي
اوحشضأا ،مظ˘ن˘م005 مه˘ن˘م

بقع ن˘ي˘ما˘ع ذ˘ن˘م ل˘خد نود
بب˘شسب م˘˘ه˘˘طا˘˘ششن د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
ة˘ح˘ئا˘جو ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا كار˘˘ح˘˘لا

ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ع˘˘فد ا˘˘˘م ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نم ةراجتلا ةرازوب داجنتشسلا
ةدوعل˘ل م˘ه˘ل ضصي˘خر˘ت˘لا ل˘جأا
ةشصاخ مه˘طا˘ششن ة˘لواز˘م ى˘لإا
ةعومجمب مهبلط اوقفرأا مهنأا

ىلإا اهومد˘ق تا˘حار˘ت˘قلا ن˘م
ةنجللا ىلإاو ةينعملا ةرازولا
ءابو ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا

ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
طور˘˘شش ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘شست
ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ءلؤوه دعو ثيح ،هب لومعملا
م˘˘˘ه˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘شسلا لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف‐
ةاعارمب ‐ مهطاششن فانئتشساب
ل˘م˘ع˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا
لامعلا نم ةئاملاب05 ةبشسنب
ضضر˘˘ع˘˘لا طور˘˘شش م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
يأل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘لاو
ل˘˘ق˘˘ن ه˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م كا˘˘˘كت˘˘˘حا
.ىودعلا

نأا حشضوأا دق ،ةيمرك ناكو
ضسكعني مل مهطاششن فيقوت
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شس

،بشسحف لامعلل ةي˘عا˘م˘ت˘جلا
يف هتم˘ها˘شسم ى˘لإا هاد˘ع˘ت ل˘ب
ة˘يزاو˘م˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا
ةعاب˘لا ضضع˘ب ر˘ط˘شضا ا˘مد˘ع˘ب
مهعلشس ضضر˘ع ى˘لإا را˘ج˘ت˘لاو
يف تاقرطلاو ةفشصرألا ىلع
يو˘˘˘ح˘˘˘ت تاءا˘˘˘شضف با˘˘˘ي˘˘˘˘غ
.مهطاششن

ضضراعملا يمظنم نأا املع
هذه ميظنتب نوموقي ام ةداع
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا
تا˘˘˘حا˘˘˘شسلاو تا˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
اموي51 ةد˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
يف ماعلا يف نيترم لدعمب

.ةيدلب لك

 ليقارعلا عفر راظتنا يف «ةيصسفانت» نوكتصس راعصسألا

ناشضمرل دأدعتشسأ ةمحرلل قوشس005 نم رثكأأ حتف

ب.صضاير

صسوريف راصشتنا عم ةازاوم هرارقإا نم ماع نم رثكأا دعب صضراعملا ميظنت طاصشن نع ديمجتلا عفر اريخأا مت
.كرابملا ناصضمر رهصشل ادادعتصسا ينطولا ىوتصسملا ىلع ةمحرلل قوصس005 نم رثكأا حتف رظتني ثيح ،انوروك

ةيمويلا قوصسلاب لصشنلاب موقت

تليشسمشسيتب ةقرشسلأ فÎ– ةأأرمأ ىلع ضضبقلأ

ن˘˘مألا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘˘مأا˘˘ب ضسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا

كي˘كف˘ت ن˘˘م ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو
ةقرشس فرتحت رارششأا ةعامج
ط˘شسو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

40 نم ةنوكتم ةياجبب ةنيدم
.ضصاخششأا

يقلت دع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
د˘ي˘ف˘ي ا˘غÓ˘ب ن˘مألا ح˘لا˘˘شصم
دنعو ،ةقرشس ة˘ي˘ل˘م˘ع دو˘جو˘ب
نيع ىلإا نمألا رشصانع لقنت
رو˘˘˘˘ف او˘˘˘˘ظ˘˘˘˘حل نا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا

ل˘ح˘م˘لا را˘ت˘شس نأا م˘ه˘لو˘˘شصو
،حو˘ت˘˘ف˘˘م ف˘˘شصن يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

عزان دو˘جو م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘لو
لخدم نم برقلاب ريماشسملا

تامزلتشسم عيبب ضصاخ لحم
ا˘˘م˘˘ك ،تارا˘˘ي˘˘شسلا ق˘˘حاو˘˘ل و
عون نم ةرايشس دجاوت اونياع
ة˘م˘قر˘˘م ،«لو˘˘ب˘˘ما˘˘شس و˘˘نور»
ة˘˘نو˘˘كر˘˘˘م ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
.لحملا نم برقلاب

ةطرششلا رشصانع جولو دعب
ضضبقلا مت لحملا لخاد ىلإا

حوارتت ضصا˘خ˘ششأا40 ى˘ل˘ع
72 ىلإا81  نيب ام مهرامعأا
مهتزوح˘بو ن˘ي˘شسب˘ل˘ت˘م ة˘ن˘شس
.تاقورشسملا

رثع ضشيتفتلا ةيلمع لÓخ
حا˘ت˘ف˘م ى˘ل˘ع م˘هد˘حأا ةزو˘ح˘ب
برق˘لا˘ب ة˘نو˘كر˘م˘لا ةرا˘ي˘شسلا

ةدعم تناك يتلا لحملا نم
.تاقورشسملا لقنل

ر˘ق˘م ى˘لإا م˘هدا˘ي˘ت˘قا د˘ع˘˘بو
ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘˘م م˘˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإاو تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘شض ي˘ئاز˘ج
ةيعمج نيو˘كت ة˘ي˘شضق ل˘جأل
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘قر˘˘شسلا ،رار˘˘˘ششأا
،ليللا فورظ رفاوت عم ضسبلت
راشضحتشساو ،ددعتلا ،رشسكلا

˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ة˘ب˘كر˘م
ردشص ثيح ،ةشصتخملا ةباينلا
عاديإا رمأا مهقح يف

ت . ك

ةيئاشضقلا ةطر˘ششلا تز˘ج˘ح
ةيمك ،ةيادرغ ةيلو نمأل ةعباتلا
ن˘˘˘م ضصر˘˘˘ق3883 ا˘˘˘هرد˘˘˘ق
نم ددع ربع ،ةيلقعلا تارثؤوملا
ةيرشضح قطانمب ةبقارملا طاقن

رهشش نم لوألا عوبشسألا لÓخ
هب دافأا امبشسح ، يراجلا ليرفأا
لاشصتلا ةيلخ ضسمأا هترششن نايب
كلشسلا تاذب ةماعلا تاقÓعلاو
. ينمألا

يتلا ،ةيلمعلا هذه تحمشسو
اه˘ب تما˘ق تا˘ير˘ح˘ت ر˘ثإا تذ˘ف˘ن
فارششإاب ةينمألا ةحلشصملا تاذ
راطإا يف ةيادرغب ةماعلا ةباينلا

بير˘ه˘تو ةر˘جا˘ت˘م˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
نم اهريغو ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ةفنشصملا ةينلديشصلا تاجتنملا
ضضبقلا ءاقلإاب ،«ةشسولهم «اهنأاب

تاذ حشضوأاو.اشصخشش11 ىلع
،متيشس نيفو˘قو˘م˘لا نأا رد˘شصم˘لا
مهميدقت ،قيقحتلا لامكتشسا دعب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
»ـب نو˘ع˘با˘ت˘م م˘هو ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا
ةزايحو رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
يفو تاردخملا يف ةرجاتملاو
عيبلل ةهجوم ةشساشسح تاجتنم
.» بيرهتلاو

ب.صس

ي˘جد˘ي˘ك نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع لا˘ق
ن˘ي˘ع ة˘يلو˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ضصشصخ ه˘عا˘ط˘ق نأا تن˘ششو˘م˘˘ت
ضشغلا عمق˘ل ة˘ب˘قار˘م ة˘قر˘ف27
بار˘ت ل˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م
ر˘ه˘ششل ا˘ب˘شسح˘˘ت اذ˘˘هو ة˘˘يلو˘˘لا

قر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه نأا ثي˘˘ح نا˘˘شضمر
حلاشصملا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت
د˘ح ع˘˘شضو ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘شصا˘خ ة˘برا˘˘شضم˘˘ل˘˘ل
ة˘ع˘شساوو ة˘˘ن˘˘ن˘˘ق˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا˘˘ب
.كÓهتشسلا

نأا ثدحتملا فاشضأا هتهج نم
عيبلا مامأا بابلا تحتف ةرازولا
ةدودحم ر˘ي˘غ ةر˘ت˘ف˘ل ج˘يور˘ت˘لا˘ب
داو˘م˘لا د˘يد˘ح˘تو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت نود
ثيح تاشضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
راعشسألا رشسكل ءارجإلا اذه يتأاي
ءانت˘قا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل حا˘م˘شسلاو
راعشسأا˘ب تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عيب˘لا نأا Ó˘ئا˘ق فدرأاو ة˘لو˘ق˘ع˘م
ةياغ ى˘لإا ر˘م˘ت˘شسي˘شس ج˘يور˘ت˘لا˘ب
.ديعلا موي نم يناثلا

 ةنوب Úصسح

ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع تف˘˘قوأا
ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ةأار˘˘˘ما ،تل˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘شسي˘˘˘ت
ي˘ف ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ن˘ي˘˘ع˘˘برألا
.لششنلاب ةقرشس ةيشضق

ن˘˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تح˘˘˘شضوأاو
ةيلمعلا نأا اهل نايب يف ةيلولا

ىو˘˘˘كشش ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تءا˘˘˘˘ج
نم غلبت ةي˘ح˘شض ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت
ن˘مألا˘ب ة˘˘ن˘˘شس12 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘هدا˘˘ف˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا
ةقرشس ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لا ا˘ه˘شضر˘ع˘ت
اهب ةيوديلا اهتبيقح تفدهتشسا

اهدجاوت ءانثأا كلذو تارهوجم
حتف  مت ثيح ،ةيمويلا قوشسلاب

فيثكتو ةيشضقلا يف قيقحت
.ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ديدحتب تادوه˘ج˘م˘لا تل˘ل˘كو
ةأار˘ما ي˘هو ،طرو˘ت˘م˘لا ة˘يو˘˘ه
ىلع اهاياحشض لغتشست تناك
قوشسلا˘ب تÓ˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘شسم
ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت  م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

تا˘˘قور˘˘شسم˘˘لا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شساو
تار˘هو˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

فلم زاجنإا متو ،لاقن فتاهو
اهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘شض ي˘ئا˘شضق
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘˘مأا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل  ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
.تليشسمشسيت

ديمح .ز

ةيران ةجارد Ïم ىلع اناك

لجيجب رورم ثداح ‘ Úشصخشش كÓه

صصاخصشأا40 نم ةنوكم ةعامج يه

ةياجبب ةيراجتلأ تÓحملأ يقراشس كيكفت

تنصشو“ Úع
ناشضمر لÓخ ضشغلأ ةبراحمل لخدت ةقرف27

ةيادرغ

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ضصرق ف’آأ4 وحن زجح

يف ناباشش ،ضسمأا ةليل ضضرعت
ىلإا ،امهرمع نم يناثلا دقعلا

ىلع كلذو ،تيمم رورم ثداح
طبار˘لا نزو˘لا ق˘ير˘ط ىو˘ت˘شسم
.ةناوعلاو لجيج يتيدلب نيب

نت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك نا˘ت˘ي˘ح˘شضلا
امدطشصي نأا لبق ةيران ةجارد
هاجتلا يف ريشست تناك ةنحاششب
.نيليتق امهتدرأا ضسكاعملا

ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘خد˘˘ت ثي˘˘ح

ةد˘حو˘ل˘ل ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ل˘ق˘ن م˘تو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ةعرشسلا حانج ىلع نيتيحشضلا
قيدشصلا دمحم» ىفششتشسم ىلإا
ءا˘ب˘طألا لوا˘ح ن˘يأا ،«ي˘ح˘˘ي ن˘˘ب
نا˘ك رد˘ق˘لا ن˘كل ،ا˘م˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا
ىلإا اشضرعت امهنأاو ةشصاخ ،قبشسأا

ىوتشسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تا˘مد˘ك
ةمدشصلا ةدشش نم كلذو ،ضسأارلا
لبق نم اهاي˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

ر˘ي˘شست تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششلا
ا˘ظ˘ف˘ل ثي˘ح ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘عر˘˘شسب
،ىفششتشسملاب ةريخألا امهشسافنأا
وحن ةرششاب˘م ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل
وج يف ثثجلا ظفح ةحلشصم
ي˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ط˘˘شسو نز˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
د˘قو ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘ح˘˘شضلا ءا˘˘قد˘˘شصأاو
نيتيحشضلا يتدلاو عومد تكبأا

. ىفششتشسملا يف ناك نم لك
ميهارب.ع

ةيرصشب رئاصسخ ةيأا لجصست ⁄

ÂاغتشسÃ ةيبياعششلأ ئطاششب ديشص ةنيفشس حونج
ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششب ضسمأا تح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج

يقرششلا ل˘حا˘شسلا˘ب ة˘ي˘ب˘يا˘ع˘ششلا
ديشص ةنيفشس م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘يلو˘ل
ملع امبشسح ،«بايج» عون نم
ديشصلل ةي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م
متو.ةيديشصلا دراوملاو يرحبلا
ةن˘ي˘ف˘شسلا هذ˘ه حو˘ن˘ج ل˘ي˘ج˘شست
راطإا يف «ضسايلإا رمع» ةامشسملا
اهب موقت يتلا ةيمويلا ةعباتملا
تاطاششن˘ل ة˘ي˘شصو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصلا لو˘˘˘ط˘˘˘شسأا
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ل˘حاو˘شسلا ضسار˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘م˘لا هر˘كذ ا˘م ق˘فو
دراو˘م˘˘لاو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصل˘˘ل
.ي˘ن˘شسا˘نز ظ˘ي˘ف˘˘ح ة˘˘يد˘˘ي˘˘شصلا

غ˘ل˘ب˘ي ي˘ت˘لا ،ة˘ن˘ي˘ف˘˘شسلا تنا˘˘كو
6 اه˘شضر˘عو ار˘ت˘م02 اه˘لو˘ط
ةيداع ديشص ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،را˘ت˘مأا
ئ˘طا˘شش ن˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
كلاملا دبع نب ةيدلبب ةيبياعششلا

قرشش رتمول˘ي˘ك73) نا˘˘شضمر
تاذ ف˘˘˘ي˘˘˘شضي ،(م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم
ديشسلل اقفو ،متي ملو.لوؤوشسملا

ر˘ئا˘شسخ يأا ل˘ي˘ج˘شست ،ي˘ن˘شسا˘نز
مل امك ةنيفشسلل ةبشسنلاب ةيدام

ةيرششب رئاشسخ يأا ليجشست متي
نم نوكملا اهمقاط فوفشص يف
.ةراحب6و نا˘بر ضصا˘خ˘˘ششأا7
ةشصتخملا حلا˘شصم˘لا مو˘ق˘ت˘شسو
قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ق˘حل تقو ي˘ف
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه تا˘شسبÓ˘˘م لو˘˘ح
هذ˘ه حو˘ن˘ج با˘ب˘˘شسأا ة˘˘فر˘˘ع˘˘مو
اهئانب خيرات دوعي يتلا ةنيفشسلا
تاذ هيلإا راششأا امك ،5002 ىلإا
.ردشصملا

فيرصش نب قوراف

ريغو ردصصملا لوهجم
كÓهتصسÓل حلاصص

غلك0082 زجح
للخملأ لفلفلأ نم
جيريرعوب جربب

ةقرفلا دارفأا زجح
ينطولا كردلل ةيميلقإلا

جرب قرصش ،رصصانعلاب
ةربتعم ةيمك ،جيريرعوب
هجوملا للخملا لفلفلا نم
روحم ىلع  كÓهتصسÓل
.برغ قرصش راّيصسلا قيرطلا

لخدت يتلا – ةيلمعلا تمتو
تاطاصشنلا ةبقارم راطإا يف
علصسلا ةكرحو ةيراجتلا

ناصضمر رهصشو انمازت
دارفأا مايق  لÓخ ،–ليصضفلا

كردلل تاقرطلا نمأا ةقرف
،تورغات نيعب ينطولا
ىلع دصس يف ،ةيلولا قرصش
،راّيصسلا قيرطلا ىوتصسم
ةداز نيع تامدخلا ةطحمب
دعب .ةنحاصش فيقوتب ،
،اهصشيتفتو اهقئاثو ةبقارم

داوم ىلع اهلخادب رثع
04 لخاد ةأابعم ةيكÓهتصسا

ولد لك ،رتل002 ةعصسب ولد
لفلفلا ةدام نم غك07 هب
ردقي يلامجإا نزوب للخملا

. غلك0082 ـب
عيبلل ةهجوم تناك ةعلصسلا

،برغلا تايلو ىدحإاب
ردصصم نع راصسفتصسلا دعبو
ةلوهجم اهنأا نيبت ،ةعلصسلا
ةحلاصص ريغو ردصصملا
اهيف مدعني امك ،كÓهتصسÓل
مت ثيح ينوناقلا مصسولا

. اهفÓتإل ةعلصسلا زجح
فيرصش نب قوراف
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لعششُت يتلا ةحلشسملا تاهجاوملا
يتقطنم يف ،مويلا نادوشسلا برغ
ه˘جو ى˘ل˘ع ف˘ير˘شسلاو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ف˘˘شص ل˘˘م˘˘ح˘˘ت نأا ّح˘˘شصي ،ّضصا˘˘خ
ةلباقلا رؤوبلاو ،ةيلهألا تاعارشصلا

،يتلاو ؛ًا˘قا˘ط˘ن ع˘شسوأا تارا˘ج˘ف˘نل
ًا˘ما˘م˘ت د˘ي˘ع˘ت˘˘شست ل ا˘˘ه˘˘نأا حل ْنإاو
زواجت˘ت ،ة˘ي˘ل˘هألا بر˘ح˘لا مو˘ه˘ف˘م
ة˘غ˘ي˘˘شص ة˘˘عرا˘˘شست˘˘م تا˘˘عا˘˘ق˘˘يإا˘˘ب
وأا ضضرأا ىلع ةيلحملا تاعزانملا

.كلت وأا ةليبقلا هذه ذوفن وأا ىعرم
،ا˘م˘بر ر˘ط˘خألا بنا˘ج˘لا ي˘ف ،ا˘˘ه˘˘نإا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘شسا ن˘˘˘م ًا˘˘˘شضيأا ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق
ى˘˘لإا تشضفأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
،روفراد ميلقإا يف ةيمادلا ةاشسأاملا
تع˘˘قوأاو ،3002 ة˘ن˘شس ن˘م ءاد˘ت˘˘با
رثكأا ترّجهو ليتق فلأا003 ةبارق
تشسيلو ؛ةمشسن نييÓم ةثÓث نم
˘مو˘ي˘لا ّد˘ع˘ُت ي˘ت˘لا ،ى˘ل˘ت˘ق˘˘لا داد˘˘عأا
ة˘ح˘شضاو ةر˘كذ˘ت ىو˘شس ،تا˘ئ˘م˘لا˘ب
نادوشسلا برغ تلمشش ةلثامم لاحب
.ةنشس81 ذنم
ّنأا˘˘ب ،ءاد˘˘ت˘˘با ،ر˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘لا ّح˘˘˘شصي
لإا ة˘˘˘ّمأا /ة˘˘˘˘لود ضسي˘˘˘˘ل نادو˘˘˘˘شسلا
ةينثإاو ةيفارغميد تايطعم ىنعمب
ةيخيراتلا كلت نع Óًشضف ،ةيوغلو
˘ماود˘لا ى˘ل˘ع ضضر˘ف˘ت ،ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لاو
ًابلاغ ةيعزا˘ن˘ت ة˘ي˘لد˘ج تا˘غا˘ي˘شص
ماقملا يف ًاقب˘ط ؛ًاردا˘ن ة˘ي˘ق˘فاو˘تو
ةمكاحلا ةطلشسلا ةعيبطل ،لّوألا
ماز˘ت˘للا ع˘ئا˘ب˘طو ،مو˘طر˘خ˘لا ي˘ف
لامششلا نيب قيثاوملاو تاقافتلاب
:ّقدأا و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ،يأا .بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو
قباطتلاو ،دعابتلاو مهافتلا دودح
نيب ‐ماشصخلاو مÓشسلاو ،رفانتلاو
،ةفل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ن˘ثإا ة˘عو˘م˘ج˘م91
ملكتتو ،ًاعرف795 ىلع عزوتت
أادبتو ،ة˘ج˘ه˘لو ة˘غ˘ل001 ة˘بار˘ق
مÓشسإلا نم ةيحورلا ا˘ه˘تاد˘ق˘ت˘ع˘م
ةفئاط دنع يهتنت لو ةيحيشسملاو
تاينثولا تادابع˘لا ن˘م ة˘ب˘ع˘ششت˘م
ّنأاب دي˘كأا˘ت˘لا زا˘ج اذإاو .ة˘ق˘ي˘ح˘شسلا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جلا طور˘˘˘˘˘˘ششلا

