
مهنيب نم سصاخسشأا4 فيقوت
د’وأا يف اباسش اولاتغا ةأارما

سسادرموبب جاده

لاغسشأ’ا ريدم عاديإا
بسساحمو ةسسبت يف ةيمومعلا

50صصسسبحلا ةرادإ’ا سسفن
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دÓبلأ يف يحضصلأ عضضولأ رأرقتضسأ دكأأ
تايفضشتضسملأ ىلع طغضضلأ عجأرتو

صسيئرلأ رأرق نونمثي داضصتقأ ءأÈخ
ةكأرضشلأ قافتأ ‘ رظنلأ ةداعإاب نوبت

ةقيمع ةيقيقح تاحÓضصإأ ديضسجتل فدهت
Òيغتلأ ‘ ةيبعضشلأ ةدأرإ’أ صسكعت

ىوقلا» ةردابم قÓطإا
30 صص«حÓسصإÓل ةينطولا

ينيثÓث لتق يف نيطروتملأ ىلع صضبقلأ ءاقلإأ
يقأوبلأ مأاب

ةيمومع ةئيهل ةعبات تأرايضس رايغ عطق ءانتقأ ريتأوف أومخضض ةضصاخ ةلواقمل ةقحتضسم ريغ تأزايتمأ احنم

50صص

ل˘˘˘لÙأ ،صشير˘˘˘ب ردا˘˘˘ق˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘˘كأأ
ة˘˘ن˘˘يزÿأ نأأ ،يدا˘˘ضصت˘˘ق’أ Òبÿأو
،ةÒبك ر˘ئا˘ضسخ تد˘ب˘ك˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ح˘لا˘ضصل ،ي˘كر˘م÷أ كي˘ك˘ف˘ت˘لأ ءأر˘˘ج
د˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسي ⁄و ،ي˘˘˘˘بوروأ’أ فر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
را˘˘˘طإ’أ ن˘˘˘م ،ير˘˘˘ئأز÷أ دا˘˘˘ضصت˘˘˘˘ق’أ
ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ،قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ضشلأ
ة˘ير˘ح ن˘مو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ت’دا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ
.رامثتضس’أ

ابيرق ءايحأ’ا ‘ ÚفرحنŸا تاباسصع عدرل نوناق
30 صصءاضضقلأ كلضسب تأÒيغتلأ ‘ ء’ولأ رايعم نم صصلختلأ دكأأ يتامغز

حاقللا» :ةحسصلا ريزو
نوكي نل انوروك دسض يسسورلا

«مداقلا ربوتكأا لبق ارفوتم

يداحت’ا عم يكرمجلا كيكفتلا
داسصتق’ا كهنأا يبوروأ’ا

ةلودلا ةنيزخ غرفأاو

30صص

40 صص

ناحتم’أ لبق ةعاضس قاحتل’أو زكرم لك ‘ ةيرأرح فضشأوك ..ةضسأر◊أ نم ÚعونمŸأ ةذتاضسأ’أ ةمئاق طبضض

ةمهتب سصاخسشأا3 فيقوت
ةفيظولا لÓغتسسا ءوسس

ةليسسملاب ماعلا لاملا ديدبتو

ةينعŸأ عقأوŸأ نع فضشكت ةيراقعلأ ةيقÎلل ةينطولأ ةضسضسؤوŸأ
ةيلاŸأو ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ لامكتضس’ نيديفتضسŸأ وعدتو

ميلسست ةيلمع
تانكسسل ىÈك
«PPL» ابيرق

40 صص

ةماعلأ ةيضشتفملاب صشتفملأ ماهم اضضيأأ ىهنأأ
دعاقتلأ ىلعهتلاحإأ لجأأ نم اهتأذ ةرأزولل

يهني نوبت سسيئرلا
ماعلا سشتفملا ماهم

لدعلا ةرازوب
30صص

40 صص

30صص

«كابلا» تاناحتم’ ›زانتلا دعلا قÓطنا
بهأاتلا ةلاح عفري طوعجاوو «مايبلا»و



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهصشإلا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
بجاو رييغتلا

لوقن امك وأا .. «جرملا نابيو جلثلا بوذي»
،«ى˘ب˘خ˘ت˘ت ة˘جا˘ح سشنا˘ك ا˘م» ة˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،نوبت سسيئرلا اهب ر˘مأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

بتاكم اهتسشاع يتلا  ةلويسسلا ةمزأا لوح
تفسشك  ،تاي’ولا بلغأا يف رئازجلا ديرب
يئ’و ديرب ريدم02 نع لقي ’ ام نأا

رييسست اوءاسسأا ديرب سضباق001 وحنو
ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو ،ا˘ه˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘مزأ’ا
ىلع ل˘ب˘ق˘م ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب نأا ةرور˘سضلا˘ب
لثم عوقو مدع نامسضل ةمهم تارييغت
.ةمزأ’ا هذه
يتفاقثو يتركاذ يسسابل

مايأ’ا تايلاعف ،ةمسصاعلا رئازجلاب تقلطنا
ةمو˘سسو˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا سسا˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لخدت يتلا ،«يتفاقثو يتركاذ يسسابل»ـب
،يدا˘˘مÓّ˘˘˘لا ثار˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘سش را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
نم لوأ’ا عوبسسأ’ا ةياغ ىلإا لسصاوتتو
ةريزو فارسشإاب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش
هذ˘ه ّم˘ن˘تو ،ةدود ن˘ب ،نو˘ن˘ف˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ثرإ’ا اذهب ريبكلا مامته’ا نع ةرهاظلا
ر˘ئاز˘ل˘ل ن˘كم˘يو ،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف رّذ˘ج˘ت˘˘م˘˘لا
تدسصر تا˘حو˘ل˘ل سضر˘ع˘م˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سس’ا
قيرعلا يرئازجلا سسابللا روطت ةسشيرلاب
رو˘ط˘ت رو˘سص ل˘م˘ح˘ت ة˘م˘ي˘˘ق بت˘˘ك اذ˘˘كو
.رئازجلا قطانم فلتخم يف سسابللا

ة’و سسÓفإا

تايعمجو نينطاوم نم تهجو ةدع ىواكسش
ىلإا ،نييلحملا نيبخ˘ت˘ن˘م˘لا سضع˘ب ن˘م ى˘ت˘حو
،ةي˘ل˘خاد˘لا ةرازوو ى˘لوأ’ا ةرازو˘لاو ة˘سسا˘ئر˘لا

ي˘ف م˘ه˘ل˘سشفو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج ة’و سسÓ˘فإا لو˘˘ح
ةيح˘سصلا ن˘ي˘ت˘مزأ’ا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘سست˘لا

ريسشتو،دÓبلا امهيسشعت نيتللا ةيداسصتق’او
ه˘جو ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا ّنأا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
نم نارخآاو بونجلا نم نييلاوب سصوسصخلا
م˘ه˘ق˘ح ي˘ف تب˘ث ،قر˘سشلا ن˘م د˘حاوو ،بر˘غ˘لا
.راتهتسس’او بيسستلا ،لسسكلا

فيطللا سسنجلا عارسص

فينع˘لا عار˘سصلا»ـب ة˘ثدا˘ح˘لا ف˘سصو سضع˘ب˘لا
نيئزهتسسم اوقلع نورخآاو ،«فيطللا سسنجلل
فيطللا سسنجلا نيب اعارسص ناك ثدح ام نأاب
دودر نم اسضعب كلت تناك ،فيطل اي سسنجلاو
مهملع بقع نويرئازجلا اهلوادت يتلا لاعفأ’ا
ايقير˘فإا ة˘ل˘ط˘ب ،لÓ˘عوأا ر˘ثو˘ك ن˘ي˘ب ة˘كر˘ع˘م˘ب
ما˘ع لا˘م˘ج ة˘كل˘م ،يواز ن˘ب ا˘ي˘ندو ،ود˘ي˘ج˘ل˘ل
يف اهباسسح ربع ةريخأ’ا ترسشن ثيح ،8102
ًاهوسشم اهلامج هيف رهظت ويديف «مارغتسسنا»
يف نيكسسلاب تابرسضو نيعلا ىلع تامدكب
رثوك ةميدقلا اهتقيدسص هلÓخ تمهتا ،اهذخف
.اهيلع ءادتع’اب

qarsana@essalamonline.com
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! ..انعمتجمل ءيسسن امدنع
ف’آا نيب نم فرسصت يف
طسسو ةعئاسشلا تافرسصتلا
ي˘ت˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘˘لا عرا˘˘سشلا
ان˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل ا˘ه˘ل˘ك ءي˘سست
˘˘ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ترو˘˘˘سص هو˘˘˘سشتو
ي˘˘ف ثد˘˘˘ح ا˘˘˘م ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
«وديل» ةير˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘لا
نونطاوم ،نا˘ف˘ي˘كلا جر˘ب˘ب
اوماق رواج˘م˘لا ي˘ح˘لا ن˘م
ة˘قور˘ح˘م˘˘لا تيز˘˘لا بسصب

ةهجاولا فاوح لوط ىلع
ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م فد˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب كلذو
سسولجلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

بارت˘قإ’ا ى˘ت˘ح وأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ىتح ريثكلا انمامأا لاز’ هنأا لوقلا عيطتسسن هيلعو ،انيديأا نيب ةروسصلا يف رهاظ وه امك اهنم
.سصيوع تاينهذلا لكسشم .. ةرسضحتملا تاعمتجملا فاسصم ىلإا انعمتجمب يقترن

 مهومحرإا
سسمأا يف مه تقو يف
ةيسسفنلا ةحارلل ةجاحلا

ءا˘ف˘سصو ءا˘˘خر˘˘ت˘˘سسإ’او
ةبل˘ط˘لا سشي˘ع˘ي ،ن˘هذ˘لا
زايتجإا ىلع نو˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةدا˘˘ه˘˘سش تا˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما
ن˘م ى˘ل˘ع ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
سشيوسشتلا

،قلق˘لاو ،بار˘ط˘سض’او
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘˘ع كلذو
اهب جعت يتلا تاعئاسشلا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
اذه لو˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
ير˘ي˘سصم˘لا نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا

ةعيبطب قلعت ام ةسصاخ
ريسصم نع Óسضف ،ناحتمإ’ا تاعاق لخاد هينبت متيسس يذلا يحسصلا لوكوتوربلاو ،ةلئسسأ’ا
يدسصتلا بجاولا نم تاب هيلعو .. ةديدجلا ةيعماجلا ةنسسلاو يسضاملا يعماجلا مسسوملا
.انئانبأ’ يسساردلا لبقتسسملل اديدهت نولكسشي مهنوك مهتبقاعمو تاعاسشإ’ا هذه يرسشانل

؟.. ملاعلا ةذقنم ايسسور نوكت له
،وكسسوم ةيسسورلا ةمسصاعلا سسمأا ترسشن
،م˘لا˘ع˘لا لود ل˘ك سسم م˘خ˘سض ل˘مأا عا˘˘ع˘˘سش
ن˘ع ،ي˘سسور˘لا سسي˘ئر˘لا ن˘ل˘عأا نأا در˘ج˘م˘ب˘ف
تسسفنت ىتح «انوروك» دسض حاقلل لسصوتلا
،ءاد˘ع˘سصلا بو˘ع˘سشلاو تا˘مو˘كح˘˘لا بل˘˘غأا

اه˘نأا ى˘ل˘ع ا˘ي˘سسور ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ي ل˘كلا تا˘بو
يذلا كا˘ت˘ف˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ن˘م ةا˘ج˘ن˘لا قو˘ط
نلعت مل تقو يفف .. نييÓملا حاورأا دسصح
اثوحب تلطأا يتلا ةيملاعلا رباخملا نم يأا

‐ديفوك» دسض حاقل ىلإا لسصوتلل براجتو
.. ةعاسسلا دحل ةيمسسر جئاتن ةيأا نع «91
.؟ ملاعلا ةذقنم ايسسور نوكتسس له

! .. «ةميدق ةفيسسح»
،ةيبونج ةي’و نم يحÓف رمثتسسم يعدي
اهميلقإا يف طسشني يتلا ةيدلبلا سسيئر نأا
،ةيروهمجلا  سسيئر قفاو ول ىتح هنأا مسسقأا

هيدل  يذلا ريملا ،هسضفريسس هنإاف هفلم ىلع
دافتسسا لامعأ’ا لجر عم «ةميدق ةفيسسح»
ي˘لاو˘ب ة˘يو˘ق˘لا ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
ة˘كب˘سش ن˘م اذ˘ه ل˘ب˘ق دا˘˘ف˘˘ت˘˘سساو ،ة˘˘ي’و˘˘لا

لاح يأا ىلع نكل ،اسضيأا ةريبك تاقÓع
ل˘˘جر تاءا˘˘عدا تقد˘˘سص و˘˘ل ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘˘نإا˘˘˘ف
يلاو نأا وه عوسضوملا يف بيرغلا  نكل  ،ةينوناق هتيعسضو نأا  ينعي ’ اذه نإاف  لامعأ’ا
هنأ’ امبر ،ةريبك ةجسض تراثأا يتلا ةيسضقلا يف قيقحتلا وأا ثحبلا ءانع هسسفن فلكي مل ةي’ولا
.قلقلل يعاد ’ هنإاف يلاولا يديسس ينهم ريملا نأا امب ،«كينهن ينينه» بزحل  يمتني
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زر˘˘˘بأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ سسمأا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصل˘˘˘˘ل
،ط˘ير˘سشو˘ب را˘ت˘خ˘م بي˘سصن˘ت
،رئازجلا ءاسضق سسلجم سسيئر
سسيئر اهارجأا يتلا ةكرحلا نأا
كلسس يف ارخؤوم ،ةيروهمجلا
سصلختلا ىلإا رسشؤوت ،ءاسضقلا

ي˘˘˘ف ء’و˘˘˘لا را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ةيعونلا بسصانملاب تانييعتلا
اهنأا زربأاو ،ةلادعلا كلسس يف
ا˘ه˘نو˘ك ا˘ه˘تا˘ق˘˘با˘˘سسك تسسي˘˘ل
را˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تز˘˘˘˘كترا
اذ˘˘˘˘ه» لا˘˘˘˘قو ،سصسصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ذ˘ب˘ن ى˘ل˘ع ر˘سشؤو˘م را˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا

هنم انيناع يذلا ء’ولا رايعم
ن˘ع ءا˘سضق˘لا ز˘ج˘ع˘ب بب˘سستو
نيسضاقتملا تاجايتحا ة˘ي˘ب˘ل˘ت
ريياعم بناج ىلإا ،ةعورسشملا
.«ةيلÓقتسس’او دايحلا

لوأ’ا لوؤوسسملا دكأاو اذه
،دÓبلا يف ةلادعلا عاطق ىلع
لعج ىلإا فدهت تاطلسسلا نأا

ن˘˘مآ’ا أا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ه˘ب د˘ت˘سشت ا˘مد˘ن˘ع ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
فيعسضلا هب ىوقتيو ،بطخلا

‐ هنأا امك ،فعسضتسسي امدنع
ةسسسسؤوملا ‐يتامغز فيسضي
نم عمتجملا ةيامحل ىلسضفلا
اريسشم ،هميقل ةددهملا تافآ’ا
رمي فدهلا اذه قيقحت نأا ىلإا

را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا ر˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ت˘˘ح

كلسس يف ةيعون˘لا ف˘ئا˘ظو˘ل˘ل
يئاسضقلا لمعلا دمو ةلادعلا
ىوتسسمب يقتري ديدج سسفنب
ايلخاد ةسضورفملا تايد˘ح˘ت˘لا

ةاسضقلا ىلع» لاقو ،ايجراخو
سساربنلاو ةود˘ق˘لا او˘نو˘كي نأا

كولسسلاب مه˘ماز˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م
يف هانده˘ع يذ˘لا˘ك ي˘لا˘ث˘م˘لا
.«انتاسضق نم لوأ’ا ليعرلا

،يتامغز مسساقلب ددسش امك
دا˘˘سسف˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
نيب نم ىقبي هتايلجت عيمجب
اهب علطسضي يتلا رهاوظلا مهأا
ريوط˘ت دد˘سصب و˘هو ،ءا˘سضق˘لا
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘ي˘لآ’ا
،جئاتنلا نم ديزم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

دادر˘ت˘سسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس’
.ةبوهنملا لاومأ’ا

ءاضضقلأ كلضس ‘ تأÒيغتلأ ‘ ء’ولأ رايعم نم صصلختلأ دكأأ يتامغز

ابيرق ءايحأ’ا ‘ ÚفرحنŸا تاباسصع عدرل نوناق
ةبوهنŸا لاومأ’ا عاجÎسساب قلعت ام اميسس’ جئاتنلا نم ديزŸا قيقحتل ةيلا◊ا ةينوناقلا تايلآ’ا ريوطت وحن ^

ر.نوراه

ةرهاظ عدرل صصاخ نوناق عورضشم دأدعإأ يف ابيرق عورضشلأ نع ،ماتخأ’أ ظفاح لدعلأ ريزو ،يتامغز مضساقلب نلعأأ
ءاضضقلأ نأأ أدكؤوم ،نمأ’أ مأدعنأ وج قلخو نينمآ’أ عيورتل ءاضضيبلأ ةحلضسأ’أ لمعتضست يتلأ ءايحأ’أ يف تاباضصعلأ

يعامتج’أ لضصأوتلأ عقأوم لامعتضسأ ةرهاظ بناج ىلإأ ،مزحب ةرهاظلأ هذه عم لماعتلأو نمأ’أ ةيامحب ينعم
.ليثم هل قبضسي مل لكضشب ةلودلأ تاضسضسؤوم ىلع ءأدتعإ’أو مهتÓئاعو نينطأوملل ةضصاخلأ ةايحلاب صساضسملل

صشتفملأ ماهم اضضيأأ ىهنأأ
ةرأزولل ةماعلأ ةيضشتفملاب

هتلاحإأ لجأأ نم اهتأذ
دعاقتلأ ىلع

يهني نوبت سسيئرلا
ماعلا سشتفملا ماهم

لدعلا ةرازوب
دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر ىهنأأ
موضسرم بجومب ،نوبت ديجملأ

ةيليوج61 ـلأ يف هعقو يضسائر
رداقلأ دبع ماهم ،يضضقنملأ

ةرأزول ماعلأ صشتفملأ ،نأدمح
هجامدإأ ةداعإأ لجأأ نم ،لدعلأ

مت امك ،ةيلضصأ’أ هتبتر يف
ةيضشتفملاب صشتفملأ ءاهنإأ
لجأأ نم ،اهتأذ ةرأزولل ةماعلأ
.دعاقتلأ ىلع هتلاحإأ

ح.نيدلأ رمق
ءافضش ةلاح343 ليجضست
لضصي نيفاعتملأ يلامجإأو

36252 ىلإأ

294و تايفو01
ةديدج ةباسصإا

رئازجلا يف «انوروك» ـب
42 ـلأ لÓخ رئأزجلأ تلجضس
،تايفو01 ةريخأ’أ ةعاضس
ـب ةديدج ةباضصإأ294و
343 ءاضصحإأ عم ،«انوروك»

فضشك امل اقفو ،ءافضش ةلاح
لامج روتكدلأ صسمأأ هنع
ةنجلل يمضسرلأ قطانلأ ،رأروف
.ءابولأ يضشفت ةعباتمو دضصر
نأأ ،هتأذ ردضصملأ فضشك امك
أذهب نيباضصملل لامجإ’أ ددعلأ
ءوضض ىلع غلب اندÓب يف ءابولأ
42 ـلأ لÓخ ةلجضسملأ ماقرأ’أ
،ةلاح40263 ،ةريخأ’أ ةعاضس
تايفولأ يلامجإأ لضصو اميف
زفق لباقملأ يف ،2231 ىلإأ
ىلإأ نيفاعتملل يلامجإ’أ ددعلأ

36252.
 ـه.دأوج

،ي˘با˘حر ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع نادأا
ـب اهامسسأا ام قبسسأ’ا ريزولا
ةيرحلا نم نامر˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت»

نأا زربأاو ،«ةيسسايسس بابسسأ’
كارحلا ءاط˘سشن ى˘ل˘ع م˘كح˘لا
ن˘م م˘هر˘ي˘غ وأا ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا
يندملا عمتجملا يف نيلعافلا
و˘ه ،ة˘ير˘ح˘لا ن˘م نا˘مر˘ح˘˘لا˘˘ب
م˘لا˘عو ر˘خآا ر˘سصع ن˘م ءار˘˘جإا
تاءارجإ’ا هذه نأا ازربم ،رخآا
بحرم ’و ةلوبقم ’ تسسيل
ن˘ع ثح˘ب˘لا قا˘ي˘سس ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ي˘ق˘˘فاو˘˘تو ي˘˘م˘˘ل˘˘سس جر˘˘خ˘˘م
يتلا هجوأ’ا ةددعتملا ةمزأÓل
.رئازجلا اهب رمت

ي˘˘ف ،ي˘˘با˘˘حر بت˘˘كو اذ˘˘˘ه
ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘˘سشن˘˘˘م
،«كوبسسياف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا
نطاو˘م˘لا عاد˘يإا ة˘سسا˘ي˘سس نإا»
تابثإا لبق ىتح ،نجسسلا يف
اذه نوكي ’ امدنعو ةقيقحلا
اديكأا اًديدهت لثمي نطاوملا
ن˘˘مأ’ا وأا ما˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
تا˘نا˘م˘سض مد˘ق˘يو ،ي˘مو˘˘ق˘˘لا

مدخي نلو مدخي نل ،ةينوناق
ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ن˘˘لو ة˘˘ي˘˘سضق يأا
.ةوقو ’دع رثكأا ةلود رئازجلا

د˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘لاد˘ع˘لا˘˘ب د˘˘سصق˘˘ي ’
ةيعامجلاو ةيدرفلا تا˘ير˘ح˘لا
نم اهتيامح سسكعلا ىلع لب

ةيذيفنتلا تاطلسسلا طوغسض
طغسضلا تاعامج لخدت نمو
اننيب تفعاسضت يتلا ةفلتخملا
،«ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
يف دعب حجنت ملو» فاسضأاو
ماظنلا لقث نم اهسسفن ريرحت
ة˘˘لاد˘˘ع سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘˘لا

ةدايسس نمسضت ا˘ًق˘ح ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
’ ا˘ه˘نود˘ب ي˘˘ت˘˘لاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
يطارقميد لوحت يأ’ نكمي
اًريخأا ةلادعلا كردت نأا بجي ..
ن˘م ا˘ًب˘ي˘سصن مو˘ي˘لا ا˘ه˘يد˘˘ل نأا
يف ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ىلإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ل˘سشف وأا حا˘ج˘ن
دلبلا يف يطارقميدلا مكحلا
نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب بلا˘ط يذ˘لا
.«ميمسصتو مزحو ةوق لكب

ح.نيدلأ رمق

ةدسشبو رئازجلا سسمأا تنادأا
يذ˘˘لا ي˘˘با˘˘هرإ’ا مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا
ني˘ي˘ند˘م سسمأا لوأا فد˘ه˘ت˘سسا
بونج˘ب يرو˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
اهنماسضت نع ةبرعم ،رجينلا
اذه بعسشو ةموكح عم ماتلا
سصلا˘خ ن˘عو ،را˘ج˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا
اذه اياحسض تÓئاعل اهيزاعت
امك ،عينسشلا يباهرإ’ا لمعلا

نايب يف ءاج امل اقفو تددج
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا ةرازو˘˘ل

ةحفاكم ىلع خسسارلا اهمزع
ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا م˘˘عدو با˘˘هرإ’ا
ةيمارلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’او ة˘ي˘لود˘لا
ة˘˘˘فآ’ا هذ˘˘˘ه ثا˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘جا ى˘˘˘لإا

.اهرحدو
ح.نيدلأ رمق

قايضس يف اهب بحرم ريغ تأءأرجإ’أ هذه نإأ لاق
دÓبلأ ةمزأ’ يقفأوتو يملضس جرخم نع ثحبلأ

ريبادت» ـب هفسصو ام نيدي يباحر
«ةيسسايسس بابسسأ’ ةيرحلا نم نامرحلا

نع تبرعأأو رجينلاب يباهرإ’أ موجهلأ ةدضشب تنأدأأ
راجلأ دلبلأ أذه عم ماتلأ اهنماضضت

ةحفاكم ىلع خسسارلا اهمزع ددجت رئازجلا
هرحد ىلإا ةيمارلا يعاسسملا لك معدو باهرإ’ا

تايفضشتضسملأ ىلع طغضضلأ عجأرتو دÓبلأ يف يحضصلأ عضضولأ رأرقتضسأ دكأأ

انوروك دسض يسسورلا حاقللا» :ةحسصلا ريزو
«مداقلا ربوتكأا لبق ارفوتم نوكي نل

ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘كأا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
بقترملا حاقللا جاتنإا بقرتت

نوكيسس هنأاو ،«انوروك» دسض
،هقيوسست روف بعسشلل ارفوتم
طورسش ةدعل عسضخي نأا دعب
،هتيلاعف ىد˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م ا˘ه˘ن˘م
حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نأا زر˘˘˘بأا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
ى˘ت˘ح بر˘˘قأ’ا و˘˘ه ي˘˘سسور˘˘لا
نل هقيوسست نأا ىلإا راسشأا ،نآ’ا
ر˘بو˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق نو˘˘كي
.ريدقت ىسصقأا ىلع لبقملا

،ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
يف يحسصلا عسضولا رارقتسسا
ط˘˘غ˘˘سضلا ع˘˘جار˘˘˘تو دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
تايفسشتسسم لج ىلع ريبكلا
تحسضأا اهنأا زربأا يتلا ،نطولا
ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ي˘˘ف
دد˘˘ع ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ط ع˘˘˘جار˘˘˘ت
.«91‐ديفوك» ـب تاباسصإ’ا

نامحر˘لا د˘ب˘ع ف˘سشك ا˘م˘ك
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،د˘يزو˘ب ن˘˘ب

نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ىلع رفوتي يحسصلا عاطقلا

ةئاملاب63 ،ر˘ير˘سس ف˘لأا91

ام اذهو ،ةلغتسسم اهنم طقف
دهسشت تايفسشت˘سسم˘لا ل˘ع˘ج˘ي
،لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا

ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘كذ˘˘˘˘م
لامع اهلذب يتلا تايحسضتلاب
يفو˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق
امنيب07 ن˘م ر˘ث˘˘كأا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
كاتفلا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه با˘سصأا
.نيرخآا0004 وحن

تاءاد˘ت˘˘ع’ا سصو˘˘سصخ˘˘بو
ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةلجسسملا

،ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا زر˘˘بأا
نأا ،دÓبلا يف ةحسصلا عاطق
ةدوجوم دعت مل ةرهاظلا هذه
تردسص يتلا نيناوقلا نأا امك
.اهرامث تطعأا نأاسشلا اذه يف

يعو ،ثدحتملا نمثو اذه
تاءارجإاب مازتل’اب نينطاوملا
لامعتسسا رارغ ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا
،يدسسجلا دعابت˘لاو ة˘ما˘م˘كلا

ايباج˘يا ار˘سشؤو˘م كلذ ر˘ب˘ت˘عاو
،سسوريفلا راسشتنا رسصح يف
˘مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش ه˘˘نا ر˘˘ي˘˘غ
طايتح’اب مازتل’او يخارتلا
.مئادلا

ـه.دأوج

،ةمسصاعلا رئازجلاب سسمأا مت
تح˘ت ي˘ن˘طو ى˘˘ع˘˘سسم قÓ˘˘طإا

ةينطولا ىوقلا ةردابم» ىمسسم
باز˘حأا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م «حÓ˘˘سصإÓ˘˘ل
تاباقنو تاي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
ةيداسصتقا تا˘م˘ظ˘ن˘مو ة˘ي˘ن˘طو
ديسسج˘ت فد˘ه˘ب ،تا˘ي˘سصخ˘سشو
ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘حÓ˘˘سصإا
ي˘ف ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ةدارإ’ا سسكع˘˘ت
.رييغتلا

ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’ا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘مو
،ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ا˘ه˘˘ي˘˘لإا ى˘˘ع˘˘سست

اهوسسسسؤوم سسمأا هنلعأا امبسسح
قد˘ن˘ف˘ب ا˘هو˘م˘ظ˘ن ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
ىو˘ق˘ل˘ل را˘طإا ءا˘ن˘ب ،ي˘˘سساروأ’ا
تباوثلل ةيفولا ةهيزنلا ةينطولا
لو˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ن˘مؤو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
را˘˘˘سسم˘˘˘لاو ي˘˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا
تابسستكم ةيامحو يروتسسدلا
د˘ي˘سسج˘تو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا
ن˘ي˘سصح˘ت نا˘م˘سضو ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت
ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘˘مأ’ا ة˘˘يو˘˘ه
ة˘يا˘م˘ح ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
زيزع˘تو ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ج˘ي˘سسن˘لا
ت’وا˘ح˘م م˘ير˘ج˘تو ه˘كسسا˘م˘ت
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو ،ه˘˘˘ق˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘ت
يف ةمهاسسملل ةعجان تاءارجإاب
ةيعامتج’ا ةيعسضولاب لفكتلا
ة˘مزأ’ا تا˘ع˘˘ب˘˘تو ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
«انوروك» ءا˘بو ءار˘ج ة˘ي˘ح˘سصلا

.ينطولا داسصتق’ا سشاعنإا معدو
قيقحتل دامتع’ا متيسسو اذه

ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع فاد˘˘هأ’ا هذ˘˘ه
دمتعتسس امك ،ةيملسسلا لئاسسولا

