
رمأاو اذفان اسسبح تاونسس6
يفطل دسض يلودلا شضبقلاب

هتجوزو رازن

ةيلام ةمارغو اذفان انجسس تاونسس3
ىفسشتسسمب بيبط ىلع يدتعمل

ةديلبلا يف «نوناف زتنارف»
50صص
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عيم÷إ قانعأإ ‘ ةنامأإ رئإز÷إ نإإ لاق
عيم÷إ ةدحوو كصسا“ بلطتي اهنوصصو

ةماعلإ ةايحلإ ةقلخأإو ةيفافصشلإ زيزعت ىلع زكترت
ءاصضقلإو ةباقرلإ ةزهجأإ تإردقو رود معدو

فيظوتلإ ةقباصسمب ةصصاخلإ
8102و7102 نإونعب

ةلسصاوم ررقت ةيبرتلا ةرازو
ةيطايتحلا مئاوقلا للغتسسا

ةذتاسسألا فيظوتل
30 صص

نيرخآإ نيمهتم4 قح يف إذفان اصسبح نيماعو ةءإربلإ
تقؤوملإ صسبحلإ نهر نودجإوتم3 مهنيب نم

زجحو ناصسملتب يبرغم تإردخم رجاتب ةحاطإلإ
ةداملإ صسفن نم تامإرغوليك4

ايمومع اكلم مطح يئاصضق قوبصسمل اصسبح تإونصس4
ةيدملاب ةيبط ةدايع لخإد

50 صص

مصسق صسيئر ،يبرعلإ يلوم لÓعصش دكأإ
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ي˘لود˘لإ نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لإو ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لإ
نأإ ،دا˘˘˘صسف˘˘˘لإ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لإ
مئاعد5 ىلع زكترت هتئيه ةيجيتإرتصسإ

27 دامتعاب ةياغ71 قيقحت ىلإإ فدهت
ة˘فآإ ن˘م د˘ح˘لا˘بً Ó˘ي˘ف˘ك ءإر˘جإإو إًر˘ي˘˘بد˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لإ دا˘صصت˘قلإ ر˘خ˘ن˘ت ي˘ت˘لإ دا˘صسف˘˘لإ

.دÓبلإ تاموقمو

«ةيبيرسض ةمهاسسم يأا نود ةلئاط تاورث اونوك شصاخسشأا» :دارج
30 صصةيعامتجلإ ةلإدعلإ بايغ ىلع لاثم لخدلإ ىلع ةيابجلإ ربتعإإ

وعدي ةحيرقنسش قيرفلا
Ÿافتلا نم ديزÊ نامسضل
رئاز÷ا ةدحوو رارقتسسا

مئاعد5 ىنبتت ةموكحلا
علقإا قيقحتو داسسفلا حبكل

ديدج يداسصتقا

30صص

40 صص

«ايلام ةروسسيم رئاز÷ا» :نوبت شسيئرلا
لاومألا عاجÎسسا ةيفيك فرعأا»^

«طقف تايطعŸا شضعب رظتنأاو ةبوهنŸا
قيبطتل اهسشويج تجرخأا ةمدقتم لود^

كلذ انسضفر نحنو رج◊ا
ةلودلل ةلماكلا ةيام◊ا ت– ءابطألا^
نيرثأاتŸا ةر◊ا نهŸا باحسصأاب لفكتلا^

«انوروك» ةحئاج نم
فلم ىلع فارسشإلل يخيسش ديÛا دبع^

اسسنرف عم ةركاذلا
ةيبيللا ةمزألا فارطأا عم مئاد لاسصتا ‘ رئاز÷ا^

دنلل دنلا لمعن لب اسسنرف شصقن ⁄^
تلاÛا ىتسش ‘ اهعم

«انوروك» ةحئاج راثآإ ببصسب رهصشأإ ةعبرأإ ذنم دم‹ ينطولإ داصصتقلإ نأإ مغر

زجحي ششيجلا
ريطانق5 نم ديزأا

راسشبب جلاعم فيك

يلامجإإو ءافصش ةلاح943 ليجصست
00461 ىلإإلصصي نيفاعتملإ

706و تايفو9
«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا

رئازجلا يف
30 صص

صضرعي نŸ لÙإ قلغ ¤إإ لصصت ةمراصص تابوقع
صسمصشلإ ةعصشأل فلتلإ ةعيرصس دإوŸإو تابورصشŸإ

نوÎهتسسŸا راجتلا
ت– كلهتسسŸا ةحسصب

قيزر حلاسصم Úعأا
40 صص

30صص

40صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نورسضتحي راجتلا

ع˘فر ى˘ل˘ع ن˘ير˘ه˘سش ة˘بار˘ق رور˘م ذ˘˘ن˘˘م
،ةيراجتلا تاطاسشنلا شضع˘ب ى˘ل˘ع دو˘ي˘ق˘لا
شسوريف نم ةياقولا تاءارجإا اهتسضرف يتلا
يف ةيراجتلا ةكرحلا لازت ل ،«انوروك»
ةليقث دلبلا يف ةديدع ندمو ةمسصاعلا

را˘ج˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ط˘سضي د˘ق ا˘م ،اد˘˘ج
نل˘˘عإا ى˘˘لإا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأاو
ةردقلا مدعو ،نويدلا مكارت دعب شسلفإلا

ي˘قا˘بو ءار˘˘كلا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت د˘˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع
ةياغ ىلإاو ةموكحلا نأاو ةسصاخ ،ءابعألا
راجتلا ةئف يفعي رارق يأا ردسصت مل مويلا

ي˘˘˘ف كار˘˘˘ت˘˘˘سشلا وأا بئار˘˘˘سضلا ع˘˘˘فد ن˘˘˘م
متي لب ،يعامتجلا نا˘م˘سضلا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
.طقف اهديدمت

ةيئيبلا رزاÛا

يمر ل˘سصاو˘ت˘ي ،«ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا ز˘ع ي˘ف
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘سصا˘خ ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘˘لا
،ةيلوؤوسسملاب شسح وأا ثارتكا نود ،ةبلسصلا

يف ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا قو˘ف˘ن ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م
ليب˘سس ى˘ل˘عو ،ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا
كوكرنيت ةرئادب لسصحي ام رسصحلا ل لاثملا
ةدد˘˘ه˘˘˘م ل˘˘˘بإلا شسوؤور تتا˘˘˘ب ن˘˘˘يأا ،راردأا˘˘˘ب
اهتباسصأا يتلا ممسستلا تلاح ببسسب قوفنلاب

ةيزاغلاو ةيطفنلا تاكرسشلا تافلخم ءارج
ةبدتنملا ة˘يلو˘لا لا˘م˘سش  م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ط˘سشا˘ن˘لا
نيبختنمو نيبرملا لعج ام اذهو ،نوميميت
ةئيبلا ةيامح لا˘ج˘م ي˘ف ءا˘ط˘سشنو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م
راردأا ةيلول ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا نود˘سشا˘ن˘ي
لجأل لجاعلا لخدتلا ةئيبلا ةيريدم حلاسصمو
عفر ىلع لمعلا ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘كر˘سشلا را˘ب˘جإا

اد˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘˘حر˘˘طو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ط˘˘سشنأا تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
.ةيملعلا قرطلاب اهنم شصلختلاو اهتجلاعمو

ملحي ›او
رازوتسسإلاب

ةريبك ةيلو يلاو ةريخألا ةرتفلا يف كرحتي
ةثيثحلا هدوهج راطإا يف ،ديعسص نم رثكأا ىلع
شصرفلا طسسبأا منتغي ،ةيرازو ةبيقحب رفظلل

نم تاعاطقلا فلتخم ءارزول هتءافك زاربإل
فلت˘خ˘م زا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع د˘يد˘سشلا ه˘سصر˘ح لل˘خ
شسرامي تابو ،اهنم ةيومنتلا ةسصاخ عيراسشملا

تاسسسسؤوملا عفدل رايمألا ىلع ابيهر اطغسض
ينعملا ،زاجنإلا ةريتو عيرسست ىلإا ةيتلواقملا
اهدقع يتلا تاعامتجلا رابخأا بيرسست دمعتي

ةهج لك عم لسصاوتلاو ،ةسصاخلا هتاونق ربع
يف تانييعتلا يف ريثأات بحاسص شصخسش وأا
لهف ،بيسصن دهتجم لكل .. ايلعلا بسصانملا
.؟ هيلإا وبسصي ام انبحاسص ققحي

! .. رخأاتم رارق

نوعبتتملاو نوسصت˘خ˘م˘لا ه˘ف˘سصو رار˘ق ي˘ف
،«ر˘خأا˘ت˘م˘لا» ـب دل˘ب˘لا ي˘ف ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘ل˘˘ل
قلغب ةلئاقلا ،ةيروهمجلا ةلو تارارق ىلاوتت
قلعت ام ةسصاخ اهتاطاسشن فلتخمب قاوسسألا
ةبطقتسسم اهنوك ،ةيوسضوفلاو ةيبعسشلا كلتب
رداوبب حو˘ل˘ي تا˘ب بي˘هر ل˘كسشب رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
«ةينوروك» لبانق ىلإا ةظحل يأا يف اهلوحت
ف˘ل˘خ˘ت نأا تر˘ج˘ف˘نا و˘ل ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘تو˘قو˘م
.ىسصحت لو دعت ل تاباسصإا

qarsana@essalamonline.com
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 عيم÷ا بلطم «Îعزلا»
ىلإا باهذلل ايدافت

نم افوخ ىفسشتسسملا
،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ىود˘˘˘ع
نو˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ب
ىلع ةو˘ق˘بو نو˘ل˘ب˘ق˘ي
با˘سشعألا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
يف اهت˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل ار˘ظ˘ن
ةعانملا زاهج ة˘يو˘ق˘ت
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ئر˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو
ىلع ،بلقلا ةلسضعو
يذلا «رت˘عز˘لا» رار˘غ
ةوقب ابولطم ىحسضأا

فورعم ه˘نأاو ة˘سصا˘خ
هلامعتسسا مدق˘لا ذ˘ن˘م
.«91‐ديفوك» شسوريفب اهبحاسص ةباسصإل تادهمم ربتعت يتلا دربلا تابرسضو ماكزلا دسض

! .. رافنتسسلا

نع ثيدحلا لظ يفو ،ةهج نم اندلب يف «انوروك» شسوريف ىودعل عيرسسلا قسسنلا ةاراجمل
شصاوخلا ءابطألا تمزلأا ،نطولا ربع ةحسص تايريدم ،ىرخأا ةهج نم تايفسشتسسملا يف ظاظتكا
نوريخألا مزتلي نأا لمأا ىلع ،ءابولا اذهب نيباسصملا لابقتسسل ةحوتفم مهتادايع ىلع ءاقبإلاب
.ةحئاجلا ةيادب ذنم مهطاسشن اوللق نيذلا

«ليلح اي»
،«91 ديفوك»ـب تايفولا ددعل بيهرلا عافترلا لظ يف

ىلع نونطاوملا هيسشعي يذلا علهلاو بعرلا لظ يفو
ءابولا اذهب ني˘با˘سصم˘لا دد˘ع˘ل بي˘هر˘لا عا˘ف˘ترلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
هفايطأا فلتخمب امومع يرئازجلا عمتجملا حبسصأا ،كاتفلا

نأا ةجردل ،رثأاتلا ديدسشو ،رعاسشملا فيهرو ادج اسساسسح
ىلع علطا نأا دعب ،ألملا مامأا ءاكبلاب ششهجأا ةيادرغ يلاو
يلاولا ،«انوروك» شسوريفب بيسصأا شضيرم ةافو ليسصافت

هيلع ترهظ نأا دعب ناكملا ةرداغم هيقفارم نم بلط
ةيلخ ءاسضعأا ءاعدتسسا ررق مث ،ديدسشلا لاعفنلا تاملع
ةرئادلا شسيئر نم بل˘ط ا˘م˘ك ،ع˘سضو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘مزألا
ةر˘سسأل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
.ريقف هنأا حسضتإا يذلا ىفوتملا شضيرملا

«انوروك» موسصخ نم «علدلا»
ةيملاعلا رباخملا ربكأا زجع لظ يف

د˘سض ءاود جا˘ت˘نإا ن˘ع ة˘˘عا˘˘سسلا د˘˘ح ى˘˘لإا
نيسصتخملا تاداهتجإا رمتسست ،«انوروك»
نم يتلا ةيذغألل ةمئاق طبسض لجأا نم
ناسسنإلا بينجت رخآاب وأا لكسشب اهنأاسش
ه˘ي˘ل˘عو ،كا˘ت˘ف˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا
لودلا ديدعب ةحسصلا تارازو تحسصن

خيطبلا لوانتب اه˘ي˘ن˘طاو˘م ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح
رحلا يف مسسجلا بطري هنوك ،رمحألا
ةعانملا زاهج يوقيو ،هيف هايملا ةرثكل
تانيماتيفلاب ةينغ ةهكافلا هذهف اسضيأا

.(I) و  (C) رارغ ىلع



watan@essalamonline.com
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اهاقلأا ةملك يف ،دارج دكأا
تاسسلجلا شسمأا هحاتتفا للخ
يئابجلا حلسصإل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تارمتؤوملل يلودلا زكر˘م˘لا˘ب
نأا ،«لا˘حر ف˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع»
لازي ا˘م ،يزاو˘م˘لا دا˘سصت˘قلا
لاثت˘ملا ما˘مأا ا˘فا˘ح˘جإا ل˘ث˘م˘ي
دو˘ه˘ج ن˘هر˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
شضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
اذكو هعيجسشتو رام˘ث˘ت˘سسلا˘ب
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا د˘عاو˘ق˘˘ب ه˘˘لل˘˘خإا
ن˘م ة˘لود˘لا مر˘ح˘يو ة˘ه˘يز˘ن˘لا
،ةو˘جر˘م˘لا ة˘ي˘لا˘مـلا دراو˘˘م˘˘لا

ريزولا ثح ددسصلا اذه يفو
هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ،لوألا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘لا
اهنكمي شضور˘عو تا˘حار˘ت˘قا
نيفلكمـلا لاثتما نمسضت نأا
ق˘˘فاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضلا˘˘˘ب
ةنزاوملا للخ نم ،يئابجلا
ة˘ي˘م˘ها˘سست˘لا تارد˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ن˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا ناو˘˘˘عأل˘˘˘ل
عم ،ةلودلا ليومت تاجايتحاو
عيزوتلا نامسض ىلع رهسسلا
ازربم ،يئابجلا ءبعلل لداعلا

اذ˘˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘˘كي نأا ةرور˘˘˘˘˘˘سض
ةدا˘˘عإا˘˘ب ا˘˘قو˘˘فر˘˘م حل˘˘˘سصإلا
نم ةيمومعلا ةمدخلا ليهأات

تلا˘غ˘سشنل ءا˘غ˘سصإلا لل˘˘خ
يرذجلا ءاسضق˘لاو ن˘طاو˘مـلا

ةحفاكمو ةيطارقوريبلا ىلع
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘مـلا لا˘˘كسشأا ل˘˘˘ك
داسصتقلا رسضت يتلا ةيبلسسلا
ةداعإا عورسشم قيعتو ينطولا
.هئانب

ةيلوÎبلإ ةياب÷إ
Òيصست ¤إإ تلو–

صضوع ةلودلإ تاقفن
رامثتصس’إ

ىلإا ،دارج زيزعلا دبع راسشأا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا نأا
ةيلورتبلا ةيابجلا نم دمتسست
تاق˘ف˘ن ر˘ي˘ي˘سست ى˘لإا تلو˘ح˘ت
،را˘م˘ث˘ت˘سسلا شضو˘ع ة˘˘لود˘˘لا

،ة˘يدا˘ع˘لا ة˘يا˘ب˘ج˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م

ةلوذبملا دوهجلا نم مغرلاب
لسصت مل ايف˘ي˘ظوو ا˘ي˘ع˘ير˘سشت
تا˘ماز˘ت˘لا˘ب ق˘ي˘ل˘ي ىو˘ت˘سسم˘ل
نأا د˘˘˘كأا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو ،ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا
رظتنم˘لا ي˘ئا˘ب˘ج˘لا حل˘سصإلا
ةنمقرلا ىلع زكتري نأا بجي
.يلعف لكسشب

ةيعامتج’إ ةلإدعلإ بايغ ىلع ’اثم لخدلإ ىلع ةيابجلإ ربتعإإ

«ةيبيرسض ةمهاسسم يأا نود ةلئاط تاورث اونوك شصاخسشأا» :دارج
ةوجرملا ةيلاملا دراوملا نم ةلودلا مرحيو رامثتسسلاب شضوهنلا نهري يزاوملا داسصتقإلا^

ةنمقرلا ىلع زكتري رظتنملا يئابجلا حلسصإلا^

ر.نوراه

وأإ ،ةيبيرصض ةمهاصسم يأإ نود تإورث إونوكو ةلئاه ليخإدم نوققحي صصاخصشأ’إ صضعب نأإ ،دإرج زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزولإ دكأإ
.ةيعامتجإإ ةلإدع دوجو مدع ىلع ’اثم لخدلإ ىلع ةيابجلإ إربتعم ،هنولصصحي امب ةنراقم ليلقلإ ءيصشلإ نوعفدي

فيظوتلإ ةقباصسمب ةصصاخلإ
8102و7102 نإونعب
ررقت ةيبرتلا ةرازو
للغتسسا ةلسصاوم
ةيطايتحلا مئاوقلا
ةذتاسسألا فيظوتل
ةيبرتلإ ةرإزو تررق
مئإوقلإ للغتصسإ ،ةينطولإ
ةصصاخلإ ةيطايتح’إ

ةذتاصسأ’إ فيظوت ةقباصسمب
نأإ ىلع ،8102و7102 نإونعب
ةذتاصسأإ نم لك رإرقلإ لمصشي
،يوناثلإو طصسوتملإ نيروطلإ

ءإرجإ’إ إذه عبتيصس ثيح
ريطأاتو نيوكت تايلمع

.ددجلإ ةذتاصسألل
ـه.دإوج

ءافصش ةلاح943 ليجصست
لصصي نيفاعتملإ يلامجإإو
00461 ىلإإ

706و تايفو9
ـب ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انوروك»
42 ـلإ للخ رئإزجلإ تلجصس
،ةافو ت’اح9 ةريخأ’إ ةعاصس
ـب ةديدج ةباصصإإ706و
943 ءاصصحإإ عم ،«انوروك»

فصشك امل اقفو ،ءافصش ةلاح
لامج روتكدلإ صسمأإ هنع
ةنجلل يمصسرلإ قطانلإ ،رإروف
.ءابولإ يصشفت ةعباتمو دصصر
نأإ ،هتإذ ردصصملإ فصشك امك
إذهب نيباصصملل لامجإ’إ ددعلإ
ءوصض ىلع غلب اندلب يف ءابولإ
42 ـلإ للخ ةلجصسملإ ماقرأ’إ
،ةلاح19632 ،ةريخأ’إ ةعاصس
تايفولإ يلامجإإ لصصو اميف
زفق لباقملإ يف ،7801 ىلإإ
ىلإإ نيفاعتملل يلامجإ’إ ددعلإ

00461.
ـه.دإوج

دبع ،ةيروهمجلا شسيئر دكأا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

تقو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘م ةرو˘˘سسي˘˘م
نأا مغر ،لاقي ام شسكع نهارلا
ذنم دمجم ينطولا داسصتقلا
ةحئاج راثآا ببسسب رهسشأا ةعبرأا
شضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك»
ه˘نأا˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘تو ،تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘سس
تاورث قلخ ىلع مئاق داسصتقا
،طفنلا ى˘ل˘ع لا˘كتلا شضو˘ع˘ت
فرسصلا يطا˘ي˘ت˘حا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
رايلم06 ا˘ي˘لا˘ح غ˘ل˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ءانب يف قلطنلل فاك رلود
.ةلودلا

زربأا ،يسسايسسلا نأاسشلا يفو
ة˘ل˘با˘ق˘م لل˘خ ،نو˘ب˘ت شسي˘ئر˘لا

عم شسمأا لوأا هتعمج ةيفحسص
˘˘مل˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو ي˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
نم تجرخ رئازجلا نأا ،ةينطولا
ةيلمع يف أادبتسسو تاباختنلا
ل˘˘˘ك شسم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
حتف هنأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مويلا مهو هوسضراع نمل بابلا
اذه يف لاقو ،ةلودلا ةمدخ يف
ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م شضفرأا» دد˘˘˘˘˘سصلا
تسضفرو ءا˘˘سصقإلاو بسصع˘˘˘لا
يرابتعا˘ب بز˘ح يأل ءا˘م˘ت˘نلا

،«ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘كل شسي˘˘ئر
رييغتلا ثادحإا نأا ىلإا راسشأاو
،اهاحسضو ةليل نيب نوكي نل
ن˘˘سس ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع ادد˘˘˘سشم
.ايقفاوت نوكي ديدج روتسسد

شسيئر دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ةبوه˘ن˘م˘لا لاو˘مألا عا˘جر˘ت˘سسا

ة˘ي˘ف˘ي˘كلا فر˘ع˘ي ه˘نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم
،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا شضع˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘˘يو
عجرتسست نأا بجي انلاومأا» لاقو
لخاد ةدوجوملا لاومألاب أادبنو
نأا فسشك امدعب اذه ،«نطولا
لمعتسسي لازام دسسافلا لاملا
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
ن˘يذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘موا˘ق˘م˘˘لا
.تارهاظملا ىتح نورتسشي

تجرخأإ ةمدقتم لود
رجحلإ قيبطتل اهصشويج

كلذ انصضفر نحنو
ن˘ع ،نو˘˘ب˘˘ت شسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع

شضعب تافرسصت ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا
اومزتلي مل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘ح˘سصلا ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
شسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
شضع˘ب نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ا˘نورو˘ك»
شضرفل ششيجلا تجرخأا لودلا
ءيسشلا و˘هو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
لوسصولا ديري ل هنأا دكأا يذلا
.هيلإا

ةيامحلإ تحت ءابطأ’إ
ةلودلل ةلماكلإ

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر بر˘عأا
تاءاد˘ت˘علا لا˘ي˘ح ه˘ف˘سسأا ن˘˘ع
ي˘ب˘ط˘˘لا كل˘˘سسلا تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا

مل نم مهنم نأا ةسصاخ ،ارخؤوم
اربتعم ،رهسشأا4 ذنم هءانبأا ري
ى˘لإا ي˘ق˘تر˘ت م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت نأا

نأا اد˘كؤو˘م ،«دا˘ه˘ج˘لا» ة˘˘ب˘˘تر˘˘م
ةلماكلا ةيامحلا تحت ءابطألا
بع˘سشل˘لو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘ل˘ل
عقويسس هنأا اف˘سشا˘ك ،ير˘ئاز˘ج˘لا
موسسرم ىلع مداقلا عوبسسألا

نيدتعملا ىلع تابوقعلا عفرل
حوارتت ،شضيبألا ششيجلا ىلع
01و5 ن˘ي˘ب ه˘ي˘ف تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ىلع نيدتعملل اسسبح تاونسس
.تايفسشتسسملا مقطأا

نهملإ باحصصأاب لفكتلإ
نم نيرثأاتملإ ةرحلإ

«انوروك» ةحئاج
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب ،شسي˘˘ئر˘˘لا د˘˘عو

ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا˘˘˘ب
ة˘˘مزألا ءار˘˘˘ج ن˘˘˘ير˘˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
،دلبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

لوسصو مدعل هفسسأا نع ابرعم
نم ديدعلا ىلإا ةحئاجلا ةحنم
بب˘˘˘˘سسب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
ـب اهفسصو يتلا ةيطارقوريبلا
.دلبلل «دودللا ودعلا»

مئإد لاصصتإ يف رئإزجلإ
ةيبيللإ ةمزأ’إ فإرطأإ عم

د˘كأا ،ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا نأا˘˘سشلا ي˘˘فو
رئازجلا نأا ،ةيروهمجلا شسيئر
فار˘˘طأا ع˘˘م م˘˘ئاد لا˘˘سصتا ي˘˘ف
وأا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ل˘˘خاد ءاو˘˘سس ة˘˘مزألا

راو˘ح˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ا˘ه˘جرا˘˘خ
ل˘ح˘ل د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘سسلا ى˘ق˘ب˘ي
،قيقسشلا دلبلا اذه يف عازنلا

ا˘ه˘ف˘سصو عا˘˘سسم ن˘˘م ارذ˘˘ح˘˘م
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ثح˘ل «ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا»ـب
ام ،حلسسلا لمح ىلع ةيبيللا
د˘ل˘ب˘لا لو˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي د˘˘ق
  .ديدج لاموسص ىلإا قيقسشلا

يخيصش ديجملإ دبع
فلم ىلع فإرصشإلل
اصسنرف عم ةركإذلإ

،ةيروه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر ف˘سشك
،يخيسش ديجملا دبع نييعت نع
ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر ىد˘˘˘ل را˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةركاذلاو ين˘طو˘لا ف˘ي˘سشرألا˘ب
بناجلا ن˘ع ل˘ث˘م˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يراجلا لمع˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

لو˘ح ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ع˘˘م
ةركاذلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
فيسشرألا عاجرتسساو ةينطولا
ن˘ع ،ه˘ل˘با˘ق˘ي يذ˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا
خرؤو˘م˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
شسيئر داسشأاو ،اروتسس نيماجنب
ةريبكلا ةءافكلاب ،ةيروه˘م˘ج˘لا
،لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘خ˘˘ي˘˘سشل
تا˘ف˘ل˘م˘لا˘˘ب «ىردألا» ه˘˘نو˘˘كل
،نا˘ب˘نا˘ج˘لا ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘˘لا

بسصنمل هيلو˘ت م˘كح˘ب ة˘سصا˘خ
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
.يرئازجلا فيسشرألا

لمعن لب اصسنرف صصقن مل
ىتصش يف اهعم دنلل دنلإ

ت’اجملإ
تا˘قل˘ع˘ل˘ل ه˘قر˘ط˘˘ت د˘˘ن˘˘عو

رئازجلا طبرت يتلا ةيداسصتقلا
لودلا نم اهئاكرسش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
لا˘ق ،ة˘ق˘˘يد˘˘سصلاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا

شصقن مل«،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ن˘˘ح˘˘نو ،ا˘˘سسنر˘˘ف
عم ةينطولا انتركاذ عاجرتسسا
يف) اسسنرف عم دنلل دنلا ،لمعلا
ا˘م بسسح (ىر˘خألا تلا˘ج˘م˘لا
.«دلب لك حلاسصم هيلمت

ر.نوراه

رهصشأإ ةعبرأإ ذنم دم‹ ينطولإ داصصتق’إ نأإ مغر
«انوروك» ةحئاج راثآإ ببصسب

«ايلام ةروسسيم رئاز÷ا» :نوبت شسيئرلا
رظتنأاو ةبوهنŸا لاومألا عاجÎسسا ةيفيك فرعأا»^

«طقف تايطعŸا شضعب

،ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا اعد
ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘لا نا˘كرأا شسي˘ئر
ديزملا لذب ىلإا عيمجلا ،يبعسشلا

امب ،ينافتملا لمعلاو دهجلا نم
فاد˘هألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي
ن˘˘مأا ع˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘سشن˘˘م˘˘˘لا

ةيولوأا رئازجلا ةدحوو رارقتسساو
كلذ نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عاو ،تا˘˘˘يو˘˘˘لوألا

ميق انيلع ه˘ي˘ل˘م˘ت شسد˘ق˘م بجاو
،راربألا انئادهسش ة˘لا˘سسر˘ل ءا˘فو˘لا

هانعطق يذلا شسد˘ق˘م˘لا د˘ه˘ع˘لاو
،بعسشلاو نطولا مامأاو هللا مامأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘تد˘حو نو˘سصو ا˘هرار˘ق˘ت˘˘سساو
.ةيبعسشلاو ةيبارتلا

يف ،ةحيرقنسش قيرفلا حسضوأا
مسسارم بقع شسمأا اهاقلأا ةملك
ششي˘ج˘لا ةز˘ئا˘ج م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘ف˘˘ح
لمع لسضفأل يبعسشلا ينطولا

