
تيز نم انط85 زجح
انط92و معدملا

 موحللا نم

ةماعلا ةيريدŸا
نايب نومصضم دنفت

50صصاهل بصسن
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تÓماعتلإ  عيمج لمسشي
ةيتامدÿإو ةيراجتلإ

ةنيرق نب

ةÒغسصلإ تاسسسسؤوŸإ ريزو يبسصنم لغسش
ويسسفأ’إ صسيئرو ةطسسوتŸإو

40 صص

لدع ةلاكو اهب تلفكت ميمÎلإ ةمهمتاي’و ةدعب صشغلإ عمق حلاسصمل تامهإدم يف كوبسسياف ىلع ترسشن ةبذاك تإءاعدإ اهنإإ تلاق

50صص

دبع ,ي˘ن˘طو˘لإ ءا˘ن˘ب˘لإ ة˘كر˘ح صسي˘ئر د˘كأإ
ىلع يقإو˘ب˘لإ مأا˘ب صسمأإ ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لإ
ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لإ تا˘با˘خ˘ت˘ن’إ ل˘ع˘ج ةرور˘˘سض»
حسضأإو.«حÓسصإ’إ و رييغتلل اناهر ةلبقملإ

ةفاقثلإ رإدب يبعسش عمجت يف ةنيرق نب
نأإ ي˘قإو˘˘ب˘˘لإ˘مأإ ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ر˘˘ك˘˘بو˘˘ب رإو˘˘ن
21 يف ةررقملإ ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لإ تا˘با˘خ˘ت˘ن’إ

عاجرتسس’ةسصر˘ف د˘ع˘ت» ل˘ب˘ق˘م˘لإ نإو˘ج
ةقثلإ هذهب نأإ اف˘ي˘سضم ،«ةدو˘ق˘ف˘م˘لإ ة˘ق˘ث˘لإ
فوفسصلإصصرو با˘ع˘سصلإ زوا˘ج˘ت ن˘ك˘م˘˘ي»
تا˘با˘خ˘ت˘ن’إ ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لإ ة˘˘ب˘˘سسن ع˘˘فرو
.«ةيلخإدلإ ةهبجلإ نيتمتو

  ةلودلا كÓمأا نم راتكه0091 نم رثكأا عاجرتصسا
40 صص داسسف اياسضق يف نوطروتم صصاخسشأإ اهيلع ىلوتسسإ

اناهر ةلبقŸا تاباختن’ا»
«حÓصصإ’او Òيغتلل

Êايمح اصضر
هللا ةمذ ‘

«ةيرابجإا» وحن
لئاصسو لامعتصسا

ينورتكل’ا عفدلا

40 صص

30 صص

:دوجلب ةياقولإ و ؤوبنتلإ ىلع زكترت ةيŒإÎسسإإ دإدعإ’ اعد

ةررصضتŸا شسرادŸا
لابقتصس’ ةزهاج ةياجبب

 مويلا ذيمÓتلا

طسسولإ يف راكتب’إ معد ىلإإ فدهت
يداسصتق’إ

لوح ةينطو ةودن
هرثأاو ةفرعملا داصصتقا

داصصتق’ا عيونت ىلع
40 صص

50صص

«ششه ثراوكلا ةهجاوŸ ينطولا ططıا»
30 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
ÊوÎكلإ’ا 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
ةلماجم ةرايز

نولثمي يندملا عمتجملا نم نونطاوم ماق
ةلماجم ةرايزب «ني˘ت˘م˘لا ن˘صصح˘لا ة˘ه˘ب˘ج»
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘ير˘كصسع˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا
حاورأ’ اميركت» اذهو ،ةيركصسعلا يحاونلا
مهن˘م ا˘نا˘فر˘عو ي˘ن˘طو˘لا بجاو˘لا ءاد˘ه˘صش
دارفأا اهمدقي يت˘لا ما˘صسج˘لا تا˘ي˘ح˘صضت˘ل˘ل
ن˘مأ’ ا˘نو˘صص ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا
هب دافأا ا˘م بصسح ،«ا˘هرار˘ق˘ت˘صساو ر˘ئاز˘ج˘لا
تاذ حصضوأاو .ينطولا عافدلا ةرازول نايب
ر˘صصن˘لا د˘ي˘ع ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب» ه˘˘نأا رد˘˘صصم˘˘لا
ءادهصشلا رهصش ،سسرام91 ـل فداصصملا
لÓقتصسا لجأا نم مهصسفنأاب اوحصض نيذلا
نطو) راعصش تحتو ،هبعصش ةدحوو نطولا

.(دحاو ريصصمو ةدحاو ةمأا ،دحاو
ةحصصلا ىلع اظافح

ةديرج˘لا ن˘م22 دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف رد˘˘صص
دد˘ح˘ي كر˘ت˘صشم يرازو رار˘ق ة˘ي˘م˘صسر˘لا
مزاوللاو ءايصشأ’اب ةقلعتملا سصئاصصخلا
ة˘ه˘جو˘م˘لا طا˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا
.ةيئاذغلا داوملا ةصسمÓمل
ةرازو نيب ام كرتصشملا رارقلا اذه سصنيو
ةحصصلا  ةرازوو ةعانصصلا ةرازوو ةراجتلا

ةرازوو تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو
دراوملا ةرازوو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
عنصصت نا بجي هنا  ةئيبلا ةرازوو ةيئاملا
يعانـطصص’ا لصصأ’ا تاذ تار˘ي˘م˘ي˘لو˘ب˘لا
مزاوللاو ءايصشأ’ا عن˘صص ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
داو˘م˘لا ة˘صسمÓ˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا
داوملاو تاريمونوملا نم طـقـف ةيئاذغلا
.ةلدعملا لماوعلاو ةيئادتب’ا

غيلبتلا دئاوف

نمأ’ عباتلا ةناورم ةرئاد نمأا رصصانع نكمت
نم اصسولهم اصصرق613 زجح نم ةنتاب ةي’و
نزوب تاردخملا نم ةيمكو عاونأ’ا فلتخم
يرا˘˘ن حÓ˘˘صس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب غ02,541
ةيلخ نم ديفتصسا ام بصسح عنصصلا يديلقت
كل˘صسلا تاذ˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو لا˘˘صصت’ا
ءانب ردصصملا قفو ةيلمعلا تءاجو .يماظنلا

ةطرصشلا رصصان˘ع ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ى˘ل˘ع
ثيح تاردخملا جيورتب سصخصش مايق اهدافم
رادصصتصسا دعب تازوجحملا ىلع روثعلا مت
.يلئاعلا هلزنم سشيتفتب نذإا

ششطعلا ةأاطو تحت ةنتاب

ربع برصشلا هايم عيزوت يف بذبذت لجصسيصس
سسمأا موي نم ءادتبا ةنتاب ةي’وب تايدلب9
ةنايصصلل ةعصساو لاغصشأا ببصسب مايأا01 ةدملو
ة˘يد˘ك د˘˘صسل جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةد˘˘حو ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ ن˘م م˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح ،رود˘˘م˘˘لا

ةدحو هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤومل لاصصت’او
لا˘صصت’او مÓ˘ع’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا دا˘فأاو  .ة˘ن˘˘تا˘˘ب
قلعتي رمأ’ا نأا ميعز ميركلا دبع ،ةصسصسؤوملاب
رودملا ةيدك دصس هايمب ة˘نو˘م˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
. ةنتاب يهو داقميت ةيدلبب نئاكلا

qarsana@essalamonline.com
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ةيقيرفا ةلوج
نوؤو˘˘˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘˘˘يزو ما˘˘˘˘˘˘˘ق
موداقوب يربصص ،ةيجراخلا
ة˘ي˘م˘صسر ةرا˘يز˘ب سسما لوا
،ا˘ي˘ن˘ي˘غ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا
،ينيغلا هريظن نم ةوعدب
،ا˘˘با˘˘ك ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با

هنا ةرازولل نايبل حصضوأاو
ميهاربا ،هريظن نم ةوعدب»
نوؤوصشلا ريزو ،اباك ليلخ
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

نوؤوصشلا ريزو ما˘ق ،ا˘ي˘ن˘ي˘غ
موداقوب يربصص ،ةيجراخلا
1202 سسرا˘˘˘م62 مو˘˘˘ي
سسيئر لبق نم موداقوب لبقت˘صسا ،ةرا˘يز˘لا هذ˘ه لÓ˘خو .ا˘ي˘ن˘ي˘غ ة˘يرو˘ه˘م˘ج ى˘لإا ة˘ي˘م˘صسر ةرا˘يز˘ب

دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل ةيوخأ’ا تايحتلا هغلب يذلاو يدنوك افلأا روصسيفوربلا ،اينيغ ةيروهمج
.«نيدلبلا نيب ةمئاقلا ةيوخأ’ا نواعتلاو ةقادصصلا تاقÓع ديطوت يف هلمأاو نوبت ديجملا

ريحم عافترا
اعا˘ف˘ترا ة˘ي˘قرد˘لا ةد˘غ˘لا سضار˘مأا فر˘ع˘ت
ةريخأ’ا تاونصسلا لÓخ نارهوب اظوحلم
نيصصتخم قفو ،بابصشلا ةئف نيب ةصصاخ
نأا اوح˘صضوأان˘يذ˘لا سضار˘مأ’ا هذ˘ه ي˘ف
ةنراقم ةصضرع رثكأ’ا ةبصسنلا مه ثانإ’ا
ةدغلا نأا نوصصت˘خ˘م˘لا زر˘ب˘يو.روكذلاب
مدلا يف تانومره زرفت ءامصص ةيقردلا
امامت ةقصصÓم ق˘ن˘ع˘لا ل˘ف˘صسأا د˘ن˘ع ع˘ق˘ت
لكصش ىل˘ع ي˘تأا˘تو ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا ة˘ب˘صصق˘ل˘ل
ة˘ي˘م˘ك نو˘˘كت ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،ق˘˘ن˘˘ع ة˘˘ط˘˘بر
رثؤوت اهنإاف ،اهروصصق وأا ةدغلا طاصشن طرف ت’اح يف ،ةيعيبط ريغ اهزرفت يتلا تانومرهلا

.نزولاو ةرارحلا ةجردو بلقلا تابرصض لدعم رارغ ىلع مصسجلا فئاظو نم ديدعلا ىلع

ليلهÓل ةيفو نوميميت
تايعمج رصشع نم ديزأا كراصشت
31 ـلا ةعبطلا ءايحإا يف ةيثارت
ي˘ن˘طو˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘˘ل˘˘ل
اهتايلاعف ماقت يتلا ليلهأا ثارتل
ةرهاظ˘ت˘لا فد˘ه˘تو .نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت˘ب
ى˘˘لإا ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث مود˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ل˘صص ز˘يز˘ع˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا
ليصصأ’ا مهثارتب ةقطنملا ناكصس
نيب لصصاوتلل ارصسج لكصش يذلا
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘هو لا˘˘ي˘˘جأ’ا
ءاوهلا حرصسم ىوتصسم ىلع ماقت يتلا ةيلاعفلا هذه لكصشت امك ،نينصسلا رباغ ذنم ةخصسارلا
.مهبهاوم زاربإ’ اهنم ةباصشلا اميصس ةيثارتلا تايعمجلا مامأا ةصصرف نوميميت ةنيدمب قلطلا

ايمصسر ةي’و85
ةديرجلل ر˘ي˘خ’ا دد˘ع˘لا ي˘ف رد˘صص
ي˘صسا˘ئر˘لا مو˘صسر˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
م˘ي˘قر˘تو را˘ق˘مو ءا˘م˘صسأ’ دد˘ح˘م˘لا
اذهو ،ارخؤوم ةثدحتصسملا تاي’ولا
سسي˘ئر فر˘ط ن˘م ه˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
يصسائرلا موصسرملا سصنيو .نوبت

ةدا˘م˘لا ما˘كحأا م˘˘م˘˘ت˘˘ت» ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
‐48 مقر موصسرملا نم ىلو’ا

4891 ليربا3 يف خرؤوملا97
تا˘˘ي’و˘˘لا ءا˘˘م˘˘صسأا دد˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

تاي’ولا راقمو ءامصسأاب ،اهراقمو
مقر نوناقلا بجومب ةثدحتصسملا

ربمصسيد11 يف خرؤوملا21‐91
نوناقلل ممتم˘لاو لد˘ع˘م˘لا9102
رياربف4 يف خرؤوملا90‐48 مقر
مي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو4891
.يلاتلا وحنلا ىلع دÓبلل يميلق’ا
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watan@essalamonline.com

هل ةمل˘ك ي˘ف ،دو˘ج˘ل˘ب ،د˘كأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا لÓ˘خ سسمأا

ة˘يا˘قو˘لا ة˘ي˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘صسإا لو˘˘ح
ىر˘ب˘كلا ر˘طا˘خ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صستو
راعصش تح˘ت سسمأا ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشت ة˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م»
دا˘م˘ت˘عا ةرور˘صض«ة˘˘ج˘˘مد˘˘مو
رييصستل ةينطو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا
ىلع دمتعت ىربكلا رطاخملا

،ة˘يا˘قو˘لاو ئ˘ب˘ن˘ت˘لا ير˘صصن˘ع
ن˘ع تف˘صشك تا˘م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ف

ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ف˘˘ع˘˘صض
ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ثراو˘˘كلا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ي˘عد˘˘ت˘˘صسي
جاردإا لÓ˘خ ن˘م ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا

ة˘يا˘قو˘لاو ؤو˘ب˘ن˘ت˘˘لا ير˘˘صصن˘˘ع
.ةيلخادلا ريزو فيصضي

،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو بصسحو
يعاطقلا قيصسنتلا سصقن ناف
ةحفاكم لئاصسو ليهأات مدعو
بناج ىلإا ىرب˘كلا ر˘طا˘خ˘م˘لا

مادعناو تÓخدتلا ة˘ي˘ئاو˘صشع
ا˘ه˘ل˘ك ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م
لفكتلا مدع ىلإا تدأا لماوع
نأا ادكؤوم ،ثراوكلل لثمأ’ا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا را˘˘˘ط˘˘˘خأ’ا
دعت مل رئازجلا هجاوت تحصضأا

لز’ز˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘صصت˘˘˘ق˘˘˘م
هتدعت لب طقف تاناصضايفلاو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا را˘˘ط˘˘خأ’ا ى˘˘˘لإا

كلت و ةيوو˘ن˘لاو ة˘يو˘قا˘ط˘لاو
.ناصسنإ’ا ةحصصب ةقلعتملا

رئازجلا نأا ،ثدحتملا ،لاقو
،يجتارتصس’ا اهع˘قو˘م م˘كح˘ب
ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك دد˘˘ع˘˘ل ة˘˘صضر˘˘ع˘˘م
ةلوليحللو ،ةيعيبطلا راطخأ’ا
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست نود

ةيدام˘لاو ة˘ير˘صشب˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ذا˘˘خ˘˘تا بج˘˘ي
ة˘ع˘جار˘م ا˘˘هزر˘˘بأا تاءار˘˘جإ’ا

رطا˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لا ل˘م˘ع
دراوملا˘ب ا˘هد˘يوز˘تو ىر˘ب˘كلا
˘مار˘ت˘حا بنا˘ج ى˘لإا، ة˘˘مزÓ˘˘لا
لÓغت˘صساو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا طور˘صش
سسيياقم نامصض عم يصضارأ’ا

ةيلمع يف انمأا رثكأا ريياعمو
.ءانبلا

ريزولا لاق ىرخأا ةهج نم
ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘صست ه˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم نأا
ةيبودنملا ل˘م˘ع «ة˘ع˘جار˘م»ـل
ىربكلا رطا˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

«ةمزÓلا» دراوملاب اهديوزتو
ا˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل

هذه فدهتو ،هجو لمكأا ىلع
ءا˘˘˘صسرإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عم بصسانتت ةديدج ةيكيمانيد

عور˘˘˘˘˘˘صشم تا˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ط
دحلل ةينطولا ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا

’ يتلا ثراوكلا رطاخم نم
حاورأ’ا نم ديدعلا قهزت لازت

.ينطولا داصصتق’اب رصضتو
ةودنلا هذه نأا ،ريزولا دكأاو

ةلاعف تا˘ي˘صصو˘ت˘ب جر˘خ˘ت˘صس»
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘م˘ع˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘قدو
ا˘ه˘ت˘م˘جر˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

ةعباتم زاهج عصضوو ايناديم
ل˘˘ي˘˘لذ˘˘تو ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل م˘˘ئاد
.«اهصضرتعت يتلا تابوعصصلا

هذ˘ه ي˘ف كرا˘صشي ةرا˘صشإÓ˘˘ل
06 نيموي مودت يتلا ةودنلا

اعاطق21 نو˘ل˘ث˘م˘ي ار˘ي˘ب˘˘خ
ن˘˘˘م ار˘˘˘˘خآا03و ا˘˘˘˘˘˘˘يرازو
ةصصتخم تائيهو تاصسصسؤوم
ني˘ث˘حا˘بو ةذ˘تا˘صسأا بنا˘ج ى˘لإا

ةينطو تاعماج نم نييرئازج
ةينطو تايعمج01و ةيلودو
.لاجملا يف ةطصشان

هذ˘ه لا˘غ˘صشأا ل˘صصاو˘ت˘ت˘صسو
تاصشرو4 ي˘˘˘˘ف ةود˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
عوصضو˘م˘ل ى˘لوأ’ا سصصصخ˘ت
،ىربكلا رطاخملا نم ةياقولا
،ؤوبنتلل ةيناثلا سصصصخت اميف
ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ت˘˘ف ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ا˘˘مأا

ثراو˘كلا ر˘ي˘ي˘صست عو˘˘صضو˘˘م
ةصشرولاو ،ىربكلا رطاخملاو
يفاعتلا ةلحرم سسردت ةعبارلا

ى˘لإا ل˘صضفأا ل˘كصشب ةدو˘ع˘˘لاو
ةراصشإÓلb.يعيبطلا عصضولا
نأا فصشك ،ةيلخادلا ريزو ناف
ةصصصصخم˘ل ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ةنصس لÓخ ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
03 ـب تردق اهدحول0202
سصخ˘ت ي˘˘هو را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
اذكو ا˘نورو˘ك ءا˘بو تÓ˘خد˘ت

تا˘نا˘صضي˘فو ةزا˘ب˘ي˘˘ت ق˘˘ئار˘˘ح
.ةياجب لازلز اذكو فلصشلا

:دوجلب ةياقولإو ؤوبنتلإ ىلع زكترت ةيجتإرتسسإإ دإدعإ’ اعد

«ششه ثراوكلا ةهجاومل ينطولا ططخملا»
0202 يف رانيد رايلم03 فلك ثراوكلا ةهجاومل ةلودلا تÓخدت

ز.صسواط

ةهباجمل ينطولإ ططخملإ ةسشاسشهب دوجلب لامك ميلقإ’إ ةئيهتو ةيلحملإ تاعامجلإو ةيلخإدلإ ريزو فرتعإ
ثرإوكلإ رطاخم نم صصيلقتلل ةياقولإو ؤوبنتلإ يرسصنع ىلع زكترت ةسصاخ ةيجتإرتسسإإ ينبت ىلإإ ايعإد ،ثرإوكلإ

. رئإزجلإ ددهت يتلإ ةيعيبطلإ

يسسايسسلإ طيسسولإ بزح

ةكراصشملل بابصشلا ةقفارم نم دب’
ةيصسايصسلا ةاي◊ا ‘

ةنيرق نب

«حÓصصإ’او Òيغتلل ناهر ةلبقŸا تاباختن’ا»

:بعسشلإ توسص ،ةلودلإ تاسسسسؤوم ءانب لامكتسس’

طارخن’اب بلاطم لÓقتصس’ا ليج»
«يصسايصسلا لمعلا ‘

طيصسولا بزح سسيئر دكأا
تابيور يصسورعل يصسايصسلا
ود˘ب˘صس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب سسمأا د˘˘م˘˘حأا
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع (نا˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت)
نم بابصشلا ري˘طأا˘تو ة˘ق˘فار˘م
ةكراصشملا نم ه˘ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا
.ةيصسايصسلا ةايحلا يف

ةودن لÓخ يصسورعل ركذو
ة˘ي˘˘لا˘˘كصشإا» عو˘˘صضو˘˘م لو˘˘ح
ةايحلا يف بابصشلا ةكراصشم
تاذ ميظن˘ت ن˘م «ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ى˘ل˘ع بجو˘ت˘˘ي» ه˘˘نأا بز˘˘ح˘˘لا

بازحأ’او ةلودلا تاصسصسؤوم
باب˘صشلا ة˘ق˘فار˘م ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ة˘ي˘غ˘ب هر˘˘ي˘˘طأا˘˘تو ه˘˘ن˘˘يو˘˘كتو
ة˘كرا˘صشم˘لا ى˘ل˘˘ع هز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
.«لبقملا ناوج تايعيرصشتل

ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘˘كذو

هيلع قداصص يذلا يروتصسدلا
نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو بع˘˘˘˘صشلا
د˘ق تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل يو˘˘صضع˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘˘م˘˘هÓ˘˘ك ا˘˘صسرأا
ديدعلل حمصستصس يتلا دعاوقلا

ة˘ئ˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م تا˘ئ˘ف˘لا ن˘˘م
.اهتناكم ةداعتصساب بابصشلا

يف ثدحتملا سسفن راصشأاو
نيع˘ت˘ي ه˘نأا ى˘لا قا˘ي˘صسلا تاذ
ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ح˘˘صسف»
تاذلا نع ريبع˘ت˘ل˘ل با˘ب˘صشل˘ل
يف ةكراصشملا نم مهنيكمتو
زر˘بأا ا˘م˘ك.«رار˘ق˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص
نأا دم˘حأا تا˘ب˘يور ي˘صسور˘ع˘ل

ي˘صسا˘ي˘صسلا ط˘ي˘˘صسو˘˘لا بز˘˘ح
كار˘˘صشإا ةر˘˘كف» ن˘˘˘ع ع˘˘˘فاد˘˘˘ي
ةيصسايصسلا ةايحلا يف بابصشلا

.«لصضفأا لبقتصسم لجأا نم
ب.صس

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر د˘˘كأا
ةنيرق نب رداقلا دبع ،ينطولا
ةرورصض» ىلع يقاوبلا مأاب سسمأا

ةيع˘ير˘صشت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ل˘ع˘ج
ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘نا˘˘هر ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةنير˘ق ن˘ب ح˘صضأاو.«حÓصصإ’او
ةفاقثلا رادب يبعصش عمجت يف
نأا يقاوبلا مأا ةنيدمب ركبوب راون
ةررقملا ةيعيرصشتلا تاباختن’ا
دع˘ت» ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج21 ي˘˘˘ف
ة˘ق˘ث˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صس’ةصصرف
ةقثلا هذهب نأا افيصضم ،«ةدوقفملا
سصرو باعصصلا زواجت نكمي»
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسن ع˘˘˘˘فرو فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصلا
تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

.«ةيلخادلا ةهبجلا نيتمتو
ءانبلا ةكرح سسيئر دكأا امك

ةيمهأا» ىلع ةبصسانملاب ينطولا
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘هاز˘˘ن نا˘˘م˘˘صض
،هبصسح ،حمصسي امب «اهتيفافصشو
هتلود يف بعصشلا ةقث ةداعتصساب
ر˘˘ئاز˘˘ج ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘˘تو

ة˘ير˘ح˘لا ر˘ئاز˘˘ج ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةيعامتج’ا ةلادع˘لاو ة˘مار˘كلاو
نأاب ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب تف˘لو.ةيمنتلاو
لجصست» ينطو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح
اهمئاوق يف حصشرتلل اريبك ’ابقإا

ادكؤوم «نطولا تاي’و لك ربع
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت نأا
ي˘ف ةو˘ق˘ب ةر˘˘صضا˘˘ح نو˘˘كت˘˘صس»
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صس’ا
ه˘بز˘˘ح نأا˘˘ب فا˘˘صضأاو. ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ل˘˘ي˘˘كصشت يأا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسي˘˘˘صس»
ة˘˘كار˘˘صش را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘˘مو˘˘˘كح
را˘صسم˘ل˘ل ن˘ي˘م˘عاد˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
،رخآا قا˘ي˘صس ي˘فو.«يروتصسدلا
سسي˘ئر رار˘ق˘ب ة˘ن˘ير˘ق ن˘˘ب دا˘˘صشأا
نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نو˘نا˘˘ق ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ب ة˘ير˘كصسع˘˘لا تا˘˘صشا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ت’ا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب ح˘م˘صسي
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ي˘˘ب˘˘صست˘˘ن˘˘م
.مهتايحصضتل انافرع يبعصشلا

ب صضاير

تو˘˘صص بز˘˘ح سسي˘˘ئر ا˘˘˘عد
يف ،ينام˘صصع ن˘ي˘م˘ل ،بع˘صشلا
ليج ،سسادرموب ةنيدمب عمجت
لمحت ةرورصض» ىلإا لÓقتصس’ا

طارخن’ا لÓخ نم هتايلوؤوصسم
مزح لكب يصسايصسلا لمعلا يف
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘صس’ مز˘˘˘˘عو
.«ةلودلا تاصسصسؤوم

اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘صصع لا˘˘قو
عمجتل هطيصشنت لÓخ ،ددصصلا
ة˘عا˘ق˘ب بز˘ح˘لا ي˘˘ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘ل
ينانصس بابصشلا رادل تاطاصشنلا
نا˘ح د˘ق تقو˘لا» نأا˘ب ،د˘˘ي˘˘ع˘˘صس
لÓ˘ق˘˘ت˘˘صس’ا ل˘˘ي˘˘ج ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل
لكب ةي˘قÓ˘خأ’او ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلاو
ن˘˘طو˘˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘تا مز˘˘˘عو مز˘˘˘ح
تا˘صسصسؤو˘م ءا˘ن˘ب لا˘˘م˘˘كت˘˘صس’
ل˘˘كب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا
.«ةيفافصشو ةيطارقميد

لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا تاذ ىر˘˘˘˘˘˘يو
نأا˘ب ،را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف ي˘بز˘˘ح˘˘لا
تأار يتلا ةيصسايصسلا هتليكصشت

كار˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘صضخ ي˘˘˘ف رو˘˘˘ن˘˘˘لا
تءا˘ج» ،ي˘م˘˘ل˘˘صسلا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
مهاصستلو حار˘ت˘قا ةو˘ق ح˘ب˘صصت˘ل
يف ةيقÓخأاو ةيصسايصس ةعاجصشب
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
ةفافصشو ةيبع˘صشو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد
،ثدحتم˘لا ىر˘ي ا˘م˘ك.«ةيوقو
بجاو ءادأ’ با˘˘˘˘˘هذ˘˘˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘˘˘ب
مداقلا وينوي21 موي باختن’ا

يف ىرخأا ةو˘ط˘خ ة˘با˘ث˘م˘ب» و˘ه
تا˘صسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه ءا˘ن˘ب را˘˘صسم
مد˘عو ة˘نا˘مأ’او ة˘لا˘صسر˘لا ءادأاو
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا
،ةيدرفلاو ةيعامجلا ،ةيخيراتلا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘جأا ن˘˘م ى˘˘˘ح˘˘˘صض ي˘˘˘ت˘˘˘لا
راطإ’ا اذه يف دكأاو.«ءادهصشلا
لخديصس» هبزح نأا ىلع ،اصضيأا
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا ي˘˘ف
سسكع˘ي ي˘صسا˘˘ي˘˘صس ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب
ةيقيق˘ح˘لا بع˘صشلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك تا˘ي˘نا˘˘كمإاو
.«نطولا قطانم

ب صضاير

ءانب وحن قيرطلإ هنإ لاق
:فيلخ ،ةديدج رئإزج

عيمجلا ىلع»
راصسملا يف ةكراصشملا
«يباختن’ا
ةينطولإ ةهبجلإ صسيئر دكأإ
فيلخ ةيعامتج’إ ةلإدعلل

