
تامدÿاب تاراطإاو بيبط
ةكبسش نودوقي ةيعما÷ا

 عسضرلاب ةرجاتŸاو ةراعدلل

ةــــمكاحم ليجأات
لــماه يــنغلا دبع
رـــبمتبسس31 ىلإا

50صص
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لئاسسو يلث‡ ةدئافل ةديدج تادامتعا ملسس
رئاز÷ا ‘ ةدمتعŸا ةيبنجأ’ا مÓعإ’ا

حتفيسسو صسفانتلاو قباسستلا قح ديعيسس هنأا تدكأا
ةبلطلا عيمج مامأا نيوكتلا باب

ةيامحو تاجوتنملا نمأا زيزعتب حمسسي
ةدلقملا داوملا ةبراحمو كلهتسسملا

مازلإ’ نوناق عورسشم
لامعتسسا ةيرئازجلا تاكرسشلا

«رابدوك» يدومعلا زيمرتلا
40 صص

هدسض بيبط اهعفر يتلا ةيسضقلا ‘ اسسبح ماعب نيدأاركسسعÃ ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– مهعسضو ”
تايفسشتسسŸا دحأاب

مادختسسا ءوسسو ذوفنلا لÓغتسسا ةمهت نع عباتي
ةعورسشم ريغ ةطسشنأاو ةفيظولا

50صص

رارق ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا تن˘م˘ث
قلعت˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا ءارزو˘لا صسل˘ج˘م
تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب
،ق˘ب˘˘سسم ءا˘˘ق˘˘ت˘˘نا نود هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

طر˘˘سشب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ام وهو قبسسملا يفسصولا قحلملا

ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سساو ا˘˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ي
.نيحسشرتملل

«مايبلا»و «كابلا» تاناحتما ريسسويسسردملا لوخدلا حاجن نامسضل دارج تايسصوت هذه
30 صصةمارسص لكب ذيفنتلا زيح ةدمتعملا ةيحسصلا ت’وكوتوربلا فلتخم عسضو ةرورسض ىلع ددسش

نولسسارŸا :رميحلب
‘ لسصو ةزمه نويفحسصلا

ةيرق ةباثÃ حبسصأا ⁄اع

رارق نمثت ةيعماجلا ةرسسأ’ا
تاقباسسم حتفب نوبت ضسيئرلا
قبسسم ءاقتنا نود هاروتكدلا

30صص

30 صص

ىّلو دق ةينطولا ةحلسصŸا باسسح ىلع ةيسصخسشلا ةحلسصŸا بيلغت قطنم نأا دكأا يلع تيآا تاحرف

ةمسصاعلا ءاسضق ضسل‹
ةيام◊ا نوع نع جرفي

فوقوŸا ةيندŸا

يلامجإاو ءافسشلل اسضيرم373 لثامت
71072 ىلإا لسصي نيفاعتملا

ةباسصإا054و تايفو01
لÓخ «انوروك»ـب ةديدج

رئازجلا يف ةعاسس42
30 صص

يتامغز صضوفي نوبت صسيئرلا
0202 ةنسسل ةيداعلا هترود ةسسائرل

ضسلجملل عامتجا
مويلا ءاسضقلل ىلعأ’ا
ايلعلا ةمكحملا رقمب

30 صص

40 صص

50صص

ليو–» ايفام مهتت ةعانسصلا ةرازو
اهدسض ةسسرسش تامجه نسشب «لاومأ’ا

افافسش ءاقل نوكيسس لبقملا ةيثÓثلا عامتجا^
نييعامتج’ا ءاكرسشلاو ةموكحلا نيب

ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت ضضر˘˘ف و˘˘ح˘˘ن^
نييداسصتق’ا نيلماعتملا ىلع اهليومتو
عمجيسس يعانسصلا راق˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا^
تايحÓسصلا يف براسضت نود تائيهلا فلتخم



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهصشإلا

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

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

   (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 ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نيردابملا يناث راكح

ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘˘سضرألا ةز˘˘ه˘˘لا بق˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
،نارهو ةيلوب ةويطب ةقطنم اهل تسضرعت

تاطلسسلا عم ةيعسضولا ثحب نم لوأا ناك
ر˘يزو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا
مغرلاب عسضولا ىلع نانئمطلاو ،ةيلخادلا

،ة˘ف˘ي˘ف˘خ تنا˘ك ة˘˘ي˘˘سضرألا ةز˘˘ه˘˘لا نأا ن˘˘م
ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ناك ،نارهوب ةيوهجلا ةيريدملاب هحلاسصم
يذلا ،كارطانوسس ماع ريدم راكح قيفوت
رابتعا ىلع سصاخ لكسشب ةيعسضولا ثحب
ج˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ه ةو˘˘ي˘˘ط˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نأا
.ةيطفنلا تآاسشنملاب

حابرأ’ا عيزوت ةلوادم

ةيادرغ ةيلو تايدلب نم ةيدلب ريم عزو
هسسفن ىلع ةيحÓف يسضارأا2102 ماع يف
نوفراعلا اهفسصو ة˘لواد˘م ي˘ف ،ه˘ي˘بر˘ق˘مو
عيزوت ةلوادمـب ،ةيد˘ل˘ب˘لا ر˘ي˘ي˘سست رار˘سسأا˘ب
م˘ت ي˘ت˘لا سضرألا ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف حا˘˘برألا
ع˘قو˘م ي˘ف ع˘ق˘ت ة˘لواد˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت
نيأا ،ينطو قير˘ط ةاذا˘ح˘م˘ب ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

ءز˘ج ى˘ل˘ع اد˘ج ذ˘فا˘ن لا˘م˘عأا ل˘جر ل˘سصح
لامعألا لجر عسضو دق نوكي ريملا ،اهنم
لجأا نم نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ذ˘فا˘ن˘لا
.ةلوادملا ريرمتو هذوفن لÓغتسسا

ةطرو يف ريدم

هنأا لإا هبتكم نم قئاثو ةقرسسل هسضرعت مغر
،هرمأا حسضفي نأا نم افوخ ،اهنع غيلبتلا سضفر
ةيلوب ةيداسصتقا ةيمومع ةسسسسؤوم عرف ريدم
نأا لإا همامأا ناك امو هنونج نج يذلا نارهو
هيفظوم رابك بتاكم نم11 سشيتفتب موقي
،هتاعيقوت لمحت يتلا هتافلم نع اثحب هسسفنب
لاقي..ةقرسسلا ةثداح نع نمألا ناوعأا ةبقاعمو
ل˘م˘سشت ة˘قور˘سسم˘لا وأا ةدو˘ق˘ف˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا نأا
.رييسستلاب قلعتت ةريطخ تازواجت

لطبي لطابلا

ريدم بسصنم ةيئلو ةحلسصم سسيئر دلقت
ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدمل ةباينلاب يئلو
ةرتف ءاهت˘نا د˘ع˘بو ،ن˘ي˘ل˘ما˘ك ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل
يئلولا ريدملل ةينوناقلا ةباينلاب فيلكتلا
تاب ،ةيبونج ةيلوب تاونسسل لمع يذلا

هنكل ،قباسسلا هبسصنمل ةدوعلا ىلع اربجم
سسف˘ن ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘سصأاو كلذ سضفر
مدع مغر ،ةي˘لوؤو˘سسم˘لا ي˘ف ا˘ب˘ح بسصن˘م˘لا
باح» ريدملا ،تازايتما يأا نم هتدافتسسا
.«لطاب مدخي

qarsana@essalamonline.com
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يكازاوكو انوروك يتسشامك نيب
تلا˘˘ح ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ت
سسور˘ي˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا

ي˘كازاو˘كو ا˘نورو˘ك
،لا˘ف˘طألا ة˘ئ˘˘ف ىد˘˘ل
تÓ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘˘˘غر
سسيسسحتلاو ةيعوتلا

،ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإاو
ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
تنلعأا يتلا فيطسس
ةباسصإا نع سسما لوأا

سسوريفب Óفط032
ل˘ي˘ج˘˘سستو ا˘˘نورو˘˘ك
،يكازاوك ة˘لا˘ح11
تح˘˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح م˘˘˘˘ه
ىفسشتسسمب لافطألا بط بطق سسيئر عقوتو ،سصسصختم يبط قيرف فارسشإاب ةزكرملا ةيانعلا
.تاباسصإلا نم اديزم سضويب مسساقلب روسسيفوربلا ،فيطسسب ةلوفطلا

Úطسسلف عم انماسضت
نا˘كسس ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘عد
ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م را˘ج˘˘تو
ةرور˘سض ى˘لإا ف˘ي˘˘ط˘˘سسب
يبد عرا˘سش م˘سسا ر˘ي˘ي˘غ˘ت
عرا˘˘˘˘˘˘˘سش م˘˘˘˘˘˘˘سسا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
رارق˘لا ءا˘جو ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا ى˘˘ل˘˘ع ادر
ني˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت
ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘˘كلا

،ةيبرعلا تارامإلا ةلودو
رئازجلا ف˘قو˘م د˘ي˘كأا˘تو
لك مغر ريغتي ل يذلا
ةلودل اهمعدو فورظلا
عراسش ربتعيو ،نيطسسلف
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ر˘ب˘كألا ي˘بد
ا˘ب˘ط˘ق د˘ع˘˘يو ،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
قرسشلا لكل اماه ايراجت
.يرئازجلا

يكذلا زافلتلا اورذحا
تايبلسس نم ولخت ل اهنأا لإا ،اهتايباجيا مغر
اهنإا ،اهباحسصأا ىلع اريبك ارطخ لكسشت دق
ىلع ةرداقلا ةثيدحلا ةيكذلا زافلتلا ةزهجأا

م˘ه˘تا˘طا˘سشن ل˘ك ل˘ي˘ج˘سستو سسا˘ن˘لا ة˘ب˘قار˘م
ري˘ب˘خ˘لا ف˘سشك ثي˘ح ،ةرو˘سصلاو تو˘سصلا˘ب
ينيسسرأا ،ايجولون˘كت˘لا مو˘ل˘ع ي˘ف ي˘سسور˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘ث˘يد˘ح˘لا ةز˘ه˘جألا نأا ،ن˘ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
ليجسست ىل˘ع ةردا˘ق ار˘ي˘ما˘ك ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
توسصلاب لزنملا يف تاظحللا لك قيثوتو
سضع˘ب ل˘يز˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘˘م كلذو ،ةرو˘˘سصلاو
ةكرسشلا ىلإا توسصلا تافلم لاسسرإا ىلع رداق زافلتلا نأا ىلإا اريسشم ،زاهجلا ىلع تاقيبطتلا
.بعاتم يأا نودب ليجسستلا ىلع لوسصحلاو ةرفيسشلا كف متي كانهو ةزهجألا هذهل ةعنسصملا

مارحلا دجسسملا تاديسس
،ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوألا د˘ع˘ت ة˘ق˘˘با˘˘سس ي˘˘ف
دجسسملا نوؤوسشل ةماعلا ةسسائرلا ،تنيع
نم تاديسس رسشع ،ةيدوعسسلا يف مارحلا
بسصانمب ةسسائرلا يف ةلماعلا تاءافكلا
،مارحلا دجسسملا ةسسائر يف ايلع ةيدايق
ةسسائرلا نايب بسسح يتأات تانييعتلا هذه
تلاجم˘لاو تا˘سصسصخ˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
نيفيرسشلا نيمرحلا تادسصاق مهت يتلا
ة˘˘يدا˘˘سشرإلا وأا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا ءاو˘˘˘سس
ة˘يو˘˘غ˘˘ل˘˘لاو ة˘˘يرادإلاو ة˘˘ير˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
تا˘ب˘ت˘كم˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
.اهريغو يملعلا ثحبلا تامدخو



watan@essalamonline.com
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،ىلوألا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأا
اسسلجم سسأارت لوألا ريزولا نأا

سصسصخ ،ا˘˘كر˘˘ت˘˘˘سشم ا˘˘˘يرازو
لو˘˘˘خد˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘سسارد˘˘˘˘ل
ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لاو ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا

،ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لاو
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘˘لاو
ةداهسشو ايرولاكبلا يناحتماب
ر˘كذو .ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
كراسش عامتجلا نأا هتاذ نايبلا
،ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ءارزو ه˘ي˘ف
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو
ميلعتلاو نيوكتلاو ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
ءارزو اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
،نكسسلاو ،ةيلاملاو ،ةيلخادلا

اذ˘ه لا˘غ˘سشأا ي˘ف كرا˘سش ا˘م˘˘ك
تارسضاحملا ءاسسؤور سسلجملا
ط˘سسو˘لا ق˘طا˘ن˘م تا˘ع˘ما˘ج˘˘ب
.برغلاو قرسشلاو

ى˘لإا سسل˘˘ج˘˘مـلا ع˘˘م˘˘ت˘˘سساو
يلاوتلا ىلع اهمّدق سضورع
ةينطولا ةيبرتلا ريزو نم لك
ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘يزوو
ر˘يزوو ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو

،نْينهملا ميل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ةسصاخ˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا لو˘ح
ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘مـلا لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ع˘م˘ت˘سسا ا˘م˘˘ك ،0202/1202
ةيبرتلا ريزو همّدق سضرع ىلإا
تاريسضحت˘لا لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ايرولاكبلا يناحتماب ةسصاخلا

.طسسوتمـلا ميلعتلا ةداهسشو
نأاب هتاذ ردسصملا حسضوأاو

اربتعم امدقت لجسس سسلجملا
لجأا نم ةذختمـلا تابيترتلل
ل˘˘ث˘˘مألا فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت

ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘˘مـلا لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘فو ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لاو
اذ˘˘كو ي˘˘ن˘˘ه˘˘مـلا ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا
ناو˘ن˘ع˘ب ةدّد˘ح˘مـلا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ةداهسشو ايرولاكبلا ينا˘ح˘ت˘ما
فلتخمب طسسوتمـلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةينمألاو ةي˘ح˘سصلا) ا˘ه˘ب˘ناو˘ج
.(ةيتسسيجوللاو ةيميظنتلاو

