
«دأدح يلع» نبأ فيقوت
ةرداغم نم هعنمو

نطولأ سضرأأ

هعيبتو انطأوم زتبت ةباسصع
ةيراقع رتافدب سضأرأأ

50صصةليسسملأ يف ةروزم
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نهارلا فرظلا يف عمتجملا نأا دكأا
ةيلوؤوسسملاب يلحتلا ىلإا جاتحي

ملو ةلاكولا فرط نم تلبق مهتافلم
ةعاسسلا دحل لوألا رطسشلا طاسسقأا اوددسسي

دعب ةيقرتلا نم نومرحم
ةربخ ةنسس02

نيليآلأ ةذتاسسألأ فلم
ةهجأولل دوعي لأوزلل

40 صص

تابورسشملا نم ةدحو فلأا02 نم رثكأا طبسضرلود نويلم01 ةيسضق يف باسشلا مهتملا عم ايلاح ققحي ءاسضقلا
مناغتسسمب ةيلوحكلا

تايعسضو يف وهو هروسص رسشنب ديدهتلل صضرعت
ءايحلاب ةلخم

50صص

باحسصأا2 لد˘ع و˘ب˘ت˘˘ت˘˘ك˘˘م بلا˘˘ط
نيذلا ةلوبقملا تافلملاو نوعطلا
صسيئرلا ،لوألا رطسشلا اوددسسي مل
،مهتيعسضو ةيوسستل لخدتلاب نوبت

ةرازول تاميلعت هيجوت قيرط نع
ي˘˘˘ط˘˘˘ل عار˘˘˘سسإلا ةرور˘˘˘سضب ن˘˘˘ك˘˘˘˘سسلا
ل م˘هر˘ي˘˘سصم نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

.ةعاسسلا دحل لوهجم لازي

نوناقلأ ةطلسس سضرفو تايرحلأو قوقحلل يسساسسألأ نماسضلأ لظي ءاسضقلل ىلعألأ سسلجملأ
30 صص:يتامغز ..بقترŸا يروتسسدلا ليدعتلا ‘ ةئيهلا هذهل هدانسسإا بقترŸا رودلا زربأا

فلم :يخيسش ديجملأ دبع
سسيسسأات يف ماه ءزج ةركأذلأ

ةديدجلأ ةيروهمجلأ

«2لدع» نوعط باحسصأأ
نوبت سسيئرلأ نودسشاني

مهتيعسضو ةيوسستل لخدتلأ

30صص

40 صص

Èمتبسس —افلا نم اًءدب ةيروسضح ةفسصب تاناحتملا ءارجإا فانئتسسا ةيناكمإا

فــيك راطنق زجح
فــــيقوتو جــلاعم

ةــماعنلأ يف نيسصخسش

تاقورÙا نع بيقنتلل
اهجاتنإا ريوطتو

عقوت كأرطانوسس
عم مهافت ةركذم
«ايد لاسشÎنيو»

40 صص

ةعماجو ةدحتŸا ∙ألا ¤إا اهميلسستل ًاديه“
ىرخأا ةيŸاع تامظنمو ةيبرعلا لودلا

يباحرو ةرمامعلو يميهأربإلأ
معدل ةيلود ةردابم نوقلطي

ينيطسسلفلأ بعسشلأ
30 صص

30 صص

50صص

قبتسست يتلأ تاهويرانيسسلأ مهأأ هذه
«انوروك» نمز ‘ يعما÷أ لوخدلأ
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
رعسشلأ تيب يف ةرسسح

ةيشضقلا برشض يذلا فينعلا لازلزلا رثإا
دو˘جو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ب ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
يف ةيبرعلا ةم�Óل يخيراتلاو يراشضحلا

ةيرحلاو دوجولا ي˘ف ا˘ه˘تا˘حو˘م˘ط م˘ي˘م˘شص
’�ا ،ةشضه˘ن˘لا ر˘شصع ذ˘ن˘م ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لاو
رعششلا تيب ددن ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا يهو
ن˘ي˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اردشصم ،يليئارشسإ’ا لÓتح’او تارامإ’ا
،هتهجاومل وعديو هم˘جا˘ه˘ي ا˘ي˘م˘شسر ا˘نا˘ي˘ب

تارامإ’ا هب تماق ام نأا ءارعششلا دكأا ثيح
،ةينيطشسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘ل˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘نا˘ي˘خ
ينيطشسل˘ف˘لا بع˘ششلا ت’ا˘شضن˘ل ا˘نار˘كنو
.نمزلا نم ةليوط دوقع ىدم ىلع لزع�’ا

نلعلأ يف تاباسصع

ةريطخلا تافآ’ا يششفت ةرهاظ تحشضأا
ندملا يف تف’ لكششب ارخؤوم ،مقافتت
م˘ئار˘ج ثود˘ح ي˘ف تب˘ب˘شستو ر˘ششاد˘م˘لاو
كÓمأا ىلع يدعت˘لاو ة˘قر˘شسلاو ل˘ت˘ق˘لا˘ك
سشرحتلاو ةنمآ’ا تويبلا ماحتقاو ريغلا
ا˘م اذ˘هو ،ا˘هر˘ي˘غو لا˘˘ف˘˘طأ’او ءا˘˘شسن˘˘لا˘˘ب

طششلاب ةيقرششلا ةيحاشضلا ءايحأاب لشصح
ىلإا نا˘كشسلا جر˘خ ن˘يأا ،يداو˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل
تا˘فآ’ا ي˘ششف˘ت ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا عرا˘ششلا
ةرجاتملاو جيورتلا اميشس ’ ةيعامتج’ا
راكوأا كلذكو تاشسول˘ه˘م˘لاو رو˘م˘خ˘لا˘ب
ةينلع ةروشصب اهب موقت يتلاو ةراعدلا

.ةفرحنم تاباشصع

لامهإأو ريسصقت

عّونتتو تاريرب˘ت˘لا ر˘ث˘كتو ءا˘ط˘خأ’ا دد˘ع˘ت˘ت
نيلوؤوشسملاو تارادإ’ا فرط نم تÓيلعتلا
نطاوملا ىق˘ب˘يو ،ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لاو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ل˘ب˘ي˘شس ى˘ل˘عو ،ةر˘ي˘خأ’او ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ح˘شضلا
ة˘ير˘ق˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشس ه˘ي˘نا˘ع˘ي ا˘م لا˘ث˘م˘لا
يتلا ةيثراكلا ةيعشضولا ببشسب ياد نيشسحب
ةجيتن نآ’ا دحل لشصاوتت يتلاو ،اهنوششيعي
ةينابششلا ةيرورشضلا قفارملا ىندأ’ اهراقتفا

اهانبت يتلا ل˘ها˘ج˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شس بب˘شسب اذ˘هو
يتلا ةقطنملا هذه قح يف ةيدلبلا ولوؤوشسم
اهنأاشش نم ةئيهت تايلمع ةيأا نم دفتشست مل
ةلا˘ح ى˘ل˘ع ي˘شضق˘تو ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ن˘م ع˘فر˘ت نأا
دح ىلع ،اهونطاق اه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ءا˘ي˘ت˘شس’ا
لا˘م˘هإ’ا ل˘شصاو˘ت˘ي ى˘ت˘م ى˘لإا˘ف..م˘هر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
.؟نيبختنملا فرط نم ريشصقتلاو

ةيطغتلأ لاجم جراخ

ةي’و يلاول نكشسلا فلم تاحيرشصت تراثأا
ر˘ئاود˘لا ي˘ف˘ظو˘م سضع˘ب˘ل كح˘شضلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد
سسي˘ل ،يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘˘يدو
يتلاو اهعيزوت ررقملا تانكشسلا ددع ببشسب

ل˘ب ،ا˘ه˘ب حر˘شص ي˘ت˘لا ما˘قرأ’ا˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’
نكشسلاب ةشصاخ˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو بب˘شسب
نم ارمأا ينعت هذه تاحيرشصتلا ،يعامتج’ا
فلم نع ائيشش فرعي ’ يلاولا نأا امإا نينثا
ماعلا يأارلا ليلشضت دمعتي ناك هنأا وا ،نكشسلا

.فلملا لكاششم لوح

qarsana@essalamonline.com

1282ددعلا ^1441 ةجحلا يذ81ـل قفاوملا0202 توأا81ءاثÓثلا

نأرهوب لحي لجنملأ
ع˘قو يذ˘لا ثب˘ع˘لا د˘ع˘ب

ي˘شضارأ’ا را˘ق˘ع ف˘ل˘˘م˘˘ب
ترر˘˘ق ،نار˘˘هو ة˘˘ي’و˘˘˘ب
فلم حتف نمأ’ا حلاشصم
ريغ ةيراقعلا تا˘ئز˘ج˘ت˘لا
م˘ت ي˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ةعيبط ريي˘غ˘ت ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘شضارأا

سضارأا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
قرطب ينكشس عباط تاذ
تافلم نأا ثيح ،ةيوتلم
ءانب008 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا

ة˘ج˘ي˘شسم سضرأا ة˘ع˘ط˘˘قو
تايدلب9 ي˘ف ر˘˘ششت˘˘ن˘˘ت
راقعلاب بعÓتلا تارارق لوح تاقيقحتلا ةرششابمل ةينمأ’ا تاهجلا ىلع اهتلاحا تمت ةي’ولاب
.ةريطخ اداعبا ذخأات ةيشضقلا لعجي ام وهو ،ةيكلملا دوقع يف بعÓتلا ىلإا زواجتو يحÓفلا

انوروك ةمحر
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تا˘فدا˘شصم˘لا بر˘˘غأا ن˘˘م
يف قيقحت لحم قباشس يلاوو ريزول
انوروك ءابو يششفت نأا ،داشسف اياشضق
ر˘يزو˘لا ،ة˘م˘حر ه˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب نا˘˘ك
وهو داشسف اياشضق يف مهتا ،قبشسأ’ا
،قيقحتلل يلاحلا تقولا يف عشضخي
لاو˘ط ه˘ت˘مد˘خ ي˘ت˘˘لا راد˘˘قأ’ا ن˘˘كل

يلاو ىلإا فظوم نم هتلوحو هتايح
تام دقف ،اقح’ هتمدخ ريزو ىلإا مث
ةر˘ي˘ط˘خ دا˘شسف ة˘ي˘شضق دو˘˘ه˘˘شش ن˘˘م
نÓجرلا ،رششابم لكششب اهيف طروت
قل˘ع˘ت˘يو ا˘نورو˘ك ءا˘بو بب˘شسب ا˘تا˘م
ناك دعاقت˘م ق˘با˘شس ف˘ظو˘م˘ب ر˘مأ’ا
لواق˘مو ،ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا زر˘با د˘حأا

رششابم لكششب هعم طروت فورعم
اذ˘ه ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،دا˘شسف ا˘يا˘شضق ي˘ف
ي˘˘لاو˘˘لاو ا˘˘يا˘˘شضق ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق تلازا˘˘م
.ةليوطو ةليقث قبشس’ا

؟ةزجعملأ ثدحت له
ماظنب ا˘ث˘يد˘ح ا˘فا˘ششت˘كا نإا ءا˘م˘ل˘ع لو˘ق˘ي
مدختشسي دق ناشسنإ’ا مشسج يف ةعانملا
ثي˘ح ،نا˘طر˘شسلا عاو˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج جÓ˘˘ع˘˘ل
ف˘˘يدرا˘˘ك ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ف˘˘˘ششت˘˘˘كا
نم عاونأا ىلع ءاشضقلل ةقيرط ةيناطيربلا
تاتشسور˘ب˘لا نا˘طر˘شس ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،نا˘طر˘شسلا

برا˘ج˘ت ي˘ف كلذو ،ن˘ي˘ت˘ئر˘لاو يد˘˘ث˘˘لاو
هذه رابتخا متي مل هنأا مغرو ،ربتخملاب
نيثحابلا نكل ،ىشضرملا ىلع ةقيرطلا
تر˘شش˘ُن يذ˘لا ،فا˘ششت˘˘ك’ا نإا نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي
م˘ل˘ع˘ل «ر˘ششت˘ي˘ن» ة˘يرود ي˘ف ه˘ل˘ي˘شصا˘˘ف˘˘ت
.«ةلئاه تايناكمإا» ىلع يوطني ،ةعانملا

ةيسضأرتفأ ةخسسن
،«91 د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ميظنت ىلا نونف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو ه˘جو˘ت˘ت
يلودلا رئازجلا نولاشصل ةيشضارتفا ةخشسن
باتكلا بتكم ريدم لاقو ،«Óيشس» باتكلل
رار˘ق نإا ،ي˘لا˘غو˘ف لا˘م˘ج ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو˘˘ب
52 ـلا ةعبط˘ل˘ل ة˘ي˘شضار˘ت˘فا ة˘خ˘شسن م˘ي˘ظ˘ن˘ت
دعب ءاج باتكلل يلودلا رئازجلا نولاشصل
نييرئازجلا رششنلا رود يلثمم عم رواششت
ةفاقثلا ةرازوب باتكلا بتكم يلوؤوشسمو
اذه ميظ˘ن˘ت ة˘ي˘نا˘كما مد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن نو˘ن˘ف˘لاو
رئاز نويلم نم رثكأا بطقتشسي يذلا ثدحلا
.يئانثتشس’ا يحشصلا فرظلا اذه يف ايونشس
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لÓ˘خ لد˘ع˘لا ر˘يزو فا˘شضأاو
سسي˘˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘ششإا
سسلجملا سسي˘ئر ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
حاتتفا ى˘ل˘ع ،ءا˘شضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
0202 ة˘˘ن˘˘شسل ى˘˘لوأ’ا ةرود˘˘لا
رظنلابو هنأا ،ةروكذملا ةئيهلل
هذه هب ىظحت يذلا لقثلا ىلإا
ه˘نإا˘ف ،ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا

ىظحت نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘م نا˘ك
اهريغ نم رثكأا نزولا اذهب ةئيه
ي˘ف ءارآ’ا لدا˘ب˘˘تو سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ةمتهملاو ةشصتخملا طاشسوأ’ا
اريششم ،دÓبلل ةماعلا نوؤوششلاب
ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘˘لإا
لوعم ةيروح˘م˘لا ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا

د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف ار˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ل˘شضف˘ب ءا˘شضق˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘شسا
مزتعي ناذ˘ل˘لا ة˘م˘ه˘م˘لاو رود˘لا
امهحنم يروتشسد˘لا سسشسؤو˘م˘لا
.بق˘تر˘م˘لا رو˘ت˘شسد˘لا ي˘˘ف ها˘˘يإا

اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ي˘˘تا˘˘م˘˘غز تف˘˘لو
رثك ةر˘ت˘ف ي˘ف ير˘ج˘ي د˘عو˘م˘لا
سسلجملا رود نع مÓكلا اهيف
ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ءا˘شضق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا
مره يف اعقوم ىلعأ’ا ىقبيشس
بحاشصو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
ري˘طأا˘ت ي˘ف لوأ’ا سصا˘شصت˘خ’ا

ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
رو˘˘شصت˘˘لا ل˘˘شضف˘˘ب ،ةا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
نمشض هب سصخ يذلا ديدجلا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا عور˘˘ششم ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت
.يروتشسدلا

،ة˘ل˘شص يذ د˘ي˘˘ع˘˘شص ى˘˘ل˘˘عو
ق˘ششلا د˘ن˘ع ي˘تا˘˘م˘˘غز ف˘˘قو˘˘ت
ةيرششبلا ةب˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

سسلجملا رييشست طمنو ةلكيهو
لئاشسملا يهو ءاشضقلل ىلعأ’ا
بل˘˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نمشض ةجرد˘ن˘م˘لا تا˘حار˘ت˘ق’ا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘ششم

ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،دÓ˘ب˘ل˘˘ل ى˘˘م˘˘شسأ’ا
بلاغلا هاج˘ت’ا نو˘كل ه˘حا˘ي˘ترا
ى˘ل˘ع سصير˘ح» ءارآ’ا هذ˘ه ي˘˘ف
ة˘عا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ءا˘˘ف˘˘شضإا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘˘شس’او
اه˘ت˘نا˘كم د˘ي˘طو˘تو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ل˘ما˘كلا ا˘هرود˘ب عÓ˘ط˘شضÓ˘ل
.«ةديدجلا رئازجلا ءانب يف

را˘˘ششأا ،قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘فو
ةرودلا هذه داقعنا نأا ىلإا ريزولا
قايشسو ةشصاخ عاشضوأا يف يتأاي
ه˘ي˘ف م˘حاز˘ت˘ت ز˘ي˘م˘˘ت˘˘م ي˘˘ن˘˘طو
ه˘˘ي˘˘ف دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘تو تا˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا

ىلع هيف سضرفت يتلا تاناهرلا
ي˘ف نو˘كي نأا ة˘لاد˘ع˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
لوعي يتلا تاشسشسؤوملا ةمدقم
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
.دوششنملا

لودج نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لا˘˘˘م˘˘˘عأا
ةشسلج يف ا˘ه˘لا˘غ˘ششأا ل˘شصاو˘ت˘ت
نم د˘يد˘ع˘لا ن˘م˘شضت˘ي ،ة˘ق˘ل˘غ˘م
ةاشضق نييعتب ةشصاخلا تافلملا
مهنيوكت اولمكأا نأاو مهل قبشس
يف لشصفلاو يليهأاتلاو يرظنلا

عاديتشس’ا ىلع ةلاحإ’ا تابلط
ةفاشضإ’اب اهديدجت تابغر وأا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىر˘˘خأا ل˘˘ئا˘˘شسم ى˘˘لإا
اقبط قاحلإ’ا ةياهنو قاحلإ’اب
نو˘نا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م67 ةدا˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ةيوشست اذكو ةاشضقلل يشساشسأ’ا

ىلع اول˘ي˘حأا ةا˘شضق تا˘ي˘ع˘شضو
ن˘م اود˘ي˘ف˘ت˘شسي م˘لو د˘عا˘ق˘˘ت˘˘لا
.ةمدخلا ديدمت

اشضيأا سسلجم˘لا ف˘كع˘ي ا˘م˘ك
ىر˘˘خأا ا˘˘يا˘˘شضق ة˘˘شسارد ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا را˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ل˘˘شصت˘˘ت
تانييعتلا يف لثمتت ،ةاشضقلل
ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ئا˘شضق ف˘ئا˘ظو ي˘˘ف
ءاشضق يشسلجم ىوتشسم ىلع
.ةزابيتو رئازجلا

:يتأمغز ..بقترŸا يروتسسدلا ليدعتلا ‘ ةئيهلا هذهل هدأنسسإا بقترŸا رودلا زربأا

قوقحلل يسساسسألأ نماسضلأ لظي ءاسضقلل ىلعألأ سسلÛأ
نوناقلأ ةطلسس سضرفو تاير◊أو

ـه.داوج

يسسأسسألا لعأفلا لظي ءأسضقلل ىلعألا سسلجملا نأا ىلع ،مأتخألا ظفأح ،لدعلا ريزو يتأمغز مسسأقلب ددسش
.سصأسصتخلا نم زيحلا اذه يف همأهم يدؤوي يقب أملأط كلذو ،نونأقلا ةطلسس سضرفو تأيرحلاو قوقحلل نمأسضلا

يف عمتجملا نأا دكأا
ىلإا جأتحي نهارلا فرظلا
ةيلوؤوسسملأب يلحتلا

:يخيسش ديجملأ دبع
ءزج ةركأذلأ فلم
سسيسسأات يف ماه
ةديدجلأ ةيروهمجلأ
ديجملا دبع حسضوأا
سسيئر رأسشتسسم ،يخيسش
فلكم ةيروهمجلا

فلم نأا ،فيسشرألأب
أمأه اءزج لثمي ةركاذلا

قيقحت جمأنرب نم
،ةديدجلا ةيروهمجلا

دبع سسيئرلا نأا ىلإا اريسشم
ءأج ،نوبت ديجملا

يف سصخلم جمأنربب
رئازج سسيسسأأت» نيتملك

.«ةديدج
ةملك يف رأسشتسسملا لأقو
قÓطنا لÓخ أهأقلأا

،ةينطولا ةركاذلا عورسشم
نيمثت نم أنكمت اذإا» هنإا
Óف بسستكملاو ثوروملا
نيوكت ىلإا لسصنسس أننأا كسش
أفيسضم ،«حلأسصلا نطاوملا
أنتحنم ،أنوروك ةحئأج نأا

ةيفيك يف ريكفتلا ةسصرف
ةينطولا ةدحولا خيسسرت
اددسشم ،ةلوؤوسسملا ةلودلاو
ةرورسض ىلع رخآا قأيسس يف
لجأا نم يعأمجلا لمعلا
ةفأك ىلع نطولأب سضوهنلا
.ةدعسصألا

خ.ةميسسن

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تهجو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م ى˘لإا ة˘ل˘˘شسار˘˘م
ينطولا بارتلا ربع نيعزوملا
قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘˘شضب م˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘مأا
ةيميلعتلا راوطأ’ا يف ةذتاشسأ’ا
ةيوبرتلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ثÓ˘ث˘لا
لجأا نم مداقلا دحأ’ا نم ةيادب
ة˘شصا˘خ˘˘لا ر˘˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘شضمإا
ىلإا ةفاشضإا ،يشسردملا لوخدلاب
ةيشساردلا ةنشسلا لامعأا لامكتشسا
ة˘ن˘شسلا ر˘ي˘˘شضح˘˘تو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ام ة˘شصا˘خ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘شسارد˘لا
سصاخلا ينمزلا لودجلاب قلعت

جامدإا ةيفيك ةشساردو سسيردتلاب
ماعلا نم ثلاثلا لشصفلا سسورد
نم لوأ’ا لشصفلا يف يشضاملا
امك.ةديدجلا ةي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسلا
لام˘ع نأا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تر˘كذ
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ةرادإ’ا
قا˘ح˘ت˘ل’ا˘ب نو˘مز˘ل˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لا
اد˘غ ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
توأا رهشش نم91 ـل فداشصملا
لوخدلا نإاف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،يرا˘ج˘لا
ربوتكا4 موي ررقم يشسردملا
.مداقلا

خ.ةميسسن

ةلبقملل ريسضحتلاو ةيسضأملا ةيسساردلا ةنسسلا لأمعأا لأمكتسسل

تاسسسسؤوملاب قاحتللأ ىلع نوربجُم ةذتاسسألأ
لبقملأ دحألأ نم ةيأدب ةيوبرتلأ

ةفسصب تأنأحتملا ءارجإا فأنئتسسا ةينأكمإا
Èمتبسس —أفلا نم اًءدب ةيروسضح

قبتسست يتلأ تاهويرانيسسلأ مهأأ هذه
«انوروك» نمز ‘ يعما÷أ لوخدلأ

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تددشش
ع˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘˘بإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
طاششن يأا ميظن˘ت˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا
ل˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘شضح ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصب
ىلإا كلذو ةيعماجلا تاشسشسؤوملا

ةرتفلا ةددحم ،رخآا راعششإا ةياغ
هنم13 ةياغ ىلإا توأا32 نم
ة˘شسارد˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شس’ ا˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

دعب نع ميلعتلا ةغيشصب ارشصح
.تاونشسلاو راوطأ’ا عيمجل

ةركذم يف ةرازولا تحشضوأاو
تاشسشسؤوم يريدم ىلإا اهتهجو
نم ءادت˘با ه˘نأا ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
0202 ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘شس ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا
فانئتشسا ةيناكمإا كانه نوكيشس
ة˘˘ف˘˘شصب تا˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا ءار˘˘˘جإا

ةطلشسلل اقفو كلذو ،ةيروشضح
عم ةشسشسؤوملا ريدمل ة˘ير˘يد˘ق˘ت˘لا

ىلع ةيل˘م˘ع˘لا را˘شصت˘قا ةرور˘شض
ىد˘ع˘ت˘ي ’ ي˘ت˘لا تا˘شصشصخ˘ت˘لا
03 نيلجشسملا ةبلطلا ددع اهيف

يف ه˘نأا ةرازو˘لا تر˘كذو .ا˘ب˘لا˘ط
ريدم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه
ةينع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ىلإا غلب˘ي ل˘ما˘ك ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا
ر˘يد˘مو ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا
حنم˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ق˘ب˘شسم ة˘ف˘شصب
هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا
رار˘˘قإا لا˘˘ح ي˘˘ف تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘م’ا
،جر˘خ˘ت˘لا ي˘ق ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ا˘ه˘ئار˘جإا

ةطششنأ’ا ميظنت نأا ىلإا ةريششم
تاشسشسؤوملا ريفوت ىدمب طبترم
ةيحشصلا ريياعملل ايلعف ةيعماجلا
ة˘مد˘خ ر˘فو˘ت اذ˘كو ة˘بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لا
ةرت˘ف˘لا ةرازو˘لا تدد˘حو .ل˘ق˘ن˘لا

0202 توأا13 ىلإا توأا32 نم
ة˘شسارد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ك
دعب نع ميلعتلا ةغيشصب ارشصح
نيأا تاونشسلاو راوطأ’ا عيمجل
اشضيأا ةرت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ م˘ت˘ي˘شس
تار˘كذ˘م ة˘ششقا˘ن˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا
هاروتكدلا تاحورطأاو ر˘ت˘شسا˘م˘لا

عم ،يعما˘ج˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘لا لا˘م˘عأاو
ةششقانم ميظنت ةلشصاوم ةيناكمإا
،ربمتبشس رهشش ةليط تاركذملا

تاحورطأ’ا ةششقانم ة˘ل˘شصاو˘مو
ترفوت املك يعماجلا ليهأاتلاو
هذه دعب ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘طور˘شش
ه˘نأا ةرازو˘˘لا تح˘˘شضوأاو.ةرتفلا
ريدم ىلع ةلاحلا هذه يف نيعتي
ةينع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ىلإا غلب˘ي ل˘ما˘ك ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا

ر˘يد˘مو ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م ،ة˘ق˘ب˘شسم ة˘˘ف˘˘شصب
يئانثتشس’ا ع˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا
ة˘˘ف˘˘شصب طا˘˘ششن يأا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل

تا˘˘شسشسؤو˘˘م ل˘˘خاد ة˘˘˘يرو˘˘˘شضح
راعششإا ةياغ ىلإا كلذو ،ام ميلعتلا
عنملا ىلع ةرازولا تددششو.رخآا
طاششن يأا ميظن˘ت˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا
ل˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘شضح ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصب
ادع ام ،يلاعلا ميلعتلا تاشسشسؤوم
ةياغ ىلإا هÓعأا اهيلإا راششملا كلت
ير˘يد˘˘م تعدو.ق˘ح’ را˘ع˘ششإا
غيلبت˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ت’وكوتوربلا نع خشسنب ة’ولا
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

عÓ˘˘ط’ا د˘˘شصق م˘˘ه˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لاو
طا˘ششن˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ن˘˘شسح˘˘لا
ةرور˘شض اذ˘كو ،ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نيب لشصاوتملاو يلعفلا قيشسنتلا

يلاعلا ميلعتلا تاشسشسؤوم يريدم
نم ةيعماجلا تامدخلا يريدمو
تامدخلاب لفكتلا ليهشست لجأا
بن˘ج˘تو ،ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘نا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لا
فانئتشسا تاريشضحت ىلع ريثأاتلا
.يجوغاديبلا طاششنلا

اهتركذم يف ةرازولا تركذو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘خ˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةقيرطلا نمشضتملا لوكوتوربلا
ةنشسلا ةياهن رييشستل ةيتا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يذلاو ،0202‐9102 ةيعماجلا
ةنجللا لبق نم ايمشسر هدامتعا مت
نأا ةحشضوم ،ةشصتخملا ةيملعلا
لحم تناك لوكوتوربلا ماكحأا

ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا فر˘ط ن˘م سضر˘ع
دقعنملا ءارزولا سسلجم ىوتشسم
يفو.0202 توا9 خيرا˘ت˘ب
نب يقابلا دبع حشضوأا ،قايشسلا

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو نا˘˘يز
مقر ةركذملا نأا ،يملعلا ثحبلاو
دحأ’ا موي خيراتب ةرداشصلا668
تلشسرأا يتلاو ،0202 توأا61
،ةيعماجلا تاشسشسؤوملا لك ىلإا

