
لإزلز ىلع زتهت ةدكيكسس
ةــــــــجرد2.5 ةوـــقب

اـــطّروـتم11 فيقوــــــت
فلسشلاب تاباغ قئإرح يف

50صص
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صسيئرلا ىلع دري مÓسسلا دبع نب لامج
:«مÓسسلا»ـل دكؤويو قباسسلا يسسنوتلا

يتلا «ىسضوفلا» ةلحرم زواجت فدهب
ةقباسس ةلحرم يف عاطقلا اهسشاع

مئارجلا نم عونلا اذه يبكترم نامرح دكأا
فيفختلا فورظ نم ةدافتسسلا نم

وأإ دبؤوملإ نجسسلإ :يتامغز
لافطألإ يفطتخمل مإدعإلإ

30صص

ةيرئازج ةيسسنج نم ردحني ديدجلا ميعزلاةيدام وأا ةيرسشب رئاسسخ ليجسست نود ةمزأا ةيلخ بيسصنت نيزنبلاب ةأابعم تاروراق ىلع مهتزوحب طبسض
صضرغلا تاذل ةدعم

50صص

تايفيكو طورسش ةموكحلا تددح
ن˘ي˘سسرا˘م˘م˘لا ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا لو˘˘ب˘˘ق

تا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأل
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لإلا تاد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘لز˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘ك˘˘لاو
،ي˘˘ل˘˘ي˘˘سضف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب تر˘˘˘كذو
ىلع لوسصحلاب ةينعملا تاجتنملا

قايسس يف ،تازيملا نم عونلا اذه
.«ىسضوفلا» ةلحرم زواجت

ايونسس رانيد رايلم5.1ـب رئاسسخ ةنيزخلإ دبكت تاباغلإ قئإرح
40 صصاهرؤوب دسصرو اهتحفاكم يف ةثادح رثكأا بيلاسسأا مادختسسل هجتت تاطلسسلا

نم ةدافتسسلإ طورسش ديدحت
ةزهجألإ يجتنمل يئابجلإ ماظنلإ

ةيلزنمورهكلإو ةينورتكلإلإ

ىلع يقوزرملإ تإءاعدإ
خيراتلإو ةيزخم رئإزجلإ

نييوإرحسصلإ فسصنيسس

30صص

40 صص

ةيبطلا تامزلتسسملاو ةيودألاو تايفسشتسسملا يف ةّرِسسألاو صسفنتلا ةزهجأا رفوت لظ يف

نـــــيعت ةدـــــــــعاقلإ
«يبانعلإ فسسوي ةديبع وبأإ»

لإدــــــكورد ـل اــــفلخ

ابوروأا نم بلطلا عجارت لعفب
صصخرأا ةيكيرمأا تادادمإا نم ةسسفانملاو

تإرداــسص شضافخنإ وحن
زاــــغلإ نــم رــــئإزجلإ
ماعلإ إذه ةئاملاب7.4ـب

40 صص

50صص

«انوروك» بلاخم ىلع قانخلإ ددسشت رئإزجلإ
ايلاح رجحلإ تإءإرجإإ ديدسشت دعبتسسي ديزوب نب ^

ددجلإ ىسضرملإ لابقتسسل ةزهاج ششاعنإلإ ةرسسأإ نم ةئاملاب16 ^
30 صصامئاق ىقبي ةحوتفم شسرإدملإ ىلع ءاقبإلإ رإرق ^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
رئإزجلإ ديربل ةماه ةردابم

ةيريدم ترداب ،ةميقو ةماه ةردابم يف
تاسشاعم عفد ىلإا لجيج ةي’ول ديربلا
ةددعتملا ةعاقلا للغتسساب نيدعاقتملا
طسسوب رداقلا دبع ناكربأا تاسضايرلا

را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ة˘عا˘˘ق˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ءا˘˘جو ،91 ‐د˘ي˘فو˘˘ك
ح˘˘ن˘˘م ع˘˘فد˘˘ل تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
فورظلا اهتلمأا ةيعسضولا ،نيدعاقتملا
ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا

راسشتنا ببسسب ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصب ل˘ج˘ي˘جو
داجيإا ىلإا تعفد يتلاو ،انوروك ةحئاج
تاءار˘جإ’ا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا لو˘˘ل˘˘ح
نئابزلا ةمل˘سس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

.نيدعاقتملا ةئف نم ةسصاخ
دعإو يحÓف مسسومب لؤوافت

تاطقاسستلاب اريخ نوحل˘ف˘لا ر˘سشب˘ت˘سسا
نم رهسشأا ةد˘ع د˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ير˘ط˘م˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘˘م و˘˘هو را˘˘ط˘˘مأ’ا را˘˘سسح˘˘نا

ايقي˘ق˘ح ا˘سسو˘با˘ك ل˘كسشو م˘ه˘تا˘عورز˘م
ن˘م تا˘˘ت˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘سسأ’ا ن˘˘ي˘˘يل˘˘م˘˘ل
تا˘˘ط˘˘قا˘˘سست˘˘لا ى˘˘لوأا ع˘˘م˘˘ف ،ة˘˘حل˘˘ف˘˘لا
ؤوبنتلا ركبملا نم هنأا مغرو ،ةيرطملا
نوكي نأا يف لمأ’ا نأا ’إا ،ءيسش يأاب
ادعاو1202 ‐0202 يحلفلا مسسوملا
نيذلا ،نيحلفلا ىدل ديدج نم ضشعتنا

فلتخم ةهجاومل دهج يأا نورخدي ’
.ةبعسصلا فورظلا

ةيقوف رمإوأاب رفسسلإ نم عونمم

يف ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا ةرافسس تسضفر
لوخد ةريسشأات ديدجت ،فسصنو ةنسس لبق رئازجلا

،ةدحتملا تاي’ول˘ل فور˘ع˘م ير˘ئاز˘ج ر˘يدرا˘ي˘ل˘م
مت امدنع لهذ روهسشملا يرئازجلا لامعأ’ا لجر
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ه˘لو˘˘خد بل˘˘ط نأا˘˘ب ه˘˘غل˘˘بإا
ةنسس وحن ذنم أادبو ،رربم لب ضضفر ةيكيرمأ’ا

دحأا ةلباقم ’واحم ت’اسصتا ءارجإا يف فسصنو
نإاف رداسصم بسسحو ،ةيجراخلا يف نيلوؤوسسملا
ريغ هابتسشا وأا تاءارجإ’ا يف أاطخب قلعتي ’ رمأ’ا
نمسض همسسا درو دقف ،ينعملا ةيوه يف قيقد
ةدحتملا تاي’ولا لوخد نم نيعونمملا ةمئاق
.ايلع ةهج نم ةيسصوتب ،ةيكيرمأ’ا

طيروت ةلواحم

ة’و د˘حأا د˘ه˘ع ي˘ف هذ˘ه ة˘سصق˘˘لا لو˘˘سصف تع˘˘قو
نيع امدنع ،هئاهدو هركمب فرعو نيقباسسلا ةيادرغ
ضسيئر دجوو ،ة’ولل ةكرح يف ةيادرغ ةي’و يلاو
مهفو ،ه˘ب˘سصن˘م ي˘ف ق˘با˘سسلا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ناو˘يد
ضسيئر نأا ادج ةسصاخلا هرداسصم نم ديدجلا يلاولا
ةوطسس هل تناك قباسسلا يلاولا دهع يف ناويدلا

ناويدلا ضسيئر طيروت ررقف ،ةعسساو تاطلسسو
ةطرولا ،ةيادرغ ةر˘ئاد ضسي˘ئر ع˘م ة˘ط˘ي˘سسب ة˘ب˘ع˘ل˘ب

عيزوت ةيلمع نم نيديفتسسملا مئاوقب قلعتت تناك
ةمئاقلا نأا نيقي ىلع يلاولا ناكو ،يعامتجا نكسس
فذحب ناويدلا ريدم بت˘كم ي˘ف ا˘ه˘ل˘يد˘ع˘ت م˘ت˘ي˘سس
ىلإا ةمئاقلا تلسصو امدنعو ،ءامسسأا ةفاسضإاو ءامسسأا
ا˘هد˘جو˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع عل˘ط’ا ي˘لاو˘لا بل˘˘ط ةر˘˘ئاد˘˘لا

امدنعو ،اهرقا يتلا ىلوأ’ا ةمئاقلا نع ةفلتخم
ناو˘˘يد˘˘لا ضسي˘˘ئر دد˘˘هو ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا كسسمأا
ضسيئر قلغأا اه˘ن˘ي˘ح ن˘مو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب
.ةي’ولا رداغ نأا ىلإا بتكملا هسسفن ىلع ناويدلا

qarsana@essalamonline.com
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ريملإو «بلعثلإ» نيب..
ضسي˘ئر فرا˘ع˘˘م ضضع˘˘ب لو˘˘ق˘˘ي
يف ميقملا قباسسلا ةرونب ةيدلب
ن˘جزا تآا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ر˘˘سصق˘˘لا
نإا ،ةيادرغ ةي’و ةرونب ةيدلبب
،ل˘ي˘ل˘لا ما˘ن˘ي ’ ق˘با˘سسلا ر˘ي˘م˘لا

ببسسب ،ضسيباوك ىلع وحسصيو
يف هدهع يف ةيدلبلا عولسض
ري˘ث˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرا˘نإا عور˘سشم
ن˘˘با ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح لد˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
،اد˘˘ج ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘با˘˘سس لوؤو˘˘سسم
بول˘ط˘م ضصخ˘سش ن˘م ل˘خد˘ت˘ب
بسصن˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
يف رابك نيفظوم نإا ةيادرغ ةي’وب ةرونب ةيدلب نم ردسصم لوقيو ،بلعثلا ىعدي لايتح’او
قباسسلا ةيدلبلا ضسيئر نأا نم مغرلاب اذهو ،عورسشملا اذه يف ريملا طيروت ءارو اوناك ةرونب ةيدلب

نم نوكملا ةيدلبلا يبول نأا ’إا ةيدلبلا ىلع نيبقاعتملا رايمأ’ا نيب نم ايبسسن ةهازن رثكأ’ا ناك
مهتملاب قباسسلا ةيدلبلا ضسيئر ةقلع نأا امك ،عورسشملا اذه يف ريملا طيروت نم نكمت ،نيفظوم
.لدجلل ريثملا عورسشملا اذه لوح ةلءاسسملا ىلإا هدوقت دق لايتح’اب قلعتت اياسضق يف بولطملاو

طقسسي نل يرئإزجلإ بعسشلإ
ضسيفلا ىلع ةيعامتج’ا عقاوملا داور لوادت
،يسسنوت يفحسصو يسسا˘ي˘سسل ا˘ع˘ط˘ق˘م ،كو˘ب
د˘سض كا˘ح˘ت ة˘ي˘جرا˘خ تار˘ماؤو˘م ن˘م رذ˘ح˘˘ي
يف فدهتسسملا»: لاق ثيح ،اهبعسشو رئازجلا
رثكأاو ىنغأ’ا اهرابتعاب رئازجلا وه ةقطنملا
كلذ نع لسضف ،ةحاسسملا ثيح نم اعاعسستا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف زا˘ي˘ح˘ن’ا ة˘م˘ئاد ا˘مود تنا˘˘ك
ف˘قو˘م ى˘سسن˘ن نأا نود ،رر˘ح˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب
ضضفارلا ةينيطسسلفلا ة˘ي˘سضق˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
،ينويهسصلا نايكلا عم عيبطتلا لاكسشأا لكل
ةقيرعلا داجمأ’ا يذ يرئازجلا بعسشلا نأا اديج ملعن نكل ،نيينيطسسلفلل ةدناسسملاو معدلاو
  .تارماؤوملل  ةسسيرف ىرخأا ةرم طقسسي نلو رامعتسس’ا تاوقل برح ةكوسش ناك

نإدبألإ هل رعسشقت رظنم
لماع˘ل ناد˘بأل˘ل ر˘ع˘سشق˘م ر˘ظ˘ن˘م
ا˘سسي˘ك يد˘تر˘˘ي و˘˘هو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
يف راطمأ’ا نم هيقي ،ايكيتسسلب
،ة˘ب˘ق˘لا ي˘حاو˘سضب ،در˘ب˘لا ل˘˘سصف
هلمع رسشابيل رطملا فقوت رظتني
،ءايحأ’ا نم تامامقلا عفر يف
،ه˘سسف˘ن حر˘˘ط˘˘ي يذ˘˘لا لاؤو˘˘سسلاو
فطاعم ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘فو˘ت ’ اذا˘م˘ل
للخ لامعلا ء’ؤوهل ةيكيتسسلب
اميسس ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت
دربلا مسسوم ىلع نيلبقم نحنو
  .؟راطمأ’او

نيترم رركتت ل
لمعت ة˘ي˘بر˘ت ةر˘يد˘م ل˘م˘ح˘ت
ن˘ب» بق˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ب

يذ˘˘لا بق˘˘ل˘˘˘لا ،«2 ط˘ير˘ب˘غ
تارا˘˘˘طإا ضضع˘˘˘ب ه˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا

ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ةريدم ىلع ةيلخادلا ةيبرغلا
كو˘ل˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ’ ة˘ي˘بر˘ت˘لا
يركفلا اههجوت وأا ةريدملا

لب ،رييسستلا يف ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘طو
ةيسصخسش ةوقب طقف قلعتي
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ه˘˘ب˘˘سشو ،ةر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سسلا ةر˘يزو˘لا
لوق˘يو ،ط˘ير˘ب˘غ ن˘ب ة˘يرو˘ن
ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو تارا˘طإا د˘حا
ةيبرتلل ةقباسسلا ةريزولا نإا
هلمحت يذلا بقللا عوسضومب ةيبرتلا ةرازو يف اهدهع رخاوأا يف تغلبأا ،طيربغ نب ةيرون
 .طقف ةدحاو طيربغ نب كانه ةلئاق ةماسستباب تدرو ،ةيبرتلا ةريدم
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يف ،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
نأا ضسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
نم ةيناث ةجوم دهسشت رئازجلا

ةيعسضولا افسصاو ،انوروك ءابو
د˘ع˘ب˘ت˘سسا ه˘نأا د˘ي˘ب ،ة˘ق˘ل˘ق˘م˘لا˘˘ب
ةيزارتح’ا تاءار˘جإ’ا د˘يد˘سشت
ددع نأا ىلإا اريسشم ،ايلاح رثكأا
تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘سسأ’ا
‐ ديفوك ىسضرمل ةلبقتسسملا

يعدتسسي ’ رمأ’او ةيفاك91
.ةيناديم تايفسشتسسم حتف
لاق ،ةنئمطملا ما˘قرأ’ا ة˘غ˘ل˘بو
ريفو˘ت م˘ت» ه˘نإا ،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو
ر˘ير˘سس ف˘˘لأا81 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

ضشا˘˘ع˘˘نإا ر˘˘˘ير˘˘˘سس0051و
،ديفوكلا  ىسضر˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سس’
ءافسشتسسا ايلاح ل˘ج˘سسن ا˘م˘ن˘ي˘ب
ىوتسسم ىلع ضضيرم0087
24 لدا˘ع˘ي ا˘م تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
باعيتسس’ا ةردق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
16 ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘سضي ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘كلا
ضشا˘ع˘نإ’ا ةر˘سسأا ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىسضرملا لاب˘ق˘ت˘سس’ ةز˘ها˘ج˘لا
ةلوغسشم ةئاملاب93 ) ددجلا

.«(ايلاح

ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا را˘˘سشأاو
نأا ،رئازجلا يف ةحسصلا عاطق
يزيتو ةمسصاعلا تايفسشتسسم
اطغسض د˘ه˘سشت ف˘ي˘ط˘سسو وزو
ىرخأا تاي’و يف امنيب ،اريبك
ىسضرم6 وأا5 لي˘ج˘سست م˘ت
ى˘˘ل˘˘ع جل˘˘ع˘˘ل˘˘ل نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘˘ي
تاذ تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ىو˘ت˘سسم
نيب حوارتت ةي˘با˘ع˘ي˘ت˘سسا ة˘قا˘ط
نيح يف ،اريرسس052و002
م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل تا˘˘ي’و˘˘لا ضضع˘˘ب نأا
،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘˘ح يأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
ر˘ئ˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب د˘ه˘˘سشت˘˘سساو

غلب يذلا ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘يرار˘ط
،ةلماكلا ةيبا˘ع˘ي˘ت˘سس’ا ه˘ت˘قا˘ط
راطقلا ىفسشتسسم نأا نيح يف
3 ىو˘سسب ه˘ن˘ع د˘ع˘ب˘ي ’ يذ˘˘لا

001 ىلع رفوتي تارتموليك
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ ةز˘˘ها˘˘ج ر˘˘˘ير˘˘˘سس
طغسضلا اذه اعجرم ،ىسضرملا

تل˘سصو ي˘ت˘لا ع˘ب˘سشت˘لا ة˘لا˘حو
ىلإا تايفسشتسسملا ضضعب اهيلإا

.قيسسنتلا بايغ
:لئا˘ق ة˘ح˘سصلا ر˘يزو فا˘سضأاو
تابا˘سصإ’ا ما˘قرأا نأا ح˘ي˘ح˘سص»
نكل ،قلقلا يعدتسست ةعفترملا

تاءار˘جإ’ا د˘يد˘سشتو كر˘ح˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا بسسح نو˘˘كي˘˘سس
،ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا

ةماع˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لاو
دد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘˘م
نكل ،فلأ’ا ةيمويلا تاباسصإ’ا
د˘ع˘ب˘ت˘سسم تاءار˘جإ’ا د˘يد˘˘سشت

ةل˘سصاو˘م ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،«ا˘ي˘لا˘ح
ةه˘جاو˘م˘ل د˘ن˘ج˘ت˘لاو ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا
ةرسسأا ري˘فو˘ت لل˘خ ن˘م ءا˘بو˘لا

نم ةحيرم تانوزخمو ،ةيفاك
.ةيامحلا لئاسسوو ةيودأ’ا

نكمي ’ هنأا ديزوب نب دكأاو
،ذيملتلا لبقتسسمب ةيحسضتلا

ضسرادم˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا رار˘قو
يف ’إا ا˘م˘ئا˘ق ى˘ق˘ب˘ي ة˘حو˘ت˘ف˘م
ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ت’ا˘ح˘لا ضضع˘ب
،ضسرادملا قلغ يعدتسست يتلا

نل ةسسردملا نأا ىلع اددسشم
ءابولا راسشتن’ اردسصم نوكت
لوكوتور˘ب˘لا مار˘ت˘حا م˘ت ا˘م اذإا
م˘˘قا˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘تو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘˘˘ت˘˘˘حو ةرادإ’او ضسيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نو˘˘ق˘˘فار˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘هءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا

.ةيئاقولا ريبادتلا اومرتحاو

˘˘مل˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج در
،ةديدجلا رئازجلا بزح ضسيئر
ضسي˘ئر˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ى˘˘ل˘˘ع
ف˘سصن˘م ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
اه˘ي˘ف م˘ه˘تا ي˘ت˘لاو ي˘قوزر˘م˘لا
ر˘˘˘˘تو˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘سشب ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ءار˘ح˘˘سصلا ي˘˘ف «تار˘˘كر˘˘كلا»
ه˘ن˘ع فور˘ع˘م ه˘نأا˘ب ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا
نأا ىلإا اريسشم ،اسسنرفل هتيعبت
نم حسضاو اهفقوم ةريخأ’ا هذه
معدت ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘سضق˘لا
اذهل هللتحا يف برغملا امود
  .هتاورث بهنو دلبلا
ي˘ف مل˘سسلا د˘ب˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘سضوأا
نأا ،«ملسسلا» هب ضصخ حيرسصت
ه˘˘ت˘˘ل˘˘سص  م˘˘˘غر ي˘˘˘قوزر˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ’ا ،ةي˘سسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب
رد˘سصي نأا ع˘قو˘ت˘ت م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

«يزخملا» ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م
راجو قباسس يسسنوت ضسيئر نم
نأا اديج فرعيو ،ةيبرع ةلود
ةيسضق يه ةي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا

فارتعاب لدت˘سساو ،ة˘يوار˘ح˘سص
ةيقحأاب ةيلودلا تاميظنتلا لك
بع˘سشل˘ل  ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا
  .يوارحسصلا

ي˘قوزر˘˘م˘˘لا ما˘˘ه˘˘تا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا و
تار˘كر˘˘كلا نأا˘˘سشب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل

خ˘يرا˘ت˘لا نا فا˘˘سضأاو ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘غ
ةيوارحسصلا ةيسضقلا فسصنيسس
بع˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘لو
وهو ،هتيسضق نع يوارحسصلا

ع˘م بر˘ح ضضو˘خ˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘سسم

زو˘ف˘ي˘سسو  ي˘بر˘غ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
  .اهيف
ر˘ئاز˘ج˘لا بز˘˘ح ضسي˘˘ئر د˘˘كأا و
تارا˘ي˘خ˘لا ل˘ك نأا ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

بع˘سشلا ما˘مأا مو˘ي˘لا ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
اذه نأا ىلا اريسشم ،يوارحسصلا
يدا˘˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘مود نا˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةو˘˘ق˘˘ب ه˘˘˘سضرأا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
ةمظنملا لخدت نأا ’ا ،حلسسلا
دوعوو ةي˘لود ىو˘قو ة˘ي˘م˘مأ’ا
تناك ،يبعسش ءاتفتسسا ءارجإاب
بع˘˘سشلا ع˘˘جار˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سس
ه˘ت˘موا˘ق˘˘م ن˘˘ع .يوار˘˘ح˘˘سصلا
ع˘م لا˘ت˘ق˘لا ف˘قوو  حل˘˘سسلا˘˘ب
ضسفن يف امهتم ،نزخملا ماظن
ممأ’ا ةمظنم نم لك تقولا
ن˘˘مأ’ا ضسل˘˘ج˘˘مو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
قلعتي اميف ؤوطاوتلاب  يلودلا
  .ةيوارحسصلا ةيسضقلاب
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘لا نأا ح˘˘˘˘˘˘سضوأا و
رئازجلل ةبسسنلا˘ب ة˘يوار˘ح˘سصلا

رامعتسسا ة˘ي˘ف˘سصت ة˘ي˘سضق ي˘ه
ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘ف
،ةيررحتلا اياسضقلا لك دناسست
تعد ةدحتملا ممأ’ا نأا ازربم
قلطإا فقو  ىلا ةنسس92 ذنم
،ءاتفتسس’ا ىلا باهذلاو رانلا

يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا نأا د˘كأاو
ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ا˘مإا رر˘ق˘˘ي ن˘˘م و˘˘ه
للقتسس’ا وأا يبرغملا مكحلا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا دا˘˘فأاو  .ه˘˘˘ن˘˘˘ع
ةيقيق˘ح ر˘تو˘ت ةرؤو˘ب ح˘ب˘سصت˘سس
ي˘˘فو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘˘سش ي˘˘˘ف

ا˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ل˘حا˘˘سسلا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘لا˘˘م  ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي
ءارحسصلاب تاركركلا ةقطنمو
  .ةيبرغلا

˘مل˘سسلا د˘ب˘ع ن˘ب بر˘غ˘ت˘سسا و
ةيبرع˘لا لود˘لا ضضع˘ب ف˘قاو˘م
تاءاد˘ت˘˘عا ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘م
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م
ب ا˘ها˘يإا ا˘ف˘سصاو ،تار˘˘كر˘˘كلا
هذه نأا افيسضم ،» ادج ةبيرغلا»
رئازجلا اهرب˘ت˘ع˘ت تنا˘ك لود˘لا

˘مو˘ي˘لاو ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘سشو ة˘˘ق˘˘يد˘˘سص
ع˘م ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ط˘ت د˘ع˘ب تح˘ب˘سصأا
د˘˘سض ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘˘ي˘˘˘كلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا

  .ةيبرغلا  ةيوارحسصلاو
ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا رود ن˘ع و
ةريخأ’ا تاروطتلا ضصخي اميف
د˘˘كأا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا˘˘˘ب
ةمظنملا هذه نأا ،هتاذ ردسصملا
ل˘ح ي˘ف ا˘ه˘ل رود ’ ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
تعا˘بو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا

امه˘ت˘م ،ا˘ه˘ف˘قاو˘مو ا˘هر˘ي˘م˘سض
˘˘مد˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘لا˘˘ب  ا˘˘ها˘˘يإا
،ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا رار˘ق˘ت˘سسا

قار˘ع˘˘لا ن˘˘م˘˘ي˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
  . ايروسس
نأا ،هتاذ قايسسلا يف فاسضأا و
تح˘ب˘سصأا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ىقلتت ةيبنجأا ىوقل ةعبات مويلا

عارسصلا جيجأاتل رماوأ’ا اهنم
اهفقاوم افسصاو ،ةقطنملا يف

  . «ةيزخملا» ب
  يمولد Ëرم

«ةقلقملا»ـب دÓبلا يف ةيئابولا ةيعسضولا فسصو

ايلاح رجحلإ تإءإرجإإ ديدسشت دعبتسسي ديزوب نب
ددجلإ ىسضرملإ لابقتسسل ةزهاج ششاعنإلإ ةرسسأإ نم ةئاملاب16

ةيامحلإ لئاسسوو ةيودألإ نم ةحيرم تانوزخمو ةيفاك ةرسسأإ ريفوت

خ.ةميسسن

«انوروك»ـب تاباسصإلا عافترا نأا ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
ةهجاومل دنجتلاو ةئبعتلا ةلسصاوم ىلإا اريسشم ،ايلاح دعبتسسم تاءارجإلا ديدسشت نكل ،قلقلا يعدتسسي رئازجلاب

.ةيامحلا لئاسسوو ةيودألا نم ةحيرم تانوزخمو ةيفاك ةرسسأا ريفوت لÓخ نم ءابولا

ةلمح اهترسشابم لÓخ نم
دسض حيقلتلل ةينطو
ةيمسسوŸا ازنولفنألا

اهسصرح دكؤوت ةموكحلإ
ةيحسصلإ ةمÓسسلإ ىلع

نطإوملل
دبع ،لوألا ريزولا لاق
ةلم◊ا نأا ،دارج ريزعلا
دسض حيقلتلل ةينطولا
دكؤوت ،ةيمسسوŸا ازنولفنألا

ىلع ةموك◊ا صصرح
.نطاوملل ةيحسصلا ةمÓسسلا

‘ ،صسمأا لوألا ريزولا دافأاو
لسصاوتلا عقوم ىلع روسشنم
نأا كوبسسيف يعامتجلا
Òجسشتلل ةينطولا ةلم◊ا
ىدسص تيقل «اهسسرغيلف»
،تايلولا عيمجب ايباجيإا

ةرسشابم نع دارج ثد–و
ةيلÙا تاطلسسلاو ةموك◊ا

لُك حيقلتل ةينطو ةلمح
صضارمأاب ÚباسصŸاو ÚنسسŸا

ازنولفنألا دسض ةنمزم
اهنأا ¤إا اÒسشم ،ةيمسسوŸا

نماسضت دكؤوت ةردابم
مئادلا اهسصرحو ةموك◊ا

ةياقولا لجأا نم لمعلا ىلع
ةيحسصلا ةمÓسسلاو
تقلطنا ،ةراسشإÓل.نطاوملل
صصاخسشألا رادب صسمأا
ميهاربا ›ادب ÚنسسŸا

ةلمح ةمسصاعلا رئاز÷اب
دسض حيقلتلل ةينطولا
،ةيمسسوŸا ازنولفنألا

ت– ةلم◊ا تقلطناو
نماسضتلا يترازو فارسشإا
اياسضقو ةرسسألاو ينطولا
ناكسسلاو ةحسصلاو ةأارŸا

.تايفسشتسسŸا حÓسصإاو
ر.نوراه

:«مÓسسلا»ـل دكؤويو قباسسلا يسسنوتلا صسيئرلا ىلع دري مÓسسلا دبع نب لامج

نييوإرحسصلإ فسصنيسس خيراتلإو ةيزخم رئإزجلإ ىلع يقوزرملإ تإءاعدإ

تايفسشتسسملا يف ةّرِسسألاو صسفنتلا ةزهجأا رفوت لظ يف
ةيبطلا تامزلتسسملاو ةيودألاو

«انوروك» بلاخم ىلع قانخلإ ددسشت رئإزجلإ

فيفختلا فورظ نم مئارجلا هذه يبكترم نامرح دكأا

مإدعإلإ وأإ دبؤوملإ نجسسلإ :يتامغز
لافطألإ يفطتخمل

لدعلا ريزو يتامغز مسساقلب دكأا
نوناق عورسشم نأا ،ماتخأ’ا ظفاح
فا˘ط˘ت˘خ’ا م˘ئار˘ج ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

فييكت ىلإا ي˘مر˘ي ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
رو˘ط˘ت ع˘م ي˘ن˘˘طو˘˘لا ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا
ل˘˘هؤو˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج د˘˘سصق مار˘˘˘جإ’ا
،ةد˘يد˘ج˘لا لا˘كسشأل˘ل يد˘سصت˘˘ل˘˘ل

ازربم .فاطتخ’ا ةرهاظ ةسصاخ
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘˘نأا
نسس عرسشملا نإاف ،لفط فاطتخاب

ن˘ج˘سسلا ا˘م˘ه ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘˘بو˘˘ق˘˘ع
ريزولا قرطتو .مادعإ’ا وأا دبؤوملا
عور˘˘سشم˘˘ل ه˘˘سضر˘˘ع لل˘˘خ ضسمأا
نوؤو˘سشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ما˘˘مأا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
قو˘ق˘حو ة˘يرادإ’او ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ي˘ل˘ح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ،نا˘˘سسنإ’ا

م˘ي˘سسق˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو
ى˘لإا ،ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘م˘ل ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
ا˘ه˘ن˘˘ع بتر˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘بو˘ق˘ع˘لا د˘يد˘سشت
،ة˘ي˘˘ح˘˘سضلا وأا ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ف˘˘سصب
ن˘م ة˘ي˘ف˘ع˘م˘˘لا راذ˘˘عأ’ا دد˘˘ح˘˘يو
ةففخملا راذعأ’ا اذ˘كو ة˘بو˘ق˘ع˘لا
نم ءافعإ’ا اهيلع بترتي يتلا اهل
،ة˘بو˘ق˘ع˘لا ضضي˘ف˘خ˘ت وأا با˘ق˘ع˘لا

