
ةمكاحم ليجأات
«يضشوبلا لامك»

مداقلا ليربأا4 ىلإا

ناضضمر رهضش ىتح لضصاوتيضس راعضسألا باهتلا:يدبز^
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ةضساردلا قيلعت
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50صصةياجب ةيوبرت
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‘ حضشŸÎا زوف لاح ‘ ىتح
:‘رضش ،تاباختن’ا

ةينطولا تاجتنملل جيوÎلل
ريدضصتلا معدو

نم تايمك ىلإا ةفاضضإا
ةيحلا ةريخذلاو صشيطارخلا

ايران احÓضس11 زجح
0202 ةنضس ةملاقب

50صص

 لازلزلا لعفب تررضضت ةقرضسلا يف ةضصتخمةزابيت ةمكحم مامأا هلوثم ذنم يلاوتلا ىلع صسماخلا دعي

50صص

ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسŸا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع بلا˘˘˘ط
Ãنم ةيضصولا تاطلضسلا ةدعاضس

ةي˘ضسور˘لا قو˘ضسلا لÓ˘غ˘ت˘ضسا ل˘جا
،ةينطو˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ج˘يوÎل˘ل

اقوضس ايضسور نأا ء’ؤوه دكأا ثيح
Ó˘جا˘ع ل˘غ˘ت˘ضست نإا بج˘ي ةد˘عاو

دلبلا اذه صضرف نأا دعب ةضصاخ
ةيبوروأ’ا تاجتنŸا ىلع ارظح
.ةيكيرمأ’او

ناضضمر ‘ ةدمÛا موحللا داÒتضسا ىلع قداضصي ءارزولا ضسل‹
30 صصصشي÷ا يدعاقتم بلاطم ةيوضست ¤إا ةفاضضإ’اب

نوبلاطي نورمثتضسم
قوضسلا لÓغتضساب

 ةــيضسورلا

نم لك ءاضصقإا متيضس»
«دضسافلا لاŸا ¤إا أاجلي

30 صص

30 صص

ناضضمر رهضش ةياغ ¤إا لوطي دق ويرانيضسلا

ةعامج  ىلع ضضبقلا
ةماقإلا لخاد رارضشأا

ةيعماجلا

نولاضص عم يزاوتلاب ةي’ولا هنضضتحت
روكيدلاو ثيثأاتلا

يف اضضراع57
يلودلا نولاضصلا

نارهوب نكضسلل
30 صص

50صص

قÚ –Îيرئاز÷ا بويج
40 صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
موضسرملا مرتحيضس نم

ببسس نع نويداسصتقا نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م لءا˘سست˘ي
نيدروتسسملا˘ب ضصا˘خ د˘يد˘ج مو˘سسر˘م جاردإا

ر˘تا˘فد ى˘لإا نودرو˘ت˘سسم˘لا ع˘سضخ˘ي˘سس ثي˘ح
نم تامازتلا ةدع مهيلع ضضرفت ةديدج ءابعأا
ةدروتسسملا تاجتنملا ةقباطم نامسض اهنيب
يف ةمهاسسملاو ةيلودلاو ةيرئازجلا ريياعملل

يف بذبذت لوسصح ةلاح يف قوسسلا طبسض
تايفيك ددحتل رتافدلا هذه تءاجو .نيومتلا

ةيلوأ’ا داوملا داريت˘سسا تا˘طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لاو تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
.اهتلاح ىلع اهعيب ةداعإ’

ةنيطنضسق نمأل نافرع

يف ةلثمم ،ةنيطنسسق نمأا حلاسصم تماق
ةي’و˘لا ن˘ما ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م د˘فو
ة˘ي˘ئا˘سصخأا ،تارا˘طإاو ن˘ي˘˘ي˘˘طر˘˘سش م˘˘سضي
ةرايز˘ب ،ة˘ي˘سسف˘ن  ة˘ي˘ئا˘سصخأاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
نم غلابلا دايز لفطل˘ل د˘ق˘ف˘تو نا˘ن˘ئ˘م˘طا
ىدحإا نم ردحنملاو تاونسس70 رمعلا
ةيلمعل هعوسضخ دعب ،ةرواجملا تاي’ولا

ي˘ت˘لاو ،بل˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘حار˘˘ج
ةيبلت دعب ةرايزلا هذه يتأات حاجنلاب تللك
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘هأا ءاد˘˘˘ن
ةيمكل ةسسام ةجاحب ناك نيأا ،مرسصنملا

نيأا ،+  ةرمز مدلا ضسايكأا نم ةربتعم
اهتقو ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم تماق
.هتدئافل مدلاب عربت ةلمح ميظنتب

 ةروفم ةيبلز»
«ناضضمر ةدئام ىلع

،ةيئاذغلا داوملا نم ريثكلا راعسسأا عافترا ةمزأا
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع تي˘كن˘ت˘ل˘ل ة˘م˘سسد ةدا˘م تح˘سضأا
داورلا ضضعب لاق ثيح ،يعامتج’ا لسصاوتلا
ة˘ل˘ع˘ت˘ف˘م˘لا ةرد˘ن˘لاو تيز˘لا ة˘مزأا قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
تن˘هر ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ب’ز˘˘لا ةو˘˘ل˘˘ح نأا ،قو˘˘سسلا˘˘ب

،ديمسسلا ةمزأا ببسسب يسضاملا ماعلا اهظوظح
ىلع دجاوتلا يف ىرخأا ةرم اهظوظح نهرتسس
،تيزلا ةردن لعفب ،ماعلا اذه ناسضمر ةدئام
ىفطسصم كلهتسسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر
ة˘˘ي˘˘ب’ز» ضسمأا ه˘˘ل رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف لا˘˘ق يد˘˘˘بز
ضصاخلا ىلع لسصتي ةفسصولا ديري نم «ةروفم
راخبلاب يلقلا ضضيوعت ةرورسض ىلإا ةراسشإا يف
.ةمزأ’ا ىلع ءاسضقلل

يئاجف قلغ

طبارلا يديدحلا رسسجلا و˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم لءا˘سست˘ي
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘قار˘بو ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ر˘˘سسج ن˘˘ي˘˘ب
ماد˘قإا بب˘سس ن˘ع ،ا˘مو˘ي12 ةدمل ،ةم˘سصا˘ع˘لا
هنا نم مغرلاب هقÓغإا ىلع ةيلحملا تاطلسسلا
ثيح هلÓغتسسا ةيادب ىلع ةديدع رهسشأا رمت مل
نأا ىلع هقلغ رئازجلا ةي’و حلاسصم تررق
زاجنإ’ ،ىرخأا رواحم ىلإا رورملا ةكرح لوحت
ةأا˘سشن˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ي˘مر˘ت لا˘غ˘سشأا
م˘ت بو˘ي˘ع كا˘ن˘ه ل˘ه˘ف ..ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
؟ ام للخب قلعتي رمأ’ا نأا مأا اهفاسشتكا

qarsana@essalamonline.com
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ةيلاثم حيقلت ةيلمع
يزيليإا ةي’و تم˘ل˘ت˘سسا

حاق˘ل ن˘م ة˘عر˘ج483
ينيسصلا«مرافونيسس»
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل دا˘˘˘سضم˘˘˘لا

˘˘‐ د˘˘ي˘˘فو˘˘ك) ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
دو˘ه˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف (91
ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
مÓتسسا م˘تو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘سشلا

عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ىوتسسم ىلع اهنيزختو
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
نبا» ةيراوجلا ةحسصلل
.ةي’ولا ةمسصاعب «انيسس
دعب يزيليإا ةي’و اهملتسست يتلا انوروك ضسوريفل داسضملا حاقللا نم ةيناثلا ةنحسشلا هذه دعتو
.اكينيزارتسسا حاقل نم ةعرج032 ـب ةردقملاو يسضاملا رياربف رهسش تملتسسا يتلا ىلوأ’ا

ةيخيرات ةضسملب يضضاير نيوكت
عورسشم نم ةيناث˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تق˘ل˘ط˘نا
ينقتلا ريطأات˘لا ي˘ف يو˘سسن˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل نا˘ن˘ي˘ه˘ن˘ي˘ت
˘مو˘ل˘˘ع د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ب ،ى˘˘لوأ’ا ه˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ف يرادإ’او
رئازجلاب ناي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘سضا˘ير˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كتو
ةيمسسرلا ةح˘ف˘سصلا ي˘ف ءا˘ج ا˘م بسسحو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةميلسس ةبخ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘كل
ةرودلا ناف ،ناني˘ه˘ن˘ي˘ت عور˘سشم ة˘ب˘حا˘سص ير˘كاو˘سس
ضسرام12 دحأ’ا ادغ قلطنتسس ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

هذه فرعتسسو ،رهسشلا تاذ نم72 ةياغ ىلإا دتمتو
يف ةقباسس ةيسضاير001 براقي ام ةكراسشم ةرودلا

تاي’و فلتخم ن˘مو ة˘ي˘سضا˘ير تا˘سصا˘سصت˘خا ةد˘ع
.ةعاسس542ـــب رّدقم يعاسس مجحب نطولا

يضضارتفا امنيضس ناجرهم
ز˘كر˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ا˘م˘ن˘ي˘سسلا يدا˘˘ن ضضر˘˘ع
موي يرسصبلا يعمسسلاو امنيسسلل ينطولا
اهباحسصأا زاف ةريسصق مÓفأا ةثÓث تبسسلا
ةيسضارتف’ا ةينطولا مايأ’ا» ةقباسسم يف
ي˘جر˘خ˘م رو˘سضح˘ب «ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
مÓفأ’ا رايت˘خا م˘ت د˘قو .ةز˘ئا˘ف˘لا لا˘م˘عأ’ا
مت اكرا˘سشم Ó˘م˘ع02 ني˘ب ن˘م ةز˘ئا˘ف˘لا

ىلع دعب نع لسصاوتلا ةينقتب اهسضرع
«ع˘ي˘بر ي˘بر˘ع˘لا» م˘ل˘ي˘ف جو˘تو رو˘ه˘م˘ج˘لا
نم ى˘ف˘ط˘سصم د˘م˘ح˘م ناو˘ل˘ع ه˘جر˘خ˘م˘ل
ةسسبت نم رونب نميا جرخملل «ةوفه» مليفل ةيناثلا ةبترملا تداع امنيب ىلوأ’ا ةبترملاب فودنت
.» ايوق ىقبا» همليف نع نارهو نم نايفسس لاجع جرخملا بيسصن نم تناكف ةثلاثلا ةبترملا اما

ضصاخ عون نم ةينطو ةلوطب
عا˘ف˘ترا ة˘˘مزأا را˘˘طإا ي˘˘ف

ضضعب ماق ،جاجدلا راعسسأا
يعامتج’ا لسصاوتلا داور
نع مهئايتسسا نع ريبعتلاب

ةغ˘ي˘سصب تي˘كن˘ت˘لا ق˘ير˘ط
لاقف ،يسضا˘ير˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دع˘سصي ًار˘ي˘خأا«.. م˘ه˘سضع˘ب
لوأ’ا م˘سسق˘لا ى˘لإا جا˘جد˘لا
ةيدولوم نم لك ضسفانيل
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تاو ،ن˘˘˘˘˘يدر˘˘˘˘˘˘سسلا
،يرقب˘لا قا˘فوو ،ي˘م˘ن˘غ˘لا

ى˘ل˘ع تيز˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش ع˘˘م
انبسسح ،«ناسضمر ةلوطب
نم يف ليكولا معنو هللا

لو˘ق˘ي˘˘ل.... بب˘˘سسلا نا˘˘ك
ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ا˘˘˘ه˘˘˘نإا» ر˘˘˘خآا
كل «ةجهتنملا عيو˘ج˘ت˘لا
. رئازج اي هللا
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watan@essalamonline.com

حيرسصت يف يفرسش حسضوأا
تانامسض هربتعا ام ،ضسمأا هل
لÓ˘˘خ ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل
ادكؤوم ،ةلبقملا تاقاقحتسس’ا
ديدجلا تاباختن’ا نوناق نأا

تبث˘ت˘سس ةد˘يد˘ج تا˘ي˘لآا˘ب ءا˘ج
مامأا قيرطلا دسس يف اهترادج
ح˘ي˘ت˘˘ت˘˘سسو ،د˘˘سسا˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘لا
نم رايتخا يف هقح بعسشلل
ازر˘ب˘م ،ه’و˘ت˘ي˘ل بسسنأ’ا هار˘ي

ىلع تامزيناكيملا نم اددع
ةحوتف˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا  نأا رار˘غ
يتلا ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا ا˘ي˘ئا˘ه˘ن تلازأا

باز˘˘˘˘حأ’ا يد˘˘˘˘˘يأا˘˘˘˘˘ب تنا˘˘˘˘˘ك
نأا ن˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
بسسح نوكي ’ مويلا رايتخ’ا
بسسح امنإاو ةمئاقلاب بيترتلا

ول ىتح بخانلا رايتخاو ةبغر
يف راتخ˘م˘لا ح˘سشر˘ت˘م˘لا نا˘ك
نأا امك ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا بي˘تر˘ت ر˘خآا
ةبقار˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
‐ ةيباختن’ا ةل˘م˘ح˘لا ل˘يو˘م˘ت
تايحÓسص ىلع رفوتت ‐لوقي

د˘ع˘ب ا˘ه˘ل˘م˘ع أاد˘ب˘يو ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
يف قيقحت˘ل˘ل ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نÓ˘عإا

دتمي د˘قو ،ل˘يو˘م˘ت˘لا ردا˘سصم
ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس و˘ح˘ن˘ل ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
.دح ىسصقأاك

ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ضسي˘˘˘ئر بسسحو
ةبقارمل ةلق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا نا˘˘ف ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ر˘ب˘ع˘م تو˘سصك بسست˘ح˘˘ت˘˘سس
بخانلا عسضي مل ول ىتح هنع
’ يلاتلابو ،اهيلع ةمÓع يأا
ة˘˘قرو˘˘ك ‐لو˘˘ق˘˘ي‐ بسست˘˘ح˘˘ت
بخان˘لا نأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ل˘ب ةا˘غ˘ل˘م
دار˘˘فأا ة˘˘فا˘˘كل ه˘˘تو˘˘سص ح˘˘ن˘˘م
ىلإا اريسشم ،يواسستلاب ةمئاقلا
لمعب مايقلا ابيرق متيسس هنأا
ةيباختن’ا ةيلم˘ع˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت
ا˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘ل
يبا˘خ˘ت˘ن’ا ما˘ظ˘ن˘لا ه˘يو˘ت˘ح˘ي
 .ديدجلا

˘‐ را˘سشأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
افلم�16 بحسس ىلإا ‐يفرسش
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل

افسصاو ،ةلبقم˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا
وعدتو ةرسشبم˘لا»ـب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘ي˘ب ن˘م د˘جو˘يو ،«لؤوا˘ف˘ت˘ل˘˘ل
افلم6�4 ح˘سشر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م
ايسسا˘ي˘سس ا˘بز˘ح64 ضصخ˘˘˘˘ي
راطإا يف افلم7�2و ادمتعم
برا˘ق˘ي ا˘˘م ةر˘˘ح˘˘لا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
،بازحأ’ا تافلم ددع فسصن
˘˘ما˘˘قرأ’ا» هذ˘˘ه نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
ي˘عو˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو ةر˘˘سشب˘˘م
ىدل هادسص دجو يطارقميدلا
نأا ن˘ع Ó˘سضف ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
بسسح ،اهدوقي مئاوقلا بلغأا
با˘ح˘سصأا ،ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ءاد˘˘سصأ’ا
.«يلاعلا يسساردلا ىوتسسملا

:‘رضش ،تاباختن’ا ‘ حضشŸÎا زوف لاح ‘ ىتح

«دضسافلا لاŸا ¤إا أاجلي نم لك ءاضصقإا متيضس»

ز.سسواط

تاباختن’ا نوناق يف ةيلآا مهأا نأا يفرضش دمحم ،تاباختن’ا ةبقارمل ةلقتضسملا ةينطولا ةطلضسلا سسيئر فضشك
 .دضسافلا لاملل هئوجل توبث لاح يف زئافلا حضشرتملا ءاضصقإاب ةقلعتملا كلت يه ديدجلا

سشي÷ا يدعاقتم بلاطم ةيوضست ¤إا ةفاضضإ’اب

داÒتضسا ىلع قداضصي ءارزولا ضسل‹
ناضضمر ‘ ةدمÛا موحللا

:ناضضمرب هيزن ،ةبختنŸا سسلاÛا ‘ يلعفلا دجاوتلل مهاعد

دÓبلا رارقتضسا ‘ ةمهاضسملل ةضصرف بابضشلا مامأا

ضسما ءارزو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع
د˘ب˘ع ة˘سسا˘ئر˘ب يرود˘لا ه˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
،ةيروهمجلا ضسيئر ،نوبت ديجملا
،ةحلسسملا تاوقل˘ل ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘لا

ضسرد ثيح ،ينطولا عافدلا ريزو
ر˘˘ماوأا ع˘˘يرا˘˘سشم ى˘˘ل˘˘˘ع قدا˘˘˘سصو
ةد˘ع ضصخ˘ت ة˘ي˘سسا˘˘ئر م˘˘ي˘˘سسار˘˘مو
.تاعاطق

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر ىد˘˘سسأا
نيينعملا ءارزولل ةقيقد تاميلعت

نو˘˘نا˘˘ق ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ى˘˘لا ا˘˘عد ثي˘˘˘ح
ىلع ادكؤوم ةيركسسعلا تاسشاعملا
ماظن ف˘ي˘ي˘كت˘ل ضصن˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا
نا˘م˘سضو ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘سشا˘ع˘م˘لا
ضصيسصخت ن˘ع Ó˘سضف ،ه˘ت˘مو˘م˘يد
ل˘كل ة˘ف˘سصن˘مو ة˘لدا˘ع ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘حور˘ط˘م˘لا ضضئار˘˘ع˘˘لا
بطعلا وأا زجعلا لاكسشأا فلتخمب
اددسشم ،ة˘مد˘خ˘لا ن˘م ح˘ير˘سست˘لا وأا

لكب ماتلا لفكت˘لا˘ب ه˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع
اذه يف اهنع ربعملا ت’اغسشن’ا
لكل نافرعلا ميقب Óمع ،ددسصلا
وبسستنم اهمدق ي˘ت˘لا تا˘ي˘ح˘سضت˘لا
ل˘كب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘لا
ة˘ه˘ج ن˘م.مهكÓسسأاو مه˘فا˘ن˘سصأا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ف˘ل˘ك ىر˘خا
تاريسضحتلا ةلسصاوم˘ب ة˘مو˘كح˘لا
نا˘سضمر ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘˘سشم ،كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘لا ا˘˘عدو ضصو˘˘سصخ˘˘لا
ربع يراجتلا ضضرعلا دنع زييمتلا

˘مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ،تاءا˘˘سضف˘˘لا ل˘˘ك
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘ي˘بو ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ةفسصب ضصيخرتلا  عم .ةروتسسملا
نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ةدربملا موحللا داريتسس’ ليسضفلا

نيطسشنلا ن˘يدرو˘ت˘سسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ىلإا ضسيئرلا اعد امك.ةي’و لك يف

ضشيت˘ف˘ت˘لا تا˘يرود ن˘م ف˘ي˘ث˘كت˘لا
ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘˘سشم˘˘لا

ن˘ع ل˘يا˘ح˘ت˘لا ف˘سشكل ةرا˘ج˘˘ت˘˘لاو
ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ ن˘يز˘خ˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
هيجوت ضضر˘غ˘ب مو˘ح˘ل˘لا تا˘ي˘م˘كل
اذه دادعإا نوبت نمثو .راعسسأ’ا
زئاكر مهأا دحأا هرابتعاب عورسشملا
فلتخمل حمسسي˘سس يذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا
اهت’اغسشنا نع ريبعتلاو ماظتن’اب
ة˘م˘ها˘سسم ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘حار˘ت˘˘قاو
نأاسشلا رييسست يف يندملا عمتجملا
ضسيئرلا رمأا ىرخا ةهج نم.ماعلا
عماج رييسستل ةتقؤوم ةئيه عسضوب
عسضو نم ءاهتن’ا ةياغ ىلإا رئازجلا
همي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كل ي˘ئا˘ه˘ن رو˘سصت
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ف˘ل˘ك .هر˘ي˘سسو
لا˘م˘عأا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘ما˘ج ر˘ي˘ي˘سست˘˘ل
تايحÓ˘سص ا˘ه˘ح˘ن˘م ع˘م ة˘نا˘ي˘سصلا
رايتخ’ ايلود وأا ا˘ي˘ن˘طو ة˘لوا˘ن˘م˘لا
نعو..نيلهؤو˘م˘لا ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا
فلك با˘ب˘سشل˘ل ى˘ل˘عأ’ا ضسل˘ج˘م˘لا

ةداعإاب ةموكحلا ةيروهمجلا ضسيئر
˘ما˘ه˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت عور˘˘سشم ة˘˘سسارد
قمعم لكسشب ضسلجملا اذه ميظنتو
ةلي˘ف˘كلا تا˘ي˘لآ’ا ل˘ك ه˘ن˘ي˘م˘سضت˘ل
ءاسضف ةباثم˘ب حر˘سصلا اذ˘ه ل˘ع˘ج˘ب

ل˘ي˘ث˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم اذو بسصخ
ى˘ل˘ع م˘ه˘تارد˘ق ز˘يز˘ع˘تو با˘ب˘سشلا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ي˘˘لو˘˘˘ت
ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا خ˘ي˘سسر˘تو
رمأا ،ةئيبلا عاطق ضصوسصخب.مهيدل
ءارزو م˘˘سضي يرازو د˘˘˘فو دا˘˘˘ف˘˘˘يإا
ةئيبلاو ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةسصا˘خ ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’و˘لا ى˘لإا

فوقولل ،راردأاو تسسارنمت يتي’و
. ةيعسضولا ىلع

ب سضاير

ضسي˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘˘كأا
ةكرحلاب فلكملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةينطولا ةي˘لا˘ج˘لاو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
مويلا ناسضمرب ه˘يز˘ن ،جرا˘خ˘لا˘ب
نأا ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ن˘˘م د˘˘حأ’ا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘سصر˘ف» با˘ب˘سشلا ما˘˘مأا
نطولا رارقتسسا يف ةمهاسسملل
يف يلعفلا دجاوتلا لÓخ نم
.«ةلبقملا ةبختنملا ضسلاجملا

حاتتفا ي˘ف نا˘سضمر˘ب ح˘سضوأا
يذلا لوأ’ا ين˘طو˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
ر˘ي˘سشب˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ه˘˘ت˘˘ن˘˘سضت˘˘حا
تايطعم» :ناونعب يم˘ي˘هار˘بإ’ا
مامأا نأا «ةيلخادلا ةهبجلا نيتمت
هفايطأا لكب يرئازجلا بابسشلا
كرتعم˘لا ن˘ع ا˘ب˘ئا˘غ نا˘ك يذ˘لا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘سصر˘˘ف» ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ه˘تو˘سص ءÓ˘˘عإاو ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ضسلجم˘لا ي˘ف ا˘ب˘ئا˘ن ا˘مإا نو˘كي˘ل
ضسي˘ئر وأا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ي˘˘ف يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش ضسل˘˘ج˘˘م
‐لاق ام˘ك‐ كلذو «ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
مزتلا يتلا تا˘نا˘م˘سضلا ل˘سضف˘ب
ديسسلا ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ا˘ه˘ب

يف ةسسركملا نوبت ديجملا دبع
فدهت يتلاو ديدجلا روتسسدلا

ة˘ه˘ب˘ج˘لا ن˘ي˘ت˘م˘ت» ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك
.» ةيلخادلا

اذه لÓخ ثد˘ح˘ت˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا
را˘˘ع˘˘سش ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
يف بابسشلاو يندملا عمتجملا»
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا نأا «ثد˘˘ح˘˘لا بل˘˘˘ق
حلاسصم مدخي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
رييغت لÓخ نم نوكي» دÓبلا

لÓخ ن˘م ضسي˘لو تا˘سسسسؤو˘م˘لا
كلذو تاجاجتح’او تاراعسشلا
ىعسسملا اذه نمسض طارخن’اب
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘˘ك م˘˘˘عدو
.«يندملا

ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘سضمر˘˘ب د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
يذلا تاي˘ع˘م˘ج˘لا رود ة˘ي˘م˘هأا»
ن˘م ل˘ب˘ق يذ ن˘م ر˘ث˘كأا ح˘ب˘˘سصأا

يف ةي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا لÓ˘خ
،«ة˘ي˘كرا˘سشت˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
ن˘ي˘ب ا˘م ط˘ل˘خ˘ي ن˘م كا˘˘ن˘˘ه» نا
نأا لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
لمعلاو اهسسفن مظ˘ن˘تو ل˘ت˘كت˘ت
اهرود تايعمجلا نوك يبزحلا
امنيب عمتج˘م˘لا مد˘خ˘يو ي˘ما˘سس
حمط˘يو ي˘سسا˘ي˘سس بز˘ح˘لا رود
امك.«ةطلسسلا ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل
ضسي˘˘˘ئر را˘˘˘سشت˘˘˘سسم ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
ةكرحلاب فلكملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةينطولا ةي˘لا˘ج˘لاو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
نأا لا˘ج˘م˘لا تاذ ي˘ف جرا˘خ˘لا˘˘ب
ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م˘ب ة˘يو˘ق˘لا ة˘لود˘لا»
. «يندملا اهعمتجمبو

ىل˘ع نا˘سضمر˘ب ر˘سضح د˘قو
ةيلمع قÓطإا ىق˘ت˘ل˘م˘لا ضشما˘ه
ريسشبلا ةعماج طيحمب ريجسشت
ديلقتل لف˘ح اذ˘كو ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا
نيبسست˘ن˘م˘ل تا˘ي˘قر˘ت˘لاو بتر˘لا
ةظفاحمب كلذو تاباغلا عاطقل
.تاباغلا

ب يضساضس

ريدضصتلا معدو ةينطولا تاجتنملل جيوÎلل

 ةيضسورلا قوضسلا لÓغتضساب نوبلاطي نورمثتضسم
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط

ةد˘عا˘سسم˘ب ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
لجا نم ةيسصولا تاطلسسلا
ة˘ي˘سسور˘لا قو˘سسلا لÓ˘غ˘ت˘سسا
،ةينطولا تاجتنملل جيورتلل

ا˘ي˘سسور نأا ء’ؤو˘ه د˘˘كأا ثي˘˘ح
لغتسست نإا بجي ةدعاو اقوسس
ضضرف نأا دعب ةسصاخ Óجاع
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ظ˘˘˘ح د˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.ةيكيرمأ’او
نيرمثتسسملا نم ددع لاق

ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصتا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
قو˘˘˘سسلا نأا ،ضسمأا «مÓ˘˘˘سسلا»
بجي ةدعاو اقوسس ةيسسورلا
تقو بر˘قا ي˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘سست نأا

ج˘يور˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م
يف كلذو ةينطولا تاجتنملل
معدو ريد˘سصت˘لا ة˘ي˘قر˘ت را˘طإا
د˘كأاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا

ةيدرفلا تاردابملا نأا ء’ؤوه
’ اهدحو اهب نوموقي يتلا
ى˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب م˘˘ه˘˘ف ،ي˘˘ف˘˘كت
لÓ˘خ ن˘م ة˘لود˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تارازو˘لا
طا˘سشن˘ب ع˘˘فد˘˘لاو م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
راسشأاو ،مامأ’ا ىلإا ريدسصتلا

ةري˘ب˘كلا دو˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ء’ؤو˘ه
نم ايسسور يف اهنولذبي يتلا
ضضر˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن ة˘˘ما˘˘˘قإا ل˘˘˘جا
ةينطولا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ضضع˘ب˘ل