ةي’وب تبسسلإ صسمأإ نإوسضر
ةكراسشم ةيمهأإ ىلع ةديعسس
يباختن’إ راسسملإ يف عيمجلإ
.ةديدج رئإزج ءانبل
ةملك يف فيلخ حسضوأإو
هطسشن عمجت لÓخ اهاقلأإ

ةيدلبب «باسضهلإ» ةعاقب
ةكراسشم» نأإ رجحلإ نيع

يباختن’إ راسسملإ يف عيمجلإ
ءانبل ديحولإ رايخلإ وه

ةيوق ةديدج رئإزج
.«ةيروتسسدلإ اهتاسسسسؤومب
هذه صسيئر صسفن ركذو
هبزح نأإ ةيسسايسسلإ ةليكسشتلإ
هعطق يذلإ دعولاب يفويسس
ةيلمعلإ هذه يف ةكراسشملاب
ىلع دكأإ امك.ةيباختن’إ
فقوم ذاختإ ةرورسض»
ءانبل نطولإ وحن يخيرات
ةيوقو ةبختنم تاسسسسؤوم
ةيبعسشلإ ةدإرإ’إ صسكعت
ىلع ةردق اهيدل نوكتو
ةلإدع قيقحتل لولحلإ ءإرثإإ
صسيئر زربأإو.«ةيعامتجإ
ةلإدعلل ةينطولإ ةهبجلإ
ةطلسسلإ» نأإ ةيعامتج’إ
ةلقتسسملإ ةينطولإ
ىلع رهسستسس تاباختنÓل
يباختن’إ دعوملإ إذه حاجنإإ

نلو ةمداقلإ ديعإوملإو
ةيلمع يأإ ثودحب حمسست
.«ريوزت

ب. يسساسس

تاباختن’إ نوناق ‘ ةدرإولإ ةلسصتŸإ ماكحأ’إ ¤إإ ةفاسضإإ

تاعيقوتلاو قيدصصتلا طورصشب ركذت تاباختنÓل ةينطولا ةطلصسلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا تر˘˘كذ

سسمأا ،تاباختنÓل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا
˘ما˘كحأ’ا م˘هأا˘ب ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
دامتعاو قيدصصتلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،تاعيقوتلا باتتكا تارامتصسا
تاباختنÓل ريصضحتلا راطإا يف
21 ـل ةرر˘ق˘م˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا

.لبقملا ناوج
ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف˘˘˘ف

سسل˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأا با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’
تدد˘ج ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ةلقتصسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
م˘هأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل
قيدصصتلاب ةلصصت˘م˘لا ما˘كحأ’ا

باتت˘كا تارا˘م˘ت˘صسا دا˘م˘ت˘عاو
نيتدام˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ،تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا

نو˘نا˘ق˘لا ن˘م613و202
˘ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘˘صضع˘˘لا
.تاباختن’ا

تراصشأا ،سصوصصخلا اذهبو
نأا ى˘لإا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
نم تارامتصس’ا ىلع عيقوتلا
ةمصصب عصضوب» متي ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘لا
م˘˘ت˘˘يو «ىر˘˘صسي˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘صسلا
طباصض ىدل» اهيلع قيدصصتلا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا يأا ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
سضوفم فظوم يأا وأا ةيدلبلل
ة˘لا˘ح˘˘لا ط˘˘با˘˘صض ،ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
رصضح˘م˘لا ،ق˘ثو˘م˘لا  ة˘ي˘ند˘م˘لا
ع˘ي˘ب˘لا ظ˘فا˘˘ح˘˘م ،ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
نامجرتلا‐مجرتملا ،ةد˘ياز˘م˘لا˘ب
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ،ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا
ي˘ل˘صصن˘ق˘لا وأا ي˘صسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا

ف˘ظو˘م يأا ه˘ن˘م سضيو˘ف˘˘ت˘˘بو
مايقلا ل˘ب˘قو.«زكرم˘لا تاذ˘ب
ىلع نيعتي ،قيدصصتلا ءارجإاب
ريصشي امك‐ يمومعلا طباصضلا
دكأاتلا ‐تاباختن’ا نوناق هيلإا

ي˘˘صصخ˘˘صشلا رو˘˘صضح˘˘لا» ن˘˘م
ة˘ق˘ي˘ثو˘ب ا˘بو˘ح˘صصم ،ع˘قو˘م˘ل˘ل
بخانلا ةفصص و «هتيوه تبثت
بخانلا ةقاطب هميدقتب ،عقوملا
ةمئاقلا يف هليجصست ةداهصش وأا

بجي» هنأا امك .«ةيباختن’ا
ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ط˘˘با˘˘صضلا ى˘˘ل˘˘ع
نم ،هتيلوؤو˘صسم تح˘ت ،د˘كأا˘ت˘لا
ةمئاقلا يف لجصسم عقوملا نأا
ةيباختن’ا ةرئادلل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
.نايبلا عباتي ،«ةينعملا

تر˘كذ ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

ةلقتصسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
نأا بج˘ي» ه˘نأا˘ب تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل
با˘ت˘ت˘˘كا تارا˘˘م˘˘ت˘˘صسا مد˘˘ق˘˘ت
ة˘ق˘فر˘م ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا
نمصضتت ةيتا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘قا˘ط˘ب˘ب
ينثا لبق ن˘ي˘ع˘قو˘م˘لا تا˘نا˘ي˘ب

ن˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ة˘عا˘صس ر˘˘صشع
سصصصخ˘˘م˘˘لا ل˘˘جأ’ا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا

،تا˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا م˘ئاو˘˘ق عاد˘˘يإ’
22 سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘ب دد˘ح˘˘م˘˘لا
سسي˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘لإا ،1202 ل˘˘ير˘˘بأا
ةر˘ئاد˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
،ايميلقإا ةصصتخملا ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ي˘صضا˘˘ق˘˘لا يأا
يذ˘لا ،ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لا ر˘ق˘م˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي
«ةلقتصسملا ةطل˘صسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م»ـب مو˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا

،كلذب ارصضحم دعيو اهتحصص
لثمم ى˘لإا ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن م˘ل˘صست
لهؤوملا ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ف˘ل˘م ن˘م˘صض نو˘كي˘ل ا˘نو˘˘نا˘˘ق
.«حصشرتلا

أإ يحتف



ىلإا ،تاصسلجلا هذه فدهتو
ةينطولا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا م˘صسر
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي دا˘صصت˘قا ءا˘ن˘˘ب˘˘ل
ىلع اصساصسأا زيكرتلاب ،ةفرعملا

ىلع ةديدع تاصشروو رواحم
يف ريو˘ط˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا  ،رار˘غ
ليو˘م˘ت ،يدا˘صصت˘ق’ا عا˘ط˘ق˘لا
ةءار˘˘˘ب ،را˘˘˘˘كت˘˘˘˘ب’او عاد˘˘˘˘بإ’ا
،ةيركفلا ةي˘كل˘م˘لاو عار˘ت˘خ’ا
ز˘يز˘ع˘ت ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن
،مي˘ل˘ع˘ت˘لا ،ي˘م˘قر˘لا دا˘صصت˘ق’ا
تاراه˘م˘لا ة˘يو˘ق˘تو ن˘يو˘كت˘لا

تا˘ي˘لآا ،ير˘صشب˘لا لا˘م˘˘صسأار˘˘لاو
ذيفنت و ي˘مو˘كح˘لا ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
.ةيجيتارتصسإ’ا

ي˘ف تا˘صسل˘ج˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ة˘˘ي˘˘كرا˘˘˘صشت ة˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م را˘˘˘طإا
ةقيمع تاحÓ˘صصإ’ ار˘ي˘صضح˘ت
يف راكتب’ا معد ىلإا فدهت
رورملا و يداصصتق’ا طصسولا
ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘ب˘˘م دا˘˘صصت˘˘قا و˘˘ح˘˘ن

ةردا˘ب˘م˘لا د˘صسج˘تو.ةفرعملا
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ماز˘˘ت˘˘لا
ثاد˘حإاو دا˘صصت˘ق’ا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘ب
امك ،هتبيكرت يف قيمع لّوحت
ة˘صصر˘ف ة˘ح˘نا˘صسلا هذ˘ه ل˘ث˘م˘˘ت

سسل˘ج˘م˘˘لا تاردا˘˘ب˘˘م ءا˘˘ي˘˘حإ’

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا
اريرق˘ت رد˘صصأا يذ˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو
ةنصس يفرعملا داصصتق’ا لوح
تاقلح م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ما˘قو ،4002
ةفرعملا داصصتقا لوح ةيصسارد
.7002 ةنصس

تا˘˘صسل˘˘ج˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا سسصسأا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘ل
ءانب يف ةمهاصسملا و يفرعملا
ي˘ف د˘يد˘ج يدا˘صصت˘قا جذو˘م˘˘ن
.اندÓب
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يداضصتق’ا طضسولا يف راكتب’ا معد ىلإا فدهت

داصصتق’ا عيونت ىلع هرثأاو ةفرعملا داصصتقا لوح ةينطو ةودن

ةطيبضش ةيمضس

ةئضشانلا تاضسضسؤوملاو ةفرعملا داضصتق’ ةبدتنملا ةرازولا ةيعمب يئيبلاو يعامتج’او يداضصتق’ا صسلجملا مظني
.هجراخو نطولا لخاد نم ءاربخلاو نيلعافلا فلتخم مضضت ،ةفرعملا داضصتق’ ةينطولا تاضسلجلا ،ادغ

ويضسفأ’ا صسيئرو ةطضسوتŸاو ةÒغضصلا تاضسضسؤوŸا ريزو يبضصنم لغضش

هللا ةمذ ‘ Êايمح اصضر

ةيتامدÿاو ةيراجتلا تÓماعتلا  عيمج لمضشي

ÊوÎكل’ا عفدلا لئاصسو لامعتصسا «ةيرابجإا» وحن

ةمصصا˘ع˘لا˘ب سسمأا لوأا ي˘فو˘ت
ر˘˘يزو ،سسيرا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

سسيئرلاو قباصسلا ةطصسو˘ت˘م˘لاو
ءا˘˘صسؤور ىد˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا) تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا
ل˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأ’ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ينايمح اصضر (ايلاح نينطاوملا

دعب ةنصس77 زهاني رمع نع
.سضرملا عم عارصص

يف دلو يذلا ديقفلا لغصشو
سسلدات ني˘ع˘ب4491 و˘يا˘م4
بصصانم ةدع ،(مناغتصسم ةي’و)
ريزولا ماهم ىلوت ثيح ةيمصسر
تاصسصسؤوملاب فلكملا بدتنملا
ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا
ريزوو4991و2991 ني˘ب
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

4991 ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
يذلا ،ينايمح ناكو.5991و
،لامعأ’ا لاجم يف اصضيأا طصشن
ن˘˘ي˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ءا˘˘صضعأ’ا ن˘˘˘م
تاصسصسؤوم˘لا ءا˘صسؤور ىد˘ت˘ن˘م˘ل
ني˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ا˘صسي˘ئرو
،اهل نايب يفو.4102و6002
ه˘نأا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘˘كلا تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
،يناي˘م˘ح ا˘صضر د˘ي˘صسلا ةا˘فو˘ب»
اهتد˘م˘عأا د˘حأا ر˘ئاز˘ج˘لا تد˘ق˘ف
،نيصصلخملا نيينطولا اهلاجرو
ة˘مد˘خ˘ل ه˘تا˘˘ي˘˘ح سسر˘˘ك Ó˘˘جر

ةيداصصتق’ا ةصسصسؤوملا ةيقرتو
ناك» نا˘ي˘ب˘لا ع˘با˘تو.«ةينطولا
يف نطولا ءادنل امئاد بيجتصسي

ةد˘˘ع د˘˘ل˘˘ق˘˘تو ،فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك
اهئادأا ي˘ف ى˘نا˘ف˘ت تا˘ي˘لوؤو˘صسم
«ةيلوؤوصسمو ةينهمو سصÓخإاب
’ ايفو اوصضع» ناك هنأا افيصضم
ن˘م ل˘ك ةدا˘فإا ي˘ف اد˘بأا ل˘خ˘˘ب˘˘ي
ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م هد˘˘صصق˘˘ي
ه˘˘تار˘˘ب˘˘خ˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا
ةعصساو˘لا ه˘ت˘ياردو ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
ا˘يا˘صضق˘ب ط˘ب˘تر˘م و˘ه ا˘م ل˘˘كب
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘ي˘صسفا˘ن˘تو ة˘ي˘قر˘ت
نا˘هرو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
دا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ع˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘تو ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
ا˘˘ط˘˘ي˘˘صسب نا˘˘˘ك».«ينطولا

اكردمو اريبخ هنكل اعصضاوتمو
داصصتق’اب سضوه˘ن˘لا ةرور˘صضل
ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ى˘˘صضق˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

نود فد˘ه˘لا كلذ˘ل ا˘˘ه˘˘صسر˘˘كو
ةوق نأا اديج كردي هنأ’ ،للم
،«ا˘هدا˘صصت˘قا ةو˘ق ن˘˘م ة˘˘لود˘˘لا
.ةيلاردفنوكلا نايب لوقي

ىلع ايلا˘ح ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ل˘م˘ع˘تو
ةمزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا

سضرأا ىلإا ديقفلا ةثج مادقتصس’
نع نÓعإ’ا اقح’ متيو ،نطولا
بصسح ،ةزانجلا ع˘ي˘ي˘صشت خ˘يرا˘ت
.ةيلاردفنوكلا نم رداصصم

و.ق

لا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا
وحن عاطقلا هجوت ،سسمأا ،قيزر
لا˘م˘ع˘ت˘صسا » ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا» سضر˘˘ف
يف ينورت˘كل’ا ع˘فد˘لا ل˘ئا˘صسو
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

.ةيتامدخلاو
لÓ˘˘˘خ ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘صضوأاو

حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘فار˘˘˘˘صشإا
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ما˘يأ’ا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كل’ا
فرط نم ةمظنملا ،ينورتكل’ا
نمأ’او ةنمقرلل ةينطولا ةنجللا
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
سضا˘ير˘ب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘˘ل
عاطق˘لا نأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ح˘ت˘ف˘لا
نيلماعتملاو نينطاوملا عجصشي
وحن هجوتلا ىلع نييداصصتق’ا
ةمدقملا ةينورتكل’ا تامدخلا

ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ع˘˘فد˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘تو
تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا
ركذو.ةيتامدخ˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ارخؤوم ردصصا عاطقلا نأا قيزر
ةف˘ل˘ك سضي˘ف˘خ˘ت˘ل ا˘يرازو ارار˘ق
زكرملا عم متت يتلا تايلمعلا
،يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نع تمت اذا ،ةئاملاب02 ةبصسنب

.ينورتكل’ا عفدلا قيرط
نا لوؤوصسملا سسفن حصضوأاو

هتادوهجم ايلا˘ح لذ˘ب˘ي عا˘ط˘ق˘لا
كونبلاو ةيلاملا تاصسصسؤوملا عم
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق سضي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
راجتلا ىلع ةقبطملا تافيرعتلا

ع˘˘˘فد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
كانه»:فاصضأا.ينورتكل’ا
ةينقت˘لا هذ˘ه˘ل ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘ع˘ت˘صسا

مادخت˘صسا ي˘ف ةر˘م˘ت˘صسم ةدا˘يزو
.ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا تا˘˘يا˘˘ه˘˘ن

تادوهج˘م كو˘ن˘ب˘لا ن˘م ا˘ن˘ب˘ل˘ط
تافيرعتلا سضيفخت سصوصصخب

د˘ن˘ع را˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘˘م˘˘لا
ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا
وحن هجوتلا ىلع مهل اعيجصشت
،ق˘˘يزر بصسحو.«ةينقت˘لا هذ˘ه
0071 ن˘م ر˘ث˘˘كأا تل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
لÓخ ينورتكل’ا عفدلا ةكرصش
متي هنأاب افيصضم ،ةيصضاملا ةنصسلا
تÓيهصست ميدق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ث˘˘كأا

ربكا باط˘ق˘ت˘صس’ ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
هذه يلمعتصسم نم نكمم ددع
ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘لا
ةبصسانملاب ريزولا ركذو .عفدلا
ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ة˘باو˘ب˘لا قÓ˘طإا˘ب
ءا˘˘˘˘˘˘˘صشنإا˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
سصاخصشأÓل)تاصسصسؤوملا
نع (نييونعم˘لاو ن˘ي˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
،يراجلا سسرام ةيادب ذنم ،دعب
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ح˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لاو
يراجتلا لجصسلا يف ليجصستلاب
ءا˘ن˘ع نودو ة˘ط˘صسب˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ىلع لوصصحلا نكميو .لقنتلا
ينورتكل’ا يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا
نيتعا˘صس ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت ةد˘م ي˘ف
تاذ قطانملا يف ةعاصس21و
.ةعفترملا ةيناكصسلا ةفاثكلا

ءاصشنا ةفيرع˘ت سضي˘ف˘خ˘ت م˘تو
لجصسلا بلط دنع تاصسصسؤوملا
بناج ىلإا ينورتكل’ا يراجتلا
ة˘˘يراد’ا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت
ةروصص ىلع رصصتقتل ةبولطملا

.ةينطولا فير˘ع˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب ن˘ع
ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ا˘˘˘عد ،ر˘˘˘ي˘˘˘خ’ا ي˘˘˘فو
تاداحت’او ةينهملا تايعمجلا

ى˘لا كل˘ه˘ت˘صسم˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
نينطاوملا سسيصسحت  ةرورصض
لئاصسو ةي˘م˘هأا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
ي˘˘˘ف ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا
.ةيراجتلا تÓماعملا

ب صضاير

صصاخضشأا اهيلع ىلوتضسا
 داضسف اياضضق يف نوطروتم

نم رثكأا عاجرتصسا
نم راتكه0091
  ةلودلا كÓمأا

نأا ،لدعلا ةرازو تفضشك
ةيضضق538 تضصحأا تاطلضسلا

ريغ ءÓيتضس’اب قلعتت
كÓمأ’ا ىلع يعرضشلا
ثيح ،ةماعلا ةيراقعلا
ةحاضسم عاجرتضساب تحمضس
4991 ب ةردقم ةيلامجإا

تحضضوأا.يضضارأ’ا نم راتكه
هنأا ،صسمأا اهل نايب يف ةرازولا

داضسفلا ةبراحم راطإا يف
قرطل دح عضضوو ماع لكضشب
ىلع يعرضشلا ريغ ءÓيتضس’ا
تلضصف ،ةماعلا كÓمأ’ا
نطولا ربع ةيرادإ’ا مكاحملا
،1202 صسرام12 ةياغ ىلإا

تحمضس ةيضضق538 يف
ةحاضسم عاجرتضساب اهدحول
000049ـب ةردقم ةيلامجإا

91 نم رثكأا) عبرم رتم91
4991 يأا (عبرم رتم نويلم
ام راظتنا يف كلذو اراتكه
يف لضصفلا هنع رفضسيضس
.ةقلاعلا ىرخأ’ا اياضضقلا

هذه نأا ةرازولا نايب فاضضأاو
ءانب تردضص يتلا ماكحأ’ا

ةرازو اهتعفر ىواعد ىلع
دوقع ءاغلإاب يضضقت ،ةيلاملا
نم نيكمتلا يلاتلابو زايتم’ا
ةلودلا كÓمأا عاجرتضسا
لخأا يتلا ةيراقعلا
اهنم نوديفتضسملا

،ةيدقاعتلا مهتامازتلاب
رمأ’ا ماكحأا كلذب نيفلاخم
لوأا يف خرؤوملا40-80 مقر
صصخلتتو.«8002 ربمتبضس
ءاغلإ’ ةينوناقلا بابضسأ’ا

- ةروكذملا زايتم’ا دوقع
يف ،-ردضصملا تاذ بضسح
دعب لاغضشأا ةيأا زاجنإا مدع

ذاختا مدعو ةينوناقلا ةدملا
عورضشلل ةيرادإا تاءارجإا ةيأا

قح نع لزانتلا يف وأا اهيف
نودب ريغلا حلاضصل زايتم’ا

.قح هجو
ز.صسواط

Œاب نوبلاطي بهذلا راŸرضصان ناميلضس ،ةيلمعلا ‘ ةكراضش:

«ةيبنجأا تاكرصشل حنÁ نأا بجي بهذلا نع بيقنتلا»

1202 ةنضسب ةضصاخ
لبقملا ءاعبرأ’ا تارايصسلا ةميصسق ءانتقا لاجآا ةياهن

تاطلصسلا ،بهذلا راجت بلاط
سصي˘خار˘ت م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

بيقنتلا تايلمع يف مهجاردإاو
ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا بهذ˘˘˘لا ن˘˘˘ع
تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
،يرئازجلا بونجلا يف ةيبابصشلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
ريفوتو عاطقلا ميظنتب حمصستصس
.ةيلوأ’ا ةداملا

ي˘˘˘ف ،را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لا سسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
،ةيمÓعإا لئاصسول مه˘تا˘ح˘ير˘صصت
مه˘ح˘ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا ن˘م
بيقنتلا تاي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘يو˘لوأ’ا
ا˘م˘ك ،عا˘ط˘ق˘لا ل˘هأا م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب او˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط
ءا˘غ˘لإاو ي˘ب˘˘ير˘˘صضلا ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا
ةفاصضإ’اب ،ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ب˘ير˘صضلا
عمجت ةيراصشتصسا ةئيه داجيإا ىلإا

ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت ع˘˘˘م بهذ˘˘˘لا ي˘˘˘فر˘˘˘ح
.ةموكحلا

دد˘˘˘صش ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
نا˘م˘ي˘ل˘صس ،يدا˘صصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا
ل˘ف˘كت ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘صصا˘˘ن
نع بيقنت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘لود˘لا
ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،بهذ˘˘لا
اذه يف ةصصتخم ةيبنجأا تاكرصش
ة˘صصخر تح˘ت ل˘م˘ع˘ت ،لا˘ج˘م˘˘لا

.مجانملا ةرازو ةباقرو
،يداصصتق’ا ري˘ب˘خ˘لا حر˘صصو

،سسمأا ،«مÓصسلا» عم لاصصتا يف
،بهذلا نع بيقنتلا تايلمع نأا
تا˘˘˘كر˘˘˘صشل ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت نأا بج˘˘˘ي
تاذو لاجملا اذه يف ةصصتخم
،ةروطت˘م تا˘ي˘ن˘ق˘تو تا˘ي˘نا˘كمإا

نم مجان˘م˘لا» :لو˘ق˘لا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم

يتلا ةيجيتار˘ت˘صسإ’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
،ة˘لود˘لا د˘ي ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت نأا بج˘ي
يعدتصست نأا بجي مجانملا ةرازو
ةرو˘ط˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تا˘˘كر˘˘صش
لد˘ب ،ا˘ه˘ت˘با˘قر تح˘ت بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل
وأا ةيباب˘صش تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م
ليغ˘صشت ع˘م ،ةر˘ب˘خ نود˘ب را˘ج˘ت
ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا
تاذ يف Óئاصستم .«مهصصاصصتخا
˘مد˘ع ن˘م˘صضي ن˘˘م˘˘ع ،قا˘˘ي˘˘صسلا
ة˘قر˘صسلا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا

تا˘ي˘ل˘م˘ع نأاو ة˘صصا˘خ ،به˘ن˘لاو
اهنع جتني ،ةينوناق ريغلا بيقنتلا

اهعيب متي ةربتعم تايمك عمج
راجتل نايحأ’ا نم ريثكلا  يف
اهعيب متي امك ،رجينلاو يلام نم
ل˘خاد ن˘ي˘ي˘ب˘ن˘جأا لا˘م˘˘ع˘˘ل ا˘˘صضيأا
يف ةط˘صشا˘ن˘لا ط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘صش
تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضي‐ ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
.‐ثدحتملا
ةبيرضضلا ءاغلإاب ةبلاطملا

ةيقيقحلا
بهذلا راجت بلاط ،ةراصشإÓل

سسي˘ئر˘ل ا˘ه˘ب او˘ث˘ع˘ب ة˘لا˘صسر ي˘ف
نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هب ءاج ام فقو لجأا نم لخدتلا
ىتأا يذلا ،0202 ةيلاملا نوناق
ةئف˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘ب˘ير˘صض ما˘ظ˘ن˘ب
،ه˘نأا˘صش ن˘˘م ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘غا˘˘صصلا

ةنهملا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ،م˘ه˘ب˘صسح
كراصشو .اهنم اهباحصصأا ريفنتو
ن˘˘م او˘˘مد˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘˘غا˘˘˘صصلا

ي˘ف ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
بهذلا ةراجت لوح ينطو ىقتلم

قلعتملا هقصش يف ةيلاملا نوناقو
يذلا يقيقحلا يبيرصضلا ماظنلاب
ة˘ي’و˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ه˘ت˘ن˘صضت˘حا

نع ءا˘ق˘ل˘لا سضخ˘م˘تو ،ر˘كصسع˘م
سسي˘˘ئر˘˘˘ل ا˘˘˘هو˘˘˘ه˘˘˘جو ة˘˘˘لا˘˘˘صسر
ماظنلا ءاغلإا لجأا نم ،ةيروهمجلا
ىلع ءاقبإ’او يقيقحلا يبيرصضلا
نأا نيرب˘ت˘ع˘م ،ي˘فاز˘ج˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
’ مد˘خ˘ي ’ ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا

داصصتق’ا ’و ةغاصصلا ةحلصصم
وحن ةنهملاب ع˘فد˘ي ا˘م ي˘ن˘طو˘لا
ر˘˘ي˘˘غ طا˘˘˘صشن˘˘˘لاو ى˘˘˘صضو˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘غا˘صصلا دّد˘˘ع د˘˘قو .ي˘˘عر˘˘صشلا

،اهنوناعي يتلا لكاصشملا فلتخم
مهبلاطم اهبجومب اوررح يتلاو
بو˘جو ي˘ف ،ا˘صسا˘صسأا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ةيلوأ’ا ةدام˘لا˘ب قو˘صسلا ن˘يو˘م˘ت
مامأا بهذلا راجتل رابتع’ا درو
،ةيرادإ’ا تاصسصسؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
حلاصصم اذكو اهعم لماعتت يتلا
سسراد˘˘م ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صساو ن˘˘˘مأ’ا

لاقو .بهذلا ةعانصصل ةروطتم
ةي’ول ةغا˘صصلا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر
ه˘نأا˘ب ،ن˘ي˘صسح د˘م˘ح˘م ر˘كصسع˘˘م
ةنجل سسيصسأات ىقتلملا اذه لÓخ
،بهذلا راجت اهيف كراصشي ةينطو
ت’اغصشن’او تارارقلا ةرو˘ل˘ب˘ل
مت امك .ةغاصصلا اهنم يناعي يتلا
نع ةق˘ث˘ب˘ن˘م ة˘ن˘ج˘ل ثاد˘ح˘ت˘صسا
ةلصسارم ةمهم اهل تلكوأا ةودنلا
ةينعملا تا˘ط˘ل˘صسلاو ،نا˘م˘لر˘ب˘لا

لو˘˘ل˘˘ح˘˘ب جور˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
.ةنهملا لكاصشمل

ةطيبضش ةيمضس

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تر˘˘كذ
باحصصأا اهل نايب يف بئارصضلل
دعب اوموقي مل نيذلا تابكرملا
ةنصسل تارايصسلا ةميصسق ءانتقاب
ة˘ي˘ن˘مز˘˘لا ةد˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب1202
ةميصسقلا عيب ةيلمع˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يف ءاجو.لبقملا ءاعبرأ’ا يهتنت

ةرادإ’ا ه˘˘تر˘˘صشن يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘˘لا
يكلام هابتنا تفلي» :ينورتكلإ’ا
ءانت˘قا خ˘يرا˘ت نأا ى˘لإا تارا˘ي˘صسلا
1202 ةنصسل تارايصسلا ةميصسق
ددحملاو هتياهن ىلع براق دق
سسرام13 ءا˘˘ع˘˘˘برأ’ا مو˘˘˘ي˘˘˘ب

ةيريدملا تعد ،هيلعو.«1202
سصا˘خ˘صشأ’ا بئار˘صضل˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ب او˘˘مو˘˘ق˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا
برقا يف بارتقÓل» مهتميصسق
وأا بئارصضلا تاصضابق نم لاجآ’ا

