
40 صص

هرعسس إوعفر نيذلإ راجتلإ لهمأإ
اهسضيفخت ةداعإل اعوبسسأإ

امهتم51 ةمكاحم ليجأات
حلاشصل سصاخششأ’ا دينجتب

 «سشعاد» ميظنت
50 صص
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دسض ةيبيدأات Òبإدتو فلŸإ ‘ ققحي كردلإ
زا‚إلإ ةءإدر ‘ مهطروت هبتسشŸإ ÚلوؤوسسŸإ

ءاسضتقلإ دنعو ايئانثتسسإ اهب ناعتسسي

ىرخأإ ¤إإ ةيلو نم ةباجتسسلإ بسسن نيابت

نؤلششي يئادتبإ’ا ةذتاشسأا
Êاثلا مؤيلل سسرادŸا

راؤ◊اب نؤبلاطيو ايلاؤت
30 صص

دÓبلإ بونج Èتعم ددع قوفنو يسشإوŸإ ناعطق Úب تاباسصإلإ تإرسشع ليجسست

تناخ لافطأإ6 ـل مأإ امهإدحإإ ناتأإرمإإ مهنيب نم
يباهرإلإ ميظنتلإ إذه رسصانع دحأإ عم اهجوز

نفعتلإ نم ةمدقتم ةلاح ‘ تناك

طبشضو اشصخشش34 فيقؤت
ةيعابر تابكرم5و تانحاشش5

بؤنجلا ىشصقأاب عفدلا

«ةلطزلإ» نم ةيمك زجحو تإردخم تانوراب3 ـب ةحاطإلإ
ناسسملتو جربلإو راسشبب تاسسولهملإو

50 صص

حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ةرإزو تدافأإ
ءوجللإ م˘ت˘ي˘سس ه˘نأإ ،صسمأإ ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسŸإ
،ةسصاÿإ ةسسإر◊إ تاكرسش تامدخ ¤إإ
ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلإ تآا˘˘˘سشنŸإ ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح نا˘˘˘م˘˘˘سضل
«ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإ ل˘˘˘ك˘˘˘سشب» Úمد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسŸإو
د˘يÛإ د˘ب˘ع نا˘كو.«ءاسضتقلإ د˘ن˘ع»و
قر˘ط˘ت د˘ق ،ة˘يرو˘ه˘م÷إ صسي˘ئر ،نو˘ب˘ت

د˘ق˘ع˘˘نŸإ ءإرزو˘˘لإ صسل‹ لا˘˘غ˘˘سشأإ لÓ˘˘خ
ي˘سسرا‡ د˘سض ف˘ن˘ع˘لإ ةر˘ها˘ظ˘ل إر˘˘خؤو˘˘م
.تايفسشتسسŸإ ‘ ةحسصلإ

:ةراجتلا ريزو
سسايكأ’ا بيلحل عيب ’»

«جد52 نم رثكأاب
30 صص

اهلقثو اندÓب ةيقإدسصم نأإ تدكأإ
ةردابŸإ حا‚إل نامهم نÓماع يسسامولبدلإ

ينطؤلا قافؤلا ةمؤكح
Úب راؤح ةماقإاب بحرت

رئاز÷ا ‘ Úيبيللا ءاقرفلا

بلاط ةثج ىلع رؤثعلا
ةماقإ’ا ‘ هتفرغب

لجيجب ةيعما÷ا
50 صص

رئاز÷ا عم ةديدج ةحفشص حتف ديرن :يشسنرفلا ةيجراÿا ريزو
ادد‹ رئاز÷ا باؤبأا قرطي نؤعاطلا
يرا÷ا يفناج رهشش فشصتنم هيف عرشش يذلا ءادلا اذه دشض حيقلتلا جمانرب نم اوديفتشسي ⁄ نؤلاؤم^

30صصاهل يغسصتو اندÓب مÎ– اسسنرف نإإ لاق

ةهجاؤŸ كرحتي دارج
زا‚’ا بؤيع ةرهاظ

ةملشسŸا تانكشسلا ‘

40 صص

ةشصاخلا ةشسارحلا تاكرشش
تاشسشسؤؤملا لك يطغت نل

نطؤلا ربع ةيحشصلا

40 صص

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ةفاظنلا لامعل ىرششب

تاشضيوعت نم «موك تان» لامع دافتشسا
ام ذنم اهب نوبلاطي يتلا ىودعلا ةحنم
لك اهب رفظيشس يتلاو ،ةنشس61 نع ديزي

بشسنب ءانثتشسا نود نم ةشسشسؤوملا لامع
،هاشضاقتي يذلا رجألا بشسح لك ،ةتوافتم
تاباشسح يف يعجر رثأاب اهبشص متي نأا ىلع
قلعتملا يعجرلا رثألا نع Óشضف ،لامعلا
جوت رارق يف ،روجألا نم ةئاملا نم51ـب
ةشسشسؤوم ةباقن ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ب لو˘ط˘م ًءا˘ق˘ل
.ةرادإلاو «موك تان» ةفاظنلا

! .. ةلاقتشسا برغأا

اندوعي مل اهعون نم ةديرف ةجرخ يف
ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم مد˘˘قأا ،ا˘˘نو˘˘لوؤو˘˘شسم ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘يد˘م ،ي˘ششا˘ي˘ع˘لا
م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ،راردأا˘ب ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘شصل˘˘ل
ةلاقتشسا ةلاشسربو يف هبشصنم نم هتلاقتشسا
لكل اههجو «ةبيرغ» اهنأا اهنع لاقي ام لقأا

،ةيلولا يلاوو ،ةحشصلا ريدم ،ريزولا نم
يف رييغت نم هنكمت مدعب هرارق اهيف ررب

،تاونشس5 يف ريغُي مل ام رهششأا3 فرظ
َنيِذsلا sنِإا» ةينآارق ةيآاب اذه همÓك قفرأاو
َميِف اوُلاَق ْمِهِشسُفنَأا يِمِلاَظ ُةَكِئÓَمْلا ُمُهاsفَوَت

ِضضْرَألا يِف َنيِفَعْشضَتْشسُم اsنُك اوُلاَق ْمُتنُك
اوُرِجاَهُتَف ًةَعِشساَو ِهsللا ُضضْرَأا ْنُكَت ْمَلَأا اوُلاَق
ْتَءا˘َشسَو ُم˘sن˘َه˘َج ْم˘ُهاَوْأا˘َم َك˘˘ِئ˘˘َلْوُأا˘˘َف ا˘˘َه˘˘ي˘˘ِف
.«اًريِشصَم

تارامثتشسإا Òشصم ام
؟.. ايبيل ‘ «كارطانؤشس»

ايبيل يف ةيدرتملا ةينمألا عاشضوألا تحشضأا
دد˘ه˘ت ،مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي اد˘ي˘ق˘ع˘˘ت دادز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
يف «كارطانوشس» تارامثتشسا رششابم لكششبو
ة˘طا˘شسو˘لا دو˘ه˘ج م˘غر ،ق˘ي˘ق˘ششلا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
ىلعو لودلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

،ضسلبارط يف مÓشسلا لÓحإل رئازجلا اهشسأار
ضسولجلا ةرورشضب ةعزانتملا فارطألا عانقإاو
د˘ح˘ل ثد˘ح˘ي م˘ل ا˘م و˘هو ،راو˘ح˘لا ة˘لوا˘ط ى˘لإا
.ةعاشسلا

عنشصت رئاز÷ا
! .. تارئاطلا

ةددعتملا ةينطولا ةشسردملا نم تاراطإا دكأا
ر˘ئاز˘ج˘لا نا˘كمإا˘ب ه˘نأا ،ضشار˘ح˘لا˘ب تا˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
دوجو لظ يف ،تارئاطلا عينشصت يف  عورششلا

ة˘عا˘ن˘شصلا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ما˘ه ة˘ي˘ن˘˘طو تار˘˘ب˘˘خ
اروطت فرعت يتلا كينورتكلإلاو كيناكيملاو
ل˘ه˘ف ،تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ار˘م˘ت˘˘شسم
NI EDAM ةرئاط جتنتو اندÓب اهلعفتشس
.. AIREGLA؟.

qarsana@essalamonline.com
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 ناÈŸلا ¤إا دارج رŒ ةيبرعلا
،ينا˘م˘لر˘ب˘لا بئا˘ن˘لا ل˘شسار

،لوألا ر˘يزو˘لا ،يوا˘شش ر˘ها˘ط
Óئا˘شست˘م ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
لامعت˘شسا نو˘نا˘ق ر˘ي˘شصم ن˘ع
يف ردشص يذلا ةيبرعلا ةغللا
قبشسألا ضسيئرلا مكح تاونشس
نمشضتملاو ،لاورز ن˘ي˘ما˘ي˘لا
ةيبرعلا ةغللا لامعتشسا ميمعت
ةيمومعلا تارادإلا لماك يف
لو ثدحي ل ام وهو ،ةلودلل
ن˘˘ع Ó˘˘ئا˘˘شست˘˘م ،ه˘˘ب مز˘˘ت˘˘ل˘˘˘ُي
يو˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا

مايقلا ىلوألا ةرازولا حلاشصم
نوناقلا قيبطت لجأا نم اهب
.ركذلا فلاشسلا

 ةمهلا دلؤُي طغشضلا
تا˘˘ف˘˘قو˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘ي

فكع يتلا ةيجاجتحلا
ي˘ف ا˘ه˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
وبتتكم ةريخألا رهششألا
نم نيمداقلا «2 لدع»
نطولا تايلو فلتخم
ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأا
ي˘ف ن˘يد˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘شسب
اوعفر يتلاو ،ةمشصاعلا

،بلاطملا ديدع اهلÓخ
لا˘م˘ك ة˘م˘ه تكر˘ح د˘ق
نكشسلا ريزو ،يرشصان
تجار ثي˘˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘خأا
هجتي هنأاب لوقت ةريخألا

د˘ي˘ع˘˘شس ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإل
ضسأار ى˘ل˘˘ع ن˘˘م ،ة˘˘بور
ضسأارب اشضيأا فشصعتشس عاطقلا يلوؤوشسم طشسو ةعشساو تارييغت ةلمح راطإا يف ،لدع ةلاكو
.ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةشسشسؤوملل ماعلا ريدملا ضسيئرلا ،ميرك ةربشش قÓف

! .. رئازجلل ةنت‡ اكيرمأا
ن˘ع ،ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘˘يلو˘˘لا تر˘˘ّب˘˘ع

ريرحت اهدوهج لشضفب مت يّتلا ،رئازجلل اهنانتما
9791 ةنشس اوزجتحا نيذلا نييكيرمألا نئاهرلا
قÓطإا متي نأا لبق  ،نارهطب نطنششاو ةرافشس يف
يف ءاجو ،1891 ةنشس نم يفناج02 موي مهحارشس
يف اهتاحفشص ىلع ةرافشسلا هترششن ويديف عطقم
قÓطإا مت مويلا نم ًاماع93 لبق» ،«كوبشسيافلا»
ةدمل نيزجتحم اوناك ايكيرمأا ايشسامولبد25 حارشس
دعب ،نئاهرلا ريرحت مت«تعباتو ،«ناريإاب ًاموي444
زهتنن ،ةيرئازجلا ةطاشسولا لشضفب ،ةريبك ةاناعم
تايلولل قيمعلا نان˘ت˘ملا دد˘ج˘ن˘ل ة˘ح˘نا˘شسلا هذ˘ه
.«رئازجلل ،ًةموكحو ًابعشش ،ةيكيرمألا ةدحتملا

! .. ةبيورلا ‘ ناÒثلا ةعراشصم
عراو˘˘شش ضضع˘˘ب تلو˘˘ح˘˘ت

ضسمأا حابشص ةبيورلا ةنيدم
،ناريثلا ةعراشصمل ةبلح ىلإا

جئاه روث رارف ةيفلخ ىلع
راثأا ام ،ةن˘يد˘م˘لا ح˘بذ˘م ن˘م
ةراملاو ناكشسلا طشسو اعله
دنجتيل ،ةما˘ع˘لا قر˘ط˘لا ي˘ف
ي˘بر˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘هد˘˘ع˘˘ب
ن˘˘ي˘˘فرا˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو را˘˘ق˘˘بألا
اذه ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا بي˘لا˘شسأا˘ب
نيذلا ،تاناويحلا نم عونلا
.هب كاشسمإلا يف اوحجن



ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ل ةرا˘˘˘˘يز لوأا ي˘˘˘˘˘ف
رئاز˘ج˘لا ى˘لإا ا˘شسنر˘ف ة˘ي˘جرا˘خ
يبعششلا كارحلا قÓطنا بقع
ةدهعلا عورششم طقشسأا يذلا
عولخ˘م˘لا ضسي˘ئر˘ل˘ل ة˘شسما˘خ˘لا

يتلاو ةقيل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
يت˘لا ا˘شسنر˘ف ن˘م م˘عد˘ب تنا˘ك
ايازملا ضضع˘ب˘ب ى˘ظ˘ح˘ت تنا˘ك
كارحلا ل˘ع˘ج ا˘م ة˘يدا˘شصت˘قلا
ة˘˘حار˘˘شص بلا˘˘ط˘˘ي ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
رظنلا ةداعإا وأا ةعيطق ثادحإاب
تثعب اشسنرف عم تاقÓعلا يف
ىلع ةيشسنرفلا تاطلشسلا ضسمأا
يذ˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘جرا˘خ ر˘يزو نا˘شسل

ةيشسايشس لئاشسرب رئازجلاب لح
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ىد˘˘م زر˘˘˘ب˘˘˘ت
نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقÓعلا

ثي˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ه˘تر˘ظ˘نو
ي˘شسنر˘ف˘لا لوؤو˘˘شسم˘˘لا حر˘˘شص
ضسي˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا يذ˘˘˘˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ر˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘قو˘˘˘ب ير˘˘˘ب˘˘˘شصو
هدÓ˘ب نأا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا
ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘غ˘˘شصت
اه˘ف˘قاو˘م مر˘ت˘ح˘تو ا˘ه˘مر˘ت˘ح˘ت
ا˘يا˘شضق˘لا د˘يد˘ع ي˘ف ةد˘يد˘شسلا

ةمزأا اهنم ةيلود˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لاو
دكأا ضساشسألا اذه ىلعو ايبيل
رئاز˘ج˘لا ع˘م م˘ي˘ق˘ت˘شس هدÓ˘ب نأا

نأا فرتعا امك ةيوق دج ةقÓع
ملشسو نزاوت ةوق دعت رئازجلا
ةدايشس مارتحاب مزحب كشسمتت
ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا راو˘˘ح˘˘لاو لود˘˘لا

ثاد˘حألا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف كلذ˘˘ل
ه˘جو ى˘ل˘عو ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘لود˘لا
ثاد˘˘˘˘˘˘˘حألا ضصو˘˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
رئازج˘لا ر˘ه˘شست˘شس ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

قيشسنت ىلع لاق امك اشسنرفو
قلعتي اميف اميشسل امهدوهج
ف˘قو رار˘قإل ي˘ب˘ي˘ل˘لا عاز˘ن˘لا˘ب

م˘˘˘يد˘˘˘ت˘˘˘شسم را˘˘˘ن˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘طإل
،يشسايشسلا راوحلا فا˘ن˘ئ˘ت˘شساو
ناكرحتيشس نيدلبلا نأا ادكؤوم
دوهجلا لشصاوت˘ت ى˘ت˘ح ا˘يو˘شس
لÓ˘خ ا˘ه˘تر˘ششا˘ب˘م تم˘ت ي˘ت˘لا
اهيف كراشش يتلا نيلرب ةودن
نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘˘لا

ي˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ن˘˘قأاو
ىلع ةمئاقلا رئازجلا ةبراقمب
عم يشساي˘شسلا راو˘ح˘لا دا˘م˘ت˘عا

ضضفرو فار˘˘˘˘طألا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
يب˘ن˘جألا ير˘كشسع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

امييقت هبشسح نا˘ير˘ج˘ي˘شس ا˘م˘ك
ضساشسأا ىلع ل˘حا˘شسلا ة˘لأا˘شسم˘ل

يف لثمتملا كرتششملا فدهلا
.باهرإلا ةحفاكمو نمألا

نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ضصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘بو
نا˘˘يردو˘˘˘ل دا˘˘˘ششأا ،ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا
ضسيئر هنع رّبع يذلا حومطلاب
د˘ب˘ع د˘˘ي˘˘شسلا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
حÓشصإا ثادحإل نوبت ديجملا

ةماقإا ةداعإاو رئازجلا يف قيمع
ثعبو تايرحلاو نوناقلا ةلود
ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط دا˘˘شصت˘˘قلا ع˘˘يو˘˘ن˘˘˘تو
اه˘ن˘ع ر˘ّب˘ع ي˘ت˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل˘ل
ه˘ماز˘ت˘لا اذ˘˘كو نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
حور را˘طإا ي˘ف دÓ˘ب˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب
ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل راو˘˘˘ح˘˘˘لا
مه˘ئارآا ءاد˘بإا ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ابرعم تاحÓشصإلا هذه نأاششب

ضسيئرلا حجني نأا يف هلمأا نع
نأاو ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ت
هذ˘˘˘ه ق˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘شضف˘˘˘˘ي
رئازجلا حاجن ىلإا تاحÓشصإلا

ةلحرم حتفب هدلب مازتلا دكأاو

عم ةيئانثلا اهتاقÓع يف ةديدج
نيدلبلا نأا ىلإا اريششم ،رئازجلا
ليعف˘ت ي˘ف ةدارإلا نار˘طا˘ششت˘ي
ىوتشسم ىلعأا ىلع امهتلدابم
ةديدج ةيكيمانيد ثعب فدهب
.نواعتلا تاعاطق عيمج يف

تعشس دق اشسنرف نوكتو اذه
ى˘˘لإا ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م
اه˘ح˘لا˘شصم ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
اميشسل رئازجلا˘ب ة˘يدا˘شصت˘قلا

يدا˘˘شصت˘˘قلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ناو
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘ل˘ل

عيجششتل لاجملا حتفيو حومط
زيز˘ع˘تو ي˘ن˘طو˘لا را˘م˘ت˘ث˘شسلا
ة˘ح˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘كار˘˘ششلا

اظافح فيلاكتلا لقأاب ةعجانلاو
.ةيمومعلا ةنيزخلا دراوم ىلع

watan@essalamonline.com
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ح.ميلسس
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.يبيللا فلملا اهتمدقم يفو ةيلودلا اياسضقلاو تافلملا يف اهفقاوم ىلإا اهئاغسصإاو

روتسسدلا ةدوسسم عاسضخإا ربتعا
ةيرورسض ةوطخ يبعسش ءاتفتسس’

ةيبعسشلا ةدايسسلا سسيركتل

ةنجل بشصني «نÓفأ’ا»
تاحرتقم دادعإا
رؤتشسدلا ليدعت
نيمأ’ا ،يقيدسص يلع سسمأا بسصن
ةهبج بزحل ةباينلاب ماعلا
دادعإا ةنجل ،ينطولا ريرحتلا

،روتسسدلا ليدعت تاحرتقم
،ةيروهمجلا سسيئر رارق افسصاو

سصاخلا ،نوبت ديجملا دبع
مهملا» ـب روتسسدلا ةعجارمب

«ةيوازلا ةرجح» هنوك ،«ادج
.ةديدج ةيروهمج ءانبل
ةودن لÓخ ،يقيدسص حسضوأا

لبق سسمأا اهطسشن ةيفحسص
،ركذلا ةفلاسسلا ةنجللا هبيسصنت
ةعجارم ىلع ةلبقم رئازجلا نأا

روتسسد سسيسسأات سسيلو ةيروتسسد
ةعجارم يه» لاقو ،ديدج

ةدعل ةريبك ةيمهأا يسستكت
كلت اميسس’ ،تارابتعا
ةيسسايسسلا تاريغتلاب ةطبترملا
،ةحاسسلا اهفرعت يتلا ةقيمعلا

عم بواجتلل ءاج روتسسدلاو
.«عمتجملا تابلطتم
ةدوسسم عاسضخإا سصوسصخبو
،يبعسش ءاتفتسس’ روتسسدلا
ةباينلاب ماعلا نيمأ’ا اهربتعا
ةيرورسض ةوطخ ،ديتعلا بزحلل
،ةيبعسشلا ةدايسسلا سسيركتل
.ةيعامتج’ا ةلادعلل اذفنمو
دادعتسسا ،يقيدسص ددج امك

،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
عم تارواسشملا يف ةكراسشملل
سسيئر اهلكسش يتلا ءاربخلا ةنجل
اهسسأارتيو ،ةيروهمجلا
.ةبارعل دمحأا روسسيفوربلا

ح.ميلسس

«ةباسصعلا» ىلع نيبوسسحملاب جعت اهنأا اودكأا

ةبختنملا سسلاجملا لكو هيتفرغب ناملربلا لحب94 ءاثÓثلا يف نوداني ةبلطلا

اهنع طورسشمÓلاو يروفلا جارفإ’اب بلاط لامعلا بزح

نؤنح ةزيؤلل ةيحشصلا ةلا◊ا رؤهدت

قا˘˘فو˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كح تن˘˘˘م˘˘˘ث
ضسيئر نÓعإا ،ةيب˘ي˘ل˘لا ي˘ن˘طو˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
راوح ميظنتل ،رئازجلا دادعتشسا
،نييب˘ي˘ل˘لا ءا˘قر˘ف˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي
رئازجلا ة˘ي˘قاد˘شصم نأا˘ب ةد˘كؤو˘م
ةفاشضإلاب يشسامولبدلا ا˘ه˘ل˘ق˘ثو
ةدحاو ةفاشسم ىلع اهفوقو ىلإا
،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب
لمعلل ةردابملا هذه حاجنإا لهؤوي

ي˘شسا˘˘ي˘˘شس را˘˘شسم ق˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
.فارطألا فلتخم نيب يقيقح

قطانلا ،يوÓبقلا دمحم لاق
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
ةعاذإÓل ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه» ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
،اريبك ابيحر˘ت تقل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةراجو ةقي˘ق˘شش ة˘لود ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف

ةردابملا هذ˘ه ى˘ن˘ب˘ت˘ت ن˘م ي˘هو
اديعب ،نييبي˘ل˘لا ءا˘قر˘ف˘لا ع˘م˘ج˘ل

ةيبلشس ىرخأا تÓخدت ةيأا نع
نأا ازر˘ب˘م ،«ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا تشسي˘˘لو
فقوملا اذه نع اندÓب نÓعإا
ة˘مو˘كح˘˘لاو بع˘˘ششل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
اذه يف فدرأاو ،ريثكلا ةيبيللا
رئازجلا ّنأاو اشصوشصخ» نأاششلا

لخاد عارشصلا نع امامت ةدياحم
يف نلعم وهو ،ةيبيللا ةلودلا

لحم وهو ا˘ه˘ف˘قاو˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘ك
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ششإاو بي˘˘˘حر˘˘˘ت
ا˘ف˘ي˘شضم ،«ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا
راشسمل ةيقيقح ةحاشسم رئازجلا»
مهاشسيشس ام اذهو ،يبيللا قافولا
رمتشسملا مدلا لÓشش فقو يف
.«ةيبيللا يشضارألا ىلع

ـه.داوج

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘شسأا ضسمأا ل˘˘شش
˘مو˘ي˘ل˘ل ضسراد˘م˘˘لا ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
راطإا يف ،يلاوتلا ىلع يناثلا
مايأا ةثÓث˘ل ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘بار˘شضإا
ع˘˘م ،عو˘˘ب˘˘شسأا ل˘˘ك دد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم ةنيابتم ةبا˘ج˘ت˘شسا ل˘ي˘ج˘شست
ضسمأا م˘ظ˘ن.ىر˘خأا ى˘˘لإا ة˘˘يلو
ميلع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا ن˘م تار˘ششع˘لا
مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،يئادتبلا

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ة˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘˘ف «و˘˘شسيور˘˘لا»ـب
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا عا˘شضوألا˘˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو
ا˘˘عدو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي
ىلع اودفاوت نيذلا نوجتحملا

ةعاشسلا نم ةيادب ةرازولا رقم
د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص ،ةر˘˘ششا˘˘ع˘˘˘لا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو
ةعوفرملا مهبلاطم قيقحت ىلإا

ة˘ن˘شسلا ن˘م ر˘بو˘˘ت˘˘كأا7 ذ˘˘ن˘˘م
باوبأا حتفب هوبلاطو ،ةيشضاملا
بلاطم روحمتتو اذه.راوحلا

اشساشسأا ةذتاشسألا نم ةئفلا هذه
جماربلاو جهانم˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت لو˘ح
ففخيو ميلعتلا ةدوج ققحي امب
،ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘ع˘جر˘˘لا ر˘˘ثألا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
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،ةيمشسرلا ةديرجلا يف هرودشص
كلذو فينشصتلا ريياعم ديحوت
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تادا˘ه˘ششلا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘˘ب

،ضصرفلا ؤو˘فا˘كت أاد˘ب˘م˘ل ا˘نا˘م˘شض
ةذتاشسأا بتاور عفر نع Óشضف
00003 ـب ةيئادتبلا ةشسردملا
ةيئارششلا ةردقلا كاردتشسل جد
ضضيفخت بناج ىلإا ،ةروهدتملا

ميلعتلا ذاتشسأل يعاشسلا مجحلا
ةذتاشسأا ضصي˘شصخ˘تو ي˘ئاد˘ت˘بلا
رثكأا دانشسإا مدعو ظاقيإلا داومل
،ةيشسنرفلا ةذتاشسأل جاوفأا3 نم
ماهملا عيمج نم ذاتشسألا ءافعإا

ةرجح جراخ ةيجوغادي˘ب˘لا ر˘ي˘غ
ةشصاخ حنم دشصر عم ضسيردتلا

ةرد˘ق˘م˘˘لاو ما˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءادأل
تب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،جد00002ـب
ةذتاشسأا نيكمتب ،اهتاذ ةيقيشسنتلا
ةيقرتلا يف قحلا نم ،يئادتبإلا
ة˘ب˘تر ى˘لإا ف˘ن˘شصلا ي˘ف ة˘ي˘˘لآلا
،تاونشس5 لك يشسيئر ذاتشسأا

01 ل˘ك نو˘كم ذا˘ت˘˘شسأا ة˘˘ب˘˘ترو
ي˘ف ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘شسا ،تاو˘ن˘شس
ةنهم جاردإا ربع يبشسنلا دعاقتلا
نهم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘شض م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا قا˘˘ح˘˘˘لإا ،ة˘˘˘قا˘˘˘ششلا
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
اذكو ،تايوناثلاو تاطشسوتملا
ن˘م˘˘شضت ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص ضصي˘˘شصخ˘˘ت
رار˘غ ى˘ل˘ع ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل ن˘كشسلا
.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ح˘ئار˘˘ششلا ي˘˘قا˘˘ب
ةباج˘ت˘شسلا بشسن ضصو˘شصخ˘بو
ةثÓثل ينطولا بارشضإلا اذهل
يذلاو ،عوبشسأا لك ددجتملا مايأا
ةينطولا ةي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ه˘ي˘لإا تعد

دقف ،يئادتبلا ميلعتلا ةذتاشسأل
ى˘لإا ة˘يلو ن˘م ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م تنا˘ك
ةئاملاب26 تغلب ثيح ،ىرخأا
ام تحوارت امنيب ،ةمشصاعلا يف
يقاب يف ةئاملاب04و52 نيب
.نطولا تايلو

ح.نيدلا رمق

ضسي˘ئر مو˘ي˘˘لا ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ءارد˘˘˘م ن˘˘˘م ادد˘˘˘˘ع ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
قلعتيو ،ةشصاخلاو ةيمومعلا
نا˘ي˘ب هدروأا ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ر˘˘مألا
،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ل
نو˘˘يز˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ب
ةانق ،دÓ˘ب˘لا ةا˘ن˘ق ،ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيموي ،دهاجملا ةيموي ،ةايحلا
قور˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ،ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
rios el ة˘ي˘مو˘ي ،ي˘مو˘˘ي˘˘لا

eireglad،ة˘ي˘مو˘˘يو el
.narod neiditouq

مويلا ءاقل نأا ركذلاب ريدج
لبق ،ضسمأا موي اجمربم ناك
.هريخأات متي نأا

ح.نيدلا رمق

ةردابŸا حا‚إ’ نامهم نÓماع يسسامولبدلا اهلقثو اندÓب ةيقادسصم نأا تدكأا

ةماقإاب بحرت ينطؤلا قافؤلا ةمؤكح
رئاز÷ا ‘ Úيبيللا ءاقرفلا Úب راؤح

ىرخأا ¤إا ةي’و نم ةباجتسس’ا بسسن نيابت

مؤيلل سسرادŸا نؤلششي يئادتبإ’ا ةذتاشسأا
راؤ◊اب نؤبلاطيو ايلاؤت Êاثلا

سسمأا ا‹Èم ناك ءاقللا

ةيمÓعإا تاشسشسؤؤم ءاردم مؤيلا يقتلي نؤبت

ن˘م تار˘˘ششع˘˘لا ضسمأا جر˘˘خ
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ب˘˘ل˘˘ط
ةريشسم يف ،ةينطولا دهاعملاو
رئازجلاب94 ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ءاشسرإاب ةبلاطم˘ل˘ل ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
،نوناقلاو لدعلا اهشساشسأا ةلود
ن˘˘ي˘˘جا˘˘˘شسم حار˘˘˘شس قÓ˘˘˘طإاو
او˘عد ا˘م˘ك ،ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا

د˘ب˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ل˘˘ح ى˘˘لإا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘كو ،ه˘ي˘ت˘فر˘˘غ˘˘ب نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
اهنوك ،ةب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ضسلا˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘بو˘شسح˘˘م˘˘لا˘˘ب ج˘˘ع˘˘ت
.ةباشصعلا

،ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ج ا˘م˘كو
94 ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ةر˘˘ي˘˘شسم تبا˘˘ج

ةمشصاعلل ةيشسيئرلا عراوششلا
،ءادهششلا ةحا˘شس ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ دد˘˘˘˘ج
اومشضنا ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لاو
ءاشسرإا بلطمب مهكشسمت مهيلإا
قÓطإاو نوناقلاو قحلا ةلود
ي˘ف كار˘ح˘لا ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م حار˘شس
عفر امك نطولا تايلو ةفاك
ةعومجم مشضت تاتفل ةبلطلا

اهوربتعا ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘لا ن˘م
ءاشسرإل ةيادب ة˘ط˘ق˘نو ة˘يو˘لوأا
اهيف مرتحت ةيطار˘ق˘م˘يد ة˘لود
بعششلا اهيف نوكيو تايرحلا

.ةطلشسلل اردشصم
تاحار˘ت˘قلا ن˘م˘شض ن˘مو

ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘نود ي˘˘ت˘˘لا

،ضسمأا ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘˘تا˘˘ت˘˘فل
ضسي˘ئر تا˘ي˘حÓ˘شص ضصي˘ل˘ق˘˘ت
د˘ب˘ع نأا م˘غر ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘ع لزا˘ن˘ت ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
عا˘م˘˘ت˘˘جا ر˘˘خآا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب
ة˘ع˘جار˘م ،ءارزو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
لك لحو تا˘با˘خ˘ت˘نلا نو˘نا˘ق
نم اءدب ةبخت˘ن˘م˘لا ضسلا˘ج˘م˘لا
اوددششو ،هي˘ت˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا

ضسير˘˘˘˘كت ةرور˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يمÓعإلاو يشسايشسلا حاتفنلا

حتفب ةبلطلا ىدان امك ،ايناديم
اهيف كراششت ةينطو تاششرو
بلاطم ةشساردل فايطألا لك
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘ب˘ع˘˘ششلا كار˘˘ح˘˘لا
.يطارقميد لاقتنا

ح.ميلسس

رو˘هد˘ت ،لا˘م˘ع˘لا بز˘ح د˘كأا
ةماعلا هتنيمأل ةيحشصلا ةلاحلا
يف عب˘ق˘ت ي˘ت˘لا ،نو˘ن˘ح ةز˘يو˘ل
راششأاو ،رهششأا9 ذنم نجشسلا
هتحفشص ىلع ضسمأا هل نايب يف
،«كوب˘شسيا˘ف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا
،موي دعب اموي اًءوشس دادزت اهنأا

دارفأا ةداهششب كلذ يف لدتشسم
نيذلا اهييماحمو اهتلئاع نم

.نجشسلا يف اهنوروزي
ة˘م˘ئاد˘لا ة˘نا˘˘مألا تح˘˘شضوأا

نأا،TP ـل يشسايشسلا بتكملل
مل بزحلا ةدايقو ،نونح ةزيول
اذ˘˘ه ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا اد˘˘˘ير˘˘˘ي
ةلا˘ح نأا لإا ،ا˘ن˘ل˘ع عو˘شضو˘م˘لا
اءوشس دادزت يتلا ةماعلا ةنيمألا

ف˘ي˘شضي ‐ ع˘ي˘با˘شسأا ةد˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ريبعتلا تمتح ‐ هتاذ ردشصملا

ل˘م˘حو ،ا˘ه˘لا˘ي˘ح ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع
ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا بز˘ح˘لا
ةلاح يف ة˘ل˘ما˘كلا ة˘لوؤو˘شسم˘لا

امك ،نونحل هوركم يأا عوقو
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا بلاط
يرو˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘˘˘˘˘فإلا˘˘˘˘˘˘˘˘ب
.اهنع طورششمÓلاو

ـه.داوج



ةيدلبب نيبرملا نم ددع مدقت
ل لاثم˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع فود˘ن˘ت
حلاشصم ىدل يواكششب ،رشصحلا
نم ربتعم ددع قوفن رثإا ةرطيبلا

تدفوأا ثيح ،يششاوملا ضسوؤور
ةرطيب ةقرف ةينع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
،ةيومد ةنيع37 ذخأل تعراشس
ربخملاب اهليلح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن تشضفأا
،ةمشصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب يز˘كر˘م˘لا
ضضرمل ة˘لا˘ح64 ل˘ج˘شست ى˘˘لإا

.ةريغشصلا تارتجملا نوعاط
ى˘كت˘ششإا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف

تايلو نم ديدعلا ربع نولاوم
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘طو˘˘لا

،ضضيبلا ،ةفلجلا ،ةريوبلا ،لجيج
اذ˘كو ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسمو ر˘˘كشسع˘˘م
مدع نم ،افنآا انركذ امك فودنت
نم ةعاشسلا دح ىلإا مهتدافتشسا
نوعاط  ءاد دشض حيقلتلا جمانرب
عرشش يذلا ،ةريغشصلا تارتجملا
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ف˘شصت˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
اقفو لشصاوتي نأا ىلع ،يراجلا
ةياغ ىلإا ةحÓفلا ةرازو ةمانزرل
املع ،لبقملا ليرفأا رهشش ةياهن

يششاوم˘لا قو˘شس را˘ي˘ت˘خا م˘ت ه˘نأا
قÓطنل ةطقن لوأاك ،فودنتب
رظتني يتلا ةيئاقولا ةلمحلا هذه
ر˘ب˘ع نا˘ع˘ط˘ق˘لا ة˘فا˘ك ضسم˘˘ت نأا
فدهب ةيلولاب ا˘هد˘جاو˘ت طا˘ق˘ن
ضضرملا اذه ىلع ايئاهن ءاشضقلا
ةمÓشس ىلع ظافحلاو ريطخلا
.يششاوملا

ةلمح تشضرتعإا ،لباقملا يف
،تارتجملا نوعاط دشض حيقلتلا
اهنم اميشسل تابوعشصلا ضضعب

نيبرملا ضضعب ضضفرب ةقلعتملا
داز لاح عقاو ،مهتيششام حيقلت
ي˘ئا˘ق˘ل˘ت لا˘ق˘ت˘˘نا لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘م
ر˘ي˘˘غ ضسوؤور˘˘لا ى˘˘لإا ضضر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ثثج رثانت بناج ىلإا ةباشصملا
نكامأاب تق˘ف˘ن ي˘ت˘لا ي˘ششاو˘م˘لا

.ةقرفتم
،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو

˘ما˘ع˘لا و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘شس رار˘˘كت تا˘˘ب
ا˘مد˘ن˘˘ع ،اد˘˘ج ادراو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
تار˘ت˘ج˘م˘لا نو˘عا˘ط ءاد حا˘ت˘جا

ربع ةيلو82 يلاوح ةريغشصلا
رئاشسخ نييلاوملا دبكو ،نطولا
ىلإا نوجرخي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ،ة˘حدا˘ف
عيزوت قرطب ديد˘ن˘ت˘ل˘ل عرا˘ششلا
اهن˘ي˘ح ترا˘ثأا ي˘ت˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا

ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘ع˘˘شساو لد˘˘ج
ن˘ع تا˘ه˘ج˘˘لا ضضع˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت
اهتشضبق م˘كح˘ت تنا˘ك «ا˘ي˘فا˘م»
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه دار˘ي˘ت˘شسا ى˘ل˘˘ع
.تاحاقللا
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دÓبلا بونج Èتعم ددع قوفنو يصشاوŸا ناعطق Úب تاباصصإلا تارصشع ليجصست

ادد‹ رئاز÷ا باؤبأا قرطي نؤعاطلا
يرا÷ا يفناج رهشش فشصتنم هيف عرشش يذلا ءادلا اذه دشض حيقلتلا جمانرب نم اوديفتشسي ⁄ نؤلاؤم

ر.نوراه

تارصشع ليجصست شسمأا لوأا مت ثيح ،ةيصضاملا ةنصسلا ةيادب هحبك مت امدعب ،اددجم اندÓب باوبأا قرطيل نوعاطلا ءاد داع
.ربتعم ددع قوفن نع Óصضف ،دÓبلا بونج تايلو يف يصشاوملا ناعطق نيب تاباصصإلا

د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘لا ف˘˘ل˘˘ك
،يرشصان لامك ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘كشسلا ر˘˘˘يزو
نم ةلم˘ج ذا˘خ˘تا˘ب ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو
ةر˘ها˘ظ ة˘ه˘جاو˘م˘ل تاءار˘جإلا
يف ةيفخلاو ةزرابلا بويعلا
نكاشسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا زا˘ج˘نا
يتلاو ،نيديفتشسملل ةملشسملا

ىلع ارطخ لكششت تئتف ام
.اهيلغاشش ةايح

ةرازو˘لا تح˘شضوأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ءا˘شسم ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ى˘˘لوألا
بو˘˘ي˘˘ع˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ،ضسمأا لوأا

ي˘ف ق˘فاو˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع تلا˘˘حو
نم ديدعلا ةمشس تتاب زاجنلا
ا˘ه˘نأاو ،ة˘م˘ل˘شسم˘لا ن˘كا˘شسم˘˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘˘كششت
ليبشس ىلع ةلدتشسم ،اهيلغاشش
ر˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘˘لا ل لا˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ىلع تثدح يتلا تاعدشصتلاب

نكشسم002 ي˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم
نيع ةنيدمب يراجيإا يمومع
،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘˘يلو˘˘ب ءار˘˘ف˘˘شصلا
فلك ،لوألا ريزولا ّنأا تزربأا

نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘كشسلا ر˘˘˘يزو
نم ديدعلا ذاختا˘ب ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو
هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل تاءار˘˘˘جإلا
ثاد˘ح˘ت˘شسا ا˘هزر˘بأا ،ةر˘ها˘ظ˘لا
نيلوؤوشسملا مشضت ةينقت ةنجل
ةبقارملا تا˘ئ˘ي˘ه ن˘ع ل˘ئاوألا
ربخملا ،(CTC) ءانبلل ةينقتلا
ءا˘ن˘ب˘˘لاو ن˘˘كشسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
(CHNL)، ين˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا
ثا˘˘˘ح˘˘˘˘بألاو تا˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
(RIRENC)، ز˘كر˘م˘لا اذ˘كو
يف قبطملا ثحب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

لزلز˘˘لا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م ة˘˘شسد˘˘ن˘˘ه
(SGC)، د˘يد˘ح˘ت˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ت˘˘ل
اذ˘كو ل˘ل˘ع˘لا تلا˘ح با˘ب˘شسأا

تايلوؤوشسم ىوت˘شسم د˘يد˘ح˘ت
ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ةينقتلا ةنجللا هذ˘ه حر˘ت˘ق˘ت˘شس
فرشصت تحت عشضوتشس يتلا

يف ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ،ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت را˘˘طإا
ىلع لخدت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسإلا

.ةينعملا تاءانبلا ىوتشسم
دبع رمأا ،هتاذ قايشسلا يف

ف˘˘˘ي˘˘˘شضي ‐ دار˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلع لمعلاب ‐ هتاذ ردشصملا
ىوتشسم ىل˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا

نم ،ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم
ل˘ك ة˘ي˘لوؤو˘شسم د˘يد˘ح˘ت ل˘˘جأا

ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘م
د˘شض ة˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘يدأا˘˘ت˘˘لا
جئاتن راظتنا يف نيلوؤوشسملا
ةفلاشسلا ةينقتلا ةنجللا لاغششأا
.ركذلا

ر.نوراه

ريزو ،قيزر لامك لهمأا
بيلحلا يعئاب ،ضسمأا ،ةراجتلا
،ارانيد52 نم رثكأاب معدملا
،تادايزلا هذه فقول اعوبشسأا

يف ةينوناق˘لا قر˘ط˘لا عا˘ب˘تإاو
.راعشسألا مارتحاو عيبلا ةيلمع

لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو
لاغششأا حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ه˘فار˘ششإا
نو˘˘نا˘˘ق» لو˘˘ح ي˘˘شسارد مو˘˘˘ي
هنأا ،ةديلبلاب «0202 ةيلاملا
ذاختا نود ،لوأا مهراذنإا متيشس
مهن˘كل ،ة˘ي˘با˘ق˘ع تاءار˘جإا يأا
لا˘˘ح ي˘˘˘ف نو˘˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شس
،ةفلا˘خ˘م˘لا ضسف˘ن˘ل م˘ه˘با˘كترا

ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م كلذو
،مهقح يف ةمزÓلا تاءارجإلا

بطششلاو قلغلا لشصت يتلاو
،طا˘˘ششن˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘م
بيلحلا نأا ىلإا قيزر راششأاو
«ة˘لواوز˘لا»ـل ه˘جو˘م م˘عد˘م˘لا

،كلذ مار˘ت˘حا را˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘˘عو
ةنيل ة˘ياد˘ب˘ب ر˘ي˘شسن˘شس »:لا˘قو
ل ن˘م نأاو ،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ع˘˘م
اذهب معدملا بيلحلا عيب ديري
.«هعيبي Óف رعشسلا

ل˘كششم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘لو
ه˘جو˘م˘لاو م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘˘ح˘˘لا
ةششهلاو ة˘ط˘ي˘شسب˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘ل˘ل

ن˘ع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ششك
بيلحلا ةمزأا لحل ةليدب ةطخ
لÓ˘خ ن˘م ،ا˘هد˘مأا لا˘ط ي˘ت˘لا
ع˘ي˘ب˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل حا˘˘م˘˘شسلا
،نينطاوملل ةرششابم بي˘ل˘ح˘لا
.كلذ رمألا بلطت نإا

ةيقاطب دادعإا
تاجتنملا

ةيلاجعتصسا ةطخك
ةرازولل ةبصسنلاب

مت هنأا ،ةراجتلا ريزو دكأا
ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب داد˘˘عإل قÓ˘˘ط˘˘نلا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
رئازجلاب ةعنشصملا تاجتنملا
ة˘˘ح˘˘ئل ط˘˘ب˘˘شضل اد˘˘ي˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت
ة˘˘شصخر˘˘م˘˘لا تا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.داريتشسÓل

ه˘تر˘ئاد نأا ر˘يزو˘لا ف˘ششكو
برقأا يف لم˘ع˘ت˘شس ة˘يرازو˘لا

نم ءاهتنلا ىلع نكمم تقو
نمشضتت ةينطو ةيقاطب دادعإا
ةعنشصملا تاج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
وأا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا ءاو˘شس ا˘ي˘ن˘˘طو
ى˘˘ت˘˘حو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
اذكو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا
دح عشضو فده˘ب ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لا
.يئاوششعلا داريتشسÓل

كارششإا متيشس هنأا ىلإا راششأاو
ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘شصلا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلا
ه˘˘ف˘˘˘شصو يذ˘˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘شسم˘˘˘لا
ة˘ي˘لا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسإلا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب
جمانربلا راطإا يف ةجردنملا
عيجششت˘ل ةرازو˘ل˘ل ي˘شسا˘شسألا
قاوشسألا ماح˘ت˘قاو ر˘يد˘شصت˘لا
.ةيجراخلا

لك ىلع بئارصض
متي دروتصسم جوتنم

ايلحم هجاتنإا
ضضرفب ،قيزر لامك دعوت

لك ىلع ادج ةيلاع بئارشض
م˘ت˘يو ا˘ي˘ل˘ح˘م ج˘ت˘ن˘ي جو˘ت˘ن˘˘م
ةيامح نأا فاشضأاو ،هداريتشسا

ةيولوأا نييلحملا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
مهي˘ل˘ع ن˘كل ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو
.راعشسألا اوعفري لأا

نحن »: ةراجتلا ريزو لاقو
بئار˘شض ضضر˘ف˘ن˘˘شس ا˘˘نرود˘˘ب

نم هداريتشسا متي امع ةيلاع
ددشش امك ،«نوجتنت ام ضسفن

تاءاشضف قلخ ةرورشض ىلع
ةرازو نأاو ،ىر˘ب˘˘ك ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
عاطقلا ىل˘ع لو˘ع˘ت ةرا˘ج˘ت˘لا
نأا احشضوم ،اهئاششنإل ضصاخلا

انتاجتنم˘ل ق˘يو˘شست˘لا ل˘كششم
ل ا˘ن˘نأا ه˘ب˘ب˘˘شس ،جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
نأا دقتع˘نو ،ق˘يو˘شست˘لا فر˘ع˘ن
قوشسلا ي˘ف ج˘ت˘ن˘م˘لا ق˘يو˘شست
قاوشسألا يف هشسف˘ن ي˘ل˘ح˘م˘لا
نأا ق˘يزر د˘˘كأاو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةد˘ع˘ت˘شسم ة˘ي˘شصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
.لاجملا اذه يف مهتقفارمل

يأا نأا دكأا ،نأاششلا اذه يفو
رئازجلاب هعينشصت م˘ت˘ي ج˘ت˘ن˘م
دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا ن˘˘م ع˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
نإا ة˘لا˘ح ي˘˘ف لإا Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
ي˘ط˘غ˘ت ل تا˘ي˘˘م˘˘كلا تنا˘˘ك
،ةينطولا قو˘شسلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

˘˘‐ ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘مر˘˘˘تو
ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا ‐ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسح
ةينوناقلا قرطلاب نيعنشصملا

مهتامازت˘لا˘ب م˘ه˘ئا˘ف˘يإا ل˘با˘ق˘م
رعشس ضسفن ىلع ةظفا˘ح˘م˘لا˘ب
ىلع جاتنإلا ةيعونو تايمكو
راكت˘حلا يدا˘ف˘تو ءاو˘شس د˘ح
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح نأل ة˘˘˘برا˘˘˘شضم˘˘˘لاو
تا˘يو˘˘لوأا ن˘˘م كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

.ةراجتلا ةرازو
ةيراجت تاحاصسم قÓطإا

«0202 ةنصس ىربك
ف˘ششك ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘˘فو

قÓ˘˘طإا ن˘˘ع ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك
ىر˘ب˘˘ك ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تا˘˘حا˘˘شسم
فدهب ،ةيراجلا ةنشسلا لÓخ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م را˘˘ع˘˘شسأا ط˘˘˘ب˘˘˘شض
،ةشصاخ ةينطو˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

.يلحملا جتنملل جيورتلاو
حاجنإا نأا ىلإا ريزولا راششأاو

ى˘ل˘ع ع˘ق˘ي˘شس عور˘ششم˘لا اذ˘˘ه
،ةشصاخلا تاشسشسؤو˘م˘لا ق˘تا˘ع
ىل˘ع ة˘لود˘لا ر˘ه˘شست˘شس ا˘م˘ي˘ف
تاذ د˘˘˘كأاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م
ءاوشس جتنم يأا نأا لوؤوشسملا

نل دروتشسم وأا اينطو عنشصم
نود قاوشسألا يف هحرط متي

ن˘م ة˘شصخر ى˘ل˘˘ع ه˘˘لو˘˘شصح
34 ـلا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م
،ينطولا بارتلا ربع ةعزوملا

يف ىرخألاو ةلعفم اهنم82
ةق˘ل˘خأا فد˘ه˘ب ،زا˘ج˘نإلا رو˘ط
.يراجتلا لمعلا

نو˘˘˘نا˘˘˘ق نأا ح˘˘˘شضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىر˘ج يذ˘˘لا0202 ةي˘لا˘م˘لا
ة˘ب˘ع˘˘شص فور˘˘ظ ي˘˘ف هداد˘˘عإا
نم ريثكلا هتايط يف لمحي
هنأا ىلإا ار˘ي˘ششم ،تا˘ي˘با˘ج˘يإلا
يف ةرهاب جئاتنب يتأاي فوشس
نمو ،لث˘مألا ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘لا˘ح
نوناقلا اذه تايباجيإا مهأا نيب
ع˘با˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ءا˘غ˘لإاو ة˘لود˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ءانثت˘شسا˘ب لإا15/94 ةد˘عا˘ق
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘˘ب
.ةيجيتارتشسلا

ز.نيدلا لامج

اهصضيفخت ةداعإل اعوبصسأا هرعصس اوعفر نيذلا راجتلا لهمأا

سسايكأ’ا بيلحل عيب ’» :ةراجتلا ريزو
«جد52 نم رثكأاب

زا‚إلا ةءادر ‘ مهطروت هبتصشŸا ÚلوؤوصسŸا دصض ةيبيدأات Òبادتو فلŸا ‘ ققحي كردلا

ةملشسŸا تانكشسلا ‘ زا‚’ا بؤيع ةرهاظ ةهجاؤŸ كرحتي دارج

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ةرازو تدا˘˘˘˘˘فأا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
ه˘˘نأا ،ضسمأا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
تا˘مد˘خ ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا م˘ت˘ي˘˘شس
،ةشصاخلا ة˘شسار˘ح˘لا تا˘كر˘شش
تآا˘ششن˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘شضل
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
د˘ن˘ع»و «ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ل˘كششب»
ديجملا دبع ناكو.«ءاشضتقلا
دق ،ةيروهمجلا ضسيئر ،نوبت
ضسلجم لا˘غ˘ششأا لÓ˘خ قر˘ط˘ت
ار˘خؤو˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا ءارزو˘˘لا
يشسرامم دشض فنعلا ةرهاظل
ذإا ،تايفششتشسملا يف ةحشصلا

تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘˘تا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ثح
ةشصاخ تاكرشش عم د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل

تآا˘ششن˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘شضل
امك ،نيمدختشسملاو ةيحشصلا
ططخم دامتعاب ضسيئرلا رقأا
ةعيطقلا ثادحإاو يلاجعتشسا

يف ةقباشسلا تاشسرامملا عم
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ة˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘˘ق
ةحشصلا ةرازو تدكأا ،ددشصلا
ن˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘مأا نأا

ةيئاف˘ششت˘شسلا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ضصا˘˘شصت˘˘خلا ن˘˘م˘˘شض ع˘˘˘ق˘˘˘ي
نأا ةريششم ،ةلودلل يرشصحلا
تاكرششلا تامدخ ىلإا ءوجللا
اذه يف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لا
ل˘˘كششب م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءا˘شضت˘قلا د˘ن˘عو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا

لومعملا عيرششتلل اقبط اذهو

ف˘ن˘ع˘لا ةر˘ها˘ظ ل˘˘كششتو ،ه˘˘ب
تا˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘خاد
لكايهلا ضضعبو ةيئافششتشسلا
يف اريب˘ك لا˘غ˘ششنا ة˘ي˘ح˘شصلا
بشسح ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘شسو˘˘˘لا
.عاطقلا اذه يف نيشسرامملا

ةحشصلا ريزو رمأا هبناج نمو
ريبادتلا لك ذاختاب نيريشسملا

اهنأاشش نم ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لاو
ن˘طاو˘م˘لا لو˘شصح ن˘ي˘˘شسح˘˘ت

ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
كارششا ةرورشض ع˘م ة˘ي˘عو˘ن˘لا
يلث˘م˘مو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلاو ى˘˘˘˘˘شضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.نييعامتجلا

ز.ج

ءاصضتقلا دنعو ايئانثتصسا اهب ناعتصسي

نطؤلا Èع ةيحشصلا تاشسشسؤؤŸا لك يطغت نل ةشصاÿا ةشسار◊ا تاكرشش

ةريطخ تايوتصسمو اداعبأا تذخأا
ةريخألا تاونصسلا يف

كرتششم يرازو سسلجم
ثداؤح ةرهاظ ةشساردل
نؤبت سسيئرلا نم رمأاب رورملا
دبع ،ةيروهمجلا شسيئر فلك
،لوألا ريزولا ،نوبت ديجملا

شسلجم دقعب ،دارج زيزعلا دبع
لاجآلا برقأا يف كرتصشم يرازو
،رورملا ثداوح ةرهاظ ةصساردل
نينطاوملا نمأا ددهت تتاب يتلا

ربع تاقرطلا يلمعتصسمو
.نطولا

،ةيروهمجلا ةصسائرل نايب يفو
نوبت ديجملا دبع نأا هيف تدكأا

ريزولا ،دارج زيزعلا دبع فلك
يرازو شسلجم دقعب لوألا

،لاجآلا برقأا يف ،كرتصشم
ةرهاظ ةصساردل ايرصصح شسركي

ريبادتلا حارتقاو رورملا ثداوح
هذهل دح عصضو اهنأاصش نم يتلا
تذخأا يتلا ةمقافتملا ثراوكلا
نكمي لو ةلوبقم ريغ اداعبأا

ديازتلل ارظن كلذو ،اهلمحت
ثداوحل قلقملاو رمتصسملا
رفصست امو انتاقرط ىلع رورملا

امو رئاصسخو اياحصض نم هنع
ىلع بقاوع نم اهنع رجني
.نييمومعلا ةحصصلاو نمألا

رورملا ثداح دعب رارقلا ءاجو
فلخو فوصس يداو يف عقو يذلا

،ىحرجلا تارصشعو ةيحصض31
ةينطولا تاقرطلا فرعتو

ثداوح ءارج ايموي ةافو تلاح
ةيبودنملا تفصشك نيأا ،رورملا
نأا قرطلا يف نمأÓل ةينطولا

،مهعرصصم اوقل اصصخصش5723
ةتوافتم حورجب اوبيصصأا01013
ثداح70522 يف ،ةروطخلا

ةنصس لÓخ هليجصست مت رورم
شسفن تحصضوأاو ،9102
عم ةنراقمو هّنأا تايئاصصحإلا

يف شضافخنا ليجصست مت8102
11.2 ةبصسنب رورملا ثداوح

ـب ىلتقلا ددع يفو ،ةئاملاب
ددع يفو ،ةئاملاب60.1
.ةئاملاب97.4 ىحرجلا

ز.لامج



ةمهت مهيف هبتششملل تهجو
ةعامج ي˘ف طار˘خ˘نلا ة˘يا˘ن˘ج
بعرلا ثب ىلإا يمرت ةيباهرإا

ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘مأا˘˘˘ب ضسا˘˘˘شسم˘˘˘لاو
مادختشساو ةينطو˘لا ةد˘حو˘لاو
دينجتل مÓ˘عإلا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
ة˘عا˘م˘ج ح˘لا˘شصل ضصا˘خ˘ششألا
ىلإا رفشسلا ةلواحمو ،ةيباهرإا
باكترا ضضرغب ىرخأا ةلود
ة˘كرا˘ششم˘لاو ة˘ي˘با˘هرإا لا˘ع˘فأا
.اهيف

هذه فنك يف طششنتو اذه
ا˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘تا نا˘˘تأار˘˘ما ة˘˘كب˘˘ششلا
ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب ضسا˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب
ام˘هاد˘حإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لاو
مأا يه ،«ماششلا ءاروح» ىعدت
ةناي˘خ˘ب تما˘ق ،لا˘ف˘طأا6 ـ˘˘ل
رشصانع نم رشصنع عم اهجوز
«ضشعاد» ي˘با˘هرإلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ةبغر ،«كوبشسياف» يعامتجلا

اذ˘ه˘ب قا˘ح˘˘ت˘˘للا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
نأا لبق اذه ،يباهرإلا ميظنتلا
حلاشصم لبق نم اهفيقوت متي
.نمألا