ي˘ف ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ت’ا˘˘سصت’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘طا˘˘˘سشن
يتلا تافلملا ي˘ف تا˘سشا˘ق˘ن˘لاو

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسلا ل˘˘˘غ˘˘˘سشت
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘˘لاو
هجاوت يتلا تايدحتلا فلتخم
.نوناقلا راطإا يف دÓبلا

ا˘˘˘عد ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ةمهاسسملل عيمجلا نوكراسشملا
امب ينطولا ىعسسملا اذه يف
زا˘˘ج˘˘نا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي
ق˘ق˘ح˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع تا˘˘حÓ˘˘سصإا
رييغت يف مهتا˘ع˘ل˘ط˘ت لا˘ي˘جأÓ˘ل

ةدحو ي˘م˘ح˘تو ن˘مآاو ي˘ق˘ي˘ق˘ح
راطإ’ا اذه يفو ،اهتيوهو ةمأ’ا
ي˘˘ف نو˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘سصوأا
ةيمومعلا تاطل˘سسلا ،ةردا˘ب˘م˘لا
يدا˘˘سصت˘˘ق’ا راو˘˘ح˘˘لا ج˘˘ه˘˘ن˘˘ب
ةرا˘سشت˘سسا ر˘ب˘ع ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او
ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘م
بع˘˘˘˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘طو
ىلإا ،نييداسصتق’ا نيلماعتملاو
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا كير˘˘ح˘˘ت بنا˘˘˘ج
طا˘سشن˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لÓغتسس’ يلحملا يداسصتق’ا

.تايناكمإ’ا عيمج
،سشبيع˘ب ن˘ب ر˘ها˘ط˘لا ح˘سضوأا

،د˘يد˘ج˘لا ر˘ج˘ف˘لا بز˘ح سسي˘˘ئر
هنأا ،ةودنلا هذه ةرادإاب فلكملاو
نأا ن˘طاو˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘˘ن˘˘ي
ىلإا اريسشم ،ةردابملا هذه عجسشي
ا˘م˘نإاو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس تسسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا
.بعسشلاو نطولا ةمدخل ىعسست

نب رداقلا دبع زربأا هتهج نم
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح سسي˘˘ئر ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
عاط˘ت˘سسا بع˘سشلا نأا ،ي˘ن˘طو˘لا

رر˘˘ح˘˘ي نأا كار˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
يمÓ˘عإ’او ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘ع˘ف˘لا

يلاملاو يسسايسسلا داسسفلا نم
نأا ىلإا اريسشم ،ادئاسس ناك يذلا

ل˘ك د˘ي˘سسج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي بع˘˘سشلا
ةيقيقح ةيطارقميد ءانبل هبلاطم
.ربمفون لوأا نايب ىلع زكترت

،ديعلب زيزعلا دبع ربتعا امك
مدع نأا ،لبقتسسملا بزح سسيئر
،ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا
تمت ’ ىوقل ةحاسسلا كرتيسس
ىلع اددسشم ،ةل˘سصب ة˘سسا˘ي˘سسل˘ل

نم ةردابملا هذه ريرحت ةرورسض
ع˘˘˘˘سضت نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع طور˘˘˘˘˘سشلا

ار˘ي˘خأاو ’وأا دÓ˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
تا˘با˘سسح˘لا د˘ي˘ل˘ق˘ت زوا˘ج˘˘ت˘˘تو
.ةقيسضلا ةيسسايسسلا

:ةاضضقلأ ةباقن صسيئر
صضرفت رئأزجلأ ةحلضصم»

ريثكلأ نع لزانتلأ انيلع
«راكفأ’أو تاعانقلأ نم
سسي˘ئر ،كور˘ب˘م د˘ع˘˘سسي د˘˘كأا

نأا ،ةاسضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
انيلع سضرفت رئازجلا ةحلسصم
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
يف راسشأاو ،راكفأ’او تاعانقلا

ةردابم لاغسشأا لÓخ اهاقلأا ةملك
حÓ˘سصإÓ˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا
لكاسشم نأاب ،يسساروأ’ا قدنفب
،ءا˘سضق˘لا ا˘هّ̆ل˘ح˘ي ’ ة˘سسا˘ي˘˘سسلا

عئاقو ّلحي ءاسضقلا نأا اربتعم
ى˘ل˘ع ى˘ن˘ثأا ا˘مد˘ع˘بو ،ة˘مّر˘˘ج˘˘م
‐ هلسضفب يذلا يبعسشلا كارحلا
د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘ي ‐كور˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
هنأا ’إا ،مهعامتجا نوكراسشملا
ة˘حا˘سس» ى˘لإا لو˘ح˘ت ه˘نأا ر˘ب˘ت˘˘عا

نأا ىلإا ةطلسسلا ايعاد ،«كراعم
غولب متي ىتح راوح حتفل ردابت
.قفاوتلا

 ـه.دأوج

Òيغتلأ ‘ ةيبعضشلأ ةدأرإ’أ صسكعت ةقيمع ةيقيقح تاحÓضصإأ ديضسجتل فدهت

«حÓسصإÓل ةينطولا ىوقلا» ةردابم قÓطإا



نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تعد
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘ك ،ا˘ه˘ل
ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ة˘ع˘قاو˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا
نم برقتلا ةينعم˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا

ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
ةيوهجلا تاير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
د˘سصق ع˘يرا˘سشم˘لا تا˘ير˘يد˘˘مو
تاءار˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرادإ’ا
رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسح ،ر˘˘˘مأ’ا
411 ي˘˘ح ع˘˘قاو˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
يلع) ايمومع ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘كسسم
ة˘ير˘يد˘م˘ل ع˘با˘˘ت˘˘لا (6 نار˘˘م˘˘ع
ي˘حو ة˘ب˘˘يور˘˘لا˘˘ب ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

ي˘مو˘م˘ع يو˘قر˘˘ت674/63
عباتلا ناينبلا ن˘ي˘ع˘ب «ا˘تو˘كا˘م»
تياف د’وأاب عيراسشملا ةيريدمل
ط˘سسو ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لاو
رئازجلاب ةج˘ع˘ن˘لا ن˘ي˘ع˘ب بر˘غ
062 /06 يح اذكو ةمسصاعلا

وطÓبب ايمومع ايوقرت انكسسم
ةيريدمل ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘يو˘سسلا˘ب
تيا˘˘˘˘ف د’وأا˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

ط˘سسو ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لاو
قلعتي امك .ةجعنلا نيعب برغ
انكسسم08 يح عقاومب رمأ’ا

عباتلا ءاعبرأ’اب ايمومع ايوقرت
ة˘ي’و˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
ايوقرت انكسسم28 يحو ةديلبلا

عباتلا رسصقلا ةيدل˘ب˘ب ا˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘ي’و˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
003 /051 ي˘˘حو ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب
ةي’وب يمومع يوقرت نكسسم
ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم
نارهو ةي’وب بر˘غ ة˘يو˘ه˘ج˘لا

ايو˘قر˘ت ا˘ن˘كسسم812 ي˘˘˘˘حو
عباتلا ترايت ة˘ي’و˘ب ا˘ي˘مو˘م˘ع

ة˘ي’و˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
ايوقرت انكسسم61 يحو ترايت

عباتلا سضيبلا ةي’و˘ب ا˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘ي’و˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
.ترايت

عقاوم˘لا ن˘م˘سض ن˘م د˘جو˘يو
نكسسم002 /04 ي˘ح ا˘˘سضيأا
يداولا ةي’وب يمومع يوقرت
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

انكسسم963 /82 يحو بونج
طاوغأ’ا ةي’وب ايمومع ايوقرت

ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
.بونج

ثدحلا4 6182ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ22ـل قفأوملأ0202 توأأ21ءاعبرأ’أ

watan@essalamonline.com

ةيلاŸأو ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ لامكتضس’ نيديفتضسŸأ وعدتو ةينعŸأ عقأوŸأ نع فضشكت ةيراقعلأ ةيقÎلل ةينطولأ ةضسضسؤوŸأ

ابيرق «PPL» تانكسسل ىÈك ميلسست ةيلمع

خ.ةميضسن

تانكضسلأ حيتافم ميلضستل ىربك ةيلمع ميظنت نع ،ةيراقعلأ ةيقرتلل ةينطولأ ةضسضسؤوملأ تفضشك
.طبضضلاب خيراتلأ ديدحت نود ،ةمداقلأ ةليلقلأ مايأ’أ يفPPL ةيمومعلأ ةيوقرتلأ

لامعلأ ةحضص ةيامحل فدهي
لاقتنأ رطخ نم دحلل نئابزلأو
قفأرملأ عيمج يف انوروك صسوريف

لوكوتربلا ليسصافت هذه
فانئتسس’ يحسصلا
ةيحايسسلا ةطسشنأ’ا
ةحايضسلأ ةرأزو تعضضو
لمعلأو ةيديلقتلأ ةعانضصلأو
ايحضص ’وكوترب ،يلئاعلأ
يجاتلأ صسوريفلأ نم ةياقولل
ةطضشنأÓل «91 ديفوك»
ةياقو دضصق ،ةيحايضسلأ

نئابزلأ ةحضص ةيامحو
ىوتضسم ىلع نيلماعلأ دأرفأ’أو
يفو ،ةيقدنفلأ تاضسضسؤوملأ
ةضصضصخملأ تأءاضضفلأ
.ةيحايضسلأ ةطضشنأÓل
،ةحايضسلأ ةرأزول نايب بضسحو
نم لوكوتربلأ أذهب لمعلأ نإاف
هب لمعلأ قلطني نأأ رظتنملأ

تاضسضسؤوملأ حتف ءدب عم
اهطاضشن فانئتضسأو ةيحايضسلأ
،يراجلأ توأأ51 موي نم ءأدتبأ

ديدحت ىلإأ فدهي يذلأو
ةطضشنأ’أ فانئتضسأ تايفيك
ةيحضصلأ دعأوقلل اقفو
تايفيك ديدحت ،ةيئاقولأ

ةياقولأ ريبأدت زيزعت
رطخ نم دحلل ميقعتلأو
عيمج يف صسوريفلأ لاقتنأ
ميمعتو ريوطت ،قفأرملأ
ةدايز لجأأ نم تامولعملأ
نيلماعلل ناكمإ’أ ردق يعولأ

كلذكو ةحايضسلأ عاطق يف
أذه قيبطت نأأ املع ،نئابزلأ
ىلع يمأزلإأ يحضصلأ لوكوتربلأ

يفو ةيحايضسلأ ةطضشنأ’أ لك
،ةيحايضسلأ تاضسضسؤوملأ عيمج
لوكوتوربلأ أذه ةيلاعف نأأو
ةكراضشم بلطتت يحضصلأ
مهفلأ لÓخ نم عيمجلأ

.ةديأزتملأ ةظقيلأو مأزتل’أو
لوكوتوربلأ أذه نمضضتيو
ةياقولأو ةفاظنلل ةماع دعأوق
ديفوك» ةهجأوم يف ةيحضصلأ

ةياقولأ تأءأرجإأ أذكو ،«91
ةقيرطو دعابتلأو ميقعتلأو
ةحايضسلأ ت’اكوب لابقتضس’أ

ءأويإ’أ تاضسضسؤومو ،رافضسأ’أو
ةيومحلأ ةطضشنأ’أو ،يحايضسلأ

ةجلاعملأو ةقايللأ ةداعإأو
معاطملأو ،رحبلأ هايمب
،يحايضسلأ ليلدلأو ،ةيحايضسلأ

.ةيفرحلأ ةطضشنأ’أو
ك.اضضر

فضشأوك ..ةضسأر◊أ نم ÚعونمŸأ ةذتاضسأ’أ ةمئاق طبضض
ناحتم’أ لبق ةعاضس قاحتل’أو زكرم لك ‘ ةيرأرح

«كابلا» تاناحتم’ ›زانتلا دعلا قÓطنا
بهأاتلا ةلاح عفري طوعجاوو «مايبلا»و

ةكأرضشلأ قافتأ ‘ رظنلأ ةداعإاب نوبت صسيئرلأ رأرق نونمثي داضصتقأ ءأÈخ

ةلودلا ةنيزخ غرفأاو داسصتق’ا كهنأا يبوروأ’ا يدا–’ا عم يكرم÷ا كيكفتلا

يراجتلأ عاطقلأ ةنمقر دوهج راطإأ ‘

تاسسسسؤوملل ةيعامتج’ا تاباسس◊ا عاديإاب سصاخ ديدج ÊوÎكلإا قيبطت قÓطإا

ةضصاخو ةيمومع تاضسضسؤوم ةدئافل

‐سسديسسرم ةمÓع نم ةنحاسش282 ميلسست
عنسصلا ةيلحم زنب

اهريوطت لبضس ثحبو Úفرطلأ Úب ةيئانث تاكأرضش دقعل

سصرف ناسضرعتسسي ةيدوعسسلاو رئاز÷ا
ةقاطلا لا‹ ‘ نواعتلا

،سشير˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘كأا
،يداسصتق’ا ريبخ˘لاو ل˘ل˘ح˘م˘لا
تدبكت ةيمومع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا نأا

كيكفتلا ءار˘ج ،ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘سسخ
فر˘ط˘لا ح˘لا˘سصل ،ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا
د˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي م˘˘˘˘لو ،ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا
راطإ’ا نم ،يرئازجلا داسصتق’ا
ثي˘ح ن˘م ،قا˘ف˘˘تÓ˘˘ل ل˘˘ما˘˘سشلا
ةيرح نمو ،ةيراجتلا ت’دابتلا
.رامثتسس’ا

يداسصتق’ا للحملا حسضوأاو
نأا ،يفحسص حيرسصت يف سسمأا

بلط ا˘م˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةكارسشلا قافتا يف رظنلا ةداعإا

مييق˘تو ،ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘تإ’ا ع˘م
ةددعتملا ةيراجتلا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
هيف رظنلا ةداعإا متيسس ،فارطأ’ا

يأا ،«حبار ‐ حبار» سساسسأا ىلع
نأا بجي يرئازجلا فرطلا نأا

يكل ،قافت’ا اذه نم ديفتسسي
،يرئازجلا جوت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
.«ةيبوروأ’ا قاوسسأ’ا ىلإا ذافنلا

،سشير˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ن˘م˘ث ا˘م˘ك
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ةوعد
سسل˘ج˘م لÓ˘خ ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
رظ˘ن˘لا ةدا˘عإ’ ،ر˘ي˘خأ’ا ءارزو˘لا
اذه نأا ادكؤوم ،قافت’ا اذه يف
ةاعارم راطإا يف ،بسصي رارقلا

ةيدا˘سصت˘ق’ا ر˘ئاز˘ج˘لا ح˘لا˘سصم
Óئاق «حبار ‐حبار» ةدعاق قفو
،ةيروهمجلا سسيئر رارق نمثأا»
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
دا˘ح˘تإ’ا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سشلا قا˘˘ف˘˘تا
م˘ل رار˘ق˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح ،ي˘˘بوروأ’ا
،يرئازجلا بناجلل افسصنم نكي
‐ح˘بار» قا˘ف˘تا ن˘كي م˘ل ثي˘ح˘ب
˘‐ح˘بار» قا˘ف˘تا نا˘ك ل˘ب «ح˘˘بار
فر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب «ر˘˘سسا˘˘خ

سسي˘˘˘˘ئر ز˘˘˘˘عوأاو.يرئازجلا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ةيراجتلا تايقاف˘ت’ا ة˘ع˘جار˘م˘ب
ىلع اظا˘ف˘ح فار˘طأ’ا ةدد˘ع˘ت˘م
ه˘جو ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
سسلجم عامتجا بقع تاميلعت
،ةراجتلا ريزول ،ريخأ’ا ءارزولا

م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ف عور˘سشلا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةددعتم ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
،ةيئان˘ث˘لاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا ،فار˘طأ’ا

ع˘م ة˘كار˘سشلا قا˘ف˘˘تا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
نا˘ي˘ب د˘كأاو .ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا
نأا ىلع ،ءارزولا سسلجم عامتجا
دا˘ح˘ت’ا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سشلا قا˘˘ف˘˘تا
لحم نوكي نأا بجي يبوروأ’ا

ةي˘قر˘ت˘ب ح˘م˘سست ة˘سصا˘خ ة˘يا˘ن˘ع
ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
.ةنزاوتم تاقÓع

خ.ةيمضسن

ر˘˘يزو ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ف˘˘˘سشك
ينورتكلا قيبط˘ت ن˘ع ،ةرا˘ج˘ت˘لا

تاسسسسؤوملل اسساسسأا هجوم ديدج
اهتاباسسح عاديإا ةيل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
،«مو˘ك ل˘ج˘˘سس» ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ة˘ن˘م˘قر دو˘ه˘ج را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ي
قيزر حسضوأاو.يراجتلا عاطقلا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ةود˘ن˘لا لÓ˘خ
زكرملا رقمب ةبسسانم˘لا˘ب ا˘هد˘ق˘ع
مت هنأا ،يراجتلا لجسسلل ينطولا
ىلع تاقيبطت ةدع ثادحتسسا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةرازو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ىلع ءاسضقلاو عاطقلا ةنرسصع
نأا ر˘˘˘كذو ،ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ةمزلم تاكرسشلاو تاسسسسؤوملا
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح عاد˘˘يإا˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس ل˘ك ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم

هعورف ىدل وأا يراجتلا لجسسلل
نيلماعتملا ربجي امم نطولا ربع
نايحأ’ا سضعب يف لقنتلا ىلع
اذهب ماي˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘يو˘ط تا˘فا˘سسم˘ل
قيبطتلا اذه ناف كلذل ،ءارجإ’ا
يدافتو تقولا حبر نم نكميسس
ةمدخلا هذه ريزولا نمثو.ءانعلا
فوسس اه˘ل˘سضف˘ب ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
يدا˘سصت˘ق’ا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا مو˘˘ق˘˘ي
ىلإا لقنتلا نود هتاباسسح راهسشإاب
عم يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا ح˘لا˘سصم
تاقحتسسم عفدب مايقلا ةيناكمإا
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ر˘˘سشن˘˘لا
،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا ع˘˘˘فد˘˘˘لا تاودأا

نيلماعتملا عيجسشتل هنأا افيسضم
لدب قيبطتلا اذه مادختسسا ىلع
تاباسسحلل يكيسسÓكلا عاديإ’ا
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم نإا˘ف ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
لماعتملا ا˘ه˘ع˘فد˘ي ي˘ت˘لا ر˘سشن˘لا

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح˘˘˘˘لا عاد˘˘˘˘يإا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
لقا نوكت اينورتكلا ةيعامتج’ا
دنع ةقب˘ط˘م˘لا كل˘ت ن˘م ة˘ف˘ل˘كت
عور˘ف ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع عاد˘˘يإ’ا
لا˘˘ق دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف.زكرملا
عاد˘˘يإا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع» نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
نوأا» ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘با˘˘سسح˘˘لا

نوكت0202 لÓ˘˘˘˘خ » ن˘˘˘˘˘ي’
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ن˘كل ،ة˘˘يرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا

ربع حيرسصتلا نوكيسس ،1202
نع عفدلاو ينورتكل’ا قيبطتلا
نأا ،قيزر نلعأاو ،«ايرابجإا دعب
يراجت˘لا د˘ي˘ق˘لا ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا
(ل˘˘ج˘˘سسلا جار˘˘خ˘˘ت˘˘سساو بل˘˘˘ط)
بيرقلا لبقتسسملا يف نوكيسس
ينورتكل’ا قيبطتلا قيرط نع
.نطولا تاي’و لك ربع

ك.اضضر

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق
ءا˘سسن˘لا ة˘ئ˘ف ن˘م ةذ˘تا˘سسأ’ا ع˘ن˘م
’افطأا نكلمي يتاوللا لماوحلا
نم ة˘ن˘سس41 ن˘ع م˘ه˘ن˘سس ل˘ق˘ي

«ايرولاكب˘لا» ي˘نا˘ح˘ت˘ما ة˘سسار˘ح
ربمتبسس رهسش ناررقملا «مايبلا»و
.مداقلا

ةيبرتلا ةرازول ةميلعت بسسحو
نيسسمخلا اهتاير˘يد˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘جو
نم ينطولا بارتلا ربع ةعزوملا
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘سصحإا ل˘˘˘جأا
م˘ه˘سضيو˘ع˘ت م˘ت˘ي ي˘ك ةذ˘تا˘سسأ’ا
ة˘سسار˘ح نإا˘ف ،ن˘ير˘˘خآا ةذ˘˘تا˘˘سسأا˘˘ب
نوكتسس ةنسسلا هذه نيناحتم’ا

راوطأ’ا يف ةذتاسسأ’ا فرط نم
سسكع ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اهيف مت يتلا ةيسضاملا تاونسسلا

نم ايرولاكب˘لا نا˘ح˘ت˘ما ة˘سسار˘ح
طسسوتملا ميلع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا ل˘ب˘ق
فر˘ط ن˘م ما˘ي˘ب˘لاو ي˘ئاد˘ت˘˘ب’او
.يوناثلا ميلعتلا ةذتاسسأا

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ته˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
ناويدلا عم قيسسنت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ءاسسؤورل تاميلعت ،تاق˘با˘سسم˘لاو
ي˘ح˘سشر˘ت˘˘م مÓ˘˘عإا˘˘ب ز˘˘كار˘˘م˘˘لا
ةعاسسب قاحتل’ا ىلع ايرولاكبلا
اذه ءاجو ،ناحتم’ا قÓطنا لبق
ن˘م ناو˘عأ’ا ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل ءار˘˘جإ’ا
يرار˘ح˘لا ف˘سشا˘كلا˘ب م˘ه˘سصح˘ف
ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت اذ˘˘كو
ي˘ت˘لا تا˘عا˘ق˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع˘˘ت˘˘لا
اذه ،نا˘ح˘ت˘م’ا ا˘ه˘ي˘ف نوزا˘ت˘ج˘ي
فسشاو˘ك ة˘ثÓ˘ث ر˘ي˘فو˘ت م˘ت˘ي˘سسو
ناحت˘ما ز˘كر˘م ل˘ك ي˘ف ة˘يرار˘ح
ةرارح فسشكل ناوعأا هلمعتسسي

تاءار˘جإ’ا ن˘˘مو ،ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت ل˘˘ك
بئان نييعت يه اسضيأا ةذختملا

لفكت˘ي˘سس يذ˘لا ز˘كر˘م˘لا سسي˘ئر
ءاوسس ةيحسصلا ةبقارملا ةيلمعب
4 فيلكت متيسس امك ،ذيمÓتلل
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ل˘˘ك ي˘˘ف ناو˘˘عأا
نم ةيئاسسملا ةرتفلاو ،ةيحابسصلا
نا˘ح˘ت˘م’ا تا˘عا˘ق م˘ي˘ق˘ع˘ت ل˘˘جأا

.اهتيوهت اذكو
خ.ةيمضسن

تاعانسصلا ةير˘يد˘م تم˘ل˘سس
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘˘لا
نم ةنحاسش282 سسمأا ،ينطولا

ةيريدملل زنب سسديسسرم ةمÓع
عافدلا ةرازول داتعلل ةيزكرملا

.ةسصاخو ةيمومع تاسسسسؤومو
عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
ىلع «مÓسسلا» زوحت ينطولا
ميلسست سسمأا مت هنأا ،هنم ةخسسن
ة˘˘مÓ˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘˘سش (282)
نم ةعّنسصم ،ز˘ن˘ب ‐سسد˘ي˘سسر˘م
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا فر˘˘˘ط
ةبيورلاب ليقثلا نزولا ةعانسصل
« abiuoR-LPPAS APS»،
لقنو دارفأ’ا لقنل ةسصسصخم
نم لك ةدئافل كلذو ،عئاسضبلا
دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
.ةسصاخو ةيمومع تاسسسسؤومو

نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
ن˘م˘سض جرد˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ى˘˘ع˘˘˘سسم
اميسس’ ةيركسسعلا تاعانسصلا
ا˘ق˘ب˘طو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘˘لا
ىلإا يمارلا ينطولا ططخملل
ةيبلتو ينطولا جوتنملا ةيقرت
سشي˘ج˘لا ل˘كا˘ي˘ه تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
يـب˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تاـسسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
نأا امك .ةسصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةلمكت يتأات ةماهلا ةيلمعلا هذه
يتلاو ،ةقباسس ميلسست تايلمعل
ىلع ةكرسشلا هذه ةردق دكؤوت

ثيح نم اهنئابز تابلط ةيبلت
لا˘˘جآ’ا ي˘˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘كلاو م˘˘˘كلا
ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘فو.ةددحملا

ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘سسار˘م لÓ˘˘خ
ع˘م م˘ي˘ل˘سست˘˘لا ت’و˘˘كو˘˘تور˘˘ب
تاسسسسؤوملاو تائيهلا يلثمم
يتورزات دومح لاق ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
‐سسا.ما.ا» ةكرسشل ماعلا ريدملا
ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا «ي˘˘˘ب ما

عيبلا د˘ع˘ب ا˘مو ع˘ي˘ب˘لا تا˘مد˘خ
ةيركسسعلا ةعانسصلا تابكرمل
هنأا ،زنب‐سسديسسرم ةمÓع نم
282 ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإا ن˘˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م
ةدئافل122 ميلسست مت ،ةنحاسش
دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
.ينطولا عافدلا ةرازول

م˘ت ه˘نا لوؤو˘˘سسم˘˘لا فا˘˘سضأاو
ةنحاسش22 م˘˘ي˘˘ل˘˘سست كلذ˘˘˘ك
ةيمومع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ح˘لا˘سصل
حلاسصل ةنحاسش12و «راكاز»
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
70و «بي˘˘˘با˘˘˘نأا راد˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ك»
ةسسسسؤو˘م˘لا ح˘لا˘سصل تا˘ن˘حا˘سش
راد˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ك» ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
تسسل ةنحاسش11و «ىسصحلل
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
اذ˘ه نأا اد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
تادو˘ه˘ج˘م د˘سسج˘ي م˘ي˘ل˘سست˘˘لا

ةيرئازج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘فا˘ك
تاجوت˘ن˘م ع˘يزو˘تو ع˘ي˘ن˘سصت˘ل

.زنب‐سسديسسرم ةمÓع
ع.لÓب

دبع ةقا˘ط˘لا ر˘يزو ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
ر˘ي˘ف˘سس ،سسمأا ،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا
ةيدوع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا
ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل
.ينيريمعلا

ه˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو
نإاف ،رئازجلاب ةيدوعسسلا ةرافسس

سضارعتسس’ ةسصرف ناك ،ءاقللا
لاجم يف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
.ا˘هر˘يو˘˘ط˘˘ت ل˘˘ب˘˘سسو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ا˘˘˘سضيأا نا˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ه’ا تاذ ع˘˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘م
.كرتسشملا

ع.لÓب



،ي˘˘تاو˘˘ت و˘˘م˘˘ير˘˘ك ح˘˘˘سضوأا
ةيلخ سسيئر ،ةطرسشلا ظفاحم
ي˘ف ،ة˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب مÓ˘˘عإ’ا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح نأا ،سسمأا
حلاسصملا تاذ يقلت ىلإا دوعت
ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘˘لا˘˘كم ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
ةفلاسسلا ةميرجلا سصوسصخب
رسصانع لقن˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ر˘كذ˘لا
نيع ىلإا ةيئاسضقلا ةيطبسضلا
ةيحسضلا اونياع ثيح ،ناكملا
لخاد ةدماه ةثج دجو يذلا

حورج ةدعب باسصمو هنكسسم
ا˘م د˘ع˘˘ب ه˘˘م˘˘سسج ءا˘˘ح˘˘نأا ي˘˘ف
ءاسضيب ةحلسسأاب هيلع يدتعأا

سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سشأا فر˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م
تر˘ف˘سسأا ثي˘ح ،ن˘ي˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ا˘ه˘تر˘سشا˘ب ي˘ّت˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ادانتسسا ،ةيئاسضقلا ةيطبسضلا
،ي˘ن˘مأ’ا رد˘سصم˘لا سسف˘ن ى˘لإا

ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘لإا ن˘˘˘ع
4 م˘هو ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ط˘ط˘خ˘˘م
ةأار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأا
82و22 نيب مهرامعأا حوارتت
رئازجلا ةي’وب نيميقم ةنسس
.ةمسصاعلا

زا˘ج˘نإا م˘ت كلذ ر˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق ف˘˘˘ل˘˘˘˘م
كلذ دعب متيل ،مهيف هبتسشملا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ةمهتب ةسصتخ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
سضرغل رارسشأا ةيعمج نيوكت
يدمعلا لتقلا ةيانجل دادعإ’ا

.دسصرتلاو رارسصإ’ا قبسس عم
سسمأا تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

،يقاوبلا مأا ةي’و نمأا حلاسصم
يف سصاخ˘سشأا4 في˘قو˘ت ن˘م
حار يدمع لتق ةميرج ةيسضق

باسش سسمأا لوأا ةليل اهتيحسض
ىلع ةنسس92 رمعلا نم غلبي
ن˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘سسم
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ،يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو
لك لÓ˘غ˘ت˘سسا˘بو ة˘سصت˘خ˘م˘لا
م˘ت ،ةا˘ق˘ت˘سسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
مهيف هبتسشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت

،مهنم نينثإا فيقوتو ةعبرأ’ا
م˘˘ت ثا˘˘ح˘˘بأ’ا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘˘بو
امه˘ن˘ي˘ب ن˘م نار˘خآ’ا ف˘ي˘قو˘ت
يف يسسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
قيقحتلا ىقبي اميف ،ةيسضقلا

