
ةكرصش طاصشنل دح عصضو
داوŸا عيزوتل ةيمهو

ةنيطنصسقب ةين’ديصصلا

انجصس تاونصس4 صسامتلا
نيطصشانلاو ينرارد يفحصصلل

50صصصشوطيمحو يبرعلا نب
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ةداعإأو ىرخأأ فئاظوب مهشضعب فيلكتل
ةيلشصألأ مهبتر يف نيرخآأ جامدإأ

تويب يف «انوروك» لاقتنأ لامتحأ نأأ تدكأأ
تأءاشضفلأ يقابب ةنراقم ليئشض هللأ

«انوروك» صسورف يششفت نم د◊أ فدهب
ةيبطلأ مقطألأ ىلع ةقششŸأ فيفختو

ةحصصلا يفظوم ةيقيصسنت
ربع يلك رجح صضرفل وعدت

40صصنطولا بارتلا

ةيودألأ نم صصرق نويلم فشصن ةبأرق زجح
ةيلقع تأرثؤوم اهنم

ةراج◊اب مهترايشس أوقششرو برشضلاب مهيلع أودتعأ
ةباغلأ لخأد لغوتلأ نم مهوعنمو

ةيبعشش ةريشسم يف مهتكراششم ءانثأأ مهفيقوت مت
يشضاملأ صسرام8 موي ةمشصاعلاب

50صص

ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘˘لأرد˘˘ف˘˘لأ تب˘˘لا˘˘ط
ةهجوم ةلاشسر يف ،نيك˘ل˘ه˘ت˘شسم˘ل˘ل
ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ صسيئرل
نم ،دجاشسملأ حتف ةداعإاب ،نوبت
،صسم˘˘خ˘˘لأ تأو˘˘ل˘˘شصلأ ة˘˘يدأا˘˘ت ل˘˘جأأ

يف ،اهقلغ نم رهششأأ4 ةبأرق دعب
ءا˘˘˘بو ة˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘بأد˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإأ
.«انوروك»

لبقملا ربمتبصس يف ايرولاكبلا ةداهصشل ةيناث ةرود ’
30 صص02 نم9 لدعم ىلع أولشصحت نمل ذاقنإلأ ماظن ىلع دامتعلأ دنفت ةيبرتلأ ةرأزو

ماهم يهني نوبت صسيئرلا
يئ’و نمأا صسيئر43

نيكلهتصسملا ةيلاردف
دجاصسملا حتفب بلاطت

30صص

40 صص

ةنمزملأ صضأرمألاب نيباشصملأو ةينمألأ كÓشسألأو صضيبألأ صشيجلل ةيولوألأو هل نوعشضخيشس نينطأوملأ نم ةئاملاب57

ىلع نودتعي نولوه‹
تاباغلا ةيام◊ ةيرود

ةزابيت ‘ روظانلاب

لبق يرابجإأ «RCP» ليلحت
ةرئاطلأ عÓقإأ

ءÓجإ’ ةديدج ةيوج تÓحر
ايكرت نم نييرئازجلا

ندنلو اصسنرفو تارامإ’او
30 صص

رئاشسخلأ نع اشضيوعت رهششأأ3 ةدمل عفدت
يحشصلأ رجحلأ ةرتف نع ةبترتملأ

صصاخلا موصسرملا رودصص
ميتنصس نييÓم3 ةحنمب
«انوروك» نم نيررصضتملل

30 صص

30صص

50صص

«ادج ابيرق تاب انوروك دصض حاقل ريفوت» :ةحصصلا ريزو
عم ة˘مد˘ق˘ت˘م ت’ا˘صصتا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا^
حاقللا ةعانصص يف تمدقت ةيملاع رباخم
صصوصصخب يدام لاكصشإا يأ’ دوجو ’^
حاقلل رئازجلا ءانتقا

نوهرم هءانتقا نأا دكأا روتصساب دهعم^
هتعاجن ىدم ةفرعمل طورصشلا رتفدب

ةر˘˘صسأ’ا صصق˘˘˘ن ل˘˘˘ك˘˘˘صشم˘˘˘ل دو˘˘˘جو ’^
تايفصشتصسملا يف نيجصسكأ’او



م.م.ذ.شش 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.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/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
ىرخأا ةرم

ذنم اهعون نم ةعبارلا يه ةثداح يف
ةيناثلا ،لجيج يف ىلوألا ،نيرهسش يلاوح
اه ،ةريوبلا ةيلوب ةثلاثلاو ،يقاوبلا مأا يف
يديسس ميلقإل نيعباتلا تاباغلا ناوعأا مه
ةيلوب لاسشرسش تاباغلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب ،ر˘م˘ع
فر˘ط ن˘م ءاد˘ت˘عل نو˘سضر˘ع˘ت˘ي ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
ةيرودب مهمايق ءانثأا ةراجحلاب نيلوهجم
دكؤوُي لاح عقاو ،ةقطنملا تاباغب ةينيتور
رطخ يف تحسضأا تاباغلا ناوعأا ةايح ّنأا
ي˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘علا ل˘˘ظ ي˘˘ف
بل˘ط˘م دا˘عأا ا˘م و˘هو ،ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.ةهجاولا ىلإا ةوقبو مهحيلسست

ةباقرلا ت–

ةعسساو قيقحت ةيلمع ءاسضقلا لسصاوي
ةزراب تايسصخسش عم داسسف تاهبسش يف
بسصانم اولغسش نيلوؤوسسمو لامعأا لاجرو
ـل رفوت امل اقفو مهرخآا ،ةلودلاب ةسساسسح
نم ارا˘طإا11 ،تامو˘ل˘ع˘م ن˘م «مÓ˘سسلا»
يلاحلا ريدملاو نيقباسس ءاردم3 مهنيب
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ي˘لوؤو˘سسم ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘˘ي˘˘قاور˘˘ب˘˘لا˘˘ب
،يباقنلا عرفلا لثم˘مو ن˘يز˘خ˘ت˘لا تاد˘حو
زاهج نأا املع ،داسسف اياسضق يف اوطروت
ةهجاومل مايألا هذه ةعرسسب كرحتي ةلادعلا

يهتنيسس ،ةلودلا نمأا فد˘ه˘ت˘سسي ط˘ط˘خ˘م
.ةليقث مهتب ،ةريبك سسوؤور طاقسسإاب ابيرق

ةعاصشإا در‹

ة˘فا˘ح˘سصلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ي˘مÓ˘عإا ط˘غ˘ل د˘˘ع˘˘ب
لطبأا ،ءاو˘سس د˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘كر˘ت˘لاو ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا

،ةيسسنوت˘لا ة˘سضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح˘ل مÓ˘عإلا بت˘كم
ةكرحلا سسيئر ةمامإا ربخ نأا دكأاو ةعاسشإلا

عوبسسألا ة˘ع˘م˘ج˘لا ةÓ˘سصل ي˘سشو˘ن˘غ˘لا د˘سشار
راع ،لوبنطسسإا يف ايفوسص ايآا دجسسمب لبقملا

ي˘سشو˘ن˘غ˘ل˘ل ةرا˘يز ل ه˘نأا د˘كأاو ،ة˘ح˘سصلا ن˘˘م
.مايألا مداق يف Óسصأا ايكرتل

هللا مهمحري نومحارلا

عوبر لك تحاتجا يتلا رحلا ةجوم زع يف
Óسصأا فورعملا دÓبلا بونجب ةسصاخ نطولا
ل داكي لكسشب افيسص ةرارحلا تاجرد عافتراب
ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع ةرو˘سص م˘سسر ن˘طاو˘م ،قا˘ط˘ي
يف هلام رح نم رداب ،مهسشلاو ريخلا ملسسملا
ىلع رفوتي زها˘ج ءا˘ن˘ب ر˘ي˘خ˘سست˘ب ه˘ل˘لا ل˘ي˘ب˘سس
˘ما˘م˘حو ،ةدرا˘ب ة˘بذ˘ع ها˘ي˘مو ي˘ئاو˘˘ه ف˘˘ي˘˘كم
قيرط ةفاح ىلع ،مونلل ناكم اذكو ،سشرمو
ن˘يز˘ن˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م دو˘˘ع˘˘سسم ي˘˘سسا˘˘ح
هلامعتسسإا ةراملا ةماعل نكمي ،«يوافطسصم»
.ريخ لك لعافلا هللا ىزاج..

qarsana@essalamonline.com
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اورذحإا
ز˘كار˘˘م ق˘˘با˘˘سست تقو ي˘˘ف

ريوطتل نمزلا ةيملاع ثاحبأا
،«ا˘نورو˘ك» ـل جÓ˘عو حا˘˘ق˘˘ل

ىلع ،نوباسشعو را˘ج˘ت ر˘ه˘ظ
،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
تا˘ف˘سصو˘ل ا˘ث˘˘ب˘˘ع نو˘˘جور˘˘ي

جÓ˘ع˘ل تا˘ط˘ل˘خ وأا ة˘ي˘ب˘سشع
ا˘˘ه˘˘نأا نو˘˘عد˘˘ي «91‐ديفوك»
يمحتو ،ةعانملا زاهج يوقت
ل˘ل˘ق˘تو ،ي˘سسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘˘لا

اسضيأا طبسضتو مدلا طغسض
نكل ،مدلا يف ركسسلا ةبسسن

اوسضرعت اهو˘بر˘ج ن˘م˘م ر˘ث˘ك
تداك ةيح˘سص تا˘ف˘عا˘سضم˘ل
مهنم ايدافت باسشعألاب جÓعلا ىلع نينطاوملل ريبكلا لابقإلا لظ يف ةسصاخ ،مهتايحب يدوت
.كاتفلا ءابولا اذه ىودع نم افوخ ىفسشتسسملاو بيبطلا ىلإا باهذلل

! .. «61 ـلا ىلع مهتاج»
ي˘˘ف ي˘˘خار˘˘تو ل˘˘سسك

ن˘م ر˘ث˘كأا ،ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ءادأا
،بيسستلا يف قرغ كلذ
،ةيروهمج ةلو لاح هنإا
،مهسسفنأا ىلع او˘ع˘قو˘ق˘ت
تحت مهتابجاو اولمهأاو
،«انوروك رطخ» ةعيرذ
،«ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا»و
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك م˘˘غر
اهب جعت يتلا اياسضقلاو
نوفرسشي يتلا تايلولا

ا˘ه˘نوؤو˘سش ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع
فلمب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ
لسصاوي ،«لظلا قطانم»
ر˘ي˘غ م˘ه˘تا˘ب˘سس م˘ه˘ب˘ل˘غأا

يتلا ىسضوفلاب ني˘لا˘ب˘م
رارغ ىلع دÓبلا رمت يذلا يحسصلا فرظلا اذه لÓخ نينطاوملا ةاناعم مقافتو ،رايمأا اهيف قرغ
.ةيماعلاب لوقن امك «61 ـلا ىلع مهاج» نهارلا عسضولا ديفملا رسصتخملاب ،ملاعلا لود لج

! .. «ةراود ايندلا»
ن˘م لا˘ح˘لا ماود ّنأا ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م

رئازجلا لثملا لوقي امكو .. لاحملا
نم5 سضرع ،«ةراود ايندلا» عئاسشلا

ةيلو يف نيفورعملا لامعألا لاجر
ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ة˘ل˘قرو
ة˘مزألا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ،ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل نار˘˘هوو
ذنم اهنوسشيعي يتلا ةريبكلا ةيلاملا
تÓيف نآلا نوسضرعي مهنم3 ،رهسشأا
ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘نو˘كل˘م˘ي
رايلم04 اهنمث قوفي اهادحإا ،عيبلل
ةمخف Óيف رخآا سضرع امك ،ميتنسس
.مهفراعمو مهبراقأا قلع اذكه .. «مهيب تحاط» .. ميتنسس رايلم63 لباقم عيبلل نارهو يف

بائتك’ا ‘ قرغلا
ةيسسفنلا مهتلاح مtزأات ىلع نييرئازجلا ىدل عامجإا ةّمث

ةدئاسسلا عاسضوألا ببسسب طابحإلاب مهروعسشو ةيداملاو
ليبسس ىلع ىحسضألا ديع عم مهلعافت لعج ام ،دÓبلا يف
زربت فورظلا تناك امهم نكل ،يداع نم لقأا لاثملا
لكسشب بائتكلا ةلاح يف قرغلا بّنجت ىلإا مويلا ةجاحلا
حرفنسس فيك» لوقت سسانلا عمسسن انحبسصأا دقلف ،رخآاب وأا

ديعلاب حرفنسس فيك»و «ديعلا سشبك اورتسشي مل ناريجلاو
يف يل ةبغر ل»و «انوروك ببسسب ىفسشتسسملاب نÓفو
دعبو ليبق اهانعمسس تارابع اهّلك ،«ةنسسلا هذه ديعلا
ةباجتسسلا ىدم سسكعي لاح عقاو ،انلوح نم ةرثكب ديعلا
درفلا نزاوت ىلع رثؤوت يتلا ةيسسفنلا طوغسضلل ةيبلسسلا

.«انوروك» تافلخم ءارج يسسفنلا هرارقتسساو



watan@essalamonline.com
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تا˘ح˘ير˘سصت ،د˘يزو˘ب ن˘ب د˘كأا
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا
بقع سسمأا لوأا اهب ىلدأا يتلا
سصسصخ يرازو عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جا

حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا قو˘˘˘سس فا˘˘˘سشكت˘˘˘سسل
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ل دا˘˘سضم˘˘لا

ريدملاو ءارزولا نم ددع هرسضح
كلذو ،رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ل ما˘ع˘˘لا

سسي˘˘ئر تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ب Ó˘˘˘م˘˘˘ع
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ل˘ئاوأا ن˘م نو˘كت˘سس ر˘ئاز˘ج˘˘لا ّنأا
داسضملا حاقللا ينتقت يتلا لودلا
يف حسضوأاو ،«انوروك» سسوريفل
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ةئاملاب57و07 نيبام نأا ،سسمأا

نو˘ع˘سضخ˘ي˘سس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ي˘م˘ل˘ع˘لا سسل˘ج˘م˘لا نأاو حا˘ق˘ل˘˘ل
د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘˘سسارد داد˘˘عإا دد˘˘سصب

م˘ت˘ي˘˘سس يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
يتلا تائفلاو اق˘حل ا˘هدار˘ي˘ت˘سسا
.ةيولوألاب ىظحتسس

لا˘م˘ع نأا ،ر˘يزو˘لا زر˘˘بأاو اذ˘˘ه
،ةينمألا كÓسسألا ةحسصلا عاطق
نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألاو
،نونسسملا اذكو ةنمزم اسضارمأا

يقلت يف ةيولوألا˘ب نو˘ظ˘ح˘ي˘سس
هتاذ تقو˘لا ي˘ف ار˘ي˘سشم ،حا˘ق˘ل˘لا
ر˘˘˘كب˘˘˘م لازل تقو˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘لإا
،حاقللا مادخ˘ت˘سسا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ةدي˘حو˘لا ة˘لود˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تل˘خد ي˘˘ت˘˘لا
.ايسسور يه حاقللا ليجسستل

ح˘˘سضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
عا˘ط˘ق ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
كا˘ن˘ه نأا ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘سصلا

ل˘حار˘م تغ˘˘ل˘˘ب ىر˘˘خأا ر˘˘با˘˘خ˘˘م
داسضملا حاقللا جاتنإا يف ةمدقتم

رباخم رارغ ىلع ،«انوروك» ـل
ةيكيرمأاو ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو ة˘ي˘ن˘ي˘سص
ا˘ه˘يد˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأاو ،ة˘˘ي˘˘سسورو
ددعب تلاسصتاو نواعت تاقÓع
«رز˘يا˘˘ف» ل˘˘ث˘˘م ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
عمتجيسس هنأا افسشاك ،«اكينيز»و
ءار˘ف˘سس ع˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
تا˘يلو˘˘لاو ا˘˘ي˘˘سسورو ن˘˘ي˘˘سصلا
نع ثيدحلل ايناطيربو ةدحتملا

.حاقللا عوسضوم
نأا ىلإا ،ثدحتملا راسشأا امك

ىلع ءانب نوكيسس حاقللا رايتخا

نوكي نأا ةطيرسش ،يملعلا فلملا
دروملا ربخملا دلب يف مدختسسا

.كانه هتعاجن تبثاو
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع قر˘˘ط˘˘تو

ةيئابولا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘لإا ،د˘يزو˘ب
ع˘˘سضو˘˘لا نأا د˘˘كأاو ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
اريسشم ،نآلا ىت˘ح ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘م
عسضولا يف رارقتسسا كانه نأا ىلإا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
تاقيقحتلا نأا افسشاك ،تايلولا
يف لجسسملا سصقنلا نأا ترهظأا

ي˘˘ف نا˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سسكألا ةدا˘˘˘م
كÓ˘ه˘ت˘سسلا ه˘ب˘ب˘سس ل˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ل» نأاسشلا اذه يف لاقو ،طرفملا

سصق˘ن ل˘كسشم˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح دو˘˘جو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسكألاو ةر˘˘˘˘سسألا
.«تايفسشتسسملا

ةنمزملأ صضأرمألاب نيباشصملأو ةينمألأ كÓشسألأو صضيبألأ صشيجلل ةيولوألأو هل نوعشضخيشس نينطأوملأ نم ةئاملاب57

«ادج ابيرق تاب انوروك دصض حاقل ريفوت» :ةحصصلا ريزو
حاقللا ةعانصص يف تمدقت ةيملاع رباخم عم ةمدقتم ت’اصصتا يف رئازجلا^

حاقلل رئازجلا ءانتقا صصوصصخب يدام لاكصشإا يأ’ دوجو ’^
تايفصشتصسملا يف نيجصسكأ’او ةرصسأ’ا صصقن لكصشمل دوجو ’^

ر.نوراه

برق دكأأو نييرئأزجلأ ،تايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ريزو ،ديزوب نب نامحرلأ دبع نأامط
صشيجلل ةيولوألأو هل نوعشضخيشس نينطأوملأ نم ةئاملاب57 نأأ أدكؤوم ،«انوروك» دشض حاقللأ ريفوت

.نشسلأ رابك أذكو ،ةنمزملأ صضأرمألاب نيباشصملأو ةينمألأ كÓشسألأو صضيبألأ

دامتعلأ دنفت ةيبرتلأ ةرأزو
أولشصحت نمل ذاقنإلأ ماظن ىلع
02 نم9 لدعم ىلع

ةداهصشل ةيناث ةرود ’
لبقملا ربمتبصس يف ايرولاكبلا
،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تفن
عقأوم صضعب اهتلوأدت تاعاششإأ
صصوشصخب يعامتجلأ لشصأوتلأ

دامتعاب يشضقت ةموعزم تأرأرق
ناحتمأ ءأرجإأو ذاقنإلأ ماظن
ربمتبشس ةرود ايرولاكبلأ ةداهشش
.طقف ةيشساشسألأ دأوملأ يف0202
دمحم ،ريزولأ حلاشصم تحشضوأأ

صسمأأ اهل نايب يف ،طوعجأو
،هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلأ» زوحت
صضعب يف هلوأدت مت امل اعبت هنأأ

يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم
نأاششب تأءاعدأ صصوشصخب
ةداهشش ناحتمأ صصخت تأرأرق
ةيبرتلأ ةرأزو ناف ،ايرولاكبلأ
اعطاق أدينفت دنفت ةينطولأ

اهل صساشسأأ ل يتلأ تامولعملأ هذه
ىلإأ فدهت يتلأو ةحشصلأ نم
ىلع ريثأاتلأو ماعلأ يأأرلأ طيلغت
ذيمÓتلأ رأرقتشسأو ةيشسفن

ةمشساحلأ ةرتفلأ هذه لÓخ
ناحتملأ ريشضحتب ةطبترملأ

نم أريثك بلطتت يتلأو
زيكرتلأو دأدعتشسلأو ةنينأامطلأ

عيمجلأ نايبلأ اعدو .ةقفأرملأو
يشصقتو ةظقيلأ نم ريثكلأ ىلإأ
يمشسرلأ اهردشصم نم ةمولعملأ

ىلع يمويلأ عÓطلأ لÓخ نم
ةرأزولل ينورتكللأ عقوملأ

عقأوم ىلع ةيمشسرلأ اهتاحفشصو
تعد امك ،يعامتجلأ لشصأوتلأ

ذيمÓتلأ لك طوعجأو حلاشصم
ةردقلأو رذحلأو ةظقيلأ ىلأ

صصخي اميف زييمتلأ ىلع
جراخ مهلشصت يتلأ تامولعملأ
ةرأزول ةيمشسرلأ تأونقلأ
.ةينطولأ ةيبرتلأ
صضعب تلوأدت دقف ،ةراششإÓل
يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم
ىلإأ اهتدنشسأأ تامولعم أرخؤوم
دامتعأ اهدافم ةيشصولأ ةرأزولأ
لدعم ىلع أولشصحت نمل ذاقنإلأ

ةداهشش ناحتمأ يف02 نم9
يف هئأرجإأ أذكو ايرولاكبلأ
.طقف ةيشساشسألأ دأوملأ

خ.ةيمشسن

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ىهنأا
سسيئر43 ماهم ،نوبت ديجملا
فئاظوب مهفي˘ل˘كت˘ل ي˘ئلو ن˘مأا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا ةدا˘˘عإا وأا ىر˘˘˘خأا

ىلع ءانب كلذو ،ةيلسصألا مهبتر
9 خيراتب رداسص ةيسسائر ميسسارم
.يسضقنملا ةيليوج

رداسص يسسائر موسسرم حسضوأا
ةدير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘خألا دد˘ع˘لا ي˘ف
ةبسسنلاب قلعتي رمألا نأا ،ةيمسسرلا
ماهمب مه˘ف˘ي˘ل˘كت م˘ت˘ي˘سس ن˘يذ˘ل˘ل
،روقاسش دمحم نم لكب ،ىرخأا
ة˘يلو ن˘˘مأل ا˘˘سسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
نمأا سسيئر ،رادوسش رامع ،ةديلبلا

،يرباو ميركلا دبع ،ةملاق ةيلو
يناجي˘ت ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ي˘ف
د˘ب˘ع،يز˘ي˘˘لإا ة˘˘يلو ي˘˘ف ،قورز
ة˘˘يلو ي˘˘ف ،ي˘˘لÓ˘˘ع م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
،يتوغرب مي˘كح˘لا د˘ب˘ع ،يداو˘لا
،يتانز دارم ،ةلسشنخ ةيلو يف
يف ،دادغب دمحم ،ةليم ةيلو يف
را˘ت˘خ˘م ،ى˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يلو
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘˘ف ،سشي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ك
حلاسص دم˘ح˘م اذ˘كو ،تن˘سشو˘م˘ت
.ةيادرغ ةيلو يف ،ةينداغز

˘مو˘سسر˘م بجو˘˘م˘˘ب م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ءاسسؤور ماهم ءاهنإا ،رخآا يسسائر
ةدا˘˘عإل ن˘˘˘ير˘˘˘خآا تا˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا
،ةيل˘سصألا م˘ه˘ب˘تر ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا

يف ،يسساسس رودقب رمألا قلعتيو
يف ،لماه فسسوي ،ةنتاب ةيلو
،يبيرل يم˘سشا˘ه ،ةر˘كسسب ة˘يلو
،يفلاخم ركبوب ،راسشب ةيلو يف

،ديكم سشاكع ،ةريوبلا ةيلو يف
ح˘لا˘سص ،تسسار˘ن˘م˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘ف
،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو ي˘ف ،فو˘ل˘خ˘˘م
ةيلو نمأا سسيئر ،يرهوز دمحم
سسيئر ،بير˘خأا د˘م˘ح˘م ،ل˘ج˘ي˘ج
نع Óسضف ،فيطسس ةيلو نمأا

ة˘يلو ي˘ف ،ير˘يا˘سشق˘ل˘ب ى˘سسي˘ع
،طامزخ د˘م˘ح˘م اذ˘كو ،ةد˘ي˘ع˘سس
بناج ىلإا ،ةدكيكسس ةيلو يف
ة˘يلو ي˘ف ،يرو˘ها˘ط ي˘لÓ˘ي˘˘ج
ر˘˘ي˘˘م˘˘سسو ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
،مناغت˘سسم ة˘يلو ي˘ف ،ي˘سصÓ˘خ
ةيلو يف ،مسساقلب نيدلا رونو
تيآا نيسسايل نم Óكو ،ةليسسملا

ىيحي ،ركسسعم ةيلو يف ،نايزم
،ة˘ل˘قرو ة˘˘يلو ي˘˘ف ،حÓ˘˘سصو˘˘ب
ة˘يلو ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘˘يا˘˘ح˘˘م دو˘˘لو˘˘م
،كلاملا دبع نب ديمح ،سضيبلا
،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘يلو ي˘˘ف
ة˘يلو ي˘ف ،نزار˘م˘يإا نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
ي˘ف ،ي˘ب˘ل˘سش د˘م˘ح˘م ،فود˘ن˘˘ي˘˘ت
د˘م˘ح˘مو ،سسار˘ها قو˘˘سس ة˘˘يلو
،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو ي˘ف ،لدا˘ن˘˘قو˘˘ب
،ةيدملا ةيلو يف ،يبلاط دمحم
ة˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘ف ،يواد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ريبوب نامز˘لا ر˘م˘قو ،سسادر˘مو˘ب
.فراطلا ةيلو يف

موسسر˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو م˘ت ا˘م˘ك
ةيليوج9 ي˘ف خرؤو˘˘م ي˘˘سسا˘˘ئر
نب هللا دبع ماهم ءاهنإا ،0202
ةيلو نمأا سسيئر هتفسصب ،رسصان
.ةياجب

ح.نيدلأ رمق

ةيلشصألأ مهبتر يف نيرخآأ جامدإأ ةداعإأو ىرخأأ فئاظوب مهشضعب فيلكتل

يئ’و نمأا صسيئر43 ماهم يهني نوبت صسيئرلا

˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسمأا رد˘˘˘˘سص
3 ةحن˘م سصي˘سصخ˘ت˘ب ي˘سضا˘ق˘لا

سضعب باحسصأل ميتنسس نييÓم
ةحئاج نم نيررسضتم˘لا ن˘ه˘م˘لا
اه˘ع˘فد م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،«ا˘نورو˘ك»
نع سضيوع˘ت˘ك ر˘ه˘سشأا3 ةد˘م˘ل
ةر˘ت˘ف ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ر˘ئا˘˘سسخ˘˘لا
.يحسصلا رجحلا

˘مو˘سسر˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت˘˘يو اذ˘˘ه
رداسصلا02‐112 مقر يذيفنتلا
،0202 ةنسس ة˘ي˘ل˘يو˘ج03 ي˘˘ف
ن˘م ر˘ي˘˘خألا دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف دراو˘˘لا
ةدعاسسم حنم ،ةيمسسرلا ةديرجلا

ن˘˘ه˘˘م˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
،ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘˘لا

تاذ بسسح ة˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا تدد˘˘حو
را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا03ـب مو˘سسر˘˘م˘˘لا

رهسشأا ةثÓث ةدمل عفدتو يرئازج
ةطبترملا  رئاسسخلا نع اسضيوعت
حنمتو ،يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘ب
بق˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ةد˘عا˘سسم˘لا هذ˘˘ه
لÓخ ةينهم ة˘ئ˘ف ل˘ف˘كل م˘ي˘ي˘ق˘ت
نأا امك ،ةي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘برأا

ل ة˘ح˘ن˘م˘لا وأا ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه
لو ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘سضل˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘ت

نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا تا˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشل
ةي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘تو،يعامتجلا
عيزوتو موسسر˘م˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت
نم اهي˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ح˘ن˘م˘لا

نيب كرتسشم يرازو رارق لÓخ
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازوو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا ةرازو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
.يعامتجلا نامسضلاو

سسي˘˘ئر بحر ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
يق˘ئا˘سسل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
بنيز نب دمحم ةرجألا تارايسس
ةسصاخ تارارقلا هذهب ،يطعملا
ةحيرسشلا هذه سصخت يتلا كلت
نيب نم ربتعت يتلا عمتجملا نم
ةحئاج نم اررسضت رثكألا تائفلا

تاءار˘˘جإا ا˘˘ه˘˘نإا لا˘˘قو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ميدق˘ت˘ل ةردا˘ب˘م د˘ع˘تو ة˘لو˘ب˘ق˘م
ةبا˘ج˘ت˘سسا تن˘م˘سضت ةد˘عا˘سسم˘لا
اهتعفر يت˘لا بلا˘ط˘م˘لا سضع˘ب˘ل
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘جأا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ي˘˘لارد˘˘ف
تارايسس ي˘ق˘ئا˘سس ن˘ع ط˘غ˘سضلا
فلأا002 مهدادعت غلابلا ةرجألا
تا˘يلو ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م ق˘ئا˘˘سس
نع نيلطاع اوقب نيذلاو ،نطولا
ة˘ع˘برألا برا˘ق˘ت ةد˘م˘ل ل˘م˘˘ع˘˘لا
تعد ،قايسسلا سسفن يفو.رهسشأا
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو
مهتقفارمل نيي˘ئلو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م
مهرئاسسخ مييقت تاءارجإا حرسشو
،تانا˘عإلا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلاو
ىرخأا تاءارجإا راظتنا يف كلذو
معاطملا باحسصأا حلاسصل ةقحل
بيرد˘ت˘لا ز˘كار˘مو ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لاو
قبسس نيذلاو ،اهريغو تاغللاو
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب تع˘˘فرو
مهنع ءبعلا فيفختل تاحرتقم
م˘ه˘ل حا˘م˘سسلا˘ب تب˘لا˘ط نأا د˘ع˘˘ب
ل˘ظ ي˘ف طا˘سشن˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب
تاءار˘˘جإل مرا˘˘˘سصلا مار˘˘˘ت˘˘˘حلا

.ءابولا ةحفاكم
ك.اشضر

،رارد يزو˘ف رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا د˘˘كأا
نأا ،روتسساب دهعمل ماعلا ريدملا

رخآا ايموي عباتي روتسساب دهعم
اريسشم ،انوروك حاقل تادجتسسم
ل˘ح˘لا نو˘كي˘سس حا˘ق˘ل˘لا نأا ى˘˘لإا
سصلقي نأا نكمي يذلا ديحولا

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘بو ةرؤو˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م
.«انوروك»

ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،رارد ح˘˘˘سضوأا
روتسساب دهعم نأا ،سسمأا يفحسص
طور˘سش ر˘ت˘فد ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘˘سس
ة˘عا˘ج˘ن ىد˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ن˘ي˘ع˘˘م
ةعا˘ن˘م˘لا ة˘ب˘سسن ىد˘مو ،حا˘ق˘ل˘لا
نأاو هلامعتسسا د˘ع˘ب ة˘ب˘سست˘كم˘لا

