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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
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رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ففعتلأ نم ءاينغأأ لهاجلأ مهبشسحي

ىدحا يف ةملعم تلخد ،ةنيزح ةثداح يف
صسوت˘ي˘لا˘كلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘لا
ةجمل ببسسب يريتسسه ءاكب يف ةمسصاعلاب
،يريسضحتلا مسسقلاب اهدنع صسردت ةذيملت

صسبا˘ي ز˘ب˘خ» در˘ج˘م ا˘˘ه˘˘نأا تف˘˘سشت˘˘كا ثي˘˘ح
ا˘ه˘سسف˘ن ةذا˘ت˘سسألا كلا˘م˘ت˘ت م˘ل˘ف ،» قور˘ح˘م
هرسضحا امع ةفلتخم ةجمللا هذه نأاو ةسصاخ
اهتجرخأا ةذيملتلا نأا برغألاو ،ذيمÓتلا ةيقب
لعج ام حرفلا ةياغ يف يهو ةظفحملا نم
لك نجسش تراثأا ةثداحلا ،يكبت ةملعملا

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘م˘˘سس ن˘˘م
لإا يه ام ةلاحلا هذه نأا نيدكؤوم يعامتجلا

نوناعي نيذلا ذيمÓتلا فلآا نم طقف ةنيع
م˘ه˘ب˘سسح˘ي ... تم˘سص ي˘ف م˘ه˘ئا˘ي˘˘لوأا ة˘˘ق˘˘فر
.ففعتلا نم ءاينغأا لهاجلا

عمتجم عورششم

وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج تمظن
ةغللا مسسق ةبلط دادعإا نم يبابسش ىقتلم
..  ةأار˘˘م˘˘لا) ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا بدألاو
لوألا وه ىقتلملا ،(تايدحتو بسساكم
ةأارملا اياسضق جلاعي نطولا يف هعون نم
مامأا فقيو ،اه˘تارا˘سسكناو ا˘ه˘تارا˘سصت˘نا˘ب

متتخ˘ي˘ل ،ا˘ه˘تلا˘غ˘سشناو ا˘ه˘مو˘م˘ه ع˘ي˘م˘ج
ن˘˘˘م «جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا ةأار˘˘˘م˘˘˘لا» م˘˘˘ير˘˘˘˘كت˘˘˘˘ب
نوكت يتلاو ،هتايلاعف يف تاكراسشملا
تامسصب وأا ةفرسشم لاسضن ةريسسم اهيدل
،رسضاحلا وأا يسضاملا لجسس يف ةخسسار
لمع ةقروب ىقتلملا يف كراسشت يتلا وأا

كلذو ،ةينعملا ةحير˘سشلا صسم˘ت ةز˘ي˘م˘ت˘م
يلاعلا ميلعتلا لاجم يف ةأارملاب ءافتحÓل
.يملعلا ثحبلاو

«معأربلأ» لافطأأ
ةطرششلأ ةفايشض يف

نمأاب نايزوب ةماح ةرئاد نمأا حلاسصم تلبقتسسا
ةقفر «م˘عار˘ب˘لا» ة˘سضور لا˘ف˘طأا ، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ةيفيرعت ةيناديم ةرايز يف مهيلع نيفرسشملا
ةطرسشلا أادبمل اد˘ي˘سسج˘ت ،ة˘ي˘طر˘سشلا ما˘ه˘م˘لا˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘طر˘سشلا بير˘ق˘ت˘لو ة˘يراو˘ج˘˘لا
ةسصرف تناك ةرايزلا .لافطألا اميسس ل تائفلا
ماقو ،ةطرسشلا ماهم ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل

نمأا عورف ف˘ل˘ت˘خ˘م ةرا˘يز˘ب لا˘ف˘طألا ا˘ه˘لÓ˘خ
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ة˘˘ط˘˘ح˘˘م بت˘˘كم˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب ،ةر˘˘ئاد˘˘لا
ذخأاب مهل حامسسلا اهيف مت يتلا ةيسصخسشلا
ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘طر˘سشلا ن˘ع ة˘ح˘م˘ل
يف يمومعلا نمألا ةقرف ةقفارمل مههيجوت

.يناديملا اهلمع
سشعتني مناغتشسم حرشسم

راطإا يف ةيحرسسم لامعأا ةسسمخ ميدقت رظتني
اهمظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا ل˘ف˘ط˘لا حر˘سسم ما˘يأا ةر˘ها˘ظ˘ت
م˘ي˘ل˘ح˘لا ن˘ب ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا يو˘ه˘ج˘لا حر˘˘سسم˘˘لا
بسسح صسيمخلا مويلا نم ءادتبا مناغتسسمل

ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ل لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘˘خ
ةرهاظتلا هذه نأا ردسصملا حسضوأاو .ةيفاقثلا
يراج˘لا صسرا˘م81 ة˘يا˘غ ى˘لا م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا
ام اهنم تاي˘حر˘سسم صسم˘خ م˘يد˘ق˘ت فر˘ع˘ت˘سس
نب يلÓيجلا يوهجلا حرسسملا لبق نم جتنأا
ةيعمج اذكو ةيسضاملا تاونسسلا يف ميلحلا
يواهلا نانفل˘ل ر˘خآا ل˘م˘عو ي˘ب˘هذ˘لا را˘ت˘سسلا
.روسصنم وننقب

qarsana@essalamonline.com
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رئأزجلأ ءابطأأ نوكي كوبشسياف
ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب م˘ت
لوح ينيوكت موي ميظنت

ةحفاكمو رييسست ةقيرط
ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خألا
صسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةدئافل91‐ديفوك
عا˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ق تارا˘˘˘˘˘˘˘˘طإا
مويلا اذه مظنو .ةحسصلا

دير˘ب˘لا ةرازو فر˘ط ن˘م
نواعتلاب تÓ˘سصاو˘م˘لاو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ع˘˘˘م
ي˘كير˘مألا ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
روتسساب دهعمو ةحسصلا ةرازو نم تاراطا ةدع ،تنرتنلا ربع ،هيف كراسش ثيح «كوبسسياف»
فدهيو. ينطولا بارتلا لكب ةحسصلا ءاردم اذكو ةيمومعلا ةحسصلل ينطولا دهعملاو رئازجلاب
تاراهسشلا راسشتنا نم دحلاب حمسست يتلا تاودلا ىلع ءوسضلا طيلسست» ىلا نيوكتلا اذه
.«91‐ديفوك صسوريف حاقلب ةقلعتملا ةطولغملا رابخلاو يمÓعلا ميتعتلاو تنرتنلا يف ةبذاكلا

 ةيبرعلأ
  ..ةيبطلأ تافشصولأ يف

،تقولا صسفن يف ةبيطو ةنسسح ةردابم يف
ةركف ،ةنيطنسسق ةيلو نم ةماع ةبيبط تنبت
لدب ةيبرعلا ةغللاب ةيبطلا تافسصولا ريرحت
ي˘ت˘لا ةر˘كف˘لا ي˘هو ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا ن˘˘م
لوادت ثيح ،نينطاوملا مظعم اهنسسحتسسا

ى˘ل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م داور
نم ييحت ،ةبيبطلا هذهل ةفسصو كوب صسيفلا

،ءابطأا نم اهتركف يف اهمعد نم لك اهلÓخ
ممعت نأا ءلؤوه لمأايو ،نينطاومو ةلدايسص
  .رئازجلا ءابطأا عيمج اهب يدتقيو ةركفلا

اهفاطق تقو ناح دقو تعنيأأ دق سسوؤور
نÓ˘عإا نأا ة˘˘سصا˘˘خ ردا˘˘سصم تد˘˘كأا
ل˘˘يو˘˘نا˘˘مإا «ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

ىلع عÓطلا ل˘ي˘ه˘سست˘ب «نور˘كا˘م
يذلا يرسسلا ي˘سسنر˘ف˘لا ف˘ي˘سشرألا
صصاخلا يرئازجلا فيسشرألا لمسشي
ا˘ع˘ل˘ه را˘ثأا د˘ق ،را˘م˘ع˘ت˘سسلا ةر˘ت˘ف˘ب

صضعبو فارطألا صضعب ىدل اريبك
تناك املاط ل يتلا تايسصخسشلا
نيدهاجملاو داه˘ج˘لا ءارو ئ˘ب˘ت˘خ˘ت
نم ذإا ،ا˘نا˘ت˘ه˘بو اروز ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
بحسس متي دقو ،اسضيأا ىكرحلاو نيفيزملا نيدهاجملا نع ماثللا رارقلا اذه طقسسي نأا رظتنملا
 .مايألا مداق يف نلعلل رهظت دق ةمداسص تآاجافمو مهنم ريثكلا نع ةيرئازجلا ةيسسنجلا

  «كيناتيتلأ» ماطح يف نآأرقلأ
ا˘˘ن˘˘لز˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘نإا»
ه˘˘˘ل ا˘˘˘نإاو ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا
ةزجعم ،«نوظفاحل
«صص» دمحم يبنلا

و˘ه˘˘ف نآار˘˘ق˘˘لا ي˘˘ه
هللا ةردقب ظوفحم
امثيحو نا˘ك ا˘م˘ن˘يإا

ر˘˘ث˘˘ع ثي˘˘ح ،د˘˘˘جو
ةخسسن ىلع ارخؤوم
نارقلا نم ةمجرتم
ما˘ط˘ح ي˘ف م˘ير˘كلا
«كيناتيتلا» ةنيفسس
ةروهسشملا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
يسسلطألا طيحملا

نيح ةنيفسسلا كلت نتم ىلع اوناك نيذلا دونهلا نيملسسملا دحأل دوعت ،ماع001 نم رثكأا ذنم
ةقبط هتمح دقف ،رثأاتي مل ،رحبلا يف وهو هيلع ةليوط نينسس رورم مغرو ،2191 ةنسس تقرغ
      .ةءارقلل لباقو ةزاتمم ةلاح يف لازي امو ،هللا ةردقب رولبلا نم ةيسسلك
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watan@essalamonline.com

ي˘ف ي˘ب˘يا˘˘ط د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
«مÓ˘سسلا» ه˘ب صصخ ح˘˘ير˘˘سصت
ف˘ي˘سشرألا نأا ،ءا˘ع˘برألا صسمأا
ةيسساسسأا ةيسضق وه ،يرئازجلا

ة˘˘˘لود˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسب ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
تقولا صسفن يفو ،ةيرئازجلا

ةيسسا˘ي˘سس ة˘ب˘ع˘ل ن˘م ءز˘ج ي˘ه
،رئازجلا نم برقتلل ةيسسنرف
يف اهحلاسصم ىلع ظافحلل
  .ةيقيرفإلا ةراقلا

،يسسايسسلا للحملا برعأاو
فار˘ت˘˘عا نأا˘˘ب ،هدا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ن˘˘ع
ليونام˘يا ي˘سسنر˘ف˘لا صسي˘ئر˘لا

ن˘ع ة˘ير˘سسلا ع˘فر˘ب نور˘˘كا˘˘م
ف˘سصن ا˘هر˘م˘ع قو˘ف˘ي ق˘ئا˘ثو
د˘ق˘˘ع˘˘م عو˘˘سضو˘˘م و˘˘ه ،نر˘˘ق
هنم لوألا ءزجلا نأل ،قيمعو
،دحأا يأا هيلا قرطتي مل يذلاو
ماظنلا ةحنجأا عارسصب طبترم
،هتاذ دحب يسسنرفلا يسسايسسلا

لوا˘ح˘ي حا˘ن˘ج ل˘ك نأا ا˘ن˘ي˘ب˘˘م
ر˘خآلا حا˘ن˘ج˘لا ة˘ب˘ع˘˘ل ف˘˘سشك
يتلا مئار˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا لÓ˘˘˘خ تب˘˘˘˘كترا
  .رئازجلل يسسنرفلا

قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف فا˘˘˘˘˘سضأاو
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ق˘˘سشلا نأا ،ه˘˘تاذ
ةبعل˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،عو˘سضو˘م˘لا
لا˘م˘سش ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو˘ي˘ج˘˘لا
لكسشب ةرا˘ق˘لا ل˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فا

ا˘˘سسنر˘˘ف نأا ا˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،ما˘˘˘ع
رئازج˘لا ن˘م بر˘ق˘ت˘لا لوا˘ح˘ت
نوكت  ةديدج تاقÓع جسسنب
ثرإلا ن˘م ة˘ي˘لا˘˘خ ةد˘˘ح ل˘˘قا

،ا˘ي˘ل˘كسش و˘لو يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا
ف˘˘ي˘˘سشرألا لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ةداعإل اهنم ايعسس ،يرئازجلا
ةراقلا لود ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘سسلا
تارييغت اهيلع أارطتسس يتلا

ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘لود م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت ءار˘˘ج
  .ىمظعلا ىوقلا

نأا ىلإا ،روسسيفوربلا تفلو
تفط يتلا ةريخألا تاروطتلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ح˘˘ط˘˘سسلا ى˘˘لا
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ا˘˘م و˘˘ه ،نادوأاو ل˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘مو˘˘˘ب
،«لسصاح ليسصحت» ـب ىمسسي
م˘ل نور˘كا˘˘م نأا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘سشم
ه˘نÓ˘عإا نأا˘سشب ا˘ئ˘˘ي˘˘سش ف˘˘سضي
ءزج نع ةيرسسلا عفرب ريخألا

  .يرئازجلا فيسشرألا نم
نأا ،يبياط دمحم حسضوأاو

صصا˘خ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘سشرأا

وه ،ةيرامعت˘سسلا ة˘ل˘حر˘م˘لا˘ب
هتدهسش امو ،ةميرجلا فيسشرأا
ةعسشب تاكاهتنا نم رئازجلا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘ه˘˘˘سشي م˘˘˘ل
افيسضم ،ليث˘م يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا
نلا ،ةيسسنرفلا ةموكحلا نأا
خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م بور˘˘ه˘˘لا د˘˘ير˘˘ت

ع˘ي˘ي˘م˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ه˘م˘ئار˘ج
د˘قا˘ف˘لا ر˘ي˘غ ي˘عو˘لا م˘يو˘ن˘تو
ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
  .ةيفاقثلاو

بتا˘˘˘كلاو ثحا˘˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘عدو
ى˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت
،نيلسضانملا صسيلو نيركفملا

ل˘˘˘ك عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
اريسشم ،ا˘ه˘قو˘ق˘حو ا˘ه˘ف˘ي˘سشرأا
فارتعلا اسسنرف  ىلع هنأا ىلا
اهتبكترا يتلا اهمئارج لكب

نرق ةليط نييرئازجلا قح يف
ادبا اه˘ن˘كم˘ي لو ،ة˘ن˘سس23و
  . مئارجلا كلتب ظافتحلا

4 نم ديزأا ذنم هنأا ركذي
صضوا˘ف˘˘ت˘˘ت ،تسضم تاو˘˘ن˘˘سس
تافلم لوح اسسنرفو رئازجلا
اهتمدقم يف ،ةقلاع ةيخيرات
يذ˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘سشرألا
تا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘سسلا صضفر˘˘˘˘˘˘˘ت
،هميلسست نلا دحل  ةيسسنرفلا

ريخألا نور˘كا˘م فار˘ت˘عا ا˘مو
قوفي قئاثو نع ةيرسسلا عفرب

اه˘ل˘ب˘قو ،نر˘ق ف˘سصن ا˘هر˘م˘ع
د˘ي˘ه˘سشلا لا˘ي˘ت˘غا˘ب ه˘˘فار˘˘ت˘˘عا
لÓت˘حلا ل˘ب˘ق ن˘م ل˘ج˘ن˘مو˘ب
ة˘ياور˘لا ن˘م لد˘ب ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ه˘نأا˘ب لو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ةي˘سسنر˘ف ة˘لوا˘ح˘م لا ،ر˘ح˘ت˘نا
 .اهحلاسصم ىلع ظافحلل

  :«مÓضسلإ» ـل يبياط ،رئإز÷إ نم برقتلإ هنم فدهلإ نإإ لاق

«ةيشسايشس ةروانم ةروثلأ فيششرأأ نع ةيرشسلأ عفر»

  يمولد Ëرم

ءزج نع ةيرضسلإ عفرب ريخألإ يضسنرفلإ فإرتعلإ نأإ ،خيراتلإ يف ثحابلإو بتاكلإ يبياط دمحم روضسيفوربلإ ربتعإ
يف اهذوفن طضسب ةداعإإ لجأإ نم ،رئإزجلإ نم برقتلل سسيراب نم ةيضسايضس ةبعل لإإ وه ام ،ةيرئإزجلإ ةروثلإ فيضشرأإ نم

  .ةيضسنرفلإ ةروانملإ هذه ةهجإومل نيركفملإ نم اهئاملع دينجتل ةيرئإزجلإ تاطلضسلإ ايعإد ،ايقيرفإ لامضش

ةديد÷إ ةيروتضسدلإ تايضضتقŸإ عم مءÓتت ةيفإرضشتضسإ ةرظن قفو

تايفيكلأ لشضفأأ سسردي ةمألأ سسل‹
يلخأدلأ Òيشستلل

ةمألإ سسل‹

ىلع ةيوفشش ةلئشسأأ حرطل  ةماع ةشسلج
ةموك◊أ ءاشضعأأ

ايضسينودنإو ايلاطيإإو اكيجلب لودب رمألإ قلعتي

ءأرفشسلأ نم ددع دامتعأ قأروأأ ملشستي نوبت سسيئرلأ

صسيئر ،ليجوق حلاسص صسأارت
اعامتجا ،صسمأا ،ةمألا صسلجم
ا˘ع˘سسو˘م صسل˘ج˘˘م˘˘لا بت˘˘كم˘˘ل
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘ل
بقار˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا
ةسشقانمل صصسصخ ،ينام˘لر˘ب˘لا

ةينطولا ة˘حا˘سسلا تاد˘ج˘ت˘سسم
هب دافأا ام بسسح ،ةيميلقإلاو
.صسلجملل نايب

بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا صسراد˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
ةمألا صسل˘ج˘م ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب»
ل˘سضفأا لو˘ح ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
د˘ي˘سسج˘ت ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘ف˘ي˘كلا
دد˘˘ج˘˘ت˘˘م بو˘˘ل˘˘سسأل ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ف
ةر˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ي˘˘ثاد˘˘حو
ةمءاوملا ىخوتت ة˘ي˘فار˘سشت˘سسا

ةيروتسسدلا تا˘ي˘سضت˘ق˘م˘لا ع˘م
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘كو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نا˘ج˘ل˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ة˘سساردو صسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا

ة˘يو˘ف˘سشلا ة˘ل˘ئ˘سسألا ة˘ي˘ع˘˘سضو
ى˘ل˘ع ة˘لا˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلاو
.«بتكملا

ةمألا صسلجم بتكم نمثو
عورسشم اهب ءاج يتلا ريبادتلا»
نو˘نا˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لا ر˘˘مألا
˘ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘˘سضع˘˘لا
ةباثمب هايإا اربتعم ،«تاباختنلا
صسار˘ب˘نو لوألا عا˘فد˘لا ط˘˘خ»
ىلوتي يذلا كرحملاو لعافتلا
ةقÓعلا ةرولب يف ددجملا رود
ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ة˘لود˘لا ن˘ي˘˘ب

ة˘سسرا˘م˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

ة˘عا˘ن˘م ر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
.ةيتاسسسسؤومو ةيعمتجم

ديسسلا تاهيجوت»ـب هون امك
صصوسصخب ةيروهمجلا صسيئر
ي˘˘ت˘˘لاو ،ر˘˘مألا اذ˘˘ه عور˘˘˘سشم
ا˘سسير˘كتو ا˘حا˘ت˘ف˘نا صسر˘كت˘سس
،قوبسسم ريغ يباختنا قسسنل
ربق˘ت˘ل ي˘حÓ˘سصإلا ها˘ع˘سسم˘بو
مامأا بابلا دسصتو ةنتفلا ةاعد
ىسضو˘ف˘لا ي˘بار˘ع ن˘ي˘ي˘مد˘ع˘لا

ل نيذلاو ،ةيثبعلاو بيسستلاو
.«رئازجلل ريخلا نوغبي

قا˘ي˘˘سسلا صسف˘˘ن ي˘˘ف دا˘˘سشأاو
د˘ي˘سسل˘ل ةر˘ي˘خألا ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا»ـب
هئاقل لÓخ ةيروهمجلا صسيئر
ة˘فا˘ح˘سصلا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب يرود˘لا
ر˘ه˘سشلا ل˘ه˘ت˘سسم ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةياغ يف تناك يتلاو ،يلاحلا
ا˘م˘ك ،ة˘ف˘سشا˘كم˘لاو ة˘حار˘سصلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع طا˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘سضو
.«فورحلا

صسل˘˘ج˘˘م بت˘˘كم هو˘˘ن˘˘˘ي ذإاو

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا»ـب ة˘˘مألا
لفاحملا يف يدايرلا اهرودل
صسيئر ةدايقب ةيلودلاو ةيراقلا
د˘ب˘ع د˘ي˘˘سسلا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
امب ديسشي» هنإاف ،«نوبت ديجملا
صسيئر ديسسلا باطخ هنمسضت
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

داحتÓل نمألاو ملسسلا صسلجم
،ءاثÓثلا صسمأا لوأا ،يقيرفلا

ديكأاتلا هلÓخ نم ددج يذلاو
ءار˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘سضق نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
مداقتلاب ل طقسست نل ةيبرغلا

هنأاو عقاولا رملا ةسسايسسب لو
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لح يف لعفلاب هرود ةداعتسسا

لجأا ن˘م ل˘م˘ع˘لاو عاز˘ن˘لا اذ˘ه
ر˘˘خآل ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘نو لدا˘˘˘ع ل˘˘˘ح
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
.«ءارمسسلا

ىلا صسلجملا بتكم راسشأاو
يبرغ˘م˘لا نز˘خ˘م˘لا ي˘ن˘ب˘ت» نأا
ةر˘با˘ع ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘ل
ىلع ط˘ق˘ف صسسسأا˘ت˘ت لا˘ي˘جأÓ˘ل
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ع˘سسو˘˘ت عا˘˘م˘˘طأا
تاحورطو قط˘ن˘م˘ب كسسم˘ت˘لا
اهل ناكم لو نمزلا اهزواجت
ن˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لاو فار˘˘˘عألا ي˘˘˘ف
م˘ل˘سسلا مد˘˘خ˘˘ت ن˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

.«ةقطنملا يف نمألاو
ة˘˘ل˘˘ئ˘˘˘سسألا ة˘˘˘سسارد د˘˘˘ع˘˘˘بو

ةعدوملا ةيبا˘ت˘كلاو ة˘يو˘ف˘سشلا
ةمألا صسلجم بتكم ررق ،هيدل
ا˘يو˘ف˘سش لاؤو˘˘سس32 ة˘˘لا˘˘˘حإا

ىلع نييباتك (20) نيلاؤوسسو
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسل ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
.ةبولطملا ةينوناقلا طورسشلا

لÓخ ،,بت˘كم˘لا ق˘فاو ا˘م˘ك
تاحرتقم ىلع ،عامتجلا اذه
ا˘م ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘م˘ئاد˘لا نا˘ج˘ل˘لا
تا˘سسل˘ج د˘ق˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘˘ع˘˘ت
،ةموكحلا ءاسضعأا ىلإا عامتسسا

ة˘ي˘مÓ˘ع˘ت˘سسلا تا˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا˘˘بو
˘ما˘يا م˘ي˘ظ˘ن˘ت اذ˘كو ة˘ت˘قؤو˘˘م˘˘لا
،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب تاود˘نو ة˘ي˘˘سسارد
يناملرب موي ميظنت ررقت ثيح
نوؤو˘˘سشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
صسلجملل ةيلاملاو ةيداسصتقلا

ة˘فر˘˘ي˘˘سصلا» عو˘˘سضو˘˘م لو˘˘ح
بلطمل ةباجت˘سسا :ة˘ي˘مÓ˘سسلا
لومسشلا يف يرودو يعامتجا
ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي كلذو ،«ي˘لا˘م˘لا

.«1202 صسرام61
 د/م

اد˘غ ،ة˘مألا صسل˘ج˘م د˘ق˘ع˘ي
ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘سسل˘˘ج ،صسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘ل˘ئ˘سسأا حر˘ط˘ل صصسصخ˘˘ت˘˘سس
ءا˘سضعأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ف˘˘سش
ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع صسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘مو˘كح˘لا ءا˘سضعأا
ة˘فر˘غ˘ل˘ل نا˘ي˘ب صسمأا ه˘بدافأا
.ناملربلل ايلعلا

نأا ،هتاذ ردسصملا حسضوأاو
قلطن˘ت˘سس ة˘ما˘ع˘لا ة˘سسل˘ج˘لا»
ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

حرطل صصسصختسسو ،احابسص
ىـلـع ةيوفسش ةلئسسأا ةرسشع
ةموكحلا يف ءاسضعأا ةعبرأا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق صصخ˘تو
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘˘ع˘˘لا
ناكسسلاو ة˘ح˘سصلا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلاو
.«يعامتجلا

سص/ب

   ءإرمضسلإ ةراقلإ ‘ ةيمنتلإ تلقرع يتلإ تامزألإ ديدع لحب إوعقوت

ةيخانŸأ ثرأوكلاب قودنشصب سصاÿأ رئأز÷أ ةردابم نونمثي ءأÈخ
يف نوسصتخمو ءاربخ نمث

ةردابملا ،ةيعيبطلا ثراوكلا
قودن˘سص ءا˘سشنإا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نع ةمجانلا ثراوكلاب صصاخ
ةراقلاب ةي˘خا˘ن˘م˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا
ةداق اهانبت يت˘لاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

دا˘ح˘تلا تا˘مو˘كح ءا˘˘سسؤورو
ادج امهم هوربتعاو ،يقيرفإلا
لفكت˘لاو ل˘فا˘كت˘لا را˘طإا ي˘ف
ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘لا ل˘كا˘سشم˘ب
ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد
  . تايدحتلا