سضر˘ع˘ت˘سسا ،نأا˘سشلا اذ˘ه˘˘بو
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مـلا
ة˘ي˘ح˘˘سصلا تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

ةطلسسلا ل˘ب˘ِق ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
يتلاو ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ةياقولا ريبادت لمجم لمسشت
ءا˘بو را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘˘لاو
د˘ي˘فو˘˘ك» ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
،اسصوسصخ ،حاحلإلا عم ،«91ـ

زي˘ح ا˘ه˘ع˘سضو ةرور˘سض ى˘ل˘ع
.ةمارسص لكب ذيفنتلا

ةمإرسص لكب ذيفنتلإ زيح ةدمتعملإ ةيحسصلإ تلوكوتوربلإ فلتخم عسضو ةرورسض ىلع ددسش

يسسردملا لوخدلا حاجن نامسضل دارج تايسصوت هذه
«مايبلا»و «كابلا» تاناحتما ريسسو

خ.ةميسسن

يلحملإو يزكرملإ نييوتسسملإ ىلع نيلخدتملإ فلتخمل ماتلإ كإرسشإلإ ةرورسضب ،لوألإ ريزولإ دإرج زيزعلإ دبع ىسصوأإ
ةيبÓطلإ تايلثمملإ اسصوسصخو ،ةيوعمجلإ ةكرحلإو يندملإ عمتجملإ يف نيرخآلإ نيلعافلل ةرسشابملإ ةكراسشملإ إذكو

بنإوجلإ فلتخم يف إذكو ةيسسفنلإ ةقفإرملإو سسيسسحتلإ راطإإ يف كلذو ،نييعامتجلإ ءاكرسشلإو ءايلوألإ تايعمجو
.تاناحتملإ ريسسو0202/1202 يسسإردلإ لوخدلإ حاجن نامسضل ىلثملإ فورظلإ رفوت نأإ اهنأاسش نم يتلإ ةيميظنتلإ

ةليكسشت ىلع ةقداسصملإ نمسضتي
ةليكسشت ةيكزتو ةمئإدلإ ناجللإ
يسسايسسلإ بتكملإ

لامعأا لودج اذه
ةيداعلا ةرودلا
ةيزكرملا ةنجلل
توأا92 يف نÓفأÓل

نيمألإ لسضفلإ وبأإ يجعب ررق
ريرحتلإ ةهبج بزحل ماعلإ
عامتجإ دقع ايمسسر ،ينطولإ
ةنجلل ةيداعلإ ةرودلإ
تبسسلإ موي بزحلل ةيزكرملإ

يلودلإ زكرملاب توأإ92
فيطللإ دبع تإرمتؤوملل

،ةمسصاعلإ رئإزجلاب لاحر
ةنجللإ ءاسضعأإ روسضحب
بزحلإ تإراطإإو ةيزكرملإ
ةليكسشت ىلع ةقداسصملل
.يسسايسسلإ بتكملإ

لامعألإ لودج نمسضتيو
يتلإ روسضحلإ ةوعد بسسح

ةخسسن ىلع «مÓسسلإ» زوحت
ةمهاسسم لوح اسضرع ،اهنم
ليدعت عورسشم يف بزحلإ
ىلع ةقداسصملإ ،روتسسدلإ

ةمئإدلإ ناجللإ ةليكسشت
بتكملإ ةليكسشت ةيكزتو
ةدايق نأإ مولعمو ،يسسايسسلإ

ينطولإ ريرحتلإ ةهبج بزح
عامتجإ تلجأإ نأإو اهل قبسس
ببسسب ةيزكرملإ ةنجللإ
يتلإ ةيئابولإ ةيعسضولإ

تنمإزت يتلإو ،دÓبلإ اهسشيعت
تإءإرجإل ةموكحلإ سضرف عم
رمألإ ،يحسصلإ رجحلل ةددسشم
ةيسسايسسلإ ةكرحلإ لطع يذلإ

ءيسشلإ سسفنو ،دÓبلإ يف
داقعنإ خيراتل ةبسسنلاب
ثيح ،بزحلل مداقلإ رمتؤوملإ
نأإ بزحلل ماعلإ نيمأÓل قبسس
تإروطتب رمتؤوملإ دقع طبر
دÓبلإ يف ةيحسصلإ ةلاحلإ

ةيسسايسسلإ ةدنجألإو
ليدعت رإرغ ىلع ةحورطملإ
نم اهعبتي امو روتسسدلإ

.اهب ةطبترم ديعإوم
ر.نوراه

رارق ،ةيعماجلا ةرسسألا تنمث
قلعتملا ريخألا ءارزولا سسلجم
تا˘ق˘با˘سسم˘ب قا˘ح˘ت˘˘للا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
،ق˘ب˘سسم ءا˘ق˘ت˘نا نود هارو˘ت˘كد˘لا

طر˘سشب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
وهو قبسسملا يفسصولا قحلملا

ة˘˘ع˘˘سساو ا˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح ل˘˘ف˘˘كي ا˘˘م
.نيحسشرتملل

نو˘ي˘ع˘ما˘˘ج ةذ˘˘تا˘˘سسأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
اذه نأا ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘مو
ق˘با˘سست˘لا ق˘ح د˘ي˘ع˘ي˘˘سس رار˘˘ق˘˘لا

بيحرتلا قحتسسي وهو سسفانتلاو
نيوكتلا باب حتفيسس هنأا رابتعاب
ةداهسش لينل ةبلطلا عيمج مامأا
،قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو .هارو˘ت˘كد˘˘لا
يراسضخل روسسي˘فور˘ب˘لا ح˘سضوأا
،ةلقرو ةعماجب ذاتسسأا ،نيدلا رون
ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘˘سصر˘˘˘ف رار˘˘˘ق˘˘˘لا نأا
هفوخت نع ربع هنأا ريغ ،عيمجلل

اميسس عيمجلل ةقباسسملا حتف  نم
ريطأاتلا تايلم˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
.ةحرتقملا بسصانملا ددع اذكو

ةمظنملا تداسشأا اهتهج نمو
يف ةلثمم ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا
لاجم حتف رارق ،يلبيرسس حتاف
اه˘لو˘ق˘ب ،هارو˘ت˘كد˘لا تا˘ق˘با˘سسم
عفارن انلز ام ةيبÓط ةمظنمك»
قحلملا طرسش طاقسسإا لجأا نم
نم ريثكلا مرحي يذلا يفسصولا
ةقبا˘سسم˘لا ى˘لا جو˘لو˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘سشب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

مل قباسسلا فينسصتلا ناو ةسصاخ
.«نيدهتجملا لك نمسضتي نكي

دق ةيروهمجلا سسيئر ناكو
تاناحتما تاق˘با˘سسم ح˘ت˘ف˘ب ر˘مأا
ةب˘ل˘ط˘ل˘ل هارو˘ت˘كد˘لاو ر˘ت˘سسا˘م˘لا
اذكو قبسسم ءاقتنا نود نيبغارلا
.دعب نع ميلعتلل ءوجللا

ـه.دإوج

ةباسصإا054 رئازجلا تلجسس
لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج
ددعلا عفتريل ةريخألا ةعاسس42
ذنم ةلاح38583 ىلا يلامجلا
سصخي امي˘ف ا˘مأا .ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا
ىلإا ددعلا عفترا دقف ،تايفولا

01 ليج˘سست د˘ع˘ب ة˘لا˘ح0731
ردقت ثودح ةبسسنب يأا تايفو
لÓخ ةمسسن فلأا ةئم لكل ةلاحب
ددع تغلبو .ةريخألا ةعاسس42
ءافسشلل تلثا˘م˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا

،373 ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م
،71072 ى˘لإا لا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل
ةيانعلا ي˘ف ة˘لا˘ح04 دجاوت˘تو

،ةيلو62 تلجسس دقو .ةزكرملا
لقأا ،ةري˘خألا ة˘عا˘سس42 لÓ˘خ
تلجسس امنيب ،تلاح01 نم
01 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا تا˘˘˘يلو22
ةرازو ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو.تلاح
ةيلاحلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا ،ة˘ح˘سصلا
مارتحا ،ةظقيلا يعدتسست ءابولل
ة˘فا˘سسم˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق
د˘عاو˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘ملا ،ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لا
ءاد˘˘ترلا ،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلا تعد امك ،عانقلل يمازلإلا
يف رابكلا ةحسص ىلع ظافحلا
ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ن˘˘سسلا
.نمزم سضرم مهيدل

ـه.دإوج

ةبلطلإ عيمج مامأإ نيوكتلإ باب حتفيسسو سسفانتلإو قباسستلإ قح ديعيسس هنأإ تدكأإ

نوبت ضسيئرلا رارق نمثت ةيعماجلا ةرسسأ’ا
قبسسم ءاقتنا نود هاروتكدلا تاقباسسم حتفب

71072 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسشلل اسضيرم373 لثامت
ةديدج ةباسصإا054و تايفو01

رئازجلا يف ةعاسس42 لÓخ «انوروك»ـب

نوريماكلإ ةيروهمج نم ةبلط70 مهنم ابلاط352 تمسض

نيسسدنهملا طابسضلا نم74ـلا ةعفدلا جرخت
تاينقتلا ةددعتم ةيركسسعلا ةسسردملاب

0202 ةنسسل ةيداعلإ هترود ةسسائرل يتامغز سضوفي نوبت سسيئرلإ
مويلا ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلجملل عامتجا

ايلعلا ةمكحملا رقمب
ىل˘عألا سسل˘ج˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي

ة˘يدا˘ع˘لا ه˘ترود ي˘ف ءا˘سضق˘ل˘ل
ةمكحملا رقمب0202 ةنسسل
ديجملا دب˘ع سضو˘فو ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر نو˘˘ب˘˘ت
،لدعلا ريزو يتامغز مسساقلب
رر˘ق˘م˘لا عا˘م˘ت˘جلا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل

.مويلا هدقع
نأا ،لدعلا ةرازول نايب دافأا

ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
يف مويلا عمتج˘ي˘سس ءا˘سضق˘ل˘ل

،0202 ةنسسل ةيداعلا هترود
،ي˘تا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘ب ة˘سسا˘ئر˘˘ب
،مات˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو
ىلعألا سسلجملا سسيئر بئان
نم سضيوفتب كلذو ،ءاسضقلل
سسي˘ئر ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
.ءا˘سضق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘˘لا
عا˘م˘ت˘جلا د˘ق˘ع˘ن˘ي ،ةرا˘سشإÓ˘ل
ةع˘سسا˘ت˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م ءاد˘ت˘با

.ايلعلا ةمكحملا رقمب احابسص
ـه.دإوج

دئاق ،يلع ناديسس ءاوللا فرسشأا
،سسمأا ،ىلوألا ةيركسسعلا ةيحانلا

ةعفدلا جرخت لفح مسسارم ىلع
نيسسدن˘ه˘م˘لا طا˘ب˘سضل˘ل74ـلا

نيوكتلا ةداهسش نم5ـلا ةعفدلاو
ةسسردملاب رت˘سسا˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ير˘كسسع˘˘لا
«بلا˘ط ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘ه˘سشلا»
ةنسسلل ةمسصاعلاب ير˘ح˘ب˘لا جر˘ب˘ب
.0202‐9102 ة˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا

352 ،ةجرختملا ةعفدلا تمسضو
ن˘م ة˘ب˘ل˘ط70 م˘ه˘ن˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ةعفد˘لاو نور˘ي˘ما˘كلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
ي˘ن˘يو˘كت˘لا ن˘يو˘كت˘لا ن˘˘م5ـلا

مهو ،اسصبرتم اطباسض17 رتسسام
سشيجلا ةحلسسا فلتخمل نوعبات
تاسصسصخت يف يبعسشلا ينطولا

كينا˘كي˘م˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘سسد˘ن˘ه
.يللا مÓعإلاو ءايميكلاو

ز.لامج

ريزو رمي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع بر˘عأا
ي˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،لا˘˘سصتلا
لمعل˘ل هر˘يد˘ق˘ت ن˘ع ة˘مو˘كح˘ل˘ل
نولسسارملا هب موقي يذلا ليبنلا
روسسج دم فده˘ب ،نو˘ي˘ف˘ح˘سصلا
،بوعسشلا فلتخم نيب براقتلا
ملاع يف لسصو ةزمه مهرابتعاب
دح ى˘ل˘ع ،ة˘ير˘ق ة˘با˘ث˘م˘ب ح˘ب˘سصأا
.هلوق

را˘م˘ع م˘˘ل˘˘سس ،قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو
،ةد˘يد˘ج تادا˘م˘ت˘عا ،ر˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ةدئافل ،ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ناو˘ن˘ع˘ب
ةيبنجألا مÓعإلا لئاسسو يلثمم
ة˘ي˘غ˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
مهلمع ةسسرام˘م˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘سسلا

.ةنهملا دعاوق هيسضتقت ام قفو
نإا˘ف ،ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحو

تادامتعلا هذه مي˘ل˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع
ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘نلا را˘طإا ي˘ف ي˘تأا˘˘ت
،رئازجلا يف يمÓعإلا دهسشملا
بناجألا نيلسسارملا نيكمت ةيغب

لكب مهلمع ةسسرامم نم اندÓبب
هيسضتقت ام قفوو ةيحيرأاو ءوده
.ةينهملا

اذه يف رئازجلا تلبقتسسا دقو
فر˘ط ن˘م تا˘ب˘ل˘ط ةد˘ع را˘طإلا

ةيبنجألا مÓعإلا لئاسسو يلثمم
ثادحألا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا
تاذ حسضوي ،رئازجلاب ةينطولا
ةباجتسسا هنأا ىلا اريسشم ،ردسصملا
ة˘ل˘حر˘م˘لا تءا˘ج ،بل˘ط˘لا اذ˘ه˘˘ل
م˘ي˘ل˘سست ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ل˘ئا˘سسو ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م تادا˘˘م˘˘ت˘˘عا
.رئازجلا يف ةيبنجألا مÓعإلا