يئاقلتلا ءاهنإ’ا ةلاح يف كلذو
ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م و˘هو فا˘ط˘ت˘˘خل˘˘ل

لعافلا عيجسشتو ةيحسضلا ةيامح
.ةميرجلا نع لودعلا ىلع
ةددسشملا ريبادتلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
حسضوأا ،عورسشملا اهب ءاج يتلا
تا˘بو˘ق˘ع˘لا ل˘˘م˘˘ج˘˘م نأا ر˘˘يزو˘˘لا
دعت هنمسض ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘سصن˘م˘لا

ا˘م لا˘ح ي˘ف ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ج
نإاف ،لفط فاطتخاب رمأ’ا قلعت
امه طقف نيتبوقع نسس عرسشملا
.ماد˘˘عإ’ا وأا د˘˘بؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘سسلا

ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت ’» لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب فا˘˘سضأاو
،دحلا اذه دنع ةيعدرلا تاءارجإ’ا
يبكترم نامرح ىلإا اهزواجتت لب
ن˘˘م م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘˘ه
،فيفختلا فورظ نم ةدافتسس’ا

فييكت نم مهتدافتسسا  مدع عم
قحي ’ رخآا ىنعمب يأا ةبوقعلا
وأا جورخلا ةسصخرب عتمتلا مهل
يف عسضولا وأا ةيفسصنلا ةيرحلا

نم ةدافتسس’ا وأا ةيجراخ ةسشرو
مهف يلاتلابو  ،طورسشملا جارفإ’ا

اهلمكأاب ةبوقعلا ءاسضقب نومزلم
دعبتسسي امك .«قلغم طسسو يف
م˘˘ئار˘˘ج ي˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘م عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا فا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘خ’ا
،فيفختلا فورظ نم ةدافتسس’ا

م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه تنا˘ك اذإا ا˘م˘ي˘˘سس’
وأا لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا د˘˘˘سض ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘كتر˘˘˘˘م
فن˘ع˘لا وأا بيذ˘ع˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
.ةيدف بلطب وأا يسسنجلا

حسضوي‐ عورسشملا اذهل ادانتسساو
ةماعلا ةباي˘ن˘ل˘ل ن˘كم˘ي» ‐ر˘يزو˘لا
ايئاقلت ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت

امك ،ىو˘كسشلا با˘ي˘غ ي˘ف ى˘ت˘ح
تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘˘ل ق˘˘ح˘˘ي
قوقح ةيامح لاجم يف ةطسشانلا
،ضصنلا تاذ ىسضتقمب ،ناسسنإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ىو˘˘كسش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
فر˘ط˘ك ضسسسأا˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

.«ضضيوعتلاب ةبلاطملا عم يندم
ىلإا يتامغز راسشأا رخآا بناج نم
ضصسصخ نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا عور˘˘˘سشم نأا
،فاطتخ’ا اياحسض ةيامحل لسصف
لفكتلا» ريفوت للخ نم كلذو
يعامتج’او يسسفن˘لاو ي˘ح˘سصلا
ري˘ي˘سست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا بنا˘ج ى˘لإا
قرطت امك .«ءاسضقلا ىلإا مهئوجل
يذلا يئاقولا بناجلا ىلإا ريزولا
ىلإا اريسشم ،ضصنلا تاذ هنمسضت
ع˘˘˘˘˘˘سضو» ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا رود
نم ةياقولل ةينطو ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا

،فا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خ’ا ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ج
غاسصت ةيل˘ح˘م تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو
ةيمومعلا تائيهلا لبق نم ذفنتو
امك .«يندملا عمتجملا ةكراسشمب
‐ريزولا فيسضي‐ ةياقولا لمسشت
راذنإ’او ةظقي˘لا تا˘ي˘لآا دا˘م˘ت˘عا»
ءار˘˘˘جإاو ر˘˘˘˘كب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سشكلاو
فد˘ه˘ب ا˘ه˘با˘ب˘سسأا لو˘ح تا˘˘سسارد
عسضو عم  ،اهباكترا عفاود مهف
لو˘ح ي˘ن˘طو ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م ما˘ظ˘˘ن

ليهسست لجا نم فاطتخ’ا مئارج
.«ةياقولاب ةفلكملا تائيهلا لمع

ح.نيدلا رمق

ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘ّحر ضسا˘ي˘لإا د˘كأا
ةنجل وسضعو ةيحسصلا لكايهلل
نأا ،91‐ ديفوك دسصرو ةعباتم
اهيف مكحتُم ةيئابولا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ةرفو لظ يف  ،اهتروطخ مغر
ي˘ف ةّر˘˘ِسسأ’او ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

تاءار˘˘˘جإا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ةرور˘˘˘سض
جراخ ضسوريفلا ةبراحمو ةياقولا
.تايفسشتسسملا

ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف لا˘˘˘ّحر قر˘˘˘ط˘˘˘تو
ةيئابولا ةلاحلا ىلإا ضسمأا يفحسص
يف فسشكو ،ماقرأ’اب رئازجلا يف
2187 ليجسست نع قايسسلا اذه
،تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘سضير˘˘م
لباقم ،ضشاعنإ’ا يف ةلاح995و
ضشا˘ع˘نإا ر˘ير˘سس6051 دو˘˘˘˘جو
،د˘ي˘فو˘كلا ى˘سضر˘م˘˘ل ضصسصخ˘˘م
،ايئا˘ف˘سشت˘سسا ار˘ير˘سس98381و
ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘ّب˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لا نأا ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
زواجتي م˘ل ضشا˘ع˘نإ’ا˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘ُم˘لا

نيح يف ،ةئاملاب7,93ـلا دودح
اهتقاط تايفسشتسسملا لّغَسشُت مل
يف ’إا نآ’ا د˘ح˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

.ةئملاب24,84 ـلا دودح
دعبتسسي م˘ل ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

ىلإا ءوجللا ةيملعلا ةنجللا وسضع
تايفسشتسسم˘لا ةر˘سسأا ضصي˘سصخ˘ت
رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘نورو˘˘ك ى˘˘سضر˘˘م˘˘ل
يف ترج يتلا ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ليوحت ربع ءابولا يسشفت ةيادب

ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘سس ف˘˘˘˘لأا ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشع
جلع ىلإا ىرخأا ىلإا تاسصسصخت
ىلإا اهتداعإا تمت ،ديفوك ىسضرم
.يلسصأ’ا اهسصسصخت
دد˘˘ع˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا لو˘˘حو
،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف تا˘با˘˘سصإ’ا
ىلإا يئابولا روطتلا لاّحر عجرأا

ا˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سسأا ةد˘˘˘ع
لو˘ح ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تار˘˘ي˘˘سسف˘˘ت˘˘لا
اهراسشتنا دكؤوت يتلا تاسسوريفلا
ىلإا ةفاسضإا ،ةدرابلا لوسصفلا يف
تاءارجإ’اب مازتل’ا يف يخارتلا
.ةيئاقولا

ةعباتم ةنج˘ل و˘سضع نأا˘م˘ط ا˘م˘ك
ىسضر˘م˘لا ،91‐ د˘ي˘فو˘ك د˘سصرو
عا˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشم˘˘لاو
ةز˘ه˘جأ’ا ر˘فو˘ت ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘ّسصلا
ة˘˘˘˘˘يودأ’او ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

ةسصاخلا ةيبطلا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو
تار˘ت˘سسلاو ة˘ع˘ن˘قأ’ا˘ك ة˘ئ˘بوأ’ا˘ب
.ءابطأ’اب ةسصاخلا

د.Ëرم



ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘ق
ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا ،ضسمأا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص
تاردا˘سص غ˘ل˘ب˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
تاعيبم مهسست يتلا ،رئازجلا
59 ة˘ب˘سسن˘ب زا˘غ˘˘لاو ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا
رايلم14 ـب اهلخد نم ةئاملاب
اذ˘ه زا˘غ˘لا ن˘˘م بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م
رايلم34 ـب اسضافخنا ،ماعلا

 .9102 ماع بعكم رتم
زاغلاو طفنلا تاداريإا تغلبو
9102 يف ر’ود رايلم33
32 لجسست نأا عقوتملا نمو
 .يلاحلا ماعلا يف ر’ود رايلم
جاتنإا يلامجإا نأا راطع لاقو

رايلم621 ىلإا لسصيسس زاغلا
721 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م

،9102 يف بعكم رتم رايلم
لوقحلا مداقتب جاتنإ’ا رثأات ذإا

امن امنيب ،رامثتسس’ا ضصقنو
3.5 ـب ي˘ل˘ح˘م˘لا كل˘ه˘ت˘سس’ا
9002 ذ˘ن˘م ا˘يو˘ن˘سس ة˘ئا˘م˘لا˘ب
رتم راي˘ل˘م64 ى˘لإا ل˘˘سصي˘˘ل
 .يسضاملا ماعلا بعكم
يسضاملا ماعلا رئازجلا تنسسو
زيزعت فدهتسسي ةقاطلل انوناق
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘بذا˘˘ج˘˘˘لا
،زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
هتحئ’ دعب ر˘سشن˘ت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل
ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ذ˘خأا د˘ن˘ع ا˘ه˘ب دا˘سشر˘˘ت˘˘سسل˘˘ل
  .رامثتسس’ا تارارق
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سصخرأا ةيكيرمأا تادادمإا نم ةشسفانملاو ابوروأا نم بلطلا عجارت لعفب

ماعلإ إذه ةئاملاب7.4ـب زاغلإ نم رئإزجلإ تإرداسص شضافخنإ وحن

خ.ةميشسن

ةئاملاب7.4 ةبشسنب  زاغلا نم رئازجلا تارداشص عجارتت نأا عقوتملا نم هنإا ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع لاق
 .سصخرأا ةيكيرمأا تادادمإا نم ةشسفانملاو ابوروأا نم بلطلا عجارت لعفب ،يراجلا ماعلا

اهرؤوب دشصرو اهتحفاكم يف ةثادح رثكأا بيلاشسأا مادختشس’ هجتت تاطلشسلا

إرئاسسخ ةنيزخلإ دبكت تاباغلإ قئإرح
ايونسس رانيد رايلم5.1ـب

تاوزغلا ءانيم نم اقÓطنا

ايناتيروم وحن «ركنلكلإ» نم نط فلأإ31 رّدسصت رئإزجلإ

ةقباشس ةلحرم ‘ عاطقلا اهششاع يتلا «ىشضوفلا» ةلحرم زواŒ فدهب

يـــجتنمل يــئابجلإ ماــظنلإ نــم ةداـفتسسلإ طورــسش دــيدحت
ةـــــيلزنمورـــــهكلإو ةـــــينورتكلإلإ ةزـــــهجألإ

بودن˘م˘لا د˘ي˘م˘ح ةر˘ف˘ع ن˘ل˘عأا
نأا ،ىربكلا رطاخملل ينطولا

رئازجلا دبكت تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح
،رانيد رايلم5.1 وحن ايونسس
هجوت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ادد˘سشم
رث˘كأا بي˘لا˘سسأا ماد˘خ˘ت˘سسا و˘ح˘ن

للخ نم ،اهتحفاكم يف ةثادح
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ع˘م ة˘كار˘سش د˘ق˘ع
ثح˘ب˘لا ز˘كار˘مو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ةينطولا

ي˘˘ف د˘˘ي˘˘م˘˘ح ةر˘˘ف˘˘ع ف˘˘˘سشكو
ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
ةيبودنملا اه˘ير˘ج˘ت تاروا˘سشم
ي˘ف ثح˘ب˘لا ز˘كر˘م ع˘م ا˘ي˘˘لا˘˘ح
،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

رايط نود تارئاط لامعتسس’
دسصر ةلاح يف دعب نع راذنإلل
مادختسساو تاباغلا قئارحل رؤوب
دامخإ’ هايملل ةفذاقلا تارئاطلا
ءا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ك’ا لد˘˘˘ب ،ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا
ناو˘عأ’ ة˘يود˘ي˘لا تل˘خد˘ت˘لا˘ب
ناو˘عأاو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ا˘م ع˘م ،تا˘با˘غ˘لا تا˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م
رد˘˘˘ه ن˘˘˘م كلذ ل˘˘˘ك ل˘˘˘˘كسشي
دد˘ه˘ي ر˘سشا˘ب˘م ر˘ط˘خو تقو˘ل˘ل

د˘ي˘م˘ح دا˘فأا ا˘م˘ك .ء’ؤو˘ه ةا˘ي˘˘ح
رطاخمل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بود˘ن˘م˘لا
تلخدتلا ةفلكت نأا ،ىربكلا
لز’ز˘˘˘˘˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘˘˘˘˘قو ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
تاباغلا قئارحو تاناسضيفلاو
ةنسس61 ـلا لل˘خ ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
نع لقي ’ ام تغلب ةريخأ’ا

ىلإا اريسشم ،رانيد رايلم545
ةرتفلا يف تفرسص رئازجلا نأا

’ ام ،9102و4002 نيب ام
رانيد راي˘ل˘م545 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ي
عوقو دعب تل˘خد˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘˘حو لز’ز˘˘˘لا

يذ قايسس يف و .تاناسضيفلاو
ةرورسض ىلع ةرفع ددسش ،ةلسص
ةديدجلا ميهاف˘م˘لا ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا
،ىر˘ب˘كلا ثراو˘كلا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ل
را˘طإا ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ي ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
رطاخ˘م ن˘م د˘ح˘ل˘ل «ياد˘نا˘سس»
ى˘ل˘ع دد˘سشي يذ˘لاو ثراو˘كلا

ةرادإا ن˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةرور˘˘˘سض
رطا˘خ˘م˘لا ةرادإا ى˘لإا ثراو˘كلا
يف ةدتم˘م˘لاو ا˘ه˘ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
اذه يف فسشكو ،ينمزلا دعبلا

بير˘ق˘لا رود˘سصلا ن˘ع دد˘سصلا
ةدا˘عإا ن˘م˘سضت˘م˘لا مو˘سسر˘م˘ل˘˘ل
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
رطاخملل ةينطو˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ىر˘ب˘كلا
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لل˘˘خ لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا
ة’و˘لا˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’ا

.«يادناسس» راطإ’ اقيبطتو
ي˘ف تعر˘سش ر˘ئاز˘ج˘˘لا تنا˘˘كو
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘سسا˘ي˘سس دا˘م˘ت˘عا
4002 ذنم ىربكلا رطاخملا

51 ددح نوناق عسضو للخ نم
امك ،ايجولونكتو ايعيبط ارطخ
اهنم ةياقولا تا˘ي˘ف˘ي˘ك ح˘سضوأا

لخدتلا قرطو اهعم لماعتلاو
مغرو هنأا ر˘ي˘غ .ا˘ه˘عو˘قو ىد˘ل
لو˘خد ن˘م ة˘˘ن˘˘سس61 رور˘˘˘م
مل» ،ذيفنتلا زيح4002 نوناق
م˘˘ي˘˘سسار˘˘م˘˘لا دد˘˘ع زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
اقيب˘ط˘ت ،ةردا˘سصلا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
طقف ةعبرأا ،رو˘كذ˘م˘لا ضصن˘ل˘ل
ناك اموسسرم03 عومجم نم
دد˘˘ح˘˘˘ت نأا ضضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘فا˘ك ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
اذه اهنمسضتي ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا
هيلإا راسشأا امل اقفو » نوناقلا
.ةرفع ديسسلا

ىلإا ،هبسسح ،رخأاتلا اذه دوعي و
مدع اهنم بابسسأ’ا نم ةلمج
ىلإا روكذم˘لا نو˘نا˘ق˘لا قر˘ط˘ت
،ذيفنتلا لاجآاب قل˘ع˘ت˘م˘لا ق˘سشلا

تايلوؤوسسم˘ل˘ل هد˘يد˘ح˘ت مد˘عو
رادسصإا˘ب ة˘لو˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لاو
نأا مكحب ،ةيذيفنتلا ميسسارملا
ي˘ن˘ع˘ت ’ ىر˘ب˘كلا ر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا
تاعاطق امنإاو ه˘ن˘ي˘ع˘ب ا˘عا˘ط˘ق
راد˘˘سصإا مد˘˘ع ىدأا د˘˘ق و .ةد˘˘ع
ةلقرع ىلإا ةيذيفنتلا ميسسارملا
ةينطولا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا جاردإا
ىربكلا ثراوكلا نم ةياقولل

ىلع ةيمنتلا تاططخم نمسض
رمأ’ا وهو ،يلحملا ىوتسسملا
ةرو˘˘˘سصلا˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
ضصقنلا اذه» نأا ريغ ،لسضفأ’ا
لو˘خد د˘ع˘˘ب ه˘˘كراد˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
زيح ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
تاذ د˘كأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،«ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.لوؤوسسملا

ـه.داوج

ينبل تن˘م˘سسإ’ا ة˘كر˘سش تما˘ق
ةعباتلا تنسشومت نيعب فاسص
تنمسسإ’ يعانسصلا ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل
لوأا˘ب ار˘خؤو˘م ،ا˘كي˘ج ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ـل ايناتيروم ىلإا ريدسصت ةيلمع
ركنلكلا ةدام نم نط فلأا31
تا˘˘نو˘˘كم د˘˘حأا د˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ضسمأا هب دافأا امبسسح ،تنمسسإ’ا
.عمجملل نايب
تن˘م˘سسإ’ا ة˘كر˘سش تما˘ق د˘˘قو
ربمفون81 مو˘ي فا˘سص ي˘ن˘ب˘ل
فلأا31 ةيمك ريدسصت ةيلمعب

ى˘لإا ر˘كن˘ل˘˘كلا ةدا˘˘م ن˘˘م ن˘˘ط
ءانيم نم ا˘قل˘ط˘نا ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م
.تاوزغلا

ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو
ةيلمعلا هذه للخ نم «اكيج»
تاطلسسلا ةسسايسس عم ىسشامتي
ةيقرت ىلإا ةيمار˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.تاقورحملا جراخ تارداسصلا

يف هنأا ىلإا نايبلا ضسفن ريسشيو
نم ىلوأ’ا ةنسسلا للخ8102
ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح ،ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لا

تنم˘سسإ’ا ن˘م ن˘ط691272
ى˘˘لإا ع˘˘ف˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘ل ر˘˘˘كن˘˘˘ل˘˘˘كلاو
،9102 ماع يف نط150915
يعانسصلا عمجملا نأا افيسضم
قاوسسأا لخد رئازجلا تنمسسإ’
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا ةرا˘ق˘لا

اناغو ا˘ي˘ب˘ما˘غو راو˘ف˘يد تو˘ك
لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلاو ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ت˘˘˘يرو˘˘˘مو
.اينيغو نينبلاو نوريماكلاو
ينبل تنمسسإ’ا عنسصم عبرتيو
اراتكه24 ةحاسسم ىلع فاسص
ن˘م م˘ك03 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ع˘ق˘يو
.تنسشومت نيع ةي’و ةمسصاع
ط˘خ ى˘ل˘ع ع˘ن˘سصم˘لا ر˘فو˘ت˘يو
نط000.000.1 ةقاطب جاتنإا

يد˘نل˘ترو˘ب˘لا تن˘م˘˘سسإ’ا ن˘˘م
.ايونسس

ح.نيدلا رمق

طور˘˘سش ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تدد˘˘ح
نيلماعتملا لوب˘ق تا˘ي˘ف˘ي˘كو
جاتنا ة˘ط˘سشنأ’ ن˘ي˘سسرا˘م˘م˘لا
تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلزنمورهكلاو ةينور˘ت˘كلإ’ا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسل˘˘ل
تركذو ،يليسضفتلا يئابجلا
تاجتنملا ةعومجم ديدحتلاب
اذه ىلع لوسصحلاب ةينعملا
ي˘˘ف ،تاز˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م زوا˘˘˘ج˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سس
ا˘ه˘سشا˘ع ي˘ت˘˘لا «ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا»
،ةقباسس ة˘ل˘حر˘م ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا

ىلع لوسصحلا تطبر ثيح
ت’د˘ع˘م˘ب تازا˘ي˘ت˘م’ا هذ˘˘ه
ر˘كذو .ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا جا˘˘مد’ا
رداسصلا ،يذيفنتلا موسسرملا
ةديرجلا نم ريخأ’ا ددعلا يف
عيقوت لمح يذلاو ةيمسسرلا
ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا

ىلع دكؤوي ميظنتلا ّنأا ،دارج
ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإا
ةا˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا وأا ةدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

تا˘نو˘كم˘لا اذ˘˘كو ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ن˘ي˘لوا˘ن˘م˘لا ىد˘ل ةا˘ن˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لوز˘˘˘ن˘˘˘مور˘˘˘ه˘˘˘كلاو
مسسرلاو ةيكرم˘ج˘لا قو˘ق˘ح˘لا

امنيب ،ةفاسضملا ةميقلا ىلع
ةيكرمجلا قوق˘ح˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت
مسسرلاو ةئاملا يف5 لدعمب

لدعمب ةفاسضملا ةميقلا ىلع
ع˘ي˘˘م˘˘ج ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف91
تاعومجملاو تاعو˘م˘ج˘م˘لا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ف˘˘˘لا
ل˘˘˘كسش ي˘˘˘ف ةدرو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

تاعومج˘م ي˘ف وأا ل˘سصف˘ن˘م
نيذلا نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
،لوبقملا جامد’ا لدعم اوغلب
نو˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةلاق˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا تاد˘ع˘م˘لا

يلآ’ا ملعإ’ا تادعم اذكو
عونلا اذه قيبطت لاجم نم
.تلماعملا نم
نم ةع˘بار˘لا ةدا˘م˘لا ترا˘سشأاو
ةدافت˘سس’ا ّنأا ى˘لإا مو˘سسر˘م˘لا

ي˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م

باتتك’اب طبتري يليسضفتلا
،قفر˘م˘لا طور˘سشلا ر˘ت˘فد ي˘ف
لو˘˘سصح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
مييقتلا ررقم ى˘ل˘ع ق˘ب˘سسم˘لا
،جذومنلاب قفري يذلا ينقتلا

ينعم˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا نأا ى˘ل˘ع
نم ةعومجمب ديقتلاب بلاطم
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’او طور˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
ميدقت رار˘غ ى˘ل˘ع مو˘سسر˘م˘لا

ىلإا ةراسشإا يف ،بلطلا فلم
تاز˘ي˘م˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سس’ا ّنأا
،ةيلآا ةقيرطب متي ’ ةيئابجلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا اذ˘˘˘كو
ريرمتل ةلسصفملا ةيداسصتق’ا
ىودجلاو عورسشم˘لا ة˘عا˘ج˘ن
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘م˘لا عو˘م˘ج˘˘م
ةمزل˘لا ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو
ةيداسصتق’ا فادهأ’ا قيقحتل
يوتح˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ةر˘ط˘سسم˘لا
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا
ةيلاملا لوادجلاو تايطعملا
را˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

تا˘ط˘ط˘خ˘˘م ،لل˘˘غ˘˘ت˘˘سس’او
اذكو اه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو تا˘سشرو˘لا
تاد˘ع˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
.ضضرغلا اذهل ةسصسصخملا

ريزو ىلع موسسرملا ضضرفو
ىلع رر˘ب˘م˘لا در˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

’ لجأا يف ةدافتسس’ا بلط
هنأا ىل˘ع ،ا˘مو˘ي54 زواجت˘ي
ىلإا ةنجللا هذه ديدمت نكمي
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ىر˘خأا ا˘˘مو˘˘ي03
ةسسارد نم ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،تاظفحتلا عفرب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةبسسن ريربت نم دب’ هنأا ثيح
ةيادب يف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا جا˘مدإ’ا

ررحي ثي˘ح ،جا˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘م
مئاوقلاو ينقتلا مييقتلا ررقم
دارملا ةيلوأ’ا داوملل ةيمكلا
،ايلحم اهؤوانتقا وأا اهداريتسسا

ر˘يزو ن˘م ل˘ك ى˘لإا ل˘˘سسر˘˘يو
،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ةرازولل ةينعم˘لا ح˘لا˘سصم˘لاو
امني˘ب ،ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ضضفر ل˘˘ك مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا مز˘˘لأا
،ر˘ير˘ب˘ت˘لا ةرور˘سضب بل˘ط˘˘ل˘˘ل
ر˘ب˘ت˘عا اذإا ه˘ب˘حا˘سصل ن˘كم˘يو

يف ن˘ع˘ط˘لا ارر˘سضت˘م ه˘سسف˘ن
ةيحانلا نمو .اموي51 لجأا
ىلإا موسسرملا راسشأا ،ةلباقملا
ة˘يرازو ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سشنا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
ا˘˘ه˘˘سسأار˘˘ي ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا ةرازو
ةنوكم ،هنع لثمم وأا ريزولا

،ةرازولا نع نيلثمم3 نم
،ةي˘لا˘م˘لا ةرازو ن˘ع ل˘ث˘م˘مو
،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ن˘ع ل˘ث˘˘م˘˘م
3 ةد˘م˘ل م˘ه˘ما˘ه˘م ل˘سصاو˘ت˘˘ت
نم مه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت د˘ع˘ب ،تاو˘ن˘سس
،مهل نييعبا˘ت˘لا ءارزو˘لا ل˘ب˘ق
نم31ـلا ةدا˘˘م˘˘لا تر˘˘˘كذو
ةنج˘ل˘لا ة˘م˘ه˘م ّنأا مو˘سسر˘م˘لا
يف يأار˘لا ءاد˘بإا و˘ه ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا تا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
ءانب ،ينقتلا مييقتلا تاررقم
تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘سسارد ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عقاوم ةرايز دع˘بو ة˘مد˘ق˘م˘لا
ءادبإا ىلإا ةفاسضإ’اب ،جاتنإ’ا
ديمجت وأا بحسس يف يأارلا

،ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا تارر˘ق˘˘م
كلذ نم لباقملا يف رهسسلاو
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا مار˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
اهب اودهعت يتلا تامازتللل
امك ،طورسشلا رتفد بجومب
ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي
ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا
.ةلهؤوملا تائيهلاو ءاربخلاب
أا˘سشن˘ت ،ر˘˘خآ’ا بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘فو
ىد˘ل ن˘ع˘ط˘ل˘ل ىر˘خأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نم لكسشتت ،ةعانسصلا ريزو
ن˘ع ل˘ث˘م˘م ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘يزو
ن˘ع ل˘ث˘م˘مو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةراجتلا ريزو
،ةسسفانملا ضسلجم نع لثمم
ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثممو
م˘هو ،ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
نو˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأ’ا
3 ةدمل م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘سسرا˘م˘م˘ب
ي˘ف تب˘لا ل˘جأا ن˘م ،تاو˘ن˘سس
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عدو˘˘م˘˘لا نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا

’ ل˘˘جأا لل˘˘˘خ ،ا˘˘˘هاو˘˘˘ت˘˘˘سسم
نأا ى˘ل˘ع ا˘مو˘˘ي03 ىدع˘ت˘ي
ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا يأار ضضر˘˘ع˘˘ي
هيف لسصفلل ةعانسصلا ريزو
عفار يكتسشملل هغيلبت لبق
.يئاهنلا رارقلاب نعطلا

ط.ةراشس

ءاجرأا لك لمششت ةيلمعلا
لظلا قطانم اميشس’ نطولا
ةينطولإ ةلمحلإ قÓطنإ

دسض نينسسملإ حيقلتل
 ةيمسسوملإ إزنولفنألإ

سصاخششأ’ا رادب سسمأا تقلطنا
ميهاربا ›ادب ÚنشسŸا

ةلم◊ا ،ةمشصاعلا رئاز÷اب
دشض حيقلتلل ةينطولا
ت– ةيمشسوŸا ازنولفنأ’ا
نماشضتلا يترازو فارششا
اياشضقو ،ةرشسأ’او ينطولا
ناكشسلاو ةحشصلاو ةأارŸا

  .تايفششتشسŸا حÓشصإاو
نماشضتلا ةريزو تركذ
اياشضقو ةرشسأ’او ينطولا
هذه ‘ وكيرك رثوك ةأارŸا
ام يتلا تادوهÛاب ،ةبشسانŸا

لفكتلل اهعاطق اهلذبي ئتف
،ةششهلا تائفلاب بشسنأ’ا

‘ نيدجاوتŸا ÚنشسŸا اميشس’
،عاطقلل ةعباتلا زكارŸا

ةيشسايشس ةدارإا دوجو  تدكأاو
ةنكمŸا ةياعرلا لك Òفوتل
هذه ‘ ةشصاخ ،ÚنشسŸا ةئفل
ةبعشصلا ةيحشصلا فورظلا

انوروك ءابو راششتنا ببشسب
يتلا ،ةيمشسوŸا ازنولفنأ’او
حاقللا Òفوت يعدتشست
  .اهتدح نم فيفختلل
يعاشسŸا وكيرك تنمث و
عاطقلا اهلجشس يتلا ةيباجي’ا

ةمز’ا لظ ‘ ن’ا د◊
دÓبلا اهفرعت يتلا ةيحشصلا

كلذو ،⁄اعلا لود لكو
زكارŸا لكب دي÷ا لفكتلاب
ةرازولل ةعباتلا تاشسشسؤوŸاو
Ÿىودعلا راششتنا ةهجاو،
ةطي◊ا يخوت ¤ا ةيعاد
ةظقيلا ةموÁدو رذ◊او
ةشصاخ ءابولا راششتنا نم دحلل

تاشسشسؤومو ÚنشسŸا زكارم ‘
  .ةلوفطلا

هب موقي ام لك تنمث امك
ةحشصلا عاطقو يبطلا كلشسلا

،ÊدŸا عمتÛا تايلاعف اذكو
ÚنطاوŸا ةحشص ىلع ظافحلل
نم ىرخأ’ا تائفلا لكو

مازتل’اب مهشسيشس– لÓخ
،ةيزاÎح’ا تاءارجإ’اب
انوروك ءابو راششتنا نم دحلل
سسوÒفلا ىلع بلغتلاو
¤إا ةÒششم،ةيحشصلا ةمز’او
دشض حيقلتلا ةلمح نأا
ممعتشس ةيمشسوŸا ازنولفنأ’ا
نطولا ءاجرأا لك لمششتل

