
نيماع نيب نجشسلاب ماكحأا
امهتم21 قح يف تاونشس7و

«باهرإا» ةيشضق يف

يدعشس ديعشس ءاعدتشسا
ةيشضق يف قيقحتلل

50صصريهششتو فذق
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قرافلا عنشصيشس ام وه يركشسعلا لمعلا نأا دكأا
ةيلودلا تارارقلاب نزıا فافختشسا لظ ‘

مويلا نوقداشصي ناÈŸلا باون
ديد÷ا ةيلاŸا نوناق ىلع

ةدوع دعب اهيلع بلطلا ةÌكل
يحشصلا رج◊ا صضرف

ةيلمع ميظنتل لخدتلاب بلاطم «دوجلب»
ةيئانثتشس’ا لقنتلا ضصيخارت Ëدقت

30صص

ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورششملا نم4044 زجحةعاشس21ـلا براقي ام تماد ةينوطارام ةمكاحم يف يشضاقلا مامأا لوثملل هنع اشضوع هيماحم لشسرٌي قباشسلا يديشسرأ’ا صسيئر

50صص

يبعششلا صسل˘ج˘م˘لا باو˘ن مو˘ي˘لا قدا˘شصي
ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘ششم ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ن˘ج˘ل ته˘ت˘نا ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،1202 د˘يد˘ج˘لا
ثيح ،هليدعت نم ةينازيملاو ةيلاملا
صضفر وه زيمملاو ،Óيدعت02 تلخدأا
ندعم داريتشساب ةقلعتملاو97 ةداملا
هذه يف ةيل˘م˘ع˘لا نأا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،بهذ˘لا
.ماعلا لاملل رادهإا يه ةلحرملا

رئازجلا يف بناجأ’ا نيرمثتشسملا ةلامتشس’ ةبقترم ةيميظنتو ةينوناق رطأا
40 صص اـــبيرق يـــعاــنشصلا لاجملا يف ةمخشض ةيناطيرب عيراششم

بهذلا داÒتشسا عنم
«اجوشسلا» داÒتشسا فيقشستو

Óبقتشسم رئاز÷ا ‘

يبرغم ؤوطاوت :رمع بلاط
ةيوشست ةلقرعل حوشضفم يشسنرف

ةيوارحشصلا ةيشضقلا

30صص

30 صص

دÓبلا رارقتشسا ةعزعزل ’اومأا تعفد ةثيبخ ةيبنجأا ٍدايأا نع ماثللا طيمي ءاشضقلا

حورجب ضصخشش ةباشصإا
لقنلل ةلفاح قارتحا رثإا

ةياجب يف يرشضحلا

نع فششكت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 رييشستلا ةقيرط دقتنتو تاقورخ

تامدخلا ناجل عشضو
تاعماجلاب ةيعامتج’ا

«رهجملا» تحت
40 صص

50 صص

50صص

رئازجلاب تاباغلا قئارح ءارو جهنمم يمارجإا لمع
نطولا جراخو لخاد ضصاخششأا نم ضضيرحتبو ةمظنم تناك «ةياروق» تاباغ قرح ةيلمع^

ةمهم قئاثو طبشضو ةبعشصلا ةلمعلاب ةهوبششم ليوحت تايلمع نع فششكلا^
نارينلا مارشضإا ةيشضق يف مهطروت يف هبتششم اشصخشش91 فيقوت^
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«ةيلابو ةثر» لاومأا

د˘حا اؤد˘سصق ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت
بح˘سس ل˘جأا ن˘م ة˘ب˘ق˘لا˘ب د˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم
،مهل ةمدقملا لاومأ’ا ةيعون نم ،مهلاومأا

ةثرؤ ةقزمم ةيدقن اقارؤأا تنمسضت ثيح
اذإا ’إا ،اهب لماعتلا نكمي ’ ةجردل ةيلابؤ
ةميقلا بلغا نأا ل˘كسشم˘لاؤ ،ا˘ه˘ع˘ي˘قر˘ت م˘ت
،ل˘كسشلا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع تءا˘˘ج ة˘˘بو˘˘ح˘˘سسم˘˘لا

رمأ’ا نع راسسفتسس’ا ء’ؤوه لؤاح امدنعؤ
’ؤ يدأا» ةرابعب ناوعأ’ا دحا مهيلع در
ة˘لو˘ي˘سسلا˘ف ،ا˘ن˘يد˘ل د˘جو˘ي ا˘م اذ˘ه» «ي˘ل˘˘خ
ءايتسسا راثأا امؤ «ذافنلا كسشؤ ىلع ةيلاملا
مهنيبج قرع نم لاومأ’ا هذه نأا نئابزلا

.تاقدسص درجم تسسيلؤ
ةدعاق راشص ءانثتشسا

مهذيمÓت رج ىلع ةذتاسسأ’ا سضعب لمعي
ة˘ياد˘ب ع˘م ة˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘لا سسؤرد˘˘لا ى˘˘لإا
ءايتسسا راثأا يذلا رمأ’ا ،يسساردلا مسسوملا
ميلعتلا ةلاسسرل فانم رمأ’ا نوك ،ءايلؤأ’ا
اولأاسس ء’ؤوه نأا انملع اذإا ةسصاخ ،ةليبنلا
هذه ةسسرامم يف مهتبغر نع مهذيمÓت
،ةسساردلا قÓطنا مايأا لؤأا يف سسؤردلا

،احسضاؤ ا˘ع˘سشج ءا˘ي˘لؤأ’ا هر˘ب˘ت˘عا ا˘م و˘هؤ
تقؤ يف ،ةراجت ىلإا ةليبنلا ةنهملا لوح
لك قحتسسي ’ يداع رمأ’ا نأا نؤرخآا ىري
ةجاحب اطبترم نوكي دقؤ ،ليوهتلا اذه
نأا امك ،يفاسضإا فؤرسصم ىلإا ةذتاسسأ’ا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا تارد˘ق م˘عد ي˘ف م˘ها˘سسي ر˘مأ’ا
  . فيعسضلاؤ طسسوتملا ىوتسسملا يؤذ

 نظلا ءوشس

ر˘ي˘ه˘سش لا˘م˘عأا ل˘جر ي˘بر˘ق˘م ن˘م دد˘ع را˘˘ثأا
يماع يف رئازجلا ةمسصاعلا يف فؤرعمؤ
ببسس لو˘ح تا˘ع˘ئا˘سشلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ،8102
ل˘كسشبؤ ر˘ه˘سشأا ة˘ل˘ي˘ط ي˘سسنر˘ف ة˘ي˘عر ددر˘ت
ة˘جرد˘ل ،لا˘م˘عأ’ا ل˘جر لز˘ن˘م ى˘ل˘ع ي˘مو˘˘ي
ي˘سسنر˘ف˘لا ى˘ل˘ع سسسسج˘ت˘ل˘ل سضع˘ب˘لا تع˘فد
«ويلك ونؤر» ةرايسس ايموي لقتسسي ناك يذلا

ل˘جر Ó˘ي˘ف ل˘خاد ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘خد˘˘ي ةد˘˘يد˘˘ج
بايغ ءانثأا ،عوبسسأ’ا يف مايأا4 لامعأ’ا
اذه يسسنرفلا نأا نيبت ةدم دعب نكل ،ينعملا
نا˘ك ثيد˘˘ح سصقر برد˘˘م ىو˘˘سس ن˘˘كي م˘˘ل
ىلع طقف سسيل لامعأ’ا لجر ةجؤز بردي
ي˘ف ا˘سصسصح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ل˘˘ب سصقر˘˘لا
.ةيزيلجن’ا ةغللا يفؤ تافيرسشتلا تيكيتإا

..مÓكلا ىهتنا

ل˘ح˘م تح˘سضأا ،ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘˘قاو˘˘م
داؤر لؤادت ثيح ،قيدسصلا لبق ؤدعلا باجعإا
يسسايسسل ويديف عطقم ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا

تاونقلا دحأا ىلع رئازجلا دجمي ريبك يرسصم
ثيح ،«هدراهنلا رسصم» جمانرب يف ةيرسصملا
نو˘ي˘ل˘م˘لا ف˘سصنؤ نو˘ي˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘لؤد ن˘˘ع لا˘˘ق
ى˘ه˘ت˘ناؤ ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا د˘˘سسأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا«،د˘˘ي˘˘ه˘˘سش
زجنأا يذلا نيهاسش فسسوي فارتعاب...مÓكلا
 .«دريحوب ةليمج مليف

qarsana@essalamonline.com
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ليدانملا تاعئاب
ن˘˘م ن˘˘سسئ˘˘ي نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
لاومأا ىلع لوسصحلا
ي˘ف لو˘˘سست˘˘لا قر˘˘ط˘˘ب
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’اؤ عراو˘˘˘سشلا
ى˘˘ت˘˘حؤ ،ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
د˘˘ج˘˘ت م˘˘ل ،تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
نهؤ تا˘ي˘ت˘ف˘لا سضع˘ب
هذه ،روهزلا رمع يف
Ó˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس ةر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ءوجللا ’إا قازرتسسÓل
،ىر˘˘˘˘خأا قر˘˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘˘لإا

ع˘ي˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذؤ
،ة˘ي˘قرو˘لا ل˘يدا˘˘ن˘˘م˘˘لا

كلذ نا˘˘ك و˘˘لؤ ى˘˘ت˘˘ح
ةايحؤ نهتايح سضرعي
ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘˘سسلا
.توملا

عورششملا ريغ بشسكلا
ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘كر˘سش ع˘يرا˘سشم تلو˘ح
لبق راردأا ةي’وب اهلامعأا ترسشاب
درجم نم لامعأا لجر ،تاونسس9
،ءاين˘غأ’ا ى˘ن˘غأا د˘حأا ى˘لإا لؤا˘ق˘م
ا˘مد˘ن˘ع تأاد˘ب ة˘سصق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت

لؤاق˘م˘لاؤ لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ل˘سصح
ىلع ةمه˘م ة˘ي˘سصخ˘سش ة˘طا˘سسو˘ب

ةيبنجأ’ا ةكرسشلل ديروت تاقفسص
،تاقؤرحملا لاج˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا
د˘ق˘ف ا˘ن˘ه ه˘ت˘ن˘ت م˘ل ة˘سصق˘لا ن˘˘كل
متؤ ،عؤرسشملا ةياهن دعب ،اهتادعم بلغأا نع لزاننتلا عؤرسشملا ةياهن دعب ةكرسشلا تررق
.ةينوناق ريغ ةقيرطب تمت ةيلمع يف لامعأ’ا لجر حلاسصل داتعلا نع لزانتلا

ديدهتلا تحت
،ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’ؤ ن˘˘م لؤا˘˘ق˘˘م دد˘˘ه
ي˘˘ئ’ؤ يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘م ح˘˘سضف˘˘ب
هنأا ببسسب ،ةي’ولاب ةيدلب سسيئرؤ
تافلم لوح ادج ةيوق لئ’د كلمي
نأ’ ه˘ب˘سسح كلذؤ ،ا˘م˘هد˘سض دا˘˘سسف
ريغ تاقفسص3 يف طروت «ريملا»
ةقفسص اهنم ،ةيد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق
،ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرا˘نإا عؤر˘سشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ة˘ي’ؤ ن˘م ير˘سس رد˘˘سصم ف˘˘سشكؤ
تقؤ يف مدقيسس لؤاقملا نأا لجيج
ر˘ي˘م˘˘لاؤ ر˘˘يد˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م بير˘˘ق
.قيقحتلل ةسصتخملا تاهجلل

«لÓحلا د’وأا»
ءاسسؤؤر ن˘م3 لمح˘ي
بتا˘كم˘لا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
ةيذيفنت تايريدم يف
بق˘ل ،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ب
ى˘ت˘ح «لÓ˘ح˘لا د’ؤأا»
لسسلسسم ريوسصت لبق
،ريهسشلا لÓحلا د’ؤأا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سست˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سس
نيلؤؤوسسملل ةب˘سسن˘لا˘ب
’ مهنأا وه نييلحملا
ىلع «مارحلا» نولبقي
نؤذخأا˘ي ’ؤ ،م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
اوناك مهنكل ،ةوسشرلا
ةحوبحبلا تاونسس يف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘سضر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي
اكيرسش فظوملا نوكي نأا يأا ،تايريدملا اهحرطت يتلا عيراسشملا يف ةكارسشلا نيلؤاقملا
.«ةيادرغ يف لÓحلا د’ؤأا» ىوتف يف ’Óح لوخدملا نوكي اذهبؤ ،عؤرسشملا يف لؤاقملل
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ةيروه˘م˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘سس را˘سشأا
رئازجلاب ةيؤارحسصلا ةيبرعلا
،سسمأا يفح˘سص ح˘ير˘سصت ي˘ف
ف˘˘˘سصق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يؤار˘˘ح˘˘سصلا

كا˘ن˘ه نأا فا˘سضأاؤ ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘م
˘˘مد˘˘عؤ ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارا˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سسا
،بر˘غ˘م˘˘لا ل˘˘خاد رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

ح˘ت˘ف ن˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م
يؤارحسصلا تاركركلا ةرغث
وه ،يبرغملا ماظنلا لبق نم
يف ةيداسصتقا تاقفسص دقع
ةطخلا غارف’ ه˘ن˘م ة˘لؤا˘ح˘م
لظ يف اميسس ،اهاوتحم نم
م˘˘˘˘مأ’ا سسعا˘˘˘˘ق˘˘˘˘تؤ تم˘˘˘˘سص
 .ةدحتملا

بلا˘ط ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع دا˘˘فأاؤ
كه˘˘ت˘˘نا نز˘˘خ˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘م˘˘˘ع
ةر˘غ˘ث ه˘ح˘ت˘ف˘ب تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا

هذ˘ه نأا ا˘ح˘سضو˘م ،تار˘كر˘˘ك
ار˘˘م˘˘م تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ماظ˘ن˘لا ه˘ي˘ف˘خ˘ي ا˘مؤ به˘ن˘ل˘ل
بير˘˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘م ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
 .تاردخملل

،يؤارحسصلا ريفسسلا مهتاؤ
يع˘سسلا˘ب ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فا لؤد ر˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل
ح˘ت˘˘ف ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نو˘˘فو˘˘كنؤر˘˘ف
.ةلتحملا نويعلاب اهتايلسصنق
طعي مل نزخملا نأا فاسضأاؤ
،ةيلؤدلا ةيعرسشلل رابتعا يأا

درب تقولا سسفن يف افختسسم
يؤار˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا بع˘˘˘˘˘˘˘سشلا

 .يلؤدلا عمتجملاؤ
نأا ،ر˘م˘˘ع بلا˘˘ط ح˘˘سضؤأاؤ

د˘ه˘سشت ،تار˘كر˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
لك يف رانلا قÓطإا  ايلاح
ىلإا اريسشم ،يعافدلا مازحلا
يؤارحسصلا فسصقلا لسصاوت

فاسضأاؤ ،ةيبرغم عقاوم ىلع
ار˘ي˘ب˘ك ارا˘ف˘ن˘˘ت˘˘سسا كا˘˘ن˘˘ه نأا

ل˘˘˘˘خاد رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا مد˘˘˘˘عؤ
 .برغملا

با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا در ن˘˘˘˘˘˘˘˘عؤ
ثدحي ام ىلع يؤارحسصلا
ر˘ي˘ف˘سسلا د˘كأا ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةب˘ه تنا˘ك ه˘نأا ،يؤار˘ح˘سصلا

بÓ˘ط ن˘م ة˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
حافكلل ادادع˘ت˘سساؤ با˘ب˘سشؤ
.ليوط دو˘م˘ج د˘ع˘ب ح˘ل˘سسم˘لا

ة˘سضا˘ف˘ت˘نا كا˘ن˘ه نأا فا˘سضأاؤ
قطان˘م˘لا ة˘فا˘ك ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘سش
برغملا ابلاطم ،ةيؤارحسصلا
باوسصلا ةدا˘ج ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب
 .1991 تايقافتا مارتحاؤ

ةيبرع˘لا ف˘قاو˘م˘لا نأا˘سشبؤ
ةر˘غ˘ث ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘˘م لا˘˘ي˘˘ح
ري˘ف˘سسلا ح˘سضؤأا ،تار˘كر˘كلا
،تارا˘˘مإ’ا نأا ،يؤار˘˘ح˘˘سصلا
نايكلا عم عيبطتلا تمعزت
نآ’ا ي˘˘˘هؤ ،ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلا
ةر˘˘˘ئاد ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘˘ت لؤا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ر˘ج لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا
اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل طا˘˘بر˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سص تاد˘˘˘ن˘˘˘جأ’
يف نآ’ا برغملا نأا احسضوم
سضفر˘ي ه˘ب˘ع˘سش نو˘ك ،ة˘طرؤ
لا˘˘˘˘˘˘كسشأا ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘كسش يأا

نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
 .ينويهسصلا

ينطولا دهعملا ريدم
ةيجيتارتشسإ’ا تاشساردلل

جورخ مدعل فشسأاتن :ةلماششلا
ديدنتب يلودلا نمأ’ا صسلجم

 ناودعلا دشض
زيزعلا دبع دكأا ،هتهج نم

ينطولا دهعملا ريدم دهاجم
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا تا˘سسارد˘ل˘ل
ناؤد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘سشلا
ى˘ل˘ع ي˘بر˘غ˘م˘لا ير˘كسسع˘˘لا

بو˘ن˘ج تار˘كر˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا بر˘˘غ
كيرسشلا وه نم نلعلل فسشك
 .ؤدعلاؤ فيلحلاؤ

خيرات نأا ،دهاجم فسشكؤ
ا˘ه˘ف˘قاو˘م˘ب ل˘فا˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيملاعلا اياسضقل˘ل ةد˘نا˘سسم˘لا
كلذ ي˘ف ’د˘˘ت˘˘سسم ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا
.ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا˘˘ب
سسل˘ج˘م ف˘˘قو˘˘م˘˘ل ف˘˘سسأا˘˘تؤ
هجؤرخ مدعؤ يلؤدلا نمأ’ا
ناؤد˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘سض د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
سسلجم نأا ادكؤوم ،تاركركلا
ىوقلا هي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سست ن˘مأ’ا
ة˘˘˘مد˘˘˘خ ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
 .اهحلاسصمل

ده˘ع˘م˘لا ر˘يد˘م ح˘سضؤأاؤ
تا˘˘˘سسارد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نأا ةل˘ما˘سشلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا
ةيرامعتسس’ا اسسنرف ةسسايسس

ىلع اهلÓظب يقلت لازت ’
ميتعتلا ليلدب ةقطنملا هذه
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘عؤ ة˘˘˘ياؤر˘˘˘ح˘˘˘سصلا
 .ديدحتلاب ناؤدعلا

Óي˘ل˘ق ادد˘ع نأا ى˘لإا ح˘م˘لؤ
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب تدد˘˘˘˘ن لؤد˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
Ó˘ئا˘˘ق ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ناؤد˘˘ع˘˘لا
ة˘˘عا˘˘ج˘˘سشلا م˘˘ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘˘ل»
يف ثدحي ام ةنادإ’ ةيفاكلا

ى˘ل˘ع ،تار˘كر˘كلا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
تمز˘ت˘لا ي˘ت˘لا ا˘سسنر˘˘ف رار˘˘غ
نأا د˘˘ير˘˘ت ’ ا˘˘ه˘˘نأ’ تم˘˘سصلا
 .«فسشكنت

يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا
نم انط06 ملشسي

ةيناشسنإ’ا تادعاشسملا
يوارحشصلا هريظنل
رمحأ’ا لÓهلا سسمأا ملسس

تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘ي˘يؤار˘˘ح˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا
06 ةلومح ظفاحلا ديهسشلا

تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ط
ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
راطإا يف كلذؤ ،يؤارحسصلا
تبا˘ث˘لاؤ م˘ئاد˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ع˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشل˘˘˘ل
.يؤارحسصلا بعسشلا

هذه مي˘ل˘سست ى˘ل˘ع فر˘سشأاؤ
تل˘سصؤ ي˘ت˘لا تاد˘عا˘˘سسم˘˘لا
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ق˘با˘˘سس تقؤ ي˘˘ف

نيتعبات نيتركسسع نيترئاط
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
جار˘˘ف د˘˘˘ئار˘˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘م ى˘˘˘لإا
لÓهلا سسيئر بئان ،فؤدنتب
ةدوع ن˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حأ’ا
بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘عؤ بي˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
لÓ˘ه˘لا سسي˘ئر يؤار˘ح˘˘سصلا
.ينيبحوب يحي يؤارحسصلا

دد˘ج ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بؤ
بع˘˘سشلا ر˘˘كسش ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘حو˘˘ب
رئازجلا فوقول يؤارحسصلا
ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كحؤ ا˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ةسصاخ ،اهب رم يتلا نحملا
ةيئانثتسس’ا فؤرظلا لظ يف
رؤدلاب اديسشم ،اهسشيعي يتلا
هيدؤوي يذلا ريبكلا يناسسنإ’ا
.يبعسشلا ينطولا سشيجلا

هو˘˘˘ن را˘˘˘طإ’ا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فؤ
رئازجلا نماسضت˘ب ي˘ن˘ي˘ب˘حو˘ب
يؤار˘˘˘ح˘˘˘سصلا بع˘˘˘سشلا ع˘˘˘م
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ءا˘˘بؤ ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل

.ملاعلا برسضت يتلا انؤروك
تادعاسسملا هذه نأا ركذي

ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
مي˘ق˘ع˘ت داو˘م اذ˘كؤ ة˘ي˘سسا˘سسأا

ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘هؤ ،ر˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘تؤ
را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإا
ن˘م تبا˘ث˘لاؤ م˘ئاد˘˘لا م˘˘عد˘˘لا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘˘سشلا فر˘˘˘ط
قيقسشلا يؤارحسصلا بعسشلل
ةيناسسنإا افؤرظ يناعي يذلا

هنع تفسشك امبسسح ،ةبعسص
لÓ˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘سسي˘˘˘ئر سسمأا لؤأا
لÓ˘˘خ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘حأ’ا
تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فار˘˘سشإا
ة˘يو˘ج˘لا ةد˘عا˘ق˘لا˘ب ن˘˘ح˘˘سشلا
.كيرافوبل

رؤدب ةبسسانم˘لا˘ب تدا˘سشأاؤ
يف يبعسشلا ينطولا سشيجلا
ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘˘عد
يتلا تايلمعلاؤ ةماع ةفسصب
ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘لا ا˘˘ه˘˘ب ردا˘˘ب˘˘ي

عارذلا هرابت˘عا˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسنإ’ا
.ةيمومعلا

ةيلودلا تارارقلاب نزıا فافختشسا لظ ‘ قرافلا عنشصيشس ام وه يركشسعلا لمعلا نأا دكأا

ةيوارحشصلا ةيشضقلا ةيوشست ةلقرعل حوشضفم يشسنرف يبرغم ؤوطاوت :رمع بلاط

يمولد ميرم

فلاحتلاب يوقتشسي يبرغملا ماظنلا نإا ،رئازجلاب ةيوارحشصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ريفشس رمع بلاط رداقلا دبع لاق
عنشصيشس ام وه يركشسعلا لمعلا نأا ادكؤوم ،ةيوارحشصلا ةيشضقلا لح ةلقرعب اهايإا امهتم ،اشسنرف هتمدقم يف ،يبرغلا

.1991 ذنم هب لومعملا رانلا قÓطإا فقو قرخ ىلع همادقإا دعب يبرغملا لتحملا عم هعارشص يف قرافلا

يبرعلا برغملا ناكشس نإا تلاق
دحاو بعششو ءاقششأا

لح :دكؤوت «ضسمح»
ءارحشصلا ةيشضق
نوهرم ةيبرغلا
ريشصملا ريرقتب
،ملشسلا عمتجم ةكرح تدكأا
ةيشضقلا لح أادبمب اهمازتلا
ءاتفتشسا لÓخ نم ةيوارحشصلا

تاررقملا قفو ريشصملا ريرقت
نأا ةربتعم ،ةرداشصلا ةيممأ’ا
عقاولا رمأ’ا صضرف ةشسايشس
عازنلا ىلإا امود يدؤوت
.بارتح’او
اهل نايب يف صسمح تراششأاو
ينطولا اهبتكم عامتجا جوُت
تارربم تناك امهم هنأا ،صسمأا
ةيشضقلا تايفلخو فارطأ’ا

رحلا رايتخ’ا نإاف اهتمرب
وه هريشصمل يوارحشصلا بعششلل
رارقتشسا نامشض ىلع دعاشسُي ام
مئاد لكششب اهلك ةقطنملا

.يئاهنو
ىلإا «صسمح» ةكرح تعد امك
راطإا يف فارطأ’ا عيمج نواعت
صضرغب يلودلا نوناقلا
تاركركلا ةقطنم يف ةئدهتلا

ىلع صصرحلاو ةمكحلا بيلغتو
نيب ءامدلا ةمرح نيشصحت
نم ةقطنملا ظفحو نيملشسملا
’ يتلا ةينمأ’ا تاق’زن’ا

ةيرامعتشس’ا ىوقلا ’إا مدخت
ةقطنملاب ةشصبرتملا اهلايذأاو
.اهلمكأاب
عورششم ةكرحلا نايب ربتعاو
راطإ’ا يبرعلا برغملا ةدحو
نادلبلا حلاشصمل عماجلا
ىلع اعيمج اهبعششو ةيبراغملا

تايوتشسملا فلتخم
،ةيعامتج’ا ،ةيداشصتق’ا
حتفو ةيشسايشسلا ،ةيفاقثلا
عئاشضبلا لقنت ةيرحو دودحلا

دعاشسي ءاشضف وهو ،دارفأ’او
ةيوارحشصلا ةيشضقلا لح ىلع
.اهتاذ
،ةيشسايشسلا ةليكششتلا تددششو

يبرعلا برغملا ناكشس نأا ىلع
نكمي ’و دحاو بعششو ءاقششأا

يدؤوت نأا لاوحأ’ا نم لاح يأاب
جئاششولا ةعزعز ىلإا ةيشضق يأا
ةغلو نيد نم مهنيب ةعماجلا

راوجو ديلاقتو خيراتو
.حلاشصمو

خ.ةميشسن

يحشصلا رج◊ا صضرف ةدوع دعب اهيلع بلطلا ةÌكل

ةيلمع ميظنتل لخدتلاب بلاطم «دوجلب»
ةيئانثتشس’ا لقنتلا ضصيخارت Ëدقت

بئا˘˘˘ن˘˘˘لا دؤادو˘˘˘ب ةرو˘˘˘ن تعد
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘˘ب

،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزؤ دو˘ج˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ك
ةي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت د˘سصق ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا سصي˘˘˘خار˘˘˘ت م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
اهيلع بلطلا ةرثكل ةيئانثتسس’ا
،يحسصلا رجحلا سضرف ةدوع دعب

تاي’ولا نم ريثكلا دهسشت ثيح
‐  اهميدقت ةقيرط يف ىسضوف
ريباو˘ط˘لا ا˘هزر˘بأا‐ بئا˘ن˘لا لو˘ق˘ت
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا د˘˘ن˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ى˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لاؤ ،ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

د˘ي˘سشر˘تؤ ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاؤ

تقولاؤ قرولل ةبسسنلاب تاقفنلا
.ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضمإÓ˘ل سصسصخ˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘˘ئا˘˘ق دؤادو˘˘ب ةرو˘˘ن تلءا˘˘سستؤ
سصا˘˘˘خ ف˘˘˘ل˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه مادا˘˘˘˘م»
ةمئاقلاؤ نيينع˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا˘ب
كانه نوكي ’ اذامل ،ةتباث امئاد
ىتح ةملك ةفاسضإاب تباث سصيخرت
بئانلا تفسشكؤ ،«؟رجحلا ةياهن
سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘˘ه نأا دؤادو˘˘˘ب ةرو˘˘˘ن
تافلاخم اوعفد نمم سصاخسشأ’ا
˘مد˘ع˘ل را˘ن˘يد ف˘لأا001 ل˘˘˘سصت
.لقنتلا سصيخرت ىلع مهرفوت

ز.صسواط

ديد÷ا ةيلاŸا نوناق ىلع مويلا نوقداشصي ناÈŸلا باون

داÒتشسا فيقشستو بهذلا داÒتشسا عنم
Óبقتشسم رئاز÷ا ‘ «اجوشسلا»

سسلجملا باون مويلا قداسصي
عؤرسشم ىلع ينطولا يبعسشلا
،1202 ديدج˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ته˘ت˘نا ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ثيح ،هل˘يد˘ع˘ت ن˘م ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاؤ
وه زيمملاؤ ،Óيدعت02 تلخدأا

ةقلعتملاؤ97 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا سضفر
ةربتعم ،بهذلا ندعم داريتسساب
يه ةلحرملا هذه يف ةيلمعلا نأا
.ماعلا لاملل رادهإا

ةيلاملا ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع ف˘سصؤ
يراو˘ه بئا˘ن˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لاؤ
نم97 ةدا˘م˘˘لا ،ي˘˘سسر˘˘غ˘˘ي˘˘ت
ديدجلا ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق عؤر˘سشم
’ دÓبلا نأا ادكؤوم ،» ةريطخلا»ـب
ند˘ع˘م دار˘ي˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
تقو˘لا ي˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ بهذ˘˘لا
دا˘˘سصت˘˘ق’ا ر˘˘م˘˘ي ن˘˘يأا ،ن˘˘هار˘˘لا
اميسس ةجر˘ح فؤر˘ظ˘ب ي˘ن˘طو˘لا
نإا لاقؤ ،انؤروك ةحئاج لظ يف
هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
لاملل رادهإا يه تاذلاب ةلحرملا
يف اهسضفر مت يلاتلابؤ ،ماعلا

