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ةــــنصصرق2
ثيغتصست ةبصصقلإ

تاو˘ن˘صسلا ة˘ل˘ي˘ط تج˘˘مر˘˘ب ةد˘˘ع ع˘˘يرا˘˘صشم
ريصسيو قلطنإا اهصضعب ،اهميمرتل ةيصضاملا
لازي ’ رخآ’ا سضعبلاو ،ادج ةئيطب ةريتوب
تا˘ه˘ج˘لا جاردأا سسي˘ب˘ح وأا ،ة˘˘صسارد˘˘لا د˘˘ي˘˘ق
ةبصصقلا لصصاوت ،كاذو اذه نيبو ،ةينعملا
ةيانبب أاجافتن ىرخأ’او ةنيفلا نيب ،رايهنإ’ا
نآ’ا د˘ح˘لو ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،ما˘˘كر ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
ملعملا اذهل ةينقتلا ةبقارملا ةيلمع ترفصسأا
نع ،هعون نم ديرفلا يراصضحلاو يخيراتلا
ةدد˘ه˘م «ةر˘يود»001 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ءا˘˘˘صصحإا
عقاو ،ءارمحلا ةناخلاب ةف˘ن˘صصمو را˘ي˘ه˘ن’ا˘ب

اذه نم ىقبت ام ذاقنإا يف عارصسإ’ا  متحي لاح
.يعامتجإ’او ينارمعلا ثارتلا

 ينإديعصس نع هفرعت ’ ام

يفظوم رابك دحأا لصسار8102 ماع يف
،دوعصسم يصساح يف «كارطانوصس» ةكرصش
امهغلبي ،اهنيح لوأ’ا ريزولاو ةقاطلا ريزو
اهتمربأا تاقفصص يف تازواجت عوقو نع
عور˘ف د˘حأا ع˘م ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا ط˘˘ف˘˘ن تا˘˘كر˘˘صش
اهءارو فقي ،ايقيرفإا يف ةقاطلا قÓمع
،تامولعم نم «مÓصسلا» ـل رفوت امل اقفو
ـل قبصسأ’ا ماعلا نيمأ’ا ،يناديعصس رامع
سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صض يذ˘˘لا ،«نÓ˘˘˘فأ’ا»
تاقفصص ريرمت لجأا نم ةكرصشلا تاراطإا
لباق˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘كر˘صشلا هذ˘ه ح˘لا˘صصل
تامدخو ةلوانم تا˘كر˘صش ع˘م ا˘ه˘لا˘غ˘ت˘صشإا
.يناديعصسل ءاقدصصأا اهباحصصأا ةيطفن

 ةرطع ةريصس

ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت ن˘صسحو ةر˘ط˘ع˘لا ه˘تر˘ي˘صس م˘كح˘ب
ىلع هفارصشإا ةرتف ةليط ءانثتصسا نود عيمجلا
ي˘ف «ة˘ل˘ب ن˘ب د˘م˘حأا» ة˘ع˘ما˘ج نوؤو˘صش ر˘ي˘ي˘˘صست
،ةريخأ’ا لامعو تاراطإاو ةذتاصسأا ىبأا ،نارهو
نب يقابلا دبعل مهنافرع نع اوربعي نأا ّ’إا

يلاعلا ميلعتلل اريزو هنييعت مت يذلا ،نايز
يزمر عادو لفح لÓخ نم ،يملعلا ثحبلاو
قو˘ل˘خ˘لا ل˘جر˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘كصش
يف قيفوتلا هل اونمتو ،هلمع يف ينافتملاو
.ةديدجلا هتايلوؤوصسم
 دصساف يأإ كرتي نل «لجنملإ»

لجر أاجافت ،باقعلا نم اجن هنأا نظ امدعب
ه˘˘ل تنا˘˘ك ،راردأا ة˘˘ي’و ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ه˘˘صش لا˘˘م˘˘عأا

فرط نم هئاعدتصساب ،«ةباصصعلا» عم تاقÓع
هعم قيقحتلل ةليلق مايأا لبق نارهوب ةلادعلا

راقع ءارصشب قلعتت ةريطخ داصسف ةيصضق لوح
ليوحتو ريوزت يف ةكراصشملاو ةروزم قئاثوب

مت ةليلق مايأاب اهدع˘ب ،ي˘مو˘م˘ع را˘ق˘ع ة˘ع˘ي˘ب˘ط
ة˘ي˘صضق ي˘ف ه˘عا˘م˘صسل ىر˘خأا ةر˘م هؤوا˘عد˘˘ت˘˘صسا
،ةيفاك ر˘ي˘غ تا˘نا˘م˘صضب م˘خ˘صض ي˘كن˘ب سضر˘ق
سضرعت ان˘ب˘حا˘صص ،هد˘يد˘ب˘ت ة˘م˘ه˘ت ه˘ل ته˘جوو
ددرو ،را˘ظ˘نأ’ا ن˘ع با˘غو ة˘ي˘ح˘˘صص ة˘˘كعو˘˘ل
 .«دصساف يأا كرتي نل لجنملا» ،Óئاق هيبرقمل
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 بنذ نم حبقأإ رذع بُر
مÓتصسإا دنع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘عو ا˘مد˘ع˘ب
،ة˘ح˘˘صصلا ةرازو سسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ل˘صضفأا م˘يد˘ق˘˘تو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب
نأا دكأاو لب ،مهل ةيحصصلا تامدخلا
اندÓب اهيل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘نا˘كمإ’ا
دبع وه اه ،كلذ˘ل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ه˘صست˘صس
عيمج˘لا ئ˘جا˘ف˘ي ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا
،بيرغ هنأا هنع لاقي ام لقأا حيرصصتب

ىلع نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ب˘ق تح˘ت م˘كح ثي˘ح
،لصشفلاب اندÓب يف ةيحصصلا ةموظنملا

،بنذ نم حبقأا ارذع كلذل رربمك مدقو
» لاق ،ناكصسلا ددع عافترإا وهو ’أا
تلصشف ةيرئازجلا ةيحصصلا ةموظنملا
ل˘ه˘ف ،«نا˘كصسلا دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا بب˘˘صسب
.! .. ريزولا يلاعم اذه لقعي

! .. نيككصشملإ لك ىلع إدر

قلطنم نم ةيرئازجلا ةأارملا عقاو دقتنت ،جراخلاو لخادلا يف تاهجلا سضعب لازت ’ تقو يف
«DLROWOEC» ةلجم نم درلا ءاج ،اهقوقح لك نم دعب نكمت ملو ،«ةروقحم» لازت ’ اهنأا
سشيعت ناكم لصضفأاك ايملاع401و ايبرع ةصسماخلا ةبترملا يف رئازجلا تفنصص يتلا ،ةيكيرمأ’ا
جامدن’او قوقح˘لا ي˘ف ةاوا˘صسم˘لا ا˘هزر˘بأا ر˘ي˘يا˘ع˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع كلذ ي˘ف ةد˘ن˘ت˘صسم ،ءا˘صسن˘لا ه˘ي˘ف
.عمتجملا يف ةأارملا جامدإاو ،لخدلا اذكو ،نامأ’اب روعصشلاو يعامتج’ا

 إوعو إوعمصسإ
ملاعلا ةأاجافم كاتفلا ءابولا اذه لصصاوي
ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلا ز˘كار˘م تن˘ل˘عأا ثي˘ح ..
تاي’ولا يف اهنم ةياقولاو سضارمأ’ا
3 ة˘فا˘صضإا ن˘ع ،ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
سضار˘˘عأ’ا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج سضار˘˘˘عأا
وأا ناقتحا لمصشت ،«انوروك» ـب ةصصاخلا
،لا˘ه˘صسإ’او نا˘ي˘ث˘غ˘˘لاو ف˘˘نأ’ا نÓ˘˘ي˘˘صس
ّمت يتلا ىرخأ’ا سضارعأ’ا ىلإا فاصضتل
ىمحلاو لاعصسلا يهو ’أا ،اقباصس اهرارقإا

تÓ˘صضع˘لا م’آاو بع˘˘ت˘˘لا˘˘ب رو˘˘ع˘˘صشلاو
وأا م˘˘صشلا ة˘˘صسا˘˘˘ح ناد˘˘˘ق˘˘˘فو عاد˘˘˘صصلاو
.قلحلا باهتلاو قوذتلا

! .. يلديصصب صسيل يلديصص
ة˘ل˘ي˘ط لوازو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع لا˘ت˘˘حإا

ةي’وب ةلديصصلا ةنهم نيلماك نيماع
ينعملا ،ايلديصص سسيل هنأا مغر فلصش
ةيريدم نم اصصاخ اصصيخرت جرختصسا
حاتتف’ يداع لكصشب ةيئ’ولا ةحصصلا

ةي˘ع˘ما˘ج  ةدا˘ه˘صش ن˘م˘صضت ،ة˘ي˘لد˘ي˘صص
ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ل˘صضف˘بو ،ةروز˘م
ح˘˘صضف ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تل˘˘صصو
ح˘ت˘ف ي˘ف ا˘ب˘ب˘صس نا˘ك يذ˘لا ا˘ن˘ب˘حا˘˘صص
لوح اعصساو اقيقحت ةي’ولا يلوؤوصسم
نم لهف .. تايلديصصلا سصيخارت فلم
.؟.. نيرخآا نيفيزم
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ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ح˘˘صضوأاو اذ˘˘ه
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت

،سسمأا لوأا هتداق ةرايز لÓخ
ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت يز˘˘˘كر˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا
ةيقرتلل ةينهملا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا
ذاتصسأاو يصسيئر ذاتصسأا يتبترل
ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘ل˘ل نو˘كم
9102 ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ّنأا ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
قاحتلا دعب ةرصشابم نوكيصس
مه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م˘ب ةذ˘تا˘صسأ’ا
افيصضم ،مداقلا توأا32 موي
،ةقفارملاو ةعجارملا ةرتف نأا
3 ىلإا نيعوبصسأا نم مودتصس
.عيباصسأا

،طوعجاو دمحم راصشأا امك
يف تعرصش هحلاصصم نأا ىلإا

ة˘ي˘صسف˘ن˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلع نيلبقملل ،ةيجوغاديبلاو
،«كابلا»و «ماي˘ب˘لا» ي˘نا˘ح˘ت˘ما
،يصضاملا ليرفأا4 نم ةيادب
ىل˘ع ه˘عا˘ط˘ق سصر˘ح اد˘كؤو˘م
تاءارجإÓل ةصصاخ ةيانع ءÓيإا
اذه يف ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا
يئانثتصس’ا يح˘صصلا فر˘ظ˘لا
رارغ ىلع اندÓب هب رمت يذلا

يصشفت ببصسب ملاعلا لود لج
انامصض كلذو ،«انوروك» ءابو
ن˘˘يذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘صسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘صسل˘˘˘ل
.نييريصصملا نيناحتم’ا

لوكوتورب عورسشم
ءارجإا زكارمب يحسص

ةيبرتلا رابتخا
ةيندبلا

لوؤو˘صسم˘لا ع˘˘ل˘˘طأاو اذ˘˘ه
يف ةيبرتلا عاطق نع لوأ’ا
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب ،دÓ˘˘ب˘˘لا
يف تاقباصسملاو تاناحتمÓل
عور˘صشم ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ز˘كار˘م˘ب «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
ميلعتلا ةداهصش يناحتما ءارجإا
ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشو ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
0202 ةرود ا˘˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘˘كب˘˘˘˘لا

ةيندبلا ةيبرتلا ةدا˘م را˘ب˘ت˘خ’
اذ˘ه د˘عأا د˘قو ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
يزار˘˘ت˘˘حإ’ا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ة˘ح˘صصل ا˘نا˘م˘صض ةذ˘˘تا˘˘صسأ’او
نيذهل نيحصشرتملا ةمÓصسو

ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا
نع رجنت دق ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا
مهصضع˘ب˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا كا˘كت˘حا
مهتصسمÓمو رابتخ’ا اذه يف
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘صسو˘لاو تاودأ’ا
سضع˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ل
يتلا ةيصضايرلا تاصصصصختلا
ةدام رابتخا ءار˘جإا ا˘ه˘ي˘صضت˘ق˘ي
،ةيصضايرلاو ةيندبلا ةصضايرلا

تاءار˘جإ’ا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
عورصشلا لبق اهذاختا بجاولا
ميقعت ثيح نم ناحتم’ا يف
زكرم تاصشرو عيمج ريهطتو
ميق˘ع˘تو ،ه˘ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ءار˘جإ’ا

ةيجوغاديبلا لئاصسو˘لا ع˘ي˘م˘ج
ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ تا˘عا˘ق˘لا
،ز˘كر˘م˘لا ل˘خاد ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
لامعتصسا ةرورصض ىلإا ةفاصضإا
ت’واطب ةناعتصسÓل طيرصشلا

را˘صسم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘صسار˘˘كو
ىلع ةظفاحملاو نيحصشرتملا
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ي˘ن˘مأ’ا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا
اهحارت˘قا م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا
قا˘˘صصلإا ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا تارو˘˘صشن˘˘م˘˘لا
ةرازو فر˘ط ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا
تاءارجإ’اب ةصصاخلا ،ةحصصلا
ريفوتو ،ةيح˘صصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
م˘ج˘ح˘لا تاذ ءا˘م˘لا تارورا˘ق
يدرفلا لامعتصسÓل ر˘ي˘غ˘صصلا

ةقفارمل ةذتاصسأا4 ةفاصضإا عم
.نيحصشرتملا هيجوتو

لو˘كو˘تور˘ب˘لا سصن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ءاد˘ترا ّنأا ى˘˘ل˘˘ع ،حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
فرط نم يرابجإا تامامكلا

نيرطؤوم فلكيو حصشرتم لك

ةرار˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘جرد سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
لك لÓغتصساو ني˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
ةصسصسؤوملل ةع˘با˘ت˘لا ل˘خاد˘م˘لا

يئاقولا دعابتلا ىل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
،نو˘با˘صصلاو ءا˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
ن˘كا˘مأا د˘يد˘ح˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
،تارابتخ’ا لبق نيحصشرتملا

حمصسي ’ هنأا ىلع دكؤوي امك
زكارم لخاد تامامكلا عزنب
ن˘˘ي˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ءار˘˘˘جإ’ا

ءا˘ن˘ثأا اد˘ع ا˘˘م ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لاو
تارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ’او ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘حإ’ا
سصي˘صصخ˘ت ع˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا

تاءا˘صضمإا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘صشرو
ءا˘ه˘نإا د˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
نوكت نأا طرصشب تارابتخ’ا
عصضو عم قلطلا ءاوهلا يف
ميقع˘تو ح˘صشر˘ت˘م ل˘كل دود˘ح
.ءاصضمإ’ا لبق يديأ’ا

ةلاح يفو ،هتاذ قايصسلا يف
نم رثكأا ةرارح ةجرد ليجصست
سضارعأا روهظ وأا ةجرد73
،ىر˘خأا وأا سسط˘ع˘لاو لا˘ع˘صسلا
ىلع ،يئاقولا عورصشملا دكأا

ح˘صشر˘ت˘م˘لا ة˘نأا˘˘م˘˘ط ةرور˘˘صض
يداعلا ريصسلا ليطعت مدعو
هيجوتو لاب˘ق˘ت˘صس’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
نم زكرملا ةدايع ىلإا ينعملا
ي˘ب˘ط˘لا سصح˘ف˘لا ءار˘جإا ل˘˘جأا
ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘˘م مزÓ˘˘لا
ق˘ح’ مو˘ي˘ل را˘ب˘˘ت˘˘خ’ا ءار˘˘جإا
وأا (ناحتم’ا ةرتف ةياهن لبق)
بيبط نم ارارق ايئاهن هحنم
تاميلعتلا نيب نمو ،زكرملا
اذ˘˘˘ه ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صضت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
غÓ˘˘˘˘بإ’ا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
هبتصشملا ت’احلاب «يروفلا»
ي˘مو˘ي ر˘ير˘ق˘ت لا˘˘صسرإاو ا˘˘ه˘˘ب

زكرملاب ةذختملا تاءارجإÓل
.ةيبرتلا ةيريدم ىلإا

مداقلا توأا32 موي مهبسصانمب ةذتاسسألا قاحتلا دعب ةرسشابم ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا حتف

طقف يناثلإو لوأ’إ نيلصصفلإ نم «مايبلإ»و «كابلإ» عيصضإوم

ـه.داوج

،ايرولاكبلا يتداهسش يناحتما زايتجا ىلع نيلبقملا ذيمÓتلا ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دمحم نأامط
.يناثلاو لوألا نيلسصفلا يف هسسيردت مت امب طقف طبترتسس اهيف نحتمملا عيسضاوملا نأا دكأا  ،طسسوتملا ميلعتلاو

ةيبرعلا فورحلاو زومرلا دامتعل اوعد
ةيملعلا داوملا سسيردت يف

ةرورصضب نوبلاطي ةذتاصسأ’إ
ةمزÓلإ ةناكملإ ءاطعإإ
ةينطولإ ةيوهلإ دإومل

ةيرئازجلا ةمظنملا تبلاط
ةرورسضب ،ةيبرتلا ةذتاسسأل

داومل ةمزÓلا ةناكملا ءاطعإا
عورسشملا يف ،ةينطولا ةيوهلا
ةموظنملا ةعجارمل يديهمتلا
لÓخ نم كلذو ،ةيوبرتلا

وأا جهانملا يف درو ام لك فذح
سسمي ام ةيسسردملا بتكملا

.ةينطولا ةيوهلا تاموقم
نايب يف اهتاذ ةمظنملا تحسضوأا
ةخسسن «مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل
ةرازو ميدقت دعب هنأا ،هنم
عورسشملل ،ةينطولا ةيبرتلا
ةموظنملا ةعجارمل يديهمتلا
تاسسلجب نونعملاو ةيوبرتلا

تاحارتقا ميدقتو سصيخسشت
ةباقنلا تددج ،تاروسصتو ءارآاو
ةلجاعلاو ةقباسسلا اهبلاطم

ةناكملا ءاطعإا لوح ةسصاخ
،ةينطولا ةيوهلا داومل ةقئÓلا

وأا جهانملا يف درو ام لك فذحب
سسمي ام ةيسسردملا بتكلا

ةيعاد ،ةينطولا ةيوهلا تاموقم
يعاسسلا مجحلا عفر ىلإا

مولعلا نم لكل تÓماعملاو
ةغللاو خيراتلا ،ةيمÓسسإلا
مولعلا سسيردت دانسسإاو ،ةيبرعلا
طسسوتملا ميلعتلا يف ةيمÓسسلا

اهتبعسش ةداعإاو ،سصسصختم ذاتسسأل
ةوÓع ،طسسوتملا ميلعتلا يف
ةغللا سسيردت ءاغلإا ىلع

ةغللاب اهسضيوعتو ةيسسنرفلا
ايسشامت ةينيسصلا وأا ةيزيلجنإلا

ةيداسصتقلا تايطعملا عم
ةمظنملا تددسشو ،ةيملعلاو
،ةيبرتلا ةذتاسسأل ةيرئازجلا

جماربلا دامتعا ةرورسض ىلع
داوملا يف ةثيدحلا جهانملاو
يتلا ةميدقلا فذحو ،ةيملعلا

ةفاسضإا ،مويلا ىلإا سسردت تلاز ل
فورحلاو زومرلا دامتعإا ىلإا
داوملا سسيردت يف ةيبرعلا
لح يف عارسسإلاو ،ةيملعلا

نم يجوغاديبلا ريطأاتلا لكسشم
يجيرخ لÓغتسسا لÓخ

وأا طايتحلاو ايلعلا سسرادملا
لوخدلا لبق ةقباسسم حتف
رارقتسسإل انامسض يسسردملا
.عاطقلا

ز.لامج

تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا تن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسا
ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا

ةيع˘صضو˘لا ف˘ي˘ن˘صصت لود˘ج
ةداعإ’ ،ملاعلا لودل ةيئابولا
دق تناك يذلا ،دودحلا حتف
ةكرح فانئتصس’ هت˘طر˘ت˘صشا
.اهيلإاو اهنم لقنتلا

ةرا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘صس تح˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأا
ة˘ي˘صسنو˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

لوأا اهل نايب يف ،رئازجلاب
را˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘فو ه˘˘˘˘˘˘˘نإا ،سسمأا
دودحلا حتفل تادادعتصس’ا
مويلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا
ة˘˘ح˘˘˘صصلا ةرازو نأا ،د˘˘˘حأ’ا
ن˘م ،راو˘ج˘لا لود تن˘ث˘ت˘صسا
لودج ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةيئابولا ةيعصضولا فينصصت
ة˘فا˘ك تعدو ،م˘لا˘ع˘لا لود˘ل

ن˘ي˘ي˘صسنو˘ت˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
بار˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘يدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
تاءارجإ’ا راظتنا يرئازجلا
اهذاختا متيصس يتلا ةديدجلا
ىلع ،نيدلبلا نيب رواصشتلاب
يف اهب مومعلا مÓعإا متي نأا
.بصسانملا تقولا

ح.نيدلا رمق

اهيلإاو اهنم لقنتلا ةكرح فانئتسسل هتطÎسشا

ةيئابولإ ةيعصضولإ لودج نم رئإز÷إ طقصست صسنوت
دود◊إ حتف ةداعإ’ طرصشك

ةبا˘ت˘كل د˘يد˘ج ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
يف ةيباهرإ’ا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘ع ةردا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
لصضفب ،رئازجلا يف طاصشنلا
سشيجلا اهلذبي يتلا دوهجلا
تاو˘قو ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
ى˘˘لإا تصضفأا ي˘˘ت˘˘لاو ،ن˘˘˘مأ’ا
.اهتاردق دييحت

ةلودلا ةباتك تراصشأاو اذه
لوح يون˘صسلا ا˘هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف
نأا ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف با˘˘˘هرإ’ا
اهتادوهجم تلصصاو رئازجلا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ث˘˘ي˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘لا
لخاد ةي˘با˘هرإ’ا تا˘طا˘صشن˘لا

نأا تزر˘˘˘˘˘˘بأاو ،ا˘˘˘˘˘˘˘هدود˘˘˘˘˘˘˘ح
يتلا ةيباهرإ’ا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ي˘˘˘˘ف طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت

تامجه˘ب م˘ق˘ت م˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
،9102 ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا˘ب ةد˘ه˘˘صشت˘˘صسم
نو˘ل˘ل˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا

،ن˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف نو˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةمظتنملا ةريتولا نأا تدكأاو
يت˘لا ط˘ي˘صشم˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
ل˘˘كصشب تصصل˘˘ق ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

تارد˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
ىلع ةيباهرإ’ا تاعومجملا
رثكأاو ،رئازجلا يف طاصشنلا

رد˘صصم˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عإا ،كلذ ن˘˘م
ةئيب» لظت رئازجلا نأا ،هتاذ
ى˘˘ل˘˘ع «ةر˘˘عو ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ةقطنملا يف ةحلصسملا

ر.نوراه

ريزو ،يتامغز مصساقلب دكأا
ةمكحملا تارارق نأا ،لدعلا
ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘ي˘ل˘ع˘لا
نأا مكحب ،ةعجارملا وأا نعطلل
اذإا ’إا ،اد˘ج ةردا˘ن ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘خأا
يقفرم وأا يدام أاطخ اهباصش
.ةحلصصملل عجار

لوأا هدر يف ،ريزولا حصضوأا
بئا˘˘ن˘˘لا لاؤو˘˘˘صس ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا

عوصضوم لوح ،يبيرع نصسح
دعب سضق˘ن˘لا˘ب ن˘ع˘ط˘لا لو˘ب˘ق
لا˘ق ،ه˘مد˘ع ن˘م كارد˘˘ت˘˘صس’ا
نيصضاقتملا بنذ وه ام» هيف
م˘˘ه˘˘ن˘˘ع˘˘ط سضفر م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا
مدع بب˘صسب Ó˘كصش سضق˘ن˘لا˘ب
مغر ،ةيميعدت ةركذم ميدقت

ميدقت ةرورصضب مهراذنإا مدع
ءا˘˘ط˘˘خأا نأا ،«ةر˘˘كذ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ثيح ،ةردان ايلعلا ةمكحملا

انعط021 تج˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ع

لÓ˘خ سضق˘ن˘لا˘ب كارد˘ت˘صسÓ˘ل
م˘˘صسا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب فا˘˘˘صضأاو ،9102
سضعبل رظنلا˘ب ه˘نأا ،ي˘تا˘م˘غز
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘كصشإ’ا

غيل˘ب˘ت سصو˘صصخ˘ب ة˘حور˘ط˘م
نينعا˘ط˘ل˘ل تاراذ˘نإ’ا سضع˘ب
مدع يف ةلثمتملاو سضقنلاب
بب˘˘صسب وأا م˘˘ه˘˘ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع ة˘˘قد
وأا مهتماقإا ل˘ح˘م˘ل م˘هر˘ي˘ي˘غ˘ت

ةمكحملا نإاف ،ىرخأا بابصسأ’
مدع˘ب ي˘صضق˘ت تنا˘ك ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا
Ó˘˘˘كصش ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ،ا˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘˘صضمو
،ةروكذملا ةداملا تايصضتقمل
رار˘ق˘لا ح˘ب˘صصي ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا˘˘بو
Óباقو ،ايئاهن هي˘ف نو˘ع˘ط˘م˘لا
ةبوقعلا تناك ولو ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل
ريزو فيصضي ‐ ةيرحلل ةبلاصس
.‐لدعلا

ح.نيدلا رمق

سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا لوأا ع˘˘˘˘˘˘˘قو
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر ا˘˘مو˘˘صسر˘˘م ،نو˘˘ب˘˘ت
ءادأا ن˘˘م ءا˘˘˘ف˘˘˘عإا ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا تا˘ماز˘ت˘لا
نصس اوغلب نيذلا نينطاوملل
13 خيرات دنع رثكأاف نيثÓثلا
م˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘لو ،0202 ر˘ب˘م˘˘صسيد
.دعب مهدينجت

ة˘˘˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأا
لوأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
هذه نم اصضيأا ىفعي هنأا ،سسمأا
نيذلا نونطاوملا تامازتل’ا
ة˘ن˘صس ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘صس او˘غ˘˘ل˘˘ب
ربمصسيد13 خيرات دنع رثكأاف
اوو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسي م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو ،0202
ة˘مد˘خ˘لا ها˘ج˘ت م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
.ةينطولا

ح.نيدلا رمق

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
042و ،تايفو7 ةريخأ’ا ةعاصس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا
اقفو ،ءافصش ةلاح641 ءاصصحإا
روتكدلا سسمأا هنع فصشك امل

يمصسرلا قطانلا ،راروف لامج
يصشفت ةعبات˘مو د˘صصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
.ءابولا

نأا ،هتاذ ردصصملا فصشك امك

اذهب نيباصصملل يلامجإ’ا ددعلا
ءوصض ىلع غلب اندÓب يف ءابولا
42 ـلا لÓخ ةلجصسملا ماقرأ’ا
،ةلاح58621 ،ةريخأ’ا ةعاصس
تايفولا ي˘لا˘م˘جإا ل˘صصو ا˘م˘ي˘ف
ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف ،588 ى˘˘لإا
ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا

6609. 
ك.اسضر

¤إا تسضفأا يتلا نمألا تاوقو سشي÷ا دوهجب تداسشأا
:ةيكيرمألا ةلودلا ةباتك ،اهتاردق ديي–

ةرداق Òغ ةيباهرإ’إ تاعومÛإ
رئإز÷إ ‘ طاصشنلإ ىلع

ادج ةردان اهئاطخأا نأا دكأا

ايلعلإ ةمكÙإ تإرإرق» :يتامغز
«نعطلل ةلباق Òغ

6609 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح641 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ042و تايفو7

