
ةرجه يتيلمع طابحإا
ةمصصاعلاب ةيعرصش ريغ

اصصخصش72 فيقؤتو ناصسملتو

فلم فلأا84 نم رثكأا ةلاحإا
عمقو ةيعؤنلا ةبقارم راطإا يف

0202 ةيادب ةلادعلا ىلع ضشغلا
50صص
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ايحسص لوكوترب نارسضحي ةحسصلاو لقنلا اترازو
«انوروك» يسشفتل ايدافت طاسشنلا اذهب اسصاخ

رسشابي ةيمومعلا لاغسشألا ريزو
زا‚لا تاكرسشو تلواقŸا عم تلاسصتلا

ةذتاسسأÓل ةيرابجإا ةيبطلا ةداهسشلا
«كابلا» ‘ ةسسار◊اب ÚفلكŸا

يجؤغاديبلا لفكتلل ةيرازو ةميلعت
«مايبلا»و «كابلا» يحصشÃÎ يصسفنلاو

30 صص

نم اقÓطنا ةرداغملا ددسصب اوناك نوينعملا
تاوزغلاو ةدلارزب ةيبهذلا لامرلا يئطاسش

صصاخسشأا01 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
نيموي لÓخ نيرخآا833 ةباسصإا يف ببسستيو

9102 نم ةرتفلا صسفنب ةنراقم ةئاملاب7.21 هردق عافتراب

50صص

لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا ر˘˘˘يزو ،ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سش قورا˘˘˘ف ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ف˘ل˘م Òسض– ‘ عور˘سشلا ن˘ع ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘ت ،ة˘ي˘ناد˘م◊ا ءا˘ن˘ي˘م زا‚إا

صسل‹ لا˘غ˘سشأا لÓ˘خ ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا صسي˘˘ئر
،يسضاŸا ناوج رهسش رخاوأا دقعنŸا ءارزولا

تلواقŸا عم تلاسصتا ةرسشابم ¤إا اÒسشم
فلŸا صضرع متي نأا ىلع زا‚لا تاكرسشو

،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا صسيئر ىلع
.مداقلا Èمتبسس رهسش رخاوأا

ءادـــعصصلا نؤــصسفنتي نؤــيرئازجلا
30 صصاهقلغ نم رهسشأا6 دعب هيفرتلا تاءاسضفو ئطاوسشلاو دجاسسملا ىلإا اوداع

ةدؤع دعؤم اذه
ضصاخلاو يمؤمعلا لقنلا

تاي’ؤلا نيب

ةينادم◊اب طصسؤلا ءانيم فلم
نؤبت ضسيئرلا ةلواط ىلع

لبقŸا Èمتبصس رخاوأا

40صص

40 صص

ليغسشتلا ‘ ةقطنŸا بابسش ةيولوأا ديسسŒ نامسضل ةيطفنلا تاكرسشلا نولسساري ةلو

فÓتإاو اقرغ ضصاخصشأا5 ةافو
يباغلا ءاطغلا نم اراتكه9482

ةعاصس84 فرظ يف قئارحلا ببصسب

تاحيسضوتب ةياسصولا اوبلاط
مهقوقح ةيامحل

ةباصصإ’ا فينصصت رارق ضضؤمغ
لمع ثداحك «91-ديفؤك» ـب

ضضيبأ’ا ضشيجلا قلقي
40 صص

ةيبرعلا ةمألا دسسج ‘ ةنعط هتÈتعا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ةنايخو

عيبطتلا قافتإا ركنتصست ةيصسايصسلا ةقبطلا
ددنتو Êؤيهصصلا نايكلاو تارامإ’ا Úب

Úيبرعلا ناÈŸلاو ةعما÷ا تمصصب
30 صص

40 صص

50صص

جارفن’ا ؤحن بؤن÷ا ‘ فيظؤتلا فلم
ةباقرلا تحت يفاصصملا اذكو «NRG»و«MITG»و«GTG» تاعمجم  ^

عصضؤلا ججؤؤي ةيلحم ليغصشت تايريدُم يلوؤؤصسم داصسفو بُيصست  ^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(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
ريدقتو فارتعا

لا˘م˘ع ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا م˘كح˘˘ب
ةصصاخ ،نطولا عوبر لك ربع ةفاظنلا
ترداب ،«انوروك» ةحئاج راصشتنا لظ يف
هذه ميركت ىلإا تاي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةيزمر ايادهو تادعاصسم ميدقتب ،ةئفلا
،نطاوملا ةحصص ةيامح يف اهدوهج ريظن

يئلولا بتكملا هب ماق ام رارغ ىلع
ةفلج˘لا˘ب حÓ˘صصإلاو دا˘صشرإلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
يصسدنهم عم ةينماصضت ةبه مظن يذلا
ةئي˘ه˘ت˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

يف تلثمت ةيمومعلا تاءاصضفلا نييزتو
داو˘م ى˘ل˘ع تو˘ت˘حا ة˘˘ف˘˘ق021 م˘يد˘ق˘ت

.ةعونتم ةيئاذغ
.. «غنيكلا»
توريب يتليمج

،ملاعلا لوح نينانفلا هئارظن رارغ ىلع
«غنيكلا» يملاعلا ينغملا يارلا كلم نلعأا

ةديدج ةينغأاب نانبل عم هنماصضت نع دلاخ
هذه يتأاتو ،«توريب يتليمج» مصسا لمحت
يذلا يوا˘صسأا˘م˘لا را˘ج˘ف˘نلا د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘غألا

ةينغألا ،توريب ةينانبللا ةمصصاعلاب ثدح
نحلملا ناحلأاو ،قوزرم دمحأا تاملك نم
دلاخ باصشلا بت˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ى˘ي˘ح˘ي د˘م˘ح˘م
متو هصسفنب ةيصسنرفلا ةغللاب ضصاخلا ءزجلا
متو ،نانبل تاهويدوتصسا دحأا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست
يدا˘م˘لا د˘ئا˘ع˘لا دو˘ع˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تلا
نانبلب رمحألا بيلصصلا ةمظنمل ةينغأÓل
.ينانبللا بعصشلل امعدو انماصضت

؟.. ىؤتف نم له

،دÓبلا برغ ةيلحملا تاعامجلا ىدحإاب ىهقم
ةداعإا رارقب Óمع ضسمأا هطاصشن رصشاب نأا درجمب
يف ةيمومعلا تاطلصسلا هب ترداب يذلا حتفلا
،هعيمصشتب ةيلحملا تاطلصسلا تماق ىتح ،دÓبلا
دمحأا قيرفلا ةروصصو مصسإا لمحي هنأل .. ؟ اذامل
مصسا رييغت هبحاصص نم بلط ثيح ،حلاصص دياق
..اهتهجاو نم ةيركصسعلا روصصلا عزنو ىهقملا

. ؟ ينوناق بلطلا اذه له
لحلا ..«رؤفؤليبؤن»

،هابت˘نلاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ضصق˘نو ةر˘كاذ˘لا ل˘كا˘صشم
لافطألا ةايح ىلع ترثأا تابقع تناك املاطل
مه˘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘عو ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو
ىلإا ةرم لك يف ءايلوألا عفدي امم ،ةيصساردلا
زايتجا ىلع مهئانبأا دعاصست لولُح نع ثحبلا
لابقإلا لعج ام اذهو ،ءودهو ةقثب تارابتخلا

مويلا «روفول˘ي˘بو˘ن» ي˘ئاذ˘غ˘لا ل˘م˘كم˘لا ى˘ل˘ع
ىلع نيلبق˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ اد˘ج ار˘ي˘ب˘ك
ن˘م ه˘يو˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن ،«كا˘ب˘لا»و «ما˘˘ي˘˘ب˘˘لا»
ز˘ي˘كر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘صست ةد˘˘صسكأا تادا˘˘صضم
اصساصسأا جتنملا اذه لكصشتيو ،ةركاذلا طيصشنتو
يف هلوانتب حصصن˘يو «ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘بو˘ن˘لا» ةدا˘م ن˘م
ةبصسنلاب ةدحاو ةروراق ،قيرلا ىلع حابصصلا
ةبصسنلاب نيتروراق ىلإا ةروراق نمو ،لافطأÓل
.نيطصشنلا ضصاخصشألاو نصسلا رابكو ذيمÓتلل

qarsana@essalamonline.com
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«انورؤك» اؤصسنت ’
ن˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت ضسمأا مو˘˘˘˘˘ي
،دجاصسملا حتف ةداعإاو
لك اذ˘كو ،ئ˘طاو˘صشلا
يف ةيلصستلا تاءاصضف
نم ريبك لابقإا ،اندÓب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ى˘˘لإا قو˘˘صشلا ع˘˘˘فاد˘˘˘ب

،ة˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةÓ˘˘˘صص
ضسفنلا نع ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
ن˘م ر˘ه˘˘صشأا6 د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا ط˘˘غ˘˘˘صضلا
بيهرلا

ىلع «ضسيو˘صسو˘ت˘لا»و
ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
مازتلإلا ،ابجاو رذحلا ىقبي ايجيردت ةيعيبطلا ةايحلل نييرئازجلا ةدوع لظ يفو نكل ،«انوروك»
.اددجم قلغلا ىلإا ةدوعلا يلاتلابو تاباصصإلا ددع عافترإل ايدافت هنم ضصانم ل ةياقولا تاءارجإاب

! .. «ضشقحلي ام ›اتلا»
ل˘˘˘˘ك ضسمأا تفر˘˘˘˘ع
دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ئ˘˘˘طاو˘˘˘صش
ع˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘م لا˘˘˘ب˘˘˘قإا
فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ظ˘ن˘˘لا
انمازت ،نيفاطصصملا

لوأل اهحتف ةداعإاو
هذه ةيادب ذنم ةرم
رئاظح˘لا ،ة˘ف˘ئا˘صصلا
تأÓتمإا اهل ةعباتلا

در˘ج˘م˘ب ا˘هر˘خآا ن˘ع
ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م لو˘˘ل˘˘˘ح
ى˘˘˘ت˘˘˘ح ،را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘مألا
م˘كح˘بو ئ˘طاو˘صشلا
مل دعابتلا تاءارجإا
ه˘نإا .. ةر˘فو˘ت˘م د˘ع˘ت
ا˘ي ر˘ح˘ب˘˘ل˘˘ل قو˘˘صشلا
.ةداصس

ىمظع ةنايخ
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا قا˘ف˘تا ءاد˘صصأا تلاز ا˘˘م
تارامإلا نيب تاقÓعلل يمصسرلا

ا˘ي˘بر˘ع ةو˘˘ق˘˘ب ددر˘˘ت˘˘ت ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإاو
لباقم ،ايبرغ ابيحرت يقل ذإا ،ايلودو
بصضغو ،عطاق ينيطصسلف ضضفر
يف ،يبعصشلا ديعصصلا ىلع يبرع
تا˘مو˘كح˘لا م˘ظ˘ع˘˘م تذل ن˘˘ي˘˘ح
داحتلا فصصوو ،تمصصلاب ةيبرعلا
قافتا ،نيملصسملا ءاملعل يملاعلا
،«ىمظعلا ةنايخلا»ـب اذه عيبطتلا

وهو ،نيينيطصسلفلا قحبو فيرصشلا ضسدقلاب ةنياهصصلا نيلتحملا مئارجل ىربك ةأافاكم هربتعاو
.ةلتحملا ةفصضلا ىلع اهتدايصس طصسب يف ليئارصسإا قحب ينمصض فارتعا ةباثمب

ةلماكلا ةمÓعلا .. ةيندملا ةيامحلا
ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ح˘جا˘ن˘لا تÓ˘خد˘ت˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت
لخاد ديلوت تايلمعب مايقلل ةيندملا ةيامحلا
نع نوبوني اوحصضأا ثيح فاعصسإلا ةرايصس
ة˘يلو ن˘م ةر˘م˘لا هذ˘ه ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب تÓ˘˘با˘˘ق˘˘لا
ةيندملا ةيامح˘لا ناو˘عأا د˘عا˘صس ن˘يأا ةر˘يو˘ب˘لا
دقعلا يف ةديصس ،ةيمصشاهلا ةيوناثلا ةدحولل
لخاد اهدولوم عصضو ىلع رمعلا نم يناثلا
مت ةاتف ةد˘ي˘صسلا تب˘ج˘نأاو ،فا˘ع˘صسإلا ةرا˘ي˘صس
،نلزغلا روصس ىفصشتصسم ىلإا اهتدلاوو اهلقن
يف اهنوهجاوي يتلا ةريثكلا ماهملا مغرو
نوموقي مهنأا لإا دÓبلا اهتفرع يتلا قئارحلا ةجومو انوروك ءابو تايعادت نم ةريخألا ةنوآلا
.مهمصساب ةلجصسم ةمÓع تحبصصأا يتلا ةحجانلا ديلوتلا تايلمع رارغ ىلع ةليبن ماهمب
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يف ،ملصسلا عمتجم ةكرح تزربأا
ىلع «مÓصسلا» زوحت ضسمأا اهل نايب
هتذختا يذلا رارقلا نأا ،هنم ةخصسن
اه˘جو˘ت م˘صسر˘يو ف˘صشكي تارا˘مإلا
نكي مل هنأاو ،دلبلا اذه ماكحل اميدق
ناي˘كلا ح˘لا˘صصم مد˘خ˘يو ،ا˘ئ˘جا˘ف˘م
نÓ˘عإا تر˘ب˘ت˘˘عاو ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا
عيبطتلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
ةو˘ط˘خ لÓ˘ت˘˘حلا ع˘˘م ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
نيددرتملاو نيلذاختم˘لا ع˘ج˘صشت˘صس
بخنلاو نييصسايصسلا نم ءÓمعلاو
يف ديزت ةلثامم تاوطخ ذاختا ىلإا

تعدو ،ينيطصسلفلا بعصشلا ةاصسأام
تاموكحلا لك ديدنت ىلإا «ضسمح»
ةوطخلا هذهب ةيمÓصسإلاو ةيبرعلا
«ة˘موؤو˘صشم˘لا» ـب ا˘ه˘ت˘ف˘صصو ي˘˘ت˘˘لا

ةمرا˘صص ة˘ي˘م˘صسر ف˘قاو˘م ذا˘خ˘تاو
ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ع˘ب˘ط˘م˘لا ما˘كح˘لا ها˘ج˘˘تا
لودلا فوقو ةرورصض ىلع تددصش
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فو˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
،رئازجلا اهصسأار ىلعو ،ةينيطصسلفلا

رارقلا اذه ةصضهانمل فرصش ةفقو
ةيصضقلل ةيامح حوصضوو ةمارصصب
دل˘ب ل˘ك ح˘لا˘صصمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ى˘لإا ا˘صضيأا تعدو ،م˘ل˘صسمو ي˘بر˘˘ع
ةيبرعلا ةعماجلل يروفلا عامتجلا

ايعامج فوقولل يبرعلا ناملربللو
عورصشملل مداخلا عيبطتلا اذه دصض
ة˘ي˘صضق˘لا˘ب ر˘صضم˘لاو ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا
تاصسايصس دصض اذكو ،ةينيطصسلفلا

ةمÓصسل ةدد˘ه˘م˘لا تارا˘مإلا ما˘كح
تعفارو ،يبرعلا ملاعلا رارقتصساو
ا˘صضيأا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا هذ˘ه
ع˘ط˘ق˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ما˘˘ن˘˘ت˘˘غل
نا˘ي˘كلا ع˘م ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
لود˘لا ل˘ك ل˘ب˘ق ن˘م ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو ،ة˘ي˘مÓ˘صسإلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
بازحألا لبق نم لجاعلاو مراصصلا

ىو˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو تا˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لاو
نع ةيمÓصسإلاو ةيبرعلا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

ةيصضقلا حلاصصل ة˘ت˘با˘ث˘لا ا˘ه˘ف˘قاو˘م
اذهل اه˘صضفر ن˘عو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
اهبصسح ربتعي يذلا يتارامإلا رارقلا
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ف «ة˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ط»
ةمألا حلاصصم دصضو ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
عمتجم ة˘كر˘ح تدد˘صشو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا

˘‐ه˘تاذ رد˘صصم˘لا ف˘ي˘صضي ‐ م˘ل˘صسلا
ةيفولا ىوقلا فل˘ت˘خ˘م ما˘ي˘ق ى˘ل˘ع
تÓمحب ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘ل˘ل
فقوملا اذه دصض ةقصسنمو ةزكرم
لك دصضو ه˘با˘ح˘صصأاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
نا˘ي˘كلا ع˘م برا˘ق˘ت˘لا تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
تاصسايصسو ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
فلتخم ربع ةقطنملا يف داصسفإلا

ل˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘صسو
نينطاوملا عم رصشا˘ب˘م˘لا يراو˘ج˘لا
لك يفو ملصسمو يبرع دلب لك يف
.ملاعلا ءاحنأا

ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح ر˘˘كن˘˘ت˘˘صساو اذ˘˘ه
ضسمأا هل نايب يف ،ينطولا ريرحتلا
«ةد˘صشب» ،«مÓ˘صسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا
نيب عيبطتلا قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا ة˘لود
ـب كلذ افصصاو ،ينويهصصلا نايكلاو
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا «ر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ط»
ل˘م˘ت˘كم ارد˘غ»و ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةليكصشتلا تاذ تربتعاو ،«ناكرألا
قا˘ف˘تلا اذ˘ه ط˘˘بر نأا ،ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
يف مو˘هو˘م˘لا حا˘ج˘ن˘لا˘ب موؤو˘صشم˘لا
ضضع˘˘ب˘˘ل م˘˘صضلا ة˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
نأا نكمي ل ،ةينيطصسلفلا يصضارألا
اذ˘ه رر˘ب˘ي لو ،د˘حأا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ط˘ن˘ي
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسي˘˘صس يذ˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا

،ضسا˘˘كت˘˘نلاو مؤو˘˘صشلا ف˘˘ئا˘˘ح˘˘˘صص
ق˘حÓ˘ت را˘˘ع ة˘˘م˘˘صصو ل˘˘ظ˘˘ي˘˘صسو
فيصضي ‐ خيراتلا رم ىلع هباحصصأا
ن˘ج˘ه˘ت˘صسإا يذ˘لا ‐ ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا
ةلعافلا فارطألا فلتخم توكصس
نم مغرلا ىلع ،ةيبرعلا ةحاصسلا يف

ةيقافتل اقرخ ربتعي قافتلا اذه نأا
طر˘ت˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘صسلا
با˘ح˘صسنلا˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
نم ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا نا˘ي˘كل˘ل ل˘ما˘كلا
،7691 ماع ذنم ةلتحملا يصضارألا

نÓ˘عإلا ه˘ف˘صسن يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
ةيبرعلا تارا˘مإلا ة˘لود˘ل در˘ف˘ن˘م˘لا
.ةدحتملا

تم˘˘صص» ،«نÓ˘˘فألا» نادأا ا˘˘م˘˘˘ك
نم ،ؤوطاوتلا ىلإا برقألا «روبقلا

ةيبر˘ع˘لا لود˘لا ة˘ع˘ما˘ج ي˘لوؤو˘صسم
فيصضي ‐ اهب ضضرتفي ناك يتلا
ةلود ريكذت ىلإا ةعراصسملا ‐نايبلا
يقب امع جورخلا بقاوعب تارامإلا

ديدجت ىلاو ،يبرعلا عامجإلا نم
ةردابمب مازتللاب يمصسرلا فقوملا
يف اهيلع قداصصملا ةيبرعلا مÓصسلا
مغرلا ىلع» ،2002 توريب ةمق
حومط يبلت ل ةيقافتلا هذه نأا نم
لماك ريرحت يف ةيبرعلا بوعصشلا
ةلودلا ةماقإاو ةينيطصسلفلا ضضرألا
ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘عو ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘˘لا
.«فيرصشلا

ة˘ير˘ح˘لا بز˘ح نادأا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةوقب ،رخآلا وه هل نايب يف ،ةلادعلاو
ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت قا˘˘ف˘˘تا
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا تارا˘˘˘مإلا

ة˘ن˘ع˘˘ط»ـب ه˘˘ف˘˘صصوو ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإاو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘مألا د˘صسج ي˘ف «ةد˘يد˘ج
،ةينيطصسلف˘لا ة˘ي˘صضق˘ل˘ل «ة˘نا˘ي˘خ»و
دومصصلا تاردق زيزعت ىلإا اعدو
ايدام قيقصشلا ينيطصسلفلا بعصشلل
.ايصسايصسو ايركصسعو

ة˘كر˘ح تنادأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘˘ف
ضسمأا اهل نايب يف ،ينطولا ءانبلا

،ةنيرق نب رداقلا دبع اهصسيئر هعقو
تارامإلا ةلود نيب عيبطتلا قافتا
نا˘˘ي˘˘كلاو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
نم ءزج هنأا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا فد˘ه˘ت˘صست ر˘ب˘كأا ة˘ط˘˘خ
ة˘مألا عور˘صشم دد˘ه˘تو ا˘ه˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب
ا˘ه˘نأا تزر˘بأاو ،ا˘ه˘بو˘ع˘صش قو˘ق˘˘حو
د˘يد˘صش م˘لأاو ر˘ي˘ب˘ك ق˘ل˘˘ق˘˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘ت

ىلع رركتم˘لا ءاد˘ت˘علا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘لور˘ه˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ق˘˘ح˘˘لا
نا˘ي˘كلا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘˘لا
بوعصش باصسح ىل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
هتاذ ردصصملا يف تدروأاو ،ةمألا
ةقفصص ن˘م˘صض ة˘ق˘ل˘ح رار˘ق˘لا اذ˘ه»
ىلع ةريطخلا اهتاصساكعناو نرقلا
لثمت يتلا ،ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

ي˘لود˘لا ؤو˘طاو˘ت˘ل˘ل ةر˘فا˘صس ةرو˘˘صص
د˘صض نا˘كرألا ة˘ل˘ما˘كت˘م ة˘م˘ير˘ج˘ب
ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا
.«ةعورصشملا

ةينيطصسلفلا ةيصضقلل ةنايخو ةيبرعلا ةمألا دصسج ‘ ةنعط هتÈتعا

نايكلاو تارامإ’ا Úب عيبطتلا قافتإا ركنتصست ةيصسايصسلا ةقبطلا
Úيبرعلا ناÈŸلاو ةعما÷ا تمصصب ددنتو Êؤيهصصلا

ـه.داوج

ةيبرعلا تارامإلا ةلود Úب عيبطتلا قافتا ،اهبراصشمو اهناولأا فلتخÃ ةينطولا ةيصسايصسلا ةقبطلا تركنتصسإا
هتÈتعا ،دلبلا اذه ماك◊ اÁدق اهجوت مصسري هنأاو اعقوتم ناك هنأا تدكأا امدعبو ،Êويهصصلا نايكلاو ةدحتŸا

.Úيبرعلا ناÈŸلاو ةعما÷ا نم لك تمصصب تددنو ،ةينيطصسلفلا ةيصضقلل ةنايخ

لقي ل اهرمعو ةديدج نوكت نأا بجي
ناحتملا قÓطنا لبق عوبصسأا نع

ةيرابجإا ةيبطلا ةداهصشلا
نيفلكملا ةذتاصسأÓل
«كابلا» يف ةصسارحلاب
،ةينطولا ةبيرتلا ةرازو تمزلأا
ةصسارحب نيفلكملا ةذتاصسألا
ميدقتب ،ايرولاكبلا تاناحتما
مهعتمت تبثت ةيبط ةداهصش
نوكت نأا ىلع ةديج ةحصصب

اهرمعو ةديدج ةداهصشلا هذه
قÓطنا لبق عوبصسأا نع لقي ل
ررقملا يريصصملا ناحتملا اذه
31 نم ةدتمملا ةرتفلا يف
 .مداقلا ربمتبصس71ىلا

ةيبطلا ةداهصشلا هذه ربتعتو
،تامولعم نم رفوت امل اقفو
ةذتاصسأÓل ءاوصس ةيرابجإا
،نييطايتحلا ىتح وأا شسارحلا

ريرقت يأا ليجصست مت لاح يفو
ةيحصصلا دعاوقلل فلاخم يبط
ازولفناب ةباصصإلا رارغ ىلع
شضيوعت متيصس هنإاف ةطيصسب
.رخآا ذاتصسأاب ينعملا

ةذتاصسألا ،ركذلاب ريدج
تاءارجإاب اصضيأا مه نومزتليصس
مهعوصضخ رارغ ىلع ةياقولا
ءادترا اذكو يرارحلا فصشاكلل
لخاد لاوجتلا مدعو تامامكلا

ىلع شصرحلاو ناحتملا تاعاق
ءانثأا ذيمÓتلا نع داعتبلا
ةبقارملاب ءافتكلاو ةصسارحلا
.طقف ةديعبلا

ـه.داوج

ريزو يدهملب فصسوي ددصش
،فاقوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا

مئادلا مازتللا ةرورصض ىلع
دعابتلا تاءارجإاب نيل˘صصم˘ل˘ل
لامعتصساو تامامكلا لمحبو
˘ماز˘˘ت˘˘للا ع˘˘م تار˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا
ن˘م طور˘صشم˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
لÓخ ،يدهملب فصسوي ىنثأا
دجاصسملا حاتتفا ىلع هفارصشإا
رهصشأا5 يلاوح اه˘ق˘ل˘غ د˘ع˘ب
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع ضضور˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
يف ضسمأا دجاصسملل يجيردتلا

،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘يلو ل˘˘ك

نيلصصملا لابقإا نأا احصضوم
يف ءاوصس نمحرلا تويب ىلع
ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘يلو˘˘لا
ةينعملا وأا يلزنملا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
دوهج ببصسب امظنم ناك هب
اعدو.نيمظنملاو نينطاوملا
ةرور˘˘˘˘صضل ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
لاونم˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘صصاو˘م˘لا
ىنمتن» قايصسلا اذه يف Óئاق
اذهب ةيلمعلا هذه لصصاوتت نأا
نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘بو طا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صضنلا
ةو˘˘˘خإلا ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
لك نأاو اميصسل ،نيم˘ظ˘ن˘م˘لا
ظفحل نيدنجم ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.«دلبلا اذه ةحصص
خ.ةيمصسن

هللا تويب ¤إا ÚلصصŸا ةدوع ةيلمع ميظنتب داصشأا

تيقؤتلاب مازتل’ا ¤إا ÚنطاؤŸا ؤعدي يدهملب
اهنم جورÿاو دجاصسŸا لؤخدل طورصشŸا

هيفرتلا تاءاصضفو ئطاوصشلاو دجاصسملا ىلإا اوداع
اهقلغ نم رهصشأا6 دعب

ءادعصصلا نؤصسفنتي نؤيرئازجلا
ئ˘طاو˘صشلا ح˘ت˘˘ف ضسمأا د˘˘ي˘˘عأا

يهاقملاو معاطم˘لاو قدا˘ن˘ف˘لاو
ةيلصستلا رودو ةماعلا قئادحلاو
رار˘ق ي˘ف ،طور˘صش ة˘ل˘م˘ج ق˘˘فو
قÓغإا ةرت˘ف د˘ع˘ب ا˘ب˘ي˘حر˘ت ي˘ق˘ل
ا˘ه˘ت˘صضر˘ف ر˘ه˘صشأا ة˘صسم˘خ تماد
تقو ي˘ف اذ˘ه ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ى˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف دد˘˘صشت

لو˘كو˘تور˘ب˘لا مار˘ت˘حا ةرور˘˘صض
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ي˘˘ح˘˘˘صصلا
ءادتراو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب
هذهل ةفلاخم يأاو يقاولا عانقلا
ةرورصضلا˘ب يدؤو˘ي˘صس تاءار˘جإلا
دصض ةيعدر تارارق قيبطت ىلإا
.نيفلاخملا

رداصصم تدافأا ددصصلا اذهبو
تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م نأا ،«مÓ˘˘˘˘صسلا»ـل
فا˘˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا
لك ترخصس ،تايلولا فلتخمب
ةيرصشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا
يحصصلا لوكو˘تور˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
ىودع نم ،نيلصصم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ام˘ك ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا

