
40 صص

تاررقم ليم– ةيلمع لسصاوت تدكأا
Èسصلاب يلحتلا ¤إا ÚينعŸا تعدو صصيسصختلا

هجاوي لماه ينغلا دبع
ةهجوŸا مهتلا سضفرب ةمكÙا
« مخشضŸا»  ـب هفلم فشصيو هيلإا

50 صص
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يديلقتلا Òغ ليومتلا وأا ةنادتسسلا ¤إا ءوجللا صضفر
يليمكت ةيلام نوناق دادعإاب ةيلاŸا ريزو فلكو

يتاذلا ءافتكلا تققح
ريدسصتلا تفقوأاو

يذلا عوسضوŸا اذه لوح تاعاسشإلا لك لطبأا
ةÒخألا ةÎفلا ‘ ثد◊ا عنسص

Ëدقت يفني ةيبÎلا ريزو
ببشسب ةيعيبرلا ةلطعلا

40 صص«انروك» سسوÒف

ديقفلا ةرسسأا نايزعيلدعلا ريزوو ةيروهم÷ا صسيئرمداقتلا ببسسب ىوعدلا ءاسضقناب عافدلا ةئيه تبلاط اميف يراجلا صسرام62 ـلا يف ةعيلقلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا رداغي

رهششأا6 اهنم انجشس ةنشس
ذافنلا ةفوقوم
وباط ميركدشض

50 صص

ةن˘سس بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا غ˘ل˘ب
عمج مت ،راطنق نويلم65 ـب ردقت ةيمك ،9102
ف˘ي˘قو˘ت ىلإا ىدأا ا˘م ،را˘˘ط˘˘ن˘˘ق نو˘˘ي˘˘ل˘˘م72 ا˘ه˘ن˘م
ذ˘ن˘م ر˘ي˘ع˘سشلاو بل˘سصلا ح˘م˘ق˘لا ي˘تدا˘˘م دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
ر˘يزو ،يرا˘م˘˘ع ف˘˘ير˘˘سش حر˘˘سصو9102 ل˘ير˘˘فأا
ة˘سسل˘ج لÓ˘خ ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةحÓفلا ةنجل فرط نم ةدقعنملا عامتجلا

صسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘˘سصلاو
غلب ةفاجلا لو˘ق˘ب˘لا جا˘ت˘نإا نإا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

راطنق نويلم3.11 رومتلاو ،راطنق نويلم63.1
˘مو˘ح˘ل˘لاو را˘ط˘ن˘ق نو˘ي˘˘ل˘˘م8.51 تا˘ي˘سضم˘˘ح˘˘لاو
7.5 ءاسضيبلا موحللاو راطنق نويلم2.5 ءارمحلا

.رتل رايلم3.3 بيلحلاو راطنق نويلم

لدـــع ةـــلاكو
ÚبتتكŸا نئمطت

30 صص

” يذلا ةينماثعأا رامع ءاولل افلخ
ةيÈلا تاوقلل ادئاق هنييعت

مويلا فرششي ةحيرقنشش ءاوللا
ديد÷ا دئاقلا بيشصنت ىلع
ةشسماÿا ةيركشسعلا ةيحانلل

دعاشسم ةيروهمج ليكو ةافو
Ãهتجوز ةقفر لاششرشش ةمكح

زاغلاب اقانتخا امهنباو
50 صص

«ةيعامتجا ةاشسأام مÓعإ’ا هب رمي ام» :باقعل
30 صصروهسش ذنم مهروجأا اوسضاقتي مل عاطقلل بسستنم0001 يلاوح نأا دكأا

رفنتشسي نوبت سسيئرلا
راثأا زواجتل ةموك◊ا

طفنلا راعشسأا رايهنا

30صص

نويلم65تجتنأا رئازجلا
9102 يف بوبحلا نمراطنق

40 صص

50صص

ايلعلا ةمكحملا مامأا ابيرق تريزامت ةليمجو نوعرف ىده .. ليلخ بيكششو لÓشس
اهزربأا ةدع تاكرشش قيرط نع ةيفارخ تازايتماب اورفظو ماعلا لاŸا اوبهن^

«كاجيتاب»و رئاز÷ا ت’اشصتاو «ن’اف’ يشس نآا سسآا»

ةديدج داسسف اياسضق6 يف لامعأا لاجرونيقباسس ءارزو ةدعو نومهتم



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيرئاز÷ا «لاتوت»

! .. ةيشسنرفلا ’

،«رئازجلا لا˘تو˘ت» ة˘كر˘سش ار˘خؤو˘م تما˘ق
ةيوبرتلا سسرادملل ةدعاسسمو ةبه ميدقتب
بسسح˘ب راردأا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
ةلواط0001 يف تلثمت ةي’ولاب اهيلثمم
،يسسرك0002و يئادتب’ا ميلعتلاب ةسصاخ
هذه ذي˘مÓ˘ت ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر ة˘ي˘غ˘ب كلذو
.مهسسردمت فورظ نيسسحتو ،قطانملا

ملع ‘ نكيل
رئاز÷ا ‘ «نيÓطلا»

اهتذختإا يتلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ج را˘طإا ي˘ف
يسشفت عم يطاعتلل ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘مو˘كح˘لا
،ا˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا ى˘˘ل˘˘ع «ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
انايب ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ه˘ترا˘ف˘سس سسمأا ترد˘سصأا
يف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م سصو˘سصخ˘ب
وأا ،اهب لاسصت’ا هلÓخ نم مهبلاطت اندÓب
،iruciS eraiggaiV ع˘قو˘م˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

مهلزانم ىلإا ةدوعلا مهناكمإاب هنأا تدكأاو
.ةحاتم لقن لئاسسو رفوت لاح يف

! .. ةبيرغ ةقرافم

رد˘سصمو ،ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه ةرؤو˘˘ب تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
دد˘ع و˘ه ا˘ه ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ىود˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ع˘جار˘ت˘ي «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا
ي˘ف ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ف˘حز˘لا ل˘سصاو˘يو ،ن˘ي˘سصلا

لفتحت يذلا تقولا يفف ،ملاعلا لود فلتخم
عيم˘ج جور˘خ˘ب نا˘هوو ي˘ف تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ه˘ي˘ف
ل˘ج˘سست ،ن˘ي˘م˘لا˘سس سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

ةافو ت’اح ملا˘ع˘لا لو˘ح ىر˘خأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
.«انوروك» ـب ةديدج تاباسصإاو

«كوبشسيافلا» فشصني امدنع
! .. مولظŸا

ةلاعف ةادأا تاب «كوبسسيافلا» نأا لاق نم قدسص
روسص تحسستكا امدعبف ،نيمولظملا فاسصنإ’
يدتري ةيدوعسسلا «وكمارأا» ةكرسش لامع دحأ’
تلبوقو ،قرزأ’ا ءاسضفلا نيديلا ميقعتل زاهج
داورو ةسصاخ نييكوبسسيافلا نم عسساو طخسسب
نيذلا ،مومعلا ىلع يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ترداب ،هل ةريبك ةناهإا لماعلل ثدح ام اوربتعا
تنلعأاو اهفسسأا نع ريبعتلاب ةيدوعسسلا ةكرسشلا

لماعلا اذه دينجت رارق نع لوؤوسسملا ةبقاعم نع
.ةيفيكلا هذهب ةمهملا هذهل

qarsana@essalamonline.com

0962ددعلا ^1441 بجر71ـل قفاوملا0202 سسرام21سسيمخلا

بازحأ’ا لششي «انوروك»
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج تعرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس

ة˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف باز˘˘حأ’ا
ىلإا ،ةينطولا ةيسسايسسلا
اه˘تا˘طا˘سشن ل˘ك ل˘ي˘جأا˘ت
،اهنم ةيزكرملا اهيف امب
ىودع نم افوخ كلذو
،«ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘ب تف˘˘˘ت˘˘˘كاو
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘نوؤو˘˘سش
نع تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ءاد˘سسإا
ىلع تانا˘ي˘ب˘لا وأا ،د˘ع˘ب

ع˘قاو˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص
،يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
ىلع ةرطيسسلا نيح ىلإا
.رطخلا لاوزو عسضولا

ÚنطاوŸا Úهت «لايشس»
ىلإا تلوح˘ت ا˘مد˘ع˘ب

ةبسسنلاب ةاناعم ةنوقيأا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل
ةيرودلا تاعا˘ط˘ق˘ن’ا
ءا˘ط˘غ تح˘ت ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
’ ة˘˘نا˘˘ي˘˘˘سص لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
«لايسس» يه اه ،يهتنت
ة˘˘نا˘˘هإا ى˘˘ل˘˘˘ع مد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ن˘˘طاو˘˘م
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا اد˘يد˘ح˘˘تو
ر˘سسج ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ه˘˘ن˘˘م
ن˘يذ˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
قيرطلا عطقب اوأاجافت
رايد يح» ىلإا يدؤوملا
ةجعنلا نيعب «دومرقلا
بب˘˘˘سسب ،ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘لا
اهسسفن ةكرسشلا فلكت نأا نود ،ةقطنملا يف هايملا ةكبسشب ةسصاخ هاوتسسم ىلع ةنايسص لاغسشأا

لب ،مهحلاسصم تلطعت مهنم نيريثكلا نأا املع ،مهتاطايتحا اوذخأاي ىتح كلذب مهمÓعإا ءانع
.هلزنم بآارم يف هترايسس نكر ىتح عطتسسي مل سضعبلا كلذ نم رثكأا

! .. ةلب ةنيطلا تداز .. ةيدوعشسلا
،سسمأا لوأا Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق تفا˘˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب

ترسسخو ،طفنلا راعسسأا سسمأا تعجارت
«وكمارأا» ببسسلاو ،ةركبملا اهبسساكم
ةرازو نم اهيجوت تقلت يتلا ةيدوعسسلا
نويلمب ةيجاتنإ’ا اهتردق ةدايزب ةقاطلا
04:80 ةعاسسلا لولحبف ،ايموي ليمرب
تنر˘˘ب ما˘˘خ نا˘˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘˘ب
1.1 لداعي امب ر’ود14.0 اسضفخنم
يف ،ليمربلل ر’ود18.63 ىلإا ةئاملاب

بر˘˘غ ي˘˘كير˘˘مأ’ا ما˘˘خ˘˘لا لز˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ح
2.1 وأا ر’ود24.0 طيسسولا سساسسكت
.ر’ود49.33 لجسسيل ةئاملاب

ةياجب راطم نم رÁ ’ «انوروك»
م˘ت ه˘نأا «مÓ˘سسلا» ة˘ي˘˘مو˘˘ي تم˘˘ل˘˘ع

يرارحلا يئو˘سضلا ح˘سسا˘م˘لا بي˘كر˘ت
ةي’و ي˘ف ،«نا˘سضمر نا˘ب˘ع» را˘ط˘م˘ب
تاءار˘جإ’ا را˘طإا ي˘˘ف كلذو ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
تعرسش يتلا ة˘يزار˘ت˘حإ’او ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
فسشاكلا اذه  حسسميسسو ،«انوروك»
نيدفاولا سصاخسشأ’ا ةرارح ةبقارمب
ةياجب ةي’و ىلإاو نم نيرفاسسملاو
ةياغ ىلإاو ،يوجلا لقنلا قيرط نع
ةلاح ةيأا ليجسست متي مل هنإاف ةعاسسلا

.ةي’ولا ىوتسسم ىلع ءابولا اذه نم



˘مو˘ي ي˘˘ف ،با˘˘ق˘˘ع˘˘ل ح˘˘سضوأا
داوملا لوح سسمأا مظن يمÓعإا
يف مÓعإ’ا عاطق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

نأا ،روت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘سشم
اسصوسصخو نييمÓعإ’ا سضعب
اوحبسصأا ،ةربخلا باحسصأا مهنم
،ن˘ي˘هر˘كم ة˘ن˘ه˘م˘لا نوردا˘˘غ˘˘ي
نأا يقطنملا ريغ نم هنأا ادكؤوم
ة˘ي˘مÓ˘عإا تار˘ب˘خ ةرا˘سسخ م˘ت˘ي
ا˘˘عد ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ل˘˘كسشلا اذ˘˘ه˘˘˘ب
م˘ه˘نأا لا˘ق ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘مÓ˘˘عإ’ا
ي˘ف «يأار˘لا ةدا˘ق»و «ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا»
،مهتوسص او˘ع˘فر˘ي˘ل ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

نيبلا˘ط˘م او˘ح˘سضأا م˘ه˘نأا زر˘بأاو
ةكراسشملاو م˘ه˘سسف˘نأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ل˘يد˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا˘˘ب
ددسصلا اذه يف لاقو ،روتسسدلا
تاحارتق’او ت’اغسشن’ا لك»
نأ’ ،ا˘ها˘غ˘ت˘ب˘م˘ل ل˘˘سصت فو˘˘سس
ىلع موقت ةقيثو وه روتسسدلا
،ةيبلغأ’اب ىظحت يتلا راكفأ’ا
،«ةرتسسدلا وحن اهقيرط ذخأاتل

ه˘مÓ˘ك ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘سصاوو
نأا بجي» ،نييفاحسصلا ابطاخم
ع˘يرا˘سشم ل˘ك ي˘ف او˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘ت
’ عمتجملا سصخت يتلا ةلودلا
بيقرلا مكنإا ،رو˘ت˘سسد˘لا ا˘م˘ي˘سس
ر˘ث˘˘كأ’ا م˘˘ت˘˘نأاو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
اسسملت رثكأ’او سسانلاب اكاكتحا

اذ˘ه ي˘ف ع˘فارو ،«م˘ه˘ل˘كا˘سشم˘˘ل
قوقح ةرتسسد لجأا نم ددسصلا
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا

رو˘ت˘سسد˘لا» Ó˘ئا˘ق ،ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لاو
ة˘ير˘ح نأا ى˘ل˘ع سصن˘ي ي˘لا˘ح˘˘لا
كلذ نكل ة˘نو˘م˘سضم ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا

.«مهبم

اهناكمإاب دعي مل ةلودلا
فحسصلل معدلا ميدقت

ايلام يناعت يتلا
ىلإا ،ثدحتملا قرطت امك

ليومت˘ل يدا˘سصت˘ق’ا لا˘كسشإ’ا
مل ةلودلا نأا ادكؤوم ،فحسصلا
،مهل معدلا ميدقت اهناكمإاب دعي
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
دا˘ج˘يإا ى˘لإا ةو˘عد˘م ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

ن˘م ا˘ه˘سسف˘ن ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح
ر˘ي˘كف˘ت ن˘ع ثد˘ح˘˘تو ،لاوز˘˘لا
ةلودلا ىوتسسم ىلع يداسصتقا
نم ةيمومعلا فحسصلا ةيامحل
يف اهعيمجت قيرط نع ،لاوزلا

.ةيمÓعإا تاعمجم
ن˘˘ل˘˘˘عأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ةسسائر ىدل ،ةم˘ه˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا
،نوبت سسيئرلا نأا ،ةيروهمجلا
،رو˘ت˘سسد˘لا ةدو˘سسم م˘ل˘سست˘˘ي˘˘سس
لبقملا دحأ’ا وأا سسيمخلا مويلا

.ريدقت ىسصقأاك

watan@essalamonline.com
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روهسش ذنم مهروجأا اوسضاقتي مل عاطقلل بسستنم0001 يلاوح نأا دكأا

«ةيعامتجا ةاشسأام مÓعإ’ا هب رمي ام» :باقعل
ريدقت ىشصقأاك لبقملا دحأ’ا وأا مويلا روتشسدلا ةدوشسم ملشستي نوبت سسيئرلا

ر.نوراه

لحارلل دهسش يتامغز
ةيدجلاو صصÓخإلاب
هتايلوؤوسسم ءادأا يف

ةيروهمجلا سسيئر
لدعلا ريزوو
ليكو يترشسأا نايزعي
يفوتملا ةيروهمجلا
هنباو هتجوز ةقفر
صسيئر نم لك مدقت
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ريزو ،يتامغز مسساقلبو ،نوبت
،ماتخلا ظفاح لدعلا

ليكو يترسسأل امهيزاعتب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
هتجوزو يدهم يزوف ،لاسشرسش
مهبحن اوسضق نيذلا امهنباو
.زاغلاب اقانتخا صسمأا لوأا ةليل

روسشنم يف ،ةلودلا صسيئر بتك
لسصاوتلا عقاوم ىلع هل
درو ديدسش رثأاتب«،يعامتجلا
ةيروهمجلا ليكو ةافو أابن يلإا
،هتجوز ،لاسشرسش ةمكحم ىدل
،رمعلا لبتقم يف مهو امهنباو
ةرهاظ .. زاغلاب اقانتخا
نم انينطاومب كتفت تحبسصأا

ءارج رامعألاو تائفلا لك
لتاقلا هاجت ةطيحلا فعسض

يزاعت» فاسضأاو ،«تماسصلا
نيموحرملا رسسأل ةسصلاخلا

هتهج نم.«ءاسضقلا ةرسسأاو
هل ةيزعت يف ،يتامغز زربأا

يف يمسسرلا هباسسح ىلع
جاجح يتلئاعل اههجو ،«رتيوت»
ريبك نزحب ىقلت هنأا ،يدهمو
تملأا يتلا ةعجافلا أابن
نبإلا لاقتنا يف ،نيتلئاعلاب
،يزوف فيرسشلا رهسصلاو رابلا

راوج ىلإا امهنباو همرحو
مكرطاسشأا انأا» بتكو ،مهبر
اذه يف مكنازحأاو مكملآا
اندقفأا يذلا للجلا باسصملا

ايسضاق ةلادعلا ةرسسأاو مكايإاو
ةماقتسسلاب هل دوهسشم اباسش
ةيدجلاو صصÓخإلاو
ةقÓعلا نسسحو مارتحلابو
.«ءÓمزلا عم

ح.نيدلا رمق

يديلقتلا Òغ ليومتلا وأا ةنادتسسلا ¤إا ءوجللا صضفر
يليمكت ةيلام نوناق دادعإاب ةيلاŸا ريزو فلكو

زواجتل ةموك◊ا رفنتشسي نوبت سسيئرلا
طفنلا راعشسأا رايهنا راثأا

عشضولا اذهب نطاوŸا رثأات يدافت ىلع ددشش
لاكششأ’ا نم لكشش يأاب ئجافŸا يداشصتقإ’ا اوسضاقتي مل مÓعإلا عاطقل بسستنم0001 يلاوح ّنأا ،ةيروهمجلا ةسسائر ىدل ةهمب فلكملا ،باقعل دمحم فسشك

.«ةيعامتجا ةاسسأام» عاطقلا هب رمي ام اربتعم ،روهسش ذنم مهروجأا
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا لوأا سسأار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت

،نوبت ديجملا دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
عامتجا ،ةيروهمجلا ةسسائر رقمب

ع˘سضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل سصسصخ ل˘م˘ع
رايهن’ا ةادغ دÓبلل يداسصتق’ا
قاوسسأ’ا يف طفنلا راعسسأ’ داحلا
سسوريف يسشف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لود˘لا
ه˘لÓ˘خ ن˘م ر˘ف˘ن˘ت˘سسإا ،«ا˘نورو˘˘ك»
فرظلا اذه راثأا زواجتل ةموكحلا
نطاوملا رثأات يدافتو يداسصتقإ’ا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ر˘˘مأاو ،ه˘˘ب
اهزربأا ددسصلا اذه يف تاءارجإ’ا
داد˘عإا˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ف˘ي˘˘ل˘˘كت
.يليمكت ةيلام نوناق

ةوÓع عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه ر˘سضحو
،ةيلاملا ءارزو ،لوأ’ا ريزولا ىلع
،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
كن˘ب˘لا ظ˘فا˘ح˘م اذ˘كو ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا
ر˘˘يد˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،يز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ةسسائر˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’او ،ناو˘يد˘لا
نايب يف ءاج امل اقفو ،ةيروهمجلا
دعبو هنأا زربأا ،ةيروهمجلا ةسسائرل
نم ةمدقملا سضورعلل عامتسس’ا
،ءاقللا اذه يف نيكراسشملا لبق
،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ى˘˘ط˘˘عأا
اذه ةهجاوم لجأا نم هتاهيجوت
بع˘˘سصلا يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا فر˘˘ظ˘˘˘لا
ة˘لود˘لا ّنأا زر˘بأا يذ˘لا ،ئ˘جا˘ف˘م˘لا
ةمزÓلا تايناكمإ’ا ىلع رفوتت
ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع دد˘سشو ،ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ل

حبكل ةمزÓلا تاءارجإ’ا عيمج
،ينطولا داسصتق’اب ةرسضملا هراثآا

لاح يأاب نطاو˘م˘لا ر˘ثأا˘ت يدا˘ف˘تو
وأا هلوخدم يف ءاوسس ،لاوحأ’ا نم
ريزو رمأا امك ،ةيمويلا هتايح يف
تقو برقا يف مدقي نأاب ،ةيلاملا

يليمكت ةيلام نوناق لوأا نكمم
يتلا ت’Óتخ’ا سضعب عفر ةيغب
ةنسسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ا˘ه˘ن˘م˘سضت

نم تاءارجإا جاردإا متيل ،0202
ة˘ي˘لا˘م˘لا را˘ثآ’ا ة˘ج˘لا˘ع˘م ا˘ه˘نأا˘سش
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مزأ’ا ن˘ع ة˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا تادار˘يإ’ا ل˘ي˘سصح˘تو
امك ،ةلسصحملا ريغ ةيكرمجلاو
ءاسشنإا راسسم عيرسستب اسضيأا هفلك
.ةسصاخ ةيمÓسسإا كونب

سسيئرلا رّبع ،هتاذ قايسسلا يف
عطاق لكسشب هسضفر نع ،نوبت
ليومتلا وأا ةنادتسس’ا ىلإا ءوجللا

ىد˘سسأا ا˘م˘ك ،يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
لجأا نم ،ةراجتلا ريزول تاميلعت

تادراو˘ل˘ل ي˘كذ ر˘ي˘ي˘سست نا˘م˘سض
ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا مر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي نأا نود
جتنم يأا نم ينطولا داسصتق’او
ىلع رفوتت ةلودلا  نأا املع ،ناك
0202 ي˘ت˘ن˘سسل ة˘ي˘فا˘ك ل˘˘ئا˘˘سسو
نا˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ’ ي˘˘كلو ،1202و
ةيعانسصلا تÓخدملا يف ةردنل
ةايحل ةيرور˘سضلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا وأا
سسيئر˘لا ى˘ط˘عأاو اذ˘ه.نطاوملا
،ةحÓفلا ريزول تامي˘ل˘ع˘ت ،نو˘ب˘ت

ي˘ن˘˘طو˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةدا˘˘يز ل˘˘جأ’
05 ة˘ب˘سسن˘˘بو سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ةروتا˘ف ن˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا داو˘˘˘م دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا
امي˘سس ’ ،ي˘ناو˘ي˘ح˘لاو ي˘نا˘سسنإ’ا
.ءارمحلا موحللاو ةرذلل ةبسسنلاب
ةعانسصلا ريزو ىقلت هتهج نمو
ذا˘خ˘ت’ ،تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
جاتنإا قيقحتل ةيرورسضلا ريبادتلا

جا˘˘مدإا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو
لقأ’ا ىلع ةئاملاب07 ةبسسنبو
تيقب يتلا ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
ةغيسص لسضفب ةيراسس نآ’ا دحل

DKS/DKC،ثع˘˘˘ب اذ˘˘˘كو
ةبسسنب ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
براقت ةيادبلا يف نوكت جامدإا

.لقأ’ا ىلع ةئاملاب53
ح.ميلسس

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر فلك
دبع ،لوأ’ا ريزولا ،نوبت ديجملا
لاغسشأا يف هليثمتب ،دارج زيزعلا
ايلع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
يتلا ايبيل لوح يقيرفإ’ا داحتÓل
و˘يوأا ة˘ن˘يد˘م˘ب مو˘˘ي˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘سس
ة˘˘سسا˘˘ئر تح˘˘سضوأا.وغنوكلاب
،سسمأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
دق ناك ،ةيروهمجلا سسيئر نأاب
نم اهاقلت نأاسشلا اذهب ةوعد ىبل
سسي˘ئر˘لا ي˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘كلا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
جردنيو ،وسسيقن وسساسس سسينود
ر˘ئاز˘ج˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف كلذ
لجأا نم ةيلودلا فقاوملا قيسسنتل

ي˘م˘˘ل˘˘سسلا را˘˘سسم˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ة˘مزأ’ا فر˘طأا ن˘ي˘ب ي˘سضوا˘ف˘ت˘˘لا
تÓخد˘ت˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
نمسضي امبو ،ةيبنجأ’ا ةيركسسعلا

ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘لود˘لا ةدا˘ي˘˘سسو ةد˘˘حو
بر˘عأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.«ةقيقسشلا
ملسسلا سضوفم ،يقرسش ليعامسسإا

يف ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ن˘مأ’او
اهب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
سصو˘سصخ˘ب ه˘˘لؤوا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ع ،سسمأا
دا˘ح˘ت’ا ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا م˘ي˘˘عد˘˘ت
ةدحتملا ممأ’ا ةمظنمو يقيرفإ’ا
عازن˘ل˘ل ة˘يو˘سست ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف
.ةمداقلا مايأ’ا لÓخ يبيللا

ـه.داوج

د˘ي˘ع˘سسلا ءاو˘ل˘لا مو˘ي˘لا فر˘سشي
سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش
ىلع ،ةباينلاب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
رو˘ن ءاو˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا بي˘سصن˘ت˘لا
ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘ل اد˘ئا˘ق ،ي˘ل˘ب˘م˘ح ن˘يد˘لا
،ةنيطنسسقب ةسسماخلا ةيركسسعلا

مت يذلا ةينماثعأا رامع ءاولل افلخ

ىلع ،ةيربلا تاوقلل ادئاق هنييعت
ءاج امل اقفو ةبسسانملاب دقعي نأا
،ينطولا عافدلا ةرازول نايب يف
،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست
دارفأاو تاراطإا عم ايهيجوت ًءاقل
.ةيحانلا

ـه.داوج
دلبلا اذه ‘ عازنلا ةيوسست صصوسصخب لئافتم يقرسش ليعامسسإا

Êاثلا عامتج’ا ‘ نوبت سسيئرلل Óث‡ دارج
 ايبيل لوح يقيرفإ’ا دا–Óل ايلعلا ةنجلل

ةيÈلا تاوقلل ادئاق هنييعت ” يذلا ةينماثعأا رامع ءاولل افلخ

بيشصنت ىلع مويلا فرششي ةحيرقنشش ءاوللا
ةشسماÿا ةيركشسعلا ةيحانلل ديد÷ا دئاقلا

اهترادإا فيلاكت نم دحلل اهتنمقرو اهطاسشن ىلع ةيفافسشلا نم ديزم ءافسضإاب رمأا

يعامتج’ا نامشضلا قيدانشص Òيشست ‘ رظنلا ةداعإا ررقُي دارج

دلبلا اذه ءاقرف Úب راو◊ا راسسŸ يوق عفد ءاطعإل هيلع لوعُي

ةمÓشس ناشسغل افلخ ايبيل ¤إا اي‡أا اثوعبم ةرمامعل ناطمر

زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ررق
رييسست˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ،دار˘ج
نا˘م˘˘سضلا ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سصل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
لا˘خدإا لÓ˘خ ن˘م ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ءوجللاو ،ةي˘فا˘ف˘سشلا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ةقير˘ط ة˘نر˘سصعو ة˘ن˘م˘قر˘لا ى˘لإا
فيلاكت نم دحلا سضرغب اهترادإا
.اهرييسست

يف ،ىلوأ’ا ةرازولا تحسضوأا
عامتجا جوت ،سسمأا لوأا اهل نايب
كر˘ت˘سشم˘لا يرازو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيعسضو ةسساردل سصسصخ يذلا

يعا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلا ق˘يدا˘ن˘سص
نأا ،اهميوقت قافآا اذكو ،دعاقتلاو
ةسسارد ميظنت ررق ،لوأ’ا ريزولا
ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
نامسضلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ي˘ت˘فر˘غ ل˘ب˘ق ن˘م ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةينونا˘ق ةادأا ة˘ط˘سساو˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا

نمازتم لكسشب لمعلاو ،ةبسسانم
م˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا يرو˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اديدحت نيلثمتملاو ،نيحر˘ت˘ق˘م˘لا
م˘لا˘ع˘˘م تا˘˘حÓ˘˘سصإا لا˘˘خدإا ي˘˘ف
دراوم ىلإا ءوج˘ل˘لاو ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
.ةيفاسضإا ليومت

ةليدبلا ريبادتلا سصخي اميفو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ل
رمأ’ا نإاف ،يعامت˘ج’ا نا˘م˘سضل˘ل
‐هتاذ ردسصملا فيسضي‐ قلعتيسس
ن˘يدا˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
،ءاودلا مسسق اه˘ن˘مو ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو لو˘ح˘كلاو ،غ˘ب˘ت˘˘لا
،ة˘˘ح˘˘سصلا˘˘ب ةر˘˘سضم˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا

ةبيرسضلاو ،ةيكرمج˘لا مو˘سسر˘لاو
كارسشإا عم ،يلامجإ’ا لخدلا ىلع
سصخأ’ابو نيلخد˘ت˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ديدحت يف نييعامتجإ’ا ءاكرسشلا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلا
ةموظنملل ةعمزملا تاحÓسصإ’ا
.يعامتجإ’ا نامسضلل ةينطولا

ةذختملا تارارق˘لا تن˘م˘سضتو
ا˘سضيأا ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
يجيردتلا ذيفنتلا جهن ليسضفت
نم ميوقتلل ةن˘كم˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل

تاذ لا˘˘م˘˘عأ’ا د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
عاطق ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو ،ة˘يو˘لوأ’ا
ةيلمع ديسسجت لجأا نم ةعانسصلا
ىلع ةقحتسسملا نويدلا ليسصحت
اذ˘كو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإا ي˘˘ف عور˘˘سشلا
ةرادإا سسلاجمل ةيلاحلا تانوكملا

نم ررق امك ،قيدانسصلا فلتخم
ةبقارملا ةفيظو زيزعت ىرخأا ةهج
ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت قر˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا تا˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘سشإ’ا

تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘˘كتو ،نو˘˘يد˘˘لاو
ىلإا ءوجللا ميم˘ع˘تو سسي˘سسح˘ت˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘سسي˘ن˘ج˘لا ة˘˘يودأ’ا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا
يعامتجإ’ا نامسضلا نيب دقاعتلاب
.ةيمومعلا ةحسصلا تاسسسسؤومو

لمع جوف نيوكت ررقت امك
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشم يرازو
نيعتي يتلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسا
ملاعم تاحÓسصإا نأاسشب اهحارتقا
دعا˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

سسلجم يف ةسسارد˘ل˘ل ا˘ه˘سضر˘عو
لك ةقفارم عم ،كرتسشم يرازو
لاسصتإا ةيجيتارتسساب ريبادتلا هذه
لوح ماعلا يأارلا هاجت سسيسسحتو
ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا حÓ˘˘سصإا ةرور˘˘سض
.يعامتجإ’ا نامسضلل ةينطولا