تاطلسسلا ةتاف˘ت˘لا ل˘مأا ى˘ل˘ع
يف وأا نطولا لخاد يف ءاوسس
تارافسسلا لÓخ نم جراخلا

.ةيرئازجلا
رئازجلا ناف ،ء’ؤوه بسسحو

رظح ةسصرف اديج لغتسست مل
ةيكيرمأ’ا تاجتنملل ايسسور
لود تلعف املثم ةيبوروأ’او
بر˘غ˘م˘لاو ر˘سصم˘ك راو˘˘ج˘˘لا

ةيويسسأ’ا لودلا ضضعب ىتحو
جرف˘ت˘ت تي˘ق˘ب ثي˘ح ،نار˘يا˘ك
لودلا هذه تمحقأا تقو يف
يف اهل ناكم تذخأاو اهعلسس
. ةيسسورلا قوسسلا

ة˘مو˘كح˘˘لا نا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ى˘ل˘ع لو˘ع˘ت تح˘سضأا ار˘خؤو˘م
لود يف اهتايلسصنقو اهتاثعب
يف ةمهاسسملا فد˘ه˘ب م˘لا˘ع˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا قو˘˘˘سسلا لو˘˘˘خد
ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا ةرازو تع˘˘سضوو
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةيلعافت ةكبسش ءاسشنإاب قلعتت
نوؤو˘˘سشلا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘ل˘˘˘ل
ىدل ةيراجت˘لاو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ة˘ي˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا تا˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا

،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح ة˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لاو
ي˘ف ي˘مÓ˘عإا بت˘كم ءا˘˘سشنإاو
لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ل˘ف˘كت˘ي ةرازو˘˘لا
ن˘يرّد˘سصم˘لاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا
ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘ل ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

م˘˘هد˘˘يوز˘˘تو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ىلإا ،ةدي˘ف˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب

ةيقرت ة˘ير˘يد˘م ز˘يز˘ع˘ت بنا˘ج
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ت’دا˘ب˘م˘لا م˘عدو
يروح˘مو يز˘كر˘م ل˘كي˘ه˘ك
،ةيداسصت˘ق’ا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل
جمانرب قÓطإا ىلإا ةفاسضإ’اب

ةريخأ’ا نأاسشب ضصاخ نيوكت
ةكر˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةدا˘فإاو
هديدمت متي نأا ىلع ةيونسسلا
عيمج لمسشيل لبقتسسملا يف
ةرازو ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.ةيجراخلا

نا˘˘˘ف ،ءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا بسسحو
ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘˘لا
ة˘م˘ه˘م ةادأا تح˘ب˘˘سصأا مو˘˘ي˘˘لا
بج˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو ءار˘˘˘ف˘˘˘سسلا
نم اونوكيل ،نييسسا˘مو˘ل˘بد˘لا
تا˘˘˘˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا يوذ
ًاريسشم ،ةيلاملاو ةيداسصتق’ا
م˘ي˘ي˘ق˘ت نو˘كي نأا ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا
جئا˘ت˘ن˘لا ضسا˘سسأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ئادأا
لاج˘م ي˘ف ا˘ه˘نو˘ق˘ق˘ح˘ي ي˘ت˘لا

داجيإاو ،تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا بل˘ج
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج قاو˘˘˘˘سسأاو ضصر˘˘˘˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘مو
ةدا˘˘˘˘يزو ،ن˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لاو
جرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ تاردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
يلودلا ضسفانتلا ،تاقورحملا

ا˘م اذ˘هو ،يدا˘˘سصت˘˘قا ًا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
و˘ي˘ج˘لا ت’و˘ح˘ت˘لا ه˘سضر˘ف˘˘ت
تاقÓع˘لا ي˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
روا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا نأ’ ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا

تارتوتلا ىتحو تافلاحتلاو
ةجردلاب يدا˘سصت˘قا ا˘ه˘سسا˘سسأا
.ىلوأ’ا

 ز.سسواط

عم يزاوتلاب ةي’ولا هنضضتحت
روكيدلاو ثيثأاتلا نولاضص

يف اضضراع57
يلودلا نولاضصلا
نارهوب نكضسلل
ةعبطلا يف اضضراع�7 كراضشيضس
راقعلل يلودلا نولاضصلل ةعباضسلا

،ةيكذلا تويبلاو نكضسلاو
ثيثأاتلا نولاضصل ةنماثلا ةعبطلاو
زكرمب نيمظنملا روكيدلاو
نب دمحم» نارهول تايقافت’ا
سسرام�2 ىلإا42 نم «دمحأا
ظفاحم راضشأاو.يراجلا
،فلخي يديضس مركأا ،نيترهاظتلا

رضضحيضس هنا يمÓعإا حيرضصت يف
نم نوضضراع نيترهاظتلا
اهل ةيبنجأا تاكرضش اذكو رئازجلا
،ةيرئازج تاضسضسؤوم عم ةكارضش
رارغ ىلع ةفلتخم لودل ةلثمم
ايروضسو اينابضساو نيضصلاو ايكرت
دعوملا اذه نوكيضسو.اهريغو
لبق نم مظنملا يداضصتق’ا

تبضسنوك بأا» لاضصتا ةلاكو
ديدجلا ةفرعمل ةضصرف ،«نيزيد
يف ةكارضشلا ةيقرتو عاطقلاب
ميدقت عم روكيدلاو راقعلا لاجم
بيجتضست ةيراقع لولح روهمجلل

نم مهلخد بضسح مهتاجايتح’
نييراقعلا نييقرملا فرط
ةيرامعملا ةضسدنهلا بتاكمو
ةقدنفلاو ثيثأاتلا يينهمو
عيراضشم سضرعتضسو.روكيدلاو
رارغ ىلع ةيرضصع ةضسملب ةينكضس
ةيرضصعلاو ةيجولوكيإ’ا تانكضسلا

لثم ةيكذ تاينقتب ةزهجم
تاينقتلاو ءابرهكلا داضصتقا
لاضصت’ا مظنو ةينورتكلإ’ا
امك.تارامعلا يف ةمدختضسملا
نكضسلاو راقعلا نولاضص عمجيضس
راقعلا يّينهم ةيكذلا تويبلاو
نييراقعلا نييقرملاونكضسلاو
زاجن’ا تاضسضسؤومو نييفرحلاو
نيمأاتلا تاكرضشو ةيلام تاضسضسؤومو
نولاضص رضضحي نيح يف اهريغو
ةئضشان تاضسضسؤوم روكيدلاو ثيثأاتلا

دقو.لاجملا يف ةضصتخم
ميدقت اضضيأا ةبضسانملاب تجمرب
عاطقلا يينهم ةدئافل تارضضاحم
.لزانملا نييزت لوح تاطاضشنو
ةرهاظتلا هذه دهضشتضسو
اديلقت تحبضصأا يتلا ةيداضصتق’ا
قيبطت نارهو ةنيدمب ايونضس
ةبضسنلاب يحضص لوكوتورب
ىلإا رظنلاب راوزلاو نيكراضشملل
ةحئاجب قلعتملا يحضصلا فرظلا

كلذ يف امب انوروك سسوريف
ةيقاولا ةعنقأ’ا عضضو ةيرابجإا

ريفوتو يعامتج’ا دعابتلاو
.اهريغو ميقعتلا لئاضسو

 ز.سسواط



عافتر’ا ويرانيسس لسصاوتيو
م˘ظ˘ع˘م˘ب را˘ع˘˘سسأÓ˘˘ل ضشحا˘˘ف˘˘لا
ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا قاو˘˘˘سسأ’ا
ا˘عا˘ف˘ترا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘˘ه فر˘˘ع˘˘ت

ةيئاذغلا داوملا راعسسأا يف اريبك
رارغ ىلع ،كÓهتسس’ا ةعسساو
ام ،موحللاو هكاوفلاو رسضخلا
ىلع اربج˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘ي
نحنو طقف تايرورسضلا ءانتقا

رهسشلا نم طقف مايأا دعب ىلع
.ليسضفلا

لوح ر˘ث˘كأا را˘سسف˘ت˘سسÓ˘لو
،«مÓسسلا» ـل تناك ،عوسضوملا

ةيرارد قوسس يف ةعيرسس ةلوج
تعفترا نيأا ،هكاوفلاو رسضخلل
ى˘ل˘عو ،ر˘سضخ˘˘لا ل˘˘ج را˘˘ع˘˘سسأا

07 تغلب يتلا اطاطبلا اهسسأار
اميف ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل جد
ىلإا لسصبلا رعسس اسضيأا عفترا

ى˘لإا ا˘سسو˘كلا ر˘ع˘˘سسو ،جد56
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘بو ،جد021
ن˘˘م د˘˘حاو˘˘˘لا مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كلا
غ˘ل˘ب ا˘م˘ك .جد021 مطام˘ط˘لا
ردنمسشلاو رزجلا نم لك رعسس
051 ةنابلجلاو ،جد07 تفللاو
  .جد051 لاقتربلا رعسسو ،جد

ي˘ع˘ئا˘ب ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘كأاو
قو˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف تاوار˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لا
ءارو  ةريثك ابابسسأا نأا ،«ةيرارد»
ةردن اه˘م˘هأا ،تا˘عا˘ف˘تر’ا هذ˘ه
ن˘يو˘م˘ت ضصق˘نو تا˘جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ل˘م˘ج˘˘لا قاو˘˘سسأا
جو˘ت˘ن˘م نوز˘خ˘م ذا˘ف˘ن بار˘ت˘قا
رخأاتو ،ة˘يوار˘ح˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

.لحاسسلا تاجوتنم لوسصو
˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا ن˘˘ع ا˘˘مأا

ىرخأ’ا يه تدهسشف ،ءاسضيبلا
تÓ˘ح˘م ي˘ف ا˘سشحا˘ف ا˘عا˘ف˘˘ترا
ضضع˘ب ي˘ف تغ˘ل˘ب ن˘يأا ،ة˘˘يرارد
مارغوليكلل جد004 تÓحملا
.دحاولا

تفر˘ع ،قا˘ي˘سسلا ضسف˘ن ي˘˘فو
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ا˘˘سضيأا
اظوحلم عافترا ،ةيئاذغلا داوملا
،كÓهتسس’ا ةعسساو داوملا يف
،بوب˘ح˘لاو ،تيز˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
.نئاجعلا فلتخمو

ةدودحم ليخادم
ةبهتلم راعسسأاو

ع˘ئا˘ب و˘هو ،ب.لدا˘ع لو˘ق˘يو
،ةيرارد قوسس يف تاوارسضخ
ماع لكك دهسشت ةرتفلا هذه نإا
نم ديدعلا راعسسأا يف اعافترا
ضصقنو اهترذنل ارظن رسضخلا
: افيسضم ،ةلمجلا قاوسسأا نيومت
امد˘ن˘ع د˘حأا ثد˘ح˘ت˘ي ’ اذا˘م˘ل»
ةديهز راعسسأاب تاجوتنملا عابت

ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو ،اد˘˘˘ج
يف ة˘سصا˘خ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ةرا˘سسخ
لخدتت نأا وجرن ،فيسصلا لسصف
مي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ن˘ح˘نو ة˘سصا˘خ ر˘ث˘كأا قاو˘˘سسأ’ا

ناسضمر ر˘ه˘سش ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م
.«ميركلا

نإا ،م.داعسس تيبلا ةبر تلاقو

ريبك ريثأات هل ناك عافتر’ا اذه
اهجوز لوخدمو اهتلئاع ىلع
،جد فلأا04 زواجتي ’ يذلا
عيط˘ت˘سسن ’ ا˘ن˘ح˘ب˘سصأا» :ة˘ل˘ئا˘ق
تاور˘˘˘سضخ˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘˘ح ءار˘˘˘˘سش
’ ي˘˘جوز ل˘˘خد ،ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
،يرئازج رانيد فلأا04 زواجتي
ةيطغتل ةجاحب ،لافطأا3 انلو
ءاود˘لاو ،ة˘سسارد˘˘لا ف˘˘يرا˘˘سصم
رعسس لسصي نأا لقعيأا ،ةسسبلأ’او
ر˘ع˘سسو جد08 ى˘لإا ا˘طا˘ط˘ب˘لا
.؟جد004 زواجتي جاجدلا

هببسس راعسسأ’ا عافترا
ميظنتلاو طبسضلا ءوسس

ةيامح ةم˘ظ˘ن˘م ضسي˘ئر لا˘قو
،يدبز ىفط˘سصم ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ضشحافلا عافتر’ا ويرانيسس نإا
ادكؤوم ،ةرم لكك ةهجاولل دوعي
راعسسأÓل ينونجلا عافتر’ا نأا
ط˘˘˘ب˘˘˘سضلا ءو˘˘˘سس ن˘˘˘ع ج˘˘˘تا˘˘˘˘ن
.ميظنتلاو

لاسصتا يف ،يدبز ،حرسصو
ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ع˘˘˘م
ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘˘سسأا ذ˘˘ن˘˘م ترذ˘˘ح
نأا اد˘كؤو˘˘م ،را˘˘ع˘˘سسأ’ا عا˘˘ف˘˘ترا
روفن˘لا ن˘م ترذ˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
،نجاودلا ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا

نيبر˘م˘لا فو˘خ˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن اذ˘هو
،فÓ˘˘˘˘عأ’ا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا ءÓ˘˘˘˘˘غو
ةبراسضملا نوكت نأا ادعبتسسم
عاف˘ترا ءارو ي˘سسي˘ئر˘لا بب˘سسلا
ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘جاود˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سس
ةيلوؤوسسم˘لا Ó˘م˘ح˘م ،قاو˘سسأ’ا
يتلا ةينعملا تاطلسسلل ةلماكلا
دعب ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذختت مل
عافترا˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تار˘يذ˘ح˘ت
افيسضم ،نيعوبسسأا ذنم راعسسأ’ا
نيعوبسسأا ذنم انرذح» :لوقلاب
ذا˘خ˘تا م˘ت˘˘ي م˘˘ل ف˘˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘كل
ام يداف˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا
.«ايلاح لسصحي

ةيامح ةمظنم ضسيئر راسشأاو
ريبكلا عجارتلا ىلإا ،كلهتسسملا
ةيادب ذنم كÓهتسس’ا ةبسسن يف
اذه نأا ادكؤوم ،انوروك ةحئاج
رهسش لÓخ رمسست˘ي˘سس ع˘جار˘ت˘لا

عافترا ةجيتن ،كرابملا ناسضمر
ضسف˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،را˘˘˘ع˘˘˘سسأ’ا
ى˘˘لإا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا قا˘˘ي˘˘˘سسلا

كÓ˘ه˘ت˘سس’ا نا˘م˘˘سض ةرور˘˘سض
رهسشلا لÓخ ،داوملل ينÓقعلا
رارم˘ت˘سسا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ل˘ي˘سضف˘لا

،را˘˘ع˘˘سسأ’ا با˘˘ه˘˘ت˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت
قلعتي راعسسأ’ا عجارت» :افيسضم
يف طبسضلا ةزهجأا لخدت ىدمب
ىسضوفلا لسصاوت ،لاجملا اذه
ل˘سصاو˘ي˘˘سس ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ءو˘˘سسو
ر˘ه˘سش ى˘ت˘ح را˘ع˘سسأ’ا با˘ه˘ت˘لا

.ناسضمر
ةباقرلا ديدسشت

ةهجاومل ةيرورسض
راعسسأ’ا عافترا

ر˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا ا˘˘عد ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
،رسصا˘ن نا˘م˘ي˘ل˘سس ،يدا˘سصت˘ق’ا
لخد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
عافترÓل دح عسضوو ،يروفلا
ة˘سصا˘خ را˘ع˘سسأ’ا ي˘ف ضشحا˘ف˘لا
تدهسش يتلاو ،ةمعدملا علسسلا

اظوحل˘م ا˘عا˘ف˘ترا ىر˘خأ’ا ي˘ه
.تيزلا ةدام رارغ ىلع

يف رسصان ناميلسس ،لءاسستو
ن˘˘ع ،«مÓ˘˘سسلا» ع˘˘م ه˘˘˘لا˘˘˘سصتا
عا˘ف˘تر’ ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا بب˘˘سسلا
ةسصاخ ،ةمعدملا علسسلا راعسسأا

ةلسصاو˘ت˘م م˘عد˘لا ة˘سسا˘ي˘سس نأاو
:لوقلاب ا˘ف˘ي˘سضم ،ف˘قو˘ت˘ت م˘لو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع»
ةفرع˘م˘ل ر˘ث˘كأا ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘سشت
هذ˘˘ه ءارو ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا بب˘˘˘سسلا
.«ةينوناق ريغلا تادايزلا

راعسسأا عافترا ضصوسصخبو
ريبخلا راسشأا ،ءاسضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
ناو˘يد˘˘لا نأا ى˘˘لإا ،يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ةيبرتو ماعنأ’ا ةيذغتل ينطولا
تايمك قيوسستب ماق ،نجاودلا

ريغ ،ارخؤوم جاجدلا نم ةريبك
رسسكب مهاسسي مل ءارجإ’ا اذه نأا
كانه» افيسضم ،جا˘جد˘لا را˘ع˘سسأا

تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘خآا ل˘˘ل˘˘خ
لÓ˘خ ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
يف مكحتل˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا د˘يد˘سشت
 .«عسضولا

ةعطاقمل ةينطو ةلمح
ءاسضيبلا موحللا

ن˘˘جاود˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘سسأا تفر˘˘˘ع
لسصتل ،اريبك ا˘عا˘ف˘ترا ،ار˘خؤو˘م
ضضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف جد084 ى˘˘˘˘لإا
ةمظنم لعج ام وهو ،تاي’ولا

ىلإا وعد˘ت كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح
امك .ءاسضيبلا موحللا ةعطاقم
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور ق˘˘ل˘˘طأا
ةينطو ةلمح ،ضسمأا ،يعامتج’ا
ءاسضيبلا موحللا ءارسش ةعطاقمل

غولب دعب جاجدلا كلذ يف امب
.ةيلايخ اراعسسأا ةريخأ’ا هذه
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ناسضمر رهسش ةياغ ¤إا لوطي دق ويرانيسسلا

قÚ –Îيرئاز÷ا بويج
ناضضمر رهضش ىتح لضصاوتيضس راعضسألا باهتلا :يدبز ــ

Ìكأا ةباقرلا ديدضشتب ةبلاطم ةينعŸا تاطلضسلا :رضصان ناميلضس

ةطيبسش ةيمسس

رارمتسسا نم نيفوختم نييرئازجلا نم ريثكلا لعج ،اريبك اباهتلا ةيئاذغلا علسسلا فلتخمو رسضخلا راعسسأا دهسشت
.ةيئارسشلا ةردقلا روهدتو رانيدلل لسصاوتم رايهنا طسسو ،ميركلا ناسضمر رهسش ةياغ ىلإا عافتر’ا اذه

مهطاسشن تنهر اطاطبلاو جاجدلا ،تيزلا راعسسأا

عيرضسلا لكألا تÓحمو معاطملل ةديدج ةضساكتنا

راعسسأ’ا بيهلب يوتكت ىرخأا تاي’وو ةنتاب تنسشو“ Úع

راعضسأا ‘ بيهلو ةدئاŸا تيزل ةداح ةردن
ءاضضيبلا مو◊ا

معاطملا باح˘سصأا ضضر˘ع˘ت˘ي
ع˘˘˘ير˘˘˘سسلا ل˘˘˘كأ’ا تÓ˘˘˘ح˘˘˘مو
عافترا ةجيتن ةديدج ةسساكتن’
ل˘ث˘م ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا
امم ا˘طا˘ط˘ب˘لاو جا˘جد˘لا تيز˘لا
ضشما˘ه ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس ضسكع˘˘نا
ىلإا ضضع˘ب˘لا˘ب ىدأا ا˘م˘م ح˘بر˘لا
  .طاسشنلا نع فقوتلا

م˘عا˘ط˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا لازا˘˘م
ع˘˘˘ير˘˘˘سسلا ل˘˘˘كأ’ا تÓ˘˘˘ح˘˘˘مو
فقوت رارق تا˘ع˘ب˘ت نود˘ب˘كت˘ي
ة˘فا˘كب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنأ’ا
را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘˘مزأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
لازت ’ نيح يفو ، (91 ديفوك)
ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا را˘ثآ’ا

فسصعت انوروك ة˘ح˘ئا˘ج ى˘ل˘ع
م˘عا˘ط˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا طا˘˘سشن˘˘ب
،ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘˘كأ’ا تÓ˘˘˘ح˘˘˘مو
ة˘سسا˘˘كت˘˘ن’ ء’ؤو˘˘ه ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي

راعسسأا عا˘ف˘ترا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةد˘يد˘ج
تيز˘لا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داو˘˘م˘˘لا
لخدت يتلا اطا˘ط˘ب˘لاو جا˘جد˘لا
اذه يف. تابجولا دادعإا يف
با˘ح˘سصأا حر˘سص ضصو˘˘سصخ˘˘لا
ع˘ير˘سسلا ل˘كأ’ا تÓ˘ح˘˘م د˘˘حا
ررسضتم˘لا نأا مÓ˘سسلا ةد˘ير˘ج˘ل
ريغلا ةدايزلا هده نم رسشابملا

معاطملا باحسصأا مه ةيقطنم
اهنوك عيرسسلا لكأ’ا تÓحمو
هذه ىلع ريبك لكسشبو دمتعت
يداعلا نطاوملا ام˘ن˘ي˘ب داو˘م˘لا
هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ىلع هلكأا تاداع نم رييغتلا
  .ةرتفلا هذه يف لقأ’ا

ةاناعملا نع رخآا انل ربع امك
ةلحر يف ايموي اهدبكتي يتلا
ةد˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا تيز ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا

با˘˘ح˘˘سصأا ع˘˘˘م ضضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لاو
م˘هد˘يوز˘ت ل˘جا ن˘م تÓ˘ح˘م˘لا
ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب

اهنمث كلذ ىلإا فسض ،مهلمع

ا˘ن˘ب˘ل˘غا˘ف تد˘جو نإا ضضها˘˘ب˘˘لا
ىلع ربجم ثدحتملا فيسضي
ىلع ظافحلا لجا نم اهئارسش
˘ماد˘ع˘نا م˘غر ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز
.حبرلا ضشماه

م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا د˘˘حأا
ه˘نا قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف ف˘ي˘˘سضي
دق يراجتلا طاسشنلا نأا مغر
ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘˘ف فر˘˘˘˘ع
راسصحنا دعب اف˘ي˘ف˘ط ا˘سشا˘ع˘ت˘نا
رسضح ع˘فرو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
نأا ىلإا تاي’و˘لا ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا
د˘ب˘كت كسشو ى˘ل˘ع م˘عا˘ط˘˘م˘˘لا

ءÓ˘˘غ ع˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘سضإا ةرا˘˘˘سسخ
رثكأا ام˘هو ا˘طا˘ط˘ب˘لاو جا˘جد˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘كÓ˘ه˘ت˘سسا قا˘ب˘طأ’ا
                        .نييرئازجلا

نأا لحملا بحاسص فيسضيو
جد06 ـب  ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ءار˘˘˘سش
تيز ىلإا ةفاسضإا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل
ىلع ةدايز جد008 ـب ةدئاملا
ءاسضيبلا موحللا راعسسأا عافترا
ةدحاولا ةبجولا دادعإا لعجيسس
مأا ةراسسخلا لمحتن لهف افلكم
.هريبعت بسسح نوبزلاب يحسضن

ةسصق ي˘ف ر˘ي˘ط˘خ˘لا بنا˘ج˘لا
نأا و˘ه را˘˘ع˘˘سسأ’ا ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘لا
ة˘ج˘ح˘بو را˘ج˘ت˘لا ن˘م ضضع˘ب˘˘لا

تيز مادعنا وأا داجيإا ةبوعسص
لمعتسسي قاوسسأ’ا يف ةدئاملا

.ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق تيز
نئابزلا دحا نم ةداهسش بسسحف
ت’وكأاملل لحم مامأا هانيقتلا
دقف ةمسصاعلا طسسوب ةفيفخلا
ممسستل هئÓ˘مز ة˘ق˘فر ضضر˘ع˘ت

هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م بب˘˘˘سسب ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

او˘ب˘ل˘ط ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لاو
دعب ام يف نيبت ،تاسشتيودنسس
اهدعأا يذلا لحملا بحاسص نأا
  .ةميدق اتيز لمعتسسا

يومز لانم

ي˘ف نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ي˘˘كت˘˘سشي
ح˘ف˘ل ن˘م تا˘ي’و˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
موحل˘لاو تاور˘سضخ˘لا را˘ع˘سسأا

نمف ،ةي˘سسا˘سسأا ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘مو
ه˘˘˘بر˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ن˘˘˘طو˘˘˘لا قر˘˘˘˘سش
خر˘˘سصي ه˘˘بو˘˘ن˘˘جو ه˘˘˘ط˘˘˘سسوو
رسشؤوم عافترا ايكاسش نطاوملا
تحبسصأا تاجرد ىلا راعسسأ’ا

نا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘مو ،قا˘ط˘˘ت ’
بارتقا عم اءوسس عسضولا ديزي
ذا˘خ˘تا مد˘˘عو نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
يأا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا
اذه كرادتل ةسسوملم تاءارجإا
.عسضولا

ن˘ي˘ع ة˘ي’و قاو˘سسأا د˘˘ه˘˘سشت
تيز˘ل ةدا˘˘ح ةرد˘˘ن تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت
عا˘ف˘ترا ى˘لا ىدا ا˘م˘م ةد˘ئا˘م˘لا
يتلا راجتلا ضضعب دنع هراعسسا
ةبرا˘سضم˘ل˘ل فر˘ظ˘لا تل˘غ˘ت˘سسا
ةيسساسسأ’ا ةداملا هذه راعسساب
بلغا ةظيفح تراثأا ةيعسضو
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةمراسص قرطو تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م
ةيئارسشلا ةردقلا ىلع ظافحلل
تسسم ةرد˘˘ن˘˘˘لا .ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ثيح ةدئا˘م˘لا تو˘يز ف˘ل˘ت˘خ˘م
يذ تيز˘لا ة˘ن˘ي˘ن˘˘ق ن˘˘م˘˘ث رد˘˘ق
رتل50و جد084ـب نير˘ت˘ل

حا˘˘ح˘˘لإ’ا ع˘˘م جد00.078ـب
لو˘سصح˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

عيباسسأا لبق اذه ثدحي .اهيلع
نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م دود˘˘ح˘˘م
نطاو˘م˘لا˘ب ع˘فد ا˘م˘م كرا˘ب˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل
و˘كسشي ن˘ي˘ح ي˘˘ف .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
نيومتلا نم مهبناج نم راجتلا
ة˘نرا˘ق˘م تيز˘لا ةدا˘م˘ل ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ما˘˘يأ’ا˘˘ب
.اهبلج ىلع نوعنتمي مهبلغا

حلاسصم تعجرأا اهتهج نم
ي˘ف بد˘بذ˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تاد˘حو با˘ي˘غ ى˘لا ن˘يو˘م˘ت˘لا
بايغو تويزلا ةدامل جاتنإ’ا
نمو .نيدمت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘عزو˘م˘لا

˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت ر˘˘خا بنا˘˘ج
يف ابيهل ىرخأ’ا يه ءاسضيبلا
ر˘˘ع˘˘سس غ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘˘ح را˘˘˘ع˘˘˘سسأ’ا
ن˘˘ي˘˘ب د˘˘حاو˘˘لا مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كلا