  .لظلا قطانم اميشس’
د.م



نأا ،رد˘˘سصم˘˘لا ضسف˘˘ن ح˘˘˘سضوأا
دودح يف لجسس ةزهلا زكرم
ةقيقد35و ةع˘بار˘لا ة˘عا˘سسلا

تاجرد2.5 ةو˘ق˘ب ،ا˘حا˘ب˘سص
دعب ىلع ر˘ت˘سشير م˘ل˘سس ى˘ل˘ع
ةقطنم برغ بونج ملك21
  .ةدكيكسس ةي’وب ضشورحلا

ةيريدملا تد˘كأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
مدع ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
رثإا ةيرسشب رئاسسخ يأا ليجسست
تبرسض يتلا ةيسضرأ’ا ةزهلا

نا˘ي˘ب ي˘فو .ةد˘كي˘كسس ة˘˘ي’و
،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم˘ل
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا قر˘˘˘ف نأا تر˘˘˘˘كذ
ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘سصسصخ˘ت˘˘م˘˘لا
عل˘ط˘ت˘سسا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تما˘ق
نيتزهلا رثإا ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ل˘ج˘سسم˘لا
ليجسست مدع ادكؤوم ،ةي’ولا
ءانثتسسا˘ب ،ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘سسخ يأا

تلما˘ع˘ت ي˘ت˘لا ع˘ل˘ه˘لا ت’ا˘ح
  .ةيندملا ةيامحلا اهعم
ةزه ،ثحبلا زكرم لجسس امك
ة˘˘عا˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘يداد˘˘˘ترا
تغلب ،ةقيقد71و ةسسداسسلا
ملسس ىلع تاجرد9.3 اهتوق

ةز˘˘ه˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ،ر˘˘ت˘˘سشير
برغ بونج ملك21 ىلوأ’ا
  .ضشورحلا

ة˘ي’و ح˘لا˘سصم تب˘˘سصن د˘˘قو
ة˘˘˘مزأا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسس
ةزهلا عوقو روف ةيلاجعتسسا
تعقو يتلا ىلوأ’ا ةيسضرأ’ا
ةعبارلا ةعاسسلا دنع ةي’ولاب
،ة˘ق˘ي˘˘قد ن˘˘ي˘˘سسم˘˘خو ثل˘˘ثو
دنع ةيدادترا ةزه اهتلت يتلاو
،د71و ا˘˘حا˘˘ب˘˘˘سص ة˘˘˘سسدا˘˘˘سسلا

ح˘لا˘سصم ن˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بسسح
.ةي’ولا

نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو

فر˘سشي ي˘ت˘لا ة˘˘مزأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
،ةدكيكسس ةي’و يلاو اهيلع
لكسشتت ،ديعسس نب رداقلا دبع
رارغ ىلع نيلعافلا عيمج نم
دراو˘م˘لاو ن˘كسسلا تا˘ير˘يد˘م
،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ةيبعسشلا ضسلاجم˘لا ح˘لا˘سصمو
لاز˘لز˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ةطرسش نم ةينمأ’ا حلاسصملاو
.مهريغو ينطو كردو
نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
دعب لقنت دق ةدكيكسس يلاو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا لاز˘لز˘˘لا عو˘˘قو
زكرم نم ةبيرقلا نايزوب نيع

ىلع ءانب نيتيسضرأ’ا نيتزهلا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ىلع ف˘قو ثي˘ح ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
.رارسضأ’ا مجحو ةيعسضولا

ة˘ي˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو
م˘ت˘˘ي م˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
،ةير˘سشب ر˘ئا˘سسخ يأا ل˘ي˘ج˘سست
ضضعب ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ف˘ط˘لا تا˘ق˘ق˘سشت˘˘لا

لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ضضع˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
بسسح ،ضشورحلا ىفسشتسسمو
ةاقتسسملا ةيلوأ’ا تامولعملا

.حلاسصملا تاذ نم
نأاب ردسصملا تاذ فاسضأا و
ة˘ي’و˘لا ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
لاز˘لز˘لا عو˘قو رو˘ف ته˘جو˘ت
نايزو˘ب ن˘ي˘ع ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا

مجح ىلع فوقولل ضشورحلاو
ىدم ةفرعمو تاققسشتلا هذه
اذ˘ه ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن˘˘لا رار˘˘سضأ’ا
تعراسس ،اهتهج نم. لازلزلا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
عقاوملا ىلإا هجوتلاب ةي’ولاب
نيتز˘ه˘لا ز˘كر˘م ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا
يأا ة˘ن˘يا˘ع˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سضرأ’ا
.ةلمتحم رارسضأا
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ةيدام وأا ةيرسشب رئاسسخ ليجسست نود ةمزأا ةيلخ بيسصنت

ةجرد2.5 ةوقب لإزلز ىلع زتهت ةدكيكسس

د.Ëرم

زكرم نلعأا ام بسسح ،رتسشير ملسس ىلع تاجرد2.5 ةوقب لازلز عقو ىلع صسمأا رجف ةدكيكسس ةيلو تزتها
.ءايزيفويجلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثاحبألا

،نارهو ةمكحم ةبا˘ي˘ن تح˘ت˘ف
لوح اقيقحت ضسمأا لوأا ءاسسم
ةا˘˘˘فو تا˘˘˘سسبل˘˘˘مو فور˘˘˘˘ظ
ر˘ق˘م ل˘خاد فو˘قو˘م ضصخ˘˘سش
امبسسح ،51 يرسضحلا نمأ’ا

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم ىد˘˘ل م˘˘˘ل˘˘˘ع
.يئ’ولا

نايب يف ردسصملا ضسفن ركذو
ةخسسن ىلع «ملسسلا» تعلطا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نأا ،ه˘ن˘م
ة˘ق˘فر ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
لقن˘ت د˘ق ،ي˘عر˘سشلا بي˘ب˘ط˘لا
لوأا ءا˘سسم نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا
ةا˘فو ة˘لا˘ح ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل ،ضسمأا
يف عسضو (ةنسس03) ضصخسش
د˘ع˘ب ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا تح˘˘ت ز˘˘ج˘˘ح˘˘لا
.ءادتعا ةيسضق يف هفيقوت
ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تنا˘˘˘كو
51 يرسضحلا نمألل ةعباتلا
نم قباسس تقو يف تلجسس دق
بر˘سض ة˘ي˘˘سضق مو˘˘ي˘˘لا ضسف˘˘ن
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘˘ب ،يد˘˘م˘˘ع حر˘˘جو
رو˘ظ˘ح˘م˘لا ضضي˘بأ’ا حل˘˘سسلا

دعب لافارم يح ىوتسسم ىلع

نع ةيف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
(8451) رسضخأ’ا مقرلا قيرط
باسصم ضصخسش دوجو اهدافم
.ضضرأ’ا ىلع ىقلم
ح˘لا˘سصم نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو
نيع ىلإا تلقنت دق ةطرسشلا
ةيحسضلا لقن مت ثيح ،ناكملا
ةرايسس نتم ى˘ل˘ع (ة˘ن˘سس22)
وحن ةيندملا ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم
يعماجلا ىفسشتسسملل ةيبطلا
تافاع˘سسإ’ا ثي˘ق˘ل˘ت˘ل نار˘هو˘ب
.ةيرورسضلا

د˘˘ق ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تنا˘˘˘كو
قيقحتلا يف كلذ روف تعرسش
ي˘ت˘لاو ،ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه لو˘˘ح
طروتملا فيقوت نع ترفسسأا
ىلإا هدايتقا متو ،ةيسضقلا يف
روكذملا يرسضحلا نمأ’ا رقم
قيقحت˘لا لا˘م˘كت˘سسا ل˘جأا ن˘م
ي˘ف ة˘ي˘ن˘م˘لا ه˘ي˘فاو˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
.ليل ةنماثلا ةعاسسلا دودح

ط.ةراسس

ا˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح نا˘˘سصخ˘˘سش ي˘˘ق˘˘ل
حورجب نورخآا971 بيسصأاو
عوقو رثإا ةروطخ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ةد˘ع ر˘ب˘ع رور˘م ثدا˘ح131
ةعاسس42ـلا لل˘˘خ تا˘˘˘ي’و
ه˘ب دا˘فأا ا˘م بسسح ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب ضسمأا
.ةيندملا ةيامحلل
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ىلإا فا˘ع˘سسإ’ا م˘يد˘ق˘ت˘ب تما˘ق
ثداوحلا ناكم يف ىحرجلا
ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
.ةيلحملا تايفسشتسسملا

تا˘طا˘˘سشن˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تما˘˘˘ق ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
للخ ةيندملا ةيامحلا تادحو
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا ضسفن
ةيلمع95 »ـب ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
84) ةي’و21 ربع ةيسسيسسحت
ربع نينطاوملا ةدئافل (ةيدلب

م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ت تا˘˘ي’و˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
˘مار˘ت˘حا ةرور˘سضب م˘هر˘˘كذ˘˘تو
اذكو يحسصلا رجحلا دعاوق
.«يعامتج’ا دعابتلا

»ـب حلاسصملا تاذ تماق امك
12 ربع ميقع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع601
تآاسشنم نم ،(ةيدلب35) ةي’و
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو
تسصسصخ ن˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘˘سشلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا

نيتيلم˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘˘ح نو˘˘ع583
ةرايسس36و بترلا فلت˘خ˘م˘ب
.«ةنحاسش76 اذكو فاعسسإا

تل˘˘خد˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ميدقتل زاهجلا ضسفن حلاسصم
32 ـل ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘˘سسإ’ا
ر˘ثإا ى˘ل˘ع او˘ق˘ن˘ت˘˘خا ا˘˘سصخ˘˘سش
يدا˘حأا زا˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسا
ثعبنملاoC نوبركلا ديسسكأا

تانخسسمو ةئفدتلا ةزهجأا نم
مأا تاي’و نم لك يف مامحلا
ة˘ما˘ع˘نو ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

ضصاخسشأا4) ةن˘تا˘بو ة˘م˘لا˘قو
ةي’و اذكو (اهنم ةدحاو لكل
ت’اح3 تلجسس يتلا ةفلجلا
.زاغلا تاذب قانتخا

ةيامحلا حلاسصم تلخدت امك
نم ةدكيكسس ةي’ول ةيندملا
رثإا ىلع فرعت تايلمع لجأا

2.5 اهتدسش تغلب ةيسضرأا ةزه
دد˘˘ح ،ر˘˘ت˘˘سشير م˘˘ل˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بونج م˘ل˘ك21 ـب ا˘ه˘ع˘قو˘˘م
اهب رعسش ضشورحلا ةيدلب برغ
ةليمو لجيج تاي’و ناكسس
نود ،ةنيطنسسق اذكو ةملاقو
ثيح ،ةيدام ر˘ئا˘سسخ ل˘ي˘ج˘سست
ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ،نا˘ي˘ب˘˘لا بسسحو
تلقن ة˘مد˘سصب ةأار˘ما ة˘با˘سصإا»
ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا ا˘هر˘ثإا
.«ضشورحلاب تامدخلا

ط.صس
ءادتعا ةيسضق يف هفيقوت دعب رظنلا تحت زجحلا يف عسضو

يرسضح نمأإ رقم لخإد ةهوبسشم ةافو لوح قيقحت حتف

زاغلاب اوقنتخا اسصخسش32 ـل ةيلوألا تافاعسسإلا ميدقت

نيسصخسش ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
ةعاسس42 لÓخ نيرخآإ971 بيسصيو

صضرغلا تاذل ةدعم نيزنبلاب ةأابعم تاروراق مهتزوحب تطبسض

فلسشلاب تاباغ قئإرح يف اطّروتم11 فيقوت

ردحني ديدجلا ميعزلا
ةيرئازج ةيسسنج نم

فسسوي ةديبع وبأإ» نيعت ةدعاقلإ
لإدكوردـل افلخ «يبانعلإ

«تياسس» عقوم فسشك
عقاوم دسصر يف صصسصختملا
نأاب ،ةيباهرإلا تاميظنتلا

برغملا دÓب يف ةدعاقلا عرف
اديدج لوؤوسسم نيع يمÓسسإلا

وبأا يباهرإلا هميعزل افلخ
فورعملا ،دودولا دبع بعسصم
.«لادكورد كلاملا دبع» ـب
نأا يكيرمألا عقوملا ركذو
برغملا دÓب يف ةدعاقلا
توم دعب تراتخا يمÓسسإلا

نم ردحني اميعز لادكورد
ىعدي ةيرئازج ةيسسنج

فورعملا ،كرابم ديزي دهاجم
فسسوي ةديبع وبأا مسساب
.هل افلخ ،يبانعلا

نأا ىلإا هتاذ ردسصملا راسشأاو
برغملا دÓب يف ةدعاقلا
اهميعز ةثج تسضرع يمÓسسإلا
عطقم يف ةرم لوأل قباسسلا

.روسُصم
لادكورد كلاملا دبع لتقو

يف يسسنرفلا صشيجلا دي ىلع
دعب ،يلام يف مرسصنملا ناوج

عبسس نم رثكأل هتدراطم
.لحاسسلا ةقطنم يف تاونسس

ب.نتاف

ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت
نم ،فلسشلا نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
هبتسشي ا˘سصخ˘سش11 في˘قو˘ت
ق˘˘ئار˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت ي˘˘˘ف
ن˘ي˘سسو˘ق داو ة˘يد˘ل˘˘ب تا˘˘با˘˘غ
تب˘سش ي˘ت˘لا ف˘ل˘سشلا ة˘˘ي’و˘˘ب
نم عباسسلا ىلإا ضسداسسلا ةليل
ن˘˘م˘˘سض ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا
ديدع ربع ق˘ئار˘ح˘لا ة˘ل˘سسل˘سس
ةيبرغلاو ىطسسولا تاي’ولا
ضسمأا م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ن˘طو˘ل˘˘ل
.ةينمأ’ا ةئيهلا تاذ ىدل
دو˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ير˘˘˘سش حر˘˘˘سصو
ظ˘فا˘ح˘م مل˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا
ةطرسشلا رسصانع نأا ،ةطرسشلا
اهتايرحت راطإا يفو ةيئاسضقلا

تاسسبلم فسشكل ا˘ه˘ثا˘ح˘بأاو
تاباغب تبسش ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا
،ار˘خؤو˘م ن˘ي˘سسو˘ق داو ة˘يد˘˘ل˘˘ب
هبتسشي ا˘سصخ˘سش11 تف˘˘قوأا
˘˘مار˘˘سضإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت ي˘˘ف
.ةقطنملا هذهب نارينلا

هذه تمت ،ثدحتملل ادانتسساو
تاءارجإ’ا ذاختا دعب ةيلمعلا
ديدحت مت ذإا ةمزللا ةينوناقلا

حوارتت هيف اهبتسشم11 ةيوه
07و52 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘˘عأا
تايدلب نم نورد˘ح˘ن˘ي ،ة˘ن˘سس
،ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘سشلا ة˘ه˘ج˘˘لا

ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘سضو
ن˘يز˘ن˘ب˘لا˘ب ةأا˘ب˘ع˘˘م تارورا˘˘ق
(قرحلا) ضضرغلا تاذل ةدعم
ةلاقن ف˘تاو˘ه ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

لسصاوتلا يف لمعتسست تناك
.«مهنيب
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘مو
7 ءا˘عد˘ت˘˘سسا م˘˘ت ،ثا˘˘ح˘˘بأ’او
،قيق˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ير˘خآا ضصا˘خ˘سشأا
ف˘ل˘م لا˘م˘˘كت˘˘سسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ميدقتو ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةيسضق نع ضسنت˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
كل˘˘مأ’ يد˘˘م˘˘ع˘˘لا قر˘˘ح˘˘لا»
حلاسصم قيقح˘ت ل˘جأ’ ة˘ي˘با˘غ
ضساسسملا ىلإا تدأا ،ةيداسصتقا

،ةلودلا ن˘مأا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’او
كل˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءل˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ضسف˘˘˘ن بسسح ،«ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘ع
.ردسصملا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا تنا˘كو

ءاع˘برأ’ا ترد˘سصأا د˘ق ضسن˘ت˘ب
نع هيف تفسشك انايب طرافلا
كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
حوارتت ضصاخسشأا5 ل ينطولا
35و53 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘˘عأا
مهمار˘سضإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشي ،ة˘ن˘سس
تا˘با˘غ تسسم ي˘ت˘لا نار˘ي˘ن˘˘لا
دعبو ثيح ،نيسسوق داو ةيدلب
يسضا˘ق فر˘ط ن˘م م˘ه˘عا˘م˘سس
رمأا مهقحب رد˘سصأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.تقؤوملا ضسبحلا عاديإ’ا
قئارح ةدع نأا ،ركذلاب ريدجلا
داو ة˘يد˘ل˘ب تا˘با˘غ˘ب تع˘˘لد˘˘نا
ى˘لإا ضسدا˘سسلا ة˘ل˘ي˘ل ن˘ي˘سسو˘˘ق
،يراج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘م ع˘با˘سسلا

حايرلا ةعرسس تمهاسس ثيح
˘مد˘عو ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م عا˘سستا ي˘ف
ىلإا ’وسصو اهيلع ةرطيسسلا
عرازملاو ةينكسسلا قطا˘ن˘م˘لا
ام وهو ،ةرواجم˘لا ة˘ي˘حل˘ف˘لا
ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ ي˘˘ف بب˘˘˘سست
يلاوح فل˘تإا اذ˘كو ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ءا˘ط˘غ˘لا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه013
.يتابنلا

ط.ةراسس
فلملا ىلع رثكأا عÓطÓل نيمهتملا عافد نم بلطب

ربمفون92 ىلإإ ةبيلط نيدلإ ءاهب ةيسضق يف فانئتسسلإ ليجأات
ة˘˘˘سسل˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ضسمأا م˘˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
نيدلا ءاهب قباسسلا يناملربلا

تاونسس ينامثب نادملا ةبيلط
نييلم ةينامثو ،ةذفان اسسبح
ةقلعتم مهتب ،ةيلام ةمارغ جد
ة˘ف˘لا˘خ˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب
ةكرح يف فرسصلاو عيرسشتلا

ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘م لاو˘˘˘˘مأ’ا ضسوؤور
ربمفون92 ى˘˘˘لإا جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ليجأاتلا بلط ءاجو.يراجلا

علطلل نيمهتملا عافد نم

تنا˘كو ،ف˘ل˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ث˘˘كأا
تسضق ةيئاد˘ت˘ب’ا ة˘م˘كح˘م˘لا
مرسصنملا ربمت˘ب˘سس9  ي˘˘˘˘˘ف
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن˘˘˘˘ب
ن˘˘با ،ضسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو رد˘˘ن˘˘كسسا

ماعلا نيمأ’ا ضسابع دلو لامج
ريرحتلا ةهبج بزحل قباسسلا
ايبايغ تمكح اميف ،ينطولا
يف اذفان اسسبح ةنسس02 ـب

دلول يناثلا لجنلا يفاولا قح
يلود رمأا رادسصإا عم ضسابع
،مهتلا ضسفنب ه˘ي˘ل˘ع ضضب˘ق˘لا˘ب

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
تمكحو ،ةقحتسسم ريغ ايازم
قح يف اذفان اسسبح نيتنسسب

هميرغت عم قا˘ن˘سشو˘ب يدل˘خ
،مهتلا ضسفنب جد فلأا002ب

ذوفنلا للغ˘ت˘سسا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
افلكم ناك ينعملا نأاب املع
ةهبج بزح يف تاحيسشرتلاب
.ينطولا ريرحتلا

تأارب ةمكحملا تاذ تناك و
نم يسشب˘ح د˘م˘ح˘م لوا˘ق˘م˘لا

.هيلإا ةبوسسنملا مهتلا لك
م.ةزمح

ح˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘سسق ي˘˘˘ف تر˘˘˘˘ج
ةسسلج ضسمأا ،ةبيورلا ةمكحمب
يسسايسسلا طسشا˘ن˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م
مهتب عباتملا دمحم نب دمحأا
ضضرعو ةيما˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا

ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م تارو˘˘˘˘سشن˘˘˘˘م
،ةينطولا ةحلسصملاب رارسضإ’ا

مكحلاب قطنلا متي نأا رظتنيو
رثكأا لجأات يذلا ةيسضقلا يف
.مداقلا ربمسسيد6 موي ةرم نم
ضسلجم أارب ،رياغم قايسس يفو
،ضسمأا حا˘ب˘سص ،ة˘يا˘ج˘˘ب ءا˘˘سضق

ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا بئا˘˘˘ن˘˘˘لا
،ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا

ا˘˘م بسسح ،ترا˘˘غاز˘˘ت د˘˘˘لا˘˘˘خ
نم ةينطولا ةئيهلا هب تدافأا
.نيلقتعملا نع جارفإ’ا لجأا

ربمتبسس رهسش ةياهن نيدأا دقو
عم اذفان اسسبح ماعب تراغازت
را˘ن˘يد ف˘˘لأا002و عاد˘˘˘˘يإ’ا

ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ
.حلسسملا ريغ رهمجتلا

ب.ناÁا

تراغازت دلاخ ليقتسسملا بئانلل ةءاربلا

ربمسسيد6 موي دمحم نب دمحأإ ةيسضق يف مكحلاب قطنلإ
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؟شضيبألإ ىرأإ ل إذامل
نابسضقلا فلخ رعو وبأا لامك ريسسأ’ا ةافو
اًدّد˘ج˘م ي˘ن˘تذ˘خأا لل˘ت˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف
‐ «؟ضضي˘˘˘بأ’ا ىرأا ’ اذا˘˘˘م˘˘˘˘ل» با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل
˘مل˘ظ˘لا تادا˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف م’آ’ا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
اًسصسصق هيف نّود) تابيرح بتار ريسسألل

نو˘ج˘سس ي˘ف ى˘سضر˘م ىر˘سسأ’ ة˘ّي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح
ةكرح تاروسشنم ،ةحفسص39 ،للتح’ا
ميمسصت ،ينيطسسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
راد :ينفلا جاتنوملا ،جبق يمار :فلغلا
رسشنلل نيمأ’ا راد رادسصإا ،يبرعلا قريبلا

ىرسسأا ءاقل زومت ةيادب تبّتر .(عيزوتلاو
ئّيسس ةلمرلا نجسس/خلسسم/ىفسشتسسم يف
ةعاسشإا رثإا ؛ضشار˘م˘لا˘ب فور˘ع˘م˘لا تي˘سصلا
ةحفسص مامتهاو انوروكلاب ريسسأا ةباسصإاب
ر˘ي˘سسأ’ا ا˘هر˘يد˘ي ي˘ت˘لا «ر˘ي˘سسأ’ا تو˘˘سص»
اًديهمتو ،رمأ’اب نيدلا زع دلاخ رّرحملا

كار˘ح جا˘ت˘ن ة˘ّي˘لود˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا قل˘˘طإ’
للتح’ا نوجسس لخاد ةريسسأ’ا ةكرحلل

قوقح نع عافدلل ةّيملاع ةنجل ءاسشنإ’
دبع يزوف دايإا ريسسأ’ا تيقتلا .ىرسسأ’ا
،«ةجنب˘ط»ـب فور˘ع˘م˘لا ؛ناو˘سضر م˘ير˘كلا

روسصنم/ضضهان ن˘ع ضسا˘م˘ح˘ب ي˘ن˘ثّد˘ح
،مهريغو قّفوم/حلاسص/مسصتعم/دلاخ/
71 د˘˘جو˘˘ي)خ˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘قا˘˘فر م˘˘ه˘˘ف
هنطب» ،هلجر ترِتُب نم مهنم ؛(اًسضيرم
ناطرسس ،ءاعمأ’ا ضضرم ،اًلماك اًللسش ،«اّرب
،بلقلا ضضارمأا ،يولكلا لسشفلا ،ةدعملا
،نمزُملا ضسأارلا ملأا ،نانسسأ’ا ملأا ،ريسساوبلا

ي˘ف تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ة˘˘مزأ’ا ،ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ع˘˘جو
عم ةرسشع ةعسساتلا نبا دمحمو...نويعلا

ّلك ،توملاو ةايحلا نيب ناطرسسلا ضضرم
ريسسأ’ا نّود !دّكؤوم توم عورسشم مهنم
ه˘ت˘عو˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةدا˘˘ب˘˘ل ر˘˘ي˘˘هز ل˘˘حار˘˘لا
«ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘سس ن˘م تا˘هآا» ة˘ّي˘سصسصق˘˘لا

ةجي˘ت˘ن ى˘سضر˘م˘لا ىر˘سسأ’ا باذ˘ع ة˘ل˘حر
رّوسص  ،دّمعتملا يبطلا لامهإ’ا ةسسايسس
˘م’آ’ا ق˘ير˘ط  ،ىر˘سسأ’ا ه˘قا˘˘فرو ه˘˘باذ˘˘ع
ة˘˘ّسصا˘˘خو ،ىر˘˘سسأل˘˘ل باذ˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حرو
نم ة˘ط˘سسو˘ب˘لا ي˘ف م˘ه˘ل˘ّق˘ن˘تو ى˘سضر˘م˘لا
تا˘ب˘ير˘ح ر˘ي˘سسأ’ا عّو˘ط˘˘ت .ر˘˘خآ’ ن˘˘ج˘˘سس

/ةدا˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م ىر˘˘سسأا ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘ل
ع˘برأا ةّد˘م˘ل ة˘ل˘مر˘لا خ˘ل˘سسم /ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
رّبعو ،نآ’ا ةجنبط هل موقي ام ،تاونسس
لب تئجوف» :هلوسصو نيح هتمدسص نع
وه مسسقلاب اذإاف !تقعُسص لوقت نأا كنكمي
نو˘ج˘سسلا ما˘سسقأا ي˘قا˘ب ل˘ث˘م يدا˘ع م˘سسق
ىر˘˘سسأ’ا ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ىر˘˘خأ’ا
باوبأ’او فر˘غ˘لا ضسف˘ن !نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

باو˘بأ’ا ى˘ل˘ع ع˘سضو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘ف˘˘قأ’او
نيناّجسسلا رظا˘ن˘م ضسف˘نو !ي˘مو˘ي ل˘كسشب
ةسسارحلا نإا لب ،مسسقلاب نوطيحي نيذلا

ن˘م ر˘ث˘كأا م˘سسق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘سشت˘˘لاو
ضسفن ...نوجسسلا يقاب يف ةيداعلا ماسسقأ’ا
!اًمامت اهسسفن ناردجلاو باوبأ’او فرغلا

باوبأا هب نهدُت يذلا قرزأ’ا نوللا ىتح
يقاب يف نوللا ضسفن وه امك نوجسسلا
’و اهسسفن يه ضشاربأ’ا كلذكو ،نوجسسلا
لءاسست.«اهّلك نوجسسلا نع ءيسش فلتخي
ّنأا اًيم˘لا˘ع ع˘ب˘ّت˘م ؟ضضي˘بأ’ا ىر˘ي ’ اذا˘م˘ل
ّيز˘لا نود˘تر˘˘ي ة˘˘ّسضر˘˘م˘˘م˘˘لاو بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةءار˘ب˘لا ،ءا˘ف˘سصلا ،ءا˘ق˘ن˘˘لا ز˘˘مر ،ضضي˘˘بأ’ا

،نكلو ضسانلا ضسوفن يف لمأ’ا ضضايبو
مقاط˘لا دار˘فأا ّل˘كو بي˘ب˘ط˘لا ،لو˘ه˘ل˘ل ا˘يو
لوانت !نوج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم ءادر نو˘سسب˘ل˘ي
ّجعت ؛مهسضارمأاو ىرسسأ’ا لاوحأا باتكلا
دقو ،نينمزُم ىسضرمب للتح’ا نوجسس
اذه يف مهسضعب ضصسصق تابيرح نّود
يذلا ضضوع رفعج مهنم ؛ةقيثولا/باتكلا
اهنم ةلماسش هسضارعأا :ردان ضضرمب بيسصأا
طوقسس ،طغسضلا ،تاباهتل’ا ،يرّكسسلا
،ة˘كر˘ح˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا مد˘˘ع ،نا˘˘ن˘˘سسأ’ا

،نزولل عيرسس نادقف ،ملكلا يف ةبوعسص
اّمأا !هجولا رارفسصاو رمتسسم لكسشب ؤوّيقت

ةدقوم روسصن˘م د˘ع˘ق˘ُم˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ة˘يا˘كح
نأا هللا نم هتينمأا ؛نادبأ’ا اهل ّرعسشقتف
ءاسضق لجأا نم ما˘م˘ح˘لا لو˘خد ع˘ي˘ط˘ت˘سسي

كلذكو !ةايحلاب هاّنمتي ام ّلك اذه .هتجاح
ىلع دعقُملا  ضشيواسشلا دلاخ عم رمأ’ا

ةلتك راسص ،ةكرحلا عيطتسسي ’ يسسرك
،ةاناع˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘لو˘ب˘ج˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ّير˘سشب

تلّو˘ح˘ت ،ه˘ي˘مد˘ق ى˘ل˘ع ف˘ق˘ي نأا ه˘ت˘ي˘ن˘˘مأا
نول ىلإا «ّيبطلا مقاطلا» بولقو ناردجلا
ّدح ىلع «يتّدج نوباط ماخسس» وأا دامرلا

وبأا يماسس موحرملا ريسسأ’ا ةّسصق .هفسصو
رثإا هتدعم يف عاجوأا نم يناعي يذلا كايد
لايتغا لّكسشت ،ناطرسسلا ضضرمب هتباسصإا