ةين˘ع˘م˘لا د˘جا˘صسم˘لا ة˘م˘ئأل نا˘ك
ةينعملا تاهجلا عم ءاقل حتفلاب
ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإلا حر˘˘صشل
ءابولا راصشتنا بنجتل ةيرورصضلا

تا˘ف˘ي˘كم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ع˘ن˘م˘˘ك
تادر˘˘ب˘˘م˘˘لا عز˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘˘ه˘˘˘لا

ة˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ضصر˘˘˘ح˘˘˘لاو
ةزهجأا ري˘فو˘ت اذ˘كو ةر˘م˘ت˘صسم˘لا
ع˘˘م ،ةرار˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘جرد ضسا˘˘˘ي˘˘˘ق
ل˘ب˘ق ن˘م دا˘ج˘صسلا با˘ح˘˘ط˘˘صصا
ة˘ع˘ن˘˘قألا ءاد˘˘تراو ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا
.ةيقاولا

تعد ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘فو
ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ةرور˘˘˘˘صضل
،ئطاوصشلا دايترا دنع ةمزÓلا

تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا بجوأا ثي˘˘ح
يد˘صسج˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حاو
ميظن˘تو ف˘صصنو ر˘ت˘م ة˘فا˘صسم˘ب
،تارايصسلا نكرل ةبصسانم نكامأا

ةرارح تاجرد ضسايق ةيمازلإا عم
فرط نم ،اهلوخد لبق اهيداترم
ا˘مأا .ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا دار˘˘فأا
ي˘ها˘ق˘م˘لاو قدا˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ن˘˘م˘˘صضت د˘˘ق˘˘ف ،م˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
ضصاخلا يحصصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
باب نم تافرصشلا مادختصسا اهب
ة˘لوا˘ط لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو ة˘˘يو˘˘لوألا

ي˘ف ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘ثا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ةد˘˘حاو
ةيرابجإا عم ،ةيلخادلا تاءاصضفلا
ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا

لخاد يدصسجلا دعابتلا ميظنتو
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ،ه˘جرا˘˘خو ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
يصساركلاو تلواطلل مظتنملا

لولحم عصضوو ،تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
عنمو ،نئابزلا لوانتم يف مقعم
ءاو˘ه˘لا تا˘ف˘˘ي˘˘كم لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

.ةيئابرهكلا حوارملاو
ذ˘ن˘م تع˘فر ه˘نإا˘ف ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل

تاوصصأا مرصصنملا ناوج رهصش
ربع ديدج ن˘م د˘جا˘صسم˘لا ح˘ت˘ف˘ب

عم انماز˘ت ،ن˘طو˘لا عو˘بر ة˘فا˘ك
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف ا˘ه˘ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإا
دعب ةيمÓصسإلاو ةيبرعلا لودلا
ع˘م ضشيا˘ع˘ت˘لا ةرور˘صض ا˘هرار˘قإا

ل˘˘كصشب و˘˘لو «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو
.ئرا˘ط يأل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ي˘ج˘˘يرد˘˘ت
لبق نم ضضفرلاب تلبوق بلاطم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا نوؤو˘˘صشلا ةرازو
لاوز ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘˘ع تدد˘˘˘صش
ةوطخ ىلع لابقإلا لبق ءابولا
3 موي ىتح ،دجاصسملا حتف ةداعإا
ضسيئرلا حنم ثيح يراجلا توأا
ح˘ت˘ف˘ل˘ل ر˘صضخألا ءو˘صضلا نو˘ب˘ت
ي˘˘ف ع˘˘ماو˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا
نم ةيادب قبطت˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ضسمألا را˘ه˘˘ن

92ـلا تايلو˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
،يئزج يلزنم رجحل ةعصضاخلا

ي˘ت˘لا د˘جا˘صسمـلا تح˘˘ت˘˘ف ثي˘˘ح
فلأا قوفت باعيتصسا ةردق اهيدل
ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ير˘˘صصحو ي˘˘ل˘˘صصم
ر˘˘صصع˘˘لاو ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا تاو˘˘ل˘˘صصل
ى˘ل˘˘عو ،ءا˘˘صشع˘˘لاو بر˘˘غ˘˘مـلاو
ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب ،عو˘ب˘صسألا ما˘يأا ىد˘م
ءادأا هيف متيصس يذلا ةعمجلا موي

بر˘غ˘مـلاو ر˘˘صصع˘˘لا تاو˘˘ل˘˘صص
ةنجللا تر˘قأاو .ط˘ق˘ف ءا˘صشع˘لاو
تا˘ب˘ي˘تر˘ت ىو˘ت˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا

يجيردتلا حتفلا ماظنب ةقلعتم
،ةÓصصلا ءادأا ةيفيكو دجاصسملل

51ـب ناذآلا ل˘ب˘ق ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت ثي˘˘ح
01ـب ةÓصصلا دعب قلغتو ةقيقد
ناذآلا دعب ةÓصصلا ماقتو قئاقد
فيفخ˘ت ةرور˘صض ع˘م ،ةر˘صشا˘ب˘م
˘˘مد˘˘عو تاو˘˘ل˘˘˘صصل˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ئألا
.اهليوطت

خ.ةيمصسن

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ترمأا
هيجوتلا يرا˘صشت˘صسمو ةذ˘تا˘صسألا

،ينهملاو ي˘صسرد˘م˘لا دا˘صشرإلاو
يجوغاد˘ي˘ب˘لا ل˘ف˘كت˘لا نا˘م˘صضب
نيحصشرتملا ذيمÓتلاب يصسفنلاو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘صش ي˘نا˘ح˘ت˘مل
ل˘ب˘ق ا˘يرو˘لا˘كب˘لاو ط˘صسو˘ت˘م˘˘لا

.نيناحتملا ءانثأاو
دمحم ريزولا حلاصصم تقربأا

ر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘ف˘˘لا˘˘صسلا ،طو˘˘ع˘˘˘جاو
تا˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘م˘صضت˘ت ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘ت˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةقفارملا ةيجهنمو يجوغاديبلا
ذيمÓتلا ةقفارم فدهب ،ةيصسفنلا
ىلع م˘ه˘تد˘عا˘صسمو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
مهصضرتعت يتلا تابقعلا زواجت
،نا˘ح˘ت˘ملا ءار˘˘جإا ءا˘˘ن˘˘ثأاو ل˘˘ب˘˘ق
تا˘طو˘غ˘صضلا ن˘م ضصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لاو

ن˘م ل˘ل˘ق˘تو م˘هءادأا ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
تلثمتو ،حا˘ج˘ن˘لا ي˘ف م˘ه˘صصر˘ف
ثÓ˘ث ل˘كصش ي˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘لوألا زر˘ب˘ت ة˘ي˘ن˘ق˘ت تا˘قا˘˘ط˘˘ب
ةيفي˘ك (ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ل˘ف˘كت˘لا)
ةركاذملا يف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘م
داد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لاو
ىلع ديكأاتلا مت ثيح ،ناحتمÓل

ة˘ي˘صسف˘ن˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ةرور˘˘صض
ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘˘ل
عا˘جر˘ت˘صساو نا˘ح˘ت˘ملا زا˘ي˘˘ت˘˘جا
لÓ˘خ ن˘م ،م˘ه˘صسف˘نأا˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ن˘˘يو˘˘ه˘˘ت
ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ي˘صسف˘˘ن˘˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
ةيصسفن تا˘بو˘ع˘صص ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
،(طابحا ،با˘ئ˘ت˘كا ،ق˘ل˘ق ،فو˘خ)
ءاد˘ت˘با تاءار˘جإلا هذ˘ه ير˘˘صستو
ةياغ ىلإا يراجلا توأا52 نم

قلعتتو ،نيناحتملا ءارجإا ةيادب
يصسفنلا لفكتلاب ةيناثلا ةقاطبلا
لبق ناح˘ت˘مÓ˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا˘ب
وه ،ةيلمعلا نم فدهلاو ءارجإلا
مهصسفنأاب ذي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ق˘ث م˘ي˘عد˘ت
ضضعب زواجت ىلع مهتدعاصسمو
قلقلاك ة˘ي˘صسف˘ن˘لا تا˘طو˘غ˘صضلا

ميدقتو ،ناحتملا نم فوخلاو
ة˘ي˘ف˘ي˘كب ة˘˘صصا˘˘خ تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ناح˘ت˘ملا ة˘ل˘ئ˘صسأا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
ةءار˘˘ق ،عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا)
،ةباجإÓل ططخم عصضو ،ةلئصسألا
لهصسلا نم ةلصسألا يف جردتلا
قاروألا لامعتصسا ،بعصصلا ىلإا
،حصضاو طخب ةباتكلا ،ةدوصسملا
،ناح˘ت˘ملا تقو ل˘ك لÓ˘غ˘ت˘صسا

. (ناحتملا ةقرو ةعجارم
ز.لامج

تاناحتملا ءانثأاو لبق

«مايبلا»و «كابلا» يحصشÃÎ يصسفنلاو يجؤغاديبلا لفكتلل ةيرازو ةميلعت



ى˘˘˘ل˘˘˘ع راردأا ي˘˘˘لاو قر˘˘˘˘بأا
،ر˘صصح˘لا ل لا˘ث˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
رييصست نوؤوصش ىلع نيمئاقلا

،«GTG» زا˘غ تاو˘ت ع˘م˘ج˘م
يزا˘غ˘لا نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ع˘م˘ج˘مو
«MITG»،ناقر عمجم اذكو
نع Óصضف،«NRG» يزاغلا

ةلصسارمب ،عبصسأا ةيدلب ةافصصم
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» زوحت
اه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘م˘ل˘ع˘ي ،ا˘ه˘ن˘م
ني˘ناو˘ق˘ل˘ل م˘ه˘تارادإا كا˘ه˘ت˘نا˘ب
يف لغصشلا قوصسل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ر˘ير˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
،ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ضشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

نم ةريخألا ةرمللو مهرذحو
ام قيبطتو مارتحا مدع ةبغم
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ضصن˘˘˘ي
91‐40 نوناق˘لا ضصو˘صصخ˘لا
لا˘م˘ع˘لا بي˘صصن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

لدع˘م˘لا ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ة˘ب˘قار˘مو
يذيفنتلا موصسرملاو ممتملاو
طبصضي يذلا321‐70 مقر
ح˘˘ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو طور˘˘˘صش
ةصصاخلا تائ˘ي˘ه˘ل˘ل دا˘م˘ت˘علا
اذ˘˘كو ،لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بي˘˘صصن˘˘˘ت˘˘˘ل
10 مقر ،لوألا ريزولا ةميلعت
ضسرام11 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘˘لا

ر˘ي˘ي˘صست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ،3102
تا˘˘˘يلو ي˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا
فيظوت يأا نأا زربأاو ،بونجلا
ةكرصش ن˘م لا˘م˘ع ل˘يو˘ح˘ت وأا
ىصضتقمب نوكي ل ىرخأا ىلإا
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ضصو˘˘˘صصن˘˘˘˘لا
هنع بترتتصس افنآا ةروكذملا
.ةيصساق ةيباقع تاءارجإا

تل˘ج˘صس ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
ةيئلولا تايريد˘م˘لا ح˘لا˘صصم
تارصشع ،بونجلاب ليغصشتلل

تمت تانييعتلاو تÓيوحتلا
نود˘بو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘صصخر نود˘˘ب
لو ،ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت˘˘˘لا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘ب
فرط نم ةيليهأات تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ةيلولل نمألا ةيبودنم

تف˘˘˘˘قو ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو اذ˘˘˘˘˘ه
د˘يد˘ع˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘صشلا ل˘يا˘ح˘ت
نم فيظوتلا فلمب اهبعÓتو
ن˘م ة˘لا˘م˘ع ماد˘ق˘˘ت˘˘صسا لÓ˘˘خ
ق˘ير˘ط ن˘ع لا˘م˘صشلا تا˘˘يلو
ةلهؤوم ريغ اهبلغأا «ةفيرعملا»
«يرصس» نيوكتل ابلاغ عصضخت
ع˘م ،ل˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘صشرو ل˘˘خاد
ةلهؤوم ةيل˘ح˘م ة˘لا˘م˘ع لا˘م˘هإا
غرا˘ف˘ب ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
رماوأا هيجوت مت هيلعو ،ربصصلا

،تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘صشلا هذ˘˘˘˘˘ه تارادإل
ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ةرور˘صضب ي˘صضق˘˘ت
بصصنم يأا يف لمع ضضورعل
ى˘˘لإا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا نود ر˘˘˘غا˘˘˘صش
.رصشابملا ليغصشتلا

يلوؤوسسم داسسفو بُيسست
ليغسشت تايريدُم

عسضولا ججؤوي ةيلحم
وأا ة˘ّل˘ب ن˘ي˘ط˘لا د˘يز˘ي ا˘م˘مو

وه ،رانلا ىلع تيزلا بصصي
تقرغ يذلا داصسفلاو بيصستلا
ةيوهج ليغصشت تايريدم هيف
درجت ،بونج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘مو
ضسح ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
مئاوقب اوبعÓتو ،ةيلوؤوصسملا
اهدادعإا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ةيبنجأا تاكرصش عم قيصسنتلاب
فلتخم ىلع فرصشت ةينطوو
ديدع ىوتصسم ىلع عيراصشملا
نم كلذو ،ةيبونجلا تايلولا

ءا˘˘ن˘˘بأل م˘˘ه˘˘صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ه˘عو˘ن نا˘ك ا˘م˘ه˘م عور˘صشم˘لا

ةلامع ىلإا ةجاحب وه يذلاو
ةكرصشلا نم بلط ىلع ءانب
مهدام˘ت˘عاو ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘فر˘صشم˘لا

ةوصشرلاو ة˘ي˘بو˘صسح˘م˘لا ى˘ل˘ع
لغ˘صشلا بصصا˘ن˘م ع˘يزو˘ت ي˘ف

يتلا ،ةقومرملا اهنم ةصصاخ
بي˘صصن ن˘م نو˘كت ا˘م ا˘ب˘لا˘˘غ
بر˘غو لا˘م˘صشلا ن˘م با˘˘ب˘˘صش
ه˘ل ن˘ط˘˘ف˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو ،دÓ˘˘ب˘˘لا
ن˘يذ˘لا ا˘ن˘بو˘ن˘ج ي˘ف با˘ب˘˘صشلا
زييمت˘لا ن˘ع نو˘ثد˘ح˘ت˘ي او˘تا˘ب
ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لاو
..مهعم
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ليغسشتلا ‘ ةقطنŸا بابسش ةيولوأا ديسسŒ نامسضل ةيطفنلا تاكرسشلا نولسساري ةلو

جارفن’ا ؤحن بؤن÷ا ‘ فيظؤتلا فلم
ةباقرلا ت– ‘اصصŸا اذكو «NRG»و«MITG»و«GTG» تاعم‹

ر.نوراه

تاكرسشلا ىلع نيمئاقلا عم ةجهللا ،دÓبلا بونجب تايلو نوؤوسش ىلع نوفرسشي ،ةيروهمج ةلو ددسش
،دÓبلا يف لغسشلا قوسسل ةمظنملا نيناوقلا مارتحا ةرورسضب مهوبلاطو ،ةقطنملاب ةطسشانلا ةيطفنلا
نم اهنم ةلياحتُملا اودعوتو ،فيظوتلا يف ةقطنملا يلاهأا ةيولوأاب ةلئاقلا ،لوألا ريزولا ةميلعت اذكو

.ةيسساق تابوقعب ادعاسصف مويلا

نارسضحي ةحسصلاو لقنلا اترازو
اذهب اسصاخ ايحسص لوكوترب
«انوروك» يسشفتل ايدافت طاسشنلا

ةدؤع دعؤم اذه
يمؤمعلا لقنلا
تاي’ؤلا نيب ضصاخلاو
رهزلريزولا حلاسصم فكعت

عم قيسسنتلاب ،ايلاحÊاه
ةيملعلا ةنجللاو ةحسصلا ةرازو
انوروك ءابول يدسصتلاب ةسصاخلا

ةيحسصلا طورسشلا ةسسارد ىلع
ابسسحت ،اهب مازتللا بجاولا
ةيمومعلا لقنلا لئاسسو ةدوعل
لÓخ تايلولا نيب ةسصاخلاو
اذهو ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا

دويق فيفخت تاءارجا لظ يف
ةيعيبطلا ةدوعلاو «انوروك»
5 يلاوح تفقوت يتلا ةايحلل
عم ،ةحئاجلا هذه ببسسب رهسشأا

اعنم ةمراسص تاءارجإا ضضرف
لازي ل يذلا ءابولا يسشفتل
.ءايربألا نم ديزملا دسصحي
ةرازو نم ردسصم فسشكو
نأا ،لقنلاو ةيمومعلا لاغسشألا

لقنلل ةيجيردتلا ةدوعلا فلم
حتف ،تايلولا نيب يربلا

،ةرازولا ىوتسسم ىلع لعفلاب
لقنلا لئاسسو دوعت نأا بقتريو
تارايسسو ةسصاخلاو ةيمومعلا
ىلإا ،تايلولا نيب ةرجألا
ريدقت ىسصقأا ىلع لمعلا
دعب اذهو ،لبقملا عوبسسألا

طورسشلا ددحت طباوسض عسضو
اهب مازتللا بجاولا ةيحسصلا

،يحسص لوكوتورب قيرط نع
ددع طبسضي نأا هنأاسش نم
نيب تÓفاحلا ربع نيرفاسسملا
ةرجألا تارايسسو تايلولا
.يحسصلا عسضولا مقافت يدافتل
نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
يف ضشاقنلل حرطيسس عوسضوملا
نم ةموكحلل لبقملا عامتجلا
ىلإا ةدوعلا رارقب جورخلا لجأا
ةسصاخ ،هيلع لمعلاو نايرسسلا

ةبلطلل ةبيرقلا ةدوعلا عم
ةسساملا ةجاحلاو نييعماجلا
.لقنتلل

خ.ةيمسسن

زا‚لا تاكرسشو تلواقŸا عم تلاسصتلا رسشابي ةيمومعلا لاغسشألا ريزو

ةلواط ىلع ةينادم◊اب طصسؤلا ءانيم فلم
لبقŸا Èمتبصس رخاوأا نؤبت ضسيئرلا

مهقوقح ةيامحل تاحيسضوتب ةياسصولا اوبلاط

-ديفؤك» ـب ةباصصإ’ا فينصصت رارق ضضؤمغ
ضضيبأ’ا ضشيجلا قلقي لمع ثداحك «91

Úيمسسرلا Úناحتملا نيذه حا‚إل دوه÷ا فثاكت ةرورسضب اوبلاط

«مايبلا» ىلع ÚلبقŸا مهئانبأا Úصصحتب نؤبلاطي ذيمÓتلا ءايلوأا
تاعئاصشلا نم «كابلا»و

ةينطولا ةمظنملا تددصش
ى˘˘ل˘˘ع ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأل
دو˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ثا˘˘كت ةرور˘˘صض
ى˘لوألا ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإل
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘لا
حاجنب اهجيو˘ت˘تو ة˘ي˘م˘صسر˘لا
،ةصسردملا ىلع ريخلاب دوعي
ةرورصض ىلإا ءايلوألا ةيعاد
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صسم
ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب م˘˘هر˘˘ي˘˘صضح˘˘تو
وأا ف˘˘˘˘يو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘كصشا
تا˘ع˘ئا˘صشلا ءارو قا˘˘ي˘˘صسنلا
نأا ةزر˘˘˘ب˘˘˘م ،ة˘˘˘صضر˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
«تي˘ل˘با˘ط˘لا» ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا
عصضولل ارابتعا هناوأل قباصس
.يئابولا

ي˘ف ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘˘صضوأا
تم˘˘ل˘˘صست ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب
اه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن «مÓ˘صسلا»
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م بث˘ك ن˘˘ع ع˘˘با˘˘ت˘˘ت
ءاقل يف يوبرتلا عوصضوملاب

تح˘˘ت ةلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
،ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر فار˘صشإا

ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ف˘˘قو د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لاو
م˘يو˘ق˘تو ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ن˘˘م˘˘صضت
ةربعم ،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا

ي˘ف درو ا˘م˘ل ا˘ه˘حا˘ي˘ترا ن˘˘ع
ةصصاخ عاط˘ق˘لا ر˘يزو ة˘م˘ل˘ك
ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ما˘م˘˘ت˘˘هلا
ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
اهت˘صضر˘ع ي˘ت˘لا تاءار˘جإلاو
ريصضحتلا راطإا يف ةرازولا
،لبقملا يصسردم˘لا لو˘خد˘ل˘ل

لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م اد˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللا ة˘˘˘حو˘˘˘ل˘˘˘˘لا
هارت يذلا رمألا «تيلباطلا»
عصضولل ارابتعا هناوأل قباصس
تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ئا˘˘بو˘˘˘لا
ةصسصسؤوملا عورصشم ةمظنملا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
يذلا ةيصسردملا تا˘مد˘خ˘لا˘ب
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ه˘˘ب تردا˘˘ب
Óمع ،ةيلحملا تاعا˘م˘ج˘لاو

تلصضان ا˘م˘لا˘ط˘ل اد˘ج ا˘م˘ه˘م
ةدكؤوم ،هلجأا ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ف˘˘˘ثا˘˘˘كت ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ط˘ح˘م˘لا حا˘ج˘نإل دو˘ه˘˘ج˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ،ى˘˘˘لوألا
ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا

دو˘ع˘ي حا˘ج˘ن˘ب ا˘˘ه˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘تو
.ةصسردملا ىلع ريخلاب

،ءا˘˘˘ي˘˘˘لوألا بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ءا˘ن˘بألا ةد˘˘عا˘˘صسم ةرور˘˘صضب
ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب م˘˘هر˘˘ي˘˘صضح˘˘تو
وأا ف˘˘˘˘يو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘كصشأا
تا˘ع˘ئا˘صشلا ءارو قا˘˘ي˘˘صسنلا
حاجنلا ةينم˘ت˘م ،ة˘صضر˘غ˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
يصسردملا لوخدلاب ةصصاخلا
ي˘˘تأا˘˘ي ل اذ˘˘هو ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
رفاصضتو داج˘لا داد˘ع˘ت˘صسلا˘ب

راطإا يف ةريخلا دوهجلا لك
.ةينوناقلا ضصوصصنلا

ز.لامج

ر˘يزو ،ي˘ل˘ع˘ي˘صش قورا˘ف ن˘ل˘عأا
عورصشلا نع ،ةيمومعلا لاغصشألا
ءاني˘م زا˘ج˘نإا ف˘ل˘م ر˘ي˘صضح˘ت ي˘ف
ضسيئر تاميلعتل اعبت ،ةينادمحلا
ضسلجم لاغصشأا لÓخ ،ةيروهمجلا
ناوج رهصش رخاوأا دقعنملا ءارزولا
ةر˘صشا˘ب˘م ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ي˘صضا˘م˘˘لا
تلوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘صصتا

مت˘ي نأا ى˘ل˘ع زا˘ج˘نلا تا˘كر˘صشو
ضسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م˘˘˘لا ضضر˘˘˘ع
،نوبت ديجملا دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.مداقلا ربمتبصس رهصش رخاوأا

ي˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو اذ˘˘˘ه
اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت

يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز لÓخ
هنأا ،ةزابيت ةيلو ىلإا ضسمأا هتداق
ضسي˘˘ئر تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
ف˘ل˘م ر˘ي˘صضح˘ت˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةينادمحلاب طصسولا ءانيم عورصشم
دقع˘ن˘م˘لا ءارزو˘لا ضسل˘ج˘م لÓ˘خ
متي ،يصضا˘م˘لا ناو˘ج82 خيرات˘ب
يف مدقي ىتح فلملل ريصضحتلا
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘فو» :Ó˘ئا˘ق ،د˘عو˘م˘˘لا

فلم ريصضحتل ةيروهمجلا ضسيئر
انرز ،ةينادمحلا˘ب ط˘صسو˘لا ءا˘ن˘ي˘م
ناكو ناوج22 يف ةزابيت ةيلو
ناوج82 يف ءارزو ضسلجم انيدل
ةيروهمجلا ضسيئر هلÓخ ىدصسأا

لوألا ريزو˘لا ع˘م ا˘ن˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
،ةينادمحلا ءاني˘م ف˘ل˘م ر˘صضح˘ن˘ل
يفاكلا دوهجم˘لا˘ب مو˘ق˘ن ا˘ي˘لا˘حو
د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘كن ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ضسي˘ئر ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت˘لا ضصو˘صصخ˘ب
قورا˘ف د˘كأا ا˘م˘ك.«ةيروهمجلا
˘ما˘م˘تإا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،ي˘ل˘ع˘˘ي˘˘صش
ة˘ن˘يد˘م يدا˘ف˘ت عور˘صشم لا˘˘غ˘˘صشأا
اتفل ،ربمفون رهصش لبق لاصشرصش
زاجنا ةبصسن غلب عورصشملا نأا ىلإا
راظتنا يف ةئا˘م˘لا˘ب79 ـب رد˘ق˘˘ت
يذلا60 مقر رصسجلا لاغصشأا مامتإا
نيأا ،عور˘صشم˘لا ر˘خأا˘ت ي˘ف بب˘صست
ةكرصشلا ىلع نيمئاقلا ىلع دكأا
عورصشم˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا
ةرورصض ىلع «يصس وأا ضسأا يصس»
ددع ة˘ف˘عا˘صضم˘ب لا˘غ˘صشألا ما˘م˘تإا
ةرازو˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،لا˘م˘˘ع˘˘لا
بناجلا اذه يف تÓيهصست تمدق
ةصصاخلا مئاوقلا ىلع تقداصصو
،م˘ه˘ب˘ل˘ج˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘صصلا لا˘م˘ع˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ر˘˘يزو˘˘لا فر˘˘صشأا ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
وحن يبونج˘لا لو˘ح˘م˘لا ن˘ي˘صشد˘ت
ة˘ط˘ق˘ن˘لا د˘ن˘ع لا˘صشر˘صش ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
اذ˘˘˘˘˘كو ،8 م˘قر ة˘ير˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘كلا

.ةزابيت ءانيم فرج ةيامح عورصشم
ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
د˘ب˘ع ،ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل
ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
لجاعلا لخدتلاب ،تايفصشتصسملا

ضصوصصخب ضسبللا ةلازإا لجأا نم
فينصصتب ضصاخلا ريخألا رارقلا
ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ضضع˘ب
91 ديفوكب ة˘با˘صصإلا ة˘ي˘ح˘صصلا

.لمع ثداحك
نايب يف اهتاذ ةباقنلا تلءاصست

«مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست ضسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل
ضضع˘ب تنا˘˘ك اذإا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن
ةيمومعلا تاصسصسؤوملاو تائيهلا
ة˘ح˘صصلا لا˘م˘ع ة˘با˘صصإا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت
لمع ثداح ضسيل (91‐ديفوكب)
نأا نكمي اذامف ،اينهم اصضرم لو
لامع نأا ةف˘ي˘صضم ،؟نذإا هر˘ب˘ت˘ع˘ت
اوبيصصأا دق ني˘با˘صصم˘لا ة˘ح˘صصلا
ذاقنإاو جÓعل مهماهم ةيدأات ءانثأا
،كÓ˘ه˘ل˘ل ن˘ي˘صضر˘ع˘م ضصا˘خ˘صشأا

ىلإا مهنم ريثكلاب ىدأا ام اذهو
مهب ىدأا يذلا ضضرملاب ةباصصإلا
يتلا ةافولا وأا تقؤوملا زجعلا ىلإا
ةيلوؤوصسمو تاعبت اهنع بترتت
تب˘لا˘طو ،قو˘ق˘ح˘لا يوذ ها˘˘ج˘˘ت
لوألا ريزولا ن˘م ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا

ةلأاصسملا هذه حيصضو˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا
ة˘ح˘صصلا لا˘م˘˘ع ق˘˘ح ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
ببصسب ني˘فو˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘با˘صصم˘لا
ءانثأا انوروك ضسوريفب ةباصصإلا
ذاقنإاو جÓع يف مهماهم ةيدأات
ةلجاع تاءارجإا ذاختاو ،حاورألا
.مهيوذ قوقح ةيامحل

