
لوأا اـــنأا :خوز
داـصسفلا براح نم
!ةـــلادعلا ةداهصشب

سسر◊ا نم يركصسع طروت
ةقرصس ‘ يروهم÷ا

«جاصسنول» تانحاصش
50صص
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يرابجإ’ا حيرشصتلا ىلع ددشش
تاهمأ’ا تايفو قيقدتو

نيينيشصلا عم ةكارششلا نأا تدكأا
» ةقوبشسم ريغو ةيئانثتشسا»

ذيفنتلا زيح لخدي عورششملا
1202 ماع نم لوأ’ا يثÓثلا يف
ةينطو ةكبصش قÓطإا وحن
داصسفلا ةحفاكمل ةهازنلل

40صص

صسولهم صصرق0051ـب ةمشصاعلا قارغإا تلواحةيشسايشسلا قوقحلا نم هنامرح عم انجشس تاونشس5ـب هتنادإا ةباشصعلا دارفأ’ انجشس تاونشس8 صسامتلا

50صص

ماعلا نيمأ’ا يجنم هللا دبع لاق
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
نأا ،ةينارمعلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘كار˘شش ة˘˘ما˘˘قإا ىلإا تعد ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘ه˘با˘ج˘م ل˘جا ن˘م ة˘ل˘ما˘شش ة˘ي˘م˘لا˘ع
ة˘ح˘ئا˘ج˘ل ة˘قو˘ب˘شسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ثآ’ا

تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ل˘˘˘ك ىل˘˘˘ع ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
. ةيداشصتق’او ةيعامتج’ا

رئازجلا يف «V كينتوبصس» حاقل جاتنإا ةيناكمإا دكؤوت ايصسور
30 صصةيبرغلا ءارحشصلا فلم يف نيدلبلا نيب رظنلا تاهجو هباششت تدكأا

نواعت ىلإا وعدت رئازجلا
راثآا ةهباجمل ربكأا يملاع

«91 -ديفوك»

ةئاملاب79 :ديزوب نب
متت تادلولا نم

ةمعدم ةئيب يف

30صص

40 صص

دراو رمأا ءابولاب لافطأ’ا ةافو نأا نودكؤويو رطخلا صسوقان نوقدي تاشسوريفلا ملع يف نوثحاب

ةهوبصشم تاكرحت
«سشبيرب» ةباصصع طقصست

نمألا ةصضبق يف

ءاكرششلا صشيمهتب ددنت تاباقنلا
«نفعتلا» نم رذحتو نييعامتج’ا

عاطق زهت ةمراع ىصضوف
طوعجاوو ةيبرتلا

لخدتلاب بلاطم
30 صص

50صص

ةريبك ةطلاغم ةباصصإلاب ةينعم ريغ ةئفلا هذه رابتعا :«مÓصسلا»ـل قاهلم^
تÓئاعلا طصسو ئراوط ةلاح ثدحيو رعذلا ريثي لاصشرصش يف ديفوكلاب ةلفط ةافو ربخ^

سسوريفو ةءاربلا نيب تماصص عارصص
كاـــتفلا «اـــنوروك»

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
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   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
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ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
Óيبصس هيلإا عاطتصسا نمل

مايأ’ا هذ˘ه ةردا˘ن ة˘ل˘م˘ع «را˘م˘ح˘لا» ى˘ح˘سضأا
،نوتيز˘لا ي˘ن˘ج م˘سسو˘م قÓ˘ط˘نا ع˘م ةازاو˘م
براقيل ريبك لكسشب هراعسسا تعفترا ثيح
صضوخيو ،دحاولا رامحلل مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م˘لا
فلتخم يف نوتيزلا عرازمو لوقح باحسصا

اذه نع ةيموي ثحب ةلحر نطولا قطانم
يف هتي˘م˘هأا ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘ئار˘سشل ناو˘ي˘ح˘لا

يف ةعقاولا لوقحلاب اميسس’ ينجلا ةيلمع
’ ةرعو كلاسسمب زيمتت يتلا لابجلا يلاعأا
.ةليسسولا هذهب ’ا اهيلإا لوسصولا نكمي

اذام فرعت رئازجلا
...ديرت اذامو لعفت

نو˘ي˘ل˘˘م˘˘لا صضرأا ن˘˘ع ا˘˘عا˘˘فد يو˘˘ق در ي˘˘ف
،ير˘ئاز˘ج م˘جا˘ه ،د˘ي˘ه˘سش نو˘ي˘ل˘م˘لا ف˘سصنو
لينلا تلواح يتلا ،ةيبرعلا ةانقلاب ةيفحسص
ةيرسشعلا لÓخ نحن» :Óئاق ،يرئازجلا نم
لك  متدجو ن’ا متنأا ،بعلن نكن مل ةقباسسلا

يف اسسنرف ربع اهومترسشن يتلا مكتاروسشنم
ماظنلا ده˘ع ي˘ف ة˘با˘سصع˘لا لا˘ث˘مأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن’ا مه ،ءادوسسلا ةيرسشعلا لاثمأاو قباسسلا
مهمعد نيذلا مكلامعأا لاجرو ، نوجسسلا يف
با˘سسح ى˘ل˘ع صضور˘ق˘ب  ي˘م˘لا˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
رسصانعو اهزجح مت ،اهنم اودافتسساو رئازجلا
،كو˘ن˘ب˘لا ي˘ف ا˘ن˘لاو˘مأاو نو˘ج˘سسلا˘ب دا˘˘سسف˘˘لا

هخيراوسص صضرعتسسي ن’ا ينطولا انسشيج
اذام فرعت رئازجلا ،ةلود يا اهكلتمت ’ يتلا
  .ديرت اذامو لعفت

! لصصاوتي داصسفلا لصسلصسم

نيقبا˘سس ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ير˘يد˘م نأا ،ردا˘سصم تف˘سشك
داسسف اياسضق يف ناعباتم نازيلغ ةي’وب Óمع
بعÓتو ةينوناق ريغ تاقفسصب قلعتت ،ةريطخ
ىلإا رداسصملا تاذ ريسشتو ،ةيمومع عيراسشمب
ةدع امهؤواعدتسسا مت ،نييذيفنتلا نيريدملا نأا

دعب ،نيلواقملا نم ددع ةقفر قيقحتلل تارم
. رييسست ءوسسو داسسف لوح ريراقت يقلت

 براحم
ىلوألا ةجردلا نم

نييذيفنت  نيريدمل مناغتسسم ةي’و يلاو لاق
يه هل  ةلكوملا ةمهملا  نإا ،ةي’ولاب نولمعي
،يرادإا ة˘م˘ه˘م ا˘ه˘ن˘م ر˘ث˘كأا  برا˘ح˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م
دقع يذيفنت  عامتجا يف يلاولا صضرعتسساو
ي˘ف  ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘كا˘سشم ،ار˘˘خؤو˘˘م
ىفسشت˘سسم˘لا عور˘سشم ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي’و˘لا
قوفو ،مناغتسسم يومارت  عورسشمو يعماجلا

صسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ي˘˘لو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك
تاي’ولا مهأا نم يه يتلا ةي’ولل ةيروهمجلا
ي˘لاو˘لا لا˘ق اذ˘ه˘لو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف  ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
. «نيبراحم جاتحأاو براحم انأا» نيريدملل

qarsana@essalamonline.com
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لايخلا نم برغأا
لاق ،بيرغ حيرسصت يف
ر˘يزو˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ل˘كو˘م
صسابع دلو لامج قبسسأ’ا
ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘سسل˘ج ي˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘كا˘˘ح˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةمسصاعلا ءاسضق صسلجمب
لاو˘مأا د˘يد˘˘ب˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب

تاقفسص ماربإاو ةيمومع
ع˘˘ير˘˘سشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
نا ،لو˘ع˘ف˘˘م˘˘لا يرا˘˘سسلا

انكسس كلمي ’» هلكوم
ر˘يزو ه˘نا م˘غر ة˘ق˘˘سش وا

مل هن’ نآ’ا يكبي وهو
يف هقح قيقحت عطتسسي
يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ، «ن˘˘˘كسسلا
رييÓملاو Óئاسستم مهدحا قلع ثيح ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع داقتن’او ةيرخسسلا راثا
ودنع» رخآا لاق نيح يف ؟ Óثم ارسسيوسس يف رسصق ءارسشل يفكت ’أا... هنبا ةزوحب تطبسض يتلا
.» عاق وكحسضن ايا» لاق رخا قلعم امنيب» تÓيف ودنع راد صشودنع ام قحلا

قيدصصلا لبق ودعلا ترهبأا
يف ةفر˘سشم˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قاو˘م نأا ود˘ب˘ي
ا˘ه˘تر˘سصن لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘لود˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا

اباجعإا تق’ ،ةيررحتلا اياسضقلل اهدييأاتو
وهاهف ،ق˘يد˘سصلا ل˘ب˘ق ود˘ع˘لا فر˘ط ن˘م
مامأا ةحارسص اهنلعي ينويهسصلا نايكلا
،ةيمÓعإ’ا ه˘تاو˘ن˘ق ىد˘حأا ي˘ف ،ع˘ي˘م˘ج˘لا

بع˘سشلا ة˘قÓ˘ع ر˘سصت˘ق˘ت ’» :لا˘ق ثي˘˘ح
فاتهلاب ينيطسسلفلا هريظنب  يرئازجلا
لجسست  لب ، بسسحف ملعلا عفر وأا وأا

لايح  ةينلعو ةحيرسص رئازجلا فقاوم
عم عيبطتلا مدعو ، ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
  .ينويهسصلا نايكلا «ليئارسسإا »

نيقباصسلا ةيروهمجلا ةلو قيدصص
رييسست ليسصافتل نيعباتملا نم  ريثكلا فرعي
لكسشب ةي˘سضا˘م تاو˘ن˘سس ي˘ف ة˘يادر˘غ ة˘ي’و
،8102و5002 يماع نيب  ةرتفلا يف صصاخ
قوف  ةقÓع هيدل تناك افورعم ’واقم نأا

،نيبقاعتملا  ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و ع˘م ةزا˘ت˘م˘م
ىتح ،ةيروهمجلا  ة’و نم3 عم لقأ’ا ىلع
رثكا دهوسش قبسسأ’ا ةيادرغ ةي’و يلاو نأا

ىلع لسصح يذلا لواقملا تيب لخاد ةرم نم
صضارأا  ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ،ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘سشع
وه امف ،ةحÓفلل ىرخأا عيراسشمل ةسصسصخم
ة’و˘ب لوا˘ق˘م˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا ة˘قÓ˘ع˘˘لا بب˘˘سس
.؟نيقباسسلا ةيروهمجلا

ةنجام تارهصسب تاقفصص
ةي’و نم ري˘نو˘ي˘ل˘م لو˘ح
Óيف ،تاونسس لبق نارهو
لا˘ت˘˘سسا˘˘ن˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘م˘˘خ˘˘ف
بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ر˘˘˘كو ى˘˘˘لإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تامولعم ريسشتو ،داسسفلل
ل˘˘˘˘جر نأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سس
ل˘ب˘ق˘ت˘سسي نا˘ك ،لا˘م˘˘عأ’ا
ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب Ó˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ن˘˘˘م ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس لا˘˘˘جرو
بل˘ج˘يو ل˘ب ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ةمدخ˘ل نار˘هو˘ل ةروا˘ج˘م
نم يارلا ةينغأا موجن نم لقأ’ا ىلع2 فرعيو ،حابسصلا ىتح لسصاوتت تارهسس يف هنئابز
تاذ ريسشتو ،Óيفلا هذه يف مظنت تناك يتلا تارهسسلا ةيعون ،ةفورعم يار ةينغم مهنيب
تامولعملا ريسشتو ،حنمت عيراسشمو ،Óيفلا هذه يف مربت تناك تاقفسص نأا ىلإا تامولعملا
.اهبحاسص لامعأ’ا لجر ىفتخا نأا دعب رهسشأا4 ذنم ةقلغم نآ’ا Óيفلا نأا اهسسفن
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لÓ˘خ ،د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ف˘˘سشك
لو˘ح ا˘ي˘سسارد ا˘مو˘ي ه˘حا˘ت˘ت˘فا
تا˘ي˘فو د˘سصرو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا»
حيرسصتلا ماظن ّنأا «ةمومأ’ا
رمتسسيسس تايفولل يرابجإ’ا

ةر˘ها˘ظ ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
نم ةئام˘لا˘ب79و تاي˘فو˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘ت تاد’و˘˘˘لا

ّنأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘م
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘سصح˘ت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

0009و ءا˘سسن بي˘˘ب˘˘ط007
ةسصيرح ةلودلا ّنأا امك ،ةلباق
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةحئا˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف تا˘ه˘مأÓ˘ل
˘مأ’ا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘ل˘˘ل
فد˘˘˘ه˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘هو ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
.يسساسسأ’ا

متي مل هّنأا ريزولا فسشكو
ربع ىودع ةلاح ’و ليجسست
نم دب’و ةيعيبطلا ةعاسضرلا
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ه˘˘مأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت
ي˘ف ر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك ،ة˘عا˘˘سضر˘˘لا

صسوريفلا بقاوع ّنأا ددسصلا
˘مأ’ا ة˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘خو
بجو‐ ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت نأا ‐ه˘˘˘ب˘˘˘˘سسح
ة˘سصا˘خ رذ˘ح˘ب تا˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
.ةيلئاعلا تاعمجتلا يدافت

،انوروك ءابو صصوسصخبو
ة˘˘لود˘˘لا ّنأا د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ّد˘˘˘كأا

ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج تمد˘˘˘ق
ةحئاجلل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا

رود هل ناك صضيبأ’ا صشيجلاو
.يد˘˘سصت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف يدا˘˘˘ير
نأا ى˘˘لإا قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف تف˘˘لو
يف ناوتت مل ةيملعلا ةنجللا
ل˘˘˘˘ك م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو ما˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ’ا
ل˘كو ة˘مزÓ˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا

’إا ل˘ث˘م˘ي ’ يدر˘ف ح˘˘ير˘˘سصت
ةنجللاو حرسصملا رظن ةهجو
.ةيلوؤوسسملا لمحتت ’

تاهمأ’ا تايفو قيقدتو يرابجإ’ا حيرشصتلا ىلع ددشش

ةمعدم ةئيب يف متت تادلولا نم ةئاملاب79 :ديزوب نب

خ.ةميشسن

مأ’ا ةحشص ىلع ظافحلل ةيلود تادهاعمب تمزتلا رئازجلا نأا ،ةحشصلا ريزو ديزوب نب نامحرلا دبع دافأا
.ةمعدم ةئيب يف متت تاد’ولا نم ةئاملاب79و ،ةد’ولا دعبو لبق لفطلاو

يف ذيفنتلا زيح لخدي عورششملا
1202 ماع نم لوأ’ا يثÓثلا

ةكبصش قÓطإا وحن
ةهازنلل ةينطو
داصسفلا ةحفاكمل
ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا دعتشست

ةينطولا ةكبششلا قÓطإ’ داشسفلا
اهتيجتارتشسإا راطإا يف ةهازنلل
.هنم دحلاو داشسفلا ةحفاكمل
تنلعأا يذلا عورششملا نأا تفاشضأاو

ربوتكأا نم صسماخلا خيراتب هنع
ذيفنتلا زيح لخديشس يشضاملا

ماعلا نم لوأ’ا يثÓثلا يف
لÓعشش نلعأا ،قايشسلا يف .ديدجلا

ةئيهلل ماعلا نيمأ’ا ي’وم
،صسمأا داشسفلا ةحفاكمل ةينطولا
ةكبششلا قلطتشس هحلاشصم نأا
راطإا يف ةهازنلل ةينطولا
داشسفلا ةحفاكمل اهتيجتارتشسإا

عورششملا نأا افيشضم ،هنم دحلاو
خيراتب هنع نÓعإ’ا مت يذلا
،يشضاملا ربوتكأا نم صسماخلا
يف ذيفنتلا زيح لخديشس
ةنشسلا نم لوأ’ا يثÓثلا
ةئيهلا نأا حشضوأاو  .ةديدجلا

لوح ةينقت ةقاطب دادعإاب تماق
ءاربخ ىلع صضرعتشس ةكبششلا

يملاعلا مويلا ةبشسانمب نييلود
9 ـل فداشصملا داشسفلا ةشضهانمل
دكأا ،ةلشص يذ قايشس يف .ربمشسيد
ةرابع ةكبششلا نأا ،يبرعلا ي’وم

لك مشضت ةيمقر ةشصنم نع
اهنم فدهلا عمتجملا تايلاعف
زيزعتو داشسفلا ذبن ةفاقث ةيقرت
ليعفتو ةيكراششتلا ةيطارقميدلا

يف ةيوعمجلا ةكرحلا رود
لئاشسو كارششإاو داشسفلا ةحفاكم
نأا راششأاو .ةمهملا يف مÓعإ’ا
ديحوت اهرود نوكيشس ةكبششلا

اهنيوكتو تايلاعفلا عيمج دوهج
نع غيلبتلل مهل ةيامحلا ريفوتو
ىلع قايشسلا يف ادكؤوم داشسفلا
يندملا عمتجملا رود ةيمهأا
قلعتي اميفو .ةفآ’ا هذه ءاوتحا

فششك ،داشسفلا نع غÓبإ’اب
نوكت اهبلغأا نأا يبرعلا ي’وم
نيغلبملا ةيششخ ببشسب ةلوهجم
ىلإا اريششم .رطخلل صضرعتلا نم
نمشض تشصوأا ةئيهلا نأا
يمحي نوناق نشسب اهتيجتارتشسإا
لاعف رشصنع مهرابتعاب نيغلبملا

نأا ركذي .داشسفلا نم دحلا يف
ةشضهانمل ةينطولا ةئيهلا
يف ىوكشش0051 تقلت ،داشسفلا

يذلا ماعلا اهنيمأا بشسحب9102
كرحتت ةئيهلا حلاشصم نأا حشضوأا
ةلدأاب ةدونشسم ىوكششلا تناك اذإا

 .ةقثوم
 يمولد ميرم

«نفعتلا» نم رذحتو نييعامتج’ا ءاكرششلا صشيمهتب ددنت تاباقنلا

ةيبرتلا عاطق زهت ةمراع ىصضوف
لخدتلاب بلاطم طوعجاوو

ةيمشسرلا ةديرجلا نم07 مقر ريخأ’ا ددعلا يف ردشص

طاصشن ةصسرامم تايفيكل ددحملا موصسرملا
رونلا ىري تنرتنألا ربع مÓعإلا

ةي’ول ةيبرتلا تاباقن تعد
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ،ةيدملا
ـب ه˘ت˘ف˘˘سصو ا˘˘م˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل
عسضولا دادزي نأا لبق «نفعتلا»
قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف ترر˘˘قو ،اءو˘˘سس
ة˘ير˘يد˘م ة˘ع˘طا˘ق˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ىلإا كلذ ببسس ةعجرم ،ةيبرتلا

جهنمملا صشيمهتلاب هتفسصو ام
 .نييعامتج’ا ءاكرسشلل

تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ت˘˘˘كت رر˘˘˘ق
ةي’ول ةيبرتلا عاطقل ةلقتسسملا
تملسست اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘يد˘م˘لا
،صسمأا ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا»
ة˘ير˘يد˘م ة˘ع˘طا˘ق˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ا˘ه˘ف˘˘سصو ا˘˘م ءار˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ءاكرسشلل جهنمملا صشي˘م˘ه˘ت˘لا˘ب
 .نييعامتج’ا

ةيبرتلا ةرازو ،لتكتلا اعدو
هفسصو امل ،دح عسضول ةينطولا
دادز˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق «ن˘˘ف˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا» ـب
ةل˘سسار˘م رر˘قو ،اءو˘سس ع˘سضو˘لا

ه˘عÓ˘ط’ ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و ي˘لاو
ا˘عد ا˘م˘ك ،عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريسضحتلاو دنجتلل ه˘ي˘طر˘خ˘ن˘م
 .ةلبقملا مايأ’ا هنع رفسستسس امل

ةيبرتلا تاباقن لتكت راسشأاو
ىلا ،هنا˘ي˘ب ي˘ف ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و˘ل
نع ةيبرتلا ةريدمل ماتلا بايغلا

،عوبسسأ’ا ما˘يا ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ب˘ت˘كم
ذنم فظوم يا لابقتسسا مدعو
صسف˘ن ي˘ف دد˘نو .ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘˘ب
صشيمهتلا» ـب هفسصو امب تقولا
ءا˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل «ج˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
 .نييعامتج’ا

ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع د˘˘كأاو
قلعتي اميف نيسشتفملاو ءاردملا
يحسصلا لوكوتوربلا قيب˘ط˘ت˘ب
اميسس ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا يف

يحسص فرظب رمت دÓبلا نأاو
ءار˘˘ج ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سساو بع˘˘˘سص
عيمج دينجت مزلتسست ،ةحئاجلا
ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةر˘˘سسأ’ا دار˘˘فأا

 .يملاعلا ءابولا ةهجاوم
مدع ىلإا اسضيأا لتكتلا راسشأاو

تÓسسارم˘لا ى˘ل˘ع در˘لا ه˘ي˘ق˘ل˘ت
ي˘ف˘˘ظو˘˘م ىوا˘˘كسشو ة˘˘يراد’ا
كا˘˘ن˘˘ه نأا فا˘˘سضاو ،عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف Ó˘˘سصا˘˘ح ا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت
ججحتلاو ةيرادإ’ا تÓيوحتلا
جراخ تا˘ه˘ج ن˘م تا˘ي˘سصو˘ت˘ب
 .عاطقلا

،تاباقنلا لتكت نايب لجسسو
«ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘سضلا» ـب ه˘˘ف˘˘˘سصو ا˘˘˘م
يبلاط تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا
مارتحا مدعو ، يئ’ولا لوخدلا
ى˘لا ار˘ي˘سشم ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا بي˘˘تر˘˘ت
بسصانملل لداعلا ريغ عيزوتلا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ءاو˘˘سس ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
،ن˘˘˘ي˘˘˘˘يراد’ا وأا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ل
بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سض’ا˘˘˘ب
 .طئارخلاب

،يباقن˘لا ل˘ت˘كت˘لا ر˘كن˘ت˘سساو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘˘م كر˘˘˘ت
ع˘قاو˘لا نو˘ه˘جاو˘ي ،ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘˘ب نود ،م˘˘˘˘هد˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل
نع ولو ةيق˘ي˘سسن˘ت تا˘عا˘م˘ت˘جا
رثكأا ديمجت ىلا اوراسشاو ،دعب
،ي˘ئا˘سضق م˘كح ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ن˘˘م
،يرئازجلا بعسشلا مسساب رداسص
تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ي˘˘˘ل˘˘˘غا˘˘˘سش د˘˘˘سض
 .نييعرسشلا ريغ ةيفيظولا

،ه˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘سسن’ا
م˘ه˘˘نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
نم نوناعيو هبا˘ب˘سسأا نو˘ل˘ه˘ج˘ي

 .هبقاوع
 يمولد ميرم

مقر ريخأ’ا ددعلا يف ردسص
،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘˘م07
تايفيك ددحي يذيفنت موسسرم
ر˘ب˘ع مÓ˘عإ’ا طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘˘م
وأا در˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘سشنو تنر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نأ’ا
ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصت˘˘˘لا
.ةينورتكلإ’ا

رفوتت نأا موسسرملا طرتسشاو
زاهج نع لوؤوسسملا ريدملا يف
طورسش تنر˘ت˘نأ’ا ر˘ب˘ع مÓ˘عإ’ا

ةيعماجلا ةداهسشلا ىلع هتزوح
عتمتلاو اهل ةقباطملا ةداهسشلا وأا
تاونسس3 ىلع لقت ’ ةربخب
نو˘كي نأاو مÓ˘عإ’ا ناد˘ي˘م ي˘˘ف
ع˘ت˘م˘ت˘يو ة˘ي˘سسن˘˘ج˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج
.ةيندملا قوقحلاب

نم ة˘سسدا˘سسلا ةدا˘م˘لا صصن˘تو
˘مÓ˘عإ’ا طا˘سشن نأا˘ب مو˘سسر˘م˘˘لا

رسشن˘ل˘ل ع˘سضخ˘ي تنر˘ت˘نأ’ا ر˘ب˘ع
نو˘كت ي˘نور˘ت˘كلإا ع˘قو˘م ر˘˘ب˘˘ع
ايدام ايرسصح ةنطوم هتفاسضتسسا

دادتماب رئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘مو
ZD. قاطن

صصخ˘سشلا ى˘ل˘ع ع˘ن˘م˘ي ا˘˘م˘˘ك
عسضا˘خ˘لا يو˘ن˘ع˘م˘لا وأا يدا˘م˘لا
رثكأا كÓتما يرئازجلا نوناقلل
ر˘ب˘ع مÓ˘عإÓ˘ل د˘حاو زا˘ه˘ج ن˘م
زاهج ىلع نيعتي امك ،تنرتنأ’ا

فيظوت تنرتن’ا ربع مÓعإ’ا
ى˘ل˘ع د˘حاو فر˘ت˘ح˘م ي˘ف˘ح˘سص
ريدملا ىلع نيعتي امك. لقأ’ا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا

ةح˘فا˘كم˘ل ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو
اميسس’ ،ينوناق ريغلا ىوتحملا
ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي يذ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘˘هار˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع صضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

بسسحو.فن˘ع˘لا وأا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو
صصخسش يأا كل˘ت˘م˘ي ،مو˘سسر˘م˘لا

هركذ م˘ت˘ي يو˘ن˘ع˘م وأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط
يف اين˘م˘سض هد˘يد˘ح˘ت وا ا˘ي˘م˘سسا

تنرتن’ا ربع مÓع’ا ىوتحم
.درلا قح وأا حيحسصتلا قح امإا

ةطل˘سسلا نأا˘ب مو˘سسر˘م˘لا صصن˘يو
ةينورتكلإ’ا ةفاحسصلاب ةفلكملا
ة˘مد˘خ˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ط˘ل˘˘سسلا وأا
تنرتنأ’ا ربع يرسصبلا يعمسسلا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
زا˘ه˘ج˘ل ة˘كلا˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
د˘ع˘˘ب تنر˘˘ت˘˘نأ’ا ر˘˘ب˘˘ع مÓ˘˘عإ’ا
ا˘ق˘ب˘˘سسم ا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ر˘يد˘م˘لا صصخ˘ي ا˘ف˘ل˘م ن˘م˘سضت˘ي
˘مÓ˘عإ’ا زا˘ه˘ج ن˘ع لوؤو˘سسم˘˘لا

كلذ˘˘˘˘كو تنر˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأ’ا ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
زا˘ه˘ج˘ل ة˘كلا˘˘م˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
.تنرتنأ’ا ربع مÓعإ’ا

خ.ةميشسن

ريفسس فيايليب روغيإا راسشأا
ى˘لإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘˘ل ا˘˘ي˘˘سسور
يسسورلا حاقللا جاتنإا ةيناكمإا
ءا˘˘˘بو د˘˘˘سض »V كين˘تو˘ب˘سس»
ل˘خاد ا˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م «91‐ديفوك»
ة˘ي˘لا˘ع˘ف نأا اد˘كؤو˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
،ةئاملاب59 ىلإا لسصت حاقللا

يف يسسورلا ريفسسلا لاقو
،صسمأا ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ةطق˘ن˘لا هذ˘ه لو˘ح ا˘ن˘ث˘حا˘ب˘ت»
ءا˘ن˘ثأا ا˘ي˘ل˘ح˘م حا˘ق˘ل˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو ع˘م ا˘ن˘تاءا˘ق˘˘ل
،ةين’ديسصلا ةعانسصلا ريزوو
عم نواعتلل ةدعتسسم ايسسورو
ع˘ي˘ن˘سصت ل˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ان˘ه د˘سصقأاو ،ا˘ي˘ل˘ح˘م حا˘ق˘ل˘لا
ي˘˘˘˘˘سسور˘˘˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصلا
يذلا ةرسشابملا تارامثتسسÓل
جراخ حاقل˘لا ع˘يزو˘ت˘ب ى˘ن˘ع˘ي
.«دÓبلا

قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا» نأا فا˘˘˘سضأاو
تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ي˘˘سسور˘˘لا
ا˘غ˘ي˘سص حر˘ت˘ق˘˘ي ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ن˘˘م ،نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ليوح˘تو ،ر˘سشا˘ب˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘ق’ا
ع˘ي˘ن˘سصت˘لاو ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لاو ،كر˘ت˘سشم˘لا
،ةثلاث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تارا˘ب˘ت˘خا

ىلع اها˘ن˘حر˘ت˘قا غ˘ي˘سص ي˘هو
.«يرئازجلا بناجلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسلا دد˘˘˘سشو
يتلا يسسورلا حاقللا ةيلاعف»
ام ،ةئام˘لا˘ب59 ى˘˘لإا ل˘˘˘سصت
ل˘˘˘˘سضفأا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا د˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘ي
ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسلا م˘˘˘˘˘غر ،قو˘˘˘˘˘سسلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب مو˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا
ت’وا˘˘˘ح˘˘˘˘مو ،تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا
اهل صضرع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ه˘يو˘سشت˘لا
.«يسسورلا حاقللا

ة˘ي˘سضق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
ر˘ي˘ف˘سسلا تف˘ل ،ة˘يوار˘˘ح˘˘سصلا

ى˘˘لإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘سسور˘˘˘لا
ر˘سشا˘ب˘م˘لا راو˘ح˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ح˘˘˘ير˘˘˘سصلاو
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف و˘˘كسسو˘˘˘مو
دد˘جو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘م˘ه˘م˘˘لا