رخآا Óيدعت02 لوبق مت تقؤ
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا سضع˘ب بنا˘ج ى˘˘لإا
ثيح ،اهلوح قافت’ا متي يتلا
لبق ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ل˘سصف˘ل˘ل تكر˘ت
تا˘سسل˘ج˘لا ة˘عا˘ق ي˘˘ف باو˘˘ن˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ن˘˘يأا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘˘لا
عؤر˘˘سشم ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لا
 .نوناقلا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تنا˘˘˘كؤ
بسسح‐ تلجسس دق ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاؤ
لوح اري˘ب˘ك ا˘فÓ˘خ‐ ي˘سسر˘غ˘ي˘ت
نيتقلعتملا48ؤ38 نيتطقنلا
ريد˘سصتؤ «ا˘جو˘سسلا» دار˘ي˘ت˘سسا˘ب
ةرؤرسض ىلع اددسشم ،تويزلا
ةدا˘م˘لا هذ˘ه دار˘ي˘ت˘سسا ف˘ي˘˘ق˘˘سست
،ما˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا راد˘˘هإا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ةلم˘ع˘لا بير˘ه˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا لاو˘˘مأ’اؤ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا

اذهب ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘سسلا قار˘غإاؤ
،ةمداقلا لحارملا ي˘ف جو˘ت˘ن˘م˘لا
48 ةدا˘˘م˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘مأا
راسشأا ،تويزلا ريدسصتب ةقلعتملا
سضوخلا مدع ردجأ’ا نم هنأا ىلإا
كلمن ’ ان˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف
سسا˘سسأ’ا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ ا˘˘جا˘˘ت˘˘نإا
نع ةبير˘سضلا طا˘ق˘سسإا سشقا˘ن˘ن˘ل
داسصتق’ا نأا اربتعم ،نيردسصملا
نم ديزملا ىلإا ةجاح يف هجوملا
.هطبسضت يتلا نيناوقلا

يناملربلا يسسرغيت  فسشكؤ
ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح ن˘˘ع

يف عناسصم دوجؤ نع ينطولا
قوسسلا ةيطغتب ةليفك رئازجلا
تم˘ت اذإا Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
عر˘سشي نأا بج˘ي ن˘م نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا

ةيمسس’ا ةمئاقلا ىلع قداسصيؤ
’ ةدرو˘ت˘سسم˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
‐ ،قايسسلا سسفن يفؤ.ةموكحلا
ءا˘سضعأا نأا ‐ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘كذ
ةداملا لوح اسضيأا اوفلتخا ةنجللا
ي˘فا˘سضإ’ا م˘سسر˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
’ ،تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع تقؤو˘م˘˘لا
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب ل˘˘سصت˘˘ي ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
سضعب ناكؤ ،ةينطولا تاجتنملا
نأا اؤد˘كأا د˘ق دا˘سصت˘ق’ا ةذ˘تا˘سسأا
رئازجلا يف يبير˘سضلا ج˘ه˘ن˘م˘لا

بجؤ ثي˘˘ح ن˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ر˘˘ي˘˘غ
ةميق سضيفخت لÓخ نم هليدعت
.ةئملاب05 ة˘ب˘سسن˘ب ة˘ب˘ير˘سضلا

ةينازيملاؤ ةيلاملا ةنجل تناكؤ
دق ،ينطولا يبعسشلا سسلجملل

ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،سسمأا لؤأا تد˘˘ق˘˘˘ع
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ة˘سسارد˘˘ل سصسصخ
ةينوناقلا طؤرسشلل ةيفو˘ت˘سسم˘لا
عؤر˘سشم ى˘ل˘ع تحر˘ت˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا
نم كلذؤ1202 ةيلاملا نوناق
ي˘بؤد˘ن˘˘م ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد ل˘˘جأا
عامتج’ا اذه ىرجؤ .اهباحسصأا
سسي˘ئر ،راد˘غز د˘م˘حا ة˘سسا˘˘ئر˘˘ب
ريزؤ نم لك روسضحب ةنجللا
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘م˘يأا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ناملربلا عم تاقÓعلا ةريزؤؤ
.راؤزع ةمسسب

سسل˘ج˘م˘˘لا بت˘˘كم نأا ر˘˘كذ˘˘ي
لاحأا دق ناك ينطولا يبعسشلا

هعامتجا يف ،ةيلاملا ةنجل ىلع
،طرافلا سسيمخلا موي دقعنملا

Óيدعت22 لسصأا نم Óيدعت71
عؤر˘سشم سصن ى˘ل˘ع ا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
عؤرسشم سصخي اميفؤ.نوناقلا
فاطتخا مئارج نم ةياقولا نوناق
يذلا ،اهت˘ح˘فا˘كمؤ سصا˘خ˘سشأ’ا
سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا ه˘ت˘سشقا˘ن˘م م˘˘ت
اهسسأارت ةينلع ةسسلج يف طرافلا
،سسلجملا سسيئر نينسش ناميلسس
ماكحأاب بعسشلا باون هون دقف
قيبطتب نيبلاطم ،عؤرسشملا اذه
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘سصقأا
اياسضق يف ةانجلا ىلع مادعإ’ا
ةميرجلا هذه ح˘ب˘كل فا˘ط˘ت˘خ’ا
ةر˘ي˘ط˘خ˘لا» ـب ا˘هو˘ف˘سصؤ ي˘˘ت˘˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع «ة˘˘ل˘˘ي˘˘خد˘˘لاؤ
.يرئازجلا

ز.صسواط



يلع تيآا تاحرف ريزولا هون
ريفسسل هلابق˘ت˘سسا لÓ˘خ ،م˘هار˘ب
رئاز˘ج˘لا˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا
˘ما˘ه˘م˘لا˘ب ن˘يو˘ل تر˘بؤر يرا˘ب
ةينطولا ةلاكولل تدنسسأا يتلا
نم يتلا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
قوسسلا لعجب حمسست نأا اهنأاسش
«ة˘ي˘بذا˘˘ج ر˘˘ث˘˘كأا» ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.بناجأ’ا نيرمثتسسملل

،ةرازو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحؤ
سسمأا ،ةعانسصلا ريزؤ لبقتسسا
ة˘كل˘م˘م˘لا ر˘ي˘˘ف˘˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يرا˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ه˘ل ىدأا يذ˘˘لا ،ن˘˘يو˘˘ل تر˘˘بؤر
هماهم ءاهتنا بقع عادؤ ةرايز
تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اهلÓخ قرطت ةسصرف ةبسسانملا
قا˘˘فآاؤ ع˘˘قاؤ ى˘˘˘لإا نا˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا
لاج˘م˘لا ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نؤا˘ع˘ت˘لا
،ءاقللا اذ˘ه لÓ˘خؤ .ي˘عا˘ن˘سصلا

م˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘ل˘ع نا˘فر˘ط˘لا سصر˘ح
قافآاؤ ةيئانث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘قاؤ
عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ نؤا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يلع تيآا زربأا ثيح ،ةعانسصلا

يناطيربلا يسسامولبد˘ل˘ل م˘هار˘ب
د˘يد˘ج˘لا يدا˘سصت˘ق’ا ه˘جو˘˘ت˘˘لا
ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي نأا فد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا
لÓخ نم ايعانسص ادلب رئازجلا

ةثدحتسسم ة˘ي˘عا˘ن˘سص ع˘يرا˘سشم
تاذ فيسضي ،ةفاسضملا ةميقلل
.ردسصملا

حر˘˘˘سص ،را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فؤ
ءاه˘ت˘ن’ا دد˘سصب ن˘ح˘ن» ر˘يزو˘لا

يميظنتلاؤ ينوناقلا راطإ’ا نم

فد˘ه˘ب «را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل ر˘ي˘سسم˘لا
را˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا خا˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت

تارامثتسسÓل ةبسسنلاب اميسس’
يتلا ماهملاب هون امك ،ةيبنجأ’ا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘ل˘˘ل تد˘˘ن˘˘سسأا
نم يتلا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
قوسسلا لعجب حمسست نأا اهنأاسش
«ة˘ي˘بذا˘˘ج ر˘˘ث˘˘كأا» ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.بناجأ’ا نيرمثتسسملل

ر˘ي˘ف˘سسلا ر˘ب˘ت˘عا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م

ةديدجلا ةبراقملا نأا يناطيربلا
ةيرئازجلا ةموكحلا اهتنبت يتلا
ن˘˘ع ا˘˘بر˘˘ع˘˘˘م «ةد˘˘˘عاؤ» د˘˘˘ع˘˘˘ت
اهتربخ ةكراسشم هدÓب دادعتسسا

.لاجملا اذه يف رئازجلا عم
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خ.ةميشسن

ادلب رئازجلا نم لعجي نأا فدهي يذلا ديدجلا يداشصتق’ا هجوتلا ،ةعانشصلا ريزو مهارب يلع تيآا تاحرف زربأا
راطإ’ا نم ءاهتن’ا ددشصب نحن» Óئاق ،ةفاشضملا ةميقلل  ةثدحتشسم ةيعانشص عيراششم لÓخ نم ،ايعانشص

.ةيبنجأ’ا تارامثتشسÓل ةبشسنلاب اميشس’ رامثتشس’ا خانم نيشسحت فدهب رامثتشسÓل ريشسملا يميظنتلاو ينوناقلا

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب «انوروك «صسوريف يششفت نم دحلل

درط فلأا04 عيزوتل ةينطو ةلمح
ذيمÓتلا ىلع يئاقو

«رظحي» وأا «عونمم» ةملك لامعتشسا نع دعبلا لك داعتب’ا ىلع تددشش

لامعتشسا ىلع اهتائيه «ربجٌت» لمعلا ةرازو
 ةيبرعلا ةغللا

Òشصقلا ىدŸا ىلع اهروطت قافآاو ةيŸاعلا طفنلا قوشس عاشضوأا ثحبل

ةبقارŸا ةن÷ عامتجا ‘ كراششي راطع
«+كبوأا»و «كبوأا» ةكÎششŸا ةيرازولا

ةيديÈلا بتاكŸا ىوتشسم ىلع ظاظتك’ا يدافتل

مهتاششاعم ّبشصل ةدّدÙا مايأ’ا ماÎح’ نيدعاقتŸاو ÚنشسŸا وعدت ديÈلا ةرازو

ديربلا ةرازول ينورتكل’ا عقوملا ربع نوكي هليمحت

تنرتن’ا رطاخم نم لافطأ’ا ةيامحل «ضصاخ ليلد»

يؤازمح نمحرلا دبع نلعأا
ة˘˘فا˘˘˘سشكل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
سسمأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا ن˘ع ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
فلأا04 وحن عيزو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘سسم يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي در˘˘ط
91‐ديفوك سسؤريف نم ةياقولا

سسراد˘˘م˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيئادتب’ا

ي˘˘˘˘ف يؤاز˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ح˘˘˘˘سضؤأاؤ
سشماه ىلع ةفاحسصلل حيرسصت
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
ةسسردم نم ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ةنيدم طسسؤ ةعقاولا داسشرإ’ا
ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلا نأا ،ةديلبلا
را˘طإا ي˘ف» تردا˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم دحلل ةلؤدلا دوهجل اهمعد
قÓطإاب انؤروك سسؤريف يسشفت

04 وحن عيزوتل ةينطؤ ةلمح
تامزل˘ت˘سسم يو˘ح˘ي در˘ط ف˘لأا
91‐ديفوك سسؤريف نم ةياقولا

سسراد˘˘م˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.«ةيئادتب’ا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه سسم˘˘˘ت˘˘˘سسؤ
ةسسارد ةئيب ريفوت ىلإا ةيمارلا
لا˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘مآا

ةلحرم˘ك ة˘ي’ؤ02 ،يؤاز˘م˘ح
لجسست يتلا كلت ةسصاخ ىلؤأا
رارغ ىلع ةيلاع تاباسصإا ةبسسن
اذكؤ ةمسصاعلا رئازجلاؤ ةديلبلا

م˘عد ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت
هذ˘ه ر˘ي˘فو˘ت˘ل يدا˘مؤ يو˘ن˘ع˘˘م
يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا

ةيقاؤ تامامكؤ ةمقعم ليدانم
سضي˘˘ب˘˘لاؤ يداو˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘˘ك
تن˘سشو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘عؤ ناز˘ي˘˘ل˘˘غؤ
.ةلسشنخؤ

دئاقلا دسشان نأاسشلا اذه يفؤ
ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘فا˘˘سشكل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
معد ىلع ةرداقلا تاسسسسؤوملا

يف ةدعاسسملا ىلإا ،ةردابملا هذه
نم ةي˘فا˘كلا تا˘ي˘م˘كلا ر˘ي˘فو˘ت
فد˘ه˘ب ة˘يا˘قو˘لا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
تاي’ؤ ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ىوتسسم ىلع ةسصاخؤ نطولا

.لظلا قطانم
ةيبرتلا ةريد˘م تن˘ثأا ا˘هرؤد˘ب

،ميهاربا تيآا ةم˘ي˘ن˘غ ،ة˘ي’و˘لا˘ب
لمحت يتلا ةردابملا هذه ىلع
يف ةسصا˘خ ا˘ي˘سسي˘سسح˘ت ا˘ع˘با˘ط
تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع د˘عا˘سصت ل˘˘ظ
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ سسؤر˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب
ةدا˘ف˘ت˘سسا ى˘لإا ةر˘ي˘سشم ةر˘ي˘خأ’ا
متيسس درط0002 نم ةي’ولا
رئاؤدلا ىوتسسم ىلع اهعيزوت
قطانم يسصحت يتلا تايدلبلاؤ
ليلخ نب تايدلبك ةسصاخ لظلا

حاتف˘م ة˘يازو˘مؤ نا˘ب˘ع˘سش ن˘بؤ
.نؤرفعلاؤ

ر.نوراه

نيمأ’ا طؤانرغ قازرم اعد
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

نا˘˘˘م˘˘˘سضلاؤ ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاؤ
نيريدملا ،ةباينلاب يعامتج’ا
تح˘ت تا˘ئ˘ي˘ه˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةغللا لامعتسسا ىلإا ةياسصولا
،ةلؤدلل ةيم˘سسر˘لاؤ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تانÓعإ’اؤ تاروسشنملا يف
ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘˘لا تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘لاؤ
.نطاوملا

طؤا˘˘نر˘˘غ قازر˘˘˘م دد˘˘˘سشؤ
ةقابللا تاملك لامعتسسا ىلع
تا˘ت˘فÓ˘لاؤ تارا˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ف
ىلع نطاوملا ىلإا ةهجوملا

«وجرأا» ؤأا «افطل» ةملك رارغ

ن˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’اؤ
ؤأا «عونمم» ةملك لامعتسسا
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غ ؤأا «ر˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ي»
.ةلثامملا تاملكلا

ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ترا˘˘سشأاؤ
يو˘ف˘سشلا در˘لا ن˘ع عا˘ن˘ت˘م’ا
سضئار˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘م ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ىؤا˘˘كسشلاؤ
درلاب مازتل’اؤ نطاوملا فرط
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب بو˘ت˘كم˘لا

ركذ عم ،ة˘لؤد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لاؤ
ةينوناقلا عجارملاؤ تارربملا
.رارقلا اذه ينب اهبجومب يتلا

ح.نيدلا رمق

راطع ديجملا دبع كراسشي
ي˘˘ف ،مو˘˘ي˘˘لا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزؤ
ع˘˘بار˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا لا˘˘˘م˘˘˘عأا

ةبقارم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ن˘ير˘سشع˘لاؤ
كبؤأا ة˘كر˘ت˘سشم˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا

.«+ كبؤأا» كبؤأا ريغؤ
ةرازو˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب بسسحؤ

اذ˘˘˘ه سصسصخ˘˘˘ي ،ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
نع دقع˘ي يذ˘لاؤ ،عا˘م˘ت˘ج’ا

نع رسضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط
قو˘سس عا˘سضؤأا ثح˘ب˘ل ،د˘ع˘˘ب
قا˘فآاؤ ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ىد˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هرو˘˘˘ط˘˘˘ت
ىلع نيعتيسس امك ،ريسصقلا
ةكر˘ت˘سشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا
لا˘ث˘ت˘م’ا ىو˘ت˘سسم م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
سضف˘خ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’اؤ

لؤد˘ل˘ل  ي˘˘عو˘˘ط˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
نؤاعتلا نÓعإا ىلع ةعقوملا
اهينبت مت امك ،ربوتكأا رهسشل

يرازو˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خ
1  ي˘˘˘ف + كبؤأ’ ر˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
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ةنجللا هذ˘ه نإا˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
لؤد7 نم نوكتت ةيرازولا
ي˘˘˘˘˘هؤ كبؤأا ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘سضعأا
ةيبرع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاؤ ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيبرعلا تارامإ’اؤ ةيدوعسسلا
تيوكلاؤ قارع˘لاؤ ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ناتلؤدؤ Óيؤزنفؤ اير˘ي˘ج˘ي˘نؤ
ةمظنملا يف ناتيوسضع ريغ
.ناتسسخازاكؤ ايسسؤر يهؤ

ط.ةراشس

د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازؤ تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط
اميسس نينطاوملا ،تÓسصاوملاؤ
ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لاؤ ن˘ي˘ن˘سسم˘لا ة˘ئ˘˘ف
ةدّدحملا مايأ’ا مارتحا ةرؤرسضب
  .مهتاسشاعم ّبسصل

ي˘ف ا˘ه˘تاذ ةرازو˘˘لا تفا˘˘سضأاؤ
نأا ،نينث’ا سسمأا هتردسصأا نايب
ل˘جأا ن˘م ي˘تأا˘˘ت تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه
يفظوم ىلع ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘ه˘سست
رييسست نم م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تؤ ،د˘ير˘ب˘لا
بح˘˘سس تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل لا˘˘˘ّع˘˘˘ف
نيسسح˘تؤ ح˘ن˘م˘لاؤ تا˘سشا˘ع˘م˘لا

يدا˘ف˘˘ت˘˘ل لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا فؤر˘˘ظ
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’ا

نايب راسشأاؤ .ةيد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا
ىلإا ،تÓسصاوملاؤ ديربلا ةرازؤ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ل˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
هر˘يو˘ط˘ت ّم˘ت يذ˘لا ي˘نؤر˘ت˘كلإ’ا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘ل ا˘˘سصي˘˘ّسصخ
ّبسص ما˘˘˘يأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘˘ع˘˘˘ّ̆ت˘˘˘˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل ح˘ن˘˘م˘˘لاؤ تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م˘˘لا
  .قوقحلا يؤذؤ نيدعاقتملا

راطإا يف تاوطخلا هذه يتأاتؤ
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
انؤروك سسؤريف راسشتنا نم ّدحلل

ةرازو˘ل نا˘ي˘ب ه˘˘ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
تاهيجوتلا هذه تءاجؤ .ديربلا
د˘ي˘عاو˘م بار˘ت˘قا ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب

.تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م˘˘لاؤ ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا بسص
اظاظتكا ديرب˘لا ز˘كار˘م د˘ه˘سشتؤ
نيدعاقتملا لاب˘قإا بب˘سسب ار˘ي˘ب˘ك
مهحنم بحسس ىلع نينسسملاؤ
ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ا˘م˘˘م د˘˘حاؤ مو˘˘ي ي˘˘ف

.نينطاوملا نم ةل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن مو˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةركبم تاقؤأا يف ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
فده˘ب ى˘لؤأ’ا ن˘كا˘مأ’ا ز˘ج˘ح˘ل
م˘ه˘ب˘ل˘غأا نو˘ك م˘ه˘ح˘ن˘م بح˘˘سس
ءاسضقل ةيلام دراوم ىلإا ةجاحب

دفن˘ت ثي˘ح ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ي˘جا˘ح
  . رهسشلا ءاهتنا لبق دعاقتلا ةحنم

د.ميرم

د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازؤ تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘طأا
ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘˘لاؤ
ة˘يا˘م˘ح˘ل Ó˘ي˘˘لد ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاؤ
ثي˘ح ،تنر˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع لا˘ف˘˘طأ’ا
ة˘برا˘ق˘م ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد˘لا ي˘ن˘˘ب˘˘ن˘˘ي
ةسشهلا ةئفلا هذه ةيامحل ةلماكتم
ن˘م م˘هرا˘˘م˘˘عأا فÓ˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع
يئاوسشعلا لا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ر˘طا˘خ˘م
اهنع رجني نأا نكمي امؤ ةكبسشلل
.ةيدسسجؤ ةيونعم رارسضأا نم

اه˘نأا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا تد˘كأا
لوخدلا عم ةازاوم ةردابملا تنبت
ديزت يتلا ةرتفلا يهؤ ،يسسردملا

يف تنرتن’ا ةكبسش مادختسسا نم
ىت˘ح ؤأا سسؤرد˘لا حر˘سش ة˘ي˘ل˘م˘ع
نؤد ةلوليحللؤ ،دعب نع ميلعتلل
ءانثأا ةهوبسشم عقاوم يف عوقولا

ءايلؤأ’ا حسصن˘ت ،ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلع دوجوملا لي˘لد˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ب
ي˘˘˘نؤر˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
:zd.vog.tpm.wwwةيامحل
رارسضأ’اؤ تاكاهتن’ا نم مهئانبأا

ا˘يو˘ن˘ع˘م م˘ه˘ب ق˘ح˘ل˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
نأا ةرازو˘لا تفا˘˘سضأاؤ ،ا˘˘يد˘˘سسجؤ
رؤا˘ح˘م ةد˘ع  ن˘م˘سضت˘ي ل˘ي˘لد˘˘لا
راطخأÓل قيقد سصيخسشت ،اهزربأا

لا˘ف˘طأ’ا˘ب ة˘قد˘ح˘م˘لا رار˘سضأ’اؤ
ديدحت ،تنرتنإÓل مهجولؤ لÓخ
ر˘سصا˘ن˘عؤ م˘ي˘ها˘ف˘م˘ل˘ل ل˘˘سصف˘˘م
ةطبترملا (تادرف˘م˘لا) ثدا˘ح˘ت˘لا
تاسسرامملا نايبت ،راطخأ’ا هذهب
ى˘ل˘˘ع بجاو˘˘لا تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘سسلاؤ
ن˘ي˘بر˘م˘لاؤ ءا˘ي˘سصؤأ’اؤ ءا˘ي˘لؤأ’ا
نا˘م˘سضل لا˘ف˘طأÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ى˘لإا ،تنر˘ت˘نإÓ˘ل ن˘مآا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا بنا˘ج
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ر˘ي˘طأا˘ت˘ل ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ن˘˘˘م ،تنر˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا

ن˘م ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل تا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تؤ
ةئي˘سسم˘لاؤ ةرا˘سضلا ن˘ي˘ما˘سضم˘لا
تاءار˘جإ’ا ح˘ي˘سضو˘ت ،لا˘ف˘طأÓ˘˘ل
ل˘عا˘ف˘ت˘ل ة˘حا˘ت˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لاؤ
ن˘ي˘بر˘م˘لاؤ ءا˘ي˘سصؤأ’اؤ ءا˘ي˘لؤأ’ا

نع ةسصتخم˘لا تا˘ه˘ج˘لا غÓ˘بإ’

ىلع لاف˘طأ’ا لÓ˘غ˘ت˘سسا ت’ا˘ح
ل˘˘ي˘˘لد˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،تنر˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
يأا ،لافطأ’ا تائف لك فدهتسسي
ةلوفطلا اذكؤ ةركبملا ةلوفطلا
ةقهارملا بناج ىلإا ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا

نيلعافلا لك كارسشإا ىلع دمتعيؤ
رارغ ىلع ،برقملا مهطيحم يف
.ني˘بر˘م˘لاؤ ءا˘ي˘سصؤأ’اؤ ءا˘ي˘لؤأ’ا
هدادعإا مت عؤرسشملا ناف ةراسشإÓل

ة˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘م تارؤا˘˘˘˘سشم بق˘˘˘˘ع
تارازولا عم قيثولا قيسسنتلابؤ
،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاؤ ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

،لاسصت’ا ،ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاؤ
،فا˘˘قؤأ’ا ؤ ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نؤؤو˘˘سشلا
با˘ب˘سشلا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

،ينطولا نماسضتلاؤ ،ة˘سضا˘ير˘لاؤ
كرد˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا ،ينطولا
ةينطولا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا اذ˘كؤ ي˘ن˘طو˘لا
.ةلوفطلا ةيقرتؤ ةيامحل

 ز.صسواط

نع فششكت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةقيرط دقتنتو تاقورخ

 رييشستلا

تامدخلا ناجل عشضو
تاعماجلاب ةيعامتج’ا
«رهجملا» تحت
ميلعتلا ةرازو ارخؤوم تهجو
ةميلعت ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
عاطقلا تاشسشسؤوم ءاردم ىلإا

ريبادتلاو تاءارجإ’ا ذاخت’
ةيعشضو ةيوشست لجأا نم ةمزÓلا
،ةيعامتج’ا تامدخلا ناجل
ناجللا هذه عشضو ىلإا تعدو
ليجشست دعب ةبقارملا تحت

.اهنم صضعبلا يف تاقورخ
يلاعلا ميلعتلا ةرازو تدبأا

نم اهجاعزنا يملعلا ثحبلاو
فلم اهب ريشسي يتلا ةقيرطلا
صضعب يف ةيعامتج’ا تامدخلا

تبلاط ثيح ،عاطقلا تاشسشسؤوم
رون ماعلا نيمأ’ا ريبعت دح ىلع

امب اهتبقارمب يلاوغ نيدلا
عم ةينوناقلا اهتقباطم نمشضي
تمزلأاو ،هب لومعملا ميظنتلا

ةيعماجلا تاشسشسؤوملا ءاردم
ةميلعتلا ىوحفب مازتل’ا
ادكؤوم ،ريزولا رماوأا ىلإا ادانتشسا
نوكيشس رارقلا اذه ذيفنت نأا

‐ لاقو ،ةبقارمو ةعباتم لحم
دبع عاطقلا ريزو نأا ‐ثدحتملا
ههابتنا تتفل نايز نب يقابلا
يتلا ةينوناقلا ريغ تايعشضولا

تامدخلا ناجل اهب جلاعت
صضعب ىوتشسم ىلع ةيعامتج’ا
عاطقلل ةعباتلا تاشسشسؤوملا

يفو ،تاعماجلل ةبشسنلاب اميشس’
مايق ليجشست مت صصوشصخلا اذه
ةيعماجلا تارادإ’ا صضعب
تامدخلا ناجل ةدع بيشصنتب
ةشسشسؤوملا ناونعب ةيعامتج’ا
صصيشصخت رارغ ىلع ةدحاولا

ةلقتشسم ةنجلب ةيلكو دهعم لك
ةئفل ةنجل صصيشصختو انايحأا
ةئفل ةيناث ةنجلو ةذتاشسأ’ا
.ىرخأا انايحأا نيمدختشسملا

بشسح‐ ماعلا نيمأ’ا فخي ملو
نم ةرازولا صضاعتما ‐ةلشسارملا

تاشسشسؤوملا صضعب مايق
نييعت تارارق رادشصتشساب
تامدخلا ناجل ءاشضعأا
تاطلشسلا فرط نم ةيعامتج’ا
نم ةلأاشسملا نأا نيح يف ةي’ولا

يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحÓشص
.يملعلا ثحبلاو

 ز.صسواط



ليكؤ يفونسش لامك نلعأا
ىدل ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةؤد˘ن ي˘ف ،لا˘سشر˘سش ة˘م˘كح˘م
ة˘م˘كح˘م ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
عئاقوب ماعلا يأارلل ،لاسشرسش
كرد˘لا ح˘لا˘سصم نأا ،ة˘ي˘سضق˘لا

ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’اؤ
قي˘ق˘ح˘ت حا˘ت˘ت˘فا ر˘ثإا تر˘سشا˘ب
تا˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ،ي˘˘ئا˘˘سضق
بق˘ع ة˘ع˘سساؤ تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تؤ
سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ق˘˘˘ئار˘˘˘ح ع’د˘˘˘نا
قطانم نم ددع ربع تيقوتلا
ةا˘˘˘˘فؤ ى˘˘˘˘لا تدأا ،ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
ر˘ئا˘سسخ ثؤد˘حؤ ن˘ي˘سصخ˘˘سش
نينطاوملا كÓمأا يف ةربتعم
ة˘ي˘ناو˘ي˘ح ةؤر˘ثؤ لزا˘ن˘˘م ن˘˘م
د˘يد˘ح˘ت˘ل ،ة˘ي˘با˘غؤ ة˘ي˘حÓ˘˘فؤ
.اهبابسسأا

ةيروهمجلا ليكؤ حسضؤأاؤ
فيقوتب تحمسس تايرحتلا نأا

ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشي رار˘˘سشأا ة˘˘با˘˘سصع
كل˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘هدار˘˘˘فأا عو˘˘˘ل˘˘˘سض
غلابلاؤ ،ةهوب˘سشم˘لا ق˘ئار˘ح˘لا

يرجي ا˘سصخ˘سش91 م˘هدد˘ع
فرط نم مهعم قيقحتلا ايلاح
سسفن ىدل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
سسمتلا هنأا فاسضأاؤ .ةمكحملا
اميف تقؤوملا سسبحلا مهعاديا
ر˘˘مأا راد˘˘سصإا ا˘˘سضيأا سسم˘˘˘ت˘˘˘لا
4 ق˘ح ي˘ف ي˘لؤد˘لا سضب˘ق˘لا˘ب
جرا˘˘خ ن˘˘يدو˘˘جو˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘خآا

لخاد2ؤ ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا
.ينطولا بارتلا

ةيروهمجلا ليكؤ فسشكؤ
يتلا تاباغلا قرح ةيلمع نأا

ةي’وب ةرارقلا ةقطنم اهتفرع
يدم˘ع ل˘كسشب تنا˘ك ةزا˘ب˘ي˘ت
سصا˘خ˘˘سشأا ن˘˘م سضير˘˘ح˘˘ت˘˘بؤ
اريسشم ،نطولا جراخؤ لخاد
ف˘تاو˘ه ط˘ب˘˘سض م˘˘ت ه˘˘نأا ى˘˘لإا
،ة˘ي˘سصن ل˘ئا˘سسر ا˘ه˘ب ة˘˘ي˘˘سصن
حتف مت ،سساسسأ’ا اذه ىلعؤ
بابسسأا نع فسشكلل قيقحت
ةبيتك عم قيسسنتلاب ،قيرحلا
ة˘˘يارو˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

ة˘طر˘سشلا ة˘˘قر˘˘فؤ لا˘˘سشر˘˘سشؤ
،ةزابيت ةي˘ئ’و˘لاؤ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تف˘˘سشكؤ
ةلع˘ت˘ف˘م ق˘ئار˘ح˘لا نأا ة˘ي˘لؤأ’ا

ن˘م ة˘يد˘م˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب تم˘تؤ
م˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘˘سشأ’ا فر˘˘ط
لÓ˘خ ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه ف˘˘سشك
.تاقيقحتلا

تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘تؤ
عيمج فيقوتؤ ةيوه ديدحتل
ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
91 في˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ي˘مار˘ج’ا
امك ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ا˘سصخ˘سش
فسشكب اسضيأا قيقحتلا حمسس
ى˘لإا م˘ه˘ب تدأا ي˘ت˘لا ع˘فاؤد˘˘لا
ةيدمعلا ةيب˘ير˘خ˘ت˘لا لا˘م˘عأ’ا

اد˘م˘ع تا˘با˘˘غ˘˘لا قر˘˘ح ي˘˘هؤ
ةماعلا ةني˘كسسلا˘ب سسا˘سسم˘لاؤ
سصا˘˘خ˘˘سشأا سضير˘˘ح˘˘˘ت تح˘˘˘ت
جرا˘خؤ ل˘خاد ن˘م ن˘ي˘ئؤا˘˘ن˘˘م
تاؤدأÓل ة˘ب˘سسن˘لا˘بؤ ،ن˘طو˘لا
ز˘ج˘ح م˘ت د˘ق˘ف ،ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا

ذخأاؤ نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارؤرا˘ق
لعافلا نم ةيفارغوتوف روسص
،ةيلمعلا ذيفنت ءانثأا يسسيئرلا
هبتسشملا ةزوحب طبسض مت نيأا
،لا˘ق˘ن ف˘تا˘ه ةز˘˘ه˘˘جأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘لؤد ق˘ئا˘ثؤ ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
.ةلادعلا سصخت

تمت تايرحتلا لÓخ نمؤ
ة˘ي˘سصن˘لا ل˘ئا˘سسر˘لا ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
نيبؤ هنيب تمت يتلا ةريسصقلا
،ن˘طو˘لا جرا˘خ م˘ي˘ق˘ت فار˘˘طأا

هلÓخ نم ةبلاطملا تمت امك
ةل˘ما˘كلا ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا
ةلمعلاب لاومأا ليوحت سضرغب
نم Óعف مت ام وهؤ ،ةبعسصلا

كن˘ب˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
.نينوي نريتسساؤ

watan@essalamonline.com
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ط.ةراشس

مارشضإا ةيشضق يف مهطروت هبتششم اشصخشش91 فيقوت نم ،ةزابيت ةي’وب ةيئاشضقلا ةيطبشضلا حلاشصم تنكمت
.نطولا رارقتشسا ةعزعز صضرغب ،يشضاملا ربمفون7 ىلإا6 ةليل ةياروق تاباغب نارينلا

لقنل˘ل ة˘ل˘فا˘ح قار˘ت˘حا بب˘سست
ةباسصإا يف ،ةياجب يف يرسضحلا
د˘ع˘ب ،ة˘ف˘ي˘ف˘خ حؤر˘ج˘ب سصخ˘˘سش
،ءافطإ’ا داتعب رانلا ءافطإ’ هلخدت
حلاسصم لب˘ق ن˘م ه˘فا˘ع˘سسإا م˘ت˘ي˘ل
.ةيندملا ةيامحلا

،ةرفوتملا تامولعملا بسسحؤ
ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت د˘ق˘ف
يذلا ،قير˘ح˘لا دا˘م˘خإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا
لقنل ةلفاح نم اريبك اءزج مهتلا
يرسضحلا ط˘خ˘لا˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
.ةي’ولا ةمسصاعب

تن˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مؤ
ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حؤ
راطإا يف ةياجبب ينطولا كردلل
يف يعدرلا رو˘سضح˘لاؤ ة˘يا˘قو˘لا
لا˘˘˘كسشأا ل˘˘˘ك د˘˘˘سض ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةربتعم ةيمك زجح نم ،ةميرجلا

ردقت ةيلوحكلا تابؤرسشملا نم
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حؤ4044 ـ˘˘ب
نيتيل˘م˘ع ر˘ثإا ما˘ج˘حأ’اؤ عاو˘نأ’ا

عئاقؤ دو˘ع˘ت  ثي˘ح ؛ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘ت˘م
دارفأا مايق ىلإا ،ىلؤأ’ا ةيسضقلا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
ةطرسش ماهمب ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
تيأا ةيدلب ىوتسسم ىلع قيرطلا
عون ةنحاسش فيقوت مت ،ليعامسس
ةمداق تنا˘ك،001H يادنوي˘ه
وحن ةهجت˘م ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م

ن˘م ةدا˘ت˘ق˘م˘لا ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ن˘يد˘م
غلابلا ،(ت ‐سص) ىمسسملا فرط
نم ردحني ،ةنسس63 رمعلا نم
قئاثولا ةبقارم دعب ،ةياجب ةي’ؤ
،ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘تؤ ةرا˘ي˘سسل˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا

ةيمك ىل˘ع ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع اؤر˘ث˘ع
تا˘˘بؤر˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
4653 ـب ةرد˘ق˘م˘لاؤ ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
عاو˘˘نأ’ا ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ،ةرؤرا˘˘˘ق
دايتقا مت روفلا ىلعؤ  ،ماجحأ’اؤ
ةقرفلا رقم ىلإا اهقئاسسؤ ةرايسسلا
قايسس يف .قيق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
ة˘قر˘ف˘˘لا دار˘˘فأا ما˘˘ي˘˘ق د˘˘ن˘˘ع ،ر˘˘خآا
،ةجوتب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
تف˘˘ل ،م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرؤد˘˘˘ب
رانترب وجيب عون ةبكرم مههابتنا

،ق˘ير˘ط˘لا بنا˘ج ى˘ل˘ع ة˘نو˘كر˘˘م
‐ع) ىمسسملا فرط نم ةداتقم
،ةنسس62 رمعلا نم غلابلا ،(سس
د˘ع˘ب ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’ؤ ن˘م رد˘ح˘ن˘ي
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ،ة˘ب˘كر˘م˘لا سشي˘ت˘˘ف˘˘ت
048 ىلع يفل˘خ˘لا قؤد˘ن˘سصلا˘ب
تا˘˘˘بؤر˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةرؤرا˘˘˘˘ق
عاونأ’ا فلتخ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

ينعملا فيقوت م˘ت˘ي˘ل ،ما˘ج˘حأ’اؤ
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘˘ل˘˘ل هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قاؤ
يف ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت  ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تاهجلا ىلإا هلاسسرإاؤ نيتيسضقلا
 .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

مـــيرك . ت

تايانجلا ةمكحم تردسصأا
ي˘ف ترا˘ي˘ت ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م˘˘ب
لؤأا ةل˘ي˘ل ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘سس
ن˘ي˘ب تحؤار˘˘ت ا˘˘ما˘˘كحأا ،سسمأا

انج˘سس تاو˘ن˘سس7ؤ ن˘ي˘ما˘ع
اسصخسش21 ق˘˘ح ي˘˘ف اذ˘˘فا˘˘ن
يف ناتأارما مهنيب نم امهتم
تمهتم تأاّربؤ باهرإا ةيسضق
.تدحاؤ

دوع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قؤ
ة˘ن˘˘سسلا ن˘˘م تؤأا ر˘˘ه˘˘سش ى˘˘لإا
31 اهي˘ف ع˘با˘ت˘م˘لا ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ميظنت ءاسشنإا ةيانجب اسصخسش
ةلؤدلا نمأا فدهتسسي يباهرإا

ةمÓسسلاؤ ةي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لاؤ
تاعوب˘ط˘م ر˘سشنؤ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لاعفأ’اب د˘ي˘سشت تÓ˘ي˘ج˘سستؤ
لا˘ع˘فأا˘ب ةدا˘سشإ’اؤ ة˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا
˘˘˘ماد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساؤ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘هرإا

يلآ’ا مÓعإ’ا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
لا˘˘˘م˘˘˘عأاؤ را˘˘˘كفأا ر˘˘˘سشن ي˘˘˘˘ف
ةزايح ةحنجؤ يباهرإا طاسشنؤ
لجأا نم ةيبرح ةحلسسأا ةريخذ
.عيبلا

ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه تمادؤ
21 ـلا براقي ام ،ةينوطاراملا
ة˘عا˘سس ي˘˘ف ته˘˘ت˘˘ناؤ ة˘˘عا˘˘سس
ن˘ي˘ت˘م˘ه˘ت˘م ة˘نادإا˘˘ب ،ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
نيماعب ،ةي’ولا جراخ ناميقت

ةفوقوم امهادحإا اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تعدؤأا ىر˘˘˘خأاؤ
7ؤ ،ة˘عا˘ق˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا

تاونسس3 ـب نيرخآا نيمهتم
ـب نينثا نيمهتمؤ اذفان انجسس
مهتمؤ اذفان انجسس تاونسس4
اذفان انجسس تاونسس7 ـب دحاؤ
.ارخآا امهتم تأاّربؤ

ل.ايرام

قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ى˘عد˘ت˘سسا
ديعسس ،دمحما يديسس ةمكحمب
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا يد˘˘˘ع˘˘˘˘سس
يف هعم قيقح˘ت˘ل˘ل يد˘ي˘سسرأÓ˘ل
.ريهسشتؤ فذق ةيسضق

ق˘˘با˘˘سسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا حر˘˘˘سصؤ
ةفاقثلا لجأا نم عمجتلا بزحل
رسشن هل نايب يف ،ةيطارقميدلاؤ
ىلع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع
هيماحم لسسرأا هنأا «كوبسسيافلا»
˘ما˘مأا لو˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘ن˘˘ع ا˘˘سضو˘˘ع
ىلع اوفرعتي مل مهنأا ’إا يسضاقلا

سضفُر يذ˘لا ،ي˘عد˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه

يتلا ةسسلجلا يف هنع نÓعإ’ا
ربوتكأا03 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب تد˘˘ق˘˘ع
يدعسس ديعسسل  قبسسؤ.طرافلا
سسف˘ن˘ب ءا˘سضق˘˘لا ما˘˘مأا ع˘˘بو˘˘ت نأا
نيسسيئرلا قح يف فذقلا ةمهتلا
يلعؤ ةلب ن˘ب د˘م˘حأا ن˘ي˘ق˘با˘سسلا

ي˘لا˘سصم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ي˘˘فا˘˘ك
ل˘ي˘كؤ سسم˘˘ت˘˘لا ثي˘˘ح ،جا˘˘ح˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف د˘م˘ح˘مأا يد˘˘ي˘˘سس
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف هد˘˘سض ي˘˘ئا˘˘˘سضق
5102.

ط.ةراشس

ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورششملا نم4044 زجح

ةلفاح قارتحا رثإا حورجب ضصخشش ةباشصإا
ةياجب يف يرشضحلا لقنلل

ةعاشس21ـلا براقي ام تماد ةينوطارام ةمكاحم يف

يف تاونشس7و نيماع نيب نجشسلاب ماكحأا
«باهرإا» ةيشضق يف امهتم21 قح

يشضاقلا مامأا لوثملل هنع اشضوع هيماحم لشسرٌي قباشسلا يديشسرأ’ا صسيئر

ةيشضق يف قيقحتلل يدعشس ديعشس ءاعدتشسا
ريهششتو فذق

ةيقرششلا دودحلا ربع ةيرانلا باعلأ’ا نم ةدحو0052 بيرهت طابحإا

جلاعملا فيكلا نم غلك051 نم ديزأا زجحو تاردخملا بيرهتل ةيلود ةكبشش طاقشسإا

يلاوتلا ىلع ةعباشسلا ةرملل

ةمكاحم ليجأات
ىلإا وباط ميرك
رهششلا اذه ةياهن
ةعيلقلا ةمكحم ةئيه تررق
ةمكاحم ليجأات صسمأا ،ةزابيتب
بزحل يمشسرلا قطانلا
يعامتج’ا يطارقميدلا

،وباط ميرك ،(دمتعم ريغ)
.مداقلا ربمفون03 مويل
نع ةشسلجلا ةشسيئر تنلعأاو
ةرملل ليجأات بلط لوبق
ميرك ةمكاحم ةشسلج ،ةعباشسلا

فاعشضإا» ةمهتب عباتملا وباط
رهشش ذنم «صشيجلا تايونعم
صسامتلا دعب ،9102 ربمتبشس
.مهتملا عافد ةئيه هتمدق
يف ةعيلقلا ةمكحم تشضفرو
62 خيراتب ةمكاحم ةشسلج رخآا
ميرك عافد صسامتلا ،ربوتكأا

عفر بلطب قلعتملا وباط
ةيئاشضقلا ةباقرلا ءارجإا

ةمكحم ةباين تناكو .هنع
ةيشضقلا تلاحأا دق ةعيلقلا

رمأا يذلا قيقحتلا يشضاق ىلع
عاديإاب9102 ربمتبشس11 موي
صسبحلا نهر وباط ميرك
مهتملا فيقوت متو ،تقؤوملا

تررقو .9102 ربمتبشس21 يف
ءاشضق صسلجمب ماهت’ا ةفرغ
9102 ربمتبشس52 موي ةزابيت
ماظن تحت مهتملا عشضو
قÓطإاو ةيئاشضقلا ةباقرلا
.هحارشس

م.ةزمح

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘˘سصم تحا˘˘طأا
ة˘˘˘ي’ؤ ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
ةكبسشب ىرخأا ة˘ي˘ن˘مأا ح˘لا˘سصم
بير˘ه˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘ي˘˘لؤد
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
نم ديزأا زجحب اسضيأا تحمسس
،جلاعملا فيكلا نم غلك051
ةئيه˘لا هذ˘ه ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح
.ةينمأ’ا

نأا ،ردسصملا سسفن حسضؤأاؤ
ربمفون01 يف تذفن ةيلمعلا
ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب يرا˘˘ج˘˘˘لا

د˘˘سصر˘˘تؤ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةدعل مهيف هبتسشم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مؤ
ة˘ق˘ف˘سص طا˘ب˘حإا˘ب تل˘ل˘كت ما˘يأا
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
ميل˘قإا ل˘خاد ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
.سصاسصتخ’ا

تاءارجإ’ا لام˘كت˘سسا د˘ع˘بؤ
ل˘ي˘كؤ را˘ط˘˘خإاؤ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

تاو˘˘˘ق تما˘˘˘ق ،م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةمهادمب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا
ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ت يذ˘˘لا نا˘˘˘كم˘˘˘لا
فيقوتؤ ،ةروظحملا ةعاسضبلا
ةيلمعب فلكملا هيف هبتسشملا
ة˘ن˘حا˘سش ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ح˘˘سش
يزيت ةي’ؤ ميقرت لمحت ديربت

.ردسصملا تاذ بسسح ،ؤزؤ
يف وهؤ ينعملا طبسض دقؤ

تاعدوتسسملا دحأاب سسبلت ةلاح
ة˘ي˘مار˘جإ’ا ة˘كب˘سشل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
مناغ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب
فيكلا نم غلك08.62 زجحؤ
ةيمكلا طب˘سض ل˘ب˘ق ج˘لا˘ع˘م˘لا
031 وح˘ن˘ب ةرد˘ق˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا

سسفن لخاد ماكحإاب ةأابخم غلك
ة˘ي˘م˘كلا غ˘ل˘ب˘ت˘˘ل عدو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
08.651 ةزوجحملا ةيلامجإ’ا

.غلك
ن˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تن˘˘كمؤ

ةكبسشلا هذه دارفأا يقاب فيقوت
ن˘م ،سصا˘خ˘˘سشأا6 م˘˘هدد˘˘عؤ
نارهؤ ي˘ت˘ي’و˘ب ةأار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب
5 عا˘جر˘ت˘˘سساؤ ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسمؤ
يتي’ؤ ميقرت لمحت تابكرم
لازت ’ اميف ،ركسسعمؤ نارهؤ
نومم˘لا ن˘ع ة˘يرا˘ج ثا˘ح˘بأ’ا
ة˘˘كب˘˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةلاح يف دجوي يذلا ةيمارجإ’ا
ةرؤا˘ج˘م˘لا لؤد˘لا د˘حأا˘˘ب رار˘˘ف
.سضبقلاب رماؤأا ةدع لحم وهؤ
تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
اهعيبؤ ةعؤرسشم ريغ ةقيرطب
راطإا ي˘ف ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘تؤ ا˘ه˘ل˘ق˘نؤ
،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج
ن˘م ة˘جرد ى˘ل˘˘ع بير˘˘ه˘˘ت˘˘لاؤ

دا˘سصت˘ق’ا دد˘ه˘ت  ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
،ةيمومعلا ةح˘سصلاؤ ي˘ن˘طو˘لا

مدعؤ دوع˘لاؤ ة˘كرا˘سشم˘لا ع˘م
نيفوقوملا ميدقت مت ذإا ،غيلبتلا
لي˘كؤ ما˘مأا (ة˘ن˘سس04ؤ23)
مناغتسسم ةمكحمب ةيروهمجلا

.ردسصملا تاذ هيلإا راسشأا امك
تن˘كم˘ت ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فؤ
بلا˘˘ط˘˘لا˘˘ب كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ةقفار˘مؤ ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ي˘بر˘ع˘لا
نم ينطولا يبعسشلا سشيجلا
0052 بيرهتؤ لوخد طابحإا

ة˘يرا˘ن˘لا با˘˘ع˘˘لأ’ا ن˘˘م ةد˘˘حؤ
بسسحؤ.يداو˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
نتم ىلع تناك تازوجحملا

ا˘طو˘ي˘˘ط» عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
تناك ،عفدلا ةيعابر «نسشيتسس
0052 ن˘˘م د˘˘يزأا˘˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م
قيرطلاب ةيران باعلأا خؤرمسش
ءاملا راؤد حابرلا نيب طبارلا
لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘بؤ .ة˘يدؤد˘˘ح˘˘لا

عسضؤ م˘ت ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
ف˘ي˘قو˘ت˘˘ل م˘˘كح˘˘م ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
،ا˘˘ه˘˘تر˘˘سصا˘˘ح˘˘مؤ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

ب ةيلامجإ’ا ةم˘ي˘ق˘لا ترد˘قؤ
.رانيد00.000.050.3
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لÓتح’ا تاكاهتناو رعو وبأا ديهششلا

لÓتحا عسشبأا وه يليئارسس’ا لÓتح’ا
يف لاطي وهف ،يرسشبلا خيراتلا هفرع
رجسشلاؤ ر˘سشب˘لا ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘ناؤ ه˘سشط˘ب
يتلاؤ تاسسدقملاؤ سضر’اؤ رجحلاؤ
يناسسن’اؤ يلؤدلا فرعلا يف يقترت
بسساحي يتلا برحلا مئارج ىوتسسمل

مئارج ةمكحمؤ يلؤدلا نوناقلا اهيلع
ةيناديملا تامادع’ا بناجبف .برحلا
ىلع انبعسش ءانبأا قحب اهسسرامي يتلا
ع˘ئارذ تح˘ت ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لا

ىلع ةيطغت˘لا ا˘ه˘فد˘ه ة˘ي˘هاؤ ج˘ج˘حؤ
’ يذلا ملاعلا ماما هتاكاهتناؤ همئارج
اهسسفن ربتعت يتلا ةلؤدلا هذه بقاعي
مئارج لاط˘ت ي˘لؤد˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا قو˘ف

او˘˘ح˘˘سض ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘سس’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
مهؤ ،مهبعسش ةيرح لجا نم مهتيرحب
يتلا لÓتح’ا نوجسس لخاد نوناعي
دسشأا ةير˘ج˘ح سسا˘ي˘كأا ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘ه
يذلا يبطلا لامه’ا ةسصاخ ،ةاناعملا
ن’ا ىت˘ح ار˘ي˘سسأا622 ةا˘ي˘ح˘ب ىدؤا
يذلا ر˘عؤ و˘با لا˘م˘ك ر˘ي˘سسأ’ا م˘هر˘خآا
اذ˘˘˘ه ءار˘˘˘ج لؤ’ا سسما د˘˘˘ه˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسا
تارادا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘ه’ا
عرذا ىد˘˘حا ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لاؤ نو˘˘ج˘˘˘سسلا
اهفده يتلاؤ ةيل˘ي˘ئار˘سس’ا ة˘مو˘كح˘لا

ىرسسأ’ا دوم˘سص ن˘م ل˘ي˘ن˘لا ة˘لؤا˘ح˘م
مهكر˘ت لÓ˘خ ن˘م درا˘ب مد˘ب م˘ه˘ل˘ت˘قؤ
نؤد ن˘م ة˘ل˘تا˘ق˘لا سضار˘مأÓ˘ل ة˘سسير˘˘ف

نم فيفخ˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ل جÓ˘ع يا م˘يد˘ق˘ت
ديهسشلا كلذ ىلع ليلد ريخؤ .م’’ا
ناطرسس نم يناعي ناك يذلا ،رعؤ وبأا
تارادا ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت م˘˘˘لؤ ،ة˘˘˘ئر˘˘˘لا ي˘˘˘ف
هتقبأا لب ،ةمزÓلا تاجÓعلا نوجسسلا
ى˘˘ت˘˘ح سضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
تارادا موقت نأا نم ’دبؤ .هداهسشتسسا
هيؤذ ىلا هنام˘ث˘ج م˘ي˘ل˘سست˘ب نو˘ج˘سسلا

،ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘خ’ا عادو˘لا ةر˘ظ˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل’
يتلا ،ةيمÓسس’ا ةعيرسشلل اقفؤ هنفدؤ
هنفد وه تيملا ماركا نا ىلع سصنت
ةقيرطب هنامثج ز˘ج˘ت˘ح˘ت ،ر˘ي˘خأا˘ت نؤد
فار˘عأÓ˘˘ل تم˘˘ت ’ؤ ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنا ر˘˘ي˘˘غ
.ةلسص ةيأاب ناسسن’ا قوقحؤ ديلاقتلاؤ

ةسصاخؤ هيؤذ نأا ىلا ىدا رمأ’ا اذهؤ
م˘˘ل’ا ةدا˘˘˘يز ى˘˘˘لا ،ه˘˘˘تد˘˘˘لاؤؤ هد˘˘˘لاؤ
كلذكؤ ،عيمجلا ىدل ةمدسص ثدحاؤ
اونلعأا نيذلا ةيطابق هتدلب ءانبأا ىدل
داز اممؤ .ةرهاطلا هحؤر ىلع دادحلا
سضفر ،ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘سصؤ م’آا ي˘˘ف
وهؤ هل هيؤذ ةرايز نوجسسلا تارادا
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نا مغر ،هع˘م ثد˘ح˘ت˘لاؤ ،ه˘تا˘سساو˘م˘ل
ىفسشتسسملا ءابطاؤ نوجسسلا تارادا
نأا ةفرعملا قح نوفرعي يليئارسسإ’ا

.طقف امايا يسضقي هناؤ ريطخ هعسضؤ
يتلا ةيلÓتح’ا تاسسرامملا هذه نا
اهنأاب ا˘ه˘ير˘سصا˘ن˘مؤ ه˘ت˘مو˘كح ي˘عد˘ت

ي˘ف ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘لؤد˘˘لا
ةسصاخ بذاك ءاعدا طسسؤأ’ا قرسشلا

نيأاف .ا˘ن˘ب˘ع˘سشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع
سصوسصنملا ىرسس’ا قوقح نم ملاعلا

ةيلؤدلا فارعأ’اؤ نيناوقلا يف اهيلع
سضرعب لÓتح’ا ةلؤد اهبرسضت يتلاؤ
تل˘سصؤ ا˘م˘ه˘م ا˘نار˘˘سسا نا .ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا
رسسكت نل لÓتح’ا مئارجؤ تاكاهتنا

ى˘ل˘ع م˘˘هرار˘˘سصإاؤ م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘ع ن˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘ب˘ع˘سش قو˘ق˘ح ةر˘سصا˘ن˘م
.ءاسضيبلا ةيارلا او˘ع˘فر˘ي ن˘لؤ ة˘ت˘با˘ث˘لا
هيؤذلؤ ،ةمحرلا رعؤ وبا ديهسشلا ىلإاف
ىحسض ديهسش وهف ،ناولسسلاؤ ربسصلا

.لÓتح’ا رحدؤ هبعسش لجأا نم

 صسدقلا ثيدح ‐ صسدقلا ةيحاتتفا *

!ةوشسق نهلاقتعا ديزت تاباذع ةمزر ..تاريشسأ’ا

لز˘ن˘م˘لا ءا˘جرأا ي˘ف ا˘هرو˘سص ر˘سشت˘ن˘ت
يهؤ ريثكلا يكحت يتلا اهتماسستباب
دو˘˘ن˘˘ج ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘ب˘˘كم
ةسسم˘خ˘لا ا˘ه˘لا˘ف˘طأا ل˘ب˘ق˘ي ؛لÓ˘ت˘ح’ا

ملح ىلع نومانيؤ موي لك اهتروسص
ثيح مهيلإا تداع مهتدلاؤ نأاب ليمج
لا˘˘ف˘˘طأا لا˘˘ح اذ˘˘ه .ئ˘˘فاد˘˘لا تي˘˘˘ب˘˘˘لا
يتلا ةدامح ىؤدف ةيسسدقملا ةريسسأ’ا
7102 ماع ذن˘م لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘ل˘ق˘ت˘ع˘ي
ر˘سشع˘ل ن˘ج˘˘سسلا˘˘ب ا˘˘م˘˘كح ي˘˘سضق˘˘تؤ
يذ˘لا نا˘مر˘ح˘لاؤ ر˘ه˘ق˘لا˘ف ،تاو˘˘ن˘˘سس
،تاملكلاب هفسصؤ نكمي ’ هنوسشيعي
فؤرظلا وه مهرهق ديزي ام نكلؤ
ىلع لÓتح’ا اهسضرفي يتلا ةيسساقلا
تداع يتلا ىؤدف نهنيب تاريسسأ’ا
.ادد˘ج˘م يدار˘ف˘ن’ا لز˘ع˘لا ن˘يزا˘˘نز˘˘ل
بتكم ـل ةدامح رذنم اهجؤز لوقيؤ
امك سشيعت هتجؤز نإا ىرسسأ’ا مÓعإا
ةئيسس لاقتعا فؤرظ تاريسسأ’ا ةيقب
نجسس يف اهسضرف لÓ˘ت˘ح’ا د˘م˘ع˘ت˘ي
طسسبأا نم نهمرحي ثيح ؛نومادلا
مغرؤ .ةيسساسسأ’ا ةيناسسنإ’ا قوقحلا
يف ا˘مو˘ي37 تسضمأا ةر˘˘˘ي˘˘˘˘سسأ’ا نأا
لبق ه˘ن˘م تجر˘خؤ يدار˘ف˘ن’ا لز˘ع˘لا
اهداعأا لÓتح’ا نأا ’إا ؛ةريسصق ةرتف

ةفر˘ع˘م نؤد ادد˘ج˘م ن˘يزا˘نز˘لا كل˘ت˘ل
اهتل˘ئا˘ع ق˘ل˘ق د˘يز˘ي ا˘م و˘هؤ ،بب˘سسلا

.ةوسسق رثكأا لزعلا فؤرظ نأا ةسصاخ
نع غلبت مل ةلئاعلا نأاب جؤزلا نيبيؤ
ثي˘ح ،لز˘ع˘ل˘ل ةر˘ي˘سسأ’ا ةدا˘عإا بب˘˘سس
باقع ةلي˘سسؤ لÓ˘ت˘ح’ا ه˘مد˘خ˘ت˘سسي
يف نهعسضيؤ ؛تاريسسأ’ا سضعب قحب
اهيف رفوتت ’ ةقيسض ةدراب نيزانز
ى˘ل˘ع ةؤÓ˘˘ع ؛تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘ندأا

ةرتف لاوط تارا˘يز˘لا ن˘م ن˘ه˘نا˘مر˘ح
لز˘ع˘لا با˘ق˘˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإاؤ .لز˘˘ع˘˘لا
ي˘ف تار˘ي˘˘سسأ’ا سشي˘˘ع˘˘ت ؛يدار˘˘ف˘˘ن’ا
ام لقأا افؤرظ نومادلا نجسس ماسسقأا
ندده ثيح ،ةفح˘ج˘م ا˘ه˘نأا˘ب ف˘سصو˘ت
تاو˘˘ط˘˘خ سضو˘˘خ˘˘ب ما˘˘يأا ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
.بلاطملا سضعب قيقحتل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