نودت فوسس تارسشؤوملا هذه لك
را˘ي˘ت˘˘خل طور˘˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد ي˘˘ف

هنأا ىلإا راسشأا امك ،عجنألا حاقللا
له رابتعلا نيعب ذخألا بجي
ةبسسنب جت˘ن˘ت˘سس تا˘حا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه
روتسساب دهعم نأا افيسضم ،ةيفاك
نم ةم˘يد˘ق د˘ي˘لا˘ق˘ت ه˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘با˘خ˘م˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘˘حا˘˘ن
هربتعأا يذلا حيقلت˘ل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ءاهنإل ةليف˘كلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ةادألا

اهنم يناعت يت˘لا ،ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه
.ةيناسسنإلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
نوكت نل هنأا ،رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ل
ةعاجن لو˘ح برا˘ج˘ت ة˘يأا كا˘ن˘ه
ىلع دمتعن نحن» Óئاق ،حاقللا
نكيلو ،ةيسسيئرلا رباخملا جئاتن
ع˘ي˘م˘ج سسي˘ل ه˘نأا م˘كم˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف

ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘فور˘ع˘م˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا
د˘سض حا˘˘ق˘˘ل دا˘˘ج˘˘يإل ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشت
ي˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا˘˘ف ،91‐ديفوكلا
يه حاق˘ل˘لا ع˘ن˘سص ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
نارود رو˘ح˘م ل˘كسشت˘سس ي˘˘ت˘˘لا

.«اهيلع
كانه نأا ،ثدحتملا زربأاو اذه

روتسساب دهعم نيب يفرعم لدابت
نم ىرخألا ةيسساسسألا رباخملاو
،حيقلتلا بي˘تر˘تو ة˘فر˘ع˘م ثي˘ح
بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘عر˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسنو
متتسس تابيترتلا هذه لك ،اهنقح
يذلاو ةرجاتملل ح˘ير˘سست˘لا د˘ع˘ب
يف ر˘ي˘خألا جر˘ع˘ن˘م˘لا نو˘كي˘سس
.حيقلتلا اذه لامعتسسا

خ.ةيمشسن

طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش تن˘˘ل˘˘عأا
ةجمرب نع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا

ءÓ˘˘جإل ىر˘˘خأا ة˘˘يو˘˘ج تÓ˘˘حر
لك ىلإا ،نيميقملاو نييرئازجلا

،ةي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلاو ا˘ي˘كر˘ت ن˘م
ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘سسنر˘فو ند˘ن˘ل اذ˘˘كو
ةجمر˘ب م˘تو اذ˘ه.ءاثÓثلا موي˘لا

موي ،ايكرتب لوبنطسسإا وحن ةلحر
نم لك سصختسس يتلاو ،توأا8
نييرئازجلا ،كارتألا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نينطاوم تÓئا˘عو ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
ىلإا ةلحر ةجمرب مت امك ،كارتأا
01 موي ةيبرعلا تارامإلاب يبد
ح˘ير˘سصت طار˘ت˘سشا م˘ت ن˘˘يأا ،توأا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘تو
«RCP» قإا ل˘˘ب˘˘ق˘˘Óةر˘ئا˘ط˘˘لا ع.
ةرا˘ف˘سس تف˘سشك ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
اهل روسشنم يف ،ةرقنأاب رئازجلا

ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
ديعاوم رييغت نع ،«كوبسسيافلا»
اقباسس ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا تÓ˘حر˘لا

نييرئازجلا ءÓ˘جإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
نأا ةحسضوم ،ا˘ي˘كر˘ت˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
˘مو˘ي نو˘كت˘سس ى˘˘لوألا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا
ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع توأا7 ةعم˘ج˘لا

ة˘ن˘˘يد˘˘م تي˘˘قو˘˘ت˘˘ب53:71
50 ءاعبرألا سضوع ،لو˘ب˘ن˘ط˘سسإا
ة˘ج˘مر˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،توأا

توأا8 تبسسلا موي ةيناثلا ةلحرلا
سضوع53:71 ة˘عا˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘حر˘لا ا˘مأا ،توأا60 سسيم˘خ˘لا
9 دحألا موي ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس ة˘ث˘لا˘ث˘لا
يف.54:91 ةعاسسلا ىلع توأا
ة˘يو˘ج˘لا تن˘ل˘˘عأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا
نع ،سسمأا اهل نايب يف ،ةيرئازجلا

نينطاوملل ىرخأا ءÓجإا تايلمع
اسسنرف يف نيقلاعلا نييرئازجلا

9و5و4 خيراوتب ىلوألا ،ندنلو
ا˘مأا ،سسيرا˘ب و˘ح˘ن يرا˘ج˘˘لا توأا
وحن قلطنتسس ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.يراجلا توأا9 موي ندنل

ح.نيدلأ رمق

هتعا‚ ىدم ةفرعŸ طورششلأ Îفدب نوهرم هءانتقأ نأأ دكأأ روتشساب دهعم

«انوروك» حاقل تادجتصسم رخآا بثك نع عباتت رئاز÷ا

ةرئاطلأ عÓقإأ لبق يرابجإأ «RCP» ليلحت

ندنلو اصسنرفو تارامإ’او ايكرت نم نييرئازجلا ءÓجإ’ ةديدج ةيوج تÓحر

نع ةبترتملأ رئاشسخلأ نع اشضيوعت رهششأأ3 ةدمل عفدت
يحشصلأ رجحلأ ةرتف

نييÓم3 ةحنمب صصاخلا موصسرملا رودصص
«انوروك» نم نيررصضتملل ميتنصس



را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘تو
لئاسسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سشقا˘ن˘م
هذ˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ايازملا ىلع ةوÓع ،ةيلمعلا
عفد تاي˘ئا˘ه˘ن ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا
اهمدق˘ت ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
ع˘فد˘ل˘ل ا˘ع˘ي˘ج˘˘سشتو ،ا˘˘نا˘˘ج˘˘م
ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ل ،ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

ءارج ةيحسصلا فورظلا هذه
.«انوروك» سسوريف يسشفت

دـم˘ح˘م ن˘ل˘عأا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
ل˘ج˘سسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘ل˘˘ل
ةراجتلا ةرازو نأا ،يراجتلا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت قÓ˘˘˘طإا مز˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيلمع ليه˘سست˘ل ،ي˘نور˘ت˘كلإا
ةيعامتجلا تايل˘م˘ع˘لا عاد˘يإا

حسضوأاو ،تنرتنألا قيرط نع
ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ةي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا
ى˘ل˘ع ل˘ه˘˘سست˘˘سسو ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب

نم ةيلمعلاب مايقلا لماعتملا
نوسضغ يف ه˘ت˘ي˘ب وأا ه˘ب˘ت˘كم
ا˘ه˘لÓ˘خ ى˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي ،تا˘˘عا˘˘سس

عاديإا ةداهسش اسضيأا اينورتكلإا
،ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘با˘˘سسح˘˘لا

نÓعإلا متيسس هنأا ىلإا اريسشم
رهسشلا ر˘خاوأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ن˘ع
تاذ د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عاديإا لاجآا ديدمت لوؤوسسملا
ىلإا ةيعام˘ت˘جلا تا˘با˘سسح˘لا
كلذو ،لبقملا ربمتبسس ةياهن

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘مد˘˘˘خ
بب˘˘˘˘سسب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلا
راسشتناب ةطبتر˘م˘لا فور˘ظ˘لا
ريبادتلا لظ ي˘فو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
انوروك سسوريف نم ةيئاقولا
ايلعلا تاطلسسلا اهترقأا يتلا
.دÓبلل

ثدحلا4 9082ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ41ـل قفأوملأ0202 توأأ4ءاثÓثلأ

watan@essalamonline.com

ابيرق ةيعامتجلأ تاباشسحلل ÊوÎكلإلأ عفدلل قيبطت

ÊوÎكلإ’ا عفدلا تايئاهنب تايلديصصلا لك ديوزت

ز.لامج

نم ،ديربلأ عاطق يلثمم عم اعامتجأ ،ةلدايشصلأ ةدامع صسلجم صسيئر ،ةيرهأوط ميركلأ دبع صسمأأ صسأأرت
.رئأزجلأ ديربل ينورتكلإلأ عفدلأ ةزهجأاب نطولأ تايلو فلتخم ربع تايلديشصلأ ديوزت ةشسأرد لجأأ

لاقتنأ لامتحأ نأأ تدكأأ
ليئشض هللأ تويب يف «انوروك»
تأءاشضفلأ يقابب ةنراقم

ةيلاردف
بلاطت نيكلهتصسملا
دجاصسملا حتفب

ةيلأردفلأ تبلاط
يف ،نيكلهتشسملل ةيرئأزجلأ

صسيئرل ةهجوم ةلاشسر
ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

حتف ةداعإاب ،نوبت
ةيدأات لجأأ نم ،دجاشسملأ
دعب ،صسمخلأ تأولشصلأ

يف ،اهقلغ نم رهششأأ4 ةبأرق
ءابو ةهجأوم ريبأدت راطإأ
.«انوروك»
يف اهتأذ ةيلأردفلأ تحشضوأأ

زوحت ،صسمأأ اهل نايب
نأأ ،هنم ةخشسن «مÓشسلأ»
صسوريف لاقتنأ لامتحأ
دجاشسملأ يف «انوروك»

يقابب ةنراقم ليئشض
،ىرخألأ تأءاشضفلأ

نكامأو قأوشسلأو كونبلاك
دامتعأ ةطيرشش ،لمعلأ

دمتعي يحشص لوكوتورب
دعابتلأ ىلع اشساشسأ
،ةمامكلأ صسبلو يعامتجلأ

دجاشسملأ نم داجشسلأ ةلأزأو
هتداجشسل يلشصملأ لمحو
ميقعتلأ ىلأ ةفاشضأ ،ةشصاخلأ
ريفوتو دجشسملل يرودلأ
ءاقبإأو ،يلوحكلأ لئاشسلأ

،ةقلغم ءوشضولأ تويب
لوأدتي ام لك بحشسو
فحاشصملاك يديألاب
.تاحبشسلأو
تايعمجل تأوعد ترششتنأو
عقأوم ىلع يندملأ عمتجملأ
يف يعامتجلأ لشصأوتلأ
ةبلاطم ،ةريخألأ ةنوآلأ

،دجاشسملأ حتف ةداعإاب
ةموكحلأ هجوت دعب ةشصاخ

تأءأرجإأ نم فيفختلأ ىلإأ
عفد ام وهو ،يحشصلأ رجحلأ

ىلإأ نينطأوملأ نم أددع
هذه ميمعتب ةبلاطملأ
دجاشسملأ ىلع تأءأرجإلأ

ةياقولأ طورشش مأرتحأ عم
.يعامتجلأ دعابتلأو

ز.لامج

لÓخ نم ةيداشصتقلأ ةيمنتلأ ‘ ةششهلأ تائفلأ جامدإأ
مهميعدتو مهنيوكت

ايجولونكتلا لÓغتصسا ىلع زيكÎلا
نماصضتلا عاطق ‘ ةثيد◊ا

ريزو ،نايز نب يقابلا دبع اعد
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
،ةيكيرمألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا
ةدافتسسلا يف ةدعاسسملا ميدقتب
تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا برا˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
ليوط عاب اهل يتلا ةيكيرمألا
،ليغسشتلاو نيهم˘ت˘لا ناد˘ي˘م ي˘ف
ديدعلا لمسشيل نواعتلا عيونتو
،ىر˘˘خألا تا˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
رثكأا حتفني عاطقلا نأاو ةسصاخ
ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ف
.يداسصتقلا

هعمج ءاقل يف ،ريزولا حسضوأا
تايلولا ريفسس ،رسشوريد نوجب
،رئازجلا˘ب ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نأا ،ةرازو˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب سسمأا
تلمسش نيفرطلا نيب تاثداحملا

يلاعلا ميلعتلا لئاسسم نم اددع
اه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
،نيوكتلل «تيار˘ب لو˘ف«ج˘ما˘نر˘ب
نواعتلا ريوطت تايناكمإا اسضيأاو
ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف ه˘قا˘فآا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو
يف نيثحابلا ة˘ي˘كر˘حو ثح˘ب˘لاو
لجأا ن˘م ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو ن˘يد˘ل˘ب˘لا

تار˘ب˘خ˘لا با˘سست˘كاو برا˘ق˘ت˘لا
،ةيلمعلاو ةينادي˘م˘لا برا˘ج˘ت˘لاو
ى˘لإا نلوؤو˘سسم˘لا قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

اذه يفو ،اهعم لماعتلا ةيفيكو
ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا سضر˘˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘˘˘طإلا
يذ˘لا ،ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ةهجاوم ل˘جأا ن˘م عا˘ط˘ق˘لا هد˘عأا
ة˘˘ن˘˘سسلا ما˘˘ت˘˘ت˘˘خل ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘˘لا
ري˘سضح˘تو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
.لبقملا يعماجلا مسسوملا لوخد

خ.ةيمشسن

ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تب˘لا˘ط
،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ل˘جأا ن˘م ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ل˘ك ى˘ل˘ع ي˘˘ل˘˘ك ر˘˘ج˘˘ح سضر˘˘ف
ةعاسس42ـب ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘˘يلو
نم دحلا فدهب اذهو ،42ىلع
،ةهج نم انوروك سسوريف يسشفت
ةهج نم ةيبطلا مقطألا ةمحرو
اذه عم مهتاناعم لظ يف ىرخأا
.ءابولا

يف ،اهتاذ ةيقيسسنتلا تحسضوأا
سسي˘˘ئر˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو ة˘˘˘لا˘˘˘سسر

ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةح˘سصلا ي˘ف˘ظو˘م نأا ،«مÓ˘سسلا»
ايموي نوناعي مهفانسصأا عيمجبو
ثي˘ح ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل
د˘قو ،ا˘ي˘مو˘ي تو˘م˘لا نو˘ه˘جاو˘ي
ةيبطلا مقطألا نم اياحسض طقسس
ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس ي˘˘˘ف ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب
بل˘غأا نأا ةزر˘ب˘م ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
سسوريفلا اذ˘ه˘ب نو˘ل˘ها˘ج سسا˘ن˘لا

مقطألاو ،ريبادتلاب نوديقتي لو
نولمح˘ت˘ي ن˘م م˘هد˘حو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
دقو ،ة˘ح˘سصلا لا˘م˘ع ثث˘ج ن˘فد

،ايدسسجو ايسسفن بعتلا مهقهرأا
نع نوديعب م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأا ة˘سصا˘خ
ةقيثولا تراسشأا امك.مهتÓئاع
ل ةحسصلا لامع نأا ىلإا ،اهتاذ
لاقتنإا وأا لقن نم افوخ نوماني
نيدسشانم ،مهيلإاو مهنم ىودعلا
بعتلا مهكهنأا نأا دعب سسيئرلا
لجأا نم سسوريفلا مهتمواقم يف
سضر˘ف˘ب م˘ه˘˘م˘˘حر˘˘ي نأا ،بع˘˘سشلا

ع˘ي˘م˘ج˘ل ي˘ل˘˘ك ي˘˘ح˘˘سص ر˘˘ج˘˘ح
.42/اسس42 نطولا تايلو

ز.لامج

ليغسشتلا دو˘ق˘ع با˘ح˘سصأا ا˘عد
ةرازو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةر˘˘سسألاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ط˘˘˘ي˘˘˘˘سسو ،ةأار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘سضقو
لجاعلا لخدتلا ىلإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ر˘ب˘ع ،م˘ت˘ي˘سضق ل˘حو م˘ه˘فا˘سصنإل
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا دو˘ق˘ع˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا

SIAD/DIP،مهجامدإاو
.ةمئاد لمع بسصانمب

ةلاسسر يف ،نوي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘سضوأا
ط˘ي˘سسو ،سسنو˘ي م˘ير˘كل ة˘ه˘جو˘م
نوناعي بابسش مهنأا ،ةيروهمجلا

او˘سشا˘عو سشي˘م˘ه˘ت˘لا تÓ˘يو ن˘م
ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘˘ل ةدد˘˘ح˘˘م دو˘˘ق˘˘ع˘˘ب

تاونسس6و ،تاداهسشلا باحسصأل
ةنامأاب اولمع دقو ،لقأا ىوتسسمل

هاج˘تا م˘ه˘ب˘جاو ن˘ع او˘ل˘خ˘ت˘ي م˘لو
مل يذلا ديهزلا رجألا مغر نطولا
،جد0045و ،جد0009 زواجتي
،ةيهتنملا دوقعلا باحسصأا راسشأاو
ملو لبسسلا مهب تقاسض مهنأا ىلإا
سسي˘˘ئر ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘ي
،مهتيعسضو حيحسصتل ةيروهمجلا

اومرحو ةلاطب˘لا م˘ه˘ت˘كه˘نأا ثي˘ح
نم ةدافتسسلاو دوقعلا ديدجت نم
مه˘ب˘ل˘غأا نأا ة˘سصا˘خ ،ىر˘خأا دو˘ق˘ع
53 ن˘سس زوا˘ج˘تو ة˘ل˘ئا˘ع ل˘ي˘˘ع˘˘ي
اولواح دق مهنأا نيحسضوم ،ةنسس
نم ديدع˘لا ي˘ف م˘ه˘تو˘سص لا˘سصيإا
ةيملسس تافقو لÓخ نم تارملا
،مهتلكسشمل لح داجيإاب ةبلاطملل
لهاجتلاب لبوق ىعسسملا اذه نكل

امك ،ةيسصولا تاهجلا فرط نم
نم ه˘نأا دو˘ق˘ع˘لا با˘ح˘سصأا فا˘سضأا
ن˘م ةد˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
فلتخم ربع ة˘ي˘م˘ل˘سسلا تا˘ف˘قو˘لا

مامأا تاف˘قو4 ،ن˘طو˘لا تا˘يلو
اهئاغ˘لإا د˘ع˘ب كلذو ،ةرازو˘لا ر˘ق˘م
ردا˘سصلا جا˘مدلا مو˘سسر˘م˘˘لا ن˘˘م
ربمسسيد9 خ˘يرا˘ت˘˘ب خرؤو˘˘م˘˘لاو
هقيبطت ةيفي˘كل دد˘ح˘م˘لا9102
نيأا ،مهقحب ةفحجم تءاج يتلاو
طاسشن ةلاحب نيديفتسسملا تددح
لمعلا يف قحلا أادبمل ةيعارم ريغ
روتسسد˘لا ن˘م96 ةدا˘م˘لا سصن˘˘ب
قا˘ح˘ت˘للا ي˘ف ةاوا˘سسم˘لا أاد˘˘ب˘˘مو
.47 ةداملا سصنب فيظوتلاب

ز.لامج

«انوروك» ةحئاج لظ يف ةيعماجلأ ةنشسلأ ماتتخل يحشصلأ لوكوتربلأ نع فششكي نايز نب

يروطتلا ثحبلا عيجصشتو تاعماجلاب صضوهنلل ةيكيرمأ’ا ةربخلاب دجنتصست رئازجلا

ةيبطلأ مقطألأ ىلع ةقششŸأ فيفختو «انوروك» صسورف يششفت نم د◊أ فدهب

نطولا باÎلا Èع يلك رجح صضرفل وعدت ةحصصلا يفظوم ةيقيصسنت

ةمئأد لمع بشصانمب مهجامدإأو «SIAD/DIP» ةغيشص حتف ةداعإأ ربع

مهفاصصنإ’ لخدتلا ةيروهمجلا طيصسو نودصشاني ةيهتنملا دوقعلا باحصصأا

ةبشسن صصيشصخت ىلع تددشش ةيمومعلأ ةفيظولأ ةيريدم
ةئفلأ هذهل لغششلأ بشصانم نم لقألأ ىلع ةئاملاب1

تاجايتح’ا يوذ فيظوت طورصش هذه
ةيرادإ’ا تاصسصسؤوملا يف ةصصاخلا

ةفيظولا ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأا
تا˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يوذ سصا˘˘خ˘˘سشألا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘˘ت
ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
ةددسشم ،ةيرادإلا تاسسسسؤوملا

سصي˘˘سصخ˘˘ت ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع
،لقألا ىلع ةئاملاب1 ةبسسن
هذ˘ه˘ل ل˘غ˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
اذ˘ه ق˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف طر˘˘˘˘˘˘سشلا
تارادإلاو تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
وأا يوا˘سسي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
001 اهيمدختسسم ددع قوفي

.نوع
ي˘ف ،ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تح˘˘سضوأا

ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ب تث˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م
دراوملا ري˘ي˘سست˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا

دنع هنأا ،ةيمومعلا تارادإلاو
ةئفل ةئاملاب1 ةبسسن ديدحت
،ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا تاذ
دد˘ع ،نا˘˘ب˘˘سسح˘˘لا ي˘˘ف ذ˘˘خألا
ناو˘˘˘عألاو ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘ل˘˘غا˘˘سشو ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
،ايلعلا بسصانم˘لاو ف˘ئا˘ظو˘لا
نييمومعلا ناوعألا مهيف امب
تايع˘سضو ي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا

،عاد˘ي˘ت˘سسا ،باد˘ت˘نا» ة˘سصا˘˘خ
ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م ة˘˘ل˘˘ط˘˘˘ع
.«ىدملا

ه˘نأا ،ة˘ل˘سسار˘˘م˘˘لا تفا˘˘سضأاو
بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا جاردإا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘˘ي
ي˘ف ،ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ة˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لا

دراو˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
جاردإا ةينا˘كمإا ع˘م ،ة˘ير˘سشب˘لا

فيظوتب ةسصاخلا تايطعملا
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘˘حلا يوذ
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا تارادإلاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘ت
رييسستل ةيونسسلا اهتاط˘ط˘خ˘م
ة˘ن˘سسل˘˘ل ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
يف ةيئانثتسسا ةفسصب ،ةيراجلا

بسصا˘ن˘م˘لا ع˘يزو˘ت تارر˘ق˘˘م
وأا تارارق يف اذكو ،ةيلاملا

.تاقباسسملا حتف تاررقم
،اهتاذ ةقي˘ثو˘لا ته˘ب˘ن ا˘م˘ك

ة˘ئ˘ف ءا˘ف˘ي˘ت˘˘سسا ةرور˘˘سض ى˘˘لإا
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘˘حلا يوذ
عيمج ،فيظوتلل نيحسشرتملا
ةددحملا ةينو˘نا˘ق˘لا طور˘سشلا
بجوتسسي ا˘م˘ك ،سضر˘غ˘لا ا˘ه˘ل
،ح˘سشر˘ت˘لا ف˘ل˘م ي˘ف م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
لماعلا ةفسصب فارتعلا ررقم
ةمءÓم ىدم تابثاو قاعملا
تا˘˘ي˘˘سضت˘˘ق˘˘م ع˘˘م ة˘˘˘قا˘˘˘عإلا
متي يت˘لاو ،ه˘ل˘غ˘سش بسصن˘م˘لا
ةيئلولا ةنجللا ن˘م ه˘م˘ي˘ل˘سست
هيجوتلاو ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل
ي˘عار˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ي˘سسرد˘م˘˘لا
تارادإلاو تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا
ووذ سصا˘خ˘سشألا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا
ةسصاخلا ة˘مو˘ح˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
تا˘نزاو˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘ب
.دÓبلل ةيجراخلاو ةيلخادلا

خ.ةيمشسن

ةريزو ،وكيرك رثوك تدكأا
ةر˘سسألاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘˘لا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،ةأار˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضقو
نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
نأا ،ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘سسا˘ي˘˘سسلا
تا˘ئ˘ف˘˘لا جا˘˘مدإا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ت
،ةيداسصتقلا ةيمنتلا يف ةسشهلا

مهميعدتو مهنيوكت لÓخ نم
ةلاكو سضورق نم ةدافتسسÓل
،ر˘غ˘سصم˘لا سضر˘ق˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ز˘كتر˘ي عا˘ط˘ق˘لا نأا ة˘ح˘سضو˘˘م
لامعتسسا ع˘ي˘سسو˘ت ي˘ف ا˘سسا˘سسأا
ةنمقر لÓخ نم ايجولونكتلا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
نيديفتسسملا ديدحتل ،عاطقلاب
ةمدقملا تادعاسسملا ةعيبطو
.ةقدب مهل

ى˘˘ل˘˘˘ع ،ةر˘˘˘يزو˘˘˘لا ترا˘˘˘سشأا
ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا سشما˘˘ه
ىلإا ،تسسارنمت ةيلو ىلا سسمأا
فد˘˘˘ه˘˘˘ت تاءار˘˘˘˘جلا هذ˘˘˘˘ه نأا
يلا˘م˘لا لÓ˘ق˘ت˘سسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
نم مهجورخو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل
ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،زو˘˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘ئاد
ةيمنتلا قيقحت يف مهتمهاسسم
م˘ت ه˘نأا ةزر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
ةدع لاجملا اذه يف ثادحتسسا

اميف ءاوسس ،ةينورتكلإا تامدخ
سصخسشلا نع غيلبتلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

وأا ،ر˘ط˘˘خ ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘سسم˘˘لا
نودب سصاخسشألا ىلع غيلبتلا

ة˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘خ اذ˘˘˘˘˘˘˘كو ،ىوأا˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سسألا تارا˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسلا
ةررسضتملا تÓئاعلل ةهجوملا

سشيجلاو ،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م
ة˘ه˘جو˘م˘لا ر˘ي˘سشت˘سسي سضي˘˘بألا
،ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طألا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل
،م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘سسن˘˘˘لا ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا و˘˘˘كير˘˘˘˘ك تفا˘˘˘˘سضأاو
يف عورسشم007 سصيسصخت
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘سست ة˘لا˘كو را˘˘طا
فلتخم ىلع ةعزوم رغسصملا
ة˘ن˘سس لÓ˘خ ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب
0202.

تد˘كأا ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ةياد˘ب ذ˘ن˘م ه˘نأا ،و˘كير˘ك ر˘ثو˘ك
ةدع ذاختا مت انوروك ةحئاج
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تاءار˘˘˘جا
ن˘ي˘ن˘سسم˘لا رود˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘˘م˘˘لا

ةفعسسملا ةلوفطلا تاسسسسؤومو
هنأا ىلإا ةريسشم ،ءابولا اذه نم
ةلاح يأا لجسست مل نآلا دحل
تن˘م˘ثو ،ز˘كار˘م˘لا هذ˘ه˘ب ةا˘˘فو
لا˘˘م˘˘ع رود و˘˘كير˘˘˘ك ر˘˘˘ثو˘˘˘ك
ادوهج نولذبي ن˘يذ˘لا عا˘ط˘ق˘لا

هيفو ،ةئفلا هذه ةيامحل ةريبك
ع˘م ءا˘ق˘ب˘لاو ر˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ثآا ن˘˘م
.يلئاعلا وجلا ىلع نيميقملا

ك.اشضر



ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت م˘ت
ن˘˘ع ا˘˘سضيأا تر˘˘ف˘˘سسأا ي˘˘ت˘˘˘لا
نامو˘ق˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت
ةيمهولا ةكرسشلا هذه رييسستب
تنكم ةيناديم تايرحت رثإا

تامولعم ىلإا لوسصولا نم
نوققحملا ماقو ،اهطاسشن نع
د˘يد˘ح˘ت˘ب ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘˘م ي˘˘ف
تاعدوتسسم فلت˘خ˘م ن˘كا˘مأا
ة˘كر˘سشلا هذ˘ه ة˘يودأا ن˘يز˘خ˘ت
قطانم ديدع ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م˘لا
ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘يلو˘˘˘لا

براقي ام زجح نم نكمتلاو
ا˘مو سصر˘˘ق نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ف˘˘سصن
داتعو جد نويلم02 براقي
ءانتقا ريتاوفو يلآلا مÓعإÓل
ة˘ب˘كر˘م ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘يودألا

تايلمع يف لمعتسست تناك
.عيزوتلا

قم˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘ي˘بو
نواعتلاب هب مايقلا مت يذلا

ةحسصلا يتيريدم حلاسصم عم
ةكرسشلا هذ˘ه نأا˘ب ،ةرا˘ج˘ت˘لاو
ةيودألا عيزوت يف ةسصتخملا

ر˘يوز˘ت ى˘لإا د˘م˘ع˘تو ة˘ي˘م˘˘هو
اذكو عيب˘لاو ءار˘سشلا ر˘ي˘تاو˘ف
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ما˘˘ت˘˘خألا
.يراجتلا اهطاسشن

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
قح يف يئازج فلم دادعإا مت

م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘˘لا
نع ةلاد˘ع˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘سضر˘ع
لا˘م˘ع˘ت˘˘سساو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا مر˘˘ج
،ةيم˘سسر ق˘ئا˘ثو ي˘ف روز˘م˘لا
مارتحا مدعو ،ماتخألا ريوزت
ةبقارملاب ةقلعتم˘لا د˘عاو˘ق˘لا
ةسصاخ˘لا ة˘يرادإلاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
تاذ ةيودألا ميلسستو عيزوتب
،ايلقع ةر˘ثؤو˘م˘لا سصئا˘سصخ˘لا

ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ن˘ع Ó˘سضف
ةيعرسش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘بو
را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سص داو˘˘م
،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘˘م˘˘ج
ر˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
ىلع ةحسصلا ةنهمل ةيعرسشلا

.سصوسصخلا هجو

watan@essalamonline.com

5 9082ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ41ـل قفأوملأ0202 توأأ4ءاثÓثلأثدحلا

ةيلقع تأرثؤوم اهنم ةيودألأ نم صصرق نويلم فشصن ةبأرق زجح

ةنيطنصسقب ةين’ديصصلا داوŸا عيزوتل ةيمهو ةكرصش طاصشنل دح عصضو
يراجتلا اهطاصشن ‘ ةلمعتصسŸا ماتخأ’ا اذكو عيبلاو ءارصشلا Òتاوف ريوزت ¤إا دمعت ^

صش.رداقلأ دبع

زجح نم ةنيطنشسق ةيلو نمأل ةعباتلأ «املاب» ةقطنمب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلأ ،صسمأأ لوأأ تنكمت
صصئاشصخلأ تأذ ةيودألأ نم صصرق فلأأ051 اهنيب نم عأونألأ فلتخم نم ةيودألأ نم صصرق006و فلأأ264

.ةينلديشصلأ دأوملأ عيزوتل ةيمهو ةكرشش طاششنل دح عشضو ةيفلخ ىلع كلذو ،ايلقع ةرثؤوملأ