م’آ’ا قيرط تابيرح رّوسصي ،دّمعتم ّيبط
نم ،رخأ’ نجسس نم هلقنو ،اهب ّرم يتلا

ىناعف حياسسلا ماسسب اّمأا .رخآ’ ىفسشتسسم
ل˘م˘˘هأاو جودز˘˘م ي˘˘نا˘˘طر˘˘سس ضضر˘˘م ن˘˘م
ىّتح  هتلا˘ح رو˘هد˘ت˘ت˘ل ّي˘ح˘سصلا ه˘ع˘سضو
 :هتافو لبق لاقو ؛توملا
ضسدقلاب مكيسصوأا»
نيطسسلف مكيسصوأا
اًديدحتو ...ىسضرملا ىرسسأ’اب مكيسصوأا
ن˘ج˘سس» ي˘ف نو˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا
«ةلمرلا
هذه يف نوتومي مهوكرتت ’ نأاب مكيسصوأا
رباقملا

...ةيغاطلا نوجسسلا هذه يف مهوكرتت ’
اًديعب اًديحو انه تومأا ،ينومتكرت امك
يتّبحأاو يلهأا نع
ن˘عو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ن˘طو ل˘هأا ن˘ع اًد˘ي˘ع˘ب
«ةيلاغلا ضسدقلا
(4‐38 .ضص)
للج ؛ةاناعملا نم رفاو بيسصن لافطألل
بي˘سصأا ،ةر˘سشع ة˘ع˘با˘سسلا ن˘با ة˘˘نوار˘˘سشلا
!ةسصاسصر63 ه˘مد˘ق تل˘˘خد ه˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘ب
ل˘كسشبو د˘ّم˘ع˘ت˘م˘˘لا ي˘˘ّب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’او
رتبو هعسضو مقافتل ىّدأا حسضاوو دوسصقم
طغسضلا مت» هعم قيقحتلا للخو ،همدق
لجر ماقو يسسفنو يدسسج لكسشب هيلع
يتلا ه˘مد˘ق˘ل رو˘سص ضضر˘ع˘ب تار˘با˘خ˘م˘لا
،ويدي˘ف ،ي˘ئر˘م ط˘ير˘سش لل˘خ ن˘م تر˘ت˘ُب
ي˘˘ف ةزا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘سص كلذ˘˘كو رّو˘˘سصم
ه˘مد˘˘ق ن˘˘فد˘˘ب ه˘˘ل˘˘هأا ما˘˘ق ثي˘˘ح جرا˘˘خ˘˘لا
كلذك .«ةّيمسسر ن˘فد ةزا˘ن˘ج˘ب ةرو˘ت˘ب˘م˘لا

م˘ه˘يأاو يوا˘م˘ير˘لا ر˘م˘ع نل˘ب˘˘سشلا ة˘˘لا˘˘ح
ةعاسس رسشع ةسسماخلا اغلبي مل ؛حابسصلا
،ةلمرلا خلسسم ىلإا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘نو ا˘م˘ه˘ت˘با˘سصإا

ر˘َم˘ُع نا˘كو ى˘ن˘م˘ي˘لا هد˘ي˘ب م˘ه˘˘يأا بي˘˘سصأا
اّمأا .ردسصلاو يرقفلا دومعلا يف اًباسصم
كانه ىلإا لسصوف تادايز ةماسسأا لفطلا

ةسصاسصرب هتباسصإا دعب اًماع41 هرمعو
ه˘مد˘ق ي˘ف ىر˘خأاو رد˘سصلا ي˘ف ة˘م˘˘سشا˘˘غ
:هرّرحت  دعب ةلباقم لّوأا يف لاقو ىنميلا
ىرسسأا ة˘ل˘مر˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم ي˘ف ّنإا ه˘ل˘لاو»
’ ا˘˘ًم’آاو ا˘˘ًعا˘˘جوأا نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ى˘˘سضر˘˘˘م
اهلمحي نأا هلمكأاب يبرعلا نطولا عيطتسسي
ّلكل لوقأاو ،تايسسارلا لابجلا ىتح ’و
اوم˘ت˘ها :ة˘ّي˘ن˘طو˘لا ل˘ئا˘سصف˘لاو تادا˘ي˘ق˘لا
مكقانعأا يف ةنامأا مه ،ىسضرملا ىرسسأ’اب
مل اذإا ن˘طو˘لاو خ˘يرا˘ت˘لا م˘كح˘ما˘سسي ن˘لو
(65 .ضص).«ى˘سضر˘˘م˘˘لا ا˘˘نار˘˘سسأا اورّر˘˘ح˘˘ت

ريسسأ’ا ةاناعمو لهأ’ا ةرايز كلذك رّوسص
هتاناعمو هملأا تبك اًدهاج لواحي يذلا
تافيوسست ةّدح˘ب د˘ق˘ت˘ناو ؛ةرا˘يز˘لا ة˘عا˘سس
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘م ،ىر˘˘˘سسأ’ا ةرازو دو˘˘˘عوو
.ىرسسأ’ا تاجايتحا ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب ا˘هر˘ي˘سصق˘تو
اهقاحلإا ،باتكلا يف ضشماوهلا لامعتسسا
فدهت ثيح ،ةحفسصلا لفسسأا يف ضصنلاب
ءا˘ج ،ئرا˘ق˘لا ى˘ل˘ع ضصن˘لا ل˘ي˘ه˘˘سست ى˘˘لإا

،ر˘ي˘سسأ’ا مو˘ن نا˘كم ‐ «ضشر˘ُب˘لا» :ا˘ًق˘ّفو˘˘م
،تارا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘سس’ا زا˘˘ه˘˘˘ج ‐ «كا˘˘˘با˘˘˘سشلا»
،دا˘˘ف˘˘سصأ’او دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا ‐ «تا˘˘˘سشب˘˘˘ل˘˘˘كلا»
يذلا فسصقملا وأا ناكدلا ‐ «انيتنكلا»
ةّيسصخسشلا مهمزاول ىرسسأ’ا هنم يرتسشي
،ةّيللغتسساو ةيلاع راعسسأ’ا ثيح نوكتو
،تلقتعملا لخاد لافطأ’ا ‐ «لابسشأ’ا»
ةفّوجم ةسصاسصر ‐ «مدمدلا ةسصاسصر»
راسشتن’او عسسوتلاب مو˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ن˘م
«نوسشحنلا» ،ام مسسجب ا˘ه˘ماد˘ط˘سصا د˘ن˘ع
ىلإاو نوجسسلا نيب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘سصا˘خ ة˘قر˘ف
فنعو عمقو باهرإا ةادأا لّثمت مكاحملا
موتناف» ءانثتسساب ،اهريغو ىرسسأ’ا قحب
م˘ل ا˘نار˘˘سسأا ة˘˘ّسصق .(63 .ضص) «مورد˘˘ن˘˘سس
ة˘ّي˘سسن˘م ،ة˘َسش˘ّم˘ه˘˘ُم  تي˘˘ق˘˘ب ؛د˘˘ع˘˘ب َكح˘˘ُت
ةّر˘سسأا قو˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م كا˘˘ن˘˘ه ،ة˘˘َب˘˘ّي˘˘غ˘˘ُمو
خلسسم/ة˘ل˘سصق˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘ّب˘كم ح˘ير˘سشت˘لا
مهنم ّلكل ،ءادهسشلا ءايحألل ةلمرلا نجسس

،اهقيثوت˘ل ة˘ّح˘ل˘م ةرور˘سض كا˘ن˘هو ،ة˘ّسصق
نّيبت ةريخأ’ا  ةنوآ’ا يف يتارايز للخف
ي˘ه م˘ه˘ل˘غ˘سشت ي˘ت˘لا رو˘˘مأ’ا ّم˘˘هأا ن˘˘م ّنأا
يذلا روهدتملا يّحسصلا عسضولا ةّيسضق
يف مهئلمز نم نوريثكلا اهنم يناعي
قبسس عم دّمعتملا يبطلا لامهإ’او ،رسسأ’ا
ة˘ط˘ل˘سس ل˘ب˘˘ق ن˘˘م د˘˘ّسصر˘˘ت˘˘لاو رار˘˘سصإ’ا
ينتج˘عزأا  ؛ا˘ه˘ن˘م ّد˘ب ’ ة˘م˘ل˘ك.نو˘ج˘سسلا
،ةّيئلمإ’او ةّيوغ˘ل˘لاو ة˘ّيو˘ح˘ن˘لا ءا˘ط˘خأ’ا

ضصنب يهنأا .هبتاكو باتكلل تءاسسأا اّمم
ه˘ب˘ت˘ك ،ة˘قر˘ح˘لاو م˘لأ’ا˘ب ر˘ع˘سشت كل˘ع˘ج˘ي

تحت ،ةّيرعسشلا نازوأ’ا نع اًديعب تابيرح
:«توملا نورظتني ٌلاجر» ناونع
ت’اجر دجوت ةلمرلاب»
تابرعلاَع لاطبأا

تاباسصإ’ا مهّمه ام
تاجلعلا ةّلقو
تادايقلا اوغّلب
تاّيفو اوراسص اناسضرم
تاعاذإ’ا يف اولاق
تابارسضإا اوسضاخ انارسسأا
تاماركلا ظفحل
تلئاعلا ةيامحلو
تليسصفتلا لك بتكأا

ت’اجرلا ضضعب نع
ةلمرلا ىسضرم
«تاّيفولا دادع يف
يف رعو وبا لامك موحرملا ريسسأ’ا بتك
اذه وه توملا عاونأا ىسسقأا ّنإا» :هتّيسصو
،هعمسسي دحأا ’ ،هل توسص ’ يذلا توملا
يف رثدني ،ناردج˘لا ف˘ل˘خ ًا˘نو˘فد˘م ل˘ظ˘ي
ضسانلا اهيأا اونوكت لف ،نايسسنلاو ىدسصلا

ي˘تر˘ج˘ن˘ح ،تم˘سصلا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم
يغسصي نم ،ملكتي توملا نكلو ةقونخم
.نآ’ا ينعمسسيو يترجنح راتوأا كرحيو
ي˘ت˘ناز˘نز˘ف ..ر˘ّب˘عو ي˘ن˘ع كر˘ب˘ح˘˘ب بت˘˘كإا

فخت ’و بتكا ،ربقلاك ٌةتماسص ءاسسرخ
!«رملا عّرجتأا ٌريسسأا انأا امأا ..رح تنأاف
وه ةّيرحلا ءاوهف ،ةّيرحلا ىرسسأ’ ةّيرحلا

.نيجسسلل جلع ريخ

يدابع نسسح :ملقب

يبعكلا ماسسب :ملقب

ةدرابلإ هتنإزنز يف رونلإ يبأل ءافولإ لك

فري ينيطسسلفلا ضسمسشلا رئاط لزي مل
ي˘ف ة˘لوز˘ع˘م˘لا كت˘ناز˘نز لو˘ح ه˘ي˘حا˘ن˘˘ج˘˘ب
رئاطلا لزي مل ،ل˘ئا˘ن ا˘ي ل˘ت˘ح˘م˘لا بو˘ن˘ج˘لا
فافج اهيف َتللب ءام ةطقنل ًايفو ليمجلا

تاياهن ةدماه هبسش ةثج هتلوانت دقو ؛هحور
ىلع رثانتملا بقنلا لمر نم7991 ءاتسش
يف ةحفن نجسس يف «ةروفلا» ةحاسس فارطأا

تخفنو ًابحو ًائفد هتحنمو ،بقنلا ءارحسص
نم ليلق لعل ريغسصلا هراقنم يف كسسافنأاب
ىلع لئان اي َترباث دقو ،ًائفد ضضبني ءاوهلا
نأاب نجسسلا قافر ًايدحتم هيحانج كيرحت

قوف ق˘ل˘ح˘ي˘سسو ،ضشي˘ع˘ي˘سس ضسم˘سشلا ر˘ئا˘ط
مهرسشبيو ةيلاعلا تاماق˘ل˘ل در˘غ˘ي ن˘يزا˘نز˘لا
،ضسمسشلا رئاط ضضفتنا .باوبأ’ا قدت ةيرحب
كراوجب ضشاعو ،ةريسصقلا هتبوبيغ نم داعو
،هرر˘ح˘ت نأا ل˘ب˘ق تقو˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف ل˘ئا˘˘ن ا˘˘ي
ديسشن هملسستو ،حيرلا ىلإا هتحنجأا قلطتو
قّلح :كسسامتم˘لا كتو˘سص ىد˘سصب ة˘ير˘ح˘لا
لمأاتو ،عسساولا ءاسضفلا اذه يف تئسش امنيأا
؛نيزانزلا يف هنفدن يذلا انرمع تمسصب
ىقبتسسو ..ءاسضيب ةيار عفر وأا راسسكنا نود
لك ..دجملاب ولعت ةماقل دجملا .ءافولل ًازمر
لكو ةدرابلا هتنازنز يف رونلا يبأ’ ءافولا
يف يثوغربلا لئان بلسصلا ريسسألل بحلا

يوتكي يفولا كبعسشو ..ريرملا هحافك رمج
.راظتن’ا رمجب

ةغل ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح يذ˘لا ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن
ضضرأ’ا ةيوهو نول ىلعو ضضرأ’ا

مسساب قطانلا يديحولا تأاسشن . د بتك
ىحر˘ج˘لاو ىر˘سسأ’او ءاد˘ه˘سشلا ة˘ي˘سضو˘ف˘م
ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا˘˘ب
حتف ةكرح لثممو ةيبونجلا تاظفاحملاب
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ىر˘˘سسأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف

نأا لج˘خ˘ت تتا˘ب فور˘ح˘لا نأا ة˘ي˘مل˘سسإ’او
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لاو ىر˘˘سسأ’ا ءا˘˘م˘˘سسأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ت
يف مهرامعأا رخبتت نيذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ماكحأ’ا لعفب يليئارسسإ’ا للتح’ا نوجسس
ةملاظلا ةيليئارسسإ’ا ةيرسصنعلا تاسسايسسلاو
ةيسضقلا ةرسصاخو ردسص يف ضشهنت يتلا
بع˘سشلا ءا˘˘ن˘˘بأا مو˘˘م˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
مامأا فجترت ةما˘سست˘ب’ا ناو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ل˘ئا˘ن ر˘ي˘سسأ’ا ة˘ي˘سضقو ىر˘سسأ’ا يوذ نز˘ح
. اجذومن يثوغربلا

ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ح˘لا˘سص ل˘ئا˘ن ر˘ي˘˘سسأ’ا نأا لا˘˘قو
ةيرق ديلاوم نم ( رونلا وبأا ) يثوغربلا

/01 /32 ي˘ف ه˘ل˘لا مار ءا˘سضق˘ب ر˘بو˘˘ك
ةريبك ةينيطسسلف ةلئاع نم وهو7591
خيرات رادم ىلع تمدق ةقيرع ةلسضانم
اريبك اددع ينيطسسلفلا ينطولا لاسضنلا

دق˘لو ى˘حر˘ج˘لاو ىر˘سسأ’او ءاد˘ه˘سشلا ن˘م
لاقتعاب يليئارسسإ’ا للتح’ا تاوق تماق
يف ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن ر˘ي˘سسأ’ا ر˘بو˘ك ر˘م˘ق
نجسسلاب هيلع مكحو8791 /4 /4 خيرات
يديحولا تأاسشن . د دافأاو .اماع81 + دبؤوم
ىرسسأ’او ءادهسشلا ةيسضوفم مسساب قطانلا

ةكرحل ايلعلا ةيدايقلا ةئي˘ه˘لا˘ب ى˘حر˘ج˘لاو
ةكرح لثممو ةيبونجلا تاظفاحملاب حتف
ةينطولا ىوق˘ل˘ل ىر˘سسأ’ا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ح˘ت˘ف
ناك يثوغربلا لئان ريسسأ’ا نأا ةيملسسإ’او
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ح˘لا˘سص جا˘ح˘لا هد˘لاو د˘˘ق˘˘ف د˘˘ق
4002 /01 /8 يف ( رمع وبأا ) يثوغربلا

حا˘بر ة˘حر˘ف ة˘جا˘ح˘لا ه˘تد˘لاو تقرا˘ف د˘قو
ىفسشتسسم يف ةايحلا ( رمع مأا ) يثوغربلا
ربوتكأا22 يف هللا مار ةنيدمب دياز خيسشلا

اهلهمي مل ضضرملا عم عارسص دعب5002
ةنوميل ةياعر يف تحجن نأا دعبو ليوط

ي˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘سسلا تار˘سشع راد˘م ى˘ل˘ع ل˘ئا˘ن
ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا يف اهديلو اهاسضق
ن˘م راد˘لا ضشو˘ح ي˘ف ةرذ˘ب ا˘ه˘ت˘عرز د˘˘قو
هنجسس يف لئان اهعمجي ناك يتلا روذبلا

. ( لئان ةنوميل ) ةحرف ةجاحلا اهتمسسأاو
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا لل˘ت˘ح’ا ة˘˘لود نأا فا˘˘سضأاو
ل˘˘ئا˘˘ن ر˘˘ي˘˘سسأ’ا ن˘˘˘ع تجر˘˘˘فأا د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك
تحت رارحأ’ا ءافو ةقفسص يف يثوغربلا

/01 /81 يف ةيلودو ةيرسصم ةياعر
ةر˘ي˘سسأ’ا ن˘م رو˘ن˘لا و˘بأا جوز˘ت˘ي˘˘ل1102
اهتدلب ) عفان ناحرسس رمن ناميإا ةررحملا
81 يف ( هللا مار ءاسضق يف نيلعن ةيلسصأ’ا
للت˘ح’ا تاو˘ق تنا˘كو1102 /11 /
ربمفون52 يف اهتلقتعا دق يليئارسسإ’ا

7991 ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ي˘˘ف ترر˘˘ح˘˘تو7891
تافرع رسساي ديهسشلا ضسيئرلا نم طغسضب
13 ىوسس ةيجوزلا تيب يف لئان أانهي ملو
يليئارسسإ’ا للتح’ا تاوق موقتل ارهسش
ديعتو4102 /6 /81 يف هلاقتعا ةداعإاب
نأا ىلإا راسشأاو . اددجم هقحب ملاظلا مكحلا
ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن ل˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ة˘ي˘سضق
ا˘ه˘يور˘ن ة˘يا˘كح در˘ج˘م وأا ة˘˘حز˘˘م تسسي˘˘ل
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘ه ا˘م˘نإاو مو˘ن˘لا ل˘ب˘ق لا˘ف˘طأل˘ل
دلجلا باينأا نيب خرسصت يتلا ةيحسضلا
ماظن يأ’ انزو ميقي ’ يذلا يليئارسسإ’ا

ثيح يناسسناو يلود قافتا يأ’ وأا نوناقو
ناسسن’ا ةمار˘كو ة˘ير˘ح كا˘ه˘ت˘ناو نا˘ه˘ت˘ما
يتلا نيناوقلاو بيلاسسأ’او لئاسسولا عسشبأاب

ضصو˘سصنو ة˘يوا˘م˘سسلا نا˘يدأ’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مر˘˘ح
لسضانملا نأا درطتسساو . ناسسن’ا قوقح
فر˘ع يذ˘لا ل˘جر˘لا و˘ه ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘˘ن
وهو اركبم رجفلاو قارفلاو ديقلا ىنعم
رجحلاو رجسشلاو ليللا ىنعم فرع يذلا

نم ةلفاق ينبي نأا عاطتسسا دقو رطملاو
. رسسكنت ’ ةدارإ’ ًاسسسسؤوم نامرحلا نينسس
مسساب قطانلا يديحولا تأاسشن . د متتخاو
ىحرجلاو ىر˘سسأ’او ءاد˘ه˘سشلا ة˘ي˘سضو˘ف˘م
ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘˘ب
حتف ةكرح لثممو ةيبونجلا تاظفاحملاب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘˘ل˘˘ل ىر˘˘سسأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف
يثوغربلا لئان لسضانملا نأاب ةيملسسإ’او
قارفلاو ديقلا ىنعم فرع يذلا لجرلا وه
ليللا ىنعم فرع يذلا وهو اركبم رجفلاو
نأا عاطتسسا دقو رطملاو رجحلاو رجسشلاو
ًاسسسسؤوم نامرحلا نينسس نم ةلفاق ينبي

رخآا املاع هل اودارأا دقل  . رسسكنت ’ ةدارإ’
ىلع ظفاح هنكلو ماغلأ’ا لوقحب اظتكم
نأا هناميإاب ضضرأ’ا ةغلو ةيوه ىلعو هتيوه
باينأا نأاو ةلاحم ’ مداق ةيرحلا يف قحلا
مامأا ر˘سسكن˘ت فو˘سس ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا دل˘ج˘لا
لئا˘ن رد˘سص ي˘ف ة˘ن˘ما˘كلا ضسم˘سشلا ة˘ع˘سشأا

نويع نم غزبي يذلا رمقلا ءوسض مامأاو
. لئان
نيررحم˘لاو ىر˘سسأ’ا نوؤو˘سش ة˘ئ˘ي˘ه ضسي˘ئر
ركب وبأا يردق ءاوللا

يثوغر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن لا˘سضن˘لاو ر˘ب˘سصلا لار˘ن˘ج
ملظ˘لا نو˘ج˘سس ي˘ف ضسما˘خ˘لا هد˘ق˘ع ل˘خد˘ي
ةيليئارسسإ’ا
ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ضسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘ق
ءاسسم ركب وبأا يردق ءاوللا نيررحملاو
ملاعلا رارحا لك ىلع راعلا نمل هنا ،مويلا

ةيلودلا هتاناملربو ةيقوقحلا هتاسسسسؤومو
تو˘كسسلاو تم˘سصلا ل˘سسل˘سسم ة˘ل˘سصاو˘م
مهب يو˘ط˘ت ن˘يذ˘لا ا˘نار˘سسا تا˘باذ˘ع ق˘ح˘ب
ملظلا تل˘ي˘ت˘سسا˘ب ل˘خاد ر˘م˘ع˘لا تاو˘ن˘سس
يأا» ،ركب وبأا فاسضأاو .ةيليئارسسإ’ا رهقلاو

لئان ريسسأ’ا نأا روسصت هنكمي يرسشب لقع
لاز ’ ،لاسضنلاو ربسصلا لارنج يثوغربلا
ر˘ث˘كا ل˘خاد ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ق˘˘سسيو ل˘˘مأ’ا عرز˘˘ي
نم رثكأا رورم مغر ًاسسؤوبو اتمتع نكام’ا

ن˘يزا˘نز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب هر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ا˘˘ما˘˘ع04
راو˘سسأاو نا˘ب˘سضق ف˘ل˘˘خو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
˘˘˘مار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب حو˘˘˘ف˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا

يثوغربلا » ،ركب وبا فدرأاو.«ةيرسصنعلاو
ءاسضق ربوك ةيرق نم ًاماع36 لا بحاسص
ي˘˘ف ى˘˘لو’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا ،ه˘˘ل˘˘˘لا مار
نيح ،اماع91 رمعب ،8791 ماع/ناسسين

عم مكوحو ،ةماعلا ةيوناثلا ضسردي ناك
يرخ˘ف ه˘م˘ع ن˘باو ر˘م˘ع ر˘ب˘كأ’ا ه˘ق˘ي˘ق˘سش
(ط˘ي˘لا˘سش ة˘ق˘ف˘سص ن˘م˘سض ه˘حار˘سس ق˘ل˘طأا)
ر˘بو˘ت˘كأا /لوأ’ا ن˘ير˘سشت ي˘فو ،د˘˘بؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
،يثوغربلا ريسسأ’ا نع جارفإ’ا مت ،1102
تلم˘سش ي˘ت˘لا ،«ط˘ي˘لا˘سش» ة˘ق˘ف˘سص ن˘م˘سض
،ينيطسسلف ريسسأا فلأا نم رثكأا نع جارفإ’ا

،طيلاسش داعلج يليئارسسإ’ا يدنجلا لباقم
بناج ىلإا ،4102 ماعلا يف هلاقتعا داعيل
ةقفسصلا تاذ يف نيررحملا نم تارسشعلا

،لاقو.«دبؤوملا˘ب م˘يد˘ق˘لا ه˘م˘كح ه˘ل دا˘ع˘يو
لئا˘ن لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع ا˘ما˘ع04 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
باوبأ’ا تئدسصو ديدحلا فلت ،يثوغربلا

نحلو خومسشلا حور تلاز ’و ،لافقأ’او
هتروسص نا ،لئان ينيع يف فزعي ةيرحلا
هل ةطقتلملا دوسسأ’او ضضي˘بأ’ا˘ب ه˘م˘يد˘ق˘لا
يتلا رعسشلا ةحيرسست عم هبابسش ةيادب يف
اهلمحي يتلاو ،تاينيعبسسلا يف ترهتسشا
اهديعاج˘ت تر˘ث˘ك ي˘ت˘لا ه˘يد˘ي ن˘ي˘ب مو˘ي˘لا

دهاوسشلا ربكأا بيسشلا هازغ ضسأار اهلعو
ةميرجلاو نيينيطسسلفلا ىرسسأ’ا ملظ ىلع
.نيملاعلا ىآارم ىلع مهقحب بكترت يتلا
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ديدج نوطإرام يف لخدت ةيبطلإ مقطألإ
لك يف ةيبطلا مقطأ’ا تلخد
ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م
«ربمفون لوأا» نارهوب ةيعماجلا

يف ة˘م˘ج˘ن˘لا ي˘ح ى˘ف˘سشت˘سسمو
مقافت لظ يف ،ديدج نوطارام
ةي’وب91˘‐د˘ي˘فو˘ك ت’ا˘˘ح
ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘˘ياز˘˘˘˘تو ،نار˘˘˘˘هو
يأارب ،لج˘سسي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘جر˘ح˘لا
ي˘˘ف ضصق˘˘ن ،ن˘˘˘ي˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيرسشبلاو ةيداملا تايناكمإ’ا

،ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا هذ˘ه تد˘جوو
روهسش دعب بعتلا اهكهنأا يتلا

ى˘سضر˘م ذا˘ق˘نإا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘م
ةجوم ه˘جاو˘ت ا˘ه˘سسف˘ن ،د˘ي˘فو˘ك
˘ما˘قرأ’ا هزر˘ب˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م ،ةد˘يد˘ج
ةنج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا

،اي˘مو˘ي ءا˘بو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر
يتلا ةجرحلا ت’احلا دعت ثيح
ضشا˘˘ع˘˘نإ’ا ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا بجو˘˘˘ت˘˘˘ي
.موي لك تارسشعلاب
ى˘ن˘ب˘˘م ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘لا فدا˘˘سصيو
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا
نارهوب ةيعماجلا ةيئافسشتسس’ا
ذنم لوح يذلا ،«ربمفون لوأا»
ةد˘˘حو ى˘˘لإا ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ضسور˘ي˘ف ى˘سضر˘م˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل

ثيح ،اق˘ل˘ق˘م اد˘ه˘سشم ،ا˘نورو˘ك
ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأ’ا ةر˘˘سسأ’ا تأل˘˘˘ت˘˘˘ما
ضشا˘˘˘ع˘˘˘نإل˘˘˘ل  ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.اهرخآا نع ىسضرملاب
ت’احلا ةدحولا هذه لبقتسستو
ليوحت متي اميف ،اجرح رثكأ’ا
ى˘˘˘لإا ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘قأ’ا كل˘˘˘˘ت
امبسسح ،ةمجنلا يح ىفسشتسسم
،روسسيفوربلا ا˘ه˘ت˘سسي˘ئر ه˘تد˘كأا
.يلع نب ةليلد
مدعو ناكملا ماحدزا ربجي دقو
مكلا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ةر˘سسأ’ا ر˘فو˘ت
ةجر˘ح˘لا ت’ا˘ح˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا
ىلإا ت’اقنلا ليوحت ىلإا انايحأا
د˘جاو˘˘ت ظ˘˘حل˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘سسأا
دقر˘ي ن˘يأا ،و˘ه˘ب˘لا ي˘ف ا˘ه˘سضع˘ب
ن˘ي˘لو˘سصو˘˘م م˘˘هو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
راظتنا يف نيجسسكوأ’ا بيبانأاب
ي˘ح ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
.ةمجنلا

‐ديفوكلا ةدحو يف وجلا ودبيو
ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب91
ضسكع ،ائداه نارهوب ةيعماجلا

تا˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف اد˘˘ئا˘˘سس نا˘˘ك ا˘˘˘م
قلقلا ناك نيأا ،ىلوأ’ا ةجوملا

تلاقو ،ناكملا نامعي ةبيهلاو
نب روسسيفوربلا نأاسشلا اذه يف
نا˘كم ذ˘خأا ن˘ي˘تور˘لا نأا» ي˘ل˘˘ع
.«ائيسشف ائيسش فوخلا

،يلع نب روسسيفربلا تلسصاوو
نيعب «جأاو» ةقرف دوجو للخ
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ءا˘ط˘˘عإا ،نا˘˘كم˘˘لا
حر˘˘سشو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘يد˘م˘ل ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
،نارهوب ةيعماجلا ةيئافسشتسس’ا

تلكوأا يذلا ،يروسصنم دمحم
ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘لوؤو˘سسم ا˘سضيأا ه˘ي˘˘لا

.ةمجنلا يح ىفسشتسسم
ىلع نب روسسيفوربلا ثدحتتو
ي˘ف ود˘ب˘ي ه˘جوو ة˘ئدا˘ه ةر˘ب˘ن˘˘ب
نز˘ح˘لا ن˘م ءي˘سش ه˘م˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘ت
اهنأا لوقتل ،بعتلا نم ريثكلاو
91‐ديفوكلا ةدحو مامز تذخأا

ىلع تدوعت دق و رهسشأا ذنم
اذ˘ه ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا و ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تقو ’ نأا» ةفيسضم ،ضضرملا
«رعسشت اميف ريكفتلا يف اهيدل
اهيلع بجوتي يذلا تقولا يف
.ىسضرملاب ةيانعلا

