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ءاتفتسسلاب صصاخ يحسص لوكوتورب
روتسسدلا عورسشم ىلع

قيق–و ءابولا فورظل ةاعارم
Úنطاوملل ةماعلا ة◊اسصلا

نيدلبلا Úب ةررقŸا ءلجإلا ةيلمع نمسض

Úيرئاز÷ا لوخد طورسش هذه
تاراــيسسلاب شســنوت ¤إا

40 صص

جلاعملا فيكلا نم غلك2.1 نم رثكأا زجحةفيظولا للغتسسا ءوسس ةمهتب ةلادعلا مامأا صصاخسشأا01 ميدقت لماح ةأارماو رسصق ةعبسس مهنيب نم

50صص

،ىوتفلل ةيرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ّل˘لا تد˘كأا
ل˘˘ب˘˘ق ةا˘˘كز˘˘لا جار˘˘خإا زاو˘˘ج ىل˘˘˘ع
ةاعارم كلذو ،«لو◊ا يأا» اهتقو
ة◊اسصلا قيق–و ءابولا فورظل
ا˘˘سصو˘˘سصخ Úن˘˘طاو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
قايسسلا تاذ ‘ ةيعاد ،ÚجاتÙا
‘ رار˘م˘ت˘˘سسل˘˘ل لاو˘˘مألا با˘˘ح˘˘سصأا

.ةزوعŸا تائفلا ةدعاسسم

ماعلا دهسشملا نع هداعبإاو نÓفأ’ا ةنطيسش ةلواحمب ةقباسس تادايق مهتي يجعب
30 صص«رمحأا طخ» ةيزكرملا ةنجللا ةيعرسشو ةقيمع ةعجارم ىلإا ةجاحب بزحلا نأا دكأا

ةرازو عم انقفتا :Êاكرب
ىلع ذيملت لك شسلجي نأا ةيبÎلا

لبقŸا لوخدلا ‘ دحاو ةلواط

زيŒ ةيرازولا ىوتفلا ةن÷
اهتقو لبق ةاكزلا جارخإا

40صص

40 صص

مارجإلل ءاسسنلا فاÎحاب ةقلعتŸا اياسضقلا ددع ‘ اديازتم اعافترا فسشكت ةينمألا تاقيقحتلا

ذوــعسشم ىلع شضبقلا
يحـب مـــسسÓط طــبسضو

ةـــنتابب ةـــلامزلا

يعاودب ةرربملا تابايغلا صصخت
«ةرهاقلا ةوقلا»

شصـــــيخارـت7 حـنم
ةـــعطاقمل ةــــبلطلل

تاناحتم’ا وأا ةسساردلا
40 صص

«ناروأا» خيراوسص مادختسساب

ةــيرحبلل ةروانم
قوـــف ةـــيرئاز÷ا

رـــحبلا حـــطسس
30 صص

50 صص

50صص

نــعبÎيو «تاـنوراب» ¤إا نــلوحتي تاواـنسسح
رــــئاز÷ا ‘ تاردــــــıا ةراــــŒ ششرع ىلع



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«يلوك يبوك»

ىلع اذفان اسصخسش03 نع لقي ل ام لسصح
ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإا ي˘ف يز˘مر˘لا را˘ن˘يد˘لا˘˘ب شضارا

تارارق˘ب ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ة˘ل˘قرو
ةيئلولا را˘م˘ث˘ت˘سسلا ة˘ن˘ج˘ل ن˘م كسش ل˘ح˘م
تي˘ط˘عا ح˘ن˘م˘لا تارار˘ق بل˘غأا ،فار˘ي˘ب˘لا˘ك
نم مهبراقأاو نييلاحو نيقباسس ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل
ي˘ف ءا˘سضعا ى˘˘لإا را˘˘ي˘˘مأا باو˘˘ن ى˘˘لإا را˘˘ي˘˘مأا
يف ءاسضعأا ىلإا يئلولا يبعسشلا شسلجملا
نم ددع شصسصخت .مهنم نيبرقمو ناملربلا
تاو˘ن˘سس ي˘ف ة˘ل˘قرو ة˘يلو ي˘ف ن˘يذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا

،يعانسصلا يمومعلا راقعلا بهن يف ةيسضام
ن˘كم˘ي ل ة˘جرد˘˘ل ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ل˘˘ب
ءادتعÓل رمألا لوسصو ةياغ ىلإا ،اهقيدسصت

ءا˘ط˘غ تح˘ت ة˘سصا˘خ˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
تافلملا نم ديدعلاف ،يعانسصلا رامثتسسلا

يلوك يبوك تنرتنا ىهقم يف عبطت تناك
لمحتو ةعاسس نم رثكأا اهزاجنا قرغتسسي ل
.تاسسارد بتكم متخ
ةيلوؤوسسملا ىلع ءÓيتسسا

يف رييسستلا رارسسا ىل˘ع نو˘ع˘ل˘ط˘م˘لا فر˘ع˘ي
ناويد ريدم نيب ةقÓعلا ةعيبط ،ةيبونج ةيلو
نأا ىتح ،يئلولا ةحسصلا ريدمو ةيلولا يلاو
ريدم ةقفرب لإا ىري داكي ل ةحسصلا ريدم
يلاو نأا ىتح ،يموي هبسش لكسشبو ،ناويدلا
تاعاطقلا يف نولماع لوقي امك تاب ةيلولا
ةيحسصلا قفارملا رييسست راطا جراخ ةيحسصلا
زع يف ىتح هناويد ريدمل اهنع لزانت دقف
ريدم انه فقوتي مل رمألا ،انوروك ةحئاج ةمزأا
ه˘ت˘قÓ˘ع ل˘سضف˘ب ه˘ف˘نأا ر˘سشح ي˘˘لاو˘˘لا ناو˘˘يد
ليسصافت قدا يف ةح˘سصلا ر˘يد˘م˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا
.ةيلولاب تايفسشتسسملل يمويلا رييسستلا

نيرهسشل فاكتعا

ةيادرغ ةيلوب ةيدلب شسيئر امامت ىفتخا
ذنم شضرملا يعادب فكتعاو ،هبتكم نع
رابت˘عا ى˘ندأا نود ،ن˘ي˘ل˘ما˘ك ن˘ير˘ه˘سش و˘ح˘ن
يتلا ةرادإلا نوؤوسشو ،نينطاوملا حلاسصمل
يف فورعملا ريملا ،ا˘هر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي
شضع˘˘˘˘ب بسسح شضير˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘يادر˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘يلو
،هذ˘ه شضر˘م˘لا ةر˘ت˘ف لو˘ط ن˘كل ردا˘˘سصم˘˘لا
بابسسأا لوح تا˘ن˘ه˘كت ما˘مأا با˘ب˘لا تح˘ت˘ف
يذلا ريملا ،ءاف˘ت˘خÓ˘ل ر˘ي˘م˘لا تع˘فد ىر˘خأا

ءاهنإا وأا لزع رارقل جاتحي بسصنملا رداغ
ىدل ةنيهر تسسيل هذه ةيدلبلا نأل ماهم
.نيرهسش ذنم بئاغلا  اهسسيئر

طيسسقتلاب عفد

زاغلانوسس نو˘يد ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فو˘خ˘ت ع˘م
،يحسصلا رجحلا دعب ةبتر˘ت˘م˘لاو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
نم ةعومجم ذاختا زاغلانوسس ةكرسش شسردت
نيفلختملا نع ءابرهكلا عطق عنمل ريبادتلا

ع˘فد ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا د˘يد˘˘سست ن˘˘ع
د˘يد˘سست˘ل ع˘قو˘م د˘يد˘ح˘تو ة˘ق˘با˘سسلا ةرو˘تا˘ف˘لا
يلامجلا غلبملا طيسسقت وأا ،ةيناثلا ةروتافلا

ايلاح اهثحب يرجي ىرخأا ريبادتو رهسشا3 ىلع
.ةقاطلا ةرازو فرط نم

qarsana@essalamonline.com
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؟ةوسشرلا اوعuرَسش له
نم لوا˘ق˘م ل˘سصح
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ىد˘˘˘حإا

ىلع ةيادرغ ةيلو
عور˘سشم ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
،ةيلولاب ةيدلب نم
ر˘ب˘خ˘لا ا˘ن˘˘ه ى˘˘ت˘˘ح
يأا نأل يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ه˘ق˘˘ح ن˘˘م لوا˘˘ق˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘˘لا

عور˘سشم ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
اذإا نونا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
،اميلسس ه˘ف˘ل˘م نا˘ك
نأا وه يداعلا ريغ
ل˘˘سصح لوا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا

مغر ةقفسصلا ىلع
˘˘مد˘˘قو ق˘˘ب˘˘سس ه˘˘نأا
ةد˘˘يد˘˘˘ع ىوا˘˘˘كسش

را˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘مأا د˘˘˘˘˘˘˘سض
لواقملل ةقفسصلا حنم ةيدلبلا وفظوم ررق لهف ،ةيدلبلا تاذ يف نوفظوم مهنيب نم ،نيفظومو
نوناقلا تقبط ةقفسصلا لواقملا تحنم يتلا ةيدلبلا نأا مأا ،ةوسشر هبسشي ام يف ..؟هرسش ءاقتا
.مهدحو ةيسضقلاب نوينعملا هفرعي لاؤوسسلا اذه باوج ..؟هريفاذحب

«ةمئان» تافلم
ىلإا تناك ةيراقع لوسصأا لوح تاقيقحت راطإا يف
ام نمسض ةلجسسم يسضاملا نرقلا تانينامث ةياغ
تاكرسش مسسا تحت وأا «ةرغاسشلا كÓمألا» ىمسسي
اهلمسشي نأا لبق ،6691 ةنسس ىتح ةيسسنرفلا نيمأاتلا
يراو˘ه ل˘حار˘لا شسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع ي˘ف م˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق
،ةيلعف ةفسصب قيبطتلا زيح لخدي مل يذلا ،نيدموب
ةينطولا كÓمأÓل ةماعلا ةيريدملا نأا رداسصم ترسسأا
ىلإا ةينوناق ريغ قرطب ةلوغسشم وأا ،ةرجؤوم تناك يتلا وأا ةرغاسشلا كÓمألا ءاسصحإا ىلع ايلاح لمعت

اسصاخسشأا ،نييلعفلا اهيلغاسش ةدئافل راجيإلا قيرط نع ريسست تناك ،ةدع تايلوب5891 ةياغ
لدب اهمسضو ،اهعيب وأا اهنع لزانتلا نود ،ةينطولا نيمأاتلا تاكرسش كلذ يف امب ،نييونعم وأا نييعيبط
ةيريدم حلاسصم اهب ترمأا يتلا درجلا ةيلمع حمسستو ،ةسصاخلا ةينطولا كÓمألا نمسض حبسصتل ،كلذ
.ةلودلل اكلم اهئاقبإا ىلع شصرحلا عم ،كÓمألا كلتل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم ىلإا ةينطولا كÓمألا

ةتيمملا ةخسسنلا
ناديز ةيمنتلاو لدعلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ب ثحا˘ب˘لا رذ˘ح
ةتيمملا ةخسسنلا روهظ تلامتحا نم ،يئانقلا

مداقلا ربمتبسس رهسش نم اءدب انوروك ءابو نم
قارعلاو رسصم لمسشتو ،ةيبرعلا لودلا فلتخمب
،ج˘ي˘ل˘خ˘لا لودو ر˘ئاز˘ج˘لاو بر˘غ˘م˘لاو نا˘ن˘ب˘˘لو
ربع انوروك ءابو ةورذ دعوم ثحابلا عقوتو
دعومو ربمتبسس رهسش نم اءدب ةيناثلا هتجوم
ر˘ه˘سش لÓ˘خ نو˘كي د˘ق ا˘ي˘م˘لا˘ع ءا˘بو˘لا ءا˘ه˘ت˘˘نا
يذلا انوروك ءابو نأا ثحابلا دكأاو ،ربمسسيد
دعب ةسسارسش دسشا ءابول لوحتيسس ملاعلا برسضي

انوروكلا نأا ةسصاخ ءابولا نم ةتيممو ةلتاق ةخسسن روهظو شسوريفلاب ىربك تلوحت ثودح
.ءابولل ىلولا ةجوملا لÓخ يرسشبلا مسسجلل اهلوخد دعب ةيودلا لاكسشأا ةفاك عم فيكتتسس

برطلا ةديسس فرسش ىلع
ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘ل˘ل ة˘يرد˘ن˘كسسإلا ار˘بوأا ة˘قر˘ف ي˘ي˘ح˘˘ت
د˘ي˘سس حر˘سسم˘ب ا˘ًي˘ئا˘ن˘غ Óً˘ف˘ح ،ي˘بر˘ع˘لا ءا˘ن˘غ˘˘لاو
نم ،ةيئانغلا تاعونملا نم ددع ميدقتل ،ششيورد
ةدرو ةريدقلا ةنانفلا ٍناغأاب ةسصاخ ةرقف اهنيب
نم2 قفاوملا شسيمخلا ءاسسم كلذو ،ةيرئازجلا
ورتسسياملا ةدايقب لفحلا .لبقملا ربمتبسس رهسش
اهييحي نأا ررقملا نمو ،رافغلادبع ديمحلادبع
،هللا بهو ديسسلا ،يدياهو ،ناديز ميرك نم لك
ن˘م˘سضت˘يو .ف˘ير˘سش قور˘سشو ،ي˘˘سسر˘˘م مÓ˘˘سسإاو
،كيب شسنوتب» :ةيلاتلا ي˘نا˘غألا ،ل˘ف˘ح˘لا ج˘ما˘نر˘ب

ل˘ك ن˘م :ي˘لد˘ي˘م ،دو˘سسلا نو˘ي˘ع˘لا ،ي˘ن˘ي˘ع ى˘ل˘ع
يتياكح ،ينوتسشحو ،ةليلو موي يف ،ةدرو ناتسسب
.«مايألا ةبعل ،انيلايل ،نامزلا عم
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يف يجعب لسضفلا وبأا لمح
ةنجللا ةرودل ةي˘حا˘ت˘ت˘فا ة˘م˘ل˘ك
زكرم˘لا˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘يز˘كم˘لا
ي˘˘ف تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ن˘˘م اءز˘˘ج ،شسمأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ف او˘ما˘ق ن˘م˘ل ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ةردا˘سصم˘ب ة˘ق˘با˘سسلا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘بإاو بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تارار˘˘˘˘ق
تا˘˘قÓ˘˘ع دا˘˘سسفإاو تاءا˘˘ف˘˘˘كلا
.بعسشلا عم نÓفألا

نÓفأÓل ماعلا نيمألا رّكذو
بز˘ح ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم شصو˘˘سصخ˘˘ب

عورسشم ءارثإا يف ريرحتلا ةهبج
Ó˘ئا˘ق ،يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلع ةفّلكملا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘م˘ع»
شصيخلت ىلع بزحلا ىوتسسم
تلسصو يتلا تامهاسسملا فلآا
عفر مت ثيح ،دعاوقلا نم اهيلإا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ى˘لإا حر˘˘ت˘˘ق˘˘م101
،ةيروهمجلا ةسسائر˘ب ة˘فّ̆ل˘كم˘لا
ل˘˘ك ت˘˘ّسسم ،ناو˘˘ج92 مو˘˘˘ي
تسسكعو لو˘سصف˘لاو باو˘˘بألا
يذلا ينوناقلاو يركفلا ءارثلا
ىلإا اريسشم .«انبزح هيلع رّفوتي
بزحلا اهفرعي يت˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘لا

،بزحلل اماع انيمأا هباختنا ذنم
ةدع طي˘سشن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ه˘نأا˘ب
053 نم رثكأاب هتعمج تاءاقل
ميظ˘ن˘تو ة˘با˘ق˘نو ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘ي˘ب
تاعاطقلا فلتخم يفو ينابسش
نيبختنم ىلإا ةفاسضإا ،نهملاو
.مهريغو اياوز خويسشو نايعأاو

نمسض نم هنأا يجعب فسشكو
ءا˘ي˘˘حا Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا
ريرحتلا ةهبج بزح ةيسسامولبد
ةدا˘عإاو ،جرا˘خ˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا

باز˘حألا ع˘م ا˘ن˘تا˘˘قÓ˘˘ع ط˘˘بر
ملاعلا يف ةقيقسشلاو ةقيدسصلا
،ن˘ي˘سصلاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإاو ،ي˘بر˘ع˘لا

اكيرمأا يفو ،ابوروأاو ،ايسسورو
نأا ىلع لمعلا فدهب ،ةينيتÓلا
يف ةفاسضم ةميق بزحلا نوكي
.ةديدجلا رئازجلا عورسشم

يجيردتلا نيسسحتلا
ةداعإاو نلفلا ةروسصل

تاسسايسسلا مييقت
بزحلا لخاد تاهجوتلاو

بزح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ز˘كر
ىلع ،ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
يف لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا ة˘نا˘كم
نأا ىلإا راسشأا ثيح ،هتيجيتارتسسا

رير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح َةرو˘سص

،مÓعإلا ل˘ئا˘سسو ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
تأادب دق  ،ةثيدحلاو ةيديلقتلا
د˘ع˘ب ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ن˘سسح˘ت˘لا ي˘˘ف
لماحتلاو نيوختلا نم تاجوم
د˘سض ز˘كر˘˘م˘˘لا فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسلاو
،ةيسضاملا ةلحرملا يف بزحلا

ع˘م ءا˘ق˘ل د˘ق˘˘ع ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا جاو˘˘فأا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةيليوج52 موي تاظ˘فا˘ح˘م˘لا
ةداعإا نع رفسسأا ثيح ،طرافلا
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
نم ،بزحلا لخاد يعامتجلا

تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص ل˘˘ي˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
،تاظفاحملا لكل كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا
ا˘ه˘ط˘برو ،تا˘م˘سسق˘˘لا ل˘˘ج م˘˘ث

ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا˘ب ا˘ع˘ي˘م˘ج
.ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل

نود ،فرتعن نأا بجي» لاق امك
اـــن˘بز˘˘ح نأا ،ددر˘˘ت لو كا˘˘ب˘˘ترا
لمهأا ،هسسفن ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك د˘ع˘ت˘با

،هلكايه نع ىلختو ،هيلسضانم
وهو ،يسساسسألا هنوناق زواجتو
كل˘˘م˘˘ي بز˘˘ح ه˘˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن ا˘˘˘م
عتمتي ل هنكل ،ايددع ةيرثكألا
ي˘ف ل ..ع˘قاو˘لا ي˘ف ل˘˘ق˘˘ث يأا˘˘ب
لو ،ايلحم ةبختنملا شسلاجملا
يف لو ،هيتفرغب ناملربلا يف
ىلع اقلعم فاسضأاو ،ةموكحلا

رثكأا يسصحي بزح» عقاولا اذه
ل˘سضا˘ن˘م نو˘ي˘˘ل˘˘م ف˘˘سصن ن˘˘م
ي˘تأا˘ي ه˘ن˘كل ،ا˘ي˘ل˘ع˘ف طر˘خ˘˘ن˘˘م
نييزاهتنلاو ءÓخدلاو ءابرغلاب
يف ى˘لوألا بتار˘م˘لا او˘ل˘ت˘ح˘ي˘ل
.«تاحيسشرتلا

يف بزحلا تارارق
نوكتسس ةمداقلا تاقاقحتسسلا

هيلسضانمو هئانبأا ديب
ن˘˘˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘˘ف

ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا
ل˘سضف˘لا و˘بأا ح˘سضوأا ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ةماهلا ةطحملا هذه نأا يجعب
ةرد˘ق ه˘ل ن˘م ا˘ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘ي˘سس
ةيداسصت˘قلا ه˘ج˘مار˘ب˘ب عا˘ن˘قإلا

كلذلو ،ةيعامتجلاو ةيومنتلاو
هذه ح˘ت˘ف ى˘لإا ه˘ج˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
م˘م˘ه شضا˘ه˘ن˘ت˘سساو تا˘سشرو˘لا

ا˘ن˘تاءا˘ف˘كو ا˘ن˘ئار˘ب˘خ تا˘˘قا˘˘طو
امك ،تلاجملا هذه يف ةيلاعلا
ديازتملا راسشتنلا لظ يفو هنأا
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘ل˘˘ل
˘ما˘م˘ت˘هاو ،لا˘سصتلاو مÓ˘عإÓ˘ل
،ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘م˘ع˘لا˘ب با˘ب˘˘سشلا
ةد˘يد˘ج˘˘لا را˘˘كفأÓ˘˘ل نو˘˘كي˘˘سس
زيمتلاو راكتبلا ىلع ةردقلاو
م˘˘سسحو ةرادإا ي˘˘ف رـــثؤو˘˘م رود
ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

شصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو .Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ي˘ف بز˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا
،ةمداقلا ةينطولا تاقاقحتسسلا
ىلع يجعب لسضفلا وبأا دكأا دقف

هذ˘˘ه ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ن نأا ةرور˘˘سض
ةبسسانم ةينطولا تاقاقحتسسلا
،د˘يد˘ج د˘ه˘ع ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نÓ˘˘ل
د˘ي˘ب بز˘ح˘لا رار˘˘ق نأا ه˘˘سسا˘˘سسأا
هتاسسسسؤومو ،هيلسضان˘مو ه˘ئا˘ن˘بأا
ريدقت يف ة˘ط˘ل˘سسلا ل˘ما˘ك ا˘ه˘ل
،بزحلا مد˘خ˘ي يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا

.«بعسشلا تاعلطت يبليو
ه˘با˘ط˘خ ي˘ف ي˘ج˘ع˘ب لزا˘غو

ادييأات ىدبأاو ةطلسسلا لوطملا
شسي˘˘ئر تارار˘˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
يتلا ثادحألا شضعب نإا Óئاق
ةيسضاملا ع˘ي˘با˘سسألا ي˘ف تع˘قو
تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
يف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نلاو
ها˘˘ي˘˘مو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا تا˘˘˘كب˘˘˘سش
يف ة˘لو˘ي˘سسلا شصق˘نو ،بر˘سشلا

نم˘سض جرد˘ن˘ت ،دـير˘ب˘لا ز˘كار˘م
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘سضل ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م
شسي˘˘ئر دو˘˘˘ه˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘تو
.ةيروهمجلا

«رمحأا طخ» ةيزكرملا ةنجللا ةيعرسشو ةقيمع ةعجارم ىلإا ةجاحب بزحلا نأا دكأا

ماعلا دهسشملا نع هداعبإاو نÓفأ’ا ةنطيسش ةلواحمب ةقباسس تادايق مهتي يجعب

خ.ةميسسن

ةنطيسش ةلواحمب اهمسسي مل تاهجل ماهتلا عباسصأا ،ينطولا ريرحتلا ةهبجل ماعلا نيمألا يجعب لسضفلا وبأا هجو
نكمي ل رمحا طخ ةيزكرملا ةنجللا ةيعرسش نأا ادكؤوم ،هدسض بعسشلا صضيرحتو ماعلا دهسشملا نم هداعبإاو بزحلا

.بزحلا ةدحو نوسصل اذهو ،نيرمتؤوملا نيب ايلعلا ةئيهلا يهو اهتايحلسص زواجت

ةينطولا ىوقلا ةردابم
:حلسصإلل

ربمفون حتافلا ديدحت
روتسسدلا ىلع ءاتفتسسÓل
يباجيإا رسشؤوم
ةينطولا ىوقلا ةردابم تدكأا
نوكت نل علطتت اهنا حلسصإلل

ربمفون نم حتافلا ةيزمر
دعومك هديدحت مت يذلا
،روتسسدلا ىلع ءاتفتسسلل
ميق صسكعي ايباجيإا ارسشؤوم
ةقيثو يف ربمفون ئدابمو
ىلع ةددسشم ،مداقلا روتسسدلا
ىلع ةحتفنم لظتسس اهنأا

ةحاسسلا تانوكم فلتخم
ةيسضرأاب ةعنتقملا ةينطولا
ةردابم تنمثو.ةردابملا
يف حلسصإلل ةينطولا ىوقلا

عم يمسسرلا بواجتلا ،اهل نايب
لابقتسسا هسسكع يذلا ةردابملا

دبع ةيروهمجلا صسيئر
نع دفول ،نوبت ديجملا
ىدبا ثيح ،ةردابملا
اهنوكل اهعم لعافتلل دادعتسسلا

هحلاسصمو نطولا فقسس تحت
رارقتسساو نمأل ةمعادو ايلعلا
يف يسضملا ىلع ةدكؤوم ،نطولا

حتف للخ نم ةردابملا راسسم
تافلملا مهأاب ةقلعتم تاسشرو
،ةينطولا تاعوسضوملاو
روسضحلا ةوق نامسضل
يف مئادلا ماهسسإلاو حارتقلاو
،هتاذ نايبلا حسضوأاو.حلسصإلا
تاءافكلا ءاسسؤور عمتجا
ىوقلا ةردابمل ةنوكملا
راطا يف حلسصإلل ةينطولا
لوانت ثيح ةيرودلا تاءاقللا
ةردابملا راسسمل اسضرع ءاقللا

،ةيلبقتسسملا اهقافآا ثحبو
لعفلا دودرب ةردابملا تهونو
ةردابملاب ةبحرملا ةيباجيإلا

ةءانبلا اهتاحرتقمل ةنمثملاو
ينطولا حلسصإلا راسسم يف
،نطاوملا تلاغسشناب لفكتلاو
ىوق ماجسسناو كسسامت ليجسست
ىلع مهسصرحو ةردابملا

قيقحت لجا نم اهليعفت
.اهعيراسشم ديسسجتو اهفادهأا

ام بسسح ةردابملا تبحرو
تايلاعفلاب ،اهنايب يف ءاج

تامظنمو ابازحأا ةينطولا
دعب اهب تقحتلا تايسصخسشو
نأا ىلإا ةريسشم ،يسساروألا ةودن
كرتسشملا لمعلاو راوحلا

ةنملا لبسسلا مها نلثمي
تاحلسصإلا ديسسجتل
.ةلومأاملا

ـه.داوج

بعسشلا ذاقنإل ةينطولا ةنجللا ءاسضعأاب ىقتلا

يلام ةقفارمل نودعتسسم :موداقوب
اهتمزأا ىطختت ىتح

«ناروأا» خيراوسص مادختسساب

رحبلا حطسس قوف ةيرئاز÷ا ةيرحبلل ةروانم

Ãءاروسشاع لولح ةبسسان

ةيمÓعإ’ا ةرسسأ’ا ئنهي رميحلب «ايكذ ءارجا» هتÈتعا

تاعما÷ا ةبلطل نيدب حاجنلا لوح نايز نب رارق نمثت «شسانكلا»
ظيفحلا دبع روتكدلا نمث

شسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر طÓ˘˘˘ي˘˘˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘سسأل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تارارق˘لا ،«شسا˘ن˘كلا» ي˘لا˘ع˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا
ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ةيئانثتسسلا ماكحألاب شصاخلاو
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب شصخر˘˘˘م˘˘˘لا
يجوغاديبلا رييسستلاو ميظنتلا

يف ةبلطلا لاق˘ت˘ناو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
.91 ديفوك ةرتف لظ

هتحف˘سص ى˘ل˘ع طÓ˘ي˘م د˘كأا
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا «كوب شسياف˘لا» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةرازو ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سصلا رار˘˘˘ق˘˘˘˘لا
يكذ ءارجإا وه يلاعلا ميلعتلا

،يعماجلا مسسوملا ءاهنإل ادج
ةيسصولا ةرازولا نأا ىلإا اريسشم
تمدقت يتلا تاحرتقملا تنبت
ين˘طو˘لا شسل˘ج˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن ا˘ه˘ب

لبق يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسل
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ع˘قوو .ع˘ي˘با˘سسأا

دبع يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
توأا62 خيراتب نايز نب يقابلا
˘ما˘كحألا دد˘ح˘ي ارار˘ق يرا˘ج˘لا
يف اهب شصخرملا ةيئانثتسسلا

ر˘ي˘ي˘سست˘لاو م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
لاقتناو مييقتلاو يجو˘غاد˘ي˘ب˘لا
دعب ديفوك ةرتف لظ يف ةبلطلا
ميلعتلا طمن رارقلا شسرك نا

يم˘ي˘ل˘ع˘ت بو˘ل˘سسأا˘ك د˘ع˘ب ن˘ع
.فرتعم يجوغاديب

ر.نوراه

ر˘˘يزو مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘سص دا˘˘فأا
دلب يلام ّنأا ،وكاما˘ب˘ب ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
،رئازجلل ةبسسنلاب ةيمهألا ةياغ يف
وهف راجلا دلبلا اذه ينعي ام لكو
.اسضيأا انينعي

ي˘ف مودا˘قو˘ب ير˘˘ب˘˘سص ح˘˘سضوأا
ىدل شسمأا لوأا يفحسص حيرسصت

ةرايز يف ةيلاملا ةمسصاعلاب هلولح
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ّنأا ،اد˘˘حاو ا˘˘مو˘˘˘ي تماد
نا˘م˘سسا˘ق˘ت˘ي نارا˘ج ناد˘ل˘ب ي˘لا˘مو
تاقÓع امهعمجتو ،ةليوط اًدودح
،ةقادسصو ةيلبقو ةيلئاعو ةيخيرات
ديجملا دبع نم رمأاب تمدق» Óئاق
نم ًلوأا ةيروهمجلا شسيئر نوبت
ثدا˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ث ،تا˘˘˘سصنإلا ل˘˘˘جأا

لو˘ح ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا تا˘˘ه˘˘جو لدا˘˘ب˘˘تو
ىنسست˘ي ى˘ت˘ح ي˘لا˘م ي˘ف ع˘سضو˘لا
فنك يف ششيعي نأا يلاملا بعسشلل
.«مائولاو ةنينأامطلاو ملسسلا

لوأا مودا˘قو˘ب ىر˘جأا ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
يف تاءاقل ةلسسلسس وكامابب شسمأا
.يلام ىلإا هدوقت يتلا ةرايزلا راطإا

ّنأا ةيجراخلا ةرازول نايب دافأاو
ل˘ث˘م˘م˘˘لا ع˘˘م ثدا˘˘ح˘˘ت مودا˘˘قو˘˘ب
م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مÓ˘˘ل شصا˘˘خ˘˘لا
ةثعب شسيئرو يلا˘م ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا
˘مÓ˘سسلا ظ˘ف˘ح˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مألا
،فيظنلا حلاسص دمحم ،(امسسونيم)

شسيئر ع˘م مودا˘قو˘ب ثدا˘ح˘ت ا˘م˘ك
يلام ىلإا يقيرفألا داحتلا ةثعب
.ايويوب رييب ،لحاسسلاو

ّم˘ت ،ن˘يءا˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘يذ˘˘ه لÓ˘˘خو
يف يلاحلا عسضولا ىلإا قرطتلا

اذه ةق˘فار˘م ل˘ب˘سسو قر˘طو ي˘لا˘م
ةهجاوم˘ل را˘ج˘لاو ق˘ي˘ق˘سشلا د˘ل˘ب˘لا
.نايبلا متخي ،ة˘ن˘هار˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ة˘ي˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ةينطولا ةنجللا ءاسضعأاب ةيرئازجلا

روحمتو ،يلام يف بعسشلا ذاقنإل
ي˘لا˘م ي˘ف ع˘سضو˘لا لو˘ح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

دّدجو ،ةمزألا نم جورخلا لبسسو
دادعت˘سسا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا مودا˘قو˘ب
هذه لظ يف يلام ةقفارمل رئازجلا
.ةيئانثتسسلا فورظلا

˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع مودا˘˘قو˘˘ب ر˘˘ّب˘˘عو
اهبعسشو يلام هاجتا تباثلا رئازجلا
هب تمسستا املاطل يذلاو ،قيقسشلا
امب نيدلبلا نيب ةمئاقلا تاقÓعلا
م˘ل˘سسلا قا˘˘ف˘˘تا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت كلذ ي˘˘ف
نع قثبنملا يلام يف ةحلاسصملاو
.رئازجلا راسسم