ى˘˘لإا ي˘˘عاد˘˘لا هدÓ˘˘ب ف˘˘قو˘˘م
ة˘˘مزأا ي˘˘ف صسف˘˘ن˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘سض
ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب تار˘˘˘˘كر˘˘˘˘كلا
 .ةيبرغلا

ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘فو
ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا تاروا˘˘سشم
نيب تاركركلا ة˘مزأا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
برغملاو ةيبر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا
ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا تاءاد˘ت˘ع’ا د˘ع˘˘ب

نييوارحسصلا نييندملا ىلع
حسضوأا ،ة˘لزا˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
’وأا د˘يرأا»: Ó˘ئا˘ق ف˘يا˘ي˘ل˘˘ي˘˘ب
راو˘ح˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب ةدا˘˘سشإ’ا
رمتسسملاو فافسشلاو رسشابملا
لك يف رئازجلاو ايسسور نيب
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا تاذ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
فل˘م مزأا˘ت د˘ع˘بو ،كر˘ت˘سشم˘لا
،ار˘خؤو˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا
رئازجلا ع˘م راو˘ح˘لا ل˘سصاو˘ن

،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ةيجراخلا ريزو ثحابت ثيح
يسسورلا هريظن عم يرئازجلا
هذ˘˘˘ه تن˘˘˘ّي˘˘˘بو ،ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
تاه˘جو ه˘با˘سشت تا˘ث˘حا˘ب˘م˘لا
هذه لايح نيدلبلا نيب رظنلا
 .«ةمزأ’ا

،يسسورلا ريفسسلا فاسضأاو
ناوعدت ايسسورو رئازجلا نأا
لك عوجرو ،صسفنلا طبسضل
ف˘˘قو قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا فار˘˘˘طأ’ا
،1991 ة˘˘ن˘˘سس را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا

فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا كلذ˘˘˘˘˘˘كو
ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

صصا˘˘خ ثو˘˘ع˘˘ب˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘تو
ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمأÓل
 .نكمم تقو عرسسأا يف

صضفر ،ر˘˘˘خا قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف

،ف˘ي˘ي˘ل˘ي˘˘ب رو˘˘غ˘˘يإا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا
يتلا ريراقتلا ىل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
رئازجلا مÓتسسا نع ثدحتت
زار˘ط تÓ˘تا˘ق˘م ن˘م ة˘ع˘فد˘˘ل
اًدكؤوم ،ةيسسورلا «92 ‐ غيم»
نوؤو˘سش صصخ˘ت ل˘ئا˘سسم ا˘ه˘˘نأا
نواعتلا نأا ىلإا اًتف’ ،عافدلا
يركسسعلا عافدلا لاجم يف
.   روطتمو مئا˘ق ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
ع˘ي˘˘ب تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص نأا فا˘˘سضأاو
صصخت ،ةلود يأا يف ةحلسسأ’ا
 .عافدلا نوؤوسش

ريفسس دافأا ،ىرخأا ةهج نم
نأا˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف و˘˘كسسو˘˘م
ع˘˘يرا˘˘سشم ا˘˘ه˘˘يد˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘سسور
جاتنإ’ رئازجلا عم ةكرتسشم
نأا ىلإا اًتف’ ،ةيعارزلا ت’آ’ا
داريتسسا ة˘ي˘نا˘كمإا ىر˘ت هدÓ˘ب
رئازجلا نم هكاوفلاو رسضخلا

 .   اًلبقتسسم
ا˘˘ًع˘˘يرا˘˘سشم كل˘˘م˘˘ن» لا˘˘قو

ت’آÓ˘˘˘ل كر˘˘˘ت˘˘˘سشم جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’
نأا ا˘˘˘ًف˘˘˘ي˘˘˘سضم ،«ة˘˘˘ي˘˘˘عارز˘˘˘لا
تا˘حا˘سسم كل˘م˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا»
ي˘˘˘سضارأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سش
يسساسسأا دروم اذهو ،ةبسصخلا
يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشل˘˘˘ل
ن˘˘م ل˘˘كأا˘˘˘ي نأا ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي
جراخلل ردسصيو لب هتاجتنم
نحنو ،ابوروأاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ى˘لإا
ءاتسشلا لسصف يف ايسسور يف
تاور˘˘˘سضخ ى˘˘˘لإا جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن
ن˘م ا˘ه˘ب ي˘تأا˘ن ةدا˘ع ه˘كاو˘فو
َملف ،ايكرتو برغملاو رسصم
نم Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ا˘هدرو˘ت˘سسن ’
كل˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

وأا ةلثامم ةدوجب تاورسضخ
ناد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘سسحأا
 .«ةرواجملا

 يمولد Ëرم

ةيبرغلا ءارحشصلا فلم يف نيدلبلا نيب رظنلا تاهجو هباششت تدكأا

رئازجلا يف »V كينتوبصس» حاقل جاتنإا ةيناكمإا دكؤوت ايصسور



ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘يزو˘لا د˘˘كأا
ةيسضارتفا ةودن حاتتفا لÓخ
ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأا» ع˘˘˘م
،«ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
عوسضو˘م لو˘ح ةرو˘ح˘م˘ت˘م˘لا
يف ةيلحملا تاطلسسلا رود»
،«91‐ديفوك ةحئاج ةحفاكم
لÓخ نيدلبلا نيب نواعتلا نا

’اثم ل˘كسش ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
نم مغرلا ىلعف ،هب ىذتحي
ةكارسشلا ططخم ذيفنت رذعت
ناك يذلا «يعونلاو فيثكلا»
هذه لÓخ نيبناجلا نيب اررقم
،جئاتن ةدع قيقحت مت» ،ةنسسلا

ثحبلا ةطسشنأا فانئتسسا اهنم
ي˘ف عر˘سش ي˘˘ت˘˘لا كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ا˘هزا˘ج˘˘نإا
نيب اهمامتإا برقو ةيسضاملا
لبق اذهو ،دعب نع نيبناجلا
قلعتيو .يراجلا ماعلا ةياهن
صصخ˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأ’ا
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سس’ا
ةيمنتلا ت’اجم يف ةينيسصلا
عفرو ةيميل˘قإ’ا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ن˘يو˘كت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا تارد˘˘ق
ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب صصا˘˘˘خ˘˘˘لا

رو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م تارا˘˘˘طإ’او
.يجيتارتسسا

هذ˘˘ه ل˘˘ك ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سساو
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا هو˘ن ،ل˘ماو˘ع˘لا
م˘˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
نيب ةمئاقلا ةكارسشلا ةيعونو
ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘سصلاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ريغو ةيئانثتسس’ا» ـب اهفسصو
لود˘ب ة˘نرا˘ق˘م «ة˘قو˘˘ب˘˘سسم˘˘لا
نم رثكأا دافتسسا ثيح ،ىرخأا

ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ما˘˘˘سس ارا˘˘˘طإا061
هذه ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت˘لا
024 ىلع ةوÓع ةيميداكأ’ا
نيوكتلا نم اودافتسسا نيرخآا
.رئازجلا يف

يف نابنا˘ج˘لا ر˘م˘ت˘سسي ا˘م˘ك
ةد˘يد˘ج ل˘ب˘سس ز˘يز˘ع˘ت ة˘سسارد
ةميقبو ةيعون رثكأا» ةكارسشلل
قلعت ام ءاوسس ،ربكأا ةفاسضم
ىرخأا عيراسشم زا˘ج˘نإا˘ب ا˘ه˘ن˘م
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا وأا ،ثح˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
عورسشمك ةماهلا ةيلبقتسسملا
‐ة˘ي˘ن˘ي˘سص ة˘ي˘م˘يدا˘كأا» زا˘ج˘نإا

مازح˘لا :ة˘م˘كو˘ح˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج
هراسسم قلطنا يذلا «قيرطلاو
ةرازو لÓخ نم يريسضحتلا
ةيرئازجلا ةيجراخلا نوؤوسشلا

نواعتلل ةي˘ن˘ي˘سصلا ة˘لا˘كو˘لاو
لو˘ق˘ي ،«ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا
.ةيلخادلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا

نأاب صصوسصخلا اذهب ركذو
لود˘˘لا ن˘˘م تنا˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا ي˘ف ة˘˘قا˘˘ب˘˘سسلا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حا
قÓ˘غإا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،دد˘˘سصلا
ةياقولا ةمظنأا زيزعتو دودحلا
˘ما˘ظ˘˘ن دا˘˘م˘˘ت˘˘عاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

يحسصلا رجح˘لا ع˘م ف˘ي˘كت˘م
ةيحسص ت’وكوتورب عسضوو
فلتخم ة˘يرار˘م˘ت˘سسا ن˘م˘سضت
ة˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأ’ا

نم ،ةيوبرتلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سص ءÓ˘˘˘يإا لÓ˘˘˘˘خ
ة’و˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘نر˘˘˘مو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سساو
اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلاو
.نأاسشلا

نيمثت ىلع يجنم  صصرحو
ةعطاقم نع نيلثمم روسضح
دق تناك يتلا ،ةينيسصلا يبخ
ة˘ث˘˘ع˘˘ب لوأا لا˘˘سسرإا˘˘ب تردا˘˘ب

دعب رئازج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘سص ة˘ي˘ب˘ط
ةفقولا»ـب اديسشم ،اهلÓ˘ق˘ت˘سسا
ةرتف ءانثأا نيسصلل «ةيخيراتلا
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا لا˘˘سضن

يذلا رزآاتلاو نماسضتلا وهو
˘مو˘ي˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ر˘˘م˘˘ت˘˘سسا»
ىو˘˘ت˘˘سسم ل˘˘سصي˘˘ل رو˘˘˘ط˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘كار˘˘سشلا
ا˘هد˘ع˘ب زز˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا
ةردابم ىلإا رئازجلا مامسضناب
.«قيرطلاو مازحلا

ثدحلا4 0192ددعلا ^2441  يناثلا عيبر42ـل قفاوملا0202 ربمشسيد9ءاعبرأ’ا

watan@essalamonline.com

» ةقوبشسم ريغو ةيئانثتشسا» نيينيشصلا عم ةكارششلا نأا تدكأا

«91 -ديفوك» راثآا ةهباجمل ربكأا يملاع نواعت ىلإا وعدت رئازجلا

ز.صسواط

ىلإا تعد رئازجلا نأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا يجنم هللا دبع لاق
تايوتشسملا لك ىلع ،انوروك ةحئاجل ةقوبشسملا ريغ راثآ’ا ةهباجم لجا نم ةلماشش ةيملاع ةكارشش ةماقإا

. ةيداشصتق’او ةيعامتج’ا

رطÿا صسوقان نوقدي تاشسوÒفلا ملع ‘ نوثحاب
دراو رمأا ءابولاب لافطأ’ا ةافو نأا نودكؤويو

سسوÒفو ةءارــبلا Úب تماصص عارصص
كاتفلا «انوروك»

ةينعم Òغ ةئفلا هذه رابتعا :«مÓصسلا»ـل قاهلم
ةÒبك ةطلاغم ةباصصإلاب

رعذلا Òثي لاصشرصش ‘ ديفوكلاب ةلفط ةافو Èخ
تÓئاعلا طصسو ئراوط ةلاح ثدحيو

Òخأاتلا تامارغو ةيزيجعتلا طورششلا يغلت ةلاكولا

ةÌعتŸا «جاصسنأا» تاصسصسؤوم طاصشن ثعب ةداعإا وحن

قاهلم دمحم روتكدلا دكأا
ثحابلاو قباسسلا يجولويبلا
ةافو نأا ،تاسسوريفلا ملع يف
«انوروك» صسوريفب لافطأ’ا
اهتبسسن نأا ريغ ،دراو لامتحا

ىر˘خأ’ا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ىلإا رظنلاب ة˘ف˘ي˘ع˘سض ى˘ق˘ب˘ت
د˘˘سض ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘م
.«91 ديفوك» صسوريف

ي˘ف قا˘ه˘ل˘م ثحا˘ب˘˘لا لا˘˘ق
ـل ير˘˘˘˘˘˘˘سصح ح˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘سصت
را˘ب˘ت˘˘عا نأا ،صسمأا «مÓ˘˘سسلا»
ة˘ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ ة˘ئ˘ف لا˘˘ف˘˘طأ’ا
ديفوك» صسوريفب ة˘با˘سصإ’ا˘ب
ادكؤوم ،ةريبك ةطلاغم »91
لك صسمي صسوريفلا اذه نأا
اهيف ام˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘سش
ى˘ت˘حو ع˘˘سضر˘˘لاو لا˘˘ف˘˘طأ’ا
هريثأات ةبسسن نأا ريغ ،ةنجأ’ا

91 نم لقأ’ا ةئفلا هذه ىلع
ةنراقم ةليئسض ى˘ق˘ب˘ت ،ة˘ن˘سس
ىرخأ’ا ة˘ير˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب

لو˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلاو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘ك
«قاهلم» فاسضأاو ،خويسشلاو
ل˘ب ل˘ت˘ق˘˘ي ’ صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا نأا

ةجردو ،لتقت نم هتافعاسضم
فلتخ˘ت صسور˘ي˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م
ىتحو رخآا ىلإا صصخسش نم
دنع ةدحاو تسسيل هسضارعأا

فلتخ˘ت ل˘ب صصا˘خ˘سشأ’ا ل˘ك
م˘سسج˘لا ة˘عا˘ن˘˘م فÓ˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ن˘˘سس ن˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا صضغ˘˘˘ب
نإاف مومعلا ىلعو ،باسصملا

صسوريف هاجت لافطأ’ا ةعانم
ةيوق ةعا˘ن˘م ي˘ه «ا˘نورو˘ك»
لوقي‐ ةليلق ت’اح يف ’إا
لافطأ’ا دجن نيأا ‐ثدحتملا
تاذ لا˘ف˘طأ’ا وأا ى˘سضر˘م˘˘لا
نورثأاتي نم ةفيعسضلا ةينبلا
ىلإا مهب يدؤوي دقو ةباسصإ’اب
ربع تا˘ي˘ئا˘سصحإ’او ،ةا˘فو˘لا
مت ثيح ،كلذ دكؤوت ملاعلا
اذ˘˘ه˘˘ب تا˘˘ي˘˘˘فو ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
يف لافطأ’ا ىدل صسوريفلا
نأا ريغ ،نادلبلا نم ريثكلا
ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
نلعت م˘ل نآ’ا د˘ح˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

هذ˘˘ه صصخ˘˘˘ت ةا˘˘˘فو يأا ن˘˘˘ع
.ةحيرسشلا

نأا‐ هتاذ ردسصملا‐ لاقو
91» د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك» صسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
لقا و˘ه لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

تاسسوريفلاب ةنراقم ةروطخ
،ازنولفن’ا صسوريفك ىرخأ’ا

م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع نا ى˘˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشم
ق˘ي˘قد م˘˘ل˘˘ع تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

صسوريف لك نا نوك دقعمو
ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ت صصئا˘سصخ ه˘˘ل

ر˘خآ’ا صسور˘ي˘ف˘لا صصئا˘سصخ
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘هو
قل˘خ˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘ج˘لا ه˘ت˘غ˘ي˘سص
ل˘˘˘خاد ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ت’Ó˘˘˘˘سس
.مسسجلا

ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘فو
ة˘يرا˘ج˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ت˘˘سسجو˘˘ل˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
حا˘˘ق˘˘ل ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل يرور˘˘˘سضلا
«91 د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك» صسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘لا˘˘ب
نأا‐ ثدحتملا لاق‐ نطولا
ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘ع˘˘ت˘˘م ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ما˘نزر ا˘˘ه˘˘لو تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

صصوسصخلا اذه يف ةينطو
،ةدوجوم ةيحسصلا لكايهلاو
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت يأا˘˘ب ن˘˘كل»
ديدجلا حا˘ق˘ل˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسن˘سس
،د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب يرد˘˘˘˘˘˘ن ’ اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
ة˘يدا˘ع˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لاو
’ ةيلاعلا نكل ةأايهم رئازجلا
˘‐ و ،«ة˘مو˘ل˘˘ع˘˘م يأا كل˘˘م˘˘ن

ن˘م ه˘نإا˘ف ‐رو˘ت˘كد˘˘لا بسسح
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ه˘ناوأ’ ق˘˘با˘˘سسلا

،د˘ع˘ب ر˘فو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل حا˘˘ق˘˘ل˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بأ’ا
دح˘ل ر˘سشن˘ت م˘ل ه˘سصو˘سصخ˘ب
ا˘˘˘هر˘˘˘سشن بجو˘˘˘ت˘˘˘سسيو نآ’ا
تاذ ةيملاع ةيم˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘م˘ب
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع قدا˘˘سصت وأا ةر˘˘ه˘˘سش
ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ايازم مييقت ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ى˘ت˘ح
ءيسشلاو ،حاقللا تا˘ي˘ب˘ل˘سسو
ة˘سصا˘خ تا˘نا˘ي˘ب رو˘سشن˘˘م˘˘لا

،ا˘ه˘ي˘ف قو˘ثو˘م ر˘ي˘غ ا˘ي˘م˘ل˘ع
ىلإا هليوحت بجي رئازجلابو
،هيف ثحب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل

ريغ يلاملا بناجلا نأا املع
ر˘˘ما اذ˘˘هو ا˘˘تا˘˘ت˘˘ب حور˘˘ط˘˘م
اينقت رايتخ’ا ىقبيو يباجيا

م˘ت˘خ˘ي‐ ’إا صسي˘˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘عو
.‐روتكدلا

صسمأا را˘ثأا د˘ق˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل
ةعسساتلا يف ةلفط ةافو ربخ
انوروك» صسوريفب رمعلا نم
لا˘سشر˘سش ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘ف»
ىدل رعذلا نم ةلاح ،ةزابيتب
نع رظنلا صضغبف ،ءايلوأ’ا

نوك همدع نم ربخلا ةحسص
دكؤوت مل ةحسصلا ةرازو نأا
فواخملا نإاف ،دعب ةمولعملا

حر˘ط˘ت˘ل د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م تدا˘˘ع
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف صصق˘˘˘ن ل˘˘˘كسشم
ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
،صسرادملا يف ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

ءاردم ةظيفح راثأا ام وهو
ىلع ةيئادتب’ا تاسسسسؤوملا
ةجردل ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج
نيبلاطم ةريثك تا˘جا˘ج˘ت˘حا
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ب
مقاطلاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ءاو˘سس د˘ح ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

لوكوتوربلا لي˘ع˘ف˘ت˘ب كلذو
ل˘ئا˘سسو ر˘ي˘فو˘˘تو ي˘˘ح˘˘سصلا
.ةياقولاو ميقعتلا

ز.صسواط

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تدا˘فأا
با˘ب˘سشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشتو م˘˘عد˘˘ل
ةدا˘عإا يو˘ن˘ت ا˘ه˘˘نأا «جا˘˘سسنأا»
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا  طا˘˘سشن ثع˘˘ب
يتلاو ةرث˘ع˘ت˘م˘لا ةر˘غ˘سصم˘لا
هذ˘˘˘˘ه را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف تئ˘˘˘˘˘سشنأا
تعد ثي˘˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا
يف ليجسستلا ىلإا اهباحسصأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،كلذ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
لبق ةردابملا نم ةدافتسسÓل
.ماعلا ةياهن

يف «جاسسنأا» ةلاكو تدكأا
نا ،صسما ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب
ي˘ه ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةبوكنملا تاسسسسؤو˘م˘لا كل˘ت

ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ثراو˘˘كلا ءار˘˘ج
لز’ز˘˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
بنا˘ج ى˘لا ،تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لاو
ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘سضو˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

را˘˘ط˘˘خأا نا˘˘م˘˘سض قود˘˘ن˘˘˘سص
تسضر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا صضور˘˘ق˘˘لا

نم عيبلا وا زجحلل اهتادعم
ى˘لا ة˘فا˘سضا ،كو˘ن˘ب˘لا فر˘˘ط
ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
كل˘تو ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ى˘فو˘ت˘م˘لا
ىلا اهباح˘سصأا صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

د˘ع˘ب ي˘ل˘ق˘ع وأا ي˘ند˘ب ز˘ج˘˘ع
تبلاطو ،مهطاسشن ة˘سسرا˘م˘م
هذ˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘سصا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ةرور˘˘˘سضب
ن˘ع ة˘ق˘فر˘م ة˘ي˘م˘قر ة˘سصن˘م
ةرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس’ا أÓ˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط
صضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

ربع ليجسستلل لجا رخا نأاو
ربمسسيد13 وه ةسصنملا هذه
1202.

ةينطولا ةلاكولا نأا ركذي
تناك بابسشلا ليغسشت معدل
مرسصنملا رهسشلا تنلعأا دق
ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج تاءار˘˘˘جإا ن˘˘˘ع
ةداعإا ةيلمع ليهسست اهنأاسش
تا˘سسسسؤو˘م˘لا نو˘يد ة˘لود˘˘ج
ي˘ت˘لا ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ةر˘غ˘سصم˘˘لا
ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت
ديفتسستسسو ،اهنو˘يد د˘يد˘سست
ة˘ف˘˘سصب تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
فيفختو ليهسست نم ةسصاخ
ةداعإاب ةقلعت˘م˘لا تاءار˘جإÓ˘ل
فلتخ˘م ءا˘غ˘لإا ع˘م ة˘لود˘ج˘لا
ثيح ،ةيز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا طور˘سشلا
ت’ومعلا ءاغلإا ىلإا ترداب
ةسصاخلا ري˘خأا˘ت˘لا تا˘مار˘غو
ةرخأاتملا طا˘سسقأ’ا د˘يد˘سست˘ب

يلخ˘ت˘لاو ي˘كن˘ب˘لا صضر˘ق˘ل˘ل
دا˘ت˘ع ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م طر˘˘سش ن˘˘ع
ن˘م ةر˘غ˘سصم˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ءاغلإاو ةلاكولا ناوعأا فرط
ن˘م ءز˘˘ج د˘˘يد˘˘سست ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا
ىلا5 نم) يكنبلا صضرقلا

ءا˘غ˘لإا اذ˘كو (ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب01
ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف ة˘ب˘سسن ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
ةردق˘م˘لاو ي˘كن˘ب˘لا صضر˘ق˘لا
ةدا˘عإا د˘ن˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب5,5ـب
.ةلودجلا

ةدا˘˘ه˘˘سش ءا˘˘غ˘˘لإا م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ها˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا ة˘˘يو˘˘سست

نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا ق˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سص
ءا˘غ˘لإا ا˘سضيأاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ة˘سصا˘خ˘لا ر˘ي˘خأا˘ت˘لا تا˘مار˘غ
ةر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘سسقأ’ا˘˘˘˘ب
ديدمت ةيناكمإا عم بئارسضلل
طا˘˘˘سسق’ا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سست لا˘˘˘˘جا
،ارهسش63 ى˘لإا ةر˘خأا˘ت˘˘م˘˘لا

نأا ا˘سضيا تد˘كا د˘˘ق تنا˘˘كو
نو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘ج ةدا˘˘˘˘عإا
يكنبلا صضرقلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةلودج ةداعإا ةرسشابم اهعبتت
صضرقلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘يد˘لا

هحنمت يذ˘لا ئ˘فا˘كم˘لا ر˘ي˘غ
.ةلاكولا

 ز.صسواط

مولعلا عرف يف072 مهنم
ةيناشسنإ’او ةيعامتج’ا

فلأا نم رثكأا ةيقرت
فاصصم ىلإا ذاتصسأا
يلاعلا ميلعتلا ذاتصسأا
اذاتشسأا7301 ةيقرت صسمأا مت
ميلعتلا ذاتشسأا فشصم ىلإا ارشضاحم
احششرتم1331 نيب نم يلاعلا
عرف زاح دقو ،مهتافلم اوعدوأا
ةيناشسنإ’او ةيعامتج’ا مولعلا

072 ةيقرتب دشسأ’ا ةشصح ىلع
مولعلا صصشصخت اهيليل اذاتشسأا
ةيراجتلاو ةيداشصتق’ا

ةيقرت ىلع زاح يذلا رييشستلاو
. اذاتشسأا461
ريزو نايز يقابلا دبع دكأا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ام نا ،صسمأا هل حيرشصت يف
ةذتاشسأ’ا نم ةئاملاب87 هتبشسن
،مهتيقرت تمت دق نيحششرتملا

ةيعرفلا ناجللا روشضحب كلذو
ةينطولا ةيعماجلا ةنجلل عبشسلا
نيرشضاحملا ةذتاشسأ’ا ةيقرتل
هنا ادكؤوم ،ةذتاشسأا فشصم ىلإا

ىلع دامتع’ا مت ،ةرم لوأ’
تافلم عاديإ’ ةيمقر ةشصنم
مهاشس ام وهو اهتشساردو ةيقرتلا

ةقباشسلا ءابعأ’ا فيفخت يف
تاءارجإ’اب ةمشستملا
ناك يتلا ةليقثلا ةيطارقوريبلا

صسكعنا امم ،ةذتاشسأ’ا اهلمحتي
اميشس تافلملا رييشست ىلع اباجيإا

ةيحشصلا فورظلا لظ يف
ةيلمع تحمشس امك.ةبعشصلا
ءاربخ نيوكت نم ةنمقرلا
ةينطولا ةيعماجلا ةنجللا

تاشصنملا لامعتشسا صصوشصخب
نم ينآ’ا دكأاتلا اذكو ةيمقرلا

،ةيملعلا تاروششنملا ةحشص
ةعدوملا تافلملا قيقدت
لمحت نود مهلبق نم اهتشساردو
ريفوت نم نكم امم لقنتلا ءابعأا

فيشضي ،ةربتعم ةيلام دراوم
صصوشصخلا اذهب ددجو.ريزولا
هنمقر ميمعت نأا ىلع ديكأاتلا

يف عاطقلا تاطاششن فلتخم
ثحبلا ،نيوكتلا نيدايم
نم ةدحاو دعت ةمكوحلاو
ةرازولا اهتعفر يتلا تايدحتلا

يتلا ةديدجلا اهتيؤور راطإا يف
ىلع اهلمع جمانرب اهنمشضت
.ديعبلاو ريشصقلا نييدملا

ز. صسواط



لÓخ ق˘ب˘سسأ’ا ي˘لاو˘لا لا˘ق
ة˘م˘كح˘م ي˘سضا˘ق˘ل ،ة˘سسل˘ج˘لا
ل˘ئاوأ’ا ن˘م نا˘ك ه˘نإا ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت
اوغلبو داسسفلا اوبراح نيذلا

ةدعب ةلادعلا رطخأا ثيح هنع
هتقÓ˘ع خوز ر˘ّكنأاو ،تا˘ف˘ل˘م
،داد˘ح ي˘ل˘ع لا˘م˘عأ’ا ل˘˘جر˘˘ب
هنوكل دادح ىقتلا هنأا ادكؤوم
تاسسسسؤوملا ىدتن˘م˘ل ا˘سسي˘ئر
ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سساو تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف
.هبتكم يف صساسسأ’ا اذه ىلع

ر˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘لا ي˘˘لاو˘˘˘لا صضفرو
ةيعوأ’ا حنمب هماهتا ،لدجلل
،دادح يلع حلاسصل ةيراقعلا

تناك تارارقلا لك نأا ادكؤوم
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت
.رامثتسس’ا ةنجلو

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘سص نأا خوز دا˘˘˘فأاو
زايتم’ا دوقع صضفرو لوبق
ظ˘فا˘ح˘م˘لا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘˘ت
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسي يذ˘لا يرا˘ق˘ع˘لا

افيسضم ،قئاثولا ةيعرسش ىدم
ىلع لسصحتي مل دادح يلع»
لسصحت هنأا مغر ءانبلا ةسصخر
ه˘ل˘لاو زا˘ي˘ت˘م’ا د˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ناحبسس هلوقأا ام ىلع دهاسش
.» هللا

عمجملا حنمب قلعتي اميفو
،داد˘ح ي˘ل˘˘ع ه˘˘سسأار˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
بطق زا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا

ى˘ل˘ع راوز با˘ب˘˘ب ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص
زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م صضرأا

يلاولا باجأا ،ةيمومع ةقيدح
تاءارجإ’ا عبات ه˘نأا˘ب ق˘ب˘سسأ’ا
صسلج˘م˘لا ح˘ن˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ط˘ق˘ف
ةقفاوملا رامثتسسÓل ينطولا

.عورسشملا ىلع
ي˘حا˘ي˘سسلا عور˘سشم˘لا ا˘˘مأاو

يذلا رامسسلا داوب يهيفرتلا
ةسشرو ىلإا دادح يلع هلوح

دقف ،هعمجمب ةسصاخ ةنايسصلل
ن˘ع ه˘ت˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم خوز ى˘˘ف˘˘ن
ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا Ó˘˘م˘˘ح˘˘م ،كلذ
.ةلودلا كÓمأا ةيريدمل

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نا˘كو
صسم˘ت˘لا د˘ق ة˘م˘كح˘م˘لا تاذ˘ل
51 ةبوقع طرافلا عوبسسأ’ا
يلاو قح يف اذفان انجسس ةنسس
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع خوز ة˘م˘سصا˘ع˘لا

نويلمب اهردق ةيلام ةمارغو
هكÓمأا لك ةرداسصم عم رانيد
تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ه˘˘طرو˘˘ت بب˘˘سسب
ماعلا ريدملا عم ةليقث داسسف

دبع ينطو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘با˘سسلا
لامعأ’ا لجرو ،لماه يناغلا