ن˘م ّر˘ف˘م ل ي˘ت˘لا ،ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلاو
ة˘ي˘ق˘ب˘ط تا˘نا˘خ ي˘ف ا˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت
،ةدرفملل ي˘كي˘شسÓ˘كلا ى˘ن˘ع˘م˘لا˘ب

ءارو زر˘˘˘˘˘˘˘بألا بب˘˘˘˘˘˘˘شسلا تنا˘˘˘˘˘˘˘ك
ىربكلا نادوشسلا لهأا تاشضافتنا
؛9102و5891و4691 ماو˘˘عأا
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘ل˘˘شص ّنإا˘˘ف
ةينثإلاو ةيفار˘غ˘م˘يد˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لا˘ب
يف ماودلا ىلع ناك ركذلا ةفنآا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شسألا ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط
تا˘˘عار˘˘˘شصلا ّم˘˘˘ث ،ضضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
ةيلهألا هبشش بورحلاو تاعازنلاو
.ًايلات
ىلع ،ةنهارلا ةطلشسلا نإاف اذكهو
ير˘˘كشسع˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘شص
،ءاوشسب ءاوشس ةيندملا ةموكحلاو
هد˘ه˘ششي ا˘م˘ع ةر˘ششا˘ب˘م ة˘˘لوؤو˘˘شسم
؛يومد لاتتقا نم نادوشسلا برغ
،نيتطلشسلا ّنأل ةرورشضلاب ضسيل
يف ةطروتم ،ةيندملاو ةيركشسعلا
ّيأا يف ةكراششم وأا نهارلا عازنلا

ضسيل رمألا ناك ْنإاو) هفارطأا نم
ةعناشص اهنأل لب (ًامامت ًادعبتشسم
ة˘˘ن˘˘ما˘˘شضو ،مÓ˘˘˘شس تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ن˘م ة˘شسرا˘حو ،ما˘˘ئو تا˘˘غا˘˘ي˘˘شصل

يلهأا مÓشس ّيأاو ّلكل أادبملا ثيح
ًا˘بر˘غو ًا˘قر˘شش ،هر˘شسأا˘ب د˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ع˘˘شسو ي˘˘فو .ًا˘˘بو˘˘ن˘˘جو ًلا˘˘˘م˘˘˘ششو
ى˘˘˘لوأا ن˘˘˘م أاد˘˘˘ب˘˘˘˘ي نأا بقار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لوقت يتلا ،ةيشسيشسأاتلا تايطعملا

يه ديوجنجلا تاعومجم ّنإا Óًثم
دعب ام عئاظف مظعم تبكترا يتلا

˘مو˘ي˘لا ي˘هو ،رو˘فراد ي˘ف3002
يف ةح˘ل˘شسم˘لا ة˘ظ˘ي˘ل˘غ˘لا ةوار˘ه˘لا
ولقد نادمح دمحم اهدئاق ةشضبق
ترا˘˘شص د˘˘قو نآلا (ي˘˘تد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح)
.«عيرشسلا معدلا تاوق» ىمشسُت

˘˘مÓ˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا ّنإا˘˘˘ف كلذ˘˘˘ك
لوألا ن˘˘ير˘˘ششت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
تقفاوت يتلاو ،يشضاملا (ربوتكأا)

عم ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نم (08 ةبارق اهنأل ،معن) تارششع
ةيركشسعلاو ةيشسايشسلا تاكرحلا
برغو روفراد ليثمت معزت يتلا
دّر˘ج˘م ود˘˘ب˘˘ت ؛ًا˘˘مو˘˘م˘˘ع نادو˘˘شسلا
ةفلاشس تاي˘قا˘ف˘تل ىد˘شص ع˘ي˘جر˘ت
ة˘ع˘نا˘شص ا˘ه˘نإا ا˘ه˘مار˘بإا د˘ن˘ع ل˘ي˘˘ق
ديمجت ىوشس عنشصت ملف ،مÓشسلا

طا˘˘ق˘˘ن د˘˘ن˘˘ع عار˘˘شصلا تا˘˘خا˘˘ن˘˘م

،قرافلا .ةدجتشسم ىرخأا قÓطنا
ى˘˘لإا زر˘˘ب˘˘ي نأا بجو˘˘ت˘˘ي ،كلذ ع˘˘م
ل˘ب ،ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ةراد˘˘شص
اه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جإلا لا˘ح˘لا
راشصتنا روط يأا ،مويلا نادوشسلا
طا˘ق˘شسإاو ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ة˘شضا˘ف˘˘ت˘˘نلا
ة˘ل˘حر˘م˘لاو ر˘ي˘ششب˘لا ر˘˘م˘˘ع ما˘˘ظ˘˘ن
رييغ˘ت˘ل˘ل د˘ه˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا
.يطارقميدلا يرهوجلا

ةطلشسلا هذه :ىرخأا ةغايشص يفو
يتلا ،ةيندملاو ةيركشسعلا ،اهتاذ
ةلود عم عيبط˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘شسا˘ج˘ت˘ت
ي˘ق˘ت˘ل˘يو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘حلا

نيماين˘ب ع˘م ير˘كشسع˘لا ا˘ه˘م˘كا˘ح
ىلإا عوجرلا نود نم ىتح وهاينتن
ل ف˘˘˘ي˘˘˘ك ؛م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘لا فÓ˘˘˘ت˘˘˘ئلا
،ع˘قاو˘لا ي˘ف مز˘ل˘˘ُت وأا ،ر˘˘شسا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ي˘ف ن˘هار˘لا لا˘ت˘ت˘قلا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ب
لب ،فيرشسلاو ةنينج˘لا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
ي˘ف ة˘ي˘ماد˘لا تارو˘ط˘ت˘˘لا ط˘˘ب˘˘شض
،ي˘لا˘ت˘لا لاؤو˘شسلا ؟رو˘˘فراد ر˘˘ئا˘˘شس
كاذ و˘ه ،كلذ˘ك ق˘ب˘˘شسألا ه˘˘ل˘˘ع˘˘لو
ةر˘ي˘ث˘كلا ضصقاو˘ن˘لا ّضصخ˘˘ي يذ˘˘لا
ه˘˘تاذ قا˘˘ف˘˘تلا تف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘كا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

،مو˘˘˘ي ّل˘˘˘ك ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ،تقا˘˘˘˘عأاو
قيبط˘ت˘لا د˘ي˘ق ه˘ع˘شضو تلوا˘ح˘م
ة˘ط˘ل˘شسلا ف˘ق˘ت اذا˘م˘لو ؛ي˘ل˘ع˘˘ف˘˘لا
ىلع ضشيجلا بئات˘كو ،ة˘يز˘كر˘م˘لا

يد˘يألا ة˘فو˘ت˘كم ،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو
؟ليقارعلا ليلذت مامأا

لثم ،روفراد ةاشسأام يشضام يفو
با˘ب ن˘م ضسي˘ل ،ًا˘˘شضيأا ا˘˘هر˘˘شضا˘˘ح
يطيشسبتلا حونج˘لا وأا ،ة˘غ˘لا˘ب˘م˘لا
ريكذتلا ،ةر˘ماؤو˘م˘لا تا˘ير˘ظ˘ن ى˘لإا
تا˘عار˘شص ءارو ط˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ب
ىمظع ىوق مامتها لثم ،ميلقإلا
.ملشسو برح نم هيف يرجي امب
ي˘˘ف ماود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،تددر˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ل
ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘يا˘كح˘لا كل˘ت ،ع˘قاو˘لا
،تاّراق˘ل˘ل ر˘با˘ع قÓ˘م˘ع بو˘ب˘نأا˘ب
قارعلا نم دوشسألا بهذلا لقني
ع˘˘ب˘˘ن˘˘ي ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ى˘˘لإا ج˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لاو
ضسورع ءانيم ىلإا ّمث ،يدوعشسلا
،رو˘فراد م˘ي˘ل˘قإا˘ب ًاّرا˘م ،ي˘نادو˘شسلا

ىلإا ًلوشصو ،ةيداششتلا ابد لوقحو
تاقايشس يفو .يشسلطألا طيحملا

برا˘ج˘ت ا˘ن˘ت˘م˘ّل˘ع ة˘˘يا˘˘كح˘˘لا هذ˘˘ه
قئاف مام˘ت˘ها˘ب بقر˘ن نأا ي˘شضا˘م˘لا
،عزا˘ن˘ت˘لا وأا) ق˘فاو˘ت˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت

تا˘كر˘شش ن˘ي˘ب (لو˘ق˘لا ن˘ع ّي˘˘ن˘˘غ
اهتاشسفانمو ةيكير˘مألا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا
وأا ،ةيزيلاملاو ةينيشصلا تاكرششلا

دد˘˘شصب ؛ة˘˘ي˘˘بوروألا كل˘˘˘ت ى˘˘˘ت˘˘˘ح
يت˘لا ي˘نادو˘شسلا ط˘ف˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘شص
نو˘ي˘ل˘م ف˘شصن غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
.ًايموي ليمرب
يذ رخآا بناج نم ،ضساشسألا يفو
طف˘ن˘لا فا˘ششت˘كا ن˘كي م˘لأا ،ة˘ل˘شص
يذ˘لا م˘شسا˘ح˘لا ف˘ششا˘كلا ة˘با˘ث˘م˘ب

،بو˘ن˘ج˘لا لا˘˘شصف˘˘نا ة˘˘قرو حر˘˘ط
راو˘ح يأا ن˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو
و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ي˘˘نادو˘˘شس ـ ي˘˘نادو˘˘شس
نو˘ي˘ل˘م ن˘م ر˘ث˘كأا د˘شصح ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع
عاز˘ن˘لا ّر˘ق˘ت˘شسي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ح˘˘شض
هذه بونجلا حن˘م ءا˘ت˘ف˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
ام ة˘لود /لÓ˘ق˘ت˘شسا ن˘م ة˘غ˘ي˘شصلا
يشسايشسلا اهدوجو نع ضشتفت لازت
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلاو
ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ي لأا ؟ي˘˘فار˘˘غ˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لاو
ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حلا ن˘˘م %07 بو˘ن˘ج˘˘لا
ةيقافتا ّنأاو ،نادوشسلا يف يطفنلا
اذه تظحل5002 ةنشسل مÓشسلا
،قّوفتي يذلا ؛مشساحلا ل˘ي˘شصف˘ت˘لا

تارابتعا ىل˘ع ،ًا˘ير˘هو˘جو ًار˘ي˘ث˘ك
نيدي ل) ي˘ن˘يد˘لا را˘ط˘ششنلا ل˘ث˘م
ل˘˘˘هأا ن˘˘˘م %71 لإا ة˘ي˘ح˘ي˘شسم˘لا˘ب
ن˘˘˘˘˘˘˘م %81 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
د˘ئا˘ق˘ع عا˘ب˘˘تأا %56و ،نيم˘ل˘شسم˘لا

يفارغجلا عّزوتلا وأا ؛(ىتشش ةينثو
ل˘هأا ن˘م ن˘ي˘َنو˘ي˘ل˘م ة˘˘بار˘˘ق ة˘˘م˘˘ث)
ةمئاد ةفشصب نو˘ن˘ط˘ق˘ي ،بو˘ن˘ج˘لا
ةيلئابقلا ةطيرخلا وأا ؛(لامششلا يف
،هدحو بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف ة˘ل˘ي˘ب˘ق03)
كشسمت ىربك لئابق ثÓث اهنيب
ركتحت امك ،ًايلمع ةطلشسلا مامزب
ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘لاو ة˘˘يرازو˘˘لا بئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ي˘ف رار˘ق˘لا ع˘قاو˘م ن˘م ى˘م˘ظ˘ع˘˘لا
.(بونجلا

ةيزكرملا ةطلشسلا خيراوت ّنأا ريغ
لي˘ل˘ح˘ت˘لا دو˘ق˘ت ل مو˘طر˘خ˘لا ي˘ف
ةشسكا˘ع˘لا ةآار˘م˘لا لا˘ح ن˘ع ًاد˘ي˘ع˘ب
،ةتقؤوملا تافلاحتلاو تاشضقانتلل

ي˘˘ف ضضئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ّجز ى˘˘لإا بر˘˘قألا
.ةر˘با˘عو ة˘ششه ،ة˘ع˘ن˘ط˘شصم ةد˘حو
بÓ˘ق˘نلا ن˘˘م ءر˘˘م˘˘لا أاد˘˘ب˘˘ي د˘˘قو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا هدا˘˘ق يذ˘˘لا ير˘˘كشسع˘˘لا
د˘ع˘ب ،8591 ةن˘شس دو˘ب˘ع م˘ي˘هار˘بإا
؛دلبلا لÓقتشسا ىلع طقف نيتنشس
روتشسدلا ليط˘ع˘ت ي˘ف ر˘خأا˘ت˘ي م˘ل˘ف
باز˘حألا ر˘ظ˘حو نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ّل˘˘حو
ءامعز نم ة˘كرا˘ب˘م˘ب ،ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
اه˘شسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘فو˘شصلا قر˘ط˘لا

ن˘˘ع يد˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
نع ينغري˘م˘لا ي˘ل˘عو «را˘شصنألا»
يريمنلا رفعج ديقعلا .«ةيمتخلا»
يركشسعلا بÓقنلا دوقي فوشس
د˘ع˘˘ب ،9691 ة˘ن˘شس ي˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
4691 ة˘شضا˘ف˘ت˘نا ى˘ل˘˘ع زا˘˘ه˘˘جإلا
؛دو˘ب˘ع ة˘يرو˘تا˘˘ت˘˘كد ته˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا
يئدبم معدب ،ةقرافملل ،ىظحيف
نم ةشضراعمبو ،نييعويششلا نم
ناك يذلا ي˘بار˘ت˘لا ن˘شسح خ˘ي˘ششلا
رادقألا تبلقنا مث .لاقتعلا ديق
تارششع يريمنلا مدعأاف ،ًاعيرشس
يدتهي نأا لبق ،نييعويششلا ةداقلا
نيناوق يف ةعيرششلا لئاشضف ىلإا
Ó˘˘˘˘˘ف ،3891 (ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شس) لو˘˘ل˘˘يأا
لب يبارتلا ن˘ع جار˘فإلا˘ب ي˘ف˘ت˘كي

!لدعلل ًاريزو هنّيع
ةلثمأا ىلإا ،ّنظلا بلغأا ،ةجاح ل
ةرزج˘م د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإا ّد˘ت˘م˘ت ىر˘خأا
يتلا ةماعلا ةدايقلا ماشصتعا ّضضف
تناكو ،ليتق001 ةبارق تعقوأا
ي˘ك ر˘كبألا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
با˘˘ي˘˘نأا ن˘˘ع ي˘˘تد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح ر˘˘˘ّششكي
ّيأا نم رثكأا تّنُشس يتلا ديوجنجلا

ةيعرشش اهتزايح دعب ىشضم تقو
ر˘م˘ع د˘ع˘˘ب ا˘˘م راو˘˘طأل ة˘˘ب˘˘شصا˘˘غ
.ا˘ه˘ي˘عارو ا˘˘ه˘˘شسشسؤو˘˘م ،ر˘˘ي˘˘ششب˘˘لا
قارُت يتلا ءامدلا ةرمغ يف ،تباثلا

ريثكلا دي˘ع˘ت˘شستو نادو˘شسلا بر˘غ
ودبي ل ،3002 روفراد لاوهأا نم
،ديدجلا نادوشسلا ةاعر نم ًادحأا ّنأا
بتاكي ،ن˘ي˘ي˘لود˘لاو ن˘ي˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ضضارتفاب اذه ؛موطرخلا تلارنج
نأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ءلؤو˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ًا˘˘˘˘يأا ّنأا
ضسي˘˘˘ئر ع˘˘˘˘م ،Óً˘˘˘˘شصأا ،بتا˘˘˘˘كت˘˘˘˘ي
!اهيف يندملا قيرفلا وأا ةموكحلا

يديدح يحبصص  :ملقب

؟نأريإأ مامأأ عجأرتت اكيرمأأ تأأدب له

ةدحتملا تايلولا نيب برح كانه تشسيل
قا˘ي˘شس ي˘ف ،ع˘ف˘ن˘ي لو ،نار˘يإاو ة˘ي˘كير˘مألا
نإاو) نيدلب˘لا ن˘ي˘ب ة˘يرا˘ج˘لا تا˘شضوا˘ف˘م˘لا
ةدوعلا لوح (نآلا ىتح رششابم ريغ لكششب
ةيكيرمألا ةّوقلا ةنراقم ،يوونلا قافتÓل
ريشسفت ميدقتل ،ةيمÓشسإلا ةيروهمجلا ةوقب
،ا˘ي˘لا˘ح ل˘شصح˘ي ا˘م تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح˘˘ل مو˘˘ه˘˘ف˘˘م
تارا˘˘ششإلا ،ا˘˘ع˘˘ب˘˘˘ط كلذ˘˘˘ب دو˘˘˘شصق˘˘˘م˘˘˘لاو
انييف عام˘ت˘جا ن˘ع تج˘ت˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
ةيجراخلا مشساب ثدحتملا نÓعإاو ،يلودلا
عفرل ةدعتشسم نطنششاو نأا ضسمأا ةيكيرمألا
دق يتلا كلت ىتح» ناريإا نع تابوقعلا
.«يوونلا قافتلا عم ضضراعتت

نشسح يناريإلا ضسيئرلا لباق ،هتداع ىلع
ر˘ي˘˘خألا ي˘˘كير˘˘مألا ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا ي˘˘نا˘˘حور
ا˘كير˘مأا ة˘ب˘لا˘ط˘م ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا˘˘ب
ع˘فر ع˘م يوو˘ن˘لا قا˘˘ف˘˘تلا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةيجيتار˘ت˘شسا كلذ ي˘ف ا˘ع˘با˘ت˘م ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ن˘م ة˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شسو ة˘˘ت˘˘با˘˘ث ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإا
ةدايقلا ا˘ه˘ي˘ف تمز˘ت˘لا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘لا
تابوقعلا عفرب نطنششاو ةبلاطمب ةيناريإلا
قاف˘تلا ةدو˘ع ى˘ل˘ع نار˘ه˘ط ة˘ق˘فاو˘م ل˘ب˘ق

ارييغت نطن˘ششاو ف˘قو˘م ل˘ث˘م˘ي ل.يوو˘ن˘لا
و˘ج ي˘كير˘مألا ضسي˘ئر˘لا ةرادإا˘ف ،ا˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م
،ضضيبألا تيبلا ىلإا هلوشصو ذنمو ،ندياب
ا˘م˘ي˘ف ة˘ل˘ما˘كت˘م تاو˘ط˘خ ة˘ل˘شسل˘˘شس تأاد˘˘ب
ناريإاو ،امومع «طشسوألا قرششلا» ضصخي

مشسا عفر تارارقلا هذه لوأا ناك .اشصوشصخ
ةمئاق نع نيينميلا «هللا راشصنأا» ةعامج
،مو˘ل˘ع˘م و˘ه ا˘م˘ك ،نو˘ي˘ثو˘ح˘˘لاو ،با˘˘هرإلا

ءاد˘ششأا مو˘شصخو ،نار˘يإل نو˘ق˘ي˘ثو ءا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
.ةيدوعشسلا ةيبرعلا ةكلمملل
طا˘ق˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘˘نار˘˘يإلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ف˘˘ت˘˘كت م˘˘ل
ا˘م˘ي˘ف د˘ي˘ع˘شصت˘لا˘ب تما˘ق ا˘ه˘ّن˘كل ،ةرا˘ششإلا
نع تن˘ل˘عأا ثي˘ح ،يوو˘ن˘لا ف˘ل˘م˘لا ضصخ˘ي