لكسشب تاريسسأ’ا نأاب اهجؤز دكؤويؤ
نينا˘ج˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م ن˘سضر˘ع˘ت˘ب ما˘ع
؛ةديدع تاقياسضمل نوجسسلا ةرادإاؤ
جÓعلا ريفوت مدع لÓتح’ا دمعتيؤ
ة˘ب˘سسن˘لا˘بؤ ،كلذ ي˘ف ل˘طا˘م˘يؤ ن˘ه˘ل
لكسشب سضرعتت يهف ىؤدف ةريسسأÓل
تا˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘سسلا تازاز˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ م˘˘˘ئاد
ن˘كلؤ .ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ة˘˘لؤا˘˘ح˘˘مؤ
هذه لك نم سصلختلا تلؤاح ةريسسأ’ا

؛ميركلا نآارقلا ظفحب تازازفتسس’ا
يف اهراهنب اه˘ل˘ي˘ل ل˘سصت تح˘ب˘سصأاؤ
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سست ي˘˘˘ك تادا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا
ريسشيؤ .ةيمويلا لÓتح’ا تازازفتسسا

ي˘ه تارا˘يز˘لا ع˘ن˘م نأا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘جؤز
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا زر˘بأ’ا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
ةيادب ذنم هتجؤز نأا ثيح ؛تاريسسأ’ا
ةدحاؤ ةرم ىوسس اهلافطأا رت مل ماعلا

 .اعيمج مهتيسسفن ىلع ابلسس رثؤوي ام
ةيشساشسأا بلاطم

نهق˘ح˘ب تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا د˘عا˘سصت ع˘مؤ
سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي تار˘ي˘˘سسأ’ا تذ˘˘خ˘˘تا
تاو˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لؤأا ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عا˘جرإا˘ب ن˘م˘ق ثي˘ح ؛ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

ةرادإا ن˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘ف ءا˘سشع˘˘لا تا˘˘ب˘˘جؤ
روطفلا ةبجؤ نم نهنامرحب نجسسلا
نم نهتعنم اهدعبؤ ؛يلاتلا مويلا يف
لوق˘تؤ .ن˘ي˘مو˘ي˘ل ة˘حا˘سسل˘ل جؤر˘خ˘لا
نم نسسح ىذسش ةررحملا ةريسسأ’ا

نإا ىرسسأ’ا مÓعإا بتكم ـل هللا مار
و˘ه ا˘ي˘لا˘ح تار˘ي˘سسأÓ˘ل بل˘ط˘م زر˘˘بأا
عتمت ثيح ؛يلاهأ’ا ةرايزب حامسسلا

ةحئاج ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تارا˘يز˘لا ن˘ه˘ن˘ع
لك ةرمل طقف اهب تحمسسؤ انؤروك

اد˘ج ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م ي˘˘هؤ ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش
ن˘م ن˘مر˘ح˘ي تار˘ي˘˘سسأ’ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
نأاب حسضوتؤ .نهتÓئاع عم لاسصت’ا
بي˘كر˘ت˘˘ب ن˘˘هد˘˘عؤ نا˘˘ك لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

هنكلؤ نجسسلا يف ةيمومع فتاوه
مايقلا مدع دمعتيؤ كلذ يف لطامي
ةنيبم ؛نهيلع طغسضلل ةوطخلا هذهب
ا˘ّح˘ل˘م ا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م تا˘˘ب لا˘˘سصت’ا نأا˘˘ب
.تارايزلا عاطقنا لظ يف تاريسسأÓل
وه ماهلا يناثلا بلطملا نأاب نيبتؤ
ؤذ نجسس نومادلاف ؛نجسسلا حÓسصإا
ةيتح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘ل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ي م˘يد˘ق ءا˘ن˘ب
ءاتسشلا لسصف باوبأا ىلعؤ ،ةديجلا
ديدسشلا دربلا نم تاريسسأ’ا يناعت
.نج˘سسلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط بب˘سسب ة˘بو˘طر˘لاؤ
حÓسصإا كلذ˘ك بلا˘ط˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘مؤ
يهؤ نجسسلاب ةسصاخلا ةروفلا ةحاسس
ثيح ؛تاريسسأÓل ديحو˘لا سسف˘ن˘ت˘م˘لا
ق’زنÓل ةريسسأا نم رثكأا تسضرعت

نسصغنتي نه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هؤ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
،فرغلا نم جؤرخلا تقؤ يف ىتح
ن˘˘ه˘˘تد˘˘عؤ ن˘˘˘ج˘˘˘سسلا ةرادإا تنا˘˘˘كؤ
ام اهنأا ’إا اهيلع ةسصاخ ةدام عسضوب
نسسح ريسشتؤ .كلذ يف لطامت تلاز
بيكرتب ماق كلذك لÓتح’ا نأا ىلإا

ة˘حا˘سس ي˘ف ة˘ب˘قار˘مؤ ر˘يو˘˘سصت ت’آا
تار˘ي˘سسأ’ا بل˘سسي ا˘م و˘هؤ ن˘ج˘˘سسلا

نم ّنكمتي ’ ثيح ؛نهتيسصوسصخ
ءاد˘˘ترا˘˘ب ’إا فر˘˘غ˘˘لا ن˘˘م جؤر˘˘˘خ˘˘˘لا

كا˘ن˘ه »:ف˘ي˘سضتؤ .ةÓ˘˘سصلا سسبÓ˘˘م
اهقيقحت يف ل˘طا˘م˘ت ىر˘خأا بلا˘ط˘م
رمأا وهؤ جÓعلا لثم نوجسسلا ةرادإا

تار˘˘ي˘˘سسأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل يرؤر˘˘˘سض
سصي˘با˘ع˘ج ءار˘سسإا ل˘ث˘م تا˘با˘سصم˘˘لا
ةبوعسص رثكأ’ا ةيسضرملا ةلاحلا تاذ
نهنم ديدعلا نأا امك ،تاريسسأ’ا نيب
ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإ’ ن˘ج˘ت˘ح˘ي

˘˘ما˘˘ق كلذ ل˘˘ك قو˘˘˘فؤ.«ة˘˘˘يرؤر˘˘˘سض
داو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب بح˘˘سسب لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
ةسصاخلا «انيتناكلا» نم ة˘ي˘ن˘يو˘م˘ت˘لا
،ا˘ه˘تدو˘ع˘ب ن˘ب˘لا˘˘ط˘˘يؤ تار˘˘ي˘˘سسأ’ا˘˘ب
عسضؤ مد˘ع˘ب ن˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
راب˘ع˘م ي˘ف تا˘فو˘قو˘م˘لا تار˘ي˘سسأ’ا
ةئيسس فؤرظب زاتمي يذلا نؤراسشلا
ىذ˘سش ةرر˘ح˘م˘لا ه˘ف˘سصتؤ .ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
باذ˘ع قو˘ف باذ˘ع ه˘نأا˘˘ب را˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا
ه˘نأا ثي˘ح ،تا˘فو˘قو˘م˘لا تار˘ي˘سسأÓ˘˘ل
يأا هب دجوت ’ؤ افيسص راح ءاتسش دراب
نيلقتعملا فرغ طسسؤ عقيؤ قفارم
.نييئانجلا

ةزجتحم لازت ’ مهنيماثج امنيب مهحاورأا تررحت نوجشسلا يف اودهششتشسا ىرشسأا8

تا˘سسارد˘ل ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ز˘˘كر˘˘م د˘˘كأا
ءاد˘ه˘سش ن˘ي˘˘ما˘˘ث˘˘ج دد˘˘ع نأا ىر˘˘سسأ’ا
ىد˘ل ةز˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘˘لا
سضفر دعب ةينامث ىلا عفترا لÓتح’ا
د˘ي˘ه˘سشلا نا˘م˘ث˘ج م˘ي˘ل˘سست لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
سسمأا ىقترا يذلا «رعؤ وبا لامك»
ةجيتن هيفؤره فاسسا ىفسشتسسم يف
نيطسسلف زكرم لاقؤ . يبطلا لامهإ’ا
ق˘فاو˘م˘لا ،ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ، نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ةينامثلا ىرسسأ’ا نا»11/11/0202
رسسأ’اؤ دويقلا نم مهحاؤرأا تررحت
لÓ˘خ ه˘ل او˘سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ر˘˘ه˘˘ق˘˘لاؤ
لازي ’ امنيب مهلاقتعا نم تاونسس
زا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سصي لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ةيقÓخأا ةميرج ربكأا ي˘ف م˘ه˘ن˘ي˘ما˘ث˘ج
ر˘سصع˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘نا˘˘سسنإاؤ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘قؤ
هيؤذؤ ريسسأ’ا بقاعي ثيح ثيدحلا

سضاير ثحابلا راسشأاؤ «. ًاتيمؤ ًايح
نا˘ي˘ك » نأا ز˘كر˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ر˘˘ق˘˘سشأ’ا
يذلا ملاعلا يف  ديحولا وه لÓتح’ا
ربع اهل عرسشيؤ ةميرجلا هذه سسرامي
نيماثج زاجت˘حا ز˘ي˘ج˘ي سصا˘خ نو˘نا˘ق
ماقتن’ا فدهب نيينيطسسلفلا ءادهسشلا

«.م˘ه˘تو˘م د˘ع˘ب م˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘مؤ م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ؤأا سصن دجوي ’ » رقسشأ’ا فاسضأاؤ
ءاقلإا نم لهأ’ا مرحي نيد ؤا نوناق

ؤا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأا عادؤ ةر˘ظ˘˘ن
دقؤ ،ةسصاخلا مهتقيرط ىلع مهنفد
نأا د˘ع˘ب ءا˘ي˘حأا م˘ه˘ت˘يؤؤر ن˘˘م او˘˘مر˘˘ح
،ةليوط تاونسسل لÓتح’ا م˘ه˘ل˘ق˘ت˘عا
ثيح لعفلا اذهب لÓتح’ا موقي امنيب
مهءاقترا دعب ىرسسأ’ا نيماثج زجتحي
«. نوجسسلا لخاد ءادهسش
ءادهسشلا مدقأا » نأا رقسشأ’ا حسضؤأاؤ
دومحم سسي˘نأا» د˘ي˘ه˘سشلا ر˘ي˘سسأ’ا و˘ه
ديلاوم نم ةيليقلق ناكسس نم » ةلؤد
˘˘ما˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا نا˘˘كؤ ،4491 ما˘˘ع˘˘لا

نجسسلا˘ب ٌم˘كح ه˘ق˘ح˘ب رد˘سص ،8691
سسط˘سسغأا ي˘ف د˘ه˘سشت˘سساؤ ،د˘˘بؤو˘˘م˘˘لا

ن˘ع حو˘ت˘ف˘م بار˘سضإا  لÓ˘خ0891
نآ’ا ىتحؤ  ،نÓقسسع نجسسب ماعطلا
ذنم ،هتثج ناكم ؤا ريسصم فرعي مل
ز˘˘˘يز˘˘˘ع» ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’اؤ .  ًا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع04
،سسد˘ق˘لا ن˘˘م ما˘˘ع35 «تا˘سسيو˘˘ع
نا د˘ع˘˘ب ،8102 ويا˘م ي˘ف د˘ه˘سشت˘سسا
نجسس ي˘ف ي˘ج˘م˘ه ءاد˘ت˘ع’ سضر˘ع˘ت
امم ةسصاخلا تادحولا دي ىلع لسشيإا
ن˘ي˘ت˘ئر˘لا ي˘ف كت˘ه˘ت˘ب ه˘ت˘با˘سصإ’ ىدأا

ى˘˘لا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تؤ ،ي˘˘ل˘˘˘خاد ف˘˘˘يز˘˘˘نؤ
عو˘ب˘سسأا د˘ع˘بؤ ،ة˘ل˘مر˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
سضفرؤ ،ةداح ةيبلق ةطلجب بيسصأا
نا ى˘˘لا ،ه˘˘حار˘˘سس قÓ˘˘طإا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ماوعأا4 رمتسسا لاقتعا دعب دهسشتسسا
ةدمل يلعفلا نجسسلاب ًاموكحم ناكؤ
. ًازجتحم هنامثج لازي ’ؤ ،ماع03
ثلاثلا ديهسشلا ناب «رقسشأ’ا» فاسضأاؤ
65) «دؤراب دمحأا سسراف «ريسسأ’ا وه
نا˘ك ،ةز˘˘غ ىر˘˘سسأا مد˘˘قأا و˘˘ه ( ًا˘˘ما˘˘ع
ه˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘كحؤ ،1991 ما˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا
هتحسص تعجارت ؤ ،دبؤوملا نجسسلاب
ؤ ،ةريخأ’ا ماوعأ’ا يف حسضاؤ لكسشب
مدقت مل ،دبكلا يف سسؤريفب بيسصأا
لخد ىتح ،ةمزÓلا ةيبطلا ةياعرلا هل
ىفسشتسسم ىلا لقنؤ ةبوبيغ ةلاح يف
ر˘يار˘ب˘ف ي˘˘ف د˘˘ه˘˘سشت˘˘سساؤ ا˘˘كؤرو˘˘سس
فلخ ًاماع82 ىسضمأا نا دعب9102
. ًازجتحم هنامثج لازي ’ؤ ، نابسضقلا

«ةقطاقط دجام راسصن «ريسسأ’ا كلذك
دهسشتسسا ،محل تيب نم (ًاماع13)
هلاقتعا د˘ع˘ب61/7/9102 خيرا˘ت˘ب
يسساقلا بيذعتلا ةجيتن ،طقف رهسشب
فيقو˘ت ز˘كر˘م ي˘ف ه˘ل سضر˘ع˘ت يذ˘لا
ىلا ىدأا امم ،ناسستين لزعؤ  ،ةملجلا
سضفرؤ ي˘˘ح˘˘سصلا ه˘˘ع˘˘سضؤ رو˘˘هد˘˘ت
هلق˘ن ؤا ه˘ل جÓ˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت لÓ˘ت˘ح’ا
ى˘لا ىدأا يذ˘لا ر˘مأ’ا ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ه˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ج لاز˘˘˘ي ’ؤ  ،هدا˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سسا

ماسسب «ريسسأ’ا ديهسشلا امنيب .ًازجتحم

،سسلبان نم ،ماع74 «حياسسلا نيما
هل˘ق˘ن م˘تؤ ،5102ربوتكا يف ل˘ق˘ت˘عا

ًارظن ةلمرلا ىفسشتسسم ىلإا ةرسشابم
لÓخؤ ، ناطرسسلا نم ىناعي هنوكل
ةيحسص فؤرظ نم ىناع هلاقتعا ةرتف
هلاقتع’ ةريخأ’ا روهسشلا يفؤ ،ةرهاق
ملؤ ، ريبك دح ىلا هتحسص تروهدت
دحلا˘ب نو˘ج˘سسلا ةرادإا ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت
ىدأا يذلا رمأ’ا ،ةياعرلا نم ىندأ’ا
يف8/9/9102 يف هداهسشتسسا ىلا

ةجيت˘ن «ه˘ي˘فؤر˘ه فا˘سسا» ى˘ف˘سشت˘سسم
هنا˘م˘ث˘ج لاز˘ي ’ؤ  ،ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا

لي˘ل˘خ ىد˘ع˘سس» ر˘ي˘سسأ’اؤ .ًاز˘ج˘ت˘ح˘م
، ةزغ عاطق نم ( ًاماع57) «يلبارغلا
ه˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘كحؤ ،4991 ما˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا
هتحسص تعجارتؤ ،د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب
ريبك ل˘كسشب ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف
سضارمأا نم هتاناعمؤ هنسس ربكل ًارظن
ي˘˘ف نا˘˘طر˘˘سسب بي˘˘سصأاؤ  ،ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م
قÓطإا لÓتح’ا سضفرؤ ، اتاتسسؤربلا
ي˘˘˘ف د˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سسا نا ى˘˘˘لا ه˘˘˘حار˘˘˘˘سس
لتحملا لخادلاب نÓ˘با˘ك ى˘ف˘سشت˘سسم
. يراجلا ماعلا نم ويلوي نماثلا يف
دؤاد» ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا د˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا كلذ˘˘˘˘ك
ىقترا يذلا محل تيب نم «بيطخلا
لامهإ’ا ةجيتن  يسضاملا ربمتبسس يف

م˘ل˘ع م˘غر ة˘ل˘يو˘ط ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يف لكاسشم نم ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب لÓ˘ت˘ح’ا
81 ىسضمأا دقؤ تاونسس ذنم بلقلا

لازي ’ؤ ، لÓتح’ا نوجسس يف ًاماع
سضفريؤ هنا˘م˘ث˘ج ز˘ج˘ت˘ح˘ي لÓ˘ت˘ح’ا
 .  هيؤذل هميلسست
و˘ه ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘لا ءاد˘ه˘سش ر˘˘خآاؤ
و˘با بي˘ج˘ن لا˘م˘ك» ر˘ي˘سسأ’ا د˘ي˘ه˘سشلا

ماع لق˘ت˘عا يذ˘لاؤ ن˘ي˘ن˘ج ن˘م «ر˘عؤ
نجّسسلاب مكح هقحب ردسصؤ3002
ةرتف لÓخ بيسصأا ؤ ،رركملا دبؤوملا
را˘تؤأ’اؤ ق˘ل˘ح˘لا نا˘طر˘سسب ه˘لا˘ق˘ت˘˘عا
ي˘ب˘ط لا˘م˘هإ’ سضر˘ع˘تؤ ،ة˘ي˘تو˘˘سصلا

ءا˘سسم هدا˘ه˘سشت˘سسا ى˘لا ىدأا د˘م˘ع˘ت˘˘م
،هيفراه فاسسا ىفسشتسسم يف سسمأا

 . هنامثج ميلسست لÓتح’ا سضفرؤ
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘سشأ’ا بلا˘˘˘˘طؤ
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘سسنإ’اؤ ة˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

نع جارفإÓل لÓتح’ا ىلع طغسضلاؤ
اهتداعإاؤ  ةزجتحملا ءادهسشلا نيماثج
عم ًا˘ما˘ج˘سسنا ،م˘ه˘يؤذ˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست ؤ
ي˘ت˘لا ف˘ي˘ن˘ج تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا سصو˘˘سصن
م˘ي˘˘ل˘˘سست ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا لؤد˘˘لا تمز˘˘لأا
ةمارك مارتحاؤ مهيؤذ ىلإا نيماثجلا
ةينيدلا مهسسوقط ةاعارمؤ نيفوتملا

.نفدلا تايلمع لÓخ

هللا مار ‐ ىرشسأ’ا مÓعإا :ريرقت

ىرشسأ’ا تاشساردل نيطشسلف زكرم
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يلحم 3982ددعلا ^2441  يناثلا عيبر2ـل قفاوملا0202 ربمفون71ءاثÓثلا 08
زاجن’ا قيرط يف ةيومنت ةيلمع52

مناغتشسم يف لظلا قطانمب لفكتلل ميتنشس رايلم41
52 منا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’ؤ تج˘مر˘ب

فÓغب زاجنÓل ةيومنت ةيلمع
رايلم41 ــب رد˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م
ديؤزتل اسساسسأا هجوتسس ،ميتنسس
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا˘˘ب نا˘˘كسسلا
فرسصلا تاو˘ن˘ق د˘م ،بر˘سشل˘ل
ة˘لز˘˘ع˘˘لا كف اذ˘˘كؤ ي˘˘ح˘˘سصلا

نع لقنت˘لا فؤر˘ظ ن˘ي˘سسح˘تؤ
.ةلؤزعملا قطانملا سضعب
م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’ؤ ي˘لاؤ ن˘ل˘عأا

لفكتلا نع ،ةي˘ح˘لو˘ب ى˘سسي˘ع
لÓ˘خ ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةيومنت عيراسشم ةدع ليجسست
را˘طإ’ا ن˘ي˘سسح˘ت ا˘ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م
،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘قر˘˘سشلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب˘˘ف
يلع يديسس ةيد˘ل˘ب تدا˘ف˘ت˘سسا

ةكبسش ةع˘سسو˘ت˘ل عؤر˘سشم ن˘م
راؤدب برسشلل ةحلاسصلا هايملا
م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘سسؤ ة˘سشداد˘ح˘لا

نم لكب نيلثامم نيعؤرسشمؤ
20 تراقزوبؤ طاين ينب راؤد
ةيدلبب امأا ،ملاغوب د’ؤأا ةيدلبب
ةجمرب مت دقف رسضخل يديسس
هايملا ةكبسش ميعدتل عيراسشم
راؤد˘˘ب بر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا
اذكؤ ةيطياط˘سسلا ،ة˘ي˘ن˘يار˘ق˘لا
كل˘ت ة˘ع˘سسو˘تؤ ل˘ي˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا
.سسيرا˘ت˘كلا راؤد˘ب تا˘كب˘سشلا

دافت˘سسا ة˘يرا˘م˘كن˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘بؤ
نم20لولج د’ؤأا راؤد ونطاق
ه˘نأا˘سش ن˘˘م ل˘˘ثا˘˘م˘˘م عؤر˘˘سشم
كلتل بؤرسشلا ءاملا ليسصوت
ىر˘خأا ع˘يرا˘سشمؤ .تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
ليسصوتلا تا˘كب˘سش ة˘ع˘سسو˘ت˘ل
د’ؤأاؤ ة˘˘˘˘˘˘قرارز˘˘˘˘˘˘لا راؤد˘˘˘˘˘˘ب
م˘ت ة˘ه˘ج˘لا تاذ˘بؤ .ي˘سضا˘ق˘˘لا
زاجنإ’ ةيومنت ةيلمع ةجمرب
ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
ةيد˘ل˘ب˘ب دو˘ل˘ي˘م˘لا د’ؤأا راؤد˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب تيا˘˘˘قزا˘˘˘ت
يد˘ل˘ب ق˘ير˘ط زا˘ج˘نإا عؤر˘سشم
نب ةيدلبب جاحلا د’ؤأا راؤدب

ى˘ل˘ع  نا˘سضمر كلا˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
.مك2.1ةفاسسم
ةي’ولا نم ةيبونجلا ةهجلابؤ
ةيلفاوسسلا ةيدلب تدافتسسا دقف
يف تلثمت ةمهم عيراسشم نم
ةحلاسصلا هايملا ةكبسشب طبرلا
د’ؤأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب بر˘˘˘سشل˘˘˘ل
راؤدب رخآا عؤرسشمؤ فراسشلا
رياؤد دافتسسا امك ،ةسسيفسسلا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘مار˘˘ط˘˘لا ل˘˘˘ك

د˘˘ي˘˘عا˘˘سسم˘˘˘لاؤ فا˘˘˘سصف˘˘˘سصلا
ةيسشباعكلا ،تاريقو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةكانرفب ني˘فا˘عز˘لا ،ىر˘سسا˘م˘ب
،ةيرهاوطلاب قارف د’ؤأا اذكؤ
راؤدؤ نا˘ي˘سسح˘لا˘ب ة˘يز˘يا˘ع˘ب˘لا
ن˘م ا˘يد˘ي˘ت˘سسا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب قرز˘˘ل
ءاملاب ديؤزتلل ىرخأا عيراسشم
تاو˘˘ن˘˘˘ق زا˘˘˘ج˘˘˘ناؤ بؤر˘˘˘سشلا
ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا
كف˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘˘لإا
طبارلا قيرطلا زاجناك ةلزعلا
40 مقر يئ’ولا قيرطلا نيب
ةيطع د’ؤأا راؤدب دمحأا راؤدؤ
زاجنإا اذكؤ ةيرهاوطلا ةيدلبب

طبري ةيدلبلا تاذب رخآا قيرط
24 م˘˘قر ي˘˘ئ’و˘˘لأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
دافتسسا اميف ،ةيليÓجلا راؤدل
ف˘ير˘سش يد˘˘ي˘˘سس راؤد نا˘˘كسس
عؤرسشم نم تار˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةفاسسم ىلع قيرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل
بر˘سست ن˘م د˘ح˘ل˘لؤ ،م˘ك10
ءاتسشلا لسصف يف ةسصاخ هايملا
زاجنإا لاغسشأا ةجمرب ررقت دقف
را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م ف˘ير˘سصت ةا˘ن˘ق
ريخ ةيدلب˘ب ة˘ير˘ماو˘ع˘لا راؤد˘ب
ر˘˘˘˘˘خآا  عؤر˘˘˘˘˘سشمؤ ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا
.ةيلفاوسسلا ةيدلبب ةيرداوقلاب
را˘طإا ي˘فؤ ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةينازيملا يف زجعلاب لفكتلا
تايدلبلا سضع˘ب ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا
رثكأا سصيسصخت دقف ةي’ولاب
تاناعإاك ميتنسس رايلم42 نم
قؤد˘ن˘˘سص ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
تاقافن ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

لامعلا روجأا ديدسستك ةنيعم
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ؤ ر˘˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف˘˘˘لاؤ
يمويلا رييسستلا فيراسصمب
80 تلمسش ةيلمعلا .ةيدلبلل
ملاغوب د’ؤأا ا˘ه˘ن˘م تا˘يد˘ل˘ب
ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل سصسصخ ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاؤ
ا˘م˘ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘˘سس را˘˘ي˘˘ل˘˘م5.1
نم جاجح ةيد˘ل˘ب تدا˘ف˘ت˘سسا

7.1ؤ ،مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م4.4
كلاملا دبع نبل ميتنسس رايلم
ةيدلب تي˘ظ˘ح ا˘م˘ي˘ف ،نا˘سضمر
تارايلم40 ــب ة˘ي˘ل˘˘فاو˘˘سسلا
نيعل را˘ي˘ل˘م2.2 ؤ م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
نيعل را˘ي˘ل˘م2.3ؤ را˘ن˘يدو˘ب
غلبم دسصر مت اميف يسصيون
8.4ؤ ةكانرف˘ل تارا˘ي˘ل˘م30
.نايسسحلا ةيدلبل

نيدلارون.ب

نئاجعلاك ةيكÓهتسسا داوم ةدع تسسم يتلا ءÓغلا ةرهاظ ببسسب

ةياجبب نينطاوملا قرؤوي علشسلا راعشسأا باهتلا
ةدع ةجيتن ،موي دعب اموي دقعتت تأادب يتلا ةبعسصلا ةيعامتج’ا ةلاحلا نم ةياجب ةي’وب نونطاوملا يكتسشي

ةردقلا روهدتو ءÓغلا ثولاث نأا ثيح ،ةيداسصتق’او ةيلئاعلا مهتايح ىلع رسشابم ريثأات اهل ةيبلسس لماوع
ءÓغلا ةرهاظ اهنمملظم قفن يف تÓئاعلا بابرأا تلخدأاو ةياغلل ةقلقم تحسضأا رانيدلا ةميق عجارتو ةيئارسشلا
ةيدودحم - تÓئاعلا اهيلع ئكتت يتلا داوملا نم ىسضم اميف تناك يتلا نئاجعلاك ةيكÓهتسسا داوم ةدع تسسم يتلا

ءارمحلا موحللا ىلإا ةراسشإ’ا امأا ،جرح ’و ثدحف ىرخأ’ا داوملا امأا ،اهئانبأ’ ششيع ةمقل ريفوتل - لخدلا
.«ةريسصق ديلاو ةريسصب نيعلا» ةلوقم اهيلع قبطنت ءايسشأا كلت هكاوفلاو  كامسسأ’ا ،ءاسضيبلاو

نإا ةئزجتلا راجت دحا لوقي
م˘˘˘ه˘˘˘تدارإا ن˘˘˘ع جرا˘˘˘خ ر˘˘˘مأ’ا

مكحتي حبسصأا قوسسلا نوناقؤ
،را˘ع˘سسأ’ا ي˘ف ا˘ئ˘ي˘سشف ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش
نطاو˘م˘لاؤ ي˘كت˘سشي ر˘جا˘ت˘لا˘ف
ابلسس رثؤوت اهتاجرخمؤ يناعي

ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«يلع يمع» امأاؤ ،ةيعامتج’ا

ةقرؤ نإا لوقي دعا˘ق˘ت˘م م˘ل˘ع˘م
ي˘˘˘ف  (جد0001 ) را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا
ةيفا˘ك د˘ع˘ت م˘ل ن˘هار˘لا تقو˘لا

ةلئاعل موي  ءاذغ ريفوتل ىتح
ةميق عجارت ببسسب ةطسسوتم
لداعت ’ تحبسصأا  يتلا رانيدلا

،ىسضم اميف ( جد001) ةقرؤ
ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص ة˘لدا˘ع˘م ا˘ه˘نإا
دقؤ ،نينطاوملا اهنم يسساقي
تأا˘طؤ نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘تد˘سش تداز
تببسستؤ ،اندÓب انؤروكةحئاج
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا رو˘˘˘هد˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
،ة˘يدا˘سصت˘ق’اؤ ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ي˘ت˘لا ة˘لؤد˘لا ي˘عا˘سسم م˘˘غرؤ
نم ةمزأ’ا ءاو˘ت˘ح’ ا˘ه˘ت˘سسر˘ك
،ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تؤ ا˘˘ه˘˘ب˘˘ناو˘˘ج ل˘˘ك
ىل˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ن˘م تن˘كم˘ت
ر˘˘خآا˘˘ب ؤأا ل˘˘كسشب ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
حلاسصل ةيباجيإا ريبادت اهذاختاب
م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘˘حؤ ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
امم ،ةيداسصتق’اؤ ةيعامتج’ا