.«مهيلإا برقأ’ا ديربلا بتاكم
و.ق
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يتلا ةيلمعلا هذه جردنتو
ة˘با˘قر˘لا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ةرازول ةع˘با˘ت˘لا سشغ˘لا ع˘م˘قو
ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ةبراحم» راطإا يف ،ةطرصشلاو
ةرجاتملاو ةبراصضملا تايلمع
ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ي˘عر˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘غ
ة˘ع˘˘صساو ة˘˘م˘˘عد˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
حورصشلا بصسح ،«كÓهتصس’ا
مÓعإ’اب فلكملا اهمدق يتلا
.حاتفم ريمصس ،ةرازولا ىدل

تفرع تيزلا ةدام نأا ركذي
ابذبذت ةريخأ’ا عيباصسأ’ا لÓخ
ي˘˘ف ءÓ˘˘غو ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
د˘ي˘كأا˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب را˘ع˘صسأ’ا

.تانوزخملا ةرفوب نيجتنملا
يصضاملا عو˘ب˘صسأ’ا د˘ه˘صشو

زج˘ح تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ريغ ةقيرطب ةنزخم تايمكل

يف ةبراصضملا دصصق ةيعرصش
 .هراعصسأا

تاي’و ةدعب صشغلإ عمق حلاسصمل تامهإدم يف

 موحللا نم انط92و معدملا تيز نم انط85 زجح

ب. صضاير

موحللإ يتدام نم انط92و معدملإ ةدئاملإ تيز نم انط85 هرإدقم ام زجح طرافلإ صسيمخلإ موي لÓخ مت
.ةراجتلإ ةرإزو بسسح ،تاي’و ةدع ىوتسسم ىلع جاجدلإو ءإرمحلإ

توŸإ ىتح ةيديدح نابسضقب هيلع إولاهنإ صصوسصل

 ةŸاقب ةيعانصصلا ةقطنŸاب ةنبلم شسراح لتقم
ةملا˘ق ة˘ن˘يد˘م نا˘كصس ز˘ت˘ها

ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع سسمأا لوأا را˘˘ه˘˘˘ن
ةعصشب لتق ةميرج ربخ راصشتنا

ةنبلمب سسراح اهتيحصض حار
ةيعانصصلا ةقطن˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
ةيدلبل ة˘ع˘با˘ت˘لا سشر˘ح˘ل عراذ
رمأ’ا قلعتيو ةملا˘ق˘ب ر˘ي˘خ˘ل˘ب
نم غلابلا » ا ب » ةيحصضلاب
 ةنصس36 رمعلا

ردا˘˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب بصسحو
يقب يتلا ةباصصعلا دارفأا ناف
لو˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘عا˘˘صسلا د˘˘ح ى˘˘لإا
او˘˘ت˘˘غا˘˘ب ،دد˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا
تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف سسرا˘˘˘ح˘˘˘˘لا
سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘صص ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لوأ’ا
ة˘صصر˘ف او˘ل˘غ˘ت˘صساو ة˘ع˘م˘ج˘لا

للصستلا˘ب ما˘قو مو˘ن˘ل˘ل هدو˘ل˘خ
نع بيلحلا عنصصم لخاد ىلا

ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا رو˘˘˘صسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ءادت˘ع’ا˘ب او˘ما˘قو ع˘ن˘صصم˘ل˘ل

ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب سسرا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
وأا ةقفصش نود ةيديدح نابصضق
قرا˘˘ف نأا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘م˘˘حر
هصسأار مهميصشهت د˘ع˘ب ةا˘ي˘ح˘لا
نأا ل˘˘ب˘˘ق نا˘˘ب˘˘صضق˘˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘ب
ى˘لإا ةرادإ’ا ل˘خاد او˘ل˘˘غو˘˘ت˘˘ي

يتلا ةيذ’وفلا ةنازخلا ةياغ
ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ف نا˘˘ك ا˘˘م ل˘˘ك ذ˘˘خا

اه˘ت˘م˘ي˘ق ل˘ه˘ج˘ي ي˘ت˘لا لاو˘مأا
.ةيقيقحلا

سسرا˘˘ح˘˘لا لو˘˘صصو د˘˘ن˘˘عو
نأا سضورفملا نم يذلا يناثلا
نا˘كم ي˘ف ة˘ي˘ح˘صضلا ف˘ل˘خ˘˘ي
كلذ ف˘˘˘صشت˘˘˘كا ة˘˘˘صسار˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يذلا هليمزل عيظفلا رظنملا

ن˘م ة˘˘كر˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘قرا˘˘غ نا˘˘ك
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع مو˘ق˘˘ي˘˘ل ءا˘˘مد˘˘لا
يتلا كردلا حلاصصم راطخإاب
نيع ىلإا روفلا ىلع تلقنت
ةيامحلا حلاصصم ةقفر ناكملا
ليوحتب تماق يت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا
رادقأ’ا نكل ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لا
ةايحلا اهب قرافي نأا تءاصش
ارثأاتم هلوصصو د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
.ةغيلبلا هتاباصصإاب

ردا˘˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب بصسحو
دق نوكت كردلا حلاصصم ناف
هبتصشملا دحا ف˘ي˘قو˘ت˘ب تما˘ق
ةيدلب نم ردحني يذلاو مهيف
لاز˘ي ’ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو ر˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب

.هعم يراج
نإوسضر .ب

ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
لÓ˘خ ن˘م ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و
نم ،ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف
تاردخ˘م˘ل˘ل جور˘م ف˘ي˘قو˘ت
ن˘م ا˘مار˘غ0761 ز˘ج˘˘حو
،يلام غلبمو يدنهلا بنقلا

نايب ،سسمأا ،هب دافأا ام بصسح
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ينطولا

ةقرف نأا ردصصملا حصضوأاو
ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
نيصسحل ةيرادإ’ا ةع˘طا˘ق˘م˘لا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت ،ياد
تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل جور˘˘˘˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م غ0761هتزوحب
(يدنهلا بنقلا) تاردخملا
ع˘ي˘ب ،ةزا˘ي˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
لقنو عي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل ءار˘صشو
تاردخملا عيزوتو نيزختو
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م جد ف’آا01 ز˘˘ج˘˘حو
.جيورتلا تادئاع

في˘صضي‐ ف˘ي˘قو˘ت˘لا ءا˘جو
ة˘ط˘خ ع˘صضو بق˘ع ‐نا˘ي˘ب˘لا
م˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
نتم ىلع ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت
بقع كلذو ،ةيحايصس ةرايصس
اهداف˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب سصخ˘˘˘˘صش ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘م تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلع اهعيب سضرغب سسابعلب
د˘ع˘بو .ة˘ب˘ق˘لا ي˘ح ىو˘ت˘صسم
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘صسا
مت ،اهب لومعم˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
˘ما˘مأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
سصتخملا ةيروهمجلا ليكو
.ايميلقإا

راطإا يفو ،رخآا بناج نم
نم ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا
ةيئ’ولا ةحل˘صصم˘لا تل˘ج˘صس
ميظنت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘صشل˘ل

891 ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و ن˘˘مأ’
03و اراذعإا661و ةفلاخم
تÓ˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘ل˘˘غ حار˘˘ت˘˘قا
ةرتفلا لÓخ كلذو ،ةيراجتلا
22 ى˘˘لإا61 ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

بنا˘ج ى˘لإا ،يرا˘ج˘لا سسرا˘م
ددعل ةب˘قار˘م5402 ءار˘˘جإا

،تÓ˘ح˘م˘لاو ر˘جا˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م
1981ـب مايقلا ىلع ةوÓع
فر˘ط ن˘م ة˘ب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نا˘ج˘ل˘لاو ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘صصم
.ةطلتخملا ةيئ’ولا

ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو
رهاوظلاب ةصصاخ˘لا ة˘يرود˘لا
ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صس ،ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا
لÓ˘خ ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘مأا
ر˘ه˘صشلا ن˘م لوأ’ا عو˘ب˘صسأ’ا
،تا˘ف˘لا˘خ˘م ةد˘˘ع ،يرا˘˘ج˘˘لا

سصخت ةف˘لا˘خ˘م24 ا˘ه˘ن˘م
73 ،ةيوصضوف تايانب دييصشت
ز˘˘جاو˘˘ح ع˘˘صضو˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت

ى˘ل˘ع ة˘˘ب˘˘ل˘˘صص وأا ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح
ن˘كر˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ةفلاخم51 اذكو تارايصسلا
يعرصشلا ريغ عيبلاب قلعتت

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
.يمومعلا

م˘˘˘˘ت ،دد˘˘˘˘صصلا تاذ ي˘˘˘˘فو
قلعتت ةفلاخم11 ليجصست
ةيئاو˘صشع تا˘غر˘ف˘م ءا˘صشنإا˘ب
تافلاخم3و تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘˘ل
د˘ي˘˘ي˘˘صشتو ج˘˘ي˘˘ي˘˘صست سصخ˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘صسم
ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صس’
ناقلعتت نيتفلاخمو ةيعرصش
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع كا˘˘˘˘˘صشكأا بصصن˘˘˘˘˘ب
تا˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘لاو ة˘˘˘ف˘˘˘صصرأ’ا
.ىرخأا تافلاخمو ةيمومعلا

ب يسساسس

لدع ةلاكو اهب تلفكت ميمÎلإ ةمهم

 مويلا ذيمÓتلا لابقتصس’ ةزهاج ةياجبب ةررصضتŸا شسرادŸا

كوبسسياف ىلع ترسشن ةبذاك تإءاعدإ اهنإإ تلاق

اهل بصسن نايب نومصضم دنفت ةماعلا ةيريدŸا

 ةديلبلإ

 ةعموصصلاب ةيئابرهكلا لباوكلا نم رتم003 ةقرصس

ةيبلسس رهإوظو تافلاخم ةدع ليجسست عم

 رئازجلا ةي’وب تاردخملل جورم فيقوت

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تد˘˘كأا
هريوط˘تو ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل
تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا نأا «لد˘˘˘ع»
ن˘م ةرر˘صضت˘م˘لا ة˘ي˘صسرد˘م˘˘لا

ديق ايلاح دجوت ةياجب لازلز
ة˘لا˘كو˘لا فر˘ط ن˘م م˘ي˘مر˘ت˘لا

دحأ’ا مو˘ي ةز˘ها˘ج نو˘كت˘صسو
.ذيمÓتلا لابقتصس’

ةماعلا ةيريدملا تحصضوأاو
ى˘ل˘ع رو˘صشن˘م ي˘ف ة˘لا˘كو˘ل˘˘ل

ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
ةنياعملا دعب» هنأا كوبصسيافلا
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا
ةئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب تءا˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لاو

ريزو اهادصسا يتلا تاميلعتلا
،ةنيدملاو نارم˘ع˘لاو ن˘كصسلا

م˘ت ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل قرا˘ط د˘م˘˘ح˘˘م
ل˘خاد رار˘صضأا ةد˘ع ل˘ي˘ج˘˘صست
ةيصسردملا تاعمجملا سضعب
رئاودلاو تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةجتانلاو ةياجب ةي’ول ةعباتلا

بر˘˘صض يذ˘˘لا لاز˘˘لز˘˘˘لا ن˘˘˘ع
.«ةي’ولا

ةنيا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ر˘ثإا ى˘ل˘ع»و
لفاكتلا تايلمع راطإا يفو
ثراو˘˘˘˘كلاو تا˘˘˘˘مزأ’ا ي˘˘˘˘ف
نم تاميل˘ع˘ت˘بو ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
رييصستب فلكملا ماعلا ريدملا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
تل˘خد˘ت ،ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘˘ت˘˘ل

ع˘يرا˘صشم زا˘ج˘نا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
رار˘˘صضأ’ا هذ˘˘ه ع˘˘فر˘˘˘ل لد˘˘˘ع
سسف˘ن ف˘ي˘صضي ،«ا˘ه˘م˘ي˘مر˘˘تو
.ردصصملا

لاغصشأا» نأا ةلاكولا تدكأاو
دحأ’ا موي لبق يهتنت ميمرتلا
ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘كم˘ت˘ي ي˘كل
.«ةصساردلا دعاقم ىلإا ةدوعلا

هذ˘ه ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةلطعلا ءاهتنا دعب ،سسرادملا
تلجأا˘ت ،ا˘عو˘ب˘صسأا تماد ي˘ت˘لا
،يراجلا سسرام82 ةياغ ىلإا
اهتقحل يتلا رارصضأ’ا ببصسب

ةياجب زه يذلا لازلزلا بقع
.سسرام71

ب.ر

ة˘ير˘يد˘م˘لا ،سسمأا ،تد˘ن˘˘ف
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ي˘ف˘˘ح˘˘صص نا˘˘ي˘˘ب نو˘˘م˘˘صضم
اهحلا˘صصم˘ل بصسن «ف˘يز˘م»
ةحفصص ربع رصشن اهتدايقلو
يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم
.كوبصسياف

د˘ن˘ف˘ت» نا˘ي˘ب˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ا˘ع˘طا˘ق اد˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘ف˘˘ح˘˘صص نا˘˘ي˘˘ب نو˘˘م˘˘صضم

ا˘ه˘ح˘لا˘صصم˘˘ل بصسن ف˘˘يز˘˘م
ة˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘تدا˘ي˘ق˘˘لو
يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم
،مو˘˘ي˘˘لا ر˘˘صشن ،كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف
ة˘بذا˘ك تاءا˘˘عدا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي
ماظنلا ظفح ةيلمعب ةقلعتم
سسرام62ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي
1202».

رد˘صصم˘لا سسف˘˘ن فا˘˘صضأاو
نمأÓل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا
يف اهقحب ظفتحت» ينطولا

د˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
.«ةحفصصلا هذه ريصسم

و˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت» ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
لصصاوتلا عقاوم يلمعتصسم
ي˘˘خو˘˘ت ى˘˘لإا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
لث˘م ن˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا

ي˘ت˘لا ة˘بذا˘كلا را˘ب˘خأ’ا هذ˘ه
ى˘˘˘لإا ا˘˘˘هو˘˘˘جور˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘ي
عرزو ماعلا يأارلا ليلصضت
.«ةلبلبلا

ب. صس

ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘صس
«ةرا˘نإا ة˘ج˘ي˘ت˘م» ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
اديدج ءادتعا ،ةديلبلا ةي’ول

،ةيمومعلا ةرانإ’ا ةكبصش ىلع
ةيدل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ةر˘م˘لا هذ˘ه سسم
ةقرصس تمت ثيح ،ةعموصصلا

،ل˘˘باو˘˘كلا ن˘˘م ر˘˘ت˘˘م003
تاذ ن˘م سسمأا م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘˘صسح
.ةصسصسؤوملا

نأا رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأاو
ةرا˘˘نا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘م ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م»
ةكبصشلا ىلع ءادتعا تلجصس
ةقرصس فدهتصسا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ىلع لباوكلا نم رتم003
211 م˘قر ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم

ةعموصصلا يتيدلب نيب طبارلا
.«كيرافوبو

عبار˘لا ءاد˘ت˘ع’ا اذ˘ه د˘ع˘يو
تآا˘˘صشن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
فرط نم ،ةيدلبلاب ةصسصسؤوملا

ة˘قر˘صس ن˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ت تا˘˘با˘˘صصع
دعب كلذو ،ةيصساحنلا لباوكلا

نم ارتم056 ةقرصس ةيلمع
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ل˘˘باو˘˘˘كلا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
،كيرا˘˘˘فو˘˘˘بو ة˘˘˘ع˘˘˘˘مو˘˘˘˘صصلا
.ردصصملا فيصضي

ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا تما˘˘˘ق د˘˘˘قو
لوهجم دصض ىوكصش عاديإاب
ينطولا كردلا حلاصصم ىدل

سضبقلا ءاقلإا متي نأا لمأا ىلع
بر˘قأا ي˘ف ن˘ي˘بر˘خ˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح ،ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م تقو
نطاوملل ةماع˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل
.ءاوصس دح ىلع ةصسصسؤومللو

تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ار˘خؤو˘م تق˘لأا د˘˘ق ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا
ةكبصش بيرخت˘ب ن˘ي˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا
ترد˘صصو ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا
.ةددصشم تابوقع امهقحب

ب. صس

لامعتسسإو ريوزتلإ ةمهت نع
روزملإ

فظوم عاديإا
ويهرا يداو ةيدلبب
 شسبحلا نازيلغب
قيقحتلإ يسضاق إرخؤوم عدوأإ
مناغتسسم ةمكحم ىدل
ويهرإ يدإو ةيدلبب افظوم
صسبحلإ نإزيلغ ةي’وب
ريوزتلإ ةمهت نع تقؤوملإ

ةيلمع يف روزملإ لامعتسسإو
امبسسحو ،تابكرملإ بطسش

نإإ ةعلطم رداسصم نم ملع
نم غلابلإ ع ز :مهتملإ
بطسشب ماق ،ةنسس45:رمعلإ

ناكم عيقوتلإو ةبكرم
خيرات دوعي ثيح اهبحاسص

يسضاملإ ماعلإ ىلإإ ةيسضقلإ
امهدحإ ناسصخسش مدقت نيح

ترايت ةي’و نم ردحني
مناغتسسم ةي’و نم يناثلإو
ىلع نافرطلإ قفتإ امدعبو
طرتسشإ ةبكرملإ ءإرسشو عيب
ةبكرملإ بلط مدع عئابلإ
عيبلإ غلبم مامتإإ ةياغ ىلإإ
02 يلإوحب ردقملإو قلاعلإ

طرسشلإ وهو ميتنسس نويلم
ديحولإ نماسضلإ ىقبي يذلإ

،قفتملإ عيبلإ غلبم مامتإ’
مايأ’إ رورم دعبو نكل
عئابلإ فسشتكإ عيباسسأ’إو
ةي’و نم ردحني يذلإ

يتلإ هترايسس نأإ مناغتسسم
نم صصاخسشأ’إ دحأ’ اهعاب
نود اهبطسش مت ترايت ةي’و

امم هبايغ يفو هملع
عإديإإو غÓبإإ ىلإ هرطسضإ
كردلإ حلاسصم ىدل ىوكسش
ترسشاب يتلإ ينطولإ

عم قيسسنتلابو اهتاقيقحت
ةي’ول كردلإ حلاسصم

مهتملإ نأإ فسشكلإ مت نإزيلغ
ماق يذلإ فظوملإ وه
عيقوتلإو ةرايسسلإ بطسشب
يف بيرغلإو عئابلإ ناكم
بطسشلإ ةيلمع نأإ رمأ’إ

ءايحأ’إ دحأاب بآإرمب ترج
يدإو ةنيدمب ةيبعسشلإ
تاقيقحتلإ ىقبت و.ويهرإ

ءامسسأإ نع فسشكلل ةلسصإوتم
.ةيسضقلإ يف ةطروتم ىرخأإ

بويإ صس
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ءاملا يف قحلا نم نومورحملا :سسنوت

،روطصسلا هذه دعأا انأاو اددرتم تفقو
يصضتقت ؛ةحلم اياصضق ثÓث يمامأاو
ردا˘ن كر˘ت˘صشم نا˘ي˘ب ا˘ه˘لوأا ،لوا˘ن˘˘ت˘˘لا
فصصو بصسح ،رصصم دصض ثودحلا
«هليف هصشتيود»ـل يرا˘ب˘خإ’ا ع˘قو˘م˘لا
˘مو˘ي ة˘˘لود13 ه˘ت˘ع˘قو ؛ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
(1202 سسرام21) ةيصضاملا ةعمجلا
عبات˘لا نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح سسل˘ج˘م ما˘مأا
تاطلصسلا بلا˘ط˘ي ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
ةحفاكم نيناوق لÓغتصسا نع فكلاب
هاو˘˘˘˘فأا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت ي˘˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘هرإ’ا
قوقح نع نيعفادملاو نيصضراعملا
كلذو .نييفاحصصلا سسبحو ،ناصسنإ’ا

تا˘م˘ظ˘ن˘˘م ن˘˘م ةدا˘˘صشإا د˘˘جو ل˘˘م˘˘ع
مظعم نأا تفÓلاو ،ةديدع ةيقوقح
،ةيبوروأا نايبلا ىلع ةعقوملا لودلا

ةدحتم˘لا تا˘ي’و˘لا ا˘ه˘ي˘لإا تم˘صضناو
ملو .ادنل˘يزو˘ي˘نو اد˘ن˘كو ا˘ي˘لار˘ت˘صسأاو
ةيبرعلاو ةيقيرفأ’ا لودلا هيلع عقوت
ن˘م كلذ˘ل ا˘م˘ل ؛ة˘ي˘˘ط˘˘صسوأا قر˘˘صشلاو
نيعقوملا كئلوأا ةرظن نع ت’’د
يف يمترمو برغلل فيلح مكح ىلإا
ةلودلاب ةقيثو ةقÓع ىلعو ،هناصضحأا
ا˘ه˘ل˘كو ،ا˘ه˘ي˘لوؤو˘صسمو ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا
نÓعإ’ا ’ ؛تمصصلا يصضتقت قاروأا
.!!رفاصسلا لكصشلا اذهب
ريغو عقوتملا لوحتلا ةيصضق اهيناثو
وحن يبناج نم لقأ’ا ىلع ؛ئجافملا
ةيناكمإاو ،يرصصملا يكرتلا براقتلا
ناو˘خإ’ا ة˘عا˘م˘ج» ع˘م ة˘ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
ع˘م ح˘لا˘صصت˘لا نودو «ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
براقتلا ناكو ،ةدصشب يناعي بعصش
؛ةر˘كب˘م تاؤو˘ب˘˘ن˘˘ت ن˘˘مو ،ا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م
تنكو ،ءÓمزو ءاقدصصأا عم اهتصشقان
ائيصش كلذ ربتعا نمم ابارغتصسا دجأا

.نكمم ريغ
ءاجو .هيلإا لآا ام يه اياصضقلا ثلاثو
ة˘ل˘خاد˘م ي˘ف ير˘˘صصم˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا در
ثُبَت ةيدوعصس ةيئاصضف ىلع ةيفتاه
ه˘ي˘ف را˘صشأاو ،ةر˘ها˘ق˘لا ن˘م ا˘ه˘˘لا˘˘صسرإا
قافولاو مÓصسلل مئادلا رصصم يعصسل

.«ط˘˘صسو لو˘˘ل˘˘ح ى˘˘لإا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لاو»
ةبصسنلاب هايملا رمأا نأا ىلإا فيصضنو
ه˘ما˘˘مأا لءا˘˘صضت˘˘ت ؛يدو˘˘جو ر˘˘صصم˘˘ل

لا˘ق˘م˘لاو ،ىر˘خأ’ا ا˘يا˘صضق˘لا ىر˘ب˘˘ك
لاؤو˘صس ة˘صشقا˘ن˘م نا˘ك ه˘ي˘˘لإا را˘˘صشم˘˘لا

؛يرصصم يعماج ذاتصسأا نم ينلصصو
نإا لاقو ،فوخلا رعصشتصسا هنإا هيف لاق
ءاصضق نم فوخ امنإا ،انبج سسيل هفوخ
ملعيو رصضتحي سضيرم هل نمك» ؛هللا
ةهجاوم ىصشخيو ،ناح دق هتوم نأا
:هلاؤوصس ُبلو .«ريصصملا اذهب هصسفن
نازخ تأÓمو ايبويثإا تتنعت ول اذام»
ماع دصصقي ؛«؟ماعلا اذه ةصضهنلا دصس
ع˘ي˘با˘صسأا ا˘ي˘لا˘ح ر˘صصم ما˘˘مأاو ،0202
ويلوي يف يناثلا ءلملا نع اهلصصفت
.(1202) مداقلا

دد˘ه˘ت˘ي ر˘ط˘خ ى˘لإا در˘لا ي˘ف ا˘نر˘˘صشأاو
تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م فا˘˘صشكنا ع˘˘م ،ر˘˘صصم
ام اهنمو ،لين˘لا ي˘لا˘عأ’ ة˘عو˘صضو˘م
وطصس نم قرزأ’ا لينلا هل سضsرََعتي

نأا فورعملا نمو ،ابابأا سسيدأا ةموكح
انات ةري˘ح˘ب ن˘م ع˘ب˘ن˘ي قرزأ’ا ل˘ي˘ن˘لا
ن˘م نادو˘صسلا ل˘˘خد˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإ’ا
لينلا عم يقتليو ،يقرصشلا بونجلا
،ةمصصا˘ع˘لا مو˘طر˘خ˘لا د˘ن˘ع سضي˘بأ’ا

عم اذه ،ادحاو ىرجم اعم نÓكصشيو
عبنملا نم لينلا رهن لوط نإا ملعلا

،مك0766 ىلإا لصصي بصصملا ىتح
ةحاصسمو .ملا˘ع˘لا را˘ه˘نأا لو˘طأا د˘ع˘يو
رميو ،�مك نويلم4,3 :لينلا سضوح
لينلاو ،ةيقيرفإا ةلود ةرصشع ىدحاب
ىر˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا يذ˘˘˘غ˘˘˘˘ي د˘˘˘˘فار قرزأ’ا
ن˘ي˘ب هرا˘صسم ي˘ف ل˘ي˘ن˘ل˘ل ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب هد˘م˘يو ،بصصم˘لا ي˘ت˘لود
ل˘ي˘صصا˘ف˘ت هذ˘˘هو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م 58٪
؛«يلود رهن»ـك لينلا ةعيبطل ةفصشاك
ةيميلقإا تادهاعمو تايقافتا ه’وتت
ةدuد˘حُ̆مو ة˘مŭظ˘ن˘ُم ؛ة˘ي˘لودو ة˘يرا˘˘قو
لود˘˘˘˘˘˘˘˘لا سصصصحو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصنأ’
.ةئطاصشتملا

ةيادبلا نم1102 رياني ةروث تلمعو

،ة˘ع˘قو˘ت˘م˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا ءرد ى˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ي˘ب˘ع˘صش د˘فو لا˘صسرإا˘ب تردا˘ب˘˘ف
بعصشلل ةيوخأا ةلاصسر لمحي ؛ايبويثإا

ةدوع ىلإا وعدت ؛اهيف نيلوؤوصسمللو
سضوح لود نيب دوصست نأا بجي حور
تبكنت ةداجلا ةردابملا هذهو ،لينلا
نإا ودبيو ،ةي˘بو˘ي˘ثإ’ا ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ل
«ر˘˘ي˘˘صشم˘˘لا» ف˘˘˘ع˘˘˘صضب ا˘˘˘هرو˘˘˘ع˘˘˘صش
؛ةروطخلا هذهب ةيصضقب هفافختصساو
هل بصصنت ةيبويثإ’ا ةموكحلا لعج
قافتا» خف وهو ،نيمث ديصصك ،اخف
رو˘˘˘˘فو (5102 سسرا˘˘م) «ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا
حÓصسل ايبويثإا هتلوح هيلع عيقوتلا

هتهجوو ؛لماصشلا رامدلا ةحلصسأا نم
نم ’دبو ،رصصمو نادوصسلا بوصص
تذ˘خ˘تا ه˘ح˘ي˘ح˘صصتو ر˘˘مأ’ا كراد˘˘ت

اءا˘˘ط˘˘غ ه˘˘ن˘˘م ا˘˘با˘˘بأا سسيدأا ة˘˘مو˘˘˘كح
دقعُت يك لصشفت ،ةيثبع تاصضوافمل
يف نارودلا ناك اذكهو لصشفت مث
ةموكحلا دي تقِلُطأاو ،ناكملا سسفن
،دو˘ي˘ق˘لا ن˘م ترر˘ح˘تو ،ة˘ي˘بو˘˘ي˘˘ثإ’ا

يف دحوأ’ا رارقلا ةبحاصص هتحصضأاو
،ر˘صصمو نادو˘صسلا سصصصح د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
.!اهيف مكحتلاو
هيلإا راصشملا لاقملا يف انبلاط نيحو
ن˘˘م «ر˘˘ي˘˘صشم˘˘لا» ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت بح˘˘˘صسب
ةيلوؤوصسملا هلمحت نÓعإاو «قافت’ا»
ة˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
نم لعج كلذ نم ’دبو «قافت’ا»
قلع ؛ابجصشم1102 رياني52 ةروث