نعو ،موينارويلا نم ةريبك ةّيمكل اهتزايح
ريغ ةبشسن يهو ،%02 ءاقن ةبشسنب هبيشصخت
يوو˘ن˘لا قا˘ف˘تلا بجو˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب حو˘˘م˘˘شسم
ردشصأا يناريإلا نا˘م˘لر˘ب˘لا نا˘كو ،ى˘غ˘ل˘م˘لا
لقي ل ام» نيزختو جاتنإاب حمشسي انوناق
موينارويلا نم ايونشس امارغوليك021 نع
فا˘ق˘يإل و˘عد˘يو «%02 ةب˘شسن˘ب بشصخ˘م˘لا

ةلاكولا اهب موقت يتلا ضشيتفتلا تايلمع
.ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا

تاحاشسلا ي˘ف ي˘نار˘يإلا ب˘ّل˘شصت˘لا ضسكع˘نا
،اريبك اذوف˘ن ا˘ه˘ي˘ف كل˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ة˘ي˘كير˘مألا د˘عاو˘ق˘لا فاد˘ه˘ت˘شسا ر˘م˘ت˘شسا˘ف
،قار˘ع˘لا ي˘ف «ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا» تاو˘˘ق لا˘˘ترأاو
يف ةيناريإلا تايششيليملا طاششن ّرمتشساو
مشساق مشساب ءاول ليكششت اهيف امب) ايروشس
يف ةموكحلا ليكششت عن˘ت˘ماو (ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس
يف ريشسلا˘ب ا˘هد˘يد˘ه˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا.نانبل
اهعرذأا كيرحتو ،هرخآا ىلإا يوونلا راشسملا
تمد˘قأا ،م˘ي˘ل˘قإلا ي˘ف ة˘ّيو˘ق˘لاو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا

ةريب˘ك ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ةو˘ط˘خ ى˘ل˘ع نار˘ه˘ط
نواعت قافتا ،يشضاملا عوبشسألا ،اهعيقوتب
نيشصلا عم ينمأاو يداشصتقاو يجيتارتشسا
نيكب دهعت هليشصافت نم ،اماع52 ةدمل
زاغلاو طف˘ن˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ءار˘ششب
ر˘ّفو˘ي ا˘م˘م ،ضضف˘خ˘م ن˘م˘ث ءا˘ق˘ل ي˘˘نار˘˘يإلا
ةريبك ةلو˘ي˘شسو ،ن˘ي˘شصل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘طا˘ي˘ت˘حا
فعشضتشس ةوط˘خ ي˘هو ،ي˘نار˘يإلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل

ي˘كير˘مألا يدا˘شصت˘قلا را˘شصح˘˘لا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
تارامثتشسا اشضيأا قافتلا لمششي.نارهطل

لكششب ،رلود رايلم004 دودحب ةينيشص
ل˘كششب ن˘ي˘ت˘ل˘م˘ع˘لاو ن˘يدا˘شصت˘قلا ط˘˘بر˘˘ي

قلعتت ادونب اشضيأا قافتلا نمشضتي .قيثو
ي˘تارا˘ب˘خ˘ت˘شسلاو ير˘كشسع˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ع˘شساو د˘م˘بو ،ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لاو
لكشش ةقفشصلا ذخ˘ت˘تو ،تنر˘ت˘نإلا ة˘كب˘ششل
عشسوأا دمو ،نيشصلل ةشصيخر ةقاط ميدقت
ىلع ظافحلا لباقم ةقطنملا وحن اهذوفنل
ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف.ي˘نار˘يإلا ما˘ظ˘ن˘˘لا
ةهجاوم ةلواحم ىلع ربكألا يجيتارتشسلا
ة˘ي˘نار˘يإلا ةو˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ود˘˘ب˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘شصلا
،هنم بّشسحت˘لا بج˘ي ار˘ثؤو˘م ا˘قر˘خ ةر˘ي˘خألا

دوعولا هذه رّشسفي ام ،بلغألا ىلع ،وهو
ىلع رشصتقت مل يتلا ،ةلزجلا ةيكيرمألا
نمشضت˘ت ل˘ب تا˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر˘ل داد˘ع˘ت˘شسلا
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا لزا˘˘˘ن˘˘˘ت ا˘˘˘شضيأا
قا˘ف˘تلا ع˘م ضضرا˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا» تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا
تارار˘ق نأا ،كلذ ع˘˘م ،مو˘˘ل˘˘ع˘˘م.«يوونلا
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ،ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرادإلا
ةعشساو ةشضراعم دجوت ثيح ضسرغنوكلا

ةدوعلا نإا لوقت تاراششإلا نأا ريغ ،ناريإل
بر˘˘قأا ترا˘˘شص يوو˘˘ن˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘تلا و˘˘˘ح˘˘˘ن
فوفحملا عارشصلل ةدو˘ع˘لا ن˘م لا˘م˘ت˘حÓ˘ل
.نارهط عم رطاخملاب

 يبرعلا صسدقلا:ملقب
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نأزيلغب ويهرأ دأوب ضصوشصل40 فيقوت
ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت
ن˘˘˘˘˘مألا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘ششلا
يداو˘ب لوألا ير˘شضح˘لا
ن˘˘م ،ضسمأا لوأا ،و˘˘ي˘˘˘هرا
ضصاخ˘ششأا ة˘ع˘برأا˘ف˘ي˘قو˘ت
نم ة˘قر˘شسلا˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
.نكشسم لخاد
ر˘˘ثإا تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ب مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ىو˘˘˘˘كشش
تاذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شضلا
ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
ن˘م ة˘قر˘شسل˘ل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت
د˘حأا˘ب ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘˘ب˘˘ق
،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا

ة˘ل˘ث˘م˘م ه˘شضار˘غأا تلا˘ط
هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

مي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م421
ندعملا نم تارهوجمو
.رفشصألا

تر˘ششا˘˘ب ،رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيل˘م˘ع ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تاذ
نع ترفشسأا رحتو ثحب
ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘˘قو˘˘ت
،ة˘قر˘شسلا ي˘ف م˘ه˘طرو˘˘ت
˘˘ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تو
ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا
ة˘م˘ه˘˘ت ن˘˘ع ،ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
ةيانج˘ل داد˘عإلا ضضر˘غ˘ل
ي˘فر˘ظ ر˘فاو˘ت˘ب ة˘قر˘شسلا
.رشسكلاو ددعتلا

بويا.صس

قيرطلا زاجنإا يف بويع روهظ دعب
ترايتب نايفشسلأ نيع ناكشس

قيقحت ةنجلب نوبلاطي
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م نا˘˘كشس بلا˘˘ط
ة˘يد˘ل˘ب˘ب نا˘ي˘ف˘شسلا ن˘ي˘ع
ة˘يلو ي˘ف ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل يداو
،ة˘يلو˘لا ي˘لاو ،ترا˘˘ي˘˘ت
،ي˘ششمارد ن˘ي˘ما د˘م˘ح˘م
يف قيقحت  ةنجل دافيإاب
يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا عور˘ششم
رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا زا˘˘ج˘˘نلا
ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لاو
ة˘جار˘ب ن˘ي˘ع ي˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
ىلع زكرم يليل يداوو
.مك5,4 لوط
ضصن ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘ج د˘˘˘˘˘˘قو
تق˘ل˘ت ي˘ت˘˘لا ،ىو˘˘كششلا
، اهنم ةخشسن «مÓشسلا»
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا عور˘˘˘ششم نأا
ة˘˘ن˘˘شسلا ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ، ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

بويع ةدع هيلع ترهظ
لبق هل˘كآا˘ت ي˘ف تب˘ب˘شست
ا˘م و˘هو ،ه˘ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا
نا˘˘ق˘˘تإلا مد˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ل˘يا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
.لاغششألا

ن˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘كشسلا ف˘˘˘˘ششك

زاجنإا ةلواقملا ةلواحم
نودو عيقرتلاب ق˘ير˘ط˘لا
ضسي˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا
لع˘ج ا˘م ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
عÓ˘˘˘ت˘˘˘قإا˘˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘˘ي

ةلوهشسب تفزلا تاقبط
يذلا  تنمشسألا ىتحو
ةيئاملا يراجملل عشضو
ة˘فا˘شضإا  ،بار˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ط˘˘˘شسو ر˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
د˘˘˘كؤو˘˘˘ي ا˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ة˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف بعÓ˘˘ت˘˘لا
تم˘شص ط˘شسو ،زا˘ج˘نإلا

فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
.ةيشصولا تاهجلا

اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأل ار˘˘˘ظ˘˘˘نو
ة˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب كل˘˘˘شسم˘˘˘لا
نا˘ي˘ف˘شسلا ن˘ي˘ع نا˘كشسل
ة˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ونطاق بلا˘ط˘ي ،ة˘ي˘حÓ˘ف
ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘˘ف˘˘يإا˘˘ب
لاغششألا ةنياعمل ةي˘ن˘ق˘ت
ل˘ب˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
 .ناوألا تاوف

ةنيمي نب رهاطلا

صساروب دمحمل افلخ
تليشسمشسيت ةعماجل أريدم مومهد ديجملأ دبع بيشصنت
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا فر˘˘ششأا
و يلاعلا ميلعتلا ةرازول
ى˘ل˘ع ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا
رو˘شسي˘فور˘ب˘لا بي˘˘شصن˘˘ت
اريدم ديجملا دبع موهد
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ريدملل افلخ تليشسمشسيت
د˘م˘ح˘م ضسارو˘ب ق˘با˘شسلا
.ىرخأا ماهمب فلك يذلا

ديدجلا ريد˘م˘لا ل˘غ˘ششو
تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘ل

ا˘ق˘با˘˘شس بشصا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع
20 ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب

مشسق ضسيئر رارغ ىلع
ديمع مث د˘ه˘ع˘م ر˘يد˘مو
ةيناشسنإلا مولعلا ة˘ي˘ل˘ك
لقنوةعما˘ج˘لا تاذ˘ب
ةرازو˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ىلع هتملك يف يملعلا

يناهت بيشصنتلا ضشماه
ةعماجلا ةرشسأل ريزولا

ةيلو˘لا نا˘كشس ة˘فا˘ك و

زكرملا ةيقرت ةبشسانمب
ى˘لإا ا˘ق˘با˘شس ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

اذكو تاعماجلا فاشصم
ةربخ يذ» ريدم نييعت
ةءافكو
ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو أا˘˘˘ن˘˘˘هو
لÓ˘˘خ يواد˘˘˘ب ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع
ديدجلا ريد˘م˘لا ه˘ت˘م˘ل˘ك
يتلا ةريبكلا ةقثلا ىلع
ضسي˘˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شضو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ىلع هنيي˘ع˘ت˘ب ه˘شصخ˘شش
حر˘˘˘˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه ضسأار
د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

،ةيلولل ان˘ي˘م˘ث ا˘ب˘شسكم
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘شسأا ا˘˘ي˘˘عاد
ه˘ل نو˘ع˘˘لا د˘˘ي د˘˘م ى˘˘لإا

هماهم ي˘ف ه˘تد˘عا˘شسمو
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ي˘قر˘لا د˘˘شصق
ى˘˘˘لإا تل˘˘˘ي˘˘˘˘شسم˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ت
تا˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا فا˘˘˘شصم
نطولا ربع ةدئارلا

ديمح.ز
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.اهيف ةدوجوملا تاققصشتلاو تاعدصصتلا

نم ديازت يف تاعدشصتلا هذه
ةز˘ه˘لا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،ر˘خآل مو˘ي
تبرشض يتلا ةريخألا ةيشضرألا
ةري˘ب˘ك ا˘ه˘تو˘ق تنا˘كو ة˘يلو˘لا

ثيح ،ةجرد9,5 تغلب ثيح
يف ادراو رايهنإلا رطخ راشص
.ةظحل يأا

ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ةر˘يد˘م تح˘˘شضوأاو
ا˘هاو˘˘كشش ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا
،ة˘ي˘ع˘شضو˘˘لا هذ˘˘ه ضصو˘˘شصخ˘˘ب
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر ن˘˘˘م ل˘˘˘كل
ضسواق ةيدلبل ،يدلبلا يبعششلا

دقو ،ةنشسكات ةرئاد ضسيئر اذكو
مجحل ةن˘يا˘ع˘م ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا م˘ت
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع تف˘˘قوو رار˘˘˘شضألا
،ذيمÓتلاب قدحي يذلا رطخلا

كر˘ح˘ت˘ت نأا را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ي˘˘هو
عرشسأا يف ةيلحملا تاطلشسلا

ةيعشضولا مقافتت نأا لبق تقو
.ةثراك لولح لبقو رثكأا

ذيمÓتلا ءايلوأا ربع ،مهتهج نم
مهشضا˘ع˘ت˘مإا ن˘ع ،نور˘خآلا م˘ه
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه ن˘˘م د˘˘يد˘˘ششلا
ا˘ه˘ب ضسرد˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
تاطل˘شسلا او˘ب˘لا˘طو ، م˘هؤوا˘ن˘بأا
ميمرت ‐لقألا ىلع‐ عارشسإلاب
تررشضت يتلا ناردجلا ضضعب
طوقشسلل ةلباق تراشصو ةرثكب
ىلع ةظحل يأا يف رايهنإلاو
.مهئانبأا ضسوؤور

تÓمحلا لصصاوتو..
 «انوروك» دصض ةيصسيصسحتلا
يئلولا نمألا حلاشصم تمظن
عو˘ب˘شسأا راد˘م ى˘ل˘ع ،ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب

يف ةيشسيشسحت تÓمح ،لماك
لجيج ة˘ن˘يد˘م ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ضسوريف نم ةياقولا ضصوشصخب

.انوروك
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تشصخو
لقنلا تÓفاح باحشصأا ،اهبلغأا
حلاشصم تدكأا نيأا ، يمومعلا
ةلشصاوم ةرور˘شض ى˘ل˘ع ن˘مألا
يحشصلا لوكوتوربلا˘ب ل˘م˘ع˘لا
ءاد˘˘ترإا ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإاو ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ن˘ير˘فا˘شسم˘لا ل˘كل تا˘ما˘م˘˘كلا

05 ماظنب لمعلاو ، باكرلاو
،ة˘ل˘فا˘ح˘لا د˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ل ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘م˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شضو
.ةبكرم لك لخاد
دعب ةلمحلا هذه تءاج دقو اذه
نا˘˘كشس ىد˘˘ل خار˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست
لقنلا باحشصأا ةشصاخو ةيلولا
ل او˘ح˘ب˘شصأا ن˘يأا ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيئاقولا تاءارجإلا نو˘مر˘ت˘ح˘ي
نم ام وهو ، مهيلع ةشضورفملا
دوع˘ت رو˘مألا ل˘ع˘ج˘ي نأا ه˘نأا˘شش

د˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘تو ا˘˘هد˘˘ه˘˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘شسل
،ديدج نم ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

رقتشست مل رومألا نأاو ةشصاخ
كلا˘ن˘هو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘شصب د˘˘ع˘˘ب
نم ةثلاث ةجوم نم تاريذحت

رثكأا يهو ةروح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك
راششتنإلا يف ةعرشسو ةروطخ
نم ىلوألا ةخشسنلا عم ةنراقم
.ضسوريفلا

با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا د˘˘˘قو
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لا

ردشصب تاهيجوتلاو حئاشصنلاو
ماز˘ت˘لإلا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م بحر
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘شص نأل ا˘˘˘ه˘˘˘ب
، مهألا يهو عيمجلا ةيلوؤوشسم
لÓخ نم لإا كلذل ليبشس لو
يحشصلا لوكوتورب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.ةيلوؤوشسمو ةيدج لكب

ةلواورفلا وجتنم
لولحب نوبلاطي

ةيقيوصست
ديعل71 لا ةعبطلا ءايحإا مت
ةيروهم˘ج˘لا ة˘حا˘شسب ة˘لوار˘ف˘لا
رقمل ةلباقملا  «دايشصلا لاثمت»
ةيريدم فرط نم ، لجيج ةيدلب
ة˘يلو˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

ةفرغلا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘ج
ة˘فر˘غ ة˘م˘ها˘شسمو  ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
فرحلاو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا

ة˘˘يلو ي˘˘˘لاو فار˘˘˘ششإا تح˘˘˘تو
.لاكلك رداقلادبع ،لجيج
هذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط تد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ششو
08 ي˘لاو˘ح ة˘كرا˘˘ششم ة˘˘ن˘˘شسلا

اجتنم05 م˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘شضرا˘˘˘ع
فلتخم ربع ةلوارف˘لا ة˘ه˘كا˘ف˘ل
زكتري نيذلاو ةيلولا تايدلب
ةيقرششلا تايدلبلا يف مهبلغأا
ضضرعب اوماق نيذلاو ،ةيلولل
يتلا ة˘لوار˘ف˘لا عاو˘نا ف˘ل˘ت˘خ˘م
اذكو ة˘يلو˘لا عراز˘م ا˘ه˘ج˘ت˘ن˘ت

نيوكتلل نيزكرمو يفرح03
نيوكتلا زكرم ا˘م˘هو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ز˘كر˘مو ة˘ناو˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
تا˘ن˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘ت ة˘كرا˘ششم و ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب
ةقدنفلل ينهملا ميلعتلا دهعم
«م˘ير˘م ةرو˘ت˘عو˘ب» ة˘حا˘ي˘˘شسلاو
فل˘ت˘خ˘م او˘شضر˘ع ن˘يأا ل˘ج˘ي˘ج
ة˘˘عو˘˘ن˘˘شصم˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
عاونا فلتخم اذكو ةلوارفلاب
.اهريغو يبرملاو رئاشصعلا

ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو لو˘˘ج˘˘ت د˘˘˘قو
ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ب ا˘˘قو˘˘فر˘˘م
ن˘ي˘˘شسح،ي˘˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ةيلحملا تاط˘ل˘شسلاو ط˘ن˘ير˘ب
نيب  ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا حا˘ت˘ت˘فا ىد˘ل
،ضضر˘ع˘م˘لا ة˘ح˘ن˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تلا˘˘غ˘˘ششنا ى˘˘لإا ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شساو
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘شضرا˘˘˘ع˘˘˘لا

ةبوعشص يف بشصت اهمظعم
با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ق˘˘يو˘˘شست˘˘لا
ة˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م قاو˘˘شسأا
ي˘ف ة˘طا˘شسو˘لا ى˘ل˘ع ي˘شضق˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا نأل ، ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا
لو ةريبك ر˘ئا˘شسخ نود˘ب˘كت˘ي
ري˘ب˘ك ح˘بر ضشما˘ه نو˘شضب˘ق˘ي
ام˘ك  ،ءا˘ط˘شسو˘لا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
ل˘جأا ن˘م م˘ي˘عد˘ت˘لا˘ب او˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ةهكافلا هذه  ةعارز ريوطت
يشصحتو .ة˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
هذهل جتنم004 يلاوح ةيلولا
يلاوح  رفوي ام اذهو ،ةهكافلا

يمشسوم لمع بشصنم0006
ع˘˘م م˘˘ئاد بشصن˘˘م0021 و
ة˘عورز˘م˘لا ة˘حا˘شسم˘لا عا˘ف˘˘ترا
راتكه244 ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘˘ب
نم عون02 نم ديزأا جاتنإاو
. ةيلولاب ةلوارفلا
ة˘يلو نأا ى˘لإا ةرا˘˘ششإلا رد˘˘ج˘˘ت
هذه جاتنإا يف ةرادشصلا لتحت
ةدوجلاب مشست˘ت ي˘ت˘لا ة˘ه˘كا˘ف˘لا

يف جتني ام عم ةنراقم ةريبكلا
وهو ،نطولا نم ىرخأا قطانم
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م ي˘عد˘ت˘˘شسي ا˘˘م
ةحورطملا لكاششملل لح داجيإا

. نيحÓفلاو نيجتنملا لبق نم

ةيرماعلا ةرئاد تاطلشس تماق
،ار˘˘خؤو˘˘م ،تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
نكشست تناك ةلئاع39 ليحرتب
˘˘˘˘مد˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘ششه تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كشسب
65ـلا ة˘˘˘ششه˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘شسم
.عقاوم ةشسمخب دجاوتملا

