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ةــــنصصرق2
! .. هآإ وريطانوب اي هآإ

نأاب هلك ملاعلاو لب نييرئازجلا مهوأا امدعب
يتلا تايسسنجلا ةددعتم ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
د˘سض حا˘ق˘˘ل˘˘ل تل˘˘سصو˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشي
راسصو ا˘هد˘ع˘قأاو ا˘ي˘ند˘لا ما˘قأاو ،«ا˘نورو˘ك»
و˘عد˘يو ،ن˘ي˘حو ة˘ظ˘ح˘ل ل˘˘ك ي˘˘ف حر˘˘سصي
لمعلا يف عورسشلاو هديب ذخألا ىلإا ةلودلا
امك «ره˘ب˘م˘لا ي˘م˘ل˘ع˘لا فا˘سشت˘كإلا» اذ˘ه˘ب
ةيادب نع ةليوط روهسش رمت يه اه .. ىعدإا
مل انبحاسصو اندÓب يف ءابولا اذه يسشفت
ي˘ف «ا˘نورو˘ك» تا˘با˘سصإا .. ر˘ثأا ه˘ل ر˘ه˘ظ˘˘ي
تايفولا ددعو نويلم9 ـلا زواجتت ملاعلا
نويرئازجلاو ،نوي˘ل˘م ف˘سصن ن˘م بر˘ت˘ق˘ي
ا˘ي كحا˘˘ق˘˘ل ل˘˘سصو ن˘˘يأا ى˘˘لإا نو˘˘لءا˘˘سست˘˘ي
بذك دقل ديفملا رسصتخملاب .. ؟ وريطانوب

.! .. لجرلا انيلع
 ىصشطع نويرإردأ’إ

نود تاونسس تماد ضشطعلا عم ةاناعم دعب
دح عسضو يف ةيئلولا تاطلسسلا حلفت نأا
يف بورسشلا ها˘ي˘م˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع ل˘كسشم˘ل

ةيلو تمدقت ،نينطاوملا لزانم تايفنح
يقزرأا ىلإا ،ةلجاع ةدعاسسم بلطب راردأا
لح عيرسستل ،ةيئاملا دراوملا ريزو ،يقارب
امومع ةيلولا برسضت يتلا ضشطعلا ةمزأا

ىلع ةيدودحلا نيوا˘ي˘م˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب ي˘لا˘هأاو
.ضصوسصخلا هجو

هللإ ةكرب ىلع

ريسصمك هريسصم نوكي ل نأا لمأا ىلع
ي˘ت˘لا ة˘قÓ˘م˘ع˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
د˘ح ى˘لإا ز˘ج˘˘ن˘˘ت م˘˘لو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تج˘˘مر˘˘ب
دعب تملسس تزجنأا يتلا ىتحو ،ةعاسسلا

ر˘ي˘يا˘ع˘م ةا˘عار˘م نودو اد˘ج ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م
قلطت ةموكحلا .. ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ةدو˘ج˘لا
عيرسسلا راطقلا طخ زاجنإل لوألا رطسشلا
قلطني ،تسسارنمتو ةمسصاعلا نيب طبارلا

دودح ةياغ ىلإا لسصيو رئازجلا ءانيم نم
.رجينلاو يلام

ٍضضإر ريغ ريزولإ

فسصعي مل ‐ دارج ةموكح يف ريزو بلط
ل˘ب˘ق ‐ ر˘ي˘خألا ي˘مو˘كح˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا ه˘˘ب
ميظنت ةداعإا ةسسائرلا حلاسصم نم عيباسسأا

،ةريبك ةيمومع ةكرسش ةيريدم حلاسصم
،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل Ó˘ما˘سش ا˘ط˘ط˘خ˘م ع˘سضو د˘قو
ضصئا˘ق˘ن˘لا ن˘ع ل˘سصف˘م ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘فرأا
هذه اهنم يناعت يتلا ةريثكلاو ةريبكلا
ةرتف ذنم رمي ل رايتلا نأا املع ،ةكرسشلا
نأا م˘كح˘ب ة˘كر˘سشلا ر˘يد˘مو ر˘يزو˘لا ن˘˘ي˘˘ب
.«ضسباي وسسار» ريخألا

qarsana@essalamonline.com

7772ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ4ـل قفاوملا0202 ناوج52سسيمخلا

؟.. ماكحأإ ةرورصضلل
،نوبت ديجملا دبع ضسيئرلا ىلع ةرورسضلا تسضرف
ةي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ،ة˘يوار نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
يموكحلا رييغتلا يف هماهم تيهنأا يذلا قباسسلا
ريسشتو ،ضسمأا لوأا ،ةيروهمجلا ضسيئر هرقأا يذلا

هذه ةليط ةيوار ىلع ءاقبإلا نأا ىلإا تامولعم
مدخ يذلا لجرلا نأا وه يسسيئرلا هببسس ناك ،ةرتفلا

ناك ،ةقيلفتوب قبسسألا ضسيئرلا تاموكح رخآا عم
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةد˘سصرألا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘ب ا˘ما˘م˘لإا ر˘ث˘˘كألا
تاكرحتو تاونسس لبق ،ةيبنجأا كونب يف ةعدوملا

،ىرخأا رداسصم لوقت اذه نع Óسضف ،لاومألا هذه
ريزولاو ،قباسسلا ةيلاملا ريزو نيب  ةقÓعلا ّنأا
ةريخألا ةرتفلا يف تءاسس ،دارج زيزعلا دبع لوألا
يتلا ةيلاملا ةلويسسلا ةمزأا لعفب ةريبك ةجرد ىلإا

ام وهو ،نيعوبسسأا رخآا يف رئازجلا اهنم تناع
.هماهم ءاهنإا  ةيلمع نم عرسس

! ..  لÓصس Ëر نه تإÒثك
لاجم يف طسشنت ةيرئازج لامعأا ةديسس لمحت
بقل ةيطفن ةكرسش كلمتو ،تامدخلاو ةعانسصلا
( -noiprocsبر˘ق˘ع˘لا)، اه˘ئا˘هد م˘كح˘ب كلذو
بلغأا اهفرعي يتلاو ةينعملا ،نيديدسشلا اهركمو
نم2 عاد˘خ ن˘م تن˘كم˘ت ،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ءارزو˘لا

ى˘ل˘ع تل˘سصحو ،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ة˘مو˘كح˘لا ءا˘سسؤور
،ميتنسس رايلم006 ةميقب نييرامثتسسا نيسضرق
ةلو اسضيأا تعدخ ،ادحاو اسسلف اهنم عجرت مل

،ةدع كونب يف نيلوؤوسسمو ،ءارزوو ةيروهمج
ةقÓع ىلع اهنأا ةبذك ىلع ةمئاق اهلك اهليح
ريسشتو ،ةقيل˘ف˘تو˘ب ق˘ب˘سسألا ضسي˘ئر˘لا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م
«noiprocs» ـلا هذه لوح ةيرسصح ليسصافت
تائمب تاقفسص ىلع رطيسست تناك اهنأا ىلإا
ةلقرو يف «كارطانوسس» عورف عم تارايلملا

دكؤوي لاح عقاو ،ضصوسصخلا هجو ىلع راردأاو
ريزولا ةنبإا ،لÓسس مير لاثمأا تاريثك كانه نأا
كلمت يتلا ،لÓسس كلاملا دبع ،قبسسألا لوألا
اهتحاسسم زواجتت تايلولا فلتخم يف ضضارأا

.نيرحبلا ةلود ةحاسسم ةعمتجم

نإويدلإ ريدمو باطح نيب
ناك ا˘مد˘ن˘ع تاو˘ن˘سس7 ي˘لاو˘ح ل˘ب˘˘ق
،ضسابعلب يديسسل ايلاو ،باطح دـمحم
ضسيئرل داسسف تاهبسش لوح ريراقت ىقلت
هقبسس يذلا يلاولا عم لمع يذلا هناويد
ىلإا ةيقرب هيجوتب ردا˘ب˘ف ،م˘ي˘ه˘ف ى˘ي˘ح˘ي
ماهم ءاهنإا اهيف بلط ةيلخادلا ةرازو
ىلع ةرازولا تقفاوو ،ناويدلا ضسيئر
ةليلق مايأاو ،ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا ي˘لاو˘لا بل˘ط
ةيلو يف ديدج ناويد ضسيئر نييعت دعب
دـمحم يلاو˘لا بل˘ط ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
ميدقلا ناويدلا ضسيئر نم اهنيح ،باطح
.يفيظولا نكسسلا ةرداغم ةعرسس

؟.. ذفانلإ إذه نم
ةليط تاراي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسا ف˘قو م˘غر
لا˘م˘عأا ل˘جر ّنأا ّلإا ،ةر˘ي˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةرايسس009 لا˘˘˘خدإا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ن˘م˘ث د˘يز˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا «V 8 ‐ا˘تو˘يو˘ت»
ميتنسس رايلم2.2 نع اهنم ةدحاولا
هذ˘˘˘˘ه ضضع˘˘˘˘ب ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘˘لإا
تاكرسش نم ةبولطم تناك تارايسسلا

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ،لا˘˘م˘˘عأا لا˘˘جر ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأاو
ددع بسسحبو ة˘ي˘لا˘م˘جإلا تا˘ق˘ف˘سصلا
،رايلم0002 ـلا ىد˘ع˘ت˘ت تارا˘ي˘˘سسلا
لهسس يذلا ذفانلا ضصخسشلا وه نمف
.؟.. ةيلمعلا هذه
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هتراسشتسسا دعب ،دارج ىدسسأا
د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ىلإا تاميل˘ع˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

اهدافم ،ةينطولا ةيبرتلا ةريزو
طسسوتملا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش نأا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ه˘نو˘ك ،ة˘يرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا
دعت مل نيسسردمتملا ذيمÓتلل
ىلإا لاقتنÓل ةيرورسض ةداهسش
نوكيسس ثيح ،ىلعأا ىوتسسم
ي˘لد˘ع˘م با˘سست˘حا˘ب لا˘ق˘˘ت˘˘نلا
ىلع ،يناثلاو لوألا نيلسصفلا
نم9 ماع˘لا لد˘ع˘م˘لا غ˘ل˘ب˘ي نأا

يف ءاج امل اقفو فاسضأاو ،02
،ىلوألا ةرازولا حلاسصمل نايب
مل نيذلا ذي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأا
،02 نم9 لدعم ىلع اولسصحي
يذلا «مايبلا» نا˘ح˘ت˘ما زا˘ي˘ت˘جا
ةيلمع يف هلد˘ع˘م بسست˘ح˘ُي˘سس
.ىلعألا ىوتسسملا ىلإا لاقتنلا

ريغ نيحسشرتملل ةبسسنلاب امأا
غل˘ب˘ي ن˘يذ˘لاو ،ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا
ح˘˘˘˘˘سضوأا ،000.32 م˘هداد˘˘ع˘˘ت
ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش نأا ،ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘ُت ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘ق˘ير˘ط˘لا ا˘ه˘ت˘ف˘سصب ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا
يأا ةلوازمل ةنكمملا ةديحولا
.يلاع ينهم نيوكت

ةيبÎلإ عاطق ةرسسأإ
رإرقلاب بحرت

لامك ،يوبرتلا طسشانلا نمث
زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا ل˘˘ع˘˘ج رار˘˘ق ،يراو˘˘ن
ة˘ن˘سسلا هذ˘ه «ما˘ي˘ب˘لا» نا˘ح˘ت˘˘ما
لا˘ق˘ت˘نلا نا˘م˘سضو ،ا˘يرا˘ي˘˘ت˘˘خا
باسستحا دعب02 نم9 لدعمب
لوألا ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لا ي˘˘˘لد˘˘˘ع˘˘˘م
تاحيرسصت يف دكأاو ،يناثلاو
ه˘نأا ،ضسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ميلعتلا ةداهسش يحسشرم مدخي
مه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا

ابيهر ا˘ي˘سسف˘ن ا˘ط˘غ˘سض او˘سشا˘ع
ةسساردلا دعاقم مهترداغم دعب
Óمع يسضاملا ضسرام21 ذنم
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
راسشأاو ،«انوروك» ءابو ببسسب
دÓبلل يحسصلا عسضولا نأا ىلإا

يف نيناحتما ءارجإاب حمسسي ل
رارقلا اذه نأا امك ،ةريسصق ةرتف
ةسصاخ ضساسسح فرظ يف ءاج
ةذتاسسألا جورخ دعوم برق عم
.فيسصلا ةلطع ىلإا

دو˘ع˘سسم ح˘سضوأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىلع مÓعإلاب فلكملا ،ةبيدوب

،«تسسابانكلا» ة˘با˘ق˘ن ىو˘ت˘سسم
نأامط ىلوألا ةرازولا رارق نأا
اسصوسصخ ،طسسوت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
رهسشأا6 نم ديزأل مهفقوت دعب

.ةسساردلا نع
ينطولا داحتلا فسصوو اذه

يف ،نيوكتلاو ةيبر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل
ةرازو˘˘لا رار˘˘ق ،ضسمأا ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
كلذو ،«م˘˘ي˘˘ل˘˘سسلا» ـب ،ى˘˘˘لوألا
يرايتخا «مايبلا» ناحتما لعجب
ةيناث ةسصرفو ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘ل˘ل

.9 نم لقألا تلدعملا باحسصأل

يناثلإو لوألإ نيلسصفلإ يلدعم باسستحإإ دعب02 نم9 لدعمب يوناثلل لاقتنلإ

يراـــيتخإ «ماـــيبلإ» زاــيتجإ
9 نم لقأ’إ ت’دعملإ باحصصأ’ ةيناث ةصصرف ^

ح.نيدلإ رمق

ىلإإ لاقتنÓل ةيرابجإإ ل ةيرايتخإ نوكتسس طسسوتملإ ميلعتلإ ةداهسش نأإ ،دإرج ديدجلإ دبع ،لوألإ ريزولإ نلعأإ
.9102/0202 ةيسسإردلإ ةنسسلل يناثلإو لوألإ نيلسصفلإ يلدعم باسستحاب ،ىلعأإ ىوتسسم

هتلاسضنو ديقفلإ لاسصخب داسشأإ
ريرحتلإ ةروث نابإإ

يزعُي نوبت ضسيئرلإ
دهاجملإ ةافو يف

يصسونصس نيصسح
دبع ،ةيروهمجلإ سسيئر داسشأإ
دهاجملإ لاسصخب ،نوبت ديجملإ
نيسسح دعاقتملإ ديقعلإ
لوأإ ةينملإ هتفإو يذلإ ،يسسونسس
عم ليوط عإرسص دعب سسمأإ
ةروثلإ نابإإ هتلاسضنبو ،سضرملإ
ةيقرب يف Óئاسس ،ةيريرحتلإ

ةلئاع ىلإإ اهب ثعب ةيزعت
هحور هللإ دمغتي نأإ ،لحإرلإ
ةعسسإولإ هتمحرب ةرهاطلإ

.هنانج حيسسف هنكسسيو
ح.نيدلإ رمق

ةلئسسأإ حرطل ةينلع ةسسلج يف
ةيوفسش

ةهجإوم يف ءإرزو7
مامأإ مويلإ ةرصشابم
ناملربلإ بإون
يبعسشلإ سسلجملإ مويلإ فنأاتسسي
ةسسلج يف ،هلاغسشأإ ينطولإ

ةلئسسأإ حرطل سصسصختسس ةينلع
ءاسضعأإ نم ددع ىلع ةيوفسش
امل اقفو - مت ثيح ،ةموكحلإ

ىلفسسلإ ةفرغلل نايب ءاج
«مÓسسلإ» تملسست ،ناملربلل
نيلإؤوسس ةجمرب - هنم ةخسسن
ظفاح لدعلإ ريزول نيهجوم
ريزول ةلئسسأإ ةثÓثو ،ماتخألإ
ةلئسسأإ ةثÓث ،ةسضايرلإو بابسشلإ
ةثÓث ،ةعانسصلإ ريزول اسضيأإ
نإرمعلإو نكسسلإ ريزول ةلئسسأإ

ةلئسسأإ ةثÓث إذكو ،ةنيدملإو
ةثÓث ،ةيئاملإ دإوملإ ريزول
ناكسسلإو ةحسصلإ ريزول ةلئسسأإ

ةثÓثو ،تايفسشتسسملإ حÓسصإإو
ليغسشتلإو لمعلإ ريزول ةلئسسأإ

.يعامتجلإ نامسضلإو
 ح.نيدلإ رمق

هللا فلخ نب رسضخل بلاط
ةعومجملا نع يناملربلا بئانلا
ل˘جأا ن˘م دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ة˘˘سضه˘˘˘ن˘˘˘لا

ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو
م˘ئاو˘ق˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ةرور˘˘سضب
ةبقارملاو ةزجنملا ةي˘طا˘ي˘ت˘حلا

ةيمومع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا فر˘ط ن˘م
.9102 توأا رهسش ذنم

ي˘˘ف ،ه˘˘˘تاذ بئا˘˘˘ن˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
،ةيبرتلا ريزول اه˘ه˘جو ة˘ل˘سسار˘م
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘˘ت
ةز˘ها˘ج م˘ئاو˘ق˘لا هذ˘ه ّنإا ،ا˘ه˘˘ن˘˘م
لظ يف لامعتسسلاو لي˘ع˘ف˘ت˘ل˘ل
ةيلخادلا ةيقرتلا تاقباسسم ءاغلإا
كلذو ،ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ن˘ي˘˘يرادإÓ˘˘ل
بسصا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا عو˘˘˘جر˘˘˘لا˘˘˘ب
ةدوجوملا ةرر˘ح˘م˘لاو ةر˘غا˘سشلا

ةيرادإلاو ةيوبرتلا طئارخلا يف
ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘˘ن˘˘سسل˘˘ل
ةيئانثتسسلا فورظل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
Ó˘م˘عو دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا
مقر يذيفنتلا موسسرملا ماكحأاب
ضسرام12 يف خرؤوملا96‐02
ةياقولا ريبادتب قلعتملا0202
ضسور˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م
ريزولا ةميلعت اذكو ،«انوروك»
41 يف ةخرؤوملا09 مقر لوألا

ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سسل ،0202 ضسرا˘˘˘م
نم ةجمربملا ةطسشنألا ليجأات
تارادإلاو تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
،ةيلحملاو ةيزكرملا ةي˘مو˘م˘ع˘لا
تاقباسسملا ليجأات كلذ يف امب
بجو ،تي˘ب˘ث˘˘ت˘˘لاو ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لاو
مئاوقلا لÓغتسساو دامتعا هبسسح
ةقباسسمب ةسصاخ˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا

بترلا فلتخمل ةيلخادلا ةيقرتلا
،9102 ة˘ن˘سس ناو˘ن˘ع˘ب ة˘˘يرادإلا

هنأا ىلإا ،ددسصلا اذه يف راسشأاو
ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا م˘˘˘كح˘˘˘بو
دÓبلا هسشيعت يذلا يئانثتسسلا

،م˘لا˘ع˘˘لا لود ل˘˘ج رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةيبرتلا عاطق ى˘ل˘ع ه˘سسا˘كع˘ناو
ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،ة˘ه˘ج ن˘م
يذلا يذيفنتلا موسسرملل ىرخأا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك دد˘˘˘ح˘˘˘ي
تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملاو تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ضصو˘˘ح˘˘ف˘˘لاو
ةيطاي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق˘لا ة˘ي˘حÓ˘سص
حتف خيرات دنع ايئاق˘ل˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘ت
ينهملا ضصح˘ف˘لا وأا ة˘ق˘با˘سسم˘لا
ىسصقأا ىلعو ةي˘لاو˘م˘لا ة˘ن˘سسل˘ل
هذه مات˘ت˘خا خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق ر˘يد˘ق˘ت
.ةيلاملا ةنسسلا

ـه.دإوج

ريزو رميحلب رامع فسصو
ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘سصتلا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ضسمأا ،ة˘مو˘كح˘ل˘˘ل
يماحملا ةزانج˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
ريزولا قيقسش ىيحيوأا ةفيعلا
ىيحيوأا دمحأا قبسسألا لوألا
بو˘˘ل˘˘سسأل ضسير˘˘كت ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
نأا اربتع˘م ،يز˘خ˘م˘لا ة˘نا˘هإلا
رو˘˘سصل «ءي˘˘ند˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘لا»
ق˘ب˘˘سسألا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ضسي˘˘ئر
طب˘ح˘م و˘هو ن˘يد˘ي˘لا ل˘ب˘كم
هقيقسش ناد˘ق˘ف ى˘ل˘ع ن˘يز˘حو
ر˘˘ي˘˘غ فر˘˘سصت ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع

.يقÓخأا
ي˘ف لا˘سصتلا ر˘˘يزو د˘˘كأاو

ةيطغتلا نأا ،يفحسص حيرسصت
ةيعمسسلا امي˘سسل ة˘ي˘مÓ˘عإلا
ذا˘ت˘سسألا ةزا˘ن˘ج˘ل ة˘ير˘˘سصب˘˘لا
مهتملا قيقسش ىيحيوأا ةفيعلا
ةروسص تطعأا ىيحيوأا دمحأا

لو ةفاحسصلا ةنهم فرسشت ل
ضضرتفملا نم يذلا بعسشلا
.مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ه˘مد˘خ˘ت نأا

ا˘م نإا را˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
ع˘ي˘ي˘سشت م˘سسار˘م لÓ˘خ ىر˘ج
ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘لا ةزا˘˘ن˘˘ج

ةسضيغبلا روسصلاب  انركذت»
ضضام يف ا˘ن˘ت˘ف˘قو˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

ي˘ت˘لا كل˘ت ي˘هو ،د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ
ةيروهمجلا ضسيئر اهيف رهظت
ةزانج عيي˘سشت لÓ˘خ ي˘لا˘ح˘لا
ةموكح˘لا ضسي˘ئرو د˘ها˘ج˘م˘لا
كلام اسضر لحارلا ،قبسسلا
ناكو .7102 ةيليوج03 موي
اريزو اهن˘ي˘ح ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا
ط˘سسو ا˘سشم˘˘ه˘˘م ود˘˘ب˘˘ي ،لوأا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب قا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘عو كح˘˘˘˘˘سض
ةلودلا يف نيماسس نيلوؤوسسم
.«ةباقنلاو ضصاخلا عاطقلاو

 ح.نيدلإ رمق

ةنسسلإ هذه ةيلخإدلإ ةيقÎلإ تاقباسسم ءاغلإإ لظ ‘ ةررÙإو ةرغاسشلإ بسصانŸإ دسسل

نييوبرتلإ نييرإدإ’إ فيظوتل ةيطايتح’إ مئإوقلإ ليعفتب بلاطُم طوعجإو

يقÓخأإ Òغ افرسصت  نيديلإ لبكم قبسسألإ ةموك◊إ سسيئر روسصل  اهسضرع Èتعإ

 ىيحيوأإ ةفيعلإ ةزانج تطغ يتلإ مÓعإ’إ لئاصسوىلع رانلإ حتفي رميحلب

ضسيئر ،ليجوق حلاسص عزو
ماهملا ،ةباين˘لا˘ب ة˘مألا ضسل˘ج˘م
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعألا ن˘˘ي˘˘ب

عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ كلذو ،ا˘ث˘˘يد˘˘ح
تاعومج˘م˘لا ءا˘سسؤور˘ل ع˘سسو˘م
بقار˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘سضيأا ه˘لÓ˘خ م˘ت ،ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م تا˘˘سسل˘˘ج ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
.ةركاذلل اموي يام8 حرتقم

لÓ˘˘˘˘˘خ ،ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ق ثحو
ىلع ،ركذلا فلاسسلا عامتجلا
يعامجلا لمعلا أادبم ضسيركت
راطإا يف ةر˘با˘ث˘م˘لا ن˘م د˘يز˘مو
قيسسنتلاو روا˘سشت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا

ةمدخ يتاسسسسؤوملا ل˘ما˘كت˘لاو
،Óًبق˘ت˘سسمو ًار˘سضا˘ح ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
فادهأا ديسسجت ىلع ضصرحلاو
ملاعم˘ل ضسسسؤو˘ي ا˘م˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لا
مزتلا يتلا ةديدجلا ةيروهمجلا
دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ا˘ه˘ب
.نوبت ديجملا

ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر ف˘ل˘كو اذ˘˘ه
يزاغ بئا˘ن˘لا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مألا

،ه˘ل ا˘ب˘˘ئا˘˘ن ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب ،ير˘˘با˘˘ج
نوؤوسش ةعباتم يف هتدعاسسمب
ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو ع˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لا
يبعسشلا ضسلجم˘لاو ة˘مو˘كح˘لا
،روتانيسسلا فلك امك ،ينطولا

اسضيأا هتفسصب ،يركزوب ديمح
،ة˘مألا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر˘ل ًا˘˘ب˘˘ئا˘˘ن
،ةمألا ضسلجم ضسيئر ةدعاسسمب
،ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يرادإلا نوؤو˘سشلا˘˘ب
ءاسضعأا نوؤوسش ةع˘با˘ت˘م˘ب اذ˘كو
مهتلاسصتا ميظ˘ن˘تو ضسل˘ج˘م˘لا

ف˘˘ل˘˘كو ،تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘م
دي˘ع˘لا بئا˘ن˘لا كلذ˘ك ،ل˘ي˘جو˘ق
ه˘˘ل ًا˘˘ب˘˘ئا˘˘ن ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب ،ي˘˘جا˘˘˘ح
نوؤوسشلا ةعباتم يف هتدعاسسمب
ةزيول كلذك فلكو ،ةيجراخلا
ضسيئرل ًابئان اهتفسصب ،ىوسشاسش
ضسيئر ةدعاسسمب ،ةّمألا ضسلجم
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ،ة˘˘ّمألا ضسل˘˘ج˘˘م
ةطسشنألاو يناد˘ي˘م˘لا طا˘سشن˘لا
خ˘ي˘سسر˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
اذ˘كو ة˘ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
.ةماعلا تاقÓعلا

ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘بو
لا˘حأا ،ة˘ي˘ع˘ير˘˘سشت˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا

ءاج امل اقفو ،«انيسسلا» بتكم
تم˘ل˘˘سست ر˘˘ي˘˘خأÓ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ّضصن ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا» دا˘م˘ت˘عا ن˘م˘سضت˘م˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا
ًا˘ي˘ن˘طو ًا˘مو˘ي يا˘م8 خ˘يرا˘˘ت
نوؤوسشلا ةنج˘ل ى˘ل˘ع ،ةر˘كاذ˘ل˘ل
قو˘ق˘حو ة˘يرادإلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ي˘ل˘ح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو نا˘˘سسنإلا

م˘ي˘سسق˘ت˘لاو م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ّضصنو ،ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإلا
ةينازي˘م˘لا ة˘يو˘سست ن˘م˘سضت˘م˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ،7102 ة˘˘ن˘˘˘سسل
،ةيلاملاو ةيداسصتقلا نوؤوسشلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘سست نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
اهتسسارد ةبسسانم˘ب ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
لاوز دعب ،اذه نوناقلا ضصنل
لثمم همّدقي ضضرع ىلإا مويلا
نيدها˘ج˘م˘لا ر˘يزو ،ة˘مو˘كح˘لا

ضصو˘سصخ˘ب ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا يوذو
.عوسضوملا

اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ رر˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
تاسسلجلا فانئتسسا ،عامتجلا
موي ةحيبسص نم ءادتبا ،ةينلعلا
م˘يد˘ق˘ت˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا

نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ضصن ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘˘مو
يام8 خيرات دامتعا نمسضتملا
نأا ىلع ،ةركاذلل ًاينطو ًاموي
ةرتفلا يف ةسشقانملا لسصاوتت
اهيلي ،مويلا ضسفن نم ةيئاسسملا

نيدهاج˘م˘لا ر˘يزو ّدر ةر˘سشا˘ب˘م
تÓخدت ىلع قوقحلا يوذو
ة˘سسل˘ج ا˘مأا ،ضسل˘ج˘م˘لا ءا˘˘سضعأا
فداسصملا لبقملا ءاثÓثلا مويل
،يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘˘ج03 ـ˘˘˘˘˘˘˘ل
ةسشقانمو ميدقتل ضصسصختسسف
ةيوسست نمسضتملا نوناقلا ضصن
اهيل˘ي ،7102 ةنسسل ةيناز˘ي˘م˘لا

تÓخدت ىلع ،ةيلاملا ريزو ّدر
نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا
ن˘˘ي˘˘˘سصن˘˘˘لا ن˘˘˘يذ˘˘˘ه ضضر˘˘˘ع˘˘˘ُي
ي˘ف تيو˘سصت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

لاوز دعب د˘ق˘ع˘ُت ة˘ما˘ع ة˘سسل˘ج
.مويلا ضسفن

‘ كراسشي ةمألإ سسل‹
ةماعلإ ةسسل÷إ لاغسشأإ

ةيسضإÎفإلإ ةثلاثلإ
يبرعلإ ناÈŸلل

م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ضسمأا كرا˘˘سش
،ةمألا ضسلجم وسضع ،يسشيرق
ةيجراخلا نوؤوسشلا ةنجل ضسيئر
ي˘مو˘ق˘لا ن˘مألاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو
ةطسساو˘ب ،ي˘بر˘ع˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب
يف ،دعب نع رسضاحتلا ةينقت
ةثلاثلا ةماعلا ةسسلجلا لاغسشأا
داقعنلا رود ن˘م ة˘ي˘سضار˘ت˘فلا
ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ل˘سصف˘˘ل˘˘ل ع˘˘بار˘˘لا
،ي˘بر˘ع˘لا نا˘م˘لر˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ةدع لام˘عألا لود˘ج ن˘م˘سضتو
ر˘يرا˘ق˘ت ة˘سشقا˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م دو˘˘ن˘˘ب
نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ة˘م˘˘ئاد˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ر˘ير˘ق˘ت ة˘سسارد اذ˘كو ،ي˘بر˘ع˘لا
يبرعلا ناملرب˘لا ة˘ن˘ج˘ل ه˘تد˘عأا
ةيجيتار˘ت˘سسا داد˘عإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