يرازولا سسلج˘م˘لا نا˘كو اذ˘ه
ىلإا اذه لبق عمتسسإا دق كرتسشملا

تبسصنا يتلا ءارزولا تÓخادم
ةيلاملا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسأا
نا˘م˘سضلا ق˘يدا˘ن˘سص ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ينطولا قودنسصلا) يعا˘م˘ت˘ج’ا
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ،د˘عا˘ق˘ت˘ل˘˘ل
لا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا نا˘م˘سضل˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ،ءار˘˘جأ’ا
ر˘ي˘غ˘ل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘سضل˘˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ،ءار˘˘جأ’ا
ةلاطبلاو رجأ’ا ةعوفدم لطعلل
ةيوجلا لاوحأ’ا ءوسس نع ةمجانلا
لا˘غ˘سشأ’او ءا˘ن˘˘ب˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
قودن˘سصلاو ،ير˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تا˘مد˘خ˘لا ة˘لدا˘ع˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلع تزربأا يتلاو (ةيعامتجإ’ا

نمزملا زجعلا سصوسصخلا هجو
ينطولا قودنسصلا هدهسشي يذلا
يذلاو ،3102 ةنسس ذنم دعاقتلل
ـب9102 ة˘ن˘˘سس ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب رد˘˘ق
فوسسو ،ران˘يد را˘ي˘ل˘م11.106
رايلم4,390.1 غلبم ىلإا لسصي
متي مل ام0302 قافآا يف رانيد
ىلع ة˘ي˘ل˘كي˘ه تا˘حÓ˘سصإا ءار˘جإا
.ةموظنملا

ح.نيدلا رمق

يرئازجلا يسسامول˘بد˘لا ن˘ي˘ع
اثوعبم ،ةرمامعل ناطمر زرابلا
اف˘ل˘خ ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ى˘لإا اد˘يد˘ج ا˘ي˘م˘مأا
˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ،ة˘˘مÓ˘˘سس نا˘˘سسغ˘˘ل
با˘ب˘سسأ’ ار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

هتمهم ةمÓسس ىلوتو .ةيحسص

نأا ل˘ب˘ق ف˘سصنو ن˘ي˘ما˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ة˘لا˘ق˘ت˘سس’ا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر يد˘˘ب˘˘ي
ىلإا لسصوت˘لا ي˘ف ل˘سشف ا˘مد˘ع˘ب
ةيبيللا فارطأ’ا نيب مÓسس قافتا
اميف ،ةطلسسلا ىل˘ع ة˘عزا˘ن˘ت˘م˘لا
عفد ءاطعإا ةرمامعل نم رظتني

ةسصاخو ،يبيللا راوحلا راسسمل
فار˘˘˘طأ’ا بي˘˘˘حر˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
لحل رئازجلا رودب ةعراسصتملا
تÓ˘خد˘ت˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب ة˘˘مزأ’ا
.ةيبنجأ’ا

ح.نيدلا رمق



ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا بت˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
ه˘˘با˘˘سسح ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ل رو˘˘˘سشن˘˘˘م
،«كوبسسياف˘لا» ى˘ل˘ع سصا˘خ˘لا
ةيئاسضفلا تاونقلا سضعب نإا»
ع˘قاو˘م ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت تلاز ا˘˘م
اردسصم يعامتج’ا لسصاوتلا
ر˘يزو د˘كأاو ،«ا˘ه˘تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل
ع˘ي˘بر˘لا ة˘ل˘˘ط˘˘ع نأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
سسرام91 مو˘˘˘ي نو˘˘˘كت˘˘˘سس
ةرازو ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘˘لو ،0202
سصخ˘˘ي رار˘˘ق يأا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
.«عوسضوملا

د˘ب˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسي م˘˘لو اذ˘˘ه
ر˘يزو ،د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا

ي˘˘˘˘ف ،تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ،سسمأا لوأا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘كب ة˘سسارد˘˘لا

،,ثÓثلا اهراو˘طأا˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لا
لاقتن’ا لاح يف ،تاعماجلاو
ى˘لإا ي˘نا˘ث˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م
را˘سشت˘ن’ ثلا˘ث˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا

.«انوروك» سسوريف
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«انروك» سسوÒف ببشسب ةيعيبرلا ةلطعلا Ëدقت يفني ةيبÎلا ريزو

ز.لامج

سسوريف راضشتنأ ببضسب ،سسيمخلأ مويلأ ىلإأ عيبرلأ ةلطع ميدقت ،ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ،طوعجأو دـمحم ىفن
.ةريخألأ ةرتفلأ يف ثدحلأ عنضص يذلأ عوضضوملأ لوح تريثأأ يتلأ تاعاضشإلأ ةضسلضس كلذب ايهنم ،«انوروك»

،ي˘سضا˘م ة˘يرو˘˘ح تنأا˘˘م˘˘ط
ي˘˘˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا ةر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
ماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ءا˘سصحإ’او
نيسسحتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
هر˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘تو ن˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلا
«»LDAA،نيينعملا
سصيسصختلا تاررقم ليمحتب
ةريسشم ،ينورتكلا عقوملا نم
ةفسصب يرجت ةيلمعلا نأا ىلإا
.ةيجيردت

يف اهتاذ ةلوؤوسسملا تلاقو
نأا كو˘ب˘˘سسي˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع و˘˘يد˘˘ف
ىلإا ةرمتسسم ىقبتسس ةيلمعلا

ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ن˘ي˘كم˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ
لوسصحلا نم اهب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

تراسشأا ثيح ،مهتاررقم ىلع
نم7 يف تقلطنا ةيلمعلا نأا
تا˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
،نارهوو ةمسصاعلاك ىربكلا

ة˘ي˘عاد ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو ة˘با˘˘ن˘˘ع
63 ـب نيينعم˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

ى˘لإا ا˘ه˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و
ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘ب˘سصلا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
تاررقم بحسس نم مهنكمت
.سصيسصختلا

لدع تانكسس فلم فرعو
اهمظن ةيجاجتحا تافقو ةدع
رهسشأا رادم ىلع نوبتتكملا

ن˘˘كسسلا ةرازو ما˘˘مأا ةد˘˘يد˘˘ع
،«لدع» ة˘لا˘كوو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
رربملا ر˘ي˘غ ر˘خأا˘ت˘لا˘ب اد˘يد˘ن˘ت
حرسص دقو ،مهتانكسس ميلسستل

نكسسلا ريزو ،يرسصان لامك
تقو يف ،ةنيدملاو نارمعلاو
2 لد˘ع ي˘ب˘ت˘ت˘˘كم نأا ق˘˘با˘˘سس
تادا˘ه˘سش بح˘سس م˘ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع سصي˘سصخ˘˘ت˘˘لا
افسشاك ،ةلاكولل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
يب˘ت˘ت˘كم ن˘م ف˘لأا021 نأا

سصيسصخت نورات˘خ˘ي˘سس لد˘ع
.نكسسملا

ز.لامج

ر˘يزو ،با˘قر˘ع دـم˘ح˘م ا˘˘عد
يف ءاسضعأ’ا ناد˘ل˘ب˘لا ،ة˘قا˘ط˘لا

ةرد˘سصم˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ىلإا مهئافلحو (بيبوا) طفنلل
ةينقتلا ةنج˘ل˘لا ءار˘ب˘خ عا˘م˘ت˘جا
ل˘ي˘ل˘˘ح˘˘ت د˘˘سصق ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
قو˘سسل˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ةمدسص هجاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا

سضر˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘˘جودز˘˘م
سسور˘ي˘ف ءا˘بو بب˘سسب بل˘ط˘لاو
.انوروك

اسضيأا وهو باقرع حسضوأاو
،بيبو’ا ةودنل يلاحلا سسيئرلا
ةثيثح تاثداحمو ت’اسصتا نأا
˘مو˘ي ذ˘ن˘م ،ا˘ه˘تر˘˘سشا˘˘ب˘˘م تم˘˘ت
نادلبلا ع˘م ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا
ر˘ي˘غو بي˘بو’ا ي˘˘ف ءا˘˘سضعأ’ا
دسصق ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘سضعأ’ا
لئاسسولاو قر˘ط˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا
رارقتسساو نزاوت رارقإاب ةليفكلا
ريزولا ركذو ،ةيطفنلا قوسسلا
ةقداسصملا تمت يذلا قافت’اب

يرازولا عامتج’ا لÓخ هيلع
دقُع يذلا بيبوا جراخ ‐بيبوا
انييفب مرسصنملا سسرام6 موي
تايلآا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جا ن˘م
نÓ˘عإا ا˘ه˘ع˘سضو ي˘ت˘لا راو˘ح˘لا
ديدمتو6102 ةن˘سس نوا˘ع˘ت˘لا

ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تاد˘˘ه˘˘ع
ةنجللاو ةعبات˘م˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم˘لا
،«+بيبوا» ةكرتسشملا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

عم تثداحت دقل »:ريزولا لاقو
بيبو’ا ةمظنمل ماعلا نيمأ’ا

اذه يف هنا ىلع ناقفتم نحنو
ة˘˘˘مزأا د˘˘˘ه˘˘˘سشي يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا

ىلع ءاقبإ’ا ردجأ’ا نم ،ةقيمع
بيبو’ا نيب لاسصت’او راوحلا

ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع بي˘˘˘بو’ا ر˘˘˘ي˘˘˘غو
باقرع برعأاو ،«تايوتسسملا

دلبك رئازجلا نا˘ب ه˘ت˘عا˘ن˘ق ن˘ع
نادلبلا عيمجل قيدسصو قيقسش
جراخو بيبو’ا يف ءاسضعأ’ا
لهسسلا نم نوكيسس ،بيبو’ا

نع ثحبلاو ثدا˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لم˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘جا ن˘م ق˘فاو˘ت
ةمهاسسملا هناسش نم ينماسضت

.قوسسلا رارقتسسا يف
ديكأاتلا ىلع ريزولا سصرحو

ىلإا يمارلا رئازجلا ىعسسم ناب
سضر˘˘ف˘˘ي راو˘˘ح˘˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا
ةيع˘سضو ى˘لإا ا˘قر˘ط˘ت˘م ،ه˘سسف˘ن
تروهدت يتلا ةيطفنلا قوسسلا
ةريخأ’ا عي˘با˘سسأ’ا لÓ˘خ ةد˘ح˘ب
ةر˘˘˘˘˘سضم˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘ثآ’ا بب˘˘˘˘˘˘سسب
بلطلاو ،يم˘لا˘ع˘لا دا˘سصت˘ق’ا˘ب

ةدحب ر˘ثأا˘ت يذ˘لا ط˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘ع
احسضوم ،انوروك سسوريف ءابو
ىلإا لسصوتلل لءافتت رئازجلا نأا
ناد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ،قا˘˘ف˘˘تا
ن˘م بي˘بو’ا جرا˘خو بي˘˘بو’ا
د˘˘سصق جا˘˘ت˘˘˘نإ’ا سضف˘˘˘خ ل˘˘˘جا
،ةيلاحلا تانوزخ˘م˘لا سصي˘ل˘ق˘ت

ةدا˘˘يز تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
تم˘ت ،ط˘ف˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا

،سضا˘ف˘خ˘ن’ا و˘ح˘ن ا˘ه˘ت˘ع˘جار˘م
جرا˘خو بي˘بو’ا ناد˘ل˘ب ا˘˘ي˘˘عاد
راوحلا ةلسصاوم ىلا بيبو’ا
امم ،نواعتلا نÓعإا راطإا يف
ةرا˘˘سشإا ثع˘˘ب ن˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ي˘˘˘سس
.ةيطفنلا قوسسلل ةيباجيا

،هحايترا نع باقرع برعأاو
لوأا اهب ىلدأا يتلا تاحيرسصتلل
ريزو ،كافو˘ن رد˘ن˘سسكي˘لا سسمأا
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ي˘سسور˘لا ة˘قا˘ط˘لا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا ل˘سصاو˘ي˘سس هد˘ل˘˘ب
نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،بي˘˘بو’ا
متي مل جا˘ت˘نإ’ا سصي˘ل˘ق˘ت قا˘ف˘تا
ر˘ه˘سش ن˘م د˘ع˘بأا ى˘لإا هد˘˘يد˘˘م˘˘ت
ن˘˘م ه˘˘نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،سسرا˘˘˘م
راوحلا ىلع ءاقبإ’ا يرورسضلا

ناد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب لا˘˘سصت’او
ىلع بيبو’ا جراخو بيبو’ا

نأا ادكؤوم ،تايوت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةود˘ن سسأار˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةنسس ةياهن ةياغ ىلإا بيبو’ا

اهرود بعل لسصاوتسس ،0202
ىل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سسو
نادلبلا عيمج نيب لاعف نواعت
.نواعتلا نÓعإا ىلع ةعقوملا

ز.لامج

سصيضصختلأ تأررقم ليم– ةيلمع لضصأوت تدكأأ
Èضصلاب يلحتلأ ¤إأ ÚينعŸأ تعدو

ÚبتتكŸا نئمطت لدع ةلاكو

ةيŸاعلأ ةيلوÎبلأ قوضسلل ةيلا◊أ فورظلأ ليلحتل

ةينقتلا ةنجلل عامتجا دقعل وعدي باقرع
طفنلل ةردشصŸا نادلبلل ةكÎششŸا

تايضضتقم عم هفييكتل
ةيلاحلأ ةلحرملأ

لمعن» :ريت اشضر
سسلجملا ليعفت ىلع
يداشصتق’ا ينطولا
«يعامتج’او

سسلجملأ سسيئر ريت اضضر ددضش
يداضصتقلأ ينطولأ

ليعفت ةداعإأ ىلع يعامتجلأو
عم هفييكتو هنييحتب  سسلجملأ

.ةيلاحلأ ةلحرملأ تايضضتقم
هلوزن ىدل ريت اضضر فاضضأأو
جمانرب ىلع ،سسمأأ ،افيضض
ةيعأذإلأ ةانقلل حابضصلأ فيضض

دقف سسلجملأ نأأ ،ىلوألأ
ةنضس نيرضشعلأ يف هتيويح

غراف حبضصأأ ثيح ،ةريخألأ
وه مويلأ فدهلأو ،ىوتحملأ

مث ؤوبنتلأ ىلع تأردقلأ ءانب
ةلحرم وحن لاقتنلأ
ةدع كانه نوكتضسو ،ةهجأوملأ

سصيخضشت ةداعإأ اهلوأأ تاضشرو
،يلخأدلأ سسلجملأ عضضو
نأل نيوكتلأ ىلع دامتعلاب
بلطتي ةفرعملأ داضصتقأ

يدرفلأ ىوتضسملأ نيضسحت
،نيعتضسنضس امك ،سصاخضشأÓل
زكأرم ةفاكب ،ريت اضضر فيضضي
رئأزجلأ يف ةفورعملأ ثحبلأ

جراخو لخأد تأءافكلأو
دلب رئأزجلأ نأأ أدكؤوم ،نطولأ

ةحبرم اهتاعاطق ةفاكو ينغ
ومنلأ ىلإأ ةجاحب يهو
نيضسحت نم نكمي ام ةيمنتلأو
.هطبضضو يرئأزجلأ داضصتقلأ

باهذلأ ىلإأ لوؤوضسملأ تأذ اعدو
ينبم ومنلل جذومن ينبت وحن

قÓطإأو رامثتضسلأ عيجضشت ىلع
دأرفأÓل ةيداضصتقلأ ةيرحلأ

ينبتو ةيطأرقوريبلأ يدافتو
يف ةيفافضشلأو ةأواضسملأ
أركذم ةيداضصتقلأ تÓماعتلأ

يف تناك ةمغلم نينأوق نأاب
ىلع تنضس قباضسلأ ماظنلأ ةرتف
لثم دأرفألأ سضعب سساقم
قباضسلأ ينطولأ سسلجملأ
ةمهاضسم سسلجم وأأ رامثتضسÓل
أريثك ترضضأأ يتلأو ةلودلأ

أددضشم ،ينطولأ داضصتقلاب
موقيضس سسلجملأ نأأ ىلع
يلاملأ رثألأ مييقتل ةموظنمب
دعأوقلل يداضصتقلأو
عم نواعتلأ لÓخ نم ةينوناقلأ

بولضسأأ جاهتناب تأرأزولأ ةفاك
يذلأ ءانبلأ يملعلأ دقنلأ

.ءأرثإلأو حيحضصتلأ ىلإأ فدهي
ز.لامج

ريدضصتلأ تفقوأأو يتأذلأ ءافتكلأ تققح

9102 يف بوبحلا نم راطنق نويلم65 تجتنأا رئازجلا

رايهنلأ نم ةلودلأ ىلع ةظفاÙأ ‘ زرابلأ مهرودب افأÎعأ

مهل ينطو موي رارقإ’ نوعدي يدلبلا سسر◊ا

نم هيلع لسصحملا جاتنإ’ا غلب
ردقت ةيمك ،9102 ةنسس بوبحلا
عمج مت ،راط˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م65 ـ˘ب
ىدأا ام ،راطنق نويلم72 اهنم
حمقلا يتدام داريتسسا فيقوت ىلإا
ل˘ير˘فأا ذ˘ن˘م ر˘ي˘ع˘˘سشلاو بل˘˘سصلا

،يرامع فيرسش حرسصو.9102
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
ةدقعنملا عامتج’ا ةسسلج لÓخ
ديسصلاو ةحÓفلا ةنجل فرط نم
سسلجملاب ةئيبلا ةيامحو يرحبلا
لوقبلا جاتنإا نإا ،ينطولا يبعسشلا
،راطنق نويلم63.1 غلب ةفاجلا

راطنق نو˘ي˘ل˘م3.11 رو˘م˘ت˘لاو
نويلم8.51 تا˘ي˘سضم˘˘ح˘˘لاو
2.5 ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لاو را˘ط˘ن˘ق
ءاسضيبلا موحللاو راطنق نويلم
3.3 بيلحلاو راطنق نويلم7.5
ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت م˘˘˘تو ،ر˘˘˘ت˘˘˘ل را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
4.1 ىلإا ة˘ي˘ق˘سسم˘لا تا˘حا˘سسم˘لا

737 زا˘ج˘نإاو ،را˘˘ت˘˘كه نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،را˘بآاو بي˘ق˘ن˘ت ل˘كسش ي˘ف ةد˘حو
يقسسلل يئام سضوح32 زاجنإاو
092 بي˘كر˘ت اذ˘كو ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘قا˘ط˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ةرا˘نإا ةد˘حو
ددع ىلع ةلزعلا كفو ،ةيسسمسشلا

قسشب ةيحÓفلا قطانملا نم ريبك
.ملك708 لوط ىلع كلاسسملا

دراو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح لا˘˘ج˘˘م ي˘˘فو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
مت ،اهتيامحو ةيوعرلاو ةيبهسسلا

ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع را˘ج˘˘سشأ’ا سسر˘˘غ
را˘طإا ي˘˘ف ارا˘˘ت˘˘كه639.718
يتلاو ريجسشتلل ةينطولا ةطخلا
نويلم34 سسر˘˘غ ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
رثكأا اهنم سسرغ مت نيأا ،ةرجسش
قÓطإاو ةرجسش نييÓم01 نم
دسسلا حÓسصإاو عيسسوت عورسشم
.رسضخأ’ا

راقع راتكه فلأأ091
ايلاح عضضخت يحÓف
عاجرتضسلأ تأءأرجإل

زايتم’ا قح نأا ريزولا حسضوأا
0102 ةنسس هرودسص ذنم سصخ
رمثتسسم012102 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
777.771 ا˘ه˘ن˘م ح˘ن˘م ي˘حÓ˘˘ف
،ةئاملاب88 ةبسسنب ةدافتسسا ررقم
فلأا354 عا˘جر˘ت˘سسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘˘سضارأ’ا ن˘˘˘م را˘˘˘ت˘˘˘كه
اهعيزوت ةداعإا سضرغب ةلغتسسملا

ىرخأا راتكه فلأا091 ءاسصحإاو
.عاجرتسس’ا تاءارجإ’ عسضخت

فيرسش فسشك ىرخأا ةهج نم
ليومتلل ديدج ماظن نع يرامع
وحن م˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘تو ي˘حÓ˘ف˘لا
ثادحتسساو ةجت˘ن˘م˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا

ىوتسسم ى˘ل˘ع ثح˘ب˘ل˘ل تاد˘حو
ةزهجم ةينقتلا دهاعملاو ةرازولا
.ةينقتو ةيملع تاناكمإاب

عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م
رواحم مهأا نم رب˘ت˘ع˘ي ة˘حÓ˘ف˘لا

اربتعم ،ةموكحلا لمع ططخم
ةسصرف ةحÓفلا ةنجل عم هءاقل
ةيعاطقلا لمعلا ةقرو ةسشقانمل
ن˘م دا˘م˘ت˘ع’ا دد˘سصب ي˘ه ي˘ت˘لا

يف ،ة˘مو˘كح˘لاو ةرازو˘لا فر˘ط
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل ل˘ما˘سش ط˘ط˘خ˘م را˘طإا
0202 يت˘ن˘سس ن˘ي˘ب ا˘م عا˘ط˘ق˘لا

رواحم3 ىلع زكتري4202و
ةحÓف˘لا ة˘نر˘سصع ي˘ه ة˘ي˘سسي˘ئر
ة˘عارز˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ة˘ل˘˘ج˘˘ع ع˘˘فدو
،ةيلبجلا ةعارز˘لاو ة˘يوار˘ح˘سصلا

لغتسشي ةحÓفلا عاطق نأا اركذم
ةعزوم راتكه نويلم041,1 ـب

را˘ت˘كه نو˘ي˘ل˘م7.23 ى˘˘ل˘˘˘ع
نويلم1.4و ة˘يو˘˘عر ي˘˘سضارأا

نويلم8.2و تا˘˘با˘˘غ را˘˘ت˘˘كه

غل˘ب˘ت ن˘يا ،ءا˘ف˘ل˘ح˘لا ن˘م را˘ت˘كه
ةعارزلل ة˘ح˘لا˘سصلا تا˘حا˘سسم˘لا

.راتكه نويلم5.8
مهاضسي ةحÓفلأ عاطق
يف ةئاملاب21  ةبضسنب
ماخلأ يلخأدلأ جتانلأ
عا˘ط˘ق˘لا نأا ر˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأاو

يف ةئاملا˘ب21 ةبسسن˘ب م˘ها˘سسي
6.2 رفويو ماخلا يلخادلا جتانلا

امك ،مئاد لغسش بسصنم نويلم
عاطقلا يف وم˘ن˘لا ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب
ةميقب9102 ةنسس ةئاملاب2.4
جد رايلم7943 ب ردقت جاتنإا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘جا˘ح˘لا ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ريزولا ددسشو.ةئاملاب37 ةبسسنب

ةيمنت ثادحإا وحن هجوتلا ىلع
ةسسايسس ديسسجتو ةعجان ةيحÓف
نمأ’ا زيزعتو ةمادتسسم ةيحÓف
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ىلع ادامتعا ةيرسصعلا تاينقتلا
نأا فاسضأاو.ةئسشانلا تاكرسشلا
ةنرسصع ىلإا فد˘ه˘ي ط˘ط˘خ˘م˘لا
روذ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا ج˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘ب
زيزعتو لئاتسشلاو تاسسورغملاو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا

راقعلل ينÓ˘ق˘ع˘لا لÓ˘غ˘ت˘سس’او
قÓ˘ط˘ن’ا ل˘ي˘ه˘سستو ي˘حÓ˘ف˘لا
ةيرامثتسس’ا عيراسشملل يل˘ع˘ف˘لا

زيفحتلا ،يسضارأ’ا حÓسصتسس’
عيراسشملا يف رام˘ث˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع
تاردق ةيمنت ،ىربكلا ةيحÓفلا
زكارمو ديربتلا فرغو نيزختلا
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ،بي˘˘سضو˘˘ت˘˘لا
ة˘سصا˘خ ة˘ي˘م˘هأا ءÓ˘يإاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
.ةيلبجلاو يوارحسصلا ةحÓفلل

ك.اسضر

ةيسضقل ةينطولا ةنجللا تعد
ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضو يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسر˘˘ح˘˘لا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ،با˘هرإ’ا

رارقإ’ لخدتلا نوبت ديجملا دبع
يد˘ل˘ب˘لا سسر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو مو˘˘ي

رود˘˘لا˘˘ب ي˘˘م˘˘سسر فار˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ك
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
نم ةلودلا نايك ىلع ةظفاحملا

.رايهن’ا
ةينطولا ةنجلل نايب حسضوأاو

زوحت ،يدلبلا سسرحلا ةيسضقل
هنإا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ةمدقملا تايحسضتلا لك دعبو
سسرحلا كلسس ةحيرسش فرط نم
تاسسسسؤوم ءانب لجا نم يدلبلا
ءادوسسلا ةيرسشع˘لا ءا˘ن˘ثأا ة˘لود˘لا

نايكب فسصعت نأا تداك يتلا
نوئجافتم مو˘ي˘لا ن˘ح˘ن ،ة˘لود˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مو˘˘كحو ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا در˘˘˘ل
تاجاجتحا ةدع دعب اهتءافكو
ةباجتسس’ا مدع˘ب تا˘ما˘سصت˘عاو
ةسسايسسو ،ةعوفرملا بلا˘ط˘م˘ل˘ل
.ج’وكيربلاو سشيمهتلا

ز.لامج



ىد˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا بئا˘˘˘ن˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
،سسمأا هل نايب يف ،ايلعلا ةمكحملا
،داسسفلا اياسضق ةجلاعم راطإا يف هنأا
اهيف ترد˘سص تا˘ف˘ل˘م مÓ˘ت˘سسا م˘ت
سصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘خ’ا مد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘ماوأا
ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م ن˘˘م ي˘˘سصخ˘˘سشلا
ايلعلا ةمكح˘م˘لا ح˘لا˘سصل ر˘ئاز˘ج˘لا
نوعتم˘ت˘ي سصا˘خ˘سشأا دو˘جو بب˘سسب
ة˘لا˘حإا م˘تو ي˘سضا˘ق˘˘ت˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ن˘يرا˘سشت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
.نيققحملا

ةكرسشب ىلوأ’ا ةيسضقلا قلعتت
عباتي يتلا ،«ن’اف’ يسس نأا سسأا»
،ل˘ي˘˘ل˘˘خ بي˘˘كسش ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
سسي˘ئر˘لا ،ن˘يد˘˘لا رو˘˘ن ة˘˘فر˘˘طو˘˘بو
ة˘كر˘سشل ق˘ب˘˘سسأ’ا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
مهتب ،رخآا قباسس ريزوو ،«زاغلنوسس»
ريغو رسشابم لكسشب لوبقب قلعتت
اهحنمو ةقحتسسم ريغ ايازم رسشابم
ن˘م ل˘م˘˘ع ءادأا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ريغلل ةيدمع ةفسصب حنم ،هتابجاو
مار˘بإا د˘ن˘ع ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

تا˘ق˘˘ف˘˘سصو تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تاو دو˘˘ق˘˘ع
˘˘ما˘˘كحأÓ˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ق˘˘˘حÓ˘˘˘مو
ةبسسانمب ةيميظن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا
دسصق تاسضوافم ءارجإاو ريسضحت
ةيمو˘م˘ع تا˘ق˘ف˘سص ذ˘ي˘ف˘ن˘تو مار˘بإا

تاسسسسؤوملاو ةلودلا مسساب دوقعو
تهجو امك ،ةيداسصتق’ا ةيمومعلا
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت م˘ه˘ت ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل

يلعفلا ذوفنلا لÓغتسسا ،ةيمومع
ىلع لوسصحلا فدهب سضرتفملاو
،ريغلل اهحنمو ةقحتسسم ريغ ايازم
ةفسصب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإا

راطإا يف لمع ءادأا لجأا نم ةيدمع
سضر˘˘غ˘˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
ةقحتسسم ريغ عفانم ىلع لوسصحلا

ةروسصب دئاوف ذخأا ،ريغلل اهحنمو
ريغو ةرسشابم ةفسصب ةينوناق ريغ
تاسصقانملاو دوقعلا نم ةرسشابم
فر˘ط ن˘م ة˘مر˘ب˘م˘لا ت’وا˘ق˘م˘لاو
فرسشمو ريدم وه يتلا ةسسسسؤوملا

سضي˘ي˘ب˘ت م˘ه˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ة˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو لاو˘˘مأ’ا
ليوحت ،داسسفلا مئارج نع ةجتانلا

نع ةجتانلا لاومأ’او تاكلتمملا
هيومت سضرغب ةيمارجإ’ا تادئاعلا

اذ˘كو ،عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ ا˘˘هرد˘˘سصم
لاومأاو تاكلتمم ةزايحو باسستكا
امأا.ةيمار˘جإا تاد˘ئا˘ع ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن
ةكرسشب قلعت˘ت˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
نم لك اه˘ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘لا «كا˘ج˘ي˘تا˘ب»

تام˘ها˘سسم˘لا ر˘يزو ،د˘ي˘م˘ح را˘م˘ط
ن˘ب ،ق˘ب˘سسأ’ا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘قر˘تو
˘ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،د˘˘م˘˘ح˘˘م يدار˘˘م
ةراجتلا ريزوو ،ةينطولا كÓمأÓل
مهتب نيعباتملا ،امهعم نمو ،اقباسس
ماكحأÓل ةفلاخم دوقع ماربإاب قلعتت
اهب يراجلا ةيميظنتلاو ةيعيرسشتلا
ريغ تازايتما ءاطعإا سضرغب لمعلا

ةيمومع لاومأا ديدبت ،ريغلل ةرربم
يعرسش ريغ وحن ىلع اهلامعتسساو
وأا سصخ˘سش ح˘لا˘سصل وأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصل

ريغ سضيفختلا وأا ءافعإ’ا ،رخآا نايك
،موسسرلاو بئارسضلا يف ينوناقلا
دئاوف ذخأاو ةفيظولا لÓغتسسا ءوسس
لا˘م˘هإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ف˘˘سصب
لاملا ررسض يف ببسستملا حسضاولا
ةثلاث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘تو.ماعلا
‐رودنوك تور دنأا نوارب» ةكرسشب
نم لك اهيف مهتملا «يسس رأا يب

ماربإا˘ب ،ه˘ع˘م ن˘مو ،بي˘كسش ل˘ي˘ل˘خ
˘ما˘˘كحأÓ˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
سضرغب ةيمي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا
،ريغلل ةرربم يه تازايتما ءÓمإا
ةيمو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو سسÓ˘ت˘خا

لاومأ’ يعرسشلا ريغ لامعتسس’او

،ريغلا ح˘لا˘سصل ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع
ناوعأا ريثأاتو ةطلسس نم ةدافتسس’ا

را˘˘ع˘˘سسأ’ا ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘ل˘˘ل تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ن˘م ةرر˘ب˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’او
ي˘˘ف تا˘˘˘سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘تو تاءا˘˘˘ف˘˘˘عإا
سصختو.مو˘˘سسر˘˘لاو بئار˘˘سضلا
،وسصروق بكرم ةع˘بار˘لا ة˘ي˘سضق˘لا

ةلي˘م˘ج تر˘يزا˘م˘ت ا˘ه˘ي˘ف تم˘ه˘تاو
ة˘عا˘ن˘سصلا ةر˘يزو ،سشا˘˘ت˘˘خإا ة˘˘جوز
ةءاسسإاب ،اهعم نمو ،اقباسس مجانملاو
وحن ىلع ادمع ةفيظولا لÓغتسسا
كلذو تاميظنتلاو نئارقلا قرخي
ريغ عفا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ة˘ي˘غ˘ب
ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م ،ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم
تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا مار˘˘بإا د˘˘ن˘˘ع ةرر˘˘˘ب˘˘˘م
يد˘م˘ع˘لا د˘يد˘ب˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