،ةيرماعلا ةرئاد ضسيئر حشضوأاو

تاطل˘شسلا نأا ،ير˘ي˘ق˘م د˘م˘ح˘م
ةمداقلا رهششألا لÓخ عرششتشس
ةينكشس ةدحو002 عيزوت يف
،يعا˘م˘ت˘جلا ن˘كشسلا ة˘غ˘ي˘شصب
ءا˘شصحلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ا˘ف˘˘ي˘˘شضم
تÓئا˘ع˘لا هذ˘ه نا˘كشسإا تزر˘فا
ا˘ه˘تا˘˘ن˘˘كشس ءا˘˘شصحإا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةيلمعلا.تاونشس ذ˘ن˘م ة˘ششه˘لا
يف ،نيديفتشسم˘لا حا˘ي˘ترا تي˘ق˘ل
نم لك ةحرفلا معت نأا راظتنا
،ليحرتلا ي˘ف م˘هرود نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةيناث ةلحرم يف رودلا يتأايشسو
.رخآا نكشسم001 ىلع

 ةنوب نيصسح

 ميهارب.ع

لازلزلا دعب طوقصسلل ةليآا تتاب اهناردج

رطخ يف لجيجب «دومحم هللأدبع» ةيئأدتبأ ذيمÓت

ةصشهلا اهنكاصسم مده دعب
تنششومت نيعب ةيرماعلاب ةلئاع39 ليحرت

اذاتصسأاو ابلاط03 ةدئافل
يف ةينيوكت ةرود

ينورتكلإ’أ قيوشستلأ
نورفعلأ ةعماجب

اذاتشسأاو ابلاط03 دافتشسا
يلع»2 ةديلبلا ةعماج نم
ةيلوب نورفعلاب «يشسينول
ةينيوكت ةرود نم ،ةديلبلا
،يمقرلا قيوشستلا يف
جمانربلا راطإا يف جردنت
هترطشس يذلا
ةفاقثلا ضسيركتل ةعماجلا
ةبلطلا ىدل ةيتلواقملا

زيزعتو ،ةذتاشسألاو
ةعماجلا نيب براقتلا

يداشصتقلا ءاشضفلاو
.اهب طيحملا يعامتجلاو
راد ريدم حشضوأاو
ديشس ،ةعماجلاب ةيتلواقملا
هذه نأا ،ىشسيع جاح دمحأا
يف لخدت ةينيوكتلا ةرودلا
،يونشسلا جمانربلا راطإا
راد هتعشضو يذلا
ةفاقثلا ءارثإل ةيتلواقملا
ّثحو ،ةعماجلاب ةيتلواقملا
ىلع بابششلا ةبلطلا
اذهو ،ضسفنلا ىلع دامتعلا
مهتاشسشسؤوم ديشسجتو ءاششنإاب

ىلإا ةفاشضإا عقاولا ضضرأا لع
.ةيعادبإلا مهراكفأا حرط
ةينيوكتلا ةرودلا تلمششو
يمقرلا قيوشستلاب ةشصاخلا

مّلعت اهمهأا رواحم ةدع
،ينورتكلإلا قيوشستلا ضسشسأا

قرطو ،تاشسشسؤوملا ةنمقرو
ةيلاشصتا ةيجيتارتشسا عشضو
ءانب ةيفيكو ،ةشسشسؤوملل
يف ريثأاتلا ةيجيتارتشسا

لشصاوتلا لئاشسو
بناج ىلإا ،يعامتجلا
ريدقتلاو لمعلا تاودأا
ةعمشس ءانبل ةثيدحلا
.ةيراجتلا ةمÓعلل ةينورتكلإا

ق.صس
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      ملك5,4 ةفاصسم ىلع
قيرطلأ ةئيهت لاغششأأ يف عورششلأ

جودزملأ يبانتج’أ
عوب˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن تق˘ل˘ط˘نا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘ششأا ي˘شضا˘م˘˘لا
ةنيدمل يبانتجلا ق˘ير˘ط˘لا
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ،ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب
5 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا

601 ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لاو
،ملك5,4 ة˘فا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ةيريدم نم ملع ام بشسح
. ةيمومعلا لاغششألا

،ةيلولا يلاو فرششأا دق و
ى˘ل˘ع ،كلا˘˘م ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
لاغششألا ثعب ةداعإا ةيلمع
ةدمل ة˘ف˘قو˘ت˘م تل˘ظ ي˘ت˘لا
،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘برأا تقا˘˘˘˘ف

يلام عباط تاذ بابشسأل
.ينقتو
لÓ˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘كأا و
عورششملا عقوم ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تا» ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مامتإل ةينوناقلا تاءارجإلا

مهشسيشس يذلا قيرطلا اذه
قا˘ن˘ت˘˘خلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ي˘˘ف
و ري˘ب˘ك ل˘كششب يرور˘م˘لا
ع˘ئا˘شضب˘لا ل˘ق˘˘ن ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست
اذ˘ه ر˘ب˘ع ،ن˘˘ير˘˘فا˘˘شسم˘˘لاو
نيب ط˘بر˘ي يذ˘لا رو˘ح˘م˘لا

و جيريرعوب جرب تايلو
.«فيطشسو ةياجب
لوؤوشسملا تاذ  حرشص و
041 ةميقب ايلام افÓغ نأا

م˘˘ت د˘˘˘ق را˘˘˘ن˘˘˘يد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
اذهل هشصيشصخت
را˘طإا ي˘˘ف كلذو ضضر˘˘غ˘˘لا

نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شضلا قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شص
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘˘شضت˘˘لاو
لاغششألا مام˘تإل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم عطقملا اذهب ةيقبتملا
يتلاو يبان˘ت˘جلا ق˘ير˘ط˘لا
ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بشسح ،ل˘ث˘م˘ت˘ت

تيفزت يف ،عورششملا ىلع
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت اذ˘˘كو ع˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لا

.لويشسلا هايم يراجم
نو˘˘لوا˘˘ق˘˘م م˘˘ها˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ف نو˘˘ن˘˘شسح˘˘مو ضصاو˘˘خ
عور˘˘˘ششم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
ليومت˘ب ة˘ي˘عو˘ط˘ت ة˘ف˘شصب
،رانيد نويلم004ـب ردقي
لا˘غ˘ششأا˘ب ل˘ف˘كت˘لا تل˘م˘شش
اذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘لوألا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا
تمت ام  ا˘م˘ل˘ث˘م ،ع˘ط˘ق˘م˘لا
.هيلإا ةراششإلا

م .ق

ةرح ةمئاق86و بازحأÓل33 اهنم
حششرت ةمئاق001 نم ديزأأ
 جيريرعوب جربب تايعيرششتلل

حششرت˘لا م˘ئاو˘ق دد˘ع غ˘ل˘ب
جر˘˘ب˘˘ب تا˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘ل˘˘ل
،ةمئاق101 جير˘ير˘عو˘ب

بود˘˘˘ن˘˘˘م ف˘˘˘ششك ثي˘˘˘ح
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا
جرب ةيلوب تابا˘خ˘ت˘نإÓ˘ل
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع  ،ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

101 ليجشست نع ،ديششح
بح˘˘شسب تما˘˘ق  ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
تاع˘ي˘قو˘ت˘لا تارا˘م˘ت˘شسأا
ن˘ي˘ب عزو˘˘ت˘˘ت ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
بازحأل يمتنت ةمئاق33
ةمئاق86و ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شس
. ةرح
مل هنأا ثدحتملا فاشضأاو
عاد˘يإا نآلا د˘ح ى˘لإا م˘˘ت˘˘ي
ن˘˘م،ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر ف˘˘ل˘˘˘م يأا

يتلا تارامتشسلا نمشض
عمج لجأا نم اهبحشس مت
اداد˘ع˘ت˘شسا تا˘ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
.يباختنإلا قاقحتشسإÓل
نوح˘ششر˘ت˘م˘لا ضسفا˘ن˘ت˘يو

جرب ةيلوب تايعيرششتلل
70 ى˘˘ل˘˘ع ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
ثيح ،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب د˘عا˘ق˘م
ميدقتب نوينعملا موقيشس
01 ةر˘˘˘˘˘ششع˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ق
007 عمج و ،نيحششرتم
لكل ل˘قألا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت
،ةرحلا مئاوقلا نم ةمئاق
م˘ئاو˘ق ع˘شضخ˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
طور˘˘ششلا ى˘˘لإا باز˘˘حألا
يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘شصن˘م˘لا
،ىرخأا ةهج نم نوناقلا
ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لا تر˘˘˘ف˘˘˘شسأا
م˘ئاو˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسإلا
غو˘ل˘ب ن˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإلا
525754  ةبخانلا ةئيهلا

1203 م˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ج˘˘˘شسم
نوعزوتي د˘يد˘ج ل˘ج˘شسم
يباختنإا زكرم453 ىلع

رئاود01و ةيدل˘ب43ب
.بتكم9521 عومجمب

ب .ف

ةعاصس84 لÓخ نيتيعون نيتيلمع يف
ضسولهم ضصرق فلأأ31 نم ديزأأ زجح
ة˘قر˘ف˘˘لا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت

،ةليشسملاب ماهملا ةددعتم
ماشسقأا ةيششتفم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
جر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب كرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ع˘قاو˘˘لاو ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

ضصاشصت˘خا م˘ي˘ل˘قإا ن˘م˘شض
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
يف ،في˘ط˘شسب كرا˘م˘ج˘ل˘ل

لÓخ نيتيعون نيت˘ي˘ل˘م˘ع
نم ،ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘شس84
نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
،ة˘شسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
،ضصرق87931 ـب تردق
003 نيلاباغيرب عون نم
ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت غ˘˘ل˘˘م
ة˘˘يود˘˘ي ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م لÓ˘˘˘خ

تباث زجاح يف نيتبكرمل
. كرامجلل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس ى˘˘لإا فا˘˘شضت˘˘ل
يتلا ةيعونلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يف كرامجلا دارفأا اهذفن
يدشصتلل  ةريخألا ةرتفلا
. ةميرجلا عاونأا لكل
تاذ ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘شصح تغ˘˘˘ل˘˘˘بو
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا

ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم
ضصرق02463 م˘ئار˘ج˘لا

ة˘˘˘ت˘˘˘شس ي˘˘˘ف ضسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
لÓخ ةلشصفن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
. ضسرام رهشش

ب .ف

عمف ،«ىوصصق بهأات» ةلاح ،ةداعلا ترج امك ،ناصضمر رهصش لوخد ليبق  مايألا هذه يف ،ةيجياربلا تÓئاعلا فرعت
اذه لÓخ لزنملا تامزلتصسم نيمأات لجأا نم قوصستلاو تويبلا فيظنت يف رصسألا مظعم تكمهنا ،نابعصش رهصش رخاوأا

. ةنصس لك اميرك ازيزع افيصض انيلع لطي يذلا ناصضمر غولبب حرفلا هفنتكي فيظن وج يف مايصصلل كلذو ،ليصضفلا رهصشلا

 نتفاهتي ةوصسنلا
خبطلا بتك ىلع

نا˘شضمر ر˘ه˘شش لو˘خد ل˘ي˘ب˘ق
عيب ةراج˘ت ضشع˘ت˘ن˘ت ،م˘ير˘كلا

اهدج˘ن ي˘ت˘لاو ،خ˘ب˘ط˘لا بت˘ك
ر˘ه˘شش ي˘ف ةر˘˘ث˘˘كب ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ربكأا بذجل مظعملا ناشضمر
ة˘لو˘ج ي˘ف ،ءا˘شسن˘لا ن˘م دد˘ع
«مÓشسلا» تداق ةيعÓطتشسا
تا˘ب˘ت˘˘كم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م ضضع˘˘˘˘˘بو
تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘˘شسم
لابقإا انظحل ،جربلا ةنيدمب
فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ع˘˘شساو
ىلع نتفاهتي يئÓلا ةوشسنلا
يف عيون˘ت˘لا ة˘ي˘غ˘ب ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا
.ةيناشضمرلا قابطألا
ي˘ت˘لا ،«ةز˘يو˘ل» ن˘م ا˘ن˘بر˘ت˘˘قا

خبطلا بتك يرتششت اهاندجو
اهنأاب تلاق يتلاو ،يروشسلا
،قابطألا يف عيونتلا مزتعت
قا˘ب˘طألا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ع˘˘م
ةريششم ،ةبروششلاك ةيديلقتلا
ح˘˘˘ب˘˘˘شصأا  نا˘˘˘˘شضمر نأا ى˘˘˘˘لإا
ة˘ياد˘ب  ع˘م ه˘مود˘ق ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ي
ىع˘شست ا˘ه˘نإا˘ف ،اذ˘ل ،ةرار˘ح˘لا
ةليلقو ةفيفخ قا˘ب˘طأا خ˘ب˘ط˘ل
تدجو اهنأا تفاشضأاو .مشسدلا

خبطلا تافشصو يف اهاغتبم
.ةيروشسلا
اهنأاب «ةميرك» تلاق ،اهرودب
اه˘قا˘ب˘طأا ي˘ف ع˘يو˘ن˘ت˘لا د˘ير˘ت

،م˘ير˘كلا ر˘˘ه˘˘ششلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ءار˘ششب تما˘ق ا˘ه˘نأا ة˘ف˘ي˘˘شضم
ر˘خآاو ير˘ئاز˘ج خ˘ب˘ط با˘˘ت˘˘ك
ةريششم ،ةيروشسلا تايولحلل
م˘˘ّل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘شست ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا
ي˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘شضمر˘˘˘لا تار˘˘˘ه˘˘˘شسلا
. اهفويشضو اهتلئاعل

وزغت  يناوألاو لباوتلا
ةيبعصشلا قاوصسألا

ةدجاوتملا قاوشسألا لج دهششت

يف اششاعتنا  جربلا ةنيدم يف
يناوألاو لباو˘ت˘لا ع˘ي˘ب ةرا˘ج˘ت
م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م ح˘˘˘شست˘˘˘كت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ةي˘ب˘ع˘ششلا قاو˘شسألا تلوا˘ط
ةلوجلا لÓخ هانظحل ام اذهو
،اهب انمق يتلا ةيعÓطتشسلا
ةءولمم تلواطلا بلغأا نأا ذإا
ىلعو لباوتلا عاونأا فلتخمب
دو˘˘شسألا ل˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘شسأار
ر˘م˘حألا ل˘ف˘ل˘ف˘لاو ر˘˘ب˘˘شسكلاو
ل˘ج ه˘ن˘ع ي˘ن˘غ˘ت˘˘شست ل يذ˘˘لا
.ةيجياربلا رشسألا

يناوألا ا˘ن˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ا˘م˘ك
ةو˘ه˘ق˘لا م˘ق˘طأاو ة˘ي˘خ˘ب˘ط˘˘م˘˘لا

لكششب رششت˘ن˘ت ي˘ت˘لا يا˘ششلاو
كلذ ى˘˘˘˘لإا ف˘˘˘˘˘شض ،تف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
ة˘ن˘ي˘ع˘ل˘˘ل  يو˘˘ق˘˘لا رو˘˘شضح˘˘لا

ضشمششملاو بيبزلاو كيرفلاو
ا˘هرود˘ب تفر˘ع ي˘ت˘لا ،فا˘ج˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م لا˘˘˘ب˘˘˘قإا
.نينطاوملا

انل تناك ، ددشصلا اذه يفو
ديدعلا عم ثدحتلل ةشصرفلا

عو˘ن لو˘ح ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ا˘ن˘ل تلا˘ق ثي˘ح ،تا˘ي˘ن˘ت˘ق˘م˘لا
ددرتت تحبشصأا اهنأا » بنيز»
هذ˘ه قاو˘˘شسألا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
هجاتحي ام ءانتقا ةيغب ،مايألا
لباوتو ةنيعو كيرف نم اهتيب
يناوألا ضضعب ءارششو ،موحلو
. ةيخبطملا
،«م˘ير˘كلا د˘ب˘˘ع» لا˘˘ق ،هرود˘˘ب
˘˘مو˘˘ق˘˘ي ه˘˘نأا ،ةر˘˘شسأا بر و˘˘˘هو
هذ˘ه قاو˘شسألا ي˘ف لاو˘ج˘ت˘لا˘˘ب
هلزنم هجاتحي ام ءارششل مايألا

رهشش لÓخ ةيئاذغ داوم نم
.ناشضمر
تنا˘ك ي˘ت˘˘لا «ة˘˘شصي˘˘ل˘˘خ» ا˘˘مأا
،نوحشصلا ضضعب ءانتقا ددشصب
ي˘˘˘˘ناوألا ءار˘˘˘˘شش نأا تلا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ناشضمر رهشش لÓخ ةديدجلا
 .«بيط لأافو ةداع» مظعملا

ايريتصسهو «تايجياربلا»
لزنملا بيترت

حولت ،نابعشش رهشش لولح عم

يف  ناشضمر مودق تارششؤوم
لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م كلذو ،ق˘˘˘˘˘˘فألا
يتلا ةفثكملا  تاريشضحتلا
نم رشسألا م˘ظ˘ع˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
،اهنييزتو لزان˘م˘ل˘ل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

ي˘تاو˘ل˘لا ءا˘شسن˘لا ا˘˘شصو˘˘شصخ
م˘شسق˘لا ن˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘˘ي
نوكتف ،ريشضحتلا نم ربكألا

،ةد˘يد˘عو ةر˘ي˘ب˘ك ن˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
لزنملا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ةديدج ةلح ءافشضإل هنييزتو
، خب˘ط˘م˘لا ا˘شصو˘شصخ ،ه˘ي˘ل˘ع
يف ناكم مهأا ربتعُي يذلاو
اذ˘ل ،ن˘ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب لز˘ن˘م˘لا
ببشسب ةقئاف ةيان˘ع˘ب ى˘ظ˘ح˘ي
ه˘ي˘ف ن˘ه˘ت˘قو بل˘غأا ة˘ي˘شضم˘ت

. ناشضمر لÓخ
.. ةيئاذغلا داوملا

رخآا مامتها
رهصشلا لابقتصسل

بلط ديزي  ،ىرخأا ةهج نم
عاونأا ضضعب ىلع تÓئاعلا
ة˘فا˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

» رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ، ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
» كير˘˘˘ف˘˘˘لا »و » ضصم˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ةوشسنلا موقت ثيح ، لباوتلاو
عاونألا دوجأا ءانتقاو رايتخاب
نا˘شضمر ل˘ب˘ق ل˘˘ئÓ˘˘ق ا˘˘ما˘˘يأا
و˘ل˘خ˘ت دا˘كت Ó˘ف ، م˘ظ˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا قاو˘˘˘شسألا
، داوملا هذه ىلع نيداترملا

رشس  ‐ مهبشسح ‐ ربتعُت يتلاو
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا  ةدو˘˘ج
ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شساو ، ل˘˘ي˘˘شصألا
ليثم ل ةذل يفشضي حيحشصلا
.اهل
ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘˘مأا
رهششلا اذه لÓخ كÓهتشسلا

قابطألا  نيب نم دعت يتلاو
ةد˘˘ئا˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسألا
» كيرفلا » يهف ،ةيجياربلا
ن˘ي˘ب ن˘˘م اد˘˘حاو د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
يذلا ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا عاو˘نأا
تاي˘ن˘ت˘ق˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق رد˘شصت˘ت

Ó˘ف ن˘نا˘˘شضمر لو˘˘ل˘˘ح د˘˘ن˘˘ع

ةي˘نا˘شضمر˘لا ةد˘ئا˘م˘ل˘ل «ة˘ن˘ب»
نود ةيجياربلا تÓئاعلا دنع
.«كيرف»
˘ما˘م˘ت˘ها ضصم˘ح˘لا بو˘ب˘ح˘لو
،تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘ّبر ىد˘˘ل ر˘˘˘خآا

ديدعل ديحولا لمكملا اهنأل
، بابكلاو موثملا ، قابطألا
ىر˘خأا داو˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

ةر˘˘ّب˘˘شصم˘˘لا م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ك
ل يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسكشسكلاو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ن˘ع ي˘ن˘غ˘ت˘˘شست
د˘ن˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
. روحشسلا

بيصصنلا اهل دجاصسملا
فيظنتلا نم ربكألا
ينعي  ناشضمر رهشش لولح
ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا تقو لو˘˘˘ل˘˘˘ح
دجاشسملل ةبشسنلاب ني˘يز˘ت˘لاو
اه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت  م˘ت˘ي ثي˘ح ،ا˘شضيأا

داجشسلا ريي˘غ˘تو ا˘هر˘ي˘ه˘ط˘تو
تافيكملا ن˘ي˘مأا˘ت ة˘لوا˘ح˘مو
نم ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا تا˘ي˘حور˘م˘لاو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘ط
.ةداعلاك ةينيدلا تايعمجلاو
دجاشسملا فيظ˘ن˘ت ي˘شست˘كيو
عم ةشصاخ اعباط ةنشسلا هذه
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘نا

متي ثيح ،دعابتلا تاءارجإاو
مي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا ز˘ي˘كر˘ت˘لا

ا˘ياوز ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو
اذه راششتنا يدافتل دجشسملا
. نيعللا ضسوريفلا

ي˘˘ف «مÓ˘˘شسلا» تف˘˘˘قو د˘˘˘قو
د˘جا˘شسم˘لا ن˘م دد˘ع˘˘ل ة˘˘لو˘˘ج
بلاط يبأا نب يلع» دجشسمك
«ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا د˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا » و »
» باطخلا نب رمع» دجشسمو
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نا˘شضمر ر˘ه˘ششل داد˘ع˘˘ت˘˘شسلا
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ط˘ي يذ˘˘لا م˘˘ير˘˘كلا

ىتحو ،ةنشس لك ازيزع افيشض
ءادأا نو˘ل˘˘شصم˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي

ل˘˘˘كششب ح˘˘˘يوار˘˘˘ت˘˘˘لا ةÓ˘˘˘شص
ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘م و˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف  ضصا˘˘˘˘˘خ
 .ميركلا رهششلا يف ،يحشصو

 فيرصش نب قوراف

ةديدجلا يناوألاو لباوتلا ينتقت

ةزيمم ضسوقطب ناشضمر لبقتشست ةيجيأربلأ تÓئاعلأ
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هتايأوه نع فششكي نايمرأد
مدقلأ ةرك بناجب يرخأ’أ

ىلع ،نايمراد ويتام ،نÓيم رتنإا عفادم دكأا
فششكو ،يروزارينلا عم دجاوتلاب هتداعشس
ًاديعب هيدل ةلشضفملا تاياوهلا نم ددع نع
زو˘ف لÓ˘خ نا˘ي˘مراد ق˘لأا˘ت .مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘˘ع
˘مو˘ي و˘لو˘شسا˘شس ى˘˘ل˘˘ع1‐2 يروزار˘ي˘ن˘˘لا
ينوتشساب وردناشسيلأا لحم لحيل ، ءاعبرألا
.يداع ريغ عافد بلق رود يف فوقوملا

ةثÓث» جمانرب يف فيشض رخآا يلاطيإلا ناك
يذلاو يف يت رتنإا ةانق ىلع «دحاو ، نانثا ،
نع نوثدح˘ت˘ي يروزار˘ي˘ن˘لا ي˘ب˘عل ل˘ع˘ج˘ي
.بعلملا جراخ مهتامامتها ضضعب
ىلع جلزتلاب عتمتشسأا تنك» :نايمراد حشضوأا
gnimaelG مليف راتخا نأا دعب »، حاولألا

ebuC ehtشس نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ة˘لو˘ط˘بÓرت
ىششÓت فغشش هنإا ،لشضفملا همليف هرابتعاب
ه˘ت˘ب˘ب˘حأا Óً˘ف˘ط تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع ن˘كلو Óً˘ي˘˘ل˘˘ق
«يوا˘˘عد˘˘لا» نا˘˘˘ي˘˘˘مراد را˘˘˘ت˘˘˘خا .«اًر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
م˘تو ل˘شضف˘م˘لا ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ه˘ل˘˘شسل˘˘شسم˘˘ك
.كرويوينل هبح لوح هباوجتشسا
ة˘ع˘ئار ة˘ن˘يد˘م ي˘هو كا˘ن˘ه تن˘ك د˘ق˘ل» :لا˘ق
.«تعطتشسا اذإا ماع لك دوعأاشسو ، ةليمجو
نايمراد فرتعا ، ىقيشسوملاب قلعتي اميف
ةيلاطيإلا ىقيشسوملا مظعمب عتمتشسي هنأاب
عاتمتشسÓل اًعويشش رثكألا ناكملا حشضوأاو
ى˘لإا ع˘م˘ت˘شسأا» ع˘فاد˘م˘لا فا˘شضأاو .ي˘نا˘غألا˘ب
ينحيري اذهو اًريثك ةيلا˘ط˘يإلا ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا
ءيشش ل˘ك ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ى˘لإا ع˘م˘ت˘شسأا ،Óً˘ي˘ل˘ق
ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ ، ةرا˘ي˘شسلا ي˘ف نو˘كأا ا˘مد˘˘ن˘˘ع
«.هنوبعلي ءيشش لك عم ويدارلا

اًماع13 رمعلا نم غلابلا باششلا ركشش امك
ةقÓع يدل» :اًفيشضم ، هتيبرت ىلع هترشسأا

ضساشسحإلا اذه عم تربك اذإا ،مهعم ةليمج
مهركششأاشس ، كلذب مهل نيدم انأاف ، ميلعتلاب
«.يتايح ةيقب ىلع ديكأاتلاب
عيمج ي˘ف ةارا˘ب˘م03 ي˘ف نا˘ي˘مراد كرا˘˘شش
ة˘ثÓ˘ث ل˘ج˘شسو م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا
.نيرهظو فادهأا

هشضرأا ىلع0‐3 رتنإا زوف يف ارخؤوم لجشسو
. يرفيف يف ىونج مامأا

ليحر ىلع قفأوي ’ويدرأوغ
غيلرميربلأ قÓمعل وريوغأأ

قيرفل ينفلا ريدملا لويدراوغ بيب قفاو
لاقتنا ىلع ،يزيل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ىلإا ،وريوغأا ويجريشس ينيتنجرألا مجاهملا
 . بقللا ىلع ضسفانملا يشسليششت قيرف
ل˘كششب ن˘ل˘عأا د˘ق ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م نا˘كو
ليحر نع ةي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ي˘م˘شسر
،مشسوملا ةيا˘ه˘ن ع˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘جا˘ه˘م˘لا

.داحتلا بعلم لخاد هدقاعت ءاهتنا بقع
يدانل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا فاد˘ه˘لا ور˘يو˘غأا د˘ع˘يو

لÓخ فده752 ديشصرب يتيشس رتشسششنام
امم ،يوامشسلا قيرفلا ةقفر ،مشساوم ةرششع
لاثمت ةعانشص يف ركفت يتيشسلا ةرادإا لعج
.وريوغأل

تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ ي˘شسل˘ي˘ششت يدا˘˘ن ل˘˘خدو
يف ةقفشصلا مشسح لجأا نم ةوقب ةيشضاملا
اميشسل ،ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا قوشس
عم هدقاعت يهت˘ن˘ي ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا بعÓ˘لا نأا
.مشسوملا ةياهن
قيرفل ينفلا ريدملا لويدراوغ بيب قلعو
م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘حر ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘شس .ر˘ت˘شسششنا˘م
انلك »: Óًئاق يموكلا ةياهن عم ينيتنجرألا
نوكنشس » فاشضاو .» هل لشضفألا ىنمتن
لشضفألا وهو ، هذختيشس يذلا رارقلاب ءادعشس
يف ويجريشسل لشضفألا داجيإل ، هترشسألو هل
.«ةينهملا هتايح نم ةريخألا تاونشسلا

،ه˘ل˘˘ي˘˘شضف˘˘ت و˘˘ه يد˘˘ل ل˘˘شضف˘˘م˘˘لا » فدراو
ل˘شضفألا ،يد˘ل ل˘˘شضف˘˘م˘˘لا و˘˘ه ه˘˘ل˘˘ي˘˘شضف˘˘ت
.«انل ةبشسنلاب لشضفألا وه هل ةبشسنلاب
ضصخ˘شش و˘ي˘جر˘ي˘شس» :لو˘˘يدراو˘˘غ م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
،ةشصاخ تاراهمو تافشصب عتمتي بوبحم
جاتحي هنأا كردأاو ، هفرعأا انأاو ، همهفأا انأا»
.ةلاح لشضفأا يف نوكيل تقولا ىلإا
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ضسوتنفوي ةرداغÃ ’ابيد حشصني ينيرابمأز ..ودلانور ببشسب

،ينيراب˘ماز و˘ي˘شست˘يروا˘م د˘ق˘ت˘ع˘ي
رت˘نإا نأا ،ق˘با˘شسلا و˘مر˘ي˘لا˘ب ضسي˘ئر
باقلألاب زوفلا لشصاويشس نÓيم
يبيبو يتنوك وينوطنأا يقب املاط
.يدانلا يف اتورام
ريبك بقل لوأاب دعب يتنوك زفي مل
هنأا ودبي نكل ، يروزارينلا عم هل
دعب ، وتيدوكشسلا ًابيرق ققحيشس
.01 ةيلاتتم تاراشصتنا ةلشسلشس
نع ةطقن11 قرافب رتنإا مدقتيو
يناثلا زكرملا يف نÓيم يشس يأا
عم ، ةيقبتم تايرابم عشست لبق
دعب قيرفلا راتخا دق يتنوك نوك
نم ةريخألا ةقيقدلا يف ءاهتنلا
.9102 ماع يف لئاوألا ةعبرألا

ىلع ءانثلاب اًئيلم ينيرابماز ناك
، ضصو˘شصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ا˘تورا˘˘م
مويلا افيتروبشس ةعاذإل لاق ثيح
عم دوجوم ه˘نأا ا˘م˘لا˘ط» :ة˘ع˘م˘ج˘لا

،زوفلا يف رتنإا رمتشسيشس ، يتنوك
هنإا ، ايشسينيف يف اتورام عم تلمع
،مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘ه˘ف˘˘ي دا˘˘ج ضصخ˘˘شش
مه˘ن˘كم˘ي ه˘نأا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي د˘ق˘ت˘ع˘ي
لثم اتورام نكل هنع ءانغتشسلا
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك وأا لا˘˘ب˘˘يد و˘˘لوا˘˘ب
.«ودلانور
ضضع˘˘ب ي˘˘ن˘˘يرا˘˘ب˘˘ماز مد˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
قباشسلا ومريلاب مجاهمل حئاشصنلا

ي˘ت˘لاو ، ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لو˘ح لا˘˘ب˘˘يد
ناذآل ىقيشسوم نوكت نأا نكمي
.نÓيم رتنإا

:Óًئاق كلذ نع ينيرابماز فششكو
ه˘ن˘م بل˘ط˘ت ل˘ئا˘˘شسر ه˘˘ل ل˘˘شسرأا»
نوكي نأا بجي ،ضسوتنفوي ةرداغم
نو˘كي نأاو ق˘ير˘ف˘لا م˘˘ج˘˘ن لا˘˘ب˘˘يد
تايرابملا يف مكحتي يذلا لجرلا
ءا˘جرأا ي˘ف ة˘ير˘ح˘ب كر˘ح˘˘ت˘˘ي نأاو ،

.«بعلملا
ىلإا ودلانور ما˘م˘شضنا ذ˘ن˘م»:ع˘با˘ت
يتلا لابيد دهاششن مل ، ضسوتنفوي
نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي ل م˘ه˘نأل ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ن
يفكي امب ديج ولواب ،اًعم ضشياعتلا
، ديردم لاير وأا ةنولششربل بعلل
ن˘م م˘عد وأا ةدو˘م ه˘يد˘˘ل ن˘˘كي م˘˘ل
«.ضسوتنفوي
د˘ع˘˘ت˘˘شسم نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا نإا لا˘˘ق˘˘ي

ل يقب اذإا لابيد حلاشصل كرحتلل
ةياهن ىت˘ح ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ي˘ف ا˘يو˘ج
.لبقملا فيشصلا هدقع
يف اًيشساشسأا اًرود اتورام بعل
رمعلا نم غلابلا بعÓلا ةداعإا

ما˘ع ي˘ف ن˘يرو˘ت ى˘لإا ا˘ًما˘ع72
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو نأا د˘˘ع˘˘˘ب ،5102
وروي نويلم04 ةميقب ةقفشص
.ينيرابماز عم

ر .ق ^

يشضايرلا ريدملا ،يششارتي˘ب ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج ف˘ششك
مز˘ه ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا نأا ،و˘ن˘يرو˘ت يدا˘ن˘ل ق˘با˘شسلا
.زينيترام وراتول عم دقاعتلا عارشص يف هقيرف
يف ةيروحم ةيشصخشش زينيترام وراتول حبشصأا

يرود˘˘لا بق˘˘ل و˘˘ح˘˘ن يروزار˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘شسم
يرودلا يف اًفده51 لجشس ثيح ، يلاطيإلا

ة˘ل˘˘ي˘˘شصح ل˘˘شضفأا) م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نآلا ى˘˘ت˘˘ح
.(هل ةيشصخشش
غنيشسار نم م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا د˘قا˘ع˘ت

نويلم7.22 اهتميق تغلب ةقفشص يف بولك
نأا نكمملا نم ناك نكل ‐8102 يف وروي
ونيروت ناك ول اًمامت ةفلتخم رومألا نوكت
.بعÓلا مشض يف هقيرط كلشس
«و˘تا˘كر˘ي˘م و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ي˘˘ششار˘˘ت˘˘ب لا˘˘ق
يذلا م˘جا˘ه˘م˘لا و˘ه ورا˘تول نا˘ك» :ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
نييÓم7 لباقم ونيروت يف هعم دقاعتلا تدرأا
نكل7102 ماع يف تاثداحملا تأادب.«وروي
ع˘م ل˘كا˘ششم بب˘شسب ترا˘ه˘˘نا تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

لكاششم كانه تناك»:عبات.ةطيشسو تايشصخشش
ةريبك تناك يتلاو ، اهودارأا يتلا ناجللا عم
موشسر فشصن نم رثكأا يواشست تناك ؛ ةياغلل

دق تنك اذإا ،اهعفدل ططخن انك يتلا لقنلا
ملعلا عم ، ورياك ونابروأا ونيروت ضسيئر تربخأا
«... كانه ىلإا ينلشسرأا دق ناكل ، هب
امدنع ىرخأا ةرم نÓيم رتنإا عم وراتول لجشس
1‐2 ولوشساشس ىلع يتنوك وينوطنأا قيرف زاف
.يشضاملا ءاعبرألا موي
ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت بب˘شسب با˘ج˘عإÓ˘ل ر˘ي˘ث˘˘م ا˘˘ًشضيأا ه˘˘نإا
يف ايلاطيإا يف ريرقت حشضوأا امك ، يعافدلا

.ةعمجلا مويلا قباشس تقو
هليكو نع اًرخؤوم ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول ل˘شصف˘نا
نم نكل ، يتاراز ودلانورو كاي وتيب  ىمادقلا

هدقعل مداقلا ديدمتلا اذه دشسفي نأا عقوتملا ريغ
.نÓيم رتنإا عم
˘مو˘ي˘لا ردا˘شصم˘لا د˘˘حأا را˘˘ششأا ، ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف
32 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا ىلإا ةعمجلا

ةديدجلا ةقفشصلا ىلع عيقوتلا هنكمي اًماع
طورششلاب اًديعشس نوكي نأا طرششب هشسفنب
.اًقبشسم اهيلع قفتملا

نÓيم رتنإأ مجن ةقفشص عايشض ىلع رشسحتي قباشسلأ ونيروت ريدم

يدان مجن ،فوتابرب راتميد دقتعي
نأا ،ق˘با˘شسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
نأا هناكمإا˘ب درو˘ف˘ششار ضسو˘كرا˘م
دنلاه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ن˘م ا˘ًل˘ك ضسفا˘ن˘ي
يدا˘ن ي˘م˘ج˘ن ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘˘كو
ضسيرا˘بو د˘نو˘م˘ترود ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘ب
ىلع ،بيترتلا ىلع نامريج ناشس
.مدقلا ةرك ضشرع
ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ درو˘˘ف˘˘ششار ق˘˘لأا˘˘˘تو
ضسمأا مو˘ي د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
يرودلاب ةطانرغ ما˘مأا ضسي˘م˘خ˘لا
زوف يف اًفده لجشسو يبوروألا
.0‐2 يزيلجنإلا يدانلا

تاحيرشصت ي˘ف فو˘تا˘بر˘ب لا˘قو
رور˘˘ي˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
دروفششار لازي ل» :ةيزيلجنإلا

ريبك مجن وهو اًدج اًريغشص اًبعل
دقل ، ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف
ةرتفل دتيانوي موجه دوقي ناك
هنأا دقتعأا ، اًشضيأا نآلا تقولا نم
يذ˘˘لا ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح
أادب دق نوكي نأا لمآاو هقحتشسي

دنلاهو يبابم» :فاشضأاو.«وتلل
نيذلا نو˘ب˘عÓ˘لا م˘ه درو˘ف˘ششارو
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسل˘ل م˘ه˘ي˘لإا ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأا
 .لبقتشسملا

رمعلا نم غلبي هنأا نم مغرلا ىلع
ع˘ت˘م˘ت˘ي ه˘نأا لإا ، ط˘ق˘ف ا˘ًما˘ع32
لخد هنأا لإا ، ةريبك ةربخب لعفلاب

اًب˘عل ه˘نو˘ك ن˘م ضسما˘خ˘لا ه˘ما˘ع
ن˘˘˘م اًر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك اًءز˘˘˘جو اًر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك

ن˘˘كم˘˘ي ل» :ح˘˘شضوأاو.«ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
يف نيرخآلا نيبعÓلا نم ديدعلل
نوعتمتي مه˘نإا لو˘ق˘لا ه˘ن˘شس ل˘ث˘م
يف ةرب˘خ˘لا ن˘م ىو˘ت˘شسم˘لا اذ˘ه˘ب
، طيشسب رمألا ، نآلا ،ريبك يدان
ىلع لمعلا يف رمتشسي نأا بجي
طاقن ىلع ل˘م˘ع˘لاو ه˘تو˘ق طا˘ق˘ن

.«هفعشض
ه˘نأا ي˘ه ير˘ظ˘ن ة˘˘ه˘˘جو» :فدرأاو

لك ليوحت ىلع لمعي نأا بجي
ل اًنايحأاو ، اهيلع لشصحي ةشصرف
ا˘مد˘ن˘˘ع %001 هز˘˘ي˘˘كر˘˘ت نو˘˘˘كي
ليجشستل ةديج ةشصرف هيدل نوكي
لمعلا ىلإا جاتحي كلذل ، فادهألا

.«كلذ ىلع
ةحشصب دروفششار يقب اذإا» :عباتو
، تاباشصإا يأل ضضرعتي ملو ةديج
نو˘كي˘شسو كا˘ن˘ه ا˘ًم˘ئاد ل˘ظ˘ي˘شسف
.«بردملل Óًهشس اًرايتخا

ضشي˘ع˘ي درو˘ف˘˘ششار نإا» :ل˘˘شصاوو
ة˘ي˘م˘يدا˘˘كأا ي˘˘ف بعل ل˘˘ك م˘˘ل˘˘ح
نأل هيلع ظفاحي نأا لمآاو دتيانوي
يف ةيد˘نألا ل˘شضفأا د˘حأا د˘ت˘يا˘نو˘ي
ةيقبل كانه ءاقبلا هنكميو ملاعلا

ا˘م˘لا˘ط˘ل ءي˘شش اذ˘هو ، ه˘تر˘˘ي˘˘شسم
رمألا نكي مل نكل يشسفنل هتدرأا

.«كلذك
اًدحاو اًيدان بعل لثمي نأا» :متأاو
وه ماع لك اًمجن نوكيو طقف
ىرأا نأا بحأاو ع˘˘˘˘˘˘ئار زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘نإا

.«كلذ لعفي دروفششار

يبابمو دن’اه ضسفاني نأأ هناكمإاب دروفششأر :فوتابرب
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،فيطشس قا˘فو ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسي
هنيعو يريجينلا ابم˘ي˘نا ه˘ف˘ي˘شض
لوأا Ó˘ما˘ك داز˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا م˘˘ث ن˘˘مو
لجأا نم نيفدهلا قراف قيقحت
رطشضي دق تاباشسح يأا يدافت
.راوششملا ةياهن دنع قافولا اهل
،ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘شصأاو
ةرور˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘كلا
ضصر˘ف˘لا ع˘م د˘ي˘ج˘لا ضضوا˘ف˘ت˘˘لا
لÓخ ةعومجمل˘ل حا˘ت˘ت˘شس ي˘ت˘لا
ةرور˘˘شض ع˘˘م ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا راو˘˘˘طأا
تاقافخإلا نايشسنو رثكأا زيكرتلا
.ةيشضاملا