موق˘ي نأا ءار˘ب˘خ˘لا ع˘قو˘ت˘يو
ديدع لح يف قودنسصلا اذه
نود تلا˘˘ح ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مزألا
ةراقلا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘˘سس ءار˘˘م˘˘سسلا

دبع ف˘سشكو  . ة˘˘عارز˘˘˘لا
يدان صسيئر موغ˘ل˘سش م˘ير˘كلا
ايقيرفإا نأا ،ىربكلا رطاخملا
ن˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘سسم ةرا˘˘˘˘˘˘˘ق
5 نيب حوارتت ةبسسنب ثولتلا

قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب01و
ي˘ت˘لا ة˘يزا˘غ˘لا تا˘ثا˘ع˘ب˘نلا˘ب
تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست˘˘˘ت
ةبسسن ردقت  امني˘ب ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا
  .ةئاملاب05 ـب ايقيرفا ررسضت

ةروتكد˘لا تح˘سضوأا د˘قو
نوؤوسشلا ةريبخ ليوطلا ينامأا
˘مار˘هألا ز˘كر˘م˘ب ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
نأا ،ةيجيتارتسسلا تاسساردلل
هذ˘ه ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
لسصحتت مل اهنأا لإا ماقرألا

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ي˘ف تفا˘سضأاو  . ة˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
ن˘ح˘ن» :ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق صصو˘˘سصخ˘˘لا
لسصحت مل ايقيرفإا نأا ظحÓن

ن˘م لدا˘ع˘لا ا˘هد˘ي˘سصر ى˘˘ل˘˘ع
ةطبترملا ةيلودلا تÓيومتلا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رار˘سضألا ر˘˘ب˘˘ج˘˘ب
روسصتا ،ةيخانملا تاريغتلاب
نا نكمي قودنسصلا اذه نا
  .» ةديج راودأاب موقي

ةيحسض يه ايقيرفإا نألو
ءاسشنإا  نإاف ى˘م˘ظ˘ع˘لا ىو˘ق˘لا

ا˘ه˘ي˘ط˘ع˘ي˘سس قود˘ن˘سص اذ˘˘كه
كرادتل ةطخ عسضو ةيناكمإا

بسسح˘ب ه˘كراد˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م
رداقلا دبع يسسايسسلا للحملا
 . يفوسس

سص/ب

صسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سست
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
دا˘˘م˘˘ت˘˘˘عا قاروأا ،صسمأا نو˘˘˘ب˘˘˘ت
نم لك لودل ددجلا ءارفسسلا
،ايسسينودنإاو اي˘لا˘ط˘يإا ،ا˘كي˘ج˘ل˘ب

ةسسائرل نايب هب دافأا ام بسسح
.ةيروهمجلا

م˘ل˘سست :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو»
د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر

مويلا ،نوبت ديجملا
ةثÓث دامتعا قاروأا ،ءاعبرألا

مهو ،رئازجلا ىدل ددج ءارفسس
ري˘ف˘سس ةدا˘ع˘سس :ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
،,اورو˘ل نلأا ا˘كي˘ج˘ل˘ب ة˘كل˘م˘م
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘˘سس ةدا˘˘ع˘˘سس
يزييلغوب ينافويج  ،ةيلاطيإلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس ةدا˘˘ع˘˘سسو
ر˘ب˘كأا فا˘ي˘˘لا˘˘سش  ا˘˘ي˘˘سسي˘˘نود˘˘نإا

تر˘ج د˘قو.«تارغنيناردناجت
‐ دامتعلا قاروأا ميدقت مسسارم
رقم˘ب ‐رد˘سصم˘لا تاذ ف˘ي˘سضي
روسضحب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر
ةسسائرب ناويدلا ريدم نم لك
دادغب نيدلا رو˘ن ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نوؤو˘˘˘˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘˘˘˘يزوو ج˘˘˘˘˘˘˘˘ياد
.موداقوب يربسص ةيجراخلا

سص/ب

قيضسنتلإ معد ىلإإ ةفاضضإإ
ةيميلقإلإ اياضضقلإ لوح

عم ثحبي موداقوب
ينيفولشسلأ هريظن
يئانثلأ نواعتلأ
نوؤوضشلإ ريزو ثحب

،موداقوب يربضص ،ةيجراخلإ
عم يفتاه لاضصتإ يف ،سسمأإ
هيزنإ ،ينيفولضسلإ هريظن
لئاضسملإ ديدع ،راغول
يئانثلإ نواعتلاب ةقلعتملإ

ىتضش يف هزيزعت لبضسو
.تلاجملإ

ىلع ،موداقوب بتكو
عقوم ىلع يضصخضشلإ هباضسح

قرطتلإ مت هنأإ» ،«رتيوت»
عم يفتاهلإ لاضصتلإ لÓخ
ةيروهمج ةيجراخ ريزو
ىلإ ،راغول هيزنإ  اينيفولضس

ةقلعتملإ لئاضسملإ ديدع
لبضسو يئانثلإ نواعتلاب
ىتضش يف هزيزعت
.«تلاجملإ

ةيضسامولبدلإ سسيئر فاضضأإو
قافتلإ مت» هنأإ ،ةيرئإزجلإ
معد ةرورضض ىلع اضضيأإ
لوح قيضسنتلإو رواضشتلإ
ابضسحت ةيميلقإلإ اياضضقلإ
اينيفولضس ةيروهمج يلوتل
سسلجمل ةيرودلإ ةضسائرلإ
.«يبوروألإ داحتلإ

 د/م



ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا نأا يرو˘˘ق د˘˘كأا
ىقبأا رامثتسسلا نوناق رادسصإا

ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثأاو صضو˘م˘غ˘لا ة˘˘لا˘˘ح
ايعاد ،ينطولا داسصتقلا ىلع
ة˘سسورد˘م ن˘ي˘ناو˘ق ن˘˘سس ى˘˘لإا

ح˘˘ن˘˘م˘˘ل ىد˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘طو
.نيرمثتسسملل تانامسض

يف رخأاتلا نأا ،يروق ربتعاو
رثكأل رامثتسسلا نوناق دادعإا

فوزع يف ببسست نيتنسس نم
رامثتسسلا نع نيرم˘ث˘ت˘سسم˘لا

يتلا صضو˘م˘غ˘لا ة˘لا˘ح ى˘ق˘بأاو
نيناوقلا Óسصأا اهيف تببسست

ريغتت يت˘لاو ة˘ح˘سضاو˘لا ر˘ي˘غ
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ن˘ي˘ب ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا

،يلي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘قو
9102 ة˘ن˘سس تر˘م» ا˘ف˘ي˘˘سضم
اهفرعي ةي˘سسا˘ي˘سس فور˘ظ ي˘ف
دعب اريخ ا˘ن˘لءا˘ف˘تو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
نكل ،ةي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ةرازو˘˘˘ب ا˘˘˘ق˘˘˘حل ا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘جو˘˘˘ف
ةلو بلا˘˘˘ط˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
عيزوت ديمج˘ت˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
رودسص ىتح يعانسصلا راقعلا
دعب نكل ،را˘م˘ث˘ت˘سسلا نو˘نا˘ق
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا رور˘˘˘م
نوناقلا رد˘سصي م˘ل ن˘ي˘ت˘ل˘ما˘ك
.«رامثتسسلا فقوت يلاتلابو

صضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي نا˘˘ك» :فا˘˘سضأاو
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ى˘ت˘ح ة˘ق˘با˘سسلا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا˘˘ب

وأا د˘يد˘ج˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا رود˘˘سص

ةتقؤوم ةرتفل ةيلمعلا فيقوت
لك ديمجت متي نأا نكل ،طقف
ني˘ما˘ع ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ءي˘سش
رامثتسسلا ديمجت يف ببسست
.لكك ينطولا داسصتقلاو

ةينطولا ةفرغلا صسيئر اعدو
ى˘لإا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
ة˘˘سسورد˘˘م تارار˘˘ق دا˘˘م˘˘ت˘˘عا

Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ىد˘م˘لا ة˘˘ل˘˘يو˘˘طو
امب ،فارطألا عيمج ةكراسشمب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
اريسشم ،ةراج˘ت˘لاو ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
نير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا بل˘غأا  نأا ى˘لإا
مدعو ةيباب˘سضلا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
ي˘ف ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لاو حو˘˘سضو˘˘لا
˘˘مد˘˘ع اذ˘˘كو ،رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘˘تا
ريغتت يتلا ،نيناوقلا رارقتسسا

ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ن˘ي˘ب ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا
ام ،يليمكتلا ةيلاملا نوناقو
ن˘˘ع فوز˘˘ع˘˘ل˘˘ل م˘˘هر˘˘˘ط˘˘˘سضي
.رامثتسسلا

يت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا نأا˘سشبو
اذه ي˘ف ة˘فر˘غ˘لا ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت
حنمب ثدحتملا بلاط ،نأاسشلا
نم ةدافتسسلا قح رمثتسسملا
ي˘ف نأا˘سشلا و˘ه ا˘م˘ك را˘˘ق˘˘ع˘˘لا
دمتع˘ي نأاو ة˘حÓ˘ف˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
ىلإا ،هيلع لوسصحلا موي رعسس
نيي˘عا˘ن˘سصل˘ل حا˘م˘سسلا بنا˘ج
ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ءار˘˘˘سشب
صضعب يف عي˘ب˘ل˘ل صضور˘ع˘م˘لا
نا˘˘م˘˘˘ثأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘بروألا لود˘˘˘لا

رطسضن ل ىتح ،ادج ةلوقعم
نم عئا˘سضب˘لاو ع˘ل˘سسلا ءار˘سشل

را˘ع˘˘سسأا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ي˘˘سسآلا لود˘˘لا
.ثدحتملا لوقي ،ادج ةعفترم
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«ينطولأ داشصتقلأ ىلع رثأأ رامثتشسلأ نوناق سصوشصن حوشضو مدع»
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مدعو رامثتضس’إ نوناق سضومغ نأإ ،يروق رداقلإ دبع ،ةراجتلإو ةعانضصلل ةينطولإ ةفرغلإ سسيئر دكأإ
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دعب نع يئرŸإ رضضاحتلإ ةينقتب دقعني

لودلأ ةمظنم عامتجأ سسأأÎي باقرع
طفنلل ةجتنŸأ ةيقيرفإلأ

جيريرعوب جÈب يوضسن يوهج ءاقل ‘

ةعجأرÃ بلاطت ةيباقنلأ ةيزكرŸأ
ةمومألأ ةلطع

ة˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘يزو صسأار˘˘ت˘˘ي
با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ،م˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
04ـلا عامتجلا لاغسشأا ،مويلا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ءارزو صسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا لود˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ةينقتب دقع˘ن˘ي يذ˘لا ،ط˘ف˘ن˘ل˘ل
،دعب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ر˘سضا˘ح˘ت˘لا

نا˘ي˘ب صسمأا ه˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
.ةرازولل

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خو
فورظ يف دقعي يذلا «ماهلا»

ءابو تاريثأاتب زيم˘ت˘ت ة˘ب˘ع˘سص
دا˘سصت˘قا ى˘ل˘˘ع91‐ديفوك
ةسصاخو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ناد˘ل˘ب˘لا

ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
فكعيسس ،ةدسشب نيررسضتملا

ةسشقانم ىلع ةمظنملا ءارزو
لبقتسسم» لوح قلعتت ةسسارد
ةيزاغلاو ةيط˘ف˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
صسف˘ن بسسح ،«ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا ي˘˘ف
لوا˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك رد˘˘سصم˘˘لا
ةيمي˘ظ˘ن˘ت ل˘ئا˘سسم عا˘م˘ت˘جلا
تاطاسشن مي˘ي˘ق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
رئازجلا اهسسأارت يتلا ةمظنملا

.1202 ةيراجلا ةنسسلا لÓخ
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي

ةيقيرفإلا ةيلودلا ةيموكحلا
تاردابملا زيزعت ىلإا فدهت
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو تا˘سسا˘ي˘سسلا˘ب
تلاجم عيمج ي˘ف ر˘ي˘ي˘سست˘لا

ع˘ب˘ن˘م˘˘لا) ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص
ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م (بسصم˘لاو
ةدافتسسلا نم ءاسضعألا لودلا

.طفنلا لÓغتسسا ةطسشنأا نم
ة˘ي˘قر˘ت ى˘لإا ا˘سضيأا فد˘ه˘تو

تا˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘ت
ةيراجت˘لا تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلاو
لÓخ ن˘م ءا˘سضعألا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل
لجأا ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لدا˘ب˘ت
ةددجتملا ريغ اهدراوم ةرادإا
لو˘˘سصح˘˘لاو ل˘˘سضفأا ل˘˘˘كسشب

ن˘˘˘˘م لدا˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘خد ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ة˘سسارد كلذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘تاردا˘˘سص
ىلإا ةدعا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘سس
ةدروتسسملا ةيقيرفإلا نادلبلا
نم اهتاجايتحا ةيبلتل طفنلل
.ةقاطلا

ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘سضتو
ةلود51,7891 يف تسسسسأات

لوغنأاو رئازجلا يهو وسضع
توكو نور˘ي˘ما˘كلاو ن˘ي˘ن˘بو
ر˘ج˘ي˘ن˘لاو نو˘با˘غ˘لاو راو˘ف˘˘يد
ةيروهمجو داسشتو ايري˘ج˘ي˘نو
رسصمو ةيطارقميدلا وغنوكلا

اي˘ب˘ي˘لو ة˘ي˘ئاو˘ت˘سسلا ا˘ي˘ن˘ي˘غو
وغ˘نو˘كلاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘جو
ةبقارم لود ثÓث ىلإا ةفاسضإا

ا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘غو نادو˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘˘هو
.ايناتيرومو

ب سضاير

ي˘ف تا˘كرا˘سشم˘لا تب˘˘لا˘˘ط
تايباقنلا ءاسسنلل ةيوهج ةودن
ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل تا˘ب˘سست˘ن˘م˘لا
جربب صسمأا نييرئازجلا لامعلل
ةرور˘˘˘سض»ـب ج˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب
قلعت˘م˘لا مو˘سسر˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م
.«ةمومألا ةلطعب

يحلا˘سص ة˘ي˘م˘سس تح˘سضوأا
ةأارملل ةينطولا ةنجللا ةسسيئر
ةيباقنلا ةيز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لا

نأا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه صشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يتلا ةودنلا هذه نم فدهلا
دبع ةبا˘ق˘ن˘لا راد ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
ة˘م˘سصا˘ع˘ب ةدو˘م˘ح ن˘ب ق˘ح˘˘لا
م˘هأل قر˘ط˘˘ت˘˘لا و˘˘ه ة˘˘يلو˘˘لا
ةأارملا اههجاوت يتلا ليقارعلا
ةداملا اهتمدقم يفو ةلماعلا
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يذلا ةمومألا ةلطعب قلعتملا
ق˘ح ي˘ف ا˘ف˘ح˘ج˘م» ه˘تر˘ب˘ت˘˘عا
يذلاو لماحلا ةلماعلا ةأارملا
نم ةدا˘ف˘ت˘سسلا ن˘م ا˘ه˘مر˘ح˘ي
ةلطعل ةيدام˘لا تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا
موي اهبيغت ةلاح يف ةمومألا

ة˘ب˘لا˘ط˘م «ل˘م˘ع˘لا ن˘ع د˘˘حاو
.«موسسرملا اذه رييغت»ـب

نم ةيباقنلا تاذ تفاسضأاو
ة˘قدا˘سصم˘لا نأا˘ب ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
091 م˘قر ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ى˘˘ل˘˘ع
لغسشلل ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ف˘ن˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع صصن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

لمعلا نكا˘مأا ي˘ف صشر˘ح˘ت˘لاو
لمسشي احسضاو اراطإا لثمت»
اياسضقلا ةجلاعم بناوج لك
صشرحتلاو فنعلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

اسصوسصخو نيلماعلا لك دسض
.«تÓماعلا

م˘ير˘م تد˘كأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘يلو ن˘ع ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م كودر˘˘سس
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م نأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق
د˘ع˘ت» ة˘ي˘لا˘م˘˘ع˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
تلا˘غ˘سشنلا حر˘ط˘ل ة˘سصر˘˘ف
ن˘ي˘ب ءا˘ن˘ب صشا˘ق˘ن ح˘ت˘˘ف اذ˘˘كو
جور˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل تÓ˘˘˘سضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
حلاسصم مدختل ةيجيتار˘ت˘سسإا˘ب
تربتعا اميف «ةلماعلا ةأارملا
˘مأا ة˘يلو ن˘م با˘ج˘˘ح ءا˘˘ن˘˘سس
ةود˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلع ءوسضلا طيلسستل ةسصرف»
ة˘ل˘ما˘ع˘لا ةأار˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘سشنا

يتلا تÓكسشملا مهأا حرطو
ةلطعب قلعتي ام يف اههجاوت
.«ةمومألا

تلا˘ق ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
و˘˘˘سضع ،زاوردو˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ك
دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘سضعو
اهعبتتسس ةودنلا هذه نأا ةأارملل

ل˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سساو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
ة˘ي˘عو˘ت فد˘ه˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لا
اذ˘ه ي˘ف تÓ˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘لا
.نأاسشلا

يف تكراسش دقف ،ةراسشإÓل
جرد˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا هذ˘˘˘ه
لافتحلا راطإا يف ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةأار˘م˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب
ما˘ع˘لا دا˘ح˘تلا ن˘ع تا˘ي˘با˘ق˘ن
71 نلثمي نييرئازجلا لامعلل
كلذو دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘سشب ة˘˘˘يلو
ةينطولا ةنجللا فارسشإا تحت
داحتÓل ةعباتلا ةلماعلا ةأارملل
.نييرئازجلا لامعلل ماعلا

ب سس

ةراجت عيضسوت ةرورضض ىلإإ اعد
لك لمضشتل ةضضياقملإ
:رضصان ،تاي’ولإ

ترخأات رئأزجلأ»
لÓغتشسأ نع أريثك
«يقيرفإلأ اهدعب
رضصان» يداضصتق’إ ريبخلإ ىري
ليدعت ةرورضض ،«ناميلضس
كرتضشملإ يرإزولإ رإرقلإ
ةراجت ميظنتب سصاخلإ
،ايقيرفإإ لود عم ةضضياقملإ

عبرأإ نيب اهرضصح مت ثيح
نيتلود عمو ةيبونج تاي’و
إذه ةيقرت نود لاح ام طقف
.ةراجتلإ نم عونلإ
هل روضشنم يف رضصان ريبخلإ دكأإ
يرإزولإ رإرقلإ نأإ ،سسمأإ
يترإزو نع رداضصلإو كرتضشملإ
ةيليوج رهضش ةيلاملإو ةراجتلإ
ةراجتب سصاخلإو ، طرافلإ
لودلإ عم ةضضياقملإ
هتلمأإ بئاضص رإرق ،ةيقيرفإ’إ
ةيلاملإو ةيداضصتق’إ فورظلإ
هنأإ ةلكضشملإ نكل ،دÓبلل
عبرأإ نيومت ىلع رضصتقي
طقف ةيبونج تاي’و
،رإردأإ ،تضسإرنمت ،يزيليإإ«يهو
نيتلود عم متيو ،«فودنت
رجينلإ امهو طقف نيترواجم
قمعلإ ىلإإ سصوغي ’و يلامو
بجي كلذلو ،يقيرفإ’إ

ثدحتملإ بضسح رإرقلإ ليدعت
يه تاي’ولإ كلت نوكتل
نأإ عنام ’و روبعلإو ذفنملإ

ءاجرأإ يقاب ىلإإ علضسلإ لقتنت
،هتإذ قايضسلإ يفو.نطولإ

يف عناملإ نع -ريبخلإ- لءاضست
لود ىلإإ ةيلمعلإ عيضسوت
’ود نأإ املع ىرخأإ ةيقيرفإإ

مت ايناتيروم لثم ةيدودح
،ةلوهجم بابضسأ’ اهؤوانثتضسإ

ةراجتلإ هذه عيضسوت نأإ إدكؤوم
ايإزم ةدع ققحي نأإ هنأاضش نم
اهزربأإ ينطولإ داضصتقÓل
سضعب نم سضئافلإ فيرضصت
رومتلإ لثم ةينطولإ تاجتنملإ

بلطتت ’ يتلإو ،اهريغو
فيلغت وأإ ةزاتمم تايعون

قإوضسأإ اهبلطتت يتلاك سصاخ
،جيلخلإو اكيرمأإو ابوروأإ
قوضسلإ نيومت ىلإإ ةفاضضإإ
ةيقيرفإإ تاجوتنمب ةينطولإ

ذإإ ،ةيئإوتضس’إ هكإوفلإ ةضصاخ
وأإ وجناملإ دإريتضسإ نكمي
ةرواجملإ يلام نم سسانانأ’إ

ايضسينودنإإ وأإ ايزيلام سضوع
.تإرتموليكلإ ف’آإ دعُب ىلعو

ب سس

تÓف◊إ تاعاقو تامام◊إ ¤إإ ةفاضضإإ

رفشسلأ تلاكو قح ‘ ةيبيرشض تأءافعإأ حأÎقأ
را˘ج˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تع˘˘فر

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
ةراجت˘لا ةرازو ى˘لإا ا˘حر˘ت˘ق˘م
تاءا˘˘ف˘˘عإا رار˘˘قإا ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ي

ن˘م دد˘ع ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ب˘ير˘˘سض
تلاكو ،اهزربأا تا˘طا˘سشن˘لا
تاعاق ،تا˘ما˘م˘ح˘لا ،ر˘ف˘سسلا
ي˘م˘ظ˘ن˘م اذ˘˘كو تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ىلإا رظنلاب كلذو ،صضراعملا
ا˘ه˘طا˘سشن د˘ي˘م˘ج˘ت رار˘م˘ت˘سسا
.«انوروك«ببسسب

ةيعمج نم رداسصم تلاق
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لاو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اهنأا ،«مÓسسلا»ـل نييرئازجلا

ذاختاب ةراجتلا ةرازو تبلاط
ةيامحل ةيلا˘ج˘ع˘ت˘سسا ر˘ي˘باد˘ت
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘˘سشنألا صضع˘˘ب
ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا تلا˘˘˘˘كو ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م
تا˘˘˘عا˘˘˘قو تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
رار˘˘قإا˘˘ب كلذو ،تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ي˘˘ب˘˘ير˘˘سض ءا˘˘ف˘˘عإا
ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه˘˘ل تا˘˘نا˘˘عإا

بب˘سسب ءا˘سضي˘ب ة˘ن˘سسب تر˘˘م
ى˘˘لإا تعدو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
ةلجاع لولح داجيإا ةرورسض
تتاب يتلا راجيإلا لكاسشمل
تائيه˘لا صضع˘ب ا˘ه˘ب بلا˘ط˘ت
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ط ءلؤو˘ه طا˘سشن ف˘قو˘˘ت
.ةدملا هذه

د˘ق را˘ج˘ت˘˘لا صضع˘˘ب نا˘˘كو
مهطاسشن ثعب ةداعإاب اوبلاط
كسشو ى˘ل˘ع م˘ه˘نو˘ك Ó˘جا˘˘ع

م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو ،صسÓ˘˘˘فإلا
ن˘يذ˘لا صضرا˘ع˘م˘لا ي˘م˘ظ˘ن˘م
فور˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م او˘˘˘˘كت˘˘˘˘سشا
ا˘ه˘ب نور˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘˘سصلا

مهطاسشن فقوت ةيفلخ ىلع
نيدكؤوم ،ابيرقت نيتنسس ذنم
طور˘˘˘˘سش ةا˘˘˘˘عار˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا

مت لاح يف ةياقولا تاءارجإاو
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا دد˘˘˘ع صضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
صضر˘ع˘لا طور˘سش م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ل˘ق˘ن˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ن˘ي˘سضرا˘ع˘˘لاو
.ىودعلا

،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا بسسحو
ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا نا˘˘ف
ة˘ي˘ئلو˘لا ا˘ه˘تا˘ير˘يد˘م لÓ˘˘خ
ا˘˘يو˘˘سس ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب تد˘˘˘عو
ل˘˘جأا ن˘˘م ءلؤو˘˘ه ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
صسÓ˘˘˘فإلا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘هذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإا

ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا د˘ي˘سسج˘˘تو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لا مد˘˘خ˘˘ت
باحسصأاو يفرحلاو ر˘جا˘ت˘ل˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ءا˘˘˘سشنإل ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا
اذكو ةسصسصختملا طاسشنلا
يرا˘ج˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
.ةيئارسشلا ةردقلا ةيامحو

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج نا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ا˘ه˘ب˘ت˘كم لÓ˘خ ن˘م را˘ج˘ت˘˘لا
حرتقا ةمسصاعلا يف يئلولا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ق˘˘سشلا را˘˘طإا ي˘˘ف

قاو˘˘سسألا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا˘˘˘ب
ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ،ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘˘لا

ةسصسصخ˘ت˘م طا˘سشن ق˘طا˘ن˘م
تحت راجتلا اهزاجناب لفكتي
ةيمسسر˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘يا˘سصو
ةلمج˘لا قاو˘سسأا ن˘م ة˘ب˘ير˘قو
تا˘ن˘˘كسسلا تح˘˘ت ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
قو˘سس رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ˘لا
ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأÓ˘˘˘˘ل ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
«روفلب» قوسس ،ةينورتكلإلا
قو˘سس ،ة˘لا˘ق˘ن˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘ل˘˘ل
،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل را˘˘م˘˘سسلا
دورو˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس
ة˘˘سسب˘˘لأÓ˘˘ل ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ءا˘سشنإا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘يذ˘حألاو
تا˘ف˘سصاو˘م˘ب ة˘ل˘م˘ج قاو˘سسأا