لبقت˘سسم˘لا ن˘م فو˘خ˘لا ل˘ع˘ج
تÓئاعلا سسوفن يف ل˘غ˘ل˘غ˘ت˘ي
حيفسص ىلع سشيعت اهلعجيؤ
رارم˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا ن˘م
بايغؤ91 د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
مغرؤ ،اه˘ل بسسا˘ن˘م˘لا جÓ˘ع˘لا

ن˘طاو˘م˘لا نا˘ف ةا˘نا˘ع˘م˘˘لا هذ˘˘ه
لاثتمÓل وعدم ةياجب ةي’وب
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإÓ˘˘˘˘˘ل
ةياقولا راب˘ت˘عا˘ب ة˘يزار˘ت˘ح’اؤ
.جÓع فلأا نم ريخ

يعوبسسأ’ا قوسسلا قلغ
ببسسب «وكميديإا»

انوروك ةحئاج
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تن˘ل˘˘عأا

تردسصأا اهنأا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ح˘لا˘سصم ع˘م رؤا˘سشت˘لا˘ب ارار˘˘ق
قلغب ي˘سضق˘ي ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘مأ’ا
«وكميديا» يعو˘ب˘سسأ’ا قو˘سس
نم ةيادب ،هكاو˘ف˘لاؤ ر˘سضخ˘ل˘ل
ر˘ي˘غ ل˘جأا ى˘لإا عو˘ب˘˘سسأ’ا اذ˘˘ه
راطإا يف  كلذ لخديؤ ،ىمسسم
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
نامسضل ةفدا˘ه˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’اؤ
،نينطاوملل ةيحسصلا ةمÓسسلا

اذه يف ةيدلبلا لؤؤوسسم دكأاؤ
لخدي رارقلا اذه نأا رامسضملا
يحسصلا لوكوتؤربلا راطإا يف
حبك ةيغب ةلؤدلا هتمسسر يذلا

سسؤريف ىؤدع راسشتنا حامج
ظحو˘ل ه˘ناؤ ة˘سصا˘خ ،ا˘نؤرو˘ك
سضع˘ب˘˘لا را˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ار˘˘خؤو˘˘م
ه˘ي˘˘لإا أا˘˘ج˘˘ل يذ˘˘لا ي˘˘خار˘˘ت˘˘لاؤ
كاردإا نؤد هيلإا رخآ’ا سضعبلا
ةقدحم˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب ي˘عؤ ؤأا

ا˘م˘م ،ر˘ي˘ط˘خ˘لا ءاد˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
هابت˘ن’ا تف˘ل˘م ل˘كسشب د˘عا˘سس
يدعاسصت مقر ليجسست  ىلإا
ىدأا يذلا تاباسصإ’ا ددع يف
ىلع ريبك طغسض ليكسشت ىلإا
نم ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا

ت’ا˘ح دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘تراؤ ة˘˘ه˘˘ج
اذهؤ ،ىرخأا ةهج نم ىتوملا

ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ى˘˘عد˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م
ا˘م˘ي˘سس ’ رذ˘ح˘لاؤ ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘سصلا
لكسشب يحسصلا لوكو˘تؤر˘ب˘لا
.ةيحسصلا يعاؤدلل بيجتسسي

ةعمجلا قوسس ةيرق ناكسس
نوبلاطي ةجوتب
 بعلمو ةيئادتباب

قو˘سس ة˘ير˘˘ق نا˘˘كسس بلا˘˘ط˘˘ي
ةي’ؤ ةجوت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا
،ةيلحملا تاطلسسلا نم ةياجب
يتلا سصئاق˘ن˘لا ى˘لإا تا˘ف˘ت˘ل’ا
يتلاؤ ،م˘ه˘ت˘ير˘ق ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ى˘ل˘ع ر˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشب ر˘˘ثؤو˘˘ت

اذه ىل˘عؤ ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح
نأا نؤر˘ب˘ت˘ع˘ي م˘ه˘نإا˘ف سسا˘˘سسأ’ا
مهتقطنم لاط يذلا سشيمهتلا

با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م نا˘˘˘˘ك
د˘˘˘حا بسسحؤ ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ةمدقملا دوعولا نإاف ناكسسلا

م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ل˘ب˘ق ن˘م
،سسيركتلل اهق˘ير˘ط د˘ع˘ب د˘ج˘ت
ةيئادتبا ةسسردم ءانب اهنيب نمؤ
،.. يراو˘˘ج بع˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإاؤ
قÓطإا ى˘ل˘ع نؤر˘سصي ه˘ي˘ل˘عؤ
تقؤ برقأا يف عيراسشملا هذه
م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘˘سس كلذؤ ،ن˘˘كم˘˘م
ةيلحملا ةيمن˘ت˘لا رداو˘ب ق˘ل˘خ˘ل
را˘طإ’ا ن˘ي˘سسح˘˘تؤ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةهج نم نا˘كسسل˘ل ي˘سشي˘ع˘م˘لا
ةر˘˘ئاد ع˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت ع˘˘˘م ،ىر˘˘˘خأا

عيراسشملا هذه نم ةدافتسس’ا
ن˘ثار˘ب ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق جار˘˘خإ’
  .فلختلاؤ سشيمهتلا

ي˘ن˘طا˘ق ن˘م تار˘سشع˘لا مد˘قأا
،ثوناه ،يلسسعا ةقنخ ىرق
ل˘ي˘غو˘ف˘خا لاذ˘يا ،را˘˘مو˘˘سسيا
يقرسش بونج سسيرأا ةيدلبب
ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’ؤ
13 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةركسسب يت˘ي’ؤ ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

ى˘ل˘ع سسيرآا˘ب ارؤر˘م ة˘ن˘تا˘˘بؤ
،نيطلا نيع ةقطنم ىوتسسم
اديدنت سسيراتملاؤ ةراجحلاب
يو˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ريفوتب ةبلا˘ط˘م˘لاؤ،يدر˘ت˘م˘لا
.سصئاقنلا
ن˘˘ع اؤر˘˘ب˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ديسسجت مد˘ع ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا
ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا سضع˘ب

او˘ق˘ل˘ت م˘ه˘نأا نو˘لو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
زا˘غ˘لا˘ك ،ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب ادو˘˘عؤ
هليسصوت دعي يذلا يعيبطلا
ملحلا ةباثمب مه˘ي˘لإا ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ارظن هؤرظ˘ت˘نا ا˘م˘لا˘ط˘ل يذ˘لا
يتلا ةقطن˘م˘لا ة˘ي˘سصو˘سصخ˘ل
ةيع˘ي˘ب˘ط سسيرا˘سضت˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت

ةديدسش ةدؤرب فرعتؤ ةبعسص
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘سشلا ل˘˘سصف لÓ˘˘خ
يهؤ ،قطا˘ن˘م˘لا ي˘قا˘ب سسكع
م˘ه˘نأا نا˘˘كسسلا د˘˘كؤو˘˘ي ةر˘˘ت˘˘ف
ةا˘نا˘ع˘م ا˘ه˘لÓ˘˘خ نؤد˘˘ب˘˘كت˘˘ي

ةرؤرا˘ق ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘˘ك
تؤزا˘˘م˘˘لا ؤأا نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ
كلاسسملا ةبوعسص عم ةسصاخ
ر˘ي˘غ تا˘قر˘ط˘لاؤ ة˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا

نوينعملا بلاط امك .ةدبعملا
تاقرطلا ةئيهت يف ليجعتلا

مهارق عطقت يتل كلاسسملاؤ
ةيمومعلا ةرانإ’اب مهديؤزتؤ
م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا،
ةيزاو˘ترا را˘ب ر˘ف˘ح˘ل سصخر˘ب
يذلا يحÓفلا طاسشنلا معدل
ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا رد˘˘سصم˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ي
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘يؤ .سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
نأا ق˘˘ب˘˘سس يذ˘˘لا جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
ن˘˘م نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ه˘˘˘ب حو˘˘˘ل
ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ىر˘˘ق˘˘لا نا˘˘˘كسس
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا طؤر˘˘˘سش با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘˘يرؤر˘˘سضلا

.مهارقب ةيومنت عيراسشم
م.ءامسسأا

ميرك . ت

يواروب يتيدلب ناكسس
نوفوختم فداهلبو

قوف رايهن’اب ددهم رشسج
لجيجب ناكشسلا ضسوؤور

يواروب ةيدلب يتاسشم ناكسس ششيعي
قرسش رسصنعلا ةرئادل ةعباتلا فداهلب
رركتت ةقيقح ةاناعم ،لجيج ةي’و
ببسسب ءاتسش لسصف ةيادب لك عم
ىقتلم رسسج هفرع يذلا رايهن’ا
ةيدلب طبري يذلاو يقÓملا قرطلا

تايدلب ةيقبب فداهلب يواروب
.يسسيئرلا قيرطلا اذكو ةرئادلا

ذفنملا وه رسسجلا نإا ناكسسلا لاق
ثيح ،ةيدلبلا هذه ناكسسل ديحولا

ةنسس نم ءاتسش تاذ طوقسسلل شضرعت
ريسشب قباسسلا يلاولا دهع يف8102
ةمات ةلزع يف ةيدلبلا تلخدو راف
نأا لبق ،عوبسسأ’ا نع ديزي ام ةدمل
،هميمرتل نيلواقملا شضعب عوطتي

راجحأ’ا شضعب عسضو مت ثيح
حمسست يتلا ةناسسرخلا تاناوطسسأاو
ديبعت متو اهلخادب هايملا رورمب
نم هنيسشدت مت دقو ،اهقوف قيرطلا

تقؤوم لحك كلذنأا يلاولا فرط
رسسج عسضو متي نأا لمأا ىلع ناكسسلل

ىسصقأا يف ةثيدح شسيياقمب ديدج
تاسساردلا ءارجإا دعبو ،نكمم تقو
يفكت ’ ةي’ولا ةينازيم نأا نيبت
عورسشم اذكه زاجنإاب حمسست ’و
يذلا ريبكلا يلاملا فÓغلا ببسسب
عورسشملا ليجسست مت ثيح ،هبلطتي

ةلجاعلا تاجايتح’ا نمسض
ةيلخادلا ةرازول هلاسسرإاو ةئراطلاو
،هب ةسصاخ ةينازيم ةجمرب لجأا نم
توسص عورسشملا اذهل عمسسي مل نكل

ةرم رسسجلا شضرعت ثيح ،نآ’ا ىتح
تاعدسصتلا ديدعل ىرخأا

ناكسس لك نأاو ةسصاخ ،تارايهنإ’او
هيلع نورمي فداهلب يواروب ةيدلب
عم طبري هنأا ىلإا اسضيأا ةفاسضإ’اب
ةليم ةي’و برغ تايدلب شضعب
ةسضرع هلعجي ام وهو ،نانيابك
كلذ هلكسشي امو ةظحل يأا يف فلتلل
ناكسس ةايح ىلع ةقيقح ةروطخ نم
،نوميم ينبك اهيتاسشمو ةيدلبلا هذه
مهددهيو ديادحلوبو ةقراحملو
ملاعلا نع ةمات ةلزع يف لوخدلاب
فراسشم ىلع نحنو ةسصاخ يجراخلا

ةسشهلا ةيعسضولاو ءاتسشلا لسصف
دمسصي نل هنأاب يحوت ايلاح رسسجلل

رمت يتلا ةيراجلا لويسسلا مامأا اريثك
ةيدلب لخدي دق ام وهو هيلع
ةليوط ةلزع يف فداهلب يواروب
هحÓسصإا ةبوعسص ببسسب دمأ’ا

.ىرخأا ةرم هميمرتو
ميهارب.ع

ةيمنتلل يدرتملا عسضولا ببسسب
 نوجتحي ةنتابب ضسيرأا ىرق ناكشس

نوركنتشسي راردأاب اياوزلا خويشش
ةيروهم÷ا طيشسو بودنم تاحيرشصت

سسرادمؤ اياؤز خويسش ركنتسسا
تاحيرسصت ،راردأا ةي’وب ةينآارق
ة˘يرو˘ه˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘سسؤ بؤد˘˘ن˘˘م
ثيح ،مهل ةءا˘سسإا ا˘ه˘ي˘ف اؤر˘ب˘ت˘عا
ةحفسص ىلع ترسشن اهنأا اولاق
توسصلاب كوب سسيفلاب ينعملا

ره˘سش ن˘م72 مو˘˘ي ةرو˘˘˘سصلاؤ
اهتلقانت امك ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
سضع˘˘بؤ ،تا˘˘ح˘˘ف˘˘˘سصلا سضع˘˘˘ب
سضعب اهنم ةيمÓعإ’ا لئاسسولا
ناكؤ اذه ،ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا تاو˘ن˘ق˘لا

نيفقثملاؤ ني˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع
كل˘ت اؤر˘كن˘ت˘سسا د˘˘ق ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
سضعب تسسم يتلا تاحيرسصتلا

ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خؤ م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
ريدم تسسم ام˘ك ،ن˘ي˘ي˘حر˘سسم˘لا
ا˘هر˘كن˘ت˘سسأاؤ ،هر˘سصقؤ ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا

ردسصأا دقؤ ،راردأا ينطاوم ةماع

ةيروهجلا طيسسؤ بؤدنم اهنيح
اهيف لاق ايحيسضوت انايب ةي’ولاب
ةءاسسإ’ا كلذب دسصقي نكي مل هنإا

لÓخ نم فدهي هنإا لاقؤ ،دحأ’
،نطاو˘م˘لاؤ ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ كلذ
ه˘ن˘م م˘ه˘فؤ ،ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ه˘نا˘خ نإاؤ
نم راذتعا هنأا نينطاوملا سضعب

نم هتا˘ي˘ط ن˘ي˘ب ل˘م˘ح ا˘م لÓ˘خ
نونطاوم كلذ ىلع درؤ ،ريبعت
تجر˘˘˘خ د˘˘˘ق ة˘˘˘سصا˘˘˘سصر˘˘˘˘لا نأا

’ؤ سسوفنلا يف اهتلعف تلعفؤ
رظ˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ي˘ف ،دو˘ع˘ت نأا ن˘كم˘ي
تايعادت هنع رفسستسس ام نؤرخآا

فر˘ط ن˘م تا˘ح˘ير˘سصت˘˘لا هذ˘˘ه
هتلسصؤ اذإا ةيرو˘ه˘ج˘لا ط˘ي˘سسؤ
ا˘˘˘ياؤز˘˘˘لا خو˘˘˘ي˘˘˘سش ة˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م
         .ةينآارقلا سسرادملاؤ

نمحرلادبع يفاولب
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عيراششم ةدع ىلع فقي ةنيطنشسق يلاو
    فشسوي دوغيز ةرئادب ةيومنت

ظيف˘ح˘لا د˘ب˘ع د˘م˘حأا ىر˘جأا
ة˘˘˘˘˘ي’ؤ ي˘˘˘˘˘لاؤ ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘سس
د˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘مؤ
اقوفرم ةيومنتلا عيراسشملا
ن˘˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةر˘ئاد سسي˘ئرؤ ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

سسي˘˘ئرؤ ف˘˘سسو˘˘˘ي دو˘˘˘غ˘˘˘يز
ةطحملا تناك ثيح ،ةيدلبلا
عؤرسشم ةرايزلا نم ىلؤأ’ا

ي˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘كسسم005
دنسسمigpoل عبات يراجيإا
لاغ˘سشأ’اؤ ،ت’ؤا˘ق˘م ةد˘ع˘ل
بسسنب ةمدق˘ت˘مؤ ة˘يرا˘ج ه˘ب
طبرلا لاغسشأا امأا ،ةتؤافتم
ةلحرم يف يهف تاكبسشلاب
عؤر˘سشمؤ ،ة˘ق˘ف˘سصلا داد˘˘عإا

ثيح ،يعامتجا نكسس003
ار˘خأا˘ت ه˘ب لا˘غ˘سشٱا˘لا فر˘˘ع˘˘ت

ءاهنإاب يلاولا رمأا دقؤ اريبك
ل˘ب˘ق ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ل˘كا˘ي˘˘ه˘˘لا
يف ثحب˘لاؤ ي˘ف˘نا˘ج ة˘يا˘ه˘ن
ى˘˘ت˘˘ح ةد˘˘عا˘˘˘سسم ل˘˘˘ئا˘˘˘سسؤ
ة˘˘كر˘˘سشلا هذ˘˘˘ه ف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سست
ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ؤأا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا

عفدلا لجأا نم رخآا بسسانم
.مامأ’ا وحن لاغسشأ’اب

ة˘ق˘فر ي˘لاو˘لا د˘ق˘ف˘ت ا˘م˘ك
نيعؤرسشم هل قفارملا دفولا
معد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘سصب
،ف˘سسو˘˘ي دو˘˘غ˘˘يز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
عبات نكسسم002 عؤرسشم
فرعي يذلاؤ ،سصاخ يقرمل
ر˘مأا ثي˘ح ار˘خأا˘ت ر˘˘خآ’ا و˘˘ه
زا˘ج˘نإ’ا ة˘سسسسؤو˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا
ةريتولا نم عفرلا ةرؤرسضب
نم لؤأ’ا رطسشلا  ميلسستل
،1202 ناوج يف عؤرسشملا
002 عؤر˘سشم ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

ي˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘ت ن˘˘كسسم
لا˘غ˘سشأ’ا ه˘ب ر˘ي˘سست يذ˘˘لاؤ
د˘كأا ن˘˘يأا ،ة˘˘ن˘˘سسح ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب
رطسشلا ميلسست ىلع يلاولا
ةيا˘ه˘ن عؤر˘سشم˘لا ن˘م لؤأ’ا

عؤر˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشمؤ ،1202سسرام
يبوه˘ي˘م ي˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

ي˘ح˘سص فر˘سصؤ قر˘˘ط ن˘˘م
هب تلسصؤ ةيمومع ةرانإاؤ
 .ةئاملاب58 ىلإا لاغسشأ’ا

دبع نياع ةيبرتلا عاطقبؤ
،نيتيئادتبا يسساسس ظيفحلا
ىدبأا نيأا ي˘سسب˘ت˘لا ي˘بر˘ع˘لا
يف ءدبلا مدع نم هئايتسسا
ةن˘خا˘سسلا تا˘ب˘جو˘لا م˘يد˘ق˘ت

ةمراسص تاميلعت هجؤ ثيح
اهميدقت يف اروف قÓطنÓل
عؤرسشمؤ ،ذيمÓت˘لأا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةيئادتبإاب  ماسسقأا6 عيسسوت
يذ˘لاؤ ن˘سسحأا ة˘ح˘˘ير˘˘سشو˘˘ب
لا˘غ˘سشأ’ا ي˘ف ر˘خأا˘ت فر˘˘ع˘˘ت
ءا˘˘ه˘˘نإا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘مأا د˘˘˘قؤ
ة˘˘سسسسؤو˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘ت’ا
.ىرخأاب اهسضيوعتؤ زاجنإ’ا

يئام نازخ يلاولا دقفت امك
بع˘˘˘˘˘كم م00001 ة˘˘ع˘˘˘سسب
ؤد˘˘ج ن˘˘ب نا˘˘كسس د˘˘يؤز˘˘ت˘˘˘ل
ةحلاسصلا هايملاب ،يبوهيمؤ
د˘˘ي˘˘ق ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح و˘˘ه بر˘˘سشل˘˘ل
سشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘عؤ ،زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ي˘˘لاو˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘سسأا ةرا˘˘يز˘˘˘لا

نا˘˘˘˘˘˘كسسلا ت’ا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سشن’
عيراسشملاب اهلمجم قلعتملا
ى˘ل˘ع ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا

كلذ˘ك ، ن˘˘كسسم57 رار˘غ
نكسسم021 عؤر˘˘˘˘˘˘˘سشم
ةدع فرع˘ي يذ˘لا ي˘م˘ها˘سست
ي˘لاو˘لا د˘عؤ د˘قؤ ل˘كا˘˘سشم
ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب

،تاسشرولا هذه ثعب ةداعإ’
باحسصأا بلط دنع ’ؤزنؤ
ةقطنمب يفير نكسسم68
لؤأ’ا لؤؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ع
ر˘مأاؤ ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب
دو˘غ˘يز ن˘م د˘ت˘م˘م˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘لإا
ةدؤد˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لإا ف˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ي
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستؤ
.1202 يفناج
ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تنا˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك
ج˘ما˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘سض ناد˘˘ي˘˘م˘˘ح
دقفتب ،ةي’ولا يلاؤ ةرايز
طبري قيرط زاجنإا عؤرسشم
ي˘˘نا˘˘سسو˘˘سسلا ة˘˘ت˘˘سشم ن˘˘ي˘˘ب
90 مقر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لاؤ
لاغ˘سشأ’ا ة˘ب˘سسن ه˘ب تل˘سصؤ
كلذكؤ ،ةئ˘م˘لا˘ب56 ى˘˘˘لإا

ة˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا ط˘˘˘بر عؤر˘˘˘سشم
تل˘˘سصؤ د˘˘قؤ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘˘ب
،ةئملاب06 زا˘ج˘نإ’ا ة˘ب˘سسن
ةعسسب يئام نازخ عؤرسشمؤ
دؤز˘ي˘سس بع˘كم ر˘ت˘م005
1 ة˘م˘يو˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘˘م نا˘˘كسس
بؤرسشلا ءاملاب2 ةميوحؤ
ددسش دقؤ ،زاجنإ’ا ديق وهؤ
هئاهنإا ةرؤرسض ىلع يلاولا
تد˘عؤؤ لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘˘ف
ةز˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ير˘ه˘سش د˘ع˘ب ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ب
.فسصنؤ
ي˘لاو˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘خ ع˘˘م˘˘ت˘˘سسأاؤ
قر˘ط زا˘ج˘نإا لو˘ح سضر˘˘ع˘˘ل
ط˘بر˘ل˘ل ع˘يرا˘˘سشمؤ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
،ءا˘بر˘ه˘كلاؤ زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب
ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ة˘كب˘سشؤ
،ي˘˘تا˘˘سشم˘˘لا سضع˘˘ب سصخ˘˘˘ت

زا˘˘ب˘˘لا نا˘˘ن˘˘ج رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دا˘قؤ ي˘ن˘˘ب عارذؤ كو˘˘كطؤ
لاغسشأ’ا اهب يهتنتسس يتلاؤ
.0202 ةنسس ةياهن
ي˘˘˘لاؤ سسأار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت نا نا˘˘˘˘كؤ
ار˘غ˘سصم ا˘عا˘م˘ت˘جا ،ة˘ي’و˘لا

ةعبا˘ت˘م حا˘ي˘سسلا برد لو˘ح
مت ثيح ،يحايسسلا عؤرسشمل
هنع ل˘سصف˘م سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت
atpas ة˘سسسسؤو˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ة˘˘سسارد ن˘˘˘ع ة˘˘˘لؤؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا

د˘˘قؤ ،عؤر˘˘سشم˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘ناؤ
نم تاميلعت يلاولا ىدسسأا
ةعجان تاحارتقا ميدقت لجا

ابذج رثكأ’ا عطقملا رايتخ’
ة˘˘مد˘˘خ مد˘˘ق˘˘يؤ ،حا˘˘ي˘˘سسل˘˘˘ل
لا˘م˘ج ر˘ه˘ظ˘يؤ ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ثيح ،قيتعلا رخسصلا ةنيدم
ةرطن˘ق˘لا ن˘م حار˘ت˘ق’ا نا˘ك
تامامح ىلإا سسوسس ةقيدح
ي˘نا˘ث˘لا حار˘ت˘ق’اؤ ،راز˘ي˘˘سس
ى˘˘لإا ؤدرا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘ح ن˘˘˘م
نا ى˘ل˘ع،راز˘ي˘سس تا˘˘ما˘˘م˘˘ح
لسصفلل اه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘ب مد˘ق˘ت
نم ،لبقملا عوبسسأ’ا اهيف
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سش’ا ما˘˘˘˘م˘˘˘˘تإا ل˘˘˘˘˘جا
ةفاسضا ،راتخم˘لا ع˘ط˘ق˘م˘لا˘ب
،ةنيمأا˘ت لا˘غ˘سشا قÓ˘طا ى˘لا

فÓ˘˘غ˘˘لا دؤد˘˘˘ح ي˘˘˘ف كلذؤ
.رفوتملا يلاملا

ع.يفطل

..تليشسمشسيتب يئ’ولا يبعششلا صسلجملا

ةيمنتلا لبقتشسم نهري ءاشضعأ’ا نيب تاعارشصلا
ةشساردو صضرعل تشصشصخ يتلا ،تليشسمشسيت ةي’ول يئ’ولا يبعششلا صسلجملل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا لاغششأا تفرع

ةشصنم يلإا ةرودلا اولوح نيذلا صسلجملا ءاشضعأا تÓخدت ءانثأا تاجنششت ةدع ،1202 ةنشسل ةيلوأ’ا ةينازيملا
.ريغ ’ راظنأ’ا تفل  ىتحو ةمئاقلا تافÓخلا راهظإاو تاباشسحلا ةيفشصتل

لخاد عقؤ ام ىلع ةنيعكؤ
دحا لخد˘ت سسل˘ج˘م˘لا ة˘عا˘ق
ى˘لإا را˘سشأا يذ˘˘لا ءا˘˘سضعأ’ا
سسيئرلا قرطت مدعك رومأا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ج˘ئا˘ت˘ن ي˘لإا

ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘˘فإا لÓ˘˘˘خ
ءاطخأا حيحسصتب هتبلاطمؤ
،ةينازيملا سصخت ماقرأا يف
ل˘كسشم ن˘ع ه˘ث˘يد˘˘ح اذ˘˘كؤ
رمأ’ا ،ةيفيظولا تانكسسلا
ةي’ولا يلاؤ هبرغتسسا يذلا
ه˘ت˘ظ˘حÓ˘م ف˘خ˘ي م˘ل يذ˘˘لا
ديقتلا ةرؤر˘سضب سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ىلع ءاسضعأ’ا تÓخدت يف
ي˘ف ة˘حؤر˘ط˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘˘لا
كانه نو˘كت˘ل ط˘ق˘ف ةرؤد˘لا

دسصق ةمظنم لمع ةقيرط
.لولحلا داجيإا
ءا˘˘˘سضعأ’ا ل˘˘˘ج تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت
’ا˘ج˘م عد˘ي ’ ا˘˘م˘˘ب تد˘˘كأا
سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب كسشل˘˘˘˘ل
ي˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سشلا
ىلع سشيعي تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت˘ب
ة˘˘ح˘˘سضاؤ تا˘˘بذا˘˘ج˘˘ت ع˘˘قؤ
ة˘ن˘ي˘ع˘م ح˘لا˘سصم ا˘ه˘مد˘خ˘˘ت
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ةرؤد ل˘˘ك تتا˘˘ب

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح
ى˘ت˘حؤ يو˘ق˘لا سضار˘ع˘ت˘سسا
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح عرذأ’ا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
تافلملا ةع˘ي˘ب˘ط ه˘ي˘سضت˘ق˘ت
لاحلا وه امك ،ةسضؤرعملا
نا˘˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘˘سس ةرؤد ي˘˘˘˘ف
لكايه ديدجت اهيف جمربم
بح˘˘سسنا ن˘˘يأا ،سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
سسل˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا ف˘˘سصن
سسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضل˘˘˘ل

ل˘ي˘جأا˘ت ل˘جأا ن˘م سسل˘ج˘م˘لا
اهيلع اقفتي مل يتلا ةيلمعلا
يف اهنيح سسلجملا لخديل
مدع ببسسب مات هبسش دوكر
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآ’ا ل˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
اهلغتسسي مل يتلاؤ اهكلمي
ةبا˘قر˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ةرو˘سصب
مدخت يتلا ناجللا ليعفتؤ
يار˘تؤ ن˘طاو˘م˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم
ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا

ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سضلا تا˘˘˘عار˘˘˘سصلاؤ
تلعج رارمتسساب ةلع˘ت˘ف˘م˘لا

جرخي يتلا تايسصوتلا نم
فلتخم ربع سسل˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ب
تارا˘˘ع˘˘سش در˘˘ج˘˘م ه˘˘˘تارؤد

لÓغتسسا ىلع Óسضف عفرت
ةرم لك يف تارؤدلا هذه
ىتحؤ تاباسسحلا ةيفسصتل
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مؤا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
رمأ’ا ،ةيسصخ˘سش تازا˘ي˘ت˘ما
ىد˘˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘˘فأا يذ˘˘˘لا
يف يتليسسمسسيتلا نطاوملا
م˘سضي ن˘ي˘ح ي˘ف سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
سضع˘ب ة˘نا˘مأÓ˘ل سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
نيذلا نييريخلا نيبختنملا
ع˘فد˘لاؤ ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ن م˘˘ه˘˘ل
ةي’و˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘ب
بكر˘لا ن˘ع تر˘خأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
سصقن هدرم سسيل يومنتلا
فعسضؤأا ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ف

فعسض ي˘ف ل˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ذ˘ن˘م م˘كار˘ت˘م˘لا ر˘˘ي˘˘سسي˘˘ت˘˘لا
م˘˘ظ˘˘ت سسلا˘˘ج˘˘مؤ تاو˘˘ن˘˘سس
.عونلا اذه لثم نيبختنم

ديمح. ز

ددع عافترا نم دحلل
«انوروك»ـب تاباشصإ’ا

ميقعتل ةيعوت ةلمح
ةلششنخب تاءاشضفلا

ةلششنخب ةيحشصلا حلاشصملا تلجشس
نم اربتعم اددع ةيشضاملا عيباشسأ’ا
مازتلا مدعو ،صسوريفلاب تاباشصإ’ا
ام ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب نينطاوملا