ة˘˘سصر˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘˘ّكسشو
يلعفلا ذيفنتلاب ماز˘ت˘للا د˘يد˘ج˘ت˘ل

نم جورخلا لجأا نم ملسسلا قافتل
اميف ،مئاد لكسشب يلام يف ةمزألا
ّنأاب ر˘ئاز˘ج˘لا نا˘م˘يإا مودا˘قو˘ب زر˘بأا
هرابتعاب د˘ل˘ب˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب راو˘ح˘لا
رداقلا دي˘حو˘لا ي˘م˘ل˘سسلا ل˘ي˘ب˘سسلا

حمسسي يقيقح راسسم قيقحت ىلع
.ةيلاحلا تابوعسصلا زواجتب

ةنجللا ءاسضعأا رّبع ،مهتهج نم
ىلوألا ةرايزلا هذهل مهنانتما نع
،ىوتسسم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘عو˘ن ن˘م
ة˘قاد˘سص نو˘بر˘ع ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
اورب˘ع ا˘م˘ك ،ي˘لا˘م ءازإا ن˘ما˘سضتو
املاطل يتلا رئازجلا يف مهتقث نع
.يلاملا بعسشلا بناج ىلإا تناك

د˘ي˘كأا˘ت˘ب ،تا˘ثدا˘ح˘م˘لا ته˘ت˘ناو
ذا˘ق˘نإل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا
م˘˘ه˘˘كسسم˘˘ت ي˘˘لا˘˘م ي˘˘ف بع˘˘˘سشلا
،رئازجلا عم ةي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب
م˘ت˘˘ت نأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘يد˘˘ب˘˘م
نم جورخ˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م
برقأا يف يقفاوت لكسشب ةمزألا
.ةنكمملا لاجآلا

خ.ةميسسن

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا تر˘˘جأا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق قÓ˘˘طإا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
نم عن˘سصلا ة˘ي˘سسور خ˘يراو˘سصل

نفسسلل ةداسضم هيإا‐ناروأا زارط
.رحبلا حطسس قوف فده ىلع

نأا ،كين˘تو˘ب˘سس ة˘لا˘كو تدا˘فأا
ن˘˘م ىر˘˘ج خ˘˘يراو˘˘سصلا قÓ˘˘طإا
ةر˘ي˘غ˘سصلا خ˘يراو˘سصلا ة˘ن˘ي˘ف˘˘سس

ةدعاقلا ةقطنم يف شسير حÓسص
ى˘سسر˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا
راسشأاو .طرافلا شسيمخلا ريبكلا

اهسسفن ةلاكولا يف روسشنم لاقم
ن˘م ن˘ف˘سس ثÓ˘˘ث ءا˘˘ن˘˘ب م˘˘ت ه˘˘نأا
«دوفوأا» مإا هيإا4321 عورسشملا
يف .2891‐0891 يف رئازجلل
ثيد˘˘ح˘˘ت م˘˘˘ت ،2102‐6002
يوتحيو.ايسسور يف تادارطلا

نفسسلل داسضملا زورك خوراسص
هيإا42يك3 ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
غلبي يبرح شسأار ىلع «ناروأا»
ةئزجت ميمسصتب اًمارغوليك541
ة˘˘بر˘˘سضلاو ،را˘˘ج˘˘ف˘˘نلا د˘˘يد˘˘سش
ةنيفسس ريمدتل ةيفاك ةر˘سشا˘ب˘م˘لا
.نط0005 ىلإا اهنزو لسصي

كلذك ناروأا خوراسص زيمتيو
ششيو˘˘˘سشت˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ه˘ي˘جو˘ت˘لا ما˘ظ˘نو ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
برسضب هل حمسسي يذلا يكذلا
بارتقلا دنعو ،«قفألا ءارو ام»
ردق خوراسصلا لزني ،فدهلا نم
امم ،ءاملا قوف قلحيو ناكمإلا
.هسضارتعا بعسصلا نم لعجي

خ.ةميسسن

را˘م˘˘ع رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا مد˘˘ق
قطانلا ،لاسصتلا ريزو رميحلب
شصل˘خأا ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لا
ةفاك ىلإا تاكيربتلاو يناهتلا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘مÓ˘عإلا ةر˘سسألا

.ءاروسشاع لولح
لا˘˘˘˘˘سصتلا ر˘˘˘˘˘يزو بت˘˘˘˘˘˘كو

،ةمو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا
يف رميحلب رامع روسسيفوربلا
ةرازو˘ل˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
،ءاروسشاع موي لولح ةبسسانمب»
ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا شصل˘˘˘خأا˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘تأا

ةرسسألا ةفاك ىلإا تاكيربتلاو
ىلوملا نم ا˘ي˘جار ،ة˘ي˘مÓ˘عإلا
هذه ل˘ع˘ج˘ي نأا ر˘يد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘لا
ةكربو ريخ ة˘ح˘تا˘ف ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا

اهيف معني ةنسسو ،عيمجلا ىلع
.«رار˘ق˘ت˘سسلاو ن˘مألا˘ب ا˘ن˘ن˘طو
هذه منتغأا امك» ريزولا فاسضأاو
زع هللا ىلإا عرسضتلاب ةبسسانملا

ن˘˘عو ا˘˘ن˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي نأا˘˘˘ب ل˘˘˘جو
.«ءابولا اذه ءاعمج ةيناسسنإلا

ـه.داوج



نايب يف ةرازولا تحسضوأاو
اذه قي˘ق˘ح˘ت˘لو ه˘نأا ،شسمأا ا˘ه˘ل
،يقارب يقزرأا عمج ىعسسملا

عم ءاقل ،ةيئاملا دراوملا ريزو
ر˘˘يزو˘˘لا ،م˘˘ي˘˘سسن تا˘˘فا˘˘ي˘˘˘سض
لوألا ريزولا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ن˘م قا˘ف˘تا˘ب جو˘ت ،ةر˘غ˘سصم˘لا
003 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا كار˘˘سشإا ل˘˘جأا

ىعسسم يف ةرغسصم ةسسسسؤوم
ةيموم˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
ن˘˘م ه˘˘نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
دوقعلا ءاسضمإا متي نأا رظتنملا
هذهو هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب
رحب ةرغ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

رمألا قلع˘ت˘يو ،عو˘ب˘سسألا اذ˘ه
تآاسشنملا ةنا˘ي˘سص تا˘طا˘سشن˘ب
ي˘˘ف تا˘˘˘بر˘˘˘سست˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
بي˘كر˘تو ،ع˘يزو˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو تاداد˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
حÓ˘˘˘˘˘سصإاو تا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سضم˘˘˘˘˘لا
يتلاو ،ةيئابر˘ه˘كلا با˘ط˘عألا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘كو˘˘˘ت˘˘˘سس
،نطولا عوبر ربع ةرغسصملا

ه˘˘نأا ،ةرازو˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا شصق˘ن˘ل˘ل ار˘ظ˘˘ن

لاجم يف ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ددع فيلكتب موقتسس ،رييسستلا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘ياز˘˘ت˘˘˘م
ةينقتلا تÓخدتلاب ةرغسصملا
نا˘˘م˘˘سض ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
،ةيمومع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ة˘مو˘م˘يد
احسشرم ددعلا اذه لعجي امم
ةرازو تدكأا امك ،عافترÓل
لاجم يف هنأا ،ةيئاملا دراوملا
بق˘تر˘˘ي ،تاداد˘˘ع˘˘لا بي˘˘كر˘˘ت
دادع فلأا004 غولب عاطقلا
،0202 ةياهن لبق ةمدخلا ديق
غ˘ل˘ب˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘مو
لÓ˘خ داد˘ع نو˘ي˘ل˘م بي˘˘كر˘˘ت

راطإلا اذه يفو ،1202 ماعلا
ىرخألا تاسسسسؤوملا تمزتلا
يف جامدنلاب ةياسصولا تحت
ه˘ل نو˘كي˘سس يذ˘لا عور˘سشم˘لا
تاسسسسؤوملا ىلع يباجيإا رثأا
ة˘مد˘خ˘لا ى˘ل˘˘عو ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا
.ءاملل ةيمومعلا

اهنايب يف ةرازولا تراسشأاو
نم لكب قلعتي رمألا نأا ىلإا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا

دودسسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو
ناو˘˘يد˘˘˘لاو تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
فر˘سصو ي˘ق˘˘سسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هذ˘˘˘ه نأا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ها˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اهنأاسش نم ةديدجلا ةبراقملا
تابق˘ع˘لا زوا˘ج˘ت˘ب ح˘م˘سست نأا
تابوعسصلا يدافتو ،ةيرادإلا
ام˘م ،ة˘ي˘ت˘سسجو˘ل˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةنورملا نم ديزم˘ب ح˘م˘سسي˘سس
،تÓ˘خد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘سسلاو
ا˘سسو˘˘سسح˘˘م ا˘˘م˘˘عد ل˘˘كسشيو
ةيمومعلا ة˘مد˘خ˘لا ير˘ي˘سسم˘ل
.ءاملل

ثدحلا4 9282ددعلا ^2441 مرحم11ـل قفاوملا0202 توأا03دحألا

watan@essalamonline.com

ةرغسصملا تاسسسسؤوملاو ةيئاملا دراوملا يترازو نيب قافتا راطإا يف

هايملل ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحتل ةرغسصم ةسسسسؤوم003 نم ديزأا كارسشإا

ز.لامج

زيزعتل ،ةرغسصم ةسسسسؤوم003 نم ديزأل عيرسس كارسشإا ىلا ىعسسي عاطقلا نأا ،ةيئاملا دراوملا ةرازو تدكأا
.ءاملل ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحت لاجم يف عاطقلا تادوهجم

:ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

مهتداعإا تمت يرئازج فلأا03 نم ديزأا
طرافلا شسرام ذنم نطولا شضرأا ىلإا

روتسسدلا عورسشم ىلع ءاتفتسسلاب صصاخ يحسص لوكوتورب

لك شسلجي نأا ةيبÎلا ةرازو عم انقفتا :Êاكرب
لبقŸا لوخدلا ‘ دحاو ةلواط ىلع ذيملت

Úنطاوملل ةماعلا ة◊اسصلا قيق–و ءابولا فورظل ةاعارم

اهتقو لبق ةاكزلا جارخإا زيŒ ةيرازولا ىوتفلا ةن÷

نيدلبلا Úب ةررقŸا ءلجإلا ةيلمع نمسض

تارايسسلاب شسنوت ¤إا Úيرئاز÷ا لوخد طورسش هذه

ة˘يرازو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ّل˘˘لا تد˘˘كأا
جار˘خإا زاو˘ج ى˘ل˘ع ،ىو˘ت˘ف˘˘ل˘˘ل
،«لوحلا يأا» اهتقو لبق ةاكزلا

ءابو˘لا فور˘ظ˘ل ةا˘عار˘م كلذو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘لا˘سصلا ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو
ا˘˘سصو˘˘سصخ ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
تاذ يف ة˘ي˘عاد ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
لاو˘˘مألا با˘˘ح˘˘سصأا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةد˘˘عا˘˘سسم ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
.ةزوعملا تائفلا

نايب يف ةنجللا تحسضوأاو
،«مÓسسلا» هيل˘ع تع˘ل˘طا ،ا˘ه˘ل
ا˘ه˘نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م نأا ،شسمأا
زاو˘˘ج شصو˘˘سصخ˘˘˘ب ع˘˘˘با˘˘˘سسلا
اذإا ةا˘˘كز˘˘لا جار˘˘خا ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت

ي˘˘سضت˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘جا˘˘˘ح تسضر˘˘˘ع
نأا ى˘لإا ةر˘ي˘˘سشم ،َل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ءا˘˘بو تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا

دو˘ه˘ج˘˘لا ل˘˘ك م˘˘غر ا˘˘نورو˘˘ك
،ةلوذبملا ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

تاعمتجملا ةاناعم رارمتسساو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا هرا˘˘˘˘˘ثآا ن˘˘˘˘˘م
ديزملا يعدتسسي ،ةيعامتجلاو
ن˘ما˘سضت˘لا م˘ي˘ق˘ل ل˘ث˘م˘ت˘لا ن˘م

ليسصألا نواع˘ت˘لاو ل˘فا˘كت˘لاو
يتلاو ،يرئازجلا عمتجملا يف
ةأاطو نم فيفختلا اهنأاسش نم
شسانلا تباسصأا يتلا تاململا
،م˘˘ه˘˘سشا˘˘ع˘˘مو م˘˘ه˘˘˘قازرأا ي˘˘˘ف
،عاسضوألا هذهل اهعم Óعافتو
جارخإا ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل تزا˘جأا
يأا» ،اهدعوم لولح لبق ةاكزلا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل كلذو ،«لو˘˘˘ح˘˘˘لا
ىل˘ع دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘ف
ي˘ف م˘ه˘ت˘نا˘عإاو م˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا زوا˘˘ج˘˘ت
ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ا˘˘ه˘˘تزر˘˘˘فأا

˘ما˘يألا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخو
جارخإا ىلع ريثكلا دوعت ثيح
نأا ىلإا ةنجللا ،تهبنو ،مهتاكز
،مهتاكز اومّدق نيذلا َنيuكزملا

،لوحلا نارود لبق اهوجرخأاو
يف ةرداسصلا ىوتفلا ىلع ءانب
ة˘ع˘جار˘˘م˘˘ب ،ع˘˘با˘˘سسلا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
دعوم نيحي امد˘ن˘ع م˘ه˘َبا˘سصن

لا˘ح ي˘فو ،ي˘ل˘سصألا م˘ه˘لو˘˘ح
ديزي لام نم مهدنع ام اودجو

هنم اوجرخأا يذلا غلبملا نع
م˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
با˘˘سسح˘˘ب ادد˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘جار˘˘خإا
ةديدجلا ةم˘ي˘ق˘لا ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا

.ةميدقلاو
بوجوب ،ةئيهلا تركذ امك

ةا˘˘كز جار˘˘خإا ى˘˘لإا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ةا˘كزو ،ة˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لا
ق˘˘˘˘فو ،را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو عورز˘˘˘˘لا
اسصرح ،اهتاي˘ف˘ي˘كو ا˘ه˘طور˘سش
،ةيواكزلا لاومألا ةدايز ىلع
ة˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تعدو اذه ،هتيمنتو عمتجملا
لاو˘˘مألا با˘˘ح˘˘سصأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
نأاو تار˘˘ي˘˘خ˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ل
نو˘ع˘لا د˘ي د˘م ي˘ف اور˘م˘˘ت˘˘سسي

،ن˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ناو˘˘˘خإل
لمسشتل مهتاقد˘سص او˘ع˘سسو˘يو
مدخت يتلا تلاجملا فلتخم
اهعفن دوعيو ،ةماعلا حلاسصملا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا ر˘ئا˘سس ى˘ل˘˘ع
.ةزوعملا تائفلا اميسسل

ط.ةراسس

ةيسسنوتلا ةرافسسلا تفسشك
ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةسصاخلا تارايسسلاب لوخدلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘˘م˘˘سض شسنو˘˘ت ى˘˘لإا
.نيدلبلا نيب ةررقملا ءÓجإلا

ةرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘سسلا تح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
نايب يف رئازجلا يف ةيسسنوتلا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘ع ،شسمأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ةسصاخلا تارايسسلاب لوخدلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘˘م˘˘سض شسنو˘˘ت ى˘˘لا
توأا13 موي ةررقملا ءÓجإلا

نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘طر˘˘ت˘˘سشم ،0202

ءا˘˘˘ق˘˘˘بإا ا˘˘˘ه˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ت
ربعملاب ةسصاخ˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا
يسسنوتلا بارت˘لا˘ب يدود˘ح˘لا
رجحلا ةرتف ءاهتنا نيح ىلإا
،لز˘ن˘لا˘ب يرا˘ب˘جإلا ي˘ح˘سصلا
لقن نأا نايبلا ددسش لباقملاب
ر˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
قدا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
.تÓفاحلا ةطسساوب

ةرا˘˘ف˘˘سسلا تعد ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل
نيينعم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك
توأا13 مويل ءÓجإلا ةيلمعب

ربعملاب راه˘ظ˘ت˘سسلا0202
لسصوب لوبطلا مأا يدودحلا
-HCUOV) لزنلا˘ب ز˘ج˘ح˘لا

RE) ر˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل شصسصخ˘˘م˘˘لا
ة˘فا˘سضإا ،يرا˘ب˘جإلا ي˘ح˘سصلا
شسوريفب شصاخلا ليلحتلا ىلإا

91DIVOC،هنأا ةحسضو˘م
ىلع لوسصحلا رذعت ةلاح يف
رج˘ح˘لا نإا˘فRCP لي˘ل˘ح˘ت
ةدمل ابوجو نوكيسس يحسصلا

.مايأا01
ز.لامج

طوط˘خ˘لا ة˘كر˘سش تن˘ل˘عأا
ميظنت نع ،ةيرئازجلا ةيوجلا

ا˘مورو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘حر
ن˘ي˘ي˘لا˘ط˘يلا ا˘يا˘˘عر˘˘لا ءÓ˘˘جإل
اسضيأاو ،رئازجلا يف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.رئازجلاب نيقلاعلا ايلاطيا

ةيرئازجلا ةيوجلا تحسضوأاو
اهعقوم ىلع هترسشن نايب يف
لسصاوتلا ةكبسش يف يمسسرلا
نأا ،«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
رئازجلا نيب ة˘ج˘مر˘ب˘م ة˘ل˘حر˘لا

قفاوملا نينثإلا دغ موي امورو
يف تعدو ،0202 توأا13ـل
نييلاطيإلا اياعرلا قايسسلا اذه
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘بوروألاو
طور˘سش م˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
ةلحرلا هذهب نيينعملاو رفسسلا
ةيراجتلا اهتلاكو نم برقتلا
تناكو اذه ،مهتازوجح ديكأاتل
دق ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
قا˘˘ي˘˘سسلا شسف˘˘ن ي˘˘ف تج˘˘مر˘˘ب
شسيراب نيب نيت˘يو˘ج ن˘ي˘ت˘ل˘حر
تب˘سسلاو ة˘ع˘م˘ج˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ا˘يا˘عر˘لا ءÓ˘جإل ن˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا ترا˘˘˘سشأاو ،ا˘˘˘بوروأا
دد˘˘˘ع نأا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مهتداعإا تمت نيذلا نييرئازجلا
قÓطنا ذنم نطولا شضرأا ىلإا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ءÓ˘˘جإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةحئاج رثإا جراخلا يف نيقلاعلا

ةياغ ىلإاو شسرام ذنم انوروك
نوثÓث غلب ،يسضاملا ءاعبرألا
نينامثو ةتسسو ةئامثÓثو فلأا

ع˘برأا ر˘ب˘˘ع (683.03) اير˘ئاز˘ج
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف تر˘˘˘خ˘˘˘سس ،ل˘˘˘˘حار˘˘˘˘م

ة˘فا˘ك ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا

ن˘˘سسحأا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
غلب» :نايبلا يف ءاجو ،فورظلا

تمت نيذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا دد˘ع
ذنم نطولا شضرأا ىلإا مهتداعإا
ي˘ف ءÓ˘جإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘˘ط˘˘نا
ةياغ ىلإا0202 شسرام رهسش
نوثÓث ،0202 توأا62 موي
نينامثو ةتسسو ةئامثÓثو فلأا

ع˘برأا ر˘ب˘˘ع (683.03) اير˘ئاز˘ج
تاطلسسلا اهيف ترخسس لحارم
تاي˘نا˘كمإلا ة˘فا˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ةيلمعلا هذه ذيفنتل ةمزÓلا
.«فورظلا نسسحأا

راطإا يف ،هنأا نايبلا فاسضأاو
ءÓ˘جإل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،91‐ديفوك ةحئاج رثإا جراخلا
0202 توأا62 موي تقلطنا
نم ةريخألاو ةعبارلا ةلحرملا

ل˘سصو ثي˘ح ،ءÓ˘جإلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
انطاوم215 نطولا شضرأا ىلإا

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘مدا˘ق ا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
نم ىلوألا ن˘ي˘ت˘يو˘ج ن˘ي˘ت˘ل˘حر
نم مت (اسسنرف) شسيراب راطم
اسصخسش913 ءÓ˘جإا ا˘ه˘لÓ˘˘خ
راد˘˘˘لا را˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأاو
ىلع ناك (برغ˘م˘لا) ءا˘سضي˘ب˘لا

ىلإا اريسشم ،انطاوم391 اهنتم
نم ةع˘بار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب

ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ءÓ˘˘جإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
82 ي˘مو˘ي ن˘ي˘ت˘يو˘ج ن˘ي˘ت˘ل˘حر
راط˘م ن˘م0202 توأا92و
.اسسنرفب شسيراب

ر.نوراه

طاقب دـمحم روتكدلا نلعأا
ةيملعلا ةنجل˘لا و˘سضع ،ي˘نا˘كر˘ب
،انوروك شسوريف روطت ةعباتمل
تا˘ي˘سصو˘˘ت م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق ه˘˘نأا

ةمراسص ةيحسص تلوكوتوربو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.يسسردملا لو˘خد˘لا شصو˘سصخ˘ب
ي˘ف ،ي˘نا˘˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب ح˘˘سضوأاو
نويزفلتلا ع˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
م˘ه˘ل نا˘ك ه˘نأا ،شسمأا ،ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ي˘˘ترازو ع˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل
ريسضحت متو ،يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تلو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب
ة˘سصا˘خ ة˘˘مرا˘˘سص تا˘˘ي˘˘سصو˘˘تو
دد˘عو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نأا ،افيسضم ،ماسسقألا يف ةبلطلا

متي ما˘سسقألا ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا دد˘ع
تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا بسسح هد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ثيح ن˘م ،د˘ها˘ع˘م˘لاو شسراد˘م˘لا
ملعلا عم ،تلواطلا نيب دعابتلا
ةلواط يف شسلجيسس ذيملت لك نأا
هنأا ى˘لإا ي˘نا˘كر˘ب را˘سشأاو ،هد˘حو˘ل
ميسسقت ىلإا ءوجللا نكمملا نم
تارتفلا ىلع ةسساردلل ذيمÓتلا
رود وهو ،ةيئاسسملاو ةيحابسصلا
نيذلا نيسشتفملاو تاي˘م˘يدا˘كألا
يف ةمزÓلا ريبادتلا نوذختيسس
ذاختا متيسس هنأا ادكؤوم ،رمألا اذه
ةبوتكم ةمرا˘سص تلو˘كو˘تور˘ب
يناحت˘مل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ة˘لو˘ب˘ق˘مو
ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
،ىرخأا ةه˘ج ن˘مو ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لاو
طا˘˘ق˘˘ب رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
يف يحسصلا عسضولا نأا ،يناكرب

اريخ ارسشبت˘سسم ،ر˘ق˘ت˘سسم دÓ˘ب˘لا
فخ طغسضلا نوك ،مداق وه امب

ى˘ت˘حو تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تلا˘˘ح˘˘لاو تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا تلا˘˘˘ح
نأا افيسضم ،ةطسسوت˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
،رمألا ةروطخ اوكردأا نينطاوملا

ةيبلغأا مازتلا ظحÓن ا˘ن˘ح˘ب˘سصأاو
يقاولا عانقلا ءادتراب نينطاوملا

،ىر˘˘ب˘˘كلا ند˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب را˘˘سشأاو
تا˘يلو˘لا ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘لا شضر˘˘ف
ارؤو˘ب فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
عجري و˘هو ،شسور˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م
اهيلع يتلاو ةيلحملا تاطلسسلل
يف ةيئابولا تاقيقحت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

.اهطيحم
ف˘سشك ،ر˘يا˘غ˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب
شسوريف روطت ةعباتمل ةي˘م˘ل˘ع˘لا

اي˘لا˘ح داد˘عإلا م˘ت˘ي ه˘نأا ،ا˘نورو˘ك
مويب شصاخ يحسص لوكوتوربل
عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ركفن ن˘ح˘ن :» :Ó˘ئا˘ق ،رو˘ت˘سسد˘لا

يحسصلا لوكوتوربلا يف ايلاح
،رو˘ت˘سسد˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘سسا˘ب شصا˘خ˘˘لا

ربمفون1 موي نوكيسس يذلاو
بجي نكلو تقولا انمهاد ،مداقلا
اربتعم ،«هل نيدعتسسم نوكن نأا
دÓبلا يف ةيئابولا ةيعسضولا نأا

رمألا اذه نأا ىلإا راسشأاو ،ةرقتسسم
˘˘ماز˘˘ت˘˘للا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي ن˘˘˘ل
.ةيئاقولا تاءارجإلاب

ـه.داوج

ةرربملا تابايغلا صصخت
«ةرهاقلا ةوقلا» يعاودب

شصيخارت7 حنم
ةعطاقمل ةبلطلل
تاناحتم’ا وأا ةسساردلا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تفسشك
7 نع يملعلا ثحبلاو
تابايغلا تلاحل صصيخارت
يعاودب ةبلطلل ةرربملا
متي يتلاو ،ةرهاقلا ةوقلا

اهباحسصأل صصيخارت حنم
ربع ةسساردلا ةعطاقمب
وأا ةميلعتلا تاسسسسؤوملا

ةسصاخلا تاناحتملا ةعطاقم
.مهب
اذه نأا ،ةرازولا تحسضوأاو
صضرملا تلاحب قلعتي رارقلا

لبق نم ةدكؤوملا ءافسشتسسلاو
ةسصتخملا ةيحسصلا تائيهلا
وأا ماعلا عاطقلا ءابطأا»
وأا ينعملا ريخسست ،«صصاخلا
تاطلسسلا لبق نم هءاعدتسسا
وأا لوسصألا ةافو ،ةيمومعلا
«جوزلا» ءابرقألا وأا عورفلا

جاوز» ةحومسسم مايأا ةثلث
،ةحومسسم مايأا ةثلث ينعملا

ةمومألا وأا ةوبألا ةلطع
اهب حومسسم مايأا ةثلث
ةينوناقلا بألل ةبسسنلاب
يحسصلا رجحلا ،ملل ةبسسنلاب
ثودح ،91 ديفوك ببسسب
ةسسسسؤومب قاحتللل رربم عنام
بابسسأا ةدعل يلاعلا ميلعتلا

لئاسسو طاسشن قيلعت ةسصاخ
.دودحلا قلغو لقنلا

ميلعتلا ةرازو تفاسضأاو
حنمت نأا نكمي هنا ،يلاعلا
ةيميداكألا ةلطعلا
نم بلطب ةيئانثتسسلا
ةيسصخسش يعاودل ينعملا
لئاسسولا صصقن ،«يسسفن بعت»
ميلعتلا ةعباتمب ةليفكلا
ىدل بلطلا عاديإا يغبني»
ىسصقأا دحك اعوبسسأا ةرادإلا

،تاناحتملا ةيادب لبق
داوملاب بلاطلا ظفتحيو
ةنسسلا للخ ةبسستكملا
.9102/0202 ةيعماجلا

ز.لامج



نأا ،ة˘ي˘ن˘˘مأا ردا˘˘سصم تدا˘˘فأا
لو˘˘˘ح ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا
اهتجلاعم تمت يتلا اياسضقلا

بير˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ءاسسن طروت دكؤوت تاردخملا

لكسشب رامعألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
ير˘˘˘ج˘˘˘˘تو ،د˘˘˘˘ياز˘˘˘˘ت˘˘˘˘م تفل
ىوتسسم ىلع ةينمأا تاقيقحت
نم ةينمألا كÓسسألا فلتخم
هذه˘ب عا˘ق˘يإÓ˘ل كردو ة˘طر˘سش
فلتخمب ةطسشانلا تاكبسشلا

.نطولا تايلو
تن˘˘كم˘˘ت ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘فو

،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم
ةباسصع كيكفت نم شسمأا لوأا

را˘˘˘ج˘˘˘تلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
زجحو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب
،ا˘ًسسو˘ل˘ه˘م ا˘˘ًسصر˘˘ق9524
ركذو .ةسصاخ ةبيبط ا˘ه˘ت˘ل˘ط˘ب
ا˘ه˘ّنأا ،ا˘ه˘تاذ ح˘لا˘سصم˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب
دوجوب دي˘ف˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م تق˘ل˘ت
يديسس ةنيدم يف نيسصخسش
ةفسصو ىلع نازوحي ،دسشار
ءا˘ن˘ت˘˘قل «ة˘˘يرو˘˘سص» ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ن˘˘˘م ة˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘م شصار˘˘˘˘قأا

طا˘ب˘سض ل˘خد˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘لد˘ي˘سص
دادعإا دعب ةيئاسضقلا ةطرسشلا

اهرثإا ىل˘ع ّم˘تو ،ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ
.نيينعملا نيسصخسشلا فيقوت
ةيلوألا تاقي˘ق˘ح˘ت˘لا تسضفأاو
ةسصاخلا ةبيبطلا فيقوت ىلإا
ة˘˘ف˘˘سصو˘˘لا ترد˘˘˘سصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م بل˘ع6 ءانتقل ة˘ي˘ب˘ط˘لا
رثؤوم وهو «نيلاباقيرب» ءاود
ةراسشإلا تمت ا˘م˘ل˘ث˘م ،ي˘ل˘ق˘ع
ليكو اهرثإا ىلع رمأاو .هيلإا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
،يئاسضق قيقحت حتفب ةزابيت
لزا˘˘ن˘˘م ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب ر˘˘مأا ع˘˘˘م
ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ن˘يأا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
رمألا قلعت˘يو .تا˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا

ةفسصو32 ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا˘˘ب
ءاسضمإا لمحت ةيروسص ةيبط
عم ،ةروكذملا ةبيبطلا متخو
اًسسولهم اًسصر˘ق9524 زج˘ح
081و ةيلقعلا تارثؤوملا نم
شسولهم لئاسس نم اًرت˘م˘ي˘ل˘ي˘م
كنزلا عون نم اًسصرق0792و
6 بنا˘ج ى˘لإا ،(دو˘ق˘˘ف˘˘م ءاود)
مجحلا ةريبك ءاسضيب ةحلسسأا

ءاود˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘كو
.ة˘ع˘با˘طو ر˘ي˘˘نا˘˘كسس زا˘˘ه˘˘جو
ة˘ع˘با˘ت˘م ىر˘ج ،ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘عو
ن˘يو˘كت» م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا»و «ة˘ب˘˘كر˘˘م
دسصق ةيروسص ةيبط تافسصو
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘يودأا ءا˘ن˘ت˘˘قا
«اهب ةرجاتملا شضرغل ةيلقعلا

روزملا لام˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت»و
«ة˘˘˘˘˘يرادإا تارر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا»و
«ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘˘لا شصار˘˘˘قألا˘˘˘ب
،«ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘سسأا ةزا˘˘ي˘˘ح»و
نيطروتملا ميدقت متي نأا ىلع
ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن ما˘˘مأا

عبار طروتم ىقبي اميف اقحل
.رارف ةلاح يف

تنكم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو

نمأÓل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق
ن˘˘مأا˘˘ب شسدا˘˘سسلا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا

فيقو˘ت ن˘م م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو
مهن˘ي˘ب ن˘م شصا˘خ˘سشأا ة˘سسم˘خ
نم رمعلا نم نوغلبي ،ةأارما

نوميقي ة˘ن˘سس83 ى˘˘لإا42
ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم˘˘ب
،رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح
ةزا˘ي˘حو ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لا شضر˘˘غ˘˘ل
فن˘سصلا ن˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا
،يعرسش رربم نودب شسداسسلا