يف ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف Ó˘سصاو˘ت˘م
مهيف هبتسشملا ميد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا
نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا

تاهجلا مامأا ةنسس42و02
.ةيئاسضقلا

يحب فيضسب باضش لتقم
يدأولاب يام80

يلحملا عراسشلا سسمأا زتهإا
ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع يداو˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘˘ب

حار ءا˘˘ع˘˘ن˘˘سش ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج

ي˘˘˘ف با˘˘˘سش ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سض
ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا
نماثلا يحب فيسس لامعتسساب
كلذو ،ةي’ولا ةمسصاعب يام
ةيحسضلا نيب راجسش رثإا ىلع
ةياغ ىلإا نيبتت مل رخآا باسشو
ه˘با˘ب˘سسأا ر˘ط˘سسأ’ا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك
ا˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
يذلا قيقحت˘لا ه˘ن˘ع ر˘ف˘سسي˘سس
ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘˘لا ه˘˘تر˘˘سشا˘˘ب
.ةسصتخملا

watan@essalamonline.com
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يقأوبلأ مأاب ينيثÓث لتق يف نيطروتملأ ىلع صضبقلأ ءاقلإأ

سسادرموبب جاده د’وأا يف اباسش اولاتغا ةأارما مهنيب نم سصاخسشأا4 فيقوت

نولضسأرم اهعمج

مهنيب نم صصاخضشأأ4 مضضت ةباضصع ،صسأدرموب ةي’ول ةعباتلأ جأده د’وأأ ةيدلبب نمأ’أ حلاضصم تفقوأأ
.راجضش رثإأ مايأأ3 ذنم ةنضس83 رمعلأ نم غلبي باضش لايتغاب أوماق ةأأرمإأ

حلاسصم سسمأا لوأا تنكمت
ن˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،يز˘ي˘˘ل˘˘يإا ة˘˘ي’و
ةسصسصختم رارسشأا ة˘عو˘م˘ج˘م
لامعتسساب لزانملا ةقرسس يف
حار ،ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأ’ا

يف نينطاوملا ديدع اهتيحسض
.ةريخأ’ا عيباسسأ’ا

اهدارفأا ةزوحب طبسضو اذه
نيب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا

م˘ت ن˘يذ˘لا ،ة˘˘ن˘˘سس32و91
ةقيقد تايرحت دعب مهفيقوت

ةديدعلا ىواكسشلا ةيفلخ ىلع
،ةقرسس تادع˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
م˘ت ا˘م˘ك ،ر˘جا˘˘ن˘˘خو فو˘˘ي˘˘سسو
سضار˘˘˘˘˘˘غأ’ا عا˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا

زافلت ةزهجأا اهنم ةقورسسملا
ماجحأ’ا فلتخ˘م ن˘م ة˘مزÓ˘ب
ندعملا نم تاغوسصم اذكو
،ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘هو ر˘˘ف˘˘˘سصأ’ا
ة˘يود˘ي تا˘عا˘سس ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

.يلام غلبمو
تاقيقحتلا لامكتسسا دعبو

مامأا مهميدقت مت نيمهتملا عم
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
نيوكت ةمهتب يزيليإا ةمكحم
ة˘˘قر˘˘سسلاو رار˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘فر˘˘ظ˘˘ب ة˘˘نر˘˘ت˘˘ق˘˘˘م
را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘سسكلاو
.مهتمكاحم

ج.مÓضسإأ

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘˘عأا
غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح ن˘ع ،كرا˘م˘ج˘ل˘˘ل
ردقي ،ةبعسصلا ةلمعلاب يلام
هبحاسص ناك ،وروأا03462 ـب
نم يبد وحن هبيرهت ددسصب
ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب يراو˘˘˘ه را˘˘˘ط˘˘˘م
كرام˘ج˘لا تح˘سضوأا.يلودلا
ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهتحف˘سص ى˘ل˘ع سسمأا ه˘تر˘سشن
،«كوبسسياف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا
راطإا ي˘ف تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ّنأا

ىلإا ةهجوتملا ةلحرلا ةجلاعم
،سسمأا لوأا نكمت ثيح ،يبد
ىلع نيلماعلا كرامجلا ناوعأا

ةيسسيئرلا ةيسشتفملا ىوتسسم
ةعباتلا ن˘ير˘فا˘سسم˘لا سصح˘ف˘ل
كرا˘م˘ج˘لا ما˘سسقأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘˘ل
نم ،نيدمو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م˘ب

ةلمعلا نم يلام غلبم زجح
03462 ـب رد˘˘˘ق ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا
.وروأا

يوأرمع ماضشه

ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ر˘˘ما˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
ةثÓث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

ءوسس ةمه˘ت˘ب ة˘ن˘سس07و66
ديدب˘تو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
.ماعلا لاملا

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو
مايق اهداف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
ىد˘حإ’ ن˘ي˘ع˘با˘ت ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ةيموم˘ع˘لا ة˘يرادإ’ا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
عطق ءانتقا ري˘تاو˘ف م˘ي˘خ˘سضت˘ب

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سسلا را˘˘ي˘˘غ
موقتل ،ةئ˘ي˘ه˘لا تاذ ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل
ح˘ت˘ف˘ب ةر˘ئاد˘لا ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم

قيسسنتلاب ةيسضقلا يف قيقحت
نيبت نيأا ،ةيلحملا ةباينلا عم
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ة˘ثÓ˘ث طرو˘˘ت
ةيرادإ’ا ةئيهلا تاذب نولمعي
دعبو ،ةيسضقلا يف ةيمومعلا
قيقحت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت
ةيروهمجلا ليكو مامأا ةثÓثلا
يذلا ةليسسم˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
قيقحتلا يسضاق ىلع مهلاحأا
رمأا نيأا ةمكحملا سسفن ىدل
ةباقرلا ريبادت تحت مهعسضوب
.ةيئاسضقلا

ع. دلاخ

ةلج˘سسم˘لا ق˘ئار˘ح˘لا تف˘ّل˘خ
ىلإا2 نم ةدتمملا ةرتفلا يف
ديدع˘لا ر˘ب˘ع يرا˘ج˘لا توأا8
فÓ˘تإا ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ن˘˘م
نم راتكه ف’آا01 نم ديزأا
تلجسس ثيح ،يباغلا طيرسشلا

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم
دامخإا˘ب ح˘م˘سس Ó˘خد˘ت9604
قئارح ا˘ه˘ن˘م ،ا˘ق˘ير˘ح4992
ة˘ي˘با˘غو ة˘ي˘عا˘ن˘سصو ة˘ي˘لز˘ن˘˘م
.ىرخأا قئارحو

ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘سضوأا
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم زا˘˘ه˘˘ج نأا˘˘ب ،سسمأا
دا˘م˘خإا ن˘م ن˘كم˘ت ،ق˘ئار˘˘ح˘˘لا

قيرح221 اهنم ،اقيرح332
،لاغدأ’ا يف اقيرح83 ،ةباغ
13و سشارحأ’ا ّسسم اقيرح24
ل˘ي˘سصا˘ح˘م ى˘ل˘ع ى˘تأا ا˘ق˘ير˘ح
يف ةعمتجم تببسست ،ةيعارز
نم ارا˘ت˘كه08001 فÓ˘˘تإا
ىلع ةعزوم ،يباغلا طيرسشلا

،تاباغ˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه6492
،لا˘غدأ’ا ن˘م ارا˘ت˘كه5484
سشئاسشحلا نم اراتكه9822
ن˘ب˘ت ة˘مز˘ح08112 اذ˘˘˘˘كو
ةر˘م˘˘ث˘˘م ةر˘˘ج˘˘سش4536و
.ةلخن9091و

ب.نيرضسن

ةريخأ’أ عيباضسأ’أ لÓخ نينطأوملأ تأرضشع اهتيحضض حأر

لزانملا ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسشب ةحاطإ’ا
يزيليإاب ءاسضيب ةحلسسأا زجحو

ةيمومع ةئيهل ةعبات تأرايضس رايغ عطق ءانتقأ ريتأوف أومخضض

لÓغتسسا ءوسس ةمهتب سصاخسشأا3 فيقوت
ةليسسملاب ماعلا لاملا ديدبتو ةفيظولا

ةضصاخ ةلواقمل ةقحتضسم ريغ تأزايتمأ احنم

سسبحلا ةرادإ’ا سسفن بسساحمو ةسسبت يف ةيمومعلا لاغسشأ’ا ريدم عاديإا

يبد وحن اهبيرهت ددضصب ناك اهبحاضص

وروأا فلأا62 نم ديزأا زجحت كرامجلا
نيدموب يراوه راطمب

اقيرح4992 دامخإاب حمضس Óخدت9604 تلجضس ةيندملأ ةيامحلأ

ف’آا01 نم ديزأا ىلع يتأات قئارحلا
عوبسسأا فرظ يف يباغلا ءاطغلا نم راتكه

راضشب يف «ةمضشلأ» نم ةدحو فلأأ06 زجحو صصاخضشأأ3 فيقوت

ةسسبت يف سسولهم سصرق ف’آا01 زجحو ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

IRBةيئ’ولا ةحلسصملل ةعباتلا
،ةسسبت ةي’وب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
رجاتت ةيمارجإا ةكبسش كيكفت نم
سصار˘˘قأ’او تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ف’آا01 تزجحو ،ةسسول˘ه˘م˘لا
عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م سسو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م ءاود
م˘سسا˘ب ر˘ي˘ه˘سشلا «ن˘ي˘لا˘با˘غ˘˘ير˘˘ب»
فقوأا مهتهج نم.«خوراسصلا»
ةينا˘ث˘لا ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا
ةي’و نمأاب ةيئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
مهيف هبتسشم سصاخسشأا3 ،راسشب
ةدام نم ةدحو فلأا06 زجحو
.ةفلتخم تامÓع نم «ةمسشلا»

زجحو نيجورم فيقوت

فيكلأ نم مأرغ006
فلضشلاب جلاعملأ

ثحبلا ةقرف رسصانع تنكمت
ىوتسسم ى˘ل˘عIRB لخد˘ت˘لاو
ءاقلإا نم سسمأا ،فلسشلا ةي’و نمأا
ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘جور˘م ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا

ن˘م ح˘˘ئا˘˘ف˘˘سص60 ز˘˘˘ج˘˘˘˘حو
نم مارغ006 نزوب تاردخملا

.جلاعملا فيكلا ةدام
نأا ،«مÓسسلا»ـل رداسصم تدكأا
تمت زجحلاو فيقو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نيزنبلا ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ي˘سسور˘˘ع˘˘ل يد˘˘ي˘˘سس
تاذ ىلإا تدرو ةقيقد تامولعم
سصاخسشأا دوجو اهدافم حلاسصملا

تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي
ءاقلإا مت لخدتلا دعبو ،ةقطنملاب
حوارتت نيسصخسش ىلع سضبقلا
ةنسس24و04 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا

ةرايسس لخاد حئافسص40 زجحو
.عيبلل ةأايهم لوبماسس عون نم
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘م د˘˘ع˘˘بو
مت نيجورملا دحأا لزنم سشيتفتو
متيل نيت˘ح˘ي˘ف˘سص ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
امهتلاحإا راظتنا يف ،نيفوقوملل

ىدل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ى˘ل˘ع
.فلسشلا ةمكحم

/ صش.مركأأ / يضشرخ ةيمضسن
ع.ىيحي

طبضض ةاتفو نيباضش فيقوت
ةرداضص ةيبط تافضصو مهتزوحب

يف نيضصتخم ءابطأأ نع
ةيبضصعلأو ةيلقعلأ صضأرمأ’أ

قوحسسم زجح
بوبحو «يزاتسسكإا»
ةمسصاعلاب ةسسولهم
ةي’و نمأأ حلاضصم تزجح

نمأأ يف ةلثمم ،رئأزجلأ
دأرم رئب ةيرأدإ’أ ةعطاقملأ

ايكيتضسÓب اضسيك ،صسيأر
يدرو قوحضسم ىلع يوتحي

نم ةبلضصلأ تأردخملاب صصاخ
صصرق051و ،«يزاتضسكإأ» عون
.يلقع رثؤوم
ىلإأ دوعت ةيلمعلأ ليضصافت
ةقرفل ةينيتور تايرود
ةعباتلأ ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ
ثيح ،ةعطاقملأ نمأأ تأذل
ةيحايضس ةبكرم مههابتنأ تفل
ناضصخضش اهنتم ىلع ةفقوتم
ىثنأأ صسنج نم امهدحأأ

فقأو صصخضش ىلإأ ةفاضضإ’اب
مهنم برقتلابو ،امهرأوجب
ةضسمÓملأ ةيلمعل مهعاضضخإأو
طبضض ،ةينوناقلأ ةيدضسجلأ

ةفلاضسلأ تأزوجحملأ مهتزوحب
نم ةروراق نع Óضضف ،ركذلأ
،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ لئاضس
ناترداضص ناتيبط ناتفضصوو

يف صصتخم بيبط نع
ناتفضصو ،ةيلقعلأ صضأرمأ’أ

بيبط نع ناترداضص ناتيبط
ىرخأأ ةيبط ةفضصوو ،ماع
يف صصتخم بيبط نع ةرداضص

فتأوه3 أذكو ،باضصعأ’أ
هردق يلام غلبمو ةلاّقن
.رانيد087.76
تأءأرجإ’أ لامكتضسأ دعبو
هبتضشملأ قح يف ةينوناقلأ

ليكو مامأأ مهميدقت مت مهيف
،ايميلقإأ صصتخملأ ةيروهمجلأ
مهنم نينثإأ عضضوب رمأأ نيأأ
ّمت اميف تقؤوملأ صسبحلأ
.ةاتفلأ ليبضس ءÓخإأ

ر.رجاه

ي˘سضا˘ق ،سسمأا لوأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل ر˘˘مأا
،ةسسبت ةم˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةيمومعلا لاغسشأ’ا ريدم عاديإاب
سسبحلا ةرادإ’ا سسفنب بسساحمو
ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب ،تقؤو˘˘م˘˘لا
ريغلل ةقح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

نو˘نا˘ق˘ل ا˘قر˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو دا˘˘سسف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
.ةيمومعلا تاقفسصلا

«مÓسسلا» ـل رفوت امل اقفوو
ة˘قر˘ف˘لا نإا˘˘ف ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م
،ةسسبت ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
قرخ عئاقو يف قيقحتلا تهنأا
ة˘مار˘غ سضي˘ف˘خ˘ت ي˘ف نو˘نا˘˘ق˘˘لا
نود ةسصاخ ةلواقم ةدئافل ريخأاتلا

يف طورسشلا رتفد دونب ةاعارم

قير˘ط˘لا لا˘غ˘سشأا ما˘م˘تإا عور˘سشم
اذ˘هو ،ط˘سسر˘مو فا˘ح˘لو˘ب ن˘ي˘˘ب
رير˘ق˘تو ة˘يرادإا ةدا˘ه˘سش رود˘سصب
دعب ا˘م˘ي˘سس ’ ة˘لوا˘ق˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
نم ةمارغلا سضفخ رارق عيقوت
ىلع ذيفنتلل ا˘ه˘لا˘سسرإاو ة˘ي’و˘لا

اذه ،ةيمومعلا ةنيزخلا ىوتسسم
عامسسلا تاءارجإا متت نأا رظتنيو
سسف˘ن ي˘ف ن˘ير˘خآا ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘ل
لوا˘ق˘م˘لا ةدا˘ف˘ت˘سسا د˘ع˘ب ف˘ل˘م˘لا

.تقؤوملا جارفإ’ا نم نيرخآاو
نمأا حلاسصم نأا ركذلاب ريدج

ةرتفلا يف تلجسس ،ةسسبت ةي’و
نم ر˘ث˘كأا0202و9102 ن˘ي˘ب
لسصفلا رظتني داسسف فلم082
تاقيقحتلا مامتإا دعب اعابت اهيف

ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيئاسضقلا

نحاطم يريدم عأديإأ
بوبحلأ عيزوت ةدحوو

صسبحلأ ةفلجلاب
ةدحو ريدم نم Óك عاديإا مت

قباسسلا ريدملاو ،ةفلجلا نحاطم
ةفاجلا بو˘ب˘ح˘لا ع˘يزو˘ت ةد˘حو˘ل
ىلع ،تقؤوملا سسبحلا ،ةفلجلاب

اهفرعت يتلا تاقيقحت˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ربع ةرسشتنملا تاسسسسؤوملا هذه
تازواجتلاب ةقلع˘ت˘م˘لاو ن˘طو˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘˘قور˘˘خ˘˘لاو
.ةيسضاملا تاونسسلا ةليط اهتفرع

ـه.دأؤوف / يضشرخ ةيمضسن
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق
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ةيليئارسسإ’ا دياهتربأ’او مسضلا ةسسايسس ةهجاوم يف ملاعلا

فادهتسس’ا يف لÓتح’ا تاطلسس رمتسست
تاسسسسؤوملل ةيتحتلا ةينبلا ريمدتل رسشابملا

مهارارقا دعب ةسصاخو ةينيطسسلفلا ةطلسسلاو
ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص ط˘ط˘خ˘م˘ب ل˘م˘ع˘لا

ى˘لا ة˘فدا˘ه˘لا د˘يا˘ه˘تر˘بأ’او م˘˘سضلا ة˘˘ط˘˘خو
عورسشملاو ةينيطسسلفلا ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘ف˘سصت
نيتلودلا لح أاد˘ب˘م ر˘ي˘مد˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ق˘˘ح˘˘ل ر˘˘كن˘˘ت˘˘لاو
هفادهتسساو يليئارسس’ا ناودعلا رارمتسساو
ةرمتسسملا لاقتع’ا تÓم˘ح ر˘ب˘ع ي˘مو˘ي˘لا

بعسشلا ءانبأ’ دمعتملاو ر˘سشا˘ب˘م˘لا ل˘ت˘ق˘لاو
ةيخيراتلا قوقحلاب ليكنتلاو ينيطسسلفلا
.ةينيطسسلفلا

ة˘ي˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا نا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف كسش ’ ا˘˘م˘˘مو
ينيطسسلفلا لم˘ع˘لا ة˘ط˘خو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نرقلا ةقفسص ةهجاومل كرتسشملا يندر’ا

ةينيطسسلفلا ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘ف˘سصت تار˘ماؤو˘مو
يبرع فقوم دنج ملاعلا لود يلا هجوتلاو
ليكسشتل ةماه طاقن عسضول حسضاو يلود

تا˘ط˘ط˘خ˘م ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘لود˘لا فÓ˘ت˘ئ’ا
د˘يا˘ه˘تر˘بأ’او د˘سضلا ة˘سسا˘˘ي˘˘سسو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

نوناقلاب كسسمتلا  ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
مÓسسلا ةردابمو ةيلودلا ةيعرسشلاو يلودلا
ديسسجتو لÓتح’ا ءاهنإا نمسضي امب ةيبرعلا
سسدقلا اهتمسصاعب نيطسسلف ةلود لÓقتسسا
نار˘يز˘ح ن˘م ع˘بار˘لا دود˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘سشلا

ةفاك يئاهنلا عسضولا اياسضق لحو7691
ةيعر˘سشلا تارار˘ق˘ل ادا˘ن˘ت˘سسا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود
.ةلسصلا تاذ ةيلودلا
ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ف˘قاو˘م تنا˘ك د˘ق˘ل
نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص سصو˘˘سصخ˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
تذختا د˘قو ا˘ه˘ل يد˘سصت˘لاو ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘مو
ي˘هو ة˘م˘ه˘مو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تارار˘ق ةدا˘ي˘˘ق˘˘لا
بع˘˘سشلا تا˘˘ه˘˘جو˘˘ت ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ت تارار˘˘˘ق
عورسشملا ةيامحو ظافحلا يف ينيطسسلفلا
نمسض ي˘تأا˘ي اذ˘هو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
بع˘˘سشل˘˘ل د˘˘نا˘˘سسم˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
لجاعلا كرحتلا نم دب ’ يذلاو ينيطسسلفلا

حسضاولا نÓع’ا لÓتح’ا تاطلسس رابجإ’
نرقلا ةقفسص تاططخم نع اهعجارت نع
ي˘لود˘لا ف˘قو˘م˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسÓ˘ل ل˘م˘˘ع˘˘لاو
يكيرم’ا يرسصنعلا لتكتلل دح عسضوو
لمعلا ميق لك برسضل فداهلا يليئارسس’ا

ةيمها عم يلودلا مÓسسلا قيقحت لجا نم
ةدحاولا ةينيطسسلفلا ةيؤورل˘ل ا˘ق˘فو كر˘ح˘ت˘لا

ي˘ف ا˘ه˘ط˘برو ا˘ه˘ت˘ئز˘ج˘ت ن˘كم˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لاو
ةينطولا ةحلسسملا عم قفاوتت ’ سضورع
معد رارمتسسا ةيمها عم ينيطسسلفلا بعسشلل
ةريبكلا اهدوهج يف ةينيطسسلفلا ةموكحلا
نم يداملا اهمعدو اه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ب
نم نكمتت ى˘ت˘ح ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق
دومسصلا زيزعتو يلاملا راسصحلا ةهجاوم
م˘سضلا تا˘سسا˘ي˘سس ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
. ةيليئارسس’ا
تباثلا يندر’ا ف˘قو˘م˘لا ا˘ي˘لا˘ع ن˘م˘ث˘ن ا˘ن˘نإا

ةقفسصب ى˘سسم˘ي ا˘م سضفر ي˘ف ر˘م˘ت˘سسم˘لاو
تباوثلاو ةيخيراتلا قوقحلل معادلاو نرقلا

ةيبورو’ا لودلا فقاوم لكو ةينيطسسلفلا
ةطخ تسضفر يت˘لا م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘ت˘خ˘مو
سسيركتل ىعسست ي˘ت˘لا د˘يا˘ه˘تر˘بأ’او م˘سضلا

فده ددحت تايمسسمب لÓتح’ا خيسسرتو
لحل سساسسأاك يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ةموميد
ىلإا دنتسست يتلا اهتاحورط بسسح عارسصلا
نوناقلا نم ’دب باغلا ةعيرسشو تاءÓمإ’ا
. ةيلودلا ةيعرسشلاو يلودلا
رارقب ماتلا مازتل’ا ةيمها يلع دكؤون اننإا
ريرحتلا ةمظنم نأاب ةينيطسسلفلا ةدايقلا
تاطلسس عم تاقافت’ا لك نم لح يف
ةلحرملا ناو ةيكريمأ’ا ةرادإ’او لÓتح’ا
لمعلاو دوهجلا ةفعاسضم بلطتت ةلبقملا

م˘عدو ةرو˘ل˘ب˘ل م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘م
رارمتسساو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
دسض يلود فÓتئا ءانب لجأا نم لمعلا

نا˘ط˘ي˘ت˘سس’او د˘يا˘ه˘تر˘بأ’او م˘سضلا ة˘ط˘خ
مÓسسلل يلود رمتؤوم دقع ىلع رارسصإ’او
نوناقلا سساسسأا ىلع تايحÓسصلا لماك

تايعجرملاو ةيلودلا ةيعرسشلاو يلودلا
لÓ˘ت˘ح’ا ءا˘ه˘نإا ن˘م˘سضي ا˘م˘بو ةدد˘ح˘م˘˘لا

ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘˘لود لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
ةنجللا ةياعر تحتو سسدقلا اهتمسصاعب
لÓتح’ا ةموكح ناو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عا˘بر˘لا
ةرسشابملاو ةلماكلا ةي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ت

بر˘ح تا˘ي˘عاد˘تو تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا هذ˘ه ن˘ع
دوجولاو سسدقلا ىلع ةحوتفملا لÓتح’ا
يتلاو ينيطسسل˘ف˘لا ي˘نا˘سسنإ’او ي˘ن˘طو˘لا
تارارق ة˘ل˘ظ˘م تح˘ت د˘عا˘سصت˘تو ير˘ج˘ت
تقولا ناحف ةموؤوسشملا هتقفسصو بمارت
يف عورسشلاو يلودلا عم˘ت˘ج˘م˘لا ل˘خد˘ت˘ل
ةيئانجلا ةمكحملا لبق نم قيقحت حتف
يفو لÓتح’ا مئارج يف قيقحتل ةيلودلا

ةبسساحمل ’وسصو ناطيت˘سس’ا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
نيطروتملا ني˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ل˘م˘ح˘ت ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘عو ا˘ه˘ي˘ف
د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘لا اذ˘˘ه ها˘˘ج˘˘ت ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
. ريطخلا يناطيتسس’ا
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توريب بحن ىقبنسس .. نوينانبللا اهيأا

ءاقد˘سص’ا د˘حا ا˘ه˘ب ثع˘ب ة˘لا˘سسر ي˘ن˘ت˘ت˘ف˘ل
بح تارربم نع ثحبلا بابسسأا نع اجتحم
جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا اذ˘˘ه ة˘˘ها˘˘جو م˘˘غر .تور˘˘˘ي˘˘˘ب
يا ىلا جاتحت ’ توريب ةبحم نأاب ،هتحسصو
ربعت يك يفكت بحلا ةملك نأ’ ،تارربم
نكل ..ةنيدم˘لا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ق˘سشع ن˘ع
’ دق يتلا ،ةريغسصلا ليسصافتلا سضعب كانه
نم لعجت ،نيريثكلا ىدل ةسسوملم نوكت
نانبلو توريب ة˘ب˘ح˘م ن˘ع م˘ئاد˘لا ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا

ن˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ةرور˘˘سض
نيذلا نانبل يف نيميقم˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
..سصاخ عون نم ةقÓع توريبب مهطبرت
نيينانبللا سضعب لخاود يف انلغوت املكف
ا˘ن˘سسو˘ما˘ق ى˘لا ف˘ي˘سضي اد˘يد˘˘ج ف˘˘سشت˘˘كن
ربتعن نيحف .هلهجن انك امم ريثكلا انمهفو
ينيطسسلفلا بعسشلا دسض يبلسسلا زييمتلا نا
ة˘جرد ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لاو ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ي˘˘ف
،اهباحسصا ةهجاوم بجي ةفآا وه ةيرسصنعلا
اهسسفن ى˘ل˘ع ه˘ل˘كسشت يذ˘لا ر˘ط˘خ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
نم عبان جاتنتسس’ا اذه ناف ،عمتجملا ىلعو
نم يناسسن’ا ريغ يطاعتلا نم ليوط راسسم
ينانبللا عمتجملا لخاد ةنيعم تائف لبق
ينيطسسلفلا اذه ىلا رظنلا ىلع رسصت يتلا
ةينوناق ،ةليسسو مدعت ’ يهو ،ةفلتخم ةرظن
ىتح ،اهقطنم ةيباوسص ديكأاتل ،ةينوناق ريغو
ةينطوو رعاسشم باسسح ىلع كلذ ناك ول
’ نيذلا ،نيينيطسسلفلا نيئجÓلا نم ف’آ’ا
كلت باحسصأ’ رربم وا رذع يا نودجي
برحلا ءاسشغب تفuلغ ول ىتح ،تاسسرامملا
ذنم اهءاهتنا نع نلعا يتلا نانبل يف ةيله’ا
..اماع نيثÓث
سضع˘ب رار˘سصا و˘ه مÓ˘كلا اذ˘˘ه ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
يطاعتلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘سسو
،نانبل يف ينيطسسلفلا دوجولا عم ةيبلسسب

ةرظن يف انيعم اطمن سسكعي يطاعت وهو
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا هاجت نيينانبللا سضعب
ل˘عا˘ف˘ت˘لا ل˘ها˘ج˘˘ت ا˘˘هر˘˘خآاو ..ما˘˘ع ل˘˘كسشب
ةاسسأام عم ةينيطسسلفلا تاميخملل يباجي’ا

دودحب ةثراكلا تعقو دقف .توريب ةنيدم
ىوسس سضمي ملو .ءاسسم ةسسداسسلا ةعاسسلا

يف تاوعدلا تلاهنا ىتح ،ادج ليلق تقو
ل˘˘ئا˘˘سصف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

باوبا حتفو مدلاب عربتلا ىلا تاسسسسؤوملاو
تامي˘خ˘م˘لا ل˘خاد ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةباجتسس’ا هذه ابيرغ نكي ملو .ىحرجلل
نيذلا تاميخملا بابسش لبق نم ةعيرسسلا

امم اقÓطنا ،ءادنلا ةيبلت ىلا اعيمج اوبه
ةبسسنلاب ماع لكسشب نانبلو توريب هلثمت
.ينيطسسلفلا بعسشلا ىلا
تايلاعفلا عيمج تفقوت ،يلاتلا مويلا يف
ءاوسس ،نانبل يف ةينيطسسلفلا تاميخملا يف
تايعاد˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

ةقفسصب ةقÓعلا تاذ ةينطولا وا انوروك
يف يه ةيولو’ا تناكو ،اهليعافمو نرقلا

م˘غر ،ةد˘عا˘سسم˘لاو م˘عد˘لا د˘سشح ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
ءانبا ىدل ةعسضاوتملاو ةطيسسبلا تاناكم’ا
يندملا عافدلا قرف تمظ˘ن˘ف .تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا
لابقتسسا ةيحسصلا زكارملا تلسصاوو ،اهسسفن
لا˘جر ن˘م ع˘سساو دد˘ع ن˘˘ل˘˘عاو ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا
اديسصو توريب يف نيينيطسسلفلا لامع’ا