امم جد00.034و جد00.054
ةي’ولل ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م˘ب ع˘فد
ة˘ظ˘ق˘ي ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل بي˘˘سصن˘˘ت ى˘˘لا
راج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا ىد˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ني˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا قو˘˘سسلا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب
. ةيئاذغلا داوملاب

نولسسارملا

نم فلأا02 نم رثكأا داريتسسا
نيمسستلا لوجع

جاجدلا راعضسأا عافترا
ةيذغأا ءÓغ هببضس
ماعنألا
ناويدلل ماعلا ريدملا دكأا
كرتسشملا ينهملا ينطولا
،موحللاو هكاوفلاو رسضخلل
رئازجلاب سسمأا يبورخ دمحم
دق رئازجلا نا ةمسصاعلا
سسأار00002 نم رثكا تدروتسسا

نم كلذو نيمسستلا لوجع نم
موحللاب قوسسلا نيومت لجا
رهسش لÓخ ءارمحلا

،لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو.ناسضمر
ةهجوملا لوجعلا داريتسسا» نا
ءارمحلا موحللا سضوع حبذلل
حمسسيسس ،ةدمجملا وا ةجزاطلا

حباذملا طاسشن ةريثو عفرب
بلطلل ةباجتسس’او تاباسصقلاو
ةجزاطلا موحللا ىلع ريبكلا

.«ناسضمر رهسش لÓخ
ةانقلا جاوما ىلع ،يبورخ راسشأاو
هنا ،ةينطولا ةعاذإÓل ةثلاثلا
ةلقنتم تاباسصق سصيسصخت متيسس
ءايحأ’ا نيومت نامسض لجا نم
يف ةجزاطلا موحللاب ةيبعسشلا

رهسشلا لÓخ تاي’ولا ديدع
ىلع هدر سضرعم يفو.مظعملا
راعسسأا عافترا بابسسأا لوح لاؤوسس
غلكلل جد084 تغلب يتلا جاجدلا
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ،دحاولا
لوأ’ا لوؤوسسملا زعوأا ،ةيسضاملا

ىلإا ءÓغلا اذه ناويدلا نع
اميسس تÓخدملا راعسسأا عافترا
ىوتسسم ىلع ايوسصلاو ةرذلا
نا فاسضأاو.ةيلودلا قوسسلا
ماعنأ’ا ةيذغأا راعسسأا عافترا»
ةفلكت نم %56 لثمي يذلا
ببسسلا وه ،ءاسضيبلا موحللا جاتنا

،«ءÓغلا نم ةجوملا هذه يف
نيجتنملا راعسسا عافترا نا ادكؤوم
نيتعسضاخلاو امهركذ فلاسسلا
هليجسست مت دق ،ةسصروبلا قوسسل
امك.ريخ’ا ربمسسيد رهسش ذنم
نع اوفقوت دق نيبرملا» نا دكا
ةرتفلا لÓخ نيجتنملا داريتسسا
رياني يرهسشنيب ةدتمملا

امهرعسس ببسسب ،رياربفو
ناك دق كلذ ناو ،ادج عفترملا
قوسسلا ىلع رسشابم ريثات هل
ناو اميسس جاجدلل ةيلخادلا
ةيبلاغ دروتسست رئازجلا
ماعنأ’ا ةيذغأا نم اهتاجايتحا

.«جراخلا نم
ب سضاير
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ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت د˘ع˘˘يو
اءدب ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ضسما˘خ˘لا

ةجمربم تناك ةسسلج لوأا نم
يسضاملا يفناج71 خيراتب
يف مه˘ت˘م˘لا عا˘فد ن˘م بل˘ط˘ب

.ةرم لك
،يخيسش لامك ع˘با˘ت˘ي ثي˘ح

نيرخآا نيم˘ه˘ت˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘ق˘فر
(نا˘˘ن˘˘ثإا نا˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ق˘˘ثو˘˘˘م)
يسضا˘ق ه˘ق˘ح˘ب رد˘سصأا يذ˘لاو
،ةزابيت ةمكحم ىدل قيقحتلا
51 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب عاد˘˘يإ’ا˘˘ب ار˘˘˘مأا
حنم» حن˘ج˘ب0202،ربوتكا

«ة˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘يز˘˘˘م
تاسضيفخت» نم ةدا˘ف˘ت˘سس’او
نود موسسرلاو بئارسضلا يف
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسإا»و «ضصي˘˘˘˘خر˘˘˘˘ت
ةفسصب دئاوف ذخأا»و «ةفيظو
.«ةينوناق ريغ

مامأا فارطأ’ا ميدقت ىدلو
خيراتب ةزابيت ةم˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن
فلم ليحأا0202 ربوتكأا51
قيقحتلا يسضاق ىلع ةيسضقلا
نهر مهتملا عسضوب رمأا يذلا
عا˘سضخإاو تقؤو˘˘م˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا
ةباقرلا ماظنل نيمهتملا ةيقب

.ةيئاسضقلا
ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعتو

مهتملا ماق امل ،6102 ةنسس
د˘ق˘ع مار˘بإا˘ب ي˘خ˘ي˘˘سش لا˘˘م˘˘ك
ةسصاخ ةيراقع ةيكلم ليوحت
نا˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو ه˘˘ب
ةكرسش ىلإا ةمسصاعلا رئازجلاب
ةدود˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم تاذ
ةفسص ه˘ل ،«ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ضسكي˘ل»
ىد˘ل ،ا˘ه˘ي˘ف ر˘ي˘˘سسمو كير˘˘سش
،ةزابيت ةنيدمب دمتعم قثوم
ي˘ف ضضي˘ف˘خ˘ت ن˘م دا˘ف˘˘ت˘˘سساو

،ةئملاب دحاو ةبسسنب بئارسضلا
عفدي نأا ضضورفملا نم ناكو
.ةئملاب5

نم يخيسش ةدافتسسا ربتعيو
بئارسضلا ةبسسن يف ضضيفخت
تاميظنت˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م زا˘ي˘ت˘ما
ىعد˘ت˘سسا ا˘م ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ة˘ن˘سس ي˘ئا˘سضق ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف
تاءار˘جإا ةر˘سشا˘ب˘˘مو8102
داسسفلا نوناقل اقفو ةعباتملا

ن˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تف˘˘سشكو
نويلم51ـب رد˘˘ق˘˘ت ةرا˘˘سسخ

.ةيمومعلا ةنيزخلل رانيد

ةزابيت ةمكحم مامأا هلوثم ذنم يلاوتلا ىلع صسماخلا دعي

 مداقلا ليربأا4 ىلإا «يضشوبلا لامك» ةمكاحم ليجأات

  ت.ك

داضسف ةيضضق يف مهتملا «يضشوبلا» وعدملا يخيضش لامك ةمكاحم يف رظنلا ،صسمأا ،ةزابيت ةمكحم تلجأا
.عافدلا نم بلطب ،مداقلا ليرفأا4 مويل

 لازلزلا لعفب تررضضت

 ةياجب ةيوبرت ةضسضسؤوم22 يف ةضساردلا قيلعت

   ةفوطرق ةيدلبب يئابرهك دومع هدوعضصب

ترايتب يليل يداوب باضش راحتنا

راضشب

 تاردخملاب ةرجاتملا يف ةضصتخم ةكبضش كيكفت

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ترد˘˘سصأا
ا˘ه˘تاو˘ن˘ق ر˘ب˘ع ة˘يا˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘مو ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ةيلخ اهتدكأا يتلاو يعامتج’ا
رارق نع ةياجب ةي’ول مÓعإ’ا
ةسسسسؤوم22 يف ةسساردلا قيلعت
م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘˘بر˘˘ت
ةياغ ضسمأا موي نم ةيادب ةي’ولا

ةد˘˘م˘˘ل يرا˘˘ج˘˘لا ضسرا˘˘˘م82
‐ اهرثأات ببسسب كلذو ،عوبسسأا
ةدسشب  ‐ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
ةقطن˘م˘لا بر˘سض يذ˘لا لاز˘لز˘لا
يذلاو1202 ضسرام81 موي
نيب ةتوافتم ارارسضأا اهب قحلأا
را˘ي˘ه˘ناو قو˘˘ق˘˘سشلاو عود˘˘سصلا
لكسشي دق امم اهريغو ناردجلا

،نيسسردمتملا ةايح ىلع ارطخ
نإا˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ بسسحو
ة˘نا˘ي˘سصلاو م˘ي˘مر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ا˘˘ه˘˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس حÓ˘˘˘سصإ’او
تاسسسسؤوم˘لا هذ˘ه ي˘ف لا˘غ˘سشأ’ا
ةرا˘سشإÓ˘ل ،د˘حأ’ا اذ˘ه ن˘م ة˘ياد˘ب
ضضع˘˘ب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا نإا˘˘˘ف
ري˘غ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ةن˘ل˘ع˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ة˘جرد˘م
قاحتل’ا مهءانبأا او˘ع˘ن˘م ،ا˘ه˘ن˘ع
مهتنياعم دعب ،ةسساردلا دعاقمب
نيبت يتلاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ل
قوق˘سشلا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ا˘ه˘نأا م˘ه˘ل
ى˘ل˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح تا˘˘عد˘˘سصت˘˘لاو
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هد’وأا ة˘˘مÓ˘˘سس

ةيونا˘ثو د˘ي˘ه˘سش31 ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
 .اهريغو ندادحاب ضشانز

ي˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا تسضقو
لازلزلا نم اهنكاسسم تررسضت
موي ةياجب ةي’و برسض يذلا

ةثلاثلا اهتليل2102 ضسرام81
ةبعسص فورظ يفو ءارعلا يف
راطمأ’او ضسراقلا دربلا اهللخت
كلذو ،فقوت نود تلطاهت يتلا
يلعف˘لا ل˘ف˘كت˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب
،ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م
نإا˘˘ف تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بسسحو
ةيأا يف طوقسسلل ةليآا اهنكاسسم
،زوللا باب رارغ ىلع  ةظحل
،يفو˘سص يد˘ي˘سس ،ة˘قو˘ف˘لا با˘ب
دادزي رطخلاو ،.. نوميمأا ةحاسس
تاز˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م اذإا
هذ˘ه ن˘م ضضع˘ب˘لاو ،ة˘يداد˘˘تر’ا
نيلوؤوسسملا تدسشا˘ن تÓ˘ئا˘ع˘لا
عسضولا نم مهذاقنإ’ نييلحملا
’ نأا ’إا ،مهب طيحملا ىرزملا

ام مسضخ يفو ،يدانت نمل ةايح
تايانبلا ناكسس  عراسس ،ثدح
تاقرطلا قل˘غ ى˘لإا ةرر˘سضت˘م˘لا

ي˘لا˘عأا ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا ذ˘فا˘ن˘م˘لاو
ىلع اجاجتحا ةميدقلا ةنيدملا

ضشيمهتلاو ةهج ن˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ةهج نم نيررسضتملا لاط يذلا
هذه حنم بلطتي رمأ’او ،ىرخأا
دربلا مهيقت تانكسس تÓئاعلا

 . اهب قدحملا رطخلاو
  ت . ميرك

باسش دح’ا موي لاوز مدقا
ةنسس84 رمعلا نم غلابلا (م ع)
ين˘ب ة˘ير˘ق ن˘م رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لاو
ةيدلبل ايميل˘قا ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘ي˘سسو
د˘ح ع˘سضو ى˘ل˘ع ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل يداو
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب  ه˘تا˘ي˘ح˘˘ل
رثإا ةيئابره˘ك ة˘ق˘ع˘سصب را˘ح˘ت˘نا
وذ ي˘ئا˘بر˘ه˘ك دو˘م˘ع˘ل ه˘ق˘ل˘سست
ةيدرفلا ةعرزملاب يلاعلا رتوتلا

ةيدلبل ايميلقا ةعباتلا يوارغم
.ةفوطرق

نإا˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘سصم بسسحو
ةيدلب نم همودق دعب ةيحسضلا

ىلإا دعسص ةرسشابم يليل يداو
ر˘تو˘ت˘لا وذ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا دو˘˘م˘˘ع
ةسسمÓم ىلإا هب ىدأا ام يلاعلا
باسصيل ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا كÓ˘سسأ’ا

تدأا ةلتاق ةي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘سصب
ىلع هتافوو ههجو محفت ىلإا
ا˘سضرأا ه˘طو˘ق˘˘سس د˘˘ع˘˘ب رو˘˘ف˘˘لا

ن˘˘˘م ةرا˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘˘هذ ط˘˘˘˘سسو
ةعقاولا بقعو ،ةيرقلا ينطاوم
ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كسس عرا˘˘سس
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف غÓ˘˘بإا
اهرودب ي˘ت˘لا م˘ي˘لأ’ا ثدا˘ح˘لا˘ب
اذه ،ناكملا نيع ىلا تعراسس
ةحلسصم ىلإا ةثجلا لقن مت دقو
ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
ة˘م˘سصا˘ع˘ب ي˘جر˘مد˘لا ف˘سسو˘˘ي
حلاسصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي’و˘لا
ة˘فو˘˘طر˘˘ق˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
اذ˘ه تا˘سسبÓ˘م لو˘ح ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.عورملا ثداحلا

 ةنيÁ نب رهاطلا

حلاسصم˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
را˘ج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب
ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م ي˘ن˘طو˘˘لا

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
نيوخأا نم ةنوكتم تاردخملاب
(ةماعنلا) ءارفسصلا نيع ةقطنمب
فيكلا نم غلك4.91 زجحو
،م˘ه˘تزو˘ح˘ب تنا˘˘ك ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ل˘خ ضسمأا ه˘ب تدا˘فا ا˘م˘ب˘سسح
ةي’و نمأ’ هيجوتلاو لاسصت’ا
تاذ تح˘˘˘˘˘˘˘˘سضواو.راسشب
دعب تمت ةيلمعلا نإا حلاسصملا
د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ددسصب ةيمار˘جإا ة˘كب˘سش دو˘جو˘ب
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ر˘˘ير˘˘م˘˘ت
ثي˘ح را˘سشب ى˘˘لا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةينمأ’ا حلاسصملا تاذ تعرسش
عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف

را˘سشب˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
نع رفسسأا امم ءارفسصلا نيعو
امك.امهب هب˘ت˘سشم˘لا لا˘ق˘ت˘عا
ةينمأ’ا حلاسصملا تاذ تنكمت

زجح ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
دارفأا ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘سسا ة˘يرا˘ن ة˘جرد
م˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘˘سشن ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشلا
دقو.هيلإا ريسشأا املثم ،يمارجإ’ا
مامأا امهب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق
ا˘م˘ه˘عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا را˘˘سشب
قلعت˘ت م˘ه˘ت˘ب تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا

ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘سصا˘˘˘خ
ة˘ي˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةكب˘سش را˘طإا ي˘ف تارد˘خ˘م˘لا˘ب
ريسشأا ام قفو ،ةمظنم ةيمارجإا
.هيلا

بويا  صس

ةيحلا ةريخذلاو صشيطارخلا نم تايمك ىلإا ةفاضضإا

0202 ةنضس ةملاقب ايران احÓضس11 زجح

 نازيلغ

 ةيدامربب زاغلاب قانتخاب ضصاخضشأا5 ةباضصإا

ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ا˘م ز˘ج˘ح ن˘م ة˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ي’و
ايران ا˘حÓ˘سس11 هعوم˘ج˘م
فا˘˘ن˘˘سصأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كو
ةريخذلاو ةأابعملا ضشيطارخلا

ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘بر˘ح˘˘لا
يف كلذو ع˘ن˘سصلا ة˘ي˘ب˘ن˘جأاو
لÓ˘خ ة˘قر˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
0202.

ن˘˘˘˘مأ’ا ضسي˘˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘˘سضوأا
ةطرسشلل لوأا ديمعلا يئ’ولا

ي˘ف بن˘سشو˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع
نمأ’ا رق˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن
ة˘ل˘ي˘سصح ضضر˘˘ع˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
ة˘˘طر˘˘سشلا كل˘˘سس تا˘˘طا˘˘سشن
نأاب0202 لÓخ ةي’ولاب
ةزوجحملا ةيرانلا ةحلسسأ’ا
ديسص قدا˘ن˘ب8 يف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب د˘˘ي˘˘سص ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘بو
يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘سسو
ر˘خآا يرا˘ن حÓ˘سسو ع˘˘ن˘˘سصلا

 .روطتم عون نم
تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك نأا˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو

تلثمت ةزوجح˘م˘لا ةر˘ي˘خذ˘لا
514 ه˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘م ي˘˘˘ف
نيب عزوتت ةأابعم ةسشوطرخ
ملم61و21و8 تاراي˘ع
حÓ˘سسل ن˘ي˘ت˘سشو˘طر˘خ اذ˘كو
نم تايمكو فو˘كن˘ي˘سشÓ˘ك

ة˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘بر˘ح˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا
غلك6 براقي ام ىلإا ةفاسضإا

004 وحنو مسشاسسلا ةدام نم
08و دورا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م غ
.ةغراف ةسشوطرخ

لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ بسسحو
حلاسصم تنكمت دقف ينمأ’ا
طبسض نم ةي’ولاب ةطرسشلا

ةحلسسأ’ا نم تايمكلا هذه
ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م د˘ع˘ب ةر˘ي˘خذ˘˘لاو
راد˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضق11ـل
طرو˘ت ة˘مر˘سصن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
71 ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
نيينعملا نأاب ازربم ،رامعأ’ا
تاهجلا ىلع مهتلاحإا تمت
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ن˘مأ’ا ضسي˘ئر˘ل ادا˘ن˘˘ت˘˘سساو
تفر˘ع د˘ق˘ف ه˘سسف˘ن ي˘ئ’و˘لا
ن˘م ةزو˘ج˘ح˘م˘لا تا˘ي˘˘م˘˘كلا
لÓ˘˘خ ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لاو حÓ˘˘˘سسلا
اعاف˘ترا ة˘مر˘سصن˘م˘لا ة˘ن˘سسلا

اهتقبسس يتلا ةنسسلاب ةنراقم
تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لاو9102
اهيف طروت اياسضق8 ةجلاعم
زجح اهلÓخ مت اسصخسش71
فلتخم نم ةيران ةحلسسأا5
ةسشوطرخ64و فا˘˘ن˘˘سصأ’ا

ةريخذ ضشي˘طار˘خ5و ةأاب˘ع˘م
ةبارق ىلإا ةفاسضإا ةيح ةيبرح

ة˘يور˘ك ندا˘ع˘م ن˘م غ˘ل˘ك7
 .ةريخذك لمعتسست

لوؤو˘سسم˘لا تاذ دا˘فأا ا˘م˘˘ك
ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا نأا˘ب

ا˘سسو˘سسح˘م ا˘عا˘ف˘ترا تفر˘˘ع
ةنسسلاب ةنراقم0202 لÓخ
نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘سس ي˘˘ت˘˘لا

ةلجسسملا اياسضق˘لا عو˘م˘ج˘م
لسصو ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ
08 ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت59 ى˘˘˘لإا
نارسصاق مهنيب نم اسصخسش
ليجسست9102 يف مت اميف
16 اهيف طروت ةيسضق56
. رسصق5 مهنيب نم اسصخسش

نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ دا˘˘فأاو
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘˘لا بل˘˘غأا

يف ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
ةينورتكلإ’ا ةميرج˘لا لا˘ج˘م
ة˘مر˘ح˘ب ضسا˘سسم˘لا˘ب تق˘ل˘ع˘ت
ضصاخسشأÓل ةسصاخلا ةا˘ي˘ح˘لا

ر˘˘˘˘˘سشنو م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشلاو بسسلاو
لايتح’او ة˘سصا˘خ˘لا رو˘سصلا

ةيسضق ىلع ةدايز بسصنلاو
ءابنأا جيور˘تو ر˘سشن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ضساسسملا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘بذا˘ك
 .ماعلا ماظنلاو ماعلا نمأ’اب

 ةنيÁ نب رهاطلا

د˘ح’ا ضسما ر˘ج˘˘ف بي˘˘سصا
ةل˘ئا˘ع ن˘م ضصا˘خ˘سشا50
ءارج زاغلل قا˘ن˘ت˘خا˘ب ةد˘حاو
د˘ي˘سسكا زا˘غ˘ل م˘ه˘قا˘سشن˘ت˘سسا
ن˘˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘˘بر˘˘˘كلا

ىوتسسم ىلع ءاملل نخسسم

ن˘ب ةد˘ع ي˘ح˘ب ع˘ق˘ت ةرا˘م˘˘ع
ناز˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ب ة˘˘يدا˘˘مر˘˘ب ةدو˘˘ع
حوار˘ت˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا
رهسشا70ـلا نيب ام مهرامعا

نم مهليوحت مت ةنسس42و
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق

ة˘ح˘ل˘سصم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
فايسضوب دمحم ىفسشتسسمب
.ةي’ولا ةمسصاعب

بويا  صس

 ةقرضسلا يف ةضصتخم

ىلع ضضبقلا
رارضشأا ةعامج
ةماقإلا لخاد
ةيعماجلا
رطضسملا ططخملل اديضسجت
ةي’و نمأا حلاضصم لبق نم
ةحفاكم يف ةياجب
،اهلاكضشأا فلتخمب ةميرجلا

ةقلعتملا اميضس ’
صصاخضشأ’ا ىلع ةظفاحملاب
ةيمومعلا تاكلتمملاو
ةقرف تنكمت ،ةضصاخلاو
ةعباتلا ةيئاضضقلا ةطرضشلا
صسماخلا يرضضحلا نمأÓل
لÓخ ةياجب ةي’و نمأاب
نم مرضصنملا عوبضسأ’ا

رارضشأا ةعامج فيقوت
،صصاخضشأا ةثÓث نم ةنوكتم
02 نيب مهرامعأا حوارتت
ةقرضسلا لجأ’ ةنضس32و
،ةيعماج ةماقإا لخاد
دعب تءاج ةيلمعلا ليضصافت
وهو ةيحضضلا ىوكضش ليجضست

ىدحإاب ميقم يعماج بلاط
ةياجبب ةيعماجلا تاماقإ’ا

لخاد ةقرضسلا لجأ’
غلبم تضسم ةقرضسلا ،هتفرغ
نويلم08 : ــب ردقم يلام
صضارغأ’ا صضعبو ميتنضس
صضعبو صسبÓم نم ىرخأ’ا
مت اهرثإا ىلع ،يلحلا

ثحبلا تايلمع ةرضشابم
تنكم ثاحبأ’ا ،يرحتلاو
ةيوه ىلإا لضصوتلا نم
بلاط وهو لوأ’ا لعافلا

ةماقإ’ا تاذب ميقم يعماج
ثيح هفيقوت مت يذلا

هيكيرضش ةيوه نع فضشك
،ةماقإ’ا نع نيبيرغ امهو
قيقحتلاو مهفيقوت دعب
نم ةيلمعلا تنكمو مهعم
صضارغأا صضعب عاجرتضسا
ةياهن دعب ،ةيحضضلا
عيمج مامتإاو قيقحتلا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا
،مهيف هبتضشملا دضض ةمزÓلا

ةباين مامأا مهميدقت مت
ةيضضق لجآ’ ةياجب ةمكحم
،رارضشأا ةيعمج نيوكت
رفاوت عم رضسكلاب ةقرضسلا

رادضصإا مت نيأا ،ليللا فورظ
 .اعيمج مهدضض عاديإا رمأا

  ت.ك
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؟ةكعكلا نمل ايروضس يف رامعإلا ةداعإا

ةمسسقم ايروسس لازت امو .دعب عفادملا تكسست مل
ىلع عارسصلا نكل .ةسضراعتم ةيسسايسس تادارإا نيب

يأا2102 ماع ذنم ،فقوتي مل رامعإ’ا ةداعإا ةكعك
ىلإا ىدأا يذلا عارسصلا راجفنا نم دحاو ماع دعب

ممأ’ا لثمم اهرّد˘ق ةر˘ي˘ب˘ك ة˘كع˘كلا .ة˘ي˘ل˘هأا بر˘ح
اروتسسيم يد نافيتسس ايروسس يف قباسسلا ةدحتملا
امنيب ،ر’ود رايلم004 ىلإا052 نيب حوارتي امب
،ر’ود نو˘ي˘ل˘ير˘ت ن˘م بر˘ق˘˘ي ا˘˘م ى˘˘لإا نآ’ا ل˘˘سصت
نم ،ابيرقت ايروسس يف ءيسش لك ءانب ةداعإا لمسشتو
ضسأار ىلإا نكاسسملا ىلإا ةيداملا ةيسساسسأ’ا قفارملا
ة˘قا˘ط˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘عارز˘لاو ير˘سشب˘˘لا لا˘˘م˘˘لا

ءانعلا قحتسست يهف مث نمو .ةلودلا تاسسسسؤومو
ةأا˘فا˘كم ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي˘سس ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا نأ’ ،ر˘˘ب˘˘سصلاو
داسصتق’ا ةدوع نأا يلودلا كنبلا ردقيو .ةمخسض
جاتحيسس1102 ماع لبق هيلع ناك ام ىلإا يروسسلا
طورسش ترفوت اذإا ،لقأ’ا ىلع تاونسس01 ىلإا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا تارا˘ه˘م˘لاو ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

جتانلا يف ومن قيقحتل ةم˘ئÓ˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
اذإا امأا .ايونسس ةئملا يف5 نع ديزي لدعمب يلحملا
ا˘يرو˘سس نإا˘ف ة˘ئ˘م˘لا ي˘ف3 ةبسسن˘ب و˘م˘ن˘لا ق˘ق˘ح˘ت
هيلع تناك ام ىلإا دوعت يكل اماع02 ىلإا جاتحتسس
.1102 ماع لبق

؟رامعإ’ا ةداعإا متت فيك
ةعومجم ليكسشتب ايروسس ءانب ةداعإ’ دادعإ’ا أادب
لخاد «ايروسس ءاقدسصأا ةعومجم» مسسا تحت ةيلود
فارطأ’ا ةددعتم ةمظنمو ةلود06 مسضي راطإا
ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’او ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ه˘ي˘ف كرا˘سشت
ةيبرعلا لودلا ةعماجو يجيلخلا نواعتلا ضسلجمو
تد˘ق˘عو .ي˘ئا˘م˘نإ’ا ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ج˘˘ما˘˘نر˘˘بو
لجأا نم قيسسنتلا ىلوت˘ت ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م
يف اهل عامتجا لوأا ةيداسصتق’ا ةيمنتلاو ضشاعنإ’ا
ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو .2102 و˘يا˘م/را˘يا ي˘ب˘˘ظ و˘˘بأا
مل ايروسس نإاف ،ليومتلاو تادعاسسملاب تادهعتلا
رارمتسسا ببسسب رامعإÓل ةيلمع تاوطخ يأا دهسشت
م˘مأ’او ي˘لود˘لا كن˘ب˘لا رود نإا˘ف اذ˘كهو .بر˘˘ح˘˘لا
،امامت رخبت ايروسس ءاقدسصأا ةعومجمو ةدحتملا
اهمظعم ،تاعورسشملا نم دودحم ددع ءانثتسساب

نيئجÓل ةثاغإ’ا عيراسشم لثم ةيناسسنإا ضضارغأ’
ديلوتل نيتطحم ليهأات ةداعإا عورسشمو ،نيحزانلاو
ةميقب نابايلا هتلوم ،ةامحو ضسوطرط يف ءابرهكلا

عم مهافت ةركذم ىسضتقمب ،ر’ود نويلم5.11
هتذفنو6102 ماع يئامن’ا ةدحتملا ممأ’ا جمانرب
.ةليقثلا تاعانسصلل يسشيبوسستيم ةكرسش