دهع ةيمومع تاكلتمم سسÓتخاو
،اهببسسب وأا هتفيظو مكحب هيلإا اهب
سضرا˘˘ع˘˘ت ،ذو˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
بذا˘كلا ح˘ير˘سصت˘˘لاو ،ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
تادئاعلا سضييب˘تو تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘ب
.داسسف مئارج نع ةجتانلا ةيمارجإ’ا

،ة˘سسما˘خ˘لا ة˘ي˘سضق˘لا سصخ˘تو اذ˘ه
مهتملا ،روسصن˘م ن˘ي˘سسح ي˘ج˘ي˘ت˘م
،كلاملا دبع لÓسس نم لك اهيف
ر˘يزو ،م˘ير˘ك ى˘ف˘ط˘سصم لا˘ي˘˘حرو
،اق˘با˘سس لوأ’ا ر˘يزو˘لا ناو˘يد ر˘يد˘م
ريغ تازايتما حنمب ،امهعم نمو
،ةيمومع لاومأا ديدبت ،ريغلل ةرربم
،ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ةءا˘˘˘سسإا

يف ةكراسشملاو ذوفنلا لÓغتسساو
.ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا ليومتلا

ة˘سسدا˘سسلا ة˘ي˘سضق˘˘لا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو
ت’ا˘˘سصتا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘ب ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’او
نوعرف اهيف تمهتا يتلا ،رئازجلا

ةفلاخمب ،اهعم نمو ،ناميإا ىده
ةيميظن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ما˘كحأ’ا
ريغلل ةرربم ريغ تازايتما حنمب

لاومأا ديدبتو تاقفسصلا ماربإا دنع
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإاو ،ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
.ةفيظولا
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ةمكÙا تاذب نئاكلا يفيظؤلا هنكسسم ‘ تماسصلا لتاقلل برسست رثإا

زاغلاب اقانتخا امهنباو هتجوز ةقفر لاششرشش ةمكحÃ دعاشسم ةيروهمج ليكو ةافو
ل˘ي˘˘كو سسمأا حا˘˘ب˘˘سص ي˘˘فو˘˘ت

ة˘م˘كح˘م˘ب د˘عا˘سسم ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج
هتجوز ةقفر ،ةزاب˘ي˘ت˘ب لا˘سشر˘سش
زاغلاب اقان˘ت˘خا ،ر˘ي˘غ˘سصلا ه˘ن˘باو
نئاكلا ي˘ف˘ي˘ظو˘لا ه˘ن˘كسسم ي˘ف
.ةمكحملا تاذب

˘مو˘حر˘م˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
د˘عا˘سسم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
رمعلا نم غلابلا ،يدهم يزوف

نم ةغلابلا ه˘ت˘جوزو ،ة˘ن˘سس03
ريغسصلا امهنباو ،ةنسس82 رمعلا
تح˘ت˘˘فو اذ˘˘ه.ن˘ي˘ت˘ن˘˘سسلا وذ
ةيئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ح˘لا˘سصم
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا
ماعلا بئانلا لقنت اميف ،ايئاسضق
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ثدا˘ح˘لا نا˘كم ى˘لإا ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لاو
.هتايثيح ىلع فوقولل

ىر˘ث˘لا ا˘يا˘ح˘سضلا ىراو˘ي˘سسو
رئازجلا˘ب ي˘قار˘ب ةر˘ب˘ق˘م˘ب مو˘ي˘لا
نكسسملا دجاوتي نيأا ،ةمسصاعلا
.يزوف يدهم موحرملل يلئاعلا

با˘˘سصم˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
،ءاسضقلا كلسسب ملأا يذلا ،للجلا
ةزا˘ب˘ي˘˘ت ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م مد˘˘ق˘˘ت
.ديقفلا ةلئاعل ةسصلاخلا هيزاعتب

ـه.لاؤن
ةريخأ’ا ةيسسارد تاؤنسس3 رادم ىلع

ةديلبلاب نييعماجلا ةبلطلا ةحنم لاومأا سسلتخمب ةحاطإ’ا
ثا˘˘ح˘˘بأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف تحا˘˘˘طأا

،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
ةبلطلا ة˘ح˘ن˘م لاو˘مأا سسل˘ت˘خ˘م˘ب
3 رادم ىلع ةديلبلاب نييعماجلا
،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
ةرادإا يفظوم دحأاب رمأ’ا قلعتيو
43 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا
ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا ى˘ل˘ع مد˘˘قأا ،ة˘˘ن˘˘سس
ةبلطلا مئاوق يف زجحلا ةيلمع

ة˘يد˘ير˘ب˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح˘˘لا ما˘˘قرأاو
اوفقوت ةبلطب ةسصاخلا ةيراجلا

اودد˘˘ج˘˘ي م˘˘ل وأا ة˘˘سسارد˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ة˘ح˘ن˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا تا˘ف˘˘ل˘˘م
مهرايتخا د˘ع˘ب اذ˘هو ،سسرد˘م˘ت˘لا
باسسحلا مقر زجحو ةقدو ةيانعب
ه˘ب سصا˘خ˘لا يرا˘ج˘لا يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ه˘سسف˘ن بلا˘ط˘˘لا با˘˘سسح سسي˘˘لو
م˘ت˘ي ’ ه˘نأا˘ب ه˘م˘ل˘ع م˘كح˘ب اذ˘هو

باسسحلا مقر قباطت نم ققحتلا
بلاطلا بقلو مسسا عم يراجلا
ي˘ف ح˘ن˘م˘لا خ˘سض ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘˘ن˘˘ثأا
.تاباسسحلا

مت ،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
تاهجلا مامأا هيف هبتسشملا ميدقت
هعاديإاو ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.ةديلبلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا

ح.ماسستبإا

،لماه ينغلا دبع سسمأا هجاو
ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘سسأ’ا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
يديسس ةم˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ،ي˘ن˘طو˘لا
دا˘سسف ا˘يا˘سضق ةد˘ع ي˘ف ،د˘م˘˘ح˘˘مأا
تاد˘ئا˘ع لاو˘مأا سضي˘ي˘ب˘ت ا˘˘هزر˘˘بأا
لÓغتسساو ،ةعورسشم ريغ لامعأا
تاراقع ىلع لو˘سصح˘ل˘ل ذو˘ف˘ن˘لا
سضفرب نطولا نم قطانم ةدعب
امك ،» Óيسصفتو ةلمج» مهتلا هذه
52 دو˘˘˘جو˘˘˘ب فار˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا سضفر
فلتخم يف همسساب ايكنب اباسسح
عا˘˘فد مد˘˘ق˘˘تو ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
ة˘سسل˘ج˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق م˘ه˘ت˘م˘˘لا
اهلÓخ نم بلاط ةيلكسش عوفدب
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ىو˘عد˘˘لا ءا˘˘سضق˘˘نا˘˘ب
عئاقولا ىل˘ع تاو˘ن˘سس3 رورم˘ل
هتلئاعو مهتملا اهي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا

ة’و˘˘˘˘˘˘˘لاو ءارزو˘˘˘˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘˘˘˘بو
لوأ’ا ر˘يزو˘لا اذ˘كو ،ن˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
،لÓ˘سس كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا

دبع مه˘ت˘م˘لا ل˘ه˘ت˘سساو.دهاسشك
سسب˘ح عدوأا يذ˘لا ل˘ما˘ه ي˘ن˘˘غ˘˘لا
ىلع طرافلا يام رهسش سشارحلا

ايا˘سضق ةد˘ع ي˘ف ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ
سسي˘ئر ة˘ل˘ئ˘سسأا ى˘ل˘˘ع در˘˘لا دا˘˘سسف
ةهجوملا مه˘ت˘لا سضفر˘ب ة˘سسل˘ج˘لا
افيسضم «Óي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج» ه˘ي˘لإا
ةلادعلا فاطعت˘سس’ ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف
ىلع ل˘م˘عو اد˘سسف˘م سسي˘ل» ه˘نأا˘ب
ه˘ي˘لو˘ت لÓ˘خ دا˘˘سسف˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ةدا˘ي˘ق ي˘ف بسصا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةماعلا ةيريدملا مث ينطولا كردلا
نم د˘ع˘بأا بهذو ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ؤوفك يركسسع هنا لاق ثيح كلذ
يف ىلوأ’ا ةبترملاب ىظحي ناكو
يتلا ةيلود˘لا تا˘سصبر˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج
د˘ها˘ع˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘ه˘ب ما˘˘ق
هنا زرباو ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘ي˘ل˘كلاو

اريفسس سضا˘ير˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب بخ˘ت˘نا
ه˘ي˘لو˘ت لÓ˘خ دا˘سسف˘لا ة˘برا˘ح˘˘م˘˘ل
ةطرسشلا ةم˘ظ˘ن˘م سسي˘ئر بسصن˘م
ر˘كنأاو اذ˘ه. لوبيرفا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
هتزايح قايسسلا سسفن يف لماهلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘˘سضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ىلع لسصحت هنأا رقاو يلاواطسسا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب فر˘غ ثÓ˘ث ن˘˘م ة˘˘ق˘˘سش
ريزول بلطب مدقت امدعب ةرديح
ةيلباق دلو وحد قباسسلا ةيلخادلا

سضرأا عطق˘ل ه˘كÓ˘ت˘ما ر˘كنأا ا˘م˘ك
هكÓ˘ت˘ما ا˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ة˘ب˘سضه˘ب
نارهوب ريجلا رئ˘ب˘ب ع˘ط˘ق ثÓ˘ث˘ل
نم اهؤوارسش مت عطق اهنأا دكأا دقف

همسساب اهريهسشت متو هئانبأا فرط
. نارهوب ةقسش هكÓتماب فرتعاو

52ـل هكÓتما مهتملا ىفن امك
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘كن˘˘ب ا˘˘با˘˘سسح
’ هنا ادكؤوم ةيلاملا تاسسسسؤوملا
كن˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سسح ىو˘سس كل˘˘م˘˘ي
د˘ير˘ب ي˘فو ي˘جرا˘خ˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ايره˘سش ه˘ل بسصت تنا˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا
لغتسسا نوكي نأا ىفن امك هترجأا

ى˘ل˘ع ه˘ئا˘ن˘بأا لو˘سصح˘ل ه˘ت˘ف˘ي˘ظو
ءا˘ن˘˘ب˘˘ل سضرأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

فسصوو نوتيزلا تيزل ةرسصعم
ـب ه˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
.«مخسضملا»

ينغلا دبع عافد ةئيه تناكو
فارطأ’او هتجوزو هئانبأاو لماه
م˘ت˘ت تا˘كر˘˘سش ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

فلم˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘سضيأا ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘ي˘ل˘كسش عو˘فد˘ب تمد˘ق˘ت
ىو˘عد˘لا ءا˘سضق˘˘ن’ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ي˘هو ا˘˘ه˘˘نÓ˘˘ط˘˘بو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
سسي˘ئر ح˘سضوأا ي˘ت˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
.عوسضوملا ىلا اهمسضب ةمكحملا

 ح.ميلسس

ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تحا˘˘طأا
ةباسصعب ،نارهوب تÓيلت يداو
7 نم ةنوكتم ةمظنم ةيمارجإا

ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘˘ت ة˘˘˘قرا˘˘˘فأا ا˘˘˘يا˘˘˘عر

زج˘حو ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا
في˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك14 ن˘˘م د˘˘يزأا
.جلاعملا

ب.دلاخ

ىدل قيقحتلا يسضاق سسمأا رمأا
ةيدايزلا ةمكحم˘ب ة˘ع˘بار˘لا ة˘فر˘غ˘لا
ر˘˘يد˘˘م عاد˘˘يإا˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق˘˘˘ب
«سسيداب نبإا» يعماجلا ىفسشتسسملا

ةقفر هتع˘با˘ت˘م˘ل ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
تازايتما حنم مهتب ،نينثإا نيدروم
.ةفيظولا لÓغتسساو ،ةقحتسسم ريغ

يوارمع ماسشه

ةقرافأا اياعر7 مسضت ةيمارجإا ةباسصعب ةحاطإ’ا بقع

نارهوب جلاعملا فيكلا نم غلك14 نم ديزأا زجح

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م ،سسمأا لوأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘˘سشم
نم ةريبك ةيمك زجح نم ،يبعسشلا
ريطانق01 ـب ردقت جلاعملا فيكلا

فينو ين˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ،غ˘ل˘ك05و
.راسشب ةي’وب ةيدودحلا

ىر˘˘خأا ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘ه
،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
راجت4 ،نا˘سسم˘ل˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

مارغوليك9 مهتزوح˘ب تارد˘خ˘م
فقوأا نيح يف ،جلاعملا فيكلا نم
3 ،ةلقروب ينطولا كردلا رسصانع
81.2 مهتزوحب طب˘سض ن˘ي˘جور˘م

،ةدا˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن ن˘˘م مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
اسصرق6211 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
يف سسمأا درو امل اقفو ،اسسولهم
تقلت ،ينطولا عافدلا ةرازول نايب
.هنم ةخسسن «مÓسسلا»

ةزرفم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
نيعب يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
تز˘ج˘حو سصا˘خ˘˘سشأا3 ،ماز˘˘˘˘˘ق
داوملا نم نط57.1و ،نيتبكرم
73 فيقوت مت نيح يف ،ةيئاذغلا

تايسسنج نم يعرسش ريغ ارجاهم
جرب ،ناسسمل˘ت ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةلقروو ،راتخم يجاب

ط.ةراسص

ةلقروو ناسسملتب تاردخم راجت7 ـب ةحاطإ’ا

راششبب «ةلطز» ريطانق01 نم ديزأا زجح

ةفيظؤلا لÓغتسساو ةقحتسسم Òغ تازايتما حنم مهتب Úنثإا نيدرؤم ةقفر عباتم

يعما÷ا ىفششتشسŸا ريدم عاديإا
تقؤوŸا سسب◊ا ةنيطنشسقب «سسيداب نبإا»

مداقتلا ببسسب ىؤعدلا ءاسضقناب عافدلا ةئيه تبلاط اميف

مهتلا سضفرب ةمكÙا هجاوي لماه ينغلا دبع
« مخشضŸا»  ـب هفلم فشصيو هيلإا ةهجوŸا
عجارتي ريخأ’او مهتملا مشساب ايكنب اباشسح52

ةيئاشضقلا ةيطبشضلا مامأا اهب ىلدأا لاوقأا نع

ةديدج داسسف اياسضق6 يف لامعأا لاجرونيقباسس ءارزو ةدعو نؤمهتم

ايلعلا ةمكحملا مامأا ابيرق تريزامت ةليمجو نوعرف ىده .. ليلخ بيكششو لÓشس
«كاجيتاب»و رئازجلا ت’اشصتاو «ن’اف’ يشس نآا سسآا» اهزربأا ةدع تاكرشش قيرط نع ةيفارخ تازايتماب اورفظو ماعلا لاملا اوبهن

ط.ةراسص

نيمهتملا نيب نمو ،ايلعلا ةمكحملا ىدل نيققحملا نيراسشتسسملا ىلع داسسفلاب قلعتت ةديدج اياسضق6 تافلم ةلاحإا تمت
ريزو ،ليلخ بيكسشو ،قبسسأ’ا لوأ’ا ريزؤلا ،لÓسس كلاملا دبع رارغ ىلع ،يسضاقتلا زايتماب نؤعتمتي نؤقباسس ءارزو اهيف

.اقباسس لاسصت’او مÓعإ’ا تايجؤلؤنكتو ديربلا ةريزو ،نؤعرف ىده ناميإا بناج ىلإا ،قبسسأ’ا ةقاطلا

ةعيلقلاب ةيباقعلا ةسسسسؤؤملا رداغي
يراجلا سسرام62 ـلا يف

رهششأا6 اهنم انجشس ةنشس
دشض ذافنلا ةفوقوم
وباط ميرك

،دمحمأا يديسس ةمكحم سسمأا تقطن
فقو عم رهسشأا6 اهنم انجسس ةنسسب
05 اهردق ةمارغ عفدو ذيفنتلا
طسشانلا ةيسضق يف جد فلأا
قطانلا ،ؤباط ميرك يسسايسسلا
داحت’ا بزحل يمسسرلا
ديق) يعامتج’او يطارقميدلا
اهنم مهت ةدعب عباتملا ،(سسيسسأاتلا
فاعسضإا ،فنعلا ىلع سضيرحتلا

ةدحؤلا ديدهتو ،سشيجلا تايؤنعم
ةسسسسؤؤملا رداغي نأا ىلع ،ةينطؤلا
سسرام62 ـلا يف ةعيلقلاب ةيباقعلا
ءاسضقنا خيرات ؤهو ،يراجلا

ليكو ناكو اذه.هتبؤقع
نم5 ـلا يف سسمتلا دق ،ةيرؤهمجلا
اسسبح تاؤنسس4 ،يراجلا رهسشلا
ةمارغ رانيد فلأا002و ،اذفان
يذلا ،ؤباط ميرك قح يف ةيلام
يسضاق فرط نم هعامسس لÓخ ىفن
،هيلإا ةهجؤملا مهتلا لك ،ةسسلجلا

هلاسضن ةليط ناك هنأا ادكؤؤم
فنعلا ذبن ىلإا ؤعدي يسسايسسلا

.ةينطؤلا ةدحؤلا ىلع ظافحلاو
ح.ميلسس

نع ثحبلا ةيلمعو ثثج3 لاسشتنا
ةلسصاؤتم ةيقبلا

نييرئازج «ةڤارح» قرغ
ةيشسنوتلا لحاوشسلاب

ىلع ناك بكرم سسمأا رجف قرغ
نم يعرسش ريغ ارجاهم81 هنتم
ةيراؤهلا لحاؤسس برق ،رئازجلا

امدعب ،سسنؤت يف لبان ةي’ؤب
رايتلا ةؤقل ارظن هراسسم ريغت
ةمسسن عقؤم فسشك.يئاملا
تاءادن قÓطإا دعبو هنأا ،يسسنؤتلا
سشيج تادحو تلؤحت ةثاغتسس’ا
،يسسنؤتلا يرحبلا سسرحلاو رحبلا
بابسشلا ذاقنإ’ ناكملا نيع ىلإا
دكأاو ،«ةقارحلا» نييرئازجلا
ةياغ ىلإا مت هنأا ،هتاذ ردسصملا

ثثج3 لاسشتنا رطسسأ’ا هذه ةباتك
رهاطلا ىفسشتسسم ىلإا اهليؤحتو
ّنأا املع ،حيرسشتلل لبانب يرؤمعملا

نيدؤقفملا نع ثحبلا تايلمع
.ةلسصاؤتم لازت ’ نيرخآ’ا

ر.رجاه
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ُقيلي ًادمح يبر sمهللا كدمحأاف ،لبق امأا
ىلع ًةمئاد ًةÓسصو ،كئايْلَعو َكلامكب
َنيمَلاعلل ًايداه ِثوعبملا ِرينملا ِجارسسلا

ِه˘ِب˘ْح˘َسصَو ِه˘ِلآاو ِه˘ل˘˘لاِد˘˘ب˘˘ع ِن˘˘ب ِد˘˘م˘˘ح˘˘م
ُءيجيف ،دعبو ،نيدلا ِموي ىلإا َنيعباتلاو
،ِلاعفن’ا ِةيويحب ًامَعْفُم ِنوجtسسلا ُبدأا

نم ُلَهْني هنأ’ كلذو ؛ِبراجتلا ِقْدِسصو
تناه ٍراّوُث ْنم ِع˘با˘ّن˘لا ِةا˘نا˘ع˘م˘لا ِرد˘سصم
ىلع اهنولمحي اوّب˘َه˘َف ْم˘ُه˘ُسسف˘نأا م˘ه˘ي˘ل˘ع
ِليبسس ي˘ف َي˘حا˘سضأا ا˘هو˘مuد˘ق˘ي˘ل م˘ِه˘uف˘ُكَأا
ْنأا يغبنيو .هلهأاو ِنطولا ِةمارك ريذحت
ِبدأا »ـب َدو˘سصق˘م˘˘لا sنأا ًا˘˘ح˘˘سضاو َنو˘˘كي
ا˘م و˘ه ‐ما˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ‐«نو˘˘ج˘˘سسلا
ٍناكم يف ا˘ي˘ح˘ي و˘هو ُبتا˘كلا ُه˘ُغو˘سص˘َي
َط˘˘سسبأا ’إا ِه˘˘ِن˘˘ِكا˘˘سسل ُر˘˘uفو˘˘ُي ’ ٍسسي˘˘˘ئ˘˘˘ب
فيكف ،هتايح هل ُظفحت يتلا ِتابsلطتملا
’ ًابوهوم ًابيدأا ُنكاسسلا اذه َناك ام اذإا
يتلا َةبسسانم˘لا َة˘يدا˘م˘لا َة˘ل˘ي˘سسو˘لا ُد˘ج˘ي
؛هردسص يف ُسشيجَي ام ِجارخإا ىلع ُهُنيعُت
ُعسضي َةلواط ’و ،اهيلع ُئِكsتَي َةكيرأا Óف
َةحورم ’و ،ً’وقسصم َسضيبأا ًاقرو اهيلع
ًا˘قور˘ع ُل˘ل˘ب˘ي ٍة˘جÓ˘ث َءا˘م ’و ،َةَأا˘َفد˘م وأا
’و ،َةَرْسضُخ ’و ،ءارحسصلا َةرارح ُدباكت
ُهُسسِنؤوتف اهيلإا ُنكسسي ٍنَسسَح ٍهجو َتاذ
ىلإا امو ،...’و ...’و ...’و .هنع ُفuفخُتو
‐كن˘كم˘ي ٍة˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘م ٍتاء’ ن˘˘م َكلذ
ِبناوج نم اهَركْذَت ْنأا ‐ئراقلا يزيزع
م˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘خ َن˘˘˘يذ˘˘˘لا َن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘مدآ’ا ِةا˘˘˘ي˘˘˘ح
’و tدَعُت ’ يتلا ِهِمعنب اومعنتيِلI هللا
َرفوت ‐ناسسنإ’ا يزيزع ‐ْبَهو .ىسصحُت
ْنَأا ٍرَسشَب uيأ’ ِنِكمُي لهف ِةيuداملاِ مَعuنلا
،ِسسا˘ف˘نأ’ا ِسسا˘ب˘ح˘نا uل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ب َم˘ع˘ن˘َي
ِراوسسأ’ا ِعافترا uوُلُعو ،ِباوبأ’ا ِقÓغناو
wوُلتم ٌجايسس ُهولع˘ي ٌجا˘ي˘سس ا˘هو˘ل˘ع˘ي ي˘ت˘لا ٍدÓَج ِطtلَسسَتو .ِهريغ ٍة˘عو˘ن˘ت˘م ٍة˘َج˘ِي˘ْسسَأا˘ِب
ْنأا ِلايخلل ناك اذإاو !؟لايخلا َدادتما ُرِسسْأاَي
ِهِد˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘لإا ِعِد˘ب˘م˘لا ِه˘ب˘حا˘˘سصب َع˘˘فد˘˘ي
ْنِإا ِبيقsرلا ِدÓج˘ل˘ل sنإا˘ف ًة˘غ˘ي˘ل˘ب ًارو˘ط˘سس
sسضقنا ِهب ِقاحللا نم ٍةلفَغ يف َنsكَمَتَ

َناك اذإاو .!ِهردسصمِل ًابuذَعُمو ًاقuزمم ِهيلع
ِتافَلاخملا نم ِوحنلا اذه ىلع ُلاحلا
لب ،ِةايحلا َةايح َنوغبي نم ُدناعت يتلا

ُدحاولا اهقلاخ اهدارأا امك ِةايحلا َةيرح
اوعاطتسسا َءاّدِسشَأا ً’اجر َكانه sنإاف ُدحأ’ا
ِرسصنب مهناميإا ِةو˘قو م˘ه˘تد˘ي˘ق˘ع ِقد˘سصب
ِباذ˘ع َر˘ه˘ق ن˘ي˘سصل˘خ˘م˘لا ِهدا˘ب˘ع˘ل ِه˘˘ل˘˘لا
ِن˘ج˘سسلا ِل˘ي˘ل ِة˘م˘ل˘ظ ِل˘ْع˘َجو ،نا˘˘ّج˘˘sسسلا
قيرط اورينيل هب او˘ق˘ل˘ط˘نا ًارو˘نِ م˘ي˘ه˘ب˘لا
يزيزع ‐كلو .ةاي˘ح˘لا ِةا˘ي˘ح ى˘لإا ِر˘ج˘ف˘لا
sنأا َرسصبتل كنوفج َسضمغت نأا ‐ئراقلا

سسيل ًاملق َقسشتما نَم ِذاذفأ’ا ِء’ؤوه نم
،ارارحأا َءاقلط َةايحلا َنوَيْحَي مه ْنَمِ ملقك
وأا ٍرا˘ه˘ن ٍءا˘ي˘سض ن˘م ًا˘سصي˘سصب َد˘˘sي˘˘سصتو
Óًِجَخ ُد˘sي˘ّق˘ُم˘لا ُه˘ُعا˘ع˘سش tد˘ت˘م˘ي ٍحا˘ب˘سصم
؛هيلإاِ ِهِب َلسصيل ُهُجاتحي ًارون ُهنم َسسمتليِل
.!هَلهأاو َديقلا ُمزهي ًاعادبإا ِهب َسشُقنَيِل
َرظنت ْنأا ‐ئراقلا يزيزع ‐ًاسضيأا َكلو
ن˘ي˘ب ن˘م جر˘خ˘ي و˘هو ِعاد˘بإ’ا اذ˘˘ه ى˘˘لإا

ِت’احو ِهفtيكت ْنم sنَأا ٍردسص ِتاجلَخ
َرثع ٍقاروأ’ ِهناسضتحاو ،هِبحاسص ِسسولج
وأا ،ٌع˘uبر˘ت˘م و˘ه˘ف :سس˘ُف˘نأ’ا uق˘سشب ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ىل˘ع ل˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ٌسسلا˘ج وأا ،ٌسص˘ِفْر˘َق˘ُمَ
وه وأا ،ِهيلجر wدام وأا ،‐لوقن امك ‐ِهيتبكر
ٍةيوتسسم ِريغ ٍسضرأا ىلع َةقرولا ُعسضي
،اهدلو ىلع uمأ’ا sوُنُح ًايناح اهيلع َينحنيل
ِة˘عا˘ن˘سص َة˘سصق ِه˘ِتاذ ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ًا˘خ˘فا˘˘نو
ِءاد˘عأا ى˘ل˘ع ِر˘ِسصت˘ن˘م˘لا ِةدارإا˘˘ب ِةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ِعاد˘بإا ُلا˘ح و˘ه اذ˘˘ه نا˘˘ك اذإاو .!ِةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
سسبحم :نيسسبْحَم نم ُجرخي نوجّسسلا
و˘هو بيدأ’ا ةا˘نا˘ع˘م سسب˘ح˘مو ،ن˘ج˘سسلا
Óًَمُجو ٍتاملك َةيبدأ’ا َة˘بر˘ْج˘sت˘لا ُج˘ِسس˘ْن˘َي
َلِدْعن ْنأا انل ُزوجَي ْلهف ،ًةعيدب ًاروسصو

ُهَمِسسَنو ،«نوجtسسلا ِبدأا »ـب ِهتيمسست نع
uكف «ُبدأا هنإا :«ةيرحلا ِبدأا «ِحلطسصمب
ِهيناعم uلكب «ِقسشعلا ُبدأا »و ،«دويقلا
بدأا »و ،«ة˘موا˘ق˘م˘لا ُبدأا »و ،ة˘َي˘˘ِما˘˘ّسسلا
ُديرن ٍتايمسست ْنم َكلذ ىلإا امو ،«نطولا
«ِة˘sي˘ِح˘sسضلا «ِرا˘سصت˘نا ن˘ع َر˘uب˘ع˘ُت ْنأا ا˘ه˘˘ل

ِق˘سشا˘ع «ِرا˘سصت˘نا ل˘ب ،«دÓ˘َج˘˘لا «ى˘˘ل˘˘ع
ِسشيفافخ «ىلع «ِمsÓظلا ِرهاق »و «ِةيرحلا
ُهناح˘ب˘سس «ِه˘ل˘لا ِةدارإا ِءاد˘عأا »و «˘ِمÓ˘ظ˘لا

ِهِلهأا ِسشْيَعَو ،ِنوكلا ِريمعت يف ىلاعتو
يزيزع .نا˘مأاو ˘ٍمÓ˘سسب َن˘ي˘با˘ح˘ت˘م ًةو˘خأا
ِة˘سصق ن˘م ًا˘ئ˘ي˘سش َتسشع َكل˘ع˘ل ،ئرا˘ق˘لا

ْيعَتَسس َكلعلو ،«ِةيرحلا ِبدأا «ِةعانسص
«ْتجر˘خ َف˘˘ي˘˘ك ٍه˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ت وأا ٍةرا˘˘سشإا َنود
wيِلَدْجَم اه˘َكا˘ح ي˘ت˘لا «ِق˘ْسش˘ِع˘لا ُة˘sي˘ِعا˘بُر sكف ًاعاد˘بإا ن˘ج˘سسلا ِبها˘ي˘غ ي˘ف ٌق˘ِسشا˘ع
نع ًاديع˘ب ًاّر˘ِسس َن˘sك˘َم˘َت َف˘ي˘كو ،دو˘ي˘ق˘لا

،اهِلوسصف ِمامْتِإا نم ِناّجsسسلا ِنويع ِفَلَسص
َدعب انيلإا َلسصتِل اهَنيمأات َعاطتسسا فيكو
ٍةsرُح ٍد˘ي˘ِب ًاراو˘سسأاو ًة˘ج˘ي˘سسأا تم˘ح˘ت˘قا نأا
.!؟اهِلثِم ٍدْيَأا ىلإا اهُفِقْلُت
فيك َلsيختت ْنأا َئراقلا يزيزع كل :لوقأا
تفأار انتيوار ِنجسس َدويق ُتاملكلا تsكف
ِه˘نا˘ي˘ك uل˘كب ‐ىر˘ب˘نا ف˘ي˘كو ،ة˘نود˘م˘ح
ام ُسشقني ‐دÓ˘ج˘لا ة˘سضب˘ق ن˘م ًارر˘ح˘ت˘م
ْنأا َدارأا يت˘لا ُه˘َت˘sي˘ِعا˘بُر ُه˘ُنا˘سسل ِه˘ب ُدو˘ج˘ي
اهِسصو˘خ˘سشو ا˘ه˘ِثاد˘حأا ِلÓ˘خ ن˘م َتب˘ث˘ُي
’ ُهsنأاو ،ةsرُحلا ِهاوفأ’اِ ميمكت َةلاحتسسا
ْنأا ‐ُهُتوربج ناك ًاّيأا ˘ِ‐ة˘ي˘غا˘ّط˘ل˘ل ُن˘ك˘ْم˘ُي
نم uراحلا اهِريفزب ِةملكلا َسسافنأا َعنمي
ُملاظلا َز˘ِج˘َع ًة˘ياور َي˘كح˘ت˘ل ِقÓ˘ط˘ن’ا
’ امب َنهربيِلو .اهِلاسشفإا نع tدبتسسملا
ِنا˘ّج˘˘sسسلا َد˘˘ي˘˘ق sنأا ّكسشل˘˘ل ً’ا˘˘ج˘˘م ُعَد˘˘َي
َرو˘ن˘لا sنأاو ،ل˘ِفآا ‐ة˘لا˘˘ح˘˘م ’ ‐ُه˘˘َسشط˘˘بو
ُةدارإاف ؛مودَي ’ َملظلا sنأاو ،مÓظلا ُددبيسس
ْنأا sد˘ب’ َة˘ير˘ح˘لا ُد˘سشن˘ت ي˘ت˘لا ِبو˘ع˘سشلا
َءاسش ْنَم َءاسش ،ِهِرسصنوI ِهللا ِدييأاتب َجsوَتُت
.ىبَأا ْنَم ىبَأاَو
»ـب ىنغتت ْنَأا ‐ئراقلا يزيزع ‐َكل sنإاو
ي˘ل و˘ل˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ‐«ِق˘˘ْسش˘˘ِع˘˘لا ِة˘˘sي˘˘ِعا˘˘بُر
‐ٍبْيَر Óب ‐َكُرuكَذُتَسس اهنأ’ ؛ ‐اهُتيمسست
او˘˘سضا˘˘خ ن˘˘يذ˘˘لا ِراو˘˘ث˘˘لا ِءا˘˘بدأ’ا ِبدأا˘˘ب
ِةا˘نا˘ع˘ُم˘لاو ِلا˘سضن˘لاو ِةرو˘˘ث˘˘لا َبرا˘˘ج˘˘ت
َةين˘غأ’ا او˘ب˘ت˘كف ِبيذ˘ع˘sت˘لاو ِنا˘مْر˘ِح˘لاو
Óًجزو ًةمحلمو ًةديسصقو ًاديسشن َةينطولا