تو˘˘˘كح˘˘˘ط ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘م
ن˘هر ا˘سضيأا م˘ه ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا

ةد˘ع ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق تا˘ع˘با˘ت˘م
لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘تو دا˘سسف ا˘يا˘سضق
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ءو˘˘˘سسو ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.ةفيظولا

watan@essalamonline.com
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ةيشسايشسلا قوقحلا نم هنامرح عم انجشس تاونشس5ـب هتنادإا

!ةلادعلا ةداهصشب داصسفلا براح نم لوأا انأا :خوز

ط.ةراشس

يحم ةيشضق يف داشسفلاب ةلشص تاذ مهتب عباتملا قبشسأ’ا ةمشصاعلا يلاو خوز رداقلا دبع صسمأا ،ةزابيت ةمكحم تنادأا
رانيد نويلمو اذفان اشسبح تاونشس4 هقح يف تمكح امك ،صسبحلا هعاديإا عم اذفان اشسبح تاونشس5ـب توكحط نيدلا

نمأÓل قباشسلا ماعلا ريدملا فلم يف ،اهيف عباتملا ةفيظولا لÓغتشسا ءوشسو داشسفلاب ةلشصلا تاذ مهتلا يف ةمارغ
.تاباختنÓل هحششرت نم ةيباقعلا هتدم ءاشضقنا دعب تاونشس3 ةدمل هنامرح عم ،لماه يناغلا دبع ينطولا

نم ةينمأ’ا تايرحتلا تنكمت
يف ةسصتخ˘م ة˘با˘سصع˘ل ة˘حا˘طإ’ا
نم «جاسسنو˘ل» تا˘ن˘حا˘سش ة˘قر˘سس
نع،h 001و «ن˘ي˘برا˘ه» عو˘ن

ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ير˘˘˘ط
.ةعنطسصم

يتلا لاحلا ةيسضق يف نيبتو
حن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ا˘ه˘ت˘سضر˘ع˘ت˘سسا
ة˘با˘سصع˘لا نأا ،ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا˘˘ب
تانحاسش4 ة˘قر˘سس ن˘م تن˘كم˘ت
،ا˘ه˘ي˘˘حاو˘˘سضو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةمسصاعلا جراخ ىلإا اهب تهجوتو
ع˘ي˘ب˘لا تا˘ق˘ف˘سص م˘ت˘ت تنا˘ك ن˘يأا
ع˘ئا˘قو ر˘ي˘سشتو ،ة˘سسخ˘ب غ˘لا˘ب˘م˘˘ب
نم يركسسع طروت ىلإا ةيسضقلا
يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسر˘˘ح˘˘˘لا كل˘˘˘سس
نا˘˘ك يذ˘˘لا ،»م .ب » و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
،ةباسصعلا دارفأا تÓ˘ق˘ن˘ت ل˘ه˘سسي
مامأا ةينهملا هتقاط˘ب لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
لاجر ليلسضتل ،ةينمأ’ا زجاوحلا
.صشيتفتلا نم تÓفإ’او نمأ’ا

فرط نم نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘بو˘تو
نيوكت مه˘ت˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
،ددعلاب ةقرسسلاو رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ني˘م˘ه˘ت˘م ع˘برأا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،«صش.ع» ،» ز .صس» مهو نيفوقوم
ر˘˘˘ي˘˘˘غ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘مو ،«ا.ج» ،«م.ب»
وعدم˘لا نا˘ت˘سسيد˘نو˘ل˘ك فو˘قو˘م
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا  لاز˘˘˘ي ’و ،«م.ب .ع»
،رارف ةلاح يف »م .صش » صسماخلا

مهلوثم لÓخ نومهتملا لواحو
مهتلا راكنإا ،دعب نع ةمكاحملل
.مهيلإا ةبوسسنملا

ل˘ك ة˘سسل˘ج˘لا ي˘سضا˘ق ه˘˘جاوو
ه˘لاو˘قأا˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘حاو
ةيطبسضلا رسضاحم يف ةنودملا
تن˘˘م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
،م˘˘ه˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سص تا˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘عا
يف ةنحاسش مهتقرسس صصوسصخب
لاقو ،مرسصنم˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش
ةنحاسشلاب اولقنت مهنأا نومهتملا
مث ةيمسشاه˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا
مت نيا جيريرعوب جربب ريسشايلا
.ميتنسس نويلم81ب ةبكرملا عيب

ناتيحسض ةيسضقلا يف صسسسأاتو
اربج صضيوعتلاب ةبلاطملل ناتنثا
ثيحب ،امهب ة˘ق˘حÓ˘لا رار˘سضأ’ا˘ب

09 هردق صضيوعتب امهدحأا بلاط
نويلم052 غلبمو ،ميتنسس نويلم
.ةيناثلا ةيحسضلل ةبسسنلاب ميتنسس

ةيريدمب فظوم فيقوت
يف اشسبلتم يشضارأ’ا حشسم

ركشسعمب ةوششر ملشست
ثحبلا ةقرف رسصانع تنكمت

ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
ةي’و نمأاب ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
صصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ر˘كسسع˘˘م
ريغ ةيزم يقلت ةميرج هباكتر’
.ةقحتسسم

ىلع ءانب ،ةيلمعلا هذه تءاجو
اهدافم ةيحسضلا لبق نم ىوكسش
نيلما˘ع˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا د˘حأا ما˘ي˘ق
ةرئادب يسضارأ’ا حسسم ةرادإا عرفب

يف ةلثمتم ةيزم بلطب ،صسيرغ
فلم ةيوسست لباق˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
ذاخ˘تا م˘ت˘ي˘ل ،عر˘ف˘لا تاذ˘ب يرادإا
،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا

راطخإا عم ةمكحم ةطخ دادعإاو
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.صسيرغ

نم ،حلاسصملا تاذ تنكمتو
اسسبل˘ت˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ل˘ب˘ق ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م مÓ˘ت˘سسا˘ب
ة˘˘حور˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا
هبتسشملا ليوحت متو ،ركسسعمب

لامكتسس’ ةقرفلا رقم ىلإا هيف
مت نيأا ،هدسض قيقحتلا تاءارجإا
هبجومب مدق يئاسضق ءارجإا زاجنإا
يتلا ،ةلادعلا مامأا هيف هبتسشملا
.صسبحلا نهر هعسضوب ترمأا

ينيتشس لتقم زغل كيكفت
ةشسبت يف ةزنولاب

مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ صسمأا تف˘سشك
،ة˘سسب˘ت ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘فا˘ح˘سصلاو
ينيتسس ةا˘فو ز˘غ˘ل تا˘ي˘ف˘ل˘خ ن˘ع
،ة˘سضما˘غ فور˘ظ ي˘˘ف ةز˘˘نو˘˘لا˘˘ب
ن˘ع غ˘ل˘ب˘م˘لا طرو˘ت ى˘˘لإا تسضفأا
.رخآا صصخسشو ةميرجلا

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
دعب ةزنولا ةرئاد نمأا ةحلسصم نإاف
ةي˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف تعر˘سش نأا
قبسس عم يدمعلا لتقلاب قلعتت
ة˘يا˘ن˘ج ع˘م د˘سصر˘ت˘˘لاو رار˘˘سصإ’ا
اهتيح˘سض حار ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘سسلا
،ةنسس26 رمعلا نم غلبي صصخسش
رمعلا نم غلبي صصخسش مدقت دعب
نم ةحلسصملا تاذ ىلإا ةنسس85
ة˘ث˘ج دو˘جو ن˘ع غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
دحأا نم برقلاب ةيمرم صصخسش
ع˘ن˘سصل ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘سشرو˘لا

متيل ،ةنيدم˘لا جرا˘خ ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م
ىلإا لقنتلا غÓبلا كلذ ىلع ءانب

ر˘سصا˘ن˘ع ة˘˘ق˘˘فر نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ةطرسشل˘ل ة˘ي˘سصخ˘سشلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصمو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
عباتلا نياعملا بيبطلاو ةيندملا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
داؤوف ةرارغوب روتكدلا ةيمومعلا
ةيحسضلا ةثج ىلع رثعو ةزنولاب
.لوزعم ناكمب

ه˘نأا ة˘ي˘ل˘خ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب ف˘˘ي˘˘سضيو
ةسصتخملا ةباينلا عم قيسسنتلابو
لمسش ةيسضقلا يف قيقحت حتف مت
ل˘ئا˘سسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
اهنأاسش نم يتلا ةيملعلاو ةينقتلا
اذ˘كو ،ةا˘فو˘لا با˘˘ب˘˘سسأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
يف رظنلل مهيف هبتسشملا ديدحت
ةيحسضلا صضرع˘ت ة˘ي˘سضر˘ف ىد˘م
نع كلذو ،ةافولا لبق فينعتلل

فلتخمو تامسصبلا عفر قيرط
ة˘ث˘ج˘˘لا˘˘ب ط˘˘ي˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ثآ’ا

ة˘م˘ير˘ج˘لا حر˘سسم ن˘م ن˘ئار˘ق˘لاو
ر˘˘خآا ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو ت’ا˘˘˘سصت’او
اه˘ت˘قÓ˘عو ة˘ي˘ح˘سضلا تا˘كر˘ح˘ت
نوققحملا ل˘سصو˘ت˘ي˘ل فار˘طإ’ا˘ب
ةيناديملا ةيملع˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ن˘م
دوجو ىلإا اهدجاوت ناكمو ةثجلل

ىلع ةقرفتم ءاحنأا ىلع تامدك
فور˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘˘سسج
ةينقت نئار˘ق ر˘فو˘ت ع˘م ،ة˘سضما˘غ
د˘ع˘ب م˘ت ىر˘خأا را˘ثآاو ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م
نيسصخسش طروت ديدحت اهليلحت
صصخ˘سشلا ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ع˘ئا˘قو˘لا ي˘˘ف
ةيادب يف ة˘م˘ير˘ج˘لا ن˘ع غ˘ل˘ب˘م˘لا
ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا تر˘˘سشا˘˘بو.رمأ’ا
امهيف هبتسشملا فيقوت ةيئاسضقلا

يتلا ةعطاقلا ةلدأ’اب امهتهباجمو
ي˘˘˘ف كسشل˘˘˘˘ل ’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م عد˘˘˘˘ت ’
ل˘ت˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت
ر˘سضح˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘ل عا˘˘م˘˘سسلاو
تاءار˘˘جإا تر˘˘ف˘˘˘سسأاو ،ي˘˘˘م˘˘˘سسر
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا لو˘ث˘م˘لا
ةلاحإا نع تانيوعلا ةمكحم ىدل
قيق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ما˘مأا ا˘م˘ه˘ف˘ل˘م
ة˘سسل˘ج ي˘ف ا˘م˘ه˘ل ع˘م˘ت˘سسا يذ˘لا

امهقح يف رمأا ردسصأاو ،ةلوطم
صسب˘ح˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي
ة˘˘سسل˘˘ج را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا
.ةمكاحملا

م.نتاف

ةباشصعلا دارفأ’ انجشس تاونشس8 صسامتلا

يروهمجلا سسرحلا نم يركصسع طروت
«جاصسنول» تانحاصش ةقرصس يف

ةياجبب رارششأا ةعامج نيوكت يف اطروت هتكيرششو ايئاشضق قوبشسم فيقوت

تاردخملا نم غلك41 زجحو ةديلبلاب ريطخ تاردخم نورابب ةحاطإلا

صسولهم صصرق0051ـب ةمشصاعلا قارغإا تلواح

نمألا ةصضبق يف «سشبيرب» ةباصصع طقصست ةهوبصشم تاكرحت

صسفاني تاقرطلا باهرإا
رجحلا زع يف «انوروك»
يحشصلا

اصصخصش42 لتقم
ثداح278 يف
عوبصسأا لÓخ رورم
مهفتح اشصخشش42 يقل
حورجب نيرخآا888 بيشصأاو
لÓخ رورم ثداح278 يف
92 نم) يشضاملا عوبشسأ’ا
(ربمشسيد50 ىلا ربمفون

بشسح ،نطولا تاقرط ربع
نايب صسمأا هب دافأا ام
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل
.ةيندملا

لقثأا نا نايبلا تاذ حشضوأا و
ةي’و يف تلجشس ةليـشصح
صصاخششا60 ةافوب ةيادرغ
رـثإا ىلع نيرخآا71 حرجو
. رورم ثداح41
تماق ،ىرخأا ةهج نم و
ـب ةيندملا ةيامحلا تادحو
دامـخإاب حمشس Óخدت358
ةيلزنم اهنم قيرح095
،ةـفلتخم قئارحو ةيعانشص
.نايبلا فاشضأا امك
تاطاششنلا صصخي اميف و
نم ةياقولاب ةقلعتملا
،91‐ديفوك صسوريف راششتنا

ةيامحلا تادحو تماق
ةرتفلا صسفن لÓخ ةيندملا

ةيشسيشسحت ةيلمع354 ـب
84 ربع نينطاوملا ةدئافل
مهريكذتو مهثحل ةي’و
دعاوق  مارتحا ةرورشضب
دعابتلاو يحشصلا رجحلا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،يعامتج’ا
ميقعت ةيلمع065 ـب مايقلا

تآاششنم ةدع تشسم ةماع
ةشصاخو ةيمومع لكايهو
ةينكشسلا تاعمجملا اذكو
.عراوششلاو

ط.ةراشس

ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف تحا˘˘˘طأا
ةحلسصملل ةعبا˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
نورا˘ب˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
ر˘ير˘م˘ت دد˘سصب نا˘ك تارد˘خ˘˘م
ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
008.31 ب ترد˘ق ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا

.غلك
لقنب قلعتت ةيعونلا ةيلمعلا

ى˘˘ل˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘˘تو
نيأا ،صصاسصتخ’ا ميلقإا ىوتسسم
ةمكحم ةيناديم ةطخ عسضو مت
هيف هبتسشملا تا˘كر˘ح˘ت د˘سصر˘ل
هفيقوت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف
يتلاو ةيعفن ةبكرم نتم ىلع
نم ةيم˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع
غلك7.90 ـب ردقت تاردخملا

دع˘ق˘م˘لا تح˘ت ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م
نذإا بجومبو ةبكرملل يفلخلا
ل˘ي˘كو ن˘ع ردا˘سص صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

هنكسسمب روث˘ع˘لا م˘ت ،نور˘ف˘ع˘لا
ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم غلك1.4 ـب ردقت تاردخملا
يلام غل˘ب˘مو ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
تادئاع نم جد005745 هردق
يلامجإا لسصيل مومسسلا هذه عيب
8.31 ىلإا ةزوجح˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا

ف˘ل˘م زا˘ج˘نا م˘ت ه˘ي˘ل˘˘عو غ˘˘ل˘˘ك
ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب م˘˘ت هد˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق
.ةلادعلا مامأا هميدقت

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا صسما˘خ˘لا
قو˘ب˘سسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
يف اطروت هت˘كير˘سشو ا˘ي˘ئا˘سضق
عم رارسشأا ةعامج نيوكت ةيسضق
لي˘سصا˘ف˘ت ،لا˘ي˘ت˘ح’او بسصن˘لا
ليجسست  د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

صصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ ىوا˘˘˘˘كسش ةد˘˘˘˘ع
نم لايتح’او بسصنلل اوسضرعت

وذ هنأاب مهمهوي صصخسش فرط
تارادإ’ا فلتخمب عسساو ذوفن
ل˘ف˘كت˘لا ه˘نا˘كمإا˘بو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ىلع مهاياسضق ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لاو
ةيلام غ˘لا˘ب˘م ل˘با˘ق˘م ا˘هاو˘ت˘سسم
ىلإا جد000,08 نيب حوارتت
ة˘ي˘˘م˘˘هأا بسسح جد000,042
خسضت ةيلاملا غلابملا ،ةيسضقلا
هتكيرسشل يراجلا باسسحلا يف
،لايتح’او بسصنلا ةيلمع يف
ةدع لمعتسسي ناك هيف هبتسشملا
لسصتيل ةلومحم فتاوه ماقرأا
ف˘ظو˘م ه˘نأا ا˘ي˘عد˘م ها˘يا˘ح˘سضب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تارادإ’ا ىد˘˘حإا˘˘˘ب
ةرا˘ع˘ت˘˘سسم ءا˘˘م˘˘سسأا Ó˘˘ح˘˘ت˘˘ن˘˘م
صضع˘˘ب ة˘˘جاذ˘˘˘سس Ó˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسمو
ةطخ عسضو دعبو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا

ةبكرم لخاد هفاقيإا مت ةمكحم
.ةياجب ةنيدمب ةيحايسس

ميرك.ت /بوبق داعشس

رادلاب حنجلا ةمكحم تنادأا
6 نيمه˘ت˘م7 صسمأا ،ءا˘سضي˘ب˘˘لا

صشارحلا نجسسب نيفوقوم مهنم
اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘˘ب
دعب ،جد فلأا05 اهردق ةمارغو
ةحنج ىلإا عئاقولا فييكت ةداعإا
ة˘ي˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
يف نومهت˘م˘لا ع˘بو˘ت .ة˘ن˘ه˘م˘ل˘ل
تنكمت ا˘مد˘ع˘ب ،لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق
نم ةمسصاع˘لا˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
يتلا ىلوأ’ا ةعومجملا فيقوت
فيقوت ءاجو ،صصاخسشأا3 مسضت

ينمأا زجاح رثإا ىلع نيمهتملا
قر˘˘سش ز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘حاو˘˘˘سض
ن˘م م˘ه˘مود˘ق د˘ع˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

جيورتل ةمهم يف ،يداولا ةي’و
م˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب تا˘سسو˘ل˘ه˘م˘˘لا
را˘طإا ل˘خاد˘ب ما˘كحإا˘ب ا˘هؤوا˘ف˘˘خإا

ةيم˘ك رد˘ق˘تو.ةبكرم ة˘ل˘ج˘ع
0051ـب ةسسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا
ا˘ه˘ط˘ب˘سض م˘ت صسو˘ل˘ه˘˘م صصر˘˘ق
ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘سضخإا بق˘˘ع
ارارمتسساو .يدسسجلا صشيتفتلل
يقاب ىلإا لسصوتلا مت تايرحتلل

ةبكرم نتم ىلع مهو نيمهتملا
ردقيو ،ةيرداقلا ةقطنمب ةيناث

رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ة˘ثÓ˘ث˘ب م˘هدد˘ع
«ميلسس» ،»ط ،دمحم» نم لكب
امك ،«ه˘ل˘لا د˘ب˘ع .ع» و˘عد˘م˘لاو
ن˘˘م ة˘˘طر˘˘سشلا لا˘˘جر ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ىر˘خأا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
ىلع يوحت ةحيفسص يف لثمتت
صسفن نم اسسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق21
د˘ب˘ع» م˘ه˘ت˘م˘لا ةزو˘ح˘ب عو˘˘ن˘˘لا
.«رونلا

م.ةزمح
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سسدنرع دمحم روتكدلا ريصسأÓل ةيلاصضنلا ةبرجتلا . . ةريصسألا ةكرحلا لاصضن نم تاحفصص

وبا زكرم ماع ريدم جاحلا وبا دهف لاق
ي˘ف ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘˘ح˘˘لا نوؤو˘˘سشل دا˘˘ه˘˘ج
ةيفحسص تاحيرسصت يف صسدقلا ةعماج
تانأا ىلا عامتسسÓل ناح دق تقولا نا

مهتاناعمب صساسسحإ’او ىرسس’ا تاءادنو
فلملا اذه ءاقبإاو مهتÓئاع ءانبأا ةاناعمو
ة˘ي˘لود˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا ل˘ك ما˘ما ا˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
هتايلوؤوسسمب يلودلا عمتج˘م˘لا ر˘ي˘كذ˘تو
. هار˘سسأاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ها˘˘ج˘˘ت
ز˘كر˘م˘لا م˘سسا˘ب ءاد˘ن جا˘ح˘لا و˘با ق˘ل˘˘طاو
ةمجهلا دعب ىرسس’ا بناج ىلا فوقولل
 ىرسس’ا دسض نوجسسلا ةرادإ’ ةسسرسشلا
وبأا زكرم عم نواعتلاب صسدقلا لسصاوت

ي˘ف ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘˘ح˘˘لا نوؤو˘˘سشل دا˘˘ه˘˘ج
ةكر˘ح˘لا برا˘ج˘ت ر˘سشن صسد˘ق˘لا ة˘ع˘ما˘ج
لخاد ةيلاسضنلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا

كلذو ةيليئارسسإ’ا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا جرا˘خو
لايجأÓل ةيلوطبلا محÓملا هذه قيثوتل
. ةمداقلا

دمحم روتكدلا ررحملا ريسسأ’ا ةبرجت
صسدنرع

دمحم دمحم  روتكدلا ررحملا ريسسأ’ا
نم عبارلا ديلاوم نم صسدنرع دومحم
ميخ˘م ي˘ف8791 ما˘ع ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘˘ك
ةزغ عاطق طسسو نيئجÓل تاريسصنلا

ة˘ن˘يد˘م ن˘م ه˘تر˘سسأا ه˘ي˘لإا تأا˘ج˘ل يذ˘˘لاو
و˘˘هو ،8491 ما˘ع ة˘ب˘كن د˘ع˘˘ب دود˘˘سسأا
ةدا˘˘ه˘˘سش ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ي˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سص رو˘˘˘ت˘˘˘كد
ل˘ب˘ق  ة˘لد˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف صسو˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا
يف هثوكمو هلا˘ق˘ت˘عا ءا˘ن˘ثأاو ،لا˘ق˘ت˘ع’ا
ةد˘ع ى˘ل˘˘ع ل˘˘سصح لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس
، ها˘عد ل˘ي˘هأا˘ت مو˘ل˘بد :ا˘ه˘˘ن˘˘م تادا˘˘ه˘˘سش
يف ر˘ي˘ت˘سسجا˘مو ،خ˘يرا˘ت صسو˘يرو˘لا˘كبو
يف ىسضمأا دقو ،ةيليئارسسإ’ا تاسساردلا
يور˘يو ا˘ما˘ع91 لÓ˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس
ماع˘لا د˘ع˘ب . دا˘ه˘ج و˘بأا ز˘كر˘م˘ل ه˘ت˘بر˘ج˘ت
،ةيناثلا ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا تد˘عا˘سصت0002
ءا˘ه˘نإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا  ى˘سصقأ’ا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا
ريهامجلا تّبهو ، يليئارسسإ’ا لÓتح’ا
لÓ˘ت˘حÓ˘ل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

خيرا˘ت˘بو .قر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ناود˘ع˘لاو
ا˘ن˘ل˘هأا بهذ˘ي ا˘م˘ك تب˘هذ31/8/1002
نطو˘لا ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ا˘ن˘ب˘ع˘سش ر˘ي˘ها˘م˘جو
ةمه˘م˘ب تكرا˘سش ، لÓ˘ت˘ح’ا ة˘ه˘جاو˘مو
ى˘ل˘ع ة˘ف˘سسا˘ن تاو˘ب˘ع عرز˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ه˘˘ج
يدسصتلل جيربلا ميخمل ةيقرسشلا دودحلا
انندم م˘ح˘ت˘ق˘ت ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘با˘بد˘ل
تفسشتكا .انلا˘ف˘طأا ل˘ت˘ق˘تو ا˘ن˘تا˘م˘ي˘خ˘مو
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ر˘مأ’ا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق
د˘ع˘ب ي˘لا˘ق˘ت˘˘عا˘˘ب تما˘˘قو ًار˘˘ه˘˘ظ ر˘˘سشع
5 ةدم ترمتسسا ران قÓطإاو ةرسصاحم
،ة˘ير˘كسسع ة˘با˘بد ي˘˘نو˘˘ل˘˘خدأا .تا˘˘عا˘˘سس
ءا˘ف˘طإاو ة˘نا˘˘هإ’او بر˘˘سضل˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت
مغرلا ىلع تنك ،يدسسج ىلع رئاجسسلا
، دونجلل ىدسصتأا لسسÓسسلاو بيذعتلا
نم بيرق يركسسع عقوم ىلإا ينولقن
ة˘سصا˘خ ًاد˘ج ًارا˘ح و˘ج˘لا نا˘˘ك .دود˘˘ح˘˘لا

ر˘˘ع˘˘سشا ،صسط˘˘سسغأا ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘˘نو
نم ل˘ما˘ك مو˘ي د˘ع˘ب د˘يد˘سشلا صشط˘ع˘لا˘ب
ملف ،ءاملا دونجلا نم تبلط ، راسصحلا
هعمو يدنج ءاج ةرتف دعبو ،هورسضحي
يفنأا ىلع ءاملا نم Óًيلق صشرو ةجاجز
م˘ث ءا˘م˘لا ة˘جا˘جز بّر˘ق˘˘ُي نا˘˘ك ،ي˘˘م˘˘فو
، يسسفنلا بيذع˘ت˘لا˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ي ،ا˘هد˘ع˘ب˘ُي
.بر˘سشلا عو˘ن˘م˘م ن˘كل دو˘جو˘م ءا˘م˘لا˘ف
دو˘˘ي˘˘ق˘˘ب ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م Óً˘˘˘ب˘˘˘كم تن˘˘˘ك
اهنأا رعسشا يدي تكّرح اذإا ةيكيتسسÓب
كانهو نيديلا تمروت ، عطقنت فوسس
ع˘قو˘م˘لا ن˘م ي˘˘نو˘˘ل˘˘ق˘˘ن ،ءا˘˘مدو حور˘˘ج
كانهو نÓقسسع نجسس ىلإا يركسسعلا
ترمتسسا بيذعتو قيقحت ةلحر تأادب
اهنول ةيدارفنا ةنازنز .ةلسصاوتم ًاموي94
يذؤوم رمحأا ءوسض اهفسصتنم يف دوسسأا
’ ،راهنلا نم ليللا فرعا ’ ، نيعلل

:ناجسسلا لأاسسا ، ةعاسسلا ديدحت عيطتسسا
، ةعباسسلا ةعاسسلا :لوقيف ؟ةعاسسلا مك
،ىرخأا ةرم هلاؤوسسب موقأا نيتعاسس دعب
ةعاسسلا نأاكو ..ةسسماخلا ةعاسسلا :لوقيف
عم ةمهم هبرجت هذهو .فلخلا ىلإا عجرت
نوطعي ’و  نوغواري نيذلا نيناجسسلا
ي˘ف نو˘ب˘ع˘ل˘ي م˘ه ،ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘با˘˘جإ’ا

ريسسأ’ا هاجت يسسفنلا طغسضلا لئاسسم
تنك .يدسسجلا بيذع˘ت˘لا ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب
ى˘ت˘ح تقو˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف بغرا
مايأ’ا لÓخ و ، ةÓسصلا ةيدأات عيطتسسا
ل˘كسشب تقو˘˘لا دد˘˘حُا تر˘˘سص ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا
ماعط˘لا تا˘ب˘جو را˘سضحإا ءا˘ن˘ثأا ير˘يد˘ق˘ت
ناذآ’ا نوعنمي اوناك ، Óًيلق ناك يذلا

ل˘خاد  ءي˘سش يأا عا˘م˘سس ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسا ’و
،طئاحلا ىلع حبسشلل تسضرعت .ةنازنزلا

ثي˘ح ،ًاد˘ج صضف˘خ˘ن˘م ي˘˘سسر˘˘ك ى˘˘ل˘˘عو
هتبثم ةيديدح لسسÓسسب  يدي نوطبري
يدؤوي يسسركلا صضافخنا ، صضرأ’ا يف
امدنع  .ةيسساق م’آاو يرهظ صسوقت ىلإا
قيقحتلا ةفرغ ىلإا ةنازنزلا نم ينولقني
ىلع نوعسضي و ، يمادقو يدي نوديقي

ة˘م˘كح˘م ة˘ن˘كاد ءادو˘سس ةرا˘سضن ي˘ن˘ي˘˘ع
˘ما˘ح˘ل˘لا لا˘م˘ُع ةرا˘˘سضن ل˘˘ث˘˘م قÓ˘˘غإ’ا

ي˘˘ف د˘˘حأا يأا ىرأا ’ ثي˘˘ح˘˘ب د˘˘يد˘˘ح˘˘لاو
ة˘فر˘غ˘ل ة˘ناز˘نز˘لا ن˘م ل˘سصاو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ًاديحو ينوقبُي ةري˘ث˘ك تار˘م .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
يفو ،تاعاسس ةدع قيقحتلا ةفرغ لخاد
تاجردب  فّيكُملا نولغسشُي ةرتفلا كلت

تنك ، ًادج ةيلاع وأا ًادج ةسضفخنم ةرارح
اوناك نوقق˘ح˘م˘لا .ةد˘يد˘سش مآ’ا˘ب با˘سصُأا
عباتي ناك هنأا ةجردل  ،مونلا نم ينوعنمي
، نيققحملا نم «تاتفسش»5 وأا4 يعم
ديدج نم قيقحتلل ينوبلطي ةرتف لك
ءايعإ’اب يتباسصإا ىلإا ىدأا مونلا مدعو
دعب .زي˘كر˘ت˘لا مد˘عو د˘يد˘سشلا قا˘هرإ’او
دقو ،ىرسسأ’ا فرغ ىلإا تلقُن ًاموي94
كلت يف ،تاونسس3 ةدمل ًافوقوم تيقب
مكح اوبلط ثيح مكاحملل ينولقن ةرتفلا

لازنإا مت نيماحملا لخدت دعبو ،ةنسس23
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘˘لا ترد˘˘˘˘سصأاو ، م˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا
ةدمل نجسسلاب ًامكح يقحب ةيليئارسسإ’ا