نوبت سسيئرلا هعقو يسسائر موسسرم ىلع ًءانب

نصس إوغلب نيذلإ نينطإوملإ ءافعإإ
ةينطولإ ةمدخلإ ءإدأإ نم رثكأاف03 ـلإ



م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا
كÓ˘˘˘م ع˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘صسف
مل يتلا ،ةر˘غا˘صشلا تا˘ن˘كصسلا
ةتصس ةدم اهباح˘صصأا ا˘ه˘ل˘غ˘صشي
سصا˘خ˘صشأ’ ا˘ه˘ح˘ن˘مو ،ر˘ه˘˘صشأا
نا˘˘ج˘˘ل نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ن˘˘ير˘˘خآا
لوح يرحتلاب تماق قيقحتلا
تنياعو ،ةرغا˘صشلا تا˘ن˘كصسلا
ةد˘حو ف˘لأا008 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ن˘م ا˘ه˘ن˘م ،ةر˘غا˘صش ة˘ي˘˘ن˘˘كصس
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأا لا˘˘ح˘˘ي˘˘صس
،ر˘خآا قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

ن˘ع ،ير˘صصا˘ن لا˘م˘˘ك ف˘˘صشك
رايتخ’ ةديدج ةيلمع قÓطإا
ة˘ه˘جو˘م ،ة˘ي˘ن˘كصسلا ع˘قاو˘م˘لا
يف بت˘ت˘كم ف˘لأا04 ةدئاف˘ل
«لدع» راجيإ’اب عيبلا جمانرب

نم ،ينطولا ىوتصسملا ىلع
ةمصصاعلا يف فلأا02 مهنيب
،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
تءاج ةيلمعلا هذه نأا ازربم
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘˘˘م ،«لد˘˘˘˘ع» هر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
ةيراقع ةيعوأا ىلع لوصصحلا

اهجما˘نر˘ب ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ةد˘يد˘ج
.ينكصسلا

،يرصصان لا˘م˘ك ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك

تا˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإا م˘ت˘ي˘صس ه˘˘نأا
ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خ’ ىر˘˘˘خأا
تر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كصسلا

رخآا ةياغ ىلإا ةديدج تاراقع
،ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف بت˘˘˘ت˘˘˘كم
را˘ي˘ت˘خا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ا˘ح˘صضو˘م
قيرط نع ةينكصسلا عقاوملا
ةلاكول ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘قو˘م˘لا
ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ح˘لا˘صصل «لد˘ع»
.لوأ’ا رطصشلا اوعفد نيذلا

ةماقإلإ لحم دامتعإ
تإداهسش ميلسست يف

صصيسصختلإ
ريزو ،يرصصان لامك راصشأا

،ةنيدملاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كصسلا
يرا˘˘صسلا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا نأا ى˘˘لإا
تادا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش سصو˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘ب
تا˘˘˘ن˘˘˘كصسل سصي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
د˘يد˘ح˘ت ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘ي ،«لد˘˘ع»
ينمزلا بيترتلا ىلع عقاوملا
عيبلا جمانر˘ب ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل
ن˘كم˘ي ه˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،را˘˘ج˘˘يإ’ا˘˘ب
ماكتح’او ةدعاقلا هذه زواجت
نم ،يلاحلا ةماقإ’ا لحم ىلإا

ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘فاو˘ت لو˘˘ل˘˘ح لÓ˘˘خ
مهيلع نيعتي نيذلا نيينعملا
تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م˘صض م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا
.نيبتتكملا يلثممل

نع لوأ’ا لوؤوصسملا دكأاو

هنأاب ،دÓبلا يف نكصسلا عاطق
ةلاكول ةمراصص تاميلعت هجو
ةرور˘˘صضب ي˘˘صضق˘˘˘ت ،«لد˘˘˘ع»
ت’ا˘غ˘˘صشنا ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا
نوهجوي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
قطان˘م ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ق˘طا˘ن˘م˘ل
عم اهلحو ،ةيلصصأ’ا مهتماقإا

نيبتتكملا يلثم˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج
عيمج يصضري يقفاوت لكصشب
.فارطأ’ا

ثدحلا4 8772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ6ـل قفإوملإ0202 نإوج72تبسسلإ

watan@essalamonline.com

ةمداقلإ ةليلقلإ مايألإ يف مهتانكسس عقإوم نوراتخي «2 لدع» يف بتتكم فلأإ04

نيرخآ’ اهميلصستو اهباحصصأإ نم ةرغاصشلإ ققصشلإ بحصس
ةلإدعلإ ىلع اهباحصصأإ لاحيصس ةلغتصسم ريغ ةينكصس ةدحو فلأإ008

ز.لامج

،رهسشأإ6 ةدمل اهباحسصأإ اهلغسشي مل يتلإ ةرغاسشلإ تانكسسلإ نأإ ،ةنيدملإو نإرمعلإو نكسسلإ ريزو ،يرسصان لامك دكأإ
ةينكسس ةدحو فلأإ008 نم رثكأإ نأإ ىلإإ إريسشم ،اهنم ةدافتسسإÓل نيرخآإ صصاخسشأل اهحنمو مهنم اهبحسس متيسس

.ةلإدعلإ ىلع اهباحسصأإ لاحيسس نم اهنم ،ةرغاسش

ةعجإرمب همإزتلإ دكأإ
يف ةفقوتملإ عيراسشملإ
تايفسشتسسملإ ءاسشنإإو عاطقلإ

لصشف» :ةحصصلإ ريزو
ةيحصصلإ ةموظنملإ
ىلإإ عجإر رئإزجلإ يف
«ناكصسلإ ددع ةدايز
نب نامحرلإ دبع دكأإ
ةحسصلإ ريزو ،ديزوب
حÓسصإإو ناكسسلإو
لسشف ّنأإ ،تايفسشتسسملإ
يف ةيحسصلإ ةموظنملإ
ةدايز ىلإإ عجإر رئإزجلإ

04 قاف يذلإ ناكسسلإ ددع
بعسص امم ،ةمسسن نويلم
ديإزتلإ إذه لظ يف ةيلمعلإ
نييحت نودو يفإرغوميدلإ
.دÓبلل ةيحسصلإ ةموظنملإ

ةلئسسأإ ىلع هتباجإإ لÓخو
صسلجملاب ةيوفسشلإ بإونلإ
،صسمأإ لوأإ ،ينطولإ يبعسشلإ
متيسس هنأإ ،ديزوب نب نلعأإ

ديمجتلإ عفر ةيناكمإإ ةسسإرد
يف عيراسشملإ صضعب نع

ىلإإ إريسشم ،ةحسصلإ عاطقلإ
تامكإرتلإ صضعب كانه نأإ

ةحسصلإ عاطق يف لكاسشملإو
مزتلت ةرإزولإ نكلو
عيراسشملإ ةعجإرمب
ءاسشنإإ اهنيب نمو ةفقوتملإ
فلتخم ربع ،تايفسشتسسملإ

.نطولإ تاهج
ز.لامج

،رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم تدكأا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم عور˘˘صش ن˘˘ع
ط˘خ ر˘ي˘ي˘صست ما˘ظ˘ن لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
بتاكملا ىوتصسم ىلع راظتن’ا

حمصسي يذلا ،ةيديربلا زكارملاو
لوصصحلا نم نئا˘بز˘لا ن˘ي˘كم˘ت˘ب

˘ما˘مأا رور˘م˘ل˘˘ل ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘صشا˘صش لÓ˘خ ن˘م كي˘با˘ب˘صشلا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت ة˘ي˘م˘˘قر
تاصضمولا لÓخ نم تامولعم
لخاد اهثب متي يتلا ةيراهصشإ’ا

.ديربلا بتاكم
ي˘ف ،د˘ير˘ب˘لا ةرازو تح˘˘صضوأا

ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع روصشنم
ماظنلا اذه ّنأا ،«كوبصسيافلا» ىلع
اد˘يد˘˘ج ا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ا˘˘ب˘˘صسكم د˘˘ع˘˘ي
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل
نم نئابزلا نيكمتـب حمصسيصسو
ةيلعافت ةي˘م˘قر تا˘صشا˘صش لÓ˘خ
ر˘كاذ˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ن˘˘م
ةفاصضإا ،كيباب˘صشلا ما˘مأا رور˘م˘ل˘ل
تامولعملا ىلع لوصصحلا ىلإا

ةيراهصشإ’ا تاصضمولا لÓخ نم
ءادبإا ةي˘نا˘كمإاو ،ا˘ه˘ث˘ب م˘ت˘ي ي˘ت˘لا

تا˘مد˘خ˘لا ةدو˘ج نأا˘˘صشب م˘˘ه˘˘يأار
،ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا ة˘مد˘ق˘م˘˘لا
ةبقارمو ةعبا˘ت˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
تاطاصشن ةفاكل ةصسصسؤوملا ةرادإا

ىو˘˘ت˘˘˘صسمو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا بتا˘˘˘كم
،ة˘ي˘نآا ة˘ف˘صصب ناو˘عأ’ا ة˘يدودر˘م
ةيصضرأا ىلع اهرفوت نع Óصضف
ة˘ق˘ي˘قد تا˘ي˘ئا˘˘صصحإا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت
ل˘ب ،ا˘يو˘ه˘جو ا˘ي˘ن˘طو ة˘ن˘ي˘ح˘مو
كا˘˘ب˘˘صش ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘عو
،يديرب بتكم يأا يف دجاوتم
تقو سضي˘ف˘خ˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب
ةجلاعم لاجآا نيصسحتو راظتن’ا

فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ل˘˘صضفأا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صساو ،ناو˘˘˘عأ’ا
لكل ةيداملاو ةيرصشبلا دراوملل
نزاوت ثادحإاو ،يديرب بتكم
ناو˘عأا ن˘ي˘ب ما˘ه˘م˘لا ع˘يزو˘ت ي˘ف
نئا˘بز˘لا دد˘ع بصسح ،كي˘با˘ب˘صشلا
فا˘˘˘صضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك.نيدفاوتملا
ن˘م˘صض ن˘م ه˘نأا ،ه˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا
لÓغتصسا نم ةو˘جر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
وه ،راظتن’ا طخ رييصست ماظن
رثكأا ةيلاعفو ةيبايصسناب مكحتلا
لخاد نئابزلا راصسم ميظنت يف
ىلع سصرحلاو ،ديربلا بتاكم
نئابزلل ةيديربلا تامدخلا ميدقت
ه˘ي˘جو˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘صسا فور˘ظ ي˘ف
ةدو˘ج ن˘م ع˘فر˘لا اذ˘كو ،ة˘ن˘˘صسح
ءارآا ى˘لإا دا˘ن˘ت˘صس’ا˘ب تا˘مد˘خ˘˘لا

.نئابزلا تاعلطتو
ز.لامج

رئإز÷إ ديرب ةسسسسؤوŸ إديدج اينقت ابسسكم دعي

ىلع راظتن’إ طخ Òيصست ماظن لÓغتصسإ
ةيديÈلإ زكإرŸإو بتاكŸإ ىوتصسم

تاسسوÒفلإ ةحفاكمو ةبقإرم ماظن نأإ تدكأإ ةحسصلإ ةرإزو
يسضاŸإ يام —افلإ ذنم لاغسش

رمنلإ ةصضوعب نم Úيرئإز÷إ ىلع رطخ ’

ةينطولا ة˘كر˘صشلا تن˘ل˘عأا
،«كارطانو˘صس» تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل

ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ن˘˘ع
ة˘كر˘صشو ا˘ه˘ت˘كار˘صش د˘يد˘˘ج˘˘ت
لاجم يف ،ةيصسنرفلا «لاتوت»
ةدمل لاصسملا يعيبطلا زاغلا
.ىرخأا تاونصس (30) ثÓث

طفنلا قÓمعل نايب حصضوأا
ةيقافت’ا هذه نأا ،ايقيرفإا يف
قو˘صسلا د˘يوز˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صست˘˘صس
يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
لصصي امب يرئازجلا لاصسملا
،ايون˘صس ن˘ط نو˘ي˘ل˘م2 ى˘˘لإا

زاغلا ةطحمب ميلصستلا متيصسو
سسوف يف لاصسملا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

نا˘فر˘ط˘لا دد˘صش ا˘م˘ك ،وا˘˘فا˘˘ك
يذلا ،قافت’ا اذه ةيمهأا ىلع
خ˘يرا˘ت ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘ك ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘لا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.«لاتوت»و «كارطانوصس»

ق˘ي˘فو˘ت د˘كأا ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو

ماعلا ريد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ،را˘كح
هذه نأا ،كارطا˘نو˘صس ع˘م˘ج˘م˘ل
،«كارطانوصس» زربت ةيقافتإ’ا

مرت˘ح˘ي ،ه˘ب قو˘ثو˘م كير˘صشك
عتمتيو ةيدقا˘ع˘ت˘لا ه˘تا˘ماز˘ت˘لا
قوصس يف ةدي˘كأا ة˘ي˘قاد˘صصم˘ب
نأا افي˘صضم ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘قا˘ط˘لا
ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن
،ن˘ي˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘كير˘˘صشلا

هذه ماربإا نكمملا نم تلعج
قوصسلا قايصس ي˘ف ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ةريخأ’ا هذه ،ةياغلل بلقتملا
ةقÓع قيمعتل قيرطلا دهمت
«كارطا˘نو˘صس» ن˘ي˘ب ة˘كار˘صشلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف «لا˘˘˘تو˘˘˘ت»و
ةحلصصملا لجأا نم ت’اجملا
.نيفرطلل ةلدابتملا

رع˘صس ع˘فر˘ت «كار˘طا˘نو˘صس»
رهصشل يوارحصصلا ماخلا عيب

ةيليوج
تدكأا ،رياغم قايصس يفو

ةكرصشلا نأا ،«زرتيور» ةلاكو
تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
رعصس تعفر دق ،«كارطانوصس»
جيزملا اهماخل يمصسرلا عيبلا
ىلإا ةيليوج يف ،يوارحصصلا

تنرب قوف ليمربلل اتنصس58
.خرؤوملا

«زر˘ت˘يور» تح˘صضوأاو اذ˘ه
رهصشل يمصسرلا عيبلا رعصس نأا

اتنصس04 د˘˘ن˘˘ع نا˘˘ك ناو˘˘˘ج
،خرؤوملا تنرب قوف ليمربلل
مجصسنت ةدايزلا نأا ىلإا ةريصشم
ي˘ف سضور˘ع˘م˘لا سصل˘ق˘˘ت ع˘˘م
تا˘صضي˘ف˘خ˘ت بب˘صسب قو˘˘صسلا
ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو ،«+كبوأا» جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا

ي˘˘ف ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
تاءارجإا فيفخ˘تو نوز˘خ˘م˘لا

سسور˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
.ملاعلا ءاحنأا يف انوروك

ع.لÓب

ي˘˘قو˘˘صش ف˘˘صسو˘˘ي ّد˘˘كأا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ،ق˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ع
نع ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا نا˘م˘صضلاو
فلأا21 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا جا˘˘˘مدإا

ىلإا اريصشم ،دقاعتم فظوم
لا˘م˘ع˘لا جا˘˘مدإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ّنأا

’ نيدقاعتم˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
نم مغر˘لا˘ب ة˘ل˘صصاو˘ت˘م لاز˘ت

نأا ازر˘ب˘م ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق ل˘˘˘م˘˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه
نم ىلوأ’ا ةرازولا ىوتصسم
ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف عار˘˘˘صسإ’ا ل˘˘˘جأا
.جامدإ’ا

لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا ،زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
يف لمعلا عاطق نع لوأ’ا
ةيروهمجلا سسيئر نأا ،دÓبلا

يام حتافلا يف دكأا دق ناك
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا

لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك جا˘˘˘˘مدإا
ى˘ل˘ع ادد˘صشم ،ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘برا˘ق˘م˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘˘صض
م˘˘˘لا˘˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا
ن˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ل˘˘˘غ˘˘˘صشلا
’ يتلا ةيعامتج’ا ةبراقملا
دÓبلل ايلعلا حلاصصملا مدخت
.يداصصتقإ’ا لاجملا يف

ك.اسضر

تإونسس ثÓثل دتمي «لاتوت» عم قافتإ ىلع ًءانب

يعيبطلإ زاغلإ نم ايونصس نط نويلم2 ـب اصسنرف ديوزت نمصضت «كإرطانوصس»

لغسشلإ ملاع يف ةيعامتجلإ ىلع ةيداسصتقلإ ةبراقملإ ليعفت ىلع ددسش لمعلإ ريزو

ةرمتصسم لإزت ’ ةيلمعلإو دقاعتم فظوم فلأإ21 نم رثكأإ جامدإإ

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو تح˘˘˘˘صضوأا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
يأا دجوي ’ ه˘نأا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
نع ثيدحلل ي˘عو˘صضو˘م بب˘صس
ةصضوعب» ةه˘جاو˘م˘ل بهأا˘ت ة˘لا˘ح
ةنئمطم ،ةلحرملا هذه يف «رمنلا
ة˘ب˘قار˘م ما˘ظ˘ن نأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

يذ˘لا تا˘صسور˘ي˘ف˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كمو
لوعفملا يراصس ةرازولا هتعصضو
ربمفون03 ىلإا يام حتافلا نم
ريزو˘لا ح˘لا˘صصم تد˘كأا.لبقملا

نايب يف ،ديزوب نب نامحرلا دبع
ءار˘ب˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ة˘ح˘فا˘كمو ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا
تفنصص ،ةيرقهق˘لا تا˘صسور˘ي˘ف˘لا
لوأ’ا ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةحفاكم˘ل ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل
ىمح» ة˘ير˘ق˘ه˘ق˘لا تا˘صسور˘ي˘ف˘لا
وأا ا˘ي˘نو˘غ˘نو˘˘كي˘˘صشلا وأا كن˘˘صضلا

اذه ،عصضولا ليلحت دعب ،«اكيز
دق سضوعبلا نأا نيبي ىوتصسملا
،ةنيعم ق˘طا˘ن˘م ي˘ف هرا˘صشت˘نا م˘ت
ينعي ’ اذه نأا ،نايبلا فاصضأاو
نأا ةرثكب ة˘صضو˘ع˘ب˘لا هذ˘ه دو˘جو
اهلمحت نأا نكمي يتلا سضارمأ’ا
اميصس ،يئاق˘ل˘ت ل˘كصشب ر˘ه˘ظ˘ت˘صس
كن˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضلا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح» نأاو
ر˘ي˘غ ،«ا˘كيزو ا˘ي˘نو˘غ˘نو˘˘كي˘˘صشو
’ يلاتلابو اندÓب يف ةدوجوم
ي˘˘عو˘˘صضو˘˘م بب˘˘صس يأا د˘˘جو˘˘ي
تدكأاو ،بهأات ةلاح نع ثيدحلل
يذ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا نأا ة˘ح˘صصلا ةرازو
تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘م˘˘صشي ه˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘صضو
رو˘ه˘ظ ع˘ن˘مو ة˘با˘قر˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا

فصشكلا لÓخ نم ةيلصصأا ت’اح
،ةد˘فاو˘لا ت’ا˘ح˘لا ن˘ع ر˘كب˘م˘لا

،يزاغلا سضوعبلا روطت ةبقارمو
ع˘˘ير˘˘صسلا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا كلذ˘˘˘كو
ة˘يا˘˘م˘˘ح تاءار˘˘جإ’ ق˘˘صسن˘˘م˘˘لاو
تÓقا˘ن ة˘ح˘فا˘كمو سصا˘خ˘صشأ’ا
ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه نأا ةزر˘ب˘م ،سضر˘م˘لا

سصخت ،رواحم ةثÓث ىلا مصسقني
ىلإا فده˘تو تار˘صشح˘لا ة˘ب˘قار˘م
سضو˘ع˘ب˘لا دو˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘صشكلا

هراصشتنا ريخأات لجأا نم ،هتبقارمو
ةلحرملاو ،هدادعأا ليلقتو ايفارغج
ةيئابولا ةبقارملاب ين˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا
غÓ˘˘بإ’او ر˘˘كب˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘صشكل˘˘˘ل
ةد˘فاو˘لا ت’ا˘ح˘لا ن˘ع يرو˘ف˘˘لا
ت’احلا عي˘م˘جو ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ةلحرملا امأا ،ربتخملا اهدكأا يتلا
تÓقان ةحفاكمب زيمت˘ت ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ل˘˘م˘˘صشتو سضار˘˘مأ’ا
ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو سضو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
لك ناكمإاب ثيحب ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةحفاكم يف ةكراصشملا سصخصش
لا˘˘˘خدإاو سضو˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘نا
ليدعت قير˘ط ن˘ع تا˘صسور˘ي˘ف˘لا
ةطيصسب لاعفأا دامتعاو ،هكولصس
يتلا ةدكارلا هاي˘م˘لا ة˘لازإا ا˘م˘ي˘صس
لو˘ح سضو˘ع˘ب˘˘لا ر˘˘ثا˘˘كت زز˘˘ع˘˘ت
ةرازو ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘صسو ،ه˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م
ةبقارملا ةيلخ لÓخ نم ةحصصلا
عصضولا روطت ةعباتم ،اهل ةعباتلا
عم ،بثك نع ملاعلا يف يئابولا
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ي˘ف رار˘م˘ت˘˘صس’ا
ريكذتلل     .ةرورصضلا دنع ىرخأا
لوأ’ رمنلا ةصضوعب فاصشتكا مت
،0102 ما˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘م
ي˘ف ر˘صشت˘نا ،ن˘ي˘ح˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو
تايدلبو تاعم˘ج˘ت ن˘م د˘يد˘ع˘لا
،نارهو اهن˘ي˘ب ن˘م دÓ˘ب˘لا لا˘م˘صش
،وزو يز˘ي˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا

،سسادرموب ،ةزابيت ،ةياجب ،لجيج
هذه ط˘صشن˘تو ،فرا˘ط˘لاو ة˘با˘ن˘ع
و يام يرهصش نيب ام ةرصشحلا
لقنت نأا اه˘ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
سضارمأÓل ةببصسملا تاصسور˘ي˘ف˘لا

وأا كن˘˘˘˘˘صضلا ى˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م
.اكيز وأا اينوغنوكيصشلا

 ك.اسضر



تصسمتلا دق ةباينلا تناكو اذه
تاونصس01و ،لماه دصض ةنصس21
ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ،يد˘˘صشار˘˘ب د˘˘صض
5 د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب سسمأا لوأا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا
نامهتم˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘بو˘ت ،تÓ˘ي˘جأا˘ت
،ة˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ةءا˘˘صسإا˘˘ب
33 ةداملا يف اهيلع سصوصصنملا

.داصسفلا ةبراحم نوناق نم
ي˘˘صضا˘˘ق ،سسمأا لوأا ع˘˘م˘˘ت˘˘صساو

ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘صسل˘˘ج
ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘˘صسأ’ا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
نمأ’ قبصسأ’ا سسيئرلاو ،ينطولا
ى˘لإا اذ˘كو ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،قباصسلا لدعلا ريزو ،حول بيطلا
هذه يف د˘ها˘صشك ي˘عدُ̆ت˘صسا يذ˘لا
ةمكاحملا تقلطنا ثيح ،ةيصضقلا
ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن ى˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’ا˘˘˘ب
ة˘م˘ه˘˘ت˘˘لا ر˘˘كنأا يذ˘˘لا ،يد˘˘صشار˘˘ب
مكحبو هنأا حصضوأاو هيلإا ةبوصسنملا

هنم بلط ،نوناقلل اقفوو هتفيظو
،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
عقت ةرامعل ةيمصسا ةمئاق راصضحإا
لامكل ةكولمملا ةرديح ةقطنمب
،«ي˘صشو˘ب˘لا» و˘عد˘م˘˘لا ،ي˘˘خ˘˘ي˘˘صش
را˘صضحإا˘ب ه˘ح˘لا˘صصم ر˘مأا ه˘ي˘˘ل˘˘عو
ةطرصشلا سسيئر قيرط نع ةمئاقلا
ةيعم˘ب ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا

ةظفاحملا ىلإا ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ط˘با˘صض
،سسيار دارم رئب ةر˘ئاد˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
مهل اهمدق يتلا ةمئاقلاب ةبلاطملل
فرصصتلا وهو ،يراقعلا ظفاحملا
افلاخم ةماعلا ةباينلا هتربتعا يذلا

لÓغتصسا» ـب هايإا ةفنصصم نوناقلل
هصسفن نع مهتملا عفادو ،«ةفيظولا

ف˘ي˘ك» ،Ó˘ئا˘˘ق لءا˘˘صستو ’و˘˘ط˘˘م
53 ةبارق دعبو ريصصملا يندوقي
ام ىلإا ينافتلاو لمعلا نم ةنصس
.«نابصضقلا ءارو

هدر ي˘ف ،يد˘صشار˘ب ر˘˘كنأاو اذ˘˘ه
ة˘صسل˘ج˘لا ي˘صضا˘ق ة˘ل˘˘ئ˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع
فنع دق نوكي نأا ،ةماعلا ةباينلاو
هل اومدق امدعب مهناهأا وأا هناوعأا
هنأا ىلإا اريصشم ،ةيمصس’ا ةمئاقلا
لمعلا ةرورصضب تاميلعت مهل مدق
دوكرلا سضعب ظح’ امدعب رثكأا

.مهنم
،يناثلا مهتملا ىفن ،هتهج نم

نم بلط دق هنأا ،لماه ينغلا دبع
را˘صضحإا ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأا سسي˘˘ئر
،افنآا ةروكذملا ةي˘م˘صس’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
بيط˘لا˘ب ل˘صصتا ه˘نا ف˘صشك ا˘م˘ي˘ف
هرابخإ’ ،اقباصس لدعلا ريزوب ،حول

يذ˘لا لاو˘مأ’ا سضي˘ي˘ب˘ت ف˘˘ل˘˘م نأا
ةطرصشلا هيلع لمعلا يف تعرصش
ذن˘م ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

رهصشأا8 ةدم˘ل ف˘قو˘ت˘م ،ن˘ي˘ما˘ع
اددجم هكيرحت هنم ابلاط ،ابيرقت
.حول هلعف ام اذهو

ة˘ه˘ب˘صش ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا دو˘ع˘يو
521 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب لاو˘˘مأ’ا سضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت
،ي˘˘خ˘˘ي˘˘صش لا˘˘م˘˘كل جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
بصسح ،ةيباهرإا ة˘عا˘م˘ج ل˘يو˘م˘تو
ةن˘صس ى˘لإا ،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا تÓ˘خد˘ت
ةي˘ط˘ب˘صضلا تر˘صشا˘ب ا˘م˘ل6102
ةمصصاعلا ةي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
رهصش دعبو ،فلملا يف تاقيقحت
نم فلملا ىلع لمعلا نم ابيرقت

ح˘ن˘˘ُمو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م بح˘ُ̆صس ،ا˘˘ه˘˘فر˘˘ط
قيقحتلل ينطولا كردلا حلاصصمل
همصضهي مل يذلا رمأ’ا وهو هيف
يذلا ،اقباصس ةمصصاعلا نمأا سسيئر
قباصسلا دئاقلا ،ريصصقلب نأا ربتعا

هذوفن لمعت˘صسا ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
لوقي ‐ فلم˘لا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسÓ˘ل

.‐لماه ينغلا دبع
لد˘ع˘لا ر˘يزو ،حو˘ل بي˘ط˘لا ا˘مأا

مامأا هلخدت يف رقأا دقف ،قباصسلا
ريدملا نم ’اصصتا ىقلت هنأا ةباينلا
،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘صسأ’ا ما˘ع˘˘لا
،هÓعأا روكذملا فلملا يف رظنلل
نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يد˘˘م ف˘˘ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ي˘ف ا˘ي˘فا˘ن ،ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ئاز˘ج˘˘لا
اي˘صصخ˘صش ه˘ط˘صسو˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا
ح˘لا˘صصم˘لا ن˘م ف˘ل˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل
.ينطولا كردلا ىلإا ةينمأ’ا

watan@essalamonline.com
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ىدل ةيروهمجلا ليكو نلعأا
فيقوت نع ،كيرافوب ةمكحم
سصخصش ءاقبو مهيف هبتصشم31
ةيصضق يف ،رارف ةلاح يف دحاو
ع˘ن˘صصم تلا˘ط ي˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسلا
«1001» ةو˘˘ه˘˘ق˘˘لا سصي˘˘م˘˘ح˘˘ت
.لبصش د’وأا ةيدلبب

،ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ح˘صضوأا
اهط˘صشن ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘ن لÓ˘خ
لا˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ّنأا ،سسمأا لوأا
،0202 يام2 خيرات ىلإا دوعت
ي˘ل˘ي˘ل˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت ن˘˘يأا

سصي˘م˘ح˘ت ع˘˘ن˘˘صصم˘˘ب ق˘˘ئا˘˘صسو
نع غيلب˘ت˘ل˘ل ،«1001» ةوهق˘لا
نم ةقرصسلل ع˘ن˘صصم˘لا سضر˘ع˘ت

نيلوهجم سصا˘خ˘صشأا5 فر˘˘ط
ءاصضيب ةحلصسأا نولمحي نيمثلم
سسرا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘كت˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق
ةيلام غلا˘ب˘م او˘قر˘صس هد˘يد˘ه˘تو
ءاد˘صسإا م˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةيئاصضقلا ةيطبصضلل تامي˘ل˘ع˘ت
ثيح ،عئاقولا يف قيقحت حتفل
نيذلا ني˘صصخ˘صشلا ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت
دوجو ظحولو ،غي˘ل˘ب˘ت˘لا˘ب ا˘ما˘ق
م˘ه˘ل˘جرأا ى˘ل˘ع يدا˘مر ط˘ير˘صش
رقم ةنياعم تمت مث ،مههاوفأاو
تانازخ اود˘جو ن˘يأا ،ع˘ن˘صصم˘لا
باوبأا سضرعتو ةيمرم ةيذÓف
تمت امك رصسكلا ىلإا بتاكملا
،عنصصملل ةعبا˘ت ةرا˘ي˘صس ة˘قر˘صس
نأا ،ةيروهمجلا ليكو فاصضأاو
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ةكولمملا ةبكرملا تع˘جر˘ت˘صسا

اهلامعتصسا م˘ت ي˘ت˘لا ع˘ن˘صصم˘ل˘ل
،تا˘˘˘قور˘˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب رار˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
زاهجل نيق˘ق˘ح˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
.«SPG» يفارغجلا عقومتلا

د˘˘ع˘˘بو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
غلابم زجح مت قيقحتلا ةيلمع
23 ـب ترد˘ق ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘˘م
فلأا027و نويلم336و رايلم
غلابم ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
ةبعصصلا ةلمع˘لا˘ب ىر˘خأا ة˘ي˘لا˘م
ر’ود فلأا93 ـب تردق يتلاو
رانيد02و وروأا0438
01 ز˘ج˘˘ح م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘صسنو˘˘ت
ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘جاردو تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ح˘˘ئار˘˘صشو ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘صسأاو
اهلامعتصسا مت ،ةلاقنلا فتاوهلل
.ةقرصسلا يف

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
نيين˘ع˘م˘لا فار˘طأ’ا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ىلع مهلاحأا يذلا ،ةيروهمجلا
بل˘ط يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق
قلعتيو ،يليمكت قيقحت ءارجإا
ةمهتب مهيف هبتصشم7 ـب رمأ’ا
دادعإÓل رارصشأا ةيعمج نيوكت
ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘˘صسلا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ددعتلا قلصستلا ،ليللا فورظب
،ءاصضيب ةحلصسأا لمحو رصسكلاو
يف ةكراصشملاب ،مهب هبتصشم6و
˘ما˘ه˘ت’ا ه˘ي˘جو˘ت م˘تو ع˘ئا˘قو˘˘لا
ءا˘ي˘صشأا ءا˘ف˘خإا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘ل
.ةيانج نم ةلصصحم

ب.دامع

ناوعأا سسمأا لوأا ةليل لخدت
يحب ،ةملاڤب ةيندملا ةيامحلل
ةربقملا ةاذا˘ح˘م˘ب ن˘كصسم04
،ةي’ولا ةمصصاعب ة˘ي˘ح˘ي˘صسم˘لا

نم32ـلا ي˘˘ف با˘˘صش ذا˘˘ق˘˘نإ’
دار˘فأا د˘حأا ه˘ل ن˘ط˘ف˘ت ،ر˘م˘˘ع˘˘لا

،ل˘ب˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘م و˘هو ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ل˘ب˘ح˘لا ع˘ط˘ق ى˘لإا او˘عرا˘صسي˘ل
،قنصشلا ةيلمع نم هصصيلختو
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضل˘˘˘˘ل تمد˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح
لق˘ُن م˘ث ،ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا

ى˘˘لإا ة˘˘عر˘˘صسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«يبق˘ع م˘ي˘كح˘لا» ى˘ف˘صشت˘صسم
ترقتصسا ةجرح ةلاح يف وهو
.ينعملاب لفكتلا دعب

تل˘ب˘ق˘ت˘صسا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ت’اجعتصس’ا ،سسمأا لوأا ةليل
فوقصشوب ىفصشتصسمب ةي˘ب˘ط˘لا
اصصخصش21 ،ةملاق ةي’و يف
يف اونا˘ك ،لا˘ف˘طأا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

م˘ه˘لوا˘ن˘ت بب˘صسب ة˘جر˘ح ة˘لا˘ح
ءازع تيبب ت’وكأاملا سضعبل
اوناع ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا

ت’ا˘حو ة˘ع˘ف˘تر˘م ةرار˘ح ن˘˘م
.ئيقت

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تح˘˘ت˘˘˘فو اذ˘˘˘ه
يف اقمعم اينمأا اقيقحت ةينمأ’ا

اهعامصس دعب ،ةيصضقلا تايثيح
يناديم˘لا ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘تو ثدا˘ح˘لا˘ب
ة˘فر˘ع˘م˘ل نا˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘صسأ’ا
ل˘ظ يذ˘لا ،ي˘ئاذ˘غ˘لا م˘م˘صست˘لا

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ثيد˘˘˘˘ح
ابعرو افوخ قلخو ،ةقطنملاب

ناكصس ط˘صسو ي˘ف ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
،ةئداهلا محصشلا يداو ةقطنم
نع ثيدح جاور دعب ةصصاخ
نم21 ـلا نيباصصملا ةاناعم
.«انوروك» سضارعأا

نإرمع ملاسس

راصشتصسملا سسمأا لوأا عدوأا
،ايل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب ق˘ق˘ح˘م˘لا

ر˘يزو˘˘لا ،لا˘˘ي˘˘حر ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا ،ق˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
،داصسف ا˘يا˘صضق ي˘ف ،سشار˘ح˘لا˘ب
ريغ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
لÓغتصسا ءوصسو ريغلل ةرربم
.ذوفنلا لÓغتصساو ةفيظولا

،لا˘ي˘حر نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ر˘يد˘˘م بصصن˘˘م ا˘˘صضيأا ل˘˘غ˘˘صش

قباصسلا سسيئرلا ةلم˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ي˘ف ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
9102 ل˘ير˘فأا91 تاي˘صسا˘ئر
يف اوصضع ناك امك ،ةاغلملا
ةهبج بزحل ةريصسملا ةئيهلا
ناك امدنع ،ينطولا ريرحتلا

سسأار ى˘ل˘ع ،برا˘˘صشو˘˘ب ذا˘˘ع˘˘م
.بزحلا

نإوتسش ةÁرك

ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع نكمت
ةرئاد نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل

نم ،تصسارنمت ةي’وب مازق نيع
ز˘ج˘حو ،سصا˘خ˘صشأا3 ف˘ي˘قو˘˘ت
تاردخ˘م˘لا ن˘م غ˘ل˘ك570.01
.(وقناب)

نمأا حلاصصم تفقوأا اهتهج نم
يف سصا˘خ˘صشأا7 ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و
،رمعلا نم ثلاثلاو يناثلا دقعلا

اصسولهم ا˘صصر˘ق002 تز˘ج˘حو
احÓصسو ،«لير˘تو˘ف˘ير» عو˘ن ن˘م
3 وذ نيكصس نع ةرابع اصضيبأا

يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب ،موجن
نم ربتعي جد00061 ـب ردقي

.مومصسلا هذه جيورت تادئاع
ن˘كم˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘فو

ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع
فيقوت نم ،ة˘كير˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
13 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش
ايئاصضق ن˘ي˘قو˘ب˘صسم ة˘ن˘صس73و
،سضب˘ق˘لا˘ب ر˘ماوأا ل˘ح˘م ا˘م˘هد˘˘حأا

52 رمعلا نم ناغلبت نيتاتف ةقفر
مهتزوح˘ب ط˘ب˘صضو ،ة˘ن˘صس93و
تابورصشملا نم ةدحو63 ىلع

عاونأ’ا فلتخ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
اصسولهم ا˘صصر˘ق82 ،ما˘ج˘حأ’او
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع عاو˘˘˘نأا ةد˘˘˘ع ن˘˘˘م
،«غلم003 ‐ناز˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل»
»، «غ˘˘ل˘˘˘م60 ‐ما˘ب˘يزا˘مور˘˘ب»
ةفاصضإ’اب ،«غلم01 ‐لاصسيرويل
عنم بوبح نم اصصرق73 ىلإا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
تاهجلا مامأا ةعبصسلا نيفوقوملا
ريرحت دعب ةصصتخملا ةيئاصضقلا

.مهقحب ةيئازج تافلم
أإ.يئامهم / ب.دمحم

لوأا تد˘˘كأاماعلا نونا˘ق˘لا
ىد˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا سسمأا

نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضق سسل˘˘ج˘˘˘م
ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا تاءا˘عد˘ت˘صسإ’ا

بزح سسيئر ،سسابعلب نصسحم
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ،«يد˘˘˘ي˘˘˘˘صسرأ’ا»
تناك ،ينطولا كردلا حلاصصم
لخدت ةيصضقل تاقيقحت نمصض
امدعبو.ماعلا نوناقلا راطإا يف
نايب يف ،ةماعلا ةباينلا تفصصو
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا ،سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘ل

مت يتلا تامولعملا ،«مÓصسلا»
سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لواد˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘˘لا تاءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صسإ’ا
ـب سسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘صسح˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ا˘ه˘نأا تح˘صضوأا ،«ة˘طو˘ل˘غ˘م˘˘لا»
تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف تنا˘˘ك
نوناقلا راطإا يف لخدت ةيصضقل
ةافو ةعقاو يف لثمتتو ،ماعلا
ل˘م˘ع˘ي نا˘ك ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا سصخ˘˘صش
سصا˘خ ن˘كصسم˘ل ءا˘ن˘ب ة˘صشرو˘˘ب
بز˘˘˘˘˘˘ح سسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ت

غل˘ب˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ،«يد˘ي˘صسرأ’ا»
تر˘ف˘˘صسأاو ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ردصصملا فيصضي ‐ تايرحتلا
مل ،يفوتملا لماعلا نأا ‐ هتاذ
ةينوناقلا ة˘صصخر˘لا ه˘يد˘ل ن˘كت
يف ةيانبلا نأاو ،رئازجلاب لمعلل

مارت˘حا نود تد˘ي˘صش ا˘ه˘تاذ د˘ح
نأا املع ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
لاز˘ت ’ ى˘لوأ’ا تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.ةيصضقلا يف ةلصصاوتم
ر.رجاه

فلأإ93و ميتنسس نويلم336و رايلم23 عاجرتسسإ
يسسنوت رانيد02و وروأإ0438و رلود

صصيمحت عنصصم ىلع إوطصس اصصخصش31 فيقوت
كيرافوب يف لبصش د’وأاب «1001» ةوهقلإ

لبحب قلعم وهو هتلئاع دإرفأإ دحأإ هل نطفت

ةملاق يف باصش راحتنإ ةلواحم طابحإإ
محصشلإ يدإوب ءإزع ةبدأام يف لافطأإ مهنيب نم اصصخصش21 ممصست

لÓغتسسإ ءوسسو Òغلل ةرÈم Òغ تإزايتمإ حنÃ مهتم
ذوفنلإ لÓغتسسإو ةفيظولإ

صشإر◊اب تقؤوŸإ صسب◊إ لايحر ىفطصصم عإديإإ

ةيح ةسشوطرخ052 زجح
ةيمكو ةغراف ىرخأإ017و
دورابلإ نم

ةصشرو كيكفت
ةريخذلإ ةعانصصل
ةنتابب ةيحلإ
ثحبلإ ةقرف حلاسصم تنكمت
ةيلو نمأاب «IRB» لخدتلإو
ةيرسس ةسشرو كيكفت نم ،ةنتاب
عم ،ةيحلإ ةريخذلإ ةعانسصل
هدقع يف صصخسش فيقوت
إذه يف طسشني رمعلإ نم ثلاثلإ
.ةينوناق ريغ ةفسصب لاجملإ

ىلإإ دوعت ةيسضقلإ عئاقو
اهدافم ةقرفلإ اهتقلت تامولعم
لÓغتسسإ ىلع صصخسش مإدقإإ

صصاخلإ يراجتلإ هلحمو هلزنم
ةيئاسسنلإ ةسسبلألإ عيبب
دعب ،ةريخذلإ عيبو ةعانسصل
ةينوناقلإ تإءإرجإلإ لك ذاختإ
نذإإ ىلع لوسصحلإو ،ةمزÓلإ

نع رداسص لزنملإ صشيتفتب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو
نيأإ ناكملإ ةمهإدم تمت ،ةنتاب
ةسشوطرخ052 ىلع روثعلإ مت

ةسشوطرخ017 ،61 رايع ةيح
،61و21 يرايع نم ةغراف
ةمزح019 ،ةلوسسبك00042
ةيقرو ةيطغأإ ىلع يوتحت
ةدام نم مإرغ051 ،صشيطإرخلل
ةلآإ ىلإإ ةفاسضإلاب دورابلإ

ينورتكلإ نإزيم ،طغسض
مت ينعملإ ،ىرخأإ تإدعمو
ةقرفلإ رقم ىلإإ هليوحت
ذاختإ دسصق ،اهتإذ ةينمألإ
امب ةمزÓلإ ةينوناقلإ ريبإدتلإ

يف قيقحت حتف كلذ يف
.ةيسضقلإ تاسسبÓم

أإ.يئامهم

ةنتاب يف رومخلإو تاسسولهملإ يجورمب ةحاطإلإ

تصسإرنمتب تإردخملإ نم غلك04 زجحو صصاخصشأإ3 فيقوت

«يديسسرألإ» صسيئرب صصاخ نكسسŸ ءانب ةسشروب لمعي ناك يبنجأإ صصخسش ةافو ‘ لثمتت

 راطإإ ‘ لخدت ةيصضقل تاقيق– نمصض تناك صسابعلب نصسÙ ةهجوŸإ تإءاعدتصس’إ



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 8772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ6ـل قفإوملإ0202 نإوج72تبسسلإ

ثـــــب ةدوـــــع إوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلإ ةاـــــــنق



ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^

0302ددعلإ ^9341 يناثلإ عيبر21قفإوملإ7102 ربمسسيد03تبسسلإ

culture@essalamonline.com

8772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ6ـل قفإوملإ0202 نإوج72تبسسلإتامهاصسم

لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس تلاز ا˘˘˘˘م
ي˘ع˘صست ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صس’ا ير˘˘كصسع˘˘لا

ة˘ف˘صضلا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘صسلا ما˘˘كحإ’
ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘صس لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ءارزو سسيئر رارصصإاو ةيعصسوتلا

ىل˘ع و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
05 مصضب ةيركصسعلا هتاطلصس مايق
يتلاو (ج) ةقطنملا يصضارأا نم %
ةفصضلا يصضارأا نم %03 لثمت
ةيركصسعلا ةرطيصسلا تحت نوكتل
ةوقلاب تاصضوا˘ف˘م˘لا رو˘ما م˘صسحو
رار˘ق ناو ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لاو ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
سضرا˘ع˘ت˘˘يو ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي اذ˘˘ه م˘˘صضلا
نوناقلا دعاوق عم خراصص لكصشب
م˘˘مأ’ا تارار˘˘ق كلذ˘˘كو ي˘˘لود˘˘˘لا
سسل˘ج˘م ن˘ع ةردا˘صصلا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
وأا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لاو ن˘˘˘مأ’ا
ة˘ي˘لود˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا

ةيقوقح˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
يف لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ناو ة˘ي˘لود˘لا
ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ’ ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘صضلا
رهظت ثيح لصصاوتت (ج) ةقطنملا
تايطعملاو تاءاصصحإ’او ماقر’ا

ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘صساو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا
دمتعتو ناكصسلا لاطت تاكاهتن’ا

لزانملا مدهو لتقلا ةصسايصس ىلع
تاور˘˘ث˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسو لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’او
ةنيبلا ريمدتو ةي˘ئا˘م˘لاو ة˘ي˘عارز˘لا
.ناكصسلا ريجهتو ةيتحتلا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘طا˘خ˘م ة˘م˘ث نإا
تناك نإا مصضلا ةصسايصس نع ةجتان
نأاو رصشابم ريغ وأا رصشابم لكصشب
و˘ه ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإ’ا م˘˘صضلا عور˘˘صشم
ةيكريما ةيليئارصسا ةطخ نم ءزج
نم ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةيفصصتل

عور˘صشم˘لا اذ˘ه حا˘˘ج˘˘نو ا˘˘هروذ˘˘ج
ىلع اصضورفم راصصحلا ءاقبا ينعي
ة˘ف˘صضلا ن˘ع ه˘ل˘صصفو ةز˘غ عا˘ط˘˘ق
ةمئاق˘لا ع˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘غ˘تو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ةيصضق يلا ةتيمم ةبرصض هيجوتو
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘صشلا

ديوهتو ةيخيراتلا هقوقح برصضو
ة˘قر˘صسو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ند˘˘م˘˘لا
ينوناقلا زكرملا بيغتو اهخيرات
يف مهقحو نيينيطصسلفلا نيئجÓل
ن˘˘يذ˘˘لاو م˘˘ه˘˘ن˘˘˘طو ي˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

بع˘˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ث نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كصشي
سضرعتي فوصس يذلاو ينيطصسلفلا
يطعي فوصس امك ةريبك رطاخمل
˘مد˘ع˘ب ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ةرا˘صشا

تأادب يتلا اورنوأ’ا ةلاكو ىودج
يكيرم’ا يرصصنعلا لتكتلا ةرادا
ى˘ل˘ع دو˘ي˘ق سضر˘فو ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘˘م˘˘ب

اهنع يلاملا معدلا فاقيإاو اهلمع
لÓ˘ت˘ح’ا نا ح˘صضاو˘لا ن˘˘م تا˘˘بو
ذختي فو˘صس ة˘ير˘صصن˘ع˘لا ه˘ت˘ط˘خ˘ب

لكصشبو مصضلا دعب ةقح’ تاوطخ
ة˘لا˘كو ى˘ل˘ع زا˘ه˘˘جإ’ا˘˘ب ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
د˘ها˘صش ن˘م ه˘ل˘ث˘˘م˘˘ت ا˘˘مو اور˘˘نوأ’ا
ة˘ي˘صضق ى˘ل˘ع ي˘صسا˘ي˘صسو ي˘نو˘نا˘˘ق
.نيينيطصسلفلا نيئجÓلا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘˘كح ي˘˘˘˘صضم نإا
ع˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘لاو م˘˘˘صضلا ة˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسب
عمتجملا لخدت نود يناطيتصس’ا
ليحر˘ت ى˘لإا يدؤو˘ي فو˘صس ي˘لود˘لا
نيعقاولا نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا نا˘كصسلا
ط˘خ˘لا ي˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةرادإا تح˘˘ت
عور˘صشم حا˘ج˘ن نأا ا˘م˘˘ك ر˘˘صضخأ’ا
سصر˘ف ل˘ك ف˘صسن˘˘ي فو˘˘صس م˘˘صضلا

رمدي فوصسو ةموعزملا ةيوصستلا
ي˘صضار’ا ى˘ل˘ع ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘ب م˘˘ل˘˘ح
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘ع نو˘كتو ةز˘غ عا˘ط˘˘قو
ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو سسد˘˘˘ق˘˘˘لا
ةي˘صضق در˘ج˘م ي˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
م˘ه˘قو˘ق˘˘ح ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنا

ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا م˘ه˘ت˘لود عور˘صشمو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا اذ˘˘ه˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘لا ى˘ع˘صسي ير˘صصن˘˘ع˘˘لا
ةمئاقلا يرصصنعلا لتكتلا ةصسايصس
ةقرصسو يناطيتصس’ا ددمتلا ىلع
يا ديدحت مدعو اهبهنو يصضار’ا

.لÓتح’ا ةلودل دودح
ةقطنملا عصضي مصضلا عورصشم نإا
ددهيو ناكرب ةهوف ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘مر˘ب
اهلك ةقطنملاب رارقتصس’او نمأ’ا

ي˘ن˘م’ا عار˘صصلا ر˘˘ج˘˘ف˘˘ي فو˘˘صسو
تايدحتلا ما˘ما ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ع˘صضيو
مصضلا رارق نع ةمجانلا ةريطخلا

فار˘˘طأ’ا ل˘˘ي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م د˘˘˘ب ’و
ىلع ةدقاعتملا ة˘ي˘ما˘صسلا ة˘ي˘لود˘لا
ةيلوؤوصسم ةعبارلا في˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا

تاكاهتن’ا عنمل اهتامازتلاب ءافولا
دب ’و يناصسنإ’ا نوناقلا دعاوقل
ارصسيوصس لبق نم ةصصاخو اصضيا
ةدقاعتملا فارطأ’ا ةوعدب اهمايق
عامتجا ىلإا في˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع
ر˘طا˘خ˘م˘لا ي˘ف ثحا˘ب˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع
يلي˘ئار˘صسإ’ا رار˘ق˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
ن˘˘م مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م ذا˘˘˘خ˘˘˘تاو م˘˘˘صضلا˘˘˘ب

.تاوطخ
ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق ن˘م بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لاو
فلتخمو ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ةحا˘صسلا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘ع˘لا ل˘ئا˘صصف˘لا
ةلجاع تاوطخ ذاختاب ةينيطصسلفلا

ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘حو ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’
نم ايلود كرح˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

دحوملا ينيطصسلفلا فقوملا لÓخ
مصضلا رارق ةهجاو˘م˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ف˘˘قوو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل
نا˘م˘صضو ه˘˘ت˘˘مو˘˘كح تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ةدحتملا ممأ’ا تارارقل اهمارتحا

ةيامحلا ريفوتو يلودلا نوناقلاو
بع˘˘صشل˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
.ينيطصسلفلا

ةيليئإرصسإ’إ مصضلإ تاططخم نع ةجتانلإ رطاخملإو داعب’إ

تلآا امو ولصسوا نم اماع نيرصشعو ةصسمخ دعب
اماع نينامث نم رثكأاو ن’ا ىتح جئاتنلا هيلا

ينيطصسلفلا بعصشلاو نيطصسلف لÓتحا ىلع
و˘هو هر˘ي˘صصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘يو ل˘صضا˘ن˘˘ي
ه˘ت˘لود ة˘ما˘قا ل˘جا ن˘م ه˘لا˘صضن ي˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم
نم ةليوط ةريصسم ربع ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا
ما˘صسج˘لا تا˘ي˘ح˘صضت˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ مد˘ق لا˘صضن˘لا

لا˘صضن˘لا ة˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م ي˘˘ف كرا˘˘صشو ءاد˘˘ه˘˘صشلاو
ديصسجت ي˘لا ع˘ل˘ط˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ناميإاو ةوق لكب لمعو ةمات ةعاجصشب مÓصسلا
نكلو ةلادعلا قيق˘ح˘ت ي˘لا ع˘ل˘ط˘تو ة˘ير˘ح˘لا˘ب

ام سسكع سضر’ا ىلع قئاقحلا لك تءاج
يتلا ةيرصصنعلا ةصسايصسلا كلتف هيلا وبصصي
ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ير˘صصن˘ع˘لا ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي

ةبرصض اهل تهجوو مÓصسلا ةيلمع ترصصاح
نا ينعي اذامف يكيرم’ا مصضلا ططخمب ةلتاق
اهلتحت يتلا يصضار’ا لÓتح’ا ةموكح مصضت
نيطصسلف بعصش سشيعي نا ينعي اذامو ؟اهيلا
؟هقوقح نم قح يا حنمي ’و لÓتح’ا تحت
ميقلا لكل لتقلاو يصسايصسلا راحتن’ا وه اذهف

يلا لÓتح’ا ىعصسي يتلا ةينطولا ئدابملاو
نوكت نا ديري ’ لÓتح’اف اهصسمطو اهريمدت
قوقحلا حنم ديري ’و ةينيطصسلف ةلود كانه
’ وهف مئاقلا عقاولا ريغت ديريو ةينيطصسلفلا
ةماقا يلا لمعتو ىعصست ةينيطصسلف ةدايق ديري
د˘ير˘ي ط˘ق˘ف ةدا˘ي˘صس تاذ ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ة˘˘لود
نيروجأاملاو ءÓمعلاو ةنوخلا نم ةعومجم
ةرادا ىلع ةمئاقلا ة˘م˘يد˘ق˘لا ه˘ت˘يؤور ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
ىلع ةلماك ةرطيصس قاطن يف ناكصسلل ةيلحم
ءامصسلاو هايملاو ةيعيبطلا دراوملاو دودحلا

هديري يذلا رم’ا اذه سضر’ا تحتو سضرأ’او
بمارت هطخو وهانيتن ىعصسي امو لÓتح’ا

سضرا ىلع هقيقحت يلا يرصصنعلا مهلتكتو
.لبقتصسملا يف هعم لماعتلاو عقاولا
نا نكمي ’ عقاولا اذه رم’ا ةلصصحم يف
اذه لاني نا نكمي ’و ينيطصسلف يا هلبقي
ينيطصسلف لفط رغصصا حومط نم ططخملا

نمو رمي نا نكمي ’و سصخصش يا عنقي ’و
ينيطصسلفلا بع˘صشلا˘ف ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا
ةيامحو هتيرح لينل هلاصضن يف امدق يصضميصس

ىلع ةينيط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ل˘م˘ع˘ت˘صسو ه˘ت˘لود
لÓتح’ا تح˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا نÓ˘عا

ملحلا ةغايصص ىلع ةرداق تاصسصسؤوم ينبنو
ةرو˘ث˘لا تازا˘ج˘نا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةلبقتصسملا نيطصسلف ةلود نكتلو ةينيطصسلفلا
اهنيناو˘ق ع˘صضنو ا˘ه˘صشي˘ع˘ن ع˘قاو ر˘مأاو ة˘م˘ئا˘ق
ةلحرم يه هذهف اهي˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘نو ا˘ه˘ي˘م˘ح˘نو
يذلا ينطولا هجوتلا وه اذهو ةلبقملا لمعلا
يتلا ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘يؤور ي˘ف د˘صسج˘ت
ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا عيمج نم بلطتي
اهتيام˘ح تا˘ت˘صشلا ن˘كا˘مأاو ن˘طو˘لا ل˘خاد ي˘ف
د˘ت˘صشي ن’ا لÓ˘ت˘ح’ا˘ف ا˘ه˘ل˘جا ن˘م د˘حو˘ت˘˘لاو
نوكن نا امإاف ةمئاقلا ةكرعملا دتصشتو هراصصح
ينيطصسلفلا بعصشلا ماما رايخ ’و نوكن ’ وا
ةعورصشم لوح دحوتيو رصصتنيو نوكي نا ’ا
ةينيطصسلف˘لا ه˘ت˘لودو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ماع ناريزح نم عبارلا دودح ىلع ةلقتصسملا

هترقا امل ا˘ق˘فو ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘ع سسد˘ق˘لاو7691
ةلودلاب يلودلا فارتع’او ةيلودلا ةيعرصشلا
.ةتقؤوملا اهدودحو ةينيطصسلفلا

يف لÓتح’ا ةموكح هب موقت ام ةروطخ نا
رركتملا فادهتصس’او ةلتحملا سسدقلا ةنيدم
نمأا ىلع ةيحيصسملاو ةيمÓصسإ’ا اهتاصسدقمل
ا˘ه˘فاد˘ه˘ت˘صسا ة˘صصا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
هيلع نيمئاقلاو ىصصقأ’ا دجصسملل لصصاوتملا
اينامز هميصسقتل ةجهنمملا اهتطخ راطإا يف
ن˘م ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا ن˘ي˘ل˘صصم˘لا ع˘ن˘مو ا˘ي˘نا˘كمو
ةدابعلا ةيرحل خراصص كاهتنا يف هيلا لوصصولا