ًة˘ي˘تاذ ًةر˘ي˘سسو ًةر˘طا˘خو ًة˘ياورو ًة˘سصقو
اهِتءارقب َتْمَمَه ام اذإا َتنأاف .كلذ َريغو
ُسشيعت َكسسفن ىرتسس ىرخأ’ا دعب ًةدحاو
ِرسصعلا يف uينيطسسلفلا ِبعsسشلا َةسصق
uرسشلا ىوق ِهيلع ْتبلاكت دقو ِثيدحلا sلح ا˘م ا˘ه˘ي˘ف َد˘sسس˘َج ثي˘ح ،دا˘ب˘ع˘ت˘سس’او ’ ،ةيلاتت˘م ٍتا˘ب˘كنو ٍسسآا˘م ن˘م ِه˘ِب˘ع˘سشب
وه ام˘ي˘ف ع˘ق˘ي ى˘ت˘ح ٍةد˘حاو ن˘م سضه˘ن˘ي
ِت’وطب نع َريبعتلا َداجأاو ،هنم ُبعسصأا
مهمادقإاو ،مِهِتايحسضتو َن˘ي˘ط˘سسل˘ف ِءا˘ن˘بأا

ِةمدخ يف َمهسسُي ْنأا ِهنأاسش نم ام uلك ىلع
يف مهِتا˘ع˘ل˘ط˘ت م˘ه˘ل َق˘ق˘حو ،م˘ه˘ِت˘ي˘سضق
.رسصنلاو ِةيرحلا

ِه˘ِتا˘ياور ي˘ف َبتا˘كلا sنإا˘ف ِة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘بو
نع َريبعsتلا ‐xقَحِب ‐َعاطتسسا دق ِةعبرأ’ا

ِتا˘ط˘ح˘مو ،ِة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا ِه˘ِب˘ع˘سش ˘ِمو˘م˘˘ه
ٍةيا˘ن˘ع ِلÓ˘خ ن˘م ِة˘ل˘سسل˘سست˘م˘لا ِه˘لا˘سضن
قسشاع »ـف .لاي˘جأ’ا ِل˘سسل˘سست˘ب ٍة˘ح˘سضاو
ِةدلبلا ِهذه َة˘كر˘ع˘م ي˘كح˘ت «ن˘ي˘ن˘ج ن˘م
َفيكو ،«ىسصقأ’ا ِةسضافتنا «يف ِةيبأ’ا
ِهجو يف ِماّسسقلا ُدافحأا اهُلهأا ىسصعتسسا
.لÓتح’ا ِتاوق
ِدر˘سش˘sت˘ل˘ل ًا˘ناو˘ن˘ع ُل˘uكسش˘ُت «تا˘ت˘˘sسشلا »و
يف اه˘ُثاد˘حأا ُرود˘ت ُثي˘ح ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ّيبرعلا د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه :‐ندرأ’او َن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ن˘م ًار˘ي˘ث˘˘كو َم˘˘سسا˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘sسشلا
‐ِهِسشيع َةمق˘ل ِة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ِتÓ˘ئا˘ع˘لا

َذخّتا ‐ٍةينيطسسلف ٍةلئاع ِلÓخ نم كلذو
ِلاحرت˘لا ِةا˘سسأا˘م˘ل ًا˘ناو˘ن˘ع ا˘ن˘ب˘تا˘ك ا˘ه˘ن˘م
ُةلئاعلا هذهف ؛ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل uير˘ه˘ق˘لا
ىلإا ِلدجملا ِة˘ن˘يد˘م ن˘م ا˘هد˘لاو ُر˘جا˘ه˘ي
ىناع يتلا ُةسسدقملا ُةدلبلا هذه :‐ِسسدقلا
ِرهقلاو ِليكنتلل اوسضsرعتف ِنيsرَمأ’ا اهُلهَأا
ًادلو ُبجنيو ،‐اهْنع ِليحsرلل اورطسضيِل
اذه ُرجاهي ُرُبكي امدنعو .«ًارْسصَن «ِهيّمسسي
يف ًةبغر ‐ هنكلو ،ندرأ’ا ىلإا ُسسرافلا
جوزتي يتلا ِسسدقلا ىلإا دوعي ‐ِلاسضنلا
ِلْسصولا ُربخ عطقنا ْنأا دعب ‐ىرخأاب اهيف
َةدوعلا ْتسضفر يتلا ِهتجوز نيبو هنيب
اهنم ِسسدقلا يف «ٌرسصن «ُبجنُي ‐هعم
Óًسضان˘م ود˘غ˘ي˘سس يذ˘لا ‐«ًا˘ق˘ي˘فر «ه˘ن˘با

ُباسصيو ،ةمواقملا يف ُكراسشيف ِهِدِلاوك
ى˘˘لإا َل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل كرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا ي˘˘ف
ُه˘َت˘خأا ِه˘ي˘ف ي˘ق˘ت˘ل˘ي يذ˘لا ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
نم ِهيلع ُف sرعَتَت يتلا «راسصتنا «َةبيبطلا

«مsيَخُملاو يبْلَق »و.ي˘ّب˘uط˘لا ِه˘uف˘َل˘م ِلÓ˘خ
يتلا ِكراعملا نم ٍةكرعم َعئاقو يكحت
ِةرو˘˘ث˘˘لا ِر˘˘كسسع˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ها˘˘˘حر تراد
ُمsيَخُملا وهو ،ايلابج ركسسعم :ِدومtسصلاو
ِبتا˘كلا ِلا˘سضن ن˘م ًا˘ب˘نا˘ج َد˘ه˘˘سش يذ˘˘لا

َيوتحي ْنأا ًابيرغ َسسيلف اذل ؛ِهتلوفطو
ىلإا ًةفاسضُم «بلق «ةملك ىلع ُناونعلا
ِهِقtلعَت نع ‐ىرَأا اميف ‐ًةيانك ،مuلكتملا ِءاي
،uين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ِلا˘سضن˘لا ِز˘مرِ م˘ي˘خ˘م˘لا˘ب ْنل »و .ِهبعسش يف ِهدحوت نع ًاريبعتو
ِدودح ِلهأا َحافك يكحت «ُمُلُحلا َتومي
َن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ِة˘˘باو˘˘ب :ح˘˘فر ي˘˘ف ن˘˘طو˘˘لا
ِكtسسمت نع ٌحسضاو ٌريبعت يهو ،ِةيبونجلا
ِهِتِباوَثو ِه˘ِسضرأا˘ب uي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ِبع˘سشلا
يف وهو ان˘َب˘تا˘ك ُد˘ج˘َن اذ˘كهو.ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ِلهأاب ِةيتاذلا ِهتاناعم مغر ٌطبَتْرُم ِهتنازنز
َمُسسريل اهب ُلعفنيو مهرابخأا ُعsبَتَتَي ،ِهنَطَو
ٍتاحول ِبيدأ’ا ِرئاثلا ِنادجو ِلÓخ نم
يتلا ِةsيِلوطُبلا مهِفقاوَم ْنَع ُرuبعُت ًةينف
ام ‐xكَسش Óِب ‐ُفِرْعَي انَبِتاك sنِإا .اهب tرَسسُي
يف xيوق ٍرثأا نم ِةفداهلا ِةغيلبلا ِةملكلل
ْي˘ع˘َي َكلذ˘كو ،ِةَر˘ِكاّذ˘لا ى˘ل˘ع ِظا˘ف˘ِح˘˘لا
ِه˘برا˘ج˘ت ِةر˘ْب˘ِخو ي˘عاو˘لا ِر˘ئا˘ث˘لا uسس˘ِح˘˘ِب
ِة˘م˘ل˘كلا ُة˘لا˘سسر ُهُد˘uلو˘ُت ا˘م ِة˘ي˘لا˘˘سض˘˘uن˘˘لا
ُنِكْمُي ’ٍ ٍة˘َع˘ِفاد ٍتا˘قا˘ط ْن˘م ِة˘م˘ي˘كح˘لا
ِبا˘ه˘لِإا ي˘ف uي˘با˘ج˘يإ’ا ا˘هِر˘ي˘ثأا˘ت ُنار˘˘ْك˘˘ُن
ِةsيuرُحلا ىلإا ِةَسشuطعَتُملا ِريهامجلا ِرعاسشَم
َوْحَن ٍةبْلَسص ٍةميزَعِب اِهعْفَدو لÓقتسس’او
.ِدوسشْنَملا ِفَدَهلا

ِلئاسسو يف ًاّيِلَج ُهُسسَمْلَن يذلا ُرمأ’ا وهو
ِةملكلا نم ُذختت ُثيح ِةعونتملا ِمÓعإ’ا
ْنَم ِةمدخل ِهب ُن˘ي˘ع˘ت˘سس˘َت ًا˘كا˘ّت˘َف ًا˘حÓ˘سس
ًةsدار ِءادعأ’ا ىلع ُمجهتف ؛مهل ُرِسصتنت

ِةيئا˘عّد˘لا ُم˘ُه˘َبور˘ُح ُل˘ِسشف˘ُي ا˘م˘ِب م˘ه˘ي˘ل˘ع
ُزuزعُي ام ا˘ه˘ِل˘هأا ي˘ف ُخ˘ف˘ن˘تو ،ِة˘سضِر˘ْغ˘ُم˘لا

وهو .مِه˘ِئاد˘عأ’ ْم˘ُه˘َيuد˘َسص˘َتو م˘هَدو˘م˘سص
ِحÓسص ُةَلوقَم ٍحوسضُوِب ُهُديؤوت يذلا ُرمأ’ا
دعب ‐ِهِدنج ىلإا َهsجَوَت َنيح uيبويأ’ا ِنيدلا
ىقبتسس يتلا ِتارا˘سصت˘نÓ˘ل م˘ِه˘ِق˘ي˘ق˘ح˘ت
اهِب ىّنغت˘َت ُة˘sي˘مÓ˘سسإ’او ُة˘ي˘بر˘ع˘لا ُة˘مأ’ا

‐اهيلَع ْنَمو َسضرأ’اI ُهللا َثِرَي ىتح
ام ُهنأا ْمُهَرِبْخُي˘ِل ،ِة˘م˘ل˘كلا َة˘نا˘كم ًازuز˘ع˘ُم
يسضاقلا ِهِبتاكِ ملقب لب ْمِهِفويسسب َرسصتنا
.uينÓقسسعلا ميحرلا دبع لسضافلا ُبيدأ’ا sبُهَي ْنأا ًابيرغ َسسيلف اذه ىلعو
ِهِملق ِلÓخ نم ُهَموَق َكراسشيل ُنيجsسسلا
ِلا˘سضن˘لا ِناو˘لأا ن˘م ً’ا˘ّع˘ف ًا˘نو˘˘ل ِر˘˘ئا˘˘ث˘˘لا
ِهتاياور يف ُهارن ُثيح ،فداهلا uينطولا
َذختيل َعئاقولاو َثادحأ’ا ُرُكْذَي ِةعبرأ’ا

نم اهيف ُلقتني ًةيخيرات ٍتاراسشإا اهنم
،ىرخأا ىلإا ٍةروث نمو ،َرَخآا ىلإا ٍثَدَح
ِبولسسأاب كلذ tلك ،ليج ىلإا ٍليج نمو
ُه˘َئرا˘ق tد˘ُسش˘َي يذ˘˘لا uن˘˘َت˘˘ْف˘˘ُم˘˘لا uي˘˘ئاوuر˘˘لا
يف اهِدْرَسس ِط˘بار˘تو ِه˘ت˘يا˘كح ِل˘سسل˘سست˘ب

َفقن نأا انل ناك اذإاو .ٍةسسونأام ٍةَسسِلَسس ٍةغل
ينإاف ِةsيِعابtرلا ِهذه يف ٍرومأا ِسضعب دنع
:يلي ام ىلإا ُريسشأا
ِرايتخا يف ِبتاكلا َةعارب ُدقاّنلا ُسسَمْلَي *
ىلع ُبsجوتي ْذإا ؛ِهِتاياور ِسصوخسش ِءامسسأا
ِءا˘م˘سسأ’ ِهرا˘ي˘ت˘خا ي˘ف َي˘عار˘ي ْنأا ِبيدأ’ا

ِراودأ’ا ِنيماسضمل اهَتاعارم uيuنفلا ِهِلمع
»ـب ًاناسسنإا يّمسسُي Óف ،ِهِئادأاب ُموقت يذلا

ِهيف ُرهظي ًارود يدؤوي وهو ،Óًثم «رباسص
.ءيسش ىلع ُربسصي ’ ًاعuرسستم
ِرايتخا يف ا˘ن˘ب˘تا˘ك ِق˘ي˘فو˘ت ر˘ها˘ظ˘م ن˘مو
«دومحم »ـب د˘ي˘ه˘sسشل˘ل ُهُ̆ت˘ي˘م˘سست ِه˘ئا˘م˘سسأا
،ةنجلا يف هيلع ِهللاِ مَعِنِل ِهِدْمَح ىلع ًةل’د
ِباوسصوِ مْلِحلا ىلع ًةل’د «ميهاربإا »و
ُهَرا˘ت˘خا يذ˘لا ِق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ِد˘ي˘ه˘سشلا ِيأار
ِركذ ِدولخ ىلع ًةل’د «دلاخ »و ،ِهِسسْفَنِل
َةايحلا ِهسشيعو ،اينّدلا ِةايحلا يف ِديهسشلا

«رْسصَن »و ،دلُخلا ِتانج يف ًةمئاد ًةايح
ِه˘ي˘لإا و˘ب˘سصي يذ˘لا ِفَد˘ه˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ًة˘˘ل’د
:ِنيينسسحلا ىدحإاب ُرَفsظلا وهو ،ديهسشلا
ُهَتيمسست لّمأات كلذكو .ةداهسشلا وأا ِرسصنلا
يذ˘لا «ق˘ي˘فر »ـب لا˘سضن˘لا ِبرد ِق˘˘ي˘˘فر˘˘ل
ِةرو˘˘ث˘˘لا مد ِد˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا هد˘˘لاو ن˘˘م َع˘˘سضر
ِبعسشلا ءانبأا ِةب˘غر ِز˘يز˘ع˘تِ̆لو.لاسضنلاو
يتلا ‐«َةفيطل «َةيمسست ُظحْلت uينيطسسلفلا

لب ‐،«رسصن «اهجوز عم َةدوعلا تسضفر
؛«راسصتنا »ـب اهِتدولوم˘ل ا˘ن˘ب˘تا˘ك َة˘ي˘م˘سست
:لقف َتئ˘سش ْنإاو ،جوز˘لا ىر˘كذ˘ل ًاد˘ي˘ل˘خ˘ت
،اهيف ِرئا˘ث˘لا ا˘هِد˘لاو ˘ِمد ِنارو˘ف˘ل ًارا˘سصت˘نا

ُةاتفلا ِهذه ِهيدؤوتسس يذلا ِرْوsدلل ًةئيهَتو
اهتعتمأا ُمِز˘ْحَ̆ت ا˘هار˘ن ا˘مد˘ن˘ع ُة˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا
،اهِتَوْدُق ِبْكَرِب ًةقح’ ِسسدقلا ىلإا َدوعتل
.uيuبuطلا ِلاسضuنلا يف ِهِبرَد ىلع ًةرئاسسو «ةجوزلاِ مسس’ ُهُرايتخا نكي مل َكلذكو
ِرايتخا يف ِنانتف’ا اذه نع ًاديعب «ةفيطل
ِتَبَأا ْنإاو ‐يهف ؛ِهِتاياور ِسصوخسش ءامسسأا
ًتاذ تنا˘ك ‐ر˘سصن ا˘ه˘ِجوز َع˘م َعو˘˘جر˘˘لا
نم تقتسشا ُثيح ؛ِهيلإا اهنانح يف ٍفْطُل
انبتاك ِرايتخا يف sلعلو ،هتنبا مسسا ِهمسسا
«ةفيطل «ِةعجارم ىلع للدي امِ مسس’ا اذهل
يذلا اهِجوز ِةدوع يف تأار اهنأاو ،اهِسسفنل
ًارا˘سصت˘˘نا َعو˘˘جر˘˘لا ُه˘َ̆ت˘˘كرا˘˘سشم تسضفر
ِبعسشلا ِءانبأا ِةبغر لب ِةحماجلا ِهتبغرل
.رسصنلا ِقيقحت يف مهِعيمج uينيطسسلفلا

ِراي˘ت˘خا ي˘ف ًا˘ق˘sفو˘ُم ُل˘جر˘لا َنا˘ك كلذ˘كو
ًة˘ل’د ؛ىر˘خأ’ا ِة˘جوز˘˘لا «ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت ِ«م˘˘سسا

ٍسسْفَنِب ُهْنِم ِجاوزلل اهِلوبق ىلع ًةحسضاو
ِموي يف ِهِتَبْحُسصِب اهِئانَه لب ٍةنئمطم ٍةئناه
َةايحلا ُه˘َع˘َم ا˘ي˘ْحَ̆تِ̆ل ا˘هِ̆لا˘ق˘ت˘ناو ،ٍةدا˘ه˘سشلا
.ةنجلا ىلإا ِنيعلا ِروحلا نم ًةدحاو َةsيدبأ’ا

«ةبوبحم »ِ مسسا ِءاقتنا يف ُهُتاذ ُلاحلا وهو
ِموي يفِ ِه˘ِق˘ي˘فرو ِه˘ِق˘يد˘سص ِة˘جوزِ̆ل ًا˘م˘سسا
تناك يتلا ُةsجاحلا هذه ،«ميهاربإا «ِةداهsسشلا
ِتا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ن˘م ٍر˘ي˘ث˘ك ي˘ف ا˘م˘هُد˘ِعا˘سس˘ُ̆ت
،اهِتيرق ِلهأا نم ًةبوبحم تناكو ،لاسضنلا

.«قيفر «ِةيبرت يف اهِتsمهُمِل ًةsبِحُم تناكو
ِحلطسصملا ِرايتخا يف ُهَتقد ُسسملن امك
،اهب نِمْؤوُي ي˘ت˘لا ِن˘ي˘ما˘سضم˘لا ى˘ل˘ع uلاد˘لا

ِعا˘فد˘˘لا ِر˘˘يزو »ـل ُه˘ُ̆ت˘˘ي˘˘م˘˘سست كلذ ن˘˘مو
»ـلو ،«بر˘ح˘لا ر˘˘يزو »ـب «ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
ِهيّمَسسُي امِلو ،«لÓتح’ا ةلود »ـب «ليئارسسإا
«باهرإ’ا » ةيرحلا ِلجأا نم ِحافكلا ُءادعأا
ُهَلامعتسسا ُظَحْلَن كلذكو .«ةمواقملا »ـب
َنو˘ّم˘َسسُ̆ي ثي˘ح ،ن˘˘ي˘˘نو˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ِة˘˘َغ˘ُ̆ل˘ِ̆ل
«سشرُبلا »و ،«ريفاسصعلا »ـب سسيسساوجلا

»و ،نيجاسسملا هسشرتفي يذلا سشارفلا وهو
ُءÓمعلا اه˘ب د˘ي˘سصت˘ي ي˘ت˘لا «را˘ع˘لا فَر˘ُغ
َمامأا ِفارتع’ا ىلع مهرابجإ’ َنيجاسسملا
تار˘با˘خ˘م˘لا ِةز˘ه˘جأا ن˘˘م َن˘˘ي˘˘ق˘˘uق˘˘ح˘˘ُم˘˘لا
ىرن ًاسضيأا ِلاجملا اذه يفو.ةيليئارسسإ’ا
»ـب ًاّيِوَغُل ًاحلطسصم ِهيمسسأا ام ىلإا ُهَهبنت
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا «ة˘˘ل’د˘˘لا ِر˘˘˘يوز˘˘˘ت

ي˘ف م˘ه˘سضار˘غأا ِة˘مد˘خ˘ل نور˘م˘ع˘ت˘سسم˘˘لا
مه˘ب˘ل˘ق ى˘لإا ُتف˘ل˘ي˘ف ،ن˘ير˘َخآ’ا˘ب م˘كح˘ت˘لا
اهب مهتل’دو «يباهرإ’ا «ةملك يف ةل’دلل

ٌةل’د اهنأا ىلع ًاهuبَنُم ةمواقملا ِلاجر ىلع
نور˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي ٌة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ
انِتيوار َثيدح ُئراقلا ُظَحلي *.مهُبانذأاو
،ةينيطسسلفلا تاداعلاو ميقلا سضعب نع
ِرار˘˘˘˘سصإا ن˘˘˘˘ع ُه˘˘˘˘ُ̆ثtد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘َ̆ت كلذ ن˘˘˘˘˘مو
ِميلعتلا ِة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع َن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

وأا ُبا˘ع˘uسصلا تنا˘ك ًا˘ّ̆يأا ِه˘˘بِ م˘˘ِه˘ِ̆ث˘t̆ب˘َ̆سش˘َ̆تو
ىلإا ُهُتراسشإاو ،مههجاوت يتلا ُتاقوعملا

ِتارسشuنلا ِةعباتمب ًارابكو ًاراغِسص مِهِتيانع
ِطابنتسساو اهليلحتب مِهِلاغسشناو ِةيرابخإ’ا
.اهِت’’د
ىلإا انِبيدأا َةراسشإا ًاديج ُئراقلا ُكردي *
ِةءورُم˘لاو uي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ِل˘فا˘كت˘لا ِرو˘سص
ًاّفسص َنيطسسلف ِلهأا ِفوقوك ِةينيطسسلفلا

،ِه˘ئرا˘ب ى˘لإا ِد˘ي˘ه˘sسشلا ِفا˘˘فز ي˘˘ف ًاد˘˘حاو
،م˘ه˘ل ْم˘ِه˘ِتد˘نا˘˘سسمو ،ِه˘˘ل˘˘هأ’ م˘˘ِه˘˘ِئاز˘˘عو
.ِبعسشلا ِءارقفو ،مهيلاهأاو ىحرجللو
ةنودمح تفأار ِةsيعابُرل ُعبتتملا ُسسملي *
ىسضق يذلا ‐ُمَرسضخُملا ُريسسأ’ا وهو ُهنأا
‐ِهِبابسش ِعيبر نم ٍدقع نم َرثكأا ِهِنجسس يف
،ىر˘سسأ’ا ِة˘ي˘سضق ن˘ع َثtد˘حs̆ت˘لا َسسن˘ي م˘ل
ِج˘ير˘خ˘ت ي˘ف ِن˘ج˘سسلا ِر˘ثأا ى˘˘لإا َةرا˘˘سشإ’او
مِهِتيسصخ˘سش ِل˘ق˘سصو ،سسِوا˘سشأ’ا ِلا˘جر˘لا
.ِةيركفلاو ِةيسسايسسلاو ةيلاسضنلا

نمو ‐ُهارن ىرسسأ’ا نع انثيدح َدَدسصو
‐نيلسضانملا ِه˘نار˘قأا ى˘ل˘ع ِه˘ِسصر˘ح ع˘قاو
ِء’ؤو˘ه :‐ة˘نو˘خ˘لاو ءÓ˘م˘ع˘لا ن˘م ُرuذ˘ح˘˘ُي
يف ٍسسْخَب ٍنمثب مهَرئامسض اوعاب نيذلا
مهراودأا نع ُفسشكيو ،‐ةسساخsنلا ِقاوسسأا
ِبلاخم يف ِراوثلاب ِعاقيإ’ا يف ةريطخلا
ِطاقسسإا يف ِةئينّدلا مهلئاسسوو ،ءادعأ’ا
ِ.ِةنايخلاو ِيْزِخلا راكوأا يف ِءاطسسبلا
ِهِبعسش ِةدحَوب ينغتلا انبتاك ْتُفَي مل *
ِد˘ئاد˘sسشلا ي˘ف ًة˘سصا˘خو uي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ِةيوئفلا نع ُعsفر˘ت˘ي هد˘ج˘ن˘ف ،تا˘ّم˘ِل˘ُم˘لاو
وأا ،رَخآاو ٍبزح نيب هدنع َقرف ’ ،ِةيبزحلا
ًةَقِرْسشُم َبِناوج ُزِرْبُي ُهارنو ،رَخآاو ٍليسصف
ِلئاسصفلا ِءانبأا نيب ِدtحَوsتلا ِرهاظم نم
ِن˘ج˘سسلا ي˘ف ِة˘˘sي˘˘مÓ˘˘سسإ’او ِة˘˘uي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.ةماع ٍةفسصب uينطولا ِلمعلاو
ِةيوارلا انِبيدأ’ َئرا˘ق˘لا sنإا˘ف ِة˘ل˘م˘ج˘لا˘بو *
ن˘م ِه˘ِ̆بْر˘˘ُق َر˘˘ثأا ُسسم˘˘ل˘˘ي ة˘˘نود˘˘م˘˘ح تفأار
ُحسضتي يذلا رمأ’ا ؛ينيطسسلفلا ِهِعمتجم
uيبع˘سشلا ِل˘ث˘م˘ل˘ل ِه˘ِما˘ه˘ل˘ت˘سسا ي˘ف ٍءÓ˘ج˘ب »:لثم ،هنوم˘سضم˘ل ًاد˘ي˘يأا˘ت uي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
’إا كدلج كحي ’ »و ،«خيسش اي كمف ملسسي

،«هنيع روعأ’ا يقÓي امدنع »و ،«كرفظ
يف كلذكو .«سشرق ىوسست سشرق كعم »و
يف ينيطسسلفلا بعسشلا ةهاكفل ِهماهلتسسا
اوسشيع »:لثم ،ِةيعامتج’ا ِفقاوملا سضعب
كلذكو.«ة˘ع˘م˘ج ر˘ي˘خو ه˘ل˘لا ر˘ي˘خ ن˘م
ِهتغل ِةبسسانمو ،ِهبولسسأا ِطبارتب ُعتمتسسي
ِهِظافلأا يف ُحسضتي ذإا ،هتاياور ِنيماسضمل
ِهلاسضن ِةا˘ي˘ح ُر˘ثأا ِهِ̆ن˘ي˘ما˘سضمو ِهِ̆ب˘ي˘كار˘تو
ُةراسشإ’ا تقبسس يذلا وحنلا ىلع ،ِهنجسسو
.ةقبا˘سسلا ِرو˘ط˘سسلا ي˘ف ُه˘ن˘م َبناو˘ج ى˘لإا

ِهذه َرسشن uمهملا نم نأا ىرأا يننإاف ،دعبو
ُةينيطسسلفلا ُلايجأ’ا اهيلع َعلsطَتِل ِةsيعابرلا

ٍعراب xيئاورِ ملقب ُلuجسسُت يهف ؛ُةيبرعلاو
ِلا˘˘سض˘ŭن˘˘لا ِخ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ًة˘˘م˘˘ه˘˘م َبناو˘˘ج
ِةركاذ˘ل˘ل uم˘ه˘م˘لا ن˘م ىرأا ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اهب َظا˘ف˘ت˘ح’ا ِة˘ي˘بر˘ع˘لاو ِة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

انتيوار ُهللا َقsفو .ليج دعب Óًيج اهَثراوتو
uي˘ئاور˘لا ِعاد˘بإ’ا ن˘م ِد˘يز˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا تفأار ِة˘˘˘ياور˘˘˘لا uن˘˘˘ف˘˘˘ب ءا˘˘˘ق˘˘˘تر’او ،فدا˘˘˘ه˘˘˘˘لا
لاجملا اذه يف هتا˘با˘ت˘كف ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
َدجوت نأا ُنكمي ٍةعدبم ٍةيسصخسش نع ُئبنت
رخآاو .ِءابدأ’ا ِرابك نيب ِهب َسسأاب ’ ًاناكم اهل
 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأا اناوعد

ةنودمح تفأار .د ررحملا ريسسألا ىئاورلاو بتاكللىرسسألا بدأا

نينج نم قششاع ةياورو ملحلا تومي نل ةياوروميخملاو ىبلق ةياورو تاتششلا ةياور ةينطولا ةيعابرلل ميدقت
ناميلسس وبأا هللا دبع قداسص  /روتكدلا ذاتسسأÓل Ëدقت
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لاجآلا برقأا يف مهنكاسسمب قاحتلÓل

يراجيإا يمومع نكشس0002 ةشصح نمشض نوديفتشسم
ةلششنخب لاغششأ’ا ةريتو عيرشستب نوبلاطي

رهسشأا ةثÓث ماد
 نيوكتب ةيفير ةأارما34 ةدافتشسا

ةبانع يف يبياطششب لحنلا ةيبرت يف

ةفقو يف ةلسشنخب «راديسسوك» يراجيإا يمومع نكسس0002 ةسصح نمسض ةقبسسم تادافتسسا ىلع نيزئاحلا تارسشع بلاط
.«لاجآلا برقأا يف مهنكاسسمب قاحتلÓل لاغسشألا ةريتو عيرسست»ـب ةيلولا رقم مامأا صسمأا لوأا اهب اوماق ةيجاجتحا

ةيف˘ير ةأار˘ما34 تداف˘ت˘سسإا
ةيل˘ب˘ج˘لا ي˘ب˘يا˘ط˘سش ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ن˘يو˘كت ن˘م ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب
ماد لحنلا ةيبرت يف لهؤوم
ملع ام بسسح ،رهسشأا ةثÓث
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل
يذلا نيوكتلا اذه نكميسسو
ة˘ي˘قا˘ف˘˘تا را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘مر˘ب˘م˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ميلعتلاو نيوكتلا ي˘ت˘ير˘يد˘م
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
ءا˘سسن˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ن˘م تا˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

ليغسشتلا معد جمارب نمسض
يف ةجتنم تاطاسشنب مايقلل
ةيقرتو لحنلا ةيبرت ت’اجم
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘م˘˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلزنملاو ةيوديلا تاطاسشنلا
ةي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ةأار˘م˘ل˘ل
هحسضوأا امل اقفو ،ةديعبلاو
لمسشو.رد˘˘سصم˘˘لا سسف˘˘ن
ة˘ي˘بر˘ت تا˘ي˘ن˘ق˘˘ت ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
لحنلا ايÓخ ةنايسصو لحنلا

ة˘ي˘بر˘ت ط˘ي˘ح˘م˘ب ة˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لاو
تاتابنلا ف˘ي˘ن˘سصت˘ك ل˘ح˘ن˘لا