ةلمح مظنت ةيلحملا تاطلشسلا لعج
فلتخمل لماشش ميقعتو ،ةيوعوت
يتلا نكامأ’او تاءاشضفلاو ءايحأ’ا

،نينطاوملا نم لئاه ددع بطقتشست
ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تماق نيأا

،ةيراوجلا ةحشصلا عم قيشسنتلاب
ةيعوتب ،تاباغلاو ،نمأ’ا ناوعأاو
توشصلا تاربكم ربع نينطاوملا

ةفاظنو ،يقاولا عانقلا ءادتراب
يف دعابتلاو  ،تقو لك يف نيديلا
اهب دجاوتي يتلا تارقملاو تÓحملا
،ديربلاك ،ةرثكب نونطاوملا

،ةيراجتلا تاحاشسملاو تاءاشضفلاو
،تايدلبلاب ةيندملا ةلاحلا حلاشصمو
اشضيأا مهنم نيبلاط ،تارادإ’او
قيرط نع ريتاوفلا ديدشست
،ةيشسيطانغملا ةقاطبلاو ،تنرتن’ا

ةيندملا ةيامحلا رشصانع تماقو
امك ،عراوششلاو نكامأ’ا لك ميقعتب
تايوطم عيزوتب نمأ’ا حلاشصم تماق
ىلع مهثحل تابكرملا قاوشس ىلع

صضرف دعبو ،ةيئاقولا قرطلا عابتإا
ةي’ولا ناكشس ىلع يئزجلا رجحلا
تارارق ةدع ةي’ولا يلاو ردشصا

بكاومو تÓفح ةماقإا عنمب
عشضو ةيرابجإاو ،متأاملاو ،فافزلا
ىلع نيدفاولل يقاولا عانقلا
ةيمومعلا تارادإ’او تاشسشسؤوملا

، تابكرملا قاوشسو ،ةشصاخلاو
يرشضحلا لقنلا يلمعتشسمو
تابكرملا عشضوو ،يمومعلاو
يف ةيئاقولا تاءارجإÓل نيفلاخملا
اهتهج نم... ،مايأا7 ةدمل رششحملا

ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم
تايريدملا نم ديدعلا عم قيشسنتلاب
،ةراجتلاو ،ةيندملا ةيامحلاك
فشصن ةلفاق ميظنتب نماشضتلاو
ةي’ولا تايدلب لك بوجت ةيرهشش
صسيشسحتو ةيعوتل ةي’ولا رئاودو
صسوريفلا راششتنا رطخب نينطاوملا

قيبطتو هنم ةياقولا ةيفيكو
بشسح ةيئاقولا تاءارجإ’ا
.عاطق لكل يحشصلا لوكوتوربلا

يداعشس. يون

ةـــينعملا تاعاطقلاو حلاشصملا فلتخم يلثمم ةكراششمب
ناشسملتب ىوأام نودب ضصاخششأ’اب لفكتلل ةلمح ميظنت

،يراجلا عوبسسأ’ا ةيادب مت
ىلع ةيلؤأ’ا ةلمحلا ميظنت
نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم
ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ز˘˘كتر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاؤ
ةيانعلاؤ ءÓجإا ىلع ىلؤأ’ا
ىؤأام نؤدب مه نيذلا لكب
نؤدجاو˘ت˘ي ن˘يذ˘لا كئ’ؤأاؤ
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضؤ ي˘˘ف
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب اذ˘˘هؤ ة˘˘سصا˘˘خ
حلاسصملا فلت˘خ˘م ي˘ل˘ث˘م˘م
ىلع ةـــينعملا تاعاطقلاؤ
طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م رار˘˘˘غ
،ن˘ما˘سضت˘لاؤ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

،ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
،ةــــــــي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
،نا˘˘˘˘˘˘˘كسسلاؤ ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا

.ةيلحملا تاطلسسلاؤ
هذ˘˘ه تق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا د˘˘˘قؤ اذ˘˘˘ه
تب˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ل˘˘م˘˘سشت˘˘ل ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘سسؤ
لÓخ ةسصاخ ىرخأا تايدلب
ة˘ي˘ئا˘ث تسسإ’ا ةر˘ت˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘م د˘يز˘م˘لا بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا
ةدعاسسم دسصق تادوهجملا

مه نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ك
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘˘ف
ىلع ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ق˘فار˘م˘لاؤ
دقؤ تايدلبلا لك ىوتسسم

ةيلحملا تاطلسسلا تنكمت
متؤ سصاخسشأا30 ءاويإا نم
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘سضؤ
سصقن نوناعي نمل زكرم»
ةل’ ةبسضهب » سسفنتلا يف
.يتسس
هذ˘ه تر˘ج د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
تي˘˘ق˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا
م˘˘˘لؤ ةد˘˘˘ي˘˘˘ج فؤر˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ثدا˘˘ح يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘˘ي
ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘ب
ة˘ئ˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لاؤ ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘سس’ا
نيلخدتملا ة˘فا˘كل ة˘لا˘ع˘ف˘لا

.مهتظقيؤ
ح˘˘لا˘˘سصم مو˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك
تاهيجوت راطإا يف ةي’ولا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لاؤ د˘ق˘ف˘˘ت
ىل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ةزو˘ع˘م˘لا

ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘˘سسم
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘مؤ ىر˘ق˘˘لا˘˘بؤ
ل˘ك ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل
تنا˘ك ءاو˘سس تا˘يو˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةقفارملا ؤأا ةيداملا ةناعإ’ا
نأاؤ ا˘˘سصو˘˘سصخ ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘˘سصف
.باوبأ’ا

يح عراوشش ةئيهت
ةينغم ةيدلبب رمطملا

عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب فر˘˘˘سشأا
سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةمسسق حلاسصم ةقفر ،ةينغم
ةرئادل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا

بي˘˘سصن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘م
ا˘ه˘ي˘لإا د˘ن˘سسم˘˘لا ة˘˘لؤا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسكت˘˘˘˘˘˘لا عؤر˘˘˘˘˘˘˘سشم
ي˘ح˘ب ة˘ي˘ت˘فز˘لا ة˘نا˘سسر˘خ˘لا˘ب
2ؤ1 ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا، لؤأ’ا_ر˘˘ط˘˘سشلا
ةينازيم فر˘ط ن˘م ة˘لو˘م˘م˘لا
تاططخملا راطإا يف ةلؤدلا
(dcp) ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘سسم˘خ هرد˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب
000000 ) نويلم نونامثؤ
نيسسحتب حمسستسس ،جد (58
ةن˘كا˘سسل ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘طإ’ا

هركذ ريدج .قيتعلا يحلا اذه
تداع ةيومنتلا تايلمعلا نأا

ةينغ˘م ةر˘ئاد م˘ي˘ل˘قإا˘ب ادد˘ج˘م
يف ةلاحم ’ مهاسسيسس امم
ىلع ةانا˘ع˘م˘لاؤ ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر
.ةهجلا هذهب نينطاوملا

صشاتيلتوب ع
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لغتشسي نوتبماهرفلوو
’ابيد فطخل زيدنام

ةقفسص دقع يف نوتبماهرفلؤؤ ركفي
ينابسسإ’ا هحانج ليحر لاح ،ةيؤدم
ةيدنأا ةدع يف بولطملا ،يرؤارت امادأا

خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ىر˘˘ب˘˘ك
.لوبرفيلؤ
يف ةيدج رثكأ’ا يرافابلا يدانلا ربتعيؤ
ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ي يذ˘لا ،يرؤار˘ت م˘˘سض
بسسح˘بؤ ،3202 في˘سص ى˘ت˘ح با˘ئذ˘لا

،يلاطيإ’ا «وتاكر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م
،نر˘يا˘ب ى˘لإا يرؤار˘ت ل˘ي˘حر ة˘لا˘ح ي˘ف˘˘ف
سضر˘ع˘ب نو˘ت˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لؤؤ مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ولؤاب ينيتنجرأ’ا مجنلا مسضل سسوتنفويل
ماظتنا مد˘ع ن˘م ’ا˘ب˘يد ي˘نا˘ع˘يؤ ،’ا˘ب˘يد
يلوت ذنم ،يرينوكنايبلا عم ةكراسشملا
اًفلخ قيرفلا ةدايق ولريب ايردنأا يلاطيإ’ا
نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاؤ ،يراسس ويسسيرؤامل
هتقÓع لÓغتسسا لؤاحي ،نوتبماهرفلؤؤ
يخروخ ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ل˘ي˘كو˘لا˘ب ة˘ع˘ئار˘لا

.’ابيد مسض لجأا نم ،زيدنيم
كيكششتلا نكمي ’» :يتنوك

رمأ’ا اذهو ..لاديف يف
«غيلزنويبماششلاب انلهؤوي

رتنإ’ ينفلا ريدملا ،يتنوك وينوطنأا دكأا
كيكسشتلا نكمي ’ هنأا ،يلاطيإ’ا نÓيم
ؤرو˘ترأا ي˘ل˘ي˘سشت˘لا ط˘˘سسو˘˘لا بع’ ي˘˘ف
لÓخ «يرؤزتارينلا»ـل لق˘ت˘ن˘م˘لا ،لاد˘ي˘ف
ةنولسشرب نم امداق ،يفيسصلا وتاكريملا
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ،ي˘ت˘نو˘ك لا˘قؤ ،ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا
و˘ل˘˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ ’» ةد˘˘ير˘˘ج ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشن
’ برد˘م يأا» : ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا «ترو˘˘ب˘˘سس
نع ةلماك ةبسسنب ايسضار نوكي نأا نكمي
نكامأا امئاد كانه» :فاسضأاؤ ،«وتاكريملا
ن˘كم˘ي ز˘كار˘م ؤأا ،ن˘ي˘سسح˘ت˘ل˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
وتاكريملا اذه .ةفلتخم ةقيرطب اهتيطغت

يدانلا ةرادإا نكلؤ ،عيمجلل ابعسص ناك
.تاقفسصلا سضعبب انمق ،ةحسضاؤ تناك
امئاد فرعي ريبك بع’ وهؤ ،لاديف ءاج
ناك لاديف» :دازؤ ،«بعلملا لخاد هبجاؤ
اننكلؤ ،ملقأا˘ت˘ل˘ل تقو˘لا سضع˘ب˘ل جا˘ت˘ح˘ي
،فقوت نؤد ةيلات˘ت˘م تا˘يرا˘ب˘م سضو˘خ˘ن
ةبيط ةينف ةلاحل لسصي نأا بجي اذهلؤ
’ نكل .ةرمتسسملا ةكراسشملا لÓخ نم
كرا˘سشؤ،«لاد˘ي˘ف ي˘ف كي˘كسشت˘لا ن˘كم˘˘ي

عم تايرابم01 يف اماع33ـلا بحاسص
اهنم8 ،م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ءادأ’ جاتحن» :يتنوك عباتؤ ،يسساسسأاك
يف ةيق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ي˘لو˘ط˘ب
مل جئاتنلا نأا مغر نكلؤ ،غيلزنويبماسشلا
تايرابملا يف انتاعلطت ردق ىلع نكت
انتردق انرهظأا اننأا ’إا ،ةقباسسلا ثÓثلا

انيدل ام ىسصقأا مدقنسس .ةسسفانملا ىلع
أاد˘˘بؤ ،«ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رؤد «يرؤز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»
ا˘ي˘سسؤرو˘˘ب ما˘˘مأا ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ن˘˘ي˘˘لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ب
يبلسسؤ ،(2‐2) يناملأ’ا خابدÓجنسشنوم
مث ،ينار˘كؤأ’ا كسست˘ي˘نؤد را˘ت˘خا˘سش ما˘مأا

‐3) ينابسسإ’ا ديردم لاير مامأا ةراسسخ
قيرفلل ةلب˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا نو˘كت˘سسؤ ،(2
هبعلم ىلع يراجلا رهسشلا نم52 موي
.يكلملا قيرفلا مامأا (ازتايم يبيزوج)

 نيورب يد
تاشضوافم أادبي

 هدقع ديدمت
يتيشس رتشسششنام عم

طسسؤ بع’ نيؤرب يد نفيك لاق
ي˘ف ل˘خد ه˘نإا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
.هدقع ديدمتل هيدان عم تاسضؤافم
ىت˘ح د˘ق˘ع˘ب ن˘يؤر˘ب يد ط˘ب˘تر˘يؤ
يكيج˘ل˘ب˘لا بعÓ˘لا ن˘كل ،3202
مسضنملاؤ ،اماع92 هرمع غلابلا

لباقم5102 يف جروبسسفلوف نم
ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م44
يف بغري (ر’ؤد نويلم77.27)
يد لا˘قؤ ،لو˘طأا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
زوف لبق ةينويزفلت ةطحمل نيؤرب
يف ارتلجنإا ىلع رفسص‐2 اكيجلب
ديعسس انأا» :ةيبؤرؤأ’ا ممأ’ا يرؤد
ع˘ئار دا˘ن ي˘ف ا˘نأا .ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ي˘˘ف
فاسضأاؤ ،«نيعئار كÓم (دوجوبؤ)
تاسضؤافملا سضعب يف انلخد دقل»
يلاحلا تقولا يف .ةمدقتملا ريغ
،«ي˘سسف˘ن˘ب تا˘سضؤا˘ف˘م˘˘لا˘˘ب مو˘˘قأا

اذل يدانلا يف ءاقبلا دؤأا» عباتؤ
نكأا مل اذإا» لمكأاؤ ،«لهسس رمأ’اف
ةجاح كان˘ه نو˘كت˘سس ءا˘ق˘ب˘لا د˘يرأا
يف ة˘ب˘غر˘لا د˘ن˘ع ن˘كل .ط˘ي˘سسو˘ل
زافؤ ،«ابعسص رمأ’ا نوكي ’ ءاقبلا
يرؤد˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘يؤر˘˘˘˘˘ب يد
لانؤ يتيسس عم نيترم يزيلجنإ’ا

نيفرتحملا نيبعÓلا ةطبار ةزئاج
يسضاملا مسسوملا بع’ لسضفأ’
امقر لداعؤ افده31 لجسس امدعب
يف ا˘فد˘ه02 ةعان˘سصب ا˘ي˘سسا˘ي˘ق
.دحاؤ مسسوم
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نونج زيراوشس ليحر :قباشسلا ديردم لاير م‚

لاير مجن ،وناسساك وينوطنأا ىدبأا
رارق نم هسشاهدنا ،قباسسلا ديردم
ليحرب حامسسلاب ،ةنو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن
ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ز˘˘˘يراو˘˘˘سس سسيو˘˘˘ل
ع˘ي˘ب ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب رر˘قؤ ،ي˘سضا˘م˘لا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ز˘يراو˘سس سسيو˘˘ل
هجؤرخ دعب ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا

،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ط˘ط˘خ ن˘˘م
و˘كي˘ت˘ل˘تأا فو˘ف˘سص ى˘لإا م˘˘سضن˘˘ي˘˘ل
ي˘˘˘ف و˘˘˘نا˘˘˘سسا˘˘˘ك لا˘˘˘قؤ ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
نم ناك ،يل ةبسسنلاب» تروبسس
ز˘˘يراو˘˘˘سسل حا˘˘˘م˘˘˘سسلا نو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
دقل» فاسضأاؤ ،«ةنولسشرب ةرداغمب
،تاونسس6 يف اًفده053 لجسس

بماكلا نم هؤدرط اذامل مهفأا ’
رار˘ق ن˘م و˘نا˘سسا˘ك ر˘˘خ˘˘سسؤ ،«و˘˘ن
نامزيرج ىلع ةنهارملاب ةنولسشرب

حرسصؤ ،قيرفلل يسسيئر مجاهمك
او˘˘ع˘˘سضي نأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘˘ك م˘˘˘ث»
،«مو˘ج˘ه˘لا ز˘كر˘م ي˘ف نا˘مز˘˘ير˘˘ج

م˘˘قر˘˘لا ه˘˘يد˘˘ل ؟ي˘˘سسي˘˘م» ع˘˘˘با˘˘˘تؤ
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق˘˘لا
عم اهلجسس يتلا فادهأ’اؤ اهبعل

بختنملا عم» م˘تأاؤ ،«ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ا˘نؤدارا˘م ا˘مأا ،ا˘ًفد˘˘ه07 ل˘ج˘˘سس
عم اًمئاد بعلي يسسيم .03 لجسس

بعلي مل هنكل ،نيزيمم نيمجاهم
سسار˘˘ح ؤأا ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘م ع˘˘˘م اًد˘˘˘بأا

.«نيعئار

ر .ق ^

برد˘˘م تي˘˘غ˘˘ثؤا˘˘سس ثيرا˘˘˘ج لا˘˘˘ق
جرخ نوسسردنه نادروج نإا ارتلجنإا
ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘طو˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب
،قاسسلا يف ةباسصإا ببسسب ،اكيجلب
لوح لوكسشلا ن˘م د˘يز˘م˘لا مو˘ح˘ت˘ل

ع˘م بعÓ˘لا ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
تا˘با˘سصإ’ا˘ب ى˘ل˘ت˘ب˘م˘لا لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
يراه كرا˘سشؤ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا

ع˘م نو˘سسرد˘ن˘ه ن˘م ’د˘ب سسكن˘˘يؤ
ةارابم لÓخ ،يناثلا طوسشلا ةيادب
رفسص‐2 ارت˘ل˘ج˘نإا ةرا˘سسخ˘ب ته˘ت˘نا
˘مو˘ي ة˘˘ي˘˘بؤرؤأ’ا م˘˘مأ’ا يرؤد ي˘˘ف
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا لا˘مآا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،د˘حأ’ا
لا˘قؤ ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن غو˘ل˘˘ب
ى˘نا˘ع» ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل تي˘˘غ˘˘ثؤا˘˘سس
نيطوسشلا نيب ةباسصإا نم نادروج
،«رارمتسس’ا عيطتسسي ’ هنأا رعسشؤ
ناك نإا دكأاتم ريغ هنأا فاسضأا امك
ي˘ف ة˘با˘˘سصإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي بعÓ˘˘لا

د˘كأاؤ ،ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا ذ˘خ˘ف˘لا تÓ˘سضع
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل د˘˘ئا˘˘ق نأا تي˘˘غ˘˘˘ثؤا˘˘˘سس
د˘يد˘ح˘ت˘ل سصو˘ح˘ف ى˘لإا ع˘سضخ˘ي˘˘سس
نم لعفلاب لوبرفيل يناعيؤ ،هتلاح

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م با˘˘ي˘˘غ
ناع˘فاد˘م˘لا بي˘غ˘ي ذإا ،ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأ’ا
ز˘ي˘مو˘ج و˘جؤ كياد نا˘ف ل˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ف

،نيتحارجل عو˘سضخ˘لا د˘ع˘ب Ó˘يو˘ط
دلونرأا‐ردنسسكلأا تنيرت جرخ امنيب
يزيلجنإ’ا بختن˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ن˘م
تدادزاؤ ،ةباسصإا نم ةاناعملا ببسسب
ترا˘ث ا˘مد˘ع˘ب لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل بعا˘˘ت˘˘م
نوسستربؤر يدنآا ةلاح لوح كوكسش

ذخفلا تÓسضع يف ةباسصإا ببسسب
ي˘ئا˘ن˘ث ى˘فا˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ˘˘لا
سسكيلأاؤ اراتنا˘كلأا و˘جا˘ي˘ت ط˘سسو˘لا
نيتباسصإا نم نيلربماسشت‐ديلسسكؤأا
حÓسص دمح˘م ؤد˘ب˘يؤ ،ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف
رتسسيل ةهجاوم نع بايغلل احسشرم
لظ يف ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ي˘ت˘ي˘سس
امدعب رسصم ي˘ف لز˘ع˘ل˘ل عو˘سضخ˘لا
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قؤ ،91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘كب بي˘˘˘سصأا
بع’ غنيلرتسس ميحر نإا تيغثؤاسس
ن˘ع بي˘غ˘ي˘سس ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ةعو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا
ي˘ف ة˘با˘سصإا بب˘˘سسب اد˘˘ن˘˘لر˘˘يأا ما˘˘مأا
بعلل ازهاج نوكيسس هنكل قاسسلا

دكأاؤ ،لبق˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ه˘يدا˘ن ع˘م
05 هر˘م˘ع غ˘لا˘ب˘لا ار˘ت˘ل˘ج˘نإا برد˘˘م
انؤروك سسؤريفب بيسصأا هنأا اماع
تسضرعت» لا˘قؤ ,ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشلا
تنك ين˘كل سسؤر˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل
وه امك اريطخ نكي مل ،اظوظحم
نكي مل .اندÓب يف نيريثكلا لاح
نآ’ا تح˘ب˘سصأا ي˘ن˘كل اد˘˘ي˘˘ج ر˘˘مأ’ا

.«ماري ام ىلع

لوبرفيل ىفششتشسم ء’زن ثدحأا نوشسردنه

ر˘يد˘م˘لا ،سشت˘ي˘بو˘ب يد˘˘ير˘˘ف ف˘˘سصؤ
تروفكنارف تخارت˘ن˘يآ’ ي˘سضا˘ير˘لا
ءا˘˘بؤ را˘˘ثآا ،د˘˘حأ’ا سسمأا ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا
اهنأاب يدانلا ىلع انؤروك سسؤريف
يف ،سشتيبوب لاقؤ ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةر˘ي˘ط˘خ
:هيدانل يمسسرلا عقوملا عم ةلباقم
ا˘˘ن˘˘نأا ن˘˘م ا˘˘سضيأا د˘˘كأا˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘ي»
،ءابولا زؤاجتن نأا م˘ه˘م˘لا ..و˘ج˘ن˘ن˘سس
ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق نو˘˘كن نأاؤ
لجأا نم ءيسش لك مدقن نحن ..اهدعب
ملؤوملا نم ،كلذ عم» :فاسضأاؤ ،«اذه
ى˘ل˘ع ،هؤؤا˘ن˘ب م˘ت ا˘م عا˘ي˘سض ىر˘˘ن نأا

دقل ..ةيسضاملا تاونسس عبرأ’ا رادم

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مؤ ،«ا˘˘˘م د˘˘˘ح ى˘˘˘لإا عا˘˘˘˘سض
،ةيلاملا بقاوعلا نم Óيلق فيفختلا
ارظنؤ ،بتاؤرلا سضيفختب يدانلا ماق
لبق نزاوت˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ى˘ل˘ع سشت˘˘ي˘˘بو˘˘ب د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي ،ة˘˘مزأ’ا
عرسسأا ي˘ف ،ر˘كاذ˘ت˘لا ل˘خد ةدا˘ع˘ت˘سسا

ريهامجلل حامسسلا روف ،نكمم تقؤ
سشتيبو˘ب لا˘قؤ ،بعÓ˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب
دو˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ةرا˘سشإا ي˘ف (ا˘ما˘ع94)
ع˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘مو˘˘كح˘˘لا
:تايرابملا رو˘سضح ن˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
لكسشب ربمفون رهسش ربعن نأا ىنمتن»
ىلع نيرداق نوكن كلذ دعبؤ ،ديج

ريهامجلا نم ليلق ددع ةفاسضتسسا
،«لبقملا ربمسسيد يف ،بعÓملا يف
نإاف ،ةيسضا˘ير˘لا ر˘ظ˘ن˘لا ة˘ه˘جؤ ن˘مؤ
ةم˘ه˘م بعÓ˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ةدو˘ع
ل˘ت˘ح˘ي يذ˘لا ،ترو˘ف˘كنار˘ف˘ل ا˘˘سضيأا
رسشع ديسصرب رسشع يداحلا زكرملا
يرؤد˘لا بي˘تر˘ت لؤد˘ج ي˘ف ،طا˘˘ق˘˘ن
انيدان» :سشتيبو˘ب ح˘سضؤأاؤ ي˘نا˘م˘لأ’ا

م˘ه˘نإا ..هر˘ي˘ها˘م˘ج˘ب ةو˘˘ق˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
يذلا ،ي˘سسي˘ئر˘لا ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
ىلإا ةيباجيإاب رظ˘ن˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سسي˘سس
ق˘ير˘ط˘˘ل ا˘˘ند˘˘ي˘˘ع˘˘يؤ ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.«تاراسصتن’ا

«هانينب ام عاشضأا انوروك» :تروفكنارف ريدم

ع˘يدو˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب سصر˘˘ح
،وناريكسسام رييفا˘خ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
بع’ؤ ق˘˘با˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن
د˘ع˘ب ،ا˘تÓ˘ب ’ يد سست˘نا˘يدو˘˘ت˘˘سسإا
،وناريكسسام نلعأاؤ ،هلازتعا نÓعإا
ىلع راتسسلا لادسسإا ،دحأ’ا سسمأا

بقع كلذؤ ،بعÓملا يف هتريسسم
مامأا سستنايدوت˘سسإا ه˘ق˘ير˘ف ةرا˘سسخ
‐1) ةجيتنب ،زروينوج سسونيتنجرأا

ةطبار سسأاكب ثلاثلا رؤدلا يف ،(0
بتكؤ ،ةينيت˘ن˘جرأ’ا ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
يمسسرلا باسسحلا رب˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
اًركسش» :«رت˘يو˘ت» ع˘قو˘م˘ب يدا˘ن˘ل˘ل

ملاع يف هتكرت يذلا ثرإ’ا ىلع
،ةنولسشرب يف ةسصاخؤ مدقلا ةرك
بعلؤ ،«ان˘م د˘حاؤ ا˘ًم˘ئاد نو˘كت˘سس
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب سصي˘م˘ق˘ب و˘نار˘ي˘كسسا˘م
يف اهلÓخ كراسش ،ماوعأا8 ةدمل

،تاقباسسملا فلتخمب ةارابم433
تاريرمت8 مدقؤ فده اهيف لجسس
91ـب وناريكسسا˘م جو˘تؤ ،ة˘م˘سسا˘ح
،(5) اغيللا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ق˘فر ا˘ب˘ق˘ل

سسأا˘˘˘ك ،(5) ا˘ي˘نا˘ب˘˘سسإا كل˘˘م سسأا˘˘ك
يرؤد ،(3) ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا ر˘˘بو˘˘سسلا
ربوسسلا سسأاك ،(2) ابؤرؤأا لاطبأا
م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك ،(2) ي˘˘˘˘˘˘بؤرؤأ’ا
.(2) ةيدنأÓل

يوركلا كثرإا ىلع اًركشش :وناركيشسامل ةنولششرب
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قيرفل ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ن˘ثأا
ةدا˘ي˘ق˘ب ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش
نا˘سسي˘ت˘فأا سسنو˘ي برد˘˘م˘˘لا

يف هتبيتك تاريسضحت ىلع
داسشأا ثيح ،فلسشلا سصبرت
نيسسوحلب ءاقفر طابسضناب
ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘˘غرؤ
حا˘ج˘ن˘˘لا ل˘˘ماو˘˘عؤ فؤر˘˘ظ
برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،مزÓ˘لا ما˘ج˘سسن’ا ط˘ب˘سضب
ه˘لÓ˘خ ن˘م ع˘˘ن˘˘سصي يذ˘˘لاؤ
ىلع ةرداق نوكت ةليكسشت
راؤدأا بعل لجا نم سسفانتلا
ى˘لؤأ’ا ة˘ط˘بار˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لؤأا
ةبيتكلا نأا ركذي ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘تدو˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘سس
. تابيردتلا ىلإا ءاعبرأ’ا

اهرومأا طبشضت ةرادإ’ا
نورظتني نوبعÓلاو

مهتاقحتشسم
سسمأا ار˘ظ˘ت˘ن˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘كؤ
يف يرا˘ط˘ي˘ق ةرادإا تح˘ج˘ن

عم قا˘ف˘ت’ا طو˘ي˘خ ط˘ب˘سض

ثي˘˘ح ،ل˘˘ف˘˘يرد م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
هتاقحتسسم سضعب نع لزانت
ل˘˘ك ط˘˘˘ب˘˘˘سضب ح˘˘˘م˘˘˘سس ا˘˘˘م
نإاف يلا˘ت˘لا˘بؤ ،تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
ىلع ايلاح لمعتسس ةرادإ’ا

مث نمؤ مئاوقلا لك طبسض

ىلإا اه˘لا˘سسرإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ةطبارلاؤ تاعزانملا ةنجل
ل˘ي˘˘هأا˘˘ت د˘˘سصق ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
فيسصلا لÓخ ةمدق˘ت˘سسم˘لا
ةرادإ’ا نأا ركذي ،يسضاملا

د˘˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سس
لÓخ نيبعÓلا تاقحتسسم
يلاتلابؤ ةمداقلا تاعاسسلا

فؤرظ يف ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘سضؤ
ةقÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ح˘ير˘م
. ةلوطبلا

صشامر ماششه

فلششلا صصبرت حاجن دكأا

هيبع’ طابشضنا ىلع ينثي ناشسيتفإا

ةدكيكشس ةبيبشش

عراسشلا طسسؤ ثدحلا عنسصت فوسصوب سسراحلا ةيسضق لازت ’
همسسا ةفاسضإا ىلع ةرادإ’ا ةردقم مدعل كلذؤ ،ةليلم نيع يف

،رئازجلا ىلإا ةدوعلا يف نوبغري نيذلا نيئجÓلا ةمئاق نمسض
ربع ةيسضاملا ةرملا لوخدلا يف لسشف نأا دعبؤ ينعملا نأا ركذي
وه اه ،سصيخرتلا بايغ ببسسب ةيسسنوتلا ةيرئازجلا دؤدحلا
ربسصلا غرافب هلولح رظتنيؤ ةيتارامإ’ا يبد يف سشيعي ينعملا