ةنسسل يملعإاو يفا˘ق˘ثو ي˘م˘ل˘ع
ةعسسات˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف0202
رئازجلاب ششيجلل ينطولا يدانلاب
يف ةنامأا رئازجلا نأا ،ةمسصاعلا
اهنوسص بلطتي ،اعي˘م˘ج ا˘ن˘قا˘ن˘عأا
عيمج ةدحوو ماجسسناو كسسامت
ىلع ني˘سصل˘خ˘م˘لا ن˘طو˘لا ءا˘ن˘بأا

ىقبت نأا لجأا نم ،ءاوسس ةملك
اهطيحم يف ةباهمو ةيوقو ةدئار
.يلودلاو يميلقإلاو يراوجلا

ششي˘ج˘لا ةز˘ئا˘ج شصو˘سصخ˘˘بو
لمع لسضفأل يبعسشلا ينطولا

ةنسسل يملعإاو يفا˘ق˘ثو ي˘م˘ل˘ع
نإا ةحيرقنسش قيرفلا لاق ،0202
ةزئاجلا هذه هتفرع يذلا روطتلا

،م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘جرد لل˘˘خ ن˘˘˘م
تاراهملل لث˘مألا لل˘غ˘ت˘سسلاو
ءا˘سضف ا˘ه˘ن˘م ل˘ع˘ج ،بهاو˘م˘˘لاو

يمدختسسم عفدي ا˘يو˘ي˘حو ا˘ب˘حر
ىلإا ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘لا
ثح˘ب˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف شسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
بوؤود˘˘لا ي˘˘ع˘˘سسلاو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا
كلذ حسضتيو ،زيمتلاو ءاقترلل

نيكراسشملا ددع للخ نم ايلج
تا˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يتلا تامير˘كت˘لاو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
تبسستكا كلذبو ،نيزئافلل حنمت
د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ف˘˘سص ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
ي˘˘˘˘ف خ˘˘˘˘سسار˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘لا

مامتهلا هعبطي يذلا ،انتسسسسؤوم
لم˘ع ل˘كب دود˘ح˘مل˘لاو دا˘ج˘لا
ةفرعملاو ملعلا دروم نم لهني
ي˘ن˘طو˘لا ششي˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب م˘˘عد˘˘ت˘˘ي
اننطو ىلع دوعي امبو ،يبعسشلا
يف افيسضم ،«راهدزلاو يقرلاب
نمثأا ام ردقب يننإا» قايسسلا شسفن
هذه اه˘ي˘لإا ي˘مر˘ت ي˘ت˘لا فاد˘هألا
هذهل اهب نيجوتملا ئنهأا ،ةزئاجلا
ام لك ى˘ل˘ع م˘هر˘كسشأاو ،ة˘ن˘سسلا
رفظلا لجأا نم دهج نم هولذب
ن˘˘يذ˘˘لا ءلؤو˘˘ه ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لاو
ةبسسانملا هذه˘ب ا˘ن˘م نو˘ق˘ح˘ت˘سسي
امل ،ريدقتلاو ميركتلا لك ةبيطلا

،م˘ه˘سسف˘نأل زا˘ج˘نإا ن˘م هو˘˘ق˘˘ق˘˘ح
يف يفرعملاو يملعلا لاجمللو
.«يبعسشلا ينطولا ششيجلا

لا˘سصيإلا ر˘يد˘م ما˘ق ،هرود˘˘بو
نا˘˘كرأل ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو مل˘˘عإلاو
،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا
راسسم تاطحم فلتخم شضرعب
،2102 يف اهئاسشنإا ذنم ةزئاجلا
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا كلذ د˘˘ع˘˘ب ح˘˘سسف˘˘ي˘˘˘ل
يف نيزئافلا ءامسسأا نع نلعإلل
ةلثمتملا ،تاسصسصختلا فلتخم
ةيبطلاو ةيركسسع˘لا مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف

ة˘ي˘نا˘سسنإلاو ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
لا˘˘˘سصتلاو مل˘˘˘عإلا مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
رثإا .ةينفلا لامعألا ىلإا ةفاسضإلاب
ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ما˘˘ق ،كلذ
تآافاكملاو تاداه˘سشلا م˘ي˘ل˘سست˘ب
تزرفأا دقو ،نيزئافلا ىلإا ةيلاملا
هذه˘ل ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ر˘سشع ة˘سسم˘خ ج˘يو˘ت˘ت ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا

وحنلا ىلع ايعامجو ايدرف لمع
مولعلا يف لامعأا ةثلث» :يلاتلا
ي˘ف لا˘م˘عأا ة˘ت˘˘سس ،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
دحاو لمع ،ةيجولونكتلا مولعلا
دحاو لمع ،ةيبطلا مولعلا يف
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘سسنإلا مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
يف د˘حاو ل˘م˘ع ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ةثلث ،لاسصتلاو ملعإلا مولع
،«ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا عاد˘˘بإلا ي˘˘ف لا˘˘م˘˘˘عأا
ةرو˘سص ذ˘خأا˘ب ل˘ف˘ح˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ي˘˘ل
ناكرأا شسي˘ئر تع˘م˘ج ة˘يرا˘كذ˘ت
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا
.نيجوتملاب

لك هرسضح لفحلا ،ةراسشإلل
عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا نم
د˘ئا˘قو تاو˘ق˘لا ةدا˘قو ،ي˘ن˘طو˘لا
ةي˘حا˘ن˘لا د˘ئا˘قو ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ءا˘˘سسؤورو ى˘˘لوألا ة˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
نويزكرملا نوريد˘م˘لاو ر˘ئاود˘لا

ة˘يز˘كر˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ءا˘˘سسؤورو
ششي˘ج˘لا ةز˘ئا˘ج ة˘ن˘ج˘ل ءا˘˘سضعأاو
ناجل ءاسضعأاو ،يبعسشلا ينطولا
نييركسسع ةذتاسسأا نم ميكحتلا

لكا˘ي˘ه˘لا ةدا˘ق اذ˘كو ،ن˘ي˘ي˘ند˘مو
نوجوت˘م˘لا ا˘ه˘ي˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا
.ةزئاجلاب

خ.ةميصسن

عيم÷إ ةدحوو كصسا“ بلطتي اهنوصصو عيم÷إ قانعأإ ‘ ةنامأإ رئإز÷إ نإإ لاق
رئاز÷ا ةدحوو رارقتسسا نامسضل Êافتلا نم ديزŸ وعدي ةحيرقنسش قيرفلا



قيسسن˘ت˘لا م˘سسق شسي˘ئر دد˘سش
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ي˘لود˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
يف داسسفلا ةحفاكمل ةينطولا
ّنأا ،شسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘˘سصت
ةئيهلا اهيلع موقت يتلا ةيؤورلا

ة˘سضها˘ن˘م ةد˘يد˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج ي˘˘ه
ئدا˘ب˘م ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق دا˘˘سسف˘˘ل˘˘ل
ىلإا اريسشم ،ةيفافسشلاو ةهازنلا
دمتعت يتلا شسمخلا زئاكرلا نأا

ةينطولا ةيجيتارت˘سسلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لوأا لثمتت دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ةقل˘خأاو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف
عيجسشت اًيناثو ،ة˘ما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو مل˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
،داسسفلا ةح˘فا˘كم ي˘ف ي˘ند˘م˘لا

ةهازنلاو ةيفافسشلا زيزعت اًثلاثو
اًعبارو ،يداسصتقلا عاطقلا يف

ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا تارد˘˘˘˘قو رود م˘˘˘˘عد
ا˘ًسسما˘خو ،ءا˘˘سضق˘˘لاو ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
ي˘˘لود˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
.تادوجوملا دادرتسساو

ّنأا ،يبرعلا يلوم زربأا امك
ن˘م م˘ت˘ت ل دا˘سسف˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
تل˘م˘ح˘لاو تارا˘ع˘سشلا لل˘خ
ديدعلا ىلإا جاتحي لب ،ةيفرظلا

ثا˘˘˘ح˘˘˘بألاو تاءار˘˘˘˘جإلا ن˘˘˘˘م
يف هنأا ىلإا اًريسشم ،لئاسسولاو
ةسسايسس كانه نكت مل قباسسلا

،دا˘سسف˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ح˘˘سضاو
ة˘يدا˘ع˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
تح˘سضأا ةر˘ها˘ظ˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

يسشفت ن˘م د˘ح˘لا ى˘ل˘ع ةز˘جا˘ع
لسصافم ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف دا˘سسف˘لا
ةسسايسس ّنأا ًلّجسسم ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت مو˘ي˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ذفان˘م ل˘ك ق˘ل˘غ ر˘ب˘ع ة˘يا˘قو˘لا
ىلع ريبادتلا لك ذاختاب داسسفلا

تارادإلا ىو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
.تاسسسسؤوملاو

ثدحلا4 8972ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ92ـل قفإوملإ0202 ةيليوج12ءاثÓثلإ

watan@essalamonline.com

ءاصضقلإو ةباقرلإ ةزهجأإ تإردقو رود معدو ةماعلإ ةايحلإ ةقلخأإو ةيفافصشلإ زيزعت ىلع زكترت

ديدج يداسصتقا علقإا قيقحتو داسسفلا حبكل مئاعد5 ىنبتت ةموكحلا

خ.ةميصسن

نأإ ،داصسفلإ ةحفاكمل ةينطولإ ةئيهلاب يلودلإ نواعتلإو قيصسنتلإ مصسق صسيئر ،يبرعلإ يلوم لÓعصش دكأإ
نم دحلاب Óًيفك ءإرجإإو إًريبدت27 دامتعاب ةياغ71 قيقحت ىلإإ فدهت مئاعد5 ىلع زكترت هتئيه ةيجيتإرتصسإ

.دÓبلإ تاموقمو ينطولإ داصصتقلإ رخنت يتلإ داصسفلإ ةفآإ

رمت يتلإ ةيحصصلإ ةمزألإ مغر
يصشفت ءإرج دÓبلإ اهب
«انوروك«صسوريف

نط0061 نم رثكأا جاتنإا
للخ ةيكمسسلا ةورثلا نم
0202 ـل لوألا يسسادسسلا
ةريدملإ ،يقورز ةعيبر تفصشك
نأإ ،يرحبلإ ديصصلل ةيئلولإ
ىلع ةيكمصسلإ ةورثلإ جاتنإإ

ةيلول يلحاصسلإ طيرصشلإ لوط
0061 قوفي ام غلب ،رئإزجلإ

يتلإ ةيحصصلإ ةمزألإ مغر نط
يصشفت ءإرج دÓبلإ اهب رمت
هنأإ ةدكؤوم ،انوروك صسوريف
يصسإدصسلإ لÓخ إرإرقتصسإ فرع

ةيراجلإ ةنصسلإ نم لوألإ
نم ةرتفلإ صسفنب ةنراقم
.ةطرافلإ ةنصسلإ
حيرصصت يف ،يقورز تحصضوأإ
ةليصصح نأإ ،صسمأإ اهل يمÓعإ
لوط ىلع يرحبلإ جاتنإلإ
تغلب يمصصاعلإ لحاصسلإ

فلتخم نم انط6461,574
ةرتف لÓخ ةيكمصسلإ عإونألإ

نم نإوج ىتح يفناج)
جوتنملإ نأإ ةزربم ،(0202
صسفنب ةنراقم إرإرقتصسإ فرع

يتلإ ،9102 ةنصس نم ةرتفلإ
ام انط1251,316 جاتنإإ تفرع
521 نم رثكأاب اقراف لكصشي

يحصصلإ عصضولإ مغر كلذو ،انط
،انوروك ءابو يصشفت ءإرج
ربكأإ نأإ ةلوؤوصسملإ تإذ تراصشأإو

يكمصسلإ جتنملإ نم ةليصصح
لحاصس ربع هليجصست مت يذلإ
ةرتفلإ لÓخ ةيلولإ
كمصسلإ يف لثمت ،ةروكذملإ
ةفوصشنألإو نيدرصسلإ قرزألإ
كمصسلإ نم تايمك ىلإإ ةفاصضإإ
ةفيصضم ،تايرصشقلإو صضيبألإ
يف لجصسملإ رإرقتصسلإ نأإ
ققحت ةيكمصسلإ ةورثلإ جاتنإإ

يتلإ ةيوجلإ لإوحألإ ءوصس مغر
ليرفأإو صسرام يرهصش تزيم
جاتنإلإ نأإ امك ،نييصضاملإ

دعب اعافترإ يام رهصش يف فرع
ديصصلإ نفصس تاجرخ ةفعاصضم
.ديصصلإ تاعاصسو
ةيئلولإ ةريدملإ تراصشأإ امك
مت هنأإ ىلإإ ،يرحبلإ ديصصلل
ةصصخر فلأإ81 ةبإرق ميلصست
ةلوإزم نامصض دصصق لقنت
يرحبلإ ديصصلإ تاطاصشن
يف ةيديصصلإ تاجتنملإو

ةيلمع ليهصستو ،ةيداع فورظ
نتم ىلع نيلماعلإ اميصسل لقنت
نيلقانلإو نيزهجملإو نفصسلإ

ىلإإ لوصصولل راجتلإ و ةراحبلإو
.مهلمع عقإوم

ز.لامج

صضرعي نŸ لÙإ قلغ ¤إإ لصصت ةمراصص تابوقع
صسمصشلإ ةعصشأل فلتلإ ةعيرصس دإوŸإو تابورصشŸإ

قيزر حلاسصم Úعأا ت– كلهتسسŸا ةحسصب نوÎهتسسŸا راجتلا

ريزو ،نايز نب يقابلا دبع دكأا
نأا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
تاب ةيجولونكت باطقأا ثادحتسسا
تاءاسضف لكسشتسس ،ايرورسض ارمأا

هاروتكد ةبلطو نيثحاب˘ل˘ل ة˘م˘ئل˘م
.ةيناديملا تاسصبرتلا ءارجإا لجأا نم

شسمأا هفارسشإا ىدل ،ريزولا راسشأاو
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘سسار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ةّيجولونكت باطقأا ءاسشنإا تايقافتا
ة˘˘˘سسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا عر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف ،شسمأا
،ن˘حا˘ط˘م˘لا عر˘فو ،ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سصلا
كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا ،كي˘˘نور˘˘تا˘˘كي˘˘م˘˘لا
،فزخلا ةعانسص عرفو ،ةمدقتملا
ل˘كسشت˘سس با˘˘ط˘˘قألا هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا
ةبلطو نيثحابلل ةمئلم تاءاسضف
تاسصبرتلا ءارجإا لجأا نم هاروتكد
ءاقللا اذه نأا اح˘سضو˘م ،ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
عا˘ط˘ق˘لا ة˘يؤور˘ل ة˘سصر˘ف نو˘كي˘˘سس
روط ىلإا لا˘ق˘ت˘نل˘لو ة˘فدا˘ه ة˘يؤور
تاكرسش دقع هتياغ ديدج يلمع
تاسسسسؤوملاو عاطقلا ن˘ي˘ب ةد˘ي˘ف˘م
ىلع همزع دكأا ثيح ،ةلسصلا تاذ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
نلعأا رياغم قايسس يفو ،تاعاطقلا

ح˘ت˘ف ن˘ع ،نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةنجلل ني˘ع˘برألاو ة˘ع˘بار˘لا ةرود˘لا
ربمفون رخاوأا ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةسسماخلا ةرودلا نأا احسضوم ،مداقلا

رخاوأا مظنت˘سس ة˘ن˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘برألاو
ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م نأاو ،1202 ناو˘˘˘˘˘˘ج
ق˘ير˘ط ن˘ع نو˘كت˘سس ،تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

ةرود ن˘م ًءاد˘ت˘با ة˘ي˘م˘˘قر ة˘˘سصن˘˘م
.ةمداقلا ربمفون

ىلع لوألا لوؤوسسملا نلعأا امك
نع ،دلبلا يف يلاعلا ميلعتلا عاطق
رسضا˘ح˘م ذا˘ت˘سسأا ن˘م995 ةي˘قر˘ت
ن˘˘م ذا˘˘ت˘˘سسأا ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘˘لإا «أا» م˘˘˘سسق
عيمج يف احسشرتم047 عومجم
49.08 ةب˘سسن˘ب يأا تا˘سصسصخ˘ت˘لا
047 نيب نم هنأا احسضوم ،ةئاملاب
عيمج يف ةرود˘لا هذ˘ه˘ل ا˘ح˘سشر˘ت˘م
ةقيقد ةسسارد دعبو ،تاسصسصختلا
لكل ةيعرفلا ناجللا يف تافلملل
ذاتسسأا نم995 ةيقرت مت شصسصخت
ذاتسسأا ةبتر ىلإا «أا» مسسق رسضاحم
نم ةئا˘م˘لا˘ب49.08 ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب يأا

ريزولا ربعو ،نيحسشرتملا عومجم
يتلا ةرودلا داقعنا رخأاتل هفسسأا نع
يسضاملا يفناج رهسش ةررقم تناك
ي˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا بب˘˘سسب كلذو
عوبسسألا ىلإا دلبلا هتفرع يذلا
دكأا ،ةلسص يذ قايسس يفو ،طرافلا
حبسصأا ةي˘قر˘ت˘لا هذ˘ه˘ب ه˘نأا نا˘يز ن˘ب
432.8 ةذتاسسألل يلامجإلا ددعلا
،اذاتسسأا536.7 ناك امدعب اذاتسسأا

جئات˘ن ر˘يزو˘لا ى˘ط˘عأا ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف بسسح ةرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
عرف ىسصحأا ثيح ،تاسصسصختلا
361 نم احجان811 ايجولونكتلا

ةئاملاب93.27 ةبسسن˘ب ا˘ح˘سشر˘ت˘م
57 نم احجان46 ةقيقدلا مولعلاو
ةئاملاب33.58 ةبسسن˘ب ا˘ح˘سشر˘ت˘م

احجان56 ةايحلاو ةعيبطلا مولعو
52.18 ةبسسنب اح˘سشر˘ت˘م08 ن˘م
نم احجان66 نع لسضف ةئاملاب
ةئاملاب46.77 ةبسسنب احسشرتم58
مولعلاو ة˘يدا˘سصت˘قلا مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف
نأا ،ثدحتم˘لا فا˘سضأاو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةيناسسنإلاو ةيعامتجلا مولعلا عرف
891 ن˘م ا˘ح˘˘جا˘˘ن861 ى˘˘˘سصحأا

ةئاملاب48.48 ةبسسن˘ب ا˘ح˘سشر˘ت˘م
نم احجا˘ن95 تا˘غ˘ل˘لاو بادآلاو
ةئاملاب05.58 ةبسسنب احسشرتم96
95 ةيرادإلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا مو˘ل˘ع˘لاو
ةبسسنب احسشر˘ت˘م07 ن˘م ا˘ح˘جا˘˘ن
.ةئاملاب82.48

بصصنم ةقباصسم حتف
ةيئافصشتصسإ ةحلصصم صسيئر

0202 ةنصسل ةيعماج
تفسشك ،لسصف˘ن˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو
ةينطو ةقباسسم حتف نع ،يملعلا

ةحلسصم شسي˘ئر بسصن˘م˘ب ة˘سصا˘خ
،0202 ةنسسل ةيعماج ةيئافسشتسسا

ة˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘عإا ةر˘˘˘كذ˘˘˘م تح˘˘˘سضوأاو
حسشرتلا تافلم عاديإا نأا ،ةرازولل
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف نو˘كي˘سس ،بسصن˘م˘˘ل˘˘ل
توأا3 ىلإا ةيليوج12 نم ةدتمملا

.ةيراجلا ةنسسلا نم
ز.لامج

ر˘يزو ،ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘˘ف را˘˘سشأا
لزع ،نكمملا ريغ نم هنأا ،ةعانسصلا
ةلج˘ع˘لا ن˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ةعماجلا نأاب ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘يدا˘سصت˘قلا
بت˘كمو ر˘ب˘ت˘خ˘م ي˘ه ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هيلع دمتعُي لماسشو ريبك تاسسارد
.تاعاطقلا لك يف

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ر˘يزو˘لا بلا˘ط
ششماه ىلع شسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
باطقأا ثادحتسسل تايقافتا عيقوت
تا˘˘ع˘˘ّم˘˘ج˘˘م˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
ةرازولا ةيا˘سصو تح˘ت ة˘يدا˘سصت˘قلا

ةناعتسسلاب ،شصاوخلا نيلماع˘ت˘م˘لاو

نيوكت ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
ادكؤوم ،تاسساردلا زاجنإاو تاربخلا
ربتخم يه ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا

ل˘ما˘سشو ر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘سسارد بت˘˘كمو
،تاعاطق˘لا ل˘ك ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘عُ̆ي
ةناعتسسلا مدع ىلإا ريزولا راسشأاو
،ةيبنجألا تاسساردلاو ةربخلاب اتاتب
ق˘ل˘خ˘ل ن˘يد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ن˘سس»: ل˘ئا˘˘ق
م˘لا˘ع ن˘ي˘ب ر˘سشا˘ب˘م لا˘سصتا تاو˘ن˘ق
ةيداسصتقلا تاعّمجملاو داسصتقلا
ةلاح يف ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لوأا ءوجللا متيسس تاسساردل ةجاحلا
دهاعملاو ةي˘ع˘ما˘ج˘لا با˘ط˘قألا ى˘لإا

تيا زربأاو ،ةيلح˘م˘لا ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
دا˘ج˘يإا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ي˘ل˘ع
ةعماجلل ة˘ي˘فا˘سضإا ل˘يو˘م˘ت ردا˘سصم
تاسساردلا تادئا˘ع ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تيآا تاحرف ربعو اذه.اهزجنت يتلا

ايلعلا دهاعملا ةلاحل هفسسأا نع،يلع
يف ششيعت لازت ل يتلا تاعماجلاو
،ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘كر˘ح˘لا ن˘ع ة˘˘لز˘˘ع
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م
،ينطولا داسصتقلا ريوطتل ىعسست

ةيداسصتقلا ةرظنلل رقتفت اهنأا ريغ
.اهتاماهسسإا نهر ام اذهو ،ةلماسشلا

ز.لامج

ةينإديملإ تاصصبرتلإ ءإرجإل هإروتكد ةبلطو نيثحابلل امئÓم ءاصضف لكصشتصس اهنأإ دكأإ

«ايرورسض ارمأا تاب ةيجولونكت باطقأا ثادحتسسا» :يلاعلا ميلعتلا ريزو
ذاتسسأا ةبتر ىلإا «أا» مسسق رسضاحم ذاتسسأا نم995 ةيقرت ^

تإÿÈإ نيوكت ‘ اهب ةناعتصسلاب ةيداصصتقلإ تاعّمÛإ بلاط

«ةيداسصتقلا ةلجعلا نع ةيرئاز÷ا ةعما÷ا لزع نكÁ ل» : ةعانسصلا ريزو

مهنأإ دكأإو انوروك ةحئاج ‘ مهدوهج نمث
ةيعامتجلإ مهقوقح نولانيصس

«كارطانوسس» لامع نامرح دنفي راطع
ةيلاŸا حنŸا نم «زاغلنوسس»و

إريبك اطغصض فرعت نطولإ ربع ةيلو41 نأإ دكأإ
ذيمÓتلإ صسيردت لاجم يف

لبقملا يسسردملا لوخدلا» :طوعجاو
«انوروك ببسسب ايئانثتسسا نوكيسس

نأا ،ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘كأا
شصوسصخب ةلوادت˘م˘لا را˘ب˘خألا

ي˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م لا˘˘م˘˘ع نا˘˘˘مر˘˘˘ح
نم «زاغلنوسس»و «كارطانوسس»
نم اهل شساسسأا ل ،ةيلاملا حنملا
رارق يأا دجوي ل هنأاو ،ةحسصلا
.تآافاكملا هذه ءاغلإاب يسضقي

،شسمأا ةئيهلا تاذل نايب دافأا
نع رارق يأا كانه نكي مل هنأا
حابرألا مسساقت تآافاكم ءاغلإا
يتعومجم لامعل ةسصسصخملا
ةنسسلل زاغلنو˘سسو كار˘طا˘نو˘سس
نأا ىلإا اريسشم ،9102 ةيلاملا
ن˘م ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا ءا˘˘كر˘˘سشلا
لامعلل حنم˘لا م˘يد˘ق˘ت نورر˘ق˘ي

مييقتل تا˘عا˘م˘ت˘جا ق˘ير˘ط ن˘ع
نايبلا فاسضأاو.لامعلا دودرم
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش نأا دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
اهتيعمج دقع˘ت م˘ل كار˘طا˘نو˘سس
ر˘مألا و˘هو ،نآلا د˘ح˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا
ة˘كر˘سش ى˘ل˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا
تبرعأا امك .كلذ˘ك زا˘غ˘ل˘نو˘سس
اهريدقتو ا˘ه˘م˘عد ن˘ع ةرازو˘لا
نولماعلا اهلذبي يتلا دوهجلل
لظ يف ةسصاخ عاطقلا اذه يف
ةن˘ئ˘م˘ط˘م ،ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا
نو˘لا˘ن˘ي˘˘سس م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

.ةيعامتجلا مهقوقح
خ.ةيمصسن

ريزو ،طوعجاو دـمحم دكأا
لوخدلا نأا ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
نو˘كي˘سس ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘سسب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ةيلو41 نأا افسشاك ،«انوروك»
ا˘ط˘غ˘سض فر˘ع˘ت ن˘طو˘لا ر˘˘ب˘˘ع
شسيرد˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
عيراسشملا لك م˘غر ذ˘ي˘مل˘ت˘لا
.اهزاجنا يراجلاو ةلجسسملا

ةود˘ن لل˘خ ،ر˘يزو˘لا را˘سشأاو
شسمأا هتعم˘ج د˘ع˘ب ن˘ع ة˘ي˘ئر˘م
ير˘يد˘مو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
شصسصخ ةيمومعلا تازيهجتلا
،لبق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل

ح˘م˘سسي˘سس ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا
،ةلمتحملا تاديقعتلا ةجلاعمب

دهسشت يتلا قطانملاب ةسصاخ
ىلع ابلسس رثؤوي يذلا اظاظتكا
ن˘ل˘عأاو ،ذ˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا شسرد˘˘م˘˘ت
686 مل˘ت˘سسا ن˘˘ع طو˘˘ع˘˘جاو
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘يو˘بر˘ت ة˘سسسسؤو˘م
2501و راو˘˘طألا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
معاطم نم يوبرت هبسش لكيه
تاد˘حوو ة˘سضا˘ير˘ل˘ل تا˘عا˘قو
لل˘˘˘خ ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ف˘˘˘سشكل˘˘˘˘ل
.لبقملا يسساردلا مسسوملا

ع.لÓب

عيمج ،ةراجتلا ةرازو تعد
ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
جاتنإلا طاسشن يف نيلخدتملا

لق˘نو ن˘يز˘خ˘ت˘لاو دار˘ي˘ت˘سسلاو
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘كو ع˘˘˘ئا˘˘˘سضب˘˘˘لا
داو˘م˘ل˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘ل˘م˘ج˘˘لا˘˘ب
ةفاظنلا مارت˘حا ى˘لإا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ةمل˘سسو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
شضرعلا لحارم لك ءانثأا داوملا
راجت˘لا تدد˘هو ،كل˘ه˘ت˘سسل˘ل
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح نو˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
تابوقعب رطخ˘ل˘ل كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
.لحملا قلغ ىلإا لسصت ةيسساق

،قيزر ريزولا حلاسصم تغلبأا
هيلع تعلطا شسمأا اهل نايب يف
ع˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘ل˘˘ع ى˘˘لإا ،«مل˘˘سسلا»
ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ّنأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا
مدعب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
ءا˘ن˘ثأا تا˘ماز˘ت˘للا هذ˘ه مار˘ت˘حا

ةبقارملاو ششيت˘ف˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ى˘ل˘ع داو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ئا˘ج˘ف˘˘لا

،ةيراجتلا تل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
يذؤويسس تاقرطلا رواحم اذكو
يروفلاو مراسصلا قيبطتلا ىلإا
يف ةينوناقلا تاءارجإلا عيمجل
ىلإا نايبلا راسشأاو ،لاجملا اذه
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا نأا
ةعباتملاو علسسلا زجح نمسضتت
طاسشن˘لا ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ماكحأل اقبط ،تلحملا قلغو
خرؤوملا30‐90 مقر نوناقلا
قلعتملا9002 يرفيف52 يف
ع˘م˘قو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
،م˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو لsد˘˘ع˘˘م˘˘لا ششغ˘˘˘لا

ة˘ع˘ير˘سسلا داو˘م˘لا نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم
بي˘ل˘ح˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