ةطروتملا ةيناثلا ةأارملا امأا

،ة˘ي˘با˘هرإلا ة˘كب˘ششلا هذ˘ه ع˘م
ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ي˘ه˘ف
ـب قا˘ح˘ت˘للا تلوا˘ح ،ر˘م˘˘ع˘˘لا
«كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا» ر˘ب˘ع «ضشعاد»
نأا دعب ،جاوزلا يف اهنم ةبغر

يف طر˘خ˘ن˘م ر˘شصن˘ع ا˘هد˘عو
يروشس ،يباهرإلا ميظنتلا اذه
.اهيلع هنارق دقعب لشصألا

watan@essalamonline.com
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نفعتلا نم ةمدقتم ةلاح ‘ تناك

لجيجب ةيعما÷ا ةماقإ’ا ‘ هتفرغب بلاط ةثج ىلع رؤثعلا

يراجلا يفناج62 نم ءادتبا رهصشأا4 ةدمل

ؤباط ميركل تقؤؤملا سسبحلا ديدمت

بلاط ةثج ىلع روثعلا مت
،نفعتلا نم ةمدقتم ةلاح يف
ةيعماجلا ةماقإلاب هتفرغ يف
.لجيجب «4 تشسوشسات»

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘ششب ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ضسرد˘ي ة˘˘ن˘˘شس62 ر˘م˘˘ع˘˘لا
نب قيدشصلا دمحم» ةعماجب
مولع ةبعشش لجي˘ج˘ب «ى˘ي˘ح˘ي
ةيدلب نم رد˘ح˘ن˘ي ،تا˘ي˘ن˘ق˘تو

ىلإا نطف˘ت˘لا م˘ت ،ر˘ه˘ط˘لا جر˘ب
ه˘˘ل ءÓ˘˘مز ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘تا˘˘فو
ةثعبنم ةهيرك ةحئار تراثأا

اولشصتيل ،مهبايترا هتفرغ نم
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘˘ب ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
نيذلا ،ضسمأا لوأا ةليل ةيندملا

نيع ىلإا مهلقنت روف اورثع
يف يهو ةثجلا ىلع ناكملا

متيل ،نفعتلا نم ةمدقتم ةلاح

ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن
دم˘ح˘م» ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لا
ةمشصاعب «ىيحي نب قيدشصلا
.ةيلولا

حلاشصم تعراشس اهتهج نم
ح˘ت˘ف ى˘لإا ة˘شصت˘خ˘م˘˘لا ن˘˘مألا
هذه تاشسبÓم ةفرعمل قيقحت
.ةثداحلا

ب.ميعن

ةيباقعلا ةشسشسؤوملا تغلبأا
ط˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا ،ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
،و˘با˘˘ط م˘˘ير˘˘ك ،ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
تقؤوملا هشسبح ديدمت رارقب
62 نم ءادتبا رهششأا4 ةدمل

.يراجلا يفناج

ةحيتف ةيماحملا تحشضوأا
،و˘با˘ط تراز ي˘ت˘لا ،ي˘ب˘يور
غيلبت مت هنأا ،ةعيلقلا نجشسب
ةثلاثلا ةعاشسلا ىلع ريخألا

ديدمتب ضسمأا لوأا ءاشسم نم
بجو˘م˘ب ،تقؤو˘م˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا

ن˘˘˘ع ضسمأا لوأا ردا˘˘˘شص ر˘˘˘مأا
ةمكحمل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق
ن˘م ءاد˘ت˘با ،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس
يفناج62 ـلا خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ت
.يراجلا

ب.ميرك

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةحلشصملاب ،يرحتلاو ثحبلا
ةيئاشضقلا ةطر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ز˘ج˘ح ن˘م ،تشسار˘ن˘م˘˘ت ن˘˘مأل
ضصر˘˘ق نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا

مت ،ةحشصلاب رشضم ينلديشص
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ا˘˘˘هدار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةيشضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح.بيرهتلا

تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ى˘لإا ،دو˘ع˘ت
ديفت ،اهتاذ ةقر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل
نم ةنحاشش ةرو˘ط˘ق˘م دو˘جو˘ب
ىلع ةنوكرم ،ريبكلا مجحلا

،وروشص يحب قيرطلا بناج
لقنتلاب نمألا حلاشصم موقتل
د˘˘ع˘˘بو ،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘˘لإا
ةروطقملل ين˘مألا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا

ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خاد˘˘ب ر˘˘ث˘˘ع
ةينلديشص ضصارقأا نم ةربتعم
نع ةدروتشسم أاششنملا ةيبنجأا

ا˘هز˘ح م˘ت ،بير˘ه˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ةروطقملا ة˘ق˘فر ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
˘ما˘م˘تإل ة˘طر˘˘ششلا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا
.ةينوناقلا تاءارجإلا

نيدلا زع يراون

ر˘شصا˘ن˘ع ضسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت
يف فزيفشس ةرئاد نمأاب ةطرششلا
كيكف˘ت ن˘م ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
ي˘ف ضصت˘خ˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘˘كب˘˘شش
تزجحو ،تاردخملاب ةرجاتملا

.جلاعملا فيكلا نم غلك1.2
لÓغتشسا ىلإا دوعت ةيشضقلا

ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
تامولعمل ،فزيفشسب ةيئاشضقلا

فرتح˘ت ة˘كب˘شش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
مت ثيح ،تاردخ˘م˘لا˘ب را˘ج˘تلا
ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
لو˘˘˘ح تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت قÓ˘˘˘˘طإاو
لبق مهيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا تا˘كر˘ح˘ت
ضشي˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ،م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت م˘ه˘ن˘كا˘˘شسم
فيك) تاردخملا نم ةتوافتم
ـب يلامجإلا اهنزو ردق (جلاعم

ةكبششلا هذه نوكتتو.غلك1.2
اونا˘ك دار˘فأا6 ن˘م ة˘ي˘مار˘˘جإلا
تايلو ىوتشسم ىلع نوطششني
ىلعو.دÓبلل ةيبر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا

زاجنإا مت ،هركذ قبشس ام ءوشض
نيفوقوملا دشض يئاشضق فلم
يتلا ةباينلا مامأا هبجومب اومدق
.ضسبحلا مهعاديإاب ترمأا

aب.نيرصسن

نم ةيمك زجحو تاردخم تانوراب3 ـب ةحاطإلا
ناصسملتو جربلاو راصشبب تاصسولهملاو «ةلطزلا»

5و تانحاشش5 طبشضو اشصخشش34 فيقؤت
بؤنجلا ىشصقأاب عفدلا ةيعابر تابكرم

زرا˘ف˘م ضسمأا لوأا تن˘كم˘˘ت
ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم
ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

نم لكب ،كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘شصم
،راتخم يجاب جرب ،تشسارنمت
34 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،تنا˘˘˘جو
تانحاشش5 طبشضو اشصخشش
بهذلا ماخ طي˘ل˘خ˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م
تابكرم5و ،ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لاو
ىلإا ةفاشضإلاب ،عفدلا ةيعابر
7 ،ا˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك اد˘˘لو˘˘م41
ةزهجأا01و ،طغشض قراطم
.نداعملا نع فششكلل

زرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تف˘˘˘˘قوأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم
،تاردخم راجت3 ،يبعششلا

اشصرق0926 تط˘˘˘ب˘˘˘شضو
نم مارغوليك4.1و ،اشسولهم
تايلمع يف ،جلاعملا فيكلا

جر˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ل˘˘شصف˘˘˘ن˘˘˘م
،ناشسملتو ،راششب ،جيريرعوب
كردلا رشصانع فقوأا نيح يف
ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘شست ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب

ابرهم ،هنم ةخشسن «مÓشسلا»
ةيعفن ةبكرم نتم ىلع ناك
ةمزح05702ـب ة˘ل˘م˘˘ح˘˘م
.ةشسبتب رئاجشس

ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
ةيرثأا عطقب ةرجاتملل

ناميلصس ينب يف
ةيدملاب

راطإا يفو ،ىرخأا ةهج نم
ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو ة˘يا˘م˘ح˘لا
،ي˘خ˘يرا˘ت˘لا يدا˘م˘لا ثار˘ت˘˘لا
ينطولا كردلا رشصانع نكمت
ة˘يلو ي˘ف نا˘م˘ي˘ل˘˘شس ي˘˘ن˘˘ب˘˘ب
ةكب˘شش كي˘كف˘ت ن˘م ،ة˘يد˘م˘لا
5 ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا
ي˘˘˘ف ط˘˘˘˘ششن˘˘˘˘ت ،ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششأا
ةفلتخم ةيرثأا عطقب ةرجاتملا

ءا˘˘˘شضف˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘شسل
فيشس طبشض عم ،يناربيشسلا
ةيدقن ةع˘ط˘ق392و ،ير˘˘ثأا

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘˘ير˘˘ثأا ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م
ةر˘ت˘فو ،ة˘ي˘نا˘مور˘لا ة˘ب˘ق˘˘ح˘˘لا
.رئازجلاب ينابشسإلا دجاوتلا

ط.ةراصص

ينطولا كردلا قرف تفقوأا
91 ،نطولا تايلو ديدع يف
اياشضق يف مهطروتل اشصخشش
ام˘ي˘شسل ،بير˘ه˘ت˘لاو مار˘جإلا
ة˘˘شسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا

.ةيلوحكلا تابورششملاو
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصم تحا˘˘˘طأا

ىلإا نومتني دارفأاب ،ينطولا
يف ةشصتخم رارششأا ةعومجم
مادختشساب وط˘شسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
نازيملا عارذ ةنيدمب حÓشسلا
ى˘ل˘ع وزو يز˘ي˘ت ة˘˘يلو ي˘˘ف
مه˘تزو˘ح˘بو ن˘ي˘ترا˘ي˘شس ن˘ت˘م
خشض ةيقدنبو د˘ي˘شص ة˘ي˘قد˘ن˘ب
نع Óشضف ،رجانخ4و فيشسو
،ةيكيتشسÓ˘ب تازا˘ف˘قو عا˘ن˘ق
نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ت˘˘قأا ثي˘˘˘ح
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.تاقيرفب ةيميلقإلا

مت دقف ،ةفلجلا ةيلوب امأا
ءان˘ثأا ضصا˘خ˘ششأا3 ف˘ي˘قو˘ت
غلك05و ريطانق4 ـل مهلقن
ى˘ل˘ع ضسا˘ح˘ن˘لا تا˘يا˘ف˘ن ن˘˘م
م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ب˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
يف نيرخآا ضصاخششأا3 فاقيإا
،ضسابع˘ل˘ب يد˘ي˘شسو نا˘شسم˘ل˘ت
ودب˘شسب ن˘ط˘ق˘ي با˘شش م˘ه˘ن˘م

ن˘م ا˘مار˘˘غ58 ه˘تزو˘ح˘˘بو
م˘ت ا˘م˘ك ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
ة˘غ˘لا˘ب˘لا ه˘ي˘كير˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةنشس43و92 ا˘م˘هرا˘م˘عأا
ضسابعل˘ب يد˘ي˘شسب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

امهتزوحبو ،جيريرعوب جربو
084و ،ضسولهم ضصرق001
،جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ا˘مار˘غ
هردق يلام غلبم ىلإا ةفاشضا

تادئاع لثمي جد فلأا972
ثيح ،مومشسلا هذهب راجتلا
رقم ىلإا نيمهتملا دايتقإا مت
قيقحت˘لا ل˘جأل رو˘غ˘لا ة˘قر˘ف
.امهعم

ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘يلو˘بو
كردلا رشصانع تفقوأا ،امئاد
در˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘با˘شش
اشصرق0341 ام˘ه˘تزو˘ح˘بو
تف˘قوأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ا˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
مأاب ةيميلقلا ةقرفلا رشصانع
،فراطلا ة˘يلو ي˘ف لو˘ب˘ط˘لا
تاي˘ن˘ي˘شسم˘خ˘لا ي˘ف ا˘شصخ˘شش
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘˘ق˘˘ي هر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
نم امداق ةبانع يف ينوبلا
8236 ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘بو ضسنو˘˘˘˘ت
تحت ةأابخم اشسولهم اشصرق
.هتبكرم كرحم ءاطغ

ع.لÓب

مهفتح ا˘شصخ˘شش53 ي˘ق˘ل
نورخآا1211 بي˘˘˘˘˘˘˘˘شصأاو
يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب
م˘˘ت ا˘˘يرور˘˘م ا˘˘ثدا˘˘ح7201
ةقرفتم قطانم ربع هليجشست
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘م
81و21  ن˘ي˘ب ا˘م ةد˘ت˘م˘˘م˘˘لا

.يراجلا يفناج

ح˘˘لا˘˘˘شصم تل˘˘˘ج˘˘˘شسو اذ˘˘˘ه
ةليشصح لقثأا ،ةيندملا ةيامحلا
ةافوب ،جيريرعوب جرب ةيلوب
،نيرخآا04 حرجو ضصاخششأا8
ىلإا مهليوح˘تو م˘ه˘فا˘ع˘شسإا م˘ت
رثإا ىلع ةيئافششتشسلا زكارملا

.رورم ثداح81 عوقو
‘اوح ماصستبإا

بوبحلا اميصسل بيرهتلاو مارجإلا اياصضق يف اوطروت
رومخلاو ةصسولهملا

نطؤلا تاي’و ديدع يف اشصخشش�1 فيقؤت

ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا1211 ةباصصإا فلخ

اشصخشش53 ةايحب يدؤي تاقرطلا باهرإا
عؤبشسأا فرظ يف

بيرهتلا قيرط نع اهداÒتصسا ”

تشساÔمتب ةحشصلل رشضم Ê’ديشص سصرق نؤيلم نم ديزأا زجح

تقؤوملا شسبحلا6 ـلا اهدارفأا عاديإاو دÓبلا برغ مومصسلا هذه جيورت يف ةصصتخم ةباصصع كيكفت

سسابعلب يديشس يف فزيفشسب جلاعملا فيكلا نم غلك2 نم رثكأا زجح

يباهرإلا ميظنتلا اذه رصصانع دحأا عم اهجوز تناخ لافطأا6 ـل مأا امهادحإا ناتأارمإا مهنيب نم

 «سشعاد» ميظنت حلاشصل سصاخششأ’ا دينجتب امهتم51 ةمكاحم ليجأات

يوارمع ماصشه

اصصخصش51 نم ةنوكتم ةيباهرإا ةكبصش ةيصضق فلم ،ةمصصاعلا ءاصضق شسلجمل ةيفانئتصسلا تايانجلا ةمكحم تلجأا
.ةيئانج ةرود رخآا ىلإا ،«ششعاد»  ـل ةعبات ةيباهرإا ةعامج حلاصصل شصاخصشألا دينجت ىلع لمعت

3 ةباصصإاو ةارمإا ةافو
ةروراق راجفنا يف نيرخآا

ةريوبلاب زاغ

قيرح يف خيشش ةافو
يعبر يديشسب لزنم
ةيدملا يف
رمعلا نم غلبي شصخصش يقل
قيرح يف هفتح ةنصس19
يف ،شسمأا لوأا ءاصسم بصشن
يف «ةيرواجم» يحب لزنم
يعبر يديصس ةيدلب
.ةيدملاب
عيرصسلا لخدتلا مغرو
ةيندملا ةيامحلا رصصانعل
لإا ،ناميلصس ينب ةدحول
ةايح ذاقنإا رذعت هنا
قرتحا يذلا ةيحصضلا

هنأا املع ،لماكلاب هدصسج
نيعب اصضيأا لفكتلا مت
نيرخآا نيصصخصشب ناكملا

ةيحصضلا ةلئاع دارفأا نم
.ةمدصصلاب امهتباصصإا رثا

ناصصخصش بيصصأاو اذه
نم قورحب نارخآا
ىلوألا نيتجردلا

رخآا قيرح يف ةيناثلاو
شسمأا لوأا لزنمب لعتصشا

نورمع نصسحأا يحب
ةجيتن ةيدلبلا شسفنب
زاغ ةروراق نم زاغ برصست
.ناتوب
تيقل ،ةلصص يذ قايصس يفو
اهعرصصم ةأارمإا شسمأا

يف نورخآا3 بيصصأاو
ناتوب زاغ ةروراق راجفنا

زبخلا عنصصل لحم لخاد
ششيصشركل يحب ،يديلقتلا

يف ةيرصضخألا ةيدلبب
.ةريوبلا ةيلو

يرماع ماهصس
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«ة˘ي˘ف˘ير˘˘خ قاروأا» ة˘˘ياور ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت
يواتيبلا هللا دبع دمحم بتاكلل
تلؤوا˘˘˘˘شست˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا

ةروشص كلذ نمو ،تايلاكششإلاو
تددعت دقف ،ةياورلا يف ةأارملا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شسن˘˘لا تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘˘ششلا
ةدا˘غ ةدرا˘˘شسلا تنا˘˘كف ،ة˘˘ياور˘˘لا

ةر˘ي˘تر˘كشس) ةر˘ي˘تر˘كشسلاو ،مألاو
ةر˘˘ي˘˘تر˘˘كشسو ،ة˘˘كر˘˘˘ششلا ر˘˘˘يد˘˘˘م
تا˘ي˘شصخ˘ششو ،(بيدألا ق˘يد˘شصلا
ضشماه ىلع تدرو ىرخأا ةيوناث
.ثادحألا
ي˘˘˘ه˘˘˘ف ةدا˘˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘مأا
ةياورلا يف ةل˘عا˘ف˘لا ة˘ي˘شصخ˘ششلا
ثادحألا ضصقي ادراشس اهفشصوب
نم يئاور˘لا م˘لا˘ع˘لا˘ب ا˘م˘كح˘ت˘مو
ةأارما ترهظ دقف ،هئاي ىلإا هفلأا
نم لك اهيهتششي ،ةيقبشش ةباشش
ة˘ي˘فار˘غ˘ج هر˘˘ظ˘˘ن تف˘˘ل˘˘ت ،ا˘˘هار˘˘ي

بعاد˘ي نأا ى˘ن˘˘م˘˘ت˘˘يو ،ا˘˘ه˘˘م˘˘شسج
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ي وأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘يد˘˘ث
،نيريثك نم ضشر˘ح˘ت˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت˘ت
ضسملب ضشّرحتو ،مÓكلاب ضشّرحت
لعف نم تملأات اهنأا عمو ،ديلا

،اهيدث يف اهشصرق امدنع اهريدم
ثدحلل اهتداعتشسا دنع اهنأا لإا
ةذل نم ه˘ب تر˘ع˘شش ا˘م د˘ي˘ع˘ت˘شست
ا˘˘˘ه˘˘˘قور˘˘˘ع ي˘˘˘ف ير˘˘˘شسي رد˘˘˘˘خو
.ِذئتظحل
رماع ةلزاغم بحت اشضيأا ةداغو
ةلزاغمو ،اهل لمعلا يف اهليمز
نع ىشضاغتتو ،بيدألا قيدشصلا

ةينورت˘كلإلا ر˘عا˘ششلا تا˘ششر˘ح˘ت
نأا ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل ذا˘˘ت˘˘شسأÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘شستو
هر˘ثأا˘تو ا˘ه˘لا˘˘م˘˘ج ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ه˘ب˘ت˘كم ي˘ف ه˘تراز ا˘مد˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب
ا˘ه˘ت˘ياور ضضر˘˘ع˘˘ل ةد˘˘حاو ةر˘˘م˘˘ل
ر˘ب˘ع˘ت ا˘˘ه˘˘نإا ل˘˘ب ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘لوألا

امدنع ةيقبششلا ةيوقلا اهتذل نع
ا˘ه˘ل˘ّب˘ق˘ي بيدألا ا˘ه˘ق˘˘يد˘˘شص نا˘˘ك
،ا˘˘هرد˘˘شص و˘˘ح˘˘ن هاد˘˘ي ق˘˘لز˘˘ن˘˘˘تو
هيلإا تبهذ نإا ضساكتنلاب رعششتو
هابت˘نلا ا˘هد˘شسج ر˘ع˘ي م˘لو ،ا˘مو˘ي
نا˘ك وأا ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ي م˘ل وأا دو˘ه˘ع˘م˘لا
.اهعم ادراب
اذهو تافشصاوملا هذه لثم ةأارما
ةيحان نم ارربم نوكيشس ،قبششلا
،ي˘قو˘شش تح˘ت ا˘ه˘عو˘قو ة˘ي˘شسف˘ن

ة˘شسارد˘لا ما˘يأا م˘يد˘ق˘لا ا˘ه˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ح
،ا˘ه˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘شسي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

تمد˘˘ن نإاو ،ا˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘كب ّضضف˘˘˘يو
نكي مل اهمدن نأا لإا كلذ ىلع
ٍمدن در˘ج˘م ط˘ق˘ف ا˘م˘نإاو ًا˘ي˘شضَر˘م
،كلمت ام ىلغأا تطعأا اهنأا ىلع
،ّق˘˘ح˘˘ت˘˘شسي ل ل˘˘˘جر˘˘˘ل ،ةأار˘˘˘ما˘˘˘ك
ّم˘˘تأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تنا˘˘˘ك ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
ة˘ي˘نا˘ث ةر˘م نو˘كت نأا داد˘ع˘ت˘شسلا
ه˘نأا ع˘م بيدألا ا˘ه˘ق˘يد˘˘شص تح˘˘ت

لو˘ل ،جوز˘ت˘مو ن˘شسلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
ه˘نأا ا˘هر˘ب˘خأاو ع˘ن˘ت˘ما ن˘م و˘ه ه˘نأا
نأا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي لو ،Ó˘˘ح˘˘ف ضسي˘˘ل
هلع˘ف˘ي نأا بج˘ي ا˘م ا˘ه˘ع˘م ل˘ع˘ف˘ي
اهحراشص دقو ،ةأارملا عم لجرلا
اهنأا Óعف اهنم ضسمل امدعب كلذب

.هنم كلذ رظتنت
ام ةداغل ةروشصلا هذهب لشصتيو
وأا ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن ي˘˘ه ه˘˘ن˘˘˘ع تر˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘غ˘ل ن˘م ىر˘خألا تا˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا

لاحلا ةعيبطب بشسانت ،ةفوششكم
نم هب عتمتت امو ةيشصخششلا هذه
ريدملا هلعف امو ،ةمراع ةوهشش
ي˘ف ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تر˘˘كشسلا ع˘˘م
،تعجو˘تو ا˘ه˘طل ثي˘ح بت˘كم˘لا

ا˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ششم ي˘˘ف كلذ نا˘˘˘بو
اهشسولج دنع ملأا نم هب ترعشش
روطتو .اهتبحاشص يتلا ةكحلاو
ريدملا عوقوو كلذ دعب ثادحألا
ى˘ل˘ع ر˘ب˘جأا ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘كر˘˘شش ي˘˘ف
ف˘ششت˘كا نأا د˘ع˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م جاوز˘˘لا
نيشسبلتم امهطبشض مت ذإا اهرمأا
تناك ثيح ،بتكملا يف لعفلاب

،ريدملا نشضح يف ضسلجت ةيراع
يف نيلماك نيموي امهثوكم مث

ع˘ت˘م˘ت˘شسي ا˘م˘هو قد˘ن˘ف˘لا ة˘˘فر˘˘غ
.رخآلاب امهدحأا

ي˘˘ف ةأار˘˘م˘˘لا رو˘˘شضح تنا˘˘ك ل˘˘ه
ةروشصلا كلت يف ًايعقاو ةياورلا
؟ةياورلا اهل اهتمشسر يتلا
لك يه ةقباشسلا ةروشصلا نكت مل
ا˘م˘نإاو ،ةدا˘غ ة˘ي˘شصخ˘˘شش ح˘˘مÓ˘˘م
ة˘ف˘ق˘ث˘م ة˘ي˘˘شصخ˘˘شش ا˘˘شضيأا تد˘˘ب
ةيفاقثلا تاششقانملا يف كرتششت
رعاشش عم نيفقثملا عمتجم يف
بيدألا ا˘˘ه˘˘ق˘˘يد˘˘شصو ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ن˘ير˘خآاو ف˘ي˘˘ط˘˘ل ذا˘˘ت˘˘شسألاو
اهؤوارآا اهلو ،يشسايشسلا طشسولا

ةفاشضإلاب ةيفا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ن˘مو ،ة˘ي˘ئاور ة˘ب˘تا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا

ة˘ما˘ع˘لا تا˘ششقا˘ن˘م˘لا كل˘ت لÓ˘خ
ةحورط˘م˘لا تا˘عو˘شضو˘م˘لا لو˘ح
ي˘˘ه ةدا˘˘غ تنا˘˘كو ة˘˘ياور˘˘لا ي˘˘˘ف
ل˘عا˘ف˘˘لاو ي˘˘شسا˘˘شسألا كر˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةدراشس ا˘ه˘ف˘شصو˘ب ا˘ه˘ي˘ف ضسي˘ئر˘لا

،ةياورلا يف ةيروحم ةيشصخششو
ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت تنا˘˘˘كو
ذإا ،ا˘ه˘ن˘˘ع ع˘˘فاد˘˘تو ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا

يئاورلا قايشسلا يف ةداغ تدشسج
اهتشسرا˘م˘مو ة˘ير˘ح˘لا كل˘ت ةر˘كف
اهتيرح يف ءاوشس ،دح ىشصقأا ىلإا
ءادترا يف ةيرحلا وأا ةباتكلا يف
ي˘˘ف وأا هد˘˘ير˘˘ت يذ˘˘˘لا ضسا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا

كلذ˘بو ،ة˘ي˘شصخ˘ششلا ا˘ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع
ةأارملل ايعقاو اجذومن ةداغ تمدق
ملف ،ينيطشسل˘ف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
م˘لو ة˘ي˘لا˘ث˘م را˘كفأا ءارو ع˘ن˘ق˘ت˘ت
اهرود نم ربكأا رود اهيلإا دنشسُي
تل˘ظ د˘ق˘ل ل˘ب ،ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ر˘˘˘خآا˘˘˘˘ب وأا ل˘˘˘˘كششب ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضا˘˘˘˘خ
ةيركفلا ةيعامتجلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسلا
ع˘ط˘˘ت˘˘شست م˘˘لو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
،ةيرشسلا اهتايكو˘ل˘شسب ةر˘ها˘ج˘م˘لا

ي˘قو˘شش ع˘م ا˘ه˘ت˘˘قÓ˘˘ع ة˘˘شصا˘˘خو
ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م .بيدألا ق˘˘˘يد˘˘˘شصلاو
ضسرا˘˘م˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘نأا ىر˘˘˘خأا ةرو˘˘˘شصب

عم اهشسفن ني˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘ه˘ت˘ير˘ح
ؤوطاوتلا نمشض نيرخآا ضصاخششأا
فرطلا ّضضغي يذلا ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ضضفريو ة˘ير˘شسلا تا˘قÓ˘ع˘لا ن˘ع
ا˘م˘ك ،ن˘ل˘ع˘ل˘ل ا˘هرو˘˘ه˘˘ظ ةد˘˘ششبو
ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب Ó˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ثد˘˘˘˘ح
هب اماق ام لوحتيل ةريتركشسلاو
ا˘˘هر˘˘ت˘˘شس بجو ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شضف ى˘˘˘لإا
.جاوزلاب

ىرخألا ةيئاشسنلا جذامنلا نأا امك
،مألا) هÓ˘˘˘˘˘عأا تر˘˘˘˘˘˘كذ ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

يأا ل˘كششت م˘ل ،(نا˘تر˘ي˘تر˘كشسلاو
ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ن˘˘˘ع ا˘˘˘جور˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
ي˘ت˘لا ي˘ف˘ي˘ظو˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ي˘˘ف ءا˘˘شسن˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘م˘˘˘شض ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت
،لجرلل Óظ مألا تلظف ،عمتجملا

تزر˘بو كل˘ت ا˘ه˘ت˘لا˘ح تق˘م˘ع˘˘تو
ضضر˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ح˘˘˘˘شضاو ل˘˘˘˘كششب
،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘شض تر˘˘ه˘˘ظ˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘جوز
نأا عيطتشست لو ،لجرلل ةجاتحمو
وأا ر˘شس يأا ا˘ه˘˘جوز ن˘˘ع ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
.اهنم بشضغي ل ىتح ،ةمولعم
ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘كو
نيلاثم اتناك دقف ،نيتريتركشسلل
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ةأار˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘ل
لماع نوكت ام ابلاغو ،ةريتركشس
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ا˘هر˘يد˘م˘ل ة˘ع˘ت˘م
بلغ امبر لب ،يشساشسألا اهلمع
يف ضسانلا نظو ءارقلا نظ ىلع
ةمهملا هذه نأا ةي˘ع˘قاو˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

