
«قارح»0002 نم ديزأا
اينابشسإا اولخد يرئازج

0202 ةيادب ذنم

رّطؤوم فلأا84 دينجت
حـيحشصتل ذاـتشسأاو
«كاـــبلا» قاروأا

50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 2441  رفشص3ـل قفأوملأ0202 ربمتبشس02دحأ’أ 7482ددعلأ Gdãªø: 51Oêةعشساتلأ ةنشسلأ

يرودلأ عامتج’أ مويلأ صسأأÎي
Ûءأرزولأ صسل

ماحدز’أ ليلقتل عورششم نع نلعي ديزوب نب
ةيحشصلأ تاشسشسؤوŸأ لخأدم دنع ىشضوفلأو

ةيبÎلأ ةرأزو Úب تأءاقل دقع
دغلأ نم ءأدتبأ Úيعامتج’أ ءاكرششلأو

تادجتشسم ششقاني طوعجاو
يشسردŸا لوخدلا تاهويرانيشسو

40 صص

جراخ دلبلأ أذه ىلإأ نيدفأولأ نم ددع ربكأأ أولكشش
ةينوناقلأ رطأ’أ

ايموي ليمرب ف’آأ8 غلب طشسوتمب ةمراشص ةيئاقو تأءأرجإأ طشسو أدغ قلطنت ةيلمعلأ
حيحشصتلأ زكأرمب

30صص

ر˘˘يزو د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘ق
جراخمو لخأدم لشصف متيشس هنإأ ،ةحشصلأ
،تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’أ ما˘˘شسقأأ
لخأدم دنع ىشضوفلأو ماحدز’أ ليلقتل
يف ،ريزولأ حشضوأأو.ةيحشصلأ تاشسشسؤوملأ

ةيدقفت ةرايز لÓخ ةيفحشص تاحيرشصت
«اششاب ىفطشصم» ىفششتشسم ىلإأ صسمأأ هتداق
صصاخ بكرم ءا˘ششنإأ م˘ت˘ي˘شس ه˘نإأ ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

،اششاب ىفطشصم ىفششتشسمب ت’اجعتشس’اب
هميمعت متيشسو ىفششتشسملأ لخدم جراخ
.تايفششتشسملأ يقاب ىلع

ةيشضاملا تاونشسلاب ةنراقم ةئاملاب5 نملقأا ىلإا0202 «كاب» يف ششغلا ةبشسن شضافخنا
40 صصهشصيلقت يف أريبك أرود بعل نيطروتملل نجشسلاب بقاعملأ نوناقلأ نشس

ةنجللا بشصني نوبت شسيئرلا
عورششÃ ةفلكŸا ةينطولا
تاباختنلا نوناق ةعجارم

حلاشصم لشصف وحن
تايفششتشسŸا نعتلاجعتشسلا

30صص

40 صص

اموي51 نم لقأأ يف ت’اح5 نم ديزأأ ليجشست

ثيح نم ةشسداشسلا رئازجلا
جاتنإلا تاشضيفخت مجح
«كبوأا» لخاد يطفنلا

فلملأ أذهب فلكملأ قيقحتلأ يشضاق
ةيئاشضق تابانإأ ردشصأأ

اًيئاشضق اًقيقحت حتفت ةماعلا ةباينلا
01 ـل دادح يلع ليوحت يف

يكيرمأا يبول حلاشصل رلود نييÓم
50 صص

أدئاق يشسورعل جاح نيدلأ لامج ءأوللأ بيشصنت ىلع فرششأأ
بأوشص حاتفم ءأوللأ لحأرلل افلخ ةيناثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلل

ششي÷ا :ةحيرقنشش قيرفلا
ءاتفتشسلا حا‚إل دهجب لمعيشس

روتشسدلا ليدعت عورششم ىلع
30 صص

30 صص

40صص

نييرئازجلا بعرتو ةوقب دوعت لافطألا ءافتخا ةرهاظ

ةــيآا نيتلفطلا ىلع روثعلا^
ةمشصاعلا يف ةعيرزوبب زانيهششو



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 لوؤوشسملا جرحي امدنع

ريبك لكضشب ةرضشتنم تتأب ةرهأظ يف
ةضصأخلاو ةيمومع˘لا أ˘ن˘تأ˘ضسضسؤو˘م ل˘ج˘ب
تأ˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ل لوؤوضسم ،تارازولا اذكو تأيلولاو
تأهيجوتب همأ˘ه˘م˘ب مو˘ق˘ي أ˘ئ˘ي˘ضش ه˘ق˘ف˘ي
لي˘ب˘ضس ى˘ل˘ع ،ه˘ن˘م ة˘ب˘تر ل˘قأا و˘ه ن˘م˘م
ة˘يلو مأ˘ع ن˘ي˘مأا ،ر˘˘ضصح˘˘لا ل لأ˘˘ث˘˘م˘˘لا
ريبكلا هطأضشن ببضسب يلاولا  «جرحأا»
قوفو لب ،نيناوقلأب ه˘مأ˘م˘لإاو ه˘تر˘ب˘خو
مأعلا نيمألا ،ناديم لجر هنأا تبثا اذه
هيطأعت مدعو ،يلاولا ةءأفك ةلق حضضف
.. مزÓلا لكضشلأب تأفلملا فلتخم عم
.رطخ يف تأب يلاولا يضسرك هيلعو

موق دنع موق بئاشصم
! .. دئاوف

دئاوف موق دنع موق بئأضصم .. ةدأعلأك
نيلمأعلا مهنم ةضصأخ رثك نونطاوم ..
نم نوكتضشي ،ةيعوبضسألا ةلطعلا يف
ةر˘˘˘جألا تارأ˘˘˘ي˘˘˘ضس بأ˘˘˘ح˘˘˘ضصأا صضر˘˘˘˘ف
ةيلأيخ تاري˘ع˘ضست لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ق˘ط˘ن˘م
يف نيلغت˘ضسم ،ن˘ئأ˘بز˘لا بو˘ي˘ج او˘ب˘ه˘لأا
تأ˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘˘ضسا كلذ
ندملا نيب يرضضحلا لقنلل ةيمومعلا

عوبضسألا ةيأهن ةلطع لÓخ تأيلولاو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ءار˘˘ج (تب˘˘ضسلاو ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا)
.«91‐ديفوكم» نم ةيئأقولا تاءارجإلا

دجنتشست ةرازولا
يندملا عمتجملاب

ةير˘ضشب˘لا لو˘ي˘ضسلا ر˘ي˘طأأ˘ت ي˘ف تل˘ضشف أ˘مد˘ع˘ب
ةمزأا لظ يف دير˘ب˘لا ز˘كار˘م ى˘ل˘ع ةد˘فاو˘ت˘م˘لا
،ر˘ه˘ضشأا ذ˘ن˘م دÓ˘ب˘لا أ˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘لو˘˘ي˘˘ضسلا
تÓ˘ضصاو˘م˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازو تد˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘ضسإا
يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لأ˘ب ،ة˘ي˘كل˘ضسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘ضسلا
،هناوعأاو ديربلا لأمع بنأج ىلإا ةكرأضشملل
،ةيديربلا زكارملا ىلع ن˘يد˘فاو˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف
بضص د˘عو˘مو أ˘ن˘˘ماز˘˘ت ةو˘˘عد˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأأ˘˘تو
يوذو نيدعأقتملا ةدئأفل حنملاو تأضشأعملا
مازتللا ةلضصاوم ةرورضض لظ يف ،قوقحلا
ءأبوب ىودع˘لا ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يأ˘م˘ح˘لا تاءار˘جإأ˘ب
ريباوطلا ميظنت صصخي أميف أميضسل ،«أنوروك»
نم ة˘يأ˘قو˘لا تادأ˘ضشرإا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ر˘ه˘ضسلاو
نأ˘˘مألا تأ˘˘˘فأ˘˘˘ضسم مار˘˘˘ت˘˘˘حأ˘˘˘ك «91‐ديفوك»
.ميقعتلاو ريهطتلا ىلع صصرحلاو دعأبتلاو
! .. بعر مليف ششيعأا انأا

،ينيضسحلا نضسح ينيرحبلا ةيعادلل ةرأيز يف
قÓخأاو لبنو مركب رهبنا ،رئازجلا ىلإا هتدأق
أهادحإا هتفأضضتضسا أمدنع ،ةيرئازجلا تÓئأعلا
فوضس يداو ةقطنم ىلإا هقيرط يفو ،أهتيب يف
ة˘ق˘ير˘ط˘لا بب˘ضسب بعر ه˘بأ˘˘ت˘˘نا ،ءار˘˘ح˘˘ضصلأ˘˘ب
يف قئأ˘ضسلا أ˘ه˘ب دو˘ق˘ي  نأ˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘ن˘ج˘لا
دجي ملو ةقئأف ةعرضسبو يوارحضصلا قيرطلا

نودوقي نويرئازجلا» لوقلأب ّلإا هيلع قلعي أم
.«بعر مليف صشيعأا أنأاو .. نونجب

qarsana@essalamonline.com
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 ةزهاج هبشش ةفحتلا
اريخأا مت .. رأظتنا لوط دعب
نم لوألا ءزجلا نم ءأهتنلا
خ˘˘ي˘˘ضشلأ˘˘ب صصأ˘˘خ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ةرأب˘ع و˘هو ،داد˘ح˘لا موأ˘ق˘م˘لا

ليمت ةيعقاو ةينف ةحول نع
نم ةيفحتم ،ةيعأبطنلا ىلإا

،أ˘ه˘م˘ج˘حو أ˘هر˘ضصأ˘ن˘˘ع ثي˘˘ح
ةيتيزلا ناولألا ةينقتب تمضسر
(savnac)  صشأ˘˘م˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ل˘ي˘كضشت˘لا نأ˘ن˘ف˘لا ل˘˘مأ˘˘نأأ˘˘ب
نارهو ة˘ن˘يد˘م ن˘با ير˘ئاز˘ج˘لا

ثي˘ح ،ي˘ب˘لأ˘ط يدأ˘ه˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةحوللا ىلع لمع˘لا قر˘غ˘ت˘ضسا
اءدب نيلضصاوتم نيرهضش ةبارق
يهو مهألا ةثدأحلا رأيتخا نم
ثيح ةعمجلا ةÓضص دعب قوضسلا يف0781 يأم8 يف دادحلا خيضشلا أهأقلأا يتلا ةريهضشلا ةبطخلا
.يضسنرفلا لÓتحلا ىلع دأهجلا نلعأا مث ،«هذه يأضصع يقلأا أمك رحبلا ىلإا أضسنرف يمرنضس» لأق

! .. «مهفي مهافلا»
ن˘˘مألا ناو˘˘عأا تاو˘˘ن˘˘ضس ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ضصأا

ى˘ل˘ع ة˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ضسار˘˘ح˘˘لاو
رقم عقي يئلو ريدم ةرأيضس صشيتفت
،ةيادر˘غ ة˘يلو ر˘ق˘م ل˘خاد ه˘ت˘ير˘يد˘م
ه˘ترأ˘ي˘˘ضس صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا صضفرو
ع˘م ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ك تادأ˘˘ضشم ي˘˘ف ل˘˘خدو
كو˘ل˘ضس نأا ن˘م م˘غر˘˘لأ˘˘بو ،صسار˘˘ح˘˘لا
ةيادرغ ةيلو يلاو دهع يف صسارحلا
ريدملا نإأف ،هيف أغلأبم نأك قبضسألا

لجرلأف ،صشيتفتلا قحتضسي Óعف نأك
قود˘ن˘ضص ي˘ف أ˘ضشار˘˘ف ل˘˘م˘˘ح˘˘ي نأ˘˘ك
.«مهفي مهأفلا»و هترأيضس

ديدج رامعتشسا
،عدارلاو بيقرلا بأيغ لظ يف
بأ˘ب˘ب قد˘ن˘ف بحأ˘ضص «ل˘˘ت˘˘حإا»
اديدحتو ةمضصأعلا يف راوزلا
ياومارتلا ةطح˘م ن˘م بر˘ق˘لأ˘ب
صصضصخملا فيضصر˘لا ،ر˘ضسج˘لا
قح هجو يأا نود هلوحو ةرأملل
أ˘م ،تارأ˘ي˘ضسل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ى˘˘لإا
يف ريضسلا ىلإا نيلجارلا رطضضا
تأبكرملل صصضصخملا قيرطلا

رطخلل مهتأيح صضرعي أم وهو
تأ˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت ل˘˘ه˘˘ف ..
.؟.. أنبحأضص عدرل ةيلحملا

نوبزلا للشضُي ل ىتح
بلغأا أأجلي ،نوبزلا ليلضضت لجأا نم
ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘جألا تارأ˘˘ي˘˘ضس بأ˘˘ح˘˘˘ضصأا
رأه˘ظإا بن˘ج˘ت «ة˘ل˘ي˘ح» ى˘لإا ن˘طو˘لا

نأكمب ةرأيضسلا يف رأعضسألا ةحئل
فدهب كلذو هاري نأا بكارلل نكمي
،نوؤوأضشي أمك ةريع˘ضست˘لأ˘ب بعÓ˘ت˘لا

نأم˘ضضل نو˘بز˘لا ى˘ل˘ع تأ˘ب ه˘ي˘ل˘عو
،هلاومأا هبلضسو هي˘ل˘ع ل˘يأ˘ح˘ت˘لا مد˘ع
ةرأ˘ي˘ضس م˘قر ظ˘ف˘ح ى˘ل˘ع صصر˘˘ح˘˘لا
عازن يأا نم هضسفن ةيأمحلو ،ةرجألا

أ˘ضضيأا ه˘ي˘ل˘ع بجو ةر˘ي˘ع˘ضست˘لا لو˘ح
نم ةفأضسملا هب نودم لضصو بلط
ةرأيضس قئأضس متخب ةموتخمو ىلإا/
أم فÓخ عوقو ةلأح يفو ،ةرجألا

ةبوتكم ىوكضشب مدقتلا ىوضس هيلع
تارأيضس بتكمل وأا لقنلا ةيريدمل
.ينطولا نمألا ىدل ةرجألا



watan@essalamonline.com
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د˘م˘حأا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا صسأار˘˘يو اذ˘˘ه
ي˘ع˘مأ˘˘ج˘˘لا ذأ˘˘ت˘˘ضسألا ،ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل
نو˘نأ˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل ي˘˘ف و˘˘ضضع˘˘لاو
ىلوتيو ،ةدحتملا ممألأب يلودلا
نو˘ق˘ع˘لا د˘ي˘لو ذأ˘ت˘˘ضسألا أ˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.ررقملا بضصنم

بقع ةفأحضصلل حيرضصت يفو
صسي˘ئر ر˘ب˘ع ،بي˘ضصن˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘ح
هركضش نع ،ةبارعل دمحأا ،ةنجللا

همضسأبو ةنجللا مضسأب ،ىرخأا ةرم
ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘ل˘ل صصأ˘خ˘لا
.هيف أهعضضو يتلا ةقثلا

ل˘˘ف˘˘ح نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لأ˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
رو˘˘ضضح˘˘ب ىر˘˘ج ،بي˘˘ضصن˘˘˘ت˘˘˘لا
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

ريد˘م ،ج˘ياد داد˘غ˘ب ن˘يد˘لا رو˘نو
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘ضسأ˘ئر˘ب ناو˘يد˘لا

ةيلخادلا ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لأ˘م˘كو
ةئيهتلاو ةيلحم˘لا تأ˘عأ˘م˘ج˘لاو
د˘ن˘ح˘م د˘ي˘ع˘ل˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

رأ˘ضشت˘ضسم˘لا ر˘يزو˘لا ،د˘˘ي˘˘ع˘˘ضسوأا
ي˘م˘ضسر˘لا ق˘˘طأ˘˘ن˘˘لا لأ˘˘ضصتÓ˘˘ل
اذ˘كو ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ضسأ˘˘ئر˘˘ل
رأ˘ضشت˘ضسم˘لا ،مÓ˘عو˘˘ب مÓ˘˘عو˘˘ب
فلكملا ةيروهمجلا صسيئر ىدل
.ةيئأضضقلاو ةينونأقلا نوؤوضشلأب
،موي˘لا صسأار˘ت˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ىلعألا دئأقلا ةيروهمجلا صسيئر
عأفدلا ريزو ،ةحلضسملا تاوقلل
،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا
صسل˘ج˘م˘˘ل يرود˘˘لا عأ˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ة˘˘˘˘ضسأ˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ءارزو˘˘˘˘˘لا
ددع ةضساردو ثحبل ،ةيروهمجلا

ة˘˘ل˘˘ضصلا تاذ تأ˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

ةح˘ضصلاو م˘جأ˘ن˘م˘لا تأ˘عأ˘ط˘ق˘ب
.ةحÓفلا اذكو ةيلأملاو

ءأرزولأ صسلÛ يرودلأ عامتج’أ مويلأ صسأأÎي

عورششÃ ةفلكŸا ةينطولا ةنجللا بشصني نوبت شسيئرلا
تاباختنلا نوناق ةعجارم

ـه.دأوج

ةفلكملأ ةينطولأ ةنجللأ ءاشضعأأ ،ةيروهمجلأ ةشسائر رقمب ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر صسمأأ بشصن
ةيلخأدلأ ةرأزو لثمم نم نوكتت يتلأو ،يباختن’أ ماظنلاب قلعتملأ يوشضعلأ نوناقلأ ةعجأرم عورششم دأدعإاب

،فيطشس ،وزو يزيت ،رئأزجلأ تاعماج نم نوناقلأ يف ةذتاشسأأ7و ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو
.ةزابيتل يعماجلأ زكرملأ أذكو ،صسابعلب يديشسو ناشسملت ،نأرهو

طشسو أدغ قلطنت ةيلمعلأ
ةمراشص ةيئاقو تأءأرجإأ

حيحشصتلأ زكأرمب

رّطؤوم فلأا84 دينجت
حيحشصتل ذاتشسأاو
«كابلا» قاروأا

ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تدنج
فأرششإÓل ذاتشسأأو رطؤوم فلأأ84
قأروأأ حيحشصت ةيلمع ىلع

يتلأ ايرولاكبلأ تاناحتمأ
طشسو ،نينثإ’أ أدغ قلطنتشس
زكأرمب ةمراشص ةيئاقو تأءأرجإأ
حلاشصم تعشضوو أذه.حيحشصتلأ
،طوعجأو دمحم ريزولأ

ينطولأ نأويدلأ عم قيشسنتلاب
،تاقباشسملأو تاناحتمÓل
ىلع صصاخ يحشص لوكوتورب
غلابلأ حيحشصتلأ زكأرم ىوتشسم

ىوتشسملأ ىلع أزكرم18 اهددع
نيب دعابتلأ نمشضي ،ينطولأ
،تامامكلأ ءأدترأ ،نيححشصملأ

لك يف يلوحك مّقعم عشضوو
.حيحشصت ةيلمع
عيزوت متيشس ،هتأذ قايشسلأ يف
ددع ىلع ةدحأولأ ةداملأ قأروأأ

مقرب ظافتح’أ عم زكأرملأ نم
ىلع ةقرولاب صصاخلأ ريفششتلأ

تامولعملأ ةجلاعم زكرم ىوتشسم
تاناحتمÓل ينطولأ نأويدلأ يف
ىلع دجأوتملأ ،تاقباشسملأو
رئأزجلأ يف يلميليت ىوتشسم
مت هنأأ ركذلاب ريدج. ةمشصاعلأ

ىلع ،يشضاملأ ةعمجلأ موي
غلابلأ عيمجتلأ زكأرم ىوتشسم

لك لافقإأ ،أزكرم81 اهددع
دأوملاب ةشصاخ حيحشصت ةقرو
،ذيمÓتلأ اهزاتجأ يتلأ ةريخأ’أ

ةفشسلفلأ ةدامب رمأ’أ قلعتيو
ةيملعلأ بعششلل ةبشسنلاب
ةغللأ يتدامو ،ةينقتلأو
ةبشسنلاب ةيناملأ’أو ةينابشسإ’أ
مت امك ،بأدآأو تاغل ةبعششل
ماقرأاب تاباجإ’أ قأروأأ ميقرت
ةيلمع ليهشست دشصق ةنيعم
ميشسقت متيشسو ،حيحشصتلأ
ةنجل لك ،ناجل ىلإأ نيححشصملأ

يف نيشصشصختم ةذتاشسأأ يوحت
موقي صشتفم اهل ةدام لكو ،دأوملأ

ةذتاشسأأ ىلع قأروأ’أ عيزوتب
ذاتشسأأ لك لشصحتي ثيح ،هتدام

قأروأ’أ نم نيعم ددع ىلع
.ةقرو002و081 نيب حوأرتي

ح.نيدلأ رمق

أدئاق يشسورعل جاح نيدلأ لامج ءأوللأ بيشصنت ىلع فرششأأ
بأوشص حاتفم ءأوللأ لحأرلل افلخ ةيناثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلل

دهجب لمعيشس ششي÷ا :ةحيرقنشش قيرفلا
روتشسدلا ليدعت عورششم ىلع ءاتفتشسلا حا‚إل

اموي51 نم لقأأ يف ت’اح5 نم ديزأأ ليجشست

نييرئازجلا بعرتو ةوقب دوعت لافطألا ءافتخا ةرهاظ
ةمشصاعلا يف ةعيرزوبب زانيهششو ةيآا نيتلفطلا ىلع روثعلا ^

لأفطألا ءأفتخا ةرهأظ تدأع
ة˘نوآلا ي˘ف ةو˘ق˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ديزأا ليجضست مت ثيح ،ةريخألا

51 نم لقأا يف تلأح5 نم
،يرأجلا ربمتبضس رهضش نم أموي
طضسو ةريبك بعر ةلأح فلخ أم
أهنأهذأا ىلإا دأع يتلا تÓئأعلا
ةءاربلا ل˘ت˘قو ف˘ط˘خ و˘يرأ˘ن˘ي˘ضس
تاونضس ذنم أندÓب هتفرع يذلا
.ةديعبب تضسيل

ل لأثملا ليبضس ىلع ظقيتضسا
ة˘ي˘ضسيار˘خ˘˘لا نأ˘˘كضس ،ر˘˘ضصح˘˘لا
صسمأا حأبضص ،ةمضصأعلا رئازجلأب

ةيآا ةأتفلا ءأفتخا ربخ عقو ىلع
غيلبت دعب ،زأنيهضش أهتقيدضصو
ةينطولا ةمظنملا ةيأا ةمع نبا
متي نأا ل˘ب˘ق ة˘لو˘ف˘ط˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘ل
فر˘ط ن˘م أ˘م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لأ˘˘˘˘ضصم
.مويلا صسفنب ةعيرزوبب

نيتأتفلا ءأفتخا نأف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
41و31 رمعلا نم نأغلبت نأتللا
نأا دعب ءأج يلاوتلا ىلع ةنضس
موي يلئأعلا لزنملا نم أتجرخ
ةيدأحلا ةعأ˘ضسلا ى˘ل˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا

ةرأضشإÓل .أحأبضص فضصنلاو رضشع
ىلإا تهجوت دق تنأك ةيآا نأف
أهتقيدضص عم بعلل زأنيهضش تيب
تر˘ج أ˘م˘ك ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘حو˘ل˘لأ˘˘ب
ةمع نبا هب حرضص أمبضسح ةدأعلا
ة˘يأ˘م˘ح ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م صسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘يآا
رمع يأب يزأغ نيضسح ةلوفطلا

ن˘م ل˘ك ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تعد ثي˘ح
ةمظنملأب لأضصتلا نيتأتفلا ىأار
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لأ˘˘˘ضصم وأا

وأا ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم
ةيقرتو ةيأمحل ةينطولا ةئيهلا
.ةلوفطلا

ةديحولا ةعقاولا هذه نكت ملو

اذه ءأج ثيح ةرتفلا صسفن لÓخ
ن˘م ل˘كل ل˘ثأ˘م˘م ءأ˘ف˘ت˘خا د˘˘ع˘˘ب
ةيدلب نم يطلج ةلوخ ةلفطلا
˘مو˘ي نأ˘ضسم˘ل˘ت ة˘يلو ي˘˘ضشمر˘˘لا
دعب0202 ربمتبضس41 نينثلا
صضع˘˘˘ب ءأ˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قل تجر˘˘˘˘خ نأا
م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا صضار˘غألا
ربمتبضس71 موي أهيلع روثعلا

يفأضص كÓم ة˘ل˘ف˘ط˘لاو ،0202
ةيضشع تفتخا يتلا نأميلضس نب
صسفنب ربمتبضس11 ةعمجلا موي
أهنع ثحبلا لازل يتلا ةيلولا

.ةعأضسلا ةيأغ ىلإا Óضصاوتم
ددعتتو ف˘ل˘ت˘خ˘ت ةر˘هأ˘ظ ي˘ه

بضسح أهثودح فورظو أهبأبضسأا
تأن˘ج ة˘ي˘نأ˘ضسف˘ن˘لا ة˘ي˘ئأ˘ضصخألا
ةديرجل تحضضوأا يتلا يبوقعي
دو˘˘ع˘˘ي د˘˘ق ر˘˘˘مألا نأا «مÓ˘˘˘ضسلا»
لأفطألا أهضشيعي ةيلئأع فورظل
دو˘˘˘جو وأا ،تي˘˘˘ب˘˘˘لأ˘˘˘ب ر˘˘˘ضصق˘˘˘لا

،ي˘ح˘لأ˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تأ˘˘بأ˘˘ضصع
يعدي بير˘غ صصخ˘ضش ة˘ثدأ˘ح˘م
لضصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘ضس
ىلإا لضصي دق يذلاو يعأمتجلا
وأا لفطلأب ة˘حأ˘طإلاو ةد˘عاو˘م˘لا
رضصقلا نأك اذإا ة˘ضصأ˘خ ة˘ل˘ف˘ط˘لا
أ˘م ة˘ف˘طأ˘ع˘لا ي˘ف ح˘ضش م˘˘ه˘˘يد˘˘ل
بيرغلا صصخضشلا ى˘ل˘ع ل˘ه˘ضسي

.مهفأطتخاو مهجاردتضسا ةيلمع
ي˘بو˘ق˘ع˘ي تأ˘ن˘ج تعدو اذ˘˘ه

ةطيحلأب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ءأ˘ي˘لوألا
م˘ه˘لأ˘ف˘طأا كر˘˘ت د˘˘ن˘˘ع رذ˘˘ح˘˘لاو
لضصاوتلا عقاو˘م ي˘ف نو˘ح˘ب˘ضسي
نود م˘ه˘ت˘ب˘قار˘مو ي˘عأ˘م˘˘ت˘˘جلا
ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ب كلذ˘ب م˘ه˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت
ةينورتكللا ةبقارملا تأقي˘ب˘ط˘ت
رضشع ةينأم˘ث ن˘م ل˘قا لأ˘ف˘طأÓ˘ل
ةيكذ ةقيرطب مهباوجتضساو ،ةنضس
نم لك ىلع فرعتلا ةلوأحمل

قيرط نع مهب لأضصتا ىلع مه
.مهنضس نم دكأأتلاو عقاوملا هذه

ةيئأضصخألا تلأق أ˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نأا صشينر˘ح ة˘ن˘ي˘مأا ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘جلا

رضصقلا بوره وأا ءأفتخلا ةرهأظ
ن˘م يذ˘لا ير˘ضسألا تي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
نأ˘كم˘لا نو˘كي نأا صضر˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
ىلع رضشؤوم وه مهل أنأمأا رثكألا
رود˘لا ن˘م ن˘يد˘لاو˘لا ة˘لأ˘ق˘˘ت˘˘ضسا
ي˘˘ف رو˘˘ضصق دو˘˘˘جوو ير˘˘˘ضسألا
لأ˘ف˘طألا ل˘ج نأا ثي˘ح˘ب ،م˘ه˘ئادأا
نضس يف مه ارخؤوم اوفتخا نيذلا
ر˘ضشع ة˘ع˘برألاو ر˘ضشع ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ي˘هو ة˘ق˘هار˘م˘لا ن˘ضس يأا ة˘˘ن˘˘ضس
أ˘ه˘ي˘ف ثد˘ح˘ي˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ة˘ي˘نو˘مر˘ه تار˘ي˘غ˘ت ر˘ضصأ˘˘ق˘˘ل˘˘ل
أه˘ي˘ف أاد˘ب˘ي ة˘ي˘ضسف˘ن تأ˘عار˘ضصو
همهفي نم نع ثحبلأب لفطلا

ير˘ضسألا تي˘ب˘لأ˘ب هد˘ج˘ي م˘˘ل اذإاو
يأا أيضضارتفا هنع ثحبلا رضشأبي
دوجوم ةقيقح نوكي لفطلا نأا

يف وه أينهذ نكل تيبلأب أيدضسج
ن˘˘م ع˘˘ضسوأا ي˘˘ضضار˘˘ت˘˘فا م˘˘لأ˘˘˘ع
رمألا هب لضصيل يحلا وأا عرأضشلا

رطأخم ى˘لإا ه˘ضسف˘ن˘ب ي˘مر˘ي نأل
نم نع أثحب ةكلهتلاو عرأضشلا
.هضسفنب هتقث ززعيو همهفي

تأمظنم ،صشينرح تعد أمك
قد ىلإا ةلوفطلا ةيأمح تأئيهو
ةفقو فوقولاو رطخلا صسوقأن

ةر˘˘˘هأ˘˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدأ˘˘˘ج
ةفآا حب˘ضصت نأا ل˘ب˘ق ةد˘ج˘ت˘ضسم˘لا
ةركذ˘م ة˘ل˘ح˘ف˘ت˘ضسم ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘جا
يذ˘لا ر˘˘ضضخألا1111 م˘قر˘لأ˘ب
ةيأمحل ةينطولا ةئيهلا هتعضضو
فرضصت تحت ةلوفطلا ةيقرتو
لك نع رأ˘ط˘خإÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.لفطلا قوقحب صسأضسم
و.دأزرهشش

د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ضسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا
نأ˘كرأا صسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘ضش
نأا ،يبعضشلا ينطولا صشيجلا
لذبتضس صشيجلل أيلعلا ةدأيقلا
ل˘جأا ن˘م أ˘هدو˘˘ه˘˘ج ىرأ˘˘ضصق
ىلع ءأتفتضسلا دعوم حأجنإا

رو˘ت˘ضسد˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘ضشم
ىلع ةمأه ةطحم هربتعا يذلا

ةلودلا م˘لأ˘ع˘م د˘يد˘ح˘ت رأ˘ضسم
دعو يتلا ،ةديدجلا ةيرئازجلا
دئأقلا ،ةيروهمجلا صسيئر أهب
،ةح˘ل˘ضسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا

ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عأ˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو
اديضسجت ،ةيبأ˘خ˘ت˘نلا ه˘ت˘ل˘م˘ح
لأيجأل ةعورضشملا تأعلطَتلل
.لÓقتضسلا

يف ،ةحيرقنضش قيرفلا لأق
عيمج ىلإا تثب ةيهيجوت ةملك
ةير˘كضسع˘لا ة˘ي˘حأ˘ن˘لا تاد˘حو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لا
ى˘ل˘ع ،د˘ع˘ب ن˘˘ع ر˘˘ضضأ˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع صسمأا ه˘˘فار˘˘ضشإا صشمأ˘˘ه
نيدلا لأ˘م˘ج ءاو˘ل˘لا بي˘ضصن˘ت

ةيحأنلل ادئأق ،يضسورعل جأح
،نارهو˘ب ة˘ي˘نأ˘ث˘لا ة˘ير˘كضسع˘لا
عيبأضسألا يف ةلبقم رئازجلا»
ميظنت ىلع ةمدأ˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
رو˘ت˘ضسد˘لا ى˘ل˘ع ءأ˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ضسلا
.. مدأقلا ربمفون لوأا خيرأتب
دعي ،يبأخ˘ت˘نلا د˘عو˘م˘لا اذ˘ه
رأضسم ىلع ،ة˘م˘ضسأ˘ح ة˘ط˘ح˘م
ة˘˘لود˘˘لا م˘˘˘لأ˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
دعو يتلا ،ةديدجلا ةيرئازجلا
دئأقلا ،ةيروهمجلا صسيئر أهب
،ةح˘ل˘ضسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا

ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عأ˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو
اديضسجت ،ةيبأ˘خ˘ت˘نلا ه˘ت˘ل˘م˘ح
لأيجأل ةعورضشملا تأعلطَتلل
تر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضسلا
نع ،حو˘ضضو ل˘كبو ة˘يو˘ف˘ع˘ب
،ةديدج رئازج ءأنب يف أهلأمآا
ةينبم ،نو˘نأ˘ق˘لاو ق˘ح˘لا ة˘لود
أ˘ه˘ماو˘ق ،ة˘ن˘ي˘ت˘م صسضسأا ى˘ل˘ع
يوأ˘ضستو ،فأ˘ضصنإلاو لد˘ع˘لا
نطولا ءأنبأا لك نيب صصرفلا
لبقو لوأا أهيف ماريو ،دحاولا

أيلعلا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا ،ءي˘ضش ل˘ك
نأكرأا صسيئر فدرأاو ،«نطولل
،ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘لا
نأا نأأضشلا اذ˘ه˘ب د˘ي˘كأأ˘ت˘لا دوأا»
ينطولا صشيجلل أيلعلا ةدأيقلا
ىرأ˘ضصق لذ˘ب˘ت˘ضس ،ي˘ب˘ع˘˘ضشلا

هذه حأجنإا لجأا نم أهدوهج
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘مأ˘ه˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
ي˘عأ˘ضسم˘ل ل˘˘مأ˘˘كلا أ˘˘ه˘˘م˘˘عد
ة˘ي˘مار˘لا ،ة˘لود˘لا تأ˘ضسضسؤو˘˘م
رئازجلا ة˘ضضه˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا

ل˘ضضف˘ب ،د˘يد˘ج ن˘م أ˘ه˘˘ي˘˘َقُرو
ن˘م ءأ˘فر˘ضشلاو ن˘ي˘ضصل˘خ˘م˘˘لا
نيذلا بأبضشلا ةضصأخ ،أهئأنبأا

ل˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مألا ر˘˘˘˘خُذ م˘˘˘˘ه
بأ˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ءلؤو˘˘˘ه ،تأ˘˘˘قوألا
ار˘ي˘خ م˘ه˘ي˘ف م˘ضسَو˘َت˘˘َن ن˘˘يذ˘˘لا
،أهلبق˘ت˘ضسمو دÓ˘ب˘لا ر˘ضضأ˘ح˘ل
ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ي˘˘˘ف او˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘َي˘˘˘ِل
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لا

،ة˘ضضر˘ت˘ع˘م˘˘لا تأ˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
م˘˘ه˘˘فÓ˘˘ضسأا ى˘˘˘ط˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘عو
لأغ لك اومدق نيذلا رأهطألا

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م صسي˘˘ف˘˘نو
.«أهددؤوضسو

صسيئر لأق ،هتاذ قأيضسلا يف
تْيَدضسَأا دقل» ،صشيجلا نأكرأا
ة˘فأ˘كل ة˘مرأ˘ضص تأ˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا تأ˘نuو˘˘ك˘˘ُم
،ن˘مألا ح˘لأ˘˘ضصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
ى˘ل˘عأأ˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘ضضب
،ةيزهأج˘لاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا تأ˘جرد
لمأضشلا نيمأأتلا ىلع رهضسلاو
،ءأ˘ت˘ف˘ت˘ضسلا اذ˘ه˘˘ل ل˘˘مأ˘˘كلاو
لك يف ،نينطاوملا نيكمتل
مهقح ءادأا نم ،نطولا عوبر
xوج يف يبأ˘خ˘ت˘نلا م˘ه˘ب˘جاوو كلذو ،ةنيكضسلاو ءودهلا نم
ةينطولا ةيلوؤوضسملا رأطإا يف
،أهلtمَحَتب tزَتعَن يتلا ةميضسجلا

رارقت˘ضساو ن˘مأا ى˘ل˘ع أ˘ظأ˘ف˘ح
مويلا أنم قحتضست يتلا ،أندÓب
يف ،أهنع عفادن نأا ،موي لكو
،لاو˘˘˘حألاو فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
ن˘˘م كلذ أ˘˘ن˘˘ف˘˘ّل˘˘ك أ˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘مو
.«تأيحضضت

ديعضسلا قيرفلا قرطت أمك
ج˘مأ˘˘نر˘˘ب ى˘˘لإا ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘ضش
ة˘ن˘˘ضسل˘˘ل تاو˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت
يذلا ،1202‐0202 ةديدجلا
هجو˘لا ى˘ل˘ع هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ىلع ةوÓع ،لثمألاو ىفوألا

حيحضص مييقت ءارجإا ةرورضض
هزأجنإا م˘ت أ˘م˘ل ،ي˘عو˘ضضو˘مو
لÓخ ،ةلضصلا تاذ لأمعأا نم
ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ج˘مأ˘نر˘ب ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةمرضصن˘م˘لا ة˘ن˘ضسل˘ل ي˘لأ˘ت˘ق˘لا

اذه يف لأقو ،0202‐9102
مكعم زكرأا نأا دوأا» ددضصلا
ىلع نحنو ،ةب˘ضسأ˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
جمأ˘نر˘ب رأ˘م˘غ صضو˘خ باو˘بأا
ة˘ن˘˘ضسل˘˘ل تاو˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت
ىلع ،1202‐0202 ةديدجلا

حيحضص مييقت ءارجإا ةرورضض
هزأجنإا م˘ت أ˘م˘ل ،ي˘عو˘ضضو˘مو
لÓخ ،ةلضصلا تاذ لأمعأا نم
ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ج˘مأ˘نر˘ب ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةمرضصن˘م˘لا ة˘ن˘ضسل˘ل ي˘لأ˘ت˘ق˘لا

ر˘ه˘ضسلا اذ˘كو ،0202‐9102
أ˘م˘ل ي˘فاو˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريضضح˘ت ة˘ه˘ي˘جو˘ت ه˘ت˘ن˘م˘ضضت
،1202‐0202 ةنضسل تاوقلا

فدرأا ،قأ˘˘˘ي˘˘˘ضسلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ةدأيق˘لا صصر˘ح˘ت» ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل أ˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ىلع صصرحلا دضشأا ،يبعضشلا
يف ةيزهأجلا ىلع ةظفأحملا
متي نأا ىلعو ،أهاوتضسم ىلعأا
ديج˘لا بيرد˘ت˘لاو ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ةقيرطلأب ةح˘ل˘ضسم˘لا أ˘ن˘تاو˘ق˘ل
ن˘مو ،ة˘مو˘ضسر˘م˘لاو ى˘ل˘ث˘م˘لا

ةفأكل يفاولا مارتحلا لÓخ
ى˘ق˘ب˘ت نأا ل˘جأا ن˘م ،ه˘ل˘˘حار˘˘م
،ماودلا ىلع ،ةحلضسملا أنتاوق
ىلع ةردقلا د˘ي˘لأ˘ق˘م˘ل ة˘كلأ˘م
أ˘˘˘ه˘˘˘مأ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ب عÓ˘˘˘ط˘˘˘˘ضضلا
بجوت˘ضسي أ˘م˘م ،ة˘يرو˘ت˘ضسد˘لا
،ع˘ي˘م˘ج˘لا صصر˘ح ةرور˘ضضلأ˘ب

ه˘تأ˘ي˘حÓ˘˘ضص دود˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ك
ىلع ،هتأي˘لوؤو˘ضسم ىو˘ت˘ضسمو
ج˘مأ˘نر˘ب˘ل مرأ˘ضصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
فلتخمل يلأ˘ت˘ق˘لا ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا

.«ةكرعملا ماوق تأنوكم
ح.نيدلأ رمق



ةرازو ن˘˘م ردأ˘˘˘ضصم تد˘˘˘كأا
ددع نأا  ،«مÓضسلا» ـل ةيبرتلا
نأحتما نم نييضصقملا ذيمÓتلا
Óيئضض نأك ، أيرولأكبلا ةدأهضش
50 ة˘ب˘ضسن زوأ˘ج˘ت˘˘ي م˘˘لو ،اد˘˘ج
ل˘˘˘ضضف˘˘˘ب كلذو .ة˘˘˘˘ئأ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ˘˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘مرأ˘˘˘ضصلا تاءار˘˘˘جإلا
،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو أ˘˘ه˘˘ت˘˘˘ضضر˘˘˘ف
رخآلا وه ءأضضقلا نأا تفأضضأاو
صصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف لأ˘ع˘ف ارود بع˘ل
ةبقأعم لÓخ نم صشغلا ةبضسن
تأ˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم نأحتملا عيضضاوم بيرضست
.زكارملا لخاد

اولضصو نيذلا ذيمÓتلا نعو
تأنأح˘ت˘ملا ءار˘جإا ز˘كار˘م ى˘لإا

،م˘˘هؤوأ˘˘ضصقإا م˘˘تو ن˘˘ير˘˘خأأ˘˘˘ت˘˘˘م
نأا ،أ˘ه˘تاذ ردأ˘ضصم˘˘لا تح˘˘ضضوأا
أهميلضست مت يتلا تاءأعدتضسلا
ءار˘جإا د˘عو˘م ل˘ب˘ق ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ح˘˘ضضاو تنأ˘˘ك نأ˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا

أمب طأقنلا عيمج أهيلع نودمو
جورخلاو لوخدلا د˘عو˘م أ˘ه˘ي˘ف
رخأأتم ذيملت لك ءأضصقإا اذكو
.ددحملا دعوملا نع

نأا ،ردأضصملا تاذ تفأضضأاو
لوخدلا اودمعت ذيمÓتلا صضعب
نيرخأأتم نأحتملا زكارم ىلإا

صضرغب ةقي˘قد02 ن˘م ر˘ث˘كأل
ة˘˘ل˘˘ئ˘˘ضسألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ضصح˘˘˘لا
،فتأهلأب ةروضصملاو ةبرضسملا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ع˘م قأ˘ف˘تلأ˘˘ب كلذو
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يز˘˘˘ئأ˘˘˘ح˘˘˘لا ،رار˘˘˘حألا
اوءأ˘جو  أ˘يرو˘لأ˘كب˘لا تادأ˘ه˘ضش
لجأا نم نأحتملا زأيتجل طقف
أم ،ىرخأا داوم يف صصضصختلا

يأا عم حمأضستت ل ةرازولا لعج
ةقيقد51 دعب نأاو أميضس ،ريخأأت
.ةلئضسألا عيزوت متي

نأا ،ردأ˘˘˘ضصم˘˘˘لا تح˘˘˘˘ضضوأاو

زكارمب اوقحتلا نيذلا ذيمÓتلا
نم رثكأل نير˘خأأ˘ت˘م نأ˘ح˘ت˘ملا

رربم يأا مهل صسيل ،ةقيقد02
نونطقي مهمظعم نأل ،رخأأتلل
تفأضضأاو .زكارملا نم برقلأب
عيمج مأمأا ةمرأضص تنأك أهنأا
 .ذيمÓتلا

ر˘ب˘ع م˘كأ˘˘ح˘˘م ةد˘˘ع تنأ˘˘كو
ترد˘˘ضصأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
نيمهتم قحب نجضسلأب أمأكحأا
ة˘˘بو˘˘جأاو ة˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘ضسأا بير˘˘˘ضست˘˘˘ب
.أيرولأكبلا عيضضاوم

ةبوقعلا تزوأجت ةرم لوألو
لكب صشغلا يبكترمل ةبضسنلأب
نم مهعم نيئطاوتملاو هعاونأا
لجأا نم ،ةيئأضضقلا ىلإا ةيرادإلا
.تأنأحتملا ةيقادضصمو ةهازن

ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘˘يزو أ˘˘عد ثي˘˘ح
ةرورضض ىلإا ةقبأضس تأحيرضصت
تأ˘بو˘ق˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ماز˘ت˘˘للا
نم نيحضشرتملا دضض ةديدجلا

،ه˘عاو˘نأا ل˘كب صشغ˘لا ي˘ب˘كتر˘م
ي˘نأ˘ح˘ت˘˘ما ءار˘˘جإا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
«مأ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘˘تدأ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ضش
نيئطاوت˘م˘لاو ،«أ˘يرو˘لأ˘كب˘لا»و
نونأق أهنم˘ضضت ي˘ت˘لاو ،م˘ه˘ع˘م
ةلثمتملاو د˘يد˘ج˘لا تأ˘بو˘ق˘ع˘لا
.ةيئأضضقلا تأعبأتملا يف
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تلاجعتشسلا حلاشصم لشصف وحن
تايفششتشسŸا نع

ن˘ب ي˘˘قأ˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ضشك
يلأع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ،نأ˘يز
ةرضشأبم نع ،يملعلا ثحبلاو
ةموظنمل ةقيم˘ع تأ˘حÓ˘ضصإا
د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ع˘مأ˘ج˘لا تأ˘مد˘˘خ˘˘لا
لمأضش يعوضضوم مييقت ءارجإا
ةبلطلأب لفكتلا ةيقرت دضصق
.نييعمأجلا

لÓخ نأيز نب ريزولا دكأا
ة˘˘˘يلو ى˘˘˘لإا ه˘˘˘تدأ˘˘˘˘ق ةرأ˘˘˘˘يز

لÓغتضسا بجي هنأا ،طاوغألا
بل˘ج ي˘ف ي˘ع˘مأ˘ج˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا
تأيلولا جرأ˘خ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ةيع˘مأ˘ج˘لا تأ˘ضسضسؤو˘م˘لا ى˘لإا
،تأ˘˘˘ي˘˘˘نأ˘˘˘كمإلا دود˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ل˘ك ة˘ضسارد ى˘لإا ة˘˘فأ˘˘ضضإلأ˘˘ب
نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘كم˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوألا نو˘˘˘كت
.أيلعلا صسرادملا نم جرختلا

نأيز نب ريزولا قرطت أمك

ميلع˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘ت ةرور˘ضض ى˘لإا
تبثا يذ˘لا د˘ع˘ب ن˘ع ي˘لأ˘ع˘لا
. هتعأجنو هتيلأعف

ن˘˘ع نأ˘˘يز ن˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘تو
ءادتبا رضشنيضس ديدج روضشنم
عقوم ى˘ل˘ع د˘حألا مو˘ي˘لا ن˘م
ثحبلاو يلأعلا ميلعتلا ةرازو
تاد˘ج˘ت˘ضسم لو˘ح ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
يلمأحل ليجضستلاو ه˘ي˘جو˘ت˘لا
.ددجلا أيرولأكبلا

ك.اشضر

ر˘˘يزو ي˘˘قار˘˘ب ي˘˘˘قزرأا د˘˘˘كأا
ذأختا متيضس هنأا ،ةيئأملا دراوملا
ن˘م ق˘ح ي˘ف ةدد˘ضشم تاءار˘˘جإا
.مهمأهم ءادأا يف نوضسعأقتي

ءأقل لÓخ يقارب يقزرأا لأق
ير˘يد˘م ع˘˘م ه˘˘ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
لÓخ نم هنإا ،ةيئلولا تادحولا
فوقولا مت ةيناديملا ة˘ن˘يأ˘ع˘م˘لا

لئأضسول يئاوضشعلا طبرلا ىلع
بيجتضست ل يتلاو ،هأيملا طبر
،ة˘ي˘عو˘ضضو˘م˘لا طور˘ضش ى˘ندأل

ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘تو ة˘˘مأ˘˘ع˘˘لا كÓ˘˘˘مألا
ىلع أنفقو» فأضضأاو .حلأضصملل
هأ˘ي˘م أ˘م˘ي˘ضسل هأ˘˘ي˘˘م˘˘لا بر˘˘ضست
ءأيحألا نم ديدعلا يف برضشلا

يذلاو ةين˘كضسلا تأ˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
م˘˘˘غر ة˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط ةد˘˘˘˘م مود˘˘˘˘ي
ةرو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تأ˘˘˘ي˘˘˘نأ˘˘˘كمإلا
رجني يذلا رمألا وهو ،ةرفوتملا

ةدأملا هذهل ىربك رئأضسخ هنع
يف ريزولا دكأا أمك.«ةيويحلا

ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا م˘ت ه˘نأا ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ك
،عأطقلا أهدهضش ةر˘ي˘ب˘ك بو˘ي˘ع
نوأه˘ت ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا م˘ت ثي˘ح
م˘˘ه˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘عو صضع˘˘˘ب˘˘˘لا
أهنم ىكتضشا ءأطخأاو مهمأهمب
نأا ي˘قار˘ب ح˘ضضوأاو. نطاوم˘لا

يف مكح˘ت˘لا ي˘ف بي˘ضست كأ˘ن˘ه
يذلا رمألا وهو هأيملا برضست
حاورألأب رضضيو اريطخ هربتعا

. نيلوؤوضسملا نم يعو نودو
ر.رجاه

يراو˘˘˘˘ن لأ˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘ضشك
ةرازو نأا ،يوبر˘ت˘لا ط˘ضشأ˘ن˘لا
دقعت نأا رظتنملا نم ةيبرتلا
أ˘ه˘ئأ˘كر˘ضش ع˘م أ˘ه˘ل ءأ˘ق˘ل لوأا
موي نم ءادتبا ني˘ي˘عأ˘م˘ت˘جلا

.دغلا
ةرازو د˘˘ق˘˘ع˘˘˘ت ،ةرأ˘˘˘ضشإÓ˘˘˘ل

نم ةيادب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
عم تاءأقل ،عوبضسألا اذه رحب
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جلا ءأ˘˘كر˘˘˘ضشلا

تاد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ضسم ة˘˘˘ضشقأ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
لو˘˘خد˘˘لا تأ˘˘هو˘˘يرأ˘˘ن˘˘ي˘˘ضسو
يضساردلا مضسوملل يضسردملا
.1202‐0202  ديدجلا

ح.نيدلإ رمق

نأا ،كبوأا ة˘م˘ظ˘ن˘م تن˘ل˘عأا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف تل˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا
لود˘لا ة˘م˘ئأ˘ق ي˘ف ة˘ضسدأ˘ضسلا
جأ˘ت˘نإÓ˘ل أ˘ضضي˘ف˘خ˘ت ر˘˘ث˘˘كألا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘خاد ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا
،ي˘˘˘ضضأ˘˘˘م˘˘˘لا توأا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضشل
8 غل˘ب صضي˘ف˘خ˘ت ط˘ضسو˘ت˘م˘ب
.أيموي ليمرب فلآا

ةقيثو يف ةمظنملا تدأفأا
رثكأا نأك قارعلا» نأا ،ةيلخاد
يف طفنل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا لود˘لا

رهضشل أضضيفخت كبوأا ةمظنم
طضسو˘ت˘م تغ˘ل˘ب ثي˘ح ،توأا
فلأا251 تأ˘ضضي˘ف˘خ˘ت˘˘لا
ةيدوعضسلا هيلت ،أيموي ليمرب
فلأا39 طضسوتم راد˘ق˘م˘بو
تءأ˘˘جو ،أ˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ب
طضسو˘ت˘م˘بو أ˘ث˘لأ˘ث أ˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن
ليمرب فلأا23 غلب صضيفخت
لوغنا تءأج مث نمو أيموي
صضيفخت ط˘ضسو˘ت˘م˘بو أ˘ع˘بار
،ل˘ي˘˘مر˘˘ب ف˘˘لأا13 غ˘˘˘ل˘˘˘˘ب
طضسوتمبو أضسمأخ تيوكلاو
،ليمرب فلأا21 غلب صضيفخت
أ˘ضسدأ˘ضس تءأ˘ج ر˘ئاز˘ج˘˘لا م˘˘ث
8 غل˘ب صضي˘ف˘خ˘ت ط˘ضسو˘ت˘م˘ب
.«أ˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب فلآا

ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا» نأا تفأ˘˘˘ضضأاو
ةمظنم نمضض أهجأتنإا تعفر
تءأج توأا رهضش لÓخ كبوأا
ط˘ضسو˘ت˘م˘˘بو لوأا تارأ˘˘مإلا
ليمرب فلأا281 غلب عأفترا
أ˘˘˘ي˘˘˘نأ˘˘˘ث نو˘˘˘بأ˘˘˘غ˘˘˘لا أ˘˘˘هÓ˘˘˘ت
92 غلب عأف˘ترا ط˘ضسو˘ت˘م˘بو
وغنوكلا أهÓ˘ت ،ل˘ي˘مر˘ب ف˘لأا
غلب عأفترا طضسوتمبو أثلأث
م˘ث ن˘مو ،ل˘ي˘مر˘˘ب ف˘˘لأا51
ة˘ي˘ئاو˘ت˘ضسإلا أ˘ي˘ن˘˘ي˘˘غ تءأ˘˘ج
غلب جأتنإا طضسو˘ت˘م˘بو أ˘ع˘بار

.«أ˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘˘ب ف˘˘لأا21
نأا ى˘لإا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ترأ˘ضشأاو
ن˘م صضي˘ف˘خ˘ت˘˘لا ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م
09 غلب كبوأا ةمظنم عيمج
تحضضوأاو .أيموي ليمرب فلأا
تضضف˘˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا لود˘˘˘˘لا نأا
ةم˘ظ˘ن˘م جرأ˘خ ن˘م أ˘ه˘جأ˘ت˘نإا
أ˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘لأ˘˘˘م تل˘˘˘م˘˘˘˘ضش كبوأا

73 غلب صضيفخت طضسوتمبو
أ˘هÓ˘ت أ˘ي˘مو˘ي ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب ف˘˘لأا

طضسوتمبو أينأث نأتضسخزأك
،أيموي لي˘مر˘ب ف˘لأا22 غل˘ب
أ˘˘ث˘˘لأ˘˘ث ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا أ˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ت
فلأا51 غ˘ل˘ب ط˘ضسو˘ت˘˘م˘˘بو
أ˘ع˘بار نأ˘م˘˘ع م˘˘ثو ،ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب
مث نمو أيموي ليمرب نيفلأأبو
أ˘˘ضسمأ˘˘خ نأ˘˘ج˘˘ي˘˘برذأا تءأ˘˘ج
فلأا غلب صضيفخت طضسوتمبو
تءأج مث نمو أيموي ليمرب
طضسوتمبو أضسدأضس نادوضسلا
ل˘ي˘مر˘ب ف˘لأا غ˘ل˘ب صضي˘ف˘خ˘˘ت
.أيموي

يتلا لودلا نأا ىلإا تتفلو
نم يطفن˘لا أ˘ه˘جأ˘ت˘نإا تع˘فر
ره˘ضشل كبوأا ة˘م˘ظ˘ن˘م جرأ˘خ
أ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسور تل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ضش توأا

54 غلب عأف˘ترا ط˘ضسو˘ت˘م˘بو
أ˘هÓ˘ت أ˘ي˘مو˘ي ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب ف˘˘لأا

أ˘˘˘ي˘˘˘نأ˘˘˘ث نادو˘˘˘ضسلا بو˘˘˘ن˘˘˘˘ج
93 غلب عأف˘ترا ط˘ضسو˘ت˘م˘بو
مث ن˘مو أ˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب ف˘لأا

أث˘لأ˘ث يأ˘نور˘ب أ˘هد˘ع˘ب تءأ˘ج
8 غ˘ل˘ب عأ˘ف˘ترا ط˘ضسو˘ت˘م˘˘بو
ترأضشأاو .ّأيموي ليمرب فلآا
ط˘˘˘˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘م نأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
لود˘لا ن˘˘م تأ˘˘ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
غلب كبوأا جرأخ نم رضشعلا

.أيموي ليمرب فلأا51
ع.لÓب

ن˘ب نأ˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لأ˘˘ق
ه˘نإا ،ة˘ح˘ضصلا ر˘يزو د˘˘يزو˘˘ب
ل˘˘˘خاد˘˘˘م ل˘˘˘ضصف م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ضس
˘˘˘˘˘˘˘مأ˘˘˘˘˘˘˘ضسقأا جرأ˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘مو
تلأجعتضسلا
ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل ،تأ˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ˘ب
د˘ن˘ع ى˘ضضو˘ف˘لاو مأ˘˘حدزلا

تأ˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘م
.ةيحضصلا

ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘˘ضضوأاو
لÓخ ةيفحضص تأ˘ح˘ير˘ضصت
صسمأا ه˘تدأ˘ق ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرأ˘يز
ىفطضصم» ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا
متيضس هنإا ،يعمأ˘ج˘لا «أ˘ضشأ˘ب
صصأ˘˘˘˘˘˘خ بكر˘˘˘˘˘˘م ءأ˘˘˘˘˘˘˘ضشنإا
ىفضشتضسمب تلأجعت˘ضسلأ˘ب
جرأ˘˘خ ،أ˘˘ضشأ˘˘ب ى˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘ضصم
متيضسو ىفضشتضسم˘لا ل˘خد˘م
ي˘˘قأ˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
.تأيفضشتضسملا

نإأ˘ف ،د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب بضسحو
فيفخت هنأأضش نم عورضشملا
لخاد ى˘ضضو˘ف˘لاو ط˘غ˘ضضلا
.تأيفضشتضسملا

م˘˘ضسق˘˘ل هد˘˘ق˘˘ف˘˘˘ت لÓ˘˘˘خو
ىفضشتضسمب تلأ˘ج˘ع˘ت˘ضسإلا

ريزولا دكأا ،أضشأب ىفطضصم
ةحلضصم رفوت ةرورضض ىلع
ةفرغ ى˘ل˘ع تلأ˘ج˘ع˘ت˘ضسلا
ة˘˘حار ن˘˘م˘˘ضضت لأ˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
.ىضضرملا

ةيئابولإ ةيعشضولإ
ةبلاطملإو ةرقتشسم

لمعلل ةدوعلاب
سضرملإ عم سشياعتلإو

ةحضصلا ريزو حضضوأا أمك
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإاو نأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلاو
ةيعضضولا نأا ،تأيفضشتضسملا
صسوريفب ةقلعتملا ةي˘ئأ˘بو˘لا

يف ةرقتضسم ىقبت أنوروك
ن˘˘م ه˘˘نإا لأ˘˘˘قو .ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لم˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا يرور˘ضضلا
صشيأعتلاو ةي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘ف˘ضصب
ذ˘خأا ة˘ط˘ير˘ضش ،صضر˘م˘لا ع˘م
ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘قو˘˘لا تأ˘˘طأ˘˘ي˘˘ت˘˘˘حلا
قر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘لا
فأ˘˘˘ضضأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘طأ˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا
ن˘˘˘˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ككضشي ن˘م» عأ˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ىلإا بهذي نأا بجي مأقرألا
.دكأأتيل تأيفضشتضسملا

ك.اشضر

نرفلإ ليغششت ةداعإإ دعب
2 مقر يلاعلإ

ىعشسي راجحلا بكرم
فلأا006 جاتنإا قيقحتل

داوملا نم نط
0202 ةياهن ةيديدحلا
رإديشس بكرم ولوؤوشسم عقوت
ـب يلامجإإ جاتنإإ قيقحت ،راجحلإ

ةيديدحلإ دإوملإ نم نط فلأإ006
غولبو0202 ةيراجلإ ةنشسلإ ةياهن
ةنشسلإ نط فلأإ007ـ ب ردقي جاتنإإ
تإراطإإ بقرت.1202 ةلبقملإ
1 جاتنإإ ةبتع زواجت بكرملإ

ةيديدحلإ دإوملإ نم نط نويلم
ةنشس راجحلإ رإديشس بكرمب ايونشس
تإرامثتشس’إ لشضفب3202
جاتنإ’إ مجح عفرل ةهجوملإ
ةيبلتو عنشصملل يونشسلإ
ةيعانشص دإومب قوشسلإ تاجايتحإ

.ةراششإ’إ تمت امك ،ةيشسفانت
عمجم دافأإ ،قايشسلإ سسفن يفو
نرفلإ ليغششت ديعأإ هنأإ لاطيميإإ
رإديشس بكرمل2 مقر يلاعلإ
فقوت دعب كلذو ةبانعب راجحلإ

تإءإرجإ’إ ببشسب رهششأإ ةتشس مإد
ةحئاج اهتشضرف يتلإ ةيزإرتح’إ

.دجتشسملإ انوروك سسوريف
لاشصت’إ ةيلخل نايب حشضوأإو
نرفلإ ليغششت ةداعإإ يتأات ،عمجملل
تاهيجوتل إذيفنت2 مقر يلاعلإ
دإرج زيزعلإ دبع لوأ’إ ريزولإ

يلع تيآإ تاحرف ةعانشصلإ ريزوو
ةريخأ’إ امهترايز لÓخ مهإرب
طاششنلإ ثعب ةداعإإ دشصق بكرملل
رابتع’إ درو عنشصملاب يداشصتق’إ
بلشصلإو ديدحلإ ةعانشصل
ةداعإإ ةيلمع تمتو .رئإزجلاب
2 مقر يلاعلإ نرفلإ ليغششت
روشضحب سسمأإ لوأإ راهن فشصتنم
عمجمل ماعلإ ريدملإ سسيئرلإ
،ةمÓشسوب قراط ،لاطيميإإ

عنشصمو رإديشس عمجم تإراطإإو
كيرششلإ إذكو راجحلإ رإديشس
دعب كلذو بكرملل يعامتج’إ
يتلإ ةينقتلإ براجتلإ حاجن
يف ءاج ام بشسح ،مايأإ ذنم تقلطأإ
رإديشس بكرم نكمت دقو.نايبلإ
نم ةرتفلإ هذه ةليط راجحلإ

ىلع يداشصتق’إ هطاششن ةلشصإوم
يتلإ ةيجاتنإ’إ تإدحولإ ىوتشسم
فشصن ةيلوأ’إ دإوملإ ىلع دمتعت
قيوشستلإ تاطاششن إذكو ةعنشصملإ
دإوملإ نم بكرملإ نوزخمل
امك ،قيوشستلل ةلباقلإ ةيديدحلإ

.هيلإإ ةراششإ’إ تمت
ر.رجاه



يف ،ةمأعلا ةبأينلا تحضضوأا
هيل˘ع تع˘ل˘طإا صسمأا أ˘ه˘ل نأ˘ي˘ب
رأ˘˘˘طإا ي˘˘˘فو ه˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘ضسلا»
ةقلعت˘م˘لا داد˘ح ي˘ل˘ع ة˘ي˘ضضق
نييÓم01 ليوح˘ت ة˘ق˘ف˘ضصب
،يبول بتكم حلأضصل رلود
نم يئأضضق ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت

يديضس ةم˘كح˘م ة˘بأ˘ي˘ن فر˘ط
هÓعأا روكذملا دضض ،دمحمأا

عم ،نأب ةن˘ير˘ب˘ضص ةو˘عد˘م˘لاو
ي˘˘˘˘ضضأ˘˘˘˘ق ّنأا ى˘˘˘˘لإا ةرأ˘˘˘˘ضشإلا
فلملا اذهب فلكملا قيقحتلا
اذه يف ةيئأضضق تأبأنإا ردضصأا
.رأطإلا

ةمأعلا ةبأي˘ن˘ل˘ل ق˘ب˘ضسو اذ˘ه
نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءأ˘ضضق صسل˘ج˘م˘ل
،مرضصنملا توأا علطم تنلعأا

ىلع ةيلوأا تأيرحت حتف نع

فحضصلا صضعب هتلوادت أم رثإا
لوح تأمولعم نم ةينطولا

نولثمم همربأا دقع عوضضوم
ع˘م ،ي˘ل˘ع داد˘ح م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘ع

ةرضشع ةميقب ةيكيرمأا ةكرضش
هذ˘ه فد˘ه˘تو ،رلود ن˘ي˘يÓ˘م
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوألا تأ˘ير˘ح˘ت˘لا
فورظلا ىلع فوقولل أهحتف