نمسض ةيلمعلا هذه جردنت امك
روت˘سسد˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا ئدا˘ب˘م˘لا
يف قحلا حنمي يذلا يرئازجلا
ة˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
ا˘˘هردا˘˘سصم ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نييفحسصلا نيكم˘تو ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ربخلا ردسصم ىلإا لوسصولا نم
ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حلا ع˘˘م

ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘سسو ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
˘ما˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مأاو ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
نود ةنهملا تايقÓخأاب مازتللاو
تا˘˘مو˘˘ق˘˘مو م˘˘ي˘˘ق˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا
فورعملا يرئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.هتفايسضو هلابقتسسا نسسحب

02 ة˘˘بار˘˘ق سسمأا م˘˘ل˘˘سست د˘˘قو
مهنيب نم ،مه˘تادا˘م˘ت˘عا Ó˘سسار˘م
،ةيسسنرفلا ءابنألا ةلاكو ولسسارم
،مويلا ايسسور ةانق ،زرتيور ةلاكو
نيدايم˘لا ةا˘ن˘ق ،42 سسنار˘ف ةا˘ن˘ق
.ثدحلا ةانقو

ةيلمع نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
لئاسسو يلثممل تادامتعلا حنم
ىقبت رئازجلاب ةيبنجألا مÓعإلا

ن˘ي˘ب˘غار˘لا ل˘ك ما˘مأا ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ىر˘ب˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘˘لاو
ةينطو˘لا ثاد˘حألاو تا˘طا˘سشن˘لا

نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘سضت˘ق˘ي ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط
.2102 مÓعإÓل يوسضعلا

ر.نوراه

رئإز÷إ ‘ ةدمتعŸإ ةيبنجألإ مÓعإلإ لئاسسو يلث‡ ةدئافل ةديدج تإدامتعإ ملسس

ةيرق ةباثÃ حبسصأا ⁄اع ‘ لسصو ةزمه نويفحسصلا نولسسارŸا :رميحلب

ةنيرق نب رداقلا دبع رّبع
،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
يئدبملا ةكرحلا مازتلا نع
م˘عاد˘لا ي˘ن˘طو˘لا ف˘قو˘م˘لا˘ب
يوارحسصلا بع˘سشلا حا˘ف˘كل
ريرقت ي˘ف عور˘سشم˘لا ه˘ق˘حو
.هتلود ةماقإاو هريسصم

لÓ˘خ ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب قر˘ط˘تو
ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسب ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
عم ةيطارقميدلا ةيوارحسصلا

ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘فو

ةقلعتملا تايدحتلا فلتخم
ةقفسص» تاسساكع˘نا رو˘ط˘ت˘ب
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع «نر˘˘ق˘˘لا

ى˘˘˘لإا ا˘˘˘هّر˘˘˘ج تلوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو
ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لا تا˘˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘سضلا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘ل˘˘ل
.ررحتلاو

ىلع بزحلا نايب بسسحو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
يعامتجلا لسصاوت˘لا ع˘قو˘م
لوا˘ن˘ت د˘ق˘ف ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لا»
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘فر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘سشنلا
ي˘˘ف عا˘˘سضوألا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘˘ب
سضرع ،هتهج نمو.ةقطنملا
فلتخم ءاقللا لÓخ ريفسسلا
يوارحسصلا فلملا تاروطت

انّمثم ،تايوتسسم ةّدع ىلع
ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
بع˘˘˘سشل˘˘˘ل ن˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءافولاب مزتلملاو يوارحسصلا
ةيرحلا يف بوعسشلا قوقحل
.لÓقتسسلاو

خ.ةميسسن

ةقطنŸإ ىلع «نرقلإ ةقفسص» تاسساكعنإ روطت ¤إإ قرطت

يوارحسصلا بعسشلا حافكل معادلا ينطولا فقوŸاب همازتلا ددجي ةنيرق نب



ه˘˘لوز˘˘ن ىد˘˘ل ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عاذإلا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
ة˘سسر˘سش تا˘م˘ج˘ه كا˘ن˘ه نأا ،سسمأا

ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ،ةرازو˘˘لا د˘˘سض
دح تلسصو ،سصوسصنلاو نيناوقلا
فار˘طأا ن˘م فذ˘ق˘˘لاو كي˘˘كسشت˘˘لا

ىلع لمعت قباسس تقو يف تناك
تارايلمب ةيمومع لاومأا ليوحت
ّنأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشم ،تارلود˘˘˘˘˘لا
ةيعيرسشتلاو ةيميظنتلا سصوسصنلا
،رييغتلل ةلباق نوكت نل ةديدجلا

فار˘طأا ح˘لا˘سصم مد˘خ˘ت ل ا˘˘ه˘˘نأل
ينطولا داسصتقلا مدخت لب ةنيعم
جرعو ،ةحسضاوو ةفافسش ةقيرطب
ف˘ل˘م ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف
رتفد نأا ادكؤوم ،تارايسسلا عينسصت
ديدجلا تابكرملا عينسصت طورسش
ةيكيناكيم ةعانسص ملاعم ددحيسس
هنأا ىلإا راسشأاو ،رئازجلا يف ةيقيقح
اي˘سسآا ن˘م را˘ب˘ك ن˘ي˘ع˘ن˘سصم كا˘ن˘ه
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر اود˘˘˘بأا ا˘˘˘بوروأاو
ع˘ي˘ن˘سصت لا˘ج˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘سسلا
˘مد˘ع ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،تارا˘˘ي˘˘سسلا
،ةددح˘م˘لا طور˘سشلا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا

03 بل˘ط˘ت˘ي طور˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد نأاو
ريغ يرئازج يقيقح جامدإا ةئاملاب
ببسس نأا اف˘ي˘سضم ،لزا˘ن˘ت˘ل˘ل ل˘با˘ق
نم تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسل ةدو˘ع˘لا
ي˘ف ي˘تأا˘ي ،قو˘سسلا ن˘يو˘˘م˘˘ت ل˘˘جأا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘عا˘ن˘سص ق˘ل˘خ را˘ظ˘ت˘نا
د˘كأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
نيبغارلا نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا نأا ،ر˘يزو˘لا

ىلع رارمتسسلا يف نيحماطلاو
دئابو سضوفرم وهف ميدقلا جهنلا
ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق د˘يد˘ج˘لا ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ف
ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سشلا

ر˘ي˘ي˘سست لÓ˘خ ن˘م ،ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لاو
،عيراسشملل ينÓقعو يعوسضوم
قل˘خ˘ت ة˘ي˘م˘هو ع˘يرا˘سشم تسسي˘لو
باسسح ى˘ل˘ع ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ةور˘ث˘لا
.نطولا

نوكيسس لبقملا ةيثلثلا عامتجا
ةموكحلا نيب افافسش ءاقل

نييعامتج’ا ءاكرسشلاو
نأا ،ي˘˘ل˘˘˘ع تيآا تا˘˘˘حر˘˘˘ف د˘˘˘كأا

نوكيسس لبقملا ةيثÓثلا عامتجا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘فا˘˘ف˘˘سش ءا˘˘ق˘˘ل
نأا ازربم ،نييعامتجلا ءاكرسشلاو
نيلماع˘ت˘م˘ل˘ل مد˘ق˘ت˘سس ة˘مو˘كح˘لا
يتلا ةديدجلا ةيؤورلا نييداسصتقلا
ينطولا داسصتقلا اهيلع موقيسس
متيسسو ،ةيلود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ةموكحلا تابجاوو قوقح ديدحت
افسشاك ،نييداسصتقلا نيلماعتملاو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘سصن˘˘˘لا نأا

نوكت نل ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لاو
˘مد˘خ˘ت ل ا˘ه˘نأل ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘˘ق
مدخت لب ةنيعم فارطأا حلاسصم
ةفافسش ةقيرطب ينطولا داسصتقلا

،ثدحتملا تاذ دكأاو ،ةحسضاوو
ل˘ب˘ق˘م˘لا را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا نو˘˘نا˘˘ق نأا
تايحÓسص دودحو ماهم ددحيسس
نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘لو˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
تسضقانت مهحلاسصم نييداسصتقلا

قطن˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا ي˘ف نو˘ب˘غر˘يو
،امامت سضوفرم رمألا اذهو ميدقلا

د˘˘ق ا˘˘سصو˘˘˘سصن نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
ابير˘ق رد˘سصت˘سس ىر˘خأاو ترد˘سص
ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘˘ير˘˘˘سشع حÓ˘˘˘سصإل
ةيداسصتقا ة˘مو˘ظ˘ن˘مو تا˘ها˘ت˘م˘لا
ة˘مد˘خ˘ل سسا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘˘ع تل˘˘سصف
فدهلا نأا ىلإا اتفل ،مهنيعب فارطأا

ى˘لإا لو˘سصو˘لا و˘ه نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ل ثيح ةفافسش ةيداسصتقا ةموظنم
ةرادإا يأا طسسوتل لماعتملا جاتحي
ر˘ي˘غ وأا عور˘سشم فد˘ه د˘ي˘سسج˘ت˘ل
.عورسشم
يعانسصلا راقعلل ينطولا ناويدلا

نود تائيهلا فلتخم عمجيسس
تايحلسصلا يف براسضت

نأا ،ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو زر˘بأا ا˘م˘˘ك
را˘ق˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ءا˘سشنإا
ةسسايسسلا نمسض جردني يعانسصلا
ع˘م˘ج˘ي˘سسو را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا
ةسصسصختملاو ةديدع˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
براسضت نود راقعلا رييسست يف
ناو ة˘سصا˘˘خ ،تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا ي˘˘ف
ذنم فدهتسسم يعا˘ن˘سصلا را˘ق˘ع˘لا

ةمو˘كح˘لا نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ة˘ن˘سس04
د˘سض ة˘عدار تا˘بو˘ق˘ع ذ˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘سس
ريغ قرطب راقعلا نم نيديفتسسملا

ءاسصحإاب مايقلا متيسسو ،ةعورسشم
ى˘ل˘ع ي˘عا˘ن˘سصلا را˘ق˘˘ع˘˘لا در˘˘جو
عا˘جر˘ت˘سساو تا˘يلو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نم حنم يذلا يعانسصلا راقعلا
.قح هجو نود

قطانملا زيهجت شضرف وحن
ىلع اهليومتو ةيعانسصلا
نييداسصتق’ا نيلماعتملا

،مهارب يلع تيآا تاحرف فسشك
ةلودلا نأا ،سسمأا ،ةعانسصلا ريزو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت سضر˘˘ف˘˘ت˘˘سس
اهليومت سضرفتسس امك ،ةيعانسصلا

،نييداسصتقلا نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع
قطانملا زيهجت سضرف نأا احسضوم
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘م˘˘تو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ءاوسس نييداسصتقلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

نو˘كيو ،لزا˘ن˘ت مأا زا˘ي˘ت˘˘ما تنا˘˘ك
ل˘ما˘ع˘ت˘م ل˘ك تا˘ي˘˘نا˘˘كمإا بسسح
،اهنم دافتسسملا ةحاسسملا بسسحو

ف˘ي˘ل˘كت ن˘˘كم˘˘ي ل ه˘˘نا فا˘˘سضأاو
.ءيسش لكب ةلودلا

شساقت ةيكرمجلا تازيفحتلا
ةفاسضملا ةميقلا شساسسأا ىلع

عورسشملا اهب يتأاي يتلا
تازيف˘ح˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘فو

اهنأا يلع تيآا دكأا دقف ،ةيكرمجلا
ة˘م˘ي˘ق˘لا سسا˘سسأا ى˘ل˘˘ع سسا˘˘ق˘˘ت˘˘سس
اهب يتأاي يتلا ةيقيقحلا ةفاسضملا

نع افسشا˘ك ،را˘م˘ث˘ت˘سسلا عور˘سشم
را˘ق˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ءا˘سشنإا
ةسسايسسلا نمسض جردني يعانسصلا
ع˘م˘ج˘ي˘سسو را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا
ةسصسصختملاو ةديدع˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
براسضت نود راقعلا رييسست يف
.تايحÓسصلا يف
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ىّلو دق ةينطولا ةحلسصŸا باسسح ىلع ةيسصخسشلا ةحلسصŸا بيلغت قطنم نأا دكأا يلع تيآا تاحرف

اهدسض ةسسرسش تامجه نسشب «لاومأ’ا ليو–» ايفام مهتت ةعانسصلا ةرازو

 ز.لامج

،شصوسصنلاو نيناوقلا رييغت ةجيتن ،ةرازولا دسض تامجه كانه نأا ،ةعانسصلا ريزو ،يلع تيآا تاحرف فسشك
تارايلمب ةيمومع لاومأا ليوحت ىلع لمعت قباسس تقو يف تناك فارطأا نم فذقلاو كيكسشتلا دح تلسصو

ةديدجلا رئازجلا يف ةناكم اهل تسسيل يتلا فارط’ا شضعب دعاسست مل ةديدجلا نيناوقلا نإا لئاق ،تار’ودلا
.ديدجلا طورسشلا رتفد بسسح اهب لومعملا نيناوقلاب مازتل’او ةيفافسشلا ىلع دمتعت يتلا

تاجوتنملا نمأا زيزعتب حمسسي
ةبراحمو كلهتسسملا ةيامحو
ةدلقملا داوملا

مازلإ’ نوناق عورسشم
لامعتسسا ةيرئازجلا تاكرسشلا
«رابدوك» يدومعلا زيمرتلا

،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك فسشك
مزلي نوناق عورسشم دادعإا نع

مقر لامعتسساب ةيرئازجلا تاكرسشلا
.«رابدوك» يدومعلا زيمرتلا

ميمعت لوح ءاقل ىلع هفارسشإا ىدلو
ىلع يدومعلا زيمرتلا لامعتسسا
ةهجوملا ةبسضوملا تاجتنملا
شضراعملا رسصقب كلهتسسلل
نأا ريزولا حسضوأا ،شسمأا ،«شسكافسص»
ف’آا01 يلاوح فرعت رئازجلا
زيمرتلا مقر لمعتسست طقف ةكرسش
ارود بعليسس هنأا ادكؤوم ،«رابدوك»
هنأ’ ةيلخادلا قوسسلا يف اريبك
راطإا يف هنأا ،قيزر دافأاو ،اهمظنيسس
ةيراجتلاو ةيداسصتق’ا ت’وحتلا
لك يف ملاعلا اهفرعي يتلا
ةراجتلا عاطق يف ةسصاخ ،ت’اجملا