،لسسعلا ةي˘عو˘ن˘ب ا˘ه˘ت˘قÓ˘عو
ير˘طؤو˘م هر˘كذ ا˘م˘ل ادا˘ن˘ت˘سسإا

يتلا ةينيوكتلا ةرودلا هذه
ةيبرت يف نوسصتخم اهطسشن
اذكو لسسعلا جا˘ت˘نإاو ل˘ح˘ن˘لا
.ةجتنملا ةيلبجلا تاطاسشنلا

ةرود˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘حاو

نيوكت˘لا ز˘كر˘م ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
نيبياطسشب ينهملا ميلعتلاو
تاعومجم ءاقتنا دعب كلذو
نهن˘م ة˘سصا˘خ تا˘سصبر˘ت˘م˘لا
تاطاسشن نسسرا˘م˘ت ى˘تاو˘ل˘لا
قطانملا ربع ةيديلقتو ةيودي
.يبياطسش ةيدلبب ةيلبجلا

ة˘˘مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘سسلا م˘˘˘تو
ةيلخ0401 ميلسست (9102)
ةيفير ةأارما47 ةدئافل لحن
اذه يف نيوكت نم ندفتسسا
ر˘ب˘ع طا˘سشن˘لا ن˘م لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

هب تدافأا امك ،ةبانع ةي’و
ةظفاحم حلاسصم اهتهج نم
تايلم˘ع تل˘م˘سشو.تاباغلا
تايدلبلا لحنلا ايÓخ ميلسست
رارغ ىلع ةيفيرلاو ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا

ة˘˘˘فر˘˘˘سشلاو ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع
ي˘˘˘ب˘˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘سشو يد˘˘˘يار˘˘˘˘سسو
داوو ة˘م˘ل˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ة˘ير˘يد˘م ل˘م˘ع˘˘تو.بنعلا
نيينهملا ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
عيونت ىلع ةبانع˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ه˘جو˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا سضور˘˘ع
ل˘م˘سشي˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا

ت’ا˘˘˘ج˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
ةحÓفلاو تويزلا سصÓختسسا
تاناويحلا ة˘ي˘بر˘تو ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا

تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘˘جاود˘˘˘˘لاو
املثم ،ةحوتف˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
 .هيلإا ةراسشإ’ا تمت

ب.Úمأا

ةيلولاب تيزلا نم رتل نويلم23 نم ديزأا ليسصحت
ليدبو يقيقح ناهر نوتيزلا جاتنإا

ةياجبب زايتماب يحÓف
ةي’وب ةحÓفلا عاطق ققح
يف ةيباجيإا جئا˘ت˘ن ،ة˘يا˘ج˘ب
يلاحلا يحÓفلا م˘سسو˘م˘لا
نوتيزلا  جاتنا لاجم يف
اذه يف ةرادسصلا لتحا نيأا
يف دعاسس يذلاو ،نأاسشلا
23 ن˘˘م د˘˘يزأا ل˘˘ي˘˘˘سصح˘˘˘ت
،تيز˘لا ن˘م ر˘˘ت˘˘ل نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
عجسشم مقرلا اذه ربتعيو
يو˘˘ق ز˘˘ف˘˘ح˘˘مو ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘˘ل
نولّوعي نيذلا ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل

هذ˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
دئاوف نم اهل امل ةبعسشلا

تامولعملا د˘كؤو˘تو ،ة˘ّم˘ج
ي˘˘˘˘˘ف تيز˘˘˘˘˘لا دودر˘˘˘˘˘˘م نأا
ن˘˘م د˘˘حاو˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا
اذ˘ه ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا را˘˘م˘˘ث
ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘ي م˘سسو˘م˘لا

Ó˘ج˘سسم ،ر˘ت˘ل42و61
دودرملا يف افيفط اعجارت
ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا˘˘˘ب
را˘˘˘م˘˘˘ث ءاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا بب˘˘˘˘سسب
ةريبك ةبسسن ىلع نوتيزلا

يف تغلب يتلاو ءاملا نم
،ةئاملاب57 نايحأ’ا سضعب
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تع˘˘˘˘جرا د˘˘˘˘قو
ةي’ولاب يحÓفلا داسشر’ا
فور˘˘ظ˘˘لا ى˘˘لا با˘˘ب˘˘سسأ’ا
اهتد˘ه˘سش ي˘ت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا
ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ح˘˘سش ن˘˘˘م ة˘˘˘مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
،دئاسسلا فافجلاو راطمأÓل
دق ةلودلا نإاف ةراسشإÓلو

نم ريفو طسسقب تمهاسس
تاد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا

طا˘سشن˘˘لا اذ˘˘ه با˘˘ح˘˘سصأ’
تا˘مو˘ل˘ع˘م او˘ق˘ل˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

ينفلا لاجم˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ف˘م
اهب تمهسسأا يتلا ينقتلاو
يحÓفلا داسشر’ا حلاسصم
ةيل˘م˘ع ن˘م اءد˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا سسر˘˘غ˘˘لا
راجسشأ’ا ةنايسصو ةيرودلا

ام و˘هو ،ي˘ن˘ج˘لا ة˘ق˘ير˘طو
تÓ˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘فر
اذه يف نيحÓفلل ةيلمعلا
كلذ ى˘لا ف˘˘سض ،بنا˘˘ج˘˘لا

03 نع لقي ’ ام سسرغ
عيسسوت فدهب راتكه فلا
يت˘لا ة˘ب˘ع˘سشلا هذ˘ه قا˘ط˘ن
اهيلع نومئا˘ق˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ي
ل˘˘يد˘˘بو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح نا˘˘˘هر
اذه مغرو ،زايتماب يحÓف
ي˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإ’ا رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
سضرا ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
تيز رعسس نأا ’إا ،عقاولا
نع سضفخني  مل نوتيزلا

ر˘ت˘ل˘˘ل  جد0001 ىو˘ت˘سسم
ى˘˘لا ع˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ب د˘˘˘حاو˘˘˘لا

ار˘ظ˘˘ن جد0021 دود˘˘˘ح
امل ،هيلع ديازتملا بلطلل
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص د˘˘ئاو˘˘ف ن˘˘˘م ه˘˘˘ل

ت’ا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ءاذغلا لاج˘م ي˘ف ةدد˘ع˘ت˘م
.خبطلاو

ت . ميرك

ن˘˘˘ع نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م ح˘˘˘˘سضواو
7 لبق اولسصحت مهنأا نيجتحملا
ةدافتسسا تاداهسش ىلع تاونسس
يمومعلا ن˘كسسلا ن˘م ة˘ق˘ب˘سسم
يتلا تانكسسلا يه و يراجيإ’ا

ارهسش63 ـب اهئانب لاجآا تددح
ةرمتسسم لازت ’ مهتاناعم نأا ’إا

تمسص»ـب هوفسصو امب نيددنم
ل˘خد˘ت˘ت م˘ل ي˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘م د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف˘˘ل
اهمارتحا مدع ببسسب ةزجنملا
ناويدلا عم ةيد˘قا˘ع˘ت˘لا لا˘جآÓ˘ل
ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
.«يراقعلا

تاتف’ قيلعتب نوجتحملا ماقو
اوبتك ةي’ولا رقم جايسس ىلع
 تاراعسش  اهيلع
ح˘ت˘ف»ـب ة˘ل˘سشن˘خ ي˘لاو بلا˘ط˘˘ت
ةيقيقحلا بابسسأ’ا لوح قيقحت
ةر˘ي˘تو ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا ر˘خأا˘ت˘˘ل˘˘ل
. »  لاغسشأ’ا

ةل˘سشن˘خ ي˘لاو د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
عباتي هنأا جأاوـل يديزوب يلع
ةر˘˘ي˘˘تو مد˘˘ق˘˘ت ىد˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘سشم˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا

يراجيإا يمومع نكسس0002
ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،«راد˘ي˘˘سسو˘˘ك»
ر˘يد˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ىد˘˘سسأا
ي˘˘سضق˘˘ت ن˘˘كسسل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض»ـب
لاغسشأا ءاهنإ’ حلاسصملا فلتخم
.«ةيجراخلا ةئيهتلا

نأاب قايسسلا تاذ يف فاسضأا و
ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘كر˘سشلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ه˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل ي˘ف او˘مز˘ت˘لا
ةسصح ميلسستب طرافلا عوبسسأ’ا
ةين˘كسس ةد˘حو043 نم˘سضت˘ت
نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق»
.«لبقملا
ناويدل ماعلا ريدملا در هرودب
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا
نأا ىسسيع ىفط˘سصم ة˘ل˘سشن˘خ˘ل
عم قيسسنتلاب لم˘ع˘ت ه˘ح˘لا˘سصم

ةلخدتملا تايريد˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نكسس0002 عورسشم ةسشروب

«راد˘ي˘سسو˘ك» را˘ج˘يإا ي˘مو˘˘م˘˘ع
ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا ر˘خأا˘ت˘لا كراد˘ت˘ل
هنأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم زا˘ج˘نإ’ا ةر˘ي˘تو
لكسشب لمع قيرف ةقفر لقنتي
عورسشملا اذه ةسشرو ىلإا مئاد
يف انسسحت ‐هبسسح‐ فرع يذلا
ةنسس ةياد˘ب ذ˘ن˘م زا˘ج˘نإ’ا مد˘ق˘ت
0202. 
رانيد نويلم88 دسصرو..

نيسسحتلا لاغسشأا زاجنإل
 صسياق ةيدلبب يرسضحلا
ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت
ج.د نوي˘ل˘م88 قوفت ة˘م˘ي˘ق˘ب

ن˘ي˘سسح˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم زا˘˘ج˘˘نإ’
سسيا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ير˘˘˘سضح˘˘˘لا
ريدم هب دافأا ام بسسح ،(ةلسشنخ)
ةيرامعملا ةسسدنهلاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا

˘˘مÓ˘˘عو˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
.طكيرك
نأا قايسسلا اذه يف رمأ’ا قلعتيو

تدا˘ف˘ت˘˘سسا د˘˘ق سسيا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
 نيسسحتلل نيعورسشمب
سسياق ةيدلب زكرمل يرسضحلا

معدم يوقرت نكسس001 يحو
مقر يسضارأ’ا لغسش ططخمب
سسف˘ن ه˘ح˘سضوأا ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،11
. لوؤوسسملا

نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاذ حر˘˘˘سصو
ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘عور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘يذ˘˘ه
لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ب تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
نم ةينقت ةعباتم˘ب نا˘ي˘ظ˘ح˘ي˘سس
ةرئاد˘ل ءا˘ن˘ب˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا م˘سسق
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا نا˘˘سصخ˘˘يو سسيا˘˘˘ق
ةيسسيئرلا عراوسشل˘ل ة˘ير˘سضح˘لا

زاجنإاو ليهأات ةداعإاو ةيوناثلاو
ةرا˘˘نإ’او ة˘˘ف˘˘سصرأاو تا˘˘˘قر˘˘˘ط
ةقاطلل ةدسصتق˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

.«د’» عون نم
نإاف ،ردسصملا سسفنل ادانتسساو
نيسسحتلا يعورسشم زاجنإا ةدم
يحو زكرم سسياقل يرسضحلا

م˘عد˘م يو˘˘قر˘˘ت ن˘˘كسس001
،رهسشأا01و3 نيب ام ةددحم

نيتيلمعلا ليومت نأا ىلإا اريسشم
يعاطقلا جمانربلا راطإا يف مت
ةسسدنهلاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل
سصا˘خ˘لا ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘˘م˘˘لا
 .9102 ةيلاملا ةنسسلاب

صس.نيÒسس

ىلإا مهلاغسشنا اوعفر
ةيلحملاو ةيئلولا تاطلسسلا

 مهل لح داجيا يف عارسسإÓل
نكشس041 يح ناكشس
نوبلاطي معدم يوقرت

يبانتجإا قيرط حتفب
نازيلغ يف ةيويدجب
يوقرت041 يح ناكسس بلاط
حتفب ة˘يو˘يد˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘عد˘م
اذه بناجب رمي يبانتجا قيرط
طبري يذلاو ،ينكسسلا يحلا
د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يو˘يد˘ج ة˘يد˘ل˘ب
قير˘ط˘لا ح˘ب˘سصأا ثي˘ح ،سشي˘ع˘ي
يحلا بلق يف رمي يسسيئرلا

ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ار˘ط˘˘خ ل˘˘كسشيو
م˘ه˘ن˘كا˘˘سسم ى˘˘ت˘˘حو م˘˘هءا˘˘ن˘˘بأا

فرعي قيرطلا اذه نأاو ةسصاخ
ثي˘ح ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يرور˘م ة˘كر˘ح
ةي’و˘لا ي˘لاو نا˘كسسلا د˘سشا˘ن˘ي
ق˘ير˘ط سصي˘˘سصخ˘˘ت ةرور˘˘سضب
ي˘ح˘لا بنا˘ج˘ب ر˘م˘ي ي˘با˘ن˘ت˘˘جإا
دقو ،ه˘ل˘خاد˘ب سسي˘لو ي˘ن˘كسسلا

ىلإا اذه مهلاغسشنإا ناكسسلا عفر
ذختي مل يذلاو ةيدلبلا سسيئر
د˘˘ح ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح ءار˘˘˘جإا يأا
اذ˘˘ه نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا
لك يف ببسسي يذلا قيرطلا

ببسستي دق ةريطخ ثداوح ةرم
بيرقلا لبقتسسملا يف لاحم ’
اذ˘ه نأاو ة˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ثرا˘˘ك ي˘˘ف
د’وأا ةيدلب ىلإا يدؤوي قيرطلا
اذ˘ه ط˘سسو لÓ˘خ ن˘م سشي˘ع˘˘ي
عزف ريثي حبسصأا ام وهو ،يحلا
نم افوخ مهءانبأا ىلع ناكسسلا

ثداو˘ح وأا فا˘ط˘ت˘خإ’ا ت’ا˘ح
.هللا ردق ’ رورم

  ةسصرخوب يراوه

رامع يديسس ةيدلب ةدئافل
 ةبانعب ةيراجيإا ةيمومع ةدحو0042 سصيشصخت

ة˘ي˘ن˘كسس ة˘سصح سصي˘سصخ˘ت م˘ت
ةدحو0042 هعومجم ام مسضت
يراجيإ’ا يمومعلا ةغيسص نم
را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
نم ملع ام بسسح ،ةبانع ةي’وب
.ةي’ولا حلاسصم
هذه نأاب ،ردسصملا تاذ حسضوأاو
ليعفت راطإا يف جردنت ةيلمعلا
يف ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا رود
ت’ا˘غ˘سشنا˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا نا˘˘كسس
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو ،ن˘˘˘كسسلا˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ءا˘˘˘سصحإا
ةه˘ج ن˘م ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ةز˘ها˘ج˘لا

عيراسشملا زاجنإا ةريتو عيرسستو
د˘ي˘ق د˘˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
ةيجراخلا ةئيهتلا اذكو زاجنإ’ا
.ةزجنملا تانكسسلل
بقتري ردسصملا تاذل ادانتسساو

يتلا ،ةينكسسلا ةسصحلا ميلسست
يديسس ةيدل˘ب ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا

لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ءا˘˘ه˘˘نإا رو˘˘ف را˘˘م˘˘˘ع
ةئيهتلا تايلمع اذكو ،ةيقبتملا
.ةيجراخلا

نأا˘ب ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘سصم تر˘˘كذو
يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
،يميرب نيدلا لام˘ج ،ي˘ل˘ح˘م˘لا

قباسس تقو يف ىطعأا دق ناك
ن˘كسسل˘ل سصسصخ ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ
ةمراسص تاميلعت ،ةي’ولا رقمب
ن˘كسسلا ة˘ير˘يد˘˘م ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘ل
ريسسل ةيناديملا ةعباتملا دسصق
ةسصحلا هذهب ةيقبتملا لاغسشأ’ا
كلذ عم ةازاو˘م˘لا˘بو ة˘ي˘ن˘كسسلا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
دسصق ةينادي˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
لكب نيديفتسسملا مئاوق ديدحت
.ةيفافسشو ةهازن

ة˘سصح˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نإا ير˘˘ج˘˘يو
ميلقإا ىوتسسم ىلع ةينكسسلا
ثي˘ح را˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
مدقت يف ةنيابتم ابسسن لجسست
ط˘بر˘لا اذ˘كو زا˘ج˘نإ’ا لا˘غ˘سشأا
ةئيهتلاو تاكبسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةراسشإ’ا تمت امك ،ةيجراخلا
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تل˘ج˘سسو.هيلإا

˘مر˘سصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خ
ن˘م سصسصح ةد˘ع سصي˘سصخ˘˘ت
يراج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كسسلا
ةي’وب تايدلب ي˘نا˘م˘ث ةد˘ئا˘ف˘ل

9992 عومجمب كلذو ةبانع
بق˘˘˘تر˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسس ةد˘˘˘˘حو
لاغسشأا لامكتسسا دعب اهعيزوت
نيي˘ح˘تو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
مت ام˘ك ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا م˘ئاو˘ق
 .هب ريكذتلا

ب.Úمأا
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لزاونلاو دعاوسصلا هبسشت ةيرولب تامسسجم لاكسشأا ىلع يوتحت

ةماعنلاب «ريجنحلب لبج» ةراغمل ةيخيراتلاو ةيجولويجلا ةميقلا لوح ةيملع ةشسارد دادعإا
ةكيرب ةرئادل ةيدقفتلا هترايز لÓخ

نكامأا ىلع فوقولاب دهعتي ةنتاب يلاو
 ةيمنتلا حور ثعبو لظلا

ةيجولويجلا ةيمهألا لوح ،ةيملع ةسسارد دادعإاب تايعمج يلثممو نيسصسصختملا نيثحابلا نم ةعومجم ماق
ديعسس ثحابلا هب دافأا امبسسح ،(ةماعنلا) ءارفسصلا نيع ةيدلبب «ريجنحلب لبج» ةراغمل ةيخيراتلاو ةيرثألاو

.ءايزيفويجلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا نم صشوعم

ي˘˘˘˘لاو ،سسمأا لوأا ف˘˘˘˘سشك
دوهزم قيفوت ةنتاب ةي’و
ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ه˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
فو˘قو˘ل˘ل ة˘˘كير˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘ل

عيراسشملا نم ديدعلا ىلع
فوقو˘لاو  ا˘ه˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

نل هنأا ،لظلا قطانم ىلع
ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل م˘هو˘لا ع˘ي˘ب˘ي
ةقفر ادهاج ىعسسيسس هنأاو
ى˘ل˘ع يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا هزا˘˘ه˘˘ج
ع˘ي˘م˘ج ءا˘سصحإاو فو˘قو˘˘لا
ة˘˘مور˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

داجيإاو ةيولوأا ا˘ه˘ئا˘ط˘عإاو
بسسح هيلاج˘ع˘ت˘سسا لو˘ل˘ح
ةحاتملا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ف˘ل˘غأ’ا
ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو ة˘˘ي’و˘˘لا ىد˘˘˘ل
نع نبغ˘لا ع˘فر˘ت ع˘يرا˘سشم
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه نا˘˘كسس
قلعتام ةسصا˘خ ة˘لوز˘ع˘م˘لا
ءابرهكلاو زاغلا عيراسشمب
،بور˘سشلا ءا˘م˘لا لا˘˘سصياو
هيف ددسش يذلا تقولا يف
نيلوئ˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
با˘ب ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م راو˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلإا عا˘م˘ت˘سس’او ي˘ن˘تا˘ب˘لا
.هت’اغسشنا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘˘فو˘˘˘˘قو لÓ˘˘˘˘خو
ةيدلبب يحÓفلا ط˘ي˘ح˘م˘لا
ىلع عبرتي يذلا لاكودما

راتكه006 ة˘˘˘حا˘˘˘˘سسم
دوهزم قيفوت هيف ىطعأا
را˘م˘ث˘ت˘سس’ا˘ب تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ط˘ي˘ح˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف د˘ي˘ج˘لا

ةيحÓفلا بعسشلا ع˘يو˘ن˘تو
هايملا رفوت ىلع اءانب هب
ةريبك ةيمهأا هل امل ،هيف
ةفاسضم ة˘م˘ي˘ق ءا˘ط˘عإا ي˘ف

.ةيدلبلا ليخادمل
لÓخ ةنتاب يلاو راز امك
ةيرثأ’ا ة˘ن˘يد˘م˘لا ،ه˘ت˘جر˘خ
ىد˘˘بأا ي˘˘ت˘˘˘لاو لا˘˘˘كود˘˘˘ما
نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘ي˘ف ه˘با˘ج˘عإا

ه˘˘ل يدا˘˘م˘˘لا حر˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا
داسصتق’ا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا
يذلا تقولا يف ،يحايسسلا
ىلع نيمئاقلا ه˘ي˘ف م˘ن˘ت˘غا
ديدجت يف ةفا˘ق˘ث˘لا عا˘ط˘ق

ةرورسضب يلاو˘ل˘ل م˘ه˘ب˘ل˘ط
م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت

ظافحلل ةي˘ن˘طو ة˘ي˘ل˘ح˘ن˘ك
يدا˘˘م˘˘لا ثار˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةقطنملاب
يلاو فقو ةكيرب ةيدلببو
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب
يدمحم د˘م˘ح˘م ي˘ن˘كسسلا
ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘˘حو0002ـب
كسشوت غي˘سصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

نيأا ،ءا˘ه˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ك
ةمراسص تامي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأا
اهطبرب عارسس’ا ةرورسضب
ريفو˘تو تا˘كب˘سشلا ة˘فا˘كب
ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا ق˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نطاوملل م˘ير˘كلا سشي˘ع˘ل˘ل
.اهب
ه˘ترا˘يز ي˘لاو˘لا ،م˘˘ن˘˘ت˘˘غاو
ت’اغسشنا ىلا عامتسسÓل
،ة˘كير˘ب ةر˘ئاد˘ب ن˘طاو˘م˘˘لا
رسصحب ادوعو ىطعأا نيأا

ه˘˘تا˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘سصحإاو
ا˘ه˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘تو ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا

يف اهلحو ةيمهأ’ا بسسح
لÓخ نم لجاعلا بيرقلا
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
.0202 ةنسسل ةديدجلا

دمحم. نامثع راعرع
اهتقلطأا يتلا ئفاد ءاتسش ةلفاق راطإا يف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
ةزوعم تÓئاعل ةناعإا001 عيزوت

فلششلا يف تيرقواتب
ةناعإا001 ءا˘˘˘˘هز تعزو
ةزو˘ع˘م تÓ˘ئا˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ملك86) تيرقوات ةيدلبب
يف ،(فلسشلا برغ لامسش
ئ˘فاد ءا˘ت˘سش ة˘ل˘˘فا˘˘ق را˘˘طإا
ةرازو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا

.ارخؤوم
نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يد˘˘م ح˘˘سضوأاو
نأا ،جاجح جاحلا ،ةينيدلا

ةي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘سصح˘لا هذ˘ه
ة˘سشر˘فأا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘مو ة˘ي˘ط˘˘غأاو
ةناعإا08 ى˘ل˘˘ع عزو˘˘ت˘˘ت
ةزوعم تÓ˘ئا˘ع˘ل ة˘ه˘جو˘م
جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا د’وأا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب

ةهجوم ةناعإا02و يبورخ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘با˘ع˘سشلا ة˘يواز˘ل
نينامث نع وبري ام مسضت

.ابلاط
ةيلمعلا هذه تنمسضت امك
ريزو اه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا ي˘ت˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا

ف˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘ي ،فا˘˘˘˘˘˘˘قوأ’او
،ةي’ولا يلاوو ،يد˘ه˘م˘ل˘ب
ام عيزوت ،يراج دوعسسم
ةا˘كز در˘ط03 ن˘ع و˘بر˘˘ي
نم ام ،جد000.6 ةميقب

ر˘˘سصاوأا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
نيب ل˘فا˘كت˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا
اذ˘كو ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف
ةا˘نا˘ع˘˘م ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
.ةزوعملا تÓئاعلا

ة˘ير˘ق˘بو ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
يتلا يبورخ جاحلا د’وأا
حتتفا ،ةيئا˘ن ة˘ق˘ط˘ن˘م د˘ع˘ت
لوأ’ هي˘ف ما˘ق˘ت˘سس د˘ج˘سسم
ةÓسص لÓقتسس’ا ذنم ةرم
لهأا نسسحتسساو ،ة˘ع˘م˘ج˘لا
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح ح˘˘م˘˘سست ي˘˘ت˘˘˘لا
ر˘˘سشنو ةÓ˘˘سصلا ة˘˘ما˘˘˘قإا˘˘˘ب
ةبراحمو ةيعرسشلا مولعلا
.ةيمأ’او لهجلا
ةلمحلا هذه دعت ،ةراسشإÓل
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘˘لا
فارسشإاب يتأات يتلا اهعون
ةينيدلا نوؤوسشلا عاطق نم
لÓخ مت ثيح ،فاقوأ’او
عيزوت طرافلا رياني رهسش
تÓئاع ىلع ةناعإا004
ة˘ي˘ئا˘ن ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ةزو˘˘ع˘˘م
ي˘˘˘ه تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ثÓ˘˘˘ث˘˘˘˘ب
ينبو تير˘قوا˘ت ،ة˘جو˘بز˘لا
.باتعوب

ج.دمحم

ةيملع ةثعب ارخؤوم تلح دقو
روكذملا ينطولا زكرملا نم
ن˘م ن˘ي˘ن˘ثإا ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر
درو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سسكوأا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ج
تايعمج يلثممو ةيناطيربلا

ءار˘ف˘سصلا ن˘ي˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م
ل˘˘ب˘˘ج» ةرا˘˘غ˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
ىلع يوتحت يتلا «ريجنحلب
ة˘يرو˘ل˘ب تا˘م˘سسج˘˘م لا˘˘كسشأا
لزاو˘ن˘لاو د˘عاو˘˘سصلا ه˘˘ب˘˘سشت
فو˘˘ه˘˘كلا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘سشت˘˘كم˘˘لا

ددعب ةرسشت˘ن˘م˘لا تارا˘غ˘م˘لاو
بسسح ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ن˘˘˘م
.ردسصملا تاذ
ةيملع ةسساردب ةثعبلا تماقو
ةدوجوملا روخسصلا ة˘ي˘عو˘ن˘ل

ا˘هر˘م˘عو ةرا˘غ˘م˘لا هذ˘ه ر˘ب˘˘ع
ذ˘خأا˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا
تانيعلا ليلحتو تاسسا˘ق˘م˘لا
تادعمو لئا˘سسو ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب
ء’ؤوه دكأا ثيح ،ةسصسصختم
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا
ةراغملا هذه ىلع ةظفاحملا

ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأ’
يحايسسلاو يملعلا نيلاجملا

ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكت˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
لوح ةديدج ةيملع تايطعم
هفرعت يذلا يخانملا ريغتلا
.سشوعم قفو سضرأ’ا

ةيملع˘لا ة˘ث˘ع˘ب˘لا هذ˘ه تد˘بأاو

ز˘ن˘كلا اذ˘ه ة˘عور˘ب ا˘ه˘با˘ج˘عإا
 يذلا يملعلاو يعيبطلا
ى˘لإا ه˘فا˘سشت˘كا خ˘يرا˘ت دو˘˘ع˘˘ي
يلب˘ج ح˘ف˘سسب5102 ة˘ن˘˘سس
ةعقاولا «ريجنحلب» ةق˘ط˘ن˘م˘ب

ةيدلب برغ ملك01 دعب ىلع
فر˘˘ط ن˘˘م ،ءار˘˘ف˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ع
يجاح يفارغوتوفلا روسصملا
قفو ةيدلبلا تاذ نم خيسشلا
.ردسصملا تاذ
ثحا˘ب˘˘لا زر˘˘بأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ملع يف سصتخملا ي˘ع˘ما˘ج˘لا
نأا دمسصلا دبع رودرد راثآ’ا

ن˘م ل˘كسشت˘ت » ةرا˘غ˘م˘لا هذ˘ه

يتلا ةيفوجلا هايملا تابسسرت
ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ة˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط تاذ تا˘˘م˘˘سسج˘˘مو
تارطق رخبتت ثيح ةيسسلك
ف˘ق˘سسلا ن˘م ة˘لزا˘˘ن˘˘لا ءا˘˘م˘˘لا

تا˘نو˘بر˘ك بسسر˘ت˘تو ا˘ي˘˘ئز˘˘ج
ى˘ل˘ع ةرو˘ل˘ب˘م˘لا مو˘ي˘سسلا˘كلا
هذه روطتت نأا لبق روخسصلا
ءط˘ب˘ب لزاو˘ن˘˘لاو د˘˘عاو˘˘سصلا
راد˘م ى˘ل˘ع ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘سش
.«ةليوط تاونسس
نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ ىر˘˘˘يو
هذ˘ه˘˘ل ي˘˘سضار˘˘ت˘˘ف’ا ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
تاظحÓملل ادانتسسا ةراغملا

ى˘˘ن˘˘غو ةدر˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا
نييÓم» ىلا دوعي اهتانوكم
.«نينسسلا

ج.دمحم

 ديزأا هزاجنإا ةفلكت تغلب
رانيد نويلم085و رايلم1 نم

ةيجاودزا لاغششأا مÓتشسا
نم رطشش ليهأات ةداعإاو

مأاب01 مقر ينطولا قيرطلا
0202 ةياهن لبق يقاوبلا
ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق» متيسس
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأا مÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا «0202
رطسش ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاو ة˘ي˘جاودزا

01 مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ن˘م
ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
ةهجلا يف ةنايكسسمو ءاسضيبلا
،يقاوبلا مأا ةي’و نم ةيقرسشلا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م بسسح
ةيمومع˘لا لا˘غ˘سشأÓ˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا

.سصفحوب يلع
نأا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘سضوأا
ة˘˘ي˘˘جاودزا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا عور˘˘˘سشم»
نم ر˘ط˘سشلا اذ˘ه ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاو
71 ةفاسسم ىلع دتمملا قيرطلا

هتيوقت ةي˘ل˘م˘ع ل˘م˘سشي˘سس م˘ل˘ك
ءادو˘˘˘˘سسلا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لازإاو
ءاغلإا ىلإا ةفاسضإا ،هربع ةرسشتنملا

قيرطلا اذهب نيريطخ نيجرعنم
ةامسسملا ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تو
فاسضأاو«.ةر˘˘ج˘˘سش ن˘˘ي˘˘˘ع
ةيجاودزا عورسشم نأاب سصفحوب
يذلا قيرطلا نم رطسشلا اذه
1 نم ديزأا هزاجنإا ةفلكت تغلب
تقافو جد نويلم085و رايلم
ةئاملاب56 هلاغسشأا مدقت ةبسسن
هليهأات ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ه˘سشي˘سس
طا˘ق˘ن˘لا سضع˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ها˘ي˘م ا˘هر˘م˘غ˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘˘ت˘˘لا
قفو ،لاغسشأ’ا لثمتتو.راطمأ’ا
ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا تا˘ح˘ي˘سضو˘ت
عفرلا يف ،ةيمومعلا لاغسشأÓل
بنجت˘ل ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم ن˘م
بوسسنم عافترا لاح يف هرمغ
ةيلمع نأاب اركذم ،راطمأ’ا هايم
يتلا قيرطلا ءازجأا ةئيهت ةداعإا
ةداعإا لمسشتسس هاي˘م˘لا ا˘هر˘م˘غ˘ت
هاي˘م˘لا ف˘ير˘سصت تآا˘سشن˘م ءا˘ن˘ب
ةأاسشنم ءانب ىلإا ةفاسضإا ةئرتهملا
.سضرغلا تاذل (رسسج) ةينف