ةقفضصلا هذه أهيف تمت يتلا
ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا فد˘ه˘لا د˘يد˘ح˘˘تو
.أهنم

watan@essalamonline.com
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ةيئاشضق تابانإأ ردشصأأ فلملأ أذهب فلكملأ قيقحتلأ يشضاق

دادح يلع ليوحت يف اًيئاشضق اًقيقحت حتفت ةماعلا ةباينلا
يكيرمأا يبول حلاشصل رلود نييÓم01 ـل

ب.نيرشسن

اًقيقحت دمحمأأ يديشس ةمكحم ةباين حتف نع ،رئأزجلأ ءاشضق صسلجم ىدل ةماعلأ ةباينلأ صسمأأ تنلعأأ
.يكيرمأأ يبول بتكم حلاشصل ر’ود نييÓم01 ليوحت ةقفشصب قلعتي ،دأدح يلع ةيشضق راطإأ يف ًايئاشضق

ثحب˘لا ة˘قر˘ف ر˘ضصأ˘ن˘ع تن˘كم˘ت
نم ،ةديلب˘لا ة˘يلو ن˘مأل ل˘خد˘ت˘لاو
ةقرضس ةيلمعب أمأق نيضصخضش فأقيإا

ىلع ءÓيتضسلاو ،لزنم لخاد نم
ميتنضس نويلم812 هردق يلأم غلبم
.تارهوجملا نم ةيمكو

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘مأا رد˘˘˘˘˘˘˘˘ضصم بضسحو
مدقت ىوكضش رثإا ىلعو ،«مÓضسلا»ـل
ةيلمعل هضضرعت أهدأفم نطاوم أهب
ي˘ل˘ئأ˘ع˘لا ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘ضس

غلبمو تارهوجملا نم ةيمك تلأط
نويلم812 هرد˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘˘لأ˘˘م
قيقحت حتف مت روفلا ىلع ،ميتنضس
ىكتضشملا ةيوه ديدحت نم نsكم
نيب أمك يضسأيق فرظ يف أمهنم
لز˘ن˘م ى˘لإا جو˘لو˘لأ˘ب أ˘مأ˘˘ق أ˘˘م˘˘ه˘˘نأا
،هلهأا بأ˘ي˘غ ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘ضسم ة˘ي˘ح˘ضضلا

يتلا ،تأقورضسملا ىلع ءÓيتضسلاو
ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ضصأ˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةيناد˘ي˘م ة˘ط˘خ ي˘فو ،أ˘ه˘عأ˘جر˘ت˘ضسا

أمهيف هبتضشملا فيقوت مت ةمكحم
.ةلادعلا مأمأا أمهميدقتو

ة˘طر˘ضشلا ر˘ضصأ˘˘ن˘˘ع تق˘˘لأا أ˘˘م˘˘ك
عبارلا يرضضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ن˘ي˘ع˘بأ˘ت˘لا
ة˘بأ˘ضصع ى˘ل˘ع صضب˘ق˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ˘˘ب
صصأخضشأا3 ن˘م ة˘نو˘˘كت˘˘م رار˘˘ضشأا

لزأنملا ىلع وطضسلا يف ةضصتخم
تأكلتمم ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘ضسلاو Ó˘ي˘ل
مدقت ىوكضش رثا ىلع ،نينطاوملا
،ةطرضشلا رضصأنع مأمأا نطاوم أهب
نم ةقرضس ةيلمعل هضضرعت أهدأفم
نطفت يتلاو يلئأعلا هلزنم لخاد
،رجفلا ةÓضص ءادأل همأيق دنع أهل

أ˘حو˘ت˘ف˘م لز˘ن˘م˘لا بأ˘ب د˘جو ثي˘˘ح
دهأضش ،رملا يضصقتل جرخ أمدنعو
نيتجارد ني˘ل˘مأ˘ح صصأ˘خ˘ضشأا ة˘ثÓ˘ث
نرف اذكو زأغ ةرورأقو نيتيئاوه
أمهتدرأطمب مأق˘ف ،م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘غ˘ضص
م˘هد˘حأأ˘ب كأ˘ضسمإلا ن˘م ن˘كم˘ت ن˘˘يأا

،ةدحاو ة˘ي˘ئاو˘ه ة˘جارد عأ˘جر˘ت˘ضساو
تلقتنا يتلا نمألا رضصأنع غÓبإاو
هيف هبتضشملا ليوحتو نأكملا نيعل
؛ه˘ئأ˘˘كر˘˘ضش ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘قأا يذ˘˘لا لوألا

فيثكتو ةيضضقلا يف قيقحت حتفبو
ةطرضشلا رضصأنع نكمت تأيرودلا

نيرخآلا أمهنم ىكتضشملا فأقيإا نم
اذه ،تأقور˘ضسم˘لا ل˘ك عأ˘جر˘ت˘ضساو
ىكتضشملا نأا تأيرحتلا تضضفأا دقو
لز˘ن˘م ى˘لإا لو˘خد˘لأ˘ب او˘مأ˘ق م˘ه˘ن˘م
رادج ق˘ل˘ضست ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ح˘ضضلا
ةيئأضضق رضضأحم ريرحت متيل ،تيبلا

ىلع مهضضرع مت أهبجومب مهدضض
.ةديلبلا ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو
نطأوم ىلع ىدتعأ صصخشش فيقوت

يف طروت رخآأو صضيبأأ حÓشسب
ةرايشس لخأد نم ةقرشس

ةعبأتلا ةطرضشلا رضصأنع تنكمت
دلوأأ˘˘ب لوألا ير˘˘ضضح˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ىدتعا صصخضش فأقيإا نم ،صشيعي

صضيبأا حÓضس ةطضساوب نطاوم ىلع
عاديإا دعب اذهو ،أمهنيب رأجضش رثا
تحنم نيأا هدضض ىوكضش ةيحضضلا
21 ةدمل لمعلا نع زجع ةدأهضش هل
ل˘ي˘كو مأ˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل ،أ˘˘مو˘˘ي
،ريأ˘غ˘م قأ˘ي˘ضس ي˘فو.ةيروهمجلا
ة˘طر˘ضشلا ة˘قر˘ف ر˘ضصأ˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
صشيع يديضس ةرئاد نمأل ةيئأضضقلا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘يأ˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ن˘˘مأأ˘˘ب
ةقرضس يف طروت أيئأضضق قوبضسم
يديضس ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ب˘كر˘م ل˘خاد ن˘م
دعب تءأج ةيلمعلا ليضصأفت ،صشيع
صضرعت ن˘طاو˘م ىو˘كضش ل˘ي˘ج˘ضست
ةنوكرملا هترأيضس لخاد نم ةقرضسلل
لعأفلا مأق ثيح ،ةنيدملا طضسوب
يـلأم غ˘ل˘ب˘مو لأ˘ق˘ن ف˘تأ˘ه ة˘قر˘ضسب
صضرعت نود اذهو ةيحضضلل كلم
يقلت رو˘ف ،ر˘ضسكل˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لا بأ˘ب
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘ضضلا ر˘˘ضصأ˘˘ن˘˘ع ىو˘˘كضشلا
ثحب تأيلمع تر˘ضشأ˘ب ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘لا

لئأضسولا لأمعتضسأب ةعضساو يرحتو
ديدحت ن˘ع تر˘ف˘ضسأا ن˘يأا ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

رمألا قلعتيو ،هفأقيإاو لعأفلا ةيوه
قوبضسم ،ةنضس12 هرمع صصخضشب
دضض يئازج فلم زجنأا دقو ،أيئأضضق
ةقرضسلا ةيضضق لجأل هيف هبتضشملا

مأمأا هميدقت متو ،ةبكرم لخاد نم
ةضصتخملا ةيئأضضقلا تأهجلا

ت.ميرك / داعشس بوبق

ّنأا ةينأبضسإلا تأطلضسلا تفضشك
اولخد ير˘ئاز˘ج0002 ن˘˘م د˘˘˘يزأا
مأعلا ةياد˘ب ذ˘ن˘م ي˘نأ˘ب˘ضسإلا بار˘ت˘لا
ةيعرضش ريغ ةقيرطب0202 يرأجلا
ةرجهلا ةريتو نأا ةدكؤوم ،«ةقارح» يأا
تدأع أينأبضسإا ىلإا أندÓب نم ةيرضسلا
أ˘مد˘ع˘ب ىر˘˘خأا ةر˘˘م عأ˘˘ف˘˘ترلا ى˘˘لإا
مأعلا لÓخ يبضسن لكضشب تعجارت
ةيلخادلا ةرازو تحضضوأا.يضضأملا
ةرجهلا نع ةليضصح يف ،ةينأبضسإلا
ريرأقت أهتلوادت أهبارت ىلإا ةيرضسلا
نيرجأهملا ّنأا ،دلبلا اذه يف ةيمÓعإا

رئازجلا نم نيمدأقلا نييمأظنلا ريغ
ربكأا اول˘كضش ،يرأ˘ج˘لا مأ˘ع˘لا لÓ˘خ
جرأخ أينأبضسإا ىلإا نيدفاولا نم ددع
يأ˘م ر˘ه˘ضش ي˘ف ،ة˘ي˘نو˘نأ˘ق˘˘لا ر˘˘طألا
ويرأيد» ةفيحضص ترضشن ،يضضأملا
ةيمضسر أمأقرأا ةيليبضشإلا «أيبيضس يد
دلبلا اذه ىلإا ةيرضسلا ةرجهلا نع
يأم91و ي˘ف˘نأ˘ج ن˘م لوألا ن˘ي˘˘ب
اونأك نييرئازجلا نأا ترهظأا ،0202
ةمئأقلا ةرتفلا هذه لÓخ نوردضصتي
مهيلي ،يمأظن ريغ ارجأهم9961 ـب
نم لود أيأعر مث ،489 ـب ةبرأغملا
دد˘ع زوأ˘ج˘ت˘ي م˘ل أ˘م˘ي˘˘ف ،أ˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
001 نييرضصملاو ،042 نييضسنوتلا

.يمأظن ريغ رجأهم

مناغتشسمب «اقأرح»58 فيقوت
ينطولا كردلا حلأضصم تفقوأا

ةعأضس84 لÓخ منأغ˘ت˘ضسم ة˘يلو˘ب
ريغ ةرجهلل أحضشرم58 ،ةيضضأملا
قطأ˘ن˘م˘ب ة˘ضسبأ˘ي˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘عر˘ضشلا

،ي˘ل˘حأ˘ضسلا ط˘ير˘ضشلا ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘˘م
ةز˘ه˘ج˘˘م براو˘˘ق7 تز˘˘˘ج˘˘˘حو
رأ˘ح˘بإÓ˘ل ةد˘ع˘م تنأ˘ك تأ˘كر˘ح˘م˘ب
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ير˘˘˘˘ضسلا
ةلمعلأب ةيلأم غلأبم زجح تأيلمعلا
ةيبنجألاو (جد فلأا027) ةينطولا
ةزو˘˘˘ح˘˘˘˘ب تنأ˘˘˘˘ك (وروأا000.1)
تÓحرلا هذه تادعمو نيفوقوملا

ولد65 رارغ ىلع ةينونأقلا ريغ
ديدحتل تÓضصوب ،نيزنبلأب ءولمم
.ةأجنلل تارتضس ةدعو ،تأهأجتلا

د˘ق تاد˘حو˘˘لا تاذ تنأ˘˘كو اذ˘˘ه
دعب يضضأملا صسيمخلا ءادن تقلت
ةيعرضشلا ريغ ةرجهلل برأق بÓقنا
دلوأا لأ˘˘م˘˘ضش ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا صضر˘˘ع ي˘˘ف
8 ةأ˘˘فو ى˘˘لإا ىدأا يذ˘˘لاو م˘˘لأ˘˘غو˘˘˘ب
ةلئأعلا صسفن نم5 مهنم صصأخضشأا

5 ذأ˘ق˘نإاو لأ˘ف˘طأا ة˘ضسم˘خ م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘بو
لاز˘˘ت ل أ˘˘م˘˘ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآا صصأ˘˘خ˘˘ضشأا
نيدوقفم نع ة˘ل˘ضصاو˘ت˘م ثأ˘ح˘بألا
.نينثا

صش.ليبن

ةينوناقلأ رطأ’أ جراخ دلبلأ أذه ىلإأ نيدفأولأ نم ددع ربكأأ أولكشش

اولخد يرئازج «قارح»0002 نم ديزأا
0202 ةيادب ذنم اينابشسإا

صشيعي د’وأاب Óيل لزانملأ ىلع وطشسلأ ةباشصعب ةحاطإ’أ

ىلع تلوتشسا رارششأا ةيعمج كيكفت
ةديلبلاب نويلم812و تارهوجم

جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك زجحو «خوراشصلأ» نم صصرق005 نم ديزأأ جيورت ةقفشص صضاهجإأ

Œا مومشسلا راıنمألا ةشضبق ‘ نوطقاشستي ةرد

نيزنبلأ ةدامب ءولمم جيرهشص تأذ ةنحاشش قأرتحأ رثإأ ىلع

مناغتشسم يف أا71 مقر ينطولا قيرطلاب قئاشس محفت

ردشصملأ ةلوهجم اهبلغأأ

21 نم ديزأا زجح
«ةمشش» شسيك فلأا
شسارهأا قوشسب
ثحبلأ ةقرف رشصانع نكمت
ةيئ’ولأ ةحلشصملاب لخدتلأو
قوشس نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلل
20121 زجح نم ،صسأرهأأ

غبت عون نم ،ةمشش صسيك
رئاجشس ةبلع3468و قششرتلاب
ةفاشضإ’اب عأونأ’أ فلتخم نم
لشسعم ةدحو5761 ىلإأ

ةشصاخ محف ةدحو44472و
 .ردشصملأ ةلوهجم ،ةششيششلاب

ءانب تءاج ةيشضقلأ تايثيح
ةدرأو ةدكؤوم تامولعم ىلع

،ةيئاشضقلأ ةطرششلأ رشصانعل
نم ةريبك تايمك جأور اهدافم
قششرتلاب غبتلأو غبتلأ ةدام
صسأرهأأ قوشس ةنيدم طشسو
اهبلغأأ ،تÓحملأ ديدع ربعو
مت نيأ ،ردشصملأ ةلوهجم
هذه جيورت نكامأأ ديدحت
ىوتشسم ىلع تناك يتلأ ةداملأ

طشسو ةيراجت تÓحم ةشسمخ
صسأرهأأ قوشس ةنيدم
،ةلئاعلأ صسفن نم صصاخششأ’و
ةمهأدم كلذ رثإأ ىلع متيل
زجحو ةيراجتلأ تÓحملأ
ةلشصأومو ،ةروكذملأ ةيمكلأ
نكاشسملأ صشيتفت مت ةيلمعلل
نيفوقوملأ عيمجل ةيلئاعلأ

ةباين نم نذإأ ىلع ءانب
نيأأ ،صسأرهأأ قوشس ةمكحم
تللك ةيباجيإأ هجئاتن تناك

مÓعإ’أ ةيلخ بشسح
ةيريدمب ةماعلأ تاقÓعلأو
زجحب ،صسأرهأأ قوشس ةي’و نمأ

تأذ نم ةمشش صسيك0061
ةبلع0521 ـب تردق عونلأ
عأونأ’أ فلتخم نم رئاجشس
زجح كلذ رثإأ ىلع  متيل
هبتششملأ ليوحتو ةيمكلأ

زجنتل ةطرششلأ رقم ىلإأ مهيف
ةيئاشضق تافلم مهقح يف
ةباين مامأأ اهبجومب نولاحيشس
.صسأرهأأ قوشس ةمكحم

حولوب.و

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مألا ةز˘ه˘جألا ن˘˘ضشت
تأ˘م˘هاد˘م ،أ˘ه˘لأ˘كضشأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
قأنخلا قييضضتو طبضضل ةعضساو
،تاردخملا رأجت تأبأضصع ىلع
أضصوضصخ ة˘م˘ير˘ج˘ل˘ل يد˘ضصت˘لاو
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يودألا ج˘˘˘يور˘˘˘ت
اد˘ياز˘ت تفر˘ع ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ضصأ˘˘خ ار˘˘ي˘˘ط˘˘خ
.«أنوروك» ةحئأج ببضسب ةيلأحلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مأا ردأ˘˘˘˘˘ضصم تدأ˘˘˘˘˘فأا
ن˘˘مألا ح˘˘لأ˘˘ضصم نأا ،«مÓ˘˘˘ضسلا»ـل
نيطرأفلا نيمويلا لÓخ تنكمت
رضصأنعلا نم ديدعلا طبضض نم
نم تأيمك مهتزوحبو ةيمارجإلا
تن˘كم˘ت قأ˘ي˘ضسلا ي˘فو ،مو˘م˘ضسلا
(IRB) ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘˘قر˘˘ف
40 فيقوت نم ،ةنيطنضسق نمأأب
ةيضضق يف مه˘عو˘ل˘ضضل صصأ˘خ˘ضشأا

نود ة˘ح˘ضصلا ة˘ن˘˘ه˘˘م ة˘˘ضسرأ˘˘م˘˘م
ةيودأا ةزأيحو ءارضشو عيب ،ةضصخر
صصئأ˘˘˘ضصخ تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘˘ضص
نود ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘مو ،ةرد˘˘خ˘˘م
.ةضصخر

ءوضض ىلع ،ةيضضقلا ةجلأعم مت
بكارلا جوفلل تدرو تأمولعم
صصو˘ضصخ˘ب ،ة˘قر˘ف˘ل˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا

ءاود نم ةيمك عيبل ةقفضص دوجو
م˘ضسأ˘ب فور˘ع˘م˘لا ن˘ي˘˘لأ˘˘بأ˘˘غ˘˘ير˘˘ب
طأ˘˘˘˘˘˘ضسوأا ي˘˘˘˘˘˘˘ف «خورأ˘˘˘˘˘˘˘ضصلا»
ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ن˘مد˘م˘لاو ن˘ي˘جور˘˘م˘˘لا

،ةرو˘˘˘ضصن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ل˘م˘ع˘لاو تأ˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘بو
ح˘لأ˘ضصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةين˘ه˘م ة˘ط˘خ م˘ضسر ع˘م ،ة˘ي˘ن˘مألا
ذ˘فأ˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘ضس تل˘˘م˘˘ضش
لخدتلا م˘ت˘ي˘ل ،نأ˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘تو

تاذب نيضصخضش فيقوتو ةيلأعفب
أمه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘ضض ع˘م ،نأ˘كم˘لا

ءاود ن˘˘˘م ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ضسب˘˘˘˘ك335
ـب ردقي يلأم غلبمو ،«نيلأبأغيرب»
.جد00287

ىلإا ،قمعملا قيق˘ح˘ت˘لا ى˘ضضفأا
،نارخآا أمهيف هبتضشم ةيوه ديدحت
ةيودألا ةيمك ردضصم أمهنأا نيبت
أ˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘˘ل ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

دعبو ،ةقرفلا رقم ىلإا أمهدأيتقاو
تاءارجإا فلم زأجنا نم ءأهتنلا

م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘ئاز˘˘ج
.ةيلحملا ةبأينلا مأمأا مهميدقت

نمأا رضصأنع تفقوأا ،أهتهج نم
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف صشي˘ع˘ي دلوا ةر˘˘ئاد
ي˘جور˘˘م ن˘˘م صصأ˘˘خ˘˘ضشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ءأ˘˘˘ي˘˘˘حألا ط˘˘˘ضسو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
كلت نولغتضسي اونأك نيأا ةينكضسلا
مومضسلا جيورتل ةيبعضشلا ءأيحألا

ن˘م بور˘ه˘ل˘لو بأ˘ب˘˘ضشلا ط˘˘ضسو
طبضض مت نيأا ،نمألا لأجر نيعأا
ن˘م ل˘طر ن˘م د˘يزأا م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
.جلأعملا فيكلا

،ينما ردضصم بضسحو ةيلمعلا
ةميرجلا ةبرأحم رأطإا يف جردنت
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع أ˘ه˘عاو˘نأا ى˘˘ت˘˘ضشب
صصوضصخلأبو صصأضصتخلا عأطق

ي˘عر˘ضشلا ر˘ي˘غ رأ˘ج˘˘تلا ةر˘˘هأ˘˘ظ
صصار˘˘˘˘قألاو تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
تأمولعم رثإا ىلعو ،ةضسولهملا

ن˘مألا ر˘ضصأ˘ن˘ع˘ل تدرو ةد˘˘كؤو˘˘م
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م د˘جاو˘˘ت أ˘˘هدأ˘˘ف˘˘م
ج˘يور˘ت˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي صصأ˘˘خ˘˘ضشألا
د˘حا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م˘˘لا
دلوأا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ن˘كضسلا ءأ˘ي˘حألا
ةطخ دادعإا مت روفلا ىلع ،صشيعي

تاوق فرط نم ةمكحم ةيناديم
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘˘ضسأا ن˘˘˘مألا
نأك ثيح ،ةثÓثلا مهيف هبتضشملا
ةيرأن ة˘جارد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع أ˘م˘هد˘حأا
نت˘م ى˘ل˘ع أ˘نأ˘ك ن˘ير˘خآلا أ˘م˘ن˘ي˘ب
أهلÓخ ن˘م م˘ت ،ة˘ي˘حأ˘ي˘ضس ةرأ˘ي˘ضس
ـب ردقت تاردخملا نم ةيمك زجح
لخاد ةأأب˘خ˘م تنأ˘ك ،أ˘مار˘غ066
مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ،م˘هد˘حا صصي˘م˘ق
د˘ع˘˘ب تقؤو˘˘م˘˘لا صسب˘˘ح˘˘لا او˘˘عدوأا

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘مأا رود˘˘˘˘˘˘ضص
.ةيروهمجلا

ةطرضشلا ر˘ضصأ˘ن˘ع ن˘كم˘ت أ˘م˘ك
ير˘ضضح˘لا ن˘˘مألأ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘ضضق˘˘لا
ن˘˘م ،صسار˘˘هأا قو˘˘˘ضسب صسمأ˘˘˘خ˘˘˘لا

ةيذأحملا تأبأغلا ىدحإا ةمهادم
ن˘م بر˘ق˘لأ˘ب ة˘ن˘ئأ˘كلاو نأ˘كضسل˘ل

كلذو ،صسارهأا قوضس ةنيدم فاوح
دوجوب ديفت تأمولعم رثا ىلع
،ةيلقعلا تارثؤوملأب ر˘جأ˘ت˘ي بأ˘ضش
مت روكذم˘لا نأ˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م˘بو
ن˘م ة˘لو˘˘ضسب˘˘ك9831 ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
رقم ىلإا هليوحتو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
،صسمأ˘˘˘خ˘˘˘لا ير˘˘˘ضضح˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا

،ةينونأقلا تاءارجإلا لأمكتضسأبو
هبتضشملل يئأضضق فلم زأجنإا مت
ل˘ي˘كو مأ˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،ه˘˘ي˘˘ف
قوضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ى˘ل˘ع ه˘لأ˘حأا هرود˘ب يذ˘لا صسار˘˘هأا
ةينأثلا ةفرغ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضأ˘ق
ةمهت نع صسبحلا هعاديإأب رما نيا

صسأ˘˘ضسم˘˘لاو بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘يأ˘˘ن˘˘˘ج
.ةيمومعلا ةحضصلأب

.و /داعشس بوبق /ع.يفطل
حولوب

ع˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘ت
منأغتضسم ةيلوب ةيندملا ةيأمحلل
ةنحأ˘ضش قار˘ت˘حا ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،صسمأا
ةدأ˘م˘ب ءو˘ل˘˘م˘˘م ج˘˘ير˘˘ه˘˘ضص تاذ
أهبÓقناو أهفارحنا دعب نيزنبلا

ينطولا قيرط˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع

رفضسأا ،ةكأنرف ةيدلبب أا71 مقر
.ةنحأضشلا لخاد أهقئأضس محفت نع
ن˘م ل˘ك تاد˘حو تل˘خد˘تو اذ˘˘ه
ةدحولاو يضصيون نيع ،عطقملا
دأمخإا ةيلمعب مأي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا
ةعرضسل هي˘ف م˘كح˘ت˘لاو ق˘ير˘ح˘لا

هتروطخو نيزنبلا ةدأم لأعتضشا
ج˘ير˘ه˘˘ضص رأ˘˘ج˘˘ف˘˘نا يدأ˘˘ف˘˘ت˘˘لو
ل˘يو˘ح˘ت م˘˘ت أ˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘حأ˘˘ضشلا
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘ضصم ى˘لإا ي˘فو˘ت˘م˘لا
.منأغتضسم ىفضشتضسمب ثثجلا

نيدلأرون.ب
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ثادحألا هيف محازتت يذلا تقولا يف
أاد˘˘ب ن˘˘ع رأ˘˘ب˘˘خا ن˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
أنوروك ءأبو ىلع ةيلعفلا ةرطيضسلا

ةيدقنلا ةلويضسلا صصقن نعو ةهج نم
ة˘ب˘ضسن˘لأ˘ب ة˘ضصأ˘˘خ ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘مو˘م˘هو ن˘يد˘عأ˘ق˘ت˘م˘ل˘ل
ةلجأع ىرخأا تأفلم لوأحت ،ىرخألا
ثاد˘˘حألا ح˘˘ط˘˘ضس ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ف˘˘ط˘˘˘ت نا

،ديدجلا روتضسدلا ة˘ضشقأ˘ن˘م ة˘ي˘ضضق˘ك
ددح هيلع تيوضصتلا تقو نأا أملع
يذلا مويلا وهو  ،ربمفون حتأف مويب
بجي ل ةدلأخ ةديجم ىركذ فدأضصي
تأطحم أهعم عطأ˘ق˘ت˘توأا أ˘ه˘ثو˘ل˘ت نأا
دق ،أهنزو نأك أمهم ىرخأا ةيضسأيضس
صسأ˘ن˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع صشو˘˘ضشت
أ˘ن˘هو  ..د˘ي˘ج˘م˘لا م˘ه˘خ˘يرأ˘ت ة˘˘ضساد˘˘ق
فلتخم ىلع رجأنح و رجأنخ تقلطنا
و قرزألا ءأضضفلا يف ةحأتملا ربأنملا
ن˘م م˘ه˘ي˘ف˘ف ،أ˘هر˘ث˘˘كأا أ˘˘مو ر˘˘ف˘˘ضصألا
صصبرتي نم مهيفو ،ظفلي و صضفري
ةءاربب لءأضستي نم مهيفو ،صسجوتيو
. ؟؟ بوقعي نب مد نم بئذلا

يف بتكي لك.. مÓقأأ صسانلأ ‐
هتربحم دأدمب و هتفيحشص

لأجضس أادب ،تلأحلا هذه لثم يف و
ديدع و نيبحرملا و نيعطأقملا نيب
يف ةدعأقلا و ،نيح ىلا نيتكأضسلا نم
ةأ˘عد˘˘لا نأا ر˘˘ق˘˘ت ءاو˘˘جلا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
و عاونأا ناديملا يف «ل» وأا «معن»ـب

رأ˘كفألاو ،مأ˘ج˘حأاو لأ˘˘كضشأاو عأ˘˘ب˘˘ط
لب ،مهضضعب لأق أمكو ،ةعتمأاو ةجزمأا
يف بتكي لك ،مÓقألا ةبأثمب مهنإا

ٌملق كأنهف ،هتربحم دادمب و هتفيحضص
رخآاو ..رّرغي رخآاو ..رّرقِي رخآاو ..رuرحي
رّر˘م˘ي نأا ًاد˘هِأ˘ج لوأ˘ح˘ي ر˘خآاو ،رّر˘ب˘ي
و ريجأا ٌملق و ريمأا ٌملق كأنهو .. رخآاو
رذح ٌرح ملق دجوي أمك ..ريضسأا ٌملق
.رذق ٌرِغ رخآاو
ر˘˘َخآاو «بّر˘˘ضس˘˘َت˘˘˘م» ر˘˘˘ك˘˘˘ِف كأ˘˘˘ن˘˘˘هو
ر˘˘خآاو «بّر˘˘ِج˘˘م» ر˘˘خآاو ..بّر˘˘غ˘˘َت˘˘م»
ر˘˘خآاو «بuر˘˘ه˘˘م» َر˘˘˘خآاو ..«بuر˘˘˘َق˘˘˘م»
كأنهو ، .. «بuرخم» رخآاو «بuرعم»
يِه اذكه ،يوضس رَيغ رخآاو يوق ركف
فيجللو عأ˘ب˘تأا ق˘ح˘ل˘ل ،ةأ˘ي˘ح˘لا ة˘َن˘ضس

نوَرثكألاو ْعأيِضصنإا ِيف ٌةلِقف ،عأبضض
دح ىلع أنتأيح يه كلت ..عأيضض ِيف
.ةبرأغملا ةأعدلا ةوخلا دحأا ريبعت

،كئلوا و ءلؤوه دنع ريغتت رأكفألاو
«ة˘لو˘ي˘ضس»و نأ˘كم˘لاو نأ˘مز˘لا ل˘ع˘ف˘ب
ريغتت ئدأبملا ىتحو ،مÓقلاو لأملا

«ىرخأا ةيعفن لويضس» أهفرجت دق و
فيطلت أندرأا اذإاو ،طحقلا نمز يف
نكل ،رأكفلا ممرت أهنأا لوقن ةرأبعلا
نأك أم ىلع ةأعدلا صضعب زفقي أمل
ة˘ل˘م˘ج˘لأ˘ب م˘ه˘مو˘ق ي˘ن˘ب˘ل ه˘نو˘لو˘˘ق˘˘ي
ةريثكلا زجاوحلا اودعتيو ،قرفملاو
داز˘ل˘ل م˘ه˘ضضع˘ب ه˘ب˘ت˘ن˘ي نأا ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م
ة˘ب˘ل˘حو ه˘كل˘ت˘م˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا
هنأا أيضسأنت˘م ،هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا عار˘ضصلا

نو˘كي نأا ه˘˘تدارإأ˘˘ب رأ˘˘ت˘˘خ˘˘ي أ˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ه˘ي˘ل˘ع نو˘كي˘˘ضس ؛ة˘˘مأ˘˘ع ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش
هتير˘ح ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘ج ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا
مأ˘مأا ه˘لأ˘ع˘فأا ي˘ف ءاو˘ضس ،ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا
يف هيأار نع ريبعتلا يف وأا ةمأعلا
نأ˘˘ك نإا ة˘˘ضصأ˘˘خ ،أ˘˘يأ˘˘ضضق˘˘˘لا صضع˘˘˘ب
أمف ةيوأمضس ة˘نأ˘يد ل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘ضصخ˘ضش
.؟ةمتأخلا ةلأضسرلا لجرب مكلأب

دÓبلأ يف نوناق ىلعأأ روتشسدلأ ‐
،دÓبلا يف نونأق ىلعأا روتضسدلا لثمي
مكحلا مأظن ددح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا و˘هو
م˘˘كأ˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو ه˘˘ئدأ˘˘ب˘˘˘مو
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘حو ،مو˘˘كح˘˘م˘˘لاو
ريتأضسدلا ةغ˘ل نإأ˘ف كلذ˘لو ،م˘ه˘تأ˘ب˘جاوو
،ةمأع فارعأا نع جرخت لو ةدأع هبأضشتت

ودبت دق تارأبعلاو داوملا صضعب نأا ريغ
ل˘ث˘م ة˘لود˘ف ،ة˘ضصأ˘خ بأ˘ب˘ضسأل ة˘ب˘ير˘غ
أهيف روتضسدلا ربعي ..ادنلريإا ةيروهمج
بعضشلا ةديقع نع أحيملت ل أحيرضصت
ةطلضسلا ةقÓع ن˘عو ة˘ي˘ن˘يد˘لا ه˘ت˘يو˘هو
. !!ثولأثلا مضسأب ،نيدلأب
ر˘˘خ˘˘ف˘˘ي ،د˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تأ˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘فو
مأع بتك يذلا مهروتضسدب نويكريمألا