اهتاقتسشمو موحللاو هتاقتسشمو
تاجتنمو شضيب˘لاو ن˘جاود˘لاو
،ر˘ح˘ب˘لا تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو شضي˘˘ب˘˘لا

تاجتنملا هذ˘ه ل˘ق˘ن بجو˘ت˘يو
اذهل ةأايهملا ديربتلا تابرع يف
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلا ع˘˘م شضر˘˘˘غ˘˘˘لا
تا˘˘جرد˘˘ل مرا˘˘سصلا مار˘˘ت˘˘˘حلا
ةفاظنلا طورسش اذكو ،ةرارحلا

لل˘˘˘˘˘خإلا نود ة˘˘˘˘˘˘مل˘˘˘˘˘˘سسلاو
زر˘˘بأاو ،د˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سسب
عاديإا بجوتي هنأا هتاذ ردسصملا

ي˘ف ا˘ه˘ن˘يز˘˘خ˘˘تو داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ) ةدر˘ب˘م ن˘كا˘مأا

اذ˘ه˘ل ةد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لاو
يف عيبلل ا˘ه˘سضر˘عو (شضر˘غ˘لا
ةعسشأا نع اديعب ديربتلا ةزهجأا
امك.ةرار˘˘ح˘˘لاو شسم˘˘˘سشلا
نأا ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا
اهعاونأا فلتخمب تا˘بور˘سشم˘لا
رئاسصعلا ،ةيزاغلا تابورسشملا)
ل هنأا ،(خلإا ..ةأا˘ب˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لاو
ة˘˘ع˘˘سشأل ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘˘ي
ايرابجإا اهلقن نيعتيو شسمسشلا
لئاسسو˘لا˘ب ةدوز˘م تا˘بر˘ع ي˘ف
نم اهتيا˘م˘ح ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا
اميسسل ،ةيجرا˘خ˘لا تار˘ي˘ثأا˘ت˘لا
اذهو را˘ب˘غ˘لاو شسم˘سشلا ة˘ع˘سشأا
ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘فا˘ك لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةفلغأاو ةيطغأا لث˘م ة˘م˘ئل˘م˘لا

عدو˘ت نأا بج˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘سصا˘˘خ
تلحملا لخاد عيبلل شضرعتو
.ةيراجتلا

ز.لامج



ةم˘كح˘م˘لا ترد˘سصأاو اذ˘ه
تحوارت ىرخأا اماكحأا ،اهتاذ
اسسبح نيماعو ةءاربلا نيب ام
نيمهتم4 ق˘˘ح ي˘˘ف اذ˘˘فا˘˘˘ن
3 م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا

شسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر نود˘˘جاو˘˘ت˘˘م
.تقؤوملا

دعب ماكحألا هذه تءاجو
نيمه˘ت˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م تم˘ت نأا
لاومألا شضييبتب قلعتت مهتب
تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘سصأا ءا˘˘ف˘˘˘خإا˘˘˘ب
ةقيرطب اهليوحتو ةيمارجإلا

ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ةحنجو ،روزم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
ةيمومعلا تارادإلا اهردسصت
ة˘˘بذا˘˘ك تارار˘˘قإا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
ةف˘ي˘ظو˘لا لل˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو
ني˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ى˘ل˘ع
شضر˘˘غ˘˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو
ري˘غ ع˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

.ةقحتسسم
لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت

راز˘˘ن ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ت
ن˘م ةرا˘ي˘سس بير˘ه˘ت ،ي˘ف˘ط˘ل
ى˘˘لإا «نا˘˘كا˘˘م ششرو˘˘ب» عو˘˘ن
،ةيعرسش ريغ ةقيرطب اسسنرف
ايليسسرم ءانيم ىلإا اديدحتو
نتم ىلع رئازجلا ءانيم ربع
ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ةر˘˘خا˘˘˘ب
«دا˘يز ن˘ب قرا˘ط» ةا˘م˘سسم˘˘لا

نيمهتم عم ؤوطاوتلاب كلذو
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو ،ن˘ير˘˘خآا
كلم تناك ةبكرملا نأا نيبت
ةجوز «ةدي˘بوز زا˘ن˘ي˘ه˘سش» ـل
لو˘سصأا دو˘ع˘ت ،راز˘ن ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
ترامسس) ةكر˘سشل ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م
knil trams aps ‐ غ˘ن˘ي˘ل

moc) ةرد˘ي˘ح˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا

نيبت امك ،يفطل رازن اهريدم
ةعباتم لحم ةكرسشلا كلت نأا
.ةيئاسضق

watan@essalamonline.com
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تقؤوملإ صسبحلإ نهر نودجإوتم3 مهنيب نم نيرخآإ نيمهتم4 قح يف إذفان اصسبح نيماعو ةءإربلإ

هتجوزو رازن يفطل دسض يلودلا شضبقلاب رمأاو اذفان اسسبح تاونسس6
«دايز نب قراط» ةرخاب Ïم ىلع رئاز÷ا ءانيم Èع ايليسسرم ءانيم ¤إا «ناكام ششروب» عون نم ةرايسس بيرهت لواح ينعŸا^

ب.نيرصسن

ةمإرغ رانيد ينويلمو إذفان اصسبح تإونصس6 ةبوقعب يصضقي امكح ،ةمصصاعلاب دمحمأإ يديصس ةمكحم صسمأإ تردصصأإ
.هتجوزو ،قبصسألإ عافدلإ ريزو ،رإزن دلاخ لجن ،رإزن يفطل نم لك قح يف يلودلإ صضبقلاب رمأإ رإدصصإإ عم ةيلام

ةزر˘ف˘˘م شسمأا لوأا تز˘˘ج˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘سشم
،راسشبب دودحلا برق ،يبعسشلا

ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
51 ريطانق5 ـب ردقت جلاعملا

شسرح فقوأا اميف ،امارغوليك
ر˘˘جا˘˘ت ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب دود˘˘ح˘˘لا

ةيبرغم ةيسسنج نم تاردخم
نم تامارغوليك4 هتزوحب
.ةداملا شسفن

لوأا تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
ينطولا ششيجلل زرافم شسمأا
9 ريمدتو فسشك نم ،يبعسشلا
ر˘ثا ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق
ط˘ي˘سشم˘تو ثح˘ب تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىلفدلا نيع نم لكب ةقرفتم

امل اق˘فو ،ة˘ف˘ل˘ج˘لاو ة˘يد˘م˘لاو
ةرازو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب شسمأا هدروأا
تم˘ل˘˘سست ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
هيف ءاج ،هنم ةخسسن «ملسسلا»
ىر˘˘˘˘خأا زرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م نأا ا˘˘˘˘˘سضيأا
كرد˘لا ر˘سصا˘˘ن˘˘عو ،ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
،راتخم يجا˘ب جر˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
تزجحو اسصخسش21 تفقوأا

01و ةي˘ئا˘بر˘ه˘ك تاد˘لو˘م4
يف لمعتسست طغسض قراطم
ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘ف ،بهذ˘˘لا ن˘˘ع عور˘˘سشم˘˘لا

نيرجاهم4 فيقوت مت نيح
تايسسنج نم ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ
.ناسسملتب ةفلتخم

ط.ةراصص

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم شسمأا تف˘˘˘˘˘˘قوأا
يف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ة˘طر˘سشلا
71 دارم يكملب باسشلا لتق
،طرافلا ةيليوج81 موي ةنسس
هفتاه ةقرسسل ني˘كسس ة˘ن˘ع˘ط˘ب
هز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘ب ،لا˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
قرسش ةيلحا˘سسلا (ل˘ي˘ت˘سسا˘نا˘ك)
فيقوت.نار˘˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م
رمعلا نم نيغلابلا نيسصخسشلا

د˘ع˘ب ءا˘˘ج ،ة˘˘ن˘˘سس81و61
روسصو تامو˘ل˘ع˘م لل˘غ˘ت˘سسا

تر˘ه˘ظأا ة˘ب˘قار˘˘م تار˘˘ي˘˘ما˘˘ك
ة˘جارد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت
اهلامعتسسا ىلع ادوعت ،ةيران

ى˘ل˘˘ع تاءاد˘˘ت˘˘علا فار˘˘ت˘˘قل
فتاوهلا ةقر˘سسل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تاقيقحتلا نيبت˘سسو ،ة˘لا˘ق˘ن˘لا
ءارو نا˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘ك اذإا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا تا˘˘˘قر˘˘˘سسلا

ةسصاخو (ليت˘سسا˘ن˘ك) ة˘ق˘ط˘ن˘م
ريكذتلل.هزنتلا ة˘با˘غ ل˘خاد
لت˘ق˘لا ة˘م˘ير˘ج ة˘ي˘سضق ترا˘ثأا
با˘سشلا ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار ي˘ت˘لا
ن˘م ة˘جو˘˘م ،م˘˘ير˘˘ك ي˘˘كم˘˘ل˘˘ب
طسسو ط˘خ˘سسلاو را˘كن˘ت˘سسلا
˘ماد˘ع˘نا بب˘سسب ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دد˘˘˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تراو ن˘˘˘˘˘˘˘مألا
ع˘˘ي˘˘با˘˘سسألا ي˘˘ف تاءاد˘˘ت˘˘علا
نمألا حلاسصم اوعدو ةريخألا
دحلل ربكأا تادوهجم لذب ىلإا

.ةرهاظلا هذه نم
ب.دلاخ

ي˘لا˘ف داو ة˘ن˘˘يد˘˘م تز˘˘ت˘˘ها
عقو ىلع ،ارخؤوم وزو يزيتب

دحأا اهتيحسض حار لتق ةميرج
رمألا قلعتيو ةق˘ط˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا
نم غلابلا «ديلو .ل» وعدملاب
ظف˘ل ثي˘ح ،ة˘ن˘سس81 رم˘ع˘لا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘سسا˘˘ف˘˘˘نأا
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م شسما˘خ˘لا
.يراجلا

لا˘سصتلا ة˘ي˘˘ل˘˘خ تح˘˘سضوأا
ةيلو نمأاب ةماعلا تاقلعلاو
شسمأا اهل نايب يف ،وزو يزيت
،هنم ةخسسن «ملسسلا» تملسست
يذ˘لا «د˘ي˘لو.ل» ة˘ي˘ح˘سضلا نأا
،يلاف داو ةقطنم نم ردحني
نم نوردحني هلاوخأا نيح يف
ةقطنملا يهو تيمدات ةقطنم
هذ˘˘ه ع˘˘ئا˘˘قو تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا
نم شسماخلا خيراتب ةميرجلا
هردغ مت يراجلا ةيليوج رهسش
رو˘فو ،ه˘ئا˘قد˘˘سصأا فر˘˘ط ن˘˘م
تح˘˘ت˘˘ف ،ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا عو˘˘˘قو
ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو تي˘˘مدا˘˘ت˘˘ب
اقيقحت ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةيوه ديدحت نع رفسسأا اقمعم
ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

قلعتيو ،نيطروتملا فيقوتو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا ق˘˘˘يد˘˘˘سصب ر˘˘˘مألا

ع˘˘ئا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سضق قو˘˘˘ب˘˘˘سسمو
ةيعرسش ريغ ةقيرطب رومخلل
62 رمعلا نم غلابلا «عيبر.ع»
فورعملا يحلاب نطاقلا ،ةنسس
ىنعمب «وسصاوحوب» ـب ايلحم
يذلاو ةمحت˘ق˘م˘لا تا˘ن˘كسسلا
اقرح راحتنلاب دده ناو قبسس
رقمب ة˘ي˘سضار˘ع˘ت˘سسا ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ملعلا عم هفيقوت دعب ةطرسشلا
تاذ ى˘لإا ه˘جو˘˘ت ن˘˘م و˘˘ه ه˘˘نا
هتءارب دكأا يذلاو ،حلاسصملا

هنا ملعلا عم لتقلا ةمهت نم
ىلع شسنجلا ة˘سسرا˘م˘م دا˘ت˘عا
فيقوت ىلإا ةفاسضإا ،ةيحسضلا
يف مهيف هبتسشم نيرخآا ةثلث

.لتقلا ةيلمع
،ةيلحم رداسصم تدافأاو اذه

ى˘ل˘ع ي˘عر˘سشلا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا نأا
ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ةيلمع هئارجإا دعب فانوطاسشب
،ةيحسضلا ةثج ىلع حيرسشتلا
تاعرج كلهتسسا ةيحسضلا نأا

تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ئاز
شصار˘˘˘˘قألاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘كلا
مت امك ،هتافو لبق ةسسولهملا
˘مد تار˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

.ةيحسضلا مسسج ىلع ةلوهجم
صس.ةنيمأإ

زجحو ناصسملتب يبرغم تإردخم رجاتب ةحاطإلإ
ةداملإ صسفن نم تامإرغوليك4

راسشبب جلاعم فيك ريطانق5 نم ديزأا زجحي ششيجلا
ةفلجلاو ةيدملاو ىلفدلا نيعب عنسصلا ةيديلقت لبانق9 ريمدت^

حور قاهزإاف ةيصسنج تإءإدتعإو نامدإإ

«ديلو» قهارŸا لتق ةÁرج ليسصافت هذه
Ãوزو يزيتب تيمدات ةقطن

ماحدزلإ تإرتف نولغتصسي نوفرحنم
لامعتصساب ةقرصسلإ لجأإ نم يرورملإ
تابكرملإ نم فطخلإ

فدهتسست ةباسصع
باحسصأا ةقرسس
ليعفتب تارايسسلا
دعب راذنإلا ةزهجأا

ةبانع يف اهقلغ
ةريخألإ ةنوآلإ يف طصشنت

ةقرصس فدهتصست ةباصصع
تإرايصسلإ باحصصأإ

نبإ عراصش يف تابكرملإو
ةيدؤوملإ قيرطلإ يف صسيداب
«snimehc4 sel» ىلإإ

رصضخل راطعم عراصشب لوصصو
نإرودلإ روحم ةإذاحمب
.ةبانعب «إزيليإإ»

نم ةنوكم ةباصصعلإ هذه
نيفرحنملإ نم ةعومجم
ةقرصسب نوموقي نيذلإ
يتلإ ةنيمثلإ صضإرغألإ

تإرايصسلإ يف اهنودجي
،ةركام عدخ لامعتصساب

نكر نورظتني ثيح
تابكرملإ باحصصأإ
هجوتلإ لجأإ نم مهتإرايصسل
وأإ ةيراجتلإ تÓحملإ ىلإإ
يذلإ تقولإ يفو معاطملإ

ةرايصسلإ بحاصص موقي
زاهج لامعتصساب اهقÓغإاب
لمعتصست حاتفملاب رإذنإلإ
ةظحللإ صسفن يف ةباصصعلإ

ليعفت لجأإ نم رخآإ إزاهج
ةرايصسلإ ىقبتو رإذنإلإ زاهج

نم مهنكمي ام وهو ةحوتفم
.ةعرصسب هنودجي ام ةقرصس
ىرخأإ ةعومجم موقت امك
ىوتصسم ىلع نيفرحنملإ نم
لÓغتصساب ،صسيداب نبإإ عراصش
يرورملإ ماحدزلإ تإرتف
لامعتصساب ةقرصسلإ لجأإ نم
.تإرايصسلإ نم فطخلإ

ك.ميعن

ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘م شسمأا تنادأا
تاونسس3 ـب اينيثلث ،ةديلبلا
،ةيلام ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس
بي˘ب˘ط ى˘ل˘ع ه˘ئاد˘ت˘˘عا د˘˘ع˘˘ب

تمت امك ،هلمعل هئادأا للخ
4  ـب ايئاسضق قوبسسم ةنادإا
ا˘كل˘م م˘ط˘ح ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس
ةيب˘ط ةدا˘ي˘ع ل˘خاد ا˘ي˘مو˘م˘ع
.ةيدملاب

ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تح˘سضوأا
،ةديلب˘لا ءا˘سضق شسل˘ج˘م ىد˘ل
تع˘ل˘طإا شسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
يدتعملا ّنأا ،«ملسسلا» هيلع
رجف نم ركبم تقو يف مدقت
شصح˘˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘˘جإل ،شسمأا لوأا
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
نأا مكح˘بو ،«نو˘نا˘ف ز˘ت˘نار˘ف»
هتاردق˘ل اد˘قا˘ف نا˘ك م˘ه˘ت˘م˘لا
ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

بيبطلا ىلع ىدتعا ،اركسسم
ا˘˘ب˘˘ب˘˘˘سسم ،ناو˘˘˘عألا شضع˘˘˘بو
نمألا لخدت تسضرف ىسضوف
ه˘ل˘يو˘ح˘تو ،ه˘ي˘ل˘ع شضب˘˘ق˘˘لاو
يف ردسصيل ،ةمكحملا ىلع
ذ˘فا˘ن˘لا شسب˘ح˘لا˘ب م˘كح ه˘ق˘˘ح
ميتنسس نييلم01 ـب ةمارغو
لو˘ث˘م˘لا تاءار˘˘جإا را˘˘طإا ي˘˘ف
.رسشابملا

لوأا تف˘قوأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘سصم شسمأا
،ةيقاوربلا˘ب لوألا ير˘سضح˘لا

ي˘ف نا˘ك ا˘ي˘ئا˘سضق ا˘قو˘˘ب˘˘سسم
ماق ،ركسسلا نم ةمدقتم ةلاح

لخاد يمومع كلم ميطحتب
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع
ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘بو ،ة˘ي˘قاور˘ب˘لا˘ب
هدسض يئا˘سضق ف˘ل˘م زا˘ج˘ناو
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلع هلا˘حأا يذ˘لا ،ة˘ي˘قاور˘ب˘لا
،يرو˘ف˘لا لو˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا

تاونسس4 ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
ن˘˘ع ،جد000.002 ا˘هرد˘ق
يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا ة˘ح˘˘ن˘˘ج
ة˘ف˘لا˘خ˘مو ،ي˘مو˘م˘ع كل˘˘م˘˘ل
.رفاسسلا ينلعلا ركسسلا

3 ميدقت ،شسمأا لوأا متو اذه
˘˘مأا ءا˘˘˘سضق ما˘˘˘مأا شصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا
ىلع مهماد˘قإا د˘ع˘ب ،ي˘قاو˘ب˘لا

ةحلسصم لخاد ىسضوفلا قلخ
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘˘ل˘˘ل
شضيرعتو ،«فايسضوب دمحم»
مهنوك ،رطخ˘ل˘ل ر˘ي˘غ˘لا ةا˘ي˘ح
ءانثأا نيف˘ظو˘م ى˘ل˘ع اود˘ت˘عإا
م˘ت ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت
حلاسصم فرط نم م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو ن˘˘˘مألا
يف قيقحت حتفو ،ةحلسصملا
مهدسض زجنأا هيلعو ،ةيسضقلا

ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م
قلخو ماعلا ماظنلاب للخإلا
ق˘˘˘فر˘˘˘م ل˘˘˘خاد ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا

ةا˘ي˘ح شضير˘˘ع˘˘تو ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
كا˘ه˘ت˘نلا˘ب ر˘ط˘خ˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا
تابجاو˘ل ن˘ي˘ب˘لاو د˘م˘ع˘ت˘م˘لا
ا˘ه˘سضر˘ف˘ي ي˘ت˘˘لا طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

.ماعلا ميظنتلا
ةيلام ةمإرغو اصسبح إرهصش81
يبطلإ مقاطلإ ىلع يدتعملل

ناصسملت ىفصشتصسمب
ةمكحم ،شسمأا لوأا تنادأا

ةيسضق يف مه˘ت˘م˘لا نا˘سسم˘ل˘ت
يبطلا مقاطلا ىلع ءادتعلا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ي˘˘˘ف بوا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ىف˘سشت˘سسم˘ب «91 ‐د˘ي˘فو˘ك»
ارهسش81 ةبوقع˘ب نا˘سسم˘ل˘ت

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
عم ميتنسس نييلم01 اهردق
د˘˘ع˘˘˘ب اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘ي ،عاد˘˘˘يإلا
يذ˘لا ير˘ح˘ت˘لاو ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف ه˘˘˘تر˘˘˘سشا˘˘˘ب
يرسضحلا نمألاب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ،ع˘˘˘بار˘˘˘لا
ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملا
ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
هبتسشملا شصخسشلا ف˘ي˘قو˘تو
،هذه ءادتعلا ةيلمع يف هيف
لعاف˘لا ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا ى˘سضفأا
،يراجلا ةيليوج51 خيراتب
ي˘ئا˘سضق ءار˘جإا زا˘ج˘نإا م˘ت˘˘ي˘˘ل

م˘يد˘ق˘ت ه˘ب˘جو˘م˘˘ب م˘˘ت ،هد˘˘سض
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لا˘حأا هرود˘ب يذ˘لا ،نا˘سسم˘ل˘ت
مكحلا يسضا˘ق ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا

لو˘˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘˘جإل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘˘سصو ،يرو˘˘ف˘˘لا
.ركذلا فلاسسلا مكحلا

نولصسإرم اهعمج

ةيدملاب ةيبط ةدايع لخإد ايمومع اكلم مطح يئاصضق قوبصسمل اصسبح تإونصس4

بيبط ىلع يدتعمل ةيلام ةمارغو اذفان انجسس تاونسس3
ةديلبلا يف «نوناف زتنارف» ىفسشتسسمب

ةلادعلا مامأا يقاوبلا مأاب «فايسضوب دمحم» ىفسشتسسمب نيفظوم ىلع ءادتعلاب نيمهتم3

لاقنلإ هفتاه ةقرصسل Úكصسب تانعط هل اهجو

نمألا ةسضبق ‘ نارهوب باسش لتق ‘ امهب هبتسشŸا
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لل˘˘˘ت˘˘˘حلا م˘˘˘ئار˘˘˘ج ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ريوزت ىلع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا
ديوه˘تو ق˘ئا˘ق˘ح˘لا بل˘قو خ˘يرا˘ت˘لا
ة˘ع˘سشب ة˘م˘ير˘ج ي˘˘فو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
زايح˘ناو خ˘يرا˘ت˘لا ق˘ئا˘ق˘ح ر˘يوز˘ت˘ل
لبق ن˘م لل˘ت˘حلا نا˘ي˘كل ح˘سضا˘ف
هيجوتبو ةي˘كير˘ملا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ي˘بو˘ل˘لا ن˘م ر˘سشا˘ب˘م
يف فرطتملا يرسصنعلا لتكتلاو
ل˘ث˘م تا˘كر˘˘سش تمد˘˘قا ا˘˘ي˘˘كير˘˘ما

ل˘غو˘غ فور˘ع˘م˘لا ثح˘ب˘لا كر˘ح˘م
نيطسسلف ةلود ةلازإاب لبآا ةكرسشو
رمألا ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ا˘م˘ه˘ط˘ئار˘خ ن˘م
اد˘˘يد˘˘ن˘˘˘تو ا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘سس را˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا
اعسساو ايلودو ايبرعو ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
نوناقلل ارفاسس ا˘كا˘ه˘ت˘نا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘عاو ي˘˘لود˘˘لا
ةعورسشملاو ةيعرسشلا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل
يف شصيخرلا لمعلا اذه مهاسسيو
مسضلا تاططخم ىمسسي ام قيبطت
بمارت شسيئرلا ةرادا ىعسست يتلا
يتلاو دحاو فرط نم اهقيبطت يلا

.نرقلا ةقفسص اهيلع قلطت
تار˘˘با˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ةز˘˘˘ه˘˘˘جا بر˘˘˘ح نإا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلاو ة˘˘ي˘˘كير˘˘ملا
ينيطسسلفلا بعسشلا دسض اهسسرامت
دنع فقوتت مل ةيخيراتلا هقوقحو
لب ذوفنلل اهللغتسساو دحلا اذه
نلعم لكسشبو برحلا هذه دتمت
تا˘سصن˘م ل˘ك ل˘˘م˘˘سشت˘˘ل ح˘˘سضاوو
يف يتأاتو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘سشت ر˘˘خا ل˘˘كسشب بر˘˘ح ل˘˘ظ
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
رتيوتو كوبسسي˘ف ل˘ث˘م ة˘ي˘كير˘مألا

ىو˘ت˘ح˘م˘لا ر˘سشن برا˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
قل˘˘غإا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
بييغتل رسشنلا دييقتو تاحفسصلا
م˘ئار˘ج ف˘سشكت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ر˘يو˘ط˘˘ت˘˘ب او˘˘ما˘˘ق د˘˘قو لل˘˘ت˘˘حلا
ا˘سصي˘سصخ ي˘نور˘ت˘كللا م˘ه˘ما˘ظ˘˘ن
ينيطسسلفلا ىو˘ت˘ح˘م˘لا ة˘برا˘ح˘م˘ل
تا˘ح˘ف˘سصلا فلأا ة˘لازإا˘˘ب او˘˘ما˘˘قو
عقاو نع ربعت يتلا ةينيطسسلفلا
يتلا ةبعسصلا فورظلاو للتحلا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ا˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي

راطخا يا نودب ايئاهن اهقلغإاو
ةيرسصنع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسل ا˘ق˘فو ق˘با˘سس
.تاسسسسؤوملا هذه اهعبتت يتلا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف م˘˘˘سسا ة˘˘˘لازإا نإا

ن˘م˘سض جرد˘ن˘ت ثح˘ب˘لا تا˘كر˘ح˘م
يليئارسسإلا يكير˘مألا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ةلواح˘مو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ر˘ير˘م˘ت˘ل
ريوزتو ينيطسسلفلا دوجولا بطسش
لينلا تلواحم لك نأاو خيراتلا

ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا قو˘ق˘ح ن˘م
ةرخسص ى˘ل˘ع م˘ط˘ح˘ت˘تو ل˘سشف˘ت˘سس

هقح نع ًاعافد هتمواقمو هدومسص
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب
نم عبارلا دودح ى˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

اهتمسصاعو7691 نار˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ح
.شسدقلا
ةيقلخا ريغلا تاسسرامملا كلت نإا

ريغ كولسس فذحلا ةسسايسس عابتإاو
ام عم ىفانتيو شضوفرم يقلخأا
ثيح2102 ماع ةلود831 هتررق
نأاو ةينيطسسلفلا ةلودلاب تفرتعا

ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف كو˘˘˘ل˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
ح˘سضاو˘لا ي˘كير˘˘مألا زا˘˘ي˘˘ح˘˘نلا˘˘ب

قيبطت راطإا يف للتحلا نايكل
ةي˘ف˘سصت˘ل ة˘ي˘مار˘لا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص
لمعلا اذهو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
قئاقحلا عنمي نا نكمي ل نابجلا

ا˘ه˘ي˘ط˘غ˘ت نا ن˘كم˘˘ي ل شسم˘˘سشلاو
وه ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلاو لا˘بر˘غ
دو˘˘جو˘˘مو م˘˘ئا˘˘˘ق ل˘˘˘ي˘˘˘سصا بع˘˘˘سش
لتحت للتحلا ةموكح نا عقاولاو
عارسصلاو ةينيط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارلا
نا ن˘˘˘كم˘˘˘ي لو دو˘˘˘جو˘˘˘مو م˘˘˘ئا˘˘˘ق
هذه لثم ةسصيخر تاودا همسسحت
هحافك يف رمتسسم وهو بيلاسسلا
ي˘فو ة˘عور˘سشم˘لا ه˘قو˘ق˘ح ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل
.ريسصملا ريرقت قح اهتمدقم
ن˘م بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مو
ةرورسض ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا

لمعلاو ةيعوسضوم ططخ عسضو
هذ˘ه ة˘ق˘حل˘م˘ل ي˘لو˘م˘˘سش ل˘˘كسشب
ةرور˘سضو ة˘سصي˘خر˘˘لا بي˘˘لا˘˘سسلا
عفرو يلودلا ءاسضقلا يلا ءوجللا
ةي˘لود˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا ما˘ما ىوا˘كسش
نم مهريغو لبآاو لغوغ ةقحلمو
تمدقأا ام نأل اينوناق تاكرسشلا