ةحصصلا ةيريدم تلصسارو اذه
ير˘˘يد˘˘م ،تر˘˘ق˘˘ت˘˘˘ب نا˘˘˘كصسلاو
تاذ˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يرادإلا ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةيعصضو ضصوصصخب ،ةلجعتصسم
ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ءا˘˘˘ج ،«91 ‐د˘ي˘فو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ب
‐109 مقر ةلصسارملل اقبط» اهيف
‐209 مقر ة˘ل˘صسار˘م˘لاو0202
ن˘˘˘ع ن˘˘˘˘يردا˘˘˘˘صصلا0202
تانيمأاتل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا
مكملعأا نأا ينفرصشي ،ةيعامتجلا
ضسور˘ي˘ف ىود˘˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا نأا
ثدا˘ح ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ل «91‐ديفوك»
نأا امك ،ينهم ضضرم لو لمع
نيمدختصسملل ةحونمملا لطعلا
رب˘ت˘ع˘ت ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا

ةيبط ةدا˘ه˘صش» ة˘ي˘صضر˘م ة˘ل˘ط˘ع
.«لمعلا نع فيقوتلل

ز.لامج

44662 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح633 ليجسست
رئازجلا يف «انورؤك» ـب ةديدج ةباصصإا964و تايفو9

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
،تايفو9 ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘˘صس
ـب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘صصإا964و
633 ءا˘صصحإا ع˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فصشك ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح
لا˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمصسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يصشفت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر
نأا ،هتاذ ردصصملا فصشك امك

اذهب نيباصصملل لامجإلا ددعلا
ءوصض ىلع غلب اندÓب يف ءابولا
42 ـلا لÓخ ةلجصسملا ماقرألا
،ةلاح33183 ،ةريخألا ةعاصس
تايفولا يلا˘م˘جإا ل˘صصو ا˘م˘ي˘ف
زفق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،0631 ى˘لإا
ىلإا نيفاعتملل يلامجإلا ددعلا

44662.
ـه.داوج



،ينمألا زاهجلا تاذ حصضوأا
تا˘ي˘ث˘ي˘ح ّنأا ضسمأا ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
يقلت رثإا تّمت ،ىلوألا ةيلمعلا
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
تامولع˘م˘ل ،ةد˘لارز˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
ةلحر ميظنت نووني ضصاخصشألا

ذفنم ربع ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه
ئ˘طا˘صش ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ،ير˘˘ح˘˘ب
،ةدلارز ةيدلبب ةيبهذلا لامرلا

ةمكحم ةطخ عصضو مت هيلعو
رصصانع تاكرحت عبتتو دصصرل
ةيرود ليكصشتو ،ةكبصشلا هذه
ةبيتكلل ةعباتلا تادحولا مصضت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ن˘ي˘˘ع ى˘˘لإا تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ،ةد˘˘لارز˘˘ب
ة˘˘طا˘˘حإا تم˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،نا˘˘˘كم˘˘˘لا

نا˘ك ي˘ت˘لا ضشار˘حألا ق˘يو˘ط˘تو
ة˘كب˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘هذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ىلع ضضبقلا ءاقلإا متو ،ءابتخÓل

71 مهددعو اهرصصا˘ن˘ع ع˘ي˘م˘ج
طا˘˘ب˘˘حإا ة˘˘م˘˘ث ن˘˘مو ا˘˘صصخ˘˘صش
.ةيلمعلا

قيقدلا ضشيتف˘ت˘لا ر˘ف˘صسأا ا˘م˘ك
ئ˘طا˘صشل˘ل ة˘يذا˘ح˘˘م ة˘˘عرز˘˘م˘˘ل
براق زجح نع ،ركذلا فلاصسلا

زهجم را˘ت˘مأا6 لو˘ط˘ب د˘ي˘˘صص
اولد51 ىلإا ة˘فا˘صضإا ،كر˘ح˘م˘ب
054 ـب ةأابعم ارتل03 ةعصسب
نم رت˘ل40 ،نيزنب˘لا ن˘م ار˘ت˘ل
،ةيران ةجارد ،تاكرحملا تيز
نع Óصضف ،ةدجن ةيردصص31
ةصسبلأا30 ،نيتيطاطم نيتلجع
مدختصست ةيران باعلأا ،ضسطغ
01 ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م ،ةد˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل
زاهج ،ةيراصشإا ةيناخد خيرامصش

ة˘ل˘صصو˘بو ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ضسبÓ˘م ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘˘حÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل
يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا ،ةفلتخم
ة˘ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘˘ب
001.59 ـب رد˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا

ف˘˘˘صشك د˘˘˘قو ،وروأا050.1و
هذ˘ه ر˘صصا˘ن˘ع ع˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اوناك مهنأا ةقيقح نع ةكبصشلا
ينطولا بارتلا ةرداغم ددصصب
،رحبلا ربع ةيعرصش ريغ ةقيرطب
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘عو
وربدم اهرصشاب يتلا ةيريصضحتلا
.مايأا ذنم ةيلمعلا

د˘˘ع˘˘بو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ءافيتصساو قي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘صسا

،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘˘ج
ةكبصشلا رصصانع م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘صس
ة˘ل˘حر ور˘بد˘م م˘ه˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
˘ما˘مأا ،ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘˘لا
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

ضسمأا لوأا تنكمت اهتهج نم
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا تاد˘˘حو
تاوز˘غ˘لا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل

عم قيصسنتلاب ،ناصسملت ةيلوب
نم تاوزغلاب لحاوصسلا ضسارح
ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع طا˘˘ب˘˘حإا
ثيح رحبلا قيرط نع ةيعرصش
حوارتت ضصاخصشأا01 فيقوت مت
ةنصس13و02 نيب ام مهرامعأا

ةرداغم ة˘لوا˘ح˘م دد˘صصب او˘نا˘ك
ريغ ةقير˘ط˘ب ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
ةلحرلا مظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق
عفد ةوق يذ براق نتم ىلع
بقع ةيلمعلا هذه تمتو ،ةيلاع
ة˘ي˘ن˘مألا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
د˘حأا ما˘ي˘ق˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةرجه ةلحر ميظنتب ضصاخصشألا

يرحب ذفنم ربع ةيعرصش ريغ
ةرئاد ئطاوصش دحأا نم اقÓطنا
ليكصشت ىلإا ىدأا امم ،تاوزغلا
ناكملا نيع ىلإا لقنتلاو ةيرود
مهيف هبتصشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا

7 لوطب يطاطم براق زجحو
دوزم ،رات˘مأا4 ضضر˘عو را˘ت˘مأا
،اناصصح052 ةو˘ق˘ب كر˘ح˘˘م˘˘ب
ن˘م ار˘ت˘ل034 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا

قمعم قيقحت حتف متو  ،نيزنبلا
ميدقت راظتنا يف ةيصضقلا يف
˘ما˘مأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ضصا˘خ˘صشألا
،ةصصتخملا ةيئاصضقلا تا˘ه˘ج˘لا
تاءارجإلا عيمج ءافي˘ت˘صسا د˘ع˘ب
.ةينوناقلا

watan@essalamonline.com

5 9182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ62ـل قفاوملا0202 توأا61دحأ’اثدحلا

تاوزغلاو ةدلارزب ةيبهذلا لامرلا يئطاصش نم اقÓطنا ةرداغملا ددصصب اوناك نوينعملا

اصصخصش72 فيقؤتو ناصسملتو ةمصصاعلاب ةيعرصش ريغ ةرجه يتيلمع طابحإا

ج.سسابع

ريغ ةرجه ةيلمع طابحإا نم ،ةمصصاعلا يف ةدلارزب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا تادحو سسمأا لوأا تنكمت
نيمظنم سصاخصشأا7 مهدوقي ناك ةنصس93و91 نيب ام مهرامعأا حوارتت اصصخصش71 فيقوتو رحبلا قيرط نع ةيعرصش
تاوزغلاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا تحجن امك ،ةيلاع عفد ةوق يذ ديصص براق نتم ىلع «ةقرحلا» تÓحرل

.ىرخأ’ا ةفصضلا ىلإا لوصصولا دصصق توم براق بوكر ددصصب اوناك سصاخصشأا01 فيقوت نم ،ناصسملت يف

ةعاصسلا دودح يف تلجصس
ضسمأا حابصص نم81:90 ـلا

اه˘تد˘صش تغ˘ل˘ب ة˘ي˘صضرأا ةز˘ه
م˘ل˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘جرد4.3
ثحب˘لا ز˘كر˘م دد˘ح ،ر˘ت˘صشير
ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو كل˘ف˘لا م˘ل˘ع ي˘˘ف
،ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘ف˘˘لا

بونج مل˘ك01 ـب ا˘هز˘كر˘م
،ةيلولا ضسفنب ةويطب قرصش
ر˘ئا˘˘صسخ ة˘˘يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست نود
.ةيرصشب وأا ةيدام

ةزه رخآا ليجصست متو اذه
دودح يف يصضاملا ضسيمخلا
احابصص40:90 ـلا ة˘عا˘˘صسلا

تاجرد2.4 اهتدصش تغلبو
ةقطنمب ر˘ت˘صشير م˘ل˘صس ى˘ل˘ع
،ةديلبلا ةيلو˘ب ة˘نا˘مر ن˘ي˘ع
مايألا ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ا˘م˘ك
ل˘ك ي˘ف تاز˘ه ة˘مر˘صصن˘م˘لا

ضسÓ˘ي˘غ يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب ن˘م

.ةليم ةيلوب ةلامحو ةزابيتب
ي˘ف ثح˘ب˘لا ز˘كر˘˘م ر˘˘كذو

ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع
هل نايب يف ،ةيئايزيفويجلاو
لخدت تازهلا هذه نأاب ،ضسمأا
يلازلز˘لا طا˘صشن˘لا را˘طإا ي˘ف
وهو رئازجلا لامصشب يداعلا
نيترا˘ق˘لا برا˘ق˘ت ن˘ع جا˘ت˘ن
،ة˘يو˘ي˘صسآاوروألا ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلا

ا˘ي˘مو˘˘ي ل˘˘ج˘˘صسي ز˘˘كر˘˘م˘˘لاو
اهب ضسحي ل ةيصضرأا تازه
را˘˘صشأا ا˘˘م˘˘˘ك.نونطاوملا
نأا ى˘˘˘˘لإا ،ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
د˘ه˘صش ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘صشلا
ة˘˘ي˘˘صضرأا تاز˘˘ه ا˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت

تاصسارد˘لا بصسحو ،ة˘ف˘ي˘ن˘ع
تازهلا هذه نإاف ةيجولويجلا

ر˘ب˘ع ةرر˘كت˘˘م ر˘˘هاو˘˘ظ ي˘˘ه
.نمزلا

سش.مركأا

نيعوبصسأا نم لقأا يف نطولا ربع اهعون نم ةعبارلا يه

ملصس ىلع تاجرد4.3 ةؤقب ةيصضرأا ةزه
نارهو برصضت رتصشير

ةرئاد نمأا حلاصصم تفقوأا
82 غلبي اصصخصش ،ةليلم نيع
تلوصسبك01 هتزوحب ةنصس
يلام غلبمو ،«ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب»
ضصق˘˘م ،جد00843 هرد˘˘ق
لث˘م˘ت˘ي ضضي˘بأا حÓ˘صس اذ˘كو
اذه.موجن3 ن˘ي˘كصس ي˘˘ف
ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ تما˘˘˘˘قو
ضصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت˘ب ،ة˘ي˘ن˘مألا
،ةنصس22 رمعلا نم غلبي رخآا
تلوصسبك01 ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
ي˘ت˘ع˘ط˘ق ،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘يودأا

هردق يلام غلبم ،تاردخم
ضضي˘˘بأا حÓ˘˘صسو جد0052

،موجن3 نيكصس يف لثمتي
ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ا˘˘˘صضيأا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
53 رمعلا نم غلبي ضصخصش
لبق نم هنع ثوحبم ،ةنصس
لح˘م ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ن˘ع ضسب˘ح˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن م˘˘كح
ميدقت مت دقو.ةقرصسلا ةمهت
مامأا ةثÓثلا مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا
تاءارجإلا مهقح يف تذختا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
.ةصصتخملا ةباينلا

ق.سسابع

ةد˘˘˘حو˘˘˘لا ضسمأا تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا

لجأا نم م˘نا˘غ˘ت˘صسم˘ب ة˘بور˘خ
رثإا باصش ءÓجإاو ذاقنإا ةيلمع
رو˘خ˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘طو˘˘ق˘˘صس
ثيح ،ةثÓثلا ةوخإلا ئطاصشب
ي˘ف ر˘صسكو ملآا ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي
ىوتصسم ىلع حورجو لجرلا
هؤوÓجإاو هفاعصسإا مت ،ردصصلا
ىفصشتصسم تلاجع˘ت˘صسا ى˘لإا

.ةيلولا ةمصصاع

ة˘قر˘˘ف نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
قروز˘˘ب تل˘˘خد˘˘˘ت ةد˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا

،فا˘ع˘صسإا ةرا˘ي˘صس ،ي˘˘طا˘˘ط˘˘م
دادعتلا امأا لاصصتا يترايصسو
بيبط ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ف ير˘صشب˘لا

،ةيرحبلا ةدحو ضسيئر ،دئار
ضسيئر ،ةبورخ ةدحو مزÓم
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ن˘ي˘صسا˘ط˘غ˘لا

ةدحو نم ناو˘عأا ،ن˘ي˘صسا˘ط˘غ
،ة˘بور˘خ ةد˘˘حو ،ضشور˘˘ي˘˘م˘˘ع
.ةيصسيئرلا ةدحولاو

ب.دلاخ

ةيلو نمأا حلاصصم تنكمت
ةبرا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف ،ر˘كصسع˘م
تارد˘خ˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت م˘˘ئار˘˘ج
ن˘م ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
4 طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘ل د˘˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘˘صضو
ن˘م ر˘ث˘كأا ز˘ج˘حو ،ن˘ي˘˘جور˘˘م
ةفلتخم ضسولهم ضصرق007
رصصانع تنكمت امك ،عاونألا
نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف

ضسف˘ن ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ن˘˘غ˘˘ي˘˘ت ةر˘˘ئاد
د˘˘˘ح ع˘˘˘صضو ن˘˘˘م ،ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
تا˘بور˘˘صشم جور˘˘م طا˘˘صشن˘˘ل

93 رمعلا نم غلبي ،ةيلوحك
ةدحو417 ز˘˘ج˘˘حو ،ة˘˘ن˘˘صس
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ر˘˘م˘˘خ ةرورا˘˘ق
.عاونألا

سشولع ليبن

ةي’ولا تايدلب فلتخم بابصش طصسو مومصسلا هذه جيورت اوفلأا

ءاصضيب ةحلصسأا زجحو ضصاخصشأا3 فيقؤت
يقاؤبلا مأاب تاردخمو ةيلقع تارثؤؤمو

حورجو لجرلا ‘ روصسكل سضرعت
ردصصلا ىوتصسم ىلع

ةؤخإ’ا ئطاصش رؤخصص Úب طقصس باصش ذاقنإا
Âاغتصسُم ‘ ةثÓثلا

يلوحك بورصشم ةدحو417 زجحو سصخصش فيقوت

زجحو تاردخم يجورم4 طاصشنل دح عصضو
ركصسعمب ضسؤلهم ضصرق007 نم رثكأا

نيموي لÓخ نيرخآا833 ةباصصإا يف ببصستيو سصاخصشأا01 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

يباغلا ءاطغلا نم اراتكه9482 فÓتإاو اقرغ ضصاخصشأا5 ةافو
ةعاصس84 فرظ يف قئارحلا ببصسب

ةعاصس84 ـلا لÓ˘خ ي˘˘فو˘˘ت
يف ،اقرغ ضصاخصشأا5 ،ةريخألا
ىلع ةيئاملا كربلاو ئطاوصشلا

ف˘˘ل˘˘صشلا تا˘˘˘يلو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ثي˘ح ،ةد˘ي˘ع˘˘صسو ةد˘˘كي˘˘كصسو
نوعبات˘لا نو˘صسا˘ط˘غ˘لا ل˘صشت˘نا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم˘˘ل

نم ناغلب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ي˘ت˘ث˘ج
امدعب ،ةن˘صس23و52 رمع˘لا

«1 ‐ ةر˘ي˘صشد» ئ˘طا˘صشب ا˘قر˘˘غ
،فلصشلا ةيلوب ةرهظلا ةيدلبب

ناغلبي نا˘صصخ˘صش ي˘فو˘ت ا˘م˘ك
،اقرغ ةنصس71و51 رمعلا نم
نب يبرعلا» ئطاصش يف لوألا

،ة˘ل˘ف˘ل˘ف˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
«2 ‐ة˘ل˘ي˘مر˘لا» ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ة˘˘يلو˘˘ب ى˘˘صسر˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
كلذ˘˘ك م˘˘تو اذ˘˘ه ،ةد˘˘كي˘˘˘كصس
51 هرمع قهارم ةثج لاصشتنا
ة˘كر˘ب ي˘ف قر˘غ ا˘مد˘ع˘ب ة˘ن˘˘صس
ةيرق ىمصسملا ناكملاب ةيئام
ي˘ف بو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘ب ى˘ط˘ع˘˘م˘˘لا

ليوحت مت نيأا ،ةديعصس ةيلو
ظ˘ف˘ح ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلا
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لا

زاهج ضصخي ا˘م˘ي˘فو.ةيلحملا
دامخإا مت دقف ،قئارحلا ةحفاكم
يف اقيرح34 اهنم ،اقيرح29
ي˘ف ا˘ق˘ير˘˘ح12 ،تا˘با˘˘غ˘˘لا
ضسم ا˘ق˘˘ير˘˘ح51 ،لا˘˘˘˘˘غدألا

اقيرح61و ،ضشارحأاو ضشئاصشح
ةيعارز ل˘ي˘صصا˘ح˘م ى˘ل˘ع ى˘تأا

قئارحلا هذ˘ه تدأاو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘حا˘˘صسم فÓ˘˘تإا ى˘˘لإا

ج˘ي˘صسن˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه9482
اراتكه5771 اهني˘ب ،ي˘با˘غ˘لا

نم اراتكه136 ،تاباغلا نم
ن˘م ارا˘ت˘كه344 ،لا˘˘˘غدألا
ةمزح0121 اذكو ضشئاصشحلا
ةرجصش5001 اذ˘˘˘كو ،ن˘˘˘ب˘˘˘ت
.ةقورحم ةرمثم

01 ي˘فو˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
833 بي˘˘˘˘صصأاو ،ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا

ءار˘ج ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘مو
تل˘ج˘صس ،رور˘م ثدا˘˘ح162
نطولا نم تايلو ةدع ربع
.ةريخألا ةعاصس84ـلا لÓخ

تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ضصو˘˘صصخ˘˘بو
راصشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا

تما˘˘ق ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
لÓخ ةيندملا ةيامحلا تادحو
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا ضسفن
ةيلمع201 ـب ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘لا
08) ةيلو52 ربع ةيصسيصسحت
امك ،نينطاوملا ةدئافل (ةيدلب
ميقعت ةيلمع022ـب مايقلا مت

نم ،(ةيدلب09) ةيلو03 ربع
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘˘صشن˘˘م
ةينكصسلا تاعمجملا ةصصاخو
تصصصصخو ،عراو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
نيتيلم˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘˘م˘˘ح نو˘˘ع068
ةرايصس611و ،بترلا فلتخمب
،ةنحاصش831و فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسإا
ةز˘ه˘جأا ع˘صضو ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
نكامأا42 ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘˘مأا
ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
8ـب ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا

يز˘ي˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا ،ي˘ه تا˘يلو
،نار˘˘˘هو ،م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ،وزو
اذ˘كو ،ضسادر˘مو˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
.يداولاو ةبانع

ب.نيرصسن

ةئاملاب7.21 هردق عافتراب
9102 نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم
فلأا84 نم رثكأا ةلاحإا
ةبقارم راطإا يف فلم
ىلع ضشغلا عمقو ةيعؤنلا
0202 ةيادب ةلادعلا
ىلع فلم فلأا84 ةلاحإا مت
تاعزانملا راطإا يف ،ةلادعلا
ةيداصصتق’ا ةباقرلاب ةصصاخلا

يصسادصسلا لÓخ ،سشغلا عمقو
،ةيراجلا ةنصسلا نم لوأ’ا

ةئاملاب7.21 هتبصسن عافتراب
نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم
ةرازول نايب عجرأا.9102
تافلملا ددع عافترا ،ةراجتلا
لÓخ ءاصضقلا ىلع تليحأا يتلا
ماعلا نم لوأ’ا يصسادصسلا
ةرتفلا سسفنب ةنراقم يراجلا

فيثكتو زيزعت ىلإا9102 نم
ناوعأ’ا فرط نم ةباقرلا

عم تنمازت ةرتفلا نأاو اميصس’
.«انوروك» ءابو راصشتنا

ريزولا حلاصصم ةليصصح بصسحو
ماكحأ’ا ددع ناف ،قيزر
غلب ،ةرداصصلا ةيئاصضقلا

ةبصسنب يأا امكح330.61
عومجم نم ةئاملاب73.33
ةلوحملا ةيئاصضقلا تاعباتملا
’امجإا تغلب يتلاو ةلادعلل
ةميق تغلبو ،افلم640.84
:ةرداصصلا تامارغلا

.جد33.502.723.845.1
تافلملا ةيوصست سصوصصخبو
ديدصست راطإا يف يصضارتلاب
تÓماعملاب ةصصاخلا تامارغلا
ددع غلب دقف ،ةيراجتلا
ةيوصستلل ةحرتقملا تافلملا

486.9 ةغيصصلا هذه قيرط نع
ةيلامجإا تامارغ ةميقب افلم
ةيراجتلا تÓماعملا سصخت
جد75.616.533.696 ـب ردقت

.ةراجتلا ةرازو ةليصصح بصسح
تمت يتلا تافلملا ددع غلبو
ام افلم729.4 ايلعف اهتيوصست
نم ةئاملاب88.05 ةبصسن لثمي
ةحرتقملا تافلملا عومجم
تغلب اميف ،يصضارتلاب ةيوصستلل

يتلا ةلماعملا تامارغ ةميق
اهتيوصست تمت
.جد51.162.510.302

خ.ةيمصسن
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دمح لاتصش افيإا ةياكح يوري ديدج باتك

ع˘م ن˘ماز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص
ن˘˘ي˘˘ع˘˘برألاو ة˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا
اف˘يإا» با˘ت˘ك ر˘ت˘عز˘لا ل˘ت ةرز˘ج˘م˘ل
،«لتلا رداغت مل ةيممأا ‐دمح لاتصش
يما˘ح˘م˘لا ذا˘ت˘صسألا ه˘ل مد˘قو هد˘عأا

ي˘ف با˘ت˘كلا ع˘ق˘يو ،يدا˘ّب˘ع ن˘صسح
ع˘ط˘ق˘لا ن˘م ة˘ح˘˘ف˘˘صص ة˘˘ئ˘˘م دود˘˘ح
نانفلا اينف هيلع فرصشأا .طصسوتملا
،ي˘ج˘برو˘صش ر˘فا˘ظ ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

م˘˘ي˘˘م˘˘صصت˘˘ل˘˘ل د˘˘˘ج˘˘˘م راد بحا˘˘˘صص
بتاكلا هررحو ه˘ع˘جارو ،نو˘ن˘ف˘لاو
.دمحم جح ضسارف
ةدا˘ه˘صش ن˘م با˘ت˘كلا ةدا˘م ف˘لأا˘˘ت˘˘ت

ةرزج˘م˘لا لو˘ح د˘م˘ح لا˘ت˘صش ا˘ف˘يإل
نم رصشع يناثلا يف تعقو يتلا
ميخم تفدهتصساو6791 ماع بآا
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م تف˘ل˘خو ر˘ت˘عز˘لا ل˘˘ت
،ىحرجلا ريغ ةيحصض فلآا ةثÓث
ن˘ع ا˘ه˘تدا˘ه˘صش ي˘ف ا˘ف˘يإا تثد˘ح˘تو
ي˘ف ي˘هو ،د˘يو˘صسلا ن˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر
نانب˘ل ى˘لإا ،ا˘هر˘م˘ع ن˘م ن˘ير˘صشع˘لا
ىد˘˘حإا ي˘˘ف ة˘˘صضر˘˘م˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
ةعباتلا ةينيطصسلفلا تايفصشتصسملا
نع تثدحت امك .ةيبعصشلا ةهبجلل

ميخملا ي˘ف تراد ي˘ت˘لا ة˘كر˘ع˘م˘لا
ف˘صسو˘ي ا˘ه˘جوز دا˘ه˘˘صشت˘˘صسا ن˘˘عو
افيإا عباتتو ،هتلئاع ريصصمو دمح
ببصست يتلا ةرزجملا ةصصق درصس
اهنادقفو اهعارذ رتب يف فصصقلا

اهنين˘ج طا˘ق˘صسإاو ا˘ه˘ي˘ل˘جر ىد˘حإل
ا˘ف˘يإا ا˘ه˘يور˘ت باذ˘ع˘لا ن˘م ة˘ل˘˘حر..
لح ام ىلع نايع دهاصش اهفصصوب
نم ريثكلاب ضصغت ،هلهأاو ميخملاب
  .ليصصافتلاو ثادحألا

ةلاصسر ىلع باتكلا لمتصشا امك
رو˘ت˘صسن ا˘ه˘جوزو ا˘˘ف˘˘يإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ث˘˘ع˘˘ب
،هتجوزو يدابع ن˘صسح ي˘ما˘ح˘م˘ل˘ل
لÓخ امهرعاصشم نع اهيف ناربعي
،8102 ماع نيطصسلف ىلإا امهتلحر
ةصصاخ تايلاعف يف اكراصش ثيح
يف ناثد˘ح˘ت˘يو ،ةرز˘ج˘م˘لا ىر˘كذ˘ب
اهوراز يتلا نكامألا نع ةلاصسرلا
نيذلا ضصاخ˘صشألاو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف
.مهب ايقتلا
دقف باتكلا نم ثلاثلا مصسقلا امأا

يدا˘ب˘ع ن˘˘صسح هد˘˘ع˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ج
تبتك يتلا تاباتكلا نم ةعومجم
رصشن داعأاف ،رتعزلا لت ةرزجم لوح

يقارع فصسوي رو˘ت˘كد˘لا ه˘ب˘ت˘ك ا˘م
لت نم بيبط تايموي» هباتك يف
ىلع «ريبكلا موجهلا» نع «رتعزلا
يبعكلا ماصسب باتك نمو ،ميخملا
تبثي «بييغتلا مواقي رتعزلا لت»
ة˘يد˘يو˘صسلا» ناو˘ن˘ع˘ب ا˘صصن يدا˘ب˘ع
يف ،«ةيممأا ةماقب ءافو :لاتصش افيإا

دبع روتكدلا باتك نم راتخي نيح
ا˘ف˘˘يإا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م» يد˘˘ب˘˘ل˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا

ن˘م «ف˘صسو˘ي ا˘ه˘جوز دا˘ه˘صشت˘˘صساو
لت عم يتياكح» ـب نونعملا هباتك
يف بح» ناو˘ن˘ع تح˘تو ،«ر˘ت˘عز˘لا

جاحلا ديرغت بتكت «برحلا نمز
افيإا ةقÓع نع هيف تثدحت اصصن
م˘صسق˘لا اذ˘ه ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو .ف˘˘صسو˘˘ي˘˘ب
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘عا˘صشلا ةد˘˘ي˘˘صصق˘˘ب
يتلا «يفك عطقأا» وصسيصسب نيعم
باتكلا متخيو.6791 ماع اهبتك
ةيديوصسلا ةطصشانلل روصص موبلأاب
كل˘ت ق˘˘ثو˘˘تو ،د˘˘م˘˘ح لا˘˘ت˘˘صش ا˘˘ف˘˘يإا
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ى˘لإا ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر رو˘˘صصلا

لÓهلا تايلاع˘ف ي˘ف ا˘ه˘ت˘كرا˘صشمو
ا˘ه˘ترا˘يزو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ر˘˘م˘˘حألا
.ةينيطصسلفلا ندملل
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ةيباختن’ا بمارت حلاصصمل مصضلا نع ىلختت لÓتح’ا ةمؤكح