يأا ل˘م˘ع بل ي˘˘ه ة˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
،ناك امهم ،ريدم يأل ةريتركشس
ةفيظولا هذه تبشستكا كلذ نمو
طا˘˘شسوألا ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شس ة˘˘ع˘˘م˘˘شس
.ةيعامتجلا

ةيفيرخ قاروأا ةياور يف ةأارملا رؤشضح ّةيعقاو
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ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ر˘˘˘خد˘˘˘ي م˘˘˘ل
وهاين˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا

بازحألا عمج ةلواحم يف ًادهج
فÓ˘ت˘ئا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا

ع˘م˘ج˘يو م˘ه˘ث˘ع˘شش م˘ل˘م˘ل˘ي ،ٍد˘˘حاو
دحويو ،مهتاوشصأا زكريو مهفشص
م˘ه˘تا˘فÓ˘˘خ ل˘˘ل˘˘ق˘˘يو م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ،م˘هءلو ن˘˘م˘˘شضيو
ا˘ن˘ت˘˘ي˘˘ب ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإا بز˘˘ح م˘˘ي˘˘عز
لاز ام يذلا ،نامربيل رودوغيفأا
ةموكحلا ليكششت حيتافم كلتمي
هدوهج لشصاو ل˘ب ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا
ةمو˘م˘ح˘م˘لا ه˘ي˘عا˘شسمو ة˘بوؤود˘لا
ى˘ت˘ح ا˘ه˘ئا˘م˘عز ن˘ي˘ب بير˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ءا˘ه˘ت˘نا ل˘ي˘ب˘ق ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘شسلا
حئاوللا ميدقتل ةينوناقلا ةلهملا
.ةيباختنلا
م˘لو ل˘مألا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن د˘˘ق˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
ملشستشسي ملو ،عجارتيو فعشضي
بازحألا ةداق مامأا هزجعب رقيو
نوكردي ل نيذلا ،نيشسكاششتملا

ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا قزأا˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ح
ءار˘ج ة˘مزألا ق˘م˘ع لو ،نا˘˘ي˘˘كلا
ٍة˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘كششت ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا

مهدانع مامأا دمشص لب ،ٍةرقتشسم
،مهتافÓتخا ةهجاو˘م ي˘ف ر˘ب˘شصو
م˘هار˘غأاو ،م˘ه˘شضوا˘فو م˘هروا˘حو
م˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا لوا˘˘حو ،م˘˘ه˘˘موا˘˘شسو
مهيلع طغشضو ،مهيلع ريثأاتلاو
هيدل ام لك مدختشساو ،مهددهو
مهن˘ي˘ب بير˘ق˘ت˘ل˘ل ٍةو˘ق قاروأا ن˘م
ي˘شسا˘ي˘شس ٍفÓ˘ت˘ئا ي˘ف م˘ه˘ع˘م˘جو
يدشصتلا ىلع ًارداق نوكي ،ٍدحاو
تاو˘˘شصألا بشسكو ،يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ن˘يد˘يؤو˘م˘لاو ن˘يد˘ير˘م˘˘لا بل˘˘جو
وأا ،ًانيح هشسفنب مهرواحي ناكو

ي˘ف ه˘ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م م˘ه˘ي˘لإا د˘فو˘˘ي
ًا˘م˘ئاد نا˘ك ه˘ن˘كل ،ىر˘˘خأا نا˘˘ي˘˘حأا
،لخدتيو دد˘ه˘يو ،ع˘با˘ت˘يو بقار˘ي
ةيباختنلا ةلوجلا هذه نأا هملعل
ي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم دد˘ح˘˘ت˘˘شس
دقف اذهلو ،يشصخششلا هريشصمو
باز˘حألا ع˘م ه˘ت˘طا˘شسو ي˘ف نا˘˘ك
هل ةديؤوم اهنأا ضضرتفملا ةينيدلا

.ًاعطاقو ًامشساحو ًامزاح
ةعبرأا يف هدوهج وهاينتن رشصح
نيميلا لت˘كت ي˘ه ة˘ي˘ن˘يد ٍباز˘حأا
بر˘ح˘لا ر˘يزو ة˘ما˘عز˘ب د˘يد˘˘ج˘˘لا
يدوهيلا تيبلاو ،تن˘ي˘ب ي˘لا˘ت˘ف˘ن
،ضستريب ي˘فار ما˘خا˘ح˘لا ة˘ما˘عز˘ب
ة˘˘ما˘˘عز˘˘ب ي˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلاو
هامشستوعو ،ضشيرتومشس ليئلشستب
،ريفغ نب رامتيإا ةماعزب تيدوهي
دحوي نأا ريبكلا هلمأا ناك دقو
لعجيو ،مهتملك عمجيو مهفشص
ًاينيد Óًتكتو اينيمي ًافÓتئا مهنم
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا د˘ي˘يأا˘ت لا˘ن˘˘ي ،ًا˘˘يو˘˘ق
نع اهبجحيو مهتاوشصأا دشصحيو
ه˘ع˘م ى˘لإا او˘نو˘كي˘ل ،م˘ه˘مو˘˘شصخ
ضسا˘شش ي˘بز˘ح ع˘م ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘لإاو
ن˘˘ي˘˘يو˘˘ق˘˘لا ةارو˘˘ت˘˘ه تيدو˘˘˘ه˘˘˘يو
نو˘˘م˘˘شضم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘كشسا˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
تشسينكلا يف ةتباثلاو امهليثمت

.امهتشصح
حبشصأا يذلا تنيب يلاتفن نأا لإا
تا˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف بر˘˘ح˘˘ل˘˘ل ًار˘˘يزو
ه˘شسف˘ن قد˘شصي دا˘كي ل ،ةر˘ي˘خألا
،ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ًار˘˘˘˘يزو ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصأا ه˘˘˘˘نأا

،نا˘˘ط˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسلا ن˘˘˘ع ًلوؤو˘˘˘شسمو
ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصم ي˘˘˘˘ف ًا˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مو
لبق نم ناك نإاو ،نيينيطشسلفلا

نأا لإا ،مي˘ل˘ع˘ت˘لو ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ًار˘يزو

هنأا أايهتي هلعج يلاحلا هبشصنم
طور˘˘˘ششلا ضضر˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘ق
ضضفر˘ف ،تا˘ف˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘عا˘˘ن˘˘شصو
بز˘˘ح م˘˘شضب و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ضضر˘˘˘ع
ل˘ت˘كت ى˘لإا تيدو˘ه˘ي ها˘شسم˘˘تو˘˘ع
نأا ة˘ج˘ح˘ب ،ه˘شسأار˘ي يذ˘لا ا˘ن˘ي˘˘م˘˘ي
يف قلعي ريفغ نب رامتإا هميعز
خورا˘˘ب˘˘ل ةرو˘˘شص ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب رد˘˘˘شص
بكترا يذ˘˘لا ،ن˘˘˘يا˘˘˘ت˘˘˘ششد˘˘˘لو˘˘˘غ
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘شض ًةرز˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
˘مر˘ح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ماع ليلخلا ةنيدم˘ب ي˘م˘ي˘هار˘بإلا

ًايلشصم92 ا˘ه˘ي˘˘ف ل˘˘ت˘˘ق ،4991
هنأاو ،ًايباهرإا هايإا ًار˘ب˘ت˘ع˘م ،ًا˘ئ˘ير˘ب
ر˘ي˘ئ˘˘م خا˘˘ك بز˘˘ح م˘˘ي˘˘عز ثيرو
نار˘˘شضي ه˘˘بز˘˘حو ه˘˘نأاو ،ا˘˘نا˘˘˘ه˘˘˘ك
ىلإا نائيشسيو ،ليئارشسإا ةحلشصمب
هلتكت يف هدوجو نأاو ،اهتعمشس
.تاوشصألا نم ريثكلا همرحيشس
يدوهيلا تيبلا بزح ناك املو
ضستر˘ي˘ب ي˘فار ما˘خا˘ح˘لا ة˘ما˘عز˘ب
نب رامتيإا عم هفلاحت ىلع رشصي

ًاشسيئر ًا˘كير˘شش هر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ر˘ي˘ف˘غ
فلاحتلا تينيب ضضفر دقف ،هعم
ع˘م ه˘ت˘كار˘شش ضضف˘ي نأا لإا ه˘˘ع˘˘م
ن˘˘ل˘˘ع˘˘يو ،تيدو˘˘ه˘˘ي ها˘˘م˘˘شستو˘˘˘ع
هبزحو ريفغ نب دييأاتل هراكنتشسا
،ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘˘لا ةرز˘˘˘ج˘˘˘م بكتر˘˘˘م˘˘˘ل
ن˘˘م˘˘ث˘˘لا ع˘˘ي˘˘فد˘˘ت تا˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لو
ى˘ل˘ع يد˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
،ضشيجلا دون˘جو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ٍرارشصإاب ضستريب هشضفر ام وهو
نب نع هيلخت نأا ًاربتعم ،ٍديدشش
لو ا˘ه˘ب ل˘ب˘ق˘ي ل ة˘نا˘ي˘خ ر˘˘ي˘˘ف˘˘غ
.اهيلع قفاوي

،ةنيابتملا نيلجرلا فقاوم مغرو

ءاقللا ىلع وهاينتن امهلمح دقف
هتلواحم نأا لإا ،هدوجو يف ًاعم
ٍدحاو راطإا يف امهعمجل ةريخألا
رار˘˘شصإا بشسب ،ل˘˘ششف˘˘لا˘˘ب تءا˘˘˘ب
ه˘ف˘قو˘م ى˘ل˘ع تي˘ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘لا˘˘ت˘˘ف˘˘ن
هامشستوع عم ف˘لا˘ح˘ت˘لا ضضفار˘لا
و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ا˘˘عد ثي˘˘ح ،تيدو˘˘ه˘˘ي
ريفغ نب مشض ىلإا دوكيللا بزحو
طغشضلا ن˘م ًلد˘ب ،م˘ه˘ل˘ت˘كت ى˘لإا

.هب لوبقلل هيلع
ه˘م˘قا˘ط ل˘ما˘كب و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ل˘˘م˘˘ع
هتقو لج ر˘خ˘شسو ،ه˘ت˘قا˘ط ل˘كبو
ل˘ي˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘˘شسلا ى˘˘ت˘˘ح
وهو ،نيت˘ئا˘ف˘لا تب˘شسلا ة˘ع˘م˘ج˘لا
ح˘ئاو˘˘ل˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل د˘˘عو˘˘م ر˘˘خآا
ن˘ي˘م˘ي˘لا د˘حو˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
راشسيلا ةهجاوم يف يليئارشسإلا
مشض ىن˘م˘ت˘ي نا˘ك د˘قو ،د˘ح˘ت˘م˘لا
نيميلا لتكت ىلإا ىرخأا بازحأا
«تو˘˘˘هز» بز˘˘˘ح˘˘˘ك ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،نيلجيف هيششوم ماخاحلا ةماعزب
تي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘˘م مدا˘˘˘˘شصت ه˘˘˘˘نأا لإا
م˘لا˘ح˘لاو ،ه˘ب˘شصن˘م˘ب ي˘ششت˘ن˘˘م˘˘لا
لششف يتلا مشسحلا ةبشسن زواجتب
تا˘با˘خ˘ت˘نلا ي˘ف ا˘هزوا˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف
تي˘ب˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
،ا˘هزوا˘ج˘ت ي˘ف ح˘ج˘˘ن يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا

يف تيدوهي هامشستوع عم لثمتو
.تشسينكلا
ريبك ٌددع هعمو وهاين˘ت˘ن د˘ق˘ت˘ع˘ي
ةداقو دوكيللا بزح ءاشضعأا نم
نأا ،ةي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا باز˘حألا
ًاريثك فلتخ˘ي ل تي˘ن˘ي˘ب ي˘لا˘ت˘ف˘ن

ناك نإاف ،نامربيل رودوغيفأا نع
تلوا˘˘ح˘˘م ل˘˘ششفأا د˘˘ق ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
بعشش» رجو ،ةموكحلا ليكششت

ةيناملرب ٍتاباختنا ىلإا «ليئارشسإا
عيشضي تينيب نإاف ،ةثلاثلا ةرملل
هترط˘ي˘شسو ن˘ي˘م˘ي˘لا زو˘ف ة˘شصر˘ف
ةشصرفلا ئيهيو ،تشسينكلا ىلع
،ةينويهشص ريغ ةموكح ليكششتل
،ةيدوهيلا حلاشصم˘لا د˘شض ل˘م˘ع˘ت
تان˘طو˘ت˘شسم˘لا كي˘كف˘ت عر˘ششتو
،«مهشضرأا» ن˘م دو˘ه˘ي˘لا عÓ˘ت˘قاو
ًاقوقح برعلا حنم ىلع قفاوتو
ة˘يدو˘ه˘ي˘لا ة˘يو˘ه˘لا دد˘ه˘˘ت ىر˘˘خأا
تع˘فرو مÓ˘قألا تف˘ج .ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
باو˘˘˘˘بأا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غأاو ،ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
،لتكتلا ةشصرف تهتناو حششرتلا

ي˘ف ة˘ي˘بز˘ح˘لا ة˘طرا˘˘خ˘˘لا تشسرو
ةمداقلا ةيليئارشسإلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

ا˘˘هر˘˘ب˘˘كأا ،م˘˘ئاو˘˘ق ة˘˘ع˘˘شست ى˘˘ل˘˘˘ع
امهعمو ،ضضيبأا قرزأاو دوكيللا
ضسا˘˘ششو ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإاو ةارو˘˘ت˘˘ه تيدو˘˘ه˘˘يو
Ó˘ت˘كتو را˘شسي˘لا ل˘ت˘كتو ،ا˘ن˘ت˘ي˘˘ب
ًاريثك ريغي ل امب ،نيميلا بازحأا
لدبي لو ،ةعقوتملا جئاتنلا يف
Ó˘كف ،ة˘ب˘ششخ˘ت˘م˘لا ع˘قاو˘م˘لا ي˘ف
نا˘ي˘ق˘ب˘ي˘شس ن˘ير˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘بز˘ح˘لا

ةموكحلا ل˘ي˘كششت ن˘ع ن˘يز˘جا˘ع
عم نيميلا ِفلاحت نود ةمداقلا
ف˘لا˘ح˘ت وأا ،نا˘مر˘ب˘ي˘ل رود˘غ˘˘ي˘˘فأا
ةمئاقلاو نامربيل نيب ليحتشسملا
قرزأا بز˘˘ح ح˘˘لا˘˘شصل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ضضي˘˘˘بأا
ي˘قا˘ب ي˘شسا˘ي˘˘شسلا ءا˘˘شصع˘˘ت˘˘شسلا

˘˘˘مد˘˘˘عو ،ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ة˘˘˘˘مزألاو
ن˘ع ز˘ج˘ع˘لاو ،د˘ئا˘شس رار˘ق˘ت˘شسلا
يد˘˘شصت˘˘لاو لا˘˘م˘˘عألا ف˘˘ير˘˘شصت
تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا فر˘˘شصو ما˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ةماعلا ةيليئارشسإلا ةايحلا لطعي

   تنيب يلاتفن هُقزميو ؤهاينتن هُدحؤي يليئارشسإ’ا ينيدلا ُنيميلا
يوادللا فصسوي ىفطصصم .د :ملقب
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بولح ةرقب شسأار فلأا51 يصصحت

سسابعلب يديشسب جزاطلا بيلحلا نم رتل نؤيلم79 نم رثكأا جاتنإا

ةيطصسوتملا باعلأÓل ابصسحت رانيد رييÓم3 اهل شصصصخ
نارهؤب ملك03 ةفاشسم ىلع ةئيهت تايلمع

ةلماح ةلئاع351 ليحرت مت
ةقبشسملا ةدافتشسلا تارارقل
ة˘ششه تا˘ن˘كشسب ة˘ن˘طا˘ق˘˘لاو
ينو˘يد˘مو ير˘م˘ح˘لا ي˘ي˘ح˘ب
تانكشس ىلإا نارهو ةنيدمب

ينار˘م˘ع˘لا بط˘ق˘لا˘ب ةد˘يد˘ج
.ريجلا رئب ةيدلبب دياقلبب
لئاشسولا ة˘فا˘ك تد˘ن˘ج د˘قو
ليحرتل ة˘ير˘ششب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا
م˘ه˘تا˘ن˘كشس ى˘لإا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
تمد˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تناك يتلا ةششهلا تانكشسلا
ةينعملا تÓئاعلا اهب نطقت
ةداعإا ةي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م
.ناكشسإلا

دكأا ةفاحشصلل حرشصت يفو
ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع نار˘˘هو ي˘˘لاو
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا يوÓ˘˘ج
˘ما˘ع ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا˘˘ب تما˘˘ق
ي˘ف تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شساو1102
تارار˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘م6102
م˘ت˘ي˘ل ة˘ق˘ب˘شسم˘لا ةدا˘ف˘ت˘شسلا
تانكشس يف اهناكشسإا ةداعإا

،فر˘˘غ ثÓ˘˘ث ن˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
يلاوح كانه نأا ىلإا اريششم
يف ةينكشس ةدحو فلأا06
د˘˘ي˘˘ق غ˘˘ي˘˘شصلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ي˘˘ف م˘˘ل˘˘شست˘˘شس د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘لا

0202) ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس نو˘˘˘شضغ
.(1202و
م˘˘شسر˘˘ب ه˘˘نأا يوÓ˘˘ج زر˘˘˘بأاو
ديزأا عزوتشس يراجلا ماعلا

ةي˘ن˘كشس ةد˘حو فلأا8 ن˘م

قيرط نع هيراجيإا ةيمومع
ةد˘˘˘˘˘˘˘حو فلأا4وطيقنتلا
ن˘م˘شض ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس
ةششهلا نكشسلا ىلع ءاشضقلا

ةيلولا تايدلب فلتخم ربع
تÓ˘ي˘ل˘ت يداو رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ن˘بو ةو˘ي˘ط˘بو ن˘˘ي˘˘غر˘˘شسمو
.اهريغو رفشسوبو ةحيرف
عزوتشس ،ةرتفلا ضسفن لÓخو
ي˘˘ف ىر˘˘˘خأا ةد˘˘˘حو0001
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ة˘غ˘˘ي˘˘شص
يف ةدحو00641 نم رثكأاو
(لدع) راجيإلاب عيبلا ةغيشص
ديدجلا ينار˘م˘ع˘لا بط˘ق˘لا˘ب
.نيغرشسمب «ةنابز دمحأا»
ماعلا ريدملا زربأا ،هتهج نم
ريي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ل
مت هنأا دوراب دمحم يراقعلا

ىلوألا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
˘ما˘ع˘لا م˘شسر˘˘ب ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
تÓئاع01 ءاشصقإا يراجلا
تلشصحت اه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب

د˘ع˘ب اذ˘هو تا˘˘ن˘˘كشس ى˘˘ل˘˘ع
ةينطو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘قار˘م
.نكشسلل
تايلمع كانه نأا ىلإا راششأاو
هذ˘ه لÓ˘خ ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م ىر˘˘خأا
ءايحأا فلتخم لمششت ةنشسلا
يتغيشص يف نارهو تايدلب
يراجيلا يمومعلا نكشسلا
ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لاو ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب
.ضشهلا نكشسلا

ب دمحم

غيصصلا فلتخم يف ةينكصس ةدحو فلأا06
1202و0202 يتنصس ملصستصس

نارهو يف ةديدج تانكشس ىلإا ةلئاع351 ليحرت

يرفيف رهشش ي˘ف» ل˘خد˘ي˘شس
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا «ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح ي˘˘ف ضصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
مت يذلا ةقهارملاو ةلوفطلا
،ءاجنلا يداو ةيدلبب هزاجنإا

،ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ة˘ل˘ي˘م بر˘غ
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بشسح
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا طا˘˘˘ششن˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ن˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لاو
.يزنك
هنأا لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو
اذ˘ه لا˘غ˘ششأا لا˘م˘˘كت˘˘شسا م˘˘ت
هزاجنإا بلطت يذلا زكرملا
براقي يلام فÓغ ريخشست
هزيهجتو رانيد نويلم071
ايلاح لمعلا متي هنأاب افيشضم
فيظوت تاءارجإا دادعإا ىلع
.نيمدختشسملا

باعيتشسا ةقاط نأا حرشصو
ـب ردقت ديدجلا لكيهلا اذه
ثاد˘˘حألا ن˘˘م Ó˘˘يز˘˘ن06
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘لإا ن˘ي˘لو˘ح˘˘م˘˘لا
اديفم ،ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ضصشصختملا زكرملا اذه نأاب
جردن˘ي ل˘كي˘ه ضسدا˘شس د˘ع˘ي
طاششنلا عاطق ةياشصو تحت
ن˘ما˘˘شضت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
فا˘شضي ثي˘ح ة˘ل˘ي˘م ة˘يلو˘ب
م˘كب˘لا م˘شصل˘ل ن˘ي˘ت˘شسرد˘م˘ل
ايرشصب ني˘قا˘ع˘م˘للا˘ف˘طألاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شسف˘˘˘ن ن˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘˘مو
لا˘ف˘طأÓ˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب
رادو ا˘˘ي˘˘ن˘˘هذ ن˘˘ي˘˘قا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
.ةفعشسملا ةلوفطلل
ر˘˘˘˘كذ دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو

ةئيهتلا تايلمعب ثدحتملا
لك ىوتشسم ىلع تمت يتلا

ي˘˘شسف˘˘ن˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
يذلا ةليمب اينهذ نيقاعملا
ذيملت541 ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسي
فشصنو ي˘ل˘خاد˘لا ي˘ما˘ظ˘ن˘ب
اه˘ل ر˘خ˘شس ي˘ت˘لاو ي˘ل˘خاد˘لا

نييÓم8 هردق يلام فÓغ
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ة˘فا˘شضإا را˘ن˘˘يد
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
لا˘ف˘طألا ة˘شسرد˘م م˘ي˘˘مر˘˘تو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ير˘شصب ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا
م˘شضت ي˘ت˘لا د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘شش
01 ة˘م˘ي˘ق˘ب ذ˘ي˘م˘˘ل˘˘ت131
نأا˘ب ا˘فدر˘م را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
هجو ىلع تلمشش لاغششألا
ةماتكلا حيلشصت ضصوشصخلا

.ةيلخاد تاميمرتو
فيشضي ،عاطقلا رظتني امك
تاهجلا در ،ردشصملا ضسفن
ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصو˘˘˘˘لا
ةئيهتب ةشصاخلا تاحرتقملا
ي˘˘˘˘شسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةو˘ي˘جر˘˘ف˘˘ب ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإل ة˘˘˘˘شسارد داد˘˘˘˘عإاو
نيقاعملا لافطأÓ˘ل ة˘شسرد˘م
ىلإا ةيد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب ا˘ي˘ع˘م˘شس
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت بنا˘˘ج
ي˘ف ة˘ظ˘حÓ˘م˘لاو ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا
اذ˘كو حو˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو˘˘لا
ةيريدم˘ل د˘يد˘ج ر˘ق˘م زا˘ج˘نإا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا طا˘˘˘ششن˘˘˘˘لا

.نماشضتلاو
ك.نيدلا نيز

لخادلا يرفيف رهصش يلمع نوكي نأا ررقملا نم
يداؤب ةقهارملاو ةلؤفطلا ةيامح زكرم

 ةمدخلا زيح لخدي ةليم يف ءاجنلا

نم رتل نويلم79 نم رثكأا9102 ةنصس يف تققح ثيح جزاطلا بيلحلا جاتنإا يف ةدئار شسابعلب يديصس ةيلو دعت
.ةيحÓفلا حلاصصملل ةيلحملا ةيريدملا ىدل ملع ام بصسح عصساولا كÓهتصسلا تاذ ةيئاذغلا ةداملا هذه

ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘لا˘م فÓ˘غر˘ي˘خ˘شست م˘ت
ةيريدم ةدئافل رانيد رييÓم ةثÓث
ةيرامعم˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا

ةدع ذيفنتل نارهو ةيلول ءانبلاو
ابشسحت ةينارمعلا ةئيهتلل عيراششم
رحبلا باعلأل ةنيدملا ناشضتحل
1202 ي˘ف ط˘شسو˘ت˘م˘لا ضضي˘˘بألا

.ةئيهلا هذه ريدم بشسح
هتئيه نأاب حياشس ركبوب حشضوأاو
ملك03 ة˘فا˘شسم ى˘ل˘ع ل˘خد˘˘ت˘˘ت

يف جردنت تايلمع ةدع زاجنإل
ةنيدمل ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا را˘طإا

د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘ت نار˘˘˘˘هو
.يطشسوتملا

ةد˘˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘لإا تد˘˘˘ن˘˘˘شسأا فا˘˘˘شضاو
ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘ششم
ىلع ةيميلقإلا ةيشضايرلا ةرهاظتلل

تا˘جارد˘ل˘ل كل˘شسم زا˘ج˘˘نإا رار˘˘غ
ثي˘ح ،م˘ل˘ك4 لو˘ط˘ب ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا

02 ى˘˘لإا ه˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘ششألا تل˘˘˘شصو
دعي عورششملا اذه نأا املع ،ةئاملاب

ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ى˘˘لوأا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
.«ينطولا

ضسفن تعرشش ،كلذ نع Óشضفو
ىرخأا لامعأا زاجنإا يف ةيريدملا

بكرم˘لا ط˘ي˘ح˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ه˘ب لا˘غ˘ششألا ة˘يرا˘ج˘لا ي˘ب˘م˘لوألا
،(نارهو قرشش) ريجلا رئب ةيدلبب

لثم تلاجم ةدع ضصخت ثيح
ةئيه˘ت ةدا˘عإاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا
.لوؤوشسملا ضسفن قفو ،ةفشصرألا

نأا ى˘لإا ها˘ب˘ت˘نلا ح˘يا˘شس تف˘ل ا˘م˘ك
ى˘ل˘ع ا˘شضيأا ل˘خد˘ت˘ت˘˘شس ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
نم ريششبلا يديشس يح ىوتشسم
نم تايل˘م˘ع ةد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ
ا˘ع˘با˘ط ه˘ي˘ل˘ع ي˘ف˘شضت نأا ا˘ه˘نأا˘˘شش
روحملا يف عقي هنأاو اميشس ايلامج
ديق يبملوألا بكر˘م˘ل˘ل ل˘با˘ق˘م˘لا
لا˘غ˘˘ششألا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،زا˘˘ج˘˘نإلا
تغلب دق هتير˘يد˘م ى˘لإا ةد˘ن˘شسم˘لا

تقولا يف ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب53 ي˘لاو˘ح
ىرخأا عيراششم هيف تحنم يذلا

قايشس يف ملك07 ةفاشسم ىلع
ةيطشسوتملا باعلأÓ˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
لا˘˘غ˘˘ششألا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ى˘˘˘لإا ا˘˘˘شضيأا
.ةيمومعلا

تاذ ر˘˘˘كذ ،ه˘˘˘˘تاذ را˘˘˘˘طإلا ي˘˘˘˘فو
ي˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششألا نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘م˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ا˘˘هر˘˘ششا˘˘ب˘˘ت
ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لاو
را˘شسم˘لا ر˘ي˘شضح˘ت ا˘شضيأا ل˘˘م˘˘ششت
ياومارتلا ط˘خ ه˘ع˘ط˘ق˘ي˘شس يذ˘لا
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ي˘˘فا˘˘شضإلا
نأا ىلإا اريششم يبملوألا بكرملا

نوكي نل ةعشسوتلا هذه عورششم
.ةيطشسوتملا باعلألا لبق ازهاج
دتمي نارهو ياومارت نأا مولعمو
ملك7.81 ة˘فا˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘˘ح
طبرت ةطح˘م23 ربع ف˘قو˘ت˘يو
،ةي˘نا˘شسلاو فور˘ع˘م يد˘ي˘شس ن˘ي˘ب
يف ةمدخلا زيح هلوخد ذنم كلذو
.3102 يام

شس ركبوب

يقاوبلا مأاب ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاصسملا زاهج
مهبشصانم يف ديفتشسم0082 نم ديزأا ميشسرت ؤحن

ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تعر˘˘شش
يف يقاوبلا مأا ةيلو˘ب ل˘ي˘غ˘ششت˘ل˘ل
نمشض اديف˘ت˘شسم0182 مي˘شسر˘ت

جا˘مدإلا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لا زا˘ه˘˘ج
تاداه˘ششلا ي˘ل˘ما˘ح ن˘م ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةينامث قوف˘ت ةر˘ب˘خ او˘ت˘ب˘ثأا ن˘يذ˘لا
بشسح عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘نا نود تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
ىلع ةظفاحم˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ضسي˘ئر
،ةيريدملاب ةلماعلا ديلاو ليغششتلا