ر˘ي˘تأ˘ضسد˘لا زر˘˘بأا د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ،9871
أنرضصع ىتح ةيح لازت ل يتلا ةميدقلا

ىدل بجعلا ريثت ةدأم كأنه نأا ريغ ،اذه
تل˘ظ أ˘ه˘نأا ة˘ضصأ˘خ ،مو˘ي˘لا هؤور˘ق˘˘ي ن˘˘م
تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ضصع
ي˘هو ،ةدأ˘م˘لا لو˘˘ق˘˘ت ،تأ˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لاو
رو˘ت˘ضسد˘˘لا ي˘˘ف «ثلأ˘˘ث˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا»
ملضسلا نمز يف زوجي ل» :يكريمألا
نود لز˘˘ن˘˘م يأا ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘ج يأا ءاو˘˘˘يإا

لإا ،برحلا نمز يف لو ،هكلأم ةقفاوم
 .«نونأقلا هددحي أمل أقفو
» ىلع صصني أهروتضسد ،نأبأيلا يفو

بأقعأا يف هنأا ثيح ،«دبأÓل مÓضسلا
،ةينأثلا ةيملأعلا برحلا يف مهتميزه
˘مأ˘ع م˘هرو˘ت˘ضسد نو˘ي˘˘نأ˘˘بأ˘˘ي˘˘لا بت˘˘ك
نع دبأÓ˘ل ي˘ل˘خ˘ت˘لا او˘ن˘ل˘عأاو ،6491
يهو ،ةلودلل يدأيضس قحك برحلا
ىتح لدجلا ريثت لازت ل يتلا ةدأملا
نم نيينأبأي رعأضشم زفتضستو ،مويلا
 .برحلا دعب أم لأيجأا

لوأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ..روداو˘˘كإلا ي˘˘فو
نأا ى˘˘ل˘˘ع أ˘˘هرو˘˘˘ت˘˘˘ضسد صصن˘˘˘ي ة˘˘˘لود
رارغ ىلع ،قوقح ةبحأضص ةعيبطلا
يف صشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ف˘ئاو˘ط˘لاو دار˘فألا
هتجأبيد يف روتضسدلا لوقيو ،دÓبلا
بع˘˘ضش ،لأ˘˘جر˘˘لاو ءأ˘˘˘ضسن˘˘˘لا ن˘˘˘ح˘˘˘ن»
كرد˘ن ،ةدأ˘ي˘˘ضسلا بحأ˘˘ضص روداو˘˘كإلا

ءأضسن أهضسرغ يتلا ةيخيرأتلا أنروذج
يفتحنو ،ىتضش بوعضش نم لأجرو
،(مألا صضرألا) أمأم أضشتأب ةعيبطلأب
ي˘ه ي˘ت˘لاو أ˘ه˘ن˘م ءز˘ج ن˘˘ح˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا

 «.أندوجول ةرورضض
نم ىلوألا ةدأملا لوقت ..نيضصلا يفو
نإا ىلوألا ةرقفلا يف ينيضصلا روتضسدلا
ة˘لود ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلا ن˘ي˘ضصلا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج»
بعضشلا ة˘يرو˘تأ˘ت˘كد تح˘ت ة˘ي˘كار˘ت˘ضشا
ةلمأعلا ةقبط˘لا ةدأ˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

لأ˘˘م˘˘ع˘˘لا ف˘˘لأ˘˘˘ح˘˘˘ت صسأ˘˘˘ضسأا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
 .«نيحÓفلاو
وهف ةيلاردفلا ارضسيوضس روتضسد أمأا
ةيلارد˘ف ه˘ق˘فو ر˘ي˘ضست يذ˘لا نو˘نأ˘ق˘لا
8481 ةنضس هدأمتعا مت دقو ،ارضسيوضس
،طقف نيترم هليدعتو هتعجارم تمتو
ةريخألاو4781 ةنضس تنأك ىلوألا
رثكأا نم ربتعيو9991 ليربأا81 يف
ًةقدو ًةيفأفضشو ًةيطارقميد ريتأضسدلا
تأبلطتمو تأيجأح نع ريبعتلا يف
.هتأبجاوو هقو˘ق˘حو ار˘ضسيو˘ضس بع˘ضش
لإا ،ملأعلا ريتأضسد لجل ًأعجرم ربتعيو
أهقحب ةملضسملا ةيلأجلل فرتعي ل هنأا
عفد و دجأضسملا نيومت يف لمأكلا

أمك ،لÓحلا حبذلا و ةمئلا بتاور
و ة˘يدو˘ه˘ي˘ل˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لأ˘˘ب نأأ˘˘ضشلا و˘˘ه
و يكيلوثأكلا أه˘ي˘ق˘ضشب ة˘ي˘ح˘ي˘ضسم˘لا
.يتنأتضستوربلا

ريتاشسدلأ تافÓتخأو تاجرعنم صضعب ‐
و تأ˘˘جر˘˘ع˘˘ن˘˘م صضع˘˘ب ح˘˘ي˘˘ضضو˘˘ت˘˘ل و
تروأح دق تنك ،ريتأضسدلا تأفÓتخا
روتضسدل نيتئأم˘لا ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘ضسأ˘ن˘م˘ب

يرئازج˘لا ر˘كف˘م˘لا ،ج˘يور˘ن˘لا ة˘كل˘م˘م
ةيعوبضسأل ثو˘غر˘ب بي˘ط˘لا رو˘ت˘كد˘لا
ذنم ةيرئازجلا راوحلا ةيموي و رئأضصبلا
صسي˘ل ه˘نأا أ˘م˘ل˘ع ،تل˘خ تاو˘ن˘ضس ع˘ضضب
أننأا لإا ،عوضضوملا يف أينونأق أضصتخم
لودلا ريتأ˘ضسد ن˘ع بأ˘ه˘ضسإأ˘ب أ˘ن˘م˘ل˘كت
و ةتبأث ةضصار ريتأضسد هل نم مهيفف
تادارا بضسح ،ءأبرحلأك ةريغتم ىرخا
،أمومع ةتبلا مأكحلا صسيل و بوعضشلا

ل ن˘م لود˘لا ن˘م ه˘ي˘ف ه˘˘نأا ي˘˘ل ر˘˘كذو
يف ةقيثو ةيأا ل و روتضسد ل كلمت
نمأا يف صشيعت أهبوعضش و عوضضوملا

ن˘م ه˘ي˘ل˘ع د˘ضسح˘ت رار˘ق˘ت˘˘ضسا و نأ˘˘مأاو
أ˘ه˘˘ضسف˘˘ن تل˘˘ب˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا فر˘˘ط
و ةفيزملا دوق˘ع˘لاو ة˘بذأ˘كلا دو˘عو˘لأ˘ب
يمÓضسلا أنملأع يف دوقع ذنم دويقلا

ركفملا نأل لا ءيضشل ل .أضصوضصخ
و˘ه و ثو˘غر˘ب رو˘ت˘كد˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نع اريثك فلتخت ةكلمم يف صشيعي
أنملأع يف أندنع «زوملا تأكلمملا»
ة˘يأ˘غ˘ل˘ل مأ˘ه˘لا ن˘˘م ىر˘˘ي ذإا ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ةرور˘ضض ،أ˘مو˘م˘ع م˘مألاو بو˘˘ع˘˘ضشل˘˘ل
تأ˘ي˘ضصخ˘ضشلاو ئدأ˘ب˘م˘لأ˘ب مأ˘˘م˘˘ت˘˘هلا

تضسضسا يتلا ةي˘خ˘يرأ˘ت˘لا تأ˘ط˘ح˘م˘لاو
ينأعملا نم هل ،أممأاو لب ،لودو أمظن
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ءي˘˘˘˘ضشلا تللد˘˘˘˘لاو
بقأ˘ن˘م ءأ˘ي˘حإاو م˘م˘˘ه˘˘لا صضأ˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘ضسا
أ˘ث˘ع˘ب ه˘ي˘ف ل˘ب ،هوز˘ج˘نأا أ˘مو فÓ˘˘ضسألا

ل˘فأ˘ح˘لا داد˘جألا ي˘ضضأ˘م˘ل أ˘ج˘يو˘˘ت˘˘تو
خيرأتلا تمضصب يتلا ربعلاو تاربخلأب

تأقلح ربع ،ةرضضحتملا بوعضشلا دنع
أ˘ه˘ضضع˘˘ب د˘˘ضشي لو˘˘ضصف˘˘لا ة˘˘ضصار˘˘ت˘˘م
أ˘هر˘ضضأ˘ح ي˘م˘˘ح˘˘يو ،ر˘˘خآلا صضع˘˘ب˘˘لا

ةقثب أهلبقتضسم فر˘ضشت˘ضسيو أ˘ه˘ي˘ضضأ˘م
فار˘˘ت˘˘علا بأ˘˘ب ن˘˘مو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘مأاو
ر˘˘كف˘˘م˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف ‐ ي˘˘خ˘˘˘يرأ˘˘˘ت˘˘˘لا
تازأجنإأ˘ب ه˘يو˘ن˘ت˘لا بجو ‐ير˘ئاز˘ج˘لا
صسيفنلاو يلأغ˘لا او˘لذ˘ب ن˘يذ˘لا ماو˘قألا
ريتأضسد قفو مهلود صسيضسأأت ليبضس يف
مدخت ريتأضسد ..أعم دأبعلاو دÓبلا مدخت
أمك صسيلو نيموكحمو أمأكح عيمجلا

أنملأع يف ‐فضسأا لك عم ‐ لأحلا وه
صسأقم ىلع ريتأضسدلا لضصفت يبرعلا
أهاوه قفو ةمكأح ةلئأع وأا صصخضش
أادبم نيضسأنتم ،ةينأفلا ةينآلا أهعأمطأاو
ن˘ي˘ب ي˘ه˘يد˘ب˘˘لا يرأ˘˘ضضح˘˘لا لواد˘˘ت˘˘لا
كريغل تماد ول »:بوعضشلا و لأيجألا

 .«كتلضصو أم

كتلشصو ام كريغل تمأد ول ‐
ليبنلا مرأضصلا أادبملا اذهب لمعلا و
ءأ˘˘ن˘˘بألاو دأ˘˘ف˘˘˘حألا ن˘˘˘م ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ضسي
ءأف˘ت˘حلاو لÓ˘جإلا ل˘ك ن˘ي˘ب˘ح˘م˘لاو
أ˘˘ه˘˘خ˘˘يرأ˘˘ت تم˘˘ضصب تأ˘˘ي˘˘˘ضصخ˘˘˘ضشب
ى˘˘لإا فأ˘˘ضصنإلاو لد˘˘ع˘˘لا تارأ˘˘ن˘˘م˘˘ب
أمهم ،لأيجلا ر˘ب˘ع ن˘ي˘ف˘ع˘ضضت˘ضسم˘لا

 .مهلود تاريخ و مهتادقتعم تنأك
راو˘˘ح˘˘لا تاذ ي˘˘˘ف أ˘˘˘ن˘˘˘ل ر˘˘˘كذ د˘˘˘ق و
هذ˘ه ن˘م ،ثو˘غر˘ب بي˘ط˘لا رو˘ت˘كد˘لا
يتلا ةر˘ق˘ت˘ضسم˘لا ةر˘ضضح˘ت˘م˘لا لود˘لا
أهروتضسدل نيتئأملا ىركذلأب لفتحت

ذنم أهنكضسي يتلا جيورنلا ةكلممك
هدÓ˘ب رو˘ت˘ضسد نأا ،أ˘ب˘ير˘ق˘˘ت ن˘˘يد˘˘ق˘˘ع
ليلد وهو ،ةنضس002 هرمع جيورنلا

تتأب ،ةرقتضسمو ةيوق ةلودلا نأا ىلع
تاريخب ،ملأعلا لود ىرثأا نم  ةيرث
أمب ،أهب هللا أهأبح يتلا رحبلاو ربلا
«دوضسلا بهذلا» وأا ،لورتبلا كلذ يف
ىلع برعلا بوعضش ةأيح دوضس يذلا

ى˘ل˘ع ه˘ت˘كر˘ب و ه˘ت˘ير˘ي˘˘خ و ه˘˘تراز˘˘غ
ة˘ي˘حور˘لا ةأ˘ي˘ح˘لا ن˘ع أ˘مأا .أ˘˘ه˘˘ضضع˘˘ب
خيرأ˘ت ن˘عو ج˘يور˘ن˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘لاو
ركذ˘ف ج˘يور˘ن˘لا ي˘ف مÓ˘ضسإلا رو˘ه˘ظ
ركفملا وهو ،ثوغرب بيطلا خيضشلا

ي˘ف بي˘ط˘خ˘لاو ة˘ي˘لأ˘ج˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘م˘لاو
،أم أعون ثيدح رملا نأا ،أهدجأضسم
يضضأملا نرق˘لا تأ˘ن˘ي˘ت˘ضس ي˘ف ط˘ق˘ف

فينحلا يمÓ˘ضسلا ن˘يد˘لا اذ˘ه ر˘ه˘ظ
نو˘م˘ل˘ضسم لأ˘م˘ع ةر˘ج˘ه ق˘ير˘ط ن˘˘ع
نأ˘˘ت˘˘ضسكأ˘˘بو أ˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م نو˘˘˘مدأ˘˘˘ق
يمÓضسلا بر˘غ˘م˘لاو أ˘ي˘فÓ˘ضسغو˘يو
ةرأجتلا يف نو˘ل˘م˘ع˘ي او˘نأ˘ك ن˘يذ˘لاو
رود مهل نأك دقو ،ةيوديلا فرحلاو
ي˘˘ف مÓ˘˘ضسإلا رأ˘˘ضشت˘˘˘نا ي˘˘˘ف لأ˘˘˘ع˘˘˘ف
تاونضس دعب تفرتعا دقو ،جيورنلا
نيدك مÓضسإلأب ةيجيورنلا ةموكحلا

د˘˘˘ي˘˘˘ضشي˘˘˘ل ،أ˘˘˘ه˘˘˘ضضرأا ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘ضسر
˘مأ˘ع ي˘ف د˘ج˘ضسم لوأا أ˘ه˘ت˘˘م˘˘ضصأ˘˘ع˘˘ب
ةنأيدلا مويلا مÓضسلا دعي و .4791
ل˘ث˘م˘ي ثي˘ح˘ب ج˘يور˘ن˘لا ي˘ف ة˘ي˘نأ˘ث˘˘لا

نأكضس نم %3 ىلإا2 ةبضسن هوقنتعم
ةمضسن نييÓم5 مهددع غلأبلا دلبلا
 .أبيرقت
ريتأضسد لوح صضيف نم صضيغ اذه
هللا لوحب ..ةيق˘ب ثيد˘ح˘ل˘لو ،م˘لأ˘ع˘لا
.هنوعو ىلأعت

 أرشسيوشس /فينج : صسباح ىفطشصم دمحم : ملقب

لÓتح’ا نوجسس لخاد نم ةلاسسر

يف ىرضسلا نم ةلأضسر تيقلت دقل
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘ضس
أهبتك ي˘ت˘لا ة˘لأ˘ضسر˘لا هذ˘ه تل˘م˘حو
نع تربعو رقضشألا ةمأضسأا ريضسألا

ي˘˘نأ˘˘ضسنلا ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘نأ˘˘˘ع˘˘˘م
بع˘˘ضشلا ءأ˘˘ن˘˘با ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘لأ˘˘˘ضضن˘˘˘لاو
: أهيف ءأجو ينيطضسلفلا
،ةودقلا يرضس ريبكلا بتأكلا خألا
ةح˘ئار˘ب ة˘ق˘ب˘ع˘م ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف ة˘ي˘ح˘ت
لخادلا قمع نم ةيحت أفأي لأقترب
نحن ثيح نم أهريطن ينيطضسلفلا
لو نأك خأل نوجضسلا هذه لخاد
م˘ه˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لاز
.هتملكب ينيطضسلفلا
ةليوط تاونضس ذ˘ن˘م ،ز˘يز˘ع˘لا ي˘خأا

نكلو كعم لضصاوتلا لوأحأا أنأاو
ن˘م لو˘ح˘ت أ˘م˘ئاد تنأ˘ك فور˘˘ظ˘˘لا
نيديجلا نيعبأتملا نم أنأأف أنلأضصتا
يف رضشني أم ةضصأخ كتلأقملو كل

تنكو ،ةي˘ندرلا رو˘ت˘ضسد˘لا ةد˘ير˘ج
ة˘لأ˘ضسر ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘كأأ˘˘ت˘˘لا دوأا أ˘˘مود

ءأفرضشلا نيلضضأنملا لكل ىرضسألا
أ˘ن˘بأ˘ت˘ك م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘م˘ل˘˘كلا داورو
لقن مهقتأع ىلع نو˘ل˘م˘ح˘ي ن˘يذ˘لا

نم ريخ متنأأف ،عمجأا ملأعلل أنتياور
رد˘قأا م˘ت˘نأاو ة˘ي˘ضضق˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
تأباذعو مومهو أهلقن ىلع صسأنلا

.عمجأا بعضشلا اذه
ر˘ضشع ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ،م˘ير˘˘كلا خألا
عور˘ضشم ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا أ˘نأاو تاو˘ن˘ضس
ءأ˘˘بدأا ل˘˘ك ع˘˘م ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل صصأ˘˘خ
عقاوم فلتخم يف أ˘ن˘ب˘ع˘ضش بأ˘ت˘كو
أنب˘ع˘ضش ة˘لأ˘ضسر˘ب كضسم˘ت˘ل˘ل هد˘جاو˘ت
ة˘˘˘ياور˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘نو ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ضضأ˘˘˘ن˘˘˘مو
نحنف ،عمجأا ملأع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
لقن أنقتأع ىلع عقيو قح بأحضصأا

لضضفأأب بعضشلا اذه ةلأضسرو توضص
.ةيرأضضحلا روضصلا ىقرأاو
عيطتضسن نأأب ملح يدل ،زيزعلا يخأا
ةلأحلا طبرن نأا أننيب أميف نوأعتلأب
لأضضن˘ب ن˘طو˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
ة˘ي˘ضضق ة˘ضصأ˘خ ه˘مو˘م˘هو أ˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ضش

اذه ريمضض نولثمي نيذلا ىرضسألا
ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘هو بع˘˘˘˘˘ضشلا
يذلا نأضسنإلأب لثمتملا ينيطضسلفلا

ءأنبو ررحتلل ةيضسأضسألا ةزيكرلا وه
أهتم˘ضصأ˘عو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
.فيرضشلا صسدقلا
ناو كل ةقدأضصلا ةيوخألا يتأيحت
نيطضسلفو بيرق ءأقل أنل هللا ءأضش
ةلأضسرلا تهتنا .رارحأا نحنو
نو˘˘ج˘˘ضس ي˘˘ف ىر˘˘ضسلا نأ˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ل
اولكضشو نيطضسلفل أناونع لÓتحلا
تأقار˘ت˘خا يا مأ˘ما ع˘ي˘ن˘م˘لا راد˘ج˘لا
اوفقوو ،ينيطضسلفلا بعضشلا ةدحول

ة˘ضسر˘ط˘غ ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل اد˘˘حاو أ˘˘ف˘˘ضص
أمئاد اونأكو ،هتيه˘ج˘ن˘عو لÓ˘ت˘حلا

ة˘˘لأ˘˘ح ءأ˘˘ه˘˘نإل لولا ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لا م˘˘ه
ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا تو˘ضصلاو مأ˘ضسق˘نلا
صصيرحلاو أنبعضش ةدحوب بلأطملا

رارضصإا لكب ةريضسملا ةلضصاوم يلع
.ةدارإاو ةميزعو
نوجضس يف ىرضسلا ةلأضسر تنأك دقل

ة˘لأ˘ضصأاو ة˘مار˘ك ة˘لأ˘˘ضسر ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
ملأعم اومضسرو ينيطضسلفلا خيرأتلل
،ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا لأ˘˘ضضن˘˘لا

ة˘ي˘ضضق˘لا ة˘لاد˘ع مو˘ه˘˘ف˘˘م او˘˘ضسر˘˘كو
،يلودلا ىوتضسملا ىلع ةينيطضسلفلا
ةرأ˘˘ضضح˘˘لا ةو˘˘ق نو˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ف
دجم نوعنضصيو خيرأتلا نوكلتميو
م˘ه ،بع˘ضش ة˘يأ˘كح نو˘ب˘ت˘كيو ة˘˘ملا

ن˘طو˘لا تو˘ضصو ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف تو˘˘ضص
نأضسنلا ةدارا مه ،أنيف صشيعي يذلا
مه ،عوكرلا صضفري يذلا ينيطضسلفلا
ةيأكح بتكي بعضشو بعضش خيرأت
وا عو˘˘كر˘˘لاو لذ˘˘لا أ˘˘ضضفار هد˘˘˘ج˘˘˘م
.مÓضستضسلا وا ةميزهلا
ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا نأ˘ضسنلا ةدارا أ˘ه˘نا
ةضضفارلاو رهقت ل يتلا دمأضصلا
،عونخلاو ةيعبتلاو أيأضصولا لكل
ينيطضسل˘ف˘لا أ˘ن˘ب˘ع˘ضش ة˘مار˘ك أ˘ه˘نا
ةدارإاو دÓجلا ىل˘ع ر˘ضصت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ةضضأفتنا أه˘نا ،ل˘ضضأ˘ن˘م˘لا أ˘ن˘ب˘ع˘ضش
،لÓ˘ت˘حلا نو˘˘ج˘˘ضس ي˘˘ف ير˘˘ضسلا

. ةينيطضسلفلا ةلودلا ةضضأفتنا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضسأ˘˘ضسألا ة˘˘كر˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا نإا
ي˘ه أ˘نار˘ضسأاو أ˘ن˘ب˘ع˘˘ضش أ˘˘ه˘˘ضضو˘˘خ˘˘ي
ةكرعم يه ،ةلمأكتم ةلمأضش ةكرعم
لو ،أهيلإا أنارضسأا علطتي يتلا ةيرحلا
ر˘˘ضصت˘˘ن˘˘يو د˘˘ي˘˘ق˘˘لا ر˘˘ضسكن˘˘ي نأا د˘˘ب
ةو˘ق˘ب م˘ه˘ت˘ير˘˘ح او˘˘لأ˘˘ن˘˘يو ىر˘˘ضسألا

ةيمتح˘ب نأ˘م˘يأاو رار˘ضصإاو ة˘م˘يز˘عو
،ينيطضسلفلا قحلا اذهف ،رأضصتنلا

نو˘˘كت نأا ن˘˘كم˘˘˘ي ل ةدارإلا هذ˘˘˘هو
. أهنم نم لÓتحلا لأني وا ةربأع
ناو د˘ب ل قأ˘ط˘ن˘لا اذ˘ه ى˘فو أ˘˘ن˘˘نأاو
د˘نأ˘ضسم˘لا رود˘لا ى˘ل˘ع أ˘˘ن˘˘ه د˘˘كؤو˘˘ن
ةرورضضو ىرضسلا لأضضنل معادلاو
عيرضسلاو ىروفلا ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأاو
ل˘جا ن˘م ةد˘ع˘˘ضصلا ة˘˘فأ˘˘ك ى˘˘ل˘˘عو
لÓتحلا نوجضس يف أنارضسا ةيأمح
رأضصحلا ة˘ضسأ˘ي˘ضس ف˘قو˘ل ى˘ع˘ضسلاو
بعضشلا ى˘ل˘ع ة˘ضضور˘ف˘م˘لا ي˘لأ˘م˘لا
لينلا فدهتضست يتلاو ينيطضسلفلا

. ةينيطضسلفلا ةدأيقلا لبقتضسم نم

ةينيطشسلفلأ حابشصلأ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلأ مÓعإ’أ ريفشس ‐ ةودقلأ يرشس : ملقب
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يمانت نوكتششي ةملاقب لÓعشش يح ناكشس
 ةيوشضوفلا تانكشسلا ةرهاظ

لÓعضش يح نأكضس ىكتضشأا
فرعي أمب وأا ةملأقب ،دوعضسم
ءاد˘ه˘ضشلا تأ˘ن˘كضس ع˘م˘ج˘م˘˘ب
ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ي˘حأ˘ضضلأ˘ب ن˘ئأ˘كلا
ي˘مأ˘ن˘ت ن˘م ،ة˘م˘لأ˘ق ة˘ن˘يد˘م˘˘ل

ةيوضضوفلا تأنكضسلا ةرهأظ
ن˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘ضسم ي˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
ةضصأخلا ة˘يرأ˘ق˘ع˘لا بو˘ي˘ج˘لا
أقبأ˘ضس ة˘مد˘ه˘م˘لا تأ˘يأ˘ن˘ب˘لأ˘ب
نم أهبأحضصأا دأ˘ف˘ت˘ضسا ي˘ت˘لاو
بأيغو ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘جا تأ˘ن˘كضس
تأ˘˘ن˘˘كضس ءأ˘˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘˘بأ˘˘˘قر˘˘˘لا
لÓ˘خو نأ˘كضسلا ،ة˘يو˘˘ضضو˘˘ف
مل مهنأا أنل اودكأا مهب أنئأقل
ةدضشأنم ىوضس رخأا Óح اودجي
لخدتلأب ةينع˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘ضسلا
ءلؤو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘˘ل
أ˘˘يأ˘˘ق˘˘ب  ع˘˘فرو ،صصأ˘˘خ˘˘˘ضشألا
حلأضصم أهب تمأق يتلا مدهلا
ليحرت ةيلمع ءأ˘ن˘ثأا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘ضشه˘لا تأ˘ن˘كضسلا بأ˘ح˘˘ضصأا

،يحلا تاذب4102 ةنضس ذنم
تأنكضسلا نكأمأا لوح أم وهو
لضضفم نأكم ى˘لإا ة˘مد˘ه˘م˘لا
ر˘ثأ˘كتو تأ˘يأ˘ف˘ن˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ن˘˘ي˘˘˘بأ˘˘˘ع˘˘˘ث˘˘˘لأ˘˘˘ك ف˘˘˘حاوز˘˘˘لا

بضسحو ،ةرأضضلا تارضشحلاو
لكضشملا اذه نأا ،يحلا نأكضس
ىد˘حإا  ماد˘قإا بب˘ضسب  م˘قأ˘˘ف˘˘ت
ي˘˘مر ى˘˘ل˘˘˘ع  تلوأ˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
تاذ˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘ضصلا تأ˘˘يأ˘˘ف˘˘ن˘˘لا

أهب د˘جاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تهوضش  يتلا  ،مدهلا أيأقب
أهنأا أمك يحلل مأعلا رظنملا
ىلع ارطخ لكضشت تحبضصأا

تلوحت نأا دعب  ،لأفطألا ةأيح
تنأك يت˘لا ة˘ضسار˘ح˘لا ة˘ط˘ق˘ن
ة˘ب˘ق˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضست
دعب يحلا اذهب ةيرأمعتضسلا
تنأك ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئأ˘ع˘لا ل˘ي˘حر˘ت
يطأعتل ركو ىلإا ،أهب نطقت
تأ˘بور˘ضشم˘لاو ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا
ةلخملا لأعفألاو ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
يذ˘لا ءي˘ضشلا و˘هو ،ءأ˘ي˘ح˘لأ˘ب
أ˘م ،ي˘ح˘لا نأ˘كضس هر˘كن˘˘ت˘˘ضسا

ديدعلا يف نولضصت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
نمألا حلأ˘ضصم˘ب تار˘م˘لا ن˘م
دح عضضول لخدتلا لجا نم
صصأ˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ضشألا ءلؤو˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل
نولغتضسي نيذلا نيفر˘ح˘ن˘م˘لا

،ارأ˘ه˘ن Ó˘ي˘˘ل ة˘˘يأ˘˘ن˘˘ب˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه
ةينعم˘لا تأ˘ه˘ج˘لا  ن˘ي˘ب˘لأ˘ط˘م
هذ˘ه ع˘فر˘ل ل˘جأ˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لأ˘˘ب
،ةيأنبلا هذه ميدهتو ،تأيأفنلا

أهنم ينأعي يتلا ةيعضضولا هذه
يكتضشي  ،لÓعضش يح نأكضس
تأ˘يد˘ل˘ب ة˘ي˘ق˘ب نأ˘كضس أ˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيلمع أهت˘ل˘م˘ضش ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا
صشه˘لا ن˘كضسلا ى˘ل˘ع ءأ˘ضضق˘˘لا
ة˘لود˘لا أ˘ه˘˘ي˘˘ف تعر˘˘ضش ي˘˘ت˘˘لا

. ةريخألا تاونضسلا لÓخ
م .م

 ديدجلأ ةيرأدإ’أ ةمكحملأ صسيئر بيشصنت مت اميف
رئاودلا ءاشسؤورل عيدوتو ميركت لفح

شسابعلب يديشسب نيلوحملا
يديضس ةيلو يلاو فرضشأا
صسي˘ئر ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ب صسأ˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
،يئلولا يبعضشلا صسلجملا

هب صصخ يميركت لفح ىلع
نيلوح˘م˘لا ر˘ئاود˘لا ءأ˘ضسؤور
ةعضساو˘لا ة˘كر˘ح˘لا بجو˘م˘ب
صسي˘ئر ار˘خؤو˘م أ˘هر˘قا ي˘ت˘˘لا
يذلا لف˘ح˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تأ˘ط˘ل˘ضسلا و˘ل˘ث˘م˘م هر˘ضضح
،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألاو ة˘˘˘ير˘˘˘كضسع˘˘˘لا
،ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل مأ˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مألا
يذيف˘ن˘ت˘لا زأ˘ه˘ج˘لا ءأ˘ضضعأا
زيمت نوبختن˘م˘لاو ة˘يلو˘ل˘ل
نم لكل تأميركت ءادضسإأب
صسيدأب نبا يترئاد يتضسيئر
ة˘˘يزو˘˘ف ي˘˘لأ˘˘مز ة˘˘˘لأ˘˘˘ضستو
ىلإا ةفضصلا صسفنب ةلوحملا
ة˘˘يلو˘˘ب ءاو˘˘ح ي˘˘ن˘˘ب ةر˘˘˘ئاد
ة˘˘ع˘˘ي˘˘بر رأ˘˘˘ب˘˘˘ط ،ف˘˘˘ل˘˘˘ضشلا
صسف˘˘ن ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل ة˘˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ضشأ˘ع˘ضشع ةر˘ئاد˘ب مأ˘ه˘˘م˘˘لا
يظح أمك ،منأغتضسم ةيلوب
د˘ي˘ضشر ن˘م ل˘ك م˘ير˘كت˘˘لأ˘˘ب

بضصنم لغضش يذلا يولخ
ل˘˘ب˘˘˘ق غÓ˘˘˘ت ةر˘˘˘ئاد صسي˘˘˘ئر
ةر˘ئاد صسأار ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت

ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘هأ˘˘˘ط
صسي˘ئر ر˘ج˘حو˘ب ي˘ل˘ط˘ع˘˘مو
لبق نضسيلضس يلوم ةرئاد
نب عارذ ةرئاد ىلإا هليوحت

نب ،وزو يزيت ةيلوب ةدخ
يديضس ةرئاد صسيئر فضسوي
لغضش ىلإا لوحملا نضسحل
يديضس ةرئاد صسيئر بضصنم
نأميلضس ير˘ضسمو صسأ˘ب˘ع˘ل˘ب
ةرئاد ىلا هليوحت مت يذلا

وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو ة˘˘قزاز˘˘ع

مأه˘م˘لا صسف˘ن˘ل ه˘ي˘لو˘ت د˘ع˘ب
دربلا نيع ةرئاد صسأار ىلع
ةري˘ن˘ت ةر˘ئاد صسي˘ئر ار˘ي˘خأاو
يذ˘لا ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ي˘ط˘بار˘م
ةرئادب ةفضصلا صسفنب لوح
ة˘˘يلو˘˘ب ر˘˘كب و˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘ضس
صسف˘ن˘ب م˘˘ت أ˘˘م˘˘ك، ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ضس
نم ل˘ك م˘ير˘كت ة˘ب˘ضسأ˘ن˘م˘لا