را˘˘شصنألا ا˘˘عد ،م˘˘ه˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ط˘ب˘شض ةرور˘شض ى˘لإا م˘ه˘ي˘ب˘˘عل
ةداعتشسل ةوقب لوخدلاو ضسفنلا

عبر رودلا ىلإا لهأاتلا ظوظح
. يئاهنلا

لوأا لجصسي دق يتومول
 ابمينا مامأا هل ةكراصشم

ينقتلا دمتع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
يناغلا مجاهملا ىلع ،يكوكلا
نأا د˘ع˘ب ي˘شسا˘˘شسأا˘˘ك ،ي˘˘تو˘˘مو˘˘ل
دعب ةكراششم˘ل˘ل از˘ها˘ج ى˘ح˘شضأا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإلا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت
.،باهذلا ءاقل لبق اهنم ىكتششا

محقي نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ه˘نأا ا˘م˘ك
يئانثلا تامدخ يشسنوتلا ينقتلا
ط˘خ˘لا ي˘ف يرا˘˘بدو ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل
د˘ي˘ع˘ت˘˘شسي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا

ي˘ف ه˘ت˘نا˘كم حا˘بر˘˘م ة˘˘لا˘˘شصي˘˘م
تارييغتلا يهو اشضيأا ةليكششتلا
ةفاشضإلا مدق˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا
ةبغرلا لظ يف ةشصاخ ةوجرملا
ي˘نا˘ث˘لا ضسف˘ن˘لا˘˘ب لو˘˘خد˘˘لا ي˘˘ف

لهأاتلا ةر˘ي˘ششأا˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ثح˘ب˘ل
ةلحكلا» قاششع اهرظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا

.» ةشضيبلاو
لÓغتصسا انيلع» :يكوكلا
ليهصستل صصرفلا فاصصنا

«انصسفنأا ىلع ءاقللا
لا˘˘˘ق ،«مÓ˘˘˘شسلا»ـل ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ضسفا˘ن˘م˘لا»:ي˘كو˘كلا ي˘شسنو˘ت˘لا
ةجيتن قيقحت لجأا نم بعليشس
نم دمتعي هلعجي ام وهو ةيباجيإا

ي˘˘ف ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع كشش نود
ة˘ف˘خ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علاو ف˘ل˘خ˘˘لا

فا˘˘شضأاو ،«هر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ةرا˘˘ه˘˘مو
نم انرظت˘ن˘ي ا˘م كرد˘ن ا˘مو˘م˘ع»

بلطن انلعج ا˘مو˘هو تا˘بو˘ع˘شص
ما˘مأا ز˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م
لجأا نم امدق يشضملاو ىمرملا
ثحبلاو راشصتنلا فده قيقحت
نيذلا نيفدهلا قراف نع اهدعب
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ند˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسي
. «ةعومجملا

صشامر ماصشه

 ةيقيرفإ’أ ةشسفانملأ يف هظوظح لماكب كشسمتلأ ىلع رشصي قافولأ
يÒجينلا ابمينا ‐ فيطصس قافو

نل هنأا ،ديشص نب ،ةليلم نيع ةيعمج ضسيئر دكأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ه˘˘ت˘˘فر˘˘ت˘˘قا يذ˘˘لا مر˘˘ج˘˘لا» ن˘˘ع تكشسي
ح˘ير˘شست ة˘قرو ح˘ن˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م «تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نودو ع˘˘ير˘˘شس تقو ي˘˘ف فو˘˘شصو˘˘ب ضسرا˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل
ينعملا ناو ةشصاخ ،ةرادإلا عم رومألا ةششقانم
نامشض كشص ىقلت امك ،ادقن نيرهشش ةرجأا ىقلت
يلاتلابو ،فشصنو ن˘ير˘ه˘شش ةر˘جأا ة˘م˘ي˘ق ل˘م˘ح˘ي
ءاقبإاب قيرفلل حمشست اهب لوم˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘ف
يشضقي طرششلا نا امب هفوفشص نمشض ضسراحلا
. رهششأا ةثÓث هتميق امب نيدي ينعملا نوكي نأاب

.. ةلصصاوتم ؤوفك بردم نع ثحبلا يعاصسم
ةجا˘ح ر˘ي˘شسم˘لا م˘قا˘ط˘لا كرد˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
يف ةليكششتلا دوقي ديدج بردم ىلإا  قيرفلا
ضضعب ضسردت اه˘ل˘ع˘ج ا˘مو˘هو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
.اهب لاشصتÓل ابشسحت ةيتاذلا ريشسلا

ةرادإلا˘˘ف ،ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا بشسحو
نم بحشسنملا ،ي˘ل˘عو˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م تل˘شصاو˘ت
ةششقا˘ن˘م ل˘مأا ى˘ل˘ع ،ضسا˘ب˘ع ز˘يز˘عو ،ةد˘كي˘كشس
نكمتي قيرفلا لعجت يتلا ىرخألا ريشسلا ضضعب
لÓخ ةليكششتلا دوقي ؤوفك بردم نامشض نم
،ريغتت نل فادهألا نأاو اميشسل ،ةدوعلا ةلحرم
ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض ى˘ق˘˘ب˘˘يو ،ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا بشسح
يتلا ةيلاملا تابوعشصلا لظ يف مهألا ةيحيرأاب
.قيرفلا ةنيزخ اهنم يناعت

 صشامر ماصشه
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تابادتنلا نم مهقيرف ريشصم ةفرعم ةركشسب داحتا قاششع رظتنا
.نيرايلملا تقاف نويدلا نأا امب ،اهقيقحت ةبوعشص مغر ضسمأا

اهعشسو يف ام لك ضسمأا تلمع ةرادإلاف ،تارششؤوملا بشسحو ،ثيح
لاملا لاجر قيرط نع ةميقلا نع تثحب دقو ،ةيلمعلا طبشض لجأا نم
لجأا نم  دوعولا ضضعب يدانلا ىقلت نأا دعب ،ةشصاخ قيرفلل نيبحملا
. امهعيقوت رظتني ىشسيع نب ناك نيذلا نيبدتنملا روجأا ةيوشست

ةلعصشلا ةراعتصسا ىلع قباصسلا يف تقفتا ةرادإلا
 دايع نب بادتناو

نم برتقت تناك ةرادلاف ،ةريخألا تايطعملاو تارششؤوملا بشسحو
يت»ـلا يف همشسا ليجشست عم «ةلعششلا» ينادوشسلا عيقوت ةيلمع طبشض
نم دايع نب مجاهملا ءاعدتشساب تماق اهنأا امك ،هليهأات لجأا نم «ضسا ما
ثيح ،ةريخألا تاعاشسلا يف هتا˘مد˘خ نا˘م˘شضو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لا ل˘جأا
ءاوشس ئراط يأل هشسفن ريشضحت ةرورشض ىلع تدكاو ،هعم تلشصاوت
لكششم ةيوشست لاح يف هقئاثو ىلع لوشصحلاوأا ،ةيرشصنلا عم ءاقبلاب
 لاكششلا ءاهنا لاح يف عيقوتلا يلاتلابو تاعزانملا ةنجل نويد

صشامر ماصشه

م˘ج˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘ششا˘˘ب
ةعومجملا نيشصحت يف ةرقم
ة˘ي˘شسف˘ن˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ر˘ث˘˘كأا

تاداد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسلا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو
ةمقل ابشسحت ةينف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا
اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن» ة˘ب˘ي˘ق˘˘ع˘˘ل ءا˘˘ن˘˘بأا»
. عوبشسألا
اهلÓخ نم فدهتشسيشس ةمقلا

ثح˘˘ب˘˘لا قوزر˘˘م ن˘˘ب ءا˘˘˘ق˘˘˘فر
دو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا را˘˘شصت˘˘نلا ن˘˘˘ع
بيترت˘لا ط˘شسو و˘ح˘ن ق˘ير˘ف˘لا

ر˘˘ث˘˘كأا ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ث ن˘˘˘مو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘م˘شض ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع
ةيدولوم ما˘مأا ىر˘خأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا
.رئازجلا

ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘˘لا ر˘˘˘شصأاو
ة˘ل˘حر˘م ءا˘ه˘نإا ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع
بعللا لجأا نم ةوقب باهذلا
لÓخ ةوق نم يتوا ام لكب
. ةدوعلا ةلحرم

بصسك يف حجن رصصان نب
 يوتصشلا وتاكريملا ناهر

،قيرفلا و˘تا˘كر˘ي˘م ضصو˘شصخ˘بو
نامشض يف ةرادإلا تحجن دقف
نكم˘ي ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ب˘عل تا˘مد˘خ
قيرفلل ةيوق ةفاشضإا امهنأا لوقلا
ثيح ،ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
ي˘ف ر˘شصا˘ن ن˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن
ةبيبشش باعلأا عناشص عم قافتلا
اقبا˘شس نا˘شسم˘ل˘ت دادوو ةروا˘شسلا
عفادملا ينادم اذ˘كو ،ير˘م˘ح˘ل˘ب
يف بعل ناو قبشس يذلا قباشسلا
نأا ل˘ب˘ق ،ةرا˘ط˘شسو˘شسو ة˘ي˘با˘ب˘˘لا
«ةباششلا لÓ˘ه»ـب لا˘حر˘لا ط˘ح˘ي
.يشسنوتلا

د˘˘ق نو˘˘˘كت ةرادإلا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ضسما ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ق˘ف˘شصلا تم˘شسر
. يوتششلا وتاكريملا ماتخ لبق

 صشامر ماصشه

 ةركصسب داحتا

 تاعزانملأ ةنجل لاكششإأ ةيوشست ضسمأأ أورظتنأ راشصنأ’أ

 ةرڤم مجن

 ةاشضاقم ررقي ضسيئرلأ «روكلب» طاقنب بلاطي رشصان نب
 تاعزانملأ ةنجل

ةبي˘ب˘شش ق˘ير˘ف˘ل تقؤو˘م˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ر˘ط˘شس
ةيدولوم ةمقل اريشضحت لمع جمانرب ةدكيكشس
.عوبشسألا ةياهن ةرظتنملا رئازجلا

دحألا مويلا هشصبرت قيرفلا يهني  نأاررقت ثيح
ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ادا˘كي˘شسور ى˘لا ةدو˘˘ع˘˘لاو
يتلا ةيرادإلا ل˘كا˘ششم˘لا م˘غر د˘عو˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا
يأاب موقي ل هتلعج يتلاو يدانلا اهيف ضشيعي

ق˘با˘شسلا برد˘م˘لا با˘ح˘شسنا ع˘م ة˘شصا˘خ ةو˘ط˘خ
قيرفلا نوكيشس يلاتلابو يرادإلا مقاطلا اذكو
ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل ضضو˘˘خ˘˘ب ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
. ةيقبتملا هرشصانعب

صشرطل بردملل ةصصرفلا حنم وحن
 ةبيبصشلا قيرب ةداعتصسل

دبع بردملا عم ةرادإلا دقاعتت نأا بقترملا نم
نم مجنلا عم هدقاعت خشسف يذلا ،ضشرطل ميركلا
طوقشس ديري ل هنأاو اميشس ل ةمهملا يلوت لجأا
.هتنيدم قيرف

،كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق˘م ضشط˘ل د˘كأا د˘قو
هعم لشصاوتلا يف عرششت ةرادإلا لعجيشس اموهو
. ريدقت ىشصقأا ىلع ،ادغوأا مويلا
تاطلشسلا لخدت عيمجلا رظتني ،ءانثألا هذه يف
نيب لشصاحلا لاكششلا ةيوشست لجأا نم ةيئلولا
ي˘ف قÓ˘ط˘نÓ˘ل ةد˘يد˘ج˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا ن˘ي˘ترادإلا

مغر ءاقبلا نامشض ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
. ةرظتنملا ةمهملا ةبوعشص

 صشامر ماصشه

 ةدكيكصس ةبيبصش

ريشضحتلأ لجأأ نم مويلأ ةدوعلأ
ةيدولوملأ ةمقل يدجلأ

 ةليلم نيع ةيعمج
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ن˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ي˘لذا˘شش

ضشماه ىلع ضسمأا لوأا ةحيبشص
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.فيدرلا قيرفلا دشض تجمرب

دا˘˘˘ع د˘˘˘ق برد˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كو
ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت˘˘ل

نيمئاقلا فر˘ط ن˘م تا˘نا˘م˘شض
يعشسلا˘ب يدا˘ن˘لا نوؤو˘شش ى˘ل˘ع
نع تاقحتشسملا لكششم لحل
ن˘ب ةدو˘ع ترا˘˘ثأا د˘˘قو ،بير˘˘ق
امب نيرشصانملا حايترا يلذاشش
ر˘˘˘ي˘˘˘شس ن˘˘˘˘م˘˘˘˘شضي˘˘˘˘شس كلذ نأا
ةلحرمب ةشصاخلا تاريشضحتلا
ا˘˘م و˘˘هو ،ءود˘˘ه ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘˘لا
هشسفن زيهجتب دادولل حمشسيشس
حاجنلا ىلع ىوقي يكل ،اديج
هرظت˘ن˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف
د˘شصق با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘˘خ
.يشسيئرلا فدهلا ىلإا لوشصولا

باصصŸا يثÓثلا ةدوع
مقاطلا حيرت

ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘ه

ةدئافل ته˘ت˘نا د˘ق ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
فادهأا5 ةجيتنب لوألا قيرفلا

ما˘ق ثي˘ح ،د˘حاو فد˘ه ل˘با˘ق˘م
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘ت˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
دادعتلا رشصانع لماك كارششإاب
،يكرابم يثÓ˘ث˘لا م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب
اوفاعت نيذلا يبيرعلبو ملاعلب
ام وهو ةقباشسلا مهتاباشصإا نم

ا˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ م˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا حارأا
.بايإلا ةلحرم قÓطنا لبق
نب تاقحتصسم يوصست ةرادإلا

Úبعلا حن“ و ›ذاصش
مهروجأا نم ءزج

نإا˘ف ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘˘فو
اعامتجا اودقع دادولا يريشسم

ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘شسم
،دادولا ةيعشضو لوح ثحابتلا
ةرجأا ةيوشست هتبشسانمب رّرقتيل
ن˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘ل˘ل ة˘ير˘˘ه˘˘شش
اءزج نيبعÓلا حنم عم ،يلذاشش
لب˘ق كلذو تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا ن˘م
عفر ةيغب ،ناشضمر رهشش لوخد
ةيوشست متت نأا ىلع مهتايونعم
ضشا˘ع˘ت˘نا بق˘ع تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا
تاطل˘شسلا تا˘نا˘عإا˘ب ة˘ن˘يز˘خ˘لا

لاومأا نم يناثلا رطششلا اذكو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.ءايزيفويجلل

ه˘ج˘ت˘ت ر˘خآا د˘ي˘ع˘شص ى˘˘ل˘˘عو
وحن ناشسملت دادو قاششع راظنأا

ةركل ةينطو˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ر˘ق˘م
ةعرق نشضتح˘ي˘شس يذ˘لا مد˘ق˘لا
ضسأاك ةشسفانم نم لوألا رودلا
ريها˘م˘ج ل˘مأا˘ت ثي˘ح ،ة˘ط˘بار˘لا
ةميحر ةعرقلا نوكت نأا دادولا
تايرف˘شسلا ه˘ب˘ّن˘ج˘تو ق˘ير˘ف˘لا˘ب
ةيلاملا ةقئاشضلا نأا امب ،ةقاششلا
تلعج دادولا اهيف طبختي يتلا
ةغلا˘ب تا˘بو˘ع˘شص د˘ج˘ت ةرادإلا

فيراشصم ريفوت لجأا نم ىتح
.تÓقنتلا

طيمز.ع

ناصضمر لبق تاقحتصسملا نم ءزج ةيوصست

يلذاشش نب بردملأ هتاقحتشسم نم أءزج بشصت ةرأدإ’أ

لئابقلا ةبيبشش
/////////

طيمز.ع
/////////

نارهو ةيدولوم
نيبعÓلأ تاقحتشسم ةيوشست يف عرششت ةرأدإ’أ

ةرادإا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘ئر عر˘˘˘شش
بي˘˘ط˘˘لا  ،نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ضسي˘م˘خ˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ،يوا˘˘ي˘˘ح˘˘م
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘شست ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

كلذو ،نيب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ل˘ه˘م˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ميتيل دئاقل˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ح˘ن˘م
.هئاقفرو

ةر˘˘جأا بشصب ضسي˘˘ئر˘˘لا ما˘˘˘قو
،ن˘˘ير˘˘ه˘˘شش  ى˘˘لإا د˘˘حاو ر˘˘ه˘˘شش
تايرابم4 حنم ىلإا ةفاشضإلاب
،لبق نم هيلع قافتإلا مت املثم
يف يوايحم ضسيئرلا أادب ثيح
ةيلاملا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا د˘يد˘شست
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
مشسوملا ةليكششت نم ىمادقلا
نيعفادملا ةروشص يف  طرافلا

بعلو ي˘˘نا˘˘مز˘˘يإاو يد˘˘ي˘˘م˘˘ح
م˘جا˘ه˘م˘لاو ي˘توا˘˘شش ط˘˘شسو˘˘لا
ن˘يد˘ي ثي˘ح ،م˘هر˘ي˘غو ر˘ف˘ير˘˘ف

نونيدي طرافلا مشسوملا وبعل
ةير˘ه˘شش رو˘جأا5 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

.ديدجلا مشسوملاب ةشصاخ
تمدقأا ،ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو

ن˘ي˘برد˘م˘لا ح˘ن˘م ى˘ل˘˘ع ةرادلا
نبو ري˘ششب ير˘ششم ن˘ي˘ق˘با˘شسلا

ةميقب ،مÓشسلا د˘ب˘ع ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
مهتاقحتشسم اه˘ترد˘ق ة˘ي˘لا˘م˘جإا

004 يلاو˘ح˘ل تل˘شصو ي˘ت˘لاو
كلذب حجنت˘ل ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ة˘ي˘شضق كف ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا
لوشصحلاو تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
رشضخألا ءوشضلا ىلع يلاتلاب
دد˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘ل
وتاكريملا لÓخ نيمدقتشسملا
.يلاحلا

ةرادإا تق˘ف˘تا ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م
نب ،مجا˘ه˘م˘لا ع˘م «ةوار˘م˘ح˘لا»
دقع˘لا خ˘شسف ى˘ل˘ع م˘ير˘ك ح˘بار
لوشصح دعب كلذو يشضارتلاب
اقباشس ةيدمحملا عيرشس مجاهم
ةيره˘شش ةر˘جأا˘ب ضضيو˘ع˘ت ى˘ل˘ع
.ةدحاو
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دادزولب بابصش
«غيلزنويبماصشلا» نم يئاهنلا عبر رودلل يخيراتلا لهأاتلا بقع

انققحو يدحتلأ انعفر»:يتخب
«ايخيرات Óهأات

بردملا ،يتخب ميرك فخي مل
،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘ششل تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘هأا˘ت˘لا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘شس
يدانلا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ة˘ط˘بار ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ى˘لإا مو˘ي˘˘لا
ةيئانثب زوفلا دعب ،ايقيرفإا لاطبأا
ا˘مأا  ،د˘عاو˘ق˘لا جرا˘خ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
يدوليمام ةعومجم˘لا رد˘شصت˘م
ي˘ق˘ير˘فإا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا زود˘˘نا˘˘شص
رودلل رب˘ع˘يو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب
.ةيقيرفلا ةشسفانملا نم لبقملا

لÓخ يتخ˘ب تا˘ح˘ير˘شصت ي˘فو
تبقعأا يتلا ةي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا
نشص يدوليمام د˘شض ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
ةلباقملا»: لاق ايروت˘ير˘ب˘ب ز˘نواد
،ريبك قيرف دشض ةدقعم تناك
انيديأاب انريشصم مشسح ديرن انك
ة˘ج˘ي˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نا مد˘ع ل˘جأا ن˘˘م
يب ي˘ت ن˘ي˘ب ىر˘خألا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

»:ع˘با˘تو ،«لÓ˘ه˘˘لاو ي˘˘ب˘˘مزا˘˘م
ليطت˘شسم˘لا ل˘خاد اد˘ي˘ج ا˘نز˘كر
اد˘ي˘˘ج ا˘˘ن˘˘شسرد ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘شضخألا
نهربن نأا اندرأا ،ضسفانملا قيرفلا
ةلباقم يف ةليق˘ث˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا نأا
ةو˘ب˘˘ك در˘˘ج˘˘م تنا˘˘ك با˘˘هذ˘˘لا