.نوجسسلا يف ةلماك اهتيسضق  ًاماع91
 تابارسضإ’ا يف يتبرجت

يفو ، ةحفن ىلإا نÓقسسع نم تلقتنا
يف لسشيا عبسسلا نجسس ىلإا3002 ماعلا

رثإا ىلعو  صضرأ’ا تحت ةيدارفنا ةنازنز
˘˘ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع بار˘˘سضإ’ا ترر˘˘˘ق كلذ
هسضوخأا بارسضا لوأا اذهو ،يدرف لكسشب

لعفلابو ،ةيلاتتم مايأا9 ةدم رمتسسا ثيح
مت ثيح ، ةهباجملاو يدحتلا تعطتسسا
عب˘سسلا لز˘ع ى˘لإا ة˘ناز˘نز˘لا ن˘م ي˘جار˘خإا

ىلإا يلقن مت .رهسشأا6 هيف تثكم ثيح
كا˘ن˘˘هو ،4002 ما˘ع م˘˘يراد˘˘ه ن˘˘ج˘˘سس
˘ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع ي˘نا˘ث˘لا بار˘˘سضإ’ا تسضخ
رمتسسا ثيح ىرسسأ’ا عم ةرملا هذه نكل
ةيعامج تابارسضإا تذفنو ، ًاموي81 ةدم
ىر˘سسأا ع˘م ًا˘ن˘ما˘سضت ة˘˘يدا˘˘ن˘˘سسإا ىر˘˘خأاو
ام نوجسسلا يف تسضخ ثيحب ،نيبرسضم
تابار˘سضإ’ا . تا˘بار˘سضإا7 ن˘م برا˘ق˘ي
ل˘ب غار˘ف ن˘م ي˘تأا˘ت ’ ا˘ه˘نأ’ ة˘˘عور˘˘سشم
طور˘سش ن˘ي˘سسح˘ت :ل˘ث˘م بلا˘ط˘م ا˘ه˘يد˘ل
نم دحلا  ،يدارفنإ’ا لزعلا ءاغلإا ، ةايحلا
حا˘م˘سسلا ، يرادإ’ا لا˘ق˘ت˘˘ع’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ةيحسصلا فورظلا نيسسحت ، تارايزلاب
ةوطخلا وه بارسضإ’ا ةقيقح .ةيميلعتلاو
ا˘ه˘ي˘لإا أا˘ج˘ل˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘سسقأ’او ر˘˘ط˘˘خأ’ا
رطاخم نم اهيلع بترتي امل ىرسسأ’ا

ى˘لإا ل˘سصت ة˘ي˘سسف˘نو ة˘يد˘سسج  ة˘م˘ي˘سسج
نأا نكمي ماعطلا نع بارسضإ’او .توملا
ةلوهسسلا مدع :لوأ’ا نيبناج نم هل رظنن
م’آا ةجيتن تومي موي لك ناسسنإ’اف ،
ءيقلاو ءايعإ’او زيكرتلا مدعو ةدعملا
وهف :يناثلا بناجلا امأا .لازهلا و ديدسشلا

يدحتو ربسص ةلحرم لب مايأا ّدع صسيل
قيقحتل ةيواخ ءاعمأا ةكرعمو  ،ةهباجمو
ررحتلاو  ةيوهلاو تاذلا تابثإا فادهأا
اهحÓسس ةيحافك ة˘ل˘حر˘م و˘هو ي˘ن˘طو˘لا
بع˘سصأا .لÓ˘ت˘ح’ا ه˘جو ي˘˘ف دو˘˘م˘˘سصلا
وهو7102 ما˘ع نا˘ك ه˘ت˘سضخ بار˘˘سضإا
د˘ئا˘ق˘لا ر˘ي˘سسأ’ا هدا˘ق ي˘عا˘˘م˘˘ج بار˘˘سضإا

ني˘سسح˘ت ه˘فد˘ه نا˘ك ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ناور˘م
كلذ ي˘ف تن˘˘ك ىر˘˘سسأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح فور˘˘ظ
يف تيرمتسسا .ةحفن نجسس يف تقولا
24 ةدمل7102 ماع ماعطلا نع يبارسضإا
يدا˘ح˘لا مو˘ي˘لا ي˘فو ،ة˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م ًا˘˘مو˘˘ي
.د˘يد˘سشلا ءا˘ي˘عإ’ا˘ب تب˘سصُأا ن˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو
،«راد˘ي˘ك ي˘ل˘هوا» ن˘ج˘سس ى˘لإا ي˘نو˘ل˘ق˘˘ن

يد˘ي اود˘ي˘ق ، بي˘ب˘ط ى˘ل˘ع ي˘نو˘˘سضر˘˘ع
ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘˘لإا ي˘˘نو˘˘ل˘˘ق˘˘نو ،ي˘˘مد˘˘قو
دعبو بلقلا تاقد يل اوسساق ، اكوروسس
رسضح دقل ًابيجع رمأا تدهاسش تاظحل
دو˘ن˘ج م˘ه˘ع˘مو ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
نم يب اوكسسما و يدييقت نم اودازو
ًاسشيبرب نوعسضي اوأادبو بناوجلا عيمج
ًائيسش نوبكسسيو يمف يف رخآاو يفنأا يف
ىر˘ج˘م ف˘قو˘ت د˘ق˘ل ي˘تد˘ع˘˘م ل˘˘خاد ا˘˘م
توملا تدهاسش  ،يسسفن عطقنا ، يسسفنت
.ةيرسسقلا ةيذغتلا يعم اومدختسسا دقل ،
ينوداعأا مث ىفسشتسسملا يف ًاموي تيقب
فقوتأا ملو بارسضإ’ا تلسصاوو نجسسلل
لبق نم هؤواهنإا نع نÓعإ’ا مت نأا ىلإا
تلسصوأا دقل ،ةريسسأ’ا ةينطولا ةكرحلا

هللاب ةقثلاب حلسست اذإا ريسسأ’ا نأاب ةلاسسر
عيطتسسي نلف  ةدارإ’او ربسصلاو لجو زع
وأا ماعطلا نع هبارسضإا رسسك لÓتح’ا

قرط ن˘م او˘ع˘ب˘تا ا˘م˘ه˘م هدو˘م˘سص ر˘سسك
ي˘ت˘لا ة˘ير˘سسق˘˘لا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا .بي˘˘لا˘˘سسأاو
هعبتت بول˘سسأا ي˘ه ي˘ع˘م ا˘هو˘مد˘خ˘ت˘سسا

و نمز ذنم لÓتح’ا نوجسس ةحلسصم
، لتقلل ةريطخ ةليسسو يهو  ، نآ’ا ىتح
كاهتناو ، يدسسجلاو يسسفنلا بيذعتلاو
نولوا˘ح˘ي م˘ه نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ل خرا˘سص
 .ماعطلا نع تابارسضإ’ا فقو

ةيميلعتلا يتبرجت
ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق تما˘˘ق
نم رهسشأا3 ب يجرخت دعب يلاقتعاب

تنك ، رهزأ’ا ةعما˘ج˘ب ة˘لد˘ي˘سصلا ة˘ي˘ل˘ك
نكل ، حومط عورسشمك ةيلديسص زهجُم
ي˘ف يدو˘جوو لا˘ق˘ت˘ع’ا فور˘ظ بب˘سسب
ي˘ل˘هأ’ ل˘ي˘كو˘ت ل˘م˘ع˘ب تم˘ق  ن˘˘ج˘˘سسلا
ة˘ب˘غر يد˘ل نا˘ك ن˘ج˘سسلا ي˘ف .ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ل
لع˘ف˘لا˘بو م˘ل˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف ةد˘يد˘سش
ريتسسجام ةيربعلا ةعماجلا يف تلجسس
3 تسسرد ، ة˘ي˘سسا˘ي˘سس مو˘ل˘˘ع صصسصخ˘˘ت

ةمواقملا تماق امدنع نكل ، تاسسروك
يد˘ن˘ج˘لا ر˘سسأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
تسضر˘ف  ط˘ي˘لا˘سش دا˘ع˘ل˘ج ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإ’ا

اهنم ةيباقع تاءارجإا نوجسسلا ةحلسصم
.ةسساردلا فاقيإاو ميلعتلا لامكإا نم انعنم
دعُب نع ةسسارد عورسشم ءاج ةرتف دعب
ةيلكلا نم ةاعد ليهأات مولبد صصسصخت
،ةزغ˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا مو˘ل˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةرتفلا كلت يفو ،هيف تلجسس لعفلابو
اذه يف دحاو نآا يف صسردمو بلاط تنك
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ن˘ت˘ف˘ل˘ك ثي˘ح ،صصسصخ˘ت˘˘لا
ة˘˘˘غ˘˘˘ل صصسصخ˘˘˘ت ىر˘˘˘سسأ’ا صسيرد˘˘˘ت˘˘˘˘ب
اذ˘˘ه ل˘˘خاد قا˘˘سسم و˘˘هو ة˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا
ةغللا صسيردتب يفيلكت مت ،صصسصختلا
ةغللا هذه˘ل ي˘تدا˘جإا بب˘سسب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

صسو˘يرو˘˘لا˘˘كب ل˘˘م˘˘حا ي˘˘ن˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ةاعد ليهأات مولبد ىلع تلسصح .ةلديسص
فر˘سشلا ة˘ب˘تر˘م ع˘˘م زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا صسيرد˘˘˘ت ي˘˘˘ف تير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
ة˘ب˘ل˘˘ط صسردُا تر˘˘سص و ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ي˘تدا˘م ىر˘سسأ’ا ن˘م ة˘ما˘ع˘لا ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
كلذ دعب .ةيزيلجنإ’ا ةغللاو تايسضايرلا

دعُب نع خيرات صسويرولاكب جمانرب ءاج
ه˘˘ي˘˘ف تسسردو ى˘˘سصقأ’ا ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج ن˘˘˘م
خ˘يرا˘ت صسو˘يرو˘˘لا˘˘كب ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘سصحو
ةعماجب تقحتلا كلذ دعب .زايتما ريدقتب
ريتسسجام ايلع تاسسارد صسيد وبأا صسدقلا
جمانرب وهو  ةيليئارسسإ’ا تاسساردلا يف
ريسسأ’ا روتكدلا هي˘ل˘ع فار˘سشإ’ا˘ب مو˘ق˘ي
يف زيمم رود هل يذلا يثوغربلا ناورم
ميلعتلاو يميدا˘كأ’ا بنا˘ج˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا
نم ًاريث˘ك تد˘ف˘ت˘سسا .ىر˘سسأÓ˘ل ي˘لا˘ع˘لا
جما˘نر˘ب ه˘نإا ثي˘ح ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب
امك صشاقنلاو ثحبلا ىلع دمتعي فثكم
يف صسردُملا يثوغربلا ناورم ريسسأ’ا نأا
ةزيمم صسيردت بيلا˘سسأا ع˘ب˘ت˘ي ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ن˘ي˘سسراد˘لا تارد˘ق ة˘ي˘م˘ن˘ت ى˘لإا فد˘ه˘˘ت
نم عمتسسي نأا بحي وهف  ريبك لكسشب
صشا˘ق˘ن˘˘لا ثاد˘˘حإ’ ى˘˘ع˘˘سسيو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

دعبو ،قافآ’ا حتفي يذلا ديفملا لعافتلاو
ىلع لوسصحلا نم تنكمت ةيملع دوهج
نا˘ح˘ت˘م’ا ي˘ق˘بو ر˘ي˘˘ت˘˘سسجا˘˘م˘˘لا ة˘˘جرد
يف تنك .ج˘ما˘نر˘ب˘لا˘ب صصا˘خ˘لا ل˘ما˘سشلا
،يتاذلا فيقثتلاو ةءارقلا بحُأا نجسسلا
يسسفن تروط ، ةيركف تاعوسضوم أارقا
، ةيربعلا و ةيزيلجنإ’ا ةغللا لاجم يف
صصسصق˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ت’وا˘˘ح˘˘م ي˘˘ل
تعطتسساو ت’اقملاو ةيبدأ’ا رطاوخلاو
ع˘˘قاو˘˘م ي˘˘ف ت’ا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا صضع˘˘˘ب ر˘˘˘سشن
اهنم نجسسلا جراخ فحسصو تÓجمو
تناك ركذا .ةزغب لÓ˘ق˘ت˘سس’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سص
نكلو نجسسل˘ل ف˘ح˘سصلا صضع˘ب ا˘ن˘ي˘تأا˘ت
يف اهنم دي˘ف˘ت˘سسن ا˘ن˘ك ، ر˘خأا˘ت˘م ل˘كسشب
ن˘م ، ت’ا˘ق˘م˘لاو تÓ˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةءار˘˘ق
ثيح صسدقلا ةديرج يتأات يتلا فحسصلا
تاقلحلا عباتن انك امك ،اهت’اقم عباتن
داهج وبأا زكر˘م ا˘هر˘سشن˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرود˘لا
صسدقلا ةعماجب ةريسسأ’ا ةكرحلا نوؤوسشل
ىرسسأ’ا براجت لوح  صسدقلا ةديرج يف
هذه ةءارق ىلع صصرحا تنك ،نيررحملا
ديفتسسن .ىرسسأ’ا اهأارقي ناكو براجتلا

نيذلا ىرسسأ’ا براجت ىلع عÓط’ا نم
فيكو مهتطسشنأا ىلع فرعتنو ،انوقبسس
بيذ˘ع˘ت˘لا ة˘لآا ى˘ل˘˘ع اور˘˘ب˘˘سصو اود˘˘ح˘˘ت
ةينطولا ةكر˘ح˘لا ل˘حار˘م تنا˘ك ف˘ي˘كو
ل˘˘˘سصح يذ˘˘˘لا رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا

ةيفاقثلا ةيلمعلاو لزعلاو تابارسضإ’او
تا˘قÓ˘ع˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘˘ير˘˘كف˘˘لاو
، ليمج عمتجم ىرسسأ’ا . ةيعامتج’ا
ا˘م مد˘ق˘˘ي ر˘˘ي˘˘سسأا ل˘˘ك ،نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا بح˘˘ن
اذ˘ه ي˘فو ، ه˘ئÓ˘مز ة˘مد˘خ˘ل ع˘ي˘ط˘ت˘˘سسي
ةمدخل ءيسش يأا ذيفنت بحأا تنك راطإ’ا
ةعونتم تاطاسشن يل  ناكف ،ىرسسأ’ا
ميلعتلا ىلع لوسصحلا اهنم نجسسلا يف
ىلع لوسصحلا يف يئÓمز ةدعاسسمو
ةبلط و تاعماج بÓط تسسّرد  ،ميلعتلا
تنك امك ةيمأا وحم ةبلطو ةماع ةيوناث
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا م˘يد˘ق˘ت ي˘˘ف كرا˘˘سشأا
بناجلا يفو .عاطتسسملا ردق ىرسسأÓل
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا صسرا˘˘مُأا تن˘˘ك ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
مدقلا ةر˘كو صسن˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م تا˘ي˘سضا˘ير˘لا

ةسضا˘ير˘لا˘ف زا˘ب˘م˘ج˘لاو ير˘ج˘لا با˘ع˘لأاو

.ميلسسلا مسسجلا يف ميلسسلا لقعلاو ةمهم
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ًاو˘سضع تن˘˘ك نو˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘فو
، ي˘مÓ˘سسإ’ا دا˘ه˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘ل ة˘يدا˘ي˘ق˘لا

تا˘طا˘سشن ي˘ل نا˘ك لا˘ح˘لا ة˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘بو
اهنم ت’اجملا نم ريثكلا يف ةيميظنت
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

تاودن˘لاو نو˘ج˘سسلا م˘ي˘ظ˘ن˘تو بي˘تر˘تو
 .ةيركفلا تاءاقللاو

تارايزلا
تنك ، رارمتسساب يناروزي يمأاو يبأا ناك
رسسأا ةثداح دعب نكل تارايزلاب دعسسا
صصرحا تنك ، تارايزلا تفقوت طيلاسش
لسصتا نأا لجأا نم دوهجلا لك لذب ىلع
نانئمط’او نجسسلا لخاد انأاو يدلاوب

يتيسسفن يف رثأا يذلا ءيسشلاو ،امهيلع
ماعلا يف يدلاو ةافو وه ريطخ لكسشب
تنز˘ح د˘ق˘ل ن˘ج˘سسلا ل˘خاد ا˘˘نأاو7102
لÓتح’ا نوجسس نم يررحت مت .ًاريثك
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘سسبو21/8/0202خيراتب

عاطق يف يحسصلا رجحلا تلخد انوروك
انتيب ىلإا تلسصو مث ، عيباسسأا3  ةدمل ةزغ
دقل ،ريبك حرف طسسو ،تاريسصنلا يف
ءاقلب تحرفو ، ع˘ي˘م˘ج˘لا ءا˘ق˘ل˘ب تد˘ع˘سس
تنا˘كو ًار˘ي˘˘ث˘˘ك تحر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘تد˘˘لاو
دعب يب تقتلا ثيح فسصوت ’ اهتداعسس

.بايغ لوط
ىرسسأÓل ةلاسسر

ريغتم حÓسسب ةيلاسضن ةكرعم وه رسسأ’ا
مواقملل ةيلاسضنلا ةكر˘ع˘م˘لا ،ف˘ل˘ت˘خ˘مو
، ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ن˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت ’ د˘ها˘ج˘˘م˘˘لاو
ة˘ل˘حر˘م˘ل بهذ˘ي د˘ها˘ج˘˘م˘˘لاو موا˘˘ق˘˘م˘˘لا
حÓسس وه رخآا حÓسسب ةيداهجو ةيلاسضن
ة˘˘يوا˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ع˘˘مأ’او ر˘˘˘ب˘˘˘سصلاو ةدارإ’ا

ةدحو˘لا ىر˘سسأÓ˘ل ي˘ت˘لا˘سسر .دو˘م˘سصلاو
نأا ًاسضيأا ىرسسأÓل يتلاسسرو ،كسسامتلاو
هذهو  ، ًادج ةنيمث ةعلسس هدي يف ريسسأ’ا
رمثتسسي نأا فرع اذإا تقولا يه ةعلسسلا
ًافقث˘م ًا˘نا˘سسنإا ع˘ن˘سصي ه˘نإا˘ف ًاد˘ي˘ج تقو˘لا

.هعمتجمو هترسسأ’و هنطوو هتاذل ًاديفم
نم ريثكلا يف تقولا رامثتسسا مهملا نم
ةÓ˘سصلاو تادا˘ب˘ع˘لا : ا˘ه˘ن˘˘م ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لا

ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو  م˘˘ير˘˘كلا نآار˘˘ق˘˘لا ظ˘˘ف˘˘حو
ةءار˘˘ق˘˘لاو  ة˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ريو˘ط˘تو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ي˘تاذ˘لا ف˘ي˘ق˘ث˘ت˘لاو
 .نيرخآ’ا عم تاقÓعلا

دكؤوت لبقم دمحم ريسسأ’ا لفطلا ةلئاع
رسشابم لكسشب فرسشأا كاباسشلا زاهج نأا

نم هلاقت˘عاو ا˘ه˘ن˘با ه˘جو م˘ي˘سشه˘ت ى˘ل˘ع
.مايأا لبق بورعلا ميخم
دكأا ةريسس’ا ةكرحلل ةلظنح زكرم ربع
نأا لبقم رينم دمحم ريسسأ’ا لفطلا دلاو
نيع اسساده ىفسشم يف ًايلاح عبقي هنبا

ةسسارح تح˘ت ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا صسد˘ق˘لا˘ب مرا˘ك
تفلو .لÓتح’ا دونج لبق نم ةددسشُم
ةلظنح ريرحت ةفرغب لاسصتا يف لبقم
نأا ى˘˘لإا3/21/0202 صسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا

تدد˘م ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ر˘فو˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م
لبقملا دحأ’ا حابسص ىتح هلجن فيقوت
مغر هعم تاقيقحتلا لامكتسسا ىوعدب
نأا د˘ع˘ب ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا ه˘˘عا˘˘سضوأا
صسمأا مو˘ي ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ه˘˘ل تير˘˘جُأا
ام نعو .هجولاو كفلا روسسك ميمرتل

تاو˘ق نإا هد˘لاو لا˘ق د˘م˘˘ح˘˘م ع˘˘م ىر˘˘ج
ميخم تمهاد لÓتح’ا صشيج نم ةريبك
ق˘˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأ’ا ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ف بور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

برسضلاب هيلع تدتعإاو92/11/0202
ه˘با˘سصأا ا˘م قدا˘ن˘ب˘لا با˘ق˘˘عأا˘˘ب حر˘˘ب˘˘م˘˘لا
صضو˘سضرو ه˘جو˘لاو كف˘لا ي˘ف رو˘˘سسكب

طباسض نأا ىلإا ًاتف’ مسسجلا يف ةماع
يف لمع˘يو مر˘ك ه˘سسف˘ن ى˘م˘سسي كا˘با˘سش
دو˘ن˘ج ق˘فار نو˘ي˘سصت˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ز˘كر˘م
فرسشأاو دمحم اولقتعا نيذلا لÓتح’ا
يتلا بيذعتلا تايل˘م˘ع ى˘ل˘ع ًا˘ي˘سصخ˘سش
.هلاقتعا ءانثأا هقحب تسسروم

ةريشسأ’ا ةكرحلا نوؤوششل داهج وبأا زكرم
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 ةئفل ةدعاشسملا دي ميدقت اهنأاشش نم

ةعماجلا لخاد ةشصاخلا تاجايتح’ا يوذ
يصسينول يلع ةعماج نيب نواعتو نيوكت ةيقافتا

ةديلبلا ةيلول نيفوفكملا داحتا ةيعمجو نورفعلاب
يلع2 ةديلبلا ةعماج تمربأا
ةيقافتا نورف˘ع˘لا˘ب ي˘سسي˘نو˘ل
ةيعمج ع˘م نوا˘ع˘تو ن˘يو˘كت
ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘فو˘ف˘كم˘لا دا˘ح˘˘تا
ريفوت اهنأاسش نم يتلا ،ةديلبلا
يميظنتلاو ينوناقلا راطإ’ا
ةئفل ةد˘عا˘سسم˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘ت˘ل
ةسصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا ل˘˘خاد
ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسارد ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘ب داد˘˘˘˘عإا

عم ةقÓعلا زيزعت ،ةينيوكتو
ءاسضفلاو ،ةيع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا
صصا˘خ˘لا ي˘ن˘ه˘مو˘ي˘˘سسو˘˘سسلا
لمعلا قيرط نع ةئفلا هذهب

ثحبلا لاجم يف اهجمد ىلع
ثح˘ب˘لا ر˘با˘˘خ˘˘م ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ،لمعلا قوسسو
. مهب ةسصاخ ةبتكم ريفوت
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م را˘˘˘سشأاو
د˘لا˘خ لو˘مار رو˘سسي˘فور˘ب˘˘لا

ةيقافت’ا عيقوت صشماه ىلع
ني˘فر˘ط˘لا Ó˘ك د˘عا˘سست ا˘ه˘نأا

ة˘˘سسارد˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةسصاخ ،ةئفلا هذهل ةيعماجلا

تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م’ا لÓ˘˘˘˘˘خ
،ةعماجلا لخاد تاقباسسملاو
مهل ريفوت ىلع لمعت امك
يف مهدعاسست ةسصاخ ةبتكم
،تاسساردلاو ثوحبلا ءارجإا

اهاقلأا يتلا هتملك يف ادكؤوم
مويلا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
تاجايتح’ا يوذل يم˘لا˘ع˘لا
ة˘ع˘ما˘ج نأا ى˘ل˘ع ،ة˘سصا˘خ˘˘لا
يلع ي˘سسي˘نو˘ل2 ةدي˘ل˘ب˘لا
ربتخ˘م ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت

ثد˘˘حأا˘˘ب ز˘˘ه˘˘ج˘˘˘مو صصا˘˘˘خ
هجوم ملاعلا يف تازيهجتلا

اذهو ،ةئف˘لا هذ˘ه˘ل ا˘سصي˘سصخ
يف ةعما˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم د˘ع˘ب
EDISnI دا˘سسن˘يا عور˘˘سشم
داحت’ا عم ةكارسشلا راطإا يف
ج˘ما˘نر˘ب ن˘˘م˘˘سض ي˘˘بوروأ’ا
جمانرب وهو ،+ صسومسساريا
تامدخ ميدقتب متهي يعون
دعب نع ةيجوغاديبو ةميلعت

متيو ،ةحيرسشلا هذهب ةسصاخ
يف نيثحابو ةذتاسسأا نيوكت
ةيسسارد جمانرب دادعإا لاجم
يوذ˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘بو
،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’ا

ل˘ي˘لد داد˘عإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
عم لماعتلل يث˘ح˘بو ي˘م˘ل˘ع
ةيملعلا ةيحانلا نم ةئفلا هذه
. ةيجوغاديبلاو ةيسسفنلاو
،تازيهجتلا صصخي اميف امأا
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ح˘˘سضوأا
را˘طإا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ىلعEDISnI عور˘˘˘سشم
رفوتي ثحب ربتخم زيهجت

ة˘ي˘عو˘ن تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
رارغ ىلع دعب نع نيوكتلل
،ة˘سصا˘خ ي˘لآا مÓ˘عإا ةز˘ه˘˘جأا

رفوي امك ،ياربلا تاعباطو
ةسصاخ تازيهجت ر˘ب˘ت˘خ˘م˘لا
ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب تا˘ئ˘ف ل˘كب
هون هتهج نم ؛ةيعون ةبتكم
صسي˘ئر ر˘م˘ع˘˘م يوار˘˘ح˘˘سص
نيفوفكم˘لا دا˘ح˘تا ة˘ي˘ع˘م˘ج
تادوهجملا˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا عر˘ف
ةعماجلا لبق نم ةلوذبملا

نومد˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ةذ˘تا˘سسأ’او
ءا˘ن˘ت˘ع’ا ي˘˘ف تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
،ةعماجلا لخاد ة˘ئ˘ف˘لا هد˘ه˘ب

ع˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘ك
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا

اراطإا اهايإا اربتعم ةيعمجلاو
ةيقرت ةناخ يف بسصي ارمثم
ةقÓ˘ع ز˘يز˘ع˘تو ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه
ءا˘˘سضف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
،يداسصت˘ق’او ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

رخذت نل ةيعمجلا نأا ادكؤوم
ةعماجلا ةدعاسسم يف ادهج
نو˘˘ع˘˘لا د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةيلاعلا ممهلا يوذ ةمدخو
تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ صسي˘˘لو
. ةسصاخلا

ةيقافت’ا عيقوت مت ،ةراسشإÓلو
يسسينول2 ةديلبلا ة˘ع˘ما˘ج˘ب

ةبئان نم لك روسضحب يلع
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ديمعو ،ةيجراخلا تاقÓعلاب

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘ك
مÓسسا بلاطلاو ،ةيناسسنإ’او
دا˘ح˘تا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘ع ة˘لÓ˘˘سش
ءاقللا رخآا يفو ،نيفوفكملا
2 ةديلبلا ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م مد˘ق
يزمر راكذتك ةعماجلا عرد
نيفوفكملا داح˘تا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
. ةديلبلا عرف

بوبق داعشس

ناصسملتب ةصصاÿا تاجايتحإلا يوذل ةكرحتم يصسارك عيزوت
يرو˘˘مر˘˘م ن˘˘مو˘˘مأا فر˘˘سشأا

ةق˘فر نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و ي˘لاو
ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘˘ئر
ةينمأ’ا تاط˘ل˘سسلا ي˘ئ’و˘لا

رقمب ،ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
ي˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
يحب نئاكلا اينهذ نيقاعملا
ىلع ناسسملت ةيدلب ةناوريب
ة˘كر˘ح˘ت˘˘م ي˘˘سسار˘˘ك ع˘˘يزو
ةزوعملا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل
يف صصقن نم يناعت يتلا

دكأا ثيح ،تازيهجتلا هذه
نأا ما˘ق˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ي˘˘لاو˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف ى˘ع˘سست˘سس ة˘ي’و˘˘لا
ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ما˘˘ق˘˘م˘˘لا

نم اذهو ةئفلا هذه تايجاح
. بناوجلا عيمج
ةتا˘ف˘ت˘لإ’او ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه

لوؤوسسملا فرط نم ةبيطلا
هذ˘ه˘ل ة˘ي’و˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا
ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا تي˘˘ق˘˘ل ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

طسسو يف اي˘با˘ج˘يإا ا˘ع˘با˘طو
عمتجملا نم ةحيرسشلا هذه
نم كلذك فدهت اهنأا امك
روذ˘ب عرز ى˘˘لإا ر˘˘خآا بنا˘˘ج
ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل ي˘˘عو˘˘لا

ع˘˘با˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘تو
فنتكي يذلا ي˘سصو˘سصخ˘لا

ىلثملا قرطلاو ،ةئفلا هذه
اهل لفكي امب اهعم لماعتلل

اهنم لعجيو اهقوقح ةفاك
يف Óعافو امجسسنم ارسصنع
ريدج . ةيمويلا ةايحلا ةرود
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا هر˘˘˘كذ
اهقح يف تبلاط ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
 . لمعلاو نكسسلا يف

صشاتيلتوب ع

 نينشس ذنم ةقلغم طقف بابششلل ةدحاو راد اهب

 قفارملا بايغو سشيمهتلا يكتصشت لجيجب دمحأا ينب ةيرق
قفارملا بايغ ةشصاخ ،مهتقطنم هنم يناعت يذلا صشيمهتلا نم لجيجب صسواق ةيدلبب دمحأا ينب ةيرق ناكشس يكتششي