˘مÓ˘˘عا ل˘˘ئا˘˘صسو تعرا˘˘صست تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
اهلÓخ حملا اهلوادت ىلع ةيليئارصسإاو ةيكيرما

نيماينب يليئارصسإلا لÓتحلا ةموكح ضسيئر
بمرت دلانود يكريمألا ضسيئرلا نأا ىلإا وهاينتن
يف يليئارصسإلا مصضلا ططخم معد نع عجارت
ملصس يف ضسيل كلذ نأاو ةلتحملا ةيبرغلا ةفصضلا
تقولا يف ةصصاخو هريبعت دح ىلع هتايولوأا
ذنم ا˘ح˘صضاو نا˘ك ه˘نإا) و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن لا˘قو ن˘هار˘لا
ىلع انتدايصس ضضرف نم نكمتن نل اننأا ةيادبلا

ة˘ق˘فاو˘م نود ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ف˘صضلا ي˘ف ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘كن م˘ل و˘ل ة˘ي˘كر˘˘ي˘˘مأا
ذنم ةوطخلا هذه ىلع تمدقأا تنك ةيكريمألا
دق نورخآا ةموكح ءاصسؤور ناكلو ةليوط ةرتف
.(كلذ اولعف
تأادب وهانيتن لاما نا ودبي ام بصسح ىلعو
ضسيئرلا نا ثيح يكيرملا قزأاملا ماما مطحتت
دعت ملو ىرخأا ءايصشأاب ايلاح لوغصشم بمارت
ءابو ههجاوي وهف هتامامتها ملصس يف ةلأاصسملا
يذلا يبعصشلا بصضغلا يلا ةفاصضإلاب انوروكلا
ةيكيرملا تاباخت˘نلا ي˘ف ه˘حا˘ج˘ن دد˘ه˘ي تا˘ب

ة˘مو˘كح نا˘ب ا˘ما˘م˘ت ح˘صضاو˘˘لا ن˘˘مو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
معدو ةيكيرملا فلاح˘ت˘لا تل˘غ˘ت˘صسا لÓ˘ت˘حلا
ف˘لا˘ح˘ت˘لا اذ˘ه ر˘ي˘ج˘ت ي˘ف ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘صسل بمار˘˘ت
ناو ةيرامعتصسلا لÓتحلا تاططخم حلاصصل
لÓت˘حلا ة˘مو˘كح ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا

نم ةقلط˘م ة˘يا˘عر˘بو ع˘ي˘ج˘صشت˘بو م˘عد˘ب تنا˘ك
لÓتحلا تاطلصس ناو هترادإاو بمارت ةموكح
دقو يكيرملا فارتعلاو معدلا اذه تلغتصسا
نمو اهيلإا ةرافصسلا لقنو ضسدقلا مصضب تحجن
ىلع لÓتحلا ةدايصسب يكيرملا فارتعلا مث
فرتعتل فلاحتلا اذ˘ه تل˘غ˘ت˘صسا ا˘م˘ك نلو˘ج˘لا
تانطوتصسملا ىلع لÓتحلا ةدايصسب ايكيرما
ضضهانم لمع يف ةلت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا˘ب
.يلودلا نوناقلل
لÓتحلا ةلود لبق نم ناودعلا ةلصصاوم نإا

مصضلاو عصسوتلا ىلع مئاقلا اهعورصشم ذفنتو
م˘غر ضضرلا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ع˘فو ج˘ه˘ن˘˘م˘˘م ل˘˘كصشب
كلذو اهمجل يف لصشف يذلا يلودلا ضضفرلا

ريهطتلاو راصصحلا تاصسايصس خيصسرت لÓخ نم
يف اصصو˘صصخو ير˘صسق˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘ت˘لاو ي˘قر˘ع˘لا

ربع زوجلا يداوو ةيوصسيعلاو ناولصس تادلب
تامهادملاو لزا˘ن˘م˘لا مد˘ه تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت
ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ي˘˘صضارألا ة˘˘قر˘˘صسو تلا˘˘ق˘˘ت˘˘علاو
ىلع ةينبم قاطنلا ةعصساو ةيناطيتصسا عيراصشم
ناو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘م فلآلا د˘˘˘ير˘˘˘صشت
اهحنمو لÓتحلا ةلود نيكمت يف رارمتصسلا
اهدي قÓطإا ىلا يدؤوي ةيئانثتصسلاو ةناصصحلا

ينيطصسلفلا انبعصشل اهصشطبو اهملظ ةلصصاومو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ناود˘ع ي˘ف ا˘مد˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘صضمو لز˘˘عألا
.ةينوناقلا هتموظنمو يلودلا عمتجملا

لÓخ نم لÓتحلا ةموكح تصصرح يلاتلابو
عم ةيصسامولبدلا اهتقÓعو ةيجتارتصسلا اهتطخ
تلمعو ايكيرما نم ةموعدملا لودلا ضضعب

ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا تاو˘ن˘صس ثÓ˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ
مÓصسلا ةطخ عصضول هترادإاو بمارت ضسيئرلا
ةديحولا ةطخلا اهنأا اودقتعا نيذلاو ةيكريمألا
مت ثيح لÓتحلا ةموكح حلاصصم نمصضت يتلا
ةقفصص ىمصسي ام نÓعإل قبصسملا طيطختلا
ف˘ن˘ع˘لا ة˘ماود ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لا˘˘خدإاو نر˘˘ق˘˘لا

ينيطصسلفلا بع˘صشلا ى˘ل˘ع ناود˘ع˘لا ع˘ي˘ج˘صشتو

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا هرو˘˘صصب لÓ˘˘ت˘˘حلا جا˘˘ت˘˘نا ةدا˘˘عإاو
يتلا مصضلا تاططخم ىمصسي ام عم بكاوتيل
بع˘˘صشلا ا˘˘ه˘˘ل ىد˘˘صصت˘˘يو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘صضفر˘˘ي
ملاعلا يف رارحلا عيمجو هتدايقو ينيطصسلفلا
ضضعب اهتذختا يتلا تاوطخلا كلت نإا.عمجا
ي˘م˘لا˘ع˘˘لا عا˘˘م˘˘جلا اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘بورولا لود˘˘لا
ضضفار˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ة˘صسا˘ي˘صسل ضضها˘ن˘م˘˘لا
ةيكيرملا نرقلا ةقف˘صصو م˘صضلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل
فقوملا ريو˘ط˘ت˘ل ة˘م˘ه˘م ل˘م˘ع ةد˘عا˘ق ل˘كصشي
ىلع هرابجإاو لÓتحÓل يدصصتلا يف يلودلا
ة˘ير˘مآا˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا
لصصف ىلا يدؤوتصس يتلا ريطخلا ةيناطيتصسلا
لصصفو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م ن˘ع ضسد˘ق˘لا

ضضرفو اهبونج ن˘ع ا˘ه˘لا˘م˘صشو ة˘ف˘صضلا ط˘صسو
ةصصرف ةيأا ضضيوقتو ىربكلا ضسدقلا عورصشم
ًايفارغج ة˘ل˘صصاو˘ت˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ة˘لود ة˘ما˘قإل
بلاطم يلودلا عمتج˘م˘لا نا˘ف ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘با˘قو
عم نأاصشلا اذهب ةيلمع تاوطخ ذاختا ةرورصضب

ةرورصضو عقاولا ضضرا ىلع اهقيبطت نامصض
.ينيطصسلفلا بعصشلل ةيلودلا ةيامحلا ريفوت
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مهتيامحو نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا قؤقح نع «اًيلود عافدلا»

ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس ل˘˘صصاو˘˘ت
فار˘˘صشلا لÓ˘˘خ ن˘˘م ىر˘˘˘صسلا فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسل
ةيليئارصسلا تارباخملا ةزهجا لبق نم رصشابملا
ثيح ،ةماعلا نو˘ج˘صسلا ة˘ير˘يد˘مو تي˘ب ن˘ي˘صشلا
قحب ةيفصسعتلا تاءارجلا نم ةلصسلصسب موقت
ىلإا لقنلاو لزعلا تايلمع لÓخ نم ىرصسلا
ة˘فا˘ك ن˘م بل˘ط˘ت˘ي ا˘م ؛ة˘يدار˘ف˘˘نلا ن˘˘يزا˘˘نز˘˘لا
بيلصصلاو ةيقوقحلاو ةي˘نا˘صسنإلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ىلع مهتيصضق ليعفتو لجاعلا لخدتلا رمحألا
نم مهقوقح نع عافدلا ربع يلودلا ىوتصسملا
ةبلاطملاو نييلودلا نيماحملا نم قيرف لبق
ىمادقلا ىرصسألا عيمج نع جارفإلا ةرورصضب
او˘تا˘ب ن˘يذ˘لاو م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘صسلا را˘˘ب˘˘ك ة˘˘صصا˘˘خو
تاصسرامم ةجي˘ت˘ن ي˘م˘ت˘ح˘لا ل˘ت˘ق˘لا نو˘ه˘جاو˘ي
جÓعلا ميدقت مدعو مهقحب ةيجمهلا لÓتحلا
.مهل بصسانملا
نوصضرعتي لÓتحلا نوجصس يف ىرصسلا نإا
موقتو مهب ليكنتلاو تابوقعلا نم ةلصسلصسل
فورظو مهتيرح مه˘ب˘ل˘صسب لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘صس
ةليوط تاونصس اوصضما مهو ،ةماركب ضشيعلا

قÓ˘طا نا˘م˘صضو ة˘ير˘ح˘ب ضشي˘ع˘لا م˘ه˘ق˘ح ن˘مو

نوقحتصسي مهف ؛ققحملا مهتوم لبق مهحارصس
فلت˘خ˘م ع˘م ل˘م˘ع˘لاو م˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لاو ةا˘ي˘ح˘لا
اهئاقبإاو مهتيصضق ةراثإل ةيلودلا تاصسصسؤوملا
،ي˘لود˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق
تاصسصسؤوم ةفاك نم يروفلا لخدتلا ةرورصضو
ةلصسلصس فقو هاجتاب طغصضلل ناصسنإلا قوقح
يتلا ةيباهرإلاو ة˘ي˘نا˘صسنلا ر˘ي˘غ تا˘صسرا˘م˘م˘لا
ةباج˘ت˘صسلا ة˘ي˘م˘ها ع˘م ىر˘صسلا ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي
.ةلداعلا بلاطملا هذهل ةيلودلا
ةيباهرإلاو ةيناصسنلا ريغ تاصسرامملا كلت نإا

لÓتحلا تاطلصس اه˘صسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لاو
لÓتحلا نوجصس يف ىرصسلا قحب يركصسعلا

تا˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘برا˘ح˘مو م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘ق˘حÓ˘مو
ةقحÓمو ىرصسلا قوقح نع عافدلاب ةينعملا
ةيلاملا تاباصسحلا قÓغا ىلع اهرابجإاو كونبلا
تÓيوحت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىر˘صسلا ى˘ق˘ل˘ت˘ي ي˘ت˘لا

نونكمتي اهبجومب يتلاو مهتاصصصصخمل ةيلام
ةيصساصسا تاجايت˘حا ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ي ا˘م ءار˘صش ن˘م
فرعي ام لÓخ نم مهل مدقملا ماعطلا نيصسحتل
ضصصصخملا ناكملا نجصسلا لخاد˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘كلا˘ب
ريصسلا لاوما نم ةيئاذغلا داوملا ضضعب ءارصشل

ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لا كل˘ت˘˘ف ،ه˘˘صسف˘˘ن
ريغو ةيجمه لامعإاو تاصسرامم دعت لÓتحلا

ىلع لÓتحلا ةموكح اهنصشت يتلاو ةقوبصسم
ة˘ي˘نا˘صسنإلاو ة˘ي˘لا˘صضن˘لا م˘ه˘ت˘˘نا˘˘كمو ىر˘˘صسألا

ىعرت يتلا مهتاصسصسؤوم قحب كلذكو ةينطولاو
ةئيه يهو مهتÓئاع نوؤوصشو مهنوؤوصش ةفاك
ضضعب ةبلاطم ناو ،نيررحملاو ىرصسألا نوؤوصش
ضشيج ريزو يليئارصسلا تصسينكلا يف ءاصضعأا
نوؤوصش ةئي˘ه نÓ˘عإا˘ب ضست˘نا˘غ ي˘ن˘ي˘ب لÓ˘ت˘حلا
د˘ع˘ي ة˘ي˘با˘هرا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘˘صسألا
همئارجو لÓتحلا ةيجمه ىلع ةيلمع ةيطغت
.ىرصسلا قحب ةيفصسعتلا هتاصسراممو
˘مو˘ق˘يو با˘هرلا ى˘عر˘ي يذ˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا نإا
دقحلا لاكصشأا لكب ىرصسألا  ىلع موجهلاب
تقا˘ف ثي˘˘ح ع˘˘م˘˘ق˘˘لاو مار˘˘جإلاو فر˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ن˘م ير˘صشب˘لا ل˘ق˘ع˘لا تارو˘صصت ه˘تا˘صسرا˘م˘˘م
لÓخ نم ىرصسلا قحب ةجهنمم عمق بيلاصسا
ةناهإلاو بيذعتلاو عمقلا تايلمع رارمتصسا
ىرصسلا قوقحو ةمارك فادهتصساو ةيمويلا

.ةيليئارصسلا تÓقتعملا لخاد يف رصشبك
مهتصسصسؤو˘مو ىر˘صسألا ة˘ي˘صضق˘ب ضسا˘صسم˘لا نإا

نلو اصضوفرم ارما دعي مهتمدخل تدجو يتلا
ن˘م فر˘ظ يأا تح˘ت م˘˘ه˘˘ب ضسا˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ن
ةيجمه نع ربعي ايعمق Óمع دعيو فورظلا
ةيصضق يه ىرصسلا ةيصضق ىقبتصسو لتحملا

ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘صضنو ة˘لدا˘ع
لا ىر˘˘صسأÓ˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي لو ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا
نم ةيقيقح ةكرعم نوصضوخي مهف ؛راصصتنلا
بلطتيو ينيط˘صسل˘ف˘لا دو˘جو˘لاو ءا˘ق˘ب˘لا ل˘جا
يلود˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ي˘صضق ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ديدنتلاو م˘ه˘قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘حو م˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لاو
؛مه˘ق˘ح˘ب ةر˘م˘ت˘صسم˘لا لÓ˘ت˘حلا تا˘صسرا˘م˘م˘ب
هتاصسراممو لÓتحلا وه ربكلا ضضرحملاف
نم بلطتي ةمظن˘م ة˘ي˘با˘هرا تا˘صسرا˘م˘م ي˘ه
حتفل لخدتلا لب اهب ديدنتلا يلودلا عمتجملا
مهميدقتو اهيبكترم ةقحÓمل يلود قيقحت
مهتفصصب ةي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ي˘لا

هذه ىلع مهتمكاحم بجوتصسي برح يمرجم
بع˘صشلا ق˘ح˘ب ا˘ه˘با˘كترا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘˘لا
ةيرحلا لجا نم هلاصضنو هقوقحو ينيطصسلفلا

ةينيطصسلفلا هتلود ةما˘قإاو ر˘ي˘صصم˘لا ر˘ير˘ق˘تو
.ةلقتصسملا
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يئابرهك دومع نم برقلاب نصسحل يلوم دلوأا رصصقب ةيئام كرب دوجو
ةيواز ةرئادب جاحلا د’وأا رصصق ناكصس

ةيمنتلاب نؤبلاطي راردأا ةي’و هتنك
د ’وأأ ر˘˘˘سصق نا˘˘˘كسس ج˘˘˘ت˘˘˘حأ
ه˘ت˘ن˘ك ة˘˘يوأز ةر˘˘ئأد˘˘ب جا˘˘ح˘˘لأ

ةيمنتلاب نيبلاطم ،رأردأأ ةي’و
ة˘يدا˘سصت˘ق’أو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ
نوكراسشملأ ددرو ،ةقطن˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’أ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف
˘ما˘مأأ تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘ل˘˘سسلأ
ط˘سسو˘˘ب ة˘˘ت˘˘ن˘˘ك ة˘˘يوأز ةر˘˘ئأد
يتلأ تأراعسشلأ ديدع ،ةنيدملأ
بلاطملأ نم ة˘ل˘م˘ج تن˘م˘سضت
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ع˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لأ تأذ
ن˘˘م˘˘سضي ا˘˘م˘˘ب يدا˘˘سصت˘˘˘ق’أو
ةسشي˘ع˘م˘لأ فور˘ظ˘لأ ن˘ي˘سسح˘ت
نيددنم ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب نا˘كسسل˘ل
ي˘ف ن˘يز˘كر˘مو صشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع بلا˘ط˘م˘لأ
صسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ
ةسصاخو ،ةيمنت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ام ىلع ةقل˘ع˘ت˘م˘لأ كل˘ت ا˘ه˘ن˘م
،ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘سس
يف لوأ’أ لوؤوسسملأ نيدسشانم
ي˘سصق˘تو ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ئأد˘˘لأ
ن˘م ثد˘ح˘ي ا˘م˘ي˘ف ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لأ
نيددهم ةقطنم˘لا˘ب تأزوا˘ج˘ت
ى˘لإأ كلذ ع˘فرو د˘ي˘ع˘˘سصت˘˘لا˘˘ب
يف رظنلأ متي مل أذإأ ةي’ولأ

          .Óجاع مهبلاطم
صضعب تركذ ،رخآأ قايسس يفو
ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب دو˘جو ردا˘˘سصم˘˘لأ
ن˘سسح˘ل ي’و˘م د’وأأ ر˘˘سصق˘˘ب
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ل˘ي˘غو˘ن˘ف ةر˘˘ئأد˘˘ب

دق يذلأ رمأ’أ ،يئابرهك دومع
نا˘كسس ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي
لا˘ف˘طأ’أ ة˘سصا˘خو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لأ

يكتسشي ردسصملأ لاقو ،مهنم

بذبذتو باي˘غ ن˘م ة˘ن˘كا˘سسلأ
ام يذلأ رسصقلاب برسشلأ هايم
اياق˘ب م˘كأر˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ئ˘ت˘ف
ةر˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ن˘˘كل لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’أ
د˘ع˘ب˘ت ’ ثي˘ح ،ر˘ط˘خأأ ر˘مأ’ا˘ف
دومعلأ نع ةيئاملأ ةكربلأ هذه
ع˘˘سضب ىو˘˘سس ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلأ
ل˘كسشي د˘ق ا˘م تأر˘ت˘م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
ةنكاسسلأو ةرام˘لأ ى˘ل˘عً أر˘ط˘خ
لقان ءاملأ نأأ انملع أذإأ ةسصاخ
لءا˘˘سستو ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ج
لوؤوسسملأ نم  انه نونطأوملأ

˘مأأ ها˘ي˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ا˘˘ن˘˘ه
امك ؟ةيدلبلأ مأأ يرلأ ةعطاقم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع رد˘˘˘سصم˘˘˘لأ تأذ ر˘˘˘كذ

دوجو كوب صسيفلا˘ب ه˘ت˘ح˘ف˘سص
د˘ي˘سشر˘ب ر˘سصق˘ب ة˘ي˘ئا˘م ة˘كر˘˘ب
لظلأ قطانم ىدحإأ نم Óئاق
ن˘˘م ر˘˘ج˘˘˘ح ى˘˘˘مر˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو
رسصقب نييلحملأ ني˘لوؤو˘سسم˘لأ
ةيئام ةكرب ليغون˘ف˘ب د˘ي˘سشر˘ب
ة˘كر˘ب˘لأ هذ˘ه ،ةر˘ب˘ق˘م˘لأ تح˘˘ت
تعِسضُو اهنأأ اهب راملل ُلsيَخُي

نأأ ثيح ناكملأ نييزتل أدمع
.ةتبلأ فجي داكي ’ اهب ءاملأ

ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت و˘˘˘ه ل˘˘˘ه لأا˘˘˘˘سستو
نيعأأ نع تباغ له ؟راتهتسسأو
؟اهب أوغلبي مل مأأ نيلوؤوسسملأ

نيلوؤوسسملأ ىلع ىقبيو أذه
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لأ دود˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ك
ذا˘خ˘تأ ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘˘م˘˘لأ
ءاسضقلل ةبولط˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ

ةسصا˘خو صصئا˘ق˘ن˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع
ىلع أرطخ اهنم لكسشت يتلأ

    .نطأوملأ ةايح
نمحرلادبع ‘اولب

ةزجنم2109 لصصأا نم
ةملاڤب ةيصسيطانغم حÓف ةقاطب0046 نم رثكأا عيزؤت

يت˘لأ ةر˘ي˘ب˘كلأ ة˘ي˘م˘هأÓ˘ل أر˘ظ˘ن
ةحÓفلأ عاطقل ةلود˘لأ ا˘ه˘ي˘لو˘ت
ن˘˘ع ءبع˘˘لأ ع˘˘˘فر ل˘˘˘جأ ن˘˘˘مو
عا˘ط˘ق˘لا˘ب صضو˘ه˘ن˘لأو حÓ˘ف˘˘لأ
تاقورحملأ نع Óيدب نوكيل
،ة˘ب˘ع˘سصلأ ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ بل˘˘ج ي˘˘ف
ةي’ول ةيحÓفلأ ةفرغلأ تملسس
3046 ن˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
نم ةيسسيطا˘ن˘غ˘م حÓ˘ف ة˘قا˘ط˘ب
ذنم أذهو ،ةزجنم2109 لسصأأ
ةنسس رخأوأأ ةيلمعلأ يف عورسشلأ

ةينهم ةقاطب793 اهنم ،4102
ةيلاحلأ ةنسسلأ ع˘ل˘ط˘م ا˘ه˘ن˘م م˘ت
رهسش نم حتافلأ ذنم يأأ0202
رهسش ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإأ ي˘ف˘نا˘ج
ةنراقمكو ،مرسصن˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ة˘ن˘سسلأ ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ صسف˘˘ن ن˘˘م
ميل˘سست م˘ت9102 ةيسضقن˘م˘لأ
حÓف ةقا˘ط˘ب052 ن˘˘ع د˘˘˘يزأأ

ةقاطبلأ .اهباحسصأ’ ةيسسيطانغم
يوتحت يتلأو حÓفلل ةينهملأ

تأزا˘ي˘ت˘م’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘ل˘ع
فرعتلأ ة˘ي˘نا˘كمإأ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
ةسصاخلأ تامولعملأ ةفاك ىلع
تاطاسشنلأ فل˘ت˘خ˘مو حÓ˘ف˘لا˘ب
ثيح ،ريخأ’أ أذه اهب موقي يتلأ
زفأوح˘لأ د˘حأأ ةأدأ’أ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ةيرئأزجلأ ةلودلأ اهت˘مد˘ق ي˘ت˘لأ

تأونسس5 ةدمل ةحلاسص يهو
نمو  ،ةنسس لك اهديدجت متيو
نم ديفتسسي نأأ نكمي اهلÓخ
يت˘لأو م˘عد˘لأ ج˘مأر˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيمنتلأو ةحÓفلأ ةرأزو اهترقأأ
ةقاطبلأ هذه ربتعت امك ةيفيرلأ

ىلع ،مظ˘ن˘م ي˘ن˘ه˘م فأر˘ت˘عا˘ك
0641 ميلسست مت لسصتم ديعسص
تقولأ ةياغ ىلإأ يبرم ةقاطب
ةسصاخ ةقاطب284 اهنم نهأرلأ
ةقاطب923و ،را˘ق˘بأ’أ ي˘ي˘بر˘م˘ب

يف  ،مانغأ’أ  ييبرمب ةسصاخ
تاقاطبلأ ددع غلب يذلأ تقولأ
نجأودلأ يبرم ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م˘لأ

ةقا˘ط˘ب ي˘بر˘مو ،ة˘قا˘ط˘ب234
هذه ربتعتو،ةقاطب712 لحنلأ
يتلأ زفأوحلأ ىدحإأ نم ةأدأ’أ
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل
ج˘مأر˘ب ة˘فا˘˘ك ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’أ
ةد˘˘م˘˘˘سسأ’أو روذ˘˘˘ب˘˘˘لأ م˘˘˘عد˘˘˘لأ

عأونأأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تÓ˘ت˘سشلأو
فر˘˘ط ن˘˘م مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘عد˘˘˘لأ
ةئفلأ هذهل ةيحÓفلأ حلاسصملأ
يف أري˘ث˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ي˘ت˘لأ
ينطولأ دا˘سصت˘ق’ا˘ب صضو˘ه˘ن˘لأ

،نهأرلأ عسضولأ لظ يف ةسصاخ
ر˘ي˘خأ’أ ي˘ف ا˘عد ة˘فر˘غ˘لأ ر˘يد˘م
أومل˘ت˘سسي م˘ل ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
ة˘ي˘سسي˘طا˘ن˘غ˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
لامكتسس’ ةفرغلأ نم برقتلاب
ةقاطبلأ هذه ربتعت امك ،مهتافلم
ردج˘ت .م˘ظ˘ن˘م ي˘ن˘ه˘م فأر˘ت˘عأ
ةيحÓفلأ ةفرغلأ نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ
نع قوفي ام يسصحت ةي’ولل
اطرخنم احÓف353و فلأأ51
مهنيب نم ،يحÓفلأ لجسسلأ يف
ىلع نوزوح˘ي549 ف˘لأأ41
.ةينهم ةقاطب

م دوعصسم

تايواحلا ريفوت عم يئاوصشعلا يمرلا طاقن ءاغلإاب اوبلاط

نؤثيغتصسي ناكصسلاو ةمامقلا يف قرغي ةصسبتب مامإ’ا عارذ يح
ةيعصضولل ةجيتن ،نيديدصشلا مهرمذتو مهئايتصسا نع ةصسبت ةنيدمب مامإلا عارذ يح ناكصس نم تارصشعلا رsبع

ةلباقملا تانكصسلا مامأا اصصوصصخ ايقيقح اروكيد عنصصت تايافنلا تتاب امدعب ،يبعصشلا مهيح اهل لآا يتلا ةيرزملا
،نونطاقلا اهنم زئمصشا يتلا ةهيركلا حئاورلا راصشتناو ةرارحلا تاجرد عافترإا لظ يف ،ةيديدحلا ةكصسلا قيرطل

.شسومانلاو تارصشحلل ريبكلا راصشتنلا نع Óصضف

:يصشمارد نيمألا دمحم ترايت يلاو
لظلا قطانم ىلإا اهليؤحت مت تاؤنصس ذنم قلطنت مل يتلا عيراصشملا

فلم نأأ ،ترايت ةي’و يلأو لاق
هل ةيولوأأ ربت˘ع˘ي ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م
ل˘˘ك ة˘˘لأزإأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘˘سسو
نا˘كسس ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب قرأو˘ف˘لأ
نم عي˘م˘ج˘لأ ن˘ي˘كم˘تو ة˘ي’و˘لأ
وأأ ند˘م˘لأ ي˘ف ءأو˘سس ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ف˘سشكو .ر˘˘سشأد˘˘م˘˘لأ وأأ ىر˘˘ق˘˘لأ

يذ˘لأ  ي˘سشمأرد ن˘ي˘مأأ د˘˘م˘˘ح˘˘م
هلمع فنأاتسسأو هتيفاع داعتسسأ
ةغلب صضرملأ نم اموي52 دعب
هماهم ةرسشابم ذنم هنأأ ماقرأ’أ
يف عرسش يسضاملأ يرفيف رهسش
ة˘ي’و˘ب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘˘م ءا˘˘سصحإأ
ةقطنم785 تغلب يتلأ ترايت
متو ن˘كا˘سس ف˘لأ651 اهنطق˘ي
اعورسشم2102 ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصحأ
ة˘بو˘ع˘سصل أر˘ظ˘نو م˘˘ه˘˘تد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ليوح˘ت رر˘ق ل˘يو˘م˘ت˘لأ ردا˘سصم
قلطنت مل يتلأ عيراسشملأ عيمج

ى˘لأ ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو تأو˘ن˘سس ذ˘ن˘م
773 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
رايلم996 ةف˘ل˘كت˘ب ا˘عور˘سشم
،ايلعف اهيف قÓطن’أ مت ميتنسس
م˘˘ت ا˘˘عور˘˘˘سشم001 ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
مغر يسسايق فرظ يف اهمÓتسسأ
راسشتنأ ةجيتن ةبعسصلأ فورظلأ