طفنلاو ايضسور
ةيروسسلا برحلا ةحاسس ىلإا ايسسور لوخد ثدحأا

عارسصلا ةبعل دعاوق يف ايرهوج ارييغت5102 ماع
ضسي˘ئر˘لا نا˘ك ا˘م˘ن˘˘ي˘˘بو .ه˘˘مو˘˘سصخو د˘˘سسأ’ا ن˘˘ي˘˘ب
نإاف ،طوقسسلا نم ىندأا وأا نيسسوق باق يروسسلا

ضضرف ىلع هتدعاسسو نوعلا دي هل تدم ايسسور
نم ةئملا يف56 نم برقي ام ىلع هترطيسس
ة˘ف˘ل˘كت تار˘يد˘ق˘ت تغ˘ل˘بو .ة˘˘يرو˘˘سسلا ي˘˘سضارأ’ا
نيب حوارتي امب برحلا ةورذ يف يسسورلا لخدتلا

لباقم يفو .ايموي ر’ود نييÓم4 ىلإا نويلم4.2
،ةمهم بسساكم ىلع ايسسور تلسصح لخدتلا اذه
ن˘˘يدد˘˘سشت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ف’آا ةد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
ةقباسسلا يتييفوسسلا داحت’ا نادلب نم نييمÓسسإ’ا

حلسسملا عارسصلا يف نيطرخنملا ،ناسشيسشلا لثم
دو˘جو˘لا ع˘ي˘˘سسو˘˘تو .ة˘˘يرو˘˘سسلا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا د˘˘سض
يف طسسوتملا رحبلا قرسش يف يسسورلا يركسسعلا
.ةيرحبلا ضسوطرطو ةيوجلا ميميمح يتدعاق
حبارلا ايسسور ربتعت يداسصتق’ا ديعسصلا ىلعو
،دسسأ’ا راسشب ماظن˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘ح˘لا لود˘لا ن˘ي˘ب ر˘ب˘كأ’ا

طفنلا عاطق ليغسشت ةداعإا يف اهرود عم اسصوسصخ
ةيروسسلا ةموكحلا تعقو قايسسلا اذه يفو .زاغلاو
تاكرسش حنمت تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ن˘م ادد˘ع ا˘ي˘سسور ع˘م
ضسيئرلا نم نيبرقم˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م ةر˘ي˘غ˘سص ة˘ي˘سسور
اماع05 ىلإا اهتدم لسصت ادوقع ،نيتوب يسسورلا

،ةمئاقلا زاغلاو طفنلا لوقح ليغسشتو ليهأات ةداعإ’
يسضارأ’ا لخاد نداعم˘لاو ط˘ف˘ن˘لا ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لاو
يف اهئطاوسش ةلابق ةيرحبلا قطانملا يفو ةيروسسلا
ةكراسشم بسسن ضساسسأا ىلع ،طسسوتملا رحبلا قرسش

ةئملا يف03و يسسورلا بناجلل ةئملا يف07 غلبت
يف ةيسسورلا دوقعلا ةميق ردقتو .يروسسلا بناجلل
ىتح7102 ماع ذنم يروسسلا زاغلاو طفنلا عاطق
.ر’ود رايلم04 نم برقي امب نآ’ا

تاظفاحم يف ا˘ي˘لا˘ح زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا جا˘ت˘نإا م˘ت˘يو
.قسشمد نم برقلابو رمدتو روزلا ريدو ةكسسحلا

لو˘ق˘ح˘لا ل˘ي˘غ˘سشت ة˘ي˘˘سسور تا˘˘كر˘˘سش ى˘˘لو˘˘ت˘˘تو
ى˘لو˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘مو˘كح˘لا ةر˘ط˘ي˘سسل ة˘ع˘سضا˘خ˘˘لا
،تابوقعلا نم ةافعم ،ةريغسص ةيكيرمأا تاكرسش
ةطلسسل عسضخت يتلا قطانملا يف لوقحلا ليغسشت
تايمك ريدسصت متيو .ةيطارقميدلا ايروسس تاوق
لوسصحلا لباقم يروسسلا طفنلا نم ايلاح ةليلق
هنم ةئملا يف59 نم رثكأا ناك نأا دعب ،دوقولا ىلع
يفا˘سصم مو˘ق˘ت ا˘م˘ك .ة˘ي˘بر˘غ˘لا ا˘بوروأا ى˘لإا بهذ˘ي
ن˘م مدا˘ق˘لا ط˘ف˘ن˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ة˘يرو˘سسلا ط˘ف˘ن˘˘لا
ةبسسن ىلع لوسصحلاو هريركتل ةيدركلا ةقطنملا

لباقم ةيط˘ف˘ن˘لا تا˘ق˘ت˘سشم˘لا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا ي˘ف03
اسضيأا ةيربلا رباعملا ةبقارم ريراقت ريسشتو .ريركتلا
ىلإا ارب اهريدسصت متي ايروسس طفن نم ةبسسن نأا ىلإا
لمعت نيدعت˘لا ت’ا˘ج˘م ي˘فو .ة˘ي˘كر˘ت˘لا دود˘ح˘لا
تاف˘سسو˘ف˘لا جار˘خ˘ت˘سسا ي˘ف ة˘ي˘سسور˘لا تا˘كر˘سشلا

ع˘م˘ج˘م ةرادإاو ،ةا˘م˘˘ح ي˘˘ف م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ةيسسور تاكرسش موقت امك .ضصمح يف تافسسوفلا
.ضسوطرط ءانيم ريوطتب
ريوطت ةيسسورلا تاكرسشلا تمتأا8102 ماع يفو
غلبت ةيجاتنإا ةقاطب قسشمد لامسش يف زاغلل لوقح
تاكرسشلا كلت نأا عمو .ايموي بعكم رتم نويلم
لوقحلا ليغسشت ت’اجم يف ةريبك جئاتن تققح
ةورث نأا نودقتعي ضسورلا نإاف ،اهريوطتو ةيربلا
يف زكرتت زاغلاو ط˘ف˘ن˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘يرو˘سس
،ةئملا يف38 ةبسسنب لحاسسلاو ةيدابلا يتقطنم
ةقطنم يف طقف ةئملا يف21 غلبت ةبسسن لباقم
نأا عقوتملا نم يتلا ،ايلاح جاتنإ’اب ةينغلا ةريزجلا
هذهل اقيدسصتو .3202 ماع يف اهرابآا بوسضن أادبي
يطايتحا نإا يروسسلا طفنلا ريزو لاق تاريدقتلا
لداعي يروسسلا يرحبلا عاطقلا يف1 مقر كولب

ملو .ةيربلا لوقحلا يف فورعملا يطايتح’ا لك
،ةيرحبلا قطانملا نم زاغلا جاتنإا نآ’ا ىتح أادبي

3102 ماع يف تعقو ايروسس نأا نم مغرلا ىلع
زاغلاو طفنلل ةيسسورلا زويوسس ةكرسش عم اقافتا
ضسيلو .يرحبلا تيرمع لقح ةقطنم يف بيقنتلل
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ا˘يرو˘سس ن˘كم˘ت˘ت نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يف كراسشت مل ام ةيرحبلا قطانملا يف تافاسشتكا

تاذ ةمخسض ةيسسور تاكرسش بيقنتلا تايلمع
ةكراسشملا نكل .موربزاغو طفنسسور لثم ةربخ
ا˘ه˘سضر˘ع˘ت فو˘سس تا˘كر˘˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ل ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةيجولويجلا ةحاسسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه رد˘ق˘تو .تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل
عاطقلا يف يعيبطلا زاغ˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘كير˘مأ’ا
ط˘سسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا قر˘سش ي˘ف ا˘يرو˘سسل ير˘ح˘ب˘˘لا
لا˘ح ي˘فو .بع˘كم ر˘ت˘˘م را˘˘ي˘˘ل˘˘م007 ي˘لاو˘ح˘ب
نادلبلا مهأا نم ادحاو ايروسس حبسصتسس هلÓغتسسا
.ملاعلا يف زاغلل ةجتنملا

قوضسلا يف ةيناريإ’ا حلاضصملا
اهعورسشم يه ايروسس نأا ةيناريإ’ا ةدايقلا ربتعت

.قارعلا دعب طسسوأ’ا قرسشلا يف ريبكلا يناثلا
كانه اهمدقت تادعاسسم يأا نأا ربتعت اهنإاف كلذلو
تاحيرسصتل اقبطو .اهيلع عفنلاب دوعت نأا بجي
دسشرم˘لا را˘سشت˘سسم ي˘ت˘ي’و ر˘ب˘كأا ي˘ل˘ع ا˘ه˘ب ى˘لدأا
ايروسسل تادعاسسم تمدق اهنإاف يناريإ’ا ىلعأ’ا
ءدب ذنم ا˘يو˘ن˘سس ر’ود تارا˘ي˘ل˘م8 يلاوح غ˘ل˘ب˘ت
ةيداسصتق’ا تادعاسسملا هذه لباقم يفو .عارسصلا

ىلع ة˘ي˘نار˘يإ’ا تا˘كر˘سشلا تل˘سصح ،ة˘ير˘كسسع˘لاو
امب ،ابيرقت ت’اجملا ةفاك يف دوقعو تازايتما
ةرا˘ج˘ت˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘ط˘ح˘م ة˘نا˘ي˘سص كلذ ي˘˘ف
ضصقن بب˘سسبو .ة˘حا˘ي˘سسلاو ل˘ق˘ن˘لاو ت’وا˘ق˘م˘لاو
نإاف ةيروسسلا ةموكحلل ةحاتملا ةيلاملا ةلويسسلا
تÓ˘ي˘ه˘سست˘ل˘ل ةد˘ت˘م˘م˘م ا˘˘طو˘˘ط˘˘خ تحا˘˘تأا نار˘˘يإا
ىلإا اهتارداسص ليو˘م˘ت˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘ي˘نا˘م˘ت˘ئ’ا
طوطخ ةثÓث عيقوت مت9102 ماع ىتحو .ايروسس
تادادمإا لمسشت ’ ،ر’ود رايلم6.6 ةميقب نامتئا
هذه مادختسسا متيو .ةيركسسعلا تادعملاو حÓسسلا
ذيفنتب موقت ةيناريإا تاكرسش ةطسساوب تÓيهسستلا
ناريإا نمسضت اذهبو ،ايروسس عم ةيراجتلا تادقاعتلا
ةيلاملا تايوسستلاو ةيع˘ل˘سسلا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا م˘ت˘ت نأا
لاومأ’ا اهنم برسستت ’ ،ةقلغم ةيناريإا ةرئاد لخاد
.ةيروسس دايأا ىلإا علسسلا وأا

ضصرفلا ضضعب رامثتسسا نم نكمتت مل ناريإا نأا ريغ
ت’ا˘سصت’ا تا˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل تح˘˘ي˘˘تأا ي˘˘ت˘˘لا

ر˘يد˘سصتو ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصتو جار˘˘خ˘˘ت˘˘سساو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
تعقو7102 رياني/يناثلا نوناك يفف .تافسسوفلا
حنمت مهافت ةركذم ةيناريإ’او ةيروسسلا ناتموكحلا
تافسسوفلا جارختسسا قوق˘ح ة˘ي˘نار˘يإ’ا تا˘كر˘سشلا

كلت نكل ،رمدت يف ةيقرسشلا تافسسوفلا مجانم نم
رهسشأا6 دعبو .لامعأ’ا ءدب يف تلسشف تاكرسشلا
ة˘كر˘سش ى˘لإا ه˘ت˘ح˘ن˘مو زا˘ي˘ت˘م’ا ا˘يرو˘سس تب˘ح˘˘سس
2.2 جارختسس’ ةيسسورلا «زاغ ضسنارت يورتسس»
عم اماع05 ةدمل ايونسس تافسسوفلا نم نط نويلم
ةئملا يف03 ةبسسن ىلع يروسسلا بناجلا لوسصح
.تاداريإ’ا نم
ةيراجتلا رباعملا نم مهم ددع ىلع ناريإا رطيسستو
عم وأا ايروسس ربع علسسلا ةكرح يف مكحتت يتلا
هلغ˘ت˘سست يذ˘لا لا˘م˘كو˘ب˘لا ر˘ب˘ع˘م ا˘ه˘م˘هأا ،قار˘ع˘لا

ةحلسسأ’ا لقن لمسشت ة˘ير˘كسسع‐ة˘ي˘ند˘م ضضار˘غأ’
ىلإا ناريإا ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ح˘ل˘سسم˘لاو ر˘ئا˘خذ˘لاو
ةيقافتا تعقو دق ناريإا تناكو .قارعلا ربع ايروسس
تعسضو امك1102 ماع ايروسس عم ةرح ةراجت
ايروسسو قارعلا ربع بيبانأا طخ عورسشمل اميمسصت
دادغبو نارهط طبرو ،طسسوتملا رحبلا لحاسس ىلإا

دارفأ’ا ةكرح ليهسستل قرطلا نم ةكبسشب قسشمدو
.تارامثتسس’او ةراجتلاو

رضصيق نوناقو تابوقعلا ريثأات دودح
تابو˘ق˘ع˘لا ن˘م ة˘ع˘سساو ة˘م˘ئا˘ق˘ل ا˘يرو˘سس ع˘سضخ˘ت
لك يف ةيم˘ن˘ت˘لا ل˘قر˘ع˘ت ة˘ي˘كير˘مأ’او ة˘ي˘بوروأ’ا
ة˘سضرا˘ع˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج ضضع˘ب ن˘كل ،تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

لثم ةموكحلا ةطلسسل ةعسضاخلا ريغ قطانملاو
تاوق» ةيدر˘كلا تاو˘ق˘لا ا˘هر˘يد˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ن˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت «ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا ا˘˘يرو˘˘سس
ىلع اهيف ةلماعلا تاكرسشلا لسصحتو ،تابوقعلا

يتلا تاكرسشلا لثم ،طاسشنلاب اهل حمسست ضصيخارت
.زاغلاو طفنلا لوقح يف لمعت
تابوقعلا غيسص نم ةغيسص رسصيق نوناق ربتعيو
ىلع ةدحتملا تاي’ولا ا˘ه˘سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا
وأا تامو˘كح ع˘م ا˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت بب˘سسب ،ىر˘خأا فار˘طأا

هردسصأا دقو .ةيكيرمأا تابوقعل عسضخت تاسسسسؤوم
أادبو9102 ربمسسيد/لوأ’ا نوناك يف ضسرغنوكلا
.يسضاملا ماعلا وي˘نو˘ي/نار˘يز˘ح71 ي˘ف ه˘نا˘ير˘سس
ضصاخسشأ’ا ىلع تابوقع ضضرف نوناقلا نمسضتيو
تاد˘عا˘سسم مد˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو تا˘˘كر˘˘سشلاو
،روسصلا نم ةروسص يأا يف ةيروسسلا ةموكحلل
عم ةريبك تاقفسص دقع وأا يلاملا معدلا ميدقت لثم
ةموكحلا ضضارقإا وأا ،هل ةعباتلا تانايكلا وأا ماظنلا
وأا ،ة˘ي˘نا˘م˘ت˘ئا تÓ˘ي˘ه˘سست˘ب ا˘˘هداد˘˘مإا وأا ة˘˘يرو˘˘سسلا
عطق ميدقت وأا ،زاغلاو طفنلا جاتنإا يف ةدعاسسملا

تادعمب ةيروسسلا تاوقلا دادمإا وأا ،تارئاطلل رايغ
ىلإا تابوقعلا هذه لسصت نأا نكميو .ةيركسسع
يزكرملا كنبلا فينسصت لاح يف ةريطخ ةجرد
،لاومأ’ا ليسسغ يف مدختسست ةسسسسؤومك يروسسلا

ةطسساو˘ب تا˘بو˘ق˘ع ضضر˘ف ه˘ي˘ل˘ع بتر˘ت˘ي ا˘م و˘هو
.ةيكيرمأ’ا ةنازخلا

نأا نكمي ةيوناثلا تابوقعلا قيبطت نأا كسش ’و
،يروسسلا يداسصتق’ا ماظنلل اريبك اررسض ببسسي

اذه نكل .ةيبوروأ’ا تابوقعلا عفر لاح يف ىتح
،ركذي رثأا يذ ريغو ايسشماه حبسصي دق ررسضلا

ا˘يرو˘سسل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا تي˘ق˘ب ا˘˘م˘˘لا˘˘ط
م˘˘ظ˘˘ن يد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف تعر˘˘ب لود ع˘˘م ةرو˘˘سصح˘˘˘م
.نيسصلاو ايسسورو ناريإا لثم ،ةيلودلا تابوقعلا

ةيدا˘سصت˘ق’ا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
رسشعلا تاونسسلا يف يجراخلا ملاعلا عم ةيروسسلا
ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘مزأ’ا د˘سشأا نإا˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ي˘عا˘ط˘ق ي˘ف تثد˘ح تا˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘سسب ة˘يرو˘˘سس
تامزأا قاطن عاسستا ىلإا ىدأا امم ،ليومتلاو دوقولا
.ةريللا رعسس رايهناو ءابرهكلاو دوقولا

ةم˘خ˘سض را˘م˘عإا تا˘عور˘سشم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت تدارأا اذإاو
عيطتسست نل اهناف ،ةيلود تاسسسسؤوم ةكراسشمب
،يكيرمأ’ا رسصي˘ق نو˘نا˘ق بب˘سسب ،كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت

يتلا تاكر˘سشلاو كو˘ن˘ب˘لا ل˘ك ع˘سضخ˘ت˘سس ثي˘ح
وه امك ،ةيونا˘ث تا˘بو˘ق˘ع˘ل ا˘يرو˘سس ع˘م نوا˘ع˘ت˘ت

ذيفنت يف لمعت يتلا تاكرسشلا عم نآ’ا ثداح
ايريبيسس نم دتمملا يلامسشلا زاغلا بيبانأا طخ
لود نأا ا˘˘م˘˘˘ك .«2‐ ميرتسس درون» ا˘ي˘نا˘م˘لا ى˘ت˘ح
ةين˘ع˘م˘لا ة˘يو˘ي˘سسآ’ا لود˘لاو ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا
،ن˘ي˘سصلا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ا˘يرو˘سس ي˘ف را˘˘م˘˘عإ’ا˘˘ب
ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا مد˘ع˘ب ة˘ح˘سضاو تارا˘سشإا ترد˘˘سصأا
فقوتت مل ام رامعإ’ا عيراسشم يف ةكراسشملل
ةيسساي˘سس ة˘يو˘سست ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت˘يو ،بر˘ح˘لا

فارطأ’ا نيب عارسصلا يهنت ،عاسضوأÓل ةلوبقم
لودلا نإاف كلذل ةجيتنو .ايروسس يف ةفلتخملا
ايروسس يف ةيداسصتقا تازا˘ي˘ت˘ما˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا

يرسصحلا ديفت˘سسم˘لا ع˘سضو ي˘ف ل˘ظ˘ت˘سس ا˘ي˘لا˘ح
ىلع لياحتلاب ةنكم˘م˘لا ،را˘م˘عإ’ا تا˘عور˘سشم˘ب
ةداعإا ةيلمع نأا ينعي ام وهو ،ةيلودلا نيناوقلا
.ةليوط ةدمل ةدودحمو ةحيسسك لظتسس رامعإ’ا

ةحلسصم دوجوو ،ةطلسسلا يف دسسأ’ا ءاقب عمو
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،هرار˘م˘ت˘سسا ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك فار˘˘طأ’
امبرف ،رامعإ’ا ةكعك مجح ةماخسضو ،ليئارسسإا
نم عون بيترتو ،ةحلاسصملا ت’امتحا ديازتت
د˘ح ى˘لإا ل˘˘سصي نأا ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ةرادإ’ا
ح˘م˘سسي ،ي˘لارد˘ي˘ف ما˘ظ˘ن ة˘ما˘قإا ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا
يف ايبسسن ةلقتسسملا قطا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘تاذ˘لا ةرادإ’ا˘ب
همكحت يكر˘ت ذو˘ف˘ن˘بو ،ا˘يرو˘سس لا˘م˘سشو قر˘سش
طيرسشلا ةقطنم يف اهيلع قفتم ةيميلقإا تابيترت
نأا نكمي ام وهو ،يبرغلا يلامسشلا يدودحلا
.ايجيردت اهفقوو تابوقعلا فيفخت ىلع دعاسسي
را˘م˘عإ’ا ةدا˘عإا تا˘عور˘سشم ة˘باو˘ب نإا˘ف م˘ث ن˘مو
نع اديعب ،اهيعارسصم ىلع ةحوتفم حبسصتسس
عتمتت يتلا ةيرسصحلا قوقحلا نعو تابوقعلا
راسشب ةرطيسس قطانم يف ناريإاو ايسسور ايلاح اهب
لامسشلا يف ايكرتو (ةئملا يف56 يلاوح) دسسأ’ا
ةيدركلا ىوقلاو (ةئملا يف01 يلاوح) يبرغلا

لا˘م˘سشلاو قر˘سشلا ي˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لاو
.ايروسس نم (ةئملا يف52 يلاوح) يقرسشلا

راون ميهاربإا    :ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 3892ددعلا ^2441 نابعشش9ـل قفاوملا1202 سسرام22نينثإلا 08
ةلخن فلأا ةئامشسمخو نينويلم قوفي اهددع

ةلڤروب نيمثتلاو مامتهلا ىلا ةجاحب ليخنلا ةورث
دادعأا ىلع ةلقرو ةي’و رفوتت
جت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘خ˘ن˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
فلأا ةئامسسمخو نينويلم قوفي
ةدحاو ةقطنملا لعج امم ةلخن
ةزايح نطولا تاهج ربكأا نم
تاورثلا نم عو˘ن˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م˘ل
ديزم ىلا ةجاحب اهنكل ةيباغلا

. نيمثتلاو مامته’ا نم
ي˘˘ف ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘˘كيو
هذ˘ه ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ت ا˘م ضضيو˘ع˘˘ت
فيزن نم ايونسس ةماهلا ةورثلا

ي˘ت˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا بب˘˘سسب كلذو
ةريبك دادعأا فÓتا يف ببسستت
ىلع كلذو ليخنلا راجسشا نم
تادو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا
تاطلسسلا فرط نم ةلوذبملا
ةرهاظلا هذه نم دحلل ةيمومعلا

تا˘سسا˘كع˘نا ن˘م ه˘ل˘˘كسشت ا˘˘مو
يلحملا داسصتق’ا ىلع ةيبلسس
.ةئيبلاو
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ةيسشع ،ةاقتسسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ن˘م ،تا˘با˘غ˘ل˘ل ي˘لود˘لا مو˘˘ي˘˘لا

نأا ىلإا ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
ليبسس ىلع تفرع ةلقرو ةي’و
ةيا˘غ ى˘لا8002 ن˘م لا˘ث˘م˘˘لا
84 نم ديزأا فÓتإا0202 ةنسس
كيهان قئارحلا لعفب ةلخن فلأا

ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن ر˘ي˘مد˘ت ن˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لاو با˘˘˘سشعأ’ا
نيحÓفلا فرط ن˘م ل˘م˘ع˘ت˘سست
ن˘م ل˘ي˘خ˘ن˘لا ن˘ي˘تا˘سسب ة˘يا˘قو˘ل
.ةيجراخلا تارثؤوملا فلتخم
ضسفن لÓخ ءاسصحإا ىرج دقو
اقيرح321.5 بو˘سشن ةر˘ت˘ف˘لا
ربع ةرسشتنملا ليخنلا تاباغب
ن˘مو ة˘ي’و˘لا م˘ي˘لا˘قأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
مت قيرح005 نم ديزأا اهنيب

ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ هليجسست
فÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘تإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سستو
ىلإا ادا˘ن˘ت˘سسا ة˘ل˘خ˘ن622.4
.ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
هذ˘ه ة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘يو
مهسسفنأا نوعراز˘م˘لا ق˘ئار˘ح˘لا
˘ما˘م˘ت˘˘ه’ا نو˘˘لو˘˘ي ’ ن˘˘يذ˘˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘كلا ة˘يا˘ن˘ع˘لاو
كلذ نود لوحت يتلا ةيئاقولا

ا˘ه˘ن˘م ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘سصو˘˘سصخ
ن˘م ن˘˘ي˘˘تا˘˘سسب˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
ةراسضلا ضشئاسشحلاو باسشعأ’ا

ي˘ت˘لا ل˘ي˘خ˘˘ن˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘مو
عيرسسلا راسشتن’ا ىلع دعاسست
مدع ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب نار˘ي˘ن˘ل˘ل
ة˘ي˘فا˘كلا ها˘ي˘م˘لا طا˘ق˘ن ر˘فو˘˘ت
ناري˘ن˘لا دا˘م˘خإ’ ة˘يرور˘سضلاو
ديدعلا راقتفاو اهلاعتسشا دنع
ىلإا ةهجلاب ليخنلا تاحاو نم
ي˘ت˘لا تار˘م˘˘م˘˘لاو كلا˘˘سسم˘˘لا
لخدتلاو لقنتلا ةيلمع لهسست
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأ’ ع˘˘ير˘˘سسلا
.هيلا ريسشأا املثم ةيندملا

قئارح ع’دنا بابسسأا دوعت ’و
ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا تا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
ىرخأا بابسسأا كانه لب مهدرفمب
خا˘ن˘م˘بو ضسق˘ط˘لا˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
يدؤو˘ي ثي˘ح ا˘ف˘ي˘سص ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘تر’ا ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا
بو˘سشن ى˘لإا ةرار˘ح˘˘لا تا˘˘جرد
ضضعبلا نأا امك ةيباغلا قئارحلا

ةيبلسس تايكولسسب طبترم اهنم
باقعا ءاقلإا) نينطاوملا ضضعبل
را˘˘ن˘˘لا لا˘˘ع˘˘سشإا وأا ر˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘سسلا

ةردا˘˘غ˘˘مو ي˘˘ه˘˘ط˘˘لا ضضار˘˘غأ’
(ةلعت˘سشم را˘ن˘لا ا˘كرا˘ت نا˘كم˘لا

. ركذ امك
ب سضاير

ايدلب ايبعشش اشسلجم21 قتاع ىلع رانيد نويلم077
ةنيطنضسق زاغلنوضسل ةقلاع تاقحتضسم رانيد رايلم48.1

يعامتجا نكشس0021 ةشصح نم نيديفتشسملا ةمئاق نع جارفإلا متيشس هنأا سسابعلب يديشس ةيلو يلاو فششك
نيع ،بوي نب يلع يديشس ،ءاملا سسأار رئاود ءاشسؤورل ةمراشص تاميلعت اهجوم عوبشسألا اذه لÓخ يراجيإا

.رهشش نم لقأا يف كانه تانكشسلا عيزوت يف عارشسإلا لجأا نم ةرينتو دربلا

ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك لÓ˘˘خ ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘عد
ضسلجملا ةرود لÓخ ةيماتخلا
ي˘ن˘طاو˘م ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ن˘م ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘˘ب
ةسصحلا ناب دكؤوم لقعتلا لجأا
0021ـب ةرد˘ق˘م˘لا  ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

تابلطلا عيمج يبلت ’ ةدحو
فلأا42 ـلا تزوا˘ج˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ءاسضعأاب تعفد ةيعسضو بلط
هذه دادعإ’ ةكرتسشملا ةنجللا
د˘˘ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
دنع ةعدوملا تافلملا ةسسارد
تاذ دكأاو اذه ،1102 ةنسس
نوعط˘لا با˘ب نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘حو˘ت˘ف˘˘م نو˘˘كي˘˘سس
ة˘سسارد د˘سصق ن˘ي˘˘ي˘˘سصق˘˘م˘˘لا

فسشك ذا ةلاحب ةلاح مهتافلم
نا˘˘˘˘˘ب قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘˘˘ف
ي˘ت˘˘لا نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘م 59%
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ف˘˘˘كع˘˘˘ت
نعطلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ’ ا˘ه˘ت˘سسارد
لب نيديف˘ت˘سسم˘لا ءا˘م˘سسأا ي˘ف
لاح ضضرع نعةرابع نوكت
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ل˘˘ل

ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘ق’او
ن˘˘م ي˘˘سصق˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
تارار˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘تو ،ن˘˘˘˘كسسلا
ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا نا˘˘سشب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
هذه نم نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا م˘ئاو˘ق

عوبسسأ’ا ة˘ي˘ن˘كسسلا ة˘غ˘ي˘سصلا
ىوتسسم ىلع ةسصاخ يراجلا
ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
نم ديدعلا تابلطل ةباجتسسا
ل˘سضف ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ر˘ق˘م ما˘مأا  تي˘ب˘م˘لا م˘ه˘سضع˘ب
ة˘˘˘لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

ةرادإ’ا ىلع ط˘غ˘سضل˘ل م˘ه˘ن˘م
ءامسسأا نع فسشكلا لجا نم
.نيديفتسسملا

ةلمح ،فلسشلا ةي’وب ،تقلطنا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ع˘سساو ة˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت
«يسضاقلا راد» يرثأ’ا عقوملا
قرسش) ةجاجم ضضيبأ’ا ةيدلبب
ةداعإا راطإا يف كلذو (فلسشلا
،هنيمثتو ملعملا اذهل رابتع’ا

ر˘˘يد˘˘م ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
.ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا

هذه نأا ،ةدود نب ديسشر حرسصو
تد˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ع˘سساو ة˘˘كرا˘˘سشم
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
،يفاقثلاو يحايسسلا نيلاجملا
ى˘لإا ضسا˘سسأ’ا˘ب ى˘˘ع˘˘سست ا˘˘م˘˘نإا
عقوم نيمثتو رابتع’ا ةداعإا»
ي˘˘˘ع˘˘˘سسلاو ،ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا راد

حايسسلا هيجوتو باطقتسس’
.«ناكملا اذه رارسسأا فاسشتك’
نأا ،لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا تاذ ف˘˘˘سشكو
راد» ـب ةيعوطتلا ةيلمعلا هذه
ة˘ط˘ح˘م˘˘لا» د˘˘ع˘˘ت «ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا
ن˘م ج˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘سض ى˘˘لوأ’ا
ايرود ل˘سصاو˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ةيرثأ’ا ملاعملا ةيقبل ةبسسنلاب

عقوم) ةيخيرات˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
ن˘م˘ث ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .«ر˘ه˘سش ل˘ك
ثار˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ضسي˘˘˘ئر
،نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ب
هذ˘ه ل˘ث˘م ،يزود˘ن˘˘ق د˘˘م˘˘ح˘˘م
يت˘لا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
ةيرثأ’ا عقاوملا نيمثتل ىعسست
ءوسضلا طيلسستو ،ةيخيراتلاو
ط˘ق˘ف ضسي˘ل ،ا˘هزار˘بإاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ى˘ل˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘كلو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
نو˘كت˘ل ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا
.«زايتماب ةيحايسس ةلبق»
،دهسش طاسشنلا اذه» نأا زربأاو
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ن˘˘ع Ó˘˘سضف
002 ةبارق ةكراسشمب ةعسساو
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘سصن˘˘˘ع
،ةقط˘ن˘م˘لا ي˘لا˘هأاو ءا˘كر˘سشلاو
يف نيسصتخمل ةلخادم ميدقت
لوح ةقطنملا خيراتو ثارتلا
+يسضا˘ق˘لا راد+ ع˘قو˘م ة˘ي˘م˘هأا
ةينامثعلا ةبقح˘ل˘ل دو˘ع˘ي يذ˘لا
اذ˘ه» نأا فا˘سضأاو .«ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ةرتفلا لÓخ لمعتسسا عقوملا
ءاسضقل˘ل راد˘ك ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسإ’ا

ةرامعب زاتمي اميف ،دسشتحمو
ي˘م˘ت˘ن˘ت ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ةد˘˘ير˘˘ف
يمÓسسإ’ا يبراغ˘م˘لا زار˘ط˘ل˘ل
اهيف ثح˘ب˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب ى˘ق˘ب˘تو
.«اهرارسسأا نع ماثللا ةطامإاو
دافتسسا ،يزودنق ديسسلل اقفوو
ن˘˘˘م ير˘˘˘ثأ’ا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةمئاق نمسض ايئ’و فينسصتلا
م˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘فا˘سضإ’ا در˘ج˘لا
هعاديإ’ ضصاخ فلم ريسضحت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
ةرازولاب ةيفاقثلا تاكلتمملل
اينطو هفينسصت ةيغب ،ةيسصولا

ن˘م Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ه˘˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سساو
.ةسساردلاو ظفحلا تاططخم
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سساو
ةلمحلا هذه نمسض نيكراسشملا
تاطاسشن اذكه ةماقإا ،ةيعوطتلا
ةيرثأ’ا عقاوملا نيمثتل فدهت
ا˘˘˘ه˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
نو˘كت˘ل ل˘ث˘مأ’ا ا˘ه˘لÓ˘غ˘˘ت˘˘سساو
اقÓخ اردسصمو ةيحايسس ةهجو
.ةيلحملا ةورثلل

ب يشساشس

ودبع.سص

ةيلمعلا مامتإل رئاودلا ءاشسؤورل تاميلعت ىطعأا يلاولا

يراجلا عوبضسألا ضسابعلب يديضسب ةينكضس ةدحو0021 عيزوت

:هنيمثتو ملعملا اذهل رابتعلا ةداعإا راطإا يف
فلضشلاب «يضضاقلا راد» يرثألا عقوملا فيظنتل ةيعوطت ةلمح

ناكسس ن˘م تار˘سشع˘لا ى˘كت˘سشا
ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا وبوت ةيرق
جر˘ب بر˘˘غ بو˘˘ن˘˘ج رو˘˘سصق˘˘لا
بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘˘ب
مهتانكسس ديوز˘ت ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا
نم د˘يزأا ذ˘ن˘م بور˘سشلا ءا˘م˘لا˘ب
مهب عفد يذلا ءيسشلا ،رهسش
ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف ضشي˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لا

ثحبلا ةلحر ببسسب ةلسصاوتم
لÓخ نم بورسشلا ءاملا نع
،ةيعيبطلا عيبانيلاب داجنتسس’ا

هايملا ج˘يرا˘ه˘سص ءا˘ن˘ت˘قا اذ˘كو
ن˘م تداز ة˘ي˘لا˘˘ي˘˘خ را˘˘ع˘˘سسأا˘˘ب

فقسس ل˘سصت ثي˘ح م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
دحاو˘لا ج˘ير˘ه˘سصل˘ل جد008
ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘لاو
،ما˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ىو˘˘سس ضشط˘˘ع˘˘لا
مهئايتسسا نع اوربع ناكسسلا

ن˘˘م ن˘˘يد˘˘يد˘˘سشلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘˘تو
ةيدلبلاب ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ت’اسصت’ا نم مغرلاب يتلاو
ةيغب اهب ةرركت˘م˘لاو ةد˘يد˘ع˘لا
’إا ،اذه مهكلسشم ىلع ءاسضقلا
م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح˘˘ب ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا
ةل˘ي˘ف˘كلاو ة˘ع˘جا˘ن˘لا تاءار˘جإ’ا
ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘سصو نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضب

ناف ناكسسلا بسسحو ،بورسشلا
امود ججحتت ةينعملا حلاسصملا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘˘لا ةرد˘˘ن˘˘ب
مل ديدج بقن دوجو مغر ةيرقلا
ناكسسلا ،مهبسسح ،هلÓغتسسا متي
نم ةيسصولا تاطلسسلا اودسشان

رظنلا ،اذه ةثاغتسس’ا ءادن لÓخ
داجيإا ىلع لمعلاو مهبلطم يف
ة˘ع˘جا˘ن˘لاو ة˘ع˘ير˘سسلا لو˘ل˘˘ح˘˘لا

ضشطعلا ةجو˘م ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو
ذنم ةيرقلا اهفرعت يتلا ةداحلا
.ةديدع عيباسسأا

فيرشش نب قوراف

ادج ةفلكم هايملا جيراهشصو رهشش ذنم مهتايفنح رزت مل هايملا
ضشطعلا نوكضشي جيريرعوب جربب وبوت ةيرق ناكضس

ءاعبرألاو كيرافوبب
انكضسم054 نم رثكأا طبر

ةديلبلاب زاغلاب
ةدع قÓطإا ةديلبلا ةيلوب مت
كيرافوب يتيدلب ربع عيراششم
054 نم رثأا طبر عم ءاعبرألاو
ربع يعيبطلا زاغلا ةكبششب انكشسم

ةعباتلا لظلا قطانم نم ددع
لافتحلا راطإا يف كلذو ،امهل
ديعل ةدلخملا95ىركذلاب
رداشصم نم ملع امبشسح ،رشصنلا

.ةيلحم
زيح عشضو مت ،كيرافوب ةيدلببف
لكب ةنيدملا زاغ ةكبشش ةمدخلا

نب رادنب» ديهششلا زكرم نم
اذكو (لوبير سشوح) «فشسوي
دمحم ةعنم ديهششلا زكرم
طبر مت ثيح ،(يشسياب ةعرزم)
ةنيدملا زاغ ةكبششب انكشسم054
هذهب لظلا قطانمب ةدوجوم
اهتزيم ءاوجأا طشسو ،ةيدلبلا

روشضحب نينطاوملل ةريبك ةحرف
ةرشسألاو ةيلحملا تاطلشسلا
ءاعبرألا ةيدلبب امأا.ةيروثلا
تطعأا دقف ،ةيلولا اقرشش
قÓطإلا ةراششإا ةيلحملا تاطلشسلا
رارغ ىلع ةيويح عيراششم ةدعل
تارممب ةيرشضحلا ةئيهتلا زاجنإا

ينارقملا خيششلا عراشش قرطو
هايملا ةكبشش زاجنإاو (يقاوشسلا)
راكرك ةعرزمب برششلل ةحلاشصلا
.4 و3 ،2 ،1 دمحأا

عشضوب تاطلشسلا تاذ تمق امك
زاغلا ةكبششل ةمدخلا زيح

عرازملا نم ددعب يعيبطلا
زيهجت ىلإا ةفاشضلاب سشاوحألاو

ةكبششلاب سسرادملا نم ددع
.ةئفدتلل ةيلخادلا

ةبشسانملا هذه تلكشش امك
تاطلشسلل ةشصرف ،ةيخيراتلا
ةيمشست تاحول عشضول ةيلحملا

ةيريرحتلا ةروثلا ءادهشش ءامشسأاب
نم لك ىوتشسم ىلع كلذو
ةقورألا) يشضايرلا بكرملا
مشسإاب هتيمشست مت يذلا (اقباشس
رقمو «دمحأا ةديخ» ديهششلا

مشسإاب ةيندملا ةيامحلا ةدحو
ةطحملاو «دمحأا ريكب» ديهششلا
مشسإاب نيرفاشسملا لقنل ةيرشضحلا
اذكو «دمحم تريبتت» ديهششلا

هيلع قلطا يذلا يدششارلا يح
.«دمحم يدششار» ديهششلا مشسإا

أا .يحتف

ةقلا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا تغ˘ل˘ب
ع˘يزو˘ت زا˘ي˘˘ت˘˘ما ن˘˘ئا˘˘بز ىد˘˘ل
ة˘˘ي’و˘˘ب زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
(تÓئاعلا) نييداعلا ةنيطنسسق
ىلإا كلذو رانيد رايلم48.1
ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ
ن˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بسسح ،1202
تاذ˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’ا ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم
ة˘ب˘ي˘هو تد˘كأاو. ة˘˘كر˘˘سشلا
ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ق» نأا˘˘˘˘ب تسسير˘˘˘˘خا˘˘˘˘ت
ىد˘ل ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لا
فاسضت يتلاو نييداعلا نئابزلا
نويدك جد نويلم043 ىلإا

عاطقلا فرط نم ةددسسم ريغ
جد نو˘ي˘ل˘م077و ضصا˘خ˘˘لا
21 ـب ةسصاخلا نويدلا ةميق
ةي’وب ايدل˘ب ا˘ي˘ب˘ع˘سش ا˘سسل˘ج˘م
ىلع ايلام ترثأا دق ةنيطنسسق
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرسش
كلذ بب˘˘˘سسب ه˘˘˘جاو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا

˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
تركذو. «ا˘ه˘تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ب
نأاب قايسسلا اذه يف تسسيرخات
دد˘˘سست م˘˘ل تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب
ام ةديدع رهسشأا ذنم اهريتاوف
ى˘لإا نا˘ي˘˘حأ’ا ضضع˘˘ب ي˘˘ف ىدأا
ريتاوف4 ىلإا لسصي ام مكارت

كÓهتسساب ةقلعتم ةددسسم ريغ
ة˘كر˘سشلا و˘عد˘تو. ة˘قا˘ط˘˘لا
ءابرهكلا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ىرخأا ةرم ةنيطنسسقب زاغلاو
مهنو˘يد د˘يد˘سست ى˘لإا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
قر˘ط ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

ة˘ما˘˘ت ة˘˘لو˘˘ه˘˘سسبو د˘˘يد˘˘سست˘˘لا
ينور˘ت˘كلإ’ا ع˘فد˘لا ة˘ط˘سساو˘ب
وأا ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب ءاو˘˘سس
ىوتسسم ىلع ةيبهذلا ةقاطبلا

ن˘ع وأا ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت’ا˘˘كو
ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘قو˘م˘لا ق˘ير˘˘ط
ديرب بتاكم ربع وأا ةكرسشلل
ه˘ت˘فا˘سضأا ا˘م بسسح ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تددجو. ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ
قايسسلا ضسفن يف تسسيراخت
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘كر˘سش نأا˘ب
د˘˘يد˘˘ع تق˘˘ل˘˘طأا د˘˘ق زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
تفدهت˘سسا ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح
ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اهنئابزو نييداعلا نيكرتسشملا
كلذو ضصا˘˘خ˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
.اهتاقحتسسم دادرتسسا ضضرغب
كلذك ةثدحتملا تاذ تراسشأاو
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا نأا ى˘˘لإا
د˘ق زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘˘ل

ءابرهكلا كÓهتسسا عاطق تقلع
ةددسسملا ريغ ريتاوفلل ةبسسنلاب
ضسور˘˘ي˘˘ف رو˘˘ه˘˘ظ ذ˘˘ن˘˘˘م كلذو
(91‐ديفوك) دجتسسملا انوروك
. ةطرافلا ةنسسلا نم ضسرام يف
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و ي˘˘سصح˘˘تو
يف كرت˘سشم ا˘نو˘بز332103
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشلا

ي˘ف ا˘˘كر˘˘ت˘˘سشم440552و
بسسح ،يعيبطلا زاغلا ةكبسش
لاسصت’ا ة˘لوؤو˘سسم ه˘تر˘كذ ا˘م
.ةكرسشلا تاذب

ب .سس



389209ددعلا ^2441 نابعضش9ـل قفاوملا1202 صسرام22نينثإ’ايلحم

mahali@essalamonline.com

نازيلغ
 عدوتضسمب نطقت تÓئاع01

ليحرتلاب بلاطت ويهرا يداوب
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا ضشي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
يداو˘ب تÓ˘ئا˘ع01 ن˘˘˘م
ام لقأا ةرهاق افورظ ويهرا
يف ةيسساق اهنأا اهنع لاقي

ق˘˘ئ’ ن˘˘كسس با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ
اهتمارك ظفح˘يو ه˘ن˘كسست

ن˘˘كسست تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا نو˘˘ك
جاحلاب ةعرزمب عدوتسسمب
و˘˘˘ي˘˘˘˘هرا يداو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ت
ةيديدحلا ةكسسلا ةاذاحمب
ى˘˘ندأ’ ر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
.ةحارلا طورسش
دارفأا نم ديدعلا بسسحو
ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا نأا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ا˘ب˘ل˘سس م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع تسسكع˘˘نا

ةبا˘سصإا ي˘ف تب˘ب˘سست ثي˘ح
ضضارمأا ةد˘ع˘ب م˘ه˘ن˘م دد˘ع
و˘بر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ق˘˘ي˘˘سضو مز˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مور˘˘˘لاو
ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ضسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ترا˘˘سص ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘˘خأ’ا
را˘˘سشت˘˘نا ءار˘˘ج م˘˘هدد˘˘˘ه˘˘˘ت
ةسصاخ يعافأ’او ناذرجلا
يف امأا فيسصلا لسصف يف
’و ثدحف ءاتسشلا لسصف
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي جر˘˘ح
.عدوتسسملا ناكسس
اهسشيعت يتلا ةاناعملا هذه
تاونسس ذنم تÓئاعلا هذه
اهداز اهبعاتمو اه˘فور˘ظ˘ب
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘˘ف’ا
عو˘ب˘سسأ’ا ي˘ف تا˘˘ن˘˘كسسلا
ي˘˘هو ،رار˘˘سض ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
ناكسس ناك يت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

اهيلع نوقلعي عدوتسسملا
ءا˘ه˘˘نإا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ’ا˘˘مآا

ن˘كل ،ا˘هد˘مأا لا˘ط ةا˘نا˘ع˘م
درجمل ترخ˘ب˘ت م˘ه˘مÓ˘حأا
م˘ه˘نأا م˘غر ة˘م˘ئا˘ق˘لا ر˘˘سشن
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ادو˘˘عو او˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ةرئادل ةيلحملا تاطلسسلا

د˘˘سشا˘˘ن˘˘˘تو ،و˘˘˘ي˘˘˘هرا يداو
دسصق ةيلحملا تا˘ط˘ل˘سسلا

ىلإا مهليحرتل اه˘تد˘عا˘سسم
لدب مهيوأات ةقئ’ تانكسس
عدو˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ضشي˘˘˘ع˘˘˘لا
. نامرحلاو ضسؤوبلا

ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘فو
ةي’ول ةيلحملا تاطلسسلا

ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر ناز˘ي˘ل˘غ
ةيدل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن و˘˘ي˘˘هرا يداو
هدر ي˘فو خ˘ي˘سش ن˘ب خ˘ي˘سش
تÓئاعلا ت’اغسشنا ىلع
نأا فر˘˘ت˘˘عا ،ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘˘لا

ضشي˘˘ع˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه
لاقي ام لقا Óعف اعاسضوأا

نطقت ىرخأاو ةيرزم اهنع
ضضر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسب
ةيديدحلا ةكسسلا عورسشم
ءار˘˘˘˘جإا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ق د˘˘˘˘˘قو
ةيكلملا عزن˘ل تا˘سسارد˘لا

عدوتسسملا نوكي ’ ىتح
ىرخأا تÓئاع روبع زكرم
Ó˘ح كا˘ن˘ه نو˘كي فو˘سسو
ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل Ó˘˘جا˘˘˘ع
. حورطملا

بويا  .صس

وزو يزيت
تبضصقت دضس وحن وابيضس داو هايم خضضل عورضشم

رضضخلا راعضسأا صضعب يف اضسوضسحم اعافترا اموي51 ذنم ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةضصاخو ،ةنتاب قاوضسأا فلتخم ،تدهضش
اينونج اعافترا هيف لجضس يذلا تقولا يف ةيكيتضسÓبلا تويبلا يف ةجتنملا وأا ةيمضسوملا اهنم هكاوفلاو

عافتراب اوأاجافت مهانيقتلا نيذلا نينطاوملا نأا ثيح ،ءاوضسلا دح ىلع ءارمحلاو ءاضضيبلا موحللا راعضسأا يف
ةريقفلا تÓئاعلا امأا ،طضسوتملا لخدلا باحضصأا ىدل كÓهتضس’ا ةينازيم يف اريبك Óلخ فلخ يذلا راعضسأ’ا

.طقف ةيرورضضلا داوملا ىلع اهكÓهتضسا رضصتقا دقف

ل˘كسشب را˘ع˘سسأ’ا ،تع˘ف˘ترا
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل تف˘˘˘ل˘˘˘م
نم نو˘فا˘خ˘ي ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
رهسش ىلإا ءÓغلا هجوم دادتما

هذه نأا مغر ميركلا ناسضمر
رسضخلا راعسسأا فرعت ةرتفلا
تفر˘ع ثي˘ح ،ا˘ه˘ل ارار˘ق˘ت˘سسا
ةي˘م˘سسو˘م˘لا ر˘سضخ˘لا را˘ع˘سسأا

ي˘هو ا˘طا˘ط˘ب˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا اكÓهتسسا رثكأ’ا ةداملا

قوفي ’ ناك امنيب ارانيد06
ة˘طرا˘ف˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ا˘هر˘ع˘سس
ةرتفلا هذه نأا مغر جد03
.ةداملا هذه ينج ةلحرم يه
مطامطلا راعسسأا تفرع امك
لÓخ ثد˘ح˘لا تع˘ن˘سص ي˘ت˘لا

ينونجلا اهرعسسب مايأ’ا هذه
جد021ف˘˘ق˘˘˘سس غ˘˘˘ل˘˘˘ب يذ˘˘˘لا
ضسخلا نع امأا ،دحاولا غلكلل
عفترم ىوتسسم لجسس يذلا
ر˘خأ’ا و˘ه غ˘ل˘ب ذإا هر˘ع˘سس ي˘˘ف
.جد08 رعسس
ىر˘˘خأ’ا تاور˘˘سضخ˘˘لا ن˘˘عو
نطاوملل ةيلامك ربتعت يتلا
تل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه˘˘ف
راعسسأا نأا ذإا ايسسايق اعافترا
ط˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘نر˘˘˘ق˘˘˘لاو ل˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘لا

جد001و جد051 ضسابسسبلاو
. يلاوتلا ىلع جد05و
قو˘˘سسلا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ت˘˘لو˘˘ج لÓ˘˘˘خو
،ةنتابب ةديسشك يحل ىطغملا

موحل˘لا را˘ع˘سسأا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو
ي˘ت˘لا ءار˘˘م˘˘ح˘˘لاو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
نورفي ةي’ولا ةنكاسس تكرت
ر˘˘ع˘˘˘سس غ˘˘˘ل˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ىلا جاجدلا نم مارغوليكلا

رعسسل جد0051و جد054
م˘˘˘ح˘˘˘ل ن˘˘˘م مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘كلا
ر˘˘ع˘˘سس ن˘˘˘ع ا˘˘˘مأا ،فور˘˘˘خ˘˘˘لا
مل جرح ’و ثدحف كامسسأ’ا
نم مارغول˘ي˘كلا ر˘ع˘سس لز˘ن˘ي
نم ةنسسلا هذه يف نيدرسسلا

.جد0001
دقف هكاوفلا راعسسأا نع امأا

ا˘عا˘ف˘ترا ىر˘خأ’ا ي˘ه تفر˘ع
ر˘ع˘سس غ˘˘ل˘˘ب ن˘˘يأا ،ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
حافتلا نم دحاولا مارغوليكلا
نع امأا ،جد052 نم رثكأا
جد062 غلب دقف زوملا رعسس

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف غ˘˘˘ل˘˘˘كل˘˘˘ل
هكاوفلا راع˘سسأا ه˘ي˘ف تن˘يا˘ب˘ت
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ىر˘˘˘خأ’ا

ةهكافلا نع ا˘مأا ،لو˘ق˘ع˘م˘لاو
فرغ دقف لاقتربلا ةيمسسوملا
ع˘فد ا˘م ارار˘ق˘ت˘˘سسا ا˘˘هر˘˘ع˘˘سس
ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سس’او ا˘ه˘ئا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
.ىرخأ’ا هكاوفلا

نيفراعلا ضضعب ،انل فسشكو
ةي’و رب˘ع قاو˘سسأ’ا لاو˘حأا˘ب
هذه نأا نطولا تاي’وو ةنتاب
راعسسأا اهدهسشت يتلا ةجوملا
ءارو ن˘م ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا

نيذلا قوسسلا ةرسسامسس عسشج
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسي
اهسسيدكتب نوموقيو ةيوجلا

ضسق˘ط˘لا ةدور˘˘ب ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
د˘ع˘ب را˘ع˘سسأ’ا ع˘فر م˘ث ن˘˘مو
ن˘يأا ،ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا ةدا˘˘يز
ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘˘ئاد نو˘˘˘˘كي
ة˘يد˘ف نو˘كت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سضلا
.قوسسلا ةرسسامسسل

ةيعوت تÓمحو ..
نيمأاتل نيحÓفلل

ليضصاحملا
قود˘˘ن˘˘سصلا ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ،ردا˘˘˘ب
يحÓفلا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لا ،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب

ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تا˘جر˘خ
ةحÓفلا عا˘ط˘ق˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت د˘˘سصق
د˘سض ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لاو با˘˘سست˘˘ن’ا
ثراو˘˘˘˘كلاو ر˘˘˘˘طا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ل˘ك ضسم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
نيمئاقلاو ةيحÓفلا ةطسشنأ’ا

يذلا دوكرلا دعب اذهو ،اهيلع
ع˘فر ي˘ف قود˘ن˘سصلا هد˘˘ه˘˘سش
ةسصاخ هب ني˘كر˘ت˘سشم˘لا دد˘ع
.انوروك ةحئاج دعب
ميلع رد˘سصم ى˘لإا ،ادا˘ن˘ت˘سساو
مسسوملا لوخد ذنمو هنأا انب
احÓف67 نيمات مت ،يحÓفلا

ى˘لإا تل˘˘سصو ة˘˘حا˘˘سسم ر˘˘ب˘˘ع
ح˘م˘سسي˘سس ا˘م ارا˘˘ت˘˘كه5571
ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سضب م˘˘˘ه˘˘˘ل
فلتلا ةلاح يف مهليسصاحمل
تل˘˘م˘˘˘سش ثي˘˘˘ح ،عا˘˘˘ي˘˘˘سضلاو
يت˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا

قودنسصلا وفظوم اهيف جرخ
ةيحÓفلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘ك ر˘ب˘ع
اي˘حÓ˘ف ا˘طا˘سشن د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا

بار˘ت ل˘ما˘ك ر˘ب˘˘ع از˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م
ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا تنا˘˘˘كو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
نيأا ،رقموب ةيدلب وحن ىلوأ’ا
ايازملاو دئاوفلا لك نيقلت مت
ن˘م قود˘ن˘سصلا ا˘هرد˘ي ي˘ت˘˘لا
تقو˘لا ي˘ف ،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن
ىرخأا تاطحم نوكتسس يذلا
.ىرخأا تايدلبل
قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ،بع˘˘˘ل˘˘˘˘يو
ديزت يتلا دئاوفلا نم ديدعلا

ةيحÓفلا ةطسشنأ’ا ةيلعاف نم
رارغ ىلع اهيف ةمهاسسملاو
ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

رودلا نع Óسضف ،كارتسش’او
ه˘ي˘ف ر˘ه˘سست يذ˘لا ي˘سسا˘سسأ’ا

لك قح عاجرإا نامسض ىلع
ة˘˘با˘˘سصإا د˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

ىلع ةثراك يأاب مهتاكلتمم
قئارحلا د˘سض ن˘ي˘مأا˘ت˘لا رار˘غ
.تاناسضيفلاو

نامثع راعرع

ناضضمر رهضش ىلإا ءÓغلا هجوم دادتما نم فوختم نطاوملا

ةنتابب موحللاو هكاوفلاو رضضخلا راعضسأايف ينونج عافترا

دادضسن’ا عفر ةياغ ىلإا
صسلجملا لخاد

لحم لحي تليضسمضسيت يلاو
ماضسب دلوأا ةيدلب ضسيئر

تليسسمسسيت ةي’و يلاو ذختا
ة˘ط˘ل˘سس رار˘قإا ن˘م˘سضت˘ي ارار˘ق
ل˘ح˘م ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو لو˘˘ل˘˘ح
ي˘ب˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
ىلإا ماسسب د’وأا ةيدلبل يدلبلا