لود عم لماعتلل ةدحوم ةيبرع
.يفارغجلا راوجلا

ح.نيدلإ رمق

ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘سس
،تايفو8 ةريخألا ةعاسس42
ـب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا171و
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،«ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك»
اقفو ،ءافسش ةلاح811 ءاسصحإا
روتكدلا ضسمأا هنع فسشك امل

يمسسرلا قطانلا ،راروف لامج
يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل
.ءابولا

،هتاذ ردسصملا فسشك امك

نيباسصملل لامجإلا ددعلا نأا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض
،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42 ـ˘˘˘˘˘˘لا

لسصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح84221
،968 ىلإا تا˘ي˘فو˘لا ي˘لا˘م˘جإا
دد˘˘ع˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا
.2978 ىلإا

ك.اسضر

ةركإذلل اموي يام8 حرتقم ةسشقانم تاسسلج ةجمرب

«انيصسلإ» لكايه ءاصضعأإ ماهم عزوي ليجوق

نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح811 ليجسست
2978 ىلإإ لسصي

ةديدج ةباصصإإ171و تايفو8
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب



لقن˘لا تا˘ير˘يد˘م تل˘ب˘ق˘ت˘سسا
،نطولا تايلو نم ديدعلا ربع
ن˘˘˘˘˘˘م ىوا˘˘˘˘˘˘كسشلا تار˘˘˘˘˘˘˘سشع
ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م
ضضعبل ةينوناق ريغ تافرسصت
،ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘سس با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
عفد ىلع نوبزلا اوربجأا نيذلا

عم ،ةينوناقلا ةريعسستلا فعسض
ةع˘فد ضصا˘خ˘سشأا4 ـل م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن
،نا˘˘ي˘˘حألا ضضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف ةد˘˘˘حاو
ةفاظنلا طورسشب مازتللا مدعو
˘مد˘ع رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
رهطملا ريفوتو ةمامكلا ءادترا
.نئابزلل يلوحكلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
تل˘سصو ىوا˘كسش ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘˘بو
تعد ،تايلولا ديدعب اهبتاكم
ةيامح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
اه˘ل رو˘سشن˘م ي˘ف ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع ضسمأا
نينطاوملا ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ي˘ف
ةرايسس يف دوعسصلا ضضفر ىلإا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ةر˘˘˘˘جأا
امل خوسضرلا مدعو ،نيسصخسش
يف قئاسسلا «زازتبا» ـب هتفسصو
ع˘فد˘ب ن˘ئا˘بز˘لا ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م لا˘ح
ا˘م˘ك ،ة˘ف˘عا˘سضم˘لا ةر˘ي˘ع˘سست˘˘لا
ىلع اسضيأاECOPA تددسش

د˘ن˘ع ه˘ن˘ع غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
ح˘لا˘سصم وأا ل˘ق˘ن˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘م
م˘˘قر ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ع˘˘م ة˘˘طر˘˘سشلا
.ةرايسسلا

تا˘ير˘˘يد˘˘م تط˘˘ب˘˘سضو اذ˘˘ه
عم قيسسنتلاب نطولا ربع لقنلا
ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘ئلو˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ة˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘سش ،كلذ˘˘˘˘ك
ق˘˘فار˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ل˘˘˘خاد م˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘جألا
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،تا˘˘يلو˘˘لا
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا
يجيردتلا جورخلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا

51 ـلا ن˘م ة˘ياد˘ب ر˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘م

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘˘ج
عو˘ن ن˘˘م ي˘˘قاو جا˘˘جز ع˘˘سضو
«ecalg-yxelp» قئاسسلا نيب
عانقلا ءادترا ةيمازلإا ،نوبزلاو
ق˘ئا˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘قاو˘˘لا

لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ع˘˘˘سضو ،نو˘˘˘بز˘˘˘لاو
فرسصت تحت يئاملا لوحكلا
نكا˘مألا دد˘ع د˘يد˘ح˘ت ،ر˘ي˘خألا
ةيلمع لكل طقف دحاو نوبزل
نأا ةرور˘سض ن˘ع Ó˘˘سضف ،ل˘˘ق˘˘ن
د˘ع˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘بز˘˘لا بكر˘˘ي
نأا ةرورسض ،ةرايسسل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لا
ةفلغأاب ةاطغم د˘عا˘ق˘م˘لا نو˘كت
ن˘ي˘ع˘ت˘˘ي ثي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘كت˘˘سسÓ˘˘ب
ةيلمع لك دعب ايئاقلت اهريهطت

لولحمب ةرايسسلا فيظنت ،لقن
ي˘ف ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘سصب ر˘ه˘ط˘˘م
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا بنا˘ج ى˘˘لإا ،مو˘˘ي˘˘لا
عارذ˘لا د˘˘نا˘˘سسم˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا

د˘˘نا˘˘سسمو باو˘˘بألا ضضبا˘˘ق˘˘مو
اذ˘كو ،ةر˘ه˘ط˘˘م ةدا˘˘م˘˘ب ضسأار˘˘لا
و˘˘ق˘˘ئا˘˘سس نو˘˘كي نأا ة˘˘˘ي˘˘˘ماز˘˘˘لإا
لحم ةيدرفلا ةرجألا تارايسس
،ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘سصو˘ح˘˘ف
رطخ لك نم ةياقولا ضضرغب
.«91‐ديفوك» ـب ىودعلا

ثدحلا4 7772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ4ـل قفإوملإ0202 نإوج52صسيمخلإ

watan@essalamonline.com

ةفاظنلإ طورسشب نومزتلي ’و ةريعسستلإ فعسض عفد ىلع مهنوربجيو ةدحإو ةعفد نئابز4 نولقي

نوبرصضيو ةموكحلإ نودحتي ةرجأ’إ تإرايصس باحصصأإ
طئاحلإ ضضرع اهب ىصصوملإ ةياقولإ تإءإرجإإ

ك.اسضر

ةمزأإ زع يف مهقطنم إوسضرفو ةموكحلإ ،نطولإ عوبر فلتخم ربع ةرجأ’إ تإرايسس باحسصأإ نم تإرسشعلإ ىدحت
نوسصوملإ ةيئاقولإ تإءإرجإإ نومرتحي ’و ،ةينوناقلإ ةريعسستلإ فعسض عفد ىلع نئابزلإ نوربجي ثيح ،«انوروك»

.ءابولإ إذهب ىودعلإ ةعقر عيسسوت يف رسشابم لكسشب نيمهاسسمو نئابزلإ ةايحو ةحسص كلذب نيددهم ،اهب

1202 يف حفسصملإ ديدحلل عنسصم زاجنإ
ةدحو ملتصست «يلايصسوت»
ةياهن ديدحلإ بيصصخت
ةيراجلإ ةنصسلإ
وسضع ،يلفويكبوت بلأإ نلعأإ

ةريسسملإ ةكرسشلإ ةرإدإإ صسلجم
بلسصلإو ديدحلإ بكرمل
ةدحو مÓتسسإ نع ،يلايسسوت
عم ديدحلإ ندعم بيسصخت
.يلاحلإ ماعلإ ةياهن
نأإ ،يلفويكبوت بلأإ حسضوأإ
ةدحو راجنإ’ ةيراج لاغسشأ’إ

ديدحلإ ندعم بيسصخت
ردقت ةيونسس جاتنإإ ةقاطب
نأإ ىلع ،نط نويلم5.4 وحنب
لخديو ماعلإ ةياهن عم ملسسي

ماعلإ علطم ةمدخلإ زيح
عورسشملإ نأإ إدكؤوم ،يراجلإ
نع بكرملإ ءانغتسسإ ،حيتيسس
يذلإ جوتنملإ إذه دإريتسسإ

فلتخم ةعانسص يف لمعتسسي
هل دسصر نيأإ ،ديدحلإ عإونأإ

نويلم08 هردق يلام فÓغ
ةدحولإ هذه يتأاتو ،ر’ود
ةيجاتنإ’إ تإدحولإ ميعدتل
ةدجإوتملإ ىرخأ’إ عسستلإ

بلسصلإو ديدحلإ بكرمب
ةدحو رإرغ ىلع ،«يلايسسوت»
ديدحلإ ماخ ةجلاعمل ريوكت
رسشابملإ لإزتخ’إ ةدحوو
ةدحوو راهسصن’إ ةدحوو
71 ىلإإ ةفاسضإإ ،ةيبلول بيبانأإ

ةدحو اهنيب نم ةقحلم ةدحو
جاتنإ’ تإدحو3و ريجلإ جاتنإإ
.نيجسسكوأ’إ

هنأإ ،لوؤوسسملإ تإذ فاسضأإ امك
زاجنإ يف عورسشلإ رظتنملإ نم
ديدحلإ جاتنإ’ عنسصم
ىلع عبرتي ثيح حفسصملإ

ةإذاحمب إراتكه021 ةحاسسم
ةقاطب بكرملإ تإدحو يقاب
نط نويلم2 وحنب ردقت جاتنإإ
.لبقملإ ماعلإ علطم عم ،ايونسس

ع.لÓب

ريدملا ،يلاطسسق قيفوت راسشأا
ةبقارمل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا
نأا ،اهقيدسصتو لئاتسشلاو روذبلا
ة˘عارز ر˘يو˘ط˘ت مز˘ت˘ع˘ت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘م ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا عر˘ف ي˘ف ة˘ف˘ث˘˘كم
نم رثكأا ىلإا دودرملا عفر لÓخ
53 لباقم دحاولا راتكهلل انط04
بل˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘ي˘غ˘ب ا˘ي˘لا˘ح ا˘ن˘ط
.ديازتملا يلحملا

مغرلاب هنأا ،يلاطسسق حسضوأاو
ر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا جا˘ت˘نإلا ىو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م
نويلم5 نم رثكأاب ايلاح ردقملاو
ع˘ف˘تر˘ت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ،ا˘يو˘ن˘˘سس ن˘˘ط
بلطلا ةيبلت ةيغب رثكأا تايمكلا
ي˘ف دادز˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ءار˘ج ة˘مدا˘ق˘لا ر˘سشع˘لا تاو˘ن˘˘سسلا
يف ازربم ،ي˘فار˘غو˘م˘يد˘لا و˘م˘ن˘لا
اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
فانسصأا ىلإا ةفاسضإلاب هنأا ،ضسمأا
كÓهتسسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ا˘طا˘ط˘ب˘لا
ا˘˘فا˘˘ن˘˘سصأا ا˘˘سضيأا هز˘˘كر˘˘م رو˘˘ط˘˘ي
ىلع اددسشم ،نيعنسصملل ةهجوم
يف نيحÓفلا ضسيسسحت ةرورسض
ةعارزلا ريوطت ةيمهأاب ،عرفلا اذه
ةفلكتب دودرملا نيسسحتل ةفثكملا
ير˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت ماد˘خ˘ت˘˘سسا˘˘ب ل˘˘قأا
تاذ فسشكو ،ةدمسسألاو طيقنتلاب
هذه جاتنإلا تاينقت نأا ،لوؤوسسملا

ضسكع ىلع انخانمل بسسنألا يه
بلطتي يذ˘لا ،ي˘عارز˘لا ع˘سسو˘ت˘لا
ةريبك ة˘ي˘عارز تا˘حا˘سسم ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
نأا اد˘كؤو˘م ،ر˘ب˘كأا ة˘ي˘˘ئا˘˘م دراو˘˘مو
دحاولا را˘ت˘كه˘ل˘ل جا˘ت˘نإلا ة˘ف˘ل˘كت

رانيد فلأا008 نيب حوارتت ايلاح
لدعمب جاتنإل رانيد نويلم2.1و
ارامثتسسا كلذ ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ا˘ن˘ط53
امب حبرم ريغ دودرم لباقم اريبك

يف نيحÓفلل ةبسسنلاب ةيافكلا هيف
.عرفلا اذه

قورا˘˘ف دّد˘˘سش ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ضصاخلا كيرسشلا لثمم ،يناميلسس
لوقبلا ةعارزل ين˘ق˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل
ريبخلاو ةيعانسصلا لي˘سصا˘ح˘م˘لاو
ةدمسسألا را˘ي˘ت˘خا ى˘ل˘ع ،ي˘عارز˘لا
لد˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘يو˘˘سضع˘˘˘لا
ي˘نÓ˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
ةبرجت نأا ،ةيئا˘ي˘م˘ي˘كلا ةد˘م˘سسأÓ˘ل

ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ن˘˘ير˘˘سشع
د˘ق ة˘ي˘عا˘ن˘سصلاو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘˘سسلا
را˘ت˘كه˘لا دودر˘م ةدا˘يز˘ب تح˘م˘سس
لسضفب ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب04ـب د˘˘حاو˘˘لا
ةجتنم ةيوسضع ةدمسسأا لامعتسسا

اهيلع لسصحتملا اياقبلا نم ايلحم
،ةيتابنلا تويزلا ضصÓختسسا نم
يذلا طي˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ير˘لا ةرور˘سضو
مهم لكسشب دودرملا عفرب حمسسي
.ةبرتلا ةبوسصخ زفحيو

ين˘ق˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ع˘سضوو اذ˘ه
ةيعانسصلا ليسصاح˘م˘لاو لو˘ق˘ب˘ل˘ل
‐ اطاطبلا روذب ريوطتل اجمانرب
(ي˘ب˘˘ير˘˘ج˘˘ت طا˘˘سشن) ‐ا˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م
نيسسح˘ت˘ل ،ل˘يو˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
تا˘جا˘ي˘ت˘حل ة˘ف˘ي˘كم˘˘لا روذ˘˘ب˘˘لا
عا˘ط˘ق˘لا ع˘ت˘م˘ت˘يو ،ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
روذب˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل ي˘ن˘طو ز˘كر˘م˘ب
،عاونألا  دامتعا يف مهاسسي يذلاو
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو تدكأاو
هذه ريدسصتو ليوحت نأا ،ةيفيرلا
مويلا عرزت يتلا ةيوسشنلا ةداملا
لك لÓخ ينطولا بارتلا لك يف
لجأا نم ةرورسض حبسصأا ،ةنسسلا
ةفاسضم ةميق قلخو جاتنإلا نيمثت
.ينطولا داسصتقÓل

ز.لامج

دحإولإ راتكهلل انط04 نم رثكأإ ىلإإ دودرملإ عفر لÓخ نم

اطاطبلإ عرف يف ةفثكم ةعإرز ريوطت وحن رئإزجلإ

ةعرسسب كرحتلإ يعدتسسيو بعسص عاطقلل ماعلإ عسضولإ نأإ إدكؤوم

طفنلإ عاطق جراخ ةديدج ليخإدم نع ثحبلل وعدي راطع

ءإود جتنمو لماعتم001 نم رثكأإ كلمت رئإزجلإ ّنأإ ّدكأإ

ةيودأ’إ نم يفكي ام جتنن» :رإرك
«انوروك جÓع لوكوتورب يف ةمدختصسملإ

ريفسس ،خبسص مي˘سسكا˘م ى˘ق˘ت˘لإا
،راكح قيفوت ،رئازجلاب ايناركوأا
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ب˘سس ا˘ث˘حا˘ب˘تو ،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس»
،نيدلبلا نيب نواعتلا تلاجمو
جاتنإاو فاسشكتسسا عاطق اميسس ل
،تانوبركورديهلا ديروتو لقنو
ةعفنم تاذ تايلآلا ىلع ةوÓع
يف ىدملا ليوط نواعتلل ةلدابتم
.ةكرتسشملا ةقاطلا عيراسشم

ةرا˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا تح˘˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘ه
اهل نايب يف ،رئازجلاب ةيناركوألا
نأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا ضسمأا

ايناركوأا ريف˘سس ،خ˘ب˘سص م˘ي˘سسكا˘م
،راكح قيفوت ىقتلا رئازجلا ىدل

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو ضسي˘˘ئر˘˘لا
لوا˘ن˘˘تو ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس ة˘˘كر˘˘سشل
نواعتلا هجوأا فل˘ت˘خ˘م نا˘فر˘ط˘لا
يف رئازجلاو ايناركوأا نيب ةدعاولا

ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘سس ل ،ة˘قا˘ط˘لا لا˘˘ج˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا ىو˘˘ت˘˘سسم
طفنلا لاج˘م ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا

نواعتلا معد ىلع اسصرح ،زاغلاو
ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘سضأاو ،ن˘ي˘ق˘يد˘سصلا
ق˘ي˘قد ضصح˘ف˘ب ا˘ما˘ق ن˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
ةدعاولا نواعتلا تلاجم ديدحتل
،كار˘طا˘˘نو˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ة˘ي˘نار˘كوألا ة˘قا˘ط˘لا تا˘˘كر˘˘سشو
ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘غ˘˘سشم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

لقنو جاتنإاو فاسشكتسسا تلاجم
.تانوبركورديهلا ديروتو

ةرا˘˘ف˘˘سسلا نا˘˘ي˘˘˘ب زر˘˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
از˘كر ن˘ي˘فر˘ط˘لا نأا ،ة˘ي˘نار˘˘كولا
قافتلا ةيمهأا ىلع ضصاخ لكسشب

ةلدابتم ةعفنم تاذ تايلآا ىلع
ي˘ف ىد˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ط نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
عم ،ةكرتسشملا ة˘قا˘ط˘لا ع˘يرا˘سشم
ةط˘سشنألا را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خألا
وسضعك رئازجلل ةطسشنلا ةيلودلا

نم كلذكو ،كبوأا يف يسسيئر
زاغلل دروم ربكأا ثلاثك اهعسضو
ةراقلا يف ملا˘ع˘لا ي˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.ةيبوروألا

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘لاو ن˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
در نم اهلمأا ةبيخ نع ،نييوبرتلا
،اهبلا˘ط˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا

ن˘م ى˘ندألا د˘ح˘ل˘ل قر˘ت م˘ل ي˘ت˘˘لاو
نع ةفسشاك ،عاطقلا لامع تاعلطت
،اهلبق نم ةمدقملا ججحلل اهسضفر
دنجتلل ةيلاسضن˘لا ا˘هد˘عاو˘ق ة˘ي˘عاد
.تاجاجتحلا ىلإا ةدوعلا لجأا نم

نايب يف اهتاذ ةباقنلا تحسضوأا
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ،ضسمأا ا˘ه˘˘ل
تاءاقللا راطإا يفو هنأاب ،هنم ةخسسن
يف ةرازولا اهتمظن يتلا ةيئانثلا

م˘يد˘ق˘ت˘ب تما˘ق ،ي˘سضا˘م˘لا ضسرا˘˘م
عباطلا تاذ بلاطملا نم ةعومجم
يتلاو ،عاطقلا ريزول يلاجعتسسلا

قحو ةيقرتلا فلم اهسسأار ىلع ناك
درلا نأا لإا ،يباقنلا لمعلا ةسسرامم

ايمÓه ءاج بلاط˘م˘لا ة˘ل˘م˘ج ى˘ل˘ع
ة˘˘ما˘˘نزر لو ةد˘˘ن˘˘جأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي لو
لفكتلل ةحسضاو لاجآا لو ةددحم
ىلع ةددسشم ،اهب يلعفلاو يقيقحلا
ّدح عسضول ةرازولا لخدت مدع نأا
تا˘˘˘قور˘˘˘خ˘˘˘لاو تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ي˘˘كل˘˘سس ق˘˘ح ي˘˘ف ،ةر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
نييوبرتلا نيفرسشملاو نيدعاسسملا

ىطعأا ،يل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
دّرلا نومسضم ىلع ةيبلسس ةراسشإا
ربكأا ةمدسص يف ببسست ام ،يباتكلا
ىر˘ب˘كلا تا˘ف˘ل˘م˘لا ضصخ˘ي ا˘م ي˘ف
ةرازو˘لا نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ير˘ي˘سصم˘˘لاو
ججحب بلاطملا هذه ىلع تفتلا
نأا يف تلثمت ،عقاولا اهدنفي ةيلاب
ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت ا˘ه˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
،لوعفملا ةيراسسلاو اهب لومعملا

لازت ل ةياسصولا نأا ةباقنلا تزربأاو

يف نيلايكمب ليكلا ةسسايسس جهتنت
كلسس ،عاطقلا كÓسسأا عم لماعتلا
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تازا˘ي˘ت˘ملا˘ب ى˘ظ˘˘ح˘˘ي
كلسسو ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلاو ضصخر˘لاو
ةينهملا ةعورسشملا هقوقح مسضهٌت
ةباقنلا ترسصأاو اذه.ةيعامتجلاو
نيفرسشملاو نيدعاسسملل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اهبلاطمب اهكسسمت ىلع ،نييوبرتلا

ةلماكلا ةيلوؤوسسملا ةرازولا ةلمحم
ي˘ف ة˘ئد˘ه˘ت˘لا با˘ب˘ت˘ت˘سسا مد˘ع ي˘ف
ج˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘م˘عو ،عا˘ط˘˘ق˘˘لا
قري مل يذلا درلا دعب عاسضوألا

بلا˘ط˘م ن˘م ى˘ندألا د˘ح˘ل˘ل ى˘˘ت˘˘ح
ةيعاد ،كل˘سسلا لا˘م˘ع تلا˘غ˘سشناو
،ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح فا˘˘ف˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل ا˘˘هد˘˘عاو˘˘ق
ة˘يا˘غ˘ل لا˘سضن˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘˘سسلاو
.ةبيسصعلا ةلحرملا زواجت

ك.اسضر
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عراصشلإ ¤إإ جورÿاب نوددهي نويبÎلإ نوفرصشŸإو نودعاصسŸإ

،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع دد˘سش
ى˘˘ل˘˘ع ،ضسمأا ،ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
ثحبلا يف قÓطنلا ةرورسض
جرا˘خ ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م ن˘˘ع
ايدافت اذهو ،تاقورحملا عاطق
ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قا ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘ل
ةيعسضو نأا ادكؤوم ،لبقتسسملا
ةبعسص دج مويلا ةقاطلا عاطق
.اعيرسس لمعلاو كرحتلا بجيو

همÓتسسا لÓخ ،راطع دكأاو
،ديدجلا ةقاطلل ريزوك هماهمل
عا˘˘ط˘˘ق ه˘˘ب ر˘˘م˘˘˘ي ا˘˘˘م نأا ،ضسمأا
بجيو ،بعسص دج مويلا ةقاطلا
ةفاسضإلا ميدقتل اعيرسس لمعلا
هجاتحن ام نأا احسضوم ،عاطقلل

رو˘مألا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م و˘˘ه ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
،ةديدج ةطخ˘ب تاد˘ج˘ت˘سسم˘لاو
رييسستلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ
ردا˘˘سصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لاو
انتم˘ه˘م»: ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا
،يو˘قا˘ط˘لا ناد˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست

يوقاطلا نمألا ىلع ظافحلل
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘كل ،ىد˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
ى˘سسن˘ي نأا ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا
ليخادم ى˘ل˘ع ثح˘ب˘لاو ،ع˘ير˘لا

امك.«ة˘قا˘ط˘لا جرا˘خ ةد˘يد˘˘ج
ى˘ل˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا را˘˘سشأا
دجوت رئازجلا نأا ىلإا ةرازولا
ىلإاو ايلاح يوقاط نمأام يف
اننأاو ةسصاخ0402 ةنسس ةياغ
زاغلا نم Óئاه اطايتحا كلتمن
هلعف انيلع ام لك نأاو ،طفنلاو
ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م و˘˘˘ه
دا˘ج˘يإاو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
ن˘م را˘ط˘˘ع بل˘˘طو ،لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا

بجي »:Óئاق هعا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘م
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو ا˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا
مهأاو ،عاطقلل ةفاسضإلا ميدقت
رفوتب متي كلذ حاجنإا يف ءيسش
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

.عاطقلا ىلع نيلوؤوسسملاو
ع.لÓب

،رار˘ك د˘ي˘حو˘لا د˘ب˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا ضسي˘˘˘ئر
نأا ،ة˘لد˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ل
لك نم يفكي ام جتنت رئازجلا
ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘˘يودألا
ضسور˘ي˘˘ف جÓ˘˘ع لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب

مل يذلا تقولا يف ،انوروك
لود˘˘لا ضضع˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت
هجات˘نإا ن˘م ىر˘خألا ة˘ي˘ب˘ن˘جألا

لسضف˘ب ه˘نأا ،رار˘ك د˘كأاو.دعب
تع˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘عد
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘˘يودألا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسإا

ةيودألا ةعانسص تققح ،ايلحم
ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نأا ازر˘ب˘م ،ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا
001 نم رثكأا كلمت رئازجلا

.ءاود جتنمو لماعتم
ز.لامج



عيمج ةعباتم مت دقو اذه
ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ةلسص تاذ م˘ه˘ت˘ب ،«كا˘فو˘سس»
ضضي˘ي˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب
نع ة˘ج˘تا˘ن لاو˘مأا ل˘يو˘ح˘تو
،جرا˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘مار˘جإا تاد˘ئا˘ع
ذوف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو ةو˘سشر˘لا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سضلا اذ˘˘˘˘˘كو
ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘سضير˘˘˘ح˘˘˘تو
ر˘ي˘غ ا˘ياز˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لا

.مهتلا نم اهريغو ةقحتسسم
مÓسسلا دبع ضصخي اميفو

،را˘ف˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ،براو˘سشو˘˘ب
كلذ˘ك ا˘˘ي˘˘با˘˘ي˘˘غ ن˘˘يدأا د˘˘ق˘˘ف
نويلم2 اهردق ةيلام ةمارغب
يلود رمأا رادسصإا عم ،رانيد
ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ضضب˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘لإا˘˘˘ب
هتاكلتمم ع˘ي˘م˘ج ةردا˘سصمو
،ةيكنبلا هتدسصرأاو ةيراقعلا

م˘˘˘˘كح راد˘˘˘˘سصإا م˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةيكنبلا ةدسصرألا ةرداسصمب

م˘كح ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ى˘ي˘ح˘يوأل
ةنسس02 ةد˘م˘ل ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب
نييÓم8 ـب ةيلام ةمارغو
01 ةدمل ةينمأا ةرتف عيقوتو
ل˘˘˘جر ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
ع˘م ،و˘بر˘˘ج ن˘˘ي˘˘مأا لا˘˘م˘˘عألا
ضضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا˘ب ر˘مأا راد˘سصإا
بناج ىلإا ،هقح يف يلودلا

رانيد نويلم8 اهردق ةمارغ
يلودلا ضضبقلا ءاقلإاب رمأاو
،ىسسوم نب ةحيتف قح يف
يهو ،ةمارغ جد نويلم8و
ىلع ةطلسسملا ةمارغلا ضسفن
ع˘م ،ي˘م˘لو˘ع دار˘˘م ا˘˘ه˘˘جوز

5 ةدم˘ل ة˘ي˘ن˘مأا ةر˘ت˘ف ع˘ي˘قو˘ت
.هقح يف تاونسس

،ةمكحملا تاذ تنادأا امك
7 ة˘بو˘ق˘ع˘ب ،رذ˘ي˘خ ي˘م˘لو˘˘ع
نييÓم8و ان˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
نيدأا اميف ،ةيلام ةمارغ رانيد
،ي˘ف˘سسو˘ي ف˘سسو˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك
،ق˘ب˘˘سسألا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يزو
ضسي˘˘ئر˘˘لا ،با˘˘يذو˘˘ب ر˘˘م˘˘˘عو
ضضرقلل قباسسلا ماعلا ريدملا
ةبوقعب ،يرئازج˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘˘ن˘˘سس3
نويلم1 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘مار˘˘غو
.يرئازج رانيد

،نيمأا ةريت ،نيمهتملا امأا
ةفا˘سضإلا˘ب ،د˘م˘ح˘م ناو˘ل˘عو
اذكو ،ةديج نيدلا رسصن ىلإا
ناكيوو ،نيدلا رون ةريرغوب

د˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘لرد˘˘˘سصق ،لا˘˘˘م˘˘˘ج
،ىفطسصم ةقلع نب ،ميركلا

م˘˘هو ،ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا نود˘˘ب˘˘ع
ةرازو يف نيقباسس تاراطإا
ضضر˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘لو ،ة˘عا˘ن˘سصلا

ضضر˘˘ق˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مت دقف ،يرئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ةنسس ،اسسبح نيماعب مهتنادإا
عم ةذفان ريغ ىرخأاو ةذفان

002 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ
اميف ،مهنم لكل رانيد فلأا
يف ةءاربلاب مكح رادسصإا مت

،ىفطسصم مير˘كلا د˘ب˘ع ق˘ح
.يزوف يوانهجو

ةنادإا مت ،هتاذ قايسسلا يف
هذه يف ةمهتملا تاكرسشلا
اهردق ةيلام ةمارغب ةيسضقلا

مازلإا عم ،ران˘يد نو˘ي˘ل˘م23
،دار˘م ي˘م˘لو˘ع ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا

،رذ˘ي˘خ ه˘ق˘ي˘ق˘˘سشو ه˘˘ت˘˘جوزو
،ن˘˘ي˘˘مأا و˘˘بر˘˘ج م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
عفدب ةيونع˘م˘لا تا˘كر˘سشلاو
ميتنسس رايلم6522 يلاوحب

.ةيمومعلا ةنيزخلل ضضيوعت

watan@essalamonline.com
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اهيلع صضبقلاب رمأإ رإدسصإإ عم يملوع ةحيتفل ةنسس02و إذفان اسسبح تإونسس7 ـب يملوع رديخ ةنإدإإ

ىيحيوأإو برإوصشوبل إذفان اصسبح تإونصس01و21و02
«كافوصس» ةيصضق يف يلإوتلإ ىلع يملوعو

يرئإزجلإ يبعصشلإ ضضرقلل قباصسلإ ماعلإ ريدملإ ضسيئرلإو يفصسوي فصسوي قح يف ةذفان انجصس تإونصس3^

ب.نيرسسن

مÓسسلإ دبع نم لك قح يف ةنسس02 ةدمل ذفانلإ نجسسلاب ماكحأاب ،ةمسصاعلاب دمحمأإ يديسس ةمكحم صسمأإ تقطن
،«كافوسس» ـل ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ ،يملوع دإرم ةجوز ،ىسسوم نب ةحيتف ،قبسسأ’إ ةعانسصلإ ريزو ،برإوسشوب

.انجسس ةنسس21 ـب قبسسأ’إ لوأ’إ ريزولإ ،ىيحيوأإ دمحأإ ةنإدإإ ىلإإ ةفاسضإ’اب ،انجسس تإونسس01 ـب نيدأإ يذلإ

ةيروهمجلا ليكو ضسمأا ضسمتلا
د˘م˘ح˘مأا يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
لجر ةيسضق يف ،ةمسصاعلا رئازجلاب
انجسس ةنسس51 ،دادح يلع ،لامعألا
نيقباسسلا نيلوألا نيريزولا قح يف
،لÓسس كلاملا دبعو ىيحيوأا دمحأا

ةنسس81و ،ةيلام ةمارغ جد نويلمو
8 عم ،دادح يلع قح يف انجسس
ةرتف د˘يد˘ح˘تو ،ة˘مار˘غ جد نو˘ي˘ل˘م
.دادح قح يف ةينمأا

،ةيروهمجلا ليكو ضسمتلا امك
مÓسسلا دبع قح يف انجسس ةنسس02
،قبسسألا ةعانسصلا ريزو ،براوسشوب
،يلود˘لا ضضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا راد˘سصإا ع˘م
ةنسس21و ،جد نو˘ي˘ل˘م˘ب ة˘مار˘˘غو
ريزو ،لوغ رامع قح يف انجسس
ةمارغو ،قبسسألا ةيمومعلا لاغسشألا

.جد نويلمب ةيلام
ماعلا قحلا لثمم ضسمتلاو اذه

دبع قح يف تاونسس01 ةبوقع
ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘لا ،ي˘˘سضا˘˘ق ردا˘˘ق˘˘لا
تاونسس8و ،ةيمومع˘لا لا˘غ˘سشأÓ˘ل
،جد نويلمب ةيلا˘م ة˘مار˘غو ا˘ن˘ج˘سس
ةعمجوب نيقباسسلا ءارزولا قح يف

،ضسنو˘˘ي ن˘˘ب ةرا˘˘م˘˘˘عو ،ي˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط
ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘˘عو ،ةد˘˘ب بو˘˘ج˘˘ح˘˘مو
مت امك.يفسسوي فسسويو ،نÓعز
يف انجسس تاونسس7 ةبوقع ضسامتلا

ة˘با˘ن˘ع˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘ي˘لاو˘لا ق˘˘ح
دبعو ،ينامي˘ل˘سس د˘م˘ح˘م ضضي˘ب˘لاو
ةنسس21 ةبوقعو ،روسصنم نب هللا
ةمارغو ،دادح حوبر قح يف انجسس
.جد نويلم8ـب ةيلام

˘ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘˘م˘˘م ضسم˘˘ت˘˘لاو
لك ق˘ح ي˘ف تاو˘ن˘سس01 ةبوق˘ع
،رمع نايفسس دادح ةوخإلا نم دحاو
نويلم8ـب ةيلام ةمارغ عم ،نايزمو
ضسامتلا عم مهنم دحاو لكل جد
.نيمهتملا لك تاكلتمم ةرداسصم

رمأإ ةقيلفتوب»: لوغ رامع
تاقفسصلإ حنمب تاعاطقلإ لك

«طيسسبلإ يسضإرتلاب
لاغسشألا ريزو ،لوغ رامع ديأا

نم لك لاوقأا ،قب˘سسألا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،ىيحيوأا دمحأاو ،لÓسس كلاملا دبع
نأا دكأاو ،ناقبسسألا نلوألا ناريزولا

ضسي˘ئر ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ل˘ك ر˘مأا ،ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تا˘ق˘ف˘سصلا ح˘˘ن˘˘م˘˘ب تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.طيسسبلا يسضارتلاب

ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ،لو˘غ لا˘˘قو اذ˘˘ه
ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تلا
ىلع ناك امدنع هحنم ضصوسصخب
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سشألا ةرازو ضسأار
عمجم كلام ،دادح يلعل تاقفسص
PHRTE،«زا˘ي˘ت˘ما يأا ح˘ن˘مأا م˘ل
ئناوملا لÓغتسسا راطإا يف دادحل
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لاو ة˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف
هذ˘˘ه ح˘˘ن˘˘م» فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘بو
ىلع تنك امدنع متي مل ضصخرلا

ةميلعت يف» فدرأاو ،«عاطقلا ضسأار
ضسرام4 يف ةيروهمجلا ضسيئرل
هنأا ىلع حوسضو لكب ددسش2102
ضصاخلا عاطقلا نيب قرف كانه ضسيل
اهني˘ح ا˘نر˘مأاو ل˘ب ،ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لاو
ذخأاي يكل ضصاخلا عاطقلا عيجسشتب
ل˘˘ك ،ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلا
ضسيئر ةميلعت راطإا يف تاعاطقلا
حنمت تنا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ح ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ي˘سضار˘ت˘لا را˘طإا ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
.«طيسسبلا

ضضعب ،هتاذ مهتملا فسشك امك

رايتخا ةيلمع ضصوسصخب ليسصافتلا
ىلع زاجنإلاب ةفل˘كم˘لا تا˘كر˘سشلا

،لاقو ،ةموكحلا ضسلجم ىوتسسم
نم دحاو لإا  انأا ام ةموكحلا يف»
ضسل˘ج˘˘م ا˘˘م˘˘ل ،ار˘˘يزو04 ن˘˘ي˘˘ب
حنمب عامجإلاب توسصي ةموكحلا
،اهحنم متي ةنيعم ةكرسشل ةقفسصلا

يسضارتلاب ةغيسصلا رارقإا متي امك
دن˘سسلاو تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ة˘ف˘ل˘كت˘لاو
.«اسضيأا ينوناقلا

يعلطو صسنوي نب ةرامع
مهحنم نوفني نÓعزو

مهنأإ إودكأإو دإدحل تإزايتمإ
تاميلعت نوقبطي إوناك

قباسسلإ صسيئرلإ
ى˘ل˘ع م˘هدر ي˘فو ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ضسيئرو ،ةيروهمجلا ليكو ةلئسسأا
نب ةرامع نم لك ىفن ،ةسسلجلا
،ق˘ب˘سسألا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،ضسنو˘˘ي
يناغلا  دبعو ،يعلط  ةعمجوبو
ةيمومعلا لاغسشألا يريزو ،نÓعز
ذنم اوعدوأا نيذلا ،نيقبسسألا لقنلاو
ضسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘هر ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا ة˘˘˘ع˘˘˘سضب
لجرل اياز˘م م˘ه˘ح˘ن˘م ،ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
ثيح ،دادح يلع ،قباسسلا لامعألا
ىد˘˘ل ،ضسنو˘˘˘ي ن˘˘˘ب ةرا˘˘˘م˘˘˘ع ر˘˘˘كذ
عيراسشم دحأا ضصوسصخب هباوجتسسا

ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ق˘با˘سسلا لا˘م˘عألا ل˘جر
ة˘ن˘سس تن˘م˘سسإÓ˘ل ع˘ن˘سصم زا˘ج˘نإا˘˘ب
ةراجتلل اريزو ناك هنأاب ركذ ،3102
كلت لÓخ ةعانسصلل اريزو ضسيلو
تاماهتلا لك نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ةر˘ت˘ف˘لا
نم ا˘ه˘ل ضسا˘سسأا ل ه˘ي˘لإا ة˘بو˘سسن˘م˘لا
دكأا ذإاو ، ‐هلوق دح ىلع ‐ ةحسصلا
،هتاءاعدا تبثيسس ةربخلا ريرقت نأا

رودلا نأا ىلإا ةراسشإلا ىلع ضصرح
يت˘لا ة˘يرازو˘لا ةر˘ئاد˘ل˘ل ي˘سسا˘سسألا

ةماقإا يف نمكي اهيلع فرسشي ناك
.تاسسسسؤوملا نيب طباور

،يع˘ل˘ط ة˘ع˘م˘جو˘ب ضصر˘حو اذ˘ه
،داد˘ح ءا˘ن˘ت˘قا نأا ح˘ي˘سضو˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لسصح ةياجب ءانيمل ةعباتلا ةكرسشلل
ي˘˘ف ،3102و2102 يت˘ن˘سس ن˘ي˘ب

ر˘يزو˘ك ه˘ما˘ه˘م م˘ل˘سست˘ي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح
ىتح لقنلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأÓ˘ل
ز˘˘عوأاو ،5102 يا˘˘م71 خ˘يرا˘ت
،دادح ىلإا هحنم مت يذلا ضصيخرتلا
،كاذ˘نآا ءا˘ن˘ي˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘لإا

ماهسسإا ىلع دكأا مكوح امدعب يذلاو
ة˘ل˘ج˘˘ع ع˘˘فد ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
لد˘˘ت˘˘سسم ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
يناغلا دبع لاقو.ةيمقر تايطعمب
ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘يأا بكترأا م˘˘ل» ،نÓ˘˘عز
يف نوناقلاب تمزتلا ل˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل
يأا ادبأا ضضمي مل هنأا ازربم ،«هلمجم
اذه حنمي ملو دادح يلعل ضصيخرت
دامتعلا» فدرأاو ،زايتما يأا ريخألا
ح˘لا˘سصل نا˘ك يد˘ل دراو˘لا د˘ي˘حو˘لا

يذ˘لا ا˘˘كي˘˘ج تن˘˘م˘˘سسإلا ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ىلع تا˘حا˘سسم5 ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت
،«يسسفنب اهترتخإا ئناوملا ىوتسسم
ذئنيح ناك هجوتلا نأا ىلإا اريسشم
.جوتنملا اذه ريدسصتل

ةيراق˘ع˘لا كÓ˘مألا ضصو˘سصخ˘بو
ةيلو يف ،دادح ةدئافل ةاسصحملا

ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ضصو˘سصخ˘لا˘بو نار˘˘هو
اهنأا ،قبسسألا ريزولا فسشك ،ةويطب

ادكؤوم ،راتكه5.1 يهاسضت تناك
تابسستكملا هذه نأا قايسسلا اذه يف
ضسأار ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق تر˘˘ج
.3102 ةنسس برغلا ةمسصاع

ط.ةراسص

زرا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م ضسمأا تف˘˘˘˘˘˘قوأا
،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل
ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

تسسارنمت نم ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م
ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو ماز˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘عو
ضصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيعابر تابكرم5 تزجحو
نم امارغولي˘ك04و ،عفد˘لا
ةفاسضإلاب ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
داوملا نم ارا˘ط˘ن˘ق23 ى˘لإا
،بيرهتلل ةهجوملا ةي˘ئاذ˘غ˘لا

ادلوم41 زجح اسضيأا مت امك
،طغسض قراطم7 ،ايئابرهك

يف لمعتسست ريجفت تادعمو
ر˘ي˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.بهذلا نع يعرسشلا

تف˘سشك ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘سست ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا»
،ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م
تاردخ˘م را˘ج˘ت6 تف˘˘˘قوأا

مارغوليك8.51 تط˘ب˘˘سضو
،ةيادرغب جلاعملا فيكلا نم
دودحلا ضسارح زجح نيح يف
نم امارغوليك52 ناسسملتب
.ةداملا ضسفن

ةزر˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تف˘˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘˘ه
ضشي˘ج˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأا ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
قيسسنتلاب ،يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا

ين˘طو˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم ع˘م
ضصاخسشأا3 ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
نيتلمحم نيتنحاسش تزجحو
،اسسوله˘م ا˘سصر˘ق9743 ـ˘˘˘ب
فلتخم نم ةدحو23661و
فيقوت مت اميف ،تابورسشملا

نم يعرسش ريغ ارجاهم34
نم لكب ةفل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
.تسسارنمتو ةسسبت ،ناسسملت

ر.رجاه

ةعاسس42 ـلا لÓخ يفوت
ضصاخسشأا4 ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا

حورجب نورخآا181 بيسصأاو
ةدع ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م

ن˘م دد˘ع ر˘ب˘ع رور˘م ثداو˘˘ح
تل˘˘ج˘˘سسو ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘˘يلو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةيلوب ةليسصح لقثأا ،ةيندملا

ضصخسش يفوت نيأا ،ةنيطنسسق
نيرخآا11 بي˘˘˘سصأاو د˘˘˘˘حاو
.ثداوح8 رثإا حورجب

ب.دامع

.. صسنوي نب ةرامعو يعلط نم لك قح يف قح يف تإونسس8
يفسسويو نÓعزو ةدب بوجحم

لÓصسو ىيحيوأ’ إذفان اصسبح ةنصس51 ضسامتلإإ
برإوصشوبل ةنصس02و دإدحل ةنصس81و

إوناك صصاخسشأإ3 فيقوت
ةريبك ةقفسص دقع ددسصب
اهعيبل

ةعطق008 زجح
دوعت ةيرثأإ ةيدقن
يدإوب ةينامورلإ ةرتفلل
ةليم يف ةينامثعلإ
ثحبلإ ةقرف رسصانع نكمت
ةحلسصملل ةعباتلإ ،يرحتلإو
ةيئاسضقلإ ةطرسشلل ةيئ’ولإ

زجح نم ،ةليم ةي’و نمأاب
ةيرثأإ ةيدقن ةعطق008
ةينامورلإ ةرتفلل دوعت
عم ،ةينامثعلإ يدإو ةيدلبب
نورجاتي صصاخسشأإ3 فيقوت
.اهب
ىلإإ ةيسضقلإ ليسصافت دوعت
ةينمأ’إ ةقرفلإ رسصانع يقلت
دقع اهدافم تامولعمل ،اهتإذ
ةيدقن عطق عيبل ةقفسص

ةنيدم ىوتسسم ىلع ةيرثأإ
ىلع رسشابتل ،ةينامثعلإ يدإو
ةقيمع تايرحت كلذ رثإإ

دقع ناكم ديدحت نم تنكم
دعبو ،ةهوبسشملإ ةقفسصلإ

مت ةمكحم ةينمأإ ةطخ عسضو
مهب هبتسشم صصاخسشأإ3 فيقوت
ةبكرم نتم ىلع إوناك
ةطحم ىوتسسم ىلع ةيحايسس
يدإو ةيدلبب نيرفاسسملإ لقن
مهرامعأإ حوإرتت ةينامثعلإ

مهنم نانثإإ ،ةنسس94و33 نيب
،ةرواجم ةي’و نم نإردحني

مهسشيتفت دعب مهتزوحب رثع
ةيدقن ةعطق008 ىلع
،ةفلتخم ماجحأاب ةيندعم
ةربخلإ ىلع ءانب نيبت
ةيريدم فرط نم ةزجنملإ
اهنأإ نيبت ةليم ةي’ول ةفاقثلإ

زنوربلإ ةدام نم ةعونسصم
امم ةينامورلإ ةرتفلل دوعتو
ةيمهأإ يسستكت اهلعجي
دعبو ،ةيرثأإو ةيخيرات
تإءإرجإ’إ لامكتسسإ
مت ،اهب لومعملإ ةينوناقلإ

مامأإ مهب هبتسشملإ ميدقت
.ديعلإ موغلسش ةمكحم ةباين

زوزع لامك

ةنيطنسسقب نيتنحاسش لخإد ةأابخم اسسولهم اسصرق9743 زجحو صصاخسشأإ3 فيقوت

تاي’و ةدعب جلاعملإ فيكلإ نم امإرغوليك08 نم ديزأإ زجح

ةروطخلإ ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآإ181 صضرعت يف ببسست

ةريخأ’إ ةعاصس42 ـلإ لÓخ ضصاخصشأإ4 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
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لÓ˘ت˘حلا ة˘ح˘ل˘سسأا ن˘م ٌةد˘حاو ا˘ه˘˘نإا
هتاودأا نم ٌةادأاو ،ةلتاقلا ينويهسصلا
ٌةيقدنب يه لب ،ةدقا˘ح˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا

ٌةيرسصنع ٌةليسسوو ،ةعsرَسشُم ءايمع
،ٌةط˘sل˘َسس˘ُم ٌة˘م˘سشا˘غ ٌةو˘قو ،ٌةر˘sخ˘َسس˘ُم
كفسسلاو ح˘ف˘سسل˘ل ٌحو˘ت˘ف˘م ٌناد˘ي˘مو
ل˘ت˘ق˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م ٌة˘ه˘ب˘جو ،مد˘لاو
ٌةداسشم ةسصنمو ،ناودع˘لاو م˘ل˘ظ˘لاو
ٌينوك ٌءاسضف يهو ،نايغطلاو يغبلل
ة˘ياور˘لاو ة˘بذا˘كلا ة˘يا˘عد˘ل˘ل ٌحا˘˘ت˘˘م
جور˘˘ي ٌد˘˘سسا˘˘ف ٌقو˘˘بو ،ة˘˘˘ف˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘ي˘سشيو ،ه˘ن˘˘ع د˘˘سصيو لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ىوا˘عد د˘ن˘ف˘يو ،ا˘ه˘ن˘يز˘˘يو ه˘˘ت˘˘ياور
ٌةرادإا ا˘ه˘˘نإا ،ا˘˘ه˘˘هو˘˘سشيو ها˘˘يا˘˘ح˘˘سض
قحلا يداعت ةي˘نو˘ي˘ه˘سص ٌة˘ير˘سصن˘ع
دÓجلا عم فقتو ،لطابلا رسصانتو
يف رمآاتت ،ة˘ي˘ح˘سضلا ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘تو
نود ملاظلا ع˘م ن˘ما˘سضت˘تو ،ن˘ل˘ع˘لا

نود ل˘تا˘ق˘لا ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘تو ،ٍل˘ج˘خ
ٌةرادإاو ٌد˘حاو ٌق˘ير˘ف م˘ه˘نأا˘كو ،ٍل˘˘جو
،مه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف نو˘ق˘سسن˘ي ،ة˘كر˘ت˘سشم
نو˘م˘سسا˘ق˘ت˘يو راودألا نو˘لدا˘˘ب˘˘ت˘˘يو
.تامهملا

ةرادإا قلغت نأا نود ٌموي رمي داكي ل
تا˘ح˘˘ف˘˘سصلا تا˘˘ئ˘˘م كو˘˘ب ضسي˘˘ف˘˘لا
ٍبرع ٍءاط˘سشن˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا

با˘˘ت˘˘كلا ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘فو
،نيفقثملاو ءارعسشلاو نييفاحسصلاو
ِباsطُخلاو يأارلا ةداقو نييسسايسسلاو
مهتاحفسص نأا ةجحب ،نيلوؤوسسملاو
مزتلت لو ةكرسشلا ن˘ي˘ناو˘ق ف˘لا˘خ˘ت
ا˘ه˘ح˘˘ئاو˘˘ل كه˘˘ت˘˘ن˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘طور˘˘سشب
نأا م˘غر ،ا˘ه˘م˘ظ˘ن ع˘˘م ضضرا˘˘ع˘˘ت˘˘تو
نيبسستنملا رثكأا ن˘م م˘ه ا˘ه˘با˘ح˘سصأا

اهتامدخ نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لاو ا˘ه˘ي˘لإا
ًا˘مار˘ت˘˘حاو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ب ًا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ًا˘سصر˘حو ،ا˘ه˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل
مهتاحفسص نإاف كلذ مغرو ،اهقارتخا
،بط˘سشت م˘˘ه˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو ،ق˘˘ل˘˘غ˘˘ت
،عنمت مهفتاوهو ،بجحت مهتزهجأاو
م˘˘ه˘˘نود قرزألا ءا˘˘سضف˘˘˘لا باو˘˘˘بأاو
ة˘كر˘سشلا ةرادإا مز˘ت˘ل˘˘ت لو ،د˘˘سصو˘˘ت
ةبجوملا بابسسألا ميدقت˘ب م˘ه˘ها˘ج˘ت
يلآلا ليطعتلاب يفتكت لب ،اهرارقل
نع اهناذآا دسصتو ،يلكلا قÓغإلاو
،ضضارتعÓل ةلواحم وأا ىوكسش لك
عÓ˘طلا ءا˘ن˘ع ا˘ه˘سسف˘ن ف˘˘ل˘˘كت لو
يف رظنلا ةداعإا وأا ىوكسشلا ىلع
.بابسسألا ةسساردو رارقلا

هذه باحسصأا نأا ةكرسشلا ةرادإا ةجح
،مهتيسضق نع نوعفادي تاحفسصلا

،م˘˘˘هود˘˘˘ع تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘ه نود˘˘˘˘سصيو
نو˘˘ح˘˘سضف˘˘يو ه˘˘ت˘˘ياور نود˘˘ن˘˘ف˘˘˘يو
نوطيميو هتداق نورعيو ،هتسسايسس
،ه˘˘يزا˘˘خ˘˘مو ه˘˘بو˘˘ي˘˘ع ن˘˘ع ما˘˘ث˘˘ل˘˘˘لا

ا˘هرا˘ثآاو ه˘م˘ئار˘ج رو˘سص نور˘سشن˘يو
نوقيسضيو ،هاياحسض ىلع ةنيسشملا
ىلع نوسضرحيو ،هتداق ىلع قانخلا
هيلوؤوسسم راب˘كو ه˘طا˘ب˘سض لا˘ق˘ت˘عا
يف نوعديو ،مهباقعو مهتمكاحمل
ي˘لود˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا م˘ه˘˘تاد˘˘ير˘˘غ˘˘ت
ىلإا فوقولاو ،مهتيسضقل راسصتنÓل

يف لدعلاو قحلاب مهدييأاتو ،مهبناج
ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف م˘˘ه˘˘لا˘˘سضن

ةماقإاو مه˘سضرأا ر˘ير˘ح˘تو م˘ه˘قو˘ق˘ح
.مهتلود
ًادبأا اهل قوري ل ةكرسشلا ةرادإا نأا لإا
نأاو ،مهاوكسشب نوملظملا رهجي نأا

،مهتوسص ي˘لا˘ع˘ب نو˘عو˘جو˘م˘لا َنأا˘ي
ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ب نو˘م˘لأا˘ت˘م˘˘لا خر˘˘سصي نأاو
،مهيأار نع ٍةيرحب اوربعي نأاو ،مهملأا

نأاو ،م˘ه˘ق˘ح˘ب ٍةو˘ق˘˘ب او˘˘حد˘˘سصي نأاو
نع فكلاو مهقوقحب ودعلا اوبلاطي

مهبسساحتف ،مهيلع ءادتعلاو مهملظ
ة˘قدا˘سصلا م˘ه˘تا˘م˘˘ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ٍةد˘˘سشب
م˘ه˘ق˘ئا˘ق˘حو ةر˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘هرو˘˘سصو
،ةد˘كؤو˘م˘لا م˘ه˘تا˘مو˘ل˘ع˘مو ة˘غ˘ماد˘لا

قÓ˘˘غإا˘˘˘ب رو˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع مو˘˘˘ق˘˘˘تو
مههاوفأا ممكت اهنأاكو ،م˘ه˘تا˘ح˘ف˘سص
نع مهلز˘ع˘تو ،م˘ه˘تاو˘سصأا ضسر˘خ˘تو
مهيلع ضضرفتو ،ملاعلاو م˘ه˘ط˘ي˘ح˘م
ىل˘ع م˘هر˘ي˘ثأا˘ت نود لو˘ح˘ي ًارا˘سصح
دسض بلقني نأا ةفاخم ،ماعلا يأارلا
ىلع هبسضغ ماج بسصيو ،لÓتحلا
.ناودعلاو يغبلا ىوق
ع˘م˘ق˘لا ضسرا˘م˘ت كو˘ب ضسي˘˘ف˘˘لا ةرادإا

نمو برعلاو نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا د˘سض
مهيلع ضضر˘ف˘تو ،م˘هد˘يأاو م˘هر˘سصا˘ن
م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ي˘سضت ًة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق ًا˘˘طور˘˘سش
،عسستملا اهقفأاو حوت˘ف˘م˘لا ا˘هءا˘سضف
ةيباقر تا˘سسا˘ي˘سس م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘تو
امنيب ،ةلطاب ةطباسض نيناوقو ،ةرئاج
ةلت˘ق˘لا ما˘مأا ًا˘ع˘سساو لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ت
،ن˘ي˘م˘لا˘ظ˘لا ةا˘ت˘ع˘لاو ،ن˘ي˘مر˘ج˘˘م˘˘لا

مهل حمسستو ،نيلتحملا نيبسصاغلاو
روسصلا رسشنو ،مهيأار نع ريبعتلاب
اهي˘ف نوروز˘ي ي˘ت˘لا ،نود˘ير˘ي ي˘ت˘لا
،عقاولا اهيف نو˘هو˘سشيو ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

،نوديري يت˘لا ةرو˘سصلا نو˘م˘سسر˘يو
م˘˘ه˘˘نأا ة˘˘كر˘˘˘سشلا ةرادإا م˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘غر
نو˘˘عد˘˘يو ،نور˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘يو نو˘˘˘بذ˘˘˘كي
م˘ه˘نإا˘˘ف كلذ م˘˘غرو ،نو˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘يو

ًا˘˘ب˘˘حر لا˘˘ج˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ل نو˘˘ح˘˘سسف˘˘ي
ج˘يور˘˘ت˘˘لاو ،م˘˘ه˘˘بذ˘˘ك ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
نم ديز˘م˘لا ة˘سسرا˘م˘مو ،م˘ه˘تا˘ياور˘ل
.مهموسصخ دسض رهقلاو ملظلا

كوب ضسيفلا ةكرسش ةرادإا يفخت ل
،اهتيرسصنع ن˘م أار˘ب˘ت˘ت لو ،ا˘هد˘ق˘ح
لب ،اهئا˘ط˘خأا ح˘ي˘ح˘سصت لوا˘ح˘ت لو
يف ًامدق يسضملا ىلع ٍدانعب رسصت
،اهماكحأا ضضرفو اهتاسسايسس ذيفنت
ام لك كلذ ليبسس يف مدختسستو
،اهل ةحاتملا ةح˘ل˘سسألا ن˘م ا˘ه˘ن˘كمأا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا ر˘˘˘خ˘˘˘سستو
ن˘مؤو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘سشب˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘لاو
تا˘ح˘ف˘سص ة˘ب˘قار˘م˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سسب
ا˘م د˘سصرو ،ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لاو ءا˘ط˘سشن˘لا
،نو˘ب˘ت˘كي ا˘م ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو نور˘˘سشن˘˘ي
،مهتاحفسص قÓغإاب قحلا مهلوختو
نيلماعلا نم ًاريبك ًامسسق نأا ًاملع
د˘˘سصر˘˘لاو ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
نايكلا لخاد نم نولمعي ةعباتملاو
نم مهتيبلاغ يف مهو ،ينويهسصلا
نييليئارسسإلا نمو ،ًامو˘م˘ع دو˘ه˘ي˘لا

ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
نيلماعلاو اهليبسس يف نيحسضملاو
ٍفلآا نم ٌد˘حاو ي˘ن˘ل˘ع˘ل .ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لاو بر˘˘ع˘˘لا
كو˘˘ب ضسي˘˘ف˘˘لا ف˘˘سسع˘˘ل او˘˘سضر˘˘ع˘˘˘ت
ا˘ه˘تا˘سسا˘ي˘سس ن˘م او˘نا˘عو ،ا˘ه˘م˘ل˘ظو
ةهجاو˘م ن˘ع اوز˘ج˘عو ،ا˘ه˘ن˘ي˘ناو˘قو
تقلغأا دقف ،اه˘تا˘ي˘سصو˘تو ا˘ه˘تارار˘ق
يتلا تاحف˘سصلا تار˘سشع ة˘كر˘سشلا
ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف تب˘˘ع˘˘تو ا˘˘ه˘˘تأا˘˘سشنأا