نم ةربت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ع˘م
ةردقملا ةسسولهملا شصارقألا
اسسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق271 ـ˘˘˘˘˘ب
ن˘ي˘كا˘كسس ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘سسأاو
50 ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب رو˘طا˘سسو
عيطقت يف لمعتسست تاسصقم
ةسسولهملا شصارقألا ةئزجتو
ةيسضقلا  .عيبلل اهسضرع لبق
ر˘سصا˘ن˘ع ع˘سضو بق˘ع تءا˘˘ج
ةبقارملل زجاح ةحلسصملا تاذ
يح ىوتسسم ىلع ششيتفتلاو
نيأا ،مناغ˘ت˘سسم ن˘كسسم002
ةر˘جأا ةرا˘ي˘سس م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل
ةثÓث اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘هو˘ب˘سشم
دنعو ،اهقئا˘سس ة˘ق˘فر˘ب با˘كر
طبسض ششيتفتلا ةيلمعب مايقلا

اسصرق25 ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب
ىلع ةعطقم تنا˘ك ا˘سسو˘ل˘ه˘م
تاوق ترسشا˘ب ه˘ي˘ل˘عو ،ءاز˘جأا
ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
مهنومم ىلع فرعتلا شضرغل
،ةأارما اهنأا حسضتيل يسسيئرلا

ششيتفتو اهتيوه ديدحت دعبو
ةفرغب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ،ا˘ه˘ن˘كسسم
اسصرق021 ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘مو˘˘ن
تاسصقم50و ا˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ةئزجتو عيطقت يف لمعتسست
ىلع روثعلا مت امك ،شصارقألا
زجنأا .ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا

د˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘˘م
هبجومب او˘مد˘ق ،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ىدل ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

د˘ع˘بو م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘م˘˘كح˘˘م
يرو˘˘ف˘˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا
.تقؤوملا شسبحلا اوعدوأا

watan@essalamonline.com
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مارجإلل ءاسسنلا فاÎحاب ةقلعتŸا اياسضقلا ددع ‘ اديازتم اعافترا فسشكت ةينمألا تاقيقحتلا

ششرع ىلع نعبÎيو «تانوراب» ¤إا نلوحتي تاوانسسح
Œا ةراــــıرــــــئاز÷ا ‘ تاردــــــ

نيدلارون.ب /ط.ةراسس

تقو ‘ ،تفل لكسشب ةÒخألا تاونسسلا ‘ تاردıاب راŒلا اياسضق ‘ تامهتŸا تاديسسلاو تايتفلا ددع عفترا
.جيوÎلاو بيرهتلا ‘ ةيسسيئر اراودأا مويلا تتاب ،ةدعاسسم اراودأا تاردıا اياسضق ‘نهراودأا تناك

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ى˘ق˘لأا
ة˘ير˘يد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘˘لاو
شضبقلا ،يقاوبلا مأا ةيلول نمألا

حوار˘ت˘ت شصا˘خ˘سشأا ة˘ع˘برأا ى˘ل˘ع
،ةنسس13و22 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا

ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع اوناك
نم ةربتعم ةيمك جيورت ددسصب
لبقتسسملا يحب جلاعملا فيكلا
ن˘ي˘˘ع ة˘˘ت˘˘كار˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
ردا˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو.ءاسضيبلا

تما˘˘ق ،«مÓ˘˘سسلا»ـل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
دنعو مهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ب
مت ةبكر˘م˘ل˘ل ق˘ي˘قد˘لا ششي˘ت˘ف˘ت˘لا
ةفل˘غ˘م مزر40 ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ىلع يوتحتو ةيحارج تازافقب
تاردخم˘لا ن˘م ة˘ح˘ي˘ف˘سص82
دايتقا متيل ،غلك267.2 نزوب
نيأا نمألا رق˘م ى˘لإا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ىلع ةيئازج تافلم مهل تررح
عيبو نيزختو لقن ةمهت شساسسأا
كلذ عم ةازاوم˘لا˘ب ،تارد˘خ˘م˘لا
نيع ةرئاد نما رسصانع تطبحأا

نم ةيمك جيورت ةلواحم ةسشرك
لوسصو دعب كلذو ،تاردخملا

دوجو اهدافم ةدكؤوم تامولعم
ىل˘ع لو˘ج˘ت˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس
ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
نابسش ةثÓث اهنتم ىلعو ةنيدملا
53و13 نيب مهرامعأا حوارتت
ج˘˘يور˘˘تو ع˘˘ي˘˘˘ب دد˘˘˘سصب ة˘˘˘ن˘˘˘سس
م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘˘ل ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

في˘كلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك م˘ه˘تزو˘ح˘بو
غ2.582ـب ترد˘˘ق ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

6 ل˘كسش ى˘˘ل˘˘ع ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك
ي˘ف˘ل˘خ˘لا قود˘ن˘سصلا˘ب ح˘ئا˘ف˘سص
رقم ىلإا مهليوحت متيل ةبكرملل

م˘ه˘ل ترر˘ح ن˘يأا ،ةر˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘ما
اهبجومب اومدق ةي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م
ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا

يف تبلل ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م
تنكمت امك.اهب نيعباتملا مهتلا

ةينث ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع
نم تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘يلو˘ب د˘ح˘لا

نم ر˘م˘خ ةرورا˘ق0023 زج˘ح
،ما˘ج˘˘حألاو عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةرايسس نتم ىلع ةلمحم تناك
طروتملا شصخسشلا اهدوقي ناك
ردا˘˘˘سصم بسسح.ةي˘سضق˘لا ي˘ف
ةي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ،«مÓ˘سسلا»ـل ة˘ي˘ن˘مأا

ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘كلا هذ˘˘˘˘ه ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
تءاج ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

تابكرملل ةباقر ةيلمع رثإا ىلع
ةطرسشلا رسصانع اهب موقت تناك
ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع
دحلا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب زا˘ت˘ج˘ي يذ˘لا

ةينمألا ةيل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘سسأا ثي˘ح
ةطقن ىوتسسم ىلع تمت يتلا

نم ةيمك زجح نع ةينمأا ةبقارم
ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

تناك ماجحألاو عاونألا فلتخم
تانيرسشعلا يف شصخسش ةزوحب
ةأاب˘خ˘م تنا˘ك ي˘ت˘لاو هر˘م˘ع ن˘م
دع˘بو ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ب˘كر˘م ل˘خاد
طروتملا عم ين˘مألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ربتعي هنأا نيبت ةيسضقلا هذه يف
يت˘سسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب ي˘لو˘م˘م د˘حأا

هذ˘ه˘ب ةروا˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
اهعيبو ةيلوح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

ميدقت مت دقو ةسصخر نود نم
ةيروهمجلا ليكو ما˘مأا م˘ه˘ت˘م˘لا
.دحلا ةينث ةمكحم ىدل

ز.دمحأا /ع.رامع

اه˘تو˘ق ة˘ي˘سضرا ةز˘ه تع˘قو
ر˘ت˘سشير شسا˘ي˘ق˘م ى˘ل˘˘ع2.4
ملك3 دعب ىلع شسمأا حابسص
شسÓيغ يديسس قرسش لامسش
ز˘كر˘م دا˘فأاو.ةزابي˘ت ة˘يلو˘ب
كل˘˘ف˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ف ثح˘˘˘ب˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ف˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
تعقو ةزهلا نأا ،ءايزيفويجلاو
ة˘˘عا˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ق˘˘˘ئا˘˘˘قد ر˘˘˘سشعو ة˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلا
نمو.يل˘ح˘م˘لا تي˘قو˘ت˘لا˘ب

ح˘˘لا˘˘سصم تدا˘˘فأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ة˘يلو˘ل ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا شسمأا ،ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
وأا ةيرسشب رئاسسخ يأا ليجسست
تلجسس يتلا ةزهلا دعب ،ةيدام
ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘˘ف ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
ىلع ةجرد2.4 ةدسشب01:6
قر˘سش لا˘م˘سش ر˘˘ت˘˘سشير م˘˘ل˘˘سس
ةرئاد شسÓي˘غ يد˘ي˘سس ة˘ن˘يد˘م
.لاسشرسش

ط.ةراسس

ةيداسصتقلا ةقرفلا رسصانع ماق
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘˘لاو
ةيلو ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
شصاخسشأا01 ميدق˘ت˘ب ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
95و34 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘˘سس ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
،ح˘˘سضاو˘˘لا لا˘˘م˘˘هإلا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
كÓمأا ىلع ءÓيتسسلاو ءادتعلا

د˘ي˘ي˘سشت ،ة˘لود˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘يرا˘ق˘˘ع
ة˘ف˘لا˘خ˘مو شصخر نود˘ب تا˘يا˘ن˘˘ب
.ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ما˘كحألاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

دورو ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘˘قو
ةئيه شسيئر مايق اهدافم تامولعم
تايد˘ل˘ب ىد˘حإا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘يرادإا
كÓمأا يف فرسصتلاب ةرقم ةرئاد
ريغ ةقيرطب ةلودلل ةعبات ةيراقع
رييغت وأا اهمده لÓخ نم ةينوناق
رار˘˘ق˘˘ل ا˘˘فÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م شضع˘˘˘ب˘˘˘لا
نود ي˘˘ل˘˘˘سصألا ا˘˘˘ه˘˘˘سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت

عم ،ةسصتخملا حلاسصملا ةراسشتسسا
كلم ةيسضرأا عطق ىلع ءÓيتسسلا
يف اهت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سستو ة˘لود˘ل˘ل
شضعب لبق نم ينوناق ريغ راطإا
حلاسصملا تاذ موقتل ،نينطاوملا
قيسسنتلاب ةيسضقلا يف قيقحت حتفب
طروت تبث نيأا ةيلحملا ةباينلا عم
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘لا شضع˘˘ب
د˘ع˘بو ،ىر˘خأا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘هو ة˘˘يرادإلا
مت قي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا
مامأا مهيف هبتسشم˘لا ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت
ةمكحم ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
يسضاق ىلع مهلاحأا يذلا ،ةليسسملا
نيأا ةمكحملا شسفن ىدل قيقحتلا
ريبادت تحت مهنم (60) عسضوب رمأا
(30) ةدافتسساو ةيئاسضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

مت اميف ،رسشابم ءاعدتسسا نم مهنم
.رسشاعلا هيف هبتسشملا ليبسس ءÓخإا

ع .دلاخ
تليسسمسسيت يف دحلا ةينثب ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0023 زجح

تاباسصع ديدح نم ديب برسضي نمأ’ا
يقاوبلا مأا يف تاردخملا جيورت

ةيرسشب وأا ةيدام رئاسسخ ليجسست مدع

ةزابيت ةي’و برسضت2.4 اهتوق ةيسضرأا ةزه

ةفيظولا للغتسسا ءوسس ةمهتب ةلادعلا مامأا صصاخسشأا01 ميدقت

نيبختنمب «حيطُت» راقعلا تاقفسص
ةليسسملا يف نيلوؤوسسمو

جلاعملا فيكلا نم غلك2.1 نم رثكأا زجح

ةنتابب ةلامزلا يحب مسسÓط طبسضو ذوعسشم ىلع شضبقلا

رسصق ةعبسس مهنيب نم
لماح ةأارماو

«اقارح»83 لوسصو
اينابسسإ’ ايرئازج

ذاقنإلا قرف نم رداسصم تفسشك
قيسسنت زكرمو يرحبلا
ةموكحل عباتلا نمألاو ئراوطلا

لحاوسسلا رفخ تاوق نأا ،ايرانك
ةئم نم رثكأا تذقنأا ةينابسسإلا
لود نم نوردحني صصخسش
ىلع ،ءارحسصلا بونج ايقيرفإا

صسمأا لوأا براوق ةينامث نتم
.ايرانك نارغ بونج
بيلسصلا نم رداسصم قفو
اهنع تلقن ينابسسإلا رمحألا

،ربخلا «صسيرب ابوروأا» ةلاكو
ىلع براوق ةثلث تلسصو هنأا

نم ،ايرئازج ارجاهم83 اهنتم
ةأارماو رسصق ةعبسس مهنيب

لوأا ،تناكيلأا ءانيم ىلإا ،لماح
ةلابق تدهوسش نأا دعب ،صسمأا
بلاكو مرودينيب لحاوسس
ةريزجبو ،اجيفيروتو
ام زاجتحا مت ،اريتنيمروف
غلبإا دعب ارجاهم21 هعومجم
لوسصو نع ةطرسشلل نطاوم
،ةنيدملا ئطاسش ىلإا مهبراق
ىلإا مهدايتقاو مهلاقتعا متيل
.نيرجاهملا ءاويإا زكارم
ذاقنإلا قرف تسضرتعاو
برقلاب ةعمجلا ةليل يرحبلا

قيسضم يف ،لانيراماك اتنوب نم
ىلع لقُي ابراق ،قراط لبج

متيل ،صصاخسشأا ةرسشع هنتم
ءانيم ىلإا مههيجوتو مهذاقنإا

.ةفيرط
ز.دمحأا

ن˘˘˘مألا ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تق˘˘˘˘لأا
ة˘يلو ن˘مأا˘ب لوألا ير˘سضح˘˘لا
شصخسش ى˘ل˘ع شضب˘ق˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب
نهتمي ةنسس16 رمعلا نم غلبي
ةذو˘˘ع˘˘سشلاو ر˘˘ح˘˘سسلا لا˘˘˘م˘˘˘عأا

عئاقو دوعت.مسسÓطلا ةباتكو
ىو˘كسش ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،ة˘ي˘سضق˘˘لا
تاذل نينطاوملا دحأا اهب مدقت
د˘حأا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ر˘سصا˘ن˘ع˘˘لا
شسوقط ةسسراممب شصاخسشألا
هنكسسم مامأا ةذوعسشلاو رحسسلا
مت هيلعو ،ةنتاب ةلامزلا يحب
فيقوتو نا˘كم˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ةزايحب اسسبلتم ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ةسسرامم يف اهمدختسسي داوم
ةر˘ئاد  ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ه˘˘طا˘˘سشن

لكسش ىلع بوقث اهب ةيسسبج
ن˘م ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ،ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا د˘˘ه˘˘سش
بو˘ت˘كم ن˘˘ي˘˘ت˘˘قرو ،فو˘˘سصلا

‐ هللا ‐ ةلÓجلا ظفل امهيلع

هيلع هللا ىلسص يبنلا مسساو
م˘سسا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب م˘˘ل˘˘سسو
يفو.ىوكسشلا بحاسص بقلو
حلاسصم تنكمت ،رياغم قايسس
ي˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘ب ن˘˘˘مألا

فيقوت نم نيتقرفتم نيتيلمع
66.1 ز˘ج˘حو شصا˘خ˘سشأا ة˘ت˘سس
.ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك
اهذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف دار˘فأا

تامول˘ع˘م˘ل لÓ˘غ˘ت˘سسا تءا˘ج
ةيمار˘جإا ة˘كب˘سش دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت
تاردخملا جيورت يف طسشنت

ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا تسضفأا يتلاو ،شسيدسسيف
حوارتت شصا˘خ˘سشأا4 في˘قو˘ت
ةنسس03و02 نيب م˘هرا˘م˘عأا

ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع اوناك
70 ىل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ن˘يأا

جلاعم˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ح˘ئا˘ف˘سص

ةيلمعلا امأا.امارغ616 نزوب
ةلامزلا يحب تمت يتلا ةيناثلا
ةقرف ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘˘كم
ي˘ف تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا

نم تنكمف ةكر˘ت˘سشم ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت
ىلع اناك ةنسس43و13 رمعلا

ي˘ح˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘˘م
ج˘يور˘ت دد˘سصب ة˘ن˘تا˘ب ة˘لا˘مز˘لا
056 زجح مت نيأا تاردخملا

ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غ
00073 ـب ردقي يلام غلبمو
،جيورتلا تادئاع نم ربتعي جد
مت قيقح˘ت˘لا تاءار˘جإا ءا˘ه˘ت˘نا˘ب
د˘سض ي˘ئا˘سضق ءار˘˘جإا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
او˘ل˘ي˘حأا ة˘ت˘سسلا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

 أا.يئامهم
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يرازولا ىوتسسملا ىلع يبرعلا ةمقلا رمتؤومل نيطسسلف ةسسائر

رجف اهدعب لا ةيليللا ةكلحلا كلت امو
امه˘م ن˘كم˘ي لو ،قر˘سشم ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصو اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت رو˘˘ملا تغ˘˘ل˘˘˘ب
نا لا ،اهتسسارسش تدتسشا تارماؤوملاو
ق˘ف˘ن˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ءو˘سض كا˘ن˘˘ه نو˘˘كي
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا د˘˘ه˘˘سشت ثي˘˘˘ح م˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘م˘˘˘لا
تاريغتملا نم ةل˘سسل˘سس ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

لمعلا نم دب ل ،تاقاقحتسسلا كلذكو
ا˘هرا˘م˘ث˘ت˘سساو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘˘ي˘˘ق ح˘˘لا˘˘سصل
مويلا ةيخيرات ةسصرفل اهنإاو ،ةلقتسسملا

و˘ل˘سسوا تا˘ي˘قا˘ف˘تا ءا˘غ˘لا م˘˘ت نا د˘˘ع˘˘بو
ىلا لÓتحلا عم تاسضوافملا لوسصوو
مايق نع نÓعلا متي نا دودسسم قيرط
تارار˘ق˘ل ا˘ق˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
ىلإا نوبهاذ ن˘ح˘نو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا

ىوتسسم ىلع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ق˘لا ر˘م˘تؤو˘م
شسأار˘ت˘ت ن˘ي˘ط˘سسل˘فو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ءارزو
انقاروأا بيترت ديعن ناو ةيبرعلا ةمقلا

ىلع ءانبلاو ئداه˘لا راو˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ة˘مد˘ق˘م ي˘فو ،ة˘ب˘ئا˘سصلا ة˘يؤور˘لا شسسسأا
قيقحتو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا لح كلذ
تا˘سسسسؤو˘م ز˘يز˘˘ع˘˘تو لدا˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘سسلا
حاتفم كلذ يف نأل ،ةينيطسسلفلا ةلودلا
،ةيبرعلا انتقطنم يف رارقتسسلاو نمألا

ربع لإا ققحتي نل يموقلا نمألا نأاو
ةردا˘ب˘م˘لا مو˘ي˘لا ا˘ن˘يد˘لو ،را˘ي˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه
يبورولا فقوملاو ،مÓ˘سسل˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا
قوقحو ينيطسسل˘ف˘لا لا˘سضن˘ل˘ل م˘عاد˘لا
ي˘لود˘˘لا عا˘˘م˘˘جلا ا˘˘ن˘˘يد˘˘لو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
وسضعك ةينيطسسلفلا ةلودلاب فارتعلاو
ةفاسضإلاب ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا ي˘ف بقار˘م
ل˘˘ح˘˘ل د˘˘يؤو˘˘م ع˘˘م˘˘جا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا نا ي˘˘˘لا
ةيناملرب تافار˘ت˘عا كا˘ن˘هو ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا
ىلعو ،نيطسسلف ةلودب ىلاوتت ةيلود
ةلودل تارافسس حاتتفا مت ديعسصلا اذه
ناو م˘لا˘ع˘لا لود بل˘غا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف
ديدعلا يف وسضع تح˘ب˘سصا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف

ممأÓل ةعباتلا ةيلود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘م
ةداعا يلا ا˘ن˘ع˘فد˘ي كلذ ل˘ك ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
يف ةينيطسسلفلا ةيسضقلا قاروا بيترت
،يرسصنعلا لÓتحلا ةسسا˘ي˘سس ة˘ه˘جاو˘م
نسسح بلطتي عقاو مامأا اننأا ينعي امم
حلاسصلو يباجيإا وحن ىلع هلÓغتسسا
ةد˘˘حو ةو˘˘ق˘˘ب لدا˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘˘سسلا شضر˘˘˘ف
عور˘سشم بنا˘ج ى˘لإا ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا
نم عبارلا دودح ىلع نيطسسلف ةلود
ةيقرسشلا شسدق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘ع˘ب نار˘يز˘ح
ق˘فو ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘سضق˘ل لدا˘ع ل˘ح˘بو
مÓسسلا ةرداب˘مو491 يم˘مألا رار˘ق˘لا
فقاوملا يتأات اسضيأا انه نمو ،ةيبرعلا
ةدحو دكؤوتل ةينيطسسلفلا ةدايقلل ةتباثلا
خو˘˘سسرو ءا˘˘ف˘˘˘سصو ق˘˘˘م˘˘˘عو فد˘˘˘ه˘˘˘لا
ًلوأا ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

ءو˘سض ى˘ل˘ع ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لاو
رمتؤوم جرخي يكلو ةريخألا تاروطتلا
ءارزو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ق˘لا

ام هجاوت نأا عيطتسست ةدحوب ةيجراخلا
ةيسضقلا نم لينلل تارماؤوم نم كاحي
رملا ةسسايسس شضرف نمسض ةينيطسسلفلا
.ةيليئارسسلا عقاولا

ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘سسا˘ئر ءو˘˘سض ي˘˘فو ه˘˘نا
يوتسسم ىلع يبرعلا ة˘م˘ق˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘ل
اهدقع يونملا برعلا ةيجراخلا ءارزو
دعي0202 ربمت˘ب˘سس ن˘م ع˘سسا˘ت˘لا ي˘ف
ءانب ةداعا لجا نم ادج ةمهم ةوطخ
حيحسصت وحن قÓطنلاو ةقثلا رسصاوا
ةدا˘عإا ن˘م د˘˘ب Ó˘˘ف ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا را˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘سسلا ةردا˘ب˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘هلا

ةدحاو ةمزر اهقيبط˘ت ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
اهدونب زواجتو زفقلا وا اهتئزجت مدعو
ه˘تلوا˘ح˘م لÓ˘˘ت˘˘حلا شسرا˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘˘سص ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘عاد˘˘لا
مسضلا تاططخ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘ي˘كير˘ملا
لا˘سضن˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
بع˘˘سشلا قو˘˘ق˘˘حو ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

ه˘˘ت˘˘لود ما˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
شسد˘ق˘لاو ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا را˘˘ي˘˘خ˘˘لا نإا. ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ديسسجتو عيمجلا رايخ وه ينيطسسلفلا
م˘ها ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘˘حو˘˘لا

تارايخ˘لا ل˘كو ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘جو ة˘˘ح˘˘سضاو تح˘˘ب˘˘سصا
راوحلا ىوسس انمامأا ليبسس لو لاجملا
ةينطولا انتحاسس يف للخ لك ةجلاعمل
لÓتحلا رارمتسسل لاجم Óف ةيبرعلاو
ه˘تاءار˘جإاو ة˘ي˘ف˘سسع˘ت˘لا ه˘ت˘سسا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
يف ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع هناودعو
نم دب لو ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفسضلا

فور˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘˘سضو
ينطولا لمعلا زيزعت وحن قÓطنلاو
بع˘˘˘˘سشلا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لاو
نا لمأان ام اذهو ةيخيراتلا ينيطسسلفلا
شسأار˘ت لÓ˘خ ن˘م ه˘ي˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي
. ةيداعلا ةيرازولا ةمقلل نيطسسلف
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لÓتح’ا نوجسس يف ةيميلعتلاو ةيفاقثلا ةايحلا

يليئارسسلا لÓتحلا تاطلسس ىناوتت مل
ىرسسألا نامرح يف اهجهن نع ام ًاموي
رمألا مهقوقح طسسبأا نم نيينيطسسلفلا
ىر˘سسأÓ˘ل ة˘ل˘˘سصو˘˘ب ًا˘˘م˘˘ئاد ل˘˘كسش يذ˘˘لا

ن˘م او˘ل˘سضا˘ن˘ف ،ةر˘م˘ت˘سسم˘لا م˘ه˘تلا˘سضنو
نم اهريغو ماعطلا نع تابارسضلا لÓخ
ىلع لوسصحلا نم اونكمت ىتح قرطلا
ترمتسساو ،تÓقتعملا يف ملقلاو ةقرولا
2991 ماع اهجوأا تلسصو ىتح مهتلاسضن
ماعطلا نع ريهسشلا بارسضلا دعب كلذو
ترو˘ل˘ب˘ت يذ˘لاو ىر˘سسألا ه˘سضا˘خ يذ˘˘لا

ملعتلا نم ىرسسألا نيكمت ةركف هرثإا ىلع
ميلعتلا ةيسضق تلقت˘نا˘ف ي˘عا˘م˘ج ل˘كسشب
مدقتي ناك يتلا ةيدرفلا تلاحلا ةناخ نم
ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا ىلإا ىرسسألا اهيف
ةيعا˘م˘ج˘لا تلا˘ح˘لا ى˘لإا در˘ف˘ن˘م ل˘كسشب

اوبغر نيذلا ىرسسألا دادعأا نأاو ةسصاخ
ىتح .ديازت يف تناك مهميلعت لامكتسساب
ةبرجت تناك ولسسوا ةيقافتا عيقوت خيرات
تمسستا ةينغ ةبرجت نوجسسلا يف ىرسسألا
اونكمت ىتح رمتسسملا ىرسسألا لاسضنب
يف تابتكملا ءاسشنإاو بتكلا لاخدإا نم
تاسسلجلا روسضح˘ب او˘مز˘ت˘لاو ،نو˘ج˘سسلا
اياسضقلا نم ديدعلا تلوانت يتلا ةيفاقثلا
نأا لإا ،ةينطولاو ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ةريبك دادعأا جورخو ولسسوأا ةيقافتا عيقوت
وأا ةقيرطب ىدأا نوجسسلا نم ىرسسألا نم
،ةر˘ي˘سسألا ة˘كر˘ح˘لا فا˘ع˘سضإا ى˘لإا ىر˘خأا˘ب
ببسستو ةيفاقثلا ةينبلا ىلع رثأا يذلا رمألا
ريغت لÓخ نم ًا˘ئ˘ي˘سشف ًا˘ئ˘ي˘سش ا˘ه˘ع˘جار˘ت˘ب
،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘سسل˘ج˘لا ىو˘ت˘ح˘مو ةر˘ي˘˘تو
ي˘ف ةر˘ي˘سسألا ة˘كر˘ح˘لا ة˘˘ب˘˘غر ف˘˘ع˘˘سضو
‐ نوجسسلا يف ةيرذج تارييغت قيقحت
.‐نوجسسلا يف ىرسسألا دادعأا ةلق ببسسب
يه ةريسسألا ةكرحلا نأاب لوقلا نكمي لو
نم ديدعلا راسشأا ثيح ترثأات نم طقف
تدا˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا رود˘˘لا نأا ى˘˘لإا ىر˘˘˘سسألا
هبعلت نأا رمحألا بيلسصلل ةيلودلا ةنجللا
فسصتنم يف ريبك لكسشب ًاسضيأا ريغت دق
رمحألا بيلسصلا بعل ثيح ،تانيعسستلا
بت˘˘كلا شضع˘˘ب لا˘˘خدا ي˘˘ف ًا˘˘م˘˘ه˘˘˘م ًارود
ةسصاخ‐ ءاكذلا باعلاو ،ةيميلعتلا داوملاو
فسصتنم دعب هنأا لإا ،‐لابسشألا ماسسقأا ىلإا
بي˘ل˘سصلا تاردا˘ب˘م تأاد˘ب تا˘ن˘ي˘ع˘˘سست˘˘لا
ىتح فعسضت ‐نأاسشلا اذه يف‐ رمحألا
شضع˘ب ي˘˘ف ة˘˘مود˘˘ع˘˘م ه˘˘ب˘˘سش تح˘˘ب˘˘سصأا
˘‐ تا˘ن˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا ماو˘˘عأا ي˘˘ف .نو˘˘ج˘˘سسلا

‐2991 ما˘˘ع بار˘˘سضا د˘˘ع˘˘ب شصخألا˘˘˘بو
ي˘ف ىر˘سسألا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق تح˘˘ب˘˘سصأا
نم حبسصأا ثيح ًام˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ث˘كأا نو˘ج˘سسلا

نأا ي˘م˘سسر ل˘كسشب ىر˘سسأÓ˘ل حو˘م˘سسم˘لا
طقف‐ ةماعلا ةيوناثلا ناحتمل اومدقتي
ةع˘ما˘ج˘لا ي˘ف ة˘سسارد˘لاو ‐ي˘بدألا عر˘ف˘لا
ن˘م˘سض كلذو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
˘مو˘ل˘ع˘˘لا :ي˘˘هو ةدود˘˘ح˘˘م تا˘˘سصسصخ˘˘ت
ةرادإلاو ،عا˘م˘ت˘˘جلا م˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنلا

˘مو˘ل˘ع˘لاو ،شسف˘˘ن˘˘لا م˘˘ل˘˘عو ،دا˘˘سصت˘˘قإلاو
نم متت ةيلمعلا هذه تناكو .ةيسسايسسلا

نأا لإا .نو˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ةرادإا لÓ˘˘خ
ىرسسأÓل نوجسسلا ةحلسصم ةرادإا حامسس
ثيح ،ةمج تÓيهسست عم ِتأاي مل ملعتلاب

ةلقرع ىلإا نوجسسلا ةحلسصم ةرادا تدمع
اهنامرح لÓخ نم ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةعماجلاب قاحتللا ىرسسألا نم ديدعلل
لامتكا ةجحب وأا ينمأا عنام دوجو ةجحب
يف اهنأا امك ،بابسسألا نم اهريغ وأا ددعلا

ميلسست ريخأات ىلإا تدمع نايحألا نم ريثك
لكسشب مهلقن وأا ىرسسأÓل ةيميلعتلا داوملا

ي˘ف وأا ي˘سسارد˘لا ل˘سصف˘لا ءا˘ن˘ثأا رر˘˘كت˘˘م
يف ببسست يذلا رمألا تاناحتملا ديعاوم
لسصفلا عايسضب ببسستلا ةلاح نم رثكأا
ي˘فو ،بلا˘ط˘لا ر˘ي˘سسألا ى˘ل˘˘ع ي˘˘سسارد˘˘لا

ميلعتلا نم نامرحلا ناك ةنيعم تلاح
ىلع شضرفت يتلا ةيدرفلا تابوقعلا دحأا
ة˘م˘ظ˘نل م˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م لا˘ح ي˘ف ىر˘˘سسلا

تأادبو . ةيليئارسسلا نوجسسلا ةحلسصم
ةسصاخ ًايئسشف ًائيسش دادزت تاقييسضتلا هذه
داعل˘ج» ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا يد˘ن˘ج˘لا ر˘سسأا د˘ع˘ب
تا˘ق˘ي˘ي˘سضت˘لا تل˘سصو ى˘ت˘˘ح «ط˘˘ي˘˘لا˘˘سش
باطخ بقع كلذو1102 ماع اهتورذ
‐كاذ˘نآا‐ ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘مو˘كح˘لا شسي˘ئر
نأاب هيف لا˘ق يذ˘لاو و˘ها˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب
كا˘ن˘ه نو˘كي ن˘ل ه˘نأاو «ته˘ت˘نا ة˘ل˘ف˘ح˘˘لا»
تادا˘˘˘ه˘˘˘سش نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي دد˘˘˘˘ج ىر˘˘˘˘سسأا
يف ةلسصحت˘م ر˘ي˘ت˘سسجا˘مو شسو˘يرو˘لا˘كب
ميلعت ع˘ن˘ُم با˘ط˘خ˘لا اذ˘ه ع˘مو .ن˘ج˘سسلا
مت ثيح ،نوجسسلا يف يمسسرلا ىرسسألا
ةيوناثلا ناحت˘ما م˘يد˘ق˘ت ج˘ما˘نر˘ب ف˘ي˘قو˘ت
ةعماج˘لا ي˘ف ة˘سسارد˘لا ج˘ما˘نر˘بو ة˘ما˘ع˘لا
نأا نم مغرلا ىلعو .ةحوتفملا ةيليئارسسإلا
ىلإا ىوكسشب اومدقت دق ىرسسألا شضعب
ىلع ًاجاجتحا ةيليئارسسإلا ايلعلا ةمكحملا