ي˘سضق˘ت ة˘سصت˘خ˘م ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع
را˘˘ج˘˘يإلا ف˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
را˘ع˘سسأا م˘ظ˘˘ن˘˘تو ة˘˘سضها˘˘ب˘˘لا
ةيع˘م˘ج˘لا تعدو.قاوسسألا
يراجتلا طاسشنلا ليعفت ىلإا
كاسشكألا رييسستو ،لق˘ن˘ت˘م˘لا

تايدلبلل ةعباتلا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو
اهنييزتل ةينوناق˘لا تا˘ي˘لآلاو
يطعي ام اهي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلاو
د˘يد˘˘ج يو˘˘ي˘˘ح طا˘˘سشن ا˘˘ه˘˘ل
ءا˘ي˘حإا بنا˘ج ى˘˘لإا ير˘˘سصعو
ءاطعإل ةيعوبسسألا قاوسسألا
ةكراسشملل باب˘سشل˘ل ة˘سصر˘ف
ءارثإاو يراجتلا طاسشنلا يف
تا˘طا˘سشن˘ب دÓ˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع
.ةيويح

 ز.سسواط
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ةيئادتبلا ةمكحملا تناكو
لو˘ل˘˘ج تنادأا د˘˘ق صشار˘˘ح˘˘لا˘˘ب

طرافلا ربو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش يدو˘ج
يف

ةثÓث ةبوقعب ةيسضقلا هذه
ذيفنتلا ةفوقوم انجسس رهسشأا

رانيد فلأا05ـب ةيلام ةمارغو
ة˘م˘ه˘ت˘ب ه˘ت˘نادإا د˘ع˘ب ير˘ئاز˘˘ج
ق˘ح ي˘ف ر˘ي˘ه˘سشت˘˘لاو فذ˘˘ق˘˘لا
ةيدان ةفاقثلل ةقباسسلا ةريزولا
.يديبعل

ءا˘سضق صسل˘ج˘م ق˘ط˘ن˘ي˘˘سسو
هذ˘ه ي˘ف م˘كح˘˘لا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
صسرام42 خيرا˘ت˘ب ة˘ي˘سضق˘لا
ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،يرا˘˘ج˘˘˘لا
.ةسسلجلا صسيئر يسضاقلا

فرط نم هباوجتسسا لÓخو
لو˘ل˘ج لا˘ق ،صسل˘ج˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه

يتلا تاحيرسصتلا نأا يدوج
«يتربي˘ل» ةد˘ير˘ج˘ل ا˘ه˘ب ى˘لدأا
يف تءاج»9102 يام يف
ة˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘لا را˘˘˘طإا
ا˘˘م˘˘˘ك‐ ي˘˘˘هو «ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا

تاحير˘سصت تسسي˘ل» ‐فا˘سضأا
ه˘ع˘قو˘م ن˘˘م ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
.«لامعلا بزح مسساب قطانك

ة˘˘يدا˘˘ن تب˘˘لا˘˘˘ط ،ا˘˘˘هرود˘˘˘ب
اهقحب ا˘ه˘كسسم˘ت»ـب يد˘ي˘ب˘ع˘ل

اهسصخ˘سشل «را˘ب˘ت˘علا در ي˘ف
م˘˘˘كح˘˘˘لا ر˘˘˘سشن» لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘تد˘˘ير˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

.«نيتينطو

    يديبعل ةقباضسلإ ةريزولإ قح ‘ Òهضشتلإو فذقلاب مهتم

 يدوج لولج قح ‘ ةبوقعلأ ديدششت سسامتلأ

  يمولد Ëرم

لامعلإ بزح مضساب يمضسرلإ قطانلإ قح يف ةبوقعلإ ديدضشت ،صسمأإ ،رئإزجلإ ءاضضق صسلجم ىدل ماعلإ قحلإ لثمم صسمتلإ
.يديبعل ةيدان ،ةفاقثلل ةقباضسلإ ةريزولإ قح يف ريهضشتلإو فذقلإ ةمهتب عباتملإ ،يدوج لولج ،ناملربلاب قباضسلإ بئانلإو

اهنوجوري إوناك صصاخضشأإ6 فيقوت

ةنتابب سسولهم سصأرقأأو تأردخم زجح

 تايفو01 ىلإإ ةليضصحلإ  عافترإ

ةريخألأ ةدوقفملأ ةثج ىلع روثعلأ
 فلششلأ تاناشضيف يف

ةفلتخم ةينمز تإرتف ىلإإ دوعت

 ةملاقب ةيرثأأ ةيدقن ةعطق05 زجح

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تف˘˘˘˘قوأا
ةتسس ،ةن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ي˘ن˘طو˘لا
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘˘سشأا
تزجحو ،ةنسس25و72نيب

تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
.ةسسولهملا صصارقألاو

ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تن˘˘كمو
ة˘قر˘ف˘لا دار˘˘فأا ا˘˘هذ˘˘ف˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،دا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب
ن˘˘م نا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش
ىل˘ع ة˘ن˘سس03و42رمعلا

نكسسم0021 يح ىوتسسم
دقعب نيسسبلتم ،ةنتاب ةنيدمب

ةيلقعلا تارثؤوملل عيب ةقفسص
صصارقأا504 ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م
ام˘ك ،غ˘ل˘م003 نيلبا˘ق˘ير˘ب
،ةل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف تف˘قوأا

رمعلا نم غلبي رخآا اسصخسش
ىلع ةلامزلا يحب ةنسس03
ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
تط˘ب˘سض ثي˘˘ح تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ن˘م ن˘ي˘ت˘ح˘ي˘˘ف˘˘سص ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
591 نزوب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

 .امارغ
فقوأاف ةثلاثلا ةيلمعلا امأا
ثحبلا ةقرف رسصانع اهلÓخ
حوارتت صصاخسشأا3 ،لخدتلاو
ةنسس25و72 نيب مهرامعأا
ددسصب اوناك ةرمسشلا ةنيدمب

ة˘ي˘م˘كل ع˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص د˘˘ق˘˘ع
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم
009 ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب ر˘˘ث˘˘ع
نيلباقيرب عون صسولهم صصرق
.غلم003

م.ءامضسأإ

ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تر˘˘ث˘˘ع
ىلع صسمأا فلسشلا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

ءارج ةريخألا ةدو˘ق˘ف˘م˘لا ة˘ث˘ج
ة˘سسا˘ن˘˘كم يداو تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف
تبسسلا ةيلولا اهتدهسش يتلا
ةليسصحلا عف˘تر˘ت˘ل مر˘سصن˘م˘لا
ملع امبسسح ،تايفو01 ىلإا
.ةئيهلا تاذ ىدل

ى˘ي˘ح˘ي بي˘˘ق˘˘ن˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ةيامحلا تادحو نأا ةيدعاسسم
دود˘ح ي˘ف تر˘ث˘ع ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ىلع راهنلا فسصتنم ةعاسسلا

ءار˘˘ج ةدو˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘م ر˘˘˘خآا ة˘˘˘ث˘˘˘ج
.ةسسانكم يداو تاناسضيف

م˘ت ثد˘ح˘ت˘م˘ل˘ل ادا˘ن˘˘ت˘˘سساو

ةيح˘سضلا ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
فافسض ىل˘ع ة˘ن˘سس11 تاذ
كلذب ع˘ف˘تر˘ت˘ل ف˘ل˘سشلا يداو
ةثراكلا هذه اياحسض ةليسصح
.تايفو01 ىلإا ةيعيبطلا

تا˘˘ط˘˘قا˘˘سست˘˘لا تب˘˘ب˘˘˘سستو
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘م˘˘لا
فلسشلا ةيلو ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت
ناسضيف يف مرسصنملا تبسسلا

ثÓث فرجو ةسسانكم يداو
ترا˘˘سشأا ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،تارا˘˘˘ي˘˘˘سس
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سس ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح
ة˘ع˘سست ةا˘˘فو ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
.رخآا نادقفو صصاخسشأا

م.ءامضسأإ

ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةملاق ة˘يلو ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
ةيدقن ةع˘ط˘ق05 ز˘ج˘ح ن˘˘م
ماجحألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ير˘ثأا
ة˘ي˘ن˘˘مز تار˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت
صصخ˘سش ف˘ي˘قو˘تو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
عي˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘سضر˘ع دد˘سصب نا˘ك
بسسح ةيعرسش ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصتلا ة˘ي˘ل˘˘خ
كل˘˘˘˘سسلا تاذ˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
.يماظنلا

نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذو
ةقرفلل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق
لÓغتسسا دعب تنكمت اهسسفن

ع˘سضوو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘˘ي˘˘ج
نم ةمكحم ةيتاي˘ل˘م˘ع ة˘ط˘خ
ةيدقنلا عطقلا زجحو طبسض
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘˘ثألا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘لا˘م˘سشلا ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا
،ةيلولا ةمسصاعب نيرفاسسملا

نم تنكم ةيلمعلا نأاب ازربم
نم غلبي هيف هبتسشم فيقوت
نم ردحنيو ةنسس52 رمعلا

.فلسشلا ةيلو
لا˘˘سصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ تدا˘˘فأاو

دعب هنأاب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا صضر˘˘˘ع
نيسصتخملا ىلع ةزوجحملا
اهنم ةع˘ط˘ق03 نأا˘ب ن˘ي˘ب˘˘ت
نرقلا) ةيدحوملا ةرتفلل دوعت
ةعطق91و ( يدÓ˘˘ي˘˘م21
دوعت زنوربلا ةدام نم ىرخأا

عبارلا نرقلا نيب ام ةرتف ىلإا
نيح يف يدÓيملا صسماخلاو
م˘ت˘ي م˘ل ةد˘حاو ة˘ع˘ط˘ق تي˘ق˘ب
يمتنت يتلا ةرتفلا نم دكأاتلا
.اهيلإا

عطقلا هذه نأا ىلإا ةريسشم
ة˘ي˘م˘ح˘مو ة˘ير˘ثأا ة˘م˘ي˘ق ا˘˘ه˘˘ل
89/40 نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا بجو˘˘˘م˘˘˘ب
ثار˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
. يفاقثلا

ةحلسصملا تاذل ادا˘ن˘ت˘سساو
فلم نيوكت مت دقف ةينمألا
هيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ي˘ئا˘سضق
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘˘ق˘˘تو فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا
ةمهت˘ب ة˘م˘لا˘ق ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
ل˘˘ق˘˘نو ن˘˘يز˘˘خ˘˘˘تو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح»
ةلو˘ق˘ن˘م ة˘ي˘ن˘طو تا˘كل˘ت˘م˘م
ة˘م˘ي˘قو ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث ع˘˘با˘˘ط تاذ
ة˘ي˘م˘ح˘مو ة˘ف˘ن˘سصم ة˘˘ي˘˘ثار˘˘ت
.«عيبلل اهسضرعو انوناق

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تنا˘˘˘كو
لÓ˘خ تز˘ج˘ح د˘ق ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
78 مرسصن˘م˘لا ر˘يار˘ب˘ف ر˘ه˘سش
بق˘ح˘ل دو˘ع˘ت ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق
فيقوتو ةف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
ةيسسنج نم امهدحأا نيسصخسش
اهسضرع ددسصب انا˘ك ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
ةيعرسش ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل
يتانز˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب
.ةيلولل ةيبرغلا ةهجلا نم

ع.دلاخ

  تإردخم رجات43 فقوت صشيجلإ حلاضصم

 برغملأ نم ةمداق فيكلأ نم أراطنق51 ـب رئأزجلأ قأرغإأ ةلواحم طابحإأ

اهجيورت تإدئاع نم ربتعم غلبم زجح عم

 سسابعلب يديشسب رمخ ةروراق4691 جيورت ةلواحم طابحإأ

عا˘˘فد˘˘لا ةرازو نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأا
زرا˘˘˘ف˘˘˘م نأا ،صسمأا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘˘ت˘˘سشم
فلتخم عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا

ن˘م تن˘كم˘ت ،ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم
تاردخ˘م ر˘جا˘ت43 ف˘ي˘قو˘ت
نم ةري˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو
51 ـب تردق جلاعملا فيكلا
،امارغوليك78و ارا˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق
ةيمارجإلا تاعومجملا تلواح
ع˘˘م ا˘˘ندود˘˘ح ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘خدإا
  .برغملا

زرا˘˘˘ف˘˘˘م تاد˘˘˘حو تذ˘˘˘ف˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘˘ل˘˘ل

ىلإا3 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
نم ديدعلا ،يراجلا صسرام9
تلاجم يف اميسسل تايلمعلا

ةم˘ير˘ج˘لا ،با˘هرإلا ة˘ح˘فا˘كم
ريغ ةرج˘ه˘لا اذ˘كو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ةرازو نايب بسسحو ،ةيعرسشلا
ه˘نا˘ف ،صسمأا ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا

ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘فو
دوهجلل ةلسصاوم»و ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
ءاسضقلا ىلإا ةفداه˘لا ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا

،تاردخملاب راجتلا ةفآا ىلع
ينطولا صشيجلل زرافم تفقوأا
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
دود˘˘ح˘˘لا صسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب

،ةثلاثلاو ةيناثلا ني˘ت˘ير˘كسسع˘لا
32 ،ةقر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
51 تطبسضو تاردخم رجات
نم امارغول˘ي˘ك44و اراط˘ن˘ق
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
تاردخ˘م ر˘جا˘ت11 ف˘ي˘قو˘ت
صسفن نم امارغوليك34 زجحو
اسصرق41771 اذ˘كو ةدا˘˘م˘˘لا

ةفلتخم تايلمع يف اسسولهم
  .ىرخأا ةيركسسع يحاون ربع

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا» ،با˘˘˘˘هرإلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل

تاعامجلل معد (2) يرسصنع
ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا

ف˘سشك م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘يا˘ج˘بو
تاعامجلل (2) نيأابخم ريمدتو
ةيديلقت لبا˘ن˘ق3و ةي˘با˘هرإلا
،وزو يزيت نم لكب عنسصلا
  .«ةدكيكسسو ةليسسملا

تف˘˘قوأا» ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م
تسسارنم˘ت ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘سشلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
اسصخسش433 ،تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو
073و ةب˘كر˘م21 تز˘ج˘حو
ةقرطم671و ايئابرهك ادلوم
اذكو ريجفت تادعمو طغسض
يف لمعتسست ىرخأا تازيهجت

ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
،بهذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
نم اسسيك062 ىلإا ةفاسضإلاب

،ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
صصاخسشأا9 فيقوت م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
ديسص قدانب3 طبسضو نيرخآا

ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘لآا (2) ن˘˘˘ي˘˘˘سسد˘˘˘˘سسمو
غبتلا ةدام نم ةدحو00954و
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو0027و
لÓ˘˘˘خ ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لألا

لكب تذفن ةلسصفنم تايلمع
ةر˘كسسبو يداو˘لاو ة˘ل˘قرو ن˘م
مت امك ،راردأاو ةليمو فيطسسو
بير˘˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘˘حإا

ردقت دوقولا نم ةريبك تايمك
ةسسبت نم لكب ارتل05081ـب
جربو صسارهأا قوسسو فراطلاو
  .«تناجو راتخم يجاب

ن˘كم˘ت» ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
طا˘ب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘سسلا صسار˘˘ح
ـل ةيعرسش ريغ ةرجه تلواحم
نتم ىلع اوناك اسصخسش93
لكب عنسصلا ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق
مت اميف ،فراطلاو ةبانع نم
ري˘غ ار˘جا˘ه˘م321 ف˘ي˘قو˘˘ت
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش
،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ،تنا˘˘ج ن˘˘م ل˘˘˘كب
ة˘ما˘ع˘ن˘لا ،ة˘سسب˘ت ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت
  .«نازيلغو

يمولد Ëرم

ة˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
صسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب
نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
تناك ةيلوحكلا تابورسشملا

ةر˘جا˘ت˘م˘لا صضر˘غ˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
كلذ رثإا ىلع مت ثيح ،اهيف
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سش ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
نم عبارلاو ينا˘ث˘لا ن˘يد˘ق˘ع˘لا
نم ةدحو4691 زجحو رمعلا
نم ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

˘ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
تاد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م غ˘ل˘ب˘مو
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت

تءاج ةيل˘م˘ع˘لا.ةيلوحكلا
ةطرسشلا تاوق لÓغتسسا دعب
صسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب
˘ما˘ي˘ق˘ب د˘ي˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
يناثلا نيدقعلا يف نيسصخسش
تابورسشملا جيورت˘ب ع˘بار˘لاو
نودب امهنكسسمب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

م˘ت كلذ ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ة˘˘سصخر
نع صشيتفتلاب نذإا رادسصتسسا

ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
نيأا ،صسابعلب يديسس ةمكحم
ةدحو4691 زجحو طبسض مت
ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م

فلأا31 قا˘ف ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘مو
تاد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي را˘˘ن˘˘يد
ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘بو ذإا ،ج˘يور˘ت˘˘لا

مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج
مامأا امهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةزاي˘ح˘لا ة˘ي˘سضق ن˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا

ةيلوحكلا تابورسشم˘لا ى˘ل˘ع
˘˘ماد˘˘ع˘˘نا ع˘˘م ة˘˘سصخر نود˘˘˘ب
صضر˘غ˘ل يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسلا
مت نيح ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا

تح˘ت تازو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو
 .ةلودلا كÓمأا ةيريدم فرسصت

ودبع.صص

نم ةماه تايمك زجح
ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملإ

نم60 فيقوت
تأردخملأ يجورم
 لجيجب
ثحبلإ ةقرف رضصانع نكمت
ةحلضصملاب لخدتلإو
ةيئاضضقلإ ةطرضشلل ةيئ’ولإ

ةلطع لÓخ ،لجيج نمأاب
،مرضصنملإ عوبضسأ’إ ةياهن
ةثÓث دإرفأإ طاضشن لضش نم
لاجم يف طضشنت تاكبضش
تإردخملإ جيورت
ثيح ،ةيلقعلإ تإرثؤوملإو
،ةفلتخم اياضضق ثÓث يفو
ديفت تامولعم ىلع ءانبو
راجت’اب صصاخضشأإ مايقب

تإردخملل عورضشملإ ريغ
ةيلقعلإ تإرثؤوملإو
ةياهن ةلطع نيلغتضسم
ةرتف لÓخ ةضصاخ عوبضسأ’إ
ءإدأاب نينطإوملإ لاغضشنإ

مايقلل ةعمجلإ ةÓضص
نيأإ ،هوبضشملإ مهطاضشنب
ةقرفلإ رضصانع فثك
تللك مهثاحبأإو مهتايرحت
هبتضشملإ ةيوه ديدحتب
ةعبضســب رمأ’إ قلعتيو مهيف
مهرامعأإ حوإرتت صصاخضشأإ

مهنيب نم ،ةنضس04و52 نيب
دضصرتبو ،ايئاضضق نيقوبضسم
6 فيقوت مت مهتاكرحت
قوفي ام زجح عم ،مهنم
نم مإرغوليك فضصن
006نم رثكأإو تإردخملإ

تإرثؤوملإ نم صصرق
دعب نوينعملإ ،ةيلقعلإ
تإءإرجإ’إ ةفاك ءافيتضسإ
مامأإ مهميدقت مت ةينوناقلإ
ةضصتخملإ ةيئاضضقلإ تاهجلإ
رمأإ مهقح يف ردضص نيأإ
’ نيح يف صسبحلإ عإديإإ

نع ،ةيراج ثاحبأ’إ لإزت
يقبتملإ هيف هبتضشملإ

.رإرف ةلاح يف دوجوملإو
ع.دلاخ
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؟Óعف ةيخيرات قأرعلأ ىلإأ ابابلأ ةرايز تناك له

ل˘˘ه .«تر˘˘سصت˘˘˘نا ،تيأار ،تئ˘˘˘ج»
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ع˘ئا˘سشلا ةرا˘ب˘ع˘لا هذ˘ه˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘بو˘˘سسن˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘˘لا
د˘˘ق نا˘˘كو ،ر˘˘سصي˘˘˘ق صسو˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ي
ى˘لإا ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

ماع ،ينامور˘لا خو˘ي˘سشلا صسل˘ج˘م
نع مهغÓبإل ،دÓ˘ي˘م˘لا ل˘ب˘ق74
،هود˘ع د˘˘سض ع˘˘ير˘˘سسلا هرا˘˘سصت˘˘نا

،صسيسسنارف ا˘با˘ب˘لا ةرا˘يز˘ب ة˘قÓ˘ع
5 يف قارعلا ىلإا ،ناكيتافلا اباب
ىنع˘م˘ب ا˘ن˘ه را˘سصت˘نلاو ،صسرا˘م
صسابتقلا نأا مأا ،ام فده قيقحت
.تيأار .تئ˘˘˘˘˘˘ج» و˘˘˘˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘˘˘˘سصألا

لهو ؟ءيسش ققحتي ملو «ترداغ
نم تفسصو امك ،ةرايزلا تناك
ةز˘˘ه˘˘جأاو ع˘˘قاو˘˘م˘˘˘لا فلآا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
،نييمسسر˘لا ن˘ي˘ق˘طا˘ن˘لاو مÓ˘عإلا
ا˘ه˘نأا˘ب ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
؟Óعف «يخيرات ثدح»
ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘م ثد˘˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘˘سصو نإا
مهم ثدح هنأاب ينعي «يخيرات»
نأا لمتحملا نم وأا ،لبقتسسملل
هنأا يأا ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ،ا˘م˘ه˘م نو˘كي
ىدم ىلع ،ريبك رييغت ىلإا يدؤوي
داد˘عأل ،ة˘ل˘يو˘ط ة˘ي˘ن˘مز تار˘˘ت˘˘ف
،ىنعملا اذهب .صسانلا نم ةريبك
ةيملاعلا برحلا نإا لوقلا نكمي
وه امك يخيرات ثدح يه ةيناثلا
.قارعلل يكيرمأا ولyنلا وزغلا

ثد˘ح˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت د˘م˘ت˘ع˘ت ثي˘ح
فسشكت˘ت تار˘ي˘غ˘ت˘ب ه˘ط˘بر ى˘ل˘ع
يف «هتيم˘ها» ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘يدر˘سسب
ىلع دمتعت لو ،ةينآلا ةظحللا
وأا ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا رو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ي˘ف ه˘ن˘م صضر˘غ˘لا ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسل
وه امك ،خيراتلاف .نهارلا تقولا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس صسي˘˘˘ل ،فور˘˘˘ع˘˘˘م
.رييغ˘تو ة˘يرار˘م˘ت˘سسا ل˘ب ثاد˘حا

،رييغتلا ىد˘م نو˘كي˘سس ،ا˘ن˘ه ن˘م
يذلا ،عجارتلاو مدقتلا صسايقمب
ا˘˘با˘˘ب˘˘لا ةرا˘˘˘يز ه˘˘˘ي˘˘˘لا يدؤو˘˘˘ت˘˘˘سس
يقيقحلا كح˘م˘لا و˘ه صسي˘سسنار˘ف
يقتل˘ي نا ل .ثد˘ح˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘ل

ناو ،يناتسسيسسلا ينيدلا عجرملاب
،ريدقتلاو مارتحلاب ىظحي ناك
ةÓسص ءادل ايرثأا اعقوم روزي وأا

نيدلا لاجر نم ددع عم ،ةيعامج
رو˘سصلا طا˘ق˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

قÓطاو ،بطخ˘لا ءا˘ق˘لاو ،م˘ه˘ع˘م
˘˘مÓ˘˘سسلا» ن˘˘ع تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا

نيب حماسستلاو يخآاتلاو ةدحولاو
يقارعلا فيطلا تانو˘كم ع˘ي˘م˘ج
.«ليمجلاو نولملا

مÓعإلاب ثدحلا ةقÓع نا امك
،ةفثكم تناك ا˘م˘ه˘م ،ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘تو
يف ،ايجيردت ،ةرطق ةرطق هبسصو
ه˘نا ي˘ن˘ع˘ي ل ،رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا غا˘˘مد
نيجوزل ةلباقمف .يخيرات ثدح
عم يراه ريمألاو لكرام ناغيم
ار˘˘بوأا ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا

ن˘ي˘يÓ˘م تب˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ير˘˘ف˘˘ن˘˘يو
نأل ملاعلا ءاحنا عيمج نم صسانلا
ل˘˘كسشبو ح˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘لا

يف ةراهمبو ة˘ي˘مو˘ي تا˘ف˘ط˘ت˘ق˘م
ةكبحلا ميدقت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘غا˘ي˘سص
هبقرتي «اثد˘ح» ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا تل˘ع˘ج
ا˘˘ثد˘˘ح صسي˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل نور˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا
وه يخيراتلا ثدحلا˘ف .ا˘ي˘خ˘يرا˘ت
ىدملا يف صسانلا ةايح ريغيسس ام
ةجرهبلا نم هتلبرغ دعبو ديعبلا

ريثكو ة˘سشكرز˘م˘لا تا˘ن˘يو˘ل˘ت˘لاو
.ا˘ي˘مÓ˘عإا ي˘كذو ي˘˘سسف˘˘ن ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ،لا˘م˘ع˘لا بار˘سضا˘˘ف
،مهقوقحب نيبلاطم ،دنهلاب ةيئان

طغي مل ام ايريهامج هل ةيمها ل
ةيقب ىلا هلسصوت ةقيرطب ايمÓعإا
ة˘˘ب˘˘تا˘˘كلا لو˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،صسا˘˘ن˘˘˘لا

ي˘تاد˘نورأا ة˘يد˘ن˘ه˘لا ة˘ط˘سشا˘ن˘˘لاو
.يار
ة˘ي˘مÓ˘عإلا ة˘جر˘ه˘ب˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
ماظنلا اهلهت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘لذ˘ت˘ب˘م˘لا
صسي˘ئرو ا˘با˘ب˘لا ر˘ي˘سسب ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
نيب يمظاكلا ىفطسصم ءارزولا