ام ضضرع يف ُتده˘جو ،ا˘ه˘ت˘يذ˘غ˘تو
يف تدهتجاو ،هنع عفادأاو هب نمؤوأا

،اهل نيعباتم˘لاو ا˘ه˘ئا˘قد˘سصأا ءا˘ق˘ت˘نا
نورسصتنيو انتيسضقب نونمؤوي نمم
يتيسضقب نمؤوملا انأاو يننكل .اهل
يعاسسلاو ،اهليبسس يف يحسضملاو
اهلجأا نم لاسضنلل عيطتسسأا ام ردقب
تنك ام ،اهفوف˘سص ي˘ف ة˘موا˘ق˘م˘لاو
كو˘˘ب ضسي˘˘ف˘˘˘لا تارار˘˘˘ق˘˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘سسأل
اهتاسسايسسل ملسستسسأا وأا ،ةيرسصنعلا
اهطباو˘سضل ع˘سضخأاو ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ة˘ي˘قا˘ث˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘˘م˘˘لا

،ٍةوقو ٍمزعب تيسضم لب ،ةيقÓخألاو
ل ،ٍنيقيو ٍلمأابو ،ٍرارسصإاو ٍناميإاو
م˘ل˘سست˘˘سسأا لو ضسأا˘˘ي˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘عأا
حتفأا لب ،زجعلاو طونقلا تادرفمل
مواقأا ،ًةديدج ًةحفسص ٍموي لك يف
،مهملظ اهب ىدحتأاو ،مهرارق اهيف
ًامدختسسم ،مهئاسضف ىلإا اهنم ُجلأاو
را˘سصت˘نÓ˘ل ة˘ن˘كم˘م˘لا ل˘ب˘˘سسلا ل˘˘ك
ضصق˘˘م ن˘˘م تÓ˘˘˘فإلاو م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
لمعأاو هب نمؤوأا ام رسشنو ،مهتباقر
.ٍةليلق ٍمايأل ولو هل

نيفدهتسسم˘لا ن˘م ير˘ي˘غو ي˘ن˘نإا
،عنملاو بطسشلاو بجحلاو ملظلاب
لكل لو ،ةكرسشلا هذهل حمسسن نل
تنا˘ك ًا˘يأا ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا تاودألا

ا˘ه˘م˘˘سساو ،ا˘˘ه˘˘ناو˘˘ن˘˘عو ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه
بجحو ،انهاوفأا ميمكتب ،اهلكسشو
ضضر˘فو ،ا˘ن˘تا˘ير˘ح تب˘˘كو ،ا˘˘ن˘˘ئارآا
ًامدق يسضمنسس لب ،انيلع راسصحلا
ٍنيقيو ٍلمأاو ،ٍرارسصإاو ٍمزعو ٍةوقب
،برد ل˘˘ك كل˘˘سسن ،را˘˘˘سصت˘˘˘نلا˘˘˘ب
مدختسسنو ،ةل˘ي˘سسو ل˘ك ل˘غ˘ت˘سسنو
لسصنو انفادهأا ق˘ق˘ح˘ن˘ل ،ة˘ي˘لآا ل˘ك
.انتاياغ ىلإا

ٌلتاقِ لÓتحÓل ٌكيرصشو ٌدقاح ٌودع كوب ضسيفلإ

ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ا˘ه˘تا˘سسد˘ق˘م˘ب ضسد˘˘ق˘˘لا نإا
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا بل˘˘ق ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘˘لاو
عار˘سصلا ر˘هو˘ج ي˘هو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘هو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ي˘بر˘ع˘˘لا
ا˘˘ه˘˘لو ة˘˘يرا˘˘سضح˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ
لو ةيوامسسلا تانايدلا ءانبأا فلتخم
ل˘كل ا˘ه˘نأل ا˘ه˘ب در˘ف˘˘ت˘˘لا د˘˘حأل ق˘˘ح˘˘ي
يبرعلا بعسشلل كلم يهو نينمؤوملا
لح لو مهتلود ةمسصاعو ينيطسسلفلا
عم ةقطنملا يف مÓسس لو عارسصلل

اهذفني يتلا ديوهتلاو مسضلا تايلمع
ن˘كي م˘ل ه˘نألو ضسد˘ق˘لا ي˘ف لÓ˘ت˘˘حلا

نودو ضسدقلا ةنيدم نود مÓسس كانه
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا قا˘˘˘ق˘˘˘حإا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘مألا ناو ة˘˘˘عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

بع˘سشلا م˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘مÓ˘˘سسإلاو
ضسد˘ق˘لا نو˘م˘˘ح˘˘ي˘˘سس ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

هجو يف نوفقيو ىسصقلا دجسسملاو
ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ت ا˘مو بسصا˘غ˘لا لÓ˘ت˘˘حلا

ديوه˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م ن˘م ضسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
. مسضلاو ةقرسسلاو
ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ضضرلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا

تاطلسس ناب جئاتنلا نم ضصلختسسنو
حامسسل˘ل ةد˘ع˘ت˘سسم ن˘كت م˘ل لÓ˘ت˘حلا
لÓتحلا ناو ةيني˘ط˘سسل˘ف ة˘لود ما˘ي˘ق˘ب
و˘ل˘سسا تا˘ي˘قا˘ف˘تا ئدا˘ب˘م ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت
ىدعتت ل يتلاو ير˘سصن˘ع˘لا مو˘ه˘ف˘م˘ب

لÓ˘خ او˘˘ل˘˘م˘˘عو دود˘˘ح˘˘م ي˘˘تاذ م˘˘كح
ةيسضام˘لا ا˘ما˘ع ن˘ير˘سشع˘لاو ة˘سسم˘خ˘لا

ةلودلل ينطو ىوتحم يأا غيرفت ىلع
يف ةوقلا اومدخ˘ت˘سساو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لك لذبب اوماقو لاوحلا نم ريثكلا
ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جلا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ةيركسسعلاو ةينمألاو ةيتارا˘ب˘خ˘ت˘سسلا
ةيسسامولبدلاو ةيمÓعإلاو ةسسايسسلاو
ل˘˘ك ي˘˘ف او˘˘ل˘˘م˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسلا
مايق عنمل نكمم وه امو تاهاجتلا
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘˘لا
ةفعاسضمو م˘سضلا ة˘سسا˘ي˘سسو ع˘سسو˘ت˘لا
ذيفنتل ةيبرغلا ةفسضلا يف ناطيتسسلا

. مهططخم
مسضخ يفو ةيسضاملا ةلحرملا لÓخو
ة˘ي˘سضوا˘ف˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘˘م˘˘لاو ثاد˘˘حلا

يلا قرطتلا لÓتحلا ةموكح تسضفر
ضسدقلا عسضو لوح ةلماسش تاسضوافم
دودحلاو نيئجÓ˘لاو تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لاو
ةيبرغلا ةفسضلاو ضسدقلا عم تلماعتو
ن˘ي˘سضفار لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ن˘م ءز˘˘ج˘˘ك
قوقحلاب فار˘ت˘علا وا ا˘ه˘ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا
عبطلاب رملا اذهو اهيف ةينيطسسلفلا

يمت˘ح ل˘سشف ي˘لا دو˘ق˘ت˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو
ولسسوا ةلحرم لÓخ ضضوافتلا تايلآÓل
ةطقن ىلا مئاقلا عارسصلا عبرم ةداعإاو
وا ينيطسسلف يأا دجوي ل ثيح رفسصلا

قوقحلا نع لزانتي نا نكمم يبرع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لاو
رهوج يه يتلا ضسد˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘مÓ˘سسإلاو
.يليئارسسلا يبرعلا عارسصلا
ةمظنم ةدايقو ينيطسسلفلا بعسشلا نا
يف ام لك اولمع ةينيطسسلفلا ريرحتلا

نيتلودلا لح نامسض لجا نم مهعسسو
ة˘لود˘لا ي˘لا ى˘ع˘˘سس لÓ˘˘ت˘˘حلا ن˘˘كلو
ىلع عيقوتلا مهملا نم ناكو ةدحاولا
ولسسا يف ئداب˘م˘لا نÓ˘عإاو تا˘ي˘قا˘ف˘تا

هن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ن˘كي م˘لو
هقيو˘سست ضضع˘ب˘لا لوا˘ح˘ي ا˘م˘ك ئ˘ط˘خ
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘˘كلو نلا

ام وه يني˘م˘ي˘لا ل˘ت˘كت˘لاو ير˘سصن˘ع˘لا
ناو مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل مد˘ق˘ت يأا ف˘قوا

تانطوتسسم˘لاو لÓ˘ت˘حلا تا˘سسرا˘م˘م
ضضرألاو قوقحلا ةقرسسو ةرداسصمو
نمو ولسسا تفقوا نم يه ةينيطسسلفلا
يلا لسصوتل ةنكمم لولح يأا تقاعا
لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘˘كح˘˘ف ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘يو˘˘سست
ةيسضقلا تلوحو ةوقلا لولح تسضرف
ة˘ي˘سضق در˘ج˘˘م ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

.ةيناسسنا تادعاسسم
مل اهنإاو ةمئاق  دعت مل ولسسوأا ةركف
ضسسسؤو˘ي قا˘ف˘تا يأا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ت
Óبقتسسم حسضاو قافتا نوكيو مÓسسلل
رار˘م˘ت˘سساو ءا˘ق˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ر˘˘ملا اذ˘˘هو
لÓتحلا وه لÓتحلاف مئاقلا عارسصلا
ا˘ه˘ب˘ع˘سشو ن˘ي˘ط˘سسل˘فو ةو˘ق˘لا˘ب م˘ئا˘ق˘لا
ا˘˘ق˘˘فو لÓ˘˘ت˘˘حلا تح˘˘˘ت نا˘˘˘ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي
عمت˘ج˘م˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا تارار˘ق˘ل
تحت عقاو بعسش يأا قح نمو يلودلا
لاكسشا لك ةلازا ىلع لمعلا لÓتحلا
م˘ملا ى˘ل˘عو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لا م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا
يأا ةياعرو نامسضل لخدتلا ةدحتملا

Óبقتسسم نوكتسسو ةمئاق تاسضوافم
ضضرف ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ناو
لÓتحلا ةموكح ىلع ةيلود تابوقع
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘سضارا ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لو ةيركسسعلا ةو˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
كرتت وا باقع نود رمتسست نا لقعي
لكنتو ينيطسسلفلا بعسشلا دهطسضت
ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ط˘˘سسبا ن˘˘م ه˘˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘تو ه˘˘˘ب
ضشي˘˘ع˘˘لا تا˘˘يرور˘˘سضو ة˘˘عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
هتلود ةماقإاو هريسصم ريرقتو ةيرحب
ضسد˘ق˘لاو ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

.اهتمسصاع
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 هللإ ةمذ يف ،ةينفلإ لاغصشأ’إو
نز˘˘ح˘˘لإ غ˘˘لا˘˘ب˘˘ب

ا˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘كو
ىلاعت هل˘لإ ءا˘سضق˘ب
تق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت ،هرد˘˘˘˘˘˘قو
ة˘ي˘ن˘ن˘سسلإ ة˘سسسسؤو˘˘م
تاسسإردلل
ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘يرا˘˘سضح˘˘˘لإ

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘سشي
يرئإزجلإ رك˘ف˘م˘لإ
بي˘˘ط˘˘لإ رو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لإ

ةافو أابن  ،ثوغرب
ي˘˘˘˘˘قزرأإ ذا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ’إ
ةدحو ريدم  رإزوأإ
لا˘غ˘سشأ’إو رو˘سسج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘˘كر˘˘سشلإ ،ة˘˘ب˘˘يور˘˘لإ
موي ةتغابم ةيغامد ةطلج رثإإ ، «اطباسس» ةينفلإ
.ةنسس15 ـلإ زهان رمع نع ،صسمأإ لوأإ
ةعماجب ةيندملإ ةسسدنهلإ دهعم جيرخ موحرملإ

يزيت ةي’وب يني ينب ةيدلب ليسصأإو رإوزلإ باب
د˘م˘ح˘م ذا˘ت˘سسأ’إ ز˘يز˘ع˘لإ خأ’إ ا˘ن˘ل˘ي˘مز ق˘ي˘ق˘سشو ،وزو
رسشنلل ةلاسصأ’إ ةسسسسؤومل يذيفنتلإ ريدملإ ،رإزوأإ

.ةسصاعلإ رئإزجلاب تاسسإردلإو
يملعلإ صسلجملإ عرسضتي ةميلأ’إ ةبسسانملإ هذهبو
ةيمÓسسإ’إ تايعمجلإ داحتإ »و  «ةيننسسلإ» ةسسسسؤومل

وزوزو˘ب دو˘م˘ح˘م خ˘˘ي˘˘سشلإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج »و » ا˘˘بوروأإ ي˘˘ف
عسسإوب ديقفلإ دمغتي نأاب ،ىلاعت هللإ ىلإإ » فينجب
هدابعب هقحليو ،هتنج يف هل حسسفي نأإو ،هتمحر
نإولسسلإو ربسصلإ هيوذو هلهأإ قزري نأإو ،نيحلاسصلإ
هلل دمحلإو .هدعب انتفت ’و إرجأإ انمرحت ’ مهللإ

و ،ذخأإ ام ىلعو ىطعأإ ام ىلع
 «.نوعجإر هيلإإ انإإ و هلل انإإ»
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:«مÓسسلإ» ـل فسسوي رمع ةزيول ةدعاسصلإ ةبتاكلإ

ملأ’إو نزحلإ ةصسدعب ةياهنلإو نينحلإ روصصو تÓيوأاتلإ لك قزم..«ةركإذلإ نإردج نيب راصصح»
2 ةديلبلإ ةي’و يف ةيعماج ةبلاط اعيبر81 تإذ ،ىلفدلإ نيع ةي’و ةنايلم صسيمخ نم ردحنت ،فسسوي رمع ةزيول

  .ةباتكلإ ربح صسفنتتو تاملكلإو فورحلإ قسشنتسست ةءإرقلإ ىوهتو ةباتكلإ قسشعت ،نورفعلإ يلع يسسينول

ن˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ثد˘˘˘ح ة˘˘˘يإد˘˘˘ب ^
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف لوأ’إ كطرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ناك في˘كو ىت˘م ،ة˘با˘ت˘ك˘لإ

ةءإر˘˘˘˘ق بدأÓ˘˘˘˘ل كقا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
؟اعإدبإإو
ناك ةرم لوأا بدأÓل يقانع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ي˘˘خ˘˘لا فد˘˘سصلا˘˘ك
ا˘نرد˘خ˘تو ،ةو˘سشن˘لا ا˘ن˘عر˘ج˘ت
يف تنك ،نيمسسايلاو بحلاب
تسسمل نيح ادج ةركبم نسس
ا˘نار˘ب˘ج تفدا˘سصو ي˘ع˘با˘˘سصأا

ءاسضفلا ريثأا يف مسسري وهو
ذ˘˘ن˘˘م˘˘ف ،ه˘˘مÓ˘˘حأاو هرا˘˘ع˘˘˘سشأا
ه˘˘ت˘˘ياور˘˘˘ل ى˘˘˘لوألا ي˘˘˘تءار˘˘˘ق
تبسصأا» ةرسسكتملا ةحنجألا»
،ادج هب تمرغأاو بحلا ةنعلب
خر˘سصي ر˘˘ع˘˘ّسشلا˘˘ب تر˘˘ع˘˘سشو
يرتافد ىلع هد˘ب˘عأل..ي˘ل˘خاد
...اعقاو دعب اميف
ة˘يإد˘˘ب ا˘˘ن˘˘م د˘˘حإو ل˘˘ك˘˘ل ^
ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لإ لوأ’و
ف˘˘ي˘˘ك ،تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
؟اهتزواجت
ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ترو˘˘ط˘˘ت ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
قئاوعلا لك هب تقحل..ملقلا

ّي˘ل˘˘ع تسضر˘˘فو ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لاو
ةيرح ينعنمي اتقؤوم اراسصح
نآلا د˘˘ح˘˘˘ل تلزلو..مÓ˘˘˘كلا
ر˘عا˘˘سشلا˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘تأا
برا˘ح˘يو برا˘˘ح˘˘ي قدا˘˘سصلا

لاتق يف وه امنأاكو براحيو
،ل˘ه˘ج˘لا ضشو˘˘ي˘˘ج د˘˘سض م˘˘ئاد
ي˘ف بب˘سسلا ضصل˘˘خأا˘˘سس ن˘˘كل
تا˘بو˘˘ع˘˘سصلا ل˘˘ك يزوا˘˘ج˘˘ت

راحتنا رعسشلا نأا تنمآا ينوك
كلذل لسصي نأا بجي توسصو
ي˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ح ل˘˘˘كب خر˘˘˘سصأا˘˘˘˘سس
...عيمجلا ينعمسسيل

تإر˘˘˘˘ثؤو˘˘˘˘م بتا˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل ^
ر˘ح˘˘ب ي˘˘ف قر˘˘غ˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
ي˘ها˘م ،ا˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لإ
يتلإ ةيسساسسأ’إ تإر˘ثؤو˘م˘لإ

؟ةبتاك كنم تلعج
ي˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

ثث˘ج˘لاو ملآلا ي˘ه ،ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك
ةقلعملا اياسضقلاو ،لبا˘ن˘ق˘لاو
يذلا ،بو˘ل˘سصم˘لا خ˘يرا˘ت˘لاو
امك فزني فحاتملا يف تاب
تا˘ن˘ع˘ط˘لا لو˘ل˘ف ،ح˘ي˘˘سسم˘˘لا
ا˘م˘ل ي˘ن˘ي˘يار˘سش تقر˘خ ي˘ت˘˘لا
فرحلا تسسّدق امل وأا تقطن
....ايدمرسس لاثمت هل تينبو
كبا˘˘ت˘˘ك ن˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ثد˘˘˘ح ^
نإرد˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘˘سصح»
؟هفده امو ،«ةركإذلإ

ناردج ن˘ي˘ب را˘سصح» ي˘با˘ت˘ك
ا˘قÓ˘طإا أاو˘سسألا و˘ه «ةر˘كاذ˘لا
ضسؤوبلاو بعاتملا فسصو يف
ىتح وأا ،ةقزمملا عراوسشلاو
ل˘˘حر ي˘˘ت˘˘˘لا بح˘˘˘لا ضصسصق
نود حول˘م˘لا ن˘ب ضسي˘ق ا˘ه˘ي˘ف
لك قزم يباتك..ىليل عيدوت
ن˘ي˘ن˘ح˘لا رو˘سصو تÓ˘يوأا˘ت˘لا

نز˘ح˘لا ة˘سسد˘˘ع˘˘ب ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لاو
ةباتك ذنم يفده ناك..ملألاو
وه ءادهإلا يف لوألا رطسسلا
لّوأا ليجسستو ةءادرلا قارحإا
م˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘سصت ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
ضضرف يونأا تنك ،ة˘لذ˘ت˘ب˘م˘لا

ءارقلا لك ىلع ةلماسش ةلزع
رسشنو ميهافملا ضضعب رييغتو
...يدرمتلاو يملسسلا ركفلا

ي˘˘ت˘˘فد نو˘˘˘م˘˘˘سضم و˘˘˘ه ا˘˘˘م ^
ةرابع هنأإ ةسصاخ ،باتكلإ

ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصق صصو˘˘˘˘˘˘سصن ن˘˘˘˘˘˘ع
؟إدج
ضضعب تنمسضت باتكلا يتفد
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لا بسساور˘˘˘˘لا
ر˘˘ب˘˘كي نز˘˘ح ن˘˘˘م ،ةر˘˘˘كاذ˘˘˘لا

ناسسنإلا ءاسشحأا يف نينجلاك
،ة˘ي˘سسف˘ن˘لا تا˘سسو˘ل˘ه˘˘لا ى˘˘لإا

ةر˘˘ي˘˘سصق ضصو˘˘سصن ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘كو
ى˘ل˘ع..ل˘خاد˘لا ن˘م ة˘م˘غ˘ل˘˘مو
ة˘يا˘ه˘ن د˘ن˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف ق˘˘قد˘˘م˘˘لا
...هسسفن نعلي نأا باتكلا

،ه˘˘˘تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘م ^
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لإ ه˘˘˘تإز˘˘˘˘ك˘˘˘˘تر˘˘˘˘مو
ةر˘ك˘ف˘لإ ا˘مو ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لإو
اهتج˘لا˘ع ي˘ت˘لإ ة˘ي˘سسي˘ئر˘لإ

؟باتكلإ يف
ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م
ةيلامجلاو ةينفلا هتازكترمو
تلواحف ،ادمع˘ت ا˘نأا ا˘ه˘تر˘ت˘خا
تا˘˘حÓ˘˘سصإلا ضضع˘˘ب لا˘˘˘خدإا

ا˘˘˘كيور˘˘˘ت˘˘˘سسور˘˘˘ب˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
تلخدأا يتلا تسسونسسÓغلاو
،ي˘تا˘ي˘˘فو˘˘سسلا تي˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
˘مد˘ب ضصسصق˘لا بت˘كأا تن˘˘كف
اهتياهن يف بكرأا مث قراح
ي˘ن˘فر˘ع˘ت ة˘˘ح˘˘ما˘˘ج ةد˘˘ي˘˘سصق
ءارحسصو نلذ˘خ˘لا ءار˘ح˘سصب
......رتوتلا

ينيعد ،ةزيول ةعدبملإ ^
نإو˘˘˘ن˘˘˘ع د˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘قأإ نآ’إ

ن˘ي˘ب را˘سصح» كت˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ي˘˘˘هو «ةر˘˘˘˘كإذ˘˘˘˘لإ نإرد˘˘˘˘ج
. ق) إدج ةريسصق صصسصق
ن˘ي˘حر˘˘سشت ف˘˘ي˘˘ك ،( ج . ق

ا˘˘مو ،را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’إ إذ˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘ل
نإو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لإ ن˘˘˘˘م ىز˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ

؟هلولدم
ةريسصقلا ضصسصقلل يرايتخا

ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘سضور˘˘ف˘˘م نا˘˘ك ،اد˘˘˘ج
ة˘ع˘سسب تن˘مآا ي˘ن˘نأل ة˘ياد˘ب˘لا
نع لختأا مل ينأا ولو رثنلا
لك بتكأل تبراح لب رعسشلا
لوسصفلا ةياهن يف دئاسصقلا
ن˘ي˘ب را˘سصح» ناو˘ن˘ع˘لا ا˘˘مأا...

و˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف «ةر˘˘˘˘كاذ˘˘˘˘لا نارد˘˘˘˘˘ج
ي˘تارا˘ي˘ه˘˘نا ن˘˘م ى˘˘حو˘˘ت˘˘سسم
ترعسش بتكأا انأاو ،ةيسسفنلا
نأاب ترعسشو ،يلع راسصحلاب

ع˘فدأا˘سس ا˘ه˘ب˘ت˘كأا ة˘م˘˘ل˘˘ك ل˘˘ك

.....ىركذلا ةبيرسض اهيلع
،ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف كسصسصق ^
م˘ه˘ف˘تو ف˘طا˘ع˘˘ت˘˘ب م˘˘سست˘˘ت
ي˘ف ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لإ ر˘˘عا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
عإر˘˘˘سص ا˘˘˘يا˘˘˘˘سضق لإز˘˘˘˘ت˘˘˘˘خإ
ا˘˘˘م˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘خآ’إ ع˘˘˘˘م تإذ˘˘˘˘لإ

؟كقيلعت
لوا˘˘حأا ا˘˘˘نأا˘˘˘ف ،كلذ˘˘˘ك م˘˘˘ع˘˘˘ن
انألا » عم يعارسص ديسسجت
ف˘ي˘ك ئرا˘ق˘˘ل˘˘ل هر˘˘يو˘˘سصتو»
نيحف ،ر˘خآلا تاذ˘ب ي˘ن˘ط˘برأا
نوكتسس ةطق˘ن˘لا هذ˘ه˘ل ل˘سصأا

ط˘˘خ˘˘ب ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ي˘˘ت˘˘ّم˘˘ه˘˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘مزألا ّل˘ك ،ضضير˘˘ع
لكو عمتجم˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
يكذت يتلا ةمداسصلا عئاقولا
نأا ل˘ي˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘ف ،ه˘˘نار˘˘ي˘˘ن
ي˘ف ي˘ح˘م˘ط˘م ر˘خآلا كرا˘سشأا
.رييغتلاو ةفطاعلا

نأإ ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ه ^
ةز˘˘يو˘˘ل ة˘˘سصا˘˘ق˘˘لإ صضو˘˘خ˘˘ت
ةيئإورلإ ةبات˘ك˘لإ ة˘بر˘ج˘ت
؟ابيرق
ضضوخأا نأا نكمملا نم ،معن
ا˘˘نأاو ة˘˘ياور˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت
هفلخ امف ،ادج اذهل ةفهلتم
قسشعن انل˘ع˘ج˘ب ر˘يد˘ج نار˘ب˘ج
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ةياورلا نإاف اذهل ،ليسصافتلاو
ن˘˘م اد˘˘ج ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق نو˘˘˘كت˘˘˘سس
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نو˘˘ي˘˘ع
.بيرقلا

كع˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘سشم ي˘˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘˘م ^
كتاحومطو
؟ةيلبقتسسملإ
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ضصخ˘˘˘˘لأا˘˘˘˘˘سس
ةرابعلا هذه يف يتاحومطو
ة˘م˘ي˘ظ˘ع ة˘لود د˘ي˘˘ي˘˘سشت دوأا»
رخآاو لوأا رعسشلا اهيف نوكي
ضسيسسأات ديرأا ،مكحي ناطلسس
ةيدوبعلا ضضفري درمتم ضشيج
ل˘ك ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت د˘˘يرأا، م˘˘ل˘˘ظ˘˘لاو
˘ما˘ظ˘ن˘ب ي˘تآاو تا˘ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
.«ديدج يرعسش
ةديرجلإو ءإرقلل ةملك ^
امئاد ةداق اونوك» ءارقلل لوقأا

نيب قلطملا راحبإلا اوراتخاو
ة˘˘˘ما˘˘˘ع بدألا˘˘˘ف ،فور˘˘˘ح˘˘˘لا

ةديرف ةبرجت ةسصاخ رعسشلاو
ملاع نم تاسسوله مكبسسكت
ه˘˘˘سسف˘˘˘ن تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو ر˘˘˘˘خآا
يقيزفاتيملا نيقيلا م˘كيد˘ه˘ت
اونوك اذل ،ةيهلإلا فطاوعلاو
ا˘˘مأا ،«ق˘˘م˘˘ع˘˘بو ق˘˘˘ح˘˘˘ب ءار˘˘˘ق

اهعيجسشتل اهدجمأاف ةديرجلا
ها˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘˘˘كو ءا˘˘˘˘˘˘بدألا
ةمدخ اهل لوقأاو ،ةحوبذملا
،ةيناسسنإلا ةمدخ يه بدألا

توسص وه باتكلا توسصو
.كل ركسشلا لك ،عمتجملا

ةبلسصلإ تايافنلإ نم بعكم رتم نويلم08 صسدكت ةرهاظ مامأإ
ةيجولوكيإو ةيحصص ةثراكب رذني رإردأاب يئيبلإ عصضولإ
ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا ف˘سشك
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو نأا ،راردأا ة˘˘˘˘يلو
ة˘يلو˘لا˘ب ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
مكارت ءارج ةر˘ي˘ط˘خ تح˘ب˘سصأا
˘˘مدر˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ماو˘˘˘كأا

مد˘ع ن˘م ة˘ج˘تا˘ن˘لا خا˘سسوألاو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘ح˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا
ي˘ئاو˘سشع˘لا ي˘˘مر˘˘لا ى˘˘لإا تدأا
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
يهو ةنكمأا ةدع ربع اهريغو
ةجاح ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع تارا˘ق˘ع
عيراسشم زاجنل ةيلولا اهيلإا

ةرهاظلا هذ˘ه ر˘ي˘غو ن˘كا˘سسمو
بسسح اد˘ج ة˘ق˘ل˘ق˘م تح˘ب˘˘سصأا
كا˘ن˘ه نأا˘ب را˘سشأا ن˘˘يأا ي˘˘لاو˘˘لا

بعكم رتم نويلم08 يلاوح
ةسسدكم ةبلسصلا تايافنلا نم
ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا تهو˘˘سش
را˘سصو راردأا ة˘ن˘يد˘م لا˘˘م˘˘جو
رؤو˘ب˘لا د˘˘حأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي
اعد قايسسلا اذه يفو ،ءادوسسلا
ةي˘ند˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘لاو˘لا

ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ءد˘ب ي˘ف عار˘سسإلاو ل˘خد˘ت˘لا˘˘ب
ريه˘ط˘تو تا˘يا˘ف˘ن˘لا هذ˘ه ع˘فر
مودرملا نم ةيراقعلا ةيعوألا
قÓطإا ة˘ط˘سساو˘ب ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا

نأل ةعسساو ةيعوطت تÓمح
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘كي ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فر
ىلع ةيفاسضإا ءابعأا ةيمومعلا
فد˘ه نأا را˘سشأا ا˘م˘˘ك ،ة˘˘لود˘˘لا
ريفو˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ضشياعتل ميل˘سس ي˘ئ˘ي˘ب ط˘ي˘ح˘م
راطخألا نع اد˘ي˘ع˘ب ن˘طاو˘م˘لا
نود نورخآا اهيف ببسست يتلا

ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘˘ح˘˘تو ي˘˘عو
قيبطت يرورسضلا نم حبسصأاو
قيبطتو ةئيبلا ةيامحل نوناقلا
اق˘حل» Ó˘ئا˘ق ،عدر˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
ةعفنم ىلإا ةيعوألا هذه لوحن

ةيريدم نم بلط امك ،«ةماع
ءاكرسشلا عم نواعت˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
ءار˘سضخ تا˘حا˘سسم ق˘ل˘خ ى˘˘لإا