ةفاك اهيلع تصصن يتلا اهيلإا لوصصولا ةيرحو
.ةيلودلا فارعأ’او قيثاوملا
ةينطولا ىوق˘لا ع˘ي˘م˘جو ا˘ن˘ب˘ع˘صش ر˘ي˘ها˘م˘ج نا

عيمج˘ل نود˘صصت˘يو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تا˘ها˘ج˘ت’او
ءاو˘ت˘ح’او ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘˘صصت˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م
ةدايقلا لوح م˘ه˘فا˘ف˘ت˘لاو م˘ه˘فو˘قو نودد˘ج˘يو
سسا˘˘ب˘˘ع دو˘˘م˘˘ح˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
ىلإا ةفداهلا لÓتح’ا تاءارجإا نوركنتصسيو
ريغتو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘ت
مهقوقح مهبلصسو سضر’ا ىلع ةمئاقلا عئاقولا

م˘ه˘ت˘نادإاو م˘ه˘صضفر نودد˘ج˘ي ا˘م˘ك م˘ه˘صضرأاو
.لÓتحÓل ةزاحنملا ةيكريمأ’ا ةصسايصسلل

رصصتنتصس ةلقتصسملإ ةلودلإ نيطصسلف
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ةموكح عفدي ام وه ةبصساحملاو ةلءاصسملا بايغ
بع˘˘صشلا˘˘ب كت˘˘ف˘˘لا˘˘ب رار˘˘م˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا
اصصوصصخو يلودلا نوناقلا كاهتناو ينيطصسلفلا
جزلاو مهتباصصإاو مهلتقو نيطصسلف لافطأا قحب
،مهقوقح طصسبأا نم مهنامرحو نوجصسلا يف مهب
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ع˘˘صضو مد˘˘عو با˘˘ي˘˘غ ناو
دعاصسي ةيلودلا ءادوصسلا ةمئاقلا يف اهجاردإاو
تاكاهتن’او مئارجلا باكتراب رارمتصس’ا يف
ي˘ف يدا˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا سشي˘ج ع˘˘ج˘˘صشيو
بع˘صشلا ق˘ح˘ب م˘لا˘ظ˘لا ناود˘ع˘لا اذ˘ه ة˘صسرا˘˘م˘˘م
تاوطخ ذاختا مهملا ن˘م تا˘بو ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةمئاقلا نمصض لÓتح’ا ةموكح جاردإ’ ةيلود
بعصشلل يعمتجملا م˘ل˘صسلاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘تو
هكرتو لÓتح’ا عيجصشت نم ’دب ينيطصسلفلا
يف ككصشيو فعصضي امم ؛عدار وا باقع نود
مم’ا نم لعجيو ةمئاقلا ةيلودلا ةيقادصصملا
يرصصنعلا لتكتلا د˘ي˘ب ة˘ح˘بار ة˘قرو ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘صضر˘ع نو˘كت˘˘صسو ى˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا ي˘˘كير˘˘م’ا
نم ديزملل بو˘ع˘صشلا ةا˘ي˘ح سضر˘ع˘يو دا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
.مئادلا ديدهتلاو رطخلاو ناودعلاو داهطصض’ا
وه تاكاهتنا نم نيطصسلف يف ثدحي ام نإا

،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ير˘كصسع˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ةيليئارصسإ’ا تاصسرا˘م˘م˘لا نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ي˘عا˘م˘ج با˘˘ق˘˘ع ى˘˘لإا ى˘˘قر˘˘ت
ةز˘غ ى˘ل˘˘ع سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ق˘˘نا˘˘خ˘˘لا را˘˘صصح˘˘لا

اهيف امب ةف˘صضلا ي˘ف ة˘ي˘مو˘ي˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’او
نم سضر’ا غارفإاو مصضلا ةصسايصسو سسدقلا
ة˘قر˘صس ي˘ف رار˘م˘ت˘˘صس’او م˘˘هدر˘˘طو نا˘˘كصسلا
يناطيتصس’ا عصسوتلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضر’ا

بع˘˘صشلا ءا˘˘ن˘˘بأا˘˘˘ب جز˘˘˘لاو نو˘˘˘ج˘˘˘صسلا ح˘˘˘ت˘˘˘فو
تامكاحم يا نود مهلا˘ق˘ت˘عاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ع˘م ار˘خؤو˘م ل˘صصح ا˘م˘ك ا˘ي˘مو˘ي م˘ه˘ت˘ي˘ف˘صصتو
زجاوح ىلع تاقيرع ىفطصصم دمحأا ديهصشلا
لبق نم همادعا مت ثيح ،ةيرصصنعلا توملا

هذ˘ه نإاو ير˘كصسع˘لا لÓ˘ت˘ح’ا سشي˘˘ج دو˘˘ن˘˘ج
يلا يقترتو باقع نود رمت ’ا بجي ةميرجلا

نوناق˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ي˘ت˘لا بر˘ح˘لا م˘ئار˘ج
.يلودلا

ةدايق˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا تل˘كصش د˘قو
سسابع دومحم سسيئر˘لا ة˘صسا˘ئر˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

مازتل’ا نم للحتلا اهدونب مها نم ناك يتلاو
ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ل˘كب

ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف تل˘خدو ،ي˘كر˘˘ي˘˘مأ’او
يناطيتصس’ا عورصشملا اذه دصض ةيبعصش ةينوناق
ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تل˘كصشو ي˘مار˘جإ’ا
ي˘ف رار˘م˘ت˘صس’ا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘صضا˘ح˘لا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لاو ة˘صضا˘ف˘˘ت˘˘ن’ا
ةلودلاب فارت˘ع’ا ل˘جا ن˘م ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةيليئارصس’ا مئارجلل دح ع˘صضوو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةلثمتملا لÓتح’ا ةموكح تاصسايصس رارمتصساو
د˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لاو ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘ماد˘˘ع’ا ي˘˘ف
انبعصش ءانبأ’ نوناقلا قاطن جراخو يفصسعتلاو
تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘˘لا
لÓتح’ا ةموكح اهتف˘ث˘ك ي˘ت˘لا ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ة˘قر˘صسلاو ي˘˘صضار’ا نأا˘˘صشب
ه˘ت˘طر˘صشو لÓ˘ت˘˘ح’ا سشي˘˘ج ةز˘˘ه˘˘جأاو ا˘˘ه˘˘تاودا

جيجأات لجا نم نينطوتصسملا عاطقو هتارباخمو
امب ةلتحملا ةينيطصسلفلا سضرأ’ا يف عاصضوأ’ا
.سسدقلا اهيف
نود ر˘م˘ت ن˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج نإا

ةفاك ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا تا˘صسصسؤو˘م نأاو ،با˘ق˘ع
ا˘ه˘تاءار˘جإاو ا˘ه˘تا˘صسصسؤو˘م˘˘ب ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’او
ىلع لمعلاب نوبلا˘ط˘م ن˘ي˘صصا˘خ˘لا ا˘ه˘يرر˘ق˘مو

لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لءا˘˘صسم˘˘ل م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت
ةلتقلا ء’ؤوه نأاو ،ةفاك همئارج ىلع هتبصساحمو
مهينطوتصسمو مهئÓمعو لÓتح’ا تاوق نم
مكاحملا مامأاو ةي˘لود˘لا نو˘ج˘صسلا ي˘ف م˘ه˘نا˘كم
مهبلج ةدحتملا مم’ا نم بولطملاو ،ةيئانجلا
مادعا نم هب نوموقي ام نأ’ ؛ةيممأ’ا ةلادعلا ىلا

عقت مئارج يه نوناقلا قاطن جراخ لتقو يناديم
ةيلودلا ةيئانجلا ةم˘كح˘م˘لا سصا˘صصت˘خا ن˘م˘صض
د˘صض م˘ئار˘ج ى˘لا ى˘˘قر˘˘تو بر˘˘ح م˘˘ئار˘˘ج ي˘˘هو
.ةيناصسن’ا
هتاصسصسؤومو هتامظنمو يلودلا عمتجملا ماهم نا
نوناقلا دعاوق ىلا ادان˘ت˘صسا م˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ف˘قوو لÓ˘ت˘ح’ا م˘ج˘ل ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ي˘لود˘لا

نم ينيطصسلفلا بعصشلل ةيامحلا نيمأاتو همئارج
نوله˘صست˘صسي او˘تا˘ب ن˘يذ˘لا ه˘تدا˘ق مار˘جإاو سشط˘ب
ناو ،نييندملا نوفدهتصسيو ل˘ت˘ق˘لا نو˘ن˘ه˘ت˘م˘يو
يف ة˘كرا˘صشم د˘ع˘ي ي˘لود˘لا تم˘صصلا رار˘م˘ت˘صسا
يف رارمتصس’او ،ةقيق˘ح˘ل˘ل ا˘ب˘ي˘ي˘غ˘تو ة˘م˘ير˘ج˘لا
دصض يه يتلا ةيليئارصسإ’ا مصضلا ةطخ قيبطت
مÓصسلا ملح ى˘ل˘ع ي˘صضق˘ت˘صس ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا

.ةينيطصسلفلا ةلودلا ةماقإاو

اهمئإرج ىلع لÓتح’إ ةموكح ةبصساحمو ةدحتملإ ممأ’إ
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نينطإوملإ نم بّرقتلل ةيقوقحلإ ةمظنملإ هذه طاسشن ثعب ةداعإإ فدهب

ناصسن’إ قوقح نع عافدلل ةيرئإزجلإ ةطبإرلل يئ’ولإ بتكملل ديدج صسيئر بيصصنت
،ناسسنلإ قوقح نع عافدلل ةيرئإزجلإ ةطبإرلل ،ةليسسملإ يئلولإ بتكملل اسسيئر لابه دإؤوف بيسصنت إرخؤوم ّمت
نم بّرقتلل ةيقوقحلإ ةمظنملإ هذه طاسشن ثعب ةداعإل ةطبإرلل ديدجلإ يئلولإ بتكملإ بيسصنت ةيلمع يتأاتو

ةلسصإوم ةيجيتإرتسسإلإ هذه لÓخ نم ةطبإّرلإ حمطت امك ،ينطولإ بإرتلإ لماك ربع راسشتنلإو ،نينطإوملإ
.رئإزجلإ يف ناسسنإلإ قوقح نع عافدلإو ةيقرت يف ةلّثمتملإ اهتّمهم

ترصشاب بتكملا بيصصنت دعب
ديصسلا ةدايقب بتكملا ةصسائر
بت˘كم˘لا سسي˘˘ئر ،لا˘˘ب˘˘ه داؤو˘˘ف
ةيوصضعلا ةنجل سسيئر ةيعمب
ةلمج ىل˘ع ي˘صسور˘ع˘ل ق˘ي˘فو˘ت
ة˘ل˘كي˘ه˘ل˘ل تا˘ب˘ي˘صصن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ع˘˘يزو˘˘تو ما˘˘ه˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
د˘يد˘ح˘˘تو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا عور˘˘ف˘˘لا
تءاج دقو ،نا˘ج˘ل˘لاو ا˘يÓ˘خ˘لا
ّلكب يئ’ولا بتكملا ةيلكصشت
:ي˘لا˘ت˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع ه˘عور˘ف
ةنجل˘ل ا˘صسي˘ئر ة˘ما˘صسأا رود˘كم
،با˘ب˘صشلا قو˘ق˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘صسي˘ئر ةور˘صض را˘م˘˘ع
سشيمل ،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا قو˘ق˘ح˘لا

قوق˘ح ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘صسي˘ئر ناور˘م
،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘صسم˘˘لا
ا˘صسي˘ئر ي˘صسي˘م˘خ˘ل يد˘˘ي˘˘ع˘˘صس
،ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا قو˘ق˘ح ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل
ة˘˘صسي˘˘ئر ت .ة˘˘ب˘˘ي˘˘هو ة˘˘صسنآ’ا
تا˘يّر˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل
دماح نب حامصس ةصسنآ’ا ،ةماعلا

˘˘˘مÓ˘˘˘ع’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ة˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر
ميادلا دبع دوعصسم ،لاصصت’او
ةيندملا قوقحلا ةنجلل اصسيئر
قرز˘˘ل ا˘˘صضر ،ة˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلاو
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘صسي˘˘ئر
قرا˘˘ط ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا ،ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا
قوقحلا ةنجلل اصسيئر سشوطق
نيدموب ،ةيئاصضقلاو ةينوناقلا
،ةليصسم ةرئادل ابودنم سسنومل

ةرئادل ابودنم يرا˘ف˘صس ر˘ف˘ع˘ج
رودق دماح نب ،ةعلصضلا مامح
،لجح˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد˘ل ا˘بود˘ن˘م

ةرئادل ابودنم بيهصص بيبط
ابودنم ة˘ن˘ح ما˘صشه ،ةدا˘ع˘صسو˘ب
رماث نب ،رماع يديصس ةرئادل
ن˘ب ةر˘ئاد˘ل ا˘بود˘˘ن˘˘م م˘˘ي˘˘هار˘˘با
ةليصسم يدلبلا بتكملا ،رورصس
بتكملا ،ديعصسلا ةنا� ةصسائرب
ةصسائرب ةعلصضلا مامح يدلبلا
يدلبلا بتكملا ،روصصنم ديعل
،دمحأا يميهارب ةصسائرب موهرب
نام˘ل˘ي ي˘ن˘ب يد˘ل˘ب˘لا بت˘كم˘لا
بتكملا ،ىصسيع رذيخ ةصسائرب
ة˘صسا˘ئر˘ب ةدا˘ع˘˘صسو˘˘ب يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
بت˘كم˘لا ،ن˘ي˘صسا˘ي ة˘فو˘˘ل˘˘ق˘˘صش
دم˘ح˘م ر˘ما˘ع يد˘ي˘صس يد˘ل˘ب˘لا

يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا بت˘˘كم˘˘˘لا ،قوزر˘˘˘م
ف˘˘صسو˘˘ي ة˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘ب ة˘˘˘صسما˘˘˘ت

لبج يدلبلا بتكملا ،يدادغب
             .ياكب نيصسح ةصسائرب  دعاصسم
ديدجلا سسيئر˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو اذ˘ه
ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘صسم˘لا بت˘كم˘˘ل
قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا
ن˘˘˘م داؤو˘˘˘ف لا˘˘˘ب˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘صسن’ا
تا˘ق˘ب˘ط˘لا ن˘ع ن˘ي˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ةمورحملا تائ˘ف˘لاو ة˘حدا˘كلا

هنع فرعي ثيح ،ةمولظملاو
يف ةطصشنلا تايصصخصشلا نم
ناك يتلا ةيوعمجلا ةكرحلا
ي˘˘˘ف ل˘˘˘صضا˘˘˘نو ا˘˘˘ه˘˘˘صسأار˘˘˘ت˘˘˘ي

ىلع لابه دهع˘تو ،ا˘ه˘فو˘ف˘صص
ل˘جأا ن˘م ه˘˘لا˘˘صضن ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
نينطاوملا قوقح نع عافدلا

لا˘˘صصيإ’ م˘˘ه˘˘ع˘˘م فو˘˘قو˘˘لاو

ىلإا مهت’اغ˘صشناو م˘ه˘ل˘كا˘صشم
راطا يف ،ةلوؤوصسملا تاهجلا

ة˘ي˘ف˘صصت ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ّنأا ى˘لإا ا˘ف˘ي˘صضم ،تا˘با˘صسح˘لا
ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا باو˘˘˘بأا
ّلك ةمدخ يف ىقبت ةطبارلل
.نينطاوملا

يف ناك امدعب هنم نورفني ناكملإ إذه دإور تلعج
 ةعيبطلإ ةرسضخو رحبلإ ةقرز يبحمل إذÓم قباسسلإ

ةرذقلإ هايملإ بصصمو ةيئإوصشعلإ ةغرفملإ
مناغتصسمب ملاغوب د’وأاب يئيبلإ طيحملإ نإددهي

ةيئاوصشعلا ةغرفملا تلوحت
’وأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ت’ا˘˘صضف˘˘ل˘˘ل
ةي’و لامصش ىصصقأاب ملاغوب
رطخ ردصصم ىلإا مناغتصسم
ط˘ي˘ح˘م˘˘لا دد˘˘ه˘˘ي ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا
طصسو ةدوجوملا ةيوصضوفلا
رحبلا ىلع ةلطملاو ةباغلا
فاكلا يرخصصلا ئ˘طا˘صشلا˘ب
ةر˘ف˘ح در˘ج˘م ي˘هو ر˘ف˘صصأ’ا

تاونصس ذنم تلوحت ةعصساو
حئاورلا راصشتن’ ردصصم ىلإا
تاناويحلل اعترمو ةهيركلا
ءا˘ط˘˘غ˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘لا˘˘صضلا
تلعج ،اهب طيحملا يباغلا
ناكملا كلذ داور نم ريثكلا
يف ناك امدعب هنم نورفني
ةقرز يبحمل اذÓم قباصسلا
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ةر˘صضخو ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ة˘غر˘˘ف˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ،ة˘˘بÓ˘˘خ˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
داز اهل ةرواجملا قطانملاو
،ر˘ث˘كأا ع˘صضو˘لا ةرو˘ط˘خ ن˘م
تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘˘م م˘˘ت ه˘˘نأا م˘˘غر
ة˘˘ي˘˘صضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا
،ةيدلبلل يبونجلا جرخ˘م˘لا˘ب
رونلا ري مل عورصشملا نأا ’إا
،ةلوهجم ىقبت بابصسأ’ دعب
ةغرفملا كلت نع ديعب ريغو
لاز˘˘˘˘˘ي ’ «ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘˘لا »
ها˘ي˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا بصصم˘˘لا
لكصشي ةيدلبلا هذهب ةرذقلا
رطخ ردصصمو ءادوصس ةطقن

ةرصشابم بصصي هنوك يقيقح
تا˘ي˘م˘ك ثي˘ح ،ر˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘صض
ةدع نم ةمداقلا ةلمعتصسملا
بهذت ةليوط ةبكصشب ريواود
ل˘ظ ي˘ف ر˘ح˘ب˘لا ى˘لإا ا˘ي˘مو˘˘ي

هايملا ةيفصصتل ةطحم بايغ
ةريبك ةرفح ىتح وأا ةرذقلا
اذ˘ه .ها˘ي˘م˘لا كل˘ت ع˘ي˘م˘ج˘˘ت˘˘ل
رورم عم ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بصصم˘لا
ةورث˘لا دد˘ه˘ي ح˘ب˘صصأا ن˘مز˘لا
تلءا˘صضت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كم˘˘صسلا
يدايصص بصسح ريبك لكصشب
كلذ نم رطخأ’او ،ةقطنملا
دو˘˘˘جو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘˘ه نأا
ىصسرم ئطاصش ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ذنم هحاتتفا مت يذلا خيصشلا
رطخلل ةاعارم نود نيتنصس
،هيلإا نيدفاولا ددهي دق يذلا

ئ˘˘طا˘˘صشلا اذ˘˘ه نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
م˘˘˘صسو˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف فر˘˘˘ع˘˘˘ي
ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ’ا˘˘ب˘˘قإا فا˘˘ي˘˘ط˘˘صصا
ى˘ت˘صش ن˘م ن˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
نارهو ىتحو نازيلغ فلصشلا

ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ه˘˘˘ل˘˘˘صضف˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةحارلا ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا

كلت دوجو .اهناكصس ةبيطو
بصصمو ةيوصضوفلا ةغرفملا
ط˘ير˘صشلا˘ب ةرذ˘˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
عفد ةيدلبلا هذهل يلحاصسلا
ي˘قا˘بو ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘قد˘˘صصأا˘˘ب
سسو˘˘قا˘˘˘ن قد ى˘˘˘لإا نا˘˘˘كصسلا
عم يثراكلا عصضولل رطخلا
فوقولل ةصصتخم ةنجل دافيا

ةصصاخ ،عصضولا ةروطخ ىلع
ف˘˘ي˘˘صصلا ل˘˘صصف لو˘˘ل˘˘ح ع˘˘˘م
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا عور˘˘˘صشو
بلاطيو ،ئطا˘صشلا˘ب ة˘حا˘ب˘صسلا
عارصسإ’ا ةرورصض نون˘طاو˘م˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘غر˘ف˘م زا˘ج˘نإا ي˘ف
ةطحمو ةيرصصع تافصصاومب
ةلمعت˘صسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘صصت˘ل

عا˘ط˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’
.يعارزلا

نيدلإرون .ب
نيفلاخملإ عدرو نيلوؤوسسملإ لخدتب بلاط
ددني ةلصشنخب كلهتصسملإ ةيامح بتكم

 ةفصصرأ’إ ىلع زبخلإ عيبو راعصسأ’إ عفرب
ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح بت˘˘˘˘˘كم ع˘˘˘˘˘فر
ةلصشنخ ة˘ي’و˘ب كل˘ه˘ت˘صسم˘لا
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو˘˘˘ل ىو˘˘˘كصش
نع نيينعملا نيلوؤوصسملاو
اهيف بلاطي ،نمأ’او ةراجتلا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع كل˘ه˘ت˘صسم˘لا
ع˘˘صشج ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا بار˘˘˘ت
ةلقنتملا سضارمأ’او را˘ج˘ت˘لا

داو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ى˘ل˘ع عا˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
نود تا˘قر˘ط˘لاو ة˘˘ف˘˘صصرأ’ا
ةيح˘صصلا تاءار˘ج’ا مار˘ت˘حا

ع˘قو˘ٌم فا˘صضأاو ،ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لاو
ة˘˘˘˘˘صشي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م نأا ىو˘˘˘˘˘كصشلا
كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘ي˘ط˘خو ة˘ب˘ع˘صص تح˘ب˘صصأا
يف راجتلا سضعب مدقأا نيأا

داو˘م˘لا سضع˘ب را˘ع˘˘صسأا ع˘˘فر
بيلح ،ةوهقلا  اهنم ةيئاذغلا
سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كأ’او ،ةر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لا

..ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لاو
ة˘فا˘˘صضإا ،راذ˘˘نا ق˘˘با˘˘صس نود
ة˘ل˘م˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ماد˘˘قإا ى˘˘لإا
سسايكأ’ا بيلح عيزوتو عيبل

سضرفو ةئزجتلا راجت ىلع
موقيل ج.د72 رعصس مهيلع

03 ـب نوبزلل هعيبب ء’ؤوه
˘˘مد˘˘قأا ا˘˘م˘˘˘ك ،سسي˘˘˘كل˘˘˘ل ج.د
ر˘˘ع˘˘صس ع˘˘˘فر˘˘˘ب نوزا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا

ج.د51 ن˘م د˘ي˘م˘صسلا ز˘ب˘˘خ
،ةد˘حاو˘˘ل˘˘ل ج.د02 ى˘˘˘˘˘لا

بت˘˘كم˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا بلا˘˘˘طو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م
د˘˘˘˘صض ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عدر تاءار˘˘˘˘˘جا
ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ن˘ير˘ت˘ه˘ت˘صسم˘لاو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ة˘˘ح˘˘صصب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
لا˘˘˘صصتا ي˘˘˘فو ،ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

بت˘كم˘لا سسي˘ئر ع˘م ي˘ف˘تا˘ه
ه˘˘نأا د˘˘كأا بخ˘˘صشل حا˘˘ب˘˘˘صصم
عا˘فد˘لا ن˘ع ف˘قو˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل

كلهت˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا بصسكلاو
با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘˘صشب˘˘˘لاو
ه˘ناو كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا بي˘˘ج
ىلعأا ىلإا هتوصص عفريصس
ةداعإ’ دÓب˘لا ي˘ف ة˘ط˘ل˘صس

ةداعتصساو نطاوملا ةنأامط
ةفيظنلا ةراجتلا ةصسرامم
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلاو
ة˘˘ق˘˘ث ع˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسن ى˘˘˘ت˘˘˘ح
.نطاوملا

يداعسس. يون

 فسسوي نب . رسضÿ . أإ

ةيفلخ ىلع
يذلإ جاتروبورلإ

ةديرج هتلوانت
 «مويلإ مÓسسلإ»

ةنايصصو فيظنت
يرثأ’إ عقوملإ
عقإولإ لمهملإ

ةطبإرلإ ةقطنمب
 لجيجب

عوبصسأ’ا يف ا˘ن˘لوا˘ن˘ت د˘ع˘ب
ن˘ع جا˘ترو˘بور˘ل ي˘صضا˘م˘لا
ري˘ب˘كلا بار˘خ˘لاو لا˘م˘هإ’ا
عقوم˘لا ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي يذ˘لا
دهعل˘ل دو˘ع˘ي يذ˘لا ير˘ثأ’ا
ةقطنمب دجاوتملا يقينيفلا
ناذآا يقل هنأا اودبي ،ةطبارلا

،ة˘يا˘صصو˘لا د˘ن˘ع ة˘˘ي˘˘غا˘˘صص
نيمويلا لÓخ تمدقأا ثيح
ةفاقثلا ةيريدم ،ن˘ي˘طرا˘ف˘لا
قيصسنت˘لا˘ب ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ل
ةينطولا ءافولا ةيعمج عم
عر˘˘ف ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا عاد˘˘بإÓ˘˘˘ل

ةيعمج ةكراصشمبو ،لجيج
توقا˘ي˘لا ة˘ي˘ع˘م˘جو نا˘ير˘لا
نيمتهملا سضعبو ،قرزأ’ا
يخيراتلا ثرإ’او ثارتلاب

فيظنت ةلمح مي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘صساو
ة˘بار˘خ ن˘ع ةرا˘ب˘ع ح˘˘ب˘˘صصأا

،تا˘ما˘م˘ق˘لا ي˘مر˘ل نا˘كمو
نا˘كم˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘˘ح
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،هر˘خآا ن˘˘ع
هلعجو ه˘ج˘ي˘ي˘صست˘ل حر˘ت˘ق˘م
’ ى˘ت˘ح ة˘ي˘ثار˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘م
ةرم ة˘ير˘صشب˘لا د˘ي˘لا ه˘لا˘ط˘ت
.ىرخأا

ميهإرب.ع

ر˘˘˘يواود˘˘˘لا نا˘˘˘كصس ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ةيدلب ميلقإا يحاوصضب ةرصشتنملا
ةرايز ءان˘ثأا ة˘صصر˘ف˘لا ي˘نو˘م˘ل˘ت
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ي˘لاو˘˘لا
لاغصشأا ريصس ىدم نع عÓط’ا

ل˘جأا ن˘م ،ع˘يرا˘صشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
دعت ’ يتلا مهت’اغصشنا حرط
هو˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ،ى˘˘صصح˘˘ت ’و
م˘ه˘تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ى˘˘لإا تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةفن˘صصم˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا

،لظلا قطانمب فرعي ام نمصض
تايلمع ا˘ه˘ل سصي˘صصخ˘ت ة˘ي˘غ˘ب
مه˘ط˘ي˘ح˘م ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت
ةفاك ىلع يندتم˘لا ي˘صشي˘ع˘م˘لا
.تايوتصسملا

مصساوقلا راود ناكصس دصشان دقو
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ط˘ح˘م˘لا
ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا ةرور˘˘˘˘صضب ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا
يف ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا تاءار˘جإ’ا
ةرؤوب عاصستا نم دحلا  ليبصس
يذلا  راودلاب نامرحلاو رقفلا
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘كل ر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي
ىلع ،ةيرورصضلا تازيهجتلاو
ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح هر˘فو˘ت مد˘ع رار˘˘غ
ةÓصصلا ةصضيرف ءادأ’ دجصسم
ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘˘يوا˘˘˘كصش م˘˘˘غر
تائيهلا  فلتخمل ةرركتملاو
ىلإا ةيدلبلا حلاصصم نم ةينعملا