.وجلأا داوج
هذه نأا ،لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو
ةميلعتلل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘تأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةرازو ني˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا ة˘يرازو˘لا
نا˘م˘شضلاو ل˘ي˘غ˘ششت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

حÓشصإلاو ةيموم˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل
جا˘مدإا˘ب ي˘شضق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو يرادإلا
زا˘ه˘ج ن˘˘م˘˘شض ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
و ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاشسملا
ي˘ل˘ما˘ح˘ل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا جا˘˘مدإلا
ىلإا مت هنأا ىلإا اتفل ،تاداهششلا

ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو˘ب مو˘ي˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
نمشض اد˘ي˘ف˘ت˘شسم24 م˘ي˘شسر˘˘ت
ددع˘لا نأا و˘ج˘لأا فا˘شضأاو.زاهجلا
نمشض نيدي˘ف˘ت˘شسم˘لا ن˘م ر˘ب˘كألا

جا˘مدإلا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لا زا˘ه˘˘ج
ةيلمع مهلمششتشس يتلاو ينهملا
ي˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘يلو˘˘ب م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت˘˘لا
تارادإا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع نود˘جو˘˘ي
مهددع غلابلاو ةيلحملا تاعامجلا

527 م˘ه˘ي˘ل˘ي اد˘ي˘ف˘ت˘شسم6501
ةيريدملا ىلإا نوم˘ت˘ن˘ي اد˘ي˘ف˘ت˘شسم
يف ي˘قا˘ب˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

.ةيمومعلا تارادإلا فلتخم
ميشسرت ةيلمع لامكتشسا قايشس يفو
زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م˘˘شض ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
مت ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاشسملا

اذيفنتو يشضاملا ربمشسيد ةياهن ذنم
ليوحت ةيشصولا ةرازولا تاميلعتل
ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م ل˘م˘ع د˘ق˘˘ع098
ىلإا يعامتجلا طاششنلل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
فدهب ليغششتلل ةيلحملا ةيريدملا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شسلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
.ةديدجلا ميشسرتلا تاءارجإا

أا.داوج

نأا ،رد˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا
ح˘م˘˘شس ي˘˘ئلو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
فلأا09 ىلإا07 نيب ام ريفوتب
ايموي جزاطلا بيلحلا نم رتل
يد˘ي˘شس ة˘يلو ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
بيلحلل ايجاتنإا ابطق ضسابعلب
ىوتشسم ىلع زايتماب جزاطلا
.دÓبلل ةيبرغلا ةهجلا

اذه نأا ،ردشصملا تاذ فششكو
ةيبلتب حم˘شس ق˘ق˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا
هذ˘ه ن˘م ة˘يلو˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
ن˘ع Ó˘شضف ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
ىر˘خأا تا˘يلو ضسم˘خ ن˘يو˘م˘˘ت
.دÓبلا برغب
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ى˘˘˘لإا ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شساو
م˘شضت ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
يديشس ةيلوب بيلحلا ةبعشش
0051 و˘ح˘ن ا˘ي˘لا˘ح ضسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
ن˘ي˘ي˘بر˘م ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م طر˘˘خ˘˘ن˘˘م

ةورثلا ردق˘ت ا˘م˘ك ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘مو
بيلحلل ةجت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا
ةرقب ضسأار فلأا51 نم رثكأاب

نم اهجاتنإا ع˘م˘ج م˘ت˘ي بو˘ل˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو بي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا

تادحوو تانب˘ل˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثيح بيلحلا تاقتششم جاتنإا
ةعانشصل جاتنإلا ةيبلاغ هجوت
ل˘جأا ن˘م ر˘ت˘شسب˘م˘لا بي˘ل˘˘ح˘˘لا
ةيلحم˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا ة˘ي˘ب˘ل˘ت
.ةرواجملا تايلولا نيومتو

لاجملا تاذ زيزعت لجأا نمو
ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘ت

«ي˘ل˘ب˘ي˘ج» بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإل
ديدج داتعب ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شسل
ران˘يد نو˘ي˘ل˘م052 ة˘م˘ي˘ق˘ب
ة˘˘نر˘˘شصعو ثيد˘˘ح˘˘ت فد˘˘ه˘˘˘ب
ل˘كي˘ه˘لاو جا˘ت˘˘نإلا ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس
لجأا نم كلذو ىرخأا تادعمو
اهنع ربعملا تاجايتحلا ةيبلت

ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘˘ع
.يوهجلاو

ط.ةمطاف

ديزأا عورصشملل شصصصخ
رانيد نويلم4.2 نم

003 ةبارق طبر
زاغلا ةكبششب نكشسم

ةيدلبب يعيبطلا
نازيلغ يف نازيراو

يديصس يح˘ب ن˘ك˘صسم392 ط˘بر م˘˘ت
ة˘˘يلو) ناز˘˘يراو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لÓ˘˘˘ه
يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘ك˘ب˘صشب (ناز˘ي˘ل˘غ
تفرصشأا يتلا ةيلمعلا هذه جردنتو

ةر˘˘ي˘˘˘صصن ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ي˘˘˘لاو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ينطولا مويلا ةبصسانم˘ب ي˘م˘ي˘هار˘ب
شصاخلا جمانربلا راطإا يف ةيدلبلل
ةكبصشب ةديدجلا تا˘ن˘ك˘صسلا ط˘بر˘ب
 .يعيبطلا زاغلا

ي˘ح˘لا تاذ نا˘ك˘صس د˘يوز˘˘ت ف˘˘ل˘˘كو
4.2 ن˘م د˘يزأا ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب
تل˘˘˘م˘˘˘صش ثي˘˘˘ح ،را˘˘˘ن˘˘˘يد نو˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
عيزو˘ت˘ل˘ل ة˘ك˘ب˘صش زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،ارتم376 لو˘˘˘ط ىل˘˘˘ع د˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ة˘قا˘ط˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘م˘لا˘˘ب˘˘صسح

.راركأا ديعلب
عيزوت ةكبصشب طبرلا ةبصسن غلبتو
دودح ايلاح نازيلغ ةيلوب زاغلا

.لوؤوصسملا تاذ بصسح ةئاملاب06
ة˘طو˘بر˘م˘لا ن˘كا˘˘صسم˘˘لا دد˘˘ع قا˘˘فو

ةيلوب ةنيدملا زاغ ةكصشب ايلاح
ة˘ك˘ب˘صشب ن˘ك˘صسم ف˘˘لأا08 ناز˘ي˘ل˘غ
ملك0021 لو˘˘˘ط ىل˘˘˘ع ةد˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م
ءا˘بر˘ه˘ك˘لا ع˘يزو˘ت ة˘كر˘صشل دا˘ن˘˘ت˘˘صسا

. برغلل زاغلاو
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب م˘ت ا˘م˘˘ك
ماظنل ةمدخلا ي˘ف ع˘صضو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ي˘˘ت˘˘صسرد˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسم˘˘صشلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
ةد˘ع»و ة˘يو˘يد˘ج˘ب «داد˘˘م ةد˘˘يرو»
ي˘˘ف اذ˘˘هو و˘˘ي˘˘هرا يداو˘˘ب «شسر˘˘˘ي˘˘˘ت
تا˘قا˘ط˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت را˘˘طإا
ةيئادتبلا شسرادملا˘ب ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

نا˘˘م˘˘صضلا قود˘˘ن˘˘صص ن˘˘م ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب
.ةيلحملا تاعامجلل نماصضتلاو
معطم حتف مت ةيلولا ةمصصاعبو
ي˘صس د˘ئار˘لا» ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بإا˘˘ب يز˘˘كر˘˘م
نا˘م˘صضب ل˘ف˘ك˘ت˘ي˘صس يذ˘لاو «لو˘ل˘غز
ةنخاصس ةبجو009 نم ديزأا ريفوت
شسراد˘˘˘م ثÓ˘˘˘ث ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع را˘ت˘خ˘˘م) ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با

يصس دئارلاو يصشومز ديعصسلا دمحم
 .(لولغز

ز ديعصس
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746209ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج72ـل قفاوملا0202 يفناج22ءاعبرألايلحم
دحاولا راتكهلا يف راطنق003 هردق دودرمب

ةيادرغ يف مشسؤملا رخآا اطاطب نم راطنق فلأا041 ؤحن جاتنإا عقؤت
ايلاح زاجنلا ديق اهنم02

تنششؤمت نيعب ائششان اعورششم05 قفارت ةيت’واقملا راد

.ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم بصسح ،ةيادرغ ةيلوب مصسوملا رخآا اطاطب نم راطنق فلأا041وحن ينج عقوتي
اهنم ،راتكه005 اهماوق ةحاصسم تصسم ينجلا ةيلمع نأا ،بوبغج يفطصصم ةيحÓفلا حلاصصملا ريدم حرصصو
،(ةعينملاو لحفل يصساحو بصسبصس) ةيلولا بونج قطانم فلتخم نيب ةعزوم روذبلل ةصصصصخم راتكه061
رعصس حوارتو دحاولا راتكهلا يف راطنق003 هردق دودرمب ةيداع فورظ يف لوصصحملا ينج ةيلمع يرجتو

.رانيد04و23 نيبام لقحلاب دحاولا مارغوليكلا

زكرملل ةيتلواقملا راد تقفار
«بيعششوب جاح˘ل˘ب» ي˘ع˘ما˘ج˘لا
اعورششم05 تنششومت ن˘ي˘ع˘ب
ةريخألا تاونشس3 لÓخ ائششان
بشسح ،ةد˘شسج˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ي˘˘ه
.ةئيهلا تاذ لوؤوشسم
ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا راد ر˘يد˘م زر˘بأاو
ايركز روتكدلا تنششومت نيعب
موي ضشماه ىلع نوشسح يراشس
لو˘˘ح ي˘˘˘شسي˘˘˘شسح˘˘˘ت ي˘˘˘شسارد
ثÓثلا لÓخ» هنأاب ةيتلواقملا
راد تق˘فار ةر˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘شس
اعورششم05 ايلحم ةيتلواقملا
يلماح ةبلطلاب ة˘شصا˘خ ا˘ئ˘ششا˘ن
تفر˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

د˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ةطششان موي˘لا ي˘هو ي˘ناد˘ي˘م˘لا
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
.«ةطشسوتملاو ةريغشصلا

عيراششملا هذه «نأا ىلا راششأاو
ةشصاخ تلا˘ج˘م ةد˘ع تل˘م˘شش
و تايافنلا ةلكشسر و ةجلاعمب
و يعانشصلا ءÓطلا جاتنإا اشضيأا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت
راذ˘نإلا ةز˘˘ه˘˘جأاو ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

جئاتن تققح اهلكو ةبقارملاو
ةقفارملا لشضفب ايناديم ةيباجيإا

.«معدلاو
ة˘ي˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا راد ل˘˘شصاو˘˘تو
ةقفار˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘طا˘ششن

02 ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘شصح˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ي˘ف ئ˘ششا˘ن ر˘˘غ˘˘شصم عور˘˘ششم
لوشصح˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م
فرط نم يلاملا معدلا ىلع
لوبق دعب ةيكنبلا تاشسشسؤوملا

ة˘لا˘كو˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘˘م
بابششلا ليغششت معدل ةينطولا

يراشس روتكدلا هفاشضأا املثم
.نوشسح
ي˘شسارد˘لا مو˘ي˘لا اذ˘˘ه د˘˘ه˘˘ششو
راد هتمظن يذلا يشسيشسحتلا
يعماجلا زكرملاب ةيتلواقملا
ن˘ي˘ع˘ب «بي˘ع˘˘ششو˘˘ب جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب»
ن˘م دد˘ع ة˘كرا˘ششم تن˘ششو˘م˘ت
ةلشصلا تاذ تاعاطقلا يلثمم
ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ر˘غ˘شصم˘لا ضضر˘ق˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘ل
نيمأاتلل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلاو
ةينطولا ةلاكولاو ةلاطبلا نع
ثيح با˘ب˘ششلا ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل
زكرملا ةبلط مامأا اوشضرعتشسا
يتلا ضصرفلا فلتخم يعماجلا
ةقفارمل ةلودلا ةزهجأا اهمدقت
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ا˘˘˘˘شضيأاو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شست˘˘˘لا

يف ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ير˘شضلاو
.نأاششلا تاذ
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ضضع˘˘ب مد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
مه˘ت˘بر˘ج˘ت جذا˘م˘ن ع˘يرا˘ششم˘لا
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا
دمحم جاحلب دمحأا ضسدنهملا
ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسإا يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا

نيعب ةيتلواقملا راد ةقفارم
ه˘˘عور˘˘ششم ي˘˘ف تن˘˘ششو˘˘˘م˘˘˘ت
تايا˘ف˘ن˘لا ة˘ل˘كشسر˘ب ضصا˘خ˘لا
ةد˘م˘شسألا جا˘ت˘نإل ة˘يو˘˘شضع˘˘لا
يف ىلوأا ةلحرمك ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

د˘˘ي˘˘ق و˘˘˘ه يذ˘˘˘لا ه˘˘˘عور˘˘˘ششم
عيشسوت وحن اشضيأاو ديشسجتلا

‐ ويب) زاغلا جاتنإل هعورششم
هذه ةلكشسر ىلع ادامتعإا (زاغ
.تايافنلا

شس ايركز

 ايراجت Óحم16 قلغ مت اميف
مدع ةميق رانيد نؤيلم861 نم ديزأا
تليشسمشسيتب9102 ةنشس لÓخ ةرتؤفلا

ةيلول ةراجتلا ةيريدم تلجشس
861 ن˘م د˘يزأا تل˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘ت
مدعل ةليشصح˘ك را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
،ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ ةرتوفلا
ةنشسلاب ةنراقم ضسوملم عجارتب
.اهتقبشس يتلا

˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا ح˘˘شضوأاو
نأاب ضسابع دمحأا ةيريدملا تاذب
تا˘شسرا˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م قر˘˘ف
ة˘˘ن˘˘شسلا ترر˘˘ح ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفلاخم رشضحم163 ةيشضاملا
ةميق لداعي امب ةرتوفلا مدعل
.رانيد نويلم861 قوفت ةيلام
مدعل ةيلاملا ةميقلا نأا زربأاو
ا˘شضا˘ف˘خ˘نا» تفر˘˘ع ةر˘˘تو˘˘ف˘˘لا

يتلا8102 ـب ةنراقم «اريبك
4.1 قوفي غلبم اهلÓخ لجشس
ىلإا كلذ اع˘جر˘م را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م
ةيراجتلا تاشسرامملا «عجارت»
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘تو˘˘ف نود
ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا
تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘شضف
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
اذ˘كو ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا تلدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ةذخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘عدر˘لا تاءار˘جإلا

.ةيريدملا ضسفن لبق نم
تر˘˘ف˘˘شسأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘ب˘قار˘م قر˘ف ناو˘عأا تÓ˘خد˘ت
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ةيلول ضشغلا عمقو ةيعونلاو
ة˘ن˘شسلا لÓ˘˘خ تل˘˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘ت
Óحم16 قلغ نع ةمرشصنملا

تافلاخم ليجشست ءارج ايراجت
طاششن ةشسرامم ضصخت ةفلتخم
ل˘˘ج˘˘شسلا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا نود˘˘˘ب
راعشسألا راهششإا مدعو يراجتلا

.ةفاظنلا طورشش مادعناو
ضسفن لÓخ ناوعألا تاذ ماقو
ترفشسأا Óخدت0969 ـب ةرتفلا

رشضحم655 ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘ع
تاهجلا ى˘لإا تل˘ي˘حأا ة˘ف˘لا˘خ˘م
زجح ى˘ل˘ع Ó˘شضف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ع˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م ن˘˘˘ط1 ة˘˘بار˘˘ق
101 عاط˘ت˘قا ع˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ىلع ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإل ة˘ن˘ي˘ع
ي˘ئلو˘لا ر˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
.ضشغلا عمقو ةيعونلا ةبقارمل
تمظن ضسيشسحتلا لاجم يفو
ضسفن يف ةروكذملا ةيريدملا
اشسرد021 ن˘م ر˘ث˘كأا ةر˘ت˘ف˘لا
ي˘شصبر˘ت˘م ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ا˘˘يو˘˘عو˘˘ت
ي˘ن˘ه˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘تو ن˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
لو˘ح ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ح˘˘شص ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف هرودو
ةيعوتلا ىلإا ةفاشضإا كلهتشسملا
ةيئاذغلا تام˘م˘شست˘لا را˘ط˘خأا˘ب
زاغ نع ةمجانلا تاقانتخلاو
نو˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘شسكأا يدا˘˘˘˘حأا

ميدقت بناج ىلإا اهنم ةياقولاو
ةيشسيشسحت ةشصح05 نم رثكأا
نيكله˘ت˘شسم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘عاذإا

.نييداشصتقلا نيلماعتملاو
ع.دمحأا

يتلا ا˘طا˘ط˘ب˘لا ة˘عارز د˘ه˘ششتو
ةلشضفملا تاورشضخلا نم دعت
نم امامتها يرئازج˘لا خ˘ب˘ط˘لا˘ب
نيذلا ةيادرغ ةيلو يحÓف لبق
ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جأا ن˘˘م نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
.جاتنإلا ةيدودرم
تحت اطا˘ط˘ب˘لا ة˘عارز فر˘ع˘تو
ارو˘˘˘ط˘˘˘ت يرو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ضشر˘˘˘لا

ا˘م˘ك ،ة˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب ا˘ظو˘ح˘ل˘˘م
ةجتنملا ليشصاحملا هيلع دكؤوت

بو˘ن˘ج˘ب ةد˘يد˘ع ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘ع
ليلقب ةبرتب زيمتت يتلا ةيلولا

.ةشضومحلا نم
نو˘˘˘˘˘عراز˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا كردأا د˘˘˘˘˘˘قو
ي˘ف ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل نو˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةرور˘˘شض ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘˘شسلا
ةداملا هذه جاتنإا تاينقت ريوطت
ة˘با˘ج˘ت˘شسلا ضضر˘غ˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل ل˘˘شضفأا ل˘˘كششب
ةمهاشسم˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘شسلا
ي˘ئاذ˘غ˘لا ن˘مألا ن˘ي˘شسح˘˘ت ي˘˘ف
ريو˘ط˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘جا˘ت˘نإلاو
ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا روذ˘˘ب ماد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسا
.ةيلحملا
يلوألا براجتلا نإاف ةراششإÓل
ةيادرغ ةيلوب اطاطبلا ةعارزل
4002 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس ى˘˘˘˘لإا دو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ةعينملا ةقطنمب ضصوشصخلابو
ترد˘ق ة˘˘ي˘˘لوأا ة˘˘حا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
م˘ت˘ت˘ل را˘ت˘˘كه02 ي˘˘لاو˘˘ح˘˘ب
ةشسايشسلا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ع˘شسو˘ت
ة˘لود˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ن˘م ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
اذ˘ه جا˘ت˘نإا ع˘ي˘شسو˘تو تادراو˘لا
.ةيحÓفلا ليشصاحملا نم عونلا

بونجب ةعينملا ميلقإا ربتعيو
ا˘ي˘حÓ˘ف ا˘ب˘ط˘ق ة˘يادر˘غ ة˘˘يلو
نم عونلا اذه جاتنإل زايتماب

رفوتل ارظن اذهو تاورشضخلا
ةبرتلاو هايملاو مئÓملا خانملا
عونلا اذ˘ه ة˘عارز˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا

ركذ امل˘ث˘م ،ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ن˘م
ةيعو˘ن ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،بو˘ب˘غ˘ج
ن˘م ة˘عورز˘م˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
(تي˘ل˘يإاو Ó˘ي˘˘ما˘˘بو ير˘˘يز˘˘يد)
م˘ج˘حو د˘ي˘ج قاذ˘م˘ب ز˘ي˘م˘ت˘˘تو
.ريبك
يريزيد ة˘ي˘عو˘ن تح˘ب˘شصأا د˘قو
يحÓفل رخف ردشصم اطاطبلل
بنا˘ج ي˘لإا ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
عا˘˘ن˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لاو تا˘˘˘ي˘˘˘شضم˘˘˘ح˘˘˘لا

طشسوتم لجشس ثيح ،ةنتشسبلاو
يف راط˘ن˘ق033 ـب دودر˘˘م˘˘˘لا
ةقطنملا هذهب دحاولا راتكهلا
يتلاو ةيئاملا دراوملاب ةينغلا

ة˘ي˘شضر˘م د˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تق˘˘ق˘˘ح
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
.ةيادرغ ةيلوب ىرخألا

ن˘˘م دودر˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘شسف˘˘˘يو
مشسوملا رخآا اطاطبلا لوشصحم
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م نو˘˘˘كل

نم ةئا˘م˘لا ي˘ف09 تشصشص˘خ
ة˘عارز˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘˘حا˘˘شسم˘˘لا
.تاورشضخلا

ي˘˘حÓ˘˘ف نأا بو˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘ج ر˘˘˘كذو
يف ضصقن نم نوناعي ةيادرغ
ي˘حÓ˘ف˘لا دا˘ششرإلاو ر˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘لا

تاينقتلا ضصوشصخب هيجوتلاو
ة˘بو˘ع˘شصو ة˘عارز˘ل˘ل ة˘ث˘يد˘ح˘لا
ق˘يو˘شست را˘˘شسم ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
.جوتنملا

ى˘˘˘ع˘˘˘شست را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ة˘يلو˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

مادخت˘شسا م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ة˘يادر˘غ
ةثيد˘ح˘لا ة˘ي˘عارز˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ةبرتلا ديمشستو ةننكملا ليهأاتو
فدهب روذ˘ب˘لا ة˘ي˘عو˘ن ءا˘ق˘ت˘ناو
ةيمك نيشسحتو ةيعونلا ريوطت
.جاتنإلا

جراخ نم مت طقف ابصصنم31
ةرÓب بكرمب ةيلولا

ءانبلا عاطق
ةيمؤمعلا لاغششأ’او

14 بطقتشسي
ديلا نم ةئاملاب
لجيج يف ةلماعلا

لاغصشألاو ءانب˘لا عا˘ط˘ق بط˘ق˘ت˘صسي
ثي˘ح ن˘م ة˘ب˘صسن ىل˘عأا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘يلو˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م شضور˘˘ع
اهيلي ةئاملاب14 لدعمب يأا لجيج
53 ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘ب ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
،ةيليملاب بلصصلاو ديدحلل ةرÓبل

،ليغصشتل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا بصسح
.ةصشيك نيدلارون
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا لوؤو˘صسم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو
ديدحلل ةرÓ˘ب بكر˘م˘ب ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

ملك25) ةيليملا ةرئادب بلصصلاو
ةر˘م˘˘ث د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا (ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج قر˘˘صش
لخدو ةيرطق –ةيرئازج ةكارصش

تم˘˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘ئز˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لا˘كو˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب
.ليغصشتلل
فيظوتلا ةيلمع نأا ةصشيك فاصضأاو
أاد˘˘ب˘˘م ىل˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا م˘˘˘ت
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإلا ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘لوألا

شصصصختلا رفوت أادبم مث ةيلولاب
عنصصملا ةرادإا فرط نم بولطملا

ةد˘˘عا˘˘ق ىلإا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
مث ةيئلولاف ،ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا
دا˘ج˘يإا رذ˘˘ع˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ام وهو ،ايلحم بولطملا شصصصختلا

يتلا31 ـلا بصصانملل ةبصسنلاب ناك
يهو عنصصملاب اهي˘ف ف˘ي˘ظو˘ت˘لا م˘ت
1 نم لقأا لثمتو ةيلولا جراخ نم
.Óماع2811 لصصأا نم ةئاملاب
ام نأا ىلإا قايصسلا اذه يف راصشأاو
شصا˘خ˘صشأا ةدا˘ف˘ت˘صسا ن˘ع ه˘ل جور˘ي
نم عنصصملا اذهب لمع بصصانمب

ءانبأا باصسح ىلع ةيلولا جراخ
ن˘˘˘م ه˘˘˘ل شسا˘˘˘صسأا ل» ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.» ةحصصلا

ك نيدلارون

ج.ىفطصصم

راتكهلل اراطنق052 دودرمب
يزيليإا يف بادبدلاب اطاطبلا ةعارز ةبرجتل ةيشضرم جئاتن

اطاطبلا ةعارز ةبرجت تققح
ةر˘م˘ث˘ت˘شسم˘ب ة˘ي˘شضر˘م˘ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
راطإا ي˘ف تثد˘ح˘ت˘شسا ة˘ي˘حÓ˘ف
ةعطاقملاب يحÓ˘ف˘لا زا˘ي˘ت˘ملا
ملك054) باد˘بد˘لا ة˘˘يرادإلا

   .(يزيليإا نع
نم راطنق0521 ينج عقوتيو
ةحاشسم ىلع ةعورزم اطاطبلا

ة˘ل˘م˘ح م˘شسر˘ب تارا˘˘ت˘˘كه5
فشصتنم تقلطنا يتلا ينجلا
هذه نم يراجلا يفناج رهشش
اهب طششني ي˘ت˘لا ةر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا

ةطخوبو ريدغ نامثع نم لك
هذه ناشضوخي نيذللا رشضخل
ا˘م˘ل˘ث˘م ، ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا

يعرف˘لا م˘شسق˘لا ضسي˘ئر حر˘شص
.حتاف نموم بادبدلاب ةحÓفلل
ىلوألا ةبرجت˘لا هذ˘ه د˘م˘ت˘ع˘تو
ةعارزل ةقطنم˘لا˘ب ا˘ه˘عو˘ن ن˘م
ضشرلا ةينق˘ت ى˘ل˘ع ضسطا˘ط˘ب˘لا
ةقفار˘م˘ب ،ي˘ق˘شسل˘ل يرو˘ح˘م˘لا
ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا تارا˘طإا

لبق ن˘م ه˘ي˘جو˘ت˘لاو دا˘ششرإلاو
ة˘حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا م˘˘شسق˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘˘مو
.لوؤوشسملا تاذ قفو ،بادبدلا

ل˘˘˘ك نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ة˘عارز نأا د˘كؤو˘ت تار˘ششؤو˘م˘˘لا
باد˘بد˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ضسطا˘ط˘ب˘˘لا
،دعاو لب˘ق˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
عاطق نأا ىلإا ةبشسانملاب اريششم
اريبك اششاعتنا فرعي ةحÓفلا
مجح ىلإا رظ˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ةعزوملا ةيحÓفلا تاحاشسملا
.يشضاملا ربمشسيد رهشش يف
تاذ ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘˘لا تم˘˘˘تو
امدقم ابل˘ط22 ىل˘ع ر˘ه˘ششلا
نم ةحÓفل˘ل ي˘عر˘ف˘لا م˘شسق˘ل˘ل
ة˘شسرا˘م˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار ل˘˘ب˘˘ق
ف˘ي˘شضي ،ي˘حÓ˘ف˘˘لا طا˘˘ششن˘˘لا
ضسفن يف اتفل ،ردشصملا ضسفن
ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه نأا ى˘لا قا˘ي˘˘شسلا
راقعلاريهطت تايلمع تدهشش
عاجرتشساب حمشس امم ،يحÓفلا

يشضارألا نم ةماه تاحاشسم
.ةيحÓفلا

ةيحÓفلا حلا˘شصم˘لا ل˘شصاو˘تو
تايلمعب مايقلا يزيليإا ةيلوب

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ضسي˘˘˘شسح˘˘˘ت
نينطاوملا ةيعوت˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لا

لو˘ح م˘ه˘ن˘م با˘ب˘ششلا ة˘شصا˘˘خ
،ي˘حÓ˘ف˘˘لا طا˘˘ششن˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا

اذه يف رامثتشسÓل مهتوعدو
ءافتكا قيقحت لجأا نم لاجملا
ليشصاحملا فلتخم يف يتاذ
ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع كير˘˘ح˘˘تو
.ةيحÓفلا

ى˘لإا ح˘لا˘شصم˘لا تاذ ى˘ع˘˘شستو
يف جماربلا نم ةلمج ديشسجت
لÓخ نم عاطقلا ةيمنت راطإا
،ةي˘عارز˘لا ة˘حا˘شسم˘لا ع˘ي˘شسو˘ت
ام اميشس ،ني˘حÓ˘ف˘لا ة˘ق˘فار˘مو
داششرإلا تÓمح˘ب ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت
.يحÓفلا