ءابنأ’ا ةلا˘كو ق˘ير˘ف ف˘سشت˘كيو
ة˘قورأا ق˘سشي يذ˘لا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ى˘سضر˘م˘لا ،91‐دي˘فو˘ك ةد˘حو
مهسضعب ودبيو ،رخآ’ا ولت ادحاو
نيلوسصوم ،ي˘عو˘لا ن˘ع ا˘ب˘ئا˘غ
،يعانطسص’ا ضسفن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا˘ب
بعت˘لا را˘ثأا و م˘ه˘سضع˘ب د˘قر˘يو
ودبي امك ،مههوجو ىلع ةيداب
.لسضفأا لاح يف رخآ’ا ضضعبلا
هدي ي˘فو ضسل˘ج˘ي اد˘حاو ىر˘ت˘ف
ا˘سصخا˘سش ر˘خآ’او لا˘ق˘ن ف˘˘تا˘˘ه
.فقسسلا لمأاتي هينيعب
ودبت ةريخأ’ا ةئفلا نأا مغرو
لك ةلاح نأا ’إا ،’اح نسسحأا

ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا م˘˘ت˘˘ي ن˘˘م
ةر˘ي˘ط˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘ت ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

يأا ي˘ف رو˘هد˘ت˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘يو
ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘˘م بسسح ،ة˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل
يتلا ،ي˘ل˘ع ن˘ب رو˘سسي˘فور˘ب˘لا
’ ي˘ت˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا نأا تزر˘˘بأا
ىلإا هجوت تاديقعت نم يناعت
ديقت˘لاو م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ر˘ج˘ح˘لا
ي˘˘جل˘˘ع˘˘لا لو˘˘˘كو˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
.هب ىسصوملا

ىفسشتسسملا ءابطأا
ةياهن لطع نود نولمعي

 عوبسسألا
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا لو˘˘سصو در˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ن˘ب رو˘سسي˘فور˘ب˘لاو يرو˘سصن˘م
ي˘˘ح ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘قر˘ف˘لا م˘ه˘ب تطا˘حأا ،ة˘م˘ج˘ن˘لا
دعي دحاو لك أادب ثيح ةيبطلا

،ةر˘سسأ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا :ه˘تا˘˘جا˘˘ح
ضسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘˘جأا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا
.نيسضرمملا

نأاب يروسصنم روتكدلا باجأاو
002 تملتسسا ةحسصلا ةيريدم
ىفسشتسسمل اهسصسصختسس ريرسس
د˘˘حأا عر˘˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
ازاهج02 ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا
ا˘م ،ي˘عا˘ن˘˘ط˘˘سص’ا ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نم ددعلا ضسفن ةئيهت نمسضيسس
ضصخي اميف امأا .ضشاعنإ’ا ةرسسأا
ريدملا حرتقا دقف ،نيسضرمملا
’ ذإا» لمعلا ميسسقت ميظنت ةداعإا
تقولا يف ديزملا دينجت نكمي
.«نهارلا

ةد˘˘حو˘˘ب نو˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
يف تايناكمإ’ا نأا91‐ديفوك
لفكتلل يف˘كت ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
نأا ري˘غ ،ةد˘فاو˘ت˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا˘ب
لكسشب ةجرحلا ت’احلا ديازت
ة˘يدا˘م˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا قو˘˘ف˘˘ي
ريثي تاب ةرفو˘ت˘م˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو
 .قلقلا نم ريثكلا

اذهب يروسصنم روتكدلا لاق و
ضشي˘ع˘ت لود˘لا ر˘ب˘كأا» نأا نأا˘سشلا

ر˘ث˘كأا ل˘كسشب ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا هذ˘˘ه
.«ةدح
ن˘ب رو˘سسي˘فور˘ب˘لا تبر˘عأا ا˘م˘ك
قا˘هرإا ن˘م ا˘ه˘ق˘ل˘˘ق ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘ع
نم مك ةلئاسستم ،ةيبطلا مقط’ا
يف اورمتسسي نأا مهنكمي تقولا
.ةريتولا هذهب لمعلا

يذلا يروسصنم روتكدلا لاقو
ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘يأا ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘ي
لطع كلذ يف امب ىفسشتسسملا
كل˘م˘ي ’ ه˘نأا ،عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن

هنأا ريغ ،لاؤوسسلا اذه ىلع اباوج
لك بجاوو هبجاو نم نأا ربتعي

ىسضرملا ء’ؤوهب لفكتلا بيبط
.فورظلا تناك امهم

صس.نيريسس

 لخدتلاب بلاطم ةلسشنخب ةحسصلا ريدم

ربخم لو تإدعم نودب راسشسشب ديدجلإ ىفسشتسسملإ
،ةلسشنخ ةيلولا ةمسصاع رقمل ةيبونجلا ةهجلاب ملك05 دعب ىلع ةعقاولا راسشسش ةيرادلا ةعطاقملا ناكسس جتحا

.يعاعسشإلا فسشاكلا يسسيطانغملا نينرلاو ريناكسسلا ةزهجأاب ديدجلا ىفسشتسسملا ديوزت مدعل

ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
مامأا ةيجا˘ج˘ت˘ح’ا م˘ه˘ت˘ف˘قو
ديدجلا ىفسشتسسملا لخدم
لاسصيإاب ديدج نب يلذاسشلا

عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘م˘ل م˘˘ه˘˘تو˘˘سص
تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ح˘˘سصلا
ة˘ي’و˘لا ي˘لاوو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ي˘ف عار˘سسإ’ا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ةزهجأاب ىفسشتسسملا زيهجت
ن˘˘˘ي˘˘˘نر˘˘˘لاو ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كسسلا
ةز˘ه˘جأاو ،ي˘سسي˘˘طا˘˘ن˘˘غ˘˘م˘˘لا
) ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشإ’ا ف˘˘˘˘سشكلا
ر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘مو ،(فار˘˘˘غو˘˘˘كيإ’ا
.ليلاحتلل
ر˘يد˘م او˘ب˘لا˘ط نو˘ن˘طاو˘م˘لا
حتف ةداعإاب ديدجلا ةحسصلا

زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘سشم ة˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص
،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

جاردإا مدع بابسسأا ةفرعمو
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت
ة˘يرور˘سضلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘˘ب

،ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا دو˘˘ن˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘سض
تازيهجت ليوحت بابسسأاو
هداتعب ميدقلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ه˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘مو ه˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘تو
امدعب ديدجلا ىفسشتسسملل

،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي نا˘˘ك
يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا  دار˘فأاو
،تام˘ظ˘ن˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م
ي˘ح˘سصلا حر˘سصلا اذ˘ه نأا˘˘ب
ضضورفملا نم ناك ديدجلا
ةيحسص ةسسسسؤوم نوكي نأا

ززعت ،ةنيدملاب ةيناث ةديدج
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘تو ة˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘قاو
ي˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا
حتفو ،ميدقلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

مقاطب ةديدج لمع بسصانم
ةيبط مقاوطبو ديدج يرادإا

لا˘˘م˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ه˘˘˘ب˘˘˘سشو
ول˘ث˘م˘م فا˘سضأاو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م
ةيلحملا تايع˘م˘ج˘لا ضضع˘ب
ر˘ي˘غ˘ت˘ي م˘ل لا˘ح˘˘لا ع˘˘قاو نأا
دازو ة˘يرادإ’ا ة˘عدا˘ق˘م˘˘لا˘˘ب
ر˘يزو ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ،ارو˘˘هد˘˘ت
،ةي’ولا يلاو اذكو ةحسصلا

،ناكسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘مو
ح˘ت˘ف رار˘ق ة˘ع˘جار˘م ةدا˘عإا˘ب
ديد˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ر˘ق˘م
قل˘غو ة˘م˘يد˘ق تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
م˘˘ه˘˘نأاو ،م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ل˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘مزا˘˘ع
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا

زيه˘ج˘تو م˘هارار˘ق ة˘ع˘جار˘م
تازيهج˘ت˘لا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
يف لخدت ي˘ت˘لاو ة˘سصقا˘ن˘لا
ةعطاقملاب ةحسصلا ر˘يو˘ط˘ت

تاجايت˘حا ي˘ب˘ل˘تو ة˘يرادإ’ا
دا˘ع˘ت˘ب’ا اذ˘كو ،ى˘سضر˘م˘˘لا

ع˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘ع
،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ج’و˘˘كير˘˘ب˘˘لاو
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سضيأا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ككسشم
زا˘˘ج˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘سص عور˘˘˘سشم
ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت نود˘ب د˘يد˘˘ج˘˘لا

ري˘يل˘م˘لا ه˘كل˘ه˘ت˘سسا م˘غر
ردق ثيح ،طقف ءانبلا يف
071 يلاوح يلاملا فلغلا

بسسح جدرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
فر˘ع ا˘م˘ك م˘ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
تايل˘م˘ع ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ار˘خأا˘ت
بقا˘ع˘تو ،ءا˘ن˘ب˘لاو زا˘ج˘˘ن’ا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ترا˘يز ى˘˘ل˘˘ع
ة’ولاو ني˘ق˘با˘سسلا ءارزو˘لا
ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع اور˘م ن˘˘يذ˘˘لا
اود˘˘جوو ،ة˘˘ي’و˘˘لا نوؤو˘˘˘سش

مهف مدع يف ةريبك ةبوعسص

هقرغتسسا يذلا ريبكلا رسسلا
ي˘ف ي˘ح˘سصلا ل˘كي˘ه˘لا اذ˘ه
،ءا˘ن˘ب˘لاو زا˘ج˘ن’ا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تارم ةدع هم˘ي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عإاو
ةيوناث لاغسشأا حنم ةقيرطو
ي˘˘ح˘˘سصلا ضصي˘˘سصر˘˘ت˘˘لا˘˘˘ك
     .تيفزتلاو ةئفدتلاو

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا م˘˘˘ظ˘˘˘ن
نييملعإ’او ني˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل
بتك˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ل˘حر ،فرا˘ط˘لا˘ب ي˘ئ’و˘لا
ىلإا ةيفاسشكت˘سسا ة˘ي˘حا˘ي˘سس
ةيدلبب دارط يد˘ي˘سس ما˘م˘ح
ةر˘سسأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘نو˘ت˘˘يز˘˘لا
.ةي’ولاب ةيملعإ’ا

يتلا تلحرلا هذه فدهتو
علطلل دا˘ح˘ت’ا ا˘هر˘ط˘سس
د˘حاو نآا ي˘˘ف ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ه˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘خز˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘كب
فيرعتلا ة˘سصا˘خ ،فرا˘ط˘لا
تا˘ي˘نا˘كمإ’او تارد˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةسصرف اهنأا امك ،ةيحايسسلا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ط˘˘ي˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘ل
ملاعملا مهأا ىلع ءاوسضأ’ا

،ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ثآ’او
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ع˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لاو
نأا ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ة˘˘˘بل˘˘˘خ˘˘˘لا
لاز˘˘ي’ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

تبجو ةماعلا ىدل ’وهجم
نوكيل ه˘ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا ة˘طا˘مإا
ةفاكو حايسسلل ارازم لعف
هذ˘ه ي˘تأا˘تو ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘م˘ه˘م˘ب ع˘فد˘ل˘ل ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
م˘لا˘ع˘م˘لا كل˘ت˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا
ع˘م ضضير˘ع˘لا رو˘ه˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

تاءا˘˘ق˘˘ل ءار˘˘جإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا
ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
لاجملا يف ن˘ي˘سسرا˘م˘م˘لاو
فل˘ت˘خا ى˘ل˘˘ع ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا
فير˘ع˘ت˘لا كلذ˘˘ك ،ه˘˘عاو˘˘نأا
ةي’ول ةريب˘كلا تارد˘ق˘لا˘ب
ثعب˘ل ة˘يدود˘ح˘لا فرا˘ط˘لا
ةيلبجلاو ةيومحلا ةحايسسلا

اذ˘هو ةيسضايرلا ة˘حايسسلاو
تاءا˘˘˘سضف ق˘˘˘ل˘˘˘خ فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ىلعيسشملاو تاجارد˘ل˘ل
.مادقأ’ا

دارط يديسس مامح ربتعيو
ة˘ي’و˘ب ة˘نو˘ت˘يز˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب
ن˘˘˘˘˘سسحأا ن˘˘˘˘˘م فرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
دعب ةيعيب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘ح˘لا

ن˘˘ي˘˘ط˘˘لاو كسسم˘˘لا ما˘˘م˘˘˘ح
ةيقرسشلا ةهجلا يف ةملاقب
هع˘فا˘ن˘م ثي˘ح ن˘م ،دل˘ب˘ل˘ل
ىلإا لّوح˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘جل˘ع˘لا
جلع نع اثحب راوزلل ةلبق
ى˘ل˘ع ما˘ق˘˘سسأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،مز˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مور˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار
ح˘˘ف˘˘ط˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسح˘˘˘لا
لا˘م˘ج˘ب ع˘ت˘م˘ت˘يو.يد˘ل˘ج˘لا

هب طيح˘ت ،بل˘خ ي˘ع˘ي˘ب˘ط
تاباغو نايدنسسلا راجسشأا
نيأا ،للظلا ةرفاولا ةلفدلا

اذ˘˘ه ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘لا ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي
ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
،ز˘˘ّي˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘حاــــي˘˘˘سسلا

ةنخاسسلا ههايم نأا ةسصاخ
عيبان˘ي˘لا ن˘م ق˘فد˘ت˘ت ي˘ت˘لا

ة˘˘سصار˘˘ت˘˘م˘˘لا رو˘˘˘خ˘˘˘سصلاو
ضسانلل ءاف˘سش ه˘ن˘م تع˘ن˘سص
ضضار˘˘مأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
.ةنمزملا

ينطولا داحت’ا مزعيو اذه
نييملعإ’او ني˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل
ى˘˘˘˘لإا فرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘كم
هتلحر ةل˘سسل˘سس ة˘ل˘سصاو˘م
ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘م˘˘˘سشت˘˘˘ل
ىتحو ةيرثأ’او ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
فراطلا ة˘ي’و˘ب ة˘حا˘ي˘سسل˘ل
ةيحايسس زونكب رخزت يتلا

تد˘ه˘سش ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م
ذا˘ت˘سسأ’ا م˘ير˘كت ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا

ر˘يد˘م˘لا ة˘ي˘ب˘يار˘غ ن˘سسح˘˘م
فرا˘ط˘˘لا ة˘˘عاذإ’ ق˘˘با˘˘سسلا

ةيملعإا ة˘ما˘ق د˘ع˘ي يذ˘لاو
ة˘فا˘ح˘˘سصلا ي˘˘ف ة˘˘فور˘˘ع˘˘م
ة˘عو˘م˘سسم˘لاو ة˘بو˘˘ت˘˘كم˘˘لا

اذه يف ه˘مد˘ق ا˘م˘ل ا˘نا˘فر˘ع
.لاجملا

صسراف وب

يداعسس يون

راسشتنا ةياقولل
«91 ‐ديفوك»

نيدعاقتŸإ تاسشاعم عفد
ةددعتم ةعاق لÓغتسساب

لجيجب تاسضايرلإ
ةي’ول ديربلا ةيريدم تدراب

تاسشاعم عفد ىلإا ،لجيج
للغتسساب نيدعاقتملا
تاسضايرلا ةددعتملا ةعاقلا
طسسوب رداقلا دبع ناكربأا

نم ةياقولل لجيج ةنيدم
بسسح ،91 ‐ديفوك راسشتنا

ةيلحملا ةريدملا نم ملع ام
.ةنيدوب ةيدان ،عاطقلل
ضسفن تحسضوأاو
رايتخا نأا ،ةلوؤوسسملا
تاسضايرلا ةددعتملا ةعاقلا
هتلمأا نيدعاقتملا حنم عفدل
اهسشيعت يتلا ةيعسضولا
ةماع ةفسصب رئازجلا

،ةسصاخ ةفسصب لجيجو
ةحئاج راسشتنا ببسسب

تعفد يتلاو91 ‐ديفوك
ةيفاسضإا لولح داجيإا ىلإا
ةيئاقولا تاءارجإ’ا قيبطتل

نئابزلا ةملسس ىلع اظافح
.نيدعاقتملا ةئف نم ةسصاخ
اذه نأا ةثدحتملا تفاسضأاو
عم قيسسنتلاب ءاج ءارجإ’ا
دعاقتلل ينطولا قودنسصلا

بابسشلا ةيريدم اذكو
دقو ،ةي’ولاب ةسضايرلاو
فلتخمب ةعاقلا تزهج
دادعتلا اذكو لئاسسولا
لابقتسس’ مزللا يرسشبلا
فورظ يف نيدعاقتملا

عفد موي لوأا يف ةمئلم
عابتإاب كلذو تاسشاعملا
نمسضي يحسص لوكوتورب
دعابتلاو نئابزلا ةملسس
اذه للخ نم يدسسجلا
.عسساسشلا ءاسضفلا

ب.ناÁا

ةيحايسسلا عقاوملا فدهتسست

فراطلاب نييفحسصلإ ةدئافل تÓحر
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ةيقيسسنت تاطاسشن راطإا يف

ميقعت ةيلمعب ردابت فاسص ينب ءÓقع ةنجل
تنسشومت نيعب شسرإدملإ

ي˘ن˘ب ةر˘ئاد ضسي˘ئر ى˘˘ط˘˘عأا
،دو˘˘ع˘˘سسم يو˘˘ط˘˘ع فا˘˘سص
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قل˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘سشإا
ة˘سسرد˘م˘لا ن˘م م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
جر˘ع˘ل ي˘ن˘سسح ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا
ط˘ط˘خ˘م˘لا ي˘ح˘ب ة˘ع˘قاو˘˘لا
اذهو ،فاسص ين˘ب˘ب ي˘نا˘ث˘لا
ينبل ءلقعلا ةنجل ةردابمب

رو˘˘˘سضح˘˘˘ب اذ˘˘˘هو ،فا˘˘˘˘سص
د˘˘ئا˘˘ق‐ ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
كردلل ةيميل˘قإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
ير˘ج˘ح ج˘ح˘˘لا‐ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ناو˘عأا ‐ ة˘م˘ئأ’ا د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م
لثمم ‐ ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ينب ةرئاد نما ضسيئر نع
ة˘˘فا˘˘سشكلا جاو˘˘فأا‐ فا˘˘˘سص
˘‐ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مل˘˘سسإ’ا
‐ قيفرلا ةيريخلا ةيعمجلا
اياوزلل ةيرئازجلا ةيعمجلا

يفو .نينطاوملا ضضعب و
لاق ةرئادلا ضسي˘ئر˘ل ة˘م˘ل˘ك
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نإا

نو˘˘˘كت˘˘˘سس ضسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ضسم˘ت˘سس ا˘ه˘نو˘ك  ة˘˘ع˘˘سساو
ةيئادتب’ا ضسرادملا عيمج
ربع ةرسشتنم˘لا د˘جا˘سسم˘لاو
ميظنت ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘ل˘قإا
،يندملا عمتجملا تايلاعف
ينسسح ةسسردم ىلإا ةفاسضإا
ةيلمعلا تسسم  امك ،جرعل
دبع ةطسسوتم ميقعت اسضيأا
ططخملاب يلع نب نمؤوملا
ىسسيع نب ةيوناثو يناثلا

را˘غ˘ب ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘ط˘˘ع
.دورابلا

ة˘ي’و ي˘˘لاو فر˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
د˘م˘ح˘ما تن˘سشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ةيلمع قلطنا ىلع نموم
نم ةر˘ج˘سش0003 ضسر˘˘غ
،ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘بو˘ن˘˘سصلا عو˘˘ن
بور˘˘خ˘˘لا ،ضسو˘˘ت˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كلا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ل˘˘سسا˘˘سس ة˘˘با˘˘غ˘˘ب
ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘جو˘˘˘˘ب د’وأا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا
را˘ع˘سش تح˘ت ،ر˘ي˘ج˘˘سشت˘˘ل˘˘ل
رو˘سضح˘ب ،«ا˘ه˘سسر˘غ˘˘ن˘˘ل˘˘ف»
يبع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر
تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ،ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
،ةينمأ’او ةيندملا ةيلحملا
،نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن
ة˘˘˘ع˘˘˘˘سساو ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘بو
،تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘كذ˘˘ن
حلاسصم ،ةي’ول˘ل تا˘با˘غ˘لا
،كرامجلا ،ةيندملا ةيامحلا
دراوملا ،ةرا˘ج˘ت˘لا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةينيدلا نوؤوسشلا ،ةيحلفلا
تل˘˘سصاو˘˘م˘˘لا و د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا
،ة˘ي˘كل˘سسل˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلا
حلاسصم ،ةينمأ’ا حلاسصملا
دار˘˘فأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
،يبعسشلا ينطو˘لا ضشي˘ج˘لا
ةر˘˘˘سسأ’ا ،نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا ةرادإا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘˘ث˘˘˘لا

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘فو
ة˘˘˘فا˘˘˘سشكلاو  ،ي˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
انئانبأاو انتانبو ةيملسسإ’ا
.معاربلا

ةنوب نيسسح

عسضولا كاردتسساب بلاطي يلاولا

ةافحلسسلإ ىطخب ريسست ناسسملتب ةيمنتلإ عيراسشم
نيرسضاحلل ةمراسص تاميلعت ىدسسأا ثيح ،ةيمنتلا عيراسشم صضعب زاجنا لاغسشأا رخأات ،ناسسملت ةيلو يلاو دقتنا
ةنسسلا ةياهن لبق عيراسشملا ءاهنإا لجأا نم ةمزÓلا تاقاطلاو تÓهؤوملا لك دسشح ةرورسضب هسصاسصتخا بسسح لك

فرسصلا ،يعيبطلا زاغلا ،برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ديوزتلاك نطاوملا تايمويب ةلسص اهل يتلا عيراسشملا ةسصاخ
.اهريغو ةلزعلا كف ،يحلا

حتف ةلخادملا هذه ءوسض ىلعو
مت ثيح روسضحلا مامأا ضشاقنلا
تابوعسصلا ضضعب ىلإا قرطتلا

ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘˘سشن’او
تاءار˘جإ’ا ل˘ك ما˘م˘تإا ا˘م˘ي˘سس’
ا˘هد˘ي˘سسج˘ت˘ل ة˘مزل˘لا ة˘˘يرادإ’ا

.ايناديم
ىلع يلاول دكأا ،نأاسشلا اذه يفو
عيمج ةقفارمل ةي’ولا دادعتسسا
هذه ةمجرت لجأا نم تايدلبلا
،عقاولا ضضرأا ىلع تاردابملا
راطإ’ا ةيقر˘تو ن˘ي˘سسح˘ت د˘سصق
هذ˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘م˘˘لا ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا
يلاولا نإاف ،ةراسشإلل .قطانملا
ضسلجملا عامتجا لاغسشأا ضسأارت
رو˘سضح˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
ةي’ولل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ي˘ئ’و˘لا

يئ’ولا ضسلجملا ءاردم اذكو
اذهو رئاودلا ءاسسؤور بناج ىلإا

ت’وادملا ةعاق ىوتسسم ىلع
،ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل

اذه لامعأا لودج روحمت ثيح
ةيداملا ةيع˘سضو˘لا لو˘ح ءا˘ق˘ل˘لا

ضصا˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘لاو
يذلاو لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ب
ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا ن˘˘كر˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي
نم ةي’ولل يومنتلا جمانربلل
ن˘ي˘˘سسح˘˘تو ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا كف ل˘˘جأا
ي˘لا˘هأل˘ل ي˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا را˘˘طإ’ا
.قطانملا هذه يف ةدجاوتملا

 ريهطت ةلمح..
91 ديفوك صسوريف دسض

ةروسصنم ةيدلبب
ةلمح ميظنت ناسسملتب ارخؤوم مت
م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘عو˘ط˘˘ت
ىوتسسم ىلع طيحملا ريهطتو
ةيلمعلا هذ˘ه ،ةرو˘سصن˘م ة˘يد˘ل˘ب

ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت تفر˘˘ع

دسص لجأا نم ةيرسشبلاو ةيداملا
ىلع لمعلاو ءابولا اذه راسشتنا
ن˘كا˘مأل˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

رؤو˘ب نو˘كت د˘ق ي˘ت˘لا ءا˘ي˘˘حأ’او
اذهو ىودعلا هذ˘ه لا˘ح˘ف˘ت˘سس’
يف نيلعافلا عي˘م˘ج ة˘كرا˘سشم˘ب

حلاسصم ةسصاخ ريهطتلا ةيلمع
ة˘يا˘م˘ح˘لا ‐ةرو˘˘سصن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
˘‐ ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ‐ ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سصلا ‐ ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

‐ تاباغلا ةظ˘فا˘ح˘م‐نا˘كسسلاو
ريهطتلل ينطولا ناويد ةدحو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةد˘حو ‐ نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
.هايملل

ةبسسانم ةيلمعلا هذه تناك امك
قاطنلا ةعسساو ةيلم˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
تا˘ما˘م˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
اذ˘˘هو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
ة˘فا˘سشكلا ن˘م ل˘ك ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب
عمتجملا تايلاعف ‐ةيملسسإ’ا
تيقل تايلم˘ع˘لا هذ˘ه ،ي˘ند˘م˘لا
فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘سسح˘˘ت˘˘سسا
نع اورب˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

عونلا اذه لثم راركتل مهنانتما
ىن˘سست˘ي ى˘ت˘ح تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م
طيحم ي˘ف ضشي˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل
دق رسصنع يأا نم يلاخو ئداه
نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ه˘ت˘ح˘سص دد˘ه˘˘ي
فسسأللو فرعت ناسسملت ةي’و
ن˘م ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘جو˘˘م د˘˘يد˘˘سشلا
ه˘ي˘ل˘عو ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
لمعلا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘ت˘ي
ةحئاجلا راسشتنا حبكل دج لكب
ذنم هتمرب ملاعلا تمز’ يتلا
.ماعلا ةبارق

ÚجسسكأÓل ديدج نازخ
«انوروك»ـب Úباسصملل

يسضقنملا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن م˘ت
ةمدخلا ز˘ي˘ح ع˘سضو نا˘سسم˘ل˘ت˘ب

با˘ع˘ت˘سسا ة˘قا˘ط˘ب د˘يد˘ج ناز˘˘خ
ل˘ئا˘سس ن˘م ،ل0055 ـب رد˘ق˘˘ت
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكأ’ا
اذه دعيو يعماجلا  ىفسشتسسملا
ى˘لإا ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘فا˘˘سضإا ناز˘˘خ˘˘لا
ةد˘جاو˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ل˘ت˘كلا

ر˘فو˘ت˘ي ثي˘ح ،نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ل000.01 ـب لوأ’ا ناز˘˘˘خ˘˘˘لا

ح˘˘ب˘˘سصي˘˘˘ل ل0053 ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لاو
رفوتي يذلا يلامجإ’ا عومجملا

يئافسشتسسإ’ا زكرملا اذه هيلع
نيجسسكأ’ا نم ل000.91 ـب
نم ةلوذبملا تادوهجملا هذه
ليلقتلا اهنأاسش نم نيينعملا لبق
يت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م
ةجيتن روهسش ذنم ةي’ولا عبطت
.انوروك ءابو يسشفت

صشاتيلتوب ع

رانيد فلآا01 ـب ةردقملا
نم نوديفتسسي دايسص0061
ةدكيكسسب «91 ديفوك» ةحنم

يرحبلا ديسصلا ريدم فسشك
ةدكيكسسل تايئاملا ةيبرتو

فرع عاطقلا نأا ،عيبسصوب نيسسح
ةيوعوتو ةيسسيسسحت تايلمع

عيزوتب كلذو ديسصلا يينهمل
تاءارجإلا دامتعاو ةمامك0003
ىوتسسم ىلع ،ةيحسصلا ريبادتلاو
.ةيلولاب ديسصلا ئناوم
دافتسسا «هنا ،عيبسصوب فاسضأاو
نم ،ةيلولاب يرحب دايسص0061
يينهمل ةهجوملا تادعاسسملا
راسشتنا تاعبت ءارج ،ديسصلا

يف ةلثمتملاو ،انوروك صسوريف
01 ب ةردقملاو ،91ديفوك ةحنم
عاطق ريدم حسضوأاو.«جد فلآا
نأا ،ةدكيكسسب يرحبلا ديسصلا

ةيادب يف91 ديفوك ةحئاج
ديسصلا عاطقب ترثأا ،رمألا
يف ةسصاخ ،ةدكيكسسب يرحبلا
نم ليرفا ةيادبو صسرام رهسش
طاسشنلا ناك نيأا ،ةيراجلا ةنسسلا

لخدت دعب نكلو ،ايئاهن افقوتم
ةيبرتو يرحبلا ديسصلا ريزو
اذه ىنثتسسا يذلا ،تايئاملا
تاطاسشنلا نم طاسشنلا
نم ةايحلا تديعأا ،ةعونمملا

ذنمو ،ماهلا عاطقلا اذهل ديدج
،رمتسسم طاسشنلاو ،نيحلا كلذ
ديسصلا ريدم راسشأا لباقملابو
جاتنإا عجارت ىلإا ،يرحبلا
لÓخ ،هعاونأا فلتخمب كمسسلا

ربمتبسس يرهسش ،ةرتفلا هذه
ءوسس ،اهنم بابسسأا ةدعل ،ربوتكأاو
طقاسست رخأاتو ،ةيوجلا لاوحألا
ىلع رثا يذلا رمألا ،راطمألا
ةيئايزيفلا تامولعملا

،رحبلا هايمل  ةيئايميكلاو
،كمسسلا جاتنإا عجارت يلاتلابو

،نييسضاملا نيرهسشلا لÓخ
لجسسملا عجارتلا صسفن وهو

يف ،ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ
.ةرتفلا صسفن

ةفيعلا دلاخ

اربدتو ةوÓتو اظفح ميركلا نارقلل ةمدخ
 اهل اعرف حتفتلجحلإ نيعب رهاملإ ةيعمج
ةليسسملاب لجحلا نيعب ّمت
،يدلبلا بت˘كم˘لا بي˘سصن˘ت
ةيبر˘ت˘لاو مو˘ل˘ع˘ل˘ل ر˘ها˘م˘لا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل ضصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
ا˘˘ظ˘˘ف˘˘ح م˘˘ير˘˘كلا نآار˘˘˘ق˘˘˘لا