كيهان ،ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم

مهحنمب ناكصسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ع
نيلئاق ،يفيرلا نكصسلل ةصصح
ةيأا نم دفتصسي مل راودلا نأاب
يف ة˘جرد˘م ة˘ي˘ن˘كصس ع˘يرا˘صشم
5002 ة˘ن˘صس ذ˘ن˘م ة˘نا˘خ˘لا هذ˘ه
ي˘ت˘لا  ظا˘ظ˘ت˘ك’ا ة˘لا˘˘ح م˘˘غر
تو˘ي˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت
ةر˘˘˘صسأ’ا دار˘˘˘فأا ةدا˘˘˘يز بب˘˘˘˘صسب
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ةد˘˘حاو˘˘˘لا
رثكت ن˘كصسلا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

ةيدلبلا حلاصصم ىدل مكارتتو
رصصتقت ملو .اهب لفكتلا نود
راود نا˘˘˘˘˘˘كصس ت’ا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشنا
عماصسم ىلع اهوقلطأا مصساوقلا
دجاصسملاو نكصسلا ىلع يلاولا
ةو˘˘˘˘عد ا˘˘˘˘صضيأا تل˘˘˘˘م˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘ب
ري˘صشأا˘ت˘لا ى˘لإا لوأ’ا لوؤو˘صسم˘لا
ةد˘يد˘ج ل˘ق˘ن طو˘˘ط˘˘خ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل
تاعمج˘ت˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
رقم ني˘بو ة˘يو˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا
ةيدلبلا رقم ربع ارورم ةي’ولا

ءا˘˘صضق م˘˘ه˘˘ل ى˘˘ن˘˘صست˘˘ي ى˘˘ت˘˘˘ح
نود ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ئاو˘˘˘ح
رثكأا لامعتصسا ىلإا رارطصض’ا

لوصصولا دصصق لقن ةليصسو نم
ط˘˘˘صسوو .م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘لإا
نأا˘صشب ي˘لاو˘لا ن˘م تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت
ع˘ي˘م˘ج˘ب ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘˘لا
نا˘كصس لءا˘˘صست م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا

ط˘بر مد˘ع بب˘˘صس ن˘˘ع راود˘˘لا
مغر يعيبطلا زاغلاب مهلزانم
يصسيئرلا بو˘ب˘نأ’ا ن˘م م˘ه˘بر˘ق

رقم ىلإا رصصنعلا اذه لاصصيإ’
هنم م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘صسا نود ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ا سسف˘˘ن

د’وأا راود نا˘˘˘كصس ا˘˘˘ه˘˘˘حر˘˘˘˘ط
سسف˘ن ي˘ف ع˘ق˘ي يذ˘لا ي˘بر˘ع˘ل˘ب
اوفاصضأا ثيح ،يد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘ل˘قإ’ا

ةنكاصس قرؤوي تاب رخآا Óكصشم
بذبذتلاب قلعتملاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘فر˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
يلاولا نيعاد ،بورصشلا هايملا
ليبصس يف تاءارجإا ذاختا ىلإا
ل˘كصشم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا
فيصصلا لصصف ةيادب  عم اميصس
هايم حصش عم مهتاناعم أادبت نيأا
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف بور˘˘˘˘صشلا

ءانتقا ىلع ة˘يدا˘م˘لا م˘ه˘ترد˘ق˘م
ها˘ي˘م˘لا ى˘˘ت˘˘ح وأا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صصلا
اصضيأا اوب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
عفر˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسرد˘م ءا˘ن˘ب˘ب
ن˘ع ي˘مو˘ي˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘صشم
ةدايز نيصسردم˘ت˘م˘لا م˘ه˘لا˘ف˘طأا

يبط زكرمب راودلا ميعدت ىلع
يف ةصصاخ  جÓعلا مهل ريفوتل
نود ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ت’ا˘ح˘˘لا
.ةيدلبلا رقم ىلإا لقنتلا

ودبع.صص

عيراسشملإ فلتخم لاغسشأإ ريسس ىدم نع عÓطإÓل مهتقطنمل يلإولإ ةرايز إولغتسسإ
ةيمنتلإ يف مهقحب نوبلاطي صسابعلبب ينوملت ةيدلب ريوإود ناكصس
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«انوروك» سسوريف راصشتنا ذنم ةصصاخ ةي’ولا جراخو لخاد نم ايموي ىصضرملا تائم لبقتصسي

مهتمصص نع ةليصسملإ يف ىصسيع يديصس ىفصشتصسم ءابطأإ جرخت ةلمجلاب ةّيحصص صصئاقن
ام ،ىصضم تقو يأا نم رثكأا لكاصشمو سصئاقن ،ةليصسملا يف ىصسيع يديصس ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسصسؤوملا يناعت
لبقتصست يتلا ،ةيمومعلا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملا تيب ايابخب نيفراعلاو يندملا عمتجملا نع نولثمم لوقي رثأا

.سسوريف انوروك ءابو راصشتنا ذنم ةصصاخ ،ةي’ولا جراخو لخاد نم ةرواجم تايدلب نم ايموي ىصضرملا تائم

ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘صس
يد˘ي˘صسب ة˘˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘م ا˘˘ما˘˘قرأا

تايدلبلاب ة˘نرا˘ق˘م ى˘صسي˘ع
ةمصصاعب ىت˘حو ةروا˘ج˘م˘لا
اهلبقتصست مل يتلا ،ةي’ولا
ت’اجعتصس’او ةصسصسؤو˘م˘لا
رفوت مدعل ةيحارجلا ةيبطلا
،نيباصصملل ة˘ح˘ن˘جأاو ةر˘صسأا

م˘˘قاو˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح ا˘˘˘م
ىلإا ء’ؤوه ه˘ي˘جو˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإ’ا

رثكأ’ا .ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
سضع˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي كلذ ن˘˘˘˘˘م
ابعÓت كانه نإا نيثدحتملا

ىصضرم˘لا ة˘ح˘صصب ا˘ح˘صضاو
ةيصصولا تاه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
يف ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ن˘م دد˘ع ءا˘ق˘˘ب ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإا
نود نيصضرم˘م˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا

ل˘هأا لو˘ق˘ي ن˘ي˘ع˘با˘ت ل˘˘م˘˘ع
،ةيراوجلا ةحصصلل ةحصصلا

با˘˘ح˘˘صصأا ع˘˘صضو ا˘˘م و˘˘˘هو
جرح ي˘ف ءا˘صضي˘ب˘لا رزآا˘م˘لا

بي˘˘هر˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘تر’ا ءار˘˘˘ج
ءارج ،ةيمو˘ي˘لا تا˘با˘صصإÓ˘ل
نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا را˘ت˘ه˘ت˘صسا

ة˘˘˘˘˘يدود˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ج
نإا اهمادعنا وأا تايناكمإ’ا

ة˘ه˘ج ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ح˘˘صص
ءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘طأا ىر˘˘˘˘˘يو ،ىر˘˘˘˘˘˘خأا

بب˘˘˘˘˘صس نأا نو˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
جورخ ىلا عجار راصشتن’ا
ره˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تاءار˘˘˘جا نود ل˘˘˘ي˘˘˘صضف˘˘˘لا

مجح نم فعاصض ام ،ةيئاقو
ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب تا˘˘با˘˘صص’ا

تايفولا نم ديدعلا دصصحو
عصضولا ةعاصضف ىلع ليلدل
ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ةفاثك ىصسيع يديصس قوفت
ا˘طا˘صشن د˘ه˘صشتو ة˘˘ي˘˘نا˘˘كصس
لو˘ق˘يو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ا˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
تز˘˘ج˘˘ع ةراد’ا نإا نور˘˘خآا

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ن˘˘˘ع
تصصصصخ ا˘مد˘ع˘ب ا˘ه˘قو˘ف˘˘ت

ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ة˘ح˘˘ن˘˘جا ةد˘˘ع
بناج ىلا سشيعلب يصسيوك
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
ريغ اذه لك نكل ،ةيحارجلا

ة˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م ط˘˘˘صسو فا˘˘˘ك
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كما
،ةيئا˘ف˘صشت˘صس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تاون˘صس ذ˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ى˘ت˘˘صش ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك از˘˘ج˘˘ع
تح˘˘ب˘˘صصا ل˘˘ب ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا
سشي˘م˘ه˘ت˘لا ءار˘ج ر˘صضت˘˘ح˘˘ت
نم اهلان يذلا ،ءاصصقإ’او
لوقي ة˘لوؤو˘صسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
تايعمج ءا˘صسؤورو ي˘ند˘م˘لا

،وو ى˘صضر˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘مو
يبطلا مقاطلا سضفرب ةيادب
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘صس’ا˘˘ب
˘مد˘ع˘ل ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ي˘حار˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا
ن˘م ةرر˘كت˘م˘لا م˘ه˘تاءاد˘˘ن˘˘ل
سصي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا

ةحلصصم ىلإا ت’اجعتصس’ا
طÓ˘˘ت˘˘خا بب˘˘صسب د˘˘ي˘˘فو˘˘˘ك
م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا

ى˘˘لإا ،ىر˘˘˘خأ’ا سضار˘˘˘مأ’او
ي˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا
ةلطعملا فاعصسإ’ا تارايصس
تارايصس30 ب ا˘˘هدد˘˘˘عو
سشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘˘ل ،فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسإا

ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘تو
’و ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست

نم نيمداقلا ىصضرملا ىتح
لجا نم ،بدحو بوصص لك
ففخت ةديج ةيحصص ةيطغت

انهو ،ىلإا لقنتلا ءانع مهنع
تارا˘ي˘صس لÓ˘غ˘ت˘صسا ر˘ب˘ج˘ي
ل˘ق˘ن˘ل ة˘صصصصخ˘م فا˘ع˘˘صسإا
ى˘لإا ،م˘هز˘ي˘ه˘ج˘تو ى˘تو˘م˘لا

ةصصتخم ةبيبط نييعت مدع
ءاصسنلا ةحارجو ديلوتلا يف
ببصس ام ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ما˘ع ذ˘ن˘م
ل˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘˘صشمو ا˘˘˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘˘˘حإا

نم ديدعلا يف تاصشوانمو
لماحلا يلاهأا نيب تارملا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صسؤورو
ن˘ع كي˘ها˘ن ،ن˘ي˘ب˘قا˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ناوعأا يف لجصسملا زجعلا
ةنايصصلا لا˘م˘عو ة˘صسار˘ح˘لا

ي˘صصح˘ت ثي˘ح ،ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لاو
054 ي˘˘لاو˘˘ح ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ناوعأاو لامع نيب مدختصسم
،دوقعو نيتقؤومو نيمصسرم
ى˘˘صضر˘˘م ي˘˘كت˘˘صشي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف
ردقملاو يول˘كلا رو˘صصق˘لا

اصضيرم09 يلاوح مهددع
،مدلا ةيفصصت ت’آا مدق نم
لجصسملا زجعلا سسفن وهو
لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘ف
ريناكصسلا زاهجو ةعصشأ’او
ر˘˘خأا د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘عو ، ...
ىفصشتصسملا ل˘كي˘ه ي˘نا˘ع˘ي
ريثت تاعدصصتو تا˘ق˘ق˘صشت
ام ،ايموي ىصضرملا فواخم
قزأام يف نيريصسملا عصضو
ة˘˘˘˘˘يدود˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘خأا
ميمرت لجا نم تايناكمإ’ا

هتيحÓصص تهتنا ىفصشتصسم

فعاصض امو ،تاونصس ذنم
ف˘˘˘قو˘˘˘ت ر˘˘˘ث˘˘˘كا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
ر˘˘˘ه˘˘˘صشا ذ˘˘˘ن˘˘˘م لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأ’ا
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘ب
ريرصس042 د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،ميدقلا يعوبصسأ’ا قوصسلاب
نا ىرخأا افارطأا فخت ملو
هلمحتي ءابولا يصشفت ببصس
ءارج نينطاوم نم عيمجلا
مهديقت مدعو م˘هرا˘ت˘ه˘ت˘صسا
مغر ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
ة˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ل˘˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
لطامت نع كيهان ،ءاكرصشلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةينوناقلا تاءارج’ا قيبطت
ديع لÓخو ناصضمر رهصش
لها لوقي كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا
نا˘كصس ا˘عدو ،سصا˘صصت˘خ’ا
ر˘˘˘يزو ى˘˘˘صسي˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ي˘لاوو نا˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا
عا˘˘ط˘˘˘ق ر˘˘˘يد˘˘˘مو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ل
ثود˘˘ح ل˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

اهنأاصش ن˘م ة˘ي˘ئا˘بو ثراو˘ك
ىتوملا تارصشع فلخت نأا

مدا˘ق ي˘ف ت’ا˘ح˘لا تا˘ئ˘مو
.هللا ردق ’ مايأ’ا

ةرمللو جتحا ،رخآا بناج نم
عو˘ب˘صسأا فر˘ظ ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
نو˘˘صضر˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا
ديفوك ةحلصصمب ني˘ل˘ما˘ع˘لا

ةيبطلا ت’اجع˘ت˘صس’ا91
ى˘ل˘ع ،ا˘ق˘با˘˘صس ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا

ةيتاوملا ريغ لمعلا فورظ
تاباصصإ’ا ت’اح عافتراو
اذ˘كو ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ىندأا يف ل˘ج˘صسم˘لا ز˘ج˘ع˘لا

نع كيها˘ن ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘صسو
سصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘ب
م˘غرو ،ا˘ي˘مو˘ي ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

ةلوؤوصسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا دو˘عو
’إا ،ةي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ىلع اربح لازي ’ كلذ نأا

اودد˘ه نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ،قرو
ةياغ ىلإا مهتكرح ديعصصتب
يف لمعلا فورظ نيصسحت
.لاجآ’ا برقأا

ةنصس91 ذنم ةقلغم جÓع ةعاق ببصسب
ةيحصصلإ تامدخلإ نم نومورحم ذيمÓت

تليصسمصسيت يف ماصسب د’وأإ ةيوناثب
ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘صشع˘˘˘˘˘لا لاز˘˘˘˘˘˘ي ’
ذيمÓتلا ءاي˘لوأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

د’وأا ةيد˘ل˘ب˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي ن˘م˘م
،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ما˘˘صسب
تا˘ط˘ل˘صسلا رار˘ق نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
نم لجاعلا ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةعباتلا جÓعلا ةعاق حتف لجأا
ي˘˘ح˘˘صصلا ف˘˘˘صشكلا ةد˘˘˘حو˘˘˘ل
ي˘م˘ل˘يد ة˘يو˘نا˘ث˘ب ي˘صسرد˘˘م˘˘لا
لاز˘ت ’ ي˘ت˘لاو د˘م˘حأا سسارو˘ب
بابصسأ’ ةنصس91 ذنم ةقلغم
نيأا ،لوهجملا ةناخ يف ىقبت

م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع ء’ؤو˘˘˘ه ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ةحدافلا سصئاقنلا ءارج ديدصشلا
ةصصاخ مهتيدلب اهدهصشت يتلا
ةي’ولا رقم نع دعبت ’ اهنأا
اهتمدقم يفو ملك51ب ىوصس
زربأا ثيح ةيحصصلا تامدخلا

نأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس و˘ل˘ث˘م˘˘م
نولقنتي او˘لازا˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
ط˘˘˘صسبأا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

رمأ’ا وهو ،اهتادايع ىوتصسم
نا˘كصسلا ه˘˘م˘˘صضه˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا

بب˘صسلا ن˘ع او˘لءا˘صست ن˘يذ˘لاو
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ة˘ع˘با˘ت جÓ˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘عا˘˘ق ق˘˘ل˘˘غ
ة˘ن˘صس ا˘هد˘ي˘ي˘صشت م˘ت ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘ل
ذيمÓتلا ةدافتصسا نود1002
يتلاو ةيحصصلا ا˘ه˘تا˘مد˘خ ن˘م
ىلإا رصصبلا حمل يف تلوحت
ن˘يد˘صشا˘ن˘م ،حور Ó˘˘ب ل˘˘كي˘˘ه
ةرورصضب ةيئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ىودجلا ام ’إاو اهحتف ةداعإا

˘˘˘ما˘˘˘ه عور˘˘˘صشم زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ن˘˘˘م
نود ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ط لاو˘˘˘مأا˘˘˘بو
،ما˘ع˘لا ح˘لا˘صصل˘ل ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا

او˘ل˘صصتا م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صضم

نم ةلوؤوصسملا تاهجلا عيمجب
حر˘صصلا اذ˘ه لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا
ةد˘ئا˘˘ف نود˘˘ب ن˘˘كل ي˘˘ح˘˘صصلا

تناك ةه˘ج ل˘ك را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع
كا˘˘˘ب˘˘˘صش ي˘˘˘ف ةر˘˘˘كلا ي˘˘˘مر˘˘˘ت
اذ˘˘ه ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ىر˘˘˘خأ’ا
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا يذ˘˘˘لا عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
ةبصسنلاب راع ةمصصو نييÓملا
م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ذ˘ي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل هو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي
انايحأا نولقنتي نيذلا ةيوناثلا
لجأا نم ةي’ولا ةمصصاع ىلإا
لاح يف يبطلا سصحفلا ءارجإا

’ ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإا عو˘˘˘قو
ي˘ح˘صصلا ز˘كر˘م˘لا ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسي
نم ةيدلبلاب دجاوت˘م˘لا م˘ي˘ت˘ي˘لا
ت’ا˘ح˘لا كل˘ت ل˘˘ث˘˘م ءاو˘˘ت˘˘حا
ا˘م اذإا ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘صصع˘ت˘صسم˘لا

يحصصلا زكرملا اذه نأا انملع
ة˘ل˘ما˘صش ة˘ع˘صسو˘ت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي
Óيل بوا˘ن˘م بي˘ب˘ط ن˘ي˘ي˘ع˘تو
ةيبط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ه˘م˘ي˘عد˘تو
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صسا ق˘ل˘خو ة˘ث˘يد˘˘ح
نأا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘ي˘˘ب˘˘ط
ةيحصصلا ةيطغتلا ةلجعب عفدت
و˘ح˘ن ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ةز˘جا˘ع˘لا
ءادأا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ما˘˘˘مأ’ا
هذه ناكصسل ةيحصصلا ةمدخلا
،لصصاحلا زجعلا دصسو ةيدلبلا
ذيمÓت ءايلوأا بلاط˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل
ح˘ت˘ف و˘ه ما˘صسب د’وأا ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث
ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ق
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘صس’او ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘ل˘˘ل

لخدت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ا˘ه˘تا˘مد˘خ
ثعب ةداعإاو ةيصصولا تاهجلا
ةعاق˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
تاو˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ةرو˘˘ج˘˘ه˘˘م˘˘لا

.ذيمÓتلا هجو يف ةقلغملاو
ز.دمحأا

يلÓيج يديصس ةرئادل ةريخأ’ا هترايز لÓخ
راطإ’إ نيصسحتب دهعتي ناصسملت يلإو

لظلإ قطانمل يصشيعملإ
ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘صصر˘˘ف˘˘˘لا تنا˘˘˘ك
نينطاقلا اميصس’ نينطاوملل
قلطي حبصصأا يتلا قطانملاب

ىل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
يد˘˘˘ي˘˘˘صس ةر˘˘˘ئاد ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ةرايز˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ي˘لÓ˘ي˘ج
ددعل ةيناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو
ار˘خؤو˘م ق˘طا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
˘ما˘مأا م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا حر˘˘ط˘˘ل
ةيرق ناكصسف يئ’ولا دفولا
ى˘لإا او˘قر˘ط˘ت Ó˘ث˘م لا˘ي˘ق˘ن˘˘ت

اهن˘م ،ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا
اقÓطنإا ةيرقلا ىلإا يدؤوملا

ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
يلÓيج يديصس نيب لصصاولا

ةداعإاب اوبلاط امك ،ودبصسو
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ق م˘˘˘ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘ت
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
ةبلاطملا ىلع ةدايز ةيرقلا
سضوهنلاو عراوصشلا ةئيهتب
بصسحو ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘ب
انيدل ةرفوتملا تامو˘ل˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا نإا˘˘ف
سصئا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ك تنود
ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ي˘˘˘ف عر˘˘˘صشت˘˘˘صسو
ن˘م ،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ع˘˘يرا˘˘صشم
ةيرق ناكصس قرط˘ت م˘ه˘ت˘ه˘ج
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ود˘˘˘غو˘˘˘ب

ةدا˘عإا ا˘ه˘م˘˘هأا ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ا
ةيئادتبإ’ا ةصسرد˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
ةقلغ˘م تل˘ظ ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ق˘لا

ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م د˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط
لا˘˘ف˘˘طأ’ا لاز’ ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ى˘˘لإا نور˘˘ط˘˘صضي را˘˘˘غ˘˘˘صصلا
ة˘ير˘ق ة˘صسرد˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

ة˘˘لواز˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ف˘˘˘صصلا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
فور˘˘˘ظ ط˘˘˘صسو م˘˘˘ه˘˘˘صسورد

بلاط ام˘ك ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘صص
بارتب ةصضيبصس ةيرق ناكصس
عيرا˘صشم˘ب ي˘ه˘يو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ه˘˘صسف˘˘ن لا˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘نإا
ة˘ير˘ق˘لا ي˘ن˘طا˘ق˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب
ةيرق اذكو ةروقام ةيحÓفلا
يد˘˘ي˘˘˘صسو يد˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا د’وأا

نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘صسي˘˘ع
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘˘عإا˘˘˘ب
ة˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصو˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘˘م˘˘ك_ى˘˘صسي˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘صس_
ة˘صسرد˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ة˘يراو˘ج بعÓ˘مو ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإا

ناكصس لمأاي كاذو اذه نيبو
يديصس ةرئادب لظلا قطانم
مهل ةتافتلإ’ا متي نأا يلÓيج
مهراطإا ن˘ي˘صسح˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
.يصشيعملا

سشاتيلتوب .ع

ةلمح قÓطنا ذنم
سسردلاو داصصحلا
نمرثكأإ عيمجت
إراطنق فلأإ13

ةملاڤب
نم ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تر˘صشا˘ب
رارغ ىلع عاطقلا يف نيلعافلا

ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا)
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق
بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

نيمأ’ا ،ةي’ولل ةفاجلا لوقبلاو
،نييرئازجلا نيحÓفلل يئ’ولا
كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
،ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشل

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور
قÓطناو انمازت ،(... ةصصتخملا

مصسوملل سسردلاو داصصحلا ةلمح
،9102/0202 يرا˘ج˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
تايلمع ريصس ىدم ىلع فوقولل

بوبحلا ليوحتو نيزختو عمج
ةينواعتل ةعبات ة˘ط˘ق˘ن31 رب˘ع

ةي’وب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا
ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘جر˘˘˘خ ة˘˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘صس ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق
طا˘˘ق˘˘ن ةد˘˘ع تصسم ة˘˘ي˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘ه˘م˘هأا ة˘ي’و˘لا˘ب بو˘ب˘ح˘لا ع˘˘م˘˘ج
اذكو ،اهريغو ريخلب˘ب ة˘ي˘نوا˘ع˘ت
ميق˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا

تعمتصسا ام˘ك ،ن˘يز˘خ˘ت˘لا ن˘كا˘مأ’
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ت’ا˘غ˘صشن’ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
طا˘˘ق˘˘ن سصق˘˘˘ن ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ل˘يو˘ط˘لا ر˘ي˘باو˘ط˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘˘لا

نم ،ةصصلاخملا اذكو ظاظتك’او
ة˘˘ي˘˘˘نوا˘˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘كأا ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج

د˘ب˘ع ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا
ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم نا سشيا˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا سضرا ىل˘˘˘ع ةدو˘˘˘جو˘˘˘م
دينجت لظ يف رارمتصساب لمعتو
ةيكيتصسيجوللا تانا˘ك˘مإ’ا ة˘فا˘ك
ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل يدا˘ع˘لا ر˘ي˘صسلا نا˘م˘صضل
ريبادتلاو تاءارجإ’ا زيزعت عم
ديفوك ةحئاج يصشفتب ةصصاخلا

.دجتصسملا91 –
نأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
31 ىل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘˘ي’و
ةفاك ربع بوبحلا عمجل ةطقن
عيمجت مت ثيح ،ةي’ولا عوبر
ن˘م را˘ط˘ن˘˘ق ف˘˘لأا13 ن˘˘˘ع د˘˘˘˘يزا

.بوبحلا عاونأا فلتخم
م م

ع.دلاخ
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رثرآإ لوصصو دعوم ديد–
يبطلإ فصشكلإ عيقوتل صسوتنفويل
ةنولصشرب طصسو بع’ وليم رثرآا تاب
ءادترا نم تاوطخ دعب ىلع ينابصسإ’ا
بق˘ع ي˘لا˘ط˘يإ’ا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي سصي˘م˘˘ق
ن˘ي˘ب ة˘˘ل˘˘يو˘˘طو ة˘˘قا˘˘صش تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م
ةرتفلا لاوط انارغÓبلاو يرينوكنايبلا
ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأاو.ةيصضاملا
فو˘صس ر˘ثرآا نأا ا˘ي˘نا˘ب˘˘صسإا ن˘˘م ةدراو˘˘لا
عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ردا˘˘غ˘˘ي
لجأا نم يدانلا ةرادإا نم نذإاب يراجلا
ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ف˘˘صشكل˘˘˘ل عو˘˘˘صضخ˘˘˘لا
لبقو.قيرفلل هلاقتنا ءاهنإاو سسوتنفوي
يف لثمتت رثرآا ةبغر تناك ةليلق مايأا
ن˘كلو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب فو˘˘ف˘˘صصب ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا

اًطوغصض ةي˘نو˘لا˘ت˘كلا ةرادإ’ا تصسرا˘م
ثيح سسوتنفويل هعيب لجأا نم ةريبك
تا˘يرا˘ب˘م˘ب كرا˘صشي ن˘ل ه˘نأا ه˘ل اود˘˘كأا
جراخ هنأاو ديدجلا مصسوملا يف قيرفلا

.ةريبك ةروصصب قيرفلا ططخ
بعÓلا عم ه˘قا˘ف˘تا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ى˘ه˘نأاو
ثي˘ح ق˘ير˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘صصل ما˘˘م˘˘صضنÓ˘˘ل
هرادقم يو˘ن˘صس بتار ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي˘صس
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م5.5
عم هبتار فاعصضأا ةثÓث وهو تآافاكملا
فو˘صس ق˘˘با˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو.ةنولصشرب
سسوتنفوي بع’ سشتينايب ميلاريم لقتني
˘ماو˘عأا ة˘ع˘برأا ه˘تد˘م د˘ق˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل
يو˘ن˘صس بتار ى˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ي فو˘˘صسو
مصسوملا يف وروي نويلم5.7 هرادقم
ن˘م ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ءا˘ه˘ت˘نا بق˘عو.دحاولا
Ó˘ك ى˘ق˘ب˘ي فو˘صس ا˘ًي˘م˘˘صسر ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
مصسوملا ةياهن ىتح امهتيدنأاب نيمجنلا

لاط˘بأا يرود تا˘يرا˘ب˘م ءا˘ه˘ت˘نا بق˘عو
بقللا ىلع يئانثلا سسفانتي ثيح ابوروأا

سسوتنفوي هجاوي فوصسو.مصسوملا اذه
ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف نو˘ي˘˘ل هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
هجاو˘ي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف توأا ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا
جيوتتلاب يصشتن˘م˘لا ي˘لو˘با˘ن ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
.هتاذ رودلا بايإا يف ايلاطيإا سسأاكب

لانصسرأإ لطعت انوروك ةحئاج
‘إرخ دقعب نايليو مصض نع
نأا ،ةيزيلجنإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
ح˘ن˘م˘ل اًد˘ع˘ت˘صسم نا˘ك لا˘˘ن˘˘صسرأا يدا˘˘ن
هتميق اًدقع نايليو يصسليصشت مجاهم
اًيعوبصسأا ينيلرت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا052
اذ˘ه ل˘ك ن˘كل ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ه˘م˘˘صضو
.انوروك سسوريف ةحئاج دعب ريغت
ن˘ع نا˘ي˘ل˘يو ل˘ح˘ير ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ءا˘ه˘ت˘نا ل˘ب˘ق ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ي˘صسل˘ي˘صشت