اوناك مهنأاو ةسصاخ ميلعتلا نم مهنامرح
ةمكحملا رارق نأا لإا ،جرختلا كسشو ىلع
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘ل ًاد˘˘نا˘˘˘سسم نا˘˘˘ك
تدكأا ثيح نأاسشلا اذه يف ةيليئارسسلا
و˘ه ىر˘سسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت نأا ى˘ل˘ع ة˘م˘كح˘م˘لا
زايتملا اذه بحسس زوجي يلاتلابو زايتما

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘تو .ىر˘˘سسألا ن˘˘م
يف شساسسألا رجح نكي مل وهاينيتن باطخ

ةرادإا نأا ثيح مهميلعت نم ىرسسألا نامرح
ميلعتلا تغلأا دق تناك نوجسسلا ةحلسصم
امو ،8002 ماع ذنم نوجسسلا مظعم يف
دق ناك امل ًانÓعإا لإا وهاينيتن باطخ ناك
هذه رامغ يف .نوجسسلا يف لعفلاب أادب
اهسضاخ يتلا ةيفاقثلاو ةيميلعتلا ةكرعملا
ةيميلعتلا لئادبلا ةيمهأا تزرب ىرسسألا
ن˘م ةو˘ج˘ف˘لا هذ˘ه ر˘سسج ىر˘سسألا لوا˘ح˘ف
وحم تاسسلجو ،ةيفاقثلا تاسسلجلا لÓخ
لÓخ نمو ،ةيميلعتلا تارودلاو ،ةيمألا
لا˘خداو نو˘ج˘سسلا ي˘ف تا˘˘ب˘˘ت˘˘كم ءا˘˘سشنا
ريثكلا نأاو ةسصاخ ،تÓجملاو فحسصلا

نأا لإا ديدجلا رمألاب شسيل لئادبلا هذه نم
نامرح دعب شصاخ لكسشب تزرب اهتيمهأا
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا ن˘˘˘م ىر˘˘˘سسألا
اذه ىلإا ةفاسضإلاب .ةحوتفملا ةيليئارسسإلا
ةيلمعلا يف ًامهم ًارود ىرسسألا بعل دقف
نيملعملا رود مهبعل لÓخ نم ةيميلعتلا
نوردابي ىرسسألا ناكف شضعبلا مهسضعبل
ام ةكراسشمو شضعبلا مهسضعب ميلعت ىلإا
.ا˘هر˘ي˘غ وأا تا˘غ˘ل وأا م˘ل˘ع ن˘م ه˘نو˘كل˘م˘ي
ع˘م م˘ها˘ف˘ت˘لا ن˘م د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ف او˘˘ن˘˘كم˘˘تو
نأا˘سشلا تاذ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا تارازو˘˘لا

ةماعلا ةيوناثلا ناحتما ميدقت نم اونكمتو
ةيوناثلا ناحتمل مدقت ثيح ،نوجسسلا يف
4102 ن˘م ماو˘عألا راد˘م ى˘ل˘ع ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

،ريسسأا0585 براقي ام9102 ماع ىتحو
اممو .ريسسأا0063 براقي ام مهنم حجنو
ىرسسألا نم ديدعلا نأا هيلإا ةراسشإلا ردجت
ناحتملا يف حاجن مهل لجسسي مل نمم
مدع اهنم ةفلتخم بابسسأا ىلإا دوعي ناك
ةيوناثلا ناحتمل مدقتلا تابلطتم ءافيتسسا
م˘ها˘ف˘ت كلذ˘كو .نو˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا ع˘م ىر˘˘سسألا

را˘طا ن˘م˘سض ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ج˘مار˘ب اوؤو˘سشناو
كلذو ريتسسجاملاو شسويرولاكبلا جمانرب
ددع غلبي ثيح ،ةنيعم تاسصسصخت يف
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ىر˘˘˘سسألا
شسد˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ف شسو˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا
ريسسأا789 ،0202 ماع ىتح ةحوتفملا

ة˘مد˘خ˘لا تا˘سصسصخ˘ت ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م
ةيبرعلا ةغللاو تايعامتجلاو ةيعامتجلا

نوجسس ي˘ف كلذو ة˘ي˘مÓ˘سسلا ة˘ي˘بر˘ت˘لاو
نÓ˘ق˘˘سسعو نو˘˘م˘˘يرو ة˘˘ح˘˘ف˘˘نو بق˘˘ن˘˘لا

‐شسيد وبأا‐ شسدقلا ةعماج امأا .عوبلجو
جمانرب يف نيقحتلملا ىرسسألا ددع غلبيف
يف مهو ًاريسسأا نيعبسس اهيف شسويرولاكبلا
خيراتلا يسصسصخت نمسض ميرده نجسس
جمانربب قلعتي اميف امأا .ةيسسايسسلا مولعلاو
ةرو˘سصح˘م ه˘ت˘سسارد نإا˘˘ف ر˘˘ي˘˘ت˘˘سسجا˘˘م˘˘لا

كلذو ةيليئارسسلا تاسساردلا شصسصختب
دد˘ع غ˘ل˘ب˘يو ،م˘يرد˘ه ن˘ج˘˘سس ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف
ًاريسسأا011 جمانربلاب نيقحتلملا ىرسسألا

نم ًاريسسأا64 تاونسسلا رادم ىلع جرختو
ل اذه انموي ىتحو .[1]شصسصختلا اذه
ق˘ي˘ي˘سضت˘ل ةر˘م˘ت˘سسم تا˘ق˘ي˘ي˘سضت˘لا تلاز
تاطلسس عنمت ثيح ىرسسألا ىلع قانخلا
ىلإا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا بت˘كلا لا˘خدإا لÓ˘ت˘حلا
ةنيفلا نيب موقتو ،تاونسس ذنم نوجسسلا

يتلا بتكلا نم دادعأا ةرداسصمب ىرخألاو
نوجسسلا ىلإا اهلاخدإا نم ىرسسألا نكمت
ماع ميراده نجسس يف لسصح ام اهلاثمو
لÓت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس تما˘ق ثي˘ح8102
ةوÓع .باتك0002 براقي ام ةرداسصمب

موقت اذه انموي ىتحو اهنإاف كلذ ىلع
يأا بقاعتو رركتم لكسشب ىرسسألا لقنب
جراخ ملعت˘لا لوا˘ح˘ي ه˘نأا ف˘سشت˘كت ر˘ي˘سسأا
ع˘سضو ف˘ل˘ت˘خ˘ي لو .ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا راو˘˘سسأا
نع ًاريثك تاريسسألاو لابسشألا ىرسسألا

،ًاقبا˘سس ه˘ي˘لإا ا˘نر˘سشأا يذ˘لا ىر˘سسألا ع˘سضو
ًاسضيأا تاريسسألاو لابسشألا شضرعتي ثيح
مغرلا ىلعف ،لاجملا اذه يف تاقيسضتلل
ءاسضقلا ىلإا لابسشألا ىرسسألا هجوت نم
زيجي رارق ىلع لوسصحلاو يليئارسسلا

حا˘˘م˘˘سسلا نو˘˘ج˘˘˘سسلا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ةرادل
مهميلع˘ت لا˘م˘كت˘سسا˘ب لا˘ب˘سشألا ىر˘سسأÓ˘ل
رارقلا نأا لإا ،ينيطسسلفلا جاهنملل ًاقفو
نوجسسلا ةحلسصم ةرادإل ايلعلا ديلا ىقبأا
امب هقيبطت يفو رارقلا اذه ريسسفت يف
ىلعو .ةينمألا تاي˘سضت˘ق˘م˘لا ع˘م مءÓ˘ت˘ي
عقاولا نأا لإا ةمكحملا رارق نم مغرلا
ةرادا مو˘ق˘ت ثي˘˘ح ،شصن˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي
نم نيملع˘م لا˘خدا˘ب نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم
داوم ميلعتل ةيليئارسسلا فراعملا ةرازو
ةداعلا يف رسصتقت لابسشأÓل ةنيعم ةيسسارد
ي˘نا˘ع˘يو ،ط˘ق˘ف ة˘ثÓ˘ث وأا ن˘ي˘تدا˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف نيملعم˘لا ما˘ظ˘ت˘نا مد˘ع ن˘م لا˘ب˘سشألا
نايحألا نم ديدعلا يف شصسصحلا ميدقت
ةايحلا ىلع رثؤوي نأا هنأاسش نم يذلا رمألا
تاريسسأÓل ةبسسنلاب امأا .م˘ه˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةحل˘سصم ةرادإا تدا˘ت˘عا د˘ق˘ف تار˘سصا˘ق˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘م˘ع˘˘ل˘˘م لا˘˘خدإا نو˘˘ج˘˘سسلا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ق˘ير˘ط ن˘ع تار˘˘ي˘˘سسأÓ˘˘ل
تارم ثÓث كلذو ةيليئارسسلا ميلعتلاو
اذه يف نرسشأا دق تاريسسألا نأا لإا ًايعوبسسأا
ةمزتلم نكت مل ةملعملا نأا ىلإا قايسسلا
اذ˘ه ع˘فدو .رو˘سضح˘لا ي˘ف ل˘ما˘ك ل˘كسشب
عم مهافتلا ىلإا ًارخؤوم تاريسسألا رمألا
مدقتلا نم اونكمتو ةينيطسسلفلا تاهجلا

ىقبي اذه نأا لإا ةماعلا ةيوناثلا ناحتمل

ن˘م تار˘ي˘سسألا ع˘ن˘مُ̆ت ثي˘ح ي˘فا˘ك ر˘ي˘˘غ
،نجسسلا يف يعماجلا نهميلعت لامكتسسا

ن˘م˘م ‐ تار˘ي˘سسألا دد˘ع ة˘ل˘˘ق ل˘˘ظ ي˘˘فو
را˘ي˘خ نإا˘ف ‐ة˘مزÓ˘لا طور˘سشلا ن˘˘كل˘˘م˘˘ي
ريغ ةينيطسسلفلا تاعما˘ج˘لا ع˘م م˘ها˘ف˘ت˘لا

ىرسسأÓل ةبسسن˘لا˘ب لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك حا˘ت˘م
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ةرادإا ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت لو .رو˘˘كذ˘˘لا
لو˘خد ل˘قر˘ع˘ت ل˘ب ،اذ˘ه ل˘˘كب نو˘˘ج˘˘سسلا
رظحتو ،تاريسسأÓل ماع لكسشب بتكلا
حتف تسضفرو ،ةيميلعت بتك يأا لوخد
ةبتكملل ةسصاخ ةفرغك نجسسلا فرغ دحأا

مادختسساب تاريسسأÓل حامسسلاب تفتكاو
.ةرفوتملا بتكلا عسضول فسصقملا ةفرغ
ةرمتسسملا تاقييسضتلا نأاب لوقلا نكميو
يتأات لÓتحلا تاطل˘سس ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا

ميلعتلا يف قحلا ةلافك نم مغرلا ىلع
نم نيمورحم˘لا شصا˘خ˘سشأÓ˘لو ىر˘سسأÓ˘ل

ةيلودلا قيثاوملا نم ديدعلا يف مهتيرح
ةيامحب ةسصاخلا ةعبارلا فينج ةيقافتاك
،برحلا تقو يف ني˘ي˘ند˘م˘لا شصا˘خ˘سشألا

نيعسستلاو ةعبارلا ةداملا يف شصنت يتلاو
عجسشت نأا ةزجاحلا ةلودلا ىلع» :نأا اهنم
ةيهيفرتلاو ةيميلعتلاو ةينهذلا ةطسشنألا

ةيرحلا كرت عم ،نيلقتع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو
.اهيف كارتسشلا مدع وأا كارتسشلا يف مهل
لفكت يتلا ةنكمملا ريبادتلا عيمج ذختتو
شصخألا ى˘ل˘ع م˘ه˘ل ر˘فو˘تو ا˘ه˘˘ت˘˘سسرا˘˘م˘˘م
نيلقتعملل حنمتو .كلذل ةبسسانملا نكامألا

ةلسصاومل ةن˘كم˘م˘لا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ع˘ي˘م˘ج
لفكيو .ةديدج تاسسارد لمع وأا مهتسسارد
ىلإا ةفاسضإلاب .«...بابسشلاو لافطألا ميلعت
ةلماعمل ايندلا ةيجذومنلا دعاوقلا نإاف اذه
ةعباسسلا ةدا˘م˘لا ي˘ف ترا˘سشأا د˘ق ءا˘ن˘ج˘سسلا

تءارجا ذاختا متي نأا ىلع اهنم نيعبسسلاو
نيرداقلا ءانجسسلا عيمج ميلعت ةلسصاومل

نأا بوجو ىلإا كلذك ريسشتو ،كلذ ىلع
ةوÓع .ثادحألاو نيي˘مأÓ˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت نو˘كي

ماع لكسشب ميلعتلا يف قحلا نإاف كلذ ىلع
نم ديدعلا يف ةلوفكملا قوقحلا نم وه
ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘علا˘ك ة˘ي˘لود˘لا ق˘ي˘ثاو˘م˘˘لا
شصاخلا يلودلا دهعلاو ،ناسسنلا قوقحل
دهعلاو ،ةي˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا قو˘ق˘ح˘لا˘ب
ةيدا˘سصت˘قلا قو˘ق˘ح˘لا˘ب شصا˘خ˘لا ي˘لود˘لا

هذ˘˘˘˘ه [1] * .ةيفا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ى˘˘لإا د˘˘ن˘˘ت˘˘سستو ة˘˘ثد˘˘ح˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحلا
ىر˘˘˘سسألا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘سصحا

فيسس وبأا فاي˘سس ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م .ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
نوؤو˘سش ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ف م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ف˘ل˘م لوؤو˘˘سسم
ىرسسألا نوؤوسش ةئيه ريدمو ًاقباسس ىرسسألا
0202 يناثلا نوناك02 خيراتب نينج يف

ناسسنإلا قوقحو ريسسألا ةياعرل ريمسضلا ةسسسسؤوم :ريرقت
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ةبعسص ةيعامتجاو ةيسشيعم افورظ نوسشيعي

 شسرجه يديسسب ةرمع د’وأا ناكسس
نامرحلاو ششيمهتلا نوناعي ةليسسملا يف

ةلئأع006 ن˘م د˘يزأا ،ي˘نأ˘ع˘ت
ةر˘م˘ع دلوأا ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب ة˘˘ن˘˘طأ˘˘ق
ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘م لأ˘م˘شش م˘ل˘ك51
،ةليشسملا يف صسرجه يديشس

ةيعأم˘ت˘جاو ة˘ي˘ششي˘ع˘م أ˘فور˘ظ
صصق˘˘ن˘˘لأ˘˘ب ة˘˘ياد˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شص
ةيويحلا ةدأم˘لا ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لا

زأ˘ج˘نا م˘˘غر˘˘ف ،بر˘˘ششلا هأ˘˘ي˘˘م
تاو˘˘ن˘˘شس ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ئأ˘˘م ناز˘˘˘خ
ةأ˘نأ˘ع˘م ى˘ق˘ب˘ت ،ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ˘˘ب
أ˘م و˘هو ة˘ل˘شصاو˘˘ت˘˘م نأ˘˘كشسلا

مهثيدح ي˘ف م˘ه˘شضع˘ب ه˘ف˘ششك
دوزتي ثيح ،«مÓشسلا» ةديرجل
ز˘جاو˘ح˘لا هأ˘ي˘م ن˘م م˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا
فوأخم طشسو كربلاو ةيئأملا

أ˘م˘ك ،م˘هدار˘فأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘˘شص
ءأ˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع م˘ه˘شضع˘ب ر˘ب˘ج˘ي

رأعشسأأب برششلا هأيم جيرأهشص
0021و0001 ن˘ي˘ب حاور˘ت˘ت
وه مهبشسح ببشسلا ىقبيل ،جد
ناز˘خ˘لا هأ˘ي˘م لÓ˘غ˘ت˘شسا مد˘˘ع
ع˘م˘ج˘ت˘لا ط˘شسو˘ب د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
ءأي˘لوأا د˘ق˘ت˘نا أ˘م˘ك ،ي˘نأ˘كشسلا
نب ديه˘ششلا ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ذ˘ي˘مÓ˘ت
دادعلا بيكرت ة˘ق˘ير˘ط د˘ي˘ع˘شس
ط˘بر˘ي يذ˘˘لاو ،ي˘˘ئأ˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةديحولا ةيئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘م˘لا
،ق˘يد˘شصلا ر˘كب و˘بأا د˘ج˘˘شسم˘˘ب

لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق او˘˘ب˘˘لأ˘˘ط ثي˘˘ح
ليو˘ح˘ت˘ب د˘يد˘ج˘لا ي˘شسرد˘م˘لا
ج˘ير˘ه˘شص ن˘م بير˘ق˘لا داد˘ع˘لا

نم ريثكلا ر˘ب˘ت˘ع˘ي أ˘م˘ي˘ف ،زأ˘غ
يئأبرهكلا لبأكلا نأا ءأيلوألا
ة˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا

،ر˘ط˘خ˘لا رد˘شصم د˘˘ج˘˘شسم˘˘لاو
ةدمعأا ىلع هعشضو مت يذلاو
،ة˘˘لزأ˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ د˘˘يد˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م
لوح ةقطنملا نأكشس لءأشستو
ذنم ةينعملا تأ˘ه˘ج˘لا تم˘شص
ةنكأشس أهئأ˘ق˘بو تاو˘ن˘شس40

رطخلا ةلازإل كرحتت نأا نود
نشسحلو ،ةثرأكلا عوقو لبق
نأا ذيمÓتلا ءأيلوأا لوقي ظحلا
دعب أغرأف لازي ل جيرهشصلا

Óيشصفتو ةلمج كلذ مهشضفر
مكحبو ةرمع دلوأا نأكشس ،
يجيتارتشسلا مهتقطنم عقوم
80 مقر ةينطولا تأقرطلا نيب
تأ˘˘˘فأ˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،06و04و
،ملك02و ملك51 نيب حوارتت
حلشصت ل كلأشسملا لك نكل
نم أيموي ةأ˘نأ˘ع˘م ل˘ج˘شس أ˘م˘م
ع˘ط˘˘ق˘˘ت ن˘˘يأا ،نأ˘˘كشسلا فر˘˘ط
ةقرأت داو رشسج دنع تأقرطلا

يداوو نأ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا يداوو
تط˘قأ˘شست أ˘م˘ل˘ك ،ي˘ن˘ير˘ي˘ط˘˘ق
تأ˘نأ˘شضي˘ف تف˘ل˘خو رأ˘ط˘˘مألا

ن˘˘ع ي˘˘لأ˘˘هألا لز˘˘ع˘˘ي اذ˘˘ه˘˘بو
زأجنا ىلإا ،يجرأ˘خ˘لا ل˘مأ˘ع˘لا
بيبط نييعت عم جÓع ةعأق
أ˘م˘ي˘شس ل˘قألا ى˘ل˘ع صضر˘م˘مو
ر˘ب˘كا ل˘ج˘شست ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ناو
ىرقب ةنرأقم ةي˘نأ˘كشس ة˘فأ˘ث˘ك
ن˘م تدأ˘ف˘ت˘˘شسا تأ˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘تو
ي˘˘لأ˘˘هأا ر˘˘ط˘˘شضي˘˘ل ،ق˘˘فر˘˘م˘˘˘لا
تارأيشس رأجئ˘ت˘شسا ى˘شضر˘م˘لا
ى˘˘˘لإا م˘˘˘هأ˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع تأ˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم
يد˘˘ي˘˘شسو ى˘˘شسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘˘شسو
تأمدخلا ىندأا ميدقتل صسرجه
ة˘لأ˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ةأ˘˘نأ˘˘ع˘˘م ط˘˘شسو
تأقرطلا تأكب˘ششل ة˘ي˘ثرأ˘كلا

ة˘˘ي˘˘تأ˘˘ي˘˘ح˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘كو
بلأط ىرخأا ةهج نم ،ةبعشصلا
قفرم زأجنأب ةقطنملا بأبشش
نيتورلا نم مهجرخي يهيفرت
رأ˘ق˘ت˘فا ع˘م ة˘شصأ˘خ ،ي˘مو˘ي˘˘لا
تأيرور˘شض ى˘ندأل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
.ةيدأعلا ةأيحلا

ع.دلاخ

يسسردملا لوخدلا لبق
حلاسص يفولخم ةيئادتب’ا ةسسردملا ذيمÓت ءايلوأا

 مدهملا ةسسردملا رادج ءانبب نوبلاطي ةملاڤب
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ءأ˘˘˘ي˘˘˘لوأا د˘˘˘ششأ˘˘˘ن
ة˘شسرد˘م˘لأ˘ب ن˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
حلأ˘شص ي˘فو˘ل˘خ˘م» ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘˘م ةو˘˘˘خإلا ي˘˘˘ح˘˘˘ب»
فوقششوبب أ˘ق˘بأ˘شس» طأ˘ششي˘شش»
ةيل˘ح˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘شسلا ،ة˘م˘لأ˘ق˘ب
ةدأ˘˘عإل ل˘˘جأ˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لأ˘˘˘ب
ةدي˘حو˘لا ة˘شسرد˘م˘ل˘ل رأ˘ب˘ت˘علا
دعوم لبق ،يح˘لأ˘ب ةدو˘جو˘م˘لا
لأق يتلاو يشسردملا لوخدلا

ل˘ن˘ت م˘ل أ˘ه˘نإا ءأ˘˘ي˘˘لوألا أ˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ميمرتلا تأيلم˘ع ن˘م أ˘ه˘ت˘شصح
نم رثكأا أهنم تدأفتشسا يتلا

،ةيلولأب ةيئادتبا ةشسردم002
نوشسردمتي مهئأنبأا نأا نيدكؤوم
رادج بأيغ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ط˘خ ي˘ف
مت يذ˘لا ي˘جرأ˘خ˘لا ة˘شسرد˘م˘لا
ن˘م ق˘بأ˘شس تقو ي˘ف ه˘م˘يد˘ه˘ت

نم أفوخ ةيدلبلا حلأشصم فرط
ةجيتن ذيمÓ˘ت˘لا ى˘ل˘ع هرأ˘ي˘ه˘نا

حلأشصم نأا لإا ،هتيحÓشص مدع
مل ذيمÓتلا ءأيلوأا لوقي ةيدلبلا
ر˘خأا راد˘ج ءأ˘ن˘ب ةدأ˘˘عإأ˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
ل˘˘ب ،مد˘˘ه˘˘م˘˘لا راد˘˘ج˘˘لا نأ˘˘كم
نكم˘ي جأ˘ي˘شس ه˘نأ˘كم تع˘شضو
،هنم لوخدلا بأئذلاو بÓكلل
ةأيح ىلع ارطخ لكششي أم وهو
روهدتلا نع كي˘هأ˘ن ،م˘ه˘لأ˘ف˘طأا

ة˘حأ˘شس ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ع˘م تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘شسرد˘˘م˘˘لا

،لأحوأاو رفح ىلإا نمزلا رورم
ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت ءأ˘˘ي˘˘لوأا بلأ˘˘ط أ˘˘م˘˘ك
ح˘لأ˘˘شص ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ة˘˘شسرد˘˘م
ليجعت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘شسلا

زأغلا ةكب˘ششب ة˘شسرد˘م˘لا ط˘بر
ذيمÓتلا نكمتي ىتح يعيبطلا

لدب زأغلا ئفادم لÓغتشسا نم
لم˘ع˘ت ي˘ت˘لا أ˘ي˘لأ˘ح ةدو˘جو˘م˘لا
˘مأ˘شسقألا ل˘ع˘˘ج أ˘˘م˘˘م تيز˘˘لأ˘˘ب
ناو ة˘شصأ˘خ تأ˘جÓ˘ث لو˘ح˘ت˘˘ت
أ˘ه˘تدور˘ب˘ب فر˘ع˘ت ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ع˘ير˘شس ل˘ح دأ˘ج˘يإاو ،ةد˘يد˘˘ششلا
ل˘˘باو˘˘كلا رأ˘˘شسم ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل
ط˘غ˘˘شضلا تاذ ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
قوف ةرششأبم رمت يتلا عفترملا
ن˘˘ي˘˘عاد ،ة˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘حأ˘˘˘شس
ع˘شضو˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تأ˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ج˘مأ˘نر˘ب˘لا ن˘م˘شض م˘ه˘ت˘شسرد˘˘م
تأشسشسؤوملا يقأبل صصشصخملا
ل˘جا ن˘م ىر˘خألا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
عم ،ةشسردملا هذه ةئيهت ةدأعإا

ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسم عور˘˘ششم ع˘˘شضو
يجرأ˘خ˘لا راد˘ج˘لا ءأ˘ن˘ب ةدأ˘عإل
يأا ثودحل أيدأف˘ت ،ة˘شسرد˘م˘ل˘ل

.هثودح نكمي صضرأع
م .دوعسسم

:«ملسسلا»ـل ىسسوم ةمير ةدعاسصلا ةبتاكلا

 كسصوسصنل عادبإ’او كفورحو كتاملكل ىنعملا كحنمي ةباتكلا يف قدسصلا هدحو
هدليمب انيوريف ،اهسسافنأا نم فرغي عادبإا قيحر انيدهيف ،اهسساسسحإا نم صسّفنتي ،ةديلبلا دورولا ةنيدم نم ملق
ئراق لك دجيلو ،زّيحت لب افافسش نوكيل ،زّيمتف بتك ملق ،اهسساّرك نونعي هفرح ،انيف هرون غزبيل ،اهسساربن اّنع

.بيجم حورلا ءادنل ،بيرقو ليلخ صسفنلل ،بيبح نادجولل ،بيسصم هتعن ملق ،ازّيحو لاجم هيف

ن˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ب ي˘ف تأأ˘ششن
أهتقفارف ،ةعلأطم˘لاو ة˘فأ˘ق˘ث˘لاو
تج˘شسنو ،أ˘هر˘غ˘شص ذ˘م بت˘كلا

،ةلي˘م˘ج ة˘قاد˘شص ة˘قÓ˘ع أ˘ه˘ع˘م
ةلوفطلا بورد رونت ،ةديفمو
ىلإا أهدششرتو ،أهمأمأا ةقهارملاو
أ˘م˘نود ةد˘يد˘ج م˘لاو˘ع ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
أ˘ه˘م˘لأ˘ع ى˘لإا دو˘ع˘ت˘˘ف ،ل˘˘بأ˘˘ق˘˘م
،ةمأشستباو رورشس ّلكب يعقاولا

ة˘شسارد˘˘لأ˘˘ب ته˘˘ت˘˘لاو ،تر˘˘ب˘˘ك
نأأ˘ب تر˘ع˘شش ى˘ت˘ح ،ة˘ل˘˘ئأ˘˘ع˘˘لاو
جت˘ن˘تو ،ر˘هز˘ت تأاد˘ب أ˘ه˘ت˘ب˘هو˘م
..صصشصقلاو صصوشص˘ّن˘لا ل˘م˘جأا

ة˘ي˘ل˘كب ة˘ب˘لأ˘ط ،ى˘شسو˘م ة˘م˘˘ير
ة˘ث˘لأ˘ث ة˘˘ن˘˘شس تأ˘˘غ˘˘ل˘˘لاو بدألا
د˘˘ق˘˘˘ن صص˘˘˘ّشصخ˘˘˘ت ،صسنأ˘˘˘شسي˘˘˘ل
يلع يشسينول ةعمأجب جهأنمو
ل ةبتأ˘ك ،نور˘ف˘ع˘لا2 ةديل˘ب˘لا
أ˘˘ه˘˘شصو˘˘شصن ،أ˘˘هر˘˘ي˘˘غ ه˘˘ب˘˘˘ششت
لوأ˘ح˘ت ،ة˘˘قو˘˘ششم أ˘˘ه˘˘شصشصقو
نم ةد˘يد˘ج ع˘ي˘شضاو˘م˘ب نأ˘ي˘تإلا
ةعتمب أ˘ه˘ف˘ل˘غ˘تو ،ع˘قاو˘لا صضرأا
ّبعت ،در˘شسلا ة˘ششهدو ،ة˘كب˘ح˘لا

ىلع ةردأق ةبشصخ ةليخم نم
أهبولشسأا كلذ يف أهلو ،عادبإلا
ئرأ˘ق˘لا ّد˘˘ششي يذ˘˘لا ،صصأ˘˘خ˘˘لا

،ةّشصأخلا أهملاوع ىلإا هبذجيو
،ة˘ّي˘ح د˘˘هأ˘˘ششم˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

،ة˘توأ˘ف˘ت˘م ة˘ق˘ي˘قد ل˘ي˘شصأ˘˘ف˘˘تو
مومه نم ،ّيمويلا نم أهعطتقت
،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا أ˘يأ˘شضقو ،نأ˘˘شسنإلا
،أهحارفأا ،أهشضارمأاو ،أهتأبعششتب
ج˘شسن˘تو ،أ˘ه˘تأ˘ي˘ن˘مأاو ،أ˘ه˘˘حار˘˘تأا
ة˘غ˘ل˘ب أ˘ه˘شصشصقو أ˘ه˘˘شصو˘˘شصن
ةمشصب أه˘ي˘ف أ˘ه˘ل ،ة˘ع˘تأ˘م ة˘ي˘بدأا

أ˘ه˘كرد˘ي أ˘م نأ˘عر˘˘شس ،ة˘˘ّشصأ˘˘خ
نم ددعل هتعبأتم دعب ،ئرأقلا
.أهشصوشصن

ة˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘ب تنا˘˘˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ك ^
ي˘˘ها˘˘م ،ة˘˘م˘˘ير ة˘˘˘عد˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘قل˘ط˘نلا م˘لا˘˘ع˘˘م ح˘˘مل˘˘م
؟ةباتكلل ىلوألا

يدنع ةقÓطنلا حمÓم تنأك
صصشصقلاو رطاوخلا ةبأتكب لوأا
أموي ر˘كفأا م˘لو ،اد˘ج ةر˘ي˘شصق˘لا
ي˘˘ن˘˘نأل ،ة˘˘ياور˘˘لا ة˘˘بأ˘˘ت˘˘ك ي˘˘˘ف
رمألا اذه نأا ىرأا تنك ةطأشسبب

،ةبأ˘ت˘كلا ي˘ف ة˘ئد˘ت˘ب˘م˘ل بع˘شص
ديدعلل يتءارقو تقولا عم نكل
ةركف ّيدل تدّلوت تأياورلا نم
تاذ نم ةبأتكلا يف قÓطنلا
أبعشص هارأا تنك يذلا ءيششلا

.أعبط ةياورلا وهو
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘يأا ن˘˘˘˘˘˘م ^
كجا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سستو
تايفلخ˘لا ي˘ها˘مو ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا
؟كلذ ءارو ةيفرعملا
يفأقثلا يجأ˘ت˘ن د˘م˘ت˘شسأاو ل˘ه˘نا

،صصشصقلاو تأياورلا ةءارق نم
.يعمأجلا يشصشصخت بنأج ىلإا

فلت˘خ˘ت ة˘با˘ت˘ك˘لا صسو˘ق˘ط ^
ي˘˘ها˘˘م˘˘˘ف ،ر˘˘˘خآل بتا˘˘˘ك ن˘˘˘م
م˘˘˘ه˘˘˘سست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صسو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

كل˘ع˘ج˘تو كفر˘ح را˘م˘˘ه˘˘نا˘˘ب
ر˘ط˘˘سست˘˘ل م˘˘ل˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ك˘˘سسم˘˘ت