ا˘ب˘ط˘ق يز˘ي˘˘ل˘˘يإا ة˘˘يلو د˘˘ع˘˘تو
ي˘ف م˘ها˘شست ذإا ا˘ما˘˘ه ا˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
بعشش يف ةشصاخ ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ةيلقحلا تاعارز˘لاو بو˘ب˘ح˘لا

.فÓعألاو
غ نامثع
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PENA 02027941006102 يفناج22مÓصسلا

9102 /11 /60 خـــــــــــيراتب «مÓـــــــــــصسلا» ةـــــــيمويلا دـــــئارـــجلا يــــــــف ةروـــــــــــصشنملا
بق˘ع ه˘˘نأا ،POMOBو9102 /11 /21 خ˘يرا˘ت˘ب «EUQILBUPER ELLEVUON»و
ريياع˘م˘لا بصسحو0202 /10 /70 خيراتب ةيلا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا شضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت ءار˘جإا
:يلي امك اتقؤوم عورصشملا حنم مت ،طورصشلا رتفد يف ةددحملا

خــــيراتب742 –51 يصساــئرلا موـــصسرملا نم28 ةداــملل اـــقبطو ،ددـــصصلا اذـــهبو
مهنوعط ميدقت نيجتحملا نيدهاعتملل نكمي ،هÓعأا هيلإا راصشملا5102 /90 /61
ءادتبا مايأا01 ىدعتي ل لجأا يف ،وزو يزيت ةيلول ةيمومعلا تاقفصصلا ةنجل ىدل
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةر˘صشن˘لا وأا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ف˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘ف نÓ˘˘عإلا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘صشن لوأا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م
.«POMOB» يمومعلا لماعتملا تاقفصصل



:نÓيم رتنإا ـل يشضايرلا ريدملا
ماهنتؤت ىلإا اًشضرع انمدق

نشسكيرإا مشضل
يشضايرلا ريد˘م˘لا ،و˘ي˘ل˘ي˘شسوأا ور˘ي˘ي˘ب د˘كأا
نأا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل
ى˘لإا ا˘ًي˘م˘شسر ا˘ًشضر˘ع مد˘ق يروز˘تار˘ي˘ن˘˘لا
عم دقاعتلل ،يزيلجنإلا ريبشستوه ماهنتوت
،نشسكيرإا نايتشسيرك يكرامندلا يلودلا

ر˘فا˘˘شسو .زر˘˘ي˘˘ب˘˘شسلا ط˘˘شسو ط˘˘خ بعل
،يشضاملا عوبشسألا ندنل ىلإا ،ويليشسوأا

ةرادإا عم تاثداحم يف لوخدلا لجأا نم
.نشسكيرإا ةقفشص مشسحل ،ماهنتوت
ر˘ب˘ع تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف و˘ي˘ل˘˘ي˘˘شسوأا لا˘˘قو
اًشضرع انمدق د˘ق˘ل‘‘ :‘‘ا˘ي˘لا˘ط˘يإا يا˘كشس‘‘
نشسكيرإا عم دقاعتلل ماهنتوت ىلإا اًيمشسر
اننكمي ل ،درلا راظتنا يف نألا نحنو
:فا˘شضأاو .‘‘را˘ظ˘ت˘نلاو ضسو˘ل˘ج˘لا ىو˘شس
،بعÓلا مشضب ةمتهم ةيدنأا ةدع كانه‘‘
نم اًمامتها راظنأا بذج زيمم بعل هنإا
بع˘شص ر˘مألا ،ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نألا م˘˘هأا
ءيشش لكب مايقلا لواحنشس اننكلو ،ةياغلل
رتنإل يشضايرلا ريدملا لشصاوو .‘‘نكمم
يشسليششت عم قافتا ىلإا انلشصوت‘‘ :نÓيم
نحن ،ضسيزوم روتكيف عم دقاعتلا نأاششب
نكلو ،ةشصرف نوكت دق ،فقوملا ميقن
.‘‘ديزملا لوق لبق راظتنلا لشضفألا نم
اذإا ،ةلمتحم ةقفشص وريج هيفيلوأا‘‘ :عباتو
ةر˘ت˘ف ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا د˘حأا ع˘ي˘ب˘ب ا˘ن˘م˘ق
هتاحيرشصت ويليشسوأا متخو .‘‘تلاقتنلا
اذإا ،رتنإا لوشصأا نم ربتعي وناتيلوب‘‘ :اًلئاق
اًد˘ي˘ع˘شس ه˘ل˘ع˘ج˘ن˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ا˘ن˘ل تح˘ي˘˘تأا
يهتنيو .‘‘كلذ لعفن فوشسف ،ليحرلاب
ماهنتوت عم ي˘كرا˘م˘ند˘لا بعÓ˘لا د˘قا˘ع˘ت
عيقوتلا هل قحيو ،يراجلا مشسوملا ةياهنب

بغر˘ي لو ،يرا˘ج˘لا ر˘يا˘ن˘ي ي˘˘ف دا˘˘ن يأل
.زريبشسلا عم هدقع ديدجت يف بعÓلا

ىلع ديردم لاير عفادم
ةثÓثو ..ليحرلا كششو

بقارُت ةيدنأا

نميألا ريهظلا نأا (اكرام) ةفيحشص تدافأا
ورا˘˘˘ف˘˘˘لأا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإلا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير˘˘˘ل
ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘لا كششو ى˘˘ل˘˘ع ،لوزو˘˘يردوأا
ةفيحشصلا تحشضوأاو . يفناج يف يدانلا
يف لششف اًماع42 ـلا بحاشص نأا ةينابشسإلا

،يغن˘ير˘ي˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ق˘ث بشسك
لحيل هعانقإاو ،ناديز نيدلا نيز يشسنرفلا

.ىنمُيلا ةهجلا ىلع لاخافراك يناد لحم
ى˘ظ˘ح˘ي لوزو˘يردوأا نأا ا˘˘كرا˘˘م تر˘˘كذو
ةفاشضإلاب وابلب كيتلتأاو ةيليبششإا مامتهاب
يئانثلا نكل ،يناملألا خينويم نرياب ىلإا
رفظلا ىلع اًشصرح رثكألا امه ينابشسإلا
ةقلعتُملا تانهكتلا هذه رّشسفُتو .هعيقوتب
بعل هنأاب ملعلا دنع لوزويردوأا ليحرب

ذنم ديردم لاير عم طقف تايرابم ضسمخ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج با˘˘شسح˘˘ل م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
ن˘م م˘ه˘لÓ˘خ ن˘كم˘ت د˘قو ،تا˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا

نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا .د˘حاو فد˘ه ة˘عا˘ن˘شص
ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘كل˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
فيشص يف داديشسوشس لاير نم لوزويردوأا

حجني ملو ،وروي نويلم53 لباقم8102
يف هناكم خيشسرت يف نيحلا كلذ ذنم
.ةيشساشسألا ديردم لاير ةليكششت
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6202 ماع ىتح رينيار مشضي ديردم لاير ..اًيمشسر
11

هعقوم ربع ديردم لاير يدان نلعأا
عم هعيقوت تنرتنإلا ىلع يمشسرلا

ىتح دتمي دقعب ضسوشسيخ رينيار
وغنمÓف يدان نم اًمداق6202 ماع
.يليزاربلا

يدانلل يمشسرلا نايبلا ضصن ءاجو
لاير يدان قفتا‘‘ :يتآلاك يكلملا

ى˘ل˘ع و˘غ˘ن˘مÓ˘ف يدا˘ن ع˘م د˘يرد˘˘م
،ضسوشسيخ ر˘ي˘ن˘يار بعÓ˘لا لا˘ق˘ت˘نا
03 ىتح يدانلا˘ب ط˘ب˘تر˘ي˘شس يذ˘لا

.6202 ماعل ةيليوج
رينيار مشضنيشس‘‘ :نايبلا فاشضأاو
ديردم لاير فوفشص ىلإا ضسوشسيخ
يف هتكراششم يهتنت امدنع ايتشساك
با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ع˘م ة˘ن˘شس32 تح˘ت ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا
.‘‘يليزاربلا بختنملا

ديرد˘م لا˘ير ي˘ف ر˘ي˘ن˘يار أاد˘ب˘ي˘شسو
ضسويشسينيف هينطاوم لثم ايتشساك
،ضسو˘˘˘غ و˘˘˘غ˘˘˘يردورو رو˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘ج
قيرفلا عم بيردتلا يف عورششلل
لثم˘ت˘ت ثي˘ح ،ا˘ًئ˘ي˘ششف ا˘ًئ˘ي˘شش لوألا
عم فيكتلا يف ءدبلا يف ةركفلا
لبق ةقثلا ىلع لوشصحلاو ابوروأا
ن˘يز برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘كششت ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا
.ناديز نيدلا

بهاو˘م˘لا زر˘بأا د˘حأا ر˘ي˘ن˘يار د˘ع˘˘يو
هل عقوتيو ،ليزاربلا يف ةدوجوملا
نمو ،رها˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ب نور˘ي˘ث˘كلا
ديردم لاير ىلإا لشصي نأا رظتنملا
.لبقملا يرفيف11 وأا01 يف

ن˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي م˘˘لو
عيقوتلا ةقفشص ةفلكت ليشصافت
ترا˘ششأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ر˘˘ي˘˘ن˘˘يار ع˘˘م
ىلإا ةي˘نا˘ب˘شسإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو
ةقفشصلا قلغأا يكلملا قيرفلا نأا

اهنم ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م03 لبا˘ق˘م
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م42
غبلملا ميشسقت متيشسو ،يليزاربلا
هتلئاعو بعÓ˘لا ن˘ي˘ب ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

.هلامعأا ليكوو

ر .ق^
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ينافاك عم دقاعتلاب هأاطخ حيحشصت ىلع دتيانؤي رتشسششنام ثحي سسانيج
ى˘ل˘ع ضسا˘ن˘ي˘ج ن˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ج حر˘˘ت˘˘قا

نم ملع˘ت˘ي نأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
دقاعتلا لÓخ نم ،يشضاملا ءاطخأا

ةذ˘فا˘ن ي˘ف ي˘نا˘فا˘ك نو˘شسن˘˘يدإا ع˘˘م
. يفناج رهششل تلاقتنإلا

لششف دعب ضسانيج تاملك يتأاتو
لادبت˘شسا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
دعب فيشصلا يف وكاكول وليمور
اقفو ،نÓيم رتنإا ىلإا مجاهملا عيب
‘‘ضسير˘ب˘شسكإا ي˘ل˘يد‘‘ ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
.ةيناطيربلا

رياششلوشس رانوج يلوأا قيرف كرُتو
ةشساكتنا دعب همامأا تارايخ نود
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا درو˘˘ف˘˘ششار ضسو˘˘كرا˘˘م
زر˘ب ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘با˘˘شصإلا بب˘˘شسب
ةدعاو ةبهومك دوو˘ن˘ير˘ج نو˘شسا˘م
لعفلاب فادهأا ةعشست لجشس نأا دعب
كا˘ن˘ه نا˘ك ن˘كلو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
.رخآا مدقت زارحإل ديازتم طغشض
رم˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا ط˘ب˘ترا ا˘م˘ن˘ي˘ب
يف يدراكيإا وروام عم دقاعتلاب
ناشس ضسيراب كر˘ح˘ت ل˘ب˘ق ف˘ي˘شصلا

اًديعب هتقر˘شسل ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
ةراعإلا ليبشس ىلع نÓيم رتنإا نع
.ءارششلا رايخ عم مشسوم ةدمل
ى˘لإا ها˘ب˘ت˘نلا لو˘ح˘ت ا˘م نا˘˘عر˘˘شسو
ديرل عئارلا هئادأا عم دنلاه غنيلريإا

ا˘ًحا˘ت˘م نا˘ك د˘ق˘ل ،غرو˘بز˘لا˘شس لو˘ب
ينيلرتشسإا هينج نويلم71 لباقم
،هدقع يف يئازجلا طرششلا ببشسب
اًد˘ع˘ت˘شسم ن˘كي م˘ل د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ن˘˘كل
بعÓلا ليكو تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل
˘مو˘شسر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف هد˘˘لاوو
دتيانوي نوكي امبرو .ةيلب˘ق˘ت˘شسم˘لا

امدعب باحشسنلاب هرارق˘ل ا˘ًف˘شسأا˘ت˘م
ة˘ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف د˘نلا˘ه ح˘˘ج˘˘ن

ةارابم لوأا يف ةقيقد32 يف فادهأا
اذ˘ه د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب ع˘˘م ه˘˘ل
نأا ضسا˘ن˘ي˘ج د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘يو .عو˘˘ب˘˘شسألا

زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا قÓمع
يف رخآا مجاهم تيوفت عيطتشسي ل
امدنع‘‘ :ا˘ًل˘ئا˘ق ،تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘شس
نم ه˘نأا ن˘ظ˘تو ما˘مألا ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ت
ابغوب لوب نودب نوكت نأا لمتحملا

،ضسرام ىتح يانيموكام توكشسو

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ف م˘ه˘˘لا˘˘مآا نإا˘˘ف
،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف نا˘˘كم
لوشصحلا يف ةدششب نوبغري يذلا

.‘‘ةياغلل ةديعب ودبت ،هيلع
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي اذ˘˘ل‘‘ :فا˘˘شضأا م˘˘ث
ضسيل هنأل ،اًئيشش لعفي نأا دتيانوي
دروفششار امنيب ةعشست مقر مهيدل

ىلع رداق لايشسرام ‐ ةبعللا جراخ
قلأا˘ت˘لا ن˘م ق˘ير˘ب ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
لشضفأا لكششب لمعي هنكل ،اًشضيأا

نأا حو˘شضو˘ب د˘ير˘يو را˘شسي˘لا ى˘ل˘ع
.‘‘كانه نوكي
نو˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘ه‘‘ :فدرأا م˘˘˘˘˘ث
؟روطتي وهو دوونيرغ نورظتنيو
اولشصحيو اوبهذي نأا نكمي له وأا

نا˘شس ضسيرا˘ب ن˘م ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
نأا دير˘ي ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘لا ؟نا˘مر˘ي˘ج
يف قاقدلا نم ديزم يلع لشصحي
.‘‘بعلملا

ن˘م ضسي˘ل ه˘نأا فر˘عأا‘‘ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
نيبعÓلا ى˘لإا لو˘شصو˘لا ل˘ه˘شسلا
نم ناك .كانه مهنكل ،يفناج يف
ىلع رمألا بعشصي نأا نكمملا

ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘شضنا ل˘˘ب˘˘˘ق د˘˘˘نلا˘˘˘ه
باهذلا وأا ،دنومترود ايشسوروب
ردا˘˘غ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق يدرا˘˘˘كيإا ى˘˘˘لإا
.‘‘نÓيم رتنإا

 لانشسرا ىلا راعملا لايرلا بع’ عم دقاعتلا بلطي نيتيشس
يكيك نأا ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تفششك
نم بلط ةنولششربل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘شس
ضسويابيشس يناد عم عيقوتلا انارغولبلا ةرادإا

يدا˘ن˘ل ا˘ًي˘لا˘ح را˘ع˘˘ُم˘˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير بعل
.يزيلجنإلا لانشسرآا

ي˘˘ناد˘˘ل مار˘˘ي ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘مألا ر˘˘ي˘˘˘شست لو
يف ديردم لاير˘ل ه˘لو˘شصو ذ˘ن˘م ضسو˘يا˘ب˘ي˘شس

،ضسيتيب لاير نم اًمداق7102 ماع فيشص
وغايتناشس يف نيريرم نيماع ىشضق هنأا ثيح
يف ةراعإلا لي˘ب˘شس ى˘ل˘ع جر˘خ م˘ث ،و˘ي˘با˘نر˘ب
عم ةديدج ةرماغم ضضوخل يشضاملا فيشصلا
لكششب بعللا لجأا نم يزيلجنإلا لانشسرآا

.ديردم يف هب ّرم ام ضسكع ىلع مظتنم
ةشصرف ىلع ضسويابيشس لشصحي مل ،كلذ عمو

ةباشصإل هشضرعت ببشسب لانشسرآا عم بعللا
يرميإا يانوأا ةلاقإا تمت مث ،ةبكرلا راتوأا يف
ذنم نشسحتت مل رومألاو ،زرناغلا بيردت نم
بردملا لوشصو نم مغرلا ىلع ،نيحلا كلذ
.اتيترأا ليكيم ديدجلا

ةينابشسإلا ‘‘كرامشسيد لإا‘‘ ةفيحشص تركذو
يناد اهب رمي يتلا باعشصلا لك مغر نأا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا دد˘شصب نو˘كي˘شسف ،ضسو˘يا˘ب˘ي˘˘شس
با˘ب˘لا ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإا
ميرغلا ىلإا لاقتنلا قيرط نع كلذو ،ريبكلا
.ةنولششرب قيرف ،ديردم لايرل يدبألا

ن˘ي˘ت˘ي˘شس ي˘كي˘ك نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا تح˘˘شضوأاو
ي˘ناد˘ب ر˘ي˘˘ب˘˘ك بج˘˘ع˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب برد˘˘م
ةرادإا ضسل˘ج˘م ن˘م بل˘ط د˘˘قو ،ضسو˘˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘شس

فيشصلا يف هعم دقاعتلا ةلواحم ةنولششرب
لاديف وروترآا ليحر معازم طشسو ،لبقملا

ضسويابيشس ي˘ناد نا˘كو .ضشت˘ي˘ت˘ي˘كار نا˘ف˘يإاو
يف ون بماك بعلم يف طوبهلا كششو ىلع
را˘ت˘خا ،ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل ،7102 ف˘ي˘˘شص
كششو ىلع اًشضيأا ناكو ،ديردم ىلإا باهذلا
ي˘˘كي˘˘ك برد˘˘م˘˘لا ةر˘˘مإا تح˘˘ت برد˘˘˘ت˘˘˘ي نأا
يذلا هشسفن فيشصلا يف رداغ هنكل ،نيتيشس
.ضسيتيب ىلإا يكيك هيف لشصو
،ضسيتيب لاير يف لوألا نيتيشس ماع دعبو
،8102 ماع فيشص يف ضسويابيشس بلج لواح
ديردم لاير بردم يغيتيبول نيلوج نكل
،ليحرلاب هل حامشسلا ضضفر تقولا كلذ يف
.وشسليشس ول ينافويج مشض هنم اًلدب وراتخاو
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ينابشسإلا ةنولششرب يدان هجاوي
ط˘خ ي˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘ل˘˘شضع˘˘م
ضسيو˘ل ة˘˘با˘˘شصإا د˘˘ع˘˘ب مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ن˘˘ع ه˘˘با˘˘ي˘˘غ د˘˘كأا˘˘تو ز˘˘يراو˘˘˘شس
.رهششأا عبرأا ةدمل بعÓملا

ضسأا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص تح˘˘˘˘˘شضوأاو
دئاق يشسيم لينويل نأا ةينابشسإلا
قيرفلل مئادلا ذقنملا وه ةنولششرب
،ةريخألا ة˘نوآلا ي˘ف ي˘نو˘لا˘تا˘كلا

ءد˘ب ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا ثي˘˘ح
م˘ج˘ن˘لا نإا˘ف ،ة˘با˘شصإا˘˘ب م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ه˘˘تدو˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا
كراشش تايرابملا يف ةكراششملل
71 عقاوب اًفده62 ليجشست يف
فدهب ،ةمشساح تاريرمت9و اًفده
ز˘يراو˘شس ضسيو˘ل ن˘م ر˘ث˘كأا د˘˘حاو
اًفده52 ليجشست يف مهاشس يذلا
11 عنشصو اًفده41 اهنم لجشس
.ةمشساح ةريرمت
د˘˘˘شض ضسمألا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘كو
نأا ىلع اًحشضاو اًرششؤوم ةطانرغ
ىلع دم˘ت˘ع˘ي نأا بج˘ي ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
نآلا رثكأا فادهأا قيقحتل يشسيم
ه˘˘˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘˘˘شش با˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ ع˘˘˘˘˘˘˘م
م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘كل ،ي˘نا˘ياو˘غوروألا
ى˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘شس ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

نوكي نل قيرفلا نأل ،ةدعاشسم
يف با˘ع˘شصلا رو˘ب˘ع ى˘ل˘ع اًردا˘ق
.مشسوملا ةياهن ىتح ةارابم لك
ضشاقنلا لازي ل ،وحنلا اذه ىلع
ىل˘ع ا˘ًحور˘ط˘م «9» م˘قر˘لا لو˘˘ح
ن˘م نا˘ك ه˘نأا ة˘جرد˘˘ل ،ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا
يكيك نيب عامتجا دقع ررقملا
ريدم˘لا لاد˘ي˘بأا كير˘يإا و ن˘ي˘ت˘ي˘شس
ضسي˘˘نÓ˘˘ب نو˘˘مار و ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا

هذ˘ه ة˘ششقا˘ن˘م˘ل مو˘ي˘لا ،هد˘عا˘˘شسم
.ةلأاشسملا

ىلإا ةجاحب مهنأا ةنولششرب فرعيو
،ح˘ير˘شص م˘جا˘ه˘م ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ةجاحب مهنأا اًشضيأا نوملعي مهنكل
يف ذخألا عم ،رذحب ةعباتملا ىلإا
عم ثدح يذلا أاطخلا رابتعلا
ضسنيرب نفيك ىلع ضضرقلا عيقوت
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ةذ˘˘فا˘˘ن ي˘˘ف غ˘˘ن˘˘ي˘˘تاو˘˘˘ب
.يشضاملا

او˘˘نو˘˘كي نأا بج˘˘ي ،ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو

،تا˘شضوا˘ف˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت˘˘م
ن˘م اود˘˘كأا˘˘ت ،ءي˘˘شش ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘قو
يف حيحشصلا عي˘قو˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق
.بعل راشضحإل مهكرحت ةلاح
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب لوا˘˘ح
في˘شصلا ي˘ف ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول
نآلا ةنو˘ل˘ششر˘ب دد˘جو ،ي˘شضا˘م˘لا

مجاهم ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ه˘ط˘ط˘خ
ة˘با˘شصإا ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ير˘˘شص
دقاعتلا يف حاجنلا نكل .زيراوشس
قو˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ع˘˘˘م

ي˘ف˘نا˘ج» ة˘يو˘ت˘ششلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
.اًليحتشسم اًرمأا دعي ،«0202
ةنولششرب ةدا˘ق ه˘جاو˘ي ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ءار˘شش :ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘ل˘˘شضع˘˘م˘˘لا نآلا

نآلا ىلعألا ىوتشسملا نم مجاهم
.وراتول ةطخ ريخأاتو
عشضو˘لا ل˘م˘ح˘ت :ي˘نا˘ث˘لا را˘ي˘خ˘لا
.مشسوملا ةياهن ىتح يلاحلا
بعل ىلع روثعلا :ثلاثلا رايخلا

ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ي ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘فر
.ةراعإلا ليبشس ىلع مامشضنلا

 عمتجي ماهنتؤت
ديردم لاير عم

ليب ةداعإا لجأا نم

ي˘˘˘ف ز˘˘˘نا˘˘˘صس ناو˘˘˘خ ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا ف˘˘˘˘صشك
نأا ينابصسإلا (وتيغنيريصشتلا) جمانرب
لاير عم عمت˘جا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت
م˘صض ىل˘ع شضوا˘ف˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م د˘˘يرد˘˘م
.ليب ثيراغ يزليولا

نأا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا فا˘˘˘˘صضأاو
،زر˘˘ي˘˘ب˘˘صسلا شسي˘˘ئر ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل ل˘˘ي˘˘ي˘˘ناد
يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م ر˘˘صسف˘˘˘ت˘˘˘صسا
ىدم نع ،زيريب ونيتنرولف ،يكلملا
.ليب عم دقاعتلا ةيناكمإا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا ىلإا ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘صشأاو
م˘صضب ما˘م˘ت˘هلا نا˘ك اذإا ا˘م فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

قوصسلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي اً̆ما˘ع03 ـلا بحا˘˘˘˘˘˘صص
.ةيفيصصلا مأا ةيوتصشلا

يدانل ينفلا ريدملا نأا ريرقتلا ركذو
،وينيروم هيزوج يلاغتربلا ،ماهنتوت
ناك امنيح ليب عم دقاعتلا اًصضيأا دارأا

.يزيلجنإلا دتيانوي رتصسصشنام بردُي
دقُع عامتجلا نأا زناصس ناوخ دروأاو
ن˘ي˘ب ة˘ح˘˘ير˘˘ُم˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا قا˘˘ط˘˘ن ي˘˘ف
ءاردُملا شضعب هرصضحو ،يفيلو زيريب
.ديردم لاير يدانل نيرخآلا
ةارابم41 بعل ليب نأا ركذلاب ريدجلا

م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ي˘غ˘نر˘ي˘م˘˘لا ع˘˘م
ل˘ج˘صسو تا˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج با˘˘صسح˘˘ل

ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت مد˘قو ن˘ي˘فد˘˘ه م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.هئÓمزل نيتمصساح

لانشسرأا مجاهم فدهتشسي ةنؤلششرب
دقاعتلل ينابشسألا ةنو˘ل˘ششر˘ب يدا˘ن ط˘ط˘خ˘ي
،غنايمابوأا كيرميإا رييب لانشسرأا مجاهم عم
ر˘ي˘شصق˘˘لا تقو˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا فد˘˘ه˘˘ب
ةياهن يف هدقع يهتنيو ،هدقع يف يقبتملا
ودنوم‘‘ ةفيحشصل اقفو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
.ةينابشسألا ‘‘ وفيتروبيد
نويلم801 عفدب مهمايق نم مغرلا ىلعو
يف نامزيرغ ناوطنأا حلاشصل ينيلرتشسإا هينج
نيشصيرح اولاز ام مهنأا لإا ،يشضاملا فيشصلا

نيح يف ،ةمدقملا يف مهتارايخ نيشسحت ىلع
،هتريشسم ةياه˘ن ن˘م ز˘يراو˘شس ضسيو˘ل بر˘ت˘ق˘ي
يف اًفده11 ليجشست ىلع اًرداق لازي ل هنكل
.مشسوملا اذه يرودلاب ةارابم71
نع يناياوغوروألا بيغي نأا عقوتملا نمو
كا˘ن˘هو ،ة˘˘با˘˘شصإلا بب˘˘شسب م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب

دقو ،هلبقتشسم لوح ةريطخ ماهفتشسا تامÓع
بعلل يمايم رتنإا ىلإا لاقتناإااب اًقباشس هطبر مت
دقع نأا فورعملا نمو . ماهكيب ديفيد عم
يهتنيشس اًماع23 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
ةنولششرب مزتعيو ،لبقملا مشسوملا ةياهن يف
.لجألا ليوط ليدب راشضحإا لعفلاب
قÓ˘م˘ع˘لا نأا ةر˘ي˘ه˘ششلا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘ق˘˘تو
حلاشصل ىرخأا ةوطخ ىلإا  علطتي ينولاتكلا
يف بعÓم˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي˘شس يذ˘لا غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
يتأاي ،فاقيألا ببشسب زيراوشس عم تقولا ضسفن
يرودلا يلإا لاقتنإلاب هطبر مت نأا دعب كلذ
.مشسوملا اذه ةيادب يف ينابشسألا

يف اًيلاح اتيترأا ليكيم قيرف ءاقب  لظ يفو
يلإا لشصي نأا حجرملا ريغ نم ،رششاعلا زكرملا
د˘ق ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو ، ى˘˘لوألا ة˘˘ع˘˘برألا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا
فيشصلا ي˘ف غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ع˘ي˘ب ى˘لإا نور˘ط˘شضي
.لبقملا ماعلا يف اًناجم هتراشسخ يدافتل
03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نا ركذلاب ريدجلا

يرودلاب ةارابم22 يف اًفده41 لجشس اًماع
غلبأا هنكل ، مشسوملا اذه زاتمملا يزيلجنإلا
زرناغلا بعلي مل اذإا ةرداغملا ديري هنأا يدانلا
.ابوروأا لاطبأا يرود يف

اياحشض لوأا ؤشسؤشس
نÓيم يف سشتيفؤميهاربإا

ترو˘ب˘شس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ ل ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص تد˘˘كأا
ضسو˘شسي˘خ ي˘نا˘ب˘شسإلا بعÓ˘لا نأا ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإلا
عم اًيلاح يناعي وشسوشس ـب ريهششلا زيدنانريف
.ةريخألا ةرتفلا لÓخ يرينوشسورلا