تÓئا˘ع لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ داد˘ع˘ت˘سس’ا لا˘م˘سشلاو
..راجفن’ا لعفب تررسضت وا اهلزانم تدقف
زار˘با ي˘ف سسي˘ل و˘ه ا˘ن˘ه بار˘غ˘ت˘سس’ا ه˘˘جو
تام˘ي˘خ˘م˘ل˘ل ع˘ير˘سسلا ي˘با˘ج˘ي’ا ل˘عا˘ف˘ت˘لا
يف ’و ،ةثراكلا هتثدحا ام عم ةينيطسسلفلا
نم ينيطسسلفلا بعسشلا همدق امع ثيدحلا

ةينانبللا قرفلا بناج ىلا ةيناديم تامهاسسم
تائيهلاو فاعسس’ا قرف ءاوسس ،ةيبنج’او

نم اقÓطنا لب ،يندملا عافدلا وا ةيحسصلا
،ةينان˘ب˘ل˘لا مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘سسو سضع˘ب ل˘ها˘ج˘ت
ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا بنا˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ،د˘˘سصق ن˘˘˘عو
نيقيقسشلا نيبعسشلا ةقÓع يف ءيسضملاو
نا ودب˘ي ي˘ت˘لاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
نيذلا كئلوا نم نيريثكلا جعزي اهروطت
نانبل يف ينيطسسلفلا ميدقت ىلع نورسصي
..ةيقيقحلا هتروسص ريغب
لعافت مدع يف سسيل اسضيا ةبارغلا هجو
ر˘هاو˘ظ˘لا سضع˘ب ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا مÓ˘˘ع’ا
نكل ،لئاسسولا هذ˘ه نأا˘سش اذ˘ه˘ف ،ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا

ة˘عا˘سسلا راد˘م ى˘ل˘ع ءاو˘ه˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح
ةينانبللا يسضار’ا لك نولسسارملا بوجيو
زارباو ةيلحملا لعفلا دودرل مهتيطغت يف
عمتجملا لعافت يف ةي˘با˘ج˘ي’ا تاردا˘ب˘م˘لا
ام˘ن˘ي˘ب ،ل˘سصح ا˘م تا˘ي˘عاد˘ت ع˘م ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
ثداحلا ةقطنم نع دعبت ’ يتلا تاميخملا

لئاسسولا هذ˘ه˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا تار˘ق˘م˘لا ن˘عو
اهتاردابم لها˘ج˘ت م˘ت˘ي ة˘ل˘ي˘ل˘ق را˘ت˘ما ىو˘سس
حبسصي انه ..ثدح ام عم يحلا اهلعافتو
لهاجت˘لا اذ˘ه با˘ب˘سسا ن˘ع ة˘ي˘م˘ها لاؤو˘سسل˘ل
رهاوظلا لك ىلع ميتعتلا متي نم ةمدخلو
متي ام امئاد يتلا تاميخملا لخاد ةيباجي’ا
دوعن انهو ..اهتقيقح ريغ ىلع اهريوسصت
نا» ةينويهسصلا ةلوقملا كلت ىلا ةركاذلاب
.«تيملا ينيطسسلفلا وه ديجلا ينيطسسلفلا
ى˘˘لا ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا مÓ˘˘ع’ا سضع˘˘˘ب ةر˘˘˘ظ˘˘˘ن
ليوط راسسمل دادتما يه نانبل يينيطسسلف
امو تاميخملا عم ي˘ب˘ل˘سسلا ي˘طا˘ع˘ت˘لا ن˘م
ةركب نع تاميخملا جرخت نيحف ..اهلخادب
تاءارجا دسض ةيجاجتحا تاكرحت يف اهيبا

دادتما ىلع ،يموي لكسشبو ،لمعلا ةرازو
’و ىري ’ مÓع’ا اذه ناف ،رهسشا ةثÓث
نا لب ،تاميخملا لخاد لسصحي ام عمسسي

نا لاثملا ليبسس ىلع ،تعدا تاونقلا سضعب
،9102 زوم˘ت61 ،اديسص ةن˘يد˘م ةر˘ها˘ظ˘ت
عسضب تغلب افلا نيسسمخ وحنب تردق يتلا

يف مظنت نيحو ..نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ن˘م تا˘ئ˘م
ةيبعسشلا تاكرحت˘لا تار˘سشع تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا

دجت Óف ،اهتايعادتو نرقلا ةقفسصل اسضفر
سضع˘˘ب تا˘˘سشا˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘سصا يا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ثب˘لاو ءاو˘ه˘لا ح˘ت˘ف˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،تا˘ي˘ئا˘سضف˘لا
ماما دارفا ةعسضب ه˘م˘ظ˘ن كر˘ح˘ت˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا
م˘ه˘نا ا˘بذ˘ك او˘م˘عز ة˘ي˘˘كير˘˘م’ا ةرا˘˘ف˘˘سسلا
لب ..ةرجهلاب نيبلاطم ،تاميخملا نولثمي
ىد˘حا ل˘خاد ة˘ط˘ي˘سسب ة˘˘يدر˘˘ف ة˘˘ل˘˘كسشم نا
ع˘ي˘م˘ج را˘سضح˘ت˘سسا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا
ةينوفمسس أادبت ام ناعرسس يتلا تايئاسضفلا
..سضيرحتلا
،يثراكلا دهسشملا لوه مغر :لوقنل متخن
يف ينيطسسلفلا بعسشلا هل سضرعتي ام نا ’ا
’ ،ةيزييمت تاءارجاو تاسسرامم نم نانبل
عم يهامتلا ةناخ يف ’ا اهعسضن نا نكمي
ة˘˘ه˘˘ج˘˘ل ءاو˘˘˘سس ،ي˘˘˘كير˘˘˘م’ا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
يف نيئ˘جÓ˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘ت ها˘ج˘تا˘ب ة˘م˘ها˘سسم˘لا
وا ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب سضر’ا ي˘سصا˘قا

’ ةيليئارسساو ة˘ي˘كير˘ما ة˘حاو نا˘ن˘ب˘ل ل˘ع˘ج
تحت ةمواقملا ةفاقث تادرفمل اهيف ناكم
بر˘ح˘لا ا˘ه˘ب تل˘ف˘ح ي˘ت˘لا تارا˘ع˘سشلا تاذ
سسابلب ةرملا هذه نكل ،نانبل يف ةيله’ا

..يكيرم’ا رسصعلا رياسسي ديدج
اذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ا˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م تقو˘˘لا نو˘˘كي ’ د˘˘ق
بور˘˘˘ح˘˘˘لا تنا˘˘˘˘ك نإا ن˘˘˘˘كل ،سشا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ة˘˘ثرا˘˘كلا لو˘˘ه˘˘ف ،قر˘˘˘ف˘˘˘ت تا˘˘˘عار˘˘˘سصلاو
ةبسسنلابو ،دحويو عمجي نا بجي اهتعاظفو
نم اءزج انسسل اننا مغرو ،نيينيطسسلفك انل
،يميلق’ا ىتح وا ينانبللا يلخادلا عارسصلا
نا ينانبللا مÓع’ا ىلع انقح نم نا ’ا

توريبف ..اهلهاو تور˘ي˘ب˘ل ا˘ن˘ت˘ب˘ح˘م ل˘ق˘ن˘ي
درجم تسسيل ،اديدحت نيطسسل˘ف˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةمسصاعلا اهنا ،ةيبرعلا ندملا ةيقبك ةنيدم
،ةنياهسصلا اهسسند يتلا سسدقلا دعب ةديحولا

تمواق يتلا اسضيا ةديحولا ةمسصاعلا يهو
ع˘ن˘سص ،ا˘مو˘˘ي (67) ن˘م ر˘ث˘كأ’ تد˘˘م˘˘سصو
ينيطسسلفلاو ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا نا˘ب˘ع˘سشلا ا˘ه˘لÓ˘خ
ام ناودعلا ةهجوم يف ةيروطسسا محÓم
..رارح’ا نيينطولا نادجو يف ةدلاخ تلاز
يه ،معن ةمسصاعو ةنيدم نم ربكا توريب
م˘سسل˘بو ا˘هد˘˘ه˘˘م ن˘˘م ة˘˘برا˘˘ه˘˘لا ة˘˘بور˘˘ع˘˘لا
نا تبا يتلا يه ،م˘ه˘ن˘سضحو ن˘ي˘مو˘ل˘ظ˘م˘لا
اذهل .لتحم ينويهسص اهسضرا ىلعو ايحت
ربعن نا نوينانبللا اهيا انل اوحمسسا ،كاذو
امك ،انتبحا يت˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه˘ل ا˘ن˘ب˘ح ن˘ع
ام ذنم اهانقسشعو اهانببحا ،عيمجلا تبحا
ة˘ن˘يد˘م ل˘كل ة˘مأاو˘ت تنا˘كف ،ة˘ب˘كن˘لا ل˘ب˘˘ق
ةيناسسنا ،ةيخيرا˘ت ة˘قÓ˘ع ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
نيب ةقÓع يا اههبسشت مل ،ةيموقو ةينطوو
ثÓث دوجو ا˘ه˘م˘جر˘ت˘ي ن˘ي˘ي˘بر˘ع ن˘ي˘ب˘ع˘سش
افيح ،سسدقلا نم لك يف ةينانبل تايلسصنق
.افايو
تارربم يا نودبو ،هريغو كلذ لكل
ىقبيسسو ،اهلهاو توريب بحن ىقبنسس
ىدل فلتخم معط ةنيدملا هذه ةبحمل
اهريغي نل ،نيينيط˘سسل˘ف˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
نم قف’ا ةقيسض تاباسسحو لهاج دقح
ر˘˘سصت˘˘خ˘˘ت ’ تور˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ف ..كاذ وا اذ˘˘˘ه
ةي˘نا˘سسنا ر˘ي˘غ تاءار˘جاو تا˘سسرا˘م˘م˘ب

تور˘ي˘ب ،خ˘يرا˘ت˘˘لا ق˘˘سسن ن˘˘ع ة˘˘جرا˘˘خ
يناسسن’ا اهخيراتب رسصتخت ةمسصاعلا
ع˘ي˘م˘ج سسو˘ف˘ن ي˘ف رذ˘ج˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ع˘لا
،ةيبرعلا توريبل ةيحتف .. ملاعلا رارحا

.ةمواقملا توريبل ةيحتو
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ةركفلا ةيرقبعو سشيورد دومحم ريبكلا نيطسسلف رعاسش

ينيطسسلف رعاسشك سشيورد دومحم ةيزمر
هتام˘ل˘ك ة˘سسÓ˘سسو ه˘ت˘ير˘ق˘ب˘ع ىد˘ع˘ت˘ت م˘ل
تربع اهنا لب بسسحف بلقلا نم ةعبانلا

ةينيطسسلفلا ةياكحلاو ةياورلا نونكم نع
اجذومن لكسشتل لايج’ا ربع تدتما يتلا
انل هكرت اماه ايفاقثو ايركف اثارتو اديرف
نع ربعيل سشيورد دومحم ريبكلا رعاسشلا

دسصريلو داعب’ا ةينامزو ةركفلا ةيرقبع
ع˘قاو˘لا ن˘ي˘˘ما˘˘سضمو فاد˘˘ه’ا ة˘˘يرو˘˘ح˘˘م
ي˘بد’ا ه˘ثار˘تو هر˘كف ر˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

لا˘ي˘ج’ا ر˘ب˘ع د˘ت˘م˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا يرو˘˘ث˘˘لاو
.ةمداقلا ةينيطسسلفلا
سشيورد دوم˘ح˘م ل˘ي˘حر ير˘كذ ي˘فو ا˘ن˘نإا
ف˘ق˘ث˘م˘لا رود ي˘هو ة˘ما˘ه ة˘ي˘سضق حر˘ط˘ن
ام لقنب ةمهاسسملا يف يبرعلا يمÓعإ’او
ثيح ةدقانو ةدعاو نيعب ثادحا نم رودي
ىل˘ع ةرد˘ق˘لا ي˘ف ا˘سسو˘م˘ل˘م ا˘ع˘جار˘ت ىر˘ن

اهنيماسضم يف سضوخلاو ثادح’ا ةبكاوم
نييمÓعإ’او نيفقثم˘لا رو˘ه˘م˘ج ل˘ب˘ق ن˘م
عفر ةرورسض يلا ة˘ح˘ل˘م ة˘جا˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘تو
لاجم كرتو يناسسن’ا ركفلا نع دويقلا
نم يركف جاتنا يا ةبراحم مدعو عادب’ا
عم ةيملاعلاو ةيبرعلا مÓع’ا لئاسسو لبق
يركفلا جاتن’ا ةيرح ىلع ديكأاتلا ةيمها

ة˘با˘قر˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م عاد˘˘بإ’او
ركف Óف ملاعلا لود فلتخم يف عيرسشتلاو
رو˘ط˘ت ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘سسم ’و عاد˘˘با ’و ر˘˘ح
رارمتسسا لظ يف يقيقحلا ريبعتلاو عقاولا
ةيرح نم دحلاو ةقحÓملاو ةباقرلا نيناوق
نع ريبعتلا يف ةلعافلا ةمهاسسملاو ةملكلا
ن˘م نا˘سسن’ا ل˘كا˘سشم ة˘سسمÓ˘مو ع˘قاو˘˘لا

ةي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ه˘تا˘نو˘كم لÓ˘خ
يتلا ةياورلا جاتنا ةداعإاو قÓطا ةرورسضو
يف ةيناسسنإÓ˘ل ق˘ل˘ط˘م˘لا ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا د˘سسج˘ت

ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ها˘سسمو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘ت’ا˘ج˘م
رود لجا نم ةيسشيعملا فورظلا سسسسحت
انعقاو يف نييمÓعإ’او ني˘ف˘ق˘ث˘م˘ل˘ل ر˘ب˘كا

لظ يف ةسصاخو اهسشيعن يتلا انفورظو
ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا

عا˘˘سستاو ر˘˘سشن˘˘لا ة˘˘عر˘˘سسو ت’ا˘˘سصت’او
.يلودلا ىوتسسملا ىلع تامولعملا ةدعاق
سشيورد دومحم ريبكلا انرعاسش ليحرب اننإا
بعسصلا نم ايركفو ايبدا اغارف اندقتفا دق
ثيح ةلبقملا ةبيرقلا تاونسسلا يف أÓمي نأا
ل˘ك ر˘سسك ن˘˘م سشيورد ر˘˘عا˘˘سشلا ن˘˘كم˘˘ت
ق˘ل˘ط˘ي˘لو تا˘فا˘سسم˘لا زا˘ي˘ت˘جاو ز˘جاو˘ح˘لا
امو ملاعلا لك يلا لسصتل هدئاسصقل نانعلا
هذه لظ يف ةسصاخو رودلا اذه يلا انجوحا
بلاكتو اهب رمن يتلا ةدقعملا فورظلا

نم لينلل تارماؤوملا دادتسشاو ىوقلا لك
ناودعلا رارمتسساو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

.ةيخيراتلا هقوقح ةرداسصمو
لايجأÓ˘لو ر˘ي˘ب˘كلا ا˘نر˘عا˘سش ا˘ن˘ل كر˘ت د˘ق˘ل
ةددعتم ةيفاقثو ةيركف ةيثارت ةورث ةمداقلا
ق˘با˘سست˘ت ر˘سشن˘لا رود تلاز ا˘م ت’ا˘ج˘م˘لا

وأا ةلماك تاعومجم ي˘ف ا˘ه˘ت˘عا˘ب˘ط ى˘ل˘ع
ةيح ةغل93 ىلإا هلامعأا تمجرتو ةدرفنم
تا˘غ˘ل˘لا ن˘م دد˘ع ى˘لإا م˘جر˘ت˘˘ت تلاز ا˘˘مو
اماه اثراو ايركف اثارت لكسشتو ىرخأ’ا
نمو ينيطسسلفلا بعسشلا لاسضنل ةبسسنلاب
ةقيثو وه ريبكلا انرعاسش انل هكرت ام مها
ماق يتلا نيطسسلف ةلود لÓقتسسا نÓعا
ة˘م˘ه˘م ة˘يرو˘ح˘م ل˘كسشت˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘غا˘˘ي˘˘سصب
نوكتلو ينيط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا لا˘سضن˘ل˘ل
لÓخ لايج’ا هنم دسشرتسسي يذلا سساربنلا

ا˘ي˘ما˘سس ا˘فد˘هو ي˘ن˘طو˘لا رر˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
ىلع دكؤوي يذلاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل
مايق ىتح لاسضنلا يف رارمتسس’ا ةيمها

وه سشيورد دومحم نإا.ةينيطسسلفلا ةلودلا
نع ربع ع˘ما˘ج ي˘ن˘طوو ي˘سسا˘ي˘سس خ˘يرا˘ت
ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘يا˘كح˘لا ل˘سصاو نو˘م˘سضم
دتمي˘سسو ا˘ن˘ع˘م سشي˘ع˘ي ه˘خ˘يرا˘ت ى˘ق˘ب˘ي˘سس
دسشرتسست اسساربن نوكيل لايج’ا هثراوتتل
مومه لمح وهف لاسضنلا قيرط ىلع هنم
ة˘ب˘كن˘لا اد˘سسج˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

هتيزمرو هرعسشو هدئاسصق يف لÓقتسس’او
يقبن نا ريبكلا رعاسشلل ادهعف ةينطولا

رارمتسس’ا لجا نم هتاوطخو هدهع ىلع
ناو هتلوفط ذنم اهلمح يتلا هتلاسسر يف
يف ةريبكلاو ةميظع˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف د˘سسج˘ن
نم ةفداهلا ةيمÓع’ا انتلاسسر نيماسضم
ةلداع˘لا ه˘ت˘ي˘سضقو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘سش ل˘جا

م˘ل˘ظ˘˘لا ىو˘˘ق د˘˘سض ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ه˘˘حا˘˘ف˘˘كو
يركفلا فلختلاو لÓتح’او دادبتسس’او
.ةتيقملا ةيعجرلاو

ةينيطضسلفلأ حابضصلأ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطضسلف يف يبرعلأ مÓعإ’أ ريفضس / ةودقلأ يرضس :  ملقب
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 يعيبطلأ زاغلاب ةقطنملأ يلاهأأ طبر
يحسصلا فرسصلا ةكبسش زاجنإ’ عورسشم قÓطنا

ةسسبت يف سضيبأ’ا ءاملاب ةيرياسشملا ةقطنمب
ةكبسش زاجنإا عورسشم قلطنإا
ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
ةيرياسشم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘ف˘ير˘لا
ءاملا ةرئادل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
قرسش بونج ملك82 سضيبأ’ا

نيع يف مت ثيح ،ةسسبت ةي’و
قÓطنا˘ب ر˘مأا ءا˘سضمإا نا˘كم˘لا
سسي˘˘ئر فر˘˘ط ن˘˘م لا˘˘غ˘˘˘سشأ’ا
ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ءا˘˘سضمإاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
زاجنإ’ا ة˘لوا˘ق˘مو ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

لاغ˘سشأ’ا ي˘ف تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لاو
اذه نأاسش نمو ،اهيلإا ةدنسسملا
ع˘فر˘ي نأا د˘يد˘ج˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
ذإا ةقطنملا يلاهأا نع نبغلا
امهمو ايويح اعورسشم ربتعي
ناكسسلا ةاناعم ىلع ءاسضقلل
بن˘˘ج˘˘تو بنا˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ةر˘سضم˘لا تار˘سشح˘لا را˘˘سشت˘˘نا

ة˘سصا˘خ ،ة˘ئ˘بوأ’او سضار˘مأ’او
ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا ىوا˘˘كسشلا د˘˘ع˘˘˘ب

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف عار˘سسإ’ا ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
عيراسشملا هذه نم ةدافتسس’ا
ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘تو .ة˘ير˘سضح˘˘لا
ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
نم ارخؤوم دافتسسا ةيرياسشملاب
زاغلا ةكبسش زاجنإ’ عورسشم
اهيف ىطعأا يت˘لاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ةقÓطن’ا ةراسشإا ةسسبت يلاو
ي˘˘ع˘˘سسلا˘˘˘ب ا˘˘˘هءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا د˘˘˘عوو
برقأا يف عورسشملا ليجسستل
لعفلا˘ب ق˘ق˘ح˘تا˘م و˘هو لا˘جآ’ا
يبعسشلا سسلجملا يعاسسم دعب
سضيبأ’ا ءاملا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
لÓخ نم ،كلذ يف ةسصتخملا
ىلإا يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ل˘ي˘سصو˘ت
يذلا ملحلا وهو ناكسسلا تويب
سسجا˘ه˘لا نا˘ك نأا د˘ع˘ب ق˘ق˘˘ح˘˘ت
 ةقطنملا ءانبأ’ ريبكلا

نوراه يحابضصم

هايم ةروراق9441و يئأذغ درط979 ىلإأ ةفاضضأ
يلمعتسسم ىلع ةمامك2334 عيزوت

تليسسمسسيت يف تاقرطلا
ةيعمجل يئ’ولا بتكملا ماق
يوذو سضير˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ةي’وب ةسصاخ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
9441 عيزوت˘ب ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
يلمع˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ءا˘م ةرورا˘ق
ثيح41 مقر ينطولا قيرطلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘˘سش
يتلا ةي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
51 ءام ايقسس مسسا اهيلع قلطأا

،ةيعمج˘لا دار˘فأا ن˘م ا˘عو˘ط˘ت˘م
ه˘ي˘ف مز˘ت˘ع˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
ةردابم ميظنت ىلع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘خأا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
سسي˘ئر بسسحو اذ˘˘ه .ة˘˘ي’و˘˘لا
ةديرج عم ءاقل ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
اذ˘ه نأا ا˘ن˘ل د˘كأا د˘ق˘˘ف مÓ˘˘سسلا
لمكم وه يناسسنإ’ا طاسشنلا
لبق ن˘م ر˘ط˘سسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل

ةفلكملا ةيعمجلل ةمزأ’ا ةيلخ
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘لا˘˘ب

23 ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ن˘يأا ا˘نورو˘ك
تسسم ميقعتو سسيسسحت ةيلمع
تليسسمسسيت نوي˘ع˘لا تا˘يد˘ل˘ب

يرا˘م˘ع ما˘˘جر˘˘ل ي˘˘ت˘˘سسي˘˘م˘˘خ
د˘ح˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ثو د˘˘با˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
ةيبط ةمام˘ك2334 عيزو˘تو
614و نينطاوملا ىلع ةمقعم
درط361و ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ در˘˘˘˘ط
نم سسيك004 و تاورسضخ
ةبسسانملاب مت امك ةنيرفلا ةدام
معدل مدلاب عربت ةلمح ميظنت
ةفاسضإ’اب يب˘ط˘لا م˘عد˘لا كن˘ب
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ع˘يزو˘ت ى˘˘لإا
ىلع ةيقاولا ةعنقأ’او ةسسبلأ’ا
كل˘سسلاو ءا˘ب˘طأ’او ى˘سضر˘م˘لا
.يبط هبسشلا

ز.دمحأأ

ةيرانلأ تاجأردلاب ةقلعتم39 اهنم
لاجم يف ةيفازج ةمارغ7861 ريرحت

ةياجبب ةيرورملا ةياقولا
قر˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘ج˘˘سس
ةلماعلا ةيناديملا تادحولاو
يموم˘ع˘لا ن˘مأ’ا لا˘ج˘م ي˘ف
ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب
ر˘ه˘سشب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ير˘ه˘˘سشلا

ام0202 ة˘ن˘سسل ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
رور˘˘م ثدا˘˘˘ح92 هدد˘˘˘˘˘ع
بل˘˘غأا ع˘˘جر˘˘يو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘سسج
ى˘لإا ا˘˘ه˘˘عو˘˘قو ي˘˘ف بب˘˘سسلا
مت ثيح ،ير˘سشب˘لا ر˘سصن˘ع˘لا
34 و ،دحاو ليتق ليجسست

حور˘˘ج˘˘ب او˘˘ب˘˘ي˘˘سصأا ح˘˘˘ير˘˘˘ج
قايسسلا سسفن يف .ة˘توا˘ف˘ت˘م
حلاسصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘ج˘سس
ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘˘سشن˘˘لا

ة˘يرور˘م˘لا ة˘يا˘˘قو˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
7861 ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست

39 ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘فاز˘˘ج ة˘˘مار˘˘غ
ةيرانلا تاجاردلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
ءادترا مدعب قل˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘ب˘ل˘غأا

ميدقت مدع وأا نمأ’ا ةذوخ
ةروا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا وأا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو˘˘˘˘لا
ليجسست م˘ت ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

32 اهنم ،ةيرورم ةحنج19
تا˘جارد˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ح˘ن˘˘ج
مادعناب قلعتت اهبلغأا ةيرانلا
ة˘سصخرو ن˘ي˘مأا˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
ليجسست ىلإا ةفاسضإا ،ةقايسسلا
،ةقايسس ةسصخر615 بحسس
تاجاردلاب ةسصاخ06 اهنم
251 عسضو مت امك ،ةيرانلا

ةيرا˘ن ة˘جارد75 و ة˘ب˘كر˘˘م
ىلإا ةفاسضإ’اب ،رسشحملا يف
و ة˘ب˘كر˘م34021 ة˘ب˘قار˘م
ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘˘جارد3801
ا˘˘مأا ،فا˘˘ن˘˘سصأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
دد˘˘ع˘˘ف رادار˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ـب ردق ةيناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا

م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘˘جر˘˘خ11
قلعتت ةفلاخ˘م561 ريرح˘ت
ةدد˘ح˘م˘لا ة˘عر˘سسلا زوا˘ج˘ت˘˘ب
ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘ف ،ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق
نم دحلا وه دوسشنملا فدهلا

تحسضأا يتلا رورملا ثداوح
.ايموي نيريثكلا ةايحب يذؤوت

ت . ميرك

صسأرغات ناكضس لبق نم نأديولأ نيب ةيدلب رقم قلغ

فيظوتلا مئاوق نع جارفإ’اب نوبلاطي ةدكيكسسب طاـيتح’ا ةذتاسسأا
نم دحلل ةذختملأ ريبأدتلأو ،انوروك ةحئاج مغر ،اهتايدلب فلتخمب تاجاجتح’أ ةدوع ،ةدكيكضس ةي’و دهضشت

ةـبلاطملل ،ةي’ولاب ةيبرتلأ ةـيريدم مامأأ ةيجاجتحأ ةـفقو ،طاـيتح’أ ةذتاضسأأ مظن دقف ،صسوريفلأ راضشتنأ
ريدم نيعي مل هنأ اميضس’ ،عاطقلأ رييضست يف ةيبابضضلأ نم اهلÓخ أوكتضشأو ،طايتح’أ مـئأوق نع جأرـفإ’اب
ايئاضضق هتعباتم رثأ ،قباضسلأ ريدملأ دأرم ةيدعاضسم ماهم اهنأ دعب ،ةي’ولاب ةيبرتلأ ةيريدم صسأر ىلع ديدج

.رييضست ءوضس اياضضق يف ةيريدملأ تأذب تأراطأ نم ةعومجم عم

نا˘كسس ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘˘قو
نيب ةيدل˘ب سسار˘غا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م
،ةيدلبلا رق˘م ق˘ل˘غ˘ب ،ناد˘يو˘لا
قيقح˘ت مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا
نم مهل تمدق يتلا دوعولا
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘˘ب˘˘ق
كفو ،’امجإا ةيمنتلاب قلعتت
.ةقطنملا نع ةلزعلا

،ة˘خودو˘ب نا˘كسس م˘˘ظ˘˘ن د˘˘قو
ر˘ق˘م ما˘ما ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
اوركنتسسا ،ةرسشق نيع ةيدلب
يتلا ةيرزملا ةيعسضولا اهيف
تا˘قر˘طو ءا˘˘ي˘˘حا ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت
سسيئرل قبسس يتلاو ،ةخودوب
،ايسصخسش اه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م ةر˘ئاد˘لا
قيرط ةسصاخ ةيسضاملا ةنسسلا
،يو˘ل˘ع˘لا «رو˘سسير˘ب˘مو˘كلا »
ط˘˘سسو «ور˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ق˘˘ير˘˘˘طو
تط˘˘˘˘عأا ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘˘خودو˘˘˘˘˘ب
اه˘ن˘ي˘ح ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ناكسسلل تا˘ن˘ي˘م˘ط˘تو دو˘عو
برقا ي˘ف م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإا˘ب
هذ˘˘˘˘ه نا ’ا ،ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م تقو
م˘كار˘ت˘ت˘ل ،تر˘خ˘ب˘ت دو˘˘عو˘˘لا

ةيعسضو د˘ق˘ع˘ت˘تو ل˘كا˘سشم˘لا
لمأ’ا اودقف نيذلا ،ناكسسلا
ةيم˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع كير˘ح˘ت ي˘ف
ديمجت دعب ةسصاخ ةقطنملاب

نم يدلبلا يبعسشلا سسلجملا
نامرحو ،ةي’ولا يلاو فرط
ةيدلبلاب يناكسس عمجت ربكا

.ةيدلبلاب يباينلا ليثمتلا نم
ةكبضش ةيلاعف نم عفرلل

ةدئافل تنرتن’أ
 ةيوبرتلأ تاضسضسؤوملأ
لاسصتا يتطحم بيكرت
TASVرمقلاب طبرلل
يرئازجلا يعانسصلا
TASMOCLAةلسشنخب