ط˘ق˘ف سسورد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا لو˘ح
هاروت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘ط نإا˘ف ،د˘ع˘ب ن˘ع
.اهب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ (SMED)و
ميلعتلا ر˘يزو ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘عدو
ةبلط يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
مهجمانرب ةلشصاو˘م˘ل هارو˘ت˘كد˘لا

.لبق نم ارطشسم ناك امك
خ.ةميسسن

ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا ر˘˘شضخأ’ا ق˘˘ل˘˘طأا
ةردابم ،قبشسأ’ا ةيجراخلا ريزو
بع˘ششلا ه˘ل سضر˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م نأا˘˘ششب
ءادتعاو م˘ل˘ظ ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
هتماركو هقو˘ق˘ح ى˘ل˘ع ن˘ير˘فا˘شس
هذ˘˘ه داد˘˘عإا م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ه˘˘˘شضرأاو
ةيبرعلا ،ثÓثلا تاغللاب ةردابملا

فدهب ،ةيشسنرفلاو ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’او
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ع˘˘م˘˘ج
ىلإا هميلشست˘ل ًاد˘ي˘ه˘م˘ت ع˘ي˘قاو˘ت˘لا
لود˘لا ة˘ع˘ما˘جو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا
ةيوهجلا تام˘ظ˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
مامأا هشضرعلو ،ملاعلا يف ىرُخأ’ا
.يملاعلاو يبرعلا ماعلا يأارلا

،ةردابملا ىلع نوعقوملا دكأاو
ع˘مو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘شضت
تلاز ام يتلا ةيبرعلا بوعششلا
اهتيشضق نيطشسلف ةيشضق ربتعت
ق˘˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عدو ،ى˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
لك مادختشسا يف نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا
ي˘ف ة˘عور˘ششم˘لا قر˘ط˘لا لا˘كششأا

ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو دا˘ه˘ط˘شض’ا ة˘موا˘ق˘م
قح ىل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ،ير˘شصن˘ع˘لا

مادختشسا يف ينيطشسلفلا بعششلا
هلاشضن يف ةعورششملا قرطلا لك
«ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا» ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘شض
ه˘ي˘شضارأا بل˘شس ي˘ف ةر˘م˘ت˘˘شسم˘˘لا

ه˘قو˘ق˘ح ة˘شسرا˘م˘م ن˘م ه˘˘ع˘˘ن˘˘مو
تدافأاو.ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘ق˘لا
ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘قو ي˘ت˘لا ة˘لا˘شسر˘لا
ريزو ةرمام˘ع˘ل نا˘ط˘مر ر˘ئاز˘ج˘لا
زيزعلا دبعو ،قبشسأ’ا ةيجراخلا

لا˘˘˘˘˘˘شصت’ا ر˘˘˘˘˘˘يزو ي˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘حر
ن˘˘ير˘˘ي˘˘ف˘˘شسلاو ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘˘لا
دارمو يوابرعلا ريذ˘ن ن˘ي˘ق˘با˘شسلا
ام لك نأا نلعن اننإا» ،يديهم نب
ةرادإاو وهاينتن ةموكح هب موقت
ططخملا اذه ريرمت يف بمارت
لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ه˘˘˘ت˘˘˘نادأا يذ˘˘˘لا
،ةدحتملا ممأ’ا تحت ةيوشضنملا
ر˘ي˘غو ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘˘غ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘شس
لعفلا تادر راشصتقا نإا .يعرشش
،ةتهاب ةيشسامو˘ل˘بد تا˘نا˘ي˘ب ى˘ل˘ع
ينثي نل ة˘ي˘ل˘كشش تارا˘كن˘ت˘شساو
ي˘˘ف يدا˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإا
يني˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا دا˘ه˘ط˘شضا

يأا نأاب كلذ ،هيشضارأا ةرداشصمو
لاجملا اذ˘ه ي˘ف ة˘يد˘ج تاو˘ط˘خ
ي˘بر˘ع˘لا م˘عد˘لا ل˘م˘ششت نأا بج˘ي
نيطشسلف بعششل يداملا يلودلاو
ةدايشسلاو ةيرحلا وحن هلاشضن يف
لمششت نأا بجي امك ،هشضرأا ىلع
ةعطاقملا تاوطخ نم ةعومجم
ليئارشسإا ىلع تابوقعلا سضرفو
نمو.«ةيلودلا ةرشسأ’ا بناج نم
،ةردابملا يف تدرو يتلا ءامشسأ’ا
ةعماجلل قباشسلا ماعلا نيمأ’ا دجن
سسيئرو ،ىشسوم ورم˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا
دا˘يا ق˘با˘˘شسلا ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا ءارزو˘˘لا

ي˘م˘م’ا ثو˘ع˘˘ب˘˘م˘˘لاو ،يوÓ˘˘ع
،ةمÓشس ناشسغ ايبيل ىلإا قباشسلا

د˘ي˘لو ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلاو
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ ءارزوو ،طÓ˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ج
ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو سسنو˘˘ت ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شس
تا˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششو ،بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لاو
يوار˘ششع نا˘ن˘ح˘ك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف
.سضايف مÓشسو عقارق يشسيعو

ر.نورأه

ح˘لا˘شص ن˘م ل˘ك ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ةمأ’ا سسل˘ج˘م سسي˘ئر ل˘ي˘جو˘ق
سسيئر نينشش ناميلشسو ةباينلاب
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘˘لا
ديزوب ،سسلجملا يرقمب ،سسمأا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر يرا˘˘˘هز˘˘˘ل
.نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دقف ،ةمأ’ا سسلجم نايب بشسح
ةخشسن ،ليجوقل يراهزل ملشس
ةلا˘ح˘ل يو˘ن˘شسلا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ن˘م
ةنشسل رئازجلاب ناشسنإ’ا قوقح
˘ما˘كحأا˘ب Óً˘م˘˘ع كلذو ،9102
رو˘ت˘شسد˘لا ن˘م991 ةدا˘˘م˘˘لا

ينطولا سسلجملا مزلت يتلاو

ريرقت ع˘فر˘ب نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ل
قو˘˘ق˘˘ح ع˘˘شضو ن˘˘ع يو˘˘ن˘˘˘شس
سسيئر ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب نا˘شسنإ’ا
نا˘م˘لر˘ب˘لا ى˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

هر˘ششن˘بو لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ى˘˘لاو
.اشضيأا

ـه.داوج

ىرخأا ةيŸأع تأمظنمو ةيبرعلا لودلا ةعمأجو ةدحتŸا ∙ألا ¤إا أهميلسستل ًاديه“

ينيطسسلفلأ بعسشلأ معدل ةيلود ةردابم نوقلطي يباحرو ةرمامعلو يميهأربإلأ

روتسسدلا نم991 ةدأملا مأكحأأب Óًمع

لوح يونسسلأ ريرقتلأ نم ةخسسن ناملسستي «ناملربلأ»و «انيسسلأ»
9102 ةنسسل رئأزجلاب ناسسنإلأ قوقح ةلاح



يف ،2 لدع وبتتكم حشضوأا
ا˘هو˘ه˘جو ة˘ثا˘غ˘˘ت˘˘شسا ة˘˘لا˘˘شسر
د˘ق˘ل» ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل
ى˘ل˘ع تاو˘˘ن˘˘شس ع˘˘ب˘˘شس تر˘˘م
Óف2 لدع ةغيشص يف انباتتكا
،انتانكشس رطششا انددشس نحن
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصح˘˘ت ن˘˘ح˘˘ن ’و
ا˘نر˘ي˘شصم نا˘كف ،ا˘ه˘ح˘ي˘تا˘ف˘˘م
درت اهلع ةلاكولا نم راظتن’ا

وا انرودشص جل˘ث˘ي در˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘ع
،ا˘ن˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ل˘˘شصف رار˘˘ق
سسي˘ئر˘لا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘˘ششا˘˘نو
مهريشصم ىلإا رظني نأا نوبت
ةريتو عرشسي ارارق ردشصي نأاو
اهناو ،ةشصاخ ةقلاعلا مهتافلم
عيم˘ج˘ل ة˘ق˘با˘ط˘مو ة˘شسورد˘م
ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا

،ةلاكولا فرط ن˘م ة˘لو˘ب˘ق˘مو
م˘ه˘قو˘ق˘ح نأا ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘ي˘˘ششم
لد˘ع ة˘لا˘كو ن˘م ة˘مو˘˘شضه˘˘م
اوغرفتشسا نأا دعبف ةيزكرملا
تاهج˘لا ع˘م تقو˘لاو د˘ه˘ج˘لا
مهتافقو رمثت نأا نود ةيشصولا
جئاتنب ةرركتملا ةيجاجتح’ا

تÓشسارم ةدع دعبو ،ةيشضرم
نكشسلا ةرازوو لدع ةلاكول
تافلملا نع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر˘ل
،نو˘ع˘ط˘لا ف˘ل˘مو ة˘لو˘ب˘ق˘م˘˘لا
هذهب كتلشسارم رارق انذختا»
نأا ىلع ان˘م ا˘شصر˘ح ة˘لا˘شسر˘لا

لك نم ةيقن انبلاطم مكلشصت
ا˘ن˘م ا˘ن˘ي˘ق˘˘يو ،ف˘˘يزو ل˘˘يوأا˘˘ت
يماحو مولظملا ريشصن مكنأاب
ه˘ت˘ي˘عر˘ل ر˘ظا˘ن˘لاو رو˘ت˘شسد˘˘لا
قوقحلا يف ةاوا˘شسم˘لا ن˘ي˘ع˘ب
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘نو ،تا˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘لاو
دح عشضول لخدتلا مكتدايشس
70 نم رثكأ’ تماد ةاناعمل
نوي˘ن˘ع˘م˘لا دد˘ششو ،«تاو˘ن˘شس
نأا ى˘ل˘˘ع ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
حتفلا يهو ةحشضاو مهبلاطم
ينورتكلإ’ا عقومل˘ل يرو˘ف˘لا
ع˘˘فد تاءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘شسا بح˘˘˘شسل
ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا لوأ’ا ر˘˘˘ط˘˘˘˘ششلا
تافلم لك ةشسارد لامكتشسا
ع˘قو˘م˘لا را˘ي˘ت˘خاو ،نو˘ع˘˘ط˘˘لا

عفد لا˘م˘كت˘شسا ع˘م ي˘ن˘كشسلا
بيترتلا مارتحاب رطششأ’ا ةيقب
لي˘ج˘شست ما˘قرأ’ ي˘ل˘شسل˘شست˘لا
او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ن˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا
باحشصأ’ تافلم˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘ب
ة˘ن˘شسل ة˘شضو˘فر˘م˘لا نو˘ع˘ط˘لا

حمشسي رارق رادشصإا وأا9102
تانكشس ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا˘ب م˘ه˘ل

.2 لدع
يف مهتقث نوينعملا ددجو

ا˘ه˘ع˘شضو ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘˘ف نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
يذ˘لاو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تافلم ةجلا˘ع˘م ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي

ة˘ي˘فا˘ف˘ششب ن˘˘كشسلا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ةينطولا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘تو

ءاطعإاو ءÓخدلا نم نكشسلل
.هقح قح يذ لك

ثدحلا4 1282ددعلا ^1441 ةجحلا يذ81ـل قفاوملا0202 توأا81ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

ةعاسسلا دحل لوألا رطسشلا طاسسقأا اوددسسي ملو ةلاكولا فرط نم تلبق مهتافلم

لخدتلأ نوبت سسيئرلأ نودسشاني «2لدع» نوعط باحسصأأ
مهتيعسضو ةيوسستل

ز.لامج

نوبت صسيئرلا ،لوألا رطسشلا اوددسسي مل نيذلا ةلوبقملا تافلملاو نوعطلا باحسصأا2 لدع وبتتكم بلاط
ةسصاخ ،فلملا يطل عارسسإلا ةرورسضب نكسسلا ةرازول تاميلعت هيجوت قيرط نع ،مهتيعسضو ةيوسستل لخدتلاب

.ةعاسسلا دحل لوهجم لازي ل مهريسصم نأاو

وروأا نويلم دحاو اهتميق قوفت
ةدئافل ةيعمجلا اهتعمج

تايفسشتسسملا

وعدي رأونلوب
لخدتلأ ةيجراخلأ
تأدعاسسم نع جأرفإÓل

ايلاطيإاب ةقلاع ةيبط
،راونلوب رهاطلا جاحلا بلاط

ةينطولا ةيعمجلا صسيئر
حلاسصم ،نييفرحلاو راجتلل
لخدتلا ىلإا ةيجراخلا ةرازو
ةيرئازجلا ةرافسسلا ىدل
عيرسست لجأا نم ،ايلاطيإاب
تادعاسسملا لاسسرإا تاءارجإا

اذهب ةقلاعلا ةيبطلا ةزهجألاو
ةيعمجلا اهتعمج يتلاو ،دلبلا
تاسسسسؤوملا ةدئافل
اهفلت لبق ةيئافسشتسسلا

.اهعايسضو
روسشنم ربع راونلوب حسضوأاو
ةيمسسرلا هتحفسص ىلع ،هل
،يعامتجلا لسصاوتلا عقومب
تايمك نأا ،صسما ،كوبسسيافلا

ةلمح راطا يف تادعاسسملا نم
بتكم اهقسسن ةينماسضت
راجتلل ةينطولا ةيعمجلا

ACNA» ايلاطيإاب نّييفرحلاو
»ailatiتاسسسسؤوم ةدئافل
ةأايهم ةيرئازج ةيئافسشتسسا

ثيح ،رهسش ذنم رظتنتو
يف امورب ةرافسسلا تعرسش
،اهلاسسرإاو اهنيزخت تاءارجإا

نم در لو ربخ ل نكلو
،مويلا ىلإا رهسش ذنم ةرافسسلا

تادعاسسملا كلت نأا ىلإا اريسشم
نويلم دحاو اهتميق قوفت
تامامك ىلع يوتحت ،وروأا

ةيذحأا ،ةيبط تازافق ،ةيبط
ناتسصسصخم ناتنيكام ،ةيبط

ناطرسس نع ركبملا فسشكلل
ةسصسصخم ةيودأا ،يدثلا
تاميرك نع ةرابع لافطأÓل
صصسصخم لوسسغو ،لهرتل
صسيئر اعدو.لافطأÓل
ةرازو حلاسصم ،ةيعمجلا
ىدل لخدتلا ىلإا ةيجراخلا
ايلاطيإاب ةيرئازجلا ةرافسسلا

تادعاسسملا كلت فلت لبق
،اهعايسض لبقو ةزهجألا كلتو
ةزوحب اهلك قئاثولا نأا اريسشم
امك ايلاطيا يف ةيعمجلا ةلثمم
اهباسسحو اهفتاه مقر ّنا
ىدل نÓجسسم ينورتكللا
.ةرافسسلا

خ.ةميسسن

ةربخ ةنسس02 دعب ةيقرتلا نم نومرحم

ةهجأولل دوعي لأوزلل نيليآلأ ةذتاسسألأ فلم

اهجاتنإا ريوطتو تاقورÙا نع بيقنتلل

«ايد لاسشÎنيو» عم مهافت ةركذم عقوت كأرطانوسس يعير Òغ يداسصتقا جذو‰ ءانبلو انوروك تايعادت زواجتل Úتطخ نمسضتت

يداسصتقلأ سشاعنلأ ةطخ عامتجأ لÓخ تامظنم عبسسل ةدحوم ةقيثو حرطنسس :يلقاع

يمومعلا يعانسصلا عاطقلل ةديدج ةيكيمانيدو عفد ءاطعل

«سسودنافيد» يمومعلأ عمجملل اماع أريدم اسسيئر يرومز دوعسسم نييعت

سسيئر ،يلقاع يماشس نلعأا
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘كلا

نأا ،نيي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’
ع˘ب˘شس ة˘ق˘فر تد˘عأا ه˘ت˘م˘ظ˘ن˘˘م
ةدحوم ةقيثو ،ىرخأا تامظنم
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خ حر˘˘ط˘˘ت˘˘شس
سشا˘ع˘نإ’ا ة˘ط˘خ لو˘ح سصا˘خ˘لا
،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
ةد˘˘حاو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘خ ن˘˘م˘˘شضت˘˘˘ت
تايعادت زواجتل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا
ىرخأاو انوروك سسوريف يششفت
جذو˘م˘ن ءا˘ن˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
.يعير ريغ يداشصتقا

هلوزن ىدل يلقاع حشضوأاو
،ةينطولا ة˘عاذإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘شض
تاحر˘ت˘ق˘م˘لا م˘هأا ن˘م نأا ،سسمأا
ةقفارم ةقيثولا يف ةنمشضتملا
يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب رر˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف

تا˘˘ب يدا˘˘شصت˘˘ق’ا سشا˘˘˘ع˘˘˘نإ’ا
ىلإا اريششم ،ارايخ سسيلو ةيمتح
ة˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا نأا
لو˘˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ن˘˘˘م˘˘˘˘شضت˘˘˘˘ت
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
سسÓفإ’اب ةددهملا ةطشسوتملاو
ءار˘ج طا˘ششن˘لا ف˘قو˘˘ت بب˘˘شسب
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
ي˘˘ف يرذ˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘لازإاو ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
مامأا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ز˘جاو˘ح˘لا
ودعلا اهرابتعاب نير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا
،يدا˘˘شصت˘˘قا طا˘˘ششن يأ’ لوأ’ا
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا
يداشصتق’ا جذوم˘ن˘لا سصخ˘ت˘ف
ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا
ديعبلاو ط˘شسو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘يد˘م˘لا
ة˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ددششو ،ةئششانلا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ةنم˘قر˘لا ى˘ل˘ع ة˘عاذإ’ا ف˘ي˘شض

ن˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ث˘˘˘مأا ل˘˘˘ح˘˘˘ك
اهف˘شصو ي˘ت˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
ىلإا اريششم ،يرادإ’ا باهرإ’اب
ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت نأا
اهادشص دجت مل ددشصلا اذه يف
ثي˘ح ن˘م ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع
،يلقاع دكأا لباقملاب.قيبطتلا

ةموظنم دوجو ةرورشض ىلع
ةموظ˘ن˘مو ةر˘ق˘ت˘شسم ة˘ي˘نو˘نا˘ق
بذ˘˘˘ج˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كن˘˘˘˘ب
رئازجلا ةيقرتو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا

هنأا اربتعم ،ةيرامثتشسا ةهجوك
داشصتقا نع ثيدحلا نكمي ’
ةفلختم ةيكنب ةموظنمب ثيدح
ادكؤوم ،ةعيرشس ريغ تامدخبو
ي˘ه ة˘ي˘مÓ˘شس’ا ة˘فر˘ي˘˘شصلا نأا
دا˘˘شصت˘˘قÓ˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ىد˘˘حا
˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘حإا بب˘˘˘شسب يزاو˘˘˘م˘˘˘لا
وا مهلاوما عاديا ىلع نيريثكلا
.ةيلاحلا كونبلا نم سضارتق’ا

خ.ةميسسن

،مهارب يلع تيا تاحرف نيع
دو˘˘˘ع˘˘˘شسم ،ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا ر˘˘˘يزو
ع˘م˘ج˘م˘لا سسأار ى˘ل˘˘ع ،يرو˘˘مز
ةيلحملا تاعانشصل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا
،sudniviD » سسود˘نا˘ف˘˘يد»
.براشش رشصانل افلخ

،ةعانشصلا ةرازو نايب حشضوأاو
،يرومز دوعشسم نييعت نأا ،سسمأا

ةماعلا ةيعمجلا داقعنا بقع ءاج
ي˘ت˘لا ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
نيمأ’ا ،ةمششوب دـمحم اهشسأارت
ن˘م سضيو˘ف˘ت˘ب ،ةرازو˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا

عام˘ت˘جا اذ˘كو ،ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو
نأا نايبلا فاشضأاو ،هترادإا سسلجم
را˘طا ي˘ف جرد˘ن˘ي ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا اذ˘ه
عفد ءا˘ط˘ع’ةيمارلا ةشسا˘ي˘شسلا

عا˘ط˘ق˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘˘يدو
فرششا دقو ،يمومعلا يعانشصلا
ةعا˘ن˘شصلا ةرازو˘ل ما˘ع˘ل ن˘ي˘مأ’ا

سسيئرلل يمشسرلا بيشصنتلا ىلع
ـل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

.«سسودنافيد»
ر.نوراه

بئانلا فÓخ نب رشضخل هجو
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا˘˘ب
قلعتت لوأ’ا ريزولا ىلإا ةلاشسر
نو˘ل˘غ˘ششي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘˘لا˘˘ب
ادهششتشسم ،لاوزلل ةيلآا بشصانم
ةيد˘م˘لا ة˘ي’و˘ب اذا˘ت˘شسا36 ـ˘˘˘ب

هيناعت يذلا ملظلا ىلع جذومنك
.ةئفلا هذه

لو’ا ريزولا فÓخ نب علطا
ةي’وب ا˘م˘ل˘ع˘م36 ة˘ي˘ع˘˘شضو
2002 ةنشس اوجمدأا نيذلا ةيدملا

ةليآ’ا بترلا يف املظ اوفنشصو
نم اومرحو01 فنشص لاوزلل
بتر˘˘لاو ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘لا
ةئفلا هذه نأا ثيح ،ةثدحتشسملا
ة˘ير˘ششع˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت م˘˘ت
ة˘شسرد˘م˘لا ي˘م˘ل˘ع˘م˘ك ءادو˘˘شسلا
تاداهششب نيدقاعت˘م ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإ’ا

اوجمدأا دقوcab+3و ةيعماج
يف2002 يفناج حتافلا خيراتب
11 فنشص دعا˘شسم م˘ل˘ع˘م ة˘ب˘تر
ةيل’دتشس’ا ةطق˘ن˘لا30 م˘˘شسق
403.

يملعم نإاف فÓخ نب بشسحو
او˘نا˘ك ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا

مشسق31 ةبترلا ي˘ف ن˘ي˘ف˘ن˘شصم
مهقح يف افاحجإا دعي اذهو20
نم ىندأا ةبتر يف اوجمدأا مهنأ’
ة˘ي˘˘ل˘˘شصأ’ا م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ة˘˘ب˘˘تر
نو˘كت اذ˘ه˘بو ،ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ك
مل ةيدملا ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم
م˘ي˘شسار˘م˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت
سصو˘شصخ˘ب كاذ˘نآا ة˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نم33 ةداملا اميشس ’ جامدإ’ا
94/09 يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا

˘مو˘شسر˘م˘لا ن˘م20 ةدا˘˘م˘˘˘لاو
ا˘م˘ك .942‐20 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا
لبق نيم˘ل˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا را˘ششا

ىلع نولغت˘ششي او˘نا˘ك م˘ه˘جا˘مدإا
نييع˘ت˘لا ق˘فو ةر˘غا˘شش بشصا˘ن˘م
تقؤو˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
سصني نوناقلا نأ’ طقف ةنشسلل
جا˘˘مدإا ى˘˘ل˘˘ع تقو˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘ف
ن˘يذ˘لا ن˘يد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ناو˘˘عأ’ا
ةرغاشش بشصانم ىلع نولغتششي
2002/3002 : ةيشساردلا ةنشسلل
جا˘مد’ا رار˘ق رود˘˘شص ل˘˘ب˘˘ق يأا

خرؤوملا2002/ خ ت/05 مقر
.2002‐21‐13 يف

ةبشسن˘لا˘ب ه˘نأا بئا˘ن˘لا ح˘شضوأاو
فنشصملا دعاشسم ملعم كلشسل
طرتششي30 مشسق11 ةبترلا يف
وأا ى˘لوأ’ا ة˘ن˘شسلا ىو˘ت˘شسم ه˘ي˘ف
ةداملا بشسح اذهو يوناث ةيناثلا

‐94 يذيفنتلا موشسرملا نم23
كاذنآا ةيبرتلا ةيريدم نكل09
كلشس يف مهتجمدأا ةي’ولا تاذل
دعاشسم ملعم ةبتر دعاشسم ملعم
ةفــــلاخم ،30 مشسق11 فنشص
م˘˘يــــشسار˘˘م˘˘لا لــــــك كــــلذ˘˘ب
رارق يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصوـــشصن˘م˘لا
.لهؤوملا عارت ملو جاـــمد’ا

ىلع ءانبو عشضولا اذه مامأاو
فÓخ نب دششان ،هركذ قبشس ام
داجيإا ىلع لمعلا لوأ’ا ريزولا

ي˘م˘ل˘ع˘م˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسإا لو˘ل˘˘ح
نيفنشصملا ةيئادت˘ب’ا سسراد˘م˘لا

فنشص لاوزلل ةليآا بتر يف املظ
ريدم بئان ةبترل مهتيقرتب01
را˘ششت˘شسم وأا ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘شسرد˘˘م
نم مهنيكمتل21 فنشص ةيذغت
نأا املع ،ىلعأ’ا بترلل ةيقرتلا
ةنشس02 قوفت ةينهم ةربخ مهل

.ناديملا يف ةيلعف ةمدخك
خ.ةميسسن

ة˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘عأا
ةركذم عيقوت نع ،«كارطانوشس»
لاششرتنيو» اهكيرشش عم مهافت
تايناكمإا ةشسارد لجأا نم ،«ايد
بيقنتلا ت’ا˘ج˘م ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا

ا˘هر˘يو˘ط˘تو تا˘قور˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ع
ى˘ل˘عو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘جا˘ت˘˘نإاو
.يلودلا ديعشصلا

يف «كارطانوشس» تحشضوأاو
«مÓ˘شسلا» تم˘ل˘شست ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
اهكيرششو اهنأا ،سسمأا ،هنم ةخشسن
llahsretniW » ايد لاششرتنيو
»aeD،مهافت ةركذم اتعقو دق
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ة˘˘شسارد ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
بيقنتلا ت’ا˘ج˘م ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا

ا˘هر˘يو˘ط˘تو تا˘قور˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ع
ى˘ل˘عو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘جا˘ت˘˘نإاو
نأا ة˘ف˘ي˘شضم ،ي˘لود˘لا د˘ي˘ع˘شصلا

ىلإا فدهت هذه مهافتلا ةركذم
ن˘ي˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘كار˘ششلا ز˘يز˘ع˘ت
ايد لا˘ششر˘ت˘ن˘يوو» كار˘طا˘نو˘˘شس
aeD llahsretniW«ثحبلاو
.ةد˘˘يد˘˘ج نوا˘˘ع˘˘˘ت سصر˘˘˘ف ن˘˘˘ع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘كر˘ششلا ترا˘˘ششأاو
«ا˘يد لا˘ششر˘ت˘ن˘يو» نأا ،ط˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
˘ما˘ع ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ط˘ششن˘ت
،كارطا˘نو˘شسل كير˘ششك2002
،لامشش ناقر عورششم ريوطت يف
يف جاتنإ’ا زيح هلوخد ذنم اذهو
.7102 ماع

ر.نوراه
صضورعلا ميدقتل يئاهن دعومك دغلا خيرات تددح

ءأرسشل ةيملاع ةسصقانم حرطت رئأزجلأ
نيحطلأ حمق نم نط فلأأ05

،«زر˘ت˘يور» ة˘لا˘كو تف˘˘ششك
نأا ،نييبوروا راجت نع Óقن
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا ناو˘يد˘˘لا
ةشصقانم حرطب ما˘ق بو˘ب˘ح˘ل˘ل

نيحطلا حم˘ق ءار˘ششل ة˘ي˘م˘لا˘ع
.ةيرايخ ئششانم نم ديروتلل

،سسمأا ،ة˘لا˘كو˘لا تح˘˘شضوأاو
بلط ىلع سصنت ةشصقانملا نأا

ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘كل ن˘˘ط ف˘˘لأا05
ن˘م ر˘ث˘كأا ير˘ت˘ششت ا˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ
يف ةدراولا ةيمشس’ا ماجحأ’ا

نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘شصقا˘˘ن˘˘م
د˘˘عو˘˘م˘˘لا تدد˘˘ح ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ىتح سضورعلا ميدقتل يئاهنلا
ر˘ئاز˘ج˘لا تب˘ل˘طو ،د˘˘غ˘˘لا مو˘˘ي
نم نيترتف ىلع حمقلا نحشش
نيب ،ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا د˘يرو˘ت˘لا لود
ن˘˘م ر˘˘ششع سسما˘˘˘خ˘˘˘لاو لوأ’ا
رششع سسدا˘شسلا ن˘ي˘بو ر˘بو˘ت˘كأا