ةطرسشلا حلاسصم سسمأا تقلأا
نمأا˘ب كر˘ت˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأل
ى˘ل˘ع سضب˘ق˘˘لا ،نار˘˘هو ة˘˘يلو
ي˘ف ن˘ي˘سصت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ة˘ف˘سضلا ى˘˘لإا ر˘˘سشب˘˘لا بير˘˘ه˘˘ت
ايلام اغلبم تزجحو ،ةلباقملا

036 هردق ةبعسصلا ةلمعلا نم
تفقوأا كلذ عم ةازاومو ،وروأا

دد˘سصب او˘˘نا˘˘ك سصا˘˘خ˘˘سشأا6
ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف را˘˘ح˘˘بإلا
.ةيرسسلا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ما˘˘˘ي˘˘˘ق
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل تا˘˘يرود˘˘˘ب
6 مههابتنا تفلف ،سصاسصتخلا
نور˘˘ي˘˘سسي او˘˘نا˘˘ك سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا
ن˘ي˘ع˘ب ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا عرا˘˘سشب
ئطاسشلا وحن نيهجتم كرتلا

نا˘ك ن˘م م˘ه˘ن˘م نأا م˘ل˘ع˘˘لا ع˘˘م
دعبو ،ةير˘ه˘ظ بئا˘ق˘ح ل˘م˘ح˘ي
ةيلمعل مهعاسضخإاو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
تط˘˘˘ب˘˘˘ُسض يد˘˘˘سسج سسم˘˘˘ل˘˘˘˘ت
ن˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب
036 ةميقب ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تف˘˘سشكو ،وروأا
ددسصب اوناك مهنأا مهعم ةيلوألا
را˘ح˘بإا ة˘ل˘˘حر ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا
سسأار» ئ˘˘˘طا˘˘˘سش ن˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘سس
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م «نو˘˘كل˘˘ف
ميظنت ا˘م˘ه˘ت˘م˘ه˘م ن˘ي˘سصخ˘سش
ابوروأا وحن «ةقرحلا» تÓحر
لامجإا ردقم يلام غلبم لباقم
.ميتنسس نويلم002 قوفي امب

تاقي˘ق˘ح˘ت˘لا تر˘ف˘سسأاو اذ˘ه
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘ع ة˘ق˘م˘ع˘م˘˘لا
امهتماقإا ناكمو ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
نذإاب كلذ دعب امهفيقوت متيل
ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م
يذ˘لا كر˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م
،سصاسصت˘خلا د˘يد˘م˘ت˘ب سصخر
يئاسضق ءارجإا ريرحت اهرثإا متو
ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ا˘م˘هد˘سض
امهقح يف ردسص ثيح ةلادعلا
.عاديإا رمأا

ة˘قر˘ف تف˘قوأا ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيتامولعملا مئارج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ةيئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ناموقي اناك نيسصخسش ،نارهو
ئ˘طاو˘سشل˘ل تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب
ريغلا ةايح نيسضرعم تاباغلاو
رطخلل ةيدسسج˘لا م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو
ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا ن˘˘ع Ó˘˘سضف
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا كا˘ه˘ت˘نا
.يئزجلا رجحلاب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘كو
دسصرتتو عباتت ،ركذلا ةفلاسس
تاحفسص ىلع هلوادت متي ام
فدهب ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
قر˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ر˘ي˘باد˘تو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
نم ةذختملا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
ءابو راسشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘جأا
نكمتتل هتحفاكمو «انوروك»
ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ر˘˘مأا ف˘˘سشك ن˘˘˘م
93و82 رم˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب نا˘مو˘ق˘ي ا˘نا˘ك ة˘ن˘˘سس
تاباغ˘لاو ئ˘طاو˘سشل˘ل تÓ˘حر
قيرط نع عو˘ب˘سسأا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘نار˘˘سشن˘˘ي تا˘˘نÓ˘˘عإا
ءافيتسسا د˘ع˘بو ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
مت ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك
لÓخ نم ةمكحم ةطخ عسضو
نتم ىلع امهو ا˘م˘ه˘جارد˘ت˘سسا

ن˘م ا˘نو˘بز04 ل˘ق˘ت ة˘ل˘˘فا˘˘ح
امهفيقو˘تو را˘م˘عألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تف˘˘سشكو ،سسب˘˘ل˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ناسضبقي اناك امهنأا تاقيقحتلا
ل˘ك ن˘ع را˘˘ن˘˘يد005 ة˘م˘ي˘ق
تÓحرلا نم ةلحر يف بغار
قيقحتلا دعبو ،اهنامظني يتلا
هب لومعملا ءارجإلا ريرحت مت

مهمارت˘حا مد˘ع˘ل ن˘ئا˘بز˘لا د˘سض
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
دعابتلاب ديقتلا مدعو ،يحسصلا
ءاد˘˘ترا مد˘˘عو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
«تا˘ما˘م˘ك» ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘˘قألا

فلآا01 ـب مهميرغت مت ثيح
ررُح ن˘ي˘ح ي˘ف ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد
نيطروتملا دسض يئاسضق ءارجإا
ةلادعلا مامأا هبجومب نلاحيسس
تعسضو ةلفاحلا نأا ريكذتلا عم
.رسشحملا يف
«ةقرح» ةلواحم طابحإأ

ةدكيكشسب اباشش12 ـل
ل˘˘حاو˘˘سسلا سسار˘˘ح ن˘˘كم˘˘˘ت

ي˘˘˘˘ف ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسس ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب
فيقوت نم ةيسضاملا تاعاسسلا

ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م12
63و22 نيب مهرامعأا حوارتت
ةيبرغلا لحاو˘سسلا ة˘لا˘ب˘ق ة˘ن˘سس
ةيدلب لحاوسسب اديدحت ةيلولل
ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ،ل˘˘˘ق˘˘˘لا
تا˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م نورد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
،ل˘ج˘ي˘جو ة˘با˘˘ن˘˘ع ،ةد˘˘كي˘˘كسس
يبسشخ براق نتم ىلع اوناك
.عنسصلا

يواششرح ميشسن / ب.دلاخ

ناو˘˘عأا سسمأا لوأا سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
م˘ي˘ل˘قإل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘ب ،ر˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
ةزابيت ةيلوب لاسشرسش تاباغلا

نيلوهجم فرط نم ءادتعإل
.ةراجحلاب ايمر

تاباغلا ةظفاحم تحسضوأا
ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م ي˘˘ف ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل

ي˘ف ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ة˘ثدا˘ح˘˘لا نأا ،«كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
يحل يقرسشلا لخدملاب تعقو
مقر قيرطلا ةينامورلا راثألا

ثي˘ح ،رو˘ظا˘ن˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ،11
ةح˘ل˘سصم˘لا ةرا˘ي˘سس تسضر˘ع˘ت
ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا ةآار˘م˘˘لا ر˘˘سسك ى˘˘لإا

لوزن دعبو ،اهحطسس بيرختو
،ناوعأا نم هعم نمو قئاسسلا
سصا˘خ˘سشألا م˘ه˘ي˘ل˘˘ع م˘˘ج˘˘ه˘˘ت
يد˘˘ع˘˘ت˘˘لاو م˘˘ت˘˘سشلاو بسسلا˘˘ب

ف˘سصت˘ن˘م لو˘ل˘ح˘˘بو ا˘˘يد˘˘سسج
ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا م˘˘ت را˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ةقرف فرط نم مهيف هبتسشملا
نيأا روظانل˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
.يدعتلا لوح قيقحت حتفيسس

ـه.لأون

ةيلولأ تاباغو ئطأوششل تÓحرلأ يمظنم فيقوت

نمأ’ا ةصضبق ‘ نارهوب رصشبلا وبرهم

ةراج◊اب مهترايشس أوقششرو برشضلاب مهيلع أودتعأ
ةباغلأ لخأد لغوتلأ نم مهوعنمو

ةيام◊ ةيرود ىلع نودتعي نولوه‹
ةزابيت ‘ روظانلاب تاباغلا

ةدكيكشسب «ةلطز» مأرغوليك فشصن ةبأرقو  عبأرلأ فنشصلأ نم يران حÓشس زجح

يقاوبلا مأاب ءاصضيبةحلصسأاو اصسولهم اصصرق971 زجحو صصاخصشأا4 فيقوت

ةيراجت ةمÓعل تاقشصلمو تأرايشسلأ ديربت لئاشس نم ةربتعم تايمك زجح

يقاوبلا مأا يف ةيئايميكلا تاجتنملا فيلغتو بيظوت يف ةصصتخم ةيرصس ةصشرو طاصشنل دح عصضو

يشضاملأ صسرام8 موي ةمشصاعلاب ةيبعشش ةريشسم يف مهتكراششم ءانثأأ مهفيقوت مت

صشوطيمحو يبرعلا نب نيطصشانلاو ينرارد يفحصصلل انجصس تاونصس4 صسامتلا

تاقورشسملأ عاجرتشسأ
تاشسولهملأ نم ةيمك زجحو

مئارج زغل كفي ةنتاب نمأا
لزانملا ىلع وطصسلا
مهيف هبتصشملا فقويو
ةيلوب نمألأ حلاشصم تنكمت
ةقرفتم تايلمع يف ،ةنتاب
لزانملأ ةقرشس زغل كف نم
تأرثؤوملأ نم ةيمك زجحو
ةيئأذغ دأومو ،ةيلقعلأ

.ةبراشضملل ةهجوم
تماق يتلأ ىلوألأ ةيشضقلأ

نمألأ حلاشصم اهطويخ كفب
،ةكيربب يناثلأ يرشضحلأ

نكاشسملأ دحأأ صضرعت دعب
يذلأ لعفلأ رشسكلاب ةقرشسلل

ةزهجألأ نم ةعومجم لاط
صضأرغأأو ةيلزنمورهكلأ

فرط نم ىرخأأ ةيلزنم
فيقوت نم تنكم نيلوهجم
يناثلأ امهدقع يف نيشصخشش
ءزج عاجرتشسأ عم رمعلأ نم
.تاقورشسملأ نم
تنكمتف ةيناثلأ ةيشضقلأ امأأ

ثحبلأ ةقرف رشصانع اهلÓخ
فيقوت نم لخدتلأو
رمعلأ نم ناغلبي نيشصخشش
نيقوبشسم ةنشس22و12
ةنتاب ةديششك يحب ايئاشضق
صصرق503 امهتزوحب
،عأونأأ ةدع نم صسولهم
صضيبأأ حÓشس ىلإأ ةفاشضإلاب

30 وذ نيكشس نع ةرابع
ءافيتشسأ دعب ،موجن
مت قيقحتلأ تأءأرجإأ

تاهجلأ مامأأ امهميدقت
ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ
رشصانع تقلأأ اميف .ايميلقإأ
صسماخلأ يرشضحلأ نمألأ

حلاشصم عم قيشسنتلاب ةنتابب
صضبقلأ ةراجتلأ ةيريدم

رمعلأ نم غلبي صصخشش ىلع
ناك ءأدهششلأ يحب ةنشس92
راعشسأاب ةبراشضملأ ددشصب
421 زجح مت ثيح ديمشسلأ

نزوب غلك52 نزو اشسيك
.أراطنق13 ـب ردقي يلامجإأ

أأ.يئامهم

ةيئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا تن˘كم˘ت
،يقاوبلا مأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
مار˘جألا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م

BRBنم ،ةيئان˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لاو
تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجح
،ءا˘سضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

.سصاخسشأا4 فيقوتو
ىلإا دوع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح

دعبف ،يسضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ة˘يا˘ه˘ن
ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا

ا˘ه˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘كر˘˘م دو˘˘جو
ةيمك ىل˘ع نوزو˘ح˘ي سصا˘خ˘سشأا

ةحلسسأاو ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م
،اهل دسصرتلا مت ،ةروظحم ءاسضيب
ةمكحم ةينمأا ةطخ عسضو دعبو

،ةيتايلمعلا قرفلا ني˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
زجاح ىوتسسم ىلع اهفيقوت مت
4 اهنتم ىلع ناك ثيح ،ينمأا
ىلع رثع اهسشيتفتبو ،سصاخسشأا

051 ‐اكيري˘ل» ة˘لو˘سسب˘ك971
ةطسسوتم ني˘كا˘كسس4و ،«غ˘ل˘م
د˘˘سض ز˘˘ج˘˘نأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،م˘˘ج˘˘ح˘˘لا
حوارت˘ت ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
،ةنسس93و02 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا

ةزايح ةي˘سضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
سضر˘˘غ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘سص داو˘˘˘م
ر˘ي˘غ ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ،ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
سضرع ،ةحسصلا ةنهمل ةيعرسشلا
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ا˘˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘يودأا
ةعورسشم ريغ ةقيرطب يمومعلا

،كرحم تاذ ةبكر˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
رربم نودب ءاسضيب ةحلسسأا لمح
˘ما˘مأا م˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ي˘˘عر˘˘سش
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع تن˘كمو اذ˘ه
زجح نم ،ةدكيكسس ةيلو نمأل
عبارلا فنسصلا نم يران حÓسس
نز˘خ˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،«سسد˘˘سسم»
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ، ي˘˘ح سشي˘˘طار˘˘خو
ن˘م مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك ف˘˘سصن ة˘˘بار˘˘ق
ةلوسسبك081و ،جلاعملا فيكلا

«غلم003 ‐نيلباغيرب» ءاود نم
ن˘م ي˘ل˘ق˘ع ر˘ثؤو˘م سصئا˘سصخ وذ
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا أا˘˘سشن˘˘م
. ةلادعلل هميدقتو طروتملا

يواششرح ميشسن / صش.ماشصع

يرسضحلا نمألا رسصانع نكمت
نم ،يقاوبلا مأاب ةليلم نيعب ثلاثلا

ةيرسس ةسشرو طاسشنل دح عسضو
فيل˘غ˘تو بي˘ظو˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
ريغ ةقيرطب ةيئايميكلا تاجتنملا
.ينوناقلا راطإلا جراخو ةيعرسش

يحب ةسشرو نمألا رسصانع مهاد
ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا

ةيئايميك داوم اورداسصو اوزجحو
تا˘ف˘سصاو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
6111 طبسض مت ثيح ،ةينوناقلا

د˘˘ير˘˘ب˘˘ت ل˘˘˘ئا˘˘˘سسب ا˘˘˘سصا˘˘˘خ او˘˘˘لد
ةسصاخ ةروراق438و تارايسسلا
ةعسس جيراهسص تابكرملا لسساغب
غراف ولد0032و ةءولمم0001
تاروراقلاب ةسصاخ لفق0003و
،ةيراجت ةمÓعل قسصلم0005و
ةنياعملا دعب نيبت تاجتنملا هذه
ذاختا مت مث نمو ةسشوسشغم اهنأا

دسض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك
ناسصخسش امهو ةسشرولا باحسصأا
نم ،رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف

ةعقاو˘لا˘ب ر˘سضح˘م ر˘ير˘ح˘ت لÓ˘خ
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ةليلم نيع ةمكحم ىدل ةيئاسضقلا
تهجو نأا دعب امهرمأا يف تبلل
بيظوتل ةسشرو ءاسشنإا ةمهت امهل
ةيئايميكلا تاج˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ي˘ل˘غ˘تو
داو˘م ةزا˘ي˘حو نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ك
.هب لومعملا تافسصاوملل

ع.رامع

ةباي˘ن˘لا سسمأا ءا˘سسم تسسم˘ت˘لا
،دمحمأا يديسس ةمكحمب ةماعلا

001و ةذفان انجسس تاونسس4
نامرحلا عم ةمارغ رانيد فلأا

قح ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا قو˘ق˘ح˘لا ن˘م
،ي˘˘˘نرارد د˘˘˘لا˘˘˘خ ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ريمسس نييسسايسسلا ني˘ط˘سشا˘ن˘لاو

نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سسو ،ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ب
د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه.سشوطيمح
تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ي˘ف ،ي˘˘نرارد
،يسضاملا سسرام92 موي ذنم
ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ت ةد˘ع˘ب ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا
ي˘بر˘ع˘لا ن˘˘ب دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

جار˘˘˘فإلا ن˘˘˘م سشو˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘حو
نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج.تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
مهفيقوت مت ةثÓثلا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ةر˘ي˘سسم ي˘ف م˘ه˘ت˘كرا˘سشم ءا˘ن˘˘ثأا
ةمسصاعلا رئازجلا طسسو ةيبعسش
.يسضاملا سسرام8 موي

ب.دلاخ
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تادهاصشمو تايركذ .. نيتروث نيب رصصم
ي˘˘ف م3691 ماع˘لا˘ب ي˘ت˘ل˘ئا˘عو تن˘كسس
برغ ةعقاولاو ،نيطسسلفب اينوتيب ةيرق
،تارتمولي˘ك ة˘ع˘سضب˘ب ه˘ل˘لا مار ة˘ن˘يد˘م
ن˘ي˘تا˘سسب˘ب ر˘ظ˘ن˘لا د˘م ى˘ل˘عو ة˘طا˘˘ح˘˘م
بب˘ح˘م رار˘سضخإا ،ةر˘م˘ث˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘سشألا
ًلام˘ج ة˘ق˘سسا˘ب˘لا ور˘سسلا را˘ج˘سشأا هد˘يز˘ت
نم ة˘ي˘ن˘ب˘م ةر˘ثا˘ن˘ت˘م ًا˘تو˘ي˘ب ة˘ن˘سضت˘ح˘م
اهكي˘با˘ب˘سشو ا˘ه˘باو˘بأا ،سضي˘بألا ر˘ج˘ح˘لا

نيزتو ،ةببقم فقسسأا اهولعتو ةسسsوقم
اه˘ل˘هأا ة˘يو˘ف˘عو ة˘طا˘سسب لزا˘ن˘م˘لا كل˘ت
،ةيرقلا جراخ نم فويسضلل مهتبحمو
هوجوو ةيرق˘لا ا˘ن˘ف˘لأا ا˘م نا˘عر˘سس كلذ˘ل
.نيبيطلا اهلهأا
حيورتو ةليمج تاظحلو ةعئار ةحسسف
لهأل (هَرْحَبلا) اهبهت تناك سسفنلا نع
هللا مار عراسش ناك ،اهيرئازلو اينوتيب
برق ًابرغ فطعني اينوتيب وحن طباهلا

ىعدي ليمج سضفخنمب رميل يتسسردم
راطمأا هايم علتبي ناك هنأل ،«ةرحبلا»
،ه˘سضرأا ع˘ب˘سشت˘ت ى˘ت˘ح ة˘ي˘ه˘سشب ءا˘ت˘سشلا
ةريحب ةيقبتملا ءا˘م˘لا ة˘ي˘م˘كب ل˘كسشي˘ف

ءÓتمإلا ىلع اهدعاسسي ،ةذاخأا ةريغسص
ةجرعتملا ديدا˘خألا ن˘م لو˘ي˘سسلا ق˘فد˘ت
ةلتلاو ةميدقلا اينوتيب ةلت نم ةلزانلا
.اهل ةلباقملا
تناك ءارسضخلا هت˘ل˘ح˘ب ع˘ي˘بر˘لا مود˘ق˘ب
زوألاو طبلل ًانطوم ةريغسصلا ةريحبلا

،ريفا˘سصع˘لاو ما˘م˘ح˘لاو يuر˘ِف˘لا رو˘ي˘طو
ة˘سسرا˘م˘م ن˘يدا˘ي˘سصل˘ل و˘˘ل˘˘ح˘˘ي نا˘˘كمو
كلت تانو˘كم˘ب لÓ˘خإلا ي˘ف م˘ه˘ت˘ياو˘ه
ديسصلل مهتسسرام˘م˘ب ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
تادا˘˘ع ل˘˘م˘˘جأا ن˘˘˘م نا˘˘˘كو ،ر˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا

يجهنم ل طاسشنل اهميظنت انتسسردم
يل˘ع ًا˘ي˘سشم ةر˘ح˘ب˘ل˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةرا˘يز˘ب
انيلإا مداقلا ىيحي وبأا ذاتسسألا.مادقألا

نا˘ك سسد˘˘ق˘˘لا ءا˘˘سضق ىر˘˘ق ىد˘˘حأا ن˘˘م
،عا˘خ˘ن˘لا ى˘ت˘ح ًادد˘سشت˘م ًا˘ي˘بر˘ع ًا˘ي˘مو˘ق
هبح ةمجرت يف ةسصاخ ةقيرط هل تناكو
ل عادبإاب رسصا˘ن˘لا د˘ب˘ع لا˘م˘ج م˘ي˘عز˘ل˘ل
عراسشلا انعطق امدعبف ،لاب ىلع رطخي
هاجتاب ةَيuفَسصلا انتلحر أادبن ىتح نامأاب
ىعدي ذيملت عسضوب ذاتسسألا ماق ،ةرحبلا

دبع ذيملتلا هÓت روباطلا ةمدقمب لامج
اذكهو ،رسصان فطسصإا هءاروو رداقلا

لامج نوكي نأاب دارأا ام انذاتسسأل ناك
انم ًابلاط ،لترلا ةمدقمب رسصانلا دبع
‐ ةمدقملا فلخ ةفاسسم ىلع ظافحلا
مز˘ت˘ل˘ي م˘ل ن˘م˘ل ا˘سصع˘لا˘ف ا˘sلإاو ،م˘ي˘عز˘لا
.اسصعو ...رمألاب

ًاباهذو ةئيج نÓمعت (نيسصاب) نيتلفاح
اينوتيب ةيرق ‐ هللا مار ةنيدم طخ ىلع
ةسسردملا ىلإا لوسصولل انتطسساو اناك
ةنسسلا نم يناثلا لسصفلا لمكن ىتح
يد˘لاو رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘سسرد˘م˘لا سسف˘ن˘˘ب
ةريبلا ةنيد˘م˘ب ن˘كسسل˘ل لا˘ق˘ت˘نلا ةأا˘ج˘ف
ناسصابلا انكرت نإاو ،هللا مار ةنيدم مأاوت

لإا كلمن نكن مل ؛ببسس يأل امهفلخ
وأا ءاقرزلا كيوبلا قئاسس نارمع راظتنا
ليذلا ةليوط ءادوسسلا «جدودلا» بقرت

ةد˘ح˘سش ةرا˘ه˘م˘˘ب ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي سسووا˘˘ط˘˘ك
ًارئاغ ًا˘حر˘ج ي˘ف˘خ˘ت ة˘ي˘فو˘كب م˘ث˘ل˘ت˘م˘لا
،هتباسصإا ببسس يف ةاورلا فلتخا ،هكفب
ةيقدنب ةقلطب هت˘با˘سصإل م˘ه˘ب˘ل˘غأا لا˘مو
ة˘ن˘سس ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بر˘ح ي˘ف ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإا

كلذب ثرتكيل نكي مل ةدحسش ،م8491
مدقي نأا هسسفن دهجُي ملو هلوح طغللا

.ًاريسسفت دحأل
ةتسسل ىقتلملا يسسيئرلا ةرانملا راود
يتنيدم ءايحأا ةقرتخم هنم دتمت عراوسش
بلقلا نم نييارسشلاك ةريبلاو هللا مار
(ا˘ت˘لاز لو) ا˘ت˘نا˘كو ،ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘سصف˘يو
نيب سشياعتل˘ل ًا˘ع˘ئار ًا˘جذو˘م˘ن نÓ˘كسشت
امك ،ةريبلا يملسسمو هللا مار ييحيسسم
ىر˘سسم سسد˘ق˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه
ةÓسصلا هيل˘ع د˘م˘ح˘م ا˘ند˘ي˘سس جار˘ع˘مو
م˘ح˘ل تي˘ب ة˘ن˘يد˘م ة˘ي˘نا˘حورو مÓ˘سسلاو
امهيلع ميرم نبإا حيسسملا انديسس دهم
نم ةليمجلا ءاوجألا هذه يفو ،مÓسسلا
سسو˘ف˘ن˘لا لا˘م˘جو ةو˘˘خألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نطولا بح نيبرسشتم انأاسشن اهئافسصو
ةريبكلا م˘ي˘ق˘لا مار˘ت˘حاو ر˘خآلا ر˘يد˘ق˘تو
ًامهن ًائراق ناك يدلاو    .ةيناسسنإÓل
اهيفخ˘ي ل ة˘ي˘ن˘طو ٍلو˘ي˘م وذو ًا˘ف˘ق˘ث˘مو
برعلا نييموقلا ةكرح نم ًاريثك هتبsرق
،ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا ن˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لا
هاsنكسس ذنم ةريبلا ةنيدمب انلزنم لوحتف ي˘˘˘بدأا نو˘˘˘لا˘˘˘سص ى˘˘˘لإا م5691 ما˘ع˘لا˘˘ب
ل رسصانلا دبع فيط ،يسسايسسو يفاقثو
يف يدلاو عم يتدلاو سسفانتتو هحرابي
اهنأا ثيحو ،ْسسِيsر˘ل˘ل ا˘م˘ه˘ت˘ب˘ح˘م راد˘ق˘م
اهتلئاع لوسصأاب ر˘خ˘ت˘ف˘تو د˘كؤو˘ت تنا˘ك
ا˘ط˘ن˘ط فا˘يرأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ،ة˘ير˘سصم˘لا
اهيأارب اذهف ،ينامثعلا دهعلاب افاي فيرل
ىلع «ْسسuيَرلل»و رسصمل اهبح ةsفك حجري

.يدلاو ةsفك باسسح
نييموق نم انفويسض تاسشاقن عمسسن انك
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘سسمو ن˘ي˘ي˘ث˘˘ع˘˘بو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عو˘˘ي˘˘سشو
،قلغملا نولاسصلا باب قرتخت مهتلادجو
ثادحألا ةنوخسس راد˘ق˘م˘ب ط˘ب˘ه˘تو و˘ل˘ع˘ت
تنا˘ك ا˘هز˘كر˘م ي˘فو ،ا˘ه˘نو˘لوا˘ن˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا
بونج يف ةروثلاو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ن˘ع ز˘جا˘ن˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘سساو ن˘م˘˘ي˘˘لا
،ةيمانتيفلا ةروثلاو يسسنرف˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا
تادرفمو ءامسسأا ان˘ع˘ما˘سسم ى˘لإا تل˘ل˘سست˘ف
ًاعسضوم اهسسفنل ترفح ثادحأاو ةديدج
ٍي˘ن˘طو ٍي˘عو˘ل ًا˘سسا˘سسأا تل˘كسش ةر˘كاذ˘لا˘˘ب
اوtسضَقأا نيينميلا ن˘ي˘موا˘ق˘م˘لا˘ف.ركبم
ةسصاخو زيلجنإلا ن˘ي˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ع˘جا˘سضم
تنيابتو ،ندع ةنيدمب رتيرك يح يف
رسصانلا دبع سسيئرلا فقوم لوح ءارآلا

ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ق˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ريرحت ةهبجل همعدو يبعسشلا ناطحق

جنسصألا ةدايقب لتحم˘لا ن˘م˘ي˘لا بو˘ن˘ج
رسصم لtخدت نعو ،يواكم يوقلا دبعو
،عار˘˘سصلا˘˘ب ًا˘˘˘ير˘˘˘كسسع ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلاو
لاّلسسلا هللا دبع سسيئرلا نم فقوملاو
لا˘م˘سشب ة˘˘ما˘˘مإلا م˘˘كح ط˘˘ق˘˘سسأا يذ˘˘لا
غنوكتيفلا راوث نع ًائيسش انعمسس ،نميلا

نو˘سسنو˘جو نو˘غ˘يا˘˘سسو يو˘˘نا˘˘ه ن˘˘عو
ن˘عو ،با˘َي˘ْج لار˘ن˘ج˘لاو فو˘سشتور˘˘خو
نعو ،نيدموبو اsلب نبو دِرْيَحوب ةليمج
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘مو ير˘ي˘ق˘˘سشلا د˘˘م˘˘حأا
رمتؤومب اه˘ل˘ي˘كسشت د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ًاديسسجت م4691 ماعلاب ةيبرعلا ةمقلا
تللسستو ،رسصانلا دبع سسيئرلا ةركفل
وتي˘تو و˘نرا˘كو˘سس ن˘ع ًا˘ف˘ت˘ُن ا˘ن˘ناذآا ى˘لإا

ةيبرعلا ةد˘حو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘هو ،ور˘ه˘نو
ق˘ير˘ط˘لا ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع لا˘م˘ج ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب
دوقيسس اهريرحت نأا مأا نيطسسلف ريرحتل
.؟...ةدحولا ىلإا
يد˘لاو ىر˘كذ˘ل ًارا˘ب˘كإاو ًلÓ˘جإا ي˘ن˘ح˘نأا
،ًاراغسص ةءارقلا انيلإا ببح يذلا ليمجلا
نم اناك ةعلاطملا فغسشو باتكلا بحف
انيعو نيوكت يف ةيسساسسألا تازكترملا
انتمأا مومهب انقاسصتلاو ركبملا ينطولا
ًاسضيأا مهاسسو ،ةينطولا انتيسضقو ةيبرعلا
تÓ˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل عو˘˘ب˘˘سسأا ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘ح˘˘ف˘˘سصت
لثم اهيرتسشي اندلاو ناك يتلا ةيرسصملا
ف˘سسو˘ي˘لا زورو رو˘سصم˘لاو ة˘عا˘سس ر˘خآا

بتاكلا نيتيرهسشلا ن˘ي˘ت˘ل˘ج˘م˘لا كلذ˘كو
ةبتكم ،ة˘ي˘ت˘يو˘كلا ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ير˘سصم˘لا