تدافت˘سسأ ي˘ت˘لأ ا˘نورو˘كلأ ءا˘بو
اه˘ن˘م ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م97 ا˘ه˘ن˘م
كلا˘˘سسم˘˘˘لأ صصخ˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
بورسشلأ ءاملأ لاسصيأو ةرانإ’أو
يحسصلأ فرسصلأ تأونق زاجنأو
تناك ي˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ كل˘ت ي˘ف
تغلبو اهنم دوقع ذنم يناعت
69 ةريخ’أ عيراسشملأ هذه ةميق
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأأ ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ

99 مÓتسسأ متيسس لظلأ قطانم
ماعلأ ةياه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب

م˘ت˘ي˘سس ن˘ي˘عور˘سشم ءا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا˘˘ب
˘ما˘ع˘لأ ة˘يأد˘ب ع˘م ا˘م˘ه˘مÓ˘˘ت˘˘سسأ
يسسردملأ لوخدلأ نعو ،مداقلأ
نم ددع نأأ ةي’ولأ يلأو فاسضأأ
م˘ت˘ي˘سس ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘˘لأ
،ظاظتك’أ صصيلقتل اه˘مÓ˘ت˘سسأ

لامعتسسأ ع˘ن˘م˘ب ر˘مأأ ه˘نأأ أد˘كؤو˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج  ي˘˘ف توزا˘˘م˘˘لأ ةدا˘˘˘م
ةناعتسس’أو ةيئأدتبإ’أ صسرأدملأ
نعو ،ةنيدملأ وأ يعيبطلأ زاغلاب
عيراسشملأ ي˘ف تا˘ق˘ف˘ن˘لأ دا˘سشرإأ
صضع˘˘ب نإأ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ تأذ لا˘˘ق
ةكبسش لاسصيأ صضوع قطانملأ
يتلأ اهل ءابرهكلأ ةكبسشو زاغلأ
متي˘سس ة˘م˘خ˘سض ’أو˘مأ بل˘ط˘ت˘ت
وأأ ةيسشمسشلأ ةقا˘ط˘لا˘ب ا˘هد˘يوز˘ت
ىلع اهعيزوتو جيراهسص ريفوت
.قطانملأ كلت ناكسس

ج.كلام

ةيلولاب ادجاوتم763 لصصأا نم
مناغتصسمب نيلصصملا مامأا دجصسم011 حتف

ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةيريدم تسصحأأ
011 مناغتسسم ةي’وب فاقوأ’أو
ةي’ولأ عوبرب ةرسشتنم أدجسسم
نم نيلسصملأ مامأأ اهبأوبأأ تحتف
ثي˘ح ،أد˘˘ج˘˘سسم763 ل˘˘˘˘˘سصأأ

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ هّ�ل˘لأ تو˘ي˘ب تع˘سضخ
نم رثكأأ ىلإأ عسستت يتلأو حتفلاب
م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘لإأ ل˘˘سصم
تايعمج˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘تو

دجسسم رأرغ ىلع ،نينطأوملأو
زكر˘م˘ب ي˘نا˘غ˘ف’أ ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج
دجسسم أذكو ملاغوب د’وأأ ةيدلب
ير˘ح˘ب˘˘لأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘ثو˘˘كلأ
امك. اهريغو ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب

ةي˘ن˘ع˘م˘لأ د˘جا˘سسم˘لأ ة˘م˘ئأ’ نا˘ك
ةينعملأ تاهجلأ عم ءاقل حتفلاب
ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأو تأءأر˘˘ج’أ حر˘˘سشل
را˘˘سشت˘˘نأ بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلأ

91 د˘ي˘فو˘ك ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
تا˘ف˘ي˘كم˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘˘سسأ ع˘˘ن˘˘م˘˘ك
صصرحلأو تأدربملأ عزن ،ةيئأوهلأ

أذكو ةرم˘ت˘سسم˘لأ ة˘يو˘ه˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
ة˘˘جرد صسا˘˘ي˘˘ق ةز˘˘ه˘˘جأ ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
داجسسلأ باحطسصأ عم ،ةرأرحلأ

ءأد˘˘ترأو ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصم˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
. ةيقأولأ ةعنقأ’أ

نيدلارون.ب

ناكسسل ةيموي˘لأ ةا˘نا˘ع˘م˘لأ أأد˘ب˘ت
تاسسرامملأ نم اقÓطنإأ يحلأ
نم ،نينطأوملأ صضعبل ةئطاخلأ

طيحم يف ةمامقلأ يمر لÓخ
مامأأ طبسضلابو صصسصخم ريغ
دا˘ف˘ت˘سسأ يذ˘لأو ،ق˘ير˘ط ة˘عرا˘ق
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل عور˘سشم ن˘م أر˘خؤو˘م
رور˘م˘ل Ó˘ي˘ه˘سست ،د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لأو
دعب ،نيلجأرلأ أذكو تابكرملأ
ةايح قsرأأ اينيط اكلسسم ناك نأأ
ل˘˘سصف ي˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ نا˘˘˘كسسلأ
طقاسست نم ه˘فر˘ع˘يا˘مو ءا˘ت˘سشلأ
،ةيئاملأ كربلل لكسشتو راطمأÓل
ر˘سشت˘ن˘ت ف˘ي˘˘سصلأ ل˘˘سصف ي˘˘فو
يفو ،عفترملأ را˘ب˘غ˘لأو ة˘بر˘تأ’أ

د˘˘حأأ «حو˘˘ن» د˘˘كأأ دد˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه
ةيمويل تان˘كسسلأ هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق
أذه ديب˘ع˘ت د˘ع˘بو ه˘نأأ «مÓ˘سسلأ»
ه˘ن˘ع ة˘ما˘م˘ق˘لأ ة˘لأزإأو ق˘ير˘ط˘لأ
صضعب نأأ ’إأ ،ءأدعسصلأ انسسفنت
أو˘قرؤو˘ي˘ل أودا˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأر
،ة˘ي˘قÓ˘خأ’أ ر˘ي˘غ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ

امئأد ثدحتملأ تأذ فيسضيو
ةسصاخ ةهيرك حئأور ثعبنت ام
ةسصاخلأ تÓ˘سضف˘لأ ي˘مر د˘ع˘ب
با˘بذ˘لأ را˘سشت˘نأو ي˘حا˘˘سضأ’ا˘˘ب
ةلقانلأ تأرسشح˘لأو صضو˘ع˘ب˘لأو
ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘عو ،صضأر˘˘مأÓ˘˘ل
ةسصاخلأ ةيدلب˘لأ ة˘ن˘حا˘سش رور˘م
نأأ ’إأ ،ءاسسم لك تايافنلأ عمجب
دأدزأ ة˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأ ي˘˘مر ل˘˘كسشم

رخأا˘ت˘م تقو ي˘ف ة˘سصا˘خ أءو˘سس
د˘˘حأأ بر˘˘عأأ ن˘˘يأأ ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘لأ ن˘˘˘م
أذه ءأزإأ ه˘ئا˘ي˘ت˘سسأ ن˘ع نا˘كسسلأ
صضع˘ب كا˘ن˘˘ه» Ó˘˘ئا˘˘ق ع˘˘سضو˘˘لأ
م˘ه˘ل صسي˘ل ن˘م˘م ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب صسا˘˘˘˘سسحإأ

نأأ أونمسض نأأ د˘ع˘ب ة˘ن˘طأو˘م˘لأو
قأرحإاب نوموقي أومان دق صسانلأ
ي˘ف بب˘سست˘ي ا˘م˘م ،تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
ى˘˘لإأ يدؤو˘˘ي نا˘˘خد ثا˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘نأ
ا˘ن˘ت˘ح˘سص دد˘ه˘˘يو قا˘˘ن˘˘ت˘˘خ’أ

’ رخآ’أ صضعبلأو ،«انتمÓسسو
لا˘جر ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
يف اهيمر ل˘سضف˘يو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ
أري˘سشم ،هد˘ير˘ي يذ˘لأ نا˘كم˘لأ
كانه نأأ ىلإأ هتأذ تقولأ يف

ةمامقلأ يمرب نوموقي نورخآأ
ةيديدحلأ ةكسسلأ لخأد ىتح
لوحي روسس دوجو مدع ةجيتن
صضع˘ب˘˘لأ نأأ ى˘˘ت˘˘ح ،كلذ نود
ميمرت تايلمعب نوموقي نمم
يمر˘ب نو˘مو˘ق˘ي م˘ه˘ن˘كا˘سسم˘ل
ن˘م ءز˘ج ق˘ل˘غ˘ن˘ي ى˘ت˘ح مدر˘لأ
هذ˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘مأأو» ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لأ
ةحورطملأ ةيمويلأ لكاسشملأ
ي˘˘˘ح˘˘˘لأ و˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
لخدتلأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
هذ˘ه˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’ ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ
تتاب يتلأ ةيئي˘ب˘لأ ة˘ل˘كسشم˘لأ
ى˘ل˘ع أر˘ي˘ب˘˘ك أر˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشت

دح عسضو لÓخ نم ،مهتحسص
ي˘˘˘مر˘˘˘لأ طا˘˘˘ق˘˘˘نو ن˘˘˘كا˘˘˘˘مأ’

ىلع لباقملأ يف ،يئأوسشعلأ
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم
ي˘مر˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م تا˘˘يوا˘˘ح
ل˘خأد˘م˘ب ع˘سضو˘ت ،تا˘يا˘ف˘ن˘˘لأ

 .يبعسشلأ يحلأ أذه طيحمو

نوراه يحابصصم

ةفلاخم658 ليجصست
رجحلا تاءارجإ’

لÓخ يئزجلا يحصصلا
ةياجبب ةيليؤج رهصش

ةي’و نمأأ حلاسصم تلجسس
ةيليوج رهسش لÓخ ةياجب
ىلع رهسسلأ راطإأ يف0202
يحسصلأ رجحلأ تأرأرق ذيفنت
ةبقأرم ءاسصحإأ ،يئزجلأ

فيقوت عم ،اسصخسش0669
ءأرجإأ لحم اسصخسش658
مأزتل’أ مدع ببسسب يئاسضق
مت امك ،يلزنملأ رجحلاب
عسضو ،ةبكرم9366 ةبقأرم
امأأ ،رسشحملأ يف اهنم111
ةيرانلأ تاجأردلأ صصوسصخب
رجحلأ تيقأومل ةفلاخملأ
مت دقف يئزجلأ يحسصلأ
ةجأرد1511 ةبقأرم ليجسست
ىلإأ اهنم85 ليوحت مت ةيران
مت قايسسلأ صسفن يف .رسشحملأ
قلعتت ةفلاخم887 ليجسست
،يقأولأ عانقلأ ءأدترأ مدعب
نم عيبلاب قلعتت ةفلاخم38و
،ةمÓسسلأ دعأوقب مأزتل’أ نود
مدعب قلعتت تافلاخم01و
امك ،نامأ’أ ةفاسسمب مأزتل’أ
ةيلمع8461 ليجسست مت
ةيوعوت ةيسسيسسحت
،عانقلأ ءأدتراب ةطبترملأ
90 ليجسست ىلإأ ةفاسضإ’اب

تاحاسسلأ ريهطتل تايلمع
ينابملأو ةيمومعلأ
ةعباتلأ تايلآ’أ لÓغتسساب
تافلاخملأ امأأ ،ةطرسشلل
لقنلأ لاجم يف ةلجسسملأ
ةفلاخم81 ليجسست مت دقف
30 ،يرسضحلأ لقنلاب قلعتت
لقنلاب قلعتت تافلاخم
نيتفلاخم أريخأأو ،يعامجلأ
تأرايسسب ناقلعتت (20)
.ةرجأ’أ

ت . Ëرك
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918209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ62ـل قفاوملا0202 توأا61دحألايلحم
زايتماب يراجت طاصشن زكرم ةريخألا تاونصسلا يف تحبصصأا ةقطنملا

ةليصسملا يف مؤهرب ةيدلب ناكصس ملح يبانتجا قيرط
ملك05 موهرب ةنيدم يناعت
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع قر˘˘˘صش
ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا
رورملا ةكرح يف ماحدزلا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رمي يذلا04 مقر ينطولا

ل˘كصشت˘ي .ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو
فلتخمب تاب˘كر˘م˘لا رو˘با˘ط
ىلع حابصصلا ذنم اهماجحأا

ةصصاخ  ملكلا قوفت ةفاصسم
دح ىلع ةورذلا تاقوأا يف
،نينطاوملا نم ديدعلا ريبعت
لو˘ح˘ت ا˘م˘لا˘ط˘ل يذ˘لا ر˘˘مألا
ضسجا˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ءلؤو˘˘˘ه يأار˘˘˘˘ب
ة˘˘صصا˘˘خ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا درا˘˘ط˘˘˘ي
تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصأا

راصشملا قيرطلا يلمعتصسمو
اهربتعا ةلكصشملا هذه ،هيلإا
يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا
ن˘ي˘˘ب ن˘˘م مو˘˘هر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ىلإا علطتي يتلا تايولوألا
ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘يو˘˘˘˘صست
فلتخمو ةيئلولا تاطلصسلا
فد˘˘ه˘˘ب كلذو ،ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا
يصضقي لجعتصسم لح داجيإا
كفي يبانتجا قير˘ط زا˘ج˘نا˘ب
،موهرب ةنيدم ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘لا
تاونصسلا يف تحبصصأا يتلا
طا˘˘صشن ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
د˘ه˘صشتو ،زا˘ي˘ت˘ما˘˘ب يرا˘˘ج˘˘ت

ة˘ت˘ف˘ل˘م ة˘يدا˘صصت˘قا ة˘ي˘˘كر˘˘ح
نأا˘˘صشل ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م بصسح
ىلع ةصصاخ ةيلحملا ةيمنتلا

،تاطاصشنلا ةقطنم ىوتصسم
تاد˘حو ةد˘˘ع تصسصسأا˘˘ت ن˘˘يأا

قو˘فو ،ة˘يرا˘ج˘تو ة˘ي˘عا˘ن˘صص

يراج˘ت˘لا طا˘صشن˘لا كلذ ل˘ك
ه˘ي˘ف تقو˘ف˘ت يذ˘لا ي˘مو˘ي˘˘لا
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘هر˘˘ب
راصشيو ،ةق˘ير˘ع˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةيراجتلا ة˘ط˘صشنألا ى˘لإا ا˘ن˘ه
امو موحل˘لا ع˘ي˘بو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
تاذ ةطصشنألا نم كلذ ىلإا
ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘صصلا
حنمت نأاب ةليفك،نينطاو˘م˘ل˘ل
ي˘ف عار˘صسإلا مو˘هر˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب
يبانتجلا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘صسج˘ت
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي˘˘صس كصش Ó˘˘ب يذ˘˘لا
اهب ضسأاب ل ةبصسن ضصاصصتماب
˘˘˘˘ما˘˘˘˘حدزلا ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘˘م
ر˘˘ب˘˘كا ةرو˘˘صصبو يرور˘˘م˘˘لا
نزو˘˘˘لا تاذ تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا
هذ˘˘ه نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
امك لازت لو تلظ ةلكصشملا
تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘نر˘˘صشأا
ة˘لوا˘ط ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةيدلبلا ةي˘ب˘ع˘صشلا ضسلا˘ج˘م˘لا
ة˘يد˘ل˘ب ى˘ل˘ع تب˘قا˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
ةب˘صسا˘ن˘م ل˘ك ي˘ف ذإا ،مو˘هر˘ب
تÓصسارملاو بلط˘لا دد˘ج˘ت˘ي
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘˘لإا
زا˘ج˘نا ي˘ف عار˘صسإلا ضضر˘غ˘˘ب

ي˘ف م˘ها˘صسي ي˘با˘ن˘ت˘جا ق˘ير˘ط
تابكرملا نم ةبصسن فيرصصت

د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا جرا˘خ
هنا انيلإا اوثدحت نمم فيصضي
لو˘˘ح˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘ح ي˘˘˘ف
ى˘لإا د˘ه˘م˘ي˘صس ه˘ي˘لإا را˘˘صشم˘˘لا
نم ةي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘ج˘لا ءا˘ي˘حأا
ىد˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘ل˘˘قإا
. ةمصسن00004 اهناكصس

ع دلاخ

عانق فلأا53 ملتصست ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم حلاصصم
05281ـب معدتي نازيلغب ةحصصلا عاطق

«91 ديفؤك» نع عيرصس فصشك ةدحو
ضصيخصشتلل ةلمح ميظنت مت
ضسوري˘ف˘ل ع˘ير˘صسلا ر˘كب˘م˘لا

قيصسنتلاب ، نازيلغب انوروك
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘ي˘˘˘ب
ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
ةدئاف˘ل ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘صصل˘ل
يد˘ي˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘ع ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘˘مأا

ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ةيلمعلا .تامدخلا ةددعتملا
نم ر˘ث˘كأا ضصح˘ف˘ب تح˘م˘صس
ن˘˘م ع˘˘ير˘˘صس ف˘˘صشك042
يد˘ي˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
قطان˘مو ةدو˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘مأا
ملعلل ،اهل ةرواجملا لظلا
لابقإا ةيل˘م˘ع˘لا تفر˘ع د˘ق˘ف
نينطاوملا فرط نم اريبك
مهناصسحت˘صسا ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م
ضسكع˘ي ا˘م اذ˘هو ةردا˘ب˘م˘ل˘ل
م˘ه˘صصر˘˘حو ي˘˘عو˘˘لا ة˘˘جرد
ة˘مÓ˘صسو م˘ه˘ت˘مÓ˘صس ى˘ل˘˘ع
ل˘ب˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ن˘˘ير˘˘خآلا
ع˘˘ير˘˘صسلا ضصح˘˘ف˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا
ناكو ءابولا اذه نم ةياقولل
ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ب ارخؤوم معدت دق نازيلغ
عيرصس فصشك ةدحو05281
يتلاو91_ديفوكلل
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تعزو
ةيئافصشتصسإلا  تاصسصسؤوملا
ىلعو ةيلو˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
انوروك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م ر˘كذ

ح˘˘لا˘˘صصم تم˘˘ل˘˘ت˘˘صسا ثي˘˘ح
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ة˘ير˘يد˘˘م
نم ةربتعم ةصصح فاقوألاو
ترد˘ق ،ة˘ي˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا
م˘ت ي˘قاو عا˘ن˘ق ف˘لأا53ــب
ة˘˘م˘˘ئأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
حتفلاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا د˘جا˘صسم˘لا
،ةيلولا تايدل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تفر˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
د˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
تفرع ةيلمعلا ،اهتاطيحمو
ةطصشنلا تايعمجلا ةكراصشم
،اهتهج نمو .لاجملا اذه يف
ة˘كر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تعر˘˘صش
ع˘يزو˘ت ي˘ف ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘˘ل
ىوتصسم ى˘ل˘ع عا˘ن˘ق0001
،و˘ي˘هرا يداو ة˘يد˘ل˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حا

جردنت يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو
ع˘يزو˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طا ي˘˘ف
يذلاو ،ةعنقألا وأا تامامكلا
نويلم10 غولب ىلإا فدهي
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘قاو عا˘˘ن˘˘ق
عانق فلآا70 اهنم نطولا
ي˘ف اذ˘هو ،ناز˘ي˘ل˘˘غ ة˘˘يلو˘˘ب
ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا را˘˘طإا
ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ر˘صصح˘ل
دصصقو اهتارو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
اذهب نيبا˘صصم˘لا ضصا˘خ˘صشألا
.هيلماحو ءابولا

شس.بويأا

ششحافلا ءÓغلا ببصسب

لجيجب رايصسلا قيرطلا لؤط ىلع ةدجاؤتملا لكأ’ا تÓحمو معاطملا ةعطاقمل ةعصساو ةلمح
لكألا تÓحمو معاطملا باحصصأا دصض ةصسرصش ةلمح ةريخألا ةدملا يف يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم دهصشت
كلذو ،نيزنبلاب دوزتلا تاطحم يفو برغ قرصش رايصسلا قيرطلا لوط ىلع ةدجاوتملاو ،اهعاونأا فلتخمب

يف لصصو نئابزلل ةئيصسلا ةلماعملا ىلع ةدايز لوقعملا قاف يذلاو تلوكأاملا راعصسأا يف ششحافلا ءÓغلا ببصسب
. يدصسجلا ءادتعإلاو ششحافلا مÓكلاب مهيلع ءادتعإلا دح ىلإا تارملا نم ريثك

 مئارجلا فلتخم يف شصخصش491 فيقوت اهلÓخ نم مت ةيصضق771 ليجصست
تليصسمصسيت يف انورؤك ضسوريف راصشتنا نم دحلل ةيليؤج رهصش يف ةيناديم ةجرخ936

نمأاب ةطرصشلا حلاصصم تمظن
لÓ˘خ ،تل˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت ة˘˘يلو
936 مرصصنملا ةيليوج رهصش
اهلÓخ نم مت ةيناديم ةجرخ
طاصشن904 م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ةدئاف˘ل يو˘عو˘تو ي˘صسي˘صسح˘ت
ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسمو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
راصشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تا˘قر˘ط˘لا
نم مت ثيح ،انوروك ضسوريف
تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ
ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لاو
ءاد˘ترا ة˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا
˘مار˘ت˘حاو ة˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا

يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘صسم
يف تاعمجتلا نع عانتملاو
مت دقو اذه .ةماعلا تاحاصسلا
ـب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا دد˘˘˘صصلا تاذ ي˘˘˘ف
ةبقارمل ةيناديم ةجرخ531
،ةيراجتلا تÓحملا باحصصأا

74 يف ةكراصشملا تمت امك
ةيلمع84و مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب ة˘˘صصا˘˘˘خ
م˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘قاو˘لا
ريثأا ربع لخدت91 ءارجإا هيف

فيرع˘ت˘ل تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘عاذإا
نيناوقلا ةلمج˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةياقولاب ة˘صصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
ضسور˘ي˘ف ىود˘ع را˘صشت˘نا ن˘˘م
طا˘˘˘˘صسوأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
تعد ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘˘صصم
لك ةيوعوتلا تÓمحلا هذه
ةرور˘صضب ة˘يلو˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ريبادتلا قيبطت ىلع ضصرحلا
لجأا ن˘م ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ضسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك
ي˘عا˘م˘ت˘جلا لو˘خد˘لا حا˘ج˘˘نإا

.يصسردملاو
تصصحأا ،ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ةيلو نمأاب ةطرصشلا حلاصصم
ر˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت

771 مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
فيقوت اهلÓخ نم مت ةيصضق
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ضصخ˘˘صش491
مت ثيح ،ماعلا نوناقلا اياصضق
˘ما˘مأا ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
بصسحو .ةيئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

يف ةرادصصلا لتحت انرداصصم
ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه
ضصاخصشألاب ةصساملا مئارجلا

ةيصضق68 ليجصست مت ثيح
ضصخصش311 ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
ة˘صسا˘˘م˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت
ليجصست مت نيا تاكلتمملاب
33 اه˘ي˘ف طرو˘ت ة˘ي˘صضق15
تج˘لا˘ع ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ضصخ˘˘صش
اياصضق50 ةطرصشلا حلاصصم
كÓه˘ت˘صسا ةر˘ها˘ظ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘تو
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا
تار˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
اذ˘ه ي˘ف م˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نم ةدحو632 زجح ددصصلا
نم ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا

˘ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ضصاخصشا30 ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
46.1 ز˘ج˘ح ا˘هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت

مت دقو تاردخملا نم مارغ
˘ما˘مأا ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةيئاصضقلا تاهجلا

ز.دمحأا

باحصصأا عم ؤوطاوت
هل دحاو لكو تÓفاحلا
هعم لماعتي معطم بحاصص
يف رودت يتلا تاياورلا بصسح
بصسح ىتحو ،لصصاوتلا عقاوم
ل˘˘كف ع˘˘قاو˘˘لا ن˘˘م تادا˘˘ه˘˘صش

وأا هقيدصص هل ةلفاح بحاصص
،ى˘م˘صسي ا˘م˘ف˘˘ي˘˘ك وأا ه˘˘كير˘˘صش
نأا مهنيب قافتإلا دنب نأا مهملا
فقوتلاب ةلفاحلا بحاصص موقي
ا˘با˘˘يإاو ا˘˘با˘˘هذ ه˘˘م˘˘ع˘˘ط˘˘م ي˘˘ف
ه˘˘ت˘˘ل˘˘فا˘˘˘ح ن˘˘˘ئا˘˘˘بز نا˘˘˘م˘˘˘صضل
لوا˘ن˘ت م˘ت˘ي نأا و˘ه ل˘با˘ق˘˘م˘˘لاو
لك ًا˘نا˘ج˘م ضضبا˘ق˘لاو ه˘ت˘ب˘جو
هديزي نايحألا نصسحأا يفو موي

ضضع˘˘˘ب م˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘صص
هئافو ىلع هل اماركإا ضشورقلا

بل˘ط˘لا تح˘ت ن˘ئا˘بز ه˘ح˘ن˘˘مو
.ابايإاو ًاباهذ موي لكو

يف بيهر عافترا
ةئيصس تÓماعمو راعصسألا

هذه باحصصأا نم انايحأا
معاطملا

أادبي ىتح ،باكرلا اولزني نإا ام
يف معاطملا باحصصأاو لدانلا

ةل˘ما˘ع˘م˘لا أاد˘ب˘تو م˘ه˘ت˘موا˘صسم
كلمي ل رفاصسملا نأل ،ةئيصسلا
ل˘كألا ى˘ل˘ع ر˘ب˘ج˘مو را˘ي˘خ˘˘لا

،عو˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت وأا كلا˘˘ن˘˘˘ه
ًادج ةعفترم كلانه راعصسألاف
تارملا3 ف˘ع˘صضل˘ل ل˘˘صصتو
جراخ ةدو˘جو˘م˘لا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
بصسحو ،ة˘ع˘ق˘ب˘لا هذ˘˘ه راو˘˘صسأا
درجمب˘ف ا˘م˘ئاد ة˘ي˘ح تادا˘ه˘صش
ىتح ةلواط˘لا ى˘ل˘ع ضسو˘ل˘ج˘لا
ليجصست˘ل لدا˘ن˘لا كي˘لإا مد˘ق˘ت˘ي

ا˘ق˘حل ه˘˘ب كي˘˘تأا˘˘ي م˘˘ث كب˘˘ل˘˘ط

ىتح محل ةعطقب امئاد اقوفرم
تمق اذإاو تنأا اهبلطت مل ول
ع˘فدا كل لا˘˘ق˘˘ي جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا˘˘ب
تصضفر نإاو جر˘˘خأاو ن˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لا
كيهان ،كيصضري ل ام عمصست

يف ةفاظنلا طورصش مادعنإا نع
. معاطملا هذه بلغأا

اهدوقي ةصسرصش ةلمح
لصصاوتلا عقاوم داور

ةبراحمل يعامتجلا
تايكولصسلا هتاه لثم

هذ˘˘ه ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو
تجار ة˘ئ˘ي˘صسلا تا˘ي˘كو˘ل˘صسلا
لح لصضفأاك ةعطاقملا ةركف
ةعيرصس جئاتنب يتأاي نأا هنكمي
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘صضمو
هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ضسي˘˘˘صسح˘˘˘ت
و˘ه ر˘فا˘صسم˘لا نأا˘ب م˘عا˘ط˘م˘˘لا

ا˘مإا ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا لا˘˘م˘˘لا ضسأار
ل ةراصسخلا وأا هيف رامثتصسلا

ةلمح قÓطإا مت ثيح ،ةلاحم
ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ت ة˘˘ي˘˘كو˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف

لب ،م˘عا˘ط˘م˘لا هذ˘ه ة˘ع˘طا˘ق˘م
ا˘ه˘ت˘ي˘م˘صست د˘˘ح ى˘˘لإا تب˘˘هذو
ةدجاوتملا ةقطنملاو مصسإلاب
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م كلذو ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
دصسجت ام وهو ايلك اهتعطاقم
لÓخ نم عقاولا ضضرأا ىلع
هذه ضضعب باحصصأا رارطصضا
ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ى˘˘لإا م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘˘لا
ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘ب ا˘م˘ب را˘˘ع˘˘صسألا
ة˘با˘ت˘ك م˘ت ثي˘ح ،لو˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا
تلو˘˘كأا˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك را˘˘˘ع˘˘˘صسأا