هذه ءافخإا ىلع هدعاصس ام لك هيلع
لعجو ،اهنع راظنأ’ا داعبإاو ،ةثراكلا

رثكأا هب برصضي ارجح رياني ةروث نم
نود ،دحاو تقو يف روفصصع نم
نويلم051 ر˘˘ي˘˘صصم˘˘ب ثار˘˘˘ت˘˘˘كا
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كو ،ير˘˘صصمو ي˘˘˘نادو˘˘˘صس
،ةيلو˘ئ˘صسم˘لا˘ب فار˘ت˘ع’ا »ر˘ي˘صشم˘لا»
نم هعيقوت هببصس ام نع راذتع’او
ةطيرخ» انحرتقاو ،ثراوكو بئاصصم
؛عئاصشلا يكيرمأ’ا ىمصسملاب «قيرط
:يلاتلا وحنلا ىلع

.(ةثراكلا وأا) ةطرولاب فارتع’ا (1
وه هرابتعاو ئدابملا قافتا ءاغلإا (2
.ءاوصس مدعلاو
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ك «قا˘˘ف˘˘ت’ا» طا˘˘˘ق˘˘˘صسإا (3
ع˘ي˘قو˘ت˘لا بح˘صسب كلذو ،ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م
بح˘صس م˘ت و˘ل اذ˘ب˘ح ا˘يو ،ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا
.كلذك نادوصسلا عيقوت
ة˘˘˘طرو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع راذ˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا (4
ةلودلاو بعصشلا عقوأا يتلا (ةثراكلا)
.اهيف
ممأ’او يقيرفأ’ا داحت’ا راطخإا (5
ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لاو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيليصصفت ةركذمب ةينعملا ةيميلقإ’او
نم قيرف» اهدِعُي ؛تاصسبÓملا حرصشت

،نوناق˘لا ءا˘ه˘ق˘فو ،ة˘صسا˘ي˘صسلا ءا˘م˘ل˘ع
.«ةيلودلا تاقÓعلا ءاربخو
بح˘˘˘صس م˘˘˘ت ا˘˘˘م اذإا ،ن˘˘˘كم˘˘˘˘م كلذو
،ةيبويثإ’ا ةموكحلا دي نم «قافت’ا»
لودلا عانقإا يف هيلع اهدامتعا ءاهنإاو
ة˘مÓ˘صسب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا تل˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قاو˘˘م
«قا˘˘ف˘˘ت’ا» را˘˘ه˘˘صشإا˘˘ب ؛ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإ’او
هجو يف «ريصشملا» عيقوتب روهمملا
!نيصضرتعملا

˘˘ما˘˘صصف˘˘نإ’ا كلذ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘˘كصشم˘˘˘لاو
ن˘ي˘ب ه˘ط˘ل˘خ ؛ه˘ت˘ي˘جاودزاو ي˘م˘صسر˘لا
ةيديدحلا ةصضبقلاو ،لصسرملا مÓكلا
،ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘˘نو˘˘صشخ˘˘لاو ،ةد˘˘يد˘˘صشلا

،ةعصساولا تاقحÓملاو ت’اقتع’او
،اهل ريظن ’ يتلا مادعإ’ا ماكحأاو
ةمكح ىلإا اندصشي لصسرملا مÓكلاو
بلا˘ط ي˘بأا ن˘ب ي˘ل˘˘ع ما˘˘مإ’ا ا˘˘ه˘˘لا˘˘ق
ءرملا نإاف ،اوفرْعُت اوملكت» :(سضر)
جهن» اهنمصضتو «هناصسل تحت ءوبخم
فوصسليفل ةلوق˘م تد˘كأاو «ة˘غÓ˘ب˘لا
دحأ’ اهلاق ؛طارقصس ميظعلا ينانويلا
لقي ملو «كارأا ىتح ملكت» ؛هذيمÓت
.!كعمصسأا ىتح ملكت
ةيديدحلا ةصضبقلا ؛يناثلا دعبلا نعو
عم لماعت˘لا ي˘ف ةد˘يد˘صشلا ةو˘صسق˘لاو
ه˘لا˘م˘عو ه˘ي˘حÓ˘ف˘ب ؛بع˘صشلا عو˘م˘ج

هينهمو هيفرحو هيفظومو هيجتنمو
،هيفقثمو هيركفمو هيعدبمو هبÓطو
ن˘ع ى˘م˘ظ˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ب˘لا˘˘غ تد˘˘ع˘˘بأاو
،ةيليثم˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لا سسلا˘ج˘م˘لا

ىلع ينام˘لر˘ب˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ر˘صصت˘قاو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا لا˘˘جر را˘˘ب˘˘ك
لاجر رابكو ،نيدعاقتملا ةطرصشلاو
را˘ب˘كو ،م˘ناو˘ه˘لاو لا˘˘م˘˘عأ’ا ءا˘˘صسنو
عابتأ’ سسماخ روباط عم ،نيلواقملا
تاونصس تعاصض .ةنيهصصلاو عيبطتلا

اهلÓخو ،ةيثبع تاصضوافم يف رصشع
هيف امب ،ءيصش لك ايبويثإا تصضفر
ىلإا كلذ دعيو ،ةيكيرمأ’ا ةطاصسولا
رارق ذاختا نع زجعو ،يتاذ روصصق
ى˘ل˘ع ماد˘قإ’ا مد˘عو ،؛ح˘ل˘مو م˘ي˘ل˘˘صس
قا˘˘ف˘˘تا» ن˘˘م «ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا» بح˘˘˘صس
،ؤوطاوتلاو اصضرلاب ر˘ّصس˘َف˘ُي «ئدا˘ب˘م˘لا

،رصضاحو حصضاو رصصانلا دبعُ َلثَمو
با˘ط˘خ ةدو˘صسم ي˘ف ح˘م˘ل ا˘مد˘˘ن˘˘ع˘˘ف
لمحتأا» ةراب˘ع7691 يف يح˘ن˘ت˘لا
اهبطصش ؛«ةي˘لوؤو˘صسم˘لا ن˘م ي˘ب˘ي˘صصن
لمحتأا» ةرابعب اه˘لد˘ب˘ت˘صساو ،ه˘م˘ل˘ق˘ب
وأا بره˘ي م˘ل˘ف «ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
،ةلماك ةيلوؤوصسملا لمحتو ،برهتي
بعصصلا نمو ،هر˘ي˘غ˘ل ا˘ه˘ل˘uم˘َح˘ُي م˘لو
اننامز يف فقوملا كلذ لثم ذاختا

مومهلاب لاغصشن’ا مدع داتعا نم اذه
ءا˘ب˘عأا ل˘م˘ح˘ت مد˘ع ى˘ل˘عو ،ة˘ما˘˘ع˘˘لا

ةيروتصسد تا˘ماز˘ت˘لاو تا˘ي˘لو˘ئ˘صسمو
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإاو ة˘˘ي˘˘فر˘˘عو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘قو
ةيروتصسد سصوصصن ءاغلإا لهصستصساو
ظافحلاب ةمزلم ةيصسايصسو ةينوناقو
ة˘لود˘لا تا˘ط˘ل˘صس لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع
،ا˘ي˘ل˘ع˘لا ا˘ه˘تا˘صسصسؤو˘˘مو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ئ˘˘ي˘˘هو
اهعصضخأاو هت˘صضب˘ق تح˘ت ا˘ه˘ع˘صضوو
ر˘ي˘غ هرود˘ق˘م ي˘ف سسي˘ل ،ه˘نا˘ط˘ل˘˘صسل
ةبصصنأاو سصصصح يمحي نلو ،كلذ
ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘حو ر˘˘˘صصمو نادو˘˘˘صسلا
حبصصت دقو ،عايصضلا نم ةيخيراتلا
رهنل ىر˘كذ در˘ج˘مو ،ن˘ي˘ع د˘ع˘ب ار˘ثأا

.!ادلاخ ناك

مل هنأا ،ىصسانتن وأا ،ىصسنن ام رثكأا ام
ءاملا نم اهيفكي ام ةيناصسنإÓل دعي
د˘ق بر˘ع˘لا دÓ˘ب ي˘ف ا˘ن˘م˘ظ˘ع˘م نأاو
ديازت نإا ذإا .سشطعلاب اددهم راصص
غلب عيزوتلاو ريبدتلا ءوصسو ردهلا

ر˘صشع نو˘صضغ ي˘ف ،يدؤو˘ي˘˘صس ىد˘˘م
يئا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا م˘قا˘ف˘ت ى˘لإا ،ن˘ي˘ن˘صس
ة˘جا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةو˘˘ه˘˘لا) ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

.ةئاملاب04 دود˘ح ى˘لإا (دراو˘˘م˘˘لاو
ءا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لدأا سسي˘˘˘لو
ه˘ت˘م˘ي˘ق˘ب ه˘˘ي˘˘عو ى˘˘ل˘˘عو نا˘˘صسنإÓ˘˘ل
ةايحلا طورصش ةيقب ىلع هتيقبصسأاو
ة˘ي˘م˘ل˘ع ادو˘ه˘ج ر˘خ˘صس د˘˘ق ه˘˘نأا ن˘˘م
ءاملا بل˘ط˘ل ىر˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م دراو˘مو
روصصلا تتأا دقف .خيرملا يف ولو
ةيئاصضفلا ةبكر˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘صسرأا ي˘ت˘لا
ن˘م د˘يز˘م˘ب ار˘ي˘خأا «سسنر˘ي˘˘ف˘˘صسر˘˘ب»
ناك خيرملا بكوك نأا ىلع ةلدأ’ا

008و تارايلم3 لبق) هايملاب اينغ
ةميلأ’ا ةقرافملا نأا ’إا .(ةنصس نويلم
ة˘صصير˘ح˘لا ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا هذ˘˘ه نأا ي˘˘ه
ءا˘˘جر ن˘˘كمأا ا˘˘م ل˘˘˘ك لذ˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بكاوكلا يف ةيئام دراوم فاصشتكا
يتلا اهتاذ ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا ي˘ه ة˘ّي˘صصق˘لا
ءي˘صست وأا ا˘ه˘ثو˘ل˘ت وأا ها˘ي˘م˘˘لا دّد˘˘ب˘˘ت
يصضرأ’ا اهبكوك ىلع اهمادختصسا
ر˘ير˘ق˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ت د˘ق˘ف .ر˘ي˘غ˘صصلا

م˘˘مأ’ا ه˘˘ترد˘˘صصأا يذ˘˘˘لا يو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
،ره˘صشلا اذ˘ه ن˘م22 يف ةدح˘ت˘م˘لا
نأا ،هايملل يملاعلا موي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
ىوصس ةنصس لك لعفت ’ ةيناصسنإ’ا
سسوباك يف طوقصسلا ةريتو ليجعت
.ةيئاملا ةثراكلا
ثل˘˘ث) ا˘˘ف˘˘صصنو ن˘˘يرا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م نأا كلذ
ءا˘م˘لا ن˘م نو˘مور˘ح˘م (ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإ’ا
دصشأا نوقلي مهنأاو برصشلل حلاصصلا
ثي˘ح ،ه˘ي˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف تن˘ع˘لا
انويلم032 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح ر˘˘˘ط˘˘˘˘صضي
(ايا˘ب˘صصلاو ءا˘صسن˘لا ن˘م م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م)
ايموي ةعاصس فصصن نم رثكأا ءاصضقل
وأا ر˘ئ˘ب بر˘قأا ن˘م ءا˘˘م˘˘لا بل˘˘ج ي˘˘ف
فيصسينويلا رّدقتو .ةيمومع ةيفنح
مصضقي ءاملا بلج نأا ينعي اذه نأا

ةعاصس نويلم002 ءاصسنلا ةايح نم
00822 هعومجم ام يأا ،مويلا يف
ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم امأا !ةنصس
ةمصسن ف˘لأا928 نأا ل˘ج˘صست ا˘ه˘نإا˘ف
نود ل˘˘˘ف˘˘˘ط ف˘˘˘˘لأا003 م˘ه˘˘ن˘˘م)
ءارج ما˘ع ل˘ك نو˘كل˘ه˘ي (ة˘صسما˘خ˘لا
ها˘ي˘م سصق˘ن ن˘ع م˘جا˘ن˘˘لا لا˘˘ه˘˘صسإ’ا
ق˘فار˘م ماد˘ع˘ناو ة˘نو˘مأا˘م˘لا بر˘صشلا
فر˘˘صصلا تا˘˘مد˘˘خو ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ،ار˘˘˘ها˘˘˘ظ ،ود˘˘˘ب˘˘˘˘يو .ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
نم ي˘ّقو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا تادا˘صشرإ’ا

دنع قيبطتلا ةريصسي انوروك ةحئاج
نأا سسئابلا عقاولا نأا ’إا ،رصشبلا عيمج
نوصشيعي ةمصسن تارايلم3 نم رثكأا
’ نكامأا يف نولمعي وأا نوملعتي وأا
نإا لب .نيد˘ي˘لا ل˘صسغ˘ل ا˘ه˘ي˘ف نا˘كمإا
04 يف نامدعنم نوباصصلاو ءاملا
ةريقفلا نادلبلا يفاصشم نم ةئاملاب
.اهتافصصوتصسمو
دراوم يّندتب يئاملا زجعلا فّرعيو
.ايونصس بعكم رتم0071 نع درفلا
نأ’ رطخأا اننادلب يف عصضولا نأا ’إا
تحت نوصشيعي برعلا عابرأا ةثÓث

0001 نم لقأا) هايملا ةحصش طخ
مهفصصن سشيعي ام˘ن˘ي˘ب (بع˘كم ر˘ت˘م
ام يف (ايبيلو رصصم يف اصصوصصخ)
.بعكم رتم005 نم لقأا :أاوصسأا وه
ناد˘ل˘ب˘لا˘ب قد˘ح˘ي ’ ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘كل
لثم ق˘طا˘ن˘م نإا ل˘ب .ط˘ق˘ف ة˘ي˘ما˘ن˘لا
اينابصسإا بون˘جو ي˘كير˘مأ’ا بر˘غ˘لا

م˘ي˘لا˘قأا سضع˘بو ا˘صسنر˘فو ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإاو
يف هتاذ رطخلا هجاوت فوصس نيصصلا

زجعلا سسيلو .ةنصس نيرصشع نوصضغ
ف˘ّي˘كت˘لا ل˘ه˘صسي ة˘ل˘كصشم ي˘ئا˘˘م˘˘لا

ماصسجلا تامزأ’ا نم هنإا لب ،اهعم
ةلباق ريغ جئاتن اهنع مجنت دق يتلا
هركذ ام كلذ ةلثمأا نمو .نابصسحلل
نأا نم رو˘نو˘كوأا درا˘صشت˘ير ر˘ي˘ب˘خ˘لا

ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘˘لاو ط˘˘ح˘˘ق˘˘لا ة˘˘جو˘˘م
0102 ماع ايصسور بوهصس تحاتجا
ي˘ف د˘يد˘صش سضا˘ف˘خ˘نا ى˘لإا تدأا د˘˘ق

نأا ةجيتنلا تناكف ،حمقلا تارداصص
رخآا يصضفيل فعاصضت زبخلا رعصس
ل˘ماو˘ع ع˘م ر˘فا˘صضت˘لا˘ب ،فا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةيبعصشلا تاروثلا ع’دنا ىلإا ،ىرخأا
.ةيبرعلا
يف يئاملا نمأ’ا ززعتي نأا لدب نكل
دق هنإاف ةيبعصشلا ةروثلا دعب سسنوت
ةيناديم ةصسارد نيبت املثم ،عزعزت
ةميعن ناتيعماجلا ناتثحابلا اهترجأا
اذه اهرصشنو يركبلا لانمو هيقفلا
ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
ةيعامتج’او ةيداصصتق’ا قو˘ق˘ح˘ل˘ل

:ناوريقلا ةقطنم يف هايملا ةمزأا نع
يف اهتدح ديزتل ةروثلا ذنم تأادب»
د˘ع˘ي م˘˘ل ل˘˘كصشب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
.لمحتلا ىلع هعم نيرداق يلاهأ’ا
ىلع ،نوصشيعي امنإا ء’ؤوه نأا كلذ
ي˘˘ف ىر˘˘خأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م نا˘˘كصس رار˘˘غ
دد˘ه˘ت ة˘ن˘هار سشط˘˘ع ة˘˘مزأا ،سسنو˘˘ت
لعجتو يتايحلاو يحصصلا مهعصضو
ثادحأا نم ديزمل ةصضرع ناوريقلا
تا˘˘كر˘˘ح˘˘˘لاو بغ˘˘˘صشلاو ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا
نمأا اهرودب ددهت يتلا ةيجاجتح’ا
.«اهرارقتصساو سسنوت

هصسيئرب Óثمم ،ىدتنملا هجو دقو
ىلإا ةلاصسر ،يليذهلا نمحرلا دبع
م˘مأ’ا رر˘ق˘م ،ودو˘˘غأا و˘˘خورأا ورد˘˘ب
يف ناصسنإ’ا قحب ينعملا ةدحتملا
بر˘˘صشلا ها˘˘ي˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا
فر˘˘صصلا تا˘˘˘مد˘˘˘خو ة˘˘˘نو˘˘˘مأا˘˘˘م˘˘˘لا
قحلا نأا مغر :اهيف لاق ،يحصصلا
فر˘˘صص تا˘˘مد˘˘خ ي˘˘فو ءا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

قوقح تا˘ي˘صسا˘صسأا ن˘م و˘ه ة˘ي˘ح˘صص
سصاخصشأ’ا ن˘ي˘يÓ˘م» نإا˘ف ،نا˘صسنإ’ا
،قحلا اذه نم نومورحم سسنوت يف
ق˘طا˘ن˘م˘لا و˘ن˘كا˘صس م˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
دÓبلا نم ةرقفملا تاهجلاو ةيفيرلا

نياع دقف .«ةصشهلا تائفلا ديدعو
ةيناديم˘لا ه˘تارا˘يز لÓ˘خ ىد˘ت˘ن˘م˘لا

ةفصسؤوم تايعادتو ةفلت˘خ˘م م˘لا˘ظ˘م
ةلودلا اههجاوت مل قحلا اذه بايغل
تاقحÓملاو لهاجتلاو تمصصلاب ’إا
ىدتنملا اعدو .ةيئاصضقلاو ةينمأ’ا
يف ا˘ن˘ترا˘يز» ى˘لإا ي˘م˘مأ’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا
ا˘م ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا ل˘جأا ن˘˘م سسنو˘˘ت
(..) تا˘ي˘˘لا˘˘كصشإا ن˘˘م هر˘˘كذ ف˘˘ل˘˘صس
برق نع لصصاوتلا ىلإا ةفاصضإ’اب
م˘عدو (..) ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ة˘˘كب˘˘صش ع˘˘م
قحلا سسيركت لجأا نم انتادوهجم
يحصصلا فرصصلا تامدخو ءاملا يف
.«اصشيمهتو انامرح رثكأ’ا تائفلل

بايد مكحلإ دبع دمحم : ملقب

يكيرتلإ كلام   : ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 7862ددعلإ ^2441 نابعسش51ـل قفإوملإ1202 صسرام82دحأ’إ 08
صسابعلب يديسس

تينرتن’اب نوبلاطي لدع نكصسم0051 يح ناكصس
ةن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا تب˘لا˘ط
زايتم’ا نكصسم0051 يحب

يديصس ةن˘يد˘م˘ب2 لد˘˘˘ع
ت’اصصتا ةيريد˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
م˘ه˘لزا˘ن˘م ط˘˘بر˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تبا˘˘ث˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘صشب
تحب˘صصأا ي˘ت˘لا تي˘نر˘ت˘ن’او
ءانغتصس’ا نكمي ’ ةليصسو
تقولا ي˘ف ن˘يدد˘ه˘م .ا˘ه˘ن˘ع
،ةيجاجتحا ةفقو ميظنتب هتاذ
ةينعملا ةهجلا ترمتصسا ذإا
ةعدوملا مهتابلط لهاجت يف
.رهصشأا6 نم رثكأا ذنم اهيدل
ا˘ه˘نأا˘ب تÓ˘ئا˘ع˘˘لا تح˘˘صضوأا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب تمد˘˘˘ق˘˘˘ت
ل˘˘˘ك ى˘˘˘˘لإا تÓ˘˘˘˘صسار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ير˘يد˘مو لد˘ع ة˘لا˘˘كو ن˘˘م
ت’اصصتا
ا˘ه˘مÓ˘ت˘˘صسا ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
توأا رهصش اهتانكصس حيتافمل
اذ˘ه ناو ة˘صصا˘خ ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ىلع طقف رصصتقي لكصشملا
ي˘ح˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا جار˘˘بأ’ا
ىلع يوتحت يتلا ينكصسلا

مت ام˘ن˘ي˘ب ط˘ق˘ف ا˘ق˘با˘ط51
ي˘ح˘لا لزا˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ط˘˘بر
،تبا˘ث˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ة˘˘كب˘˘صشب
ةيريدم تÓئاع˘لا تد˘صشا˘نو
د˘˘صصق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘صصتا
ارظن طبرلا ةيلمعب  ليجعتلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’
اميصس تينرت˘ن’ا ماد˘خ˘ت˘صس’
م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأ’ ة˘˘˘ب˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
دادعإا لجا نم نيصسردمتملا
ق˘فو ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘ثو˘˘ح˘˘ب
.ةيصساردلا جهانملا

ى˘كت˘صشا قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘فو
ي˘ح˘ب جار˘بأ’ا نا˘كصس ا˘˘صضيأا

ةيطغتلا مادعنا نم2 لدع
ف˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘صشب
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب  لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
 .وديرواو سسيليبومل
بصسح بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضو
تاءارجإ’ا ذاختا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
كف ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ن˘˘˘مو م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا حر˘صص ه˘ت˘ه˘ج
ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘صصتاو د˘ير˘ب˘ل
لفكتلل ىعصست هحلاصصم ناب
ن˘˘˘م ذإا ل˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
عيمج طبر متي نأا رظتنملا
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ة˘˘كب˘˘صشب جار˘˘˘بأ’ا
ي˘˘ف تي˘˘نر˘˘ت˘˘˘ن’او تبا˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا نو˘˘˘صضغ
.ةمداقلا

مرسضأإ باسش عرسصم
هدسسج يف رانلإ

دعب ه˘عر˘صصم سصخ˘صش ي˘ق˘ل
ي˘ف را˘˘ن˘˘لا مار˘˘صضإا˘˘ب ما˘˘ق نأا

نبا ةيدلب يف مايأا ذنم هدصسج
يد˘ي˘صس ة˘ي’و بر˘غ سسيدا˘ب
سضر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
هلقن مت  نيأا ،ةريطخ قورحل

و˘ح˘ن ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ت’ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ه˘ف˘ت˘ح ي˘ق˘ل ه˘ن˘كل ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
،قورحلا كلتب ارثأاتم اهدعب
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تح˘˘˘ت˘˘˘فو اذ˘˘˘ه
ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا

  .ةيلمعلا تاصسبÓم
ودبع.صص

8102 ةنسس ذنم
ةزابيتب زاغلنوصس تاقحتصسم مجحل لصصاوتم عافترا
تا˘ق˘ح˘ت˘صسم م˘ج˘ح ل˘˘صصاو˘˘ي
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘˘ت ة˘˘صسصسؤو˘˘م
ذنم هعافترا ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب زا˘غ˘لاو
كلذ˘ب Ó˘ج˘صسم ،8102 ةن˘صس
دافأا ام بصسح ،«ةيصسايق» ماقرأا
ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ،سسمأا ،ه˘˘ب
.ةكرصشلل
نأا ،دم˘حأا ي˘م˘ي˘هار˘ب ح˘صضوأاو
م˘كار˘ت» ي˘صصح˘ت ه˘ح˘˘لا˘˘صصم
ةنصس ذنم لجصسي مل يصسايق
م˘˘˘ج˘˘˘ح غ˘˘˘ل˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘يأا ،«8102
ىد˘ل ة˘كر˘صشلا تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
5.1 ة˘بار˘ق ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ن˘ئا˘بز˘˘لا

لجصس نيح يف ،رانيد رايلم
وحن1202 رياربف ةياغ ىلا

نويد اهمهأا ،رانيد رايلم3.5
مقرب ني˘يدا˘ع˘لا ن˘ئا˘بز˘لا ىد˘ل
يأا ،ةيقبلاو را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م2.1
004و را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م د˘˘حاو
تارادإ’ا ىلع ةعزوم نويلم
.نييعانصصلاو ةيمومعلا

ةصسصسؤوملا تاقحتصسم تلظو
كلت ذنم لصصاوتم عافترا يف
ربمصسيد ر˘ه˘صش غ˘ل˘ب˘ت˘ل ة˘ن˘صسلا

نويلم9381 يلامجإا9102
ةز˘ف˘ق» د˘ه˘صشت نأا ل˘ب˘ق را˘ن˘˘يد
0202 ربمصسيد رهصش «ةيصسايق
،رانيد نويلم8113ءاصصحإاب

دد˘ج يذ˘لا لوؤو˘صسم˘˘لا بصسح
ل˘جا ن˘˘م ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل ه˘˘تو˘˘عد
.نويدلا كلت ديدصست
اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب لا˘˘˘قو
نويدلا كلت مكارت نأا ،قايصسلا
نزاوت ةعزعز يف ببصستي»،
ام ةصسصسؤوملل ةيلاملا ةحصصلا

وأا اهئادأا ىلع ابلصس رثؤوي دق
ةيرامثتصس’ا اهجمارب ديصسجت
ةيطغت ني˘صسح˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.«زاغلاو ءابرهكلا ةكبصش
ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م نأ’و
ةصسصسؤو˘م» ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

،لوؤو˘صسم˘لا ع˘با˘ت˘ي ،«ة˘ن˘طاو˘م
ىلإا ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تأا˘ج˘ل
نيومتلا عطق مدع رارق ذاختا

را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
اهل تدنجت يتلا تادوهجملا

ءابو ةحفاكمل تاقاطلا عيمج
نا˘م˘صض ة˘م˘˘ث ن˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك
.ةيمومعلا ةمدخل
تردا˘˘˘˘ب ،كلذ ع˘˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘˘م
ةطخ جاهت˘نا ى˘لإا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ح˘م˘صست ة˘يرا˘ج˘تو ة˘ي˘˘لا˘˘صصتا
عطق نود نويدلا عاجرتصساب
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘˘لا وأا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
،نينطاوملل ةيئار˘صشلا ةرد˘ق˘لا
اور˘ثأا˘ت ن˘يذ˘لا م˘ه˘ن˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
ةحئاج لعفب مهطاصشن عجارتو
ةصصاخ رمأ’ا قلعتيو .انوروك
لÓخ نم تÓيهصست ميدقتب
ع˘فد˘لا˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
ةقيرطب اهتلودج ،طيصسقتلاب
تاقحتصسملا عفدب مهل حمصست
ليكصشت بناج ىلا ،ةيحيرأاب
تÓمحب مايقلل ةيراجت قرف
ميظنت وأا ةرصشابم ةيصسيصسحت

مÓع’ا لئاصسو ربع تÓمح
ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘مو
ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صسا ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
.لوؤوصسملل

م .ق

يف مهفاسصنإاب ،ةنتاب ةي’و يف تابحرلإ ةيدلبب  ديعسس د’وأإو ينإدم د’وأإ رإرغ ىلع ىرقلإ ديدع ناكسس بلاط
ىلإإ ،ةيفيرلإ ءابرهكلإو زاغلإ يتكبسشب مهتانكسس طبر اهتمدقم يف يتأات بلاطم ةحئ’ نينّمسضم ةيمنتلإ جمإرب

 ةيمويلإ مهتايح يف اهنوجاتحي يتلإ تايرورسضلإ نم مهتدافتسسإ نود ،مهبسسح ،تلاح صصئاقنلإ نم ةلمج بناج