حئارشش فارحناو لتاق يموي نيتور يف صشيعي ةقطنملا بابشش لعج امم ،ةقطنملا يف ةيلشستلا رئاظحو ةيهيفرتلا
. تاشسشسؤوم اذكه لثم هرفوت يتلا يعامتجإ’ا ناشضتح’ا بايغ ببشسب ةششئاط تاكولشسو لاعفأا وحن بابششلا نم ةريبك

ةئرتهم بابششلل راد
بارخ ىلإا اهلوحتو

 لامهإ’ا ببشسب
ناكسسل ريحم زغل ةباثمب ربتعت
نا˘ك نأا د˘ع˘ب د˘م˘حأا ي˘ن˘˘ب ة˘˘ير˘˘ق
رفوت˘ت با˘ب˘سشل˘ل راد ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل

ةيسضايرلا تامدخلا ديدع ىلع
،ةيميلعتلا ى˘ت˘حو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ف تنا˘˘ك ثي˘˘ح
كلا˘ن˘ه صسرا˘م˘ت ن˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

يتاراكلاك تاسضايرلا فل˘ت˘خ˘م
غ˘ن˘ي˘سسكو˘ب غ˘ي˘كلاو ود˘ي˘˘ج˘˘لاو
ويدي˘ف˘لا با˘ع˘لأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
،توف يباب˘لاو ة˘لوا˘ط˘لا صسن˘تو
صسيردتل ةلبق اسضيأا تناك امك
داوملا فلتخم يف معدلا صسورد
تايوتسسملا فلتخمو ةيميلعتلا

صسورد اهيف مدقي تناك اسضيأاو
تاسشرو ميظنتو ة˘ي˘مأ’ا و˘ح˘م˘ل
تناك اسضيأاو ،زرطلاو ةطايخلل
تا˘˘طا˘˘سشن ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست
لوحتت˘ل ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘فا˘سشكلا
بار˘خو صشه ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘لا

تراهنا ثيح لخادلا نم ةسصاخ
نارد˘˘ج˘˘لا تل˘˘كآا˘˘تو ف˘˘ق˘˘˘سسأ’ا

ميظنت نع ةسسسسؤوملا تماسصو
ثيح ،هعون ناك امهم طاسشن يأا
اهبابسش هجو يف باوبأ’ا تقلغأا

تف˘ل˘م˘˘لاو ،ل˘˘يو˘˘ط ن˘˘مز ذ˘˘ن˘˘م
يمومعلا قفرملا اذه نأا هابتنÓل
كلانه نولغتسشي يرادإا مقاط هب
ميدقت نودب مهروجأا نوسضاقتيو
ام وهو ،ركذت ةيمومع ةمدخ يأا
نيأا ،ةيرقلا ناكسس هنع لءاسستي
ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم رود

بابسشلا تاسسسسؤوم ناويد اذكو
ة˘ع˘با˘ت با˘ب˘سشلا رود نأا م˘˘كح˘˘ب
ةباقرلا رود نيأاو عاطقلا هذهل
اذ˘ه م˘مر˘ي م˘ل اذا˘م˘لو ،كلذ ي˘˘ف
اذكه كرتيو يمومعلا قفرملا
،ادج ةئرتهملا ةيعسضولا هذه يف
ي˘ف ا˘ن˘ه با˘ب˘سشلا ي˘نا˘ع˘ي ثي˘ح
صشي˘م˘ه˘ت ن˘م د˘م˘حأا ي˘ن˘ب ة˘ير˘˘ق
غار˘فو ل˘تا˘˘ق ي˘˘مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘تورو
باب˘سش بل˘غأا˘ب ىدأا ا˘م˘م بي˘هر
هجوتلاو فارحن’ا ىلإا ةقطنملا
يوادو˘˘سس ر˘˘˘خآا ق˘˘˘ير˘˘˘ط و˘˘˘ح˘˘˘ن
ةقرسسلاو تارد˘خ˘م˘لا ي˘طا˘ع˘ت˘ل
ة˘فر˘ح˘ن˘م˘لا تا˘كو˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘كو
.  لكاسشملاو

ةيراوجلا بعÓملل بايغ
هيفرتلا تاءاشضفو

ءارشضخلا تاحاشسملاو
ةحورطم˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘ي˘ب ن˘م

بعÓ˘˘م˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ و˘˘˘ه ا˘˘˘سضيأا
ةيرقلا كلتمت ’ ثيح ،ةيراوجلا

بعلم ىوسس تآاسشنملا هذه نم
يفاك ريغو ارخؤوم حتتفأا دحاو
ةيبابسشلا ةفاثكل˘ل ار˘ظ˘ن ةر˘م˘لا˘ب
صضورفم˘لا ط˘غ˘سضلاو ةر˘ي˘ب˘كلا

ثدحت يتلا تامدسصلاو هيلع
لك ةبغر ببسسب كلانه ايموي
ح˘يور˘ت˘لاو بع˘ل˘لا ي˘ف با˘ب˘سشلا

بلا˘˘ط˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،صسف˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ع
بعÓم ءاسشنإا ةرورسضب ناكسسلا

نع طغسضلا كفل ىرخأا ةيراوج
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘سصا˘خ بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه
د˘يد˘ج˘لا ي˘ح˘لا ة˘ئز˘ج˘˘ت نا˘˘كسس
تافاسسم عطقل نورطسضي نيذلا

تقو نع ثحبلا لجأا نم ةليوط
با˘ي˘غ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ،بع˘˘ل˘˘ل
تاحاسسمو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت تاءا˘سضف
ءوجللاب ناكسسلل حمسست ءارسضخ
ة˘ئدا˘ه تا˘قوأا ة˘ي˘سضم˘تو ا˘ه˘ي˘˘لإا

ىقبيل ،ءاقدسصأ’او ةلئاعلا ةقفر
راظتنا يف نوناعي ةيرقلا بابسش
ةيغب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ة˘تا˘ف˘ت˘لا
راسصحلا اذه كفو مهل هابتنإ’ا
م˘ه˘ي˘ل˘ع صضور˘ف˘م˘لا يو˘ن˘ع˘م˘لا

يمويلا نيتورلا نم مهسصيلختو
ري˘فو˘ت˘ب كلذو ل˘تا˘ق˘لا غار˘ف˘لاو
بعÓ˘مو ة˘ي˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت تآا˘˘سشن˘˘م
م˘ه˘ل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘يراو˘˘ج
ةي˘سضم˘تو م˘ه˘تا˘ياو˘ه ة˘سسرا˘م˘م
ةديفم ءايسشأا يف مهغارف تاقوأا
 . عمتجملاو مهل

 ميهارب. ع

 ندادحاو ويرمعا نيب طبارلا لاشسور قيرط ديبعت يف عورششلا
 ةياجبب لاصسور ةقطنمب ةيئادتبا ةصسردم زاجنا وحن

دبع ةياج˘ب ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ف˘سشك
ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ،تكو˘˘فا˘˘ت رو˘˘ن˘˘لا

ةيئادتبا ة˘سسرد˘م زا˘ج˘نا عور˘سشم
طسسوب ةعقاولا لاسسور ةقطنمب
افÓغ اهل صصسصخو ،ةياجب ةنيدم
رييÓم4 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
كلذو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م007و
ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا راو˘˘ج˘˘ب
ن˘ي˘ع ي˘ف ةدو˘جو˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةعط˘ق˘لا د˘يد˘ح˘ت ّم˘ت ن˘يأا نا˘كم˘لا
عورسشملا اذهل ةبسسانملا ةيبارتلا
ذيمÓت ءايلوأا هرظتنا املاطل يذلا

نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
دادعت ببسسب اريبك اطغسض صشيعت
يف مهددع لسصي ثيح ذيمÓتلا
نم ديزأا دحاولا يوبرتلا جوفلا

ةلاحلا هذهل ارظ˘نو ،اذ˘ي˘م˘ل˘ت05
ا˘ه˘ن˘م ي˘كت˘سشي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لا
ةيوبرتلا ةسسسسؤوملا ىلع نيمئاقلا

تاون˘سس ذ˘ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأاو
نم ةدافتسسا ةريخلا هذه نأا مغر
ةيسسارد تارجح4 ءانب عورسشم
نأا ’إا تقؤوم لحك اهنع فيفختلل
ىلع هسسفن صضرفي يقب لكسشملا
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘˘هو ،ع˘˘قاو˘˘لا صضرا
ىلع ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب ع˘فد
عقوملا نع ثحبلل ةياجب ةيدلب

مهاسست ةيئادتبا دييسشتل بسسانملا
ط˘غ˘سضلا ن˘ع ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع صضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
ءاي˘لوأا ن˘سسح˘ت˘سسا د˘قو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
عا˘ط˘ق لا˘م˘˘ع اذ˘˘كو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
نكمي يتلا ةردابملا هذهل ةيلاحلا
لح يف ربكا لكسشب مهاسست نأا

ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ط˘غ˘سضلا ل˘˘كسشم
لاجم يف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه نا˘كسس
 . مهد’وأا صسيردت
صسيئر راسشأا هتاذ قايسسلا يفو
قÓطنا برق نع ةياجب ةيدلب
طبارلا قيرطلا ديبعت عورسشم
،ندادحاو لاسسور يتقطنم نيب
هذ˘ه نا˘كسس ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
با˘ح˘سصأا ة˘سصا˘خو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
اريثك نيذلا ةيراجتلا تÓحملا

رياطتملا رابغلا نم نوكتسشي ام
تا˘˘˘ه˘˘˘جاو ي˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
دعب اذهو ،مهعئاسضبو مهتÓحم
يت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ّم˘ت نا
مايأ’ا يف عورسشملا اذهب لفكتت
صصرح ادكؤوم ،ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ع˘يرا˘سشم˘لا ثع˘ب ى˘ل˘ع ة˘˘لود˘˘لا
بسصت يتلا ةيلحم˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
يسشيعم˘لا را˘طإ’ا ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف
 . نطاوملل

يمومعلا لقنلا باحشصأا
نوبلاطي تاي’ولا نيب ام

مهطاششن فانئتشساب
يمومعلا لقنلا باحسصأا بلاطي
تا˘ط˘ل˘سسلا ،تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘˘ب ا˘˘م
صصيخرتب ةياجب ةي’ول ةيلحملا
يمويلا مهطاسشن فانئتسس’ مهل
ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ،تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م
مارتحا عم ةئاملاب05 باعيتسسا
يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
،نأاـسشلا اذ˘ه ي˘ف ة˘لود˘لا ه˘˘تر˘˘قأا

نأا نو˘ل˘˘مأا˘˘ي ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘فو
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا رار˘ق م˘ه˘ل˘م˘سشي
ةسصسصخ˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا
اينهمو ايعامتجا ن˘يرر˘سضت˘م˘ل˘ل
،انوروك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م
راسشأا يذلا ء’ؤوه لثمم بسسحو
ةيلحملا ةفاحسصلل هل ثيدح يف
نوناعي ةئفلا هذه ةيبلغأا نأا ىلإا

ةبعسص ةيعام˘ت˘جا ة˘ي˘ع˘سضو ن˘م
تاطلسسلا نودسشاني امك ،ةياغلل
اذه يف رظنلل دÓبلا يف ايلعلا
نم مهنيكمت دسصق عوسضوملا
ة˘ي˘غ˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ادد˘ج˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا
مهتدعاسسمو م˘ه˘ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا

 . ةحاتملا تايناكمإ’ا قفو
ميرك. ت

نوبلاطي ناكشسلا
ةيوناث ىلإا اهليوحتب

ةداعصسوبب رطيم يحب سسيئرلا تÓحم
 فارحنÓل عترم ىلإا لوحتت

تÓحملا نم تارسشع˘لا ي˘نا˘ع˘ت
بابسشلا ليغسشت معدب ةسصاخلا
ةيروه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا
تÓحم˘ب تي˘م˘سس ي˘ت˘لاو ،كاذ˘نآا
بي˘سست˘لاو صشي˘م˘ه˘ت˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا

اهب˘ل˘غأا لاز˘ي ’ ثي˘ح ،لا˘م˘هإ’او
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب صضع˘˘ب ي˘˘ف
يف ةقلغم اسصوسصخ ةداعسسوبو
رمأ’ا لعلو ،نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا ه˘جو
ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا ى˘˘˘˘˘لإا ىدأا يذ˘˘˘˘˘˘لا
اهؤواقب و˘ه ا˘ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

اهزاجنإا مغر مههوجو يف ةلفقم
 . تاونسس ذنم
وه ناكسسلا بسضغ نم داز ام
ةسسرامم˘ل را˘كوأا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ل˘يذر˘لا عاو˘نأا ى˘ت˘سش
ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ع˘تر˘م تح˘ب˘سصأا

تحسضأاو تاردخملا يطاعتمو
تاردخملا جيورتو ع˘ي˘ب˘ل ا˘نا˘كم
ا˘ه˘سضع˘بو ،ءا˘˘ي˘˘حأ’ا صضع˘˘ب ي˘˘ف
ن˘كا˘مأاو صضي˘حار˘م ى˘لإا لو˘˘ح˘˘ت
ناكسس دسشاني اذل ةجاحلا ءاسضقل

ةيئ’ولا تاطلسسلا روكذملا يح
هذ˘˘ه صصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
قحلم ىلإا اهليوح˘ت˘ل تÓ˘ح˘م˘لا
ىلإا رق˘ت˘ف˘ي ي˘ح˘لا نو˘كل يو˘نا˘ث
ذيملت052 قوفي ثيح ةيوناث
رتم وليك5,4 ةفاسسم نوعطقي
نامحرلادبع دمحم ةيوناث وحن
اهنمو مهل برقأ’ا يهو يسسيدلا
مادعن’ا اذكو ظاظتك’ا فيفخت
يحلاب يسسردملا لل˘ق˘ن˘ل ي˘ل˘كلا
 . روكذملا

صشيغم ب
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 نطقمت رشصقب زاغلا ةكبشش نيششدت

 ديفتصست راردأاب تصسمات ةيدلب
ةيلحملا ةيمنتلا راطإا يف رييÓم5ـب

تسسما˘ت ة˘يد˘ل˘ب ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسا
ةسسمخ نم ،راردأا ةي’وب
راطإا يف م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م
ةيمنتلل يدلبلا طط˘خ˘م˘لا
،1202 ة˘ن˘سسل ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
بل˘˘˘غأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع عزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس
عا˘ط˘ق ا˘ه˘ن˘م ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ةحسصلاو ةيئام˘لا دراو˘م˘لا

،م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لاو
2.7اه˘ن˘م صصسصخ˘ي˘سسو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘˘ل را˘˘ي˘˘ل˘˘م
صسراد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
نويلم005و ،ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

ةديدج جÓع ةعاق زاجن’
054و ،ل˘˘˘ي˘˘˘˘غا ر˘˘˘˘سصق˘˘˘˘ب
ة˘كب˘سش ة˘ع˘سسو˘ت˘ل نو˘ي˘ل˘م
،تاخسضم ءان˘ت˘قاو ها˘ي˘م˘لا
004 صصسصختسس نيح يف
ديدجتو عي˘سسو˘ت˘ل نو˘ي˘ل˘م
ةيمو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا ة˘كب˘سش
ءا˘ي˘حأ’او رو˘سصق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
لك دافتسسا امك ،ةديدجلا

فا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘˘سصق ن˘˘˘˘˘م
رايلم06 ن˘م و˘نا˘˘ي˘˘مر˘˘غو
ة˘˘˘كب˘˘˘سش زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘جأ’
ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا

ةسسيئرلا ةانق˘لا˘ب ا˘ه˘ط˘برو
ي˘˘ف صسي˘˘كأا ر˘˘˘سصق ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بسصم˘لا ها˘˘ج˘˘تا

ءاهنإا ىلع لمعيسس ام وهو
ءارج نم ةنكاسسلا ةاناعم
تارو˘˘م˘˘ط˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا
ربع ةي˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا
ي˘ه˘ن˘يو عراو˘˘سشلا صضع˘˘ب

اذه ،طيحملا ثولت ةيلمع
و˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘م كرا˘˘˘˘سش د˘˘˘˘قو
ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو
ي˘ل˘ث˘م˘مو ن˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا
يومنتلا طط˘خ˘م˘لا داد˘عإا
حارتقا لÓخ نم ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا بسسح
ةا˘عار˘م ع˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
دعب قطا˘ن˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
ام اذهو ،صصئاقنلا ءاسصحإا
وحن ةوطخ صضعبلا هربتعا
ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا صسير˘˘كت
 . ةيكراسشتلا

م˘ت ،ر˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘سشد˘˘ت ار˘˘خؤو˘˘م
زاغ ةكبسش نم ةدافتسس’ا
ن˘ط˘ق˘م˘ت ر˘سصق˘ب ة˘يد˘˘م˘˘لا
،راردأا˘ب ن˘ط˘ق˘م˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
فظوم دمحأا قبط بسسحو
غ˘ل˘ب ،زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘˘كر˘˘سشب

دافتسسا يتلا ةكبسشلا لوط
ملك11.05 ،رسصقلا اهنم
نكسسم435 ط˘˘بر م˘˘˘تو
لاقو ،ةيويحلا ةداملا هذهب
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت ة˘˘كر˘˘˘سشلا نإا
م˘ه˘ن˘˘مأ’ ر˘˘سصق˘˘لا نا˘˘كسس
˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘سسو
ي˘˘ف ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسلا تاءار˘˘˘جإا
ط˘˘برو ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشإا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘كا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ابنجت كلذكو ،تاكبسشلا

د˘ق ة˘ي˘با˘ق˘ع تاءار˘جإا يأ’
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘˘ع بتر˘˘˘ت˘˘˘ت
زاغلا ةكبسش ىلع ءادتع’ا
،لاكسشأ’ا نم لكسش يأاب

لا˘م˘ع˘ت˘سسا م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘كب˘سشلا تاد˘ع˘م بي˘كر˘ت
هذ˘ه ل˘كو لزا˘ن˘م˘لا ل˘خاد
ي˘ف ل˘خد˘ت تا˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو م˘ه˘ن˘مأا را˘طإا

مهتحسص ىلع ةظفاحملاو
فر˘سشأاو اذ˘˘ه ،م˘˘ه˘˘حاورأاو
ن˘ي˘سشد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ن˘ط˘ق˘˘م˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب صسي˘˘ئر
  . فيرسشلا يناسسحلا

نمحرلادبع يفاولب

قفارملا نم ريثكلل مات بايغ
تمصص يف نوناعي ةلصشنخب دصشر نبا يح ناكصس
دسشر نبا يح ناكسس هجو
طسسو ة˘نا˘ي˘كسسم ق˘ير˘ط˘ب
ة˘لا˘سسر ،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ىلعو ةيلحملا تاطلسسلل
ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو م˘˘˘ه˘˘˘سسأار
صسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘ع˘˘قو˘˘م
نودسشان˘ي ،ي˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ل˘جا˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةمدقملا دوعولا˘ب ءا˘فو˘لاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘م˘كت˘˘سس’ م˘˘ه˘˘ل
،ي˘ح˘لا عراو˘سش د˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘تو
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘تو ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصتو
ةرا˘˘˘˘˘˘نإ’ا ح˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘سصم
د˘˘˘كؤو˘˘˘يو ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ريدم نأا ةلاسسرلا باحسصأا
لامكتسسا نع ىلخت ةئيبلا
ةبرتأ’ا نم يحلا فيظنت
تا˘ف˘ل˘خ˘مو ة˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘يد˘˘ق˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ه˘˘نا
ناكم في˘ظ˘ن˘تو ،ةدا˘ي˘ع˘ل˘ل
،ة˘˘ج˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘˘نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
بجو ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ةيوسست˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

ديب˘ع˘ت ة˘سصا˘خ م˘ه˘ل˘كا˘سشم
لبق دومحم فيفكلب جهن
ة˘˘˘لازإاو ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘سصف
ن˘م بر˘ق˘˘لا˘˘ب تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ك ،ة˘م˘يد˘ق˘لا ةدا˘ي˘˘ع˘˘لاو
زاجنا يحلا بابسش رظتني
ق˘˘فر˘˘مو يراو˘˘ج بع˘˘˘ل˘˘˘م
رغاسشلا راقعلا يف يحسص
ةربقملا ناكم نم برقلاب
قو˘˘˘سسلاو ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
يذلا ريخأ’ا اذه ،يراوجلا
لحم441 ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
ة˘ن˘يد˘˘م با˘˘ب˘˘سش ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

ليلقتل˘ل ه˘حا˘ت˘ت˘فا ة˘ل˘سشن˘خ
ل˘ي˘غ˘سشتو ،ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
مغرو نييوسضوفلا راجتلا
6 برا˘ق˘ي ا˘م ذ˘ن˘م هزا˘ج˘نا
نمل ةايح ’ نكل تاونسس
Óمهمو اقلغم يقب يدانت
رار˘ق ه˘نأا˘˘سشب ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ر˘˘ت˘˘فد داد˘˘عإاو ه˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م طور˘˘سش
ا˘ه˘ل ع˘جر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘سشن˘˘خ
ءا˘ي˘حأ’ا ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ه˘ت˘ي˘كل˘م
ةلسشنخ ةنيدمب ة˘ير˘سضح˘لا
اهلثم صصئاقنلا نم يناعت
ى˘ل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ل˘ث˘م
ةي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
043 اهددع زواجت يتلاو
.اهءاسصحإا مت ةقطنم

يداعشس يون

ةليشسملاب دماوحلا ةيدلبب يحÓفلا زايتم’ا عيراششمل عيرذ لششف

ظاظتكلا يناعت ةداعصسوب يف يصسيدلا نمحرلا دبع ةيوناث
ةيوناث هيناعت يتلا ظاظتك’ا ةلكششمل لح داجيإاو لخدتلا ،ةي’ولا يلاو نم ةليشسملا يف ةداعشسوبب رطيم يح ناكشس بلاط

ثيح ،ةليذرلاو تاردخملا يطاعتل راكوأا ىلإا ةينهملا تÓحملا تارششع لوحت لكششم بناج ىلإا ،يشسيدلا نامحرلا دبع دمحم
مهددع غلابلا رطيم يح ذيمÓت اهب صسردمتي ةيوناث ةقحلم ماشسقأا ىلإا تÓحملا هذه ليوحت ةرورشضب ذيمÓتلا ءايلوأا بلاط

حلاشص يف بشصي يذلا مهبلطمل اديشسجت نورظتني ذيمÓتلا ءايلوأا ،نيشسنجلا نمو تايوتشسملا فلتخم يف ذيملت052 نم ديزأا
. ةداعشسوبب يشسيدلا نامحرلا دبع دمحم ةيوناث ىلإا ةيمويلا تÓقنتلا ءابعأا فيفختو ذيمÓتلاو يحلا ناكشس

ةلاطبلل ةيشسايق ماقرأا
رورشس نب ةيدلب يف

نب ةيدلب يف ةلاطبلا تغلب
ا˘ما˘قرأا ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا˘˘ب رور˘˘سس
صضورع ىقبت ثيح ،ةيسسايق
ادج ةل˘ي˘ل˘ق ة˘حا˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا
يتلاو ،تابلطلا ف’آاب اسسايق
بتا˘˘كم ف˘˘ي˘˘سشرأا˘˘ب تر˘˘˘ب˘˘˘ق
تا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لاو تارادإ’ا
نم لغسشلا ةمزأاف ةسصتخملا
بلاط˘مو تا˘يو˘لوأا م˘هأا ن˘ي˘ب
˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
ةرئادلا تايدلبلا نم ديدعلاب

ةيلبجلاو ةيفيرلا اهنم ةسصاخ
را˘ن˘ب ا˘هؤوا˘ن˘بأا ىو˘ت˘كا ي˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع تسضق ي˘ت˘لا ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘˘نا˘˘مأاو مÓ˘˘حأا
يجيرخ نم ةسصاخ بابسشلا
نيذلا تاعما˘ج˘لاو د˘ها˘ع˘م˘لا
بسصنمب رفظلا مهيلع رذعت

˘مءÓ˘ي نا˘ك نإاو ى˘ت˘ح ل˘م˘˘ع
ي˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا م˘˘˘˘هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
نوظوظ˘ح˘م˘لا ،ي˘ن˘يو˘كت˘لاو
اوفظو نمم ةليلق ةلق مهنم
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
نيفل˘خ˘ت˘سسم˘لا وأا ل˘ي˘غ˘سشت˘لا
مهروجأا اوسضاق˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا

،تاقباسسم ةدع يف اوسشمهو
هيف يناعت يذلا تقولا يف
تايدلبلاو ىرقلا نم ديدعلا

ليلدب ةنمزملا صضارمأ’ا نم
يتلا ةعفترم˘لا ر˘ق˘ف˘لا ة˘ب˘سسن
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا دد˘˘˘ه˘˘˘ت تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا
هذ˘ه نا˘كسسل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةبترملا لت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ئاد˘لا
تايدل˘ب˘لا ثي˘ح ،ن˘م ى˘لوأ’ا
يتلا ةبتر˘م˘لا ي˘هو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا

ى˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘لا نود تلا˘˘˘ح
م˘ظ˘ع˘م˘ب ل˘سضفأا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت
رارغ ىلع ةريقفلا تايدلبلا
فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب

روزرز˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس د’وأا
ةيفيرلا قطانملا نم اهريغو
صشيمهتلا يناعت لازت ’ يتلا
يرادإ’ا ءاسصقإ’او يوم˘ن˘ت˘لا

.ةيومنتلا جماربلا لك نم
ناكسس بلاطي ،ةيناث ةهج نم
ي˘ف ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
بو˘˘ن˘˘ج د˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب

،ةليسسملا ةنسضح˘لا ة˘م˘سصا˘ع
ع˘يرا˘سشم ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘˘ت˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا

م˘لو ،ة˘ل˘سشا˘ف˘لا˘ب ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو
،ةّوجرملا اهفادهأا ىلإا لسصت

،جاتنإا نود ةميقع ىقبت ثيح
اهنم نوديفتسسملا يناعي لب
زاغلنوسس نويد نم ةدم ذنم
كÓ˘ه˘ت˘سسا ن˘م ة˘ق˘ح˘ت˘˘سسم˘˘لا
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ي˘ت˘لا ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
.ةيفير ىلإا اهليوحتب

ريفو˘ت˘ب نا˘كسسلا بلا˘ط ا˘م˘ك
يفكت ’ ذإا ،يسسردملا لقنلا
كلذل ةسصسصخملا تÓفاحلا
،ل˘سصا˘ح˘لا ز˘ج˘ع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

ى˘ل˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ر˘ب˘ج˘ي ثي˘ح
رورسس نب ةيدلب ىلإا لقنتلا
،ملك51 ةفاسسم ىلع ةبيرقلا

ى˘˘لإا يو˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘تو
،ملك01 دعب ىلع ةداعسسوب
ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح نأا نا˘˘˘˘كسسلا ىر˘˘˘˘يو
ة˘ئ˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘˘لا

عيراسشم ليجسست يعدتسستو
نم ،تاعمجتلا فلتخم ربع
ط˘˘˘برو ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كف ل˘˘˘˘جأا
قيرط دهسشي ثيح ،يلاهأ’ا

ا˘ع˘سضو ة˘ي˘نار˘م˘ح˘لا‐ةز˘ي˘ع˘˘م
د˘˘سس بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص
،بسصحملاب ارورم ةينانثملا

ةيرسضحلا ةئيهتلا بيغت امك
وهو ،ةيدلبلا ءايحأا مظعم يف
نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
ن˘ع نور˘ّب˘˘ع˘˘ُي م˘˘ها˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
،لا˘ح˘لا ع˘˘قاو ن˘˘م م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘˘م نو˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘يو
يف ةيدلبلا مي˘عد˘ت ة˘ي˘سصو˘لا

نابسشلا لازي ’و ،بناجلا اذه
م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي
ر˘˘ث˘˘كأا ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا ةرور˘˘˘سضب
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تآا˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
د˘ج˘ي ’ ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سشلاو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف نا˘ب˘˘سشلا

،مهغارف تاقوأا ءاسضقل اناكم
ةحئ’ نوعفر˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م

ةعوم˘ج˘م ن˘م˘سضت˘ت بلا˘ط˘م
ىر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
دحلا مهل نمسضت اهنأا نابسشلا
.ميركلا صشيعلا نم ىندأ’ا

د .ب

مهطاششن ةشسرامم ىلإا ةدوعلاب اوبلاط
رهششأا9 نم رثكأا دنم فقوتملا
تايصسكاطلا وقئاصس
نيعب تايلولا نيب ام

نوجتحي تنصشومت
و˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘˘سس ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
تاي’ولا نيب ام تايسسكاطلا

ةفقو ق˘ئا˘سس061 م˘هدد˘عو
رقم لخد˘م ما˘مأا ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

. تن˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و
ةدوعلاب او˘ب˘لا˘ط نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ة˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ةعسست نم رثكأا ذنم فقوتملا
يسشف˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م يأا ر˘ه˘سشأا

ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
م˘هرا˘ظ˘ت˘نا ا˘سضيأا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م
ةينماسضتلا ةحن˘م˘لا مÓ˘ت˘سس’
مل يتلاو ةلودلا اهترقأا يتلا
ره˘سشأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ا˘هو˘م˘ل˘ت˘سسي