.«داوج
ي˘ف ق˘با˘˘شسلا بعÓ˘˘لا فا˘˘شضأاو

اد˘ج ءاد˘ع˘˘شس ن˘˘ح˘˘ن» با˘˘ب˘˘ششلا
لشضف˘لا ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر غو˘ل˘ب˘ب
اوقبط نيذلا نيبعÓلا ىلإا دوعي
اوناكو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ح˘ئا˘شصن
،زوفلا قيقحت ىلع نيممشصم
هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ح˘˘ششر˘˘م ن˘˘كن م˘˘ل
رثكأا ةيدنأا دو˘جو˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ريغ ةشسفانملا هذه يف انم ةربخ
Óهأات انققحو يدحتلا انعفر اننأا
نأا ريكذتلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.«ايخيرات
يف لهأات دق ناك «روكلب «يدان
طاقن9 ديشصرب يناثلا زكرملا

يدو˘ل˘ي˘ما˘م رد˘شصت˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ
ار˘كب˘م ل˘هأا˘˘ت يذ˘˘لا زود˘˘نا˘˘شص
تمشض امك ،ةطقن31 ديشصرب
ي˘ب˘م˘يزا˘م ي˘ب˘ي˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ينادوشسلا لÓهلاو يلوغنوكلا
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لئابقلا ةبيبصش

«يرانكلأ» فوفشص ‘ ايمشسر ناعقوي نوراهو Âاغ
ةبيبشش قيرف ةرادإا تمشسح

نيبعل ةثÓث ةقفشص لئابقلا
و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف دد˘˘ج
ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت اذ˘˘هو ،يو˘˘˘ت˘˘˘ششلا

نم يناثلا رطششلا فانئتشسل
تد˘˘كأا ا˘˘˘م بشسحو.ةلوطبلا

يدا˘ن˘لا ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘شصم
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نإا˘ف ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا
باب˘شش ن˘م م˘نا˘غ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب
يد˘ي˘شس ن˘م نورا˘ه ،دادزو˘ل˘˘ب
ن˘م لو˘م ضسي˘نأاو ،ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
،لا˘˘مألا ة˘˘ئ˘˘ف ي˘˘ف ج˘˘يور˘˘ن˘˘˘لا

د˘˘ق ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا ةرادإا تنا˘˘˘كو
عم قباشس تقو يف تدقاعت

ق˘ير˘ف كر˘ح˘˘م دا˘˘ن˘˘م بعÓ˘˘لا
ادقع عقو يذلا ةيدملا يبملوأا

ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ششلا ع˘˘م
نأا ةراششإلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.ف˘شصنو
تب˘˘ن˘˘ج˘˘˘ت «يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا» ةرادإا
ن˘ي˘كن˘ح˘م ن˘ي˘ب˘عل ماد˘ق˘ت˘شسا
ة˘ي˘ما˘مألا ةر˘طا˘ق˘لا م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
ةرجأا اوطرتششا نيذلا ،قيرفلل
،رهششلل نويلم002 ـلا براقت
ةرادإا تز˘˘˘ج˘˘˘ع يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
يف هل ةباجتشسلا نع يدانلا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘كمإلا ل˘˘˘ظ
.تقولا يف ةبيبششلل ةدودحملا
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يدادعإلا هركشسع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف م˘ت˘ت˘خا
رئازجلاب «كيبملوألا » قدنفب ىرج يذلاو قلغملا
ير˘ي˘شضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا اذ˘ه ماد ثي˘ح ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا

ةيمشسرلا ة˘ح˘ف˘شصلا تف˘ششك ا˘م ق˘فو.مايأا ةر˘ششع
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع «ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس» يدا˘˘ن˘˘ل
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا نإا˘˘ف «كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا»  ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ىلإا ةدوعلا لبق ،نيمويل ةحار نم نوديفتشسيشس
رمع» بعلم ةيشضرأا ىلع نينثلاا دغ تابيردتلا

.نيغولوبب «يدامح
ضصبرتلا ضصوشصخب هتيشش ةماشسأا بعÓلا حرشصو
ترم  يتلاو ضصبرتلا اذه يف ديج انرشضح»:Óئاق
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘م ضصبر˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ،ة˘˘ع˘˘ئار ءاو˘˘جأا ي˘˘ف

ىلع اهيف لمعنشس يتلاو ةدوعلا ةلحرمل ريشضحتلا
نأا دودغز رينم بردملا دكأا هبناج نم ،«ةدوعلا
يف »: حرشص ثيح ةيتاومو ةديج تناك فورظلا

، هل اططخم ناك امك ريبك لمعب انمق ةدملا هذه
»:فاشضأاو ،«ةليكششتلا حلاشص يف نوكي نأا ىنمتنو
ةليكششتلا فوفشص يف تاباشصلا ضضعب كلانه
ةليكششت نأا ريكذتلاب ريدجلا.«قلقلل وعدت ل اهنكل
بابشش مامأا ةيوق ةهجاوم ضضوختشس «ةراطشسوشس»
نم81 ةلوجلا نع رخأاتملا ءاقللا نمشض دادزولب
03 يف يرجتشس يتلاو يلولا ةفرتحملا ةلوطبلا
.يراجلا ليرفأا
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 «كيبملو’أ «ضصبرت متتخي دأدزولب بابشش
ةحار نيموي نم نوديفتصسي نوبعÓلا

ةيركشسعلا ةي˘حا˘ن˘لا ق˘ير˘ف جو˘ت
ف˘شصن قا˘ب˘شس بق˘ل˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يركشسعلا ينطولا نوطاراملا
،ةيشضايرلا ةبخن˘ل˘ل ضصشصخ˘م˘لا
تميقأا يتلا ىلوألا هتعبط يف
.نارهوب ةعمجلا موي
قيرفل ةيناثلا ة˘ب˘تر˘م˘لا تدا˘عو
اميف ىلوألا ةيركشسعلا ةيحانلا
ق˘ير˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘˘حا
يفف ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلا
ءاد˘˘ع˘˘لا زا˘˘ف يدر˘˘ف˘˘لا قا˘˘˘ب˘˘˘شس
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م نورا˘ه ي˘˘ل˘˘حا˘˘شس
نمز اققحم ىلوألا ةيركشسعلا
60و ق˘ئا˘قد30و ا˘˘شس1 هرد˘˘ق
يداهلا دبع ءادعب اعوبتم ةيناث
ضسر˘˘ح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ضشم˘˘ع˘˘˘ل
3و ا˘˘شس1 تيقوتب يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ا˘ث˘لا˘ث لا˘حو ة˘ي˘نا˘ث22و ق˘ئا˘˘قد
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ف˘شسو˘˘ي ضشودا˘˘ع
3و اشس1 ب ةيناثلا ةيركشسعلا
.ةيناث52و قئاقد
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ف˘˘شصن قا˘˘˘ب˘˘˘شسل ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا
ديششر ،نوطاراملاو نوطاراملا

ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه نأا  ،يوا˘˘ششب˘˘ح
دق نوطارا˘م˘لا ف˘شصن˘ل ى˘لوألا

ةديج ةيميظنت فورظ يف ترج
ي˘ن˘ف˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا˘ب تز˘ي˘م˘˘تو
ةرا˘ششإا ى˘ط˘عأا د˘قو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
د˘ي˘م˘ع˘لا قا˘ب˘شسلا اذ˘ه قÓ˘ط˘˘نا
نا˘كرأا ضسي˘ئر ة˘م˘حو˘˘ب ر˘˘ي˘˘شصن
نم ةيناثلا ةير˘كشسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ةيعفدملل502 ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘˘كلا
ق˘˘فألا˘˘ب ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘ل˘˘ل ةدا˘˘شضم˘˘˘لا
يو˘ل˘ع˘لا ف˘ن˘ط˘لا˘بو جا˘جر˘م˘˘لا
ةبرع نب يحب ارورم ينارهولا

يشضايرلا بكرملا ىلإا لوشصو
ةيركشسعلا ةي˘حا˘ن˘ل˘ل ة˘شضا˘ير˘ل˘ل
،ملك12 ةفاشسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا

يذلا ةمحوب ريشصن ديمعلا هونو
ةشسفانم˘لا ما˘ت˘ت˘خا ى˘ل˘ع فر˘ششأا
هب ىلحت يذلا هيزنلا ضسفانتلاب
نأا ريكذتلاب ريدجلا.نويشضايرلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
نوطاراملا فشصن˘ل ة˘ير˘كشسع˘لا
ةشصشصخملا ىلوألا اهتعبط يف
تد˘ه˘شش ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل
81 نولثمي ءادع931 ةكراششم
تاوقلا تادايق فلتخم نم قيرف
ي˘ب˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.ةتشسلا ةيركشسعلا يحاونلاو
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بقللاب جوتت ةيناثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلأ
ةبخنلل نوطاراملا فصصن قابصسل ةيركصسعلا ةينطولا ةلوطبلا

ةيدملا يبملوأا

 برتقي لÓم
يف عيقوتلأ نم

«مأول» فوفشص
مجاهم ،لÓم اشضر برتقي
ن˘˘˘م ،ضشار˘˘˘ح˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘شضنلا
ةياهن لبق ةيدملا يبملوأا
دحلا مويلاوتاكريملا ةرتف
اذهو ،ليللا فشصتنم يف
ةرادإا تادادعتشسا راطإا يف
ضضو˘˘خ˘˘˘ل «ير˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا»
ةلوطبلا نم بايإلا ةلحرم
.ىلوألا ةفرتحملا

يف فششك دق لÓم ناكو
ىق˘ل˘ت ه˘نأا ه˘ل تا˘ح˘ير˘شصت
راجح فيرشش نم لاشصتا

هداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ه˘˘˘˘ل ىد˘˘˘˘بأاو
يبم˘لولا ناو˘لأا ضصم˘ق˘ت˘ل
هذ˘ه ل˘خد ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘لا
نمزلا عم قابشس يف مايألا

باد˘ت˘نا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م
م˘ه˘حر˘ت˘قا ن˘ي˘ب˘عل ة˘ثÓ˘˘ث

يبملولا ةرادإا ىلع راجح
نم ل˘ك ل˘ي˘حر ضضيو˘ع˘ت˘ل

.نادمو هللا فلخ
مدعو نويدلا ةمزأا ىقبتو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
ىتح ةيلاملا مهتاقحتشسمل
يف ةرثع رجح ،رخآا راعششإا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسلا
دجو يذلا راجح بردملا
تح˘˘ت ما˘˘يألا هذ˘˘ه ه˘˘شسف˘˘ن

بب˘˘شسب ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ط˘˘˘غ˘˘˘شض
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘مزألا
ةيمامألا ةرطاقلا م˘ي˘عد˘ت˘ل
ضسجا˘˘˘ه˘˘˘لا تتا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
قÓط˘نا ل˘ب˘ق  ه˘ل د˘ي˘حو˘لا

ةلوطب نم بايإلا ةلحرم
.لولا فرتحملا

طيمز.ع



ةصضايرلا 14

sport@essalamonline.com

ةيلم˘ع ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص تر˘ج
اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ضسأا˘˘ك ة˘˘عر˘˘˘ق
اشضوع بعلتشس يتلاو ،مشسوملا

ضسأا˘˘ك ةد˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ن˘˘˘ع
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا بب˘˘˘شسب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةحئاج اهتشضرف ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا

رقمب تميقأا يتلاو ،91 ديفوك
مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا
نمو اذه ،11 ةعاشسلا نم ةيادب
ةيادب تاءاقللا بعلت نأا ةررقملا

ىل˘ع يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا02 ن˘˘م
:يلاتلا وحنلا

:لوألا رودلا
ةيعمج ‐ ةيدملا يبملوأا ‐1

فلششلا
ةيعمج ‐ ياد نيشسح رشصن ‐2

ةليلم نيع
˘‐ ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘˘هأا ‐3

نارهو ةيدولوم
با˘˘ب˘˘˘شش ‐ ةر˘˘˘ڤ˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن ‐4

.ةنيطنشسق
:يئاهن نمثلا رود

زئافلا دشض لئابقلا ةبيبشش ‐1
ن˘ي˘عو ة˘ير˘شصن˘لا ة˘ه˘جاو˘م ن˘˘م
.ةليلم

زئافلا دشض ضسابعلب داحتا ‐2
ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ة˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘م
.فلششلا ةيعمجو

ةيدولوم ‐ ةمشصاعلا داحتا ‐3
.رئازجلا

نم زئافلا ‐ دادزولب بابشش ‐4
.ةنيطنشسق بابششو ةرڤم ةهجاوم

ةبيبشش ‐ ةرواشسلا ةبيبشش ‐5
.ةدكيكشس

نيب زئافلا ‐ نازيلغ عيرشس ‐6
.نارهو ةيدولومو جربلا يلهأا

دادو ‐ ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘˘فو ‐7
.ناشسملت

يدا˘˘˘ن ‐ ةر˘˘˘كشسب دا˘˘˘ح˘˘˘˘تا ‐8
.وداراب
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فطخي «ةراطشسوشس»و «ديمعلأ» نيب يمشصاعلأ يبرأدلأ
ةشسفانملأ يئاهن نمث يف راظنأ’أ

ي˘حا˘ي د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا
ل هنأا تايحششرتلا ةنجل ضسيئر
فر˘شش د˘شض ءي˘˘شش يأا كل˘˘م˘˘ي
لوبق احشضو˘م ،ةرا˘م˘ع ن˘يد˘لا

داحتلا ةشسا˘ئر˘ل ر˘ي˘خألا ف˘ل˘م
.مدقلا ةركل يرئازجلا

تاحيرشصت يف يحاي لاقو
دجاوت ةركف دشض انأا» :ةيفحشص
ل˘شضفأا تن˘كو د˘ي˘حو ح˘ششر˘˘م
ة˘شسا˘ئر˘ل ،ءا˘م˘شسأا ةد˘ع د˘جاو˘˘ت
ةر˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
ة˘يدا˘ح˘˘تلا» :ع˘˘با˘˘تو ،«مد˘˘ق˘˘لا

،مدقلا ةركل ةيشضا˘ير ة˘ي˘ع˘م˘ج
،ةرامع دشض ءيشش يدل ضسيلو
حششرتب انحمشس لاح يف نكل

انيلع ة˘شضا˘ير˘لا جرا˘خ فار˘طأا
،«حششرتلاب عيمجل˘ل حا˘م˘شسلا˘ب
:ي˘حا˘ي د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع ع˘˘با˘˘تو
د˘˘شض ءي˘˘˘شش يأا يد˘˘˘ل ضسي˘˘˘ل»
ن˘˘كل ،ةرا˘˘م˘˘ع ن˘˘يد˘˘لا فر˘˘شش
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت تدرأا
.«ايلاح اهب لومعملا

دصض ائيصش كلمأا ل»
ةرغث لغتصساو ةرامع

هل تحمصس ةينوناق
«حصشÎلاب

نا˘ك ه˘نا ي˘حا˘ي دد˘˘ششو اذ˘˘ه
اريششم ،ةرامع فلم لوبق دشض
ةينوناق ةرغث لغتشسا ريخألا نأا

،ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا بل˘˘ق˘˘ي ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
ءيشش يد˘ل ضسي˘ل» :در˘ط˘ت˘شساو
تن˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ل ،ةرا˘˘˘م˘˘˘˘ع د˘˘˘˘شض
لغتشسا هنأا لإا ،هفلمل اشضراعم
ه˘ل تح˘ت˘ف نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ةر˘غ˘ث
نأا م˘˘غر ه˘˘ف˘˘ل˘˘˘م رور˘˘˘م با˘˘˘ب
ةرورشض ى˘ل˘ع ضصن˘ي نو˘نا˘ق˘لا
يف ،ةربخ تاونشس5 كÓتما

تاشسشسؤومو ةيشضاير تايعمج
كل˘ت˘م˘ي ةرا˘˘م˘˘عو..ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير
حمشسي ام وهو ،ريخألا طرششلا
تشسل ينأا مغر ،حششرتلاب هل
.«ةركفلا هذه ىلع اقفاوم

ب.م.يرصسيإا

ن˘˘ي˘˘شسح˘˘لا نا˘˘يز˘˘م بخ˘˘ت˘˘نا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘شسي˘˘˘ئر
ةدهعلل ،ةزرا˘ب˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
دعب ،4202 ‐1202 ةيبملولا
لÓخ ،تاوشصألا ةيبلغأل هلين
ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
ضسمأا تر˘ج ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
ةيدارملاب ةئيه˘لا ر˘ق˘م˘ب تب˘شسلا
 .ةمشصاعلاب

حششرت˘م˘لا نا˘يز˘مأا ل˘شصح˘تو
ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر قا˘˘˘ب˘˘˘شسل د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا
نم اتوشص31 ىلع ةيلارديفلا
ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ثي˘ح51 ل˘˘شصأا

توشص ءاغلإاو Óب دحاو توشص
ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا م˘شضتو ،ر˘خآا

اوشضع51 ةزرابملا ةيداحتل
،تيو˘شصت˘لا م˘ه˘ل ق˘˘ح˘˘ي ن˘˘م˘˘م
تاحيششرتلا يتنجل نا ركذيو
ف˘ل˘م تشضفر د˘˘ق نو˘˘ع˘˘ط˘˘لاو
ة˘يدا˘ن ة˘شسا˘ئر˘ل˘ل ة˘ح˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا

اهبايغ بب˘شسب ،ة˘جو˘خ ف˘شسو˘ي
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘ششأا ن˘ع
ةماعلا ةيعمجلا تناكو ،ةيداعلا
ضسرام72 يف تمت دق ةيداعلا
تفرعو ،ةئيهلا ر˘ق˘م˘ب طرا˘ف˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غألا˘ب ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
ي˘بدألاو ي˘لا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةدهعلا ةليشصحو0202 ةنشسل
.«1202‐7102» ةيبملولا

بقع نيشسحلا نايزم حرشصو
ركششأا» :Óئا˘ق ا˘شسي˘ئر ه˘با˘خ˘ت˘نا
ىلع ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأا
نأا ريغ ،ي˘شصخ˘شش ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘ث
نوكتشس ينرظتنت يتلا ةمهملا

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نأل ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شص
ن˘م يرا˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ل˘ف˘كت˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
فاشضأاو ،«ةينطولا تابختنملاب
ل˘ي˘هأا˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘شس»

ىلإا لقألا ىلع نينثا نيبعل

وي˘كو˘ط˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لولا با˘ع˘لألا
:Ó˘ئا˘˘ق م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو ،«ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
انعرشش يذلا لمعلا لشصاونشس»
ضسيئرلا ع˘م تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ه˘ي˘ف
م˘غر ،يوا˘نر˘ب فوؤور ق˘با˘˘شسلا
ا˘ن˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا

ل˘شصاو˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘شصو˘˘شصخ
.«انوروك ةحئاج راششتنا

فوؤور ميلشس ىدبأا لباقملاب
ضسيئرو قباشسلا ريزولا يوانرب
ج˘ما˘نر˘ب˘ب ه˘با˘ج˘عإا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ى˘لإا ار˘ي˘ششم ي˘لا˘ح˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا

ةبخنلا ىلع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘شض
اهنكمي يتلا ة˘با˘ششلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لوطل ةشضايرلل ديزم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ثيح ،اهنشس رغشصل ارظن ةدم
هتمهم يف قي˘فو˘ت˘لا ه˘ل ى˘ن˘م˘ت

.ةيداحتلا ضسأار ىلع
طيمزa.ع

دادزولب بابصشل ماعلا ريدŸا صسيئرلا حصشرت فلم دصض ناك هنا دكأا

ةرغث لغتشسأ دقو ةرامع دشض ائيشش كلمأأ ’ :يحاي
هحششرت فلم ريرمتل ةينوناق

ةزرابملل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
 ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا لاغصشأا

ةئيهلل أديدج اشسيئر Úشس◊أ نايزمأأ باختنأ

ططخم نمصض
ةيرئازجلا ةيداحتلا

ةيئاوهلا تاجاردلل

ةيعون ةكراششم
تاجردلأ قابشس يف

ةئفل ةيئأوهلأ
رغاشصأ’أ

ةيرئازجلا ةيداحتلا تمظن
ةحيبشص  ةيئاوهلا تاجردلل
تا˘˘جارد˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘شس ضسمأا
تدهشش رغاشصأا ةئف ةيئاوهلا