ة˘عا˘ق˘˘بو ،ار˘˘بد˘˘تو ةول˘˘تو
حل˘˘˘˘سصإ’ا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
ةيد˘ل˘ب˘ب  ا˘ق˘با˘سس دا˘سشرإ’او
ةملك دعبو ،ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع
ضسيئر ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ب˘ي˘حر˘ت
بسصنملا يلحملا بتكملا

˘˘ما˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘عو˘˘˘ب ضضا˘˘˘ير
ضسيئرلا «ةريوعوب نايفسس»
فيرعتلا ةيعمجلل يئ’ولا
ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
بتا˘كم˘لا اذ˘كو ،ة˘ير˘ي˘خ˘لا
نآ’ا دحل اهبيسصنت مت يتلا

01 ي˘لاو˘ح تغ˘ل˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
ى˘ل˘˘عو ،ا˘˘ًي˘˘ل˘˘ح˘˘م ًا˘˘ب˘˘ت˘˘كم
اهب تماق يتلا تازاجنإ’ا
ة˘م˘ل˘ك ا˘ه˘ت˘ل˘ت ،ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
بت˘˘كم˘˘لا  ءا˘˘سضعأا ضضع˘˘ب
يتلاو ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا

قا˘فآ’ا ي˘ف ا˘ه˘ّل˘˘ك ت˘˘ّب˘˘سص
ىعسست يتلا ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ل
و˘˘ه˘˘ف ،م˘˘ير˘˘كلا نآار˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب

ي˘نآار˘ق عور˘سشم م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
هان˘ب˘ت˘ي ،يو˘سضه˘ن ي˘نا˘ب˘سش
با˘ب˘˘سشلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
نآارق˘لا ة˘مد˘خ˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ةول˘˘تو ا˘˘ظ˘˘ف˘˘˘ح م˘˘˘ير˘˘˘كلا

لل˘خ ن˘م ل˘م˘ع˘ي .ار˘بد˘˘تو

:ن˘ي˘ت˘ي˘سسا˘سسأا ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نم ةعومجم دادعإا ىلوأ’ا
ملسسملا يرئازجلا بابسشلا
اظفح هللا باتكل ظفاحلا

هماكحأا ةاعارم ع˘م ا˘ن˘ق˘ت˘م
،ه˘ب ل˘م˘ع˘لاو ه˘م˘ه˘ف اذ˘˘كو
˘ما˘سسقأا ءا˘˘سشنإا :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
نآار˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’وو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م
ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ت يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ير˘˘كلا

ةينآارقلا تاسساردلل زكارم
ت’ا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘مو
ز˘˘كار˘˘م اذ˘˘كو ،ف˘˘ث˘˘كم˘˘˘لا
ةول˘ت˘لا ما˘˘كحأا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
د˘˘ت˘˘م˘˘˘ي ،نآار˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘بد˘˘˘تو
بارت لماك ر˘ب˘ع ا˘ه˘طا˘سشن
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا ع˘˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘م تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن
اهدعب متيل .ةسصاخ جماربو
بتكملا بيسصن˘ت ةر˘سشا˘ب˘م
رهاملا ةي˘ع˘م˘ج˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
ن˘ي˘ع˘ب  ة˘ي˘بر˘ت˘لاو مو˘ل˘ع˘ل˘ل
ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق هذ˘˘˘هو ل˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ضضا˘ير :ضسي˘ئر˘لا بت˘كم˘لا
:ضسي˘ئر˘لا بئا˘ن ،ة˘ي˘فا˘عو˘˘ب

:بتا˘˘كلا ،ضسو˘˘ل˘˘ف ةز˘˘˘م˘˘˘ح
، بلطملا دبع موهللا دبع
،ةزبل ةزعوب : لاملا نيمأا

،وسضع : رمع هللا فيسض
:ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا د˘˘˘ب˘˘˘ع بل˘˘˘ح
˘‐ ل˘ي˘ب˘ن ر˘ما˘ع ن˘ب ،و˘˘سضع
ن˘˘سسود ، و˘˘سضع ‐ ةز˘˘م˘˘˘ح
.وسضع : دمحأا

ÿفسسوي نب رسض

ضسادر˘مو˘ب ة˘ي’و ي˘لاو ى˘ط˘˘عأا
،يئ’ولا ضسلجملا ضسيئر ةقفر
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا قل˘˘ط˘˘˘ن’ا ةرا˘˘˘سشإا
راعسش تحت ري˘ج˘سشت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل
ىلع تمت  ثيحب «اهسسرغنلف»
يلاعأاب ولحل ديسس ةباغ ىوتسسم
كار˘˘˘سشإا˘˘˘ب ،واودو˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
تاي˘لا˘ع˘فو ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ة˘كر˘ح˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ضصوسصخلا اذ˘ه˘بو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
نتايحي يحي ةي’ولا يلاو دكأا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح لو˘˘ح  ه˘˘فار˘˘سشإا لل˘˘خ
ةي’ولا اهتدهسش يتلا ريجسشتلا
ىلع دكأا ،ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
اهيسستكت يتلا ةغلابلا ةيمهأ’ا
تايلم˘ع د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تفدهتسسا يتلا ةريخأ’ا قرحلا
تا˘ي’و ضضع˘˘ب ي˘˘ف تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ن˘˘طو˘˘لا
ىلوأ’ا اهتلحرم يف تفدهتسسا

يهو ةر˘ي˘ج˘سش0005 ي˘لاو˘˘ح
امك ،ةرطسسملا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا
ةكرحلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف دو˘ه˘ج ن˘م˘ث

يندملا عمتجم˘لاو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا تكرا˘˘˘سش ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

رارغ ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لا ،تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م
يف ةينمأ’ا حلاسصملاو ،ةيندملا

تكرسشأا يتلا ر˘ي˘ج˘سشت˘لا ة˘ل˘م˘ح
ةيسسانمب ةلوفط˘لا ا˘ه˘ي˘ف كلذ˘ك
ة˘لا˘سسر˘ك ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘مو˘˘ي

ءان˘ب ل˘ع˘سشم ة˘ل˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘م˘سض
،ىرخأا ةهج نمو.دغلا  رئازج
ةعسساو ميق˘ع˘ت ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘ط˘نا
ريهط˘ت تفد˘ه˘ت˘سسا ضسادر˘مو˘ب˘ب
ةيمومعلا نكامأ’او تاءاسضفلا

تاسسسسؤوملا ةيل˘م˘ع˘لا تل˘م˘سشو
قطان˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ىلوأ’ا ةينماسضتلا ةلفاقلا ،لظلا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘˘م ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت
موقتسس نيأا ،ريهطتلاو ميقعتلاو
131 ةد˘ئا˘ف˘ل  م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
قطانم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سسرد˘م
تايدلب نم ديدعلا ربع لظلا
ي˘لاو˘لا ى˘ط˘عأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ىر˘خأا ة˘ل˘˘فا˘˘ق قل˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘سشإا

اهيف تكراسش ريهطتلاو ميقعتلل
ناو˘يد˘لا ،تا˘ن˘˘يدا˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ةيا˘م˘ح˘لا ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ةمهاسسم اذكو ةحسصلا ،ةراجتلا
عمتجملا يلثم˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ميقعتو ريهطت مت امك ،يندملا

تاءا˘سضف˘لاو ءا˘ي˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
اذه يتأاي ،ةيمومعلا  تائيهلاو
ةلسصاو˘ت˘م˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ا˘ن˘ي˘م˘ث˘ت
ضسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل

اعد نيأا ،«91 ديفوك» انوروك
ةرور˘˘سض ى˘˘لإا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
ةيئاقولا دعاوقلاب ديقتلا مارتحا

ا˘م˘ي˘˘سس’ ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو
يعامتج’ا دعا˘ب˘ت˘لا˘ب  ق˘ل˘ع˘تا˘م
لظ يف ىقب˘ت ي˘ت˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
ن˘˘هار˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا  ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
راسشتنا  حبكل بسسنأ’ا ليبسسلا

ةرورسض ىلع ادكؤوم  ءابولا اذه
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا حور˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.رذحلاو ةطيحلاو
Úما ةÒسصن

صسرادملاب ةعسساو ميقعت ةلمح قÓطإا
شسإدرموبب ةريجسش فلآإ5 شسرغ
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بايغل دهمي وينيروم
Óيوط دليريفريدلأإ

عفادم دليريفريدلأا يبوت بيغي امبر
نع ةليوط ةرت˘ف ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
يف ةباسصإ’ ضضرعت امدعب بعلملا
ىلع0 ‐2 زو˘ف˘˘لا لل˘˘خ ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا

يرود˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
جرخو ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا
18 ةقيقدلا يف ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ملو ،ةباسصإ’ا هذه ببسسب طقسس امدعب
هيزوج ه˘برد˘م ى˘ل˘ع لؤوا˘ف˘ت˘لا ر˘ه˘ظ˘ي
ةبيرقلا هتدوع ضصو˘سصخ˘ب و˘ي˘ن˘يرو˘م
اذه» :وي˘ن˘يرو˘م لا˘قو ،بعل˘م˘لا ى˘لإا
فرعن ’و ةيلسضع ةلكسشم اهنإا .ئيسس
راظت˘ن’ا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي .جل˘ع˘لا ةر˘ت˘ف
ادرو ،«ديكأات لكب ةئيسس ةباسصإا اهنكل

با˘ي˘غ ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا لو˘˘ح لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
برد˘م لا˘ق ،ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف بعل˘˘لا
و˘ج كرا˘سشو ،«كلذ ن˘˘ظأا» ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
يتيسس يزناوسس نم مسضنملا ،نودور
ن˘م ’د˘ب ،ت’ا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ما˘˘يأا ر˘˘خآا ي˘˘ف
يف رياد كيريإا بناج ىلإا دليريفريدلأا
نأا وينيروم دقتعيو ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا
نم هتاناعم ببسسب بيسصأا دليريفريدلأا
’» يلاغتربلا بردملا لاقو ،قاهرإ’ا
ضضا˘˘خ .ه˘˘مو˘˘ل˘˘ن ضصخ˘˘سش يأا د˘˘جو˘˘˘ي
جاتحا هقيرف نأ’ ةيلودلا تايرابملا
يرود يئاهن لبقل لهأاتلاو زوفلا ىلإا
اذل عئار لكسشب انعم بعلي وه .ممأ’ا
،«ه˘ت˘حارإا ن˘˘م ’د˘˘ب ه˘˘كار˘˘سشإا ترر˘˘ق
نكمي ضصخسش يأا دجوي ’» فاسضأاو
هيفاعت نآ’ا رظتننو .هيلع موللا ءاقلإا
.«نكمم لكسش عرسسأاب

دعأإ مل :نيورب يد
ةبعللإ نينإوق فرعأإ

ن˘˘ف˘˘ي˘˘ك بر˘˘عأا
،ن˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘˘ب يد
ناديم طسسوت˘م
رتسسسشنام
ن˘˘ع ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
هاسضر
ىوتسسملاب
ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
˘ما˘مأا (0‐2) ةرا˘سسخ˘لا م˘غر ،ه˘ق˘ير˘˘ف
ةمق يف ،ريبسستوه ماهنتوت هفيسضم
يزيلجنإ’ا يرودلل ةعسساتلا ةلوجلا
ي˘˘ف ،ن˘˘يور˘˘ب يد لا˘˘قو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ا˘ن˘ب˘ع˘ل» :ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «نا˘يدرا˘˘غ˘˘لا»
ءاهنإ’ا اندقتفا نكل ،ةديج ةروسصب
ماهنتوت ربجن نأا» :عباتو ،«حيحسصلا

وأا3 ىلع ىوسس لسصحتلا مدع ىلع
مل اذإا نكل ..ديج رمأا وه ،ضصرف4
رمأ’ا نوكي ،ةيفاكلا ةدحلاب عتمتت

كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك» :فا˘˘سضأاو ،«ا˘˘ًب˘˘˘ع˘˘˘سص
بع˘سصلا ن˘مو ،ضصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
انبعل ..ىوتسسملا ضسفن ىلع تابثلا
نم نيثلث لوأا يف ةياغلل ديج لكسشب
تارار˘ق˘لا ضصو˘سصخ˘˘بو ،«بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
فر˘عأا د˘عأا م˘ل» :لا˘ق ،ة˘ي˘م˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا
..تريغت نيناوقلا ،ة˘نا˘مأا˘ب ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع˘˘لأا
ماوعأا9 لوأا ،اًماع21 ذنم يفارتح’ا

ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت كا˘ن˘ه ن˘كت م˘ل ا˘ه˘ن˘˘م
ةريخأ’ا تاونسسلا يف نكل ،نيناوقلا

فدرأاو ،«ريي˘غ˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه
،اذامل فرعأا ’» :ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا

ضصاخسشأ’او ،ةليمج ةبعل مدقلا ةرك
نأا بج˘ي ن˘ي˘ناو˘ق˘لا نو˘ع˘سضي ن˘يذ˘˘لا
تابث مدع لوحو ،«ةبعللا يف اونوكي
:ن˘يور˘ب يد لا˘ق ،ي˘ت˘ي˘سسلا ىو˘ت˘˘سسم
ريسضحتلا نم طقف مايأا7 انيدل ناك»
ع˘قو˘ت˘ت اذا˘م ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو ،م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نكل ،عيمجلل لثامم رمأ’ا ؟ريهامجلا
.«قاهرإ’اب رعسشن نايحأ’ا ضضعب يف

ةيحسض ديردم لاير
 يميكحتلإ ملظلإ

لايرايف دسض
نأا ،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا

م˘˘ل˘˘ظ˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ضسمأ’اب لداعتلا لل˘خ ي˘م˘ي˘كح˘ت
ي˘˘˘ف ،1‐1 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب لا˘يرا˘ي˘ف ع˘م
يرود˘لا ن˘م ةر˘سشا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
زا˘يد و˘نا˘يرا˘م نا˘كو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ة˘ياد˘ب ي˘ف د˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت
درار˘ي˘ج ل˘ج˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘ف لا˘يرا˘ي˘ف˘ل لدا˘ع˘ت˘لا و˘ن˘يرو˘˘م
،ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘˘م67ـلا ةقي˘قد˘لا

«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ذيفنت ءانثأا يميكحت ملظل ضضرعت
وماسس لوخد ببسسب ،ءازجلا ةلكر
،لا˘˘يرا˘˘ي˘˘ف بع’ ،يز˘˘يو˘˘كو˘˘˘سشت
،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ل˘ب˘ق ءاز˘ج˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ةداعإا بجي ناك هنأا ىلإا تراسشأاو
ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘كر˘˘لا ذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
ي˘ف ا˘ي˘سسن˘لا˘ف د˘سض ي˘غ˘نر˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
رد˘هأا ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا

تلكر ىدحإا ر˘ي˘لو˘سس ضسو˘لرا˘ك
اهتداعإا مكحلا ررق نكل ،ءازجلا
ى˘˘سسو˘˘˘م ضسنو˘˘˘ي لو˘˘˘خد بب˘˘˘سسب
لبق ةقطنملا ز˘ي˘كسسا˘ف ضسا˘كو˘لو
م˘كح˘لا نأا تح˘سضوأاو ،ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
غ˘ل˘˘بأا ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه ورد˘˘نا˘˘خ˘˘ي˘˘لأا
نأا دحأ’ يغ˘ب˘ن˘ي ’ ه˘نأا ن˘ي˘ب˘عل˘لا
ر˘ي م˘ل ه˘ن˘كل ،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ي
ةينقت ماكح نأا امك ،يزيوكوسشت
.رمأ’اب هوغلبي مل ويديفلا
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عم ودلانور وناي˘ت˘سسير˘ك ىوا˘سست
م˘جا˘ه˘م ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘˘ت’ز
فادهأا ةينامث ديسصر يف نليم
يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرودب
بق˘ع ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه مد˘ق˘لا ةر˘كل
يرايلاك كابسش يف ةيئانث ليجسست
نابعل˘لا ر˘م˘ت˘سسي˘ل ،تب˘سسلا ضسمأا
ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا يد˘ح˘تو ق˘لأا˘ت˘لا ي˘˘ف
ودلانور رمع لوسصو عمو ،رمعلا

يلاوح ىلإا اعم ضشتيفوميهاربإاو
حماسستلا ن˘كم˘ي ه˘نإا˘ف ،ا˘ما˘ع57
يأا را˘˘ه˘˘ظإا لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘˘كل ،قا˘˘هرإ’ا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘مل˘˘˘ع
تدعاسس امهل ةيلاتتملا فادهأ’ا
دجاوتلا ىلع نيقلمعلا نييدانلا
لود˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م لوأا ي˘˘˘ف
يرايلاك ةهجاوم لبقو ،بيترتلا

ضضو˘خ ن˘م اد˘ئا˘ع ود˘لا˘˘نور نا˘˘ك
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ثل˘˘˘ث
ةليكسشت˘لا ل˘خد ه˘ن˘كل ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ةعبارلا ةرم˘ل˘ل ه˘يدا˘ن˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا

عم ةارابم رخآا يفو ،مسسوملا اذه
،يلودلا فقوتلا لبق ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ببسسب ةارابملا نم ودلانور جرخ
اذ˘ه ءا˘جو ،ل˘حا˘˘كلا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سصإا
ن˘م ةر˘ت˘ف˘ل ع˘سضخ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ر˘˘مأ’ا
نم هتاناعم ببسسب يتاذلا لزعلا

م˘˘ل ،كلذ ل˘˘ك م˘˘˘غرو ،91‐ديفوك
قلأاتو (اماع53) ودلانور فقوتي
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ع˘˘مو ،يرا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك ما˘˘˘مأا

راد˘هإاو و˘ن˘يرو˘ت ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ود˘˘لا˘˘نور ل˘˘˘ج˘˘˘سس ،ضصر˘˘˘ف ةد˘˘˘ع
ق˘ل˘طأا ثي˘ح ةدا˘ت˘ع˘م˘لا ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب
،كابسشلا يف ةيوق ةيسضرأا ةديدسست
ل˘ب كلذ د˘ن˘ع ر˘مأ’ا ف˘قو˘ت˘ي م˘˘لو
افد˘ه ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بعل˘لا فا˘سضأا

رهظأا ثيح قئاقد عبرأا بقع اعئار
عم لماعتلا يف هرارسصإاو هسسامح

،ةعارب˘ب كا˘ب˘سشلا ز˘هو ه˘ف˘ل˘خ ةر˘ك
برد˘˘˘م و˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘يرد˘˘˘نأا لا˘˘˘قو
نأا بجي» ودلانور نع ضسوتنفوج
هذهب باسشلا انبع’ ىلع ظفاحن
ازهاج ناك دقل» عباتو ،«ةقيرطلا
ي˘˘فو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت
لجسسي هنإا .ءيسش يأ’ تايرابملا
.ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كسشب فاد˘˘˘˘هأ’ا

نحنو ،ةي˘ع˘ي˘ب˘ط تسسي˘ل ه˘ت˘ب˘هو˘م
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب نو˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
نآ’او ،«ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج فو˘˘˘ف˘˘˘سص
ةسصرف˘لا ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا كل˘م˘ي
˘ما˘مأا نل˘ي˘م بع˘ل˘ي ا˘مد˘ن˘ع در˘ل˘˘ل
 .دحأ’ا موي يلوبان
افده يديوسسلا مجا˘ه˘م˘لا ل˘ج˘سسو
يرودلا يف اهأادب ةارابم لك يف
.مسسوملا اذه يلاطيإ’ا

ةحيصصن مدقي ولÒب
«نودلا»ـل

برد˘˘م ،و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا دا˘˘˘سشأا
ه˘مد˘ق يذ˘لا ءادأ’ا˘ب ،ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
فادهو مجن ،ودلانور ونا˘ي˘ت˘سسير˘ك
،،يرا˘ي˘لا˘ك ةارا˘ب˘م لل˘خ ،ي˘فو˘ي˘لا
ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘ب
يفده ودلانور لجسسو ،ويسشتلاكلا
زكرملل ضسوتنفوج دوقيل ،ةارابملا
فلخ ،ةط˘ق˘ن61 دي˘سصر˘ب ي˘نا˘ث˘لا
يف ولريب لاقو ،نليم ردسصتملا
ةكبسشل ةاراب˘م˘لا د˘ع˘ب ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
«NZAD»« :فرتحم ود˘لا˘نور
دعي امك ،انعيمج ملعن امك ميظع
يف ءاوسس هلوح نم عيمجل ً’اثم
فاسضأاو ،«تابيردتلا وأا تايرابملا

يننكمي يتلا ةديحولا ةحيسصنلا»
ىلع رمتسسي نأا يه ،هل اهمدقأا نأا

نوكي امدنع ؟’ابيد» عباتو ،«اذه
يف لو˘طأا تقو˘ل كرا˘سشي˘سس اًز˘ها˘ج
تاداسضملا لوانتي ناك دقل ،هزكرم
ةرسشعلا مايأ’ا رادم ىلع ةيويحلا
هنكل ،ضسوريف˘لا بب˘سسب ة˘ي˘سضا˘م˘لا
نوبعللا» فدرأاو ،«مويلا نسسحت
ةرك ي˘ف ا˘ن˘بو˘ل˘سسأا ن˘كل نور˘ي˘غ˘ت˘ي
ديج لمعب انمق .وه امك لظي مدقلا
طوسشلاب ةركلا ىلع ةرطيسسلا يف
اذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ءادأ’ ا˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘حاو ،لوأ’ا

ا˘مد˘ن˘ع» :م˘تأاو ،«ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘ع˘ت˘˘سس’
ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ن˘م دو˘˘ع˘˘ن
،زيكرتلا اًمئاد بعسصلا نم نوكي
ىلع ظافحلل ديج لمعب انمق اننكل
.«ةيادبلا نم ةحيحسصلا حورلا

ر .ق ^

،يناطير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ضسي˘˘لاو˘˘ك د˘˘حأا ن˘˘ع
ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل ي˘سضا˘م˘لا ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
ريراقتلا نم ديدعلا تناكو ،دتيانوي
،يتاف وسسنأا دراط دتيانوي نأا تدكأا
يف ضضرع نم رثكأاب ،ةنولسشرب مجن
،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا

«ن˘˘˘سص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
لوا˘ح د˘ت˘يا˘نو˘ي نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ي˘˘تا˘˘ف م˘˘سض ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
لسشفلا بقع ،يفيسصلا وتاكريملا
نم وسشناسس نوداج عم دقاعتلا يف
ىلإا تراسشأاو ،دنومترود ايسسوروب
ةنولسشرب ع˘م ضضوا˘ف˘ت د˘ت˘يا˘نو˘ي نأا

،يتاف ليكو ،زيدنيم يخروخ ربع
نويلم331 ةميقب اًسضرع لسسرأاو
ىلغأا بعللا ل˘ع˘ج˘ل ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘سص
ةنولسشرب نأا تحسضوأاو ،يزيلجنإ’ا

با˘ب ق˘ل˘غأاو ،ضضر˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ضضفر
نيطايسشلا عم اًمام˘ت تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
،عيبلل لباق ريغ بعللا نأ’ ،رمحلا

نإا ةينا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تلا˘قو
،رياكسسلوسس رانوغ يلوأا يجيورنلا

ضضفر ى˘ل˘ع در ،د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي برد˘˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا بل˘˘ط˘˘ب ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
،لورانيب نم يرتسسيل˘ي˘ب ود˘نو˘كا˘ف
.اتن’اتأا نم ولايد ودامأاو

ةيسسايق ةقفسص نم دتيانوي رتسسسشنام مرحي ةنولسشرب

،ينويميسس وغييد ينيتنجرأ’ا لاق
،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأ’ ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

ةنولسشرب ىلع هقيرف راسصتنا بقع
ميقأا يذلا ءاقللا يف فيظن فدهب
،اغيلل01ـلا ةلوجلا ةمق يف تبسسلا
ضسا˘م˘ح˘لا» ه˘نو˘ح˘ن˘م˘ي ه˘ي˘˘ب˘˘ع’ نإا

ةمهم تازاجنإا قي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ب˘غر˘لاو
م˘ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،«م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
،«ادح ىلع ةارابم لك» يف نوركفي
يفحسصلا رمتؤو˘م˘لا˘ب هرو˘ه˘ظ ي˘فو
بعلم هنسضتحا يذلا ءاقللا بقع
قيرفلا» :دكأا ،وناتيلوبورتيم ادناو
انحنمي اذهو ،ادج ةبيط ةلاحب رمي
،لمعلا ةلسصاومل حومطلاو لمأ’ا

ل˘˘سصاوو ،«د˘˘ير˘˘ن ا˘˘م˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لاو
ا˘مد˘ن˘ع» :د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا برد˘م
ةر˘كف˘لا ن˘ي˘ب ق˘فاو˘ت كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي

،لمجأ’ا ءيسشلا جر˘خ˘ي ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لاو
.قيرفلا حلاسصل لمعي لكلا نأا وهو
ةوقلا هذه محلت ةلسصاومل جاتحن
’و ،«ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سسل˘˘ل
هباسشت يأا ينيتنجرأ’ا بردملا ىري
اغيللا بقلب جوت يذلا قيرفلا عم
ي˘˘ف ،(4102‐3102) م˘سسو˘م ي˘˘ف
نأا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف دد˘˘سش يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ل˘˘سضفأ’ا ه˘˘يد˘˘ل لاز ا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه نأا لو˘˘˘حو ،ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل
اسسر˘ب˘لا ى˘ل˘ع ه˘ل لوأ’ا را˘سصت˘ن’ا
نيبيرق انك ،معن» :لاق ،اجيللا يف
قيقحت نم ةريخأ’ا تايرابملا يف
˘مو˘ي˘لاو ،ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ما˘˘مأا زو˘˘ف˘˘لا
اذه .رمأ’ا اذه قيقحت يف انحجن
،«هنع ثحبن امم ءيسش يأا ريغي نل
هنأا دكأا ،ينولاتكلا قيرفلا نعو

ل˘سضفأا ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك
ق˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘حو ،ه˘˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسم
ةدئاف نم رثكأا «ضسوكنلبيخورلا»
هب اوظفاح مهنأا ثيح ،زوفلا اذهب

ي˘ف م˘ه˘تارا˘سصت˘نا ة˘ل˘سسل˘سس ى˘ل˘˘ع
ىل˘ع ة˘سسما˘خ˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘غ˘ي˘ل˘لا
لوأ’ا وه زوفلا نأا امك ،يلاوتلا
ةبيتكلا ىلع ينوي˘م˘ي˘سس و˘غ˘ي˘يد˘ل
هسسولج ذنم ،اغيللا يف ةينولاتكلاا

يتلتألل ينفلا ريدملا دعقم ىلع
ز˘˘˘ف˘˘˘˘قو ،1102 ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘سسيد ي˘˘˘˘ف
ىلإا ةيديردملا ةبيتكلاب راسصتن’ا
راوج ىلإا ةطقن02 ديسصرب ةمقلا

ل˘ح˘ي˘سس يذ˘لا ،داد˘ي˘ي˘سسو˘سس لا˘ير
ملعلا عم ،ضشداق ىلع افيسض دحأ’ا
ن˘ي˘تارا˘ب˘˘م ه˘˘يد˘˘ل و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا نأا˘˘ب
.يتنافيلو ضشداق مامأا نيتلجؤوم

«ةريبك تإزاجنإإ قيقحتل ىعسسنو ..لسضفألإ كلتمن» :ينويميسس
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فيطسس قافو راسصنأا رظتني
بعل˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘كسشم ة˘˘˘يو˘˘˘سست
لق˘ت˘ن˘م˘لا قا˘ح˘سسإا فو˘سصو˘ب
اذهو ،يكيجلبلا يرودلا ىلا
ى˘لا ر˘ي˘خأ’ا ءو˘ج˘˘ل يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
هناو ةسصاخ ،تاعزانملا ةنجل
رهسشا6 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب بلا˘ط˘˘ي
نويلم002 هت˘م˘ي˘ق د˘ق˘ع˘بو
ينعي ام وهو ،ةيرهسش ةرجأاك
دود˘ح ى˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا لو˘˘سصو
ركذي ،نويلم002و رايلملا
بارعا نيدلا زع ضسيئرلا نا

عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا˘˘ب هد˘˘˘عو د˘˘˘ق نا˘˘˘ك
،هل˘يو˘ح˘ت ة˘م˘ي˘ق ن˘م ة˘م˘ي˘ق˘لا

ر˘سست م˘ل رو˘˘مأ’ا ل˘˘ك ن˘˘كلو
،ةعاسسلا دحل لسضفا لكسشب
هت’اسصتا ل˘سصاو˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
. يدانلا يلوؤوسسمب

قرؤوي طينحج بايغ
وأا يروتو يكوكلا

هتفÓخل مومغد
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ة˘˘ف˘˘˘سصبو د˘˘˘كأا˘˘˘ت
ط˘ي˘ن˘ح˘ج بعل˘لا ع˘ي˘˘ي˘˘سضت

كلذو ،ةرا˘ط˘˘سسو˘˘سس د˘˘عو˘˘م
ضصسصح˘˘لا ع˘˘ي˘˘سض نا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ينقتلا لعج ام وهو ،ةريخأ’ا
هل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘ي ي˘كو˘كلا
بسسحو ثي˘˘ح ،بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ديري ضشتوكلاف تامول˘ع˘م˘لا
هيدعاسسم نأا نيح يف ،يروت
ة˘ق˘ث˘لا ع˘سضو ى˘ل˘ع نور˘سصي
،مومغد باسشلا بعللا يف
ل˘م˘ع˘لا ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو

ةفاك ءاهنا لجا نم لسصاوتم
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا لل˘˘˘خ رو˘˘˘˘مأ’ا
دعو˘م ناو ة˘سصا˘خ ،ة˘مدا˘ق˘لا
ع˘˘م ج˘˘مر˘˘ب˘˘م ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘˘سس
. عوبسسأ’ا ةيادب