تارار˘˘ق ع˘˘م شضقا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرور˘˘سضو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
بعسشلل راذتعا ميدقتو مهعجارت
ىل˘ع م˘لا˘ع˘لا لودو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
بذكلاو ر˘يوز˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس عا˘ب˘تا
ري˘غو ف˘ئاز ىو˘ت˘ح˘م م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
ة˘ط˘لا˘غ˘م تا˘مو˘ل˘ع˘مو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
شضرلا ى˘ل˘ع دو˘جو˘م˘لا ع˘˘قاو˘˘ل˘˘ل
نع ةرداسصلا تارارقلا ةعيبطلو
فر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ملا
قو˘ق˘حو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘˘ب
عمتجملاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
ةرور˘سضب بلا˘ط˘م هرود˘ب ي˘لود˘لا
ديعسص ىلع ةماه تارارق ذاختا
بع˘˘˘سشلا ءا˘˘˘ن˘˘˘˘با دو˘˘˘˘م˘˘˘˘سص م˘˘˘˘عد
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تاو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

اذ˘˘ه ف˘˘قو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع تارار˘˘˘قو
ةرورسضو خيراتلل ريطخلا ريوزتلا
تا˘سسسسؤو˘مو ل˘بآاو ل˘غو˘غ را˘ب˘جا
عجارتلا ىلع رت˘يو˘تو كو˘ب˘سسي˘ف˘لا

يتلا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ن˘ع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا شسم˘˘ت
.ةيرسصنعلاب مسستتو

اهتقرسسو اهريوزت نكمي ل ةينيطسسلفلا ةيخيراتلا قئاقحلا

4891 ةر˘˘ي˘˘ه˘˘˘سشلا ه˘˘˘ت˘˘˘ياور ي˘˘˘ف
نأا ل˘˘˘˘يوروأا جرو˘˘˘˘˘ج شضر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
جاتنإا ةداعإا نمسضتيسس يسسايسسلا
«ةقيقحلا» ةرازو ربع ةمولعملل
ةغب˘سص ذ˘خأا˘ي˘سس جا˘ت˘نإلا اذ˘ه نأاو
للخ نم شسيل نكلو ادناغبوربلا
للخ نم لب قئاقحلاب كيكسشتلا
اذه ،اهفلخب ةق˘ي˘ق˘ح˘لا لاد˘ب˘ت˘سسا
برحلا للخ ملاعلا هسسمل عقاولا
ة˘يا˘عد˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ناكو ةيسشافلاو ةيزانلا ةيسسايسسلا
ةياورلا هذه يف ليوروأا عفاد كلذ
ى˘ل˘ع بر˘˘ح˘˘لا ن˘˘كلو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
يف تدسسجتو ترمتسسا ةقيقحلا
هسسرام يذلا يمل˘عإلا م˘ي˘ت˘ع˘ت˘لا
وام ةرو˘ثو ي˘ت˘ي˘ي˘فو˘سسلا دا˘ح˘تلا
دا˘ح˘تا را˘ي˘ه˘˘نا ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ا˘ه˘لد˘ب˘ت وأا ة˘ي˘عو˘ي˘سشلا ة˘م˘ظ˘˘نألا

تقفار يت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ةرو˘ثو
دا˘سس ي˘سضا˘م˘لا نر˘˘ق˘˘لا تا˘˘يا˘˘ه˘˘ن
دعي مل ةمولعملا بجح نأا داقتعا

لو ة˘ي˘لو˘م˘سشلا ة˘م˘ظ˘نأل˘ل ًارا˘ي˘˘خ
يوري مويلا عقاولا نكلو ،اهريغ
.ةفلتخم ةياكح انل
را˘˘سشت˘˘˘نا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو د˘˘˘عا˘˘˘سصت ع˘˘˘م

لوسصولا ة˘لو˘ه˘سسو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ي˘ف نا˘ت˘سسرد˘م تسسفا˘ن˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
،ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت
ن˘˘م ترا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لاو ى˘˘لوألا
قو˘˘سسلا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م دا˘˘سصت˘˘قلا
تامو˘ل˘ع˘م˘لا قو˘سس نأا تسضر˘ت˘فا
ةرو˘ث نأا يأا ،ه˘˘سسف˘˘ن ط˘˘ب˘˘سضي˘˘سس
ى˘سضو˘ف˘ب أاد˘ب˘ت˘سس تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

تامو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘كلو ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م
للخ نم اهسسفن شضرفتسس ةديجلا
را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خاو رار˘˘˘كت˘˘˘لاو لواد˘˘˘ت˘˘˘لا
يلاتلابو اهل يقلتملا وأا «نوبزلا»
ةفيعسضلا تامولعملا لحمسضتسس
ةردق رث˘كأا ي˘ق˘ل˘ت˘م˘لا ح˘ب˘سصي˘سسو
ةسسردم˘لا ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع
طا˘م˘˘نأا تن˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ريكفتلا يف ة˘ي˘ع˘قاو˘لا ة˘سسرد˘م˘لا
ى˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا كل˘˘˘ت نأا تسضر˘˘˘ت˘˘˘فا
ًاسشيوسشت ببسستسس ةي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
يفتخت ةيقيقحلا ةمولعملا لعجي
بيذا˘كألا ن˘م م˘˘خ˘˘سض م˘˘سسج ي˘˘ف
،قئا˘ق˘ح˘لا فا˘سصنأاو تا˘عا˘سشإلاو
شسانلا دادزي نأا شضوع يلاتلابو
لهجلا هنكلو لهجلا ديزيسس ًايعو
ه˘˘ع˘˘م شضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي يذ˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا
هنكلو ًاعلطا رثكأا هنأا شصخسشلا
ةريبك ةيمك عمجي ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف

ةحيحسصلا ري˘غ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م
مويلا انعقاو ،ة˘م˘ي˘ق˘لا تاذ ر˘ي˘غو
ة˘سسرد˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضر˘˘ف˘˘ل ر˘˘سصت˘˘ن˘˘ي
.ةيناثلا

ةلقن وه مويلا ملاع يف ثدحي ام
يسسايسسلا ل˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن
نا˘˘ك ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ف ،ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘˘لا
للخ نم متي يسسايسسلا ليهجتلا
رداسصم ىلع ماظنلا رطيسسي نأا
بج˘ح˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

˘مو˘ق˘ت مو˘ي˘لا ،ءا˘سشي ا˘م˘ك ر˘ي˘غ˘˘يو
بغرت ي˘ت˘لا تا˘ه˘ج˘لاو ة˘م˘ظ˘نألا
ل˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ي˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ششيو˘˘سشت˘˘لا˘˘ب ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
بيذاكألا لوادت ةدايزو ةمولعملا

بعسصي وأا يف˘ت˘خ˘ت ى˘ت˘ح ا˘ه˘لو˘ح
،بذكلاو ةقيقح˘لا ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا

ةديدج تاودأا نع مويلا عمسسنو
يف يعانطسصلا ءاكذلا مدختسست
هذ˘ه ،ة˘ف˘يز˘م تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ىمسست امك ةق˘ي˘م˘ع˘لا تا˘كر˘ب˘ف˘لا
ةيتوسص ع˘طا˘ق˘م جار˘خإا ن˘م˘سضت˘ت
زييم˘ت˘لا بع˘سصي ة˘ف˘يز˘م ة˘ي˘ئر˘مو
را˘سصو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ط˘ق˘ف ة˘م˘ظ˘نألا ل در˘ف˘لا نا˘كمإا˘ب

ر˘˘سشن˘˘ل ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه شضو˘˘˘خ
.ملاعلا لوح ةطولغم تامولعم

رو˘ط˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘ي˘˘سصل˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا
يه ةقيقحلا ةبرا˘ح˘م تا˘سسرا˘م˘م
ةيوبعسش وحن ي˘سسا˘ي˘سسلا ها˘ج˘تلا
لو˘ح ة˘يرا˘سسي ىر˘خأاو ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي
وأا ةفرطتم ةيموق تاكرح ،ملاعلا
ى˘لإا ل˘سصت ة˘فر˘ط˘ت˘م ة˘˘ي˘˘لار˘˘ب˘˘ي˘˘ل
لغت˘سسيو ةد˘ع لود ي˘ف ة˘ط˘ل˘سسلا
تامولعم˘لا ى˘سضو˘ف ا˘ه˘سصو˘خ˘سش

ريثي نأا نود ةتباث قئاقح راكنإل
ىلع لب م˘ه˘يد˘يؤو˘م ة˘ظ˘ي˘ف˘ح كلذ
تا˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف بمر˘˘˘ت ،شسكع˘˘˘لا
و˘ل˘خ˘ي دا˘كي ل ل˘˘ث˘˘م ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةمولعم ىلع رارسصإلا نم هموي

تا˘يلو˘لا نأا ل˘ي˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ
ة˘˘˘لود ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ي˘˘˘ه ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةحئاج للخ ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م شصح˘ف˘ت

ر˘˘كذ ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ه ر˘˘سصي ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
ة˘طا˘حإا ل˘ك ي˘ف ة˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا هذ˘˘ه
مغرلا ىل˘ع ة˘ل˘با˘ق˘م وأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ءي˘سشلا ،ح˘سضاو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئ˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
ل˘يزار˘ب˘لا شسي˘ئر ه˘ل˘ع˘ف˘˘ي ه˘˘سسف˘˘ن
ع˘م ن˘ي˘سصلا ه˘ل˘ع˘ف˘تو ،ي˘ن˘ي˘م˘˘ي˘˘لا

ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ع لودو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
وأا ةحسضاو قئاقح راكنإا ،ملاعلا
ي˘ف ا˘هر˘سشنو تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘كر˘ب˘˘ف
له˘سسأا مو˘ي˘لا تا˘ب ة˘ن˘ي˘ع˘م ر˘ئاود
رسشبلا عقوقت وه لوألا ،نيببسسل

،ة˘ق˘ل˘غ˘م ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘˘ئاود ي˘˘ف
تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘ي ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةظفاحملا تاباسسحلاو ةظفاحملا

يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو ىلع
بلاغلا ي˘ف شسا˘نأا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘يو
لك ىلع قبطني اذهو ،نيظفاحم
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا وأا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس نو˘˘كم
ة˘لز˘ع ي˘ف ششي˘ع˘ن ن˘ح˘ن ،ًا˘ب˘ير˘ق˘˘ت
.ةيرايتخا ةيتامولعم
ةيامح يه مويلا ىربكلا ةكرعملا
ةمظنأا اوناك ،اهئادعأا نم ةقيقحلا
ف˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘سشكو ،ًادار˘˘˘˘˘˘فأا وأا

ريرمتب حامسسلا مدعو هتهجاومو
ًارا˘سصت˘نا نا˘ك نإاو ى˘ت˘ح بذ˘˘كلا
ىتح لب ،همعدت وأا هلثمت فرطل
ًا˘˘˘م˘˘˘˘عد بذ˘˘˘˘كلا اذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘ك نإاو
ةقيقحلا ،قحلل ةرسصن وأا مولظملل
ة˘ل˘˘سصو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ه نو˘˘كت نأا بج˘˘ي
،ي˘فر˘ع˘م˘لا ا˘نراو˘سشم دو˘ق˘ت ي˘ت˘لا
،ا˘ه˘تا˘ع˘ب˘ت وأا ،ا˘هرد˘سصم نا˘ك ًا˘˘يأا
لفاحج ةهجاوم انيلع ًامازل تاب
ةو˘ق˘ب خ˘سسار˘لا نا˘م˘يإلا˘˘ب ف˘˘يز˘˘لا
بمر˘ت ح˘ج˘ن˘ي مو˘ي˘لا ،ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

فيظوت يف انتقطنم يف ههابسشأاو
نلو ،مهحلا˘سصل د˘يد˘ج˘لا ل˘ه˘ج˘لا
ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا شسم˘˘سش لإا م˘˘ه˘˘عدر˘˘ي
.مهسسوؤور قوف عطسست

يرايتخلا لهجلا وحن يملاعلا قلزنلا :قئاقحلا ىلع برحلا
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نب»ـل مسسجم ىلع هيعو قتفت نم
ل˘ي˘ئار˘سسإا ءارزو شسي˘ئر «نو˘يرو˘غ
ًا˘قو˘ن˘سشم ،ة˘ب˘ق˘ح˘لا كل˘ت ي˘ف لوألا
ةطيرخ هفلخ نمو مادعإلا لبحب
هيلع بعسصي ،ةبي˘ب˘ح˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ق˘با˘سست ن˘م ،ير˘ج˘˘ي ا˘˘م ق˘˘يد˘˘سصت
ع˘˘م تا˘˘قل˘˘ع ة˘˘ما˘˘قإل مو˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
نود تلزا˘ن˘ت م˘يد˘ق˘تو ،ل˘ي˘ئار˘˘سسإا

.انعاسضوأا نع ىسضرتل لباقم
ةيئادتبلا انتسسردم يف كلذ ناك
ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب ،م˘˘يد˘˘ق˘˘لا نا˘˘ير˘˘لا ي˘˘˘ف
يذلا مسسجم˘لا اذ˘ه ع˘ق˘ي م˘سسر˘م˘لا

د˘ع˘ب ،ًا˘ي˘مو˘ي ة˘ب˘ل˘ط˘لا ه˘ي˘ل˘ع ر˘م˘˘ي
يتلا حابسصلا ةم˘ل˘ك ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا

رو˘˘سضح ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ُت تنا˘˘˘ك
رمتسسي ثيح ،رثكأا امبرو شسوردلا
نوكتو ،ايفاك اتقو ذخأايو روباطلا
ل˘ك تل˘ق˘ن د˘ق تا˘نو˘فور˘˘كيا˘˘م˘˘لا

عيم˘ج ى˘لإا ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘تو ه˘تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘جرأا
ششيتفتلا رود يتأاي مث ،ةسسردملاب

رفاظألاو امهتفاظنو نيديلا ىلع
لسصف لك يبرم أادبيف ،امهميلقتو
شضارعتسساك ،هتبلط ىلع رورملاب

،م˘ه˘فو˘˘قو بقار˘˘ي فر˘˘سشلا شسر˘˘ح
،م˘ه˘يد˘يأا ة˘فا˘ظ˘˘نو م˘˘ه˘˘ما˘˘ظ˘˘ت˘˘ناو
وأا ر˘˘سصق˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘يو
مدعب ارذحمو اه˘ب˘ن˘م ل˘سسا˘كت˘م˘لا
هنم رركت اذإا فسصلا يف هلوبق
.لبقتسسم كلذ
ىلإا ةبلطلا فارسصنا دعب أادبي مث

ةسصحلاب يسساردلا مويلا مهفوفسص
ايموي شصسصح تسس ناكو ىلوألا

نا˘ك ثي˘ح ،شسي˘م˘خ˘لا مو˘ي اد˘ع ا˘˘م
.طقف شصسصح شسمخ
لب ،طقف ًايمي˘ل˘ع˘ت ًا˘ما˘ظ˘ن ن˘كي م˘ل

شسردم˘لا ،كلذ˘ك ًا˘ي˘كو˘ل˘سس ًا˘ما˘ظ˘ن
امنيب ،ديزت وأا بألا ةبيه هل تناك
ةليط رمتسسي يسساردلا مويلا ريثأات
،ًافلت˘خ˘م ًا˘ي˘عو ششي˘ع˘ن ا˘ن˘ك ،مو˘ي˘لا
ي˘˘عو˘˘لا ةرؤو˘˘ب تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
قباسست˘ن ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ي˘ب˘ع˘سشلا

معدل كل˘م˘ن ا˘م˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ل˘ط˘ك
يذ˘لا مو˘ي˘لا˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘ن ،ا˘˘هدو˘˘م˘˘سص
لل˘ت˘حلا ر˘ي˘ن ن˘م ه˘ي˘˘ف رر˘˘ح˘˘ت˘˘سس
.ينويهسصلا

مويلا ششيعي ةرتفلا كلت ششياع نم
نا˘ك ي˘ت˘لا ه˘تاذ ن˘ع بار˘˘ت˘˘غا ي˘˘ف

ني˘ط˘سسل˘ف ن˘يأا ،ا˘م ًا˘مو˘ي ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ي
نيأا ؟برعلا نيأا ؟انيعو نم مويلا
يبر˘ع˘لا ن˘طو˘لا ن˘يأا ل˘ب ؟ة˘بور˘ع˘لا
.؟ريبكلا
ةركاذ اهنكل ،شسيدقت ةركاذ تسسيل
مل ،هتمأاو هنطو لخاد ومني ناسسنإا
ةركاذلا امنيب ،ًارمع لإا ومنن دعن
ل˘˘سصو˘˘لاو ،ىر˘˘كذ ى˘˘لإا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةو˘˘˘خألاو ق˘˘˘سشار˘˘˘ت ى˘˘˘لإا لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
يبرعلا ن˘طو˘لاو ،ةواد˘ع تح˘ب˘سصأا
هئانبأل ةر˘ب˘ق˘م ى˘لإا لو˘ح˘ت ر˘ي˘ب˘كلا
.ةازغلل ةربقم ناك نأا دعب

نيطسسلف اي كرجأا هللا مظع
ةيرطقلإ قرصشلإ ةديرج ‐ رطاخلإ دمحم نب زيزعلإ دبع : ملقب
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هاجتإ ةثاغتصسإو داجنتصسإ ةخرصص إوقلطأإ اهناكصس
ةيمويلإ مهتاناعم لظ يف ةيئلولإ تاطلصسلإ

نيلوؤوسسملا تامامتها جراخ ةناملسس ةيحلفلا ةيرقلا
تليسسمسسيت يف نويعلا ةيدلبب نييلحملا

ةلوهجم ىقبت بابصسأل هزاجنإإ ذنم اقلغم لإزي ل
يقاوبلا مأا يف ءاسضيبلا نيع ورازج

 ديدجلا يدلبلا حبذملا حتفب نوبلاطي

ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
ن˘ي˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةناملسس ةي˘حل˘ف˘لا ة˘ير˘ق˘لا˘ب
قرسش مك02 نويعلا ةيدلبب

ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘ع
ة˘˘خر˘˘˘سص ،تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
هاجتا ةثا˘غ˘ت˘سساو دا˘ج˘ن˘ت˘سسا
لظ يف ةيئلولا تاطلسسلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا
مادعنا لظ ي˘ف ا˘ه˘نود˘با˘كي
ل˘كو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا
ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا لا˘كسشأا

هذهب ةمادتسسم˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لاو
ل ثي˘ح ،ة˘ي˘حل˘ف˘لا ة˘ير˘ق˘لا
نورظت˘ن˘ي ا˘هو˘ن˘طاو˘م لاز˘ي
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ة˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح˘˘ل
ناكسسلا لاسشتناو ةد˘ق˘ع˘م˘لا

يومنتلا فلختلا ةرئاد نم
ل˘ك ن˘م ي˘ل˘كلا ءا˘˘سصقإلاو
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب
تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تل˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘سص
نود نييلحملا نيلوؤوسسملا
بسسحو اذ˘˘ه .ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا يأا
نمم نيجتحملا تاحيرسصت
«ملسسلا» ةيموي مهب تقتلا
ن˘˘˘ع ءلؤو˘˘˘ه بر˘˘˘عأا د˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ن˘م د˘يد˘سشلا م˘ه˘سضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما
مامألا ىلإا بورهلا ةسسايسس
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ششيمهتلا اذكو نيلوؤوسسملا

يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سصقإلاو
هذ˘˘ه ق˘˘ح ي˘˘˘ف شسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘ي˘لد˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
نأا هنأاسش نم ام لك مادعنا
ةيرقلا هذه يف ةايحلا ثعبي
ءار˘˘˘ت˘˘˘ها ن˘˘˘م ة˘˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةيعرفلاو ةيلخادلا تاقرطلا
ةلزع قل˘خ ام وهو ،ة˘ير˘ق˘ل˘ل

د˘ن˘ع ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح

رياطت عم راطمألا طقاسست
ة˘بو˘ع˘سصو ا˘ف˘ي˘سص را˘˘ب˘˘غ˘˘لا
هذه ر˘ب˘ع تارا˘ي˘سسلا ل˘ق˘ن˘ت
كيهان ،ةيلخاد˘لا تا˘قر˘ط˘لا

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘ع
ثي˘ح ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘˘لا
لقنتلا ىلإا ناكسسلا رطسضي
ا˘نا˘ي˘˘حأاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ل
د˘ح˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ث ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل

تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
،ة˘ي˘سصع˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘سضر˘م˘لا

ةايح لوح يذلا رمألا وهو
قاطي ل ميحج ىلإا ناكسسلا
ل˘˘˘˘ك ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
ةميركلا ةايح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ة˘˘˘يرور˘˘˘˘سض ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو ى˘˘˘˘سشا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
د˘سشا˘ن ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
نا˘˘˘˘كسسلا ن˘˘˘˘م شضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ةعطق052 يحب نينطاقلا
ةرور˘˘سضب ة˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ن˘يأا ،ة˘مد˘ع˘ن˘م˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ر˘˘ف˘˘ح ى˘˘لإا ءلؤو˘˘ه ر˘˘ط˘˘سضي
ام لقأا دهسشم يف ريماطملا
يئادب دهسشم هنأا هنع لاقي
خا˘˘˘˘سسوألا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا ع˘˘˘˘˘م
ا˘م˘ك ،ة˘ه˘˘ير˘˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لاو
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ءلؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ة˘ير˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ةرور˘˘سضب
ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘نا˘ث ق˘ح˘˘ل˘˘م˘˘ب
،ةسسارد˘لا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘لواز˘م
نم تار˘سشع˘لا ر˘ط˘سضي ن˘يأا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘˘لا
يتسسيمخو نويعلا تايدلبل
دعاقمب قا˘ح˘ت˘للا ل˘جأا ن˘م
لخدت راظتنا يف ةسساردلا
لفكتلاو ةيسصولا تا˘ه˘ج˘لا
ةيرقلا هذه ناكسس بلاطمب
.مهنع ةلزعلا كفو

ز.دمحأإ

ن˘يراز˘ج˘˘لا تار˘˘سشع بلا˘˘ط
يف ءاسضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب
ن˘˘˘م ،ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘˘لا مأا ة˘˘˘˘يلو
ةمئاقلا ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

هذ˘ه نوؤو˘سش ر˘ي˘˘ي˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘˘كو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ىل˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ريدمو ةيلولا يلاو اهسسأار
نملكو ةيحلف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
موحللا عيب ةراجتب ةلسص هل
ح˘بذ˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب ،ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
ن˘ئا˘˘كلا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب
ةيد˘ل˘ب ها˘ج˘تا ي˘ف08 م˘˘قر
اقلغم لازي ل يذلا ةنيركف
اهلهجي بابسسأل هزاجنإا ذنم
نوناعي نيذلا راجتلا ءلؤوه
ا˘م ح˘˘بذ ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘مألا
قاو˘˘سسألا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘نور˘˘ت˘˘سشي
مانغأا وأا راقبأا تناك ءاوسس
نيرازجلا ءلؤوه موقي ثيح
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب
وأا ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ك ةروا˘ج˘م˘˘لا
ا˘م ح˘بذ˘ل ة˘ن˘ير˘كف وأا ششير˘ب
قل˘غ د˘ع˘ب اذ˘هو ا˘ه˘نور˘ت˘سشي

مدعل ميدقلا يدلبلا حبذملا
طور˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘فو˘˘˘ت
ام وهو ،ةبولطملا ةيحسصلا
فيراسصم مهفلكيو مهديكي

ةيلمع ىلإا نوأاجلي وأا ةريبك
نكامأا وأا مهلزانم يف حبذلا
نأا ليلدب ةبقارم ريغ ىرخأا
تابسصقلا ي˘ف ع˘ب˘ت مو˘ح˘ل˘لا

يهو ةيرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لاو
ل˘ظ ي˘فو ،ة˘مو˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘˘لا
ءلؤوه هب رميو اهنم يناعي
ىلع نوح˘ل˘ي ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘سض
ة˘ل˘˘كسشم ل˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘سصا˘خ ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘بذ˘˘م˘˘لا

د˘ي˘ع ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م ن˘ح˘نو
ر˘˘˘ث˘˘˘كي ثي˘˘˘ح ،ى˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضألا
كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘˘قإلا
لوقعملا نم شسيلف موحللا
ى˘ق˘ب˘ت نأا نوراز˘ج˘لا لو˘˘ق˘˘ي
ددعتلا ثيح نم ةيدلب ربكأا
˘˘˘مأا ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘كسسلا
.يدلب حبذم نود يقاوبلا

رامع.ع

ءاملإو زاغلإ عيراصشمل تهجو ةيولوألإ

شسابعلب يديسسب لظ ةقطنم981 ـب لفكتلل ميتنسس رايلم001 نم رثكأا

اهرإرقتصسإ برصض صضرغب هيوصشت ةلم◊ صضرعتت اهتإراطإإ
فلسشلاب ءاوح ينب ةدايع يمدختسسم ةيامحو تامدÿا Úسسحتب نوبلاطي نونطاوم

نأإ ،يئلولإ يبعصشلإ صسلجملل ةيناثلإ ةيداعلإ ةرودلإ داقعنإ لاغصشأإ صشماه ىلع ،صسابعلب يديصس ةيلو يلإو فصشك
مت ةقطنم981 ـب نيميقملإ ناكصسلإ ةصشيعم فورظ نيصسحت لجأإ نم رايلم001 نم رثكأإ تدصصر هحلاصصم

صضرغب ةيئانلإ قطانملإ كلت تاجايتحإ عيمج دصصر قايصسلإ إذه يف مت ثيح ،لظلإ قطانم نمصض اهفينصصت
هايملإ يتكبصش عصضوو ،ةيحصصلإ ةياعرلإ ،زاغلإو ءابرهكلإ ريفوت يف اهلمجم يف ترصصحنإ يتلإو اهب لفكتلإ

.ةينكصسلإ تاعمجتلإو صسرإدملإ ةنايصصو ةئيهت لاغصشأإ ىلإإ ةفاصضإإ ةرذقلإ هايملإو برصشلل ةحلاصصلإ

ه˘ح˘لا˘سصم نأا ي˘لاو˘˘لا فا˘˘سضأاو
لكسش ىلع شصئاقنلا هذه تبتر
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا د˘˘سصق تا˘˘يو˘˘لوأا
هذ˘˘ه ترد˘˘سصت ثي˘˘ح ،ا˘˘عا˘˘ب˘˘˘ت
زاغلاو ءابرهكلا ريفوت ةمئاقلا
قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف˘ف .ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
قل˘طإا م˘ت ه˘نأا˘ب ي˘لاو˘لا ح˘سضوأا
ةيومنتلا عيراسشملا نم ديدعلا
قطانم عيمج طبر شصخت يتلا
فلغب زاغلاو ءابرهكلاب لظلا

،ميتنسس رايلم08 ـب ردقي يلام
لاغسشألا مدقت ةبسسن حوارتت ذإا

تايلمعل ةبسسنلاب ة˘ئا˘م˘لا˘ب99
ـبو لزان˘م˘ل˘ل ءا˘بر˘ه˘كلا لا˘سصيإا

امك ،زاغلل ةبسسنلاب ةئاملاب59
داجيإا نع لوؤوسسملا تاذ فسشك
ليقارعلا نم ديدع˘لا ه˘ح˘لا˘سصم
ط˘بر ع˘يرا˘سشم ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت د˘˘ن˘˘ع
يعيبطلا زاغلاب ةيئانلا تويبلا
ةبوعسصو اهعقوم د˘ع˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن
لاح امم اهيلإا ةيدؤوملا كلاسسملا
كيهان ،ةكب˘سشلا˘ب م˘ه˘ط˘بر نود
اهفلكت يتلا ةريبكلا غلابملا نع
،اهذيفنت ةلاح يف ةيلمعلا هذه

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا
ريفوت ىلإا ءوجللا ىلإا ةينعملا

تاروراق قيرط نع ةداملا هذه
يتلا53 ـب عون نم ناتوبلا زاغ
نم مايأا01 لك اهتئبعت متيسس
لئادبلا شسفن .لاطفن ناوعأا لبق
زاغلنوسس حلاسصم اهتنبت اسضيأا
طبر فيلاكت نم تسصلق يتلا
كلا˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘عو ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
اهديوزت قيرط ن˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
يلاو ،ةيسسمسشلا ةقاطلل حاولأاب

هنأاب اسضيأا حرسص شسابعلب يديسس
نيعورسشملا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا رو˘ف
ع˘سضو ع˘يرا˘سشم قل˘طإا م˘ت˘ي˘سس
بور˘˘سشلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘كب˘˘˘سش
ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت˘ل ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلاو
ل˘ف˘˘كت˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
تايل˘م˘ع ى˘ل˘ع ةدا˘يز ي˘ح˘سصلا
تاسسسسؤوم˘لا ة˘ع˘سسو˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
يرسضحلا نيسسحتلاو ةيو˘بر˘ت˘لا
هذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لفكتلا متيسس يتلاو تايلمعلا

ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م˘˘لا بسسح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب
بلطتت اه˘نإاو ا˘م˘ي˘سس ةر˘فو˘ت˘م˘لا

ا˘فل˘غ ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا بسسح
،ميتنسس رايلم5.32 هردق ايلام
نأاب هتاذ تقولا يف انئمطم
ع˘ي˘م˘ج ي˘ه˘ن˘ت˘سس ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
نيسسحتل ةهجوملا عيراسشملا

ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘سس فور˘˘ظ
ةياهن هاسصقأا لجا يف ةيئانلا
اذه ي˘ط م˘ت˘ي˘ل1202 ة˘ن˘سس
.ايئاهن فلملا

نم تارسشعلا شسمأا لوأا جرخ
نع ءاوح ينب ة˘يد˘ل˘ب ي˘ن˘طاو˘م
ةرورسضب او˘ب˘لا˘ط˘ي˘ل ،م˘ه˘ت˘م˘سص
ىلعو ةيئلولا تاطلسسلا لخدت
يرا˘ج دو˘ع˘سسم ي˘لاو˘لا ا˘ه˘سسأار
لامع تلاغسشنإاب لفكتلا دسصق
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا
ل˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم يت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا
هذ˘ه تارا˘طإا ة˘يا˘˘م˘˘ح ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
هيوسشتلا ةلم˘ح ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا
لل˘˘خ م˘˘ه˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةريخألا تاعاسسلا
ءلؤو˘ه م˘ه˘تا ،قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘˘ف
ىلع اومدقأا نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ف˘قو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةددعتملا ةدايعلل يرادإلا مقاطلا
شضع˘ب ءاو˘ح ي˘ن˘ب˘ب تا˘مد˘˘خ˘˘لا
نومتني لامع مهنم شصاخسشألا
ءارو فوقولاب ةسسسسؤوملا تاذل

فدهتسست يتلا هيوسشت˘لا ة˘ل˘م˘ح
ريدمو يعرفلا ريدملا مهبسسح
ةحسصلل ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
بر˘˘سض شضر˘˘غ˘˘˘ب ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لا
تلجسس يتلا ةدا˘ي˘ع˘لا رار˘ق˘ت˘سسإا

ليبسس يف ةيعون ةزفق مهبسسح
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت

يتلا شصئاقنلا نم مغرلا ىلع

ل˘جأا ن˘م ،ار˘خؤو˘م ا˘˘هر˘˘سصح م˘˘ت
تا˘ي˘نا˘كمإلا ق˘فو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘˘م
.ةحاتملا

شضر˘ع˘م ي˘ف ءلؤو˘ه د˘˘كأاو اذ˘˘ه
ةقيقح نأاب «ملسسلا» ـل مهاوكسش
ةددعتملا ةدايعلا يف يرجي ام
دوجو وه ءاوح ينبب تامدخلا

ديلا ع˘با˘سصأا نود˘ع˘ت˘ي ل لا˘م˘ع
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل نو˘˘ع˘˘سسي ةد˘˘حاو˘˘لا

لخدت دعبو ةيسصخسش حلاسصم
شضع˘˘ب˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو˘˘˘ل ةرادإلا
ى˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘فر˘˘سصت˘˘لا

ءلؤوه جرخ ،ةيحسصلا ةمدخلاو
ن˘ي˘لوا˘ح˘م ةدا˘سضم ة˘ل˘م˘ح ي˘˘ف
ىلع مهسضيرحتو لامعلا دينجت
لل˘غ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ل˘˘سضف ةرادإلا
يف اهعمج مت يت˘لا م˘ه˘تا˘ع˘قو˘ت
نيسسحتب ةبلاطملل قباسس تقو
ريدم˘لا فاد˘ه˘ت˘سسل تا˘مد˘خ˘لا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘مو ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
،ةيراوجلا ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تا˘ع˘ي˘قو˘ت ر˘يوز˘ت ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ي˘ف ءا˘سضمإلاو لا˘م˘ع˘˘لا شضع˘˘ب
ر˘˘سشن بنا˘˘ج ى˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘مأا
ى˘ت˘ح تلا˘ط ي˘ت˘لا تا˘˘عا˘˘سشإلا

عاطق تاراطإا شضعب تلئاع
هيوسشت فدهب ةيراوجلا ةحسصلا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ىد˘˘ل م˘˘ه˘˘ترو˘˘سص

يف اذ˘ه ل˘ك ثد˘ح˘ي ،ة˘ي˘ئلو˘لا
مهومسس نم هيف لازي ل تقو
ةيسصخسشلا حلاسصملا باحسصأاب
ةلمح ط˘ي˘سشن˘ت ي˘ف نود˘ه˘ت˘ج˘ي
لل˘خ ن˘م ةرذ˘ق˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘˘سصو
تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
شضر˘غ˘ب ة˘ي˘بز˘حو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس
باحسصأا ىلع ريثأاتلا بسسك
طا˘ق˘سسإل ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب رار˘˘ق˘˘لا
تارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طإلا شضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
يف ةروكذملا ة˘سسسسؤو˘م˘م˘لا˘ب
شسيئر هيف رقأا يذلا تقولا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
عيمج ة˘يا˘م˘ح˘ل ا˘ما˘ظ˘ن نو˘ب˘ت
يب˘ط˘لا كل˘سسلا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
ف˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘كسشأا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م
ي˘˘ف يد˘˘سسج˘˘لاو ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ل˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
ةيئلولا تاطلسسلا اهذختتسس
ىلإا ةحسصلا ريدم لقنت دعب
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م
فوقولل ءاوح ي˘ن˘ب˘ب تا˘مد˘خ˘لا

نيأا ،كانه يرجيام ةقيقح ىلع
يمدختسسم عم لمع ةسسلج دقع
تلا˘غ˘سشنلا ر˘سصح˘ل ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

شضرغب اهب ةلجسسملا شصئاقنلاو
.اهب لفكتلا

وإوزع ىيحي
تفلمو عيرصس لكصشب انوروك ءابو راصشتنإ ءإرج

ناسسملتب ريفحأا ةباغو يتيسسلل ةبسضه قلغ
دحلل ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م˘سض
ردسصأا دقف ،انوروك ةحئاج نم
ةم˘ي˘ل˘ع˘ت نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو ي˘لاو
ة˘ب˘سضه ق˘ل˘غ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةد˘يد˘˘ج
يتلاو ري˘ف˘حأا ة˘با˘غو ي˘ت˘سسلل
تار˘سشع د˘فاو˘ت فر˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك
ريبادتلا مارتحا نود نينطاوملا

لوؤوسسملا هذختا رارقلا ،ةيئاقولا
هعامتجا دعب ةيلولا نع لوألا

ةفلكملا ةي˘ح˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م
ا˘م˘ك ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ب
ن˘ع ردا˘سصلا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت
نيعراسشلا قلغ كلذك ةيلولا
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

عراسشب رمألا قلعتيو ،ناسسملت
دماح يديسس بردو ةيرسسيقلا

نيعراسشلا فرعيام ةداع ثيح
دعابتلا قيب˘ط˘ت مد˘عو ا˘ما˘حدزا
ءاد˘˘˘ترا مد˘˘˘ع ع˘˘˘م يد˘˘˘سسج˘˘˘لا
.ةيقاولا تامامكلا

صشاتيلتوب ع

ودبع.صص

ةيلمع يناث دعت
تاطلصسلإ اهمظنت
ةيلولاب ةيلحملإ
يقاو عانق فلآا01 عيزوت

ةينمألا كلسسألا ىلع
نازيلغب تايعمجلاو
عانق فلآا01 عيزوت مت
ناجلو تايعمجلا ىلع يقاو
نازيلغ ةيدلبب ءايحألا

ينطولا كردلا حلاسصمو
ريهطتلل ينطولا ناويدلاو
يهو ،ينقتلا مدرلا زكرمو
اهمظنت ةيلمع يناث
ةيلول ةيلحملا تاطلسسلا

ةيلمع اهتقبسس ثيح ،نازيلغ
نيأا ،عوبسسألا ةياهن ةلثامم
يقاو عانق فلأا21 عيزوت مت

ةطسشنلا تايعمجلا ىلع
ىلع اهعيزوتل نازيلغ ةيدلبب
كلذك مت امك ،نينطاوملا
ةيوعوت تلمح ميظنت
طاسسوأا يف ةيسسيسسحت
ةيمهأاب مهعانقإل نينطاوملا
نم ةياقولل هئادتراو عانقلا
ديفوك وأا انوروك شسوريف
مارتحا ىلع مهثحو91
ةهجاومل ةيئاقولا تاءارجإلا
نامآلا ةفاسسم مارتحاب ءابولا
تاعمجتلا بنجتو دعابتلا وأا
وأا ةمامكلا عسضو بناج ىلإا
ىلإا ةفاسضإا ،يقاولا عانقلا

يتلا ةعسساولا ميقعتلا ةلمح
ديدعلا تسسمو اهميظنت مت
ةمسصاع ةيدلب ءايحأا نم
يح رارغ ىلع ،ةيلولا
يحو كيرمسشبو لاطسس
 .ةيسسيئرلا عراوسشلاو لولغز

بويأإ.صس
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يناسسنإلاو يريخلا نيلاجملا يف ةلودلا دوهج معدل اهتطسشنأا فثكت ريخلا اولعفاو ةيعمج

تانيعلإ جئاتن لوصصو يف ريبكلإ رخأاتلإ دعب
ةنيطنصسقب روتصساب دهعمل ةلصسرملإ
لجيج يلاو نوبلاطي نويناملرب
 ربخم حتف يف عارسسإلا ةرورسضب

«91ديفوك» ليلاحت ءارجإل

ريبادتلا معدو زيزعت راطإا يف
نمسضو ،ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جإلاو
ةيري˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تا˘طا˘سشن
لجحلا نيعب «ريخلا اولعفاو»
ملتسسا دعبو ،ةليسسملا ةيلو
ة˘ي˘قاو ة˘ع˘ن˘قأا ن˘م ى˘لوأا ة˘ع˘فد
ة˘˘جا˘˘ح ل˘˘ّكسشت تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
يف ةيمويلا انتايح يف ةيسساسسأا

،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘ظ
اذه نم ةياقولا فدهب كلذو
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لاو شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
رسشاب ،ةئيبلاب ةّرسضملا تايافنلا

كوربم يديمح بتكملا شسيئر
ا˘ه˘ع˘يزو˘ت بت˘كم˘˘لا ءا˘˘سضعأاو
ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ي˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
30 مقر تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
ةد˘حو ا˘سضيأاو نو˘˘نا˘˘ف شسنار˘˘ف
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سصو ة˘˘˘مل˘˘˘سس ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘سسم
لاغتسشا فورظ نم مهينكمتو
ن˘م فد˘ه˘لا ،ة˘˘ن˘˘مآاو ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م
ةيعوتلاو شسيسسحتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،دوهجلا ق˘ي˘سسن˘تو ف˘تا˘كت˘لاو
ةر˘ت˘ف ع˘م ا˘ه˘ن˘˘ماز˘˘تو ة˘˘سصا˘˘خ
ةجوم˘لا اذ˘كو ف˘ي˘سصلا ل˘سصف
يذلا انوروك شسوريفل ةيناثلا
يف ةفيخم اماقرأا لجسسي تاب

تلا˘˘˘حو ،تا˘˘˘با˘˘˘سصلا دد˘˘˘˘ع
 .عمتجملا طاسسوأا نيب تايفولا
دحلل ةينماسضتلا ةردابملا يتأات
ءا˘˘˘بو ىود˘˘˘ع را˘˘˘سشت˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م
شسيئر حيرسصت بسسح ،انوروك
ة˘ي˘عو˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

نيعاطقلا يمدختسسم زيفحتو
˘ماز˘ت˘للا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةعنقألاو لئاسسولا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
ةياقولل يّحسص ءارجإاك ةيقاولا

،دجتسسم˘لا شسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ن˘م
معدلا لئاسسو ل˘سضفأا م˘يد˘ق˘تو
ةبكاومو هتاسسسسؤومو عمتجملل

نم ةلوذبملا تا˘كر˘ح˘ت˘لا ل˘ك
يف ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ع˘فرو شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا

دو˘ه˘ج˘لا ر˘فا˘سضتو ةد˘عا˘˘سسمو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
 .ةلعافلا تايعمجلاو

ن˘ع لوؤو˘سسم ل˘ك ن˘ّم˘˘ثو اذ˘˘ه
م˘ه˘ت˘ل˘م˘سش ن˘˘ّم˘˘م ه˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م
طاسشنلا ةينما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ىقلي نأا لمأا ىلع ةردابملاو
تايلمع يف معدلا نم اديزم
تايلمعو ةيلبقتسسملا عيزوتلا
ه˘جو ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
نيتسسسسؤوملا نع نولوؤوسسملا
ةيعمجل˘ل نا˘ن˘ت˘ملاو ر˘يد˘ق˘ت˘لا

ةسصاخ ،اهترداب ىلع اهبتكمو
لمعلا يف اهتاوطخ ىلوأا اهّنأاو
ايمسسر اهدامتعا دعب يريخلا

ى˘ل˘عو ،ط˘˘ق˘˘ف عو˘˘ب˘˘سسأا ذ˘˘ن˘˘م
بت˘˘كم ه˘˘جو ر˘˘˘خأا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سص
ةينمألا قرفلل ركسشلا ةيعمجلا

˘˘مل˘˘علا ةر˘˘سسأاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
لظ يف ةليبنلا م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م˘ل

ا˘عد ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
تاءارجإلا˘ب ماز˘ت˘للا ع˘ي˘م˘ج˘لا
ةحئا˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

 .يعامتجلا دعابتلاو
راطإا يف هّنأا ىلإا ةراسشلا ردجي
موقت يذلا ينماسضتلا لمعلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ه˘˘ب
هذه للخ لجحلا نيع ةنيدم
ّل˘ك و˘عد˘ت ،ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ن˘ح˘م˘لا
داوملاب اهتدعاسسم نينسسحملا
تامامكلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘لوألا

عا˘ن˘˘ق˘˘لاو ي˘˘قاو˘˘لا شسا˘˘ب˘˘ل˘˘لاو
با˘ب˘سشلا و˘عد˘ت ا˘م˘ك ،ي˘قاو˘˘لا
ل˘م˘ع˘ل˘ل بح˘م˘لا عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘تد˘عا˘سسم ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا

جا˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘ق عور˘˘˘سشم
ءار˘ق˘ف˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضأاو
امك ،ىسضرملاو نيجا˘ت˘ح˘م˘لاو
ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘˘لا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نّأا
انلك ‐ راعسش تحت ةعوطتملا
ءابولا اذه ةبراحمل ةدحاو دي
‐زيزعلا اننطو لجأا نم
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ما˘˘قرأا ،ةرا˘˘سشإل˘˘ل

،0254327550 ،ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘ك
0648989770
اهرقمو5810756660
د˘م˘˘ح˘˘م د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا عرا˘˘سشـب
روتكدلا ةدايع مامأا فايسضوب
.لامج لاحر

فصسوي نب . رصضخل . أإ

نا˘م˘لر˘ب˘لا باو˘ن شضع˘ب بلا˘˘ط
ة˘˘˘˘˘مألا شسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘سضعأاو
ةيلو نع نينيعملاو نيبختنملا

ةرورسضب ،ةيلولا يلاو لجيج
شصاخ ربخم حتف يف عارسسإلا
ةسصاخلاrcp لي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإا˘ب
ديفوك انوروك شسوريف ليلاحتب
ري˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا د˘ع˘ب كلذو ،91
تا˘ن˘ي˘ع لو˘سصو ه˘فر˘ع˘ت يذ˘˘لا
روتسساب دهعمل ةلسسرملا جئاتنلا
قر˘غ˘ت˘سست ثي˘ح ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘ب
ام وهو ر˘ث˘كأاو ا˘عو˘ب˘سسأا ا˘نا˘ي˘حأا
ىلع يبطلا مقاطلا لمع لقرعي
ثلثلا تايفسشتسسملا ىوتسسم
ثي˘ح ،ة˘يلو˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك تأل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما
يحسصلا رجح˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

ىتوملاب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ا˘سضيأاو
رودسص مهي˘لا˘هأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا

تاءارجإا ديدحتل مهتانيع جئاتن
ل˘م˘ع بع˘سص ا˘م و˘هو ،ن˘˘فد˘˘لا
ىسضرملا اسضيأاو يبطلا مقاطلا

ناميا تبلاط هيلعو ،مهيلاهأاو
بز˘ح ن˘ع بئا˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘سشو˘˘ب
يطارقوميدلا ينطولا عم˘ج˘ت˘لا

ةتوب˘سس داؤو˘ف رو˘تا˘ن˘ي˘سسلا اذ˘كو
ليجعتلا ةرورسضب ةيلولا يلاو
دعب ةسصاخ رب˘خ˘م˘لا اذ˘ه ح˘ت˘ف˘ب
دد˘˘ع ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا عا˘˘ف˘˘˘ترلا
هبتسشملا تلاح˘لاو تا˘با˘سصإلا
ليو˘ح˘ت حار˘ت˘قا م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ي˘ف
دجاوتملا ايجولويبلا ةبلط ربخم
دمح˘م ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ارظن لجيجب يحي نب قيدسصلا

تازيهجتلا لك ىلع هئاوتحل
نم عونلا اذهب مايقلل ةمزللا
.ليلاحتلا

ميهإرب .ع

ةيصساقلإ ةايحلإ فورظ نوعراصصي مويلإ اهؤوانبأإ
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ةدع نم ةيدلبلا ناكسس وكسشي
م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ل˘كا˘˘سشم
مادعنا يف ةلثمتملاو ،ةيمويلا

ةيرورسضلا قفار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
رودو ة˘يراو˘ج˘لا بعل˘م˘˘لا˘˘ك
ةيدلبلا فر˘ع˘ت ا˘م˘ك ،با˘ب˘سشلا

ةيمومع˘لا ةرا˘نإلا ي˘ف ا˘ف˘ع˘سض
دوز˘ت˘لا ي˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘سصق˘˘نو
وهو برسشلل ةحلاسصلا هايملاب
نوسشيعي مهلعج يذلا عسضولا

هريغو نكسسلاو ةبعسص افورظ
شصخت يتلا تاب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا ن˘م
تلظ ثيحب ،ةيمويلا مهتايح
ةنئاكلا ءاسضيب نب نيع ةيدلب
75 دعب ىلع ةيلامسشلا ةهجلاب

ة˘يلو˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ك
ةبانعو فراطلا ةيلو اهدحت
رثكأاب ردقي ينا˘كسس داد˘ع˘ت˘بو
اه˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ،ة˘م˘سسن00001
ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘م ه˘˘ب˘˘سش وأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
ف˘ل˘خ ا˘م˘م ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘˘سسل
ا˘ه˘سصخ˘ل تا˘فآا ةد˘ع را˘˘سشت˘˘نا
ةقر˘سسلاو ر˘ق˘ف˘لا ي˘ف نا˘كسسلا

شصر˘ف ماد˘ع˘ناو تارد˘خ˘م˘لاو
ةلاطبلا نم لعج امم ،لمعلا
ببسسب اه˘با˘ب˘سش مزل˘ي ا˘ح˘ب˘سش
دوجو مغر رامثتسسلا بايغ
ذنم ةقطنملاب ةيعانسص ةقطنم
لسصأا نمف ،تانينامثلا ةيادب
قلطنا رامثتسسا عورسشم04
و˘˘هو ط˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘حاو عور˘˘˘سشم
زا˘غ تارورا˘˘ق أل˘˘م˘˘ل بكر˘˘م
ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا
رظنلا فرسصي ةقطنملا بابسش
ىلع لوسصحلا يف هلامآا نع
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ل˘م˘ع شصر˘˘ف
اهنأا˘سش ن˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج و˘˘˘لو شصا˘˘˘سصت˘˘˘ما
ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا داد˘˘˘عألا
رداوب يأا وأا لاطبلا بابسشلا
اذإا ةسصاخ ،قفألا يف جارفنلا

فر˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘بر˘تو ي˘حل˘ف˘لا ا˘ه˘ع˘با˘ط˘˘ب
نم للقي ام وهو تاناويحلا
مامأاو ،ةيدلبلاب لمعلا شصرف
تعفد ،ةجا˘ح˘لاو ر˘ق˘ف˘لا ة˘لا˘ح
ىلإا بابسشلا ءلؤوهب عاسضوألا
ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لا ى˘لإا ةر˘ج˘ه˘لا
لمع شصرف ىلع رفوتت يتلا

رارغ ىلع ةديهز روجأاب ولو

فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘˘يلو
نم ،ةيد˘ل˘ب˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ب˘ير˘ق˘لا

ةقطنملا ي˘نا˘ع˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف شصق˘˘˘ن ن˘˘˘م
شضعب ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ح˘سصلا
ةريبكلا ةينكسسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا
ةد˘˘ع˘˘ل نو˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

رقمل ةربإا نقحل تارتموليك
ن˘عو ،مألا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع
ةريخألا هذهل يحسصلا عمجملا
ا˘˘ه˘˘نأا نا˘˘كسسلا ه˘˘˘نأا˘˘˘سشب د˘˘˘كأا
ةيبل˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ تح˘ب˘سصأا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘كسس تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا

ىلع رسصت˘ق˘ي ا˘ه˘ل˘م˘ع ل˘ظ˘يو
امم ،طقف ةفي˘ف˘خ˘لا تلا˘ح˘لا
ىلإا نوعلطتي ناكسسلا لعجي
هنأاسش نم ر˘ي˘غ˘سص ى˘ف˘سشت˘سسم
ي˘لا˘هألا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر
ي˘˘ت˘˘لا ةدلو ة˘˘عا˘˘˘ق ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ىدل ا˘ح˘ل˘م ا˘ب˘ل˘ط˘م تح˘ب˘سصأا
. ناكسسلا

ةــــــئيهتلإ باــــيغ
ىـــــــصضوفلإ راــــصشتنإو

عراو˘سش قر˘˘ط بل˘˘غأا فر˘˘ع˘˘ت
ءارتها ءاسضيب نب نيع ةيدلب

،اه˘ت˘ي˘فز˘ت ةدا˘عإا مد˘ع˘ل ار˘ي˘ب˘ك
يه برسشلل ةحلاسصلا هايملا
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘سضيأا
قرؤوت تتاب يتلا تلاغسشنلا
اودكأا ن˘يذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘كسس
هايملا ءارسش نم اومئسس مهنأا
جيراهسصلا هايم وأا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
ببسسب م˘ه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا
غل˘ب ي˘ت˘لاو ا˘هرا˘ع˘سسأا عا˘ف˘ترا

30 د˘حاو˘لا ج˘ير˘ه˘سصلا ن˘˘م˘˘ث
عجرأا دقو ،يرئازج رانيد فلأا
ى˘لإا م˘ه˘ماد˘قإا بب˘سس نا˘˘كسسلا
وأا ج˘يرا˘ه˘سصلا ها˘˘ي˘˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
ةحولم ىلإا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
ةيدلب نم مهلسصت يتلا هايملا
ل˘كسشم د˘ع˘ي ا˘م˘ك ،نا˘˘عرذ˘˘لا
ه˘˘عاو˘˘نأا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘كسسلا
املح هنم ي˘ف˘ير˘لاو يو˘قر˘ت˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل لا˘ن˘˘م˘˘لا بع˘˘سص
نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘˘كسس
دج ةيدلبلل ةحونمملا ةبسسنلا
تا˘ب˘ل˘ط˘لا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
حلاسصم ىدل ةعدوملا ةريبكلا
بويج بايغ لظ يف ةيدلبلا

ناكسسلا بلاط ا˘م˘ك ،ة˘يرا˘ق˘ع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا حل˘سصإا˘˘ب
شضعب يف ةمدعنم داكت يتلا
.ءايحألا

ةبطو ةرمحوب ءايحأإ
 يفيرلإ حوزنلإ جاتن يصشعلإ
ن˘ي˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م ل˘ك ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي
ة˘ب˘طو ةر˘م˘حو˘ب ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
ةكارب001 نم رثكأاو يسشعلا

ر˘ق˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كنز˘لا ن˘م
جات˘ن ءا˘سضي˘ب ن˘ب ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
نا˘كسسل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
ة˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لا لل˘˘˘خ فا˘˘˘يرألا
م˘˘ه˘˘ل تح˘˘ن˘˘م ن˘˘يأا ،ءادو˘˘˘سسلا
كاذ˘˘نآا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس
ءانبلا راطإا يف لخدت تانكسس
ةرمحوب يح نم لكب يفيرلا

نود˘˘ب ن˘˘كل ي˘˘سشع˘˘لا ة˘˘ب˘˘طو
ءابرهك ل˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع ق˘فار˘م

تاو˘ن˘قلو ءا˘م لو ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
و˘˘˘هو ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘سصل˘˘˘˘ل
نيينكسسلا نيعمجملا لعجيام
لازي ل امنيب ،دسشتحم ةرابع
تا˘ن˘كسسلا «كرار˘ب˘لا «نا˘كسس
نورظتني كنزلا نم ةزجنملا
ى˘˘لإا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘˘هرود
وأا ةقئل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كسس
تانكسس ءانبل تاناعإا مهحنم
لظت ةريخألا هذه نكل ةيفير
بايغ لظ يف لا˘ن˘م˘لا ةد˘ي˘ع˘ب

لثم زا˘ج˘نل ة˘يرا˘ق˘ع بو˘ي˘ج
بسسح تا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘كسسلا هذ˘˘˘˘˘˘˘ه
.ناكسسلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا تار˘˘سشع ج˘˘ت˘˘حا
تان˘كسسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
155 ة˘˘سصح ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ينوزيم دهاجملا يحب نكسسم
ي˘ف رو˘ي˘ط˘لا ةر˘ي˘˘ح˘˘ب ي˘˘غاوز
قيرطلا ق˘ل˘غ˘ب فرا˘ط˘لا ة˘يلو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع أا44 ين˘طو˘لا
ن˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ،ةراز˘˘ف ة˘˘ير˘˘ق
روذ˘جو تارا˘ي˘˘سسلا تل˘˘ج˘˘ع
ل˘م˘ت˘كت م˘˘ل ثي˘˘ح ،را˘˘ج˘˘سشألا
ةديدجلا مه˘تا˘ن˘كسسب م˘ه˘ت˘حر˘ف
،ةيلحملا تلواقملل ةلكوملاو
ةيثراكلا ةلاحلا ىلع انفقو نيأا
ربعو .تان˘كسسلا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل

نم مهئايتسسا نع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ششغ هوربتعاو زاجنلا ةقيرط
روسضحب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ل˘يا˘ح˘تو
نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
هفو˘قوو م˘ه˘لا˘غ˘سشنا ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل

ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘˘كلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لاقو .مهل ةملسسملا تانكسسلل
تاحير˘سصت ي˘ف ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تبهذ مهتحرف نأا «ملسسلا»ـل
مهميلسست درجمب حايرلا جاردأا
اديج قلغت ل باوبأا ،حيتافملا
راطلا عم اهقباطت مدع ةجيتن
ءا˘بر˘ه˘كلا كل˘سسأا ،ي˘جرا˘خ˘˘لا

ةلاح ىلع انفقو امك ،ةيجراخ

ق˘با˘ط˘لا ي˘ف لزا˘ن˘˘م˘˘لا ىد˘˘حا
بر˘سست˘ت كلذ ع˘˘مو ي˘˘سضرألا
حاب˘سصم˘لا ن˘م ةراز˘غ˘ب ها˘ي˘م˘لا
ارطخ لكسشي ا˘م ،ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

عسضو ةلاح نع كيهان ،اريبك
فرغلا ناردج ىلع تنمسسإلا

نوبلاطي نوجتحم˘لا .ا˘هر˘ي˘غو
مهيلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م
تانكسسلا ةلاح ىلع فوقولاو
تاميل˘ع˘ت لا˘سسرإاو ،ةز˘ج˘ن˘م˘لا

يلاجعتسسلا رظن˘ل˘ل ،ة˘مرا˘سص
اهوربتعا ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط ي˘ف
.«ايعامتجا اقح»