د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تمد˘˘˘قأا
عم قيسسنتلاب ،ت’اسصت’او
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم
بي˘كر˘ت˘ب ،ة˘ل˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘ب
TASVلاسصتÓل نيت˘ط˘ح˘م
ةيريدم ر˘ق˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ة˘˘˘˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لاو  ةيبرتلا
مسساق˘ل˘ب يدي˘ع˘سس ةيئادتب’ا
برغ ةعقاولا ةماحلا ةيدلبب
ةمسصاع رقم ةلسشنخ ةنيدم
،ملك7 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘˘لا

براجتلاو بيكرتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘لا˘˘كو يي˘ن˘ق˘ت ا˘ه˘ب ل˘ف˘˘كت
ةي˘˘˘ئا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘سصت’ا
،ةيبير˘ج˘ت ة˘ف˘˘سصب ةيرئازجلا

عيم˘ج ى˘ل˘ع م˘م˘ع˘ت نأا ى˘ل˘ع
يتلاو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
تانايبلا زجح نم ءاهتن’ا مت
ةيلمع .ةلسصلا تاذ ةينقتلا
يعانطسص’ا رمقلاب طبرلا
براجتلا بسسح ير˘ئاز˘ج˘لا
نيا ،ةح˘جا˘ن تنا˘ك ة˘ي˘لو’ا
ةيبرتلا ريد˘م لو˘ق˘ي ن˘كم˘ت
ةيريدم سسدنهمو .حيباسصم
ريد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو ةيبرتلا
ةي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم ةماحلا مسساقلب يديعسس
ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا ى˘˘˘لا جو˘˘˘˘لو˘˘˘˘لا

يلاعلا قفد˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
ر˘م˘ق˘˘لا اذه ه˘˘˘˘حيتي يذ˘˘˘˘لا
ةيحيرا لكب ،يعانطسص’ا

را˘طا ي˘ف عا˘ط˘ق˘˘نا نود˘˘بو
ط˘بر تا˘ي˘ل˘م˘ع لا˘م˘كت˘سسا

 .تاسسسسؤوملا لك
يداعضس يون

ىرخأأ ةرم رضضخلأ رأود ةرجهب أودده
قيرطلاو ءابرهكلاو ءاملاب بلاطت نازيلغ يف ىسسوم يمع ةيدلبب ةلئاع11 نم رثكأا
ةلئاع11 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا تلاز’
يم˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘سضخ˘لا راود˘ب
هجاوت ،نازيلغ ةي’وب ىسسوم
يف ةبوعسص ةريبك تابوعسص
ي˘ت˘لا ا˘هر˘سشاد˘م˘ب رار˘ق˘ت˘˘سس’ا

ة˘˘ير˘˘سشع˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘تر˘˘ج˘˘˘ه
ةينطو˘لا ةا˘سسأا˘م˘لا وا ءادو˘سسلا
يتلا ةينمأ’ا عاسضوأ’ا ببسسب
تداعو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘سش
ريغ ،ديدج نم اهرامع’ اهيلا
ءا˘بر˘ه˘˘كلاو ءا˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ نأا

قرؤوي را˘سص ق˘ير˘ط˘لا ءار˘ت˘هاو
م˘هرار˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘هر˘˘يو ء’ؤو˘˘ه
ءادن اوعفر دق مهنأا نيدكؤوم
ةيلحملا تاطل˘سسل˘ل ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا
اهتعطق يتلا اهدوعوب ءافولل
طقسسمل مهتدو˘ع خ˘يرا˘ت م˘ه˘ل
ىوسس نوجري ’ مهو ،سسأارلا
ملاعلاب مهطبري قيرط ةجمرب
م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ه˘˘سسيو ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
مه˘تا˘ن˘كسس ط˘بر ع˘م ،ل˘ق˘ن˘ت˘لا
هايملا رجو ءابرهكلاب ةيفيرلا
ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘˘ي˘˘ل ،م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب˘˘ل

ةمدخو ،مهرسشادمب رارقتسس’ا
ديحولا مهقزر ردسصم مهسضرأا
نأاو ام˘ي˘سس’ ،ة˘ه˘ج˘لا هذ˘ه ي˘ف
يف اريبك اطوسش غلب مهمظعم
اسصوسصخ ،ةيحÓفلا هعيراسشم
لحنلا ايÓخو يسشاوملا ةيبرت
ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سشأ’او
ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو تاور˘˘سضخ˘˘لاو
نيلمحتم ةيحÓفلا تاطاسشنلا

ءار˘ت˘ها ءار˘ج قا˘سشم˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
ىوسس حلسصي ’ يذلا قيرطلا
ا˘م˘ك ،م˘ئا˘ه˘˘ب˘˘لاو تارار˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ة˘قا˘ط˘لا ماد˘ع˘نا ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
تادلوم ليدبلاو ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ةيبرت تويب ةرانإ’ ةقاطلا هذه
مغر˘لا˘ب ،م˘ه˘ن˘كا˘سسمو جا˘جد˘لا

ي˘ت˘لا ل˘ئا˘سسر˘لا تار˘˘سشع ن˘˘م
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘˘كل ا˘˘هو˘˘قر˘˘بأا

ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ت’ا˘˘سصت’ا اذ˘˘كو ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
حلاسصملا عيمج عم ةرسشابملا

لوقي ه˘ي˘ل˘ع او˘ل˘سصح ا˘م ل˘كو
ىقبيل دوعو يف ادوعو ء’ؤوه

طبرل مهيلاو يف مويلا مهلما
حÓسصاو ءابرهكلاب مهنكاسسم
م˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
رج عم فيتلاب ولو مهتيدلبب
ن˘م او˘ن˘كم˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ،ءا˘˘م˘˘لا
يذلا راودلا اذه يف رارقتسس’ا

رجانخ نم نيراف اموي هورجه
مهنأا امك ،ةيومدلا تاعامجلا

لظلا قطانم نمسض نيفنسصم
ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غ دا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘قو
مهنع دعبت’ يتلاو ءابرهكلا
دحاو رتموليك نم لقأاب ىوسس
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تد˘˘˘كا د˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
مت هنا ى˘سسو˘م ي˘م˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا
رابتع’ا درل ةينقت ةقاطب دادعا
ةقداسصم راظتنا يف ،قيرطلل
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘ما ا˘˘يا˘˘سصو˘˘لا
حلاسصم نإاف ءابرهكلا لكسشمب
ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘سسار ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

نازيلغ ةي’ول ةقاطلا ةيريدم
ل˘ف˘كت˘لاو ل˘خد˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
.ناكسسلا لكسشمب

بويأ.صس
ةقباضسلأ ةدهعلأ لÓخ نوناقلل ةفلاخم ةقيرطب نيذفان صصاخضشأ’ اهعيب مت
 ةيميركلاب ءارسضخلا تاحاسسملا ىلع ءادتع’ا يف قيقحت حتفب نوبلاطي فلسشلا ونطاوم
ةيدل˘ب ي˘ن˘طاو˘م ن˘م دد˘ع جر˘خ
نع ،فلسشلا ةي’و يف ةيميركلا

ل˘خد˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط˘ي˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سص
ة˘ي˘ئ’و˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةيسضق يف قيقحت حتف سضرغب
مهبسسح تلاط يتلا تاءادتعإ’ا

ى˘ل˘ع ءار˘سضخ تا˘حا˘˘سسم30
.ةيميركلا ةنيدم ءايحأا ىوتسسم

ء’ؤوه راسشأا ،قايسسلا تاذ يف
سضر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘حا˘سسم˘لا نأا ى˘˘لإا م˘˘هاو˘˘كسش
ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب م˘˘ت د˘˘ق ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘يذ˘فا˘˘ن سصا˘˘خ˘˘سشأ’
ةدهعلا لÓخ نوناقل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
اهنوك نم مغرلا ىلع ةقباسسلا

نيب ةكرتسشم ءارسضخ تاحاسسم

بلطت˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا ،نا˘كسسلا
عم اهعاجرتسس’ لجاعلا لخدتلا
نع اهلزعي يذلا جايسسلا ةلازإا
ل˘ك ءا˘غ˘لإا بنا˘ج ى˘˘لإا نا˘˘كسسلا
ةلواحم نع تبترت يتلا قئاثولا
ىلإا ةماع ةيكلم نم اهليوحت
يف اذه ثدحي  .ةسصاخ ةيكلم
ي˘ح نا˘˘كسس ه˘˘ي˘˘ف د˘˘سشا˘˘ن تقو
20 م˘قر ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب تارا˘م˘ع˘لا

ةيميركلا ةيدل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ذا˘خ˘تإا د˘سصق ي˘˘لاو˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
ا˘ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
يتلا ءارسضخلا ةحاسسملا ريرحت
نينطاوملا دحأا اهيلع ىلوتسسإا
عنمو اهج˘ي˘سست˘ب مو˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق
ىلع اهيلع ددرتلا نم يحلا ءانبأا

نم نيتلسسارم دوجو نم مغرلا
بلاطت ريمعتلاو ءانبلا ةيريدم
ة˘ي˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةدا˘˘˘عإ’ ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سضب
اهتلاح ىلإا ءارسضخلا ةحاسسملا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا ’إا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصأ’ا
يأا مهب˘سسح كر˘ح˘ت م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
عا˘جر˘ت˘سسإا ها˘˘ج˘˘تإا ي˘˘ف ن˘˘كا˘˘سس
حبسصأا ام ،ةروكذملا ةحاسسملا
ط˘˘خ˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘جو˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ي
نيذلا ناكسسلا طسسو ءايتسسإ’او
سضرغب قيقحت ة˘ن˘ج˘ل˘ب او˘ب˘لا˘ط
تسسم يتلا تازواجتلا فسشك
لÓ˘خ ة˘لود˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا
.ةقباسسلا ةدهعلا

ع.ىيحي

ع.يفطل
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ةعباتلأ يرمعلب دمحم ةعرزمب نطقت

 ىرخأأ ةيدلبل ايرأدإأو ةيدلبل ايميلقأ
ةيسصقم ةلئاع06 نم رثكأا
 لحب بلاطت ليحرتلا نم

سسابعلب يديسس يف
نطقت ةلئاع06 ةبارق تبلاط

4 مقر يرمعلب دمحم ةعرزمب
ي˘قر˘سشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب ة˘ع˘قاو˘لاو
نم ،سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ل
ل˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
يراد’او ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘˘كسش’ا
ذ˘ن˘م ه˘ي˘ف نو˘˘ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
ن˘م م˘ه˘مر˘ح يذ˘˘لاو تاو˘˘ن˘˘سس
ةقئ’ تان˘كسس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘سشه˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا لد˘˘ب
نوك ،لÓقتسس’ا ذنم اهونطقي
ميلقا نمسض عقت مهتعرزم نأا
ةرئادل ةعباتلا ة˘نرا˘م˘ع˘ل ة˘يد˘ل˘ب
يذلا تقولا يف نسسحل يديسس
ةيدل˘ب˘ل ا˘يرادا ن˘ي˘ع˘با˘ت ه˘ي˘ف م˘ه
تحسضوأا دقو ،سسابعلب يديسس
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا نأا˘˘ب تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا
ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘م˘˘ه˘˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘سصقا

ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
تاءانبلا ىلع ءاسضقلل ةهجوملا
مهعمجت فينسصت مغر ةسشهلا
ةسشهلا تويبلا نمسض ينكسسلا
ةظحل ةيا يف رايهن’اب ةددهملا
نا ى˘لا ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق سسوؤور قو˘ف
ةر˘م ل˘ك أا˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
تايلمع˘لا كل˘ت ن˘م ا˘ه˘ئا˘سصقإا˘ب
ة˘يراد’ا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘سضو ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب
يتلا ةنرامعل ةيدلب نيب ةقلاعلا
ةيفارغجلا اهدودح نمسض عقت
سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘بو
ام يف اميسس ايرادإا اهل ةعباتلا
جار˘خ˘ت˘سسا وا ل˘ي˘ج˘سست سصخ˘ي
ةيعسضو .ةيندملا ةيلاحلا قئاثو
تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا بسسح ي˘˘عد˘˘ت˘˘سست
داجيا ليبسس يف قمعب اهتسسارد
ىلع لوسصحلاب اهل حمسسي لح
ة˘يرا˘ج˘يا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كسس
رط˘خ ن˘م ا˘هدار˘فا حاورا ذ˘ق˘ن˘ت
اميسس مهب سصبرتي يذلا توملا

ىد˘حا ف˘˘ق˘˘سس را˘˘ي˘˘ه˘˘نا بق˘˘ع
رهسش ذن˘م ة˘عرز˘م˘لا˘ب تو˘ي˘ب˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘عا ما˘ما ا˘ب˘ير˘ق˘ت
ذاخت’ كرحتت مل يتلا ةيلحملا
،مه˘حاورأا ي˘م˘ح˘ت تاءار˘جا ة˘يأا

تنا˘ك نا تÓ˘ئا˘ع˘لا تلءا˘سستو
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
تان˘كسسلا كل˘ت˘ل ي˘ل˘ك را˘ي˘ه˘نا
ا˘هد˘ي˘ي˘سشت خ˘يرا˘ت دو˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا
قو˘ف ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘ب˘ق˘ح˘ل˘ل
ام جمربتو كرح˘ت˘ت˘ل م˘ه˘سسوؤور
تايلمعلا نم˘سض م˘ه˘ن˘م و˘ج˘ن˘ي
تربتعا امك ،ليحرتلل ةمداقلا
دمعتملا ءاسصقإ’ا ناب تÓئاعلا
مسسح مدع ةجيتن اهب قحل يذلا
نأاسشب اهرارق ةينعملا تاهجلا
ي˘نو˘نا˘ق˘لاو يراد’ا ا˘ه˘ئا˘م˘ت˘˘نا
هنوك فح˘ج˘م ،ةد˘حاو ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘م م˘ه˘˘مر˘˘ح
ةبعسصلا فور˘ظ˘لا م˘غر ن˘كسس
ةعرزملا لخاد اهنوسشيعي يتلا
06 نم رثكأا مويلا مسضت يتلا

ىتسش مسساقتت ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ة˘ل˘ئا˘ع
ي˘ف .ءا˘ق˘سشلاو سسؤو˘ب˘لا ر˘ها˘ظ˘م
تاطلسسلا نم ه˘تا˘ف˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا
طلسسملا نبغلا عفرل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سستو ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ةمهب˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘يراد’ا
مهيعاسسم ع˘ي˘م˘ج تل˘سشف ي˘ت˘لا

.اهتيوسست دسصق تاونسس ذنم
ودبع.صص

لابجلأ يف اهيلايل يضضقت ةيندملأ ةيامحلأو ةيثراك رئاضسخ يف تببضست

سسادرموبب تاباغلا نم اراتكه52.8 ةبارق مهتلت قئارحلا
52.8 ةبأرق فÓتإأ يف ،صسأدرموب ةي’وب ةقرفتم قطانم ىوتضسم ىلع ةريخأ’أ مايأ’أ يف تبضشن يتلأ تاباغلأ قئأرح ةلضسلضس تببضست

.ةيلحم رداضصم هب تدافأأ امبضسح ،ةيباغلأ ةورثلأ نم أراتكه

..صشأرحأ’أو ةعفترملأ ةرأرحلأ
ةيامحلأ قرف ةمهم نم ابعضص

تاباغلأ تأدحوو ةيندملأ
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تر˘خ˘˘سس
ة˘يدا˘م تا˘ي˘نا˘كمإا سسادر˘مو˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل
ة˘ن˘سسلأا ةر˘سصا˘ح˘م ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ير˘˘سشبو
ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تل˘˘خد˘˘ت ن˘˘يأا ،نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا

ةبارق فÓتإا يف ببسست قيرح دامخإ’
ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘˘لا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه52.8
راجسشأ’ا ن˘م را˘ت˘كه7484 يلاو˘حو
عم نوتيزلا راجسشأا رارغ ىلع ةرمثملا

ثيحب ،ة˘با˘غ˘لا ي˘قا˘ب˘ل ا˘هرا˘سشت˘نا ع˘ن˘م
لكب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تمعدت
لقنتملا لترلاو ةيسسيئرلا ةدحولا نم
هراسشتنا عنمو قيرحلا دامخإا لجأا نم
اميسس’ ناكسسلا ةايح ىلع ظافحلاو
تاذ بسسحو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع ظافح˘لا م˘ت˘ي˘سس ه˘نا˘ف ،ة˘ير˘يد˘م˘لا
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
2 ذنم هذيف˘ن˘ت م˘ت يذ˘لا ،ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
ةيا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا كلذو0202 ناو˘ج
.لبقملا ربوتكأا13 يف ةررقملا ةلمحلا

هذه لÓخ ةبقترملا رطاخملا ببسسبو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تعد ،ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا

نم ديزمب يلحت˘لا ى˘لإا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
لاجم يف مهتامهاسسم ميدقتو ةظقيلا
.تاباغلا قئارح نم ةياقولاو راذنإ’ا

قطانملأ ةأذاحمب ناكضسلأ
 ئرأوط ةلاح نوضشيعي ةيلبجلأ
ة˘ي’و˘ب نا˘كسسلا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا تسشا˘˘ع
ئراوط ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ،سسادرموب
يتلا قئارحلا نم تائملا ليجسست دعب
لابج نم لك يف ةيباغلا ةورثلا تسسم
لا˘ب˘ج ،سسلد لا˘غدأا ،تيرز˘م˘ي˘ت ،لا˘م˘ع
ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘يا˘ن˘م جر˘ب˘˘ب د˘˘ير˘˘بوا ’ا˘˘ت
ةيرسضخأ’او لا˘م˘ع ن˘ي˘با˘م ة˘يدود˘ح˘لا
ن˘˘˘م ف’آ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تتأا ةر˘˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةيل˘م˘ع تب˘ل˘ط˘ت ة˘ي˘با˘غ˘لا تارا˘ت˘كه˘لا
يف ة˘عا˘سس42 ةد˘م˘ل ة˘ع˘سساو دا˘م˘˘خإا
تدعاسس دقو ،اررسضت رثكأ’ا قطانملا
راسشتن’ا يف ةعفترملا ةرارحلا ةجرد
نم ةديدع قطانم يف قئارحلل بيهرلا
فÓ˘تإا ي˘ف ة˘نوآ’ا˘ب تب˘ب˘سستو ة˘ي’و˘لا
تاباغلا نم راتكه ف’آا8 نم رثكأا

قطا˘ن˘م ةد˘ع تفر˘ع ثي˘ح ،سشار˘حأ’او
ةنسسلأ’ اب˘ي˘هر ارا˘سشت˘نا تا˘ي’و˘لا ن˘م
يف ىرق اهبهل رسصاح يتلا ،نارينلا
اهناكسس دجنتسسا يتلاو ةديدع تايدلب
ةيندملا ةيامحلا حلاسصمو تاطلسسلاب
توملا نم مهذاقنإاو لخدتلا تاباغلاو
ا˘م˘ك ،نار˘ي˘˘ن˘˘لا م˘˘ه˘˘تر˘˘سصا˘˘ح نأا د˘˘ع˘˘ب

قطانملا نم ديدعلا نارينلا ترسصاح
ةي’و اهنم سسادرموب ةي’ول ةرواجملا
ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘عو ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لاو وزو يز˘˘ي˘˘ت
ةئبعت ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تنلعأا
ا˘ه˘قر˘ف˘ل ل˘ما˘˘سش ر˘˘ي˘˘خ˘˘سستو ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش
قئارحلا ةرسصاحم لجأا نم اهتزهجأاو
نكامأ’ا اهلوسصو لبق نارينلا دامخإاو
.ناكسسلاب ةلهآ’ا

ردضصم ىلع يضضقت نأرينلأ
نيحÓفلأ قزر

ةيعسضولا نع نيحÓفلا نم ددع ربع
ماعلا اذه لÓخ اهب اورم يتلا ةبعسصلا
ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سست نأا د˘ع˘ب˘ف

رج˘ح˘لا بب˘سسب ،م˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ح˘م عا˘ي˘سض
يتأات ،مهطاسشن ةلوازم عنمو يحسصلا

مهتيعسضو ن˘م د˘يز˘ت˘ل نار˘ي˘ن˘لا ة˘ن˘سسلأا
ةرمثملا راجسشأ’ا نم ديدعلاف ةبعسصلا
ي˘ف ر˘˘ئا˘˘سسخ كلذ˘˘ب ة˘˘ب˘˘ب˘˘سسم تف˘˘ل˘˘تا
را˘ج˘سشأا ا˘م˘ي˘سس’ ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا دودر˘˘م˘˘لا
هذ˘ه تسسم د˘˘قو ،مور˘˘كلاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
اميسس’ ةي’ولا تايدلب ةيبلغا قئارحلا
لا˘م˘عو نار˘م˘ع ي˘ن˘بو ر˘ّسسي تا˘يد˘˘ل˘˘ب
قطانم اهلكو رماعلا ةبعسش تيرزميتو
،ةحÓفلا اهقزر ردسصم ةيفير ةيلبج
بابسسأا نيحÓفلا نم ديدعلا عجرأا دقو
يذلا يرسشبلا ر˘سصن˘ع˘لا ى˘لا ق˘ئار˘ح˘لا
ىتح وأا ،رئاجسسلا اياقب يمر يف دمعتي
يف ةهزن دعب ةلعتسشم نارينلا اياقب كرت
،لوؤوسسم ريغ فرسصت يف ةباغلا بلق
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب سسي˘سسح˘ت˘˘لاو
ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘تا˘ب˘ن˘لاو ي˘با˘غ˘لا ءا˘ط˘˘غ˘˘لا

ةفاك وعدت ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
ةجرد نم عفرلل نيحÓفلاو نينطاوملا
هذ˘ه ل˘ث˘م يدا˘ف˘ت˘ل رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا
ةيتابنلا ةورثلا ىلع ظافحلاو قئارحلا
ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا ع˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت

ري˘خ˘سست˘ب كلذو ،ة˘ف˘ئا˘سصلا هذ˘ه لÓ˘خ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ير˘˘سشب تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ةيلمع نأا ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
لاز˘˘ت’ بسش يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘خإا

تايناكمإا ريخسست مت ثيح ،ةلسصاوتم
دقاوم يف مكحتلل ةماه ةيرسشبو ةيدام
 .ةرسشتنملا قيرحلا

تلخدت اقيرح15 ليجضست
تاباغلأ ةظفاحم هيف

ءزج ىلع تتأا قئارح ،ةي’ولا تدهسش
ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م ما˘˘ه
،اقيرح15 ليجسست مت نيأا سسادرموب
نم راتكه051 فÓتإا ىلإا ىدأا امم
سشار˘˘حأاو لا˘˘غدأا تل˘˘م˘˘˘سش تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت لÓ˘˘خ سشئا˘˘˘سشحو
ترطسس تقو يف اذه ثدحي ،تاباغلا

سسادر˘مو˘ب ة˘ي’و˘ل تا˘با˘غ˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم˘ل ا˘ي˘ئا˘قو ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
تا˘حا˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب تا˘با˘˘غ˘˘لا
رئاسسخلا ةلي˘سصح سصي˘ل˘ق˘تو ،ة˘ي˘با˘غ˘لا
لÓخ ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست ّم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ةئبعت تّمت ثيح ،ةيسضاملا ةفئاسصلا

ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا تا˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘ك
حلاسصم˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘يرور˘سضلا
اقر˘ف ط˘ط˘خ˘م˘لا ن˘م˘سضت˘يو ،ة˘ي˘ئ’و˘لا
،عير˘سسلا ل˘خد˘ت˘لاو تا˘با˘غ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ليهسستل ةيكلسسÓ˘لا ةز˘ه˘جأ’ا˘ب ةدّوز˘م
تاعطاق˘م˘لا ر˘ب˘ع لا˘سصت’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تادعملاب اهم˘عد بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘با˘غ˘لا
ج˘يرا˘ه˘سص تاذ تا˘ن˘حا˘˘سشو ة˘˘مزÓ˘˘لا
طاقنلا تارسشع سصيسصختو ،ءافطإÓل
ةمخاتملا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘ل˘ل
ثي˘ح ،ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘سسم˘ل˘˘ل

ةموادملا ماظن قفو قرفلا هذه لمعت
،ئرا˘˘˘˘˘ط ّيأا د˘˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘سس42/42
ة˘حا˘سسم سصي˘ل˘ق˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لاو
تسضر˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘قور˘ح˘م˘لا تا˘با˘غ˘لا
01 براقي ام لثمت يتلا ةيباغلا ةورثلا
ىلإا ،ةي’ولا ةحاسسم لمجم نم ةئملاب
فلتب قئارحلا لعفب ظوحلم سصلقت
رئاسسخ ىلإا ةفاسضإ’اب ،يتابنلا ءاطغلا

ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘سسإا ت˘˘ّسسم
،رقبلاو منغلا ،رارغ ىلع ،يسشاوملاو
ة˘جو˘م ل˘ع˘ف˘ب ،ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘خ اذ˘˘كو
،ةي’ولا اهتفرع يتلا ةلوهملا قئارحلا

تا˘جرد عا˘ف˘ترا ل˘ع˘ف˘ب تءا˘ج ي˘ت˘˘لاو
ط˘قا˘سست ة˘ب˘سسن سضا˘ف˘خ˘˘ناو ةرار˘˘ح˘˘لا
نع Óسضف ،ةبوطرلا ةبسسنو راطمأ’ا

.سسيراسضتلا ةبوعسص
ربجتو بعرلأ ريثت قئأرحلأ

ءاضضيب ةليل ءاضضق ىلع ناكضسلأ
تفلم ل˘كسشب ق˘ئار˘ح˘لا ل˘سسل˘سسم دا˘ع
لسصف ةيادب ذنم ةهجاولا ىلإا هابتنÓل
يذلا رمأ’ا ،سسادرموب ةي’وب فيسصلا
نم ديدعلا ناكسس ىدل قلقلا ريثي أادب
لابجب تاباغلا طسسو رسشادملاو ىرقلا
تراثأا دقف ددسصلا اذه يفو .ةي’ولا
عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ع˘لد˘ن˘م˘لا ق˘ئار˘ح˘لا
يف بعرلا ةي’ولا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
لاحلا ناك امك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو طا˘سسوأا
نيأا ،لامع ،نارمع ينب ،تيرزمت ةنمب
ىلع ناكسسلا ربجأا لوهم قيرح علدنا
مهتايح ىلع افوخ ءاسضيب ةليل ءاسضق
حاير بوبه دعب ةسصاخ ،مهتاكلتممو
قيرحلا ةعقر دادتما يف تمهاسس ةيتاع
تل˘ظ ا˘م˘ي˘ف ،ف˘ي˘خ˘مو ع˘ير˘سس ل˘˘كسشب
تاباغلا ىرخأا ةرم ددهت نارينلا ةنسسلأا
قئار˘ح˘لا ي˘هو ،نا˘كسسلا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا
دوهجلا رفاسضت لسضفب اهدامخإا مت يتلا
ناوعأاو ةيندملا ةيامحلا رسصانع نيب
.نينطاوملاو تاباغلا ةظفاحم
قئأرحلأ ةحفاكم ةلمح قÓطنأ

فدهب ةي’ولاب0202 مضسومل
 ةيباغلأ ةورثلأ ةيامح

سسادرموب ةي’و ىوتسسم ىلع تقلطنا
ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ربوتكأا ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا ةد˘ت˘م˘م˘لا تا˘با˘غ˘لا
ل˘ئا˘سسو ا˘ه˘ل تد˘ّن˘˘ُج ي˘˘ت˘˘لاو ،مدا˘˘ق˘˘لا
ددع عم قيسسنتلاب ةماه ةيدامو ةيرسشب
ددع بيسصنت مت ثيح ،تاعاطقلا نم
ىوتسسم ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لا نا˘ج˘ل˘لا ن˘م
ةيا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م ،تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا
قوفت يتلا ،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا

لثمي ام يأا ،راتكه فلأا32 اهتحاسسم
ةيلامجإ’ا ةحا˘سسم˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب61
ىلع ةيباغلا ةورثلا هذه عّزوتت .ةي’ولل
ءاطغ ن˘ي˘ب سسادر˘مو˘ب ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم

سشارحأاو ،راتكه0473 ـب يباغ يتابن
راتكه3958و ،را˘˘ت˘˘˘كه81601
ةيدلبب ةلحكلا تاباغ ربع ّدتمت ،’اغدأا
ةباغو ،رات˘كه6741 ـب سشا˘ط˘ع˘برأ’ا
ةبعسشو لامع ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب نو˘ف˘ل˘خ ي˘ن˘ب
079 ىلإا لسصت ةحاسسم ىلع رماعلا

ريفعا ةيدلبب ة˘نارز˘ي˘م ة˘با˘غو ،را˘ت˘كه
ةباغو ،راتكه076 ـب رّدقت ةحاسسمب
،راتكه323 ليانم جرب ةيدلبب ةلغب
ة˘˘با˘˘غو ي˘˘بر˘˘عو˘˘ب ة˘˘با˘˘غ بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا
اراتكه47) سسلد ة˘يد˘ل˘ب˘ب تماد˘˘قا˘˘ت
ةيدلبب لحاسسلا ةباغو ،(راتكه032و
ةورثلا هذ˘ه .را˘ت˘كه903 ـب يرو˘˘˘مز
ني˘ل˘ف˘لا را˘ج˘سشأا ن˘ي˘ب عّو˘ن˘ت˘ت ة˘ي˘با˘غ˘لا
6401) يبلحلا بونسصلاو (ـه8312)
سسوت˘ي˘لا˘كلاو (ـه56) سصف˘˘˘ع˘˘˘˘لاو (ـه
ىلع ىرخأا ةيتابن تانيوكتو ،(ـه184
عا˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘˘خو ،(ـه01) ة˘حا˘سسم
ةسسائرب سسادرموب ةي’و رقمب دقعنملا