ددم ثيح ،لبقملا فيصصلا يف هدقع
عم هدقاعت اًماع13ـلا بحاصص بعÓلا
.يراجلا مصسوملا ةياهنل زولبلا

’’رور˘˘˘ي˘˘˘م’’ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص تر˘˘˘˘كذو
اًريثم نو˘كي˘صس ر˘مأ’ا نأا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
نم لقتني نايليو انيأار اذإا مامتهإÓل
ي˘ف دود˘ل˘˘لا ود˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت
ق˘ير˘ف ةد˘ن˘ل ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
زر˘نا˘غ˘لا نأاو ،ف˘ي˘صصلا اذ˘˘ه لا˘˘ن˘˘صسرأا
هحنمو بعÓلا مصض يوني ناك لعفلاب
ةحئاج يصشفت لبق ريبكلا بتارلا اذه
نأا ىلإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ترا˘صشأا.انوروك
هل نايصشباروج ايك وه نايليو ليكو
لان˘صسرأا و˘لو˘ئ˘صسم ع˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘قÓ˘ع
ىلع زرناغلا دعاصسيصس ناك ام وهو
لق˘ن ى˘لإا ا˘ًصضيأا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح ،ه˘م˘صض
عنا˘صص و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
اذ˘ه لا˘ن˘صسرأا ى˘لإا ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب با˘˘ع˘˘لأا
نأا ىلإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تت˘ف˘لو.فيصصلا
قبصسأ’ا لانصسرأا بردم رغنيف نيصسرأا

اًبردم اًماع02 نم رثكأا ىصضق ىذلاو
بن˘˘ج˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ًم˘˘ئاد نا˘˘ك ،يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل

ي˘ف ا˘ًب˘˘ب˘˘صس نا˘˘ك د˘˘قو ،نا˘˘ي˘˘صشبارو˘˘ج
يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ع˘˘م تا˘˘فÓ˘˘خ ثود˘˘˘ح
.ةيصضاملا تاونصسلا يف يدنللا
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ر˘ي˘ت ه˘يرد˘نأا كرا˘م ي˘نا˘م˘لأ’ا ح˘ج˘˘ن
ديدج لجصس ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ن˘غ˘ي˘ت˘صش
يف هكابصش ةفاظن يف زيمم مقرب
كيتلتأا مامأا ةريخأ’ا قيرفلا ةارابم
يرودلا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض وا˘ب˘ل˘ي˘ب
تايرابم سسمخ سضوخب ينابصسإ’ا
.فده يأا لابقتصسا نود
يف نغيتصش ريت عقوي نأا ردقلا دارأاو
اتليصس قير˘ف ما˘مأا ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
دوصسأ’ا سشحولا ةباثمب وهو وغيف
ذنم يصسيئرلا هصسوباكو ،يناملأÓل
يف ون بماك بعلم ىلإا هلوصصو
نم رثكأا ىتح ،4102 ماع فيصص
ه˘تزر˘با ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
.’’وفيتروبيد ودنوم’’ ةفيحصص
و˘ه يرود˘لا ق˘˘ير˘˘ف نأ’ كلذ ءا˘˘جو
فادهأ’ا نم ددع ربكأا لجصس يذلا
ه˘نأ’و ،ا˘ي˘صسن˘˘لا˘˘ف ع˘˘م ،ها˘˘مر˘˘م ي˘˘ف
و˘غا˘يإا ه˘مو˘ج˘ه ط˘خ ي˘˘ف كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
رثكأا هيف لجصس يذلا وه ،سسابصسأا

ا˘م˘هو ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م هر˘ي˘غ ن˘˘م
ىل˘ع ه˘نا˘ع˘صضت˘صس نا˘ت˘يو˘ق نا˘ت˘ج˘ح
.كحملا

7 وغيف اتليصس نغيتصش ريت هجاوو
3 ن˘م ا˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م ل˘˘ج˘˘صسو ،تار˘˘م
نيتراصسخو ن˘ي˘لدا˘ع˘تو تارا˘صصت˘نا
هكابصش يف لب˘ق˘ت˘صسا د˘قو ،ن˘ي˘ير˘خأا

اهنم ،اًفده31 هعومجم ام ىلع

يف نيرخآا01و ون بماك يف ةثÓث
ثيحو ،طق زفي مل ثيح ،سسودي’اب

يتلا جئاتنلا أاوصسأا سضعب نم ىناع
5102 ماع يف1‐4 ،اهل سضرعت

ةارابملا امأا ،6102 ماع يف3‐4و
ماع يف2‐2 ’داعت دقف ىرخأ’ا

8102.
م˘ل و˘ن بما˘ك ي˘ف ه˘نأا ءاز˘ع˘لا ه˘يد˘˘ل

قرفلا أاوصسأا نم ةثراكب ًادبأا بدني
.كصش Óب اههجاو يتلا62ـلا

نأا نغيتصش ريتل كانه لازي ’ نكلو
نأا ةصصاخو ،بهأات ةلاح يف نوكي
يذلا بعÓلا اصضيأا وه سسابا وغايا
.هلوصصو ذنم فاده’ا مظعم لجصس
ي˘ف و˘غ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘صس م˘˘جا˘˘ه˘˘م ح˘˘ج˘˘ن
ري˘ت ى˘مر˘م ي˘ف فاد˘هأا5 ليج˘صست
قباصسلا هكيرصش نم رثكأا ،نغيتصش
.4 هيدل يذلا ،زيموغ يصسكام
ي˘ف ا˘هذ˘خأا بج˘ي ي˘ت˘لا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
اوناك مهنم4 نأا يه اًصضيأا رابتع’ا
يتلا01 لصصأا نم4 ،سسودي’اب يف
.كانه يناملأ’ا اهاقلت
يف نيفده لجصس5102 ماع يف
نيبعÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق رد˘صصت˘يو ،ها˘مر˘م
.يناملأ’ا اومزه نيذلا27ـلا
يف ماعلا اذه عقي يذلا ،نغيتصش ريت
،اروماز سسأاك نم سسماخلا زكرملا
23 يف اًفده92 لبقتصسا نأا دعب
ىلع مدقتي ،29.0 لدعمب ،ةارابم
ع˘ي˘م˘ج دد˘ع ي˘ف دو˘م˘صصلا يد˘˘ح˘˘ت
.تاقباصسملا
لÓخ هكابصش ةفاظن ىلع ظفاح دقل
ي˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ت’و˘˘˘ج سسم˘˘˘خ˘˘˘لا
ةقيقد054 ةد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل يرود˘˘˘˘˘لا

نيتارابم يهو ،256 يف ةرادصصلاو
.ليلقب كلذ نم رثكأاو

نامÒج ناصس صسيراب عم رامين لبقتصسم مصسحي ابوروأإ لاطبأإ يرود

نغيتصش ريتل دوصسأ’إ صسوباكلإ وغيف اتليصس ..ماقرأ’اب

ىلا خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا سسآا ة˘ف˘ي˘ح˘صص تدا˘ع
امدنع ،5991 ةيليوج51 يف اًديدحتو فلخلا
ميركت ىلع ةصسامحب ديردم لاير ريهامج تكب
يلايللا لثم رجفني ويبانر˘ب نا˘كو ،و˘ي˘ن˘ي˘غار˘تو˘ب
.ةميظعلا ةيبوروأ’ا

اًعادو رصسن˘لا لا˘قو ،و˘عد˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك ا˘مور
نم نينثا ىعدتصسا دقف ،ةمظعلا عم تءاج اهنأ’
.نينحلاب ءاصسملا اوأÓم نيذلا نيقباصسلا

ىطعأا (ويدروغ)و (وغوه) نم لقأا ءيصش ’
،يكيرنإا سسيولل ةمصساح تاريرمت ثÓث ويليمإا

ءا˘ي˘حإا فد˘ه˘لا اذ˘ه نا˘كو ،و˘غو˘هو ا˘˘ترو˘˘كلأاو
.ويبانرب ةريظح
ةلكر ليوحت قيرط نع ريخأ’ا فدهلا عصضو مت
ىقبأا مث ،0‐4 يئاهنلا يف اهيف لداعت يتلا ءازجلا

ىلع ءوصضلا طيلصستو ةلابق ءاوصضأ’ا عم هقافر
ناك دقلو ،اكÓم ناك ول امك هيلع ءوصضلا ءاقلإا

عاتمتصس’ا اننكمي ’ ،كانه نم.يلاثملا ميركتلا
ل˘يدو ور˘ي˘ي˘ه جر˘˘خ ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م اذ˘˘ه˘˘ك ءي˘˘صشب
با˘ب˘لا ن˘م ،يدا˘ن˘لا خ˘يرا˘ت ءا˘م˘˘ظ˘˘ع ،ي˘˘كصسو˘˘ب
.وتصسكيت يف تاريصسملا ةليل دعب يفلخلا
ةيحت هيدل نكي ملو هكلاصش ىلإا لوؤوار بهذ
هذه قحتصسي مهنم دحأا ’و ،دصسلا عم داع ىتح
متو ،دهصشملا راركت مت ،سسايصساك عم.ةياهنلا
كلذ ل˘جأا ن˘م ئ˘طا˘خ رار˘ق ه˘نأا ى˘ل˘ع فار˘ت˘˘ع’ا
مت) ةفاحصصلا ةفرغ يف نيزحلا يدرفلا رهظملا
.(يلاتلا مويلا يف ام ءيصش حÓصصإا

باطخ عم رداغ ،هراظتنا لاط يذلا ونايتصسيركو
ديدعلاو اًفد˘ه054 دعب ريها˘م˘ج˘ل˘ل درا˘ب ر˘كصش
.ةيبهذلا تاركلاو ت’وطبلا

عم رمأ’ا اذه سضفرت اهنأا ىلا ةفيحصصلا تراصشأاو
هنأ’ خيراتلا راركت سضفرتو ،سسومار ويجريصس
.ديردم لاير يف دعاقتلا قحتصسي

؟ديردم لاير يف صسومإر عم هصسفن خيراتلإ رركي له

د˘ق ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود نأا ود˘˘ب˘˘ي
لبقتصسم مصسح ىلإا ةياهنلا يف ريصشي
اًقفو ،نامريج ناصس سسيراب يف رامين
’’ترو˘ب˘صس’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ه˘تزر˘با ا˘م˘ل
.ةينابصسإ’ا
عنصص ديري هنأا يليزاربلا مجنلا كردأا
نأاو نامريج ناصس سسيراب يف خيراتلا

يرود˘ب زو˘ف˘لا و˘ه ي˘صسي˘ئر˘لا ه˘فد˘ه
بقلب جيوتتلا درجمب ،ابوروأا لاطبأا
.مهبناج نم يصسنرفلا يرودلا
،مصسوملا اذه تازيزعت دعب ،فدهلا
مدع وأا زوفلا ،قلعملا هعوصضوم هنإا
ىلع ةمÓع نوكيصس لاطبأ’اب زوفلا

ىلع اًصضيأا نكلو ،را˘م˘ي˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
.يصسنرفلا يدانلا

مهنإاف ،ا˘صسنر˘ف ي˘ف ،ى˘ن˘ع˘م˘لا اذ˘ه˘بو
ىهتني يذلا ،رامين نأا نم نيقي ىلع
نكي مل يذلاو2202 ماع يف هدقع
هترماغم لصصاويصس هنأا نم اًدكأاتم
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ه˘ن˘كم˘ي ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا

اذإا نامريج ناصس سسيراب عم هتقÓع
اذ˘˘ه ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود˘˘˘ب زا˘˘˘ف
نع ثيدح كانه نأا ةجردل  ،ماعلا
.دقعلل لمتحم ديدمت

يرودب جيوتتلا مدع نإاف ،كلذ عمو
ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ب˘˘ج˘˘ي د˘˘ق ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا
اًديدج اًلصشف كلذ ينعي دق ،ةرداغملا
ا˘م˘م ،ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لاو را˘˘م˘˘ي˘˘ن˘˘ل
يف ةديدج ةروث ىلإا اًصضيأا يدؤويصس

.نامريج ناصس سسيراب
نآ’ا زيكرتلا ع˘ي˘م˘ج نإا˘ف ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو
يرود نم ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ف ما˘ق˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
ظفاحي ،يلاحلا تقولا يف.ةنوبصشل

ىلع نامر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘بو را˘م˘ي˘ن
ىلع نوزكريو ،ةميلصس ا˘م˘ه˘تا˘قÓ˘ع
بنجتو ابوروأا لاطبأا يرود ةهجاوم
يف مهيلع رثؤوت دق ةيئيب ةمزأا يأا

.ةمهملا تاظحللا هذه

ر .ق ^
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نامزيرغ ىلع
يف ةيرارمتصس’ا بايغل نوكي نأا نكمي
هئادأاو ةنولصشرب˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
ةر˘ي˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘نا˘ج اًرا˘ثآا ف˘ي˘˘ع˘˘صضلا
.ةيصضايرلا نامزيرغ ناوطنأا
نيبعÓلا لصضفأا دحأا ،يصسنرفلا فادهلا
ةيصضاير ةظحل هيدل سسيل ،ابوروأا يف
يف هل اًصصاخ ًاقلق كلذ راثأا دقو ،ةديج
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ر˘مأ’ا ر˘صصت˘ق˘ي ’و ،ا˘˘صسنر˘˘ف
قلقلا ريثي لب ،ةنولصشرب يف هتيرارمتصسا
يتلا ةلمتحملا ةيبناجلا راثآ’ا نم اًصضيأا
،اصسنرف بختنمل ةبصسنلاب اذه اهينعي دق
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ د˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
يصساصسأ’ا كويدلا ليكصشت يف نيمهملا
.عزانم Óب
اصضيأا وه اذه نأا ودبي ،كلذ عمو ،نآ’ا

هدقتعي ام اذه لقأ’ا ىلع ،لؤواصست عصضوم
،فوبيل كنارف لثم قباصس يصسنرف بع’
دتيانوي رتصسصشنام مجاهم نأا دقتعي يذلا
لتحيل اًطاقن بصسكي لا˘ي˘صسرا˘م ي˘نو˘ت˘نأا

بختنملل يصساصسأ’ا ليكصشتلا يف اًناكم
.يصسنرفلا

ي˘˘ب سسا يإا’’ ة˘˘كب˘˘صشل فو˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل لا˘˘˘قو
ةريبك ةصصرف هيدل لايصسرام اًنصسح’’ :’’نإا
اذه ىلع رمتصسا اذإاو قيرفلا يف نوكيل
ه˘ي˘يد˘يد نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘م ي˘ن˘نإا˘ف ،و˘˘ح˘˘ن˘˘لا
.’’هيف ركفيصس بماصشيد
حيحصص’’ :قباصسلا ملاعلا لطب فاصضأاو
نامزيرغ اههجاوي يتلا لكاصشملا عم هنأا
مدقت عم ،ةنولصشرب يف نهارلا تقولا يف
نأا حصضاو لامتحا كانه ،نصسلا يف وريغ
امبرو قيرفلا يف نوكي لايصسرام ينوتنأا
.’’ةيادبلا ةليكصشت يف
نوكيصسف ،اًقصستم ناك اذإا’’ :فوبيل عباتو
اًفيصضم ،’’ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م نا˘مأا˘ب

كير˘تا˘ه ل˘ج˘صس يذ˘لا ، لا˘ي˘˘صسرا˘˘م ن˘˘ع
.’’ىرخأا ةرم دوعيصس لعفلاب’’ ،اًرخؤوم

همامتهإ ددجي ›وبان
ايصسنلاف فإدهب

نع ثحبلا ةلحر يلاطيإ’ا يلوبان أادب
فيصصلا يف قيرفلا ميعدتل ديدج مجاهم
كيليم سشويداكرأا يئانثلا برتقا ثيح
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ن˘م نو˘خ˘ي˘يا˘ك ه˘ي˘صسو˘˘خو
.مصسوملا ةياهنب قيرفلا فوفصص
ةبقارم يف أادب يلوبان نأا ريراقتلا تدكأاو
ثي˘ح ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ءا˘م˘صسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

يدان نأاب ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘فا˘ح˘صصلا تف˘صشك
ي˘نا˘ب˘صسإ’ا˘ب ه˘ما˘م˘˘ت˘˘ها دد˘˘ج بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

اًبيرق ناك يذلا ايصسنلاف مجاهم وغيردور
.فيصصلا يف قيرفلل مامصضن’ا نم
قيرفلا بردم ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا و˘لرا˘ك نا˘كو
ي˘ف و˘غ˘يردور م˘صض ن˘م اً̆ب˘ير˘ق ق˘با˘˘صسلا
نيذلا نيمجاهملا نم هنأا ثيح فيصصلا
ة˘فا˘ك ل˘غ˘صشو فاد˘هأ’ا زار˘حإا نود˘ي˘ج˘˘ي
ىظ˘ح˘ي بب˘صسلا اذ˘ه˘لو مو˘ج˘ه˘لا ز˘كار˘م
.قيرفلا بردم وزوتاغ ورانيج باجعإاب
بع’ و˘ه ودا˘صشتا˘م و˘ن˘يرو˘م و˘غ˘يردور
ليزاربلا يف دلوو موجهلا زكرم لغصشي
لصصح ثيح وريناغ يد وير يف اًديدحتو
بختنم لّثمو ةينابصسإ’ا ةيصسنجلا ىلع
ةيعصضوب عتمتي وهف يلاتلابو روداتاملا
.يبوروأ’ا داحت’ا لخاد نم نيبعÓلا

عم رارمتصس’ا لصضف دق وغيردور ناكو
يلوبان سضرع نم مغرلا ىلع ايصسنلاف
نأاو ودبي نكل يصضاملا مصسوملا مخصضلا
مدقتلا ةيناكمإا عم نآ’ا تريغت رومأ’ا
.همصضل ديدج سضرعب
بقار˘ي ي˘لو˘با˘ن نإا˘ف قا˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو
فاد˘هو م˘جا˘ه˘م ا˘غو˘˘ب ي˘˘مر˘˘ي˘˘ج ا˘˘ًصضيأا
هنأا ثيح اًماع32 لا بحاصص ولوصساصس
رمعلا ببصسب وغيردور ىلع لصضفملا وه
اًماع92 ينابصسإ’ا مجاهملا غلبي ثيح
يلاطيإ’ا يرودلا ةلوطبب هتاربخ بناجب

.8102 ماع يف ولوصساصسل مصضنا ثيح

بقل ققحي يزيلجنإإ يناث رنليم
نيفلتخم نييدان عم غيلريميربلإ
˘˘مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لإ يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلإ م˘˘ج˘˘ن˘˘لإ ح˘˘ج˘˘ن

يرودلإ بقل قيقحت يف رنليم صسميج
،هتريسسم يف ةثلاث˘لإ ةر˘م˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلإ

باقلألإ هذه نأإ رمألإ يف ريثملإ نكلو
ا˘˘م˘˘ه ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م تءا˘˘˘ج

.لوبرفيلو يتيسس رتسسسشنام
ماقرأÓل ’’اتبوأإ’’ ةكبسش هتركذ امل اًقفوو
بعل يناث وه رنليم نأإ ،تايئاسصحإلإو
بق˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإإ
لوألإ ،نيفلتخم نييدان عم غيلريميربلإ

‐1102 يمسسوم يتيسس رتسسسشنام عم ناك
يف لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م ا˘ًسضيأإو41‐3102و21
نأإ ىلإإ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلإ ترا˘˘˘˘˘سشأإ.02‐9102
ق˘ق˘ح يذ˘˘لإ لوألإ يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلإ بعÓ˘˘لإ

20‐1002 لانسسرأإ عم لوك يلسشآإ ناك كلذ
.0102‐9002 يسسليسشت عمو40‐3002و
ةميزهلل صضرعت دق يتيسس رتسسسشنام ناك
درو˘ف˘ما˘ت˘سس’’ بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ما˘˘مأإ

هيف زاف يذلإ تقولإ يف ،1‐2 ’’جديرب
ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سض ىل˘˘˘˘ع لوألإ صسمأإ لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل

،ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘ب صسلا˘˘ب لا˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
بق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ًي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر زد˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لإ جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل
.غيلريميربلإ

36 دنع يتيسس رتسسسشنام ديسصر فقوتو
ن˘ع ة˘ل˘ما˘ك ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن32 قرا˘˘ف˘˘ب ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
تايرابم7 يقبت عم لوبرفيل ردسصتملإ

ينعي ا˘م˘م ،ة˘ق˘با˘سسم˘لإ ة˘يا˘ه˘ن ىل˘ع ط˘ق˘ف
بق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ً̆ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر زد˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لإ ج˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت
.غيلريميربلإ

غيلريميربلإ بقلب جيوتتلإ دعب بولكل ريثم لعف در

،ةيزيلجنإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
لعفلاب اًصضرع مدق لوبرفيل يدان نأا
لجأا نم ،نوتبماهرفلوو هريظن ىلإا
يروارت امادأا قÓمعلا عم دقاعتلا

.فيصصلا اذه قيرفل حانج
اًماع42 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
يرود˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘م˘˘صصب كر˘˘ت
ةنولصشرب نم هليحر دعب ،يزيلجنإ’ا

لبق ،Óيف نوتصسأا ىلإا5102 ماع
ا˘هد˘ع˘ب ن˘مو هر˘ب˘صسلد˘ي˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ى˘ل˘ع زا˘ح د˘قو ،نو˘ت˘ب˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو
نجروي ينامل’ا برد˘م˘لا با˘ج˘عإا

.بولك
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يد’’ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص تلا˘˘˘˘˘قو
نا ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ’’سسير˘˘˘ب˘˘˘صسكإا
ةلواط ىلع اًصضرع اومدق لوبرفيل
عم دقاعتلا لجأا نم نوتبماهرفلوو
فادهأا4 ل˘˘ج˘˘صس يذ˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

32 لÓخ م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه9 عن˘صصو
.بائذلا عم ةارابم
بردم ،وتناصس وتيريبصسا ونون ناكو
اذ˘ه حر˘صص د˘˘ث نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو
ءاقب نم دكأاتم ريغ هنأاب عوبصسأ’ا

،في˘صصلا د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا ي˘ف يروار˘ت
انه هنإا ،فرعأا ’’’ :ونون لاق ثيح
و˘هو مو˘ي˘لا اًد˘ي˘ج برد˘ت د˘˘قو نآ’ا

.’’بعلل دعتصسم
8102 يف بائذلل يروارت مصضناو
ى˘˘˘صضق ثي˘˘˘ح هر˘˘˘ب˘˘˘صسلد˘˘˘ي˘˘˘م ن˘˘˘م
نوتصسأا يف دحاو ماع دعب نيمصسوم
ا˘ي˘نا˘ب˘صسا بخ˘ت˘ن˘م ل˘ث˘م د˘قو ،Ó˘ي˘ف

12 تحت بابصشلا بختنمل نكلو
بعللا هناكمإاب لازي ’ ثيح ،اًماع
.يلام بختنمل
ى˘˘لإا يروار˘˘ت لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ع˘˘˘صضي˘˘˘صسو
بعÓلا ،كلذ ثودح لاح لوبرفيل
و˘يدا˘صس ي˘ثÓ˘ث˘لا ع˘م ة˘صسفا˘ن˘م ي˘˘ف
و˘تر˘بور ، حÓ˘صص د˘م˘˘ح˘˘م ، ي˘˘نا˘˘م
زد˘ير˘لا ثح م˘ت د˘˘قو ، و˘˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا بل˘ج ى˘ل˘ع
.ةيلاعلا ةدوجلا باحصصأا

ق˘˘با˘˘صسلا لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل بع’ نا˘˘˘ك
د˘˘˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كم نو˘˘˘˘˘˘صسيا˘˘˘˘˘˘ج
م˘ه˘ن˘كم˘˘ي ’ لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل’’ :حر˘˘صص
نأا مهيلع بجيو نينكاصس فوقولا
ت’وطبلا ىلع ةرطيصسلل اوعلطتي
يتلا ةقير˘ط˘لا سسف˘ن˘ب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ا˘ه˘ب ل˘ع˘ف
.’’تاينيعصستلا
عم Óهصس نوكي نل اذه’’ :فاصضأا
نأا لمتحملا نم يتلا ةيدنأ’ا سضعب
ت’اق˘ت˘نا مو˘صسر ع˘فد ن˘م ن˘كم˘ت˘ت

’ عبطلاب اننأا نم مغرلا ىلع ،ةريبك
فو˘صس م˘لا˘ع˘لا ن˘م عو˘ن يأا فر˘˘ع˘˘ن
ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ف سشي˘˘˘ع˘˘˘ن
.’’ت’اقتن’ا

لوبرفيل جاتحي امنيب نكل’’ :عباتو
نيذلا نيبعÓلاو روطتلا ةلصصاومل

نونوكيصس بو˘ل˘ك ن˘جرو˘ي او˘مد˘خ
نور˘صسخ˘ي˘صس م˘ه˘نإا˘˘ف ، ا˘˘ًن˘˘صس ر˘˘ب˘˘كأا
ى˘˘لإا نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا دار˘˘˘فأ’ا
.’’مهلادبتصسا

 يروإرت امإدأإ عم دقاعتلل اًصضرع مدقي لوبرفيل

بعÓلا ،واكنيرت وكصسيصسنارف ناك
ع˘م ع˘قو يذ˘لا با˘صشلا ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
لباقم يصضاملا ريان˘ي ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
،لبقملا مصسوم˘ل˘ل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م13
ا˘غار˘ب يد غ˘ن˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘صس زو˘˘ف م˘˘ج˘˘ن

اًقفو ،(2‐3) سشيراميغ ايروتيف دصض
ود˘˘نو˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ه˘˘تزر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ل
فده ونيتنيرت ل˘ج˘صس ’’و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
لصضفب2‐2 ةجيتنلا حبصصتل لداعتلا

جرا˘خ ن˘م ىر˘صسي˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا˘˘ب فد˘˘ه
ةر˘كل د˘عاو˘لا بعÓ˘لاو ،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
يف ةركلا ع˘صضو ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا مد˘ق˘لا
سسرا˘ح˘لا ى˘مر˘م˘ل ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘يواز˘˘لا
فد˘ه˘لا نا˘ك .سشيرا˘م˘ي˘غ ا˘يرو˘˘ت˘˘ي˘˘ف
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف وا˘˘كن˘˘ير˘˘ت˘˘ل ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
هنم سسداصسلا نلعأا يذلا ،ةيلاغتربلا
ناك ةنولصشرب يدان نأا رياني ةياهن يف
هنأاو اغاربل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م13 عفد˘ي
نويلم005 ة˘م˘ي˘˘ق˘˘ب اًد˘˘ن˘˘ب ع˘˘صضو
5202 ماع ىتح عقو يئازج طرصشك
ىلع ،هتاناكمإا يف كصشي دحأا ’ نآ’او
.هتيمهأا نم للق هبردم نأا نم مغرلا

غنيتروبصس بردم ،ويدوتصسوك جرخ
يف ةفاحصصلا ةفرغ يف ،اغارب يد

،2‐3 زوفلا دعب اغارب ةيدلب بعلم
هحانجب ةداصشإ’ا يف بغري مل هنكل
نأا برد˘م˘لا لوا˘حو .اًر˘ي˘ث˘ك با˘˘صشلا
واكنيرت ه˘ب˘ع’ ة˘ي˘م˘هأا ن˘ي˘ب يوا˘صسي
يف نيرخآ’ا نيبعÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ث˘م˘ب
اغارب بردم زكر ،عقاولا يف .قيرفلا

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف را˘˘صصت˘˘˘نا سسير˘˘˘كت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لا˘قو .ق˘ير˘ف˘لا بي˘ب˘طو ه˘ي˘ب˘ج˘ع˘˘م˘˘ل
زو˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه سسر˘˘˘كن’’ :برد˘˘˘م˘˘˘لا
ديصسلل ةصصاخو مهدقتفنو ،ريهامجلل
دادح ةلاح يف يذلا ،انبيبط ،سسيول
.’’مويلا انعم نوكي نأا نكمي ’و
ايروتيف دصض كابتصش’اب قلعتي اميف