صسراف.وب

م.دوعصسم

تيرزميتـب ةلئاع003
نودب ةياجب يف
ءوسض لو ءابرهك
نطقت ةلئاع003 دسشانت
ةيدلبل ةعباتلا ىرقلا ديدعب
،ةياجب ةيلو يف تيرزميت
ىلعو ةيلحملا تاطلسسلا

،زاغلنوسس ةسسسسؤوم اهسسأار
لفكتلا دسصق لخدتلل
ةمجانلا ةيمويلا اهتاناعمب
ثيح ،ءابرهكلا مادعنا نم
تلئاعلا هتاه بلاطت
طبرب ءابرهكلا ةسسسسؤوم
ءابرهكلا ةكبسشب اهلزانم
ميلقإا لماك ىلع ةعزوملا
اهنا ملعلا عم ،ةيدلبلا
زاغب ةدم ذنم تدافتسسا
اهلثمم بسسحو ،ةنيدملا
تاطلسسلا لسسار دق هنإاف
عوسضوملاب ةينعملا

هذه ،هيناعت امع مهغلبإل
يف ششيعت يتلا رسسألا

لو ءوسض نودب اهلزانم
ءوجللا نأاو ةسصاخ ،ءابرهك
لئاسسو مادختسسا ىلا
تافيكملاو ديربتلا

مسسوم يف تايئاوهلاو
رمأا فافجلاو ةرارحلا

نكمي ل يرورسض
ايعسس اذهو ،هنع ءانغتسسلا

ششيعلا نم نكمتتل اهنم
يقابك رارقتسساو ةمارك يف
ةنطاقلا ىرخألا تلئاعلا
نطولا اذه عوبر يف
.يلاغلا

ت . Ëرك
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يرود يف دعقم نمصض
لبقملإ مصسوملإ لاطبألإ

انتايرابم لودج :يتنوك
لكاسشملا انل ببسسو ..نونجم
وينوطنأا نسش
يتنوك
ينفلا ريدملا

،نليم رتنإل
اًفينع اًموجه
ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لودج عسضو
تايرابم
،2‐2 ةجيتنب امور عم لداعتلا دعب ،هقيرف
يرودلا ن˘م43 ةلوج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ي˘ف
هتاحيرسصت يف ي˘ت˘نو˘ك لا˘قو ،ي˘لا˘ط˘يإلا

ترو˘ب˘سس يا˘كسس ة˘كب˘سشل ءا˘ق˘˘ل˘˘لا بق˘˘ع
موقي قيرف نع ثد˘ح˘ت˘ن ن˘ح˘ن» :ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
فرسصب ،ةياغ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج˘لا ءا˘ي˘سشألا شضع˘ب˘ب
اذإا» :عبا˘تو ،«ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
يتلاو اها˘ن˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا فاد˘هأل˘ل تر˘ظ˘ن
لبق لاطبألا يرود يف نحنف ،اهانلبقتسسا

ةطقن41 قرافبو ةياهنلا نم تلوج4
ل انوعد» :فاسضأاو ،«شسماخلا زكرملا نع
فادهأا شسفنب مسسوملا أادب رتنإا نأا ىسسنن
حبسصأا يلاطيإلا يرودلا ،يلوبانو امور
مايقل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا داد˘عإا م˘تو اًد˘ج ا˘ي˘سسفا˘ن˘ت
نإا شسانلا لاق اذإا» :فدرأاو ،«ريبك مسسومب
نع لوقت اذامف ،ىوتسسملا نم لقأا رتنإا
يف مسسوملا هنت مل يتلا ىرخألا قرفلا
شصقني ا˘م˘عو ،«ى˘لوألا ة˘ع˘برألا ز˘كار˘م˘لا
ىلع دوعتلا ىلإا ةجاحب نحن» :دكأا ،هقيرف
ةريبكلا تايرابملا طوغسض عم لماعتلا

ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ت˘˘نإا هد˘˘ق˘˘ت˘˘فا ءي˘˘سش اذ˘˘هو
لمعلا انيلع ،ةيسضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘سسلا

.«ةيلقعلا نيسسحتو كلذ ىلع
نونجم لودج

اًيباجيإا قيرفلا ءادأا ناك دقل» :يتنوك لاقو
لودج ىلإا شسانلا رظني نأا ديرأا ،امور دسض
ي˘نو˘ن˘ج لود˘ج˘˘لا اذ˘˘ه نأل ،ا˘˘ن˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
اًمئاد .لكاسشملا انل ببسسي يكل عونسصمو
،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م تقو ي˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ن
نم يفاسضإا مو˘ي˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي ا˘ن˘مو˘سصخو
:بردملا ل˘سصاوو ،«ق˘ئا˘ق˘ح هذ˘ه ،ة˘حار˘لا
اًقداسص تنك اذإا كلذل ،يعيبط ريغ رمأا هنإا»
نم ةريخألا ةلوجلا يف ثدح ام ىلإا رظنا
مل نحن ،اهوراتخا يتلا تاقوألاو ةلوطبلا
ا˘ن˘لود˘ج .ا˘هو˘ع˘سضو ا˘مد˘ن˘ع كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كن
قر˘ف˘لا شضع˘˘ب» :در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،«نو˘˘ن˘˘ج˘˘م
يف بعلن نحنو ،مايأا5 ةحار ىلع لسصحت
نع ةديعب ةارابم يف ليللا نم رخأاتم تقو
يف لزنملا ىلإا ةدوعلاب يهتننو ونليم
ىلع بجي» :فاسضأاو ،«اًحابسص4 ةعاسسلا
ى˘ل˘ع نا˘ك اذإا ،تلزا˘ن˘ت م˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا
وهف ةعفسص ىلع لسصحي نأا ام شصخسش
ل» :لئاق دازو ،«كحسضم اذهو ،اًمئاد رتنإا
،راذ˘عأا ن˘ع ثح˘ب˘لا وأا لد˘ج˘لا ةرا˘˘ثإا د˘˘يرأا
عمو ،رخأاتم تقو يفو مايأا3 لك بعلن
نم برتقنو يناثلا زكرملا يف نحن كلذ
.«طاقن5 ـب شسوتنفوج

لدجلل ريثم فده
دعب لدجلل ريثملا امور لداعت فده نعو
زينيترام وراتولل فورلوك ةقاعإا ةعقاو
تسسيل» :يتنوك لاق ،ةمجهلا ةيادب يف
بعل ،اًدج ةًحسضاو تناك لب ،ةبيرم ةلاح
لحاك ىلع لب ةركلا ىلع بعلي مل امور
اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًمار˘ت˘حا ن˘كأا» :ع˘با˘تو ،«ورا˘˘تول
،ابيرغ اعسضو نوناعي اًسضيأا مهف ،ماكحلل
عونلا اذه نوقحتسسي مهنأا دقتعأا ل كلذل
اوبكتري نأا نكمي اًسضيأا مه ،دقنلا نم
اذهو أاطخ بكترا ةليللا مكحلاو ،ءاطخألا
ةرتفل تبهذ اذإا عبطلاب» :متتخاو ،«ثدحي
عم ،1‐1 لداعتم تنأاو نيطوسشلا نيب ام
كلذ نإاف ،ةلداع ريغ ةلاح تناك اهنأا ملعلا
.«كبسضغ ريثيسس
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جئاتنلا ةلسسل˘سس ي˘سسل˘ي˘سشت ى˘ه˘نأا
يف ،دتيانوي رت˘سسسشنا˘م˘ل ة˘ع˘ئار˘لا
هيلع بلغت امدعب ،ةريخألا ةنوآلا

شسأا˘ك ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصن ي˘˘ف1‐3
رسسخ˘ي م˘لو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا
91 رادم ىلع رمحلا نيطايسشلا

تلوطب4 ي˘ف ،ة˘ل˘ما˘ك ةارا˘˘ب˘˘م
˘‐ غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ه ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

‐ ةطبارلا شسأاك ‐ غيل ابورويلا
مامأا طوقسسلا لبق ،«داحتلا شسأاك
اهاقلت ةميزه رخآا دوعتو ،زولبلا

يفناج22 ىلإا ،دتيانوي رتسسسشنام
˘ما˘˘مأا ر˘˘سسخ ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ي˘ف ،در نود ن˘ي˘فد˘ه˘˘ب ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب
،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا

ى˘لوألا ةرا˘سسخ˘لا هذ˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو

،زيدنانرف ونورب يلاغتربلا مجنلل
ذ˘˘ن˘˘م ،د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا شصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب
يفناج03 ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘سضنا
غ˘ن˘ترو˘ب˘سس ن˘م ا˘ًمدا˘ق ،ي˘سضا˘م˘˘لا
شضاخ نيحلا كلذ ذنمو ،ةنوبسشل
مهلوأا تنا˘ك ،ةارا˘ب˘م71 ونور˘ب
فرعي م˘لو نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو ما˘مأا

.ريخألا هءاقل ةراسسخلا معط

نأا ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘˘ق˘˘ت ر˘˘كذ
نع ءان˘غ˘ت˘سسلا دد˘سصب شسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ميعدت لجأا نم ،هموجن نم نينثا
نأا ددر˘˘تو ،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نا˘سس شسيرا˘بو ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
لجأا نم ةوق˘ب نا˘سسفا˘ن˘ت˘ي ،نا˘مر˘ي˘ج
،يليزاربلا حانجلا تا˘مد˘خ˘ب زو˘ف˘لا
بعل ،ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘ك شسل˘˘˘˘˘˘˘غود
ةفيحسص بسسحبو ،«يرينوكنايبلا»
نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا «ترو˘ب˘سس و˘تو˘˘ت»
،اتسسوك ليحر عنامي ل شسوتنفوي
نم ،يكسسيدرانرب وكيريديف هعمو
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
مجن ،زينيم˘ي˘خ لوؤوار ي˘كي˘سسكم˘لا

ةفيحسصلا تدكأاو ،نوتبما˘هر˘ف˘لوو
نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سسو ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا نأا

م˘غر ،ا˘ت˘˘سسو˘˘ك م˘˘سضب نا˘˘كسسم˘˘ت˘˘م
ةقحلمو ،نيثلثلا هماع نم هبارتقا
،ةيسضاملا ةرتفلا يف هل تاباسصإلا

ةديسسلل لوألا فدهلا نأا تحسضوأاو
موجهلا ط˘خ م˘ي˘عد˘ت و˘ه ،زو˘ج˘ع˘لا
مسسومل˘ل ق˘لأا˘ت˘ي يذ˘لا ،ز˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘خ˘ب

ع˘˘˘م ،ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا
،غيلريمير˘ب˘لا ي˘ف نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
تركذ دق «تروبسس وتوت» تناكو
شسو˘ت˘ن˘فو˘ي نأا ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
،هيبعل شضعب مادخ˘ت˘سسا لوا˘ح˘ي˘سس
نوتبماهرفلوو بلا˘ط˘م شضي˘ف˘خ˘ت˘ل

يتلاو ،يكي˘سسكم˘لا ع˘ي˘ب˘ل ة˘يدا˘م˘لا
ترا˘سشأاو ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م05 غل˘ب˘ت
نيمسسلا نأا ىلإا ،اهنيح ةفيحسصلا
،ةقفسصلا نمسض لوخدلل نيحسشرملا

،ي˘كسسيدرا˘نر˘ب و˘كير˘˘يد˘˘ي˘˘ف :ا˘˘م˘˘ه
.يناغور يليينادو

ةيئانث ىلع هعيقوت دعب

«زريبسسلا» مجنب ديسشيو رتسسيل ىلع زوفلاب ديعسس وينيروم

ةلهذملا دتيانوي ةريسسم فقوت يسسليسشت

نأا ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘˘ق˘˘ت دا˘˘فأا
ةلحرم نيمأاتل ططخ˘ي شسو˘ت˘ن˘فو˘ج
يلاغ˘تر˘ب˘لا ه˘م˘ج˘ن ل˘ي˘حر د˘ع˘ب ع˘م
دقع دتميو ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
53ـلا بحاسص ودلانور ونايتسسيرك
فيسص ىتح شسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م ،ا˘ما˘ع
ن˘م ا˘مدا˘ق ه˘ل م˘˘سضنا ثي˘˘ح ،2202
،8102 ف˘ي˘سص ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
و˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ك» ع˘˘˘قو˘˘˘م بسسح˘˘˘˘بو

لبقتسسم نإاف ،يلاطيإلا «وتاكريم
شسي˘˘ل شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ع˘˘م ود˘˘لا˘˘نور
ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ح˘˘سضاو
اوأادب يلاتلابو ،«زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا»
،ه˘ل يو˘ق ل˘˘يد˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأا ى˘لإا ر˘ير˘ف˘ت˘لا را˘سشأاو
ءاهنإاو ،ليحرلا يف ودلانور ةبغر
ةياهن لبق شسوتنفوج عم هتريسسم
ع˘˘م شضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع

م˘ج˘ن ،ي˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘سس ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا
ىلإا لاقتنلل ،يزيلجنإلا لوبرفيل

مدقيو ،«يري˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا» فو˘ف˘سص
،«دليفنآا» يف ةعئار تايوتسسم ينام
بقل ةداعتسسل لو˘بر˘ف˘ي˘ل دا˘ق ثي˘ح
ىلإا ةفاسضإلاب ،يزيلجنإلا يرودلا
ي˘هو ،ىر˘خأا تلو˘ط˘ب3 قيق˘ح˘ت
ر˘˘بو˘˘سسلاو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
.ةيدنألل ملاعلا شسأاكو ،يبوروألا

لوبرفيل نم «نودلا» ليدب ددحي شسوتنفوج

لويدراوغ ةبغر قيقحتل شسوتنفوج عفدي زينيميخ

برد˘˘م و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج دا˘˘˘سشأا
قيرفلا م˘ج˘ن˘ب ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ه˘ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب كلذو ،ن˘˘ي˘˘ك يرا˘˘ه
ى˘ل˘ع «زر˘ي˘ب˘سسلا» زو˘ف ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث
نمسض ،ةفيظن ةيثلثب ،يتيسس رتسسيل
يرودلا نم73ـلا ةلوجلا تاهجاوم
وينيروم لاقو ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘ع
دقتعأا» :«شستروبسس ياكسس» ةكبسشل
نادنيرب ،ا˘ي˘ط˘ط˘خ ن˘يد˘ي˘ج ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأا

ذ˘ن˘م ل˘˘هذ˘˘م ل˘˘م˘˘ع مد˘˘ق  زر˘˘جدور
تقولا يف ينا˘ع˘ي ه˘ن˘كلو ،ه˘لو˘سصو
اذام فرعأا ،تا˘با˘سصإلا ن˘م ي˘لا˘ح˘لا
لكا˘سشم ن˘م ا˘ن˘ت˘نا˘ع˘م˘ل كلذ ي˘ن˘ع˘ي
هنأا فرع˘ن ا˘ن˘ك» :فا˘سضأاو ،«ة˘ل˘ثا˘م˘م
ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘˘ي
ةعرسسلاب عتمتن نأا انلواح ،تلقنتلا
انمق ،ةركلا عاجرتسسا دنع ةريبكلا
طو˘سش ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘˘م ةرو˘˘سصب كلذ˘˘ب
يناثلا طوسشلا يفو ،لوألا ةارابملا

ا˘˘ن˘˘جر˘˘خو تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ن˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سض
:ماهنتوت بردم ع˘با˘تو ،«ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا˘ب
ىمرملا شسراح مايقب امئاد جاتحت»
،ثدح ام وهو ةماه تايدسصتب كيدل

تلكرلا نم ديدعلا ىلع اولسصحت
ةروسصب ا˘نرود˘ب ا˘ن˘ع˘فادو ،ة˘ي˘ن˘كر˘لا

لل˘˘خ ة˘˘حار˘˘لا˘˘ب ا˘˘نر˘˘˘ع˘˘˘سش ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
نيفده انلجسس» :لسصاوو ،«ةارابملا

ادحاو ناك ثلاثلا فدهلاو ،انل نيماه

و˘ه ،ة˘ي˘لا˘ع ةو˘ج˘ب ن˘ي˘ك فاد˘هأا ن˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘سضفأا ن˘م د˘حاو
ن˘م ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ع˘ب˘ط˘لا˘ب م˘لا˘ع˘˘لا
نكلو ،نيمجاهملا ةنراقم بعسصلا
لك يف لسضفألا تكلتما ام امئاد

مجاهمك عئار وه ،هب تدجاوت يدان
،«د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘كو بعل˘˘˘كو فاد˘˘˘ه˘˘˘كو
عنسصت نأا بعسصلا نم» :لمكتسساو
ا˘م˘ل˘ك ن˘كلو ،كلذ ن˘م ل˘سضفأا ه˘ن˘˘م
،نيك نسسحت ام˘ل˘ك ق˘ير˘ف˘لا ن˘سسح˘ت
فر˘ت˘ح˘م و˘ه ،ا˘ن˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ر˘مألا

نأا نكمي لو ،ةزيمم ةروسصب لمعيو
وه ،كلذ نم لسضفأا ةروسصب بعلي
ظوظحم ما˘ه˘ن˘تو˘تو ،ع˘ئار م˘جا˘ه˘م
دعب قيرفلا لجسس نعو ،«هكلتماب
ه˘يزو˘ج لا˘ق ،طا˘سشن˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

كل˘ت م˘ه˘م˘لا ن˘م نا˘ك» :و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م
ةر˘ت˘ف ،ا˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ه˘نأا ي˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘سصلا
نيبعللو ،ان˘ل ةد˘ي˘ج تنا˘ك ة˘حار˘لا
تقو˘لاو ل˘م˘ع˘لا ع˘م ه˘نأا رو˘ع˘˘سشل˘˘ل
ن˘˘م» :م˘˘تأاو ،«رو˘˘ط˘˘ت˘˘ن نأا ن˘˘كم˘˘˘ي
يتلا قرفلا رثكأا نم اننأا حسضاولا

،ةرت˘ف˘لا كل˘ت ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا تد˘سصح
ي˘ف ءا˘ه˘نإل˘ل لا˘ت˘ق˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع نآلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،شسدا˘سسلا ز˘كر˘م˘لا
اننأا ةسصاخ بعسص رمأا وهو زوفلا
،مو˘سصخ˘لا ن˘م ا˘م ءي˘˘سش ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن
نأا ن˘كم˘ي ا˘م و˘ه ع˘با˘سسلا ز˘كر˘˘م˘˘لا
،نيرخآلا ىلع دامتعلا نود هققحن
˘ما˘ه و˘ه هرو˘ط˘ن ا˘مو ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘مو
.«لبقملا مسسوملل ةياغلل

ر .ق ^

يديردم غنيلÎسس
ماهكيب ىطخ ىلع

نأاب يزيلج˘نإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
رت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن ،غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس م˘ي˘حر
دقاعتلا نم ةياغلل اًبيرق تاب ،يتيسس
شسبل˘˘م˘˘لا تا˘˘˘كر˘˘˘سش ىد˘˘˘حإا ع˘˘˘م
غلبت ةيسسايق ةقفسص يف ،ةيسضايرلا

،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘˘م01
ل˘ي˘م ي˘˘ل˘˘يد ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
نيب ةكارسشلا كلت نإاف ،ةيزيلجنإلا
د˘ق ،شساد˘يدأا ة˘كر˘سشو غ˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سس
حوم˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ا˘ًسضيأا م˘ها˘سست
يف ديردم لايرل لاقتنلاب بعللا
يتلا شساديدأا تمهاسسو ،لبقتسسملا
ةيسضايرلا مق˘طألا ة˘عا˘ن˘سص ى˘لو˘ت˘ت
نم ديدعلا ماربإا يف ديردم لايرل
شضيبألا يدانلل ةريبكلا تاقفسصلا

،ا˘ًيو˘سس ا˘م˘ه˘نوا˘˘ع˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت لاو˘˘ط
د˘كأاو ،ما˘ه˘˘كي˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘يد ا˘˘هزر˘˘بأاو
ىلع ة˘سصير˘ح شساد˘يدأا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
د˘يرد˘م لا˘ير ى˘لإا غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس ل˘ق˘˘ن

دعب ةسصاخ ،يراجلا فيسصلا للخ
مجن عم طورسشلا لك ىلع قافتلا

نأا ررقملا نمو ،يتيسس رتسسسشنام
ةكرسش عم غني˘لر˘ت˘سس د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي
يتلا ،اًيلاح اهعم دقاعتملا شسبلملا
13 يف ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘عر˘ت

اًديج كردي ثيح ،يراجلا ةيليوج
يف ةديدجلا ةكرسشلا تمهاسس فيك
،ديرد˘م لا˘ير ى˘لإا ما˘ه˘كي˘ب لا˘ق˘ت˘نا

ةوطخ مامتإا يف غنيلرتسس بغريو
ثي˘˘ح ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا
بارتقا يف ةوطخلا كلت مهاسستسس
.ةريبك ةروسصب هملح قيقحت
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«ةبوعسص Ìكأا لاطبألا يرود»:غنوي يد
،غنوي يد يكنيرف يدنلوهلا يلودلا دكأا

زف˘ق ه˘ق˘ير˘ف نأا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘سسو بعل
وفيتروبيد ىلع زوفلا دعب مامألل ةوطخ
يد لاقو ،«اغيللا» ماتخ يف ،0‐5 شسيفلأا
ةفيحسص اهت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف غ˘نو˘ي
لسضفأا ًءادأا انمدق دقل» :ةينابسسإلا اكرام
نأا بج˘ي ن˘كلو ،د˘حاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ك مو˘˘ي˘˘لا
لا˘ط˘بأا يرود نأل ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘ت˘˘سسن
:فاسضأاو ،«ةبوعسص رثكأا نوكيسس ابوروأا
لسضفأا وه اًمئاد مسصخلا ىلع طغسضلا»
دقفن امدنع انك نايحألا شضعب يف ،ءيسش
رثكأا انحبسصأا دقل ،اًريثك طغسضن ل ةركلا
يرود ىلع زكرن نآلا اننكل ،نآلا اًميظنت
نأا ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘م˘لا ن˘م» :م˘تأاو ،«لا˘ط˘بألا
،ةقثلا دادرتسسل لكسشلا اذهب اغيللا يهنن
لسضفأاب لسصنسسو انناهذأا ةيفسصتب موقنسس

.«يلوبان دسض ةارابملل ةنكمم ةقيرط
لخدت «اروماز» ةزئاج
«اغيللا» خيرات اوتروك

شسراح ،او˘ترو˘ك و˘ب˘ي˘ت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا جو˘ت
يف زيمملا همسسوم ،ديردم لاير ىمرم
ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا
ي˘˘لود˘˘˘لا شسرا˘˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘غو ،«ارو˘˘˘ماز»
اذه لايرلا تايرابم رخآا نع ،يكيجلبلا
عم يكلملا لداعت تدهسش يتلا ،مسسوملا
،ه˘ت˘˘با˘˘سصإا بب˘˘سسب كلذو ،2‐2 شسيناغ˘ي˘ل
نإاف ،«تروبير رسشتيلب» ةكبسش بسسحبو
ل˘سضفأا˘ك «ارو˘ماز» ةز˘ئا˘ج˘ب زا˘ف او˘ترو˘ك
‐9102 م˘سسو˘م˘ب «ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘لا» ي˘˘ف شسرا˘˘ح
بحا˘سص او˘˘ترو˘˘ك تا˘˘ب ،كلذ˘˘بو ،0202
رفظي خيراتلا يف شسراح لوأا ،اماع82ـلا
،ةينابسسإلا ةمسصاعلا يبطق عم ةزئاجلاب
كابسش تلبقتسساو ،ديردم وكيتلتأاو لايرلا

،مسسوم˘لا راد˘م ى˘ل˘ع ا˘فد˘ه02 او˘ترو˘ك
امنيب ،ةارا˘ب˘م43 ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم لل˘˘خ
،ةبسسانم81 يف اه˘ت˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح
نيترم ةزئاج˘لا˘ب زو˘ف˘لا او˘ترو˘كل ق˘ب˘سسو
كلذو ،ديردم وكيتلتأا شصيمقب ،نيتيلاتتم
‐3102و3102‐2102 ي˘م˘سسو˘م ي˘ف
شسراح لوأا ،اوتروك حبسصأا امك ،4102
ذنم ،يكلملا قيرفلا نم ةزئاجلاب جوتم
جيوتت دهسش يذلا ،8002‐7002 مسسوم
.اهب شسايسساك ركيإا ينابسسإلا

لبق هيبعل رذحب نويل بردم
شسوتنفوج و يجسسايبلا يترابم

كيب˘م˘لوأا برد˘م ،ا˘ي˘سسرا˘غ يور ه˘جو
يتارابم لبق هيبعلل ريذحت ةلاسسر نويل
شسأاك يئا˘ه˘ن ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس شسيرا˘ب
بايإا يف يلاطيإلا شسوتنفوجو ،ةطبارلا
لاقو ،ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود
،ةحارسصب» يفحسص رمتؤوم يف ايسسراغ
كي˘ت˘ل˘ي˘سس ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسن ا˘˘ن˘˘ك
،1‐2 نم ر˘ب˘كأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب يد˘ن˘ل˘ت˘كسسلا

انكابسش زازتهل ةياغل˘ل د˘ي˘ع˘سس ي˘ن˘ن˘كلو
بردملا فاسضأاو ،«نيفدهب مدقتلا دعب
شصرفلا نم ديدعلا انردهأا دقل» يسسنرفلا
انققح نكل ،يناثلا طوسشلا يف ةدكؤوملا
يعانتقا مغر ،ءاقللاب زوفلا وهو ،مهألا
دقتناو ،«اسضيرع ارا˘سصت˘نا ا˘ن˘ع˘سضأا ا˘ن˘نأا˘ب

ءطبلا ءادألا باع» لئاق هيبعل ايسسراغ
نل كلذ ،مونلاب كرعسشت ةجردل ديدسشلا
ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ب ا˘˘حو˘˘˘م˘˘˘سسم نو˘˘˘كي

لب ،نامر˘ي˘ج نا˘سس شسيرا˘بو شسو˘ت˘ن˘فو˘ج
متأاو ،«ةسسارسشو ةوق رثكأا نوكن نأا بجي
ءادأا ن˘˘˘ع شضار» ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت يدور
ةبسسانم ةغيسص دجن نأا بجيو ،قيرفلا
ةرو˘ط˘خ يدا˘ف˘ت˘ل تا˘حا˘سسم˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ل
دسض نويل بعليو ،«موسصخلا يمجاهم
يف يراجلا ةيليوج13 موي يج شسإا يب
شسو˘ت˘ن˘فو˘ج ه˘جاو˘ي م˘ث ،شسأا˘كلا ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
توأا7 موي لاطبألا يرود يف يلاطيإلا
زاف يسسنرفلا قيرفلا نأاب املع ،لبقملا
.در نود فدهب اباهذ

زي‡ يبهذ مقرب درفني شسومار

لاير عفادم ،شسومار ويجريسس قرط
يرود˘˘لا خ˘˘يرا˘˘˘ت باو˘˘˘بأا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
يف ،شسيناغيل كابسش زهب ينابسسإلا

دئاق ،ةقباسسملا ماتخ يف امهتارابم
مدقتلا فده زارحإا يف حجن لايرلا
ةيادب ىلع قئاقد9 رورم دعب هقيرفل
،ةنقتم ةيسسأار ةبرسض ربع ،ةارابملا

،تايئاسصحإلل «اتبوأا» ةكبسشل اًقفوو
يف اًيسسايق اًمقر ققح شسومار نإاف
اذه11ـلا هفدهل هلوسصوب ،«اغيللا»
يأا حاجن مدع ىلإا تراسشأاو ،مسسوملا

اًفده11 ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف ر˘خآا ع˘فاد˘˘م
ءانثتسساب ،12 نرقلا ةيادب ذنم اغيللاب
ي˘لود˘لا زوا˘˘ج˘˘ت ،كلذ˘˘بو ،شسو˘˘مار
،اينريب ونا˘يرا˘م ه˘ن˘طاو˘م ي˘نا˘ب˘سسإلا
يفاتيخ عم فادهأا01 لجسس يذلا
،اغيل˘لا ي˘ف6002‐5002 مسسو˘م˘ب