يف ،هنم ني˘ثÓ˘ث˘لاو يدا˘ح˘لاو
ا˘كير˘مأا ن˘˘م د˘˘يرو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
نيب نحششلا نوكيو ،ةينيتÓلا
ن˘˘م ر˘˘ششع سسما˘˘˘خ˘˘˘لاو لوأ’ا
رششع سسداشسلا نيبو ربمتبشس
.هنم نيثÓثلاو

ز.لامج



دو˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
اياحشضلا دحأا اهب مدقت ىوكششل

بشصنلل هشضر˘ع˘ت سسا˘شسأا ى˘ل˘ع
يتعطقل هئارشش دعب لايتح’او
نود ن˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش ن˘˘˘˘م سضرأا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن تاءار˘˘˘جإا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا
نأاب هماهيإا دعب كلذو ،ةيكلملا
ةحيحشص ةيرا˘ق˘ع ر˘تا˘فد ا˘م˘ه˘ل
،ةروزم ا˘ه˘نأا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ح˘شضتا

هبتششملا نأا ةيحشضلا دكأا امك
هريوشصتب اماق هتاكشسإ’و امهيف
ءايحلاب ة˘ل˘خ˘م تا˘ي˘ع˘شضو ي˘ف
عطاقم رششنب هديدهتو هزازتباو
نمثب هتبلاطم لاح يف ويديفلا
كلذ رثإا ىلع ،سضرأ’ا يتعطق
حتفب ةقرفلا تاذ رشصانع ماق
نّكم ةيشضقلا يف قمعم قيقحت
ة˘ثÓ˘ث طرو˘ت˘ل ل˘شصو˘ت˘˘لا ن˘˘م
مهنم نينثا فيقوت مت سصاخششأا
ةئيه يف لم˘ع˘ت ةأار˘ما ا˘م˘هاد˘حإا
مايق˘لا د˘ع˘بو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘يرادإا
ن˘كا˘شسم˘ل سشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
دلقم يرئاد متخ ىلع اهلخادب
ةيرادإ’ا تائيهلا ىدحإا سصخي
ةيراقع ر˘تا˘فد50 ،ةيموم˘ع˘لا

03 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،ةروز˘م
تاذ يف مت امك ،ميتنشس نويلم
ة˘يز˘كر˘م ةد˘حو ز˘˘ج˘˘ح را˘˘طإ’ا

دحأا نكشسم نم ةيمقر ةحولو
ىلع نايوتحت مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
ع˘˘˘قاو˘˘˘م ىد˘˘˘حإا˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘ششدرد

ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
عطقم ةنمشضتم مهيف هبتششملا
سصخ˘ي ءا˘ي˘ح˘لا˘ب ل˘خ˘م و˘يد˘ي˘ف
روشص ىلإا ةفاشضإ’اب ةيحشضلا
.يرئادلا متخللو ةيراقع رتافدل
تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ميدقت مت ةيشضقلا يف قيقحتلا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع ا˘م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا ة˘ل˘ي˘شسم˘لا
سسف˘ن ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘˘ق
امهعاد˘يإا˘ب ر˘مأا ن˘يأا ة˘م˘كح˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ب
ار˘مأا رد˘شصأا ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘˘ب
ق˘˘ح ي˘˘ف عاد˘˘يإ’او سضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب
يذ˘لاو ثلا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ششم˘˘لا
.رارف ةلاح يف دجاوتي

سسب◊ا سصخسش عاديإا..
فظوم ةناهإا ةمهتب

Ãةداعسسوب ىفسشتسس 
ةرئاد نمأا رشصانع ،نكمت امك

،ةليشسملا ةي’و نمأاب ةداعشسوب
نم غلب˘ي سصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
يف هطرو˘ت˘ل ة˘ن˘شس91 رم˘ع˘لا
هماهم ةيدأات ءانثأا فظوم ةناهإا
. ريششبلا قيزر ىفششتشسمب

ىلإا ،دوعت ةيشضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ىوكشش ةطرششلا حلاشصم يقلت
ة˘شسشسؤو˘م˘ب ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘˘م
هشضرعتل ةيئافششتشسا ة˘ي˘مو˘م˘ع
هماهم ةيدأات ءانثأا ةناهإ’ا لعفل

نم بشسلاو ديدهتلا قيرط نع
د˘ع˘بو ،سصا˘خ˘ششأ’ا د˘حأا فر˘˘ط
ىوكششلل حلاشصملا تاذ يقلت

ثحبلا ةيلم˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م تما˘ق
،هي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ن˘ع ير˘ح˘ت˘لاو
هفيقوت مت يشسايق فرظ يفو
ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ى˘˘لا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
،قيقحتلا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شس’
هدشض يئاشضق فلم زاجنإا متيل
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ه˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘حأا ن˘˘يأا ،ةدا˘˘ع˘˘شسو˘˘ب
متيل ،يروفلا لوثملا تاءارجإا
ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب هعاديإا

.ةداعشسوبب ليهأاتلاو

watan@essalamonline.com
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ءايحلاب ةلخم تايعسضو يف وهو هروسص رسشنب ديدهتلل سضرعت

ةليسسملأ يف ةروزم ةيراقع رتافدب سضأرأأ هعيبتو انطأوم زتبت ةباسصع

 ع.دلاخ

ةجلاعم نم ،ةليسسملا ةيلو نمأل ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب ةيلاملاو ةيداسصتقلا ةقرفلا دارفأا ،نكمت
بسصنلا ،ةيمسسر تاررحم يف روزملا لامعتسساو ريوزتلا ،ةلودلا ماتخأا ديلقت ،رارسشأا ةيعمج نيوكتب قلعتت ةيسضق

.ةنسس73و42 نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا ةثÓث اهيف طروت ثيح ،تاهويديفو روسص ليجسستو طاقتلا ،لايتحلاو

كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ناو˘˘عأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
عر˘ششمو ة˘ير˘ششم˘لا ي˘ت˘˘قر˘˘ف˘˘ل
ماشسقأا ةيششتفمل نيعباتلا راونلا
زجح نم ،ةماعنلا يف كرامجلا

ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
.نيشصخشش فيقوتو جلاعملا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو
اهتحفشص ىلع كرامجلل ةماعلا
،«كوب˘شسيا˘ف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا
01 موي ةيلمعلا هذه تمت دقف
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب يرا˘ج˘˘لا توأا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘˘م
كرا˘م˘ج˘لا ناو˘˘عأاو ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
تازوجحملا تلثمتو ،ةماعنلاب
تاردخملا نم غلك001 يف
ل˘خاد تنا˘ك «ج˘لا˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك»
عم «يادنويه» عون نم ةنحاشش
ع˘˘فرو ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘كر˘م˘ج ة˘ف˘لا˘خ˘˘م
ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا فلملا
.ةشصشصختملا

نمأ’ا حلاشصم تنكمت امك
رثكأا زجح نم مناغتشسم ةي’وب
ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو ف˘˘˘˘لأا02 ن˘˘˘˘˘م
ي˘ف ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘˘لا
نم تنكمت ىلوأ’ا ،نيتيشضق
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةطرششلل ةيئ’ولا ةح˘ل˘شصم˘لا˘ب
نم رثكأا زج˘ح ن˘م ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

تابورششملا نم ةدحو85501
لاكششأ’ا ةفل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

ةيلمعلا تءاج ثيح ،ماجحأ’او
دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثا
ة˘ي˘م˘ك ن˘ح˘ششب مو˘ق˘ي سصخ˘شش
تا˘˘بور˘˘ششم˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ىدحإا ىوتشسم ىلع ةيلوحكلا
.مناغتشسم ةي’وب تاعدوتشسملا

تن˘كم˘ت قا˘ي˘˘شسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘م ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق
نمأ’ا ،لوأ’ا يرشضحلا نمأ’ا
ن˘˘مأ’ا ،سسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘شضح˘˘˘لا
ةر˘ئاد ن˘مأا ،ع˘با˘شسلا ير˘شضح˘لا
40 فيقوت ن˘م ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ل˘ل˘ي
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا ز˘˘ج˘˘حو سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا
تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب اذ˘هو ،ءا˘شضي˘˘ب
سصاخششأÓل ةيموي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا
تشضفأا ثيح ،مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

نم ءاشضيب ةحلشسأا مهتزوحبو
زاجنإا مت ن˘يأا ،ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا

قح يف يئاشضقلا ءارجإ’ا فلم
او˘˘مد˘˘قو ر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘شسلا
ةمهت نع ةلادعلا مامأا هبجومب

نود˘ب سضي˘بأ’ا حÓ˘شسلا ل˘م˘˘ح

تن˘كم˘ت ا˘م˘ك ي˘˘عر˘˘شش بب˘˘شس
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
نم نازيلغب ةيئاشضقلا ةطرششلل
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع سصخ˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ـب ةلمحم تناك ةيحايشس ةرايشس
تا˘˘˘بور˘˘˘ششم ةد˘˘˘حو609
عاونأ’ا فلتخ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك
نم برقلاب ةنوكرم  ماجحأ’او
.سصاشصتخ’ا ميلقإاب ةقزأ’ا دحأا

حيطي ةنيطنسسق يرايب..
تاردخملا يجورمب

 ةيلقعلا تارثؤوملاو
ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت

رثإا ىلع لخدتلاو ثحبلا ةقرفل
توأا02 ي˘ح تشسم ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ةثÓث فيقوت نم ،ةني˘ط˘ن˘شسق˘ب
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخششأا

يف مهطروت˘ل ة˘ن˘شس43و32
ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘تو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘شضق
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
د˘شصق ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ءاشضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا ةزا˘ي˘ح ،ع˘ي˘ب˘لا

. يعرشش رربم نود ةروظحم
تا˘ير˘ح˘ت˘ل دو˘ع˘ت ة˘ي˘˘شضق˘˘لا

تاذل ةطرششلا تاوقل ةيناديم
دكأاتلا نم تنكم يتلا ةقرفلا

جيورت يف سصخشش طاششن نم
حو˘ط˘شسلا ي˘ح˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ن˘م نذإا˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق˘˘ب
سشيتفتب مايقلا ةما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

ةقفر هفيقوتو ينعملا نكشسم
سشيتفت ءانثأا زجح عم ،هكيرشش
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ةرا˘˘م˘˘ع˘˘لا و˘˘˘ب˘˘˘ق
،جيورتلل ةأاي˘ه˘م˘لا تارد˘خ˘م˘لا
،«لوزاميرب» ءاود نم سصارقأا
نم يلام غلبم ،قرولل نيعطاق
حÓ˘شس اذ˘كو ع˘ي˘ب˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
ريبك فيشس نع ةرابع سضيبأا
فÓ˘˘غ ع˘˘م سصق˘˘مو م˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف نÓ˘غ˘ت˘شسي فا˘ف˘شش
تاقيقح˘ت˘لا د˘ع˘ب .تارد˘خ˘م˘لا
ى˘لإا لو˘شصو˘لا م˘ت ة˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
هليوحتو هفيقوت مت رخآا كيرشش
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘فر
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شساو
نم ءاهت˘ن’ا د˘ع˘بو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
مت ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإا
ةباينلا مامأا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
.ةيلحملا

نولسسارم :اهعمج

مناغتسسمب ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو فلأا02 نم رثكأا طبسض

ةماعنلأ يف نيسصخسش فيقوتو جلاعم فيك راطنق زجح

ة˘ل˘ي˘شصف ن˘˘م ي˘˘كرد ي˘˘ق˘˘ل
هفتح ،سسمأا ،ةيرانلا تاجاردلا
لث˘م˘ت ل˘تا˘ق رور˘م ثدا˘ح ر˘ثإا
ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششب ه˘˘ماد˘˘˘ط˘˘˘شصا ي˘˘˘ف
طبارلا قيرطلا يف ،ةروطقم
،طاو˘˘ششأاو تشسو˘˘شسا˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ب

تاح˘ف˘شص ه˘ت˘لواد˘ت ا˘م بشسح
مت دقو.يعامتج’ا لشصاوتلا
ناوعأا فرط نم يكردلا لقن
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ظفل نيأا ريهاطلا ىفششتشسم
.ةريخأ’ا هشسافنأا

ط.ةراسس

،ةين˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘شسلا تما˘ق
ناك يتلا ةيرفشسلا عنمب سسمأا
داد˘ح ي˘ل˘ع ن˘با ا˘ه˘ل ر˘شضح˘˘ي
ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا و˘ح˘˘ن
ةيناثلا ةعاشسلا ىلع سسيراب
ر˘ف˘شس ةر˘كذ˘ت˘˘ب لاوز˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةردا˘˘˘˘˘شص
،هف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ايلاح ءاشضقلا ققحي ةراششإÓل
ةيشضق يف باششلا مهتملا عم
 .ر’ود نويلم01

ط.ةراسس

طاوسشأاو تسسوسسات Úب طبارلا قيرطلاب لتاق رورم ثداح رثإا

لجيجب ةيرانلأ تاجأردلأ ةليسصف نم يكرد  عرسصم

رلود نويلم01 ةيسضق يف باسشلا مهتملا عم ايلاح ققحي ءاسضقلا

نطولأ سضرأأ ةرداغم نم هعنمو «دأدح يلع» نبأ فيقوت

لجيجو تنسشومت نيعب ةعونمملا ئطاوسشلا يف اقرغ نيسصخسش ةافو

توملأ تاقرط ربع دحأو موي يف احيرج251و ىلتق6

مهنع اثوحبم اسصخسش�5 فيقوتو ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا زجح

سسابعلب يديسسب ةميرجلأ راكوأأ Óيل مهأدت ةطرسشلأ

مهفت˘ح سصا˘خ˘ششأا6 ي˘ق˘˘ل
حورجب نورخآا251 بيشصأاو
321 ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
تاهج ةدع ربع ،رورم ثداح
ةعاشس42 لÓ˘خ ن˘طو˘˘لا ن˘˘م
ه˘ب تدا˘فأا ا˘˘م بشسح ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةيامحلا حلاشصمل ةليشصح سسمأا
.ةيندملا

ناوعأا نأا هتاذ ردشصملا ركذ
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘شسار˘ح˘لا
(2) ةافو ىرخأا ةهج نم اولجشس
ئطاوششلا يف اقرغ نيشصخشش
ىوتشسم ىلع لوأ’ا ،ةعونمملا

نم غلبي تنششوميت نيع ةي’و
ريغ ئطاشش يف ةنشس03 رمعلا

ةيدلبب لولج يديشسب سسورحم
سصخ˘ششلاو ،ي˘فا˘شصلا يد˘ي˘˘شس
لفط وهو لجيج ةي’وب يناثلا
قرغ ةنشس41 رمعلا نم غلبي
ةيدلبب سسورحم ريغ ئطاششب

.لجيج ةرئادو
تا˘طا˘ششن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو

راششتنا نم ةياقولاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تادحو تماق انوروك سسوريف
سسفن لÓخ ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
بار˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةيلمع38 ـب ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
34 ) ةي’و31 ربع ةيشسيشسحت
ثيح نينطاوملا ةدئافل (ةيدلب
مارتحا ةرورشضب م˘هر˘ي˘كذ˘ت م˘ت
اذكو يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق
ةفاشضإ’اب ،يعامتج’ا دعا˘ب˘ت˘لا
ميقعت ةيلمع28 ـب مايقلا ىلإا

نم ،(ةيدلب25) ةي’و71 ربع
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو تآا˘˘ششن˘˘م
ةينكشسلا تاعمجملاو ةشصاخو
.عراوششلاو

زا˘ه˘ج ما˘ق ق˘ئار˘ح˘لا نأا˘ششبو
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ةيامحلل ةيعارزلا ليشصاحملاو

اهنم اقيرح81 دامخإاب ةيندملا
تا˘با˘غ˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ق˘ئار˘ح6
قئارح6و لاغدÓل ني˘ق˘ير˘حو
سشار˘˘حأ’او سشئا˘˘ششح˘˘لا تشسم
ليشصاحم˘لا تشسم ق˘ئار˘ح4و
هذ˘˘˘ه تدأا ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘عارز˘˘˘لا
اراتكه91 فÓتإا ىلا قئارحلا

تاراتكه503و تاباغلا نم
نم اراتكه528و لاغدأ’ا نم
ةمزح0579 اذكو سشئاششحلا
.ةرمثم ةرجشش056و نبت

ىلا ةليشصحلا تاذ تراششأاو
دينج˘ت˘لاو ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا نأا
ةيندملا ةيامحلا تادحول مئادلا

ف’آ’ا ةيامحو ذاقنإا نم نكم
،يتابنلا ءاطغلا تاراتكه نم
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح اذ˘˘كو
.مهتاكلتممو

ط.ةراسس

ةي’و نمأا حلاشصم تمظن
ةطرشش ةيلمع سسابعلب يديشس
عيمج تشسم قاطنلا ةعشساو
يديشس ةنيدم عراوششو ءايحأا
داد˘ع˘ت ا˘ه˘ل ر˘خ˘شس ،سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب
اهلÓخ مت ،ماه يدامو يرششب
نأا عقوتملا رؤو˘ب˘لا فاد˘ه˘ت˘شسا
ق˘باو˘شسلا يوذ ا˘ه˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي

.ةيلدعلا
ى˘ل˘ع تر˘ف˘شسأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

لجأا نم اشصخشش95 ليوحت
نأا نيبت ثيح ،مهتلاح ةشسارد
،مهن˘ع ثو˘ح˘ب˘م م˘ه˘ن˘م ادد˘ع
ءاشضيب ةحلشسأا زجح مت امك
د˘˘˘حأا ةزو˘˘˘ح˘˘˘ب ةرو˘˘˘ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
م˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا

زجحو تاب˘كر˘م60 ليو˘ح˘ت
فلتخم نم ةيران ةجارد21
نا˘˘˘ك ،فا˘˘˘ن˘˘˘شصأ’او عاو˘˘˘نأ’ا
نودب اهنولمعتشسي اه˘با˘ح˘شصأا
ةمÓشسلا ريياعم ىندأا مارتحا
.ةيرورملا

ودبع.سص

نبت ةطبر031 قارتحا
نجاودلا ةيبرتل عدوتسسمو
يقاوبلا مأا يف

مرسضأأ سصخسش فيقوت
ةحلسصمب أدمع رانلأ
ةيدلبل ةيندملأ ةلاحلأ
ةنتاب يف ءاملأ يدأو
رانلا مارسضإاب نطاوم سسمأا ماق
ةيندملا ةلاحلا ةحلسصم يف
.ءاملا يداو ةيدلبل
رداسصم هب تدافأا ام بسسحو
ديلاوم نم مهتملا نإاف ،ةيلحم
نيزنبلا نم ةيمك بكسس1991
لخاد رانلا مارسضا ىلع مدقأا

يف وهو ةيندملا ةلاحلا ةحلسصم
قيرحلا ىتأا نيأا ،بسضغ ةلاح
يلآلا مÓعإلا ةزهجأا ىلع
نأا ريغ ،يسساركلاو تلواطلاو
نود تلاح ةيندملا ةيامحلا
بتاكملا ىلإا نارينلا لاقتنا
.ىرخألا

كردلا حلاسصم اهتهج نم
ترسشابو مهتملا تفقوأا ينطولا

بابسسأا لوح اينمأا اقيقحت هعم
سسمأا تلخدت امك.ثداحلا

ةدحو ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
دامخإا لجأا نم ،يقاوبلا مأا
يف تبسش يتلا نارينلا ةنسسلأا

عقاولا نجاودلا ةيبرتل عدوتسسم
.سسيغر يديسس ةيرق يحاوسضب
رداسصم هب تدافأا ام بسسحو
لاجر رخسس دقف ،«مÓسسلا»ـل
ةيداملا لئاسسولا لك ءافطإلا

نم دحلا لجأا نم ةيرسشبلاو
،ىرخأا نكامأا ىلإا ران دادتما

ليجسست مت دقف كلذ مغرو
يف ةلثمتم رئاسسخلا سضعب
ةمزح031و عدوتسسم قارحإا

نيبلك محفت عم تازيهجتو نبت
اهتهج نم .عدوتسسملا لخاد اناك
ةيميلقإلا ةقرفلا رسصانع

يقاوبلا مأاب ينطولا كردلا
بابسسأا ةفرعمل اقيقحت تحتف
.قيرحلا اذه علدنا

ع.رامع
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..«يحسصلأ رجحلأ مغر ةرمتسسم ىقبت ةيرسصنعلأ»و .. اسسنرف يف نيملسسملأ رباقم سسيندت و نيدجسسم قرح عوبسسألأ أذه

قرح مت ،عوبشسأ’ا اذه  رخآا ثداح يف
نو˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م ي˘حاو˘شضب ي˘نا˘ث د˘ج˘شسم
يمانت عينشصلا اذه دشسجيو ، ةيشسنرفلا
و امومع برغلا يف نيملشسملل ءادعلا
وأا فرطتم مدقأا ثيح ،اشصوشصخ اشسنرف
‐سسيمخلا ةليل ،نويرشصن˘ع نو˘فر˘ط˘ت˘م
ى˘ن˘ب˘م قار˘حإا ى˘ل˘ع ،ة˘ع˘م˘ج˘لا حا˘˘ب˘˘شص
يحاوشض  نورب ةدلب يف «رمع» دجشسم
اشسنرف برغ‐بونجب ، نويل ةنيدم
ةيشسنرفلا ةيلحملا ةفاحشصلا تراششأا ذإا
ةميشسج رارشضأا ليجشست ىلإا نويل يف
قباطلا ناري˘ن˘لا تر˘مد ثي˘ح ،ى˘ن˘ب˘م˘ل˘ل
لخدت دقو .هلمكأاب دجشسملل يشضرأ’ا

ن˘ي˘ت˘عا˘˘شس فر˘˘ظ ي˘˘ف ءا˘˘ف˘˘طإ’ا لا˘˘جر
نع رفشست مل يتلا نارينلا ىلع ةرطيشسلل
نأ’ ،د˘م˘ح˘لا ه˘ل˘˘لو ا˘˘يا˘˘ح˘˘شض طو˘˘ق˘˘شس
تاءارجإ’ا ءار˘ج ا˘ق˘ل˘غ˘م نا˘ك د˘ج˘شسم˘لا
يذلا رمأ’ا ،انوروك ءابو نم ةيحشصلا
ىلع دجشسملا ةنجل رهششأا ذنم دعاشس
عنمو ،ءاششعلا ةÓشص روف دجشسملا قلغ
..ا˘هر˘ي˘غ و ما˘ي˘ق ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ل ةÓ˘شص ة˘˘يا

ةينيدلا نوؤوششلا و دجاشسملا نأا مولعم
بتكو ،ةيلخادلا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت ا˘مو˘م˘ع
دلاريج ،يشسنرفلا ةيلخادلا ريزو اهنيح
،(ةيرئازج لوشصأا نم) نانامراد ىشسوم
نأا ثداحلا نع رتيوت ىلع هل ةديرغت يف
اندÓب يف ةيشساشسأا ةميق ةدابعلا ةيرح»

هنأاشش نم قيقحت حتف مت دقو .(اشسنرف)
اذ˘ه تا˘شسبÓ˘م ى˘ل˘ع ءو˘شضلا ط˘ي˘ل˘شست
(ي˘لاو ) ةد˘م˘ع د˘˘فوأا د˘˘ق و ،«ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
يرحت دشصق بثك نع فوقولل ةقطنملا

ءا˘ق˘ل˘لاو ،ع˘فاود˘لاو با˘ب˘شسأ’ا ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
.ةهجلا يف ةملشسملا ةيلاجلا يلثممب
ة˘نا˘يد˘ل˘ل ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نا˘˘كو
دششأا» ـب هتهج نم ،نادأا دق ،ةيمÓشسإ’ا

يذ ق˘ير˘ح˘˘لا ،«را˘˘كن˘˘ت˘˘شس’ا تارا˘˘ب˘˘ع
ىلع ىتأا يذ˘لا «ة˘ي˘مار˘جإ’ا» ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

،نورب ةدلب يف «رمع» دجشسم قفارم
مد˘قأا ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لاو ،نو˘ي˘ل ي˘حاو˘شض
.اهمدقأا نكي م˘ل نإا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘جا˘شسم
ة˘نا˘يد˘ل˘ل ي˘شسنر˘ف˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا را˘˘ششأاو
لوأ’ا رواحم˘لا د˘ع˘ي يذ˘لا ،ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل
قيرحلا نأا ىلإا ،يمÓشسإ’ا نيدلا نوؤوششب
يف امب ،نارينلل نيردشصم نع جتن يذلا
لمع«نع مجان ،د˘ير˘ب˘ل˘ل قود˘ن˘شص كلذ
نم.هيلعا˘ف ة˘ب˘قا˘ع˘م بجو ،«ي˘مار˘جإا

‐ ايبوفومÓشسإ’ا دشصرم ركنتشسا هتهج
ةد˘ششب ‐ة˘ير˘شصم˘لا ءا˘ت˘فإ’ا راد˘ل ع˘با˘ت˘˘لا
تا˘شسد˘ق˘م˘ل˘ل د˘م˘ع˘ت˘م˘لا فاد˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا
  .اشسنرف يف ةدابعلا نكامأاو ةيمÓشسإ’ا

ت’د˘˘˘ع˘˘˘م نأا د˘˘˘˘شصر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو
ماع نم اشسنرف يف ديازتت ايبوفومÓشسإ’ا

اهردق ةدايز ،9102 ماع دهشش دقف ؛رخآ’

؛8102 هل قباشسلا ماعلاب ةنراقم 45%
تارا˘ي˘ت˘لا طا˘ششن ف˘عا˘شضت˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ثادحأ’ا اهلÓغتشساو ةفرطتملا ةينيميلا

ي˘ف م˘ه˘تاد˘ن˘جأا ة˘مد˘خ˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘يو˘˘ط˘˘تو
يفار˘غ˘ج˘لا را˘ششت˘ن’ا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لا
ة˘يذ˘غ˘ت˘ب ،ا˘ي˘بو˘فو˘مÓ˘شسإ’ا ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ˘˘ل
فادهتشساو نيم˘ل˘شسم˘لا د˘شض ة˘ي˘هار˘كلا

طبرلاو ،مهتدابع ن˘كا˘مأاو م˘ه˘تا˘شسد˘ق˘م
لÓ˘˘خ ن˘˘م با˘˘هرإ’او مÓ˘˘شسإ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
تام˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ءا˘م˘شسأ’ا
  ..ةيباهرإ’ا

ربكأا يوأات اشسنرف نأا ىلإا دشصرملا راششأاو
ل˘ث˘م˘ي ذإا ؛ا˘بوروأا ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘شسإا ة˘ي˘لا˘˘ج
نييÓم7 ىلإا6 يلاوح اهيف نوملشسملا
هذه نأاو ،لشصأ’ا ةيبراغم اهبلغأا ةمشسن
يتلا اهعون نم ىلوأ’ا ةثداحلا تشسيل
د˘جا˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي
و˘ي˘لو˘ي ي˘ف˘ف ،ة˘ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو
دجشسم ةهجاو ىلع ءادتع’ا مت يشضاملا
ةيزان تاراعشش تامÓع عشضوب ،«نيجأا»
ل˘خد˘م ة˘ه˘جاو ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ن تارا˘ب˘˘عو
.دجشسملا

ىت˘ح ة˘ير˘شصن˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م و˘ج˘ن˘ي م˘ل و
هنأا اشضيأا ظحول ثيح ،نيملشسملا ىتوم
يداعملا طاششنلا ديازت ،8002 ماع ذنم
نو˘بر˘˘خ˘˘م ما˘˘ق ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘ل˘˘ل

اًربق841 سسي˘˘ند˘˘ت˘˘ب نو˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘ع

لامشش يف ةيركشسع ةربقمب نيملشسملل
ىلع ريزانخلا سسوءر قيلعتو ،اشسنرف
لئاشسو كلذ تلقا˘ن˘ت ا˘م˘ك ،رو˘ب˘ق˘لا د˘حأا
عقاوم و ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا مÓ˘ع’ا
.ةيمÓشس’ا دشصارملا