نيذلا ةيداب˘لا لا˘جر ن˘م ن˘ي˘ف˘سص
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ع م˘˘ه˘˘فو˘˘ي˘˘سس اور˘˘ه˘˘سشأا
ام برقأا ،ةقلقم ةيزمرب ،ءاوهلا

م˘˘ل ،صشعاد ة˘˘ي˘˘سشحو ى˘˘لا نو˘˘كت
صسانلا ن˘م ة˘ل˘ق˘ب لا ا˘با˘ب˘لا ق˘ت˘ل˘ي
بطا˘خ د˘ق نا˘ك ناو ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
د˘ق˘ل» Ó˘ئا˘ق ،ه˘ئ˘ي˘ج˘م ل˘ب˘ق ل˘كلا
ةد˘ع ذ˘ن˘م ار˘ي˘ث˘˘ك م˘˘كي˘˘ف تر˘˘كف
لاو˘ط ،ا˘طا˘ح˘م نا˘ك ذإا «ن˘˘ي˘˘ن˘˘سس
ةسساسسلاو ةيامحلا قرفب ،تقولا
ن˘م او˘ل˘ع˘ج ة˘سسا˘سس .ن˘يد˘سسا˘˘ف˘˘لا

ةلمع ،بعسشلاو نطولا ةسضياقم
،ي˘قر˘ع˘لاو ي˘ف˘ئا˘ط˘لا م˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب˘˘ل
ىو˘ق ع˘م م˘˘ه˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ب او˘˘ل˘˘خداو
ع˘˘˘سشبا˘˘˘ب ،با˘˘˘˘هرلا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا

،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘˘ك د˘˘سض ،هرو˘˘سص
او˘ف˘˘قو م˘˘ث ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘قألا م˘˘ه˘˘لوأاو
يداملا معدلل ءادجتسسا نوكابتي
دد˘ه˘م˘لا د˘ل˘ب˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نل ي˘˘لود˘˘لا
نوقدسشتيو ،ةهج نم ،باهرلاب
.ىرخأا ةهج نم ةبحملاو مÓسسلاب
ةرا˘يز˘˘لا «ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت» ىد˘˘م ا˘˘مأا
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لا كر˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘˘ف
ول اميف انيرت نأا ،ةلبقملاروهسشلل
يف رييغت ثادحإا يف ابابلا حجن

مهل هبح نلعأا نم ةايح
ادح عسضنلو !ةحلسسألا تمسصتل»

!ناكم ل˘ك ي˘فو ا˘ن˘ه ا˘هرا˘سشت˘نل
،ة˘سصا˘خ˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ف˘قو˘ت˘ت˘لو
متهت ل يتلا ةيجراخلا حلاسصملا
عمتسسنلو .ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا نا˘كسسلا˘ب
لاق «!مÓسسلا عنسصيو ينبي نمل
ةايح ذاقنا كلذب دارأا هلعل .ابابلا
نييحيسسملا نم ة˘ي˘قا˘ب˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘لا
نويلم نم م˘هدد˘ع ع˘جار˘ت ن˘يذ˘لا

3002 ماع لÓتحلا لبق فسصنو
كلذ نم لقأا وأا فلأا004 ىلإا
داد˘ع˘ت نود˘ب قار˘ع˘لا نأل) مو˘ي˘˘لا
مهعانقاو (نرق عبر ذنم يناكسس
وهو .مهدلب و˘ه د˘ل˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب

ا˘ن˘كردا ا˘م اذا اد˘ج بع˘سص را˘˘ي˘˘خ
يذ˘لا ر˘ط˘خ˘لاو د˘يد˘ه˘˘ت˘˘لا م˘˘ج˘˘ح
ل˘ك ن˘م ،ا˘ي˘مو˘ي ،ه˘ل نو˘سضر˘ع˘ت˘ي
تي˘ت˘ف˘ت ى˘لا ة˘فدا˘ه˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ام دوجو مدع عم ةسصاخ ،قارعلا
ولو ،يباجيا رييغت يأا ىلإا ريسشي

نم ةدحاو ةجرد عافترلا لكسشب
دلبلا هيلا ردحنا يذلا صضيسضحلا

دا˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘لاو لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا ءار˘˘˘˘˘ج
تا˘ي˘˘سشي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لاو
.ةحلسسملا
هلوسصو لبق ةعاذملا هتملك يف
هترايز فده نا ابابلا لاق ،قارعلا

بر˘˘لا ن˘˘م صسم˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘كل» و˘˘˘ه
نينسس دعب ةحلاسصملاو .ةرفغملا
هللا لاسسلو .باهرإلاو برحلا

.«حار˘ج˘لا ءا˘ف˘سشو بو˘ل˘ق˘لا ءاز˘ع
لول Óع˘ف ة˘ي˘نا˘سسنا فاد˘هأا ي˘هو
وهو اهقيقحت ناكملاب ناك هنأا

نودب ناكيتافلا ةلود يف دوجوم
ءا˘ن˘ع ،ن˘سسم˘لا و˘هو ،ف˘ل˘كت˘˘ي نا
نير˘خآلا ةا˘ي˘ح صضر˘ع˘يو ،ر˘ف˘سسلا
دلب يف ر˘سشت˘ن˘م˘لا ءا˘بو˘لا ر˘ط˘خ˘ل
داسسفلاو لÓتحلا بارخ صشيعي
ةيحسصلا هتامدخ ىلع صسكعنملا
عÓطلا هناكماب ناك .ةراهنملا

هسشيعي يذ˘لا م˘ل˘ظ˘لا م˘ج˘ح ى˘ل˘ع
ناو3002 ماع ذنم هلهأاو قارعلا
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا فلآا ي˘˘˘ف ،ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ي
،ةيلود˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا
،ةدحتملا ممألا ريراقت اهنمسضب

ن˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا لوؤو˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع
ي˘ت˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لاو تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا

ع˘فر˘˘ي ن˘˘م ل˘˘كو ن˘˘ي˘˘يد˘˘يز˘˘يإلاو
ةلمح ا˘هر˘خآاو ،ا˘جا˘ج˘ت˘حا ه˘تو˘سص
ل˘ت˘ق˘لاو فا˘ط˘ت˘خلاو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
.نييملسسلا نيرهاظتمل˘ل ي˘ن˘ل˘ع˘لا

ةرور˘سض ى˘لا را˘سشأا ه˘نا ح˘ي˘ح˘˘سص
ءوسس»و «داسسفلا ةفآل يدسصتلا»
وه اذه نكلو «ةطلسسلا لامعتسسا
ة˘سسا˘˘سسلا هرر˘˘كي ا˘˘م ط˘˘ب˘˘سضلا˘˘ب
د˘˘حا بت˘˘ك ا˘˘م˘˘˘كو .صصو˘˘˘سصل˘˘˘لا
انسسل » :كوبسسيفلا ىلع نيقلعملا
.كلذب ابابلا ا˘نر˘ب˘خ˘ي نأل ة˘جا˘ح˘ب
.«هيف هللا كراب
نا˘ك ا˘م ة˘م˘ه˘م ذ˘ف˘ن ا˘با˘ب˘لا نا لإا
يهو ةدعبم نع اهذيفنت هناكماب
يعيسشلا ي˘ن˘يد˘لا ع˘جر˘م˘لا ةرا˘يز

،هراد ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ت˘˘سسي˘˘سسلا ي˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ل يذ˘لا تقو˘لا ي˘فو .ف˘ج˘ن˘لا˘˘ب
ةÓ˘سصلا ن˘ع ا˘˘با˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘كي
،هترايز مايا لاوط بطخلا ءاقلاو
انعلطا ،ءاقل˘لا˘ب ه˘يأار ا˘ه˘ن˘م˘سضبو
لÓخ نم يناتسسيسسلا يأار ىلع
ر˘مأا و˘هو .ه˘ب˘ت˘كم هرد˘سصأا نا˘˘ي˘˘ب
يناتسسيسسلا عمسسُي مل ذا دوهعم
وا ق˘ط˘ن˘ي وا بط˘خ˘ي و˘هو ا˘˘مو˘˘ي
يف ءاج .هعابتأا عم ىتح لسصاوتي
ثدحت ديسسلا ةحامسس نا نايبلا

‐انتقطنم بو˘ع˘سش » ةا˘نا˘ع˘م ن˘ع
ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ا˘م˘ي˘سس لو
ددسصبو .«ةلتحملا يسضارألا يف
همامتها دّكأا» نييحيسسملا ةاناعم
نو˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي نأا˘˘˘˘ب
نييقارعلا ر˘ئا˘سسك نو˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا
مهقوقح لماكبو مÓسسو نمأا يف
كانه نأا ملعن امكو .«ةيروتسسدلا
«ما˘م˘ت˘هلا» ن˘˘ي˘˘ب ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘قر˘˘ف
.«ذيفنتلا»و
يف لوجتلاب هترايز ابابلا متتخا

فقوو ةمدهملا لسصوملا ةنيدم
يذ˘لا بار˘˘خ˘˘لا نز˘˘ح˘˘ب Ó˘˘مأا˘˘ت˘˘م
ىد˘حا˘ب صشعاد م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ه˘˘ق˘˘ح˘˘لأا
ىق˘ت˘لا ا˘م˘ك ،ة˘م˘يد˘ق˘لا صسئا˘ن˘كلا
ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘˘سضلا ل˘˘˘˘ها ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
.دركلاو نييحيسسملاو نييديزيإلا

د˘˘ق ا˘˘م اد˘˘حأا نا˘˘ك نإا يرد˘˘˘ن لو
يذلا توملاو بارخلا نع هربخا
ي˘˘كير˘˘˘مألا ف˘˘˘سصق˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سس
نأا را˘˘ت˘˘خا ه˘˘ل˘˘ع˘˘لو .ل˘˘سصو˘˘م˘˘ل˘˘ل
فداسصملا هترايز تيقوت لهاجتي
برحلا نسشل ةقباسسلا مايألا يف
ي˘ت˘لا قار˘ع˘لا د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ناود˘˘ع˘˘لا
.صصخسش نويلم لتق تببسس
ةرا˘يز˘˘لا «ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت» ىد˘˘م ا˘˘مأا
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لا كر˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘˘ف
ول اميف انيرت نأا ،ةلبقملاروهسشلل
يف رييغت ثادحإا يف ابابلا حجن

نأا وأا م˘ه˘ل ه˘ب˘ح ن˘ل˘عأا ن˘م ةا˘˘ي˘˘ح
.تئج » اهنوك نع ديزت ل هترايز
.«ترداغ .تيأار

ةنكنز ءافيه :ملقب

نيريششو ‐ةرطاشسنلأ سضرأأو سسيشسنرف ابابلأ

ا˘˘با˘˘ب لّوأا و˘˘˘ه لّوألا صسي˘˘˘سسنر˘˘˘ف
ّنأا عم ،قارعلا صضرأا أاطي امورل
نومتني دلبلا اذه ييحيسسم رثكأا
،ةكلثكلا ىلإا ثيدحلا رسصعلا يف
ر˘سصم ي˘ي˘ح˘ي˘سسم ر˘ث˘كأا فÓ˘˘خ˘˘ب
ىلإا رياغم قايسس يفو ،ايروسسو
ءاوسضنا تا˘ي˘ف˘ل˘خ ن˘ع د˘ي˘ع˘ب د˘ح
نو˘˘ل˘˘كسشي ن˘˘يذ˘˘لا ‐ ة˘˘نراو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ‐ نا˘ن˘ب˘ل ي˘ي˘ح˘ي˘سسم ة˘ير˘ث˘كأا
.ةكلثكلا
ردحتي يذلا ،ةرطاسسنلا نأا كلذ
قارعلا ييكيلوثاك مظ˘ع˘م م˘ه˘ن˘م
ًاركاب تقر˘ت˘فا ة˘عا˘م˘ج م˘ه مو˘ي˘لا

.ةينا˘مور˘لا ة˘سسي˘ن˘كلا را˘سسم ن˘ع
ع˘م˘ج˘م ة˘نادإا ة˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع يأا
صسرو˘˘ط˘˘˘سسن˘˘˘ل م134 صس˘˘˘˘سس˘˘˘˘فأا
ًاكرير˘ط˘ب نا˘ك يذ˘لا ،ي˘سشعر˘م˘لا
،تقولا كلذ ىتح ةينيطنطسسقلل
ديعسص ىلإا كلذ دعب هيفن ىرجو
.رسصم
هسضفرل صسروطسسن ةنادإا تناكو
مأا») صسوكودويثلا ةديقعب لوقلا
ةسسينك تفرُع كلذ لجأل .(«هلإلا
تد˘جو ي˘ت˘لا صسرو˘ط˘سسن عا˘˘ب˘˘تأا

ي˘˘سضارأا ي˘˘ف ًاذÓ˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘طار˘˘˘ب˘˘˘مإلا
ة˘˘سسي˘˘ن˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسا˘˘˘سسلا
ةيقين) طقف نيلوألا ني˘ع˘م˘ج˘م˘لا

نيقباسسلا يأا (ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘ط˘سسق˘لاو
نوديق˘ل˘خو م134 صسسسفأا ى˘˘ل˘˘ع
ام ةلمج نم ،تَفِرُع امك .م154
ا˘م .صسرا˘ف دÓ˘ب ة˘سسي˘ن˘كب تفِر˘ُع
،ن˘ي˘ي˘˘نا˘˘سسا˘˘سسلا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع تماد
تم˘ي˘قأا ن˘ئاد˘م˘لا وأا نو˘ف˘ي˘ط˘˘سسق
ناكملا نع ديعب ريغ ،ةلجد ىلع
روسصنملا رفعج وبأا هراتخا يذلا

.دادغب دييسشتل ًاقحل
ةرّسسيم ةرطاسسنلا رومأا نكت مل

،صسرفلا ةر˘طا˘بأا ع˘م ماود˘لا ى˘ل˘ع
ًاي˘تو˘هل ًا˘م˘سصخ او˘ل˘كسش م˘ه˘ن˘كل
ًا˘˘عرا˘˘ق˘˘مو ًا˘˘يرا˘˘سض ًا˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو
طبتراو ،ةينا˘مور˘لا ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘ل˘ل
بو˘˘ن˘˘˘ج عار˘˘˘سصلا ر˘˘˘مألا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘يدا˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘فو تار˘˘˘ف˘˘˘لا
،بر˘ع˘لا ةر˘˘طا˘˘سسن˘˘لا ،ةرذا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ءافلح اوناك نيذ˘لا ،ة˘ن˘سسا˘سسغ˘لاو
ةديقع عابتأا نم اوناك ناو ،مورلل
حيسسملل ةدحاولا ةيهلإلا ةعيبطلا

ي˘ف مور˘لا ةد˘ي˘ق˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘عو
.نيتعيبطلا
ن˘ي˘ب ل˘سصف˘ت ة˘ل˘يو˘ط نور˘ق ة˘م˘˘ث
ن˘ي˘ب ةر˘كب˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘˘لا عو˘˘قو
ة˘˘سسي˘˘ن˘˘كلا ن˘˘ي˘˘˘بو ةر˘˘˘طا˘˘˘سسن˘˘˘لا
كلا˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘مور˘˘˘لا
طار˘˘خ˘˘نإا ةدا˘˘عإل ة˘˘جر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةثلث˘كلا ءا˘سضف ي˘ف م˘هدا˘ف˘حأا
.ثيدحلا رسصعلا

تدا˘˘˘˘ك ،را˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت نأا ة˘˘يرو˘˘ط˘˘سسن˘˘لا

.نيترم ةيملاع ةسسينك
ة˘يرو˘ط˘سسن˘لا تم˘ن ن˘ي˘ح ى˘لوألا
نرقلا ةاي˘ح ي˘ف م˘ظا˘ع˘ت˘م ل˘كسشب
ة˘˘˘يرو˘˘˘طار˘˘˘ب˘˘˘مإلا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسا˘˘˘˘سسلا
ع˘م ة˘سسفا˘ن˘م ي˘فو ة˘ي˘˘ت˘˘سشدرز˘˘لا
ىدل ليم مويلا ة˘م˘ثو ،ة˘يو˘نا˘م˘لا
يتلا ةرظنلا ةعجارمل نيخرؤوملا
بر˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ع لو˘˘˘ط˘˘˘م تدا˘˘˘سس
صسرفلا ن˘ي˘ب ة˘ل˘يو˘ط˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

را˘سص˘˘ُي Ó˘˘ف ،826‐206 مور˘˘لاو
هنا ىلع ينيدلا اهدعب ةيؤور ىلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشدرز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب عار˘˘˘˘سص

عارسصك امناو ،طقف ةيحيسسملاو
،نيتيحيسسم نيب ءيسش لك لبق
Óغلغت تدادزا ،ةيروطسسن ةدحاو
،هد˘ن˘ج ةدا˘قو ىر˘˘سسك طÓ˘˘ب ي˘˘ف
بهذ˘م ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور ة˘˘ي˘˘نا˘˘ثو
.نيتعيبطلا

ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ىر˘˘سسك ة˘˘جوز تنا˘˘كو
،نيريسش تاكلملا ةكلم ،لعفلاب
اهنإا لاقي) ة˘يرو˘ط˘سسن ة˘ي˘ح˘ي˘سسم
ةعي˘ب˘ط˘لا بهذ˘م˘ل ًا˘ق˘حل تح˘ن˘ج
ن˘ير˘ي˘سش ا˘ه˘سسف˘ن ي˘هو (ةد˘حاو˘˘لا
م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘لا و˘˘˘بأا تم˘˘˘ه˘˘˘لأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
«كولملا ةمحلم» يف يسسودرفلا
لايخ اهب بهذو «ةمانهاسشلا» يأا
ور˘˘سسخ» ي˘˘ف ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ر˘˘عا˘˘سشلا

اهبح ةسصق ءاكب ىلا «نيريسشو
رامعملا عم عجف˘م˘لاو عو˘ن˘م˘م˘لا
.داهرف
خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف تا˘˘كل˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘عأا
،ةيحيسسم تناك ًاذا نييناسساسسلا

ي˘فو ،صسا˘سسألا ي˘ف ة˘يرو˘ط˘سسنو
لبق كلذ .ةلجد رهن ىلع طÓب

ة˘˘˘يرو˘˘˘طار˘˘˘ب˘˘˘مإلا كل˘˘˘˘ت بار˘˘˘˘خ
،لوأا مورلا لقره مامأا ةميزهلاب

.برعلا مامأا مث
ة˘˘˘يرو˘˘˘طار˘˘˘ب˘˘˘مإلا تنا˘˘˘ك د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
رثكأا رسصنتلا ددسصب ةيناسساسسلا
ي˘˘فو ،تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ف
،ةر˘طا˘سسن˘لا ن˘ع ق˘ي˘سشلا ا˘ه˘با˘ت˘˘ك
دÓب ةسسينك ةمحلم .رونلا ةلمح»
ةيناريإلا ةبتاكلا ددرتت ل «صسراف
«ددجت لاهن» ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب

و˘ل اذا˘م .«و˘ل اذا˘م» لاؤو˘˘سسلا ن˘˘ع
دا˘م˘ت˘عا ي˘ف نو˘ي˘نا˘˘سسا˘˘سسلا ر˘˘ّكب
ًا˘ن˘يد ة˘يرو˘ط˘سسن˘لا ة˘ي˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
ناك له ،ةيسسرافلا ةيروطاربمإÓل
ح˘ت˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي˘˘ل كلذ
،نا˘سسا˘سسلا ةر˘طا˘با ر˘خآا ؟ي˘بر˘ع˘لا
ة˘يرو˘ط˘سسن˘˘لا ق˘˘ن˘˘ت˘˘عا ،در˘˘جدز˘˘ي

.ددجت بسسح
يبرعلا قرسشلا ةيح˘ي˘سسم جا˘ت˘ح˘ت

طبر ىلإا اهبراسشم فÓتخا ىلع
ةينوكلا تÓكسشملاب اهتÓكسشم
ة˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
˘˘مد˘˘عو ،ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن ةر˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ن˘˘م˘˘سض رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا
رارمتسسÓل ةسضوقملا ةمداق˘ت˘م˘لا

.هتيويحو

ةداعضس ماضسو :ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 6792ددعلإ ^2441 بجر72ـل قفإوملإ1202 صسرام11صسيمخلإ 08
لافطأ’إ ةدئافل ةيقلخلإ تاهوضشتلإ ةحإرجل
ةنيطنشسقو ةنتاب تايفششتشسم نيب ةيبط ةكأرشش

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا، صسمأا ،تعر˘˘˘˘سش
ةتوتلا نيع ةنيدمب ةيئافسشتسسلا
˘ما˘يألا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘˘ب
ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسلا

عم قيسسنتلا˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط
يلع» ةيئاف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

تحتو ةنيطنسسق ةيلوب «كوربم
«يرتوسش» روسسيفور˘ب˘لا فار˘سشإا
لافطألا ةحارج يف صصسصختملا

ءابطأا نم نوكتم يبط مقاطو
نولمعي نيتيلولا نم نيحارجو
ءارجل ةلماك مايا4 رادم ىلع
تاهوسشت˘ل˘ل ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع
. ةيلولاب لافطأÓل ةيقلخلا

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرادإا ،تد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
يت˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه ي˘ف ،ة˘تو˘ت˘لا
لك انوروك ةحئاج عم تنمازت
ةير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا

ةيلمع23 ءارجإا مت نيأا اهحاجنإل
تايلو نم لافطأا ةدئافل ةيحارج
ةركسسب ةسسبت يقاوبلا مأا ،ةنتاب
هذه تمت ثيح ،صساره قوسسو
مات حاجنب ةيحارج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ىلع ةيقلخلا تاهوسشتلا تسسم
ليبسس ىلع ناسسنإلا مسسج لماك
ف˘نألا ي˘لو˘ب˘لا زا˘ه˘ج˘لا ه˘˘جو˘˘لا
تقو˘لا ي˘ف ،ن˘ي˘ل˘جر˘لاو ن˘يد˘ي˘لا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘هار˘˘ت يذ˘˘لا

07 غولبل اهيلع نيمئاقلا بسسح
هذه لك لÓخ ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع
ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘يأا ،ما˘˘˘يألا
ل˘م˘سشت˘ل تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا صصسصخ˘ت
فلتخمو ةدئازلا ىلع تايلمعلا
،رظتنيو. ىر˘خألا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةنيدمب ةحسصلا ىل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا

هذه خيسسرت متي نأا ،ةتوتلا نيع
˘ما˘يأا ل˘ما˘ك راد˘م ى˘ل˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘لا
أايهم حا˘ن˘ج صصي˘سصخ˘تو ة˘ن˘سسلا

تازيهجتلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ز˘ه˘ج˘مو
ةيحارجلا ديلا ريفوت عم ةيبطلا

ىلع رهسست يت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا اذ˘كو
ى˘سضر˘˘م˘˘لاو لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘ح˘˘سص
. ةيقلخلا تاهوسشتلاب نيباسصملا

نم نوديف˘ت˘سسم˘لا ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىلع ءاوسس ةيحارجلا تايلمعلا
تايلولا وأا يلحملا ىوتسسملا

ءادألا ى˘ل˘ع او˘˘ن˘˘ثأا ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م
لسصو يذلا قق˘ح˘م˘لا حا˘ج˘ن˘لاو
ةيلوو ةماع رئازجلاب بطلا هيلا
لثم ىلع اهئاوتحل ةسصاخ ةنتاب
ل˘ك ي˘ه˘ن˘ي يذ˘لا حا˘ن˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ي˘ق˘ل˘خ˘لا تا˘هو˘سشت˘لا ل˘كا˘سشم
يتلا ةدقعملا تاحارجلا صضعبو
نا˘ي˘حألا صضع˘ب ي˘ف ي˘عد˘˘ت˘˘سست
ن˘˘طو˘˘لا جرا˘˘خ ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

.ةظهاب فيلاكتب اهئارجإل
نامثع راعرع

صسابعلب يديضس
ةيئأدتبأ ةشسردÃ نوبلاطيءاشضيبلأ رأدلأ ةيرق ناكشس
رادلا ةيرقب ذيمÓتلا ءايلوأا دسشان
ءا˘م˘لا صسأار ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا

صساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يلو بو˘ن˘ج
تا˘ط˘ل˘سسلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
لجاعلا لخدتلا لجا نم ةيئلولا

ي˘ف ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘سسرد˘م زا˘˘ج˘˘نإل
ءبع فيفختل ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا
ىرخألا صسرادملا و˘ح˘ن ل˘ق˘ن˘ت˘لا

مهتلعج ةل˘يو˘ط تا˘فا˘سسم ى˘ل˘ع
د˘˘عو˘˘م ن˘˘ع نور˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘ي ةرا˘˘˘ت
نود تلاح ىرخأا ةراتو ةسساردلا
.ديجلا يلمعلا مهليسصحت

نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘˘ط
نم هذهب ةيئادتبا ةسسردم زاجنإاب
مهتسسارد مهلا˘ف˘طأا ة˘لواز˘م ل˘جا

او˘˘ه˘˘جو ذإا ،ه˘˘جو ن˘˘سسحأا ى˘˘ل˘˘ع
لحل ةياسصو˘ل˘ل ة˘ل˘جا˘ع ة˘خر˘سص
،نكمم تقو برقأا يف لكسشملا
را˘غ˘سصلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ناو ا˘م˘˘ي˘˘سس
ىلع ىرخأا صساردم وحن نولقنتي
ر˘ق˘˘م ن˘˘م م˘˘ل˘˘ك40 ة˘˘فا˘˘سسم
مهيل˘ع بع˘سص ا˘م˘مو ،م˘ها˘ن˘كسس
ىناع ثيح ،ءاتسشلا لسصف كلذ
ةفلتخم ل˘كا˘سشم ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