يدع˘ت˘لا لو˘ح ر˘ث˘كأا ة˘ب˘قار˘مو
يأا نم يئيبلا طيحملا ىلع
˘ما˘ج˘حأا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘لاو نا˘˘ك
ةد˘ع ي˘ف ة˘م˘كار˘ت˘م˘˘لا مودر˘˘لا
ى˘ت˘ح راردأا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘كمأا
ضسرغ عم اهتيلامج اهل يطعن
ع˘ي˘م˘ج˘لا ىد˘ل ة˘ي˘ئ˘ي˘ب ة˘فا˘˘ق˘˘ث
ةيغب ة˘ي˘عو˘ت˘لاو ضسي˘سسح˘ت˘لا˘ب
نم ةميلسس ةئيب ىلإا لوسصولا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘سصا˘˘خ ،را˘˘ط˘˘خألا
يمرلا ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ة˘ب˘ل˘سصلا
.يئاوسشعلا

مسساقلب يفيرسشوب

فلتخم نم اهيلإإ نيدفإولإ ةبلطلإ لك اهرجه
قفإرملإو ةئيهتلإ بايغ ببسسب تاي’ولإ

يخيرات ملعم يمرإدجلب يلع يديصس خيصشلإ ةيوإز
تليصسمصسيت يف ضشيمهتلإو ءاصصقإ’إ يناعي يمÓصسإإ

ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ن
ة˘يواز خ˘يا˘سشمو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
يمرادجلب يلع يديسس خيسشلا
ينسسح اود ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ع˘قاو˘لا
ةيلوب نويعلا ةيدلبل ةعباتلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ،تل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
يلاو اه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا
ىلإا تافتللا لجأا نم ةيلولا

لازت ل يتلا ةيوازلا هذه لاح
يو˘م˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘ق˘ح ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ت
لبق نم ةرو˘ج˘ه˘م تح˘ب˘سصأاو
اهيلع نودفاوتي نيذلا ةبلطلا

ببسسب تايلولا فلتخم نم
برسشلل ةحلاسصلا هايملا ضصقن
قيرطلا مادعناو ةقطنملا هذهب
ةيوازلاب ةيد˘ل˘ب˘لا ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا

ةيمومعلا ةرانإلا مادعنا اذكو
ر˘˘مألا و˘˘هو ة˘˘يواز˘˘لا بنا˘˘ج˘˘ب
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا حر˘˘˘ط˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
بب˘˘˘سسلا لو˘˘˘ح تلؤوا˘˘˘سست˘˘˘˘لا
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ن˘كا˘مألا هذ˘ه ل˘ث˘م ضشي˘م˘˘ه˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا ى˘˘ع˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ام اذإا ةسصاخ ،اهيلع ظافحلا

ىلإا دوعت ةيوازلا هذه نأا انملع
يلع يديسس موحرملا خيسشلا
ن˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘مراد˘˘ج˘˘ل˘˘ب
نيسصلخملاو ءاي˘فوألا لا˘جر˘لا
ةرو˘˘ث˘˘لا نا˘˘بإا ن˘˘طو˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل
ذاقنإا يف مهاسس نيأا ةيريرحتلا
رسشنو نيدهاجملا نم ديدعلا
ضسرغو ةوخألاو حماسستلا ميق
هتمكح لسضفب ةينطولا حورلا

قمع نم ةاحوتسسملا هتكنحو
لوح˘ت˘ي˘ل ي˘مÓ˘سسإلا خ˘يرا˘ت˘لا

ى˘˘لإا ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ثرإلا اذ˘˘ه
بب˘˘˘˘سسب رو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كم
ضسرامملا ءاسصقإلاو ضشيمهتلا
لبق نم ةيوازلا هذه قح يف

نوركذتي ل نيذلا نيلوؤوسسملا
د˘ي˘عاو˘م˘لا ي˘ف لإا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
بسسحو .ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا
نينطاوملا ضضعب تاحيرسصت
م˘ه˘ب تق˘ت˘لا ن˘م˘م خ˘يا˘سشم˘لاو
ةرايزلا لÓخ «مÓسسلا» ةيموي
هذه ىلإا انتداق يتلا ةيناديملا
د˘كأا د˘ق˘ف ،ة˘كرا˘ب˘م˘لا ة˘يواز˘لا

د˘ع˘˘ت ة˘˘يواز˘˘لا هذ˘˘ه نأا ءلؤو˘˘ه
ن˘م ى˘ع˘سسي ا˘ي˘خ˘يرا˘ت ا˘م˘ل˘ع˘م
ى˘˘˘لإا نو˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
هق˘ف˘لا ي˘ف ضسورد ضصي˘سصخ˘ت
،حي˘ب˘سست˘لاو ر˘كذ˘لاو ي˘نآار˘ق˘لا

تقو˘لا تاذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
هذ˘ه ى˘لإا تا˘ف˘ت˘للا ةرور˘˘سضب
ل˘ك ا˘˘هر˘˘ج˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يواز˘˘لا
نم اهي˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ببسسب نطولا تايلو فلتخم
برسشلل ةحلاسصلا هايملا ضصقن
طبرت ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا ماد˘ع˘ناو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب˘˘ب ة˘˘يواز˘˘لا
تاناكمإلا ضصقنو ةروا˘ج˘م˘لا
ءاو˘يإلا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

يتلا ةينآارقلا ةسسردملا ادعام
يتلاو تاونسس لبق اهحاتتفا مت
ميركلا نارقلا ضسيردت اهيف متي
ةر˘˘ي˘˘سسو ة˘˘يو˘˘ب˘˘ن˘˘لا ةر˘˘ي˘˘˘سسلاو
ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا

نم اذهو ةينيدلا تابسسانملاو
ةداعإاو ةيوازلا خيرات ءايحإا لجأا
د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ي˘ف حور˘لا ثع˘ب
ىلإا جاتحي هقفلل اعسشم اسساربن
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م اذ˘˘هو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ة˘يواز˘لا خ˘ي˘سش ها˘ن˘ب ا˘˘م لا˘˘م˘˘كإا
ي˘˘˘ل˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس مو˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةايحلا ثعب ةداعإاو يمرادجلب
.ةيوازلا هذهب ةينيدلاو ةيحورلا

ز.دمحأإ

فسسوي نب .رسضÿ .أإ :اهرواح

لخدتلاب هوبلاط
ةيوسستل لجاعلإ

مهتافلم ةيعسضو
ةقلاعلإ

نم نولوحملإ
معدملإ يوقرتلإ

ةلصشنخب لدع تانكصسل
 يلإولإ نودصشاني

ن˘˘˘˘كسسلا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ع˘˘˘˘˘فر
ةلوح˘م˘لا م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل م˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ام ذنم لدع تانكسس ضضئاف
ل˘ب˘ق ن˘م ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس برا˘˘ق˘˘ي
ىو˘˘كسش ،ق˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
يديزوب يلع ةيلولا يلاول
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ةماعلا ةير˘يد˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.مهتيعسضو ةيوسستل لدعلل
لوألا ر˘˘˘ط˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘فد م˘˘˘˘غرو
ف˘ي˘سضي ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا دو˘˘عو˘˘لاو
رد˘ق˘م˘لاو ىو˘كسشلا با˘ح˘˘سصأا

ينع˘م ضصخ˘سش003 م˘هدد˘ع
قيقحت نورظتني مهنأا ،ةيلمعلاب
نيدكؤوم ،مهل ةمدقملا دوعولا
لا˘غ˘سشأاو ةز˘ها˘ج تا˘ن˘كسسلا نأا
ىلع تبراق ةيجراخلا ةئيهتلا
نيينعملا ة˘م˘ئا˘ق نأاو ،ءا˘ه˘ت˘نإلا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م
درلا نود لدع ةماعلا ةيريدملا

اهب ةمئا˘ق˘لا نأا م˘ل˘ع˘ل˘ل ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
مهنا مهولث˘م˘م لو˘ق˘ي تÓ˘ئا˘ع
رثكأا ذنم مهتان˘كسس نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
يف اننأا مكحب تاونسس01 نم
متو يعامتجلا نكسسلا طمن
يوقرتلا ىلإا ان˘تا˘ف˘ل˘م ل˘يو˘ح˘ت
مئاقلا لاكسشإÓل ارظنو معدملا
مت ،نكسسلا نم طمنلا اذه يف
تانكسس ىلإا تافلملا ليوحت

با˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا د˘˘˘˘سشا˘˘˘˘نو ،لد˘˘˘˘ع
لخدتلا ةيلولا يلاو ىوكسشلا
دسصق ةينعملا تاطلسسلا ىدل
.ةقلاعلا مهتيعسضو ةيوسست

يداعسس. يون
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ة˘ير˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ع˘˘ف˘˘سشت م˘˘ل
باهرإلا اهرمد يتلا ةيئانلا

ةروجهم ةيرق ىلإا اهلّوحو
ط˘˘˘˘سسبأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت

ميركلا ضشيعلا تايرورسض
تاونسس يف لامهإلا اهدازو
د˘سشا˘ن ثي˘ح ،ارو˘هد˘ت تل˘خ
نم ةيلو˘لا ي˘لاو ا˘ه˘نا˘كسس
يرو˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جا
زا˘˘غ˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق د˘˘يوز˘˘ت˘˘˘ل
يتلا ةاناعملا دعب ةنيدملا

ذإا ،مه˘تدو˘ع ذ˘ن˘م ا˘هود˘با˘ك
نأا ة˘يارو˘قا˘ت و˘ن˘طاو˘م د˘كأا

تا˘ب زا˘غ˘لا ةرورا˘ق با˘˘ي˘˘غ
م˘˘˘هر˘˘˘ط˘˘˘سضيو م˘˘˘ه˘˘˘قرؤو˘˘˘˘ي

لجا نم بطحلا لامعتسسل
نمث نأل ةئفد˘ت˘لاو ي˘ه˘ط˘لا
ا˘ي˘لا˘غ م˘ه˘ف˘ل˘كي ةرورا˘˘ق˘˘لا
لقنلا لئاسسو بايغ ببسسب
ذإا ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘˘م و˘˘˘ح˘˘˘ن
تارا˘˘ي˘˘سسب نود˘˘ج˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسي
ن˘م˘ث˘ب «نا˘ت˘˘سسيد˘˘نو˘˘ل˘˘كلا»
،ةروراقلا بلجل جد0001
نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
زاغلا لاخدإا يف عارسسإلاب
هذ˘˘ه ءا˘˘ه˘˘نإل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ةيرقلا ناو ةسصاخ ةاسسأاملا
لظلا قطانم زربأا نم ربتعت
يأا نا˘˘ع˘˘ت م˘˘لو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
تاونسس لÓخ اهلثم ةقطنم
بابسش مهته˘ج ن˘م ،ر˘م˘ج˘لا
حاح˘لإا˘ب او˘ب˘لا˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
بع˘ل˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب د˘˘يد˘˘سش
املح حبسصأا يذلا يراوجلا

د˘ع˘ب تاو˘ن˘˘سس50 ذ˘˘ن˘˘˘م

ن˘˘˘م ادو˘˘˘عو م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
ن˘كل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ر˘ب˘ع ا˘م˘ك اذ˘ه ،.. تا˘˘ه˘˘ي˘˘ه
قيمع نع نورخآا نونطاوم
ع˘سضو˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
ه˘نو˘سشي˘ع˘ي يذ˘˘لا يرز˘˘م˘˘لا

ضصوسصخب قلعت ام ةسصاخ
ل يتلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا
ىلإا جاتحتو ةمدخ يأا مدقت
لو˘سصح˘لا ل˘جا ن˘م ة˘كب˘سش
ثيح ،ةيرادإلا قئاثولا ىلع
ر˘ط˘سضي قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘˘فو
ىلإا لق˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ن˘طاو˘م˘لا
ل˘˘جا ن˘˘˘م ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘ئ˘˘˘ب
فور˘ظ ي˘ف ا˘ه˘˘جار˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

نأا ركذي ،انبغ هتداز ةبعسص
لÓخ نمو ة˘يارو˘قا˘ت ة˘ير˘ق

م˘ت ي˘لا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا كف˘ل هر˘ي˘ط˘˘سست
مت ،كانه ةنطاقلا تÓئاعلا

ن˘م د˘يزأا ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م د˘سصر
تايلمع˘ل جد نو˘ي˘ل˘م647
ا˘سسا˘سسأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ميركلا ضشيعلا تايرورسضب
را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ةدا˘˘عإا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
نيب طبارلا يدلبلا قيرطلل
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ما˘م˘ح˘لا ر˘ئ˘ب
ارور˘˘م ةر˘˘يروا˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘بو
ى˘ل˘ع ة˘يارو˘قا˘˘ت ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا˘˘ب
،ملك03 قو˘˘ف˘˘ت ة˘˘فا˘˘سسم
قرط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن
ة˘˘نا˘˘سسر˘˘خ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشتو ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘فز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘م ي˘حÓ˘ف˘لا را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلا

ة˘حا˘سسم ضصي˘سصخ˘˘ت لÓ˘˘خ
راتكه016ب رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
نوك ةيحÓفلا تا˘طا˘سشن˘ل˘ل
تاور˘ث˘ب ر˘خز˘ت ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

.لاجملا اذه يف ةلئاه

ةيومنتلإ عيراسشملإ بايغو تاطلسسلإ فرط نم صشيمهتلإو ةلزعلإ نوناعي
ةيرصضحلإ ةئيهتلاب نوبلاطي ةياجبب نوخصسلإ نيع ةقطنم ناكصس

ىلع نوخسسلا نيع ةقطنم عقت
ةياجب ةيدلب رقم نع مك2 دعب
ظحت مل ،ةيفيرلا اهتعيبطل ارظنو
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘يا˘ن˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لعج ام˘م ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نو˘نا˘ع˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ة˘ن˘كا˘سس
ضشيمهتلاو ةلزعلا نيب  نيرمألا

يتلا ةيومنتلا عيراسشملا بايغو
م˘ه˘فور˘ظ ن˘م ن˘سسح˘ت نأا ن˘كم˘ي
ةقلعتملا كلت اميسسل  ةيعامتجلا
هايملا ةردنو ،ةيرسضحلا ةئيهتلاب
م˘غرو ،..و بر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
لب˘ق ن˘م م˘ه˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا دو˘عو˘لا
تيقب  اهنا آلا ،ةسصتخملا تاهجلا
يذلا رمألا وهو ،اهناكم حوارت
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ع˘فر˘ل نا˘كسسلا˘ب ع˘˘فد
نييلح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل ادد˘ج˘م

ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلا د˘˘˘˘سصق
تتاب ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘مو
مهتايح ضصغنتو ا˘ه˘سسف˘ن ضضر˘ف˘ت
يتلا ةيدلبلا ةهج نمو .ةيمويلا
اهسسيئر بئان ناسسل ىلع تدكا
ناو نسسحلا وحن ريسست رومألا نا

دسسجتسس ة˘ي˘ل˘م˘ع تاءار˘جإا كا˘ن˘ه
ضسمت ي˘ت˘لاو ع˘قاو˘لا ضضرا ى˘ل˘ع
ةئيهت نم ةيومنتلا بناوجلا ةفاك
بورسشلا ءاملا لاسصيإاو ةيرسضح
نازخ ءانب ةطيرسش ةقطنملا ىلا

ل˘ح ي˘ف م˘ها˘سسي˘سس يذ˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘ك
ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا ضصق˘ن ة˘ل˘سضع˘˘م
نا احسضو˘م ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
م˘هاو˘ت˘سسم ن˘˘م ن˘˘سسح˘˘ي˘˘سس كلذ
.يسشيعملا

ت . Ëرك

راطمأ’إ ةلق ببسسب ةقطنملإ اهتفرع يتلإ هايملإ ةمزأإ دعب
رحبلإ هايم ةيلحتل ةطحمب نوبلاطي مناغتصسمب ةصشاعصشع ناكصس
ةيقرسشلا ةهجلا ناكسس بلاطي
ةرورسضب ،مناغتسسم ةيلو نم
رحبلا هايم ةيلحتل ةطحم زاجنإا
ةمزأا دعب كلذ ءاج. ةقطنملاب
لك تايدلب اهتفرع يتلا هايملا

،ةر˘˘سضخ ،م˘˘لا˘˘˘غو˘˘˘ب دلوأا ن˘˘˘م
قطانملاو ةسشاعسشع ،ة˘يرا˘م˘كن
ضضافخنا ببسسب اهل ةرواجملا

ضسي˘مار˘ك يداو د˘سس بو˘سسن˘˘م
ىندأا ىلإا ةقط˘ن˘م˘لا˘ب دو˘جو˘م˘لا

طوقسس مدع ةجيتن هتايوتسسم
وحن ديوزت بعسص امم ،راطمألا

،بورسشلا ءاملاب ةمسسن فلأا08
انوروك ةحئاج لظ يف اميسس
ناكسسلا تلعج يتلا91 ديفوك
هذه نع ةمئاد ثحب ةلحر يف
تاهجلا عفد ام .ةيويحلا ةداملا
هذ˘ه نا˘كسس دوز˘ت ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةطحم نم ا˘قÓ˘ط˘نا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ةم˘سصا˘ع˘ب ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت
ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ي اذ˘ه ن˘كل .ة˘يلو˘لا

ناسسل ىلع ءاج امبسسح يفاك
،انتديرجل او˘ثد˘ح˘ت ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
دوزتلا ةبسسن عفرب اوبلاط نيذلا
نم برسشلل ةح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
لظ يف ة˘سصا˘خ ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه
لولحو ةبعسصلا فورظلا هذه
بهذ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف
ةرئاد ناكسس نم مظعألا داوسسلا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘سشا˘˘ع˘˘سشع˘˘˘ع
دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإاب
ةاناعم˘ل اد˘ح ع˘سضت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
هذه نم تمئسس يتلا تÓئاعلا
امدعب اهدمأا لاط يتلا فورظلا
د˘˘سس عور˘˘سشم م˘˘˘ل˘˘˘ح ر˘˘˘خ˘˘˘ب˘˘˘ت

لو˘ع˘ت تنا˘˘ك يذ˘˘لا ضسي˘˘مار˘˘ك
طوقسس ةلق درجمب اريثك هيلع
ةهجلا وحÓف فاسضأاو .راطمألا
تو˘سصل م˘ه˘˘تو˘˘سص ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا
ي˘˘ف ة˘˘سشا˘˘ع˘˘سشع ةر˘˘ئاد نا˘˘كسس
هايم ليوحت ةيغب اذه مهبلطم
يحÓفلا يقسسلل ضسيمارك دسس
ضضوح يقسس عورسشم راطإا يف
ة˘ب˘سسن نأاو ة˘سصا˘خ ،ضسي˘مار˘كلا

نويلم54 قو˘ف˘ت د˘سسلا ة˘قا˘ط
نم يذلاو ايونسس بعكم رتم
يعارزلا عاطق˘لا ضشا˘ع˘نإا ه˘نأا˘سش
ىلع رفوتت ي˘ت˘لا ة˘ه˘ج˘لا هذ˘ه˘ب
يتلا ةعسساو ةيعارز تاحاسسم
نودمتعي اهيحÓف ضضعب لازام
ةيعارزلا مهليسصاحم يقسس يف
ةطسساوب ةيكيتسسÓبلا تويبلاب
راودب لاحلا وه امك جيراهسصلا
،ملاغوب دلوأا ةيدلبب تراقزوب
ةلسصاوم نود لاح يذلا رمألا
.مهطاسشنل مهنم نيريثكلا

نيدلإرون .ب

 ةليدب عيراسشم يأإ بايغو اهتنايسص مدعو ةيسسيئرلإ ةانقلإ عدسصت دعب
 تإونصس ثÓث ذنم ضشطع ةمزأإ ضشيعت ةصسبتب ميلح نب ةقطنم
ميلح ن˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كسس ضشي˘ع˘ي
ىرسسولا فاسصفسص ةيدلبل ةعباتلا

ضشطع ةمزأا ،ةسسبت ةيلو بونج
دعب ،تاونسس ثÓث نم رثكأا ذنم
مد˘عو ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا عد˘سصت
اذكو اهل ةيرودلا ةنايسصلا ةجمرب
وأا ةز˘ج˘ن˘م ع˘يرا˘سشم يأا با˘ي˘˘غ˘˘ل
نم ةل˘يد˘ب د˘ي˘سسج˘ت˘لا د˘ي˘ق ىر˘خأا
ةحلاسصلا هايملا ةمزأا كف اهنأاسش
ضشيعي نيأا .ناكسسلا نع برسشلل
يف تÓيولا ايموي ةقطنملا يلاهأا

ردا˘˘سصم ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لا تÓ˘˘˘حر
،ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب دّوز˘ت˘لا˘ب
ج˘يرا˘ه˘سص ءار˘سش ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘عو
ةيلاغ نامثأاب مهلسصت يتلا هايملا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘ع˘ب˘ل
ءلؤو˘ه ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةروا˘ج˘م˘˘لا
نيلوؤوسسملل مهتامل˘ظ˘ت نو˘ع˘فر˘ي
امم ناكسسلا هسشياعي ام يف رظنلل
د˘كأا ثي˘ح ،ضشي˘م˘ه˘ت˘لا˘˘ب هو˘˘ّم˘˘سس
م˘ه˘نأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طا˘˘ق ضضع˘˘ب

هايملا عاطقنا عم ةرارم نوسشيعي
نيأا ،ةحسضاو لولح بايغ لظ يف
ا˘ن˘ي˘م˘ث ءا˘م˘لا ج˘ير˘ه˘˘سص ح˘˘ب˘˘سصي
بسسكت˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سصخ لا˘˘˘ج˘˘˘˘مو
ر˘˘ي˘˘غ ءار˘˘ثإلاو ل˘˘ب ةد˘˘ياز˘˘˘م˘˘˘لاو
˘˘مد˘˘ع ر˘˘خآا لو˘˘ق˘˘يو ،عور˘˘سشم˘˘لا
فرط نم ةيسسيئرلا ةانقلا حÓسصإا
حر˘ط˘ي ،ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ةد˘ياز˘ت˘˘م ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘سسا تا˘˘مÓ˘˘ع
ضشط˘˘ع˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ّم˘˘ع˘˘˘مو
م˘ي˘ل˘ح ن˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل بحا˘سصم˘˘لا

ءاملاب نيومت ةمدخ رظتنت يتلاو
عسضولا اذه مامأاو .نسسحأاو لسضفأا
ميلح نب ناكسس دسشاني يرزملا
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
هايملا نم م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا˘ب ل˘ث˘مألا
ةدا˘˘عإاو ،بر˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا
ةيسسيئرلا ةانقلا عدسصتل رابتعلا
يف لوألا ردسصم˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
.ةيويحلا ةداملا هذهب مهديوزت

نوراه يحابسصم

زكرم مإدعنإ ببسسب
ىلع بوبحلإ عيمجتل

مهتيدلب ىوتسسم
ةيدلب وحÓف

ةملاقب ةينكرلإ
 نوجتحي

ةيدلب يحÓف نم تإرسشعلإ مدق
ىل˘ع ،ة˘م˘لا˘ق˘ب دو˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘تا˘˘عو˘˘ب
ما˘مأإ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ ة˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لإ

تاهجلإ ني˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ر˘ق˘م
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لإ ةرور˘˘˘سضب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لإ
ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘˘يإ ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م ،ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لإ
ع˘˘فد˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘ل
،ح˘م˘ق˘لإ ن˘م ي˘عإرز˘لإ م˘ه˘لو˘سصح˘م
ىلع عيمجتلل زكرم مإدعنإ ببسسب
بسسحو ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
م˘˘ه˘˘نإ ،ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ

عفد يف ةريبك لكاسشم نوفداسصي
مامأإ ةينكرلإ ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
يتلإ تإزواجتلإو ،مي˘ظ˘ن˘ت˘لإ ءو˘سس
ابلاغ يتلإو ،روباطلإ يف ثدحت
ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘سشوا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ا˘˘˘˘م
ةلآإ لطعت نع كيهان ،نيحÓفلإ
يف دإز ام وهو ةرم لك يف نزولإ

لطعت نم هلكسشي امو عسضولإ مزأات
اهتهج نم ،روباطلإ يف نيحÓفلإ
،يتاعوب ةيدلب نم رداسصم تدكأإ
ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ي˘حÓ˘ف ل˘ق˘ن˘˘ت بب˘˘سس نأإ
ح˘˘م˘˘ق˘˘لإ ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘فد˘˘˘ل
بايغ ىلإ عجإر ةينكرلإ ةيدلبب
ءيسشلإ ،ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘ت ز˘كر˘م
ل˘ع˘˘جو م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف دإز يذ˘˘لإ
نوررقي ةيدل˘ب˘لإ ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لإ
ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘˘ت ز˘˘كر˘˘م ءا˘˘سشنإإ

صسرإد˘˘م˘˘لإ ىد˘˘˘حإ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع
لا˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصلإ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ

ز˘كر˘م ىلإإ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لإ
نمو ،اهب ةيراج لاغسشأ’إو عيمجت
لÓ˘خ إز˘ها˘ج نو˘ك˘ي نأإ ع˘قو˘ت˘˘م˘˘لإ
فيسضيو ،مداقلإ يحÓفلإ مسسوملإ

ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب صسي˘˘˘˘ئر
ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ما˘˘ق ه˘˘نأإ ،ه˘˘تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ة˘يد˘ل˘ب ىلإ ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لإو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بطعلإ نم Óعف دكأات نيأإ ةينكرلإ
ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب نزو˘˘لإ ة˘˘لآإ با˘˘سصأإ يذ˘˘˘لإ
اهناسش يف رطخإ يت˘لإو ،ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لإ
ا˘ه˘سسأإر ىل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ

هرودب لخدت يذلإ ةي’ولإ يلإو
ةينواعت ريدمو ةحÓفلإ ريدم عم
. نزولإ ةلإ حÓسصإ’ بوبحلإ

م.م

ودبع.صص

يمقرلإ نيابتلإ ىلإإ يسساحنلإ نيابتلإ نم لاقتن’اب

 اهتكبصش ةنرصصع يف عرصشت ةليصسملاب رئإزجلإ ت’اصصتإ
يتلا ةيعونلا ةزفقلا لسضفب
لÓخ نم ةينقتلا هذه اهمدقت
ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘لا» ن˘˘˘م لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا
ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘سسا˘˘ح˘˘ن˘˘˘لا
فا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لألا)   «ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لا
كلذ˘ب ة˘ق˘ق˘ح˘م ،(ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا
ق˘فد˘ت˘لاو ة˘ق˘ئا˘ف˘لا ة˘˘عر˘˘سسلا
.نطاوملا هدسشني يذلا يلاعلا
تلاسصتا ةسسسسؤوم تعرسش
ي˘ف ،ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ل ع˘˘سساو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
تنرتنلا ة˘كب˘سشب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
طسسو ،يلاعلا قفدتلا تاذ
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ءا˘˘ي˘˘حألا
ة˘ي˘نا˘كسسلا ة˘فا˘˘ث˘˘كلا د˘˘ياز˘˘ت
لك يف عقوم02 يف اذهو
نيع موهرب ،جارد دلوأا) نم
،ى˘˘سسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ،ح˘˘ل˘˘م˘˘˘لا
فاسضي ،(ةداعسسوب ،ةليسسملا
رطسسم رخأا عقوم91 اهيلإا
ةل˘حر˘م ي˘ف)0202 ة˘ن˘˘سسل
لÓ˘خ ن˘م كلذو (ة˘˘سسارد˘˘لا
(ر˘ب˘ي˘ف مود˘يا) ة˘ي˘ن˘ق˘ت ط˘سسب
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ك د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ةيرسصبلا فايلألا ايجولونكت

اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،تي˘ب˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح
ثد˘حأا د˘يد˘ج˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

يف ةلم˘ع˘ت˘سسم ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
عتمتت يتلاو لاسصتلا ملاع
ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ب˘˘ث˘˘ب
ادج يلاعلا قفدتلل اهتيلباقل
اغيم001 ىلإا لسصي يذلاو
ني˘سسح˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ي يذ˘لاو
تنرتنلا ة˘كب˘سشب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
،ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘˘فد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاذ
ثيد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا

فا˘˘ي˘˘˘لألا ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو
،ليوحتلا زكارمو ة˘ير˘سصب˘لا
ةيلمعلا هذ˘ه ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةاطغملا ءايحألا ضسمت يتلا
لمعت ةي˘سسا˘ح˘ن˘لا ة˘كب˘سشلا˘ب
هسسفن تقولا يف ةسسسسؤوملا

يف ةينقتلا هذه طسسب ىلع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘سسم˘لاو ةدا˘ع˘سسو˘ب
هذهب ةاطغملا عقاوملا تقاف
تل˘خد ع˘قو˘م03 ةين˘ق˘ت˘لا
رهسش نم ةيادب اعابت ةمدخلا
اهلÓخ نم مت8102ربمتبسس
ةنيدملا ءايحأا مظعم ةيطغت
ءايحأاو ةداع˘سسو˘ب˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
.ةليسسملاب يرسضحلا بطقلا