،مهثيدح يف اوربع ناكصسلا
نم مهرمذتو مه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
ىوا˘كصشلا م˘غر ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘ي
نيلوؤوصسملل ارارم ةه˘جو˘م˘لا
تؤوت مل اهنأا ’إا ،نييلحملا
. اهرامثب
ل˘˘ظ ي˘˘فو نو˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
عاصضوأ’ا ءاقب ن˘م م˘ه˘فو˘خ˘ت

اودصشا˘ن ،ه˘ي˘ل˘ع ي˘ه ا˘م ى˘ل˘ع
لخدتلاب ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإاو ،ل˘جا˘ع˘˘لا

ط˘بر˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
مهتعفد نأا دعب زاغلا ةكبصشب
ىلإا نولوق˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘جا˘ح˘لا
،ناتوبلا زاغ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا

يف ةلجصسملا ةبوعصصلا مغر
مايأا ةصصاخ ،هيلع لوصصحلا
عارصسإ’اب اوبلاط امك. ةردنلا
ةكبصشب مه˘تا˘ن˘كصس ط˘بر ي˘ف
،لاجآ’ا برقأا يف ،ءابرهكلا
ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘صضو˘ل
نم ةيئاوصشعلا تÓي˘صصو˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا˘˘˘ب م˘˘˘هدد˘˘˘ه˘˘˘ت
ى˘˘كت˘˘صشا ا˘˘م˘˘ك .ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
با˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ا˘˘صضيأا نا˘˘˘كصسلا
،ةيمومعلا ةرانإ’او ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

تابوعصص نودجي مهلعج ام
،ةيمويلا مهتÓق˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ج
د˘ن˘ع م˘هار˘˘ق لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح
راطمأ’ا نم ليلقلا طقاصست

لاحوأ’او هايملا نم كرب ىلإا
ي˘˘˘فو .ا˘˘˘هزوا˘˘˘ج˘˘˘ت بع˘˘˘صصي
وحÓف بلاط ةلصص يذ قايصس
ةلوؤوصسملا تاهجلا ةقطنملا

ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مهديوزت ةرور˘صضب ة˘ي’و˘لا˘ب
ي˘حÓ˘ف˘لا م˘عد˘لا ع˘يرا˘صشم˘˘ب
نأاو ا˘˘صصو˘˘˘صصخ ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لاو

ا˘ه˘ع˘با˘ط˘ب زا˘ت˘م˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ن˘م ا˘م يو˘عر˘لاو ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ريوطت يف مهاصسي نأا هنأاصش
.مهطاصشن

م.ءامسسأإ

ةيفيرلإ ءابرهكلإو زاغلإ يتكبسشب طبرلإ اهتمدقم يف

ةنتابب رصشادملا ينطاق ةاناعم ديزي ةيومنتلا عيراصشملا بايغ

تÓئاعلا تارصشع
داوب ةيمنتلا رظنت

شسواڤنب ةلفدلا
ةنطاقلا تÓئاعلا رظتنت
سسواقن ةيدلبب ةلفدلا داو ةتصشمب
ةلوؤوصسملا تاهجلا لخدت ،ةنتابب
نيصسحتو ،مهنع نبغلا عفرل
بايغ لظ يف يصشيعملا مهراطإا

.تايرورصضلا ديدع
نع ،مهثيدح يف اوربع ناكصسلا
نم مهرمذتو مهئايتصسا
يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا
ىواكصشلا مغر اهنوصشيعي
نيلوؤوصسملل ارارم ةهجوملا
قلعت ام ةصصاخ ،نييلحملا
هايملاو زاغلا ةكبصشب طبرلاب
نم اصضيأا ناكصسلا ىكتصشا امك.
مهلعج ام ،تاقرطلا ءارتها
يف ةمج تابوعصص نودجي
نع Óصضف ةيمويلا مهتÓقنت

.ةيمومعلا ةرانإ’ا بايغ
ثدحت ىرخأا ةهج نمو
ةتصشم ينطاوم نم تارصشعلا
نع ،ناصسمل ةيدلبب دارصش عارذ
اذكو ةيومنتلا عيراصشملا بايغ
ىلع ةصضورفملا ةلزعلا

هذه ناو اصصوصصخ مهيتاصشم
اظوحلم اعجارت دهصشت ةريخأ’ا
.ةئيهتلاو ةيمنتلا يلاجم يف
ةرورصضب اوبلاط نوثدحتملا
نيصسحتو مهعاصضوأا نيصسحت
جمارب سصيصصختب ،مهتصشيعم
اوراصشأا امك ،مهتقطنمل ةيمنت
نمصض اهجاردإا ةرورصض ىلا
طبرلا نم ةديفتصسملا قطانملا
،برصشلل ةحلاصصلا هايملا ةكبصشب

نيب بلاطملا تددعت امك
طبرلا لاغصشأا يف عارصسإ’ا
ىلإا ،لقنلا لئاصسو ريفوتو زاغلاب

ىلع تايرورصضلا سضعب بناج
نم يتلاو ،مهتقطنم ىوتصسم
ىلع مهتدعاصسم اهنأاصش
ت’اح نم دحلاو رارقتصس’ا
.ةرواجملا تايدلبلا وحن حوزنلا

م.ءامسسأإ

  ينطولإ كردلإ يمدختسسم ةدئافل
ةيئانجلا ةلدأ’ا دهعمو نورفعلا ةعماج نيب نيوكت ةيقافتا

يلع2 ةديلب˘لا ة˘ع˘ما˘ج تمر˘بأا
،سسمأا ،نور˘ف˘˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘صسي˘˘نو˘˘ل
ع˘م نوا˘ع˘تو ن˘يو˘كت ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا
ةيئانجلا ةلدأÓل ينطولا دهعملا

ينطو˘لا كرد˘ل˘ل مار˘جإ’ا م˘ل˘عو
ح˘˘م˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،يوا˘˘˘صشو˘˘˘ب˘˘˘ب
مصسق حتف بيرقلا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا˘ب

ع˘م مار˘جإ’ا تا˘صسارد˘˘ب سصا˘˘خ
ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب ن˘˘يو˘˘كت نا˘˘م˘˘صض
رتصساملا ييوتصسم يف يثحبو
يمدختصسم ةدئافل هارو˘ت˘كد˘لاو
ي˘˘فو˘˘ت˘˘صسم ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا
.اهب لومعملا طورصشلا

لومر دلاخ روصسيفوربلا دكأاو
يلع2 ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م
ىلإا فدهت ةيقافت’ا نأا ،يصسينول
طيحملاب ةعماجلا ةقÓع زيزعت
ن˘ي˘صسح˘تو ،ي˘ن˘ه˘مو˘˘ي˘˘صسو˘˘صسلا

نم نيثحابلاو ةذتاصسأ’ا تاربخ
ىلإا ،ةينقتلاو ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ةع˘ما˘ج ن˘ي˘ب ا˘م نوا˘ع˘ت˘لا بنا˘ج

اميف يئانجلا دهعملاو2 ةديلبلا
ن˘ي˘ب تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
مولعلا لاجم يف نيتصسصسؤوملا
مولعلا ،ةيعامتج’او ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا
مولعلاو ةيراجتلاو ةيداصصتق’ا
ح˘ت˘ف ق˘ير˘ط ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ىوتصسم يف ةيثحب تاصصصصخت
سصحفو ،مارج’ا ملعك رتصساملا

تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م
ام˘ك ،ه˘ب ة˘ق˘فر˘م˘لا ت’ا˘ج˘م˘لاو
تاذ بصسح ،ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا فد˘˘ه˘˘ت
سصاخ مصسق حتف ىلا ،ثدحتملا
نا˘م˘صض ع˘م مار˘جإ’ا تا˘صسارد˘˘ب
يف يثحبو يجوغاديب نيوكت
هاروتكدلاو رتصسا˘م˘لا ي˘يو˘ت˘صسم
كرد˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
طور˘صشلا ي˘فو˘ت˘صسم ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
مييقت ناجل يف تاربخلا لدابت
ة˘˘صسارد˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
تاذ تن˘م˘صضتو ؛تا˘حور˘ط’او

لدابت ةيف˘ي˘ك رو˘ح˘م ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ةذتاصسأ’ا نيب ةيملعلا تارايزلا
تايقتلم ميظنت لبصسو ،نيثحابلا

تا˘˘˘صصبر˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘صسارد ما˘˘˘˘يأاو
امأا ،نيتصسصسؤوملا نيب ةكرتصشم
م˘ت˘ي ي˘ث˘ح˘ب˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
ة˘كر˘صشم ة˘ي˘ث˘ح˘ب قر˘ف ن˘يو˘˘كت
ثحب لحم تايلاكصشإا سسرادتل
ا˘ت˘ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ما˘م˘˘ت˘˘هاو
.نيتصسصسؤوملا

ةيقافت’ا عيقوت لفح رصضح دقو
لك ةع˘ما˘ج˘لا ر˘يد˘م بنا˘ج ى˘لا

ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م بئا˘˘˘ن ن˘˘˘م
،لدابتلاو ةيجراخلا تاقÓ˘ع˘لا˘ب
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘˘ل˘˘ك د˘˘ي˘˘م˘˘عو
ة˘ي˘˘ل˘˘ك د˘˘ي˘˘م˘˘عو ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإ’او
ىلا ةيصسايصسلا مولعلاو فوقحلا

ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ر˘يد˘م بنا˘ج
مارجإ’ا ملعو ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘لدأÓ˘ل
.ينطولا كردلل

ق.صس

اهنيزخت ىلإإ نينطإوملإ نم ددع أاجل اميف
ناصسملتب رومتلا راعصسأا يف ظوحلم عافترا

ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م تا˘˘˘مزأ’ا تلاز’
فر˘ع˘ت  تو˘يز˘˘لا ة˘˘مزأا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
قاوصسأا فلتخمب رومتلا راعصسأا
ا˘عا˘ف˘ترا ة˘يدود˘ح˘˘لا نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
بارتقا عم مايأ’ا هذه اظوحلم
ثي˘ح كرا˘ب˘م˘لا نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش
نيب ام مارغوليكلا رعصس حوارت
بصسح جد006 ىلإا جد003
نو˘فرا˘˘ع˘˘لا ع˘˘جرأاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
ريغ يف جو˘ت˘ن˘م˘لا نأا لا˘ج˘م˘لا˘ب
يف ةداع نوكي يذلا ،همصسوم
يهو ،ربمفونو ربوتكأا يرهصش
تايمكلا هيف نوكت يتلا ةرتفلا
ةنراقملاب ةرفوت˘م ة˘صضور˘ع˘م˘لا

نو˘كي يذ˘لا بل˘ط˘لا م˘ج˘ح ع˘˘م

نيح يف تايمكلا عم انزاوتم
جوتنم نم ايلاح قاوصسأ’ا دوزت
.ديربتلا فرغب ةدجاوتملا رومتلا

هذه رومت˘لا ءا˘ن˘ت˘قا دادز˘ي ا˘م˘ك
د˘˘˘يد˘˘˘ع نأا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب ما˘˘˘˘يأ’ا
مايصص ىلع نولبقي نينطاوملا
سضع˘ب أا˘ج˘ل˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘جأ’ا
اهنيزختو اهئانتقا ىلا تÓئاعلا

ا˘هرا˘˘ع˘˘صسأا عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ
ر˘˘ب˘˘عو ،نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
ةصصاخ نين˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ف˘˘ي˘˘ع˘˘صضلا ل˘˘خد˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

ن˘م م˘هر˘مذ˘ت ن˘ع ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل تف˘ل˘˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘تر’ا
ر˘صضخ ن˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘˘صسأا

رومتلا اهيف امب ءاصضيب موحلو
اهرا˘ع˘صسأا سضا˘ف˘خ˘نا ي˘ف ن˘ي˘ل˘مآا

اذه يفو ،كرابملا رهصشلا لÓخ
ن˘˘˘م ردا˘˘˘صصم تد˘˘˘˘كأا را˘˘˘˘طإ’ا

ناصسملت ةي’ول ةراجتلا ةيريدم
اهلمع لصصاوت ةبقارملا قرف نأا
را˘ع˘صسأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل
ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
لÓخ  ه˘نأا ار˘ي˘صشم ة˘صضور˘ع˘م˘لا
موقتصس ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا
ديربت˘لا فر˘غ ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب قر˘ف˘لا
ن˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل كلذو رو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
لÓ˘خ را˘كت˘ح’او ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لا
.ليصضفلا رهصشلا

صشاتيلتوب ع
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ةديدج تانكسس ىلإإ ةمطاف عراسشب ةلئاع21 لقن
تÓئاعلا ناكصسإا يف عورصشلا

لازلزلاب ةررصضتملا
تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘صسلا تعر˘˘˘˘˘˘صش
يف ةياجب ةي’وب ةيمومعلا

تÓ˘ئا˘ع˘لا نا˘كصسإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
لازلزلا لعف نم ةررصضتملا
ةي’و بر˘صض يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا
اذ˘ه ي˘ف م˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ةلئاع21 ل˘˘˘ق˘˘˘ن دد˘˘˘صصلا
ة˘˘م˘˘طا˘˘ف عرا˘˘صشب ن˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت
ى˘لإا ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
يد˘ي˘صسب ةد˘يد˘˘ج تا˘˘ن˘˘كصس
هذه تيقل دقو ،رحبلا يلع
ىد˘ل ا˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يتلاو ةديفتصسملا تÓئاعلا

فوخلا نم تاظحل تصشاع
يف مايأا ةدمل تتابو علهلاو
طو˘ق˘صس ن˘م ا˘فو˘˘خ ءار˘˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ت˘ف˘ن˘صص ي˘ت˘لا ا˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
يف ءانبلل ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
راظتنا يف ،ءارمحلا ةناخلا
ي˘˘قا˘˘˘ب ءاو˘˘˘يإا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا
يتلاو ةررصضتملا تÓئاعلا
ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ءا˘˘˘ي˘˘˘حأا ن˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت
يتلاو ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
ىلا اهليحرت اهرودب رظتنت
هذ˘ه ن˘ي˘ب˘تو ،ةد˘يد˘ج ق˘ق˘صش
يتلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا نأا ةو˘ط˘خ˘لا
ةيئ’ولا تاطلصسلا اهتذختا
د˘ق ة˘مو˘كح˘لا ن˘م زا˘ع˘˘يإا˘˘ب
ا˘م˘م ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح تل˘˘خد
ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا ي˘ع˘صس د˘كؤو˘ي

لفكتلاو اهينطاو˘م ة˘يا˘م˘ح
فور˘ظ˘لا ي˘ف ت’ا˘غ˘˘صشنا˘˘ب
.ةيرزملاو ةبيصصعلا

ةيدإدتر’إ تإزهلإ
طسسو اعله ثدحت

نينطإوملإ
تاز˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث تل˘˘˘ج˘˘˘صس
ةعاصس84ـلا لÓخ ةيدادترا
تغلب ةياجب ةنيدمب ةريخأ’ا
ىلع3,4 اهنم نيتنثا ةدصش
فصصتنم دنع رتصشير ملصس
ى˘ل˘عو ة˘ق˘ي˘قد03و ل˘ي˘˘ل˘˘لا
ةقيقد03و30ـلا ةعا˘صسلا

بب˘صست ا˘م˘م ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ع˘ل˘ه˘لاو فو˘خ˘لا ة˘لا˘ح ي˘˘ف
ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘ع ط˘˘˘صسو
.ناكصسلا

كلت عزفلا ءاوجأا لظ يفو
تÓئاعلا تارصشع ترداغ
عراو˘صشلا و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
ءاقبلا ريثكلا لصضف ثيحب
ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا˘ب تارا˘ي˘صسلا ي˘˘ف
.ةيمومعلا
10ـلا ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘˘ف
ةد˘حو˘لا بع˘ل˘م أÓ˘ت˘ما Ó˘ي˘ل
اميف نينطاوملاب ةيبراغملا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا نور˘˘˘خآا را˘˘˘ت˘˘˘خا
ودرا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ءانيم˘لا بر˘ق ي˘صشتا˘نو˘ب˘ي˘ف
ام نا˘عر˘صس ن˘كل يرا˘ج˘ت˘لا

.ناكملا اورداغ
ةز˘˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن د˘˘˘˘قو
طو˘ق˘صس ى˘لوأ’ا ة˘ي˘˘صضرأ’ا
راجصشأا ةبا˘غ ن˘م ةرا˘ج˘ح˘لا
اذه ىلع لطت يتلا نوتيزلا
ةزهلا تببصست اميف ناكملا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘يداد˘˘˘تر’ا
ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘صس
. ةراجحلا

نينطوملا لج ق˘ح˘ت˘ل˘ي م˘لو
عو˘ل˘ط د˘ن˘ع ’إا م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب
ةدو˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب سسم˘˘˘˘˘˘صشلا

ة˘ل˘ي˘ل بق˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لا
.ةبعرم
ةيقرسشلإ ةهجلإ قÓغإإ

ةيإروق ةريظح نم
سسمأا ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ي˘˘˘لاو رر˘˘˘ق
ة˘ه˘ج˘˘لا قÓ˘˘غإا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةر˘ي˘ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلا
ةياجب˘ب ة˘يارو˘ق˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لو˘خد˘لا ن˘م راوز˘لا ع˘ن˘˘مو
نمأ’ا نامصضل كلذو اهيلإا

،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘صسلاو
ح˘لا˘صصم ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘˘صسح
تاذ ح˘˘˘˘صضوأاو .ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
اذه ذاختا مت هنأا ردصصملا
يذ˘لا لاز˘لز˘لا د˘ع˘ب رار˘ق˘˘لا

ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي’و بر˘˘˘˘صض
ي˘لاو˘ح ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘حاو˘˘صضو
ةيدادتر’ا تازهلاو عوبصسأا
يف تببصست يتلاو هتلت يتلا
دا˘˘˘ح را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ناو ط˘˘˘قا˘˘˘صست
ل˘كصشت تح˘صضأا رو˘خ˘صصل˘ل

.عقوملا راوزل  ارطخ
تدهصش دق ةقطنملا تناكو
ا˘ق’ز˘نا ي˘صضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا

سسأار ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘صص
ن˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘غ ،نو˘˘بر˘˘ك
اه˘ي˘ف ع˘قو ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
،ةقطنملا زه يذلا لازلزلا

ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةر˘˘ف˘˘ح ا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م
اهلوطو را˘ت˘مأا4 اه˘صضر˘ع
5.1 ا˘˘˘هو˘˘˘ل˘˘˘عو ن˘˘˘ير˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ق˘ل˘غ˘لا ي˘ف تب˘˘ب˘˘صست ،ر˘˘ت˘˘م
يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘كلا
«ي˘˘ي˘˘˘صسر˘˘˘مو˘˘˘ل» ن˘˘˘صصح˘˘˘ل
ط˘˘ئا˘˘ح ن˘˘م ءز˘˘˘ج فÓ˘˘˘تإاو
.هب طيحملا نامأ’ا

ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ رار˘˘˘كت ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘صسأاو
لÓ˘˘خ رو˘˘خ˘˘صصلا طو˘˘ق˘˘صس
ع˘˘ل˘˘ه ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘˘يأ’ا

نا˘˘كصسلا ط˘˘صسو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ذاختا ىلا ىدأا يذلا رمأ’ا

.رارقلا اذه
ةيدلب بابسشو ..
نورظتني ةنيقرد

يدلبلإ بعلŸإ زا‚إ
ةنيقرد ةيدلب بابصش بقرتي
ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
بعلملا زاجنا يف عورصشلا
يذ˘لاو ج˘مر˘ب˘م˘لا يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ذنم ةيد˘ل˘ب˘لا ه˘ب تدا˘ف˘ت˘صسا

ه˘˘ل تصصصصخ يذ˘˘لاو ،ةد˘˘م
ـب ردقي ايلام افÓغ ةي’ولا

ثيح ،م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م02
ارخأات عورصشملا اذه دهصشي
با˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا ي˘˘˘˘ف
بابصش كصسمتيو ،ةلو˘ه˘ج˘م
ةأا˘صشن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ةصسرامم سضرغب ةيصضايرلا

مهتاياوه
ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا  م˘˘ه˘˘ت˘˘ط˘˘صشنأاو
ريجفتو ،ةهج نم ةفلتخملا

ةهج نم ةيند˘ب˘لا م˘ه˘تا˘قا˘ط
م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘˘لاو ،ىر˘˘˘خأا
يصضتقت ةرورصضلا نأا ىري
بابصشلا ةحيرصشب ما˘م˘ت˘ه’ا
ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح˘˘ب م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لا
م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘ل

ي˘ف م˘ه˘تا˘قوأا ءا˘˘صضق ى˘˘ل˘˘ع
ةيصضايرلا ةياوهلا ةصسرامم
. مهيدل ةلصضفملا

 ت . Ëرك

رهاظمل راسشتنإإ وه ةيئ’ولإ يف ةيئابولإ ةيعسضولإ رإرقتسسإإ دعبو ،لجيج ةي’و يف مايأ’إ هذه يف ظحÓملإ
لجيج ةنيدمب ةلماعلإ طوطخلإ فلتخم ربع نيرفاسسملإ لقن تÓفاح لخإد ةيقإولإ ةعنقأ’إ ءإدترإ مدع

.تايدلبلإ فلتخم هاجتابو

ح˘˘صضاو را˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ي˘˘˘ف
قيبط˘ت ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
ىلع ةدايز ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
دعابت˘لا ة˘فا˘صسم مار˘ت˘حإا مد˘ع
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لاو
تحصضأا ثي˘ح ،ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

،ةظتكملا تÓفاحلا ر˘ها˘ظ˘م
فلتخم رب˘ع ما˘ع˘لا د˘ه˘صشم˘لا

،ةي’ولا ي˘ف ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘ح
ةق˘ير˘ط ر˘ي˘غ˘ت ا˘ن˘ظ˘ح’ ثي˘ح
نم ةل˘فا˘ح˘لا ل˘خاد ل˘ما˘ع˘ت˘لا
ةنراقم قئاصسلاو سضباقلا لبق
راتهتصسا طصسو ،لبق يذ نم
نم م˘هرا˘ب˘جإا مد˘عو با˘كر˘لا
ءادترا ةرورصضب سضباقلا لبق
˘˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حإاو تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

وه ،دهصشملا يف فصسؤوملاو
ددع قوفي تÓفاحلا لج نأا
08 ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘كار˘˘لا
ن˘ير˘فا˘صسم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ا˘هر˘خآا ن˘ع ةءو˘ل˘م˘م ىر˘خأاو
ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م ود˘˘˘ب˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
فا˘ف˘خ˘ت˘صسإ’او را˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

فقاوم دنع ةيلج ة’ابمÓلاو
تارصشع دجت نيأا ،تÓفاحلا
ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
مود˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي تÓ˘فا˘ح˘لا
سسب˘˘ل نود ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لا
،ا˘ه˘لو˘صصو د˘ن˘عو ة˘ما˘م˘كل˘˘ل
د˘ع˘ق˘م˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل نو˘م˘حاز˘ت˘ي
ديدعلا فصسأات ا˘م˘ي˘ف .ا˘ه˘ل˘خاد
انثدحت نيذلا نينطاوملا نم
تا˘˘˘كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةلوؤوصسملا ريغ تافرصصتلاو
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
قيبط˘ت سصق˘نو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةهجاومل ةيئاقولا تاءارجإ’ا

نأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ،ا˘نورو˘˘ك
ر˘˘ب˘˘ع تاءار˘˘جإ’ا ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
ف˘ع˘صض د˘ق ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو
نم ريصصقت دوجو عم ،اريثك
.سسا˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ىلع بجوتي هنأا ىلإا نيريصشم
نأا ىلوأ’ا ةجردلاب نطاوملا
رطخ˘لا م˘ج˘ح˘ب ا˘ي˘عاو نو˘كي
ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ه˘ب قد˘ح˘م˘لا

لوكوتوربلا قيبطت ةرورصض
لبق نم ي˘ح˘صصلاو ي˘ئا˘قو˘لا
ع˘˘م ،تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا با˘˘ح˘˘˘صصأا

ل˘ب˘˘ق ن˘˘م عدر˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا

ح˘˘˘صضوأاو .ة˘˘˘صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نأا˘˘˘ب ،تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح با˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا
يف لثمتي ر˘ي˘ب˘كلا ل˘كصشم˘لا
،نطاوملا ىدل يعولا سصقن
م˘ه˘ب˘ع˘˘تأا ا˘˘م نأا˘˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
و˘ه ،تÓ˘فا˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ك
ع˘ن˘مو ي˘مو˘ي˘لا سسي˘صسح˘˘ت˘˘لا

ةعنقأا نوصسبلي ’ نم دوعصص
نوا˘ه˘ت بب˘صست ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘قاو
تÓفاحلاب ني˘ل˘ما˘ع˘لا سضع˘ب
با˘˘كر˘˘لا ماز˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ع˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب
هد˘˘ه˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسإ’ا
ثيح لكك نطولاو ةي’ولا
يف ’ رثأا انوروكل دعي مل
’و قباصسلا يف امك مهثيداحأا
بجاو˘لا م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حإا ي˘˘ف
رذ˘ن˘ي د˘ق ا˘م و˘هو ،ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تإا
ي˘ف ر˘ي˘ط˘خ ي˘ح˘صص ع˘˘صضو˘˘ب
رمتصسإا ام اذإا لجاعلا بيرقلا
ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ اذ˘˘˘كه لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ت’Ó˘˘صسلا

فلتخ˘م ي˘ف ار˘خؤو˘م تر˘ه˘ظ
. رئازجلا اهيف امب ملاعلا عاقب

2 لدع وبتتكم ...
  نوجتحي

يبتتكم نم تارصشعلا جتحإا
ىلع لجي˘ج ة˘ي’و˘ب2 لد˘ع
نم اهدامتعإا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا

سصيصصخت يف ة˘لا˘كو˘لا ل˘ب˘ق
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل تا˘˘ن˘˘كصسلا ح˘˘ن˘˘مو
3 دجوت ثيح ،نيديفتصسملا

مت عقاومو ةي’ولا يف قطانم
،تا˘ن˘كصسلا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب
نودر˘˘˘صسأا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘هو
،ة˘ي’و˘لا قر˘صش ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘˘يدا˘˘صش ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو
ن˘˘ثار˘˘ح ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو ،سسوا˘˘˘ق
ثيح ،لجيج ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تد˘˘م˘˘ت˘˘عإا
هذ˘˘ه ع˘˘يزو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’ا
،نيديفتصسملا ىلع تانكصسلا

بيتر˘ت˘لا بصسح ى˘ل˘ع سسي˘لو
يف ليجصستلل يجولونوركلا
ع˘فد ا˘م و˘هو ،ى˘لوأ’ا ةر˘˘م˘˘لا
ء’ؤو˘˘˘ه ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘صشع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
مامأا جاجتحإÓ˘ل ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ةرور˘صضو ر˘يد˘م˘لا ةا˘ق’ا˘˘م˘˘ب
بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
يلوأا لماعك يجو˘لو˘نور˘كلا
دجوت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ةدا˘ف˘ت˘صسإÓ˘ل
نيبتتكملا نم ىرخأا ةحيرصش
ر˘صصن˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘م ه˘˘˘نأ’ ،ة˘˘˘ما˘˘˘˘قإ’ا
سصخصشب ي˘تأا˘ت نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا

ة˘˘ما˘˘يز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘˘م Ó˘˘˘ث˘˘˘م
وهو ةي’ولا برغ ةيروصصنم
وأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صشي
اهلوحتو ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
ةيليملاب نودرصسأا ةقطنم ىلإا

ة˘فا˘صسم ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا قر˘˘صش
رمأا وهو ،رتموليك09 ةبارق
ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ي ’و ي˘ق˘ط˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ل˘˘˘خدأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ل˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ةماود يف ةلاكولا يلوؤوصسم
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘˘ع
يذلا رايعملاو اهنودمتعيصس
هذه سصيصصخت ي˘ف د˘خ˘ت˘ي˘صس
. اهباحصصأ’ تانكصسلا