لو˘طو ةد˘يد˘سشلا ةدور˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘م
ءايلوألا رظتني هيلعو ،ةفاسسملا
بيرقلا يف ني˘لوؤو˘سسم˘لا كر˘ح˘ت
داجيإا قيرط نع اذهو ،لجاعلا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تقؤو˘˘˘م و˘˘˘لو ل˘˘˘˘ح
ناكم كانه ماد ام ةسسردم حتف
ديسسجتلا راظتنا يف كلذ لعفل
.يلعفلا

ينطولإ نإويدلإ لامع
نوبرضضي Òهطتلل

لمعلإ نع
ينطولا ناويدلا لامع لسصاوي
صسابعلب يديسس ةيلوب ريهطتلل
ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘ل م˘ه˘بار˘˘سضإا
مهبتاور بسص رخأات دعب يلاوتلا
ر˘ثألا ة˘ح˘˘ن˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا
اوبلاط ثيح رهسشلا اذهل يعجرلا

ن˘˘ع جار˘˘˘فإلا˘˘˘ب ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ةرادإا
ديمجتلا عفر نع كيهان مهروجأا

حنملاو تاوÓعلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع
ىلإا5102 ماع ذن˘م ةد˘م˘ج˘م˘لا
.اذه انموي
ناويدلاب لامعلا تارسشع جتحا
ني˘ب˘لا˘ط˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ب

مهبتاور ةيوسستب قلعت ام ةسصاخ
نع عوبسسأا نم رثكأل ةرخأاتملا
ءلؤوه حرط امك ،اهبسص خيرات
تاوÓعلا ديم˘ج˘ت ة˘ي˘سضق ا˘سضيأا

ذنم مهبسسح ةفقو˘ت˘م˘لا ح˘ن˘م˘لاو
يذلا قافتلا صسكع5102 ةنسس
ةرادإلا نيبو مهنيب اررقم ناك
ةحنم لدب ايرهسش اهعفد لجأا نم
مهنع نبغلا عفرب اوبلاطو ةلماك
ة˘ح˘ن˘م ن˘ع جار˘˘فإلا لÓ˘˘خ ن˘˘م
اهوسضاقت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ة˘يدودر˘م˘لا

عفر ىلإا ةفاسضإا0102 ةنسس ذنم
صسردمتلا ةح˘ن˘م ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

بناج نم ،تاونسس4 نم رثكأل
ينطولا ناويدلا ريدم فسشك رخآا
نم يناعي ريخألا اذه نأا ريهطتلل

نود تلاح ةمزأاتم ةيلام ةقئاسض
يف هلامع روجأا ةيوسستب مازتللا
ناب Óئاق اهل ةددحملا خيراوتلا
نم ةمسصاعلا يف ةماعلا ةرادإلا
ر˘ه˘سش رو˘جأا بسصت نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
. ريدقت ىسصقأا˘ك مو˘ي˘لا ير˘ف˘ي˘ف
ىلإا لامعلا هتاذ ثدحتملا اعدو
يتلا ةبعسصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا م˘ه˘ف˘ت
رهسشألا يف ناويدلا اهيف طبختي
مدعل ةسصاخ . ةيسضاملا ةريخألا

هنويد ل˘ي˘سصح˘ت ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىد˘ل ة˘م˘كار˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘مد˘خ˘لا ر˘ي˘˘ظ˘˘ن تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ناويدلا نأاو ةسصاخ اهل ةمدقملا
ذ˘ن˘م اد˘حاو ارا˘ن˘يد ل˘سصح˘˘ي م˘˘ل
ةديدعلا هتÓسسارم مغر6102
.حلاسصملا تاذل ةرركتملاو
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لجيج ة˘يلو با˘ب˘سش بلا˘ط˘ي
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م
ايدج رظنلا ةداعإا˘ب ة˘لو˘خ˘م˘لا
نم نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا م˘ئاو˘ق ي˘ف
نمل اهحنمو ،تÓحملا هذه
ثع˘ب د˘ير˘ي ن˘مو ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘سسي
ع˘˘˘سضوو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف طا˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
لÓ˘غ˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا
ل˘ظ ي˘ف كلذو ،ا˘ه˘ل ل˘˘ث˘˘مألا
ة˘ل˘م˘ه˘م ا˘ه˘ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ءا˘ق˘ب
ديدع ىوتسسم ىلع ةقلغمو
بارت ىوتسسم ىلع تايدلبلا
صضع˘ب˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ة˘˘يلو˘˘لا
نهملا باحسصأاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا
،Óعف لاغتسشلا نوديري يذلا

نيثدحت˘م˘لا بل˘غأا د˘كأا ثي˘ح
هذ˘ه د˘جاو˘˘ت نا˘˘كم نأا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م وأا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
صسي˘ئر˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي
هيلع ا˘ن˘ف˘قو ا˘م و˘هو ،ا˘ق˘با˘سس
تÓحملل ةبسسنلاب ا˘ي˘سصخ˘سش
لجيج ةيدلب ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
يو˘ي˘ح نا˘كم ز˘ج˘ح˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف
رو˘ح˘م ى˘ل˘ع ع˘ق˘يو ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل

ةطبارلا يحب يسسيئر قيرط
نأا لإا ،ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع ي˘ف
تاو˘ن˘سسلو تل˘ظ تÓ˘ح˘م˘˘لا

لظ يف ،حور نود نم Óكيه
ةيلحملا تاطلسسلا ةيدج مدع
نيديفتسسملا صضعبو ةهج نم
د˘كأا د˘˘قو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،نو˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
بايغ ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ل˘كسشم˘لا
قفرملا نيمثتل ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
لي˘لد˘ب ،لا˘م˘هإلا ه˘لا˘ط يذ˘لا

ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا دو˘˘جو مد˘˘ع
تÓ˘ح˘م˘لا ح˘ن˘م ي˘ف ة˘˘يؤورو

ريغ نم هنأا ثيح اهيقحتسسمل
ل˘˘ج ح˘˘ن˘˘م˘˘ت نأا لو˘˘ق˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
فرحلا باحسصأل تÓ˘ح˘م˘لا
ةطايخلا رارغ ىلع ةطيسسبلا

با˘˘ح˘˘سصأل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م اذ˘˘˘كو
،نئابزلا بذجت ل تاطاسشن
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو
تايانب اهنأاكو حابسشأا ناكم
با˘˘˘ي˘˘˘غ ءار˘˘˘ج ةرو˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
بسسح ،صضرتفي ذإا ،ةيكرحلا
يف رظنلا ةداعإا ،نيثدحتملا

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط
ة˘لا˘ع˘ف ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسإا ع˘˘سضوو
ةيراجتلا ة˘كر˘ح˘لا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل
لا˘˘˘قو .ن˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بز˘˘˘˘لا بذ˘˘˘˘جو
بل˘˘˘غأا نأا˘˘˘ب ،نو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
در˘ج˘م تح˘ب˘سصأا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا

تارق˘مو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘ل نزا˘خ˘م
ر˘مألا ،ة˘سصا˘خ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل
نم لاخ لكيهلا لعج يذلا

ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ن˘ئا˘بز˘لاو راوز˘لا
ة˘ل˘م˘ه˘م تÓ˘ح˘م دو˘جو ى˘لإا

تل˘خدو تاو˘ن˘سسل ة˘ق˘ل˘˘غ˘˘مو
تا˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘م
نيب ةيئا˘سضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

انل تناك دقو .نيديفتسسملاو
م˘سضي يذ˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘يز
،ةيراجتلا تÓحملا تارسشع
يذ˘لا ءود˘ه˘لا˘ب ا˘نأا˘جا˘ف˘ت ن˘˘يأا
لج تناك دقف ،ناكملا أÓمي
اميف ،ابيرقت ةقلغم تÓحملا
ل˘ج نأا ى˘لإا ،ة˘ي˘فر˘ح ترا˘سشأا
ةيراجتلا تÓحملا باحسصأا

نيزختل ءاسضف درجم اهولعج
بل˘˘غأا نأا وأا ،م˘˘ه˘˘تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
تارق˘م˘ك تح˘ن˘م تÓ˘ح˘م˘لا
لاوط لظت ةسصاخ تاكرسشل
ناكملا لعج ام ،ةقلغم مويلا
نأا مغر ،داتعلل نزاخمب هبسشأا

ةداعإا بلطتي ،اهدجاوت ناكم
ا˘ه˘ل˘ع˘جو ا˘ه˘ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا ثع˘ب
نم لعجت ةيويح تاطاسشنل
نأاو ةسصاخ اهناونع ةيكرحلا

ةماقإاب حمسسي اهدجاوت ناكم
ةيراجتلا ةطسشنألا نم ديدعلا
ة˘˘ب˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
.نئابزلاو روهمجلل

ميهإرب .ع

 ةميرجلإو فإرحنÓل إراكوأإ تحبضصأإ

 لجيجب بيرختلأو لامهإÓل ةشضرع «سسيئرلأ تÓحم»

ةيلمع لضصإوت
انوروك دضض حيقلتلإ

يحشصلأ عشضولأ
أرأرقتشسأ دهششي
جيريرعوب جÈب
يحسصلا عسضولا دهسشي

ارارقتسسا جيريرعوب جربب
لÓخ ةيئابولا ةلاحلا يف
ثيح نم ةريخألا رهسشألا

صسوريفب نيباسصملا ددع
صصخي اميفو.انوروك
كÓهتسسا مت حيقلتلا ةيلمع
027 نم حاقل ةعرج006
،ةعفد لوأا يف ةملتسسملا

ةحسصلا عاطق ملتسساو
اديدج احاقل0316 ةيلولاب
فدهو ةيناثلا ةعفدلا يف
حيقلت وه ةحسصلا حلاسصم
لوسصحلل نكاسس فلأا003
يتلا ةيعامجلا ةعانملا ىلع
يئابولا راسشتنلا نم دحت
لÓخ مت دقو اذه ،صسوريفلل
ميظنت نيريخألا نيرهسشلا

ةيسسيسسحت ةيبط ةلفاق13
،ةيلولاب ةلوزعملا قطانملاب
ةيلولا يلاو ةميلعتل اقفوو
ةرسسألاب ةيانعلا دسصق
يوذ اميسسل ةيروثلا
ريفوتب ةنمزملا صضارمألا

يلزنملا ءافسشتسسلا ةمدخ
11 موي ةادسسملاو مهل
ميظنت مت0202 ربمسسيد
هذهل ةيناديم تاجرخ ةدع
مايأا تمظن امك ،تلاحلا
لافطأÓل ةيسسيسسحت
مايأاو نيسسردمتملا
ةيسساردو ةيسسيسسحت
يميهاربإلا ريسشبلا ةعماجب
تÓمح ةدع ميظنتو
. مدلاب عربتلل

فيرضش نب قوراف

نم انطاوم021 ءاهز عفر
ةيدلبب قوسسلا صضيف ةقطنم
ىلإا ىو˘كسش ة˘لا˘سسر مو˘حر˘م
فلتخمو ةيروهمجلا صسيئر
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

ل˘خد˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ئلو˘لاو
مه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر˘ل ل˘جا˘ع˘لا
نم دعت يتلا ةقطنملا هذهب
دكأا ثيح ،لظلا قطانم زربأا

ةيجاجتحا ة˘لا˘سسر ي˘ف ءلؤو˘ه
م˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ا˘ن˘م˘ل˘سست
قرطلا لك اوذفنتسسا امدعبو
مل نييلحملا نيلوؤوسسملا عم
لخدت راظتنا يف Óح اودجي
.دÓبلا يف لوألا يسضاقلا

ةنطاق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا تب˘لا˘ط
ةيدلبب قوسسلا صضيف ةقطنمب
يديسس ةيلو بونج موحرم
لخدتلاب تاطل˘سسلا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ح˘ب˘سش ن˘م ا˘هذا˘ق˘نإا ل˘˘جا ن˘˘م
صشيعت اه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا نّد˘م˘ت˘لا
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘عاو˘˘نأا ل˘˘كب ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا
79 ما˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘ج˘ه˘لا
ن˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا رّو˘˘ه˘˘ت بب˘˘سسب
تÓئاعلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ي˘حر˘تو
ةد˘˘ع صسرا˘˘م˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف تا˘˘˘طا˘˘˘سشن
صضارأاب رخزت يتلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج ة˘˘ب˘˘˘سصخ
ةيباجيإا جئاتن مدقت تاونسسلا
نكل ليسصاحملا فلتخم يف
اهسسفن تدجو اهترجه دعبو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب نا˘مر˘ح˘لا صشي˘ع˘˘ت
يتلا ةلاطب˘لا ة˘سصا˘خ ه˘عاو˘نأا
قايسسلا صسفن يفو ،مهتقهرأا

ءابرهكلا ريفوتب ءلؤوه بلاط
ةقاطلا صسيلو زاغلاو ةيفيرلا
بر˘˘ق˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سشلا
ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ةد˘˘م˘˘عألا
ريفوت نع كيها˘ن ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
يتلا دربلا ةجوم ببسسب زاغلا
ل˘سصف ي˘ف ة˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا ،ءا˘˘˘ت˘˘˘˘سشلا
ةيحÓفلاو ةيفير˘لا كلا˘سسم˘لا

جمانرب عسضوب ءلؤوه بلاط
كلا˘˘سسم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإل صصا˘˘˘خ
ىلإاو نم ،ةد˘ب˘ع˘م˘لا قر˘ط˘لاو
ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
قيرطلا ا˘سصو˘سصخ ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق
بيع˘سش يد˘ي˘سس ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

«ة˘قرز˘لا»ـب ارور˘م مو˘˘حر˘˘مو
ة˘˘ير˘˘ق اذ˘˘كو «ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا»و
مامحلا رئبل ةعباتلا ةياروقات
صضيف» ةق˘ط˘ن˘م ى˘لإا لو˘سصو
ن˘ي˘ب ق˘ير˘ط اذ˘˘كو ،«قو˘˘سسلا
ينطولا قيرط˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

موحرم وحن رخآاو401 مقر
رفحب قلعت ام امأا ،ةيدلبلا رقم
هنأا نوجت˘ح˘م˘لا د˘كأا˘ف ،را˘بآلا

يحÓف جاتنإا مهيدل نوكيلو
ة˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ر˘˘ي˘˘˘فو
ىدل لخدتلاب اوبلاط راقبألاو
ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
صصخر حنم تاءارجإا ليهسستل

اسضيأا اوبلاطو اذه ،رابآلا رفح
ةعاقو يسسردم عمجم زاجنإاب

مه˘ئا˘ن˘بأا لو˘سصح د˘سصق جÓ˘ع
،ميلعتو ة˘ي˘ح˘سص ة˘يا˘عر ى˘ل˘ع
دعبو مو˘ي˘لا م˘ه˘نأا اود˘كأا ثي˘ح
ي˘˘ن˘˘مألا ع˘˘سضو˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسا
مهتا˘ن˘كسس م˘ي˘مر˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
˘مار˘جإلا يدا˘يأا ا˘ه˘ت˘بر˘خ ي˘ت˘˘لا
ةمدخو كانه ىلإا ةدوعلا دسصق
ةراسشإÓل ،ةيحÓ˘ف˘لا م˘ه˘ي˘سضارأا
دعبو ةروكذملا تÓئاعلا نإاف
ترطسضا ةي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘ج˘ه˘لا
أاج˘ل˘ت ة˘ن˘كمأا ن˘ع ثح˘ب˘لا ى˘لإا
ةيبه˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا
ةرا˘تو فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا بب˘˘سسب ةرا˘˘ت
قانخلا قييسضت ببسسب ىرخأا

صصو˘سصل˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ن˘م او˘ب˘ه˘ن ا˘م او˘ب˘˘ه˘˘ن ن˘˘يذ˘˘لا

.ةيسشاملا صسوؤور
ودبع.صص

موحرمب «قوضسلإ صضيف» ةقطنمب نطقت

سسابعلب يديشسب ةايحلأ تايرورشض ريفوتب بلاطت ةلئاع021
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ةلاطبلإ نع نيمأاتلل ينطولإ قودنضصلإ هيلع فرضشيضس
نأرهوب0202 ةنشس لÓخ اعورششم48 ليومت

اعورسشم48 ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت م˘˘˘˘ت
ةيلوب0202 ةنسس ايرا˘م˘ث˘ت˘سسا

قودنسصلا زاهج راطإا يف نارهو
،ةلاطبلا نع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

عر˘ف˘لا ر˘يد˘م ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح
تفرع دقو.قودنسصلل يئلولا

هبسش» عيراسشملا ليومت ةيلمع
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ «رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ة˘ن˘سس ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ة˘مر˘سصن˘م˘˘لا

19 ليومت تدهسش يتلا9102
ىلع زاهجلا اذه نمسض اعورسشم
ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا نأا ن˘م م˘غر˘لا
،91 ‐ديفوك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب تز˘ي˘م˘ت

يئلو˘لا عر˘ف˘لا ر˘يد˘م د˘كأا ا˘م˘ك
نع نيمأاتلل ينطولا قودنسصلل
ربتعاو.صشوميع حبار ،ةلاطبلا
ةجيتنلا هذه نأا ددسصلا اذه يف
نكمملا نم ناكو ةيباجيإا دعت
ة˘ن˘سس ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا كل˘ت قو˘ف˘ت نا

ةلاكو˘لا نأا لو˘ل ر˘ي˘ث˘كب9102
ن˘م دد˘ع ل˘˘قأا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك
رهسشأا7 نم رثكأا لÓخ لامعلا
05 نم رثكأا ةدافتسسا ىلإا رظنلاب
ةلطعلا نم اهلامع نم ةئاملاب
ر˘جألا ة˘عو˘فد˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا

ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا ن˘˘م˘˘سض
.ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا د˘سض
لÓخ تامدخلا عاطق ردسصتو
ةلومملا عيراسشملا0202 ةنسس
44 ـب قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م

عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ا˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ا˘˘عور˘˘سشم
عاطقو اعورسشم42 ـب ةعانسصلا
01 ـب ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلا

6 ل˘يو˘م˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم
ةحÓف˘لا ي˘عا˘ط˘ق ي˘ف ع˘يرا˘سشم
تحمسس دقو.يرحبلا ديسصلاو
ام قلخ ةلومملا عيراسشملا هذه
،ل˘غ˘سش بسصن˘م081 برا˘ق˘˘ي
تحمسسو .صشوميع ديسسلل اقفو
اهتقلطأا يتلا ةيم˘قر˘لا ة˘سصن˘م˘لا
قود˘ن˘سصل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
ةلاطبلا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةفسصب لمع˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا˘ب

نكمت ا˘ه˘نا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘يدا˘ع
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف بغار˘˘˘لا
ليمحتو ليجسستلا نم ليومتلا
ه˘ف˘ل˘م ل˘˘كسشت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا
ل˘˘˘سصوو ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو يرادلا
ربع‐ هنكمي امك.هفلم مÓتسسا
ع˘م ثدا˘ح˘ت˘لا ‐ة˘ل˘ي˘˘سسو˘˘لا تاذ
لÓ˘خ ن˘م ر˘ي˘سسم˘لا هرا˘˘سشت˘˘سسم
ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ةد˘˘˘حو
ا˘هاو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا ل˘˘يز˘˘ن˘˘تو
ه˘˘عور˘˘سشم˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلاو
ةنجل ىلإا باهذلا لبق مدقملا
ع˘ب˘ت˘تو ل˘يو˘م˘ت˘لاو را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا
ةجلاعم ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا مد˘ق˘ت˘لا

.هب صصاخلا ليومتلا بلط
م .ق

مهتدضصرأإ نم ةيلام غلابم بحضسب موقي
ةنيطنشسقب نينشسملأ ىلع بشصني ينيعبرأاب ةحاطإلأ
ةيئاسضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا تن˘كم˘ت
،ع˘˘بار˘˘˘لا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
يرسضحلا نمألا عم قيسسنتلاب
ن˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘مأا˘ب ن˘ما˘ث˘لا
رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت
ديدعلا يف طروتم ،ةنسس04
،لايتحلاو بسصنلا اياسضق نم
ةقاطب لامعتسساب ،لاملا ةقرسسو
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا يرو˘˘ف˘˘لا بح˘˘˘سسلا
صصاخسشأا اهتيحسض حار ريغلاب
. نينسسم
نم ىوكسش ىلإا ةيسضقلا دوعت
يف نيتنعا˘ط ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘سض ل˘ب˘ق
ام˘ه˘سضر˘ع˘ت صصو˘سصخ˘ب ن˘سسلا
ل˘ب˘ق ن˘م لا˘ي˘ت˘حلاو بسصن˘˘ل˘˘ل
،امهلاومأا بحسسب ماق لوهجم
بح˘سسلا ة˘قا˘ط˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ثي˘˘ح ،يرو˘˘ف˘˘لا

ا˘ه˘تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
قيسسنتلاب ةيئاسضقلا ةي˘ط˘ب˘سضلا

ن˘ما˘ث˘لا ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا ع˘˘م
اياسضق30 هرودب لجسس يذلا

نيب قيقحتلا قيمع˘ت˘ب ،ة˘ل˘ثا˘م˘م
اريماك لÓغتسساو نيتحلسصملا

م˘ت ،د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘˘لا
تافسصاوملاو حمÓملا د˘يد˘ح˘ت
.هيف هبتسشملل ةيجولوفروملا
ى˘لإا ق˘م˘ع˘م˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا دا˘˘ق

يذلاو ،نيمهتم˘لا د˘حأا عو˘ل˘سض
تا˘يلو˘لا ىد˘حإا ن˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
اياحسضلل دسصر˘ت˘لا˘ب ةروا˘ج˘م˘لا
بسص تا˘قوأا ي˘ف ،(ن˘ي˘ن˘سسم˘˘لا)
موقيل نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا تا˘سشا˘ع˘م
ةدعاسسملا صضرع دع˘ب ه˘لا˘ع˘فأا˘ب

ن˘م لاو˘مألا بح˘سسل م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
˘مو˘ق˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘لآلا تا˘˘عزو˘˘م˘˘لا
رييغت لÓخ نم مهيلع لياحتلاب
مت نيأا ،ةيديربلا بحسسلا ةقاطب
50 لا˘˘م˘˘جإا هد˘˘سض ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
.صصوسصخلاب ةيمسسر ىواكسش
تاير˘ج˘م ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘بو
تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
يف ةلسصفنم ةيئازج تاءارجإا

نم لك لبق نم ينعملا قح
ع˘˘˘بار˘˘˘لا ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا

مامأا امهبجو˘م˘ب مد˘ق ن˘ما˘ث˘لاو
. ةيلحملا ةباينلا

ع.دلاخ
تنضشومت نيع

ةشصاهلوب لظلأ قطانم حلاشصل ةيبط ةلفاق
ةبعسصلا ةيوجلا فورظلا مغر
ةيمومع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تم˘ظ˘ن
فاسص ي˘ن˘ب ة˘يراو˘ج ة˘ح˘سصل˘ل
تن˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ةسصاهلو ةيدلب عم قيسسنتلاب
ةيرقل ةيناثلا ةيحسصلا ةلفاقلا
.ة˘ن˘با˘ه˘سشو بو˘ق˘ع˘ي يد˘˘ي˘˘سس
ءابطأا نم ةنوكتم تنك ةلفاقلا

تا˘سضر˘م˘م تÓ˘با˘ق ن˘ي˘˘ما˘˘ع
م˘ت ثي˘ح ي˘نا˘سسف˘ن صصت˘خ˘˘مو
ينكاسسل يبط صصحفب مايقلا
مدلا طغسض صسايقك نيتيرقلا

ير˘˘˘˘˘كسسلا مد˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سض
˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب

ناطرسسل يلوألا صصيخسشتلاب
ةحسسم ءارجإاب اذهو محرلا قنع
˘ما˘ق ا˘م˘ك ءا˘سسن˘ل˘ل م˘حر ق˘ن˘˘ع
ح˘˘ئا˘˘سصن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا

ركبملا فسشكلا لوح ةعونتم
ق˘ن˘عو يد˘˘ث˘˘لا نا˘˘طر˘˘سس ن˘˘ع
ع˘ن˘م بو˘ب˘ح م˘يد˘ق˘تو م˘˘حر˘˘لا
.لمحلا
نم تمظنف نانسسألا ةبيبط امأا

لوح ةيسسيسسحت ةلمح اهتهج
ناكسسل نانسسلاو مفلا ةحسص
اهمايق ىلا ةفاسضإلاب نيتيرقلا
.لافطألا جÓعو صصحفب
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نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأا
ةيمكب جاتنإلا عجارت بابسسأا

ىلإا عجري راطنق فلأا004
ىلع اهنيب نم لماوع ةدع
لو˘˘ح˘˘ت صصو˘˘سصخ˘˘˘لا ه˘˘˘جو
تاوارسضخلا يجتنم صضعب
فÓ˘˘˘˘˘˘عألا ة˘˘˘˘˘˘˘عارز ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
ميسسربلا ا˘م˘ي˘سسل ءار˘سضخ˘لا
ى˘˘م˘˘سسي ا˘˘م وأا يزا˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

«ة˘˘ف˘˘سصف˘˘سصلا» ـب ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
نم طاسشنلا اذهل امل رظنلاب
عابت ذإا ربتعم يلام دودرم
اذ˘ه ن˘م ةد˘حاو˘˘لا ة˘˘مز˘˘ح˘˘لا
.جد000.1 ـب جوتنملا

تاذ دافأا قايسسلا تاذ يفو
صضع˘˘˘˘˘ب نأا˘˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
نوذبحي اوحبسصأا نيحÓفلا
يأا ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم˘˘˘لا تا˘˘˘عارز˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سشلاو ح˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘سسم تا˘˘حا˘˘سسم
كلذب نوعفر˘ي م˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا

لÓخ نم ةيلاملا مهليخادم
حمق˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك م˘ي˘ل˘سست
بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