ي˘ت˘لا ،ةر˘ي˘خ لو˘˘ه˘˘ضس لو˘˘م
ةمأع ةنيمأا بضصنم تلغضش
صسأبعلب يديضس ةرئاد ىدل
يذلا حÓضصإا دمحم رأنبو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم صسي˘˘˘ئر ل˘˘˘غ˘˘˘ضش
ة˘ير˘يد˘م˘ب مأ˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا
ةمأعلا نوؤو˘ضشلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
،صسأ˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘ضس ة˘˘يلو˘˘ل
ن˘˘يذأ˘˘ه ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ر˘˘ثا اذ˘˘˘هو
ىلإا يلاوتلا ىلع نيرأطإلا

ي˘˘تر˘˘ئاد ي˘˘ضسي˘˘ئر بضصن˘˘م
ترأ˘ي˘ت ة˘يلو˘˘ب ي˘˘نو˘˘م˘˘حد
.ةنتأب ةيلوب ةنأيرضسو
حÓ˘ف بو˘˘ب˘˘ي˘˘ضش مأ˘˘ق أ˘˘م˘˘ك
صسلجمب ةفرغ صسيئر لولج
لدعلا ريزول Óثمم ةلودلا

يلاو ةيعمب مأتخألا ظفأح
ينأمي˘ل ى˘ف˘ط˘ضصم ة˘يلو˘لا
ةمكحملا صسيئر بي˘ضصن˘ت˘ب
يد˘˘ي˘˘ضس ة˘˘يلو˘˘˘ب ة˘˘˘يرادإلا
لفحلا ىرج دق و صسأبعلب
صسي˘ئر رو˘ضضح˘ب ي˘م˘ضسر˘˘لا
،يئلولا يبعضشلا صسلجملا
،ة˘˘ير˘˘كضسع˘˘لا تأ˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
ةر˘ضسأاو ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا
ى˘لإا ةأ˘مأ˘˘ح˘˘م˘˘لاو ءأ˘˘ضضق˘˘لا

ل˘˘ئأ˘˘ضسو ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م بنأ˘˘˘ج
.مÓعإلا

ودبع.صص

 صشاششر د’وأاب يندملأ عمتجملأ ىقتلأ

 ناريخب تيبرغات ناكشسل يعيبطلا راغلا ةمدخلا زيح عشضي ةلششنخ ةيلو يلاو
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841 ديوزت عورششمل ةمدخلأ زيح عشضو ىلع ،ةي’ولاب لظلأ قطانمل ةشصشصخملأ ةيومنتلأ عيراششملاب ةفلكملأو
 ،ةي’ولل ةيبونجلأ ةقطنملأ ىشصقأاب ةعقأولأ نأريخ ةيدلب تيبرغات ةيرقب يعيبطلأ زاغلاب ةلئاع

م˘ها ن˘م عور˘˘ضشم˘˘لا  ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
أ˘ه˘ب او˘ب˘لأ˘ط ي˘ت˘لا ع˘يرأ˘ضشم˘لا
تاونضس ذنم ةقطنملا نأكضس
نع دعبت ل ةيرقلا تنأك ثيح
ى˘ل˘ع لإا  ي˘ضسي˘ئر˘لا بو˘ب˘˘نلا

عور˘ضشم˘لا ،م˘ل˘ك7.9ةفأضسم
نأمضضلا قود˘ن˘ضص ن˘م لو˘م˘م
تأ˘˘عأ˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘مأ˘˘˘ضضت˘˘˘لاو
هءأق˘ل لÓ˘خوlccf. ةيلح˘م˘لا
ي˘˘لاو˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نأ˘˘كضسب
ل˘˘˘كب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘هد˘˘˘˘عو
تاذو ةعورضشملا تلأغضشنلا
مه˘ت˘ه˘ج ن˘م نأ˘كضسلا .ة˘يو˘لوا
م˘˘ه˘˘حأ˘˘ي˘˘ترإا ن˘˘ع ه˘˘ل او˘˘بر˘˘˘عأا

،قطأنملا هذهب ةلودلا مأمتهل
دضسجتو بضسكملا اذه نينمثم
صضرأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘لأ˘ط˘م ي˘˘قأ˘˘ب
قطأنم ةيمنت رأطإا يف  عقاولا
أهنم قلعت أم أميضس ل لظلا
ةحلأ˘ضصلا هأ˘ي˘م˘لأ˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لأ˘ب
فر˘ضصلا تأ˘˘كب˘˘ضش ،بر˘˘ضشل˘˘ل
ديبعتو ة˘لز˘ع˘لا كف ،ي˘ح˘ضصلا
ةيوبرتلا تآأضشنملا ،تأ˘قر˘ط˘لا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘فو .ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلاو
ةيلولا يلاول تنأك ةيئأضسملا
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ع˘م ءأ˘˘ق˘˘ل
ةعقاولا صشأ˘ضشر دلوا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
03 دعب ىلع ةيقرضشلا ةهجلأب

ةيلولا ةمضصأع رقم نم ملك
حر˘˘طو قر˘˘˘ط˘˘˘تو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ضشن˘˘˘خ
فلتخم يلثمم نم روضضحلا
ةر˘ضضأ˘ح˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا تأ˘˘ئ˘˘ف
تأفلم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءأ˘ق˘ل˘لأ˘ب
أهنم ةقلعتملا ةضصأخ ةنهارلا
نيضسحتو ةيلح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ˘ب
،نطاوم˘ل˘ل ي˘ضشي˘ع˘م˘لا رأ˘طلا

تلأ˘غ˘ضشنا ى˘لا ع˘م˘ت˘ضسا أ˘م˘˘ك
ىر˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
م˘ي˘ل˘˘قل ع˘˘بأ˘˘ت˘˘لا ي˘˘تأ˘˘ضشم˘˘لاو
ي˘ف تب˘ضص ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ط˘بر˘لا أ˘ه˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘˘لا كفو تأ˘˘˘˘كب˘˘˘˘ضشلا

تأعمجملل ةيجرأخلا ةئيهتلاو
يلع دكأا .ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘كضسلا
لÓ˘خ ة˘يلو˘لا ي˘لاو يد˘يزو˘ب
تلأ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ضشنلا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع هدر
لك روضضحب هيلع ةحورطملا
نأأب ةيذيفنت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءأ˘ضضعا

ةحور˘ط˘م˘لا تلأ˘غ˘ضشنلا ل˘ج

ناو ةعور˘ضشم ءأ˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘ف
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘ع ة˘مزأ˘ع ة˘˘لود˘˘لا
م˘ل ي˘ت˘لا تأ˘يد˘ل˘ب˘لأ˘ب ع˘ضضو˘لا
نم تأيلمع ليجضستب ىظحت
ى˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘يو ،عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تأبقعلا لك يطخ˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا

رضضأحم جارداو تأ˘بذأ˘ج˘ت˘لاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ب تلأ˘غ˘˘ضشنلا
يد˘ل˘ب˘لا صسل˘ج˘م˘لاو ي˘ند˘˘م˘˘لا

نو˘˘كت˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا ح˘˘˘لأ˘˘˘ضصمو
أهلÓخ نم متي قيرط ةطرأخ
بضسح بلأ˘ط˘˘م˘˘لأ˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
تأ˘˘يرور˘˘˘ضضلاو تأ˘˘˘يو˘˘˘لولا
ي˘ضشي˘ع˘م˘لا رأ˘طلا ن˘ي˘ضسح˘ت˘ل
ل˘˘ك د˘˘ي˘˘ضسج˘˘تو ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
عقاولا صضرا ىل˘ع ع˘يرأ˘ضشم˘لا
دوعولاو ةيوبعضشلا نع اديعب
ر˘ملا نا أ˘ح˘ضضو˘م ،ة˘ف˘يز˘˘م˘˘لا
فورظلا م˘غرو ن˘ي˘ه˘لأ˘ب صسي˘ل
رمت يتلا  ةبعضصلا ةيدأضصتقلا
ةحئأج˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘لود˘لا أ˘ه˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘ت ع˘˘˘يرأ˘˘˘ضشم ن˘˘˘˘كل
نأكضسلل ةيضشي˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا
تأيلولا مها ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت
وا أهليجأأت نكمي لو ةلودلل
ذيفنت متيضسو ،أهيلع يضضأغتلا
رطضسم˘لاو دد˘ح˘م˘لا ج˘مأ˘نر˘ب˘لا

هنا أحضضوم ،تأيلولا بضسح
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘ل نو˘˘˘كت˘˘˘ضس
يندملا عمتجملا عم تاءأقللا

يف ىرقلاو قطأنملا يلثممو
ديضسجت ىدم مييقتل لبقتضسملا
                .ةيدلب لكل يومنتلا جمأنربلا

نم نوديفتشسملأ بابششلأ
يحÓفلأ زايتم’أ
تاطلشسلأ نوبلاطي

رابآ’أ زاجناب عأرشس’أ
 ءابرهكلاب اهطبرو

نم ديفتضسملا بأبضشلا بلأط
يف حÓضصتضسل يضضارا عطق
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا زأ˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ملا رأ˘˘˘طا
مضضت يتلا ةيبونجلا ةقطنملأب
،صشأ˘˘˘˘˘ضشر دلوا تأ˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
يف عارضسلا  رأبأب ،لمحملا
ل˘م˘ع˘لا ر˘يو˘ط˘تو حÓ˘ضصت˘˘ضسا
د˘˘˘˘ضصر ثي˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
أفÓغ1102 ةنضس عورضشملل
ذنمو ،رأيلم0053 هردق أيلأم
م˘لو د˘ضسج˘ي م˘ل خ˘يرأ˘ت˘˘لا كلذ
عورضشملا ليلقلا لإا هنم زجني
ر˘ف˘ح ى˘ل˘ع ل˘م˘ضشي ل˘مأ˘˘كلأ˘˘ب
مك0001 ،يزاوترا رئب003
مك0001 ،ة˘ي˘ف˘ير ءأ˘بر˘˘ه˘˘ك
ملك005 ،ةد˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘م قر˘˘˘ط
،ةيئأم صضاوحأا ،ةيفير كلأضسم
ءأ˘م˘لأ˘ب تار˘م˘ث˘ت˘˘ضسم˘˘لا ط˘˘بر
نأا نيديفتضسملا ءلؤوه فأضضأاو
541 رفح أهنم زجنا عيرأضشملا
44 طبر طقف متو طقف رئب
بأبضش دضشأنو ،ءأبرهكلأب رئب
نومضسي أمك يحÓفلا زأيتملا
ةيلحملا تأ˘ط˘ل˘ضسلا  م˘ه˘ضسف˘نا
اذ˘ه د˘ي˘ضسج˘ت ي˘˘ف  عار˘˘ضسإلأ˘˘ب
ل˘˘غ˘˘ضشي˘˘ضس ه˘˘˘نأل عور˘˘˘ضشم˘˘˘لا

لأط˘ب بأ˘ضش00081 ي˘لاو˘ح

ةرو˘تأ˘ف صصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف م˘هأ˘˘ضسيو
كÓهتضسلا يطغيو دار˘ي˘ت˘ضسلا
مهأضسيو ،ةربتعم ةبضسنب ينطولا
أهتلزع نم ةقطنملا جارخإا يف
أهدراومب ةينغ ةقطنم أهرأبتعأب
ة˘حأ˘ضسم ع˘ي˘ضسو˘تو ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
 ..ةيقضسملا يضضارلا

لأ˘م˘ع ن˘م تار˘ضشع˘لا مد˘قأا
ة˘˘بو˘˘ضشي˘˘ع ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘عرز˘˘˘م
ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ح ي˘˘˘حاو˘˘˘ضضب
ةرور˘ضضب ،ف˘ل˘ضشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
أ˘ي˘ل˘ع˘لا تأ˘ط˘ل˘˘ضسلا ل˘˘خد˘˘ت
أ˘˘ه˘˘ضسأار ى˘˘ل˘˘عو دÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ˘˘˘ب
دأفيإا صضرغب لوألا ريزولا
ة˘˘يرازو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
فور˘ظ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
،أهيف نولمعي يتلا ةينهملا
ةيفضسعتلا تارارقلا لظ يف
9 ف˘ي˘˘قو˘˘ت تل˘˘م˘˘ضش ي˘˘ت˘˘لا

قييضضتلا نع كيهأن لأمع
نم ةيبأقنلا ةضسرأمملا ىلع
ة˘˘˘˘عرز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرادإا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق

بضسح ةرو˘˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
.مهتأحيرضصت
بلأ˘˘ط ،قأ˘˘ي˘˘˘ضسلا تاذ ي˘˘˘ف
أيرضصم Óمأع04 نم ديزأا

يتلا ةعرزملأب لمعلا نع
أهتأيضضمح ةدوج˘ب ر˘ه˘ت˘ضشت
قمعم قيقحت حتف ةرورضضب
أهب متي يت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف
.ةعرزملا رييضست

ةرورضضب ءلؤوه بلأط أمك
ف˘ي˘قو˘ت˘ل تارار˘ق˘˘م ءأ˘˘غ˘˘لإا
قح يف أهرادضصإا مت يتلا

نع مهضضيو˘ع˘تو م˘ه˘ئÓ˘مز
بنأ˘ج ى˘لإا ف˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح

ع˘فرو ة˘يو˘ن˘ضسلا ة˘ل˘ط˘ع˘˘لاو
لأ˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘فو بتار˘˘˘لا
م˘ه˘ق˘ح ة˘ضسرأ˘م˘م˘ل م˘ه˘مأ˘مأا
ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ضضف ،ي˘˘˘بأ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
يتلا ةه˘ج˘لا ن˘ع م˘ه˘عÓ˘طإا
يف ة˘كار˘ضشلا ق˘ح˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت
رييغت مت يتلا ةر˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لا
 .مهغÓبإا نود أهمثإا

ةد˘˘ير˘˘ج تلوأ˘˘ح د˘˘قو ،اذ˘˘ه
در ىلع لوضصحلا مÓضسلا

ة˘عرز˘م˘لا ةرادإا ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
لأ˘˘م˘˘ع˘˘لا تلأ˘˘غ˘˘˘ضشنإا ن˘˘˘ع
رذ˘ع˘ت ه˘نأا لإا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا

.كلذ أنيلع
ع.ىيحي

يداعشس يون

ةشسشسؤوملأ نم ةردابمب
 ةيرأوجلأ ةحشصلل ةيمومعلأ

يشسيشس– موي ميظنت
يششفت نم ةياقولا لوح

ةينغÃ انوروك ءابو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا تمأ˘ق
،ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘˘ضصل˘˘ل

موي ميظنتب مأيألا هذه لÓخ
لو˘ح يو˘عو˘˘تو ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت
أنوروك ءأبو يضشفت نم ةيأقولا
ةيئلولا ةيعمجلا عم قيضسنتلأب
صسفنتلا ىضضرم عم نمأضضتلل
يوتضسم ىلع‐ ةينغم بتكم‐
ةي˘ن˘غ˘م ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو ة˘حأ˘ضس
ر˘˘˘يد˘˘˘م فار˘˘˘ضشإا تح˘˘˘ت كلذو
ة˘˘يلو˘˘ل نأ˘˘كضسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
نم لك ةقفارمب اذهو نأضسملت
ن˘مألا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يأ˘˘م˘˘ح˘˘لا
.ةيلحملا تأطلضسلاو ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
تأ˘ئ˘ف˘لا ل˘ك أ˘ه˘ت˘˘ن˘˘ضسح˘˘ت˘˘ضسا
ةيدودحلا ةنيدملأب ةيعأمتجلا

مل تلازل ةحئأجلا نأاو أميضسل
رفأضضت بلطتي أمم دعب هتنت

عمت˘ج˘م˘لا فأ˘ي˘طأا ل˘ك دو˘ه˘ج
لأ˘ق˘ت˘نا ةرو˘ط˘˘خ ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل
دعأبتلا ىقبيو ،«91 ديفوك»
عأ˘˘ن˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘تراو يد˘˘˘ضسج˘˘˘لا
مهأا نم يديألا لضسغو يقاولا
رأ˘˘ضشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا بأ˘˘ب˘˘˘ضسأا
ملأ˘ع˘لا ل˘خدأا يذ˘لا صسور˘ي˘ف˘لا
أهلح بعضص ةماود يف هتمرب
دأجيإا رأظتنا يف نآلا ةيأغ ىلإا
ر˘يد˘ج  .كأ˘ت˘ف˘˘لا ءاد˘˘ل˘˘ل حأ˘˘ق˘˘ل
نم لئأه ددع ةمث نأا ركذلأب
ميدقتل ةدهأج لمعت تأيعمجلا
فلتخم˘ب نأ˘كضسل˘ل تأ˘حور˘ضش
ةيأقولا لوح ة˘يلو˘لا تأ˘يد˘ل˘ب
عيزوت عم أنوروك صسوريف نم
.تأيوطملاو ةعنقألا

صشاتيلتوب ع

مهتيعشضو ىلع فوقولل ةيرأزو قيقحت ةنجل دافيإ’ تاطلشسلأ أودششان
فلششلاب ةينهملا مهفورظ نيشسحتب نوبلاطي ةبوششيع يلع ةعرزم لامع
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نازيلغب ءادهششلا راود ناكشس
ويهرا داوب رشسج زاجناب نوبلاطي

ءاد˘ه˘ضشلا راود نأ˘˘كضس بلأ˘˘ط
ةيلأم˘ضشلا ة˘ه˘ج˘لا ى˘لا ع˘قاو˘لا
تأطلضسلا ،ويهرا يداو ةيدلبل
نم Óجأع ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
زأج˘نا عور˘ضشم د˘ي˘ضسج˘ت ل˘جا

يداو داو ىوتضسم ىلع رضسج
001 دادتما ىلع اذهو ويهرا

يذ˘لا عور˘˘ضشم˘˘لا و˘˘هو ،ر˘˘ت˘˘م
˘مأ˘˘ع ر˘˘خاوا ه˘˘ت˘˘ج˘˘مر˘˘ب تم˘˘ت
مهنم ديدعلا بضسحو ،7102
صسأار ىلع لولا لوؤوضسملا نا
ى˘ط˘عا يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا زأ˘˘ه˘˘ج˘˘لا

اذهو ر˘ضسج زأ˘ج˘نل ه˘ت˘ق˘فاو˘م
ه˘ل د˘ضصر يذ˘لاو7102 مأ˘ع
003ـلا لدأ˘˘ع أ˘˘ي˘˘لأ˘˘م أ˘˘فÓ˘˘˘غ
دحلو هنا لإا ،م˘ي˘ت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م
لازي ل عورضشملا نإأف ةعأضسلا

ةبوعضصلا مغر جاردلا صسيبح
نأكضس أههجاوي يتلا ةريبكلا
بب˘˘˘ضسب ءأ˘˘˘ت˘˘˘ضش ل˘˘˘ك راود˘˘˘˘لا
مهلزع متي نيا داولا نأضضيف
رييغت وا يجرأخلا ملأعلا نع
قير˘ط˘لا لأ˘م˘ع˘ت˘ضسإأ˘ب رأ˘ضسم˘لا
ءادهضشلا نيب طبارلا يعرفلا

يداوو ه˘ل˘لاد˘ب˘عو˘ب ةر˘ي˘˘ب˘˘ضشو
رخأأتلل ار˘ظ˘نو ه˘ي˘ل˘عو ،و˘ي˘هرا
نأ˘˘˘كضسلا نإأ˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا
أطع ة˘يلو˘لا ي˘لاو نود˘ضشأ˘ن˘ي
ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا ي˘˘تلو˘˘م ه˘˘ل˘˘لا
ةرضشأبمل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لأ˘ضصم˘لا
يذلاو ر˘ضسج˘لا زأ˘ج˘نا لأ˘غ˘ضشا

ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا كف ه˘˘نأأ˘˘ضش ن˘˘م
،ة˘لو˘ه˘ضسب ل˘ق˘ن˘ت˘لاو نأ˘˘كضسلا

وي˘هرا يداو ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غو
ة˘ندأ˘م˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘˘تو
ةحدادملا راود نأكضس ىكتضشا
ىلا ةعقاولا ةندأمح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةمضصأع نم ةي˘قر˘ضشلا ة˘ه˘ج˘لا
زأجنإا رخأأت نم نازيلغ ةيلولا

ربأعلا ةحدادملا رضسج عورضشم
يذ˘لاو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘كضسل˘˘ل
ينطولا قيرطلأب راودلا طبري
يذلا عورضشملا وهو09 مقر
أ˘م ذ˘ن˘م لأ˘غ˘ضشلا ه˘ب تف˘قو˘˘ت
ةلمأك تاونضس عبرلا برأقي
ةيوئملا ةبضسنلا تغ˘ل˘ب أ˘مد˘ع˘ب
ةئأملأب05 و˘ح˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘˘ل
قأف يلأم غلبم أهل صصضصخو
أمبضسحو ،ميتنضس رييÓم50لا

ردأضصم نم ةد˘ير˘ج˘لا ه˘ت˘م˘ل˘ع
نا ةندأمحلا ةيدلب نم ةعلطم
ف˘قو˘ت ي˘ف ي˘ضسي˘ئر˘لا بب˘ضسلا
طور˘ضشلا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن لأ˘˘غ˘˘ضشلا
ةيكرتلا ةكرضشلل ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
يتلاو رضسجلا زأجنإأب ةفلكملا
أ˘ه˘لأ˘˘م˘˘ع ماد˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا تل˘˘ضضف
أ˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ضسح˘˘˘م˘˘˘لا

ةلمأعلا ديلا ىلع ءأنغتضسلاو
ةيلمع لجأا أم وهو ،ةيلحملا
ردضصملا صسفن بضسح زأجنلا
رضسجلا زأجنا لأغضشا فقوت نا
ةأنأعم رمع يف ليطيل يولعلا
نأكضس ى˘ق˘ب˘يو راود˘لا نأ˘كضس
لأ˘ج˘م جرأ˘خ ة˘حداد˘م˘˘لا راود
نوربعي مهنأاو ةضصأخ ةيطغتلا

ريغ ةيد˘يد˘ح˘لا ة˘كضسل˘ل ار˘م˘م
ثداوح ةدع فرعو صسورحم
ل˘ق˘ن˘ت ة˘بو˘ع˘ضص ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘ضضف
ل راود˘˘لا ى˘˘لاو ن˘˘م نأ˘˘˘كضسلا
نيا ةيضضرم˘لا تلأ˘ح˘لا أ˘م˘ي˘ضس
قيرط نع أهلقن ىلع نومغري
نأ˘˘ت˘˘ضسد˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘كلا تارأ˘˘˘ي˘˘˘ضس
يدرتل ةجيتن ةضضهأب فيلأكتب
،تأ˘قر˘ط˘لا ة˘˘كب˘˘ضش ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تأ˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘لأ˘ط˘م
زأ˘ج˘نا لأ˘غ˘ضشا ءأ˘ه˘نإل ل˘خد˘ت˘لا
. راودلا نع ةلزعلا كفو رضسجلا

بويأ  .صس

ت’آأ70 لطعت ةيفلخ ىلع جاجتح’اب أودده
ةيفشصتلأ تاعاشس ددع صصيلقتو

ىشسيع يديشسب يولكلا روشصقلا ىشضرم
تمشص يف نوملأاتي ةليشسملا يف

رو˘˘˘ضصق˘˘˘لا ى˘˘˘˘ضضر˘˘˘˘م ،ع˘˘˘˘فر
ةيفضصتلا ة˘ح˘ل˘ضصم˘ب يو˘ل˘كلا
صشيعلب يضسيو˘ك ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب
،ةليضسملا يف ىضسيع يديضسب

صصئأ˘ق˘ن˘لاو بلأ˘ط˘م˘لا د˘˘يد˘˘ع
ي˘ت˘لاو ،ة˘يرور˘ضضلاو ة˘مأ˘ه˘˘لا

يأا نم رثكأا مهتلأح تدقع
لÓ˘˘خ أ˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس ى˘˘˘ضضم تقو
.ةريخألا رهضشألا

مهو ىضضر˘م˘لا صضع˘ب لو˘ق˘ي
طخضسلاو رمذتلا نم ةلأح يف
ةيضصولا تأهجلا تمضص ءارج
ى˘ل˘˘ع ةرادإلا ز˘˘ج˘˘عو أ˘˘ي˘˘ئلو
رمألا نأل ةلجأع لولح دأجيإا
أم بضسح ،أ˘ه˘تأ˘ي˘نأ˘كمإا قو˘ف˘ي
م˘لو ،ى˘ضضر˘م˘˘لا صضع˘˘ب هد˘˘كأا
اومئضس مهنأأ˘ب م˘ه˘ضضع˘ب ف˘خ˘ي
دعب أ˘م˘ي˘ضس ة˘ي˘ثرأ˘كلا ة˘لأ˘ح˘لا
نم ةيفضصتلل تلآا70 لطعت
كلذ ن˘ع ر˘ج˘نا أ˘˘م71 ل˘ضصأا
تأ˘˘˘عأ˘˘˘ضس دد˘˘˘ع صصي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ىلإا تأعأضس40 نم ةيفضصتلا

أملع ،ةرتفلا يف تأعأضس30
30 نم ديفتضسي صضيرم لك نأا
عوبضسأا لك ةيفضصتلل تارتف
نوردحني صضيرم59 ةدئأفل
،ىضسي˘ع يد˘ي˘ضس تأ˘يد˘ل˘ب ن˘م
،صسرجه يديضس ،لجحلا نيع

،نأمل˘ي ي˘ن˘بو ح˘يأ˘ضسلا ي˘طو˘ب
صصقن ىلإا نورخآا رأضشأا أنهو
ع˘م أ˘نأ˘˘ي˘˘حأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئأ˘˘ضسو
ةر˘ضسألاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تأ˘ب˘جو˘لا

ىضضرم ربت˘ع˘يو ،...ة˘ضشر˘فألاو
يد˘ي˘˘ضسب يو˘˘ل˘˘كلا رو˘˘ضصق˘˘لا

اوثدحت بلطم مهأا نأا ىضسيع
قبأضسلا يلاولا ةرأيز دنع هنع
ةحضصلا ريدمو أجرعلا خيضشلا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإاو نأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلاو
ة˘˘˘يلو˘˘˘ل تأ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
فورظ نيضسحت وه ،ةليضسملا
ءأنتقا لÓخ نم مدلا ةيفضصت
أ˘˘هدد˘˘ع ع˘˘فرو ةد˘˘يد˘˘˘ج تلآا
ريغ ،ىضضرملا ددعو أيضشأمت
ىلع اربأع أبأحضس نأك كلذ نأا
عأطق ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا لوأا
نأا ىضضرم˘لا ل˘مأأ˘ي˘ل ،ة˘ح˘ضصلا
يوÓج د˘يد˘ج˘لا ي˘لاو˘لا د˘ج˘ي

لبق أيحضص أجرخم ردأقلا دبع
.ناوآلا تاوف
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب م˘ه˘ب˘ل˘غا دد˘˘هو اذ˘˘ه
مهتلأح مغر ةيجأجتحا تأفقو
تارقملا مأمأا ةئيضسلا ةيحضصلا
نم ،أيئلوو أيلحم ةيمومعلا
م˘˘ه˘˘تلأ˘˘غ˘˘˘ضشنا لأ˘˘˘ضصيإا ل˘˘˘جا
.أينطو ةلوئضسملا تأهجلل

ع .دلاخ

عراششلأ ىلإأ جورخلاب نوددهي رداقلأ دبع رابن ديهششلأ يح ناكشس

 ةيئانثتشسلا ةفلشسلا نع ديمجتلا عفرب نوبلاطي تليشسمشسيت يف ةيبرتلا عاطق لامع
لخدتلأ ةرورشضب ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ،تليشسمشسيت ةي’وب ةيبرتلأ عاطق يفظومو لامع نم تأرششعلأ بلاط

لامعل ةيعامتج’أ تامدخلأ ةنجلب ةشصاخلأ ةيئانثتشس’أ فلشسلأ تايلمع نع ديمجتلأ عفر لجأأ نم يروفلأ
.نيجتحملأ ء’ؤوه اهمشضهي مل بابشسأ’ اهديمجت مت امدعب ةيبرتلأ عاطق

طخضس ة˘جو˘م رار˘ق˘لا اذ˘ه رأ˘ثأا
ءلؤو˘ه ىد˘ل ن˘ير˘ي˘ب˘ك بضضغو
رار˘ق ن˘م او˘بر˘غ˘ت˘˘ضسا ن˘˘يذ˘˘لاو
حضضو˘ي يذ˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
فر˘˘ضصو ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست تأ˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تادأ˘م˘ت˘˘عا
أمدعب ،ةيعأمت˘جلا تأ˘مد˘خ˘ل˘ل
ديمجتب ةيضصولا ةرازولا ترمأا
ةطضشنألاو ةيعأمتجلا فلضسلا
تأ˘˘ي˘˘نوأ˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ضضأ˘˘ير˘˘لا
تارأمثتضسلاو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسلا
د˘˘قو اذ˘˘ه .راذ˘˘˘نإا ق˘˘˘بأ˘˘˘ضس نود
ةيبرتلا عأطق وفظوم صضعتما

يف فح˘ج˘م˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه ن˘م
مت هنأا أنملع أم اذإا ةضصأخ مهقح
ةيئلولا نأ˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع د˘يد˘م˘ت

ءأن˘ث˘ت˘ضسأ˘ب تأ˘يلو˘لا ل˘ك ر˘ب˘ع
يتلا ةيئأنثتضسلا ةفلضسلا حنم
اذ˘ه˘ب ف˘ظو˘م˘لا أ˘ه˘ن˘ع ثح˘ب˘˘ي
ي˘ف˘ي˘ع˘ضض أ˘ضصو˘ضصخ عأ˘ط˘ق˘لا
ةدأفتضسلا نوديري نمم لخدلا

،ةيئأنث˘ت˘ضسلا ة˘ف˘ل˘ضسلا هذ˘ه ن˘م
بت˘˘˘كم˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأا ن˘˘˘˘يأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘بأ˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا
لأمعل˘ل ة˘كر˘ت˘ضشم˘لا كÓ˘ضسأÓ˘ل
نأا ‐راوكم رضضخل ‐ نيينهملا
ةجأحب مه ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لأ˘م˘ع˘لا

ف˘ل˘ضسلا هذ˘ه ل˘ث˘م ى˘لإا ة˘ضسأ˘˘م
وأا جاوزلا لجأا نم ةيئأنثتضسلا
ةرازو˘لا ى˘ل˘عو لزأ˘ن˘م م˘ي˘مر˘ت
رارق يف رظنلا ةدأعإا ةيضصولا
ةيئأن˘ث˘ت˘ضسلا ة˘ف˘ل˘ضسلا د˘ي˘م˘ج˘ت
فظوملا مدخت ل هبضسح يتلا
ةنجللا ىتح لو ةيبرتلا عأطقب
˘مار˘بإأ˘ب تمأ˘ق ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئلو˘لا
نم ديدعلا عم ةيبط تأيقأفتا

تادأي˘ع˘لاو ل˘ي˘لأ˘ح˘ت˘لا ر˘بأ˘خ˘م
تأيلولا فلتخم ربع ةيبطلا
د˘˘˘˘ضصق اذ˘˘˘˘هو ،ةروأ˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تأمدخلا لمجم نم ةدأفتضسلا
ةد˘ئأ˘ف˘ل ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
يهو عأطقلا اذهب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تأ˘˘ي˘˘قأ˘˘ف˘˘تلا
عأ˘ط˘ق و˘ف˘ظو˘م أ˘ه˘ن˘ضسح˘˘ت˘˘ضسا
.ةيلولا ربع ةيبرتلا