لوسصولا يف اًسضيأا شسومار حجن امك
هتريسسم رادم ىلع001ـلا هفده ىلإا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘ب ،ة˘˘يد˘˘نألا ع˘˘˘م
ينابسسإلا عفاد˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سسو«ا˘كرا˘م»
،ةيليبسشإا شصيمقب فادهأا3 ليجسست
ع˘م ا˘ًفد˘˘ه79 زر˘˘˘ح˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ىلوألا هتيوئم غلبيل ،«يغن˘ير˘ي˘م˘لا»
كلذبو ،يفيدهت˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
اًفده121 شسو˘˘مار ىد˘˘ل ح˘˘ب˘˘سصي
هد˘˘ي˘˘سصر ة˘˘فا˘˘سضإا د˘˘˘ن˘˘˘ع ،لا˘˘˘م˘˘˘جإا
.اينابسسإا بختنم عم يفيدهتلا

نيعوبسسأ’ ةحأر ةرتف نم هوبع’ دافتسسأ نأأ دعب

ىربكلا ةكرعملل نادعتسسي غيزبيلو نرياب

اثلاث وكيتلتأاو ..يبوروألا يرودلل ةطانرغو داديسسوسس

لاير بردم ،ناديز نيدلا نيز ربع
هقيرف هققح امب هتداعسس نع ،ديردم
بقلب جيوتتلا اميسس ل ،مسسوملا اذه
،43ـلا ةر˘م˘ل˘ل ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا

اغيللاب هتايرابم رخآا لايرلا شضاخو
هراد رقع يف شسيناغيل عم لداعت ذإا
78 ى˘˘لإا هد˘˘ي˘˘سصر ع˘˘فر˘˘ي˘˘˘ل ،(2‐2)
ريخألا طوبه ي˘ف ا˘ًب˘ب˘سست˘م ،ة˘ط˘ق˘ن
بردملا ثدحتو ،ةي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘ل˘ل
بقع يفحسص رمتؤوم يف ،يسسنرفلا
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي» :ا˘ًل˘ئا˘ق ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
،مسسوملا لاوط هانق˘ق˘ح ا˘م˘ب د˘ع˘سسن
يف ركفنو حاترن نأا يغبني نآلاو
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م˘˘˘عو ،«لا˘˘˘ط˘˘˘بألا يرود

زواج˘ت ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ةرد˘ق˘ب ن˘مؤو˘ي
‐1) ةميزهلا مغر ،يتيسس رتسسسشنام
رود باهذ باسسحل ،اينابسسإا يف (2

ةظحللا ىتح لتاقنسس» :لاق ،61ـلا
ى˘ل˘ع دد˘سش ناد˘يز ن˘كل ،«ةر˘ي˘˘خألا
كلت نع اًينهذ هيبعل لسصف ةيمهأا
،ما˘˘˘يأا ة˘˘˘ع˘˘˘سضب˘˘˘ل ،ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا هدا˘ع˘ب˘ت˘˘سسا شصو˘˘سصخ˘˘بو
،لي˘ب ثيرا˘غو ز˘ي˘غ˘يردور شسي˘ما˘خ
،اغيلل ةيماتخلا ةارابملا ةمئاق نم
ءاج هرارق نأا يسسنرفلا بردملا دكأا

مسسوم لوحو ،طقف ةينف بابسسأل
،ششتيفوي اكول ،يبر˘سصلا ه˘م˘جا˘ه˘م
لاز امو ةبهوملا كلمي هنإا» :باجأا
هل اًدقعم اًمسسوم ناك هنكل ،اًباسش
ام ىرنسسو ،هب قثأا يننأا لإا ..انلو
.«لبقملا مسسوملا يف ثدحيسس

لا˘ير ،يازو˘نا˘ي نا˘ند˘ع ل˘يد˘ب˘لا ح˘ن˘م
عم1‐1 لدا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا داد˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘سس
ماتخ يف ،ديردم وكيتلتأا هفيسضتسسم
للتحا ن˘م˘سضي˘ل ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا
يرود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لاو شسدا˘سسلا ز˘كر˘م˘˘لا
د˘ي˘˘سصر لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘فرو ،ي˘˘بوروألا
زكرملا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن07 ىلإا و˘كي˘ت˘ل˘تأا
نع ةطقن71 قرافب ارخأاتم ،ثلاثلا

نع ةطقن21و لطبلا ديردم لاير
يثلثلا لهأاتو ،ف˘ي˘سصو˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
بنا˘˘ج˘˘ب ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ى˘˘˘لإا
ىلع0‐1 ر˘سصت˘نا يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘˘ب˘˘سشأا
مغر عبارلا زكرملا يف تبثو ،ايسسنلاف
،07 وكيتلتأا عم طاقنلا يف هيواسست
وابليب كيتلتأا هفيسض ةطانرغ قحسسو
ادعقمو ،عباسسلا زكرملا نمسضيل0‐4
يرودلا تايفسصتل يناثلا رودلا يف
وداد˘لو˘سس و˘تر˘بور ح˘ن˘مو ،ي˘بوروألا

لبق ،92 ةقيقدلا يف ةطانرغل مدقتلا
شساتريوب وينوطنأا نم لك فيسضي نأا

وروتنوم ليخنأاو زيدنانرف شسولراكو
عفريل يناثلا طوسشلا يف فادهأا ةثلث
قبسسو ،ةطقن65 ىلإا هديسصر قيرفلا
شسماخلا ز˘كر˘م˘لا لا˘يرا˘ي˘ف ن˘م˘سض نأا

يرودلاب تاعومجملا رودل لهأاتلاو
0‐1 يفاتيخ طقسس اميف ،يبوروألا
ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ل˘سشف˘ي˘ل ي˘ت˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل ما˘˘مأا
ن˘ما˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘حا ذإا ،ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘˘ل
ن˘˘م نا˘˘كو ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن45 د˘ي˘˘سصر˘˘ب
لهأا˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب بهذ˘ت نأا شضر˘ت˘ف˘م˘لا
ز˘ئا˘ف˘ل˘ل ي˘بوروألا يرود˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا
بحا˘سص ن˘كل ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا كل˘م شسأا˘˘كب
امدعب اهيل˘ع ل˘سصح ع˘با˘سسلا ز˘كر˘م˘لا

،وابليب كيتلتأاو داديسسوسس لاير بلط
ىتح ةهجاوملا ليجأات ،يئاهنلا افرط
ع˘سسو˘ب ح˘ب˘سصي˘ل ل˘ب˘ق˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ملحأا تداكو ،رو˘سضح˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ي˘بوروألا يرود˘˘لا ي˘˘ف داد˘˘ي˘˘سسو˘˘سس
،ةدحاو ةطقنل هجاي˘ت˘حا م˘غر ،ر˘خ˘ب˘ت˘ت

بعكب ةركلا اتاروم ورافلأا أايه امدنع
دنع كابسشلا زهيل يكوك ىلإا مدقلا

قئاقد3 لبق نكل ،ةعاسس فسصن رورم
لداع˘ت˘لا يازو˘نا˘ي كردأا ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ن˘م
ى˘لإا داد˘ي˘سسو˘سس ل˘هأا˘ت˘ي˘ل ةر˘ح ة˘ل˘كر˘ب
لو˘نا˘˘م˘˘يإا لا˘˘قو ،ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا
نيب» :دادي˘سسو˘سس برد˘م ،ل˘ي˘سساو˘غ˘لأا
اهلعفنسس اننإا نيبعلل تلق نيطوسشلا

ةقيقدلا يف انلجسسو ،08 ةقيقدلا يفو
نام˘يإلا ن˘ع ف˘قو˘ت˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا .68
ز˘كر˘م˘لا لل˘ت˘حا˘ب ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا .كلذ˘˘ب
:فا˘سضأاو ،«لد˘ع˘لا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت شسدا˘˘سسلا
اذه لثم بيردتب ريبك رخفب رعسشأا»
،ا˘بوروأا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لاو ع˘ئار˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

.«كلذ اهب انلعف يتلا ةقيرطلا ببسسبو

«شسيماخو ليب تدعبتسسا اذهلو ..يتيسسلا مامأا لتاقنسس »:ناديز

غيزبيل و خنوي˘م نر˘يا˘ب ا˘ق˘ير˘ف ي˘ه˘ن˘ي
ةلوطبل دادعتسسلل أادبلا و امهيتلطع
يذلا تقولا يف ،ابوروأا لاطبأا يرود
شسيئرلا هغينيمور زنياه لراك هيف رذح
قيرفلا نأا نم يرافابلا يدانلل يذيفنتلا
ملح قيقحت لبق ليوط اراوسشم هرظتني
رذ˘حو ،ىر˘خأا ةر˘م ة˘ي˘ثل˘ث˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا

ةوسشنلا نم ةلاح كانه لازل» هغينيمور
زوف˘لا د˘ع˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ط˘سسو ةد˘ئاز˘لا
ل˘سصحو ،«شسأا˘كلاو يرود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ب

دعب نيعوبسسأا ةحار ىلع نرياب وبعل
موي31ـلا ةرملل ةيلحملا ةيئانثلا دسصح
يذلا تقولا يف ،يراجلا ةيليوج41
موي هل ةارابم رخأا غيزبيل هيف شضاخ
م˘˘˘سسو˘˘˘م ى˘˘˘ه˘˘˘نأا ثي˘˘˘ح ناو˘˘˘ج72
،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ا˘ج˘ي˘ل˘سسد˘نو˘˘ب˘˘لا

نيب˘عل˘لا عا˘سضخإا نا˘ق˘ير˘ف˘لا مز˘ت˘ع˘يو
فسشكلا تارابت˘خاو ة˘ي˘ب˘ط شصو˘ح˘ف˘ل

ادغ د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ن˘ع
ءار˘جإا˘ب نر˘يا˘ب عر˘سشي نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ن˘ثإلا

ىتح تنرتنإلا ربع ةيبيردت شصسصح
ل˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا تاداد˘ع˘ت˘سسلا
رود با˘يإا ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘سسل˘ي˘˘سشت
نماثلا موي لاطبألا يرودل رسشع ةتسسلا

ىلع نرياب قوفتو ،لبقملا توأا نم
ندنل يف اباهذ ءاسضيب ةيثلثب يسسليسشت
ةمهملا ممتي نأا يرافابلا يدانلا لمأايو
شضو˘˘خ˘˘ل ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ى˘˘لإا ر˘˘فا˘˘سسي نأاو
اهراودأا ماقت يتلا ةرغ˘سصم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ىلإا نرياب لهأات لاحو ،ةدحاو ةارابم نم
نم زئافلا هجاويسس هنإاف ةينامثلا رود
ي˘لو˘با˘نو ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل
يف توأا41 موي ةنوبسشل يف يلاطيإلا
ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا دو˘ع˘سصلا و˘ح˘˘ن ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

رهسشلا ن˘م32 موي جيوت˘ت˘لا ة˘سصن˘م˘ل
ىلع يسسليسشت لسصحي نلو ،لبقملا

تايلاعف رارمتسسا لظ يف ركذت ةحار
رهسشلا ةياهن ىتح يزيلجنإلا يرودلا
ل˘˘ث˘˘م˘˘ي كلذ نا˘˘ك ءاو˘˘سسو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ليفك تقولا لاؤوسس وهف ل مأا ةيلسضفأا
بردم كيلف زناه نكل ،هنع ةباجإلاب
يف تءاج ةحارلا ةرتف نأا دقتعي نرياب
قيرفلا» كيلف لاقو ،هيبعل ةحلسصم
ةمهملا رومألا ىلع زيكرتلا هناكمإاب

ةثلث غلبت ةرتفل ريسصقلا ىدملا ىلع
ر˘مألا˘ب ة˘يارد ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ،ع˘ي˘˘با˘˘سسأا

ةلحرملا أادبن نأا ديرن ،ةمهملل دعتسسمو
،«ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ن˘م ة˘م˘سسا˘ح˘لا

ةيلاخ ةريسسم للخ ةرم91 نرياب زافو
ذنم ةارابم نيرسشعل تدتما مئازهلا نم
عيمجب زاف هنأا امك0202 ماع ةيادب
ذنم اهسضاخ ي˘ت˘لا ر˘سشع˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ايناملأا يف يوركلا طاسشنلا فانئتسسا
زاف هنوكو ،يسضاملا يام فسصتنم يف
بختن˘م ع˘م4102 لا˘يد˘نو˘م بق˘ل˘ب
،دعاسسملا بردملا بسصنم نم ايناملأا
شصخسش يأا نم رثكأا كردي كيلف نإاف
هذه لثمل نيبعللا دادعإا ةيفيك رخأا
،ةدحاو ةارابم نم ماقت يتلا تاهجاوملا

يلوسس شسلكين عفادملا لسصحي ملو
بيردتلا لسصاوي ثيح ةحار ةرتف ىلع
ةيوق ةباسصإا نم ارخؤوم هتدوع عم
ذنم بعلملا نع هتدعبأا ةبكرلا يف
حانجلا أاد˘ب ا˘م˘ك ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
قيرفلا ع˘م بيرد˘ت˘لا ي˘نا˘سس يور˘ي˘ل
يرافابلا يدانلل هلاقتنا دعب لعفلاب
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق
هرودقمب نوكي نل نكل يزيلجنإلا
نم ىقبت اميف قيرفلا عم ةكراسشملا
هبناج نم غيزبيل ،ةيراقلا ةلوطبلا

ينريف وميت هفاده دوهجل دقتفيسس
نم ةيادب يسسليسشت ىلإا لقتنا يذلا
غناوه هليدب نكل ،لبقملا مسسوملا

يدانلل احاتم نوكي نل ناسشت يه
لهأاتو ،ةيلاحلا ةرتفلا يف يناملألا

ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود˘ل ل˘ع˘ف˘لا˘ب غ˘يز˘ب˘يل
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ه˘جاو˘˘ي ثي˘˘ح ي˘˘بوروألا

حا˘˘طأا يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا د˘˘˘يرد˘˘˘م
بقللا لماح يزيلجنإلا لوبرفيلب
ل˘ه˘ت˘سسيو ،ر˘سشع ة˘˘ت˘˘سسلا رود ن˘˘م
ة˘˘سصح˘˘ب ه˘˘تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا غ˘˘يز˘˘ب˘˘˘يل
ءا˘ع˘برألا مو˘ي ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘ي˘ب˘˘يرد˘˘ت
نامسسلغان نايلو˘ج لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

قيرفلا شضوخ لبق غيزبيل بردم
ىف قلطإلا ىلع هل ةارابم لوأل
ة˘يرا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود
نع اريثك ريغتت نل تادادعتسسلا»
.«يسضاملا ماعلا



23ـلإ هدÓيم ديع عم انمإزت
 زتيم يف بعل نسسحأا بقلب جوتي اجديكوا
زتيم يدان شسراحو يرئازجلا يلودلا اجديكوا ردنسسكلا لسصحت

.9102/0202 مسسومل هقيرف عم بعل  نسسحأا بقل ىلع يسسنرفلا
يف بعل نسسحأاك ريتخا اجديكوا نأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تفسشكو

نيذلا زتيم ريهامجل ريبكلا فارتعلا دعب اذه ءاجو ،مسسوملا اذهل قيرفلا
يرودلا تايرابم عيمج يف همدق يذلا دودرملا بقع شسراحلل اوتوسص
69 نم رثكأل هيدسصت دعب1 غيللا يف هقيرف ءاقب يف ريبك لكسشب مهاسسو
ردنسسكلأا يمسسرلا اهعقوم ىلع زتيم يدان ةرادإا تأانهو.ةمسساح ةرك
بعل نسسحأا بقلل هلين يتبسسانمب ينطولا بختنملا شسراح اجديكوا

 .23 هدليم ديعبو
جاحلب اصضر

1202 فيصص يهتني رصضخلإ طصسو دقع
نحنو40 كلاسشل يمتني بلاط نب» : شسورب

 «هبلاطم راظتنا يف
نب ليبن هبعل ةيعسضو لسساكوين يدان بردم شسورب فيتسس حسضوأا

ةفاحسصلل شسورب لاقو.يزيلجنإلا قيرفلا عم يرئازجلا يلودلا بلاط
نم هنا دقتعأا لو يناملألا هكلاسش يدان عم طبترم بلاط نب» :ةيزيلجنإلا
ءارجإا انيلع بجي هنأل ،لبقملا عوبسسألا يف هلبقتسسم مسسح نكمملا

انررق نحنف انل ةبسسنلابو ،مهبلاطم ةفرعمل رخآلا فرطلا عم تاسضوافم
ةراسشإللو.«هقيرف نم درلا رظتننو رخآا رهسشل قيرفلا فوفسص يف هئاقب
هكلاسش يدان عم د˘ق˘ع ه˘ط˘بر˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن نإا˘ف
 .1202 فيسص ةياغ ىلا دتمي يناملألا

جاحلب اصضر
 يدوعصسلإ يرودلإ يف رصضخلإ صسراح ـل رخآإ مصسوم

 دئارلا عم هدقع ددجي ةخود
دئار˘لا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م هد˘ق˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘خود ن˘يد˘لا ز˘ع دد˘ج

دئارلا ةرادإا تنلعأاو.اهيلع قفتملا ةرتفلا ءاهتنا بقع ةنسس ةدمل يدوعسسلا
دهف شسيئرلا نأا «رتيوت» يف يمسسرلا اهعقوم ربع نينثإلا شسمأا لوأا
شسراحلا ىقبيسسو ينطولا بختنملا شسراح ةخود دقع ددج عوطملا
ديدجت نإاف ةقوثوم رداسصم بسسحو.لبقملا مسسوملا يف قيرفلل لوألا
دكأا يذلا «يسساه كينسسيب» بردملا نم بلطب ءاج ةخود دقعل دئارلا

قلأات امدعب ،قيرفلا رارقتسسا ىلع ظافحلل يرئازجلا هسسراح ءاقب ةرورسض
.يدوعسسلا يرودلا شسارح نسسحأا نيب نم ربتعاو ،مسسوملا اذه اريثك
يف يدوعسسلا دئارلا ىلإا مسضنا يرئازجلا يلودلا ةخود نيدلا زع نأا ركذي

 .نيمسسومل دتمي دقعب دحأا يدان نم امداق8102 فيسص
جاحلب اصضر

 ةباصصإلإ نم هتدوع ببصسب كراصشي مل رصضخلإ حانج

 ينانويلا يرودلاب جوتي ينادوسس
يدان بعل يرئازجلا يلودلا بعللا ينادوسس لله يبرعلا جوت

هيدان قوفت امدعب مسسوملا اذه يرودلا بقلب ينانويلا شسوكايبملوأا
ينادوسس كراسشي ملو.ةفيظن ةيثلثب انيثأا كيأا ىلع يسضاملا دحألا ةرهسس
لفتحا هنأا لإا ،ىسضم تقو يف اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا ببسسب ءاقللا يف
يدانلل ةعسسوملا ةمئاقلا نمسض ناك هنا امب ،بقللاب جيوتتلاب هيدان عم
عم مسسوملا اذه ءاقل91 يف كراسش دق ينادوسس ناكو اذه.ينانويلا
5 حنمو ،فادهأا7 اهللخ لجسس شضيبألاو رمحألا نينوللا باحسصأا
نييرئازجلا نيبعللا ةم˘ئا˘ق ى˘ل˘ع ،ي˘نادو˘سس ع˘بر˘تو.ةمسساح تاريرم˘ت
بعل لسصحو ،ةيبوروألا تايرودلا فلتخم يف باقلألل ادسصح رثكألا

يف دحاو بقلو ،شسوؤوك4 ،تلوطب5 ،باقلأا01 ىلع فلسشلا ةيعمج
بقللا دسصحل حسشرم يرئازجلا بعللا تابو اذه ،ربوسسلا شسأاك ةسسفانم
 .شسوكايبملوأا هيدان ةقفر ،نانويلا شسأاك يئاهن بعليسس هنأا امب11ـلا

ب.م.يرصسيإإ
 «ويصشتلاكلإ» نم53ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

 ولوسساسس ةهجاوم يف مويلا نليملا دوقي رسصان نب
يدان ناديم طسسو ينطولا بختنملا مجن رسصان نب ليعامسسإا نوكيسس

يف ريخألا اذه بعلم ىلع ولوسساسس يدان ةهجاوم عم دعوم ىلع نليم
شسأاك يف بعل لسضفأا ثحبيو.يلاطيإلا يرودلا نم53ـلا ةلوجلا راطإا
،مويلا زوفلل هقيرف ةدايق للخ نم ديدج قلأات نع9102 ايقيرفإا ممأا

هفادهأا لوأا ىلع ةيسضاملا ةلوجلا يف مسصب امدعب اددجم ليجسستلاو
يلوبميإا بعل كراسشي نأا رظتنملا نمو اذه.«يدرابمللا» يدانلا شصيمقب
ةيسساسسألا زئاكرلا نم تاب هناو اميسسل ،مويلا ةهجاوم يف ايسساسسأا قباسسلا

يرودلل ةرسشابم لهأاتلا ظوظح عفرل ديدج زوفل يدانلا ةدايق لمأا ىلع
 .ديدجلا مسسوملا يف يبوروألا

ب.م.يرصسيإإ
 يعيبطلإ بصشعلإ عصضول ىرخأإ ةحنم

ةئيهت ةداعإل رانيد نويلم081 شصيسصخت
 نارهوب ةنابز دمحأا ديهسشلا بعلم

ةئيهت ةداعإل رانيد نويلم081 ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تسصسصخ
2202 ةيطسسوتملا باع˘لألا نا˘سضت˘حل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘نا˘بز د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘م
اذه تسصسصخ اهنأاب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تفسشكو.نارهوب ةررقملا
ةسشاسشو ،ةينورتكلا باوبأا بيسصنتب كلذو بعلملا ةئيهت ةداعإل غلبملا

ةفاسضإلاب ةيفرسشلا ةسصنملاو شسبلملا رييغت فرغ ميمرت ةداعإاو ةقلمع
ةيادب ررقم˘لا ن˘م ةرازو˘لا بسسحو.ة˘فا˘ح˘سصل˘ل د˘يد˘ج ز˘كر˘م ع˘سضو ى˘لإا
ناسضتحاب ةينعملا قفارملا نم دعي هنأل لجاعلا بيرقلا يف لاغسشألا
ةسصسصخم ىرخأا ةحنم نم بعلملا ديفتسسيسسو ،طسسوتملا رحبلا باعلأا

 .يعيبطلا بسشعلاب ناديملا ةيسضرأا ةئيهت ةداعإل
جاحلب اصضر
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ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تلا عر˘˘سش
نيدلا ريخ ةدايقب مدقلا ةركل
لا˘˘˘˘˘˘˘˘سسرإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘˘˘سشطز
ة˘˘˘يد˘˘˘نأل˘˘˘ل تارا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا

اه˘ئ˘ل˘م ل˘جا ن˘م تا˘ط˘بار˘لاو
م˘سسو˘م˘لا ر˘ي˘˘سصم د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ةرازو تسضفر امدعب ،يلاحلا
دقع ةركف ةسضايرلاو بابسشلا
.ةيئانثتسسلا ةماعلا ةيعمجلا

يلاردي˘ف˘لا بت˘كم˘لا نا˘كو
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تل˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
مايألا يف عمتجا دق «فافلا»
ةيعسضولا ةسساردل ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ر˘ي˘سصم د˘يد˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
متيسس يتلا ةقيرطلاو مسسوملا
ةردقلا مدع لظ يف اهدامتعا

نأا لإا ،مسسوملا لامكإا ىلع
ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا اورر˘˘ق ءا˘˘سضعألا

نم ةيئانثتسسا ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
تاحارتقلا يف لسصفلا لجأا
 .ةيدنألا اهتمدق يتلا ةثلثلا

ةحاتم تإرايخ3
 تاطبإرلإو ةيدنأÓل

تاطبارلاو ةيدنألا كلمتو
ا˘ه˘ل ع˘بار ل تارا˘ي˘خ ة˘˘ثل˘˘ث

لوألا رار˘ق˘لا نو˘كي˘سس ثي˘˘ح
م˘سسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا را˘ي˘˘ت˘˘خا و˘˘ه
رايخلا نأا نيح يف ،يلاحلا
طو˘ق˘سسلا ءا˘غ˘لإا و˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

مسسقلا نم قرف4 دوعسصو
ل˘˘ك ن˘˘ع قر˘˘˘ف8و ي˘نا˘ث˘لا

يناثلا مسسق˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
وه ثلا˘ث˘لا را˘ي˘خ˘لا ا˘مأا ،ةاو˘ه
فقوت دنع بي˘تر˘ت˘لا دا˘م˘ت˘عا
ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
قر˘˘ف˘˘لا دو˘˘ع˘˘سصو طو˘˘˘ق˘˘˘سس
يف ي˘لا˘ح˘لا بي˘تر˘ت˘لا بسسح
 .تاطبارلا لك

ةرإزولإ صضفر :لولهب
ةراصشتصسلإ وحن انعفد
نع نلعنصسو ةيباتكلإ
ةقداصصم دعب جئاتنلإ

 يلإرديفلإ بتكملإ
وسضع ،لولهب رامع دكأا

نأا ،ي˘˘لارد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا
ةراسشتسسل˘ل ه˘ج˘ت˘ت ،«فا˘ف˘لا»
ريسصم يف لسصفلل ةيباتكلا
ح˘˘سضأاو ،يور˘˘كلا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف لو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب

ةرازو شضفر» :ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘سص

د˘ق˘ع˘ل ة˘سضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
ةيئانثتسسلا ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا
،ةيباتكلا ةراسشت˘سسل˘ل ا˘ن˘ع˘فد
اذ˘ه ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘ه˘ل˘سسر˘ن˘˘سسو
تاطبارلاو ةيدنألل عوبسسألا
،«م˘سسو˘م˘لا ر˘ي˘سصم د˘يد˘ح˘ت˘ل
مل يلارديفلا بتكملا» :متخو
شصو˘سصخ˘ب ه˘ف˘قو˘م م˘˘سسح˘˘ي
جئاتنلا نع نلعنسسو ةلوطبلا

ل˘ب˘ق ي˘ئا˘سضق ر˘سضح˘م ر˘ب˘˘ع
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا
 .«يلارديفلا بتكملا

ىلع نوطخاصس راصصنألإ
 يدانلإ ةرإدإإ

ىلع رسصي يليلب
ةدوعلاو ليحرلا

 ابوروأا ¤إا
ي˘ل˘يل˘ب ف˘سسو˘ي ط˘˘ل˘˘خأا

بعلو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
تا˘با˘سسح يدو˘ع˘سسلا ي˘ل˘هألا
رار˘سصإلا بق˘ع ه˘ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأاو.ةفئاسصلا

يليلب نأا ةيدوعسس ةيفحسص
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘سصي لاز˘ي ل ي˘ن˘طو˘لا
يف يلهألا يدان نم ليحرلا
بق˘ع ،يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
تثدح يتلا ةريبكلا لكاسشملا
ةنوآلا يف قيرفلا ةرادإا عم هل
ةدوعلا لسضفي وهو ،ةريخألا
نم ةيبوروألا تايرودلا ىلإا

ردسصم˘لا شسف˘ن د˘كأاو.ديدج
نم ربخلا اذه عامسس دعبو هنأا

ةرسشابم حار يل˘هألا رو˘ه˘م˘ج
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ ل˘˘˘ك بسصي
را˘˘سصنأا ا˘˘هار˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا ةرادإلا
يف لوألا بب˘سست˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘˘م ةردا˘˘غ˘˘م
نأا مهل نيبت  ام دعب ةسصاخ
ل˘ع˘سشم ن˘ب رو˘سصن˘م ر˘˘ي˘˘مألا
قيرفلا ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا فر˘سشم˘لا
.ليحرلا يف رخآلا وه ركفي
ىلإا ءاج يليلب نإاف ةراسشإلل
وتاكريم˘لا ي˘ف ي˘ل˘هألا ق˘ير˘ف
هقلأات دعب يسضاملا يفيسصلا
يسسنوتلا يجرتلا عم ريبكلا

يف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘مو
دقعب هعم طبتراو رسصم ناك
ريخألا نكل ،تاونسس3ةدمل
ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
 .بعللا تايناكمإا

جاحلب اصضر

دئاق زرحم شضاير اهاقلت ةعجوم ةبرسض
يتيسس رتسسسشنام يدان مجن ينطولا بختنملا
ةركلا ةزئاج ءاغلإا دعب مسسوملا اذه يزيلجنلا
.مسسوملا اذه ةيبهذلا