صشامر ماسشه

نويلم002و رايلمب بلاطي ةنسس02 نم لقأا يلودلا بعÓلا

إددجم حطسسلإ ىلع وفطت فوسصوب ةيسضق

فيطسس قافو

ليجأات دعب اهحايترا نع ةليلم نيع ةيعمج ةرسسأا تربع
اذه ة˘كرا˘سشم بب˘سسب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ما˘مأا حا˘ت˘ت˘ف’ا ءا˘ق˘ل
يدانلل حيتيسس ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘خأ’ا
ر˘ي˘سضح˘ت ل˘جا ن˘م ر˘ث˘كأا تقو˘لا ح˘برو ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ة˘سصر˘˘ف
يتلاو ،ةينا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،اد˘ي˘ج ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
بعلمب ةرقم مجن فيسضلا يليلب ءاقفر اهيف فيسضتسسيسس
لعجتسس كسش نود نم يتلا ةسصرفلا يهو ،يفيلخ ريبوزلا
. قيرفلا ديسصر يف طاقنلا ىلوأا عسضول ةزهاج ةعومجملا

تايدولا نع ثحبلا لسصاوي بردملا
ةبيتكلا زيهجتو راسسملا حيحسصتل

قيرفلا اهارجا يتلا يسس ضسا يسسلا ةيدو دعبو هتاذ قايسسلا يف
ةديدج ةسصرف تناك يتلاو ،كلاملا دبع نب بعلم يف ضسما
ناو ةسصاخ ،ةبيتكلل ةديج ةروسص راهظإا لجا نم راهد ءاقفرل
قافولا ةهجاوم يف ضشيعي لابسشا هب رهظ يذلا بيخملا هجولا

ةبيتكلا نا ركذي ،مسسوملا ةبوعسص نم فوختي لكلا لعج
ماما ةمداقلا تاعاسسلا للخ ىرخأا ةيدو عم دعوم ىلع نوكتسس
يف ليسصافتلا ةفاك ىلع قافت’ا مت ثيح ةنيطنسسق ةيدولوم
ءا˘ط˘عإا ل˘جا ن˘م كو˘م˘ل˘ل ط˘ق˘ف ر˘سضخأ’ا ءو˘سضلا ح˘ن˘م را˘ظ˘ت˘نا

. تاريسضحتلل ةيمسسر
صشامر ماسشه

لاطبألا يرود نم يديهمتلا رودلا يف صسفانملا ةكراسشم ببسسب
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ةيئاهنلا تاريسضحتلا ىلإا مويلا ةيسشع مجنلا ةليكسشت دوعت
لمعلا مجح ضضيفخت اسشاب بردملا ررق نيا ،ةلوطبلا دعومل
ي˘كي˘ت˘كت˘لاو ي˘ن˘ف˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل ضصسصح˘˘لا مدا˘˘ق ضصي˘˘سصخ˘˘تو
كردي هناو ةسصاخ ،نوبعللا اهيف عقو يتلا ءاطخأ’ا حيحسصتل
اهمهأا لعل ،بناوجلا نم ريثكلا ليعفتل ةعومجملا ةجاح نآ’ا

لجسسي نا رظتنملا نمو اذه ،ةيموجهلاو ةيعافدلا ةيحانلا نم
مدق هناو ةسصاخ ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلل هتدوع يرباك بعللا

ن˘م ع˘فر ا˘م و˘هو ،ف˘يدر˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ب˘ي˘ط تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
. فلسشلا مامأا ةيسساسسأ’ا ةكراسشملا يف هسصسصح

ةيناثلا ةلوجلا يف «ماسصل» ةمقل رسضحيسس باسصملا يعابرلا
ىلع ةباسصإ’ا نم دئاعلا يعابرلا نوكيسس هتاذ قايسسلا يف
ح˘ن˘م ا˘سشا˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا ناو ة˘سصا˘خ ،ي˘ند˘ب˘لا ل˘م˘ع˘لا ع˘م د˘عو˘م
نم هقفو ريسسيسس لمع جمانرب دادح ديدجلا يندبلا رسضحملا
ارظن ،ضصاخ لكسشب ونربو ةديمحو يغير يثلثلا زيهجت لجا
نا ركذي ،تايدحتلا مداق يف مهتامدخ ىلا ةسساملا ةجاحلل
ةسصاخ لاز دق يغير ةباسصإا ضصوسصخب ناك يذلا فوختلا

داهتج’ا لجا نم رسضخأ’ا ءوسضلا هحنم يبطلا مقاطلا ناو
. فوخ نود نم ىلثملا ةيزهاجلا ىلإا لوسصولل رثكأا

صشامر ماسشه

وحنو ىهتنإ لوألإ ينومحر جمانرب
ءاعبرألإ إددجم لمعلإ يف عورسشلإ

ةنتاب بابسش

لاوط ةنتاب بابسش وبع’ هب لمع يذلا لمعلا جمانرب ىهتنا
ةحار ىلا نوبعللا نكري نا ررقملا نم ثيح يسضاملا عوبسسأ’ا
يف لوخدلل ءاعبرأ’ا موي ةدوعلا نوكت نا ىلع ،نيموي ةدمل
عرسش يذلا جمانربلا لامك’ ابسسحت ،تابيردتلا نم رخا جمانرب
ةسصاخ ،هقيبطت يف ميلسس يبيرع ةدعاسسمب ينومحر ينقتلا هيف
لعج ةيناثلا ةطبارلا قرف ىلع ضضورفملا يرابجإ’ا فقوتلا ناو
. ةيدرف ةفسصبو اديعب نوكي لمعلا

صصاخ يندب لمعل عسضخي ةيدعاسسم
ةيدعا˘سسم د˘م˘حا مو˘ج˘ه˘لا بل˘ق ل˘سصاو˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
مقاطلا فرط نم هل هحنم مت ضصاخ جمانرب قفو لمعلا
نم رثكا دهتجي هلعج ام وهو ،ةيسضرأ’او ةباغلا نيب ينفلا
،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ل˘جا

هعاجرتسسا ةياغ ىلا لسصاوتم ىقبيسس رارسص’اف يلاتلابو
لوخدلا دنع ةعومجملا عم ديج لكسشب هجامدناو هتيفاعل
حنم متي نا دعب جمربيسس يذلا ،يريسضحتلا ضصبرتلا ىلا
. ةينطولا ةطبارلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا قرفلا

صشامر ماسشه

فيدرلا قيرفلا فرسصت تحت نابسشلا

«يرانكلإ» ةعقومل ةريخألإ تاسسمللإ عسضو يف مويلإ عرسشي يريزد

جربلا يلهأا

ي˘ل˘هأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت ل˘˘ج˘˘سست
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘تدو˘˘ع
ن˘م ثي˘ح مو˘ي˘لا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
ي˘ن˘ق˘ت˘لا عر˘سشي نأا رر˘ق˘م˘˘لا
ع˘˘˘سضو ي˘˘˘ف ير˘˘˘يزد لل˘˘˘˘ب
ابسسحت ،ةر˘ي˘خأ’ا تا˘سسم˘ل˘لا
يتلا ةطحم˘لا ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل
،تا˘ي˘م˘سسر˘لا ى˘˘لوأا ق˘˘ب˘˘سست

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ثي˘ح
ا˘عا˘م˘ت˘جا ج˘مر˘ب ضشتو˘كلا˘ف
ل˘ك ع˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘سس
مه˘ع˘فد ل˘جا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
،قيرفلا تاياغ قيقحت ىلا

يتلا ةسصر˘ف˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’
يف اهوقلتي مل مهل تحنم
لمعلاف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ق˘با˘سسلا

بسسح ناولأ’ا فيرسشت ىلع
ا˘˘ب˘˘˘جاو ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي ضشتو˘˘˘كلا

نوكيسس ضسفانتلاف يلاتلابو
اذ˘ه لل˘خ ة˘سصا˘خ ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ر˘ف˘ظ˘لا ل˘جا ن˘م عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
.ةيسساسسأ’ا ةناكملاب

نابسشلل ةسصرفلا حنم
فيدرلا عم ةكراسشملل

ل˘˘سضف ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ءاقبإا يريزد للب بردملا
نم نوربتعي نيبع’ ةعبرأا
ق˘ير˘ف ة˘مد˘˘خ ي˘˘ف نا˘˘ب˘˘سشلا
حبر لجا نم اذهو ،فيدرلا
قئاقدلا نم نكمم ددع ربكا
لعج ا˘م و˘هو ،م˘ه˘ل˘جرأا ي˘ف
فيدرلا قيرفل ينفلا مقاطلا
ةكراسشملل مهدجاوت لغتسسي
ي˘˘سس ضسا ي˘˘سسلا ة˘˘يدو ي˘˘ف

امم ،ةق˘ي˘قد09 لا لاو˘˘˘˘˘ط
يف نوكت ةسسفانملا لعجي
ى˘ل˘ع د˘ي˘ج ل˘كسشب ل˘˘جرأ’ا
ى˘˘˘لإا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا اودو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي نا
لجا ن˘م ر˘با˘كأ’ا تا˘ب˘يرد˘ت
ةسصاخ ،ن˘سسحا تار˘ي˘سضح˘ت
نو˘˘كي˘˘˘سس ن˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه ناو
تاءا˘ق˘ل ى˘لوأا ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا
. يرانكلا مامأا يلهأ’ا

صشامر ماسشه

ددجلا ليهأاتو نويدلا ةيوسست ىلع لمعت ةرادإلا

فانئتسسلإ ششماه ىلع مويلإ ىسسيع نبب عامتجلإ إوررق ددجلإ نومدقتسسملإ

ةركسسب داحتا

داحتا وبع’ عمتجي نا ادج رظتنملا نم
د˘˘عو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سشع ةر˘˘˘كسسب
،داحتلل ريسسملا مقاطلا عم تابيردتلا

راسس يذلا تمسصلل دح عسضو لما ىلع
لل˘خ نو˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا نو˘ب˘عل˘لا ه˘ق˘˘فو
دعوم ناو ةسصاخ ،يفيسصلا وتاكريملا
قل˘ط˘ن’ا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

كسش نود نم لاومألل مهتجاحف يلاتلابو
عامتجا يف مويلا اهب نوبلاطي مهلعجتسس
ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت فر˘˘غ ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘سس ي˘˘م˘˘سسر
ةطقن ىلا لوسصولا لما ىلع ،ضسبلملا
يتلا ،نابيزلا ءانبأا ةليكسشت مدخت ةيباجيإا
تراسس لاح يف مسسوملا اذه ريثكلاب دعت
. لسضفأا وحن ىلع رومأ’ا

ةيوسست ىلع رسصي ىسسيع نب
دد÷ا ليهأاتل نويدلا

هلمع يف ىسسيع نب ضسيئرلا عرسشيسسو اذه
91 ديفوك » نم هيفاعت دعب مويلا ديدج نم
ديعاوم ةدع طبسضي نا رظتنملا نم ثيح »
ل˘ي˘هأا˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا د˘سصق ن˘ي˘ن˘ئاد˘لا ع˘م
ا˘هدد˘ع نا˘ك ي˘ت˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ثحبلاب نوكتسس ةوطخلاف يلاتلابو ،اريبك
ةدعا˘سسم˘ل لا˘م˘لا لا˘جر ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م ن˘ع
وحن ريسسلل دحتو ةوطخ ءانب يف يدانلا
نورظت˘ن˘ي را˘سصنأ’ا ناو ة˘سصا˘خ ،ل˘سضفأ’ا
ة˘نرا˘ق˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ي˘˘سسح˘˘ت
. ةيسضاملا مسساوملاب

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن
فلسشلا ةباوب نم ةيلاثم ةقÓطنا قيقحت فدهلا

ةÒخألإ تإÒسضحتلإ ¤إإ مويلإ دوعي مجنلإ
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ضسأا˘ك دادزول˘ب بابسش د˘سصح
د˘˘ع˘˘˘ب ةراد˘˘ج ن˘˘ع ر˘˘˘بو˘˘˘سسلا
هريظ˘ن ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا هقيق˘ح˘ت
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ة˘م˘سصاعلا داحتا

،د˘ي˘حو فد˘ه ل˘˘باقم ني˘فد˘ه
ءاقللا ي˘˘˘˘ف تب˘˘˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘سسمأا
5 بع˘ل˘˘م ه˘˘ن˘˘سضت˘˘حا يذ˘˘˘˘لا

لوأا ي˘ف ي˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا ةي˘ل˘يو˘ج
ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘م˘˘سسر ءاقل
ضسرا˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘سسفانملا
راسشتنا ةيفلخ ىلع ،مرسصنملا

. دجتسسملاانوروك ءابو
رثكأا تناك دادزولب
داحتلا نم ةيعقاو

ةليكسشتلا ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ناك و
ةيعقاو ر˘˘ث˘˘كأا «ة˘˘˘يدادزولبلا»
لخد ثيح ،ءاقللا قلطنا ذنم
يسسنرفلا برد˘˘م˘˘˘لا لابسشأا
تا˘˘مد˘˘ق˘˘م نود ن˘˘م ةارابملا

فده ل˘ي˘ج˘سست ي˘فاوحجنو
ربع ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ب˘˘˘سسلا
يذلا دو˘ي˘ع˘سس ر˘˘ي˘˘مأا بعللا
ءازج ةلكر ةمجرت يف حجن
مدقتلااحنا˘˘˘م فد˘˘˘ه ى˘˘˘˘لإا
ط˘غ˘˘سض ل˘˘سصاو˘تو ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل
يذلاو راسشوب عفادملا ءاقفر
ح˘˘ج˘˘ن نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب هرام˘ث˘ب ى˘تا

ي˘˘ف و˘˘ب˘˘مو˘˘ك ضسي˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسرام
ي˘ف ي˘˘ناثلا فد˘ه˘˘لا ة˘˘˘فاسضإا
حارج قيم˘ع˘تو43 ةقي˘قد˘لا
يه˘ت˘ن˘يو ،«ة˘ج˘ه˘ب˘لا ءانبأا»
ءان˘بأا» مد˘ق˘ت˘ب لوأ’ا طو˘˘سشلا
،نيفيظن ن˘ي˘فد˘ه˘ب «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
ل˘خد ي˘˘ناثلا طو˘˘˘سشلا ي˘˘˘فو
فده˘ب يردو˘ك د˘ئاقلا ءاقفر
نيأا ةجيتن˘لا كرادتو ةدوع˘لا
ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘سس لا˘ب˘سشأا ر˘ظ˘ت˘نا
اهيف ع˘قو ي˘ت˘لا06 ةقيقدل˘ل
ضسو˘ي˘˘ح˘˘م مل˘˘سسإا م˘˘˘جاهملا

»ل ضصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
يقاب ت˘˘ناك و «ةراطسسوسس
رث˘كأا  ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘˘˘˘˘ه راوطأا
داحت’ا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘م ،ةراثإا

ل˘يد˘ع˘ت ة˘سصر˘˘ف ن˘˘ع ثحابلا
ىرخأا ةه˘ج˘لا نمو ،ةج˘ي˘ت˘ن˘لا
ةفاسضإ’ بابسشلا ى˘˘˘ع˘˘˘سسي
عافدنال˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم ثلاثلا

نكل ،موجه˘لا و˘ح˘ن ه˘سسفانم
ىلإا رييغت نود تيقب ةجيتنلا

حوماق م˘كح˘لا نل˘عإا ة˘ياغ
يدا˘ن زو˘ف˘ب ءاقللا ة˘ياهن ن˘ع
ن˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب دادزو˘˘˘ل˘˘˘˘ب بابسش
.فدهل

يدلاخو لوألا ريزولا
«بابسشلا» نوئنهي

د˘ب˘ع أا˘˘ن˘˘ه ةارابملا د˘ع˘˘بو
لوأ’ا ر˘يزو˘لا دارج زيز˘ع˘لا
د˘ع˘ب دادزو˘ل˘ب بابسش ق˘ير˘ف
ربوسسلا ضسأا˘˘كب ه˘˘ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت
باسسح ىلع تبسسلا ةرهسس
ناكو ،ةمسصاعلا داحتإا يدان
ر˘˘˘˘˘سشن د˘˘˘˘˘˘ق لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا

يذلا يئاهنلا نم هل ةروسص
ةيليوج5 بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ىر˘˘ج
هباسسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا
«كوبسسيافلا» ي˘ف ي˘م˘سسر˘˘لا

تيسضح »:ةرابعباهايإااقفرم
يئا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ل يرو˘˘˘سضح ىد˘˘˘ل
م˘ير˘كت˘˘ب ،ةزاتمملا ضسأا˘˘˘˘كلا

ن˘˘م ل˘˘ك فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ضصاخ
ةركل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ط˘˘˘بارلا
،يئاهنلا ي˘ط˘سشن˘مو مد˘˘ق˘˘لا
دادزو˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘ب˘سش ي˘ق˘˘ير˘˘ف
.«ةمسصاعلا داحتاو
م˘كل ي˘تار˘˘كسشت’’ :فاسضأاو
...ةبيطلا ة˘˘˘˘˘˘تافتل’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
زار˘حإا ى˘ل˘˘ع بابسشللائينه
رفوأاا˘˘˘ظ˘˘˘˘حو ضسأا˘˘˘˘كلا
ديسس أانه هبناج نم ،«داحتلل

بابسشلا ريزو يدلاخ يلع
دادزو˘ل˘˘ب با˘ب˘سش ة˘سضايرلاو
بقل ىلع هلوسصح ةبسسانمب

باسسح ىلع ربوسسلا ضسأاك
بت˘˘كو ،ة˘˘م˘˘سصاعلا داحتإا

ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ن˘م يد˘لاخ
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
يعامتج’ا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصاوتلا
ا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه»: «كو˘˘˘ب˘˘˘سسيافلا»
ضسأاكلا دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب بابسشل
فاسضت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،ةزاتمملا
،«باقلأ’ا˘ب ل˘فاحلا هل˘ج˘سسل
قيرفلاسضي�اا�يينهو »:عباتو
هئاد�ا ى˘ل˘ع ة˘م˘سصاعلا داحتا
ه˘ل ي˘تاين˘م˘ت ع˘م ،فر˘سشم˘لا
مد̆ا˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘فو�ا ظ˘˘˘ح˘˘˘˘ب
.«تاسسفانملا

«انوروك» يدحتت ريهامجلا
لافتحÓل جرختو

ةدتمملا عراو˘سش تد˘ه˘˘سش و
يحبارورم روكليب يح نم
،راسصنأ’ا ل˘ق˘ع˘˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل
تدهسش يتلا وسسيور يتحو
قاسش˘˘˘˘˘˘عو راسصن’ا جور˘˘˘˘˘˘خ
«ةسضيبلاو ءارمحلا»
قلطإا دعب ةرسشابم عراوسشلل
،ءاقللا ة˘ياهن ةر˘فاسص مكح˘لا
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘˘˘هو˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘يا
يف نولفتحي مهو ريهامجلا
لوا قيقحت دعب روكلب ةقزأا
ناك يذلا ،مسسوملااذه بقل

يزلا باح˘سصأا باسسح ىل˘ع
نيدحت˘م دو˘سسأ’ا و ر˘˘م˘˘˘حأ’ا
ضضورفملا ي˘ح˘˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
،ليل ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب
ضسراقلا در˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘ي˘ل˘م˘ح˘ت˘˘م
ضسمأا تلطاهت يتلا راطمأ’او
ىد˘م ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ةرو˘سص ي˘˘ف
«روكل˘ب» يدان قاسشع قلع˘ت
زوفلا د˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
بق˘˘ل ة˘˘˘فا˘سضإاو ،ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

قرعا د˘˘˘˘حأا ن˘˘˘˘ئاز˘خ˘ل د˘يد˘ج
...ةيرئازجلا ةيدنأ’ا

طيمز.ع

ةرواسسلا ةبيبسش قيرف لسصاوي
قلطن’ ةو˘˘ق˘˘ب ر˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
ديدجلا يور˘˘˘˘˘˘كلا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
عوبسسأ’ا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘ه˘˘ن رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
دادعتلا ل˘م˘ع˘ي ثي˘˘ح ،يراجلا

ةدايقب ين˘ق˘ت˘لا م˘˘˘قاطلا ة˘ق˘˘فر
نوكيل ليغيا نايزم بردملا
بعسصلا لقنتللازهاج قيرفلا
،ةيدملا ى˘˘˘لإا هدو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
يلحملا ي˘ب˘م˘لو’ا ة˘ه˘˘جاومل
.ديدجلا مسسوملا حاتتفا يف
ةيمسسرلا ةحف˘سصلا تف˘سشكو
زكري ينفلا مقاطلا نأا يدانلل

يسسفنلا ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ناجلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

ع˘سضو ل˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ةروسص نسسحأا يف نيبعللا
يف ةي˘لاثم ة˘قلطنا قيقحت˘ل
ويرا˘ن˘ي˘˘سس يدافتو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ناك نيأا ،ةيسضاملا مسساوملا
ةياد˘ب ل˘ك ي˘ف ر˘ث˘ع˘ت˘ي يدانلا
رور˘م ع˘˘م ه˘˘نزاوت ديعت˘سسي˘ل
يذلا ر˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘هو ،تقو˘˘˘˘˘لا

ينفلا مقاطلاو دادعتلا هسضفر
ةديدج ةح˘ف˘سص ح˘ت˘فاوررقو
يف ةيلاثم ةقلطنا قيقحتو
بع˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
.ىلوأ’ا راودأ’ا

ب.م.يرسسيإا

ةرواسسلا ةبيبسش
ةيسضاملا مسساوملا ويرانيسس يدافت
 قيلحتلإ ىلع نومزاع «روسسنلإ»

ةيدملإ ىلع زوفب ةلوطبلإ طيرسش شصقو

قيرفل نميأ’ا ريهظلا ىرجأا
د˘˘˘ب˘˘˘˘ع تيآا ل˘˘˘˘ئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش
ة˘ق˘م˘ع˘˘م تا˘سصو˘˘ح˘˘ف ملسسلا
هروعسش لسصاوت ببسسب ،ضسمأا
ة˘ل˘سضع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘لأ’اب
.قاسسلا

نأا ة˘ي˘مل˘عإا ر˘يراق˘ت تف˘سشكو
تا˘سصو˘ح˘˘ف˘˘ل ع˘˘سضخ بعللا

هتلاح ىلع نانئمطلل ةقمعم
فانئتسسا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
م˘ل ه˘ناواميسس’ ،تابيردتلا
رسضخأ’ا ءوسضلا ىلع لسصحي
ةدوعلل يبطلا مقاطلا لبق نم
وأا ةعومج˘م˘لا ع˘م برد˘˘ت˘˘لاو
.دارفنا ىلع ىتح

نأا ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فاسضأاو
ءاقللا ي˘˘˘˘˘ف بعللا ة˘˘كراسشم
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا لوأ’ا
جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘˘هأا يدا˘ن˘˘ب ل˘˘ئابقلا
يف ،ليحتسسم هبسش ،جريرعوب

هتلاح ىلع فوقولا مدع لظ
تابيردتلا نع بئاغ هناامك
ا˘˘م ،ة˘˘باسصإ’ا بب˘˘˘سسب ةد˘˘˘م˘˘˘ل
يسسنوتلا برد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
دا˘ج˘يإا ة˘ي˘م˘ت˘˘ح ما˘مأا ي˘˘نافلزلا
ةيا˘ه˘ن ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق لو˘ل˘˘ح˘˘لا
ىعسسي يتلا يراجلا عوبسسأ’ا
ةقلطنا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل دادعتلا

.اهيف ةيلاثم
ب.م.يرسسيإا

لئابقلا ةبيبسش
لولحلا نع ثحبي ينافلزلا يسسنوتلا ينقتلا
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 ةريثكلا تابايغلاو تارييغتلا نمث عفدت «ةراطسسوسس»

قلطنا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘˘سسأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ي˘ف ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘سسفانملا
يف ىتحو ةينطولا ةلوطبلا
يرود نم يديه˘م˘ت˘لا رود˘لا
تر˘˘˘˘˘˘˘˘سشن ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لاطبأا
ةيدولومل ةيمسسرلا ةحفسصلا
ضصخ˘˘ت تايئاسصحإا ،ر˘˘ئازجلا
ماق ي˘ت˘لا تاريسضحتلا ةر˘ت˘ف
،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمعاهب
.ةيسضاملا ةرتفلا يف
ليبن بردملا لابسشأا ضضاخو
مامأا ،ةيدو تايرابم7 زيغن

،ينطولا كردلا قيرف نم لك
ن˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن ،وداراب يدان
بخ˘ت˘ن˘م ،ةر˘كسسب داحتا ياد
يدا˘ن ة˘ن˘˘سس02 ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘قأا
ةب˘ي˘ب˘سشو ،ة˘يد˘م˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
باحسصأا زافواذه ،ةرواسسلا
4ـب رمحأ’او رسضخأ’ا نينوللا
او˘˘ق˘˘ق˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف تاءاقل
ةراسسخلاوداقناو ن˘˘ي˘˘لداعت

نا تب˘ث˘˘يا˘م و˘هو ،ةد˘˘ي˘˘حو
قلطن’ ز˘˘˘˘˘˘˘˘هاج دادعتلا
.ديدجلا يوركلا مسسوملا

افده41 نود موجهلا
9 ىقلتو تاءاقل7 يف

يمامأ’ا طخ˘لا نكم˘تواذه
نم ر˘ئازجلا ةيدولوم ق˘ير˘ف˘ل
7 ـ˘˘لا ي˘˘فافده41 ن˘يود˘ت

يأااهسضا˘خ ي˘ت˘لا تايرابم
،ءاقل لك يف نيفده لدعمب
يفلخلا طخلا ىقلت نيح يف
ةريبك ةليسصح يهو فادهأا9
ى˘ل˘ع مزاع قير˘ف˘لاماعون
،ىلوأ’ا راودأ’ا بع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ةجا˘ح˘ب برد˘م˘لا نو˘˘كي˘˘سسو
لولحلا ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘ب دا˘ج˘يإا ى˘˘لإا
ديزملا ليجسست˘ل ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا

اهيقل˘ت يداف˘تو فادهأ’ا ن˘م
،ةيمسسرلا تاءاقللا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف

ةمزاع ةرادإ’ا نأاواميسس’
يف ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع
.ديدجلا يوركلا مسسوملا

ديمعلا فاده ةيجلع نب
فادهأا3ـب تايدولا يف

ةيجلع نب يدهم عبرتواذه
بسصانملا دد˘ع˘ت˘م˘لا ب˘˘˘˘عللا

ةيدو˘لو˘م ي˘فد˘ه ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع
،ةيدولا تايرابملا يف رئازجلا
41 يف فادهأا3 نودامدعب
يو˘ير˘˘ف ءا˘˘ج ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ءاقل
وباجو ظيفحلا دبعو يعيبرو
ام وهو ،نيفدهب ةفاسصولا يف
لمأ’ا ضضع˘ب برد˘˘م˘˘لا حن˘م˘ي
ليجسستلا يف عونتلا لظ يف
ةسسفانملا قلطنا نم مايأا لبق
.ةيمسسرلا

ب.م.يرسسيإا

ةيمسسرلا ةسسفانملا قÓطنا نم عوبسسأا لبق

ةيدولإ تايرابملإ يف ديمعلإ تايئاسصحإإ

رئازجلا ةيدولوم

قاسسلإ ىوتسسم ىلع يناعي لإزيل مÓسسلإ دبع تيآإ

ة˘يدو˘˘لو˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تسضاخ
نيب ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةارا˘ب˘˘م نارهو
،فيدرلا قيرفلاو لوأ’ا قيرفلا

ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ضضوخل ق˘ير˘ف˘لا تادادعتسسا

اهمسسوم يف ةلوطبلا ةسسفانم
نا رظتنملا نم يتلاو ديدجلا
عوبسس’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يادب قل˘ط˘ن˘ت
.لبقملا

قيرفلل ينف˘لا زاهجلا ناك و
ينوزاك درانرب بردملا ةدايقب
ةيقيبطت ةارابم ةجمربب ماق دق
،فيدرلاو لو’ا قير˘ف˘لا ن˘ي˘ب
بع˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تب˘˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
تنا˘كو ،ة˘نابز د˘م˘حا دي˘ه˘سشلا
يسسنرفلا ينقتلل ةديج ةسصرف
ةيزها˘ج ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘˘ل

را˘م˘˘غ لو˘˘خد ل˘˘ب˘˘ق هر˘˘سصانع
يوركلااهمسسوم يف ةلوطبلا
نو˘˘كي˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةمزأ’ا بب˘˘˘˘˘˘˘˘سسبايئانثتسسا
راسشتنا ةيفلخ ىلع ،ةيحسصلا
نم يذلاو دجتسسملا ضسوريفلا
راوسشم ىلع رثؤويسس كسش نود
،ةلوطبلا يف ةطسشانلا قرفلا

تهتنا د˘˘˘˘˘˘˘˘ق ةارابملا ت˘˘˘˘ناكو
ى˘˘ل˘˘˘ع لو’ا ق˘ير˘˘ف˘˘لا زو˘˘ف˘˘˘ب
،ةفيظن ةيعابر عقاوب فيدرلا

ن˘˘يود˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع لواد˘˘ت ثي˘˘˘ح
يذلا ضشاقن مجاهملا فادهأ’ا
اميف ،نيفده ىلع مسصبو قلأات

با˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك فاسضأا
.امهنم لكلافده ضشيطبو
بردملا د˘˘˘كأا ر˘˘˘˘خأا بنا˘ج ن˘م
ضصوسصخب «ديمع˘لا»ـل ق˘باسسلا
ةيرئازجلا ة˘˘˘˘˘˘˘يداحت’ا رارق
مسسوملااذه ءاقل83 ضضوخب
،قرفللايدح˘ت نو˘كت˘سساهنأا

ضسوريف راسشتنا عماسصوسصخ
لكسشب رثؤويسس يذلاوانوروك
ةلوطبلا ر˘˘ي˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سشابم
ةلوج83 ب ةلو˘ط˘ب˘لا »:لئاق
يف ةل˘يو˘طو ة˘ب˘ع˘سص نو˘كت˘سس
عسضولا ل˘ظ ي˘ف تقو˘˘لا ضسف˘ن
دا˘˘˘˘عو ،«ن˘˘˘˘˘هارلا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا

ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘نوزاك
«ةوارمحلا» تادادعتسسا