تامازتلا ةدع عاطقلا فرع دقف
مزلي نوناق دادعإا رارغ ىلع

لامعتسساب ةيرئازجلا تاكرسشلا
امم ،«رابدوك» يدومعلا زيمرتلا
تاجوتنملا نمأا زيزعتب حمسسيسس
داوملا عبتتو كلهتسسملا ةيامحو
ةبراحم اذكو قوسسلا يف ةبسضوملا
كلهتسسملل ةعداخلا تاسسرامملا

نع لسضف ةدلقملا داوملا ةبراحمو
ةينورتكلإ’ا ةراجتلا ةيقرت
فرط نم ةيمقر ةباقرب حامسسلاو
للخ نم اذهو ،ةراجتلا ناوعأا

ام فتاوهلا ربع عسضوتسس تاقيبطت
لباقملاب.لمعلاو ةبقارملا لهسسي
،ةراجتلا ةرازوب ةطسشنأ’ا ريدم دكأا
ةزفق قيقحت ىلع لمعي عاطقلا نأا
نأا ىلإا اريسشم ،ةنمقرلا يف ةيعون
زيمرتلا تانايب اهب ررحت يتلا ةغللا
تاغلو ةيمسسرلا ةغللا يه يدومعلا
.ةنمقرلا ةغل مادختسسا عم ةيبنجأا

ر.نوراه

ةسسايسس قيقحتل ةجهتنملا ةيجيتارتسسإ’اب قلعتت
5302 قافآا دودح يف ةددجتملا تاقاطلا

ضصخت تافلم لوح روتيسشو نايز نب نيب ءاقل
ةددجتملا تاقاطلاو يلاعلا ميلعتلا يعاطق

نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا شسيئرل اهتهجو ةلاسسر ‘

اهكارسشإ’ وعدت Úلقانلل ةينطولا ةمظنŸا
انوروك ةحنم عيزوتل ةيرازولا ةنجللاب

ير˘ئاز˘ج˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا مد˘˘ق
تا˘ي˘م˘قر˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
«NAAG»،نم ة˘عو˘م˘ج˘م
لوألا ر˘يزو˘ل˘ل تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
،ةيثÓث˘لا عا˘م˘ت˘جا سصو˘سصخ˘ب
سشا˘ع˘نإلا ة˘ط˘خ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
91و81 يف اهد˘ق˘ع ع˘مز˘م˘لا
عمجتلا حسضوأاو.يراجلا توأا
ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تملسست هل نايب يف ،تايمقرلا
،سسمأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘˘سسلا»
يوتحت ةقيثو لاسسرإاب ماق هنأا

تا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
سشاقن˘لا ءار˘ثإا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل

ةيمنتل ىربكلا تايدحتلا لوح
ىلإا اريسشم ،ينطولا داسصتقلا
فاد˘هأا ع˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك ق˘˘ف˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا
زيزعت يف ةلثمتم˘لاو ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

سشا˘ع˘ت˘نÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘خ˘لا
،يدا˘˘سصت˘˘قلاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ديدج ينطو داسصتقا ءانب اذكو
ومنلا رداسصم عيونتب موعدم
ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قا اذ˘˘˘كو
ةرادإلاو يو˘قا˘ط˘لا لو˘ح˘˘ت˘˘لاو
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا دراو˘م˘ل˘ل ةد˘ي˘سشر˘لا

نأا،«NAAG» فا˘˘˘˘˘˘سضأاو
ة˘ل˘با˘ق ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘˘لا
فارطألا عيمج لبق نم ءارثإÓل
ةيقرتو زيفحت فدهب ،ةينعملا
ةمهاسسم لو˘ح ر˘ئاد˘لا سشا˘ق˘ن˘لا
داسصتقلا ةيم˘ن˘ت ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لا
تايسصو˘ت ل˘ث˘م˘ت˘تو ،ي˘ن˘طو˘لا
ةعومجم يف يرئازجلا عمجتلا

لوح ةيلمعلا تاحرت˘ق˘م˘لا ن˘م
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘˘لا رود
ىلإا ةفاسضإا ،ينطولا داسصتقلا
ة˘ن˘م˘قر˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘ئ˘ي˘ب ءا˘˘سشنإا

،ةطسشنألاو تاعاط˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج
تا˘˘سصن˘˘م ءا˘˘سشنإا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس لو
،ةيمومعلا تا˘مد˘خ˘لـل ة˘ي˘م˘قر
.ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ة˘˘م˘˘˘كو˘˘˘ح˘˘˘لا
يرئازج˘لا ع˘م˘ج˘تـلا ،ةرا˘سشإÓ˘ل
تا˘ي˘م˘قر˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
«NAAG»،نم ةعومجم وه
ةطسشانلا ةيرئازجلا تاكرسشلا
ي˘ت˘لاو ،ي˘م˘قر˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف
ءاكذلا˘ب ا˘خ˘سسار ا˘نا˘م˘يإا ن˘مؤو˘ت
ع˘م˘ج˘تـلا نأا ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
لاجملا يف نيلماعلا مهأا مسضي
فدهيو ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘م˘قر˘لا
سشاقنلا يف ةلاعف ةكراسشم ىلإا

يف تايم˘قر˘لا ة˘م˘ها˘سسم لو˘ح
˘˘ما˘˘˘ع ل˘˘˘كسشب ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘كسشب ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قلاو
.سصاخ

ه.داوج

ينطولا داسصتق’ا ةيمنت يف ةنمقرلا ةمهاسسم لوح ششاقنلا ةيقرتل ءارثإلل ةلباق اهنأا دكأا

«NAAG» ثلا عامتجا ضصوسصخب تاحرتقم مدقيÓيداسصتق’ا ضشاعنإ’ا ةطخب ةقلعتملا ةيث

،نايز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع ثحا˘ب˘ت
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘˘يزو
ف˘ي˘سس رو˘ت˘ي˘سش ة˘ق˘فر ،ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نلا ر˘يزو ،ن˘يد˘لا

ديدع ىلع ،ةددجتم˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
،نيعاطقلاب ىنعت يت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

ةيجيتارت˘سسإلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ
غولبل ةرازولا اه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو ،ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا فاد˘˘هألا
ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
قا˘فآا دود˘ح ي˘ف ا˘ه˘ل ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا

5302.
باسسح ىلع روسشنم حسضوأاو

يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو˘ل ي˘م˘سسر˘لا
،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘˘ب
نب ذاتسسألا نأا ،سسمأا ،«كوبسسياف»
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نايز
،ةرازولا رقمب ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
ريزو ،نيدلا فيسس روتيسش ذاتسسألا
تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ثدحت اسضرع مدق نيأا ،ةددجتملا
يتلا ىربكلا تاسشرولا نع هيف
فرسشي يتلا ةرازولا عاطق اهحتف
جماربلاو عيراسشملا ن˘عو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اهجهتنتسس يتلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلاو
،ةرطسسملا فادهألا غولبل ةرازولا

تا˘قا˘ط˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
دودح يف اهل ططخملا ةددجتملا
عاطق˘ب ءا˘ق˘ترلاو5302 قا˘˘˘فآا
عيراسشم زاجنإاو ،ةيسسمسشلا ةقاطلا
ةرد˘ق ع˘فرو ة˘ي˘سسم˘سشلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةيلاع تايوتسسم ىلإا كÓهتسسلا

اذه يف ةيم˘لا˘ع˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ق˘فو
كلذكو ،ةليدبلا ةقاطلا نم عونلا

اذ˘ه ن˘م ةر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا لا˘˘مآلا ن˘˘ع
يفو تاور˘ث˘لا ق˘ل˘خ ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا

يوقاطلا داسصتقلا يف ةمهاسسملا
،دا˘سصت˘قلا ع˘يو˘ن˘تو ع˘ي˘ن˘˘سصت˘˘لاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
بسصا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘تو ،تا˘قور˘ح˘م˘˘لا
ةلاطبلا سصاسصتماو ،لمعو لغسش
تادا˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ط˘˘سسو ي˘˘˘ف
سسي˘سسأا˘ت لÓ˘ح ن˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

سصرف قل˘خو ،ة˘ئ˘سشا˘ن تا˘سسسسؤو˘م
نأا روسشنملا تاذ فاسضأاو ،لمع
تاينا˘كمإا ن˘ع ا˘ثد˘ح˘ت ن˘ير˘يزو˘لا
يلاعلا ميلعتلا ةرازو نيب نواعتلا

لاقتنلا ةرازوو يملعلا ثحبلاو
،ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا

يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ىد˘بأا د˘قو
ق˘ل˘ط˘م˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل هداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

ه˘ب ر˘خز˘ي ا˘م˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ،ة˘˘كار˘˘سشلاو
يف تاربخو تاءافك نم عاطقلا

،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ج˘˘˘م
ر˘يو˘ط˘ت ز˘كر˘˘م ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخو
لاجم يفو ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
جذومنلا حرسش لجأا نم لاسصتلا
تاه˘جو˘ت˘لاو ،د˘يد˘ج˘لا يو˘قا˘ط˘لا

ةديدجلا عيراسشملاو تاسسايسسلاو
لاقتنلا لاجم يف اهذيفنت عمزملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

نأا ى˘لإا ه˘تاذ رو˘سشن˘م˘˘لا را˘˘سشأاو
ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع ا˘ق˘ف˘تا ن˘ي˘فر˘ط˘لا
تاءاقل فيثكتو ،كرتسشملا لمعلا
ثح˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ،روا˘˘˘سشت˘˘˘لا
اذه يف يقيبطتلاو يجولونكتلا
ةيمنتلا قيقحتل يوي˘ح˘لا لا˘ج˘م˘لا
ةثادحلا ملاع جو˘لوو ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا

.روطتلاو
 ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
سسيئر ،نوبت ديجملا دبع ،نيلقانلل
ةنجللا يف اهكارسشإاب ،ةيروهمجلا
ة˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘يرازو˘˘لا
112‐02 مقر يذيفنتلا موسسرملا
نمسضتملا ةي˘ل˘يو˘ج02 خ˘يرا˘ت˘ب
فلا03 ةيلاملا ةدعاسسملا ةحنم
سضع˘ب با˘ح˘سصأا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ،را˘˘ن˘˘يد
ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا ن˘ه˘˘م˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘تو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
.اهيقحتسسم

ةينطولا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘سضوأاو
ا˘ه˘ت˘ه˘جو ة˘لا˘سسر ي˘ف ،ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل
،اه˘ي˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» تع˘ل˘طا ،نو˘ب˘ت

ةنجللا يف كارتسشلا بلط لوح
تلاغسشنا سضعب حرطو ةيرازولا
01 ةحنم سصخي ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا
تازواجت تلجسس هنا ،رانيد فلا

ربع ةحنملا هذه عيزوت يف ةديدع
ءو˘سس بب˘سسب ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘يلو
عاطق يلثمم نأا ةفيسضم ،رييسستلا
نو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ي سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
اهلذبي يتلا ةرابجلا تادوهجملا
ةد˘˘˘نا˘˘˘سسم ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

هسساسسحإاو ،ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ةد˘عا˘سسمو
ا˘˘ه˘˘ها˘˘ج˘˘تا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا حور˘˘ب
يف ةبئاسصلا تارارقلل هرادسصإاو
تقح˘ل ي˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘ل˘ل ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت
مهناسسحتسسا تلان يتلاو ،نيلقانلا

قبطت مل ديدسشلا فسسأÓل نكلو
عقاولا سضرا ىلع تارارقلا هذه
ترا˘˘سشأاو ،ه˘˘˘جو ل˘˘˘م˘˘˘كأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ن˘ع ه˘نأا» ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا

ةينماسضتلا ةحن˘م˘لا ى˘لا ا˘ن˘عو˘جر
تقلطنا يتلا نيلقا˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

مل انموي ىلإا يسضاملا يام رهسش
تحن˘م تا˘يلو˘لا سضع˘ب ل˘م˘ت˘كت
تار˘˘م ثÓ˘˘ث را˘˘˘ن˘˘˘يد فلا01
تايلولا سضع˘ب كا˘ن˘هو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
طقف نيترم وا ةرم غلبملا تملسس
فلا01 تحنم ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ل˘ث˘م
كانهو ،ةي˘لا˘ت˘ت˘م تار˘م3 را˘ن˘يد
ةرم غلبملا تملسس ىرخأا تايلو
جردت مل نيلقانلا امنيب ،نيترم وا
م˘ت ثي˘ح ،م˘ئاو˘ق˘لا ي˘ف م˘هءا˘م˘˘سسأا
نيقئاسسلاو سضابقلا سضعب ءاسصقإا
نامسضلا يف مهكارتسشا مدع ةجحب
مهتاناعم نم داز امم ،يعامتجلا

ي˘ف ى˘سضو˘ف˘لا ن˘˘م عو˘˘ن ق˘˘ل˘˘خو
جرخت انايحأا داكت نيلقانلا طسسو
ةمظنملا تهون امك ،ةرطيسسلا نع
نم بلطن بابسسألا هذهل هنا ىلا
يف انكارسشإاو انماحقإا مكسصخسش
دد˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

مقر يذيفن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ةيليوج02 خ˘يرا˘ت˘ب112‐02
ةيلاملا ةدعاسسملا ةحنم نمسضتملا

باحسصأا ةد˘ئا˘ف˘ل ،را˘ن˘يد ف˘لا03
ن˘م ةرر˘سضت˘م˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب

ىلع اهعيزو˘تو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ةمظ˘ن˘م˘لا تدد˘سشو.اهيقحتسسم
ةرورسض ىلع ،نيلقانل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىوتسسم ىلع ةيئلو ناجل ءاسشنإا