ب. هللإدبع /ميهإرب.ع

 ةي’ولإ يف ةيحسصلإ ةيعسضولإ رإرقتسسإإ ببسسب

 لجيجب يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت يف يخارت

ناديدج ناقفرم
فودنتب ةطرصشلل

 ةمدخلا زيح نÓخدي
ناديدج ناقفرم لخد
زيح فودنت ةي’وب ةطرصشلل
لزن يف نÓثمتيو ةمدخلا

،يعامتجا يبط زكرمو
ردصص نايب يف ءاج امبصسح
ةيلخ نع سسما لوا
ةفاحصصلاو لاصصت’ا
نمأÓل ةماعلا ةيريدملل
.ينطولا

نيقفرملا نأا نايبلا دافأاو
موي ةمدخلا زيح Óخد
ىلع فرصشأا دقو سسيمخلا
ةي’و يلاو امهنيصشدت
تويحم فصسوي فودنت
تاطلصسلا نم لك روصضحب
.يندملا عمتجملاو ةيلحملا

لاصصت’ا ةيلخ تحصضوأاو
ةيريدملل  ةفاحصصلاو
نأا ينطولا نمأÓل ةماعلا
،نيديدجلا نيقفرملا
نم ،يعامتج’او يحصصلا
يطرصشلا نيكمت» امهناصش
فورظ يف هبجاو ءادا نم
ىلع هزيفحتو ،ةمئÓم
ةمدخلا ىوتصسم ةيقرت
.«نينطاوملل ةيمومعلا

ىلع ناقفرملا لمعيصس امك
يعامتج’ا لفكتلا ميعدت»
يبصستنمل لثم’ا يحصصلاو
اذكو ينطولا نمأ’ا
يوذو نيدعاقتملا
ءاج ام بصسح ،«قوقحلا

.نايبلا يف
م .ق

ةنيطنسسقب فسسوي دوغيز ةمكحمب ةيروهمجلإ ةباين
ةفصص لاحتنا ةيصضق يف طروتم شصخصش اياحصضل ءادن هيجوت

ىدل ةيروهمجلا ةباين تهجو
ةي’وب فصسوي دوغيز ةمكحم
رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ءاد˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق
نيذلا سصاخ˘صشأÓ˘ل ا˘صصو˘صصخ
سصخ˘˘صشل ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘صض او˘˘˘نا˘˘˘ك
لا˘ح˘ت˘نا ة˘ي˘صضق ي˘ف طرو˘ت˘˘م
ثحبلا ةقر˘ف˘ب ي˘طر˘صش ة˘ف˘صص
تاذ ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل ل˘خد˘˘ت˘˘لاو
˘مو˘ي م˘ل˘ع ا˘م بصسح ،ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا
ح˘لا˘صصم˘ل نا˘ي˘ب ن˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا
.ةمكحملا سسفن
سصخصشلا نأا نايبلا يف ءاجو
وه ي˘صشاو˘ك ر˘صسا˘ي ى˘م˘صسم˘لا

م˘تو ف˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ةباقرلا تامازتلا تحت هعصضو
سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ةمكحم ىدل حنجلا ةمكحم
52 خ˘يرا˘ت˘ب ف˘صسو˘ي دو˘˘غ˘˘يز
ةيفل˘خ ى˘ل˘ع1202 سسرا˘˘˘م
ةقرفب يطرصش ةفصصل هلاحتنا
ةيحصضلا مامأا لخدتلاو ثحبلا
Ó˘م˘˘ع» ه˘˘نأا فا˘˘صضأاو .«ب.ز»
نم5 ةرقف71 ةداملا ماكحأاب
مت ةيئازجلا تاءارجإ’ا نوناق
لك ىلعف ،ءادنلا اذه هيجوت
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ح˘˘صض ع˘˘قو سصخ˘˘صش

ه˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘صس م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
نع هعم لماعت وأا ايصصخصش

ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا م˘˘˘˘قر ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط
كلذو13.18.07.9770
ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘يو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
يأا ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل وأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لاو
اد˘ها˘صش ه˘ف˘صصو˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
برقتلا ةهبا˘صشم ع˘ئا˘قو ى˘ل˘ع
دو˘غ˘يز ة˘م˘كح˘م ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ن˘˘م
وأا هاوكصش ميدقت دصصق فصسوي
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘تدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صس
.«عوصضوملا

م .ق
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ةيبعسشلإ ةيطإرقميدلإ ةيرئإزجلإ ةيروهمجلإ
 رئإزجلإ ةي’و
 يقإربل ةيرإدإ’إ ةرئإدلإ

 ىسسوم يديسس ةيدلب
27/1202/مقر

نÓـــــــــــــــــــــــعإا
قيقحتلإ حتف نع رئإزجلإ ةي’و ىسسوم يديسس ةيدلبل يدلبلإ يبعسشلإ صسلجملإ صسيئر نلعي

فنسصلإ نم تابورسشملإ عيب لحم لÓغتسسإ ةسصخر بلطب صصاخلإ ةمئÓملإ ريغو ةمئÓملل يمومعلإ
.( عيرسس ماعطإإ) ثلاثلإ
ةيكلملإ ةعومجم92 مسسق أإ/ ع1 مقر صسوتيلاكلإ قيرطب نئاكلإ يناغلإ دبع توح :ديسسلإ ةدئافل

رسشن خيرات نم  ءإدتبإ إذهو اموي رسشع ةسسمخ (51) ةدمل رئإزجلإ ةي’و ىسسوم يديسس ةيدلب28 مقر
ةيدلبلإ رقمب لجسس حتف نع نينطإوملإ عيمج ملعن صضرغلإ إذهلو ةيمويلإ ةديرجلإ يف نÓعإ’إ إذه
. طاسشنلإ إذه لوح مهئإرآإ ليجسست صضرغل

ةقفصصلا ىودج مدعو تقؤوم حنم نع نÓعإا



يلوبان شضرع شضفري ينيصسنإا
هدقع ديدجتل لوأ’ا

وزن˘يرو˘ل نأا˘ب ة˘ي˘فا˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا
دق يلا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن بع’ ي˘ن˘ي˘صسنإا

هدقع ديدجتل هيدان نم لوأ’ا سضرعلا سضفر
بونجلا يدان ولوؤوصسم لواحيو.قيرفلا عم
تقولا˘ب بعÓ˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘صضق ح˘ت˘ف
ماع فيصص يف هدقع يهتني ثيح يلاحلا

هدئاق نادقف يف يدانلا بغري ’و2202
ع˘ل˘خ فر˘غ ل˘خادو تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
.اًصضيأا سسبÓملا

،’’اكيلبوبير ’’’ ةفيحصص هتدروأا امل اًقفوو
لع˘ف˘لا˘ب او˘صضفر د˘ق ه˘ئÓ˘كوو بعÓ˘لا نإا˘ف
يذ˘لاو ي˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن ن˘˘م لوأ’ا سضر˘˘ع˘˘لا
اًيلاح هاصضاقتي يذلا بتارلا ليلقت نمصضتي
.وروي نويلم5.4 هرادقمو
يف ينيصسنإا بغري ،هرمع نم نيثÓثلا يفو
لكصشب هتريصسم هب متخي ديج دقع عيقوت

ح˘ت˘ف˘ي فو˘صس ي˘˘لو˘˘با˘˘ن نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ق˘˘ئ’
ا˘بوروأا ة˘لو˘ط˘ب د˘ع˘ب اًدد˘ج˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘˘لا
.فيصصلا اذه ةلبقملا

لجأا نم هت’واحم نم يلوبان فثكي فوصسو
ريدقتب ىظح˘ي يذ˘لاو د˘ئا˘ق˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
.يدانلاب عيمجلا

قيقحت حبصش هجاوي ودلانور
ايبرصص مامأا اًيبلصس اًمقر

يلا˘غ˘تر˘ب˘لا رد˘صصت
ونايتصسيرك
م˘جا˘˘ه˘˘م ود˘˘لا˘˘نور
سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي يدا˘˘ن
ة˘ف˘ل˘غأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
ةيلح˘م˘لا ف˘ح˘صصلا
ثيح ،لاغتربلا يف
بعÓ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ي
اًمقر ليجصست حبصش
ةهجاوم يف اًيبلصس
.ايبرصص مامأا هدÓب
نأا ن˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
،اًيبرصص ما˘مأا ا˘ًي˘ب˘ل˘صس ا˘ًم˘قر ود˘لا˘نور لدا˘ع˘ي

نوكيصس ل˘ي˘ج˘صست˘لا˘ب ه˘ل˘صشف لا˘ح ي˘ف ثي˘ح
ةيلاتتم تايرابم3 يف فيدهتلا نع اًمئاصص
.يلاغتربلا بختنملا عم
ذنم هل لجصس أاوصسأا ودلانور لداعي فوصسو
لÓخ كابصشلا زهب هلصشف لاح يف2102 ماع
يف لصشف امدعب اًيبرصص مامأا هقيرف ةارابم
.ىلوأ’ا ةهجاوملاب ليجصستلا

لانملا بعصص قيرف ايبرصص نأا مولعملا نمو
نحصشي قيرفلا بردم سسو˘ت˘نا˘صس ود˘نا˘نر˘فو
ةياهنلل راوصشملا لامكتصس’ نيبعÓلا ممه
يف ةلبقملا ملاعلا سسأاك ةلوطبل لهأاتلا وحن
.2202 ماع رطق

يرغم شضرع ميدقتل ططخي امور
يزينيدوأا شسراح ىلع لوصصحلل

امور يدان نأاب ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأا
ىمرم سسراح عم دقاعتلل علطتي يلاطيإ’ا

ةلبقملا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا قوصس يف ديدج
مصساو˘م˘لا ي˘فو.ق˘ير˘ف˘لا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘˘م
لكاصشم يصسرولايجلا هجاو ام اًبلاغ ،ةريخأ’ا
ع˘ل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح ى˘مر˘م˘لا ة˘صسار˘ح ز˘كر˘م ي˘˘ف
.سساصسحلا زكرملا اذه زيزعتل قيرفلا

ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘ت˘ن˘ي˘ب و˘غا˘ي˘˘ت بغر˘˘يو
سسراح ءار˘صشب ة˘ل˘كصشم˘لا هذ˘ه ل˘ح يدا˘ن˘لا˘ب

يدان سسراح وصسوم ناوخ ردصصتيو ديدج
يزينيدوأا ددحو.ةمئاقلا يلاطيإ’ا يزينيدوأا
02 وهو ينيتنجرأ’ا سسراحلا رعصس لعفلاب
امور نإاف ريراقتلا تركذ امكو وروي نويلم
تاصضوا˘ف˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ع’ لا˘خدإ’ ع˘ل˘ط˘ت˘ي
.بولطملا لباقملا ليلقتل
سسراحلا مصضب يزينيدوأا عانقإا امور لواحيو
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع يز˘ي˘ن˘يدوأا لو˘صصح ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ز˘ير˘ي˘ب سسي˘لرا˘كو اراوا˘يد ودا˘˘مأا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

اكول لبق نم هب بحرم يئانثلا نوكيصسو
.قيرفلا بردم يتوج

786211ددعلإ ^2441 نابعسش51ـل قفإوملإ1202 صسرام82دحأ’إةصضايرلا
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لوبرفيل نم يدنلوهلا بختنملا مجن نابرقي مودلانيفو كياد ناف

نم دحاوب لوبرفيل يدان طبترا
،ابوروأا يف ةراثإا نيمجاهملا رثكأا
نم ديدعلا ربع ريراقت روهظ دعب
نيب طبرت عوبصسأ’ا اذه فحصصلا
نفوهدن˘يآا بع’ ن˘ي˘لا˘م ل˘ي˘ي˘نود
.زديرلاو

نم غلابلا بعÓلا فينصصت مت
رثكأا نم دحاوك اًماع22 رمعلا
وهو ،ابوروأا يف ةراثإا نيبعÓلا
لوبرفيل مو˘ج˘ن˘ل ل˘ي˘مز ل˘ع˘ف˘لا˘ب
كياد نا˘ف ل˘ي˘جر˘ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ع˘م مود˘˘لا˘˘ن˘˘ي˘˘ف و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘جرو˘˘جو
 .يدنلوهلا بختنملا

مودلانيف عم اًيلا˘ح بع˘ل˘ي ن˘ي˘لا˘م
2‐4 اد˘ن˘لو˘ه ة˘م˘يز˘ه ي˘ف ر˘ه˘ظو
لصشفو ،ءاعبرأ’ا ةليل ايكرت مامأا
،ةارابملا كلت يف كابصشلا زه يف
فادهأ’ا نم ريثكلا لجصس هنكل

ع˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .مصسوملا اذه نفوهدنيإا
32 لجصس ،تاقباصسملا عيمج يف
تصس ا˘ًصضيأا ل˘ج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ا˘˘ًفد˘˘ه
ديصصر مصسقنيو ،ىرخأا تاريرمت
ريثم   طصسوتم ىلإا اذه فادهأ’ا
لكل اًفده56.0 غلبي باجعإÓل
 .ةقيقد09
رو˘ه˘ظ˘لا ى˘لإا بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘م˘˘ي

ليكصشت نمصض طصسو مجاهمك
ىد˘ل ل˘˘صضف˘˘م˘˘لا2‐2‐2‐4
ىلع ،تديمصش رجور بردملا
ا˘ًصضيأا ه˘ن˘كم˘ي ه˘˘نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
نم رصسيأ’ا بناجلا ىلع بعللا
ادنلوه عم لعف امك ،موجهلا

.عوبصسأ’ا فصصتنم يف
بلا˘غ˘لا ي˘ف يد˘ن˘لو˘ه˘لا بع˘ل˘ي

نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ى˘ن˘م˘ي˘لا ه˘مد˘ق˘˘ب
لكصشب حتفي راصسيلا ىلع بعللا

هل سصرف˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط
نم ةلصضفملا همدق يف قارتخÓل
تاد˘يد˘صست ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘جأا

ةقيرطلا رارغ ىلع ،ىمرملا ىلع
عم ينام ويداصس اهب لمعي يتلا
.لوبرفيل

امدنع حصضاو وه ام ،كلذ عمو
ةحار يدبي هنأا وه بعÓلا دهاصشت
هرا˘˘صسي ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ًصضيأا
، كلذ هنم بلطُي امدنع فعصضأ’ا
تاريرمتلا وأا تاديدصستلا ذخأا وأا
اذه ،قيرفلا يف هئÓمز مادقأا يف

ه˘ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا با˘ب˘صسأ’ا د˘حأا و˘ه
يف مئÓم نم رثكأا لكصشب لمعي
 .يزكرم رود
دحأا عم بعلي هنأا ةقيقحل اًرظن
يرودلا يف اًدادبتصسا قرفلا رثكأا
ةدا˘ع ه˘ل مد˘ق د˘ق˘˘ف ،يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
ربعو ديدصستلا سصرف نم ريثكلا

، مصسوملا اذه تاقباصسملا عيمج
ةلواحم58.3   ط˘صسو˘ت˘م ق˘˘ق˘˘ح
 .09 لكل
ةصصاخ ،ةياغلل عفترم مقر اذهو
حÓصص دمحم نأا يف ركفت امدنع
نم ددع   طصسوتم ىلعأا لجصسي
دقو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘ف تاد˘يد˘صست˘لا
يف9.2 ن˘م بر˘ق˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ج˘˘صس
 .ماعلا اذه تاقباصسملا عيمج

ةو˘˘˘ق ىد˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب ح˘˘˘صضت˘˘˘ي م˘˘˘˘ل
بعÓ˘لا ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘ئا˘صشلا
،دليفنآاب اًماع22 رمعلا نم غلابلا

ي˘صصخ˘صشلا ه˘ف˘ل˘م نإا˘ف كلذ ع˘مو
لوبرفيل تاعبرم نم ريثكلا زيمي
ددعتم ا˘ًم˘جا˘ه˘م ه˘نو˘ك ثي˘ح ن˘م
ل˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي بهاو˘˘م˘˘لا

نيبعÓلا عم لماعتلاو عادبإ’او
ف˘قاو˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا م˘يد˘ق˘˘تو
 .ةحلملا

عم دقاعتلل لوبرفيل دادعتصسا عم
يف لقأ’ا ىلع دحاو ديدج مجاهم
ببصس مهفت نأا كنكمي ،فيصصلا

نيذلا نيبعÓلا دحأا نيلام نوك
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘هر˘˘˘˘كذ درو
 .ةرصصتخملا

ر .ق ^

د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م يدا˘˘ن تا˘˘ب
يصسيجل ةريثم ةدوع ىلع اًحتفنم
كلذ˘كو ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه درا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ل
 .دقعلا ديدمت لوح هعم ثدحتلا

يزيلجنإ’ا طصسولا طخ بع’ ناك
ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ة˘ل˘هذ˘م ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ىلإا همامصضنا ذنم ةيصضاملا ةليلقلا

ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘صس ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ه تصسو
.مصسوملا ةياهن ىتح

ر˘يا˘صشلو˘صس را˘نو˘غ ي˘لوأا بج˘ُعأا
بجعم وهو ،ريبك لكصشب هئادأاب
غلابلا بعÓلاب ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م
نم مغرلا ىلع اًماع82 رمعلا نم
 .هديمجت
ناك اذإا ام مييقتب دتيانوي موقيصسو
لبق ’’دروفارت دلوأا’’ ىلإا هديعيصس
هحنم دعبتصسي ’ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ف˘ي˘صصلا

 .ديدج دقع
ماع نم رثكأا ىوصس هل قبتي مل

غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ب
يف ينيلرت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج000001
يدا˘ن˘لا نو˘˘كي د˘˘قو ،عو˘˘ب˘˘صسأ’ا

اًد˘ق˘ع ه˘ح˘ن˘م˘ل داد˘ع˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع
.تاونصس ثÓث هتدم اًديدج

كلذ نأا تلاق ’’نصص’’ ةفيحصص
ةمي˘ق ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي نأا ه˘نأا˘صش ن˘م

ىلع اًصضيأا ةردقلا عم ةيلاع هلاقتنا
رياصشلوصس قيرف ططخ ىلإا هتداعإا
تصسو نأا دقتعُي ،كلذ عمو ،لوأ’ا

يف دراغني˘ل ما˘ح˘قإا لوا˘ح˘ي˘صس ما˘ه
 .مصسوملا ةياهن يف ةمئاد ةوطخ
نويلم51 نيب ام زرماهلا هردقيو
هينج نويلم02 و ينيلرتصسإا هينج

د˘˘لوأا’’ ةدا˘˘ق ن˘˘كل ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘˘صسإا
اذإا كلذ نم رثكأا نوديري ’’دروفارت
 .ةقفصص ماربإا مت
ةيناكمإا دعبتصسي نل دتيانوي نكل
يدؤوي دق يذلاو ،ديدج دقع ماربإا
ءا˘˘ج اذإا ىر˘˘خأا ةر˘˘م ه˘˘ترا˘˘عإا ى˘˘˘لإا
 .حيحصصلا سضرعلا

نيطايصشلا ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘خ دا˘عو
ثيرا˘˘˘غ ط˘˘˘ط˘˘˘خ ى˘˘˘لإا ر˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل تي˘˘ج˘˘ثوا˘˘صس
يف أادب ثيح ،فيصصلا اذه ورويلل
زوفلا يف ملاعلا سسأاك تايفصصت
˘مو˘ي و˘ن˘˘يرا˘˘م نا˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع0‐5
 .ةمصساح ةريرمت مدقو ،سسيمخلا

ي˘ف ة˘ع˘ئار ة˘ياد˘ب درا˘غ˘ن˘ي˘ل ق˘˘ق˘˘ح
ثي˘ح ،ند˘ن˘ل بع˘ل˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘عإا
ع˘ب˘صس ي˘ف فاد˘هأا ة˘صسم˘˘خ ل˘˘ج˘˘صس
يرود˘˘لا ن˘˘م ط˘˘ق˘˘˘ف تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
 .زاتمملا يزيلجنإ’ا

لبقملا مصسوملا دراغنيل ةداعإا شسردي دتيانوي رتصسصشنام

رصضخأ’ا ءوصضلا ةنولصشرب يدان ولوؤوصسم حنم
بعلي يذلا لايور نوصسرميإا يليزاربلا ءÓكول

عم سضوافتلاب ،سسيتيب لاير فوفصص نيب اًيلاح
لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘صص ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘صس سسيرا˘˘ب
.لبقملا فيصصلا يف بعÓلا

ي˘ف لا˘يور نو˘صسر˘م˘يإا ع˘م ة˘نو˘ل˘صشر˘ب د˘قا˘ع˘تو
لاير عم ةكرتصشم ةقفصص يف9102 فيصص
ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا بع˘˘ل˘˘ب ي˘˘صضت˘˘ق˘˘ت سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
قيرفلا ي˘ف ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل
هد˘˘ق˘˘ع لا˘˘م˘˘كت˘˘صس’ ةدو˘˘ع˘˘لا م˘˘ث ،ي˘˘صسلد˘˘نأ’ا
.انارغوÓبلا ةقفر4202 ىتح يصساصسأ’ا

نأا «وفي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
ناصس سسيراب تامامتها نمصض دجاوت نوصسرميإا

يدانلا ططخو ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ نامريج
بعÓلا عم دقاعتلا نأاصشب سضوافتلل يصسنرفلا
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب فر˘صصت تح˘ت نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لا

لاير عم هطابترا ةياهن دعب لبقملا فيصصلا
ي˘صسيرا˘ب˘لا نا˘ي˘كلا نأا ى˘لإا ترا˘˘صشأاو.سسيتيب
يف نميأ’ا ريهظلا زكرم زيزعتل ةيولوأا عصضي
.لبقملا فيصصلا

ليحر عنامي ’ ةنولصشرب نأا ةفيحصصلا تدكأاو
لوصصو ةلاح يف لبقملا فيصصلا يف نوصسرميإا
وحن يدانلا يعصس راطإا يف بصسانملا سضرعلا
ةيداصصتق’ا ةمزأ’ا ة˘ه˘جاو˘م˘ل تادار˘يإا ن˘ي˘مأا˘ت
.انارغوÓبلا اهنم يناعي يتلا

ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م نأا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تح˘˘صضوأاو
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب ر˘صسف˘ت˘صسا
ديدحت متو ،يصضاملا فيصصلا يف نوصسرميإا
23 ىلإا03 لباقم ةنولصشرب لبق نم هرعصس
.متت مل ةقفصصلا نكلو وروي نويلم
نمؤوت دق نوصسرميإا ةقفصص نأا ةنولصشرب ىريو
فيصصلا يف يدان˘لا ه˘ي˘لإا ى˘ع˘صس يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا
يباج˘يإا ا˘نار˘غوÓ˘ب˘لا هار˘ي ر˘مأا و˘هو ،ي˘صضا˘م˘لا

يلاح˘لا يدا˘صصت˘ق’ا ع˘صضو˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ
يجريصسو تصسد ونيجريصس يئانثلا دجاوت يفو
.نميأ’ا بناجلا ةيطغتل وتربور

هبع’ عم نامريج ناصس شسيراب شضوافتل رصضخأ’ا ءوصضلا يطعي ةنولصشرب
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ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
قافو ر˘صصا˘ن˘ع ن˘م ي˘كو˘كلا
ة˘م˘يز˘ه˘لا نا˘˘ي˘˘صسن ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
ةبيبصش ماما لجصسملا رثعتلاو
ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لاو ةروا˘˘˘صسلا
قيرف˘ل˘ل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘كب˘˘لا ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ءيصش يف ديفي نل لÓطأ’ا

ةلحكلا قاصشع عمجا دقو اذه
بب˘˘صس نا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صضي˘˘ب˘˘˘لاو
ل˘˘كصشم˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
تا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لاو تا˘˘˘با˘˘˘˘صصإ’ا
ةفاك ىوتصسم ىلع ةلجصسملا
ح˘م˘صس يذ˘لا و˘هو طو˘ط˘خ˘لا
اذه طاقنلا عييصضتب قيرفلل
لمعلا ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘يو
اعيرصس راصسملا حيحصصت ىلع
ةثÓ˘ث˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ة˘باو˘ب ن˘م
ةداير˘لا ةدا˘ع˘ت˘صس’ ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

. اددجم
لكسشم» :موهلد

انيف رثإ تاباسصإ’إ
«انم تلفت نل ةدايرلإو
دعاصسملا بردملل ناك دقو

:لا˘˘ق ثي˘˘ح ثيد˘˘ح مو˘˘ه˘˘لد
ا˘˘˘نر˘˘˘ه˘˘˘ظ لوأ’ا طو˘˘˘˘صشلا»
انعصضأا اننكلو ديج لكصشب
تناك ي˘ت˘لا سصر˘ف˘لا سضع˘ب
انحلا˘صصل ة˘لوا˘ط˘لا بل˘ق˘ت˘ل
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ف˘˘˘˘صسأÓ˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘كلو
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا طو˘˘˘˘صشلا

يذلا سسفانملا نم ةعيرصس
ا˘ن˘عا˘فد ن˘م ةو˘ف˘ه ل˘غ˘ت˘صسا

امومع اه˘ب قرا˘ف˘لا ع˘ن˘صصو
تار˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ل
تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
ةدع دجاوت نا دقتعا نكلو
ى˘ح˘ن˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ر˘صصا˘ن˘ع

مهتداع˘ت˘صسا ل˘مأا˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
سضيوعتلا نم انل دب’ ثيح
تاءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘ير˘˘˘صسلا
نو˘كت˘صس ي˘ت˘لاو ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

كصش نود ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صص
. بيترتلا ةداير ىلا ةدوعلل

صشامر ماسشه

ةدايرلا ةداعتصس’ «ماصص’» ةمق ىلع زيكرتلاو ةرواصسلا نايصسنب بلاطي يكوكلا
فيطسس قافو

هليجصستب ةدوعلا ةلحرم ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا ىهنأا
يف ةبيتكلا تقفو ثيح ةريخأ’ا ت’وجلا لاوط ةيوق ةدوع
ىلإا ةدوعلاب يدانلل تحمصس ةيلاتتم تاراصصتنا5 ليجصست
تاطوغصض عقو ىلع سشيعي ناك نأا دعب بيترتلا ةمدقم
مجاهم سسمأا لوأا ةيصشع نكمت دقو اذه ءاقبلا ةقرو بعل
ديمعلل م˘ه˘م را˘صصت˘نا ل˘ي˘ج˘صست ي˘ف رذ˘ن˘م ن˘ي˘م˘ط ف˘يدر˘لا
ةلحرم يف مويدوبلا ةقرو بعلي كصش نود نم هلعجيصس
ةحار مايأا5 هرصصانع حنم ينفلا مقاطلا نأا ركذي ةدوعلا

تاءاقللا سضوخ ةياغ ىلإا فقوتتصس ةصسفانملا نأا امب ةلماك
. ةرخأاتملا

ةلوطبلإ تاطوغسض يدافت انيلع» :يدمح
 ةلسصإوم ىلع رثكأإ زيكرتلإو مويدوبلإو

«رإوسشم ىلحأإ
ةدوعلل ةريبكلا هتداعصس يدمح ينقتلا دكأا ىرخأا ةهج نم
ة˘صسارد ا˘ن˘لوا˘ح» :لا˘ق ثي˘ح ،د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا
يف ةمزÓلا ةيدجلاب لمعلا انعطتصسا دقو اديج سسفانملا
يذلا زيكرتلا ىلع ظافحلا نم اننكمم ام وهو ناديملا

ع˘م ة˘صصا˘خ ة˘صسكا˘ع˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا ي˘ف ر˘م˘ث˘ت˘صسن ا˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج
زوفلا امومع يرانكلا وبع’ اهكرتي ناك يتلا تاغارفلا

جولولا لبق Óيلق حاترنصس ايلاح03 ـلا ةطقنلل انلصصوأا مهم
ةلوطبلا وأا مويدوبلا بعل تاطوغصض يدافت انيلع ديدج نم
انتقيرطب ىقبي اهفاد˘ه˘ت˘صسا ن˘كلو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘صسفا˘ن˘م˘لاو
. ناديملا يف داهتج’او لمعلاب ةصصاخلا