دجاو˘ت بعÓ˘لا نأا ى˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا ترا˘ششأاو
تايرابم ثÓثلا لÓ˘خ ءلد˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م ة˘ل˘ع
هتدوع ذنم ةرم لوأل يلاوتلا ىلع ةيشضاملا
.ىونج ىلإا هتراعإا ءاهتنا دعب نÓيم ىلإا

بلط لعفلاب بعÓلا نأا ةفيحشصلا تفاشضأاو
لشصح لعفلابو نÓيم بردم عم ةشسلج دقع
امب اثدحتو ضسمأا ةقيقد54 ةدمل ةدحاو ىلع
اًحشضاو ناك يذلا فقوملا حرششل ةيافكلا هيف
تتاب بعÓلا مايأا نأا ىلا ريششي يذلاو لعفلاب
نأا ةفيحشصلا تحشضوأاو .قيرفل يف ةدودعم
روحمتت يتلا ةد˘يد˘ج˘لا نÓ˘ي˘م بع˘ل ة˘ق˘ير˘ط
‐4‐4 ةقيرط ليشضفتو ،ضشتيفوميهاربإا لوح
اهيف وشسوشس ةكراششمل لاجم كانه دعي مل ،2
د˘ع˘ب عور˘ششم˘لا ضشماو˘ه ى˘ل˘ع ح˘ب˘شصأا ثي˘˘ح
ط˘شسو˘لا ط˘خ رود ع˘م ف˘ي˘كت˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ششف
ريدملا يلويب بشصأاو عجارتي هنألو يجراخلا
ه˘ب˘عل ي˘ف ة˘ق˘ث ر˘ث˘كأا نÓ˘ي˘م ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا

لÓ˘خ كرا˘ششي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو و˘خ˘ي˘ي˘˘ت˘˘شسا˘˘ك
ةفيحشصلا تددششو ةريخألا تايرابم ثÓثلا

ةيشضرف نإاف ،ةلاحلا هذه لثم يف هنأا ىلع
،بعÓلا ةقفاو˘م˘ب ى˘ظ˘ح˘ت˘شس و˘نÓ˘ي˘م˘ل عادو
نكل2202 ما˘ع ى˘ت˘ح يدا˘ن˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘م˘˘لا
لÓ˘خ ضضر˘ع دا˘ج˘يإا ي˘ف ن˘م˘˘كت ة˘˘ل˘˘كششم˘˘لا

يونت ل نÓيم ةرادإا نأا تفاشضأاو .مايأا ةرششع
كانه نأا ىلا ةريششم امور ىلإا هعيب نÓيم
.بعÓلا مشضل ةيليبششإا بناج نم مامتها

ر˘ي˘شصم نأا ا˘هر˘ير˘ق˘ت ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تم˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
هنكميف ،ضضورعلا ترهظ اذإا موتحم بعÓلا
يوناث رود لوبق هيلع نيعتيشس لإاو ؛ةرداغملا

. ةيليوج ىتح راظتنلاو

يف ةيوق ةمدشص يشسليششت ىقلت
لاتشسيرك حانج عم دقاعتلاب هتبغر
،اهاز دير˘ف˘ل˘يو يراو˘ف˘يإلا ،ضسلا˘ب

ة˘يو˘ت˘ششلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
بعÓ˘˘لا رر˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
تشسر˘ه˘ل˘ي˘شس ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ق˘لأا˘ت˘م˘˘لا
‘‘ ليم يليد‘‘ ةفيحشصل اقفو ،كراب
.ةيناطيربلا

نم ةعومجمب حانجلا طبر متو
يف ،ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ي˘ف قر˘ف˘لا

دقاعتلا ىلع زولبلا ضصرحي نيح
ا˘˘ًط˘˘ب˘˘تر˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ا˘˘هاز ع˘˘م
ضسلاب نع داعتبلاب ريبك لكششب
ن˘م نا˘كو ،ي˘شضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا
،هب مت˘ه˘م لا˘ن˘شسرأا نأا د˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
08ـب مهمجن اوردق روشسنلا نكل

.ينيلرتشسإا هينج نويلم
ر˘ب˘خأا ا˘هاز نأا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا لو˘˘ق˘˘تو
،فيشصلا ىتح ىقبيشس هنأا ضسلاب

يف ةوطخ ىلع لوشصحلا لمأا ىلع
.مشسوملا ةياهن
ي˘شسل˘ي˘˘ششتو ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت نأا ود˘˘ب˘˘ي

بعÓلا عم دقاعتلا ىلع ناشصيرح
امهنكلو ،اًماع72 رمعلا نم غلابلا
رهشش يف ىرخأا تايولوأا ناعشضي

دراب˘مل كنار˘ف بهذ˘ي م˘ل ،ي˘ف˘نا˘ج
رهششل تلاق˘ت˘نإلا ةذ˘فا˘ن ى˘لإا د˘ع˘ب

هطابترا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘ف˘نا˘ج
.فادهألا نم ديدعلاب
ماهنتو˘ت ل˘شصح ،ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
طخ بعÓل ةقفشص ىلع لعفلاب
نمو ،زيدنانريف نوشسديج طشسولا

ةريبك غلابم قفني نأا حجرملا ريغ
،كلذ نم ًلدب ،ديدج بعل ىلع
لاقتنلاب اوموقي نأا لمتحملا نم
.نيك يراه ةباشصإا ببشسب مجاهمل
بلج زولبلل نكمي ،ءانثألا هذه يف
نو˘شسن˘يدإا مر˘شضخ˘م˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

ناشس ضسيراب ربخأا نأا دعب ،ينافاك
.ةرداغملا ديري هنأا نامريج
يدا˘˘ن˘˘لا فاد˘˘ه دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسا م˘˘تو
حلاشصل مشسوم˘لا اذ˘ه ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
،يدراكيإا وروام ديدجلا بعÓلا
هلاقتنا ذنم اًعئار ًءادأا مsدق يذلا

درابمل نأا ودبيو ،نÓيم رتنإا نم
بل˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ًشصير˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘ك
ينا˘ث˘لا ف˘شصن˘ل˘ل ي˘نا˘ياو˘غورألا

.مشسوملا نم

زيراؤشس بايغ ةمزأا لحل ةنؤلششرب مامأا تارايخ3

هلبقتشسم نأاششب اًرارق ذختي لانشسرأاو يشسليششت فده

ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شص تر˘˘˘˘كذ
نأا دقتعي ةنولششرب نأا (وفيتروبيد
ينابشسإلا ،يشسليششت بعل ةداعإا
(ون بماك) ىلإا ،زيغيردور ورديب
تقو˘˘لا ي˘˘ف اًد˘˘ي˘˘ف˘˘م نو˘˘˘كي ن˘˘˘ل
.23 ـلا هماع هغولبل اًرظن ،يلاحلا

نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع كلذ ي˘˘تأا˘˘يو
يف يهتني زولبلا عم ورديب دقع
نكمُي يلاتلابو ،لبقملا فيشصلا
ضضفخُم ر˘ع˘شسب ه˘ي˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
ع˘جار˘ت ع˘م ة˘شصا˘خ ، ي˘ف˘نا˘ج ي˘˘ف
اذه يزيلجنإلا قيرفلا عم هرود
كنار˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا

.درابمل
نأا ود˘نو˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تفا˘˘شضأاو
مجن نم بلط دق ناك ةنولششرب

ي˘ناد ي˘نا˘ب˘شسإلا ،بر˘غز و˘ما˘ن˘يد
ف˘ل˘م م˘شسح˘ل را˘ظ˘ت˘˘نلا ،و˘˘م˘˘لوأا
اودد˘ح ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

امد˘ع˘ب ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ي˘ف د˘عو˘م
مت نكل ،ماعلا ةياهن يف اوثدحت
.ربوشسلا ضسأاك لبق هليجأات
ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا ترا˘ششأاو
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا كلذ م˘˘˘˘˘˘غر
دقاعتلا يف رثكأا بغري ينولاتكلا

ضضيو˘ع˘ت˘ل ةر˘ب˘خ ه˘يد˘ل بعل ع˘م
ضسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروألا با˘˘ي˘˘˘غ
ي˘ف ر˘فو˘ت˘ي ل ا˘م و˘هو ،ز˘˘يراو˘˘شس
.وملوأا

˘مد˘˘ق ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب نأا كلذ زز˘˘عو
ذن˘م بر˘غز و˘ما˘ن˘يد ى˘لإا ا˘ًشضر˘ع
12 ـلا بحاشص مشضل ةليلق عيباشسأا

مل يتاور˘كلا يدا˘ن˘لا ن˘كل ،ا˘ًما˘ع
.يباجيإا لكششب بيجتشسي
يشس يإا مامتهاب وملوأا ىظحيو
˘ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘تو ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م
.يشسنرفلا وكانومو يزيلجنإلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص تدروأاو
يف بغري و˘م˘لوأا نأا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
بر˘˘غز و˘˘ما˘˘ن˘˘يد ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘لا

ةو˘ق ر˘ث˘كأا يرود ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘نلاو
.ةيتاوركلا ةلوطبلا نم ةيشسفانتو
بعل وملوأا نأا ركذلاب ريدجلا

برغز وما˘ن˘يد ع˘م ةارا˘ب˘م22
باشسحل مشسوم˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م
ل˘ج˘شسو تا˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
7 مد˘˘˘˘قو فاد˘˘˘˘هأا8 م˘ه˘لÓ˘˘خ
.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت

ورديب ةداعإاو ؤملوأا مشض نأاششب ةنؤلششرب فقؤم نع فششكلا



 رصضÿا مجنب ديصشي «يتيصسلا» ـل يمصسرلا باصس◊ا

نيرداق نيبعÓل ةجاحب دتيانؤيلا :ليفين
ريخأ’ا ءزجلا يف قرافلا ةعانشص ىلع

 زرحم لثم بعلملا نم
رتشششسنام مجنو يزيلجنلا يلودلا بعÓلا ليفين يراغ فرتعا

ضضاير لثم بعÓل جاتحي هقيرف نأا يلاحلا للحملاو قباشسلا دتيانوي
.بعلملا نم ريخألا ثلثلا يف قرافلا ثادحإا ىلع رداق ،زرحم

هقيرف نأا ةيفحشص تاحيرشصت يف «رمحلا نيطايششلا» دئاق حشضوأاو
دتيانوي رتشسششنام» :درطتشساو ،زرحم ضضاير لثم بعÓل ةشسام ةجاحب
نم ريخألا ءزجلا يف قرافلا ةعانشص ىلع نيرداق نيبعÓل ةجاحب
امدنع» :فاشضأاو ،«افليشس ودرانريبو غنيلرتشس ،زرحم رارغ ىلع بعلملا
لايناد ىلع نيقوفتم رخآا ىوتشسم يف مهنأا كردت يثÓثلا هلعفي ام ىرت

 .«روطتلا لجا نم ريبك لمعل ةجاحب نوكيشس يذلا ضسمياج
لويدراوغ ىلع طغصضي يتيصسلا ـل يمصسرلا عقوملا

 زرحم شصوصصخب
بردملل ةيوق ةلاشسر˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن ثع˘ب

تايرابملا يف زرحم ىلع دامتعلا لجأا نم لويدراوغ بيب ينابشسلا
جئات˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م د˘شصح˘ل «قرزألا» يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق ل˘جأا ن˘م ،ة˘مدا˘ق˘لا
.ةمداقلا تايرابملا يف ةيباجيلا

«رتيوتلا» ىلع ةديرغت يزيلجنإلا قيرفلل يمشسرلا باشسحلا رششنو
:فاشضأاو ،«قثاولا ةرظنو ءارحشصلا براحم »: زرحم ىلع اهيف ىنثأا
 .«زرحم بحت ةركلا»

 ةمئاق رئازجلا ليثمت امهرايتخا ةيناكمإا

 نؤيل ةشسردم تبجنأا ام زربأا نيب نم راؤعو يقرشش
اوذ يشسنرفلا نويل يدان ابعل راوع ماشسحو ،ناير يقرشش نكمت

بهاوم01 ل˘شضفأا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘شصألا
.يشسنرفلا نويل كيبملوأا ةشسردم نم تجرخت

لظ يف اشسنرف يف ضسرادملا ىوقأا نيب نم نويل ةشسردم دعتو
نيب نم مهلعجو بابششلا نيبعÓلا باطقتشسا ىلع ةريبكلا اهتردق
.ملاعلا يف لشضفألاو ىوقألا

هيف تثدحت لوطم اريرقت ةيشسنرفلا «لابتوف ضسنارف» ةلجم تدعأاو
لوشصألا وذ يئانثلا مهنيب نم ،نويل يف انوكت نيبعل01 زربأا نع
.ةيرئازجلا

يف ىشضم تقو يف يشسنرفلا بختنملا ليثمت راتخا دق ريقف ناكو
Óشصفي مل ةنشس61ـلا وذ بعÓلا يقرشش نايرو راوع نم لك نأا نيح
ةمئاق رشضخلا ظوظح لعجي ام هنÓثمي يذلا بختنملا ةيوه يف دعب
يف ايقيرفإا لاطبأا ضصيمق لمحل رشضخألا ءوشضلا ىلع لوشصحلا يف
.ةمداقلا تاقاقحتشسلا

،ةفرع نب متاح ،يلوج رارغ ىلع ةليقث ىرخأا ءامشسأا ةمئاقلا تمشضو
،تيزاكل ردناشسكلأا ،وفوغ ينديشس ،(لشصألا يرئازج) ةميز نب ميرك
.يتيتمأاو وشسيلوت

ب.نمؤوملا دبع
 يوتصشلا وتاكريملا ىلع راتصسلا لادصسإا نم مايأا9 لبق

 ةرامإ’ا يدان يف ةشضماغ يناميلشس ةيعشضو
يشسنرفلا وكانوم يدان مجاهم يناميلشس مÓشسإا ةيعشضو لازت ل

«ةرامإلا» بردم دامتعا مدع ببشسب رطشسألا هذه ةباتك دحل ةشضماغ
رمألا يشسنرفلا يدانلا ةعلق لخاد ةحارلا مدعب مÓشسإا رعششيو.هيلع
،ةراعإلا ليبشس ىلع هل بعلي يذلا يدانلا ةرداغم يف ركفي هلعج يذلا

يزيلجنإلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ن˘م ا˘هزر˘بأا ضضور˘ع ةد˘ع كل˘م˘ي ه˘نأاو ا˘شصو˘شصخ
.ينابشسإلا ديردم وكيتيلتأاو

ةلازإا ،ونيروم ريبلأا قيرفلا بردم ضضفر مÓشسإا نع هلاؤوشس دعبو
ةدراو تلامتحلا لك» :لوقلاب حرشص ثيح ،ةيشضقلا هذه نع ضضومغلا
.«لحري نأا نكمي امك ىقبي نأا نكمُي ،يناميلشس ضصوشصخب

فادهأا7 هليجشستب وكانوم يدان عم ةزيمم تايوتشسم هميدقت مغرو
نع هداعبإا ررق د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا لإا ،ة˘م˘شسا˘ح تار˘ير˘م˘ت7و
.يدلاب اتياكو ردي نب ماشسو ةيئانثل هليشضفتو ةيشساشسألا ةليكششتلا

ماع فيشص ةياغل يناميلشس دقع كلتمي رتشسيل نأا ةراششإلا ردجت
يلاغتربلا ةنوبششل غنيتروبشس يدان نم هارتششا دق ناك نأا دعب ،1202
،ينيلرتشسإا هينج نويلم03ـب تردق ةقفشص لباقم ،6102 ماع فيشص
،دتيانوي لشساكوين نم لكل هتراعإا تمت هشسفن تابثإا يف هلششف دعبو
.وكانومو ،يششابرنف

م.ج
 ءارصشلا ةيقحأا عم ةراعإا راطإا يف

مداقلا عؤبشسأ’ا اشسنرف يف رظتنم ةيز نب
 نؤجيد ـب هقاحتلا ميشسرتل

ضسوكايبملوأا يف طششانلا يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيشساي تاب
يف هعيقوت ميشسرت لجأا نم ،مداقلا عوبشسألا اشسنرف يف ارظتنم ،ينانويلا
.يشسنرفلا نوجيد يدان

نوكيشس نوجيد يدانل نيشساي مامشضنا نإاف ةيلوألا تايطعملا قفوو
.مشسوملا ةياهن يف ءارششلا ةيقحأا عم رهششأا ةتشسل ةراعإلا ليبشس ىلع

تمت نييدانلا نيب تاشضوافملا نإاف ةيشسنرفلا ةفاحشصلا بشسحبو
هتشصرف ىلع لشصحتي مل ةيز نب نأاو ةشصاخ ،فارطألا لك قافتإاب
رييغت يف ركفي هلعج يذلا ءيششلا وهو ،ينانويلا يدانلا عم ةلماكلا
.ءاوجألا

م.ج
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ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘قÓ˘ي
هر˘ي˘˘ظ˘˘ن مو˘˘ي˘˘لا ،د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل
يبراغم يبراد يف يشسنوتلا
ىلع ةم˘شسق˘لا ل˘ب˘ق˘ي ل يو˘ق
ة˘لو˘ج˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل ،ن˘ي˘˘ن˘˘ثا
يرود ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا
،يناثلا رود˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ةركل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك ن˘م
ضسنوت اهنشضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا د˘ي˘لا
ةعاشسلا نم ةياد˘ب ،ة˘ق˘ي˘ق˘ششلا
.00:81ـلا

برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا ى˘ع˘˘شسيو
زوف˘لا ترو˘ب نلأا ي˘شسنر˘ف˘لا
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا
ةي˘با˘ج˘يلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
ةركلل رشضخ˘لا ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا
،ةلوطبلا ةيادب ذنم ةريغشصلا

دو˘ع˘شسم ضسو˘كر˘ب زا˘ف ثي˘˘ح
نم تايرا˘ب˘م4ـب هؤوÓ˘˘مزو
نوثحبي مهلعجي ام4 لشصأا
ايلاوت5ـلا زو˘ف˘لا ن˘ع مو˘ي˘لا

ما˘مأا ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘شص م˘غر
.فيشضملا دلبلا

ر˘شضخ˘لا داد˘ع˘ت ل˘خد˘ي˘شسو
ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب
ةريششأاتب رف˘ظ˘لا ن˘م او˘ن˘كم˘ت
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ك لا˘˘يد˘˘نو˘˘م
،1202 ةنشس رشصم هنشضتحت
عبرملل ايمشسر اولهأات مهنأا امب
ةارابم نوكتشس ثيح ،يبهذلا
ديدحتل رثكأا ة˘ي˘ب˘ي˘تر˘ت مو˘ي˘لا
ه˘ل˘با˘ق˘ي˘˘شس يذ˘˘لا ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

عبرملا يف ءارحشصلا وبراحم
 .يبهذلا

نوفرعتي تروب لابصشأا
يف مهصسفانم ىلع

 مويلا يبهذلا عبرملا
را˘ظ˘˘نأا نو˘˘كت˘˘شسو اذ˘˘ه

«ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م»
يتلا ةيناثلا ةارابملل ةدودششم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘قÓ˘˘˘ي
ي˘لو˘غ˘نألا هر˘ي˘ظ˘ن ير˘شصم˘لا
،00:61ـلا ةعاشسلا نم ةيادب

ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا ناو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
و˘هو ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا رد˘˘شصت˘˘ي
هيلع دجاوتت يذلا رمألا ضسفن
ةشصاخلا ةيناث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘˘ب
ددحتشس ثيح ،ضسنوت يقÓي
˘ما˘مأا ر˘شصم ةارا˘ب˘م ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ضسفا˘˘ن˘˘م لو˘˘غ˘˘نأا
رود˘لا ي˘ف مدا˘ق˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصن
.ةيراقلا

ل نيرايخ رشضخلا كلميو

تزاف لاح يفف ،امهل ثلاث
،ضسنو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

لوغنأا مامأا ،رشصم ترشسخو
ةريخألا ي˘قÓ˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نإا˘ف
لاح يفو ،يبهذلا عبرملا يف
ضسنوت مامأا رئازجلا تطقشس
ر˘ئاز˘ج˘لا نإا˘ف ،ر˘شصم تزا˘فو
لبق ي˘ف «ة˘ن˘عار˘ف˘لا» ي˘قÓ˘ت
تر˘شسخ لا˘ح ي˘فو ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا
نإاف رشصم ترشسخو رئازجلا
لو˘˘غ˘˘نأا ي˘˘˘قÓ˘˘˘ت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

 .حيحشص ضسكعلاو
بختنملا :شسوكرب

زربألا حصشرملا يصسنوتلا
مدقنصسو بقللاب جيوتتلل
ةرك فيرصشتل كلمن ام لك

 ةيرئازجلا ديلا
مجن ضسوكرب دوعشسم دكأا

،ديلا ةركل ينطولا بختنملا
نوز˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج هؤوÓ˘˘˘˘˘مزو ه˘˘˘˘˘نأا

يشسنوتلا بختنملا ةهجاومل
رود˘لا را˘طإا ي˘ف ،د˘ي˘˘لا ةر˘˘كل
ايقيرفإا ممأا ضسأاك نم يناثلا
اهن˘شضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ،د˘ي˘لا ةر˘كل
نل ءاقللا نأا احشضوم ،ضسنوت
لا˘ب˘ششأا نأا لإا ،Ó˘ه˘˘شس نو˘˘كي
ميدقت ى˘ل˘ع نو˘مزا˘ع ترو˘ب

هجوب روهظلل نوكلمي ام لك
يف ضسوكرب درطتشساو ،بيط
:ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
جاتحي ل يشسنوتلا بختنملا»
فرعي عيم˘ج˘لا ،ف˘ير˘ع˘ت ى˘لإا
لينل ني˘ح˘ششر˘م˘لا زر˘بأا م˘ه˘نأا
ماقت اهنأاو امي˘شسل ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

نومزاع ان˘ن˘كل ،ه˘شضرأا ى˘ل˘ع
نم ،كلمن ام لك ميدقت ىلع
د˘˘ي˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ف˘˘˘ير˘˘˘ششت ل˘˘˘جأا
ه˘جو˘ب رو˘ه˘ظ˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يذ˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘شسحأا فر˘˘˘ششم
ةريخألا ةهجاوملا يف هانمدق
 .«رشضخألا ضسأارلا مامأا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘شسا ل˘˘شصاو
دشصح ،يشسأا نÓيم قيرفل ضضبانلا بلقلاو ينطولا
همدقي يذلا ءادألا ةيفلخ ىلع اددجم حيدملاو ءانثلا

ةيلاطيإلا ةفيحشصلا تداششأاو.ىرخأل ةارابم نم
نب ليعامشسإاب ،«تروبشس وليد اتيزاغل» ةريهششلا
يف ،يلاطيإلا نÓيم يدان ناديم طشسوتم ،رشصان

لكششب ةريخألا تايرابملا يف تفلملا هقلأات لظ
تدكأاو.ةشصاخ0202 ة˘ن˘شس ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘مو ما˘˘ع
ضسلجم نأاب ،ايلاطيإاب راششتنلا ةعشساولا ةفيحشصلا
،نابوبو ينيدلام يئانثلا ةروشص يف نÓيملا ةرادإا
دعب ةشصاخ ،قيرفلل ةبشسنلا˘ب ر˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ف˘شصب ا˘ما˘ق
يف بعل لشضفأا فرط نم مدقملا رهبملا ءادألا

بختنملا اهب جوت يتلا رشصمب ةريخألا ايقيرفإا ضسأاك
.يلاغنشسلا بختنملا باشسح ىلع ينطولا

فقوتت مل تيشصلا ةعئاذ «ةيدرولا» ةيفحشصلا
تداع نيح ،كلذ نم دعبأا تحار لب ،دحلا اذه دنع
يدان بعل رشصان نب اهب رم يتلا ةبعشصلا ةرتفلل
مل ثيح نÓيم˘ل˘ل ه˘مود˘ق د˘ن˘ع ،ق˘با˘شسلا ي˘لو˘ب˘م˘يإا

بعÓلا نأا لإا ،ةيشساشسألا ةليكششتلا يف اناكم زجحي
لب ملشستشسي ملو ةوقب لتاق لانشسرأا يدانل قبشسألا

نم حبشصيل ،قيرفلا يف هتشصرف لين لجأا نم براح
برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كششت ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسألا ع˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
 .يلويب ونافيتشس يلاطيإلا

 نÓيم يف رهصشأا6 دعب وروأا نويلم03 غلب رصصان نب رعصس
م˘ج˘ن ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا ر˘ع˘˘شس ف˘˘عا˘˘شضت

د˘ع˘ب نÓ˘ي˘م˘لا يدا˘ن بعل ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ريراق˘ت تف˘ششكو ،نÓ˘ي˘م˘لا ي˘ف ر˘ه˘ششأا6 ه˘ئا˘شضق
ىلع غلب رشصان نب رعشس نأا ،ضسمأا ةيلاطيا ةيمÓعإا
يذلا رعشسلا نم رثكأا يأا وروأا نويلم03 لقألا
يف بعل لشضفأا عم «يدرابمللا» يدانلا هب دقاعت

نويلم61 تقولا كلذ يف غلب يذلاو ايقيرفإا ضسأاك
ءادأا ميدقت يف نÓيملا ةئر لشصاو لاح يفو.وروأا

حششرم هرعشس نإاف ،ةمداق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،ر˘ي˘ب˘ك
ة˘يد˘نألا را˘ب˘ك بط˘ق˘ت˘شسي د˘˘قو ر˘˘ث˘˘كا عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل
.ةيفيشصلا قوشسلا يف ةيبوروألا

ب.م.يرصسيإا/م.ج

دوعي رصضخلا بعل
 «غيل ريميربلا» ـل

مشضني بلاط نب
لشساكؤين ىلإا ايمشسر

 ةراعإ’ا ليبشس ىلع
بلاط نب ليبن ،ضسمأا مشسر

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
40 كلا˘˘˘˘شش يدا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نو
يم˘شسر˘لا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ،ي˘نا˘م˘لألا
.يزيلجنإلا لشساكوين يدانل

هدقع بلاط نب ليبن عقوو
يبطلا ضصحفلا زاتجا امدعب
،يزيلجنإلا يدانلا عم حاجنب

ة˘ح˘ف˘شصلا تف˘ششك ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
عقاوم ىلع يدانلل ةيمشسرلا
.«رتيوت» يعامتجلا لشصاوتلا

نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو
ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بعل
ع˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس ،با˘˘˘˘˘ششلا
ع˘م ر˘ه˘ششأا6ـل «زياب˘كا˘م˘لا»
.ءارششلا ةيقحأا

ي˘لود˘لا نأا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘ت
بعÓملا نع باغ يرئازجلا

يشضاملا ربمتب˘شس ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م
ي˘ف ة˘با˘شصإل ه˘شضر˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
عو˘شضخ˘لا ه˘ت˘ف˘ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
ىوتشسم ىلع ةيحارج ةيلمعل
ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل ،فور˘˘˘شضغ˘˘˘لا
ربمفون رهشش  يف ةشسفانملا
.فيدرلا قيرفلا عم طرافلا

 م.ج

 وروأا نويلم03 تغلب رصضخلا مجنل ةيقوصسلا ةميقلا

 ايلاطيإا يف حيدملاو ءانثلا دشصح لشصاؤي رشصان نب

 ةعفترم لهأاتلا ظوظحو لوانتملا يف ةعومجم نمصض رصضخلا
 يتؤبيجو رجينلا ..ؤشسافانيكرؤب نؤهجاؤي ايقيرفإا لاطبأا

ترفشسأا يتلاو ةيرشصملا ةمشصاعلاب ،2202 رطق ملاعلا ضسأاك نم يناثلا رودلا تايفشصت ةعرق ،ضسمأا تيرجأا
يف يتوبيجو رجينلاو وشساف انيكروب نم لكل ،9102 ايقيرفا ممأا ضسأاكب جوتملا ينطولا بختنملا ةهجاوم نع
فينشصتلا يف ىلعألا مه ابختنم62 مهنم ،ايقيرفإا ابختنم04 رودلا اذه ةعرق يف كراششو.ىلوألا ةعومجلا راطإا
مجنلا يياشسود ليشسرام بحشس ثيح ،لوألا رودلا نم تايفشصتلا ربع تدعشص ابختنم41و ،ءارمشسلا ةراقلاب
ميشسقت متو.تايفشصتلا يف كراششت ةلود04 تاداحتا يلوؤوشسم نم ريبك ددع روشضحب قباشسلا يشسنرفلا
اباهذ) نيرود نم يرود اهنيب ماقيو ،تابختنم4 ةعومجم لك مشضت نأا ىلع ،تاعومجم01 ىلإا تابختنملا