ك.لامك

 ةيمسسوملا راطمألا نم ةنيدملا ةيامح فدهب رايلم08ـب زجنأا
راتخم يجاب جربب ينطابلا دشسلا عورششم

ةيئاوششع ةيمومع ةغرفم ىلإا لوحتي
تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ ر˘سشب˘˘ت˘˘سسا
ناكسس ،ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب ة˘ن˘يد˘˘م
ل˘ي˘ج˘سست ر˘ب˘خ راردأا دود˘˘ح
ينطاب دسس زاجنا عورسشم
دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م
ةيامح ةيغ˘ب اذ˘هو ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ن˘م ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسسو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ةيمسسوملا را˘ط˘مأ’ا ةر˘ها˘ظ
ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ك بر˘˘سضت ي˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف بب˘سست˘˘تو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
قلطنا Óعف نيأا ،تاناسضيف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
فÓغ سصيسصخ˘ت˘ب زا˘ج˘ن’ا

08 ى˘لإا ل˘سصو ما˘˘ه ي˘˘لا˘˘م
زجنأا يذلاو مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م
ميسسقتب ملك7 ةفاسسم ىلع
ن˘˘ي˘˘م˘˘سسق ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ينطا˘ب˘لا د˘سسلا ا˘ه˘ط˘سسو˘ت˘ي
ة˘فا˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ف˘˘ح˘˘ب اذ˘˘ه
اهدي˘ب˘ع˘تو ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ي˘سضرأا
نكلو ،حلسسملا تن˘م˘سس’ا˘ب
جرب ةنيدم ىلإا رئازلا مويلا
نأا˘ب ظ˘حÓ˘ي را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
مل رث˘ع˘ت˘م˘لا عور˘سشم˘لا اذ˘ه
هلجأ’ زجن˘م˘لا فد˘ه˘لا بل˘ي
ة˘˘غر˘˘ف˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘ب

ىمر˘ت ة˘ي˘ئاو˘سشع ة˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
رثؤوي حبسصأاو ،ريبك لكسشب

ناكسسلا ةحسصو ةئيبلا ىلع

ةهيركلا حئاورلا راسشتنا يف
اهريغو لافطأ’ا بعلل ةبقو
يتلا ةيبلسسلا لاكسشأ’ا نم
تقد ثيح ،دحأا اهلمحتي’
سسو˘قا˘ن ة˘ي˘ند˘م تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
تاب رمأ’ا اذه نأاب رطخلا
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كسسلا دد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي
تاطلسسلا او˘ب˘لا˘ط م˘هرود˘ب
د˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه مدر ةرور˘˘˘˘سضب
ي˘˘مر˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق را˘˘سص يذ˘˘لا
تار˘يذ˘ح˘ت م˘غر تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا
هنأ’ همدر مدعب تاطلسسلا
نم ةنيدم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ز˘ج˘نأا
اميف ،ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا را˘ط˘مأ’ا
ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘ق
ءزج مدر ةيلمعب نينطاوملا

ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأاو ه˘˘˘ن˘˘˘م
د˘حا ل˘˘خد˘˘ت نود ق˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةسصاخ ةيلوؤوسسملا لمحتو
نع تز˘ج˘ع ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
تاردابم نم مغرلاب هتفاظن
تايعمج لبق ن˘م ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

يف ةئيبلاب ةمتهمو ةيريخ
عيطتسست مل اهنكل ةرم لك
ل˘كلا را˘˘سصو ،ة˘˘مو˘˘م˘˘يد˘˘لا
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةرور˘˘˘سضب بلا˘˘˘ط˘˘˘˘ي
اذه زاجنا ةيفيك يف قيقحت
ه˘˘نور˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا د˘˘˘سسلا

ز˘ج˘ن˘ي م˘ل Ó˘سشا˘ف ا˘عور˘سشم
كي˘ها˘ن سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا بسسح
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ءارآا بسسح

ىلع نينطاقلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ح˘ب˘سصأا ه˘نأا˘ب د˘سسلا فا˘ف˘سض
ةهج نم لقن˘ت˘لا ي˘ف ا˘ق˘ئا˘ع
يموي اردسصمو ،ىرخأا ىلإا
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ير˘˘˘˘كلا ح˘˘˘˘˘ئاور˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ،تار˘˘˘سشح˘˘˘لاو
هقافرإاو هتيطغ˘تو ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
هايم فرسصت اهلعل تاعولابب
ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل را˘˘ط˘˘مأ’ا

لمع يأا ثدحي مل تاونسسلو
هذ˘˘ه ن˘˘م نا˘˘كسسلا سصل˘˘خ˘˘˘ي
مامأا ءادوسسلا ةئيبلا ةثراكلا

كÓهتسساب اتيم دلو عورسشم
دسسلا نأاب ليق نيأا ،رييÓملا
ن˘م ’ ة˘يو˘ت˘ل˘م قر˘ط˘ب ز˘ج˘نأا

’و سسييا˘ق˘م˘لا مار˘ت˘حا ثي˘ح
ةبولطملا ةفاسسملا ثيح نم
مل ىرخأا ةغيسصب زاجن’ا يف
سضوع طورسشلا رتفد مرتحي
ناكسسلا ىلع ةمعن نوكي نأا

ىتم ىلإاف ،مهيلع ةمقن راسص
عسضولاو رظن˘م˘لا اذ˘ه ى˘ق˘ب˘ي
ناكسسلا ىلع يبلسسلا يئيبلا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘ت ى˘˘˘ت˘˘˘مو ،ا˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

راد ى˘ق˘ب˘˘ت مأا ،م˘˘ه˘˘سصل˘˘خ˘˘تو
نود ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘م˘˘ق˘˘ل

لو˘˘˘˘ح بي˘˘˘˘˘قر ’و بي˘˘˘˘˘سسح
ف˘˘˘ي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
 .بولطملا سضرغلاب

مسساقلب يفيرسشوب



pub@essalamonline.com

0962ددعلا ^1441 بجر71ـل قفاوملا0202 ضسرام21ضسيمخلا راهصشإا10

PENA 02024312001302 ضسرام21مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

PENA 02028312001302 ضسرام21مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 
يباسصق ةيدلب - ريسضخ د’وأا ةرئاد - ضسابع ينب ةيرادإ’ا ةعطاقملا - راسشب ةي’و

10611930991804890 :يئابجلا مقرلا

 طارتششا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع نÓعإ’ا
0202 /60 :مقر ايند تاردق

 ايند تاردق طارسشإا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع يباسصق ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر  ديسسلا نلعي
ضصسصحب برسشلل ةحلاسصلا هايملا تاكبسشل رابتع’ا ةداعإا

(نيراغميت)ـب برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةكبسشل رابتع’ا ةداعإا :10 مقر ةسصح
روسصقلا ربع برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةكبسشل رابتع’ا ةداعإا :20 مقر ةسصح

يسسيئر طاسشنك يرلا ناديم يف ينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش ىلع ةزئاحلاو نÓعإ’ا اذهب ةمتهملا ت’واقملا ناكمإاب
غلبم عفد لباقم طورسشلا رتفد بحسسل يباسصق ةيدلبل ةيمومعلا تاقفسصلا ةحلسصمب لاسصت’ا قوف امف (20) ةيناثلا ةجردلا

ةثÓث يف ةلماك تافل˘م˘لا عدو˘ت نأا بج˘يو .(يرور˘سض) ة˘سسسسؤو˘م˘لا م˘ت˘خ˘ب ن˘ي˘بو˘ح˘سصمو ة˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه˘ب ضصا˘خ˘لاو جد00.0005
عسضوت ثيحب يلاملا ضضرعلل ثلاثلاو ينقتلا ضضرعلل يناثلاو حسشرتلا فلمب ضصاخ لوأ’ا ماكحإاب ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا

يباسصق ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر ديسسلا) ىلإا هيلع بوتكم لوهجمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه
0202 /60 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإا -
ضصسصحب برسشلل ةحلاسصلا هايملا تاكبسشل رابتع’ا ةداعإا

نيراغميتـب برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةكبسشل رابتع’ا ةداعإا :10 مقر ةسصح
روسصقلا ربع برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةكبسشل رابتع’ا ةداعإا :20 مقر ةسصح

.(ضضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفت ’ -
:ةفرظأ’ا حتف خيرات دنع لوعفملا ةيراسس ةيميظنتلا قئاثولل لسصأ’ا قبط خسسنب ضضورعلا قفرت -

:حسشرتلا فلم لوأ’ا فرظلا -10
˘مو˘ت˘خ˘م ي˘سضم˘م ءو˘ل˘م˘م) ق˘فر˘م˘لا جذو˘م˘ن˘لا بسسح ح˘سشر˘ت˘لا˘ب ح˘˘ير˘˘سصت -
.(خرؤومو
˘مو˘ت˘خ˘م ي˘سضم˘م ءو˘ل˘م˘م) ق˘فر˘م˘لا جذو˘م˘ن˘لا بسسح ة˘هاز˘ن˘لا˘ب ح˘˘ير˘˘سصت -
.(خرؤومو
APS - LRAS - LRUE تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا نم ةخسسن -
.ءاسضمإ’اب ضضيوفت ةسصخر -
.(مÓتسسا رسضحم ،ذيفنتلا نسسح) ةينهم عجارم -
طاسشنك يرلا ناديم يف ينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش نم ةخسسن -
.رثكأا وأا ةيناثلا ةجردلا نم يسسيئر
لوعفملا ةيراسس رهسشأا30 نم لقأا ةيلدعلا قباوسسلا ةفيحسص نم ةخسسن -
ةفرظأ’ا حتف خيرات ةياغ ىلإا

)FIN( يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن -
.بولطملا ضصاسصتخ’ا يف يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن -
.يكنبلا نيطوتلا ةداهسش نم ةخسسن -
رهسشأا ةثÓث نم لقأا يف خرؤوم نيسشاسشغلا ةمئاق يف لجسسم ريغو ةمانزرب وأا ىفسصم بئارسضلا جرختسسم نم ةخسسن -
حتف خيرات ةياغ ىلإا لوعفملا ةيراسس)TSANC - SONSAC - HPTABOCAC-( تاقحتسسملا ءادأا تاداهسش نم ةخسسن -
.ةفرظأ’ا

رسضحملا فرط نم ةنياعملا رسضحمب ةقفرم نيمأاتلا + ةيدامرلا تاقاطبلاب ةقفرم ةلواقملل داتعلا ةمئاق نم ةخسسن -
.ةلواقملا مسساب نيمأات ةداهسشو رهسش21 لوعفملا يراسس يئاسضقلا

زواجتت ’ يعامتج’ا نامسضلل ينطولا قودنسصلا حلاسصم هاجتا تاحيرسصتلاب ةتبثم ةيرسشبلا لئاسسولا ةمئاق نم ةخسسن -
.رهسش ةرسشع انثا هتيحÓسص ةدم
.تاباسسحلا ظفاحم فرط نم ةرسشؤوم (8102 /7102 /6102) ةريخأ’ا ةثÓثلا تاونسسل تاطاسشنلا ةليسصح -
تاقفسصلا بتكم ىدل0202 /60 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإاب ةسصاخلا ضضورعلا عدوت
ةيمسسرلا ةرسشنلا يف نÓعإ’ا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا موي51 ـب ددحملا نÓعإ’ا نم ريخأ’ا مويلا يف ةيمومعلا
نيبوحسصم ،ءاسسم (اسس00:41) ةياغ ىلإا احابسص (اسس00:80) ةعاسسلا نم ةينطولا فحسصلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل
موي لوأا نم ءادتبا موي (501) مايأا ةسسمخو ةئام ةدمل مهسضورعب نومزلم نودهاعتملا ىقبيو (يرورسض) ةسسسسؤوملا متخب

مويلا يف يباسصق ةيدلب رقمب نوكيسس يذلا ةفرظأ’ا حتف عامتجا روسضحل نووعدم نودهاعتملا ضضورعلا بلط نÓعإ’
يف حتفلا نوكيف ةلطع مويل مويلا اذه ةفداسصم ةلاح يفو ءاسسم (اسس00:41) ةعاسسلا ىلع ضضورعلا عاديإ’ ددحملا ريخأ’ا
 .يلاوملا مويلا

ينقتلا ضضرعلا يناثلا فرظلا -20
قفرملا جذومن˘لا بسسح با˘ت˘ت˘ك’ا˘ب ح˘ير˘سصت˘لا -
.(خرؤومو موتخم يسضمم ءولمم)
.ينقتلا ضضورعلا ميدقتب حمسست ةقيثو لك -
ةرابع هيف ةحفسص رخآا يوتحت طورسشلا رتفد -
ديلا طخب ةبوتكم لبقو ئرق
يسضمم لاغسشأ’ا ططخمب ةجردم زاجنإ’ا ةدم -
.موتخمو
:يلاملا ضضرعلا ثلاثلا فرظلا -30
ءولمم) قفرملا جذومنلا بسسح ضضرعلا ةلاسسر -
.(خرؤومو موتخم يسضمم
.يسضممو موتخم ةيودحولا راعسسأ’ا لودج -
.يسضممو موتخم يريدقتو يمك ليسصفت -

ركسسعم ةي’و
فينغيت ةرئاد
فينغيت ةيدلب



دعتشسم ابغوب ..ةأاجافم
عم هدقع ديدجتل
 دتيانوي رتشسششنام

ترجف
يليد ةفيحسص
ةأا˘جا˘ف˘م ل˘ي˘˘م
را˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
امدعب لي˘ق˘ث˘لا
لوب نأا تدكأا
دعتسسم ابغوب
مازتلÓل
عم هلبقتسسمب
رتسسسشنام
طسسو دتيانوي
ديازتم داقت˘عا
نم ةديدج ةبقح ةدايق ىلع رداق هنأا
.دروفارت دلوأا يف حاجنلا
لو˘ح تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا د˘˘ع˘˘ب
رداغي نأا عقوتملا نم ناك ،هلبقتسسم
د˘˘لوأا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
امدنع لبقملا مسسوملا لبق دروفارت
.هدقع نم نيريخأ’ا نيماعلا لخدي
نأا ليم يليد ةفيحسص ىرت ،كلذ عمو
ىدملا ى˘ل˘ع ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ىر˘ي ا˘ب˘غو˘ب
وهو ،دتيانوي رتسسسشنام يف ليوطلا
هسضرع دتم˘ي ى˘ت˘حو ءا˘ق˘ب˘لا˘ب د˘ي˘ع˘سس
نو˘كي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘˘لا ن˘˘م .ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ةارا˘ب˘م˘ل
يرود˘ل يدا˘˘ن˘˘لا ل˘˘هأا˘˘ت اذإا ة˘˘سصا˘˘خو
رارق ىلع ريبك ريثأات ،ابوروأا لاطبأا
.فيسصلا اذه يئاهنلا ابغوب
د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م ل˘ك حر˘ط م˘˘ت د˘˘قو
بعÓل ةلمتحم تاهجوك ةنولسشربو
.يلودلا يسسنرفلا
،اًماع62 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا

ريطخ لطعتل همسسوم سضرعت يذلاو
تابثإا ىلع ممسصم ،ةباسصإ’ا ببسسب
لازي ’ هنأا دقتعيو ةيقيقحلا هتميق
نم ةرتف يف يدايق رود بعل هناكمإاب
.دتيانوي يف حاجنلا
ري˘ثأا˘ت˘لا˘ب سصا˘خ ل˘كسشب ا˘ب˘غو˘ب ر˘ثأا˘ت
قيرف ىلع زيدنانرف ونورب هققح يذلا
هنأا دقت˘ع˘يو ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘غ ي˘لوأا
يف ةريثم ةكارسش ريوطت ىلع رداق
يلاغ˘تر˘ب˘لا ى˘ت˘ف˘لا ع˘م ط˘سسو˘لا ط˘خ
قاطن ىلع عئاسش داقتعا كانه .ديدجلا

ابغوب نأاب دروفارت دلوأا لخاد عسساو
ى˘ل˘ع ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ردا˘غ˘ي نأا د˘˘ير˘˘ي
مل طسسولا طخ بع’ نأا نم مغرلا
كرت يف هتبغر نع اًدبأا اًنلع ثدحتي
هليكو فرتعا دقف ،كلذ عمو ،يدانلا

هلكوم نأاب يسضاملا يف ’ويار ونيم
.ةوطخلا هذه لسضفي دق
نيريخأ’ا نيماع˘ل˘ل ا˘ب˘غو˘ب لو˘خد ع˘م
ط˘ط˘خ˘ي د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي نا˘˘ك ،هد˘˘ق˘˘ع ن˘˘م
اهمدق يتلا سضورعلا ىلإا عامتسسÓل
و˘يرا˘ن˘ي˘سس بن˘ج˘ت˘ل ف˘ي˘سصلا اذ˘˘ه ه˘˘ل

˘ما˘˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ًنا˘˘ج˘˘م بع’ ةرا˘˘سسخ
هينج نويلم98 لباقم هعم دقاعتلاب
.6102 ماع يف ينيلرتسسإا
ع˘فد˘ت د˘ق ا˘ب˘غو˘ب لؤوا˘ف˘ت ءا˘˘ب˘˘نأا ن˘˘كل
حتفي امم ريكفتلا ةداعإا ىلإا دتيانوي
ةقفسص نأاسشب تاثداحملا مامأا بابلا

ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ب˘غو˘ب بسسكي .ةد˘يد˘ج
ينيلرتسسإا هين˘ج000003 ةقطنم˘لا
ةقفسص ن˘كل د˘ت˘يا˘نو˘ي ي˘ف ا˘ًي˘عو˘ب˘سسأا

ي˘لاو˘ح ى˘لإا ه˘حا˘برأا ع˘فر˘ت˘سس ةد˘يد˘ج
ي˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘˘ج000,004
يسسنر˘ف˘لا بعÓ˘لا برد˘ت .عو˘ب˘سسأ’ا

اًحاتم نوكي نأا نكميو عوبسسأ’ا اذه
ةارا˘ب˘م ي˘˘ف كسس’ د˘˘سض را˘˘ي˘˘ت˘˘خÓ˘˘ل
،سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا ي˘بوروأ’ا يرود˘لا

ةدوعلا يف لمأاي وهف ،كلذ لسشف اذإاو
ةارا˘ب˘م ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ى˘˘لإا
˘مو˘ي زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا
.ماهنتوت يف دحأ’ا

لوشصو ددهت ةقÓمع ةيدنأا4
 ديردم لاير ىلإا ونيتيكوب

نع ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
عم دقاعتلاب ةمتهملا ةيدنأ’ا ءامسسأا
و˘ي˘سسيروا˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا برد˘م˘لا
.ةلبقملا ةرتفلا يف ونيتيكوب
د˘يرد˘م لا˘ير م˘سسو˘م ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
كلم سسأاك نم هؤواسصقإا دعب بذبذملا
مث ،داديسسوسس لاير دي ىلع اينابسسإا
يف يتيسس رتسسسشنام مامأا ةراسسخلا
يرود˘˘ب ر˘˘سشع ة˘˘ت˘˘سسلا رود با˘˘˘هذ
ىلع1‐2 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

نادقفو ،ويبانر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس بع˘ل˘م
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ح˘لا˘سصل ا˘غ˘ي˘ل˘لا ةراد˘˘سص
أادب ،يكلملا قيرفلل نيتطقن قرافب
يف زيريب ونيتنرولف يدانلا سسيئر
ليحر لاح يف لثمأ’ا لحلا ةسسارد
يف ناديز نيدلا نيز ينفلا ريدملا
كوأا’’ عقوم حسضوأاو.مسسوملا ةياهن
وي˘سسيروا˘م نأا ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ’’و˘يرا˘يد
قباسسلا ماهنتوت برد˘م و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب
لحي˘ل د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ة˘يو˘لوأا ل˘ث˘م˘ي
،ريخآ’ا ليحر لاح يف ناديز لحم
عتمتي ينيتنجرأ’ا بردملا نأا ثيح
.زيريب ونيتنرولف باجعإاب
سسي˘ل د˘يرد˘م لا˘˘ير نإا˘˘ف ،كلذ ع˘˘مو
م˘˘ت˘˘ه˘˘˘ي يذ˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
لوقلا بجيو ،ونيتيكوب ويسسيروامب
ي˘ف برد˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م دو˘˘جو نأا
.ماركلا رورم رمي ’ قوسسلا

عقوملا تامولعمل ا˘ًق˘فو ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ة˘˘يد˘˘نأا نإا˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإ’ا

يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
سسيرابو ينابسسإ’ا ديردم وكيتلتأاو
نر˘يا˘بو ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
عسضو نوبقار˘ي ،ي˘نا˘م˘لأ’ا خ˘ي˘نو˘ي˘م
د˘ق يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،و˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب
رفظلل ةمخسض ةكرعم يف ببسستي
.ينيتنجرأ’ا بردملا تامدخب
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 انوروك ببشسب بعللا مدع نيبعÓلا بلط ةقيقح حشضوي ةنولششرب يرادإا
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ثدحتملا ،سسيفيف بيزوج حسضوأا
بلط ةقيقح ،ةنولسشرب يف يمسسرلا
ي˘ف بع˘ل˘لا مد˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حأا
سسوريف ببسسب ةمداقلا تايرابملا

.انوروك
بع˘ل˘ي˘سس ا˘سصرا˘ب˘لا نأا د˘ي˘كأا˘ت م˘تو
نود˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ثÓ˘ث˘لا ه˘تا˘يرا˘ب˘˘م
ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا باو˘بأ’ا ف˘ل˘خ رو˘ه˘م˘ج
،ل˘˘˘تا˘˘˘ق˘˘˘لا سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسب
تا˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض او˘˘نو˘˘كي˘˘سسو
لاط˘بأا يرودو ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا
.ابوروأا
نأا˘سشب سسي˘ف˘ي˘ف ثد˘ح˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
تاح˘ير˘سصت ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
دجوي ’ ’’ :(اكرام) ةفيحسص اهتلقن
يف كيلع رطيسسُي وهف ،هل سضارعأا
.ةيناث
يف بع’ يأا انم بلطي مل’’ :دكأاو
يف ركفن ’و بعللا مدع ةنولسشرب
’ هنأا انربخي قيرفلا يف دحأا ’ نأا
.بعللا ديري
هب فقوم يف نحن ’’ :فاسضأا امنيب
حسضاولا نم ،لوهجملا نم ديدعلا
ظ˘˘قو˘˘˘ي سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا كو˘˘˘ل˘˘˘سس نأا
اذه يف نوبنذم نحنو ،لوهجملا

انيلع نيعتي ببسسلا اذهلو ،رمأ’ا
ةحسص ةيامح ان˘ع˘سضو د˘ق˘ل ،ه˘ع˘ن˘م
سسي˘ل نآ’ا ،ة˘يو˘لوأا سسا˘ن˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ريسسن نأا نكمي رخآا ويرانيسس انيدل

ر˘سشع ة˘سسم˘خ˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

.’’ةلبقملا
باو˘بأا ف˘ل˘خ بع˘ل˘˘ن˘˘سس’’ :ى˘˘ه˘˘نأاو
ل˘˘كب كلذ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘سسو ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
رسضأا دقل ،ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا تا˘سضا˘ير˘لا
.اًريثك انب رمأ’ا

تايرابم ىلوأا نأا ركذلاب ريدجلا
ريهامج نودب ماقُتسس يتلا ةنولسشرب
موي ا˘كرو˘يا˘م لا˘ير ما˘مأا نو˘كت˘سس
ةلوجلا  باسسح˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا
.اغيللا نم نيرسشعلاو ةنماثلا
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عم دتيانوي رتسسسشنام ةارابم ماقتسس
˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘بوروأا يرود ي˘˘˘˘ف كسس’
نودب ةقلغم باوبأا فلخ سسيمخلا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘سس رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
لماسش رظح ن˘ع مو˘ي˘لا ة˘يوا˘سسم˘ن˘لا
ا˘ًي˘عا˘م˘ج ر˘سضح˘ت ي˘ت˘˘لا ثاد˘˘حأÓ˘˘ل
يملاعلا انوروك سسوريف ءابو ببسسب
.سسيربسسكا ةفيحسص هترسشن امل اًقفو
يف كسس’ بعلم ىلإا دتيانوي هجوتي
مويلا سصخسش00012 ةعسسب بعلم
ةقرف˘ل ح˘م˘سس˘ُي ن˘ل ن˘كل ،سسي˘م˘خ˘لا
لاقو.سضرأ’ا ىلإا لوخدلاب مهرفسس
فلودور يواسسمنلا ةحسصلا ريزو
ع˘ي˘م˘ج ءا˘غ˘لإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس’’ :ر˘˘ي˘˘بو˘˘سشنأا
رثكأا مسضت يتلا ةيجراخلا ثادحأ’ا

سصخسش001 ،سصخ˘˘سش005 ن˘˘م
..ليرفأا فسصتنم ىتح ،يلخاد
راسشتسسملا ردسصي نأا عقوتملا نم
اًنÓعإا زروك نايتسسابيسس يواسسمنلا
.قح’ تقو يف
نايب ديرغتب كسس’ يدان باسسح ماق
لظتسس دتيانوي عم ةارابملا نأا دكؤوي
ي˘ف اور˘م˘ت˘سسا م˘ه˘˘ن˘˘كل ،ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
مامأا بعلتسس ةبعللا نأا ىلع ديكأاتلا

.غراف بعلم
ةحسصلا ر˘يزو لو˘ق˘ي’’ :او˘ب˘ت˘ك د˘ق˘ل
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م نإا ر˘ي˘بو˘˘سشنأا
متي نل هنأا ىنع˘م˘ب ًا˘مد˘ُق ر˘م˘ت˘سست˘سس
يرود˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م يأا ءا˘˘غ˘˘لإا
،يوا˘سسم˘ن˘لا يرود˘˘لا وأا ي˘˘بوروأ’ا

باوبأا ف˘ل˘خ ا˘ه˘ب˘ع˘ل م˘ت˘ي د˘ق ن˘كلو
عم تامولع˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م ،ة˘ق˘ل˘غ˘م

.عسضولا روطت
ى˘لإا يوا˘سسم˘ن˘لا يدا˘ن˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك
ثيح تنرتنإ’ا ىلع هعقوم راسصنأا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘سشم˘˘لا نأا ر˘˘خآا نا˘˘ي˘˘ب د˘˘˘كأا
.لماك سضيوعت ىلع نولسصحيسس
ت’ا˘ح تح˘ب˘سصأا ا˘مد˘ن˘ع’’ :او˘لا˘قو
،اسسمنلا يف ةفورعم ىلوأ’ا انوروك
ةهجلا اهتفسصب ،كسس’ ةرادإا تذختا
اًددع ،ىربكلا ثادحأÓ˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

.ةيئاقولا تاءارجإ’ا نم
نيبعÓلا عي˘م˘ج ع˘ن˘ت˘م˘ي’’ :فا˘سضأاو
ن˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
،ةروطخلا ةديدسش نادلبلا ىلإا رفسسلا

ريه˘ط˘ت˘لا تا˘عزو˘م قا˘فرإا م˘ت ا˘م˘ك
ةلسصلا تاذ تامولعملا تاقسصلمو
.بعÓ˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘خا˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا˘˘ب
وفظوم ىقلتي ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب
،ةلسصفم ةسصاخ تابيردت ةيعمجلا
ع˘˘م م˘˘ئاد لا˘˘سصتا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا

،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع.تاطلسسلا
سصاخسشأ’ا عيمج كسس’ يدان لأاسسي
نأا لمتحي وأا لعفلاب اوبيسصأا نيذلا
وأا ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم او˘˘نو˘˘كي
ت’احلا عم لاسصتا ىلع ظافحلا
نور˘ع˘سشي ة˘˘طا˘˘سسب˘˘ب وأا ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا
ةرا˘يز ن˘ع عا˘ن˘ت˘م’ا ن˘م سضر˘م˘لا˘ب
م˘ت˘ي˘سس’’ :نا˘ي˘ب˘˘لا لا˘˘قو.داتسس’ا
راوزلا ىلإا لوخدلا رعسس سضيوعت
انوروك سضرم ببسسب اوبيغت نيذلا
ةكلمملا.ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم ثد˘˘˘ح وأا
هذه ل˘ث˘م د˘ع˘ب ذ˘خ˘ت˘ت م˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا
عقوتملا نمو ةمراسصلا تاءارجإ’ا
يرودلا يف مدقلا ةرك رمتسست نأا
.اهل ططخم وه امك زاتمملا
عيم˘ج ي˘ف لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘كل
ا˘ه˘يرود ل˘سصاو˘ت˘˘سس ا˘˘بوروأا ءا˘˘ح˘˘نأا
.نيجرفتملا روسضح نود يلحملا

 روهمج نودب يبوروأ’ا يرودلا يف كشس’ هجاوي دتيانوي رتشسششنام

(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تدافأا
سس’وكي˘ن ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا با˘سشلا نأا

ي˘ف را˘ب˘ت˘˘خÓ˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ي و˘˘نا˘˘يو˘˘م
.هعم دقاعتلل اًديهمت ةنولسشرب
يف ا˘ًما˘ع61ـلا بحا˘سص بع˘ل˘˘يو
ٍدا˘ن و˘هو ،و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا

اًديدحتو ،نيتنجرأ’ا يف عسضاوتم
يف (ليربأا يد يفون) ةنيدم يف
اًفاده دعُيو ،سسريآا سسنيوب ةعطاقم
ودنوم ةفيحسص تحسضوأاو .اًزيمم
بردتيسس و˘نا˘يو˘م نأا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد

ع˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج ى˘ت˘ح
،هرابتخا لجأا نم هنسس يف نيبع’
دعب ةيليوج يف دوعيسس هنأا ودبيو
يف ه˘كر˘ت يذ˘لا د˘ي˘ج˘لا عا˘ب˘ط˘ن’ا
تفا˘˘˘˘˘˘˘سضأاو .لوأ’ا بيرد˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
ونايو˘م نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا

نسشÓيفير) زييمتب اًموعدم لسصو
ةرك داحتا هل هحنم يذلا ،(ريÓب
9102 ماع يف  ينيتنجرأ’ا مدقلا
ت’وطبلا نم ددع يف هقلأات دعب
ي˘لو˘با˘ن ي˘ف با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ةدحت˘م˘لا تا˘ي’و˘لاو كي˘سسكم˘لاو
اباكيسسارابو ايبمولوكو ةيكيرمأ’ا
.اسسنرفو (ليزاربلا)
ود˘˘˘نو˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تر˘˘˘˘كذو
ونايوم لوسصو لبق هنأا وفيتروبيد
ءار˘جإا˘ب ا˘ًسضيأا ما˘˘ق ا˘˘ي˘˘سسا˘˘م’ ى˘˘لإا
د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خا
ينيتنجرأ’ا لباق ثيح ،ينابسسإ’ا
هنأا حسضاولا نمو ،ينويميسس وغييد
رورملا نود ابوروأا ىلإا لقتنيسس
.هدÓب يف ةيدنأ’ا ىوقأاب

«ديدجلا يشسيم» ربتخي ةنولششرب
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12
ةدايق ديعُت وليشسرام ةباشصإا

 يدنيŸ ىرشسيلا ةه÷ا
ي˘سسنر˘ف˘˘لا نأا (سسآا) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذ
هزكرم دادرتسس’ دعتسسي يدنيم دن’ريف
لا˘ير˘ل ىر˘سسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ي˘سسا˘˘سسأ’ا