نإا˘˘ف ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لاو
رئازجلا تلاسصتا ةسسسسؤوم
نآلا ىتح تنكمت ةليسسملاب
ملك66.8632 ط˘˘سسب ن˘˘م
رب˘ع ة˘ير˘سصب˘لا فا˘ي˘لألا ن˘م
ىر˘قو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ن˘˘م ن˘˘كم ا˘˘˘م˘˘˘م ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ليجلل ةط˘ح˘م74 بي˘كر˘ت
ثÓ˘ث ا˘˘ه˘˘ل فا˘˘سضت ع˘˘بار˘˘لا

ةمدخ˘لا ل˘خد˘ت˘سس تا˘ط˘ح˘م
لك يف ةمداقلا مايألا لÓخ
،تاع˘يرد˘لا ،ل˘م˘سشلا مأا) ن˘م
اه˘ئارو ن˘م فد˘ه˘ت (ل˘ما˘ه˘لا
نع اميسس ل ةلزعلا كف ىلإا
ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ىر˘ق˘لاو ر˘سشاد˘م˘لا

ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ة˘˘مد˘˘˘خ لا˘˘˘سصيإاو
قطانم دعبا ىلإا تنرتنلاو
ىقب˘ي ر˘ي˘خألا ي˘فو ،ة˘يلو˘لا
ي˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘سسألا فد˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘لا

و˘˘ه ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تلا˘˘˘سصتل
ن˘ئا˘بز˘لا˘ب د˘ي˘ج˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

اذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘ير˘˘˘خآا بل˘˘˘جو
ةر˘ط˘سسم˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإÓ˘ل
ل˘˘˘ك ط˘˘˘بر ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘لا
يتمدخب ةيرئازجلا لزا˘ن˘م˘لا
.تباثلا فتاهلاو تنرتنإلا

ع.دلاخ
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قيرط ضضرتعي يتيصسلإ
يف لوبرفيلو دتيانوي

ىربك ةقفصص
ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘سشك
يفحسص
مويلا ،يزي˘ل˘ج˘نإا
ن˘˘˘ع ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
رتسسسشنام قوف˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
رتسسسشنام
دتيانوي
ي˘ف لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو
لوسصحلا قاب˘سس
تاقفسصلا ىدحإا
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا
«نسص» ةفيحسص بسسحبو.ةلبقملا
دتيانوي رتسسسشنام نإاف ،ةيناطيربلا

م˘سض ي˘ف نا˘ب˘غر˘ي ا˘نا˘ك لو˘بر˘ف˘ي˘لو
ود˘˘ي˘˘لا˘˘ك ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن ع˘˘˘فاد˘˘˘م
نأا لإا ،ةليوط ةرتف ذنم يلابيلوك
ى˘لإا ل˘ي˘م˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأا نآلا ة˘˘ف˘˘كلا
لسضف˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘سسلا
لا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا بعÓ˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف
.«غيلريميربلا»ـل
لوبرفيل نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك م˘˘سض ي˘˘ف بغر˘˘ي نا˘˘ك
05 ل˘با˘ق˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ًسضر˘˘ع مد˘˘قو
ه˘نأا لإا ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘˘م
ديد˘ح˘ت د˘ع˘ب ،قا˘ب˘سسلا ن˘م بح˘سسنا
ينيلرتسسإا هينج نويلم09 يلوبان
يلوبان نأا تحسضوأاو.هعيب لباقم
وحن ىلإا ةيلاملا هبلاطم ضضفخي دق
طقف ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م07
ةحملم ،هبعل نع ءانغتسسلا ريظن
يف بغري هسسفن يلابيلوك نأا ىلإا
.يتيسس رتسسسشنام ىلإا لاقتنلا

ز˘يز˘ع˘ت˘ل لو˘يدراو˘غ بي˘ب ى˘ع˘˘سسيو
ةوقلاب عتمتي عفادمب هقيرف تاعافد
ةيئانث نيوكت عيطتسسيو ،ةعرسسلاو
كير˘˘م˘˘يإا ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘ق

.تروبل

كيلف حاجن رصس فصشكي روابنكيب
ز˘نار˘ف ى˘˘ن˘˘ثأا
،روابنكيب
ةروطسسأا
،خنويم نرياب

ىلع
زناه بردملا
امدعب ،كيل˘ف
قÓمع˘لا دا˘ق
«يرافابلا»
بقلب زوفلاب ،يسسايقلا همقر زيزعتل
ىلع نماثلا مسسوملل يناملألا يرودلا
بيردت ىلوت دق كيلف ناكو.يلاوتلا
يسضاملا ربم˘فو˘ن ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب

ة˘ياد˘ب د˘ع˘ب ،ضشتا˘فو˘ك و˘كي˘ن˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ
هنكل ،مسسوم˘لا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةر˘ث˘ع˘ت˘م
.راسسملا ليدعت يف حجن
ي˘ف ،(ا˘ما˘˘ع47) روا˘ب˘˘ن˘˘كي˘˘ب لا˘˘قو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشن تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
مويلا ،ة˘ي˘عو˘ب˘سسألا «د˘ل˘ي˘ب ترو˘ب˘سس»
لاسشتنا يف حجن كيلف زناه» :ءاعبرألا
ى˘˘لإا هدا˘˘قو لو˘˘م˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةريسسم تناك ،ةياهنلا يفو ..ةلوطبلا
.«ةيقيقح راسصتنا

ةيمهأا ىدم كيلف رهظأا دقل» :فاسضأاو
..نيبعÓلا عم يناسسنإلا بناجلا دوجو
مه امنإاو ،تلآا اوسسيل مه ةياهنلا يفف
نونوكي انايحأاو ،نوسساسسح ضصاخسشأا

.«ةياغلل نيسساسسح
دقعب يدانلا عم ايلاح كيلف طبتريو
لا˘ن ثي˘˘ح ،3202 ماع ى˘ت˘ح ر˘م˘ت˘سسي
لاز˘ي ل يذ˘˘لا ،نر˘˘يا˘˘ب ةرادإا با˘˘ج˘˘عإا
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘سصر˘ف˘ب ى˘ظ˘˘ح˘˘ي
.(لاطبألا يرودو ضسأاكلاو يرودلا)
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˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت م˘جا˘ه˘م ن˘ي˘ك يرا˘˘ه لا˘˘ق
ةلكسشم يأا نم يناعي ل هنإا ريبسستوه
هيزوج بردملا بعل بولسسأا ببسسب
يناثلا فدهلا هليجسست بقع وينيروم
ماه تسسو ىلع0 ‐2 زوفلا لÓخ
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
.ءاثÓث˘لا ضسمأا مد˘ق˘لا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا

هيفاعت ذنم نيكل فده لوأا اذه ناكو
ةيفلخلا ذخفلا تÓسضعب ةباسصإا نم
رهسشأا ةثÓث˘ل م˘سسو˘م˘لا ف˘قو˘ت لÓ˘خ
لوأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ما˘ه˘ن˘تو˘ت د˘عا˘˘سسو
عيمجب تايرابم ينامث يف راسصتنا
ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ح˘ب˘سصي˘ل تا˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا
نوسسريم لوب لاقو .يرودلاب عباسسلا

«ضستروبسس يا˘كسس» ة˘ط˘ح˘م ل˘ل˘ح˘م
عم1‐1 ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت لدا˘˘ع˘˘ت بق˘˘ع
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
كابسشلا زهل يناعي نيك نإا يسضاملا
ظفحتملا وينيروم بولسسأا لظ يف
قيرفل لاقتنلا يف ركفي مجاهملا نإاو
نيك غلبأاو .جهنلا اذه رمتسسا اذإا رخآا

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإلا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه
يدل ةلكسشم دجوت ل» :(يسس.يب.يب)
زوفلل بعلي وه .بردملا ةقيرط عم
نأا بج˘ي د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ن˘ح˘˘ن كلذ˘˘كو
لجأا نم راسصت˘نÓ˘ل ى˘ع˘سسنو مد˘ق˘ت˘ن

ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
ضسانلا» :فاسضأاو .«لب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

رعسشأا ي˘ن˘ن˘كلو ءارآا م˘ه˘يد˘ل دا˘ق˘ن˘لاو
لأا لواحأاو ةي˘با˘ج˘يإا˘بو ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح˘ب
.«جراخلا يف ةجسضلل تسصنأا

اتيترأإ ليكيم بردملإ نم بلطب

زيول ديفيدل ديدجتلاب هريهامج ئجافي لانصسرآإ

وينيروم ئربي نيك

،بماسشيد هييديد ةحيسصن تببسست
نامرح يف ،اسسنرف بختنم بردم
زو˘ف˘لا ن˘م نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
قÓمعلا فوفسص نم ةيوق ةقفسصب
طبتراو .خنويم نر˘يا˘ب «يرا˘فا˘ب˘لا»
ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا م˘˘سسا
ىلإا لاقتنلاب ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ضسا˘كو˘ل
وتاكريملا يف ،ءارمألا ةقيدح بعلم
يئانثلا ليحر ضضيوعتل ،يفيسصلا
.اوازروك نيفيلو افليسس وجايت
«trops01el» ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م بسسح˘˘˘˘بو
حئاسصنب ذخأا ضساكول نإاف ،يسسنرفلا
هييديد اسصو˘سصخ ،ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا

ه˘لا˘ق˘ت˘نا نأا ىر˘ي يذ˘˘لاو ،بما˘˘سشيد
ن˘ل ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘سصل
.اًيباجيإا نوكي
تابوعسص زيدنانريه ضساكول هجاوو
هنأا ملعيو ،نريابلا عم ملقأاتلل ةريبك
ةقفسص يواسسي ام نآلا ىتح مدقي مل
«يرافابلا» قيرفلا فوفسصل هلاقتنا

فيسصلا يف وروأا نويلم08 لباقم
.يسضاملا

ه˘ي˘ي˘ف˘ي˘لوأا نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘˘سشأاو
ذ˘خأا ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،ور˘˘ي˘˘ج
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف بما˘˘سشيد ة˘˘ح˘˘ي˘˘سصن˘˘ب
ا˘ًسضور˘ع ى˘ق˘ل˘ت ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا

.يكيرمألا يرودلا ىلإا لاقتنÓل
امدنع ضضورعلا كلت ضضفر هنكل
ىلإا همسض ةبوعسصب بماسشيد هربخأا
رداغ اذإا ورويلا يف كويدلا ةمئاق
ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا رر˘˘ق˘˘ي˘˘ل ،ا˘˘بوروأا
.يسسليسشت
ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ه ضسا˘˘˘كو˘˘˘ل لأا˘˘˘سسو
هلاقت˘نا ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح ،بما˘سشيد
ه˘ح˘˘سصن ثي˘˘ح ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سسل
˘مد˘˘ع˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘برد˘˘م
يف ءاقبلاو فيسصلا اذه لاقتنلا
لكب زوف˘لا ه˘ن˘كم˘ي ثي˘ح ،نر˘يا˘ب
.ءيسش

نريابلإ ركوج نم نامÒج ناصس مرحي بماصشيد

نع ،يلاط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
دقاعتلل قافتا ىلإا ضسوتنفوج لسصوت
طخ بعل ،وليم رثرآا يليزاربلا عم
قو˘˘سس لÓ˘˘خ ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ط˘˘˘سسو
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

،«ضستروبسس ياكسس» ةكبسش بسسحبو
ىلع ةنولسشرب عم قفتا ضسوتنفوج نإاف

ىلع ،وروي نويلم08 لباقم رثرآا مسض
نييدانلا Óك ربخأا بعÓلا نأا نم مغرلا

فوفسص نع ليحرلا يف هتبغر مدعب
.«انارغولبلا»
و˘ي˘˘سسيروا˘˘م» :ة˘˘كب˘˘سشلا تفا˘˘سضأاو
،ضسوتنفوجل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا يرا˘سس
ط˘˘˘˘˘سسو ط˘˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ي
،ر˘˘ثرآا لو˘˘ح «ير˘˘ي˘˘نو˘˘˘كنا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا»
عم هلعف امل ةه˘با˘سشم˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب

.«يسسليسشتو يلوبان يف ونيجروج
ى˘ل˘ع ضضر˘ع ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج» :تع˘با˘˘تو

ىلعأا اًرجأا ،اماع32ـلا بحاسص بعÓلا
ثيح ،ةنولسشرب يف يلاحلا هبتار نم
وروأا ن˘ي˘يÓ˘م5 ى˘ل˘ع ل˘سصح˘˘ي˘˘سس
.«اًيونسس
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ى˘لإا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا را˘˘سشأاو
لبق ةقفسصلا ءاهنإا ناديري ضسوتنفوجو
يفن نم مغرلا ىلع ،يراجلا ناوج03
يسضايرلا ر˘يد˘م˘لا ي˘سست˘ي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف
.رمألا يفويلل

ةنولصشرب ةلواط ىلع وروأإ نويلم08 عصضي ضسوتنفوج

،ءاعبرألا مويلا ،اًيمسسر لانسسرآا نلعأا
ديفيد يليزاربلا عفادملا دقع ديدمت
.ماع ةدمل ،زيول
زيول دقع يهتني نأا ررقملا نم ناكو
مسضنا ثيح ،يراجلا ناوج ةياهن عم
نم اًمداق ،مسسوملا اذه علطم قيرفلل
،ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م نأا لإا ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
يدانلا ةرادإا بلاط ،«زرناغلا» بردم
.ماع ةدمل هدقع ديدمتب
زيو˘ل˘ل د˘يد˘ج˘ت˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا ءا˘جو
،يندنللا قيرف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ا˘ئ˘جا˘ف˘م
عفادم˘لا ضضر˘ع˘ت نأا د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ
مامأا ه˘ئادأا ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ن˘ع تادا˘ق˘ت˘نل
لانسسرآا ةارابم يف ،يتيسس رتسسسشنام
يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب ى˘˘لوألا
اًليدب لخد ثيح ،زاتمملا يزيلجنإلا
.باسصملا يرام ولبابل
نكلو ،42 ةقيقدلا يف زيول كراسشو
ةيادب نم ريسصق تقو دعب هدرط مت
ي˘ف بب˘سست ثي˘ح ،ي˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا

،يتيسسلا حلاسصل ءازج ةلكرو فده
بق˘ع ه˘ب˘عل ن˘ع ع˘فاد ا˘ت˘ي˘ترأا ن˘كل

لانسسرآا ع˘م ز˘يو˘ل كرا˘سشو.ةارا˘ب˘م˘لا
تاقباسسملا عيمج˘ب ةارا˘ب˘م33 ي˘ف

،نيفد˘ه ل˘ج˘سس ثي˘ح ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
.رخآا عنسصو

نرياب مدصصي وغايت
ئجافم رإرقب خنويم

،اراتناكلأا وغايت ي˘نا˘ب˘سسإلا أا˘جا˘ف
ةرادإا ،خنويم نرياب طسسو بعل
ر˘ي˘غ رار˘˘ق˘˘ب يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

ر˘يرا˘ق˘ت ه˘تد˘كأا ا˘م ق˘فو ،ع˘قو˘ت˘م
.ضسمأا ةيناملأا ةيفحسص
نرياب عم دقعب اراتناكلأا طبتريو
.لبقملا مسسوملا ةياهن ىتح
ترو˘ب˘سس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
ناك نرياب نإاف ،ةي˘نا˘م˘لألا «د˘ل˘ي˘ب
لاحك ،وغايت دقع ديدجتل فدهي
ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسألا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ي˘قا˘ب
ر˘لو˘˘م ضسا˘˘مو˘˘ت ل˘˘ث˘˘م ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

.زيفيد وسسنوفلأاو ريون ليونامو
نرياب نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
م˘˘تو و˘˘غا˘˘ي˘˘ت ى˘˘لإا ه˘˘سضر˘˘ع مد˘˘ق
4 ي˘ف ءي˘سش ل˘ك ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تلا

ررق كلذ دعب نكل ،يسضاملا يام
.عجارتلا ينابسسإلا بعÓلا

ىلإا مسضنا يذلا وغايت نأا ودبيو
نأا ىري ،3102 فيسص يف نرياب
ة˘بر˘ج˘ت ضضو˘خ˘ل نا˘ح د˘ق تقو˘لا

لو˘بر˘ف˘ي˘ل ما˘م˘˘ت˘˘ها ع˘˘م ،ةد˘˘يد˘˘ج
متي مل يذلا تقولا يف ،هتامدخب
اينابسسإا ىلإا هتدوع ةركف داعبتسسا

ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ة˘˘˘باو˘˘˘ب ن˘˘˘م
.ةنولسشرب

ر .ق ^
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 غيوب يكير

هيكيب عم نماصضتي

با˘˘˘˘˘سشلا ط˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘لا بعل د˘˘˘˘˘˘كأا
زوفلا بقع ،غيوب يكير ،ةنولسشربب
كيتلتأا ىلع فيظن فدهب بعسصلا
ءÓ˘ت˘عاو ضسمأا لوأا ءا˘سسم وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘ب

3 قرا˘ف˘ب ا˘ت˘قؤو˘م «ا˘غ˘ي˘ل˘لا» ةراد˘سص
دق بقللا نأا ،ديردم لاير نع طاقن
ايعاد ،ةيميكحتلا تارارقلا همسسحت
.رذحلا يخوت ةرورسض ىلإا

Ó˘˘يد˘˘ب كرا˘˘سش يذ˘˘لا غ˘˘يو˘˘˘ب لا˘˘˘قو
ل˘سصاو˘˘ي˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ضسمألا˘˘ب
:فقوتلا ةرتف بقع هروسضح تابثإا
اهحنمي يتلا قئا˘قد˘لا˘ب د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا»
اه˘ق˘فار˘ت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘يو برد˘م˘لا ي˘ل
ةياغلل عفترم ىوتسسملا ،ةديج جئاتن
ي˘˘˘ف ضصخألا˘˘˘بو بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
.«فسصتنملا

:لاق ،رثرآا نم اًلدب هلوخد رسس نعو
طوسشلا يف ضضفخنا وابليب عاقيإا»
يب عفدلا ني˘ت˘ي˘سس ل˘سضف˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا

لكسشب مكحتلا انناكمإاب ناك هنأل
ىلإا بناج نم ةركلا كيرحتو ربكأا
.«رخآا

اهنكل ،ةسصاخ ةارابم تناك» :دازو
.«تقولا ضسفن يف ةبيرغ

هيكيب دييأات
،عافدلا دئاق بناج ىلإا غيوب فقوو
اقبسسم حرسص يذلا ،هيكيب دراريج
نوكيسس «اغيل˘لا» بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا نأا˘ب

.ةياغلل ابعسص
،ام ببسسل ناك هيكيب هلاق ام» :دازو
كانهو ةبعسص تحبسصأا تايرابملاف
د˘ق ي˘ت˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
،ةي˘م˘ي˘كح˘ت˘لا تارار˘ق˘لا ا˘ه˘م˘سسح˘ت
،ةرادسصلا يف كلعجت طاقن ثÓثف
.«اهيلع دمتعي دق اغيللا بقلف اذل
بعÓ˘˘˘لا دا˘˘˘سشأا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘حو
يذلا ءودهلاب اماع02ـلا بحاسص
فده ءاج ىتح قيرفلا ىلع رطيسس
ي˘تاور˘كلا ماد˘قأا˘ب ر˘خأا˘ت˘م˘لا زو˘ف˘˘لا
.(17ق) ضشتيتيكار نافيإا

ةمهاسسملا ناك زوفلا حاتفم» :لاقو
دا˘ج˘يإاو ما˘مأÓ˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘فد ي˘˘ف
.ضسفانم˘لا تا˘عا˘فد ل˘خاد تار˘غ˘ث˘لا
ام لسضفأا جارخإا ىلع كربجي وابليب
ناك ضشتيتيكار فده ،ايندب كيدل
نأل ،اندوهجمل ةديعسس ةياهن ةباثمب
ىلع انعم ةوقب ضسفاني ديردم لاير
.«بقللا

زوفلا ىوسس ليدب كانه نوكي نلو
ةمداقلا ةينام˘ث˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
هميرغ رثعت راظتنا عم ةنولسشربل
ظافتحلا دارأا ام اذإا ديردم لاير
ة˘نرا˘ق˘م ا˘ه˘ت˘بو˘ع˘سص م˘غر ،بق˘ل˘لا˘ب
حبسصأا يذلا ،ي˘كل˘م˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘ب
اغيلل يناثلا هبقلب جيوتتلا نم ابيرق
.ناديز نيدلا نيز هبردم عم

هقيرف ىلع إرثؤوم ناك روهمجلإ بايغ نأإ دكأإ

رهبملإ زاجنإ’إ ءإرو ةحيحصصلإ ةيلقعلإ :غروبصسفلوف تإديصس بردم

ضسي˘˘ما˘˘خ ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘كلا ف˘˘˘سشك
ضضفر ديردم لاير نأا ،زيغيردور
ىلإا هلاقتنل «ةياغلل اديج» اسضرع
.رخآا ينابسسإا دان
اهرسشن ةلباقم لÓخ ضسيماخ لاقو
:ءا˘ثÓ˘ث˘لا (لو˘كارا˘ك لو˘ج) ع˘˘قو˘˘م
نم ةياغلل اديج اسضرع كانه ناك»
نع حسصفأا نأا دوأا ل ،ينابسسإا قيرف
.«هسضفر لايرلا نكل ،همسسا

ع˘˘م م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا تأاد˘˘˘ب» :فا˘˘˘سضأاو
ي˘ن˘نأل ؛ة˘ب˘غر نود «ي˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا»
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘ق˘ف˘سصلا نأا تد˘ق˘ت˘عا
ةيادب لبق مسسحتسس رخآلا ينابسسإلا
ي˘ن˘نو˘عد˘ي م˘ل» :ع˘با˘تو.«مسسوملا
او˘نا˘ك ،ر˘خآلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘حرأا
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘لإا بهذأا نأا نود˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي
ىقلت هنأاب ضسيماخ رقأاو.«فلتخم
ر˘خآاو ي˘لا˘ط˘يإا ق˘ير˘˘ف ن˘˘م ا˘˘سضر˘˘ع
ضضري مل امهنم يأا نكل ،ينيسص

ناك» :ا˘فدر˘م ،ة˘ي˘سصخ˘سشلا ه˘مÓ˘حأا
مل يلاطيإا قيرف نم اسضرع كانه
ضسيل هنأاب ترعسش ي˘ن˘نأل ي˘ن˘ع˘ن˘ق˘ي

يليكو يل لاق» :درطتسساو.«اديج

ثدحت لايرلا نإا زيدنيم يخروخ
ن˘م ر˘خآا ا˘سضر˘ع كا˘ن˘˘ه نأا˘˘ب ،ه˘˘ع˘˘م
ىلإا بهذأا نل يننأاب هتغلبأا .نيسصلا
(ديردم لاير) اوناك ول ىتح نيسصلا

ن˘كأا م˘˘ل» :ف˘˘سشكو.«كلذ نود˘˘ير˘˘ي
يننأل نيسصلا ىلإا باهذلل ادعتسسم
ى˘ل˘ع اردا˘ق تلز ا˘م ي˘ن˘نأا تر˘ع˘سش
يف مدق˘لا ةر˘ك ن˘م د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
نر˘يا˘ب نأا ى˘لإا را˘سشأا ا˘م˘˘ك.«ابوروأا

ءارسشلا دنب ليعفت ديري ناك خنويم
ه˘ن˘كل ،ه˘ترا˘عإا د˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا

ن˘كي م˘ل ه˘نأل ؛ةر˘كف˘˘لا هذ˘˘ه ضضفر
ي˘ف ةدا˘ع˘سسلا لو ة˘حار˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي
انتمم لظأا˘سس» :م˘ت˘خو.انيرأا زناي˘لأا
بو˘ي ا˘سصو˘سصخو نر˘يا˘ب˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ئاد
ي˘ن˘م ضصل˘خ˘ت˘سسا يذ˘˘لا ضسكن˘˘يا˘˘ه
قيرف خنويم نرياب .ايفارخ ىوتسسم
نم انأا تنك نكل ،ةوفسصلا ةئف نم
اونا˘ك .رار˘م˘ت˘سسلا ةر˘كف د˘ع˘ب˘ت˘سسا
يننكل ،ءارسشلا دنب ليعفت نوديري
ل يك نيلوؤوسسملا دحأا عم تثدحت
رعسشأا ن˘كأا م˘ل ي˘ن˘نأل كلذ او˘ل˘ع˘ف˘ي
.«ةداعسسلا لو ةحارلاب

نريابلإ تصضفر إذهلو ..نيصصلإ ىلإإ ييفن دإرأإ ديردم لاير :ضسيماخ

،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن د˘˘كأا
ديدمتلا يف هحاجن ،ءاثÓثلا مويلا
،نايليوو زيجيردور ورديب هيمجنل

.مسسوملا ةياهن ىتح
03 يف يهتني يئانثلا دقع ناكو
Ó˘سصو˘ت ا˘م˘ه˘نأا لإا ،يرا˘ج˘لا ناو˘˘ج
ءاقبلل ،يندنللا يدانلا عم قافتل
.يراجلا مسسوملا ةياهن ىتح

كنار˘ف رود˘ق˘م˘ب نو˘˘كي˘˘سس اذ˘˘ه˘˘بو
ةناعتسسلا ،زول˘ب˘لا برد˘م درا˘ب˘مل
نم ىقبت اميف ،نيمجنلا تامدخب
ضسأا˘كو «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» تا˘يرا˘ب˘م
ي˘هو ،لا˘ط˘˘بألا يرودو ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا
قيرفلا اهيف ر˘م˘ت˘سسم˘لا تلو˘ط˘ب˘لا

ينابسسإلا حانجلا دعيو.نآلا ىتح
،ةيندنللا ةبيتكلا رسصانع زربأا دحأا

يف قير˘ف˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘م ه˘نأا ثي˘ح
كراسش ،ةنولسشرب نم اًمداق5102
لجسسو نآلا ىتح ةارابم102 يف
ضصيمق ىدترا نايليو امأا.اًفده34
نم امداق3102 فيسص يف زولبلا
ع˘˘˘م ضضا˘˘˘خو ،ي˘˘˘سسور˘˘˘لا ي˘˘˘ج˘˘˘˘نأا
ةارابم033 ،نآلا ىتح يسسليسشت
.اًفده95 لجسسو

مصسوملإ ةياهنل رمتصسم يصسليصشت يئانث

يف خنويم نرياب رارغ ىلع
رطيسسي ،لاجرلل مدقلا ةرك
ى˘ل˘ع غرو˘ب˘سسف˘لو˘˘ف يدا˘˘ن
.ايناملأا يف ةيئاسسنلا ةركلا

نا˘مر˘ي˘ل˘ك ف˘لار ثد˘˘ح˘˘تو
تاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس برد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةلبا˘ق˘م ي˘ف ،غرو˘ب˘سسف˘لو˘ف
ر˘سس ن˘ع ،«و˘ي˘ل˘بد.يد» ع˘˘م
بقل دسصحو قيرفلا حاجن
خيرات يف ضسداسسلا يرودلا
..ا˘ًي˘لاو˘ت ع˘˘بار˘˘لاو ،يدا˘˘ن˘˘لا

:راوحلا ضصن ىلإاو
ن˘˘˘ع كا˘˘˘سضر ىد˘˘˘م ا˘˘˘˘م ^
؟زاجنإ’إ إذه
8 قرا˘ف˘˘ب بق˘˘ل˘˘لا نا˘˘م˘˘سض
ـب يرودلا ةياهن لبق طاقن
،اًريثك اند˘ع˘سسي ،ل˘حار˘م3
ةلسصاومب اًليوط رطاخن انك
ببسسب هتياهن ىلإا مسسوملا

.انوروك
ع˘˘م ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك ^
؟روهمج نودب ةلوطبلإ
ديرن لو داتعم ريغ رمألا
ا˘ن˘ك .ا˘ًسضيأا ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع˘˘ت˘˘لا
لبق انق˘ق˘حو ،ق˘ير˘ف ن˘سسحأا

نم ةريثم ةلسسلسس انوروك
تح˘˘˘˘˘˘ت ،تارا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘نلا
انسصقني ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا
ضصاخلا يف˘طا˘ع˘لا بنا˘ج˘لا
.ريهامجلاب

انوروك ةمزأإ ريثأات ام ^
ة˘ي˘ئا˘سسن˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘لإ ىل˘˘ع

؟ةيناملأ’إ
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا بع˘سصلا ن˘م
ه˘ت˘ن˘ت م˘˘ل ة˘˘مزألا نأل ،كلذ
ديحولا يرودلا اننكل ،دعب
ة˘ي˘ئا˘سسن˘لا مد˘ق˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف
ءا˘˘ه˘˘نإا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ا˘ن˘ل˘سصح اذ˘ه˘بو .م˘سسو˘˘م˘˘لا

فارتعلا نم ريثكلا ىلع
.اًيلود

ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك ل˘˘˘ه ^
’و ةردا˘ن غرو˘ب˘سسف˘لو˘ف
؟ايناملأإ يف اهل ليثم
نويرافابلا نوكي ةداعلا يف
انعم ىوتسسملا ضسفن ىلع
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
غروبسسفلو˘ف .ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا˘ب
حو˘سضو˘ب نا˘ق˘لأا˘ت˘ي نر˘يا˘بو
.يرودلا قرف ةيقبب ةنراقم
اًليوط م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه ن˘كم˘تو
ضسف˘ن ي˘ف ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف ا˘ًمود و˘هو ىو˘ت˘سسم˘˘لا
ةب˘تر˘م˘لا ل˘جأا ن˘م قا˘ب˘سسلا
.ةيناثلا
نيب ةوجفلا نأا لوقلا بجي
نر˘˘˘يا˘˘˘بو غرو˘˘˘ب˘˘˘سسف˘˘˘لو˘˘˘ف
قر˘ف ة˘ي˘ق˘بو ،م˘يا˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘هو
ناكو ،رثكأا تعسستا ،يرودلا
ثÓث وأا نيتنسس لبق عسضولا
.براقتلا ضضعب دهسشي