تا˘ياورو ًا˘ب˘˘ت˘˘ك يو˘˘ح˘˘ت تنا˘˘ك يد˘˘لاو
ح˘ف˘سصت ى˘لإا ن˘حأا ،ة˘مز˘ت˘˘ل˘˘م تÓ˘˘ج˘˘مو
ًاديعب ةئبتخم تايركذ ًاديعتسسم اهسضعب
ي˘ل حو˘ل˘ت˘ف ،ي˘ن˘˘م ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا ةر˘˘كاذ ي˘˘ف
ام ىلع هاسضرب سسحأاو يدلاو ةماسستبا
ئدا˘ب˘م˘لا˘ب ي˘كسسم˘تو ،ن˘طو˘ل˘ل ه˘ت˘مد˘˘ق
.اهيلع انتدلاوو انأاسشنأا يتلا ميقلاو
ًازمر ناك رسصانلا دبع نأا انفرعو ،انربكو
سضرأا ىلع تلاسس هؤوامد نأاو ًاريبك ًاينطو
لفكو نيحÓفلا فسصنأا هنأاو ،نيطسسلف
دسسلا ىنبو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو جÓ˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘ج˘م
تاعان˘سصلا رو˘طو ةا˘ن˘ق˘لا م˘مأاو ي˘لا˘ع˘لا
دعب رسصم نأاو ،سشي˘ج˘لا ى˘ن˘بو ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا
ةيسضق تنسضتحا م2591 ويلوي32 ةروث
ر˘ئاز˘ج˘˘لا تارو˘˘ث تم˘˘عدو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ةيفسصت˘ب تم˘ها˘سسو ،ه˘ير˘ط˘سشب ن˘م˘ي˘لاو
لكسشب تمهاسس امك ،ايقيرفأاب رامعتسسإلا
زا˘ي˘ح˘نإلا مد˘ع ة˘كر˘ح سسي˘سسأا˘ت˘ب ل˘عا˘˘ف
.ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنمو
مدقم ةب˘تر˘ب ط˘با˘سض ا˘نأاو ي˘ندوار ٌم˘ل˘ح
انأاو ةنسس نيرسشعو ثÓث دعب هتققحو
يرد˘سص ى˘ل˘ع ل˘م˘حأا نأا ،ءاو˘ل˘لا ة˘ب˘تر˘ب
،ايلعلا ةيركسسعلا رسصان ةيميداكأا راعسش
تاتسشلاو يفا˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘ن˘تدو˘ع ل˘ب˘ق˘ف
تل˘˘ن م4991 ما˘ع˘لا˘ب ن˘طو˘لا ن˘سضح˘˘ل
ةيركسسعلا مولعلا˘ب ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لا ة˘جرد
انلاتق دعبو ،ةيقارعلا ناكرألا ةيلك نم

ًاموي (88) ةيزاغلا ةيليئارسسإلا تاوقلا
م2891 ة˘ن˘سس تور˘ي˘ب ا˘هرا˘سصح لÓ˘خ
ةيركسسعلا ةيلكلا نم قوفتبو تجرخت
،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ا˘ي˘نا˘م˘لأا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ب
ن˘ي˘مزÓ˘لا ن˘ي˘طر˘سشلا كلذ˘ب تق˘˘ق˘˘ح˘˘ف
يتلا ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ة˘ي˘ل˘كب ي˘لو˘ب˘ق˘ل
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ب ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
اذهب تقحتلاف ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلا
خ˘ما˘سشلا ي˘م˘ل˘ع˘لا ير˘كسسع˘لا حر˘˘سصلا
تاماق انئانب يف مهاسسو ،م7102 ماعلاب
ي˘ف ةر˘يد˘ق ة˘ير˘سصم لو˘ق˘عو تا˘ما˘˘هو
ة˘ي˘مو˘ق˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإلا تلا˘˘ج˘˘م
انل˘غو˘تو ،ة˘ل˘ما˘سشلا ىو˘ق˘لا تا˘با˘سسحو
ثادحألا مسضخ يف ًاقيمع مهتبحسصب
يميلقإلا ىوتسسملا ىلع تا˘ف˘لا˘ح˘ت˘لاو
يموقلا نمألا ىلع اهتاريثأاتو يلودلاو
يتلا تاريغتلا انعباتو ،لماسشلا يبرعلا
،ه˘تلآا˘مو ي˘م˘لا˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ف˘سصع˘˘ت
جر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ثح˘˘˘بو ةرود˘˘˘لا تي˘˘˘ه˘˘˘نأاو
.نيزايتماب
ةفايسضب يتجوزو اهتيسضق ةلماك ةنسس
مزتلم˘لا ،ل˘ي˘سصألا بي˘ط˘لا ر˘سصم بع˘سش
ةنيمث ةسصرف تناك ،ةيبرعلا هتمأا اياسضقب
ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ةرو˘ث˘لا كل˘ت ى˘ل˘˘ع ة˘˘لÓ˘˘طإÓ˘˘ل
ةيداسصتقإلاو ةيسسا˘ي˘سسلا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا˘ب
،ةينمألا ‐ ةيركسسع˘لاو ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
عبرألا تاون˘سسلا لÓ˘خ تق˘ق˘ح˘ت ي˘ت˘لاو
ي˘ف ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا جور˘˘خ تب˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا
حيحسصت˘ل م3102 وينوي ن˘م ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

سشيفافخ اهتفط˘ت˘خا ي˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا را˘سسم
تذقنأاف ،اهفادهأا ن˘ع ا˘ه˘ت˘فر˘حو مÓ˘ظ˘لا
نأا داك ريطتسسم رسش نم دابعلاو دÓبلا
اهلهأا بولق ىلع ةزيزعلا رسصمب فسصعي
ينركذ لئاه يريهامج قفدت ،اهيبحمو
ىلإا ن˘ي˘لزا˘ن م˘ه˘ئا˘بآاو م˘هداد˘جأا د˘ه˘سشم˘ب
رسصانلا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا را˘ب˘جإل عراو˘سشلا
نيب دوعي نأاو ،يحنتلاب هرارق نع ةدوعلل
،برحلل دÓبلا دعيو ي˘ن˘ب˘ي˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
رونأا دمحم هبرد قيفر هققح تآا رسصنل
ةحلسسألا فلتخم ةداق هقافرو تاداسسلا
مهقيق˘ح˘تو م3791 ر˘بو˘ت˘كأا بر˘˘ح ي˘˘ف
دهاسشم عباتأا انأاو تنقيأا ،روبعلا ةزجعم
أÓمت وينوي03 يف ةبسضاغلا ريهامجلا
هنأا ؛رسصمل رسصتنت تاحاسسلاو عراوسشلا
خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘سصف˘م˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف
ءÓسصألا نيبيطلا اهلهأا لوقي ةسسورحملا

...رسصم ايحت :رحسسلا لوعفم اهل ةملك
رئاطك ًا˘ي˘لا˘ع ة˘ق˘ل˘ح˘م ر˘سصم سضف˘ت˘ن˘ت˘ف
تح˘ج˘ن تاو˘ن˘سسلا هذ˘ه لÓ˘خ.ءاقنعلا

حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ر˘˘سصم
،يدايرلا اه˘ع˘قو˘م˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب ي˘سسي˘سسلا
يف نيطسسلفو برعلا اياسضق نع عفادت
تلثم ،يقيرفألا داحتإلا تسسأارت ،اهبلق
وسضع ،نمألا سسلجمب ةيقيرفألا ةراقلا

˘ما˘ه˘لا يدا˘سصت˘قلا ل˘ت˘كت˘لا˘˘ب كرا˘˘سشم
(SCIRB) ح˘ب˘سصي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا يذ˘˘لاو

،ه˘ل ا˘ه˘ما˘م˘سضنا˘˘ب (ESCIRB) ه˘م˘˘سسإا
طسسوتملا نيرحبلاب اهيلوطسسأا زيزعت
ة˘ق˘فار˘م لا˘ت˘ق ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب ر˘م˘˘حألاو
ةيامحل ةيموجه تارتبكويله يتلماحل
سسي˘سسأا˘ت ،ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا ا˘ه˘ح˘˘لا˘˘سصم
ا˘هدود˘ح ى˘ل˘ع بي˘ج˘ن د˘م˘˘ح˘˘م ةد˘˘عا˘˘ق
(ةعبسضلا) ةيوون ةطحم ةماقإا ،ةيبرغلا
لا˘ق˘ت˘نإلا ة˘ب˘كاو˘م˘ل ءا˘بر˘ه˘كلا د˘ي˘لو˘ت˘ل
هجتت امنيأا ،روط˘ت˘م يدا˘سصت˘قا ر˘سصع˘ل
ةيرسصع ًاندم ىرت ةسسورحملا عوبر يف
رو˘سسجو ح˘ت˘ف˘ت ة˘ع˘ير˘سس قر˘طو د˘ي˘سشت

ةريبك ةدايزو ،رفحت قافنأاو زجنت ةيولع
نمألا قيق˘ح˘ت˘ل ة˘عورز˘م˘لا ي˘سضارألا˘ب
ءانيسس رامعإا دÓبلا دئاق tمهو ،يئاذغلا

ةا˘ن˘ق˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا د˘˘ئاو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضمو
ندم ةما˘قإا˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘سسو˘ت د˘ع˘ب سسيو˘سسلا

عم نيلماعلاو تاءافكلا نيطوتل اهلوح
نمسضتت ةانقلا ريو˘ط˘ت ة˘ط˘خو ،م˘هر˘سسأا

عناسصم ةماقإل يلودلا رامثتسسإلا بلج
ريركتلا لما˘ع˘مو تارا˘ي˘سسلا ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل
لييسستو ،تايوا˘م˘ي˘كور˘ت˘ب˘لا ع˘نا˘سصمو
برق ىلإا بيبا˘نأا˘ب ه˘ع˘فدو ما˘خ˘لا زا˘غ˘لا
ا˘بوروأا لود˘ل هر˘يد˘سصت˘ل ة˘يرد˘ن˘كسسإلا

ططختو ركفت لوق˘ع ،ن˘ي˘ت˘ي˘كير˘مألاو
تاذو ميلقإلاب ةباهملا ةدئاقلا رسصمل
.يلودلا ىوتسسملا ىلع ماهلا روسضحلا

ةهبج ،تاهبج سسمخ ىلع لتاقت رسصم
يأا طاب˘حإاو دو˘سسألا با˘هرإلا ثا˘ث˘ت˘جإا
ةرفكلا ‐ ترسس طخ دعب يداعم برقت
،رسصمل ةيبرغلا دودحلا هاجتاب ايبيل يف
نا˘م˘سضو ي˘ئا˘م˘لا ن˘مألا ن˘ي˘مأا˘ت ة˘ه˘ب˘ج
كلتو لينلا رهن هايم نم رسصم ةسصح
ر˘سصمو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ي˘مو˘ق ن˘˘مأا ة˘˘لأا˘˘سسم
رار˘ق˘ت˘سسإلا نا˘م˘سضل ي˘سسا˘سسأا ز˘˘كتر˘˘م
،يقير˘فألا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

زاغ لقحب رسصم حلاسصم نيمأات ةهبج
سصربقو نانوي˘لا ع˘م كر˘ت˘سشم˘لا ْ(ر˘ُه˘ُظ)
نامسضل ًاحو˘ت˘ف˘م بد˘ن˘م˘لا با˘ب ءا˘ق˘بإاو
ريدسصتو ةيملا˘ع˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ي˘سسنا
ة˘ه˘ب˘جو ،سسيو˘سسلا ةا˘ن˘ق ر˘ب˘ع ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا

ع˘يو˘ن˘تو ر˘يو˘ط˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ة˘ه˘ب˘ج˘لاو ،ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا ل˘˘خد˘˘لا ردا˘˘سصم
انوروك سسوريف ىلع ءاسضقلا ةسسماخلا

.ءابولاب ةبوكنملا لودلل يبطلا معدلاو
سسم˘سشلا تح˘ت ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم ذ˘˘خأا˘˘ت ر˘˘سصم
ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ي˘بر˘ع˘لا ا˘هرود د˘ي˘ع˘˘ت˘˘سستو
ى˘ل˘ع˘ف ،ءاد˘عألا بلا˘كت م˘غر ي˘لود˘لاو
ة˘ي˘قار ةرا˘سضح مد˘قأا تد˘ي˘˘ُسش ا˘˘ه˘˘سضرأا

لينلا رهن ىقبيسسو ،ة˘ير˘سشب˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع
ى˘ت˘ح بو˘ن˘ج˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘سضرأا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي
،ًارارسضخاو ًاريخ اهسضرأا عرزي بسصملا

اهsرب يمحت سضرألا دانجأا ريخ دوسسُأاو
.اهوsجو اهرحبو
يفو يرطاخ يف يتلا رسصم يه مكلت
تسسي˘˘لو ة˘˘ب˘˘سصخ ةدا˘˘sلو ر˘˘˘سصم ،ي˘˘˘مد
.رقاعب
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ديصشر مصشاه نوراه ةدوعلا رعاصش عدوت نيطصسلف
ي˘ن˘طو˘˘لا ر˘˘عا˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف تعدو
ةدو˘ع˘لا ر˘عا˘سش ر˘ي˘ب˘كلا ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ةايح دعب ديسشر مسشاه نوراه ةروثلاو
نيطسسلفل سصلخ˘م˘لا لا˘سضن˘لا˘ب ة˘ل˘فا˘ح
عدوي ينيطسسلفلا بعسشلا ناو اهبعسشو
Ó˘سضا˘ن˘مو ا˘ي˘فو ا˘ق˘يد˘سصو از˘يز˘˘ع ا˘˘خأا

اهبعسشو نيطسسلفل ري˘ث˘كلا مد˘ق ا˘ب˘ل˘سص
اكسسمتم ةيحسضتلاو ءاطعلل لاثم ناكو
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلاو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تباو˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب
تبرت يتلا ةدوعلا ق˘حو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نم ةليوط ةريسسم ربع لايجلا اهيلع
لينو ةيرحلا لجا نم لاسضنلاو حافكلا
لاثم ناكف ريسصملا ريرقتو لÓقتسسلا
˘مÓ˘عأا ن˘م ا˘م˘ل˘عو م˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
اعفادم ةيررحتلا اهتري˘سسمو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف

يف لقتسسملا ينطولا رارقلا نع ابلسص
ةروثلا اه˘ي˘ف تر˘م ي˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ل˘ك
عقاوم يف سسرتمت ثيح ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةربعملا ةنيملا ةملكلا ناكو لاسضنلا

يقيقحلاو يقنلا نيطسسلف توسص نع
اهجومو ة˘يرو˘ث˘لا ئدا˘ب˘م˘لا˘ب ا˘كسسم˘ت˘م
راو˘ث˘لا ا˘ع˘با˘ت˘م ا˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بدو ار˘عا˘سشو
ه˘تا˘ي˘ح ل˘حار˘م ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ل˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ف ها˘يا˘سصوو هد˘ه˘ع ى˘ل˘˘ع ل˘˘ظ˘˘ن˘˘سسو
انبعسش فادهأاب مازتللاو ءامتنلا قدسص
.ةلداعلا

نوراه ريبكلا لسضانملاو رعاسشلا دلو
ةنيدمب نوتيزلا ةراح يف ،ديسشر ماسشه
دهسش هتلوفط ذنمو7291 ماعلا ةزغ
تلكسش يتلا تاروطتلاو ثادحألا ىلع
زوريف هل تنغ ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةا˘سسأا˘م˘لا
ةدياف هل تنغو انيح ىلا اموي عجرنسس
نإاو يردسص يف رأاثلا ماني نل لماك
ني˘بر˘ط˘م˘لا را˘ب˘ك ه˘ل ى˘ن˘غو هاد˘م لا˘ط
ةدهاسش نوكتل هتاملك لايجلا ظفحو
.رسصعلا ىلع
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘سست ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تق˘˘ل˘˘طأا

انبعسش تا˘باذ˘ع ل˘حار˘م ن˘م ةا˘حو˘ت˘سسم

ةدو˘ع˘لا ر˘عا˘سشو ة˘ب˘كن˘لا ر˘˘عا˘˘سش و˘˘ه˘˘ف
ةد˘ي˘سصق ة˘سضر˘ع د˘ع˘ب ةرو˘ث˘لا ر˘عا˘˘سشو
د˘قو ا˘ه˘ي˘˘ف عد˘˘با ي˘˘ت˘˘لا مد˘˘لاو سضرلا
ر˘ي˘ف˘سسك ل˘م˘ع يذ˘لا ر˘˘عا˘˘سشلا كسسم˘˘ت
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا يد˘ل ي˘سسا˘مو˘ل˘بدو
ينيطسسلف˘لا ي˘ن˘طو˘لا لا˘سضن˘لا سسسسأا˘ب
لا˘˘سضن˘˘لاو حا˘˘ف˘˘كلا ة˘˘نو˘˘ق˘˘يا نو˘˘كي˘˘ل
اكسسمتمو ءارقفلا نع اعفادم ينطولا
.ناونعلاو ةيوهلاو سضرألاب
ن˘م ًا˘م˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف تر˘˘سسخ د˘˘ق˘˘ل
اكرات نيعدبملاو ن˘يزرا˘ب˘لا ا˘ه˘مÓ˘عأا

دتميسس ًاينغ ًاينطو ًايفاقث اثرإا هفلخ
ر˘ع˘سشلا لو˘ق˘ح ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا لا˘ي˘جأÓ˘ل
ىنغت فيلأاتلاو ةفاح˘سصلاو ة˘با˘ت˘كلاو
نيلقتعملاو راربألا ءادهسشلاب اهلÓخ
ةي˘ن˘طو˘لا هرا˘ع˘سشأا تد˘سسجو لا˘ط˘بلا

نيذلا نيينيطسسلفلا نيئجÓلا ةاسسأام
د˘ق˘ف ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو م˘ه˘ت˘ب˘كن ر˘سصا˘ع
م˘ه˘سضرا ى˘لا م˘ه˘تدو˘ع ل˘مأا˘ب كسسم˘˘ت

.مهدادجأاو مهئابا سضراو
22 نم رثكا ديسشر مسشاه نوراه ردسصا
هرعسشو4591 ماع اهأادب ايرعسش اناويد
تنغت يتلا ةينطولا ةيسسنامورلاب ءولمم
ىلا طيحملا نم ةيبرعلا لايجلا اهب
ىلع ةعئار ةردق نم اهيف امل جيلخلا
تقمو م˘م˘ه˘لاو ر˘عا˘سشم˘لا سضا˘ه˘ن˘ت˘سسا
فرسشب ةايحلاو ةيرحلل قسشعو ةازغلل
ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضا ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘كو
نيب تجزم يتلا ةيرعسشلا تايحرسسملا
ةينطولا ةيركفلا ةميقلاو ةينفلا ةعتملا
ر˘ي˘ب˘كلا ي˘ن˘طو˘لا ر˘عا˘سشلاو ة˘مز˘ت˘ل˘م˘لا
د˘ي˘سشر م˘سشا˘ه نورا˘˘ه ةرو˘˘ث˘˘لا ر˘˘عا˘˘سش
هفرع نم لك لوقعو بولق يف لظيسس
ةر˘˘كاذ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ار˘˘˘سضا˘˘˘ح ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سسو
فاد˘هلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ت˘ح ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يذلا رعاسشلا عدبأاو.انبعسشل ةينطولا
نوكيلو ةفاقثلاو بدلا نم اثارت كرت
ةروسص ىقبتل ةمداقلا لايجأÓل اسساربن

ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘كاذ˘لا ي˘ف ة˘ي˘ح ن˘طو˘لا
ةيسصو ىلع ظفاحت˘لو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
قح نامسض لجا نم دهعلاو ءادهسشلا
هذ˘˘ه˘˘بو ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘تو ةدو˘˘ع˘˘لا
بع˘˘سشلا ى˘˘لا ي˘˘ع˘˘ن˘˘˘ن ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةي˘بر˘ع˘لا ة˘مألاو ع˘م˘جا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

رعاسش ليحر ملاعلا يف رارحلا عيمجو
اسسار˘ب˘ن ى˘ق˘ب˘ي˘سسو نا˘ك يذ˘لا ةدو˘ع˘لا

ناو لا˘ي˘جلا ه˘ن˘م د˘سشر˘ت˘˘سست ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
نود˘ئا˘ع ..نود˘ئا˘ع تا˘م˘˘ل˘˘ك بحا˘˘سص
ىقبتو انع لحري نوكت نل دودحلاف
عيمج انقانعا يف ةناما نطولا اياسضق
ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ير˘˘كف˘˘لا ه˘˘ثار˘˘ت ل˘˘كسشيو
ق˘˘ح˘˘ب كسسم˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘ه ارو˘˘˘ح˘˘˘م
بسصاغلا ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘مو ةدو˘ع˘لا
لاسضنلا رارمتسساو راسصتنلا ةميزعب
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قا ى˘˘ت˘˘ح د˘˘ح˘˘تو تا˘˘ب˘˘ث˘˘ب
لكلو مÓسسلا كحورلو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

.ةايحلاو ةيرحلا قاسشع
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ةرأدإلأ جأردأأ ةشسيبح لأزت ل تافلملأ ةشسأرد
تاصصيصصحتو يعامتج’ا نكصس نم ةدافتصسÓل نوحصشرملا

يقاوبلا مأا يف مئاوقلا نع جارفإ’اب نوبلاطي ءانبلا
نمو نينطاوملا تارسشع دسشان

ةسصاخ ةيرمعلا تائفلا عيمج
ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا با˘ب˘سشلا م˘ه˘ن˘˘م
ن˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ل
وأا يرا˘˘ج˘˘يلا ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ة˘سصسصخ˘م˘˘لا تا˘˘سصي˘˘سصح˘˘ت
يف ةنا˘ي˘كسسم ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
تاط˘ل˘سسلا ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو
ة˘سسارد˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

يعامتجلا تانكسسلا عيزوتو
ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ي˘˘سضرألا ع˘˘ط˘˘˘ق وأا
ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف عار˘سسإلا˘ب ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
لازت ل يتلا تافلملا ةسسارد
نيهجوم ،ةرادإلا جاردأا ةسسيبح
ىلع نيمئا˘ق˘ل ما˘ه˘تلا ع˘با˘سصأا
ةر˘ئاد˘لا هذ˘ه نوؤو˘˘سش ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ل˘ح ي˘˘ف ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا
ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
رمألا قلعت ءاو˘سس ة˘حور˘ط˘م˘لا
يتلا تانكسسلا عيزوت ةيسضقب
اذ˘كو لا˘˘غ˘˘سشألا ا˘˘ه˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا
ل يتلا ىرخألا يف عارسسإلا
ىتح زاجنلا  روط يف لازت
سصسصح˘˘˘˘لا  ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ا˘ه˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا  ة˘ي˘نا˘˘كسسلا
ةيلامجإلا ةسصحلا نم لاغسشألا
ةيدلبلا اه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

نكسس437 و˘ح˘ن˘ب ةرد˘ق˘˘م˘˘لاو
قر˘ف نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةيناديم  تارايزب تماق ةيرادإا

ة˘˘لا˘˘˘ح ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

نع جارفإلا راظتنا يف نكسس
ةنجل فرط نم ةيلوألا ةمئاقلا
ةيلمع يف تقلطنا يتلا ةرئادلا
ا˘م˘ك ع˘ي˘با˘سسا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سسارد˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ي˘ن˘˘طا˘˘ق بلا˘˘ط
و˘˘˘ح˘˘˘ن ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب  ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا

ة˘ح˘˘لا˘˘سص سضرا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق256
لخد˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
لح˘ل ا˘ي˘سصخ˘سش ة˘يلو˘لا ي˘لاو
لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ن˘˘˘كسسلا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
تهتنا يتلا تانكسسلا عيزوت
نم هلخدت اذكو لاغسشألا اهب
ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع رار˘ق سضر˘ف ل˘جا
ى˘سضرلا ع˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
متي نأا د˘ع˘ب ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
فلم0045 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ة˘˘سسارد
ةدافتسسÓل نيحسشرملاب سصاخ
جمرب˘م˘لا تا˘سصي˘سصح˘ت˘لا ن˘م
ن˘يد˘سشا˘ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
ة˘˘سسارد˘˘ب سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا
و ةيفافسش و ةيدج لكب تافلملا

نع جارفإلا و تايولوألا بسسح
رومألا نل تقو برقا يف ةمئاقلا
دقو ،ةجاجزلا قنع ىلإا تلسصو دق
تقو يأا ي˘ف عا˘سضوألا ر˘˘ج˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةلا˘ب˘˘مÓ˘˘لاو ل˘˘طا˘˘م˘˘ت بب˘˘سسب
بلا˘ط˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ن˘كسسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا
تا˘سصي˘سصح˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ج˘مر˘ب˘م˘˘لا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

.ماعلا اذه لÓخ Óبقتسسم
  ع.رامع

 ديعلأ ةحرف نينطأوملأ ىلع تشصغن
ةنتاب يف ةتوتلا نيع ءايحأا ديدعب تايافنلا مكارت نم ىواكصش
ءا˘ي˘حألا د˘يد˘ع نا˘كسس ى˘كت˘˘سشا

052 ،تافاسشلا يح رارغ ىلع
نيع ةيدلبب نيدهاجملا ،نكسسم
ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ي˘˘ف ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا
ةمامقلل قوبسسملا ريغ راسشتنلا

اهسسدكتو ةيلزن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لاو
ةدعل ةيناكسسلا تاعمجتلا لخاد
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘˘خد˘˘ت نود ،ما˘˘يأا
.نييلحملا

ءا˘ي˘حأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تد˘˘ه˘˘سشو
ىح˘سضألا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ماوكأل اعسساو اراسشتنا ،كرابملا
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ى˘˘˘ت˘˘˘حو ءا˘˘˘ي˘˘˘حألاو عراو˘˘˘˘سشلا
ى˘لإا تلو˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘سصرألا

تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘ب˘˘سصم
ي˘ت˘لا ي˘˘حا˘˘سضألا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘مو
دعب ةهيركلا حئاورلا اهنم رسشتنت
باعأاو ،ةمامقلا سسايكأا سسدكت
،نيلوؤوسسم˘لا ى˘ل˘ع نو˘ن˘طاو˘م˘لا

سصخي اميف رومألا طبسض مدع
تا˘˘ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو تاءار˘˘˘جإلا
اذك يف اهب لومعملا ةيزارتحإلا

يتلا ةما˘م˘ق˘لا ع˘فر˘ب تا˘ب˘سسا˘ن˘م
ةهيرك حئاور ثاعبنا ىلإا تدأا

،ةرا˘سضلا تار˘˘سشح˘˘لا را˘˘سشت˘˘ناو
ةحرف نينطاوملا ىلع تسصغن
ةعبرتملا تايافنلا رظنمل ديعلا

ن˘م ة˘˘ع˘˘سساو تا˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
.تاقرطلاو ةفسصرألا

نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك م˘كار˘ت˘تو
فلتخم يف ،مايأا ةدعل ةمامقلا
لامع لوخد دعب كلذو ،ءايحألا
بب˘سسب بار˘سضإا ي˘ف ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ةينهملا فورظلاو تاقحتسسملا
بسسح اهنوناع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا
،نينطاوملا لعج ام وهو ،مهلوق
مهبسضغو مهرمذت نع نوربعي

ةلابمÓلا ةسسايسسلا نم ديدسشلا
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م
مهئايحأا ةيعسضو ل˘ها˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ة˘غر˘ف˘م ه˘ب˘سش تح˘ب˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا

ةهوسشم تتاب اهنو˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
ءار˘ج ا˘ه˘ل ي˘جرا˘خ˘لا ر˘ه˘ظ˘˘م˘˘لا
هيلعو .ناكم لك يف اهراسشتنا
،ةينعملا تاهجلا ،ناكسسلا دسشان
لح داجيإا دسصق لجاعلا لخدتلا
يتلا ةيثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ل
اهناكسس ةايح ركعتو ةئيبلا ددهت

ةلا˘˘ب˘˘˘مÓ˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ءار˘˘˘ج
مقت مل يتلا ةيلحملا تاطلسسلل
تاذ نا˘˘˘كسس ع˘˘˘فرو.اهماهمب
بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لا ل˘˘كسشم ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ها˘ي˘م˘ب دوز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا
بايغ نم اوكتسشا ثيح ،برسشلا
مايأا ةدعل م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح ن˘ع ءا˘م˘لا

دادز˘ت يذ˘لا د˘ي˘ع˘لا مو˘ي ة˘سصا˘˘خ
،ةيويحلا ةداملا هذهل هيف ةجاحلا

،مهرمأا نم ةريح يف مهعقوأا ام
اور˘˘ط˘˘سضا م˘˘ه˘˘نأا اور˘˘كذ ثي˘˘˘ح
ءاملا بلج ىلإا د˘ي˘ع˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
د˘م˘ت˘عا ا˘م˘ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت قر˘ط˘˘ب
يتلا جيراهسصلا ى˘ل˘ع م˘ه˘سضع˘ب

ببسسب اطغسض ا˘ه˘با˘ح˘سصا ى˘قل
دكأاو .ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا
نع ءاملا بايغ نأا نوثدحتملا

،مهتاناعم نم ديزي مايأل مهلزانم
ةيموي ثحب ةلحر يف  مهلخديو
،برسشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا ن˘ع
لسصاحلا بذبذتلا نأا نيفيسضم
ها˘ي˘م˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
مهنم نيريثكلل ببسسي ،برسشلا
ةيبلغأا نوك ،ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مزأا ي˘ف
تانازخ ىلع رفوتت ل لزانملا

.تارامعلا ىوتسسم ىلع ةسصاخ
م.ءامشسأأ

ةششهلأ تايانبلأ ناكشس ليحرتل ةيناثلأ ةيلمعلأ

 ةيراجيا تانكصسل مهليحرت نوصضفري صسابعلب يديصس يف ةنابز يح ناكصس
،صسابعلب يديشس ةنيدمب ةنابز دمحأ يحب ةعقأولأ ةششهلأ تأرامعلاب ةنطاقلأ تÓئاعلأ نم ديدعلأ تشضفر

ىلع اجاجتحأ ،«صسأوشسلاب» فورعملأ ةريزجلأ يحب ةيراجيأ ةيعامتجأ ةغيشص تأذ تانكشس ىلإأ اهليحرت
مهعشضو فدهب  ةرئأدلأ حلاشصم لبق نم اقبشسم مهمÓعإأ مدعل ةشصاخ ةيملعلأ هذه اهب تمت يتلأ ةقيرطلأ

مهتانكشس ءÓخإأ لجأ نم ةديدجلأ تانكشسلأ ةيكلم دوقع مهميلشست مهطأرتششأ دعب عقأولأ رمألأ مامأأ
.اهتيكلم دوقع ىلع نوزوحي يتلأ ةميدقلأ

تÓئاعلا نم ديدعلا تبرعأا دقو
ل˘خاد ءا˘ق˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن ن˘˘ع
نم˘سض ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصت م˘ت تا˘ن˘كسس
ةددهملاو ةسشه˘لا تو˘ي˘ب˘لا ة˘نا˘خ
ةيأا يف اهسسوؤور قوف رايهنلاب
تا˘ن˘كسس مÓ˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ح˘ل
ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا˘ب ة˘ل˘ئا˘ق ،ة˘يرا˘˘ج˘˘يا
م˘˘ه˘˘ن˘˘م ذ˘˘خأا˘˘ت نأا ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
مهتانكسس ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
يجيتارتسسا عقوم˘ب زا˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا

ة˘ي˘حا˘سضلا˘ب ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
مهليحرت متيل ةنيدم˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘سشلا
جيسسنلا جرا˘خ ي˘ن˘كسس ع˘م˘ج˘ت˘ل
قفارملا ىندأل رقتفيو ينارمعلا
ز˘كر˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرور˘˘سضلا
تحسضوأاو .يحسص ىتح وأا ينمأا
قبسس اميف تعد اهنأاب تÓئاعلا

ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خا ى˘لإا ةر˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر
ةيرادإلا مه˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ل را˘ب˘ت˘علا
ةيريدم عم اهتيوسستب اوماق يتلا
دعب تاونسس ذنم ةلودلا كÓمأا
اهددح يتلا غلابملا عيمج ديدسست
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
تانكسسلا ةيكلم لقن لجا نم
ديدعلا فاسضأاو ،مه˘ئا˘م˘سسأا ى˘ل˘ع
ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م
او˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘سصي نأا ي˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

باحسصأا اوناك امدعب نيرجأاتسسم
نوجتحملا اسضيأا حرط امك .كلم
غلبم ديدسستب مهتبلاطم ةيلاكسشإا

مهلوسصح ريظن ميتنسس00057
ةديدجلا تانكسسلا حيتافم ىلع
ي˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘˘م˘˘ت يذ˘˘لا بع˘˘سصلا

يفف .ةيمويلا مهليخادم فقوتو
نيلوؤوسسملا اودسشان قايسسلا تاذ
هذ˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ةرور˘˘˘سضب
نم مهئافعإا متي ىتح ةلكسشملا
وأا تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا كل˘˘˘ت د˘˘˘يد˘˘˘سست
ةاعارم لحارم ىل˘ع ا˘ه˘ط˘ي˘سسق˘ت
نمو ةبعسصلا ةيداملا  مهفورظب

ةرئاد سسيئر حرسص ىرخأا ةهج

هحلا˘سصم نأا˘ب سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
ة˘ي˘ق˘ب ل˘ي˘حر˘ت ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سست˘˘سس
ي˘ح˘لا˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا
سصخسش021ـب مهددع رد˘ق˘م˘لا
ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسألا نو˘سضغ ي˘ف
06 ل˘ي˘حر˘ت م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ما˘ق˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م˘ك ا˘˘سصخ˘˘سش
تل˘م˘سش ي˘ت˘لا ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا
يحلا سسفنب نكاسس08 ليحرت
ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘˘سضم6102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ةينعملا تاطلسسلا عم ثحابتيسس
ة˘ي˘لا˘كسشإل ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جا ن˘˘م
ىتح هديدسست سضورفملا  غلبملا
لاقو .ةزوعملا تÓئاعلا ىسضري
ه˘ح˘لا˘˘سصم نأا˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر
ةدحو5631 ةسصح تسصسصخ
تاءانبلا ىلع ءاسضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘كسس
متي ىتح ةيبقألا ينكاسسو ةسشهلا
فدرأا ذإا ،فلملا اذه نم ءاهتنلا
نأا˘˘ب Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘تاذ ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

تافلم سسردت لازت ل هحلاسصم
ثيح ،ليحرتلا ةيلمعب نيينعملا
لياحتم02 ةعاسسلا دحل تسصحأا
يف ءاسضقلا ىلع مهتلاحإا متيسس
فلم691  لازي ل  يذلا تقولا
متيسس قيقدتلاو سصيح˘م˘ت˘لا د˘ي˘ق
تا˘جر˘خ˘لا ن˘م  ا˘ه˘ي˘ف ل˘˘سصف˘˘لا
.ةينعملا تاهجلل ةيئاجفلا

ديدج  نمأأ صسيئر بيشصنت
صسابعلب يديشس ةيلوب

ر˘يد˘م  ة˘طر˘سشلا بقار˘˘م فر˘˘سشأا
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا طا˘سشن˘لا ،ة˘ح˘سصلا

ريدملا نع Óث˘م˘م تا˘سضا˘ير˘لاو
مسسارم ىلع ينطولا نمأÓل ماعلا
رادوسش ةطرسشلا بقارم  بيسصنت

يديسس ةيلو نمأل اسسيئر رمع
ةيلو يلاو  روسضحب ،سسابعلب
سسلجملا سسيئر سسابعلب يديسس
تا˘ط˘ل˘سسلاو ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ةيند˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

يد˘ي˘˘سس ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لاو
ةرسسألا ىلإا ةفاسضإلا˘ب ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘عإلا
لÓخ نمو ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ريدملا  لثمم اهاقلأا يتلا ةملكلا
ةقثلاب داسشأا ينطولا نمأÓل ماعلا
ةيريدملا ةدا˘ي˘ق ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا
ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
رادوسش ةطرسشلا بقارم سصخسش
ةيدأات يف قيفوتلا هل اينمتم رمع
ة˘يلو ن˘مأا سسأار ى˘ل˘ع ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ار˘˘ي˘˘سشم ،سسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
بيسصن˘ت˘لا اذ˘ه نأا˘ب ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘ئز˘ج ة˘كر˘ح ن˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ي
تا˘يلو˘لا ن˘مأا ءا˘سسؤور تل˘˘م˘˘سش

ى˘ل˘ع لواد˘ت˘لا أاد˘ب˘م˘ل اد˘ي˘سسج˘˘ت
يف اهونم ، ةيلوؤوسسملا بسصانم
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ
نمأا سسيئر فرط نم ةلوذبملا
لوألا د˘ي˘م˘ع˘لا ق˘با˘سسلا ة˘يلو˘˘لا
،نمحرلا دبع بنسشوب ةطرسشلل

ةداي˘ق˘لا نأا ر˘ي˘خألا ي˘ف د˘كأا ا˘م˘ك
نمأÓل ةماعلا ةير˘يد˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ىراسصق لذبت تئتف ام ينطولا

ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ءا˘ف˘سضإل ا˘هدو˘˘ه˘˘ج
بسصا˘˘˘ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لواد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
سسف˘ن ءا˘ط˘˘عإل ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

تامدخلا نسسحأا ةيدأاتو ديدج
.نطاوملل ةينمألا

ودبع.صص

رجحلأ رأرق قيبطتل
نيمأاتو يئزجلأ يحشصلأ
تاكلتمملأو نينطأوملأ

8051 ريخصست
431و يطرصش
مايأا نيمأاتل ةبكرم
ىحصضأ’ا ديع
ةياجبب كرابملا
ديعب لافتحلأ ةبشسانمب
0202 ةنشسل كرابملأ ىحشضألأ
ةيحشص فورظ يف لح يذلأ
دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيئانثتشسأ

ةحئاج يششفت رأرمتشساب زيمتت
ترطشس ،انوروك صسوريف
ةيلو نمأأ ةطرششلأ حلاشصم
رخشس ةلماشش ةينمأأ ةطخ ةياجب
فلتخم نم يطرشش8051 اهل
فدهب ةبكرم431و ،حلاشصملأ

،مهتاكلتممو نينطأوملأ نيمأات
قيبطت لجأل ماتلأ رهشسلأو
يئزجلأ يحشصلأ رجحلأ رأرق
ةيمومعلأ تاطلشسلأ نع رداشصلأ
مراشصلأ ديقتلاب ةيشضاقلأ

دحلل ةيزأرتحلأ تأءأرجإلاب
انوروك صسوريف يششفت نم
أذه نم ناكشسلأ ةيامح نامشضل
نامشض عم ،كاتفلأ ءابولأ

رشصانعل ينأديم دجأوت
تأءاشضفلأ لمششي ةطرششلأ
ةشساشسحلأ تآاششنملأو ةيمومعلأ

ةماقإأو ةيمشسرلأ تاشسشسؤوملأو
لخأدمب ةبقأرملأ زجأوح
يأل يدشصتلل ةيلولأ جراخمو

نطأوملاب صسمي يمأرجإأ لمع
تاشسشسؤوملأ نيمأات ،هتاكلتممو
تاطاششن ةماقإأ ،ةيحشصلأ

مأزتللأ لوح ةيشسيشسحت
زيزعت ،يعامتجلأ دعابتلاب
لوح ةبكأرو ةلجأر تايرود
جيشسنلأ لخأد ىربكلأ رواحملأ
 .يرشضحلأ

ت . ميرك

هايملل ةيرئأزجلأ رقم مامأأ نورهمجتي ويهرأأ يدأو ةيدلب نم ناكشسلأ تأرششع
نازيلغ يف مايأا ةدع ذنم ةقناخ صشطع ةمزأا

ةيدلب ءايحا نم ديدعلا سشيعت
سشط˘˘˘ع ة˘˘˘مزأا ،و˘˘˘ي˘˘˘هرا يداو
ةيلا˘ت˘ت˘م ما˘يا ةد˘ع ن˘م ة˘ق˘نا˘خ
تلافتحلا عم تنمازت يتلاو
نم كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘سضلا د˘ي˘ع˘ب

ة˘˘جرد ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘ترلاو ة˘˘ه˘˘ج
ـ04لا تزواجت يتلا ةرارحلا
ةيعسضو˘لا ي˘هو ة˘يو˘ئ˘م ة˘جرد
ءا˘ي˘حلا نا˘كسس تم˘غرا ي˘ت˘˘لا
ي˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا
ي˘حو سصا˘سصق ي˘حو ة˘ل˘˘جو˘˘ب
ز˘˘كر˘˘مو ي˘˘نا˘˘سسح ة˘˘˘ي˘˘˘لادو˘˘˘ب
ى˘˘لا لوز˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
ريبعت˘لاو جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل عرا˘سشلا

ه˘ي˘لإا تلآا ا˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘سضفر ن˘˘ع
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘سضوأا

رايخ ىلا اوأاجل مهنا نيدكؤوم
وأا ج˘يرا˘ه˘سصلا˘ب دا˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘سسلا
ها˘ي˘م˘لا وأا را˘بآلا ها˘ي˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
مهنم ديدعلا بسسحو ،ةيندعملا
غلب دحاولا جيرهسصلا ةفلكت نا

يرئازج رانيد0021ـلا دودح
يبلي ل دحاولا جيرهسصلا ناو
نم ةدحاولا ةرسسلا تابلطتم
،ما˘˘˘م˘˘˘حو ل˘˘˘ي˘˘˘سسغو ي˘˘˘ه˘˘˘˘ط
نوكت ةرارحلا نأاو اسصوسصخ
اذهل ديازتملا كÓهتسسلا ءارو
ن˘م ءاو˘سس يو˘ي˘˘ح˘˘لا درو˘˘م˘˘لا
وا بر˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
ل˘˘م˘˘ح د˘˘قو اذ˘˘ه ،ل˘˘˘ي˘˘˘سسغ˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م نوؤو˘˘˘سش
اذ˘هو ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ةديدعلا تاءادن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
نمل ةايح ل نكل ةددعتملاو
اود˘كا نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ،يدا˘˘ن˘˘ت
تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا نأا «مÓ˘˘˘سسلا»ـل
ماعلا ريدملا تاميلعت سسكعت
ةرفو اه˘ي˘ف د˘كا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا
مايأا برسشلل ةح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا
بار˘ت˘لا ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
تاميلعت˘لا كل˘ت ناو ي˘ن˘طو˘لا

نيجتحملا نم سضعبلا فيسضي
هيلعو طئاحلا سضرع تبرسض
عا˘˘سضولا رو˘˘هد˘˘ت˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘نو
هايملا ةمزا ببسسب ةيعامتجلا
ي˘لاو نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘سشا˘˘ن˘˘ي
ي˘م˘ي˘هار˘˘با ةر˘˘ي˘˘سصن ة˘˘يلو˘˘لا
ةنجل دافيا عم لجاع لخدتلاب
عاسضولا يدرت يف قيقحتلل
م˘ج˘ح ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
لعفب هنودباكي يتلا ةاناعملا
ةد˘ع ذ˘ن˘م ة˘حور˘ط˘م˘لا ة˘مزلا
تقو˘لا ي˘ف اذ˘˘ه ىر˘˘ج˘˘ي ،ما˘˘يا
يداو ةنيدم هيف رفوتت يذلا
لثمتيو دسس ربكأا ىلع ويهرا
رئب ىلع Óسضف راقرق دسس يف
ناك يذلا هل˘لاد˘ب˘عو˘ب ةر˘ي˘ب˘سش
تا˘ئ˘˘م ي˘˘ق˘˘سس ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي
ي˘˘سضارألا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘˘كه˘˘˘لا
ى˘لإا ه˘م˘سض ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

.هايملل ةيرئازجلا حلاسصم
بويأأ.صس
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 ةوقب دوعت ةيرصسلا ةرجهلا ةرهاظ
مناغتصسمب يلحاصسلا طيرصشلا ربع

ة˘˘يلو ما˘˘يألا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘˘سشت
ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع م˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ربع ةيرسسلا ةرجهلا ةرهاظل
لو˘˘ح˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ،ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ى˘لإا ي˘ل˘حا˘سسلا ا˘˘ه˘˘ط˘˘ير˘˘سش
و˘˘˘ح˘˘˘ن عÓ˘˘˘قإÓ˘˘˘ل ئ˘˘˘ناو˘˘˘˘م
ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ل˘حاو˘سسلا
د˘˘ع˘˘ب˘˘˘ف .تو˘˘˘م˘˘˘لا براو˘˘˘ق
هذه هتفرع يذلا رارقتسسلا
ر˘˘˘ه˘˘˘سشألا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ة˘ف˘سضلا˘ب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
لÓخ ةوقب تداع ،ةلباقملا
نا˘ك ثي˘ح ،ةر˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا
ة˘يلو˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

«ةقرح »  ةيلمع ربكأا نمسض
لسصو نيأا اي˘نا˘ب˘سسإا ها˘ج˘تا˘ب
.دحاو موي يف قارح814
ةرجهلا تلواحم لازت لو
نم اقÓطنا ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ
ةلسصاوتم ةيلو˘لا ئ˘طاو˘سش
ةرركتملا تافيقوتلا ليلدب
ن˘ي˘ط˘ط˘خ˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘˘ل
.ةقرفتم ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘قر˘ح˘ل˘ل
تمزل يتلا يسسآاملا مغرو
ا˘هر˘خآا نا˘ك ،ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘˘ه
ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف ن˘ي˘با˘سش كÓ˘˘ه
جاو˘مأا ا˘م˘ه˘ت˘ظ˘ف˘˘ل ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءا˘ن˘ي˘م˘لا ي˘ئ˘طا˘سشب ر˘ح˘˘ب˘˘لا
ميهاربإا ن˘ي˘عو2 ري˘غ˘سصلا
لÓخ رسضخل يديسس ةيدلبب
،ةريخلا ىحسضألا ديع مايأا
ىتحو بابسشلا روهت نأا لإا
زا˘˘ع˘˘يا و ع˘˘فاد˘˘بو ر˘˘سصق˘˘لا
ح˘˘ب˘˘سصأا ،ءا˘˘˘ي˘˘˘لوألا سضع˘˘˘ب
ميتنسس نو˘ي˘ل˘م02 ن˘ي˘مأا˘ت
برا˘˘˘ق˘˘˘ب نا˘˘˘كم نا˘˘˘م˘˘˘سضل
داز ،Ó˘˘ه˘˘سس ار˘˘مأا تو˘˘˘م˘˘˘لا
ام غولب˘ل ن˘ير˘ي˘ث˘كلا لا˘ب˘قإا

ولو ،نمث يأاب رحبلا ءارو
با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ نا˘˘˘˘ك
باسسح ىلع ىتحو مهتايح
امدع˘ب م˘ه˘ئا˘ن˘بأاو م˘ه˘تا˘جوز
ن˘ير˘ما˘غ˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب د˘˘م˘˘ع
.مهلهأا باحطسصاب
انوروك ءابو يسشفت عجارت
اينابسسإاب اديد˘ح˘تو ا˘بوروأا˘ب
سصرف يف ةرفو فرعت يتلا
ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا بب˘˘سسب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

،ما˘يألا هذ˘ه جور˘ي ا˘م˘ب˘˘سسح
ةيوجلا فور˘ظ˘لا ة˘م˘ئÓ˘مو
ن˘مو ة˘يلو˘لا ءا˘ن˘بأا˘ب ع˘فد˘ي
طيطختلا ةفلت˘خ˘م تا˘يلو
ا˘م ،ة˘ير˘˘سسلا ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف
فيثكت ةرور˘سض ي˘عد˘ت˘سسي
ةيلولا لحاسس ربع ةبقارملا
نع ديزي يذلا هلوط ببسسب
ةرجهلا نم دحلل ،مك001
قا˘ن˘خ˘لا د˘يد˘سشتو ة˘ير˘˘سسلا

نيذلا بابسشلا يبرهم ىلع
ي˘ف نور˘م˘ث˘ت˘سسي او˘ح˘ب˘˘سصأا
لا˘ب˘قإلا ل˘˘ظ ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا
نيبغارلل قلقملاو ديازتملا
ي˘˘˘˘˘سضارألا غو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف
 .ةينابسسلا

ةرابجلا تادوهجملا مغرو
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
ةرهاظلا ةد˘ح ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ةبقارملا ديدسشت لÓخ نم
تÓ˘˘حر ي˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
ه˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘قر˘˘ح˘˘˘لا

ةيلولا˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ةحاطإلا  نم تنكمت يتلا

ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا ي˘˘جور˘˘م˘˘ب
ءا˘˘سضف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
ي˘ف «كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لا» قرزألا
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو ن˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق
ةبو˘ع˘سص نأا لإا .ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
ةرهاظلا نم قلقت مل رمألا
.ةريطخ اداعبأا تذخأا يتلا

ة˘˘ير˘˘سسلا ةر˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع
ق˘˘˘ل˘˘˘ق ن˘˘˘م داز ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
يف اوحبسصأا نيذلا ءايلوألا

نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ة˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘سص ل˘˘˘ك
بو˘˘كر ة˘˘ي˘˘سشخ سسي˘˘باو˘˘˘ك
،ة˘قر˘˘ح˘˘لا براو˘˘ق م˘˘هدلوأا

ر˘سصق˘لاو لا˘ف˘طلا ة˘˘سصا˘˘خ
نو˘˘ب˘˘قر˘˘ت˘˘ي م˘˘هار˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
ةل˘حر ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ئ˘طاو˘سشلا
ىلإا لوسصولا نأل ،توملا

ينعي مهيلإا ةبسسن˘لا˘ب كا˘ن˘ه
نوك ،دوعوملا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
ل ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
وهو ،رسصقلا لافطألا لحرت
ة˘قر˘ح˘لا ف˘يز˘ن ي˘˘ف داز ا˘˘م
ةهجلا˘ب ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘يلو˘لا˘ب
فرعت يتلا اه˘ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلا
تاونسسلا يف اقلقم اديازت
.ةريخألا

فوا˘˘خ˘˘˘م تد˘˘˘ياز˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
نم قطا˘ن˘م˘لا هذ˘ه يدا˘ي˘سص
ةدوجوم˘لا م˘ه˘براو˘ق ة˘قر˘سس
ي˘ف ئ˘طاو˘سشلا لا˘مر ى˘ل˘˘ع
،ر˘ي˘غ˘سص ءا˘ن˘ي˘م با˘ي˘غ ل˘ظ
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
دسسجي مل يتلا ملاغوب دلوأا
يرحبللا ديسصل˘ل أا˘فر˘م ا˘ه˘ب
هن˘م ا˘ه˘تدا˘ف˘ت˘سسا م˘غر د˘ع˘ب
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ناو تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘م
 .اهب ةسصاخلا ةسساردلا

يف نوطسشانلا لعج ام وهو
ةيدل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
مهب˘ل˘ط˘م نودد˘ج˘ي ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
،هزا˘˘˘ج˘˘˘نإا ي˘˘˘ف عار˘˘˘سسإلا˘˘˘ب
ذنم مهتاناع˘م˘ل اد˘ح ع˘سضي˘ل
ة˘قر˘ح˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب،7002
 .ةقطنملاب

ل˘م˘ح ى˘ل˘ع نور˘ب˘ج˘ي ثي˘ح
تي˘ب˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تا˘˘كر˘˘ح˘˘م
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘سشخ ي˘˘˘لاو˘˘˘م˘˘˘لا
ريثكلل ثدح امك ،اهتقرسس
سضعبلا رطسضي اميف ،مهنم
لواد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘خآلا
.رمتسسم لكسشب اهت˘سسار˘ح˘ل
لوعي ةقطنملاب أافرم زاجنإا

ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف نا˘كسسلا ه˘ي˘ل˘˘ع
ة˘ي˘فا˘سضإا ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘ن˘˘م
سصرف ةلق لظ يف ،بابسشلل
فر˘سص ه˘نأا˘سش ن˘مو ل˘م˘ع˘لا
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘ف م˘هر˘˘ظ˘˘ن
لوقع تبلسس يتلا ةقرحلا
م˘˘غر ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا
تا˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لاو ي˘˘˘سسآا˘˘˘م˘˘˘لا
مهنم سضعب˘ل˘ل ة˘يد˘ي˘جار˘ت˘لا
ى˘ت˘حو ر˘ح˘ب˘˘لا سضر˘˘ع ي˘˘ف
.رجهملا سضرأاب

د˘يوز˘ت ن˘م˘سضي˘سس ه˘نأا ا˘م˘ك
يتلا كمسسلا ةدامب ناكسسلا
نم ريثكلا دئاوم نع بيغت
عا˘ف˘ترا بب˘سسب تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نيدرسسلا ىتح لب ،اهراعسسأا
سضعبلا لوانتم يف دعي مل
006 اهرعسس زواجت امدعب
.دحاولا مارغ وليكلل جد

نيدلأرون.ب

 انوروك صسوريف نم دحلل ةيلولاب يئزجلأ رجحلأ لظ يف

 كرابملا ىحصضأ’ا ديع ةيصسبتلا تÓئاعلا تلبقتصسا اذكه
فورظ يف كرابملأ ىحشضألأ ديع ةبشسانم ماعلأ أذه نطولأ قطانم ةيقب رأرغ ىلع ةيشسبتلأ تÓئاعلأ تلبقتشسأ
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  .ةقباشسلأ ةينيدلأ تابشسانملأ يف اهوفِلأأ

تويبلأ يف تأريبكتو ةÓشص
ىحسضألا ديع ةÓسص تميقُأا

ةداعلا ريغ ىلع ةنسسلا هذه
تويب˘لا ي˘ف ةر˘سضا˘ح تنا˘كف
تÓ˘ي˘ل˘ه˘ت˘لا ع˘م ،ة˘ي˘˘سسب˘˘ت˘˘لا

،تاديم˘ح˘ت˘لاو تار˘ي˘ب˘كت˘لاو
د˘˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘لا سضو˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ذنم ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا تا˘ي˘ل˘سصم˘لاو
بب˘سسب ر˘ه˘سشأا ة˘سسم˘خ ة˘بار˘ق
نيأا ،انوروك سسوريف ةحئاج
د˘ي˘ع˘لا ةÓ˘˘سص ن˘˘م م˘˘ه˘˘مر˘˘ح
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هر˘˘ب˘˘جأاو ة˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج
رسشنو اذه ،ديع˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حلا
لسصاوتلا عقاوم داور سضعب
قا˘ط˘ن ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

عم ديعلا ةÓسص روسص عسساو
تو˘ي˘ب˘˘لا ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
ي˘ت˘˘لا لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘مو
،ءابولا راسشتنا فورظ اهتديق
ىرخأا تÓ˘ئا˘ع تردا˘ب ا˘م˘ي˘ف
ر˘˘ح˘˘نو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ةÓ˘˘سص رو˘˘ف
ى˘ه˘سشأا م˘يد˘ق˘ت˘ب ،ي˘˘حا˘˘سضألا
ةيديلقتلا تا˘يو˘ل˘ح˘لا قا˘ب˘طأا

ي˘˘لا˘˘هألا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘تو
سسكعي دهسشم يف ناريجلاو
ةر˘ف˘غ˘م˘لاو ة˘م˘حر˘لا ل˘ئا˘سضف
 .نينطاوملا نيب ةدوملاو

ةطشسوتم ةكرح
 ةيلاخ هبشش عرأوششو

عراو˘سش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تد˘˘ه˘˘سش
ديع مايأا لوأا يف ةسسبت ةنيدم
ة˘ط˘سسو˘ت˘م ة˘كر˘ح ى˘˘ح˘˘سضألا
ةكرح مادعنا هبسش عم نيلجارلل
ر˘ي˘باد˘ت بب˘˘سسب ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ي˘سسل ،سضور˘ف˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
92 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘˘لا رار˘˘قإا

رجح سضرفب طراف˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
تايدلب ةينامثب يئزج يحسص
ر˘ث˘كألا ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘سصب ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
د˘سض ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘˘ك ارر˘˘سضت
رمألا قلعتو سسوريفلا راسشتنا
رئب ،ةعيرسشلا ،ةسسبت تايدلبب
ةلقعلاو تانيوعلا ،ةزنو ،رتاعلا

مويلل افÓخو .اموي51 ةدمل
يف ةنيدملا تفرع دقف لوألا
ة˘ف˘ي˘ف˘ط ة˘كر˘ح ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا
sر˘سصأا ن˘يأا ،ن˘ي˘ل˘جار˘لا سضع˘ب˘˘ل ةرا˘يز ى˘ل˘ع  م˘ه˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا
هذ˘ه تيو˘ف˘˘ت مد˘˘عو برا˘˘قألا
˘ماز˘ت˘للا ة˘ط˘ير˘سش ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
،ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب

ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
 .يعامتجإلا دعابتلاو

لئاشسرب ةدياعملأ
 ةينورتكلإأو ةيشصن

هذه ىحسضألا ديع زيم ام مهأاو
د˘ي˘ع˘لا ر˘ها˘ظ˘م ءا˘ف˘ت˘خإا ة˘ن˘سسلا
ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةدا˘ت˘ع˘م˘لا
،دÓبلا اه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
تارار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
ةيبط˘لا ح˘لا˘سصم˘لاو ة˘مو˘كح˘لا
ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا عا˘ب˘تإا˘ب
تارايزلا لدابت عنمب ،ةيئاقولاو
دعا˘ب˘ت˘لاو ة˘ب˘حألاو ل˘هألا ن˘ي˘ب
ءادتراب مازتللا عم يعامتجلا
كلذ˘بو ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو ر˘˘سسألا تف˘˘˘ت˘˘˘كا
ي˘نا˘ه˘ت˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسب˘˘ت˘˘لا

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع تا˘˘˘كير˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو
ر˘˘ب˘˘ع وأا ة˘˘ي˘˘سصن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘لا

يعامتجلا لسصاوتلا تاسصنم
،براقألاو لهألا ن˘ي˘ب ي˘ئر˘م˘لا
ىلإا رخآلا سضعبلا أاترإا نيح يف
حرفلاو ةجهبلا رها˘ظ˘م ق˘ي˘ثو˘ت
لافطألا طقتلإا ،يلئاع وج يف
ارو˘˘˘سص م˘˘˘ه˘˘˘تءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
لبق يحاسضألا مامأا تاهويديفو
ةسسبلألاب نيرورسسم مهو اهرحن
لزانملا مامأا ،ةديدجلاو ةقينألا

ن˘م ر˘ه˘ظ˘م ي˘ف ءا˘ي˘˘حألا ي˘˘فو
.سسوريفلا عم سشياعتلا رهاظم
ويرانيشس رأركت نم تأريذحت

 يشضاملأ رطفلأ ديع
حلاسصملا ترذح لباقملا يف
ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا
ديع لولحو انمازت نينطاوملا
رار˘˘˘كت مد˘˘˘ع˘˘˘ب ،ى˘˘˘ح˘˘˘سضألا
ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع و˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس
تل˘ج˘سس نأا د˘ع˘ب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ببسسب ،تاباسصإلا نم ديدعلا

ةجمربو ةمÓسسلا دويق رسسك
برا˘˘˘˘˘˘قألا ى˘˘˘˘˘˘لإا تارا˘˘˘˘˘˘˘يز
ددسصلا اذه ي˘فو ،ةد˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
ح˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ تعد
ع˘م م˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ةرور˘˘سضب

ماعلا اذه91‐ديفوك ةحئاج
لز˘˘˘ع˘˘˘لا فور˘˘˘ظ ةا˘˘˘عار˘˘˘˘مو

اذهو ،يعام˘ت˘جإلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
سسوريفلا ي˘ّسشف˘ت ة˘ح˘فا˘كم˘ل
يف يخارتلا ىّدأا امدعب كاّتفلا
ةدملا لÓخ دويقلاب مازتللا
ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘ترا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

ةيلولاب تاباسصإلا تلدعم
ةد˘كؤو˘م ة˘با˘˘سصإا ف˘˘لألا قا˘˘ف
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘ع˘جو
 .ةقلقملاب فسصوُت ةيلولاب

يحابشصم نوراه

ةماهلأ ةيويحلأ ةداملأ هذه ءأرشش ىلإأ ناكشسلأ نم تأرششعلاب رطشضأ ام
 نورمذتم ناكصسلاو تليصسمصسيت يف ىحصضأ’ا ديع يموي ءام نودب ءايحأا
ن˘˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘˘بأا
فلتخمب نينطاقلا نينطاوملا
و ماسسب دلوأا تايدلب ءايحأا
ريواود فلتخمو تليسسمسسيت
راود رارغ ىلع ،ماجرل ةيدلب
ة˘˘˘مرار˘˘˘كلاو جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا دلوأا
ن˘م د˘˘يد˘˘سشلا م˘˘ه˘˘سضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما
مهدسض ةجهت˘ن˘م˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا

دعب هايملل ةيرئازجلا لبق نم
هذه اهتفرع يتلا هايملا ةمزأا
ىحسضألا ديع ما˘يأا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ر˘ط˘˘سضا ا˘˘م و˘˘هو ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ءارسش ىلإا م˘ه˘ن˘م تار˘سشع˘لا˘ب
نم ةماهلا ةيويحلا ةداملا هذه
ةلقنتملا جيراهسصلا باحسصأا
حبسصأا ثيح تدجو لاح يف
يف ءام ةرطق ىلع لوسصحلا

نم برسض ةراحلا مايألا هذه

ي˘مو˘˘ي ا˘˘سصو˘˘سصخ لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
اذه .كرابملا ىحسضألا يديع
نا˘˘˘˘˘كسسلا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سست د˘˘˘˘˘˘قو
هايملا مادعنا نم نوررسضتملا
بب˘سسلا ن˘˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح˘˘ب
ءارو نمكي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه د˘˘يوز˘˘ت مد˘˘ع
يف ديعلا موي ةسصاخ هايملاب
ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا
ما˘جر˘ل ة˘يد˘ل˘ب ر˘يواود نا˘كسس
مايأا ذنم ةقناخ هايم ةمزأا نم
تاءادنلا نم م˘غر˘لا˘ب ةد˘يد˘ع
تل˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘˘سص
نود نييلح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا يأا
مهقطانم نع بورسشلا ءاملا
ةيسصولا تاهجلا لخدت نود