هنااريسشم ةلوط˘ب˘لا قلطن’
ل˘جأا ن˘م ه˘م˘قاط ةق˘فر ل˘م˘ع˘ي
ةليكسشتلا ناو ،روم’ا حيحسصت
ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا

دد˘ح˘ت م˘˘ل يرود˘˘لا تاسسفانم
لمعنانلز’ »:لئاق نآ’ا دحل

يفانئا˘ط˘خأا ح˘ي˘ح˘سصت ى˘ل˘˘ع
ةليكسشتلا ددحن ملو ،تابيردتلا
يفاد˘كؤو˘م ،«د˘ع˘ب ة˘ي˘سساسسأ’ا
ةيرومأاملا ةبوعسص تقولا تاذ
ةيادب »:افيسضم يدحتلااعفارو
ة˘˘م˘˘ه˘˘م نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ميدقت˘ل ى˘ع˘سسنو ،انل ةبسسن˘لاب
.«قيرفلل ةفاسضإ’ا

طيمز.ع

نارهو ةيدولوم
ةيقيبطت ةارابمب تادادعتسسلا لسصاوت ةليكسشتلا

«دعب ةيسساسسألإ ةليكسشتلإ ددحن ملو ...ةليوطو ةبعسص نوكتسس ةلوطبلإ » :ينوزاك
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يلود˘لا ل˘ح˘كل رو˘ت˘كي˘ف دا˘ع
يدا˘˘˘˘ن بع’و ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نع ثيدحلل يسسنرفلا رفاهول
ينطولا بختنملا عم هتايركذ
ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ لوأا ي˘˘˘˘˘ف
ن˘كت م˘ل ي˘˘ت˘˘لاو ،«ر˘˘سضخ˘˘لا»
د˘ع˘ب قل˘طإ’ا ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘فو˘˘م
يف اهل ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا
ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م ى˘˘لوأ’ا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا

ن˘˘˘ع ه˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘˘غ ءارو تنا˘˘˘˘كو
.بعلملا

اهار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف و
ملعإ’ا لئاسسو دحا عم لحكل
هل لوأ’ا روهظلا ضصوسصخب
ثيح ،ينطولا بختنملا ناولأاب
يل قئاقدلا لوا تناك »: لاق
اطغسض لكسشت بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م
ي˘ئل˘مز ع˘م تثد˘ح˘ت ،ار˘ي˘ب˘˘ك
تناك اهنا امب فوخلا ينباتناو
»:ع˘با˘˘تو ،«ي˘˘ل ة˘˘كرا˘˘سشم لوا
لوأ’ ينطولا د˘ي˘سشن˘لا عا˘م˘سس

’و كب˘ل˘ق ل˘˘هذ˘˘ي ءي˘˘سش ةر˘˘م
.«عئار روعسش ،هفسصو يننكمي
ر˘˘فا˘˘هو˘˘˘ل ج˘˘˘ير˘˘˘خ قر˘˘˘ط˘˘˘ت و
يف اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلل
˘ما˘مأا يدو˘لا «ر˘سضخ˘˘لا» ءا˘˘ق˘˘ل
ىفتكا ثيح ،يسسنوتلا هريظن
ضضرعتلا لبق ةقيقد41 بعلب

ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإ’
ببسسلا تناك يت˘لاو ،ى˘ن˘م˘ي˘لا
ةرتفل نيدايملا نع هبايغ يف

د˘ق˘ل »: حر˘سص ثي˘˘ح ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
يهو ،يل ةريبك ةمدسص تناك
يف نكل اًريثك اهلعفأا ةغوارم
ي˘˘ف تن˘˘ك  ة˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا كل˘˘˘ت

ارمأا ناك ،ةيتاوم ريغ ةيعسضو
،را˘ه˘نا ءي˘سش ل˘كف  ا˘يوا˘سسأا˘˘م
ي˘سضمأا تن˘ك ي˘ن˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ي˘تر˘ي˘سسم ي˘ف م˘سسو˘م ل˘سضفأا
ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘سسو اًر˘˘ي˘˘خأا ،ة˘˘يور˘˘كلا

ةليط ينقحلت ةبكرلا لكاسشم
 .«يتايح

يلودلا زوبدوب ضضاير ضضرف
لوأا ي˘˘ف ه˘˘سسف˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

عم مسسوملا اذه هل ةكراسشم
ي˘ف ،نا˘˘ي˘˘ت˘˘يا تنا˘˘سس ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ني˘ب تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
راطإا يف تسسيب يدانو ريخأ’ا
غيللا نم رسشع ةيداحلا ةلوجلا

1.
بختنملا باعلا عناسص رهظأا
يف ار˘ي˘ب˘ك ىو˘ت˘سسم ي˘ن˘طو˘لا

ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘˘ف مز˘˘ه˘˘نا ةارا˘˘ب˘˘م
يدا˘ن ما˘مأا ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘ب
عاطتسسا ريخأ’ا نكل ،تسسيرب
لوأا ي˘˘˘˘˘ف ،را˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نأ’ا تف˘˘˘˘˘ل
قل˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ل ة˘˘كرا˘˘سشم

ن˘هر˘˘بو .د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةناكم ق˘ح˘ت˘سسي ه˘نا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
دول˘ك ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا
.ليوب

«بي˘˘كي˘˘ل» ةد˘˘ير˘˘ج تلا˘˘قو
˘مد˘ق˘لا بحا˘سص نأا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
لسضفأا ناك  ةيرحسسلا ىرسسيلا

يدا˘˘ن ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت ي˘˘˘ف بع’
يذلا ديحو˘لا ه˘نأاو «ز˘يرو˘ف˘لا»
ي˘ف ه˘جو˘لا ءا˘م ى˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح
يتلا ةقيقد57 ةليط ،هقيرف
ىلع لسصح˘ت˘ي˘ل ،ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش
.01 نم6 ةملع
وسشوسس ةسسردم جيرخ دكأا و
مخسضلا غ˘ل˘ب˘م˘لا ق˘ح˘ت˘سسي ه˘نا

،ر˘سضخأ’ا ع˘م ها˘سضا˘ق˘ت˘ي ي˘ت˘لا
هداعبا ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس نا˘ك يذ˘لااو
ةليط ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا نع
ناك ثيح ،ةيسضاملا ت’وجلا
يف بغر˘ي ي˘سسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا
وتاكريملا ي˘ف ه˘ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا
.ريخأ’ا

نمف ليمجلا ءادأ’ا اذه دعبو
بحاسص دوعي نا ادج نكمملا

دولك ةل˘ي˘كسشت ى˘لا ا˘ما˘ع03
ي˘قا˘ب ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ل˘˘يو˘˘ب
.ةلبقملا ت’وجلا

جاحلب اسضر

طيمز.ع

«يبلق جلثأإ ينطولإ ديسشنلإ عامسسو ةقفوم نكت مل رسضخلإ عم يتقÓطنإ »:لحكل روتكيف

تسسيرب مامأا ةيعابرب نايتيا تناسس هقيرف ةراسسخ مغر

مسسوملإ إذه هل ةكراسشم لوأإ يف هسسفن شضرفي زوبدوب
لاير لواحي يذلا تقولا يف

ديدجتلاب هعانقإا صسيتيب
همامتهإ ددجي لوبرفيل

يدنام مسضل
يلودلا يدنام ىسسيع لخد

لا˘˘˘ير بع’و ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘˘ف  ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا ضسي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب
لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن تا˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
امدعب ،ديدج نم يزيلجنإ’ا
ي˘˘ف ه˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ل˘˘سشف
.يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا

ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
داع لوبرفيل يدان نأا ةينابسسا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن˘ب ما˘م˘ت˘هل˘˘ل
ي˘˘ف بغر˘˘ي و˘˘هو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةر˘ت˘ف لل˘خ ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ةلبقملا ةيوتسشلا تليوحتلا
يناعي يت˘لا فور˘ظ˘لا بب˘سسب
ي˘ف ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تا˘با˘سصإ’او ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ى˘˘ل˘˘ع  ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
.بولك نغروي
نإا˘˘ف رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسحو
ىرخأ’ا يه ضسيتيب لاير ةرادإا

ةرخسص عانقإا لواحت لازت ’
ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا عا˘˘فد
يهتن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل
د˘˘كأاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ن’اتاك زيبول ليغيم  يسسوخ
نأا ،يناب˘سسإ’ا ق˘ير˘ف˘لا ضسي˘ئر
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سست تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
براحم عم حيحسصلا قيرطلا
ق˘˘ب˘˘˘سسو اذ˘˘˘ه.ءارحسصلا
هتبغر نع نابا نأا «زديرلا»ـل
ضسمير يدان بع’ مسض يف
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
داع هنكل ،يسضاملا يفيسصلا

ريخأ’ا ةظحللا يف هرارق نع
ةرادإا عم هقافتا مدع ببسسب
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
بلاط يتلا يئازجلا طرسشلا
قايسس يفو.ريخأ’ا ةرادإا هب
يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع ل˘ح˘ي˘سس ر˘خآا

موي˘لا ةر˘ه˘سس ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘يرو
كي˘ت˘ي˘ل˘تأا يدا˘ن ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ،وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘˘ب
يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.ينابسسإ’ا

جاحلب اسضر

زوفل هيدان داقو لوألا هفده لجسسيراوسشم يف ءادوسس ةطقن ةباسصإÓل يسضرعت
يرطقلإ رطق عم قلأاتي يليÓب

فسسوي يرئازجلا حانجلا اهل ضضرعت يتلا تاداقتن’ا لك مغر
،يرطقلا رطق عم هقلأاتب عئار ىوتسسم نع نابا هنا ’ا يليلب
ةارابم مدقو ،ديدجلا هقيرف ناولاب هفادها لوا ىلع يليلب مسصبو
رهظو ،رفسصل فدهب تهتنا يتلا ةركولاب هقيرف تعمج ،ةمقلا يف
ةبرسض نم هفادها لوأ’ هليجسستو ةدوهعملا هتاغوارمب يليلب

هتداعسس يرئازج˘لا حا˘ن˘ج˘لا ىد˘بأاو اذ˘ه.51 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ءاز˘ج
حرسصو ،رطق قيرف عم  هل روهظ لوا يف هليجسستب ةريبكلا
يدهأاو ،يل ةارابم لوأا يف يفيلح ناك قيفوتلا» : لئاق يليلب
ديزملا ىلا علطتي هنا يليلب فاسضاو ،«كلملا ريهامجل زوفلا اذه
مهي˘ل˘عو ا˘ع˘ئار ىو˘ت˘سسم مد˘ق ه˘ق˘ير˘ف ناو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا مدا˘ق ي˘ف
هملك ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘ت˘خو اذ˘ه ،ءاد’ا ضسف˘ن˘ب ة˘ل˘سصاو˘م˘لا

تناك اهسسفن ةارابملاو ،ةيوق ةلوطب موجنلا يرود »: درطتسساو
يجرتلل قبسس’ا مجنلل ريبكلا قلأاتلا راثأا رخا بناج نم.«ةديج
مجن ءادأا˘ب ة˘ير˘ط˘ق˘لا ف˘ح˘سصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةدا˘سش’ا ي˘سسنو˘ت˘لا
ر˘ط˘ق ع˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ل ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘ب˘م لوأا ي˘ف «ر˘˘سضخ˘˘لا»
يليلب»         :ةيرطقلا «ةيارلا» ةديرج تنونع ثيح ،يرطقلا
اميف ،«ريخأ’ا زكرملا ةرداغمو ةركولا روبعل ةيوارطقلا دوقي

يف لجسسي يليلب »:اهيف ءاجف «ةحودلا داتسسا» ةفيحسص تبتك
بتكو اذه ،«ريخأ’ا زكرملا ةرداغمل رطق دوقيو هروهظ لوأا
مجن ءادأا ىلع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن يرود˘ل ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا
ديدعلا تابنتو ،«يليلبل فده لوأاو ةارابم لوأا» :«ةراطسسوسس»
هيدان ةقفر اريبك امسسوم مدقيسس يليلب نا اسضيا فحسصلا نم
مسسوم ىلع مسصبلا ىلع رداق هناو ةريخأ’ا زكارملا يف عبقي يذلا
.ةيباجيا جئاتن قيقحتل هيدان ةدايق يف ةمهاسسملاو ،يئانثتسسا

أا.ب

يكرتلا يرودلا يف هقيرب عجرتسسي ءارحسصلا براحم
يبرإدلاب هقيرف زوف يف مهاسسيو ديدج نم قلأاتي لإزغ

عمج يذلا يبرادلا يف ينطولا بختنملا ريهظ لازغ ديسشر قلأات
نم ةعسساتلا ةلوجلا نمسض  ،ريهسش كاسشابو ضشاتكسشب هقيرف نيب
ىلع يمسسرلا هباسسح ربع يرئازجلا مجنلا لاقو.يكرتلا يرودلا

يتلا ةارابملا ةياهن بقع «مارغتسسنا» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
طاقن ثلث ،قافر اي عئار لمع »:2 ـ3 ةجيتنب هقيرف اهيف زاف
امك ،ةارابملا هذه يف ايسساسسأا يرئازجلا يلودلا كراسشو.» ةنيمث
نكمت ،ةمسساح ةريرمت قيرط نع لوأ’ا فدهلا ليجسست يف مهاسس
يف ريهسش كاسشابا كا˘ب˘سش ةرا˘يز ن˘م «نو˘سسن˘سشت˘ه ا˘ب˘ي˘تا» ه˘ل˘ي˘مز
رتسسيل بع’ نا ودبيو.لوأ’ا طوسشلا نمز نم44 ةقيقدلا
ةدمل ةراعإا لكسش ىلع ضشاتكسشب ىلا ءاج يذلا يزيلجنإ’ا يتيسس
مدق˘ي تا˘ب ثي˘ح ي˘كر˘ت˘لا يرود˘لا˘ب ه˘ت˘لا˘سض د˘جو د˘حاو م˘سسو˘م
يف يسضاملب ةليكسشت ىلإا هديعي دق رما ،كانه اريبك ىوتسسم
.ةلبقملا مايأ’ا

جاحلب اسضر

ناك كابسش يف يرئازجلا مجنلل ليمج فده
«2 غيللإ» يف قلأاتي يلدبع

يسسنرفلا رفاهول مجنو يرئازجلا بعللا يلدبع دمحا عقو
يف ناك يدانب هعمج يذلا يبرادلا يف هقيرفل ديحولا فدهلا
.ةيناثلا ةجردلا يسسنرفلا يرودلا نم رسشع ةيداحلا ةلوجلا راطإا

حتف عاطتسساو ةارابملا هذه يف ايسساسسأا اماع12 بحاسص كراسشو
لوأ’ا طوسشلا نم44 ةقيقدلا يف رفاهول هقيرفل ليجسستلا باب
نيبو هنيب ةريسصق تاريرمت دعب ،ليمج هنا هنع لاقي ام لقأا فدهب
اهب تغاب ةيوق ةديدسست˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ا˘ه˘م˘ت˘خ ،ه˘ئل˘مز
.هقيرف حلاسصل لوأ’ا طوسشلا ايهنم ضسراحلا

ىتح ةجيتنلا هذه ىلع ظافحلا نم اونكمتي مل يلدبع ءاقفر
ةجيتنلا ليدعت˘ل ة˘ق˘ير˘ط نا˘ك يدا˘ن د˘جو ثي˘ح ،ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
.هحلاسصل ةارابملا ايهنم يناثلا طوسشلا يف نيفده ليجسستو

جاحلب اسضر

Óهسس نكي مل ءاقللا نأا دكأا
نير ىلع زوفلإ بقع ديعسس ناقرز

نع ودروب يدان بع’و يئازجلا يلودلا ناقرز يدهم فسشك
در نود فدهب  هرايد رقع يف ضسمير قيرف ىلع زوفلاب هتداعسس
.يسسنرفلا يرودلا نم رسشع ةيداحلا ةلوجلا بسساحل
اعئار رمأا انققح دقل» :ينطولا بختنملا ناديم طسسوتم لاقو
هتكراسشمل ارظن لهسسلا رمأ’اب ضسيل نير نم طاقن ثلثب ةدوعلا
ىلا اندع دقل» :فاسضأا و.«مسسوملا اذه ةيبوروأ’ا تاسسفانملاب
فقوتلا دعب ،ايوسس بعلل انقتسشا اننأا ةسصاخ ،نيزفحم ةسسفانملا
ةياهن يف متخيل.«ةريخأ’ا ةيلودلا تاهجاوملا ببسسب ناك يذلا
اذه يدهن » :ودروب قيرف راسصنأا ىلا زوفلا اذه ءادهإاب رمأ’ا
لكو ،مسسوملا اذه اريثك مهل انقتسشا نيذلا انراسصنأا ىلإا راسصتن’ا
.«طقف مهلجأا نم نوكتسس اهققحن ةيباجيا ةجيتن
دعب يسسنرفلا قيرفلا عم ةناكم كلمي يرئازجلا يلودلا تابو اذه
ةارابم نم ظوحلملا هقلأاتو ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يف تفللا هروطت

.ينطولا بختنملا عم هتسصرف رظتني كلذب ىقبيل ،ىرخأ’
 جاحلب اسضر

sport@essalamonline.com
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ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘ه˘ظ
يف تهاب لكسشب رزحم ضضاير
هقير˘ف تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت˘˘ب» ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس نا˘˘م»
ةلوج˘لا با˘سسح˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
زوفب تهتنا يتلاو ،يزيلجن’ا
ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب «زر˘ي˘ب˘˘سسلا»

حانجلا نكمتي ملو اذه .رفسص
م˘يد˘ق˘ت ن˘م «ضضا˘ير «ر˘ئا˘ط˘˘لا

˘مد˘ق˘ي م˘لو ل˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ةارا˘ب˘م
هتكراسشم نم مغر˘لا˘ب ر˘ي˘ث˘كلا
ام اذهو ، ةارابملا يف ايسساسسا

نبا نودقت˘ن˘ي ز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ل˘ع˘ج
ضضعبلا حارو ةدسشب ءارحسصلا
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘لا
هر˘سشن ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف˘ف ،ةرا˘سسخ˘لا

«غنين˘ف˘يا ر˘ت˘سسي˘سشنا˘م» ع˘قو˘م
«زر˘ح˘م» ر˘ي˘ت˘خا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘ن’ا

ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف بع’ ءو˘˘سسا˘˘ك
.01 نم4 ةملعب
ي˘ف بع’ ن˘سسحأا ق˘˘لأا˘˘ت م˘˘غر
قيرفلا عم6102 يف ارتلجنا
يف ابناج رم هنا ’ا ينطولا

˘˘ما˘˘مأا «نز˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا» ةارا˘˘ب˘˘م
ما را» ةانق تداع و .ماهنتوت
نع ثيدحلل ةيسسنرفلا «يسس

امو «ر˘سضخ˘لا» د˘ئا˘ق ىو˘ت˘سسم
ةر˘ي˘˘خ’ا ة˘˘نو’ا ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي
رياغم هنأاو  «نزتيسسلا» ةقفرب
ع˘˘م ءادأ’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ا˘˘ما˘˘م˘˘ت
ثي˘ح ،«ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘˘ح˘˘م»
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ا˘م˘سسا˘ح نا˘ك
رخأا يف ثدح امك تايرابملا

نيا ،يوبابميز ماما نيتارابم
راسصتنا يف ريبك لكسشب مهاسس
ز˘ج˘حو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘ب˘ق ار˘كب˘م ل˘هأا˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب

تايفسصتلا ةياهن نم نيتلوج
2202«نا˘˘˘ك»ـل ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.نوريماكلاب ةررقملا

ةلكسشم نأا نوللحملا دكأاو

يتيسس رتسسسشنام يف «زورح»
بيب هبردم عم ةتحب ةيسسفن

ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك بسسب ،’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘غ
قرز’ا» ع˘˘˘˘˘م تاءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا
تق˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘˘لاو «يوا˘˘˘م˘˘˘سسلا

،ر˘ي˘خ’ا ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘سض
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا ف˘˘˘سض
نيب ةقثلا اذكو «فوسسليفلا»
ترثأا يتلاو بعللاو بردملا
ىوتسسم ىلع حسضاو لكسشب
ع˘م ه˘˘تا˘˘كرا˘˘سشم ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م
يف ايلج رهظ ام وهو ،يدانلا

ذنم فيدهتلا نع همايسص لظ
.ةدم

أا.ب

رسضخلا دئاق دقتني يزيلجنلا مÓعإلا

ماهنتوت ةإرابم يف بعل أإوسسأإ زرحم



ةــــنصصرق

ركفي ناك إذامب
قيرف هيف لسصاوي يذلا تقولا يف
با˘ق˘لأ’ا د˘˘سصح دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
كنارف ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
قيرف راسصنأا قيرف لسصاوي ،امود
اميف ةلئسسأ’ا حرط لئابقلا ةبيبسش
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ضصخ˘˘˘˘ي
دا˘ق يذ˘لاو ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل
ديدجتل ىسضم تقو يف يرانكلا
يرود ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ع˘م د˘ه˘ع˘˘لا
لل˘˘˘م ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا ’إا ،لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا
’ يسسنرفلا بردملا نأا دكأا فيرسش
ريخأ’ا نكل ،هحرسسيل قيرفلاب قيلي
دا˘قو بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأا قو˘˘ف در
.نيجيوتتل «ةبيقعلا»

لابرغ ديري رودنغلإ
،ةعقوتم ر˘ي˘غ ة˘جر˘خ ي˘ف
دئاق ،رودن˘غ˘لا د˘لا˘خ د˘كأا
،ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسأ’ا كلا˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لا

نأا ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘مل˘˘عإ’او
لابرغ ىفط˘سصم ن˘ي˘ي˘ع˘ت
ةرادإ’ يرئاز˘ج˘لا م˘كح˘لا
يرود ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘˘ن ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
كلا˘مز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘ط˘˘بأ’ا

ير˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’او
ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘ي رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ارا˘ي˘˘خ نو˘˘كي˘˘سس مدا˘˘ق˘˘لا

.نييدانلل ةبسسنلاب ايلاثم
ني˘ي˘ع˘ت رود˘ن˘غ˘لا بل˘طو
مكحلا نم ’دب يرئازجلا
،ناوسضر د˘ي˘ج ي˘بر˘غ˘م˘لا

ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي كلا˘˘مز˘˘لا

.نايبرغم نابع’

ةكرسش تسسلو روسصم انأإ

اهيف دجاوتت ،ةياغ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو
ةيسضايرلا اميسس’ ةيرئاز˘ج˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا

اهعسضو يتلا طورسشلا ةيفلخ ىلع ،اهنم
،ةيرئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
وأا ينطولا بختنملا تايرابم يف ءاوسس
ا˘مد˘ع˘ب ر˘بو˘سسلا ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘ق˘ل ي˘ف ى˘˘ت˘˘ح
نود ،د˘حاو ي˘ف˘ح˘سصل دا˘م˘ت˘ع’ا او˘ح˘ن˘م
ضصح˘ف˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ةرور˘˘سض ع˘˘م رو˘˘سصم
ن˘م ن˘كم˘ت˘ل˘ل «ا˘˘نورو˘˘ك» ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
اومو˘ق˘ي نأا ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل ف˘ي˘كف ،لو˘خد˘لا
نوسضاقتي نيذلا نيب˘عل˘ل تا˘فو˘سشكلا˘ب
ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يل˘˘م˘˘لا
.مهبويج نم تافوسشكلاب نوموقي

طقفو زوميغ

ىلع ارخؤوم نيعملا يناديز ضسيئرلا دكأا
ديدجت مت نا دعب ةنتاب ةيدولوم ضسأار
بردملا ءاقبإا رار˘ق ،ه˘تا˘مد˘خ ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا

،ي˘ن˘تا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ضسار ى˘ل˘˘ع زو˘˘م˘˘ي˘˘غ
ارخؤوم تلمع فارطأ’ا ضضعب ناو ةسصاخ
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ثح˘ب ع˘م رار˘ق˘لا ة˘ل˘قر˘ع ى˘˘ل˘˘ع
اذه ،ةنيفسسلا ةدايقل ديدج رخأا بردم
زوميغ نوكي نا ىلع ضسيئرلا رسصأا دقو
رارق كانه نوكيسسف ’او ،بردملا وه
ة˘ق˘ث˘لا ناو ة˘سصا˘خ ،ه˘فر˘ط ن˘م ل˘ي˘حر˘˘لا

ةنيفسس ةدايقل ينقتلا نيبو هنيب ةريبك
. دوعسصلا ىلع ضسفانتلا ىلا يدانلا

يكوكلإ بلط

لعج «ةراط˘سسو˘سس» ة˘م˘ق˘ل ط˘ي˘ن˘ح˘ج ع˘ي˘ي˘سضت
ةداعت˘سسا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ر˘سصي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ع˘فاد˘م˘لا اذ˘كو ي˘ب˘ير˘ع˘ل يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل نو˘كي ى˘ت˘ح اذ˘هو ،ي˘نا˘حر˘ف ر˘سسي’ا
ةنزاوتم نوكت ةمئاق طبسض لجا نم ةسصرفلا
ينقت˘لا نا ر˘كذ˘ي ،ةرا˘ط˘سسو˘سس ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
ةلاسصيم ط˘سسو˘لا بع’ ع˘م ع˘م˘ت˘جا ي˘كو˘كلا

ةسصاخ دوهجلا نم ديزملا لذبب هبلاطو ،حابرم
هرارسصإا دعب هتامدخ يف ةماتلا هتقث عسضي هناو
ةعاسسلا دحل هتيزهاج مدع نكلو ،هبادتنا ىلع
. دوهجلا ةفعاسضمب هبلاطي ينقتلا تلعج

لكسشملإ لحب دعو

ةمئا˘ق ط˘ب˘سضب ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ضسي˘ئر د˘ه˘ع˘ت
،ق˘ير˘ف˘لا ق˘تا˘ع ضسأار ى˘ل˘ع ي˘ه ي˘ت˘لا نو˘يد˘˘لا

ىلوأ’ا ةهجاوملا لخديسس قيرفلا نأا ادكؤوم
ةبدتنملا رسصانعلا لكب ةدكيكسس ةبيبسش ماما

هلام نم تاقحتسسملا ديدسست رمأ’ا ىدعت ولو
ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب حار ي˘ن˘ع˘م˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ضصا˘˘خ˘˘لا
ةطبارلا عم ةريخأ’ا هلكاسشم نا دكاو ،ةيسضقلا

مدع رارق نوذختي نيلوؤوسسملا تلعج نم يه
ة˘يو˘سست˘لا م˘ت˘ت ى˘ت˘ح تازا˘جل˘ل قر˘ف˘لا ح˘˘ن˘˘م
ةياهنلا يف هنع بترت ام وهو نويدلل ةيئاهنلا

. ىسسيع نب ضسيئرلا ىلع رهسشأا6 ب ةبوقع

qarsana@essalamonline.com
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ددجلإ ليهأات = نويدلإ ىلع ءاسضقلإ
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأا ةرادإا تل˘˘˘˘سصف
ضضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا قاروأ’ا
قبي ملو ،ابيرقت نويدلاب
،ثلث وا نيبع’ ىوسس
ىعسسملا لعج ام وهو
ةيوسست لجا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
ةيغ˘ب اذ˘هو م˘ه˘ت˘ل˘كسشم
ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت
اذه للخ نيمدقتسسملا
ل˘ك ح˘ن˘˘مو ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ينقتل˘ل ا˘هد˘ع˘ب قاروأ’ا
ل˘جا ن˘م ير˘˘يزد لل˘˘ب
ةرادإ’ا تلمع يتلا اياسضقلا رخا نا ركذي ،يرانكلا ماما تبسسلا ةهجاوم يف مهيلع دامتع’ا

. يبرغ دوعسسم طسسولا بع’ ضصخت يتلا كلت يه اهتيوسست ىلع
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رغسصألإ
مجاهملا ة˘كرا˘سشم د˘ع˘ب
يذلا ءاقللا يف وكوكوم
ا˘˘ي˘˘سسيرو˘˘ب يدا˘˘ن ع˘˘˘م˘˘˘ج
اتريه يدا˘ن˘ب ،د˘نو˘م˘تورد
رغسصأا ،ريخلا تاب نيلرب

ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشي ي˘˘˘ف بع’
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘˘لا
د˘ع˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح ،خ˘يرا˘ت˘˘لا
يدان˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا فاد˘ه˘لا
،ةنسس61ـلا نسس رفسصأ’ا
يذلا ريبكلا ءادأ’ا نآا ’إا
با˘ب˘سشلا يدا˘ن ع˘م ه˘مد˘ق
ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘سسم ل˘ع˘ج
ه˘ي˘ل˘ع نود˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي لوأ’ا
.ريبك لكسشب
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ةÓسصلإ تيقإوم

مسسوملإ إذه هل ةكراسشم لوأإ يف هسسفن شضرفي زوبدوب ̂ 
يبرإدلاب هقيرف زوف يف مهاسسيو ديدج نم قلأاتي لإزغ ̂ 

تابايغلاو ةÒثكلا تاÒيغتلا نمث عفدت «ةراطسسوسس»

هخيرات يف12 ـلإ بقللاب جوتي «يبرايسسلإ»
هــبقل نــع عاـــفدلل هــتيزهاج دــكؤوـيو
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يراوسشم يف ءادوسس ةطقن ةباسصإÓل يسضرعت

لئابقلا ةبيبسش

ددجي لوبرفيل
مسضب هــمامتهإ
يدــــــــــــنام

لاير لواحي يذلا تقولا يف
ديدجتلاب هعانقإا صسيتيب

ةقفوم نكت مل رسضخلإ عم يتقÓطنإ »:لحكل روتكيف
«يـــــبلق جــــــلثأإ يـــــنطولإ دـــيسشنلإ عاــــــمسسو

رئاز÷ا ةيدولوم

ةيدولا تايرابŸا ‘ ديمعلا تايئاسصحإا

ديمعلل ةيباجيإإ تايئاسصحإإ
ةيدولإ تايرابملإ يف

لول◊ا نع ثحب Êافلزلا يسسنوتلا ينقتلا

لإزي ل مÓسسلإ دبع تيآإ
قاسسلإ ىوتسسم ىلع يناعي