قيقششلا يشسنوتلا بختنملا ءاجو اذه.ةلشصافلا ةارابملا ضضوخل ىلوألا زكارملا باحشصأا لهأاتي نأا ىلع ،(ابايإاو
يف يرشصملا بختنملا ءاج نيح يف ،ةيئاوتشسلا اينيغو ايناتيرومو ،ايبماز نم لك ةقفر ،ةيناثلا ةعومجملا يف
نم لك عم9 ـلا ةعومجملا يف يبرغملا بختنملا ءاج امنيب ،لوغنأاو ايبيل ،نوباغلا نم لك ةقفر6ـلا ةعومجملا

 .نادوشسلاو واشسيب اينيغو ،اينيغ

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت تر˘˘˘ششا˘˘˘ب
ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘˘لا
دعومل ةيد˘ج˘لا تاداد˘ع˘ت˘شسلا
ن˘ب ءا˘ق˘فر ثح˘ب˘ي ثي˘ح د˘˘غ˘˘لا

مامأا ةيباجيإا ةجيتن نع ةدايع
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘˘ت ودارا˘˘ب يدا˘˘ن
ى˘لوألا بتار˘م˘لا ى˘لإا ي˘ق˘˘تر˘˘ي
ةدوعلا بعلب هلحمشستو
بردملا نا ركذي ةيحيرا رثكأاب
نم ضصوشصخب دعب لشصفي مل
ر˘شسيلا قاور˘لا ي˘ف بع˘˘ل˘˘ي˘˘شس
ىدبأا يرمعلا نوك نم مغرلاب

ىلع بشصنملا لغششل هتيزهاج
روحم يف رورحشش كرششي نأا
ي˘˘نÓ˘˘˘عز ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب عا˘˘˘فد˘˘˘لا

. ةحيرششوبو

ةيداحت’إ در رظتنت ةرإدإ’إ
ليهأات لجأإ نم ةيبيللإ
ةرواصسلإ ةمقل يئانثلإ

ةرادإا لازت ل ىرخأا ةهج نم
ل˘شصف˘لا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ي˘شضق ي˘ف ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
تما˘ق ثي˘ح ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا
ةحيبشص ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
يبيللا داحتلا ةلشسارمب نينثلا
جور˘خ˘لا ة˘˘قرو لا˘˘شسرإا د˘˘شصق
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ل˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘شسل˘˘˘ل كلذو
تاءاقل ىلوأا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب
اذه ةرواشسلا ةبيبشش مامأا ةدوعلا

تط˘˘ب˘˘شض د˘˘ق ةرادإلا نو˘˘˘كتو
ضسمأا ينامحر ضسراحلا ريشصم
ةقل˘ع˘ت˘م تنا˘ك ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘شسل

ة˘ن˘ج˘˘ل ي˘˘ف نا˘˘يز˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ب
دقعلا خشسف ىتح وأا تاعزانملا

ةثÓث نم ضضيوعت هحنم عم
. رهششأا5 ىلإا رهششأا

يصشماهدو نÓصصإويصس ةديرهو غلاب
ءاصضيبلإ رإدلإ ىلإإ راعي

غلاب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ضصو˘شصخ˘بو اذ˘ه
بردتلا نÓ˘شصاو˘ي˘شسف ةد˘ير˘هو
ةكراششم˘لاو ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف ع˘م
ا˘م˘ه˘شضفر ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘ع˘˘م
ا˘م˘ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ع˘˘م ح˘˘ير˘˘شست˘˘لا
امهليمز ضسكع ىلع ضضيوعتلاب
ه˘ترا˘عإا تم˘ت يذ˘لاو ي˘ششما˘˘هد
ءاشضي˘ب˘لا راد˘لا ق˘ير˘ف ى˘لإا ضسمأا
. ةاوهلا مشسق يف طششانلا
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قيرف بعل مناغ داؤوف عقو
ايمشسر قباشسلا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘شش
قيرفب هطبري يذلا دقعلا ىلع
،ضسمأا ةري˘ه˘ظ دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
عم ءيشش لك ىلع مناغ قفتاو

طشسو نوكيل ،«ةبيقعلا» ةرادإا
ثلاث قباشسلا «اياروقامي» ناديم
و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘يد˘˘فو˘˘لا
نم لك دعب يراجلا يوتششلا
.ةرارزو عبيوشس

يذلا دقعلا ىلع مناغ عقوو
ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘شصأا˘˘ب ه˘˘ط˘˘بر˘˘ي
ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ل ضضي˘˘˘بألاو ر˘˘˘م˘˘˘حألا
«ةبيقعلا» ةرادإا قلغتل ،تاونشس
.يوتششلا وتاكريملا ايمشسر

ىلع را˘ن˘لا ير˘يزد لÓ˘ب ح˘ت˘ف
ةيفلخ ىلع ،ةفرتحملا ةطبارلا

ع˘ي˘بر تا˘مد˘خ ن˘˘م ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح
ليبق ،ةظ˘ح˘ل ر˘خآا ي˘ف حا˘ت˘ف˘م
يدانلا تعمج يتلا ةهجاوملا
يف فلششلا ةيعمجب يمشصاعلا
31ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل
،فر˘ت˘ح˘˘م لوألا م˘˘شسق˘˘لا ن˘˘م
لوألا لجرلا يريزد حشضوأاو
ةي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا ضسأار ى˘ل˘ع
ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘˘ح˘˘شصأل
لامك ةئيه رارق نأا دوشسألاو
،ه˘ل˘ح˘م ي˘ف ن˘كي م˘ل حا˘ب˘شصم
ةه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع لا˘قو
هب تماق ام» :يبلشسلا لداعتلاب
موهفم ريغ طا˘ب˘شضنلا ة˘ن˘ج˘ل
حاتفم ءاعد˘ت˘شسا ن˘كم˘ي نا˘كو
،دحألا وأا تبشسلا ،ةعمجلا موي
موي نل ،ةارابملا موي ضسيلو
ةليكششتلا حنم هيف متي ةارابملا
ل˘˘خد˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسألا
ز˘ي˘كر˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ه˘جاو˘م˘لا

دقل» :عباتو ،«طقف ءاقللا ىلع

ابعل71ـب فلششلا ءاقل انشضخ
ع˘˘م نا˘˘ك حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘مو ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
دو˘ع˘ي نأا ل˘ب˘˘ق ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.«ةمشصاعلا رئازجلل
ة˘ن˘ج˘ل نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
عيبر حاتفم تبقاع طابشضنلا
هئادتعا دعب ةذفان تايرابم3ـب

ي˘˘˘ف حو˘˘˘نا˘˘˘ب ةز˘˘˘م˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تبعل يتلا ةرخأاتملا ةهجاوملا

.يشضاملا ضسيمخلا
ريطي «ةراطصسوصس» دفو

برغملإ ىلإإ مويلإ
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘˘ف د˘˘˘فو ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ي
را˘ط˘م ن˘م مو˘ي˘لا ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

وحن يلود˘لا ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه
،ةيبرغملا ءاشضيبلا رادلا ةنيدم
نيب ةبقترملا ةارابملل ابشسحت

هفيشضمو «ةراط˘شسو˘شس» يدا˘ن
را˘طإا ي˘ف ،يوا˘شضي˘ب˘˘لا دادو˘˘لا
لاطبأا يرود نم5ـلا ةلوجلا
.ايقيرفإا

رفشسلا ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘شضفو
ةيادب ةبرشض ن˘م ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق
ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا

دازلاب ةدوعلا ل املو ءاقلل اديج
ظوظح ءاقبإا لجأا نم Óماك
.ةمئاق مداقلا رودلل لهأاتلا

ب.م.يرصسيإإ/م.ج

وداراب طاقن ىلع هنيعو ةمشصاعلا يف «يشس.سسا.يشسلا‘‘

طقف ابع’71ـب ةارابملا انشضخ دقلو فلششلا ءاقل لبق حاتفم ءاعدتشسا نكمي ناك :يريزد

 دإدزولب بابصش

 «ةبيقعلا» ـل تاؤنشس3ايمشسر عقؤي Âاغ

ةمشصاعلا داحتا
برغملإ ىلإإ مويلإ لاحرلإ دصشي «ةراطصسوصس» دفو

زوفلا دعب راشصتنلا عم دهعلا لئابقلا ةبيبشش قيرف ددج
ي˘ف نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع ،ضسمأا لوأا ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
ربمفون لوأا بع˘ل˘م˘ب ن˘ي˘يدا˘ن˘لا تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
.31ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل راطإا يف ،وزو يزيتب
ةقثلا ةدوعب «ةوارمحلا» باشسح ىلع ققحملا زوفلا حمشسو
ةيبلشسلا جئاتنلا ةحفشص ىوط قيرفلا نأاو اميشسل ،يرانكلل
عفر˘ي يذ˘لا ر˘مألا ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ى˘نا˘ع ي˘ت˘لا

.ةمداقلا تاقاقحتشسلا لبق هتايونعم
باهذلإ ةلحرم يهني يلئابقلإ قيرفلإ

ثلاثلإ فصصلإ يف
ةثÓثلا نمشض ةناكم نامشض نم لئابقلا ةبيبشش يدان نكمت
نا˘م˘شض د˘ع˘ب ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م لوألا ف˘˘شصن˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ئاوألا
ءاقللا بعل يذلا نارهو ةيدولوم ءاقل نم ةلماكلا طاقنلا
لوألا فرتحملا نم31ـلا ةلوجلا ةمانزر ةيوشست راطإا يف
42 ديشصرب ثلاثلا فشصلا «يرانكلا» لتحيو .ضسيليبوم
ديشصرلا ةينارهولا ةيدولوملا ةراشسخ تدمج امنيب ،ةطقن

.عباشسلا زكرملا يف02ـلا ةطقنلا دنع
م.ج

لئابقلإ ةبيبصش
 ديدج نم قلحي «يرانكلا»

مؤيدؤبلا يف باهذلا ةلحرم يهنيو

ةداعتشسا لجا نم لمعلا جربلا يلهأل ينفلا مقاطلا لشصاوي
ضصبرتلا حاجنإا ىلع لوعي لكلا نأاو ةشصاخ نيبعÓلا ةيويح
تعشضخ ىلوألا ةعومجملا نأا ركذي ،ضسنوت يف جمربملا
ةيناثلا ةعومجملا نأا نيح يف ةفثكم تاريشضحت ىلإا ضسمأا

ةفشصبو دكأات امك بورخلا ةيعمج مامأا ايدو ءاقل تشضاخ
ةيدو ىلع قافتلا مت ثيح تايدولا جمانرب   رييغت ةيمشسر
رييغتلا وهو ةي˘شسنو˘ت˘لا ة˘شصف˘ق ءا˘ق˘ل ضضو˘ع ةر˘كشسب دا˘ح˘تا
. زاكعوب هريغ يذلا فيفطلا

جربلإ وتاكريم ديدج يجإود
قيرفلا وتاكريم طبشض ىلإا ةرادإلا تعشس ىرخأا ةهج نم
نأا د˘ع˘بو ثي˘ح ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘هأا˘ت ل˘جا ن˘م ضسمأا

ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا م˘جا˘ه˘م يرا˘مو˘˘غ˘˘لا ن˘˘م Ó˘˘ك تم˘˘شض
نامحرلا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م با˘ع˘لألا ع˘نا˘شص ي˘نادو˘شسلا اذ˘كو
عا˘˘ن˘˘قإا ي˘˘ف ةرادإلا تح˘˘ج˘˘ن خ˘˘ير˘˘م˘˘لا ن˘˘م «لا˘˘بر˘˘غ˘˘˘لا»
نكي مل يذلاو يجاود بعÓلا حيرشستب يطاورز ضسيئرلا
زاكعوب بردملا بلط ثيح ةرواشسلا عم اريثك كراششي

تامد˘خ ن˘م˘شضي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ه˘م˘شض
هجئاتن قيرفلا نشسح˘ي ى˘شسعو ل˘ع˘ل و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ثÓ˘ث
. ةدوعلا ةلحرم يف

سشامر ماصشه

جربلإ يلهأإ
لمعلاو ةبيتكلا زيهجت ىلع رارشصإا
سصبرتلا حاجنإ’ زاكعؤب نم لشصاؤتم

ةركذت0001 كيرا˘˘˘˘فو˘˘˘˘ب دادو يدا˘˘˘˘˘ن ةرادإا تشصشصخ
61ـلا رودلا ةمق˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م را˘شصنأل
بعلمب مداقلا ضسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘ششع ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا

دحألا موي نيقيرفلا نيب ةهجاوملا بعلتشسو .زاقر دمحم
تناك نأا د˘ع˘ب ،كيرا˘فو˘ب˘ب زا˘قر د˘م˘ح˘م بع˘ل˘م˘ب مدا˘ق˘لا

ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ا˘ق˘با˘شس ةرر˘ق˘م
زيهجتلةعيلقلا مجن مامأا ،ضسمأا ايدو ءاقل جمربي ديمعلل

.ةارابملل هيبعل
م.ج

رئإزجلإ ةيدولوم
 ةركذت0001 سصيشصخت

كيرافؤب ءاقل يف ديمعلا راشصنأ’

ةرقم مجن

فدهتشسي نيرم جاح
مغر ءاقبلا نامشض

ةمهملا ةبؤعشص

ةدو˘ع˘لإ ن˘ير˘م جا˘ح برد˘م˘لإ ل˘صضف
كلذو تإريصضحتلإ وج ىلإإ اعيرصس
ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي هر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘˘ن˘˘˘م نأإ د˘˘˘ع˘˘˘ب
يذ˘لإو ودإرا˘ب ءا˘ق˘ل د˘˘ع˘˘ب ة˘˘حإر˘˘ل˘˘ل

ةلحرمل هئاهنإإو مجنلإ رثعت فرع
ديصصرب41 ة˘ب˘تر˘م˘لإ ي˘ف با˘هذ˘لإ

ي˘˘ن˘˘ف˘˘ت˘˘لإ نأإ ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن61
دإد˘عإإ ي˘ف إر˘ك˘ب˘م عر˘صش ي˘˘نإر˘˘هو˘˘لإ

بوث يف دجإوتلإ لجإ نم هتبيتك
اميصس’ ةدوع˘لإ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف د˘يد˘ج
نم يدانلاب بورهلإ فدهتصسي هنإو
طوقصسلاب ةددهملإ ةيدنأ’إ ةعقوق

دصصحب بلاطم قيرفلإ نأإو اميصس’
. ةيفاصضإإ ةطقن61 نم رثكأإ

ايندب ةبيتكلإ زيهجت يف عرصش
اعيرصس ددجلإ جامدإ’ حمطيو

ىوصصق ةيمهأإ سشتوكلإ يلويو إذه
ي˘˘ت˘˘لإو ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لإ ت’و˘˘˘ج ىلوأ’

ةنيدم ىلإإ م˘ج˘ن˘لإ ل˘ق˘ن˘ت فر˘ع˘ت˘صس
فلصشلإ ةيعمج ةهجإومل حرإوجلإ

نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ة˘˘ه˘˘جإو˘˘م˘˘لإ نإو ة˘˘صصا˘˘˘خ
ناعراصصي ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لإ نو˘ك˘ل ة˘يرا˘ن
هلعج ام وهو ءاقبلإ نامصض لجإ نم
سسمإ تاصشرولإ ديدع حتفل ىعصسي
تإر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لإ ط˘˘˘ب˘˘˘صض ل˘˘˘جإ ن˘˘˘˘م
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ح˘˘˘م˘˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لإ
ةروصص يف وتاكر˘ي˘م˘لإ ي˘مد˘ق˘ت˘صسم˘ل

ل˘˘جإ ن˘˘م نورا˘˘هو ع˘˘ج˘˘ق˘˘لو بيا˘˘˘ع
. ةعومجملإ يف رثكأإ جامدن’إ
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ةنيطنصسق بابصش

دم˘ت˘ع˘ي نأا اد˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ي˘كو˘كلا ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

يحي نب يئانثلا تامدخ ىلع
ةلوطبلا ةقÓطنا يف يناحرفو
ة˘ي˘شسا˘˘شسألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا ي˘˘ف
ه˘با˘˘ج˘˘عإا ىد˘˘بأا ه˘˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
يف اميشسل امهتامدخب ريبكلا
هترجأا يذلا يقيب˘ط˘ت˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
رثكأا برجي˘شس ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب
ةعمجلا اذه مداقلا ءاقللا يف
ي˘نا˘مور˘لا جو˘ل˘ك ق˘ير˘˘ف ما˘˘مأا

يو˘ن˘˘ي ضشتو˘˘كلا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
يفلخلا طخلا راشسم حيحشصت
ةلحرم يف اريثك ىناع يذلاو
. باهذلا

نوكي قافولإ وتاكريم
سسمأإ ةرهصس لمكأإ دق

ةرادإا نو˘˘كت ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نامشض يف تحجن دق قافولا

يوتششلا وتاكريملا يتقفشص
نب مامشضنا دعبف نيتيقبتملا
بعÓلا عقو دق نوكي يحي

د˘ع˘ب Ó˘يو˘م نا˘ير˘ب ي˘ب˘ماز˘لا
ةيبطلا تاشصوحفلا هزايتجا

د˘˘˘˘ق ةرادإلا نو˘˘˘˘كت ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘˘˘لإا تعرا˘˘˘˘˘˘شس
ةبيبشش ةرادإا عم اهتاشضوافم
بعÓلا مشض دشصق ةرواشسلا

نأاو ة˘شصا˘خ حا˘بر˘م ة˘لا˘˘شصم
تنا˘˘˘ك ضسمأا لوأا بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

وهو يطاورز ةرادإا نم ةريبك
نوبقرتي ةيفيا˘ط˘شسلا ل˘ع˘ج ا˘م
. تامادقتشسلا ديدج

سشامر ماصشه

امهيلع دامتعÓل ابشسحت اعيرشس يناحرفو يحي نب ةداعتشسا يف لمأاي يكؤكلا
فيطصس قافو

... محرتو ىركذ
«ماركإلاو لÓجلا وذ كبر هجو ىقبيو ناف اهيلع نم لك»
ىلع ةيلاغلا ليحر ىلع ناتنشس رمت0202 يفناج22 مويلا
.«ةميلصس تاعيبصصوب »ىلاعت هللا نذإاب اهل روفغملاو انبولق

يدرف» ي˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ع˘˘شسي ل ل˘˘ل˘˘ج˘˘لا با˘˘شصم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘بو
ةنيد ءانبألاو ديمحلا دبع جوزلا مهمدقتي«تاعيبصصوبو
ةمحرلاو ةرفغملاب اهل ءاعدلا لإا ليشصأا دمحمو مركأاو ريبع
.ةعشساولا هتمحرب اهدمغتي نأا هنيجارو هللا نيعاد

 نوعجإر هيلإإ انإإو هلل انإإ



ةــــنصصرق

نؤعجار هيلإا انإاو هللا انإا

بعل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ة˘م˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس د˘˘لاو ه˘˘ل˘˘لا ة˘˘م˘˘حر ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا
تاعاشسلا يف هللا ةمحر ىلإا ،ديدجلا زرحم ـب بقلملاو ،يزيلجنإلا دروفتنيرب يدان
يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع ةشصاخلا هتحفشص ربع ةمحر نب درغو ،ةيشضاملا ةليلقلا
.«نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا »: رتيوت»

نادت نيدت امك لÓم
لئابقلا ةب˘ي˘ب˘شش ةر˘شسأا تف˘شسأا˘ت

م˘ت يذ˘لا ل˘ي˘ج˘شست˘˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
لÓم فيرشش ضسيئرلل هجارخإا

ريطخ مÓكب ظفلت هناو ةشصاخ
ثدحتو هيف متشش ءيذبو ادج
ن˘ي˘ب˘ج˘لا ا˘ه˘ل ىد˘ن˘ي رو˘مأا ن˘ع
قا˘˘˘˘˘ششع ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو
ةثداح نوعجرت˘شسي «يرا˘ن˘كلا»
قباشسلا ماعلا ريجانملل هليجشست
اودكأا يتلاو ةنيطنشسق بابششل
ناد˘ت ن˘يد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ة˘˘لو˘˘ق˘˘م نأا
لÓمل ةبشسنلاب ةيعقاو تحشضأا

ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف جر˘˘˘خا يذ˘˘˘لاو
نم ةقث هيف عاري مل Óيجشست
تدادزا دقو اذه هعم اولماعت
را˘˘شصنأا ع˘˘˘م لÓ˘˘˘م ل˘˘˘كا˘˘˘ششم
.ريخألا ةنوآلا يف «يرانكلا»

نورظتني رفانشسلا
ينامحر سسراحلا ليهأات

يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘شصنأا ه˘˘ششا˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك بقر˘˘˘ت
ضسمأا ةر˘ه˘شس ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ضسرا˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق ضصو˘˘شصخ˘˘ب
ديششر ناو اميشسل همدع نم ينامحر
«يشس.ضسا.يشسلا»ـل ماعلا ريدملا جارجر
يف لوألا ليهأاتو نايزم دقع خشسفب دعو
ةلحرم تاءاقل ضضوخ لجأا نم قيرفلا
لشصفلا ترظتنا ةرادإلا نأا ركذي ،ةدوعلا
وآا تاعزانملا ةنجل فرط نم رمألا يف
ةرششابم ينعملا عم ىرخأا تارارق ذاختا

ي˘˘شضق˘˘ي ل˘˘ح ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.قيرفلا يف ةنوب نبا ليهأاتب

ديلا يف ديلا
«bsu» لجأا نم

هيبعل ةقفرب يوا˘ن˘كل برد˘م˘لا ع˘م˘ت˘جا
يط لمأا ىلع ةركشسب داحتا قيرف يف

ى˘ل˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شص
نأاو ةشصاخ مداقلاو بيرق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض ي˘هو ة˘ح˘شضاو فاد˘˘هألا

رمألا ةجاجزلا قنع نم داحتلا جارخإاو
ي˘˘ط ةرور˘˘شضب بلا˘˘ط˘˘ي ه˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا
طبشض ىلع لمعلاو اهنايشسنو تافÓخلا
تايدح˘ت˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت تا˘ب˘ي˘تر˘ت
راشصنأا اهلÓخ نم ينمي يتلاو ةمداقلا
ل˘جا ن˘م ضسف˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ح˘˘كلاو ةر˘˘شضخ˘˘لا

.مشسوملا ةياهن عم ءاقبلا نامشض

 «ةراطشسؤشس» اريخأا
باهذلا ةلحرم يهنت

ءاهنإا نم اريخأا ةمشصاعلا داحتا قيرف نكمت
ضسمأا لوأا ضضا˘خ ا˘مد˘ع˘ب با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
نكل ،فلششلا ةيعمج قيرف مامأا ةارابم رخآا
نيبعÓلا عم ينفلا مقاطلاو داحتلا ةرادإا

ةارابم41 اوشضاخ مهنأا نودكؤوي ،راشصنألاو
مامأا يمشصاعلا يبرادلا ةداعإا راظتنا يف
ه˘ي˘ف ل˘شصف˘ت˘شس يذ˘لاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
.«ضساتلا»

ىدامتي يريمعلب

ن˘م ا˘ه˘شضا˘ع˘ت˘ما جر˘ب˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ةرادإا تد˘˘بأا
يذلاو يريمعلب يداهلا بعÓلا تافرشصت
يف قيرفلا تاريشضحت نع هبايغ لشصاوي
اهتلشسرأا يتلا تاراذعإلا نم مغرلاب ضسنوت
انتزوحب يتلا تامولعملا بشسحو اذه هل
ا˘ه˘ت˘ل˘شسار˘م ي˘ف ة˘ج˘ه˘ل˘لا تدد˘˘شش ةرادإلا˘˘ف
ضسيمخلا لبق هلوخد ىلع تدكأاو ةريخألا

دششا ضضرف عم درطلا هريشصم نوكيشسف لإاو
ركذي ةيلاملا ةيحانلا نم هقح يف تابوقعلا
ةبارق قباشسلا يف باغ دق ناك ينعملا نأا
ضضرف نع تشضاغت ةرادإلا نكلو رهششلا

ةشساملا اهتجاح ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ة˘بو˘ق˘ع
.هتامدخل

qarsana@essalamonline.com
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ةيثÓثلاب ملحي يبابم
ي˘با˘˘ب˘˘م نا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك طا˘˘مأا
يشسنرفلا يلودلا بعÓلا
نا˘شس ضسيرا˘ب يدا˘ن م˘˘ج˘˘ن

لو˘˘˘شصألا وذ نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘˘ج
هملح نع ماثللا ةيرئازجلا
د˘كأا ثي˘˘ح ،0202 ةن˘شسل
ةيفحشص تاح˘ير˘شصت ي˘ف
ةيثÓثب رفظلاب ملحي هنا
ة˘ط˘بار ي˘هو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
عم جيوتتلا ،ابوروأا لاطبأا
ـب ي˘شسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
0202 «ورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا»
يف ةيب˘هذ˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لاو
يتلا ةي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا
.ويكوط اهنشضتحت
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ريخأ’ا دقعلا ططخ
مدقلا ةرك يف ديدجلا دقعلا زيمت
،ةد˘˘يد˘˘ج ط˘˘ط˘˘خ ةد˘˘ع رو˘˘ه˘˘ظ˘˘ب
ل˘˘شضف˘˘ب ًا˘˘ع˘˘ئا˘˘شش ًار˘˘مأا ح˘˘ب˘˘شصأاو
،بو˘ل˘كو لو˘يدراو˘غ˘ك ن˘ي˘برد˘م
لاجملا ريون ليونا˘م ح˘ت˘ف ا˘م˘ن˘ي˘ب
ىمرملا ضسارح نم ديدج ليجل
ةر˘˘كلا بع˘˘ل نو˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
نم ةليوط دوقع دعبو مهمادقأاب
ةدهاششم حبشصأا نيمجاهمب بعللا
حيرشص ةبرح ضسأار كلمي ل قيرف
بشصن˘م ر˘ي˘غ˘ت ا˘م˘ك ،ًا˘يدا˘˘ع ًار˘˘مأا
اوتاب نيذلا عافدلا بلقو ريهظلا
،ريب˘ك ل˘كششب مو˘ج˘ه˘لا نو˘ب˘ع˘ل˘ي
ةديدج رومأا راكتبا ىلإا ةفاشضإلاب
.ةتباثلا تÓكرلا يف
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ءاصشعلا
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ةÓشصلا تيقاؤم

نؤيل ةشسردم تبجنأا ام زربأا نيب نم راؤعو يقرشش^
 وروأا نؤيلم03 تغلب رشصان نبل ةيقؤشسلا ةميقلا^

مؤيلا يبهذلا عبرŸا ‘ مهشسفانم ىلع نؤفرعتي ترؤب لابششأا^
ةيرئاز÷ا ديلا ةرك فيرششتل كل‰ ام لك مدقنشسو بقللاب جيؤتتلل زربأ’ا حششرŸا يشسنؤتلا بختنŸا :سسؤكرب^

زرحم لثم بعلملا نم ريخأ’ا ءزجلا يف قرافلا ةعانشص ىلع نيرداق نيبعÓل ةجاحب دتيانؤيلا :ليفين

ايقيرفإا لاطبأا
نؤهجاؤي

..ؤشسافانيكرؤب
 يتؤبيجو رجينلا

 ةنيطنصسق بابصش ةمصصاعلا دا–ا دادزولب بابصش

يبيللا دا–لا در رظتنت ةرادإلا

ةمشصاعلا ‘ «يشس.سسا.يشسلا‘‘
وداراب طاقن ىلع اهنيعو

 برغملا ىلإا مويلا لاحرلا دصشي «ةراطصسوصس» دفو

ءاعدتشسا نكمي ناك :يريزد
دقلو فلششلا ءاقل لبق حاتفم

طقف ابع’71ـب ةارابملا انشضخ

تاؤنشس3 ايمشسر عقؤي مناغ
«ةبيقعلا» يف

لوانتملا يف ةعومجم نمصض رصضخلا
 ةعفترم لهأاتلا ظوظحو

7462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج72ـل قفاوملا0202 يفناج22ءاعبرألا

 رصصمب1202 ملاعلا شسأاك يف ةكراصشملا اونمصض رصضخلا يعابصس

’ؤغنأا ‐ رشصم ءاقل ىلع هنيعو مؤيلا سسنؤت هجاؤي ديلا ةركل ينطؤلا بختنملا
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