يف ةيمÓشسإ’ا ةيلاجلا تماق اهتهج نم
دشض فن˘ع˘لا لا˘م˘عأا را˘كن˘ت˘شسا˘ب ا˘شسنر˘ف
ترذحو ،مهتدابع نكامأاو ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا

ىلع رثؤوت يتلا تاءادتع’ا راششتنا نم
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ج˘ي˘شسن ى˘˘ل˘˘عو م˘˘ه˘˘تدا˘˘ب˘˘ع
يملشس عمجت ميظنتب كلذو ،يشسنرفلا

نع ريبعتلل ،يشضاملا تبشسلا موي دششاح
دشض ف˘ن˘ع˘لاو ة˘ي˘هار˘كلا لا˘م˘عأا سضفر
لوانت دق و ،مهتدابع نكامأاو نيملشسملا
ةيحيشسملا تانايدلا نع نولثمم ةملكلا

نا˘شسن’ا قو˘ق˘ح ة˘ط˘بار و ة˘يدو˘ه˘ي˘لا و
دجشسملا ديمع اذك و ،بلأا نورلا ةهجب
لامك يرئازجلا نوي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘ي˘ب˘كلا
دبع خ˘ي˘ششلا ر˘كشش ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .نا˘ط˘ب˘ق
ن˘م ة˘فا˘ك ،ر˘م˘˘ع د˘˘ج˘˘شسم ما˘˘مإا ق˘˘ح˘˘لا
تاطلشسلا نم مهت˘ن˘ح˘م ي˘ف م˘هود˘نا˘شس
،دجشسملا داور اذك و ،ناريجلاو ةيلحملا

يف عارشسإ’او دينجتلاب عيمجلا اركذم
،ديدج دجشسم ءانب يف ةيلاجلا ةدعاشسم
تقفاو دقو ميدق يلاحلا لكيهلا نأ’
ذنم ةيدلبلل ةينارمعلا ةئيهتلا حلاشصم
مهتلت نأا لبق ،كلذ ىلع ةنشس نم ديزأا

     .عوبشسأ’ا اذه هنم ريبك ءزج نارينلا
نم ماتخ˘لا ي˘ف نو˘ل˘خد˘ت˘م˘لا رذ˘ح ا˘م˘ك
يف ايبوفومÓشسإ’ا راعشس ديازت ةروطخ
ج˘ي˘شسن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كلذ ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو ،ا˘˘بوروأا
سشياعتلا مي˘ق˘ل هد˘يد˘ه˘تو ،ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

قلخو ،رخآ’ا مارتحاو ةينيدلا ةيرحلاو
ىدل زازفتشس’او را˘ف˘ن˘ت˘شس’ا ن˘م ة˘لا˘ح
ةيمÓشسإا تائيه تبلاط امك ،نيملشسملا
ةلوئشسملا تاهجلا ةيبوروأا و ةيشسنرف
نكامأا ىلع ةيامحلاو ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘ششت˘ب
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،ةد˘ه˘ط˘شضم˘لا ةدا˘ب˘˘ع˘˘لا
تايل˘قأ’ا د˘شض ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا
دهجلا ىراشصق لذبو ،ةيبنجأ’او ةينيدلا
تا˘بو˘ق˘ع سضر˘فو ،ةا˘ن˘ج˘لا ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ي˘˘ف
ى˘ل˘ع تاءاد˘ت˘ع’ا م˘ي˘ج˘ح˘˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘شش
و يشسنرفلا عمتجملا نيعاد ،دجاشسملا
اميف محÓتلاو نواعتلا ىلإا  يبوروأ’ا
ةيعادلا ةفرطتملا تارايتلا ذبنو ،مهنيب
فنعلا رششنب مهل حامشسلا مدعو ،فنعلل
دشصق ،دحاولا عمتجملا لخاد فرطتلاو
ن˘طو˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب ي˘م˘ل˘شسلا سشيا˘ع˘ت˘˘لا
م˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا ،د˘˘˘حاو˘˘˘لا
نم ةدحولا و ةوخ’ا سسورد سصÓختشسا

بولقلا نيب فلأا يذلا ، انوروك ءابو
د˘حأا ر˘ي˘ب˘ع˘ت ى˘ل˘˘ع ..فو˘˘ف˘˘شصلا د˘˘حوو
يدهي وه و قحلا لوقي هللا و ..ءابطخلا
.ليبشسلا

لÓ˘خ ن˘مو ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح نا
ةروشصلا ميدقت ىلع لم˘ع˘ت ة˘ي˘مÓ˘ع’ا ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘م
بعششلاو ةيحشضلا يه اهنأا˘ب م˘لا˘ع˘ل˘ل ة˘شسو˘كع˘م˘لا
عم مغانت˘ي كلذ ل˘كو مر˘ج˘م˘لا و˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

يلا يعشسلاو ةينيطشسلفلا ةدايقلا طاقشسا لشسلشسم
ةينيطشسلفلا ةيعرششلا نع ةليدب تايشصخشش سضرف
نم ةليوط ةريشسم ربع تايحشضتلاب تبشستكا يتلا
ة˘˘ل˘˘شصح˘˘م˘˘بو ىرر˘˘ح˘˘ت˘˘لا حا˘˘˘ف˘˘˘كلاو لا˘˘˘شضن˘˘˘لا
نم ةينيطشسلفلا ةروثلا اهتعنشص يتلا تاراشصتن’ا

ةلواحم يف نيلقتعملاو ىحرجلاو ءادهششلا لÓخ
ينيطشسلفلا يشسايشسلا عورششملا طابحإ’ ةلششاف
. ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم طاقشسإاو
احشضاو ينيطشسلفلا فقوملا نوكي نا دب ’ انهو
ريرحتلا ةم˘ظ˘ن˘م لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ةينيطشسلفلا قوقحلا يف كشسمتلاو ةينيطشسلفلا
لاكششا لك سضفرو ينطولا عورششملاو  ةتباثلا
ةرماؤوم لاششفإاو يدشصتلاو لÓتح’ا عم عيبطتلا

،ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم نع ةليدب ةدايق قلخ
لÓتح’ا ةموكح ططخمو ةيرشصنعلا كلت امو

يشضارأ’ا ىلإا نينطوتشسملا لقنو راوغأ’ا مشضل
يلودلا نوناقلا ىلع حشضاو ءادتعا ’ا ةينيطشسلفلا

لÓتح’ا ةموكح رمتشست امك ،ةيلودلا ةيعرششلاو
ةلواحمو ينيطشسلفلا بعششلل يداعملا اهجهن يف
رود نع ثحبلاو ةينيطشسلفلا ةدايقلاب ةقثلا ةعزعز
بمارت ةرادإا عم قواشستت يتلاو سسماخلا روباطلا
عورششم ريمدتو ةينيطشسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ة˘ي˘ف˘شصت˘ل
سضر˘ف لÓ˘خ ن˘م ط˘˘شسو’ا قر˘˘ششلا ي˘˘ف مÓ˘˘شسلا

’ اعقاو ارما اهرابتعاو نرقلا ةقفشص تاططخم
تدامت امهمو فقاوملا كلت نا. سضوافتلل عشضخي
نا نكمي ’ اهنإاف اهلÓخ نم لÓتح’ا تاطلشس
ةيركشسعلا ةوقلاو ةنم˘ي˘ه˘لا˘ب م˘ئا˘ق˘لا ع˘قاو˘لا ر˘ي˘غ˘ت
جاتن يه ةمئاقلا تانطوتشسملا كلتو ةشسرطغلاو
اعيمج اهت˘لازإا بج˘يو ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ˘لا لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا بشسح لÓ˘ت˘ح’ا دو˘جو ءا˘˘ه˘˘نإاو
لششف˘لا ى˘ل˘ع لد˘تو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا تارار˘قو
ىعشست يتلا ةفرطتملا هتموكحو وهاينتن ةشسايشسل
نم ةيبرعلا لودلا سضعب ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل

عقاو ززعتو هترادإاو داشسوملا زاهج كرحت لÓخ

اريطخ ايدعت لكششي امم ناطيتشس’او لÓتح’ا
ةموكح رارشصإا نإا . ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع
لتقلاو ناطيتشس’ا ةشسايشس رارمتشسا ىلع لÓتح’ا

بلجي ن˘ل ت’ا˘ق˘ت˘ع’او تا˘ما˘ح˘ت˘ق’او را˘مد˘لاو
نأاو اهتمرب ةقطنملا يف دحأ’ رارقتشس’او نمأ’ا
تارارق لو˘ب˘ق بل˘ط˘ت˘ي ل˘ما˘ششلاو لدا˘ع˘لا مÓ˘شسلا
ةماقإاو ةينيطشسلفلا ةيشضقلا لحل ةيلودلا ةيعرششلا
سسدقلا اهتمشصاعو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا ةلودلا

لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ط˘خ نا .7691 ماع˘لا دود˘ح ى˘ل˘ع
نرقلا ةقفشص  ططخم قيبطت ىلع زكرتت اهعيمج
ةمدخ لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ي˘كششت ةدا˘عا ي˘لا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا
ةيرامعتشس’ا هتاططخمو ه˘ح˘لا˘شصمو ه˘تا˘شسا˘ي˘شسل
اهيف امب ةلتحملا ةيبرغلا ةفشضلا يف ةيديوهتلا
تارارق لكل فلاخم لكششبو  ةيقرششلا سسدقلا
ةيلوؤوشسملا بمارت ةرادإا لمحتتو ةيلودلا ةيعرششلا
اذهو اهيلع بترتي امو فقاوملا هذه نع ةلماكلا
دشض لÓتح’ا تاطلشس لبق نم ريطخلا ديعشصتلا
حيرشصلا اهمعد لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

نينطاوملا دشض نينطو˘ت˘شسم˘لا م˘ئار˘ج˘ل ي˘ن˘ل˘ع˘لاو

،مهتاشسدقمو مهلزانمو مهتاكلتممو نيينيطشسلفلا
يف لثم˘ت˘ي م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘ل˘م˘ع˘لا در˘لا ناو
مامأا لÓتح’ا مئارج تافلم ميدقتل امدق يشضملا

حشضف ىلع لمع˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
. يلودلا ىوتشسملا ىلع يكيرم’ا فقوملا
دكؤوت ةينيطشسلفلا ةدايقلا اهذختت يتلا فقاوملا نا

تشضفر يتلاو ينيطشسلفلا هجوتلا ةوقو باوشص
نم ترذحو ةهوبششملا ةقفشصلا هذه ةيادبلا ذنم
يف ةيشسايشسلا ةيلمعلا ىلع ةميشسجلا اهرطاخم
يذلا يلودلا نوناقلل اهتفلاخمو ةيبرعلا ةقطنملا
نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘ما˘ح ا˘ه˘نأا˘ب ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةرادإ’ا ي˘عد˘ت
معدت ةقي˘ق˘ح˘لا ي˘ف ى˘هو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تا˘ير˘ح˘لاو
دب ’ هنإاو يرشصنعلا لÓتح’ا عجششتو باهر’ا

تاشسشسؤومو ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ل˘ئا˘شصف˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م
ةدحولا ىلع ديكأاتلا ينيطشسلفلا يندملا عمتجملا

رير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘يا˘م˘حو ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو سصر˘ح˘لاو
لجا نم ينيطشسلفلا بعششلا توشص ةينيطشسلفلا
هعورششم ةيامحو ينيطشسلفلا بعششلل راشصتن’ا
. يررحتلا ينطولا
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ءارزولا سسيئر هششيعي يذلا يشسايشسلا قزأاملا نا
يذلاو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ن˘م برا˘ه˘لا
نم هدشض تجرخ يتلا تارهاظملا يلا ىدشصتي
هدو˘جوو ه˘م˘كح˘˘ل ة˘˘شضها˘˘ن˘˘م˘˘لا باز˘˘ح’ا ل˘˘ب˘˘ق
ة˘غ˘لو ل˘ي˘كن˘ت˘لاو ع˘م˘ق˘لا ا˘مد˘خ˘ت˘شسم ي˘شسا˘ي˘شسلا
ي˘ت˘لا تار˘ها˘ظ˘م˘لا هذ˘ه تشسكع ثي˘ح د˘يد˘ه˘ت˘˘لا
يليئارشس’ا عمتجملا لخادب ندملا ربكا اهتدهشش
يرشصنعلا لتكتلا اه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘مز’ا
ةقفشص ةطخ قيبطت ىلع رشصي يذلا يليئارشس’ا
ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ تاو˘ن˘ق ر˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا نر˘˘ق˘˘لا

داجيا ةلواحمو ةفل˘ت˘خ˘م تا˘كبا˘ششتو تÓ˘خد˘تو
دقو ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم نع ةليدب ةدايق
ح˘ي˘ط˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا ة˘مز’ا هذ˘˘ه تشسكع
ماظن هنم يناعي يذلا قزأاملا ة˘ع˘ي˘ب˘ط و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن˘ب

ءابو ةهجاوم ىلع هتردق مدع ةشصاخو همكح
˘ما˘قو ة˘م˘ئا˘ق˘لا فور˘ظ˘لا ل˘غ˘ت˘شسا ثي˘ح ا˘نورو˘˘ك
بع˘ششلا ها˘ج˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا ه˘ت˘˘شسا˘˘ي˘˘شس د˘˘ي˘˘ع˘˘شصت˘˘ب
ى˘م˘شسي ا˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘لوا˘ح˘˘مو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
. ةيليئارشس’ا مشضلا تاططخمب

وهاينتن اهريدي يتلا ةيمارج’ا ةيرشصنعلا كلت نإا
ثيح بمارت دلانود يكريمأ’ا سسيئرلا هفيلحو وه
امهو يبعششلا جاجتح’ا ن˘م ة˘جو˘م˘ل نا˘شضر˘ع˘ت˘ي
تاجا˘ج˘ت˘ح’ا ع˘م˘ق ل˘جا ن˘م ةو˘ق˘لا نا˘مد˘خ˘ت˘شسي
نرقلا ةقفشص تاط˘ط˘خ˘م ر˘ير˘م˘ت ي˘لا نا˘ي˘ع˘شسيو
رمآاتلا تاطط˘خ˘م كا˘ب˘حأاو ما˘م’ا ي˘لا بور˘ه˘لاو
نم هحافكو ينيطشسلفلا بعششلا دومشص نم لينلل
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو لÓ˘ق˘ت˘شس’او ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘˘ن ل˘˘جا
وهانتين ت’واحم لك ناو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا

تاططخم سضرف يف حجنت نل بمارت هفيلحو
قوقحو رارشصإاو دومشص نم لانت نلو ةيفشصتلا
. ةتباثلاو ةيخيراتلا ينيطشسلفلا بعششلا
دشض فقي تاب يليئارشس’ا عمتجملا ةيبلغا نإا
د˘عا˘شصتو م˘كح˘لا ي˘˘ف هرار˘˘م˘˘ت˘˘شساو و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
بلاطت يتلاو يرشصنعلا هركشسعم نم تاوشص’ا
يه نيرهاظتملا عمق لجا نم ةوقلا مادختشساب
ةيرشصنعلا تاه˘جو˘ت˘لا د˘عا˘شصتو خرا˘شص ر˘ي˘ب˘ع˘ت
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ل˘خاد˘ب ة˘ي˘ششا˘ف˘لا ن˘ع ر˘ب˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ي˘ت˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘لا كل˘ت كلذ˘كو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شس’ا

ةينيطشسلفلا ةدايقلل هراشصح رارمتشس’ اهجهتني
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا سسرا˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح ه˘˘ناود˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘شصتو
يذلا رمأ’ا ةزغ عاطق ىلع ريطخلا ديعشصتلاو
سضرعتو ةزغ يف ينمأ’ا عشضولا روهدتب رذني
ءا˘مد˘لا كف˘شسي ر˘ي˘ط˘خ ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا ناود˘ع˘ل ا˘ن˘ل˘هأا

عاشضوأ’ا نم قمعيو نييندملا حاورأا فطخيو
ةزغ عاطق اهنم يناعي يتلا ةبعشصلا ةيداشصتق’ا
ةلاحلا كلت نم وهاينتن ديفتشسي ثيح رشصاحملا
ن˘م ه˘بور˘هو م˘كح˘لا ي˘ف هرار˘˘م˘˘ت˘˘شس’ ةد˘˘ئا˘˘شسلا
نم مئارجلا هذه ىلع ةيطغتب مÓشسلا تاقاقحتشسا
. ةلششافلا هترادأاو بمارت سسيئرلا هفيلح لبق
لك هاجت ةلماكلا ةيلوؤوشسملا لمحتي لÓتح’ا نا

دجشسملاو سسد˘ق˘لا ى˘ل˘ع ناود˘ع˘لاو م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه
ة˘ما˘قإاو ي˘شضار’ا ةردا˘شصم رار˘م˘ت˘شساو ى˘شصق’ا
ةيلوؤوشسملا لÓتح’ا لمحتي ثيح تانطوتشسملا
عراششلا ىلعو روهدتلاو ءامدلا كفشس نع ةلماكلا
لوؤوشسملا نأاب كردي نا عمجا ملاعلاو يليئارشسإ’ا

ةقاعإاو ينيطشسلفلا مدلا كفشسو ناودعلا اذه نع
ةيعمقلا هتموكحو وهاتنتن وه مÓشسلا ةيلمع مدقت

هرارمتشساو ةمئاقلا فورظلا لÓغتشسا لواحت يتلا
يتلا ةيكيرم’ا نرقلا ةقفشص ةطخ قيبطت يف
ريبعت يه ةقيقحلابو ةيخيرات ةطح اهنأاب اهربتعي
ىلع يليئارشسإ’او يكيرم’ا لششفلا نع حشضاو
. ءاوشس دح
ن˘كم˘ي ’ ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘شص ةر˘˘ماؤو˘˘م نإا
ةيشضقلا ةيفشصتل ةطخ يهو سضر’ا ىلع اهقيبطت
يف ينيطشسلفلا بعششلا فادهتشساو ةينيطشسلفلا
ةيطغت رارمتشسا ناو ةيبرغلا ةفشضلاو ةزغ عاطق
معد دعي لÓتح’ا مئارج ىلع ةيكيرم’ا ةراد’ا

باشسح ىلعو يليئارشس’ا فرطتملا نيميلل رششابم
ناو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
ةيلمعل اطيشسو دعت مل ةيلاحلا اهترادإاب ايكيرما
دب ’و لÓتح’ا معد يف ايشساشسا افرط لب مÓشسلا

˘ماز˘لإ’ يرو˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘لا ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م
ديعشصتلا اذه فقو ىلع ةيليئارشسإ’ا ةيموكحلا
ةيلمع ءايحا ةداعا ها˘ج˘تا ي˘ف ط˘غ˘شضلاو ر˘ي˘ط˘خ˘لا
مÓشسلل يلود رمتؤوم دقعل ةوعدلا ربع مÓشسلا

. ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم زواجت مدعو

ةينيطسسلفلأ ةدايقلأ رسصاحيو لÓتحلأ قمعي لأز ام وهاينتن
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب
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نيعوطتملا بابسشلا نم ةعومجم اهقلطأا يتلا «ةفاظنلا ةروث» دعب

ةعئأر ةينف تاحول ىلإأ لوحتت ةدكيكسس ةنيدم ءايحأأ
نم كلذو ،ةيلامج تاسسملب تارامعلاو تانكسسلا تاهجاو نهدو نييزت يف ةمهاسسملاو ةكراسشملا ةريخألا ةرتفلا لÓخ ،ةدكيكسس ةنيدم عراوسشو ءايحأا فلتخمب بابسشلا تارسشع لسضف

.انوروك صسوريف راسشتنا يدافتل نكامألا فلتخم فيظنتو ميقعت ةرورسض ىلإا تاوعدلا لظ يف اميسسل ،دعابتلا ةفاسسمو ةيئاقولا تاءارجإلا اهيف تمرتحا ةيعوطت تايلمع لÓخ

ةيدا˘ع ر˘ي˘غ ة˘ي˘كر˘ح ءا˘ي˘حأا ةد˘ع د˘ه˘ششت
ا˘ه˘ع˘ن˘شص ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘ي˘عو˘ط˘ت د˘ها˘˘ششمو
ةبعشصلا ةيداملا فورظلا مغر بابششلا
،يدحت˘لا ع˘فر اورر˘ق ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ’إا
عيمجلا اهيف طرخنا تاردابمب مهمايقب
ا˘ي˘عو ق˘ل˘خو ءا˘ي˘حأ’ا ن˘ي˘تور ر˘شسك ا˘˘م
نأا ةرورشضو يحلا لخاد ةفاظنلا ةيمهأاب
ثيح ،اهيف Óعاف افرط نطاوملا نوكي
لافطأ’ا ىتحو لوهكلاو نابششلا عرشش
تأادب يتلا نهدلا تايلمع يف راغشصلا

ناردجلا لك ءÓطب ،تارامعلا لخاد نم
ىلإا هنمو ةرامعلا لخدم ىلإا ’وشصو
ي˘ف نو˘كرا˘ششم ما˘ق ا˘م˘ك ،ا˘ه˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
سضعب نييزت ةداعإاو فيظنتب ةردابملا
لك لفشسأا ةعقاولا ةيوشضوفلا قئادحلا

بشسح نوكراششم˘لا م˘شسق ا˘م˘ك ،ةرا˘م˘ع
مهاشس ثيح اهب نونطقي يتلا ةرامعلا

انظح’و ،هترامع ءÓط يف باشش لك
نأا ،نهدلاو في˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
،نامأ’ا تافاشسم اومرت˘حا ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا

د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ف˘ق˘ي با˘شش ل˘ك نا˘ك ثي˘ح
نم ءزج نهدب موقي وهو رثكأا وأا نيرتم
لوهكلا سضعب عشضي ناك اميف ،رادجلا

ميمرت ةيلمع˘لا تل˘م˘شش ا˘م˘ك ،تا˘ما˘م˘ك
تارامعلا لخادم اذكو ،ةفشصرأ’ا نهدو
.ةيلخادلا اهناردج لكو
ا˘ه˘ب تر˘م ي˘ت˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خو
تا˘ي’و ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ةد˘˘كي˘˘كشس
ىتحو لافطأ’او بابششلل ناك ،نطولا
رابتع’ا ةداعإ’ ةيموي تاردابم لوهكلا
،ءايحأ’اب تاحاشسلاو ،ةفشصر’ا فلتخمل
خا˘شسوأ’ا ع˘فرو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
م˘شسرو نارد˘ج˘لا ن˘ي˘يز˘تو ،ة˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لاو
يتلا تاردابملا هذهو  ،ةليمج تاحول
نم د˘يد˘ع˘لا ه˘جو ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف تم˘ها˘شس
اهقنور اهيلإا داع يتلا ءايحأ’او عراوششلا

ءايح’ا نييزتل ة˘جو˘م˘لا هذ˘ه .ا˘ه˘لا˘م˘جو
عفرو رهدلا هدشسفا امل تءاج حÓشصإاو
تلو˘ح˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘ه˘شضع˘ب ن˘ع ن˘ب˘˘غ˘˘لا

ىلإا فشسأÓل نمزلا رورم عم اهتحاشسم
حلاشصملل مات بايغ يف ،ةقرفتم لبازم
يف كلذك يه قباشستت يتلا ،ةينعملا
،با˘ب˘ششلا ء’ؤو˘ه طا˘ششنو د˘ه˘ج ي˘ن˘˘ب˘˘ت
اهل دنجت يتلا ةردابملا هذه نا مغرو
اهنشسحتشساو ،ءايحأ’ا ناكشس نم ريثكلا
ة˘م˘ها˘شسم˘لاو ،ا˘ه˘ب ةدا˘˘ششإ’ا˘˘ب سضع˘˘ب˘˘لا
عم انماشضت ،ةحاتملا لئاشسولاو لاومأ’اب
اهاري رخآ’ا سضعبلا نأا ’إا ،ةبهلا هذه
سسعاقت نم ،ةباغلا يطغت يتلا ةرجششلا

ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا ة’ا˘˘ب˘˘م’و
رمتشسملا فيظنتلا يف ،اهماهم ةرششابم
اهنييزتو ،ةيرورشضلا ةئيهتلاو ،ءايحأÓل
نم ديدعلا يف اوحشضوأاو ،اهب قيلي امب
يف لثمتملا لعفلا اذه نأا تابشسانملا
ةءادرلاشسركي ،ءايحأ’ا ءانبأ’ ينماشضتلا
نمأام يف اهلعجيو ،ةيلحملا تاعامجلاب
مهقحب ءايحأ’ا ناكشس نم ةبلاطملا نم
.ةريخأ’ا هذهل ةيومنت جماربو ةئيهتلا يف

عقاوم نم تقلطنا ةركفلا
يعامتجلا لسصاوتلا

ريثأات يعامتج’ا لشصاوتلا عقاومل ناكو
ينبت ىلع با˘ب˘ششلا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
،عقاولا سضرأا ىلع ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ةر˘كف˘لا

ةليلق مايا لÓخ  ةركفلا تلوحت ثيح
،ةنيدملا ءايحا بلغا تلمشش ةركف ىلإا
ءايحأ’ا ناكشس نم ديدعلا بواجت دقف
تكر˘˘ح˘˘تو ،55 توأا02 ة˘ن˘يد˘م˘ب

ن˘ي˘يز˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘ع
يف ناردجلا ءÓطو اهفيظنتو عراوششلا

را˘ج˘ششأ’ا م˘ي˘ل˘ق˘تو ،ءا˘ي˘حأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عراوششلا تابنج ىلع اهشضعب سسرغو
ن˘م تاردا˘ب˘م˘لا تعو˘ن˘تو ،ة˘ل˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
ربع اهمظعم قلطنا يت˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
عيمجلاو ،يعامتج’ا لشصاوتلا تاكبشش
.فظنأ’او لمج’ا يحلا لوح سسفانتي
ح˘بار نا˘كشس د˘حأا «ب.د˘م˘˘ح˘˘م «لو˘˘ق˘˘ي
هذه ،فشسو˘ي دو˘غ˘يز عرا˘ششب ة˘ف˘ي˘لزو˘ب
داد˘جأÓ˘ل ق˘ب˘شس تادا˘ع تي˘حا ةردا˘ب˘م˘لا

،يرئازجلا عمتجملا يف اهخيشسرت ىلع
يعامتج’ا لفاكتلا ززعت تناك يتلاو
ارشصنع درف˘لا ن˘م ل˘ع˘ج˘تو ،«ةز˘يو˘ت˘لا»
يف هطيرو˘تو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘با˘ج˘يا
هذهو ،يح˘لا ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
يعامجلا لمعلا يوقتو يمنت تاداعلا
.دحاولا يحلا دارفأا نيب
نم ديدعلا تلوح ،تافرخزو  ناولأا

ةينف تاحول ىلإا ةنيدملا ءايحا
،ةدكيكشسب ءايحأ’ا فلتخم بابشش ىنبت

عراوششلا فيظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت تÓ˘م˘ح
ءÓ˘˘طو عراو˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘يز˘˘تو ءا˘˘ي˘˘حأ’او
تاعمجتلاو ءايحأ’ا نم ديدعلا ناردج
با˘ب˘˘ششلا ن˘˘م ما˘˘ه˘˘شسإا˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘كشسلا
م˘ه˘لاو˘مأا˘بو ن˘ي˘ن˘طاو˘مو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
سسحلاو يعولا كلذ تبثي امم ةشصاخلا
بيدلا جرم يح بابشش رششاب .يندملا
يف اوكراشش ثيح ،ة˘ه˘ي˘ب˘شش تاردا˘ب˘م˘ب
فيظنتب ،نيتورلا رشسكل ةيعوطت ةبه
نأاو مهل قبشسو ،راجششأ’ا ميلقتو يحلا

تانحاشش ريفوتب ةدكيكشس ةيدلب اوبلاط
تايلمع تافلخم عمجو تايافنلا عفرل
يح بابشش ماق امك ،فيظنتلاو نييزتلا
فيظنت ةردابمب «يماك «ركاشس ةوخ’ا