ي˘ف ا˘ه˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو مو˘˘ح˘˘ل˘˘لاو
ىتح مهتÓ˘ح˘م ما˘مأا تا˘حو˘ل
. نيرفاصسملاو راوزلا اهاري
اهنأا اودبي يتلا ةلمحلا هذه
ببصسب اهتيادب يف اهلكأا تتأا
نم هتقل يتلا ريبكلا جاورلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا فا˘ي˘طأا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا نأا فر˘˘ع يذ˘˘لاو
املك اهيلإا ءوجللا بجي ةفاقث
نم ةرصسامصسلاو راجتلا لوغت
ر˘˘مألا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘ع˘˘صضو ل˘˘˘جأا
م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ح˘˘ب˘˘˘كو ع˘˘˘قاو˘˘˘لا

عيرصسلا بصسكلا يف ةحماجلا
،بي˘˘˘ج با˘˘˘صسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘لو
. نطاوملا ةحارو ةحصص

ميهارب .ع

ىنحنم فرعي ءابولا
 ةيلولاب ايدعاصصت
ضسيصسحتلا تÓمح ةلصصاؤم

ءابو ةرؤطخب ةيعؤتلاو
ناصسملت ةي’و ميلقإاب انورؤك
ةيلو ميلقإا ربع لصصاوتت
اذكو ميقعتلا تÓمح ناصسملت

ةيعوتلاو ضسيصسحتلا تÓمح
يذلا ،91ديفوك ةروطخب
يدعاصصت ىحنم فرعي
ليلدب ةيدودحلا ةيلولاب
يف ةلاح09 نم ديزأا ليجصست

يذلا رمألا ،عوبصسأا فرظ
عمتجملا تايلاعف ديدع لعج
حلاصصمب ةقوفرم يندملا
،ةيندملا ةيامحلاو نمألا

ةلاح نم عفرت ةمئألا ىتحو
ءايحألا نيب لقنتتو بهأاتلا

تايدلبلاو ةريبكلا ندملاو
حئارصشلا فلتخم ريونتل
ءادلا ةروطخب ةيعامتجإلا
تائيهلا تاذ لمعت امك كاتفلا
ناجملاب تامامكلا عيزوتب

يفو ،راجتلاو نينطاوملا ىلع
فيظنتلا ةيلمع تمت تاذ
دعب ئطاوصشلاو دجاصسملاب
طورصش قفو اهحتف ةداعإا رارق

ةرورصض اهنم ةمراصص ةيحصص
ءادترإاو يدصسجلا دعابتلا
بناج ىلإا ةيقاولا تامامكلا

ةراصشإÓل ،ماظتنإاب نيديلا لصسغ
تطعأا ةيئلولا تاطلصسلا نإاف
فلتخمل ةمراصص تاميلعت
ةحار ىلع رهصسلل حلاصصملا
8 ئطاوصشلا ربع نيفاطصصملا
اهنم نيدفاولا لبقتصستصس يتلا
ىلع فورعملا ئطاصشلا
ئطاصش ينطولا ىوتصسملا

ناك يذلاو يديهم نب ىصسرم
نييÓم ايونصس لبقتصسي
لخاد نم راوزلاو نيفاطصصملا
فورظلا نكل هجراخو نطولا
يف كلذ نود تلاح ةيلاحلا
 .جرفلا راظتنا

ششاتيلتوب.ع
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مؤ‚ فقؤم نع فصشكلا
ؤنيتيكؤب نم ةنؤلصشرب

ضسما ،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
ةنولصشرب ي˘ب˘عل ف˘قو˘م ن˘ع ،تب˘صسلا

عم ينولاتكلا يدانلا دقاعت ءابنأا نم
قباصسلا بردملا ،ونيتيكوب ويصسيروام
.ماهنتوتل
ةر˘ه˘صس ،ضضر˘ع˘ت د˘ق ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نا˘كو
8‐2 ةجيتنب ةلذ˘م ةرا˘صسخ˘ل ،ة˘ع˘م˘ج˘لا
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘˘ب ما˘˘مأا
ضصرف ىهنأا ام ،ابوروأا لاطبأا يرود
.ءاقبلا يف نيتيصس يكيك بردملا

،ةينابصسإلا «تروبصس» ةفيحصصل اًقفوو
ةنولصشرب نم نيتيصس درط متيصس هنإاف
زيدنانريه يفاصشت دعيو ،تاعاصس لÓخ
ةفرغ لخاد ةيبعصش رثكألا بردملا وه
ي˘تأا˘ي ن˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘صصرا˘˘ب˘˘لا ضسبÓ˘˘م
.«ون بماك» يف نآلا بيردتلل
برقأا وه ،ونيتيكوب نأا ىلإا تراصشأاو
ثيح ،اًيلاح ةنولصشرب ةدايقل تارايخلا
لÓخ ،هعم دقاعتلا يف ةرادإلا تركف
اًرارق هتربتعا اهنكل ،يصضاملا يفناج
ةقÓعلا بب˘صسب ؛ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب ا˘ًفو˘ف˘ح˘م
،لو˘ي˘نا˘ب˘صسإا ع˘م برد˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا

.اصصرابلا دصض ةرخاصسلا هتاحيرصصتو
دييأاتب ىظحي ونيتيكوب نأا تحصضوأاو

امك ،ةنولصشرب يف نيمصساحلا نيبعÓلا
فيظنت ىلع ةرداق ةيصصخصش هيدل نأا

.ينولاتكلا يدانلا ضسبÓم ةفرغ
ذنم قيرف يأا ةدايق ونيتيكوب لوتي ملو

اذه ،ماهنتو˘ت ي˘ف ه˘ب˘صصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘قإا
ريدم˘لا ه˘ن˘م لد˘ب ل˘ح ثي˘ح ،م˘صسو˘م˘لا
.وينيروم هيزوج ،مرصضخملا ينفلا

ثدحتي نياؤغيه دلاو
ضسؤتنفؤي عم هلبقتصسم نع

يلاحلا تقو˘لا ي˘ف ضضو˘م˘غ˘لا ط˘ي˘ح˘ي
و˘لاز˘نو˘غ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘ب
ةديصسلا عم ،ضسوتنفوي مجاهم ،نياوغيه
.لبقملا مصسوملا يف زوجعلا

لطب عم نياوغي˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ح˘ب˘صصأاو
دعب ،هيف اًكوكصشم يلاطيإلا يرودلا
بيرد˘ت ن˘م يرا˘صس و˘ي˘صسيروا˘م ة˘لا˘˘قإا
ولريب ايردنأا نيي˘ع˘تو ،ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا

بردم ولريب ايردنأا بغريو.هل اًفلخ
ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ي˘ف د˘يد˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

اًرظن ه˘ط˘ط˘خ ن˘م˘صض او˘صسي˘ل ن˘ي˘ب˘عل
مهصصئاصصخ وأاو مهئادأا وأا مهنصس ربكل
هططخ جراخ اوتابو هبصسانت ل يتلا
ينيتنجرألا طبترا ثيح.ةيلبقتصسملا
نكل هنطو يف تيلب رفير ىلإا ةدوعلاب
نع ددرت ام لك ىفن نياوغيه دلاو
.فيصصلا اذه بعÓلا ليحر
داكي»atenalP 749: ـل يخروخ لاق
بع˘˘ل˘˘ي نأا ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م نو˘˘˘كي
، لبقملا ماعلا تيلب رفير عم نياوغيه
ر˘ي˘غ ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘ع ه˘ل˘˘ي˘˘حر ءا˘˘ب˘˘نأاو
.«ةحيحصص
نياوغيه ديري لاز ام ضسوتنفوي» : عبات
، د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف˘ل ة˘ي˘ن يأا ه˘˘يد˘˘ل ضسي˘˘لو
يف هدقع ةياهن ىتح ىقبيصس هنأا دقتعأا

ه˘ن˘كم˘ي ، ن˘كمأا اذإا ، ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘قو
يأا ي˘ف بع˘ل˘لا وأا ر˘ف˘˘ير ى˘˘لإا مود˘˘ق˘˘لا

.» رخآا ناكم
23 رمعلا نم غلابلا بعÓلا كراصشو
زوجعلا ةديصسلا عم ةارابم23 يف اًماع
ي˘لا˘ط˘يإلا ى˘لوألا ة˘جرد˘لا يرود ي˘˘ف
فادهأا ةي˘نا˘م˘ث˘ب م˘ها˘صسو ،02‐9102
طبترم وهو ، ةمصساح تاريرمت عبرأاو
.1202 ةيليوج ىتح يدانلا عم
ءانب ىلع لعفلاب ولريب ايردنأا لمعيو
ل˘ق˘ن ثي˘ح ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ا˘ًق˘فو يدا˘ن˘لا
ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ةرادإÓ˘˘ل هرو˘˘˘صصت
ه˘ع˘م ضشقا˘ن˘تو ه˘تار˘صشؤو˘م˘ل ما˘م˘ت˘ها˘ب
يفو لمت˘ح˘م˘لا ل˘خد˘لاو تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لا
.هدعب ام موجهلا

ةيدجب ضسردي يصسيم
ؤن بماكلا نع ليحرلا

،يصسنرف يف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
د˘يد˘ج رو˘ط˘ت ن˘ع ،تب˘˘صسلا ضسما
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم نأا˘˘صشب
،ةنولصشرب مجن ،ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل

.لبقملا مصسوملا لÓخ
،ضضر˘ع˘ت د˘ق ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب نا˘˘كو
ةلذم ةرا˘صسخ˘ل ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘صس
خنويم نرياب مامأا8‐2 ةجيتنب
لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر ي˘˘ف
.ابوروأا

،«لوبتوف ضسنارف» ةلجمل اًقفوو
،ةنولصشرب ةرادإا دده يصسيم نإاف
،ينولاتكلا يدانلا نع ليحرلاب

نر˘˘يا˘˘˘ب ما˘˘˘مأا ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘لا بق˘˘˘ع
.خنويم
رداغيصس يصسيم نأا ىلإا تراصشأاو
تارييغت ثدحت مل اذإا ،ةنولصشرب

بردملا نم ،يدانلا يف ةيرذج
ةرادإلاو ضسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حو
.ةيصضايرلا

ا˘ًق˘فو ه˘نأا ،ة˘ل˘˘ج˘˘م˘˘لا تح˘˘صضوأاو
نإا˘ف ،ي˘صسي˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل
ليحر˘لا ،ة˘يد˘ج˘ب ضسرد˘ي بعÓ˘لا

.فيصصلا اذه ةنولصشرب نع
حرصص نأا قبصس يصسيم نأا ركذي
،مÓعإلا لئاصسول ةرم نم رثكأا
هلهؤوي ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ىو˘ت˘صسم نأا
.ابوروأا لاطبأا يرودب زوفلل
رث˘كأا ،ي˘صسي˘م ط˘ب˘ترا نأا ق˘ب˘صسو
نÓيم رتنإا ىلإا لاقتنلاب ةرم نم
.يتيصس رتصسصشنام وأا
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نيغنؤتريف عم دقاعتي اكيفنب

يمصسر لكصشب ا˘كي˘ف˘ن˘ب يدا˘ن ن˘ل˘عأا
ناي عم هدقاعت نع ،ةعمجلا ةرهصس
لاقتنا ةقفصص يف كلذو ،نيغنوتريف
ع˘م بعÓ˘لا د˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نإا بق˘ع ر˘˘ح
ةياهن عم ري˘ب˘صستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن
.يراجلا مصسوملا

يدا˘ن˘لا با˘صسح ر˘ب˘ع ا˘كي˘ف˘ن˘ب د˘كأاو
تا˘عا˘صس ذ˘ن˘م ر˘ت˘يو˘ت ي˘ف ي˘م˘صسر˘لا
ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘صصو˘ت ه˘نأا ،ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق
،يئاهن لكصشب هم˘صضل ن˘ي˘غ˘نو˘تر˘ي˘ف
مصسوم ةياهنل دتمي دقع يف كلذو
.لبقملا3202
تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا˘ب ا˘كي˘ف˘ن˘ب ح˘ج˘˘نو
ديدعلا عم ةصسفانملا دعب ،نيغنوتريف
يذلاو ،ةيبوروألا ةيدنألا رابك نم
يذ˘لاو ،نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘هزر˘˘بأا نا˘˘ك
اًر˘ي˘ث˘ك ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ي˘لود˘لا ط˘ب˘ترأا
.مهفوفصص ىلإا مامصضنلاب
راتصسلا لادصسإا ني˘غ˘نو˘تر˘ي˘ف رر˘قو
ضضفرو ماهنتوت عم هتلحر ىلع
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت
˘ماو˘عأا ة˘ي˘نا˘م˘˘ث د˘˘ع˘˘بو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ناردج نيب اًماع33لا نبا اهاصضق
.يزيلجنإلا يدانلا

ن˘ع ر˘ب˘ع د˘ق ن˘ي˘غ˘نو˘تر˘ي˘˘ف نا˘˘كو

يف اًريصشم ،ماهنتوتل اًريثك هنانتمإا
هرارق ذختأا دق ناك هنأا قباصس تقو
اهو ،ةلبقملا هتهجو نأاصشب لعفلاب

اكي˘ف˘ن˘ب ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ع˘قو د˘ق و˘ه
ةفاصضإا نيغنوتريف لكصشيصس يذلا

.مهل ةريبك

ر .ق ^

ارتلجنإا يف ةيفحصص ريراقت تركذ
ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘˘ن نأا ،تب˘˘صسلا ضسما
مصض مصسح نم برتقأا دق دتيانوي
لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘˘صشلا بهاو˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘حإا
يتلاو ،يراجلا يفيصصلا وتاكريملا
.يبرصصلا يرودلاب طصشنت
ةرادإا نأا ،روريم ةفيحصص تراصشأاو
تقفاو دق دتيانوي رتصسصشنام يدان

بي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يدا˘˘ن بعل ،ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘نا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس
ةقفصص يف كلذو ،دارجلب نازيتراب
نويلم21 وحن فلكت نأا اهل ردقم
نأا ،ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تفا˘˘صضأاو.وروي
ى˘ل˘ع ق˘فاو د˘ق ضشت˘ي˘فو˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس
،دتيانوي رت˘صسصشنا˘م ى˘لإا ما˘م˘صضنلا
عم ى˘ق˘ب˘ي˘صس با˘صشلا بعÓ˘لا ن˘كل
ىلع لبقملا مصسوملا لÓخ نازيتراب

ىلإا مصضني نأا ىلع ،ةراعإلا ليبصس
ماعلا فيصص يف رمحلا نيطايصشلا
.لبقملا

ضسي˘ئر نأا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا تح˘˘صضوأاو
و˘فا˘˘صس ،دار˘˘ج˘˘ل˘˘ب ناز˘˘ي˘˘ترا˘˘ب يدا˘˘ن
ةميق ن نأا لاق دق ،ضشتيفيصسوليم
نم رثكأا نوكتصس ضشت˘ي˘فو˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس
عم لبقتصسملا يف وروي نويلم02
.زيمم لكصشب هتبهوم روهظ
ةرادإا نأا ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا تفدرأاو
لوصصحلا ىلع تقفاو دق نازيتراب

نع يلختلل لقأا يدام لباقم ىلع
لصصحتيصس ثيح ،ضشت˘ي˘فو˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس
اًماع71 رمعلا نم غلابلا حانجلا

دحأا يف نآلا روطتلا ةصصرف ىلع
.ىربكلا ةيدنألا

˘˘ما˘˘مأا ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘صس بع˘˘˘لو

لÓخ لعف˘لا˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
رود ي˘ف كلذو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘تر˘˘م كرا˘˘صش ثي˘˘ح ،ي˘˘˘بوروألا

.يناثلا طوصشلا يف ليدبك
دارجلب عم ضشتيفونافيتصس كراصشو
يف ةارابم53 لÓخ مصسوملا اذه
نأا عاطتصسا ثيح ،تاقباصسملا ةفاك
ىلإا ةفاصضإا ،فادهأا ةعصست لجصسي
تاريرمت ةثÓث ميدقت نم هنكمت

ر˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م لاز˘˘˘ي لو.ةمصساح
رانوج يلوأا هبردم ةدايقب دتيانوي
عم دقاعتلا نوفدهتصسي ،رياصشلوصس
يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن ،و˘˘˘˘صشنا˘˘˘˘صس نودا˘˘˘˘ج
دعي يذلاو ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب
يزيلجنإلا يدانلل يصسيئرلا فدهلا

.فيصصلا اذه

ةباصش ةبهؤم مصض ددصصب دتيانؤي رتصسصشنام

ةبغر نع ةيفاحصص ريراقت تفصشك
يبرعلا بردم نوصسميرغلاه ريميه
م˘ج˘ن˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ير˘ط˘˘ق˘˘لا
ز˘يراو˘˘صس ضسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘ياو˘˘غوروألا

ل˘صصاو˘ت د˘قو ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
بختنم مجاهم يلثمم عم لعفلاب
.همصضل ياوجوروأا

،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ’’ن˘صص’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
ةدايقب يمايم رتنإا يدان نأا تركذ
ةكرع˘م ه˘جاو˘ي د˘ق ما˘ه˘كي˘ب د˘ي˘ف˘يد
،زيراوصس ضسيو˘ل م˘صض ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
قا˘ب˘صسل˘ل ي˘بر˘˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘صضنا د˘˘ع˘˘ب
.بعÓلا عم دقاعتلل
ةنولصشرب عم زيراوصس دقع يهتنيو
بعÓ˘لا نأا ود˘ب˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘˘لا
اذه جورخل˘ل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف نو˘كي˘صس
ةريبكلا تارييغتلا لظ يف ،فيصصلا
.اصصرابلا ةرادإا اهب موقتصس يتلا

ود˘˘نو˘˘˘م’’ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ترا˘˘˘صشأاو
دنب كانه نأا ،ةينابصسلا ’’وفيتروبيد
نأا ينعي يلاحلا زيراوصس دقع يف
اذإا ا˘ًي˘ئا˘ق˘ل˘ت هد˘يد˘ج˘ت م˘ت˘ي˘صس هد˘ق˘˘ع
ةئاملا يف06 يف بعÓلا كراصش
ةنولصشرب تايرابم نم لقألا ىلع
.لبقملا مصسوملا يف
ي˘˘ف ز˘˘˘يراو˘˘˘صس ضصر˘˘˘ف نو˘˘˘كت د˘˘˘ق
فيصصو لوألا قيرفلا عم روهظلا
اذإا ةدودحم ينابصسألا يرودلا لطب
ةئيرجلا هتلواحم يف يدانلا حجن

اذه زينيترام وراتول ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
.فيصصلا
رمعلا نم غلابلا بعÓلا ةميق غلبت
اًفده91 لجصس يذلاو ، اًماع22
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘˘م74 ي˘˘˘˘˘˘ف
001 ، م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا

.ينيلرتصسإا هينج نويلم
، ما˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ق˘˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف
نأا ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘صسإا ي˘˘ف ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تم˘˘عز
ةيلمعل نوططخي او˘نا˘ك ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ريرحتل ةلواحم يف ةيعامج ةيفصصت
نع نيتنجرألا مجن داعبإل لاومألا
.نÓيم رتنإا

حر˘ط ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ُيو
ةلواحم يف عيبلل لقألا ىلع ةعصست

يصسيم لينويل ليمزل ةقفصص ماربإل
.نيتنجرألا بختنم يف
نيب نم زيراوصس نوكي نأا نكميو
لحرت نأا حجرملا نم يتلا ءامصسألا

 . يلاطيإلا يرودلا مجاهم  لجأا نم
33 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ىقلت

ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لاو ، ا˘˘ًما˘˘˘ع
قبا˘صس تقو ي˘ف ة˘با˘صصإلا ل˘كا˘صشم
اًيرغم اًصضرع لعفلاب ، ماعلا اذه نم
هكلمي يذلا يمايم رتنإا يدان نم
.ماهكيب ديفيد

زيراؤصس مصض ىلع يكيرمأ’ا يمايم ضسفاني يرطقلا يبرعلا
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ددهت ةيرغم ةيرطق ضضورع

افليصس ةقفصص يف ؤيصست’ مÓحأا
افليصس ديفاد نأاب ةي˘فا˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا
دق يزيل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘ن م˘ج˘ن
مÓحأا ددهي امم ةيرغم ةيرطق اًصضورع ىقلت

فÓغلا افل˘ي˘صس رد˘صصتو.همصض ي˘ف و˘ي˘صستل
و˘ل˘˘ل˘˘يد ير˘˘يرو˘˘ك’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
ى˘ق˘ل˘ت بعÓ˘لا نأا˘ب تد˘كأا ثي˘˘ح ’’ترو˘˘ب˘˘صس
مل نيح يف ةيرطق ةيدنأا نم ةيرغم اًصضورع
.دعب ويصستل ضضرع نم هفقوم حصضتي
نأا˘ب تد˘كأا د˘ق ة˘ي˘فا˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تنا˘كو
تقولا يف قلقلاب نورعصشي ويصستل يلوؤوصسم
د˘ع˘ي م˘ل ثي˘ح ة˘ق˘ف˘صصلا ةرا˘صسخ ن˘م ي˘لا˘ح˘˘لا
ددحي م˘لو م˘ه˘تا˘م˘لا˘كم ى˘ل˘ع بي˘ج˘ي ا˘ف˘ل˘ي˘صس
لاوط ريراقتلا تدافأاو.دعب يئاهنلا هفقوم
لخد دق ضسوتنفوي يدان نأاب ةيصضاملا ةرتفلا

عم عارصصلل مصضناو تاصضوافملا طخ ىلع
لوح ضضومغلا نم ةلاح ضضرف ام وهو ويصستل
.مرصضخملا ينابصسإلا بعÓلا فقوم
ةماهلا هتارابمل هقيرف ةقفر افليصس دعتصسيو
ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر يف نويل مامأا

فصصن غولبل لويدراوغ لاجر علطتي ثيح
يتي˘صسلا ع˘م ا˘ف˘ل˘ي˘صس د˘ق˘ع ى˘ه˘ت˘ناو.يئاهنلا

بابلا حتف امم ةديدجتل اياون يأا كانه تصسيلو
همصضل ضضرع ميدقتل ويصستل يلوؤوصسم مامأا

.فيصصلا اذه
ةدمل دقعب بعÓل اًيرغم اًصضرع ويصستل مدقو
نييÓم4 هتميق يونصس بتاربو ماوعأا ةثÓث
رخاف نكصسم عم تآافاكملل ةفاصضإلاب وروي
.ةصصاخ ةرئاطو ضصاخ قئاصسو

هتاباصسح ديعي نÓيم رتنإا
ضشتيصسيريب لبقتصسم نأاصشب

نر˘يا˘ب يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ضشت˘ي˘صسر˘ي˘ب نا˘ف˘يإا ق˘لأا˘ت
نÓيم رتنإا نم هل را˘ع˘م˘لا ي˘نا˘م˘لألا خ˘ي˘نو˘ي˘م
يرود˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م لÓ˘خ
مدقو اًعئار اًفده لجصس ثيح ابوروأا لاطبأا

.ءاقللا لÓخ تفلم ىوتصسم
ةجيتنب ةنولصشرب قحصسي نأا نريابلا عاطتصساو
اهققح يتلا جئاتنلا عورأا نم ةدحاو يهو2‐8
يتاوركلا ةمحلملا لاطبأا نيب نمو نويرافابلا
.ضشتيصسيريب نافيإا

نÓيم رتنإا يدانل اًكولمم ضشتيصسيريب لاز امو
عم دعب قافتل خينويم نرياب لصصوتي مل ثيح
.اًيئاهن همصضل يروزتارينلا يلوؤوصسم
نأا˘ب ’’و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘صشت˘لا˘ك’’ ة˘كب˘صش تد˘كأاو
نأاصشب هيأار ري˘ي˘غ˘ت˘ل ه˘ج˘ت˘ي ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا

ى˘ل˘ع نو˘كي˘صس ثي˘ح ضشت˘ي˘صسير˘ي˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
.رتنإلا يف ديدج نم هناصضتحل دادعتصسا

يتاوركلا مجنلا لبقتصسم نأا ريراقتلا تدافأاو
طبترم ءيصش لك نكلو رتنإلا يف نوكي دق
نكمملا نم يذلا يتنوك وينوطنأا لبقتصسمب
.مصسوملا ةياهنب قيرفلا رداغي نأا

ضشتيصسيريب مصض مدع خينويم نرياب ررق اذإاو
رتنإلا يف بيحرت عصضوم نوكي فوصسف اًيئاهن
بعÓ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم نأا˘صشب رو˘مألا ل˘ك ن˘˘كلو
.مصسوملا ةياهن بقع حصضتت فوصس
ةفاكب ةارا˘ب˘م34 ي˘ف ضشت˘ي˘صسير˘ي˘ب كرا˘˘صشو
ليبصس ىلع نريابلل همامصضنا ذنم تاقباصسملا
فادهأا8 اهلÓخ لجصس مصسوملا علطم ةراعإلا

.6 عنصصو

ضسؤتنفؤي يف هترؤث اياحصض ..ؤلريب لقع يف ةلحر

نرياب يدان ىمرم ضسراح ريون ليونام ىدبأا
ريت هيردنأا ع˘م ه˘ف˘طا˘ع˘ت ، ي˘نا˘م˘لألا خ˘ي˘نو˘ي˘م
ءا˘ق˘ل بق˘ع  ، ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ضسرا˘˘ح ، ن˘˘غ˘˘ي˘˘ت˘˘صش
.مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا يرودب نيقيرفلا
ةنولصشرب هريظن خنويم نرياب يدان حصستكأا

فاد˘هأا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ب ةرا˘˘صسخ˘˘لا ةرار˘˘م ه˘˘قاذأاو
يتلا ةارابملا باصسحل كلذو ،نيفده لباقم
يرود يئاهن عبر يف نيقيرفلا نيب تعمج
.ابوروأا لاطبأا

4 نيتقيقدلا يف رلوم ،نم لك نريابل لجصسو
يربانغو ،12 ةقيقدلا يف ضشتيصسيريبو ،13و
،36 ةقيقدلا يف ضشتيميكو ،72 ةقيقدلا يف
وينيتوكو ،28 ةقيقدلا يف يكصسفودنافيلو
ةنولصشربل لجصسو ،98و58 نيتقيقدلا يف
،7 ةقيقدلا يف ،هامرم يف أاطخلاب ابلأا ديفيد
.75 ةقيقدلا يف زيراوصسو

ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا بق˘ع ه˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘يو˘˘ن لا˘˘قو
يدانلا اذه» : ةليقثلا ةجيتنلا هذهب ةنولصشرب
نحن نم رهظن اننأا ىه ةياغلل همهم ةداع هيدل

.«ةنولصشرب لثم ميظع قيرف دصض ىتح
دصض1‐7  ةجيتنب ةارابملا هذه انركذت »: عبات
رطيصس مويلا ،4102 ملاعلا ضسأاك يف ليزاربلا
نأا نم رث˘كأا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘ل˘ع خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
.» ليزاربلا ىلع تنميه ايناملأا
كنكل ،انل ةعئار ةجيتن اهنأا حصضاولا نم »: متأا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف كئÓ˘مز˘ل ثد˘ح˘ي نأا د˘ير˘˘ت ل
نغيتصش ريت  يلإا ةراصشإا يف اذهك اًئيصش ينطولا
.«ةنولصشرب ضسراح ،

رودلا يف هدع˘ق˘م كلذ˘ب خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ز˘ج˘ح
ءا˘ق˘ل ن˘م ز˘ئا˘ف˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ف˘˘صصن
يذلاو ،نويل كيبميلوأا مامأا يتيصس رتصسصشنام
.تبصسلا اًدغ موي ءاصسم بعليصس

ملاعلا ضسأاك يف ليزاربلا ءاقلب ينركذت ةنؤلصشرب ةارابم : ريؤن

ن˘م ةز˘ج˘ع˘م ثود˘ح ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘˘ب
ل˘ي˘حر ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م ،ءا˘˘م˘˘صسلا

ةنولصشرب بردم نيتيصس يكيك
لبقملا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘ب˘صسإلا