امك ةهج نم ةفاجلا لوقبلاو
ل˘كسش ي˘ف ن˘ب˘ت˘لا نو˘قو˘سسي
ن˘ع ل˘˘ق˘˘ت ل را˘˘ع˘˘سسأا˘˘ب مزر
.ةدحاولا ةمزرلل جد000.1
جا˘ت˘نإا طا˘سشن صشع˘˘ت˘˘نا د˘˘قو
جاتنإا باسسح ىلع فÓعألا
عافترلا ببسسب تاورسضخلا
ةداملا هذه بلط ىلع ريبكلا

0102 ماع دعب ام اسصوسصخ
اهيف عرسش يتلا ةنسسلا يهو

نم صسأار فلآا7 ةيبرت يف
ةيلو ربع بول˘ح˘لا را˘ق˘بألا
ف˘ث˘كم ل˘˘كسشب ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
بيلحلا جاتنإا ىلع اعيجسشت
ف˘˘˘عا˘˘˘سضت ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م˘˘˘م
فÓ˘˘˘عألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

،اه˘ن˘م ءار˘سضخ˘لا ا˘سصو˘سصخ
.هحاسضيإا مت امبسسح

نإاف ةحÓفلا حلاسصم قفوو
ي˘˘˘ف ي˘˘˘سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسلا
تاورسضخلا جاتنإا صضافخنا
راعسسألا بذ˘بذ˘ت ى˘لإا دو˘ع˘ي
قو˘˘˘سس م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ءو˘˘˘˘سسو
امم ه˘كاو˘ف˘لاو تاور˘سضخ˘لا
نيحÓف˘لا د˘ب˘كت ي˘ف بب˘سست
.ةريبك رئاسسخل

هنإاف حلاسصملا تاذ بسسحو
را˘ع˘سسألا صضا˘ف˘خ˘˘نا بب˘˘سسب
و˘ج˘ت˘ن˘م ما˘ق ا˘ع˘˘م بل˘˘ط˘˘لاو

تاو˘ن˘سسلا ي˘ف تاور˘سضخ˘لا
نع ديزي ام مدرب ةيسضاملا

فل˘ت˘خ˘م ن˘م را˘ت˘كه006
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘ع تاور˘˘سضخ˘˘لا
رد˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘سشلاو صسا˘˘˘ب˘˘˘سسب˘˘˘لا
.اهريغو يركسسلا

ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو تفر˘˘عو
ةريخألا تاونسس01ـلا لÓخ
تايلولا نم ةدحاو اهنوك
تا˘˘˘عارز˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘ئار˘˘˘˘لا
تاوار˘سضخ˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا
تو˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت»
اذه نأا ريغ «ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
يينقت بسسح‐ دده˘م و˘م˘ن˘لا
دوكرلاب ‐ةيحÓفلا حلاسصملا

ةيروف لولح داجيإا متي مل ام
اهنيب نم ةبعسشلا لكاسشمل
تاور˘سضخ˘لا قو˘سس م˘ي˘ظ˘ن˘ت
تا˘˘ي˘˘˘لآا ع˘˘˘سضو لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

اذه ةموميد نمسضت طبسض
تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ب˘˘˘سسح ،طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
.هيلإا ةراسشإلا

ب .صس
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ةليشسملاب تأوأرشضخلأ جاتنإأ يف عجأرت

يبعضشلإ صسلجملإ
ةياجبب يئ’ولإ

سضيوعتل ةيداع ةرود
«ةديرف يشسماخ» بئانلأ
يبعسشلا صسلجملا ررق
ةرود ميظنت ةياجبب يئلولا

تارمتؤوملا ةعاقب ةيداع
ةسساردل ،ةيلولا رقمب ةنئاكلا

يف ةجردملا طاقنلا ديدع
رارغ ىلع ،لامعألا لودج
ةموحرملا بئانلا صضيوعت
نييعت ،«يسسماخ ةديرف»
باون ىلع ةقداسصملاو
ةسشقانمو ةسسارد ،صسيئرلا
صسلجملل ةتقؤوملا ةليسصحلا
ةسسارد ،1202 ةنسسل
ىلع ةقداسصملاو
يتلا تÓيدعتلا  عورسشم
يلخادلا نوناقلا صصخت
عÓطلا اريخأاو  صسلجملل

 .نكسسلا عاطق ىلع
ررق ىرخأا ةهج نمو

يئلو ىقتلم ميظنت  صسلجملا
صسلاجملا ةيلاكسشإا لوح
،بابسشلل ةبختنملا ةيلحملا

ةيقرت راطإا يف اذه يتأايو
ززعت يتلا تايلآلاو تاودألا
ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا

ةكراسشمب كلذو ،ةيعامتجلاو
ةيدلبل ةيفاقثلا مجنلا ةيعمج
ةعاقب61و51 يموي وبقأا
متتخي يذلاو تارمتؤوملا
صسلجملا صسيئر باختناب
،بابسشلل يئلولا يبعسشلا

يف نوكراسشملا قرطتيسسو
ءاسشنإا ةيمهأا ىلا ةودنلا هذه
ةبختنملا ةيلحملا صسلاجملا
رودلا وه امو بابسشلل
ءوسض ىلع اهب طونملا
هذه ماهم يف ريكفتلا
اهليومت ةقيرطو صسلاجملا

نيبختنملاب اهتقÓعو
ىوتسسم ىلع نييلحملا
ةيدلبلا ةيبعسشلا صسلاجملا
قلطنملا اذه نمو ،ةبختنملا
ملاعملا ديدحت متيسس
بابسشلا صسلاجمل ةيلبقتسسملا
.عمتجملا يف اهرودو ،ةيلحملا

ميرك . ت

يف طسشنت تايعمج لمعت
نار˘هو˘ب ي˘حا˘ي˘سسلا لا˘ج˘م˘لا

ةيحايسسلا عقاوملا درج ىلع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م نو˘˘كت د˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘لا˘˘˘ب
ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
باعلأل91ـلا ةعبطلا لÓخ
طسسو˘ت˘م˘لا صضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا
يف نارهو اهفيسضتسست يتلا

ملع امبسسح ،2202 ةفئاسص
.نيمظنملا نم
يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تفر˘عو
ة˘ن˘ج˘ل ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ما˘ق˘ت
ةيطسسوتملا باعلألا ميظنت
م˘ت ثي˘ح ا˘ظو˘ح˘ل˘˘م ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت
نم ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع فاد˘ه˘ت˘سسا
ةد˘ع˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا

ىل˘ع دÓ˘ب˘لا بر˘غ˘ب تا˘يلو
يد˘ي˘سسو م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم رار˘˘غ
ن˘ي˘عو نا˘سسم˘ل˘تو صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ق˘فو ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت
.ةنجللا

نم ءاهتنلا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
عيباسسألا لÓخ درجلا ةيلمع
رورملا لبق ةلبقملا ةليلقلا
يتلاو ةيلاوملا ةلحرملا ىلإا
ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ط˘˘ب˘˘سضلا صصخ˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل
فو˘˘ي˘˘سضل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق نو˘˘كت˘˘سس
با˘˘ع˘˘لألا لÓ˘˘خ ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
مت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا

امك ،اهنأاسشب تايوطم دادعإا
.هيلإا ريسشأا

،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ع˘م ةازاو˘مو
ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تح˘˘ت˘˘ف
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو
ار˘خؤو˘م نار˘˘هو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ن˘يد˘سشر˘م˘ل˘ل تÓ˘ي˘ج˘˘سست˘˘لا
مهريسضحت دسصق نييحايسسلا
قفو ،يطسسو˘ت˘م˘لا ثد˘ح˘ل˘ل
.ةنيعم طورسش
،ةيطسسوتملا باع˘لألا د˘ع˘تو
ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ي˘˘ف ةر˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘ل
ةمسصاعلا تفاسضتسسا امدعب
ة˘سصر˘ف ،5791 ة˘˘ن˘˘سس ةرود
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘نا˘˘سس
هب رخزت امل نارهوب ةحايسسلا

نم ةيلحا˘سسلا ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه
.ملاعمو عقاوم
ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
062 ركذ ن˘كم˘ي م˘لا˘ع˘م˘لاو
ل˘ب˘ق ا˘م ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ةرا˘˘غ˘˘م
ة˘ير˘بر˘ب˘لا ىر˘ق˘لاو خ˘يرا˘ت˘˘لا
(نيغرسسم) ده˘ع˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا

ينا˘مور˘لا ير˘ثألا ع˘قو˘م˘لاو
(ةويطب) صسو˘ن˘غ˘م صسي˘ترو˘ب
اسشابلا دجسسمو يابلا رسصقو
صسيداب نبا ةهز˘ن˘لا ة˘ق˘يد˘حو
اهراجسشأا عونتب زيمتت يتلاو
لطت يتلا ةبÓخلا اهقئادحو
ة˘ع˘ل˘قو نار˘هو ءا˘ن˘ي˘م ى˘ل˘˘ع

ةدجاوتم˘لا ‘‘زور˘ك ا˘ت˘نا˘سس‘‘
ا˘˘م˘˘م و˘˘جا˘˘جر˘˘م ل˘˘ب˘˘ج ي˘˘˘ف
نا˘˘كم ل˘˘سضفأا ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
ي˘˘ت˘˘˘لا نار˘˘˘هو ةد˘˘˘ها˘˘˘سشم˘˘˘ل
ندم لمجأا نيب نم فنسصت
.طسسوتملا صضيبألا رحبلا

ىل˘ع ر˘مألا تاذ ق˘ب˘ط˘ن˘يو
ىرخألا ةيحايسسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا
تا˘˘يلو ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘˘لا
ن˘م ا˘سضيأا ي˘ه د˘ي˘ف˘ت˘˘سست˘˘سس
ةيطسسوتملا باعلألا ميظنت
ثع˘˘ب لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م نار˘˘˘هو˘˘˘ب
وهو ،اهب ةيحايسسلا ةيكرحلا

فاد˘هألا ن˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘ي ا˘˘م
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘ط˘سس ي˘ت˘لا
ميظنت لÓخ نم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يوهجلا يسضاير˘لا د˘عو˘م˘لا
اميسس دÓبلا برغ ةمسصاعب
42 نع لقي ل ام ينعي هنأاو
.ةلود
ررق˘م˘لا ن˘م نا˘ك ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
باعلأل91ـلا ةعبطلا ميظنت
طسسو˘ت˘م˘لا صضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا
يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا ة˘ف˘ئا˘سص ي˘ف
ةلماك ةن˘سسب تل˘جأا˘ت ا˘ه˘ن˘كل
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘سسب

نأا ىلع ،دجتسسملا انوروك
52 نيب ام ةرتفلا يف ماقت
.2202 ويلوي5و وينوي

م .ق

2202 نإرهو ةيطضسوتملإ باعلأÓل ابضسحت
برغلأ تايلوب ةيحايشسلأ عقأوملأ درج ةيلمع قÓطنأ
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بولك ةفÓخ تانهكت ىلع دري درأريج

،زر˘ج˘ن˘ير برد˘م درار˘˘ي˘˘ج ن˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس در
تا˘ن˘ه˘كت˘لا ى˘ل˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرو˘ط˘˘سسأاو
نأاسشب ةيزيلجنإلا ةفاحسصلا يف ةرتاوتملا

صسأار ىلع بولك نغروي يناملألا ةفÓخ
.زديرلل ينفلا زاهجلا

رايهنلا ببسسب طغسضلل بولك صضرعتيو
ي˘˘ف ح˘˘سضاو˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت˘˘˘لاو ئ˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
.ىوتسسملا

8102 يف زرجنير بيردت دراريج ىلوتو
يرودلا بقل زارحإل مسسوملا اذه هداقو
ذ˘ن˘م ةر˘م لوأل زا˘ت˘م˘م˘لا يد˘ن˘˘ل˘˘ت˘˘كسسألا

بقلب زوفلا نم كيتليسس مرحيل ،1102
.يلاوتلا ىلع رسشاع˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل يرود˘لا

دراريج حيسشرت يف حاجنلا اذه ببسستو
لوبرفيل هقيرف جوت يذلا ،بولك ةفÓخل
زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب
مسسوملا اذه راهنا هنكل يسضاملا مسسوملا

،يفناج ذنم يرودلا يف تارم8 رسسخو
حسشرو.ن˘ما˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي تا˘بو
بردملل لمتحم ليدبك بولك صضعبلا
بيرد˘ت ن˘ع ل˘حر˘ي ا˘مد˘ن˘ع فو˘ل م˘ي˘خاو˘ي
يف ابوروأا ةلوط˘ب د˘ع˘ب ا˘ي˘نا˘م˘لأا بخ˘ت˘ن˘م
لوبرفيل بردم نأا مغر لبقملا فيسصلا
ا˘حا˘ت˘م نو˘كي ن˘ل ه˘نإا ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا مو˘˘ي لا˘˘ق
ةط˘ح˘م˘ل درار˘ي˘ج لا˘قو.هدÓ˘ب بيرد˘ت˘ل
ريهامج» :ةينويزفلت˘لا (زو˘ي˘ن ي˘ف.ي˘ت.يآا)
.بردملا انأا حبسصأا نأا ديرت ل لوبرفيل
بيردت يف بولك رارمتسسا نوديري مهنإا
فاسضأاو.«امامت مهعم قفتأا انأاو لوبرفيل
04 هرمع غلا˘ب˘لا ق˘با˘سسلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل د˘ئا˘ق
انيدل .كلذ نع ثيدحلا بجي ل» :اماع
لÓخ انيدان دوقي نيبردملا لسضفأا دحأا
لمع ةمهم يدل» :عباتو.«يلاحلا تقولا

ثيدحلا بسسانملا نم هنأا دقتعأا لو ،انه
يف نغروي رمتسسي نأا ىنمتأا انأاو كلذ نع
.«ةديدع تاونسسل لوبرفيل
لوبرفيل يف امسسوم71 دراريج ىسضقو
ابوروأا لاطبأا يرود بقل لانو بعÓك
بابسشلا قيرفل بردمك لمع امك5002
بيرد˘ت ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق يدا˘ن˘لا ي˘˘ف
وه لوبر˘ف˘ي˘ل» درار˘ي˘ج لا˘قو.زرجنير
وه له .ةعئار ةلحر هيف تسضخو يقيرف
معن ؟هبردم ام موي يف حبسصأا نأا يل ملح
ينإا لاق نمو دعب صسيل نكل حيحسص اذه
يأا يف كلذل يفكي امب ابسسانم نوكأاسس
.«لبقم تقو
ي˘ف جار˘ب ا˘ي˘فÓ˘سس ع˘م زر˘ج˘ن˘ير بع˘˘ل˘˘يو
يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘سشع ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا رود با˘˘˘˘هذ
˘مو˘ي كي˘سشت˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج ي˘ف ي˘بوروألا
.صسيمخلا

باحشسنلاب حولت وفوشسوك
اينابشسإأ ةهجأوم نم
لايدنوملأ تايفشصتب

مدق˘لا ةر˘كل و˘فو˘سسو˘ك دا˘ح˘تا دد˘ه
ةفايسض يف بعللا نم باحسسنلاب
اذإا ،ملاعلا صسأاك تايفسصتب اينابسسإا
دÓب˘لا م˘ل˘ع ع˘فر˘ب حا˘م˘سسلا م˘ت˘ي م˘ل
ةلكر لبق ينطولا اهديسشن فزعو
.ةيادبلا

ةيبوروأا لود5 نمسض نم اينابسسإاو
ةلودك وفوسسوكب ايمسسر فرتعت ل
ا˘ي˘كا˘فو˘ل˘سس بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ل˘ق˘˘ت˘˘سسم
.اينامورو صصربقو نانويلاو
فقوم نإا ا˘كرا˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص تلا˘قو
ل هنأا ينعي وفوسسوك نم اينابسسإا
لبق اعم نيدلبلا يملع عفر نكمي
يف ةيليبسشإا يف ماقت يتلا ،ةارابملا

ف˘سصو م˘ت˘ي ن˘ل ه˘˘نإاو ،صسرا˘˘م13
ينطولا ديسشنلا اه˘نأا˘ب ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا
.وفوسسوكل
ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘ب و˘˘فو˘˘سسو˘˘ك دا˘˘ح˘˘تا درو
ينابسسإلا دا˘ح˘تÓ˘ل ةدا˘ح تادا˘ق˘ت˘نا

تنرتنإلا ىلع هعقومب نايب لÓخ
باسسح فسصو امدعب ،ءاثÓثلا موي
رت˘يو˘ت ى˘ل˘ع ي˘نا˘ب˘سسإلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ملاعلا صسأاك تايفسصت يف هسسفانم
.«ةعطاقم» لثمي هنأاب
رسصي هنإا وفوسسوك داحتا نايب لاقو
هدÓب ملع عفرو ديسشنلا فزع ىلع
˘˘ما˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘ل كلذ نود» ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأاو
.«ةارابملا

لسسريسس هنأا وفوسسوك داحتا دكأاو
ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا دا˘˘ح˘˘تلا ى˘˘لإا ا˘˘با˘˘ط˘˘خ
دا˘˘ح˘˘تلا ى˘˘لإا ر˘˘مألا˘˘ب ل˘˘˘سصي˘˘˘سسو
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب» (ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لا) ي˘˘بوروألا
يذلا يراقلا داحتلا نم «ةيامحلا
بنا˘ج ى˘لإا6102 ي˘ف ه˘ب ق˘ح˘ت˘˘لا
.اسضيأا افيفلا

قيلعت ىل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘سست˘ي م˘لو
.ينابسسإلا داحتلا نم يروف
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يلاحلأ مشسوملأ دعب امل دتمم سسوتنفوج يف يعورششم :ولريب

برد˘˘˘م و˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘يرد˘˘˘˘نأا لا˘˘˘˘ق
هيدان عم هعورسشم نإا صسوتنفوج
يف رمتسسيسسو هتيادب يف لازي ل
نم ركبملا جورخلا مغر هتريسسم
لاطبأا يرودب رسشع ةتسسلا رود
ةدعاق ببسسب مدقلا ةركل ابوروأا
صضرألا جرا˘خ فد˘ه˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘سضفأا
موي وتروب نم نيبعل ةرسشع مامأا
.ءاثÓثلا

تقو دعب2‐3 صسوتنفوج زافو
هنكل ،ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘لا ي˘فا˘سضإا

صسف˘ن ن˘م ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م جر˘˘خ
مسسوملا هجورخ دهسش يذلا رودلا
يف4‐4 لداعتلا بقع يسضاملا

.نيتارابملا عومجم
˘ما˘˘مأا بع˘˘ل˘˘لا م˘˘غر كلذ ثد˘˘حو
تارتفل وتروب نم نيبعل ةرسشع
يد˘ه˘م صضر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
.45 ةقيقدلا يف درطلل يمراط
ىلإا لوسصولا يف قافخإلا يتأايو
ة˘ق˘ير˘ط صسف˘ن˘ب ،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا رود
جرخ امدن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
جرا˘˘خ فد˘˘ه˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘ق بب˘˘˘سسب
،نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ما˘˘˘مأا صضرألا

يراسس ويسسيروام بردملا ليقأاو
زار˘حإا م˘غر م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘˘ف
مسسوملل يلاطيإلا يرودلا بقل
.يلاوتلا ىلع عسساتلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ةر˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سسلا م˘˘˘غرو

بقللا صسوتنفوج زرحأا ،ةحسضاولا
ع˘ب˘سس ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘تر˘م ي˘˘بوروألا

.نÓيم يل˘ح˘م˘لا ه˘م˘ير˘غ˘ل تار˘م
دجملا ىلإا ةدسشب يدانلا جاتحيو
ل هنأا رسصي ولريب نكل يبوروألا
.كانه هتريسسم ةيادب يف لازي
يا˘كسس» ة˘˘كب˘˘سشل و˘˘لر˘˘ي˘˘ب لا˘˘قو
اذإا فرعأا ل» :ايلاطيإا «تروبسس
جورخلا ببسسب ليقأا يراسس ناك
ا˘˘نأا .ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘م

تقو˘لا ي˘ف صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج برد˘˘م
عورسشم ىلع لم˘عأا˘سسو ي˘لا˘ح˘لا
دعب ام ىلع كلذ يرسسيو ربكأا

.«مسسوملا اذه
درجم وه مسسوملا اذه» :فاسضأاو
كل˘م˘ن .عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ياد˘˘ب

مهاوتسسم روطتي نا˘ب˘سش ن˘ي˘ب˘عل
ىدأا .ىر˘˘˘خأا ى˘˘˘لإا ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
راكنإابو ةبغرب نابسشلا نوبعÓلا
يأا لو˘ق˘ن نأا ن˘كم˘˘ي لو تاذ˘˘ل˘˘ل

.«ءيسش لك اولعف دقلو مهل ءيسش
و˘ي˘جر˘ي˘سس فد˘ه˘ب ر˘خأا˘ت˘لا د˘˘ع˘˘بو
در ،لوألا طو˘سشلا ي˘ف ار˘ي˘ف˘ي˘˘لوأا

و˘كيرد˘ي˘ف ي˘فد˘ه˘ب صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
،يمراط درط د˘ع˘بو ل˘ب˘ق ،از˘ي˘ي˘ك
هق˘ير˘ط ق˘سشي˘سس ق˘ير˘ف˘لا نأا اد˘بو
ي˘ف ق˘ف˘خأا ه˘ن˘كل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا و˘˘ح˘˘ن
تقولا يف ثلاثلا فدهلا ليجسست
.يلسصألا

يف ولريب قيرف طغسض رمتسساو
ةلكر نم نكل يفاسضإلا تقولا

،يعافد طئاح دوجو مغرو ،ةرح
،وتروبل اددج˘م ار˘ي˘ف˘ي˘لوأا ل˘ج˘سس
فدهلا ويبار نايردأا زرحي نأا لبق
با˘ح˘سصأل د˘ي˘ف˘م˘لا ر˘ي˘غ ثلا˘ث˘˘لا
.ةياهنلا برق صضرألا

صسوتنفوج ةميزهلا هذه كرتتسسو
يرودلا بقل ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ل˘تا˘ق˘ي
ة˘م˘ه˘م ه˘جاو˘ي ه˘ن˘كل ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

طاقن رسشعب رخأاتي ثيح ةبعسص
.ردسصتملا نÓيم رتنإا نع
اد˘˘ي˘˘ع˘˘سس تسسل» :و˘˘لر˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘قو
نود ةد˘يد˘ع ع˘ي˘با˘سسأل ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لسضفأا تنك .ة˘ي˘بوروأا تا˘يرا˘ب˘م
يرود ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو ل˘هأا˘ت˘˘لا
.«لاطبألا

جورخلا اذه ىسسنن ىتح» فاسضأاو
دعب نكل ،مايأا ةدع ىلإا جاتحنسس
ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘˘ي كلذ
لود˘˘ج ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘مو
.«صسرام يف لازن ل نحن .بيترتلا

ر .ق ^

ن˘ي˘لو˘ج ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا برد˘م ىد˘˘بأا
نم هقيرف جورخل هنزح ،يغيتيبول
لداعتلا مغر ابوروأا لاطبأا يرود
ا˘ي˘سسورو˘ب ه˘ف˘ي˘˘سضم ما˘˘مأا2‐2
.يئاهنلا نمث بايإا يف ،دنومترود
نإا ءاقل˘لا بق˘ع ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل لا˘قو
د˘سض ة˘ع˘ئار ةارا˘ب˘م مد˘ق ه˘ق˘ير˘˘ف»
لسضفأا نسشب نيفورعم نيسسفانم
.«ملاعلا يف ةدترملا تامجهلا

نأا ي˘˘كسسا˘˘ب˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
هتردقب اًمود نمؤوي ناك ةيليبسشإا

.ةرادج نع رودلا اذه زواجت ىلع
ءادأا ىلإا اًسضيأا يغ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل را˘سشأاو
هيبعل نأا اًحسضوم ،ميكحتلا قيرف
مكحلا ءوجل بجي ناك» هل اولاق
اوقحتسسا مهنأا م˘هدا˘ق˘ت˘عل را˘ف˘ل˘ل
نم ةريخألا قئاقدلا يف ءازج ةلكر
.«ءاقللا رمع
ة˘عز˘ن˘لا» ى˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘ل˘˘سسو
هر˘ه˘ظأا يذ˘لا ءادألاو ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘˘لا

ديج ق˘ير˘ف ما˘مأا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا و˘ب˘عل

نيبعÓلا لسضفأا نم رسصانع مسضي
مجاهملا ىلإا ةراسشإا يف «ملاعلا يف
.دنلاه يجيورنلا

رود ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا غ˘˘ل˘˘˘بو

‐5) نيتهجاوملا يلامجإاب ةينامثلا
ةارابم يف هقوفت نم اًديفتسسم (4
اينابسسإا يف نيعوبسسأا لبق باهذلا
.(2‐3) ةجيتنب

يبوروألأ عأدولأ ةليل يف نيعئأر انك :يغيتيبول

مجاهم ،دنلاه غنيلريإا يجيورنلا مجاهملا دكأا
هقيرف ةهجاو˘م ة˘بو˘ع˘سص ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
مسسح يتلا ،ءاثÓثلا مويلا ءاسسم ةيليبسشإا مامأا
يرود يئاهن عبر ىلإا لهأاتلا ةقاطب هقيرف اهيف
تناك» :ءاقللا بقع ،دنلاه لاقو  .ابوروأا لاطبأا

ايلاح قهرم انأا مك ةيؤور مكنكمي .ةبعسص ةارابم
اذهو لبقملا رودلا ىلإا انلهأات اننكل ،مات لكسشب
.«ءادعسس انلعجي
يفده لجسس يذلا اماع02ـلا بحاسص فاسضأاو
ته˘ت˘نا ي˘˘ت˘˘لا با˘˘يإلا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
ةوقب نوبعليسس مهنأا ملعن انك» :2‐2 لداعتلاب
.امهم (53ق) لوألا فدهلا ناك ببسسلا اذهلو
.«Óيمج افده ناك
يلامجإاب ةينا˘م˘ث˘لا رود ي˘نا˘م˘لألا ق˘ير˘ف˘لا غ˘ل˘بو
ي˘ف ه˘قو˘ف˘ت ن˘م اد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم ،(4‐5) نيتهجاو˘م˘لا