ثيح ،ةشصاخلا مهتاناكمإاب مهيح نييزتو
تايل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لا عد˘بأا
سضع˘ب ل˘خاد˘م˘ل م˘ه˘ن˘ي˘˘يز˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ةعقاولا تاءاشضفلا ةشصاخو تارامعلا
ا˘عا˘شضوأا د˘˘ه˘˘ششي يذ˘˘لا ،ي˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد
يتلا عيراششم˘لا ف˘قو˘ت بب˘شسب ة˘ي˘ثرا˘ك
يذلا رمأ’ا ،ارخؤوم اهديشسجت يف قلطنا
ةا˘ي˘ح دد˘˘ه˘˘يو قرؤو˘˘ي ا˘˘شسجا˘˘ه ح˘˘ب˘˘شصأا
مهتاوعد عفر ىلإا مهب ىدأا ام ،اهينطاق
ةلاحلا يف رظنلل ةيلحملا تاطلشسلا ىلإا
.يحلا اده اهيلإا لآا يتلا

داو ي˘ح با˘ب˘شش ةردا˘ب˘م˘ل˘ل م˘شضنا ا˘م˘˘ك
ا˘˘شضيأا م˘˘ه او˘˘ع˘˘ن˘˘شص ن˘˘يذ˘˘لاو سشحو˘˘لا
،طيحم˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ثد˘ح˘لا

،ة˘˘ل˘˘م˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لا حÓ˘˘˘شصإاو
ىوتشسم ىلع ةدكارلا هايملا فيرشصتو
مهتاي˘نا˘كمإا˘ب ،ي˘ح˘لا ل˘خد˘م˘ب ق˘ير˘ط˘لا
تقولا رورم عم لوحت يذلا ،ةشصاخلا
ا˘هزوا˘ج˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘شسي ة˘ي˘ئا˘م ة˘كر˘ب ى˘لا
دعب اذهو ،تابكرملا لبق نم مÓشسب

يف ةينعم˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ة˘با˘ج˘ت˘شسا مد˘ع
د˘˘ح ع˘˘شضوو لا˘˘˘كششإ’ا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘يو˘˘˘شست
نم دحأا ،دمحأا لوقي ،هايملا تابرشستل
نإا ،ءايحأ’ا هذه دحأا نييزت يف اومهاشس
ترفاشضت ،يوفع لكششب تءاج ةركفلا

،ءايحأ’ا هذه ينكاشس دوهج هلÓخ نم
ى˘لا ة˘فا˘شضا ،م˘ه˘تا˘م˘˘ها˘˘شسم تعو˘˘ن˘˘تو
نكشسم83 ي˘˘˘ح نا˘˘˘˘كشس ةردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
» ة˘ي˘ب˘ق˘لا ة˘ه˘ج ل˘مأ’ا ي˘ح»  ي˘م˘ها˘شست
تناك ثيح ،دواد حلاشص عراشش ىمشسملا
عزنو تايافنلا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ياد˘ب
نيباعثلل أابخم تحبشصأا يتلا ،سشئاششحلا

رادم ىلع ،ةلشصاوتم ةيلمعلاو نارئفلاو
فادهأ’ا قيقحت ةياغ ىلإا عوبشسأا لك
امك طيحملا ةمÓشسو نمأا نم ةوجرملا
ي˘ف نا˘كشسلا ما˘قو .ي˘ح˘لا نا˘˘كشس ر˘˘كذ
005 رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حأ’ا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

،55 توأا02،نكشسم007 ،ن˘˘كشسم
سشئا˘ششح˘لا سصقو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تÓ˘م˘ح˘˘ب
ةشصاخو نكامأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب كاو˘ششأ’او
،ةين˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ل˘خاد ة˘ع˘قاو˘لا

راششتنا يف سشئاششحلا هذه ببشستت ثيح
.فيشصلا لشصف يف ةشصاخو تارششحلا

ةيراوجلا ةحسصلا ةسسسسؤوم
ةفاظنلا ةلمحل مظنت ةدكيكسسب

،ةنيدملا ءايحأا ىلع رشصتقي مل سسفانتلا
تاشسشسؤوملا نيب سسفانت ىلإا هادعت لب

نا˘شسح˘ت˘شسا تي˘ق˘ل ةردا˘ب˘م ي˘ف ،كلذ˘˘ك
ةحشصلا ةشسشسؤوم رار˘غ ى˘ل˘ع ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
تلو˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘كي˘˘كشسب ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
،اهرقمب طيحت يتلا ءارشضخلا ةحاشسملا
هنم تلعجو ،نيرظانلا رشسي ناكم ىلا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘ف ة˘˘حو˘˘ل
.ةحاشسملا هذه ةئيهت ةداعإاو ،ءÓطلاو
ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م لا˘˘م˘˘ع ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
فيظنتو ةئي˘ه˘ت˘ب ةد˘كي˘كشس ة˘يراو˘ج˘لا

قاشسل تامدخلا ةددعتم ةدايعلا طيحم
ءاطعإا سضرغب ،بيدلا جرمب ديمحلا دبع
تق’ ةيلمعلاو ،ةداي˘ع˘ل˘ل ة˘ق˘ئ’ ةرو˘شص
او˘ق˘ل˘ت ن˘يذ˘لا ى˘شضر˘˘م˘˘لا نا˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا

،ةدايعلاب ةيح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م رد˘˘˘شصم ح˘˘˘˘شضوأاو
،ةدكيكشس ةيراوجلا ةحشصلل ةيمومعلا
ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘شصح˘ن˘ت ’ ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه نأا
ةبوانملا ةطقن ،ة˘بوا˘ن˘م˘لا طا˘ق˘ن ع˘برأ’ا
ةبوانملا ةطقنو ،5491 يام80 يحب
ةلفلف ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘بو د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع قا˘شسل
نم ريثكلا اهل امنإاو ،لامج ناشضمرو
فاشضأاو ،اهل ةعباتلا ةيحشصلا لكايهلا
نم لاح يأاب نكمي ’ لاحلا ةعيبطب
ق˘فار˘م˘لا هذ˘ه ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت لاو˘حأ’ا
ةشسشسؤوملل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع˘ب
نم لمأان اذهلو مهيف سصقن دهششت يتلاو

ةروشصب يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج
ع˘م بن˘ج ى˘لا ا˘ب˘ن˘˘ج فو˘˘قو˘˘لا ،ة˘˘ما˘˘ع
ةشصاخو ،ةيمومعلا تاشسشسؤوملا فلتخم
ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي ي˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ح˘˘شصلا
بجي اب˘شسكم ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ن˘طاو˘م˘لا
.هيلع ةظفاحملا

تÓمح..اجذو‰ مامح جرب يح
مسسرو ءايحألاب ةعسساو فيظنت

ةÈعم تايرادج
،مامح جرب يحب بابششلا نم ديدعلا ذخأا

يف ةمهاشسملا لÓخ نم ةردابملا مامز
داك يحلا نأاو اميشس’ ،طيحملا فيظنت
،ةيلحملا تاطلشسلا لبق نم ىشسني نأا

ع˘يرا˘ششم ى˘ت˘حو ،ار˘ي˘ث˘ك رو˘هد˘ت ثي˘˘ح
لÓ˘خ ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا
م˘لÓ˘شس زا˘ج˘نا ن˘م ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘˘شسلا

،ا˘ششو˘ششغ˘˘م زا˘˘ج˘˘ن’ا نا˘˘ك  تار˘˘م˘˘مو
،ر˘ح˘ب˘لا ئ˘طاو˘˘شش ل˘˘مر لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ثيح ،هتيحÓشص يف كوكششم تنمشساو
ةرط˘ق لوأا د˘ن˘ع ترا˘ه˘نا لا˘غ˘ششأ’ا ل˘ك
ن˘يذ˘لا ي˘ح˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ل˘˘شصاو˘˘يو .ثي˘˘غ
ارخؤوم اهئاششنا مت ةيعمج يف اوعمجت
ناكملا تريغ ة˘ع˘شساو ة˘فا˘ظ˘ن ة˘ل˘م˘ح˘ب
ء’ؤو˘˘ه م˘˘شسر ذإا ،ا˘˘هو˘˘˘ششم نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا

ملو ،تارامعلا تاهجاو تنيز تايرادج
م˘ه˘ف˘ثا˘كت ل˘شضف˘ب بع˘ت˘لا م˘ه˘ن˘م ل˘ن˘˘ي
يرا˘شضح ل˘ع˘ف د˘ي˘شسج˘ت˘ل م˘ه˘˘نوا˘˘ع˘˘تو
دحأا «مويلا مÓشسلا »ـل حرشصو ،زايتماب
طاششن˘لا اذ˘ه˘ل ن˘يد˘ن˘ج˘م˘لا ي˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا
نييزتو فيظنتلا ةردابم نأا ،ينماشضتلا
تنا˘ك ا˘م رد˘ق˘ب ة˘فد˘شص تأا˘ت م˘ل ي˘ح˘لا
،تاينهذلل طيشسب رييغت ةركف نم ةعبان
رييغتل ،يحشصلا رجحلا ةرتف لÓغتشساو
فا˘˘˘شضأاو ،«ن˘˘˘شسحأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو

ىلإا تلوحت ةفاظنلا ةلمح نأا ثدحتملا
تارامع˘لا ل˘خاد˘م ن˘هدو ن˘ي˘يز˘ت ةر˘كف
ناريجلا تار˘ششع ق˘فاو˘ي˘ل ،ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘مو
يف ،يدحتلا اذه يف ةكراششملا ىلع
نيذلا يمويلا نيتورلا رشسكل ةلواحم
هذه  «مويلا مÓشسلا» ترشضح ،هنوششيعي
ىلع تفقو ثيح ،اهتيادب ذنم ةردابملا

سضعب ءانتقا لجأا نم لاملا عمج ةيلمع
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست ي˘ت˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
تاعربتو ،نهدلاو نييزتلاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ءانتقا متيل ،يحلا ناكشس نم نينشسحملا

.ةيرورشضلا تامزلتشسملا لك
هب ماق تاطلسسلا هنع تزجع ام

ءاطسسب نونطاوم
يثراكلا عشضولل يحلا ناكشس فشسأات
عيزو˘ت ة˘كب˘شش ا˘م˘ي˘شس’ ،ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه˘ل
ةأاششن دنم اهرييغت متي مل يتلا ،هايملا

فرعو ،ةنشس02 نم رثكأا ،يحلا اذه
رار˘غ ى˘ل˘ع ،تا˘بر˘شست˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةرامعلا لخدم مامأا برشستلا عشضوم
ي˘شسي˘ئر˘لا بو˘ب˘نأ’ا ن˘م ،60/70 م˘˘قر
مغر ،برششلا هايمب ناكشسلا دوزي يذلا
ةشسشسؤوم حلاشصمل ةديدعلا ىواكششلا
انكاشس كر˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت

حÓشصإاب يحلا بابشش موقيل ،اهتداعك
بر˘ششل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بو˘˘ب˘˘نأا
ةقثلا اودقف نأا دعب ةشصاخلا مهلاومأاب
ةشسشسؤوم فرط نم ةرركتملا دوعولاو
.هايملا عيزوت
نا˘كشسلا ن˘م ا˘ن˘ي˘ثد˘ح˘م بشسح ي˘ح˘لاو
هلامهإ’ ،Óيوط ترمتشسا ةاناعم فرع
مجن امم ،ةيلحملا تاطلشسلا لبق نم
،فحاوزلا فلتخمو ،نارئفلا راششتنا هنع
يحلا نيب ةطبار˘لا كلا˘شسم˘لا˘ب ا˘م˘ي˘شس’
نع ل˘ث˘م˘م فا˘شضأاو ،ءاد˘ه˘ششلا ة˘حا˘شسو
نا سسيشسأات˘لا د˘ي˘ق ي˘ت˘لا ي˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
حÓشصإاب ارخؤوم تماق ةيدلبلا حلاشصم
جرب يح ىوتشسم ىلع ةيمومعلا ةرانإ’ا

وه ناكشسلا لك بلطم نأا عم ،مامح
ةدمعأ’ا رييغت عورششم نم ةدافتشس’ا
ةدمعأاب اهرييغتو ،ةميدق˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

،DELةرا˘نإ’ا ما˘ظ˘ن˘ب ةدوز˘م ةد˘يد˘ج
رثكأا ىلا دوعت ةيلاحلا ةدمع’ا نا ثيح
. ةنشس81 نم
تماق ةيدل˘ب˘لا نأا ،ي˘ح˘لا ل˘ث˘م˘م را˘ششأاو
ء’د انحنمب فيظن˘ت˘لا لا˘غ˘ششا م˘ي˘عد˘ت˘ب
نم ،كلذ ىلع ةروكششم يهو ءÓطلا

حي˘ل˘شصت˘ب ي˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا ما˘ق ىر˘خأا ة˘ه˘ج
،ة˘بر˘تأ’ا˘ب ا˘هداد˘شسنا د˘ع˘ب تا˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا
ةطيشسبلاو ةشصاخلا لئاشسولا لامعتشساب
لا˘˘م˘˘هإ’او ما˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
. ةيلحملا تاطلشسلل ة’ابمÓلاو

ع.يفطل :جاتروبر
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ةنتابب13 مقر ينطولا قيرطلا عطق

ةيمنتلا بايغ ىلع اجاجتحا
لومسشاب ةوسسنقيتو نطوطزيوب ىرق ناكسس

مهنع نبغلأ عفرب نوبلاطي
ىر˘˘ق نا˘˘˘كشس سسمأا لوأا مد˘˘˘قأا
ةيدلبب ةوشسنقيتو نطوطزيوب
ىلع ،ةنتاب ةي’و يف لومششا

13 مقر ينطولا قيرطلا قلغ
يف ةنتابو سسيرأا نيب طبارلا

ن˘ي˘ع ة˘ي˘ن˘ث ر˘ب˘ع را˘م˘لا ه˘ئز˘ج
اجا˘ج˘ت˘حا ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ،ن˘ي˘ط˘لا

يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘شضو˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ريفوتب ةب˘لا˘ط˘م˘لاو ،يدر˘ت˘م˘لا
نوجتحم˘لا بشصو .سصئا˘ق˘ن˘لا

تاطلشسلا ىلع مهبشضغ ماج
م˘ل م˘ه˘ب˘شسح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
ملو مه˘ت’ا˘غ˘ششنا ى˘لإا تف˘ت˘ل˘ت
يو˘˘م˘˘ن˘˘ت عور˘˘ششم يأا جرد˘˘ت
ناكشسلا ةجاح مغر ةقطنملاب
م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

ة˘˘˘لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
رّبع دقو ،مهيل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لا
نم مهرمذ˘ت ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

اهنوششيعي يتلا ّفلختلا ةلاح
مامأا تاطلشسلا تمشصو ايموي
مهنأا ىلع نيدكؤوم ،مهتاناعم
ع˘يرا˘ششم ن˘م اود˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسي م˘˘ل
نينشسلا تارششع ذنم ةيومنت
نود قطا˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسا ل˘با˘ق˘م

قفارم ةدع نم ةي’ولاب اهريغ
.ة˘ن˘شس ل˘ك ة˘يو˘م˘ن˘˘ت ج˘˘مار˘˘بو
نأاب ناكشسلا نع لثمم راششأاو
اومدقت يتلا بلاطملا ةحئ’
ةرور˘شض لو˘ح رو˘ح˘م˘ت˘ت ا˘ه˘˘ب
ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘هد˘يوز˘ت
لكششم ىلع ءاشضقلل ،برششلل
ذنم هنم نوناعي يذلا سشطعلا

يف ليجعتلا بناج ىلإا ،دوقع
كلاشسم˘لاو تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ىلا ةفاشضإا ،مهارق عطقت يتلا
ىلع ريهطتلا عورششم ميمعت

ط˘˘˘˘˘برو نا˘˘˘˘˘كشسلا ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك
فر˘شصلا ة˘كب˘˘ششب تا˘˘ن˘˘كشسلا
ر˘ي˘فو˘ت ن˘ع Ó˘شضف ،ي˘ح˘˘شصلا
.ةرا˘نإ’او ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو زا˘˘غ˘˘لا

عم مهتاناعم نأا ء’ؤوه فاشضأاو
تشسيل ة’ابمÓ˘لاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا

تاونشسل دوعت لب مويلا ةديلو
ديعشصتلاب اودده دقو ،ةديدع
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘ح ن˘˘˘م
مهبلاطمل ةيلعفلا ةبا˘ج˘ت˘شس’ا
رظنلاب ةيعرشش اهوربتعا يتلا
.اهتيمهأا ىلإا

م.ءامسسأا

قلغلا نم رهسشأا ةسسمخ دعب ادجسسم66 حتف ةداعإا
عوسشخلأو حرفلأ نم ءأوجأأ يف نيلسصملأ لبقتسست فراطلأ دجاسسم
د˘˘جا˘˘شسم˘˘لا ار˘˘ي˘˘خأا ،تح˘˘ت˘˘ت˘˘˘فا

د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ل˘شصم˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’
ببشسب اهقلغ نم رهششأا ةشسمخ
˘˘˘مر˘˘˘ح يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو
مهرئاع˘شش ءادأا ن˘م ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا
تاو˘ل˘شص ءادأا م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا
ر˘˘شصع˘˘لا ،ر˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا ،ر˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘لا

ءانث˘ت˘شسا˘ب ءا˘ششع˘لاو بر˘غ˘م˘لاو
ع˘م˘ج˘ت بن˘ج˘ت˘ل ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘˘ي
حابشص تناك ةنيعلا .نيلشصملا
نا˘˘قر˘˘ف˘˘لا د˘˘ج˘˘شسم˘˘ب سسمأا لوأا

ثيح ،فراط˘لا ة˘ي’و ة˘م˘شصا˘ع
دجشسملا ىلع رجفلا لهأا دفاوت

بايغ دعب ةعامج ةÓشصلا ءادأ’
ةÓ˘شصلا هذ˘ه ةذ˘ل ن˘م م˘ه˘مر˘˘ح
قلعت نم اهنع لفغي ’ يتلا
سصوشصخبو.دجشسملاب ه˘ب˘ل˘ق
بجو يتلا ةيئاقولا تاءارج’ا
ىدم انظح’ دقف ،اهب يلحتلا
ل˘كل ن˘ي˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا
يلشصم لك نا ثيح ،تاميلعتلا

ةÓ˘˘شص ةدا˘˘ج˘˘شس ه˘˘ع˘˘˘م تنا˘˘˘ك

دقف ءوشضولا نعو ،هب ةشصاخ
لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق تي˘ب˘لا ي˘˘ف نا˘˘ك
سسب˘ل ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،د˘ج˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘عز˘ن مد˘عو ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
نيب د˘عا˘ب˘ت˘لا ماز˘ت˘لاو ،ةÓ˘شصلا
ن˘كا˘مأ’ا عا˘ب˘˘تاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘شصم˘˘لا
يتلاو ةداجشسلا عشضول ةددحملا
،يدشسجلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘ب˘تا

جورخلاو لوخدلا ميظنت كلذك
كاكتح’ا بنجتل دجشسملا نم
ىلإا ةفاشضإ’اب ،نييلشصملا نيب
مقعملا لامعتشساب نيديلا ميقعت
.دجشسملا لخدم يف دوجوملا

ةيئ’ولا ةظفاحملا تكراشش ،امك
يف ةلثمتم ةيمÓشس’ا ةفاششكلل
فراطلا ديدج نب يلذاششلا جوف
لوخدلا ميظنتو ريطأات ةيلمع يف
ةرارح ةجرد سسا˘ي˘قو د˘ج˘شسم˘ل˘ل
ع˘ن˘م˘ل ءار˘جإ’ا اذ˘هو ن˘ي˘ل˘شصم˘لا
نيلشصملا ةيامحو ءابولا يششفت
. انوروك ىودع نم

 صسراف .وب
 نييمسسوملا راجتلاو راوزلل ةمراع ةحرف طسسو
ناسسملتب يديهم نب ىسسرم ئطاسش ىلع ريبك لابقإأ
تاهجلا نÓ˘عإا د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م
ةيجيردتلا ةدوعلاب ةلوؤوشسملا
ئطاشش فرع ،ئطاوششلا حتفل
اد˘فاو˘ت يد˘ي˘ه˘˘م ن˘˘ب ى˘˘شسر˘˘م
طشسو ،ني˘فا˘ط˘شصم˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك
اذ˘كو راوز˘ل˘ل ة˘˘مرا˘˘ع ة˘˘حر˘˘ف
ةدا˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ششلا

ةطششنأ’ا نم ددع نونهتميام
ةدعاشسمل ةيمشسوملا ةيراجتلا
لمحت˘ل م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو م˘ه˘شسف˘نأا
نكل ،ةيششيعملا ةايحلا ءابعأا
تف˘ل˘م˘لا ما˘حدز’ا ظ˘حÓ˘م˘˘لا

طور˘˘˘˘ششلا مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حإا مد˘˘˘˘˘عو
ديفو˘ك را˘ششت˘نإا ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

فلتخم لعج يذلا رمأ’ا ،91
ن˘م ف˘ث˘كت ة˘ي˘ن˘مأ’ا كÓ˘شسأ’ا
ىلع ثحتو ةياقولا تاءارجإا
ة˘ي˘ع˘م˘ب يد˘شسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

تادحوو ةلعافلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘تو˘˘شصلا تار˘˘ب˘˘كم˘˘˘لا
فرعيو اذه ،تايوطملا عيزوت

ةرئادب توشسفات ئطاشش كلذك
ار˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م اد˘˘˘فاو˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه
كلذ يف هنأاشش ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘ل˘ل
ىر˘˘˘˘خأ’ا ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘ششلا نأا˘˘˘˘شش
ىلع فايط˘شصÓ˘ل ة˘شصخر˘م˘لا

دا˘ي˘ع ن˘ب د’وأا ئ˘طا˘˘شش رار˘˘غ
تششعتنا امك2و1ادراكشسومو
ءارك ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘يأ’ا هذ˘ه لÓ˘خ
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ةيحايشسلا يدي˘ه˘م ن˘ب ى˘شسر˘م
ةقطنملا ونطاوم كلذب سسفنتيل
ى˘ل˘ع سسا˘شسأ’ا˘ب د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا

.فيشصلا مشسوم
صشاتيلتوب .ع

ئطاوسشلا ىلع رجحلا عفر دعب

لجيج يف غنيكرابلأ تاباسصع روهظو لزانملأ ءأرك ةراجتل ريبك سشاعتنأ
يف هبحاسصو نيفاطسصملل اريبك لابقإا لجيج ةيلوب ئطاوسشلا ىلع رجحلا عفر نم ،يناثلاو لوألا مويلا دهسش

.ةيسضاملا مسساوملاب ةنراقم ةسصيخر راعسسأابو ةوقب لزانملا ءارك تاتفل ةدوع كلذ

 ةددسشم ريبادت طسسو مكحُم ميظنت

 ةسسبت ةيلو بأرت ربع نيلسصملل اهبأوبأأ ُحتفت أدجسسم78
عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م تدا˘˘˘ع
ن˘م sبُد˘ت˘ل ةا˘ي˘ح˘لا يرا˘˘ج˘˘لا

دعب ،هللا تويب لخاد ديدج
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘مو˘كح˘˘لا تارار˘˘ق
رود ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ة˘ن˘م˘شضت˘م˘لا
ىلع ،يجيردت لكششب ةدابعلا
ةلحرملا يف رمأ’ا رشصحني نأا
دجاشسملا ىربك ىلع ىلوأ’ا
فلأ’ لقأ’ا ىلع عشست يتلا

ة˘م˘ه˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ،ل˘˘شصم
اهشضرف يتلا دويقلا فيفختل
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘˘نا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘كو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

78 تحتتفا ن˘طو˘لا د˘جا˘شسم
82 ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م اد˘˘ج˘˘شسم
اهباوبأا ،ةشسب˘ت ة˘ي’و˘ب ة˘يد˘ل˘ب
تق˘ِل˘ُغأا نأا د˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘شصم˘˘ل˘˘ل
رار˘ق ذ˘ن˘م ا˘مو˘ي151 ةد˘م˘ل

سسرام ر˘ه˘شش ع˘ل˘ط˘م ا˘ه˘ق˘ل˘غ
مكحم ميظنت طشسو ،طرافلا
ةيئاقولا ريبادتلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف
د˘˘˘˘فاو˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا
ىلإا نينطاوملا نم تارششعلا
ةÓ˘شصب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘جا˘شسم˘˘لا
حئا˘شصن˘لا عا˘ب˘تإا˘ب ،ة˘عا˘م˘ج˘لا

ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ك تادا˘˘˘˘˘˘ششرإ’او

م˘ه˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تادا˘˘ج˘˘شسلا
˘ماز˘ت˘ل’او ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةÓ˘˘شصل˘˘ل
عشضوو ،يدشسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب
تاميلعت مار˘ت˘حاو ،ة˘ما˘م˘كلا
ماق امك ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مÓ˘شسلا
د˘جا˘شسم˘لا ى˘ل˘ع نو˘فر˘ششم˘لا
م˘˘˘شسرو ،دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسلا عز˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب

ع˘˘شضو˘˘ل ة˘˘شصا˘˘خ تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع
ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا تادا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شسلا
،مهدعابت نمشضت نيلشصملاب
حر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ءاو˘˘جأا تدا˘˘˘شسو
عومدلاب ةجوز˘م˘م رور˘شسلاو
ح˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تم˘˘˘˘˘شسُر
ةÓشص لوأا ءادأا دعب نيلشصملا
ار˘ي˘خ اور˘ششب˘ت˘شسا ن˘˘يأا ،م˘˘ه˘˘ل
،دجاشسملا باوبأا حتف ةداعإاب
لو˘ط د˘ع˘ب م˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي˘˘شس ا˘˘م
تاو˘ل˘شصلا ءادأا ن˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ءانثتشسإاب ةعامج ةشضور˘ف˘م˘لا

،ءا˘ششع˘لاو ح˘ب˘شصلا ي˘˘تÓ˘˘شص
يئزجلا رجحلا ديدمتل ةجيتن
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا
ربعو .ةي’ولاب اررشضت رثكأ’ا

ن˘م˘م ن˘ي˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
«مÓشسلا» ةيمو˘ي م˘ه˘ب تق˘ت˘لا

،رهظلا ةÓشص ءادأا عم ةازاوم

م˘ه˘حا˘ي˘تراو م˘ه˘تدا˘ع˘˘شس ن˘˘ع
تقولا يف نينمثم ،نيريبكلا
عفرب ةموكحلا تارارق هتاذ
اميف ،هللا تويب نع رجحلا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘خآ’ا سضع˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘كأا

تاءار˘جإا˘ب ماز˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘شض
ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مÓ˘˘شسلا
ىلع ةيشصولا ةرازولا اهترقأا
اود˘˘˘كأاو ،ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ششلا
يذلا راشسملا يف مهطارخنا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا هدد˘˘˘˘ح
نوعلا دي ميد˘ق˘تو ،د˘جا˘شسم˘لا
رو˘مأا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘˘كم˘˘ل˘˘ل
نم ةÓشص لك دنع لوخدلا

تا˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
سسا˘ي˘˘كأا ع˘˘يزو˘˘تو ،يدا˘˘يأÓ˘˘ل
ةجرد سسايقو ،ةيذحأ’ا ظفحل

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا ةرار˘˘˘ح
نورخآا ربتعا ام˘ي˘ف ،م˘ه˘جو˘لو
د˘جا˘شسم˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإا ءار˘˘جإا

بجو ةمعنو ةيباجيإا ةوطخ
لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘شضت
ءا˘بو˘لا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
.نيعللا

 نوراه يحابسصم

ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘قو ا˘˘˘˘˘م بشسح
راششتنا ظحول هنإاف ،«مÓشسلا»
لزانملا ءارك تا˘ت˘فÓ˘ل ر˘ي˘ب˘ك
ةدمعأا ى˘ل˘عو ،نارد˘ج˘لا ى˘ل˘ع
لخادم دنع يئابرهكلا رايتلا
مت كلذ نم رثكأاو لب ،ةي’ولا
بو˘ج˘ت تارا˘ي˘شس سصي˘شصخ˘˘ت
تاتف’ اهيلعو ةي’ولا لخادم
ف˘تاو˘ه ما˘˘قرأ’ تا˘˘ق˘˘شصل˘˘مو
ق˘˘ق˘˘ششلا ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘مو
،نئابزلا باطقتشس’ ا˘ه˘نا˘م˘ثأاو
اهباشصأا مه˘ترا˘ج˘ت نأاو ة˘شصا˘خ
ل˘ع˘ف˘ب م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه دو˘˘كر˘˘لا