فلتخم نم نيجارد ةكراششم
بكر˘م˘لا˘˘ب ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
فايشضو˘ب د˘م˘ح˘م ي˘ب˘م˘لوألا
ة˘ن˘شس ةد˘م˘ل ماد ف˘قو˘ت د˘˘ع˘˘ب
.انوروك ةحئاج ببشسب

ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع فر˘˘ششأاو
ضسي˘ئر ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ يرا˘˘بر˘˘ب
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا
تدهششو ،ةيئاوهلا تاجردلل
نم ددع ةكرا˘ششم ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
ي˘˘ف  ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا

،ف˘˘ل˘˘ششلا تا˘˘ط˘˘بار ةرو˘˘˘شص
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب ،ةر˘˘˘كشسب
هذ˘ه تد˘ه˘شش ا˘م˘ك ،ا˘هر˘ي˘غو
نم دد˘ع رو˘شضح ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضا˘ير˘˘لا تارا˘˘طإلا

ضسيئرلا دمحم يميحر رارغ
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘ل ي˘˘فر˘˘ششلا

قاقب ةفاشضلاب قباشس لطبو
رئازجلا ةطبار ضسيئر ضساشسح
ينقتلا ريدملا دوعشسم دوادو
دباع كلذكو ،رئازجلا ةيلول

ةيعمج ضسيئر بئان هللا دبع
،ةديلبلا ةيلو يجارد داحتإا

ةرازوب را˘طإا ي˘فو˘ع ءا˘ن˘شسح
.ةشضايرلاو بابششلا

طيمز.ع

ةنيطنصسق بابصشةطبارلا صسأاك ‘ ليقثلا رايعلا نم تاءاقل

هعم نماشضتي يدمحو رييشستلأ يف ةلقرعلأ يكتششي زأزب
ةقفر ةيفحشص ةودن ةنيطنشسق بابششل يشضايرلا ريدملا زازب نيشساي دقع

ةشصاخ رومألا نم ريثكلا حيشضوت لجا نم يدمح دوليم قيرفلا بردم
نم مهتعنم يتلا ليقارعلا ضضعب دوجو ىلع ادكأا نيأا وتاكريملا ةيشضق
فرط نم يدانلا قح يف ةفحجملا بلاطملا ببشسب رشصانعلا ضضعب حيرشست
مت ام وهو دقعلا خشسف لجا نم دقعلا ةميق يقلتب اوبلاط نيذلا نيبعÓلا

يناث دعاشسمب همقاط ميعدت ةرورشض ىلا ضشتوكلا راششأا دقو اذه هشضفر
ةياهنلا يف ادكؤوم نيباشصملل ةبشسنلاب روجألا مشصخ ةطقن ىلع ثدحت امك
. ليقارعلا تلشصاوت لاح يف باحشسنلا ةيناكمإا ىلع

لهأاتلا لاح يف «يبرايصسلا» و لوألا رودلا يف ةرقم
ةهجاوم يف ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةطبارلا ضسأاك ةعرق تعقوأا

توا02 بعلم ىلا لقنتلا نوكي نا ىلع ريخألا اذه ناديمب ةرقم مجن
قاششع عمجا دقو لوألا رودلا نم ىفعملا دادزولب بابشش ةهجاومل
لجا نم ظوظحلا لماك لÓغتشسا ةرورشض ىلع ةلحكلاو ةرشضخلا
تاءاقل ماما نانوكيشس نيشسفانملا ناو ةشصاخ ةشسفانملا يف رثكا مدقتلا

مويلا دوعيشس قيرفلا نا ركذي ةجمربلا ةفاثك لÓغتشسا يلاتلابو ةرخأاتم
ثحبلا نوكيشس فدهلا ناو ةشصاخ ةرقم ةمقل ريشضحتلاو لمعلا وج ىلا

.لهأاتلا ةريششأات نع
صشامر ماصشه

 Óبقتصسم اهيراجم ىلإا رومألا ةدوع ينمتي هنأا دكأا

ةشسفانملأ يف ةيوق تايرابم» :رأودم
«ةنومشضم ةجرفلأو

ضسأاك نأا مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا ضسيئر راودم ميركلا دبع ربتعا
هنأا ىلا اريششم ،اهراودأا فلتخم يف ةيوق دج تايرابم دهششتشس ةطبارلا
ضسأاك بعلو بيرقلا لبقتشسملا يف اهيراجم ىلإا رومألا دوعت نأا ىنمتي
:ضصوشصخلا اذه يف ةعرقلا ةياهن بقع هتاحيرشصت يفو.ةيروهمجلا
هذ˘ه راودأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ،ة˘يو˘ق د˘ج تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع تر˘ف˘˘شسأا ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا»
ضسأاك يف ةيشضايرلا حورلاو ةجرفلا نوكت نأا ىنمتن» :فاشضأاو ،«ةشسفانملا
ىنمتنو ،ليوط بايغ دعب ةطبارلا ضسأاك تداع»:راودم عباتو ،«ةطبارلا
ضسأاك ةشسفان˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ا˘ه˘يرا˘ج˘م ى˘لإا رو˘مألا دو˘ع˘ت نأا
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نأا مولعملا نمو.«ديدج نم ةيروهمجلا
انوروك ضسوريف راششتنا ةيفلخ ىلع ةيروهمجلا ضسأاك ةشسفانم تغلأا دق
.ةطبارلا ضسأاكب اهلادبتشسا متو

طيمز.ع
«فافلا»ـل ةيباختنلا ةيعمجلا ليبق

همأزتلأ نأأ دكؤويو هدايح ددجي يشضاملب
«رشضخلأ» عم ديحولأ

«هدايح» ديدجت ىلع ينطولا قيرفلا بردم يشضاملب لامج ضصرح
ةماعلا ةيعمجلاب قلعتي ام لك ضصوشصخب حششرم يأل «هزيحت مدع»و
ليرفأا51 يف اهدقع عمزملا ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةيباختنلا
ىلع ةعمجلا ضسمأا لوأا هترششن نايب يف فافلا تلقنو.ةمشصاعلا رئازجلاب
نأا لاوحألا نم لاح يأاب ديري ل يشضاملب نأا هيف ءاج يمشسرلا اهعقوم
جمانرب يأا يف مدختشسي وأا طبترم همشسا ةيؤور وأا ناك يأل امعاد نوكي

بختنملا عم طقف مزتلا هنأا اربتعم ،ةيوبعشش ضضارغأل ىتحو لب ،ناك
.ةشضحم ةيشضاير فادهأا لجأا و دلبلل لوألا

هتاعلطتل قري ملو «يثراكلا» ـب صصبرتلا فصصو يصضاملب
ءاج «رشضخلا» جيوتت ضسدنهم اهب رم يتلا ةيعشضولا نايبلا فششكو اذه

هب ماق يذلا ضصبرتلا نأا نوك نيقي نع ثدحتي هنأا يشضاملب لوقي و»:هيف
ةياغ ىلا22 نم ريخألا مدقلا ةركل يلودلا داحتلا خيرات لÓخ رشضخلا

يف52 يف ايبماز دشض تايرابم هتللخت يذلاو ،1202 ضسرام03
يف رهششلا تاذ نم92 يف اناوشستوب دشضو اكاشسول ةيبمازلا ةمشصاعلا
ناك ،نوريماكلاب1202 ةيقيرفإلا ممألا ضسأاك تايفشصت راطإا يف ،ةديلبلا

هتمهم حاجنإا لجأل ةنشسح فورظ يف نوكي نأاب هل حمشسي مل ثيح ايثراك
ربت˘ع˘م ل˘كششب كبرأا ع˘شضو˘لا اذ˘ه» :ي˘شضا˘م˘ل˘ب  حر˘شص ثي˘ح ،برد˘م˘ك
.«ينطو بختنم ىوتشسم يف لوبقم ريغ رمأا اذه :افيشضم ،نيبعÓلا

،عونلا اذه نم ةديدج تاجاعزا عوقو يدافت لجألو هيلعو» :نايبلا متخو
وجلاو طغشضلا اذه لثم دهششي ل نأاب حيرشص لكششب يشضاملب بلاط
نأا ادكؤوم يشضاملب متتخأاو ،فافلل ةلبقملا تاباختنلا ضصوشصخب ليقثلا

يدج لكششب ،نهري نأا نكميو ريبك دح ىلا قلقلا ىلع هثعبي عشضولا اذه
.ةلبقملا ديعاوملا لÓخ رشضخلا لبقتشسم

طيمز.ع
«غيلرميربلا» نم13 ةلوجلا تاصسفانم نمصض

ةميزهÓلأ ةلشسلشس فقوي دتيانوي زديل
  زرحم بايغ يف «يتيشسلأ»ـل

نع يتيشس رتشسششنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير باغ
يرودلا نم13 ةلوجلا حاتتفا يف ،دتيانوي زديل فيشضلاب هيدان ءاقل
لباقم نيفدهب «نزتيشسلا» طوقشسب تهتنا يتلاو زاتمملا يزيلجنلا

هيف مزهنأا يذلا ءاقللا رمع ةليط ءلدبلا ةكد يف زرحم دجاوتو.فده
فقويل ،فده لباقم نيفدهب «داحتلا» بعلم ىلع يتيشس رتشسششنام
لوأا لجشسيو ةارابم92 ـل تلشصو يتلاو ةميزهÓلا ةلشسلشس زديل كلذب
زديل دجاوتي اميف ،47 ةطقنلا يف هديشصر دمجتيو هلقعم يف هل رثعت
.ةطقن54 ديشصرب ةرششاعلا ةبترملا يف دتيانوي

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

.. مظعلل ضسوملأ قحل
ق˘ير˘ف ةرادإا ة˘ي˘م˘˘شسر ة˘˘ف˘˘شصب ترر˘˘ق
ىفطشصم ةاشضا˘ق˘م ،ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ى˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘ت بب˘˘شسب ، يزوز˘˘ع˘˘م
.يطاورز دمحم اهشسيئر

نايب رششن دق يمشسرلا عقوملا ناكو
ةرادإا» :هي˘ف ءا˘ج ة˘ي˘شضق˘لا ضصو˘شصخ˘ب
ةاشضاقم ًايمشسر ررقت ةرواشسلا ةبيبشش
ى˘ل˘ع ى˘ف˘ط˘شصم يزوز˘ع˘م و˘عد˘˘م˘˘لا

يريشسم ح˘ير˘ج˘ت ي˘ف ه˘يدا˘م˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ
،ة˘بذا˘ك تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لا ضسي˘ئرو
لÓخ ،ماعلا يأارلل ةطلغمو ةشضرغم
تاونق يف ضصشصح ةدع يف هتكراششم
.«ةينويزفلت
يذلا ريجا˘ن˘م˘لا اذ˘ه»:نا˘ي˘ب˘لا فا˘شضأاو
املاطل يمÓ˘عإلا بو˘ث ءارو ئ˘ب˘ت˘خ˘ي

ركذ نودب مهئارو نم لاومأا يشضاقت و نيبعل بلج لجأا نم نيريشسملا عم هتلاشصتا نم فثك
.«ةيدنألا ضضعب نيب طيشسوك هلعفي ناك ام يف ةيرئازجلا ةركلا فرششت ل يتلا حئاشضفلا

001 مقر
اهب تماق ةليمج ةتفل يف
ها˘˘˘ج˘˘˘ت ز˘˘˘تا˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن ةرادإا
د˘ير˘ف ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘˘ظ˘˘˘ح ،ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ةهجاوم لبق ضصاخ ميركتب
ناشس» بعلمب ليل دشض هقيرف
ن˘˘˘م˘˘˘شض «نا˘˘˘يرو˘˘˘ف˘˘˘˘ما˘˘˘˘شس
.يشسنرفلا يرودلا تاشسفانم
ةيم˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا بشسحو
نإا˘ف ،«ر˘ت˘يو˘ت» ى˘ل˘ع ز˘˘تا˘˘م˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ي˘˘شس ة˘˘يلو˘˘˘ب
ةب˘شسا˘ن˘م˘ب ضصا˘خ ضصي˘˘م˘˘˘ق
001 مقر ةارابملا هشضوخ
وكانو˘م د˘شض تنا˘ك ي˘ت˘لاو
.يشضاملا تبشسلا

 «ماشص’» راشصنأأ
..ولأو ومهف ام

ام ةليلم نيع ةيعمج قيرف قاششع مهفي مل
بردملا ةرداغم نأاو ةشصاخ قيرفلل ثدحي
ةعومجملا تلعج كورام هدعاشسمو ضشيعي
˘مار˘ت˘حا نود اد˘ج ل˘ي˘ل˘ق دد˘ع ي˘˘ف برد˘˘ت˘˘ت
ضسأاك تاءاقل ىلع ةلبقم اهنأا عم  قيرفلا
نو˘قد˘ي را˘شصنألا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ةدوع ةرورشضب نوبلاطيو ،رطخلا ضسوقان

تاريشضحت طبشض لجأا نم دادعتلا لماك
ةدوعلا تاءاقل بعلب حمشست ىوتشسملا يف
ىلع بلط˘ت˘ي ءا˘ق˘ب˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب
. ةطقن51 دشصح لقألا

ةمزأ’أ ببشس يراطيق

ضسوقان ةدكيكشس ةبيبشش راشصنأا ةنجل تقد
لمحتب قيرفلا يلوؤوشسم تبلاط ثيح رطخلا

ضسيئرلا حنم مدع نأاو ةشصاخ مهتايلوؤوشسم
ةرادإلا ضسل˘ج˘م ة˘ق˘فاو˘م ةر˘ي˘ششأا˘ت ي˘شسيا˘˘م˘˘ل

رو˘ن ح˘جا˘ن ضسي˘ئر˘لا ن˘م ضضو˘ف˘˘م˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا نو˘ك با˘ح˘شسنلا رر˘ق˘˘ي ،ن˘˘يد˘˘لا
هيلع تمتح قيرفلا اهششيعي يتلا ةبعشصلا

مدعو تاعزانملا ةنجل نويد ةيوشست مدع
،ةفاشضإلا ميدقت هنكمي بعل يأا مادقتشسا

لع˘ج اذ˘ه ل˘ك .ز˘ئا˘كر˘لا ضضع˘ب ع˘ي˘ي˘شضت ع˘م
لجأا نم يرا˘ط˘ي˘ق د˘شض نو˘ج˘ت˘ح˘ي را˘شصنألا

ةدايقلا ديلاقم حنمو ةلاقتشسلا ىلع هلمح
. ةدوعلا ةلحرم رييشستل حجانل

qarsana@essalamonline.com
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... بيرغ لؤوافت
ليكيم اهب ىلدأا «ةبيرغ» تاحيرشصت
ضصو˘شصخ˘ب لا˘ن˘شسرآا برد˘م ،ا˘ت˘ي˘ترأا

ةشسفانملل لهأاتلا يف يدانلا ظوظح
هنأا دكأا ذإا  ،لبقملا مشسوملا ةيبوروألا
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب  ط˘غ˘شض يأا˘ب ر˘ع˘ششي ل ه˘˘نأا
دجاوتي يذلاو ايلاح قيرفلا بيترتل
نم تلوج8 لبق01 زكرملا يف
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ت˘˘شسلا لاد˘˘˘شسإا
نع طاقن7 دعب ىلع «غيلرميربلا»
نل هتمهم و ،بيترتلا ضسداشس ماهنتوت
بتارملا دحأا فطخ يف ةلهشس نوكت
ثيح ،ةيبوروألا ةشسفانملل ةلهؤوملا
ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ي˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
يرود˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘بوروألا
.لبقملا ماعلا ابوروأا لاطبأا

15

...ةزيمم ةزئاج
زوفلل يج˘شسا˘ي˘ب˘لا ه˘تدا˘ي˘ق د˘ع˘ب

ل˘˘˘شصح ،«ير˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘لا» ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مجن ،يبابم نايل˘ي˘ك ،ي˘شسنر˘ف˘لا
ضسمأا  ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس ضسيرا˘˘ب
ع˘م ةد˘يد˘ج ةز˘ئا˘ج ى˘˘ل˘˘ع لوألا
هباشسح ربع يبابم رششنو ،هقيرف
«مار˘غ˘ت˘شسنإا» ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

بعل ةزئاج هتزوحبو هتروشص
:اهيلع بتكو ،اشسنرف يف رهششلا
.«رهششلا بعل ةزئاج»

ةزيمم تايوتشسم يبابم مدقيو
،مشسوملا اذه نامريج ناشس عم
يف نيفده هليجشست اهرخآا ناك
باهذ يف ،خنويم نرياب كابشش
.لاطبألا يرود يئاهن عبر

؟!... «وشضلأ» ضشاكم

«ةقلعملا روشسجلا» ةنيدم ءانبأا بقتري
ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ي˘براد˘لا ءا˘ق˘ل
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شسم˘˘ب بور˘˘˘خ˘˘˘لا
نب» بعلمب ىرجيشس ءاقل يف ةنيطنشسق
راشصنألا لمأايو ،«ناشضمر كلاملا دبع
نو˘كت ى˘ت˘ح ة˘˘ي˘˘شسمألا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ج˘˘مر˘˘ب
نكل ،نيبعÓل ةبشسنلاب ةيتاوم رومألا
تي˘قو˘ت˘لا˘ب ا˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كي ن˘ل ي˘˘براد˘˘لا
ءاو˘شضألا با˘˘ي˘˘غ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ي˘˘نا˘˘شضمر˘˘لا
ه˘ل ءا˘ت˘شسا يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ة˘˘ف˘˘ششا˘˘كلا
نونمي اونا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا را˘شصنأا
ى˘ت˘ح ةر˘ه˘شسلا ي˘ف ه˘ت˘ج˘مر˘ب˘˘ب ضسف˘˘نألا
. ةجرفلاو ةعتملا رفوتت

«ومز’» حرف نيرم

ضسي˘م˘خ ن˘م ن˘ي˘م˘ث زو˘ف˘ب ةدو˘ع˘لا د˘˘ع˘˘ب
ن˘م ،ل˘با˘ق˘م نود ن˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب ة˘نا˘ي˘ل˘م
حجن ،نيرم جاح بردملا نأا حشضاولا
،نارهو ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ق˘فر را˘ب˘ت˘خا لوأا ي˘ف
ناك ثيح ،عبارلا زكرملا بحاشص مامأا
هذ˘ه ي˘ف ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ر˘ب˘كأا «و˘مزل»
ردشصتملا لدا˘ع˘تو اذ˘ه هزو˘ف˘ب ة˘لو˘ج˘لا

با˘˘ب˘˘شش  ما˘˘مأا  ي˘˘ل˘˘شس داو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسم
قافر يهنيل ،ءاشضيب ةجيتنب تنششوميت
ة˘ل˘حر˘م ن˘ي˘مألا د˘م˘ح˘م داو˘ع ق˘لأا˘ت˘م˘لا
ةعومجم ةاو˘ه ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا با˘هذ
 .ةفشصانم ةرادشصلا يف برغلا
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ةÓشصلأ تيقأوم

  زرحم بايغ يف «يتيشسلأ»ـل ةميزهÓلأ ةلشسلشس فقوي دتيانوي زديل^
«ةنومشضم ةجرفلأو ةشسفانملأ يف ةيوق تايرابم» :رأودم^

لماكب كشسمتلأ ىلع رشصي قافولأ
ةيقيرفإ’أ ةشسفانŸأ ‘ هظوظح

8992ددعلا ^2441 نابعصش82ـل قفاوملا1202 ليرفأا11دحألا

دادزولب بابصشل ماعلا ريدملا صسيئرلا حصشرت فلم دصض ناك هنا دكأا

ناصسملت دادو يÒجينلا ابمينا ‐ فيطصس قافو لئابقلا ةبيبصش

ددجي يشضاملب
نأأ دكؤويو هدايح
ديحولأ همأزتلأ

«رشضÿأ» عم

«فافلا»ـل ةيباختنلا ةيعم÷ا ليبق

لغتشسأ دقو ةرامع دشض ائيشش كلمأأ ’» :يحاي
«هحششرت فلم ريرمتل ةينوناق ةرغث

ناصضمر لبق تاقحتصسŸا نم ءزج ةيوصست

نم أءزج بشصت ةرأدإ’أ
›ذاشش نب بردŸأ تاقحتشسم

ايمشسر ناعقوي نوراهو Âاغ
«يرانكلأ» فوفشص ‘