نا˘كسس ةا˘نا˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘˘سضوو
لاز˘˘ي ل ن˘˘يأا ر˘˘يواود˘˘لا هذ˘˘˘ه
ن˘ع ا˘ي˘مو˘ي نو˘ث˘ح˘ب˘˘ي ءلؤو˘˘ه
ثي˘ح ة˘ب˘ئا˘غ˘لا ها˘ي˘م˘لا ةر˘ط˘˘ق
ءارسشل مهنم سضعبلا رطسضي
ن˘م ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةلقنتملا جيراهسصلا باحسصأا

نيح يف اهرفوت لاح يف اذه
بل˘ج ر˘خآلا سضع˘ب˘لا ل˘سضف˘ي
دعبت نكامأا نم هايملا ةرطق
تافاسسمب مهانكسس رقم نع
ر˘ح˘لا ة˘جو˘م ل˘ظ ي˘ف ةد˘ي˘ع˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا

بب˘˘سسلا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘سست˘˘˘م
ءارو نمكي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ن˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘سصقإا
.بورسشلا ءاملا نم ةدافتسسلا

ز.دمحأأ

تحاتجأ يتلأ قئأرحلأ ةجوم دعب
مهليشصاحم تفلتأأو ةيلولأ
  ةينأويحلأ مهتورثو ةيعأرزلأ

لجيجب نجاودلا وبرمو وحÓف
ةيلحملا تاطلصسلا نوبلاطي
مهصضيوعتو رئاصسخلا مييقتب
لجيج ةيلو تدهشش نأأ دعب
ةراحو ةنخاشس عوبشسأأ ةياهن
يتلأ ،قئأرحلأ ةجوم لعفب
نم قطانم ةدع تحاتجأ
رئاشسخ اهءأرو ةفلخم ةيلولأ

ىوتشسملأ ىلع ءأوشس ةلمجلاب
ررشضت دعب يئيبلأو يجولوكيإلأ

ةورثلأ نم تأراتكهلأ تائم
ىلإأ اشضيأأ ةفاشضإلاب ةيباغلأ
ليشصاحملأ نم ديدعلأ فÓتإأ
ةيكيتشسÓبلأ تويبلأو ةيعأرزلأ

ىتحو نيبرملل جاجدلأ تويبو
رشسخ نم كانهف يششأوملأ
اقأرتحأ صسوؤورلأ نم تأرششعلأ

ناك ثيح ،مهتÓبطشسإأ يف
ةيقرششلأ ةيحانلأ يحÓفل
ريفولأ طشسقلأ لجيج ةيلول
يحأوشضب ةشصاخ رئاشسخلأ نم
ةرئأد أذكو ةيليملأ ةرئأد
بهللأ ةنشسلأأ تشضق نيأأ ةفقششلأ

صسبايلأو رشضخألأ ىلع كلانه
انزحو أرامد اهءأرو ةفلخم
ةبشسنلاب ةشصاخ أريبك
رئاشسخ أودبكت نيذلأ نيحÓفلل

ةينأويحلأ ةورثلأ يف ةريبك
أوبلاط ثيح ،ةيتابنلأو
ةيشصولأ ةيلحملأ تاطلشسلأ

ةيبعششلأ صسلاجملأ يف ةلثمم
حلاشصملأ ةيريدم أدكو ةيدلبلأ
ىلإأ لقنتلأ ةرورشضب ةيحÓفلأ

مجح مييقتو ناكملأ نيع
اهل صضرعت يتلأ رئاشسخلأ
وبرمو نولأوملأو نوحÓفلأ
غيشص داجيإأو نجأودلأ
رأرشضألأ هذه نع مهشضيوعتل
ةمجانلأو مهقاطن نع ةجراخلأ

يف تحبشصأأ يتلأ قئأرحلأ نع
مهدبكت فيشص مشسوم لك

فÓتإأو نييÓملأ تائمب رئاشسخ
مهليشصاحم نم ةعشسأو تاحاشسم
.مهيشضأرأأو
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رتفد بح˘سسي نأا ،ها˘ندأا ةدر˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م˘سض ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب ه˘ل حو˘م˘سسمو نÓ˘عإلا اذ˘ه˘ب م˘ت˘ه˘م ل˘ك
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناو˘يد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ح˘ل˘سصم ن˘م طور˘سشلا
فيراسصم يف ةلثمتم جد00.0002 غلبم عفد لباقم قلطلا ءاوهلا عراسشب هرقم نئاكلا ةسسبت ةيلول
:صضيوعتلل ةلباق ريغ رتفد لكل عبطلا

.نييرامعملا نيسسدنهملل ينطولا لودجلا يف نولجسسملا نويرامعملا نوسسدنهملا -
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو فرط نم نودمتعملا نويندملا نوسسدنهملا -
.لوعفملا ةيراسسلا نيناوقلل اقفو ةدمتعملا ةسصاخلاو ةيمومعلا تاسساردلا بتاكم لك -
.يراجت لجسس ىلع زوحت يتلاو ةيسسدنهلا ةينهملا تاكرسشلا -
(CANC-JESNA)  راطإا يف اقباسس ةروكذملا تاسساردلا بتاكم -
حسشرتلا فلم نم لك هلخادب عسضويو لفغمو ماكحإاب قلغم نوكي يجراخ فرظ يف صضورعلا مدقت
صضرعلا» وأا «حسشرتلا فلم» ةرابع نمسضتيو لسصفنم فرظ يف يلاملا صضرعلاو ينقتلا صضرعلاو
(ينقتلا صضرعلا رظنأا) «يلاملا صضرعلا» وأا «ينقتلا
:اموي12ـب ردقت صضورعلا ريسضحتل ةددحملا ةدملا

صضورعلاو ،ةينقتلا صضورعلاو حسشرتلا تافلم ريسضح˘ت˘ل ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م مو˘ي12 ةدم ح˘ن˘م˘ت
تا˘ق˘ف˘سصل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةر˘سشن˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف نÓ˘عإÓ˘ل ر˘سشن لوأا ن˘م ءاد˘ت˘با اذ˘ه ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
(POMOB) يمومعلا لماعتملا

:ةيلاتلا تافلملاو قئاثولاب ةقوفرم نوكت نأا صضورعلا ىلع بجي -

- Iيلي ام ىلع حسشرتلا فلم يوتحي: 
فلملا يف دوجوملا جذومنلا بسسح دعمو موتخمو خرؤوم حسشرتلاب حيرسصتلا ^
فلملا يف دوجوملا جذومنلا بسسح دعمو موتخمو خرؤوم ةهازنلاب حيرسصتلا جذومن ^
ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ^
ةسسسسؤوملا مازلاب صصاخسشأÓل حمسست يتلا قئاثولا ^
.CRNC يراجتلا لجسسلا حلاسصم فرط نم اهيلع قداسصم ةسسسسؤوملل يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن ^
(اهتيحÓسص ةدم يهتنت مل) دامتعلا ةداهسش نم ةخسسن^
.يئابجلا فيرعتلا مقر ^
صضراعلل بئارسضلا لجسس نم جرختسسم ^
.(امهتيحÓسص ةدم هتنت مل) (SONSAC ,SANC) تاقحتسسملا ءادأا يتداهسش ^
ريدملاو يعيبط صصخسشب رمألا قلعتي امدنع دهعتملل ةيئاسضقلا قباوسسلا ةفيحسص نم جرختسسم ^
.ةيمومعلا تاسساردلا بتاكم ةلاح يف ماعلا

(BIR يكنبلا فيرعتلا فسشكو ءافولا ةداهسش) ةيكنبلا عجارملا ^
.طيقنتلا لودجب درو امك (طيقنتلاب ةينعملا ةيرسشبلا لئاسسولا) تبثت يتلا قئاثولا لك ^
.طيقنتلا لودجب درو امك (طيقنتلاب ةينعملا ةيداملا لئاسسولا) تبثت يتلا قئاثولا لك ^
ةرغسصملا تاسسسسؤوملا ىلإا ةكراسشملا مهل حومسسملا تاسساردلا بتاكم ءامتنا تبثت يتلا قئاثولا لك ^
CANC-JESNA راطإا يف ةأاسشنملا

عورسشملا يرطؤومل ةيتاذلا ةريسسلا^

- IIىلع يوتحي ينقتلا صضرعلا:
.فلملا يف دوجوملا جذومنلا بسسح دعمو موتخمو خرؤوم باتتكلاب حيرسصتلا ^
ةسصاخلا تاميلعتلا رتفد ^
ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد ^
تاحفسصلا عيمج ىلع صضراعلا فرط نم رسشؤومو صضراعلا فرط نم ءولمم ،طورسشلا رتفد ^
ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا ^
.(طيقنتلاب ةينعملا ةيداملاو ةيرسشبلا لئاسسولا) تبثت يتلا قئاثولا لك ^
طيقنتلاب ينعملاو (ينقتلا صضرعلا يف طيقنتلا لودج رظنأا) لماك ةيسصيخسشتلا ةسساردلا فلم ^
:يلي ام نمسضتيو طيقنتلا لودجل اقفو
.ةقدب تارامعلا ميقرت عم1/005 وأا1/002 ملسس ةلتكلا ططخم -
.1/001 ملسس رمألا ىسضتقا اذإا عطاقم
51 ةداملا عجار) ةررسضتملا ةكرتسشملا ءازجألا ىلع لسصفمو يحلا لمجم ىلع يفارغوتوف ريرقت -
.(ينقتلا صضرعلا نم
ينعملا يحلا لمجمل ةماع ةلسصوحو ةرامع لكل ميمرتلا لاغسشأل ةيريدقتلاو ةيمكلا فوسشكلا -
:لاغسشألا هتاه صصختو
:فقسسلا -1
:ملÓسسلا -2
:تاهجاولا -3
:ةيبقألا -4
اهميمرتل لخدتلا بلطتت يتلا ةكرتسشملا رسصانعلا -5

- IIIىلع يوتحي يلام صضرع:
(دهعت) صضرعلا ةلاسسر ^
صضورعلا ريسضحت ةدم ءانثأا خرؤومو موتخمو عقومو ئولمم ةدحولا راعسسأا فسشك ^
دحاولا مويلل ددحم ةيلاملا صضورعلاو ،ةينقتلا صضورعلاو حسشرتلا تافلم عاديإا ةعاسسو خيرات -
ةيريدملاب ماعلا ريدملا ةنامأا ىوتسسم ىلع ،لجأا رخآاك00 اسس21 ةعاسسلا ىلع (اموي12) نورسشعلاو
نÓعإلا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا ةسسبت ةيلول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ةماعلا
(POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلاو ةينطولا تايمويلا يف ةقباسسملل
.ةفرظألا حتف ةسسلج نيدهعتملا روسضحل ةوعد ةباثمب نÓعإلا اذه ربتعي :هيبنت -
يف يلاوملا مويلا ىلإا صضورعلا عاديإا خيرات ددمي ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع مويلا اذه فداسص اذإا -
.تقولا صسفن
ءادتبا رهسشأا30 ةدم اهيلإا فاسضي صضورعلا ريسضحت ةرتف ةليط مهسضورعب نيمزلم نودهعتملا لظي -
.صضورعلا عاديإا خيرات نم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
ةسسبت ةيلول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد

352132010211990 :يئابجلا مقرلا
ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ضضورع بلط نع نÓعإإ

0202/ع.ت.ت.د /4132 :مقر تحت
تاردق طارتسشا عم حوتفم صضورع بلط نع ةسسبت ةيلول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد نلعي
نمسضتملا61/90/5102 يف خرؤوملا51/742 مقر يسسائرلا موسسرملا نم44و24 نيتداملل اقبط ايند
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت
راطإا يف ةينكسسلا ءايحأÓل رابتعلا ةداعإل ةيناديملا ةعباتملاو ةيسصيخسشت ةسسارد دادعإا دسصق

تايدلبلل ةيراقعلا ةريسضحلل رابتعلا ةداعإاب صصاخلا411.203 مقر صصاخلا صصيسصختلا باسسح
:يحلل

لاغسشألا ةيعون
ملÓسسلا صصفق + يجراخلا نهدلا + ةيكاسسمإلا

ةيبقألا +

ةيدلبلا
تامامحلا

ةسصحلا مقر
30

يحلا مسسا
نكسس35 يح

تانكسسلا ددع
نكسس35



لدجلا يهني ودلانور
يفويلا عم هلبقتصسم لوح

ىهنأا
ونايتسسيرك
م˘ج˘ن ،ود˘˘لا˘˘نور
،سسوتنفوج
لو˘˘˘ح لد˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ع˘م ه˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
،زوجعلا ةديسسلا
م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب تنا˘˘كو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
د˘ق ،ود˘لا˘نور نأا تم˘˘عز ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ه˘ق˘ير˘ف ن˘ع ل˘˘حر˘˘ي
ر˘ب˘˘ع بت˘˘ك «نود˘˘لا» ن˘˘كل ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

جيوتت بقع ،«مارغتسسنإا» ىلع هباسسح
عسساتلا ويسشتلا˘كلا بق˘ل˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
رخآا قيق˘ح˘ت˘ب د˘ي˘ع˘سس» :ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةيلاتتم تا˘ج˘يو˘ت˘ت9 ن˘م ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل
,«سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا˘˘ب
ه˘ن˘كل ،Ó˘ه˘سس ر˘مألا ود˘ب˘˘ي» :فا˘˘سضأاو
ةبهوملا˘ب ما˘ع د˘ع˘ب ا˘ًما˘ع ..كلذ˘ك سسي˘ل
قيقحت كنكمي ،داجلا لمعلاو ينافتلاو
..لبق يذ نم لسضفأا نوكت نأاو ،كفادهأا
ريسشتو ,«ثلا˘ث˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل بهذ˘ن ا˘ن˘عد
ع˘م ر˘م˘ت˘سسم ه˘نأا ى˘لإا ود˘لا˘نور تا˘م˘ل˘ك
دسصحل ،لبقملا مسسوملا يف ،سسوتنفوج
,ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ي˘ف ثلا˘ث˘˘لا ه˘˘ب˘˘ق˘˘ل
ةهجاومل ايلاح «يرينوكنايبلا» دعتسسيو
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘˘م˘˘ث با˘˘يإا ي˘˘ف ،نو˘˘ي˘˘ل
ي˘ف ا˘با˘هذ ر˘سسخ ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا
.0‐1 اسسنرف

ءارصشل يتيوك صضرع
يلاطيإ’ا امور يدان

د˘ه˘ف ي˘ت˘يو˘كلا لا˘م˘عألا ل˘جر ف˘سشك
ءارسشل يمسسر سضرعب همدقت نع ركبلا
يف ركبلا لاقو ،يلاطيإلا امور يدان
:ر˘ت˘يو˘ت ع˘قو˘م˘ب ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت
سضرعب يمدقت نآلا دكؤوأا نأا يننكمي»
امور يدان كلام اتولاب سسميج ديسسلل
مت سضرعلا نأا حسضوأاو ،«يدانلا ءارسشل
ثرا˘ح˘لا ،ه˘سضو˘˘ف˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
دي˘سسلا در ر˘ظ˘ت˘ن˘ن» :ع˘با˘تو ،ي˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘م ي˘ف ل˘˘مأا˘˘نو ،ا˘˘تو˘˘لا˘˘ب
يف فسشك دق ركبلا ناكو ،«سضرعلا
يدانلا ءارسش ةميق نأا قباسس حيرسصت
،وروأا نويل˘م004 براقت ي˘لا˘ط˘يإلا
لاجر نم ةعومجم ربع اهريفوت متيسس
 .نيرمثتسسملاو لامعألا

لابصس مزهي انيتنرويف
ويصشتلاكلا ماتخ يف

ةلوطب يف هراوسشم اني˘ت˘نرو˘ي˘ف م˘ت˘ت˘خا
مسسومل مدقلا ةركل يلاطيإلا يرودلا

ىلع1 /3 زوفلاب ،0202 /9102
ةلحرملا يف دحألا مويلا لابسس هفيسضم
،ةقباسسملل ةريخألا نيثÓث˘لاو ة˘ن˘ما˘ث˘لا

ققح يذلا ،انيتنرويف ديسصر عفتراو
ةريخألا تسسلا هتايرابم يف عبارلا هزوف
زكرملا يف ةطقن94 ىلإا ،ةقباسسملاب
يذلا ،لابسس ديسصر دمجت اميف ،رسشاعلا
يف ةيناثلا ةجردلا يرودل هطوبه دكأات
عاق يف ةطقن02 دنع ،قباسس تقو
نا˘˘كند د˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأا ردا˘˘˘بو ،بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا
يف انيتنرويف ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘ب
و˘كرا˘م لدا˘ع˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،03 ةقيقد˘لا
،93 ةقيقد˘لا ي˘ف لا˘ب˘سسل ورد˘نا˘سسي˘لاد
يماوك نا˘ي˘ت˘سسير˘ك يراو˘ف˘يإلا دا˘عأاو
بقع ،ديدج ن˘م ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف˘ل مد˘ق˘ت˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا هزار˘˘˘حإا
لفكت اميف ،98 ةقيقدلا يف يجسسفنبلا
ل˘ي˘ج˘سست˘ب را˘غ˘لو˘ب كير˘يإا ي˘ل˘ي˘˘سشت˘˘لا
ي˘ف ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
بسستحملا تقولا نم ةعبارلا ةقيقدلا
.يناثلا طوسشلل عئاسضلا نم لدب

908211ددعلإ ^1441 ةجحلإ يذ41ـل قفإوملإ0202 توأإ4ءاثÓثلإةصضايرلا
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ةيليبششإإ ىلإإ ةدوعلل هجتي

لانصسرأا بردم بلط ىلع دري صشتيتيكار

ي˘˘˘˘ناد ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسإلا ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
د˘يرد˘م لا˘ير بعل ،سسو˘يا˘ب˘ي˘˘سس
ن˘˘˘ع ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ديدجلا مسسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
لا˘˘ير ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘يدا˘˘ن˘˘ب اد˘˘ي˘˘سشم
لÓخ ،سسوياب˘ي˘سس لا˘قو ،سسي˘ت˘ي˘ب
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
ريثكلا يدل» :ةينابسسإلا «اكرام»
لكلو ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير˘ل بح˘لا ن˘م
:فاسضأاو ،«يدانلا يف لمعي نم
هكلمأا يذلا بحلا نوفرعي مهنإا»
لاو˘ط لا˘سصتا ى˘ل˘ع ا˘ن˘˘كو ،م˘˘ه˘˘ل
ينعي سسيتيب ..ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا
.«ريثكلا يل

مل ؟لايرلا ىلإا ةدوعلا» :عباتو
نم لك نكل ،دعب مهيلإا ثدحتأا
نو˘˘كي سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه يد˘˘˘تر˘˘˘ي
نم لسضفأا ديردم لاير ..اًديعسس
ا˘م ىر˘ن˘˘سس ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ٍدا˘˘ن يأا
،«ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس
تنك اذإا ،نآلا ركفأا ل» :لسصاوو
لب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘تأا˘سس
وأا ،لانسسرآا وأا ديردم لاير عم
تقو˘˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘˘ح ..ر˘˘˘˘˘˘خآا ٍدا˘˘˘˘˘˘ن يأا
بجي ،ءيسش لك نع لاسصفنÓل
حو˘سضو˘ب ر˘كفأاو ا˘ًئدا˘ه نو˘˘كأا نأا

.«يتلئاع عم

«ملاعلا يف ٍدان لصضفأا ديردم لاير»:صسويابيصس

نأاب يسسنرف ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
،سشتيتيكار نافيإا يتاوركلا مجنلا

ةرئادل داع ،ةنولسشرب طسسو بعل
،ةريخألا مايألا يف لانسسرآا مامتها

،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه ه˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ليحرلاب سشتيتيكار مسسا طبتراو
ةسصاخ ،فيسصلا اذه ةنولسشرب نع
ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘سس هد˘˘ق˘˘ع نأاو
ةي˘ن د˘جو˘ت لو ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
01 ول» عقومل اًقفوو ،هل ديدجتلل
ليكيم نإاف ،يسسنرفلا «تروبسس
،لانسسرآل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ا˘ت˘ي˘ترأا
نا˘ف˘يإا˘ب ا˘˘ًي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ا˘˘ًلا˘˘سصتا ىر˘˘جأا

هتبغرب هغلبأاو ،اًرخؤوم سشتيتيكار
اذه ه˘ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف
مجنلا نأا ريرقتلا دكأاو ،فيسصلا
بردم غل˘بأا ي˘تاور˘كلا ي˘تاور˘كلا
ن˘م سسي˘ل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا نأا˘˘ب لا˘˘ن˘˘سسرآا
سشت˘ي˘ت˘ي˘كار نأا ود˘ب˘يو ،ه˘تا˘يو˘لوأا

يرود˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘ل˘ل ر˘ث˘كأا ل˘ي˘م˘ي
يرودلا ىلإا لاقتنلا وأا ينابسسإلا
ي˘ف بع˘ل˘لا ن˘م ر˘ث˘˘كأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

ةيليبسشإا نأا ددرتو ،«غيلريميربلا»
ةبغرلا امهيد˘ل د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأاو
لوألا نأا لإا ،سشتيتيكار مسض يف

ا˘م˘ك ،ه˘ب˘تار سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت طر˘˘ت˘˘سشي
ىلإا لاقتنلاب اًسضيأا همسسا طبترا

سسوتنفوج

ر .ق ^

بحري ونيتيكوب
ديدجلا يدحتلاب
«غيلريميربلا» جراخ

و˘ي˘سسيروا˘م ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا د˘˘كأا
قباسسلا ينفلا ريدملا ،ونيتيكوب
ٍدحت سضوخب متهم هنأا ،ماهنتوتل

يزيلجنإلا يرودلا جراخ ديدج
ونيتيكوب لحرو ،لبقملا مسسوملا

ربمفون يف ماهنتوت بيردت نع
،جئات˘ن˘لا ءو˘سس بب˘سسب ؛ي˘سضا˘م˘لا

ه˘˘يزو˘˘ج ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘لو˘˘˘تو
،هنم اًلدب ةي˘لوؤو˘سسم˘لا و˘ي˘ن˘يرو˘م
تاحيرسصت يف ،ونيتيكوب لاقو
:ةينابسسإلا «سسييابلا» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
ا˘ياز˘م ه˘ل يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا»
ينابسسإلا يرودلا نكل ،ةيراجت
يناملألاو يسسنرفلاو يلاطيإلاو
:فا˘˘˘˘˘سضأاو ،«ا˘˘˘˘˘˘ًسضيأا ءا˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘قأا
يزيل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ن˘ب˘سسا˘ن˘ي»
ٍدحت ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ن˘م ي˘ن˘كل ،ر˘ث˘كأا

ةديدج بيلاسسأاب ل˘م˘ع˘لا˘ف ،د˘يد˘ج
يف بردمك يننسسحي نأا نكمي
د˘ق˘ت˘ع˘ي» :ع˘با˘تو ،«ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
نود˘ير˘ي ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا نأا سسا˘˘ن˘˘لا

ديرن اننأا ةقيقحلا نكل ،اًعورسشم
انادعاسسي سسيئرو ٍدان داجيإا طقف
،«اًيجيردت انراكفأا قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
،سضرعلا اذه لسصي امدنع» :متأاو
.«ديكأات لكب معن لوقأاسس

نÓيم رتنإل يذيفنتلا ريدملا ،اتورام يبيب فسشك
ي˘سسنر˘ف˘لا م˘سض تا˘سضوا˘ف˘م سسي˘لاو˘ك ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ي˘ف ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ط˘سسو بعل ،ي˘ل˘ي˘ب˘˘مود˘˘ن ي˘˘غ˘˘نا˘˘ت
هدعقم يليبمودن دقفو ،يلاحلا يفيسصلا وتاكريملا
بيردت يلوت ذنم ،ماهنتوتل يسساسسألا ليكسشتلا يف
يف Óخد ثيح ،ةمهملا وينيروم هيزوج يلاغتربلا

بقع ،«زريبسسلا» نع هليحر تابو ،اًعم تافÓخ
تددرتو ،اكيسشو ،همامسضنا نم طقف دحاو مسسوم
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘بو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘يد˘نأا ة˘ب˘غر ن˘ع ءا˘ب˘نأا

زوفلا يف ،رتنإلا بناج ىلإا ،نامريج ناسس سسيرابو
يف ،اتورام لاقو ،فيسصلا اذه يليبمودن تامدخب
:«اي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘سشل تا˘ح˘ير˘سصت
نم نكلو ،تاسضوافملا ةيادب نع موي لك ثدحتن»
تاعيقوتلا هذه عم لماعتلا بجي ،ةيرظنلا ةيحانلا
مارتحا قحتسسي انقيرف نأل ؛بسسانملا تقولا يف
.«هوكلسس يذلا قيرطلا

يهتنت امدنع ة˘يد˘ج˘ب قو˘سسلا م˘ي˘ق˘ن˘سس» :فا˘سضأاو
ر˘˘ت˘˘نإلا د˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو ،«ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب
ةلوطبل61ـلا رود يف ينابسسإلا يفاتيخ ةهجاومل
.رهسشلا اذه فنأاتسسُت يتلاو ،«غيل ابورويلا»

ماهنتوت مجن عم صضوافتلا ةقيقح فصشكي رتنإ’ا
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هبردم دقع خصسفي ثومنروب
يسضارتلاب لاسصفنلا ثومنروب نلعأا

تبسسلا مويلا واه يديإا بردملا نع
يزيلجنإلا يرودلا نم طوبهلا دعب
غلابلا  واه ىلوتو ،مدقلا ةركل زاتمملا

رثكأا يف ثومنروب بيردت اماع24
ىلع نيتيلو لÓخ ةارابم054 نم
طبهو ،نامزلا نم دقع نم رثكأا رادم
ةيناثلا ةجردلا يرود ىلإا ثومنروب
يرود˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
لتحا امدعب يسضاملا رهسشلا زاتمملا
.ةطقن43 ديسصرب81 زكرملا

نم صشهدنم يراصس
نويل كيبملوأا ةيزهاج

ويسسيروام دكأا
ريدملا ،يراسس
ينفلا
،سسوتنفوجل
نم سشهدنا هنأا
ي˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘ظ
لÓ˘˘خ ،نو˘˘ي˘˘˘ل
ةريخألا هتارابم
ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ما˘مأا

نويل رسسخو ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك
ةياهن دعب ،(5‐6) حيجرتلا تÓكرب ءاقللا
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ي˘فا˘سضإلاو ي˘ل˘˘سصألا تقو˘˘لا
تاحيرسصت ي˘ف ،يرا˘سس لا˘قو ،ي˘ب˘ل˘سسلا
:يلاطيإلا «وتاكريم وتوت» عقوم اهزربأا
ينتأاجافو ،ةارابملا نم ةليوط ةرتف تيأار»
:فاسضأاو ،«نييسسنرف˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘لا˘ح˘لا
نأا بجي ،نيديج نوكن نأا انيلع بجي»
انتقاط امني˘ب ..ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا ا˘ن˘ت˘قا˘ط ن˘ح˘سشن
مايألا لÓخ اهتداعتسسا ا˘ن˘ن˘كم˘ي ة˘ي˘ند˘ب˘لا
سسوتنفوج دعتسسيو ،«ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ةعمجلا ،نويل مامأا ة˘ير˘ي˘سصم ة˘ه˘جاو˘م˘ل
مويداتسس ز˘نا˘ي˘لأا» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
يرود نم61ـلا رود بايإا يف ،«ونيروتب
رسسخ دق سسوتنفوج ناكو ،ابوروأا لاطبأا
فدهب ،اسسنرف يف ميقأا يذلا ،باهذلا ءاقل
يف يلوبان مامأا مزهنا امك ،لباقم نود
بقلب جوت امن˘ي˘ب ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
.يلاوتلا ىلع عسساتلا ويسشتلاكلا

حرطي يزيلجنإ’ا داحت’ا
«انوروك» عنمل ةديدج ةبوقع

تام˘ي˘ل˘ع˘ت ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا رد˘سصأا
رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘ف ،ةد˘يد˘˘ج تادا˘˘سشرإاو
حيتت ،انوروك سسوريفل ةيحسصلا ةمزألا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م ،ما˘˘كح˘˘ل˘˘ل
وأا مهيسسفانم هجو يف لاعسسلا نودمعتي
يفو ،درطلا وأا ءارفسصلا ةقاطبلاب ،ماكحلا

ةقبطملا ةيئاقولاو ةيزارتحلا دويقلا لظ
متيسس هنإاف ،ىودعلا يسشفت رارمتسسا عم
ىلع ةديدجلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةبعللا تايوت˘سسم ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘عو ،رو˘ف˘لا
داحتلا ةقيثو تلاقو ،دÓبلا يف ةيبعسشلا
نيعتي هنإا ،ماكح˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

دكأاتي امدنع» :رارق ذاختا ماكحلا ىلع
ةروسصبو لعسس ام اًسصخسش نأاب مكحلا

هجو يف ةبيرق ةفاسسم نمو ةدمعتم
ماكح دحأا هجو يف وأا سسفانم بعل
نأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا تفا˘˘سضأاو ،«ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةيظفل ةءاسسإا اهنأاكو لماعتسس ةفلاخملا
تلاقو ،اعم نينثلا وأا ئيسس فرسصت وأا
امب ايوق فرسصتلا نكي مل نإاو» ةقيثولا
نم ريذحتلا نكمي هنإاف ،درطلل يفكي
ة˘ل˘ق ن˘ع م˘ن˘ي ،ي˘سضا˘ير ر˘ي˘غ فر˘˘سصت
هنأا ةقيثولا تحسضوأاو ،«ةبعلل مارتحا

نيبعÓلا ةبقاعم ماكحلا ىلع نيعتي ل
ريكذت مهيلعو ،ينيتورلا لاعسسلا ىلع
ق˘سصب˘لا بن˘ج˘˘ت ةرور˘˘سضب ني˘ب˘عÓ˘لا

ربتعي ل اذه نأا مغر ،سضرألا ىلع
.فرسصت ءوسس وأا ةفلاخم

ةطرو يف درابم’ لخدت تابايغلا
ةمصساحلا نريابلا ةهجاوم لبق

برد˘˘˘˘م ،درا˘˘˘˘ب˘˘˘˘مل كنار˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘˘ب
لبق ةيق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف ،ي˘سسل˘ي˘سشت
بعلم ىل˘ع خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ة˘ه˘جاو˘م
يرود يئاهن نمث بايإا يف انيرأا زنايلأا
لخدي يندنللا قيرفلا ،ابوروأا لاطبأا
ي˘ف ة˘مود˘ع˘م ه˘ب˘سش لا˘مآا˘ب ةارا˘ب˘م˘˘لا
ىلع اًبا˘هذ ه˘ترا˘سسخ˘ل اًر˘ظ˘ن ،ل˘هأا˘ت˘لا