ي˘لاو˘لا فار˘سشا تح˘ت ة˘˘يلو ل˘˘ك
نم ةدمتعملا تاباقنلا ةكراسشمب
ءاطخألا يف عوقولا يدافت لجا
د˘ق رو˘مأا ي˘ف م˘كتدا˘فإاو ة˘ق˘با˘˘سسلا
مامتإا لجا نم اذهو ،مكيلع ىفخت
ىلع مكرار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.هجو لمكا

ه.داوج



ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘˘قو دو˘˘˘ع˘˘˘ت
،ةيقÓخأا ةحيسضفب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ناميظنت ا˘ه˘مد˘ق ىو˘كسش ر˘ثإا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘مأا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘بÓ˘˘˘˘ط
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ريدم اهيف نام˘ه˘ت˘ي ،ر˘كسسع˘م
بيبطو ةيعماج ةماقإل قباسس
ةريدم˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ما˘قإلا
ةراعد ةكبسش ءاسشنإاب ،ةيلاحلا
م˘ه˘تو ،تا˘ب˘لا˘ط˘لا˘ب عا˘ق˘يإÓ˘ل
ىد˘حا ةد˘عا˘سسم ا˘ه˘ن˘م ىر˘خأا
اهلم˘ح ع˘سضو ي˘ف تا˘ب˘لا˘ط˘لا
اه˘لز˘ن˘م˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب
،ركسسعم ىرق ىدحإاب يلئاعلا

ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ر˘مأا ثي˘ح
نا˘ك ي˘ئاد˘ت˘با ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب

دولوم˘لا نا فا˘سشت˘كل ا˘ي˘فا˘ك
لماحلا ةبلاطلا هتعسضو يذلا

هعيب مت دق رهسشأا ةعبرأا لبق
رخآا سصخسش مسساب هليجسستو
ةلاحلا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب هد˘لاو ر˘ي˘غ
.ةينوما˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

اينثأا نا˘ي˘بÓ˘ط˘لا نا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةيئاسضقلا تاهجلا لخدت ىلع
ةعيرسسلا اهتباجتسسا لÓخ نم
ل اميف ،ىو˘كسشل˘ل ة˘لا˘ع˘ف˘لاو

ةي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لاز˘ي
.Óسصاوتم

watan@essalamonline.com
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ركسسعÃ ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ت– مهعسضو ”

ةكبسش نودوقي ةيعما÷ا تامدÿاب تاراطإاو بيبط
 عسضرلاب ةرجاتŸاو ةراعدلل

ج.سسابع

ةباقرلأ ت– ةيعما÷أ تامدÿأ ةيريدم نم تأراطإأ ةثÓث عسضوب ،ركسسعم ةمك� ىدل قيقحتلأ يسضاق رمأأ
ةماقإاب نوفظوم مهنيب نم فأرطأأ ةدع ¤إأ عامتسس’أ دعب ،عسضرلاب ةرجاتŸاب قلعتت ةيسضق ‘ ،ةيئاسضقلأ

.ةينوماŸأ ةيدلبب نوفظومو ،تابلاط ،تانبلل ةيعماج

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف دار˘فأا ن˘كم˘˘ت
يئلولا نمألا ةيريدمل لخدتلاو
هبتسشم3 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،را˘سشب˘˘ب
نم ةربتعم ةيمك زجحو ،مهيف
.ةيلقعلا تارثؤوملا

ةحل˘سصم˘لا تاذ˘ل نا˘ي˘ب بسسح
ىلع ،ةيلمعلا هذه تمت ،ةينمألا
تدرو تامولع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا ر˘ثإا
هبتسشم مايق اهدافم ،ةقرفلا ىلإا
،رمعلا نم يناثلا دقعلا يف هيف
ى˘ل˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب
،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةيروهمجلا ليكو عم قيسسنتلابو
م˘˘˘˘ت ،راـسشب ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘ل
لزنملا سشي˘ت˘ف˘ت˘ب نذإا راد˘سصت˘سسا

فيقو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ح˘م
نيح يف ،هلزنم مامأا هيف هبتسشملا

زجح نم ،سشيتفتلا ءارجإا نكم
تارثؤوملا نم اسصرق621 ةيمك
نيلابقيرب» ي˘عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

في˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،«ل˘ي˘ترو˘ف˘يرو
غلبي يذلاو ،هيف هبتسشملا قيقسش
ريخألا اذه ،ةنسس02 رمعلا نم
سسم˘ل˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا د˘˘ن˘˘ع
طبسض ،هيلع ةينوناقلا يدسسجلا
نم ةسسولهم سصارقأا6 هتزوحب
،«نيلابقيربو ليرتوف˘ير» ي˘عو˘ن
،جد0002 ـب ردقي يلام غلبمو

سصار˘˘˘قألا ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ل
هذه يف ةزوجحم˘لا ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا
نم ا˘سصر˘ق231 ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا
غلم051و ،نيلا˘ب˘ق˘ير˘ب ي˘عو˘ن
ةلسصاومو ،غلم20 ليرتوفيرو
لسصوتلا مت ،ةيسضقلا يف يرحتلل
نيأا ،ثلاث هيف هبتسشم ةيوه ىلإا
بجومب يلئاعلا هلزنم سشيتفت مت
ىدل ةيروهمجلا ليكو نع نذإا

مل ةيلمعلا نأا لإا ،راـسشب ةمكحم
ف˘لا˘خ˘م ءي˘˘سش يأا ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سست
نأاسشب هعم يرحتلا عم ،نوناقلل
ءارجإا فل˘م بجو˘م˘بو .ة˘ي˘سضق˘لا
ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘تو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
سصار˘قألا» ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ريغلا ىلع اهسضرعو ،«ةسسولهملا
˘مد˘ق ،ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب
ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
،راسشب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
لو˘ث˘م˘لا ة˘سسل˘ج˘ل م˘ه˘لا˘حأا يذ˘˘لا
ق˘˘ح ي˘˘˘ف رد˘˘˘سصي˘˘˘ل ،يرو˘˘˘ف˘˘˘لا
،يناثلاو لوألا ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
قطنلا ةسسلج ةياغ ىلإا عاديإا رمأا
عسضولاب رمأا رادسصإا عم ،مكحلاب
يف ةيئاسضقلا ةباقرلا ءارجإا تحت

.ثلاثلا هيف هبتسشملا قح
ز.لامج

ةدحولا سسمأا لوأا ةليل تلخدت
رئب ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا
ة˘ث˘ج ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأل ،ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا
يلاوح رمعلا نم غلبي سصخسش
ةثج ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ن˘يأا ،ة˘ن˘سس85
لخاد سضرألا ىلع ةاقلم ةدماه
نو˘ت˘يز تار˘ي˘ج˘˘سش ه˘˘ب نا˘˘ت˘˘سسب
نا˘كم˘لا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع كلذو
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا «1ةكب˘م˘لا» ى˘م˘سسم˘لا
تاذ تما˘˘ق.رتاعلا ر˘ئ˘ب ةر˘ئاد˘ل

ليوحتب ،روفلا ىلع حلاسصملا
فاعسسإلا ةرايسس نتم ىلع ةثجلا
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
يعفاسشلا ماده نب ةيئافسشتسسلا
حلاسصم تحتف اميف ،رتاعلا رئب
ةفرعمل اق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مألا
ة˘يدؤو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘˘سسألا
.ةافولل

يحابسصم نوراه

«ليتروفيرو Úلابقيرب» يعون نم ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ نم ةيمك زجح

ضصاخسشأا ةثÓثب حيطي راسشب يرايب
تاردıا يجورم رطخأا نم

ةافولأ بابسسأأ ةفرعŸ اقيق– حتفت نمأ’أ حلاسصم

رتاعلا رئبب نوتيز ناتسسب لخاد ةاقلم لهك ةثج ىلع روثعلا

ىدل ةيئازجلا ةفرغلا تلجأا
سسمأا ،سسادرموب ءاسضق سسلجم
ةيسضق ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا ة˘سسل˘ج
ين˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
لماه ينغلا دبع ءاوللا قبسسألا

نيريدملاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلوو
ىلإا ،ةلود˘لا كÓ˘مأل ن˘ي˘ق˘با˘سسلا
.ربمتبسس31 خيرات

نم ل˘ك ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ع˘با˘ت˘يو
اباب يجاح قبسسألا ةيلاملا ريزو
لاغسشألاو لقنلا ريزوو ،يمع
رداقلا دبع قب˘سسألا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،ل˘ما˘ه ءاو˘ل˘لا ر˘ه˘˘سص ،ي˘˘سضا˘˘ق

اذكو ،ةيروهمجلل ةلو ةثÓثو
كÓ˘مأل ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
هجاويو .يجانزخ لامج ةلودلا
رييغتب قلعتت ام˘ه˘ت نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ة˘˘ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لا ي˘˘سضارألا ع˘˘با˘˘ط
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ن˘م˘سض
˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةدد˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
ةمهت ىلإا ةفاسضإلاب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ماعلا لا˘م˘ل˘ل يد˘م˘ع˘لا د˘يد˘ب˘ت˘لا

ة˘˘˘عور˘˘˘سشم ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأاو
راقعلا بهنو ذوفنلا لÓغتسساو
 .ةفيظولا مادختسسا ءوسسو

ط.ةراسس

ة˘سشرو ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع ي˘˘فو˘˘ت
همايق ءانثأا ،ءابرهكلا زاجنإل
ةنايسصلاو بي˘كر˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا˘ب
،يداولا ةيلوب ةعماج ةنيدمب

ى˘لإا ل˘ما˘˘ع˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح
دو˘م˘ع ى˘ل˘˘عأا ن˘˘م طو˘˘ق˘˘سسلا

.يئابرهك
مغرو هنأا ،رداسصم تدافأاو

ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘˘ف ع˘˘˘ير˘˘˘سست˘˘˘لا

تلا˘ج˘ع˘ت˘˘سسلا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
،ةعماجب بلحد دعسس ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ةمسصاع˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت ة˘م˘ث ن˘مو
،ةايحلا قراف هنأا لإا ،ةيلولا

نم حتف˘ت˘ل ،ه˘ت˘با˘سصإا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م
اقيقحت كردلا رسصانع اهتهج
لي˘سصا˘ف˘تو با˘ب˘سسأا ة˘فر˘ع˘م˘ل
.تيمملا ثداحلا

خ.ةميسسن

مأدختسسأ ءوسسو ذوفنلأ لÓغتسسأ ةمهت نع عباتي
ةعورسشم ريغ ةطسشنأأو ةفيظولأ

 ربمتبسس31 ىلإا لماه ينغلا دبع ةمكاحم ليجأات

ةنايسصلأو بيكÎلأ لاغسشأاب همايق ءانثأأ

دومع ىلعأا نم لماعل تي‡ طوقسس
يداولا ‘ ةعماجب يئابرهك

نطولأ نم ةفلتخم قطانم يف ةيندملأ ةيامحلأ تأدحول Óخدت4452

دحاو موي يف حاورأا ةسسمخ دسصحي تاقرطلا باهرإا

ةيبنجأ’أ تÓمعلأ فلتخم فرسص ةجحب مهيلع لايتحÓل اياحسضلأ نوجردتسسي

«كوبسسيافلا» ربع نينطاوملا لاومأا بلسست ةباسصعب ةحاطإ’ا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
ةد˘ع ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ،ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ةد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع رور˘˘˘˘م ثداو˘˘˘˘ح
،ةعاسس42 لÓ˘˘˘˘خ ،تا˘˘˘˘يلو
مت ،احيرج591و ىلتق5 تفلخ
مث ثداوحلا ناكم يف مهفاعسسإا
تايفسشت˘سسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
تÓخدتلا ةل˘ي˘سصح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

،ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘سس42 لÓ˘˘˘˘خ
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف تل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت
ةبراحمل ميقعتلاو ةيسسيسسحتلا
ثداو˘˘ح ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا ،قر˘˘غ˘˘لا ،رور˘˘˘م˘˘˘لا

.ىرخأا ثداوحو
ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب دا˘فأا

ه˘نأا ،سسمأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
،ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘سس42 لÓ˘˘˘˘خ
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تل˘˘ج˘˘˘سس
ةدع يف Óخدت4452 ةيندملا

،نطولا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م
تاملاكم يقلت رثإا ىلع اذهو
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ثاـغ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلا
تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
تلا˘ج˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘سش
ءاوسس ةيندملا ةـيامحلا ةطسشنأا

،رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
ءÓ˘جإلا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

تايلمع اذكو ةينمألا ةزهجألاو
ا˘م˘ي˘ف ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو سسي˘سسح˘ت˘˘لا
،91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف سصخ˘˘ي
تاد˘˘حو نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
امي˘ف تما˘ق ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سصخ˘ي
سسوري˘ف را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

ةيلمع48 ـب ،ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك
ةيلو51 ر˘ب˘ع ة˘ي˘سسي˘˘سسح˘˘ت
ةفاك رب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت تا˘˘يلو˘˘لا
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
د˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ربع ميقعت ةيلمع29 ـب مايقلا

تآا˘˘سشن˘˘˘م تسسم ،ة˘˘˘يلو81
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

سصيسصخت مت نيأا ،عراوسشلاو
نوع634 نيتيلمعلا ن˘ي˘تا˘ه˘ل

،بترلا فلتخمب ةي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح
55و فا˘˘ع˘˘˘سسإا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس36

عسضو ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ن˘حا˘سش
نكامأا81 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا
ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
7 ـب ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا

.مهؤوÓجإا مت نيذلا تايلو
زا˘ه˘˘ج ما˘˘ق ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم
لÓخ ةي˘عارز˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لاو
اقيرح86 دامخإاب ،ةرتفلا سسفن
قيرح9 ،ةباغ قيرح34 اهنم
سشئا˘سشح ق˘ير˘˘ح01 ،لا˘˘˘˘غدأا