. نطولا تاي’و يقاب صسكع
ناف نيج˘ت˘ح˘م˘لا د˘حا بسسحو
دادز˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘ه˘لاو˘حأا
ة˘ياد˘ب مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘˘ي اءو˘˘سس
ة˘˘سصخر ءار˘˘ك ءا˘˘ب˘˘عأا ع˘˘فد˘˘˘ب
قود˘ن˘سص ى˘لإا ةر˘جأ’ا ةرا˘ي˘سس
ر˘ي˘غ˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘˘سضلا
م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ءار˘˘˘جأ’ا
تقو˘لا ي˘ف ءا˘ب˘عأ’ا د˘يد˘سست˘ب
يموي لخد يأا مهل صسيل يذلا
ل˘ك نأا فا˘سضأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا .
تف˘قو˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
تداع انوروك ةحئاج ببسسب
ءانثتسساب اهلمع ةسسرامم ىلإا
. تاي’ولا نيب لقنلا عاطق
ن˘ي˘مأ’ا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي’و˘ل˘ل ما˘ع˘لا
لك نأاب مهدعوو نيجتحملا
ى˘لإا ع˘فر˘˘ت˘˘سس م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا
مهدعو امك ةيسصولا تاهجلا
مهتاقحتسسمل ةلجاع ةيوسستب
نماسضتلا ةحن˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
. مهطاسشن فقوت نع ةجتانلا

ةنوب نيشسح

اريخ نورششبتشسي نوحÓفلا
ءاصضيب ةلح يصستكت ةياجب لابج

ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج تسست˘˘˘˘كا
رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘مو
،ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا تيآا ،ودا˘˘˘ف˘˘˘كأا
ءاسضيب ةلح.. ةطارخ ،ةنيقرد
ر˘˘سست صضا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘سصا˘˘˘ن
جولثلا تطغ دقو ،نيرظانلا
م˘م˘ق˘لاو تا˘ع˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا كل˘˘ت
ا˘ه˘ن˘م تع˘ن˘سصو ة˘˘خ˘˘ما˘˘سشلا
،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل Ó˘˘ي˘˘م˘˘ج ارو˘˘كيد
د˘سشتو را˘ظ˘˘نأ’ا بط˘˘ق˘˘ت˘˘سست
ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت ى˘لإا لا˘حر˘˘لا
صضي˘بأ’ا ا˘ه˘بو˘ث˘˘ب ة˘˘بÓ˘˘خ˘˘لا
ام نورئازلا لوقيو ،عسصانلا
ةليمجلا رظان˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘حأا
ة˘˘عور ن˘˘ي˘˘ب جز˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةعي˘ب˘ط˘لا ة˘ع˘ن˘سصو نا˘كم˘لا

نع تباغ دق روسصلا هذهو
تل˘ع˘ج ،تاو˘˘ن˘˘سسل را˘˘ظ˘˘نأ’ا
،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا نو˘˘قا˘˘ت˘˘سشي صسا˘˘ن˘˘لا

صضرأ’ا بحو ناكملا نينحو

بولقلا لكل ةذخآ’ا يه ..
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

هذه نأا كسش ’و ،نادجولاو
حجان يحÓف م˘سسو˘م˘ل ة˘ياد˘ب

مهو نوحÓف˘لا ها˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م˘ك
د˘قو ،كلذ ى˘ل˘˘ع نو˘˘سصير˘˘ح
ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘ت˘˘حر˘˘ف
نأا دعب مهسسوفن يف تلغلغت
اوفسشتكاو احابسص اوظقيتسسا
م˘ه˘ن˘ي˘تا˘سسبو م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا نأا

تنو˘˘ل˘˘˘ت د˘˘˘ق م˘˘˘هرا˘˘˘ج˘˘˘سشأاو
ةر˘ط˘ع˘مو جو˘ل˘ث˘لا صضا˘˘ي˘˘ب˘˘ب
قاتسشي امك ،حاوفلا اهقبعب
ليسست ءام ةرطقل نونطاوملا
مهليلغ ةيورتل مهتايفنح يف
،اهيلإا ةجاحلاو صشطعلا نم
دود˘˘سسلا ءÓ˘˘ت˘˘ما لÓ˘˘خ ن˘˘م
، اهب صضرأ’ا نطاب عبسشتو
ةعفان ةدراب هايم ىلإا لوحتتل

هذ˘˘ه تفر˘˘ع د˘˘قو ،ة˘˘غ˘˘ئا˘˘˘سس
ةيداع ري˘غ ة˘كر˘ح ق˘طا˘ن˘م˘لا
ي˘˘ب˘˘ح˘˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘لو˘˘سضف˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلإا اوهجوت نيذلا ةعيبطلا
ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ى˘لإاو م˘هار˘˘ق
ءا˘م˘ب ا˘ه˘˘بار˘˘ت ىو˘˘ترأا ي˘˘ت˘˘لا
،ءاسضيب ةلح تسستكاو رطملا

ارو˘˘سص ذ˘˘خأا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م ة˘˘˘يرا˘˘˘كذ˘˘˘˘ت
د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا نا˘˘كف ،ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
نأا د˘ع˘ب ه˘لا˘م˘ج داز˘ف ،Ó˘ي˘م˘˘ج
مه˘ب˘ح˘ب صسا˘ن˘لا ق˘سشع جز˘ت˘ما
لك لمأايو ،مهنطوو صضرأÓل
نأا دهاسشملا هذهب دازتسسا نم
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ارار˘˘˘م رر˘˘˘˘كت˘˘˘˘ت
ةمعن ثيغلا نوكيل مسسوملا

ءاتسشلاب Óهأاف ،عي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
،جولثو راطمأا نم هلمحت امو
.ةمعن اهدعب امو ةمعن كلت

Ëرك .ت
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..سشتيفوميهاربإا لثم دنلاه :لويار
هتهجو ددحي «غيلزنويبماصشتلا»و

مجن دنلاه غنيلريإا ليكو ،لويار ونيم ثدحت
بعÓ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ن˘˘ع ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب
.ديردم لايرو دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ب ه˘طا˘ب˘تراو
و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،لو˘يار لا˘قو
ةعئار ةيادب دنلاه ققح» :ةيلاطيإلا «تروبسس
اًقح ديجلا نم ناك .ةيفارتحلا هتريسسم يف
امك ،هيدل ي˘ت˘لا تا˘نا˘ك˘مإلا ة˘يؤورو ،ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا
:فاسضأاو.«روطتي هتيؤورل رخفلاب رعسشأا يننأا
هرمع ناك امدنع سشتيفوميهاربإا لثم دنلاه»
نا˘ك ه˘ن˘ك˘ل د˘ي˘ج ل˘جر ر˘˘يا˘˘ك˘˘سسلو˘˘سس .ا˘˘ًما˘˘ع02
نم .وكاكول لثم غنيلريإا نإا لاق امدنع اًئطخم
لعجل ةقيرط داجيإا يف يلوأا ركفي نأا لسضفألا

ن˘ع ثيد˘ح˘لا ن˘م لد˘ب ،ل˘˘ط˘˘ب˘˘ك بع˘˘ل˘˘ي ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب
ن˘˘˘ع د˘˘˘نلا˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘حر» :فا˘˘˘سضأاو.«دنلاه
طر˘سشلا ن˘ع ثيد˘ح˘لا ي˘ن˘ن˘ك˘م˘ي ل ؟د˘نو˘˘م˘˘ترود
.«غنيلريإا دقع يف يئازجلا

د˘ير˘ي د˘يرد˘م لا˘˘ير نإا لو˘˘ق˘˘ت تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سش» :م˘˘تأاو
هنكل ،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب اًد˘يد˘ج سسي˘ل اذ˘ه ؟د˘نلا˘ه
زوفلا ديري غنيلريإا .دنومترود عم اًدج ديعسس
نم كلذ نوكيسس لحري امدنع .لاطبألا يرودب
.«لاملا سسيلو حومطلا لجأا

ررقي ديردم لاير
قباصسلا هبعل ةداعتصسا

نيذلا هيبعل دحأا ةداعتسسا ،ديردم لاير يوني
تراسشأا ام بسسحب ،يسضاملا فيسصلا هنع اولحر
.سسمأا ،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت
sنإا ،ريهسشلا ينابسسإلا «وتيغنريسشلا» جمانرب لاقو
ق˘با˘سسلا ه˘ب˘عل ةدا˘ع˘ت˘سسا رsر˘ق ،ي˘ك˘ل˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ىلإا ل˘حر يذ˘لا ،نو˘ل˘ي˘غ˘ير و˘ي˘جر˘ي˘˘سس
قرف يف اًبعل ،نوليغير ناك.يسضاملا فيسصلا
ل˘ب˘ق ،3102 ما˘ع ذ˘ن˘م د˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا

.وروأا نويلم03 ريظن ،ماهنتوت ىلإا هعيب
sنأا ،ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تم˘˘عزو
ةقفسص يف ماهنتوتو لايرلا نيب مربملا دقعلا

ي˘ف ق˘ح˘لا ،ي˘ك˘ل˘م˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي ،نو˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘ير
04 وأا53 لباق˘م ،ن˘ي˘ما˘ع لوأا لÓ˘خ ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا

اًدعقم لتح˘ي نو˘ل˘ي˘غ˘ير نأا ر˘كذ˘ُي.وروأا نويل˘م
،وينيروم هيزوج يلاغتربلا ةليكسشت يف اًيسساسسأا

ردسصت يف مهاسسو ،مسسوملا اذه ،ماهنتوت بردم
دعب غيلريميربلا قرف بيترت ،يندنللا قيرفلا

.ةلوج11 رورم

لانصسرآا ةاناعم رصس ليزوأا :غربنويل

لا˘ن˘سسرآا ط˘˘سسو بعل غر˘˘ب˘˘نو˘˘ي˘˘ل يد˘˘ير˘˘ف دد˘˘ح
اهنم ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ل˘ك˘سشم˘لا ق˘با˘سسلا
م˘سسحو ،ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا
نمكت زرناغلا موجه ةمزأا نأا ىلع ديكأاتلاب رمألا

رار˘ق ي˘ف غر˘ب˘نو˘ي˘ل كك˘سشو.د˘حاو ءي˘˘سش ي˘˘ف
،هتلي˘ك˘سشت ن˘م ل˘يزوأا دو˘ع˘سسم دا˘ع˘ب˘ت˘سسا˘ب يدا˘ن˘لا

نيب˘عÓ˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ىو˘سس د˘جو˘ي ل ه˘نإا لا˘قو
لكسشب نيسسفانملا عافد قارتخا ىلع نيرداقلا
يأا ليزوأا بعلي ملو.يناملألا بعÓلا نم لسضفأا

م˘˘سضن˘˘ي م˘˘لو ،سسرا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م لا˘˘ن˘˘˘سسرآا ع˘˘˘م ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
يرودلاو ،زاتمملا يرودلا ي˘ف ه˘يدا˘ن ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘ل
23 هر˘م˘ع غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا جر˘خ˘يو.يبوروألا

ل˘قألا ىل˘ع ي˘ف˘نا˘ج ىت˘ح تا˘با˘سسح˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ما˘˘ع
.ةديدج ءامسسأا ةفاسضإا يدانلا عيطتسسي امدنع
يف حسضاو بعل عناسص دوجول راقتفلا لظ يفو
ملو ةيموجهلا لانسسرآا ةاناعم ترهظ ،ةليكسشتلا

ةارابم11 ي˘˘˘˘˘˘ف فاد˘˘˘˘˘˘هأا01 ىو˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسي
يف اتيترأا لكيم بردملا قيرف عبقيو.يرودلاب
ريبسستوه ماه˘ن˘تو˘ت ن˘ع ر˘خأا˘ت˘يو ،(51) زكرم˘لا
.ةطقن11 قرافب ردسصتملا

اًتقؤوم لانسسرآا ةدايق ىلوت يذلا ،جربنويل لاقو
لمعو ،يسضاملا مسسوملا يرميإا يانوأا ةلاقإا دعب
،يسضاملا توأا يف هليحر لبق اتيترأل ادعاسسم
ةليكسشت نم ليزوأا داعبتسسا ببسس فرعي ل هنإا
:سستروبسس ياكسس ةكبسش غربنويل غلبأاو.يدانلا
بجي هنإا لوقأا ل انأاو ،هلثم بعل كÓتما دنع»
ىلع ذاوحتسسلا دنع نكل .عوبسسأا لك بعلي نأا
ةر˘ك رر˘م˘ي بعل ىلإا ة˘جا˘ح˘لا ل˘ظ ي˘فو ةر˘˘ك˘˘لا

يأا اًبيرق˘ت د˘جو˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ل ي˘نإا˘ف ،ة˘م˘سسا˘ح
.«كلذ ذيفنت يف دوعسسم نم لسضفأا بعل
ا˘ًي˘عا˘فد ق˘ير˘ف˘لا ي˘نا˘ع˘ي د˘ي˘كأا˘˘ت ل˘˘ك˘˘ب» :فا˘˘سضأاو
ل .يدانلا هذختا رارق اذه نكل ءيسشلا سضعب
جراخ هدوجو ببسسو رارقلا ذاختا ببسس فرعأا

ن˘ك˘م˘˘ي ل ه˘˘نإا ثي˘˘ح˘˘ب ا˘˘ًب˘˘عل52 ن˘م ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘سشت
ل ،رومألا هذه لثم يف نكل» :عباتو.«هكارسشإا
.«ملاعلا يف هنم لسضفأا نيريثك كانه نأا دقتعأا

و˘ه ل˘يزوأا دا˘ع˘ب˘ت˘˘سسا نإا لا˘˘ق نأا ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأل ق˘˘ب˘˘سسو
نم وهو ،ليزوأا دقاعت يهتنيو.«يسضاير رارق»
لانسسرآا عم ،يدانلا يف اًرجأا نيبعÓلا ىلعأا نيب
.يراجلا مسسوملا ماتخ يف
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يملاعلا سسرعلا غولبل حوتفم قيرط يف ةيوقلا تابختنملا

ةيبوروألا تايفصصتلا ماظن لوح تلؤواصستلا ديعت ةفيعصضلا ةعرقلا

ةفيع˘سضلا ة˘عر˘ق˘لا بب˘سست˘ت ا˘م˘بر
ةلهؤوم˘لا ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘ي˘ف˘سصت˘ل˘ل
مدقلا ةركل2202 ملاعلا صسأاكل
ة˘م˘يد˘ق˘لا ت’ؤوا˘سست˘˘لا ةرا˘˘ثإا ي˘˘ف
ن˘م مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘كسشلا لو˘˘ح
(افيويلا) ةبعلل يبوروأ’ا داحت’ا

لعجي هنأا نوريثك رعسشي يذلاو
تابخت˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘ه˘سس ة˘م˘ه˘م˘لا
نم ادج ديدعلا يف ببسستيو ةمقلا
.ةئفاكتملا ريغ تاهجاوملا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا مو˘˘ي ة˘˘عر˘˘˘ق نأا م˘˘˘غرو
نع ترفسسأا خيروز يف يسضاملا
نم ةبقترم˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘لا صضع˘ب
تايرابم لثم ،يخيراتلا بناجلا
هنإاف ،رجملاو ادنلوب مامأا ارتلجنإا

ةقلامعلا مادطسص’ لاجم دجوي ’
.تايفسصتلا هذه نمسض
لكسش ميمسصت ببسسب كلذ ثدحو
،ةفد˘سصلا بب˘سسب صسي˘لو ،ة˘عر˘ق˘لا

نع ةمقلا تابختنم تدعتبا ثيح
،فينسصتلا ماظ˘ن بب˘سسب ا˘ه˘سضع˘ب
لك مامأا ادهمم قيرطلا حبسصيل
.رطق يف روهظلل رابكلا

تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا تق˘ف˘خأا اذإا ى˘˘ت˘˘حو
ايلا˘ط˘يإاو ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ل˘ث˘م ةر˘ي˘ب˘كلا

ا˘ي˘نا˘م˘˘لأاو لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لاو ا˘˘سسنر˘˘فو
يف ارتلج˘نإاو ا˘كي˘ج˘ل˘بو اد˘ن˘لو˘هو
كلمتسس اهنإاف ،اهتاعومجم ردسصت
صضو˘خ˘ب ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ىر˘˘خأا ة˘˘سصر˘˘ف
.تايفسصتلا قحلم
م˘ت˘ي ،ي˘بوروأ’ا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
رسشع ىلع اب˘خ˘ت˘ن˘م55 مي˘سسق˘ت
ل˘ك م˘سضت ثي˘ح˘˘ب تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘˘ت˘˘سس وأا ة˘˘سسم˘˘˘خ ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
نع صسمأا لوأا رفسسأا ام ،تابختنم
لاث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع تا˘ه˘جاو˘م
ن˘يا˘ت˘˘سشن˘˘ت˘˘سشي˘˘ل ع˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’
و˘˘ن˘˘يرا˘˘م نا˘˘سس ع˘˘م ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإاو
اذ˘هو .قرا˘ط ل˘ب˘ج ع˘م اد˘ن˘لو˘هو
ةركف راسشتنا يف ببسستي يلاتلاب
«Óمم» نوكي يلودلا فقوتلا نأا

لÓخ هروهظب ابحرم نوكي ’و
ملو.ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا تاسسفانم
صسأاك ىلإا ارتلجنإا دوعسص نكي
هنأا ثيح دي˘ع˘ب˘ب ةر˘ي˘خأ’ا م˘لا˘ع˘لا
اينيفولسس ىلع0 ‐1 زوفلا دعب
،ا˘ي˘سسور ى˘لإا ل˘هأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘سضو
نورعسشي نيذلا نوعجسشملا ىقلأا

ي˘ف ة˘˘ي˘˘قرو تار˘˘ئا˘˘ط ل˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب
.لافتح’ا نم ’دب بعلملا
يف ىرخأا قطانم صضعب يف نكل
ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا نو˘كي ،م˘لا˘˘ع˘˘لا

يف لعفلاب ثدحي ام وهو ،ابقترم
تد˘جو ي˘ت˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘كير˘˘مأا
.يلاثملا ميمسصتلا

لداع ماظن
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ةر˘سشع صسفا˘˘ن˘˘ت ع˘˘مو
،ة˘ع˘سضاو˘˘ت˘˘م قر˘˘ف دو˘˘جو مد˘˘عو
لهسسأاب ةيبونجلا اكيرمأا نيعتسست
دو˘جو و˘هو ن˘كم˘م ما˘ظ˘ن لد˘عأاو
ةدحاو ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف قر˘ف˘لا ل˘ك
رخآ’ا عم بختنم لك بعلي ثيح
.بايإاو باهذ يتارابم
ةرم لوأ’ ماظنلا اذه رهظ امدنعو
،8991 ملاعلا صسأاك تايفسصت يف
نو˘كي ا˘م˘بر ه˘نأا صضع˘ب˘لا د˘ق˘ت˘˘عا

ن˘م ا˘م˘خ˘سض ادد˘ع د˘ه˘سشيو Ó˘م˘م
تبثأا عقاولا يف هنكل ،تايرابملا
.هتراثإاو هحاجن
تايرابم نم ديدعلا دوجو عمو
نيتنجرأ’ا عم ليزاربلا لثم ةمقلا

عم نيتنجرأ’او يليسشت عم وريبو
نم ةعومجم رفوتبو ،ياوجوروأا
ن˘م تا˘ب ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ب˘˘ع’ ل˘˘سضفأا
لدجلاو ةرا˘ثإ’ا رو˘سضح دا˘ت˘ع˘م˘لا
.تايفسصتلا يف

فعسضأ’ا تابختنملل كلذ حمسسو
روطتلاب روداوكإ’او Óيوزنف لثم
كا˘كت˘ح’ا بب˘سسب ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
.ةيوق قرفب
دا˘ح˘تاو ا˘ي˘سسآاو ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأا ي˘˘ف ا˘˘مأا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سشلا ا˘˘كير˘˘مأا ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘˘ب˘˘يرا˘˘˘كلا لودو ى˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘لاو
مادخت˘سسا م˘ت˘ي˘ف ،«فا˘كا˘كنو˘كلا»
قرف˘لا بع˘ل˘ت ثي˘ح راودأ’ا ما˘ظ˘ن
راودأ’ا ي˘˘˘ف ’وأا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضلا
ربكأ’ا قرفلا لخدت مث ةيديهمتلا
.ةيلات راودأا يف
اذه ر˘ف˘سسأا ،«فا˘كا˘كنو˘كلا» ي˘فو
مسضي ريخأا رود ةماقإا نع ماظنلا
تاسسفانم ماقتو ،تابختنم ةتسس
ريسست ’و ،اهنيب ةبراقتمو ةريثم
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسا˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
.كيسسكملاو
ل˘˘كسشلا اذ˘˘ه ا˘˘بوروأا تسضرا˘˘˘عو
تابختنملا نأا «افيوي˘لا» د˘ق˘ت˘ع˘يو
ةهجاومل ق˘ح˘لا كل˘م˘ت ةر˘ي˘غ˘سصلا
.ةريبكلا تابختنملا
8102 ي˘˘ف ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘كل
ةديدج ةلوطب «افيويلا» ثدحتسسا

م˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح م˘˘˘مأ’ا يرود ي˘˘˘˘هو
ماسسقأا ى˘لإا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ي˘سسق˘ت
.اهفينسصتل اقفو
صضع˘ب د˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا م˘˘غرو

ة˘ق˘با˘سسم˘لا تي˘ظ˘ح د˘ق˘ف ،ءي˘˘سشلا
ن˘˘م ءاو˘˘سس ةدا˘˘˘سشإا˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
كلمت يتلا ،ةريبكلا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
وأا ،ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ة˘˘سصر˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘غ˘˘سصلا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘برا˘˘ق˘˘ت˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م صضو˘˘خ˘˘˘ت
،ةقباسسملا هذه لÓخو .ىوتسسملا
قرا˘˘˘ط ل˘˘˘ب˘˘˘ج بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م زا˘˘˘˘ف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘م لوأ’ و˘˘˘فو˘˘˘سسو˘˘˘كو
،ة˘˘˘ي˘˘˘لود ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘طإ’ا

اهتعومجم وفو˘سسو˘ك ترد˘سصتو
.ةراسسخ يأا نود
صسيئر نيرفيسشت ردنسسكلأا لاقو
نم ىوكسش امئاد انيدل» :«افيويلا»
ا˘يور˘ك ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تابختنملا مامأا بعللا صصوسصخب
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘م ’د˘˘ب ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا
تابختنملا نم ىوكسشو ،اهسضعب
نآ’ا .ادبأا زوفت ’ اهنأا ةريغسصلا

.«ةريثم نوكت ةارابم لك
،ابوروأا ةلوطب تايفسصت يف نكل
ر˘سصي ،م˘لا˘ع˘لا صسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘سصتو
يديل˘ق˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘ف˘يو˘ي˘لا
ةيسسفانت لقأا حبسصأا يذلا ميدقلا

تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ما˘˘قإا ع˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ربكأا دد˘ع ة˘كرا˘سشم˘ب ت’و˘ط˘ب˘لا

ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
قر˘ف˘لا ى˘ل˘ع ل˘ه˘سسأا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
.ةريبكلا
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صسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ة˘عر˘˘ق تع˘˘قوأا
ي˘˘ف ار˘˘ت˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا ،2202 م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
اد˘ن˘لو˘ب ع˘م ا˘ه˘تاذ ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ي˘ع˘ت˘سسي˘ل ،ر˘ج˘م˘˘لاو
يف ةيخيرات تايركذ يزيلجنإ’ا

.نيسسفانملا عم ةقباسس تاهجاوم
‐1 ارتلجنإا تلداعت ،3791 يفو
،يلبميو داتسس يف ادنلوب عم1
لهأاتلا نم اهنامرح يف ببسست ام
،يلاتلا ما˘ع˘لا ي˘ف م˘لا˘ع˘لا صسأا˘كل
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ل˘˘˘سشف˘˘˘ي ةر˘˘˘م لوأا ي˘˘˘˘ف
غولب يف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.تايئاهنلا

نا˘ي يد˘ن˘لو˘ب˘لا صسرا˘ح˘لا عد˘˘بأاو
هفسصو مت يذلا ،يكسسفيسشاموت
ل˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م «جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب»
نا˘يار˘ب ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

يتلا ار˘ت˘ل˘ج˘نإا˘ب ح˘ي˘ط˘ي˘ل ،فو˘ل˘ك
تايئاهن ىلإا لهأاتلا يف تلسشف
يف8791 م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا صسأا˘˘˘˘ك
.نيتنجرأ’ا

بردم تي˘غ˘ثوا˘سس ثيرا˘غ لا˘قو

يف ريبك خيرا˘ت كا˘ن˘ه» ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
اننأا ادب ةرتف كانه ،ةهجاوملا هذه
لاوط صسفانم˘لا اذ˘ه ع˘م لدا˘ع˘ت˘ن
.«تقولا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ر˘كذ˘تأا» فا˘˘سضأاو
ا˘م˘ب ر˘ي˘ب˘ك ا˘نأا ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه
ةارا˘˘ب˘˘م ،كلذ ر˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘ف˘˘˘كي
نم ديكأات لكب ي˘كسسف˘ي˘سشا˘مو˘ت
.«ةيخيراتلا تايرابملا

ة˘ع˘با˘سسلا ةر˘م˘لا نو˘كت˘˘سس هذ˘˘هو
ادنلوبو ارتلجنإا ا˘ه˘ي˘ف ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا
تايفسصتب اهتاذ ةعومجملا يف
ي˘ف ا˘ه˘ثد˘حأا نا˘ك ،م˘لا˘ع˘لا صسأا˘˘ك
6002 ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قو ،4102
امنيب ،0991و4991و8991و
تا˘ي˘˘ف˘˘سصت ي˘˘ف ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك
4791.
لوأا ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا ر˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تقاذأاو
ي˘ف قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل ةرا˘˘سسخ
ريغ بختنم مامأا يلبميو داتسس
‐6 ةجيتنب تزاف امدنع يناطيرب
.3591 يف3

ءارجإا يف ةارابملا هذه تببسستو
ةرك يف ةيرذج ةيططخ تارييغت
زوف دعب ةسصاخ ةيزيلجنإ’ا مدقلا
ةارابم يف1‐7 قحاسسلا رجملا
ماعب اهدعب تسسبادوب يف بايإ’ا

.دحاو
تع˘م˘سس د˘ق˘ل» :تي˘غ˘ثوا˘سس لا˘قو
تنا˘˘كو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع
ةدئارلا لود˘لا ن˘ي˘ب ن˘م (ر˘ج˘م˘لا)
.«تقولا اذه يف
رجملا زوفت نأا نوريثك عقوتو
اهنكل4591 م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا صسأا˘˘˘كب

يف ةيبرغلا ايناملأا مامأا ترسسخ
ةروث دعب قيرفلا راهناو يئاهنلا

.دÓبلاب6591
ي˘ف ة˘ير˘ج˘م˘لا ةر˘كلا تع˘˘جار˘˘تو
نكل يسضاملا نرقلا تاينيعسست
ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإا تا˘˘مÓ˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘هأا˘ت ع˘م ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘لو˘ط˘˘ب ى˘˘لإا ادد˘˘ج˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘يو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘˘ب ا˘˘بوروأا

.6102 ماع اسسنرف يف ةزيمم

:ر˘ج˘م˘˘لا ن˘˘ع تي˘˘غ˘˘ثوا˘˘سس لا˘˘قو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘قاو˘لا ي˘ف كل˘م˘˘ت»
ن˘يز˘ي˘م˘م˘لا نا˘ب˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

يف ةديجلا جئاتنلا صضعب تققحو
ا˘˘م˘˘ك ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ا˘˘بوروأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كسشب ار˘خؤو˘م ترا˘سس
برد˘م د˘ق˘ت˘˘ع˘˘يو .«م˘˘مأ’ا يرود
لثم راركت يف ةبغرلا نأا ارتلجنإا

ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
.نيسسفانملل عفاودلا حنميسس
هذه لك لثمت» :تيغثواسس لاقو
لودلل ةسصرف ارتلجنإا عم يلايللا
ةسصرفلا نوكت ،خيرا˘ت˘لا ة˘با˘ت˘كل
نيسسفانملا ء’ؤوهل ا˘م˘ئاد ة˘حا˘ت˘م
زيم˘م ل˘كسشب بع˘ل˘ل ط˘ق˘ف صسي˘ل
،ارتل˘ج˘نإا ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘مو
ةيد˘نأا ما˘م˘ت˘ها بذ˘ج ا˘سضيأا ن˘كل
اذل ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
رارمتسساب ةي˘لا˘ع ع˘فاود˘لا نو˘كت
.«انسسفانمل
اسضيأا ةعسساتلا ةعومجملا مسضتو
.ونيرام ناسسو ارودنأاو اينابلأا

لايدنوملا ةعرق ةجيتن دعب ارتلجنإل ةيصسوباك تايركذ
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ةركسسب داحتا رسصانع تعمجأا
برد˘م˘لا ع˘م ا˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘سضرأا نا ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘كعو˘˘ب
ببسسلا يه » ةيلاعلا » بعلم
،مهتيلاعف مدع يف يسسيئرلا

لو˘طو ا˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ث ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘عر˘سس ن˘˘م ل˘˘ل˘˘ق˘˘ي بسشع˘˘لا
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ةر˘˘˘كلا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا نو˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي
ركذي ،اهيلع لمعلا ةرورسضب
تثدحت دق تناك ةرادإ’ا نا
اذه نع نيريخأ’ا نيمويلا يف
ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘˘ت’ا م˘˘˘تو ر˘˘˘م’ا

˘ما˘يأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ي˘˘سص
اميسس’ ،اهيف قيرفلا بيردت
اذ˘ه ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘سس ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناو
. ةرقم ىلا عوبسسأ’ا