رد˘صصي نأا ع˘قو˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح
يمصسرلا هرارق ينولاتكلا يدانلا
تا˘عا˘صس نو˘صضغ ي˘ف ه˘ت˘˘لا˘˘قإا˘˘ب
انارغوÓبلا ةحيصضف بقع ةليلق
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ما˘مأا ة˘˘يود˘˘م˘˘لا

لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘م ه˘˘˘ئا˘˘˘صصقإاو
.2‐8 ةجيتنب ابوروأا

ويموتراب ايرام بيصسوج حملأاو
ى˘لإا ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ضسي˘˘ئر
ضصخي اميف ةيودم تارارق ذاختا
ةلبقملا تاعاصسلا لÓخ يدانلا

راكصسوأا ليحر نع ءابنأا طصسو
.لاديبأا كيريإاو وارغ
ا˘ًع˘يرذ Ó˘ًصشف ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ل˘˘صشفو
ثيح ةنولصشرب عم هتلحر لÓخ
ةلوطب هتدايق تحت قيرفلا عدو
نا˘صس ي˘ف ا˘ي˘نا˘ب˘˘صسإا كل˘˘م ضسأا˘˘ك

يفو ولبلب كيتلتأا مامأا ضسيمام
مامأا دومصصلا عيطتصسي مل اغيللا

ر˘مألا ه˘ب ى˘ه˘ت˘ناو د˘يرد˘م لا˘ير
بماك بلق يف ةيودم ةميزهب
يرود يفو انوصساصسوأا مامأا ون
رودلا نÓتكلا ربعي مل لاطبألا

ي˘˘ف ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘˘بر
لا˘˘˘ن ل˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
هحئاصضف لث˘م ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ي˘صضف
.لبق نم لوبرفيلو امور مامأا

ل˘ي˘حر ةر˘ي˘ب˘ك ةرو˘˘صصب د˘˘كأا˘˘تو
لاد˘ي˘بأا كير˘يإا تا˘˘بو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
يدريفلاف ةلاقإا ببصسب ةلزهملا

ضسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب برد˘˘م˘˘ل هرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خاو
ة˘صشقا˘ن˘م م˘ت˘ي فو˘صسو.قباصسلا
ل˘ث˘م ة˘ن˘كم˘م˘لا ل˘ئاد˘ب˘لا ضضع˘˘ب
ةرو˘ط˘صسأا ز˘يد˘نا˘نر˘˘ي˘˘ه ي˘˘فا˘˘صشت
يرط˘ق˘لا د˘صسلا برد˘مو يدا˘ن˘لا
د˘ن˘ب ى˘ل˘ع هد˘ق˘ع يو˘ت˘ح˘ي يذ˘لا
هيقلت لاح يف ليحرلا هل حيتي

.قباصسلا هيدان بيردتل اًصضرع
يفاصشت ةقÓع نأا فورعملا نمو
ام ىلع تصسيل ةنولصشرب ةرادإاب
بيرد˘˘ت˘˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ي ثي˘˘˘ح مار˘˘˘ي
ليحر دعب نم نكلو ةنولصشرب
بق˘˘عو و˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ترا˘˘˘ب ضسل˘˘˘ج˘˘˘م
نم نوكيصسو يدانلا تاباختنا
نا˘ك ا˘م اذإا ة˘فر˘˘ع˘˘م يرور˘˘صضلا
يدا˘ن˘لا ذا˘ق˘نإا ة˘م˘ه˘م˘ب ل˘ب˘ق˘ي˘˘صس
لظيصس مأا ديدج عورصشم ةدايقو
روتكيف هاجت هتامازتلل اًصصلخم
ي˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا ح˘˘˘صشر˘˘˘م˘˘˘لا تنو˘˘˘ف
.انارغوÓبلل
طورصشب لعفلاب يفاصشت بلاطو
ي˘لو˘ت˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘م ة˘ي˘˘صسا˘˘ق
مل نكل رياني يف قيرفلا بيردت
ةمهملا زاجنإا ويموتراب عيطتصسي
ةيصضايرلا ةيحانلا نم ل حاجنب
نأا نكمملا نم ثيح ةيلاملا لو
نكمي ام ذاقنإل هتلواحم دواعي
ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ع˘˘صضوو.هذاقنإا

رايخك ونيت˘ي˘كو˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ينيتنجرألا طب˘تر˘ي ثي˘ح ل˘يد˘ب
نو˘مار ع˘م ةز˘˘ي˘˘م˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ب
ي˘ف لاد˘˘ي˘˘بأا د˘˘عا˘˘صسم ضسي˘˘نÓ˘˘ب
ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ت˘˘ير˘˘كصسلا بصصن˘˘م
نم د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ا˘ًيو˘صس او˘ق˘ت˘لاو
ريغ لكصشب اًرخؤوم تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

برد˘˘˘م م˘˘˘صسا ن˘˘˘˘كل ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسر
يف اًديدج ضسيل قباصسلا ماهنتوت
ةنو˘ل˘صشر˘ب لوا˘حو.انارغوÓبلا
وينيتيكوب عم دقا˘ع˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘لا˘ب

د˘ع˘بو يدر˘ي˘ف˘˘لا˘˘ف ة˘˘لا˘˘قإا بق˘˘ع
ةيلوؤوصسملا يلوت يفاصشت ضضفر
ىلع هظافح ببصسب ضضفر هنكل
د˘˘صض لد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘م ف˘˘˘قو˘˘˘م
ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا بب˘˘صسب ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
رظتني هنأا نيح ي˘ف لو˘ي˘نا˘ب˘صسإا˘ب
بيرد˘ت˘ل ر˘˘صضخألا ءو˘˘صضلا نآلا
ي˘فا˘˘صشت ضسكع ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ضضفر˘ب ه˘ف˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصم˘˘لا
.يلاحلا ضسلجملا عم لمعلا

؟نيتيصس ةفيلخ فلم عم ؤيمؤتراب لماعتيصس فيك ..ةنؤلصشرب لازلز

ضسوتنفوي بردم ولريب ايردنأا أادب
ريكف˘ت˘لا ي˘ف د˘يد˘ج˘لا ي˘لا˘ط˘يإلا
فلم ةصساردو قيرفلا لب˘ق˘ت˘صسم˘ب
ا˘ًق˘˘ب˘˘ط ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘حار˘˘لا
.هططخل
ةرادإا نأا ر˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘كأاو
ةفا˘ك و˘لر˘ي˘ب تح˘ن˘م ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي
لي˘ل˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م تا˘ي˘حÓ˘صصلا
ن˘ي˘حا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ق˘ير˘ف˘˘لا

ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
م˘ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لاو
ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ن˘ي˘ل˘˘حار˘˘لاو
نوفوب امهو يدان˘لا˘ب ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

.يصشتونوبو ينيلليكو
ى˘ل˘ع ي˘ثÓ˘ث˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ي فو˘˘صسو
علخ فر˘غ ل˘خاد و˘لر˘ي˘ب ة˘نوا˘ع˘م
ينزيصشت ردصصتي ثيح ضسبÓملا
ي˘˘صسا˘˘صسأا ضسرا˘˘ح˘˘ك د˘˘˘ه˘˘˘صشم˘˘˘لا
ضسراحلا ويلوصسنب هعمو يدانلاب
يئانثلا تاب عافدلا يفو ثلاثلا
اًظح رفوألا لاريميدو تخيل يد
عم لبقتصسملا يف عافدلا ةدايقل
ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ودارداو˘˘ك ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت
نأا لمت˘ح˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
.رركتت
يئانثلا نيب ةلصضافم كانه تناكو
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘كو لا˘˘ب˘˘يد و˘˘لوا˘˘˘ب
تا˘˘بو مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف ود˘˘لا˘˘˘نور
ثيح ليحرلل برقألا ينيتنجرألا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي بغر˘˘ي
ةصصرفلا هحن˘م˘ل ة˘ي˘لا˘م بصسا˘كم

لاز ام امنيب ددج نيبعل مصضل
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك بذ˘˘ج ل˘˘ما˘˘ع ود˘˘لا˘˘نور
عيب ىلإا يرينوكنا˘ي˘ب˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘يو
ل˘با˘ق˘م ق˘با˘صسلا و˘مر˘ي˘˘لا˘˘ب بعل
.وروي نويلم001
نإا˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘حار˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
يكصسيدرانرب وكيريديف يئا˘ن˘ث˘لا

نيبير˘ق ا˘تا˘ب ا˘ت˘صسو˘ك ضسÓ˘غودو
تلوا˘ح˘م كا˘ن˘هو ل˘ي˘حر˘˘لا ن˘˘م
.ةيلدابت تاقفصص يف اهلÓغتصسل
ةراز˘˘غ ن˘˘م ا˘˘ت˘˘صسو˘˘ك ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘يو
مل اميف ضسوتنفوي يف تاباصصإلا

ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘كصسيدرا˘نر˘ب مد˘ق˘ي
ثي˘ح تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف لو˘مأا˘˘م˘˘لا

تاصضوافم نمصض يلوبان هصضفر
.كيليم مصضل يدانلا

ين˘ير˘غ˘ي˘ل˘ي˘ب ا˘كو˘ل ا˘ًصضيأا كا˘ن˘هو
نم نادئاعلا وريمور نايتصسيركو
ىو˘˘ن˘˘˘جو يرا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كب ةرا˘˘˘عإلا

يف امهلÓغتصسا متي نأا نكميو
.اًصضيأا ةيلدابت تاقفصص
لو˘˘˘ح كو˘˘˘كصشلا مو˘˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
وردناصس ضسكيلأا يئانثلا لبقتصسم
ثيح ويليصشت يد ايتامو وليمادو

اذه بقع مهئاقب دكؤوملا ريغ نم
نيح يف لامآÓل بيخملا مصسوملا
يصسمارو ويبار يئانثلا مدقي مل
.امهنم لومأاملا ىوتصسملا

ضضور˘ع ة˘يأا لو˘˘صصو لا˘˘ح ي˘˘فو
نإا˘˘ف ن˘˘يرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ل
بحر˘˘˘ي فو˘˘˘˘صس ضسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي
ة˘˘˘لوا˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اًصضيأا قبطني رمألاو تاصضوافملا

بعÓلا ي˘نا˘غور ي˘ل˘ي˘ي˘ناد ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ب ن˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل ل˘با˘ق˘لا د˘ي˘حو˘لا

.عافدلا رصصانع



ةمصصاعلا داحتإا

ةرادإ’او عيقؤتلا نم برتقي زودنڤ
ةفيلخ نبب ةكصسمتم

نأا ةمصصاعلا داحتل ديدجلا يصضايرلا ريدملا ىيحي رتنع دكأا
يدانل يناثلا ضسراحلا زودنڤ ضسيصسكلأا عم دقاعتلل تاصضوافملا
يف ريصست يصسنرفلا ىلوألا ةجردلا يرود يف طصشانلا نايتإا تناصس
ةعاذإÓل هتاحير˘صصت ي˘ف ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع لا˘قو ،ح˘ي˘ح˘صصلا ق˘ير˘ط˘لا
تقو رمي نلو نايتإا تناصس يدان عم تاثداحم يف نحن »: ةينطولا

نم ىيحي رتنع نكمتو اذه ،«لاقتنلا ةقفصص ماربإا نأا لبق ليوط
ةدوع ةلحر نتم ىلع يصضاملا دحألا موي رئازجلا ىلإا لوصصولا

يف اًيلاح عبقي يذلاو اصسنرف يف لبصسلا مهب تعطقت نييرئازج
ضسوريف دصض ةيحصصلا تاءارجإلا نم ءزجك ،ةمصصاعلاب قدنف
.انوروك

لوح لاؤوصس ىلع ينطولا بختنملل قباصسلا دئاقلا باجأا امك
هتراعإا تهتنا يذلا ةفيلخ نب رهاطلا يعافدلا طصسولا بعل
ىلع اًصصيرح لازي ل هنأا ىيحي رتنع دكأاو ،وداراب نم دحاو مصسومل

ثيح اًصضيأا رئازجلا ةيدولوم هيلإا حمطت يذلا عفادملا اذه تامدخ
نب فلم لامكتصسا كصشو ىلع اصضيأا نحن زودنڤ لثم» Óئاق فاصضأا

نحنو ةدوج وذ بعل هنإا فتاهلا ىلع ضسمأا هب تلصصتا دقل ،ةفيلخ
نع فصشكلا نع قباصسلا موخوب عفادم عنتما امك ،«اقح هب متهن
نأا اربتعم يفيصصلا وتاكريملا لÓخ اهمصضل ىعصسي يتلا ءامصسألا
نيعم يمره لصسلصست ءاصسرإا عم ةلداع ةصسفانم ةماقإا وه فدهلا
قلخ ىلع لمع˘ن˘صس ن˘ح˘ن»: ع˘با˘تو ه˘مار˘ت˘حا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي
اًقفو نيبعل ف˘ي˘ظو˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘ما˘ع˘لا ىو˘ق˘لا ي˘ف ضسنا˘ج˘ت˘لا
ريدملا برعأا اًريخأاو ،«ينفلا زاهجلا اهددحي يتلا تاجايتحÓل
ةياغلل دقعم رمأا هنإا»: Óئاق هفصسأا نع نويرول يدانل قباصسلا ماعلا
مل اننأل لبقملا مصسوملا ةيادبب قلعتي اميف ةيؤور كيدل نوكت لأا
دتميصس يذلاو انب ضصاخلا ريصضحتلا جمانرب ءدب نم دعب نكمتن
.«عيباصسأا8 ةبارقل

طيمز.ع
يرئازجلا ملعلا نافرصشي تاجاردلا قابصس يف نابردم

زايتماب ةينيؤكتلا ةرودلا يف ناحجني يؤلعو بÓع
تاقابصسلل نايرئازجلا نابردملا يولع داعصسو بÓع دمحم حجن

داحتلا ارخؤوم اهمظن يتلا ةينيوكتلا ةرودلا يف ،قيرطلا ىلع
لوأا ملع ام بصسح دعب نع لصصاوتلا ةينقتب ،تاجاردلل يبرعلا
تلاقو.تا˘جارد˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ىد˘ل ة˘ع˘م˘ج˘لا ضسمأا
اهعقوم ىلع يصضاملا ةعمجلا موي تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
يتلا ةينيوكتلا ةرودلا يف نايرئازجلا نابردملا قوفت»: يمصسرلا
ةديلبلا ةطبار نم لÓع ققحو ،تاجاردلل يبرعلا داحتإلا اهمظن
لدع˘م ة˘يا˘ج˘ب ة˘ط˘بار ن˘م يو˘ل˘ع تل˘ج˘صس ا˘م˘ي˘ف47.90 لد˘ع˘م
جمانرب ريبك لكصشب تلقرع دق انوروك ةحئاج تناكو.«26.07
ةدع ليجأات يف ةببصستم ،طرافلا ضسرام رهصش ذنم كلذو تاصسفانملا
.اهؤواغلإا وأا ةيصضاير ثادحأا

ةينقت دامتعاب يبرعلا داحتلا رارغ ىلع تائيه ةدع تماقو
ةدوع راظتنا يف اهتاطاصشن ةلصصاومل دعب نع يئرملا لصصاوتلا
تماق  يتلا ةيرئازجلا ةيداحتلا ىلإا ةفاصضإلاب ،اهتعيبط ىلإا رومألا
ينطولا ديعصصلا ىلع ةينيوكت تاصصبرت ةدع ميظنتب اهرودب
.تاقابصسلا يبقارم وأا نيبردملل ءاوصس

ثيح ةدعاقلا نع ذصشت مل ةيلبجلا تاجاردلا ةصضاير ىتحو
لصصاوتلا ةطصساوب ةيصصو˘صصخ ة˘ي˘ن˘يو˘كت ضسورد م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب تما˘ق
ةحئاج اهتصضرف يتلا ةيحصصلا تاءارجإلا ببصسب دعب نع يئرملا

ةينقت ىل˘ع تا˘ئ˘ي˘ه˘لا دا˘م˘ت˘عا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو.ضسوريف ا˘نورو˘ك
ةد˘ع ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تل˘قر˘ع نأا د˘ع˘ب ءا˘ج ،د˘ع˘ب ن˘ع ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا

ذنم كلذو اهنم ديدعلا ءاغلإا يف اببصس تناكو ةيصضاير تاصسفانم
.يصضاملا ضسرام رهصش

جاحلب اصضر
شسين ةقفر هل ريبكلا قلأاتلا دعب

يوادؤب ةيفارتحاب ديصشي يينرؤف
نم ريظنلا ةعطقنُم ةداصشإا يرئازجلا يلودلا يوادوب ماصشه ىقلت
ل˘صضف˘ب  ،ضسي˘ن ه˘يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ي˘ي˘نرو˘ف نا˘ي˘لو˘˘ج فر˘˘ط
يذلاو طرافلا مصسوملا لÓخ اهمدق يتلا ةريبكلا تايوتصسملا
قÓطنا قبصست يتلا تاريصضحتلا يف ةكراصشملا نع اديعب ىقبي
ةديرج˘ل ي˘ي˘نرو˘ف ا˘ه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ي˘فو.مصسوملا
لمعلا عئارلا نم»: لاق وداراب يدان جيرخ لوح ةيصسنرفلا «بيكيل»
،«ةدع تاهج نم مدقتُم ىوتصسُم يف هنإا ،يوادوب لثم بعل عم
نمو يلاعلا ىوتصسملل ةبصسنلاب بعلل ريبك مهف هيدل»: عباتيل
مجنلا نأا دكأا ثيح ،«نيبعÓلا ءلؤوه لثم عم لمعلا ليمجلا
يصضاملا مصسوملا لÓخ ايلج رهظ ام اذهو اعيرصس روطتي يرئازجلا

ءادأا مدقيو دوعي نأا لبق ةرثعتم ةيادب دعب ملقأاتلا عاطتصسأا امدنع
ةحئاج راصشتنا ةيفلخ ىلع ةصسفانملا فيقوت لبق ضسين ةقفر ازيمم
ةهاقن ةرتف يف ايلاح دجاوتي ءارحصصلا براحم نأا ريكذتلل.انوروك
تايرابملا ىدحإا نمصض ةبكرلا ىوتصسُم ىلع ةباصصإل هصضرعت دعب
يف ةمدخلا جراخ هيقبتصس يتلاو ،ديدجلا مصسوملل ةيريصضحتلا
.ةمداقلا ةرتفلا

طيمز.ع

9182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ62ـل قفاوملا0202 توأا61دحألاةصضايرلا

«غيلزنيبماصشلا» ‘ ناكم زج◊ هقيرف داق نأا دعب

13

ينيعبصس نب يمار فخي مل
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘فاد˘˘م
خا˘˘بدÓ˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘صشنو˘˘˘م بعلو
ةقفر ريبكلا همزع يناملألا
قيقحت ىل˘ع ي˘نا˘م˘لألا ه˘يدا˘ن
ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘ج راو˘˘˘صشم
يتلا لبقملا مصسوملا لاطبألا
ةبصسنلاب اريبك افده اهربتعا
بعÓلا تاحيرصصت يفو.هل
ودارا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا
ىد˘بأا ة˘ي˘نا˘م˘لألا ة˘فا˘ح˘صصل˘˘ل
ضضو˘خ˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘صسم˘˘ح˘˘ت
ةيبوروألا تاصسفانملا قرعأا

ةر˘م˘لا ي˘ه هذ˘˘ه» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
ةطبار اهيف بعلأا يتلا ىلوألا
اريبك افده ناك دقل ،لاطبألا

فاصضأاو ،«يل ةبصسنلاب ملحو
ا˘ن˘يد˘ل» :ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةئف نمصض ةصسفانملل ةصصرف
ايدج دعتصسنصس كلذل ،رابكلا

هذه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا لوا˘ح˘نو
نأا مولعملا نمو.«ةصسفانملا

ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘بإا ي˘˘˘˘˘˘مار
ريبك لكصشب مهاصس ةنيطنصسق

لهأات يف مرصصنملا مصسوملا
ا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صسيرو˘˘˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘ن
ة˘ط˘˘بار˘˘ل خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘صشنو˘˘م
هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت ثي˘˘ح ،لا˘˘ط˘˘بألا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘˘صضفأا
ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت د˘˘ع˘˘ب م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
رمع ةليط ةزيمم تايوتصسمل
.ةلوطبلا

ا˘جد˘ي˘كوأا رد˘ن˘صسكلا ىد˘بأا
ضسرا˘حو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
ن˘ع ي˘صسنر˘ف˘لا ز˘˘ت˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن
ةصسفانملا ىلإا ةدوعلل هصسمحت
يذلا فقوتلا دعب ديدج نم
را˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب Ó˘˘يو˘˘ط ماد
 .انوروك ةحئاج

ضسرا˘˘ح ا˘˘جد˘˘˘ي˘˘˘كوأا لا˘˘˘قو
عقوم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
دج انأا» زتيم قيرفل يمصسرلا

ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ضسم˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م
ى˘ل˘ع د˘يد˘ج ن˘م ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف ي˘˘ئÓ˘˘مز ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب رار˘˘˘غ

ةر˘ت˘ف نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا
اريثك تقاعأا يحصصلا رجحلا
ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك يذ˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘صسح˘˘ت
فقوت يذلا يصضاملا مصسوملا
ا˘˘ن˘˘ك ثي˘˘ح ،ءا˘˘بو˘˘˘لا بب˘˘˘صسب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا رار˘م˘ت˘صسا ى˘ن˘م˘ت˘˘ن
 .انتقÓطنا ةلصصاومو

نأا كردن انعيمج» فاصضأاو
نو˘كي˘صس ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا

لواحن˘صس ا˘ن˘ن˘كل اد˘ج ا˘ب˘ع˘صص
انتايصساصسأا ىلع ظافحلا امئاد
حور˘لا ي˘هو ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف
يف ةريبكلا ةبغرلاو ةيلاتقلا

 .فادهألا قيقحت
زتيم قيرف نإاف ةراصشإÓلو

يصضام˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ق˘لأا˘ت
،هل ةروصص نصسحأا يف رهظو
لÓ˘˘ت˘˘حا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
يرود˘˘لا ن˘˘˘م6 ز˘كر˘˘م˘˘لا
نم برتقي نا˘كو ،ي˘صسنر˘ف˘لا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ز˘كار˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حا
تاصسفانم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
ف˘˘˘قو˘˘˘ت لو˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا
را˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
 .انوروك ضسوريف

 جاحلب اصضر

ضسيئر نيلوكين نارول داع
نع ثيدحلل هيل˘ي˘ب˘نو˘م يدا˘ن
يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا

رورم دع˘ب ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م م˘ج˘نو
هقاح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ما˘ع ن˘م ر˘ث˘كأا
 .يصسنرفلا قيرفلا فوفصصب

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لو˘˘كي˘˘ن ح˘˘صضوأاو
يديم» عم ةيف˘ح˘صص ة˘ل˘با˘ق˘م
Ó˘˘ئا˘˘ق ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا «ر˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل
:«ر˘صضخ˘لا» م˘ج˘ن ضصو˘صصخ˘ب
ناهرلا يبحم نم تصسل انأا»
زو˘˘˘لو˘˘˘ت ع˘˘˘م تبرا˘˘˘ح د˘˘˘ق˘˘˘ل
اًصضيأا نكلو  هيلع لوصصحلل
ل˘خاد ضصا˘خ˘صشألا ضضع˘ب ع˘م
م˘˘لو اوددر˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
تنك يرايتخا يف ينومعدي
نا˘ك بعÓ˘لا نأا ن˘م اد˘كأا˘ت˘˘م
:ن˘ي˘لو˘كي˘ن فا˘صضأاو ،«اد˘˘ي˘˘ج
ي˘با˘ب˘م ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب تصسل»

لاثمأا اًصصاخصشأا ديرأا ،رامينو
مهعم ثد˘ح˘ت˘ت ا˘مد˘ن˘ع يد˘نأا
بع˘˘ل˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘ي
امدنع ،ةظحل رخآل نولتاقيو
هعم اًقداصصو اًحيرصص نوكت
»:عباتو ،«باو˘صص ى˘ل˘ع و˘ه˘ف
اذكه هنكل يدنأا لعفي اًنايحأا
درجم نحن هلثم لاجر نودب
تنأا» : اًريخأا متخيل «يداع ٍدان
ة˘يو˘هو ة˘ب˘˘غر ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
.اهنودب  اًدبأا نكت مل قيرفلل
وأا ةر˘صشا˘ع˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘م
، «1 غيللا» يف ةرصشع ةيداحلا

ى˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا كي˘˘ل˘˘ع
لجأا نمو ضسانلا نم 011٪
 .«مهبحت نأا كيلع كلذ

براحم نأا ركذلاب ريدجلا
ازيمم امصسوم مدق ءارحصصلا

هلعج ام هيل˘ي˘ب˘نو˘م يدا˘ن ع˘م

يذلاو ،هبردم نم ءانثلا ىقلي
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘كأا
ةفاصضإلاب ءاج هنأا تابصسانملا
هقاحتلا ذنم قيرفلل ةوجرملا
 .يصضاملا مصسوملا قيرفلاب

 طيمز.ع

ة˘˘كبد ن˘˘ب نا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صس دا˘˘˘ق
هقيرف يرئازج˘لا فر˘ت˘ح˘م˘لا
ىلع نيم˘ث زو˘ف ى˘لإا ح˘ت˘ف˘لا
ةلوجلا راطإا يف اهبا يدان
نيفرت˘ح˘م˘لا يرود ن˘م52
ةارابملا يهتنتل ،يدوعصسلا
.1 ـ2 ةجيتنب

بعل ة˘˘˘كبد ن˘˘˘ب ق˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ت
ق˘با˘صسلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م

حتفلا هقيرف عم ضسمأا لوأا
،ا˘˘ه˘˘بأا يدا˘˘ن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
لوألا فد˘ه˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘صشو
قبط ىلع ةركل هريرمت دعب

ى˘لا يردا˘ق ه˘ل˘ي˘مز ا˘ه˘لو˘˘ح
نم02 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف فد˘ه
ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘ل .لوألا طو˘˘˘صشلا
نايفصس ءاقفر زوفب ةارابملا
.فدهل نيفدهب

ع˘ف˘ترا زو˘ف˘لا اذ˘ه بق˘عو
ةطقن52 ىلإا حتفلا ديصصر
31 ز˘كر˘م˘لا ى˘˘لإا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ز˘كار˘م ن˘ع Ó˘ي˘ل˘ق د˘ع˘ت˘ب˘˘يو
ىلع اهبأا يقب يف ،طوبهلا

ةطقن33 ق˘با˘صسلا هد˘ي˘صصر
.عصساتلا زكرملا يف ىقبيل

جاحلب اصضر
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لاطبأ’ا يرود ‘ اديعب باهذلا ىلع مزاع ينيعبصس نب

لبقŸا مصسوŸا ‘ ةصسفانŸا ةبوعصصب فÎعي رصضÿا شسراح

«ةصسفانŸا ¤إا ةدؤعلل ضسمحتم دج انأا» :اجديكوأا

يرئاز÷ا همجاهم حدÁ هيليبنوم يدان شسيئر

«رؤليد كلمأا انأا يبابم وأا رامين ديرأا ’» Úلؤكين

طوقصسلا ةقطنم نع هقيرف داعتبا ‘ مهاصس نأا دعب

Úمث زؤف قيقحتل حتفلا دؤقي ةكبد نب

تاصضوافم فقوت دعب
يدانلاو بعÓلا

ضضفري لحكل
رفاهؤل عم ديدمتلا

ضضؤخ نم بÎقيو
Œةديدج ةبر

بردم نيوغول لوب ثد–
ضصو˘˘صصخ˘˘ب ر˘˘فا˘˘هو˘˘˘ل يدا˘˘˘ن
ل˘ح˘كل رو˘ت˘كي˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
بعلو ير˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘˘˘˘لا
‘ طصشانلا   يصسنرفلا رفاهول
نأا دكأا يذلاو ةيناثلا ةجردلا

م˘صسح˘ي˘صس يدا˘ن˘لا ‘ هÒصصم
ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا نو˘˘صضغ ‘

ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا حر˘˘صصو.ةلبقŸا
عم يفحصص ءاقل ‘ يصسنرفلا