ليسصاحم ق˘ئار˘ح6 ،سشار˘˘حأاو
121 فÓتإا ىلا تدأا ةيعارز
01 ،تا˘˘با˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘م ارا˘˘˘ت˘˘˘كه
061 ،لا˘غدألا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه
اذ˘كو ،سشئا˘سشح˘لا ن˘م ارا˘ت˘˘كه
ةرجسش9701 ،نبت ةمزح007
،ةقورحم ةلخن71 اذكو ةرمثم
ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘ت˘˘لا ن˘˘كم ثي˘˘ح
تاد˘حو˘ل م˘ئاد˘˘لا د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ذا˘ق˘نإا ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

تارات˘كه ن˘م فلآلا ة˘يا˘م˘حو
ةيامح ةفاسضإا ،يتاب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا
.مهتاكلتممو نينطاوملا

ب.نيرسسن

ةيلو نمأا حلاسصم تنكمت
ة˘ي˘ع˘م˘ج كي˘كف˘ت ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
رئازجلاب حارج سشاب ةيدلبب رارسشأا
لاو˘مأا بل˘سسب مو˘ق˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
لسصاوتلا لئاسسو ربع نينطاوملا
.يعامتجلا

نأا ،حلاسصملا تاذل نايب دافأا
ة˘سسم˘خ ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ة˘˘كب˘˘سشلا
نينطاوملا نوجردتسسي سصاخسشأا
م˘ه˘ب˘ل˘سسو م˘ه˘ي˘ل˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
فلتخم فرسص ةج˘ح˘ب م˘ه˘لاو˘مأا
ح˘سضوأاو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تÓ˘م˘˘ع˘˘لا
ءلؤو˘˘˘˘ه نأا ،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘ن
نول˘م˘ع˘ت˘سسي او˘نا˘ك سصا˘خ˘سشألا

لا˘˘سصتÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ا˘˘قر˘˘˘ط

مهعم تاقÓع طبرو اياحسضلاب
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ط˘˘˘ئا˘˘˘سسو ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
مهتزا˘ي˘ح ن˘ي˘عد˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نم ةبعسصلا ةلمعلاب ةيلام غلابمل
،ةينطولا ةلمع˘لا˘ب ا˘ه˘فر˘سص ل˘جأا

ى˘ل˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح
غلبم امه˘ن˘م بل˘سسو ن˘ي˘سصخ˘سش
ءادتعلا دعب ميتنسس نويلم091
ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسألا˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
دعبو .عومدلل ل˘ي˘سسم˘لا زا˘غ˘لاو
تنكمت ،ةعسساو دسصر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم حلاسصملا تاذ اهلÓخ نم
ع˘م سصا˘خ˘سشأا ة˘سسم˘خ ف˘ي˘˘قو˘˘ت

ةح˘ل˘سسألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ز˘ج˘ح
دعبو.مهتزوحب تناك ءاسضيبلا

ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘سسا
ليكو مامأا مهميدقت مت مهقح يف
عاد˘يإا˘ب ر˘مأا ثي˘ح ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘ع˘برأا
سسما˘خ˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘سضو ا˘م˘ي˘˘ف
ةهج نم.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت
،ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا
عراسشب تارايسسلا قحاول قراسس
ر˘ئاز˘ج˘لا) ي˘ل˘عو˘ب ن˘ب ة˘ب˘˘ي˘˘سسح
ةرتف ل˘غ˘ت˘سسي نا˘ك ،(ة˘م˘سصا˘ع˘لا

لامكتسسا دعبو ،لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
هميدقت مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا
رمأا ثيح ،ةيروهمجلا ليكو مامأا
.سسبحلا هعاديإاب

ط.ةراسس

ةيسضقلأ يف اسسبح ماعب نيدأأ
دحأاب هدسض بيبط اهعفر يتلأ
تايفسشتسسملأ

ءاسضق ضسلجم
نع جرفي ةمسصاعلا

ةيامحلا نوع
فوقوملا ةيندملا
فانئتسس’أ ةفرغ تررق
،سسمأأ ،ةمسصاعلأ ءاسضق سسلجمب
ةيامحلأ نوع نع جأرفإ’أ
سسابرل فيرسش ةيندملأ
سسبحلأ نهر دجأوتملأ
يسضاق نم رمأاب ،تقؤوملأ
بابب مانيب ةمكحمب قيقحتلأ
.يدأولأ
موي يدأولأ باب ةمكحم تنأدأأ
فيرعلأ ،طرافلأ سسيمخلأ

فيرسش نيغولوب ةدحوب
عم أذفان انجسس ماعب سسابرل
اهعفر يتلأ ةيسضقلأ يف عأديإ’أ

تايفسشتسسم دحأاب بيبط هدسض
دعب امهنيب راجسش رثإأ ،ةمسصاعلأ
ةيندملأ ةيامحلأ رسصانع لقن

سسفنل ىسضرملأ دحأ’
.ىفسشتسسملأ

مهتملأ ةيسضق تايفلخ دوعت
ةدحوب فيرع وهو (ل.سش)
ةيمÓك تأداسشم ىلإأ ،نيغولوب
بوانم بيبط نيبو هنيب تعقو
،ةمسصاعلاب تايفسشتسسملأ دحأاب
لابقتسسأ ريخأ’أ سضفر دعب
ةظيفح راثأأ ام وهو ،سضيرم
مث هفيقوت مت يذلأ ،مهتملأ
جرفيل ،سشأرحلأ نجسس هعأديإأ

دعب يسسايق فرظ يف هنع
مامأأ عافدلأ ةئيه فانئتسسأ

يف ،ةمسصاعلأ ءاسضق سسلجم
ةمكحملأ نع رداسصلأ مكحلأ
يف ىسضق يذلأو ،ةيئأدتب’أ

ةيرحلل ةبلاسس ةبوقع هقح
رأرقلأ وهو ،اسسبح ةنسس اهردق
ىلع ةقعاسصلاك لزن يذلأ

ريثتل ،لمعلأ يف هئÓمز
ىلع ةيوق لعف دودر هتيسضق
،يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم
لÓخ نم عقأولأ سضرأأ ىلعو
ةيملسس ةينماسضت تافقو ميظنت
.مهتملأ ءÓمز فرط نم

ز.لامج
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ةعرسسب ملاعلا رييغت ةسصرفو انوروك

عوسضوم يف رثكأا رظنلا تفلي ام
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك و˘˘ه ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘يا˘˘ف
نيمكحتم˘لا نأا˘كو ،ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
ه˘تا˘ي˘ح نوؤو˘سش ر˘ي˘ي˘سستو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ام رابتخا اودارأا ةسصاخلاو ةماعلا
ة˘˘ف˘˘سسÓ˘˘˘فو نور˘˘˘كف˘˘˘م ه˘˘˘ل سسسسأا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘سست اودارأاو ،نور˘ي˘ث˘˘ك
،ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ،ا˘يدا˘سصت˘قا ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

.ةيحسص عئارذب ،ايفاقثو ،ايسسايسسو
ي˘ف ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا م˘كح˘˘ت
نم دحلاو سسوريافلا عم لماعتلا
،نا˘ت˘ي˘سسا˘˘سسأا نا˘˘تر˘˘كف هرا˘˘سشت˘˘نا
هذهو ،ةقلط˘م˘لا ة˘يدر˘ف˘لا ى˘لوألا
ةث˘يد˘ح˘لا ة˘ف˘سسل˘ف˘لا ّبل ة˘يدر˘ف˘لا
رسصع يركفم دنع تفرع يتلا
نم هينعت امب ،يبوروألا ريونتلا

،ةفاك اهبناوجب ة˘ي˘سصخ˘سش ة˘ير˘ح
ةي˘ح˘سصلا تاءار˘جإلا تءا˘ج د˘ق˘ف
ءاسضقلل سسوريا˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘حا˘سصم˘لا

ةيدرفلا ريغ ر˘ها˘ظ˘م˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
تاعمجتلا ءاوسس ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
عم Óثمف ،ةيجاجتحلا ةيسسايسسلا
ةيملاعلا ةايحلا سسوريافلا ماحتقا
ةريثك ةيسسا˘ي˘سس ر˘ها˘ظ˘م تف˘قو˘ت

،ةيريها˘م˘ج˘لا ة˘غ˘ب˘سصلا ا˘ه˘ل نا˘ك
تاجاجت˘حا ا˘سسنر˘ف ي˘ف تف˘قو˘ت˘ف
م˘لا˘ع˘لا ي˘فو ،ة˘ب˘سضا˘غ˘لا تب˘سسلا
تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا تف˘˘قو˘˘ت ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
تا˘جا˘ج˘ت˘حا تف˘قو˘˘تو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ربكأا نورهاظتملا راسصو ،نانبل
ر˘ظ˘ح˘لا تاءار˘جإل ن˘ي˘قر˘ت˘خ˘م˘˘لا
ةليسسولا مهف يلاتلابو ،يحسصلا
راسشتنل ةلاحلا هذه يف ةيعيبطلا
هيسشفت يف ببسستلاو سسوريافلا
نوحبسصيسس كلذلو ،سسانلا نيب
عمتجملا مامأا ايقÓخأا نيلوؤوسسم
ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا د˘˘سض م˘˘ه˘˘نأا جّور˘˘يو
مهف ؛نطاو˘م˘لاو ن˘طو˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ةباسصإÓل ةيناجم ةسصرف نورفوي
ريطخ هنأا ىلع فنُسص سسوريافب
لأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘لو ،تي˘˘˘م˘˘˘مو
عمتجملا نمأل ةيامح اورهاظتي
ددر˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك لوأا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
 .مهسضعب وأا نولوؤوسسملا

ةعيرذ هذه تناك ودبي ام ىلع
ةطلسسلا دسض رهاظتلا عنمل طقف
دقف ؛نادل˘ب˘لا كل˘ت ي˘ف ة˘م˘كا˘ح˘لا

Óثم ةينيطسسلفلا ةطلسسلا تلمع
يف راوغألا ناجرهم ةماقإا ىلع
م˘لو ،سسور˘˘يا˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ةورذ
ةريزو لو نولوؤوسسملا ثدحتي
،ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا ر˘ط˘˘خ ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘سصلا

نع يوطلسسلا مÓعإلا تمسصو
لفتحا هنإا لب ،اقبطم اتمسص كلذ
،ًاينطو ايلوطب لافتخا ناجرهملاب
ا˘سضيأا ة˘ط˘ل˘˘سسلا تل˘˘ع˘˘ف كلذ˘˘كو
تÓحملا حت˘ف˘ب تح˘م˘سس ا˘مد˘ن˘ع
ة˘ي˘˘سشع ند˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،عئاسضبلاب سسانلا دوزتيل دايعألا

ذ˘خأا نود فلآلا˘ب سسا˘˘ن˘˘لا نا˘˘كو
«ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا» د˘˘عاو˘˘ق
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا تاءار˘جإلاو
تازاف˘ق˘لاو ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ن˘م
ي˘˘ف سسي˘˘لو .را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
«رتفح» اعد لب ،طقف نيطسسلف
دسض رهاظتلا ىلإا سسانلا ايبيل يف
ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،«جار˘˘˘سسلا» ة˘˘˘مو˘˘˘كح
جار˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘كح تعرذ˘˘˘˘˘˘ت
اهدق˘ت˘نا ،هرا˘سشت˘ناو سسور˘يا˘ف˘لا˘ب
.رتفحل عباتلا يبرعلا مÓعإلا

هذ˘ه ي˘ف ءر˘م˘لا ف˘سشت˘˘سسي ا˘˘م˘˘بر
ةيلقع يف بعÓتلا رادقم ةبعللا
ُمÓعإلا اهبعرأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

،سسوريافلا ةروطخ ن˘م ا˘ه˘فّو˘خو
ر˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘كلا ن˘˘˘م را˘˘˘˘سص ثي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
قانعلاو ةحفاسصملا ةي˘عا˘م˘ت˘جلا

يتلا تارسشؤوملا كلت ،ليبقتلاو
ةبحملاو ةدوملا ىلع لدت تناك
ة˘ع˘ي˘ب˘ط ن˘م ي˘هو .ر˘سشب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
دا˘كت ر˘ها˘ظ˘˘م ي˘˘هو م˘˘ه˘˘ن˘˘يو˘˘كت
،بحلا نع ريبعتلل ةيرطف نوكت
اهفسسن ملاعلاب نومكحتملا دارأا

ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘˘لاو
هذه اهيمحي ،ةيدرف˘لا عو˘سضو˘م˘ل
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا» ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق ةر˘˘˘م˘˘˘˘لا
،«يلزنملا رجحلا»و «يعامتجلا

ةيعامجلا تاولسصلا ةماقإا مدعو
 .سسئانكلا يف لو دجاسسملا يف ل
ن˘يد˘لا عو˘سضو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م نإا
د˘سض ة˘ل˘م˘ح ه˘نأا م˘ه˘ف˘˘ُي لأا بج˘˘ي
،طقف هرئاعسشو يمÓسسإلا نيدلا

تءاج لب ،يمÓسسإلا نيدلا هنأل
ة˘قÓ˘ع˘لا ة˘يدر˘ف ةد˘كؤو˘م ةر˘كف˘˘لا
امو هقلاخو ناسسنإلا نيب ةينيدلا
مأا ا˘م˘ل˘سسم نا˘كأا ءاو˘سس ،هد˘ق˘ت˘ع˘ي
،ا˘يذو˘ب مأا ا˘يدو˘ه˘ي مأا ا˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم
ىنعمب ،ة˘يدر˘ف˘لا ي˘ه ة˘لأا˘سسم˘لا˘ف
ةينيدلا كتايح سسرامت نأا كيلع
لكسشب سسيلو ،كدحو كسسوقطو
ة˘ير˘يو˘ن˘ت ةر˘كف ي˘هو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
ةيناملعلا اه˘ب فر˘ت˘ع˘ت ،ة˘ي˘ف˘سسل˘ف
اهنكلو ،اهب ججاحت لو ،ةيبرغلا
ه˘˘ل نو˘˘˘كي نأا ن˘˘˘يد يأل سضفر˘˘˘ت
ءا˘ج˘ف ،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م
ةيوقلا ةعيرذلا ناكو سسوريافلا
لب ،تادابعلا يف ةيدرفلا قيقحتل