ةجيتنب اينابسسإا يف نيعوبسسأا لبق باهذلا ةارابم
.ةيئانثب دنلاه اسضيأا اهيف قلأات ةارابم يف (3‐2)

Óيمج افده تلجشسو ..ةبعشص ةأرابم انشضخ :دنلاه

ة˘˘˘تو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإ تأا˘˘˘ف˘˘˘˘طأإ
{J˘ƒg˘Ée˘» QRG¿ H˘Éj˘áz
بقع  ،ةيناثلإ اهتعمضش
د˘ي˘ع˘ب صسمأإ ا˘ه˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حإ

فدا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لإ  ا˘˘˘˘هدÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
طضسو،صسرام نم رضشاعلل

ا˘ه˘ئا˘قد˘ضصأإو ا˘ه˘ت˘ل˘˘ئا˘˘ع
هذ˘˘ه˘˘بو ،ن˘˘ي˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لإ
نم لك اهيلإ مدقتي ةديعضسلإ ةبضسانملإ

ىم˘˘ضسا˘˘ب فو˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لإ بأ’إو نو˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘لإ مأ’إ
نأإ لجوزع هللإ نم نيجر ،بحلإ تإرابع
 .اهتايح يف اهحرفي و اهدعضسي

كوربم فلأإ .... فلأإ ...فلأإ
 ماع لكو نإإإإزر اي

 .ةداعضس ردضصم تنأإو

J¡æÄá
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يدانلل ينفلا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي
ىلع ينيطنسسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
تارييغتلا صضعب ءارجا ثحب

ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘˘˘˘˘˘كسشم ناو ة˘˘˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘˘˘خ
ةب˘ي˘ت˘كلا ي˘ف ر˘ثا تا˘با˘سصإلا

تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو ثي˘˘ح
با˘˘ي˘˘غ˘˘ف ا˘˘ن˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لا

ناز˘ي˘ل˘غ ة˘م˘ق ن˘˘ع ي˘˘نÓ˘˘عز
صسم˘سش ع˘فاد˘م˘ل˘ل ح˘م˘˘سسي˘˘سس
ىلع ةنهربلاب يجارد نيدلا
ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ه˘˘تا˘˘نا˘˘كمإا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب صشود˘˘ح نو˘˘كي˘˘˘سس
يحلاسص عفادملل Óيدب ةريبك
نيبقترملا نير˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ا˘م˘هو
نأاو ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا ي˘˘ف
ادي˘ج ي˘ع˘ي يد˘م˘ح برد˘م˘لا

.«ىقبي بسسكي نم» ةلوقم
ءاعدتضسإ ىقلتي بوبيضش

ةرإدإ’إو هبختنم نم
ةيفيك نع ثحبت

نإدوضسلإ نم ةدوعلإ
بعÓ˘˘لا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف

ءاعدتسسا بو˘ب˘ي˘سش ي˘نادو˘سسلا
وهو ينادوسسلا بختنملا نم
ديدجت ةسصرف ماما هلعجيسس ام
تر˘سشا˘ب د˘قو اذ˘ه ةر˘ي˘سشأا˘˘ت˘˘لا
ةيرادإلا رومألا طبسض ةرادإلا

هلقنت ةيلمع ليهسست لجا نم
م˘ث ن˘مو هدÓ˘ب بخ˘ت˘˘ن˘˘م ى˘˘لا
لظ يف ةسصاخ اعيرسس ةدوعلا
نأاسشب ةدوجو˘م˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
لو˘خد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست

اذ˘ه ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضارأÓ˘˘ل
د˘ق يد˘م˘ح صشتو˘كلا نو˘˘كيو
يسضايرلا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ع˘م˘ت˘جا
رما يف لسصفلل زازب نيسساي
. يوتسشلا وتاكريملا

صشامر ماضشه

نأزيلغ نم هرشصانع ريذحت ىلع لمعو ديكأاتلأ نع ثحبي يدمح
ةنيطنضسق بابضش

لجا نم هرسصانعب عامتجلا رسصان نب ةرقم مجن صسيئر لسضف
ةبيبسش ةهجاوم طاقن نأا ىلع ديكأاتلاو مهزيفحت ىلع لمعلا
نينثا ىلع ةمسسقلا لبقت ل يلاحلا عوبسسألا ةياهن ةدكيكسس
ثيح نم قيرفلا اهسشيعي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا نأاو ةسصاخ
ىلإا وعدي قيلسشوب ةوخإلا ناديم لخاد رثعت يأا لعجتسس جئاتنلا
لجا نم زوفلا قيقحت عيمجلا لمأايو اذه رطخلا صسوقان قد
ناو ة˘سصا˘خ طو˘ق˘سسلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا قر˘ف˘لا ن˘ع ر˘˘ث˘˘كأا دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلا
نم ريثكلا حتفيسس ةرسشابملا ةيدنألا ةهجاوم يف رامثتسسلا
.ءاقبلا نامسض ىلع لمعلل قافآلا

ءاطخأ’إ ححضص صشرطل
ةريغضصو ةريبك لك ىلع فقوو

قيقحت عم د˘عو˘م ى˘ل˘ع م˘ج˘ن˘لا نو˘كي˘سس ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ل˘م˘ع صشر˘ط˘ل برد˘م˘لا ناو ة˘سصا˘خ را˘سصت˘˘نلا
يتلا ءاطخألا حيحسصتب حمسست يتلا تاسشرولا نم ريثكلا

نب ءاقفر دهعت دقو اذه ةثÓثلا طوطخلا يف اهيف اوعقو
ةيمهأا ىدم نوكردي مهناو ةسصاخ لسضفألا قيقحتب قوزرم
يذلاو ةدكيكسس ةب˘ي˘ب˘سش با˘سسح ى˘ل˘ع را˘سصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يف قيرفلا عسضوو هجئاتن نيسسحت لجا نم رخلا وه لحيسس
.ةحيحسصلا ةكسسلا

صشامر ماضشه

ةرڤم مجن
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ةارابم ةحفسص ي˘ط ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا و˘ب˘عل نو˘كي˘سس
مئازهلا دعب مهسسفنأل رابتعلا درو يدحتلا عفرو ةاورمحلا
ةيسضاملا تلوجلا يف ةلوطبلا يف ا˘هو˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا

اوماق امدعب مهيف ة˘ق˘ث˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا را˘سصنأا د˘ق˘ف ا˘مد˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
يف عيمجلا رظتن˘يو اذ˘ه تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ب
عم عيمجلا بواجت ىدم ةيؤور لجا نم ةلباقملا موي ةدكيكسس
ىلإا اوثدحتو ةريخألا ةسصحلا اورسضح نيذلا راسصنألا تايحسضت
. ناديملا يف مهسسفنأا نع رابغلا صضفن لجا نم ةعومجملا

ةعمجلإ ةرڤم ىلإإ لقنتلإ
ةيباجيإإ ةجيتن فدهتضسي عيمجلإو

ةحيبسص ةرقم ةنيدم ىلإا يدكيكسسلا قيرفلا لقنتيسسو اذه
نم ةيادب تبسسلا موي نوكتسس ةارابملا نأا مكحب ةعمجلا موي
يف ديج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م اذ˘هو لاوز ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا
قيرفلا د˘سشي نأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ف تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ءا˘ه˘نإاو ةد˘كي˘كسس
د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ف˘ي˘ف˘خ ة˘سصح ءار˘جإاو ةر˘ق˘م بو˘سص لا˘˘حر˘˘لا

ىلع صشتوكلا اهيف لمعي نأا رظتنملا نم ثيح اهيلإا هلوسصو
ةسصاخ ةيسساسسألا ةليكسشتلا طبسض لبق تاسسمللا رخآا طبسض
قاف يتلاو تارثعتلا ةلسسلسس رسسك نع ثحبي يلعوب نأاو
.ةيلاتتم مئازه6 ـلا اهددع

صشامر ماضشه

ن˘يد˘لا ز˘ع ةر˘كسسب دا˘ح˘تا برد˘م كرد˘ي
رظتني يذلا جرعنملا ةيمهأا يدوج تيا
يفف نيتلبقملا نيتهجاو˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف
ا˘ه˘ع˘˘ن˘˘سصي ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ةر˘˘م˘˘غ
صشتوكلا لخدت تابيردتلا يف نوبعÓلا

ىلإا ةرفسشم ةلاسسر هيجوتل رخل نيح نم
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا نأا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي˘ل هر˘سصا˘ن˘ع
ىنعم يأا هل نوكي نل بيترتلا ردسصتم
لبقملا ءاقللا يف ديكأات هبحاسصي مل ام
يذلا رملا وهو ةليلم نيع ةيعمج مامأا

ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ه˘نود˘ع˘ي ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
. لسضفألا قيقحت ىلع داهتجلا

 لمعيو ريبك لمع هرظتني
يمامأ’إ طخلإ ةرفضش كف ىلع

ةر˘ي˘خألا صصسصح˘لا ي˘ف صشتو˘كلا ح˘˘م˘˘ل
يف لازي ل اريبك Óمع نأا ىلع دكأاو
ة˘جرد ى˘لإا لو˘سصو˘لا ل˘جأا ن˘م هرا˘ظ˘ت˘˘نا
لاز˘ي ل ثي˘ح ا˘هد˘ير˘ي ي˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘˘ج˘˘لا

مزÓ˘ي يذ˘لا ي˘مو˘ج˘ه˘لا م˘ق˘ع˘لا ل˘كسشم
ىلع هلاب لغسشي يمامألا طخلا رسصانع

ىتح تلجسس يتلا فادهألا لك نأا رابتعا
ل˘كسشلا˘ب ة˘ت˘با˘ث تار˘ك ن˘˘م تءا˘˘ج نآلا
ح˘ت˘ف ة˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
«ماسصل» ءاقل دعوم ةياغ ىلا تاسشرولا

قيقح˘ت ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م ي˘ع˘ي ه˘ناو ة˘سصا˘خ
نمسض دجاوتي صسفانم ماما ةيباجيإا ةجيتن

.ةعيلطلا ةبكوك
صشامر ماضشه

ةيعمجلا تيب ىلع ةبوسسحم افارطأا نأاب ةسصاخلا انرداسصم نم انملع
نم ءزج ةيوسستب ينفلا همقاطو صشيعي رداقلا دبع بردملا تدعو
نكي مل نإا ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا نوسضغ يف ةيلاملا مهتاقحتسسم
ولو اهيراجم ىلإا هايملا ديعيسس هناو اميسسل صسمأا ثدح رمألا اذه
لمعلا ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ قيرفلا ىوتسسم ىلع ةنيعم ةبسسنب
ةلسسلسس ىلع ءاسضقلاو راسسملا حيحسصت ةلسصاوم ىلع يدج لكسشب
.رايدلا لخاد تارثعتلا

ةركضسب ءاقل ةبوعضص كردن» :صشيعي
«ءاقللإ يف انرظتني ام يعنو

نأا حيحسص » :لاق ثيح صشيعي صشتوكلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه
يتلا لكاسشملا مكارتل ةج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف بع˘سص د˘ج ع˘سضو˘لا
ررقن انتلعج اهلحل ةرادإÓل ةقداسصلا ةيؤورلا نأا لإا اهنم يناعت
لمعت نأا وه نآلا هانمتأا ام امومع انتايلوؤوسسم لمحتو ةدوعلا
لثمي يذلا يدانلا اذه بناج ىلإا فوقولا ىلع ةيسصولا تاهجلا

ةعئار تايوتسسم مدقو ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا يف لكك ةقطنم
.هيبحم لك تفرسش نآلا دح ىلإا

صشامر ماضشه

ةركضسب داحتإ

ةيباجيلأ جئاتنلأ طبشض ىلع رشصيو Úتمداقلأ Úتلو÷أ ةميق كردي يدوج تيآأ

ةليلم نيع ةيعمج

هتاقحتشسم يقلتب سشيعي تدعو ةرأدإلأ نم فأرطأأ

مهثحيو هرشصانعب عمتجي رشصان نب
أداكيشسور ءانبأاب ةحاطإلأ ةرورشض ىلع

كيرديسس صسراحلاو ينايز يئانثلا بايغ ةيمسسر ةفسصبو دكأات
يتلا ةباسصإلا نم امهيفاعت مدع ببسسب كلذو ةوارمحلا ةمق نع
نوك نم مغرلابو اذه يسضاملا عوبسسألا لاوط اهنم ايكتسشا
حلفي مل يبطلا مقاطلا نا لا نيعوبسسل ةحارلا ىلا نكر قيرفلا
نع ثحبيسس ةعيبسصوب بردملاف يلاتلابو يئانثلا ةداعتسسا يف
لاحرلا طح لبق نيتمداقلا نيتسصحلا لÓخ نيبسسانملا امهيليدب
.صسيمخلا ةحيبسص نارهو ةيهابلا ةنيدمب

 ةيعمجلإ ءاضضعأإو تاطلضسلإ تمضص
رفضصأ’إ دإرجلإ ريح

طيحم يف رودي ام ءارفسصلاو ةلحكلا قاسشع مهفي ملو اذه
صصوسصخب ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تم˘سص ناو ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا

لظ يف ةسصاخ مهينعي دعي مل اذه لك نأاكو يلهألا ةيعسضو
ةليكسشتلل ثدحي ام عم ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا بواجت مدع
طبسض يف ةبوعسص دجو يسشايعلا ماعلا ريدملا ناو اميسسل
ام وهو قدنفلا ةميق ديدسست ىتحو نارهو وحن قيرفلا ةلحر
بسسحو ثيح فوفسصلا ميظنتل ىعسسي رفسصألا دارجلا لعج
ام ىلع جاجت˘حÓ˘ل ةر˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘جر˘خ˘لا نا˘ف ردا˘سصم˘لا صضع˘ب
.قيرفلل ثدحي

صشامر ماضشه

جربلإ يلهأإ

ةعيبشصوب ناطروي كيرديشسو ينايز
ةوأرمحلأ يدحت لبق

ةيضضاملإ ت’وجلإ يف ةبيخملإ جئاتنلإ دعب

درب نوبلاطم ةدكيكشس ةبيبشش وبعل
راشسملأ حيحشصتو رابتعلأ
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اهنم ىناع يتلإ ةباضصإ’إ نم هضصلخت دعب

رشصان نب ةدوع دعوم وه أذه
تايرابملأ ءأوجأأ ىلإأ

ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ي
ةوقب ل˘م˘ع˘لا نÓ˘ي˘م يدا˘ن˘ل
ليعامسسإا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لاو لوألا
ةارابم˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا
˘˘مو˘˘˘ي ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
لبقتسسي يتلاو مداقلا دحألا
«ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘˘لا» ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يدا˘˘ن ل˘˘ي˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضلا
بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘˘ن
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،ور˘˘˘ي˘˘˘سس نا˘˘˘˘سس
نم72ـلا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
.«ويسشتلاكلا»
ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
نÓ˘ي˘م˘لا ةرادإا نأا ة˘ي˘لا˘ط˘˘يا

نار˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو
ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا بعÓ˘˘لا ةدو˘˘˘ع
يف ربسصلا غرافب ةسسفانملا

ط˘خ ىو˘ت˘سسم ع˘˘جار˘˘ت ل˘˘ظ
جرخملا بايغ دعب طسسولا
تد˘˘˘كا ثي˘˘˘ح ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب
يف هنا ةيفحسصلا ريراقتلا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘كي م˘˘ل لا˘˘˘ح
اذه يلوبا˘ن ةارا˘ب˘م˘ل از˘ها˘ج

ي˘˘ف دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس ه˘˘نإا˘˘ف د˘˘حلا
˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ي˘ف «د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م»
بلا˘˘طو ،«غ˘˘˘ي˘˘˘ل ا˘˘˘بوروألا»
زهجي نأا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا ي˘لو˘ي˘ب

عو˘˘ب˘˘سسألا اذ˘˘ه˘˘ل ه˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل
بعسص عوبسسأا وهف تاذلاب
ـل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘مو
يذ˘˘˘لا «ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘˘لا»
دتيانوي رتسسسشنام هجاويسس
يف مويلا ةرهسس يزيلجنلا
 .غيل ابورولا ةمق

ب.م.يرضسيإإ

دحأو نيششدت مت : يدلاخ يلع ديشس
  بابششلل ينطولأ ططخملأ رواحم مهأأ نم

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘˘يزو ن˘˘˘˘˘˘سشد
يدلاخ يلعديسس ةسضايرلاو
روا˘˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘˘ها ن˘˘˘˘م اد˘˘˘˘حاو
باب˘سشل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م
صشماه ى˘ل˘ع0202/4202
ثيح فيطسس ةنيدمل هترايز
روسضحلا ىل˘ع ة˘م˘ل˘ك ى˘ق˘لا
ةسصرف انمنتغا دقل » Óئاق
فيطسس ةنيدم يف اندجاوت
يوه˘ج˘لا بط˘ق˘لا ن˘ي˘سشد˘ت˘ل
ةيمنت˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل
نو˘˘كت نا ا˘˘ندراو با˘˘ب˘˘˘سشلا

ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘يلو
ثيح زكر˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘قر˘سش
هذهل قÓطنلا ةراسشا ىطعا

ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةرود˘˘لا
052 نم ديزا اهنم دافتسسا
ةيعمج05ـل ايوع˘م˘ج ارا˘طا

.«نطولا ءاحنا فلتخم نم
ب.م.يرضسيإإ

«يقيرفل ةدوعلاب ديعشس»:دودغز
ميدقلا ديدجلا بردملا دودغز رينم ربع
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل
افلخ ،اددجم هيدان ىلإا ةدوعلاب ةريبكلا
،هماهم نم لاقم˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘ل˘ل
.يجورف يريت
ةقفر ةوقب لمعيسس هنأا دودغز ددسشو
ىلع يدانلا عسضو لجأا نم ةعومجملا
،ةديج جئاتن دسصحو حيحسصلا راسسملا

ةدوعلاب روخفو ديعسس» :Óئاق درطتسساو
نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ى˘˘لإا
لذب انيلع نكل ،ةلهسس تسسيل ةيعسضولا

عسضول عيمجلا فرط نم ريبك دوهجم
:عباتو ،«حيحسصلا راسسملا ىلع يدانلا
مايقلا ينفلا مقا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع»
ديلا عسضن نأا انيلعو ةريبك تادوهجمب
نأا لجأا نم نيدحتم نوكن نأاو ديلا يف
ي˘ف صصÓ˘خإلا» :م˘ت˘خو ،«ل˘سضفأا نو˘˘كن
نأاو نسسحتن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا و˘ه ل˘م˘ع˘لا
.«لبقتسسملا يف لسضفأا نوكن
 اهراسصنأا نئمطت ةمسصاعلا داحتا ةرادإا

را˘سصنأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا تنأا˘م˘˘ط
يذلا ريثكلا مÓكلا ةيفلخ ىلع ،يدانلا
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ثأا

.نيغولوبب يدامح رمع بعلم

ىلع يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
ةرادإا نأا ،يعا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
رم˘ع بع˘ل˘م ءار˘ك د˘ق˘ع تدد˘ج ق˘ير˘ف˘لا

13ـلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ن˘ي˘˘غو˘˘لو˘˘ب˘˘ب يدا˘˘م˘˘ح
نويلم08 ل˘با˘ق˘˘م1202 ر˘ب˘م˘˘سسيد

ةرادإلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.ايرهسش
رهسش نم حتافلا ذنم ةيدلبلا عم تقفتا
نع نÓعإلا لعج ام يسضاملا ربمفون
.بسسحو تقو ةلأاسسم دقعلا ديدجت

ب.م.يرضسيإإ

ةمضصاعلإ داحتإ

يوانكل بردملل افلخ ليغيإأ عم دقاعتت ةرأدإلأ
ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘˘ف ةرادإا تم˘˘سسر
ميدقلا ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت
بردملا ةفÓخ لجأا نم ليغيإا نايزم
ة˘بر˘ج˘ت صضا˘خ يذ˘لا ،يوا˘˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘ن
م˘ل «صسير˘سشنو˘لا دو˘سسأا» ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘سصق
ةفسشنملا يمر ررق˘ي˘ل حا˘ج˘ن˘لا˘ب ل˘ل˘كت
ى˘ل˘ع ردا˘ق و˘ه ن˘م˘ل لا˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘سسفو
.حيحسصلا راسسملا ىلع يدانلا عسضو
ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تر˘سشنو
ةبعسص ةرتفب رمي يذلا فلسشلا ةيعمج
ارو˘سص ،ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ثي˘ح ن˘˘م
نا˘يز˘م برد˘م˘لا ع˘م ةرادإلا د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل

مسسوملا ةيادب يف برد يذلا ليغيإا
ن˘م لا˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
:ةيم˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تب˘ت˘كو ،ه˘ما˘ه˘م
نأاب ،ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع مكملعن»
بردملا عم ًايمسسر تقفتإا دق ةرادإلا
،«ليغيإا نايزم ًاددجم دئاعلاو ريدقلا

عم جيوتتلا ليغيإا ـل قبسس» :تعباتو
ـ0102 ) ةفرتحم ةلوطب لوأاب يدانلا

ة˘سضرا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإÓ˘˘ل ،(1102
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ًا˘م˘ي˘عد˘تو ،ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.«ًايلاح دوجوملا

ب.م.يرضسيإإ

بردم تاسسل دمحم دكأا
نم لقأا ينطولا بختنملا

ع˘قو˘ت˘ي نا˘ك ه˘نأا ة˘ن˘سس71
صسأاك ءاغلإا ىتح وأا ليجأات
،ة˘ئ˘ف˘لا تاذ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
صسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
فثكي هل˘ع˘ج ا˘م «ا˘نورو˘ك»
ةرتفلا يف يسسف˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا
ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ل˘ط˘˘يو
ةرودلا ءاغلإا ىتح وأا ليجأات
ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا بب˘سسب
.لكك ملاعلا اهفرعي يتلا

يف تاسسل دمحم حسضوأاو
:ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
يف نود˘جاو˘ت˘ي نو˘ب˘عÓ˘لا»
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘˘سضو
ن˘ي˘سسم˘ح˘ت˘م او˘نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا را˘م˘غ لو˘خد˘˘ل
،ةينطولا ناولألا فيرسشتو
تذ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا رو˘˘˘˘˘مألا نأا لإا

لبق» :عباتو ،«ارخأا اجرعنم
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘مو رار˘ق˘لا ذا˘خ˘˘تا
لمعلا تفثك تاريسضحتلا
ع˘سضو ل˘جأا ن˘˘م ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا
ن˘˘˘سسحأا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
نأا م˘ه˘ل تد˘كأاو ،فور˘ظ˘˘لا

ىتح وأا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت
دارو ار˘مأا ى˘ق˘ب˘ي ا˘˘ه˘˘ئا˘˘غ˘˘لإا
يف ثدح ام وهو ،ثودحلا
.«ريخألا

لوألا ل˘˘جر˘˘لا دد˘˘˘سشو اذ˘˘˘ه
ةينفلا ةسضراعلا صسأار ىلع

ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل
نيبعÓلاب ءانتعلا ةرورسض
د˘˘سصح ل˘˘جأا ن˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا
ي˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن
،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا

ان˘يد˘ل» :دد˘سصلا اذ˘ه˘ب لا˘قو

بج˘ي ةزا˘ت˘م˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘علا
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسلا

ممأا تايفسصت اهسسأار ىلعو
اماع02 نم لقأل ايقيرفإا
.«3202 يف

ب.م.يرضسيإإ

ةينطولأ نأولألأ فيرششت نوفدهتشسي أوناك امدعب نوطبحم نوبعÓلأ :تاشسل

فلضشلإ ةيعمج

ةيضساضسأ’إ ةليكضشتلإ يف هناكم ذخأ’ إزهاج نوكيل ربضصلاب هحضصن

يكذ بعل يرمعلأ نب :يناميلشس
رثكأأ ملقأاتلأ هيلعو

˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإا قد˘˘˘˘غأا
بعÓلا يناميلسس
يرئازجلا يلودلا

نويل يدان مجنو
هليمز ،يسسنر˘ف˘لا

ن˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘˘ج
عفادم˘لا ير˘م˘ع˘لا
يرئازجلا يلودلا

يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن بعلو
ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لا˘˘ب ،نو˘˘ي˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘يد˘˘م˘˘لاو
يف هل ةبرجت لوأا يف ابوروأا ىلإا جيلخلا نم هلاقتنا ةيفلخ
ةبيبسش يدان بعل نأا اددسشم ،ةيملاعلا تلوطبلا ىوقأا
زجح لجا نم رثكأا م˘ل˘قأا˘ت˘لا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ق˘ب˘سسألا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

.ةليكسشتلا يف ةيسساسسأا ةناكم
نآلا يرمعلا نب» : ةيفحسص تاحيرسصت يف يناميلسس لاقو
،Óهسس صسيل اذهو ابوروأا يف هل ةبرجت لوأا         صضوخي
يف ناكم ز˘ج˘ح ى˘ل˘ع اردا˘ق نو˘كي˘ل ر˘ث˘كأا م˘ل˘قأا˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘عو
يكذ           يرمعلا نب» :متخو ،«ةيسساسسألا ةليكسشتلا

ر˘ب˘سصلا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب و˘هو ،رو˘مألا ر˘˘ي˘˘سست ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘يو
.«ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف ناكم زجحل رثكأا زيكرتلاو

ب.م.يرضسيإإ
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ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘سش
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا صسي˘˘ئر
لاحرلا «فافلا» ،مدقلا ةركل
،بر˘غ˘م˘لا ى˘لإا ءا˘ع˘برألا مو˘ي
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
.«فاكلا»ـل ةماعلا