«يدنا˘مرو˘ن ضسيرا˘ب»  ةد˘ير˘ج
نأا ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح ‘ د˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
بعÓلا عم يدانلا تاصضوافم
ل˘كصشب تف˘قو˘ت د˘ق ير˘˘ئاز÷ا
:نيوغول لوب فاصضأاو يئاهن
حصضاو ءيصش لك هنيبو ينيب»
ا˘ًت˘قو نا˘ك ه˘نأا˘ب تفÎعا د˘˘ق˘˘ل

ةبصسنلاب ءيصشلا ضضعب ابيصصع
ف˘صصت˘ن˘م ‘ نا˘ك يذ˘لاو ه˘ل
يهتني نأا ديرأا يننكل مصسوŸا

فصصتن˘م ل˘ب˘ق عو˘صضوŸا اذ˘ه
د˘يرأا Êأل ،ل˘ب˘˘قŸا عو˘˘ب˘˘صسألا
نو˘كي نأاو تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءد˘˘ب
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسŸا ‘ نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
نأا ةراصشإلاب ريد÷ا.«بولطŸا
Ó˘ب ع˘ل˘ط˘ت˘ي ل˘ح˘كل رو˘ت˘كي˘ف
ةÎف لÓخ يدانلا Òيغتل كصش
ةلبقŸا ةي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا

يذلاو ،ةديدج ةبرŒ ضضوخو
‘ لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘صضفرد˘˘˘˘˘كأا

عم هدقع ديدمتل تاصضوافم
.يدانلا

طيمز.ع
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يدا˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘صصنأا بقر˘˘˘ت˘˘˘ي
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘˘ير˘˘لا
ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا عا˘م˘ت˘˘جا
ضسي˘ئر ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ع˘م ى˘ل˘ع˘ل ةرادإلا ضسل˘ج˘˘م
دجاوتت يتلا زئاكرلا ضضعب
لمأاي ثيح اهدقع ةياهن يف
ءاقفر عنتقي نأا يف عيمجلا

نم هحارتقا متيصس امب دادح
ةصصاخ ةكر˘صشلا ي˘لوؤو˘صسم
ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا نأاو
ةكرصش اهيلع دجاوتت يتلا
مدع˘ل ا˘هر˘ط˘صضت د˘ق را˘بآلا
ضضع˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت
ةدايزلا ديرت يتلا رصصانعلا

بتار˘لا ة˘م˘ي˘ق ي˘ف ع˘فر˘˘لاو
بردملا عصضي دق ام وهو
لاح يف ةطرو يف ينارمع
.مهعم قافتلا مدع

لكصشب لصصاوتي ينارمع
نيبولطملا عم يموي

يصسلا يلوؤوصسم نأا ركذي

ءو˘صضلا او˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘صس ضسا
د˘ب˘ع برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘صضخألا
ل˘جا ن˘م ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘˘لا

ضضعب عم دقا˘ع˘ت˘لا ط˘ب˘صض
د˘ير˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو م˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ

دعب ام ىلإا ثيرتي ينقتلا
اذه زئاكرلا ريصصم ديدحت
يتلا تامو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو
لصصاوت بردملاف انتزوحب
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب ع˘˘˘م
يف مهئامصسأا ركذ ضضفرن»

رظ˘ت˘ن˘يو «ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
ق˘ئا˘ثو ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘صصح
ه˘نأاو ة˘صصا˘خ م˘ه˘˘ح˘˘ير˘˘صست
ة˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘صص اد˘˘˘ي˘˘˘ج كرد˘˘˘ي
ع˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تلا ثاد˘˘˘˘˘حإا
.مهتيدنأا

ششامر ماصشه

د˘ق˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
قا˘فو˘ل ر˘ي˘صسم˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ضضعب عم اعامتجا فيطصس
تا˘عا˘صسلا لÓ˘خ ز˘ئا˘كر˘˘لا
يف لصصفلل اذهو ةمداقلا

كانه نأاو ةصصاخ مهريصصم
هدقع ةياهن يف دجاوتي نم
ي˘˘ف بغر˘˘ي ن˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘هو
بلغا ريصشتو اذه ليحرلا
يثÓثلا نأا ىلإا تايطعملا
ي˘˘˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘˘صضرو يوار˘˘˘˘˘˘˘ق
ي˘ف نو˘ب˘غر˘˘ي ي˘˘نا˘˘حر˘˘فو
ثاد˘حإا ة˘ط˘˘ير˘˘صش ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تلا
يتلا ةيلاملا تاقحتصسملا
نأاو ام˘ي˘صسل ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي
م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فد د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ت ةرادإلا
ةريبك ةمي˘ق ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ل˘ل
.مهروجأا نم

نيمدقتصسملا فادهتصسا
قيرفلا فادهأا قفو متيصس
نوكي˘صس ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘صسم˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ضضع˘˘ب ثع˘˘ب ع˘˘م د˘˘عو˘˘م

د˘˘˘صصق تا˘˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘˘ق تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘صص نا˘˘˘م˘˘˘صض
ىل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ي˘ف˘صضت
بصسحو ثيح ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
نو˘كت˘صس تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

لك مصض يف ةبغر كانه
ن˘م و˘با˘جو ي˘ع˘˘ي˘˘بر ن˘˘م
نوكي نأا ىلع ةيدولوملا
تامدخ نامصضب مامتهلا

ةروصص يف ةباصش رصصانع

دادو ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ب
ن˘˘م مور˘˘˘كو نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت

نأا ر˘كذ˘ي نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج
دري مل يكوكلا يصسنوتلا
مدقملا ضضرعلا ىلع دعب
بصسح ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلو ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘جا ن˘م ل˘طا˘م˘˘ي
.ةيفاصضإا بلاطم

ششامر ماصشه

بجي هنأا ،يرصصنعم يلع ،ةحابصسلل يرئازجلا بختنملا بردم دكأا
ديعت˘صسي ى˘ت˘ح ضسفا˘ن˘ت˘لاو ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ن˘م ر˘ه˘صشأا ة˘ت˘صس رور˘م را˘ظ˘ت˘نا
هللا باج ضسينأا يلودلا يئانثلا فانئتصسا ةبصسانمب ،مهاوتصسم نوحابصسلا

دعب تابيردتلا ‐0202‐ويكوط دايبملوأاب ينعملا نوجرع هللا دبعو
.انوروك ضسوريف يصشفت ببصسب فقوتلا نم رهصشأا ةصسمخ ةبارق
يف انقلطنا» : ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو عم هثيدح يف يرصصنعم لاقو
،ا˘ي˘مو˘ي ةد˘حاو ة˘صصح لد˘ع˘م˘ب برد˘ت˘ن ثي˘ح ،ر˘ف˘صصلا ن˘م ر˘ي˘صضح˘ت˘˘لا

بجي ةحارصصبو .ضضو˘ح˘لا جرا˘خ ي˘ند˘ب˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ز˘كر˘ن˘صسو
.يقيقحلا ينفلا مهاوتصسم ىلإا ةدوعلا لجأا نم رهصشأا ةتصس ةبارق راظتنا
.«ةينطولا ةحابصسلاب اريثك رصضأا رهصشأا ةصسمخ ةدمل فقوتلاف
قيرف نم هللا باج ناحابصسلا فنانئتصسا  دعب ينطولا بردملا عباتو
،يصضاملا نينثلا موي ،رئازجلا ديرب يدان نم نوجرعو ،رئازجلا داحتا
ةيداحتلا يقلت د˘ع˘ب ،ة˘ب˘ق˘لا˘ب ي˘ب˘م˘لوألا ه˘ب˘صش ح˘ب˘صسم˘لا˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
هللا باج نإاف ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو نم رصضخألا ءوصضلا ةيرئازجلا
فقوت ةرتف دعب تابيردتلا ىلإا هتدوعب ديعصس وهو ةديج ةيصسفنب عتمتي
ردقت هنزو يف ةدايز لجصس دقف ،ةيندبلا ةيحانلا نم امأا .Óيوط تماد
.«ةدوعلا ةيلمع بعصصي رمأا وهو ،غلك8ـب
ةيزهاجلا عاجرتصسل ضضوحلا لخاد حابصسلا رظتني ريبك لمع» فاصضأاو
لقألا ىلع رهصشأا ةثÓث يلاوح كلذ بلطتيو ،هايملا عم تاصساصسحإلاو
ىدمل اصضيأا دوعي رمألا .ةليوطلا تافاصسملا يف اصصصصختم هرابتعاب
دجاوتيف نوجرع امأا .ديجلا عاجرتصسلاو لمعلا ةفاثكل هللا باج لمحت
هيلعو دقعم رمأا طاصشن نود رهصشأا ةصسمخ نكل ،ةنصسح ةيندب ةقايل يف
.«ةيادبلا نم دادعتصسلا

عم ةبقلا حبصسمب ةنصسح فورظ يف بردتلا متي هنأا يرصصنعم دكأا امك
يحصصلا لوكوتوربلا قفو ،انوروك ضسوريف نم ةياقولا ريبادت مارتحا
ةيحصصلا تاطلصسلا روصضح ليجصست عم ،ةيداحتلا لبق نم قبطملا

.فانئتصسلا دنع ةينمألاو
حباصسم حتفو نيحابصسلا عيمج فانئتصسا ةرورصض ىلع يرصصنعم دكأاو
،ةرواجملا ةيبرعلا نادلبلاب ةنراقم نيرخأاتم دج نحن» : Óئاق ىرخأا

ضسيلو ،نيحابصسلا عيمجب اوفنأاتصسا نيذلا رصصمو برغملا ،ضسنوت لثم
فلتخمب نيينعملا نيحابصسلا ةيقب مصض ردجألا نم .طقف ةبخنلاب
عصضو بجي .ىرخأا حباصسم حتف عم ةيراقلاو ةيلودلا تاقاقحتصسلا
،قاور لك يف حابصس لدعمب نييصضايرلا فرصصت تحت حباصسم ةعبرأا

يذلا رخأاتلا نأل انكمم ارمأا هنظأا .احابصس23 عومجم انيطعي ام
ةينطولا ةحابصسلاب اريثك رصضيصس ةيحصصلا ةمزألا هذه هيف تببصست
ةحاصسلا ىلع ةيصضاملا ةليلقلا تاونصسلا يف اهتيفاع تداعتصسا يتلا
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ادد˘صشم ،«فا˘ن˘صصألا ع˘ي˘م˘ج د˘ن˘عو ة˘يرا˘ق˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
.ناوألا تاوف لبق بصسكملا اذه ىلع ظافحلا

12 بحاصص ينطولا بختنملا حابصس هللا باج ضسينأا لاق هتهج نمو
ماد فقوت دعب يباجيإا رمأا تابيردتلا ىلإا ةدوعلاب انل حامصسلا» ةنصس

نم ةئاملا˘ب53 دودح يف يننأا ر˘ع˘صشأا ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م .Ó˘يو˘ط
.يفكت ل اهنكل ،تÓصضعلا ةيوقت ىلع لبق نم بردتأا تنك .يتاردق
 .تقولا نم ديزملا جاتحأا
ةيادب يف ين˘نأا˘كف ،ضضو˘ح˘لا ي˘ف ي˘م˘لا˘ع˘م عا˘جر˘ت˘صسا ضصو˘صصخ˘ب ا˘مأا
دوعأاصس ةيبيردتلا ضصصصحلا رورم عم هنا دكأاتم انأا نكل .مصسوملا
.«ياوتصسم ىلإا ايجيردت
ةكراصشملل ىندألا دحلا اوققح نييرئازج نيحابصس ةثÓث نإاف ةراصشإÓل
نونحصس ةماصسأا نم لكب رمألا قلعتيو ،نآلا دحل ويكوط دايبملوألا يف
ىندأا دح) دويصس داوج ،ةرح ةحابصس رتم001و05 يف «أا» ىندأا دح)
يف «ب» ىندأا دح) نوجرع هللا دبعو (تاحابصس4 رتم002 يف «ب»
نم هللا باج ضسينأا بارتقا ىلإا ةفاصضإا ،(رهظلا ىلع رتم002و001
.ةرح ةحابصس رتم008 يف «ب» ىندألا دحلا قيقحت

ر .ق

ةمداقلا تاعاصسلا يف زئاكرلا عم لصصفلا
فيطصس قافو

دار˘˘ج˘˘لا قا˘˘صشع ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
يتلا ةمزألا ءاهنإا رفصصألا
ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ي
تثد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘صضو˘˘˘ف˘˘˘لا

يواهلا يدانلا نيب ارخؤوم
ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘كر˘˘صشلاو
ني˘ق˘با˘صسلا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘عل
ءاقتلا لا˘ج˘ع˘ت˘صسا نو˘ب˘ل˘ط˘ي
لك هحنم لجا نم يلاولا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘غ˘صصو ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
عارصصلا نأاو ةصصاخ يدانلاب
ءيصش يأا ديفي نل لصصاحلا
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل

اريبك نوكي رارصصإلا لعج

عا˘م˘ت˘جا ط˘ب˘˘صض ل˘˘جا ن˘˘م
ةصصاخ عوبصسألا اذه لÓخ
ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا رار˘˘˘˘صصإا نأاو
ر˘صسخ˘ي يدا˘ن˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس
. هناهر

نورظتني نوبعÓلا
ةرادإلا نم ربكأا تاحيصضوت

مهريصصمو مهتاقحتصسم نأاصشب
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

نم لاصصتا ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘عل
ة˘يؤور˘لا ح˘ي˘˘صضو˘˘ت˘˘ل ةرادإلا

نب ةلاقتصسا ذنم هناو ةصصاخ
يأا م˘ه˘˘ثد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل يدا˘˘م˘˘ح

م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا فر˘ط
دعب ةصصاخ اريثك نوؤواتصسي
ى˘˘ل˘˘ع ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع نأا
يف Óصسيا ةلكصشم ةيوصست

ءانع هصسفن فلكي مل نيح
هر˘صصا˘ن˘˘ع ع˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
ةنجل تحصضأا يتلا ىرخألا
ق˘ير˘ط بر˘قا تا˘عزا˘ن˘˘م˘˘لا
تاعاصسلا يف ه˘نو˘قر˘ط˘ي˘صس
يلهألا لازي لو اذه ةمداقلا
ر˘ي˘صصم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
د˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ضسأا˘˘كلا
. تايطعملا نم ريثكلا

ششامر ماصشه

تاطلصسلا فرط نم قيرفلا لكاصشم لح رظتني رفصصأ’ا دارجلا
جربلا يلهأا

زئاكرلا ريصصم ةفرعم نورظتني رفانصسلا
ةنيطنصسق بابصش

«مهاؤتصسم نيحابصسلا ةداعتصس’ رهصشأا ةتصس راظتنا بجي» :يرصصنعم
 تابيردتلا فانئتصساب ةحابصسلا ةيداحتل رصضخألا ءوصضلا حنمت ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو

مهءاقب ةفرعم لجا نم ةرادإلا لاصصتا ةركصسب داحتا رصصانع ضضعب رظتني
بتكم˘لا فر˘ط ن˘م م˘صسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘مد˘ع ن˘م
نم مهتحراصصمو ةرادإلا لصصاوت يف نيبعÓلا ديدع لمأايو اذه يلاردفلا
ىلإا ءوجللا لبق مهئاقبإاو مهتاقحتصسم ديدصست وأا دقاعتلا ءاهنإل مودقلا لجا
نيبعÓلا ضضعب عم ارخؤوم تلصصاوت ةرادإلا نأا ركذي ،تاعزانملا ةنجل
.لماعتلا ةقيرط نم ءاتصسي رخآلا ضضعبلا لعج يذلا رمآلا وهو

ةديج ةيجيتارتصسإا ديدحتل تاناعإلا رظتني ىصسيع نب
ةيلاملا تاناعإلا ضضعب ليصصحت رظتني ىصسيع نب ضسيئرلا لازي لو اذه
تاقحتصسم ديدصست يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ط˘ب˘صض ل˘جا ن˘م
نولوؤوصسملا بغري ن˘م˘ل ق˘ي˘ب˘صست نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا اذ˘كو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يف ارخؤوم زئاكرلا ضضعب تنمصض نأاو قبصس ةرادإلا نأا ركذي مهمادقتصسا
يف مهعم لصصاوتلا ىلع تلمع نم عم قافتلا يف عورصشلا راظتنا
ىنمتي ىرخأا رصصانعو جاوعو غلابو يواكم ةروصص يف ةريخألا تاعاصسلا
قيقحت ىلع قيرفلا ةد˘عا˘صسم˘ل ل˘صضفأا دودر˘م˘ب م˘ه˘ت˘يؤور نا˘ب˘يز˘لا را˘صصنأا
. ةرادإلا فرط نم رطصستصس يتلا فادهألا

ششامر ماصشه

بورخلا ةيعمج
طبصض يف هيعاصسم لصصاؤي بيذ

ةماعلا ةيعمجلا رؤمأا
ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘صصاو˘˘ي
ةدايق˘ب بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
ىلع ل˘م˘ع˘لا بيذ ضسي˘ئر˘لا

ةيئاهنلا ةل˘ي˘صصح˘لا ط˘ب˘صض
د˘ق˘ع ل˘جا ن˘م ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لاو
ي˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘صض م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
لÓخ نم ةريغصصو ةريبك
ف˘يرا˘صصم˘لاو ل˘ي˘خاد˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘فاو˘ي ى˘ت˘ح اذ˘هو
هناو ام˘ي˘صسل نو˘لوؤو˘صسم˘لا

كانه نوكت نا عقوتملا نم
ضسيئرلا نيب ةصسرصش برح
ن˘يذ˘لا ه˘ي˘˘صضرا˘˘ع˘˘مو بيذ
قر˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘كب نو˘˘˘ع˘˘˘صسي
يذلا رمألا هريراقت ضضفرل

هرومأا طبصضل ىعصسي هلعج
.نيبصساحم ةقفرب
ةرجهو ليحرلا ىلع رصصي

فيخي ام ربكأا نيبعÓلا
«اكصسيل» طيحم

بيذ ضسيئرلاف هركذ ريدج
ليحرلا ىلع رصصي لازي ل
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘˘هو
نوعصسي ني˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب

نم مهصسفنل لولح داجيإل
نوبعلي ةيدنأا ثحب لÓخ
وهو لبقملا مصسوملا اهل
رصصانع ةدع ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م
ل˘ع˘ل ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م
يزرحم يعا˘بر˘لا م˘هزر˘بأا

براو˘˘صشو˘˘˘بو تا˘˘˘حر˘˘˘فو
مه˘ل نأاو ا˘م˘ي˘صسل لا˘بردو
وهو ضضورعلا نم ديدعلا
ضسيئرلا لعج يذلا رمألا
ط˘ب˘˘صضل ن˘˘مز˘˘لا عرا˘˘صسي
ةرادإلا لمعت ىتح رومألا
د˘يد˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ل˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘يو˘˘لوأا

.نيبعÓلا ليحر
ششامر ماصشه

ةركصسب داحتا
مهب ةرادإ’ا لاصصتا نورظتنيو مهرمأا نم ةريح يف ةركصسب ؤبع’



ةــــنصصرق

رجفني ي◊ؤبم
تعمج يتلا ةارابملا يف
هر˘ي˘ظ˘˘نو قا˘˘ف˘˘تلا يدا˘˘ن
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ةد˘˘˘˘ج دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا

يرود˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ضسيار رج˘ف˘نا ،يدو˘ع˘صسلا

ضسرا˘ح ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو
ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘جو
داحتإلا بعل وينيرامور
متصشب ر˘ي˘خألا ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب
يتلاو ايقيرفإا لطب ةدلاو
ءÓمزلا ن˘كل ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا ضسيار˘لا لوا˘حو ،تاو˘ن˘صس ر˘صشع ذ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فاو
.ءاذحلاب هفذقب ءارحصصلا براحم موقيل كلذ لعف نم هوعنمو اولخدت نييرادإلاو

ةيصضاير ةينغأا لمجأا
ي˘نا˘غأا تع˘ن˘˘صص ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

ةم˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ر˘ي˘ها˘ج
يف عاتم˘ت˘صسلاو ة˘جر˘ف˘لا
يبرعلاو ينطو˘لا ر˘ط˘ق˘لا

م˘لا˘ع˘لا حا˘˘ت˘˘ج˘˘ت ي˘˘ه ا˘˘ه
هذ˘ه ءا˘ج ثي˘ح ،ه˘ل˘م˘˘كأا˘˘ب
عقوم نم فارتعلا ةرملا
ي˘صسنر˘ف˘لا «تو˘˘ف و˘˘صص»
دلوأا ةينغأا فنصص امدعب
ل˘م˘جأا ي˘نا˘ث˘ك ة˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لا
د˘ع˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا
يدا˘˘ن ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج د˘˘ي˘˘˘صشن
،يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
رخآا يصسنرف عقوم رصشنو
يتلا ملاعلا يف ةينغأا05
دنع نادبألا ا˘ه˘ل ر˘ع˘صشق˘ت
تل˘˘˘ت˘˘˘حاو ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘صس
ةراطصسوصس راصصنأا ةينغأا
.ديدج نم ةيناثلا ةبترملا

يمصساڤ ديري يراطيق
نمث يأاب

ةدكيكصس ةبيبصش ضسيئر نم ريبك رارصصإا
دادزولب بابصش بعل ةيؤور يف يراطيق
لبقملا مصسوملا هقيرف يف يمصساق دمحا

لجا نم ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ةديج ةيمو˘ج˘ه ة˘قرو ه˘ناو ة˘صصا˘خ ه˘عا˘ن˘قإا
ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ي˘قوزر˘م ة˘ق˘˘فر˘˘ب
لجا نم ةبيطلا هتقÓع لÓغتصسل ىعصسي
قيرفلا يف قباصسلا بعÓلا نأا ركذي ،هعانقإا
هبلجل ىعصسي نم وه نامحرلا دبع يصسيامل
كلتمي ه˘ناو ة˘صصا˘خ قر˘ط˘لا ل˘كب ق˘ير˘ف˘ل˘ل

.هعم ةزيمم ةقادصص
تامادقتصس’ا رصشابي ضشيعرق

خؤمك ىلع رصصيو

تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ضسي˘ئر ا˘ي˘˘م˘˘صسر ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
تلا˘صصتلا ط˘بر ي˘ف ر˘ها˘ط˘لا ضشي˘˘عر˘˘ق
مهعانقإا لجأا نم نيفدهتصسملا نم ددعب
ديدجلا مصسوملا يف يدانلا ضصيمق لمحب
م˘جا˘ه˘م د˘ج˘˘ن ءا˘˘م˘˘صسألا هذ˘˘ه زر˘˘بأا ن˘˘مو
بصسحو ريخألا اذه خومك ةيدملا يبملوأا

يف دع˘ب ل˘صصف˘ي م˘ل ه˘ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘صصم
ىلع ايلاح زوحي ل هنوكل ةيئاهنلا هتهجو
مكحلا ايلاح رظتني وهو هحيرصست ةقيثو
دعب تاعزانملا ةن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
˘مد˘ع بب˘صسب ه˘يدا˘ن د˘صض ىو˘كصش ه˘عاد˘يإا
يف ةقلاعلا ةي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ة˘يو˘صست
.قلعملا مصسوملا

هتمصص نع جرخي ؤيارؤب
تاعاصشإ’ا يفنيو

ماعلا ريدملا و˘يارو˘ب ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع ناو˘ت˘ي م˘ل
تاداقتنا ىلع درلا يف رئازجلا ةيدولوم يدانل
تماق يتلا تامادقتصسلا ضصوصصخب راصصنألا
دكأا ثيح ،لبقملا مصسوملل ابصسحت ةرادإلا اهب
موقت «ديم˘ع˘لا» ةرادإا نأا ه˘ث˘يد˘ح ل˘ه˘ت˘صسم ي˘ف
مهلعج ام اذهو ةمات ةيرصسب نكل ريبك لمعب

حيرصستب قلعتي اميف ةصصاخ تاعاصشإÓل ةصضرع
مدقي نم وه قيرفلل مهملا نأا دكأا ثيح زئاكرلا
.قيرفلل لكاصشملا ريثي نم ل ةفاصضإلا

رامثتصسÓل ىعصسي ةنيغز
ةي’ؤلا ءانبأا يف

ديدع نامصض يف ةنتاب بابصش ضسيئر بغري
نوطصشني نيذلاو ةنتاب ةيلو ءانبأا نم نيبعÓلا

يتلا تامولعملا بصسحو ثيح ةيلولا جراخ
تامدخ نمصض ةن˘ي˘غز ضسي˘ئر˘لا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘صسا

اريبك امامتها اهيلو˘ي ي˘ت˘لاو ر˘صصا˘ن˘ع˘لا د˘يد˘ع
زربأا لعلو مدقلا ةرك طيحم يف اهتربخل ارظن
ةيدعاصسمو دايز نيبعÓلا دجن قاروألا هذه
دوعصصلا ةقرو بعل يف ضسيئرلا لمأايو اذه
كانه نأاو ةصصاخ نيككصشملا لك ىلع درلاو
.ةصسائرلا يف بغري ىحصضأا نم

qarsana@essalamonline.com
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ةينؤلاتكلا كابصشلا يف ةيرافاب ةينامث
يئاهن ع˘بر˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف
ابوروأا لاطبأا يرود نم
خ˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ق˘˘ح˘˘صس
ةينامثب ةنولصشرب هر˘ي˘ظ˘ن

يف نيفده لباقم ةلماك
تد˘ه˘صش ةر˘ي˘ث˘م ةارا˘˘ب˘˘م
و˘ن˘ي˘ت˘نو˘كو ر˘لو˘م ق˘لأا˘˘ت
ة˘˘ع˘˘برأا Ó˘˘ج˘˘صس ناذ˘˘ل˘˘˘لا
ل˘˘ج˘˘صس كلذ˘˘بو ،فاد˘˘هأا
ةجيتن ر˘ب˘كأا «يرا˘فا˘ب˘لا»
خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ا˘م˘ك «غ˘ي˘لز˘ن˘ي˘ب˘˘ما˘˘صشلا»
ةي˘خ˘يرا˘ت ةرا˘صسخ ى˘ق˘ب˘ت
اهظفحيصس يتلا اصصربلل
.ةليوط دوقعل خيراتلا
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ةيبابلا تيب يف يواهلل لعصشملا ميلصستل يصشاورك ؤعدي باقر
ضسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
يوا˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةمل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل
ن˘م رار˘ق˘ب د˘ئا˘˘ع˘˘لا
ر˘ي˘م˘صس ة˘م˘كح˘م˘لا

ضسي˘˘ئر ع˘˘م با˘˘˘قر
ةرادإا ضسل˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةيصضايرلا ة˘كر˘صشلا
ح˘لا˘صص ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

فد˘˘ه˘˘ب ي˘˘صشوار˘˘ك
ة˘˘˘˘˘طرا˘˘˘˘˘خ م˘˘˘˘˘صسر
ةل˘حر˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ط˘لا
بصسحو ىلوألا ةطبارلا ىلإا دوعصصلا تاريصشأات ىدحإا زجح يف يدانلا لصشف دعب ةصصاخ ةلبقملا
نم ايمصسر باحصسنلا لبق يدانلا قئاثو عيمج ميلصستل يصشوارك اعد باقر نإاف تامولعملا
.ةاوه يناثلا مصسقلا يف لبقملا مصسوملا يف طصشنيصس يدانلا نأا مادام قيرفلا
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ضضفري لحكل
عم ديدمتلا

بÎقيو رفاهؤل
ةبرŒ ضضؤخ نم

ةديدج

رظتني رفصصأ’ا دار÷ا
قيرفلا لكاصشم لح
تاطلصسلا فرط نم

‘ زئاكرلا عم لصصفلا
 ةمداقلا تاعاصسلا

يدانلاو بعÓلا تاصضوافم فقوت دعب
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«غيلزنيبماصشلا» ‘ ناكم زج◊ هقيرف داق نأا دعب

مزاع ينيعبصس نب
اديعب باهذلا ىلع

لاطبأ’ا يرود ‘

جÈلا يلهأا ةمصصاعلا دا–إا فيطصس قافو

عيقؤتلا نم برتقي زودنڤ
ةفيلخ نبب ةكصسمتم ةرادإ’او