؟حورلا تاجلخ
ي˘ه صسو˘ق˘ط˘لا ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لأ˘˘ب
عاد˘بإا ي˘ف ة˘ي˘شسأ˘شسألا ةز˘ي˘كر˘لا

ن˘كم˘˘ي ل ءز˘˘ج ي˘˘هو ،بتأ˘˘كلا
،ةبأتكلا ءأنثأا أ˘ه˘ن˘ع ءأ˘ن˘غ˘ت˘شسلا

بتأك نم ف˘ل˘ت˘خ˘ت صسو˘ق˘ط˘لاو
صسو˘ق˘ط˘ل ة˘ب˘شسن˘لأ˘ب أ˘˘مأا ،ر˘˘خآل
ر˘طأ˘م و˘ج ي˘ف نو˘كت ي˘ت˘بأ˘ت˘ك
ي˘ن˘ي˘تأأ˘ت أ˘ن˘˘ه ،ءود˘˘ه˘˘لا هدو˘˘شسي
أهيف عدبأا يت˘لا مأ˘ه˘لإلا ة˘ظ˘ح˘ل
. يملقب

ة˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا تير˘˘˘ثأا د˘˘˘ق˘˘˘ل ^
ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بدألا

،عوبطملا يبدألا كجا˘ت˘نإا˘ب
‐ رادسصلا اذه نع انيثدح

يقتلن نل اننكلو قرتفن مل
؟ ‐ ادبأا
ة˘ياور ي˘ه ي˘ت˘ياور˘ل ة˘ب˘شسن˘لأ˘˘ب
ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع يور˘ت ة˘ي˘˘شسن˘˘مور
ةأتفلا أ˘ه˘ت˘ششأ˘ع ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا

22 ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘غ˘لأ˘ب˘لا ق˘˘ششع
بدألا ة˘ي˘˘ل˘˘كب ة˘˘ب˘˘لأ˘˘ط ،ة˘˘ن˘˘شس
يتلا ةأنأعملاو ،تأغللاو يبرعلا

ةأيحلا أهتبلشس نأا دعب أهتششأع
أمهو أهتأيح يف نيشصخشش زعأا
˘مو˘ي صسف˘ن˘ب أ˘ه˘ب˘ي˘ط˘خو أ˘˘هو˘˘بأا

رور˘م ثدأ˘ح بب˘شسب أ˘ه˘ت˘ب˘ط˘خ
ةماود ةنيكشسملا تلخد ،عينشش
صشيعت أهلعج أّمم بأئتكلا نم
أهتدحو بحأ˘شصت ة˘ي˘شسأ˘ق ةأ˘ي˘ح
نيدوجو˘م˘لا ةر˘ث˘ك ن˘م م˘غر˘لأ˘ب

نأا رادقألا أهل تءأشش مث ،أهلوح
ةينأث ةرم ةأ˘ي˘ح˘لا أ˘ه˘ل تم˘شست˘با

داوج ه˘م˘شسا بأ˘ششب أ˘ه˘ت˘ع˘م˘جو
أ˘˘ه˘˘شصشصخ˘˘˘ت صسف˘˘˘ن˘˘˘ب بلأ˘˘˘ط
لاوقألا بذهم بأشش ،يشساردلا

عيمج نم أ˘ه˘جر˘خ˘ي˘ل لأ˘ع˘فألاو
دعب مث ،أهت˘نأ˘ع ي˘ت˘لا بعأ˘ت˘م˘لا

تعقو هئيجم ىلع ةرتف رورم
حب˘شصأاو ،ه˘ب˘ح ي˘ف ة˘ن˘ي˘كشسم˘لا

ه˘ن˘كل ،كل˘م˘ت أ˘˘م ى˘˘ل˘˘غأا داو˘˘ج
ةنبأب ه˘طأ˘ب˘ترا ع˘قاو˘ب أ˘ه˘مد˘شص
،ديلأقتلاو تادأعلا مشسأب هتلأخ
نأ˘ك نإاو ى˘ت˘˘ح ه˘˘نأا أ˘˘هر˘˘ب˘˘خأأ˘˘ف
لإا بحلأب روعششلا صسفن أهلدأبي
،أ˘يو˘شس أ˘نو˘كي نأا ن˘كم˘ي ل ه˘˘نأا
هر˘ي˘شصم ه˘ت˘ل˘ئأ˘ع ترر˘˘ق د˘˘ق˘˘ف
أ˘ه˘ت˘قاد˘شصب بلأ˘˘طو ى˘˘ه˘˘ت˘˘ناو
ةينأث ةرم ردقلا أهلذخيل ،طقف
رمألا كلذ عم لمأعتلا ةلوأحم
يد˘ح˘تو أ˘ه˘تو˘ق ل˘كب بع˘شصلا
،أهبلق جلتخي نأك يذلا ملألا

ه˘ت˘قاد˘شص ى˘ل˘ع ق˘ششع تق˘فاو
أي˘شسأ˘شسأا أ˘طر˘شش تنأ˘ك ي˘ت˘لاو
،صضعب نم نيبرقم أمهئأقب يف
ملو أهبل˘ق ن˘كشسي ي˘ق˘ب ه˘ن˘كل
هرظتنت تيقب لب لمألا دقفت

أ˘ه˘ب˘ي˘شصن ن˘م نو˘كي نأا ى˘ل˘˘ع
. أم أموي

ن˘ي˘˘ع˘˘م ثد˘˘ح كا˘˘ن˘˘ه ل˘˘ه ^
هذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل كز˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح

يتلا لغاوسشلا امو ،ةياورلا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سشا
؟صصنلا

ةبأتكل نيعم ثدح دجوي ل ،ل
نم عادبإا درجم يه لب ،يتياور
.يلأيخ جشسن

اننكلو قرتفن مل» كتياور ^
ةملك˘لا ي˘ف «اد˘بأا ي˘ق˘ت˘ل˘ن ن˘ل
فلـغ ىل˘˘˘˘ع تءا˘˘˘˘˘ج ىت˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘هو لوأا ن˘˘˘˘م :ة˘˘˘˘ياور˘˘˘˘لا
هابتنا ةياورلا ناونع ريثيسس
ىلجتي ىدـم يأا ىـلإا ،ئراقلا

ناونـع˘لا را˘ي˘ت˘خا ل˘ه ،كــلذ
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بـط ىلا عــجار
مأا هت˘ي˘سصو˘سصخو عو˘سضو˘مــلا
يف نأا اسصوسصخ رخآا يأار كل

˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا ا˘˘˘ن˘˘˘يأار كت˘˘˘ياور
؟ناونعلا ةيئاميسسب حسضاولا
ناو˘ن˘ع رأ˘ي˘ت˘خا ى˘لإا ة˘ب˘˘شسن˘˘لأ˘˘ب
نأا ئرأ˘˘ق˘˘لا د˘˘ج˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘ياور
ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط ى˘˘لا ع˘˘جار ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لا
صصّخلي وهف ،أعبط عوشضوملا
نودجتشس أهتءارق دنعو ،ةياورلا
قرتفت مل قششع ةياورلا ةلطب نأا

تنأك أهنكل ،داوج أهلطب نع
. Óبقتشسم أيقتلي نل أمهنأا ملعت

،ةكبحلا ،نا˘ك˘م˘لا ،نا˘مز˘لا ^
م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘قأا ،تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سشلا

يدرسست نأا كل له ،ةددعتم
اذ˘˘ه ل˘˘ك تف˘ّ̆ظو ف˘˘ي˘˘ك ا˘˘ن˘˘ل
تدمتعا لهو ،كسصن لخاد
ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ي˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م
؟يئاورلا صصنلا
نأ˘كم˘لاو نأ˘˘مز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لأ˘˘ب
م˘ل تأ˘ي˘شصخ˘ششلاو ة˘˘كب˘˘ح˘˘لاو
ءأنب يف ةنيعم ةيجهنم دمتعأا
أ˘ه˘ت˘ف˘ظو ل˘ب ،ي˘˘ئاور˘˘لا ي˘˘ّشصن
. يطأبتعا يوفع لكششب

ن˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘ك كت˘˘˘˘قل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا ^
ةمير رمتسستسس له ،ةياورلا

ي˘˘˘˘˘ف ج˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘نــلا صسف˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘ف
للخ نم ةيئاورلا اهتريسسم
ا˘يا˘سضقو تا˘ي˘لا˘ك˘سشإا ا˘ه˘لوا˘ن˘˘ت
نوكيسس مأا ،ةسساسسح ةيناسسنإا

؟عونت كانه
ة˘ياور˘لا ن˘م تنأ˘ك ي˘ت˘قÓ˘ط˘˘نا

صسف˘ن ي˘ف ر˘م˘ت˘شسأا ن˘˘ل فو˘˘شسو
،عونت كأنه نوكيشس لب ،جهنلا

ديريو أبلطتم حبشصأا ئرأقلا نأل
نذإا ،راركتلا نم ّلميو عونتلا
يعادبإا يف عونت كأنه نوكيشس
.هللا ءأشش نإا Óبقتشسم
ىلإا ءا˘˘بدألا صضع˘˘˘ب أا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ي ^
نم اوسصلختي ىت˘ح ة˘با˘ت˘ك˘لا

او˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل وأا ،م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ملآا
بتكت اذامل ىرُت ،مهنازحأاب
؟ةزيزعلا ةمير
بأ˘˘ت˘˘كلا صضع˘˘ب نأا ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص
اوشصلختيل ةبأتكلا ىلإا نوأأجلي
،مهنازحأأب اوحوبيلو مهملآا نم
ملأع ةبأتكلا يل ةبشسنلأب نكل

بتكأا أنأاو ،هترأيزب ّرشسأا ليمج
. ةبأتكلا بحأا يننأل
زأحني ّدح uيأا ىلإا كيأار يف
أ˘˘˘مو ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا بتأ˘˘˘˘كلا
هنأا أهيف رعششي ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا

،يلخادلا رأجفنلا كششو ىلع
،ع˘قاو˘لا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع دّر˘˘م˘˘ت˘˘لاو
يئاورلا هلأيخل نأنعلا قÓطإأب
مَلأعلا جأتنإا ةدأعإا -يلأتلأب -و
؟ديدج نم
يف ةياورلا ىلع بلغي عقاولا

قÓطإا نكل ،نأيحألا نم ريثك
يرور˘شض لأ˘˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ل نأ˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ةرأ˘˘ثإلا ن˘˘م ع˘˘بأ˘˘ط ءأ˘˘ف˘˘˘شضإل
نأيحألا صضعب يف صضومغلاو
أمب ع˘ت˘م˘ت˘شسي ئرأ˘ق˘لا ل˘ع˘ج˘ي
.أارقي

تب˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو نآلا ^
ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت لأا ة˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘لا

صسا˘˘ن˘˘جأا ىل˘˘ع حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘نلا˘˘˘ب
باوبأا قرطو ،ىرخأا ةيبدأا

؟ةرياغم ريبعت
صسأنجأا ىلع حأتفنلأب ركفأا معن
يلأمعأا يف عيونتلا دشصق ىرخأا

.Óبقتشسم
ل هذ˘ه ي˘ت˘ياور˘ل ة˘ب˘شسن˘لأ˘ب لوأا
يتيشصخشش ىلع أشسأكعنا لثمت
ي˘ت˘˘لا لأ˘˘ط˘˘بألا ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش وأا
ل˘ب ثاد˘حألا أ˘ه˘ن˘م ى˘حو˘˘ت˘˘شست

دد˘ح˘ت تأ˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا تل˘˘ع˘˘ج
نوكت نأا نود أهشسفنب أهريشصم
تنك اذإا أينأثو ،أهيلع ةوطشس يل
لوقأا أنأأف ،ةيبدألا ةيرحلا دشصقت
نأا ئرأ˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع بج˘˘يو م˘˘ع˘˘ن
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب عد˘ب˘ي˘ل اّر˘˘ح نو˘˘كي
تشسيل نكل ،ةشضورفملا دويقلا

ئدأبملا ىلع درمتت ءأيمع ةيرح
. ةيعأمتجلا ميقلاو
كتا˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘م ^
؟ةيلبقتسسملا كعيراسشمو
ي˘˘ع˘˘˘يرأ˘˘˘ششمو ي˘˘˘تأ˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط
ةروتكد حبشصأا نأا دوأا :Óبقتشسم
،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ي˘بر˘ع˘لا بدألا ي˘ف
أ˘ه˘ل ة˘ح˘جأ˘ن ة˘ب˘تأ˘˘ك نو˘˘كأا نأاو
نيعبأتم˘لاو ءار˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

. ةيبدألا أهلأمعأل
ءار˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ^
ةديرجلاو
راوحلا اذه ءارجإا ينفرششي لوأا

نمو ،ةمرتحملا مكتديرج عم
بح ةلأشسرب ثعبأا ربنملا اذه
،نيلبقت˘شسم˘لا ي˘ئار˘ق ل˘ك ى˘لإا

ىوتشسم يف نوكأا نأا وجرأاو
أمك ،ةينفلاو ةيبدألا مهتأعلطت

ينمعد نم لك ركشش ىشسنأا ل
اذ˘ه مأ˘م˘تإا ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘ع˘˘ج˘˘ششو
دولوم لوأا هربتعأا يذلا لمعلا
ل˘ك أ˘شضيأا ر˘كششأاو ،ي˘˘ل ي˘˘بدأا

ن˘مو ،ي˘م˘ي˘ط˘˘ح˘˘ت لوأ˘˘ح ن˘˘م
، ن˘ي˘ط˘ب˘ث˘مو ن˘ي˘ي˘ب˘ل˘شس صسأ˘˘نأا

يتلا ةرأجحلا نم تلعج يننأل
هب تدعشص أمّلشس أهب ينومر
. ةمقلا ىلإا
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ةيغاسص اناذآا دجت ملو تاونسس ذنم ةحورطم بلاطملا
بورسشلا هايملاو يسسردملا لقنلا شصقن

ةنتابب يذرين ينطاق شسجاه
ةيرقب ةميقملا تÓئاعلا تددج
ةيلو يف ةنيزوب ةيدلبب يذرين
تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘م˘ج قÓ˘طإا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
نم يت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
م˘ج˘ح ن˘م ف˘˘ف˘˘خ˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
ىلإا رظنلاب ،ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
و ،تاونسس ذنم ةحورطم اهنوك
اهنولمأاي يت˘لا لو˘ل˘ح˘لا د˘ج˘ت م˘ل
ةنئمطملا دوعولل مه˘ي˘ق˘ل˘ت م˘غر
. تابسسانملا نم ريثكلا يف
ششي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب اودد˘˘˘ن نا˘˘˘كسسلا
تاطلسسلا لبق ن˘م ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
ىواكسشلا تارسشع مغر ةيلحملا
لقنلا ةلكسشم ءاهنإا ةنمسضتملا
ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا تار˘˘سشع
م˘سسو˘م ل˘ك راو˘طألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
مهسضعب دكأا و. هايملا ةمزا اذكو،
مهبلاطم نأا ىلع ،مهثيدح يف
ةقطنملا ديوز˘ت ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي ي˘ت˘لا
لقنلا تÓفاح نم  يفاسضا ددعب
م˘ه˘ئا˘ن˘با ن˘يد˘كؤو˘م ،ي˘سسرد˘م˘˘لا
قاحت˘للا ي˘ف ن˘ير˘مألا نو˘نا˘ع˘ي
ثي˘ح ،ة˘ي˘سسارد˘لا م˘هد˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ب
لقنت˘لا ة˘بو˘ع˘سص ن˘م نو˘كت˘سشي
ىلإا مهرطسضي ام يموي لكسشب
ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق ،لو˘ط˘م را˘ظ˘ت˘˘نإلا
يعامجلا لقنلا تÓفاح شضعب
ةهجتملا طوطخلا ىلع ةلماعلا
رمألا، ةرواجملا تايدل˘ب˘لا و˘ح˘ن
تابوعسص نودجي مهلعج يذلا

م˘هراو˘سشم ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف ة˘م˘˘ج
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘˘خ ،ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
قاحتلإلا يف رمت˘سسم˘لا م˘هر˘خأا˘ت
احابسص ةيوبر˘ت˘لا م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م˘ب
اهعسضو مت يتلا تÓفاحلا نوك،

حلاسصملا لبق نم ذيمÓتلا لقنل
نأا اوحسضوأاو ،ةيفاك ريغ ةيدلبلا
برسستلا لدعم تعفر ةلكسشملا
م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ايموي نور˘ط˘سضي م˘ه˘نو˘ك،ر˘خآل
تقو  ي˘˘˘ف شضو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا

رو˘ح˘م ى˘لإا لو˘سصو˘˘ل˘˘ل،ر˘˘كب˘˘م
،لقن ةليسسو راظتنا يف قيرطلا

ىلا نورطسضي اهبايغ ةلاح يفو
ىلع اريسس ةليوط تافاسسم عطق
ريثكلا نأا ىلإا نيريسشم مادقألا

لك ةياه˘ن ي˘ف نور˘ب˘ج˘م م˘ه˘ن˘م
ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘سسو˘˘˘م
.ةسساردلا

ةمزأا نع ناكسسلا ثدحت امك
ي˘ت˘لاو ،بر˘سشلا ها˘ي˘م˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا
هايمب داجنتسسلا ىل˘ع م˘ه˘تر˘ب˘جأا
اهراعسسأا ءÓغ مغر ،جيراهسصلا

رر˘˘كت˘˘ت ة˘˘مزألا نأا ن˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘ف˘ل˘غألا م˘غر ر˘م˘ت˘سسم ل˘˘كسشب
تدسصر يتلا ةربتعم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةيلمع نيسسحت لجأا نم عاطقلل
تابذبذتلا ةرهاظ نأا لإا ،نيومتلا

ا˘˘م ةد˘˘ح˘˘ب ة˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م تلازل
.م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م م˘ج˘ح ن˘م ف˘عا˘سض
ةحل˘م˘لا م˘ه˘ت˘جا˘ح ى˘لإا اورا˘سشأاو
ام ،مظتنم لكسشب هايملاب دوزتلل
تار˘سشع ه˘ي˘جو˘ت ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ع˘˘فد
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ىوا˘كسشلا

نم ،ايلحم عا˘ط˘ق˘لا ي˘لوؤو˘سسمو
عسضولل يرذج لح داجيإا لجأا
،تاون˘سس ذ˘ن˘م ه˘نو˘سشي˘ع˘ي يذ˘لا

،دجلا ذخأام مهتلاغسشناب ذخألاو
نم ةيو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ة˘ج˘مر˘بو
،مهتقطنمب ةايحلا ششاعنإا اهنأاسش
. تايرورسضلا ريفوتو

م.ءامسسأا

بئارسضلل يوهجلا زكرملاب ماحدزا

شسابعلبب ةيئابجلا مهتاقحتسسمل نيلسصحملا نينطاوملل ريبك ءايتسسا
تايلمع تعبط ةمراع ىسضوف ةلاح ،صسابعلب يديسس ةيلوب بئارسضلل يوهجلا زكرملا ةريخألا ةنوآلا يف دهسشي

يف اوفطسصا نيذلا نينطاوملا نيب نيديدسش ظاظتكاو ماحز يف ببسست ام ،ةيئابجلا تاقحتسسملا ديدسست
 .زكرملا ىلع نيمئاقلا لبق نم ةيلمعلا هذه رييسستو ميظنت ءوسس طسسو ةليوط ريباوط

نينطاوملا نم ديدعلا ربع دق
ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘سس ىد˘˘˘م ن˘˘˘ع
ن˘˘يذ˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘ي˘˘˘سسم
اد˘حاو ا˘كا˘ب˘سش م˘ه˘ل او˘سصسصخ
تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘فد˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف
،مه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

او˘ه˘جو˘ت م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ىلوألا تاعاسسلا ذنم زكرملل
ناكمب رفظلا يف Óمأا حابسصلل
روباطلا يف لئاوألا نيب نم
مهفلاحي مل مهنم ريثكلا نأا لإا
ريبكلا عافترلا لظ يف ظحلا
ىلع ةدا˘يز ةرار˘ح˘لا تا˘جرد˘ل
مهتباسصإا لامتحا نم مهفواخم
شضرف مدعل انوروك شسوريفب
ىلع زكرم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
تاءارجإلا عا˘ب˘تإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘با˘سصإلا يدا˘ف˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع د˘ي˘فو˘كلا ىود˘ع˘ب
ءادتراو دعابتلا ةفاسسم مارتحا
ءلؤو˘˘˘ه ل˘˘˘ّم˘˘˘حو .ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ةيمويلا ةلزه˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ى˘لإا ز˘كر˘م˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ءلؤوه مادقإا دعب هيلع نيمئاقلا

ءاقبإلاو ني˘كا˘ب˘سش ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
ليسصحتل˘ل د˘حاو كا˘ب˘سش ى˘ل˘ع
مهبسسح بب˘سست ا˘م ي˘ب˘ير˘سضلا
نود ىسضوفلاو ظاظتكلا يف
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ةرادإا ةا˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘م
يحسصلا فرظ˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
،دÓبلا هب رمت يذلا بعسصلا

نع هتاذ تقولا يف نيبرغتسسم
م˘ه˘ل ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ج˘˘ج˘˘ح˘˘لا
او˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك ةرادإلا
هذ˘ه بب˘سس ن˘˘ع را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسلا
ةقلعتملا كلت اميسس ىسضوفلا
ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف لا˘م˘ع˘˘لا جور˘˘خ˘˘ب
ببسسلا اذه اوربتعا ذإا ،ةيونسس
شسوردم ري˘غو ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ
نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ةرادإلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةحلسصم عسضو مهبسسح اهيلع
لك قوف ني˘ن˘طاو˘م˘لاو دÓ˘ب˘لا
ءلؤو˘˘ه ا˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك ،را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
مهيلع رذعت نيذلا نينطاوملا
ةيئابجلا مهتاقح˘ت˘سسم د˘يد˘سست
ة˘ل˘يو˘ط˘لا ر˘ي˘باو˘˘ط˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ةدا˘عإا ى˘لإا بئار˘سضلا ة˘ير˘يد˘˘م
Óيه˘سست ع˘فد˘لا ة˘ل˘ه˘م د˘يد˘م˘ت
ميعدت ةداعإا عم ةيلمعلا هذهل
كي˘با˘ب˘سشب د˘˘ي˘˘حو˘˘لا كا˘˘ب˘˘سشلا
ط˘غ˘˘سضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل ىر˘˘خأا
نم ديدعلا ربجا يذلا يمويلا
ى˘لإا م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نع لزانتلاو ز˘كر˘م˘لا ةردا˘غ˘م

ق˘ح ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘˘ع ا˘˘م د˘˘يد˘˘سست
م˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘غر ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ةهج نمو ،ةيباقعلا تاءارجإÓل
زكر˘م˘لا ةرادإا تر˘ب˘ت˘عا ىر˘خأا
ا˘م نأا˘ب بئار˘سضل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
طغسض نم قفرملا اذه هسشيعي
ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘ط˘ق˘ن˘م ى˘سضو˘˘فو
نم ريبك ءزج جورخ ىلإا عجار
،ةيونسسلا مهتلطع يف هلامع
ىلع ةرادإلا ربجأا يذلا رمألا
يف دحاو كا˘ب˘سش ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا
ه˘ي˘ف˘ظو˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا را˘ظ˘˘ت˘˘نا
.مهلمعل

رادلا ةيرق ناكسسو..
نوبلاطي ءاسضيبلا

ةيمومعلا ةرانإلاب
ءاسضيبلا رادلا ةيرق ناكسس قلطأا
يديسس ةيلوب شسيفنخوب ةيدلب
هجوم ةثاغ˘ت˘سسا ءاد˘ن ،شسا˘ب˘ع˘ل˘ب
تافتلÓ˘ل هود˘سشا˘ن ي˘لاو˘لا ى˘لإا
اهنوسشيعي يتلا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘لإا
ه˘ن˘ع بي˘غ˘ت يذ˘لا ي˘ح˘لا ل˘خاد
اوبلاط ثيح ،ةيرسضحلا ةئيهتلا

ةرور˘سضب تا˘ه˘ج˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةداعإل ةيومنت تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘سصر
ي˘˘سسن˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا

فلتخم نم مهبسسح يسصقملاو
ةيرق ناكسس ددن دقو .عيراسشملا
فور˘˘ظ˘˘لا˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا راد˘˘˘لا
مهعمجت اهيلإا لآا يتلا ةيرزملا
يأا نم مهبسسح دفتسسي مل يذلا

ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم
.يسشيعملا مهط˘ي˘ح˘م ر˘يو˘ط˘تو
حر˘˘˘ط  قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ف
ل˘كسشم نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا
ي˘ف ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةرا˘˘نإلا ماد˘˘ع˘˘نا˘˘ب
يذ˘لا ر˘˘مألا ،ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا عراو˘˘سش
نم ديدعلا ه˘ي˘جو˘ت ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا تÓ˘˘سسار˘˘م˘˘˘لا
اذه يف ثبلا لجا نم ةينعملا
ىود˘ج نود˘˘ب ن˘˘كل ل˘˘كسشم˘˘لا
ا˘م˘م ع˘سضو˘لا مزأا˘ت د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس
اي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ل˘كسشي ح˘ب˘سصأا

ي˘ف ا˘م˘ي˘سس م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ى˘ل˘ع
اسضيأا قرطت امك ،ليللا ةملظ
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ل˘كسشم ى˘˘لإا نا˘˘كسسلا
يتلا ةيلزنملا تايافنلا راسشتناب

ببسسب ينكسسلا مهعمجت تزغ
ع˘م˘ج˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا ناو˘˘عأا ما˘˘ي˘˘ق
عوبسسألا يف نيترم تامامقلا

بسسح ىلع يفاك ريغ ددع وهو
راسشتنا يف مهاسس هنوك ناكسسلا
حئاور اهنم ثاعبناو خاسسوألا

ةرار˘ح˘لا ة˘جرد بب˘سسب ة˘ه˘ير˘ك
ةر˘ث˘ك ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ع˘ف˘تر˘˘م˘˘لا
ةرسشتنملاو ةلاسضلا تاناو˘ي˘ح˘لا
م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘ت تح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
حلاسصم˘لا ن˘ي˘عاد ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لجا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘ل˘كسشم˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا

ن˘م نا˘˘كسسلا ا˘˘سضيأا ى˘˘كت˘˘سشاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
نم يتلا ةيهيفرتلاو ةيتامدخلا
اميسس مهنع نبغلا عفر اهنأاسش
اوردحنا نيذ˘لا م˘ه˘ن˘م با˘ب˘سشلا
فار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘نلا ةرؤو˘˘˘˘˘ب و˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ن
بسصانم بايغ يف تاردخملاو
قفارم ىتح وأا مهبطقتسست لغسش
ىلع مهتدعاسسمل تاءاسضف وأا
ئلمي يذلا غارفلا ئلمو عادبإلا
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،م˘ه˘تا˘ي˘˘مو˘˘ي

شسيفنخوب ةيدلب شسيئر حرسص
ءا˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا راد˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘ب
عيراسشملا عيمج نم تدافتسسا
ه˘ب˘سسح ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘يرور˘˘سضلا

زا˘غ˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م
تاجايتحا مهأا يهو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

عيراسشملا عيمج نأابو ةنكاسسلا
ة˘ير˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا
طيحم˘لا ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف بسصن˘ت
.يسشيعملا

ودبع.صص

تقفنأاو اثيدح اهزاجنا مت
ةلئاط لاومأا اهيلع

ةسصسصختملا ةعاقلا
تاسضايرلا يف

ويهرا يداوب ةيلاتقلا
رقتفت نازيلغب

ءابرهكلاو تازيهجتلل
نييسضايرلا نم ددع دجنتسسا
ىلع تاسضايرلا فلتخم يف
يف ويهرا يداو ةيدلب ىوتسسم
بابسشلا ريزوب ،نازيلغ ةيلو
يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو
عسضوو Óجاع لخدتلا لجا نم
ببسسب ةيمويلا مهتاناعمل دح
ةعاقلا ةيعسضو روهدت
وا نونفلا يف ةسصسصختملا
مادعنل ،ةيلاتقلا تاسضايرلا
بسسحو ءابرهكلاو زيهجتلا
اوحبسصا مهنا مهنم ديدعلا
نيتعاسس وا ةعاسس نوبردتي
ةيحابسصلا ةرتفلا يف طقف
وا شسمسشلا ءوسض ىلع
يتلاو شسمسشلا ةعسشا ىرحألاب

،ةيئابرهكلا ةرانلا لحم تلح
مت يتلا ةعاقلا نا نيدكؤوم
اهيلع تقفنا اثيدح اهزاجنا
عورسشم لوا وهو ةلئاط لاوما

ةقطنملاب عاطقلا هب معدتي ماه
اماه ابسسكم دعي يذلاو
دح ىلع ةيلولاو ةقطنملل
نا مهنم ديدعلا بسسحو ،اوسس
يف يسضاير001 نع ديزي ام
رارغ ىلع تاسضايرلا فلتخم
غنيكلاو يتاركلاو وديجلا
تابوعسص نودجي غنيسسكوب

لعفب بردتلا ةيلمع يف ةريبك
اهنم ةلجسسملا شصئاقنلا
نيذلا ءابرهكلاو تازيهجتلا
تايلولا نيب نم ناربتعي
اهلÓخ نم يتلاو ةحلملا
عاطقلاب عفدلا يف ةمهاسسملا
انبابسش عيجسشتو ماملا ىلا

اذكه لثم ةسسرامم ىلع
نع داعتبلاو تاسضايرلا
.ةيعامتجلا تافآلا

بويا .صس

انوروك ةحئاج ببسسب رهسشأا5 نم رثكأا ماد ةسساردلا نع عاطقنا دعب
فراطلاب «مايبلا» ناحتما ىلع نيلبقملا ذيمÓتلل ةعجارملاو معدلا شصسصح قÓطنا

،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا تقلطنا
ةيلو تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
شسورد م˘يد˘ق˘ت ي˘˘ف ،فرا˘˘ط˘˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘ق˘ت˘لا و م˘عد˘˘لا
ناحتما زايتجا ىلع نيلبقملا
و طسسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش
تلدعم ىلع اولسصحت نيذلا
عاطقنا دعب كلذو ،9 نم لقأا

5 نم رثكأا ماد ةسساردلا نع
.انورو˘ك ةز˘ئا˘ج بب˘سسب ر˘ه˘سشأا

نوينعم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘يو

ةيميعدت شصسصح ةع˘جار˘م˘لا˘ب
قر˘ط˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي
يف اهتسسارد مت يتلا شسوردلل
،ي˘نا˘˘ث˘˘لاو لوألا ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لا
م˘ه˘سسورد عا˘جر˘˘ت˘˘سسا فد˘˘ه˘˘ب
زاجناو ةقباسسلا مهتابسستكمو
تاقيبطتلاو نيرا˘م˘ت˘لا شضع˘ب
ف˘ع˘سضلا ن˘طاو˘م ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ل
دق˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو .اهم˘يد˘ق˘تو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تما˘ق
تارجحلل ديج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا˘ب

ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مألاو
، ميقعتو فيظنت نم ذيمÓتلل
نيديلا مقعملا لئاسسلا عسضوو
ريسشت ةيداسشرإا تاحول قيلعتو
تامامكلا ءادترا ةرورسض ىلا

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم مار˘˘ت˘˘˘حاو
لوخد ميظنت مت امك ،يدسسجلا

ىلع اسصرح ذيمÓتلا شسولجو
نيسسردمتملا ةحسصو ةمÓسس
. انوروك ءابو بنجتل

 صسراف وب

صشيمهتلا نم مهلاسشتنل لجاعلا لخدتلا ةرورسضب يلاولا اودسشان
تامامتها جراخ ةدماحملا راود ناكسس