د˘جا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف˘ب ح˘م˘سس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ىرخألا ةدابعلا رودو سسئانكلاو
وأا عرا˘˘˘˘˘سشلا ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سض تح˘˘˘˘˘˘ت
جرخت ترا˘سص ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘نلا
تد˘كأا ة˘ن˘ي˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
كلذب تحمسس ي˘ت˘لا تا˘مو˘كح˘لا
،«يد˘سسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا» تاءار˘˘جإا

م˘ل˘سسم سصخ˘سش ل˘كل نو˘˘كي نأاو
،ةحفاسصملا مدعو ،Óثم هتداجسس
تناك تاءارجإا نم كلذ ىلإا امو
رود ي˘ف ن˘ي˘ن˘مؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ت˘˘ت
ا˘ط˘برو ،كلذ ع˘فد د˘ق˘ل .ةدا˘ب˘˘ع˘˘لا
،ىر˘خأا تاءار˘جإاو تا˘عو˘سضو˘م˘ب
نأا ىلإا نيملسسملا ءاملعلا سضعب
قÓ˘˘غإا ىو˘˘ت˘˘ف ن˘˘ع او˘˘ع˘˘جار˘˘ت˘˘ي
ىوتف تحبسصأا اه˘نأل ،د˘جا˘سسم˘لا

ظاظتكا نوري مهو ،اهل ةميق ل
قاو˘˘˘˘˘˘˘˘سسألا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف سسا˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ي˘فو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘نا˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ءاز˘˘ع˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘فو سسار˘˘˘عألا

يتلا ةيرئاسشعلا حلسصلا تاهاجو
كلتب نورسضاحلا اهيف مزتلي مل
ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا
ع˘م˘سس تح˘˘ت ثد˘˘ح˘˘تو ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
.اهرسصبو ةموكحلا
ى˘ل˘ع تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا تل˘˘ب˘˘ق د˘˘ق˘˘ل
رودو د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ف سضسضم
تلوا˘ح ا˘ه˘ن˘كلو ،ة˘فا˘ك ةدا˘ب˘˘ع˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘حور ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا غار˘˘˘˘فإا
يف نولسصملا راسصف ،يعامجلا
ىدار˘˘ف م˘˘هو نو˘˘ل˘˘سصي ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘م˘ح˘ل˘˘لا تر˘˘سسكناو
مهو اه˘نور˘ع˘سشت˘سسي او˘نا˘ك ي˘ت˘لا
نأاو داسسجألا سصارت يف ،نولسصي
لأاو فتكلا ىلع فتكلا نوكي
ي˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘جْر˘˘˘ُف نو˘˘˘كي
سسورياف˘لا ثد˘حأا د˘ق˘ل .ي˘نا˘ث˘لاو
ا˘خر˘سش ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا تاءار˘˘جإلاو
،ن˘ي˘ل˘سصم˘لا سسو˘ف˘ن ي˘ف ا˘ي˘˘سسف˘˘ن
م˘ه˘نأا˘ب م˘هرو˘ع˘˘سش را˘˘سص ا˘˘م˘˘برو

،قباسسلا نم لقأا ةعامج نولسصي
ل دارفأا ةعومجم لإا اوسسيل مهف
،مهنيب ةين˘يدو ة˘ير˘عا˘سشم ة˘م˘ح˘ُل
هيف نولسصي ماع ناكم مهعمجي
ح˘˘فا˘˘سصي نأا نود نو˘˘˘فر˘˘˘سصن˘˘˘يو
.اوبرتقي نأا نودو اسضعب مهسضعب
ةيدرفلا قيقحتل ةمهم ةوطخ هذه
ةفسسÓفلا اهلجأا نم لسضان يتلا

،اهعيرسست نوديريو ،نوركفملاو
دارفأا ةعومجم عمتجملا حبسصيل

كلذبو ،ا˘ع˘م م˘ه˘ط˘بر˘ت ة˘قÓ˘ع ل
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘˘ي˘˘سس كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي˘˘سس
لوحتو ،لسضفأا ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘لا˘ع˘لا
مهو نيكلهتسسم ىلإا طقف سسانلا
نو˘غ˘ب˘ي م˘ه˘نأا يأا ،م˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
تا˘ناو˘ي˘ح ى˘لإا سسا˘ن˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
.رثكأا سسيل ةهفرم
ي˘ت˘لا تا˘نÓ˘عإلا ن˘˘م د˘˘حاو ي˘˘ف
ة˘ع˘سساو ة˘ي˘بر˘ع ة˘ي˘ئا˘سضف ا˘ه˘ت˘ث˘ب
،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نلا

هيدانت ،يكذلا هفتاهب بعلي لجر
بيلحلا نأا رهظت نأا نود هتجوز
ناك امف ،دفن دق (مهريغسص ماعط)
ر˘ب˘ع بي˘ل˘ح˘لا بل˘ط˘ي نأا لإا ه˘ن˘م
بيلحلاب هيتأايل هزاهج يف قيبطت
نوكيل .اذكهو ،هريغو هريغ مث
لك نأا نÓعإلا ةياهن يف ميمعتلا
.كتيب يف تنأاو كيتأايسس ءيسش
نÓعإلا سسيل لاحلا ةعيبطب اذهو
هجاتحي ام لك رفوي يذلا لوألا
نأا نودو هتيب ىلإا هلسصيل ،درفلا
.Óيوط رظتني
ا˘كو˘ل˘سس تا˘نÓ˘عإلا هذ˘ه سسكع˘ت
˘مÓ˘عإا ه˘ج˘ت˘نأا ادد˘ح˘م ا˘يدا˘سصت˘قا
دا˘سصت˘قا ،ف˘ي˘خ˘م˘˘لا سسور˘˘يا˘˘ف˘˘لا
دارفألا تاجايتحا يبل˘ي ي˘ه˘ي˘فر˘ت
ي˘˘عاد Ó˘˘ف ،م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف م˘˘هو
رسضحيل تي˘ب˘لا ن˘م د˘حأا جر˘خ˘ي˘ل
اهرفوي نم ةمث تاجايتحلا كلت
ىلإا هيف درفلا لوحتي داسصتقا .انل
كل˘ه˘ت˘سسم ه˘ّفر˘م ناو˘ي˘˘ح در˘˘ج˘˘م
 .رثكأا سسيل
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي ة˘لدا˘ع˘م فر˘ط اذ˘˘ه
در˘ف˘لا ا˘˘مأا ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا در˘˘ف˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ف تم˘˘كح˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةركفلا يه هذهو (ايجولونكتلا)
ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘ن˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ن˘م ف˘يو˘خ˘ت˘لا ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا
اذ˘˘˘ه عر˘˘˘سس د˘˘˘قو ،سسور˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘˘لا
رو˘˘˘˘سضح ن˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
،دارفألا ةا˘ي˘ح ي˘ف ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

ه˘ي˘ل˘ع سصر˘ح˘ت ا˘م ر˘ث˘˘كأا ا˘˘م˘˘برو
ىتحو تدجو ذ˘م ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
،ةيدر˘ف˘لا خ˘ي˘سسر˘ت و˘ه ا˘هرا˘سشت˘نا
ة˘˘ي˘˘كذ˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جألا تلو˘˘ح د˘˘ق˘˘ف
درجم ى˘لإا سسا˘ن˘لا ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو
ةمث˘ف ة˘ل˘سصف˘ن˘م ة˘يدر˘ف تا˘نا˘ي˘ك
ي˘˘˘˘عار˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح
ا˘ه˘كا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘يو ،ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا

كل˘˘˘˘˘˘ت تلو˘˘˘˘˘˘حو ،ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ج
ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
تو˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘سضار˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا

اد˘˘ب نإاو ،ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كلاو ةرو˘˘˘سصلاو
نيب تاعا˘م˘ت˘جا كا˘ن˘ه نأا ا˘نا˘ي˘حأا

ا˘ه˘نأا لإا ن˘ي˘كر˘ت˘سشم ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
،«دع˘ب ن˘ع» تا˘عا˘م˘ت˘جا ل˘ظ˘ت˘سس
يف درف لكل˘ف ،ة˘يدر˘ف˘لا ق˘ق˘ح˘تو
هيف ةسصاخلا هتموظنم عامتجلا

ودبيو ،يناكملا هزّيحو هتسشاسشو
ن˘ع ا˘ي˘سضار˘ت˘˘فا ه˘˘ي˘˘ف Ó˘˘سصف˘˘ن˘˘م
و˘ه عا˘م˘ت˘جلا نو˘كي˘ل ن˘˘ير˘˘خآلا
نوسشقاني دارفأا ةعومجمل عامتجا

امتح رمألا اذه نوكيسس ،ام ارمأا
،ة˘يدر˘˘ف˘˘لا خ˘˘سسر˘˘يو ا˘˘يدر˘˘ف ار˘˘مأا
يذلا عامتجلا فرظ نم اقÓطنا

تاجرخم نوكت نلف .ًاعم مهعمج
نم اد˘يز˘م لإا تا˘عا˘م˘ت˘جلا كل˘ت
ةدمتع˘م˘لا ة˘ي˘سضار˘ت˘فلا خ˘ي˘سسر˘ت

نم اديزمو ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ى˘ل˘ع
ىلع ةقلغن˘م˘لا ة˘يدر˘ف˘لا خ˘ي˘سسر˘ت
.لبق نم رثكأا تاذلا
ايجولونكتلا قيبطت ايلعف أادب دقل
عمتجملا يف عسساو قاطن ىلعو
هيفرتلا يف سسيل ،هدارفأا لك نمو
ي˘˘˘فو غار˘˘˘ف˘˘˘لا تقو ة˘˘˘ي˘˘˘جز˘˘˘˘تو
،ط˘ق˘ف كÓ˘ه˘ت˘˘سسلاو دا˘˘سصت˘˘قلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘م˘سشي˘˘ل د˘˘ت˘˘ما ا˘˘م˘˘نإاو
،يسسردملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا

نيماظ˘ن ر˘ث˘كأا نا˘ما˘ظ˘ن˘لا ناذ˘هو
،عمتجملا يف ةيدر˘ف˘لا نا˘م˘ط˘ح˘ي
ي˘˘ف ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا خ˘˘ي˘˘سسر˘˘ت ل˘˘جألو
را˘سشت˘نا ة˘ع˘يرذ تح˘ت ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ىلإا مي˘ل˘ع˘ت˘لا لو˘ح˘ت ،سسور˘يا˘ف˘لا
،«د˘ع˘ب ن˘ع»و ي˘نور˘ت˘كلإا م˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس لو˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘سصو
ميلعتلا ةسصاخو Ó˘ث˘م ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
تاعاق كانه دعي ملف ،يعماجلا
تاءاقل لو تاعامتجا لو سسرد
ا˘˘سضيأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘جو
بابسشلا نم ةئفلا هذه نأا ايسسايسس
تا˘عا˘م˘ت˘جلا دو˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لا

كي˘˘˘كف˘˘˘ت ّم˘˘˘ت تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نأا د˘ع˘ب ا˘هد˘ي˘ي˘ح˘تو ا˘ه˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م
ةيميلعتلا اهتايح سسرامت تراسص
نع ةديعب ،ايسضارتفا ةيسسايسسلاو
ع˘˘م كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشلاو ع˘˘قاو˘˘˘لا سضرأا
.تاموكحلا
و˘˘ه˘˘ف ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ا˘˘مأا
نيطسسلف يف ةيقيق˘ح˘لا ة˘ل˘سضع˘م˘لا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع
كلت نأا كلذو ،ةريقفلا تاعمتجملا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ن˘مو ،تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
اذه لثمل أايه˘م ر˘ي˘غ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘سضت˘ق˘يو ،م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا
بÓطلا ملعتي نأا «دعب نع ملعتلا»
ه˘تا˘ي˘˘ح سسرا˘˘م˘˘ي نأاو ،تي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
هتابجاو لحيو ايسضارتفا ةيسسردملا
ىلإا باهذلل ي˘عاد Ó˘ف ،ا˘ي˘سضار˘ت˘فا
تا˘ير˘ظ˘ن خ˘ي˘سسر˘ت ع˘م ،ة˘سسرد˘م˘˘لا
،«يتاذلا ملعتلا»و «ميلعتلا ديرفت»
م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا ترا˘˘˘˘سصو
%001 ى˘˘لإا ل˘˘سصت ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا
ة˘لا˘ح˘لا» بسسح كلذو ،ا˘ي˘سضار˘˘ت˘˘فا
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ى˘ن˘ع˘م˘ب ،«ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لا
حر˘سص ا˘م˘ك ،«ي˘ها˘جو˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا»
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو كلذ˘˘ب
 .ينيطسسلفلا
هنأا يف ىربكلا ةلسضعملا نمكت

ىلإا لوحت˘لا ر˘سسألا ع˘ي˘ط˘ت˘سست ل
نع ميلعتلا» وأا «دعب نع ملعتلا»
نيطسسلف هدهسشت ام لظ يف «دعب
را˘˘ه˘˘ن˘˘م يدا˘˘سصت˘˘قا ع˘˘سضو ن˘˘˘م
هتائف نيب ة˘ي˘لا˘ع ة˘لا˘ط˘ب ة˘ب˘سسنو
عاط˘ق˘ناو ،ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا
لاح يف اهتيدودحم لب ،بتاورلا
يفكت نكت مل ثيحب ،اهماظتنا
.رسسأÓل ةيكيسسÓكلل تابلطتملل
ىعسست يذلا «دعب نع ملعتلا» نإا
سسر˘˘كي ه˘˘نأا اد˘˘ع ةرازو˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘لإا
لكسشب بلاطل˘ل ة˘يدر˘ف˘لا ة˘لا˘ح˘لا

ةيعامجلا حورلا هنع عزنيو ،ماع
يف هئÓمز عم اهسشيعي ناك يتلا
فلكيسس ةسسردملا يف وأا فسصلا
«ة˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت» ةرو˘˘تا˘˘ف ر˘˘سسألا
ى˘لإا ا˘ه˘حا˘برأا بهذ˘ت˘سس ،ة˘ظ˘˘ها˘˘ب