ي˘ف اذ˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ىقبت ام كرادتل مهنم ةلواحم
ي˘˘فو ،ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا ل˘˘˘شصف ن˘˘˘م
ةدو˘ع تأاد˘ب ا˘شضيأا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
يتلا ةيليفطلا رهاظملا سضعب
،فايطشصا م˘شسو˘م ل˘ك ر˘ه˘ظ˘ت
يتلا غنيكرابلا تاباشصع يهو
نودب تاحاشسم ىلع يلوتشست
يفو ةفشصرأ’ا ىلعو قح هجو
بشصن˘لا سسرا˘م˘تو تا˘قر˘ط˘˘لا

تم˘˘˘ت ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
را˘ن˘م˘لا ئ˘˘طا˘˘ششب ه˘˘تد˘˘ها˘˘ششم
ثي˘ح ،ل˘ج˘ي˘ج بر˘غ ر˘ي˘˘ب˘˘كلا

،تاششوانملا نم ريثكلا تثدح
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا أا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
عفد مهنم نوبلطي تارايشسلا

م˘هو غ˘ن˘ي˘كرا˘ب˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
قيرطلا ةفاح ىل˘ع نو˘ف˘قو˘ت˘م
وأا ع˘˘فد˘˘لا˘˘ب م˘˘ها˘˘يإا ن˘˘يدد˘˘ه˘˘م
بجو رهاظم يهو ،فارشصنإ’ا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ا˘شضيأاو اد˘ي˘ج ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
هذه ةبراحم ةينمأ’ا تاطلشسلا
ام لامكإا لجأا نم تاباشصعلا
يف فايطشصا مشسوم نم ىقبت
 .ةنينأامطو ةحار

ىلع ريبك لابقإا
ماحدزاو ئطاوسشلا

 قناخ يرورم
’ا˘ب˘قإا ة˘ي’و˘لا تد˘ه˘شش ا˘˘م˘˘ك
حاوشسلاو نيفاطشصمل˘ل ار˘ي˘ب˘ك
ةيقرششلا تاي’ولا فلتخم نم
يف ،ىطشسولا ىتحو ةرواجملا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ه˘ي˘ف م˘ت مو˘ي لوأا

تا˘هز˘ت˘ن˘م˘لاو ئ˘طاو˘ششلا ن˘ع
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ما˘ع˘˘لا ق˘˘ئاد˘˘ح˘˘لاو
ةيئ’ولا تاطلشسلاو ةموكحلا
تفر˘ع ثي˘ح ، ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ل
ةيرخشصلاو ةيلمرلا ئطاوششلا
اقرشش ناقرف ينب نم ةدتمملا
ولافاكو سسيتفأا ئطاوشش ىلإا

دعب  كلذو ،اريبك  ادفاوت ابرغ
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف م˘ه˘˘مر˘˘ح نأا
مامج˘ت˘شس’ا ن˘م «91 ديفو˘ك»

راششتن’ا ببشسب فيشصلا ةليط
رار˘ط˘˘شضاو ءا˘˘بو˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
نم ةعومجم داختإ’ ةموكحلا
نم دحلل ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا

تاءارجإ’ا نيب نمو هراششتنا
ابي˘شصن ئ˘طاو˘ششلا ق˘ل˘غ˘ل نا˘ك
او˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
عاتمتشس’ا ن˘م ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا
ه˘˘ئ˘˘طاو˘˘ششو ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قرز˘˘˘ب
يهو فيشصلا ة˘ل˘ي˘ط ة˘بÓ˘خ˘لا
دعب اهوتوفي مل يتلا ةشصرفلا

تدفاوت ثيح هنع رجحلا عفر
بدح لك نم حاوشسلا لفاوق
اقانتخا لكشش ام وهو بوشصو
د˘ن˘ع ة˘شصا˘خ ،ار˘ي˘ب˘ك ا˘يرور˘˘م
ة˘˘˘بار˘˘˘قو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘م
تف˘˘˘ل ا˘˘˘م ن˘˘˘كل ،ئ˘˘˘طاو˘˘˘˘ششلا
سضعب يف انلوجت ءانثأا انهابتنا

را˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا ئ˘˘طاو˘˘ششلا ن˘˘م
ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب ر˘ي˘ب˘كلا
ةيئ’ولا ةنجللا اهتشضرف يتلا
ة˘ن˘يا˘ع˘م ى˘ل˘ع تفر˘˘ششأا ي˘˘ت˘˘لا

’ هنأا ثيح ،ئطاوششلا حاتتفاو
د˘عا˘ب˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ ’ دو˘˘جو
’و سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘ي˘ب يدر˘ف˘˘لا
نأاو ةشصاخ ،تامامكلل ءادترإا
˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ششت ة˘˘ي’و˘˘˘لا

يف اشسوشسحم اعافترا ةريخأ’ا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘˘شصإ’ا دد˘˘˘ع
نم ام وهو91 ديفوك انوروك
ى˘لإا ة˘ي’و˘لا لو˘ح˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش
مل نإا سسوريفلل ةديدج ةرؤوب
 .ةيدج لكب رومأ’ا دخأا متي

ميهارب.ع

دجاسسملل يجيردتلا حتفلاو انمازت
ةيلسستلا تاءاسضفو معاطملاو يهاقملاو
فثكت سسابعلب يديسس ةطرسش

ةيسسيسسحتلأ اهتاطاسشن نم
نينطأوملأ وحن

سسابعلب يديشس ةطرشش تلشصاو
نم تفثكو ةيناديملا اهتاجرخ
ةيشسيشسحتلا اهتÓمح
،نينطاوملا ةدئافل ةيوعوتلاو
يجيردتلا حتفلا عم نمازتلاب
ئطاوششلاو دجاشسملل بقارملاو
نكامأاو ةيلشستلا تاءاشضفو
ةفاشضإ’اب ،ةيفرتلاو مامجتشس’ا
يهاقملاو قدانفلا ىلإا

ميدقت مت ثيح ،معاطملاو
اهنم فدهلا تاداششرإاو حئاشصن
‐ديفوك ةحئاج يششفت نم دحلا

راطإ’ا سسفن يف مت امك ،91
باحشصأاو راجتلا ةوعد
باحشصأاو ةيراجتلا تÓحملا
ديقتلا ةرورشض ىلإا يهاقملا
ةمزاحلا ةيئاقولا تاءارجإ’اب
ةعنقأ’ا ءادترا اميشس’ ةررقملا
دعابتلا تافاشسم مارتحا ،ةيقاولا
رهطملا عشضو ،يدشسجلا
نئابزلا لوانتم يف يلوحكلا

ريبادتلاو تاءارجإ’اب ديقتلاو
طورششب ةقلعتملا ةينوناقلا

،ةيراجتلا ةطششنأ’ا ةشسرامم
تاجرخلا هذه لÓخ نم مت امك
نيقئاشسلا سسيشسحت ةيناديملا

يمومعلا قيرطلا يلمعتشسمو
تاءارجإ’ا عابتإاب مهثح عم
راششتنا نم ةياقولل ةيئاقولا

ةطرشش ،سسوريفلا ىودع
عيمج وعدت سسابعلب يديشس
ريبادتلاب ديقتلا ىلإا نينطاوملا
اذه راششتنا ةحفاكمل ةيئاقولا
عشضت امك ،كاتفلا سسوريفلا
اهماقرأا مهفرشصت تحت
يف ةدجاوتملا ءارشضخلا
ةعاشسلا رادم ىلع ةمدخلا
.ينمأا لاغششنا يأاب ء’دإÓل
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رتسسسشنامب حيطي ةيليبسشإأ
يئاهنل لهأاتيو ..دتيانوي

يبوروألأ يرودلأ
هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘˘ششإا حا˘˘طأا

ن˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
بلغتلا دعب كلذو ،يبوروأ’ا يرودلا

يئاهنلا فشصن يف1‐2 ةجيتنب هيلع
نيار بعلم اهنشضتحا يتلا ةارابملا يف
لجشسو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا˘ب نو˘يدا˘ت˘شس ي˘غر˘ن˘يإا
سسو˘شسي˘خ ن˘م ل˘ك ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششإا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
،87د غنوي يد كولو62 د وشسوشس
دتيانوي رتشسششنام فده ل˘ج˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب
،9ةقيقدلا زيد˘نا˘نر˘ي˘ف و˘نور˘ب ،د˘ي˘حو˘لا

،ةيئاهنلا ةارابملا يف ةيليبششإا رظتنيو
يلاطيإ’ا رتنإا ءاقل نم زئافلا ةهجاوم
يذلا تقولا يف ،يناركوأ’ا راتخاششو
دتيانوي رتشسششنام ةدقع هيف تلشصاوت
امدعب ،مشسوملا اذه يئاهنلا فشصن عم
يتقباشسم يف اًشضيأا رودلا اذه نم عّدو
سسأا˘˘كو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسأا˘˘ك
.ةطبارلا

مسضني دتيانوي راعم
نميرب ردريف ركسسعمل

حانجلا ما˘م˘شضنا ن˘م˘ير˘ب ردر˘ي˘ف ن˘ل˘عأا
ىلإا جنوششت ثيهات باششلا يدنلوهلا
نميرب ردريف دقاعتو ،قيرفلا تابيردت
،اماع02 رمعلا نم غلابلا غنوششت عم
امداق دحاو مشسومل ةراعإ’ا ليبشس ىلع
حامشسلا متو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ن˘م
دادعإ’ا ةرتفلا ىلإا مامشضن’اب غنوششتل
ا˘شسم˘ن˘لا ي˘ف ن˘م˘ير˘ب ا˘ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
م˘تو ،د˘يد˘ج˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
توليمل Óتحم Óيدب غنوششت مادقتشسا

با˘ت˘عأا ى˘ل˘ع ح˘ب˘˘شصأا يذ˘˘لا ا˘˘كي˘˘ششار
ي˘ع˘شس ل˘ظ ي˘ف ن˘م˘ير˘ب ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘لا
دئاع نم ةدافتشسÓ˘ل ي˘نا˘م˘لأ’ا يدا˘ن˘لا
يف هدوجو ىلع نميرب ظفاحو ،هعيب
دوعشصلا قحلم لÓخ نم ،اغيلشسدنوبلا

لبقملا مشسوملا نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع ،طو˘ب˘ه˘لاو
.لبقملا رهششلا فشصتنم قلطني

مسسح نم برتقي لوبرفيل
أراتناكلأأ ةقفسص

ةد˘يد˘ج ةو˘ط˘خ لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ع˘˘ط˘˘ق
وجايت ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا بو˘شص
،خنويم نرياب طشسو بع’ ،اراتناكلأا

عم ينا˘ب˘شسإ’ا بعÓ˘لا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
،لبقملا ماعلا فيشص يف خنويم نرياب
ي˘ف بغر˘يو د˘يد˘ج˘ت˘لا سضفر˘ي ه˘˘ن˘˘كل

اًقفوو ،ايناملأا جراخ ديدج ٍدحت سضوخ
نإاف ،ةيشسنرفلا «ولراك تنوم» ةعاذإ’
ىلع وغايت عم قافت’ لشصوت لوبرفيل
يذ˘لا د˘ق˘ع˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا طور˘˘ششلا
نأا ى˘لإا ترا˘˘ششأاو ،ماو˘˘عأا4ـل دتمي˘شس
ي˘ف هءÓ˘مز غ˘ل˘بأا ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا بعÓ˘˘لا
ى˘لإا ه˘ل˘˘ي˘˘حر رار˘˘ق˘˘ب خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
يذلا لزنملا وغايت راتخا امك ،لوبرفيل
مشسوملا لÓخ ارتلجنإا يف هب ميقيشس
هنأا ،ةيشسنرفلا ةعاذإ’ا تركذو ،لبقملا
نريابو لوبرفيل لشصي نأا طقف ىقبتي
،و˘غا˘ي˘ت ر˘ع˘شس نأا˘ششب قا˘ف˘ت’ خ˘نو˘˘ي˘˘م
.يمشسر لكششب ةقفشصلا ءاهنإ’

بغرأأ» يفاسشت
دحأأ بيردت يف

«غيلريميربلأ ةيدنأأ

ةروطشسأا ،زيد˘نا˘نر˘ه ي˘فا˘ششت ىد˘بأا
دشسلل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
دحأا ةدايق يلوت يف هتبغر يرطقلا
لاقو ،ىربكلا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا قر˘ف˘لا
ةكب˘ششل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ي˘فا˘ششت
حشضاولا نم» :«سستروبشس ياكشس»
راتخأاشس ،رايتخ’ا يلع ناك اذإا هنأا
،د˘ت˘يا˘نو˘ي ،ي˘ت˘ي˘شس ..اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًق˘ير˘˘ف
،«ماهنتو˘ت وأا ،لا˘ن˘شسرآا ،ي˘شسل˘ي˘ششت
بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘غرو˘˘˘˘˘ي» :فا˘˘˘˘˘شضأاو
يا˘نوأاو و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘˘شسيروا˘˘مو
نيذلا نيبردملا نم ريثكلا ،يرميإا
ل˘م˘ع˘ب او˘˘ما˘˘ق كا˘˘ن˘˘ه ى˘˘لإا او˘˘ب˘˘هذ
هبردمب يفاششت داششأاو ،«يئانثتشسا
بي˘˘˘ب ،ا˘˘˘شصرا˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘˘شسلا

يلاحلا ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،’و˘يدراو˘غ
ها˘يإا اًر˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م˘˘ل
ا˘نأا» :ع˘با˘تو ،م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شضفأ’ا

ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كب مر˘غ˘م
قرطب زوفلا كنكمي ..’ويدراوغ
بو˘ل˘شسأا بحأا ي˘ن˘˘كل ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عباتأا ..رث˘كأا ’و˘يدراو˘جو ي˘ت˘ي˘شسلا
،«هبحأاو ،اًريثك يزيلجنإ’ا يرودلا

ي˘˘˘˘كذ سصخ˘˘˘˘شش ه˘˘˘˘نإا» :ل˘˘˘˘˘شصاوو
˘مو˘ق˘ي بب˘شسلا اذ˘ه˘˘لو ،ي˘˘ف˘˘طا˘˘عو
ىلإا ريثكلا لقني هنإا ..ديج لمعب

تم˘ل˘ع˘˘ت د˘˘ق˘˘ل ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع’
ىلإا يتقوب تعتمتشساو ،هنم ريثكلا

ىلإا ةدوعلا ةيناكمإا نعو ،«هبناج
يفخأا ’» :لاق ،بردمك انارغولبلا
،ابوروأا ىلإا عوجرلا وه يفده ،كلذ
يدحتلا وه اذه ،ةنولششربل ةدوعلاو
ملعتأا تلز ام ينكل ..ههجاوأا يذلا
ا˘˘ًشضيأا ا˘˘نأاو ، عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
.«هب عتمتشسأا
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ثوغربلأ ليحر ةعاسشإأ يفنت ةنولسشرب ةرأدإأ

ينو˘لا˘ت˘ك ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ى˘ف˘ن
تددر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ب˘˘˘نأ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘شص
ينيتنجرأ’ا ة˘ب˘غر لو˘ح ،ار˘خؤو˘م
د˘ئا˘قو م˘ج˘˘ن ،ي˘˘شسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
ة˘ف˘ي˘ح˘شص تل˘ق˘ن د˘ق˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ن˘˘ع «و˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد ود˘˘˘نو˘˘˘م»
نأا ،يدا˘ن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يرادإا ردا˘˘شصم
سسي˘ئر˘لاو ،و˘ي˘مو˘˘ترا˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا
،وار˘˘˘غ را˘˘˘كشسوأا يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

،لاديبأا كيرإا ينفلا ريتركشسلاو
يشسيم نم ةلاشسر يأا اوقلتي مل
،ل˘ي˘˘حر˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
ىرج هنأا ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو
نم نيبرقملا سضعب عم لشصاوتلا

نآ’ا ىتح دجوي ’ نكل ،يشسيم
هذهل مهبناج نم سضفر وأا ديكأات
ع˘˘قو˘˘م نا˘˘كو ،تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ركذ دق «روبشسيا وفيتاكرتنا»
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘شسي˘˘˘م
ةرادإ’ا غ˘ل˘بأاو ،ارو˘ف ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا
ةرا˘شسخ˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،كلذ˘˘ب

نر˘˘˘يا˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘مأا (2‐8) ة˘م˘لؤو˘م˘˘لا
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘˘م
دو˘˘˘جو مد˘˘˘عو ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا

ط˘˘ي˘˘ح˘˘تو  ،ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘ت عور˘˘˘ششم
،ةنولششربب تانهكتلاو كوكششلا

نيبعÓلاو ةرادإ’ا ىوتشسم ىلع
طوقشسلا ذ˘ن˘م ،ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لاو
طشسو يدانلا عشضو يذلا يراقلا
.ةفشصاع ءاوجأا
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سسي˘ما˘خ ي˘ب˘مو˘لو˘˘كلا ق˘˘ل˘˘طأا
،د˘يرد˘م لا˘ير م˘ج˘ن ،ز˘ي˘˘ج˘˘يردور
نيز هبردم نع ةريثم تاحيرشصت
ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ن˘عو ،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا

لا˘قو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘˘خ
اهتلقن تاح˘ير˘شصت ي˘ف ،سسي˘ما˘خ
:ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص
،بع˘لأا ’ نأا ط˘ب˘˘ح˘˘م ر˘˘مأ’ ه˘˘نإا»
ة˘مزÓ˘لا طور˘ششلا يد˘ل نأا م˘ل˘عأا
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ن˘˘كل ،ا˘˘ًم˘˘ئاد بع˘˘ل˘˘˘ل
˘ما˘ي˘ق˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي Ó˘ف ن˘ير˘خآÓ˘˘ل
اذإا ،طبحم رمأ’ا نإاف اذل ،كلذب

لب˘قأا˘شس تن˘ك ا˘ًئ˘ي˘شس ا˘ًب˘ع’ تن˘ك
زوفلا ديري سصخشش يننكل ،كلذ
ةرادإا ةقيرط نعو ،«اًمئاد بعللاو
ه˘ل ناد˘يز» :لا˘ق ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ناد˘يز
،نيبعÓلا سضعبل ةشصاخلا هقاوذأا

يف لخدتأا ’و ،كلذ مرتحأا انأاو
’ كنأا ىر˘ت ا˘مد˘ن˘ع ن˘كل ،ه˘ل˘م˘ع
كئÓمز لثم سصرفلا سسفن ذخأات
،اًبعشص رمأ’ا نوكي ،قيرفلا يف
ي˘ل ح˘م˘شسي م˘لو ،ل˘ي˘˘حر˘˘لا تدرأا
:فا˘شضأاو ،«ةردا˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا
ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا ي˘˘ف بغرأا تن˘˘ك»
تنك ،بعللا يناكمإاب ناك ثيح
يف سصرفب ىظحأا نل يننأا فرعأا
ه˘˘يد˘˘ل نا˘˘ك ناد˘˘يز نأ’ ؛لا˘˘˘ير˘˘˘لا
،مهب قثي نيذ˘لا ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘ع˘ف˘لا˘ب

وعجششم ظفتحي نأا ىنمتأا تنك
ي˘ت˘ل˘حر˘م ىر˘كذ˘ب د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
هذه سسيلو ،ديردم يف ةقباشسلا
اًفده63 تلجشس ثيح ،ةلحرملا

،«ةمشساح ةر˘ير˘م˘ت24 تمد˘˘˘قو
ةباثمب مشسوملا اذه ربتعي» :عباتو
يف لمأ’ا تابيخ ربكأا نم دحاو

ا˘نأا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا ن˘كل ،ي˘تر˘˘ي˘˘شسم
تاو˘ن˘شس ي˘ما˘مأا لاز˘˘ي ’و با˘˘شش

ا˘نأا» :ل˘م˘˘كأاو ،«اًد˘˘ي˘˘ع˘˘شس نو˘˘كأ’
ن˘˘˘يأا ى˘˘˘لإا فر˘˘˘˘عأا نأا دوأا ا˘˘˘˘ًشضيأا
اًمايأا رمأ’ا قرغتشسي دق ،بهذأاشس
نيأا ىلإا فرعأا نأا لبق عيباشسأا وأا
نأا ديرأا ،اًقح فرعأا ’ ،بهذأاشس
ي˘ن˘ن˘كم˘ي ثي˘ح نا˘كم ى˘لإا بهذأا
ةدا˘ع˘شسلا˘ب ه˘ي˘ف ر˘˘ع˘˘ششأاو بع˘˘ل˘˘لا

،«ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘م بو˘ب˘ح˘م ي˘˘ن˘˘نأاو
لا˘˘ير˘˘ل ه˘˘ما˘˘م˘˘شضنا ة˘˘شصق ن˘˘˘عو
يف تنك» :سسيماخ لاق ،ديردم
ةارا˘ب˘م˘لا ل˘˘ب˘˘قو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك
نأا ينوربخأا ،نابايلا دشض ةثلاثلا

،يعم ثدحتلا ديري ديردم لاير
’ اهنيح زيدنيم يخروخ ينربخأا
دقفت ’و سصخشش يأا ىلإا ثدحتت

ءيشش يأا يف ركفت ’و كزيكرت
:لشصاوو ،«ملاعلا سسأاك ريغ رخآا
،ةعئار ةارابم نابايلا دشض تمدق»
هنأا ينربخأاو زيدنيم يب لشصتا مث
عيقوتلا ثدحيشس كلذ نأا دقتعي
زيكرتلا بجي نكل ،ديردم لايرل

ا˘ه˘ن˘ي˘حو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ى˘ل˘ع
تنا˘كو ياو˘˘غوروأا د˘˘شض تب˘˘ع˘˘ل
تلجشس ثيح ،قدشصت ’ ةارابم
،«اهدعب دق˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ه˘نأاو ،ن˘ي˘فد˘ه
كانه» :راتخا ،همÓحأا قيرف نعو
،نيديجلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ل˘ك ي˘ف ر˘ي˘ث˘كلا لو˘ق ي˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي
نو˘˘كي˘˘شس ا˘˘ًل˘˘ه˘˘م ن˘˘˘كل ،ز˘˘˘كر˘˘˘م
انودارام مه ،ةثÓثلا نومجاهملا

عم تبعل امك ،هيليبو ودلانورو
.«ريون وهو لهذم سسراح

«يسصخسشلأ هقوذ قفو نيبعÓلأ راتخي نأديز» :سسيماخ

نع يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
يلاغتربلا لاقتنا نأاششب ديدج روطت

م˘˘ج˘˘ن ،ود˘˘لا˘˘نور و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسير˘˘˘ك
نا˘˘شس سسيرا˘˘ب ى˘˘لإا ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج
مشسا طبتراو ،فيشصلا اذه نامريج
،اًماع53ـلا بحا˘˘˘شص ود˘˘˘لا˘˘˘˘نور
ةشصاخ ،ءارمأ’ا ةقيدح ىلإا ليحرلاب
سسوتنفو˘ج˘ل ر˘ير˘م˘لا جور˘خ˘لا د˘ع˘ب
يرود يئا˘ه˘ن ن˘م˘ث ن˘م نو˘ي˘ل ما˘مأا
ع˘˘قو˘˘م بشسح˘˘بو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘تو˘˘ت»
يف بع’ يأا ربتعي نل سسوتنفوي

ىتح ’و ،عيبلل لباق ريغ هفوفشص
ح˘شضوأاو ،ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
ع˘نا˘م˘ي ن˘˘ل ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ةشصاخ ،فيشصلا اذه ودلانور جورخ
ىلإا ففخي نأا هنأاشش نم هليحر نأاو
ي˘˘ف بتاور˘˘لا ةرو˘˘تا˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ح
ودلانور نأا ركذلاب ريدج ،ونيروت
،طقف نيمشسوم سسوتنفوج عم بعل

يرود˘˘لا ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل ا˘˘م˘˘هÓ˘˘ك ق˘˘ق˘˘˘ح
لاطبأ’ا يرود عدو هنكل ،يلاطيإ’ا

نم ىر˘خأاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م ةر˘م
.يئاهنلا نمث

يسسنرفلأ قÓمعلل لاقتنإÓل ودلانور مامأأ قيرطلأ حتفت سسوتنفوج
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 غيزبيÓل سسيئر

«ةأاجافملأ قيقحت انناكمإاب»
سسو˘˘كرا˘˘م ىد˘˘بأا

ر˘يد˘م˘˘لا ،سشور˘˘ك
قيرفل ي˘شضا˘ير˘لا

،يناملأ’ا غيزبي’
هرد˘˘ق˘˘ب ه˘˘لؤوا˘˘ف˘˘˘ت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ةأا˘جا˘ف˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘مأا ىر˘˘˘˘˘˘خأا
نا˘˘˘˘˘˘شس سسيرا˘˘˘˘˘˘˘ب

يشسنرفلا نامريج
ل˘˘ب˘˘ق رود˘˘لا ي˘˘ف
ةلوطب˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
لا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بأا يرود
ي˘ئا˘ه˘˘ن غو˘˘ل˘˘بو ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘بوروأا
عبرملل غيزبي’ دعشصو ،ةيراقلا ةقباشسملا
1‐2 هزو˘ف بق˘ع لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ب ي˘ب˘هذ˘لا

رود˘ب ي˘نا˘ب˘شسإ’ا د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ى˘˘ل˘˘ع
لبق رودلا يف اد˘عو˘م بر˘شضي˘ل ،ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
زا˘ف يذ˘لا ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
،يلا˘ط˘يإ’ا ا˘ت˘ن’ا˘تأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تاذ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا˘ب
ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘˘ف سشور˘˘˘ك حر˘˘˘شصو
ءي˘شش ل˘ك ل˘ع˘ف˘ن˘˘شس» : هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘شضار˘˘ت˘˘فا
ا˘ن˘فد˘ه و˘ه اذ˘ه .ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘ل˘˘ل
يف نكمم ءيشش لك نأا دقتعأا .حشضاولا
اندهج ىراشصق لذبنشس» :عباتو ،«ةارابملا

فاشضأاو ،«انتوق لكب يئاهنلا غولب ديرنو
.لو˘ل˘ح دا˘ج˘˘يإا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا» :سشور˘˘ك
،«ةياغل˘ل ا˘يو˘ق ا˘م˘شصخ د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ه˘جاو˘ن˘شس
غيزب˘ي’ برد˘م نا˘م˘شسل˘غا˘ن نا˘ي˘لو˘ي ل˘ق˘نو
بع˘ل˘م˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘شصح˘لا
ناك يذلا ،ليروتششيإا ةنيدم يف ريغشصلا
داحت’ا رقم ىلإا ،يناملأ’ا قيرفلا همدختشسي
بردتلا ل˘جأا ن˘م ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

يبابم نايليكو را˘م˘ي˘ن د˘شض ةارا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
نإا سشورك لاقو ،ةمات ةيرشس يف امهقافرو
اينفو ايندب نيقئ’ اونا˘ك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج
.تابيردتلا يف اوكراشش دقو

 «زديرلأ» ريهامج مجاهي يتيسسلأ مجن
م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘جو
يلاغتربلا
،اف˘ل˘ي˘شس ودرا˘نر˘ب

يدا˘˘˘˘˘ن حا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ج
يتيشس رتشسششنا˘م
،يزيلجنإ’ا

ةد˘يد˘˘شش ة˘˘لا˘˘شسر
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘لا

،لوبرفيل ريهامج
يديلقتلا م˘ير˘غ˘لا
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل
تاونشسلا
بت˘كو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
عقوم ىلع يشصخششلا هباشسح ربع افليشس
ل˘كل» :«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا

يأا مهيدل سسيل نيذلا لوبرفيل يعجششم
تاباشسح ىل˘ع لو˘خد˘لا ’إا ه˘نو˘ل˘ع˘ف˘ي ي˘شش

متنأا ،مكلجأا نم فشسآا انأا ،قيرفلا يبع’
62ـلا بحاشص فاشضأاو ،«ةقفششلل نيريثم
روثعلا اولواح وأا ،مكباقلأاب اولفتحأا» :اماع
مكيدل ،اًباتك اوأارقأا وأا ،مكل كيرشش ىلع
افليشس ةقÓع رمتو ،«تارايخلا نم ريثكلا
امد˘ع˘ب ،ر˘تو˘ت˘لا سضع˘ب˘ب زد˘ير˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ب
يبعÓل قيفشصتلا يلاغتربلا حانجلا سضفر
جيوتتلا بقع يفرششلا رمملا يف لوبرفيل
ةلاشسر ودرانرب هجو ا˘م˘ك ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا˘ب
لاطبأ’ا يرود عيدوت بقع ،هقيرف ريهامجل
ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م
ةقيرطب انل ةبشسنلاب ىهتنا» :Óئاق ،يلاوتلا