نأكضس دده ،ريأغم قأيضس يفو
ردأقلا دب˘ع رأ˘ب˘ن د˘ي˘ه˘ضشلا ي˘ح
ي˘ب˘ضشارألا ي˘˘ح˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘يدأ˘م˘ح ق˘ير˘ط˘ب د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لاو
ميظن˘ت˘ب ،تل˘ي˘ضسم˘ضسي˘ت ة˘يلو˘ب
ر˘ق˘م مأ˘مأا ة˘ي˘جأ˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو
ىلع م˘ه˘ن˘م أ˘جأ˘ج˘ت˘حا ة˘يلو˘لا
يح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘ضشم ف˘قو˘ت
لك مادعناو ةديدع رهضشأا ذنم
يحلا نع ةيمو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لا
ةيميل˘ع˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا أ˘ه˘ي˘ف أ˘م˘ب
لكضشي حبضصأا أم وهو ةيرادإلاو
اذه نأكضس ىدل أيقيقح أضسجأه
تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لأ˘˘ب ي˘˘ح˘˘لا
أهادضص تلضصو يتلا ةرركتملا
نود ني˘لوؤو˘ضسم˘لا بتأ˘كم ى˘لإا
نطاوم˘لا ن˘ي˘كرأ˘ت ة˘تأ˘ف˘ت˘لا يأا
لكأضشملا يف طبختي طيضسبلا
د˘ضشأ˘ن د˘قو اذ˘ه .ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘˘جلا
ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ي˘˘ح˘˘لا نأ˘˘كضس
نم لجأع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘ضضب
يومنت˘لا صشي˘م˘ه˘ت˘لا ع˘فر ل˘جأا

دضض صسرأ˘م˘م˘لا ي˘عأ˘م˘ت˘جلاو

نم مورحملاو يحلا اذه نأكضس
يف ةيلحملا ةيمنتلا لأكضشأا لك
د˘ي˘ضسج˘ت عور˘ضشم ر˘خ˘ب˘˘ت ل˘˘ظ
م˘غر ي˘ح˘لأ˘˘ب يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م
ن˘م د˘يزأل ة˘ي˘˘ضضرألا رأ˘˘ي˘˘ت˘˘خا

قأ˘ف˘تلا م˘غرو ر˘ه˘ضشأا ة˘ضسم˘˘خ
صضرأا ى˘ل˘˘ع هد˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تأطلضسلا عم ءأقل يف ناديملا
كيهأن ،قبأضس تقو يف ةيئلولا

زأجنإا عورضشم يف لطأمتلا نع
اذكو يحلأب ةي˘ئاد˘ت˘با ة˘ضسرد˘م
طو˘˘ط˘˘خ˘˘ب تأ˘˘ن˘˘كضسلا ط˘˘˘بر
ة˘˘كب˘˘ضشو تبأ˘˘˘ث˘˘˘لا ف˘˘˘تأ˘˘˘ه˘˘˘لا
عورضشم لطعت اذكو تنرتنألا
هرط˘ضش ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرأ˘نإلا
صشيقد يحو يحلا نيب طبارلا
ىوضس رمي مل هنأا نم مغرلأب
ه˘ن˘ي˘ضشد˘ت ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘˘ه˘˘ضشأا

ة˘˘نأ˘˘خ ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت بأ˘˘ب˘˘˘ضسأل
لكأضشملا ةلمج يهو لوهجملا
صسأأك تضضأفأا ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
تاءادنلا نم مغرلأب نيجتحملا
أهادضص تلضصو يتلا ةرركتملا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لا بتأ˘˘˘كم ى˘˘˘لإا
ةرم ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

أ˘هأ˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا م˘˘غرو
رومألا لازت ل هنأا ريغ ءلؤوه
ة˘تأ˘ف˘ت˘لا يأا نود  أ˘ه˘لأ˘ح ى˘ل˘ع
ل يتلاو ةموضضهملا مهبلأطمل
بتأ˘˘كم جاردأا ة˘˘ضسي˘˘ب˘˘ح لاز˘˘ت
كر˘ح˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘تو ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘لوؤو˘ضسم˘لا تأ˘ه˘ج˘لا
صصأ˘˘خ˘˘˘لا عور˘˘˘ضشم˘˘˘لا مأ˘˘˘م˘˘˘تإا
عفرو يحلل ةيرضضحلا ةئيهتلأب
ي˘ف ه˘نأ˘˘كضس ن˘˘ع صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
يذلا ةيلولا يلاو لخدت رأظتنا
يحلا اذ˘ه نأ˘كضس ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ي
يحلا لأضشتنل ةريبكلا مهلأمآا

يومن˘ت˘لا صشي˘م˘ه˘ت˘لا ةر˘ئاد ن˘م
لأ˘˘˘كضشأا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ءأ˘˘˘˘ضصقإلاو
.ةمادتضسملا ةيلحملا ةيمنتلا

نوجتحي3102 لدع وبتتكم..
نيبلاطم لدع ةلاكو رقم مامأأ

 تانكشسلأ عيزوتب
ي˘ب˘ت˘ت˘كم ن˘م تار˘ضشع˘لا مد˘قأا

ةيلوب3102 لد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ةفقو ميظنت ىلع ،تليضسمضسيت
لدع ةلأكو رقم مأمأا ةيجأجتحا

عيزوت مدع ىلع مهنم اديدنت
لضصي يتلاو ةزهأجلا تأنكضسلا

ةينكضس ةدحو008 ىلإا أهددع
أ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ضضه˘˘˘ي م˘˘˘ل بأ˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأل
تاءادنلا نم مغرلأب نوجتحملا
أهادضص تلضصو يتلا ةرركتملا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لا بتأ˘˘˘كم ى˘˘˘لإا
دد˘˘ن د˘˘قو اذ˘˘ه.ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
بورهلا ةضسأيضسب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
لبق نم ةجهتنملا مأمألا ىلإا
ءلؤوه رب˘ع ثي˘ح ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا

رخأأتلا نم ديدضشلا مهبضضغ نع
حي˘تأ˘ف˘م˘لا م˘ي˘ل˘ضست ي˘ف حدأ˘ف˘لا
نيبلأطم ،مهتأن˘كضسب ة˘ضصأ˘خ˘لا
لخدت˘لأ˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا تأ˘ط˘ل˘ضسلا
م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
ةيلمع ليجأأت لظ يف حيتأفملا
ةر˘م ل˘ك ح˘ي˘تأ˘˘ف˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ضست

ة˘˘نأ˘˘خ ي˘˘ف لاز˘˘ت ل بأ˘˘ب˘˘˘ضسأل
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
يف أفأحجإا نوجتح˘م˘لا هر˘ب˘ت˘عا

تاذ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئأ˘ضست˘م ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
يقيقحلا ر˘ي˘ضصم˘لا ن˘ع تقو˘لا
بأ˘ق تتأ˘ب ي˘ت˘لاو م˘ه˘تأ˘ن˘كضسل
˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ى˘˘ندأا وأا ن˘˘ي˘˘ضسو˘˘˘ق
ليجأأت ةيلمع˘ل˘ظ ي˘ف أ˘ه˘م˘ل˘ضست
ةر˘م ل˘ك ح˘ي˘تأ˘˘ف˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ضست
ميلضست يف لضصأحلا لطأمتلاو
ي˘قر˘م˘ل˘ل ة˘ق˘بأ˘ط˘م˘˘لا ةدأ˘˘ه˘˘ضش
ة˘ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لاو يرأ˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ق˘ح ي˘ف ة˘ضسرأ˘م˘م˘لا ة˘ب˘ي˘هر˘˘لا

نيددنم ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لا ءلؤو˘ه
ر˘˘خأأ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف
ح˘ي˘تأ˘ف˘م˘لا م˘ل˘ضست ي˘ف حدأ˘˘ف˘˘لا
ةديدجلا مه˘تأ˘ن˘كضسب ة˘ضصأ˘خ˘لا
ل˘˘ك ءأ˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ˘˘ب
ل هنأا ريغ ،ةينونأقلا طورضشلا
مغرلأب أهلأح ىلع رومألا لازت
ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘˘حلا تأ˘˘ف˘˘قو˘˘لا ن˘˘م
يف ءلؤوه أهمظن يتلا ةديدعلا
تلؤوأضستلا ىقبتل ةرم نم رثكأا

بورهلا ةضسأيضس لوح ةحورطم
نم أمود ةدمتعملا مأمألا ىلإا
مدع لظ يف نيلوؤوضسملا لبق
زأ˘ج˘نإلا ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف عار˘˘ضسإلا

ي˘ف ي˘نأ˘ع˘ي ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا كر˘˘تو
صشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف تم˘˘ضص
طلضسم˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا ءأ˘ضصقإلاو
هذ˘ه˘ب لد˘ع ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع

أنملع أم اذإا أضصوضصخ ةيلولا
ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا
ةعبق تحت نومتحي نولازي
ل˘خد˘ت رأ˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ءار˘˘كلا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا تأ˘ط˘ل˘ضسلا

لجأا نم ةيلولا يلاو أهضسأار
برقأا يف تأنكضسلا عيزوت
.نكمم تقو

ز.دمحأأ

تأءاعدتشسأ هيجوت
رأودب نينطأومل

عامشسل يحلطلأ ةبعشش
ةيشضقلأ يف مهتدافيأ

ةيامح عورششم
نم ةيوبرت ةشسشسؤوم
قيقحت لحم لويشسلا

يقاوبلا مأا يف
ةقوثوم رداشصم تفششك
ةيروهمجلأ ليكو نأأ «مÓشسلأ»ـل
يف نوركف نيع ةمكحمب
هجو دق يقأوبلأ مأأ ةي’و
نينطأوملأ صضعبل تأءاعدتشسأ
ةبعشش رأودب نينطاقلأ
ةيدلبب عباتلأ ،يحلطلأ
برغ ةعقأولأ ةيرماعلأ

عامشس لجأأ نم ةي’ولأ ةمشصاع
يتلأ ةيشضقلأ يف مهتدافيأ
هتلشصو يتلأ ىوكششلأ

ةيامح عورششمب ةقلعتملأو
ةيفيرلأ ةيوبرتلأ ةشسشسؤوملأ

،تاناشضيفلأ نم يدأدغبلأ قÓع
يف ةتششملأ ناكشس حشضوأأ ثيح
يذلأ عورششملأ أذه نأأ مهتلاشسر

ايلام افÓغ ةلودلأ هل تشصشصخ
بشسح زجني مل أربتعم
امم اهب لومعملأ ريياعملأ
ميدقت ىلإأ مهب ىعدتشسأ
ةيرأدإ’أ تاطلشسلأ ىلإأ ىواكشش
لجأ نم ةيئاشضقلأو ةينمأ’أ

،ماعلأ لاملأ ريذبتل دح عشضو
دق ةريخأ’أ لويشس نأأ ليلدب

أددجم ةشسردملأ ترمغ
مهبشسح ايرورشض تاب يلاتلابو
نم ةبشساحمل  اقيقحت حتف
عورششملأ أذهب ةلشص مهل تناك
نأأ نونطأوملأ دكأأ امك ،ماهلأ
كرحت مل ةيلحملأ تاطلشسلأ
أذهب اهملع مغر انكاشس
ةيلمع يف صشغلأو ج’وكيربلأ
يف ةيشضقلأ هذه ىقبتل زاجن’أ

ىلع تاطلشسلأ عيمج دي
ينطولأو يلحملأ ىوتشسم

.ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذاخت’
ع.ع
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راهصشإا10
ةملاق ةي’و

ةشضايرلأو بابششلأ ةيريدم

تقؤوم حنم نع نÓعإا



ةمهم لهشسي نوتبماهرفلوو
اتوج مشض يف لوبرفيل

حا˘ن˘˘ج˘˘لا م˘˘سض ن˘˘م لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن بر˘˘ت˘˘قا
لاقتنا ةقف˘سص ي˘ف ا˘تو˘ج و˘غ˘ي˘يد ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

،تاعاسس نوسضغ يف تثدح اهنأا ادب ةئجافم
نرياب نم اراتناكلأا وغايت عم دقاعتلا دعب
.خينويم
دعب عوبسسألا اذ˘ه م˘هدو˘ه˘ج زد˘ير˘لا ف˘ث˘كو
طور˘سشلا ىل˘ع ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘لاو ضضر˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةقفسصلا مسسحت دقو ،بعÓلا عم ةيسصخسشلا

،ينيلرتسسا هين˘ج نو˘ي˘ل˘م54 لباق˘م ا˘ًب˘ير˘ق
عقو بعل ىل˘غأا ع˘بار ق˘ف˘سصلا ه˘ل˘ع˘ج˘ت د˘قو
دعب ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا لطب هعم
ركيب نوسسيلأاو كياد ناف ليجريف نم Óك
.اتيك يبانو
ح˘م˘سس د˘ق˘ف ،’’كي˘ت˘ل˘تأا اذ’’ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
ةئاملا يف01 عفدب زديرلل نوتبماهرفلوو
ة˘ي˘ق˘ب داد˘سس م˘ت˘ي نأا ىل˘ع مو˘سسر˘لا ن˘م ط˘ق˘ف
،ةمداقلا اًر˘ه˘سش21 ـلا راد˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘سصلا

تار˘ت˘ف لÓ˘خ لاو˘˘مألا ي˘˘قا˘˘ب ع˘˘فد م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
اًرمأا اذه ناكو ةيلا˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا

.تاسضوافملل اًمسساح
مسض يف اًسضيأا بولك نغروي ركفُي نيح يف
نكل ،راسس Óيعامسسإا يلاغنسسلا ،دروفتاو مجن
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘˘ع حز˘˘˘حز˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
.ينيلرتسسإا هينج نويلم04 ىلع لوسصحلا

نمسض قباسسلا ديردم وكيتلتأا مجن نكي ملو
-1 يتيسس كوتسس ىلع تبلغت يتلا ةليكسشتلا

.’’واباراك ضسأاك’’ يف0
، حسضاولا لوبرفيل عرسست نم مغرلا ىلعو
يف اًما˘ع32 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا نا˘ك
،يدانلا رادار ىلع ةليوط ةرتف ذنم عقاولا

ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأل ة˘˘فا˘˘˘سشك˘˘˘لا ه˘˘˘ظ˘˘˘حل ثي˘˘˘ح
كلذ ذنم ريراقت˘لا نو˘مد˘ق˘ي او˘نا˘كو ن˘ي˘ما˘ع

.نيحلا
ةياد˘ب ه˘ب˘ق˘ل ن˘ع ه˘عا˘فد ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل أاد˘ب
نم ةريثم ةارابم يف زاف ثيح ةعزعزتم
.3-4 ةجيتنب زديل دسض فادهأا ةعبسس
،اراتناكلأا وجايت عم دقاعتلا زديرلا لمكأاو
بعل ا˘˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘ج و˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘يد نأا ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘˘ف
.يناثلا عيقوتلا هنأا ودبي نوتبماهرفلو
ددعل مجاهملا˘ب ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب بج˘ع˘م بو˘ل˘ك
هتردقو هلمع لدعم اهزربأا ،بابسسألا نم

موجهلا يف هتامادختسسا ددعتو طغسضلا ىلع
.ىمرملا مامأا ءاهنلا ةقيرطو
اتوج لجسس ،دياسسيسسريم ىلإا هلاقتنا لبقو
.بائذلا عم ةارابم131 يف اًفده44

ةديدج ءامشسأا ةثÓث
شسوتنفوي ةلواط ىلع

موجهلا ميعدتل
لابقتسسا يلاطيإلا ضسوتنفو˘ي يدا˘ن ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
لÓخ ا˘مور ضسإا ه˘يا م˘جا˘ه˘م و˘ك˘ي˘جد ن˘يد˘يإا
تار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا بحا˘˘˘سص بعÓ˘˘˘لا و˘˘˘هو تا˘˘˘عا˘˘˘سس
.قيرفلا يف ولريب هدارأا يذلا ةريبكلا

مهب بحر˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م و˘ك˘ي˘جد د˘ع˘يو
˘ما˘ه ر˘سصن˘˘ع و˘˘لر˘˘ي˘˘ب هار˘˘يو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘خاد
مجن ودلانور ونايت˘سسير˘ك˘ل م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك’’ ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشل ا˘˘ًق˘˘فو ن˘˘ك˘˘لو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

رسصانع مسض داعبتسسا متي ل هنإاف ’’وتاكريم
.موجهلا يف ىرخأا

نيك ضسيوم داع ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يفو
ءامسسأا ةثÓث كانه نكلو دهسشملا ردسصتيل
.بثك نع ضسوتنفوي اهبقاري ىرخأا

ضسوتنفوي نإاف ةيفاحسصلا ريراقتلا بسسحبو
ضسÓ˘غود˘ل ا˘ًل˘يد˘ب ل˘ح˘ي˘ل حا˘ن˘ج ن˘ع ثح˘ب˘˘ي
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا زر˘˘˘بأا ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ا˘˘˘ت˘˘˘سسو˘˘˘ك
ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن ة˘ح˘ئل ىل˘ع ن˘ي˘عو˘سضو˘م˘˘لا

.يزيلجنإلا دتيانوي
مسسا حارتقا مت ءاطسسولا ضضعب لÓخ نمو
كانهو انيتنرويف مجاهم ازييك وكيريديف
ديردم وكيتل˘تأا م˘ج˘ن و˘ك˘سسارا˘ك كي˘نا˘ي ا˘ًسضيأا

ركفي يذلا يوارع˘سشلا نا˘ف˘ي˘ت˘سسل ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةراعإلا ليبسس ىلع همسض يف يرينوكنايبلا

.ينيسصلا اوهنيسش ياهغنسش يدان نم
قو˘سس ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘عا˘سسلا نو˘˘ك˘˘ت فو˘˘سسو
ق˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ًسصا˘˘˘خ ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م تلا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
.ضسوتنفوي يدانب يموجهلا
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’’ديدجلا زلوكشس وه كيب يد’’ :راشس ريد ناف

ريد نأف ن˘يودإا يد˘ن˘لو˘ه˘لا دأ˘ضشأا
ر˘ت˘ضسضشنأ˘م ى˘مر˘م صسرأ˘˘ح رأ˘˘ضس
بعل هنطاومب ،قبأضسلا دتيأنوي

كيب يد نأف ينود طضسولا طخ
يرودلا يف عقوتملا هروهظ لبق
د˘˘ضض زأ˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا

.صسلأب لأتضسيرك
ه˘ن˘كم˘˘ي’’ :رأ˘˘ضس ر˘˘يد نأ˘˘ف لأ˘˘قو
يف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ز˘كار˘م ي˘ف بع˘ل˘لا

نو˘كي نأا ن˘كم˘ي ،ط˘ضسو˘˘لا ط˘˘خ
نيع هيدل ،01 وأا ةينأمث وأا ةتضس
،فد˘ه˘لا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل ة˘ع˘ئار
بع˘ل˘لا ه˘ن˘كم˘ي ، ع˘ئار ه˘˘بو˘˘ل˘˘ضسأا
.’’صسكوب وت صسكوب
Óً˘ي˘ل˘˘ق ه˘˘نرأ˘˘قأأ˘˘ضس’’ :فأ˘˘ضضأا م˘˘ث
نأا ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ز˘˘لو˘˘كضسب
نم ةد˘يد˘ضست ه˘يد˘ل نأ˘ك ز˘لو˘كضس
هذ˘˘هو ،ةدرأ˘˘ي04.03 ة˘˘فأ˘˘ضسم
بح˘ي ه˘ن˘كل ،ي˘˘نود ةو˘˘ق تضسي˘˘ل
ءاز˘ج˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا

.’’فادهألا ديدضستو
ر˘ي˘غ ن˘م نو˘كي أ˘م˘˘بر’’ :ع˘˘بأ˘˘تو
ي˘ف ز˘لو˘كضسب ه˘ت˘نرأ˘˘ق˘˘م لد˘˘ع˘˘لا
أ˘نأاو د˘ي˘ج بعل ه˘˘ن˘˘كل ،ع˘˘قاو˘˘لا

ةفأضضإا نو˘كي˘ضس ه˘نأا ن˘م د˘كأأ˘ت˘م
يلوأا هينبي يذلا قيرفلل ةعئار
.’’دتيأنويل   ريأضشلوضس رأنوغ

ىرجأا هنأا صضر˘ت˘فأا’’ :ل˘ضصاو أ˘م˘ي˘ف
فقاوم نع أثدحتو يلوأا عم أًثيدح
،ف˘ئأ˘ظو˘لا دد˘ع˘ت˘م ه˘نإا ،ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
Óًيلق قمعأا لكضشب بعلي نأا هنكمي
..’’لضضفملا هرود هنأا دقتعأا يذلاو
ملعن نحن ،عبط˘لأ˘ب’’ :در˘ط˘ت˘ضساو
نأبعل لعفلأب هيدل دتيأنوي نأا

اذ˘ل ،ط˘ضسو˘˘لا ط˘˘خ ي˘˘ف نأ˘˘ع˘˘ئار
أًضضيأاو قيرفلا يف هقيرط دجيضس
أهجأتحت يتلا تأيرأبملا ددع عم
مأعلا اذه بعلل ىربكلا ةيدنألا
يرودو يزيل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف
يوق ءيضش لك ،صسأأكلاو لأطبألا
قيرف ىلإا ةجأحب تنأأف اذل ةيأغلل

ط˘خ نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأاو ع˘˘ضساوو د˘˘ي˘˘ج
تقو˘لا ي˘ف اًد˘ي˘ج ود˘ب˘ي ط˘ضسو˘˘لا
.’’دتيأنوي ىلإا ةبضسنلأب يلأحلا

ل˘ب˘ق ة˘ع˘م˘ج˘لا ءأ˘ضسم ه˘ث˘يد˘ح ي˘فو
يرود˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
لأتضسيرك عم زأتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
هنأا ىلع ريأضشلوضس رضصأا ، صسلأب
قو˘˘˘ضس صصخ˘˘˘ي أ˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ف حأ˘˘˘˘تر˘˘˘˘م
.تلأقتنلا
بغري فوضس’’ :Ó˘ئأ˘ق ق˘ل˘ع أ˘م˘ن˘ي˘ب
ةد˘هأ˘ضشم ي˘ف أ˘ًم˘ئاد نو˘ع˘˘ج˘˘ضشم˘˘لا
قيرف لضضفأا ،نكمم قيرف لضضفأا

وه اذهو ،دتيأنوي رتضسضشنأمل نكمم
ع˘ب˘ط˘لأ˘بو ،هد˘˘ير˘˘ن يذ˘˘لا ف˘˘غ˘˘ضشلا
نأا أننكمي ،هكل˘ت˘م˘ن يذ˘لا خ˘يرأ˘ت˘لا
02 وأا تاونضس01 ءارولا ىلإا رظنن

ى˘لإا ءارو˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ت تنأاو أ˘ًمأ˘ع
.’’أنيدل نيعئارلا نيبعÓلا

نآلا ن˘م ،ي˘ل ة˘ب˘ضسن˘˘لأ˘˘ب’’ :رأ˘˘ضشأاو
صسكيلأا ريضسلا ليحر ذنم ، اًدعأضصف
،د˘ي˘ج˘لا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا أ˘˘ن˘˘ل˘˘ضصو ،
ى˘ل˘ع أ˘ن˘ل˘ضصح ي˘ضضأ˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا
ةريبك ةوطخ يهو ،ثلأثلا زكرملا
.’’مأمألا ىلإا

ىلإا ةوطخ مدقتن نأا ديرن’’ :متتخاو
ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا أ˘˘ن˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘يو مأ˘˘˘مألا
علطتن أننكل ،ةقثب ديدجلا مضسوملا
لمعنو ةعفد ةعومجملا حنم ىلإا

.’’كلذ ىلع
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نأا ينأبضسإا ي˘فأ˘ح˘ضص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ضشك
نميألا ريه˘ظ˘لا ود˘ي˘م˘ي˘ضس نو˘ضسل˘ي˘ن
ى˘˘˘لإا م˘˘˘ضضن˘˘˘ي د˘˘˘ق ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ضشر˘˘˘ب˘˘˘˘ل
اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا نو˘ت˘ب˘مأ˘˘هر˘˘ف˘˘لوو
.فيضصلا

ىتح كلذ وحن وأا نأعوبضسأا كأنه
موي تلأقتنلا قوضس قÓغإا متي
ذوح˘ت˘ضساو ،ر˘بو˘ت˘كأا5 ن˘ي˘˘ن˘˘ثلا
ةفأحضصلا نيوأن˘ع ى˘ل˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل
نÓ˘عإأ˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا تأ˘˘عأ˘˘ضسلا ي˘˘ف
نم ارأت˘نأ˘كلأا و˘غأ˘ي˘ت ع˘م د˘قأ˘ع˘ت˘لا
نويلم03 عقاو˘ب خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يأ˘ب
نآلا د˘قأ˘ع˘ت˘لا كضشو ى˘ل˘عو ،ورو˘ي
نوتبمأهرفلوو نم أتوج وغويد عم
.وروي نويلم34 لبأقم
ود˘˘˘˘نو˘˘˘˘م’’ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضص بضسحو
هذه نإأ˘ف ،ة˘ي˘نأ˘ب˘ضسإلا ’’و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
أ˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ضصح˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا لاو˘˘مألا

أتوج وغويد عيب نم نوتبمأهرفلوو
ليحر نم عرضست نأا نكمي لوبرفيلل
ونيلوم بعلم وحن وديميضس نوضسلين
و˘نو˘ن ق˘ير˘ف فو˘ف˘ضص ى˘لإا م˘ضضن˘˘ي˘˘ل
.أًضضيأا يلأغتربلا وتنأضس وتيريبضسإا

ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تدأ˘˘فأاو
ودي˘م˘ي˘ضس ىد˘ل نأا صسمألأ˘ب هÓ˘عأا
ه˘نأأ˘ب ي˘ل˘خاد صضار˘˘ت˘˘فا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لأ˘˘ب
،أ˘ًب˘ير˘ق ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ن˘ع ل˘˘حر˘˘ي˘˘ضس
ىل˘ع نو˘ت˘ب˘مأ˘هر˘ف˘لوو نو˘كي˘ضسو
دقأعتلل ديج غلبم عفدل دادعتضسا

مأع يف هدقع يهتنيضس ثيح ،هعم
هنأا نوري ون بمأك يفو2202
صضيفختل موي˘لا ل˘ضضفألا رأ˘ي˘خ˘لا

نم ةدأفتضسلاو نيبعÓلا بتاور
تأ˘ق˘ف˘ضص ل˘يو˘م˘ت˘ل ه˘ع˘ي˘˘ب لاو˘˘مأا
ونيجريضس لثم فيضصلا اذه ىرخأا
أ˘ي˘˘ضسرأ˘˘غ كيرإاو (صسكأ˘˘يأا) تضسد
صسي˘ف˘م˘مو (ي˘ت˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنأ˘˘م)
.(نويل كيبملوأا) يأبيد

ة˘ف˘ل˘˘كت تغ˘˘ل˘˘ب ،7102 مأ˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
تبأ˘ث ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م03 ودي˘م˘ي˘ضس
وروي ن˘ي˘يÓ˘م5 ى˘لإا ة˘˘فأ˘˘ضضإلأ˘˘ب

مأع يف أكيفنب أهأ˘ق˘ل˘ت تار˘ي˘غ˘ت˘م˘ك
نويلم12 نإأ˘ف ،ي˘لأ˘ت˘لأ˘˘بو ،9102
ءأج أم لكو هلقن ةفلكت نم وروي
ةيقبتم˘لا ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م41ـلا ن˘˘م
ةنضسلا يف أًيبضسأحم أًحبر نوكيضس
.ةنولضشربل12‐0202 ةيلأملا

نوتبماهرفلوو نم برتقي وديميشس هرارق نع لدعي نÓيم
ششنيورك ىلع ءاقبإلا ررقيو

يدأن نأأب ةيفأحضصلا ريرأقتلا تدكأا
ءأقبإلا ىلإا ليمي يلأطيإلا نÓيم
صشي˘˘˘نور˘˘˘ك يدار ه˘˘˘ب˘˘˘عل ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
صضرعلا صضفرو ديدجلا مضسوملأب
هميقب غروبيارف يدأن هب مدقت يذلا

.همضضل وروي نييÓم8
لو˘˘˘ب˘˘˘تو˘˘˘ف’’  ة˘˘˘كب˘˘˘ضش تد˘˘˘˘كأاو
ونأفيتضس بردملا نأأ˘ب ’’أ˘ي˘لأ˘ط˘يإا
او˘˘ضسي˘˘ل يدأ˘˘ن˘˘لا ةرادإاو ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب
يلودلا بعÓلا عيبل نيدعتضسم
.فيضصلا اذه ينضسوبلا

صشينورك عضضو دق نÓيم نأكو
اذه مهعيب بولطملا ةحئل ىلع
ددع يف هتكرأضشم بقع فيضصلا
هلأقتنا ذنم تأيرأبملا نم ليلق
يلوبمإا نم يرينوضسورلا ةلعقل
8 ل˘˘بأ˘˘ق˘˘م ي˘˘ضضأ˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘ضصلا

.وروي نييÓم
نÓيم ةرادإا تهجاو دقف كلذ عمو
ىلع روثعلا يف ةريبك تأبوعضص
ريثعت ىلإا ةفأضضإلأب بعÓل ليدب
وكويأكأب يوميت مضض تأضضوأفم
.يضسليضشت بعل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م صشي˘نور˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ونأفي˘ت˘ضس ر˘يد˘ق˘ت˘ب نو˘ظ˘ح˘ي ن˘يذ˘لا
دد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م بعل ه˘˘˘نو˘˘˘ك ي˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب
لغضش د˘ي˘ج˘ي ثي˘ح تأ˘ماد˘خ˘ت˘ضسلا

ىلع هتردق بنأجب طضسولا زكرم
.ةيموجهلا ةفأضضإلا

نوترفيإا مجأهم نيك صسيوم برتقا
فو˘ف˘ضصل ةدو˘ع˘لا ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
تراد ثيح صسوتنفوي قبأضسلا هيدأن
نييدأنلا نيب تلأضصتلا نم ديدعلا
.رومألا ةفأك ىلع قأفتÓل
نيب قأفتلا نأا ريرأقتلا ترأضشأاو
ةقفضصلا ةغيضص ىلع رودي نييدأنلا

ةدوعلل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف بعÓ˘لا ن˘كلو
.هقيرف موجه ميعدتل ونيروت ىلإا

˘˘مو˘˘ج˘˘ه ن˘˘ي˘˘˘ك م˘˘˘عد˘˘˘ي فو˘˘˘ضسو
ه˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

كلذ˘كو ود˘لأ˘نور و˘نأ˘˘ي˘˘ت˘˘ضسير˘˘ك
بعل وكيجد نيديإا مضض بارتقا

ءادترا نم أًبيرق تأب يذلا أمور
.صضيبألاو دوضسألا صصيمقلا

ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضس’’ ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘ضش تد˘˘˘˘كأاو
ة˘˘غ˘˘ي˘˘ضصلا نأأ˘˘˘ب ’’تي˘˘˘ضسأ˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘م
ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأأ˘ب ة˘ق˘ف˘ضصل˘ل ةرأ˘ت˘خ˘م˘لا
ليبضس ى˘ل˘ع صسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل بعÓ˘لا
رأيخب دنب جاردإا نود نم ةرأعإلا
بغري نوترفيإا نأا نيح يف ءارضشلا
.أًيئأهن هعيب يف
صسوتنفوي نم لقتنا دق نيك نأكو
لإا يضضأملا فيضصلا نوترفيإا ىلإا
ه˘˘تاذ تأ˘˘ب˘˘ثإا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا
.ةريبك ةروضصب قيرفلا تأيرأبمب

نوترفيإا نم نيك ةداعتشسل شضوافتي شسوتنفوي
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ي˘ضضأ˘ير˘˘لا يدأ˘˘ن˘˘لا عر˘˘ضشي
يف مويلا ةيضشع ينيطنضسقلا
لبقملا مضسومل˘ل ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا

نوب˘عÓ˘لا ع˘ضضخ˘ي˘ضس ثي˘ح
ةيأغ ىلإا قلغم صصبرت ىلإا
نوكي نأا ىلع ربوتكأا4 موي
،نأضسملت يف ينأثلا صصبرتلا
تع˘˘ضضخأا ةرادإلا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
لوكو˘تور˘ب˘لا ى˘لإا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
ءأقفر ىرجأا ثيح يحضصلا
ليلأحتلا نم ديدعلا يحي نب
ر˘˘فأ˘˘˘ن˘˘˘ضسلا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
و˘تأ˘كر˘ي˘م ءأ˘ه˘نا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
م˘ت˘ي˘ضس ن˘ير˘ضصن˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا
تأ˘عأ˘ضسلا ي˘ف أ˘م˘هد˘يد˘ح˘˘ت
ين˘ق˘ت˘لا فر˘ط ن˘م ة˘مدأ˘ق˘لا

. ينارمع ردأقلا دبع
راعي دق وبكوك

ينأرمعو ةروشضخلل
دورمق نيب لشضافي

  نأرمعوبو
بأ˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ةرادإا ه˘ج˘ت˘ت

ةرأ˘ع˘˘ت˘˘ضسل ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق
قيرفل ديدجلا مد˘ق˘ت˘ضسم˘لا
قيرف ن˘م دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘ضش
ي˘ضسنو˘˘ت˘˘لا ف˘˘نألا مأ˘˘م˘˘ح
نم «وبكوك ن˘ي˘ل˘ي˘ضسرأ˘م»
م˘جأ˘ه˘م˘لا نا أ˘م˘ب ،ن˘ي˘ن˘ب˘لا
ةردأغملا صضفر˘ي أ˘نأ˘مو˘ضس

«ةبي˘ق˘ع˘لا ءأ˘ن˘بأا» تي˘ب ن˘م
د˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا و˘˘˘˘˘هو
ةرادإا ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضست
ة˘ضصأ˘خ «ي˘ضس.صسا.ي˘ضسلا»
ةديج ينارمع ةقÓع ناو
اذ˘ه رادأ˘م ي˘لوؤو˘˘ضسم ع˘˘م
لضصفي نا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو

ةيضضق يف أعيرضس بردملا
ناو ةضصأخ نميألا عفادملا
عيقوت˘ل˘ل ر˘ي˘ضسي نار˘م˘عو˘ب
نأ˘ضسم˘ل˘ت دادو ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت ةرادإلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل
اذه دورمق ريضصم ةفرعم
. ءأثÓثلا وأا نينثلا

صشامر ماششه

يلهألا ريشصم ددحي مويلا يلاولا عم عامتجا

جربلأ يلهأأ
يدامح نب ةدوعب بلاطم

مويلا تاريشضحتلا رششابت «ةروشضخلا»

ةنيطنشسق بابشش
ةوقب وتاكريملأ ءاهنإ’ ىعشسي ينأرمع

مويلا ددحي «ماشصل«ريشصمو يلاولا عم عمتجت ةرادإلا

ةليلم نيع ةيعمج
تاناعإ’أ ةميق عفر يف لمأاي ديشص نب

تاناعإ’أ لوخد دعب قلطني يدجلأ لمعلأ

مويلا نيحرشسملا ةمئاق ددحيشسو هدقع ددج ناشستفا

ةدكيكشس ةبيبشش

لمعلا يف عورضشلا لجا نم فيطضس قأفو مقأط دغلا ةريهظ لحي
يف طأقنلا نم ريثكلا ناو ةضصأخ لبقملا مضسوملل ريضضحتلاو يدجلا
ءأهنإا لجا نم هتقفرب ةرادإلا عمتجتضسو اذه هفرط نم أهلح رأظتنا

ىلإا قرطتلا متيضس مث نمو قيرفلا عم هئأقبب ةضصأخلا تأبيترتلا ةفأك
عيمجلا بلأط ثيح هببضسب أفقوتم نأك يذلاو يفيضصلا وتأكريملا
دادعإا يف عورضشلا لبق رومألا نم ريثكلا طبضض لجا نم ثيرتلأب
. أهديري يتلا ةمئأقلا

 دأدعإأ يف عورششلل ةبيتكلأ تعدتشسأ ةرأدإ’أ
لبقملأ مشسوملل ريشضحتلأو يحشصلأ لوكوتوربلأ

نيع ةنيدمب لولحلا لجا نم نيبعÓلا تعدتضسا ةرادإلا نأا ركذي
ليلأحتو تأ˘فو˘ضشك ءار˘جإا د˘ضصق ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘م˘ب عأ˘م˘ت˘جلاو ةراو˘ف˘لا

ىلع ثحي ةرازولا هتعضضو يذلا لوكوتوربلا نأاو أميضسل أنوروك
ءأهنإل نيبعÓلا لك عم ةرادإلا عمتجت نأا رظتنملا نمو اذه كلذ
نوكيضس مث نمو ة˘يدأ˘ح˘تلا ه˘ب تب˘لأ˘ط يذ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ة˘ل˘ضضع˘م
تاريضضحتلا قÓطنل ءأعبرألا وأا ءأثÓثلا يموي ديدحت ىلع لمعلا
. لبقملا مضسوملل ةيدجلا

صشامر ماششه

دقعي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج أ˘˘ضسي˘˘ئر
أيئأهن أعأ˘م˘ت˘جا ة˘ل˘ي˘ل˘م
تأ˘ط˘ل˘ضسلا ع˘م مو˘˘ي˘˘لا
ة˘ضشقأ˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

ةضصأخ قير˘ف˘لا ر˘ي˘ضصم
د˘ق نأ˘ك ي˘ئأ˘˘ن˘˘ث˘˘لا ناو
ي˘ف بأ˘ح˘ضسنلأ˘ب دد˘˘ه
ةبأجتضسلا متي مل لأح
ةرور˘ضضب م˘ه˘ب˘لأ˘ط˘م˘˘ل
ةنأ˘عإا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا
ريي˘ضست˘ب أ˘م˘ه˘ل ح˘م˘ضست
يلأم ليضصحتل ةجأح يف ةبيتكلا ناو ةضصأخ ةلبقملا ةلحرملل لضضفأا
رمثي نا «مأضصل» رأضصنا لمأأيو اذه ةيلأملا مهتأقحتضسم هلÓخ نم ددضسي
. هتماود نم قيرفلا جرخت ةيبأجيإا رومأأب عأمتجلا

 ةناعإأ لين يف صسفنلأ ينمي ديشص نب
ةلبقملأ ةلحرملأ رييشستب حمشست

صضعب عم تأضضوأفم يف ةرادإلا دجاوت ىلا تأيطعملا ريضشتو اذه
قأفتلا ثادحا ىلا تعرأضس أهنا أمك أهتأمدخ نأمضض دضصق رضصأنعلا

يف لمأأت أهلعج أم وهو لبقملا مضسوملا ءأقبلل دادعتلا ةيبلأغ عم
نمضضت أهلعجت يدأنلا حلأضص يف نوكت ةبيط تارارق ىلع لوضصحلا
ميدقت مهنكمي نم نأمضض ةمهم نم لهضستو ةيأهنلا يف نيقأبلا
عأمتجلا ريضصمل ريبك بقرتلا لعجيضس أم وهو ةوجرملا ةفأضضإلا
. ةيلولا رقمب مويلا ةيضشع دقعيضس يذلا

صشامر ماششه

دحألا تاريشضحتلا ةرششابمو ةعمجلا نوعمتجي نوبعÓلا

ةرڤم مجن
اينف أريدم حيفشص نيعت ةرأدإ’أ

لبقملا ةعمجلا قيرفلا رضصأنع عيمجت ةرادإلا تررق أعقوتم نأك أمك
ةقفرب ةيلمعلا متتضس ثيح أنوروك ليلأحتو تأفوضشك ءارجإا لجا نم ةرقمب
ءارجلا اذهل ىوضصق ةيمهأا ريضسملا مقأطلا يلوي نيا ةرقم ىفضشتضسم ءأبطأا

تاريضضحتلا ءارجا صصوضصخبو اذه ةروضصلا يف دادعتلا لك نوكي ىتح
فرط نم جمربم وه أملثم قيلضشوب بعلمب أهلمع رضشأبتضس ةليكضشتلأف
يناورم نوكيضس نيح يف بارغوب هدعأضسم اذكو أضشأب ةدأيقب ينفلا مقأطلا

. يندب رضضحمك دارضشو صسارحلل بردمك
يوق ليج نيوكتل ىعشسي رشصان نبو اينف أريدم حيفشص

ةيريدملا صسأار ىلع حيفضص لضصيف ةرادإلا تنيع ىرخأا ةهج نم
تأئفلا ةدأيقل ةنيعملا رطألا لمأك عم قيضسنتلأب لمعيضس ثيح ةينفلا
رضصأنع ىلع مضسوملا اذه ريبك ليوعتلا ناو أميضسل يدأنلل ةينأبضشلا
نا أمب ربأكلا ةئفل يضسيئرلا معادلا اونوكيل طضساولا اذكو فيدرلا
قيرفلا يهني نا بقترملا نمو اذه ةقأضشو ةليوط نوكتضس ةلوطبلا
صضعب نأمضض ىلع لمعلا لÓخ نم ةمدأقلا تأعأضسلا يف هتأبادتنا
. موجهلا بلق بضصنم ىوتضسم ىلع قاروألا
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قلطنت ةيدجلا رومألاو ادغ دوعي قافولا مقاط

فيطشس قافو
نيبعÓلاب تلشصتأ ةرأدإ’أ

ديدج جربلا يلهأا رأضصنأا بقتري
ل ف˘ي˘ك ر˘ب˘ضصلا غرأ˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘يدأ˘˘ن
ى˘˘ح˘˘ضضأا ة˘˘ضسأ˘˘˘ئر˘˘˘لا ل˘˘˘ضسل˘˘˘ضسمو
اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ار˘ي˘˘ب˘˘ك أ˘˘ئ˘˘ب˘˘ع
أعأم˘ت˘جا ة˘يلو˘لا ي˘لاو د˘ق˘ع˘ي˘ضسو
ريضسم˘لا م˘قأ˘ط˘لا ل˘ك ع˘م أ˘ع˘ضسو˘م
نم يوأهلا يدأنلل اذكو ةكرضشلل
رودي أم لوح رثكا ثيدحلا لجا
ناو ة˘˘˘˘˘ضصأ˘˘˘˘˘خ م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘هذ ي˘˘˘˘˘˘ف
هفر˘ط ن˘م أ˘ق˘ي˘م˘ع نأ˘ك ءأ˘ي˘ت˘ضسلا
يف لوؤوضسم02 نم رثكا نوكل
ةمهملا دلقت اوعيطتضسي مل يدأنلا

يف رخأأ˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ع˘ج أ˘م و˘هو
ىتح ةمهم نم بعضصت قÓطنلا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘لأ˘ح˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ءأ˘˘ق˘˘بإا

. يلهألا فوفضص

نب عانقإ’ ىعشست فأرطأأ
ةدوعلاب يدامح

تأمولعملا بضسحو هتاذ قأيضسلا يف
جربلا نم أفارطأا نأف أهأنيقتضسا يتلا
ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تأ˘˘˘عأ˘˘˘ضسلا ي˘˘˘˘ف تع˘˘˘˘ضس
نم يدأمح نب ىلع رثكأا طغضضلل
ةلأقتضسلا نع عجارتلل هتوعد لجا

ىلع لمعلاو ديدج نم مأهملا دلقتو
رومن ةكرضش يف ةديدج مهضسأا ةفأضضإا
بضسح يذ˘˘لا ر˘˘ملا و˘˘هو نأ˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا

هعم رثكأا هتضشقأنم متيضس أنردأضصم
ه˘ناو أ˘م˘ي˘ضسل مو˘˘ي˘˘لا عأ˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
ن˘يو˘عد˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘ضض ن˘˘م نو˘˘كي˘˘ضس
ديد˘ح˘تو ي˘ل˘هألا ر˘ي˘ضصم ة˘ضشقأ˘ن˘م˘ل
. ةقÓطنلا

صشامر ماششه

برد˘م˘لا عأ˘ن˘قا ي˘ف ةد˘كي˘كضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ةرادإا تح˘ج˘˘ن
دده نا دعب اذهو قيرفلا عم هدقع ديدجت يف نأضسيتفا
هلولح رظتنم ينقتلا نا ركذي ليحرلأب قبأضسلا يف

يدجلا لمعلا يف عورضشلا لجا نم مويلا ةحيبضص
مضسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘قأ˘ب˘لا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا د˘يد˘ح˘ت صصخ˘ي يذ˘لاو
نوكت ىرخأا رضصأنع نأمضض ىلع لمعلا اذكو لبقملا
يذلاو لبقملا مضسوملل أبضسحت قيرفلل ةيوق ةفأضضإا
ةبيبضشلا ناو ةضصأخ ءأقبلا قيقحت عيمجلا هيف بغري

. ةنضس33 ذنم رأبكلا ةريظح نع ةبئأغ
يدجلأ لمعلأ يف عورششلل أدغ ةناعإ’أ رظتني يراطيق

غرأفب تأنأعإلا لوخد ةبيبضشلا ةرادإا رظتنت ىرخأا ةهج نم
قيرفلا يف ةدئأضسلا لكأضشملا نم ديدعلا ةيوضست دضصق ربضصلا

نيبعÓلا تأقحت˘ضسم د˘يد˘ضست يرأ˘ط˘ي˘ق صسي˘ئر˘لا ل˘مأأ˘ي ثي˘ح
ىعضسيضس أمك تأعزأنملا ةنجل لكأضشم يدأفتل اذهو نينئادلا
مهعم ثدحت ناو قبضس نيذلا نيبعÓلأب أعيرضس لأضصتلا ىلا

نأمضض لجا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو ى˘ل˘ع ر˘ب˘ضصلأ˘ب م˘ه˘ب˘لأ˘طو
طبضضيضس ثيح ةمدأقلا تأعأضسلا يف مهعم دقأعتلاو مهتأمدخ
. هجأتحي أم بضسح ةمئأقلا صشتوكلا

صشامر ماششه
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دوعضسم أموج يئأنثلا بأغ
ق˘ير˘ف˘ل ي˘˘لأ˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا
هل˘ي˘مزو ل˘ئأ˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
صصبر˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع ي˘˘˘ضشي˘˘˘بد
ه˘ل˘˘خد يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا
رضضخألا نينوللا بأحضصأا

منأغتضسم ةنيدمب صضيبألاو
مضسوملا ةقÓطنل أبضسحت
ةحفضصلا تفضشكو.ديدجلا
يئأنثلا نأا يدأنلل ةيمضسرلا
ة˘بأ˘ضصإلا ة˘مÓ˘ع أ˘م˘ه˘يد˘ل
أ˘م ،«أ˘نورو˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ةوجأج قيرفلا بيبط لعج
ن˘˘˘ع أ˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘لز˘˘˘ع رر˘˘˘ق˘˘˘˘ي
ةبأضصإل أيدأفت ةعومجملا

أميضسل نيبعÓلا نم ددع
يذلا رمألا صصبرتلا لÓخ
ةيعضضو يف قيرفلا لعجي

.ةيأغلل ةبعضص
نأا ردضصملا تاذ فأضضأاو
رو˘ه˘ظ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي بي˘ب˘ط˘˘لا
تأ˘˘ضصو˘˘ح˘˘ف˘˘˘لا ج˘˘˘ئأ˘˘˘ت˘˘˘ن
ديدحت لجا نم ة˘ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا

لب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو
ةعومج˘م˘لا ع˘م جأ˘مد˘نلا

لز˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءأ˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘لا وأا
.مهئأفضش نيح ىلإا يحضصلا

ةيعامجلأ تابيردتلأ
مويلأ قلطنت

ي˘ت˘˘لا ،صسمأا ة˘˘ضصح د˘˘ع˘˘ب
يدرفلا لمعلل تضصضصخ

،ةرغ˘ضصم تأ˘عو˘م˘ج˘م˘بو
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش داد˘ع˘ت نو˘˘كي˘˘ضس
مويلا دعوم ىلع لئأبقلا

تأبيردتلا فأ˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ع˘م
لضصاويضس ثيح ةيعأمجلا
فورعك برد˘م˘لا لأ˘ب˘ضشأا

د˘عأ˘ضسم˘لا برد˘م˘لا دار˘م

بنأ˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
تأيرأطبلا نحضشل يندبلا
مضسوملا ةقÓطنل أبضسحت
ناو أ˘˘م˘˘ي˘˘ضسل ،د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ةرتفلا ىلع لوعي يدأنلا
بعللا ةلضصاومل ةي˘لأ˘ح˘لا

.بأقلألا لجأا نم

ب.م.يرشسيإأ

د˘˘عأ˘˘ضسم صشو˘˘بأ˘˘ب أ˘˘˘ضضر ف˘˘˘ضشك
يدهمو رئازجلا ةيدولوم بردم
ن˘ع ق˘ير˘ف˘لا م˘جأ˘ه˘م ة˘ي˘ج˘ل˘ع ن˘ب
ىلإا ةدوعلأب ةريب˘كلا أ˘م˘ه˘تدأ˘ع˘ضس
مويلا قلطنتضس ي˘ت˘لا تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا
.نأينب نيع زكرمب
ق˘˘بأ˘˘ضسلا د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘لا بعل لأ˘˘˘قو
تأب˘يرد˘ت نود ر˘ه˘ضشأا6 ءأق˘ب˘لا»
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ه˘˘˘ضسلا ر˘˘˘مألأ˘˘˘ب صسي˘˘˘ل
ىلع اريثك رثؤوي وهو ،نيبعÓلا
دعبو نكل ،مهيدل ةيندبلا ةلأحلا
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘ضسلا تح˘م˘ضس نأا
كرادت ىلع لمعنضس فأنئتضسلأب
.«قبضس أم
مدق يندبلا رضضحملا»  فأضضأاو
مقأطك نح˘نو صصأ˘خ˘لا ه˘ج˘مأ˘نر˘ب
ىلع هديضسجت ىلع لمعنضس ينف
نم بلطأا اذ˘ه˘ل ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ضضرأا
تأبيردتلا لÓخ ربضصلا نيبعÓلا

ي˘ف أ˘ب˘˘ع˘˘ضص نو˘˘كي˘˘ضس ر˘˘مألا نأل
نو˘˘كن نأا بج˘˘ي ن˘˘˘كل ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا

يذلا لبق˘م˘لا م˘ضسو˘م˘ل˘ل ن˘يز˘هأ˘ج
ىلع تأضسفأنملأب أئيلم نوكيضس
أهيف نوكتضس يتلا ةلوطبلا رارغ
ةضسفأنم ىلإا ةفأضضإلأب ةلبأقم83
ىلإا ةفأضضإلأب ةيروهمجلا صسأأك
لأ˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ة˘˘˘كرأ˘˘˘ضشم˘˘˘لا
.«أيقيرفإا

نع ةيجلع نب فضشك هتهج نمو
ةضسفأنم˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘لأ˘ب ه˘تدأ˘ع˘ضس

د˘ي˘ع˘ضس د˘ج أ˘نأا «Ó˘ئأ˘ق د˘يد˘ج ن˘˘م
ةرتف تنأك دقل ،فأنئتضسإلا ربخب

أ˘ه˘لÓ˘خ تكردأا ي˘ن˘˘كل ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
نيدأيملا نع اديعب ءأقبلا ةبوعضص
دعبو نآلا ،ةيعأمجلا تأبيردتلاو
نأا بج˘ي ةدو˘ع˘لأ˘˘ب أ˘˘ن˘˘ل حأ˘˘م˘˘ضسلا
مقأطلا فارضشإا تح˘ت د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ن
ةقأيللا ةدأ˘ع˘ت˘ضسا ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘ف˘لا
.ةلوطبلا فأنئتضسا لبق ةيندبلا

،رئازجلا ةيدولوم نإأف ةرأضشإÓلو
لوألا أهضصبرت يف مويلا لخدتضس
ةلمأك مأيأا ةرضشعل موديضس يذلا
،ةمضصأ˘ع˘لأ˘ب نأ˘ي˘ن˘ب ن˘ي˘ع ز˘كر˘م˘ب
ةيلو ىلإا قيرفلا أهدع˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ل
.ينأثلا هضصبرت ءارجإل منأغتضسم

جاحلب اشضر

 ربشصلاب نوبلاطم نوبعÓلا » :ششوباب
«ةلبقملا تابيردتلا ةلحرم لÓخ

مشسوملا ةقÓطنل اريشضحت تابيردتلا فنأاتشسي «كابلا»

رئأزجلأ ةيدولوم
رهششأأ6 دعب ةيبيردت ةشصح لوأأ نع ديمعلأ لشصفت ةليلق تاعاشس

«ةراطشسوشس» نع ةبوقعلا عفري ›ودلا دا–لا
أرابيإأ لشسلشسم تهنأأ ةرأدإ’أ

ءاثÓثلأ أذه تأريشضحتلأ أأدبي قيرفلأ

رشسيألا ريهظلا فلم قلغتو يحارفو نوقع ـل يشضمت ةيرشصنلا

يأد نيشسح رشصن

ى˘ل˘ع ودارأ˘ب يدأ˘ن داد˘ع˘ت نو˘كي˘˘ضس
ىلإا ةدوعلا عم مويلا ةحيبضص دعوم
ةرد˘ي˘ح بع˘ل˘م˘ب تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘˘جأا
.03:9ـلا ةعأضسلا نم ةيادب
قيرفلل ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو
نأا يعأمتجلا لضصاوتلا عقاوم ىلع
د˘ق ةرادإلا ة˘ي˘ع˘م˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قأ˘˘ط˘˘لا

لجأا نم مويلا نيبعÓل ادعوم أبرضض
ار˘ي˘ضضح˘ت تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا
هيف ىعضسي يذلا ،ديدجلا مضسوملل
م˘ضسو˘م˘لا ة˘ضسكن زوأ˘ج˘ت˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

لدب ىلوألا راودألا بعلو ةيضضأملا
يف ءأقبلا نأمضض ىلع ةضسفأنملا نم
.رأبكلا فأضصم
دادعتلا عرضشي نأا رظتنملا نمو اذه
قأ˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا برد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
يف دجاوتملا ،كلأم ميكح بردملا
قيرفلا ةرادإا عم قفتا يذلاو أضسنرف
يلأغتربلل أفلخ يدأنلا بيردت ىلع
هدقع ىه˘ت˘نا يذ˘لا و˘لأ˘ضش كي˘ضشنر˘ف
.مضسوملا ةيأهنب

ب.م.يرشسيإأ

ودأراب يدان

،يضضأملا ة˘ع˘م˘ج˘لا ءأ˘ضسم تق˘ل˘ط˘نا
نيب أم مدقلا ةرك يف ةيضضأير ةرود
ةيرقب «تأضضأيرلا» بعلمب ،ءأيحألا
حورل اديلخت ةنوتيزلا ةيدلب ةيدارملا
،قحلا دبع رضصن هللا نذأب موحرملا
أهعون نم ىلوألا يه ةردأبم يف
ره˘ضش ف˘ضصت˘ن˘م ة˘يأ˘غ ى˘لا مود˘ت˘ضس
.ربوتكأا

ةرودلا هذه ميظنت ىلع رهضس دقو
مهفد˘ه عو˘ط˘ت˘م بأ˘ب˘ضش ن˘م ة˘ن˘ج˘ل
.أهميظنتو ةرودلا ريطأأت
ةلكضشم قرف6 ةرودلا يف كرأضشيو
قيرف ،ةيدارملا كيبملوأا قيرف نم
ةيدولوم قيرف ،(أا) ةحورطملا ةيرق
ق˘ير˘ف ،نور˘كم˘لا ق˘ير˘ف ،ة˘˘يدار˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف ى˘لإا ة˘فأ˘ضضإلأ˘˘ب م˘˘ي˘˘حر دلوأا
.(ب) ةحورطملا

تفر˘ع ي˘ت˘لا ةرود˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو
طضسو ر˘ي˘هأ˘م˘ج˘ل˘ل از˘ي˘م˘م ارو˘ضضح

رأ˘كذ˘ت˘ضسا ى˘لإا ة˘ع˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م ءاو˘˘جأا
يذلاو قحلا دبع موحرملا لأضصخ
،ينطولا صشيجلا ي˘ف اد˘قأ˘ع˘ت˘م نأ˘ك
يف كأكتحÓل ةضصرف قلخ بنأج ىلإا
ءأنبأا نيب ي˘ه˘ي˘فر˘ت ي˘ضضأ˘ير طأ˘ضشن
ى˘˘لإا ة˘˘فأ˘˘ضضإلأ˘˘ب ، فرأ˘˘ط˘˘لا ة˘˘يلو
هتقلخ يذلا صسأأيلا وج نم جورخلا

.«أنوروك» ةحئأج
ي˘م˘ظ˘ن˘م د˘حأا حر˘ضص ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
هذ˘˘˘˘˘ه نأا:  »ع . ر˘˘˘˘˘ضصن» ةرود˘˘˘˘˘˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضضأ˘˘ير˘˘لا ةر˘˘هأ˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
بأ˘ب˘ضشلا ر˘ي˘طأأ˘ت ى˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا

تأ˘˘فآلا ر˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘ع م˘˘˘هدأ˘˘˘ع˘˘˘باو
فنعلاو فار˘ح˘نلاو ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘جلا
،تأعمتجملا يف أضسجأه تأب يذلا

ةيراوجلا ةيضضأيرلا ةيقرت كلذكو
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل اد˘˘ه˘˘م د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.«نيفرتحملا نيبعÓلا

صسراف وب

«ةيعامتج’أ تافآ’أو فنعلأ ذبنل اعم.. لشصأوتو قÓخأأ ةشضايرلأ» راعشش تحت
 مدقلا ةرك يف ةيشضاير ةرود

قحلا دبع رشصن موحرملا ىركذل اديلخت
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،ةعمجلا صسمأا ،ةمضصأ˘ع˘لا دأ˘ح˘تا ى˘ق˘ل˘ت
مدقلا ةركل يلودلا دأحتلا نم ةلضسارم
نم عنم ةبوق˘ع ع˘فر˘ب ه˘م˘ل˘ع˘ت ،«أ˘ف˘ي˘ف»
نويد عفدب مأق أمدعب ،هنع تأبادتنلا
.ارأبيا صسنارب
نأيب يف ةمضصأعلا دأحتا ةرادإا تلأقو
ىلع ةيمضسرلا أهت˘ح˘ف˘ضص ر˘ب˘ع ه˘تر˘ضشن
:«كوبضسيف» يعأمتجلا لضصاوتلا عقوم
مويلا أنيقلت أننأأب ،ءازعألا أنرأضصنأا  غلبن»
،مدقلا ةركل يلودلا دأحتلا نم ةلضسارم
ع˘ن˘م ة˘بو˘ق˘ع ع˘فر˘ب مأ˘ق ه˘نأا لأ˘ق يذ˘˘لا
ة˘يو˘ضست د˘ع˘ب ،تأ˘باد˘ت˘نلا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
بعÓلأب ةقلعتملا ةيلأملا تأقحتضسملا
.«ارأبيإا صسنارب قبأضسلا

يف يمضصأعلا قيرفلا ولوؤوضسم  مأقو
بلط ميدقتب ةيضضأملا ةليلقلا عيبأضسألا

د˘˘يد˘˘ضست˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدأ˘˘ح˘˘تÓ˘˘˘ل
غلبملا نم قبأضسلا أهبعل تأقحتضسم
نم ةأأفأكمك قيرفلا هيلع لضصحت يذلا

رود˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘هأأ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب «فأ˘˘كلا»
،أيقير˘فإا لأ˘ط˘بأا يرود˘ب تأ˘عو˘م˘ج˘م˘لا
يلودلا دأحتإلا نأا يدأنلا ملع أمدعب
ةديدج تادقأعت ءارجإا نم هعنم ررق
ةردقملا قبأضسلا أهبعل نويد عفد لبق
.وروأا فلأا022 ـب
تق˘ل˘ت نأا «ةرأ˘ط˘ضسو˘ضس» ةرادإل ق˘ب˘ضسو
هيمأحمو ارأبيا بعÓلا نم تلأضصتا

ىكتضشا أمدعب ،ةيدولا ةيوضستلا لجأا نم
ى˘ل˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م أ˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
خ˘ضسف بق˘ع ة˘ن˘ضس ةد˘م˘ل ه˘تأ˘ق˘ح˘˘ت˘˘ضسم
ريغ لكضشب هدق˘ع ي˘م˘ضصأ˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ةركفلا تضضفر ةريخألا نكل ،ينونأق
بعÓلا تأقح˘ت˘ضسم د˘يد˘ضست تل˘ضضفو
.لأيتحلا نم أفوخ ةينونأق ةقيرطب

جاحلب اشضر

ياد ن˘˘ي˘˘ضسح ر˘˘ضصن ق˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘ضصاو
م˘ضسو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ضضح˘ت ه˘تأ˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
ةيولوألا ةرملا هذه تنأكو ديدجلا
ثي˘ح ر˘˘ضسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا بضصن˘˘م˘˘ل
يدهم نم لك عم ةرادإلا تضضمأا
دئار نم أمدأق أعيبر32ـلا وذ يحارف
نم مدقتضسملا نوقع صسرأفو ةبقلا
03ـلا بحأضص جيريرعوب جرب يلهأا

ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه كلذ˘˘ب نو˘˘كي˘˘ل أ˘˘مأ˘˘˘ع
يف «دهنلا»ـل رضشع نمأثلا مدقتضسملا
.يلأحلا وتأكريملا

ةيرضصنلا لخدتضس ،رخآا قأيضس يفو
قوفت نيبعل ةع˘ضست˘ب م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه
ح˘ب˘ضصي˘ل ة˘ن˘ضس ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا م˘هرأ˘م˘عأا
72 ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رأ˘م˘عأا لد˘ع˘م كلذ˘˘ب
رأضصنألا أهرب˘ت˘ع˘ي ةو˘ط˘خ ي˘ف ة˘ن˘ضس
ءارثإا لوأحت يتلا ةرادإلا نم ةئيرج
مدعل ةر˘ب˘خ˘لا ر˘ضصأ˘ن˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا

وهو ،ةيضضأملا ةنضسلا خف يف عوقولا
ةينأبضش ةضسردم ىلع أبيرغ ودبي أم
. ياد نيضسح رضصنك

ناجمربي يوانكلو ةرأدإ’أ
ةيأدب فلششلاب نيشصبرت

ءاثÓثلأ أذه نم
ءأثÓثلا موي نم ةيادب قيرفلا لخدي
ةد˘م˘ل ف˘ل˘ضشلا ة˘ن˘يد˘م˘ب صصبر˘ت ي˘˘ف
ديدجلا مضسو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ضضح˘ت عو˘ب˘ضسأا

نيبعÓلا حنم م˘ت˘ي˘ضس ه˘ت˘يأ˘ه˘ن د˘ع˘بو
يف قيرفلا لخدي أهدعب ةحار نيموي
ةدمل ةيلولا صسفن يف ينأث صصبرت
دعب نÓعإلا متي مل نيح يف مأيأا8
ثلأثلا صصبر˘ت˘لا نأ˘كمو د˘عو˘م ن˘ع
نطولا جرأخ ىرجي دق يذلا قيرفلل
لأ˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف لأ˘ح ي˘˘ف صسنو˘˘ت ي˘˘ف
.صضورفملا رجحلا عفرو يوجلا

طغشضلأ نولشصأوي راشصنأ’أ
›Òمز دلو ةوخإ’أ ليحرل
نيضسح رضصن قيرف رأضصنأا لضصاو
يدأ˘ن˘لا ةرادإا ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘ضضلا ياد
ليحرلل يلريمز دلو ةوخإلا ةدأيقب
وأا ةينطو ةكرضشل لأجملا حضسفو
نيوكت ى˘ل˘ع ردأ˘ق ر˘م˘ث˘ت˘ضسم يأل
مضسومل˘ل أ˘ب˘ضسح˘ت ي˘ضسفأ˘ن˘ت ق˘ير˘ف
.ديدجلا