لا˘˘˘˘˘˘˘˘ق ،سسيارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج يد
نوكتصس ام فرعن انك’’ :ويدوتصسوك
،ديج قيرف دصض ةبعصص ةارابم هيلع
ميدقت نم رثكأا ،ةلحرملا هذه يفو
هل ،يبرد اهنأ’و ،تارم ةدع ةدوجلا
زوفلا اندرأا ،ةفلتخم ةيفطاع ةنحصش
نأا ىلإا رمأ’ا هب ىهتنا دقلو ،انحبرو
ل˘ي˘ج˘صست ي˘ف ى˘ت˘ح ،ا˘ًنزاو˘ت˘م نو˘كي
ناك رصصنلا نأا دقتعأا نكل ،سصرفلا

ه˘ل˘ع˘ف˘ي˘˘صس ا˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘بو .’’ً’دا˘˘ع
اهترايز يف مويلا ةنوبصشل جنتروبصس
اجارب لتحا ،سسي˘صسن˘ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب بع˘ل˘م˘ل
،بيترتلا لود˘ج ي˘ف ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
ةيحان نم.وتروب نع ةطقن71 قرافب
فلتخي’’ :ويدوتصسوك فاصضأا ،ىرخأا
ةق˘ث˘لا˘ف ،تارا˘صصت˘ن’ا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
انك ام اذهو تاراصصتن’ا عم يتأات
ءادأا˘ب ءاد˘˘ع˘˘صس ن˘˘ح˘˘ن ،ه˘˘ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ن
نكمم وه ام لك اولعف دقل ،نيبعÓلا
هنإا ،Ó˘ئا˘ه ا˘ف˘قو˘م اور˘ه˘ظأاو ،زو˘ف˘ل˘ل
نمصض نحن ،ةيلاتلا ةارابملا يف لمعي
نوفرعيو ،نو˘ح˘صضاو م˘ه˘ف ،فاد˘هأ’ا
ءيصش كانه نكلو زوفلا بحأاو ،كلذ
.’’رصسخأا نأا وهو ههركأا

صشيراميغ ايروتيف ىلع بعصص زوفل اغإرب دوقي مداقلإ ةنولصشرب مجن

ريدملا بولك نغروي رهظأا
در لوبرف˘ي˘ل يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا
اًيمصسر جيوتت˘لا د˘ع˘ب ه˘ل˘ع˘ف
يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا بق˘ل˘ب
‐9102 م˘صسو˘م زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسخ ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ثأا ،0202
˘ما˘مأا ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
.1‐2 ةجيتنب يصسليصشت
ي˘˘˘˘˘˘ف بو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘˘˘قو
رب˘ع ة˘ير˘صصح تا˘ح˘ير˘صصت
ياكصس’’ ةكب˘صشل و˘يد˘ي˘ف˘لا
:ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ’’سسترو˘ب˘˘صس
تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ك يد˘˘˘˘ل سسي˘˘˘˘ل’’
ه˘نإا ،رو˘ع˘صشلا اذ˘ه ف˘صصو˘ل
امم ريثكب رثكأا ،لهذم رمأا

نأا ،نكمم هنأا دقتعأا تنك
يدانلا اذه عم اًلطب حبصصت
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع قد˘˘˘˘˘صصي ’ ر˘˘˘˘˘مأا
.’’قÓطإ’ا

بق˘˘˘ل˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه’’ :فا˘˘˘˘صضأاو
ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘ترو˘˘˘ط˘˘˘˘صسأ’

ر˘ظ˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا ،سشي˘˘ل˘˘غ˘˘لاد
ا˘˘ًصضيأا ،ا˘˘ًما˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ل

ن˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس ا˘˘ن˘˘ترو˘˘˘ط˘˘˘صسأ’
.’’عيمجللو ،دراريج

رو˘ع˘˘صش كا˘˘ن˘˘ه’’ :ل˘˘صصاوو
عاطقنا دعب هنأ’ حايتر’اب
دحأا نكي مل رهصشأا ةثÓث ماد
دو˘˘ع˘˘ي˘˘صس ف˘˘˘ي˘˘˘ك فر˘˘˘ع˘˘˘ي

عيمجل بقللا اذه ،مصسوملا
نأا ل˘˘˘مآا ،ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘صشم˘˘˘لا
يف كلذ لك ،ه˘ب او˘ل˘ف˘ت˘ح˘ي
˘مو˘ق˘ن ،ا˘ن˘صسوؤورو ا˘ن˘بو˘˘ل˘˘ق

يعاود نمو ،اًعم كلذ لكب
كلذ˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا يرور˘˘˘صس
:عباتو.’’ريهامجلل
اذه ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا فر˘صصبو’’
’ ا˘ن˘نإا˘ف ،ة˘ل˘ي˘ل˘لا لا˘ف˘ت˘ح’ا
ى˘لإا بهذ˘ن .ا˘ئ˘ي˘صش ل˘˘ع˘˘ف˘˘ن
ىلإا دوعن مث بيردتلا ةحاصس
،هب موقن ام لك اذه ،لزنملا
ا˘ع˘˘م تقو م˘˘ه˘˘يد˘˘ل د’وأ’ا
اًبعصص رمأ’ا لازي ’ ،ةليللا
سسانلا نم ريثكلل ةبصسنلاب
نم نكمتن مل ةليللا نكلو
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع نا˘˘ك ،ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا
.’’فتاكتن
ةياغلل مهملا نم’’ :فدرأاو
تاظحللا هذه نأ’ لافتح’ا

نم روصص انيدل ،ىصسنُت ’
روصص انيدل نآ’او مصسوملا
ئ˘صشن˘ن˘صسو ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل

عم لب˘ق˘ت˘صسم˘لا ي˘ف اًرو˘صص
ةليللا ،انراصصنأا عم سضرعلا

ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘صضفأا ا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح
.’’انعصسو



03:41ـلإ نم ةيإدب مويلإ يناملألإ يرودلإ نم ةريخألإ ةلوجلإ يف
هنيعو نيلرب مامأإ خابدÓغ دوقي ينيعبصس نب

لاطبأ’إ يرود يف ناكم ىلع
ايصسيروب يدان مجن ينطولا بختنملا رصسيا ريهظ ينعيبصس نب يمار نوكيصس

امدنع ليقثلا رايعلا نم ءاقل عم مويلا ةريهظ دعوم ىلع ،يناملأ’ا خابدÓغصشنوم
ةيادب «اغيلصسدنوبلا» نم ةريخأ’او43ـلا ةلوجلا راطإا يف نيلريب اتريه قيرف فيصضتصسي
9102 ةنصس يرئازجلا ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطب لمأايو.03:41ـلا ةعاصسلا نم
يف ناكم نامصضل تاباصسحلا يف لوخدلا يدافتو مويلا ءاقل يف زوفلل هقيرف ةدايق يف
يناملأ’ا يرودلا بيترت عبار خابدÓغ دعتبيو ،ديدجلا مصسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود
زوفلا ةيمتح مامأا ودارابل قباصسلا بعÓلا لعجي ام نزوكرفيل رياب نع طقف نيتطقنب
مهحصشري ايئانثتصسا امصسوم اومدق هؤوÓمزو هناو اميصس’ ةراصس ريغ ةأاجافم يأا يدافتو
.ديدجلا مصسوملا يف لاطبأ’ا يرود يف ةكراصشملل

ب.م.يرسسيإإ
اسضومغ رومألإ ديزي نوجيد ةرإدإإ تمسص

ةثلاث ةيحإرج ةيلمعل عصضخي ةيز نب
اديقعت يصسنرفلا نوجيد بع’ ،يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيصساي ةيعصضو دادزت

هتدوع لجؤوتصس يتلاو ،ديلا ىوتصسم ىلع اهل سضرعت يتلا ةريطخلا ةباصصإ’ا ءارج
.لبقملا ماعلا ىتح نوكت دق يتلاو ةليوط ةرتفل نيدايملل

يرئازجلا بعÓلا ةدوع نأا ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص تدكأا ام بصسحبو
ةيلمع ثلاث دعت يتلاو هدي يف دلجلا ةعارز ةيلمعل هءارجإا دعب اصصوصصخ لوطتصس
،يصضاملا يام رهصش رخاوأا هل سضرعت يذلا ثداحلا ةيفلخ ىلع اهب موقي ةيحارج
يلودلا ةلاح سصوصصخب نايب يأا نوجيد يدان ةرادإا ردصصت مل لصصتم قايصس يف
ةيز نب نع طغصضلا داعبإ’ ةيلخاد ةيصضقلا ءاقبإاو تمصصلا تلصضف يتلاو يرئازجلا
بعل قباصسلا يصشتابرنيف بع’ نأا ،ركذلاب ريدجلا.ةبعصص ةيصسفن ةرتفب رمي يذلا
سضرعتي نأا لبق ،يصضاملا يفناج هل همامصضنا ذنم نوجيد عم طقف تايرابم عبرأا
ءاغلإا ةيصسنرفلا ةطبارلا رارق دعب اركبم همصسوم ايهنم يرفيف رهصش ةباصصإÓل
.«انوروك» سسوريف راصشتنإا ببصسب «1غيلا» تاصسفانم

ع.طيمز
دإدزولب بابسش

صضرعلإو لوطلاب اهيلع ترطيسس امدعب ةلوطبلاب رفظلإ قحتسست «ةبيقعلإ» نأإ دكأإ

ةرماغملإ ديرن ’..بقللإ انحنم بلطن مل :يصشيرق
ةصسفانملإ ةدوع عم نحنو نيبعÓلإ ةحصصب

تجار يتلا رابخأ’ا ،دادزولب بابصشل يصضايرلا ريدملا  يصشيرق قيفوت بذك
يوركلا مصسوملا ىلع راتصسلا لادصسإا لبق بقللا هحنمب ةطبارلا هتبلاطم لوح
ذنم »:Óئاق ،ةثلاثلا ةينطولا ةعاذإÓل هتاحيرصصت يف يصشيرق حصضوأاو.يلاحلا
ذاختإاب انبلاطو ،نيبعÓلا ةحصصب ةرماغُملا ديرن ’ نحن ،احصضاو انفقوم ناك ةيادبلا
ىلع هتنميه مغر اذهو ،بقللا هحنم بلاطي مل ،دادزولب بابصش ..بصسنأ’ا رارقلا
هثيدح متخيل ،«ةرخأاتُم ةارابُمل انكÓتم’ ةفاصضإا اذهو ،ىلوأ’ا ةلوجلا ذنم ةلوطبلا
ةمزÓلا تايناكمإ’ا رفوت ةلاح يف ،ةصسفانُملا ةدوع عم نحن ،نيحصضاو انك»:Óئاق
.«يحصصلا لوكوتوربلا قيبطتل

طيمز.ع
ةمسصاعلإ داحتإإ

رئإزجلإ ةيدولوم راجلإ مامأإ ةإرابملإ بعلل ةزهاج «ةراطسسوسس» نأإ دكأإ

» يبرإدلإ ةيصضقب داحت’إ زوفب لئافتم» :يداه ينغلإ دبع
ةيصضق نع ثيدحلل ةمصصاعلا داحتإا يدانل ماعلا ريدملا يداه يناغلا دبع داع

ءاقل بعل «ةراطصسوصس» قيرف سضفر ةيفلخ ىلع هديصصر نم ةموصصخملا طاقنلا
لجأا نم «سساتلا» يف ريبكلا هتقث نع ابرعم ،رئازجلا ةيدولوم راجلا مامأا يبرادلا
«ةراطصسوصس» قيرفل لوأ’ا لجرلا لاقو.قيرفلل اقح اهربتعأا يتلا طاقنلا ةداعتصسا
طا˘ق˘ن عا˘جر˘ت˘صسا˘ب ار˘ي˘ث˘ك نو˘ل˘ئا˘ف˘ت˘م» :ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
هللا ءاصش نإاو ،ةيلودلا ةيصضايرلا ةمكحملا ةصسلج ناوج5 موي ترصضح..يبرادلا
نوكتصس ةيصضقلا نأا احملم ،«ةيصضقلا هذه يف ايئاهن لصصفلا متيصس ةيليوج ةيادب
.ريبك لكصشب يمصصاعلا يدانلا حلاصصل

ةيعامجلإ ةقباسسملإ فانئتسساب حمسسي ل رئإزجلإ يف يئابولإ عسضولإ نأإ دكأإ
ةرماغملإ مدعو مصسوملإ ءاغلإإ انيلع :يناكرب طاقب

ةلوطبلإ فانئتصساب
يصشفت ةعباتمو دصصر ةنجل يف وصضع يناكرب طاقب دمحم روصسيفوربلا رذح

تاصسفانم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب ةر˘ما˘غ˘م˘لا ن˘م ،ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع سسي˘ئرو «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو
سضراعمو ديؤوم نيب ةيصضقلا هذه يف ىؤورلا فÓتخا لظ يف ،رئازجلا يف ةيصضايرلا
نم نيرخآ’ا ةايحب ةرماغملا يدافت ة ةرورصض ىلع روصسيفوربلا ددصشو.رارقلا اذهل
فانئتصساب ةرماغملا مد˘ع ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي» :لا˘قو ،ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ئ˘ف ءا˘صضرإا ل˘جأا
نم مصسوملا ءاغلإا وه هذاختا بجي رارق لصضفأاو ،رئازجلا يف ةيصضايرلا تاصسفانملا
لكصشي ،رئازجلا يف يلاحلا يئابولا عصضولا نأا» :فاصضأاو.«نيريثكلا ةايح ذاقنإا لجأا

مهفتن نحن..رصضخأ’ا ليطتصسملا لخاد عامتج’ا دنع نيبعÓلا ىلع اريبك ارطخ
رهصشأا ةدعل راظتن’ا انيلع نكل ،ديدج نم ةصسفانملل ةدوعلا يف نيريثكلا ةبغر
.«هذختن يذلا رارق ىلع مدنلا مدعل ىرخأا

ةعفترم ةإرابملاب قاحللإ يف رسضخلإ حانج ظوظح

نيدايملإ ىلإإ ةدوعلل فهلتم ينإدوصس
نانويلإ صسأاك يئاهن يف ةكراصشملإو

ةدم ينانويلا سسوكايبملوأا يدان بع’و يرئازجلا يلودلا  ينادوصس لÓه باغ
،ىنميلا ةبكرلا ىوتصسم ىلع اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا بقع بعÓملا نع ةليوط
لÓه لاقو.ةيمصسرلا تاصسفانملا سضوخل ديدج نم ةدوعلا ةصصخر راظتنا يف وهو
’ انأا» :«رتيوت» يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقوم ربع ةديرغت يف رصضخلا مجاهم ينادوصس
بغري وهو ذفن دق هربصص نأا رصضخلا مجاهم نم ةراصشإا يف «رثكأا راظتن’ا عيطتصسأا
يتلا سسأاكلا يئاهن ةارابم يف ةكراصشملاو ،ديدج نم ةصسفانملا ىلإا ةدوعلا يف
ىلإا ةدوعلا ةصصخر ىلع لصصحت امدعب ةصصاخ ،انيثأا كيا يدان دصض هقيرف اهبعليصس
تايرابم4 نإاف ةراصشإÓلو.يراجلا نوج نم11ـلا يف اهلواز يتلا تابيردتلا
ةلوطبلا باصسحل سسوكايبملوأا هيدان ةقفر يرئازجلا يلودلا ينادوصس لÓه رظتنت
.سسأاكلا ةارابم ىلإا ةفاصضإ’اب ،يلاحلا مصسوملل ةينانويلا
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راود˘˘م مر˘˘كلا د˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘كأا
ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا رار˘˘ق نأا ،مد˘˘ق˘˘لا
ةنجللا ديب همدع نم ةلوطبلا
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ة˘˘يد˘˘نأا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ط˘˘ق˘˘ف
ير˘ئاز˘ج˘لا قر˘صشلاو بر˘˘غ˘˘لا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ةر˘˘كف او˘˘صضفر
ةيعصضو˘لا بب˘صسب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ةيعمج قيرف ادع ام ،ةيلاملا
.بورخلا

ي˘˘˘˘˘˘ف ارود˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ةانقلا ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘صصت
ةيدنأا »:Óئاق ،ةثلاثلا ةيعاذإ’ا
رار˘ق د˘صض قر˘˘صشلاو بر˘˘غ˘˘لا
اد˘ع ا˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا
نحنو ،بورخلا ةيعمج قيرف

رارقلا امنإاو ررقن نأا نكمي ’
ة˘ن˘ج˘ل˘لا د˘ي˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’او لوأ’ا
،«ةيرئازجلا ةلود˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ا˘ن˘ل تلا˘ق ة˘يد˘˘نأ’ا» »:ع˘˘با˘˘تو

د˘˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب
(ATSAB)..ذا˘خ˘تا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘عو
˘مد˘ع وأا ةدو˘˘ع˘˘لا ا˘˘مأا رار˘˘ق˘˘لا
.«ةدوعلا

رإرقلإ رظتنت ةيدنألإ»
ةدوعلإ ‘ لسصفلاب يئاهنلإ

«اهمدع نم ةسسفانملل
˘مر˘كلا د˘ب˘ع دد˘˘صشو اذ˘˘ه

نأا ،«غ˘˘ي˘˘ل’» سسي˘˘˘ئر راود˘˘˘م

خيراتلا ديدحت تبلط قرفلا
ةدوع ي˘ف ل˘صصف˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
،ا˘˘ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

عفر انيلغتصسا دقل »:درطتصساو
ل˘جأا ن˘م ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
قر˘صشو بر˘غ ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘˘لا

،«ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ل˘كا˘صشم
اوبعت يداونلا ءاصسؤور»:عباتو
ا˘ن˘م او˘ب˘ل˘طو را˘ظ˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م

يف لصصفل˘ل ا˘خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
ن˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا

ة˘˘يد˘˘نأا »:فا˘˘˘صضأاو ،«ه˘˘˘مد˘˘˘ع
7 نولثمي ةفرتحملا ةطبارلا
مدقلا ةرك نم ،طقف ةئاملاب
ةيدنأا اصضيأا كانهو ،ةينطولا
رار˘ق˘لا تل˘ق ا˘م˘كو ة˘يوا˘˘ه˘˘لا
ةرازو د˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’او لوأ’ا
با˘ب˘صشلا ةرازو م˘ث ،ة˘ح˘˘صصلا

.«ةصضايرلاو

قطانلا موديقلب قوراف عصضو
ةركل ةينطولا ةطبار˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
مÓكلا لك سسيئرلا بئانو مدقلا
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ثأا يذ˘˘لا

ةطبارلا عامتجا دعب ،تÓيوأاتلاو
قرصشلاو برغلا ةيدنأا ءاصسؤور عم
ةوطخلا نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا

.طقفو ةيصضاير تناك
تاحيرصصت يف مويدقلب لاقو

»:ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا اهب سصخ
بر˘غ˘لا ة˘يد˘نأا ع˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ن م˘˘ل
ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م قر˘˘˘صشلاو
تنا˘ك ةو˘ط˘خ˘لاو ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ن˘ع ا˘ن˘ثد˘ح˘ت..ط˘ق˘فو ة˘ي˘˘صضا˘˘ير

امك اهمدع نم ةلوطبلا فانئتصسا
ا˘يا˘صضق˘لا ن˘م دد˘ع ى˘لإا ا˘ن˘قر˘ط˘˘ت
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘˘لاو
ةي˘نا˘كمإا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘يد˘نأ’ا
،«يح˘صصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ءارأ’ ا˘ن˘ع˘م˘ت˘صسا د˘˘ق˘˘ل» :ل˘˘م˘˘كأاو
ىقبي ر˘ي˘خأ’او رار˘ق˘لاو ع˘ي˘م˘ج˘لا
.«يلارديفلا بتكملل

يلإو ةقفإوم رظتنن»
ةيدنأإ عم عامتجÓل ةمسصاعلإ

«نينثلإ موي طسسولإ
ثلاثلا عامتج’ا سصخي اميفو

ةيدنأا عم هؤوارجإا عمزملا ريخأ’او
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا ،ط˘صسو˘لا
نأا ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
ىلع لو˘صصح˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت «غ˘ي˘ل’»
د˘ق˘ع˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘لاو ة˘ق˘فاو˘م
ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا بب˘˘صسب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
دقل »:نأاصشلا اذه˘ب لا˘قو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
رظتننو يلاولا ىلإا بلطب انمدقت
عم نينث’ا موي عامتجÓل هتقفاوم
ةيدنأ’ا لك»:متخو ،«طصسولا ةيدنأا
عم يهو ةيلاملا ةيحانلا نم يناعت
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ق˘˘يإا
.«ديدجلا مصسوملا

ب.م.يرسسيإإ

د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةيصساق ةراصسخ يتيصس رتصسصشنام
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘يدا˘ن ة˘˘ق˘˘فر
بعلم ىلع يصسل˘ي˘صشت˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج
نيفده عقاوب ،جديرب دروفماتصس
13 تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘صض فد˘˘ه˘˘ل
تا˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.«غيلرميربلا»

لو˘خد ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘صشو
كراصشو ايصساصسأا يرئازجلا مجنلا
ل˘صصاو ثي˘ح ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ما˘˘ك ي˘˘ف
قلأاتلاو ةيوق˘لا سضور˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت
فد˘ه ءارو نا˘كو ر˘ث˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘غر

هلصصحت بقع ديحولا «نزتيصسلا»
ن˘م ة˘ل˘قر˘ع د˘ع˘ب ة˘ف˘لا˘خ˘م ى˘ل˘ع
اهذيفنتب نيورب يد لفكيل يتناك
ح˘لا˘صصل ل˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ح˘˘ت˘˘ت˘˘ف˘˘يو
نأا ريغ ،55 ةقيقدلا يف «يتيصسلا»
ةدو˘ع˘ل ا˘ي˘فا˘ك ن˘˘كي م˘˘ل فد˘˘ه˘˘لا
ءاقللا يهتنيل ةارابملل «ءايرثأ’ا»
كلذب ا˘ق˘ق˘ح˘م ،ي˘صسل˘ي˘صشت زو˘ف˘ب
يقبت اميف ادج ةمهم طاقن ثÓث
.يزيلجنإ’ا يرودلا رمع نم

يتيصس رتصسيل مجن نأا ،ةراصشإÓل
ةثلاثلا هتكراصشم لجصس قبصسأ’ا
ة˘ف˘صسل˘ف كلاذ˘ب ار˘˘صسا˘˘ك ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت
دمتعي يذلا ي˘نا˘ب˘صسإ’ا برد˘م˘لا

ن˘ي˘ب ةرواد˘م˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
عا˘ن˘ت˘قإا ي˘ن˘ع˘˘ي ا˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ريب˘كلا زر˘ح˘م رود˘ب ’و˘يدارو˘غ
.يصساصسأ’ا ليكصشتلا يف هريثأاتو
ديصصر دمج˘ت ر˘ث˘ع˘ت˘لا اذ˘ه د˘ع˘بو
اميف36 ةطقن˘لا ي˘ف «ي˘ت˘ي˘صسلا»
ةطقنل قرا˘ف˘لا ي˘صسل˘ي˘صشت سصل˘ق
بحاصص  يتيصس رتصسيل نع ةدحاو
ر˘˘خآا تنا˘˘مو ،ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا

رهصش تناك يتيصس ناملل ةراصسخ
«وي نا˘م˘لا» ما˘مأا طرا˘ف˘لا سسرا˘م
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ر˘ت˘صسصشنا˘م ي˘براد ي˘˘ف
طا˘صشن˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ف˘˘صصل
.انوروك ةحئاج ببصسب يوركلا

طيمز.ع

يلودلا يناميلصس مÓصسإا دهم
وكانوم يدان بع’و يرئازجلا
ىلإا ةدوعلا وحن هقيرط يصسنرفلا
غ˘ن˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘صس ق˘˘با˘˘صسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ل˘ظ ي˘ف ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘نو˘ب˘صشي˘ل
عم اهيف طبخ˘ت˘ي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا
.يتيصس رتصسيل يلاحلا هيدان

ر˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘ل» ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘صشكو
نأا سسمأا ،يزيلجنإ’ا «يروكريم

رصضخلا مجاهم يناميلصس مÓصسإا
يرودلا ىلإا ةدوعلا ةركف حجري
هقيرف ىلإا ديدحتلابو ،يلاغتربلا
بقع ةنوبصشيل غنيتروبصس قباصسلا
ق˘ير˘ف ن˘م ه˘ترا˘عإا ةر˘ت˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ردصصملا سسفن بصسحو.وكانوم
يذ˘لا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسي˘˘ل ةرادإا نإا˘˘ف
هطبري يذلاو مÓصسإا دقع كلمي
ديري1202 ناوج ةياغ ىلإا هب

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘˘لا
ر˘ت˘˘صسي˘˘ل ةرادإا تنا˘˘كو.لبقملا
مÓصسإا ة˘م˘ي˘ق تدد˘ح د˘ق ي˘ت˘ي˘صس
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس

بق˘˘ع ،وروأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م01ب
نم هتق’ يتلا ر˘ي˘ب˘كلا ما˘م˘ت˘ه’ا

ي˘ف بغر˘ت ة˘ي˘بوروأا ة˘يد˘˘نأا ةد˘˘ع
.هتامدخب رفظلا
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ةرإدإإ كسس“ مغر
هتامدخب صسين

ةركفŸ دوعي لاطع
نامÒج ناصس صسيراب

إدد‹
يدا˘˘˘˘ن ةرادإا تدا˘˘˘˘عأا

نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘صس سسيرا˘˘˘ب
لاطع فصسوي مصسا عصضو
حانجو يرئازجلا يلودلا
ن˘م˘صض ،ي˘صسنر˘ف˘˘لا سسي˘˘ن
دوت يتلا نيبعÓلا ةمئاق

دعب ةليلق تاعاصس مهمصض
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
ر˘خآا بصسح˘بو.يفيصصلا
قÓمعلا نإاف تادجتصسملا
عارصسإ’ا ديري ي˘صسيرا˘ب˘لا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ي˘˘˘ف
اموت ري˘ه˘ظ˘ل˘ل بصسا˘ن˘م˘لا

لكصشب دكأات يذلا يينوم
قيرفلا نع هليحر يمصسر
ا˘ي˘صسور˘ب فو˘˘ف˘˘صص و˘˘ح˘˘ن
عيمجلا قفتيو ،دنومترود
يرئازجلا مجنلا نأا ىلع
ل˘صضفأ’ا را˘ي˘خ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
هنأا امب ل˘ي˘خو˘ت برد˘م˘ل˘ل
نيبعÓلا لصضفأا نم دعي
ي˘˘ف بصصن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
،برقأ’ا هلعجي ام ابوروأا

نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأاو ا˘˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ
ةر˘˘˘˘˘˘˘كف˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘صض
ةرت˘ف ذ˘ن˘م «ي˘ج˘صسا˘ي˘ب˘لا»

ه˘صضر˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
˘ما˘ع˘لا ر˘˘خاوأا ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل
.يصضاملا

وزو يزيت نبا نأا ،ملعلل
تامام˘ت˘ها ن˘م˘صض ل˘خد˘ي
ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘˘ير˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ىلع يفيصصلا وتاكريملا

˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ت رار˘˘˘˘˘غ
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسي˘˘صشنا˘˘˘مو
ة˘فا˘صضإ’ا˘ب يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
.يلاطيإ’ا نÓيمل
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؟كلإوحأإ يه فيك صشتوك ابحرم ^
دعب ةصصاخ مامتلا ىلع رومأ’ا لك هلل دمحلا

لظ يفو ناصسملت ةنيدم نم بعتملا يلوصصو
زيمت يتلا ةريبكلا ةرارحلاو يحصصلا رجحلا

انيلع ام دقتعا ،ةيرئازجلا ندملا مايأ’ا هتاه
عفريو انلاوحا حلصصي ىتح هلل عرصضتلا ىوصس
.ءابولا اذه انع
د˘˘ق˘˘ع˘˘لإ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ر˘˘خأا˘˘ت با˘˘ب˘˘سسأإ ي˘˘ه ا˘˘˘م ^
م˘ت كلذ ن˘ع ثيد˘ح˘لإ نو˘ك ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
؟ةدم ذنم
عم تقفتا ةنيطنصسق ىلا تئج موي ينقدصص
امأا ،تابيترتلا لك انيهناو قيرفلا يلوؤوصسم
هتاه يف هلغاصشمو لكف ميدقتلا سصوصصخب
.ايندلا