يليزاربلا ةباسصإا دعب ينابسسإ’ا ديردم
.سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ةارا˘ب˘م ي˘˘ف و˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
ةلسضعلا يف ةباسصإ’ وليسسرام سضرعتو
˘ما˘مأا ر˘سسيأ’ا ذ˘خ˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘سسأار˘لا تاذ
جورخلا ىلع هتربجأا ،يسسلدنأ’ا يدانلا
نوكي نأا هفده نأا ركُذو ،96 ةقيقدلا يف
ي˘ف ا˘ي˘سسن˘لا˘ف د˘سض ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ا˘ًحا˘˘ت˘˘م
نع هبايغ ينعي ام ،مايأا ةرسشع نوسضغ
نيح يف.يتيسس رتسسسشنامو رابيإا ةارابم
دعومب ؤوبنتلا نكمي ’ هنأا سسآا تدروأا

ثيح ،ةيبطلا ةيحانلا نم وليسسرام ةدوع
مسساوم˘لا ي˘ف ة˘با˘سصإ’ا سسف˘ن ن˘م ي˘نا˘ع
ىفاعت لباقملا يف هنكل ،ةريخأ’ا ةعبرأ’ا
.اًعقوتم ناك امم ركبأا تقو يف
13ـلا بحا˘˘سص سصا˘˘ن˘˘ت˘˘قا كلذ ق˘˘ب˘˘˘سسو
ىرسسيلا ةهجلا يف ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘نا˘كم˘لا

مامأا وكيسسÓكلا ةارابم يف يدنيم نم
امنيب.سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير د˘سضو ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
،ىرسسيلا ةهجلا ةدايقل يد˘ن˘ي˘م دو˘ع˘ي˘سس
،ديردم لا˘ير عا˘فد˘ل ا˘ًنا˘مأا ل˘كسش˘ُي و˘هو
يف طقف فادهأا9 قيرفلا ىقلت ثيح
،ةيادبلا ذنم اهيف كراسش يتلا تايرابملا
نم لسضفأا نوكي نأا ىلإا ةجاحب هنكل
.وليسسرام اهيف قوفتي يتلا ةينفلا ةيحانلا
ديردم لا˘ير ةارا˘ب˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةعمجلا موي رابيإا مامأا نوكتسس ةمداقلا
نم نيرسشعلاو ةنماثلا ةلوجلا باسسحل
.ينابسسإ’ا يرودلا تاسسفانم

ليحر ةيشضق مشسحي ويموتراب
 ةنولششÈل رامين ةدوعو يشسيم
سسيئر ويموتراب ايرام بيسسوج ثدحت
ةدو˘ع˘لا ن˘ع ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن
م˘جا˘ه˘م رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن˘ل ة˘ي˘سضار˘ت˘فإ’ا
ءوسضلا طلسس امك ،نامريج ناسس سسيراب
و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًسضيأا

يف و˘ي˘مو˘ترا˘ب لا˘قو.يسسيم لينو˘ي˘لو
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
فرعت ’ تنأا’’ :ةينولاتاكلا ’’تروبسس’’
’ نكل ،رامين عم ثدحي نكمي ام اًدبأا
راسشأاو.نآ’ا ه˘ل ط˘ط˘خ˘م ءي˘سش د˘˘جو˘˘ي
يف يدانلا اياسضق ىلإا اًسضيأا ويموتراب
ثيح ،يليزار˘ب˘لا بعÓ˘لا ع˘م م˘كا˘ح˘م˘لا
،رامين ة˘ي˘سضق ى˘ل˘ع ا˘ند˘ت˘عا د˘ق˘ل’’ :لا˘ق
.ماكحأ’ا رظتنن نحنو
عسضو نع ثيدحلل ويموتراب قرطت مث
أاسشن يذلا فÓخلا نأاسشب يسسيم لينويل
ينفلا ريتركسسلا لاديبأا كيرإا نيبو هنيب
اذ˘ه ل˘ح م˘ت ه˘نإا ى˘لإا ًر˘ي˘سشم ،ا˘سصرا˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ينيتنجرأ’ا مجنلا نأاو لعفلاب فÓخلا
.ةنولسشرب يف لزتعيسسو ىقبيسس
ءاقلإا ويموتراب بنجت ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب
ةيتاذ تاداقتنا مدقو يسسيم ىلع موللا

:لاق ثيح ،ي˘عا˘م˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
انلك لعفلابو ،هفلخ اًبعسش هيدل يسسيم’’
ثيدحلا ويموترا˘ب بن˘ج˘تو.نولوؤوسسم
وينيتوك بيليف بعÓلا ةيسصخسش نع
يف ةراعإ’ا ليبسس ىلع اًيلاح بعلي يذلا
ملع هيدل سسيل هنإا اًدكؤوم ،خينويم نرياب
رايخ ليعفت نم يرافابلا قيرفلا فقومب
.مسسوملا ةياهن يف هءارسش
عسضو نع اًسضيأا ويموتراب ثدحت ،اًريخأا
:لاق ثيح ،ماعلا ىوتسسملا ىلع يدانلا
ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ثÓ˘ث˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف’’
عم تاعقوت كانه تناك ،لاطبأ’ا يرود
ةملؤوم مئازه كانه ناك نكلو ،عئار قيرف
لث˘م ءا˘يو˘قأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ا˘ن˘سسف˘نأا ا˘نزز˘عو
،نامزيرغ ناو˘ط˘نأاو غ˘نو˘ي يد ي˘كن˘ير˘ف
دليف˘نأا ي˘ف ثد˘ح ا˘م ى˘ل˘ع ا˘ن˘ب˘ل˘غ˘ت د˘ق˘ل
.’’اًديج سسردلا انملعتو

ديردم لاير يثÓث فقوم
 رابيإا مامأا ةكراششملا نم

(وفيتروبيد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تح˘سضوأا
،لا˘˘˘خا˘˘˘فرا˘˘˘ك ي˘˘˘ناد ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
و˘سشتا˘نو ’’و˘ك˘سسيإا’’ نو˘كرلأا و˘ك˘سسي˘سشنار˘˘ف
ةارابملا يف ديردم لاير عم زيدنانريف
يف يثÓثلا باغو.رابيإا مامأا ةمداقلا
ا˘˘˘هر˘˘˘سسخ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
(1‐2) صسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ما˘مأا ي˘غ˘ن˘˘ير˘˘ي˘˘م˘˘لا

و˘سشتا˘نو لا˘خا˘فرا˘ك ،ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م با˘˘ب˘˘سسأل
و˘ك˘سسيإاو ،از˘نو˘ل˘ف˘˘نألا ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل
.رهظلا لفسسأا يف ديدسش ملأاب هروعسشل

نأا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م تد˘كأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ناز˘˘ها˘˘ج ا˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا و˘˘سشتا˘˘نو لا˘˘خا˘˘فرا˘˘˘ك
ةارا˘ب˘م ي˘ف د˘يرد˘م لا˘˘ير ع˘˘م د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.صضرملا نم امهيفاعت دعب ةمداقلا رابيإا

اًر˘ي˘ث˘ك ر˘ّثآا د˘ق لا˘خا˘فرا˘˘ك با˘˘ي˘˘غ نا˘˘كو
لا˘ير ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ي˘ك˘ل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ىل˘ع
ن˘˘يز ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ُجأا ثي˘˘ح ،صسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا ما˘˘ح˘˘قإا ىل˘˘ع ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا
،نميألا ريهظلا زكرم يف واتيليم ريديإا
عافد يف ة˘ح˘سضاو ةر˘غ˘ث ه˘نأاو ر˘ه˘ظ ن˘ك˘ل
ه˘˘نا˘˘ك˘˘م ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘˘ي ل ه˘˘˘نو˘˘˘ك ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ود˘˘نو˘˘م تفا˘˘سضأا ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب.يسساسسألا

رابيإا مامأا وكسسيإا ةكراسشم نأا وفيتروييد
ىفاعتلا لسصاوي ثيح ،كسش لحم لازت ل
د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘لو ،ر˘ه˘˘ظ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم ن˘˘م
نإاف أادبملا ثيح نم نكل ،هتدوعل دعوم
يف صسيل يتيسس رتسسسشنام مامأا هدجاوت

صسرام71 موي ةاراب˘م˘لا ما˘ق˘ت˘سسو ،ر˘ط˘خ
لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا با˘سسح˘ل
لاير ةارابم نأا ركذلاب ريدجلا.ابوروأا

ةعمج˘لا مو˘ي بع˘ل˘ُت˘سس را˘ب˘يإا ما˘مأا د˘يرد˘م
باسسحل (ويبانريب وغايتناسس) بعلم ىلع

تاسسفانم نم نيرسشعلاو ةنماثلا ةلوجلا
.ينابسسإلا يرودلا

’’ةنولششرب ةعقوم حور سسفنب ديردم وكيتلتأا ةارابم سضوخنشس’’ :كياد ناف

ليجريف لوبر˘ف˘ي˘ل ع˘فاد˘م ط˘ط˘خ˘ي
ةدو˘ع˘لا حور ةدا˘ع˘ت˘سس’ كياد نا˘˘ف
مسسوملل يئاهنلا فسصن رودلا يف
تقولا يف ةنولسشرب دسض يسضاملا
نع هعافدل زديرلا هيف ىعسسي يذلا
امل اًقفو ابوروأا لاطبأا يرود بقل
.ليم يليد ةفيحسص هترسشن
تسسيل ديردم وكيتلتأا دسض ةمهملا

يف با˘يإ’ا ةارا˘ب˘م ل˘ث˘م ة˘فر˘ط˘ت˘م
ىلإا اورطسضا امدنع يسضاملا ويام
نم لظيسس نكل ‐0‐3 هرخأات بلق
نيذ˘لا ن˘ير˘ئاز˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت بع˘سصلا
ةثÓث لبق0‐1 ةجيتنب نومدقتي
.عيباسسأا
ةريهسشلا يلايللا سضعب دليفنأا دهسش
0‐4 زوفلا نكلو نينسسلا رم ىلع
جوت يذلا ينولاتكلا قÓمعلا ىلع
لاطبأا يرود يف سسداسسلا بقللاب
نا˘هذأا ي˘ف اد˘يد˘˘ج لاز˘˘ي ’ ا˘˘بوروأا
دح ىلع ني˘ع˘ج˘سشم˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ءاوسس
ىلإا وكيتلتأا علطتي نأا لمتحملا نم
موجهلا يف زو˘ف˘لا ة˘سصر˘ف طا˘ب˘حإا
بولك نغروي قيرف نأاو داسضملا

ةر˘م لزا˘ن˘ت˘لا ل˘م˘ح˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ’
هتاردقب روهسشم قيرف دسض ىرخأا
.ةيعافدلا

نم نكمتن مل’’ :كياد ناف لاقو
،ةنول˘سشر˘ب ما˘مأا ة˘سصر˘ف يأا ءا˘ط˘عإا
وه امك ةيلقعلا سسفن عم بهذنسس
ي˘ف زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘مأا˘˘ن ،ا˘˘م˘˘ئاد لا˘˘ح˘˘لا
،ةد˘ي˘ج مد˘ق ةر˘ك بع˘لو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

انيلع ،ءيسش لك لبقو ً’وأا نكلو
لمعلاو ةفطاعلا نم ريثكلا ميدقت
.داجلا

عيمجلا لع˘ج˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع’’ :ع˘با˘تو

ىلإا ىلوأ’ا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘م نو˘ل˘ق˘ت˘ن˘ي
رومأ’ا ثدحت نأا نكمي ،ةريخأ’ا

،لسضفأ’ا قيرفلا نوكن نأا نكميو
اذامل حسضون نأا اًعيمج ديرن اننكل
ان˘تا˘ف˘سص ي˘ف ا˘ًمد˘ق ي˘سضم˘لا د˘ير˘ن
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف نو˘كن نأا ق˘ح˘˘ت˘˘سسنو
.ةيلاتلا

و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا نو˘˘كي˘˘سس’’ :فا˘˘سضأاو
دحاو مهو ،عئار قيرف هنإا ،ًايسساق
ة˘ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا ل˘سضفأا ن˘م
.مهبعل
مهيدلو نويناودع مهنإا’’ :لسصاوو
كيذؤوي نأا نكمي نوعئار نوبع’
.اًسضيأا ةحارتسس’ا دنع
يف يئاه˘ن˘لا ى˘لإا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘سصو
ن˘˘مو ،ن˘˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا

عبر رودلا ىلإا لهأاتي نأا عقوتملا
ةماقإا لسضفب ءاعبرأ’ا موي يئاهنلا
ط˘˘سسوو ه˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا

.هريهامج
نورداق مهنأا نم قثاو كياد ناف
دعب عقوتلا اذه عم لماعتلا ىلع
نم ريغ˘سص بذ˘بذ˘ت ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا
عم تايرابم عبرأا يف مئازه ثÓث
ةياهن يف ثومنروب ىلع رسصنلا
.عوبسسأ’ا

بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق فا˘˘˘˘˘سضأاو
،دوجوم امئاد طغسضلا’’ :ادنلوه
ىلع لسصحت ’ امدنع وه ءيسشلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ن ’ ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
م˘لا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي ةد˘˘يد˘˘ع تار˘˘م
يف اننأا ول امك ثدحتلا يجراخلا

.طوبهلا ةكرعم
نأا انيلع ،هيلع وه ام هنا’’ :لمكأاو
ومن˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،كلذ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ن
رهظنو ،عوسضوملا اذه لوح ً’اجر
ثيح نوكن نأا قحتسسن اذامل ملاعلل
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ق˘ح˘ت˘سسن اذا˘م˘لو ن˘ح˘ن
.لاطبأ’ا يرود
ا˘ن˘نأا نآ’ا ى˘ت˘ح د˘ق˘ت˘عأا’’ :فا˘˘سضأاو
يف مدقي نمو ،ا˘ن˘ئدا˘ب˘م˘ب كسسم˘ت˘ن
نم رثكأا يطعيسس ينعملا بعلملا

.ةئاملا يف001
هذه ىلإا علطتي عيمجلا’’ :متتخاو
ىلإا باهذلا اًعيمج ديرنو ةارابملا
هنأا فرعن ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا
’ ل˘كسشب بع˘سصلا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘سس
.’’قدسصي

ر .ق^

ريدملا ،وينيروم هيزوج لمحي مل
،ريبسستوه ماه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا

ن˘م جور˘خ˘لا ة˘ي˘لو˘ئ˘سسم ه˘ي˘˘ب˘˘ع’
د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود

.غيزبي’
نود فادهأا ةثÓثب ماهنتوت رسسخو
تاسسفانم عدويل غيزبي’ مامأا در
رود ن˘˘˘م ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
زريبسسلا رسسخ دق ناك ثيح ،61لا

نود فده˘ب ا˘ًسضيأا با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م
.در
يبل تاحيرسصت يف وينيروم لاقو
اًيباجيإا تنك ، عبطلاب :تروبسس يت
نأا بجي يتلا ةقيرطلا يه هذه ،
مل اذإاف ،تقولا لاوط اهيلع نوكأا
يتأات ’أا لسضفأ’ا نمف اًيباجيإا نكت
.ةارابملا ىلإا

نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بع˘˘سصلا ن˘˘م :فا˘˘سضأاو
م˘هو ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ل˘˘ج˘˘سسن
ي˘ف ا˘ن˘ل ن˘˘يأا˘˘ط˘˘خ لوأا او˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
مث نمو نيفده اولجسسو ةارابملا
نوكل˘ت˘م˘ي م˘ه ،ا˘ًب˘ع˘سص ر˘مأ’ا تا˘ب
ي˘لا˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م
ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع او˘˘˘قو˘˘˘ف˘˘˘تو
نأا ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘عار˘˘سصلا
امنيب ،قدسصت ’ ةيندب˘لا م˘ه˘ت˘قا˘ي˘ل
ةريبك ةعرسس نوكلتمي موجهلا يف
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ةرو˘ط˘خ او˘˘ل˘˘كسشو
.دوعسصلا اوقحتسسيو
د˘ق˘ت˘نأا نأا تع˘ط˘ت˘˘سسا اذإا :ح˘˘سضوأاو
كلذ يقبأاسسف يقيرف يبع’ سضعب
ام ميدقت اولواح دقل ،مهنيبو ينيب
.هميدقت مهنكمي
انمقو ءاطخأا انبكترا دقل :فدرأاو
،ةقباسسلا تايرابملا يف اهليلحتب

سضعب ىلع نيبعÓلا اًدبأا مولأا مل
نأا يلع بعسصلا نمو  تابوعسصلا
نوعيطتسسي ’ نيبع’ عم لماعتأا
سسي˘لو ،م˘ه˘تا˘نا˘كمإا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لا
ام دودح يف نوبعلي نيذلا كئلوأا
دنا˘سسأا ا˘نأا ،ه˘م˘يد˘ق˘ت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
.نيبعÓلا ء’ؤوه
رمأا جورخلا اذه نأا دقتعأا :لسصاوو
ةظحل نوكي نأا نكمي ثيح ديج
ي˘ف د˘ي˘ج ءا˘ن˘ب˘˘ل د˘˘ه˘˘م˘˘ت ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
.لبقتسسملا

لمحتي د˘حأا د˘جو˘ي ’ :ل˘م˘كت˘سساو
دجوي ةارابم لك يفف ،ةيلوؤوسسملا
ثدحي اذهو ةملؤوم ةباسصإا انيدل
’ ر˘˘مأ’او ل˘˘كك م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نأا ى˘لإا ر˘م˘ت˘سسا ر˘˘مأ’او ،ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي
طقف كيلع ،سسيرول وجوه بيسصأا

دجتسسو ء’دبلا دعاقمل رظنت نأا
،ةيناثلا هتارابم بعلي نونغيسسيسس
.بعسص رمأا هنإا

جاتحي له :اًلئاق وينيروم رمتسساو
ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ما˘˘ه˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت
،كلذ دقتعأا ’ ؟يفيسصلا وتاكريملا

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ءي˘سش ثد˘ح˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م
،أاد˘ب˘ن ا˘مد˘ن˘عو ة˘ي˘لود˘لا ف˘قو˘˘ت˘˘لا
،نيك ،وكوسسيسس ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ن˘سس
.زيفيد و نيوجريب ،نوسس
اهنإا اولوقي نأا سسانلل نكمي :متأاو
ئسس رمأا تاباسصإ’ا نكلو راذعأا
نأا دقتعأا ’و سصخسش يأ’ ،ةياغلل
،فقوملا اذه مواقيسس سصخسش يأا
ىلإا بهذنو اهبعلن تايرابم انيدل

يه˘ن˘ن ف˘ي˘ك ىر˘ن ا˘ن˘عدو ا˘ندود˘ح
.مسسوملا

غيزبي’ مامأا ةراشسخلا دعب هيبع’ نع عفادي وينيروم



رسضخلا مجنل ىرخأا ةسصرف حنم ىلع رسصت ةرادإلا

مÓغ دقع ديدجت ىلإا هجتي يلوبان
يلودلا مÓغ يزوف د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ى˘لإا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ه˘ج˘ت˘ي

.ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف يرئازجلا
ركفي ايلاطيا بونج يدان نأا «ونيتام لأا» ةفيحسص تفسشكو

.«رسضخلل» رسسيأ’ا ريهظلا دقع ديدجت يف يدج لكسشب
سسي˘ئر سسي˘ت˘ن˘يرو’ يد نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘كذ ا˘م بسسح˘˘بو

،قباسسلا نايتا تناسس م˘ج˘ن˘ل ةد˘يد˘ج ة˘سصر˘ف ح˘ن˘م د˘ير˘ي يدا˘ن˘لا
رار˘ق يأا ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ه˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ
ةقÓعلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،«يروزت’ا» عم ةلبقتسسم سصوسصخب
يرئازجلا مجنلا لام˘عأا ل˘ي˘كو ز˘يد˘ن˘ي˘م ي˘خرو˘خ ن˘ي˘ب ةد˘ي˘ج˘لا

.ةقفسصلا ليهسست يف دعاسسي دق يذلاو يلوبان يدان سسيئرو
ز.صس

«فاكاكنوكلا» يئاهن عبر تاسسفانم نمسض

تكابمأا ةقفر ايملاع افده لجشسي رديات
ةقفر ديدج فده ىلع يرئازجلا يلودلا رديات ريفسس مسصب

ا˘ي˘ب˘م˘لوا ف˘ي˘سضلا ما˘مأا يد˘ن˘كلا تكا˘ب˘ما لا˘ير˘ت˘نو˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
سساك ةسسفان˘م ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘لا رود˘لا ن˘م˘سض ي˘سسارود˘ن˘ه˘لا
لباقم نيفدهب فويسضلا زوفب تهتنا يتلاو «فاكاكنوكلا»
.ديحو فده

نم74 ةقيقدلا يف ايفارخ افده قباسسلا رتن’ا بع’ لجسسو
تنكسس ارتم03 دعب ىلع ةيوق ةديدسست دعب ،ةارابملا نمز
ةرملا تسسيل يهو هقيرفل ةج˘ي˘ت˘ن˘لا سصل˘ق˘ي˘ل ،سسرا˘ح˘لا كا˘ب˘سش
مدقب هزايتم’ ارظن عونلا اذه نم افادهأا لجسسي يتلا ىلوأ’ا
عم فادهأا3 ىلإا هديسصر عفر رديات نأا ملعلل ،ةيوق يرسسي
.تاسسفانملا عيمج يف تكابمأا

صسين تابيردت يف جامدنÓل رسضخألا ءوسضلا رظتني

ةعاقلا لخاد تابيردتلا فنأاتشسي لاطع
دارفنا ىلع

سسي˘ن بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسا
ةداعتسس’ يندبلا رسضحملا ةقفر ةيدرفلا تابيردتلا يسسنرفلا
.ةباسصإ’ا راثآا نم سصلختلاو ةيندبلا هتقايل

ودارا˘ب يدا˘ن بع’ نأا ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘سشكو
ذ˘ن˘م ةر˘م لوأ’ تÓ˘سضع˘لا ة˘يو˘ق˘ت ة˘عا˘ق ي˘ف برد˘ت ،ق˘با˘˘سسلا
ةبكرلا ىوتسسم ىلع زتيم يدان مامأا اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا

،ةبكرلا ةطبرأا ىلع ،ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عو˘سضخ ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م
سسأاكب جوتملا ينطولا بختنملل رئاطلا نميأ’ا ريهظلا عرسشيل
نم ماتلا هيفاعت دعب بردتلا يف ،رسضخلا عم9102 ايقيرفإا ممأا
3 لبق فورسضغلا ىوتسسم ىلع اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا
ةرتفلل ازهاج نوكيل دارفنا ىلع لاطع لمعيسسو اذه.رهسشأا
ىلع لوسصحلا دعب ةعومجملا عم جمدني نأا ىلع ،ةمداقلا
.هتلاح عباتي يذلا بيبطلا لبق نم رسضخأ’ا ءوسضلا

ز.صس
اددجم رسضخلا باوبأا قرطي نايتإا تناسس ناديم طسسو

«1 غيللا» يف مشساح ررمم رثكأا ثلاث زوبدوب
تناسس مجنو قباسسلا يرئازجلا يلودلا زوبدوب سضاير كرت

ثيح نم يسسنرفلا يرودلا لجسس يف همسسا يسسنرفلا نايتإا
ةمسساح تاريرمت4 ىلع مسصب نأا دعب ،ةمسساحلا تاريرمتلا

ىرسسيلا مدقلا بحاسص كلميو.هقيرف عم يلاحلا مسسوملا لÓخ
دعي يذلاو ،«1 غيللا» يف هراوسشم لÓخ ةمسساح هريرمت45
فينسصت˘لا ي˘ف  تار˘ير˘م˘ت˘ل˘ل ا˘م˘يد˘ق˘ت ر˘ث˘كأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ثلا˘ث
ايليسسرم كيبملوا بع’ تياب يرتميد نم لك دعب ،سصاخلا
ايناث نامريج ناسس سسيراب حانج ايرام يد ليخنأاو ةريرمت28ـب
ةداعتسسا نم قبسسأ’ا وسشوسس يدان بع’ سضاير نكمتو.65ـب
ليكسشت يف ةيسساسسأا ةعطق تابو ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف هاوتسسم
اميسس’ ،يسسنرفلا يرودلا يف ةلوطبلاب اجيوتت رثكأ’ا يدانلا

بايغ دعب ةيسسنرفلا ةطبارلا سسأاك يئاهن ىلإا قيرفلا داق هنأاو
عئاسضلا لدب تقولا يف هنود يذلا فدهلا لÓخ نم ،ةنسس83
.نير ةعقوم يف

 ز.صس

مدقلا ةركل رئازجلا لافطأا بحب بجعم روليد
هييلبنوم يدانو يرئازجلا بختنملا مجاهم روليد يدنا رسشن

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ريسضحتب نوموقي لاف˘طأ’ و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ر˘ت˘يو˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

.ءايحأ’ا نيب ةلباقم سضوخل ادادعتسسا ةارابم بعل ةطخ ةسساردو
رئازجلا لافطأاب ديدسشلا هباجعإا نع قبسسأ’ا مين مجاهم ربعو

بتك هديرغتب ويديفلا اقفرم مدقلا ةرك ةبعلب ريبكلا مهفغسشو
نأا ةراسشإ’ا ردجتو ،«لاجر..مدقلا ةركب ةفوغسش ةلوفط »: اهيف
ةيسضاملا ةنسسلا ايقيرفإا سساكب رئازجلا عم جوتملا ايقيرفإا لطب
مئادو ةباسشلا بهاوملا نوم˘عد˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘سصم˘ب
.ةيريخلا لامعأ’ا يف ةكراسشملا

ز.صس
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ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف ربكأا يدانل لاقتنلا يف هظوظح عفري هقلأات

«بيششت Úبماششتلا»ـل ةيلاثŸا يرفيف رهشش ةليكششت نمشض ةمحر نب

ةنسس02 نم لقأا لايدنوم تايفسصتو ايقيرفإا لامسش صسأاك يف ةكراسشملل اريسضحت

يريشضحتلا مهشصبرت ىلع راتشسلا نولدشسي ةنشس81 نم لقأا رشضخلا سصبرت

صسمأا لانسسرأا مامأا ةمقلا ليجأات دعب

لايرلا مامأا لاطبأ’ا يرود يف ةدوعلا ةعقوم لبق ةطرو يف يتيشسو زرحم
مامأا ،يزيلجن’ا يتيسس رتسسسشنام يدان نيب ،سسمأا ةيسشع ةررقم تناك يتلا ةمقلا ةارابم تلجأا
يتيسسلا يف هؤوÓمزو زرحم نوكيسسو.«غيل ريميربلا» نم82ـلا ةلوجلا راطإا يف لانسسرأا هفيسض
سسأاك يف دجاوتي قيرفلا نوك ،ةمداقلا مايأ’ا يف مهرظتنت يتلا ةيمنهجلا ةجمربلا رييسستب نوبلاطم
بعلم ىلع ديردم لاير مامأا ابوروأا لاطبأا يرود نم ةدوعلا ءاقل مداقلا عوبسسأ’ا بعليسسو ،ارتلجنا
رسضخلا دئاق نأا ’إا ،بقلل «ريفللا» مسسح برق نع رظنلا سضغب ،ةلوطبلا يف سسفاني هنا امك ،داحت’ا

.بعتلا يدافتل ةجمربلا رييسست ىلع نولمعيسس هؤوÓمزو
ب.م.يرسسيإا

ةيسضاملا ةرتفلا يف باغ امدعب رسضخلل داع

يوبابميز مامأا ةجودزملا ةهجاوملا يف ةكراششملل يشضاملب ةوعد ىقلتي ةلشسع
يسضاملب لامج نم ةوعد ،يدوعسسلا مزحلا بع’ يرئازجلا يلودلا سسراحلا كيلام ةلسسع ىقلت

ةهجاوملل ابسسحت ةليلق مايأا دعب قلطني يذلا سسرام رهسش سصبرت يف دجاوتلل ينطولا بخانلا
.1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت يف يوبابميز بختنم مامأا ةجودزملا

،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا نم ةوعد ةلسسع يقلت نع ةيدوعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ةبيبسش سسراح دجاوت نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو.«رسضخلا»ـل مداقلا سصبرتلا يف ارسضاح نوكيل
يذلا ديجلا ىوتسسملا لظ يف ،يرئازجلا ينطولا بختنملا ةليكسشت يف قحتسسم ،قبسسأ’ا لئابقلا

لسضفأا سشرع ىلع عبرتيل ،ةارابم12 يف ةرك77ـل يدسصتلا نم نكمت ثيح ،ةلسسع هب رهظ
حلاسصل9102 ايقيرفإا سسأاك يف هناكم رسسخ دق ةلسسع ناكو.يدوعسسلا يرودلا يف سسارحلا
.اددجم بختنملا باوبأا قرطيل ةيدوعسسلا ةلوطبلا يف ةوقب ةدوعلا نم نكمتي نأا لبق ،اجديكوأا
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،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس ن˘كم˘ت
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا

درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب يدا˘˘ن م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ي˘ف ط˘سشا˘˘ن˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
ةيز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا

ةليكسشتلا يف ناكم زجح نم
.يرفيف رهسشل ةيلاثملا

ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوو
يف سصتخ˘م˘لا «درو˘كسسو˘ه»
نب مسسا طيقنتلاو ءاسصحإ’ا

سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن بع’ ة˘˘˘م˘˘˘˘حر
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ير˘ف˘ي˘ف ر˘˘ه˘˘سشل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
ءادأ’ا ةيفلخ ىلع يسضقنملا
،ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ةديجلا جئاتنلا يف هتمهاسسمو
ةيادب ذنم ،يدانلا اهققح يتلا
ي˘فو ما˘ع ل˘كسشب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
،ةسصا˘خ ةر˘ي˘خأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ةمئاق ن˘م˘سض نا˘كم ز˘ج˘ح˘ي˘ل
عار˘سصل˘ل ة˘ح˘سشر˘م˘لا قر˘ف˘˘لا

ةياهنل دوعسصلا ةقاطب ىلع
.يراجلا مسسوملا

حنمو فادهأا5 لجسس
نيتمسساح نيتريرمت

يسضاملا رهسشلا
نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو

يف دجاوتلا قحتسسا ةمحر نب
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا
هنا امب ،«بيسشت نيبماسشتلا»ـل

نود ثيح ،اديج ىوتسسم مدق
نيترير˘م˘ت ح˘ن˘مو ،فاد˘هأا5
حانجلا نا ينعي ام ،نيتمسساح
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا

بخا˘ن˘لا ةو˘عد ى˘ق˘ل˘ت يذ˘˘لاو
ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يراجلا سسرام رهسش سصبرت
ةجودزملا ةهجاومل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
،يو˘با˘ب˘م˘˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا
لÓ˘خ فاد˘هأا7 ي˘ف م˘˘ها˘˘سس
.يسضاملا يرفيف رهسش

يف غوارم لسضفأا ثلاث
ةيزيلجنلا ةجردلا

ىلوألا
ة˘˘م˘˘حر ن˘˘˘ب د˘˘˘سصحو اذ˘˘˘ه

ىو˘ت˘سسم˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ءا˘ن˘˘ث˘˘لا
هقيرف عم همدقي يذلا ريبكلا