ر˘ف˘ضصألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا قأ˘ضشع م˘˘ظ˘˘نو
،صسمأا ةي˘جأ˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ر˘م˘حألاو
تفرع يتلاو مأيضص نب رقم مأمأا
رأ˘ضصنألا ن˘˘م تار˘˘ضشع˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت
اودد˘جو لو˘ل˘ح˘لا او˘ث˘ح˘ب ن˘يذ˘˘لاو
هوخأاو صسيئرلا ل˘ي˘حر˘ب م˘ه˘كضسم˘ت
.يمضصأعلا يدأنلا نم

ب.صشورح
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يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘ج˘ت˘ي
ةهجاومل9102 أيق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
ل˘ط˘ب ي˘نور˘ي˘مأ˘كلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةيدو ةارأبم يف7102 أيقيرفإا
.مدأقلا ربوتكأا رهضش ةيريضضحت

ه˘يد˘يد ن˘ي˘مأ˘ج˘ن˘ي˘ب ف˘˘ضشكو
دأح˘تإÓ˘ل مأ˘ع˘لا ن˘ي˘مألا كو˘ل˘نأ˘ب
تأ˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ي˘نور˘ي˘مأ˘كلا

ةهجاوم ةج˘مر˘ب ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘ضص
دوضسألا»ـب رضضخلا عمجت ةيدو
ر˘ه˘ضش أ˘يدو «ة˘ضضور˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
.ادنلوه ـب لبقملا ربوتكأا

ءار˘جإا د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘˘لو اذ˘˘ه
ةكرضشلا نأا ديكألا نأا لإا ،ءأقللا
دق تأيرأبملا ميظنت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
رضضخألا ءوضضلا ىلع تلضصحت
يضضارألأب تأيرأب˘م˘لا صضو˘خ˘ل
نأاو ق˘ب˘ضس أ˘مد˘ع˘ب ة˘يد˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا

أضسنرفو أضسمنلا نم لك تضضفر
نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ءأ˘ق˘ل˘˘لا نأ˘˘ضضت˘˘حا
رطق دادعتضسا دكأا ،رخآلا صضعبلا

نيتيدولا نيتارأب˘م˘لا نأ˘ضضت˘حل

بختنم˘لا أ˘م˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي˘ضس ن˘ي˘ت˘ل˘لا
ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘˘لا
.ةمدأقلا

مدعو «فافلأ» تمشص
ليشسي عوشضوملل قرطتلأ

È◊أ نم Òثكلأ
ل˘ضصاو˘ي ،ر˘خآا بنأ˘˘ج ن˘˘م

،مدقلا ةركل يرئازجلا دأحتلا
ة˘ي˘ضضق صصخ˘ي أ˘م˘ي˘ف ه˘ت˘م˘ضص
ة˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

خ˘˘يرأ˘˘ت ـل تار˘˘˘ي˘˘˘ضضح˘˘˘ت˘˘˘لاو
مدأقلا ربوتكأا ره˘ضش «أ˘ف˘ي˘ف˘لا»
نع ردأضصم ةدع ديكأأت مغرو
مأمأا ني˘ت˘يدو ن˘ي˘تارأ˘ب˘م بع˘ل

أ˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘غ وأا أ˘˘˘نأ˘˘˘غ ن˘˘˘م ل˘˘˘ك

م˘ل فأ˘ف˘لا نإأ˘ف نور˘ي˘˘مأ˘˘كلاو
صصخ˘˘˘˘ي ءي˘˘˘˘ضش يأا ر˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘˘ت
أ˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا
ريثكلا لأضسأا أم وهو يمضسرلا

نهارلا تقولا يف ربحلا نم
هفرعت يذلا طبختلا لظ يف
.«فأفلا»

ب.م.يرشسيإأ

نع فششكي «فاكلأ»
تايفشصت خيرأوت

لايدنوملأو «ناكلأ»

مامأا رشضخلا
فثكم جمانرب

1202 يف
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘ضس

فثكم جمأنرب مأمأا يرئازجلا
ة˘يو˘ف˘ضصت˘لا تأ˘يرأ˘ب˘م˘لا ي˘ف
أيقيرفإا م˘مأا صسأأ˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

2202 ملأعلا صسأأكو1202
بختنملا أه˘ضضو˘خ˘ي˘ضس ي˘ت˘لا
.يرئازجلا ينطولا

تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشك أ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بضسحو
بختنم˘لا نو˘كي˘ضس «فأ˘كلا»
د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نيتلوجلا تأيرأ˘ب˘م صضو˘خ˘ل
«نأكلا» تأيفضصت نم4و3
9 نيب أم ةدتمملا ةرتفلا يف
أمك ،لبقملا ربوتكأا11 ىلإا
03 ىلإا22 خيرأت ديدحت مت
تأ˘˘يرأ˘˘ب˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘ل صسرأ˘˘˘م
صصخي أميف6و5 نيتلوجلا
صسأأكل ةلهؤو˘م˘لا تأ˘ي˘ف˘ضصت˘لا
نوكيضسو ،1202 أيقيرفإا ممأا

زر˘ح˘م صضأ˘ير د˘ئأ˘ق˘لا قأ˘˘فر
نيب أم ةرتفلا يف دعوم ىلع
صضوخل ناوج51و يأم13
نم ةينأثلاو ىلوألا نيتلوجلا
.2202 لأيدنوم تأيفضصت

ديدحت مت قأيضسلا صسفن يف
يف4و3 نيتلوج˘لا خ˘يرأ˘ت
7 ىلإا توأا03 نيب أم ةرتفلا
ر˘خآا لأ˘م˘كإا ل˘ب˘ق ،ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘ضس
21 ىلإا4 نم6و5 نيتلوج
بع˘ل م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ر˘بو˘˘ت˘˘كأا
ةلهؤوم˘لا ة˘ل˘ضصأ˘ف˘لا ةارأ˘ب˘م˘لا
ةلأ˘ح ي˘ف2202 لأيدنو˘م˘ل
ةعومجملا صسأار ىلع لهأأتلا
ربمفون61 ى˘˘لإا8 خيرأ˘ت˘ب
1202.

طيمز.ع

ادنلوه ـب مداقلا ربوتكأا رهشش ايدو رئاز÷ا ةهجاوم دكؤوي ÊوÒماكلا دا–لا
باششلأ بعÓلاب ةبجعم يلاطيإ’أ يدانلأ ةرأدإأموهفم Òغ رشضÿأ تايدو جمانرب نع ثيد◊أ مدعو «فافلأ» تمشص

اشسنزوك يدانل مامشضنلا نم برتقي يلولهب
نم يرئازج و˘كنار˘ف˘لا ط˘ضسو˘لا بعل ي˘لو˘ل˘ه˘ب د˘م˘ح˘م بر˘ت˘ق˘ي

ةينأ˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ي˘ف ط˘ضشأ˘ن˘لا ي˘لأ˘ط˘يإلا أ˘ضسنزو˘ك يدأ˘ن˘ل مأ˘م˘ضضنلا
.أيرودبمأضس قيرف نم أمدأق »ب يريضسلا» ةيلأطيإلا

عم ةرأعإا لكضش ىلع بعل نأا يضسنرفلا نويل كيبملوأا جيرخل قبضسو
اديج ءادأا مدق ثيح يضضأملا مضسوملا نم ينأثلا فضصنلا يف أضسنزوك
فوفضص يف ةيئأهن ةفضصب همضض يف ركفي يلأطيإلا قيرفلا لعج
«ولبوضسيرلا » ةرادإا نأا ةيلأطيإلا فحضصلا تدكأا أم بضسحبو ،يدأنلا
أ˘ه˘ل˘ضصف˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘ضصألا وذ بعÓ˘لا م˘ضض ن˘م بر˘ت˘ق˘˘ت
هعم دجيضس ىرخأا ةهج نم .أيمضسر عيقوتلا لبق ةريغضص ليضصأفت

نم مدأقلا يرئازج وكنارفلا وكأضس نأضسحإا بعÓلا أعيبر02 بحأضص
.ةرأعإا لكضش ىلع يضسنرفلا صسين يدأن

طيمز.ع
نويل ةهجأوم يف طيقنت ىلعأأ يناث لان

هدجاوتو قلأاتلا لشصاوي تاحرف
نكمم ربوتكأا شصبرت يف

يضسنرفلا مين يدأن مجن يرئازجلا بعÓلا تأحرف نيدلا نيز مضصب
مأمأا أهرخآا نأك ،مضسوملا اذه يضسنرفلا يرودلا يف ةزيمم ةيادب ىلع
يضضأملا ةعمجلا ةرهضس نيفرطلا تعمج يتلا ةهجاوملا يف نويل قيرف
.«1غيللا» نم4ـلا ةلوجلا تأيلأعف حأتتفا يف

ىلعأا ينأث لأنو ةيأغلل اديج ءادأا قبضسألا ةمضصأعلا دأحتا بعل مدقو
ةفيحضص بضسح01 نم7 ىلع لضصح ثيح ةهجاوملا يف طيقنت
ةينفو ةيندب ةلأح يف هدجاوت ليأنم جرب ةنيدم نبا دكؤويل ،«بيكل»
رهضش ،ينطولا بختنملا صصبرت يف دجاوتلل هحضشري أم ةيأغلل ةديج
.مدأقلا ربوتكأا

ب.م.يرشسيإأ
بتأرو لاقتن’أ موشسر عفد صضفري نوتباهرفليو

«ءأرحشصلأ براحم»

اناجم يلوبان ةرداغم ىلإا هجتي مÓغ
يلأطيإلا يلوبأن يدأن بعلو يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف هجتي

مأيألا لÓخ لبأقم نودب يزيلجنإلا نوتبأهرفلو يدأن ىلإا لأقتنلا وحن
.ةلبقملا ةليلقلا

برتقي ينطولا بختنملا ريهظ نأا ةيلأطيا ةيفحضص ريرأقت تفضشك
نوتبأهرفليو يدأن ىلإا ةينأجم ةقفضصب يلوبأن تيب نم ليحرلا نم
يذلا عفترملا هبتار ىلإا ةفأضضإلأب ،لأقتنلا موضسر عفد صضفر يذلا
.وروأا نويلم5.3ـب ردقي

أهبعÓل حمضست دق «يبون يترأبلا» ةرادإا نإأف ردضصملا تاذ بضسحو
ةريخألا ناو ةضصأخ ،لبأقم نود قيرفلا فوفضص ةردأغمب يرئازجلا
بنجتتل يرأجلا وتأكريملا ةيأهن لبق ريخألا نم صصلختلا يف بغرت
ريخألا تأب أمدعب ديدجلا مضسوملا لÓخ ءارحضصلا برأحم بتار عفد

.لبقملا مضسوملا يف وزوتأغ بردملا ةطخ يف لخدي ل
نأجملأب رضضخلا عفادم ىلع لزأنتلا يلوبأن ةرادإا تررق لأح يفو

يضسنرفلا قÓمعلا نم ةديدضش ةضسفأنم ىقليضس نوتبأهرفليو يدأن نإأف
.رضضخلا مجن مضضب همأمتها رخآلا وه ىدبأا يذلا نأمريج نأضس صسيرأب

جاحلب اشضر
يدنكلأ يرودلاب رشضخلأ بع’ لجشس يف ديدج مقر

بعشص زوف ىلإا هقيرف دوقيو قلأاتي رديات
هديضصر يف ةمضسأح ةريرمت ،يرئازجلا يلودلا رديأت ريفضس فأضضأا

،رفوكنأف يدأنل ،لأيرتنوم تكأبمأا هقيرف ةهجاوم لÓخ ،مضسوملا اذهل
برأحم ءأقفر زوفب تهتنا يتلا يدنكلا يرودلا نم9 ةلوجلا رأطإا يف
هضسفأنم ىلع زوفلا ىلإا هقيرف رضضخلا مجن دأقو.0 ـ1 ةجيتنب ءارحضصلا
قيرفلا يف هليمز أهلوح ،07 ةقيقدلا يف ةمضسأح ةرك هميدقتب رفوكنأف
5 ىلإا هديضصر كلذب عفرو ،ةارأبملا يف ديحولاو لوألا فدهلا ىلإا
ناديم طضسو˘ت˘م فر˘ع˘يو.ديدجلا مضسوم˘لا لÓ˘خ ة˘م˘ضسأ˘ح تار˘ير˘م˘ت
نم نكمت ثيح ،تأضسفأنملا فأنئتضسا ذنم ةيوق ةدوع ينطولا بختنملا
أهضضأخ طقف ةارأبم31 يف ىرخأا5 ةعأنضصو ةلمأك فادهأا5 ليجضست
.قيرفلا أهيف كرأضش يتلا تأضسفأنملا فلتخم يف

جاحلب اشضر
رهششأأ9 نم رثكأ’ مأد بايغ دعب

دوقيو نيدايملا عم دهعلا ددجي ليشضوفلب
زوفلا ىلإا مياهنفوه

دعب بعÓملا عم دهعلا يرئازجلا يلودلا ليضضوفلب قأحضسإا ددج
ىلع زوفلا ىلإا ميأهنفوه هقيرف ةدأيق نم نكمتو ،Óيوط ماد بأيغ
يرودلا نم ىلوألا ةلوجلا نمضض2 ـ3 ةجيتنب نلوك يضس فأا هريظن
ـلا ةقيقدلا يف Óيدب ناديملا ةيضضرأا رضضخلا مجأهم لخدو.ينأملألا

فيضضيل ،2 ـ2 ـب ةجيتنلا يف لدأعتُم ميأهنفوه هقيرف نأك أهنيحو ،67
ةارأبملا نمز نم ةريخألا ةقيقدلا يف ثلأثلا فدهلا هليمز أهدعب
يف ةيضسأضسألا ةليكضشتلا يف ليضضوفلب جاردإا مدع دوعيو.يلضصألا
نيدأيملا ىلإا ةديدجلا هتدوع ببضسب أغيلضسدنوبلا نم ىلوألا ةلوجلا
لضضفي كلذل ،ةبأضصإلا ببضسب رهضشأا9 نم رثكأل ماد بأيغ دعب
هحنمو ،أيجيرد˘ت ة˘ضسفأ˘ن˘م˘لا ى˘لإا ءار˘ح˘ضصلا برأ˘ح˘م ةدأ˘عإا برد˘م˘لا
.ةيندبلا هتقأيل لمأك عأجرتضسل يفأكلا تقولا

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com

«1غيللأ» يشسنرفلأ يرودلأ نم4ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

يجنأا ةهجاوم يف روليد..«يج.شسأا.يبلا»ـب مدطشصي لاطع
شسمير مامأا هقلأات ةلشصاومل اجديكوأاو

ايشسأأ لاطبأأ ةطبأر ‘أده ةفاشصو ‘ رشضÿأ مجاهم

يتارامإلا Úعلا ةهجاوم ‘ مشساح رر‡و فاده حا‚وب

ايقيرفإأ لاطبأأ تءاقل لابقتشس’ أريشضحت

ةيليوج5 بعلم لوح Óشصفم اريرقت لشسرتو تاظفحتلا عفرت «فافلا»

˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘ضسمأا صضو˘˘خ˘˘ي˘˘ضس
تأيرأبم أضسنرف يف أنوفرتحم
يرود˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا
نو˘˘كي˘˘ضس ثي˘˘ح ي˘˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ف˘ضسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا

صسين يدأن ةقفر ازهأج لأطع
نأمريج نأضس صسيرأب لأبقتضسل
ىلع ةبعضص ودبت ةارأبم يف
اذ˘˘ه ةرأ˘˘˘ضسخ بب˘˘˘ضسب قرو˘˘˘لا
ثÓث ن˘م ن˘ي˘تارأ˘ب˘م˘ل ر˘ي˘خألا

يف ةوقب ةدوعلا يف هتبغرو
نأا رظتنملا نمو ،بيترتلا ملضس
ير˘˘˘يو˘˘˘غو لأ˘˘˘ط˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘˘ي
دهضشت˘ضس ن˘ي˘ح ي˘ف نأ˘ي˘ضسأ˘ضسأا

رخآلا يرئازجلا بأيغ ةارأبملا
ةبأضصإلا يعادب يوادوب مأضشه
ىوتضسم ى˘ل˘ع أ˘ه˘ي˘نأ˘ع˘ي ي˘ت˘لا
برد˘˘م د˘˘كأا ثي˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘لا
لو˘خد ار˘ي˘ي˘ف كير˘تأ˘ب ق˘ير˘ف˘لا
نكل يفأعتلا ةلحرم يرئازجلا

.دعب حضضتي مل هتدوع دعوم
ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فو

يذلا هييل˘ي˘ب˘نو˘م ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي˘ضس
يدنأا يلودلا مجأهملا هل بعلي
ةارأبم يف هيجنأا يدأن روليد
ير˘ئاز˘ج˘لا أ˘˘ه˘˘ي˘˘ف لوأ˘˘ح˘˘ي˘˘ضس
اذ˘ه ه˘˘فاد˘˘هأا ى˘˘لوأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست
يف هقلأأت دعب ةضصأخ مضسوملا

زيزعتو نيتريخألا نيتارأ˘ب˘م˘لا
عضست ىلإا هقيرف طأقن ديضصر
.طأقن

تنأ˘˘˘˘˘ضس» بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘فو
صسرأح نوكيضس «نأيروفميضس
رد˘˘نأ˘˘ضسكلأا ر˘˘ضضخ˘˘لا ن˘˘ير˘˘˘ع
يف زتيم يدأن ةقفر أجديكوأا

ةارأبم يف صسمير مأمأا ةهجاوم
نينثا ىل˘ع ة˘م˘ضسق˘لا ل˘ب˘ق˘ت ل
ير˘ئاز˘ج˘لا ءأ˘ق˘فر˘ل ة˘ب˘ضسن˘˘لأ˘˘ب
ي˘ف م˘ه˘طأ˘ق˘ن ى˘لوأأ˘ب ر˘ف˘ظ˘˘ل˘˘ل
.«1 غيللا»

ع.ب

ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ق˘˘˘ق˘˘˘ح
ةقفر حأجنوب دادغب يرئازجلا
زو˘ف˘لا ير˘ط˘ق˘لا د˘ضسلا ه˘يدأ˘˘ن
ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظ˘ن فاد˘هأا ة˘˘ع˘˘برأأ˘˘ب
ةيضسمأا يتارأمإلا نيعلا كأبضش
تأ˘ي˘لأ˘ع˘ف ن˘م˘ضض ،ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يرود ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
لأطبأا ةط˘بار˘ل تأ˘عو˘م˘ج˘م˘لا
دأ˘ح˘تا بعل ل˘˘ج˘˘ضسو أ˘˘ي˘˘ضسآا
يف هروضضح أقبأضس صشارحلا
يف نيفدهل هليجضستب ةارأبملا
ةريرمتو07و62 نيتقيقدلا

فيفع مركأا هل˘ي˘مز˘ل ة˘م˘ضسأ˘ح
هضسفن مضسريل65 ةقيقدلا يف
هتدوع دكؤويو ةارأبملل Óجر
ةلحر˘م ن˘م ه˘جور˘خو ة˘يو˘ق˘لا
مضسوملا هتمزل يتلا غارفلا
.يضضأملا

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عو ،اذ˘˘˘˘˘ه
قيرف ةبرح صسأارو يرئازجلا
حأجنوب دادغب يرطقلا دضسلا
نيفده هلي˘ج˘ضست˘ب د˘ي˘ع˘ضس ه˘نأا
تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارأ˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
يتارأمإلا نيع˘لا مأ˘مأا ه˘ق˘ير˘ف

ة˘لو˘ج˘˘لا تأ˘˘ي˘˘لأ˘˘ع˘˘ف ن˘˘م˘˘ضض
تأعومجملا رود نم ةعبارلا
ه˘˘نأل أ˘˘ي˘˘ضسأا لأ˘˘˘ط˘˘˘بأا صسأأ˘˘˘كل
ي˘˘ف د˘˘حاو م˘˘قر م˘˘جأ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ن˘يد˘˘م ن˘˘با لأ˘˘قو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ي˘˘˘ف ر˘˘˘كف˘˘˘ي ل ه˘˘˘˘نأا نار˘˘˘˘هو
ديري أملثم فادهألا ليجضست
يتلا تأيرأبملا يف هيدأن زوف
مهألا وه اذه نأاو أهضضوخي
.هل ةبضسنلأب

ع.ب

ةركل يرئازجلا دأحتإلا دفوأا
ل˘جأا ن˘م ة˘ضصأ˘خ ة˘ن˘ج˘ل مد˘˘ق˘˘لا

بعلمب ةيرأجلا لأغضشألا ةنيأعم
كلذو ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج5
يف لأغضشألا مدقت ىلع فوقولل
أهتددح يتلا صصئأقنلا صصخي أم
ةرأ˘˘يز˘˘لا ي˘˘ف «فأ˘˘كلا» ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
هذه أه˘ب تمأ˘ق ي˘ت˘لا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا
.يرأجلا مأعلا ةيادب ةريخألا

ى˘˘ل˘˘˘ع «فأ˘˘˘ف˘˘˘لا» تف˘˘˘ضشكو
لك فلك هنأا يمضسرلا أهبأضسح

ف˘ضسو˘يو صشود˘˘ب˘˘ع أ˘˘ضضر ن˘˘م
ةيدق˘ف˘ت ةرأ˘يز˘ب مأ˘ي˘ق˘لا يردو˘ك
ىلع فوقولل ةيليوج5 بعلمل
صصخ˘ي أ˘م˘˘ي˘˘ف لأ˘˘غ˘˘ضشألا ر˘˘ي˘˘ضس
أ˘ه˘ب تمد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تازار˘ت˘حلا
ل˘ك تل˘˘م˘˘ضش ي˘˘ت˘˘لاو «فأ˘˘كلا»
ي˘ضسي˘ئر˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
قرفل˘ل ة˘ضصضصخ˘م˘لا ن˘كأ˘مألاو
ة˘فأ˘˘ضضإلأ˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘ضسق˘˘لاو
ة˘˘ضصضصخ˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘طأ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
˘مÓ˘عإلا ل˘ئأ˘ضسو ن˘ي˘جر˘ف˘ت˘م˘ل˘ل

يت˘لاو ،بيرد˘ت˘لا ع˘قو˘م اًر˘ي˘خأاو
أهتنأيضص ىلع ةيدأحتلا تلمع
تازار˘˘˘ت˘˘˘حإلا ع˘˘˘فر ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
لأ˘ب˘ق˘ت˘ضسÓ˘ل بع˘ل˘م˘لا ل˘ي˘هأأ˘تو
.Óبقتضسم ةيلود˘لا تأ˘ه˘جاو˘م˘لا

ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دأ˘ح˘تإلا م˘ت˘خو
لأضسرإا مت ةرأيزلا دعب هنأا مدقلا
روضصب أ˘م˘عد˘م ل˘ضصف˘م ر˘ير˘ق˘ت

ة˘ي˘لأ˘ح˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘لأ˘˘ح ن˘˘ع
.يقيرفإلا دأحتإÓل

طيمز.ع



ةــــنصصرق

«ةبيقعلا» ةروطشسأا ةلئاع يزعت «فافلا»

،نأضسح يحضضول ،قيرفلا ةروطضسأا ةأفو رثإا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيدأحتإلا أهتهجو ةلأضسر يف
ةبضسأنملا هذهب دادزولب بأبضش ةرضسأاو ديقفلا ةلئأعل ةيبلقلا أهيزأعت أهيف تمدق روضشأع وعدملا
ةيوركلا ةحأضسلا يف ديق˘ف˘ل˘ل يور˘كلا راو˘ضشم˘لا أ˘ه˘ت˘لأ˘ضسر ي˘ف فأ˘ف˘لا تر˘كذ˘ت˘ضساو ،ة˘م˘ي˘لألا
ديقفلا هللا محر ةنضس28 زهأن رمع نع ةينملا هتفاو يذلاو تازأجنإلأب لفأحلا ةيرئازجلا

.ناولضسلاو ربضصلا هلهأا قرزرو هتأنج حيضسف هنكضساو

يوادوب اهامشس امك «لويرملا»
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘طأا
بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

صسي˘˘˘ن ط˘˘˘˘ضسو ط˘˘˘˘خ
م˘˘˘˘ضسا ي˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع «لو˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘لا»
يف ةضصأخلا هترأيضس
ه˘ت˘ث˘˘ب راو˘˘ح و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ة˘ح˘ف˘ضصلا
ى˘˘ل˘˘ع صسي˘˘ن يدأ˘˘ن˘˘˘ل
ع˘˘˘م كو˘˘˘ب˘˘˘ضسيأ˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نييرئازجلا نيم˘ج˘ن˘لا
،لأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘عو يوادو˘˘˘˘ب
رأضشب ةنيدم نبا لأقو
مضسلا اذه أهأطعأا هنأا
أ˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ح ر˘˘˘غ˘˘˘ضصل
.أهتمأخفو

ةيليم طغشض

ة˘ي˘ل˘ي˘م ن˘ضسح ه˘ضسرأ˘م˘ي ر˘ي˘ب˘˘ك ط˘˘غ˘˘ضض
ىلع بورخلا ةيعمجل قبأضسلا صسيئرلا

ةضشقأنم˘ل ن˘ي˘ي˘لأ˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘ضسم
هدوضسي أم قفو ةي˘لأ˘م˘لا ر˘يرأ˘ق˘ت˘لا ة˘فأ˘ك
رضصأنملل حمضست ةيطارقم˘يد˘بو نو˘نأ˘ق˘لا
يف رودي أ˘م ل˘ك ة˘فر˘ع˘م ن˘م ي˘بور˘خ˘لا
صسي˘ئر˘لا مÓ˘ك ي˘ق˘ل د˘˘قو اذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
رأ˘ضصنألا ن˘م ار˘ي˘ب˘˘ك Ó˘˘عأ˘˘ف˘˘ت ق˘˘بأ˘˘ضسلا

لوهجملا وحن ريضسي قيرفلا ناو أميضسل
صشيعي قيرفلاو اريثك رخأأت تقولا نا أمب
ة˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘ج ةر˘˘ج˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا ي˘˘ف

. زئأكرلا بلغأل
بردم نود كوملا

ءأهنإا ةن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘يدو˘لو˘م صسي˘ئر ى˘ف˘ن
نوق˘ع ى˘ف˘ط˘ضصم برد˘م˘لا ع˘م قأ˘ف˘تلا

نكلو تأثدأحم هعم ىرجا هنا دكا ثيح
بردم˘لا نو˘كي˘ضس ه˘نا ةرور˘ضضلأ˘ب صسي˘ل
تقو˘لا ي˘ف اد˘كؤو˘م «كو˘م˘ل˘ل» ي˘ضسي˘ئر˘لا
ىلع نيرخآا نيبردم عم هضضوأفت هضسفن
تيا ن˘يد˘لا ز˘عو ة˘ضساو˘م لأ˘م˘ك م˘ه˘ضسأار
ددحي مل نكلو نيرخآا نيبردمو يدوج
ةبيتكلا دوقيضس يذلا ينقتلا مضسا دعب
دبع صسيئرلا نأا ركذي لبقملا مضسوملا
يندبلا رضضحملا عم دقأعت ةغيمد قحلا
. دلأخ نويرق روتكدلا

«مكقيرط يف مهوبيج»

ةرئأ˘ط ة˘م˘ضصأ˘ع˘لا دأ˘ح˘تا يدأ˘ن ر˘ي˘فو˘ت د˘ع˘ب
نم نيبعÓلاو ينفلا زأهجلا لقنل ةضصأخ
ةثÓث نم تلأضصتا ريخألا اذه ىقلت أضسنرف
ىلع ،ةوطخلا نم ةدأفتضسÓل ةيرئازج ةيدنأا

ةيدولوم ،رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘م ل˘ك رار˘غ
مه˘ي˘ب˘عل بل˘ج˘ل دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘ضشو ،نار˘هو
.أضسنرف يف نيدجاوتملا مهيبردمو

دايبملوÓل هلهأات مغر

فرط نم ه˘ضشي˘ع˘ي يذ˘لا صشي˘م˘ه˘ت˘لا بب˘ضسب
تأ˘ن˘يذو˘لو˘ب م˘كÓ˘م˘لا رر˘˘ق ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
،ةمكÓم˘لا ة˘ضسرأ˘م˘م ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا بي˘ع˘ضش
طأضشنلا ةضسرأممل ةدوعلا مدع ىلع دكأاو
فر˘ط ن˘م ةر˘ق˘ح˘ل˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ه˘˘ناو ة˘˘ضصأ˘˘خ
اذ˘ه ة˘م˘كÓ˘م˘لا ة˘يدأ˘ح˘تا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئأ˘˘ق˘˘لا

ه˘ل˘هأأ˘ت ن˘م م˘غر˘لأ˘ب ه˘نا ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘كأا د˘˘قو
رر˘ق ه˘˘نأا لإا1202 ويكوط دأ˘ي˘ب˘م˘لوأا ى˘لإا

ر˘ي˘ضسي ه˘ل˘م˘ع نأا أ˘م˘ب هراو˘ضشم˘ل د˘ح ع˘˘ضضو
مأ˘م˘ت˘هلا ة˘ل˘ق˘ل ار˘ظ˘ن اد˘ج ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ةر˘ي˘تو˘ب
. هبضسح جهنمملا

qarsana@essalamonline.com
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ثدحلا عنشص
ةلوطبلا يف ةدأعلا ريغ ىلع
ةركلا يف ةقبأ˘ضسكو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يبطلا مقأطلا ىرجأا ةيرئازجلا
ينيطنضسقلا يضضأيرلا يدأ˘ن˘ل˘ل
ىلع نيبعÓل ةيبط تأضصوحف
نيعلا اذكو نأنضسألا ىوتضسم
ل˘ي˘ضصأ˘ف˘ت˘˘لا قدأا ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘ل

ةرضشأبم ةقÓع أهل نأاو ةضصأخ
اذه نيبعÓلا تأبأضصإا صضعبب
ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘قأ˘˘˘ط˘˘˘لا بغر˘˘˘يو
ةبيتكلا عضضو يف ةروضضخلل
اورجا ثيح ةديج ةروضص يف
ل˘˘ب˘˘ق صسمأا ىر˘˘خأا تأ˘˘فو˘˘ضشك
ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘ضشلا
. مويلا ةيضشع تاريضضحتلا
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كيلف بشضغ
ةارأبم بعل «أ˘ف˘يو˘ي˘لا» رار˘ق د˘ع˘ب

ي˘˘ف ي˘˘˘بوروألا ر˘˘˘بو˘˘˘ضسلا صسأأ˘˘˘ك
كي˘ل˘ف ز˘نأ˘ه م˘ضضه˘˘ي م˘˘ل ر˘˘ج˘˘م˘˘لا

ءأقل ةمأقإا خينويم نريأب بردم
ينأبضسإلا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ضشإا د˘ضض ه˘ق˘ير˘ف
رطأخم ببضسب لبق˘م˘لا صسي˘م˘خ˘لا
ثيح ،أنوروك صسوريفب ةبأضصإلا

ي˘˘ف ي˘˘نأ˘˘م˘˘لألا برد˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘ع
رجملا رأي˘ت˘خا بق˘ع تأ˘ح˘ير˘ضصت

نيب نم هذه» أًلئأق ةارأبملا ةمأقإل
أهمه˘ف˘ت ن˘كم˘ي ل ي˘ت˘لا ءأ˘ي˘ضشألا
بأ˘ح˘ضصأا أ˘ن˘ضسل أ˘ن˘˘ن˘˘كل ،أ˘˘ًمأ˘˘م˘˘ت
دهضشت نأا رظتنملا نمو ،«رارقلا
يتلاو ريهأمجلا روضضح ةارأبملا
.%03 ةبضسن زوأجتت نل