تليسسمسسيت يف نويعلا ةيدلبب نيلوؤوسسملا
ةد˘ما˘ح˘م˘لا راود نا˘كسس د˘سشا˘ن
ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ن˘ع د˘ع˘ب˘ي يذ˘لاو
قر˘˘سش م˘˘˘ك23ب نو˘ي˘˘ع˘˘لا

تليسسمسسيت ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع
لخدتلا ةرورسضب ،ةيلولا يلاو
د˘ح ع˘سضو ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
اهدباكي يتلا ةيمويلا ةاناعملل
ششي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ءلؤو˘˘˘ه
يذ˘˘لا يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘سصقإلاو
ةتافتلا نود تاونسس ذنم مهلاط
لحلا باحسصأا لبق نم ةيدج
راود˘لا اذ˘ه لا˘سشت˘نل ط˘بر˘˘لاو
002 برا˘ق˘˘ي ا˘˘م م˘˘سضي يذ˘˘لا

ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ل˘ك ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘ب يو˘م˘ن˘ت˘˘لا

وهو ،ةميركلا ةايحلا تابلطتم
اذه ناكسس نم لعج يذلا رمألا
ه˘˘ت˘˘م˘˘سص ن˘˘ع جر˘˘خ˘˘ي راود˘˘˘لا

ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا بلا˘ط˘يو
تÓفنا لبق يروفلا كرحتلاب
اذه ناكسس يناعيو اذه .رومألا
ةد˘˘يد˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م راود˘˘لا

م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح و˘˘˘ف˘˘˘سص تر˘˘˘كع
˘ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘ب ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
يذ˘˘لا ة˘˘يرور˘˘سضلا ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
رارغ ىلع اهريفوت ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىر˘˘˘ق˘˘˘لاو ر˘˘˘يواود˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘ب
نم تدافتسسا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا

ءارتها نع كيهان ،قفارم اذكه
راود˘لا ط˘بر˘ي يذ˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘قا˘ب˘˘ب
ناكسسلا بلا˘ط ن˘يأا ةروا˘ج˘م˘لا
ةيفيرلا كلاسسملا حتف ةرورسضب
امك مهنع ةلزعلا كف لجأا نم
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ءلؤو˘˘ه د˘˘سشا˘˘˘ن
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب
فرعت يتلاو برسشلل ةحلاسصلا
هذ˘ه˘ب ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت
يلاهأا رطسضي ثي˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ىلإا نايحألا شضعب يف راودلا
نم ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ءار˘سش
ةسصا˘خ˘لا ج˘يرا˘ه˘سصلا با˘ح˘سصأا
ل˘سضف˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
يرجلاو ثحب˘لا م˘ه˘ن˘م شضع˘ب˘لا
اهبلجو ءاملا ةرطق ءارو ايموي
ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ن˘˘كا˘˘مأا ن˘˘م
تارتموليكلا تارسشعب مهانكسس
يهو ،زاغلا مادعنا لكسشم اذكو
تلخدأا يتلا لكا˘سشم˘لا ة˘ل˘م˘ج
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
ل˘خاد راود˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا

يف يومن˘ت˘لا ششا˘ع˘نلا ة˘فر˘غ
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
تلاغسشناب لفكتل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ه˘ئا˘ط˘عإاو راود˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كسس
لبق ةيفيرلا ةيمنتلا يف قحلا
يلاو ةرايزب ءلؤوه بلاطي نأا
ىلإا رظنلاو مهتقطنمل ةيلولا

ة˘˘مو˘˘سضه˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
.تاونسس ذنم ةعوفرملاو

ز.دمحأا
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ن’دعي نÓيمو ديردم لاير
زايد نأاسشب امهقافتا

ىلع Óيدعت نÓيمو ديردم لاير ىرجأا
ةرا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا نأا˘˘˘˘سشب ،ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا
،«يغنيريملا» بعÓل «ير˘ي˘نو˘سسور˘لا»
.زايد ميهاربإا

،زايد مسض يف ةرتف ذنم نÓيم بغرو
ة˘غ˘ي˘سص ى˘ل˘ع نا˘يدا˘ن˘لا ف˘ل˘ت˘˘خا ن˘˘كل
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءز˘˘ج لÓ˘˘خ ،ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلا
.تاسضوافملا

دق ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسص تناكو
ن˘ل د˘ق˘ع˘لا نأا ،ة˘ع˘م˘ج˘لا شسمأا ،تر˘˘كذ
.ءارسش دونب يأا نمسضتي
شستروبسس ياكسس» ةكبسشل اًقفو نكل
يدانلا عم قف˘تا نÓ˘ي˘م نإا˘ف ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
،زايد مسض ىل˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ي˘كل˘م˘لا
عم ،ةراعإلا ليبسس ىلع مسسوم ةدمل
.لبقملا فيسصلا لÓخ ءارسشلا ةيقحأا

عسضيسس ديردم لاير نأا ىلإا تراسشأاو
ءارسش ةداعإاب هل حمسسي اًدنب ،لباقملا يف
ىلع لوسصحلا نود ،اًلبقتسسم بعÓلا

زايد مامسضنا لاح يف ،نÓيم ةقفاوم
.يئاهن لكسشب يرينوسسورلل
ل˘˘˘ع˘˘˘ف اذإا ه˘˘˘نأا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا تح˘˘˘سضوأاو
،اًلبقتسسم ءارسشلا ةداعإا دنب «يغنيريملا»
اًحبر ق˘ق˘ح˘ي˘سس ي˘لا˘ط˘يإلا يدا˘ن˘لا نإا˘ف
عسضخيسسو.ةقفسصلا ن˘م اًد˘ي˘ج اً̆يدا˘م
ي˘ب˘ط˘لا ف˘سشكل˘ل ي˘نا˘ب˘˘سسإلا بعÓ˘˘لا
.لبقملا عوبسسألا لÓخ ،يرينوسسورلل

ةطخ مسسري نÓيم Îنإا
يتناك عم دقاعتلا

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا بغر˘˘ي
طسسو بعل ،يتناك ولوجن يسسنرفلا
يفيسصلا وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ ،ي˘سسل˘ي˘سشت
.يراجلا

«وتاكر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
بردم ،يتنوك وينوطنأا نإاف ،يلاطيإلا
هتابلط ةمدقم يف يتناك عسضو ،رتنإا
بعل مسض ديري هنأل ،وتاكريملا يف
.ةريبك تاربخ بحاسص طسسو
05 بل˘˘ط ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأاو
،يتناك نع ءان˘غ˘ت˘سسÓ˘ل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
عم دعب تاسضوافملا لخدي مل رتنإا نكل
.مقرلا اذه لوح زولبلا

لسصحي نأا اًلوأا عقوتي رتنإا نأا حسضوأاو
ةم˘ئا˘ق ن˘م ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م001 ى˘ل˘ع
راينيركسس نÓيم مسضت يتلا نيلحارلا

و˘ل˘ي˘سسرا˘مو و˘˘ن˘˘ي˘˘سست˘˘ي˘˘ف شسا˘˘ي˘˘تا˘˘مو
نافيإاو نلوغنيان اجدارو ششتيفوزورب
هنإا يلاطيإلا عقوملا لاقو.ششتيسسيريب
مسسحل نيلحارلا لاومأا لÓغتسسا متيسس

.يتناك ةقفسص
كانه نأا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ر˘كذو
ةلاح يف رتنإا ةلواط ىلع ىرخأا ءامسسأا
شسا˘مو˘ت :ل˘ث˘م ي˘ت˘نا˘ك ة˘ق˘ف˘سص ل˘˘سشف
ي˘ج˘نا˘تو ،(د˘يرد˘م و˘كت˘ي˘˘ل˘˘تأا) ي˘˘ترا˘˘ب
.(ماهنتوت) يليبمودن
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ينيتنجرألا مجنلا عم دقاعتلا ديري «يفويلا»

نيبعÓلا ’ لاومأ’ا ديرن :يتيسسلل ةنولسشرب

ةيناكمإا نم هفقوم ةنولسشرب مسسح
رتسسسشنام عم ةيلدابت ةقفسص ءارجإا
مجنلا عم دقاعت˘ل˘ل ي˘عا˘سسلا ،ي˘ت˘ي˘سس
يذلا ،يسسيم لي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
لÓخ ل˘ي˘حر˘لا ي˘فبغري
تناكو.يراجلا يفيسصلا وتاكريملا
نأا ،ارخؤوم تركذ دق ةيفحسص ريراقت
رثكأا اسسرابلا ىلع شضرعيسس يتيسسلا

ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإل ،بعل ن˘˘م
ودنو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تلا˘قو.يسسيم
˘مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
ىر˘ج ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا نإا ،تب˘˘سسلا
ةقفسصلاب قلعتي اميف مهئامسسأا لوادت
ودرانرب :م˘ه ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا
ل˘ي˘ير˘با˘غ ،زر˘ح˘م شضا˘ير ،ا˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس
.ونيليجنأا ،ايسسراغ كيرإا ،شسوسسيج
ةنولسشرب ةرادإا نأا ىلإا تراسشأا اهنكل
با˘ب ح˘ت˘ف لا˘˘ح ي˘˘ف نأا˘˘ب ،ة˘˘ح˘˘سضاو
متيسس ،يسسيم عيب ىلع تاسضوافملا

ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل يأا ن˘˘ي˘˘م˘˘سضت شضفر
«انارغولبلا» بلطيسس ثيح ،ةقفسصلا
،هتروطسسأا ليحر ريظن طقف لاومألا
تفاسضأاو.دحاو ماعب هدقع ةياهن لبق
،لاومألا ديري يدا˘ن˘لا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
بلط ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘عل ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
دسسل ،مهمسض ناموك دلانور بردملا
.قيرفلا يف تارغث

 لسصاوتي صسوتنفوج
«ثوغÈلا» دلاو عم

نأا ،ي˘سسنر˘ف ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘˘كأا

ةر˘كف شسرد˘˘ي شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج يدا˘˘ن
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ج˘ن˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا
اذه ،ةنولسشرب دئاق يسسيم لينويل
ةرادإا ،ي˘˘˘سسي˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘بأاو.ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
اذه ليحرلا يف هت˘ب˘غر˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ه˘مد˘ق ا˘م˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلاو ،ف˘˘ي˘˘سصلا
.«ينولاتكلا» يدانلل
«بي˘˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
لسصاوت شسوتنفوج نإاف ،ةيسسنرفلا

،يسسيم يخروخ عم يرسس لكسشب
اًر˘خؤو˘م ىر˘ت˘سشا يذ˘لا ،(و˘ي˘ل) د˘˘لاو
.ونÓيم يف ةرخاف ةقسش
ةر˘كف نأا ،ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تح˘˘سضوأاو
يسسيم نييدبألا نيسسفانملا دجاوت
،ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا شسف˘ن ي˘˘ف ود˘˘لا˘˘نورو
،ةريب˘ك ل˘كسشب شسو˘ت˘ن˘فو˘ج ير˘غ˘ت
ةيفيك يف ةل˘كسشم˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ت ن˘كل
.يئانثلا اذه بتار عفد

نو˘كي˘سس ي˘سسي˘م م˘سض نإا˘ف ،كلذ˘˘ل
ةبسسنلاب رطاخملاب اًفو˘ف˘ح˘م ا˘ًج˘ه˘ن
.زوجعلا ةديسسلل
ر˘˘ث˘˘كألا يدا˘˘ن˘˘لا نإا˘˘ف ،كلذ ع˘˘˘مو
نع هليحر لاح يسسيم نم اًبارتقا
،يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م و˘ه ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘طو˘لا ة˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل اًر˘˘ظ˘˘ن
،لويدراوغ بي˘ب ه˘برد˘م ه˘ع˘م˘ج˘ت
.ينيتنجرألا مجنلا عم

ر .ق ^

مجن ،حÓسص دمحم يرسصملا قلع
بقلب زديرلا جيوتت ىلع ،لوبرفيل
لوأل ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

.اًماع03 ذنم ةرم
يق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف لÓ˘خ ،حÓ˘سص لا˘قو
يب يب» ةيناطيرب˘لا ة˘عاذإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل
اًمئاد تلق» :هيدان حاجن نع «يسس
،يدانلا ع˘م ى˘لوألا ي˘ت˘ل˘با˘ق˘م ذ˘ن˘م
يرود˘˘˘لا˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘يرأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘نإا
نولوقي اوناك ..زاتمملا يزيلجنإلا
.«كلذ انلعف اننكل ،نونجم يننإا

ديرت ،مسسوملا ةيادب يف» :فاسضأاو
ناكو ،يدانلل ائيسش قيقحتو زوفلا
يرود˘˘لا و˘˘ه ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا
.«يزيلجنإلا

ر˘ت˘سسسشنا˘م مز˘ه˘ت ا˘مد˘ن˘ع» :ع˘˘با˘˘تو
نم اًديزم كحنمي اذه نإاف يتيسس
امك ،لا˘ط˘بألا او˘نا˘ك م˘ه˘نأل ،ة˘ق˘ث˘لا
فده˘لا د˘ع˘ب ا˘ًسسم˘ح˘ت˘م تن˘ك ي˘ن˘نأا

در ناكو ،دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م د˘سض
ناك دقل ..اًنونجم ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ف
.«عيمجلل اًزيمم اًرمأا

«رعذ»
لو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك كلذ د˘˘ع˘˘ب» :ل˘˘˘سصاوو

لو ،ى˘غ˘ل˘ي˘˘سس يرود˘˘لا نإا شسا˘˘ن˘˘لا
عنسص اذه ..نآلا دعب بعللا نكمي
ل˘خاد ع˘ي˘م˘ج˘لا أاد˘ب ا˘م˘˘برو ،اًر˘˘تو˘˘ت
ي˘ن˘كل ..ر˘عذ˘لا˘ب نور˘ع˘سشي يدا˘ن˘˘لا

رمأا ملو ،ةلئاعلا عم لزنملا يف تنك
تنك كلذل ،لبق نم ةبرجتلا هذهب
.«اهب عتمتسسأا

ا˘ًسضيأا بع˘سصلا ن˘م نا˘ك» :ل˘م˘˘كأاو
،يرودلا ءاغلإا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا دا˘ق˘ت˘علا
.«ليوطلا مسسوملا اذه دعب
شضرعت ي˘ت˘لا ف˘ت˘كلا ة˘با˘سصإا ن˘عو

،شسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس د˘ي ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل
ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘فاد˘˘م
شسأا˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
ل» :حÓ˘˘˘˘سص لا˘˘˘˘˘ق ،8102 م˘لا˘ع˘لا
اًرمأا ناك هنكل ،اهفسصأا فيك فرعأا

.«يل اًدج اًنيزح
تارتفلا أاوسسأا ىدحإا تناك» :عباتو
ل ..مدقلا ةرك يف اهب تررم يتلا
،كلذ ها˘ج˘ت ا˘ًي˘ف˘طا˘ع نو˘كأا نأا د˘يرأا
.«اًقح ةئيسس ةباسصإا تناك اهنكل
ماعلا لاطبألا يرود يئاهن لوحو
انك» :باجأا ،ماهنتوت دسض يسضاملا
ا˘نأا ،ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ءا˘سشع˘لا لوا˘ن˘ت˘ن
كياد نا˘فو نو˘سسي˘لأاو و˘ن˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘فو
نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عو˘م˘ج˘مو ،ن˘ير˘فو˘لو
ل هنأاب مودلانياف ثدحتو ،نيبعÓلا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ئا˘ه˘ن ةرا˘˘سسخ ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
.«يلاوتلا

ي˘ف كلذ تل˘ع˘˘ف اذإا» :حÓ˘˘سص م˘˘تأاو
،دحأا كركذتي نلف ،لاطبألا يرود

زفت مل ..ةياهنلا يف زفت مل كنأل
ز˘ف˘ت م˘˘لو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا˘˘ب
،نييلاتتم نيما˘ع˘ل لا˘ط˘بألا يرود˘ب
اًر˘ي˘ب˘ك ا˘˘ًط˘˘غ˘˘سض كلذ ل˘˘كسش د˘˘ق˘˘ل
.«نيقداسص نوكن يك ،ةياغلل

«غيلريميربلا» ببسسب نونجلاب تمهُتاو ..لوبرفيل باسصأا رعذلا :حÓسص

،وينيروم هيزوج يلاغتربلا ىعسسي
فوفسص زيزع˘ت˘ل ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م
مجاهم مسضب ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ه˘ق˘ير˘ف
.قباسسلا يسسليسشت
م˘جا˘ه˘م ن˘ع ،و˘ي˘ن˘يرو˘˘م ثح˘˘ب˘˘يو
ءاوسس هيلع دامتعلا نكمُي ديدج
ي˘ف ى˘ت˘ح وأا ،ن˘ي˘ك يرا˘ه راو˘ج˘˘ب

.هبايغ ةلاح
«ل˘ي˘م ي˘ل˘يد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تلا˘˘قو
sنإا ،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا ي˘لود˘لا ى˘ل˘ع شضر˘ع و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م

محاهم ات˘سسو˘ك و˘غ˘ي˘يد ي˘نا˘ب˘سسإلا
،ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘يرد˘˘˘م و˘˘˘كت˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘تأا

اًددجم ةدوعلا ،قباسسلا يسسليسشتو
.جيلريميربلل
ن˘ع ن˘ل˘عأا نأا ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘ل ق˘ب˘˘سسو
يه ىلوألا ،نيتد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘سص
ل˘ي˘مإا ر˘ي˘ي˘ب ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ بعل
شسراحلا يه ،ةيناثلاو ،غريبغوه
نم ماهنتوت برتقا امك ،تراه وج
ريهظ ،يتريهود تام عم دقاعتلا
.نوتبماهرفلوو نميأا

ن˘˘م ا˘˘ت˘˘سسو˘˘ك و˘˘غ˘˘ي˘˘يد ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو
ىوتسسملا يف ظوح˘ل˘م شضا˘ف˘خ˘نا

ةدوعلاو ،ي˘سسل˘ي˘سشت ةردا˘غ˘م ذ˘ن˘م
عمو ،ىرخأا ةرم ديردم وكيتلتأل
هراسضحإا ىلع وينيروم رسصي كلذ
.ديدج نم غيلريميربلل
وكيتلتأا عم دقعب اتسسوك طبتريو
نأا لإا ،لبقملا مسسوملا ةياهن ىتح
ل «شسوكنÓب˘ي˘خور˘لا» ي˘لوؤو˘سسم
لبق ،فيسصلا اذه هليحر نوعنامي
.لبقملا فيسصلا اًناجم لحري نأا

وينيروم رادار ىلع قباسسلا يسسليسشت مجن

مسضي شسيتيب لاير
قباسسلا ةنولسشرب شسراح

مسض تاسضوافم شسيتيب لاير ىهنأا
،وفارب ويدوÓك ،يليسشتلا شسراحلا
رت˘سسسشنا˘م˘ب ه˘طا˘ب˘ترا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب
نأا رظتني ثيح ،يزيلجنإلا يتيسس
عم نيمسسوم ةدمل دقع ىلع عقوي
.ينابسسإلا يدانلا

ن˘م ردا˘˘سصم ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
دقعلا ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا نإا˘ف ،شسي˘ت˘ي˘ب
ءا˘ه˘ت˘نا در˘ج˘م˘ب ،ا˘كي˘سشو نو˘كي˘سس
تا˘سصو˘ح˘ف˘لا زوا˘ج˘˘ت ن˘˘م و˘˘فار˘˘ب
وفارب ي˘سضق˘يو.ةمزÓلا ةيب˘ط˘لا
هتكراسشم دعب ،هتلطع (اماع73)
يرود نم ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘حار˘م˘لا ي˘ف
ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘سسلا ع˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
عم هراوسشم ى˘ه˘نأا ثي˘ح ،ة˘نو˘ب˘سشل
،مسساوم4 دعب يزيلجنإلا يدانلا

ةارابم71 يف هعم كراسش هنأاب املع
.ريخألا مسسوملا لÓخ ،ةيمسسر
،ينابسسإا دان ثلاث شسيتيب نوكيسسو
˘˘مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لا شسرا˘˘ح˘˘˘لا يد˘˘˘تر˘˘˘ي
8) داديسسوسس لا˘ير د˘ع˘ب ،ه˘سصي˘م˘ق
هعم بعل يذلا ،ةنولسشربو (مسساوم
يرودلاب امهلÓخ جوت ،نيمسسومل
.ةرم لاطبألا يرودو نيترم
بختنم شصيمق وفارب ىدترا امك
كراسشو ،ةبسسان˘م321 ي˘ف هدÓ˘˘ب
ابوك ةلوطبب جوتو ،نيلايدنوم يف
.يليسشت عم نيترم اكيرمأا

«نافرعو ركسش»
ل˘ك ىلإا ر˘ك˘سشلا˘ب يد˘يرد ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع مد˘˘ق˘˘ت˘˘ت
ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل يرادإلاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
مه˘سسأار ىل˘ع  ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب «نو˘ن˘ف ز˘ت˘نار˘ف»
ريبكلا لمعلا ر˘ي˘ظ˘ن ،«ةدرو» ةروتكد˘لا
ىسضرملا عسضو لجأا نم هب نوموقي يذلا

«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ
فور˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘سسحأا ي˘˘˘˘˘˘ف91‐ديفوك
يطخت ىلع بناوجلا لك نم مهتدعاسسمو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لاو ر˘ط˘خ˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م
قحتسسي «صضيبألا صشيجلا» ـف..اهب نورمي
م˘ل م˘كلو˘ل˘ف ،ر˘ك˘سشلا نو˘ق˘ح˘ت˘سستو ءا˘ن˘ث˘لا

ءا˘˘بو˘˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
ىلع انرطيسس امل مكدوهج لولو ،يملاعلا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ن˘˘بر˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘لو «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ةنهملا هذه ةعفر صساسسأا متنأاف ،فادهألا
حاجنلا ةلع˘سش ل˘م˘ح˘ي ن˘م م˘ت˘نأاو ،ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا

ً.امئاد مامألا ىلإاو مكل ًاركسشف ،روطتلاو
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«غيلÈÁÒلا» باتعأا ىلع شسيماخ

،زيغيردور شسيماخ ،ديردم لاير بعل برتقي
يرود˘˘˘لا قر˘˘˘ف د˘˘˘حأا ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘˘سضنلا ن˘˘˘˘م
ريراقت هتركذ امل اقفو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

.ةعمجلا ءاسسم ،ةيفحسص
ي˘ف˘ح˘سصلا ن˘ع «ن˘سص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تل˘˘ق˘˘نو
نإا ه˘لو˘ق ،ير˘ي˘م˘لا˘˘ب يدر˘˘ي˘˘كنا˘˘ت ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا دو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو ز˘˘ي˘˘غ˘˘يردور
يذ˘لا ،نو˘تر˘ف˘يإا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
ولراك يلاطيإلا بردملا ،هبيردت ىلع فرسشي
زيغ˘يردور نأا ،ير˘ي˘م˘لا˘ب فا˘سضأاو.يتوليسشنأا
ماعلا يف ينيلرتسسإا نويلم30.4 ىسضاقتيسس
ىلع قفاو هنأا ينعي ام ،«زيفوت»ـلا عم دحاولا
ديردم لاير عم ي˘عو˘ب˘سسألا ه˘ب˘تار شضي˘ف˘خ˘ت
،عوبسسألا يف ينيلرتسسإا فلأا041 غلبي يذلاو
.ماوعأا4 ةدمل ديدجلا هدقع دتمي نأا عقوتيو
ماع ديردم لاير ىلإا لقتنا دق زيغيردور ناكو
قيرفلل ابردم يتوليسشنأا ناك امدنع4102
مسضنا امدنع ،اعم لمعلل نانثلا داعو ،يكلملا
ىلع خنويم نر˘يا˘ب ى˘لإا ي˘ب˘مو˘لو˘كلا ي˘لود˘لا
عم قافتلا نوترفيإا ىلع يقبو.ةراعإلا ليبسس
نأاب املع ،ةق˘ف˘سصلا ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع د˘يرد˘م لا˘ير
قبسس ،زيريب ونيتنرولف ينابسسإلا يدانلا شسيئر
نيبعÓلا شضعب عيب هيدان ىلع نأاب حرسص نأاو
وهو ،فيسصلا اذه ةديدج تادقاعت ءارجإا لبق
لباقم ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م5.22ـب بلا˘˘ط˘˘ي
.زيغيردور نع يلختلا

دتيانوي زديل نم بÎقي خوك
ددسصب خوك نيبور نأا ،ةيمÓعإا ريراقت تركذ
ىلإا ،ينا˘م˘لألا غرو˘ب˘يار˘ف يدا˘ن ن˘م لا˘ق˘ت˘نلا
يرودلل اًثيدح دعاسصلا ،دتيانوي زديل يدان
.زاتمملا يزيلجنإلا

ةعمجلا مويلا ةيناملألا «ركيك» ةلجم تركذو
31 نم برقي ام زهجي يزيلجنإلا يدانلا نأا

عم ،اًماع42 ،خوك عم دقاعتلل وروأا نويلم
لبقتسسملا يف ةيلاملا ةميقلا ةدايز ةيناكمإا

.ةيفاسضإا تآافاكم لÓخ نم
د˘ق ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا «كي˘ت˘ل˘ثأا اذ» ة˘ل˘˘ج˘˘م تنا˘˘ك
.قباسس تقو يف ةرظتنملا ةقفسصلا نع تثدحت
عدو خو˘ك نإا˘ف «ر˘كي˘ك» تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ق˘˘فوو
برقي ام خوك بعلو .غروبيارف قيرفب هءÓمز
ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م08 ن˘˘˘˘م
.فادهأا4 اهلÓخ لجسس «اغيلسسدنوب»
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م خو˘˘ك بع˘˘لو
،فول ميخاوي هراتخا امك ،لوألا يناملألا

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ،ي˘نا˘م˘لألا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م
يف قيرفلا يتارابم˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ابوروأا ممأا يرود

لاطبأ’ا يرود ليكسشت رطيسسي نرياب
،«افيوي» مدقلا ةركل يبوروألا داحتلا نلعأا
ابوروأا لاطبأا يرودل مسسوملا قيرف ،شسمأا لوأا
.اًبعل32 نم نوكملا ،(9102/0202)
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا با˘ي˘˘غ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘ه˘˘سشو
امنيب ،شسوتنفوي مجاهم ،ودلانور ونايتسسيرك
ى˘ل˘ع ا˘بوروأا ل˘ط˘ب خ˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
:يلاتلاك تءاج يتلا ،ةليكسشتلا

نر˘يا˘ب) ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘م :ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ة˘˘سسار˘˘ح
،(د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا) كÓ˘بوأا نا˘ي ،(خ˘نو˘˘ي˘˘م
.(نويل) زيبول ينوتنأا
اوسشوج ،(خنويم نرياب) زيفيد وسسنوفلأا :عافدلا

كياد ناف ليجريف ،(خنويم نرياب) ششتيميك
،(غ˘يز˘ب˘يل) و˘نا˘كي˘ما˘بوأا تو˘ياد ،(لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل)
.(خنويم نرياب) ابلأا ديفاد ،(غزبيل) وينيلجنأا
،(خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب) ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت :ط˘سسو˘˘لا

ماسسح ،(يتيسس رتسسسشنام) نيورب يد نيفيك
،(خنويم نرياب) اكسستيروج نويل ،(نويل) راوع
شسوينيكرام ،(ج˘يز˘ب˘يل) رز˘ت˘ي˘با˘سس ل˘ي˘سسرا˘م
زي˘مو˘غ ورد˘نا˘خ˘ي˘لأا ،(نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس شسيرا˘ب)
.(خنويم نرياب) رلوم شساموت ،(اتنلاتأا)
،(خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب) ير˘با˘ن˘غ جر˘ي˘سس :مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

رامين ،(خنويم نرياب) يكسسفودنافيل تربور
ي˘سسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ،(نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس شسيرا˘˘ب)
نا˘سس شسيرا˘ب) ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ،(ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب)

.(يتيسس رتسسسشنام) غنيلرتسس ميحر ،(نامريج

00:91ـلأ نم ةيأدب مويلأ تأديسسلل ابوروأأ لاطبأأ يئاهن يف

تاديسسلل لاطبأ’ا يرود ىلع نويل ةنميه ءاهنإ’ ىعسسي غروبسسفلوف

ريدملا ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج ق˘ل˘ع
ىد˘حإا ى˘ل˘ع ،ي˘لو˘با˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا
اهمربأا يتلا ةديدجلا تاقفسصلا
.بونجلا قيرف
تاحيرسصت يف ،وزوتاغ لاقو
يا˘˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘سش ا˘˘˘ه˘˘˘˘تزر˘˘˘˘بأا
شضار انأا» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس
.ه˘ب مو˘˘ق˘˘ن يذ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع
اذام فرع˘يو شسم˘ح˘ت˘م ق˘ير˘ف˘لا
.«ديري
نأا ا˘˘ًع˘˘ي˘˘م˘˘ج كرد˘˘ن» :فا˘˘˘سضأاو
نم ديدعلا يف نيسسحتلا انيلع
وه ام لعفن نأا انيلع .يحاونلا
نأاو ،ةركلا دقفن امدنع لسضفأا
لك ةيطغت ىلع نيرداق نوكن
نزاوتلا داجيإاو بع˘ل˘م˘لا ءاز˘جأا
.«حيحسصلا

،كلذ نم مهألا» :وزوتاغ عباتو
ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نو˘˘كي نأا
ل تلز ا˘˘م ي˘˘ن˘˘نأل ،ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يف فادهأا3 انيقلت اننأا قدسصأا

ءاطخأاب ةنول˘سشر˘ب د˘سض ا˘نا˘مر˘م
نيزكرم ىقبن نأا انيلع ،ةجذاسس
.«ةقيقد09 ةدمل اًمامت
ام نأا كردن نأا بجي» :لسصاوو
مل ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ها˘ن˘ل˘ع˘ف
يرود ىلإا لهأاتلل اًيفاك نكي
لذب انيلع كلذل ،ابوروأا لاطبأا
امب ناميإلاو دهجلا نم ديزملا
.«هلعفن
:ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ن برد˘˘˘˘˘˘م فدرأاو

ني˘م˘ي˘سسوأا رو˘ت˘كي˘ف ل˘ي˘ج˘سست»
قئاقد8 نو˘سضغ ي˘ف ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ل
ن˘˘م ؟ى˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم ن˘˘˘م
اًسسمحتم نوكت نأا اًدج لهسسلا
ا˘ًت˘قو ه˘ح˘ن˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كل ،نآلا

طغسضن نأا نود لمعي هكرتو
.«هيلع
م˘˘ه˘˘م بعل ه˘˘نإا» :در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو
،همسض لجأا نم ريثكلا انعفدو
ه˘نأا ي˘ف كو˘˘كسش كا˘˘ن˘˘ه شسي˘˘لو

مل ا˘ًف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ًئ˘ي˘سش ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ي˘سس
اهتيسضق يتلا ةرتفلا يف هدهسشن
قير˘ط ا˘ن˘ما˘مأا لاز ا˘م اذ˘ل ،ا˘ن˘ه
.«هعطقنل ليوط
نأا بج˘˘˘ي ل» :وزو˘˘˘تا˘˘˘غ م˘˘˘˘تأاو
انعقو اننأاكو رمألا عم لماعتن
ا˘ن˘نإا .ا˘نودارا˘˘م وأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب ع˘˘م
بعل ع˘م ة˘طا˘سسب˘˘ب ا˘˘ند˘˘قا˘˘ع˘˘ت
نكمي ةنيعم شصئاسصخب عتمتي
.«اندعاسست نأا

انودارام وأا هيليب عم دقاعتن مل :وزوتاغ

،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا مو˘ي˘لا ما˘ق˘˘ت
مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا يرودل
نا˘˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ،تاد˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
.ةينابسسإلا نايتسسابيسس
ل˘ط˘ب ،غرو˘ب˘سسف˘لو˘ف ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘يو
نرياب ه˘ل˘ع˘ف ا˘م رار˘كت˘ل ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا

.ةيثÓثلاب جيوتتلاب لاجرلل خنويم
كيبملوأا ،شسفانملا قيرفلا نكل
،بقللا ل˘ما˘ح ،ي˘سسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل
ى˘ع˘سسي ثي˘ح ،ةد˘ي˘ج ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ىلع شسماخلا ه˘ب˘ق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل
.ةلوطبلا يف يلاوتلا

،وف˘لور ا˘ن˘ي˘لود˘ير˘ف˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
ةعت˘م نإا˘ف ،غرو˘ب˘سسف˘لو˘ف ة˘ب˘عل
مل ةيئاه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا
ة˘˘فر˘˘ع˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م ،لءا˘˘˘سضت˘˘˘ت
.اهقيرف شسفانم
ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل تلا˘˘˘قو
نأا نم دكأاتلا دعب ،غروبسسفلوفل
رثإا ،ةيئاهنلا ةارابملل دعسص نويل
ناسس شسيراب ىلع بعسصلا هزوف
راظتنلا يننكمي داكلاب» نامريج
.«ةيئاهنلا ةارابملا دعوم ىتح
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا تفا˘˘˘سضأاو
هققح يذلا زوفلا نع ،ةيديوسسلا
موي ،يئاهنلا لبق رودلا يف نويل
ةي˘لا˘ت˘ق ةارا˘ب˘م تنا˘ك» :ءا˘ع˘برألا

نا˘سس شسيرا˘ب ..ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
،ةديدسش ةيناود˘ع˘ب بع˘ل نا˘مر˘ي˘ج
.«تاركلا نم ريثكلاب زافو
ىلع Óهسس نكي مل اذه» :تعباتو
ةرم لوقت نأا كنكمي نكل ،نويل
ةسصرفلا حاتت امدنع هنإا ،ىرخأا
نودعتسسم نونوكيسس ،نويل مامأا
نأا بجي ..فده˘ب ا˘ه˘نو˘ه˘ن˘يو ا˘ه˘ل
نيظق˘يو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ن˘يرذ˘ح نو˘كن
.«فقاوملا هذه لثم عنمل ،مهمامأا

ابعسص ازوف غروبسسفلوف ققحو
ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ب˘˘ق رود˘˘لا ي˘˘ف

تل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ،(1/0) ةنول˘سشر˘ب
يذلا ،ديحولا ءاقللا فده وفلور
.يسضاملا ءاثÓثلا موي ميقأا

يزيلجنإلا ةبعÓلا نويل دقتفيو
ببسسب ،شسيراب ات˘ي˘كي˘ن ،ة˘ي˘لود˘لا
ى˘ل˘ع تل˘سصح ا˘مد˘ع˘ب ،فا˘˘ق˘˘يإلا
ةارا˘ب˘م ي˘ف ،ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.يئاهنلا لبق رودلا
،قيرفلا يف شسيراب ةليمز نكل
ءا˘ع˘برألا تلا˘ق ،را˘˘ن˘˘ير يد˘˘ن˘˘يو
زفاح ديزي قئاعلا اذه نإا يسضاملا
.زوفلل قيرفلا

:نويلل يمسسرلا ع˘قو˘م˘ل˘ل تلا˘قو
ةقاط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘ت˘ي˘كي˘ن لو˘سصح»
لذبنسس ..ايزخم ارمأا ناك ءارمحلا

ةارابملاب زوفنل انعسسو يف ام لك
كانه ..شسأاكلا ع˘فر˘نو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

،ةيريتسسيه تسسي˘ل ا˘ه˘ن˘كل ة˘حر˘ف
.«دعب انفدهل لسصن مل اننأل

ةيسسنرف ةدقع
بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا و˘˘ه نو˘˘ي˘˘ل فد˘˘هو
ةر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لاو ،ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘سسلا
جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب اذ˘˘˘هو.يلاوتلا
،ن˘ي˘تر˘م بق˘ل˘لا˘ب غرو˘ب˘سسف˘˘لو˘˘ف
ىلع نويل ىلع زوفلاب امهلوأا

ماع يف ،جديرب دروفماتسس بعلم
،تقو˘لا كلذ ذ˘ن˘˘م ن˘˘كل.3102
ةباثمب يسسنرف˘لا ق˘ير˘ف˘لا ح˘ب˘سصأا

.ناملأÓل ةدقع
ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح نو˘˘˘ي˘˘˘ل ى˘˘˘ه˘˘˘نأا د˘˘˘ق˘˘˘ف
لحارم ةد˘ع ي˘ف غرو˘ب˘سسف˘لو˘ف
ع˘برأا ر˘خآا ي˘ف ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘˘م

.ةلوطبلا نم خسسن
اوزا˘ف ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا ي˘˘فو
عومجم يف ،(6/3) ناملألا ىلع
رودب بايإلاو با˘هذ˘لا ي˘تارا˘ب˘م
ءي˘سش يأا د˘جو˘ي لو ،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا

.ةريبك ةقث مهيدل نأا يف بيجع
عقوملل يواسشراك ةنيكسس تلاقو
ةارا˘ب˘م بق˘ع ،نو˘ي˘ل˘ل ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ةرم انتبثأا» :نامريج ناسس شسيراب
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سضفأا ا˘˘ن˘˘˘نأا ىر˘˘˘خأا
.«ملاعلا

نأا ،غروبسسفلوف ىلع نيعتيسسو
يو˘ق˘لا ي˘تاذ˘˘لا نا˘˘م˘˘يإلا ر˘˘سسكي
ة˘ع˘برأا ر˘خآا ي˘ف بق˘ل˘˘لا ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
ةيثÓثلا قيقحت لجأا نم ،مسساوم
مدقلا ةر˘ك ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأل ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.0202 ماع لÓخ

ودلانور بايغ رسس
شسوتنفوج تابيردت نع

و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا با˘غ
شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج م˘˘ج˘˘ن ،ود˘˘لا˘˘نور
قيرفلا تابيردت نع ،يلاطيإلا

،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘˘لا ة˘˘سصح لÓ˘˘خ
ةد˘ي˘˘سسلا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ن˘˘م˘˘سض
.ديدجلا مسسوملا ةيادبل زوجعلا

ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘كذو
لسصح ودلانور نأا ،شسوتنفوجل

تابيردتلا نع بايغلاب نذإا ىلع
ايردنأا ديدجلا بردملا عم قافتاب
نأا فاسضأاو.اًسضيأا يدانلاو ،ولريب
باهذلل نذإا ىلع لسصح ودلانور
ريسضحتلل ،يلاغتربلا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
لك مامأا هدÓب بختنم يتهجاومل
تاسسفانمب ،ديوسسلاو ايتاورك نم
.ة˘ي˘بوروألا م˘مألا يرود ة˘لو˘ط˘ب
ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ى˘˘ه˘˘نأاو
بقلب جيوتتلاب يسضاملا مسسوملا

ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا و˘˘هو د˘˘ي˘˘حو
.يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل



 ةمسصاعلا داحتإا
 يسضاملا دقعـلا يف حنم ىلع اولسصحت «ةراطسسوسس» نم ابعل06 نم رثكأا

ةمسصاعلا داحتا شضيوعتب ةبلاطم «فافلا»
 ميتنسس نويلم068 ـب

ةطبارلاو مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا تبلاط
هعدوأا يذلا فلملا شصوسصخب ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف شضيو˘ع˘ت ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
مدقلا ةرك ةطبارو ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا لمحتيسس.ةيلودلا ةمكحملل
فافلا  ىلع نوكيسسو ،ءار˘جإلا اذ˘ه ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ف˘يرا˘سصم˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

فيراسصمب قلعتت رئازجلا داحتا ةرادإل ميتنسس نويلم068 عفد ةطبارلاو
ةنجل تفسشك رخأا قايسس يفو.ةيسضقلا هذهب ةقلعتملا باعتألاو نيماحملا
ةرتفلا يف ابعل06 نم رثكأا لوسصح نع «ةراطسسوسس» قيرفل يلاملا قيقدتلا
اهايإا ةربتعم ،داحتإلا ةرادا نم شضورق ىلع0202و0102 نيب ةدتمملا

يتلا «روجألا فيقسست» نوناق نم ابوره نيبعÓل ةرادإلا اهملسست ةحنمك
يف ةيقبتملا لاومألا حنمت اهنأا امك مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإلا اهتددح
ةديدجلا ةرادإلا نإاف ملعللو.شضورقو ةيفاسضإا حنم لكسش ىلع نيبعÓلا دقع
تزيم يتلا ةيلاملا تارغثلا شصوسصخب اقيقحت تحتف دق «ةراطسسوسس» قيرفل
 .دادح حوبر ةدهع لÓخ ةقباسسلا ةرادإÓل يئاوسشعلا رييسستلا

جاحلب اسضر
 نوتبماهرفليو ىلإا هلاقتنا برق نع ثيدح

 وزوتاغ نيعأا مامأا قلأاتيو لجسسي مÓغ
لÓخ ،يلاطيإلا يلوبان هيدان بعلو يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف قلأات

شصبرتلا نمسض ورغناسس Óيكأا يدان دسض هقيرف اهسضاخ يتلا ،ةيدولا ةهجاوملا
هذه يف ايسساسسأا ،ملوغ كراسشو.ديدجلا مسسوملل ادادعتسسا قيرفلل يفيسصلا
هتمسصب كرت نم نكمتو ،ورغناسس Óيكأا يدانب مهتعمج يتلا ةيدولا ةارابملا
.ىرخأا ةهج نم ةمسساح ةريرمت مدقو شسداسسلا فدهلا عقو امدعب ءاقللا اذه يف
ةسضيرع ةجيتنب ،ةيدولا هذه يف زوفلا قيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا ققحو
يقلت نود Óماك افده11 ليجسست نم ءارحسصلا براحم ءاقفر عاطتسسا امدعب
شضوخل هجتي ،ينطولا بختنملا ريهظ ملوغ يزوف نأا ةراسشإÓلو.فده يأا
ةرادإا تنلعأا امدع˘ب ،ي˘لا˘ط˘يإلا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن راو˘سسأا جرا˘خ ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت
حبسصأا امدعب ،يراجلا يفيسصلا وتاكريملا يف هدقع عيب ىلع اهمزع ،يلوبان
ريراقت تفسشك ،رخآا بناج نم.وزوتاغ بردملا تاباسسح يف لخدي ل ريخألا
يرودلا ىلإا لاقتنلا نم ىندأا وأا نيسسوق باق تاب مÓغ نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا
 .نوتبماهرفليو ىلإا اديدحتو يزيلجنلا

جاحلب اسضر
 رئازجلا ةيدولوم

 لاطبألا يرود يف قيرفلا ةكراسشم تدكأا

 «شساتلا» رارق دعب راسصنأ’ا حيرت «ديمعلا» ةرادإا
ءاقبب اهيف مهنئمطت يدانلا ريهامجل ةلاسسرب رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تثعب

مسسوملا ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةسسفانمل لهؤوملا يناثلا زكرملا يف «ديمعلا»
يبرادلا شصوسصخب «شساتلا» ةيلودلا ةمكحملا رارق نأا تراسشأا ثيح ،لبقملا
.ةيدولوملا بيترت يف لاوحألا نم لاح يأاب رثؤوي نل يمسصاعلا

رودسص دعب ةرسشابم ايمسسر انايب ترسشن دق رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تناكو
ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحم˘لا رار˘ق د˘ع˘ب »:ه˘ي˘ف ءا˘ج ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘ق
ثÓث مسصخب يسضاقلا رئازجلا ةيدولومو رئازجلا داحتإا ةارابم شصوسصخب
ىقبيسس قيرفلا نأا اهراسصنأا عيمج ديمعلا ةرادإا نئمطت ،انيدان ديسصر نم طاقن
مسسوملا ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةسسفانم بعلب هل حمسسي يذلا يناثلا زكرملا يف
فافلا نأا رابتعإاب »: لماعملا ماظن فافلا دامتعإا لوح نايبلا فاسضأاو.«لبقملا
ةفاسصو انقيرفل نمسضي يذلا لماعملا ماظن ىلع اهباسسح يف ارخؤوم تدمتعإا
يف متخيل ،«ةلباقم22 لسصأا نم طقف ةارابم02 بعل هنوك ، بيترتلا
قرطلا لكب يدانلا قح نع عفادتسس اهنأا ةيدولوملا ةرادإا دكؤوتو اذه »:ريخألا
 .«ةمزÓلا ةينوناقلا

طيمز.ع
 ديدج قلأات ىلع مزاع رسضخلا حانج

 «تنان» مامأا مويلا ايسساسسأا تاحرف
يسسنرفلا مين كيبملوأا هقيرف عم يرئازجلا يلودلا تاحرف نيدلا نيز لحي

.«1غيللا» نم2 ةلوجلا راطإا يف تنان يسس فأا يدان ىلع افيسض مويلا ةيسشع
اهب لخديسس يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا نمسض ينطولا بختنملا حانج دجاوت
هتيقحأا ىلع ديكأاتلل ةسصرفلا يهو ،تنان قيرف ةهجاومل مين بردم «وينيبرأا»
يسضاملا عوبسسألا كراسش دق «ءارحسصلا براحم» نأاو ةسصاخ ،ةناكملا هذهب
ةمسساح ةرك هريرمت لÓخ نم ةلماك ةيعابرب تسسارب يدان ىلع هقيرف زوف يف
يسضاملا مسسوملا ققح مين قيرف نإاف ةراسشإÓلو.عبارلا فدهلا اهءارو ءاج
ةرسشعلا عم دجاوتلا تاحرف ءاقفر ىلع نأا يدانلا شسيئر بلاط اميف ،ءاقبلا
 .«غيل ابورويلا» يف ةكراسشملا ةقاطبب زوفلاو مسسوملا اذه لئاوألا

جاحلب اسضر
 يبملوألا ينطولا بختنملل يريسضحتلا صصبرتلا نمسض

ةثداح ليسصافت فسشكت فيلخ ناميإا
 ةدجكيت ةباغ يف اهعايسض

يتلا ةثداحلا ليسصافت نع ةيرئاز˘ج˘لا ة˘م˘كÓ˘م˘لا ف˘ي˘ل˘خ نا˘م˘يإا تثد˘ح˘ت
نمسض ةدجكيت ةباغ يف تعاسض نأا دعب ،يسضاملا ةعمجلا اهل تسضرعت
تداعو.2202 ويكوط دايبملوأل اريسضحت كانه ماقملا يبيردتلا ركسسعملا
»: ةلئاق مÓعإلا لئاسسول ثداحلا ليسصفت نع ثيدحلل  ةيرئازجلا ةيسضايرلا
يف هانكلسس يذلا قيرطلا عابتإا تلواحو ،بختنملا يف يتاقيدسص ىلع رثعأا مل
ةليل يسضقأل ،مÓظلا لولح دعب ةديحو يسسفن تدجو يننأا لإا ،باهذلا
ءاج يذلا بردملا توسص تعمسس نأا ةياغ ىلإا يدرفمب فهك لخاد ةعمجلا
هذه نم اريثك تملعتو يتاقيدسص ىلإا تدع هلل دمحلا »:متختل ،«ينع ثحبلل
ءوسضلا تحنم دق ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نأا مولعملا نمو.«ةبرجتلا
ابسسحت تاريسضحتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘م˘لوألا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘سضخألا
يحسصلا لوكوتربلاب مازتللا عم2202 ويكوطب ةررقملا ةيبملوألا باعلأÓل
 .انوروك شسوريف نم نييسضايرلا ةيامحل

طيمز.ع
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ي˘ل˘ي˘˘مو˘˘كأا ا˘˘يرد˘˘نأا قد˘˘غأا
د˘م˘ح˘م ،ي˘لا˘ط˘يإلا برد˘م˘˘لا
ر˘˘سسيألا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا شسرا˘˘˘ف
لاب˘سس يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا
،حيدم˘لاو ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ي˘لا˘ط˘يإلا

زيفيد وسسنفلأا ـب هايإا اهبسشم
مجن يدنكلا رسسيألا ريهظلا
.يناملألا خنويم نرياب

،يلي˘مو˘كأا ا˘يرد˘نأا حر˘سصو
و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل
ه˘˘يد˘˘ل شسرا˘˘˘ف» :«ترو˘˘˘ب˘˘˘سس

ه˘نإا ،ة˘ع˘ئار ة˘ي˘˘ند˘˘ب تا˘˘ف˘˘سص
ام ،بعلملا يف اريثك شضكري
،زي˘ف˘يد و˘سسنو˘ف˘لأا˘ب ي˘نر˘كذ˘ي

امهÓك ،خنويم نيراب بعل
شضكر˘لاو ،ة˘عر˘سسل˘ل فد˘˘ه˘˘ي
،«م˘سصخ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ةر˘كلا˘ب
ق˘با˘سسلا د˘عا˘سسم˘˘لا فا˘˘سضأاو
ة˘با˘سصإلا» :لا˘˘ب˘˘سس برد˘˘م˘˘ل
مسسوملا يف اهل شضرعت يتلا
بسسحو ،انيلع ترثأا يسضاملا

عم رثكأا روطتيسس هنإاف ييأار

و˘˘˘˘يزل برد˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘غاز˘˘˘˘˘نإا
ليجسست ىلع ارداق نوكيسسو
: م˘˘ت˘˘خو ،«فاد˘˘˘هألا د˘˘˘يد˘˘˘ع

يف حانج بعل ناك شسراف»
ريهظ حبسصأا اهدعبو ،ةيادبلا
هتبلاطم ي˘غاز˘نإا ى˘ل˘ع ر˘سسيأا

 .«ةيعافدلا راودألاب
نويلم6 صضفري لابسس

روسسن» نم وروأا
نع يلختلل «ةمسصاعلا

 ايقيرفإا لطب
لابسس يدان ةرادإا تسضفر

يذ˘˘لا شضر˘˘ع˘˘لا ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ويزل ن˘م ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ه˘ت˘مد˘ق
نم وروأا نويلم6ـب ردقملاو
شسراف دمحم نع يلختلا لجا

.رسضخلا رسسيأا ريهظ
ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

لزانلا لابسس ةرادإا نأا ةيلاطيا
ىرت ةيلاطيلا ةيناثلا ةجردلل
نم رثكأا قحتسسي شسراف نأا
ةرادإا ه˘ت˘مد˘ق يذ˘لا غ˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ةيلاطيإلا ةمسصاعلا روسسن

د˘˘ق لا˘˘˘ب˘˘˘سس ةرادإا تنا˘˘˘كو
نويلم01 غ˘ل˘ب˘م تطر˘ت˘سشا
،ايقيرفإا لط˘ب ح˘ير˘سست˘ل وروأا
دنع متت دق ةقفسصلا نأا لإا
 .وروأا نييÓم8ـلا

جو˘˘ل˘˘ك ةرادإا تطر˘˘ت˘˘˘سشا
غلبم ىلع لوسصحلا ينامورلا

حيرسست لجا نم وروأا نويلم2
فادهو مجا˘ه˘م ي˘نار˘م˘ع لÓ˘ب
ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا قر˘ف˘ل˘ل يدا˘˘ن˘˘لا
وتاكري˘م˘لا ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
.يراجلا يفيسصلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘سشكو

ة˘يد˘نألا ن˘م ادد˘ع نأا ة˘ي˘نا˘مور
بعل تامدخب ةمتهم ةيكرتلا
ا˘ي˘ل˘ي˘˘سسرا˘˘م كي˘˘ب˘˘م˘˘لوا يدا˘˘ن
جول˘ك ةرادإا ل˘ع˘ج ا˘م ،ق˘با˘سسلا
2 ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا طر˘˘ت˘˘سشت
يذلا هدقع عيبل وروأا نويلم
.مداقلا فيسصلا يهتني

ةديج اماقرأا ينارمع ققحو

ديد˘ع ي˘ف ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ه˘يدا˘ن ع˘م
يف هتبغر نع ربعي تابسسانملا

ينطولا بختنملا شصيمق لمح
نينوللاب بعل ثيح ،يرئازجلا
ءاقل841 ر˘ف˘سصألاو ر˘م˘˘حألا
حنمو افده92 اهلÓخ لجسس
 .ةمسساح ةريرمت42

ب.م.يرسسيإا

رتسسسشنام يدان ةرادإا تددج
اه˘كسسم˘ت يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘سس
بختنملا دئا˘ق زر˘ح˘م شضا˘ير˘ب
بعÓلا نأا ةح˘سضو˘م ي˘ن˘طو˘لا

وتاكريملا يف عيبلل لباق ريغ
زئاكرلا نيب نم هنا امب يلاحلا
.قيرفلا يف ةيسساسسألا

شضع˘˘˘˘˘˘˘ب ،شسمأا تف˘˘˘˘˘˘˘سشكو
ةرادإا نأا  ،ةيزيلجنلا ريراقتلا

ى˘ع˘˘سست ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا شضع˘ب لا˘˘خدإل
غلبم ةفاسضإا عم يسسيم ةقفسص
جراخ زرحم نأا لإا ،لاملا نم
يف ةرادإلا ركفت لو ةقفسصلا
ةحف˘سصلا ن˘م ءز˘ج˘ك ه˘م˘يد˘ق˘ت
ودرانربيل ةبسسنلاب رمألا شسفنو
.شسوسسيخ ليرباغو افليسس

نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو

ى˘ل˘ع ر˘˘سصت «ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا» ةرادإا
ودا˘نر˘ي˘ب زر˘ح˘م˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
مهيف ىرتو شسوسسيخو افليسس
نأاو اميسسل قير˘ف˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
قيرف نيوكت ىلع لمعي يدانلا
ى˘ل˘ع عار˘سصل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت يو˘˘ق
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا بق˘˘ل
 .لاطبألا يرودو ديدجلا

ب.م.يرسسيإا

«كيرفأا نوج» ةلجم تثدحت
لامج راوسشم لوح اهريرقت يف
ج˘يو˘ت˘ت شسد˘ن˘ه˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا شسأا˘˘كب «ر˘˘سضخ˘˘˘لا»
ةراد˘˘ج ن˘˘ع ر˘˘سصم˘˘˘ب9102
ةمجن يناث افيسضم ،قاقحتسساو
راظتنلا نم ةنسس92 دعب هل
ةر˘ب˘خو ة˘كن˘˘ح ل˘˘سضف˘˘ب اذ˘˘هو
ديعي فيك فرع يذلا بردملا
يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ي˘ه˘لا
لايدنوم ذنم هقيرب بهذ يذلا
رود نأا ريرقتلا راسشأاو.ليزاربلا
نا˘˘ك ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب «ششتو˘˘كلا»
ةبيتكب هقا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م ا˘ح˘سضاو
ةداعإل دمع ثيح «نيبراحملا»
هدجو نأا دعب بختنملل حورلا

د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ل ،ا˘˘˘ككف˘˘˘˘م
ي˘ت˘لاو ةرر˘كت˘م˘لا تا˘قا˘ف˘خألا

نم ركبملا جورخلا اهرخآا ناك
،نوباغلاب7102 «نا˘˘˘˘˘ك»

ةنسس44 بحاسص نأا فيسضتل
امهو لأا ناريبك نايدحت مامأا
يقيرفإلا بقللا ىلع ةظفاحملا
يف ةررقملا ةلبقملا ةرودلا يف
فدهلاو2202 نور˘ي˘ما˘˘كلا
تايئاهنل ل˘هأا˘ت˘لا و˘هو ي˘نا˘ث˘لا

2202 ر˘ط˘ق ي˘ف م˘لا˘ع˘لا شسأا˘ك
شصاخ معط اهل نوكيسس يتلاو
«ر˘سضخ˘˘لا»ـل ق˘˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘ل
لوأل بعل˘ت˘سس ا˘ه˘نا شصخألا˘بو
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود ي˘˘ف ةر˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ح˘˘لا˘˘سصل بسصت˘˘سس
ىدحإا فطخ ةلاح يف ينطولا
نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا تا˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب
يف ةبعسص نوكتسس ةيرومأاملا

ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك ل˘˘ظ
ة˘˘˘جودز˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘لا
ةرتفلا قيسض اذكو نيتسسفانملل
ودعلا نوكت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مز˘لا

امك.يسضام˘ل˘ب لا˘ب˘سشأل ر˘ب˘كألا
عبار نسسحأا نأا ريرقتلا فاسضأا

9102 ةنسسل ملاعلا يف بردم
وه ام لك عم طبترم امود ناك
همعد يف كلذ ىلجتو يرئازج
يف بعسشلا عم هفوقوو كارحلل
امك.هقÓط˘نا ذ˘ن˘م ه˘ب˘لا˘ط˘م
شضور˘ع˘ل˘ل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت
يداونو تابختنم نم ةيرغملا

اهاقلت يتلا ةيبوروأاو ةيجيلخ
بقللاب جيوتتلا دعب ي˘سضا˘م˘ل˘ب
رتسسسشنام مجن نأا ريغ ،يراقلا
ةركفلا شضفر ق˘با˘سسلا ي˘ت˘ي˘سس
ه˘نأا اد˘كؤو˘م Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘˘م˘˘ج
لهأاتلا ى˘ق˘ب˘ي ي˘سسي˘ئر˘لا ه˘فد˘ه
رطق˘ب ةرر˘ق˘م˘لا م˘لا˘ع˘لا شسأا˘كل
ةسسفانملا يف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لاو
يهتن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘ع ف˘ير˘سشتو
 .2202 ماع لولحب

طيمز.ع
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نريابلا م‚ زيفيد وسسنفلأا هبسشي شسراف :يليموكأا
 ويز’ ـل ادج اديفم نوكيسسو

 هعم دقاعتلل ىعسستو بعللا عسضو بقارت ةيكرت ةيدنأا

 ينارمع حيرسستل وروأا نويلم2 طرتسشت جولك ةرادإا

 يلام غلبم ىلإا ةفاسضإلاب ايسسراغو وينيلجنا تسضرع

   يسسيم ةقفسص يف هلاخدإا ديرت ’ يتيسسلا ةرادإاو شسملل لباق ريغ زرحم

 ينطولا بخانلاب ادد‹ ديسشت «كيرفأا نوج» ةل‹

 يرئاز÷ا بختنŸا قلأات ‘ رسسلا ةملك يسضاملب

ةيرئاز÷ا ةيدنألا
ةÒبك ةطرو ‘
 نويدلا ببسسب

نع نلعت «فافلا»
ةيوسستل لجأا رخآا
 ÚبعÓلا تاقحتسسم

ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تن˘ل˘عأا
ةعباتلا تاعزان˘م˘لا ة˘يو˘سست˘ل
ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ربمتبسس01 خيرات نع،مدقلا
لجأا نم ل˘جأا ر˘خآا˘ك ل˘ب˘ق˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا بتاور ة˘˘يو˘˘سست
.ةقلعملا

اهل انا˘ي˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تر˘سشنو
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
01 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت نأا ،«فا˘˘˘ف˘˘˘˘لا»ـل
يداونلل لجأا رخآاك ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
نيبعÓلا تاب˘ل˘ط ى˘ل˘ع در˘ل˘ل
ةقلعتملا تاقحتسسملا نأاسشب
ببسسب يحسصلا رجحلا ةرتفب
ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك» شسور˘˘˘ي˘˘˘ف
.نوبعÓلا اهب بلاطي

دعب موقتسس اهنأاب تراسشأاو
،اقباسس نل˘ع˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘ه
ةمربم˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا ةدا˘عإا˘ب
،يداو˘ن˘لاو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ا˘˘ق˘˘فو تارار˘˘˘ق˘˘˘لا راد˘˘˘سصإاو
.اهب لومعملا ةمظنأÓل

بل˘˘˘غأا نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘لو
قرف ةسصاخ ةيرئازجلا ةيدنألا
نم يناعت ينا˘ث˘لا فر˘ت˘ح˘م˘لا
ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘˘مزأا
مرسصنملا مسسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نمو «انوروك» ةحئاج ببسسب
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت نأا ن˘˘كم˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع تابوعسصلا نم ريثكلا
تاقحتسسم ديد˘سست˘ل ةر˘ي˘خألا
ةرتفلا لÓخ ةقلاعلا نيبعÓلا
 .ةددحملا

جاحلب اسضر
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ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ع
با˘˘˘ب˘˘˘سش ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف برد˘˘˘˘م
ديدسشلا هفسسأا نع ةنيطنسسق
ايا˘سضق ي˘ف ل˘سصف˘لا ر˘خأا˘ت˘ل
ةسصا˘خ تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ثادحا يف بغري ناك هنأاو
ه˘نأا ا˘م˘ب ،ةد˘يد˘ج تاد˘قا˘ع˘˘ت

د˘˘حا ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
همسض يف بغري نيعفادملا
ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل
ل˘ك ر˘ي˘سشتو اذ˘ه ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ششتوكلا نا ىلا تايطعملا
ثي˘ح هر˘˘ي˘˘سصم ي˘˘ف ل˘˘سصف
ةد˘يد˘ج را˘ب˘خأا را˘ظ˘ت˘نا رر˘ق
نم يف يئاهنلا لسصفلا لبق
يف ريخألا بعÓلا نوكيسس
ينع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي رو˘ح˘م˘لا

ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م ح˘˘ن˘˘م د˘˘ق نا˘˘ك

فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
.«ةروسضخلا»

در رظتني ةدايع نب
ىقبي دورمق و ةرادإلا

ةقرول ةجاح يف
حيرسست

لاز˘ي ل ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘سسح بعÓ˘˘لا

ه˘ب ةرادإلا لا˘سصتا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
مهغلبا دق ناك هناو ةسصاخ
يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
بسسح ةيز˘مر ةدا˘يز ه˘ح˘ن˘م
لاو˘˘˘ط مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا هدودر˘˘˘م
ركذي نييسضاملا نيمسسوملا
شسي˘ئر ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘بو ةرادإلا نا

انا˘ك ى˘ل˘ع˘ل ةرادإلا شسل˘ج˘م
بعÓ˘لا حر˘ت˘ق˘م ا˘سضفر د˘ق
تد˘عو د˘ق تنا˘ك ا˘ه˘نا ا˘م˘ب
ديد˘ج˘ت˘لا˘ب ي˘نÓ˘عز ءا˘ق˘فر
ةدا˘يز نود ن˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
شسفن ىلع ظافحلا يلاتلابو
يف ةرادإلا نا ركذي بتارلا

ع˘˘˘م ةدا˘˘˘ج تا˘˘˘˘سضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
ةيعمج نم دورمق بعÓلا

ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘تو ةـل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ع
ق˘˘ئا˘˘˘ثو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘لو˘˘˘سصح
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ن˘˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سست
. تاعزانملا

ضشامر ماسشه

نابيزلا ءانبأا عم نيرخا نيمسسومل ءاقبلا ىلا مسشاه ةيفاعوب ةركسسب داحتا بعل ريسسي
ديدج رسصنع نمسضي ام وهو ديدجتلا ةرورسضب هعانقإا يف تحجن ةرادإلا ناو ةسصاخ

ةيرسصنلا يف عيقوتلا يدافتب يراسضخل بعÓلا تبلاط فارطألا ضضعب نا ركذي قيرفلل
يتلا ةيلاملا ةلويسسلا نع مهبسسح ثحبت ةرادإلا ناو ةسصاخ رارقلا ذاختا يف عرسستلاو
.لبقملا مسسوملل ابسسحت قيرفلا عم هئاقب قيقحت ىلع لمعي هلعجت

تادقاعتلا يف ةيرسسلا ررقتو ضسردلا تظفح ةرادإلا
تادقاعتلا ضصوسصخب ةريخألا تاعاسسلا يف تمسصلا تمزتلا ةرادإلا نا هركذ ريدج
بسسحو هنا ركذي ميهاربإا بيدو رامع يسس ةليلم نيع يئانث تعيسض نا دعب ةسصاخ