ةيسسنرفلا «لابتوف شسنارف» ةلجم تفسشكو
،6591 ذ˘ن˘م ةر˘م لوأل ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘ع
نم ينطولا بختنملا مجن مرحتسس يلاتلابو
قلأات هناو اميسسل ةيبهذلا ةركلا ىلع عارسصلا
يرودب جيوتتلا لاح يفو مسسوملا اذه ةدسشب
دجاوتلا يف ايقيرفإا لطب ظوظح نإاف لاطبألا
ةعفترم نو˘كت˘سس تنا˘ك ة˘مد˘ق˘ت˘م ز˘كار˘م ي˘ف
 .ةياغلل

هئÓمزو زرحم رذحي لويدرإوغ
 لايرلإ ةعقوم لبق

ينطولا بختنملا دئاق زرحم شضاير ىقلت
ةقفر ةعذل تاداقتنا يتيسس رتسسسشنام مجنو
ينابسسإلا ينقتلا لويدراوغ فرط نم هئلمز
داحتإلا شسأاك يئاهن فسصن نم ءاسصقإلا دعب
نيفد˘ه ع˘قاو˘ب لا˘ن˘سسرأا د˘ي ى˘ل˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
.نيفيظن

ريذحت ةلاسسر ينولاتاكلا بردملا ثعبو
شسأا˘كلا ة˘سسفا˘˘ن˘˘م ع˘˘يدو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب  ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘ل

ةهجاوم مهرظتنت زرحم قافر نأاو اسصوسصخ
رودلا بايإا نمسض ديردم لاير مامأا ةبعسص
ثيح ،ابوروأا لاطبأا يرود نم يئاهن نمثلا

اذإا ،ةيرقبع يأل جاتحي ل رمألا»:لئاق حرسص

نوكيسسف ديردم لاير مامأا ةقيرطلا هذهب انبعل
،انئادأا نم عفرن نأا انيلع»:عباتيل ،«ايثراك رمألا

انل ةسصرف رخآا يف ديردم لاير هجاونسس اننأل
لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.«ابوروأا

˘ما˘مأا ا˘ي˘سسا˘سسأا كرا˘سش «زور˘˘ح» نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةقيقدلا يف نيدوف هليمزب لدبتسساو لانسسرأا

ىلع رثأا ام وهو ،ابسضاغ جرخي هلعج ام86
 .عيمجلا ةداهسشب حسضاو لكسشب قيرفلا ءادأا

مامأإ زرحم ءإدأإ دقتنت «بيكيل»
 لانصسرأإ

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ته˘˘جو
دئاق زرحم شضايرل ةجهللا ةديدسش تاداقتنا
بحاسشلا هجولا ةيفلخ ىلع ينطولا بختنملا
يئاهن فسصن يف لانسسرأا مامأا هب رهظ يذلا
.شسأاكلا

دقتفا ايقيرفإا لطب نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
بردملا لعج ام بحاسش هجوب رهظو ،ةبغرلا
رمع نم ركبم تقو يف هرييغت ررقي ينابسسلا
.ءاقللا

د˘عو˘م ى˘ل˘ع ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن نو˘كي˘سسو اذ˘ه
راطإا يف دروفتاو دينعلا ةهجاوم عم مويلا
يزيلجنلا يرودلا نم ةريخألا لبق ام ةلوجلا
 .زاتمملا

ب.م.يرصسيإإ/طيمز.ع

ةجردلا ى˘لإا ي˘لا˘ط˘يإلا لا˘ب˘سس يدا˘ن ط˘ق˘سس
ي˘ف ط˘سشن˘ي يذ˘لاو »ب ير˘˘ي˘˘سسلا» ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

دعب يرئازجلا يلودلا شسراف دمحم هفوفسص
.ايسشيرب مامأا فدهل نيفدهب هقيرف ةراسسخ

نع هبايغ ينطولا بختنملا عفادم لجسسو
اهل شضرعت يتلا ةباسصإلا ةيفلخ ىلع ءاقللا
يفاعتلل جلع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ي ثي˘ح ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘ق
دجاوتيو ،ىهتنإا دق همسسوم نأا ودبي يذلاو
ةطقن91ـب بيترتلا ملسس رخآا يف لابسس يدان
ةيناثلا ةجردلا يرودل ايمسسر طقسس يذلاو

.مسسوملا ةياهن نم ةلماك تلوج شسمخ لبق
ن˘م˘سض ل˘˘خد˘˘ي شسرا˘˘ف نأا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘ت

ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تا˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
يدان اهزربأا لبقملا مسسوملا همسضب ةمتهملا
يذلا نليم رتنأل ةفاسضإلاب انيتنرويف ،ونيروت

«رسضخلا» عفادم عم دقاعتلا كسشو ىلع ناك
اهل شضرعت يتلا ةباسصإلا لول يسضاملا يفناج
.ةقفسصلا تسضهجأا يتلاو

طيمز.ع
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 ةيدنألل تارامتسسلا لاسسرإا ‘ عرسشت «فافلا»

 يكلملإ ةعقوم لبق هئÓمزو رصضخلإ دئاق رذحي لويدرإوغ

 مسسوملا اذه زرحم ملح يهنتو ةيبهذلا ةركلا يغلت «لابتوف شسنارف»

 يرودلإ ماتخ نم تلوج صسمخ لبق

 ةيناثلا ةجردلا يرودل هقيرف ةقفر طقسسي شسراف
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شسيئر للم فيرسش ددج
هبلاط˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ى˘˘لإا
رارقلا ذاختل مدقلا ةركل
شصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
احسضوم يلاحلا مسسوملا
ا˘يدا˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت قر˘˘ف˘˘لا نأا

اهتدعاسسم «فافلا» ىلعو
ل˘جر˘لا دد˘سش ا˘م˘ك ،ا˘ي˘لا˘˘م
شسأار ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع لوألا
لا˘ح ي˘ف ه˘نأا «يرا˘˘ن˘˘كلا»
نإاف مسسوملا لامكإا ررقت

يلئاب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ظو˘ظ˘ح
.بقللا دسصح يف ةمئاق
دقتعا» :لئاق للم حسضوأاو
ا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م تا˘˘ب تقو˘˘˘لا نأا
ةلوطبلا ريسصم يف لسصفلل
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ى˘ل˘˘عو
برقأا يف ريخألا رارقلا ذخأا

ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت قر˘˘˘ف˘˘˘لا نل تقو
لاملا خسض مه˘ي˘ل˘عو ،ا˘يدا˘م
ل˘˘جا ن˘˘˘م ن˘˘˘ئاز˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘نألا ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم
.«ةيلاحلا ةرتفلا يطخت

ةكرصشب بلاطن»
 ول ةينطو

ةلوطبلإ انلمكأإ
 ةمئاق انظوظح

جيوتتلإ يف
«بقللاب

لوألا ل˘جر˘لا دد˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا شسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
ةكر˘سش ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
ايلام يدانلا معدل ةينطو
يدانلا ةدايق نم هنيكمتو
ة˘سصن˘م و˘ح˘ن ي˘ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
نحن» :درطتسساو جيوتتلا
ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘سشب بلا˘ط˘˘ن
لجا نم قرفلا يقاب لثم
ة˘˘مزألا ن˘˘م شصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
لامكإا لاح يفو ،ةيلاملا
نورداق نح˘ن˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا
بقل ى˘ل˘ع عار˘سصلا ى˘ل˘ع
.«ةلوطبلا
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ةنجل ى˘لا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج و˘ب˘عل دد˘ه
نيدكؤوم نينئادلا حلاسصل ةيدلبلا ةناعا ةيوسست مت لاح يف تاعزانملا

نيلوؤوسسملا ىلع امف يلاتلابو قاطي ل ىحسضاو لاط مهربسص نا ىلع
اهب مهدعو املثم ةيرهسش ةرجا مهبسسح ديدسست ىلع لمعلا ىوسس
ليوحت ررقيو ديسص نب لخدتي نا لبق قباسسلا يف ينارمعلا شسيئرلا

لقألا ىلع قباسسلا يف انلق امك بيطلا ءاقفر لمأايو اذه اهتهجو
.ىحسضألا ديع لولح لبق مهترجأاب مهتنحم جيرفت

لصصفلإ ةقيرط ىكز ةرإرغوب
يوركلإ مصسوملإ ريصصم ديدحت ةيفيك يف

هنأا ةرارغوب نيمايل ششتوكلا دكأا دقف يوركلا مسسوملا شصوسصخبو اذه
ةحئاج ببسسب قلعملا مسسوملا نم ةيقبتملا تلوجلا ةلمكت يف بغري ناك
ةينابسسإلا ةروسص يف ةيملاعلا تلوطبلا نم ددع يف ثدح املثم انوروك
نم مسسوملا اذه ريسصم ديدحت يف «فافلا» رايخ نأا افيسضم ةيزيلجنإلاو
ةيسصولا ةرازولا لبق نم اهئاغلإا لبق» ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقع للخ
ةيفافسشلا نم عون ءافسضإا هنم تدارأا «اهدقع ىلع يسشطز رارسصإا مغرو
.لبقتسسم اهنلعتسس يتلا تارارقلا ىلع
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ةرقم مجن
مجنلا رسصانع

تاراذعإا لسسرت
ةيوسستل ةيمسسر

مهتاقحتسسم
يبعل ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تما˘ق
تاراذعإا هيجو˘ت˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإل
لوسصح˘ل˘ل ي˘ئا˘سضق ر˘سضح˘م
ةي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
8 بتاورب ةسصاخلاو ةقلاعلا
او˘ح˘ن˘م ثي˘ح ة˘ل˘ما˘ك ر˘˘ه˘˘سشأا

مايأا ةرسشعب ردقت ةرادإلل ةلهم
ةيلاملا مه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
للخ نم فافلل تاعزانملا

ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج ىو˘˘˘كسش ع˘˘˘فر
م˘˘ه˘˘لاو˘˘مأا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسل˘˘ل
مهنأاو ةسصاخ ايلآا مهحيرسستو
يذلاو ةرادإلا تمسص نم اولم
.اعفن يدجي نل مهبسسح

دإرصشو رصصان نب
طبصض ىلع نÓمعي

  دإدعتلإ
يتلا تامو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
كيلم ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب
نيموي˘لا ي˘ف ى˘ق˘ت˘لا دار˘سش
نب قيرفلا شسيئر نيريخألا
ةيوسستل لقنت يذلا رسصان
نع ةبترتملا رومألا شضعب
بعلم ىدل مج˘ن˘لا تا˘ق˘ف˘ن
شضرعتسسا ثيح داولا شسأار
قيرف˘لا ة˘ي˘ع˘سضو نل˘جر˘لا

امك ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ه˘قا˘فآاو
ى˘˘˘لإا نا˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا قر˘˘˘ط˘˘˘ت
ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
شصوسصخب «شسنابسسوسسلا»
ا˘هرا˘ثآاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم
تاريسضحتلا ىلع ةيبلسسلا
اميسسل د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
لمعلا ر˘سشا˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأاو
ط˘ب˘سض ل˘˘جا ن˘˘م يد˘˘ج˘˘لا
.لبقملا مسسوملا دادعت
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قافولا يبعلب «يب.رأا.يسسلا» ةرادإا تلاسصتا نم نوبسضاغ ةيفياطسسلا

فيطصس قافو
نيبعÓلإ روجأإ ديدصستل عاصضوألإ ةيوصست رظتنت ةرإدإلإ

تقو برقأا يف مسسوملا ريسصم يف لسصفلا «فافلا» ىلع :للم

لئابقلإ ةبيبصش
بقللاب جيوتتلإ يف ةمئاق «يرانكلإ» ظوظح نأإ دكأإ

تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللاب اودده «ماسصل» وبعل

ةليلم نيع ةيعمج
نينئإدلإ ىلإإ ةيدلبلإ ةناعإإ ليوحت نع ثيدحلإ ةرثك دعب

نيبعللا شضعب عم هلسصاوت ينارمع رداقلا دبع بردملا لسصاوي
مهبسسكب حمسسي ىتح كلذو مهعم شضوافتلاب جوجم بلاط نيذلا

نا ركذي ةينطولا ةلوطبلا ريسصم ةفرعم رظتني مهلج ناو ةسصاخ
وهو ةفدهتسسملا رسصانعلا يف طيرفتلا ديري ل يناسسملتلا ينقتلا
ىلع لمعي ىتح مهعم يموي لكسشب ابيرقت لسصاوتي هلعج يذلا رملا
لظ يف ةسصاخ لبقملا مسسوملل يسس شسا يسسلا ةهجو رايتخاب مهعانقإا
.ةلوطبلا ةيدنا لك اهسشيعت يتلا ةيلاحلا فورظلا

ةهجإولل دوعي موركو ةبيتكلإ بيبصشت نع ثحبي صشتوكلإ
نع ثحبي ششتوكلاف انتزوحب يتلا تامولعملا بسسحو هتاذ قايسسلا يف
ىلع ةرداق نوكت رسصانع نامسض للخ نم ةعومجملا بيبسشت ةسسايسس
ةحورطم تحسضأا يتلا ءامسسألا زربا نم لعلو ةوجرملا ةفاسضإلا حنم
يذلاو مورك عفادملا دجن ينيطنسسقلا يوركلا طسسولا يف ةوقبو
هتاناكمإا ريوطت ىلع ةرداقلا رسصانعلا مها نم ادحاو نوينفلا هربتعي
يسس شسا يسسلا يلوؤوسسم لعج ام وهو هراوسشم يف اديعب باهذلاو
.هقئاثو ءارسش لجا نم ةيعمجلا باوبأا نوقرطي
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هسضفر بب˘سس ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ح˘سضوأا
نيدلا ريخ ةئيه اه˘ب تب˘لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ل
.«فافلا» شسيئر يسشطز
ي˘˘ف ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ي˘˘ف لوألا ل˘˘جر˘˘لا يد˘˘لا˘˘خ لا˘˘قو
دقع انسضفر» :نار˘هو ى˘لإا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا لل˘خ ه˘تا˘ح˘ير˘سصت

لدا˘ب˘ت د˘ع˘ب ءا˘ج مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإلا ع˘م ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ريرقت يف تايداحتلا ةيرحب نما شصخسشك انأاو ،اننيب تلسسارملا

قيبطتلا ىلع رهسسأا ةسضايرلاو بابسشلا عاطقل ريزوك نكل ،اهريسصم
يرئازجلا داحتإلا ررقو اذه .«تايداحتلا مظنت يتلا نيناوقلل مراسصلا
نم ةيباتكلا ةراسشتسسلا ىلإا ءوجللا يسشطز نيدلا ريخ ةسسائرب مدقلا ةركل
.ةلبقملا مايألا يف يمسسر لكسشب مسسوملا ريسصم ديدحت لجأا

جاحلب اصضر

نيفدهتسسملا شضعب عم لسصاوتي ينارمع
مهعم دقاعتلل ةيؤورلا حيسضوت رظتنيو

ةنيطنصسق بابصش

ةماعلا ةيعمجلا دقعل هسضفر ببسس حسضوي يدلاخ
«فافلا» اهب تبلاط يتلا

هريفإذحب نوناقلإ قيبطت ىلع ددصش
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فيطسس قافو قاسشع ربع
تم˘سص ن˘م م˘ه˘ب˘سضغ ن˘ع
ةيسضق شصوسصخب ةرادإلا
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا

ل˘ج ناو ة˘سصا˘خ م˘هدو˘ق˘ع
نو˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا

مهناكمإابو ةيرغم اسضورع
يف ةسصاخ قيرف˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت

ةيلاملا ةلويسسلا بايغ لظ
نا˘˘ك بسضغ˘˘˘لا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ةرادإا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ديرت يتلا دادزولب بابسش
يوارد ي˘˘ثل˘˘ث˘˘لا ف˘˘ط˘˘˘خ
ي˘˘نا˘˘˘حر˘˘˘فو ي˘˘˘ناو˘˘˘سضرو

ةرادإلا ديكأا˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب
يثلثلا نأاب ةرم لك يف
لل˘خ قا˘فو˘لا ردا˘˘غ˘˘ي ن˘˘ل
.فيسصلا

رومألإ حيحصصت
يواهلإ يدانلل ةيلاملإ

ةنيزخلإ صشعنيصس
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
بناوجلا حيحسصت عيمجلا
يلاملا ر˘ير˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

مسسوملاب شصاخلا يبدألاو
ققدم فرط نم يسضاملا
ى˘ت˘˘ح اذ˘˘هو تا˘˘با˘˘سسح˘˘لا

ىلع نو˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘ع˘ي
ةيلام˘لا تا˘نا˘عإلا ر˘ي˘ي˘سست
يواهلا يدانل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ىلع نيبعللا تاقحتسسم
ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئو˘˘˘˘سض
اقلطإا دفتسسي مل قيرفلا

تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘نا˘˘عإا ن˘˘م
8ـلا تقاف يتلاو ةيئلولا

ءا˘سضعأا نا ر˘كذ˘ي ر˘ي˘يل˘م
نورظتني ريسسملا بتكملا
لجا نم رسضخألا ءوسضلا
.ةمهملا ليهسست
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جربلإ يلهأإ

ا˘˘نردا˘˘سصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ع
يلهأا بردم ناب ةسصاخلا
ىلع اي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ي جر˘ب˘لا

تامول˘ع˘م˘لا شضع˘ب ع˘م˘ج
تا˘ي˘نا˘كمإا شصخ˘ت ي˘˘ت˘˘لا

فدهب نيبعللا نم ددع
ةليكسشتلا زيزعتو مهمسض
ةرتفلل ابسسحت مهتا˘مد˘خ˘ب
ي˘˘تأا˘˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
د˘ع˘ب ششتو˘كلا تا˘كر˘ح˘˘ت
ر˘سضخألا ءو˘سضلا ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
يدا˘ن˘لا شسي˘ئر ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ي˘˘ف يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘˘ب شسي˘˘˘نأا
تابادتنا ةيلوؤوسسم يلوت
لبقملا يسضايرلا مسسوملا

ةرورسض ىلع ديكأاتلا عم
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘˘هلا
با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘˘م نا˘˘˘ب˘˘˘سشلا
ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلا
يف قلأاتلا ىلع نيرداقلا
نود ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
ىلع ىرخأا ةرم ليوعتلا
ي˘ت˘لا «ة˘نا˘نر˘لا» ءا˘م˘سسألا
.ايلاغ فلكت

مهبلط إوددج نيبعÓلإ صضعب
عامتجÓل رخآإ دعوم طبصضب

مهروجأإ نع ثيدحلإو
شضع˘ب نا هر˘كذ ر˘يد˘˘ج˘˘لا

مهبلاطم اوددج ن˘ي˘ب˘عل˘لا
ةرادإا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب
عا˘م˘ت˘جلا د˘عو˘م يدا˘˘ن˘˘لا
ءاق˘ل˘لا ءا˘غ˘لإا د˘ع˘ب د˘يد˘ج˘لا
ي˘˘˘ف ارر˘˘˘ق˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا
بب˘سسب ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘سسلا
تاءارجإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘سصاو˘ت

ريثكلا يف يحسصلا رجحلا
ىقبيو نطولا تايلو نم
ة˘لو˘ي˘سسلا ع˘م˘ج و˘ه ل˘مألا
ديدسست˘ل ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘لا˘م˘لا

يف ةقلاع˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
ةسصاخ ة˘ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشألا

ششيع˘ت ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ل˘ج ناو
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سضو
و˘لو ة˘سشا˘ع˘ت˘˘نا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘تو
د˘˘˘ي˘˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسب
.ىحسضألا

صشامر ماصشه

يلهألل هبادتنا دسصق ةباسشلا رسصانعلا شضعب ريسس ةسسارد ىلع لمعي يريزد
تاقحتصسملإ ةيصضق ثحبو ةرإدإلإ عم عامتجلإ يف نولمأاي نوبعÓلإ



ةــــنصصرق

«ةحوبرملا»
ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس رور˘م ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
،ايقيرفا شسأاكب رسضخلا جيوتت
شسيئر يسشطز نيدلا ريخ لزن
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإلا

ةرسضح يف» جمانرب ىلع افيسض
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ي˘ف ثب «لا˘ط˘˘بألا
فافلا شسيئر فسشك ،يرئازجلا
نم «ةجمق«شسفنل هئادترا رسس
ىتح رسضخلل ىلوألا ةارابملا
اهل يئادترا دعب لاقو يئاهنلا
زوفلاو ىلوألا تايرابملا يف
كلذك اهب ءاقبلا تلسضف  اهب
ا˘ه˘نأا تيأار ي˘نأل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف
.ةحوبرم تناك

ةيروهمجلا شسأاك لإا
يف ةكراسشملا قرفلا راسصنأا

ةلهأاتملاو ةيروهمجلا شسأاك
ع˘بر˘لا رود˘لا ى˘لإا نآلا د˘ح˘˘ل
ةرور˘سضب تب˘لا˘ط ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

اهتلسصاومو ةسسفانملا ةدوع
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ن˘ع
ة˘كار˘سشلا د˘ق˘ع نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

نأا بجي شسيليبوم ةكرسشو
ةر˘˘ي˘˘خألا نأا ا˘˘م˘˘˘ب ىو˘˘˘سسي
ل˘كل ق˘ي˘ب˘سست ع˘فد˘ب تما˘ق
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا
جهنلا وهو ىلوألا راودألا
و˘لوؤو˘سسم ى˘ع˘سسي˘سس يذ˘لا
نم هيلع لمعلا ىلا قرفلا
ةدوعلل رثكأا طغسضلا لجا
.ةسسفانملا ىلإا

جربلا طروي ةسشادق

برتغملا بعللا أاجل اعقوتم ناك امك
ىلا ةسشادق جربلا يلهأا قيرف فوفسص يف
هقيرف ةبلاطم لجا نم تاعزانملا ةنجل
يت˘لا ة˘ير˘ه˘سشلا هرو˘جا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
تادجتسسملا بسسح هناو ةسصاخ اهب نيدي
روجأا ةي˘نا˘م˘ث˘ب ن˘يد˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ف ةر˘ي˘خألا

يف جربلا ةرادإا عسضيسس يذلا رمألا ةلماك
نم ر˘ي˘ث˘كلا نأاو ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو
يريمعلبو كيرديسس ةروسص يف هئاقفر
ةنجللا ىلإا كلذك مه نوأاجليسس لسسياو
ىتح اذكو مهتاق˘ح˘ت˘سسم ة˘ه˘جو د˘يد˘ح˘ت˘ل
.يلآلا مهحيرسست

حاجنوب لمازي لورزاك

يلودلا بعللا لورزاك يتناسس ررق امدعب
دح عسضو لايرايف بعل قباسسلا ينابسسلا
ةبرجت شضوخو ،ريخألا اذه عم هراوسشمل

ةل˘ماز˘م˘ب ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘خألا نو˘كي˘سس ،ةد˘يد˘ج
عقو امدعب يرطقلا دسسلا يف حاجنوب دادغب

مجاهم لعجي يذلا رمألا ،شسمأا دقعلا ىلع
ناك امك هقيرب ةداعتسسل احسشرم رسضخلا

يلاحلا هبردم عم بعل امدنع لاحلا هيلع
.زيدنانريه يفاسشت

ديدح نم ديب رسصان نب

ديكأاتلا رسصان نب ةرقم مجن شسيئر لسضف
تهجوت يتلا رسصانعلا هاجت هبسضغ ىلع
ةوطخلا نأا ادكؤوم تاعزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل و˘ح˘ن
قرف لك نا امب بسسانملا تقولا يف تسسيل
حار دقو ةيلاملا ةمزألا نم يناعت ةلوطبلا
ام نا دكا ثيح ةيسضقلا يف اديعب شسيئرلا

ةيدنألا لكف ةيمومعلا تاكرسشلا قرف ادع
ني˘ب˘عل˘ل ءز˘ج يأا ة˘يو˘سست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت م˘ل
نيذلا لك نا ىلع دكا شسيئرلا نا ركذي
ي˘ف م˘ج˘ن˘ل˘ل او˘ب˘ع˘ل˘ي ن˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا او˘˘كت˘˘سشا
.لبقملا مسسوملا

ةمزأا رجفت «كارطانوسس»
«بوملا»و «ماسصل» نيب

ثحب يف تعرسش ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا
ةرادإا نم رايلم هتميق ام عاجرتسسا ةيفيك
مايألا يف لكسشم ثدح ثيح ةياجب ةيدولوم
«كارطانوسس» ةكر˘سش تما˘ق ن˘ي˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لا
لجا نم رايلم ىلوألا ةجردلا ةيدنأا حنمب
مرح لسصح يذلا أاطخلا نكلو مهتمزأا جيرفت

ليوحت مت ثيح هتميق نم ةليلم نيع ةيعمج
لعج ام وهو ةياجب ةيدولوم قيرف ىلإا ةميقلا
ةميقلا جارختسساب موقي اهتقو يلكا شسيئرلا
ةرجأا لكسش يف هيب˘عل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م˘يو ا˘ع˘ير˘سس
«ما˘سصل» ي˘لوؤو˘سسم ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ير˘ه˘سش
.هعاجرتسساب ايلاح نوبلاطي

qarsana@essalamonline.com

8972ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ92ـل قفإوملإ0202 ةيليوج12ءاثÓثلإ

ءافولا
تت˘ب˘ثأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ءا˘فو˘لا ى˘˘ن˘˘ع˘˘م
عجسشم بأل ةروسص لوادت
هنباو دتيانو˘ي زد˘ي˘ل يدا˘ن˘ل
ةت˘فل ل˘م˘ح˘ي و˘هو ه˘ت˘ن˘باو
«دو˘ع˘ن˘سس» ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم
رسشنيل يدانلا طوقسس دعب
ةروسص هتنباو هنباو دلاولا
امدعب ةيسضاملا مايألا يف
دقل» اهيلع بوتكم اوربك
ةحسضاو ةراسشإا يف ،«اندع
اذ˘˘ه يدا˘˘ن˘˘لا ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح ا˘˘م˘˘ل
ق˘˘ق˘˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا
651 بايغ بقع دوعسصلا
.ءاوسضألا يرود نع ةنسس

15

ملح
ةلوفطلا

م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
رر˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ششت˘يزو˘ف رد˘ن˘˘سسكي˘˘لأا

ذخأا ايبرسص ةلود شسيئر
ا˘برد˘م نو˘كي˘˘ل شسورد
،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ةر˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف
شسيئر عرسش ل˘ع˘ف˘لا˘بو
وهو ملعتلا يف ةلودلا
رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضح دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصب
ابردم نوكيل شسوردلا
ق˘ق˘ح˘ي˘ل ة˘سضا˘ير˘لا ي˘ف
ا˘م˘لا˘ط ل يذ˘لا م˘ل˘ح˘لا

.لفط ناك امدنع هداور
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ةلسصلا تيقاوم

 «هبلاطم راظتنا يف نحنو40 كلاسشل يمتني بلاط نب» : شسورب^
نارهوب ةنابز دمحأا ديهسشلا بعلم ةئيهت ةداعإل رانيد نويلم081شصيسصخت^

«لابتوف شسنارف»
ةيبهذلا ةركلا يغلت

زرحم ملح يهنتو
مسسوملا اذه

 نيبعÓلإ روجأإ ديدصستل عاصضوألإ ةيوصست رظتنت ةرإدإلإ

نم نوبسضاغ ةيفياطسسلا
«يب.رأا.يسسلا» ةرادإا تلاسصتا

قافولا يبعلب

 بقللاب جيوتتلإ ‘ ةمئاق «يرانكلإ» ظوظح نأإ دكأإ

لسصفلا «فافلا» ىلع :للم
تقو برقأا ‘ مسسوŸا Òسصم ‘

رصضÿإ دئاق رذحي لويدرإوغ
 يكلŸإ ةعقوم لبق هئÓمزو
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 مصسوŸإ ءاهنإل ةيلاثŸإ ةقيرطلإ ىلع لوصص◊إ لجأإ نم

 ةيدنألل تارامتسسلا لاسسرإا يف عرسشت «فافلا»

تاطبارلاو ةيدنألل ةحاتم تارايخ3^
يلارديفلا بتكملا ةقداسصم دعب جئاتنلا نع نلعنسسو ةيباتكلا ةراسشتسسلا وحن انعفد ةرازولا شضفر :لولهب^

 جÈلإ يلهأإ فيطصس قافو لئابقلإ ةبيبصش

 تاقحتصسŸإ ةيصضق ثحبو ةرإدإلإ عم عامتجلإ ‘ نولمأاي نوبعÓلإ

Òسس ةسسارد ىلع لمعي يريزد
دسصق ةباسشلا رسصانعلا شضعب

يلهألل اهبادتنا