دعوم ناؤ ةسصاخ ،ةليكسشتلا عم تاريسضحتلا ةرسشابم لجا نم
. قÓطن’ا نم برتقي ةلوطبلا

يبد نم هءÓجإا رظتنيو يبد يف دجاوتم صسراحلا
دج هنا دكأا سسراحلا عم ثيدح يفؤ هتاذ قايسسلا يف
لح ىلإا عيمجلا لسصي نأا اينمتم ،هل ثدحي امم ءاتسسم
ةر˘سشا˘ب˘م ل˘جا ن˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘تدو˘˘ع˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي
ىلع سصاخ ثيدح يف ينعملا دكأا دقؤ اذه ،تاريسضحتلا
نا˘ك ه˘ناؤ ة˘سصا˘خ ،رار˘ق˘˘لا اذ˘˘ه هذا˘˘خ˘˘ت’ ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك مد˘˘ن ه˘˘نا
ر˘ط˘ق ي˘ف ى˘ت˘حؤ ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘ف سضؤر˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب ه˘˘يد˘˘ل
نأا ركذي ،رئازجلاب ةبرجت سضوخ لسضف هنكلؤ ،تارامإ’اؤ
يتلا ةيعسضولل نكلؤ ةليلم نيع راتخا هنوكل سسيل همدن
. ايلاح اهسشيعي

صشامر ماششه

يبد ‘ دجاوتم صسرا◊ا

«ماشص’» راشصنأا ءايتشسا Òثت فوشصوب ةيشضق

ةليلم نيع ةيعمج

يناديملا لمعلا حاجنإا ىلع رارشصإا

لمعلا مجح عفري ينفلا مقاطلا

12

ةلسصاوم ةرؤرسض ىلع ةنتاب بابسشل ينفلا مقاطلا عمجأا
ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا م˘ج˘ح ن˘م ع˘فر˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
،نيتيبيردت نيتسصح ىلإا اهليوحتب كلذؤ ،ةريخأ’ا سصسصحلا

فؤرظ يف يرجت تابيردتلا نإاف ةنيغز سسيئرلا بسسحؤ اذه
د˘م˘حأا سصا˘ن˘ق˘لا اد˘ع ،داد˘ع˘ت˘لا ل˘ما˘ك ة˘كرا˘˘سشم˘˘بؤ ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م
ركذي ،يبطلا مقاطلا عم جÓعلا ةرتف لسصاوي يذلا ةيدعاسسم
لو˘كو˘تؤر˘ب˘ل˘ل مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ت ةرادإ’ا نأا
دق ةباسصإا يأا ىلإا ةبيتكلا سضرعت فؤاخم لظ يف يحسصلا
. رفسصلا ةطقنلا ىلإا دوعت تابيترتلا لك لعجت

ةلوطبلا Òشصم هاŒا هقلق نع Èعي ةنيغز
يتلا سضومغلا ةلاح ءازإا هقلق نع سسيئرلا برعأا هتهج نم

ميلسست ةطبارلا ليجأات اذكؤ ةسسفانملا طمن ىلع ميخت تتاب
ىلع دعاسست ’ ةيبابسضلا هذه اربتعم ،قرفلل نيبعÓلا تازاجإا

ددسصلا اذه يف لاق دقؤ  ،ةيحيرأاب يريسضحتلا لمعلا ةلسصاوم
طمن يف يئاهن لكسشبؤ مسسحلاب بلاطن نحن ةحارسص » :
ةيسضام ةياسصولا نأاب دكؤوت ةلؤادتملا    رابخأ’ا نأ’ ةسسفانملا
تازاجإا انحنمب بلاطن اننأا امك ،ةلوطبلا ةغيسص رييغت يف
كلذؤ ةطبارلا ةلؤاط ىلع ةزوجحم تلاز ام يتلا نيبعÓلا

.«انيبع’ ليهأات نمسضن ىتح
صشامر ماششه

هحاجنإا ديريو اشصاخ اجمانرب رطشس
تاريشضحتلا يف عورششلا ديري ةطارعوب

ديعلا موغلشش لÓه

ديعلا موغلسش لÓه قيرف تاريسضحت قلطنت نأا رظتنملا نم
نينفلا مقاطلا يف وسضع بسسح ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ ؤأا مويلا

ةيميظنتلا ريبادتلاؤ تاءارجإ’ا ةفاك تذختا ةرادإ’ا نأا افيسضم
اذه ،يحسص لوكوتؤرب قفؤ ةقفوم اقÓطنا نامسضل ةمزÓلا

رقمب نيبعÓلا عيمجتب نوكتسس ةقÓطن’ا نأا انردسصم ىريؤ
سصحفلل مهعا˘سضخإا ل˘ب˘ق » د˘يزو˘ب يد˘ي˘سس » قد˘ن˘ف˘ب م˘ه˘ت˘ما˘قإا
ديسشر بردملا دمع تقؤ يف ،91 ديفوكب قلعتملا يبطلا
ةرادإÓل هميلسستؤ يريسضحتلا جمانربلا طبسض ىلإا ةطارعوب
تاطلسسلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا راظتنا يف هيلع تقداسص يتلا
. طباوسض ؤأا دويق يأا نؤد نم بردتلل

هحاجنإا ىلع نهاريو نيلوؤوشسملا ىدل تاريشضحتلا فلم عشضو
ةباغ ةطارعوب بردملا ىلع ايئدبم ةرادإ’ا تحرتقا دقؤ اذه
ارظن ،ةيعامجلا تابيردتلا ناسضتح’ اناكم ةيعانسصلا ةقطنملا
بعلم ام˘ي˘سس’ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ق˘فار˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج مد˘ع˘ل
يلؤؤوسسم فرط نم تاميمرتلا سضعب دهسشي يذلا تارهاظملا
،نيسصبرت ةجمرب يف نؤركفي نيلؤؤوسسملا نأا ركذي ،ةيدلبلا
ةنيدم نسضتحتسس اميف ديعلا موغلسش ةنيدمب ىرجيسس لؤأ’ا
يتلا تايدولا بسسح كلذؤ يناثلا ركسسعملا فلسشلا ؤأا يديارسس
. اهطبسض ىلع عيمجلا لمعيسس

صشامر ماششه

فيراشصملا للقي قيبششوب بعلم ليهأات

ميعدتلا ىلع رشصيو فرششم مشسومب لئافتم رشصان نب

ةرڤم مجن

نب ةرقم مجن سسيئر دكأا
تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن
ىلع ثعبت ةبيتكلل ةيلؤأ’ا
حا˘˘˘ي˘˘˘تر’ا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا

ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت نأ’ لؤؤا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لاؤ
تنا˘ك ي˘سضا˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ف˘˘ل˘˘كت تدا˘˘كؤ ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ق
نم مغرلاب طوقسسلا قيرفلا

سصلخت˘سسي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ا˘ه˘نو˘ك
هلعج يذلا رمأ’ا ،سسؤردلا
دادعتلا طسسؤ ةروثب موقي

،ة˘سسؤرد˘م تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةسسايسسلا نوك نم مغرلاب

ةاعار˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م تنا˘ك
يدانلل ةي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

’ ةيلاحلا روجأ’ا ةلتك نأ’
ميتنسس رايل˘م8,1 زؤاجت˘ت
ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘كل ا˘˘ير˘˘ه˘˘سش
ر˘مأ’ا ،م˘قاو˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مؤ
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
ة˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ل˘˘˘سضفأا ل˘˘˘كسشب
. يسضاملا مسسوملاب

«قيلششوب» بعلم ليهأات
فيراشصملا نم للقيشس
قيرفلا نأاب سسيئرلا ىريؤ اذه
7 نآ’ا د˘˘ح ى˘˘لإا سضا˘˘خ يذ˘˘لا
اهيف نابأا يتلاؤ ةيدؤ تاءاقل

ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس ه˘˘جؤ ن˘˘ع
يدانلا رييسست ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
تاحومطلا ةسضراع عفر ىلإا

ؤدبت ةعو˘م˘ج˘م˘لا نأا ذإا ،ا˘ي˘لا˘ع
ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق

تر˘فو˘ت و˘ل ى˘لؤأ’ا ز˘كار˘˘م˘˘لا
،ةمزÓلا ةيدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
د˘سشا˘˘ن˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ديلا يف ديلا ع˘سضو˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا

،ل˘سضفأ’ا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
بعلم ليهأات مت نأا دعب ةسصاخ
ريثكلا ددبيسس يذلاؤ قيلسشوب
اهفرسصي ناك يتلا تاقفنلا نم
بعلل لقنتلا لجا نم يدانلا
. يسضاملا مسسوملا تايمسسرلا

صشامر ماششه

تاريشضحتلا نع بايغلا لشصاوي يليعبل

«كوملا» لبقتشسم ةشساردل ضسيمخلا اذه ةيئانثتشسا ةماع ةيعمج دقعيشس ةغيمد

ةنيطنشسق ةيدولوم

ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م قا˘˘˘سشع بقر˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘عو˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
اذ˘ه ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
لؤد˘˘ج ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ناؤ ةسصاخ ،برق نع اهلامعأا
ى˘ل˘ع ر˘سصي ة˘غ˘˘ي˘˘مد سسي˘˘ئر˘˘لا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ةرؤر˘˘سض
قلعت ام ام˘ي˘سس’ ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

يف نيدوجوملا ءاسضعأ’اب اهنم
يأا نؤد نم ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
بنا˘˘ج ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح ؤأا ،ل˘˘˘خد˘˘˘ت
ركذي ،طارخن’ا قوقح ديدسست
ةيسضق لؤانت ديري سسيئرلا نأا
نع ثحبي نيأا ،اسضيأا ةكرسشلا
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ قا˘ف˘تا ة˘ط˘ق˘ن
ا˘˘˘ه˘˘˘تدد˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا طؤر˘˘˘˘سشلا
ثاد˘˘حإا ةرؤر˘˘سضب ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
لمعلل نيفر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ا˘˘˘يو˘˘˘سس
يتلا نويدلا ةيسضق يف راتحم
ي˘ت˘لاؤ ر˘ي˘يÓ˘م ر˘سشع˘˘لا تقا˘˘ف
يف ايدج ركفي سسيئرلا تلعج
سضو˘ع ءا˘ق˘ب˘لا فد˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
. دوعسصلا نع ثحبلا

اهتاريشضحت لشصاوت ةليكششتلا
ديحولا بئاغلا يليعبلو

ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت ل˘˘˘سصاو˘˘˘تؤ اذ˘˘˘ه
ا˘ه˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا يؤر˘كلا م˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘˘ت
رب˘ع يذ˘لا نو˘ق˘ع ى˘ف˘ط˘سصم
ر˘ي˘سسلا ن˘ع ما˘ت˘لا ها˘سضر ن˘˘ع
ةسصاخؤ ،تاريسضحتل˘ل ما˘ع˘لا

،ةيلسضع˘لا تا˘با˘سصإ’ا با˘ي˘غ

د˘˘ي˘˘حو˘˘لا بئا˘˘˘غ˘˘˘لا نأا ثي˘˘˘ح
ءاو˘ت˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ل˘ي˘ع˘˘ب˘˘ل
،لحاكلا ىوتسسم ىلع طيسسب
لؤأ’ا سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي
نأا ىلع سسيمخلا اذه يهتني
ةحار نم نوبعÓ˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سسي
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘ل
د˘ع˘ب ،د˘يد˘ج ن˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
فسشكلا ليلاحت ءارجإا ةداعإا

. انؤروك سسؤريف نع
صشامر ماششه

ةنتاب بابشش

ةنيطنشسق تايتف مائو
ةيعمجلا ءاشضعأا
نوقداشصي ةماعلا

 ريرقتلا ىلع
يبدأ’او يلاملا

ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا قدا˘˘سص
ةنيطنسسق مائؤ قيرفل ةماعلا

،يبدأ’اؤ يلاملا ريرقتلا ىلع
تدقع يتلا ةيع˘م˘ج˘لا لÓ˘خ
يف  بابسشلا رادب ،سسمأا لؤأا

.يلÓيف يح
ةيمسسرلا ةح˘ف˘سصلا تف˘سشكؤ
ةماعلا ةيع˘م˘ج˘لا نأا ق˘ير˘ف˘ل˘ل

،ة˘˘ن˘˘سسح فؤر˘˘ظ ي˘˘ف تر˘˘˘ج
،ا˘ي˘نو˘نا˘ق ل˘م˘ت˘كم با˘˘سصن˘˘ب
اوسضع71 رو˘˘سضح˘˘ب كلذؤ
،اوسضع02 ل˘˘˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘˘˘م
ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘قدا˘˘سص
.عامجإ’اب يبدأ’اؤ يلاملا

02ـلا خيرات ديدحت متؤ اذه
دقع لجا نم يراجلا ربمفون
ةيباختن’ا ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
با˘خ˘ت˘نا ل˘جأا ن˘˘م ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةد˘ه˘˘ع˘˘ل ، ة/د˘˘يد˘˘ج ة/سسي˘˘ئر
0202‐4202.
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نارهؤ ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا تن˘ل˘عأا
فرتحملا ةلوطب ةماقإا عم اهنأا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل لؤأ’ا

قرف ةر˘سشع ن˘م ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م
ديدعلا هتديأا يذلاؤ امهنم لكل
مسسقلا يف ةطسشانلا قرفلا نم
حرتقملا اذه ىرت يتلاؤ لؤأ’ا

م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف بسسنأ’ا و˘˘ه
.يؤركلا

نيتعومجمب بعللا»
بشسنأ’ا لحلا

«ةيدنأ’ا عيمجل
«ةؤار˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا» ةرادإا تب˘˘˘˘حرؤ
قر˘˘ف˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘سسق˘˘˘ت حار˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب
يف يداون ةرسشعب نيتعومجمل

حر˘سص ثي˘ح ،ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘ك
مÓعإ’اب فلكملا كارسش قيفر
Óئاق بر˘غ˘لا ة˘يد˘نأا د˘ي˘م˘ع ي˘ف
ريثكلا لحي˘سس حر˘ت˘ق˘م˘لا اذ˘ه»:
ةب˘خ˘ن˘لا ة˘يد˘نأ’ ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م
هذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا
اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا تاذ˘لا˘ب ة˘لا˘ح˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ة˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

يذلاؤ ،«ة˘جؤدز˘م ة˘يدا˘سصت˘قاؤ
ةفرتحملا ةطبارلا رارق دعب ءاج
اقيرف02 ىلإا قرفلا ددع عفرب
يتلاؤ61 ـب نا˘˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
تأادب نيأا ،ةلوج83 سضوختسس
لثم ةينعملا قرفلا نم ديدعلا
ة˘يدو˘لو˘مؤ ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
جيريرعوب جرب يدانؤ رئازجلا
بعل˘لا حر˘ت˘ق˘م˘ب ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘ف
هنأا ؤدبي يذلاؤ ني˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب
،نهارلا فرظلا يف مهل بسسنأ’ا

ح˘ب˘سصأا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه نأا ةر˘ي˘سشم
يتلاؤ قرفلا نم ديدعلا بلطم

لكسشب مهحلاسص يف نوكتسس
:كار˘˘سش فا˘˘سضأا ثي˘˘ح ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ةياغل˘ل بع˘سصلا ن˘م نو˘كي˘سس»
يف مسسوم˘لا اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب ءا˘ه˘نإا
ر˘مأ’ا نا˘ك اذإا ،دد˘ح˘م˘لا تقو˘˘لا

ماقتسس تناك اهرخآا نإا ،كلذك
.«ةلوج83 ىدم ىلع

ببشس ةيلاملا ةمزأ’ا»
«حرتقملا اذه رايتخا

يم˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا دد˘سش ا˘م˘ك
ةيلاملا ةمزأ’ا نأا «ةؤارمحلا»ـل
نم ديدعلا اهب رمت يتلا ةقناخلا
هذه رايتخا اهيلع متحت قرفلا
ع˘ي˘م˘˘ج» :ا˘˘حر˘˘سصم ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلا
يلام عسضوب رمت ابيرقت ةيدنأ’ا

رومأ’ا نوكتسسؤ ةياغلل بعسص
تاقف˘ن˘لا بب˘سسب اًد˘ي˘ق˘ع˘ت ر˘ث˘كأا
قي˘ب˘ط˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ة˘ل˘ئا˘ه˘لا
ةحفاكمل ة˘ح˘سصلا لو˘كو˘تؤر˘ب
،«ا˘˘نؤرو˘˘ك سسؤر˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘˘نا

بنا˘ج˘لا ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل» :فدرأاؤ

ذخؤوي نأا بجي يذلا يسضايرلا
لمتحم رييغت دنع رابتع’ا يف
اسضيأا نكلؤ ،ةقبا˘سسم˘لا ما˘ظ˘ن˘ل
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،«ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘لا
ا˘م˘ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا رار˘ق
يذلا ماظنلا يف لسصفلا سصخي
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه هدا˘م˘ت˘عا م˘ت˘˘ي˘˘سس
عا˘م˘جإ’ا ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
بع˘ل˘لا حر˘ت˘˘ق˘˘م ها˘˘ق˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا
هلمأا نع ابرعم ،ني˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب
ءاسضعأا يف اهعسضي يتلا ةقثلاؤ
نوموقي نيذلا «فافلا» بتكم
يذلاؤ م˘ي˘ل˘سسلا رار˘ق˘لا ع˘سضو˘ب
ةر˘˘كلا ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘˘سس
.ةيرئازجلا

ةرمتشسم تاريشضحتلا
ديري ينوزاكو

ةيوق ةيادب
لسصاوت˘ت ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف

نار˘هؤ ة˘يدو˘لو˘م تار˘ي˘سضح˘˘ت
يف ةلوطبلا قÓطن’ ادادعتسسا

يتلاؤ ديدجلا يؤركلا مسسوملا
82 يف قلطنت نأا ررقملا نم
لابسشأا ناكؤ ،يراج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ايدؤ اؤزاف دق يسسنرفلا ينقتلا

دعاسصلا ةدكيكسس ةبيبسش ىلع
را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لإا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةارابملا ي˘ف ،ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا
ةنابز دمحأا بعلمب تميقأا يتلا
فدهب ىهتنا يذلاؤ ،نارهؤ يف
ينامعن دمحم عيقوت نم رفسصل
فو˘˘ف˘˘سصل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لا
ءاق˘فر نو˘كي˘سسؤ ،«ةؤار˘م˘ح˘لا»
لقنتلل دعوم ىلع ةجرارد ديلؤ
رخآا يف سسابعلب ىديسس ةنيدمل
كلذؤ «ةر˘كم˘لا» ما˘مأا را˘˘ب˘˘ت˘˘خا
يت˘لاؤ ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ي˘ب˘ق
ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘قÓ˘ط˘ن’ا نو˘كت˘˘سس
د˘˘˘ير˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح
ي˘˘نؤزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘ب برد˘˘م˘˘لا

رخآا عسضؤؤ هتليكسشت طبسض
ةلوطبلا ءدب ليبق تاسسمللا
.ديدجلا اهمسسوم يف

طيمز.ع

ةيدولوم ةرادإا تعرسش ،فؤرظلا نسسحأا يف دادعتلا عسضول
ةهجاومل ابسسحت ،نينبلا ة˘ير˘ف˘سسل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
لاطبأا ةطبارل لؤأ’ا يوفسصتلا رؤدلا نمسض ،زلفاب يدان
هترسشن نايب يف ،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تفسشكؤ.ايقيرفإا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ىمحلا دسض حيقلتلل اوعسضخ ،يرادإ’اؤ ،ينفلا نيمقاطلاؤ
.نينبلا ةيرفسسل ابسسحت
دسشب ا˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كي˘سس د˘ي˘م˘ع˘لا نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘سضأاؤ
،ةسصاخ ةرئاطب ،يراجلا ربمفون62 موي نينبلا ىلإا لاحرلا
يوفسصتلا رؤدلا نمسض ،ينيني˘ب˘لا ز˘ل˘ف˘لا˘ب يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م˘ل
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل ،لؤأ’ا

92 موي ،نينبلا يف باهذلا ةارابم بعلت نأا ررقملا نمؤ
،رئازجلاب ةدوعلا ةارابم ىرجت نأا ىلع ،يراجلا ربمفون
.لبقملا ربمسسيد6 خيراتب

رئاز÷اب ةدوعلاو باهذلا ءاقل بعل اهحاÎقا يفنت ةرادإ’ا
رابخأ’ا لك ،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تفن ،لسصتم قايسس يف
يدانلا ىلع ريسسملا بتكملاؤ سساملأا حارتقا اهدافم يتلا
عم ،ةمسصاعلا رئازجلاب ةدوعلاؤ باهذلا ءاقل بعل ينينبلا
م˘قا˘ط˘لا اذ˘كؤ سسفا˘ن˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
تدكأاؤ Óيسصفتؤ ةلمج ةرادإ’ا هتفن ام وهؤ ،يميكحتلا
.سسفانملل حارتقا يأا مدقت مل اهنأا

ب.م.يرشسيإا

رئازجلا ةيدولوم

نينبلا ةيرفشسل ريشضحتلا يف عرششي ديمعلا

يتلا ةريخأ’ا ةيدولا ةهجاوملا يف ةمسصاعلا داحتا قيرف لداعت
قحلمب ،ىلؤأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرف مامأا ،سسمأا لؤأا اهسضاخ
نب باسشلا ليجسست نم هلثمل فدهب يبملؤأ’ا ةيليوج5 بعلم
حنم ةمسصاع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا رر˘قؤ اذ˘ه.ميدن
نيتليكسشت ىلع دامتع’ا لÓخ نم ،نيبعÓلا لكل ةسصرفلا

سسأاكلا يئاهنل اريسضحت قيرفلا ةيزهاج ىلع فوقولل نيتفلتخم
ريسضحتلا داحت’ا دادعت لسصاوي نأا رظتنملا نمؤ اذه.ةزاتمملا

لÓخ نم هيبع’ زيهجت ىلع ينفلا مقاطلا لمعي نأا ىلع
.يئاهنلل اريسضحت سصئاقنلا ةجلاعمؤ ءاطخأ’ا حيحسصت

ب.م.يرشسيإا

ةمشصاعلا دا–ا

ةيحانلا عم لداعتت «ةراطشسوشس»
ايدو ىلوأ’ا  ةيركشسعلا

سسراحلا نع ءانغتسس’ا لم’ا ةرادا تررق ئجافم رارق يف
ت’اقت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘ع˘م تد˘قا˘ع˘ت ي˘ت˘لا سشو˘كر˘ك م˘سسا˘ق˘ل˘ب
ةيفلخ ىلع كلذ ىلفدلا نيع ليج نم امداق ةطرافلا ةيفيسصلا

.هنع يلختلا نع ةرادإ’ا تربجأا يتلاؤ تازاجإ’ا لكسشم
رثكأا ةفرعمل بعÓلا عم هب تماق يذلا يفتاهلا لاسصت’ا يفؤ
تماق ةرادإ’ا نأا ريخأ’ا دكأا نيأا ،ةيسضقلا سصوسصخب ليسصافت
قÓطنا لÓخ «اقرزلا» ةليكسشتل مامسضن’ا ةلاحتسساب هراطخإاب
قيرفلا ذفنتسسا دعب ةزاجإ’ا رفوت مدعل كلذؤ يؤركلا مسسوملا
دعب ةطبارلا نيناوق قفؤ سسارحلل ةسصسصخملا ثÓثلا تازاجإÓل
ةفاسضإ’اب ليبونيت ماسشهؤ حيو˘سش د˘م˘حا ن˘ي˘سسرا˘ح˘لا˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا
بعÓلا كلذب نوكيل ،ةنسس32 نم لقأ’ سشادلؤ ديلؤ سسراحلل
يوتسشلا وتاكريملا ةياغل قيرف نؤدب ةنايلم سسيمخ ءافسصل قبسسأ’ا
.سضيب’ا مسسوملا حبسش بنجت لجأا نم سضؤرعلا راظتناؤ لبقملا
عم ايمسسر اهدقاعت «غنيكايفلا» ةرادإا تنلعأا لسصتم قايسس يف
مسسوملا ةليكسشتلا ىلع فر˘سشي˘سس يذ˘لا ةرا˘ن˘فو˘ب ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع
،يسضاملا مسسوملا ةداعسسوب لما بيردت هل قبسس يذلاؤ يلاحلا

ةليلقلا مايأ’ا نوسضغ يف قيرفلا يف هلمع رسشابيسس يذلاؤ
ةلسصاومؤ ةريخأ’ا تاسسمللا يدعج ةرادإا كلذب عسضتل ةلبقملا
يف يناثلا فرتحملا ةلوطب قÓطنا قبسست يتلا تاريسضحتلا

ربمسسيد02 موي اهقÓطنا ررقملا نم يتلاؤ ديدجلا اهمسسوم
قيقحت نم ابيرق ناك ءاعبرأ’ا لمأا نأا مولعملا نمؤ.لبقملا
نأا ريغ را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل ةدو˘ع˘لاؤ طرا˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا دو˘ع˘سصلا
رسشابم لكسشب ترثأا يدانلا راوسسأا لخاد تثدح يتلا لكاسشملا

لبق ت’وجلا رخآا يف تارثعت لجسس يذلا قيرفلا ءادأا ىلع
عييسضتؤ دجتسسملا سسؤريفلا راسشتنا ةيفلخ ىلع ةلوطبلا ءاغلإا
.لؤأ’ا فرتحملل ةدوعلا ةقرؤ «اقرزلا»

طيمز.ع

ءاعبرأ’ا لمأا
  لمأÓل اديدج ابردم ةرافنوب نيعت ةرادإ’ا

«اقرزلا» ربجي تازاجإ’ا لكششم
ضشوكرك ضسراحلا دقع خشسف ىلع
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398213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر2ـل قفاوملا0202 ربمفون71ءاثÓثلاةصضايرلا
«ةوارمحلا»ـل يدو رابتخا رخآا «ةركملا» ءاقلو ريشضحتلا لشصاوي ينوزاك

«نيتعوجمب ةلوطبلا بعلل ةغيشص حرتقم معدن نحن» :كارشش قيفر

نارهو ةيدولوم

ل˘ئا˘سسر˘˘ب دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف ثع˘˘ب
ةمسصاعلا داحتا قيرف ه˘سسفا˘ن˘م˘ل ة˘ح˘سضاؤ
هعمجت يتلا ةزاتمملا سسأاكلا يئاهن يف
مداقلا عوبسسأ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ب

˘ما˘مأا ،سسمأا لؤأا ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع
يف ،ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا
بعلم قحلمب امهعمج يذلا يدولا ءاقللا

.يبملؤأ’ا ةيليوج5
لاح يف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف د˘جاو˘ت˘يؤ
زوفلاؤ ليجسستلا نم نكمت هنأا امب ،ةديج
لبق اذهؤ اهبعل يتلا تاءاقللا ديدع يف
ةمسصاعلا داحتا راجلا ةهجاوم نم عوبسسأا

يف ةياغلل ايوق نوكيسس يذلا ءاقللا يف
نأاؤ اسصوسصخ يؤركلا مسسوملا ةقÓطنا
يذلا بقللا نع عافدلا ىلع مزاع يدانلا

.يسضقنملا مسسوملا يف هققح
ةرادإ’او ينفلا مقاطلا

رشصنلا لابقتشسا ىلع ناقفتي
ةيليوج5 حرشسمب

اهيلع دجاوتي يتلا ةديجلا ةلاحلا نأا ؤدبي
ةيسضرأ’ا نأاؤاسصوسصخ ،ةيليوج5 بعلم
يمسسرلا ءاقللا يف ةزيمم ءاوجأا يف ترهظ
يرئازجلا ينطولا بختنملا هسضاخ يذلا

ةحفسصلا تفسشكؤ.يوبابميزلا هريظن مامأا
لسصاوت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
عم رؤاسشتلا بقعؤ ةرادإ’ا نأا ،يعامتج’ا
يسسنرفلا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
قيرف لابقتسسا ىلع اقفتا دق ،امؤد كنارف
رؤدلا نم باهذلا ءاقل يف يبيللا رسصنلا
لاطبأا ةطبار يرؤد نم لؤأ’ا يديهمتلا
نم ةيادب ،ةي˘ل˘يو˘ج5 بعلم ىلع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةرادإا ددحت نأا رظتنملا نمؤ اذه.71 ةعاسسلا
نيب بعليسس يذلا ةدوعلا خيرات سسفانملا
.مداقلا ربمسسيد6ـلاؤ4ـلا

ب.م.يرشسيإا

ةزاتمملا ضسأاكلا يئاهنل اهتيزهاج دكؤوت «ةبيقعلا»
دادزولب بابشش

سشارحلا داحتا بردم دانم لامج فسشك
يمسسر˘لا م˘يد˘ق˘ت˘لا بق˘ع تب˘سسلا ة˘ي˘سسمأا
قيرفلا رقمب قيرفلل ةيسضايرلا ةسسبلأÓل
ي˘م˘سسر˘لا لو˘م˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ىلع بعل˘ي˘سس ه˘نأا،trops sck قيرفل˘ل
نأاؤ م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا ع˘م دو˘ع˘˘سصلا
يتلا ةناكملا قحتسسي ’ قيرف ءارفسصلا
ناك قيرع قيرف هنأاؤ ةسصاخ اهيف بعلي
اذه ،تلخ تاونسس يف باقلأ’ا ىلع بعلي
ءارج هرظتني ام اديج ملعي هنأا دانم دكأاؤ