عفادملا ةقرو ىلع لوسصح˘لا د˘ير˘ي ىسسي˘ع ن˘ب ضسي˘ئر˘لا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
لكاسشم يف رامثتسسلا ىلع رسصي لازي ل وهف يلاتلابو «ماسصل» نم راهد اذكو كاكحوب
لجا نم طخلا ةرارغوب نيمايل بردملا لوخد ىلا اسضيأا تامولعملا ريسشتو اذه ةيعمجلا

. نابيزلا ءانبل ةينفلا ةسضراعلا ةدايق
ضشامر ماسشه

ىسسيع يديسس لمأا
يوادبلوب شسيئرلا

قيرفلاو ليقتسسي
لوهجملا وحن ريسسي
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئر ،مد˘˘˘˘ق
ل˘مأا ةاو˘ه˘ل˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةر˘˘كل ى˘˘سسي˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس
مسسقلا ىلإا دعاسصلا مدقلا
ة˘ط˘بار ي˘نا˘ث˘لا يو˘ه˘ج˘لا
يوادبلوب نايف˘سس ،ة˘ن˘تا˘ب
ر˘ي˘ي˘سست ن˘م ه˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصب يدا˘˘ن˘˘لا

ةلاق˘ت˘سسلا ة˘ق˘ي˘ثو بسسح
«مÓ˘سسلا» ةد˘ير˘ج زو˘ح˘˘ت

رربو ،اهن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع
ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

ي˘سسر˘ك ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘م˘لاو
ثÓ˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘لا
ه˘˘ماد˘˘قإا بب˘˘سس تاو˘˘ن˘˘سس
ى˘لإا ،ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘كا˘سشم˘˘لاو ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
شسيسسأات ذنم ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
شسي˘ئر˘لا را˘سشأاو ،يدا˘ن˘˘لا
وجلاو تاناعإلا حسش ىلإا
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل م˘ئÓ˘م ر˘ي˘غ˘لا
نأا ف˘خ˘˘ي م˘˘لو ، ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ريسسملا بتكملا ج˘ما˘نر˘ب
ةدوع ىلع ز˘كر ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سساو˘˘ع˘˘لا ةر˘˘كلا
،لمألا ةباوب نم ةهجاولا

تا˘نا˘˘عإلا ح˘˘سش نأا ر˘˘ي˘˘غ
تادعا˘سسم˘لا با˘ب ق˘ل˘غو
عسضو ،تاه˘ج˘لا ل˘ك ن˘م
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ناو اميسس يقيقح قزأام
ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
ف˘˘˘خ˘˘˘˘ي م˘˘˘˘لو ،باو˘˘˘˘بألا

هتلواحم لك نأا انثدحم
ةراسشإا يف لسشفلاب تءاب
ةلجا˘ع لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘لإا
يدانلا حلاسص يف بسصت
ي˘˘˘ف Ó˘˘˘مأا ،ي˘˘˘سساو˘˘˘ع˘˘˘˘لا
حاجنلاو قيفوت˘لا ر˘ي˘خألا
دجي ناو مداقلا شسيئرلل
يدا˘˘˘م م˘˘˘عدو ةد˘˘˘نا˘˘˘˘سسم
نيلوئسسملا نم يونعمو
. راسصنألاو

ع .دلاخ

رطخلا شسوقان قدت ةرادإ’او ةلسصاوتم نيبعÓلا ةرجه

ةليلم نيع ةيعمج
ةيجاجتحا ةفقو ميظنتل نوهجتي راسصنألا

  عفادم عم دقاعتلل «تاعزانملا ةنجل» لسصف رظتني ينارمع

ةنيطنسسق بابسش
يدانلا ةرادإا در رظتني ةدايع نب

هدقع ديدجتل هتقفاوم حنمي ةيفاعوب
تادقاعتلا يف ةيرسسب لمعت ةرادإلا

عقو يذلا ديدجلا رسسيألا ريهظلا يحارف يدهم دقع لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تخسسف
رفسصألاو رسضخألا نينوللا باحسصأاب هطبري يذلا دقعلا ىلع ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف
ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع رسشن نايب ربع قيرفلا ةرادإا تفسشكو.نيمسسومل ةبقلا دئار نم امداق
نيبو هنيب فÓخ ببسسب بعÓلا دقع خسسف نع يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع قيرفلل
هءاسضمإا ددجي مل يذلاو يحارف يدهم بعÓلا دقع خسسف مت دقل » : ةرادإلا تلاقو ،ةرادإلا

فرسصتل هئايتسسا نع بعÓلا ربع ،هبناج نم.«لئابقلا ةبيبسش مجحب ريبك قيرف يف
هحنم ن˘ع تع˘جار˘ت ا˘مد˘ع˘ب بعÓ˘لا ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب دو˘جو˘م˘لا قا˘ف˘تلا˘ب تل˘خأا ي˘ت˘لاو ةرادإلا

.طقف نيرهسش هتحنمو رهسشأا3ـب قيبسست
ب.م.يرسسيإا

يحارف دقع خسسفي «يرانكلا»

لئابقلا ةبيبسش
قيبسستلا لوح فÓخ ببسسب

نب ، ةليسسملا ةيلوب حياسسلا يطوب ةنيدم نباو روث ينب بابسش قيرف مجاهم ، فسشك
ةفرتحملا ةطبارلا يف ةطسشانلا قرفلا ديدع نأا اعيبر62 بحاسص رداقلا دبع ىسسيع

ةطبارلا ىلإا دعاسصلا ناولأا فرسش هنأا فاسضأا مجاهملا ، هتامدخ ديرت ىلوألاو ةيناثلا
قيقحت يف ريبك لكسشب مهاسس امدنع روث ينب بابسش بونجلا لثممو ةيناثلا ةفرتحملا
، اهريغو ةبقلا دئار مامأا ديحولا هفده رارغ ىلع ةمسساح تناك افادهأا لجسسو دوعسصلا

بعل دحاو مسسوم يف نيقيرف دوعسص يف هتمهاسسمب ةريبك تناك هتحرف نأا فخي ملو
ةلحرم يف ه˘ح˘لا˘سصل بع˘لو ةاو˘ه˘لا م˘سسق ىلإا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو ل˘ث˘م˘م مو˘هر˘ب دا˘ح˘تا ا˘م˘ه˘ل
يداون كانه نأاب لاق ىسسيع نب ، قيرفلا فاده بقل لانو فادهأا80 لجسسو بايإلا

،تنسشومت نيع بابسشو ةنتاب بابسشو ،ةداعسسوب لمأا رارغ ىلع هتامدخ ديرت ةقيرع
يف دكأاو ،ةسصاخ بابسسأل ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا يداون ءامسسأا ىلع حسصفي مل اميف
ناولأا لمح مجاهملا نأا املع ،ةيلبقتسسملا هتهجو يف نآلا دح ىلإا لسصفي مل هنأا ريخألا

... ةبيور دادوك تاطبارلا نيب ام مسسق يف ةطسشانلا يداونلا ديدع
ع .دلاخ

يتامدخ ديرت يناثلاو لوأ’ا مسسقلا نم يداون ةدع:ىسسيع نب

روث ينب بابسش
هلبقتسسم يف لسصفي مل هنا دكأا

ىل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘فاو ثي˘ح ضسما ة˘ي˘سشع ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ضسي˘˘ئر د˘˘ق˘˘ع
قيرفلل حمسست يتلا لولحلا نع ثحبلا عيمجلا لواح دقو اذه يبدلاو يلاملا نيريرقتلا

لظ يف ةيقيقح ةيلام ةمزا ضشيعي يدانلا ناو ةسصاخ ةلبقملا مسساوملا يف لسضفألا قيقحتب
و فيراسصملا ةميق ىلع دكا ضسيئرلا نا ركذي لاملا لاجر نم معدلا ضصقن و تاناعإلا حسش
. مسسوملا اذه يبعل روجأا اهسصقنت لازت ل هبسسح يتلا و نويلم005 و رييÓم7 لا تقاف يتلا

ةردانلا ريفاسصعلا دايطسصا يف هتسسايسس لسصاوي رسصان نب
قيرف قلخ لجا نم ةردانلا ريفاسصعلا فادهتسسا رسصان نب ضسيئرلا لسصاوي هتاذ قايسسلا يف
نوكت نا ىلع عيمجلا رسصي و اذه لبقملا مسسوملا لسضفألا قيقحت ىلع ارداق نوكي كسسامتم
ةئف نم مهلك اوعقو نيذلا ناو ةسصاخ ةربخ وذ نيبعل عم نهارلا تقولا يف تلاسصتلا
ضضعب نامسض ةيناكمإا ىلا تايطعملا لك ريسشت و اذه ةقباسسلا مهقرف يف اوزرب نيذلا نابسشلا
. ةركسسب داحتا نم طوبعج و يسس ضسا يسسلا نم غلاب ةروسص يف نيبعÓلا

ضشامر ماسشه

يونعملاو يلاملا نيريرقتلا ىلع نوقداسصي ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا

ةرڤم مجن
ةردانلا ريفاسصعلاب قيرفلا معد لسصاوي رسصان نب

طسسوب عوبسسلا ةيا˘ه˘ن ة˘ي˘م˘ل˘سس ةر˘ي˘سسم م˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سش را˘سصنا بلا˘ط
اوسصخو ،ةيلولاب لولا قيرفلل ةينطو ةكرسش ةياعرب ،ةيلولا رقم ماما اعمجتو ،ةنيدملا

ل˘يو˘م˘ت ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م او˘ب˘ل˘ط ثي˘ح ،«كار˘طا˘نو˘سس» ة˘كر˘سش ر˘كذ˘لا˘˘ب
اهلو˘م˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا رار˘غ ىل˘ع ،ة˘ب˘خ˘ن˘لا ةر˘ي˘سضح˘ل ا˘ث˘يد˘ح د˘عا˘سصلا م˘ه˘ق˘ير˘ف ،«كار˘طا˘نو˘سس»
اهب دجاوتت يتلا ةدكيكسس ةنيدم فÓخب ،قرفلا كلت ةقطنمب دجاوتت ل اهنا عم ،ةكرسشلا
نم ليومتلاب ىلوأا ةدكيكسس ةبيبسش قطنملا باب نم هنا قيرفلا راسصنا ضضعب حسضواو.ةكرسشلا

،ةنيطنسسق بابسشو ،ةرواسسلا ةبيبسش و ،رئازجلا ةيدولومك «كارطانوسس» اهلومت يتلا قرفلا لك
ةيئيب اراثأا ةفلخم ةيلولا لحاسس ىلع ةمئاق ةيلورتبلا ةدعاقلا نأا اهمهأا  بابسسأا ةدعل كلذو
ةقطنملا لامع˘ل ي˘با˘ق˘ن ل˘ت˘ك˘ت» بلا˘ط ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.يدكيكسسلا عمتجم˘لا ىل˘ع ة˘ي˘ثرا˘ك
«مويلا مÓسسلا » تلسصحت هل نايب يف ،كارطانوسس ةيريدم ،«ةدكيكسسل ةيلورتبلا ةيعانسصلا

دعاسصلاو ،ةدكيكسس ةيلوب لولا قيرفلا نيكمت ىلع لمعلا دسصق لخدتلا ،هنم ةخسسن ىلع
لفكتلاو معدلا ىلع لوسصحلا نم ، مدقلا ةركل ىلولا ةفرتحملا ةطبارلا ىلا مسسوملا اذه

. ةلوطبلاب ةسسفانملا تابلطتم نم هنكمي يذلا مزÓلا يلاملا
ةلاح يف ،ريبك يبعسش ضضاعتما هتسسمل ام ءارج ةتافتللا هذه نا ،تاباقنلا لتكت زعواو
هدجاوت ددهي حبسصا يذلا يلاملا معدلا لاجم يف ،بوبحملا مهقيرف هسشيعي يذلا ضشيمهتلا

.ةلوطبلا ةيادب لبق ىتح ، لولا مسسقلا ةريسضح يف
ع.يفطل

ةينطو ةكرسشب ةبلاطملل ةيملسس ةريسسم اومظن راسصنأ’ا
ةدكيكسس ةبيبسش

sport@essalamonline.com

ز˘ئا˘كر ع˘ي˘ي˘سضت ل˘سصاو˘ت˘˘ي
ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف
دعبو ثيح رخلا ولت دحاولا

وح˘ن م˘ي˘هار˘بإا بيد ةردا˘غ˘م
ي˘سس رر˘ق ي˘˘سس شسا ي˘˘سسلا

ةيرسصنلا ىلا هجوتلا رامع
م˘˘هود˘˘ح ود˘˘ح˘˘˘ي نا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
و˘˘ح˘˘ن ما˘˘ي˘˘سص م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز
ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا

ةيعامجلا ةرجهلا لسسلسسم
ةريبك ةبسسنب ثيح لسصاوتي
فوف˘سص ي˘ف دا˘يز ع˘قو˘ي˘سس
نا ىل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ي˘ب˘ط˘ق د˘حا
شسفن ىلع مهؤوÓمز ريسسي

دفن مهربسص نا امب جهنلا
ى˘ل˘ع كسشو˘ت م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضقو
ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ىد˘˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
. تاعزانملا

ةفقو ميظنت وحن
ةبلاطملل ةيجاجتحا

ةيوسست ‘ عارسسإلاب
«ماسصل» لكاسشم

مظني نا رظتنملا نمو اذه
ة˘˘˘ف˘˘˘قو «ما˘˘˘سصل» را˘˘˘سصنا
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا
قر˘˘ط ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
ةبلا˘ط˘م˘لاو ة˘يلو˘لا باو˘بأا

يدان˘لا ق˘ح ح˘ن˘م ةرور˘سضب
تا˘نا˘عإلا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو
ليحر لسصاوت ناو ةسصاخ
ةيعمجلا لعجيسس نيبعÓلا

يف ىتحو نيبعل نود نم
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘م˘ج ل˘˘كا˘˘سشم
م˘سسو˘م˘لا تارا˘ي˘خ د˘يد˘ح˘ت
مل دوعولا نا ركذي لبقملا
ناسسيئرلاو نلا دحل وسست
يف ةسصاخ اهديدج نارظتني

يذ˘لا ر˘ط˘ع˘˘لا مÓ˘˘كلا ل˘˘ظ
˘ما ة˘يلو ي˘لاو ه˘ب ل˘سضف˘˘ت
. يقاوبلا

ضشامر ماسشه

فيطسس قافو

مويلا مÓعإلا لئاسسول مهميدقت وحن

ةرادإا لمعت نا بقترملا نم
ةمداقلا تاعاسسلا يف قافولا

تلزا˘˘ن˘˘ت م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مهتاقحتسسم ن˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
قير˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا

يناحرف ةروسص يف ةسصاخ
ثي˘˘ح ي˘˘ناو˘˘سضرو يواردو
نا˘ف تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو
عم رملا يف تثحابت ةرادإلا

ءا˘ه˘نا م˘ت˘ي˘سسو م˘هر˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م
عوبسسألا اذه لÓخ ةمزلا
عفدت دوقع يف رملا قيثوتب
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل اذ˘˘كو ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل
ةيامح لجا نم تاعزانملا

ي˘ف ل˘خد˘ت˘سس ا˘م˘˘ك يدا˘˘ن˘˘لا
ن˘ي˘ب˘˘عل ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م
ط˘˘ب˘˘سض ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘خا
. ةيئاهنلا رومألا

بلاطم يكوكلا
هبلاطم ضضفخب

لاز˘˘ت ل ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ع˘م ة˘يرا˘ج تا˘سضوا˘ف˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
دعاسسملا همقاطو يكوكلا
مهبلاط˘م شضي˘ف˘خ˘ت د˘سصق
يتلا ةفل˘كت˘لا ناو ة˘سصا˘خ
ي˘˘˘عا˘˘˘بر˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب بلا˘˘˘˘ط

قا˘فو˘˘لا ةرادإا ر˘˘ط˘˘سضت˘˘سس
رييÓم7 هتميق ام ديدسستل
ة˘م˘ي˘ق ي˘هو م˘سسو˘م˘لا ي˘ف
را˘سصنا ا˘هر˘ب˘ت˘˘عا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
امب اهيف غلاب˘م˘لا˘ب قا˘فو˘لا
ا˘ب˘لا˘ط˘م نا˘ك برد˘م˘˘لا نا

رظ˘ن˘لا ةرور˘سضب م˘ه˘ب˘سسح
لبق ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ف لوأا
ح˘ت˘ف يذ˘لاو قا˘فو˘لا ةدا˘ي˘ق
ثي˘˘ح ه˘˘ل ق˘˘لأا˘˘ت˘˘˘لا باو˘˘˘بأا
ةوقب مويلا ابولطم ىحسضا
عم ةققحملا جئاتنلا ببسسب
. طينحج ءاقفر

ضشامر ماسشه

ل˘م˘ع˘لا ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ةرادإا ل˘سصاو˘ت
ةدع تامدخب رفظلا لجا نم ةمات ةيرسسب

يذلا ديدجلا مسسوملل ابسسحت ددج نيبعل
رسضخألا نينوللا باح˘سصأا ه˘ي˘ف بع˘ل˘ي˘سس
.فرتحم يناثلا مسسقلا يف شضيبألاو
نم ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
ق˘ي˘فر ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا شسي˘˘ئر نأا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
ىلع نولمعي ريسسملا بتكملاو نابعسش

م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا شضع˘˘ب ءا˘˘ه˘˘نإا
ميدقت مهيلع رذعت امدعب مويلا مهميدقت
اودد˘ج ن˘م ى˘ت˘ح وأا دد˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

.يسضاملا ءاعبرألا موي مهدوقع
يسسفانت قيرف ءانب ىلع ةرادإلا رسصتو
ةمدقت˘م بتار˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق
.ةيسضاملا مسساوملا ويرانيسس يدافتو

ب.م.يرسسيإا

ةمداقلا تاعاسسلا يف ةيمسسر دوقع يف نيبعÓلا ت’زانت ميسسرت

نيبع’ ةدع نامسض ىلع لمعتةبقلا دئار ةرادإا

رييÓم7 طرتسشي يكوكلا

ةركسسب داحتا



ةــــنصصرق

لاطبأ’ا ةطبار ديرت فيطسس
Hÿÿÿلا نÿÿ9اوÑÿÿu ن&ا Eÿÿرار
ر1ÿÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿÿلا ش6اÿÿÿÿÿÿÿkÿÿÿÿÿÿلا
+ÿÿÿwÇÑÿÿÿلا ش8وÿÿÿراد+ÿÿي
نÿÜÿ©ÿلا داز يÿم8Ñÿاÿåÿلا
+ÿõÿة +ÿwÇÑÿلا ش8و&IدMة
يDÿÿÿÿÿ ةFÿÿÿÿÿÿراÅÑÿÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿÿلا
ن©Mï©kرDلا ن©DÄÑkا°ملا
ث©0ÿ �مداÿïÿلا م6Ñÿوÿمÿÿلا

:ÿÿو بلاDÿÿاó 6ÑÿÿÜÿÿ©ÿف
قî] +ÿÿÿkÿÿÿÜÿÿgÿÿ©ÿÿاÿÿÿíÿÿÿلا^
Eÿÿÿلا تارارÿÿÿمÿÿÿtòÿÿÿمÿÿة
طا3Iï م1ÇÑو ة©لودلا

Hÿÿلا نÿÿåÿÿمÿÿ©ÿÿ9وو دÑÿÿع
زFÿÿرÿÿمÿÿلا يó DÿÿاDÿÿوÿÿÿلا
يD ة©MíاÄÑÜلا ةراد)لا تدF&ا امF �مداïلا م6Ñوملا لاÜ+&لا يرود يD ةFراÅÑملا ي°Må اH يIاثلا
.رH&لا فFõ ام§H ة©Iاثلا ةg-رملا ةدا6Ñkåل ة©IوIاïلا ل(ا6Ñولا لF جا§Ikا+ مو6Ñkï ا§I&ا ا§ل نا©+

راّوع شضوعي ريقف
+ÿåÿد -ÿا&Fÿد =ÿ©ÿ0 باÄÑما

<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿلا راوÿÿÿÿÿÿÿÿÿœ<و3 ب
ن> ةMرÿ(ازÿqÿلا لو8Ñÿ&لا
Eÿÿÿÿا)ÿÿÿمÿÿÿلا ةÿÿÿمÿÿÿ°ÿÿÿkÿÿÿwب
ه/او6Ñk يkلا �يIÄÑرíلا
يDÿ اÿ©ÿ-اورFÿو دMÿÿوÄÑÿÿلا
مHÿÿÿÿÿÿÿÿ&لا يرود راÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:)ا
ةرÿÿíÿkÿلا يDÿÿ ةÿÿ©ÿÿ+ورو&لا
هMÿÿدMÿÿد ررEÿÿ �ةHÿÿداÿÿÿïÿÿÿلا
بردÿÿÿÿÿمÿÿÿÿÿلا بHاMÅÑÿÿÿÿÿÿد
ىõ> دامk>لا يIÄÑÿرÿíÿلا
Iÿÿgÿ©ÿل Dÿïÿ©ÿلا رÿœ<و3 ب
يذلا ةMر(ازqلا لو8Ñ&لا
ل©ÿثÿمÿ- ر1ÿ%لا وJÿ را1ÿkÿا
لد+ يIÄÑرíلا بkw°ملا

Hلا نqر(از.

جربلا طّروي يواواڤ

6Ñÿÿرا Hÿÿ0 بردÿÿش6ار DÿرMÿا قJÿõÿلا يÿgÿجر
قMرíلا بردI§r H ىõ> يواواE ش6اIول
+ÿÿÿÿœزد لMÿÿÿÿ0 يرÿÿÿÿ©ث Eÿÿÿ9و ررÑÿÿÿ0 عÿÿÿد
ةراد)لا ناو ة8Ñا1 قMرíلا عH ه-ر©ÄÑمل
مل اÿمÿõÿثHÿ هÿ.دÿtÿ- مÿلو تمÇÑÿلا تHزÿkÿلا
-ÿÿtÿÿدp 0ا ي&اÿو دJÿلا وHÿلا رÿيذ /ÿåÿõÿه
Mïل©0رلا رر Hاد0ا نود نp ي&ا HÅÑاFل
-ÿqÿ7)لا ردÑÿلا ةراÿلا نا ىÿمÿåÿ°ÿي +ÿ°ÄÑÿgÿة

Fg©6 ةرÑ©Üرó ل باو+&اq°تا>زا°ملا ة
Hÿÿا ن/ÿÿ0لا لÿÿkÿÿqÿجا <ÿõÿى HÄÑÿkÿtÿïÿا-ÿه
. اœE:ا ا§M°õ مل يkلا ة©لاملا

نيب ةيديدح ةسضبق
لاحرو ةرڤم شسيئر

ل1اد pدMt اH ةرHï مIq راIÇÑا م§Mí مل
يkلا ةر©1&لا تاHا§-لا دå+ ة8Ñا1 ت©gلا

9Ñÿÿ6ا ت+رÑÿkÿïÿلا رارÿíÿرMÿلاو قÿkÿي /ÿمÿåت
يÿkلاو لا0ÿر ب>ÿœلاÿ+ ر8ÑÿاIÿ نÿ+ شÿ©Ä(رÿلا

:ÿÿبلا Dÿÿ©ÿÿ§ÿÿلا اÿÿر)ÿÿ©Äلا شÿœ<ب +ÉÑÿةرور
عوwÉÑلا ل/ا نH ةرHï ة°Mدم+ óاktللا
مل يذلا رHلا وJو يMgد&اkلا شqõÄملا ىلا
Mÿkÿïÿgÿõÿلا هÿمÿåÿ°ÿي +ÿمÿا اIÿ0 هÄÑÿgÿلا هÿر)©Äش
MÄÑÿÿÿåÿÿÿل ىÿÿÿkÅÑÿÿÿوMÿÿ8 هÑÿÿرو-ÿÿو لو&ا هFÿÿاذ
تاÿ>زاÿ°ÿمÿلا ةÿqÿ°ÿل فHÿõÿ يDÿ اÉÑÿÿgÿÿÜÿÿ§ÿل
.ا§©õ> لMktÇÑ يkلا ةم©ïلا نH ل©kïõلاو

نولءاسستي دادزولب راسصنأا

-ÄÑÿÿتل'وا Fÿÿثÿÿ©ÿÿةر :ÿÿ0رÿ§ÿا ا&IÇÑÿرا DÿرMÿق
7Ñgبا +õدادزو <õ1 ىõí©1&لا ةgلا راòةر©ث
برE ن> ة©9Ñاملا ةرíkلا يD ت/ار يkلا

FرMر> مMgلا يœ<لا بqير(از Hلا نIkïلا
يداI ىل)ا ادMدt-و ة©IÄÑرíلا ةلوgÜلا ىل)ا
I©لاو �مèرMب>ل ن&ا ب Iا=ر يداM6&لا ةÑgق

<ÿÿ°ÿÿد -ÿïÿمÇÑÿل&ا هÿا^ ناو&+ÿ°ÿلا $اÿåÿïÿ©ÿgÿل [ةÿم
Mÿkÿمòÿن Hÿن -ÿíÿqÿ©ÿر Eÿارد-ÿه Egن&ا ل Mâ§ر
HåدIلاهtï©ïي Dي Iلا يدا°qلا مÄÑ0اõي
زرÿÿ+&ا نHÿÿ اد0ÿÿÿاو ÿÿÿ©ÇÑÿÿÿgÿÿÿuل �يIÄÑÿÿÿوÿÿÿkÿÿÿلا
.[$ارمÄÑلا ةراïلا يD ن©م/ا§ملا

 برتقي رورحسش
«ةوارمحلا» نم

-qد/ ة+رMةد Mïkلا برœ<6ا بÑœ7 مÑtرور
H9و1 نÑ§ا Hع DرMق HدولوMو ةJث©0 �نار
ي°åملاD اJا°©6Ñkïا يkلا تاHوåõملا ب0ÄÑو
ل1œ لM°kï نا ىõ> يوا©Mt ةراد)ا عH قí-ا
شåÉ+ ةDïر+ ¶دEاå- م©6Ñرkل ةHداïلا تا>اÄÑلا
ةMدولوملا باåلا عIا8Ñ ةرو8Ñ يD ن©œ<gلا
يD ش7اIÿïÿ قMÿرÿíÿلا يDÿ هHÿ©ÿõÿز اذFÿو ةÿ/رارد
مد> لا0 يD ةدا©> ن+ هH©õز مامIÉÑا راIkâا
ىÿõÿ> ي6Ñÿ ش6ا يÄÑÿلا يÿلو'وHÄÑÿ عó Hÿاÿÿíÿ-لا
-qدMد <ïا ام+ ¶دIه MÇÑر <õز ىMةدا Hå©°ة Dي
.ةMر§ÅÑلا ه-ر/&ا

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك» روجأا
6Ñÿةراد)ا ت>را /ÿمÿåÿ©ÿة <ÿ©ن Hõ©õة
ر8Ñا°åلا دMدÿ> عHÿ ل8Ñÿاوÿkÿلا ىÿلا

Hل/ا ن -tدMد Hد>و Hå§اد+ مMة
Hن Mو ن©°.لا د= موJل اذõkÅÑروا
ش9واÿÿÿkÿÿÿíÿÿÿلا ى0ÿÿÿkÿÿÿو ثMدÿÿÿtÿÿÿلاو
+ÿÿwÇÑÿÿش8و Eÿÿ©ÿمÿلا ةÿkÿ°ÿلا لزاÿkÿي
6Ñÿ©ÉÑÿåÿوIÿ§ÿا +wÇÑش8و H6 اÑيم
+ÿÿÿا/ÿÿرو Dÿÿkÿÿلا ^ ةرòÿÿوروIÿÿا ^ Jÿÿاذ
ش9واÿkÿíÿلا ىÿلا ةراد)لا ى6ÑÿkÄÑÿåÿو
يداí- ل/ا نHÿ ةòÿkÿ©ÿgÿلا عHÿ رÿثFÿا
عH ةم/ لFاHÅÑ يD م§Hå لو1دلا
ةوÿwÿÜلا يJÿو تاÿ>زاÿ°ÿمÿلا ةÿqÿ°ÿل
ا§+ د©7Ñô 6ÑkÄÑkå نود نH يkلا
عاEÿ°ÿا ل1ÿœ نHÿ اDÿ©ÿkÿ§ÿاÿÿ> ةراد)لا
. قMرíلا يD $اgïلا+ شgåÉلا

15

تابيردتلل دوعيو يفاعتي ديبع
+ÿåÿد -ÿåÿاDÿ©ÿلا هÿkÿما Hÿن D©ش6ور

FوروI6 اÑqلا يلودلا لqير(از
Hÿÿ§ÿيد <ÿgÿ©ÿد <ÿدو-ÿل هÿwÿش9و
يDÿ هHÿœ)ÿز ةDÿïÿر تاMÿgÿردÿÿkÿلا
Iÿيدا IÿاIلا تÿíÿرIÄÑÿي -ÿtÉÑ©ار
رkâ°- يÿkÿلا ةÿïÿgÿõÿمÿلا تا$اÿõÿïÿل
تاDÄÑÿÿاHÿÿ°ÿÿ نÿÿم9Ñÿÿ قMÿÿرÿÿÿíÿÿÿلا
بIاÿ/ نHÿ �يIÄÑÿرÿÿíÿلا يرودÿÿلا
قÿÿ+اÄÑÿÿÿلا بردÿÿÿمÿÿÿلا دFÿÿÿ&ا ر1ÿÿÿ&ا
نا©MÄÑkرF ير(ازqلا بÿ°kwمÿõÿل

=ÿروFÿوî ر)ا-ÿ©ÿ0اÿلا هòg©ر +åد
7Ñÿíÿا$ +ÿÜÿا ل(DÿرMÿïÿ©ÿ1 اÇÑ8وÑا
ةلا0 ي&ا لMÄÑq مل قMرíلا ن&او
ذHÿÿÿ°ÿÿÿ ش6ورÿÿÿíÿÿÿ©ÿÿÿلاÿÿÿ+ ةÿÿÿ+ا8Ñÿÿÿ)ا
.ن©>و6Ñg&ا
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برغŸا

19:24

ءاسشعلا

20:54

ةÓسصلا تيقاوم

ينارمع حيرسستل وروأا نويلم2 طرتسشت جولك ةرادإا^
يرئازجلا بختنملا قلأات يف رسسلا ةملك يسضاملب^

رــيغ زرـــحم
شسملل لباق

يتيسسلا ةرادإاو
هلاخدإا ديرت ’
  يسسيم ةقفسص يف

يبŸوألا ينطولا بختنملل يÒسضحتلا صصبÎلا نمسض

ليسصافت فسشكت فيلخ ناÁإا
ةدجكيت ةباغ ‘ اهعايسض ةثداح

نويدلا ببسسب ةÒبك ةطرو ‘ ةيرئاز÷ا ةيدنألا

لجأا رخآا نع نلعت «فافلا»
ÚبعÓلا تاقحتسسم ةيوسستل

ايسسراغو وينيل‚ا تسضرع
›ام غلبم ¤إا ةفاسضإلاب
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يسضاملا مسسوملا رسضخلا ريهظ يف ترثأا ةباسصإلا نأا دكأا

مــ‚ زيفيد وــسسنفلأا هبسشي شسراف:يليموكأا
وـــيز’ـل ادــج ادـــيفم نوــكيسسو نرــيابلا

ايقيرفإا لطب نع يلختلل «ةمسصاعلا روسسن» نم وروأا نويلم6 شضفري لابسس
 ةنيطنسسق بابسش

يدانلا ةرادإا در بقÎي ةدايع نب

ةن÷» لسصف رظتني Êارمع
  عفادم عم دقاعتلل «تاعزانŸا