،نيعجششملا لكل» :عباتو ،«لامآÓل ةبيخم
،ط˘ب˘ح˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل نو˘˘ف˘˘شسآا ن˘˘ح˘˘ن
وه هب دعن نأا اننكمي يذلا ديحولا ءيششلاو
،لبقملا مشسوملا ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك ل˘تا˘ق˘ن˘شس ا˘ن˘نأا
ءايششأاب زوفلل دوعنو ،لشضفأا لكششب رهظنل
.«قافر اي مكل ةمهم

ةنوبسشل ¤إأ Òطي Êافاك
هتقفسص ما“إل

،ي˘نا˘˘فا˘˘ك نو˘˘شسن˘˘يدإا د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي
بعÓ˘م˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج ةو˘ط˘خ˘˘ل
هتريشسم ءاهت˘نا د˘ع˘ب ة˘ي˘بوروأ’ا

نامريج ناشس سسيراب يدان عم
ةف˘ي˘ح˘شص ترا˘ششأاو ،ي˘شسنر˘ف˘لا
،اهل ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف «نا˘يز˘يرا˘ب و˘ل»
رشضحي فوشس ينافاك هنأا ىلإا
،ةنوبششل ةيلاغترب˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ل˘ل

˘ما˘م˘تإ’ ؛ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘شس لÓ˘خ
نأا تفاشضأاو ،اكيفنب عم هدقاعت

هتدم دقع ىلع عقويشس ينافاك
بتار˘˘ب ،ة˘˘ثÓ˘˘ث وأا ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘˘م
امدعب ،وروأا نييÓم8 يونشس
وروي نويلم51 ىشضاقتي ناك
،ي˘ج سسإا ي˘ب سصي˘م˘ق˘ب ا˘يو˘ن˘شس
ينا˘فا˘ك لا˘ق˘ت˘نا نأا ى˘لإا تت˘ف˘لو
ةارابم عم نمازتيشس اكيفنب ىلإا
ي˘˘ف غ˘˘يز˘˘ب˘˘˘ي’ د˘˘˘شض ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
لبق رودلاب ةيلاغتربلا ةمشصاعلا
،ابوروأا لاطبأا يرودل يئاهنلا

ي˘خ˘يرا˘ت˘لا فاد˘ه˘لا» :تع˘˘با˘˘تو
002 ديشصرب يشسيرابلا يدانلل
امدعب قيرفلا نع لحر ،فده
نيرهششل هدقا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت سضفر
سسيراب امهلÓخ جوت ،نييفاشضإا
سسأا˘كو ا˘شسنر˘ف سسأا˘˘ك ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب
فرا˘ششم ى˘ل˘ع تا˘بو ،ة˘ط˘بار˘لا
عفرب يبوروأ’ا م˘ل˘ح˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.«نينذأ’ا تاذ سسأاكلا

ىربكلأ تايرودلأ زاجنإأ ةلداعمب ملحت اسسنرف

ديدج روطت نع يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
نشسكيرإا نايتشسيرك يكرامندلا لبقتشسم نأاششب
زكرم زج˘ح˘ل ن˘شسكيرإا ى˘نا˘عو ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ع˘م
،يتنوك وينوطنأا بردملا ةليكششت يف يشساشسأا

يوت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ر˘ت˘نإ’ ما˘م˘شضن’ا ذ˘ن˘م
«وتاكريم و˘ي˘ششت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو ،ي˘شضا˘م˘لا
دحأا نم اًشضرع ىقلت نÓيم رتنإا نإاف ،يلاطيإ’ا
ةقفشص لÓخ نشسكيرإا مشضل غيلريميربلل ةيدنأا
ةرادإا نأا ى˘لإا را˘ششأاو ,ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششلا ة˘ي˘لدا˘ب˘ت
بقع نشسكيرإا نع يلختلا تشضفر يروزتارينلا

ع˘قو˘م˘لا ح˘شضوأاو ,ه˘لو˘شصو ن˘م ط˘ق˘ف ر˘ه˘ششأا6
ىو˘ت˘شسم ي˘ف اًرو˘ط˘˘ت ىر˘˘ي ر˘˘ت˘˘نإا نأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
نإاو ،يبوروأ’ا يرودلا ةلوطبب اًرخؤوم نشسكيرإا

ناك نشسكيرإا ,ليدبك تايرابملا يف كراششي ناك
ررقي نأا ل˘ب˘ق ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع
.يشضاملا رياني يف نÓيم رتنإ’ لاقتن’ا

غيلريميربلل نسسكيرإأ ةدوع سضفري نÓيم رتنإأ

ا˘ف˘ل˘ي˘شس د˘ي˘ف˘يد ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا عدو
كراشش امدعب ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ي˘ف ه˘شصي˘م˘ق˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءا˘شسم ا˘ه˘شضا˘خ ي˘ت˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ته˘˘ت˘˘ناو نو˘˘˘ي˘˘˘ل ما˘˘˘مأا تب˘˘˘شسلا
اهرثإا ىلع عدو ةميلأا ةراشسخب
عبر رود نم ابوروأا لاطبأا يرود
طخ بع’ لزن امدنعو ،يئاهنلا
رمعلا نم غلابلا مجاهملا طشسولا

نا˘ك بع˘ل˘م˘لا سضرأا ا˘˘ما˘˘ع43
ىلع وأا ءاقللا رشسخ دق يتيشسلا

ءا˘˘˘شصقإ’ا ةرار˘˘˘˘م قوذ˘˘˘˘ت كششو
د˘ئا˘ق كرا˘ششو ،نو˘˘ي˘˘ل د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
ةريخأ’ا قئا˘قد˘لا لÓ˘خ ي˘ت˘ي˘شسلا
زوفلا ملح هعم ققحي مل هنكل
ع˘˘م «ن˘˘ي˘˘˘نذأ’ا تاذ» سسأا˘˘˘كلا˘˘˘ب
ل˘شصوو ،يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
رششع لبق ي˘ت˘ي˘شسلا ى˘لإا ا˘ف˘ل˘ي˘شس
ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم نأا م˘˘غرو ،تاو˘˘ن˘˘˘شس
ا˘˘بوروأا سسأا˘˘كب زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ششت
،ةدحاو ةرم ملاعلا سسأاكو نيترم
عدو ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا نأا ’إا
حبشصأا يذلا يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘لا

هلهأات مدعل ةرارمب ةروطشسأا هيف
لاطبأا يرود يئاهن فشصن ىلإا
يف هعم يهتني هدقع نأ’ ،ابوروأا

ىر˘˘˘˘ي ،كلذ ع˘˘˘˘˘مو ،0202 ما˘˘˘ع
اف˘ل˘ي˘شس نأا يدا˘ن˘لا ي˘ف نور˘ي˘ث˘ك
،يتيشسلا خيرات يف بع’ لشضفأا

هنأا ىلإا تاءاشصحإ’ا ريششت ثيح
يف مهاشسو افده77 هعم لجشس

هذ˘ه لÓ˘˘خ ىر˘˘خأا041 ع˘ن˘شص
بعÓلا أاششنو ،رششعلا تاونشسلا
دعبو ،ايشسنلاف يدانب ينابشسإ’ا
ي˘ف ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ه˘ب˘ع˘ل

،و˘غ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘شسو را˘ب˘يإا فو˘ف˘˘شص
ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘شسلا ل˘˘شصح
ع˘م هزو˘ف ل˘˘ب˘˘ق0102 ف˘ي˘˘شص
.ايقيرفأا بونج لايدنومب اينابشسإا

ريبكلأ هملح قيقحت نود يتيسسلأ عدوي افليسس

رثؤوي نأا عيم˘ج˘لا ع˘قو˘ت ا˘مد˘ع˘ب
ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا

قر˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا يا˘˘م
يرود يف ةكراششملا ةيشسنرفلا
رود˘لا ل˘م˘ت˘كا ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
دجاوتب ةلوطبلل يئاهنلا فشصن
نا˘شس سسيرا˘بو نو˘ي˘ل ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا

ةهجاوم سضاخ لوأ’ا ،نامريج
مامأا61ـلا رود ي˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘يإ’ا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب جر˘خو ،سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
نأا لب˘ق ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘ل ه˘ت˘ل˘هأا
حيطيو ىربكلا ةأاجافملا ققحي
زربأا د˘حأا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م˘ب
يناثلا امأا ،بق˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا
ةيثÓثلاب جيوت˘ت˘لا˘ب ي˘ششت˘ن˘م˘لا
بلغتلا يف حجن دقف ،ةيلحملا

ىفخي ’و ،دينعلا اتن’اتأا ىلع
نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب نأا د˘˘˘حأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت فد˘ه˘˘ت˘˘شسي نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
رامين يئانثلا هكÓتماب ،بقللا
نكل ،يبابم نايليكو افليشس اد
أادبو هعامطأا تداز اشضيأا نويل
ىتح ،ةيئاهنلا ةارابم˘لا˘ب م˘ل˘ح˘ي
خنويم نرياب لباقيشس ناك نإاو
.يئاهنلا فشصن يف

ىلوألا ةقرافملا
نييشسنرف نيقيرف دجاوت ربتعي
،لا˘ط˘بأ’ا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصن ي˘˘ف

ةر˘˘كل˘˘ل ه˘˘تاذ د˘˘ح ي˘˘ف ازا˘˘ج˘˘˘نإا
اذه دهششت مل يتلا ،ةيشسنرفلا
يرود˘لا و˘هو ،ل˘ب˘ق ن˘˘م ر˘˘مأ’ا
ة˘شسم˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ه˘ن˘م ل˘شصي م˘ل يذ˘لا ،ىر˘ب˘˘كلا
يرود يئاهن ف˘شصن˘ل ن˘ي˘ق˘ير˘ف
امأا ،ةدحاو ةخشسن يف لاطبأ’ا
د˘جاو˘ت و˘˘ه˘˘ف ،زر˘˘بأ’ا ثد˘˘ح˘˘لا
نم نيقيرفو اشسنرف نم نيقيرف
فشصن رود˘لا ي˘ف ا˘ًع˘م ا˘ي˘نا˘م˘لأا
ر˘˘ي˘˘غ ثد˘˘ح و˘˘هو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا

خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ،ا˘˘ًشضيأا قو˘˘˘ب˘˘˘شسم
.ابوروأا لاطبأا يرود

ربكألا ملحلا

دواري يذلا ر˘ب˘كأ’ا م˘ل˘ح˘لا ن˘كل
ةارابملل لهأاتلا وه ،نييشسنرفلا
˘ما˘كحإاو ،ا˘ه˘ي˘فر˘ط˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘˘ي˘˘شسلا
مل ديدج زاجنإا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ،ما˘ع˘لا
،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ةر˘كلا لوأ’ ه˘فر˘ع˘ت
ةعبرأ’ا تايرودلا سسكع ىلعو
ةركلا لشصت مل ،ىرخأ’ا ىربكلا
ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
يرود يف اهخيرات ربع نيقيرفب
ي˘نا˘ب˘شسإ’ا يرود˘لا˘ف ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا

يف نيقيرفب كراشش نم رخآا ناك
4102 يماع ،ةيئاهنلا ةارابملا

د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ،6102و
ناك هلبق نمو ،ديردم وكيتلتأاو
3102 ما˘ع ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا
خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ي˘˘يدا˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘فو د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘بو
يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شش ،8002
ةارابملا يف نيقيرفب يزيلجنإ’ا
دتيانوي رتشسششنام نيب ،ةيئاهنلا

لثم3002 ما˘عو ،ي˘شسل˘ي˘ششتو
يرود˘لا سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو نÓ˘˘ي˘˘م
.يبوروأ’ا يئاهنلا يف يلاطيإ’ا



ةقيرط يأاب هنم صصلختلا ديري يلوبان

دحأل لاقتنلأ نم برتقي ملوغ
غيلرميربلأ ةيدنأأ

يتلا ةمداقلا ةهجولا سصوشصخب براشضتت رابخأ’ا لازت ام
يلاطي’ا يلوبان حانجو يرئازجلا يلودلا م’وغ يزوف رظتنت

ىلع ةيفيشصلا ت’اقتن’ا قوشس يف عافترÓل هرعشس داع ثيح
ي˘لا˘ط˘ي’ا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن ع˘م ة˘ب˘ع˘شصلا ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا

.يدانلا يف هب بحرم ريغ ىحشضأا نأا دعب اشصوشصخ
«ليم ماهغنيمريب» ةفيحشص تدكأا دقف ءابنأ’ا رخآا بشسحبو

باتعأا ىلع نوكي دق يشسنرفلا نايتا تناشس جيرخ نأا ةيزيلجن’ا
زربأا دحأا نوكيشس ثيح ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘ن’ا
ماربإا ةلاح يف لبقملا مشسوملا يزيلجن’ا Óيف نوتشسأا تامادقتشسا
تاذ ح˘شضوأا ا˘م˘ك ،ةرا˘عإا ل˘كشش ي˘ف نو˘كت˘شس ي˘ت˘لاو ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا
مئاقلا زيدني˘م ي˘خرو˘خ ي˘م˘لا˘ع˘لا لا˘م˘عأ’ا ل˘ي˘كو نأا˘ب رد˘شصم˘لا
ىلع ريخ’ا اذه سضرع ةيخوراشصلا تافذقلا بحاشص لامعأاب
ام ةركفلاب اوبحر نيذلاو ةيباجيإا لعف ةدر يقل يذلاو ،«زنÓيفلا»
ريدجلا.لبقملا مشسوملا يزيلجن’ا يدانلل بعللا نم رثكأا هبرقي
ىتح «يبونيتريبلا» عم اطبتُرم لازي ام م’وغ بحاشص نأا ركذلاب

رخآا لÓخ اهل سضرعت يتلا تاباشصإ’ا ةنعل نأا ريغ ،2202 ناوج
ديري يذلا يدانلا فرط نم هيف بوغرم ريغ هتلعج نيمشسوم
دكأا يذلا وزوتاغ هبردم تاباشسح نم هجورخ اذكو هنم سصلختلا
.يرئازجلا رئاطلا حانجلل هتجاح مدع تابشسانملا نم ديدعلا يف

طيمز.ع
ديدجلا مسسوملل يدانلا تاريسضحت نمسض لخدت

ءدبل زهاجو قلأاتلأ لسصأوي ةلبقلب
تسسيرب ةقفر ةسسفانملأ

ناديم طشسوتمو يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب سسير˘ه ل˘شصاو˘ي
نمشض هيدان هق˘فر ة˘يو˘ق˘لا سضور˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت ي˘شسنر˘ف˘لا تشسير˘ب
لبق يدانلا تاريشضحت نمشض لخدت يتلاو ةيدولا تايرابملا
.ديدجلا همشسوم يف «1 غيللا» ةيشسنرفلا ةلوطبلا قÓطنا

يذلا يريشضحتلا ءاقللا يف ديدج زوف قيقحتل هيدان ةلبقلب داقو
داتشس» زوفب ىهت˘نا يذ˘لاو كشسوو˘ل بع˘ل˘م يدا˘ن˘ب ه˘ق˘ير˘ف ع˘م˘ج
باب قباشسلا روت مجن حتتفا ثيح ،فدهل نيفده ةجيتنب «اوتشسيرب
ةيولعلا ةيوازلاب تهتنا ةليمج ةديعب ةديدشستب تشسيربل ليجشستلا
تايوتشسم ةلبقلب مدق امك ،نانغيام يلودلا يشسنرفلا سسراحلل

ةيدولا تاءاقللا يف همجرت ام وهو سصبرتلا اذه لÓخ ةياغلل ةديج
لوأا نم دحاو عوبشسأا لبق زاتمملا ريشضحتلاو يدانلا اهشضاخ يتلا

ةلوجلا تاشسفان˘م ن˘م˘شض م˘ي˘ن د˘شض ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا˘ب ةارا˘ب˘م
تشسيرب ـل ديدجلا دفاولا رهظا رخآا بناج نم .«1 غيللا» نم ىلو’ا

نيب نم ناكو ءاقللا ءدب ذنم ةلوبقم تايوتشسم رفيف نامور
.هيدان رشصانع لشضفأا

ةرداغم باتعأا ىلع ناك «رشضخلا» ناديم طشسوتم نأا ةراششإÓل
ديدعلا هيقلت دعب ةيلاحلا ةيفيشصلا تÓيوحتلا ةرتف يف تشسيرب
قيرفلا ةرادإا نأا ريغ ،ةيبوروأاو ةيشسنرف ةيدنأا نم سضورعلا نم
دحأا دعي هنا ةدكؤوم «ءارحشصلا براحم» نع يلختلا تشضفر
.قيرفلا يف ةمهملا زئاكرلا

طيمز.ع
ءارحسصلا براحمل ةيسسفانتلا حورلاب نوفرتعي نويلاطيإلا

ديدجلأ مسسوملأ ةيأدبل سسمحتم رسصان نب
يشسآا يدان مجنو يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا فششك

تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلل ريبكلا هشسمحت نع يلاطيإ’ا نÓيم
قÓطنا ربشصلا غرافب هراظتنا اشضيأا فخي مل امك ،هئÓمز عم
.»أا يريشسلا» يلاطي’ا يرودلا ةشسفانم

هباشسح ربع ينطولا بختنملا ناديم طشسوتم رشصان نب رششنو
هل ةروشص «مارغتشسنا» يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم ىلع يمشسرلا
اهيلع  قلع ثيح «وريشس ناشس» بعلم ةيشضرأا ىلع اهيف رهظي
هقايتششاو هشسمحت هلÓخ نم رهظأا يذلاو ،«ةشسفانملل قاتششم»:
براحم» ةدوع ىلع ريثكلا قبي ملو ،ةشسفانملا  ءاوجأ’ نيريبكلا
ىلع مايأا8 هلشصفت يذلا وهو ديدج نم ةشسفانملا ىلإا «ءارحشصلا

ءد˘ب˘ل نÓ˘ي˘م ي˘شسا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘عو˘˘م
نÓيم» عقوم ربتعأاو.ديدجلا مشسوملا قÓطنا ليبق تاريشضحتلا
ةيشسفانتلا حورلا سسكعت اماع22 بحاشص رشصان نب ةجرخ «زوين
ىق’ يذلا9102 ناك يف بع’ نشسحأا اهب عتمتي يتلا ةيلاعلا
نب ميدقت يف نولمأاي نيذلا ،«يدرابمللا» يدانلا قاششع ناشسحتشسا
دعي حبشصأا هنأاو اشصوشصخ لبقملا مشسوملا ةيوق تايوتشسمل رشصان
ةليكششت يف مهيلع دمتعي يذلا «يرينوشسورلا» موجن زربا دحا
بختنملا عم ايقيرفإا لطب رشصان نب ليعامشسإا نإاف ةراششإÓل.يلويب
يدان نم ًامداق9102 فيشص يف نÓيم ىلإا مشضنا ،ينطولا
’ ايشساشسأا ًابع’ حبشصي نأا نم هل مشسوم لوأا يف نكمتو ،يلوبميإا

نب كراششو اذه ،يلاطي’ا ينقتلا بردملا ةليكششت يف هنع ىنغ
يف «يرينوشسورلا» اهشضاخ83 لشصأا نم ةارابم13 يف رشصان
اذه برعلا نيبعÓلا زربأا نم ريخأ’ا ناكو ،يلاطيإ’ا يرودلا
.ايلاطيإا يف مشسوملا

جاحلب اسضر
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اهل صضرعت يتلا متسشلا ةثداح دعب
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يحلوبم باهو سسيار داع
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا سسرا˘˘ح
قا˘ف˘˘ت’ا يدا˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةثداح نع ثيدحلل يدوعشسلا
نم اهل سضرعت يتلا متششلا
يليزاربلا داحتإ’ا بع’ لبق
بقع تعقو يتلا وهنيرامور
تعمج يت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةد˘ج دا˘ح˘˘تا يدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف

يرود˘لا تا˘شسفا˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘شض
.يدوعشسلا

ا˘كشسي˘شس سسرا˘ح ح˘˘شضوأاو
هراو˘ح ي˘ف ق˘با˘شسلا ا˘ي˘فو˘˘شص
«ي˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ب سسإا» ةا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
ثد˘˘ح ا˘˘م ن˘˘ع ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا
ةيشضاملا ةع˘م˘ج˘لا ط˘ب˘شضلا˘ب
ي˘˘˘ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ع˘˘˘م
ةد˘ج دا˘ح˘تا ن˘م و˘ه˘ن˘يرا˘مور

بهذ ثيح ،ءاقللا ةياهن بقع
ىلإا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب «سسيار˘لا»
ثدحتلل بشضغب تاجردملا

يذلا يل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا ع˘م
ةد˘لاو ة˘نا˘هإا ن˘ع ف˘قو˘ت˘ي م˘˘ل
،ةافوتملا يرئازجلا سسراحلا

نأا ي˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م ر˘˘ط˘˘شضا د˘˘قو
ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب فر˘˘شصت˘˘ي
متششل ديدششلا بشضغلا ببشسب
زح يذ˘لاو ةا˘فو˘ت˘م˘لا ه˘تد˘لاو
Ó˘˘ئا˘˘ق ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘˘شسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
م˘˘ل و˘˘ه˘˘ن˘˘يرا˘˘مور بعÓ˘˘لا»:
نع ةارابملا ةيادب ذنم فقوتي

ة˘نا˘هإا لÓ˘خ ن˘م يزاز˘ف˘ت˘شسا
.«كلذ ل˘˘˘ب˘˘˘قأا م˘˘˘ل ،ي˘˘˘تد˘˘˘لاو
بب˘˘شسلا اذ˘˘ه˘˘لو» :ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
ذ˘ن˘م بعÓ˘˘لا ى˘˘لإا ته˘˘جو˘˘ت

نع هلأاشسأ’ ة˘يا˘ه˘ن˘لا ةر˘فا˘شص
ن˘كلو ،كلذ˘ب ه˘ما˘˘ي˘˘ق بب˘˘شس
أاد˘˘˘˘ب راذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا ن˘˘˘˘م ً’د˘˘˘˘ب
هئÓمز نم دحاوب ينقياشضي
ي˘ن˘ج˘عزأا يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف
م˘˘ل و˘˘˘ل»: ،«ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كششب
يلعف تدر تناك امل يننيهي

عدأا ل˘ه ،و˘ح˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
’ ،؟ةناهإÓل سضرعتت يتدلاو

:ريخأ’ا يف مت˘خ˘ي˘ل ،«!ا˘قÓ˘طا
’ يننكل ،ئداه سصخشش انأا»
ن˘˘ي˘˘ه˘˘˘ي ن˘˘˘م ع˘˘˘م ح˘˘˘ما˘˘˘شستأا

.«يتلئاع
ل˘ط˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا

«رشضخلا» عم جوتملا ايقيرفإا
ةقاطب ىقلت دق ناك رشصم يف
ن˘م ه˘ل˘ع˘ف ةدر د˘˘ع˘˘ب ءار˘˘م˘˘ح
هب ماق يذلا نئاششلا فرشصتلا

ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘يو ،دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ا بع’
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا رار˘˘ق ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘˘م
سصوشصخب يئاهنلا ةيبيدأاتلا
.ةلبقملا مايأ’ا يف هتيشضق يف

ريدملا ىيحي رتنع فششك
دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا
ع˘م ه˘فد˘ه ن˘˘ع ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘عإا و˘˘هو ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘لاو ة˘ه˘˘جاو˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ’ا

بختنملا دئاق لاقو ةيراقلاو
ي˘˘˘ف ق˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
قير˘ف˘لا ة˘ح˘ف˘شصل ه˘ح˘ير˘شصت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا ي˘م˘شصا˘ع˘˘لا

يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ةمشصاعلا داحتا» :«كوبشسياف»
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ق˘˘ير˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف
،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا كل˘ت˘م˘يو
رثكأا لمعلا ىلإا انعفدي اذهو
،يدا˘ن˘لا ىو˘ت˘شسم ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
بعلي يشسفانت قيرف نيوكتو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا با˘˘ق˘˘لأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
’» : ح˘˘˘شضوأاو .«ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لاو
ح˘ج˘ن˘ي نأا ق˘ير˘ف يأ’ ن˘كم˘˘ي
، ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘˘فد˘˘˘شصلا˘˘˘ب
،نانثا وأا ةرم زوفت نأا كنكمي
نأ’ امئاد حجني ’ رمأ’ا نكل

ع˘قاو˘لا˘ب فر˘ت˘ع˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك
بل˘ط˘ت˘ي ر˘˘مأ’ا اذ˘˘هو ،ط˘˘ق˘˘ف
ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

جيوتتلا لجأا نم ،ةلشصاوملاو
املثم باقلأ’اب ةنشس لك يف
.«ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘˘ي
يذلا ديحو˘لا ود˘ع˘لا» :ع˘با˘تو
ةرك يف حاجنلا نم كعنمي
رمأ’ا اذهو ،تقولا وه مدقلا
برد˘م باد˘ت˘نا ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ع˘˘فد
يننأا امك ،اديج هلمع فرعي

نيبع’ مادقتشسا ىلع سصيرح
ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع نيرداق
ع˘شضوو نوا˘ع˘ت˘لا˘بو يدا˘ن˘ل˘˘ل
نم قثاو انأا اننيب ديلا يف ديلا
مأا لطب ىيحي رتنع ،«انحاجن

ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا نا˘˘˘مرد
بع’ حلطشصم ىلع يلختلا

ي˘ف بر˘ت˘غ˘م بع’و ي˘ل˘ح˘م
:لاقو ةير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
ار˘ي˘ث˘ك بشضغأا ي˘˘نو˘˘قد˘˘شص»
اذه لوقي سضعبلا ىرأا امدنع
’ ،يلحم اذهو برتغم بع’
مهعيمج ،قرفلا وه نيأا ملعأا

انل ةبشسنلاب مهأ’او ،نويرئازج
،«مهنيب ل˘شضفأ’ا را˘ي˘ت˘خا و˘ه
دا˘˘ح˘˘تا ع˘˘م ي˘˘فد˘˘ه» :م˘˘ت˘˘خو
عورششم عشضو وه ةمشصاعلا

ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘˘شسو ،ل˘˘ما˘˘كت˘˘م
قيرف نيوكتل يتربخ فيظوت
ا˘ح˘شضاو نو˘كأ’و ،ي˘شسفا˘˘ن˘˘ت
لشضفأا بادتنا ىلع لمعأاشس
لخاد نم ناك ءاوشس نيبعÓلا
نل اننكل ،هجراخ وأا نطولا
.«ًناجملاب مهليحرب حمشسن

تن˘ل˘عأا قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘فو
نأا ةيفحشصلا ريراقتلا سضعب

هتاكرحت رششاب دق ىيحي رتنع
فو˘˘ف˘˘شص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ل˘شصو˘ت ه˘نأا تد˘كأاو ،يدا˘ن˘لا

ي˘ح˘ت˘ف ع˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘ت’
سسابعلب داحتا عفادم روششاع
نÓعإا متي نأا بقترملا نمو
ةليلقلا تاعاشسلا يف ةقفشصلا
تاذ بشسحو ة˘˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا
رو˘˘˘ششا˘˘˘˘ع نإا˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
ةدمل دتمي دقع ىلع ،عقويشس
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسو˘˘˘م
هذ˘˘ه تءا˘˘جو ،ي˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
يشضايرلا ريدملا نم ةوطخلا
نم ةمشصاعلا داحت’ ديدجلا
بعÓ˘˘˘˘لا سضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘جأا
يذلا حاتفم عيبر مرشضخملا
،ه˘تا˘مد˘خ ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
.نشسلا يف همدقت ببشسب