لوخد رظتنت ةرادإ’ا
ةيوشستل تاناعإ’ا

ةقلاعلا نويدلا
قيرف ولوؤوسسم ىقبيو اذه

نور˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا
ى˘لا لاو˘مأ’ا لو˘خد د˘عو˘˘م
ن˘م كلذو ق˘ير˘ف˘لا ة˘ن˘˘يز˘˘خ
تاباسسح ىلا اهليوحت لجا
ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

صضع˘ب˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه

مسسوملاب ة˘سصا˘خ˘لا رو˘جأ’ا
نا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘ب صسرا˘˘˘˘˘˘ف صسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا

ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ د˘˘˘عو ى˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ع
ىلع زو˘ف˘لا ة˘ح˘ن˘م ي˘ق˘ل˘ت˘ب

ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش با˘˘سسح

ةر˘ق˘م ى˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
،يلحملا قيرف˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘˘ح
ل˘جا ن˘م ر˘ث˘كا م˘هز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
ة˘ل˘˘سسل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
. ةيباجيإ’ا جئاتنلا

صشامر ماششه

مهترك قيبطت نم مهنكمت مدع ىلإا ةيرشصنلا عم لداعتلا اوعجرأا

اهتنايصصب نوبلاطيو ةيلاعلا بعلم ةيصضرأا نم نوؤواتصسم نوبعÓلا

ةركشسب داحتا

صسابعلب ةهجاوم عييسضت ىلا فيطسس قافو رسصانع صضعب ريسسي
يلهاجو يروت ةروسص يف كلذو ،ةيمسسر ةفسصب تبسسلا اذه
درطلا ةبوقع ببسسب يسسودنق بعÓلا بيغيسسو اذه ،يبيرعلو
مقاطلا نا ركذي ،نيءاقلب هتبقاعم تمت ثيح نازيلغ عيرسس ماما
لمأاي ثيح صسما يلادو طينحج نيبعÓلا يتلاح عبات ينفلا
نا امك ،امهتامدخ نم ةدافتسس’ا يف يكوكلا يسسنوتلا بردملا
ةمئاقلا يف دجاوتلا لجا نم نمزلا قباسسي ةلاسصيم بعÓلا
. صسابعلب ىلا ةلقنتملا

 نواهتلا نم هرشصانع رذح يكوكلا
ةدايرلا يف ةلشصاوملا ىلع رشصيو

زيكرتلا ةرورسضب هرسصانع ةبلاطم يسسنوتلا ينقتلا لواحو اذه
رسسخي قافولا لعجي دق نواهتلا ناو ةسصاخ ،ةلباقملا ىلع
اهلج ةبيتكب بعلتسس داحت’ا ةليكسشت نا ركذي ،ةمهم دج اطاقن
هرسصانع عم عمتجي يكوكلا لعج يذلا رم’ا وهو ،فيدرلا نم
يتلا ،ةهجاوملا طاقن بسسكو زيكرتلا ةرورسض ىلع دكؤويو
يقبت ةيباجيإا ةجيتن دسصح لجا نم قيرفلل ربكا ةيعفاد حنمتسس
.ةلوطبلا بيترت ةداير يف رسسنلا

صشامر ماششه

رصصانعلا ديدع عيصضي قافولا
ةدايعلا يف مهدجاوتل

فيطشس قافو
12

صسانوف ماسشه ةملعلا ةيدولوم يدانل ديدجلا ماعلا ريدملا دكا
يذلاو قلغملا يريسضحتلا صصبرتلا قÓطنا ليجأات ررقت هنا

بكرملا يف يسضاملا نينث’ا ةيسشع نم ةيادب اررقم ناك
يف ببسسلا دوعيو ،ةياجب ةي’وب وبقآا ةيدلب يف يسضايرلا
ىلع » ةيبابلا » ةرادإا ةزايح بكرملا ريدم طارتسشا ىلا كلذ
،ةيلاحلا يحسصلا رجحلا ةرتف ءانثأا صصبرتلا ءارجإ’ صصيخرت

ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم نم تءاج تاميلعتلا ناو اميسس’
. ةياجب ةي’ول

ءاوشضأ’ا نع اديعب بردتلاب يفتكتشس ةيبابلا
لمعلا مجح عفري يبيرعلبو

بتكملا  مادام صصيخرت يأا ىلع ةرادإ’ا ةزايح مدع لظ يفو
تابيردت ةيادب خيرات دعب طبسضي مل مدقلا ةركل يلارديفلا
يريسضحتلا ركسسعملا ليجأات ررقت دقف ،يناثلا مسسقلا ةيدنأا
ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ صسي˘ئر˘لا بت˘كم ءا˘سضعأا عا˘م˘ت˘جا ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل
مسسقلا ةلوطبب ةسصاخلا ةيئاهنلا ديعاوملا يف يئاهنلا لسصفلاو
مجح نم عفرلا يبيرعلب ديعسسلا بردملا ررق دقو اذه ،يناثلا
يندبلا بناجلا نم عفرلا فدهب صسمأا موي نم ةيادب لمعلا
. صصبرتلا ةيادب ليجأات دعب ةسصاخ ،نيبعÓل

صشامر ماششه

زوفلا ىلع نهاري ينارمع

فلصشلا دعومل هتاريصضحت لصصاوي «يصس سسأا يصسلا»

ةنيطنشسق بابشش

ديمعلا ةل˘ي˘كسشت ل˘سصاو˘ت
ةلوجلا دعومل اهتاريسضحت
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ما˘˘ما ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
بغر˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا
اهطاقن بسسك يف عيمجلا

زو˘ف لوا نا˘م˘سض ل˘˘جا ن˘˘م
نوكت دق ةقÓطنا نامسضو
بردملا ناو ةسصاخ ،ةيلاثم
رام˘ث˘ت˘سس’ا د˘ير˘ي ي˘نار˘م˘ع
ل˘˘ع˘˘ل ،رو˘˘مأ’ا د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف
تايوتسسملا براقت ا˘ه˘م˘هأا
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب
ه˘عا˘م˘ت˘جا ي˘فو صشتو˘كلا˘ف
بلا˘ط هر˘سصا˘ن˘˘ع ع˘˘م صسما

ةرور˘˘˘سضب و˘˘˘ط˘˘˘ي ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر
لمع˘لاو را˘سصت˘ن’ا نا˘م˘سض
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا زار˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
. طاقنلا

ةمهم ¤وتي دق ›اولا
لابقتشس’ا زجاوح عفر

Ãادمح دباع بعلÊ

رطسضي دق ىرخأا ةهج نم
ىلا ةنيطنسسق ةي’و يلاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كا فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا

د˘با˘ع بع˘ل˘˘م تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ي˘ناد˘˘م˘˘ح
ةنجل ناو ةسصا˘خ ،ة˘مدا˘ق˘لا
دق تنا˘ك بعÓ˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
رومأ’ا صضعب نع تثدحت
اذ˘كو ،ها˘ي˘م˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ي˘ح˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةيدل˘ب˘لا ى˘لو˘ت˘ت د˘ق ي˘ت˘لاو
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةسصاخ ،ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

يلوؤوسسم دعو يلاولا ناو
بع˘˘˘ل˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘سس صسا ي˘˘˘˘سسلا

ةسسماخ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م
،ه˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ما˘ما

يذلا قيرف˘ل˘ل ة˘مد˘خ كلذو
ةي˘سضرأا ن˘م هو˘ب˘ع’ ى˘نا˘ع
. كلاملا دبع نب بعلم

صشامر ماششه

مهأ’ا قيقحت نع ىوشس ثيدح ’و ءامشسلا يف تايونعملا

ةمصصاعلا نم ةجيتن ليصصحتل ىلثملا ةقيرطلا يف ركفيو نيباصصملا ةداعتصسل ديعصس سشيعي

ةليلم نيع ةيعمج

نع صشيع˘ي برد˘م˘لا ر˘ب˘ع
صضع˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘ل ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘سس
لك ةروسص يف نيباسصملا

يد˘˘يزو˘˘˘ب ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو
نيقاورلا ىلع ربكا ةيعفاد
ا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م نو˘˘كي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح
ن˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كل ا˘˘˘˘سسر˘˘˘˘سش
ا˘م˘˘ك ،ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘بو ة˘˘ف˘˘ير˘˘سش
ةدو˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسي˘˘سس
’ولح حنميسس ام وهو راهد
ر˘˘م’ا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه ىر˘˘˘خأا
صشتو˘˘˘˘كلا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا
ةد˘يد˘ج ة˘ط˘خ ءا˘ن˘ب لوا˘ح˘˘ي
ةبيتكلا ة˘م˘ه˘م ن˘م ل˘ه˘سست
ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘ف
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست ،ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
ا˘ب˘سسح˘ت ر˘ث˘كا صشا˘ع˘ت˘ن’ا˘˘ب
. ت’وجلا مداقل

مهرظتني امب نوعاو نوبعÓلا
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع نورشصيو

ءاقفر ىدبأا ىرخأا ةهج نم
ةتغا˘ب˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر ما˘ط˘ي˘ب
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘ير˘˘سصن˘˘لا
،ةلبقملا ةلو˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ةيلاع تايونعملا ناو ةسصاخ
عم ققحت˘ت تأاد˘ب ة˘يز˘ها˘ج˘لاو
تاءاقل˘لاو تا˘ن˘ير˘م˘ت˘لا رور˘م
ماجسسن’ا نا ىتح ،ةيقيبطتلا
يف ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘ما ا˘ي˘ل˘ج اد˘ب
صسيئرلا نا ركذي ،ريخأ’ا ءاقللا
ةلسصاو˘م ي˘ف ل˘مأا˘ي د˘ي˘سص ن˘ب
نع ثحبلاو رثكا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
نع يدانلا دعبت يتلا طاقنلا

اذهو ،بيترتلا ل˘ف˘سسا ة˘ب˘كو˘ك
ديزملا نوبعÓلا بسسكي ىتح
. ةقثلا نم

صشامر ماششه

ةملعلا ةيدولوم
تابيردتلا ةريتو عفري ينفلا مقاطلا

سصيخرتلا بايغ دكؤوي سسانوف
سصبرتلا قÓطنل

عورسش نأاب يسشاعم قحلا دبع ةلسشنخ داحتا قيرف بردم حسضوأا
نم ديزأا ذنم تابيردتلا يف يناثلا ينطولا قرف نم ديدعلا
،بنا˘ج˘لا اذ˘ه ي˘ف قراو˘ف˘لا ع˘ن˘سصو تا˘با˘سسح˘لا ط˘ل˘خأا ،ر˘ه˘˘سش
ةرسشابمل هقيرف ةرادإا هتددح يذلا يئدبملا دعوملا نع فسشكيل
» ةردق صصوسصخب لؤوافتلا نم ريثكلا ىدبأا امك ،تاريسضحتلا
،ةيناثلا ةطبارلا يف مهتناكم ىلع ةظفاحملا ىلع » ةواكسسيسس
. ةدعسصأ’ا عيمج ىلع ايئانثتسسا هبسسح ىقبي مسسوم يف

 صسنابشسوشسلا قلخ ايؤورلا حاشضتا مدع
اهمدع نم ةلوطبلا قÓطنا صصوشصخب

صضومغلا نأاب دكا ثيح ةيسضقلا يف اديعب صشتوكلا حارو اذه
ىلع اريثك رثأا يناثلا ينطولا ةلوطب ريسصم فنتكي لازام يذلا
رمأ’ا قلعت ءاوسس ،ةسسفانملا هذ˘ه ط˘ي˘سشن˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا يداو˘ن˘لا
مدع نأ’ ،راسصنأ’ا ىتحو نيبعÓلا وا نيبردملا وا نيريسسملاب
ةيئابولا ةيعسضولا ببسسب تابيردتلا قÓطن’ صصيخرتلا ءاطعإا

ةسسفانملا فقوت دنع تناك يتلا » صسنابسسوسسلا »    ةلاح ددم
تقولا مهل حنمي نأاب تقولا صسفن يف اينمتم ،مرسصنملا مسسوملا
. ديدج نم ةلوطبلا فانئتسسا لبق ريسضحتلل بسسانملا

صشامر ماششه

ةلششنخ داحتا
تاطلشسلا نم رشضخأ’ا ءوشضلا ىلع لوشصحلا راظتنا يف

 قÓطنا ببصسب ءاتصسم يصشاعم
تاريصضحتلا يف قرفلا سضعب
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با˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي
ل˘هأا˘ت˘لا˘ب ي˘سشت˘ن˘م˘لا دادزو˘˘ل˘˘ب
يديهمتلا رودلا ىلإا ققحملا
يرود ة˘ق˘با˘˘سسم ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا
توأا02 بعلمب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ءا˘ق˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ،ر˘سصا˘ن˘ع˘لا˘˘ب
با˘ب˘سش ع˘م˘ج˘ي يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا
ق˘ير˘ف ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا˘˘ب دادزو˘˘ل˘˘ب
ةعمجلا مو˘ي ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ربمفو˘ن لوأا بع˘ل˘م˘ب ،ة˘مدا˘ق˘لا
ةلوجلا راطإا يف ،وزو يزيتب
.فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم3ـلا

امود زكر˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
يسسفنلاو ينفلا بناجلا ىلع
ه˘ي˘ب˘˘ع’ ن˘˘ع بع˘˘ت˘˘لا دا˘˘ع˘˘بإ’
هءÓمزو دويعسس نأاو اميسس’
.نينث’ا موي رسصم نم اوداع

ةدرب تأاجافت»:امود
زكرنشسو صسفانملا لعف

«ةلوطبلا ىلع نآ’ا
برد˘˘م ا˘˘˘مود كنار˘˘˘ف بر˘˘˘عأا
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
ةقا˘ط˘ب ف˘ط˘خ بق˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا
يرود نم مداقلا رودلل لهأاتلا
ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا
ىلع ةر˘ها˘ق˘لا ن˘م را˘سصت˘ن’ا˘ب

د˘ع˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا ر˘سصن˘لا با˘˘سسح
نيفده ةجيتنب ءاقل يف زوفلا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن صسف˘ن ي˘هو ن˘ي˘ف˘ي˘ظ˘ن
لبق تبعل يتلا باهذلا ةارابم
.رئازجلا يف عوبسسا

ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف و
ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا بق˘˘˘ع ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
«ةب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘با»ـل ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

،يبي˘ل˘لا ر˘سصن˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع
نم ائجافتم ناك هنا امود دكأا
صسفانملا اهب بعل يتلا ةطخلا

يف اهدمتعا يذلا اهسسفن يهو
ايعافد بعل ثيح باهذلا ءاقل
،ةسسكاع˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا ن˘سشو
هلجسس يذلا فدهلا نا دكؤويل

ىطعا61 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف داد˘ك
ناك »:Óئاق بابسشلل ةيلسضف’ا

ان˘ك ر˘ب˘سصلا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
فده لي˘ج˘سست˘ب ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م
ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ر˘˘كب˘˘م
،لوأ’ا طوسشلا يف ةتباث ةلكر
ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘ن˘˘نا لو˘˘قأا نأا دوأا
ه˘لا˘ب˘سشا نا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ا˘ًعا˘ت˘˘مإا

صسفانملا ىلع اطغسض اولكسش
»:ىرخا فادها ة˘فا˘سضا فد˘ه˘ب
ةارابم تناك ىرخأا ةيحان نم
ليجسست  ا˘ندرأا ا˘ن˘نأ’ ة˘ًنو˘ن˘ج˘م
ةطخب بعلن انك  يناثلا فدهلا

.«ةتحب ةيموجه
ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا دا˘ع ا˘م˘ك
ةلوطبلا تايرابم نع ثيدحلل
ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب نو˘˘كت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
ـل لقنتي ثيح ،لبقملا ةعمجلا
ةبي˘ب˘سش ة˘ه˘جاو˘م˘ل وزو يز˘ي˘ت
هسضوخي ءاقل لوا يف لئابقلا

ن˘م˘سض دو˘ي˘ع˘سس ر˘ي˘˘ما ءا˘˘ق˘˘فر
ي˘ف لو’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب
نيا ،ديدجلا يوركلا مسسوملا
نوكت نل ةيرومأاملا نأا راسشا
اديج ريسضحتلا بجيو ةلهسس
ى˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ن˘˘سس نآ’ا »:Ó˘˘ئا˘˘ق

نم ةياد˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
،«ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش» ة˘ه˘جاو˘م
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
هذهل د˘ي˘ج ل˘كسشب داد˘ع˘ت˘سس’ا
ةجيتن قيقحتل ىلوأ’ا ةارابملا

نو˘كن نأا بج˘ي .كا˘ن˘˘ه ةد˘˘ي˘˘ج
،لمعلاو يفاعتلا نأاسشب ءايكذأا
عيمجلاو بقللا ولماح  نحن
«انيلع زوفلا ديري

باب˘سش نأا ر˘كذ˘لا˘ي ر˘يد˘ج˘لا
ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘قÓ˘˘ي˘˘سس دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
ي˘ف ي˘ن˘ي˘˘كلا» ا˘˘ي˘˘ها˘˘مرو˘˘غ»
نم يناثلا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا

،ايقيرفا لاطبأا ةطبار ةسسفانم
ع˘فاد˘م˘لا ءا˘ق˘فر لو˘ع˘ي ثي˘ح
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘سشو˘˘˘ب
ةبقع زواجتب كلذو ةرماغملا
.ينيكلا لثمملا

طيمز قازرلا دبع
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا كرا˘˘سشي
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘عرا˘˘˘سصم˘˘˘ل˘˘˘ل
ةعراسصمو ةينامور ‐ ةيقيرغإا)

ررقملا ملاعلا صسأاك يف (ةرح
ةرتفلا يف ايبرسص ـب دارغلب يف
81 ى˘لإا21 نيب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا
د˘˘فو نو˘˘كت˘˘ي˘˘سسو ،ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
.نييسضاير01 نم رسضخلا

ر˘يد˘م˘˘لا صساو˘˘ح صسيردإا د˘˘كأاو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نييسضايرلا رايتخا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
:لاقو ،ةكراسشملا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نيعراسصم8 ا˘نر˘ت˘˘خا د˘˘ق˘˘ل»
ة˘عرا˘سصم˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير
قلعتيو ،ةينامور˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘غإ’ا
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘م’ا
يلا˘كوأا م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ،تا˘قر˘ف
يف ةكراسشم˘ل˘ل ةراز˘ع ر˘ي˘سشبو
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا صسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
نويسضايرلا..ايبرسصب
ةربخلا نوكلتم˘ي نورو˘كذ˘م˘لا
فلتخم يف مهتكراسشم ليلدب
.ةيراقلاو ةيلودلا ديعاوملا
ع˘قو  ةر˘ح˘لا  ة˘عرا˘سصم˘لا ي˘˘ف
ق˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’ا

ن˘ب ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘عو صشا˘˘بر˘˘خ
.«هللااطع
نأا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
فر˘ع˘ي˘سس ي˘م˘لا˘ع˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع لا˘˘ط˘˘˘بأا د˘˘˘جاو˘˘˘ت
ةمهملا» :درطتسساو ،نييبملوأاو
،ةلهسس نوكت نل انل ةبسسنلاب
ةل˘ي˘ق˘ث ءا˘م˘سسأا د˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘ف
يف كراسشتسس ةيبملوأاو ةيملاع
انفده نكل ،ةيملاعلا ةلوطبلا
ناو˘˘˘لأ’ا ف˘˘˘ير˘˘˘سشت و˘˘˘ه لوأ’ا
ة˘لوا˘ح˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ءيسش لك نكل ،اديعب باهذلا

.«ةعرقلاب قلعتم
هتداعسس نع صساوح ربع امك
ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

،ل˘يو˘ط ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ا˘م˘˘ي˘˘سس’
ل˘يو˘ط ف˘قو˘ت د˘ع˘ب» :ح˘سضوأاو
ار˘˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسب
ءاوجأا ىلإا نودوعي انوعراسصم
ةديج ةسصرف ي˘هو ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
ىلع فوقولا لجأا نم ةياغلل

ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا م˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج
اهنم ةمدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسÓ˘ل
با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لا ةرود˘˘لا
،1202 ‐وي˘كو˘ط˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا
ةنيدمب صسرا˘م ر˘ه˘سش ةرر˘ق˘م˘لا
.«ةيبرغملا ةديدجلا

ينطولا بختنملا دادعت ناكو
،ةرحلا ةعراسصم˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ق˘ل˘˘غ˘˘م صصبر˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘خد د˘˘ق
زكرم˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
رئازجلا) ةيناديوسسلاب ريسضحتلا
(ةريوبلا ) ةدجكيت ،(ةمسصاعلا
ل˘˘جا ن˘˘م (ة˘˘با˘˘ن˘˘ع) يد˘˘يار˘˘سس
.ملاعلا ةلوطبل ريسضحتلا

ةيداحت’ا صسيئر حابشش
ةعراشصملل ةيرئازجلا

هللا ةمذ يف
صسيئر حبار حابسش ،صسمأا لقتنا
ةعراسصملل يرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا
،ه˘ل˘لا ة˘˘مذ ى˘˘لإا ،ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

نأا ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
.يفوت «Óفلا» صسيئر
ةيرئازجلا ةيداحت’ا تقلتو اذه
يزاعتلا ةكرتسشملا ةعراسصملل
ةيسضايرلا تايداحت’ا لك نم
ىلع اولمع نيذلا نييسضايرلاو
.مهباسصم يف مهتاسساوم

ب.م.يرشسيإا

ةمداقلا تاقاقحتشسÓل ريشضحتلل ةلوطبلا لÓغتشس’ ىعشسي ينفلا مقاطلا

رباكأا ملاعلا سسأاك يف نوكراصشي نييصضاير01
ةكرتصشملا ةعراصصملا يف

019213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر42ـل قفاوملا0202 ربمشسيد9ءاعبرأ’اةصضايرلا
ةلوطبلا يف ةديج ةقÓطنا قيقحت ىلع مزاع ينفلا مقاطلا

«يرانكلا» مامأا ةمقلا ءاقلل ريصضحتلا يف عرصشت «ةبيقعلا»

دادزولب بابشش

ةبي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت  تار˘ي˘سضح˘ت ل˘سصاو˘ت˘ت
ةعمجلا رظتنملا ءاق˘ل˘ل ادد˘ع˘ت˘سسا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
بابسش بقللا لماح لبقتسست امدنع مداقلا
نم ةثلاثلا ةلوجلا تاءاقل نمسض دادزولب
لابسشا اهيف لوعي يتلاو ،لو’ا فرتحملا
ىلع ءاقب’ا ىلع يديزوب فسسوي بردملا
.ربمفون لوا بعلم يف ءاقللا طاقن
نور˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘قزر ءا˘˘˘ق˘˘˘˘فر ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ي و
يف نيرامتلا ءارجإا لÓخ نم تاريسضحتلا
رسصانع ترهظ ثيح ،ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا
ام اذهو ،ةعفترم تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب «يرا˘ن˘كلا»
ريبكلا زيكرتلاو داجلا لمعلا يف دسسجت
ططخلا قيبطت لÓخ نم تابيردتلا يف
ءاطخ’ا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح ل˘كب
ى˘لو’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ئا˘ق˘ل ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

ىلو’ا ةفرتحملا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
ل˘سصاو˘ت˘يو ،ا˘ه˘ح˘ي˘ح˘سصت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو
عم اريثك «يرانكلا »ـل ديدجلا بردملا

فورحلا ىلع طاقنلا عسضو فدهب هيبع’
مسسوم˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘فاد˘هأا نا˘سشب

ميدقتل نيبعÓلا ةسسامح نحسشو ،يلاحلا
ىلع اددسشم ،لبقملا ءاقللا لÓخ لسضف’ا
وحمل ة˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ةبيخملا ةقÓطن’ا
ناورم مجاهملا فنأاتسسا لسصتم قايسس يف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا صصسصح˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصو˘˘ل

راثأا نم صصلختلا لجأا نم كلذو صضرأ’ا
مقاطلا هنع فسشك ام بسسحبو ،ةباسصإ’ا
ابيرق مسضنيسس بعÓلا ناف قيرفلل يبطلا
ةليلقلا ما˘ي’ا ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب ى˘لا
ءاخرتسسا ةسصح ةيحلوب ىرجأا امك ،ةلبقملا
جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘سصخ’ا فار˘˘سشا تح˘˘ت
،يويرم˘ح˘لا صسي˘نو˘ل يدا˘ن˘لا˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

دق نا˘ك يذ˘لاو ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
لÓخ لحاكلا يف ةفيفط ةباسصإ’ صضرعت
لبق رئازجلا ةيدولوم دسض ةيدولا ةارابملا
.يوركلا مسسوملا ةيادب
دق ناك يلئابقلا يدانلا نأا ركذلاب ريدجلا
ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف ةر˘ث˘ع˘ت˘م ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ج˘˘سس
لجسس نا دعب يلو’ا ةفرتحملا ةلوطبلا
ةراد’ا رطسضأا ام ،نيتلوج لوا يف نيلداعت
قباسسلا بردملا ينافلزلا نماي دقع خسسفل
ف˘سسو˘ي د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لاو
قيقحتل ةراد’ا هيلع لوعت يتلاو يديزوب
.مسسوملا اذه ةديج جئاتن

طيمز.ع

تابيردتلا يف ايلاع ازيكرت رهظأا دادعتلا

وكيصسÓكلا طاقنب بلاطيو يصسفنلا بناجلا ىلع زكري ...نيبعÓلا عم عمتجي يديزوب

لئابقلا ةبيبشش

ل˘م˘ع˘لا ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ق˘ير˘ف ل˘˘سصاو
ةارابملل اري˘سضح˘ت تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب
باحسصأا ا˘ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ي˘ت˘لا ،ة˘مدا˘ق˘لا
ةيعمج فيسضلا رمحأ’او رفسصأ’ا نينوللا

.رسصانعلاب توأا02 بعلمب ةليلم نيع

،صصا˘خ ي˘ند˘ب ل˘م˘˘ع˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘سضخو
ازهاج قيرف˘لا نو˘كي˘ل ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ثÓ˘ث لوأا د˘سصح ل˘جا ن˘م مدا˘ق˘لا ءا˘ق˘ل˘˘ل
.ديدجلا يوركلا مسسوملا يف طاقن
،ةيبيردتلا ةسصحلا يف عورسشلا لبقو اذه

لبق يوانكل ريدن بردملا لابسشأا عسضخ
تاسصوح˘ف˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘سصح قÓ˘ط˘نا
ل˘ب˘ق «ا˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
.ةمداقلا ةارابملل ريسضحتلا

ب.م.يرشسيإا

مايشص نب ـب قيرفلا اهشضاخ يتلا ةيبيردتلا ةشصحلا صشماه ىلع
«ماصصل» ةهجاومل ابصسحت «انوروك نع فصشكلا سصحف ىرجأا دادعتلا

ياد نيشسح رشصن

sport@essalamonline.com

عفادم يوÓع ميركلا دبع ىرجا
ةيحارج ةيلمع ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
د˘ع˘ب ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
لÓخ اهل صضرعت يتلا ةباسصإ’ا
ل˘ب˘ق ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا تا˘سصبر˘ت˘لا
.مسسوملا قÓطنا

بون˘ج˘لا رو˘سسن ق˘ير˘ف ف˘سشكو
عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح ربع
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بلسصلا اهعفادم نا ،«كوبسسياف»
ىلع ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ىر˘جا د˘ق
ةبكرلل ةيفلخلا ةلسضعلا ىوتسسم
ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم د˘˘حأا˘˘ب
ةباسصإ’ا »: حسضوأا و.ةمسصاعلا
قيرفلا صصبرت لÓخ اهل صضرعت

بردملا لابسشأا تاريسضحت يف
ةطبارلا قÓطن’  ليغيا نايزم
.ىلوأ’ا ةفرتحملا

ءا˘ف˘سشلا ى˘ن˘م˘˘ت˘˘ن ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو
ىلا ةدوعلاو هللا ءاسش نا لجاعلا
.«لاجأ’ا برقا يف بعÓملا

ءا˘ق˘فر  عر˘سش ر˘خا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
نينثإ’ا ةيسسما تيلاج ىفطسصم
توا02 بعلمب تابيردتلا يف
ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
ىلع افيسض لحي نيح ،ةلبقملا
با˘سسح˘ل ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس ق˘ير˘ف
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
.ىلوأ’ا ةفرتحملا

جاحلب اشضر

ةرواشسلا ةبيبشش
ةثلاثلا ةلوجلل اريشضحت تابيردتلا أادبت ةبيبششلا

ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمع يرجي يوÓع

صشارحلا داحتاةرادإا صسلجم صسأار ىلع يناميلشسوب ءاقب وحن
يلاحلا رهصشلا نم62 يف دقعنتصس قيرفلل ةيباختنلا ةيعمجلا
ربمشسيد نم نيرششعلاو  صسداشسلا صشارحلا داحتا ةرادإا صسلجم ءاشضعأا ددح

ةرادإ’ا ريشصم ديدحتل ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا دقعل اخيرات يراجلا
،قيرفلا ةرادإا هنأا˘شش ن˘م صسي˘ئر با˘خ˘ت˘ناو ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ي˘شست ىلو˘ت˘ت˘شس ي˘ت˘لا