بسسح˘بو ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ه˘ب˘ع˘ل˘م
نإاف ،«ايناملأا تروبسس ياكسس» ةكبسش
تابايغ6ـب نرياب نوهجاويسس زولبلا

يتلا تابرسضلا دعب اميسس ل ،ةلمتحم
لانسسرآا ةهجاوم لÓخ قيرفلا اهاقلت
يزيلجنإلا داحتلا سسأاك يئاهن يف
ةارا˘ب˘م˘لا تد˘ه˘˘سشو ،عو˘˘ب˘˘سسألا اذ˘˘ه
ن˘ع اً̆ل˘سضف ،2‐1 يسسل˘ي˘سشت ةرا˘سسخ
يئانثلا ةباسصإاب ةعجوم تابرسض هيقلت
،زيغيردور ورديبو اتيوكلبزأا رازيسس
نايتسسيرك يكيرمألا ىلإا ةفاسضإلاب
عقوت˘م˘لا ن˘م ح˘ب˘سصأاو ،سشت˘ي˘سسي˘لو˘ب

ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع ي˘ثÓ˘ث˘˘لا اذ˘˘ه با˘˘ي˘˘غ
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ى˘لإا م˘سضن˘ي˘ل ،ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا

ملآا هتدواع يذلا ،افليسس اد نايليو
ةهجاو˘م ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإلا

تاسسفانم ماتخ يف نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
ددع غلبي دق كلذبو ،«غيلريميربلا»
يرافابلا قيرفلا ةهجاوم نع نيبئاغلا

سسوكرام فاقيإل اًر˘ظ˘ن ،ن˘ي˘ب˘عل6
كلذ˘˘˘كو ،هدر˘˘˘ط بب˘˘˘سسب و˘˘˘سسنو˘˘˘˘لأا

،تا˘قا˘ط˘ب˘لا م˘كار˘ت˘ل ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘جرو˘˘ج
ءار˘˘جإا ى˘˘لإا درا˘˘ب˘˘˘مل ر˘˘˘ط˘˘˘سضي˘˘˘سسو
ة˘ل˘ي˘كسشت ى˘ل˘ع ةد˘يد˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
يرودب ةلبقملا هتارابم يف يسسليسشت
يف هظوظ˘ح ف˘ع˘سضي ا˘م˘م ،لا˘ط˘بألا
.خنويم نرياب ةبقع زواجت

نوقلأاتي نيروحملأ نيبعÓل لعج دحأو مجاهم ىلع قرفلأ دامتعأ دكأأ

«غيلريميربلا خيرات يف نيعفادم5 لصضفأا نيب كياد ناف »:دنانيدريف

ل˘سضفأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م دد˘˘ح
،ا˘ي˘خ يد د˘ي˘ف˘يد ،ه˘سسرا˘ح˘ل ل˘يد˘˘ب
مسسوملا اذه هاوتسسم عجارت يذلا

،تادا˘ق˘ت˘نلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ى˘ق˘˘ل˘˘تو
عسساو قاطن ىلع ربتعي ناك امدعب
بسسحبو ،ملاعلا سسارح لسضفأا نم
،ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ن˘سص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
رتسسيل سسراح ىلإا دت˘يا˘نو˘ي ر˘ظ˘ن˘ي
هرابتعاب ،لكيامسش ربسساك ،يتيسس
يلودلا سضيوعتل ز˘ها˘ج˘لا را˘ي˘خ˘لا
نأا يدا˘ن˘لا ىر˘ي ا˘م˘ك ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
،نوسسردنه نيد ،باسشلا سسراحلا
لاز ل ،دتيانوي دل˘ي˘ف˘ي˘سشل را˘ع˘م˘لا
ىقبتيو ،بولطملا ىوتسسملا نود
ةروطسسأا ل˘ج˘ن ،ر˘ب˘سسا˘ك د˘ق˘ع ي˘ف
تاونسس3 ،لكيامسش رتيب دتيانويلا

سسراحلا نكل ،يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ع˘م
جوتملاو ،اًماع33 رمعلا نم غلابلا
،6102 ماع «غيلري˘م˘ير˘ب˘لا» بق˘ل˘ب
ًةنراقم نمثلا يف لقأا اًرايخ دعي
نا˘ي ،د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا سسرا˘˘ح˘˘ب
اطرسش ينيفولسسلا كلميو ،كÓبوأا

ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج

هتميق نأا لإا ،«سسو˘كنÓ˘ب˘ي˘خور˘لا»
،ينيلرت˘سسإا ن˘ي˘يÓ˘م901 غ˘ل˘ب˘˘ت
رانوج يلوأا نأا ةفيحسصلا تركذو
ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا برد˘م ،ر˘يا˘كسسلو˘˘سس
نوسسردنه ةردق يف كسشي ،رمحلا

قيرفلا نيرع ةيلوؤوسسم يلوت ىلع
ةزيمملا تايو˘ت˘سسم˘لا م˘غر ،ا˘ي˘لا˘ح

دقف امك ،مسسوملا اذه اهمدق يتلا
ديريو ،ايخ يد ءاطخأا ءازإا هربسص
،هب قثي سسراح كÓتما رياكسسلوسس
بقل ىلع ةسسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ل
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ،«غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
لكسشب روهظلا بناج ىلإا ،لبقملا
.ابوروأا لاطبأا يرود يف يوق

ايخ يدل زهاجلا ليدبلا ددحي دتيانوي رتصسصشنام

نأا نامريج ناسس سسيرابل ينفلا ريدملا ليخوت سساموت دكأا
نم ىفاعتي يذلا ،يبابم نايليك نودب ايموجه يناعي هقيرف
تاحيرسصت يف ليخوت لاقو ،ىنميلا مدقلا لحاك يف ةباسصإا
لولح داجيإا يف حجن رامين» :«نايزيراب ول» ةفيحسص اهتزربأا
ةيسساسسأا ةزيكر هنإا ،ةطبارلا سسأاك يئاهن يف لاعف نوكيل
رامين نكل» يناملألا بردملا كردتسساو ،«قيرفلل حاتفمو
يف احاتم سسيل ام وهو ،يبابم دوجو يف لسضفأا نوكي
لسضفأاب ايلاح رمي ل يدراكيإا وروام نأا امك ،يلاحلا تقولا

ة˘عر˘سسلا ر˘ق˘ت˘ف˘ن ،ي˘با˘ب˘م نود˘ب» :ح˘سضوأاو ،«ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
،لولح داجيإا انيلع ،عرسسأاو ىوقأا موجهلا نوكيل ةبولطملا

،ةطبارلا سسأاك يئاهن يف نويل ةارابم لبق رمألا يف انثدحتو
،«زوفلا يف ةبغرلاو زي˘كر˘ت˘لاو ة˘سسار˘سشلا د˘ق˘ف˘ن لأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ات˘نلا˘تأا ة˘ه˘جاو˘م» :نا˘مر˘ي˘ج نا˘سسل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا دد˘سشو
دقل ،ةعرسسلاب مسستي يلاطيإلا قيرفلا نأل ،ىوقأا نوكتسس
امنيب ،ةيلحملا سسوؤوكلا تايئاهن يف نيتارابم انبعل
انمامأاو ،ةياغلل ءايوقأا مهف ،سصاخ عباط هل قيرف اتنلاتأا

نأا ليخوت سساموت فسشكو ،«مهل دادعتسسÓل اموي21
داهجإل اسضرعت سسوينيكرامو افليسس وغايت عافدلا يئانث

اوازروك نيفيل وكسشي امنيب ،نويل ةارابم يف يلسضع
.ةطيسسب ةباسصإا نم

«يبابم بايغ ةلاح يف ءيطب موجهلا نوكيصس »: ليخوت

وير قباسسلا يزيلجنإلا مجنلا عسضو
رتسسسشنام عافد ةروطسسأا ،دنانيدريف
ناف ل˘ي˘جر˘ي˘ف يد˘ن˘لو˘ه˘لا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
لسضفأا نمسض ،لوبرفيل عفادم ،كياد
يرود˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ن˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م5
ي˘ف د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘ف لا˘قو ،يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا
رور˘ي˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
دقتعأا ،كياد ناف بحأا» :ةيزيلجنإلا
،«نآلا م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘سضفألا ه˘˘˘نأا

،ريبك بعل وه كسش Óب» :فاسضأاو
د˘سض ل˘تا˘ق˘ي ل ه˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ي˘˘ن˘˘كل
«اهرسصع يف نيرخآا رابك نيعفادم
لسضفأا نع ثدحتن انك اذإا» :عباتو
يننكم˘ي˘ف ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا
يف مو˘ج˘ن9 ى˘˘لإا5 ن˘م ة˘ي˘م˘˘سست

ي˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ل ن˘ي˘ح ي˘ف ،ير˘˘سصع
هذه لÓخ مهلثم ة˘ي˘م˘سست ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا
سسيل اذه» :دنانيدريف لمكأاو ،«ةرتفلا
،نييلا˘ح˘لا ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا ن˘م Ó˘ي˘ل˘ق˘ت
نيزيمملا ةرثك نع ثد˘ح˘ت˘ن ا˘ن˘ن˘كل
:ل˘سصاوو ،«ة˘ب˘ْق˘ِح ل˘˘ك ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م
نيعفادم5 لسضفأا ةيمسست يننكمي»
:مه ،يزيلجنإلا يرودلا خيرات يف
تن˘˘سسن˘˘ي˘˘فو ،سشت˘˘يد˘˘ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ن

ليجريفو ،ير˘ي˘ت نو˘جو ،ي˘نا˘ب˘مو˘ك
م˘عز˘يو ،«ل˘ب˘ما˘ك لو˘سسو كياد نا˘˘ف
نافل يقيقحلا رابتخلا نأا دنانيدريف
بع˘˘ل˘˘ت قر˘˘ف ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م و˘˘˘ه كياد
ةقيرطلا نم اًلدب ،نينثا نيمجاهمب
دحاو مجاهمب بعللاب اًيلاح ةعبتملا

ق˘با˘سسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي م˘ج˘ن دازو ،ط˘ق˘˘ف
تنك ،بعلأا تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع» :لو˘ق˘لا˘ب
،تقو˘لا لاو˘ط ن˘ي˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م ه˘˘جاوأا
مجاهمب قرفلا لك بعلت نآلا امنيب
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا كر˘تو ،ن˘ي˘ع˘فاد˘مو د˘حاو
ي˘ن˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ح˘ن˘جألا ة˘يا˘عر˘ل

:م˘ت˘خو ،«د˘حاو بعÓ˘ب نا˘˘سصخ˘˘سش
،سسف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل تقو˘˘˘لا كيد˘˘˘ل اذ˘˘˘ل»
حا˘˘م˘˘سسلاو ا˘˘ًل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ءا˘˘خر˘˘ت˘˘˘سسلاو
دوأا ،اًليلق هعم لماعتلاب ككيرسشل
ي˘˘ن˘˘كل ،ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف هارأا نأا
.«مهعم لماعتي لظيسس هنأا دقتعأا



 لشصفلأ لبق ةينفو ةيندب تأرابتخل عشضخيشس يرئأزجلأ مكحلأ

نيحصشرملا ةقرافأ’ا ماكحلا ةمئاق نمصض لابرغ
2202 رطق لايدنوم يف ةكراصشملل

5 ىلإا ةفاسضإلاب ناكم يرئازجلا يلودلا مكحلا لابرغ ىفطسصم زجح
سسأاك تايئاهن يف ةكراسشملاب نيينعملا ماكحلا ةمئاق يف نيرخآا ماكح
.رطقب2202 ملاعلا

ةقرافألا ماكحلا ةمئاق نمسض يرئازجلا مكحلا لابرغ ىفطسصم دجاوت
ام ةدتمملا ةرتفلا يف اهتماقإا ررقملا ملاعلا سسأاك تايرابم نوريديسس نيذلا
دجاوت ةمئاقلا تفرعو.رطقب2202 ةنسس نم ربمسسيد81و ربمفون11 نيب
دمحم رمع نيمأا ،دايج ناوسضر يبرغملا نم لك مهو نيرخآا ةقرافأا ماكح5
ةيروهمج نم ةلادن وباغن كاج نوجو ،يدنا تاغم يلاغنيسسلاو ،رسصم نم
.ايبويثا نم ايسست كÓماب ىلا ةفاسضإلاب ،ةيطارقميدلا وغنوكلا

جاحلب اشضر
 هترداغم ذنم ابيهر اغأرف كرت

ةدوعلاب يميهارب نوبلاطي وتروب راصصنأا
  «وغاردلا» فوفصصل

بلطم يرطقلا نايرلا مجنو يرئازجلا يلودلا يميهارب نيسساي لازي ام
ةيرحسسلا تاغوارملا بحاسص ةيؤور نونمتي نيذلاو ،يلاغتربلا وتروب راسصنأا

عم ليوط دقعب طبتري هنأا امب رمألا ةلاحتسسا مغر قيرفلا سصيمقب اددجم
ريهامج لبق نم اريبك Óعافت قباسسلا ةطانرغ مجن دهسشو.يرطقلا يدانلا
،وتروب يف قباسسلا هليمز «اغيرام» عم هل رسشابملا ثبلا يف «سسيوغاردلا»
دعب قيرفلا فوفسصل ةدوعلاب قرزألاو سضيبلا نينوللا قاسشع هبلاط ثيح
ريغ ،هئلم نآلا دحل دحا عطتسسي مل ناديملا طسسو يف ابيهر اغارف كرت نأا
عم طبتري يذلا وهو ةل˘ي˘ح˘ت˘سسم ءاو˘جألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ي˘م˘ي˘هار˘بإا ة˘ي˘نا˘كمإا نأا
لقتنا دق ناك ءارحسصلا براحم نأا ةراسشإلاب ريدجلا.ليوط دقعب «بيهرلا»
وتروب نم امداق نايرلا يدان ةباوب نم طرافلا مسسوملا يرطقلا يرودلل
بتارب يلاغتربلا يدانلا عم هدقع ةياهن دعب رح لاقتنا ةقفسص يف يلاغتربلا

.ايونسس وروأا نييÓم9
طيمز.ع

 ةمشصاعلأ داحتأ
 يشضايرلأ ريدملأ ءÓجإل ةشصاخ ةرئاط وأأ ةرخاب ثعب تفن

دكؤوتو تاعاصشإ’ا بذكت «ةراطصسوصس» ةرادإا
 ةمداقلا مايأ’ا يف ىيحي قاحتلا

مت يتلا تاعاسشإلا ىلع تدرو اهتمسص نع ةمسصاعلا داحتإا ةرادإا تجرخ
ينفلا مقاطلا لقن سصوسصخب يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع اهلوادت
ةعبات ةسصاخ ةيرحبو ةيوج تÓحر رب˘ع ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘عو
«ةراطسسوسس» ةرادإا تدكأا ثيح ،يمسصاعلا قيرفلل كلاملا روبريسس ةكرسشل
ةحسصلا نم اهل سساسسأا ل نأاو تجار يتلا رابخألا لك بذكتو دنفت اهنأا

عقوم يف ةيمسسرلا اهتحفسص ربع هترسشن يذلا نايبلا لÓخ نم كلذو
ينفلا مقاطلا دارفأا لك نأا نايبلا فيسضيل ،«كوبسسيف» يعامتجلا لسصاوتلا

يف نودوعيسس ىيحي رتنع ماعلا ريجانملا مهنمو نيبرتغملا نيبعÓلاو
ةلودلا ةطخ نمسض لخدت يتلاو ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف ةيداع تÓحر
.اسسنرف يف نيقلاعلا اهاياعر ءÓجإل

طيمز.ع
 فيطشس قافو

 يحشصلأ رجحلأ عفر دعب ديدج صسيئر بيشصنت وحن

ىتح ةلاقتصس’ا نع انعجارت :صشÓغز
 يرادإا روغصش نوكي ’

تنلعأا يتلا ةيعامجلا ةلاقتسسإلا نع عجارتلا فيطسس قافو ةرادإا تررق
بسسحبو ،يحسصلا رجحلا ةياهن ةياغل رارقلا ليجأاتو قباسس تقو يف اهنع
مÓعإل لئاسسول «يفياطسسلا رسسنلا» ةرادإا سسيئر سشÓغز رباج حرسص ام
بابسشلا ةيريدمو ،ةيدلبلا فرط نم نيعم راوتكيريدلا اذه »: لوقلاب
ةياهن نع نÓعإلا مت هنأا امبو ،ةيرادإا يه لوألا ةجردلاب انتمهم ..ةسضايرلاو
حتفو ،ةماع ةيعمج ةجمربل يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘يا˘ه˘ن ر˘ظ˘ت˘ن˘ن˘سس ،م˘سسو˘م˘لا
ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي˘سس رو˘مألا هذ˘ه ل˘ك »: ع˘با˘ت˘ي˘ل ،«يدا˘ن˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل تا˘ح˘ي˘سشر˘ت˘˘لا
بيسصنت ةياغ ىلإا ،يرادإا روغسش كانه نوكي ل ىتح ،يلاحلا راوتكيريدلا
.«راوتكيريدلا اذه ةمهم كلذب يهتنتل ،قيرفلل ديدجلا سسيئرلا

طيمز.ع
 ةيذيفنتلأ تاعامتجلأ نع أوباغو مهبجأو نع أولخت امدعي

ءاصضعأ’ا نعط صضفرت «صساتلا»
 «اوكلا» نم نييصصقملا

ةثÓث اهب مدقت يتلا ىوكسشلا ةيرئازجلا ةيسضايرلا ةمكحملا تسضفر
ةيسضايرلاو ةيبملوألا ةن˘ج˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘سصق˘م ءا˘سضعأا
ثÓثلا نويسصقملا اهب مدقت يتلا ىوكسشلل «سساتلا» لوبق دعبو.ةيرئازجلا
نأا تر˘ب˘ت˘عاو ،ىو˘عد˘لا هذ˘ه سضفر˘ت˘ل ر˘ي˘خألا ي˘ف تدا˘ع ر˘مألا ة˘ياد˘ب ي˘ف
قفو ىرج ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجلل يذيفنتلا بتكملا يف مهفÓختسسا
هبجاو نع ىلخت نم لك ءاسصقإا ىلع سصني يذلا ،اوكلل يسساسسألا نوناقلا
.يذيفنتلا بتكملا تاعامتجا روسضح مدع يف لثمتملاو ةئيهلا هاجتا

نم لك مهو يذيفنتلا بتكملا نم ءاسضعأا5 ةيبملوألا ةنجللا تسصقأاو
زابمجلا داحتا سسيئر يهاز نايفسسو ةحابسسلا داحتا سسيئر وداغوب ميكح
داحتا سسيئر يدعسس ليبن ،ةزرابملا داحتا سسيئر يوانرب ميلسس فوؤور
ةثÓثلا ناكو.لاقثألا عفر داحتا سسيئر يوÓلا دبع يبرعلاو ةمكÓملا
،يوÓلا دبع يبر˘ع˘لا ،ودا˘غو˘ب م˘ي˘كح ن˘م ل˘ك م˘ه ىو˘كسشلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

 .يهاز نايفسسو
جاحلب اشضر
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بعÓلا يدانم ىسسيع هجتي
يدان عفادم يرئازجلا يلودلا

سضوخل ينابسسلا سسيتيب لاير
يرود˘لا ي˘ف ةد˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نلا
.ديدجلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
نم ة˘ب˘ير˘ق˘لا ،سسمأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا
ةرادإا نأا لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل ةرادإا
لطب ةقفسص تقلغأا «زديرلا»
نÓعإلا متي نأا ىلع ،ايقيرفإا

يف د˘ق˘ع˘لا ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘ع
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا

برد˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإا تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ةوقب بولك نغروي يناملألا
لجأا نم ةيسضاملا ةرتفلا يف
ة˘فÓ˘خ˘ل ز˘ها˘˘ج ل˘˘يد˘˘ب دا˘˘ج˘˘يإا
تناسس ىلإا لقتنا يذلا نيرفول
ةسسفانمو ةهج نم غروبسسرطب

ة˘ه˘ج ن˘م كيد نا˘فو ز˘˘ي˘˘مو˘˘غ
يف هيلإا جاتحت ام دجتل ،ىرخأا
ناو اميسسل ،يسسلدنألا يدانلا
يف اهققح يتلا يدنام ماقرأا
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا

ةريب˘ك ة˘فا˘سضإا ه˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘ع˘ئار

كرا˘سش ثي˘ح ،ار˘ت˘ل˘ج˘نا ل˘ط˘ب˘ل
م˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف يد˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘م
ةارابم03 يف9102/0202
مقر وهو ،تاسسفانملا لك يف
م˘ل˘ظ˘ل˘ل سضر˘ع˘ت بعÓ˘ل د˘ي˘˘ج
ه˘˘يدا˘˘ن ةرادإا ن˘˘˘م ط˘˘˘غ˘˘˘سضلاو
هليحر يدافتو هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل
.فيسصلا اذه

د˘سسألا بل˘ق نو˘كي˘سسو اذ˘˘ه
ناولأا لمح˘ي˘سس ير˘ئاز˘ج ي˘نا˘ث
رظن˘لا سضغ˘ب ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن

لرا˘˘˘ك ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم مد˘˘˘ع ن˘˘˘ع

قباسسلا يلودلا بعÓلا يناجم
«زد˘˘ير˘˘لا» ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘˘ل يأا ي˘˘˘ف
ةكدلا ىلع سسولجلاب ىفتكاو
 .ةنسس81 هرمع ناك امدنع

ةهكنب ةيوق تايرابم
مشسوŸأ ‘ ةيرئأزج

 ديد÷أ
م˘سسو˘م˘لا فر˘ع˘ي˘سسو اذ˘˘ه

«غي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ن˘م د˘يد˘ج˘لا
،ةيرئازج ةهكنب ةيوق تايرابم

عفادملا يدنام يقÓيسس ثيح
دئاق زرحم سضاير يروحملا
ةهجاوم دنع ينطولا بختنملا
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ما˘˘مأا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
بلاط نب يقÓيسس امك ،يتيسس
لسساكوين يدان لعّف لاح يف
هجاويسس امك ،دقعلا ءارسش دنب
ريخألا ققح ءاوسسو ةمحر نب
ءاوسضألا يرود ىلإا دوعسصلا
يدا˘˘˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خألا ردا˘˘˘˘˘˘غ وأا
.دروفتنيرب

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘˘سس نو˘˘كي˘˘سس
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا
ىلع يزيلجنلا دروفتنيرب يدان
ةبعسصو ةيوق ةهجاوم عم دعوم
قيرف يقÓي امدنع مويلا ةرهسس
«فوأا يÓبلا» يئاهن يف ماهلوف
54:91ـلا ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب
.يلبميو بعلمب

اهب رم يتلا غارفلا ةرتف دعبو
ةرت˘ف˘لا ي˘ف هؤوÓ˘مزو ة˘م˘حر ن˘ب
بعل لسضفأا ثحب˘ي ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
زوفلا نع «بيسشتنيبمسشتلا» يف
رفظ˘لا ل˘جا ن˘م مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف
يرود˘ل˘ل دو˘˘ع˘˘سصلا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘ب
نب داعتسساو ،زاتمملا يزيلجنلا

ءاقل يف مهقيرب هقيرفو ةمحر
يتيسس يزناوسس يدان مامأا ةدوعلا

ةارا˘ب˘م ي˘ف هر˘خأا˘ت بل˘ق ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ةدوعلا ءاقل يف زوف ىلإا باهذلا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح˘˘ي˘˘ل
مدقي قيرفلا لع˘ج˘يو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ءاقللاب زوفلل مويلا كلمي ام لك
.ءاوسضألا يرودل دوعسصلاو

جو˘ت˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
001 ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي˘سس بق˘ل˘لا˘ب
 .ينيلرتسسإا هينج نويلم

ديدج دقع عيقوت نع ثيدح
 «فوأا يÓبلا» ءاقل ةياهن دعب

ريراقت تفسشك ،رخآا بناج نم
نب نأا ،سسمأا ةيزيلجنا ةيمÓعإا

ةدا˘˘ع˘˘لا قو˘˘ف ح˘˘سشر˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘حر
دعب دروف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن ةردا˘غ˘م˘ل
ثي˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ةر˘˘ئا˘˘ط نو˘˘كت˘˘سس

رقم ىلإا هلقن لجا نم هراظتنا
امدعب هيف عقويسس يذلا قيرفلا
ةيدام˘لا رو˘مألا ل˘ك ى˘ل˘ع ق˘ف˘تا

.دقعلا ةميقو
ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا سضفرو اذ˘˘ه

ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا م˘سسا ن˘ع ف˘˘سشكلا
.مويلا ررقملا ءاقللا ءاهتنا نيح

ب.م.يرشسيإأ

ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا ى˘˘˘ع˘˘˘˘سست
اهجمانرب قيبطت ىلإا رئازجلا
مسسو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ر˘ط˘سسم˘لا
يذلا0202/1202 لب˘ق˘م˘لا
يذلا وهو ايئان˘ث˘ت˘سسا نو˘كي˘سس
.يدانلا ةيوئم عم نمازتيسس

رئازجلا ةيدولوم يدان رسشن
هق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘ب˘ع ا˘ي˘ف˘ح˘سص ا˘نا˘ي˘ب
حاسضتا دعب هيف لاق يمسسرلا
فا˘˘ق˘˘يإا سصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘˘يؤور˘˘˘لا
ي˘لا˘ح˘لا ي˘سضا˘ير˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا

افيسصو ديمعلا هيف لح يذلاو
هل حمسسي˘سس يذ˘لا رد˘سصت˘م˘ل˘ل
لاطبا ةطبار ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب
ى˘ع˘سست ةرادإلا نإا˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
رطسسملا اه˘ج˘ما˘نر˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
تا˘يد˘ح˘ت ةد˘ع ل˘م˘سشي يذ˘لاو
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب ا˘ه˘˘م˘˘ها
ةيلحم تاهبج ةدع ىلع بعللا

ريسضحت زكرم زاجنا ،ةيراقو
عم لمعلا ىلا ةفاسضا ةدلارزب
ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
بعÓ˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا˘˘ب ر˘˘˘ف˘˘˘ظ˘˘˘لا

.ةمسصاعلاب ةديدجلا
يف ةيدولوملا ةرادإا تعدو

اهرا˘سصنأا ع˘ي˘م˘ج نا˘ي˘ب˘لا سسف˘ن
د˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘لا ع˘˘˘سضو ى˘˘˘لا

ميدقت لجأا نم سسفنلا طبسضو
املا˘ط˘ل ي˘ت˘لا ة˘فر˘سشم ةرو˘سص
ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ت˘يؤور ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ند˘˘ت˘˘عا
ى˘لا د˘ي˘م˘ع˘لا قا˘سشع تد˘سشا˘˘ن
ذا˘خ˘تاو تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإلا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘˘سصإلا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل

.انوروك
نأا ر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘ف تد˘˘˘˘كأاو

اهدهج ىراسصق لذبتسس ةرادإلا
يذلا يئانثتسسا مسسوم ميدقتل
يدان˘لا ة˘يو˘ئ˘م ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي˘سس
را˘سصنأا ه˘ي˘لإا ح˘م˘ط˘˘ي ا˘˘م ق˘˘فو
حور نوربت˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا
 .ةيدولوملا

Úب ديحوتلأ ةيلمع
رئأز÷أ ةيدولوم
 ›وÎبلأ عمÛأو

ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن د˘ق˘ع˘ي˘سس
يسضايرلا ع˘م˘ج˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا
م˘ي˘سسر˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا
اذ˘ه نو˘˘كي˘˘سسو ا˘˘م˘˘هد˘˘ي˘˘حو˘˘ت
توأا6و5 يمو˘ي عا˘م˘ت˘جلا
داوب يئاملا بكرملاب يراجلا

.ةرديح
عمجملا عورف جامدإا متيسسو

را˘ع˘سش تح˘˘ت31 ي˘لور˘ت˘ب˘لا
يوتحي يذلا رئازجلا ةيدولوم
اذ˘˘ه بق˘˘عو ،عور˘˘ف7 ى˘ل˘˘ع
51 كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي˘˘سس جا˘˘˘مدإلا
ةدع ديحوت دعب ،كرتسشم اعرف
ةدوجو˘م تنا˘ك تا˘سصا˘سصت˘خا
.نييدانلا يف

ىم˘سسألا فد˘ه˘لا نو˘كي˘سسو
م˘ل ةدا˘˘عإا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘سش
عم نماز˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل
ىلع ةيوئملا ىركذلا بارتقا
 .اهسسيسسأات

جاحلب اشضر

ب.م.يرشسيإأ
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54:91ـلأ نم ةيأدب مويلأ ماهلوف ةاقÓم دنع
 دوعصصلا ةقاطب مصسح نم ةقيقد09 دعب ىلع دروفتنيربو ةمحر نب

رئأز÷أ ةيدولوم
 ›وÎبلأ عمÛأ عم لمششلأ ⁄ ةداعإل بقترم عامتجأ

  يئانثتصسا مصسوÃ دعت ديمعلا ةرادإا

يرغت ةيرطق ةيدنأأ5
نويلم5 ـب رشضخلأ مجن

 ايونشس وروأأ

ىلع يلوغيف
ةرداغم باوبأا

 يارصس ةطلغ
نايفسس لب˘ق˘ت˘سسم نأا ود˘ب˘ي

بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف
يارسس ةطلغ يدانو يرئازجلا
دعب ،دع˘ب ل˘سصف˘ي م˘ل ي˘كر˘ت˘لا
ي˘كر˘ت˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا كسسم˘ت
دوعتل ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘ق بعÓ˘لا˘ب
نع ثدحتلل ديدج نم رابخألا
ءارحسصلا براحم لاقتنا برق

ةمتهملا ةيرطقلا ةيدنألا دحأل
وتاكريملا يف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
.يلاحلا

ه˘ن˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو
م˘ج˘ن نأا ة˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ف˘˘ح˘˘سصلا
باتعأا ىلع ق˘با˘سسلا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف
اذ˘˘ه «مو˘˘ب م˘˘ي˘˘سسلا» ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
نأا تد˘˘كأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،ف˘˘ي˘˘˘سصلا