يرئازجلا داحتلا فسشكو
ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
نأا ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
دعاسس نيمأا ماعلا ريتركسسلا
برغملل يسشطز ةقفر رفاسس
لولهب رام˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

.يلارديفلا بتكملا وسضع
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ت˘˘سسو اذ˘˘ه

دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
˘مو˘ي ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا
طا˘بر˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
 .ةيبرغملا

يظوظح :«فافلإ» صسيئر
يضسركب رفظلإ يف ةمئاق

 «افيفلإ» ةيوضضع

يدان صسيئر يسشطز ددسش
ظو˘˘ظ˘˘ح نأا ق˘˘با˘˘سسلا ودارا˘˘ب
بت˘˘كم˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ىقبت ،«اف˘ي˘ف˘لا» ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
يف هتلمح فقوت مغر ،ةمئاق
بب˘سسب ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
يذ˘لا ن˘ع˘ط˘لا ى˘ل˘ع هز˘ي˘كر˘˘ت
يظوظح» :درط˘ت˘سساو ،ه˘مد˘ق
يف دعقم ىلع لوسصحلا يف
ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا
ف˘قو˘ت م˘غر ،ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي

،«ةيسضاملا ةرتفلا يف يتلمح
رئازجلا نأا مكل دكؤوأا» :عباتو
فاكلا يف ةملك اهل نوكتسس
 .«Óبقتسسُم

نع عفإدي يضشطز
 ودإو يبرغملإ بعÓلإ

يسشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ع˘فاد
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا صسي˘˘ئر
دبع يبرغملا نع مدقلا ةركل
صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا وداو مÓ˘˘سسلا
فر˘ط ن˘م ة˘سسر˘˘سش ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ل

،ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘قو
صسي˘˘ل بير˘˘غ˘˘لا» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ن˘˘˘كلو وداو تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
.«اه˘ل صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا و˘سضع نا˘˘كو
،يرئازجلا ينطولا بختنملل
طغسضلا نم ريثكل صضرعت دق
ي˘ف ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإلا ن˘˘م
 .ةريخألا ةرتفلا

ب.م.يرضسيإإ

 «فاكلأ» ـل ةماعلأ ةيعم÷أ ‘ ةكراششملل برغŸأ ¤إأ لاحرلأ دششي يششطز

ةيقرسشلا ةعومجملا فرعتسس
تايرا˘ب˘م ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘ل˘ل
ردسصتم ديدحت اهنأاسش نم ةيران

اسصو˘سصخ ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج
ةبانع داحتا قحÓملا لابقتسساب
ل ةارابم يف ةملعلا ةيدولومل
يف نينثا ىل˘ع ة˘م˘سسق˘لا ل˘ب˘ق˘ت

داحتا ردسصتملا لب˘ق˘ت˘سسي ن˘ي˘ح
هنيعو تنان˘جا˘ت عا˘فد ة˘يوا˘سشلا

يف ءاقبلل ثÓثلا طاقنلا ىلع
ةنيمثلا ةطقنلا دعب ةدايرلا زكرم
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘م ا˘ه˘ب دا˘ع ي˘ت˘˘لا

ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘سس يذ˘لا ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
لÓهلا ةهجاومل ديعلا موغلسش
نم ل˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف
بورخلا ةيعمجو ةنتاب ةيدولوم
ةنتاب با˘ب˘سشو ة˘م˘غÓ˘ت˘لا يدا˘ن

ل˘ق˘ن˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘برد˘م˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م
ةهجاو˘م˘ل يواز م˘ير˘ك د˘يد˘ج˘لا
.لÓج دلوأا يدان

ىطسسو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘فو
ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف تفر˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اد˘˘˘يد˘˘˘ج اد˘˘˘ئار ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةبقلا دئار وهو لا ةعومجملل

ي˘براد˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ يذ˘˘لا
راجلاب هعمج يذ˘لا ي˘م˘سصا˘ع˘لا
نو˘كي˘سس يذ˘لا صشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا
ةرا˘سسخ˘لا صضيو˘ع˘ت ة˘م˘ه˘م ي˘ف
كيرا˘فو˘ب دادو ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ن˘ي˘˘ح
داحتا ماما هزوف ديكأاتل عماطلا
اميف ةريخلا ةارابملا يف ةديلبلا
ةدافت˘سسÓ˘ل ر˘ي˘خلا اذ˘ه ى˘ع˘سسي
ىلع زوفلل صضرلا لماع نم
يذلا نون˘كع ن˘ب م˘ج˘ن ه˘ف˘ي˘سض
ةدايرلا ىلع ةظفاحملا نع زجع
˘ما˘ما ه˘ناد˘ي˘م˘ب ط˘ق˘سس ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ح
لبقتسسيسس يذلا ةياجب ةيدولوم
ا˘م˘ي˘ف ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لا قا˘˘فو هرود˘˘ب
ة˘ير˘سضخلا دا˘˘ح˘˘تا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
لقنتي امك ةبقلا دئار ردسصتملا

ةداعسسوب ىلا ءارحسصلا نلزغ

امك يل˘ح˘م˘لا ل˘ملا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ةبيبسش ءا˘ع˘برلا ل˘ما ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
يه ةيبرغلا ةعوم˘ج˘م˘لا.ةياجب
ةيوق تايرابم دهسشتسس ىرخلا

لولا ردسصتملا لقنتب ةسصاخ
ىلفدلا نيع ىلا نارهو ةيعمج
داو يناثلا ردسصتملا لابقتسساو
ي˘ف و˘ي˘هر داو ف˘ي˘سضل˘ل ي˘ل˘˘سس
ن˘ي˘ع با˘ب˘سش ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسي ن˘˘ي˘˘ح
لك ةمر˘كلا دا˘ح˘تاو تن˘سشو˘م˘ت
ي˘ب˘م˘لواو ترا˘ي˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘م
لبقتسسيو يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع و˘يزرا
دا˘˘ح˘˘تا ةرا˘˘سسو ن˘˘ي˘˘ع با˘˘ب˘˘˘سش
ةلوجلا فرعت˘سس ا˘م˘ك ي˘سشمر˘لا

ة˘يدو˘لو˘م ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م
 .صسيمخلا ءافسصو ةديعسس

قÓع ودبع

ين˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار ه˘ج˘ت˘ي
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
خا˘بدÓ˘غ˘ن˘˘سشنو˘˘م ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب
،هقيرف ةلي˘كسشت ن˘ع با˘ي˘غ˘ل˘ل
يتلا ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
،غروبسسغوأا يدانب مهعمجتسس
،اغيلسسدنوبلا نم52 باسسحل
.ةباسصإلا ببسسب

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سص نأا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لأا
نم يناعي ،ينطولا بختنملا

ببسستي دق ام ،يلسضع لكسشم
اذه هقيرف ةارابم نع هبايغ يف

.غروبسسغوأا مامأا ةعمجلا
نإا˘ف ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا بسسحو

ةحارإا لسضفي ،يزور وكرام
عوبسسألا اذه ،يرئازجلا هبعل
ةهجاوملا يف هتيزهاج نامسضل
،يتيسس رتسسسشنام مامأا ةلبقملا
ن˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل با˘˘سسح˘˘˘ل
.ابوروأا لاطبأا ةطبار ةسسفانم

ن˘˘ب ي˘˘مار نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ةيسساسسأا ةزيكر دعي ،ينيعبسس
،خابدÓ˘غ ه˘يدا˘ن ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف
غرو˘˘ب˘˘سسغوأا ما˘˘مأا ه˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غو
.قيرفلل ةريبك ةراسسخ نوكيسس

دوعي نأا ينيعبسس نب ىلعو
تقو برقا يف ةسسفانملا ىلإا

ي˘ف ة˘نا˘كم نا˘˘م˘˘سضل ن˘˘كم˘˘م
يذلا ينطولا بختنملا ةمئاق
باسسحل ايبماز ةارابم هرظتنت
تايفسصت نم ةسسماخلا ةلوجلا

،2202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘˘ك
نأا دكأا يسضاملب نأاو ةسصاخ
ةيزهاج ىلع دم˘ت˘ع˘ت ه˘تارا˘ي˘خ
 .نيبعÓلا

جاحلب اضضر

ايبمإز ةهجإوم عييضضتل هجتي رضضÿإ م‚

 يتيشسلأ ةهجأوم لبق ينيعبشس نب حيري يزور

 ةضسفانملإ نم5ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

 ثÓثلأ هتاعومجمب يناثلأ مشسقلأ يف دتششي ةرأدشصلأ عأرشص

 ةنيطنضسق ةيدولوم
بردŸإ ةلاقإإ بقع

 ..نوقع

ابردم يوأز
«كوŸأ»ـل أديدج
ة˘يدو˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف د˘˘قا˘˘ع˘˘ت

برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ميرك تنانجات عافدل قباسسلا

نوقع بردم˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ يواز
ةيادبلا دعب هماهم ةيهتنملا

يذلا يدان˘ل˘ل ة˘ق˘فو˘م˘لا ر˘ي˘غ
تلدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث زر˘˘˘˘حأا

فر˘˘˘سشي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح ةرا˘˘˘سسخو
قيرفلا ىلع ديدجلا بردملا
دلوأا مامأا مويلا ةلباقم يف
ريخألا اذه بعلمب لÓج

ةانق هب صصخ حيرسصت يفو
برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ن˘˘˘ثأا «مÓ˘˘˘سسلا»
ةنيطنسسق ةيدولومل د˘يد˘ج˘لا

ن˘˘سسح ى˘˘ل˘˘˘ع يواز م˘˘˘ير˘˘˘ك
تلهسس يتلا ةرادإلا ةلماعم
يدانلاب قاحتللا تاءارجإا هل
ه˘نا ار˘ي˘سشم ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف
نم ةيدولوم˘لا ي˘ب˘عل ن˘يا˘ع
يتلا ةيدولا ةارابملا يف لبق
تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘ت عا˘˘˘فد تع˘˘˘م˘˘˘ج
ادكؤوم ةنيطن˘سسق ة˘يدو˘لو˘مو
نو˘˘كل˘˘م˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا نا

مهنأا لإا اهب صسأاب ل تاراهم
ةقثلا يف صصقن نم نوناعي
يف عرسشنسس» :Óئاق فاسضأاو
ةارا˘ب˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘ق˘˘فر ى˘˘ع˘˘سسن˘˘سسو مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ل ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ق˘سسن ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ل ا˘˘ن˘˘ع˘˘سسو˘˘ب
نم ددع ربكأاب زوفلاو بعللا
ريطسست مث ن˘مو تا˘يرا˘ب˘م˘لا

فادهأا قيقحتل قيرط ةطراخ
تا˘ي˘نا˘كمإا بسسح ة˘ن˘يا˘ب˘˘ت˘˘م
.«قيرفلا

قÓع ودبع

 ينطولإ بختنملإ عافد ةرخضص نع رظنلإ فرضصي لوبرفيل لولهب ›إردفلإ بتكŸإ وضضعو دعاضس ماعلإ Òتركضسلإ نم لك ةقفر

لجأأ نم يوق يبرأد يف ونÓيم ابطق
 يدنام عم دقاعتلأ

يدنام ىسسيع مسض ىلع رتنلاو نÓيم يسسا يدان قباسستي
وتاكريملا يف ينابسسإلا صسيتيب لاير بعلو ،يرئازجلا يلودلا
.لبقملا

نÓيم يسساو نÓيم رتنا نا ةينابسسا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
يف ،ينطولا بختنملا عافد ةرخسص عم دقاعتلاب اريثك نامتهم
نا :هتاذ ردسصملا فاسضأاو.امهفوفسص ميعدتل لبقملا وتاكريملا
نا نود يدنام ىسسيع نع رظنلا فرسص تررق لوبرفيل ةرادا
.كلذ ببسس حسضوت

اماع03 بحاسص فطخل ةيبوروألا ةيدنلا ىربك عراسستتو
ريبكلا ىوتسسملاو ،اهب عتمتي يتلا ةريبكلا تايناكمإÓل ارظن
ريخألا اذه ناو ةسصاخ ،صسيتيب لاير هقيرف ةقفر هرهظي يذلا
.لبقملا فيسصلا يف ءارحسصلا براحم عم هطابترا يهتني

نمزلا عم قباسستي لازي ل صسيتيب لاير يدان نإاف ةراسشإÓل
نم هتقفاوم طعي مل ريخألا نكل ،ينيعبسس نب يمار دقع ديدجتل

 .نآلا دحل اهمدع
جاحلب اضضر

 درإو طقف ةزهاجلإ ةيدنأ’اب ةلوطبلإ بعل ةيناكمإإ

ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ سسيئر جأوج
ةلوطبلأ :وأدوف تايف مانيفوف ـل
 مداقلأ نأوج رهشش قلطنت ةينطولأ
مانيفوفلا ةسضايرل ةيرئازجلا ةيداحتلا صسيئر جاوج دمحم دكأا

ناوج21ـلاو11ـلا يموي ى˘لإا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ،وادو˘ف تا˘ي˘ف
.يراجلا صسرام82ـلاو72ـلا يف ةررقم تناك امدعب ،لبقملا

يف ةيسضايرلا تاعاقلا بلغأا قلغ ببسسب» :Óئاق جاوج حسضوأاو
اهؤوارجإا عمزملا ةينطولا ةلوطبلا ليجأات انررق تايلولا فلتخم
يطعت نأا ايلعلا تاطل˘سسلا ن˘م ى˘ن˘م˘ت˘ن..يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن
ةلوازمل نطولا ربع ةيسضايرلا ةيدنألا ةفاكل رسضخألا ءوسضلا
يف قلطننل ،يفاكلا ريسضحتلل ةسصرف اهحنمو يسضايرلا اهطاسشن
ةلوطبلا بعل حرتقم انعسضو دقل» :متخو.«ةلوطبلل ريسضحتلا
 .» طقف ةزهاجلا ةيدنألاب ةينطولا

ب.م.يرضسيإإ
 دإدزولب بابضش

 دودحملاب امود نوفضصي صضيبأ’إو رمحأ’إ قاضشع

نوبلاطيو نوشضفتني «ةبيقعلأ» راشصنأأ
 عيمجلأ ليحرب

صسمأا ةر˘ي˘ه˘ظ دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش را˘سصنا ن˘م تار˘سشع˘˘لا جر˘˘خ
جئاتن عجارت ببسسب نيدمح ديعسسب قيرفلا رقم مامأا جاجتحإÓل
مهجاجتحا لÓخ راسصنلا بلاطو.ةريخلا ةرتقلا يف قيرفلا
اهيف لخد يتلا ةمزلا هيلا اوبسسن يذلا يسشيسشح ريسسملا ليحرب
ىلا ةفاسضإلاب ،يسضايرلا ريدملا يسشيرق قيفوت اسضيأاو ،قيرفلا
روكلب باب˘سش فر˘ع˘يو .دود˘ح˘م˘لا˘ب ها˘يا ن˘ي˘ف˘سصاو ،ا˘مود كنار˘ف
يف وا ةيلحملا ةلوطبلا يف ءاوسس جئاتنلا يف اظوحلم اعجارت
صضيبلاو رمحلا قيرفلا دسصح ثيح ايقيرفإا لاطبا ةطبار ةسسفانم
صضرعت لوألا فرتحملا نم ةريخلا تلوج تسس يف تلداعت6
ةيسسامخب يقيرفا بونجلا زنواد ناسص يدان ماما ةيسساق ةراسسخل

ينادوسسلا لÓهلا يدان ماما1 ـ1 لداعتلا ىلا ةفاسضإلاب ،ةلماك
مل دويعسس ءاقفر نإاف تايرابملا هذه دعبو ،ةيليوج5 بعلم ىلع
قاسشعب عفد يذلا رمألا وهو ،تايرابم8 يف راسصتنا يأا اوققحي
.يدانلا رقم مامأا جاجتحÓل يدانلا

جاحلب اضضر
 رضضخلإ دئاق مضض ةقفضص صسردي ديردم لاير

 هتليكششت يف هبلطيو زرحم ءأدأاب بجعم نأديز
زرحم صضاير عم دقاعتلا ينابسسإلا ديردم لاير يدان فدهتسسي

لÓخ يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام يدان بعلو يرئازجلا يلودلا
ةرادا نا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تفسشكو.لبقملا وتاكريملا
يف ،ينطولا بخت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن م˘سض ةر˘كف صسرد˘ت «ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا»
يندت لظ يف موجهلا طخ ميعدت لجا نم ،لبقملا فيسصلا

ناديز نيدلا نيز نأا هتاذ ردسصملا راسشأاو.هيمجاهم ىوتسسم
هنا ىريو ،زرحم تايناكمإاب اريثك بجعم يكلملا يدانلا بردم
يذلا تقولا يف ديردم لاير مامتها ءاجو.هبعل ةقيرطل بسسانم
ةليكسشتلا نع بايغلا نم ،يتيسس رتسسسشنام يف زرحم هيف يناعي
ةسسايسس ل˘سضف˘ي يذ˘لا ،لو˘يدراو˘غ بي˘ب ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘ي˘سسا˘سسألا
ةكراسشملا نم ةنسس03 بحاسص مرح يذلا رمألا وهو ،ةروادملا
.مسسوملا اذه يفاكلا لكسشلاب

جاحلب اضضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ةديدج ةبعل
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

تلاقتنا ةريخألا تفرع
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب
اولقتنا نيذلاو نيبردملا
ذنم لوقعم ريغ لكسشب
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا

نأا ر˘مألا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لاو
رثكأا ىلإا لقتنا صضعبلا

هميدقت مدع مغر دان نم
ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م ءي˘˘˘سش يأا
يتلا ةيدنألا عم مسسوملا
صضع˘ب˘لا نأا ا˘م˘ك ا˘˘ه˘˘برد

لجأا نم اسضورع عيسض
جراخ هسسفن دجيل قيرف
.تاباسسحلا

باحشسنلأ
ر˘ي˘خ ن˘ع˘ط لو˘ب˘ق د˘ع˘˘ب
صسي˘ئر ي˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا
ةركل يرئازجلا داحتلا
داحتلا ل˘ب˘ق ن˘م مد˘ق˘لا
،«افيفلا» ةبعل˘ل ي˘لود˘لا
نلعيسس ،ريخألا نأا ودبي
قا˘ب˘˘سس ن˘˘م ه˘˘با˘˘ح˘˘سسنا
د˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
يذيفن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ي˘ف
صضعب بسسح «افيفلا»ـل
نأا لإا ،ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘فر˘ع˘م ي˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘عأا صسي˘˘˘ئر
نأاب ،رئازجلا يف ةيورك
ىلع ه˘لو˘سصح ظو˘ظ˘ح
.ةمدعنم هبسش دعقم

 يركز ذقني دعشسي

نو˘كي ةر˘ي˘خألا ة˘ل˘سشن˘خ ةارا˘ب˘م ن˘ع ه˘با˘˘ي˘˘غ˘˘ب
يتلا فاقيإلا ةبوقع ذفنتسسا دق دعسسي مجاهملا

نإاف يلاتلابو اهيف هئÓمز ةكراسشم نم هتمرح
ةيسساسسألا ةليكسشتلل هتدوع لجسسيسس ينعملا
عا˘فد ما˘مأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ارايخ ينفلا مقاطلا حنميسس ام وهو تنانجات
بايغ يف يمامألا طخلا ىوتسسم ىلع ايفاسضإا

اذه نابا˘سصم˘لا ي˘سضا˘ق˘ل˘بو ي˘ب˘حا˘سص ن˘م ل˘ك
ىلع ظافحلا يركز بردملا لابسشأا حمطيو
قيقحت ىقبي فدهلا نأا امب ةقحتسسملا ةدايرلا
.مسسوملا ةياهن يف دوعسصلا

 نمثلأ عفدت جربلأ ةرأدإأ

يرادلا غارفلا نمث جربلا يلها قيرف عفدي
ةرادإلا ىلع نيلوؤوسسملاو نيفظوملا بقاعتو
يف نوعسضي نيبعÓلا صضعب نأا ذإا ةيجياربلا

نوفرسصتيو امامت ةرادإا نودب اقيرف مهسسوؤور
ام وهو بيقر لو بيسسح يأا نود مهاوه ىلع
ليبن ع˘م ا˘ي˘لا˘ح ثد˘ح˘ي ا˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ج ر˘سسف˘ي
مل يذلا جربلا يلهأا ناديم طسسوتم ةحامسسوب
ي˘ف ل ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ر˘ب˘خ يأا ه˘ل ر˘ه˘˘ظ˘˘ي
لعج ام وهو تابيردتلا يف لو تايرابملا
.ديدح نم ديب برسضلاب نوبلاطي راسصنألا

qarsana@essalamonline.com
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يملاع
كلت رخآا ملاع نم ةزفق
دعب دنلاه اهب ماق يتلا
يدان ىمرم يف هليجسست
تطقتلا ثيح ،ةيل˘ي˘ب˘سشا

تار˘˘ي˘˘ما˘˘كلا تا˘˘سسد˘˘ع
ي˘ج˘يور˘ن˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ا˘˘˘ي˘˘˘سسيرو˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل
زواج˘ت د˘قو د˘نو˘م˘ترود
دحأا˘ب د˘عا˘سسم˘لا م˘كح˘لا
ام لق ةطقل يف هيمدق
نم اسصوسصخ اهدهاسشن

ة˘˘ما˘˘ق˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ط بعل
لإا ليقث هنأاكو رهظيو
د˘نلا˘ه ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م نأا
.ايلايخ دعي

15

ديلاقتلأ ىلع ظفاح
يبيب تبثي رخآل موي نم
يدانل يلاغتربلا عفادملا
للبي ام امئاد هنأا وتوروب
ا˘م ل˘ك مد˘ق˘ي صصي˘˘م˘˘ق˘˘لا
لمحي يذلا يدانلل كلمي
زيمملا ءادألا ليلدب هناولأا
ةارا˘ب˘م ي˘ف ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا
يرود يف ةريخألا هيدان
˘˘˘ما˘˘˘مأاو ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا

صضرعت مغرو صسوتنفوج
ة˘با˘سصإÓ˘ل ي˘ب˘ي˘ب صشحو˘لا

نيعلا ىلعأا ىوتسسم ىلع
داقو ءاقللا لمكأا هنأا لإا
مداقلا رودلا غولبل هيدان
.ةراسسخلا مغر

 ينهذ لكششملأ

ي˘ل˘عو˘ب ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش برد˘˘م نا˘˘ك
لكسشم» :لا˘ق ثي˘ح ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف ا˘ح˘ير˘سص
نم نورثأاتم نوبعÓلا ينهذ وه نيبعÓلا
ةيبلسسلا جئاتنلا لعفب ةيو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
لمعن ةرتفلا هذه يف قيرفلا قحÓت يتلا

نكمم تقو برقأا يف اهنم مهجارخإا ىلع
زوف لوأا نع تقولا صسفن يف ثحبنسسو
ا˘ن˘ل ن˘م˘سضيو ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا رر˘˘ح˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا

˘مدا˘ق ي˘ف ة˘يد˘ج ل˘كب ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا ذا˘ق˘نإا ل˘جأا ن˘م اذ˘هو د˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘لا

اهيف طبختي يتلا ةيعسضولا نم هجارخإاو
.ةلوطبلا يف

حاترم يدوج تيآأ

ن˘يد˘لا ز˘ع ةر˘كسسب دا˘ح˘تا برد˘م ىد˘بأا
يذلا دودرملل ماتلا هحايترا يدوج تيا
نع نابأا يذلا عافدلا طخ يعابر همدقي
مغر ةريخألا ةهجاوملا لÓخ بيط هجو
عفدلا لÓخ نم تأارط يتلا تارييغتلا
يذ˘لا ناود˘ع قرا˘ط با˘سشلا ع˘فاد˘م˘لا˘˘ب

ناديملا ىلع رسصانعلا لسضفأا دحأا ناك
ثيح ةسسفانملا نع ليوطلا هبايغ مغر
صسفن يف ةقثلا ديدجت ىلإا لجرلا هجوتي
ماما ةلبقملا ةهجاوملا لÓخ ةبيكرتلا

. ةليلم نيع ةيعمج



S
P
O
R
T

رضصعلإ

05:55

رهظـلإرجفلإ

12:3415:15

برغŸإ

17:34

ءاضشعلإ

19:02

ةÓشصلأ تيقأوم

:وأدوف تايف مانيفوف ـل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ سسيئر جأوج
مداقلأ نأوج رهشش قلطنت ةينطولأ ةلوطبلأ

 ..نوقع بردملإ ةلاقإإ بقع

أديدج ابردم يوأز
«كوملأ»ـل
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 لولهب يلإردفلإ بتكملإ وضضعو دعاضس ماعلإ ريتركضسلإ نم لك ةقفر

 دإدزولب بابضش ةنيطنضسق ةيدولوم

ونÓيم ابطق
يوق يبرأد ‘

دقاعتلأ لجأأ نم
يدنام عم

نع رظنلإ فرضصت لوبرفيل
 ينطولإ بختنŸإ عافد ةرخضص

«فاكلأ» ـل ةماعلأ ةيعمجلأ يف ةكراششملل برغملأ ىلإأ لاحرلأ دششي يششطز
رفظلأ ‘ ةمئاق يظوظح : «فافلأ» سسيئر̂ 

«افيفلأ» ةيوشضع يشسركب
ودأو يبرغŸأ بعÓلأ نع عفأدي يششطز̂ 

 دودÙاب امود نوفضصي صضيبأ’إو رمحأ’إ قاضشع

نوشضفتني «ةبيقعلأ» راشصنأأ
 عيم÷أ ليحرب نوبلاطيو

 ةضسفانملإ نم5ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

مشسقلأ يف دتششي ةرأدشصلأ عأرشص
ثÓثلأ هتاعومجمب يناثلأ