قرطت طاقن ةدع ةسساردل ةي’ولا يلاو
ة˘ي’و ي˘لاو ن˘تا˘ي˘ح˘ي ى˘ي˘ح˘ي ا˘ه˘لÓ˘خ
هذ˘ه ة˘يا˘م˘ح ةرور˘سض ى˘˘لا سسادر˘˘مو˘˘ب
تاءارجإا ذاختا مت نيأا ةيباغلا ةورثلا
ةيئ’و ناجل ليعفت يف لثمتت ،ةيرادإا

عسستلا رئاودلا ىوتسسم ىلع ىرخأاو
سسف˘˘ن ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،23 تايد˘ل˘ب˘لاو
اهسسأاري ةيئ’ولا ةنجللا ّنأا ىلإا ،قايسسلا
،تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘سضتو ي˘لاو˘لا

يرا˘ج˘لا ناو˘ج ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف تب˘˘سص˘˘ُنو
قئارحلا ةحفاكم ةلمح قÓطنا خيرات
ىلإا ،مداقلا ربوتكأا13 ىلإا مودت يتلا

ىر˘خأا ة˘ي˘ئ’و ة˘ن˘ج˘ل بي˘سصن˘˘ت بنا˘˘ج
9 عم ةازاوملاب ماعلا نيمأ’ا اهسسأاري
امني˘ب ،ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور ا˘ه˘سسأار˘ي نا˘ج˘ل
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا ءا˘سسؤور سسأار˘˘ت˘˘ي
ىوتسسم ىلع ةبسصنملا ناجللا ةيدلبلا

تاءار˘جإÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ا˘˘مأا.ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب23
تاباغلا ةظفاحم تأاسشنأا دقف ةيناديملا

لخدت˘لا˘ب ة˘سصت˘خ˘م ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م قر˘ف6
ةيعابر تارايسس6 ـب ةزهجم ،يلوأ’ا
لخدتت ىرخأا قرف5 ىلإا ةفاسضإا ،عفدلا

ناو˘عأا ة˘ي˘ع˘م˘ب ق˘ئار˘ح˘لا بو˘سشن د˘ن˘ع
ىرخأ’ا يه ةزهجم ،ةيندملا ةيامحلا
ع˘م ا˘ه˘ل˘م˘ع ق˘سسن˘ت ة˘سصا˘خ تارا˘ي˘سسب
لترلا نأا املع،ةيندملا ةيامحلا ناوعأا
ةر˘يو˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ّبسصن˘م˘لا كر˘ح˘ت˘م˘لا
لاح يف هب ةناعتسس’ا نكمي ،ةرواجملا
سصو˘سصخ˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘ئار˘˘ح بو˘˘سشن
05 فيظوت ّمت هنأا ،ةيرسشبلا لئاسسولا

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ا˘ف˘˘ّل˘˘كم ا˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م ا˘˘نو˘˘ع
ةيباغ تاعطاقم ثÓث ربع نيعزوم،
جربو واودوبو سسلد تايدلب نم لكب
يف ةيسساسسأ’ا مهتمهم لثمتت ،ليانم
اهنوك ؛ةيندملا ةيامحلا ناوعأا ةقفارم
،ق˘ئار˘ح˘لا ءا˘ف˘طإ’ ةر˘سشا˘ب˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
دا˘م˘خإا ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘˘ه˘˘سست ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
قيرط نع ،ناوعأ’ا لوسصوب قئارحلا
لثم ةيباغلا ةيدعاقلا تآاسشنملا راهظإا
ثيح ،هايملاب دوزتلا طاقنو كلاسسملا
ناتنثا وأا ةطقن اهيف ةيباغ ةلتك لك نإا
وأا ة˘ي˘فو˘ج را˘بآا ءاو˘سس ءا˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘ل˘˘ل

ةثÓث دوجو لافغإا نودب هايم تانازخ
سسورعوب ةباغ نم لكب ةبقارم جاربأا
ةباغو (ةينثلا) يبرعوب ةباغبو (ةينثلا)
ةثÓث اهريسسي ،(سشاط˘ع˘برأ’ا) ة˘ل˘ح˘كلا
ةيكلسس لاسصتا لئاسسوب نيدوزم ناوعأا

دا˘م˘خإ’ ة˘يود˘ي ل˘ئا˘سسوو ة˘ي˘كل˘سس ’و
ماظن دوجو ىلإا ةراسشإ’ا عم ،نارينلا

تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘مواد˘م
ة˘سسا˘ئر˘ب ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘عو
.ةظفاحملا تاراطإا

ÚمأأةÒضصن :جاتربور
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نوسسمحتم»ةيليبسشإا عفادم
«نوتبماهرفلوو ةهجاومل

مويلا سسولراك وغييد ةيليبسشإا عفادم لاق
ةارا˘ب˘م ي˘ف ز˘ي˘كر˘ت˘لا بج˘ي ه˘نإا ن˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا

ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘˘لوو
مامأا هقيرف لعف املثم يبوروأ’ا يرودلا

يف عباتو ،يئاهنلا نمث يف0‐2 امور
نحن» :ايناملأا يف يمسسر يفحسص رمتؤوم
ةيمهأاو ،فدهلا فرعنو ،ةياغلل نوزفحتم
حاتف˘م نأا زر˘بأاو ،«ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإ’ ة˘ق˘با˘سسم˘لا
يف لثمتي مسسوملا اذه هقيرفل ديجلا ءادأ’ا
،ينفلا زاهجلاو نيبعÓلا مارتحاو داحت’ا

يكل انيدل ام ىسصقأا ءاطعإا انيلع» :متخو
زيكرت كانه نأا ىلإا اريسشم ،«لسضفأ’ا مدقن
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ة˘ق˘ثو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘سش
.نكمم لكسش لسضفأاب ءايسشأ’ا

بارتق’ حملي ينف رارق
غيزبي’ نم اكيسشار

ءا˘ق˘ل لوأا ن˘ع ،ا˘كي˘سشار تو˘ل˘ي˘م بي˘˘غ˘˘ي
يناملأ’ا نميرب ردر˘ي˘ف ه˘يدا˘ن˘ل ي˘ب˘ير˘ج˘ت
لامتح’ كلذو ،ديدجلا مسسوملل ادادعتسسا
،تلفوك نايرولف لاقو ،يدانلا نم هلاقتنا
مدع اعم انررق» :قير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

ببسسب ،ةارابملا هذه يف توليم ةكراسشم
دوأاو ،لمتحملا هلاقتن’ حوتفملا فقوملا
ولختو ،«مويلا هناكم رخآا ابع’ برجأا نأا
مامأا هئاقل يف اكيسشار نم نميرب ةمئاق
يدا˘ن ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،غ˘يا˘ف˘سشنوار˘ب تخار˘ت˘ن˘˘يآا

مسضب ةمتهملا ةيدنأ’ا ةعيلط يف غيزبي’
ى˘لإا ى˘ع˘سسي يذ˘لا ي˘لود˘لا ي˘فو˘سسو˘˘كلا
مسسوملا يف لاطبأ’ا يرود يف ةكراسشملا
يف نميرب نا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت ،لبقملا

عيب نم لاومأا ىلع لوسصحلا ىلإا ةجاح
.نيبعÓلا سضعب

زنيام ىلإا نروبرداب رداغي نايليك
هعفادم نأا يناملأ’ا نروبرداب يدان نلعأا
ىلإا لقتنيو قيرفلا كرتيسس نايليك اكول
ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ط˘سشن˘ي يذ˘لا ز˘ن˘يا˘م
مدع ىلع نايدانلا قفتاو ،ايلاح ىلوأ’ا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
قيرف نم لقتنا نايليك ناكو ،ةقفسصلاب
ايسسورو˘ب ي˘ف ا˘ما˘ع32 تح˘ت با˘ب˘˘سشلا
،9102 ي˘ف نرو˘بردا˘ب ى˘لإا د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
نروبرداب عم ةارابم51 نايليك سضاخو
قيرفلا هاهنأا يذلا ،يسضقنملا مسسوملا يف
،ةيناثلا ةجردلل طبهيل ،ريخأ’ا زكرملا يف
لوأا ناك نايل˘ي˘ك ا˘كو˘ل نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
اغيلسسدنوبلا يبع’ نيب انوروكب باسصم
.هيفاعت لبق
انوروك تاسصوحفل عسضخي افيوي سسيئر
،افيوي مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا نلعأا

مهسسأار ىلعو ،هيلوؤوسسم رابك عوسضخ
سصوحف˘ل ،ن˘ير˘ف˘ي˘سس رد˘ن˘سسكلأا سسي˘ئر˘لا
سشماه ىلع ،دجتسسملا انوروك سسوريف
يبوروأ’ا يرودلا تا˘سسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

نأا ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي ح˘˘˘سضوأاو ,لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرودو
م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘كسشب ىر˘ج˘˘ت˘˘سس سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
تايرابم نورسضح˘ي ن˘يذ˘لا ،ه˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل
كلذ˘كو ،ة˘نو˘˘ب˘˘سشل ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود
،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف تاد˘ي˘سسل˘ل لا˘ط˘بأ’ا يرود
يف ركذو ,ايناملأا يف يبوروأ’ا يرودلاو
نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي˘˘سس دا˘˘ح˘˘ت’ا ةدا˘˘˘ق» :نا˘˘˘ي˘˘˘ب
لوأا رو˘سضح˘ل ه˘جو˘ت˘لا ل˘ب˘ق ،سصو˘ح˘ف˘ل˘ل
م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘كسشب ىر˘خأا تار˘م˘لو ،ةارا˘ب˘م
بل˘ط ى˘ل˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب ،تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
:فاسضأاو ,«ةينعملا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ردنسسكلأا عسضخيسس ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب»
م˘ل˘سسي˘سس يذ˘لا ،ا˘ف˘يو˘ي سسي˘ئر ن˘ير˘ف˘ي˘سس
،ةزئا˘ف˘لا قر˘ف˘ل˘ل تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لاو ز˘ئاو˘ج˘لا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا سسيد˘يرودو˘ي˘ث رودو˘˘ي˘˘ثو
لك نم نيموي لبق سصوحفلل ،داحتÓل
يرود˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘˘لا ن˘˘م
.«لاطبأ’ا يرودو يبوروأ’ا

ارارق ذختي ةنولسشرب
رثرآا نأاسشب اديدج

نع ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
هر˘سضح يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ط˘خ بع’ و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ط˘˘سسو
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
نإاف ،ةينابسسإ’ا «وفيتروبيد ودنوم»
ينف˘لا ر˘ي˘تر˘كسسلا ع˘م ى˘ق˘ت˘لا ر˘ثرآا
ةعاسس ةدمل لاديبأا كيريإا ةنولسشربل
حر˘سشو ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةياهن د˘ع˘ب رو˘سضح˘لا مد˘ع با˘ب˘سسأا
نل هنأا مهف هنأا ىلإا تفلو ،ةلطعلا
ي˘كي˘ك برد˘م˘لا دو˘جو ي˘ف بع˘ل˘ي
دعب» :ةفيحسصلا تفاسضأاو ،نيتيسس
عم لاديبأا ثدحت ،رثرآا عم عامتج’ا

ريدملا عم رواسشتلل ،نيتيسس يكيك
،«يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق ينفلا

ةنولسشر˘ب نأا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تدا˘فأاو
Óسصفنم رثرآا ىقبي نأاب هرارق ذختا

ي˘˘ف كرا˘˘سشي ن˘˘لو ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ع
رفاسسُي نلو ةيعا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
فلملا لح متي ىتح ،ةنوبسشل ىلإا
ن˘مو ،ه˘ح˘ت˘ف م˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ب˘˘يدأا˘˘ت˘˘لا
بعÓلا يماحم يق˘ت˘ل˘ي نأا رر˘ق˘ُم˘لا

لح ةلوا˘ح˘م˘ل يدا˘ن˘لا ي˘ما˘ح˘م ع˘م
ه˘ح˘ت˘˘ف يذ˘˘لا ي˘˘ب˘˘يدأا˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
رثرآا» :ةفيحسصلا تمتأاو ،اسصرابلا
27 لباق˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل ع˘قو يذ˘لا

01 ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
م˘سضن˘ي˘سس ،تار˘ي˘غ˘ت˘˘م˘˘ك ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
،لبقملا مسسو˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف˘ل
اذإا ايلاح كلذ ىلع اًرداق نوكي نلو
.«ةنولسشرب عم هتلكسشم لحي مل
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سسوتنفوي نم ’ابيد بلطي ديردم لاير

لا˘ير نأا ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تد˘˘كأا
ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي د˘˘يرد˘˘˘م
م˘ج˘ن ،’ا˘ب˘يد و˘لوا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا

م˘سسو˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
تروبسس» ة˘كب˘سش تر˘كذو ،د˘يد˘ج˘لا

ديردم لاير نأا ،ةيلاطيإ’ا «تسسايديم
لاطبأا يرود ةلوطب نم هئاسصقإا دعب
أاد˘ب ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ا˘بوروأا
مسسوملا لجأا نم طيطختلاو لمعلا
ديردم لاير نأا ىلإا تراسشأاو ،لبقملا
يف هتبغرب سسوتنفوج ل˘ع˘ف˘لا˘ب غ˘ل˘بأا

ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘˘ف ’ا˘˘ب˘˘يد م˘˘سض
ي˘كل˘م˘لا نأا ة˘ح˘سضو˘م ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
يف تناك اذإا ةقفسصلا مامتإا لواحيسس
ديردم لاير نأاب تهونو ،ديلا لوانتم
يف سسورك ينوت وأا وكسسيإا لخدُي دق
،سسوتنفوج عانقإا لجأا نم ةقفسصلا

ولريب ايردنأا باجعإا لظ يف ةسصاخ
ي˘فو˘ي˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةكبسشلا تمتخو ،ينابسسإ’ا بعÓلاب
ىلإا لسصي دق سضيبأ’ا سضرعلا نأاب
.وروأا نويلم001

ر .ق ^

ءدب نع ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن ثح˘ب˘ي
لÓ˘˘حإ’ا ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ،د˘يد˘ج˘ت˘˘لاو
د˘قا˘ع˘تو ،و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘˘نأا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةدمل دقعب و˘لر˘ي˘ب ع˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
اًفلخ قيرفلل اًبردم حبسصيل ،نيماع
دعب ،ليقأا يذلا يراسس ويسسيروامل
يئاهن عبر غولب يف يفويلا لسشف
تر˘˘˘كذو ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود

«تروبسس ولليد اتيزاغ’» ةفيحسص
ا˘ًعور˘سشم أاد˘ب˘ي˘سس سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج نأا

،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ءا˘˘مد د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإ’
ز˘˘ي˘˘ل˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م
ا˘يا˘ح˘سض لوأا نو˘كي˘سس يد˘يو˘˘تا˘˘م
ةهج نم ،يدانلا يف رييغتلا ةروث

،و˘˘نا˘˘مور و˘˘يزر˘˘با˘˘ف د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا
تروبسس ياكسس ةكبسشب يفحسصلا
ىلع ق˘فاو يد˘يو˘تا˘م نأا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
يرجيسسو ،يمايم رتنإ’ مامسضن’ا
ةيبطلا تاسصوحفلا ،يديوتام زيلب
لجأا نم ،ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف
ل˘كسشب ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘نإ’ ما˘˘م˘˘سضن’ا

يه˘ت˘ن˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو ،ي˘م˘سسر
يف سسوتنفوج عم يديوتام دقع
يف كراسش هنأاب اًملع ،1202 فيسص
اذه يلاطيإ’ا يرودلاب ةارابم53
نأاب ةفي˘ح˘سصلا تم˘ت˘خو ،م˘سسو˘م˘لا

،قيرفلا مجاهم نياوغي˘ه و˘لاز˘نو˘غ
،مهليحر عقوتملا نيبعÓلا دحأا وه
.فيسصلا اذه

ولريب ططخمل ةيحسض لوأا يديوتام

زني ،يناملأ’ا ةحسصلا ريزو دكأا
ل˘ي˘خ˘ت˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا نا˘˘ب˘˘سش
،بعÓملل ريهامجلا ةدوع ةيناكمإا
لÓ˘خ ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف
،ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا يرود تا˘يرا˘ب˘م
ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ،نا˘˘ب˘˘سش لا˘˘قو
ءارزو عم تاثداحم دعب ،«رتيوت»
ةيلارديفلا تا˘ي’و˘لا ي˘ف ة˘ح˘سصلا
ن˘˘م ف’آ’ا» ا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’61ـلا
’ اذه ،بعÓملا يف نيعجسشملا

ي˘لا˘˘ح˘˘لا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ي
ه˘نأا˘ب ر˘ع˘سشن» فا˘سضأاو ،«ىود˘ع˘ل˘ل
..ةظقيلاب ىلحتن نأا انيلع بجوتي
دو˘˘˘جو ،ن˘˘˘هار˘˘˘لا ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
نوكيسس تاجردملا يف ريهامجلا
ءارزو د˘˘ق˘˘عو ،«ة˘˘ئ˘˘طا˘˘˘خ ةرا˘˘˘سشإا
ةي˘نا˘م˘لأ’ا تا˘ي’و˘لا ي˘ف ة˘ح˘سصلا

اذ˘ه ي˘ف ،ف˘تا˘ه˘لا ر˘ب˘˘ع ار˘˘م˘˘تؤو˘˘م
هنإا ،ةبرقم رداسصم تلاقو ددسصلا
ريهامجلا ةدوع نأا ىلع قافت’ا مت

ل˘ث˘م˘˘ت ’ ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بعÓ˘˘م˘˘ل
ةمزأا نم ةلحرملا هذه يف ةيولوأا
عوب˘سسأ’ا ي˘فو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يرودلا ةط˘بار تق˘فاو ،ي˘سضا˘م˘لا
ة˘ي˘ئد˘ب˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م ى˘ل˘ع ي˘نا˘م˘لأ’ا
ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل
فوقولاب حامسسلا نود ،ةسصسصخم
ريهامج روسضح وأا ،تاجردملا يف
لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت وأا ،ةر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
.ةيلوحكلا تابورسشملا

ريهامجلا ةدوع سضفري يناملأ’ا ةحسصلا ريزو

نمسض ،وسشناسس نوداغ يزيلجنإ’ا مجاهملا ءاقب دكأات
،لقأ’ا ىلع رخآا مسسومل دنومترود ايسسوروب فوفسص
يدانلا ناك ،دتيانوي رتسسسشنام يدانل هلاقتنا لسشف دعب
ةيداملا هتابلط ةيبلتل دتيانوي ناملا لهمأا ،يناملأ’ا

نكل ،وسشناسس ءارسش ريظن ،وروأا نويلم021 عفد ربع
لاق ،هبناج نم ،مدقت يأا زارحإا نود تهتنا ةلهملا

ي˘ف ،د˘نو˘م˘ترود˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،كروز ل˘كيا˘م
،«رتيوت» عقوم ىلع هباسسح ربع يدانلا اهرسشن ةديرغت

دوجو يف لبقملا مسسوملل ططخن نحن» :اهيف ءاج
مسسوملاب ان˘ع˘م بع˘ل˘ي˘سس نودا˘غ» :ل˘م˘كأاو ،«و˘سشنا˘سس
ةفاك ىلع ةباجإا هذه نأا دقتعأا .يئاهن رارقلاو ،لبقملا
دنومترود ريد˘م فز ا˘م˘ك ،«ة˘حور˘ط˘م˘لا ت’ؤوا˘سست˘لا
يلودلا دقع ديدمت هنÓعإاب ريهامجلل ةراسس ىرسشب
ان˘م˘ق د˘ق˘ل» لا˘ق ثي˘ح ،ي˘فا˘سضإا م˘سسو˘م˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،يسضاملا مسسوملا يف همدق ام ىلع ءانب هبتار ليدعتب
ثحبي نأا عقوتملا نمو ،«3202 ىتح هدقع انددمو
لبق هوحن كرحتلل ،ديدج رايخ نع رمحلا نيطايسشلا
.ةيراجلا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف ةياهن

هدقاعت ددميو وسشناسس ءاقب نلعي دنومترود
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«وكيتلتأا ىطخت نم قثاو» غيزبي’ بردم
لك نأا ،نامسسيلغان نايلج ،غيزبي’ بردم دكأا
يطختو ،حاجنلا ةيناكمإاب نونمؤوي نيبعÓلا

مامأا ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر ةهجاوم
لمعي قيرفلا نأا ىلإا اريسشم ،ديردم وكيتلتأا
لا˘قو ،ع˘˘قاو ى˘˘لإا دا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا اذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ل
مÓعإا لئاسسول تاحير˘سصت ي˘ف ،نا˘م˘سسي˘ل˘غا˘ن
د’وأ’او ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج حور كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه» :يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
توبث نأاسشب امامت˘ها د˘ب˘ي م˘لو ،«نو˘ع˘ت˘م˘ت˘سسي
يميسشو ايروك لخنا ،هسسفانم يبع’ ةباسصإا
سسيل» :فاسضأاو ،انوروك سسوريفب وكيلاسسرف
نل .لاح يأاب اندادعتسسا ىلع ريثأات يأا اهيدل
لكسشب رمتسسنسس .انيف رثؤوت ءابنأ’ا هذه لعجن

،«سسيمخلا ةارابم ى˘ل˘ع ا˘ن˘يز˘ي˘كر˘تو ي˘ع˘ي˘ب˘ط
بجي ام ددحي لوكوتورب هيدل افيوي» :عباتو
.لوكوتوربلا قيبطت متو تغلبأا ةيدنأ’ا .هلعف
ي˘ف ر˘مأ’ا ر˘سسح˘نا اذإاو ،ة˘يرا˘سس ة˘ح˘ئ’ كا˘ن˘˘ه
ةارابم ىلع ري˘ثأا˘ت ا˘م˘ه˘ل نو˘كي ن˘ل˘ف ن˘ي˘ت˘لا˘ح
هتابيردت يناملأ’ا قيرفلا فثكو ،«سسيمخلا

نيبعÓلا تبثي يكل ايرورسض كلذ نأا ادكؤوم
ىعسسنسس» :متخو ،ةلبقملا مايأ’ا يف مهسسفنأا

موج˘ه˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ،ا˘ن˘تر˘ي˘تو دا˘ج˘يإ’
.«سسفانملا تامجه طابحإاو ةيكيمانيدلاو

زوفلا حاتفم ناك Èسصلا» رياكسسلوسس
«انل ايوق ادن ناك يكراميندلا قيرفلا و..
بردم ،رياكسسلوسس رانوج يلوأا يجيورنلا ىدبأا

زو˘ف˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘سس ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
اًدكؤوم ،0‐1 يكرامندلا نغاهنبوك ىلع بعسصلا
مهأ’ا sنأا ىلإا اًريسشم ،ةجيتنلا حاتفم ناك ربسصلا sنأا

،دتيانوي ناملا ققحو ،يئاهنلا فسصنل لهأاتلا وه
يف يكرامندلا قيرفلا ىلع سسفنأ’ا قسشب اًراسصتنا

نيار» بعلم ىلع يبوروأ’ا يرودلا يئاهن عبر
ةارابملا ديدمت د˘ع˘ب ،ا˘ي˘نو˘لو˘ك ة˘ن˘يد˘م˘ب «ي˘جر˘نإا
ي˘ف ر˘يا˘كسسلو˘سس لا˘قو ،ن˘ي˘ي˘˘فا˘˘سضإا ن˘˘ي˘˘طو˘˘سشل
ةارابملا دعب يكرامندلا نويزفيلتلل تاحيرسصت
اًسصرف انعنسص .ربسصلاب يلحتلا انيلع هنأا ملعن انك»
،ةسضراعلا لثم ةريغسصلا ليسصافتلا نكل ،ةريثك
ن˘م ا˘ن˘مر˘ح ة˘ل˘ي˘ل˘ق تار˘ت˘م˘ي˘ت˘ن˘˘سسب ل˘˘ل˘˘سست˘˘لا وأا
«رمحلا نيطايسشلا» بردم رعسشي ملو ،ليجسستلا
قيرفلا ربجأا يذلا سسفانملا دومسص نم ةسشهدلاب
اًدكؤوم ،نييفاسضإا نيطوسشل با˘هذ˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
مل ةارابملا نأاو ،«ةياغلل اًمظنم اًقيرف» اوهجاو مهنأا
ءادأا ىلع اًماع74ـلا بحاسص ىنثأاو ،ةلهسس نكت

؛نوسسناهوي ي˘لا˘ك ،ي˘كرا˘م˘ند˘لا ق˘ير˘ف˘لا سسرا˘ح
ديعسس» عباتو ،«هرمع ةارابم بعل» هنأا دكأا ثيح
فسصنل لهأا˘ت˘لا˘بو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ع˘ف در˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
فسصن يف دتيانوي نام˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘سسو ،«ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نوتبماهرفلوو ةيليبسشإا ةارابم نم لهأاتملا يئاهنلا
.لبقملا دحأ’ا موي ةارابملا ماقتسس ثيح ؛ءاثÓثلا

ءاقل ليجأاتل رربم ’» افيويلا
«غيزبي’و وكيتلتأا

اًرر˘ب˘م ىر˘ي ’ ه˘نأا ،ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’ا ر˘˘كذ
ديردم وكيتلتأا نيب ةررقملا ةارابملا ليجأاتل
يئاهن عبر يف ،لبقملا سسيمخلا ،غيزبي’و
ة˘با˘سصإا ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا م˘˘غر ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود
،سسو˘كنÓ˘ب ي˘˘خور˘˘لا ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ةلاكول افيو˘ي˘لا ف˘سشكو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
اهدعوم يف ماقتسس ةارابملا» ةيناملأ’ا ءابنأ’ا
نم ديزملاب يلدي نل هنأا فاسضأاو ،«ررقملا
مازت˘لا اًد˘كؤو˘م ،ر˘مأ’ا اذ˘ه لو˘ح تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نلعأاو ،افيويلل يبطلا لوكوتوربلاب قرفلا
سسوريفب ةباسصإا يتلاح نع ديردم وكيتلتأا

ر˘ج˘ي م˘ل ن˘كل ،ق˘ير˘ف˘لا ة˘ث˘ع˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
تركذ امنيب ،نيباسصملا ةيوه نع فسشكلا

نيب نم نيباسصملا نأا ةينابسسإا مÓعإا لئاسسو
،وكيتلتأا ة˘ث˘ع˘ب تر˘ط˘سضاو ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’
ىلإا اهرفسس ليجأاتل ،اًسصخسش39 مسضت يتلا
ةلوطبلا تاسسفانم ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘نو˘ب˘سشل
نم ةريخأ’ا راودأ’ا مسسحت يتلا ةرغسصملا
تقو يف اًررقم ناك يذلاو ،لاطبأ’ا يرود

،يحسصلا لز˘ع˘ل˘ل نا˘با˘سصم˘لا ع˘سضخو ،ق˘ح’
سصوحفل ،ةثعبلا دارفأا ي˘قا˘ب ع˘سضخ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب

.اًددجم انوروك

سصحفلا يهنُي نايليو
لانسسرآا يف يبطلا

،يزيلجنإا يفحسص ريرقت فسشك
نايليو يل˘يزار˘ب˘لا بار˘ت˘قا ن˘ع
ىلإا لاقتن’ا نم ،يسسليسشت مجن

,لانسسرآا يندنللا راجلا فوفسص
هليحر ن˘ل˘عأا د˘ق نا˘ي˘ل˘يو نا˘كو
تاونسس7 دعب يسسليسشت نع
,زو˘ل˘ب˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف ا˘˘ها˘˘سضق
«ليم يليد» ةفيحسص بسسحبو
م˘جا˘ه˘م˘لا نإا˘˘ف ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
سصح˘ف˘ل˘ل ع˘˘سضخ ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
بر˘˘ت˘˘قاو ،لا˘˘ن˘˘سسرآ’ ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

يف يئاهن لكسشب هلاقتنا دعوم
عقوتملا نمو ,ةينا˘ج˘م ة˘ق˘ف˘سص
3 دق˘ع ى˘ل˘ع نا˘ي˘ل˘يو ع˘قو˘ي نأا
ىلع لسصحيسس ثيح ،تاونسس
فلأا001 ةميقب يعوبسسأا بتار
نأا ر˘كذ˘ُي ,ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘سسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا لوا˘ح ي˘سسل˘ي˘سشت

ي˘ل˘يزار˘ب˘لا حا˘ن˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ
سضرعو ،ا˘ما˘ع23ـلا بحا˘˘سص
طقف نيماع ةدم˘ل اًد˘ق˘ع ه˘ي˘ل˘ع
.بعÓلا هسضفر ام وهو

هتريضسم يف لضضفأ’أ ربتعي يلاحلأ مضسوملأ

ملاعلا يف لسضفأ’ا بقلب ملحي قراخلا يكسسفودنافيل

يزيلجنإ’ا يرودلل اثيدح دعاسصلا دتيانوي زديل نلعأا
ةدمل نوسسيراه كاج حانجلا ةراعتسسا داعأا هنأا زاتمملا