صشامر ماسشه
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يقوزرمو يديمح يئانثلا ريصصم ةفرعم ةدكيكصس ةبيبصش قاصشع رظتني
يئانثلا قحتلي دق ثيح ةيرئازجلا ةيدنأ’ا مظعم يف ةوقب نابولطملا
ليحرلا يف امهتبغر ايدبا امهناو ةصصاخ ديدجلا ةفرعمل ةدكيكصس ةنيدمب
اداكيصسور تيب يف ةرقتصسم ريغ عاصضوأ’ا نا امب ةديدج ةبرجت سضوخو
رارقلا ذاختا لبق امهبلا˘ط˘م ة˘صشقا˘ن˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صس ةراد’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
. ةرداغملا ىلع نارصصي ناينعملا نوك نم مغرلاب يئاهنلا

ةرڤم نم اسضرع ىقلتي صشويزو ت’ؤواسستلإ ريثي فانئتسس’إ مدع
ماد فقوت دعب هتابيردتل قيرفلا فانئتصسا راصصنأ’ا رظتني ىرخأا ةهج نم
كلذ ناو ةصصاخ ةحارلا ةرتف لوطت نا نم راصصنأ’ا فوختي ثيح مايأا6 ـل
ةلوطبلا نوك نم مغرلاب ةبيتكلا ةيزهاج ىلع ريبك لكصشبو رثؤويصس
يف ليحرلا ةبغر رصصتقت ملو اذه باهذلا ةلحرم ةياهن ببصسب فقوتتصس
نميأ’ا ريهظلا ىلا سسما تدتما لب طقف يقوزرمو يديمح يئانثلا

. ةرقم مجن قيرف نم مهم دج اصضرع ىقلت يذلا سشويز
صشامر ماسشه

نيدلازع ةركصسب داحتا بردم عمتجا
قيرفلل ري˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ب يدو˘ج تيا

ع˘˘˘˘صضو ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تاو
ةدوعلا ةلحرمل ةمكحم ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا

سضعب بادتنا ىلع لمعلا لÓخ نم
فاد˘ه˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ناو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘صض
كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا

ى˘لا ردا˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب ترا˘˘صشاو اذ˘˘ه
ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع سشتو˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘˘ت
اذكو حانج بع’و موجه بلق بادتنا

ي˘ت˘لا تارا˘ي˘خ˘لا ي˘هو با˘ع˘لا ع˘نا˘صص
يف قيرفلل ةدي˘ف˘م˘لا˘ب سشتو˘كلا ا˘هار˘ي

سشا˘ع˘نا˘ب ح˘م˘صست ءا˘˘م˘˘صسأا ر˘˘فو˘˘ت لا˘˘ح
. يدانلا ةيعصضو

 حرتقت فإرطأإ
يناثرولإو دايع نب

ى˘لا ردا˘صصم˘لا سضع˘˘ب ترا˘˘صشأاو اذ˘˘ه
ي˘ف قاروأ’ا سضع˘ب نا˘م˘صض ة˘ي˘نا˘˘كمإا

تا˘عا˘صسلا لÓ˘˘خ ةرادإ’ا حا˘˘ج˘˘ن لا˘˘ح
ني˘ب˘ع’ ع˘م تل˘صصاو˘ت ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا
ميدقت ىلع نيرداق امهنا لوقلا نكمي

ا˘م˘هد˘ير˘ي ثي˘ح ةو˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا
لجا نم ةدوعلا ةلحرم لÓخ سشتوكلا
يمام’ا طخلا يف تايطعملا نيصسحت

برق ىلا تاهجلا سضعب تدكا ثيح

نم دايع نب مجاهملا نم لك مامصضنا
ي˘نا˘˘ثرو˘˘لا اذ˘˘كو ياد ن˘˘ي˘˘صسح ر˘˘صصن

. سسابعلب داحتا نم بعل عناصص
صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

ةمداقلا تاعاصسلا يف فرعي يديمحو يقوزرم يئانثلا ريصصم

ةركسسب داحتإ

نيحرصسملا ةمئاق راظتنا يف هصصئاقن طبصض يدوج تيآا

03 مقرلل لصصي «يصس شسأا يصس»ـلا
ناهرلا تبصسك يدمح ‐ زازب ةيئانثو

ةليلم نيع ةيعمج قيرفل ينفلا مقاطلا دقعي نا رظتنملا نم
ماما ةرظتنملا قيرفلا ةمق دعب قيرفلل ريصسملا مقاطلا عم اعامتجا

وتاكريملا رومأا اهيف ةصشقانم متيصس ثيح ءاثÓثلا اذه فيطصس قافو
اهطبصض متيصس يتلاو نيحرصسملا ةمئاق سصوصصخب ءاوصس يوتصشلا

اصضيأا لمعلا متيصسو اذه ةبيتكلا يف رصصنع لك دودرم ءوصض ىلع
ةرادإ’ا ناو ةصصاخ اهميعدت دصصق بصصانملا سضعب ةصسارد ىلع
. ةهجاولا يف قيرفلا لعج ىلع رصصت

بع’ يأإ حيرسست مدع تررق ةرإدإ’إ
«ما˘صص’» ةرادإا سضفر ى˘˘لا ردا˘˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب ترا˘˘صشاو اذ˘˘ه

ىحنم قلخ لجا نم ليحرلا تبلط يتلا رصصانعلا سضعب حيرصست
يهو عيمجلا تامدخ ىلا يدانلا ةجاح ةجحب كلذو اهصسفنل رخا
ةياغ ىلا ىقبت ةبولطملا رصصانعلا سضعب لعجتصس يتلا ةوطخلا
اذه يليÓبو طوب˘ع˘ج ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ا˘ه˘م˘هأا ل˘ع˘لو م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةمقل ابصسحت هتبيتك زيه˘ج˘ت ى˘ل˘ع سشي˘ع˘ي برد˘م˘لا ل˘م˘ع˘ي˘صسو
تابايغ يف رامثتصس’ا سشتوكلا ديري ثيح قافولا ماما ءاثÓثلا

. ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن دصصحل قافولا يبع’
صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج

تايجاح ديدحتل ناعمتجيصس ريصسملاو ينفلا مقاطلا
فيطصس دعب نيحرصسملا ةمئاقو قيرفلا

ةيحانلا نم مهتيفاع ةداعتصسا ىلع ةرقم مجن وبع’ لمعي
سضوخ همامأا لازي ’ ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا
ةجيتن ليجصست ىلإا امه˘لÓ˘خ ن˘م ح˘م˘ط˘ي ن˘ير˘خأا˘ت˘م ن˘يءا˘ق˘ل
لمعي يلاتلابو بيترتلا ملصس يف رثكأا مدقتي هلعجت ةيباجيإا

ريثكلا نوبقرتي راصصنأ’ا نأاو ةصصاخ هراصسم حيحصصت ىلع
نع رثكأا دعتبت ةبيتكلا لعجت جئاتن ليجصستل ررحتلا نم
ن˘م نو˘فو˘خ˘ت˘ي را˘صصنأ’ا نأاو ة˘صصا˘خ ة˘ق˘ي˘صضلا تا˘با˘˘صسح˘˘لا
. ةياهنلا يف طوقصسلا

يدعوم طبسض مدع نم ةءاتسسم ةرإدإ’إ
«ةيدولوملإ»و «يبرايسسلإ»

ةجمربل قيمعلا اهئايتصسا نع ةرادإ’ا تربع هتاذ قايصسلا يف
ةيدولوملا يءاقل ةجمرب نع يصضاغتلا عم تايدولا سضعب
ملعي ’ قيرفلا نأاو ةصصاخ يدانلل ةبصسنلاب ةبيقعل ءانبأاو
يلاتلابو نيءاقللا ءارجا دعوم رطصس’ا هذه ةباتك دح ىلإا
لجا نم نوكت داكت نهارلا تقولا يف قيرفلا تابيردتف
يف سشرطل بردملا ركفيو اذه طقفو ةيزهاجلا يف ءاقبلا
. ةصسفانملا يف ءاقبلل فيدرلا ماما يقيبطت يدو ءاقل ةجمرب

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن

ظاف◊اب بلاطم مجنلا
ةيندبلاو ةينفلا هتيزهاج ىلع

ةنيطنسسق بابسش
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ةرادصصلاب درفنيو انيمث ازوف ققحي «ومز’»

باهولا دبع دايع نب لاقملا بردملل افلخ

يصشمرلا داحتإ’ اديدج ابردم ةزام
ي˘صشمر˘لا دا˘ح˘تإا ةرادإا تد˘قا˘ع˘˘ت
ينطولا مصسقلا ةلوطبب طصشانلا
عم ةيبرغلا ةهجلاب ةاوهلل يناثلا
ف˘ل˘خ˘ي˘صس يذ˘لا ةزا˘م برد˘م˘˘لا
دبع دا˘ي˘ع ن˘ب لا˘ق˘م˘لا برد˘م˘لا
برد˘م˘لا ن˘˘يا˘˘ع د˘˘قو با˘˘هو˘˘لا
ةارابملا لÓخ ةليكصشتلا ديدجلا
81 بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب تر˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيدولوم مامأا يصشمرلاب يرفيف
ةواصشمرلا زوفب تهتناو ةديعصس
لك امهلجصس نيفي˘ظ˘ن ن˘ي˘فد˘ه˘ب
رصصانبو تاريمع م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م
.يناثلا طوصشلا لÓخ
ناور˘˘م ءا˘˘ق˘˘فر نو˘˘كي كلذ˘˘˘بو
سسح˘˘ن˘˘لا اودر˘˘ط د˘˘ق ي˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ج
ذ˘˘ن˘˘م را˘˘صصت˘˘نا لوأا او˘˘ل˘˘ج˘˘صسو
نوكتصس امبرو مصسوملا ةقÓطنا

لابصشأ’ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘قÓ˘ط˘ن’ا
لكصشملا نكل ديدجلا بردملا
ةلوجلا ةارابم لÓخ عقو يذلا

يف لثمت ةديعصس ةيدولوم عم
يطلج ناورم م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘با˘صصإا

رايخب نمحرلادبع دئاقلا يقلتو
هبايغ ينعي امم ءارمحلا ةقاطبلل

يلاتلابو ةلب˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع
اريبك ’اكصشإا برد˘م˘لا د˘ج˘ي˘صس
اذ˘˘ه داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا سصق˘˘ن ل˘˘ظ ي˘˘ف
يوا˘صشمر˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
دوهج رفاظت ىلإا ةصسام ةجاحب
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ا˘م˘˘ي˘˘صس’ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
يداملا معدلا ميدقل ةلوؤوصسملا

يف ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ق˘بإ’ يو˘ن˘ع˘م˘لاو
.ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةيكيمانيد

 سشاتيلتوب.ع

«Êامح رداقلا دبع» ىوقلا باعلألةيوتششلا ةينطولا ةلوطبلا
طصساوأا رتم006 قابصس يف ديدج يصسايق مقر

يلع دمحم دعاولا ءادعلا لجصس
ام˘قر ،ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ن˘م د˘ناو˘ق
006 قا˘ب˘صسل اد˘يد˘˘ج ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق
اث41 د1 :هردق تيقوتب طصساوأا

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ج97
رادم ىلع تميقأا يتلا ةيوتصشلا
ةمطحملا ةرخابلا بعلمب نيموي

ناف˘ي˘كلا جر˘ب˘ب ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’
. ةمصصاعلاب
ن˘ي˘صسا˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ر˘˘صضحو
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘ئر ل˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ل
دبعو ىوقلا باعلأ’ ةيرئازجلا
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ودا˘صص م˘˘ير˘˘كلا
بت˘كم ن˘م ءا˘صضعأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ةيداحت’ا

مهن˘ي˘ب ن˘م ءاد˘ع604 كرا˘˘صشو
ةلوطبلا قÓطنا يف ةءادع481
رداقلا دبع» ة˘يو˘ت˘صشلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

(اماع02 نود) يفنصصل «ينامح
د˘عو˘م˘لا اذ˘ه فر˘˘عو ر˘˘با˘˘كأ’او
ةطبار هميظنت ىلع فرصشت يذلا
،ىوقلا باعلأ’ ةمصصاعلا رئازجلا
ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘ت’ا ة˘م˘ها˘صسم˘ب

اصصاصصتخا43 ميظ˘ن˘ت ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل
تا˘˘صصا˘˘صصت˘˘خ’ا ر˘˘ي˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘ل
.ةيبملوأ’ا

نوؤواد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه
،ةطبار13 ى˘لإا نو˘كرا˘˘صشم˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح
نم دد˘ع ر˘ب˘كأا ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ءادع361 عومجمب نيكراصشملا

.ةءادع96 مهنيب نم
ىدم ىلع ةلوطبلا هذه تمظنو
ثيح تبصسلاو ةع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘مو˘ي
لوأ’ا مويلا يف ايئاهن41 جمرب
31 ءارجإا يناثلا مويلا فرعي اميف
.ايئاهن
لمحت ةلوطبلا هذه نأا ةراصشإÓل
ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع» مو˘˘حر˘˘م˘˘لا م˘˘صسا

دا˘ج˘مأا د˘حأا نا˘ك يذ˘لا «ي˘نا˘م˘ح
ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىو˘ق˘لا با˘˘ع˘˘لا
بق˘ل˘ب جو˘ت ثي˘ح ،تا˘ن˘ي˘ع˘برأ’ا
7491 ماع ايقيرفإا لامصش لطب
لصضفملا هصصاصصتخا يف سسنوتب
  .«عناوم م000.3

طيمز.ع

ةشساوكوب مكحلا ىلع جتحا ىيحي رتنع

«يمصصاعلا» يبرادلا مصسحي يباجيإ’ا لداعتلا
نيب يمصصاعلا يبرادلا ىهتنا
ةيدو˘لو˘مو ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا
لداعتلا ةجيتن ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘يإ’ا
رمع بعلم ناك ثيح ،ةكبصش
اهل احرصسم نيغولوبب يدامح
ةلوجلا ن˘ع ر˘خأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل ي˘ف
ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م21
.ىلوأ’ا

ازوف انعيشض »: دودغز
لوانتملا يف ناك

«ةدوعلاب مهل انحمشسو
«ةراط˘صسو˘صس» ءا˘ن˘بأا ع˘ي˘صضو

«ديمع˘لا» ما˘مأا زو˘ف˘لا طا˘ق˘ن
ريخأ’ا ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف نأا د˘ع˘ب
ثي˘ح ،2‐2 ةجيتنب لدا˘ع˘ت˘لا
بردم دود˘غز ر˘ي˘ن˘م ر˘ب˘ت˘عا
ه˘ق˘ير˘ف نأا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ةيدولوم مامأا زوفلا يف طرف
سصر˘ف˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘صض ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا
دعب دودغز حرصصو ،هلابصشأا
ا˘ن˘ك» :Ó˘ئا˘ق ءا˘ق˘ل˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
امك رومأ’ا ر˘ي˘ي˘صست ى˘ن˘م˘ت˘ن
،«ي˘˘براد˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف بج˘˘˘ي
،لوأ’ا انفده دعب» : فاصضأاو
ق˘ي˘م˘˘ع˘˘ت سصر˘˘ف ا˘˘ن˘˘ل تنا˘˘ك

ةصصرف انعيصض اننكل ،قرافلا
ح˘م˘˘صس ا˘˘م ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق
ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب سسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.«ةجيتنلا

جتحي ىيحي رتنع
ةشساوكوب مكحلا ىلع

ءاقللا دهصش قايصسلا تاذ يف
ريدملا ىيحي رت˘ن˘ع جا˘ج˘ت˘حا
دا˘˘ح˘˘تإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
م˘˘كح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا
ةارا˘ب˘م رادأا يذ˘لا ة˘صساو˘كو˘ب
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظأاو ،ي˘˘براد˘˘لا
ةطقللا ىيحي رتنع يصضايرلا

بعÓ˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘˘قر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
يناثلا طوصشلا يف يمصساقلب
ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘خاد ةارا˘ب˘م˘لا ن˘˘م
ف˘تا˘ه˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ءاز˘˘ج˘˘لا
˘مر˘ح ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘م ،لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.ةيعرصش ءازج ةلكر نم هقيرف
ديصصر حبصصأا ةجيتنلا هذهبو
يف ةطقن82 ةمصصاعلا داحتا
، ةارابم سصقان نماثلا زكرملا
ةيدولوم نع طاقن6 قرافب
ز˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘صص ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
كل˘م˘ي يذ˘˘لا ر˘˘صشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.ةرخأاتم تاهجاوم ةعبرأا

طيمز.ع

ثÓث ةرواصسلا ةبيبصش تكتفأا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ن˘ي˘م˘ث طا˘˘ق˘˘ن
ي˘ف ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ف˘ي˘صضلا
31 ةلوجلا نع رخأاتملا ءاقللا
ة˘ما˘نزر˘لا ة˘يو˘صست را˘˘طإا ي˘˘ف
«روصسنلا» زوفب تهتنأا يتلاو
ةمقل دعصصتل ،در نود فدهب
رصسنلا» عم ةفصصانم بيترتلا
.«يفياطصسلا

اهنصضتحأا يتلا ةلباقملا يفو
ن˘يأا را˘صشب˘ب توأا02 بعل˘م
ف˘ي˘ك بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘˘بأا فر˘˘ع
ةجيتنب مهحلاصصل اهنومصسحي
ه˘ل˘ج˘صس ر˘ف˘صص ل˘با˘ق˘م فد˘˘ه
،45 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف يدو˘ع˘صسم

تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘صصح˘˘لا ي˘˘ف
د˘˘ع˘˘ب عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘صشر˘˘م
هصضرف يذلا ريبكلا طغصضلا
ي˘˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ «رو˘˘صسن˘˘˘لا»
يهتنيل ر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘صس ع˘بر˘لا
.در نود فدهب ءاقللا

قحتشسم انزوف» ةلاوطوب
«لشضفألا اننأا انهربو

يف ةلاو˘طو˘ب ع˘فاد˘م˘لا د˘كأاو
يف ايصساصسأا هل ةكراصشم لوأا
ءاق˘ل˘لا نأا ةروا˘صسلا ة˘ل˘ي˘كصشت

ما˘مأا ا˘صصو˘صصخ ا˘ب˘ع˘صص نا˘ك
قا˘فو م˘ج˘ح˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف
ةارابم انصضخ »:Óئاق فيطصس

سسفا˘ن˘يو فور˘ع˘م ق˘ير˘ف ا˘˘مأا
انهر˘ب ا˘ن˘نأا ر˘ي˘غ بق˘ل˘لا ى˘ل˘ع
ةرادج ن˘ع زو˘ف˘لا ا˘ن˘ككت˘فاو
ىلع لم˘ع˘ن˘صسو قا˘ق˘ح˘ت˘صساو
’ ا˘م˘لو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
اذه ةلوطب˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
.«مصسوملا

اديج رشضحنشس» يدوعشسم
فدهنو «يبرايشسلا» ءاقلل

«يوتششلا بقللا فطخل
ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا يدو˘˘ع˘˘صسم
نآ’ا نحن »: احرصصم ةدايرلا
ىلوأ’ا ةبتر˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ن

تصسلا ةداعتصسا راظتنا يفو
أاد˘ب˘˘ن˘˘صس »:فا˘˘صضأاو ،«طا˘˘ق˘˘ن
با˘ب˘صش ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
ف˘ط˘˘خ˘˘ل فد˘˘ه˘˘نو دادزو˘˘ل˘˘ب
لك لمعنصس ،يوتصشلا بقللا

ميدقت ةلصصاومل ا˘ن˘ع˘صسو˘ب ا˘م
ا˘نرا˘صصنأا دا˘˘ع˘˘صسإاو ل˘˘صضفأ’ا

رخآ’ بقل˘لا ى˘ل˘ع بع˘ل˘ن˘صسو
.«ةقيقد
ةبيبصش نأا ري˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةقفر ةرادصصلا يف ةرواصسلا

قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
نار˘هو ة˘يدو˘لو˘مو ف˘ي˘˘ط˘˘صس
.ةطقن33 ديصصرب
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21 ةلوجلا نع رخأاتملا ءاقللا يف

دادزولب بابشش ءاقلل دادعتشسلا يف قلطنت ةليكششتلا

ةرادصصلا يف نوقلحيو «قافولا» نوطقصسي «روصسنلا»

0  فيطشس قافو‐1  ةرواشسلا ةبيبشش

نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت دادو د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
لحي امدنع ةبعصص ةهجاومل

دادزولب بابصش ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض
هنصضتحيصس يذلا ءاقللا يف
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف توأا02 بع˘ل˘م
31 ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘عا˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا
.ةثلاثلا

لصصو دق دادولا دفو ناكو
جمرب ثيح ،سسمأا ةمصصاعلا
بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا

ة˘صصح ،ي˘˘لذا˘˘صش ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
لو˘صصو˘لا رو˘ف ة˘ي˘ئا˘خر˘ت˘صسا
نم نيبعÓلا سصيلخت دصصق
م˘ه˘ن˘م لا˘ن˘ي˘صس يذ˘لا بع˘ت˘لا

اذ˘˘ه ،ة˘˘ير˘˘ف˘˘صسلا هذ˘˘ه بق˘˘ع
يروحملا ع˘فاد˘م˘لا ل˘ج˘صسو
نع هبايغ ي˘كرا˘ب˘م نا˘ي˘ف˘صس
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا
لثامتي مل يذلاو ةهجاوملاب
كلذ يف هنأاصش ،دعب ءافصشلل
ر˘˘˘صسا˘˘˘ي م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا نأا˘˘˘˘صش
فا˘صضي˘صس ا˘م˘ك .ي˘ب˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ناد˘ي˘م˘لا ط˘صسو˘ت˘م ا˘م˘ه˘ي˘˘لإا

بيصصأا يذلا ،م˘لا˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج
فيط˘صس قا˘فو ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
بق˘ع ي˘˘ن˘˘صسا˘˘نزو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

.جاجتحا راذنإا ىلع هلوصصح
يتلا تابا˘ي˘غ˘لا هذ˘ه م˘غرو

نأا ’إا ةر˘˘˘˘ّثؤو˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘صس

دّد˘صش ،ي˘لذا˘صش ن˘ب برد˘م˘˘لا
ةارابم ميدقت ةرورصض ىلع
رطصشلا ءا˘ه˘نإا ة˘ي˘غ˘ب ،ةر˘ي˘ب˘ك
لصضفأاب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م لوأ’ا

رابتع’ا درو ةنكمم ةقيرط
ةرا˘صسخ˘لا بق˘˘ع م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأ’
ي˘ف ا˘هو˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘˘لا
د˘ي ى˘ل˘ع ة˘طرا˘ف˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
.فيطصس

نإا˘ف ل˘صصت˘م قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو
د˘ق نا˘ك رو˘كذ˘م˘لا برد˘م˘لا
دصض ةيقيب˘ط˘ت ةارا˘ب˘م ج˘مر˘ب
ىعصس ن˘يأا ،ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

ءاطخأ’ا حيحصصتو سصئاقنلا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ف˘˘˘قو ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘غ˘ب ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
بابصش مامأا اهراركت يدافت
كلذ نأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ،دادزو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
رظنلاب ايلاغ قيرفلا فّلكيصس
.سسفانملا ةيعون ىلإا

نإا˘˘ف ر˘˘خآا د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘عو
،يلذاصش ن˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا
ىو˘˘ق˘˘ت نأا سسف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘˘ي
ة˘ل˘˘كصشم ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ةرادإ’ا
مه˘ل ى˘ن˘صست˘ي ى˘ت˘ح ،نو˘يد˘لا
ةرتف لÓخ تابادتناب مايقلا
ةصصاخ ،ةيلاحلا تÓيو˘ح˘ت˘لا

نأا˘ب ىر˘ي ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا تاذ نأاو
ىلإا ةجاح يف يلاحلا دادعتلا

يف طصشني مهدحأا ،نيبع’3
يف رخآ’او ،يف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا

يف ثلاثلاو ناديملا طصسو
كلذ ح˘ن˘م˘ي ي˘كل ،مو˘ج˘˘ه˘˘لا
لÓ˘خ اد˘يد˘ج ا˘صسف˘ن ه˘ق˘˘ير˘˘ف
كلذ ل˘ب˘قو .با˘يإ’ا ة˘ل˘حر˘˘م
ةيوصست ةرادإ’ا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم
،ة˘˘ف˘˘ير˘˘صش ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
حيلفوبو يرمحل˘ب ،ة˘ل˘حرو˘ب
ىدل مهاياصضقب اوزاف نيذلا
.رهصشأا لبق تاعزانملا ةنجل
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يلذاشش نب بردملا سسجاه ةريثكلا تابايغلا

«ةبيقعلا ءانبأا» مامأا ةبعصص ةهجاوم يف «نوينايزلا»
نم نارهو ةيعمج قيرف نكمت
يداو لبقتصسم هفيصضب ةحاطإ’ا
نيفدهب هيلع قوفتلا دعب يلصس
ة˘م˘ق ي˘˘ف د˘˘حاو فد˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ةيناثلا ةطبارلا نم ةنماثلا ةلوجلا

،بر˘غ˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةاو˘˘ه
02 دي˘صصر˘ب ةراد˘صصلا˘ب در˘ف˘ن˘ي˘ل
ةلباقملا راوطأا تدهصشو.ةطقن

يف ني˘ب˘نا˘ج˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ارذ˘ح
فرط لك فوختل ارظن اهتيادب
ى˘ع˘صسي نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ر˘˘خآ’ا ن˘˘م
ةديحو ةطقنب ةدوعلل لبقتصسملا

،ةرادصصلا يف هيقبت لقأ’ا ىلع
«و˘مز’» ى˘ع˘صست تنا˘ك ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
.راصصتن’ا قيقحتل
رورم سضرأ’ا باحصصأا رظتناو
اوعنصصي ىتح ةقيقد02 نم رثكأا
قيرط نع ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘صصر˘ف لوأا

ىدصصت يتلا يبرعلا يلع ةيصسأار
مامأاو .ةعارب لكب ينامحد اهل
ن˘يد˘با˘ع˘لاو ير˘ي˘ب˘ه˘ل تÓ˘غو˘ت
ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسم˘˘لا عا˘˘فد كصشلا ل˘˘خد
ا˘م و˘˘هو ا˘˘ت˘˘ت˘˘صشت ر˘˘ث˘˘كأا را˘˘صصو
دمحم داوع مرصضخملا هلغتصسا
ليجصستلا باب حتتفا يذلا نيمأ’ا

نم ةصسوقم ةديدصستب ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
اررح˘م ،ار˘ت˘م03 د˘ع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
اهلخد ةيناثلا ة˘ل˘حر˘م˘لا .ه˘ئÓ˘مز
فد˘ه˘ب ةدارإا ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ لدا˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
يئانثلا ،يكرابمو يطلج كارصشا
عم ةيمامأ’ا ةرطاقلا لعف يذلا

قيرفلا دئا˘ق يز˘ير˘حو يو˘ير˘ي˘ك
ل˘يد˘ع˘ت˘ب اودارأا ا˘˘م م˘˘ه˘˘ل نا˘˘كو
نب فادهلا قيرط ن˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ةريبك تاجاجتحا طصسو ةصشوصش
يبع’و ينفلا مقاطلا بناج نم
ددر˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
نع نÓعإ’ا يف دعاصسملا مكحلا
ةصشوصش نب مجا˘ه˘م˘ل˘ل د˘ي ة˘صسم˘ل
هذ˘ه بب˘صسب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي˘˘ل
فانئتصسا درجمبو .تاجاجتح’ا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘م˘ج˘ه ي˘˘فو ،بع˘˘ل˘˘لا
لقرعي يريبهلو عزوي حودوب
مكحلاو تايلمعلا ةقطنم يف
ة˘بر˘صض ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي ر˘˘م˘˘ع تيآا

لبقتصسملا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ج˘ت˘حا ءاز˘ج
افيصضم حاجنب يريبهل اهذفنو
.يناثلا فدهلا
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بردم يصضاملب لامج هجو
ة˘لا˘صسر ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
را˘ط˘م˘ل ه˘لو˘صصو د˘ن˘˘ع ة˘˘يو˘˘ق
،ى˘˘لود˘˘لا ن˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب يراو˘˘˘ه
هفصصو امب مايقلا نم ارذحم
ل˘ع˘ج˘ت ةر˘ي˘˘ط˘˘خ تاروا˘˘ن˘˘م˘˘ب
وه تاعارصصلل ةيحصض قيرفلا
د˘ق ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘˘ن˘˘ع ى˘˘ن˘˘غ ي˘˘ف
ظوظح ىلع بلصسلاب سسكعنت
تايئاهن غو˘ل˘ب ي˘ف «ر˘صضخ˘لا»
ةررقملا2202 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘˘ك
.رطق يف