ىدحإ فرط نم كميركت مت هنأإ انملع ^
؟ناسسملت يف كانه ةيسضايرلإ تايعمجلإ
فرط نم يميركت ريبك لكصشب يف رثأا دقل
سضع˘ب ة˘ق˘فر˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘حا
يف ناصسملت ةي’و ةيار اوفرصش نيذلا نيبعÓلا

نم لك يبناج ىلإا ناك ثيح ،ةريدتصسملا ملاع
يرو˘صصن˘م اذ˘كو ة˘يدو˘لو˘م˘لا بع’ ي˘ع˘ي˘˘بر

ةتفللا ىلع مهركصشا امومع ةوارمحلا بع’
ينتحرفا ةيزمر ءايصشأاب ءاج ميركتلا نا ىتح
.ءيصش لك ىلع هلل دمحلا اريثك

ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ىلإإ رو˘˘سضح˘˘˘لإ ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ^
كور˘ب˘م» ا˘ي˘مÓ˘عإإ ي˘م˘˘سسر˘˘لإ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لإو

؟«كيلع
دوعأا نأا سساصسحإا لمجأا «يخأا كيف كرابي هللا»
قيرفلا اذهف ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا ىلإا

نم لك ركصشأا ،ىصسنت ’ ةليمج مايأا هيف تصشع
ةر˘صسأ’او را˘˘صصنأ’ا ر˘˘كصشأاو كلذ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صس
ةوافح ىلع قيرفلل ةيرادإ’ا ىتحو ةيمÓعإ’ا
ىعصسا ينلعجي يذلاو لابقتصس’ا

يف قيرفلا عصضو ةلصصاومل ادهاج
.ةحيحصصلا ةكصسلا

م˘ت ل˘هو قا˘ف˘تلإ نا˘˘ك ف˘˘ي˘˘ك ^
؟اعيرسس كلذ
قافت’ا نوكي ’ فيكف يتيب يف انأا يخأا اي
ن˘كت م˘ل ت’ا˘صصت’ا نأاو ا˘صصو˘صصخ ا˘ع˘ير˘˘صس
باب˘صشل ي˘تردا˘غ˘م رار˘ق ذ˘ن˘م˘ف ،مو˘ي˘لا ةد˘ي˘لو
ولوؤوصسم ىت˘حو ق˘ير˘ف˘لا و˘لوؤو˘صسمو دادزو˘ل˘ب
لجا نم ةدوعلا ةرورصض ىلع يننوثحي رابآ’ا

ةحيحصصلا ةكصسلا يف قيرفلا عصضو ةلصصاوم
ةريخأ’ا ةرتفلا يف يصس سسا يصسلا ناو ةصصاخ
هبيترت امو ا˘ي˘با˘ج˘يإا د˘ج اراو˘صشم ق˘ق˘ح˘ي تا˘ب
ى˘ح˘صضأا ق˘ير˘ف˘لا نأا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لذ ’إا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
 .اقيثو ىلوأ’ا راودأ’ا بعلب هطابترا

ىل˘˘ع م˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘تإ ي˘˘ت˘˘لإ فإد˘˘هألإ ي˘˘ه ا˘˘˘م ^

؟قيرفلإ عم اهقيقحت
ثيدحلا ذبحأا ’ اديج ينفرعت تنأاو ينقدصص
اننأاب ةقث ىلع ةرادإ’اف ،رومأ’ا هتاه لثم نع
ىعصسنصسو قباصسلا يف اندهتجا املثم دهتجنصس
حيحصصت لجأا نم ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ندو˘ق˘ع ف˘ير˘صشت˘ل
لوقأا نل ةمقلا يف هلعجو رثكا قيرفلا راصسم
نل اننا ديكأ’ا نكلو باقلأ’ا لجا نم بعلأاصس
ى˘ل˘ع ط˘غ˘صض يأا نود ن˘م بع˘ل˘ن˘صسو طر˘ف˘˘ن
ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’او لوأ’ا فد˘ه˘لا˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
.ةريبك ةبحم مهل نكأا نيذلا راصصنأ’ا داعصسا
مقاطلا عم لمعلا لصصاوتصس له ةحارصص لكب
؟ديدج نم كيدعاصسم ددحتصس كنأا مأا يلاحلا
اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ن م˘˘˘ل
ا˘ن˘˘عد د˘˘ع˘˘ب عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘لإا لوؤو˘ي˘صس ا˘˘م فر˘˘ع˘˘ن
ةصسفانملا ةدوع سصوصصخب نيلوؤوصسملا رارق
رخآا مÓ˘ك ا˘ن˘ل نو˘كي˘صس ا˘هد˘ع˘بو ا˘ه˘مد˘ع ن˘م
ديفت تارييغ˘ت كا˘ن˘ه نو˘كت˘صس د˘ي˘كأ’ا ن˘كلو
براجتلا لوقلا نكميف يباجيإا لكصشب قيرفلا

كعصضتو ةديدج ءا˘ي˘صشأا كم˘ل˘ع˘ت
را˘˘˘˘صصنأ’ا ع˘˘˘˘م ةرو˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘ف
يف لصصفلا متي ن˘ي˘ح ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ن˘صس ةدو˘ع˘لا ة˘لأا˘˘صسم

ةحلصصم يف نوكيصس يذلاو يئاهنلا رارقلا
.يصس سسا يصسلا

عم ابيرقت هسسفن وه هلمجم يف قيرفلإ ^
د˘˘ج˘˘ت˘˘سس كنإ د˘˘ي˘˘كألإ ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سص م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت
؟كتحإر
ةلماع˘م˘لا ثي˘ح ن˘م ا˘ند˘ي˘ف˘ي˘صس كلذ ح˘ي˘ح˘صص
عيمج نم يلمع ةقيرط فرعي ايلاح لكلاف
سضعب كانه حيحصص كلذب ديعصس انأاو يحاونلا
ةديج ةعومجملا نا ديكأ’ا نكلو ،تارييغتلا

حمصست ةحيرم فورظ يف اهعصضول ىعصسنصسو
.رفانصسلا داعصساو قلأاتلاب اهل
تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘صس’ا سصو˘˘صصخ˘˘ب م˘˘ت˘˘ثد˘˘ح˘˘ت ل˘˘ه
؟تاحيرصستلاو
’ فيك رمأ’ا اذه ىلا دعب قرطتن مل يخأا اي ’
دعب عصضوت مل ريراقتلاو هتني مل مصسوملاو
،مصسوملا اذه نيبعÓلا ةكراصشم سصوصصخب
ثيدحلا حصصي ’ يتلا رومأ’ا نم ريثكلاو
.مصسوملا ءاهتناب ’إا اهنع
م˘ت ءا˘م˘سسألإ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لإ كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو ^

نأإ صسا˘˘˘˘سسأإ ىل˘˘˘˘ع قو˘˘˘˘سسلإ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ط
؟اهمسض نم بيرق يسسايسسلإ

ىلا قرطتنصس تقولا ن˘ي˘ح˘ي ا˘م˘ل ي˘ن˘قد˘صص
قيرفلا نأا دكؤوأا مكربنم نمو ةطقنلا هذه
م˘ث ن˘مو ه˘يد˘ل ا˘م ة˘صسارد ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صس
حيحصصت دصصق تايولوأ’ا سضعب عصضيصس
قيرف نيوكت ىقبيصس انفده نوكل ،هراصسم
.يصسفانت

ا˘مو ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ن˘ع Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن و˘˘ل ^

ف˘˘ي˘˘ك ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لإ إذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ه˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح
؟هميقت
نم نو˘كي ل˘ب ي˘ت˘ه˘ج ن˘م نو˘كي ’ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
قباصسلا ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا

هر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصشا يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
ن˘كلو ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘ظ ي˘ف ة˘صسما˘خ ة˘ب˘تر˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت نا د˘ي˘˘كأ’ا
يف قيرفلا اهصشيا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا فور˘ظ˘لا
ةصصاخ ادج ةعجصشم اهنا ديكأ’ا ،مصسوملا ةيادب
ةدوع˘لا ظ˘حÓ˘ي ق˘ير˘ف˘ل˘ل اد˘ي˘ج ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا نأاو
.ةدوعلا ةلحرم يف يدانلل ةيوقلا

رإرقإإ عم وأإ مسسوملإ لامكإ عم تنأإ لهو ^
؟هفيقوت
هرقي رارق يأ’ زهاج انأا

ةر˘˘˘˘˘˘˘كلا و˘˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘صسم
لوقأا دق ايلعلا تاطلصسلا ىتح وأا ةيرئازجلا
م˘صسو˘م˘لا لا˘م˘كا ل˘جا ن˘م ه˘تدو˘ع ع˘م ا˘نأا كل
مصسوملل ابصسحت يدانلا ه˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘م ة˘فر˘ع˘مو
فادهأا يف طرفن نل اننأا ديكأ’ا نكلو ،لبقملا
ادج بعصصلا نم نكلو مصسوملا اذهل يدانلا
نأاو ةصصاخ ةيلاحلا فورظلا لظ يف ةدوعلا
ر˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نا ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘لا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘قرأ’او
ي˘لا˘ت˘لا˘بو د˘عا˘صصت
ةموظنملا لك اذكو نحنو نيبعÓلا ةمÓصسف
.ءيصش يأا نم مها ةيصضايرلا

ي˘˘ح˘˘˘سصلإ لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لإ ي˘˘˘ف كيأإر ا˘˘˘م ^
؟ةحسصلإ ةرإزو فرط نم مدقملإ

بابصشلا لثم ةين˘طو تا˘كر˘صشل ع˘با˘ت ق˘ير˘ف˘ك
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ه˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
ة˘يدا˘ع ة˘ف˘صصب لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا

فورظلا لك ر˘ي˘فو˘ت ه˘ن˘كم˘يو
ه˘صسف˘ن˘ل ى˘ت˘حو ن˘ي˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل
يداع لكصشب تاءاقللا ءارجإاب
ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ىر˘˘خأا قر˘˘˘ف ن˘˘˘كلو
بع˘صصلا ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا

ل˘˘ع˘˘لو ،ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
مت يتلا ةريخأ’ا تاعامتج’ا

ي˘لوؤو˘صسم فر˘ط ن˘م ا˘هد˘ق˘˘ع
قيرفلا يلوؤوصسم عم ةطبارلا

ىلع ليلد ’إا كلذل مهصضفرو
اهنودجيصس يت˘لا تا˘بو˘ع˘صصلا

د˘ح˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
مهتاقحتصسم اوقلتي مل ةعاصسلا

لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
.هقيبطت بعصصي
د˘˘ق˘˘ع˘˘لإ ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ىلإإ دو˘˘˘ع˘˘˘ن
نأإ ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘ه ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘مو
؟روهمجلل حسضوت
نيمصسوم نوكتصس دقعلا ةدم
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ح˘تا˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب

نأا لوقلا نكميف ةميقلا سصوصصخب امأا0202
ام نكلو ،نيلوؤوصسملا نيبو ينيب ارصس كلذ
يف ةميق نم مويلا هلانا ام نأا وه لوقأا يناصسع
يف هاصضاقتا تنك امم لقأا يصس سسا يصسلا
ي˘˘ن˘˘صسح˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا اذ˘˘كو دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘صش
.يديدجلا

قيرف عم كتبرجت نع Óيلق ثدحتن ^
؟يديدجلإ ينسسحلإ عافدلإ

رييغت لÓخ نم قيرفلل ةفاصضإ’ا حنم تلواح
انازخ ربتعي ق˘ير˘ف˘لا˘ف ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو سضع˘ب
عيب لÓخ نم كانه ةيبرغملا ةيدنأ’ا سضعبل

جئاتنلا نأا دقتعأاو ،يدانلا يف زربي نم لك
ةبترملا لتحي قيرفلا ثيح انحلاصص يف تناك
.ةصسماخلا

؟ةرداغملإ كإرإرق ببسس ام ^
ي˘˘˘صس سسا ي˘˘˘صسلا ةرادإا لا˘˘˘صصتا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘عا

ي˘بر˘غ˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘صسم تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضو
لجا نم يداع لكصشب مهعم لصصاوتا ينلعج
د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف˘ب ي˘صضق˘ي قا˘ف˘تا ى˘لا لو˘صصو˘˘لا
ريصصق تقو يف ايلعف مت ام وهو ،يصضارتلاب
يحنم ىلع ينصسحلا عافدلا يلوؤوصسم ركصشأا

ل˘جا ن˘م ة˘صصر˘ف˘لا هذ˘˘ه
حيحصص ةبرج˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تد˘عو Ó˘يو˘ط مد˘˘ت م˘˘ل

.ةديفم ةبرجت يه نكلو اعيرصس
با˘ب˘سش مر˘ح˘˘ي د˘˘ق ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لإ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ^
؟ةلوطبلاب جيوتتلإ نم دإدزولب
ايصصخصشف ،كلذ لصصحي نأا ىنمتأا ’ فصسأÓل
ةصصاخ جيوتتلا قحتصسي دادزولب بابصش قيرف
ةياغ ىلا اهتقÓطنا ذنم ةلوطبلل ردصصتم هناو
يف ىنمتأاو اهقحتصسي وهف يلاتلابو ةظحللا
نأاو ةصصاخ اهب ةبيقعل ءانبأا دعصسي نأا ةياهنلا

يننأا امب ريبك لكصشب ناك اهيف يتمهاصسم
مهو باهذلا ةلحرم يف مهعم يراوصشم تيهنأا
.ةدايرلا يف
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ل˘فا˘ح خ˘يرا˘ت نإو˘˘ج62  ^
؟ةملك نم له رفانسسلل

ي˘صضا˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘صسأا˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت و˘˘ه
ةرصسا ئنهأا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا

ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ىنمتأا ر˘ي˘ها˘م˘ج ى˘لا ن˘ير˘ي˘صسم
ن˘م د˘يز˘م˘لاو ق˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ل

.تاحاجنلا
؟ةريخأإ ةملك ^
قيرفلا ىلع ريخ لأاف يتدوع نوكت نأا ىنمتأا

ديلا عصضو ىوصس عيمجلا ىلع ام ديدج نم
.تاحاجنلا قيقحت لجا نم ديلا يف

صشامر ماسشه :هرواح

يدانلإ صسيسسأات ىلع ةنسس221 رورمب «رفانسسلإ»ـل هيناهت هجو

«يصسفانت قيرف نيوكت يفدهو يتيبل تدع» :ينإرمع رداقلإ دبع
دقعب ينيطنسسقلإ يسضايرلإ يدانلإ ةيرئإزجلإ ةيدنألإ ديمع فوفسصل همامسضنإ ميسسرتو هعيقوت ةيلمع لامكتسسإ دعب ينإرمع رداقلإ دبع بردملإ عم لوطم ثيدح انعمج

ميدقلإ بردملإ ددسش امك ،رفانسسلإ داعسسإل ،حاجنلإ لمإوع لك دجي نأإ تقولإ صسفن يف اينمتم ديدج نم تيبلل ةدوعلاب هتداعسس صشتوكلإ فخي ملو ،نيمسسومل دتميسس
.لسضفأإ رإوسشم قيقحت لجأإ نم طغسضلإ يدافت ةرورسض ىلع ةنيطنسسق بابسش قيرفل ديدجلإ

مصسوملإ ةفيلوت طبصض لجأإ نم ةلوطبلإ فانئتصسإ ىنمتأإ»
«ىلوأإ ىقبت مهتمÓصسو دإرف’إ ةايح نكلو لبقملإ

ةيدنأ’إ صضعب ىدل هقيقحت بعصصي يحصصلإ لوكوتوربلإ»
«مصسوملإ إذه بقل نم دإدزولب بابصش مرحي نأإ مإرحو

نأإ ىنمتأإو صسردلإ تظفح نيمصسومل تعقو»
«رفانصسلإ داعصسإ’ دوهجلإ رفاصضتت

نكلو دعاصسملإ مقاطلإ نع دعب ثدحتن مل»
«ةروصضخلل ةديفم نوكتصس تإرييغت كانه

تايعمجلإ ىدحإ فرط نم يميركت»
«إريثك ّيف رثأإ ناصسملتب



ةــــنصصرق

 رئإزجلل ةديدج ةينماصضت ةردابم يف وزيز
Dي Hgة4دا -ÉÑاH°©ة Hة~©م،
Eÿÿ5 ماMÿÿلا نÿÿدMÿÿ5 نMÿÿو3 ناد
مq°لاو ةMÿرÿ(ا~ÿqÿلا لو8Ñÿ&’ا
لا46Ñÿ)اÿ+ قÿ+اÄÑÿلا يIÄÑÿرÿÿíÿلا

HÄÑÿÿÿا<ÿÿÿل تادÿÿمÄÑÿÿkÅÑÿÿíÿÿي
«Htلا دم°{Mر» +k©~و5و ي،
-ÿمÿثÿõت Dÿي /ÿ§ÿي5ا -ÿ°ÿíÄس
ل8Ñÿاوÿ©ÿل ،نÿÿ©ÿÿ©ÿ>ا8ÑÿÿÜÿÿ°ÿÿا

Hÿÿÿلا ب4دÿÿÿ°ÿÿÿلا يداÿÿمÿÿõòÿÿي
تاÿ>رÿkÿgÿلا مMÿدÿïÿ- يÿلاÿÿtÿÿلا

بÿÿÿõÅÑÿÿÿåل تادÿÿÿ>اÄÑÿÿÿمÿÿÿلاو
دF'وMÿ ي}ÿلا وJÿو يرÿ(ا~ÿqÿلا
Dÿÿي Fÿÿل Hÿ°ÿ6اÑÿgÿا ةDÿkÿwÿه4ا
.ةMر(ا~qلا هلو8Ñ&ا+ ه5ا~k>او

«رصضخلإ» راظتنإ يف ةديدج ةصسفانم
D6 يÑا+ïة -åىلو&’ا د Hن
Iÿÿÿو<ÿÿ§ÿÿا ،ا&<ÿÿõÿÿا ن’(-ÿÿtÿÿدا
ن> مدÿïÿلا ةرòÿل يرÿïÿÜÿلا
-°â©لو&ا م IÄÑwل ةõgÜةلو
مÉÑÿÿ- يÿÿkÿÿلاو ةÿÿ©ÿÿ+رÿÿÿåÿÿÿلا
نH ة©ÿ+رÿåÿلا تاÿ°ÿkÿwÿgÿمÿلا
+ÿ©ÿ°ÿ§ÿملا ا°kwلا بq~ير(ا
ق©k°ÄÑلا+ نو6Ñÿkòÿ يÿkÿلاو
Hÿç ا’(-ÿtÿلا داÿلودÿل يòةر
ةÿÿ§ÿÿ©ÿÿcÿلا تFÅÑÿÿí ،مدÿÿïÿÿلا
ن&ا ةÿÿÿõÿÿÿåÿÿgÿÿل ةMÿÿÿرÿÿÿïÿÿÿÜÿÿÿلا
ج4ا1 نو6Ñÿkò ةDÄÑÿاÿ°ÿمÿلا
-ÿ4اوMÿx «لاÿíÿ©í45و «اIاHة
،ةÿÿ©ÿÿلودÿÿلا تا4Mÿÿاÿÿÿgÿÿÿمÿÿÿلا
+ÿÿمÅÑÿÿ4اFÿ8 ةH°kwgتا
-tÉÑ©ـل ار HوIدMلا EÜر
2202.

ةبغر مهفي مل ةرانفوب
ةيدنأ’إ صضعب

D9ولا ل; يÑå©لا ةtلا ة©لاkا§+ رم- ي
م©0ò ةدا6Ñåو+ لH&ا ب4دL HرM ،ةMدI&’ا
يD ة©8Ñولا تا§qلا ل:ام- ن&ا+ ة4ا°Dو+

0ÄÑÿم HÄÑÿkÿïÿgÿلا لÿمÿ°ÿاDÄÑÿة Hÿ7 نÑا&Iن&ا ه
Mÿÿ~Mÿد Hÿن Hÿkÿلا ب>اÿíÿرó، HÿkÄÑÿا)ÿœ <ÿن
ة©>ادلا فار:&’ا سDç +åÉاودو با6Ñg&ا

’6Ñÿÿkòÿÿمÿÿلا لاÿمÿ6وÑÿ4 م=ÿلا ن&ا مÿâÿفور
هرIâ يD د>اMÄÑ ’ دgœلا يD ة©ÇÑtلا

<õى H46امÑلا ةòةر.

 «ةيبابلإ» ءÓقع
مهتمهم يف إوحجن

ءåïœلا ة°qل ه+ تHاE ي}لا كل3 ر©Fg لم>
ت0õ اHدå+ ةمåõلا ةMدولوH قMرíل ةå+اkلا
سÿ©Ä(4 با4Eÿ رÿ©ÿم6Ñÿ تEÿ°ÿå&او ،ةÅÑòÿõÿمÿÿلا
ةtÇÑ©õلا مMدÿkÿï+ قÿ+اÄÑÿلا يواÿ§ÿلا يداÿ°ÿلا
ر©©ÄÑ- ىõ> هDار7Ñ)ا ةدم+ ة8Ñاwلا ة©لاملا
كل3و ي9Ñاملا م6Ñوملا ةلوÜ+ نH يدا°لا

0kى MkÄÑ°6’ا ىÑkíةدا Hا ن’&Hلا لاوkي
1ÇÑÇÑت Hن Egلا لÄÑõÜملا تاtõ©ة.

!رجام نبإ صسينجت ديرت رطق

+ÿÿåÿÿدHÿÿا Eÿÿل مدÿÿÜÿÿíÿÿي Hÿا/ÿا ر+ÿ6&’ا نÑÿÜÿة4و
،يرïÜلا ل©0دلا يداI ب>’ u+ا4 ةMر(ا~qلا
باÅÑلا ب>œلا ىõï- ،ر©1&’ا ا}Hç J اد©/ ءاد&ا
نH لE&’ يرïÜلا بkw°ملا فر: نH ءا>د6Ñkا
،لïgملا سÇ+رkلا يD ة4FÿاÅÑÿمÿõÿل ة916Ñÿ°ÿـلا

ناول&ا سÇمï- ن&ا اå©+814ـلا ب0اÇÑل ق6Ñgو
Iا يدا&-õ©k©ودا4ا+ ك Dلا يícلا تاÇÑèرL Egل
.يرïÜلا ي4ودلا ىل)ا لM°kï ن&ا

 «ماصص’»..«ةبيقعلإ»
ةيدولوملإ ىطخ ىلع

<ÿõÿ1 ىÿÜÿى HÿلوÿدوMÿلا ةÿqÿ~ا)ÿ6 رÑÿا ت4ا&IدMة
7Ñgبا +õن©>و ،داد5و Hõ©õة +åدHو اEåا <õى
ةMرMدHو ة©ÿلاÿمÿلا ةرÿwÿgÿلا بó Hÿç Hòÿkاÿíÿ-’ا

HارEgلا ةkÄÑ©©لا يلاملا رkا+åلا»ـل ةíفا»، Dي
م©6Ñر- مدïلا ةرòل ير(ا~qلا داt-’ا دF&ا ن©0
«فاíلا» ن©+و ةرHÿï ة4اد)ا نÿ©ÿ+ مرÿgÿمÿلا دÿåÿïÿلا

ةEÿgÿارHÿ ةMÿرMÿدHÿو ،يÿلاÿمÿلا رÿwÿgÿ©ÿلا بHòÿÿkو
س46ا61H ـلا يEç Dو ي}لا ،يلاملا ر©©kÄÑلا

.ةرïم+ ي9Ñاملا0202

qarsana@essalamonline.com

8772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ6ـل قفإوملإ0202 نإوج72تبسسلإ

طوغصضلإ نع داعتبÓل
.ÿÿÿœ.ÿÿÿو يDÿÿاó 6ÑÿÿÜÿÿ©ÿÿì «
Eÿو يوار/ÿtÿ°ÿ©á وIدمMل»
وÿÿqÿÿلا ة4ار0ÿÿ او6Ñÿÿÿkÿÿÿèÿÿÿõÿÿÿا
+ÄÑÿÜÿ©ÿì Hÿا ن/ÿلا لÿkÿو/ÿه
ءاEÉÑو ةMاd +q:او7Ñ ىلا
Mل©م/ مو J°اö MgåدJن> م

9Ñè6وملا تا:وÑلاو مòر©ث
Hÿÿ5&’ا نHÿلا تاÿkÿي Hÿر +ÿ§ÿا
،ةر©1&’ا ةرÿíÿkÿلا يDÿ يداÿ°ÿلا

1ÿÿ8اÑÿÿة EÉÑÿÿ©ÿÿلا ةÿÿkÄÑÿرMب
وv ’<gا4 يkلاو ي-وÇÑلا
ام+ ا§Hÿ°ÿ او'ورÿ©ÿkÿgÿل óاDÿوÿلا
ل/&ا نH نوõمMå اوIاF م§Iا

4Dÿç لاÿkÿtÿيد Dÿي Fÿل لÿïءا
MõågوIه EÇÑد -tï©لا قí5و.

15

ةصصاخلإ مهتقيرطب رفانصسلإ

س6Ñ©Ä&ا- ن221H ـلا LرF}لا+ كل3و ة8Ñاwلا هMïkرÜ+ لF سHÄ&ا او0kíõا ي6Ñ س6ا يÄÑلا 4اIÇÑ&ا
IداM§ملاو مÇÑناو/62 ـل فدا، J{و اEلا ى°م- دqم©ç Dن&ا ي Mòنو H6وÑلا» مwÉÑلا «ة4وïمدا
H6وÑل&ا مï8ا1 باÑلا ن&او ةkåاEد Hç لا ب4دملاïدMر <gلا دïارم> 4داI6 يÑمu م§ل +gtث
-ò6 4ارÑ©°4اMو H6وÑ8102 مJ{و اEا> دMÅا س’&IÇÑلا 4اtدp H1 نœل -gلا لداk§اIي
.يدا°õل ةدqمملا يIا=&’او
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رسصعلإ

03:33

رهظـلإرجفلإ

12:5016:41

برغŸإ

20:10

ءاسشعلإ

21:40

ةÓصصلإ تيقإوم

ةثلاث ةيحإرج ةيلمعل عصضخي ةيز نب ^
إدد‹ نامÒج ناصس صسيراب ةركفŸ دوعي لاطع ^

:Êاكرب طاقب
مصسوŸإ ءاغلإإ انيلع

ةرماغŸإ مدعو
ةلوطبلإ فانئتصساب

امدعب ةلوطبلاب رفظلإ قحتسست «ةبيقعلإ» نأإ دكأإ
صضرعلإو لوطلاب اهيلع ترطيسس

انحنم بلطن ⁄ :يصشيرق
ةحصصب ةرماغŸإ ديرن ’..بقللإ
ةصسفانŸإ ةدوع عم نحنو ÚبعÓلإ

صصخي اميف ةيدنألإ ءإرآل تعمتسسإ ةطبإرلإ نأإ دكأإ
يحسصلإ لوكوتربلإ

ةلمحلإ لجأإ نم عمتجن مل:موديقلب
يلإرديفلإ بتكملإو ةيباختن’إ

ةلوطبلإ ريصصم يف لصصفيصس

رئإز÷إ ‘ يئابولإ عسضولإ نأإ دكأإ
 ةقباسسŸإ ¤إإ ةدوعلاب حمسسي ل

8772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ6ـل قفإوملإ0202 نإوج72تبسسلإ

ةسسفانملإ ةدوعب بلاط يذلإ ديحولإ قيرفلإ بورخلإ ةيعمج

فانئتصسإ رإرقو راظتن’إ نم تبعت ةيدنأ’إ :رإودم
ةيرئإز÷إ ةلودلإو ةيبطلإ ةنجللإ ديب ةلوطبلإ

ةمسصاعلإ دا–إإ دإدزولب بابسش

را÷إ مامأإ ةإرابŸإ بعلل ةزهاج «ةراطسسوسس» نأإ دكأإ
رئإز÷إ ةيدولوم

لئافتم»:يداه ينغلإ دبع
«يبرإدلإ ةيصضقب دا–’إ زوفب