مجاهملا عم دقاعتو ،يتيسس رتسسسشنام نم دحاو مسسوم
،كيتل˘تأا نا˘غ˘يو ن˘م تاو˘ن˘سس4 ةد˘م˘ل تدرا˘ه˘ل˘ج و˘ج
ليبسس ىلع زديل عم نيمسسوم رخآا نوسسيراه ىسضقو
ةفاك يف فادهأا01 لجسسو ةارابم19 سضاخو ةراعإ’ا
ىلع هعم دقاعتلا لمكأا هنإا ،زديل لاقو ،تاقباسسملا
لقتناو ،يئاهن لكسشب هعم دقاعتلا ةينب ةراعإ’ا ليبسس
عم ةارابم لوأا سضاخ يذلا ،اماع81 غلابلا تدراهلغ
ةطبار سسأاك يف اماع61 هرمعو8102 توأا يف ناجيو
فسشكلا متي مل ةقفسص يف زديل ىلإا ،ةيزيلجنإ’ا ةيدنأ’ا

لÓخ زديل تاقفسص ثدحأا يئانثلا اذهو ،اهتميق نع
عم اي˘ئا˘ه˘ن د˘قا˘ع˘ت˘لا بق˘ع ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
اتسسوك ردليه يلاغتربلا حانجلاو هييليم نÓيإا سسراحلا
بع’ نوسسيراهل قبسسو ،رهسشلا اذه قباسس تقو يف
بعللا لوبرفيلو دتيانوي رتسسسشنام يف قباسسلا بابسشلا
ةارابم64 يف كراسشو ،اماع12 تحت ارتلجنإا بختنمل
ةدايقب ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م ل˘ك ي˘ه
قيرفلا داق يذلا ،اسسليب وليسسرام ينيتنجرأ’ا بردملا
بقلب هزوفب اماع61 بايغ دعب زاتمملا يرودلل ةدوعلل
بعل يذلا ،تدراهلغ سضاخو ،ةيناثلا ةجردلا يرود
ةارابم91 ،اماع81و61 تحت نيب ارتلجنإا تابختنمل
.يسضاملا مسسوملا يف ناغيو عم تاقباسسملا ةفاك يف

ارتلجنإا لبقتسسمو يتيسسلا حانج عم دقاعتي زديل

ن˘ي˘حÓ˘سس ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب دا˘ع˘ت˘سسا
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق ن˘˘يزرا˘˘ب
،لبقملا ةعمجلا موي ،رونلا بعلمب
،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر يف
تروبسس ياكسس» ةكبسش تركذو
ي˘ل˘سسغ˘ن˘ي˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأا «ا˘ي˘نا˘˘م˘˘لأا

يف اكراسش ،غنيتاوب موريجو ناموك
ةهجاومل اًدادعت˘سسا يرا˘فا˘ب˘لا نار˘م
ة˘كرا˘سشم˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو ،ا˘سصرا˘ب˘˘لا
كوكسشلا دعب يئانثلا ةيزهاج دكؤوتل

˘ما˘يأ’ا ي˘ف ا˘م˘ه˘لو˘ح تما˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
نع ناموك باغو ،ةيسضاملا ةليلقلا
هعفد امم ،ةريخأ’ا نرياب تابيردت
ي˘سسل˘ي˘سشت ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع با˘ي˘غ˘ل˘ل
ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف ي˘سضا˘م˘˘لا تب˘˘سسلا
بب˘˘سسب ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
امأا ،ذخفلا تÓسضع يف لكاسشم
ةبكرلا يف ةباسصإ’ سضرعت غنيتاوب

ىدأا ا˘م˘م ،زو˘ل˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ
طو˘سشلا ل˘ه˘ت˘سسم ي˘ف ه˘لاد˘ب˘ت˘سس’

ل˘م˘ع˘ي ،ر˘خآا بنا˘ج ى˘ل˘ع ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،درافاب نيماينيب يسسنرفلا ريهظلا

يفاعتلل ،يليهأاتلا هجمانرب نمسض
ل˘مأا˘يو ,ل˘حا˘كلا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سصإا ن˘˘م
زناه ةدايقب ،نريابلل ينفلا زاهجلا
يسسنرفلا يلودلا زيهجت يف ،كيلف
رفاسسي نأا ىلع ،ةلبقملا مايأ’ا لÓخ
اًرظن لاغتربلل هئÓ˘مز ة˘ي˘ق˘ب ة˘ق˘فر
فسصن ةهجاوم˘ب ه˘قا˘ح˘ل ة˘ي˘نا˘كمإ’
.لهأاتلا لاح يئاهنلا

ةنولسشرب ةعقوم لبق نيحÓسس ديعتسسي نرياب

تر˘˘˘˘˘بور فاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي
مسساوملا لسضفأا يكسسفودنافيل
،قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘˘ع ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم ي˘˘ف
تحبسصأا يسسليسشت ةارابم دعبو
نع هلسصفت طقف فادهأا ةعبرأا
ةزوحب دجاوتملا يسسايقلا مقرلا

تلاهناو ،ودلا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
تارابع يرافابلا فاّد˘ه˘لا ى˘ل˘ع
نم تاداهسشو حيدملاو ءارطإ’ا
ىلع ددسشت هجراخو هقيرف لخاد
،ةد˘ير˘ف ة˘يور˘ك «ةر˘ها˘ظ» ه˘نو˘ك
فا˘ح˘جإ’ا ن˘م ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘فو
تب˘سسلا ةارا˘ب˘م ى˘ل˘ع ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
ه˘مد˘ق ا˘م نأ’ ،ط˘ق˘ف ي˘سضا˘˘م˘˘لا
اذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ي˘˘كسسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
فادهأ’ا ةعا˘ن˘سص ن˘ي˘ب م˘سسو˘م˘لا

ام ىتح زواجت فادهأ’ا زارحإاو
قÓ˘ط˘نا د˘ن˘ع ه˘سسف˘˘ن˘˘ل هر˘˘ط˘˘سس
يدانلا سسيئر ناسسلبو ،مسسوملا

˘مد˘ق» ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘ن˘يا˘ه لرا˘ك
،«قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع م˘سسو˘م ل˘سضفأا

ةري˘ب˘ك ة˘سصر˘ف ه˘ما˘مأا ا˘ي˘بوروأاو
نم يسسيمو ودلانور ىتح حيزيل

.ايملاع لسضفأ’ا بقل سشرع
ماقرأ’أو باقلأ’أ عأرضص

بايإ’او با˘هذ˘لا ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف
زر˘حأا ،ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘ث رود˘˘ل˘˘ل
كا˘˘ب˘˘سش ي˘˘ف ي˘˘كسسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ة˘ثÓ˘ث يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
ىر˘˘خأ’ا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشو فاد˘˘˘هأا
نم هديسصر عفتريل ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ذ˘ن˘م ج˘ي˘لز˘نو˘ي˘ب˘˘ما˘˘سشت فاد˘˘هأا

،افده66ـل ه˘تر˘ي˘سسم قÓ˘ط˘نا
ي˘فاّد˘ه ل˘سضفأا ع˘بار ح˘˘ب˘˘سصي˘˘ل
ملو ،قÓطإ’ا ى˘ل˘ع ة˘ق˘با˘سسم˘لا
بحاسص لوؤوار ىوسس همامأا دعي
17 عو˘م˘ج˘م˘ب ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

يتأاي ريثكب ربكأا قرافبو ،افده
يف افده511 عومجمب يسسيم
وناي˘ت˘سسير˘كو ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

،افده031ـب اردسصتم ودلانور
ايلا˘ح ي˘سسكفود˘نا˘ف˘ي˘ل نأا ر˘ي˘غ
عومجمبو ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ه˘ن˘كم˘ي
ةحازإا مسسوملا اذه يف افده31
ةمئاق نم ودلانور ونايتسسيرك
،دحاولا مسسوملا يفاّده لسضفأا
نأا هل قبسس يلاغتر˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا˘ف

71 ديردم لاير سصيمقب زرحأا
لا˘˘ط˘˘بأ’ا م˘˘سسو˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘فد˘˘˘ه
نأا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م ،3102/4102
نع هلسصفت طقف فادهأا ةعبرأا

م˘ج˘ن˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،اذ˘ه ه˘فد˘ه
ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا عّدو ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا

ي˘˘˘سسي˘˘˘م ا˘˘˘مأا ،سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ج
اذ˘ه زر˘˘ح˘˘ي م˘˘ل˘˘ف ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘لو
فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث ىو˘سس م˘سسو˘˘م˘˘لا
ي˘˘فو ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ّز˘˘كر ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ى˘ل˘ع ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بور
لجأا نم هءادأا نيسسحت ةرورسض
دسصح ل˘جأا ن˘م سسي˘لو ،ه˘ق˘ير˘ف

ا˘˘م و˘˘هو ،ما˘˘قرأ’ا وأا با˘˘ق˘˘˘لأ’ا
كيلف زنا˘ه ه˘برد˘م ه˘ي˘ل˘ع ى˘ن˘ثأا
سضرا˘˘ع˘˘ن ن˘˘ل ن˘˘ح˘˘ن» :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب
عفرلا دارأا ام اذإا يكسسفودنافيل
ه˘نأا ر˘ي˘غ ،«ه˘ئادأا ىو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م
كرد˘ي مد˘ق˘لا ةر˘˘ك م˘˘لا˘˘ع ي˘˘فو
يذلا يكسسفودنافيل نأا عيمجلا
وه امك اموي همسسا عطسسي مل
،يسسيم وأا ودلانور ىدل نأاسشلا
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تxو˘˘ف˘˘ي ن˘˘˘ل
ة˘عرا˘ق˘م ل˘جأا ن˘م ي˘سضم˘ي˘سسو
هقافرو يسسيم يدحتو ودلانور
د˘عو˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘ي
نيب يئاهنلا عبر رودلا ةارابم
.يرافابلاو ينولاتاكلا



فيطضس قافو

بلطي دقو ديدجتلا يف ددرتم يكوكلا
ءاقبلل ىرخأا اطورسش

فيطسس قافو تيب يف كسشلا اهيلإا ىقري ’ رداسصم تفسشك
هل مدقملا سضرعلا ىلع دري مل يكوكلا ليبن بردملا نأاب
اديد˘ج اد˘ق˘ع ه˘ل ل˘سسرأا نأا د˘ع˘ب سسمأا را˘ه˘ن ف˘سصت˘ن˘م ة˘يا˘غ˘ل
عم مربملا هدقع ءاسضقنا دعب نيمسسومل ديدمتلا نمسضتي
نأاب رداسصملا سسفن تدكأاو يلاحلا مسسوملا ةياهن عم قيرفلا
بلاط يكوكلا نأا ام˘ي˘سس’ ةد˘يد˘ج ة˘ل˘ه˘م ه˘ح˘ن˘م˘ي˘سس بار˘عأا
هعم دقاعتملا ريجانملاو يماحملا فرط نم هدقع ةعجارمب
د˘ير˘ب˘لا ر˘ب˘ع ه˘لا˘سسرإا ع˘م ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
رظتني.سسنوتب هنكسس رقمب ايلاح ادجاوتم هنوكل ينورتكلإ’ا
نيرداغملا ثلاثو يناث يناحرفو يناوسضر نم لك نوكي نأا
دعب كلذو ةلبقملا مايأ’ا نوسضغ يف دوسسأ’ا رسسنلا تيبل
بابسش قباسسلا هيدانب هقاحتلا ةقفسص يوارد ءايركز ميسسرت
يناوسضر ةرداغم ىقبتو نيرداغملا لّوأا ناك ثيح دادزولب
فلتخاو دادزولب ةرادإا عم سضوافت نأا دعب طقف تقو ةلأاسسم
ىرخأا ت’اسصتا كلمي هنكل دقعلا ليسصافت سضعب يف اهعم
ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ر˘مأ’ا سسف˘نو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘مو دا˘ح˘تإا ن˘˘م
                                     .يناحرف

صشامر ماضشه
يدانلأ ةرأدإأ اهتدقع يتلأ ةيئانثتضس’أ ةماعلأ ةيعمجلأ دعب

نارهو ةيدولومل اديدج اسسيئر يوايحم
ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج نارهو ةيدولوم يدان ةرادإا تدقع

نارهو ةي’ول ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م بل˘ط˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لاو
،يدانلا ةرادإا سسلجمل ديدج سسيئر باختنا نع ترفسسأا يتلاو
.ينازولا فيرسش رهاطلا يسس ماعلا ريدملل افلخ

ةيدولوم يدانل ةريسسملا ةفرتحملا ةكرسشلا ومهاسسم ناكو
ىلع هتدهع ديدجتب ينازولا فيرسش بلط اوسضفر دق ،نارهو
ةيباختنا ةماع ةيعمج دقع اوررقو يدانلا ةرادإا سسلجم سسأار
.قيرفلل ديدج سسيئر نييعتل

ة˘كر˘سشلا ي˘م˘ها˘سسم ع˘ي˘م˘ج نأا ةد˘كؤو˘م ردا˘سصم ن˘م م˘ل˘عو
ةيدولوملل يواهلا يدانلا سسيئر نييعت رارق اوديأا ةفرتحملا

فيرسش يف ةقثلا ديدجت مدعو ةرادإ’ا سسلجم سسأار ىلع
ةرادإا سسلجم ليكسشتب يوايحم دعو هنييعت روفو ،ينازولا
يدانلا اهب رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأÓل دح عسضوو يوق
ةيكلم لقن تاءارجإا ةرسشاب˘م˘ب ءد˘ب˘لاو ،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ي˘نار˘هو˘لا
يمسسرلا لومملا نوكتسس يتلا ،«كوربيه» ةكرسش ىلإا يدانلا
.قيرفلل

طيمز.ع
 اضسنرف يف ثدحلأ عنضصت ةيرئأزج ةبهوم

ليل يدانل عقوي ةسسوسسم نيمأا
تناسس يدان بع’و يرئازج وكنارفلا ةسسوسسم نيمأا مسضنإا

يسسنرفلا ليل قيرف ىلا يمسسر لكسشب ءاثÓثلا سسمأا تسسيرب
71 نم لقأا ةئف عم مسسوملا اذه راظنأÓل تفÓلا هقلأات بقع
ةبهوملا ةسسوسسم نأا ةيسسنرف مÓعا لئاسسو تفسشكو.ةنسس
لقأ’ تسسيرب ناسس قيرف يف طسشني يذلا ةيرئازجلا ةيسسنرفلا

مدقو ،نيماع ةدمل ليل يدان عم هدقع عيقوتب ماق ةنسس71 نم
ةئفلا هذه عم اعئار امسسوم نويل كيبملوأ’ قباسسلا بعÓلا

بذجيل ،طقف ةارابم51 يف افده11 ليجسست نم نكمتو
اهل تناك يتلاو ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا راظنأا كلذب
ظحلا ليميل ،يراجلا وتاكريملا يف همسض يف ةريبكلا ةبغرلا
.ليل ةردإا بيسصن نم نوكيو ريخأ’ا يف

جاحلب اضضر
عضضولأ ميزأات نم ديزت ةيحضصلأ ةتيعضضو

هتدوعو ةيز نب قرؤوي ةباسصإ’ا سسوباك
دعبتسسم ةسسفانملل

بع’و يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيسساي ةباسصا نا ودبي
بعÓملا نع هدعبتسس ديلا ىوتسسم ىلع يسسنرفلا نوجيد
ةيز نب نا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تفسشكو.ةليوط ةرتفل
لبق ةسسفانملا ىلا ةدوعلا ىلع ارداق نوكي نل رسضخلا مجاهم
ادج ةدقعملا ةيحسصلا ةيعسضولل رظن ،يراجلا ماعلا ةياهن

ثداح دعب ىرسسيلا هديب قحل يذلا ريبكلا ررسضلا بقع
.طرافلا يام رهسش يف هل سضرعت يذلا رورملا

يف ءارحسصلا براحم ةيز نب هسشاع يذلا سسوباكلا دعبو
،هدي يف ةمئادلا ةقاعإ’اب اددهم ناك امدعب ةيسضاملا ةرتفلا

سضرع˘ت˘ي و˘ه ا˘ه ف˘قو˘م˘لا ذا˘ق˘نا ن˘م ءا˘ب˘طأ’ا ح˘ج˘ن نا د˘ع˘بو
ةيادب لبق بعÓملا ىلا ةدوعلا نم هنامرحب ىرخا ةمدسصل

يتلا ةعبارلا ةيحارجلا ةيلمعلا نع رظنلا سضغب ،1202 ماع
.ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف اهيرجيسس

جاحلب اضضر
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تابا˘سسح ن˘م ه˘جور˘خ د˘ع˘ب
م’وغ يزوف نأا ودبي هبردم
يدانو ينطولا بختنملا حانج
ح˘ب˘˘سصأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
ديدج دان دا˘ج˘يا ى˘ل˘ع ا˘م˘غر˘م
هجورخ دعب بعللا هل نمسضي
ورا˘ن˘ي˘ج ط˘ط˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ما˘˘م˘˘ت

هيلع دمتعي مل يذلا وزوتاغ
.ةباسصإ’ا نم هتدوع ذنم اريثك

بر˘ق لو˘ح را˘˘ب˘˘خأا جور˘˘تو
ناي˘ت˘يا تنا˘سس ج˘ير˘خ ةردا˘غ˘م
لÓخ يلاطيإ’ا بونجلا قيرف
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف
ةرادإا هتعسضو ام دعب ةيلاحلا
ةمئاق نم˘سض «ي˘بو˘ن˘ي˘ثرا˘ب˘لا»
،عيبلل نيسضورعملا نيبعÓلا

ةفيحسص تدكأا رخآا بناج نم
نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «رو˘ب˘سسو˘تو˘˘ت»
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو
ي˘˘˘ف ز˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘˘خرو˘˘˘˘خ
ع˘˘˘م ا˘˘˘ًي˘˘˘لا˘˘˘ح تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘˘م
لاقتنا مام˘تإ’ نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو

،ه˘˘ل «ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م»
ـل اد˘ي˘ج ارا˘ي˘˘خ ود˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو
بعلي «بائذلا» نأا امب م’وغ
ي˘بروأ’ا يرود˘لا بق˘ل ى˘ل˘˘ع
«غيلرميربلا» قرف زربأا دحأاو
ءايحإ’ بسسانم قيرف هلعجي ام

ثÓث  ىسضق نأا دعب هتريسسم
ةنعل ببسسب ةبيسصع تاونسس
.هب تملأا يتلا تاباسصإ’ا

م˘ج˘ن˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ة˘با˘سصإا ن˘م ى˘نا˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا

ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةريطخ

ن˘˘˘ع هدا˘˘˘ع˘˘˘بإا ي˘˘˘ف تب˘˘˘ب˘˘˘˘سست
لبق لماك ماع ةبارقل نيدايملا
دعب ارخؤوم هتدوع لجسسي نأا
طبتريو اذه ،امامت ىفاعت نأا

دتمي دقعب يلوبان عم م’وغ
.2202 ناوج ىتح

ي˘لو˘غ˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ل˘˘خد
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا يار˘˘˘سس ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘غ
و˘˘يز’ يدا˘˘ن تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
ي˘ف عر˘سش يذ˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
 .لبقملا

ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
يف لخد وسسوسس نا ةيلاطيا

و˘˘˘˘˘˘يز’ ةرادا تا˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسح
اريثك ةمتهم يهو يلاطيإ’ا
مسسوملل ادادعتسسا هتامدخب

ةرار˘ح نأا تد˘كأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘سضرأا ل˘˘خاد ي˘˘لو˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ف
ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تت˘˘˘ف˘˘˘ل ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
بردم ي˘غاز˘ن˘يا ي˘نو˘م˘ي˘سس
هباجعإا ىدبأاو ،«يلايزÓلا»
ا˘˘م˘˘ك بعÓ˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ب
برا˘˘ح˘˘م ةر˘˘ب˘˘خ نأا ح˘˘سضوأا
يف قيرفلا ديفتسس ءارحسصلا
.ةيبوروأ’ا ةسسفانملا

نا˘ي˘ف˘˘سس نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف
ةد˘ع˘ل سضر˘ع˘ت د˘ق ي˘ن˘طو˘˘لا

ة˘ط˘ل˘غ يدا˘˘ن ع˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم
،ةري˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف يار˘سس
ن˘ع ر˘ي˘خأ’ا ف˘سشك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
ببسسب ةيراجلا تÓيو˘ح˘ت˘لا
،اهسشيعي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا
ىل˘ع ل˘ه˘سسي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا

د˘˘سش ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م
يرود˘˘˘لا و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا
.رابكلا ةباوب نم يلاطيإ’ا
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لو˘ح را˘ب˘خأ’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت
ةمحر نب د˘ي˘ع˘سس ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘يار˘˘ب
ا˘م˘سسو˘م ه˘ع˘˘م مد˘˘ق يذ˘˘لاو
عامطأا لحم هلعج ايئانثتسسا

زوجعلا ةراقلا ةيدنأا ىربك
لÓ˘˘خ ه˘˘م˘˘سض د˘˘ير˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.يلاحلا يفيسصلا وتاكريملا

تف˘˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘˘م بسسح˘˘˘˘˘بو
نأا ةيزيلجنإا ةيمÓعإا ريراقت
لخد يلاطيإ’ا نÓيم يدان

عم دقاعتلا لجأا نم قابسسلا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا
تبهذو اذه ،ةمحر نب ديعسس

«سساربسسكإا يلياد» ةفيحسص
نأا ىلع ديكأاتلل  ةيزيلجنإ’ا
قا˘˘˘ب˘˘˘سس ل˘˘˘خد نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم ديدعلا ل˘ث˘م ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
ح˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا
تا˘مد˘خ ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
نأا ري˘غ ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
لبق˘ي ن˘ل درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن
يرئاز˘ج˘لا ه˘م˘ج˘ن ح˘ير˘سست˘ب

.وروأا نويلم82 نم لقأاب
ةنسس22 بحاسص نأا ملعلل

لو˘˘سصو ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس يذ˘˘˘لا
«فوأا يÓبلا» يئاهنل هيدان
˘ما˘˘ه˘˘لو˘˘ف ا˘˘هر˘˘سسخ ي˘˘ت˘˘لاو
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘فد˘ه ى˘ح˘سضأا
Óيف نوتسسأا اهزربأا ةيدنأ’ا

ـل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘تو
نا ’ا ،ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
دعب برقأ’ا يقبي يسسليسشت
ةيمسسر تاسضوافم يف لخد
.دروفتنيارب عم
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لئاقلا ةبيبسش ةرادا تنيع
لام˘ك لÓ˘م ف˘ير˘سش ةدا˘ي˘ق˘ب

لبقم كي˘لا˘مو مÓ˘سسلا د˘ب˘ع
بتكملا يف ناديدج ناردم
سسف˘ن ح˘ن˘م د˘سصق ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

.مداقلا مسسوملا يف ديدج
يف يلئابقلا قيرفلا نلعأاو

ةيمسسرلا هتحفسص ربع نايب
سسمأا لوأا كو˘ب˘سسي˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع
د˘ب˘ع لا˘م˘كل ه˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع
ريدم˘لا بسصن˘م ي˘ف مÓ˘سسلا
ل˘ب˘ق˘م كي˘لا˘مو ،ي˘سضا˘˘ير˘˘لا

ءاجو ،قيرفل˘ل  ما˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م

دسصق يئا˘ن˘ث˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت رار˘ق
ينا˘ع˘ت ي˘ت˘لا  ةو˘ج˘ف˘لا ق˘ل˘غ
ليحر ذنم لÓم ةرادإا اهنم
.كارام لامك قباسسلا بعÓلا

دبع لامك نإاف ةراسشإÓلو
لئابقلا ةبيبسش بع’ مÓسسلا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ق˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
دمح˘م˘ل م˘ه˘ئاد˘ع˘ب اور˘ه˘ت˘سشا
سسي˘˘ئر ي˘˘سشا˘˘ن˘˘˘ح ف˘˘˘ير˘˘˘سش
˘˘ما˘˘قو ،ق˘˘با˘˘سسلا يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا
نم5102 ةنسس هدسض ةلحمب
ن˘م ى˘ل˘ع ه˘ب ة˘حا˘˘طإ’ا ل˘˘جأا

.ةرادإ’ا سسأار

تف˘سشك ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘فو
سسف˘ن ى˘ل˘˘ع يرا˘˘ن˘˘كلا ةرادإا
ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت ن˘˘ع ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
رادلا ع˘فاد˘م سشود˘ح سسا˘ي˘لا
دا˘˘ح˘˘تإ’ بع’و ءا˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا
دتمي دقعب  قباسسلا ةمسصاعلا
تما˘ق ا˘م˘ك ،م˘سساو˘م ة˘ثÓ˘ث˘ل
با˘سشلا ا˘ه˘سسرا˘˘ح ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ب
قيرفلا ىلا نتسسام ريكسشب
يفارتحا دقعب هتطبرو لوأ’ا
.نيمسسوم ةدمل

جاحلب اضضر
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«غيلرÈÁلا» برقأ’ا ةهجولاو... ›وبان ةرداغم باتعأا ىلع م’وغ

بÎقي يكÎلأ يرودلأ نع هليحر

›اطيإ’ا ويز’ تامامتها نمسض لخدي ›وغيف

ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ ديدعل افده هلعج تفÓلأ هقلأات

ةمحر نب مسضل ةسسفانŸا قابسس لخدي نÓيŸا

ىمرم صسراحو عفأدÃ اهفوفضص معدت ةبيبضشلأ

قيرفلل ديدج يسضاير ريدمو اÒجانم Úعي يرانكلا

نمضض انيمث أزوف ققح
يدوعضسلأ يرودلأ تايرابم

انأا » ي◊وبم
قافت’ا ‘ حاترم

‘دهو...
«يدقع فيرسشت

يحلوبم باهو سسيار دكأا
يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سسرا˘ح
ديعسس هنأا يدوعسسلا قافت’او
˘مز˘ت˘ع˘ي ه˘نأاو ه˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ق˘˘فر
ىتح قير˘ف˘لا ع˘م رار˘م˘ت˘سس’ا
ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
.لسضفأ’ا ميدقت ىلع لمعيسس

هثيدح يف يحلوبم دكأاو
«ءانهدلا» يدان يف حاترم هنأا

عيمجلا مارتحاب ىظحي هنأاو
ق˘˘˘ل˘˘˘عو ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد
را˘˘سصت˘˘ن’ا بق˘˘ع «سسيار˘˘لا»
نمسض ءاحيفلا مامأا ققحملا

نم42 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م
»:Ó˘ئا˘ق يدو˘˘ع˘˘سسلا يرود˘˘لا
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘˘كسشن ن˘˘˘ح˘˘˘ن
لواحي عي˘م˘ج˘لاو ة˘سسنا˘ج˘ت˘م
يدانلا عفرل مه˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ثيدحلل اهدعب دوعيل ،«ايلاع
ةدوعلا يف هرخأات ببسس نع
اسسنرف يف دجاوتي ناك يذلاو
سسيل ري˘خأا˘ت˘لا اذ˘ه نأا اد˘كؤو˘م
ير˘ي˘سسم ع˘˘م فÓ˘˘خ بب˘˘سسب
بابسسأ’ عجار وه لب يدانلا

نود تلا˘ح ي˘ت˘لاو  ة˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصب ه˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
تقولا ي˘ف «سسود˘نو˘مو˘كلا»
فانئتسس’ ةرادإا هتددح يذلا
.تابيردتلا

بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
لسضفأا ريتخأا دق ناك ةنسس43
ي˘˘ف سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سشل سسرا˘˘˘ح
ريخأ’ا اذه يدوعسسلا يرودلا
تا˘يو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت ل˘سصاو˘˘ي
ذن˘م «قا˘ف˘ت’ا» ة˘ق˘فر ة˘ع˘ئار
يذ˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا
ناو˘ج ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘ع˘˘م ط˘˘ب˘˘تر˘˘ي
1202.
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ط˘˘خ ة˘˘ب˘˘ع’ ىر˘˘سسي ي˘˘نو˘˘˘ق˘˘˘ع
ي˘ه ،‐ ر˘سسيأا حا˘˘ن˘˘ج ‐ مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ةر˘كب ف˘غ˘سشلا ا˘ه˘ع˘م˘ج˘ي ،ة˘با˘˘سش
ي˘ف ر˘م˘حأا بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘سسلا
قر˘˘سش ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ةعرسسلاب زاتمت ،«ةسسب˘ت«ر˘ئاز˘ج˘لا

ىلع ةيلاع˘لا ةرد˘ق˘لاو ة˘قا˘سشر˘لاو
اموجه تاركلا ىلع ذاوحتسس’ا

ةد˘نا˘˘سسم˘˘لاو كو˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ا˘˘عا˘˘فدو
بيو˘˘سصت˘˘لاو د˘˘ي˘˘ج˘˘لا عا˘˘فد˘˘˘لاو
ّنأا م˘˘غر ،قار˘˘ت˘˘خ’او ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا

’ رئازجلا يف ةلسسلا ةرك ةسضاير
مومعلا يف ةغلاب ةيمهأا اهل ىطعت
ي˘˘ف ىر˘˘سسي تح˘˘ج˘˘ن كلذ ع˘˘˘مو
ىلعأ’ا وحن اهقيرط قسشو ،مدقتلا
فد˘˘ه نو˘˘كي ’ د˘˘˘ق ،حو˘˘˘سضو˘˘˘ب
ذإا ؛لانملا ديعب املح اذه ىرسسي
،اهعباتيو اهدهاسشي نم لك ىري
تايرابم عباتن نأا «امتح» انيلع هنأا
نم برتقت ىرسسيف ؛اديج ىرسسي
ي˘ف ي˘ه ،ا˘ه˘˘ت˘˘ياو˘˘ه ي˘˘ف ةورذ˘˘لا

تيقوت يف ةمقلا هاجتاب اهقيرط
ةبسسنلاب لسضفأا نوكي نأا نكمي ’
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف تكرا˘˘سش ،ا˘˘ه˘˘ل
ة˘سضا˘ير˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ت’و˘ط˘ب˘˘لا
ا˘ه˘ق˘ير˘ف ع˘م تزا˘حو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا

ثÓثلا بتارملا ن˘م ة˘ب˘تر˘م ى˘ل˘ع
تكراسش ،تارم ةدع اينطو ىلوأ’ا
ةيعماجلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
،يلاوتلا ىلع نيترم ةلسسلا ةركل

ةي’ولا ةيدنأا دحأا يف ةقباسس ةبع’
يف مه˘ع˘م تكرا˘سش ،ة˘ل˘سسلا ةر˘كل
.ةيدنأÓل ةينطولا ةلوطبلا

ع˘˘˘م كت˘˘˘ياد˘˘˘ب تنا˘˘˘ك ف˘˘˘ي˘˘˘˘ك ^
اذا˘˘م˘˘لو ،ة˘˘ل˘˘شسلا ةر˘˘ك ة˘˘˘شضا˘˘˘ير
ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ب˘ع˘ل˘لا هذ˘ه تر˘ت˘خا

؟ىرخأ’ا باعلأ’ا لك
يف11 نسس يف انأاو يتيادب تناك
دقو ،ةلسسلا ةركل ةطسسوتملا قيرف
تاسضايرلا لك ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ه˘تر˘ت˘خا
.رغسصلا ذنم اهل يبحل ىرخأ’ا

يتÓلا تابعÓلا نم ديدعلا -
نأا ’إا ،ريبك ىوتشسمب نعتمتي
ن˘˘م ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا تا˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘شضلا

نم نهتع˘ن˘م ن˘ه˘تÓ˘ئا˘ع فر˘ط
تنكمت فيك ،نه˘ب˘هاو˘م زار˘بإا
ة˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا ما˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قا ن˘˘˘م تنأا
ل˘˘ع˘˘ف در و˘˘ه ا˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شسن˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘شسر˘˘لا ا˘˘مو ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

شصوشصخلا اذه يف اه˘ن˘ي˘ه˘جو˘ت
ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘ك˘˘˘ل
ة˘˘˘شسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ثا˘˘˘˘نإ’ا
ديفت ا˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘شضا˘ير˘لا

.؟ت’احلا عيمج يف
تابعÓلا نم ديدعلا يناعت ،معن
ةيرسسأا تاطوغسض نم تابوهوملا

يذلا رمأ’ا وهو ةريبك ةيعامتجاو
نع يلختلاو طا˘ب˘حإÓ˘ل ن˘هو˘عد˘ي
ا˘مأا ،ار˘كب˘م ي˘سضا˘ير˘لا حو˘˘م˘˘ط˘˘لا
معدلا تيقلت دقلف انأا يل ةبسسنلاب
يف ىلوأ’ا يتاياد˘ب ذ˘ن˘م ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ي˘سضا˘ير˘لا راو˘سشم˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘مأا ة˘˘عر˘˘ج ي˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘عأا
˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ع˘ي˘م˘ج و˘عدأا اذ˘ه˘لو ،مÓ˘سست˘˘سس’ا
تاحومط اوع˘ج˘سشي نأا تÓ˘ئا˘ع˘لا
وعدأا كلذكو ،ةيسضا˘ير˘لا ن˘ه˘تا˘ن˘ب

يلختلل يرئازج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ل˘ك
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ةر˘ظ˘ن˘لا ن˘ع
مكح ’إا يه امف ،ةيسضايرلا ةأارملل
.ئطاخ قبسسم
ةر˘˘˘ك˘˘˘ل كق˘˘˘ششع أاد˘˘˘ب ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك ^
ببشسلا ناك يذلا نمو ،ةلشسلا

.؟كلذ يف
هذهل يدبأ’ا بحلاو قسشعلا روطت
ن˘ي˘˘برد˘˘م لوأا بب˘˘سسب ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ي˘ف ه˘ي˘ف تب˘˘ع˘˘ل يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
،يريون دارم بردملا ،ةطسسوتملا

همحر ةيلحاكم لحارلا بردملاو
دقلف ،هنانج ح˘ي˘سسف ه˘ن˘كسسأاو ه˘ل˘لا

عم انئاقل تاوطخ لوأا يف اناقفار
.ةلسسلا ةرك
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضت˘˘˘لا ي˘˘˘ه ا˘˘˘م ^
اذ˘˘ه ىلإا لو˘˘شصو˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق
؟ىوتشسملاو مدقتلا
تابع’ يقا˘ب ل˘ث˘م ي˘ل˘ث˘م تمد˘ق
ةلسصاومل ةريبك تايحسضت قيرفلا

ةيحسضتلا˘ك ،ي˘سضا˘ير˘لا ا˘نراو˘سشم
ا˘ه˘سصي˘سصخ˘ت˘˘ل غار˘˘ف˘˘لا تا˘˘قوأا˘˘ب
ةريبك تادوهجم لذبو ،بيردتلل
ةددعتم ةيدسسج تاباسصإا لمحتو
كلذ˘˘كو ،ة˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا بي˘˘˘سصت د˘˘˘ق
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا سضفر˘˘لا ه˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ةأار˘م˘لا ةر˘كف˘ل ي˘ب˘ل˘˘سسلا د˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
.ةيسضايرلا

ة˘ب˘ع’ ن˘ي˘ب ن˘ي˘ق˘فو˘ت ف˘ي˘ك ^
امو ،ةنا˘ن˘فو ة˘ب˘تا˘كو ة˘ب˘لا˘طو
لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسأ’ا رود و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
؟ةلشسلا ةرك عم كراوششم
فلتخم نيب قيفوتلا نأا ركنأا ’
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لاو ي˘˘ت’و˘˘ي˘˘˘م
يراوسشمو نفلل يبح نم اهسسرامأا
ةيسضايرو ةئدتبم ةبتاكك يبدأ’ا

رمأا و˘ه ة˘ب˘لا˘طو ةذ˘ي˘م˘ل˘ت كلذ˘كو
ديجلا طيطختلاب نكل ،ادج دهجم
نكمي تقو˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ماز˘ت˘ل’او
د˘ير˘ي ا˘م ل˘˘ك ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م در˘˘ف˘˘ل˘˘ل
قيرطلاف ،هفادهأا عي˘م˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف تلز ’ ا˘˘نأاو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
.ةيادبلا

نيديجت يذلا زكرملا وه ام ^

مهأا امو ،بعلملا يف هيف بعللا
يف ا˘ه˘تزر˘حأا ي˘ت˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا

؟ كتايادب
رسسيأا حانج وه قيرفلا يف يزكرم
ةقفر تلهأات ،ءارسسع ينوك مكحب
ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف
عبرأا سسرادملل ةينطولا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل
يف ققحنل يلاوتلا ىلع تاونسس
،اينطو ةثلاثلا ةبترملا اهنم نيترم
،ةيزنوربلا ةي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لاو
يف ت’وطبلا مهأاو لوأا تناك كلت
يتكراسشم اهيلتل ،يراوسشم ةيادب
ي˘ف ة˘سسب˘ت ة˘ع˘ما˘ج ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ق˘˘فر
تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
ةلوطبلا يف يلاوتلا ىلع نيتنسسل
....ةينطولا

ةد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شسلا كتا˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل م˘˘˘هأا ^
عم كراوششم ءا˘ن˘ثأا ة˘ن˘يز˘ح˘لاو
؟ةلشسلا ةرك
نا˘˘ك ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يراو˘˘سشم ل˘˘˘ك
نكل ،ةديعسس ةبرجت يل ةبسسنلاب
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ع˘سسلا تا˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا م˘˘هأا

،جيوتتلاو زوفلا دنع تناك اهتسشع
بعتلا ةوÓحب سسحت اهدع دنعف
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،لوذ˘ب˘م˘لا د˘ه˘ج˘لاو
دنع تناك يهف ةنيزحلا تاظحلل
تابعÓلا ىدحإ’ ةرم ّلك انقارف
نرر˘ط˘˘سضا ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا تا˘˘ع˘˘ئار˘˘لا
نهفورظ ببسسب قير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م˘ل
.ةسصاخلا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت تنأاو كرو˘˘ع˘˘شش ا˘˘م ^
ا˘ي˘ل˘ح˘م كتا˘شسشسؤو˘مو كت˘ن˘˘يد˘˘م
؟ت’وطبلا يف اينطوو
ي˘ت˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت رو˘˘ع˘˘سش
هللختت ،ليمج روعسش اهتاسسسسؤومو
ي˘قا˘ب ها˘ج˘تا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
،كت˘˘ي’وو كبرد˘˘˘مو كتÓ˘˘˘ي˘˘˘مز
ام لك ميد˘ق˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ح˘ن˘ف
ادهج رخدن ّ’أاو هميدقت عيطتسسن
ةحرفلاو ةمسسبلا مسسر ليبسس يف
.انب نوقثي نم ىلع
يتاوللا تانبلل كحئاشصن ام ^
ة˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ير ة˘˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م ندر˘˘˘˘˘ي
نم ن˘ف˘خ˘ي ن˘ك˘لو ،ا˘ه˘فار˘ت˘حاو

؟عمتجملا ةرظن
،كرد˘˘ت ’ ة˘˘يا˘˘غ سسا˘˘ن˘˘لا ءا˘˘˘سضرإا

ل˘ي˘م˘ج ن˘م در˘ف˘لا ل˘ع˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘مو
فر˘ط ن˘م دا˘ق˘ت˘نÓ˘ل سضر˘ع˘ت˘ي˘˘سس
،هعمتجم نم ةنيعم حئارسشو تائف
أاد˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ف˘لا˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت
يتحيسصن اذل ،ر˘ي˘كف˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘طو
ايسضاير احومط كلمت ةاتف لكل
ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘سست نأا ا˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
حاجن Óف باعسصلا لك ةيطختم
.بعت نود
ةدو˘˘ع˘˘ل ن˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شست ف˘˘˘ي˘˘˘ك ^
ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
  ؟انوروك ةمزأا
يسضايرلا طاسشنلا ةدو˘ع˘ل د˘ع˘ت˘سسأا
يتعباتم˘ب ا˘نورو˘ك ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف

ي˘ت˘سسرا˘م˘مو ة˘سضا˘˘ير˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’
.ايلزنم ةيسضايرلا نيرامتلل

ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ن˘ير˘ت ف˘ي˘˘ك ^
ةلاح يف ةيلحملا تاقباشسملا

ل˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘˘ع
؟تاشسفانملا ةدوع نيعقوتت
تاقباسسملا يف ةسسفانملا نأا ىرأا
ةفلتخم نوكتسس تداع نإا ةيلحملا

عسضولاو بسسانتي سصاخ ريطأاتبو
ينأا ع˘م ،دÓ˘ب˘ل˘ل ن˘هار˘لا ي˘ح˘سصلا
ل˘ب˘ق تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ةدو˘˘ع نأا ن˘˘ظأا

.ادج دعبتسسم رمأا سضرملا لاوز
فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يإا ي˘˘˘˘˘ف كيأار و˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘م ^
بب˘˘˘شسب ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا

؟انوروك شسوريف
ببسسب يسضا˘ير˘لا طا˘سشن˘لا فا˘ق˘يإا
يمتح ءارجإا وه انوروك سسوريف
يدافتو كاكتح’ا ليلقتل ميلسسو
ىودعلا راسشتناو ،تاباسصإا ثودح
نكل ،ةيسضايرلا تاسسفانملا لÓخ
نم يسضايرلا عنمي ’ رمأ’ا اذه
.اتقؤوم ايلزنم ةسضايرلا ةسسرامم
فÓخب ىرخأ’ا باعلأ’ا له ^
ًا˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ششم˘ه˘˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
؟تاديشسلاب ةشصاخلا ةشصاخو
ةيوسسنلا تاسضايرلا بلغأا نأا نظأا

ةركو مدقلا ةركو ةلسسلا ةرك نم
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لاو د˘˘˘ي˘˘˘لا
ة˘سشم˘ه˘م ة˘يو˘سسن˘˘لا تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
تاريما˘كف ،ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ا˘ي˘مÓ˘عإا
تاسضايرلل امئاد ةهجوم مÓعإ’ا
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘لا˘˘جر˘˘لا

ة˘لود˘لا ةز˘ه˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م كلذ˘˘كو
نم رثكأا ةيلاجرلا ةسضايرلا معدت
بايغ ينعي ’ اذه نكل ،ةيوسسنلا
تائ˘ف ا˘م˘ئاد كا˘ن˘ه˘ف ،ما˘ت˘لا م˘عد˘لا
معدت ةيعامت˘جاو ة˘ي˘لود ة˘ي˘مÓ˘عإا
.ةيوسسنلا ةسضايرلا

كتاحومطو كفادهأا يه ام ^
؟ ةلبقملا
ةيلبقتسسملا ي˘تا˘حو˘م˘طو ي˘فاد˘هأا

بناجلا يف نكل ،ةددعتمو ةريثك
يتابيردت ةلوازم يونأا يسضايرلا

حمطأا ،انوروك ةمزأا دعب ةرسشابم
لو˘سصو˘لاو ي˘تارا˘ه˘م ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل
.هللا نذإاب ةيفارتحÓل

ةيماتخ ةملك ^
كل ركسشلاب هجوتأا ةيماتخ ةملكك
يترسسأ’و ،قيسشلا راوحلا اذه ىلع
هجوتأاو ،لسصاو˘ت˘م˘لا م˘عد˘لا ى˘ل˘ع
او˘م˘ت˘˘هاو او˘˘ع˘˘ج˘˘سش نأا ة˘˘لا˘˘سسر˘˘ب
نهف ،ةيوسسنلا ةيسضايرلا تائفلاب
.معدلل نجتحي
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يسضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘كر˘سشل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت
با˘ي˘غ بب˘سسب كلذو ق˘ح’ د˘عو˘˘م ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
وداسصرفو بيبحلاوب نم ل˘ك ى˘ف˘ت˘كا ثي˘ح ن˘ي˘م˘ها˘سسم˘لا

ينسشو ةرزخوب نم لك باغ نيح يف روسضحلاب حليوسصو
تراسشأاو اذه لمتكي ’ باسصنلا لعج ام وهو هنع دادحو
سسلجم ىوتسسم ىلع رييغت رادسصإا ىلإا رداسصملا سضعب
افلخ ىلعي نييعتب اوماق دق نولوؤوسسملا نوكي ثيح ةرادإ’ا
يف اديدج ابسصنم ىقلت تامولعملا بسسح يذلا يروانلل
.كارطانوسس ةكرسش

نيفدهتشسملا نامشض نع ثحبي ينارمع
نيمداقلا نيمويلا لÓخ نوكيشس ديدجتلاو

ثحبي ينارمع رداقلا دبع بردملا لازي ’ ىرخأا ةهج نم
مهتامدخ نامسض دسصق نيفدهتسسملا نيبعÓلا سضعب نع
ينقتلا نأا ركذي بسصانملا فلتخم يف قيرفلل مهبادتناو
رد˘يو˘ق ن˘ب ن˘م ل˘ك ةرا˘عإا ى˘لا ر˘ط˘سضي د˘ق ي˘نا˘سسم˘ل˘˘ت˘˘لا

ةدكيكسس ةبيبسشو ةنتاب ةيدولوم يقيرف ىلا ةحيرسشوبو
زوربلا ةيناكمإا امهيف ىري سشتوكلا نأا امب يلاوتلا ىلع
تاعاسسلا يف طاقنلا ديدع يف لسصفيسس نيح يف Óبقتسسم
اهدعبو ’وأا نيددجملا ةيسضق ءاهنإا ديري هنا امب ةمداقلا
.ددجلا نامسض يف ريكفتلا

ششامر ماششه

هنأا هنا ةرقم مجن سسيئر نم ةبرقملا رداسصملا سضعب تدكأا
دادعت نم نيبع’7 عم يئاهنو يمسسر قافتا ىلإا لسصوت
رييغت يف مهتبغر نع اوبرعأا دق اوناك مرسصنملا مسسوملا
اندقع» : لوقي دكأاو هعم ثيدح انل ناك ثيح ءاوجأ’ا

،يلع نوراه ،دعسسي نميأا عجقل نم لك عم تاثداحم
سصوسصخب نمؤوملا دبع يخيسشو نيدلا سسمسش يجارد
لك عم طسسو لح ىلإا انلسصوت دقو مهب يدانلا ةقÓع
ةقلاعلا تاقحتسسملا نم رطسش نع لزانتلاب كلذو بع’
قافت’ا اذه قيثوتب انمق دقو يسضارتلاب دقعلا خسسف ريظن

.ةفرتحملا ةطبارلا ىدل هنم ةخسسن عدوت نأا ىلع ايباتك
ةيعون تامادقتشسا طبشضل Òشسيو بعلŸا ةلكششم ةيوشستل ىعشسي
ةئيهت ةيلمع يف تعرسش هترادإا نأا سسيئرلا دكأاو اذه

ةمئاق طبسضب كلذو ديدجلا مسسوملل ابسسحت ةيسضرأ’ا
طسشني نيذلاو مهمادقتسسا مزتعت نيذلا نيبعÓل ةيلوأا

تقو يف لاق دقو اذه يناثلاو لوأ’ا مسسقلا يف مهتيبلاغ
رماغن نأا عيطتسسن ’» : «مويلا مÓسسلا» عم هراوح يف قباسس
خراسص نيابت دوجو مكحب ةاوهلا ماسسقأا نم نيبع’ بلجب
عم ةعر˘سسب م˘ل˘قأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا مد˘عو ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف
ىلع ةنهارملا انلسضف نيح يف يلاعلا ىوتسسملا ةسسفانم
ابسسحت فيدرلا فن˘سص ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن تا˘ماد˘ق˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع
.يلبقتسسم عورسشم ديسسجتل

    ششامر ماششه

مامته’او معدلا رفوت لاح يف ةاتفلا مامأا ليحتسسم ’و يحومط ةيملاعلا
:ينوقع ىرشسي ةلشسلا ةرك ةبع’

... يهتنت ’ قسشع ةسصق ىرسسيو ةلسسلا ةرك ^

ايدو قيرفلا اياسضق ةجلاعم لسصاوي رسصان نب
ةرڤم مجن

sport@essalamonline.com

ىلإا اوهجوت مهنأا ةركسسب داحتا يبع’ نم ةعومجم تدكأا
دسصق قيرفلا ةرادإا دسض ىواكسش اوعدوأاو تاعزانملا ةنجل
قاروأاو ةق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
نم رثكأا بتاور لين يف ريبكلا رخأاتلا لظ يف مهحيرسست
يف مهل تمدق يتلا ةنئمطملا دوعولا مغر رهسشأا ةعبسس
سسيئرلا ةدايقب يرادإ’ا مقاطلا لبق نم ةبسسانم نم رثكأا
ردقملا نيبعÓلا نإاف انرداسصمل اقفوو ىسسيع نب سسراف
هتيعسضو ببسسب قيرفلل ةدوعلا نوسضفري61 ـب مهددع
نم مهريبعت دح ىلع اهوقلت يتلا سضورعلا لباقم ةبعسصلا
.ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتفرتحملا نيتطبارلا قرف سضعب

قيرفلا Òيشستل ةينطو ةكرشش ىلع نورشصي راشصنأ’ا
ةمزأ’ا لظ يف تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءو˘ج˘ل را˘ثأا
تائم قلق نابيزلا ءارسضخ اهيف طبختت يتلا ةقناخلا ةيلاملا
تارسشؤوملا لكل رظنلاب مهقيرف لبقتسسم ىلع راسصنأ’ا

يسضاقلا مهبلطم ديدجت ىلإا م˘ه˘ع˘فد ا˘م ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م˘لا ر˘ي˘غ
جورخلا ىلع داحت’ا دعاسست ةينطو ةكرسشل قيرفلا دانسسإاب
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع اود˘كأا ثي˘ح لاو˘مأ’ا با˘ي˘˘غ ة˘˘ل˘˘سضع˘˘م ن˘˘م
ىلع لوسصحلا هقح نم مهقيرف نأاب يعامتج’ا لسصاوتلا

قرفلا ديدع رارغ ىلع ةينطولا تاكرسشلا ىدحإا ةياعر قح
تاحارتق’ا ةفاك ةسسارد ىلع راسصنأ’ا عمجأا امك ىرخأ’ا
.قيرفلا ذاقن’ ةنكمملا

ششامر ماششه

ةركشسب داحتا
نابيزلا ءانبأا ةرداغم نوديري تاعزانملا ةنجل باوبأا اوقرط ابع’61

ةنيطنشسق بابشش
نيمهاسسملا سضعب بايغ ببسسب ةكرسشلل ةماعلا ةيعمجلا ليجأات

قيرف يف اهتÓيمز عم ةلشسلا ةرك بعلل بهذتو ةيشسردملا اهتبيقح يمرت ىرشسي تناك ،اهرمع نم رششع ةيداحلا يف
.تاديشسلل » ةشسبت ةعماج» قيرف  يف ةبع’ ،اماع12 يف يه اهو ،ةطشسوتملا



ةــــنصصرق

يليÓبل ةسصاخ ةرئاط
ةدا˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘هأ’ا بع’و
ى˘˘˘˘لإا يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا
ة˘كل˘م˘م˘لا ي˘˘سضارا
و˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘سسم ما˘˘˘˘˘˘ق
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ةر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ط
،يرئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف م˘˘هو
يف كلذ نوكي نأا نيلمآا يوجلا اهلاجمل ةرئاطلا لوخدب ةيرئازجلا تاطلسسلا ةقفاوم
.يدوعسسلا يرودلا يف ةلوطبلا فانئتسسا مت امدعب ةسصاخ لاجآ’ا برقأا

يبرايسسلا ئنهي يناملأا دان
يدا˘˘˘˘ن لاز˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م
دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
دعب يناهتلا يقلتي
بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب جو˘˘˘˘˘ت نأا
ةفرتحملا ةلوطب˘لا

عباسسل  ةرادج نع
،ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘˘م
ةحفسصلا تفسشكو
ةيمسسرلا
ىلع «يبرا˘ي˘سسل˘ل»
ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
يعامتج’ا
نأا «كو˘˘˘ب˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ف»
ن˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ك يدا˘˘˘˘˘˘ن
ي˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
«اغيلسسدنوبلا»
ةئنهت ةلاسسرب ثعب
ينقتلا لابسشأا اهلذب يتلا ةريبكلا تادوهجملا ردقت اهنأا اهيف ءاج يتلاو ،ةيدادزولبلا ةرادإÓل
.قاقحتسساو ةرادج نع ناك يذلا بقلل لوسصولا لجأا نم يسسنرفلا

لخدي يرانكلا
ةوقب وتاكريملا

قوسس لخد دق ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش نأا ود˘ب˘ي
˘ما˘ق يذ˘لاو ةو˘ق˘ب ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
دحاو موي يف نيبع’ ةثÓث عم دقاغتلاب
همادق˘ت˘سسا م˘ت ر˘خآا بع’ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ة˘ع˘برأا ى˘لإا عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘سصي˘ل ما˘يأا ل˘ب˘ق

لوع˘ي «يرا˘ن˘كلا» نأا د˘كؤو˘ي ا˘م ،ن˘ي˘ب˘ع’
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ل˘˘خاد ةرو˘˘ث ثاد˘˘حإا ى˘˘ل˘˘ع
ةسسفانملل يو˘قو با˘سش ق˘ير˘ف ر˘ي˘سضح˘تو
.مداقلا مسسوملا تاهبج ةدع ىلع

نابيزلا ءانبأا
ديدجت نورظتني

ةغيلفوبو موراكوب يئانثلا

د˘عو˘م ةر˘كسسب دا˘ح˘˘تا قا˘˘سشع ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
موراكوبو ةغيلفوب يئانثلا عم لسصفلا
ربتعي يئانثلا نأاو ةسصاخ ربسصلا غرافب
لعج يذلا رمأ’ا وهو يدانلا زئاكر نم
ثادحإاب مه˘سسف˘نأا نو˘ن˘م˘ي نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا
هيدل يئانثلا نأاو ةسصاخ امهعم قافت’ا

يرا˘ن˘كلا قر˘ف ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ه د˘˘ج سضور˘˘ع
بلاط يئانثلا نأا ركذي يسس سسا يسسلاو
ةنجل ىلإا ءوجللا وأا ةيلاملا هتاقحتسسمب
دقعلا ديدج نع ثيدحلا لبق تاعزانملا
داحت’ا ناولأا هبجومب نوسصمقتيسس يذلا
.لبقملا مسسوملا

يسسورع ىلع رسصي زيغن

فطخ ىلع ةمسصاعلا ةيدولوم بردم رسصي
زاتمي هناو ةسصاخ يسسورع جربلا يلهأا عفادم
دي ميدقتب ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا ةر˘ب˘خ˘لا˘ب
طبسض ىلع رسصت اهنأا امب ةيدولوملل نوعلا
نأاو ام˘ي˘سس’ عا˘فد˘لا رو˘ح˘م ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘م˘ئا˘ق
بلطي سشتوكلا تلعج رسصانعلا سضعب ةرداغم
نأا ركذي .هعم لسصاوتلا ةرورسض ةرادإ’ا نم
ى˘لإا ي˘ل˘هأ’ا ةرادإا ى˘كت˘سشا ي˘سسور˘ع بعÓ˘˘لا
طقف ةيسضقلا ديدج رظتنيو تاعزانملا ةنجل
.رهسشأا7 نم رثكأاب نيدي هنا امب
نورظتني ةبانع داحتا راسصنأا

ةماعلا ةيعمجلا دقع
قيرفلا راسسم حيحسصتل

ةيعمجلا د˘عو˘م ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا را˘سصنأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
رومأ’ا نم ريثكلا يف لسصفلل ربسصلا غرافب
لجا نم ةديدج ةرادإا نييعت اهسسأار ىلع يتلاو
يدانلا ةرادإا نأا ركذي قيرفلل نسسحأا رييسست
قباسس تقو يف تدكأا ناودع ةدايقب يواهلا

ينعي ام وهو ةكرسشلا عم نواعتلا يف اهتبغر
مهبناج ىلإا نوكي دق  طسسابلا دبع ميعزلا نأا
ايقتلا يئانثلا ناو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا يف
ةبانع داحتا ةمدخ لجا نم يلاولا ماما ادهاعتو
.هراسسم حيحسصتو

qarsana@essalamonline.com
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مهريسصم يف لسصفلل سشيعرق نم ’اسصتا نورظتني عافدلا وبع’
ىلإا تنانجات عافد وبع’ ىعسسي
يدو لح ىلع لوسصحلا ثحب
تا˘ب˘ي˘تر˘ت ة˘فا˘ك ءا˘ه˘نإا ل˘جأا ن˘م
ثيح عافد˘لا ق˘ير˘ف ع˘م م˘ه˘ئا˘ق˘ب
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو
ثحبت اهلك زئاكر˘لا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب

اهل نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ةردا˘غ˘م˘لا ن˘ع
ةجردلا قرف نم ةديدع سضورع
ن˘˘م ل˘˘ك ةرو˘˘˘سص ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوأ’ا

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو و˘˘با˘˘جو سسا˘˘نو
نم ةريح يف سشيعرق سسيئرلا
مهتاقحتسسم ديدسست نيب هرمأا

ى˘لإا م˘ه˘ئو˘ج˘˘ل وأا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإاو
مهلوسصحو تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل

.مهقئاثو ىلع

15

ملاعلا لطب لازن ليجأات
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضار˘˘ع˘˘ت˘˘˘سس’ا
نيب ةررقملا ةم˘كÓ˘م˘لا

ل˘˘ط˘˘ب نوز˘˘يا˘˘˘ت كيا˘˘˘م
ي˘˘ف ق˘˘ب˘˘سسأ’ا م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
هنطاومو ليقثلا نزولا

82 ى˘˘˘لإا ز˘˘˘نو˘˘˘˘ج يور
امدعب لبق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

اهتماقإا ررقملا نم ناك
ءاجو ،ربمتبسس21 يف
ركسسعم دكأا امدعب اذه
45 بحا˘˘˘سص نوز˘˘˘يا˘˘˘˘ت

ةدا˘يز ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ا˘˘ما˘˘ع
اهليجأاتب لازنلا تاداريإا
.قح’ دعوم ىلإا
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ةÓسصلا تيقاوم

›اطيإ’ا ويز’ تامامتها نمسض لخدي ›وغيف ^
ةمحر نب مسضل ةسسفانŸا قابسس لخدي نÓيŸا ^

انأا» :ي◊وبم
قافت’ا ‘ حاترم

‘دهو ...
«يدقع فيرسشت

ىمرم صسراحو عفأدÃ اهفوفضص معدت ةبيبضشلأ

ريدمو اÒجانم Úعي يرانكلا
قيرفلل ديدج يسضاير

نوديري تاعزانملأ ةنجل بأوبأأ أوقرط ابع’61
نابيزلأ ءانبأأ ةرداغم

ةكرسش ىلع نورسصي راسصنأ’ا
قيرفلا رييسستل ةينطو

نمضض انيمث أزوف ققح
يدوعضسلأ يرودلأ تايرابم
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 ›اطيإ’أ ينقتلأ تاباضسح نم جرخ نأأ دعب

ةرداغم باتعأا ىلع م’وغ
ةـــهجولاو... ›وبان

«غـــيلرÈÁلا» برــقأ’ا

لئاقلأ ةبيبضش فيطضس قافوةركضسب دا–أ

ديدجتلا ‘ ددÎم يكوكلا
اطورسش بلطي دقو

ءاقبلل ىرخأا
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