اميسس’ ،ىرخأ’ ةهجاوم نم

،يسضقنملا رهسشلا لÓخ هناو
02ـب ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت
يرفيف رهسش ةحجان ةغوارم
يف ه˘سسف˘ن ع˘سضي˘ل ي˘سضا˘م˘لا
لسضفأاك3ـلا ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
ةجردلا يرود يف نيغوارملا
دكؤو˘يو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ى˘لوأ’ا
هنأا رسضخ˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا

،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك بع’ عور˘˘˘˘˘سشم
وروأا نوي˘ل˘م03 طار˘ت˘سشاو
درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘˘ب ةرادإا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ح˘ير˘˘سست˘˘ل
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب يدا˘ع ر˘مأا ،مدا˘ق˘˘لا
.همدقي يذلا ىوتسسملل

ةمÓع ىلع لسصحت
لتحاو01 نم06.7
يف ثلاثلا زكرملا
ةيلاثملا ةليكسشتلا

ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘سشكو اذ˘˘˘˘˘ه
ة˘م˘حر ن˘ب نأا «درو˘˘كسسو˘˘ه»
ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش لÓ˘خ ل˘˘سصح
06.7 طيقنت ةعومجم ىلع
زكرم˘لا ي˘ف ي˘تأا˘ي˘ل01 ن˘˘م
يف نيبعÓلا نسسحأاك ثلاثلا
ءاج ثيح ،ةيلاثملا ةليكسشتلا
بع’ روو˘˘م ،ةراد˘˘سصلا ي˘˘ف
يف ءاج نيح يف86.7 ناغيو
طسسو ليوب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس كو˘˘˘ت˘˘˘سس ناد˘˘˘ي˘˘˘م
بعÓلا دكؤو˘ي˘ل ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
م˘˘مأا سسأا˘˘ك ن˘˘ع با˘˘غ يذ˘˘˘لا
ببسسب9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
ن˘ي˘ب ن˘م د˘حاو ه˘نأا ة˘با˘˘سصإ’ا
ةجردلا يف نيبعÓلا لسضفأا
حسشرملاو ةيزيلجن’ا ىلوأ’ا
نسسحأا بقلب جيوتتلل زربأ’ا

.مسسوملا ةياهن بع’

ب.م.يرسسيإا
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لخدي رسضخلا مجن
نود صسرام صصبرت

ةيمسسر ةارابم يأا صضوخ

ريغ رشصان نب
تابيردتلاب ينعم
51ـلا ةياغ ىلإا

مداقلا سسرام
ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا نو˘˘كي˘˘سس

ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن
يدان مجن ينطولا بختنملا

ةحار مامأا ،يلاطي’ا نÓيم
،ةيلاحلا مايأ’ا يف ةيرابجإا
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
ةماع ملا˘ع˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
.سصاخ لكسشب ايلاطيا يفو

ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
نÓ˘ي˘م يدا˘ن ا˘نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا
ف˘˘˘˘قو رر˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي’ا
51ـلا ةياغ ىلإا تابيردتلا

.يراجلا سسرام
ةيلاطي’ا ةطبارلا تناكو

ل˘كل د˘ح ع˘سضو ترر˘ق د˘˘ق
ىلع ةيسضايرلا تاسسفانملا

ةياغ ىلإا ،مدقلا ةرك اهسسأار
نأا ينعي ام مداقلا ليرفأا3ـلا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
˘مدا˘ق˘لا سصبر˘ت˘لا ل˘خد˘˘ي˘˘سس
مايأ’ا يف بقترملا رسضخلل
يأا سضو˘˘خ نود ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

ديزيسس ا˘م ،ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘ب˘م
ينطولا بخانلا بعاتم نم
ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج
ما˘مأا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا

ي˘ف يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت
.نوريماكلاب1202
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘˘ه˘˘نأا
81 نم لقأا ةئف يف يرئازجلا
ير˘ي˘سضح˘ت˘لا سصبر˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘سس
سسرام8ـلا ي˘ف ،ه˘ل˘˘خد يذ˘˘لا
يد˘ي˘سس ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت ،سسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
.ةمداقلا تاقاقحتسسÓل

ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
ى˘ل˘ع هر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،سسمأا

سصبرتلا نأا ي˘م˘سسر˘لا ه˘ع˘قو˘م
مقاطلا هدعأا يذلا ،يريسضحتلا

81 نم ل˘قأا بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا
حن˘م˘ب Ó˘ي˘ف˘ك نو˘كي˘سس ،ة˘ن˘سس
تا˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ة˘ما˘˘ع ةر˘˘ظ˘˘ن
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا د˘˘سصق ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘سضفأ’ا
نم لقأا ملاعلا سسأاك تايفسصت
.ةنسس02

نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
مقاطلا حنم˘ي ،سصبر˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘يو˘كت ة˘ل˘سصاو˘˘م

يف ةكرا˘سشم˘ل˘ل م˘هر˘ي˘سضح˘تو
عمزملا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش سسأا˘ك
ةيبرغملا ةجنط ةنيدمب هؤوارجإا

92ـلاو سسرا˘م22ـلا ن˘ي˘ب ا˘م
.رهسشلا سسفن نم

ىلإا نايبلا حملأا ريخأ’ا يفو
ءاغلإا ى˘ت˘حو ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا

،ايقيرفإا لامسش سسأاك ةسسفانم
انوروك سسوريف يسشفت ببسسب
نيبعÓلا ةمÓسس ىلع اظافحو
.راسصنأ’او ةينفلا مقطأ’او

ب.م.يرسسيإا
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فيطسس قافو ةليكسشت تسشاع
جر˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءادو˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسمأا
دا˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا» ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘˘ب
ةكبسش لك يف فده لداعتلاب
نود ن˘م بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس ةدو˘˘ع˘˘لاو
ريثكلل سضرعت ثيح «روهمج
ن˘م ة˘سصا˘خ تاءاد˘ت˘˘ع’ا ن˘˘م
تحار يت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا بنا˘ج
ها˘ب˘سشأا تا˘فر˘˘سصت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سض
ترداغ دقو اذه جربلا راسصنأا
ةرسشاعلا دودح يف ةليكسشتلا
وهو توا02 بعلم نم Óيل
ةبعسصلا ةي˘ع˘سضو˘لا د˘كؤو˘ي ا˘م
كا˘ن˘ه ن˘م’ا ا˘ه˘˘سشيا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
نا ركذي عاسضوأ’ا حيحسصتل
ي˘ت˘لا تارا˘ي˘سسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
اهريسسكت مت91 ميقرتلا لمحت
ددنت قافولا ةرادإا لعج ام وهو
ةرسس’ هتهجو حيرسص نايب يف
تع˘ن˘م ا˘ه˘ناو ة˘سصا˘خ ي˘ل˘˘هأ’ا

نم يمÓعإ’ا بناجلا روسضح
ة˘لا˘سسر ته˘جو ا˘م˘ك ف˘ي˘ط˘سس
ةبلاطم سسأاكلا ميظن˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘ل
ءاق˘ل˘لا سضو˘خ ةرور˘سضب ا˘ها˘يإا

ةياغ ىلا هليجأات وا روهمجلاب
.ليرفا رهسش

يف عرسش يكوكلا
يرانكلل ريسضحتلا
صضوعي دق ليدمنو

بقاعملا يوارق
يسسنوتلا بردملا عرسشو اذه

يدجلا دادعتسس’ا يف يكوكلا
يذ˘˘لاو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا د˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ل
لئابقلا ةب˘ي˘ب˘سش ما˘ما نو˘كي˘سس
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘سصا ثي˘˘˘ح
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘سسن ةرور˘˘˘سض
ةيفي˘ك ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو سسأا˘كلا
˘ما˘ما ثÓ˘ث˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ق˘˘بإا
ناو امي˘سس’ ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش

بايغ ه˘يد˘ل نو˘كي˘سس ق˘ير˘ف˘لا
هيقلت ببسسب بقاعملا يوارق
ينقتلا نا ركذي جاجتحا راذنا
ة˘ب˘سسن˘ب ثي˘ح لو˘ل˘ح˘˘لا ه˘˘يد˘˘ل

تامدخ ىلع دمتعيسس ةريبك
ةدهاسشم ن˘كم˘يو اذ˘ه ل˘يد˘م˘ن
ينا˘حر˘فو ي˘ناو˘سضر ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

.ةدوعلا ةلحرم يف ةرم لوأ’

صشامر ماسشه

ةدوعلا يف هنم تلفي نل لهأاتلاو جربلاب ءادوشس ةليل سشاع قافولا

فيطسس قافو
«يرانكلا» مامأا ةمقلل هيبعل ريسضحت يف عرسشيو ةحفسصلا يوطي يكوكلا

ةدوعلا ءاقل يف راشسملا حيحشصتب نوملحي ةركشسب قاششع
ةر˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا قا˘˘سشع ف˘˘سسأا˘˘ت
دادو ما˘ما ئ˘جا˘ف˘م˘˘لا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ل˘ك ي˘ف فد˘ه ع˘قاو˘ب كيرا˘فو˘ب
ءا˘ق˘ل ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ة˘كب˘سش
ناو ةسصاخ لانملا بعسص ةدوعلا
سسفا˘ن˘م˘لاو ر˘˘ي˘˘غ˘˘سص بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
اذه هرا˘سصنأا˘ب ا˘ج˘جد˘م نو˘كي˘سس
نابيزلا ءانبأا نم ريثكلا عجرا دقو
تا˘با˘ي˘غ˘لا ى˘لإا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت
ق˘ير˘ف˘لا تمز’ ي˘ت˘لا ةد˘يد˘˘ع˘˘لا

ينامثعو طوبعج يئانثلا ةسصاخ
ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
قيرفلا لعج ام وهو يراسضخلو

ةسصاخ سصرفلا نم ريثكلا عيسضي
.سسفانملا سسراح قلأات عم
كوربملبو ةلسصاوتم يوانكل ءاطخأا

ىوتسسملا يف ءاقل مدق
تب˘˘لا˘˘ط ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةرورسضب بردم˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

قيرفلا ناو ةسصاخ هبئاقح مزح
لبق ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو سشي˘ع˘ي

ي˘˘˘˘˘سس سسا ي˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘خ
بعلم يف دح’ا اذه ةرظتنملا
ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ب
اهيف ين˘م˘ي يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا و˘هو

نأا˘ب م˘ه˘سسف˘نأا نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا
ة˘ي˘فا˘عو˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
ر˘ث˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ م˘ه˘˘نزاو˘˘ت
نا ركذي رايدلا لخاد قافولا
ة˘ب˘سسن˘ب د˘ي˘ع˘ت˘سسي˘سس ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
طوبعجو ينامث˘ع ي˘مو˘ج˘ه˘لا

اذه هقيرف دسض بعليسس يذلاو
ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك را˘˘سصنأ’ا دا˘˘سشأا د˘˘˘قو
ثيح كوربملب بعÓلا دودرمب

ةديج تارك مدقو لاجو لاسص
.اهيف اورمثتسسي مل هئÓمزل

صشامر ماسشه

ةمسصاعلا داحتإا
ايبرع5ـلاو ايقيرفإا7ـلا زكرملا يف تءاج

،ةمسصاعلا داحتا قيرف عبرت
ة˘يد˘نأ’ا ى˘ل˘غأا سشر˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ىوتسسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تغ˘ل˘ب ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

.ر’ود نويلم6.01
ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ةمسصاعلا داحتا لÓتحا نع
نيح يف ايقيرفإا7ـلا زكرملا
ىلع5ـلا ف˘˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
اذ˘˘ه ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

زكرملا فيطسس قافو لتحاو
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
6ـلاو ايقيرفإا نماثلا زكرملا

.ايبرع
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا نأا ود˘˘ب˘˘يو
داحتا قيرف اهنم ىناع يتلا
ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةمسصاعلا
ناو اميسس’ ،هيلع رثؤوت مل
تن˘كم˘ت «رو˘ب ر˘سس» ة˘كر˘˘سش

م˘ه˘سسأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ءا˘ن˘˘ت˘˘قا ن˘˘م
يدانلا ن˘كم˘ي˘سس ا˘م ق˘ير˘ف˘لا

.ةهجاولل ةدوعلا نم
يرسصملا يلهأ’ا لتحاو اذه
نويلم12ـب ،لوأ’ا زكرملا
ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لاو ،ر’ود
نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ف˘سصلا
ل˘˘ت˘˘حا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
.3ـلا فسصلا

ب.م.يرسسيإا

ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ىلغأا سشرع ىلع عبرتت «ةراطشسوشس»

لمعلا يف اهتبغر ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةليكسشت تدبأا
ىلع اودهاعت ثيح لبقملا مسسوملا ةيراق ةبترم نامسض ىلع
لبقتسسيسس يسس سسا يسسلا ناو ةسصاخ قيرفلا راسسم حيحسصت

فرط نم هدامتعا مت نا دعب كلاملا دبع نب بعلم يف هفويسض
ةيدجلا اهتاريسضحت لسصاوت ةبيتكلا نا ركذي ةينطولا ةطبارلا
روسضح ناو ةسصاخ ةديج فورظ يف دح’ا اذه ةركسسب دعومل
عسضول نيدهاج نوعسسي مهلعج مهبينأاتو مهخيبوتل راسصنأ’ا
.ةحيحسصلا ةكسسلا يف قيرفلا

 ةركسسب ءاقل نع دعتبي يحلاسص
ايسساسسأا يفرعلا محقي دق ةذوخو

قاحللا يحلاسص رسسي’ا عفادملا رودقمب نوكي نل هتهج نم
ةرورسضب ابلاطم نوكيسس ثيح نابيزلا ءانبأا ماما دح’ا ةلباقمب
عامتجا ناو اميسس’ رثكاف رثكا دارفنا ىلع لمعلا ةلسصاوم
ىفاعتي ىتح رثكا هتقفرب لمعلا نوررقي مهلعج يبطلا مقاطلا
هتقايل عفر لÓخ نم ايندب ريسضحتلا ىلع لمعيو يئاهن لكسشب
ركذي ،ةبيتكلا عم Óبقتسسم دجاوتلا نم هنكمي ام وهو ةيندبلا
يف يفرعلا بعÓلا ىلع دامتع’ا يف ايدج ركفي ينقتلا نا

.بعللا ةعانسص
صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش
 مشسوملا ءاهنإا ىلع اودهاعت نوبعÓلا

مويدوبلا يف

نم هديسصر هب امعدم اديدج ازوف لجحلا نيع قافو قيرف ققح
اذهل دوعسصلا قيقحت يف ةريبكلا هظوظح اززعمو ،طاقنلا
بابسش داحتا قيرف هبعلم ةيسضرأا ىلع لبقتسسا امدنع مسسوملا

،ةدوعلا ةلحرم نم12 ةلوجلا حاتتفا نمسض ،ةعلسضلا مامح
ذنم ةميزه نود˘ب ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ة˘سسل˘سس كلذ˘ب ل˘سصاو˘ي˘ل
 .ةدوعلا ةلحرم قÓطنا

نم لك امهيلع لوادت يناثلا طوسشلا يف Óجسس قافولا افده
مجاهملا قيرفلا يف هليمز فيسضيل   ،طونرق دمحم بعÓلا
قافولا حبسصأاو اذه ،هقيرفل يناثلا فدهلا فسسوي كÓع قلأاتملا
مامح رد˘سصت˘م˘لا ن˘ع طا˘ق˘ن4 قرافب ةيناث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي
وهو هفده قيقحت نم اريثك برتقاو بيترتلا ملسس يف ةعلسضلا
.ةنتاب ةطبارل لوأ’ا يوهجلا مسسقلا ىلإا دوعسصلا

ةسسÓيغ يدان هجاويل جربلا ىلإا لقنتيسس قافولا نأا ركذلاب ريدج
ةلوجلا يف نورقسشوب بيترتلا ثلاث ةعلسضلا مامح هجاويسس اميف
.قافولا مدخي امم ةمداقلا ت’وجلا يف ايفعم نوكيسسو ةمداقلا

مهتعاجسش ىلع نيبعÓلا ركسشأا نيبعÓلا زوف اذه :ميرك جاوع
ادج اركسش ،دوعسصلا وهو فدهلا قيقحتل لمعنسس ،مهتداراو
 .زوفلا هيدهنو ةقيقد رخا ىلا انمعدو انعم فقو يذلا روهمجلل
اهنم تارابت˘عا ةد˘ع˘ل ا˘ق˘ح˘ت˘سسم نا˘ك ا˘نزو˘ف :ي˘ف˘ير˘سش حا˘ت˘ف˘م
هجوأا ،مهركسشن نحنو ةوقب اندناسس يذلا روهمجلاو بعلملا
مسساحلا جرعنملا يف نحن قيرفلا عم فوقولل تاطلسسلل يئادن
.ةيلحملا ةسضايرلاو ةنيدملا فرسشنسسو

فسسوي نب.رسضــخل.أا

لجحلا نيع قافو

مهأ’ا راظتنا يف مهملا ققح..ةلماكلا ةمÓعلاب قافولا

لبق اهتبيتك زيفحت ىلا ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تعسس
ام بيد ءاقفر حنمب تماق ثيح ةيرسصنلا ماما دح’ا دعوم
تعسس امك ةرقم يف ققحملا زوفلا ريظن نويلم51 هتميق
ةبيتكلا لعجت يتلا ةلويسسلا ريفوت ىلا ةيسسمأ’ا يف سسما
يف كلذب مهتدعو امك ةيرهسش ةرجا هتميق ام ىلع لسصحتت

ليسصحت˘ل ز˘ها˘ج ل˘كلا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا ة˘سصح
.ةيرسصنلا ماما ثÓثلا طاقنلا

 روهمج نود نم ءاقللا صضوخ
قيرفلا تاحومط قيعي دق

نود نم ءاقللا سضوخ نم «ماسص’» ولوؤوسسم فوختيو اذه
عطقن˘م˘لا را˘سصنأ’ا م˘عد ى˘ل˘ع لو˘ع˘ت تنا˘ك ثي˘ح رو˘ه˘م˘ج
ثيح رايدلا جراخ امهم اراسصتنا ققح قيرفلا نا امب ريظنلا
ىلع لمعلا ةرورسضب اهتبلاطو ةبيتكلا ىلا سسما تثدحت
«ماسص’» عسضي يذلاو يلاوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا ليجسست
نم ديفتسسيسس قيرفلا نا ركذي طوقسسلا تاباسسح نع ديعب

ة˘م˘ه˘م د˘ج قاروأا ي˘هو تا˘ير˘هو كا˘كحو˘بو Ó˘˘سسيا ةدو˘˘ع
.ةرارغوب سشتوكلل ةبسسنلاب

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج

حنملاب اهيبع’ نحششت «ماشص’» ةرادإا
ةيرشصنلا طاقن ىلع رشصتو ةرجأ’او

ةرڤم مجن
ىلع رشصي رشصان نب

ديمعلا ىلع زوفلا
لمأاي ةرقم مجن قيرف لازي ’
ثي˘˘ح ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘سض ي˘˘ف
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لا بسسحو
رسصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
ةردق˘م ن˘م ق˘ثاو ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ف
لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘ل˘˘ع هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ة˘يدو˘لو˘م ي˘ب˘ع’ ة˘ي˘˘ع˘˘سضو
كلذ˘ب ةدو˘ع˘لاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ةفاك يقبت ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب

نا˘م˘سض ي˘ف م˘ج˘ن˘لا ظو˘ظ˘ح
فورظ˘لا ل˘ك نا ا˘م˘ب ءا˘ق˘ب˘لا

ل˘˘جا ن˘˘م ه˘˘ب˘˘سسح ة˘˘ي˘˘تاو˘˘˘م
ديعي يذ˘لا زو˘ف˘لا ل˘ي˘سصح˘ت

رفسصلا ى˘لا تا˘با˘سسح˘لا ل˘ك
نوعاو ينايز ءاقفر نا ركذي
اوعمجاو ةيلوؤوسسملا م˘ج˘ح˘ب

ا˘˘م كراد˘˘ت ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.رايدلا لخاد مهتاف
لكب نومريسس نوبعÓلا

قيقحتل مهعسسو يف ام
ريهامجلا ىغتبم

جا˘ح برد˘م˘لا ى˘ع˘سسيو اذ˘ه
ةفيلو˘ت˘لا ط˘ب˘سض ى˘لا ن˘ير˘م
ةجيتن ليسصحت ىلع ةرداقلا
بسسحو ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ريسسي ينقتلا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ليلكا يثÓثلا ىلع دامتعÓل
عافدلا يف بياعلاو يجاردو
ىلع دامتع’ا نوكي نا ىلع
يف يخيسشو لابهل عفادملا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نو˘كي˘ل ن˘ي˘˘قاور˘˘لا
ةر˘طا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘يزو نا˘˘مد
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ع˘م ة˘ي˘˘ما˘˘م’ا
سسفانملا تاو˘ف˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسا

ل˘˘ق˘˘ث ةا˘˘عار˘˘م ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘˘خ
و˘هو ة˘يدو˘لو˘م˘لا ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م
ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس يذ˘لا ر˘م’ا
.كسش نود نم سشتوكلا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

«ماشص’» ةارابمل هيبع’ زيهجتل ينهذلا بناجلا ىلع زكري يلعوب
بردم ي˘ل˘عو˘ب داؤو˘ف ل˘سصاو˘ي
لمعلا ياد نيسسح رسصن قيرف
ل˘˘جأا ن˘˘م قا˘˘سسو مد˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع
ةمداقلا ةارابملل هيبع’ زيهجت
رسصن دادع˘ت ا˘ه˘ي˘ف ل˘ح˘ي ي˘ت˘لا

ةيعمج ىلع افيسض ياد نيسسح
ريخأ’ا اذه بعلمب ةليلم نيع
.مداقلا تبسسلا موي

ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
نأا ،ةيرسصنلا تيب نم ةبيرقلا
فل˘خ يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا

ى˘ل˘ع يدو˘˘ج تيأا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصي ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا سسأار
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ه˘ي˘ب˘ع’ ز˘ي˘ه˘ج˘ت
لÓخ نم ةي˘ند˘ب˘لاو ة˘ي˘سسف˘ن˘لا
ةبسسانم لك يف مهب عامتج’ا

رثكأا م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘م ع˘فر˘ل˘ل
زيكرتلاب مهت˘ب˘لا˘ط˘مو ،ر˘ث˘كأا˘ف
ةدوعلل مداقلا تبسسلا ءاقل ىلع
جرا˘خ ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب
دق ةج˘ي˘ت˘ن يأا يدا˘ف˘تو را˘يد˘لا
بي˘تر˘ت ل˘يذ˘ل ق˘ير˘ف˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت
.ةينطولا ةلوطبلا

ب.م.يرسسيإا

ياد نيسسح رسصن



ةــــنصصرق

باشضهلا يبراد يف راع ةمشصو
يف ةريدتسسملا ةركلا قاسشع ربع
قيمعلا مهئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ف˘سسؤو˘م˘˘لا ثاد˘˘ح’ا ن˘˘م
عمج يذلا سسأا˘كلا ءا˘ق˘ل ا˘ه˘فر˘ع
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘˘ب جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها

ل˘ك ي˘ف فد˘ه˘ب ى˘ه˘ت˘˘نا يذ˘˘لاو
ي˘˘˘مر فر˘˘˘ع يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش
را˘سصنا فر˘ط ن˘م تا˘فوذ˘ق˘م˘˘لا
م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ب او˘ما˘ق ا˘˘م˘˘ك ي˘˘ل˘˘هأ’ا
مقرل ةل˘ما˘ح˘لا ةد˘يد˘ع تارا˘ي˘سس
ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك91
ءازجأا سضعب قرحب ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا
اهقيزمتب اوماقو ناديملا ةيسضرأا

كسش نود ن˘م تا˘˘فر˘˘سصت ي˘˘هو
.نييدانلا ةقÓع يف ر.ؤوتسس

  انوروك ةهجاوم يف ةي’وبو اجديكوا
ربع زتيم يدان نلعأا

يمسسرلا يدانلا عقوم
ة˘با˘سصإا لا˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘ع
،يدا˘ن˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ د˘˘حا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا
سصخ˘˘سش ع˘˘م لا˘˘˘سصتا

فسشكلا نود باسصم
د˘˘كأاو ،ه˘˘ت˘˘يو˘˘˘ه ن˘˘˘ع
لز˘ع رر˘ق ه˘نا يدا˘ن˘˘لا
ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘ف بعÓ˘˘لا

ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تاو
،ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ردنسسكلا نأا ريكذتلل
ةي’وب ديرفو اجديكوا
نايرئاز˘ج˘لا نا˘ب˘عÓ˘لا
يدا˘ن˘لا ي˘ف نا˘ط˘سشن˘ي
.يسسنرفلا

ماكحلا معدي وينيركز
ةيدوعشسلا يف

برد˘˘م˘˘لا ير˘˘كز ن˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن د˘˘˘كأا
ه˘نأا ،يدو˘ع˘سسلا كم˘سض يدا˘ن˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف يبنجأ’ا ىلع يلحملا مكحلا لسضفي
ىلع لمعي هنا احسضوم ،تايرابملا ةرادإا
نم عفرلل ماكحلل حئاسصنلا سضعب ميدقت
.رخآ’ نيح نم مهاوتسسم

 «اكشسي’» وبع’
لحلا نع نوثحبي

يف ةروتسسم بورخلا ةيعمج بردم دكأا
ة˘سصح قÓ˘ط˘نا ل˘˘ب˘˘ق بسضت˘˘ق˘˘م oيد˘˘ح
للخلا داجيإا ىلع لمعيسس هنأا فانcتسس’ا

طخ ىوتسسم ىلع سصخأ’ابو هتجلاعمو
بناجلا ىلع اسضيأا زكريسس امك عافدلا
كلت نم نيبعÓلا سصي˘ل˘خ˘ت˘ل يو˘ن˘ع˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا نأا سشتو˘˘كلا د˘˘كأاو ةد˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
ول ةنكمم ويزرأا نم دازلا لماكب ةدوعلا
براو˘˘سشو˘˘˘ب فاد˘˘˘ه˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ن˘˘˘مؤو˘˘˘ي
بو˘ل˘سسأا سسف˘ن˘ب نو˘ب˘ع˘ل˘يو م˘˘ه˘˘تارد˘˘ق˘˘ب
نا ركذي ينادمح دباع بعلمب تايرابم
ة˘ل˘سسل˘سس ر˘سسك ي˘ف بغر˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
.رايدلا جراخ تارثعتلا

ةبشضاغ «يشس.سسأا.يشسلا» ةرادإا

ا˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع ي˘سس سسا ي˘سسلا ةرادإا تر˘˘ب˘˘ع
تعمج ةي˘م˘سسر ة˘ق˘ي˘.و بير˘سست ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘لا
ةقي.و كلتمي يذلاو نايزم سسراحلاب ةرادإ’ا
هتميق ام ديدسستب بلاطم قيرفلا نا ىلع دكؤوت
فعاسضتتسس اهنا امك نويلم582و نيرايلم
دعب بجتسست مل يسس سسا يسسلا ةرادإا نا امب
ريدملا نا ’ا اذه لك نم مغرلابو اذه هبلاطمل
ع˘با˘ت˘ي˘سس ه˘نا ى˘ل˘ع د˘كا جار˘جر د˘ي˘سشر ما˘˘ع˘˘لا
امب ةميقلا كلت لك ددسسي نل قيرفلاو ةيسضقلا
اهطبسضو رومأ’ا حيحسصتل هيعسس لسصاوي هنا
.ةروسضخلا ةحلسصمل

 بيرق ةداعشسوب
سسابعلبل سشتحار ام

زاكعوب بيكسش ةداعسسوب لمأا سسيئر فسشك
تاقفنب ةقطنملا لامعأا لاجر دحأا لفكت نع
ةرادإ’ا تزجع نأا دعب سسما سسابعلب ةيرفسس
مازتلا مدع نأا افيسضم لقنتلا قوقح ريفوت نع
حنم سصوسصخب اهتادهعتب ةيلحملا تاطلسسلا

ىلع زوفلا ةحنم اميسس ةيلاجعتسسا ةدعاسسم
عامتجا لÓخ نÓعإ’ا ىلإا ةرادإ’ا عفد «ومز’»
نع ينفلا مقاطلا ع˘م ن˘ي˘ن˘.’ا ةر˘ه˘سس ه˘تد˘ق˘ع
فقوملا ذقني نأا لبق سسأاكلا ةارابم ةعطاقم
لواقم وهو نيفطاعتملا دحأا ةظحل رخآا يف
تاcفلا ةسصاخ قيرفلل تادعاسسم مدق ام اريثك
.زاكعوب بسسح ةينابسشلا

qarsana@essalamonline.com
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دايبملوأ’ا ليجأات وحن
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
،م˘لا˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك»
ىودع˘لا لا˘ق˘ت˘نا يدا˘ف˘ت˘لو
،سسا˘ن˘لا ن˘ي˘ب ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘˘كأا

ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا vر˘˘˘ط
0202 و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘م˘لوأا
ةنسسل ةرودلا ليجأات ةركف
ءاغ˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ،ن˘ي˘ت˘ن˘سس وأا
يف بب˘سست˘ي˘سس ا˘م ،ةرود˘لا

دلبلل ةريبك ةيدام رئاسسخ
ةي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘سضيأاو
قو˘ق˘ح بب˘سسب ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غو oب˘˘˘˘˘لا
اهب تماق يتلا تادقاعتلا
.ةرودلا هذه لبق

15

سسأاكلا ىلع لوعم «دادولا»
ةققحملا ةجيتنلا لÓخ نم
دادو ن˘ي˘ب با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف
داحتا في˘سضم˘لاو كيرا˘فو˘ب
داد˘ع˘ت نأا ن˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ي ،ةر˘˘كسسب
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘مزا˘˘˘˘ع دادو˘˘˘˘لا

يئاهن وحن قيرطلا ةلسصاوم
بق˘تر˘م˘لا سسأا˘˘كلا ةد˘˘ي˘˘سسلا
ام˘ي˘سس’ ،مدا˘ق˘لا يا˘م ر˘ه˘سش
ن˘˘ي˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا نأاو
اونكمت رسضخأ’او يلاقتربلا

لقأا نيسسفانم ىلع زوفلا نم
نيب نم مهنأا مهنع لاقي ام
ل˘ه˘ف ،بق˘ل˘ل ن˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا
«نا˘ب˘يز˘˘لا» دادو˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي
؟هاياحسض ةمئاقل
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يريشضحتلا مهشصبرت ىلع راتشسلا نولدشسي ةنشس81 نم لقأا رشضخلا^
دارفنا ىلع ةعاقلا لخاد تابيردتلا فنأاتشسي لاطع^

ىقلتي ةلشسع
يشضاملب ةوعد
‘ ةكراششملل

ةجودزŸا ةهجاوŸا
يوبابÁز مامأا

هيبعل Òسض– ‘ عرسشيو ةحفسصلا يوطي يكوكلا
«يرانكلا» مامأا ةمقلل

جÈلاب ءادوشس ةليل سشاع قافولا
ةدوعلا ‘ هنم تلفي نل لهأاتلاو

ةمسصاعلا دا–إا ياد Úسسح رسصنفيطسس قافو

ينهذلا بنا÷ا ىلع زكري يلعوب
«ماشص’» ةارابŸ هيبع’ زيهجتل

ايبرع5ـلاو ايقيرفإا7ـلا زكرملا يف تءاج

سشرع ىلع عبرتت «ةراطشسوشس»
ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ىلغأا

باغ امدعب رسضخلل داع
ةيسضاملا ةرتفلا يف
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