13 ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘لا˘ح˘لا راو˘ت˘ك˘ير˘يد˘لا ةد˘ه˘ع ءا˘ه˘˘ت˘˘نا خ˘˘يرا˘˘ت نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
،يشضاملا ربمتبشس نم نيرششعلاو صسداشسلا يف هنييعت مت نأا دعب ربمشسيد
ةماعلا ةيعمجلا ،بياعلا دم˘ح˘م ق˘با˘شسلا صسي˘ئر˘لا ن˘م ة˘ق˘ث˘لا عز˘ن ة˘ج˘ي˘ت˘ن
رظتنملا نم يذلاو ديدجلا صسيئرلا نييعتل ةبشسانم نوكتشس ةيباختن’ا
ىق˘ل˘ي يذ˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شسو˘ب ر˘ف˘ع˘ج ي˘لا˘ح˘لا راو˘ت˘ك˘ير˘يد˘˘لا صسي˘˘ئر نو˘˘ك˘˘ي نأا
اهب ر˘م ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ل˘حر˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست عا˘ط˘ت˘شسا ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ،عا˘م˘جإ’ا
نم نيبع’و  بردم مادقتشسا ىلإا ةفاشضإا لكاششملاو نويدلا طشسو قيرفلا
.يشسايق تقو يف دوعشصلا ىلع ةشسفانملا مهنأاشش

ب.ع
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نيعامسس نب رباسص ىعدتسسا
لقأ’ ينطولا بختنملا بردم
يف ا˘ب˘ع’03 ة˘ن˘سس02 ن˘˘م
كلذو ،ة˘ع˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ر˘˘كسسع˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘ل˘˘˘ل
ةكراسشملل ابسسحت يريسضحتلا
ةركل ايقيرفإا لامسش ةرود يف
مايأا لÓخ قلط˘ن˘ت ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو صسنو˘ت ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق
تاذ˘ل م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا صسأا˘˘كل
.ةئفلا

دق يرئازجلا ينقتلا ناك و
ءاعدتسسا نع عوبسسا لبق نلعأا

ي˘ف نو˘ط˘سشن˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’8
دع˘ب كلذو ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘˘م˘˘سش دا˘˘ح˘˘تا ح˘˘ن˘˘م
نمسض مهتكرا˘سشم˘ب ة˘ق˘فاو˘م˘لا
ة˘ط˘ير˘سش ة˘ع˘سسو˘م˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا
يحسصلا لوكوتر˘ب˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
يف تاباسصإا ل˘ي˘ج˘سست بن˘ج˘ت˘ل
نأا ’إا ،ةينطولا ةبخنلا طاسسوأا
اميف ديدج ىأا لمحت مل ةمئاقلا

تكراسش يتلاو ءامسس’ا صصخي
ةريخ’ا تاسصبرتلا يف اهعيمج
رهسش’ا يف ةينطولا ةليكسشتلل
.ةيسضاملا

بختنملا رسصانع عمتجيسس و
ةدتمملا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

0202 ربمسسيد21 ىلإا7 نم

ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف
اودسشي نأا لبق ىسسوم يديسسب
تبسسلا موي صسنوت ىلإا لاحرلا
ةلوطب يف ةكراسشملل  ،لبقملا
مدقلا ةركل ايقيرفإا لامسش داحتا
ىلإا21 نيب ةدتمملا ةرتفلا يف
.يراجلا ربمسسيد52

نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
نوؤود˘˘ب˘˘ي˘˘سس «ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا»
فيسضتسسم ةهجاومب ةسسفانملا
يف يسسنوتلا بختنملا ةرودلا

ءاقل رخآا صضوخيو ربمسسيد51
42 يف يرسصملا بختنملا ماما

 .رهسشلا تاذ نم

طيمز.ع

لامصش ةرودل ابصسحت ابعل03 يعدتصسي نيعامصس نب رباصص
 ةنصس02 نم لقأا «ناك»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا

¤إا لهأاتلا نامشض دعب
ةشسفانم نم لبقŸا رودلا

 «غيل ابرويلا»

ةحارإا لصضف ›ويب
مامأا ادد‹ رصصان نب
 ›اغتÈلا غارب اتÈصس

يلوي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس ل˘سضف
ة˘حارإا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن برد˘˘م
طسسو ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا
ا˘مد˘ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ناد˘ي˘˘م˘˘لا
غار˘ب ا˘ترا˘ب˘سس يدا˘˘ن  ه˘˘جاو˘˘ي
ةلوجلا را˘طإا ي˘ف ،ي˘كي˘سشت˘لا
رود ن˘م ةر˘ي˘خأ’او ة˘سسدا˘سسلا
.«غيل ابرويلا» تاعومجملا

ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ءارحسصلا براحم نأا ةيلاطيا
ةريخأ’ا ةلوجلا يف بيغيسس
اذ˘ه تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا رود ن˘˘م
ل˘˘سضف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،صسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس برد˘˘م˘˘لا
ه˘ب ةر˘ما˘غ˘م˘لا مد˘عو ه˘˘ت˘˘حارإا
يناعي ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا بب˘سسب
ن˘طا˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م
.ةبكرلا

نإاف ردسصملا تاذ بسسح و
،يرينوسسورلل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا
رسصان نب نوكي نأا ىلا فدهي

لبقملا دحأ’ا ةارا˘ب˘م˘ل از˘ها˘ج
ةلو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ا˘مرا˘ب ما˘مأا

ةهج نمو ،ويسشتلاكلا نم11
ح˘ن˘م ر˘ي˘خأ’ا ل˘˘سضف˘˘ي ىر˘˘خأا
امدعب نيرخآا نيبعÓل ةسصرف

رود˘لا ى˘˘لا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
يه دغلا ةارابم دعت و.لبقملا
ي˘ت˘لا ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا
بع’ نسسحأا بايغ فرعتسس
ةليكسشت نع ،9102 ناك يف
ةلوجلا عيسض ثيح ،نÓيملا

ةلوجلاو ،اني˘ت˘نور˘ي˘ف ما˘مأا9
 .ايرودبماسس ماما ةرسشعلا

جاحلب اشضر

 غيل ابورويلا ةارابم ببشسب قزأام يف نوكيشس ةيشسنرفلا ةلوطبلا يف نوطششني نيفرتحم8 مهنيب نم

دوعيو ةباصصإلا نم ىفصشي لاطع
 سسين تابيردت ىلإا

فسسوي ةدوع نينث’ا موي يسسنرفلا صسين يدان تابيردت تفرع
نم هئافسش دعب تاب˘يرد˘ت˘لا ى˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ئا˘ط˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا لا˘ط˘ع
ةارابم يف بيسصأا نأا دعب ،نيعوبسسأا ذنم اهنم ىناع يتلا ةباسص’ا
نم عيسض ،غيل ابورويلا يف يكيسشتلا اغارب ايفÓسس  يدان مامأا هقيرف
ةدوع نأا لدجلل ريثملا ،هقيرف اهبعل تايرابم عبرأا بايغلا اذه لÓخ
يرود نم ةريخأ’ا ةلوجلا ةارابمل هقيرف ريسضحت تفداسص لاطع
ليوبأا قيرف هيدان هجاوي امدنع يبوروأ’ا داحت’ا صسأاك تاعومجم
يرئازجلا لعجيسس ام ،ةلتحملا يسضارأ’ا يف ينويهسصلا عبسس رئب
ماسشه يلودلا هنطاوم بناج ىلا لقنتي امدنع هقيرف عم قزأام يف
ربتعي صسين يدان نأا ركذلاب ريدجلا. ريخأ’ا اذه ةهجاومل يوادوب
نزوكرفيل نرياب يدان مامأا ةيسضاملا ةارابملا يف همازهنا دعب ىسصقم
 . طاقن ةثÓثب ةعومجملا طيقنت يف هرخأاتو

ب.ع
 ةمداقلا زديل ةهجاوم نم ةيادب

حنمب سسيوم بلاطت «زرماهلا» ريهامج
 ةمحر نب ـل ةصصرفلا

نب ديعسس ـل اهمعد يزيلجن’ا ماه تسسيو يدان ريهامج تددج
،ةمداقلا تايرابملا يف يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ن˘ج ة˘م˘حر
ةراسسخلا ليلدب هنم رظتنم وه ام مدقي ’ موجهلا نأاو اسصوسصخ
ةريخأ’ا دتيانوي رتسسسشنام ةهجاوم يف اهل صضرعت يتلا ةيسساقلا
ريها˘م˘ج نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو.ثÓثل فد˘ه˘ب
يف تارييغت ءارجإا يد˘ن˘ل˘ت˘كسس’ا برد˘م˘لا ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت «زر˘ما˘ه˘لا»
تايرابملا يف ةسصرف رسضخلا حانج حنمب اذهو ،ةمداقلا تايرابملا
قبسس قباسسلا دروفتنيرب بع’ نأاو اميسس’ ،زديل يدان مامأا ةيمسسرلا

.يسضاملا مسسوملا يف ريخأ’ا اذه هجاو امدنع ازيمم افده نود نأاو
يذلا رمأ’ا موجهلا يف ةبعسص ةرتفب ماه تيسسو قيرف رميو اذه

زديل مامأا ةمداقلا ةلوجلا يف ايسساسسأا نوكيل احسشرم ةمحر نب لعجي
 .زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا يف

ب.م.يرشسيإا
 نيتبشسانم يف «رشضخلا» مجن فطخ ةشصرف تيوفت دعب

دعب مهفصسأات نوددجي «ماول» ولوؤوصسم
 «زرحم» عييصضت

رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم صضاير  غولب دعب
لازي ام ،اهباوبأا عسسوأا نم ةيملاعلا هلوخدو ةيلاع تايوتسسم يتيسس
مجنلا ةقفسص عايسضل ةرسسحلا نوعرجتي ايليسسرام كيبملوا ولوؤوسسم
يف و  .اهسصيمق لمحب ملحي تاونسس لبق ناك يذلاو يرئازجلا
بونجلا يدان نأا ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص تفسشك ريراقتلا ىدحإا
ةقيرطب نيتبسسانم يف «زورح» عم دقاعتلا ةسصرف عيسض يسسنرفلا
صضفر نيح يلو’ا ةسصرفلا نع ثيدحلل ةديرجلا تداع نيا ، ةجذاسس
مسض ىلع ةقفاوملا «ماول»ـل قباسسلا يسضايرلا ريدملا وغينأا يزوج
،رسشع ةعسساتـلا نسس يف ناك امدنع ةيرحسسلا ىرسسُيلا مدقلا بحاسص
اوحنم بونج˘لا «قÓ˘م˘ع» يدا˘ن ي˘فا˘سشك نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا فا˘سضا ثي˘ح
ةرسشابُم هنع اولختي نا لبق مهنابُسش عم ةديحو ةسصرُف رئاطلا حانجلا
لماعت امدنع أاطخلا صسفن يف ايليسسرام ةرادإا عقتل .كلذ دعب
عم ةمرتحُم ريغ ةقيرطب قيرفلل قباسسلا صسيئر نورب’ نوسسناف
ةيرخسسب يلاحلا ةيسسنرفلا ةطبارلا صسيئر در نأا دعب ،يرئازجلا مجنلا

له» :اهيف لاق كاذنا زرحم لامعأا ليكو نم ةينورتكلإا ةلاسسر ىلع
دق زرحم اهنيح ناكو «رتسسيل يف طسشني بعÓب متهن اننأاب نظت
طسشني ناك يذلا يزيلجن’ا يدانلا رفاهول يدان نم اثيدح لقتنا
 .ةيزيلجن’ا ةيناثلا ةجردلا يرود يف كاذنآا

يف حرسص6102 ماعل ارتلجنإا يف بع’ لسضفأا نأا مولعملا نم و
،ايليسسرام كيبملو’ ايفو ارسصانم ىقبي هنا تابسسانملا نم ديدعلا

 .بونجلا يدان ناولا لمحب ملحي ناك هتلوفط ذنمو هنا ادكؤوم
 طيمز.ع

 نيبعÓلا نيب تاششوانم دهشش يذلا ءاقللا يف

ءاقل مكح تارارق نم بصضاغ يحلوبم
 رصصنلا مامأا قافتلا

يدان دئاقو يرئازجلا بختنملا صسراح يحلوبم صسيار فخي مل
هيدان عمج يذلا ءاقللا يف مكحلا نم هطخسسو هسضاعتما قافت’ا
، يدوعسسلا يرودلا نم41 ةلوجلا تاسسفانم نمسض ،رسصنلا قيرفب
ربع و.ةارابملا صسافنا رخآا يف ءازج ةبرسض ريخأ’ا باسستحا دعب

حنم دعب مكحلا رارق نم ديدسشلا هبسضغ نع «رسضخلا» نيرع صسراح
يلسص’ا تقولا ةياهن دعب ءازج ةبرسض  صضر’ا بحاسص صسفانملا

اذه ،دحاول نيفدهب نيقوفتم » صسيارلا» ءاقفر ناك نيح يفاسضإ’او
رداغ يذلا مكحلا رارق مهفي مل يذلا يحلوبم اريثك بسضغأا رمأ’ا
نيقيرفلا وبع’ لخدي نأا لبق ،عيمجلا نم بسضغلا ةمق يف بعلملا
يف نيمدقتم اوناك يحلوبم ءاقفر نأا مولعملا نم و.تاسشوانم يف
يباجي’ا لداعتلاب ءاقللا يهتني نا لبق ،نيفيظن نيفده عقاوب ءاقللا
ةبرسض رسصنلا قيرف مكحلا حنم دعب ةكبسش لك يف ةيئانث ةجيتنب

 .ةمتحم ةراسسخ نم مهتذقنأا يتلا تاظحللا رخا يف ءازج
طيمز.ع
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ن˘˘ب ي˘˘مار مو˘˘ي˘˘˘لا بي˘˘˘غ˘˘˘ي
يرئازجلا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
ايسسوروب هقيرف ةليكسشت نع
يف ينا˘م˘لأ’ا خا˘بدÓ˘غ˘سشنو˘م
هعمجتسس يتلا ةمقلا ةهجاوم
ينابسسإ’ا ديردم لاير يدانب
نم ةسسداسسلا ةلوجلا راطإا يف
ةسسفانمل تاعومجملا يرود
.ابوروأا لاطبا ةطبار

يزور و˘˘كرا˘˘م نا ود˘˘ب˘˘˘يو
يناملأ’ا قيرفلل ينفلا ريدملا

ري˘ه˘ظ˘لا˘ب ةر˘ما˘غ˘م˘لا د˘ير˘ي ’
،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘سسيأ’ا

ر˘ي˘خأ’ا نأا ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
صسور˘ي˘ف ن˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك ى˘˘فا˘˘ع˘˘ت

لسضفي ريخأ’ا نكل ،انوروك
ىل˘ع ،ي˘فا˘كلا تقو˘لا ه˘ح˘ن˘م
فرتعي عيمجلا نا نم مغرلا
نب هكرت يذلا ريبكلا غارفلاب
يفلخلا طخلا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
يتلا تايرابملا يف «نلهوفل»
.اهنع باغ

دق ينيعبسس نب يمار ناكو
صسور˘ي˘ف˘ِب ة˘با˘˘سصإا˘˘ِل صضّر˘˘ع˘˘ت
ةارابم هسضوخ دعب ،«انوروك»
يرئازجلا ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

،يو˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لاو
61 ـلا يف يراره ةمسصاعلاِب

.يسضاملا ربمفون
ةيريسصم مويلا ةارابم دعتو

يدانلاو يمار ءاقفرل ةبسسنلاب
قيرفلا كل˘م˘ي ثي˘ح ي˘كل˘م˘لا
ام˘ن˘ي˘ب ،طا˘ق˘ن8 ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
رتنا عم ديردم لاير لداعتي
لهأا˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،7 ـب نÓ˘˘ي˘˘م
يرودلا ى˘لا ةر˘سشا˘ب˘م ز˘ئا˘ف˘لا
ىلع نو˘كي˘سس ا˘م˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ع˘يدو˘ت مز˘ه˘ن˘˘م˘˘لا

قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘فو.اركبم
،«درو˘كسسوو» ع˘قو˘˘م ف˘˘سشك
وه زرحم صضاير نا يملاعلا
ةلي˘كسشت ن˘ع بي˘غ˘ي˘سس ر˘خأ’ا

اهب لخديسس يذلا ’ويدراوغ
مويلا ءاسسم ايليسسرم ةهجاومل
نم ةسسداسسلا ةلوجلا باسسحل
ن˘˘˘م تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رود
.غيل زنيبماسشلا

برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نا ود˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘يو
ىلع دمت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
مسسوملا اذه ةروادملا بولسسا
لك ةقفرب زرحم  كرت لسضف
يف غنيلريتسسو نيورب يد نم
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ء’د˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كد
،عاجرتسسإ’ا لجا نم ةارابملا

يتيسس رتسسسشنام ناو ةسصاخ
رودلا ىلا لهأاتلا نمسض دق

،ةيسضاملا ةلوجلا يف لبقملا
ىلوأ’ا ةب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي ثي˘ح
.ةطقن31 ب ةعومجملا يف

ن˘بو زر˘ح˘م صسكع ى˘ل˘˘عو
لÓ˘ه ل˘ج˘سسي˘سس ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس
م˘جا˘˘ه˘˘م ي˘˘نادو˘˘سس ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ىلا هتدوع ينطولا بختنملا
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘˘لا

ي˘نا˘نو˘ي˘لا صسو˘كا˘ي˘ب˘م˘˘ي˘˘لوأ’
ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘˘خ
و˘ترو˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سس
ةلوجلا باسسح˘ل ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
رود ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ةطبار ةسسفانمل تاعومجملا
نأا ن˘م م˘غر˘لا ل˘عو.لاطبأ’ا
تف˘سشك صسو˘كا˘ي˘ب˘م˘˘لوا ةرادا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
مدع يف اهتين نع ةيسضاملا
فلسش ةنيدم نبا دقع ديدجت
وتاكريملا يف يهتنيسس يذلا
نا ’ا ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا
ةسصر˘ف ح˘ن˘م ل˘سضف برد˘م˘لا
.ديد˘ج ن˘م ر˘سضخ˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل

ةسسفانملا هترداغم نأاو ةسصاخ
يذ˘لا و˘ه˘ف ة˘مو˘سسح˘˘م تتا˘˘ب
لسصأا نم طقف طاقن3 كلمي
 .ت’وج5

جاحلب اشضر

صسوريف تاسصوحف تفسشك
اهب ما˘ق ي˘ت˘لاrcp انورو˘ك
ي˘˘˘لود˘˘˘لا يد˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘˘ع
ن˘م ه˘ئا˘˘ف˘˘سش ن˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بيسصأا يذلا انوروك صسوريف
ينطولا بختنملا لقنت يف هب
ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز ى˘˘لا
ن˘م ل˘خد ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ماد يح˘سص ر˘ج˘ح ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ
فسشك جئاتن رهظتل اموي51

امك ، ةي˘ب˘ل˘سس ر˘ج˘ح˘لا د˘ع˘ب ا˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘ح˘ي˘ب˘سص ه˘ق˘ير˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ب
ه˘ت˘يز˘ها˘˘ج د˘˘كؤو˘˘ي˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا

يف قيرفلا ةليكسشتل هتدوعو
هجاوي امدنع ةمداقلا ةارابملا
وتينيب بع˘ل˘م˘ب لا˘يرا˘ي˘ف يدا˘ن
هبردم لعجيسس ام ،نيرامÓيف
حاتري ين˘ير˘غ˘ي˘ل˘ي˘ب ي˘نا˘ب˘سس’ا
نأاو ةسصاخ ،عافدلا لبقتسسمل

يف فادهأا ةتسس ى˘ق˘ل˘ت ه˘ق˘ير˘ف
ةرخسص امهيف باغ نيتارابم
. ةيرئازجلا عافدلا

ةارا˘ب˘م ر˘˘خآا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ع˘م ير˘ئاز˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘سش
نيأا ةنولسشرب مامأا تناك هقيرف
صسمير يدان بع’ اهيف ىقلت
د˘ع˘ب ءار˘م˘ح ة˘قا˘˘ط˘˘ب ق˘˘با˘˘سسلا
 . ءازج ةبرسض يف هببسست
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 تاباشسحلا جراخ زرحمو ينيعبشس نب

 ديدج نم سسوكايبميلوأل ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىلإا دوعي ينادوصس

 ينيرغيليب بردŸا حيرت هتدوع

 تابيردتلاب قحتليو انوروك سسوÒف نم ىفصشي يدنام



ةــــنصصرق

يناعلب يصشام
صسرا˘˘˘ح ة˘˘˘با˘˘˘سصإا ه˘˘˘ثدا˘˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ي˘قر˘سش نا˘ير رذ˘˘ت˘˘عا «ر˘˘سضخ˘˘لا»
نويل كيب˘م˘لوأ’ د˘عا˘سصلا م˘ج˘ن˘لا

ا˘مد˘ع˘ب  ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘م
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ه˘ت˘با˘سصإا ي˘ف بب˘سست
ثع˘˘بو ،«1 غ˘ي˘ل˘لا» ن˘م ة˘ق˘با˘˘سسلا

ةسصاخ ةلاسسر ،اماع71ـلا بحاسص
مل هنا اهيف لاق رسضخلا صسراحل
ناو اجديكوأا ةباسصإا يوني نكي
،يدارإا ’ لكسشب عقو كاكتحإ’ا

نوكي نأا اينمتم هتيذأا دري مل هناو
انلك دوعن نأاو» ،ةديج ةحسص يف
بر˘قأا ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘ُم˘ل˘ل
.هريبعت بسسح «تقو

!!وتنب لاج ىلع
ةد˘يد˘ج ةأا˘جا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف

يلود˘لا بعÓ˘لا ع˘م˘ت˘جا
زرحم صضاير يرئازجلا
ةيدنهلا ةقباسسلا هتجوزب
ةب˘سسا˘ن˘م˘ب لا˘هو˘ج ا˘ت˘ير
،Ó˘يآا ه˘ت˘ن˘با دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع
ة˘˘سضرا˘˘ع تما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
لوسصأ’ا ةبحاسص ءايزأ’ا
ع˘ط˘ق˘م ر˘سشن˘ب ة˘يد˘ن˘ه˘لا
دÓيملا ديع لفحل ويديف
هيف رهظ يذلاو ،اهتنبا
نمو ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
د˘˘˘ئا˘˘˘ق نأا مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك «ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا»
،اتير هتجوز نع لسصفنا

ةيمارغ ةقÓع يف لخدو
ءا˘˘˘يزأ’ا ة˘˘˘سضرا˘˘˘ع ع˘˘˘م
.دراو روليات ةيزيلجنإ’ا

 ! لحلا وه ةنوملقوب حيرصست

بعÓ˘˘لا ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘سضو
،ةباسصإ’اب ارثأاتم ىق˘ب˘ي ثي˘ح ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب
حطسسلا ىلإا ا˘ف˘ط ي˘ل˘ئا˘ع ل˘كسشم˘ل اذ˘كو
هب ريبك لكسشب رثأات هناو ةسصاخ ،ارخؤوم
يف قافولا نع اديعب ىقبي هلعج ام وهو
رثكأا فوقولا ديري هنا امب ةريخأ’ا ةنوآ’ا
د˘ق ةرادإ’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،هد˘لاو بنا˘ج ى˘لإا
ةرور˘سضب ة˘ي˘سضا˘ق˘˘لا  ا˘˘ه˘˘ما˘˘كحأا رد˘˘سصت
عم هدقاعت خسسف لجا نم ينعملا ءاعدتسسا
نل ةيلاحلا هتيعسضو نأاو ةسصاخ ،قيرفلا
يف مئادلا هدجاوت لظ يف يدانلا اهب ديفي
. هانكسس رقم

ينارمع ةطخ

لسصاوي نا رظتنملا نم ةعومجملا رييسستل
ديسس دئاقلاب داج˘ن˘ت˘سس’ا ي˘نار˘م˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا

هءا˘عد˘ت˘سسا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع
ام˘ل˘ث˘م تنا˘ك ة˘ي˘سضا˘م˘لا ودارا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘ل
قيقحت ىلع نيبعÓلا عيجسشت فدهب هاندكأا
اريثك لوعي يناسسملتلا ينقتلاف  ،لسضفأ’ا

بسسك ل˘جا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا حور ى˘˘ل˘˘ع
ةقلعم لامآ’ا ل˘كف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا

مايأ’ا لÓخ هتاف ام كرادت لجا نم هيلع
ةي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘قا˘ي˘ل ع˘فر ل˘جا ن˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف لو˘خد˘˘لاو
. ةلبقملا ديعاوملا

نابيصش تاريربت

داحتا هقيرف نأاب نابيسش فسسوي بعÓلا دكأا
لجا نم ربكا ماجسسنا ىلإا ةجاح يف ةركسسب
د˘قو اذ˘ه ،ل˘سضفأا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘سصاو˘˘م
تاباسصإ’ا لكسشم نع اسضيأا ينعملا ثدحت
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ه˘˘سشيا˘˘ع يذ˘˘لا

عجرا ثيح ،ماعلا دودرملا ىلع رثا يذلاو
يذ˘لاو ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘˘سضرأا ل˘˘كسشم ى˘˘لإا كلذ
هل لح داجيإا ةرورسض نيبعÓلا لكك ىنمت
نولمعي نيذلاو ،بكرملا يلوؤوسسم فرط نم
ابسسحت هز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جا ن˘م قا˘سسو مد˘ق ى˘ل˘ع
. تايدحتلا مداقل

ىوصصقلا ةعرصسلل رم

ةيدأات ىلإا تنانجات عافد قيرف صسيئر داع
،انوروك ءابو نم هيفاعت دعب كلذو هماهم
ة˘نوآ’ا لاو˘ط ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ه˘˘تد˘˘ع˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لاو
ر˘˘ها˘˘ط صسي˘˘ئر˘˘لا نو˘˘كي˘˘سسو اذ˘˘ه ،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ديدعل ةيلاجعتسسا لو˘ل˘ح˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م صشي˘عر˘ق
ةيلاملا بناوجلا اهمهأا لعل ،ةقلاعلا اياسضقلا
قÓطن’ ةزهاج ةعوم˘ج˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا
ةيوسستب ابلاطم نوكيسس امك ،تاريسضحتلا
يتلا كلت ام˘ي˘سس’ ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا ة˘ي˘سضق
نوكيسس ا˘م˘ك ،ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا بعÓ˘لا صصخ˘ت

،نيبعÓلا ةي˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع
ح˘ير˘سست˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م صشتو˘كلا نو˘كي˘˘سس ثي˘˘ح
.اهتايوتسسم ةيدودحمل رسصانعلا صضعب

qarsana@essalamonline.com
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درط لوأا
ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ةنولسشرب يدان نم ةيادب
ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت يدا˘˘ن ى˘˘˘لإا

،امور يدان ىلإا اهدعبو
ن˘ي˘ن˘ث’ا ةر˘ه˘سس ى˘ق˘˘ل˘˘ت
ز˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور ورد˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ب لوأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

هراو˘˘˘سشم ي˘˘˘ف ءار˘˘˘م˘˘˘ح
ةهجاو˘م˘لا ي˘ف يور˘كلا
مامأا ه˘يدا˘ن ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا
ي˘ت˘لاو و˘˘ل˘˘سسا˘˘سس يدا˘˘ن
يباجيإ’ا لداعتلاب تهتنا
.ةكبسش لك يف فدهب
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ناولأÓل ّيفو
هد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘غر
ن˘˘ع تاو˘˘ن˘˘سسل
نأا ’إا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
يمÓعإ’ا

نيمطوب دي˘ج˘م
ا˘˘˘ّي˘˘˘˘فو ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
رسضخأ’ا نينولل
صضيبأ’او
دئارب نيسصاخلا
ثي˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا

ىدحإا يف رهظ
ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘˘سصلا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘˘سشن
يدتري وهو مÓعإ’ا يف اديدج اراوسشم أادب يذلا ،هئÓمز دحأا عيدوت لÓخ ةيمسسرلا ةحفسصلا
.ءيسش يأا نم ربكأا دئارلل هبح نأا ريخأ’ا دكؤويل ،ةبقلا دئار راعسش لمحت ةلدب
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ةÓصصلا تيقاوم

ةمحر نب ـل ةصصرفلا حنÃ سسيوم بلاطت «زرماهلا» Òهامج^
›اغتÈلا غارب اتÈصس مامأا ادد‹ رصصان نب ةحارإا لصضف ›ويب^

ةلوطبلا يف ةديج ةقÓطنا قيقحت ىلع مزاع ينفلا مقاطلا

عرصشت «ةبيقعلا»
ةمقلا ءاقلل ريصضحتلا يف

«يرانكلا» مامأا
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ةيشسنرفلا ةلوطبلا يف نوطششني نيفرتحم8 مهنيب نم

صشار◊ا دا–ا دادزولب بابشش  ةركشسب دا–ا

¤إا دوعي Êادوصس
ةيصساصسألا ةليكصشتلا

سسوــكايبميلوأل
دـــيدج نم

تاباشسحلا جراخ زرحمو ينيعبشس نب

ةرودل ابصسحت ابعل03 يعدتصسي نيعامصس نب رباصص
ةنصس02 نم لقأا «ناك»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامصش

ةرودل ابصسحت ابعل03 يعدتصسي نيعامصس نب رباصص
ةنصس02 نم لقأا «ناك»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامصش

ةرادإ’ا صسلجم صسأار ىلع يناميلشسوب ءاقب وحن

ةيباختنلا ةيعمجلا
نم62 يف دقعنتصس  قيرفلل

يلاحلا رهصشلا

مهترك قيبطت نم مهنكمت مدع ىلإا ةيرشصنلا عم لداعتلا اوعجرأا

نم نوؤواتصسم نوبعÓلا
ةيلاعلا بعلم ةيصضرأا

اهتنايصصب نوبلاطيو