انأإو ...بختنملإ يف قاب انأإ»
«يسسايسس تسسلو يسضاير

ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘قو
بقع نييفحصصل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت

يرئازجلا بختنملا ةثعب ةدوع
ن˘م ا˘مدا˘ق  ة˘ع˘م˘ج˘˘لا سسمأا لوأا

مامأا ةارابم اهصضوخ دعب ايبماز
تايفصصت يف ،سسمأا ا˘ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
لك ىفن ثيح ،ايقيرفإا ممأا سسأاك
ه˘نأا تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘ئا˘˘صشلا
مت ام ابذكم بختنملا كرتيصس
رداغ˘ي ن˘ل ه˘نا اد˘كؤو˘مو ه˘لواد˘ت
«رصضخلا»ـل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا

ع˘˘˘م ا˘˘˘عور˘˘˘صشم كل˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘نأ’
نأا افيصضم ،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
سصاخصشأ’ا ع˘م اد˘قا˘ع˘ت˘م سسي˘ل
»:لاق ثيح رئازجلا نم نكلو
كل˘م˘ن ..يد˘ل˘ب ع˘م ط˘ب˘تر˘م ا˘نأا

سسي˘ل و˘هو ،اًد˘حو˘˘م ا˘˘ًعور˘˘صشم

طقف ءزج انأا ،يصضاملب عورصشم
بع˘˘صشلا ،عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
،رومأ’ا ةقيقح كردي يرئازجلا

ي˘صضا˘ير ا˘نأا ،ثد˘ح˘ي ا˘م ل˘˘كو
.«ايصسايصس تصسلو

ىلع نولبقم نحن»
لايدنوملإ تايفسصت

«ءوده يف لمعلإ ديرنو
ج˘يو˘ت˘ت˘لا سسد˘ن˘ه˘م فا˘صضأاو

يف ه˘لا˘ب˘صشأا نأا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘كب
ة˘˘˘صسا˘˘˘صسح ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب نور˘˘˘م˘˘˘˘ي
لايدنوملا تايفصصت مهرظتنتو
ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘فو˘ت بجو˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م
نأا بجي» :احر˘صصم ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضاو ءاو˘˘˘˘˘جأ’ا نو˘˘˘˘˘كت
ظحÓن فصسأÓل نكل ،ةفيظنو
ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘˘ي اذ˘˘˘ل ،كلذ سسكع
ا˘م˘ل ها˘ب˘ت˘˘ن’ا فار˘˘طأ’ا سضع˘˘ب

ىلع نولبقم نحن ،هب نوموقي
لك ىلعو ،لايدنوملا تايفصصت
ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت سصخ˘˘صش
مايقلا نم راذحو هرودب مايقلاو
اهنأاصش نم يتلا ةريطخ رومأاب
،«بخت˘ن˘م˘لا رار˘ق˘ت˘صسا ة˘عز˘عز
عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا ادد˘˘˘˘صشم
ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا دو˘˘جو˘˘ب كر˘˘ت˘˘صشم
،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ةر˘كلا ي˘لوؤو˘˘صسمو
ط˘ب˘تر˘م حا˘ج˘ن˘لا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ط˘ي˘ح˘م ة˘فا˘ظ˘نو رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
دو˘جو˘م ر˘ي˘غ اذ˘هو «ر˘صضخ˘˘لا»
.«ايلاح

ي˘ف ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب ناو˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ة˘ق˘˘فر مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

ريهامجلا ملح قيقحت هرصصانع
ملاعلا سسأاك تايئاهنل لهأاتلاب
ة˘خ˘صسن˘˘لا ي˘˘ف با˘˘ي˘˘غ˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
د˘ع˘˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

سسرعلل لهأاتلا ةريصشأات نامصض
ه˘ن˘صضت˘ح˘ت˘صس يذ˘لا ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا
 .لبقملا ماعلا علطم نوريماكلا

نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘صشإ’ا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
نع ربع يصضاملب «سشتوكلا»
تارملا نم ديدعلا يف هبصضغ
طي˘ح˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا بب˘صسب
قيمعلا فÓخلا ءارج بختنملاب
ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو نيب
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’او
يذ˘لا ي˘صشطز ة˘صسا˘ئر˘ب مد˘˘ق˘˘لا
د˘عو˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ر˘˘ط˘˘صضا

ةيداعلا نيتيمومعلا هي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج
نم51و5 يمويل ةيباختن’او
ف˘ي˘ي˘كت ل˘ب˘ق ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘˘فأا
بلاط املثم ةيصساصسأ’ا هحئاول
«افيف» ةبعلل يلودلا داحت’ا هب
تا˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا»ـب هدد˘˘˘ه يذ˘˘˘لا
.«اهيلع سصوصصنملا

طيمز.ع

مزتلمو تاباصس◊ا ةيفصصتل ةادأا شسيل بختنŸا»: يصضاملب
Ãفافلا عم يعورصش»

يد˘لا˘خ ى˘ل˘ع د˘ي˘صس فر˘˘صشأا
ىلع ةصضايرلاو بابصشلا ريزو
نم ةصصح05 ميلصست ةيلمع
ةيبرتلا ريدمل يصضايرلا داتعلا

ىوتصسم ى˘ل˘ع و˘فا˘صص د˘م˘ح˘م
د˘م˘حأا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

.يوافلخ
د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف اذ˘˘˘هو

ةصضايرلا ثع˘ب ةدا˘عإا ط˘ط˘خ˘م
يف ،لظلا قطانمب ةيصسردملا
تاميلعت ىدصسأا قايصسلا تاذ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا
مي˘م˘ع˘ت ل˘جأ’ ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
يصضايرلا داتعلا ديوزت ةيلمع

،ةي’ولا تايدل˘ب ل˘ك ل˘م˘صشي˘ل
ة˘ع˘قاو˘لا سسراد˘م˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خو
نم ثيح ،ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
هذه نم ديفت˘صسي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
00051 ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيئادتبا ةصسردم05 يف ذيملت
.فلصشلا ةي’وب

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘يزو نا˘˘˘˘˘كو
نم لوأ’ا مويلا يف ةصضايرلاو
نياع دق فلصشلا ةي’ول هترايز
باعلأا رامصضم زاجنإا عورصشم
فا˘نرو˘ك ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ىو˘˘ق˘˘لا
نأاب دكأا نيأا ،ةجوبزلا ةيدلبب
ىقب˘ي˘صس رو˘كذ˘م˘لا عور˘صشم˘لا

ثعب متي نأا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
.ديدج نم هب زاجنإ’ا لاغصشأا

4 نيصشدت ىلع فرصشأا امك
يف تل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘صضا˘ير ل˘كا˘ي˘ه
ى˘˘ل˘˘ع يراو˘˘ج˘˘لا ح˘˘˘ب˘˘˘صسم˘˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب رد˘ب˘لا ي˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم
تي˘بو راد بنا˘ج ى˘لإا ف˘ل˘˘صشلا
بكرملا نع Óصضف .بابصشلا
دبع يديصس ةيدلب˘ب ي˘صضا˘ير˘لا
ءا˘صضمإا˘ب ما˘ق ا˘م˘ي˘ف ،ن˘م˘˘حر˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صست˘لا سصخ˘ت تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
ناويد ني˘ب طا˘صشن˘ل˘ل ي˘ئز˘ج˘لا

نم ددعو بابصشلا تاصسصسؤوم
.تايعمجلا
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ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تقدا˘صص
ةزرابملل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
نيتل˘ي˘صصح˘لا ى˘ل˘ع عا˘م˘جإ’ا˘ب
0202 ةنصسل ةيبدأ’او ةيلاملا
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ةد˘ه˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘˘صصح
لاغ˘صشأا لÓ˘خ1202‐7102
يتلا ةيداعلا ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

72 سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص تد˘˘ق˘˘ع
ة˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب سسرا˘˘م
.ةيدارملاب

ةحفصصلا يف ءاج ام بصسحو
نإاف ةيصضايرلا ةئيهلل ةيمصسرلا
ترج ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘ث˘م˘م فار˘صشإا تح˘˘ت
امك ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو
اوصضع22 رو˘صضح تد˘ه˘˘صش
نيلكصشملا03 ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
سصخي اميفو ،ةماعلا ةيعمجلل
دقف يلاملاو يبدأ’ا نيريرقتلا

وهو ءاصضعأا01 هيلع قداصص
مهل قحي يذلا روصضحلا ددع

دد˘˘ع˘˘لا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،تيو˘˘˘صصت˘˘˘لا
.اوصضع41 وه يلامجإ’ا

بيصصنتب ءاصضعأ’ا ماق امك
ي˘ت˘لا ،تا˘ح˘˘ي˘˘صشر˘˘ت˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل
تاريصضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع فر˘صشت˘صس
ةيباختن’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ليرفأا01 يف اهؤوارجإا ررقملا
ةنجل ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
،تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘صساردو نو˘ع˘ط˘˘لا
.ماهملا مÓتصساو ميلصست ةنجل
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 لظلإ قطانمب ةيسسردملإ ةسضايرلإ ثعب ةداعإإ ططخم ديسسجت راطإإ يف

قطانمب يصضايرلا داتعلا نم ةصصح05 ميلصست ىلع فرصشي يدلاخ
فلصشلا يف لظلا

ةزرابملل ةيرئإزجلإ ةيداحتإ’إ

ةيعمجلل اريصضحت ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا ناجل بيصصنت
لبقملا ليرفأا01 يف ةيباختن’ا

يتلإ ةمئاقلإ يف
ءامسسأإ7 دجإوت تدهسش

حصشرم لاطع
بع’ ةزئاجل
شسين يف رهصشلا
لا˘ط˘ع ف˘˘صسو˘˘ي د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي

بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نمصض يصسنرفلا سسين يدان
ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
بع’ ةز˘ئا˘ج˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘˘لا
.رهصشلا

ه˘ن˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م بصسح˘˘بو
يدا˘ن˘ل ي˘م˘صسر˘˘لا با˘˘صسح˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق سسي˘˘˘ن
،ةزئاجلا هذه لينل نيحصشرملا

مصسا اه˘ن˘م˘صض د˘جاو˘ت ي˘ت˘لاو
ثي˘˘˘˘ح ،لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘ي
«ر˘صضخ˘لا» م˘ج˘˘ن سسفا˘˘ن˘˘ي˘˘صس
:ن˘م ل˘ك ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
،اديلوام ،وبيدوتكاج ،يريوغ
.كورتلاول ةفاصضإ’اب ،ابيلاصس

جيرخ نأا ةراصش’اب ريدجلا
ةمئاقلا نع باغ «يرانكلا»
«سشتوكلا» ا˘ها˘عد˘ت˘صسا ي˘ت˘لا
ايبماز يتهجاومل  يصضاملب
ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ،ا˘˘ناو˘˘صستو˘˘بو
ن˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ج ر˘˘خآا ن˘˘م˘˘صض
ايقيرفإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت
.2202 نوريماكلاب ةررقملا
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انإوسستوب ‐رئإز÷إ ةهجإوم مكح دد– «فاكلإ»دحوم عورسشم انيدلو رئإز÷إ عم طبترم انأإ

ةهجاوŸا ةرادإ’ ةيبانيكروب ةرفاصص
«رصضÿا»ـل ةيماتÿا

ن˘م م˘ي˘كح˘ت ي˘عا˘بر مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا دد˘˘ح
ي˘ت˘لاو ا˘ناو˘صستو˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م ةرادإ’ و˘˘صسا˘˘فا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب
،نينث’ا ادغ ةديل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘صشت ى˘ف˘ط˘صصم بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ي˘صس
ممأا سسأاك تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م ةر˘ي˘خأ’او ة˘صسدا˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ل
..مداقلا ماعلا علطم نوريماكلا يف ةررقملا2202 ايقيرفإا

امايت وديصس ،هينطاومب اقوفرم ،اراتاو ناج مكحلا نوكيصسو
تصسنف ،عبارلا مكحلا نوكيصس اميف ،وناصس رمع لياكيدوج بيبحو
ل˘ي˘ل˘جو˘ب ير˘ي˘صسو˘ب ي˘صسنو˘ت˘لا ة˘ق˘فر ل˘م˘ع˘ي˘صس يذ˘لا يرو˘˘با˘˘ك
.ابقارم زازقلا دمحم يبرغملاو ،ءاقللا يظفاحمك
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انإوسستوب  ءاقل قبسسي يذلإ يÒسضحتلإ صصبÎلإ ‘ لخد

قاحتل’اب ديعصس رصصان نب
«رصضÿا» فوفصصب

نÓيم يدان مجن يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا فخي مل
يدادعإ’ا ركصسعملا ىلإا مامصضن’اب ةرماغلا هتداعصس يلاطيإ’ا
نمصض ،مداقلا نينثإ’ا موي ةررقملا اناوصستوب ةهجاوم قبصسي يذلا
«ناك»ـل ةلهؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’او ة˘صسدا˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا
نع باغ دق ناك رصصان نب نأا مولعملا نمو.2202 نوريماكلا
قباصسلا سصبرتلا يف روصضحلا هيلع رذعت نأا دعب ايبماز ةيرفصس
يذلا اناوصستوب ةارابمل يريصضحتلا سصبرتلا يف هروصضح لجصسيل

دنع ريبك فرصشل هنإا »:رتيوت ىلع ةيمصسرلا هتحفصص ربع بتك
ىلإا ارخؤوم دئاعلا رصصان نب قفرأاو ،«ينطولا بختنملاب قاحتل’ا
هتادادعتصسا نع روصصب هتديرغت ،«يرينوصسورلا» ةقفر ةكراصشملا

.ىصسوم يديصسل ينقتلا زكرملاب هئÓمز ةقفر
تقو يف سضرعت دق ناك لانصسرأا جيرخ نأا ريكذتلاب ريدجلا

نيدايملا نع هدعبأا يذلاو ذخفلا ىوتصسم ىلع ةباصصإ’ قباصس
ةقفر تابيردتلا سضوخل دوعيو ىفاعتي نأا لبق رهصشلا ةبارقل
.«يدرابمللا» ةليكصشت
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  لÓم داعبإإ دعب نخاسس حيفسص ىلع يلئابقلإ عراسشلإ

راصصنأ’او لÓم فيرصشل ةدناصسم ةفقو
  قيرفلل هتدوعب نوبلاطي

مامأا ةينماصضت ةفقوب لئابقلا ةبيبصش قيرف راصصنأا نم ددع ماق
يدانلا سسيئر لÓم فيرصشل مهتدناصسم نع ريبعتلل يدانلا رقم
لÓخ نم هثادحإا نيمهاصسملا ةيبلغأا حمطي يذلا رييغتلا سضفرو
ىرخأا ةيجاجتحا ةفقو عمق مت اميف هل افلخ ناصشيري ديزي نييعت
ةلباق˘م˘لا ة˘نو˘ت˘يز˘لا ة˘حا˘صس ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لÓ˘م ف˘ير˘صشل ا˘م˘عد
ةحفاكم ناوعأا لبق نم وزو يزيتب نيرفاصسملل ةقباصسلا ةطحملل
يف تاكراصشمو نيكراصشم ةدع لاقتعإاب اوماق نيذلا بغصشلا
.ةفقولا

ةديدجلا ةنيدملاب نئاكلا يدانلا رقم دهصش ىرخأا ةهج نم
ىلع لÓم فيرصش ءاقبل نيديؤوملا راصصنأÓل اعمجت وزو يزيتب
اومدق «يرانكلا» يبحم نم تارصشعلا هيف كراصش يدانلا سسأار
اهل ةرواجملا تاي’ولاو وزو يزيت ةي’و ىرقو ندم فلتخم نم
لÓم ادغو مويلا ىنعمب » Óي Óي لÓم اكزأا اصسأا» هلÓخ اوددر
راصصنأ’ا ن˘م تار˘صشع˘لا ع˘م˘ج˘ت ة˘نو˘ت˘يز˘لا ة˘حا˘صسبو.«قا˘ب قا˘ب
سسيئر لÓم فيرصش عم مهنماصضت ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل تار˘صصا˘ن˘م˘لاو
عراصشب ارورم يدانلا رقم هاجتاب ةريصسم ميظنتل ابصسحت يدانلا
اوماق ثيح كلذ نود لاح ،ماظنلا ظفح ناوعأا لخدت نكل يتيتصس
سضعبلا لاقتعاو ةيجاجتح’ا ةفقولا هذه يف نيكراصشملا قيرفتب
.يئ’ولا نمأ’ا رقم ىلإا مهدايتقاو مهنم

نم عارصصلا اذهل نوكي نأا لئابقلا ةبيبصش قيرف وبحم ىصشخيو
يذلا قيرفلا ىلع ةميخو تاصساكعنا يدانلا ةصسائر يصسرك لجأا

وداراب مامأا نيتريخأ’ا نيتارابملا لÓخ رايدلا رقعب طاقن5 رصسخ
.ةنيطنصسق بابصشو
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رطق صسأاك يئاهن ‘

بقللاب جوتيو يميهارب ىلع قوفتي جاحلب
ةيليصسلا ةقفر

ةيليصسلا جانجو قباصسلا يرئازجلا يلودلا جاحلب ريذن جوت
ىلع ةيئانثب زوفلا قيقحت دعب هقيرف ةقفر رطق سسأاكب يرطقلا

نيصساي يرئازجلا مجنلا هفوفصص يف طصشني يذلا نايرلا باصسح
.در نود نيفدهب ءاقللا ةياهن دعب ،يميهارب

ةقيقد09ـلا ةليط ايصساصسأا قبصسأ’ا ثنومصسروب مجن كراصشو
مهاصسو ةي˘ل˘ي˘صسلا ق˘ير˘ف˘ل لوأ’ا فد˘ه˘لا ةر˘ير˘م˘ت ءارو نا˘ك ثي˘ح
نيصساي دجاوت ةلباقملا ةهجلا يفو هقيرف زوف يف ريبك لكصشب
ةرايز نم نكمتي مل هنأا ’إا نايرلا بناج نم ايصساصسأا يميهارب
.ةهجاوملا ةليط سسفانملا كابصش

قÓع ودبع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

تايركذلاو توافصست
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا فاد˘ه˘˘لا دا˘˘ع

توا˘ف˘صست ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘م˘جأا ا˘ف˘صشا˘ك ،ر˘صضخ˘لا ع˘˘م هراو˘˘صشم˘˘ل
ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ،ا˘ه˘ل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’ا

:ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘˘ل توا˘˘ف˘˘صست حر˘˘صصو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ن˘˘نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص»
،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصي˘م˘ق˘ب فاد˘هأ’ا
،«ةارابملا ةيمهأاب فلت˘خ˘ت ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ن˘كل
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا فا˘˘صضأاو
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ،ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب» :ي˘ن˘˘طو˘˘لا
يفده امهلوأا ،نيفده ركذتصسأا ةيلامجلا
نم ةريرمت دعب ،راوفيد توك ىمرم يف
:توافصست ظيفح˘لا د˘ب˘ع ع˘با˘تو ،«بل˘حد
،يل ةبصسنلاب هتلجصس فده لمجأا يناث»
ناك يف ،نوريماكلا بختنم دصض ناك
.«راوزم تافرع نم ةريرمت دعب ،0002

 يملاع وفيت
ي˘˘˘˘˘˘براد˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
لوأا ةر˘˘˘ه˘˘˘صس بع˘˘˘˘ل
راصصنأا لغتصسا سسمأا
ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘صصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
او˘˘ما˘˘قو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
«و˘˘ف˘˘ي˘˘ت» را˘˘ه˘˘صشإا˘˘ب

را˘˘طإا ي˘˘ف قÓ˘˘م˘˘ع
ة˘˘˘ما˘˘˘نزر ة˘˘˘يو˘˘˘صست
نم21ـلا ة˘لو˘ج˘لا
تل˘م˘حو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ارو˘˘˘صص ة˘˘˘حو˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘صصنأ’
ةينفلا ةحوللا هذه ةمصصاعلا داحتإا راصصنأا رصضحو ،يصضاملا ماعلا لÓخ ةايحلا اوقراف نيذلا
.ةلوطبلا تايرابم روصضح نم راصصنأ’ا عنمي يحصصلا لوكوتوربلا نأا امب ،سسيمخلا سسمأا ةرهصس

«ةبنانعلا» بلطم لابرغ
ةيواصشلا ةمق ةرادإ’

ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘˘تا و˘˘لوؤو˘˘صسم بلا˘˘ط
يلود˘لا م˘كح˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ةرور˘صضب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

دا˘ح˘تا ع˘م ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ةراد’ لا˘˘بر˘˘غ
ةنوصسح ينادرز بعلمب ءاثÓثلا اذه ةيواصشلا

ةلباقملل نصسح رييصست يف عيمجلا لمأاي ثيح
نا امب اديدصش اصسفانت فرعيصس ءاقللا ناو ةصصاخ
وهو دوعصصلا ةقرو بعل يف نابغري نيفرطلا
ءاقللا نا امب ةباجتصسا ىقلي دق يذلا بلطلا

هب جورخلاو هرييصستل ريبك مكح بلطتيو ريبك
. نامأ’ا رب ىلا

 ةفصشاكلا ءاوصضأ’ا
«رفانصسلا» بلطم

يف ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا وبع’ لمأاي
ىلع ةنيطنصسقل ةيئ’ولا تاطلصسلا لمعت نا

د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘م˘ل ة˘ف˘صشا˘كلا ءاو˘صض’ا ط˘ب˘˘صض
لاوط قيرفلا هيف لبقتصسي ىتح كلذو كلاملا
تدكا ةينطولا ةطبارلا نا امب ناصضمر رهصش
ل˘˘ك بع˘˘ل ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘˘صس تقو ي˘˘˘ف
يلوؤوصسم ىلع امف يلاتلابو ليللا يف تاءاقللا
ىلع لم˘ع˘لا ىو˘صس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بصسح ة˘ي’و˘لا
ةيكيمانيدلا ىلع ظافحلل اذهو بلاطملا ةيبلت
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ق˘فو ر˘ي˘صسي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا
. ةريخأ’ا ت’وجلا

qarsana@essalamonline.com
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 يخيرات لهأات
ىلوأ’ا ربتعت ةقباصس يف
بختنم ققح اهعون نم
Ó˘˘هأا˘˘˘ت ر˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا رز˘˘˘ج
ممأ’ا سسأاك ىلإا ايخيرات
ةرر˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ةلبق˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ع˘ل˘ط˘م
ربتعيو ،نوريماكلا يف
ي˘ف لوأ’ا ل˘هأا˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ر˘˘˘ثإا كلذو ،ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ه˘˘ف˘˘ي˘˘صض ع˘˘م ه˘˘لدا˘˘ع˘˘˘ت
،ايبلصس وغوتلا بخ˘ت˘ن˘م
عفرو ،تايفصصتلا نم ةعباصسلا ةعومجملل ةريخأ’ا لبقو ةصسماخلا ةلوجلا تاصسفانم نمصض
عم ةفصصانم ةعومجملا اردصصتم ،طاقن9 ىلإا لداعتلا اذهب هديصصر رمقلا رزج بختنم
.بيترتلا ةرخؤوم يف ،نيتطقن ىلإا هديصصر وغوتلا بختنم عفر امنيب ، يرصصملا بختنملا
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 ديدج دن’اه
مجنلا نأا حصضاولا نم
غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا

م˘ج˘ن˘˘لا سسي˘˘ل د˘˘ن’ا˘˘ه
،ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ي˘ف د˘ي˘حو˘لا

نبإا م˘ج˘ن ع˘ط˘صس ثي˘ح
توار˘ب تر˘ب˘˘لأا ه˘˘م˘˘ع
طصشن˘ي يذ˘لاو د˘ن’ا˘ه
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ي˘˘ف
ناولأا تحت يجيورنلا
سسفن وهو نيارب قيرف
هيف بعل يذلا يدانلا
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسور˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن
ثي˘˘˘ح ،د˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ترود
ام ،ةارابملا يف فده8.1 غلب لهذم فيدهت لدعمب ءاقل73 يف افده86 ليجصست نم نكمت
.قيرفلا لبقتصسملا يف ةيدنأ’ا ربكأا رادار نمصض دعاصصلا مجنلا لعجي

شسكاعي ظحلا
«ةيفياطصسلا»

فيطصس قافو ةليكصشتل هرهظ ظحلا رادا
رصسفن فيك ’او ةرواصسلا ةبيبصش ءاقل يف
يف ةباصصإا ى˘لا ي˘ب˘ير˘ع˘ل بعÓ˘لا سضر˘ع˘ت
ةليلق تاظحلب ءاقللا قÓطنا لبق مدقلا

احداف اصصقن Óصصأا سشيعي ناك يذلا وهو
لظ يف ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ىوتصسم ىلع
يناحرفو «بقاعملا» يوارق نم لك بايغ
ى˘ت˘حو «نو˘با˘صصم˘لا» يرو˘تو ي˘فاو˘˘ع˘˘لو
رخأاتم ةرواصسلا ءاقل» لهؤوملا ريغ ةلاصصيم
«اهتقو هصضوخل لهؤوم ريغ ناك بعÓلاو
هظح بدني ينفلا مقاطلا لعج ام وهو
لبق لقأ’ا ىلع مهصضعب ةداعتصسا لمأايو
. ةليلم نيع يدحت

 «اداكيصسور ءانبأا»
يلعوب نوديري ’

ةرارق يف ةدكيكصس ةبيبصش قاصشع عمجا
ةلاق˘ت˘صسا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي او˘نا˘ك م˘ه˘نا م˘ه˘صسف˘ن
ةريخأ’ا ةميزهلا دعب يلعوب داؤوف بردملا
يلاوت ببصسب كلذو قيرفلا اهب ينم يتلا
لاوط زجع يذلا ينقتلل ةبصسنلاب تارثعتلا
و˘لو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ت’و˘ج تصسلا
هتليصصح لعج ام وهو رايدلا لخاد لداعت
اداكيصسور ءانبأا لاما نع دعبلا لك ةديعب
ابلا˘ط˘م نا˘ك برد˘م˘لا نأا˘ب اود˘كا ن˘يذ˘لاو
يف ةرداغملاو ةعانقلاب يلحتلا ةرورصضب

. ةبئاغ جئاتنلا نا امب تمصص
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ةÓصصلا تيقاوم

ةيليصسلا ةقفر رطق شسأاكبقلب جوتيو يميهارب ىلع قوفتي جاحلب  ̂ 
شسين يف رهصشلا بع’ ةزئاجل حصشرم لاطع  ̂ 

  لÓم داعبإإ دعب نخاسس حيفسص ىلع يلئابقلإ عراسشلإ

لÓم فيرصشل ةدناصسم ةفقو
نوبلاطي راصصنأ’او

  قيرفلل هتدوعب
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دحوم عورسشم انيدلو رئإز÷إ عم طبترم انأإ

(00:51) دإدزولب بابسش ‐ ناسسملت دإدو لئابقلإ ةبيبسش

ديعصس رصصان نب
قاحتل’اب

«رصضÿا» فوفصصب

يÒسضحتلإ صصبÎلإ ‘ لخد
انإوسستوب  ءاقل قبسسي يذلإ

ةيفصصتل ةادأا شسيل بختنŸا»: يصضاملب
«فافلا عم يعورصشÃ مزتلمو تاباصس◊ا

يلذاسش نب بردملإ صسجاه ةريثكلإ تابايغلإ

ةبعصص ةهجاوم يف «نوينايزلا»
«ةبيقعلا ءانبأا» مامأا

ةسضايرلإ ثعب ةداعإإ ططخم ديسسجت راطإإ يف
اهب ةيسسردملإ

ميلصست ىلع فرصشي يدلاخ
يصضايرلا داتعلا نم ةصصح05

فلصشلا يف لظلا قطانمب