ظو˘˘ظ˘˘ح ن˘˘ع إذا˘˘˘م ^
يرود ي˘˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لإ
؟لاطبأ’إ

ان˘نأا˘ب %001 اعن˘ت˘ق˘م تن˘ك
يوقلا انقيرف عم لسصنسس
ى˘لإا يدا˘ع˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
ا˘ن˘ل نو˘كت˘˘سسو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
زو˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
بغرأا دعأا مل نآلا .ضسأاكلاب
ةارابم يفف .كلذ مييقت يف
ءيسش لك بايإا نودب ةدحاو
فرعن ل اننأا امك ،نكمم
.بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف يأا
نلقتنيسس يتÓلا تابعÓلا
رخآا قيرف ىلإا مسسوملا دعب

ي˘ف ا˘ن˘يد˘ل تاز˘˘ها˘˘ج ر˘˘ي˘˘غ
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
.بآا/ضسطسسغأا

زوفي3102 ذ˘˘ن˘˘˘م ^
ىل˘˘˘ع بق˘˘˘ل˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لإ
ا˘˘˘˘م ..ما˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘قأ’إ
؟رسسلإ

تءاج3102 ة˘لو˘˘ط˘˘ب
،انيلإا ةب˘سسن˘لا˘ب ة˘ئ˘جا˘ف˘م
،ة˘ع˘ئار تنا˘ك ة˘ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ثيح نم نكن مل اهنيحو
ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سضفأا أاد˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
امدعب انزف اننكل ،يناملأا
ن˘˘م نور˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ل˘˘˘ل˘˘˘ق
ن˘م ا˘ن˘كم˘ت اذإاو .ا˘ن˘نأا˘سش
اذهف ،حاجنلا اذه ديكأات
.ةداعلا قوف
ع˘مو ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا ،ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا
يلإا ةبسسنلابو .ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا
،ةيجذومن بو˘ب ارد˘ن˘سسكلأا

ةباسش ةبعÓ˘ك ا˘ن˘ي˘لإا تءا˘ج
ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ه˘˘نأا و˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح
ن˘كا˘مأا ي˘ف ر˘ي˘ث˘˘كلا بسسك
ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ي˘˘˘ف ىر˘˘˘˘خأا

ا˘ه˘ن˘كل .ند˘ن˘˘ل وأا ضسيرا˘˘بو
حا˘ي˘ترا˘ب ة˘طا˘سسب˘ب ر˘˘ع˘˘سشت

˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘هو .ا˘˘˘ند˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
.ةفعاسضم تادوهجم

تإرد˘ق˘˘لإ ن˘˘ع إذا˘˘م ^
؟يدانلل ةيداملإ

هنأاب يفخن نأا انل قحي ل
تا˘ي˘نا˘كمإلا ضسا˘سسأا ى˘ل˘˘ع
،انيدل ةحاتملا ةيداسصتقلا
ل˘˘غ˘˘سشن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
.ةيناثلا وأا ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ي˘ف ا˘ًسضيأا ا˘ن˘ح˘ج˘ن ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل
هذ˘˘˘˘˘˘ه نود˘˘˘˘˘˘ب3102
.ةيلاملا تايناكمإلا

ن˘˘سسحأإ ف˘˘ق˘˘ت ل˘˘˘ه ^
جرا˘خ˘لإ ن˘˘م تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ

˘ما˘م˘سضنÓ˘˘ل رو˘˘با˘˘ط ي˘˘ف
؟قيرفلل

تاونسس ذنم لتحن نحن .ل
نكل ،ايلود ةمدقتم ةبترم
نحن تاموقملا ةيحان نم
قر˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ن ل
بج˘ي .ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا
.اذ˘ه ى˘لإا ة˘ي˘ع˘قاو˘ب ر˘ظ˘ن˘˘لا
اماع52 كرمع و˘ل ل˘ي˘خ˘ت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل تنأاو
نأا ة˘سصر˘ف كلو ة˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م
ضسيراب وأا ةنولسشربب قحتلت
نو˘˘ي˘˘˘لو نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس
لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآاو ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشتو
نريابو يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو
.جروبسسفلوفو
ةيلمعب ماي˘ق˘لا ا˘ن˘ه ن˘كم˘ي

ن˘˘م مز˘˘ج˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سسح
ه˘نأا ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ىد˘ل بع˘ل˘لا ل˘سضفألا ن˘م
ىلوألا ةي˘نا˘م˘ث˘لا يداو˘ن˘لا
نكمي .ا˘ند˘ن˘ع ن˘م ن˘سسحأا
انئاوجأاب كلذ ةهجاوم انل
يفو انيدان لخاد ةيلئاعلا
ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ف .ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ةقط˘ن˘م˘لاو جرو˘ب˘سسف˘لو˘ف
ةدو˘ج د˘جو˘˘ت ،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا

بلاغلا يف متي ةيلاع ةايح
.اهنأاسش نم ليلقتلا



 رسضخأ’إ ليطتسسملإ ىلإإ هتدوع دعب ةمسساح ةريرمت حنم

 وزوتاغ ـل ةيوق ةلاصسرب ثعبي م’وغ
هتدوع يلاطيإلا يلو˘با˘ن م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ملو˘غ يزو˘ف ل˘ج˘سس

نمسض انوريف ضسÓيه فيسضتسسملا ةهجاوم يف هيدان عم ةيمسسرلا ةسسفانملل
.نيفيظن نيفده عقاوب زوفب تهتنا يتلاو ويسشتلاكلا نم72 ةلوجلا تايرابم

يناثلا طوسشلا تايرجم يف كاسسيه هليمزل Óيدب ةارابملا ملوغ لخدو
نأا لبق يبلسسلا لداعتلل ريسشت ةارابملا تناك نيح76 ةقيقدلا يف طبسضلابو
مدقيو ملوغ دوعيل ،27 ةقيقدلا يف فويسضلل ليجسستلا باب كيليم حتتفب
09 ةقيقدلا يف يناثلا فدهلا ىلع عقو يذلا ونازول ليدبلل ةمكحم ةريرمت
ليوطلا هبايغ دعب هل روهظ لوأا يف«يابونيترابلا»ـل نيمث زوفب كلاذب امهاسسم
ةدوعلا بقع ةريبكلا هتداعسس نع مÓغ يزوف ربعو اذه.ةباسصإلا ببسسب
تنك» :ةيفحسص تاحيرسصت يف لاقو ،ليوط بايغ دعب رسضخألا ليطتسسملل
 .«لكك قيرفلل وفاربو اديج ءادأا انمدق دقل ،اددجم بعلملا ىلإا ةدوعلل اقوسشتم

 مÓغ نأاسشب إدج ديعسس انأإ :وزوتاغ
مجنلا ةدوعل ةريبكلا هتداعسس نع وزوتاغ ورانيج ربع قايسسلا ضسفن يف

لÓخ انوريف ضسÓيه ةارابم ي˘ف ه˘مد˘ق يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا يو˘ت˘سسم˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا
ملوغ يزوف لجأا نم ادج ديعسس انأا»:Óئاق «ضستروبسس يار» ةانقل هتاحيرسصت
ريكفتلا ديعي يلاطيإلا بردملا لعجي دق ام ،«مويلا ةمسساح ةريرمت هميدقت دعب
 .Óبقتسسم ةيسساسسألا ةليكسشتلل نايتإا تناسس جيرخ ةداعإا يف ايلم

طيمز.ع
 يحسصلإ لوكوتربلإ مإرتحإ مدع ببسسب

حاجنوب مرغت ةيرطقلإ طابصضنإ’إ ةنجل
 يرطق لاير ف’أإ01ـب

نم اريذحت يرطقلا دسسلاو ينطولا بختنملا مجاهم حاجنوب دادغب ىقلت
هلÓخإا ةيفلخ ىلع ،مدقلا ةركل ير˘ط˘ق˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘سضنإلا ة˘ن˘ج˘ل
.ةيوركلا ةسسفانملل ةدوعلا ليبق ضصاخلا يحسصلا لوكتوربلاب

دعب ءاج يذلاو طابسضنلا ةنجل هتدقع يذلا عامتجإلا دعب رارقلا اذه ءاجو
ضسوريف ضصحفب ضصاخلاو دمتعملا لوكوتوربلاب يرئازجلا مجنلا مازتلإا مدع
يقيرفإلا يدانلا مجاهم ميرغتب تماق امك ،ةينفلا مقطألاو نيبعÓل انوروك
ىلع ةبوقعلا ضسفن طيلسستب ةنجللا تماق امك ،يرطق لاير فلأا01 ـب قباسسلا
مهقرخل نايرلاو ليحدلا ،دسسلا نم لك يف نوطسشني نيذلا نيبعÓلا نم ديدعلا
ةيعامجلا تابيردتلا حاجنوب لسصاوي رخآا بناج نمو.يحسصلا لوكوتوربلا

تنلعأا نأا دعب ،رطق موجن يرود تاسسفانم فانئتسسإل اريسضحت هيدان ةقفر
نم ةيادب نوكتسس يتلاو يرودلا تايرابم قÓطنإا خيراوت نع يرودلا ةطبار
 .لبقملا توأا22 ةياغ ىلإا ةيليوج42

طيمز.ع
 دإدزولب بابسش

 يفلخلإ طخلإ ميعدتل

 ديعلب مإدقتصسإ ىلع ةرصصم «ةبيقعلإ»
رسصن عفادم ديعلب نيدلا نيز مادقتسسا ىلع دادزولب بابسش ةرادإا رسصت

يريسسم نأا ةقوثوم رداسصم انل تفسشك.لبقملا مسسوملل ابسسحت ياد نيسسح
ةيرسصنلل يروحملا ع˘فاد˘م˘لا ماد˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع نور˘سصم دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش يدا˘ن
لجا نم ياد نيسسح رسصن ةرادإل ةيلاملا طورسشلا ةيبلت ىلع اهدادعتسسا تدبأاو
جراخو لخاد نم ضضورع ةدع ديعلب نيدلا نيز ىقلتو.بعÓلا نع يلختلا
هيدان عم يفلخلا طخلا يف باسشلا عفادملا همدق يذلا ىوتسسملل ارظن نطولا

.مسسوملا اذه
سس.اسضر

 ةمسصاعلإ داحتإإ
%52 روجأ’إ سضفخ ةقيثو ىلع إوعقو نوبعÓلإ

برصضب همهتتو قيلع ىلع درت ةرإدإ’إ
 «ةراطصسوصس» رإرقتصسإ

يواهلا يدانلا ضسيئر قيلع ديعسس ،ةمسصاعلا داحتا يدان ةرادإا تمهتا
. قيرفلل يكنبلا ديسصرلا زجح ةلواحمب ماق امدعب ،قيرفلا ىلع ضشيوسشتلاب
ماق «كوبسسيفلا» يف يمسسرلا هباسسح ربع انايب ةمسصاعلا داحتا يدان رسشنو
داحتإÓل يكنبلا ديسصرلا زجحب يئاسضقلا رسضحملا قيرط نع قيلع ديعسس
رارقلا نأا املع»: حسضوأاو «.يدانلا ىلع ضشيوسشتلا دسصق ،ةينوناق ريغ ةقيرطب
لسصفلا ةياغ ىلإا ذيفنتلا تاءارجإا فقوب رقأا0202 ناوج61 يف رداسصلا
ضسلجم مامأا مداقلا ةيليوج8 خيراتب موي نوكتسس يتلا ةسسلجلا يف هيف يئاهنلا
تاءارجإلا لماكب تماق اهنا يمسصاعلا قيرفلا ةرادا تدكأاو«.رئازجلا ءاسضق
يدانلا ضسيئر اهنع لوؤوسسم ناك يتلا تازواجتلل تدسصتو يدسصتلل ةمزÓلا
ةجراخ اهنأا مغر رومألا هذه لثم ىلع فسسأاتت داحتإلا ةرادا» :متخو. يواهلا

ضسمأا عقو ،رخآا قايسس يف«.قيرفلا رارقتسسا ةعزعز ىلإا فدهت يتلا انقاطن نع
ضشماه ىلع ،%52 ةبسسنب روجألا ضضفخ قافتا ىلع ةمسصاعلا داحتا وبعل
 .نيبعÓلاو ةرادإلا نيب دقع يذلا عامتجلا

سس.اسضر
 ةنيطنسسق بابسش

 بقللإ لينب قحأ’إ دإدزولب بابسش قيرف نأإ دكأإ

بيترتلإ دامتعإ بجي..Óح ضسيل مصسوملإ ءاغلإإ : جإرجر
 ةيبرعلإ ةقباصسملإ يف ةكراصشملإ انقح نمو يلاحلإ

ءاغلإا رارق يف هيأار نع ةنيطنسسق بابسشل يسضايرلا ريدملا جارجر فسشك
.رئازجلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا عاسضوألا ببسسب يلاحلا مسسوملا

لحلا ضسيل مسسوملا ءاغلإا رارق نأا ةيفحسص تاحيرسصت يف جارجر لاقو
احرتقم ،«يسس.ضسأا.يسسلا» مهسسأار ىلع ةيدنألا نم ريثكلا مدخي ل وهو بسسنألا
نإا فاسضأاو ،نيفرتحملا يرودل يلاحلا بيترتلا دامتعلا تقولا تاذ يف
ةكراسشمو بقللاب دادزولب بابسش  جيوتتب يسضقي ةيدنألا بيترت ىلع دامتعلا
نإاف ةراسشإÓلو.بئاسصلا رارقلا وه اذهو لبقملا ماعلل ةيبرعلا ضسأاكلا يف انقيرف
43 ديسصرب يرودلا بيترت لودج يف5 زكرملا لتحي ةنيطنسسق بابسش يدان
 .ةطقن04 ب ةمئاقلا دادزولب بابسش ردسصتيو ، ةطقن

سس.اسضر
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قرسشلا ةيدنأا ،ضسمأا تعمجأا
عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ع˘م د˘ق˘ع يذ˘لا

ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر راود˘˘˘˘م
ىل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

قي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع
يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تر˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو
لامج ةدايقب «فافلا»ـل ةعباتلا
72و ي˘˘˘˘˘جارا˘˘˘˘˘مد ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا
فانئتسسا لجأا نم اروسسيفورب
ة˘ي˘ح˘سص ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
ءابوب ةباسصإلا رطخ نع اديعب
.«انوروك»

ا˘˘نردا˘˘سصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
تق˘ف˘تا ة˘يد˘نألا نأا ة˘سصا˘خ˘˘لا

قيبطت ةلاحتسسا ىلع اعيمج
يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كتور˘˘ب˘˘لا

بب˘سسب ة˘يدا˘ح˘تلا ه˘ت˘˘ع˘˘سضو
ةبعسصلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
لظ يف قرفلا اهب رمت يتلا
،ةر˘ي˘ث˘كلا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تا˘˘مزألا

طاسشنلا فقوت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع

ضسرا˘م ر˘ه˘سش ذ˘˘ن˘˘م يور˘˘كلا
 .يسضاملا

فانئتسسإ رإرق نأإ إودكأإ
ةرإزولإ ديب ةلوطبلإ

 طقف تاطلسسلإو
ءاسسؤور دكأا ،رخآا بناج نم

نأا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا قر˘˘سشلا قر˘˘ف
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألاو لوألا رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
ةرازو ديب نوكيسس ةسسفانملا
ة˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا

لسصفت˘سس ي˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
،همدع نم ةدوعلا ةيناكمإا يف

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مألا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل

مقطألاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘مÓ˘سسب
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
تحا˘˘ت˘˘جا ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘˘ك»
.لكك ملاعلا

تمدق دق «فافلا» تناكو
ةرازو ى˘˘˘لإا لو˘˘˘كو˘˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
نم يتلا ةسضايرلاو بابسشلا
ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا
نم ةسسفانملل ةدوعلا ةيناكمإا

تارسشؤوملا لك نأا مغر همدع
يلاحلا مسسوملا ءاهنإاب يحوت
برغلاو قرسشلا ةيدنأا نأا امب
مهتردق مدع اودكأا يرئازجلا

لو˘كتور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا بب˘سسب ي˘ح˘˘سصلا
 .ةيلاملا

 در راظتنإ ‘ تاحإÎقإ إوحنم
ةيدنأا نأا اسضيأا انملعو اذه

تحنم دق يرئازجلا قرسشلا
ى˘˘˘لإا تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قلا ضضع˘˘˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأا ي˘˘نا˘˘ث لوؤو˘˘سسم
ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يور˘˘ك
دق˘ع يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ضشما˘ه
قد˘˘ن˘˘ف˘˘ب ،ضسمأا ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص
نم ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب «تو˘يرا˘م»
يتلا ةقيرطلل اهتسسارد لجأا
فانئتسسا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي˘سس
لا˘ح ي˘ف ى˘ت˘ح وأا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نÓ˘˘عإا وأا ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘˘نإا

ةيدنألا نامسضل ضضيبأا مسسوم
مسسوم˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ق˘ح
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةيدنألا نوكتسسو اذه ،ديدجلا

تاعاسسلا راظتنلاب ة˘ب˘لا˘ط˘م
ةطبارلا ءاه˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘مدا˘ق˘لا

ة˘يد˘نأا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘م
ر˘ي˘سصم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ط˘˘سسو˘˘لا
 .يراجلا مسسوملا

راود˘م م˘ير˘كلا د˘˘ب˘˘ع ى˘˘ف˘˘ن
ةركل ةينطو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ضسي˘ئر
تاعاسسلا يف ليق ام لك مدقلا
همايق نأاسشب ،ةيسضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ةسسائرل اددجم حسشرتلل ةلمحلاب
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا

قر˘˘سشلا ة˘˘يد˘˘نأا نأا ا˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
قيبطت ةبوع˘سص ى˘ل˘ع تع˘م˘جأا
ةيعسضو˘لا بب˘سسب لو˘كو˘تر˘ب˘لا
حسضوأا ،اهفر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ديري ن˘م كا˘ن˘ه »:Ó˘ئا˘ق ارود˘م
ن˘م فد˘ه˘˘لاو ،قاروألا ط˘˘ل˘˘خ
لجأا نم ةلمح ضسيل عامتجلا
يف ةين يأا كلما لو حسشرتلا

ريدن ضشينار ام» :عباتو ،«كلذ
ةسسائرل ةيباختنلا ةلمحلا يف
اوثدحت نوينعم˘لاو..ة˘يدا˘ح˘تلا

لوكوتربلا قيبطت نأا اوعمجأاو
بب˘سسب ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ح˘˘سصلا
»:فسضأاو ،«ةيلام˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
4 ابيرقت ذنم ةفقوتم ةلوطبلا
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘نرر˘˘˘قو ،ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا
ريسصم ة˘فر˘ع˘م˘ل تا˘عا˘م˘ت˘جا˘ب
ع˘فر˘ي نأا ى˘ن˘م˘تأاو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ريخألاو لوألا رارقلاو رجحلا
 .«ةرازولاو تاطلسسلا ديب

يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق»
ررقنسسو ةلإدعلإ دنع

 «ةيسضايرلإ ةبوقعلإ اهدعب
ة˘ي˘˘سضق ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

دهف ني˘ب ي˘تو˘سصلا ل˘ي˘ج˘سست˘لا
قير˘ف˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘يا˘ف˘ل˘ح
يوادعسس ميسسنو فيطسس قافو
راودم دكأا ،ني˘ب˘عÓ˘لا ط˘ي˘سسو
ةنجلو ةلادعلا دنع ةيسضقلا نا
ا˘هد˘ع˘˘ب رر˘˘ق˘˘ت˘˘سس طا˘˘ب˘˘سضنلا
درطتسساو ،ةيسضاير˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق »:Ó˘˘ئا˘˘ق
نحنو ةلاد˘ع˘لا د˘ن˘ع ي˘تو˘سصلا
طيلسست لجأا نم اهارارق رظتنن
 .«ةيسضايرلا ةبوقعلا

ب.م.يرسسيإإ

يذيف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا نو˘كي˘سس
مدق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تÓ˘ل
03ـلا موي دعوم ىلع «فاكلا»
عامتجا دقع عم يراجلا ناوج
ةرك لبقتسسم نع ثيدحلل ،ماه
فقوتلا ببسسب ةي˘ق˘ير˘فإلا مد˘ق˘لا
ةحئاج هيف تببسست يذلا يلاحلا
.«انوروك»

قر˘ط˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ةسسفانملا ةي˘سضق ى˘لإا عا˘م˘ت˘جلا
ف˘سصن رود ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘يرا˘˘ق˘˘لا
،يقيرفإلا دا˘ح˘تلا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ىلإا ةفاسضإلا˘ب لا˘ط˘بألا ة˘ط˘بارو
تاي˘ف˘سصت ن˘م4ـلا تلو˘ج˘˘لا

بعلت مل يتلا ايقيرفإا ممأا ضسأاك
بب˘سسب ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
.يلاحلا فقوتلا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بع˘˘لو
9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاكب جوتملا

را˘˘م˘˘غ ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج
وهو ةيراقلا ةسسفانملا تايفسصت
ل˘ك ه˘ت˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا دد˘˘ع˘˘لا ضسف˘˘ن
فقوتلا لب˘ق ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘يد˘نألا
،ءا˘˘بو˘˘لا بب˘˘سسب يرار˘˘˘ط˘˘˘سضلا

ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأا ثح˘ب˘ت˘سس ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ىلع ءارمسسلا ةراقلا يف ةيورك

ط˘ب˘سضل ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ضضو˘˘خ خ˘˘يراو˘˘˘ت
 .ةيقبتملا

3 ةدمل تايفسصتلإ ليجأات
رييغت تإرسشؤوم عفري رهسشأإ

1202 «ناكلإ» دعوم
ةركل يقيرفإلا داحتلا ررقو

ةئيهلا ىطخ ىلع ريسسلا مدقلا
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
رهسشأا3ـلا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا
يرهسش يدحت مغرو ،ةيسضاملا
4ـلا بع˘ل˘ل ر˘ب˘م˘فو˘˘نو ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا

بختنم لكل ةيقبتملا تايرابم
ةقÓطنا ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘ه˘سشأا ل˘ب˘ق
تارسشؤوم نأا لإا ،يراقلا ضسرعلا
عفترت ةيقيرفإلا ةسسفانملا ليجأات
ءابولا ناو اميسسل رخآل موي نم
لاز˘˘ي ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا بر˘˘سض يذ˘˘˘لا
ررقت دق هيلعو حاورألا دسصحي
د˘م˘حأا د˘م˘حأا ي˘سشا˘غ˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه
ر˘ي˘ي˘غ˘ت وأا ل˘ي˘جأا˘ت فا˘كلا ضسي˘ئر
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘˘ف˘˘ح «نا˘˘كلا» د˘˘عو˘˘م
ةينفلا مقطألا نيبعÓلا ةمÓسس
نم نودفاوتيسس نيذلا راسصنألاو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل بو˘˘سصو بد˘˘ح ل˘˘ك

هؤوارجإا ع˘مز˘م˘لا يرا˘ق˘لا ضشر˘ع˘لا
6ـلا ىلإا ي˘ف˘نا˘ج9ـلا ن˘م ة˘ياد˘ب
 .1202 يرفيف

4ـلإ ت’وجلإ دعوم نمإزت
عم «ناكلإ» تايفسصت نم

لهؤوملإ يئاسصقإ’إ رودلإ
 رطق لايدنومـ ل
يقيرفإلا دا˘ح˘تلا د˘ج˘ي˘سسو

لاح ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك جر˘ح ي˘ف ه˘سسف˘ن
«نا˘كلا» د˘˘عو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت مد˘˘ع
ءوسضلا رظتني˘سس ثي˘ح ،ة˘مدا˘ق˘لا
دا˘˘ح˘˘˘تلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ر˘˘˘سضخألا
لجأا ن˘م مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا

ةيقبتملا4ـلا تايرابملا ضضوخ
ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت نم
قÓطنا عم نمازتت يتلاو1202
ر˘ط˘ق م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،2202
ةيمتح ما˘مأا نو˘كت˘سس ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘ح˘تلا ة˘ق˘فاو˘م ذ˘˘خأا
تايرابملا ءارجإا لجا نم ةبعلل
خيراتلاب ظاف˘ت˘حلاو ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ضضو˘˘خ˘˘ل دد˘˘ح˘˘م˘˘لا
 .ددحملا اهخيرات يف ةيراقلا

ب.م.يرسسيإإ

يتيسسلإ ـل يمسسرلإ عقوملإ
رسضخلإ مجن ءإدأاب ديسشي
 يلنريب مامأإ

حÓصس زرحم
يف ’ويدرإوغ
 يصسليصشت ةهجإوم
سضاير نوكي نأإ رظتنملإ نم
ينطولإ بختنملإ دئاق زرحم
اينعم يتيسسلإ مجنو
دسض ةريثملإ ةهجإوملاب
يتلإ مويلإ ةيسسمأإ يسسليسشت
دروفماتسس بعلم نوكيسس
ةمق نمسض اهل احرسسم جديرب
نم13 ةلوجلإ تايرابم
.«غيلرميربلإ» تاسسفانم
هئاقفرو رزحم لواحيسسو
تإراسصتن’إ ةلسسلسس ةلسصإوم
عم طاقنلإ قراف سصيلقتو
إذكو لوبرفيل ردسصتملإ

طاقنلإ نم ددع ربكأإ دسصح
يف ،ةيقبتملإ تاهجإوملإ يف
يسسليسشت ىعسسي لباقملإ
رتسسيل نع قرافلإ سصيلقتل
بيترتلإ ثلاث يتيسس
ةيباجيإ’إ هجئاتن ةلسصإومو
جراخ نيمثلإ زوفلإ دعب
نوتسسإ حيرجلإ مامأإ دعإوقلإ

.Óيف
ىنثأإ لسصتم قايسس يف
رتسسسشنامل يمسسرلإ باسسحلإ
لسصإوتلإ عقوم ربع يتيسس
ىلع «رتيوت » يعامتج’إ
همدق يذلإ ريبكلإ ىوتسسملإ

مامأإ ةقباسسلإ ةإرابملإ يف
يف مهاسس نيح يلنريب يدان
هليجسست دعب سضيرعلإ زوفلإ

’امآإ دقعي يذلإو ،نيفده
يف «براحملإ» ىلع ةريبك
مامأإ ةرظتنملإ ةهجإوملإ
.مويلإ ةرهسس زولبلإ
يتيسس رتسسيل مجن نأإ ةراسشإÓل
تقفر ةيوق ةدوع ىلع مسصب
ىلع عقو امدعب  «نزتيسسلإ»

ةريرمت مدقو نيفده
نيتهجإوم رخآإ يف ةمسساح

دعب ةسسفانملإ فانئتسسإ ذنم
يوركلإ طاسشنلإ قيلعت ةرتف
 .انوروك ةحئاج ببسسب

طيمز.ع

 يحسصلإ لوكوتÈلإ قيبطت ةبوعسص ىلع تعمجأإ ةيدنأ’إ نأإ دكأإ

 «فافلإ ةصسائرل ةينلإ كلمأإ ’و ةيباختن’إ ةلم◊إ ‘ ريدن ضشينإر ام» :رإودم

               ةيراقلإ ةئيهلإ سسأإر ‘ اعإدسص لكسشت ةيقبتŸإ4ـلإ ت’و÷إ

1202 «ناكلإ» تايفصصت لامكتصسإ دعوم ديدحتل نإوج03ـلإ موي «فاكلإ» ـل بقترم عامتجإ

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

 يحصصلإ لوكوتÈلإ قيبطت ةيناكمإإ مدع ىلع عمجُت قرصشلإ ةيدنأإ
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يسس صسإ يسسلإ ىلإ تناك ةهجولإ اهدعب ^
؟إذامل ةرداغملإ مث نمو نيمسسومل دقعب
ا§HوM ضÄ©(رلا ي+ لÇÑ-ا ث©ô 0ل}F وJو
م6Ñوملا يD .. ن©م6Ñومل تEåوو ب©tgلاو+
ه©D ا°©0kõا ث©0 نوMò اH عور&ا نH ناF لو&لا
ةõ+ا61Hï لاو: رIwÄÑ ملو ةثلاثلا ةg-رملا

Hkkة©لا Fا ام&I°ا F°0&ا اÄÑد نDعا Dلا يgÜةلو
MوH§و اJو Hا Måkg7 رÑا د/ $ي(Mqي+ا F©ل ف
هدو8Ñå قMرíلا ق0ï م6Ñوملا ôل3 يD ا°Iاو
ل0kÓا+ دMد/ د>ا8Ñ قMرr D(اD°k يلاkلا+و
اHÿا .. دÿ©ÿ/ ناJÿر ىMÿgÿïÿ ةÿثÿÿلاÿÿثÿÿلا ةÿÿgÿÿ-رÿÿمÿÿلا
+ÿwÇÑÿض8و Hÿèÿردا-ÿل يÿõÄÑÿ6 ض6ا يÑÿي Dgåد
EÿÿودHÿÿل يÿõÿíÿرMÿق Fÿ°لا تÿtÿر ض6راEÿ0او مÿد
يMïرD ةد>اHÄÑ ل/ا نH $ي7Ñ لF تH°tو
<õى -tÇÑ©لا ى§+ا ل°kا)r اMدا نMت H6وÑام
م6Ñوملا يD اJدå+ $ي7Ñ لF ا°H°tو ا©(ا°.ا
بÿåلا مÿل Môرد6Ñÿ©ÿ ض6راÿtÿلا قÿkÿtÿلا يIÿاÿثÿلا