ل˘˘خاد داد˘˘سسن’ا ع˘˘فر ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ىلإا هئاسضعأا عوجرو ضسلجملا

ةف˘سصب ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ه˘ما˘ه˘م
درو امل اقفو ةمظتنمو ةيداع
نايب يف تبسسلا مويلا ءاسسم
.يلاولا ناويدل
يلاولا نأا نايبلا ضسفن فاسضأا
ف˘ي˘ل˘كت رر˘ق يواد˘˘ب ضسا˘˘ب˘˘ع
نوؤوسش ري˘ي˘سست˘ل يرادإا ر˘ي˘سسم
اقبط كلذو ماسسب د’وأا ةيدلب

101و001 داو˘م˘لا ما˘˘كحأ’
11/01 م˘˘قر نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م
وينوي22 مو˘ي ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

.ةيدلبلاب قلعتملا1102
ةلاحل ارظن رارقلا اذه يتأايو
ا˘˘˘هد˘˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘ت˘˘˘لا داد˘˘˘سسن’ا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا

ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م˘˘˘م ما˘˘˘سسب د’وأ’
ىلع ةيلحملا ةيمن˘ت˘لا ل˘ط˘ع˘ت
ةيلحملا ةعامجلا هذه ىوتسسم
ابلسس ضسكعنا يذلا رمأ’ا وهو
ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا ة˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ةيدلبلا ينطاومل
مدع دادسسن’ا اذه نع جتنو
ل˘ي˘ج˘سست ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا
حتف مدعو ةيومنتلا عيراسشملا
ةسصاخلا ةيلا˘م˘لا تادا˘م˘ت˘ع’ا
رهسشل ةين˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
ة˘ن˘سسل˘˘ل م˘˘ظ˘˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
رارقلا اذه يتأاي امك.ةيراجلا

ضسا˘ب˘ع ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘م ا˘˘سصر˘˘ح
ةمدخ˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع يواد˘ب
ي˘ن˘طاو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘مو˘م˘يدو ما˘سسب د’وأا ة˘يد˘ل˘˘ب
اهجمارب ذيفنتو ماعلا قفرملا
لفكت˘ل˘ل ا˘نا˘م˘سضو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
.اهناكسس ت’اغسشناب لثمأ’ا

ب.ر

ةيلحملا ةيريدملا تفرسشأا
يز˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل
لاغسشا قÓطا ىلع ،وزو
هايملا خسض عورسشم زاجنا

د˘سس و˘ح˘ن وا˘ب˘ي˘سس داو ن˘م
يز˘ي˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ،تب˘˘سصق˘˘ت
هذه ىدل ملع امبسسح ،وزو
.ةئيهلا
د˘˘˘كا ،دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
دراوملل ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا
،ردو˘˘ج نار˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘خ’ا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خ
،ةي’ولل يذيفنتلا زاهجلل
دو˘م˘ح˘م ي˘لاو˘لا ة˘سسا˘ئر˘˘ب

يذلا عورسشملا نا ،عماج
ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘كوا
،راد˘ي˘سسو˘˘ك ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم ءزج ل˘يو˘ح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
لÓخ نم ،وابيسس داو قفدت

حفسس دنع ن˘ي˘سضو˘ح ر˘ف˘ح
ءا˘˘˘سشناو ،تب˘˘˘سصق˘˘˘ت د˘˘˘سس
.نيتلحرم نم خسضلل ماظن

اذ˘˘ه نا ردو˘˘ج ح˘˘˘سضواو
م˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ،عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ار˘خؤو˘م ه˘ي˘ف عور˘˘سشلا
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طا
ل˘جا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ضصق˘˘ن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ىل˘ع ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
،را˘ط˘˘م’ا ها˘˘ي˘˘م ح˘˘سش ر˘˘ثا
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
ا˘ي˘مو˘ي خ˘سضن نا˘ب ى˘˘لو’ا
م˘ج˘ح تب˘˘سصق˘˘ت د˘˘سس ي˘˘ف
،بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘˘م00003
م˘ج˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم

بسسح ايج˘يرد˘ت ع˘ف˘تر˘ي˘سس
.يداولا يف دراوملا رفوت
لو’ا خ˘˘˘سضلا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
ل˘ير˘با ر˘ه˘سش ي˘ف ،ها˘ي˘م˘ل˘˘ل
،تبسصقت دسس وحن لبقملا
ة˘˘ب˘˘سسن تسضف˘˘خ˘˘نا يذ˘˘˘لا
رثا ىلع %72 ىلا هئÓتما
حسشل ةيلاوت˘م˘لا م˘سساو˘م˘لا
.راطم’ا

عقاولا ،تبسصقت دسس دعيو
قرسش ملك ةرسشع دعب ىلع
ردسصملا ،ةي’ولا ةمسصاع
ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل˘˘ل لو’ا
ةي’وب برسشلل ة˘ح˘لا˘سصلا
تايدلب ديدعو ،وزو يزيت
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ضسادر˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب
.ةمسصاعلا

لÓ˘˘خ ي˘˘لاو˘˘لا ه˘˘جو د˘˘قو
،يذيفنتلا زاهجلا عامتجا
ماع˘لا ن˘ي˘مأÓ˘ل ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘˘ف عور˘˘سشلا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ي˘˘ل˘˘خ بي˘˘سصن˘˘ت
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل ،عو˘˘˘ب˘˘˘سس’ا
ةيلا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ع˘يرا˘سشم˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو
ةهجوملا ةيئاملا دراو˘م˘ل˘ل
نامسضو دراوملا د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ه˘تر˘˘فو
ضصق˘ن ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
لخدتلا نكمي ىتح ،هايملا
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سس
.تابوعسصلا
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د˘˘غ مو˘˘ي ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ،م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يديدحلا رسسجلا قلغ ،ءاثÓثلا
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ر˘سسج ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

ةدمل ةمسصاعلا رئازجلاب يقاربو
ةكرح لوحت نأا ىلع ،اموي12
،ىر˘˘خأا روا˘˘ح˘˘م ى˘˘لا رور˘˘م˘˘˘لا

يف تبسسلا موي ءاج ام بسسح
.رئازجلا ةي’و حلاسصمل نايب
اذه نأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
يلاو رارقل اقيبطت يتأاي قلغلا

قلغ نمسضتم˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و
د˘جاو˘ت˘م˘لا يد˘يد˘ح˘لا ر˘˘سسج˘˘لا
ىلع ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ر˘سسج ة˘يد˘ل˘ب˘ب

41 م˘˘قر ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
83 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو
ى˘ل˘ع م˘ي˘مر˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا زا˘˘ج˘˘نإ’
ةي˘ن˘ف˘لا ةأا˘سشن˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم
.ةيديدحلا

لا˘غ˘سشأ’ا ة˘ير˘˘يد˘˘م مو˘˘ق˘˘ت˘˘سسو
مامأا قيرطلا اذه قلغب ةيمومعلا

˘مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
نأا ىلع ،اموي12 ةدمل ءاثÓثلا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا لو˘˘˘ح˘˘˘ت
(يقارب ‐ يلع اباب) نيهاجتÓل
ر˘سسجو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ر˘سسج و˘ح˘ن
ى˘لا ،ي˘قار˘ب و˘ح˘ن ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

ينطولا قيرطلا نم لك رواحم
يعاعسشلا قير˘ط˘لاو83 م˘˘قر
قيرطلا لوحمو حياسشوا يداو
يقارب يبونجلا

41 م˘قر ي˘ئ’و˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو
ق˘ير˘ط˘لاو ي˘قار˘ب ي˘ل˘ع ا˘با˘˘بو
.41 مقر يئ’ولا

ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تعدو
يلمعتسسم ةيمومعلا لا˘غ˘سشأÓ˘ل
ةرماغملا مدع» ىلإا روحملا اذه
تاراسشإا مارتحاو قيرطلا روبعب
.«عنملا تاراسشإاو ةلادلا رورملا

م .ق

ةنايضصلا لاغضشأا ببضسب دغ موي نم ءادتبا
ةمضصاعلاب يقاربو ةنيطنضسق رضسج Úب يديد◊ا رضس÷ا قلغ
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 دتيانوي Îضسضشنام
هم‚ Úضصحتل كرحتي

ديدج دقع عيقوتل دتيانوي رتسسسشنام ىعسسي
عافدلا طخ ي˘ف ن˘يزرا˘ب˘لا ه˘ي˘ب˘ع’ د˘حأا ع˘م
.يلاحلا مسسوملا لÓخ
نإاف ،ةيناطيربلا «روري˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
ع˘م د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سسي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ام ريخأ’ا نأا مغر ،واسش كول رسسيأ’ا ريهظلا
يف نيماع نم رثكأ’ يدانلاب طبتري لازي

دتيانوي رتسسسشنام نأا ىلإا تراسشأاو.هدقع
نأا ثي˘ح ،ه˘ق˘لأا˘ت ى˘ل˘ع وا˘˘سش ةأا˘˘فا˘˘كم د˘˘ير˘˘ي
ضصي˘م˘ق˘ب ه˘ل م˘سسو˘م ل˘سضفأا مد˘ق˘ي بعÓ˘˘لا
،مسسوملا اذه ،واسش حجنو.رمحلا نيطايسشلا
يتلا ةرركتملا تاباسصإ’ا نم ضصلختلا يف
داع امك ،ةري˘خأ’ا م˘سساو˘م˘لا لÓ˘خ ه˘ت˘م˘جا˘ه
.ارتلجنإا بختنم فوفسص ىلإا اًرخؤوم
يئاهن عبر غلب دتيانوي رتسسسشنام نأا ركذي
يناثلا زكرملا لتحي امك ،يبوروأ’ا يرودلا
يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف
.زاتمملا

Êافاكو وريوغأا
نÓيم Îنإا رادار ىلع

ديدج مجاهم عم دقاعتلل نÓيم رتنإا ىعسسي
ىلع ءانب ،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ
.يتنوك وينوطنأا بردملا بلط
مجاهم عم دقاعتلا يتنوك بلط نأا قبسسو
،وكاكول وليمور يكي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل ل˘يد˘ب
لÓخ هتبغر ةيبلت يف تلسشف رتنإا ةرادإا نكل
.اًيدام يدانلا ةاناعم ببسسب ،يلاحلا مسسوملا

نإاف ،ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسصل اًقفوو
ويجريسس نم لك فقوم بقاري نÓيم رتنإا
نوسسنيدإاو ،يتيسس رت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن ور˘يو˘جأا

.«رمحلا نيطايسشلا» مجاهم ينافاك
،لبقملا فيسصلا يف وريوغأا دقع يهتنيو
ىلإا لاقتن’اب ريراقتلا نم ديدعلا هطبرتو
.نامريج ناسس ضسيرابو ةنولسشرب
ف˘ي˘سصلا ي˘ف اًر˘ح ا˘ًسضيأا ي˘نا˘فا˘˘ك ح˘˘ب˘˘سصيو
رتسسسشنام عم هدقع ي˘ه˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ينايوغوروأ’ا مجاهملا بغري ’و ،دتيانوي
.اًرهسش21 ةدمل ديدمتلا دنب ليعفت يف

لفتحأا فيك فرعأا مل :ونوب
ديلولا دلب دضض يفدهب

ضسرا˘ح˘لا بر˘عأا
يبرغملا يلودلا
،و˘نو˘˘ب ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ي
،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا م˘ج˘˘ن

ه˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ع
فدهلا ليجسستب
يذ˘˘لا ،ل˘˘تا˘˘ق˘˘˘لا

لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
قيرفلل
يتلا ةارابملا يف ،ديلولا دلب دسض يسسلدنأ’ا
تاسسفانم راطإا يف ،(1‐1) ةجيتنب تهتنا
.«اغيللا» نم82 ةلوجلا

ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت لÓ˘˘خ ،و˘˘نو˘˘ب لا˘˘قو
:ةينابسسإ’ا «وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
،ةديدسش حاير عم ،ةبعسص ةارابم تناك دقل»
ديلولا دلبو ،انبو˘ل˘سسأا˘ب بع˘ل˘لا ن˘كم˘ت˘ن م˘لو
.«ديج لكسشب اوبعل اًسضيأا

اهيلع اولسصح يتلا ءازجلا ةلكر» :فاسضأاو
تءاج ةأاجافملا نكل ،انتكبرأا اهنم اولجسسو
تنك نيماع لبق» :ونوب عباتو.«فدهلا اذهب
ءانثأا تمدقتو ،طوبهلا لبق انوريج عم انه
،ضسأار˘˘لا˘˘ب ةر˘˘كلا تسسم˘˘لو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كر ة˘˘ل˘˘كر
.«مويلا كلذ تركذتو
بردملا ىلإا ترظنو اًليلق تمدقت» :فدرأاو
يمامأا ةركلا تطقسسو ،مدقتلا ينم بلُطو
فيك ىتح فرعأا ملو ،ديج لكسشب تددسسو
.«فدهلاب لافتح’ا

،اًدج انبسسانت ةطقن اهنإا» :ونوب نيسساي متأاو
عيمجو ،اج˘ي˘ل˘لا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ا˘ًي˘لا˘ح ل˘تا˘ق˘نو
اًمئاد لمعي قيرف نحنو ،ةمهم تايرابملا
.«ةقيرطلا ضسفنب

ضضرعتي دنو“رود م‚
ةيرضصنع ةءاضسإل

بع’ ،ماهغنيل˘ي˘ب يدو˘ج ضضر˘ع˘ت
،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ط˘˘سسو
مارغت˘سسنإا ر˘ب˘ع ة˘ير˘سصن˘ع ةءا˘سسإ’
نولوك عم (2‐2) لداعتلا بقع
تب˘سسلا ،ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف
ةروسص ،ماهغنيليب رسشنو.يسضاملا
كلذ˘كو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘ل˘˘ل
،هتدلاو دسض ةئيسسملا تاقي˘ل˘ع˘ت˘لا

عقاوم ىلع رخآا موي درجم» بتكو
.«يعامتج’ا لسصاوتلا

71 هرمع غلابلا ،ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب لا˘نو
د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ن˘˘م م˘˘عد˘˘˘لا ،ا˘˘˘ًما˘˘˘ع
قباسسلا هقيرف بناج ىلإا ،نولوكو
.ارتلجنإا بختنمو ،يتيسس ماهجنمرب
يزيلجنإ’ا بختنملا باسسح بتكو
انروع˘سش ر˘م˘ت˘سسي» :«ر˘ت˘يو˘ت» ى˘ل˘ع
ةيزييمتلا تاءاسسإ’ا نم زازئمسش’اب

يف نيرخآÓل كلذكو ،انيبع’ دسض
اذه .تنرتنإ’ا عقاو˘م ر˘ب˘ع ،ة˘ب˘ع˘ل˘لا
ضضرعتو.«رييغت ىلإا جاتحي رمأ’ا
يرود˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ع’ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
يف ةيرسصنع تاءاسسإ’ يزيلجنإ’ا
مهنم تنرتنإ’ا ربع ةريخأ’ا ةرتفلا

م˘˘جا˘˘ه˘˘م درو˘˘ف˘˘˘سشار ضسو˘˘˘كرا˘˘˘م
ضسميج ضسيرو ،دتيانوي رتسسسشنام
اهاز د˘ير˘ف˘ل˘يوو ،ي˘سسل˘ي˘سشت بع’
تببسستو.ضس’اب لاتسسيرك بع’
يف تنرتنإ’ا ربع تاءاسسإ’ا ةدايز
نع ةلوؤوسسملا تارادإ’ا تابلاطم
طغسضلا يف ةيزيلجنإ’ا مدقلا ةرك
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م تا˘كر˘سش ى˘ل˘˘ع
هذ˘˘ه˘˘ل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
مارغ˘ج˘ت˘سسنإا ن˘ل˘عأاو.ةلكسشملا
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشلا

ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع تاءا˘˘سسإ’ا د˘˘سض
ني˘ئ˘ي˘سسم˘لا تا˘با˘سسح فذ˘ح ا˘ه˘ن˘م
ة˘ي˘ن˘ف˘لا قر˘ط˘لا ضضع˘˘ب ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ضصر˘ف ضصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

.تاملكلا هذه روهظ
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وروأا نويلم021 لباقم يليزاربلا بعÓلا عم دقاعتلا دعب

وينيتوك ةقفضص يف ةنولضشرب رئاضسخ فعاضضي يرضس دنب

،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
د˘ق˘ع ي˘ف ير˘سس د˘˘ن˘˘ب ن˘˘ع ،ضسمأا
بع’ ،وينيتوك بيليف يليزاربلا

.ةنولسشرب طسسو
لوبرفيل نم لقتنا وينيتوك ناكو
8102 يفناجن يف ةنولسشرب ىلإا
غل˘ب˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م021 ري˘ظ˘ن
تاري˘غ˘ت˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،تبا˘ث
.وروأا نويلم04 ةميقب
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

تاقفسص أاوسسأا نم دعي ،وينيتوك
ثيح ،قÓطإ’ا ىلع مدقلا ةرك
،ةمخ˘سض ا˘ًلاو˘مأا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ف˘نأا

تا˘˘مزأ’ ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سسب ضضر˘˘˘ع˘˘˘تو
.ةيلامو ةيسضاير
مربملا دقعلا نأا ىلإا تراسشأاو
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘ي˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا ي˘˘ف
،اًيرسس اًدنب نمسضت ،ةنولسشربو
ن˘م ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ع˘ن˘م˘˘ي
نم رخآا بع’ يأا عم دقاعتلا
.1202 ىتح زديرلا

،زدراودإا لكيام نأا تحسضوأاو
وه ،لوبرفيلل يسضايرلا ريدملا

،دنبلا اذه عسضو ىلع رسصأا نم
تا˘مد˘خ زد˘ير˘لا ر˘سسخ نأا د˘ع˘˘ب

ضسيو˘لو و˘نار˘ي˘كسسا˘م ر˘ي˘ي˘فا˘˘خ
يدانلا حلاسصل لبق نم زيراوسس
.ينولاتكلا

يف لسشف ةنولسشرب نأا تركذو

و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘جرو˘˘ج ع˘˘م د˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ط˘˘˘˘سسو بع’ ،مود˘˘˘˘لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
يسضاملا مسسوملا يف ،لوبرفيل
.دنبلا اذه ببسسب

ر .ق ^

ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا فو˘ل م˘ي˘خاو˘ي را˘ثأا
نأاسشب كوكسشلا ،اينام˘لأا بخ˘ت˘ن˘م˘ل
فيسصلا0202 ورو˘˘˘ي ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا
21 ي˘ف رر˘ق˘م و˘ه ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

ن˘ع ثد˘ح˘تو ،ة˘˘ي˘˘بوروأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
وحن ةل˘يد˘ب تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سس دو˘جو
.ةدحاو ةلود يف ةلوطبلا ةماقإا

ةر˘كل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا بغر˘˘يو
ةلوطبلا ةما˘قإا ي˘ف (ا˘ف˘يو˘ي) مد˘ق˘لا
ناوج11 نيب ديدجلا اهدعوم يف
،ريهامجلا روسضحبو ةيليوج11و
ة˘ي˘نا˘كمإا د˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسي نأا نود ن˘˘كل
ةفاسضتسس’ا قح نم ندملا ديرجت
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم دو˘ي˘ق تنا˘˘ك اذإا

روسضح نود لوحت اهيدل انوروك
ة˘عاذإÓ˘˘ل فو˘˘ل لا˘˘قو.ريهامجلا
نأا يغبني» :ضسمأا لوأا «ةيرافابلا»
يتلا ةقيرطلاب ،ةحارسصلاب ىلحتأا
نكمي ’ اهتمرب رومأ’ا اهب روطتت
هذ˘ه˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ي˘˘خ˘˘ت
ن˘م فر˘عأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا

قلعتت ةليدب ةطخ كانه نأا رداسصم
.«ةدحاو ةلود يف اهتماقإا ةيناكمإاب
’ ن˘هار˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف» :ح˘˘سضوأاو
يذ˘˘لا ا˘˘م ا˘˘ق˘˘ح ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ي
دقتعأا ،رهسشأا ةثÓث لÓخ ثدحيسس

،لوأ’ا ماقملا يف يتأات ةحسصلا نأا
،ريهامجلا دجاوتب دعسسنسس ايهيدب
تقولا يف هنأا لوقلا يبني نكل
.«يعقاو ريغ رمأ’ا يلاحلا

ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا» :م˘˘تأاو
ترفاسسو نكمأا نإا ،رفسسلا رظحت

يغب˘ن˘ي˘ف ا˘بوروأا لو˘ح قر˘ف˘لا ل˘ك
ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا ن˘كم˘ي ’ ،رذ˘ح˘لا ي˘خو˘˘ت
دادزت ةباسصإ’ا ت’دعم نأ’ رمأ’اب
ضسيل ةروحتملا ت’Óسسلا ،اددجم
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ر˘طا˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘خ
.«وه امك رمأ’ا عم لماعتن

0202 وروأا نأاضشب ةأاجافم رجفي فول

يلمع لكسشب نÓيم ولوؤوسسم در
نا˘كا˘ه ي˘كر˘ت˘لا ة˘ل˘طا˘˘م˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
با˘ع˘لأا ع˘نا˘سص ،و˘ل˘˘غو˘˘نا˘˘ه˘˘لا˘˘سشت
دق˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ي˘ف ،ق˘ير˘ف˘لا

.«يرينوسسورلا» عم ديدج
يف ولغوناه˘لا˘سشت د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ىلع قفاوي ملو ،لبقملا فيسصلا

.نآ’ا ىتح ديدجتلل نÓيم ضضرع
«وتاكريم ويسشتلاك» عقومل اًقفوو

ةدراطمل داع نÓيم نإاف ،يلاطيإ’ا
،ضشت˘ي˘سسÓ˘ف ’و˘˘كي˘˘ن ي˘˘تاور˘˘كلا

،وكسسوم ا˘كسسي˘سس با˘ع˘لأا ع˘نا˘سص
اًناجم ولغوناهلاسشت ليحرل اًبسسحت
.لبقملا فيسصلا يف
اًفده دعي ضشتيسسÓف نأا ىلإا راسشأاو
ءانثأا ،تاونسس3 ذنم نÓيمل اًميدق
قبسسأ’ا يسضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘جاو˘ت
.يليباريم وميسسام

طرسش هيدل ضشتيسسÓف نأا حسضوأاو
نويلم53 ةميقب هدقع يف يئازج
و˘˘كسسو˘˘م ا˘˘كسسي˘˘˘سس ن˘˘˘كل ،وروأا

حوارتي ضضرع يأا لوبقل دعتسسم
.وروأا نويلم03و82 نيب
نأا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘كذو
تا˘سضوا˘ف˘م˘لا أاد˘˘ب˘˘ي د˘˘ق نÓ˘˘ي˘˘م
لÓخ ة˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
.ةلبقملا عيباسسأ’ا

ميدق فده ةدراطمب ولغوناهلاضشت ردغ نمأاي نÓيم

يزيلجنإ’ا يتيسس رتسسسشنام لفتحا
ديدج يسسايق مقر نم رثكأا ليجسستب
2 نوترفيإا هفيسضم ىلع بلغتلا دعب
ةينامثلا رود يف تبسسلا مويلا0 /
يزيلجنإ’ا دا˘ح˘ت’ا ضسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ب
.مدقلا ةركل
هعقوم ربع يتيسس رتسسسشنام ركذو

لجسس هنأا تنرتنإ’ا ىلع يمسسرلا
ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف اد˘يد˘ج ا˘ي˘سسا˘ي˘ق ا˘م˘قر
نم اي˘لا˘خ ه˘ل˘ج˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب
جراخ ةيلاتتم ةارابم71 يف مئازهلا

.تاقباسسملا لك يف كلذو ،هبعلم
ةدايق تحت يتيسس رتسسسشنام مطحو
م˘˘قر˘˘لا ،’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب ه˘˘برد˘˘˘م

د˘ق ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك يذ˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
نيب ليور وج ةدايق تحت هلجسس
.9991 ربمتبسسو يفناج
41 ق˘˘ق˘˘˘ح ه˘˘˘نأا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
وهو هبعلم جراخ ايلاتتم اراسصتنا

يدانلا خيرات يف ديدج يسسايق مقر
.اسضيأا يلحملا ىوتسسملا ىلعو

نييضسايق نيمقرب لفتحي يتيضس رتضسضشنام
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ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘سش ق˘˘˘ير˘˘˘ف ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت
يف ريبك رايهنا ىلا ةدكيكسس
ىلا ضضرعتي هلعج ةمسصاعلا

ضسافنا رخا يف ةيسساق ةميزه
يتلا ةراسسخلا يهو ةلباقملا

ةجيتن نود نم قيرفلا تلعج
ىلع عسسا˘ت˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘م’ا ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
ةبوعسصب نون˘ق˘ي˘ت˘ي را˘سصنأ’ا

مسسو˘م˘لا اذ˘ه ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘سض
لكاسشملا تلسصاوت اذا ةسصاخ
˘ما˘ي˘ق˘لا مد˘˘ع اذ˘˘كو ة˘˘يرادإ’ا
لظ يف ةيعون تامادقتسساب
يف ةدئاسسلا ةيلاملا ةيعسضولا
لعجيسس يذ˘لا ر˘م’ا ق˘ير˘ف˘لا

ريسسي قيرفلا كسش نود نم
. قرطلا قرتفم يف

هليحر نلعي يقوزرم
هراوضشم نا دكؤويو
ىهتنا ةبيبضشلا عم

بعÓلا دكا ىرخأا ةهج نم
بحسسنم ه˘نا ى˘ل˘ع ي˘قوزر˘م
ءا˘ق˘ل ر˘ب˘˘ت˘˘عاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م

هل ةبسسنلاب ريخأ’ا ةراطسسوسس
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا رر˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘كل
ي˘ت˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو
ديد˘ع˘لا ناو ة˘سصا˘خ ه˘ت˘ل˘سصو
يف هبادتنا ديرت ةيدنأ’ا نم

ةم˘سصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرو˘سص
ءا˘˘˘ن˘˘˘˘بأاو ي˘˘˘˘سس ضسا ي˘˘˘˘سسلاو
رظني هلعج ا˘م و˘هو ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
قيفوتلا اين˘م˘ت˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل
ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

يف هتيحسضت دكا هناو ةسصاخ
ءيسشل ’ تارملا نم ريثكلا
يذلا قيرفل˘ل ا˘مار˘ت˘حا ىو˘سس
هتدوع دعب باوبأ’ا هل حتف
. ةبوقعلا نم

صشامر ماضشه

ةلب نيطلا تداز ةيلاملا ةيعضضولا

ءاقبلا نامضض ةبوعضصب اوعنتقا «اداكيضسور ءانبأا»و راهنت ةبيبضشلا

ةدكيكضس ةبيبضش

ةنيمث دج طاقن ثÓث هسسفنل ةيواسشلا داحتا قيرف فاسضأا
ثيح دوعسصلا ةقرو ىلع نيسسفانملا مها نم دحاو ماما
اداق نيفده ل˘ي˘ج˘سست ن˘م د˘ع˘سسي فاد˘ه˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘كم˘ت
امود ةبيتكلا عسضوو مهم دج راسصتنا قيقحت ىلا قيرفلا
ضسفانتلا ىلع رسصي يحاي ضسيئرلا ناو ةسصاخ ةهجاولا يف
لعج ام وهو ةقلح رخا ىلا دوعسصلا ةقرو بعل لجا نم
بابسش ىلع زوفلل اهيدل ام لك ميدقت لواحت ةعومجملا
ةلسصاوم يف قيرفلا ةينب ةيدنأ’ا لكل ةلاسسر حنمو ةنتاب
. دوعسصلا ةقرو بعلل داهتج’ا