ي˘ح˘ت˘ف نأا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘˘ت
نم اًماع62 بحاشص روششاع
نيذلا ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب
داحت’ا ةيميداكأا نم اوجرخت
،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘ب˘ي˘هر تا˘ي˘نا˘كمإا كل˘ت˘م˘˘يو
عافدلا يف ةريبك ةوقب زاتميو
.ةيدرفلا تاهجاوملاو
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حاتفم عفادملل ةفيلخ دŒ دا–إلا ةرادإا

بعلل يسسفانت قيرف ءانب وه انفده» :ىيحي Îنع
«باقلألأ ىلع

ةرمتسسم ةحار يف «رسضخلا»
1202 صسرام ىتح

ليجأات ررقت افيفلأ
سسأاك تايفسصت
ايقيرفإاب ملاعلأ

ةركل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإ’ا رر˘ق
نم يناثلا رودلا ليجأات مدقلا
لايدنومل ةلهؤوملا تايفشصتلا
ايقيرفإا ةقطنم˘ب2202 رط˘ق
نيبعÓ˘لا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ
تابختنمل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طأ’او
رمتشسملا انوروك سسوريف نم
ا˘˘˘˘م بشسحو.ي˘ششف˘ت˘لا ي˘ف
ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكو تدكأا
ليجأات نع تنلعأا افيفلا نإاف
ةلهؤوملا ةيوفشصتلا تايرابملا
يتلا2202 م˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘كل
نم كلذو رطق اه˘ن˘شضت˘ح˘ت˘شس
نيبعÓلا  ةيامحو ةمÓشس لجا
سسوريفلا رطخ نم نييلودلا
سسفن حشضوأا امك ،دجتشسملا
ن˘كم˘م˘لا ن˘م ه˘نأا˘ب رد˘شصم˘˘لا
ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا رود˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ايقيرفإا ةقط˘ن˘م˘ب تا˘ي˘ف˘شصت˘لا
مداقلا سسرام رهشش نم ةيادب
ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا م˘˘ت ا˘˘م ل˘˘˘ث˘˘˘م
تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شصت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
اذه يتأاي ايشسأا ةراقب ةشصاخلا
فورظ˘لا ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت رار˘ق˘لا
اهب رمي يتلا ةنهارلا ةيحشصلا
.ملاعلا

ينطولا بختنملا دجاوتيو
ى˘لوأ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
انيكروب بختنم نم لك ةقفر
ـل ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ر˘ج˘ي˘ن˘لا ،و˘شسا˘ف
ن˘م تنا˘ك  ي˘ت˘لاو ي˘تو˘ب˘˘ي˘˘ج
بقللا ولماح عرششي نأا ررقملا
م˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘ما˘˘˘غ˘˘˘م ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
ة˘˘فا˘˘شضت˘˘شسا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ف˘˘˘شصت˘˘˘لا

لا˘حر˘لا د˘شش ل˘ب˘ق ي˘˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘ج
وغوداغاو ةم˘شصا˘ع˘ل˘ل ا˘هد˘ع˘ب
،و˘شسا˘ف ا˘ن˘ي˘كرو˘ب ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل
نم يناثلا رودلا نإاف ةراششإÓل
ى˘لإا ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لا

نم ناك ،2202 رطق لايدنوم
ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف هؤوار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
متي نأا لب˘ق ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
د˘ع˘˘ب ق˘˘ح’ تقو˘˘ل ه˘˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
يف انوروك سسوريف رارمتشسا
.ةعاشسلا دحل راششتن’ا
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ن˘م قا˘فو˘لا ةرادإا بر˘ت˘ق˘˘ت
ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا عا˘˘ن˘˘قإا
ةلشصاو˘م˘ب ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن
قيرفلا سسأار ى˘ل˘ع ه˘ما˘ه˘م
تامولع˘م˘لا بشسحو ثي˘ح
ه˘نو˘يد˘ب بلا˘ط ي˘ن˘ع˘م˘لا˘˘ف
يدانلا هاجت اهب نيدي يتلا

ىلع قيرفلا لمعي نأا ىلع
ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا سضع˘˘ب نا˘˘م˘˘˘شض
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘بو
لعج ام وهو نيفدهتشسملا
نم ةقفاو˘م˘لا˘ب نو˘كي در˘لا

قا˘فو˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم فر˘˘ط
ةريب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب يذ˘لا ر˘مأ’ا
ىلع ءاقبلا راتخي هلعجيشس
سضع˘ب ت’ا˘شصتا ي˘ب˘ل˘ي نأا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا

. هتامدخل ةينادوشسلاو
لسصفتسس ةرادإلا

 اهرومأا يف
زئاكرلا ديدع عم

نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘˘ت
طبشض ىلإا ىعشست ةرادإ’ا

ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘شصا˘خ˘لا
دوقعلا سضعب ديدمت ثحب
اذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘˘لا
ري˘شصم ة˘فر˘ع˘مو م˘شسو˘م˘لا

يشسود˘ن˘قو ة˘ششغ ن˘م ل˘ك

ىرخأا ةرم قرطتلا اهدعبو
ن˘يذ˘لا ف˘˘يدر˘˘لا ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
ل˘م˘˘ع˘˘ت نأا ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
دوقع ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ةرادإ’ا

اوزرب نم عم ىدملا ةليوط
ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

م˘ت˘ي˘شس يذ˘لا عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا˘˘ف
ى˘شصقأا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا هد˘ق˘ع
نم ريثكلا حنمي˘شس ر˘يد˘ق˘ت
ةرششابمل ةرادإÓل طوطخلا

ى˘ل˘ع م˘ه˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘لواز˘˘مو
. يدانلا سسأار
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تعمج يتلا ةشسلجلا دعب
سسيئر ةدايقب قيرفلا ةرادإا

اذكو ىلعل ةرادإ’ا سسلجم
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘م˘لا˘ق ن˘با ع˘م ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ن˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘شصن ي˘˘˘نÓ˘˘˘عز
ق˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع هر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘مو
بعÓ˘˘˘لا اذ˘˘˘كو سسا˘˘˘م˘˘˘˘خ
مقاطلا نوكي˘شس ي˘ح˘لا˘شص
دعوم ىلع مويلا ريشسملا

ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا سسرا˘ح˘لا ع˘م
لقلا نبا اذكو ينامشصع
طبشض لجا نم داؤوف دادح
يشسلا عم ديدجلا هطابترا
مشسوملل ابشسحت يشس سسا
نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ح˘ن˘م د˘ق ا˘نا˘ك ن˘ي˘فر˘ط˘لا

ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
.ىرخأا مشساومل

ءوسضلا رظتني جوجم
يدناورلا لجأا نم رسضخألا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
نيدلا رشصن ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ر˘شضخأ’ا ءو˘˘شضلا جو˘˘ج˘˘م
اذكو ينارمع بردملا نم
نم ةرادإ’ا سسلجم سسيئر
بعÓل ةوعدلا لاشسرإا لجأا
د˘ق نا˘ك يذ˘˘لا يد˘˘ناور˘˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب بج˘˘˘˘عأا
ن˘˘م كلذو ي˘˘نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا

سضر˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘˘شضو لÓ˘˘˘˘خ
هل حم˘شسي ى˘ت˘ح ي˘م˘شسر˘لا
لولحلاو ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لا ل˘ي˘ن˘ب
رو˘شسج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘هد˘ع˘ب
دقاعتلا ميشسرت˘ل ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا

بعÓ˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي .ه˘˘ع˘˘م
اشضر˘ع ى˘ق˘ل˘ت ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب
ن˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘بد» ر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م
طبشض رظتنيو «يتارامإ’ا
طو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘˘م رو˘˘˘˘˘مأ’ا
ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘ل˘˘ل نار˘˘ي˘˘ط˘˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘شصب هر˘˘ي˘˘شصم
قباشسلا يف دكأا هنأاو ةشصاخ
ر˘ي˘شصم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
رارق ذاخ˘تا ل˘ب˘ق سضور˘ع˘لا
.يشس سسا يشسلا عم ءاقبلا
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عناشص وباج نموملا دبع حرشص
هنأا رئازجلا ةيدولوم قيرف باعلأا
يدانلا ع˘م ه˘تر˘ما˘غ˘م ل˘شصاو˘ي˘شس
ايفان هدقع ةياهن ىتح يمشصاعلا
.ةرادإ’ا عم فÓخ يأا كلذب
قبا˘شسلا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا بذ˘كو
ي˘ف رو˘ششن˘م ر˘ب˘ع ل˘يوا˘قأ’ا ل˘˘ك
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘با˘˘شسح
«مارغتشسنا» يعامتج’ا لشصاوتلا

يدانلا ىلع درمتأا مل» : درغ ثيح
ةيدولوملا نم يليحر بلطأا ملو
ي˘˘˘شضفر ن˘˘˘ع م˘˘˘˘عاز˘˘˘˘م بب˘˘˘˘شسب
ل˘ي˘ق ا˘م ل˘ك  ،ي˘تر˘جأا سضي˘ف˘خ˘˘ت

در˘˘ج˘˘م عو˘˘شضو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح
’ ةطولغ˘م تا˘مو˘ل˘ع˘مو بيذا˘كأا
روخف انأا .ةحشصلا نم اهل سساشسأا
ن˘لو يدا˘ن˘لا اذ˘ه ى˘لإا ي˘ئا˘م˘ت˘نا˘ب
،«هراشصنأا دعشسأا ىتح هنع لحرأا
يدانلل قباشسلا بعÓلا فيشضيل
ق˘˘ششلا» :ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإ’ا
ول .ي˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ر˘خآا و˘ه ي˘لا˘م˘لا

لاومأ’ا ءارو نوثهلي نمم تنك
قا˘فو ق˘با˘شسلا ي˘ق˘ير˘ف تع˘˘با˘˘ت˘˘ل
ةشصتخملا تائيهلا ىدل فيطشس
يرايلم غلبمب ةبلاطملا لجأا نم
حامشسلا تررق يننكل  ،ميتنشس
كلذك نيدأا انأا .يتاقحتشسم يف
يق˘ير˘فإ’ا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م˘ب
يف لاومأ’ا .كلذك هيلع تيلختو
كل˘ت˘مأا ،ي˘ن˘م˘ه˘˘ت ’ مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
ينجأا يتلا ة˘شصا˘خ˘لا ي˘ع˘يرا˘ششم
نموملا دبع متخو ،«لاومأ’ا اهب

ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘شسر˘˘ب هرو˘˘ششن˘˘م و˘˘با˘˘˘ج
نم بلطأا» :ةيدو˘لو˘م˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج
ام لك اوقدشصي ’ نأا راشصنأ’ا
م˘ه˘نأا نو˘عد˘ي ن˘م كا˘ن˘ه˘ف .لا˘ق˘˘ُي

بحو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ءا˘˘ن˘˘بأا
ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يف ة˘ن˘ت˘ف˘لا عرز ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي
م˘ي˘ط˘ح˘ت فد˘ه˘ب يدا˘ن˘لا طا˘˘شسوأا
.«ةيدولوملا

ق˘ح˘ت˘لا و˘با˘ج نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو
ةفئاشص لÓخ «ديمعلا» ةليكششتب
د˘ت˘˘م˘˘ي د˘˘ق˘˘ع بجو˘˘م˘˘ب9102
،فيطشس قافو نم امداق نيتنشسل

ن˘ي˘ع» ة˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘با ل˘˘ششف ثي˘˘ح
ه˘˘ل م˘˘شسو˘˘˘م لوأا ي˘˘˘ف «ةراو˘˘˘ف˘˘˘لا
ر˘م˘˘حأ’او ر˘˘شضخأ’ا سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘لو˘ب˘ق˘م تا˘يو˘ت˘شسم م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
لاو˘ط فد˘ه يأا ه˘ل˘ي˘ج˘شست مد˘عو
.طرافلا مشسوملا

طيمز .ع

زئاكرلأ دوقع ديدŒ لجأأ نم نمزلأ عراسست يسس سسأ يسسلأ ةرأدإأ
ةنيطنسسق بابسش

ةبيبشش قيرف سسيئر ىعشسي
ى˘لا يرا˘˘ط˘˘ي˘˘ق ةد˘˘كي˘˘كشس
ةيلام˘لا قراو˘ف˘لا ل˘ي˘شصح˘ت
ط˘ب˘شضب ه˘ل ح˘˘م˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا
ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’ يدا˘˘˘ن˘˘˘لا رو˘˘˘مأا
اذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘ع’ سصو˘˘شصخ˘˘˘ب
نو˘ن˘يد˘ي ن˘يذ˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
وهو ةيلاملا مهتاق˘ح˘ت˘شسم˘ب
ثحبلا ةرورشض همزلتشسا ام
حمشست ليومت رداشصم نع
ركذي يدانلا ةمزأا سسيفنتب
يف ثيدح هعمج سسيئرلا نأا
ريدم عم ةريخأ’ا تاعاشسلا
ليومت ثحب دشصق ءانيملا
م˘شسو˘م˘لا «سسا˘م˘شسا˘ي˘ج˘˘لا»

ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأا ا˘م˘ب ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةجردلا يرود يف بعلتشس
ـل   ماد بايغ دعب ىلوأ’ا

.ةنشس33
ةلويسسلاب طبترم ميعدتلا

عراسست ةرادإلاو ةيلاملا
هليسصحتل نمزلا

ق˘ير˘ف ر˘ي˘شصم ى˘ق˘ب˘يو اذ˘ه
طبتر˘م ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش
معدلاو ةي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا˘ب
ن˘م ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘شس يذ˘˘لا
ىتح وأا ةيلحملا تاطلشسلا

لمعتشس يتلا تاكرششلا نم
تاد˘عا˘شسم م˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

ةرادإ’ا نأاو ة˘شصا˘خ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
اهرومأا طبشض ىلع تدكأا
نم ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف
يدانلا راشسم حيحشصت لجا

ع˘ت˘م˘˘ت˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘جو
ةر˘ب˘خ با˘ح˘شصأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ب
قيرفلا لعج ىلع نولمعي
لبقملا مشسوملا ةهجاولا يف
نأا ركذي رابكلا ةريظح يف
مل ناشستفا بردملا ريشصم
مدع لظ يف دعب طبشضي
قيق˘ح˘ت ي˘ف ةرادإ’ا عور˘شش
ي˘ف بغر˘ت يذ˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا
.هيلع ريشسلا

صشامر ماسشه

قيرفلأ ليومتب ءانيملأ ريدم عانقإأ ىلع رسصي يراطيق
ةدكيكسس ةبيبسش

قافولأ عم هدقع ديدŒ ىلع يكوكلأ لسصفت ةÒغسص ليسصافت
فيطسس قافو

هءاقب دكؤويو ديمعلأ ةرداغم تاعئاسش يفني وباج
رئازجلا ةيدولوم

عم هشضوافت دعب كلذو ةركشسب داحتا ةرداغم نم موراكوب بعÓلا برتقي
قفتي مل ينعملاف اهانيقتشسا يتلا تامولعملا بشسحو ثيح ةمشصاعلا قرف
،نابيزلا ءانبأا نع رثكأا دعتبي هلعج ام وهو ىشسيع نب داحت’ا سسيئر عم
دادزولب با˘ب˘شش ن˘م سضور˘ع˘لا سضع˘ب كل˘ت˘م˘ي ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ينعملا رظتنيو اذه يشس سسا يشسلاو يرانكلا اذكو ةمشصاعلا ةيدولومو
.اهتيوشست ةرورشضب بلاط هناو ةشصاخ هتاقحتشسم ديدج ةفرعم

ةينفلا ةسضراعلا يلوتل حورطم صسابع زيزع
دشصق نيبردملا سضعب عم ةداج تاشضوافم يف ةرادإ’ا تلخد دقو اذه
سسابع زيزع يجياربلا ينقتلاف تامولعملا بشسحو ثيح ،قيرفلا بيردت
مت لاح يف ةشصاخ لبقملا مشسوملا ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع نوكي دق
عم دوعشصلا ققح ينقتلا نأا ركذي ،دقعلاب ةشصاخلا ليشصافتلا ةفاك ءاهنإا
تاشضوافملا نم مغرلاب هريشصم يف دعب لشصفي ملو ناشسملت دادو قيرف
.هتامدخ نامشض دشصق هعم داحت’ا ةرادإا اهترششاب يتلا ةداجلا

صشامر ماسشه

جربلا يلهأا
ىعسست ةيدنألأ سضعب

يلهألأ لكاسشم يف رامثتسسÓل
ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا د˘يد˘ع ى˘˘ع˘˘شست
ةينا˘ث˘لاو ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ت˘جرد˘لا
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘شس’ا ثح˘˘ب ى˘˘لإا

ةشصاخ جربلا يلهأا لكاششم
نا˘م˘شض ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأاو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا د˘˘يد˘˘˘ع
ةفاشضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ا˘هرود˘ق˘م˘ب
ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا
ز˘ئا˘كر˘لا زر˘با ع˘م ل˘شصاو˘ت˘ت

بعÓ˘لا ل˘ي˘حر د˘ع˘بو ثي˘ح
با˘˘˘ب˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘شس Ó˘˘˘˘شسيا

دايع نب ءاقفر مامأا احوتفم
ل˘ظ ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
سسرامم˘لا بي˘هر˘لا تم˘شصلا

د˘ع˘ب ن˘ير˘ي˘شسم˘لا فر˘ط ن˘م
باحشسن’ا يدامح نب رارق
ةدوجوم˘لا ل˘كا˘ششم˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
يدا˘ن˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘بو ه˘ن˘˘ي˘˘ب
. سساوحلا سشامر يواهلا

ةوقب بولطم يريزد لÓب
هليحر نم فوختلاو

ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘˘ف
اشضرع يريزد لÓب بردملا

قر˘˘˘˘ششلا قر˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘حا ن˘˘˘˘˘م
نا˘م˘˘شض د˘˘شصق ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف هعشضيشس ام وهو هتامدخ
ع˘م اد˘˘ج ة˘˘جر˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
مهنأاو ةشصاخ رفشصأ’ا دارجلا

نأا ر˘كذ˘ي .ةرور˘شضب هو˘ب˘لا˘ط
ةقفاوم يأا حنمي مل ينقتلا

رظتني ثيح نآ’ا دحل ةيئدبم
ي˘ف ي˘ل˘هأ’ا د˘يد˘ج ة˘فر˘˘ع˘˘م
نأا ا˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا
دقع دعوم رظت˘ن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
نم قيرفلل ةماعلا ةيعمجلا
ن˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأا ثيد˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جا

ة˘ي˘نا˘كمإاو يدا˘ن˘لا ل˘كا˘˘ششم
ى˘˘لإا تا˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
. ةيشضايرلا ةكرششلا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا
داحتلأ ةرداغم نم برتقيو ىسسيع نب عم قفتي مل موراكوب
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ثدحلأ عنسصي رأوع
ه˘ق˘ير˘ف ل˘˘هأا˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
رودلا ىلإا يشسنرفلا نويل كيبملوأا
لا˘ط˘بأا يرود ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ف˘˘شصن˘˘لا
رتشسششنام ىلع هزوف بقع ابوروأا
،1 ـ3 ةجيتنب يزي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘شس
و˘كنار˘ف˘لا راو˘ع ما˘شسح م˘شسا د˘جاو˘ت

ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘˘ج
فششك يذلا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘ل˘ل

ةقباشسملا هذهل يمشسرلا عقوملا هنع
ى˘شسو˘م م˘جا˘ه˘م˘لا ه˘ي˘ل˘˘ي˘˘مز ة˘˘ق˘˘فر
،زيبول و˘ي˘نو˘ت˘نا سسرا˘ح˘لاو ،ي˘ل˘م˘يد
يبع’ ةرطيشس ةمئاقلا تفرع امك
.نيبع’5 دجاوتب خينويم نرياب

هللأ ةمذ يف يفولخم ءأدعلأ فسشتكم يميجر
ه˘ل˘لا ة˘˘م˘˘حر ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ي˘ل˘ع ي˘ند˘ب˘لا ر˘˘شضح˘˘م˘˘لا

ل˘م˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ي˘˘م˘˘ي˘˘جر
ي˘م˘لا˘ع˘لا م˘ج˘ن˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
كلذو ي˘فو˘ل˘خ˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ءا˘˘˘بو˘˘˘ب ه˘˘˘شضر˘˘˘م بب˘˘˘شسب

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘نورو˘˘˘ك
’ فيك اريثك نزحي ءادعلا

عنشصو هفششتكا يذلا وهو
م˘لو اذ˘ه ي˘لود م˘شسا ه˘˘ن˘˘م
لئاشضفل ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘كن˘ت˘ي
ثيح هل يندبلا رشضحملا
ه˘جو˘ت˘ي نا˘ك ةر˘م ل˘ك ي˘ف
ركذي ،هل سصلاخلا ركششلاب
هجوت يفولخم قيفوت نأا
اذه نكشس رقم ىلإا سسمأا
ءاز˘ع˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’ا
لشضفلا ىلإا رظنلاب هتلئاعل
.هل همدق يذلا ريبكلا

يبعÓل ةيوق سضورع
يراطيقو سسامسسايجلأ

ةيعامج ةرجه نم فوختم

ت’اشصتا ةدكيكشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش و˘ب˘ع’ ى˘ق˘ل˘ت
ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ت˘ط˘بار˘لا قر˘ف ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يتلا تامول˘ع˘م˘لا بشسحو ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
نيب دجاوت˘ي م˘شسا˘ق سسرا˘ح˘لا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘شسا

ة˘يوا˘ج˘ب˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلاو بو˘˘م˘˘لا ي˘˘شضر˘˘ع
اذكو سسابعلب داحتا نم حوزحز عفادملاو
ةبغارلا قرفلا ديدع نم نيشسوح نب دئاقلا
رابكلا ةريظح ىلإا دوعشصلا ةقرو بعل يف
رثكأ’ا يقوزرم مجا˘ه˘م˘لا ى˘ق˘ب˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف

ةيدولوم قباشسلا هقيرف نم ةشصاخو ابلط
اداكيشسور ةرادإا لعجي ام وهو ةمشصاعلا
. نيبعÓلا ةرجه رطخ يف

نم ةريح يف رسصان نب
قيلسشوب بعلم نأاسشب هرمأأ

ن˘ب ن˘يد˘لا ز˘ع ةر˘ق˘م م˘ج˘ن سسي˘ئر سشي˘ع˘ي
ة˘ط˘بار فر˘ط ن˘م ا˘ب˘ي˘هر ا˘ط˘غ˘شض ر˘شصا˘ن

ل˘شسار˘ت˘ل تحار ي˘ت˘لاو نا˘˘شسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح
يتلا رطاخملا نأاششب ةليشسملا ةي’و يلاو
يف ةرقم مجن لابقتشسا ببشسب رجنت دق
هربتعا يذلا رمأ’ا وهو قيلششوب بعلم
نأا مكحب ةنيدملا قح يف ةثراك سسيئرلا
ل˘ك ط˘ب˘شض ل˘جا ن˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
بعلم˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ششو˘تور˘لا
لبقملا مشسوملا هيف لاب˘ق˘ت˘شسÓ˘ل ا˘ب˘شسح˘ت

مشسوملا اذه اريثك ىناع مجنلا نأاو ةشصاخ
.ةرقم جراخ لابقتشس’اب

ودأراب عم ولاسش رأوسشم ةياهن

ديدجت مدعل هجتت وداراب يدان ةرادإا نأا ودبي
دعب ،ولاشش وكشسيششنارف يلاغتربلا اهبردم دقع
،نيمشسومل ماد يذلاو قيرفلا عم هدقع ءاهتنا

برد˘˘م˘˘˘لا ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن و˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ر˘˘˘كششو
قيرفلا عم هتادوهجم ىلع ولاشش وكيشسششارف

ناشسح لخدو ،هعم اهاشضق يتلا ةرتفلا ةليط
ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م ي˘ف يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘ششطز
سسأار ى˘ل˘ع و˘لا˘شش ة˘˘فÓ˘˘خ˘˘ل ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا برد˘˘م
.ودارابل ةينفلا ةشضراعلا

رفانسسلل حسضوي يمسساقلب

يدا˘ن˘لا طا˘شسوأا ي˘ف ة˘يو˘˘ق˘˘لا ثيدا˘˘حأ’ا د˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘شضق سصو˘شصخ˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
دكؤو˘ي نأا ي˘ن˘ع˘م˘لا ىأا˘ترا ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب بعÓ˘لا
بعلي نل هنأاب جوجم نيدلا رشصن ماعلا ريدملل
ىلإا همامشضنا لششف لاح يف يشس سسا يشسلل ’ا
هتا˘مد˘خ تب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا قر˘ف˘لا د˘حا

تارا˘ط˘م˘لا ح˘ت˘ف ط˘ق˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
Óشضفم رمأ’ا ءاهنإاو لقنتلا دشصق ةيرئازجلا
ي˘شس سسا ي˘شسلا ع˘شضي م˘ل ه˘نا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا
.يطايتح’ا قيرفلا ةناخ يف اقÓطإا
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ايسسايق امقر مطحي ةيليبسشإأ
يرود يئاهنل هلوشصو دعب
ىلع بعشصلا هزوفب ابوروأا

د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسششنا˘˘˘˘م
لوأا1‐3 ةجيتنب يزيلجنإ’ا
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششإا تا˘ب ،د˘حأ’ا سسمأا
ر˘ث˘كأ’ا يدا˘ن˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

ت’وطبلا يئا˘ه˘ن˘ل ’و˘شصو
.يلاحلا نرقلا يف ةيبوروأ’ا

يف ىواشستي ةيليبششإا ناكو
هنطاوم عم تايئاهنلا ددع
ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
تايئاهن01 د˘˘˘ي˘˘˘شصر˘˘˘ب
لوأ’ا درفني نأا لبق ،امهيلكل
ايئاهن11 ديشصرب ةرادشصلاب

.لهأاتلا اذه بقع
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انوروكل أديدج أرابتخأ لومي يكيرمألأ ةلسسلأ يرود
يرود وريشسُم  ماق ديدج ربخ يف
«يأا ي˘˘ب نأا» ي˘˘كير˘˘مأ’ا ة˘˘ل˘˘˘شسلا
ح˘م˘شسي د˘يد˘ج عار˘ت˘خا ل˘يو˘م˘˘ت˘˘ب
مشسج يف انوروك سسوريف فششكب
ةفلكت˘بو ع˘ير˘شس ل˘كششب نا˘شسنإ’ا
ىلع رابتخ’ا اذه دمتعيو ،ةليلق
ع˘ير˘شس فا˘˘ششت˘˘كا ن˘˘م ،با˘˘ع˘˘ُل˘˘لا
ع˘˘شضب ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل
’ ديهز هرعشس نأا امك تاعاشس
م˘ت˘˘ي˘˘شسو تار’ود4 زوا˘ج˘˘ت˘˘ي
ل˘كششب را˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا اذ˘˘ه ق˘˘يو˘˘شست
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘شسأ’ا لÓ˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسر
نم ريثكب لقأا هرعشس نأ’ ةمداقلا
يذلاو ايلاح لمعتشسُملا رابتخ’ا
.ار’ود051ـل هرعشس لشصي
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ةÓسصلأ تيقأوم

تسسيرب ةقفر ةسسفانŸأ ءدبل زهاجو قلأاتلأ لسصأوي ةلبقلب ^
 ديد÷أ مسسوŸأ ةيأدبل سسمحتم رسصان نب ^

بÎقي ملوغ
لاقتنلأ نم

ةيدنأأ دحأل
 غيلرÈÁلأ

لسصفت ةÒغسص ليسصافت
هدقع ديدŒ نع يكوكلأ

قافولأ عم

1202 صسرام ىتح ةرمتسسم ةحار يف «رسضخلا»

تايفسصت ليجأات ررقت افيفلأ
ايقيرفإاب ملاعلأ سسأاك

هنم صصلختلا ديري ›وبان
ةقيرط يأاب

1282ددعلا ^1441 ةجحلا يذ81ـل قفاوملا0202 توأا81ءاثÓثلا

اهل صضرعت يتلا متسشلا ةثداح دعب

يننكل ئداه سصخسش انأأ»:يــ◊وبم
«يتلئاع Úهي نم عم أدبأأ حماسستأأ ل

ةمسصاعلا دا–افيطسس قافو

 حاتفم عفادملل ةفيلخ دŒ دا–إلا ةرادإا

ءانب وه انفده» :ىيحي Îنع
«باقلألأ ىلع بعلل يسسفانت قيرف