يف يرئازجلا بعÓلا ريجانم
داون عم ة˘مد˘ق˘ت˘م تا˘سضوا˘ف˘م
ن˘ع ف˘سشكت نأا نود ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق
سسف˘˘ن تفا˘˘˘سضأاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘ه
ةيرطقلا ةيدنألا نأا رداسصملا
«ايقيرفإا لطب» ةلامتسسا لواحت
نييÓم5 قوفي يرغم بتارب
لفكتت نل اهنأا لإا ،ايونسس وروأا
يدا˘ن˘لا ن˘م ه˘ح˘ير˘سست ة˘قرو˘˘ب
هذ˘˘ه نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
ح˘ير˘سست˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا
اذإا ام ةلاح يف اناجم يلوغيف
.رداغي هكرت تدارأا

ة˘ط˘ل˘غ نأا مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
تع˘˘˘سضو د˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك يار˘˘˘˘سس
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘سض «و˘˘˘سسو˘˘˘سس»
عيبلل نيسضورعم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ثيح ،يفيسصلا وتاكريملا يف
01 ـب ةيقوسسلا هتميق تددح
نع عجارتت نأا لبق وروأا نويلم
 .ةريخلا ةنوآلا يف هعيب

طيمز.ع
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؟نيدلأ فيشس مكديع حشص̂ 
لك ديع حسصو يخأا ريخب متناو ماع لك
.ةيمÓسسإلاو ةيرئازجلا ةمألا

؟دوعشصلأ مكل ائينه̂ 
رارقإا مت اريخأا هلل دمحلا كيف كرابي هللا

نوروخف نحن رابكلا ةريظح ىلإا اندوعسص
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م دو˘سشن˘م˘لا فد˘ه˘لا ا˘ن˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل
.مسسوملا

ةلئاعلأ ةق˘فر˘ب د˘ي˘ع˘لأ تي˘شضق ف˘ي˘ك̂ 
؟ةحئاجلأ لظ يف
ةب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘لا˘ح نا˘ك م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
كلذو ةملسسملا ةمألاو يرئازجلا بعسشلل
انتايح تريغ يتلاو انوروك ةحئاج ببسسب
اديعب ديعلا يسضقي انم دحاو لك تلعجو
يه ىودعلل لقن يأا نم افوخ ةلئاعلا نع
لئاسسرب انل ثعبت رخآل نيح نم ايندلا اذكه
لكلاف انتابسس نم قيفتسسن انلعجت ةمكحم
انفرع ةريخألا ةنوآلا نكلو ةمعن يف ناك
.ايندلا ةميق

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب أد˘ج د˘ي˘˘ع˘˘شس كنأأ د˘˘ي˘˘كألأ ̂ 
ةر˘ي˘˘ظ˘˘ح ىلإأ ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألأ ع˘˘م دو˘˘ع˘˘شصلأ
؟رابكلأ
مل انتادوهجم هل˘ل د˘م˘ح˘لا لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
دنع كيلع ىفخي Óف حايرلا جاردأا بهذت
نيذ˘ل˘لا ن˘ي˘سصبر˘ت˘لا د˘ع˘بو م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
اندهاعت ةدجكيت اذكو سسنوت يف امهانمقأا

قيقحت لجا نم اندهج ىراسصق لذب ىلع
ان˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو را˘سصنألا دا˘ع˘سسإاو حا˘ج˘ن˘لا
.ةوقب ةلوطبلا لخدن

عيمج فرط نم أريبك ناك بقرتلأ ̂ 
ىرت له ةريخألأ ةدملأ لأوط ةيدنألأ
؟تأرأرقلأ نÓعإأ يف ترخأات فافلأ نأأ

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا نأا ىرأا ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
نم دبل ناك دقف اهتارارق نÓعإا يف ترخأات
قفو ريسسلا ىلع لمعلاو ةيلوؤوسسملا لمحت
يتلا ةيملا˘ع˘لا ناد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب ه˘ت˘سشيا˘ع ا˘م
يئاهنلا بيترتلا ربع مسسوملا ءاهنإا تررق
عقاولا نع اديعب ناك انيلوؤوسسم يأار نكلو
لك دوسسي سسنابسسوسسلا لعج يذلا رمألا
.ةيرئازجلا ةيدنألا

02ـ ب نوكيشسو ريغت ةشسفانملأ ماظن ̂ 
ىرت فيك رابك˘لأ ةر˘ي˘ظ˘ح ي˘ف ا˘ق˘ير˘ف
؟كلذ
سشيعتسس ةهج نمف ايباجيإاو ايبلسس نوكيسس
ةطبارلا ىتحو ةيلام ةقئاسض قرفلا بلغا
ةمانزرلا ببسسب ةريبك تاطوغسض سشيعتسس
لك نوكيسسو ةسسفانملا دتسشتسس ةهج نمو

ن˘كلو سضيو˘ع˘ت˘لا ة˘سصر˘ف ه˘ل ق˘ير˘ف
وه نييرئازجك هانمتن ام نا ديكألا
مدخت ناو افيرسش سسفانتلا نوكي نا
عم قرفلا عيمج ةياهنلا يف ةمانزرلا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ي˘˘نا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ةفيفط ةيحيرا حنمت ول نوذبحي
.ايجراخ سسفانت يتلا قرفلل

ة˘˘˘ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ نأأ ىر˘˘˘ت ل˘˘˘˘ه^
ط˘ب˘شض ىل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ل˘˘˘ك د˘˘˘عا˘˘˘شست ة˘˘˘شسل˘˘˘شس ة˘˘˘ما˘˘˘نزر
؟ةيدنألأ

دق لئافتم انا كل لوقأا ول هللاو
ينما ا˘ي˘سصخ˘سش ي˘نو˘كل أا˘جا˘ف˘ت˘ت
ة˘ط˘بار˘لا ح˘ج˘ن˘ت نا ي˘ف سسف˘ن˘˘لا

تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ل˘˘ث˘˘˘م ح˘˘˘ب˘˘˘سصنو
رييسست تعاطتسسا يتلا ةيملاعلا

ةسصاخ ديج لكسشب اهتلوطب
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ا˘ه˘ل ناو
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ح˘ن ا˘˘ن˘˘سسكع
ابعسص نوكيسس عقاولا نكلو

يتلاو ةيجراخلا تاسسفانملا عم ةسصاخ
نا امب ةحارلا ىلا انايحأا نوكرلا بلطتت
نادلبلا تايرفسس نع فلت˘خ˘ت ا˘ن˘تا˘ير˘ف˘سس
.ةيبوروألا
ءأدعشصلأ متشسفنت مكنأأ لوقلأ نكمي̂ 
م˘˘ت˘˘ي نأ ن˘˘م نا˘˘ك فو˘˘خ˘˘ت˘˘لأو ل ف˘˘ي˘˘ك
ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شضي صضي˘˘˘˘˘˘˘بأ م˘˘˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘˘م نÓ˘˘˘˘˘˘˘عأ

؟مكتأدوهجم
كل نولوقي ةلوطبلا يبعل لك لأاسست ول
بردت˘ن ا˘نا˘ي˘حا˘ف را˘ظ˘ت˘نلا ن˘م او˘ل˘م م˘ه˘نا

انلعج يسسفنلا طغ˘سضلا˘ف ف˘قو˘ت˘ن ا˘نا˘ي˘حأاو
ان˘ك ا˘م ن˘ع ةد˘ي˘ع˘بو ة˘ب˘ع˘سص ةا˘ي˘ح سشي˘ع˘ن
ةيداحتلا مهملا ىسضم تقو يف هسشيعن
مسسوملا نوكل انفيلح ناك دوعسصلاو تررق
انلعجيسسو ار˘ي˘ث˘ك ا˘نر˘سضي˘سس نا˘ك سضي˘بألا
هيف انرطيسس لماك مسسوم تادوهجم عيسضن
.سضرعلاو لوطلاب

ة˘ي˘حا˘ن˘لأ ن˘م ا˘ب˘ع˘شص ا˘م˘شسو˘م م˘˘ت˘˘ششع ̂ 
عطتشست مل ةرأدإلأ نأو ةشصاخ ةيلاملأ

؟ ةيباجيإلأ مكجئاتن ةأراجم
تعسس اهنوك مغر ةرادإلاف لاحلا ةعيبطب
لجا نم انل ةمئÓملا فورظلا لك ريفوتل

جئاتنلل تأاجاف˘ت ا˘ه˘نا لا ل˘سضفألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةرورسضب ةبلاطم تناك عوبسسأا لك يفف
اهل حمسست يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت
ةسصاخ هيلع انلمع يذلا قسسنلا ةاراجمب
اهجراخو رايدلا لخاد زوفن انايحأا انك انناو
ريثكلا قلتن ملف انتاقحتسسم سصوسصخب اما

يداملا معدلل ماتلا بايغلا ببسسب كلذو
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا تا˘˘نا˘˘عا ن˘˘م ءاو˘˘سس
روسسنوبسسلا دو˘ق˘ع ن˘م ى˘ت˘ح وا ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
.ةطرو يف ةرادإلا لعج ام وهو ةبئاغلا

ل˘هو ر˘مألأ ع˘م نو˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ت˘˘شس ف˘˘ي˘˘ك ̂ 
ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل بأو˘˘˘بأأ قر˘˘˘ط ي˘˘˘ف نور˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ت
؟تاعزانملأ

ام ةيلوؤوسسم لمحتي بعل لك ينقدسص
لب كانه ىلا هجوتأا نل ايسصخسش هب موقيسس
ي˘ند˘عا˘سست ة˘يدو لو˘ل˘ح دا˘ج˘يل ى˘ع˘سسأا˘سس
ةلسصاوملاب يدانلل حمسستو يقيرف دعاسستو

امك لكاسشملا نع اديعب ةديج فورظ يف
هنل ةنجللا ىلا بعل يأا مدقت نا مهفتأاسس
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا سشي˘ع˘˘ت نا ل˘˘ه˘˘سسلا ن˘˘م سسي˘˘ل
ة˘ل˘ئا˘ع كيد˘ل تنا˘ك ناو ة˘سصا˘خ ة˘ب˘ع˘˘سصلا
.اهتلاعا ىلع لمعت

نم لاشصتأ متيقلت له ةحأرشص لكب̂ 
؟ةريخألأ ةنوآلأ يف يبملوألأ ةرأدإأ

ف˘قو˘ت د˘ن˘ع كع˘م ا˘ح˘ير˘˘سص نو˘˘كأا ى˘˘ت˘˘ح
ن˘˘م تلا˘˘سصتا كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا
سضرمب اوع˘م˘سس ا˘م˘ل ة˘سصا˘خ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

لك نم تلاسصتلا تناك ثيح يتدلاو
ينلعجي ام وهو بدح لك نمو بوسص
ارخؤوم اما اهفرسصت ىلع لاقلقوب ةرادإا ييحا
هنا دقتعا كلذو لاسصتا يأا قلتا مل فسسأÓلف
يبملوا يف سسيلو ةيدنألا لك يف دئاسس
.طقف ةيدملا

؟مشسوملأ أذه مكرأوششم ميقت فيك ̂ 
ان˘ناو ة˘سصا˘خ ي˘با˘ج˘يإا د˘ج نا˘ك راو˘سشم˘لا
قرفلا ى˘ل˘ع سضر˘ع˘لاو لو˘ط˘لا˘ب ا˘نر˘ط˘ي˘سس
راودألا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ت˘سسفا˘ن ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘سصا˘˘خ
رييسست ةيفيك يف انحجن اننا دقتعا ىلوألا
غولب نم اننكمم ام وهو ىلوألا لحارملا
.ةياهنلا يف انفادهأا

د˘˘ير˘˘ت تنا˘˘ك ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأ قر˘˘˘ف ل˘˘˘ك̂ 
؟كلذ عم متلماعت فيك مكب ةحاطإلأ

ةهجاومل لقنتن انك ةرم لك يف حيحسص

مهريهامجو هوبعل ىعسسيو لا ام قيرف
انسسفنا طبسضن انلعج ام وهو انب ةحاطإÓل
زيكر˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘نو
يذلا رملا دح دعبا ىلا انقفو هلل دمحلاو
اريثك انحدمت ةسسفانملا قرفلا يبعل لعج
ةداير اذكو دو˘ع˘سصلا ا˘ن˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسا د˘كؤو˘تو
.بيترتلا

ةدايرلأ ىلع صضاشضقنلأ يف متحجن ̂ 
؟ىلوألأ ةلهولأ ذنم
دقو دوعسصلا قيقحت انفده ناك ةيادبلا ذنم
لÓخ نم ةيباجيإا ةريتو طبسض يف انحجن
لابقتسسلا كيلع ىفخي Óف ةيادبلا حاجنإا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘ث ن˘مو ا˘م˘ه˘ب زو˘ف˘˘لاو ن˘˘ي˘˘تر˘˘م

بسسكب انل حمسس رايدلا جراخ راسصتنلا
قرفلا نا ىتح ىوقا نوكن انلعجو ةقثلا
ةميزهلا فاختو انباه˘ت تح˘سضأا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ةدايرلا هلل دمحلاو اهراد رقع يف ةسصاخ
لاوط ابيرقت ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن
نيتلوج وا ةلوج يف ادع ام ةلوطبلا لحارم
.ةعيرسس تناك انتدوع نكلو انقفخا نيا

ناهرلأ بشسك يف متحجن مكنأ ىتح ̂ 
تير˘˘جأأ ي˘˘ت˘˘لأ تأءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ د˘˘يد˘˘˘ع ي˘˘˘ف

؟رايدلأ جراخ
انتلع˘ج ن˘م ي˘ه سسف˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ث˘لا كل تل˘ق

نا امك رايدلا جراخ تاناهرلا ديدع بسسكن
يتلا يه انريهامج داعسسا يف ةحلملا انتبغر
رايدلا جراخ ديج لكسشب اندجاوت تنمسض
ةليكسشت كلتمن انك كيلع ىفخي ل امك
طخلا يف ةسصاخ طوطخلا عيمج يف ةيرث
. يماملا

ر˘˘ي˘˘شسي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ نأا˘˘˘ب تن˘˘˘ق˘˘˘يأ ىت˘˘˘م ̂ 
؟دوعشصلأ وحن ةتباث ىطخب

نيسصبرت انيرجأا نيا ىلوألا ةلهولا ذنم
د˘ي˘ج و˘تا˘كر˘ي˘م˘ب تما˘ق ةرادلا˘ف ن˘ي˘ح˘جا˘ن
حمسس هل انعسضخ يذلا داجلا لمعلا ىتحو
امك طوطخلا عيمج يف نزاوتلا قيقحتب انل
يتلا ةقثلا بسسكن انلعج ريهامجلا معد نا

ىلا دوعسصلا نامسضو نامألا رب ىلا انتداق
. رابكلا ةريظح
تمدقو تأءاقللأ ديدع يف تكراشش̂ 
م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
؟كرأوششم
لجا نم ةديدع سصرف يل تناك هلل دمحلا
قيقحت ىلع يقيرف ةدعاسسمو يتاردق زاربا
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نا م˘˘˘˘هألا ءي˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘سضفألا

سضار ناك ريسسملا مقاطلا ىتحو راسصنألاو
امب ديعسس ينلعجي ام وهو يتامدخ ىلع
ينلعجي دوعسصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت نا ا˘م˘ك ه˘ت˘مد˘ق
يف نيمهاسسملا نم ادحاو نوكأا نأاب رخفا
.راسصنألا داعسسا

5 موي حتتفيشس يفيشصلأ وتاكريملأ ̂ 
ة˘يأد˘ب ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت د˘˘ق ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأو توأأ
؟كقيلعت وه ام ربمفون

يفيسصلا وتاكر˘ي˘م˘لا نا د˘ق˘ت˘عا ح˘ي˘ح˘سص
ةدمل نوكيسس ةرم˘لا هذ˘هو ه˘باو˘با ح˘ت˘ف˘ي˘سس

يحوي ام وهو ربوتكأا72 ةياغ ىلا ةليوط
ربمفون رهسش ةيادب يف نوكتسس ةلوطبلا نا
لك لعجيسس يذلا رملا هفسصتنم يف وا
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا د˘عو˘م˘لا نÓ˘عا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت قر˘˘ف˘˘لا

لمعلا يف عورسشلا دسصق ةلوطبلا قÓطنل
ةيادبلاو ةديج تادادعتسسا نامسضل يدجلا
بعل لك ثيح تابادتنلا نم نوكتسس
.هريسصم يف لسصفيسس

ةردا˘˘غ˘˘م مأأ ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ر˘˘ك˘˘ف˘˘ت ل˘˘˘ه ̂ 
؟يبملوألأ

حسضويسس تقولاف بوتكملاب ءيسش لك
يف حاترم انا ايسصخسش رومألا نم ريثكلا
.يبملوألا

مويلأو يشس صسأ يشسلأ عم دوعشص كيدل ̂ 
و˘ه ا˘م لوألأ م˘شسق˘لأ ىلإأ ي˘ب˘م˘˘لوألأ ع˘˘م
؟كروعشش

انأاو دوعسصلا تققح هلل دمحلا كلذك وهو
يدانلا بلقلا قيرف عم فيدرلا فنسص يف
فيسضا مويلا نا اهو ينيطنسسقلا يسضايرلا

روخف انا يبملوألا عم يسسفنل رخا ادوعسص
.تاحاجنلا نم ديزملا يسسفنل ىنمتأاو كلذب

ققح ةليشسملأ قافو قباشسلأ كقيرف̂ 
؟يناثلأ مشسقلأ ىلأ دوعشصلأ
يذلا قيرفلا اذ˘ه دو˘ع˘سصل ار˘ي˘ث˘ك تد˘ع˘سس
فو˘ف˘سص ي˘ف نو˘كأل ة˘سصر˘ف˘لا ي˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م
اذهب راسصنألا ئنها امومع ةيدملا يبملوا
قيفوتلا مهل ىن˘م˘تأاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا دو˘ع˘سصلا
لجا نم ةسصرفلا لغتسسا امك مداقلا مسسوملا
ةروسص يف اهل تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ة˘ئ˘ن˘ه˘ت
ة˘يدو˘لو˘˘م اذ˘˘كو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا مو˘˘غ˘˘ل˘˘سش لÓ˘˘ه
مهل ىنمتأاو روث ينب بابسش اذكو ةنيطنسسق
.اقفوم اراوسشم

؟ ةريخأأ ةملك̂ 
ئنهاو ةتافتللا هذه ىلع اريثك كركسشا
هللا ءاسش ناو دوعسصلاب ةيدملا راسصنا

وعدا امك لبقملا مسسوملا قفوم راوسشم
بيرقلا يف ءابولا اذه انع عفري نا هللا
بع˘سشلا ئ˘ن˘˘ها ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘فو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
ةمل˘سسم˘لا ة˘ملاو ىر˘خأا ةر˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
مهلوقنو كرابملا ىحسضألا ديع لولحب

.مكديع حسص

صشامر ماششه :هرواح

ةيلاملأ هتاقحتشسمب ةبلاطملل تاعأزنلأ ةنجل ىلإأ لاقتنلأ ىلع يدولأ لحلأ لشضف

«دوعصصلا انقاقحتصسا دكؤوي مصسوملا لاوط ةدايرلا لÓتحا» : حيتصش نيدلا فيصس
ءانث ىقليو دوعشصلأ قحتشسي هلعج ام وهو مشسوملأ ةيأدب ذنم ةلوطبلأ راشسم ىلع صضرعلأو لوطلاب رطيشس نأأ دعب رابكلأ ةريظح ىلإأ هدوعشص ةيدملأ يبملوأ قيرف ققح

تاقوعملأ مغر صسيياقملأ لكب احجان ناك يذلأ قيرفلأ رأوششم نع ثدحت يذلأو حيتشش نيدلأ فيشس رشسيألأ ريهظلأ عم رأوح ءأرجإأ انلشضف دوعشصلأ أذه ةبشسانمبو عيمجلأ
.ةيلاملأ ةمزل اهشسأأر ىلع يتلأو يدانلأ اهاقل يتلأ تابوعشصلأو

راصصنأا عم ةليمج اتاقوأا انصشياع»
» هل ىدهم دوعصصلاو ةيدملا

يف امهانمقأا ناذللا ناصصبرتلا»
لوخدلاب انل احمصس ةدجكيتو صسنوت

«عوصضوملا بلصص يف ةرصشابم

كوملاو ديعلا موغلصش نم لك ئنهأا»
«دوعصصلا قيقحت ىلع روث ينبو

اهلك ةصسرامملا تاطوغصضلاو ةيلاملا ةمزأ’ا»
«ديدجلا ةصسفانملا ماظن ىلع قئاوع نوكتصس



ةــــنصصرق

نحن..زرحم
بختنم نم رثكأا
زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير ف˘˘˘˘سصو
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام
،ةلئاعلاب ينطولا بخت˘ن˘م˘لا

ر˘ب˘ع ر˘سضخ˘لا د˘˘ئا˘˘ق ر˘˘سشنو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘˘سص
«كوبسسيف» لسصاوتلا عقوم
ةيبيردت ةسصح نم ةروسص
ل˘ب˘ق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةقفرب ،9102 ايقيرفإا سسأاك
،يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا

ـب ا˘ه˘نو˘ن˘ع قا˘فر˘لا سضع˘بو
بخ˘ت˘ن˘م در˘ج˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأا»
.«ةلئاع نحن

عباصسلا بقللاب نييدادزولبلا ئنهي يلاولا
يدان ىلع ي˘نا˘ه˘ت˘لا تل˘طا˘ه˘ت
دعب ةر˘سشا˘ب˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
عباسسلا بقللاب هجيوتت ميسسرت
رودلا ءاجو ،يدانلا خيرات يف
ةمسصاعلا يلاو ىلع ةرملا هذه
قيرف  أانه يذلا يفرسش فسسوي
ثيح ،جيوتتلا اذهب «ةبيقعل»
ة˘ي˘قر˘ب لا˘سسرإا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ما˘˘ق
ماعلا ريدملا سسي˘ئر˘ل˘ل ي˘نا˘ه˘ت
فرسش دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش يدا˘ن˘ل
زا˘ج˘نإلا بق˘ع ةرا˘م˘ع ن˘يد˘˘لا
هجوتأا» :اهيف ءاج ثيح ديدجلا
،«قحتسسُملا زوفلاو فرسشُملا زاجنإلا اذه ةبسسانمب اهرحأاو يناهتلا تارابع قدسصأاب مكل
يذلاو ،نيمثلا بقللا اذهب اريدج ناك يذلاو ،مكقيرفل اقحتسسُم ابسسكم دعي جيوتتلا» :فيسضيل

انمعد مكل دكؤوأا»: متخيل ،«ءايفوأا راسصنأاو ةرادإا ،نيبعل نم عيمجلا ةدناسسُم لسضفب ءاج
.«باقلألاو تازاجنإلا نم ديزم وحن ،ةيسضايرلا مكتريسسم ةلسصاومل

ةيوصسن راصصنأا ةنجل لوأا

لÓم فيرسش دكأا ةعقوتم ريغ ةجرخ يف
لوأا ءاسشنإا نأا لئابقلا ةبيبسش قيرف سسيئر
«يرانكلا»ـل ةبسسنلاب ةيوسسن راسصنأا ةنجل
نأا اددسشم ديدجلا مسسوملا يف امئاق ىقبي
،بعلملا يف ةملكلا نهل نوكتسس ءاسسنلا

ربح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لا˘سسأا يذ˘لا ر˘مألا و˘هو
ةماع ظفاحملا يرئازجلا عمتجملا طسسو
نيذلا سصاخ لكسشب لئابقلا ةبيبسش راسصنأاو
.ةلزهملا فاقيإاب اوبلاطو ةركفلا اولبقتي مل

!!!ةطرو يف جربلا

سسيئرلاو جربلا يلهأا طيحم نم نوبرقم
ءا˘عد˘ت˘سسا ةرور˘سضب او˘ب˘˘لا˘˘ط يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب
ر˘ق˘م˘˘ل يدواد Ó˘˘سسيا يراو˘˘ف˘˘يلا بعÓ˘˘لا
نأاو ةسصاخ اعيرسس هتيسضق ةجلاعمو قيرفلا
اهب نيدي يتلا هتاقحتسسمب بلاطي ينعملا

ملعلا عم رهسشا9 ـلا دودحل تلسصو يتلاو
ايرهسش نويلم912 ىقلتي يراوفيلاف  نأا

ديدسستب بلاطم قيرفلا لعجيسس ام وه و
عم ميتن˘سس ف˘سصنو ن˘يرا˘ي˘ل˘م برا˘ق˘ي ا˘م
لاح يف بلطتت ينعملا دقع ةدم نأا ملعلا

ةرور˘سض ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ىد˘˘ل ىو˘˘كسشل ه˘˘ع˘˘فر
ينعي ام وهو ارهسش53 هتميق ام ديدسست
لعجيسس ام وهو ايكلف نوكيسس مقرلا نأا
يدامح نب سسيئرلا مسساب نودت ةيسضقلا
ناوألا تاوف لبق ينعملا كرحتيسس لهف
.... ةعباتملل ةيسضقلا

ةيقيقحلا ةقÓطن’ا

ةريغسصلا هتلئاع ةقفرب ديعلا مايأا ىسضق نأا دعب
ةنيدم ىلإا ينارمع رداقلا دبع بردملا داع
نم هماهم سشتوكلا رسشابيسسو اذه روسسجلا

حيحسصت لمأا ىلع قيرفلا سسأار ىلع ديدج
دقعيسس تامولعملا بسسحو ثيح يدانلا راسسم
ل˘جأا ن˘م ه˘يد˘عا˘سسم ة˘ق˘فر˘ب لو˘ط˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا
هنأاو ةسصاخ هتايجاحو قيرفلا لبقتسسم ديدحت
دادعتلا ملاعم نع ثحبلا يف قÓطنلا ديري
«رفانسسلا» نأاو ةسصاخ لبقملا مسسوملل ابسسحت
بقتري هركذ ريدج نسسحألا ىلإا امئاد نوعلطتي

نم جوج˘م ن˘يد˘لا ر˘سصن ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا لو˘ل˘ح
.عوبسسألا ةياهن لبق اسسنرف

يناحرف عنقي ىيحي رتنع

داحتا ةرادإا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملع
ىيحي رتنع ماعلا ريدملا قيرط نع ةمسصاعلا
ديج لكسشب فيطسس قافو ةيعسضو لغتسسا دق
ه˘ع˘ن˘قأاو ي˘نا˘حر˘ف بعÓ˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت ثي˘˘ح
لبقملا مسسوم˘لا دا˘ح˘تلا ع˘م ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ˘ب
دقع ةياهن يف هنأاو ةسصاخ بعÓلا عنقا ام وهو
رمألا ه˘ع˘م او˘ل˘سصاو˘ت˘ي م˘ل قا˘فو˘لا و˘لوؤو˘سسمو
دقعلا عيقوت راظتنا يف ليحرلا ىلإا هرج يذلا
رتنع نأا ركذي ةمداقلا تاعاسسلا يف يئاهنلا
ةراطسسوسس يف ا˘سضيأا ي˘ناو˘سضر د˘ير˘ي ى˘ي˘ح˘ي

.نيمداقلا نيمويلا يف هيقتليسس ثيح

qarsana@essalamonline.com
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مداقلا لايدنوملا يف رصضخلا دجاوت حصشري دوليف
ح˘˘سشر ه˘˘تاراو˘˘ح د˘˘˘حأا ي˘˘˘ف
تريبوه يسسنرفلا بردملا
ى˘ل˘ع فر˘سشي يذ˘لا دو˘ل˘˘ي˘˘ف
ي˘˘˘نادو˘˘˘سسلا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
لهأاتلل يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا
،2202 ر˘˘ط˘˘ق لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘ل
قا˘فو˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا
ع˘م هراو˘ح ي˘˘فو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا
نوكت˘سس ة˘يرو˘مأا˘م˘لا »:لا˘ق

ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سص
بج˘ي ًلوأا˘ف ،تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ريبك زيح كانه نوكي نلف ،ًابايإاو ًاباهذ ةلسصاف ةارابم بعل مث ةعومجملا سسأار ىلع لهأاتلا
،رسصم ،نوريماكلا ،لاغنسسلا ،رئازجلا يه ةحسشرملا تابختنملا ديكألا »:فيسضيل ،«ةأاجافملل

.«ءلؤوه عم تابوعسصلا سضعب هجاويسس يذلا برغملا امبرو ،ايريجينو راوفيد توك
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«غيل ريميربلا» موجن ىلع قوفتي غنايمابوأا
رايب تبثي رخآل موي نم

مجنلا غنايمابوأا كيريمإا
ي˘˘لو˘˘غو˘˘ط˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ه˘˘˘˘نا لا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسرأا بعل
زار˘˘ط˘˘لا ن˘˘م م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ما˘قرألا ل˘ي˘لد˘ب ع˘ي˘فر˘لا
عم اهققح يتلا ةزيمملا
هما˘م˘سضنا ذ˘ن˘م ،ه˘ق˘ير˘ف
ةنسس يف «زرناغلا» ىلإا

جيرخ نود ثيح ،8102
يف ا˘فد˘ه07 نÓي˘م˘لا

اقوفتم تاقباسسملا لك
حÓ˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘سس م˘˘˘ي˘˘˘حرو
.نيمجاهملا نم مهريغو
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ةÓصصلا تيقاوم

2202 رطق لايدنوم يف ةكراصشملل نيحصشرملا ةقرافأ’ا ماكحلا ةمئاق نمصض لابرغ ^
«وغاردلا» فوفصصل ةدوعلاب يميهارب نوبلاطي وتروب راصصنأا ^

دروفتنيربو ةمحر نب
09 دعب ىلع

مصسح نم ةقيقد
دوعصصلا ةقاطب

 يشضايرلأ ريدŸأ ءÓجإل ةشصاخ ةرئاط وأأ ةرخاب ثعب تفن

بذكت «ةراطصسوصس» ةرادإا
ىيحي قاحتلا دكؤوتو تاعاصشإا

ةمداقلا مايأ’ا ‘

 ›وÎبلأ عمÛأ عم لمششلأ ⁄ ةداعإل بقترم عامتجأ

دعت ديمعلا ةرادإا
Ãيئانثتصسا مصسو

ةيأدب مويلأ ماهلوف ةاقÓم دنع
54:91ـلأ نم
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 قباشسلأ رشضخلأ دئاق يناجم لراك دعب

لوبرفيل ناولأا لمحي يرئازج Êاث نوكيل هجتي يدنام
ديد÷ا مصسوŸا ‘ ةيرئازج ةهكنب ةيوق تايرابم

 رئأز÷أ ةيدولوم فيطشس قافو ةمشصاعلأ دا–أ

 يحشصلأ رج◊أ عفر دعب ديدج صسيئر بيشصنت وحن

ةلاقتصس’ا نع انعجارت:صشÓغز
يرادإا روغصش نوكي ’ ىتح