Fو ار©ثJو Hر.ا ا D8ا1 يÑاو ةIرا يDÉنا ض
ر©©è- ررEا ي°ÿåÿõÿ/ اHÿ وJÿو اÿ©ÿ:ا0ÿkÿ©ÿا نوFÿ&ا
DÿÿرMÿïÿاو يIÿkÿïÿل Dÿلا يÿ°ÿ§ÿاMÿلا ةÿى HÿلوÿدوMÿة
.نارJو
لوطأإ يف ةوإرمحلإ يف اهدعب رقتسستل ^
كنإ لو˘˘ق˘˘لإ ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل˘˘ه ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق ةد˘˘˘م
؟كانه كتحإر تدجو
+å0 دÇÑيلو <õا.و ى)ïي Hلا نÄÑ6 ض6ا يÑي

-ÿõÿïÿ©ت <ÿ9رÑÿا Hÿgÿ7اÑÿةر Hÿر ن)©Äض HدولوMة
م6ÑوH لوا رMåkg ناF ي}لاو ا+ا+ جاtلا نارJو
ة§/ولا تر1kا ث©0 قMرíلا ض6&ار ىõ> هل
Hg7اÑةر +åل3 دô ي&ا نود -íò©ر DÓ Mwíى
<õ©ô لاtةوارم H6ردÑة Fg©ةر Dي Fلا ةرïمد
قMرíلا 8Ñt©u ةDïاوملا ىõ> ي0í~I اH وJو
نòلو لFاÅÑملا ضåÉ+ نH يIاMå ناF ا§Ekو
Eا يرار-w{-ر+ هDلا عktيد Hد/ نMلاو دtدم
ضÿ°ÿíÄ+ يMÿïÿرDÿ دوEÿا نا فر7Ñÿ يÿل ناFÿÿ هÿÿõÿÿل
-qر+kي Hلا عÄÑ6 ض6ا يÑ0 ث©0 يïï°ا Hر-gة
.ÿÿلاÿÿثÿÿ0او ةÄÑÿÿد نDÿÿعا Hÿÿع Dÿض9ر
HÅÑÿراFÿة EÿراMÿو ةJÿو Hÿا /ÿåÿõÿ°ÿي
تاÿÿÜÿÿõÿÿåÿÿ- ىوHÄÑÿÿkÿÿ يDÿÿ نوFÿÿÿ&ا
يÿkÿلا تاوÄÑÿÿ°ÿÿلا لاوÿÿ: راIÇÑÿÿ&لا
EÉÑ©k§ا Hلا عtيرم .
فيك ةرواسسلإ بوسص ةوإرمحلإ ترداغ ^
؟راسشب يف كتبرجت ميقت
8Ñÿtÿ©ÿu اIÿkÿïÿõلا تÿ7 ىÑÿgÿ©ÿgÿلا ةÄÑÿةروا +ÿåÿد
H6اوÑر&لا يم+åة Dي DرMق HدولوMو ةJنار
ةDïر+ تلوا0 ىلو&لا ةJõولا }°H هõل دمtلاو
5HÓ)ي -ÅÑرMف <ïيد <õا ىFو ه/و لمJو
Hÿا /ÿåÿõÿ°ÿا Iÿtÿïÿق Hÿر-ÿgار ة+åة /åõk°ا Iل1د
-ÿراMÿx لاÿíÿرMÿق Hÿ6و&ا نÑÿا ع+ÿاو+ÿ8ا1 هÑناو ة
ةDÄÑا°ملا يD كراÅÑ- ةرH لو&ل تIاF ةÅÑg©gلا
لEا اراوHÅÑ ا°0ïï ا°Iا اد©/ رF}-&او ة©MïرDلا

Hÿÿا Mÿÿïÿÿلا <ÿÿ°ÿار ه)ÿع +ÿمÿا اIÿ°ÿ8و اÑÿõÿ°ÿل اÿرود

اgم©FÄÑ ةMÿوEÿ قرDÿ اÿ§ÿ°ÿ/اوو تاÿ>وÿمÿqÿمÿلا
يJõ&لاو يلوIèوòلا iوFÿõ اDÿ©ÿkÿو يIÿا~ÿkÿ°ÿلا
عH $ا/ ôل3 لEg لJ&اkلا نا امF يرÇÑملا
DرMق :°qملا ةèي+ر Dي -õô لاâوم> فورHا
-qة+ر FاIا تFرث Hار ن)å6ا ةÑkíتد H°§ا

Fار©ث FÄÑا+ï©§ا.
ل˘ه يدو˘ع˘سسلإ د˘حإ ع˘م ا˘ي˘لا˘ح د˘جإو˘ت˘ت ^
؟ن’إ دحل كرإوسشم نع صضإر تنإ

د0ا قMرD عH يراوHÅÑ ن> نلا دtل ض9ار
نItو ةثلاثلا ةg-رملا لItk نلاD يدوÄÑåلا
+ÇÑÿÿل ددÿÿåرو بEÿÿلا ةÇÑÿÿåÿÿلاو دوÿ{ي Mÿgÿïÿى
هIاو ة8Ñا1 م6Ñوملا ا}J يدا°õل لو&لا فد§لا
قõ-ا مل يIا امF تا$اïل01 ىو6Ñ قMg مل

ث©0 نH لو&لا رkg>او فدJ ي&ا $اïل21 لاو:
ىMÿgÿïÿ ر1ÿ©ÿ&لاو لو&لا اDÿ°ÿدDÿÿ§ÿ تاMÿÿدÿÿkÇÑÿÿلا
-ÅÑÿرMÿار فMÿلا ةÿqÿ~ا)ÿو رIòÿ0ا نوÄÑÿ6 نÑí©ر
.ةMدوÄÑåلا يD ا°J ا°kلودل

صسإرحلإ زربإ نم كنإ ىري ناك ريثكلإ ^
ع˘م ة˘بر˘ج˘ت ل˘قأ’إ ىل˘ع ق˘˘ح˘˘ت˘˘سست تن˘˘كو
؟بختنملإ
Jÿÿ°ÿÿكا -ÿíÿ8اÑÿ©ÿل Fÿثÿ©ÿةر +ÿwÇÑÿض8و EÉÑÿ©ÿة
ا§°> pدt-او مو©لا ي-&ا©6Ñ ي°:ولا بkw°ملا
تåg- ر1ÉÑ&لا ل©ÄÑkÜملا قوD تõم> يIوòل

ت5رÿÿ+و تدÿÿkÿÿ§ÿÿ/او تÿÿõمÿÿÿ>و
ق6Ñktا يI&ا+ ىرM ناF لòلاو
HòÿاIÿلو ةÿو <ÿن :ÿرMÿق Dÿ8رÑÿة
عورHÅÑ ق0 وJ اHوم> ةد0او

بH°kw ل©ثمk+ ب>ل وا ض6را0 ي&ل vوم:و
+ÿÿõÿهد Fÿ°ا تIÿkÿâÿا ر-ÇÑÿلا Hÿلا نÿمÄÑÿلو'وÿ©ÿن
ا}J يD لوE&ا يIاÄÑ> اH قMktï مل ôل3 نòلو
.ل©Fولا مIåو هõلا ي0ÄÑg ىو6Ñ فEوملا

لسضفأ’ ةريبك ةرجه انظح’ إرخؤوم ^
يدو˘ع˘سسلإ يرود˘لإ ىلإ ة˘لو˘ط˘ب˘˘لإ صسإر˘˘ح
؟كلذ صصوسصخب ةملك نم له
Iÿåÿ0ل مÿâÿ°ÿا Hÿ1'وÿار -ÿ°ÿïÿÓ Fÿgÿ©ÿل ارÿõtض6ار
يرودÿلا ة8Ñÿا1ÿو ÿwÿõÿ©ÿrلا ىÿلا نMÿ©ÿرÿ(ا~ÿqÿلا
ةM'ورو دMد/ يدt- ل/ا نH ا}Jو يدوÄÑåلا
م§ل ةÄÑg°لا+ iراkqلا نH دM~- ةدMد/ قاDا

عDر ىMgï ر©1&لاو لو&لا فد§لا هõل دمtلاو
ة6Ñارtلا ةم©E ىõ> د©F&اkلاو ة©°:ولا ةMارلا
فارk>لا ةدا§7Ñ لا°I ا°åõ/ اH وJو ةMر(ا~qلا
+ï6ردملا ةوÑلا ةq~ر(اMة.

ي˘˘˘ت˘˘˘لإ قرإو˘˘˘ف˘˘˘لإ ي˘˘˘ه ا˘˘˘˘م ^
يرود˘˘لإ ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سس
؟ةيجيلخلإ تايرودلإو يرئإزجلإ
ةMدوÄÑåلا ةلودلا نوFÿ يDÿ لÿثÿمÿkÿ- قراوÿíÿلا

لF ر©Dو- ىõ> لمå- لا~- لو لمå-و تõم>
يD ة9ÑÿاMÿرÿلا رMÿوÿkÿÜÿل ة6Ñÿgÿاÿ°ÿمÿلا فورÿâÿلا
ة©9ÑاMرلا قDارملا م§ل نمÉÑ- ي§D ةMدوÄÑåلا
D§°ا HثÓ ل M7ا د/وÑòا لا:ÓEا +wÇÑض8و
يD اIد°> د/اوHk وJ امõثi Hردkلا ة©9Ñر&ا
ةMïرÜ+ يÅÑمM $ي7Ñÿ لFÿ يEÿ°ÿد8Ñÿ رÿ(ا~ÿqÿلا
6ÑÿõÄÑÿو ةHÿ°ÿâÿمÿة <ÿõÿلا ىÿåòÄض Dÿلا يq~ر(ا
ةردïملاو تا©IاHò)لا ا§Mدل قرíلا لF ضÄ©ل

<õى -ÄÑ©©لا رgÜ9 ةلوÑل3 ىلا فô HÅÑòل
ر(ا~qلا+ ةIراHï ا°J اMgرï- رDوHk ر©= لاوH&لا

يD لاMï امF ة°©åqلا ا°Mدل ا°Iا د©F&لا اHوم>
مامJÿkلا ىو6Ñÿ ةÿلودÿلا ىÿõÿ> اHÿو نÿÓ<ÿgÿ©ÿلا

ة9ÑÿاMÿرÿلاÿ+ جورÿwÿلا ةFÿ©ÿíÿ©ÿ يDÿ رÿÿkÿíòÿ©ÿلاو
مJدIïõ نا ب©> ضDõ©Ä ن0ÄÑلا ىلا ةMر(ا~qلا
Dي Hلث J{لا ه&Hلا روkي -ÄÑمu ا°ل +òÄÑب
H°kwg6 تاÑ°©ةد©/ ة.
ىلإ ةدوعلإ يف ركفت له ةحإرسص لكب ^
؟رئإزجلإ

Fÿ7 لÑÿي$ +ÿلاÿمòÿkÿوi 1اÿا ي(HòÿاIÿ©ÿلا ةåةدو
-gïو ىD©6 ةرÑ°د°> ىر I§اM6وملا ةÑم .

ىل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘سصت ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ نإ لا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ^
؟كتامدخ
8Ñÿÿÿtÿÿ©ÿÿu Jÿÿ°ÿÿا كا-ÇÑÿÿتلا Hÿÿع HÄÑÿÿلو'وÿÿي
ا}Fÿÿو ةMÿÿدوÿÿÿلوÿÿÿمÿÿÿلا
+åÉلا ضíىر1&لا قر

ن©ô 0ل تEõ اHوم>
Mÿÿÿ°ÿÿkÿÿ§ÿÿلا يÿÿمÿÿ6وÑÿÿم
6Ñ°åلم <õ6ارد ىÑة Fلا لå8ا1 ض9ورÑناو ة
يدوÄÑÿåÿلا يرودÿلا نHÿÿ ىر1ÿÿ&ا ض9ورÿÿ> يÿÿل
.اMÉÑ&ا

ة˘سسإر˘ح ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل كتإرو˘˘سصت ي˘˘ه ا˘˘م ^
؟رئإزجلإ يف ىمرملإ
ةداDا ا§IاHò)ا+ ةدMد> بJاوH ا§Mدل ر(ا~qلا
ب8ÑاHÿ°ÿ وا ة6Ñÿارÿtÿلا يDÿ $او6Ñÿ بÿÿ°ÿkÿwمÿÿلا
ا°qåõ- ة©+اMq)ا تار7Ñ'وH كا°J نا دkï>ا ىر1&ا
IÄÑkí©د Hلا م§ل ض6ار0 نïةرد <õنا ى MòوIاو
HÄÑkïgلا لòةر Dلا يq~ر(ا.
ة˘فÓ˘˘خ ىل˘˘ع ردا˘˘ق هإر˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ^
؟Óبقتسسم يحلوبم
Iåم J°كا Dلاq~ل نا~1 ر(اõاومJ6و بÑ©ي-&ا
ة6Ñار0 بÇÑ°مD ا§°H د©6Ñ°ÄÑkí ي}لا تEولا
طDÿï يÿtÿلوHÿgÿ ىÿõÿ> رMÿ°ÿtÇÑÿ نÿل ىHÿرÿمÿلا

HÄÑÿkÿïÿgÿÓ +ÿمÿنا ا Jÿ°ÿكا Hÿن Jÿم Dÿي -ÇÑÿد>ا
HÄÑÿÿkÿÿمÿو رMÿåÿمÿõÿنو <ÿõÿى -ÿÜÿوMÿا رIÿíÄÑÿ§ÿم
.رwÉÑلا عH ة+رq- نH ةداÓ6Ñkíل

ي˘ن˘طو˘لإ بخا˘ن˘لإ ه˘ق˘ق˘˘ح ا˘˘م ي˘˘ف كيأإر ^
؟بختنملإ عم يسضاملب لامج
Hÿÿا <ÿqÿ~ <ÿن -ÿtÿïÿ©ÿïÿه Hÿرد+ÿنو Hÿاور <ÿõÿى
ماEÿ وJÿ ةرFÿgÿ©ÿ ةدHÿ يDÿ يÿ°ÿ:وÿلا بÿ°ÿkÿwمÿلا

+ÿÿkÿÿtÿïÿ©ÿïÿه Dÿي Hÿةد
EÇÑÿ©ÿةر Dÿلاÿمÿ°ÿkwب
ةÿ§ÿ/او هÿÿل ى9Ñÿÿtÿÿا

/ÿÿ©ÿÿةد Dÿÿïÿÿد <ÿÿمÿÿل <ÿÿõÿÿى FÄÑب Hÿqÿمÿو<ÿة
نHÿ اMÉÑÿ&ا لÿمÿ>و لDÉÑÿا لÅÑòÿ+ اMÿ°ÿ§ÿوòÿ-و
ر(ا~õqل ىدJا ة©°kïلاو ة©°íلا ي0او°لا ع©م/
دkï>ا هõل دمtلا ير(ا~/ لF ىõ> يلا= بïل
يD ب6Ñا°ملا ل/رلا ةلوHï ه©õ> قÜg°- هIا
.ب6Ñا°ملا ناòملا

تا˘˘˘عا˘˘˘˘سسلإ ي˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’إ ^
صسأإر ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘قو˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لإ ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’إ
؟كلذ يف كيأإر ام يلحملإ بختنملإ
Jو FÓ<و بF0 ي+رمïلا قòر©ث Hلا عòةر

ة©tõملا ةرòلا ض6&ار ىõ> ه°©©å- م- ةMر(ا~qلا
Iÿkÿمÿ°ÿل ىÿلا هÿkÿوDÿ©ÿو قHا <õلا ىq6 ع©مÑىو
HÄÑاIه-د Hل/ا ن Dku اDد/ قاMل ةدõwÉÑر
DÓ -°ÄÑلا ىq~6 ر(اÑkòنو +õاد H°âل امõÅÑنا
نH ر©ثòلا ن©tÄÑ- ىو6Ñ ا°©õ> اHو2202
ا©Dïاو-و اد©/ نوMò بH°kw ق©ktïل بIاوqلا

Hÿلا عÿمÿ°ÿkÿwلو&لا ب MÄÑÿمÿu +ÿ6لاÑÿkÿíةدا Hن
+ÿåÉض <ÿ°ÿ8اÑÿهر -ÿtÄÑÿgÿل اÿمÿا Mÿ°kâلا رwÉÑر
HÄÑkïgÓ.
؟برسسملإ ليجسستلإ ةيسضق يف كيأإر ام ^
M0 اÄÑهار Mي1ا ا Itن Hkر1&اMن +ÅÑòل Fg©ر
Dي Hلث J{لا ه&Hرو J°ا كا&Iض6ا ;õو اومDقر
-ÿÿåÿÿ9رÑل تÿÿkÿÿر-ÿÿ©ب HÿÿgÿراMÿلو تاÿم Mÿkÿtÿكر
ةرMدÄÑkملا ملا> يD نÿõÿ©ÿ>اÿíÿلا نÿ©ÿلو'وÄÑÿمÿلا
يD دMد0 نH د©+ iرÉÑلا م- ول هIا دkï>ا
ن> اد©å+ مو©لا ا°òل ةر©1&لا رåÅÑلا م6Ñاوملا
مو©لا ي-وÇÑلا بMرkÄÑلا ة©EÉÑ ن> ثMدtلا

Fلا كر- ب/و امåةلاد -kىلو HqارJل اòنو
Dلا ملا> يòلا ةرq~ر(اM9ا ةÑtى Fل Hن Jب
ي}لا رHلا ة9ÑاMرلاو ةرòلا ن> pدi Mktدو
/å8&ا لÑtاi لاòíتا$ا Mgkåناد©ملا ن> نود
.ي9ÑاMرلا

؟ كرإوسشم يف ىركذ نسسحإ ^
ف6ÑÿÜÿ©ÿ قاDÿو عi Hÿرÿåÿلا ض6&اMÿr +òÿوÿÿkÿÿkÿلا
لJÿÿ&اÿÿkÿÿلا ياد ن0ÄÑÿÿ©ÿÿ رIÇÑÿÿ عHÿÿ دوÇÑÿÿÿåÿÿÿلا
راوÅÑملا ا}Fو ةرواÄÑلا ة7Ñg©g عH يMwراkلا
ةMراïلا ةFراÅÑملاو ي6Ñ ض6ا يÄÑلا عH ع(ارلا
نH ةMÿرÅÑÿ> لاوÿ: يداÿ°ÿلا ىÿõÿ> ت+اÿ= يÿkÿلا
يD تاMر3F ىÿgï- اFÿõÿ§ÿ يJÿ اHÿوÿمÿ> نÿ~Hÿلا

HÅÑراوIملا اk9اوÑع .
؟كرإوسشم يف ىركذ أإوسسأإ ^
Fل3 ناô Dا ي-tلا داtن©0 ض7ار -õï©ت +ÜاEة
مل ةõ+اi 11Hï اJر.ا ىõ> تEgو> $ارم0

ة8Ñÿاô 1ÿل3 ب6Ñÿg مDÿ§ÿا
اÿ©ÿ>ر7Ñÿ ناFÿ اDÿ°ÿدJÿ ناو
تEولا ôل3 يD نا دkï>ا
اددHÿÿkÅÑÿÿ ناFÿÿÿ ناIÄÑÿÿÿلا

Iا>و Hا Dلا يïو تارارDòو ترEk§0 اkى Dي
ةõ(اåلا ةEÿíو ةMÿاÿ°ÿ§ÿلا يDÿ نòÿلو iاIÄÑÿtÿلا

Hå6 يÑمtلا+ يل تåرد- ةدوMq©ا .
؟ ةريخأإ ةملك ^
ا°7Ñkïا دDï لاÇÑ-لا ا}J ىõ> ار©ثF كر7Ñòا
ا}J اIرداMè نا ى°م-&ا امF ةMر(ا~qلا $او/&Óل
اJارHq ىلا ةا©tلا دوå- نا هõلا و>دI $ا+ولا
يkلا ةMدI&لا لF ر7Ñòا نا دوا امF يÜg©åلا
اÿgÿkÿ°ÿثMÿ يÿ+ر اJÿرJÿ©ÿاÿمÿ/ ى0ÿkÿو اÿ§ÿل تÿÿåÿÿgل
.ه-اFر+و ىلاå- هõلا ةم0رو مõ©ò> مÄÑÓلاو

صشامر ماسشه :هرواح

لبق نم رسضخلإ ىلع ترم يتلإ ةينفلإ مقإوطلإو ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ يلوؤوسسم ىلع امقان إدب

«نيبردملإ نم ريثكلإ هنع زجع ام ققح يصضاملبو يتوصصلإ ليجصستلإ ةيصضق يف ديدح نم ديب برصضلإ تاطلصسلإ ىلع» :ضشاتان فوؤورلإ دبع

نويلحملإ نوكيل ةرقوب ةدناصسم انيلع»
«لوأ’إ بختنملإ نإزخ

يدوعصسلإو يرئإزجلإ يرودلإ نيب قرافو لماع مهأإ ميظنتلإ»
«Óبقتصسم يلحملإ يرودلإ يف يحلوبم نم ريثكلإ كانهو

يئاعدتصسإ مدع نع هيف ثدحتأإ يذلإ مويلإ يتأايصس»
«ليكولإ معنو هللإ يبصسح مهل لوقأإو رصضخلل

ةلوطبلإ نم اصضورع كلمأإ»
«مصسوملإ ةياهن يف اهصسردأاصسو



ةــــنصصرق

تإرإرق راظتنإ يف
ةحصصلإ ةرإزو

ي˘ف ةر˘يد˘ت˘سسم˘لا قا˘˘سشع ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ة˘ح˘˘سصلا ةرازو تارار˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
نأاو ةسصا˘خ ،ا˘ه˘مد˘ع ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ار˘ي˘ب˘ك ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي بقر˘˘ت˘˘لا
دوعسصلا ةقرو بعلت يتلا ةيدنأÓل
يتلا تارارقلا يهو لوزنلا اذكو
غولب يف ة˘يد˘نألا ر˘ي˘سصم دد˘ح˘ت˘سس
تديازت طوغسضلا نأا ركذي ،اهفادهأا
ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب

تادا˘˘ح˘˘تلا رار˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
.ةيبرغملاو ةيسسنوتلا و ةيرسصملا

1202 يف ةزهاج ةيرئإزجلإ بعÓملإ
ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا
تاقاقحت˘سسÓ˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
يلع ديسس ددسش ،ةمداقلا

با˘ب˘سشلا ر˘يزو يد˘˘لا˘˘خ
ةرورسض ىلع ةسضايرلاو
اه˘م˘ي˘ل˘سست ي˘ف عار˘سسإلا
ى˘ل˘ع لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف
يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ضشما˘ه
ريفسسلا عم ريزولا عمج
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘سصلا

ميلسست نا˘فر˘ط˘لا ق˘ف˘تاو
،1202 ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘˘لا

ضسأا� رارغ ة˘فا˘سضت˘سسل
نييلحم˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا

با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لألا ةرودو
.ةيطسسوتملا

يهني ينإرمع
ضسنابصسوصسلإ

ديدج˘لا برد˘م˘لا ع˘قو˘ي نأا اد˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘م
ةيسشع هدقع ينارمع رداقلا دبع ميدقلا
ةسصاخ ةرادإلا يبرقم ضضعب بسسح مويلا

ضسلجم اذكو رابآلا ةكرسش يلوؤوسسم نأاو
ءو˘˘سضلا او˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘ق او˘˘˘نو˘˘˘كي ةرادإلا
ل˘جأا ن˘م ،ر˘ي˘˘سسم˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘ل˘˘ل ر˘˘سضخألا
ضشتو˘كلا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘سس كلذ˘˘بو ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
نأا ركذي هراظتنا لاط يذلا ضسنابسسوسسلا
ةلوط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا لا˘ح ي˘فو برد˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا و˘˘ه نو˘˘˘كي˘˘˘سس
.ةينفلا ةسضراعلا

 فإرتح’إ نم هومرح

ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو ةرادإا ضضفر لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةرربم ،ةسشغ بعÓل ةمداقلا ضضورعلا
هتامدخ ىلإا ةسسام ةجاح يف اهنأاب رارقلا
مل يذلا رمألا وهو لبقملا مسسوملا يف
ةبرجت ضضوخ دوي هنوك ينعملا بجعي
بل˘ط يذ˘لا ي˘كي˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
لكسشب قلأات بعÓلا نأا ركذي هتامدخ
ة˘سصا˘خ ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ث ي˘˘ق˘˘لو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘ت˘لا ه˘فاد˘هأاو ة˘م˘سسا˘ح˘لا ه˘تار˘ير˘م˘˘ت˘˘ل
.ةهجاولا ىلإا قافولا تداعأا

 ةرفصشملإ يحلوبم ةلاصسر

يحلوبم باهو ضسيار اهثعب ةرفسشم ةلاسسر
ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘ح
اريثم ،رييغتلا تقو ناح اهيف لاق «مارغتسسنا»
را˘سصنأا ىد˘ل تلؤوا˘سست˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا كلذ˘˘ب
نوكت نأا نم فوختلاو ،قافتإلا يدان يبحمو
ن˘م ه˘ل˘ي˘حر˘ل ةرا˘سشإا ة˘با˘ث˘م˘ب م˘هد˘ئا˘ق ة˘˘لا˘˘سسر
ةلاسسر ،ةلبق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘سص
.ةرفسشملا يحلوبم

يصضإرتلاب قÓط

ىيحي نب دمحم قاحتلا نم رهسشأا6 رورم دعب
ةرادإا تما˘ق  ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو يدا˘ن فو˘˘ف˘˘سصب
يمسسرلا هباسسح ربع يمسسر نايب رسشنب قافولا
،«كوبسسيف» يعامت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف
قباسسلا بعÓلا دقع خسسف هلÓخ نم تدكأا

نع هلزانت دعب ،يسضارتلاب ،ةمسصاعلا داحتل
.هتاقحتسسم نم ءزج

qarsana@essalamonline.com
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«وكيتاملإ» يف تإءاقل اهورود ةلوطبلإ وبع’
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ة˘˘مزألا ما˘˘مأا
ةلوطبلا وبعل اهي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي
ةيحا˘ن˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حيسضوت مدع ببسسب ،ةيسسفنلا
ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘يؤور˘˘˘˘لا
رر˘ق ه˘مد˘ع ن˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسلا
ءار˘جإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت
مهل حمسست ةيدو ةيرود تاءاقل
ىتح ةيسسفانتلا ةقايللا ءاقبإا يف
ل˘ق˘ن˘ت˘ي ى˘ح˘سضأا ن˘م كا˘ن˘˘ه نأا

نيع ىلإا ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘م Ó˘ث˘م
ةارا˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م نور˘˘˘˘كف
ةيميمح ءاوجأا يف م˘ه˘ئا˘قد˘سصأا
فقوت تاطوغسض مهنع دعبت
.تاريسضحتلا ىتحو ةلوطبلا
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م’وغ ةدوعب ديعصس يلابيلوك
ود˘ي˘لا˘خ ف˘˘خ˘˘ي م˘˘ل

يلود˘لا ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
عفادمو يلاغن˘ي˘سسلا
ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘˘ن

ةغلابلا هتداعسس نع
ةدو˘˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
يزو˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نيدايملا ىلإا ملوغ
،ليو˘ط با˘ي˘غ د˘ع˘ب
يلابيلوك ناكو اذه
ربع ةديرغت رسشن دق
«رتيوتلا»
ه˘ل˘ي˘مز ضصو˘سصخ˘ب
ملوغ يزوف يليمز ةدوعب ادج ديعسس انأاو ،ىوتسسملا يف ةارابم انسضخ دقل »:Óئاق يرئازجلا
.ةمسساح ةريرمت ميدقتب اهيف مهاسس يذلاو ةيوق ةدوع لجسس دق ملوغ ناكو اذه ،«بعÓملا ىلإا
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 مسسوملإ ريسصم ددحيسس طسسولإ قرف عم عامتج’إ

 مصسوŸإ Òصصم ددحيصس طصسولإ قرف عم عامتج’إ

ةمسصاعلإ دا–إإ ةنيطنسسق بابسش دإدزولب بابسش

 بقللإ لينب قحأ’إ دإدزولب بابسش قيرف نأإ دكأإ

بجي..Óح ضسيل مصسوŸإ ءاغلإإ: جإرجر
انقح نمو ›ا◊إ بيتÎلإ دامتعإ

  ةيبرعلإ ةقباصسŸإ ‘ ةكراصشŸإ

طقف تاطلصسلإو ةرإزولإ ديب ةلوطبلإ فانئتصسإ رإرق نأإ إودكأإ^يحصصلإ لوكوتÈلإ قيبطت ةيناكمإإ مدع ىلع عمجُت قرصشلإ ةيدنأإ^

ليجصستلإ ةيصضق»^«فافلإ ةصسائرل ةينلإ كلمإ ’و ةيباختن’إ ةلم◊إ ‘ ريدن ضشينإر ام» :رإودم^
«ةيصضايرلإ ةبوقعلإ اهدعب ررقنصسو ةلإدعلإ دنع يتوصصلإ