يفيدهتلا هراضسم لضصاوي دعضسي
يذلاو رهابلا ءادأ’ا هميدقت دعسسي بعÓلا لسصاويو اذه

دكؤو˘ي يذ˘لا ر˘م’ا ن˘ي˘فاد˘ه˘لا ةراد˘سص ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ه˘ل˘ع˘ج˘ي
كلتمي هناو ةسصاخ تامادقتسس’ا يف يحاي ضسيئرلا ةوق
هح˘سشر ثي˘ح ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘يو˘ت˘سسم ي˘ف ي˘با˘ج˘يإ’ا ضسح˘لا
لوأ’ا م˘سسق˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح غو˘ل˘ب ى˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
تاعارسصلا يف هتوقو هتاءاطع ىلا رظنلاب لبقملا مسسوملا
فاد˘هأ’ا د˘يد˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘ب ه˘ل تح˘م˘سس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا
ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘لا˘ب ه˘˘ل تح˘˘م˘˘سسو ة˘˘يوا˘˘سشلا تذ˘˘ق˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا

. ةعيلطلا ةبكوك
صشامر ماضشه
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ةلسصاوم يف ةبانع داحتا قيرف قفو
ةر˘ي˘ظ˘ح ي˘ف بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج ءÓ˘˘ت˘˘عا
كلذو ةيقرسشلا ةهجلا يناثلا مسسقلا
ىلع ققحملا بعسصلا راسصتن’ا دعب

فده عقاوب بورخلا ةيعمج باسسح
اذه ةلازغ بعÓلا عيقوت نم در نود
طغسضلا عفر يف راسصتن’ا مهاسس دقو
ناك فوختلا ناو ةسصاخ ةبيتكلا ىلع
» ا˘كسسي’» ما˘ما ر˘ث˘ع˘ت˘لا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ارطيسسم نا˘ك ضسفا˘ن˘م˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’
نود ن˘م بع˘˘ل˘˘يو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ءاقفر لعج ام وهو ضصقن يأا بكرم
كد يف ةمج تابوعسص نودجي حلاب
. ةيعمجلا كابسش

يفلÿا طÿا ةوق نم ديزتضس صشانك ةدوع
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ر˘ي˘سسي ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ابسسحت ضشانك بعÓلا تامدخ ةداعتسس’
بردملا كردي ثيح ةمداقلا ديعاوملل
ى˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ة˘جا˘ح ىد˘م ة˘يو˘سش ن˘ب

يتلا ةريبكلا ةربخلا ىلا رظنلاب هتامدخ
ةجاح يف يدانلا ىقبي يتلاو اهب عتمتي
ة˘مدا˘ق˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘لا ة˘سسا˘˘م
افدهتسسم نو˘كي˘سس دا˘ح˘ت’ا ناو ة˘سصا˘خ
ةحاطإ’ا يف بغرت يتلا قرفلا لك نم
مقاطلا لعجي يذلا ر˘م’ا ز˘نا˘غ˘ي˘لو˘ه˘لا˘ب
ريسسملا مقاطلا ىتحو نيبعÓلاو ينفلا

. فورظلا لكل نيدنجم
صشامر ماضشه

د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘سش لÓ˘ه ق˘ير˘ف ل˘سصاو˘ي
ةريظح يف ةيباجيإ’ا جئاتنلا ليجسست
ينقتلا ليحر ذنمو ثيح يناثلا مسسقلا

ق˘ق˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘˘لاو ة˘˘طار˘˘عو˘˘ب د˘˘ي˘˘سشر
زو˘ف˘لا د˘ع˘بو ثي˘ح ة˘ب˘ي˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا
عا˘فد˘لا ما˘˘ما تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت˘˘ب ي˘˘براد˘˘لا˘˘ب
ق˘ير˘ف˘لا و˘ه ا˘ه ي˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
باسسح ىلع مهم دج اراسصتنا ققحي
تارهاظملا بعلمب ةم˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
دسصح يف ةنوÓعل ءاقفر قفو ثيح
ام وهو ةجيتنلاو ءاد’اب Óماك دازلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ح˘م˘ط˘ي ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
. Óبقتسسم لسضفأ’ا

نع نوثحبي لÓهلا ولوؤوضسم
دوعضصلا ةقرو بعلل ةلويضسلا

و˘لوؤو˘سسم لاز˘ي ’ ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
يتلا ة˘لو˘ي˘سسلا ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي لÓ˘ه˘لا
ت’وجلا يقاب بعلب قيرفلل حمسست
لÓهلا راسصنا أادب ثيح يلاع مثيرب
ةسصاخ دوعسصلا قيقحت يف نوحمطي
ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘حا˘ت˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘كم’ا ناو

لج فرط نم ةمد˘ق˘م˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا
ل˘سضفأ’ا ى˘لا قر˘ت م˘ل ي˘ت˘لاو قر˘˘ف˘˘لا
قيرفلاب قلعتي لكلا لعج يذلا رم’ا

بعلو رامث˘ت˘سس’ا ةرور˘سضب بلا˘ط˘يو

كلتمي قيرفلا نا امب دوعسصلا ةقرو
ةعانسص ىلع ةرداقو ةزيمم ةليكسشت
. قيرفلل ديدج دجم

صشامر ماضشه

ةبانع داحتا
داحت’ا ةوق نم ديزت صشانك ةدوع

ةرادضصلا يف ايلاع نوقلحي ةنوب ءانبأا

ديعلا موغلضش لÓه

«نادوطاضشلا» يبعل تررح ةطارعوب ةرداغم

مهاعضسم نولضصاوي ضسيغر يديضس ءانبأا
ةدايرلا غولب وحن

لودج ءÓ˘ت˘عا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘كسشت تح˘ج˘ن
ةمغÓتلا مجن باسسح ىلع ققحملا زوفلا لÓخ نم بيترتلا

نم فدهلا ليجسست دعب يبلسسلا دودرملا نم مغرلابو ثيح
وهو عافدلاب ىفتكاو فلخلا ىلا قيرفلا داع يرودرد فرط
ىلا ضضرعلاو لوطلاب رطيسسي ضسفانملا لعج يذلا رم’ا

ناك رثعت نم «كوملا» تذقنا يتلا ةياهنلا ةرفاسص ةياغ
ظوظح نهريل ناك ام وهو فلخلا ىلا تاحرف ءاقفر ديعيل
. دوعسصلا ةقرو بعل يف قيرفلا

ريبك لمع هرظتنيو ققحملا زوفلا نمث يواز
جئاتن لعجيسس زو˘ف˘لا ضصا˘ن˘ت˘قا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا حا˘ج˘ن ل˘ع˘لو

ضشيعي يدانلاو ’ فيك ةرمثم يواز بردملا عم «كوملا»
باسسح ىلع زوفلا دعبو ثيح تاراسصتن’ا ةوسشن ىلع
يوافرسش دئاقلا ءاقفر نكمت ريخأ’ا اذه بعلمب لÓج د’وأا

ةنتاب ةيدولوم باسسح ىلع نيمث دج راسصتنا ةفاسضإا نم
ابسسحت ةي˘با˘ج˘يإا نو˘كت˘سس ىر˘خأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن او˘ف˘ي˘سضي نا ل˘ب˘ق
«تسسيكوم˘ي˘ل» ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل˘ل
. دودرملا ثيح نم ةسشاعتنا

صشامر ماضشه

ةنيطنضسق ةيدولوم

ةمدقملا وحن قلضستلا لضصاوت «كوملا»
يبلضسلا دودرملا مغر

داحتا دي ىلع ىرخأا ةميزه ىلا ةنتاب بابسش قيرف ضضرعت
امامت ةحيرم ريغ ةيعسضو يف قيرفلا لعج ام وهو ةيواسشلا

هتاباسسح هب ديعي راسصتنا قيقحت نع ازجاع ىقبي ثيح
ءاقفر حلفي مل ثيح دوعسصلا ةقرو بعل لجا نم اددجم
ةرداق تناك ةبيتكلا نا مغر مهتفك حيجرت يف ةيدعاسسم
ائفاكتم ناك بعللا نا امب لقأ’ا ىلع لداعتلا قيقحت ىلع
ةلكر لÓخ نم ءاقللا مكح قيرفلا ةرادإا تدقتنا دقو اذه
ام وهو حÓسصل قح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ˘لا در˘ط˘لاو ة˘ن˘ل˘ع˘م˘لا ءاز˘ج˘لا
. قيرفلا تايونعم ىلع ىسضق

عارضسإ’اب بلاطم يبطلا مقاطلا
نيباضصملا ةداعتضسا يف

ةرورسضب ابلاطم يبطلا مقاطلا نوكيسس ىرخأا ةهج نم
نع اهبايغ تلجسس يتلاو ةباسصملا قاروأ’ا ديدع ةداعتسسا

اذكو يجاحو ضساوم يئانث˘لا˘ب ة˘ياد˘ب˘لاو ة˘يوا˘سشلا ة˘ه˘جاو˘م
تابايغلا يهو لابرد ىتحو روسصنم نبو حÓسص ريغسص
نير˘ي˘خأ’ا ن˘يد˘عو˘م˘لا ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف تر˘ثا ي˘ت˘لا
ة˘سضا˘ف˘ت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ما ى˘ل˘ع ة˘يوا˘سشلاو ة˘نو˘ب ءا˘ن˘˘بأا ما˘˘ما

ن˘ل «تسسي˘با˘كي˘ل» ناو ة˘سصا˘خ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ت’و˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘خ
تاباسسح لك يهنيسس رخا رثعت قيقحتب ةبيتكلل اوحمسسي
. مهبسسح دوعسصلا

صشامر ماضشه

ةنتاب بابضش

 ىرخأا ةميزهل ضضرعتي «باكلا»
لولحلاب بلاطم ةرارغوبو

ةيواضشلا داحتا
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لجيج بابضش
ىلوأ’ا ةلوجلا يف ةراضسخلا دعب

 فرضصت ركنتضست «ةرمنلا» ةرادإا
ناديروب بردملا هاجت راضصنألا ضضعب

لجيج ةبي˘ب˘سش ةرادا تر˘كن˘ت˘سسا
لاعفأا دودر اهل يمسسر نايب يف
ةراسسخلا بقع ،راسصنأ’ا ضضعب
قيرفلا اهل ضضرعت يتلا ىلوأ’ا
ةناجم يبملوا مامأا ةلوطبلا يف

ةلوطب نم ىلوأ’ا ةلوجلا نمسض
ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ثلا˘˘ث˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
تف˘˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘سشلا
ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا تاءاد˘ت˘عÓ˘ل  ةرادإ’ا

ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘سسج˘˘لاو
.ناديروب نيدلا رهز ديسسلا

ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ضسي˘ئر بل˘طو اذ˘ه
نيسصلخملاو ءا˘ي˘فوأ’ا را˘سصنأ’ا
بيلغتو قيرف˘لا لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا

.تاذلاب تقولا اذه يف هتحلسصم
’ا اهنم بعلي مل ةلوطبلا نا امب

ةحرابلا ةراسسخ امو ةدحاو ةلوج
اهنم ديفتسسيسس داوج ةوبك ’ا
˘مدا˘ق ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح˘˘م ’ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ت’وجلا
ا˘˘˘˘سضيا تف˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ةرادا
نا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘˘سش’ا
ه˘لاو˘مأا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت برد˘م˘لا

مل ريخأ’ا اذه نأا تدكأاو ،ةلماك
مل لب ،ميتنسس يأا نآ’ا دحل ملتسسي
ةرج’ا ىلع قافت’ا Óسصا متي
.اهاسضقتيسس يتلا
لثم نا ىرخا ةرم دكؤوي ضسيئرلا

ر˘ي˘غ تا˘فر˘سصت˘لاو رو˘م’ا هذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ر˘سصيو .ا˘تا˘˘ت˘˘ب ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م
ل˘ك ن˘ي˘ب لدا˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘ح’ا
ةمد˘خ ة˘ي˘ن˘ب ءا˘ج ه˘ناو .فار˘ط’ا
ر˘ي˘سصق˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘˘لا

كلت نكل .هتبيه ةداعاو ديعبلاو
’ ا˘ه˘ه˘˘با˘˘سش ا˘˘مو تا˘˘فر˘˘سصت˘˘لا
ى˘ت˘ح ’و ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ع˘ج˘سشت
.قيرفلا عم ءاقبلا

ن˘م ةرادإ’ا تب˘ل˘ط ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
معدو ربسصلاب يلحتلا راسصنأ’ا
ةمداقلا تاءاقللا يف ةوقب قيرفلا

ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘سضو ل˘˘جا ن˘˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘تو تارا˘˘سصت˘˘ن’ا ة˘˘كسس
ر˘˘خأا ي˘˘ف دو˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا
ى˘لإا دو˘ع˘سصلا و˘هو ’أا م˘سسو˘م˘لا
.يناثلا مسسقلا

نيدلا حÓضص يلاعملوب

مداقلا ليرفأا3ـلا يف ديدج صسيئر باختنا
غنيضسكوب كيكلل ةماعلا ةيعمجلا ءاضضعأا

يبدألاو يلاملا نيريرقتلا ىلع نوقداضصي
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘˘سضعأا قدا˘˘سص

ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
تاسضايرلاو غنيسسكوب كيكلل
نيتليسصحلا ىل˘ع ،ة˘ه˘با˘سشم˘لا
0202 ةنسسل ةيبدأ’او ةيلاملا
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا ةد˘ه˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘˘سصح
ن˘˘˘˘˘˘مو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ،0202‐7102
ةيعم˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
3ـلا ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘˘ع˘˘لا
.مداقلا ليرفأا

تا˘ح˘ي˘سشر˘ت˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف م˘˘تو
يلو˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ءا˘سضعأÓ˘ل

وأا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ضسي˘˘ئر بسصن˘˘˘م
ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا ة˘˘يو˘˘سضع
ىلع ءاعبرأ’ا موي ةياغ ىلإا ،ضسمأا
تدد˘ح ا˘م˘ي˘˘ف ،00.51 ة˘عا˘سسلا
دحأ’ا يمويل نوعطلا ميدقت ةرتف
.مداقلا عوبسسأ’ا نم نينث’او
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا لÓ˘˘˘خو
،ءاسضعأ’ا مو˘ق˘ي˘سس ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
رايتخاب ،باختن’ا قح مهل نيذلا
هب˘ت˘كم ة˘ق˘فر د˘يد˘ج˘لا ضسي˘ئر˘لا
ةد˘ه˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
           .4202‐1202 ةيبملو’ا

ر.ق

ةديلبلا داحتا
ريضضحتلا ةلحرم نواهت نمث عفدت ةليكضشتلا :ةضساوم

نع ةديلبلا داحتا بردم رسسحت
هناديمب نيتعئا˘سضلا ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن˘لا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ف˘ي˘سضلا ما˘مأا

ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
تبعل يتلا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا

دا˘˘˘سشأاو اذ˘˘˘ه تب˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشع
د˘ع˘ب ه˘ي˘ب˘ع’ دودر˘م˘ب برد˘م˘لا
نيبعÓلا نم ري˘ب˘ك دد˘ع ة˘ي˘قر˘ت
دوعيسس قيرفلا نأا اريسشم بابسشلا
ءانبأا لسضفب ةحيحسصلا ةكسسلل
ثيح دوهج˘لا ر˘فا˘سضتو ق˘ير˘ف˘لا
ةيغب ’وبقم ادودرم نابسشلا مدق
نأا ’إا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

موجه ىلع رثا ةيلاعفلا ضصقن
بب˘سس برد˘م˘لا ح˘جرو ق˘ير˘ف˘لا
ةروتاف عفدن نحن» Óئاق جئاتنلا
ةلحر˘م ي˘ف نا˘ك يذ˘لا نوا˘ه˘ت˘لا
قر˘ف˘لا تنا˘ك ن˘˘يأا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
لوخدل قاسسو مدق ىلع ىعسست

دهسشي مل نيح يف ةلوطبلا رامغ
ملو اذ˘ه «تا˘كر˘ح˘ت يأا ق˘ير˘ف˘لا
زوفلا معط ةديلبلا داحتا قوذتي
ر˘م˘ع ن˘م ت’و˘˘ج ع˘˘ب˘˘سس د˘˘ع˘˘ب
زكرملا يف عبقي ثيح ةلوطبلا
. نيلداعتب ريخأ’ا

قÓع ودبع

«ءارفضصلا»ـل ةقباضسلا ةرادإ’ا ىلع رانلا حتفي دعاضسملا بردملا

 زوفلا مغر متضشلاو بضسلل انضضرعتو ثدح ام مهفن مل :بلاطوب
بردملا بلاطوب ديعسس حتف
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل د˘˘عا˘˘سسم˘˘˘لا
ضضع˘ب ى˘ل˘ع را˘ن˘لا ضشار˘˘ح˘˘لا
ن˘يذ˘لا يدا˘ن˘لا را˘سصنأا ها˘ب˘سشأا
ربمفون لوأا بعلم ىلإا اولخد
ة˘ل˘ي˘سسم˘لا قا˘فو ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف
«ءارفسصلا» زوفب تهتنا يتلا
م˘ه˘نأا ’إا ،ن˘ي˘فد˘ه˘ل ة˘ي˘ثÓ˘˘ث˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا م˘˘ت˘˘˘سشب او˘˘˘ما˘˘˘ق
هو˘ب˘لا˘طو ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
مهفي مل هنأا اريسشم ،ليحرلاب
.ةظحللا ةياغل ثدح ام
تاحيرسصت يف بلاطوب لاقو
:ءاقللا ةياهن بق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ثدح ا˘م˘م نوءا˘ت˘سسم ن˘ح˘ن»

حيحسص ،ةليسسملا ةارابم يف
ر˘ي˘ث˘كلا مد˘ق˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا نأا
،م˘˘˘هأ’ا و˘˘˘˘ه زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كل
ينفلا مقاطلا نحن انسضرعتو
لبق ن˘م م˘ت˘سشل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنأ’ا ها˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشأا
ريغ تاجردملا يف اودجاوت
انيهنا دقل» :ع˘با˘تو ،«مو˘ه˘ف˘م
ن˘˘ي˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م لوأ’ا طو˘˘˘سشلا
اذه مغر نكل ةفيظن ةيثÓثب
راسصنأ’ا نم معدلا قلتن مل
تاجردم˘لا ي˘ف او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

بج˘يو ،ثد˘ح ا˘م م˘ه˘ف˘ن م˘لو
موقن اننأا اوم˘ه˘ف˘ي نأا م˘ه˘ي˘ل˘ع
تابيردتلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب

22 انرثو ا˘ن˘نأ’ تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
،يسضاملا مسسوملا نم ابع’
ةفيلوتلا داجيإا لواحن نحنو
ةمدقم يف اننأا امك ةيلاثملا
ا˘˘نورو˘˘ك ’و˘˘˘لو بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف ضشار˘ح˘لا داد˘ع˘ت ط˘ق˘˘سسل
.«يسضاملا مسسوملا

اقيرف انثرو دقل»
لواحن نحنو اضضيرم

راضسملا ىلع هعضضو
«حيحضصلا

ةقيرطب بلاطوب مهتاو اذه
يدا˘ن˘لا ةرادإا ةر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غ
ا˘م ها˘يإا Ó˘م˘ح˘م ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا

بب˘˘سسب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ثد˘˘ح˘˘˘ي
يف اهب تلمع يتلا ةقيرطلا
:لا˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
اكه˘ن˘م ا˘ق˘ير˘ف ا˘ن˘ثرو د˘ق˘ل»
ةدعسصأ’ا عيمج ىلع يناعي
ة˘ق˘ير˘ط م˘ه˘فأا د˘عأا م˘˘ل ا˘˘نأاو
را˘˘سصنأ’ا ضضع˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت
ى˘لإا او˘˘ل˘˘خد ف˘˘ي˘˘ك ى˘˘ت˘˘حو
اوماق ثيح بعلملا ةيسضرأا
انك تقو يف انبسسو انمتسشب
،ا˘ن˘ع˘م م˘ه˘فو˘˘قو˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
ةرادإ’ا ع˘م لوا˘ح˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
ىلع يدانلا عسضو ةيلاحلا
.«حيحسصلا راسسملا

ب.م.يرضسيإا

صشارحلا داحتا

يضسيمح ةلاقإاب بلاطمو طوقضسلا لضصاوي دئارلا
ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سصاو
ي˘ف ة˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘سضلا ه˘˘سضور˘˘ع
ةاو˘˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسق˘˘˘˘لا
امدعب ىطسسولا ةعومجملا
ةد˘يد˘ج ةرا˘˘سسخ˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
د˘ي ى˘ل˘ع ا˘ي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لاو
ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘مأا ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا
را˘طإا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ فد˘˘ه˘˘ب
،ةقباسسملا نم7ـلا ةلوجلا

ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت مد˘˘ق˘˘ي م˘˘لو
نأا م˘˘غر ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ءي˘˘˘سشلا
كل˘ت˘ب ن˘˘كي م˘˘ل ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشأا نأا ’إا ،ةو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
رو˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘˘ع برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نيأا نم اوفرعي مل يسسيمح
دازلاب ةدوعلل فتكلا لكؤوت

ريدقت لقأا ىلع لوأا Óماك
نم دي˘ف˘م يو˘ن˘ع˘م لدا˘ع˘ت˘ب

هنا˘سش ن˘م ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
تي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ءود˘˘˘ه˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سضخأ’او ضضي˘˘˘بأ’ا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا ل˘ب˘ق ل˘قأا

دئارلا اهيف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ي˘ت˘لا
ضسيمخلا موي ةياجب ةبيبسش
.مداقلا

ملسس يف ةبقلا دئار عجارتو
ي˘ف نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
برقأا هسسف˘ن د˘ج˘ي˘ل ةراد˘سصلا
د˘ع˘ب ر˘ط˘˘خ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا

.نيتيلاتتم نيتاراسسخ

نوبلاطي راضصنأ’ا
بردملا ةلاقإاب

يضسيمح
قا˘˘سشع م˘˘سضه˘˘ي م˘˘˘لو اذ˘˘˘ه
ضضيبأ’او رسضخأ’ا نينوللا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ق˘˘لا ةرا˘˘سسخ˘˘لا
لمأا مامأا قيرفلا اهل ضضرعت
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ةدا˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ب
م˘سصخ˘لا˘ب ضسي˘ل ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا
با˘ح˘˘سصأا نأا ’إا ،ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا
رسضخأ’او ضضيبأ’ا نينوللا
لمح˘ي˘ل ،ا˘ئ˘ي˘سش او˘مد˘ق˘ي م˘ل
21 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
دبع بردمل˘ل ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
نأا ى˘ت˘ح ،ي˘سسي˘م˘˘ح رو˘˘ن˘˘لا
هتلاقإاب بلاطي أادب ضضعبلا

يدانلل ةينفلا ةسضراعلا نم
نوكي ديدج بردم بلجو
ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ى˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
.ةرطسسملا فادهأ’ا غولبل

ب.م.يرضسيإا

ةمسصاعلا داحتا قيرف لسصاو
ةلوطبلا يف ةيوقلا هسضورع
ىلع قوفت ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف
مدقو ،ديحو فده˘ل ة˘ي˘عا˘بر˘ب
مغر ،ايوق ءادأا داحت’ا دادعت
ليدعت ن˘م ضسفا˘ن˘م˘لا ن˘كم˘ت
لك مدق دادعتلا نأا ’إا ،ةفكلا

زو˘ف˘ل˘ل ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف كل˘م˘ي ا˘م
تبرق يتلا طاقنلا˘ب ر˘ف˘ظ˘لاو
تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا يدا˘˘ن˘˘˘لا

ةلوط˘ب˘لا ة˘مد˘ق˘م ن˘م ى˘سضم
دعب ىلع تاب قيرفلا نأا امب
.ةرادسصلا نم اتقؤوم طاقن5

يتدوعب ديعضس :يراوز
زوفلاو ةكراضشملل

ةدكيكضس ىلع ققحملا
يراوز م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع
بسصانم˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا
نع ،ةمسصاعلا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل
دهعلا ديدج˘ت بق˘ع ه˘تدا˘ع˘سس
نم هئافسش دعب بعÓملا عم
يف اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا

نأاو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ى˘˘˘سضم تقو

زو˘ف˘لا ع˘م تن˘˘ماز˘˘ت ه˘˘تدو˘˘ع
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،ةد˘˘كي˘˘كسس
ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب ضصخ تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
:قيرفلل ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا

يتدوع نمازتل ديعسس دج انأا»
دع˘ب يدا˘ن˘لا ع˘م ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
يتلا ةبا˘سصإ’ا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا
ىسضم تقو يف اهل تسضرعت
ققحملا ماهلاو ريبكلا زوفلل

ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف با˘سسح ى˘ل˘ع
ر˘كسشأا» :ع˘با˘˘تو ،«ةد˘˘كي˘˘كسس
ان˘فد˘هو ي˘ع˘م ف˘قو ن˘م ل˘ك
نم ديزم دسصحل قيرفلا ةدايق
.«ةيباجي’ا جئاتنلا

ب.م.يرضسيإا

ةلوطبلا بيترت ةمدقم وحن فحزلا لضصاوت «ةراطضسوضس»

ةبقلا دئار تنضشومت نيع بابضش
 يضضارتلاب يقÓط

ةرادإلا نيب
نيرم جاحلا بردملاو

با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا ترر˘˘ق
نع يلخت˘لا تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع
ىلع ،نير˘م جا˘ح˘لا برد˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ثا
نارهو ةيعمج مامأا ةلجسسملا
ن˘˘ي˘˘ع با˘˘ب˘˘سش ةرادإا ترر˘˘˘ق
ن˘م˘سض ط˘سشا˘ن˘لا تن˘سشو˘م˘˘ت
خسسف ينا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب

نير˘م جا˘ح˘لا برد˘م˘لا د˘ق˘ع
دقع خسسف مت امك يسضارتلاب
دمحا د˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م
نأا رظتنملا نمو اذه .ىيحي
ي˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا عر˘˘˘سشت
د˘يد˘˘ج برد˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
جئاتن دسصحل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل

تا˘قا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج
تددح اهنأاو اميسس’ ةمداقلا
.مسسوملا ةيادب يف دوعسصلا

نيضسح ةنوب
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لامج ينطو˘لا بخا˘ن˘لا طا˘مأا
ةمئاق نع ماثللا يسضاملب نيدلا
ةهجاومب ةين˘ع˘م˘لا ا˘ب˘ع’82ـلا

يف اناوسستوبو ا˘ي˘ب˘ماز بخ˘ت˘ن˘م
،يراج˘لا ضسرا˘م92ـلاو52ـلا
نم6ـلاو5ـلا ةلوجلا راطإا يف
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت
.نوريماكلاب2202

نل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تفر˘عو
تآاجافم ينطولا بخا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘ع
ضضعب ةداعإا لÓخ نم ةلمجلاب
ضضعبلا داعبإاو ،ةهج نم ءامسسأ’ا
نيح يف ىرخأا ةهج نم رخآ’ا
ىرخأ’ا ءامسسأ’ا ضضعب تنكمت
يف مدقملا ءادأ’ا دعب ةدوعلا نم
.مهتيدنأا عم ةيسضاملا تايرابملا

ريهظ دمحأا ةبوت نكمتو اذه
ناكم زجح نم يدنلوهلا كيفلاف
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف

،ديج ىوتسسم مدقي هناو اميسس’
ن˘م ىر˘سسي˘لا ة˘ه˘ج˘لاو بل˘ق ي˘ف
يف ةحبار ةقرو هلعجي ام عافدلا
ءا˘عد˘ت˘سسا م˘ت ا˘م˘ك ،برد˘م˘لا د˘ي
ل˘فو˘ن د˘م˘ح˘م ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا

يرود˘لا ي˘ف ط˘سشا˘ن˘˘لا ف˘˘سسا˘˘خ
قيرف ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ةوعدلا هيجوت مت امك ،Óيدنوت
.يتنيفت بع’ يقورز ىلإا

ةمئاقلا تده˘سش ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
لاز˘˘غ د˘˘ي˘˘سشر ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ةدو˘˘˘ع
يذلا بسصانملا ددعتملا بعÓلا

˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف را˘˘˘ظ˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘ط˘˘˘خ
يف يكرتلا يرودلا يف ةيسضاملا

يدان عم مدقملا عئارلا ءادأ’ا لظ
فسسو˘ي م˘سصب ا˘م˘ك ،ضشا˘ت˘كسشي˘ب
رسضخلا عم ايقيرفإا لطب يليÓب
ر˘ط˘ق يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ،9102 ة˘ن˘سس
بختنملل هتدوع ى˘ل˘ع ير˘ط˘ق˘لا
لقأا يف نكمت هنأا امب ينطولا

نيزاوملا بلق نم رهسشأا3 نم
داع امك ،رطق موجن يرود يف
اذه ،يناميلسسو ةم˘ئا˘ق˘ل˘ل و˘ل˘فرد
ءوسس نم اريخأا ناردب ضصلختو

يف نا˘كم ز˘ج˘ح ا˘مد˘ع˘ب ع˘لا˘ط˘لا
هيلع رذعت امدعب ،رسضخلا ةمئاق
ةيسضاملا تاقاقحتسس’ا يف رمأ’ا

ل˘ب˘ق ة˘˘با˘˘سصإ’ ضضر˘˘ع˘˘ت ه˘˘نو˘˘ك
اهدعبو رسضخلا ضصبرت قÓطنا
ل˘˘ك ف˘˘قوأا ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘مو.رومأ’ا
،ي˘لو˘غ˘ي˘ف ن˘م ل˘ك ى˘لإا ةو˘عد˘لا

د˘كأا ،ر˘سصا˘ن ن˘˘بو ،ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘مو
يثÓثلا ءاف˘سش ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا

يف اهنم اوناع يتلا ةباسصإ’ا نم
مهيلع ترثأا يتلاو ىسضم تقو
ةرتفل مهتكراسشم مدع لظ يف

مت نيح يف ،مهتيدنأا عم ةليوط
،ةيميÓح نميأ’ا ريهظلا داعبتسسا

اهريغو ،روليد م˘جا˘ه˘م˘لا ى˘ت˘حو
.رخآ’ وأا ببسسل ءامسسأ’ا نم

ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا تءا˘˘جو اذ˘˘ه
:يلاتلا وحنلا

،ي˘ح˘لو˘ب˘م :ى˘مر˘م˘لا ة˘سسار˘ح
اجديكوأا ،ةخود

،يوÓ˘لا د˘ب˘ع ،نا˘فز :عا˘˘فد˘˘لا
نب ،يدنام ،ين˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ،ة˘بو˘ت
،ةدا˘ي˘ع ن˘ب تار˘˘ها˘˘ت ،ير˘˘م˘˘ع˘˘لا

.فسساخو ،ناردب
،ر˘سصا˘ن ن˘ب :ناد˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو

ز˘مار ،د˘ي˘ب˘ع ،ةرو˘˘يد˘˘ق ،ة˘˘ي’و˘˘ب
.ةلبقلبو يقورز

،ي˘لو˘غ˘ي˘ف ،زر˘ح˘م :مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ي˘نادو˘سس ،ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ،و˘˘ل˘˘فرد
ة˘م˘حر ن˘ب ،ي˘ل˘يÓ˘˘ب ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
 .لازغ ديسشرو

نم ولخت ةمئاقلا
 نييلحملا نيبعÓلا
ينطو˘لا بخا˘ن˘لا ه˘جو˘ي م˘لو

ةلوطبلا نم بع’ يأ’ ةوعدلا
نم ثيدحلا ةرثك مغر ةينطولا

ءام˘سسأ’ا ضضع˘ب ن˘ع كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه
ةفاسضإ’ا ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘قو
بخا˘˘ن˘˘لا نأا ’إا ،ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘نا ،ىر˘خأا ةر˘م تب˘ثأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةوعدلا هيجوت ىلع رداقلا ديحولا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘ل بع’ يأ’
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
فتاهلاب ل˘م˘ع˘ي ’ ه˘نأاو ة˘مدا˘ق˘لا

ا˘م˘ه˘مو ءا˘م˘سسأ’ا تنا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
 .ناديملا ةيسضرأا ىلع تمدق

ب.م.يرضسيإا

 نودوعي ولفردو لازغو يليÓبو Êادوضس..رضضÿا وديدج يقورزو فضساخو ةبوت

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا بح˘˘سس
قيرف يف نيمها˘سسم˘لا ة˘ما˘ع˘لا
ن˘م ة˘ق˘ث˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر لÓ˘م ف˘˘ير˘˘سش
يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا ضشما˘ه ى˘ل˘ع
.يدانلا رقمب ،ضسمأا دقع

بحسس ىلع ءاسضعأ’ا قفتاو
عم يلاحلا ضسيئرلا نم ةقثلا
وسضعلا ناسشيراي ديزي ةيكزت
ىلإا يدانلا ة˘سسا˘ئر˘ل م˘ها˘سسم˘لا
ىلع ،يراجلا مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ضسيئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي نأا

ي˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’ا بسسح د˘˘يد˘˘ج
.يلاحلا ضسيئرلا اهققح

ف˘ير˘سش دد˘سش ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
يعرسش ريغ عامتج’ا نأا لÓم
ةود˘˘ن˘˘لا ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع اذ˘˘˘هو
ةقفر اهدقع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
دوليم ،يدانلل يمسسرلا قطانلا

.دوبيع
دقعي نأا رظتنملا نمو اذه

ةيفحسص ةودن يواهلا يدانلا
ةيح˘ن˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘لا ل˘جا ن˘م
نوكيل ناسشيراي ةيكزتو لÓم
با˘˘ح˘˘سصأ’ اد˘˘˘يد˘˘˘ج ا˘˘˘سسي˘˘˘ئر
.رسضخأ’او رفسصأ’ا نينوللا

ةضسائر : ناضشيراي
ملح ةبيبضشلا

راضصنأ’ا دعأا..ققحت
ةداعإا يفدهو ةروثب

قيرفلا ةبيه
ضسيئرلا ناسشيراي ديزي ربع

لئابقلا ةبيبسش قيرفل ديدجلا
هتيكزتب ،ةريبكلا هتداعسس نع
ةرادإ’ا ضسلجم ءاسضعأا لبق نم
ى˘ل˘ع لÓ˘م ف˘ير˘سش ة˘فÓ˘˘خ˘˘ل
احسضوم ،يلئابقلا يدانلا ضسأار
ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘عور˘˘سشم كل˘˘م˘˘ي ه˘˘نا
ةدا˘عإا ه˘لÓ˘خ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي
لاقو.ةهجاو˘ل˘ل «يرا˘ن˘كلا»
ا˘نأا» :دد˘سصلا اذ˘˘ه˘˘ب نا˘˘سشيرا˘˘ي
ديدج ضسيئر نييعتب ادج ديعسس
ن’ ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل
ةبيبسشلا مج˘ح˘ب ق˘ير˘ف ة˘سسا˘ئر
د˘عأا» :ع˘با˘˘تو ،«ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت م˘˘ل˘˘ح
ةرو˘ث ثاد˘حإا˘ب يدا˘ن˘لا را˘سصنأا
ةداعإا لجا نم ةليكسشتلا يف
يدانلا عا˘جرإاو ق˘ير˘ف˘لا ة˘ب˘ي˘ه
»:م˘ت˘خو ،«ي˘ل˘سصأ’ا ه˘˘نا˘˘كم˘˘ل
يفأاسسو ي˘ن˘نو˘فر˘ع˘ي را˘سصنأ’ا
ع˘˘˘سضو ل˘˘˘جا ن˘˘˘م يدو˘˘˘عو˘˘˘ب

را˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
.«حيحسصلا

صسيئر دولوم تيآا
انيع :يواهلا يدانلا
صسلجمل ددج ءاضضعأا

ةبيبضشلا ةرادإا
دو˘لو˘م تيأا ر˘ف˘ع˘ج ن˘ل˘˘عأا

قيرفل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر
ني˘ي˘ع˘ت ن˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ضسلجم ليكسشتل ددج ءاسضعأا
ةقثلا بحسس رارق دعب ةرادإ’ا

.لÓ˘م ف˘˘ير˘˘سش ضسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘م
ةود˘˘˘ن دو˘˘˘لو˘˘˘˘م تيأا ط˘˘˘˘سشنو
ةيحنت نع ثيدحل˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘سص
:لاقو ناسشيراي نييعتو لÓم
ددجلا ءاسضعأ’ا نييعتب انمق»
يذلاو ،قيرفلا ةرادإا ضسلجمل
مهو ،ءا˘سضعأا ة˘سسم˘خ م˘سضي˘سس
يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر) دو˘˘لو˘˘˘م تيآا
ضسي˘˘ئر) نا˘˘سشير˘˘˘ي ،(يوا˘˘˘ه˘˘˘لا

وسضع) ف’زأا ،(ةرادإا ضسلجم
وسضع) ديزو˘ب ي˘ل˘ع ،(م˘ها˘سسم
و˘˘˘˘˘˘سضع)واوزأا ،(م˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘سسم
.«(مهاسسم

ب.م.يرضسيإا

لئابقلا ةبيبضش
مضسوŸا ةياهن ¤إا «يرانكلا»ـل اديدج اضسيئر ناضشيري

لÓم ىلع نوبلقني نومهاضسŸا ةماعلا ةيعم÷ا ءاضضعأا
هنم ةقثلا نوبحضسيو

نم يلكلا هئافضش مدع لظ يف
اهنم ىناع يتلا ةباضصإ’ا

داعبإا لضصاوي نلوم
يجنأا ةليكضشت نع يلÓملا

بردم ن’وم نفيتسس ررق
دا˘ع˘بإا ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ج˘نا يدا˘˘ن
يلÓم ديرف يرئازجلا بعÓلا

تسسيرب مامأا هيدان ةهجاوم نع
را˘طإا ي˘ف ،ضسمأا تب˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
.«1غيل˘لا ن˘م03 ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا

ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ضضفر برد˘م˘لا نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
هكارسشإاو بعÓ˘لا˘ب ةر˘ما˘غ˘م˘لا
ف˘سشي م˘ل ه˘نو˘ك ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
يتلا ةباسصإ’ا نم يلك لكسشب
.ىسضم تقو يف اهل ضضرعت
ج˘ير˘˘خ ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘تو
مسسوملا اذه ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا

ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘كف ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘˘م
عمو ة˘ي˘سصخ˘سشلا ل˘كا˘سشم˘لا˘ب
يتأاي˘ل ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘با˘سصإ’ا ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘ب رود˘لا
ي˘˘ف بعÓ˘˘لا تد˘˘ع˘˘بأا ي˘˘ت˘˘˘لا
.يلاحلا تقولا

ب.م.يرضسيإا

ةبوت رضسيألا ريهظلا
رئازجلا راتخي

وذ بعÓلا ةبوت دمحأا ررق
ناولأا لمح ةيرئازجلا لوسصأ’ا
يرئازجلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ديدج نوكيل ،اكيجلب نم ’دب
نيدلا لامج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ضصبر˘ت ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب
رسشنو.يراجلا ضسرا˘م ر˘ه˘سش
ضصاخلا «يروتسسلا» ربع ةبوت
و˘يد˘ي˘ف «مار˘غ˘ت˘سسن’ا» ي˘ف ه˘ب
ر˘ئاز˘ج˘لا هرا˘ي˘ت˘خا ه˘ي˘ف د˘كؤو˘˘ي
ةراسشإا يف «ادغ دعوملا» :Óئاق
ضصبرتب هقاحتلا ىلإا ةحسضاو
اذه.ضسمأا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا

بسصنم ة˘بو˘ت د˘م˘حأا ل˘غ˘سشيو
ريهظ ىلإا ةفاسضإ’اب عافد بلق
نم ديدعلا حنمي ام وهو رسسيأا
.ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج˘ل لو˘ل˘˘ح˘˘لا

يرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ت بع˘˘ل˘˘يو
كيفلاف هقيرف ةقفر يدنلوهلا
.41 زكرملا لتحي يذلا

ب.م.يرضسيإا

تاقاطبلا مكارت ببضسب اناوضستوبو ايبماز ةهجاومل ابضسحت ابع’82 يعدتضسي يضضاملب

غروبيارف ةهجاوم نع بيغي ينيعبضس نب
مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ينيعبسس نب يمار بيغيسس

ةررقملا ةمداقلا هقيرف ةارابم نع خابدÓغسشنوم ايسسيروب يدان
ببسسب يناملأ’ا يرودلا نم72ـلا ةلوجلا راطإا يف غروبيارف مامأا
يف ةديدج ةقاطب ىلع لسصحت ثيح ،ءارفسصلا تاقاطبلا مكارت
.40 كلاسش يدان مامأا يسضاملا تبسسلا بعل يذلا ءاقللا

داجيإا ةيمتح مامأا خابدÓغ يدانل ينفلا مقاطلا نوكيسسو اذه
يف ةيسساسسأا ةزيكر تاب يذلا ينيعبسس نب ةفÓخل زهاجلا ليدبلا
دعب جمربملا ءاقللا نع هبايغ نأا ينعي ام ،يناملأ’ا ،يدانلا ةبيكرت
.هقيرف ىلع رثؤويسس مداقلا «افيفلا» خيرات

ب.م.يرضسيإا
مداقلا وتاكريملا يف يضسيرابلا يدانلا ناديم طضسو معدل

ةضضياقمل ىعضست «يج.ضسأا.يبلا» ةرادإا
رضصان نب ـب ريريكو ضسيديراب

تاوطخ عباتت يسسنرفلا نامريج ناسس ضسيراب قيرف ةرادإا لازت ’
،نÓيم يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا رسصان نب ليعامسسإا

.لخادلا يفيسصلا وتاكريملا يف هعم دقاعتلا لجا نم
ضسيراب ةرادإا نأا ،يلاطيإ’ا «وتاكريم ويسشتلاك» عقوم فسشكو

غيبلا» ناديم طسسو وما˘ن˘يد م˘سضب ار˘ي˘ث˘ك ة˘م˘ت˘ه˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
نع ثحبلا يف عرسشي يسضايرلا ريدملا ودرانويل لعج ام «نÓيم
ةدئافل بعÓلا نع يلختلاب نÓيم ةرادإا عانقإ’ ةبسسانملا ةغيسصلا
.يسسيرابلا يدانلا

ميدقت يف ركفت «يج.ضسأا.يبلا» ةرادإا نأا هسسفن ردسصملا فاسضأاو
ةقفسصب زوفلا لجأا نم ريريكو ضسيديراب نم لك نمسضتي حرتقم
’ بعÓلا دقع يف دوجوملا يئازجلا طرسشلا نا مغر ،رسصان نب
.وروأا نويلم55ـلا زواجتي

هبتار نم عفرلا عم بعÓلا دقع ديدمت نÓيم ةرادإا ىعسستو اذه
.يئازجلا طرسشلا ةميق رييغتو

ايضساضسأا هب رماغأا نأا نكمي ’و زهاج رضصان نب :يلويب
راسصنأا نÓيم يدانل يلاطيإ’ا بردملا يلويب ونافيتسس نأامط

ةحسص ىلع ضصاخ لكسشب يرئازجلا روهمجلاو ةسصاخ يدانلا
هقيرف نع باغ يذلا ،يرئازجلا يلودلا مجنلا رسصان نب ليعامسسإا
اهل ضضرعت يتلا ةيلسضعلا ةباسصإ’ا ببسسب ةيسضاملا ةرتفلا يف
ازهاج تاب9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف بع’ لسضفأا نأا احسضوم
ديري ’ يلاطيإ’ا يدانلل ينفلا مقاطلا نأا ’إا ،هيدان عم ةكراسشملل
.ةيجيردت قرطب بعÓلا جمد ىلع لمعيسسو ةفزاجملا

كراسشو زهاج رسصان نب» :ةيفحسص تاحيرسصت يف يلويب لاقو
’ نكل تايرابملا فانئتسس’ هتيزهاج رهظأاو تابيردتلا يف انعم
دق ناك يرئازجلا مجنلا نأا ركذي.«ايسساسسأا هكرسشأا نأا يننكمي

ةيلسضعلا ةباسصإ’ا ببسسب عيباسسأا4 نم رثكأ’ بعÓملا نع باغ
.اهل ضضرعت يتلا

ب.م.يرضسيإا
قلأاتلا نم اديزم اهل تنمتو ةلطبلا تأانه بابضشلا ةرازو

ةيبهذلا ةيلاديملاب جوتت فيلخ ةمكÓملا
ةيلودلا روفضسوبلا ةرود يف

ةيبهذلا ةيلاديملا فيلخ ناميإا ةيرئازجلا ةمكÓملا تدسصح
ىلع يئاهنلا يف زوفلا دعب (تاديسس) غلك06 نم لقأا نزول
ةرود يف افوكايليب انفي˘ي˘ن˘ي˘غ˘ف˘يإا ا˘يزا˘ت˘سسا˘نأا ة˘ي˘سسور˘لا ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن
لوبنطسسا ةنيدمب تبسسلا ءاسسم تمتتخا يتلا ،ةيلودلا روفسسوبلا
تاقاقحتسسÓل اهتيز˘ها˘ج ف˘ي˘ل˘خ تد˘كأا ،زو˘ف˘لا اذ˘ه˘بو.ةيكرتلا
.انوروك ةحئاج ببسسب ليوط فقوت دعب ةمداقلا

ةنيدم نبا ىلإا اهيناهتب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تمدقتو اذه
،ةيلودلا روفسسوبلا ةرود يف ضسيفنلا بهذلا اهتقناعم دعب ترايت
يف ةينطولا ناولأ’ا فيرسشتو حاجنلاو قلأاتلا نم اديزم اهل ةينمتم
.ةيلودلا لفاحملا

ب.م.يرضسيإا
 فرتحملا مضسقلا نم لوأ’ا رودلا ماتخ يف

 تلداعتلا ةلوج يف ةرادضصلا يضسرك ديعتضسي قافولا
لداعت فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم91 ةلوجلا تايرابم تفرع

نيع ةيعمج مامأا ةكبسش لك يف فدهب ةرواسسلا ةبيبسش ردسصتملا
ةيرسصنلا نيب يمسصاعلا يبرادلا ىهتناو ريخأ’ا اذه بعلمب ةليلم
بعلمب لئابقلا ةبيبسش ترثعت اميف يبلسسلا لداعتلاب ةيدولوملاو
ة˘كب˘سش ل˘ك ي˘ف فد˘ه˘ب ودارا˘ب يدا˘ن ف˘ي˘سضلا ما˘ما ر˘ب˘م˘فو˘ن لوا

يلاتلا وحنلا ىلع جئاتنلا يقاب تءاجو
داحتا1.0 ةنيطنسسق بابسش ،ناسسملت دادو4.1 فيطسس قافو

2.1 ةيدملا يبملوا ،نارهو ةيدولوم0.0 ةرقم مجن ،ضسابعلب
،فلسشلا ةيعمج0.0 نازيلغ عيرسس ،جيريرعوب جرب يلهأا بابسش
.دادزولب بابسش1.0 ةركسسب داحتا

نمحرلا دبع قÓع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

دوعي نل
نع ثيدحلا ةرثك مغر
د˘م˘ح˘م ةدو˘ع ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا

داحت’ا ةسسائرل ةوارور
،مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ة˘˘˘فÓ˘˘˘خو
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سشطز
ضسي˘˘ئر نأا ’إا ،ه˘˘تد˘˘ه˘˘˘ع
ي˘ف تا˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ركفي ’ يبرعلا داحت’ا
ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ناو ا˘م˘˘ي˘˘سس’ «فا˘˘ف˘˘لا»
كلذ نم هعنمي نوناقلا
ن˘سسلا زوا˘ج˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
ةه˘ج ن˘م ه˘ل حو˘م˘سسم˘لا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت ةرازو˘لا ضضفرو
.ىرخأا ةهج نم نيناوقلا

4391 ذنم
ضضا˘˘ير لوز˘˘ن د˘˘ع˘˘ب
بختنملا دئاق زرحم
يدان م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا

ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
يف Óيدب يزيلجن’ا

يئاهن عبر ة˘ه˘جاو˘م
ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب مد˘˘˘قأا
ضسأاك يهو ’أا ملاعلا
ن˘˘كم˘˘ت ،ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘نا

ة˘با˘ت˘˘ك ن˘˘م ضضا˘˘ير
ن˘م فر˘حأا˘˘ب ه˘˘م˘˘سسا
م˘ها˘سس ا˘مد˘ع˘˘ب بهذ
ةرملل هيدان لهأات يف
عبرملل ا˘ي˘لاو˘ت3ـلا
م˘ل ا˘م و˘هو ي˘ب˘هذ˘لا
.4391 ذنم ثدحي

ايلاوت ةيناثلا ةرملل

ةرملل يبانيكروبلا بعÓلا مÓيب دماح ريتخا
دا˘˘ح˘˘تا بنا˘˘ج ن˘˘م بع’ ل˘˘سضفأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ىلع هيدان هب زاف يذلا ءاقللا يف ،ةمسصاعلا

فد˘ه˘ل ة˘ي˘عا˘بر˘ب ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش با˘سسح
قاسشع لعج ام اريبك ءادأا مÓيب مدقو ديحو
ه˘ل نو˘تو˘سصي دو˘˘سسأ’او ر˘˘م˘˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا

.ءاقللا لجرك هنوراتخيو
 دري يرضصان

«باكلا» راضصنأا ىلع

ع˘قاو˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ثد˘˘ح ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك عار˘˘سص
ءاقل ةياهن دعب ضسمأا لوأا يعامتج’ا لسصاوتلا
ببسسب كلذو ةنتاب بابسش مامأا ةيواسشلا داحتا
مكحلا نÓعإا مدع ىلع «تسسيباكيل» جاجتحا
لعج ام وهو ةيعرسش اهنوري اوناك ءازج ةلكرل
ىلع نودكؤويو مهيلع نودري ةيواسشلا راسصنأا

ع˘فاد˘م˘لا جور˘خ ن˘ي˘ح ى˘لإا ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘سش مد˘˘ع
ةباسصإ’ا عسضوم ريوسصتب ماق ثيح يرسصان
امك هدي يف ضسيلو ههجو يف تناك يتلاو
. ةروسصلا هحسضوت

qarsana@essalamonline.com
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بعللا ةفلخو ماطيب ةلضصاومل اوبجعت «تضسكوميل»
ة˘يدو˘˘لو˘˘م را˘˘سصنا بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ع˘فاد˘م˘لا د˘جاو˘ت ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
مجن قيرف عم ماطيب مرسضخملا
ه˘ن˘سس بب˘سسب كلذو ة˘م˘غÓ˘ت˘˘لا

نيدكؤوم هدجاوتل اوراتحا ثيح
نم هل ناح دق تقولا نا ىلع
هنا امب نابسشلل هناكم كرت لجا

يف ةدع مسساومل لاجو لاسص
ينا˘ث˘لاو لوأ’ا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب
˘ما˘ط˘ي˘ب بعÓ˘لا ن˘كي م˘لو اذ˘ه
» مÓ˘˘كب دو˘˘سصق˘˘م˘˘لا هد˘˘حو˘˘˘ل
ر˘م’ا د˘ت˘ما ل˘ب » تسسكو˘م˘˘ي˘˘ل
لا˘سص يذ˘لا ة˘ف˘ل˘˘خ ضسرا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ر˘خآ’ا و˘ه لا˘˘جو
. ةيروهمجلا نيدايم

15

ياج هار
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘نا˘˘˘ث ي˘˘˘ف
ن˘كم˘ت ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش
فو˘سصو˘˘ب قا˘˘ح˘˘سسإا

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م لا˘مو˘ل
ةلوط˘ب˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا

بع’ لز˘˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘˘ح
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس قا˘˘˘˘فو
ي˘ف Ó˘يد˘˘ب ق˘˘با˘˘سسلا
عنسص هنأا ’إا ،(76د)
مدق ا˘مد˘ع˘ب ثد˘ح˘لا
ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح ةر˘˘ير˘˘م˘˘˘ت
ه˘ب˘ع˘ك و˘ل˘ع د˘كؤو˘ي˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘ناو
.ديزملا ميدقت

 حجنت قافولا ةرادإا
يتومول ليهأات يف

ي˘˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو ةرادإا تح˘˘˘ج˘˘˘˘ن
يتومول بعÓلا ةزاجإا ىلع لوسصحلا

هل حمسس ام وهو بدجو دسش دعب كلذو
ضسما ناسسملت دادو ءاقل يف ةكراسشملاب

ىلع لاكسش’ا ءاهناب ةرادإ’ا تماق ثيح
تلسصحت نيا تاعزانملا ةنجل ىوتسسم
ةيسضق ءاهناب ضصاخلا » ضسيتيكلا » ىلع
فرط نم يدانلا ىلع ةبترتملا نويدلا
ىلع يناوسضرو يواردو ةبحر يثÓثلا
ا˘ي˘ل˘ح˘م ر˘ث˘كا را˘سسم˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ل˘˘ما

هل حمسسي˘سس نو˘نا˘ق˘لا نا ا˘م˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فاو
. يداع لكسشب ةكراسشملاب

 «اهزرف» يتيز
لجأا نم ةرافضسلا عم

رئازجلاب لولحلا

ىلع ل˘سصح˘ت د˘ق ي˘ت˘يز ع˘فاد˘م˘لا نو˘كي
رئازجلاب لولحلا لجا نم رسضخأ’ا ءوسضلا

ناو ة˘سصا˘خ ضسنو˘ت˘ب ةرا˘ف˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م
ة˘يو˘سست˘ب ادو˘عو ى˘ق˘ل˘ت د˘ق نا˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا
ى˘ق˘ل˘ي نا ى˘ل˘ع ا˘حا˘ب˘سص مو˘ي˘˘لا لا˘˘كسش’ا
نم هرظتنت ةيرئازجلا دودحلا يف ةرايسس
ةقلعم˘لا رو˘سسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن ل˘جا

ع˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ثع˘˘ب ي˘˘ف عور˘˘سشلاو
ى˘سسعو ل˘ع˘ل ي˘سس ضسا ي˘سسلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ديمعلاب هطابتراب يسضقي لح ىلا لسصي
.ةحجان تناك ةقباسس ةبرجت دعب اددجم
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 اناوضستوبو ايبماز ةهجاومل ابضسحت ابع’82 يعدتضسي يضضاملب

 ةمضصاعلا دا–الئابقلا ةبيبضش فرتحملا مضسقلا نم لوأ’ا رودلا ماتخ يف

«يج.ضسأا.يبلا» ةرادإا
ضسيديراب ةضضياقŸ ىعضست

رضصان نب ـب ريÒكو

يدانلا ناديم طضسو معدل
مداقلا وتاكŸÒا ‘ يضسيرابلا

 نودوعي ولفردو لازغو يليÓبو Êادوضس..رضضÿا وديدج يقورزو فضساخو ةبوت

فحزلا لضصاوت «ةراطضسوضس»
ةلوطبلا بيترت ةمدقم وحن

مضسوŸا ةياهن ¤إا «يرانكلا»ـل اديدج اضسيئر ناضشيري

ةماعلا ةيعم÷ا ءاضضعأا
ىلع نوبلقني نومهاضسŸا
هنم ةقثلا نوبحضسيو لÓم