لظ يف دوعسصلل هفادهتسساب هحرسص ام
يدانلا اهيناع˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا سصق˘ن
’ طغسضلا نأا حسضؤأا امك ،مسساوم ذنم
يأا عاطتسسا امل طغسضلا ’ولؤ هفيخي
امراسص نوكيسس هنأاؤ جئاتنلا قيقحت قيرف
ىعسسملا قيقحتل ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ه˘تدا˘ع˘ك
قاسشعؤ قيرفلا يبحم لك هرظتني يذلا
برد˘م˘لا ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

.Óبقتسسم ريخلا ةديدجلا ةرادإ’اؤ
ب.ع

لوأ’ا مشسقلا يف قيرفلا ةناكم نأا دكأا

ينرظتني ام ملعأاو دوعشصلا وه يحومط :دانم

صشارحلا داحتإا
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يرئازجلا بختن˘م˘لا ق˘ق˘ح
ةارابملا ي˘ف ا˘ي˘با˘ج˘يا ’دا˘ع˘ت
بع˘ل˘م˘˘لا ي˘˘ف تب˘˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يتلاؤ يراريه ةيو˘با˘ب˘م˘يز˘لا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘˘ت
تايفسصت نم ةعبارلا ةلوجلا

ةررق˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فا م˘ما سسا˘ك
نمسضيل2202 نؤريماكلاب
م˘ه˘ل˘˘هأا˘˘ت «ر˘˘سضخ˘˘لا» كلذ˘˘ب
 .يقيرف’ا سسرعلل ايمسسر

«رشضخلا»و يوق طوشش
 زايتماب نيبراحم اوناك

طو˘˘سشلا تد˘˘˘ه˘˘˘سش ثي˘˘˘ح
نيب ائفاكتم ىوتسسم لؤأ’ا
ىلؤأ’ا قئاقدلا يف نيفرطلا
«ر˘سضخ˘لا» ر˘ط˘ي˘سسي نأا ل˘ب˘˘ق
يت˘لا ءا˘ق˘ل˘لا تا˘ير˘ج˘م ى˘ل˘ع
لؤأا˘ب رو˘ل˘يد يد˘نا ا˘ه˘م˘جر˘˘ت
ناسضحأا يف ةيسسأارب ةلؤاحم
د˘˘م˘˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘سساؤ سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا
سضا˘ير ءا˘ق˘فر˘ل ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

بختنم˘لا عا˘فد ى˘ل˘ع زر˘ح˘م
مهعافد لعج ام يوبابميزلا
رهسشأا ثيح ،ءاطخأ’ا بكتري
ى˘˘˘لؤأا ي˘˘˘نادو˘˘˘سسلا م˘˘˘كح˘˘˘لا
عفادملل ءارفسصلا تا˘قا˘ط˘ب˘لا
81 ةقيقدلا يف ناسسكيسش مدا

اؤزد˘فا˘ت ى˘ل˘ع د82 ةينا˘ث˘لاؤ
باب روليد حتتفيل ،وكسسير
ي˘˘برا˘˘ح˘˘˘م»ـل ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا
43 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف «ءار˘ح˘سصلا

ا˘ه˘ن˘كسسا ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘˘سسار˘˘ب
˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘ح˘˘نا˘˘م كا˘˘˘ب˘˘˘سشلا
سضا˘ير دو˘ع˘ي˘˘ل «ر˘˘سضخ˘˘لا»ـل
دعب ةجيتنلا فعاسضيؤ زرحم
غؤاريؤ نم ةلي˘م˘ج ة˘ي˘سضر˘ع
لج˘سسيؤ ن˘ي˘ع˘فاد˘م «زؤر˘ح»
ا˘ف˘˘عا˘˘سضم ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
ل˘ع˘ف ةدر نا ر˘ي˘غ ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا
تناك يوبابميزلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘م كلذؤ ة˘˘ع˘˘ير˘˘سسؤ ة˘˘يو˘˘ق
نع ينوسسوم ةلؤاحم لÓخ
اهل ىدسصت ةيوق ةفذق قيرط
،ةبوعسصب يحلوبم سسراحلا
ع˘قو˘يؤ بعÓ˘لا تاذ دو˘ع˘ي˘˘ل

ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘˘لا فد˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ع˘سضؤ ةر˘سشا˘ب˘م ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ةيؤازلا يف ةل˘ي˘م˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب
طوسشلا ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘ل ن˘ي˘ع˘سست˘لا
«كا˘˘˘ن˘˘˘ف’ا» مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب لؤ’ا

 .دحاؤ لباقم نيفدهب
ةيعافدلا ءاطخأ’ا

عييشضت ءارو تناك
 زوفلل «رشضخلا»

ارياغم ناك يناثلا طوسشلا
ل˘˘˘˘˘˘خد ثي˘˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت
مزع م˘ه˘ل˘كؤ نو˘يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا

ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةدو˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سصرف ثÓث يف كلذ ىلجتؤ
،ىلؤ’ا قئاقد سسمخلا لÓخ
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘جار˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةلؤاحم يف فلخلل ينطولا

سسفانملا طغسض سصاسصتم’
تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ر˘˘˘سسك ر˘˘˘ب˘˘˘ع
تا˘م˘ج˘ه˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’اؤ
ثيح ةعير˘سسلاؤ ة˘سسكا˘ع˘م˘لا

ة˘˘فذ˘˘ق ن˘˘م ةرو˘˘يد˘˘˘ق لؤا˘˘˘ح
ةسضراعلا تبناج ة˘ي˘خؤرا˘سص
لسصاوتيل ،84 د يف ةيقف’ا
ىلع «يوبابميزلا» طغسضلا

ثي˘˘ح «ر˘˘سضخ˘˘لا» ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
نم ةلؤاحم55 د يف تلجسس
يف اغنول حانجلا نم ةريطخ
ا˘ه˘جر˘خا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضر˘˘ع˘˘لا
دوعيل ةبو˘ع˘سص ل˘كب عا˘فد˘لا
ةيسسار˘ب ير˘يؤدا˘ك م˘جا˘ه˘م˘لا
،ةينكر˘ل˘ل «سسيار˘لا» ا˘ه˘جر˘خا

46 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا تفر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
يرئازج˘لا بنا˘ج˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
ناقتا لكب ر˘سصا˘ن ن˘ب ا˘هذ˘ف˘ن

ا˘ب˘˘مو˘˘سش سسرا˘˘ح˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ
در˘ي˘ل ،ة˘عار˘ب˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ىد˘˘سصت
ةمجهب يوبابميز˘لا مو˘ج˘ه˘لا

مدق يذلا اغنول نم ةريطخ
يذلا يسشامل ةيسضرع هريرمت

داد˘غ˘ب ع˘ي˘سض ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ع˘ي˘سض
ق˘ي˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘سصر˘˘ف حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
ةغؤارم دعب ةديدسستب قرافلا

،مئاقلا تبناج يت˘لاؤ ة˘ل˘ي˘م˘ج
ة˘يا˘ه˘ن ن˘ع ق˘ئا˘قد8 ل˘ب˘˘قؤ
بيد سسنيرب  عاطتسسا ءاقللا
ح˘لا˘سصل لدا˘ع˘ت˘˘لا كاردإا ي˘˘ف
نم حداف أاطخ دعب ،يوبابميز
.يحلوبم سسراحلا

ىدحإا ةيناجم تاقاطب
يف ءادوشسلا طاقنلا

ءاقللا
ا˘سضيا ءا˘ق˘ل˘لا د˘˘ه˘˘سش ا˘˘م˘˘ك

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ع’ ل˘˘سصح˘˘ت
تاقاطب ثÓث ىلع ينطولا

لامج لسصحت ثيح ءارفسص
ءارفسص ةقاطب يلع يرمعلب

دحا ىلع فينعلا لخدتلا دعب
ايقطنم ناك يذلاؤ نيبعÓلا

دادغب نأا ريغ ،دؤدحلا دعب’
ايناجم راذ˘نا ى˘ق˘ل˘ت حا˘ج˘نو˘ب

د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع ى˘˘ن˘˘غ ي˘˘ف نا˘˘ك
م˘˘كح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘سضار˘˘˘ت˘˘˘عا
اهلبقتي مل ةقيرطب ينادوسسلا
ينيعب˘سس ن˘ب مو˘ق˘ي˘ل ،ر˘ي˘خ’ا
سسامتلا مكح عم رم’ا سسفنب
ر˘خ’ا و˘ه ى˘ق˘ل˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م
ن˘م نا˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
اسصوسصخ اه˘يدا˘ف˘ت ن˘كم˘م˘لا

ل˘ي˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت ه˘˘ناؤ
.ءاقللا ةياهن نم تاظحل

نولشصاوي «رشضخلا»
نم ةيلاخ تاءاقل ةلشسلشس

ةميزهلا
ينطولا بختنملا رمتسسيؤ

تح˘ت ي˘لا˘ث˘م˘لا هراو˘سشم ي˘ف
ثيح يسضاملب لامج فارسشإا

ىلع22ـلا مهتارابُمل اولسصؤ
م˘˘ع˘˘ط قؤذ˘˘ت نؤد ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
«رسضخلا» حب˘سصأاؤ ة˘م˘يز˘ه˘لا

نم طقف تاوطخ دعب ىلع
يسسايقلا مقرلا ىلا لوسصولا
توك بخت˘ن˘م ه˘كل˘م˘ي يذ˘لا
ىل˘ع ةارا˘ب˘ُم62ـب راو˘ف˘˘يد
يذلاؤ ،ةراسسخ نؤد يلاوتلا

ز˘ف˘ح˘ي˘سس ه˘˘نا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م
زرح˘م سضا˘ير د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر
ىو˘ت˘سسم˘لا ل˘ظ ي˘ف هر˘˘سسكل
ةلي˘كسشت تباد يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
كل˘ت˘م˘يؤ ،«ناؤ ل˘سشي˘˘ب˘˘سسلا»
بار˘ت˘قإ’ا ة˘سصر˘ُف «كا˘ن˘˘ف’ا»
ق˘با˘سسلا م˘ج˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر ن˘˘م
ىقبت ام لÓخ ابغؤرد يديد
تا˘ي˘ف˘سصت˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘ُم ن˘˘م
رهسشأ’ا لÓخ ناكلل ةلهؤوملا
ءÓمز يقÓيسس ثيح ،ةمداقلا
ن˘م ل˘ك ر˘سصا˘ن ن˘ب ق˘لأا˘ت˘م˘لا

ى˘ل˘˘ع ا˘˘ناو˘˘سستو˘˘بؤ ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ي˘˘هؤ ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘˘لا
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضت «ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا»
ءاد’ا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف سصخ’ا˘˘˘˘بؤ
ءاوسس ةارابم لك يف مدقملا

ة˘م˘يز˘ع˘لاؤ ة˘ي˘م˘سسر ؤا ة˘يدؤ
ا˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
اوحسضا نيذلاؤ «نوبراحملا»

’ زوفلاب ىوسس نوسضري ’
 .ريغ

طيمز.ع

 دينع ضسفانم مامأا لداعتلاب نوفتكيو زوفلا نوعيشضي «رشضÿا»

ميتنشس رايلم04 عفدب ابلاطم تاب

يلهأ’ا عم يليÓب ةاناعم
ةلشصاوتم يدوعشسلا

لسصاوتت
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م
يرئازجلا يلؤد˘لا
ق˘ير˘ف˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘ط˘˘˘ق
عم يليÓب فسسوي
ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يدوعسسلا يل˘ه’ا
نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘يا
ا˘˘مز˘˘ل˘˘م ف˘˘سسو˘˘ي
رايلم04 ع˘فد˘˘ب
ةرادإ’ م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
.يدانلا

د˘˘˘˘˘˘˘كاؤ اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ي˘ل˘هأ’ا˘ب رد˘˘سصم
نأا ،يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسلا
ةيسضق حبر يدانلا

يذلا ،يليÓب فسسوي ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘با˘سسلا ه˘ب˘ع’ د˘سض ا˘ه˘ع˘فر
يلهأا يف لؤؤوسسم ردسصم لاقؤ .ارخؤوم قيرفلا عم هدقع خسسف
،ي˘ل˘يÓ˘ب د˘سض ة˘ي˘سضق تع˘فر ي˘ل˘هأ’ا ةرادإا» :ةرؤؤو˘˘كل ةد˘˘ج
مكحلا مزليسس» :عباتؤ .«Óماكتم افلم تمدق نأا دعب ،اهتحبرؤ
اذهؤ ،يدانلل ؤروي نويلم2 براقي ام عفدب يليÓب رداسصلا
يدانلاب قحل يذلا ريبكلا ررسضلل ًارظن ،افسصنم هارن مكحلا
ىلإا مسضنا يرئازجلا حانجلا ناكؤ .«بعÓلا تافرسصت ببسسب
نم ًامداق ،يسضاملا ماعلا نم بآا /سسطسسغأا يف ةدج يلهأا يدان
ن˘ي˘ب تر˘تو˘ت ة˘قÓ˘ع˘لا ن˘كل ،ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
.ًارخؤوم يدانلا عم هدقع خسسف بعÓلا نلعأاؤ ،نيفرطلا

مايأا لبق ،رطق يدان عم ،اماع82ـلا بحاسص يليÓب دقاعتؤ
تاونسس3 ةدمل ،ةليلق

ب.أا

يرطقلا دشسلا عم ريبكلا هقلأات دعب2202 «ناك»ـل ايمشسر مهلهأات اونمشضو ةميزه نودب22 ةارابملل اولشصو نأا دعب

يرودل ةيلاثملا ةليكششتلا يف حاجنوب
ةيبرغلا ةقطنملا ايشسآا لاطبأا

يرطقلا دسسلا مجن حاجنوب دادغب يرئازجلا يلؤدلا ريتخا
،ايسسا لاطبأا يرؤد ةسسفان˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘م˘سض
ريبك لكسشب قلأات امدعب ،0202 ةنسسل برغلا ةقطنمب ةسصاخلا

.فادهأا ةسسمخ لجسس ثيح
نع مدقلا ةركل يويسسآ’ا داحتÓل يمسسرلا عقوملا نلعأاؤ

لاطبأ’ا يرؤد فانئتسسا نم ةليلق مايأا لبق ةيلاثملا ةليكسشتلا
نم Óك تم˘سضؤ ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تيو˘سصت˘ب ا˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت ي˘ت˘لاؤ
،مناغلا ناطلسس نم عافدلا لكسشت امنيب ك’ دماح سسراحلا

ءاج طسسولا طخ يفؤ ،ياغا ديعسسؤ هيدازيلاخ اجوسش ،نوكيام
موجهلا يفؤ ،ؤايسسؤ سسؤديهلا نسسح ،فوبيباسشام نم لك
فلخ قازرلا دبعؤ يلع زعملاؤ حاجنوب دادغب يرئازجلا مجنلا
.نارهؤ نبا ىلع اقوفتم فادهأا ةعبسس لجسس يذلا هللا

عقوم بسسح˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا هذ˘ه تل˘م˘سشؤ
نيبعÓلا ل˘سضفأا بنا˘ج ى˘لإا ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل ر˘ي˘ه˘سشلا «ا˘ت˘بؤأا»
عيباسسأ’ا رادم ىلع رمتسسا يذلا روهمجلا تيوسصت بسسحب
نÓعإ’ا متيل ،يمسسرلا داحت’ا عقوم ىلع ةيسضاملا ةعبرأ’ا

.اهنع
أا.ب

ببشس حشضوي يمومعلا نويزفلتلا
يوبابÁز رئاز÷ا ءاقل لقن مدع
دحأ’ا ةرهسس ايمسسر انايب يمومعلا نويزفلتلا ةرادإا ترسشن

دسض ينطولا بختنملا ةارابم لقن مدع ببسس هيف تحسضؤأا
لانويسسان يراريه بعلمب نينثإ’ا تبعل يتلا يوبابميز هريظن
يقيرفإ’ا داحت’ا»: ةلاسسرلا سصن يف ءاج ،يوبابميزب مويداتسس
ثب قوقح حنم وتايح ىسسيع قباسسلا سسيئرلا ةبقح مدقلا ةركل
.«رادراغ’ ةكرسشل ايقيرفإا سسأاك تايفسصت

ةينطولا تاداحت’ا لانت نأا ىلع»: نايبلا يف اسضيا ءاجؤ
اركح ثبلا قوقح ىقبت اميف ايلخاد اهقرف تايرابم ثب قوقح
«طسسؤأ’ا قرسشلاؤ ايقيرفإا لامسش يف ةيبنجأا ةانق ىلع

نإاف ببسسلا اذه˘ل»: ـــب ه˘نا˘ي˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا م˘ت˘خؤ
سسأاك تايفسصت تايرابم ثبي نلؤ مل يرئازجلا نويزفلتلا
كلاملا عم سضؤافتلا ةي˘نا˘كمإا ماد˘ع˘ن’ را˘يد˘لا جرا˘خ ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
.«يرسصحلا

ةكرسشل اركح تحبسصا ايقيرفإا سسأاك تايفسصت ثب قوقح
حا˘م˘سسلا ل˘جا ن˘م ر’ؤد نو˘ي˘ل˘م2 تب˘ل˘ط ي˘ت˘لا «رادرا˘غ’»
هتسضفر يذلا غلبملا ،ةاراب˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل
.نونجلا نم ابرسض هتربتعاؤ نويزفلتلا ةسسسسؤوم

أا.ب
 ينابشس’ا ةيناثلا ةجردلا يرود نم21 عوبشسأ’ا ءاقل نمشض

ةشسامخ نبو لجشسيو قلأاتي ينامحر
ءاقللا يف أاوشسأ’ا

هيدان ةقفر يرئازج وكنرفلا بعÓلا ينامحر سسيناي قلأات
ةيناثلا ةجردلا يرؤد نم21 عوبسس’ا ءاقل يف ينابسس’ا اغلام
لوخد نكي مل اميف ،انيدار˘ي˘ف˘نو˘ب ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
يتلا ةارابملا يف دؤدحلا دعبأ’ قفوم ريغ ةسسامخ نب دمحم
.هلثمل فدهب يباجي’ا لداعتلاب تهتنا

حاتتف’ اريثك ةيرئازجلا لوسصأ’ا ؤذ بعÓلا رظتني ملؤ
هليمز نم ةعئار ةريرمت ثيح يسسلدنأ’ا يدانلا حلاسصل ةجيتنلا
ةيقبسس’ا حنميؤ61 ةقيقدلا يف كابسشلا يف اهعسضيل ايرافاسش
،رايدلا جراخ نيمث زوف قيقحت نم ابيرق ناك يذلا هقيرفل
نارهؤ ةيدولوم جيرخ ةكراسشم نكت مل امامت سضيقنلا ىلعؤ
،66 د دؤدح يف قبسسلا فده بحاسصل Óيدب هلوخد دعب ةقفوم
بولطملا ءاد’ا مد˘ق˘ي م˘لؤ د˘ي˘ج ىو˘ت˘سسم˘ب ر˘ه˘ظ˘ي م˘ل يذ˘لاؤ
67 قيقدلا يف ةجيتنلا سضر’ا باحسصا ليدعت دعب اسصوسصخ
دعب ةسسامخ نب لكاسشم فعاسضتتل ،ؤروك ليدبلا فده ربع
دحا ىلع فينعلا هلخدت دعب1+09 ةقيقدلا يف درطلل هسضرعت

.ةنيمث لداعت ةطقن اغلام فطخيؤ مسصخلا يبع’
فوفسصب قحتلا ناك ينا˘م˘حر م˘جا˘ه˘م˘لا نا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مؤ

يدان نم امداق ةراعا لكسش ىلع مسسوملا اذه يسسلدن’ا يدانلا
سشارحلا داحتا مجن بعلي اميف ،«اغيللا» يف طسشانلا «ايريملا»
.ةمسصاعلا داحتا نم امداق اقلام عم يناثلا همسسوم قبسس’ا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

«انوروك» ةلدب
ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘ب˘ير˘غ ة˘جر˘خ

ينيسصلا ياهغ˘ن˘سش ق˘ير˘ف
،رطق ىلإا هتيرفسس لÓخ
يرؤد تا˘يرا˘˘ب˘˘م بع˘˘ل˘˘ل
ىدترا ثيح ،ايسسآا لاطبأا

ةداسضم ةلدب قيرفلا دفؤ
د˘˘فؤ ر˘˘ه˘˘˘ظؤ ا˘˘˘نؤرو˘˘˘كل
يز˘ب ،ي˘ن˘˘ي˘˘سصلا يدا˘˘ن˘˘لا

ن˘ع ةرا˘ب˘ع و˘هؤ ،د˘˘حو˘˘م
سسؤر˘ي˘ف˘ل ةدا˘˘سضم ة˘˘لد˘˘ب

بن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ،ا˘˘˘˘˘نؤرو˘˘˘˘˘ك
ام وهؤ ىؤدعلل مهسضرعت
يد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ىد˘سص ي˘ق˘ل
.لسصاوتلا عقاوم داؤر

لماك مهلبرغ لابرغلا
د˘˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م جر˘˘˘خ
بعÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا
بق˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘نادو˘˘سسلا
ة˘˘جر˘˘خ˘˘ب لا˘˘بر˘˘غ˘˘لا˘˘ب
ا˘مد˘ن˘ع اد˘ج ة˘ئ˘جا˘ف˘˘م
هدقاعتب عيمجلا غؤار
لÓهلا يدان ةرادإا عم
ا˘ب˘عÓ˘ت˘م ،ي˘نادو˘˘سسلا
ةبغار˘لا ة˘يد˘نأ’ا ل˘كب
ه˘تا˘مد˘خ نا˘م˘˘سض ي˘˘ف
ةرتفل هترظت˘نا ا˘مد˘ع˘ب

نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ة˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
ي˘˘˘ف ل˘˘˘سضف بعÓ˘˘˘لا
هيدانل ةدو˘ع˘لا ر˘ي˘خأ’ا
نم ل˘قأا ل˘ب˘ق ق˘با˘سسلا
ق˘˘˘ل˘˘˘غ ن˘˘˘م ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سس
يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
.نادوسسلاب

رشضخأ’ا ءوشضلا رظتني زاكعوب

يف نيباسصملا نيبعÓلا لÓغتسسا لجأا نم
داحتا بردم رظتني ،ةمداقلا تاريسضحتلا
نيباسصملا نيبعÓلا لك لوسصح ةركسسب

،يبطلا مقاطلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا ىلع
سضعب ةدوع Óجسس نأا دعبؤ قيرفلا نأا ركذي
ميسسرت يف يدج لكسشبؤ ركفي ،رسصانعلا

ىتح اذ˘هؤ ،ف˘ي˘ط˘سسؤ ة˘يدو˘لو˘م˘لا ي˘ت˘يدؤ
ر˘ي˘سضح˘ت ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ظ˘فا˘˘ح˘˘ي
ركذي ةلوطبلا قÓطن’ ابسسحت ةعومجملا
تلجسس سسؤريفلاب ة˘با˘سصم˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا نأا

برد˘ت˘تؤ ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ا˘ه˘تدو˘ع
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا ع˘˘م يدا˘˘ع ل˘˘كسشب
ىلع ا˘ه˘ترد˘ق˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ر˘سضخأ’ا ءو˘سضلا

. تايدولا سضوخ
ضسيمخلا اذه لشصفلا

ة˘ي˘نا˘ث˘لاؤ ى˘لؤأ’ا ة˘جرد˘لا ة˘يد˘نأا و˘لؤؤو˘سسم
ةسصاخ ةسسفانملا ريسصم ةفرعم نؤرظتني
اذه كلذ لجا نم دقعيسس اعامتجا كانه ناؤ
ذإا ،يلاردفلا بتكملاب مهعمجيسس سسيمخلا
ماظن ىلإا ريي˘غ˘ت˘لا د˘ير˘ت ة˘يد˘نأ’ا ع˘ي˘م˘ج نأا
رارقلا ديدحت متي˘سسؤ اذ˘ه ،ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘لا
لعجي دق نظلا بلغأاؤ سسيمخلا اه يئاهنلا
تاءاقل سضوخ˘ب ي˘ف˘ت˘كي ي˘سشطز سسي˘ئر˘لا
نوكت نأا ىلع ،ةدوع نؤد نم طقف باهذلا
. قرفلا نيب ةدياحم بعÓم يف تاءاقللا

ءارمح ةقاطب

سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا يدا˘˘ن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف تف˘˘ل˘˘م˘˘لا
مسسوملا قÓطن’ ابسسحت نيديدجلا هيسصيمق
يسس ا˘ك» ة˘كر˘سش عو˘قؤ و˘ه د˘يد˘ج˘لا يؤر˘كلا
،حدا˘ف أا˘ط˘خ˘ب رو˘ظ˘ح˘م˘لا ي˘ف ترو˘˘ب˘˘سس «سسأا

ناو˘لأ’ا سسف˘ن˘ب ن˘ي˘سصي˘م˘ق˘لا تم˘م˘سص ا˘مد˘ن˘ع
سصيمق سصيسصخت نؤد نم ءادوسسلاؤ ءارفسصلا
ام وهؤ ،را˘يد˘لا جرا˘خ بع˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ناو˘لأا˘ب

ةجرخلا هذه نوبرغتسسي ةركلا يعبتتم لعج
ةكرسشلا كراد˘ت˘ت˘سس ل˘ه˘ف ،ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لؤأ’ا

! اعيرسس اهأاطخ
«يشس.ضسأا.يشسلا»
بورخلا بعلم ديري

يذ˘لا بع˘ل˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ينيطنسسقلا يسضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
نأاؤ ةسصاخ ،ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ هيسسفانم
تحرتقا سسايجيدلا ةيعمب ةيئ’ولا تاطلسسلا
يؤÓمح بع˘ل˘م ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع بعÓ˘م ة˘ع˘برأا

دوغيز بعلم ىتحؤ ةماحلاؤ بؤرخلا اذكؤ
ةبغر ىلإا تايطعملا بلغا ريسشتؤ اذه ،فسسوي
بؤرخلاب بعللا يف نيبعÓلاؤ ينفلا مقاطلا
لماك ىلع هرفوت˘ل اذ˘كؤ ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘م ه˘بر˘ق˘ل
يقتلتسس ةرادإ’ا نأا ركذي ،ةحيرملا لئاسسولا

ى˘ل˘ع اد˘غ ؤأا مو˘ي˘لا سسارو˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسي˘˘ئر
ةقفاوملا تسسمل اهنأاؤ ةسصاخ ،ريدقت ىسصقأا

. هيف لابقتسس’ا ىلع

qarsana@essalamonline.com
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تاونشس8 دعب
تع˘˘˘ن˘˘˘سص ىر˘˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘م
تع˘م˘ج ي˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘سصلا
بعÓ˘˘لا د˘˘لو˘˘م˘˘لا د˘˘ه˘˘ف
يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘لؤد˘˘˘˘لا

م˘ج˘ن ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘˘لؤ
بع’ؤ ن˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘جرأ’ا
ىلع ثدحلا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
تاحفسصلا ةدع تلؤادت
نأا تد˘˘˘˘˘كأاؤ ةرو˘˘˘˘˘˘سصلا
8 ل˘ب˘ق تثد˘ح ة˘ط˘ق˘˘ل˘˘لا
وه ل˘ي˘م˘ج˘لاؤ ،تاو˘ن˘سس
ه˘˘ب سصخ يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا
.«ثوغربلا» دلوملا

15

«يجيج» ىلع قوفتي «ضسومار»
رمتسسملا عارسصلا لظ يف
بع’ ر˘˘ث˘˘كأا بق˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘ع
ع˘˘˘م ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم ي˘˘˘بؤرؤأا

ن˘˘كم˘˘ت ،هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا ع˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘م سسو˘˘مار و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘سس
م˘قر ةارا˘ب˘م˘ل˘ل  لو˘سصو˘˘لا

اينابسسإا بختنم عم771
مجنلا ىلع كلذب قوفتيل
سسرا˘˘˘˘حؤ ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي’ا
ي˘ج˘يو˘ل˘نا˘ي˘˘ج «يرؤزأ’ا»
بع’ ر˘˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ك نو˘˘˘فو˘˘˘ب
تايرابملل اسضوخ يبؤرؤأا
671 سضاخ يذلا  ،ةيلؤدلا

.ايلاطيإا عم ةارابم
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يوبابÁز رئاز÷ا ءاقل لقن مدع ببشس حشضوي يمومعلا نويزفلتلا  ̂ 
ءاقللا ‘ أاوشسأ’ا ةشسامخ نبو لجشسيو قلأاتي Êامحر   ̂ 

لوأ’ا مشسقلا يف قيرفلا ةناكم نأا دكأا

دوعشصلا وه يحومط :دانم
ينرظتني ام ملعأاو

رخآا «ةركملا» ءاقلو ريشضحتلا لشصاوي ينوزاك
«ةوارمحلا»ـل يدو رابتخا

حرتقم معدن نحن» :كارشش قيفر
«نيتعوجمب ةلوطبلا بعلل ةغيشص

لداعتت «ةراطشسوشس»
ةيركشسعلا ةيحانلا عم

ايدو ¤وأ’ا
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2202 «ناك»ـل ايمشسر مهلهأات اونمشضوةميزه نودب22 ةارابملل اولشصو نا دعب

ةمشصاعلا دا–ا نارهو ةيدولوم  صشار◊ا دا–ا

يليÓب ةاناعم
يـــلهأ’ا عم

ةلشصاوتم يدوعشسلا

عفدب ابلاطم تاب
ميتنشس رايلم04

دينع ضسفانم ماما لداعتلاب نوفتكي و زوفلا نوعيشضي «رشضخلا»