ةايحلا يف يلامسسأار˘لا م˘كح˘ت˘م˘لا
نوكيسسو .ملاعلا يف ةيداسصتقلا

ام ةرسسألا ريفوت نم نذإا رفم ل
،ايجولونكت نم اهؤوان˘بأا ه˘جا˘ت˘ح˘ي
،كلذ ى˘ل˘ع اردا˘ق ن˘˘كي م˘˘ل ن˘˘مو
˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ي نأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةرم ميلعت˘لا نو˘كي˘ل ،ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
يسساسسألا ميلعتلا هيف امب ،ىرخأا

ن˘˘م˘˘ث كل˘˘م˘˘ي ن˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘كح
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا تاودألا
(تنرت˘نإا) ة˘كب˘سش ن˘مو (بو˘ت˘بل)
تار˘سشؤو˘˘م هذ˘˘هو ،ف˘˘تا˘˘ه ط˘˘خو
يف رابتعلا نيعب ذخؤوت ةيهافر
كلذبو ،ناكسسلا ءاسصحإا تاءارجإا
تاعمتج˘م˘لا ىر˘خأا ةر˘م ع˘جار˘ت˘ت
تا˘ّي˘مأا ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘ل سسكت˘˘ن˘˘تو
.ةدحاو ةّيمأا سسيلو ةددعتم
يذلا مويلا كلذ اديعب سسيل امبر
لظتل ةي˘م˘هأا سسراد˘م˘ل˘ل د˘ع˘ي م˘ل
ةا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘سسر سسرا˘˘م˘˘ت
ميلعت˘لا لّو˘ح˘ت˘ي˘ل ،تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةموكح˘لا تسسي˘ل ،ة˘يدر˘ف ة˘ي˘سضق
نأا دارأا ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘سسم
،دو˘جو˘م (تنر˘ت˘نإلا) نإا˘ف م˘ل˘ع˘ت˘ي
،ميلعتلا كلتما هتاودأا كلتما نمف
نم تاموكح˘لا ف˘ف˘خ˘ت˘ت اذ˘كهو
دهسشن˘ل لوأا˘ب لوأا ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
نم لقأا يف امبر ،لبقتسسملا يف
ر˘˘يد˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح تاو˘˘ن˘˘سس ر˘˘سشع
ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م بتا˘˘كم ن˘˘م دار˘˘فألا
يف نيدوجوملا دارفألا ةعومجمل
ىرت ل ةيكذ ةزهجأا ربع مهتويب
،اهنوري سسا˘ن˘لا لو سسا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف
نوفظوتيو ،ايسضارتفا نو˘م˘ل˘ع˘ت˘ي
،ايسضارتفا نولم˘ع˘يو ،ا˘ي˘سضار˘ت˘فا

زا˘˘˘ه˘˘˘ج لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذ ل˘˘˘˘كو
ي˘˘˘˘˘كذ ف˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ه وأا بو˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ح
.تنرتنإا ةكبسشب نيلوسصوم
امم ةيلاخ ةايحلا حبسصت اذكهو
ي˘˘ف تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا جاز˘˘م ر˘˘كع˘˘˘ي
تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘˘سس
لوأاب لوأا ةمعا˘ن ة˘ي˘كذ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ا˘نورو˘ك سسور˘يا˘ف ة˘ع˘˘يرذ تح˘˘ت
نوكيل تاموكحلا هتفظو يذلا

ةلوغتملا ةيلامسسأارلل مامأا مامسص
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسل˘˘لو
اهنإا لب ،ةيكيسسÓك ريغ ةقيرطب

هذ˘ه ة˘ي˘ثاد˘ح د˘ع˘ب ا˘˘مو ة˘˘ي˘˘ثاد˘˘ح
ة˘برا˘ح˘م تءا˘˘ج ا˘˘م˘˘برو ،ةر˘˘م˘˘لا

م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘سسأار˘لا ز˘كار˘˘م
اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سض ي˘˘سسور˘˘لا حا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
نإا ي˘سسور˘لا حا˘ق˘ل˘لا˘˘ف ،قا˘˘ي˘˘سسلا
سسانلا هيلع لبقأاو هتيلعاف تتبث
ملح ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ي˘سس م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
د˘ير˘ف˘تو ئ˘ي˘ي˘سشت˘لاو ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
اذه دسض فقو نمف ،تاعمتجملا
ّف˘˘ل ن˘˘مو ا˘˘كير˘˘مأا و˘˘ه حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
،ةيبنجأاو ةيبرع لود نم اهفيفل
كوبسسيف عقو˘م ا˘ه˘ع˘م ن˘ما˘سضتو
ةقلعتملا تانيودتلا لك فذحو
سصاخسشأا تاباسسح رظحو حاقللاب
حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا لو˘˘˘ح ر˘˘˘سشن˘˘˘لا اودا˘˘˘عأا
ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘سسور˘˘˘لا
«مويلا ايسسور» ة˘ي˘ئا˘سضف ه˘تر˘سشن
،ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا ةيرابخإلا
تسسيل ينظ يف حاقللا ةبراحمف
حابرألاو ،يبطلا قبسسلا لجأا نم
هل امنإاو ،ةعقوت˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا
ةموظنم نم تÓفنلا يف تاعبت

م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ىلإا مهليوحت ربع ايجولونكتلاب

ةم˘ي˘ق˘لا ة˘م˘يد˘ع ة˘يدر˘ف تا˘ن˘ئا˘ك
.ةبعرملا ةموظنملا هذه جراخ
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 ةليلم نيعب يفيرلا نكسسلا صصسصح عفرب بلاطم
ةئيهتب نوبلاطي نكسسم081 يح ونطاق

يقاوبلا مأا يف ةنايكسسمب مهيح
نكسسم081 يح ناكسس دسشان
ةقطنملا ناكسس ىدل فورعملا
بونج ع˘قاو˘لا فو˘سسو˘ك م˘سسا˘ب
مأا ة˘يلو ي˘ف ة˘نا˘ي˘كسسم ة˘يد˘ل˘ب
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ،ي˘قاو˘ب˘لا

ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لاو
زاه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا
اذه ءاط˘عإا ة˘يلو˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ءايحأا ةدع طسسوتي يذلا يحلا
لÓ˘˘خ ن˘˘م مزÓ˘˘لا ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلا
راطإا يف يلام فÓغ سصيسصخت
وأا ةيعاطقلا وأا ةيلحملا جماربلا

ي˘لا˘م فÓ˘غ سصي˘سصخ˘ت ى˘ت˘ح
ل˘جا ن˘م ة˘يلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘˘م
قرط تحبسصأا نأا دع˘ب ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت
ةئرتهم دج يحلا اذه ةفسصرأاو
مت نأا دعب اهيلع ريسسلا ةبعسصو
يأا نم ةدافتسسلا نم  هءاسصقإا

يأا ن˘م د˘ف˘˘ت˘˘سسي م˘˘لو عور˘˘سشم
ةنسس هتانكسس عيزوت ذنم ةئيهت
هناكسس لعج يذلا رمألا ،8991
د˘ن˘ع لا˘حوألا ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘ي
نود˘˘ج˘˘يو را˘˘ط˘˘مألا ط˘˘قا˘˘˘سست

ىلإا لوسصول˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘سص
نا˘كسسلا ما˘ق د˘قو ،م˘هد˘سصا˘ق˘˘م
ىلع ةينعملا تاهجلا ةلسسارمب
نم يئلولاو يلحملا ىوتسسملا
رظنلاب هتئيهت˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ل˘جأا
اهسشيعي يتلا ةيرزملا ةلاحلا ىلإا
يحلا ةيعسضو ببسسب ناكسسلا
رثكأا ذنم قرط لو ةفسصرأا Óف
لاؤو˘سسلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل ة˘ن˘˘سس02 ن˘˘˘˘م
تاهجلا تفتلت ى˘ت˘م ا˘حور˘ط˘م
سشمهملا يحلا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

حيتافملا عيزوت ذنم لوزعملاو
ىلع اوحلا نيذلا هينطاق ىلع
ةيدلبلا تدافتسسا نأا دعب مهبلط
مهددع زواجتي ل تايدلب عم
رد˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ ن˘م ة˘ع˘برألا

ل˘جا ن˘م  م˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م004ب
اود˘˘سشا˘˘ن ذإا ،ءا˘˘ي˘˘حألا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت
سصيسصختب ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يحلا اذه ةئيهتل لاملا نم ردق
ءايحألا يقاب نم رثكأا ررسضتملا

ةئيهتلا ةيلمع سصيسصخت مدعو
ةاذاحمب ةدوجوملا ءايحأÓل ةيلك

ما˘م˘ت˘هلا يأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قر˘ط˘لا
ي˘قا˘ب كر˘تو ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘ه˘˘جو˘˘ب
لا˘حوألا ي˘ف  ط˘ب˘خ˘ت˘ت ءا˘ي˘حألا
.ةئيهتلا بايغ ببسسب
ناكسس دسشان ،رياغم قايسس يفو
ر˘سشاد˘م˘لاو ىر˘ق˘لا ،ي˘˘تا˘˘سشم˘˘لا
ةليلم نيع ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا
ن˘˘م ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف
يف ةيلولاو ةيلحملا تاطلسسلا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘˘ترو˘˘˘سص
لوألا لوؤو˘سسم˘لا اذ˘كو يد˘ل˘ب˘لا

ةيلولل يذيفنتلا زاهجلا ىلع
ىرب˘كلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه م˘ي˘عد˘ت˘ب
ناكسس ددعو بسسا˘ن˘ت˘ت ة˘سصح˘ب
اوداع يذ˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ف˘ير˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك ةرو˘˘سصب
نم يحÓفلا طاسشنلا ةسسراممل
يسشاوملا ةيبرتو سضرألا ةعارز
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سساو
ثي˘ح ،ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا˘˘ب

نم ةريب˘كلا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه تب˘لا˘ط
لقألا ىلع ةيدلبلا حنم نكسسلا

ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘ير ن˘˘˘كسس052
نم ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘ب˘سسن و˘لو ة˘ي˘ط˘غ˘ت
ابلط0063 تقاف يتلا تابلطلا
اذ˘هو ا˘ه˘˘ل ءا˘˘فو˘˘لا م˘˘ت˘˘ي نأا نود
نم ة˘سصح˘لا ة˘يدود˘ح˘م بب˘سسب
ةحونم˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ن˘كسسلا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
اذإا ةسصاخ ،ةي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع
ةيدلب هنم د˘ي˘ف˘ت˘سست م˘ل ن˘كسسلا

رمألا ،تاونسس  ذنم ةليلم نيع
اميف مكارتت تابلطلا لعج يذلا
ةينعملا تاط˘ل˘سسلا ه˘جو˘ت ى˘ق˘ب˘ي
ي˘قا˘ب ى˘˘ل˘˘ع از˘˘كر˘˘مو ا˘˘ب˘˘سصن˘˘م
ن˘˘كسس ن˘˘˘م ىر˘˘˘خألا طا˘˘˘م˘˘˘نألا

يمهاسستلاو يعامتجلا نكسسلاك
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كسسل ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ىقبيل ةيرسضح هبسشو ةيرسضحلا

ة˘ي˘م˘ت˘ح فا˘يرألا نا˘كسس بل˘ط˘م
يف ةسسارد تاطلسسلا نم رظتني

يذ˘لا ي˘ن˘˘مألا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘ظ
ةليلما نيع ةيد˘ل˘ب فا˘يرأا ه˘فر˘ع˘ت
.تقولا اذه يف

 ع.رامع

مرسصنملا ةيليوج ةياهنو يفناج لوأا نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
 ةلڤروب ةلخن003.2 نم رثكأا مهتلت قئارحلا

203.2 نع لقي ل ام تفلتأا
اقيرح803 علدنا ءارج ةلخن

نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ةي˘ل˘يو˘ج ة˘يا˘ه˘نو ي˘ف˘نا˘ج لوأا
،ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو˘˘ب مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا

حلاسصم نم دي˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ب˘سسح
امك ،ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا هذ˘ه تر˘ف˘˘سسأا
ى˘لإا ا˘م˘ي˘سسل ا˘ه˘با˘ب˘سسأا دو˘ع˘˘ت
ةلجسسملا ةع˘ف˘تر˘م˘لا ةرار˘ح˘لا

لامهإلاو ةيليوج رهسش لÓخ
ن˘ع ،ة˘ي˘ب˘ير˘خ˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عألاو
نم يلوط رتم923.4 فÓتإا

039.94و حا˘˘ير˘˘لا تاد˘˘˘سصم
امك ،سشئاسشحلا نم عبرم رتم
˘مÓ˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ح˘˘سضوأا
ةيامحلل ةي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
نيدلا يحم مزÓملا ،ةيندملا

ةيانعلا ةلق نأا امك .ينوميم
نم اهفيظنتو ليخنلا نيتاسسبب
،لا˘ع˘ت˘سشÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ءا˘ي˘سشألا
كلا˘سسم˘لا با˘ي˘غ ن˘˘ع Ó˘˘سضف
ر˘سصا˘ن˘ع لو˘خد ل˘ه˘سست ي˘ت˘لا
ىرخأا لماوع ،ةيندملا ةيامحلا

،ق˘ئار˘ح˘لا علد˘نا ي˘ف م˘ها˘سست
يفو .ثدحتملا تاذ فيسضي
ينوميم راسشأا لسصتم قايسس
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم نأا ى˘˘˘لإا
ترخسس دق ة˘ل˘قرو˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةماه ةيدامو ةيرسشب تايناكمإا
لقنتم لتر اميسسل ،نأاسشلا يف
ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم˘ل سصسصخ˘˘م
قطانم فلتخ˘م ر˘ب˘ع ل˘ي˘خ˘ن˘لا
ةيامحلا فكع˘ت ا˘م˘ك .ة˘يلو˘لا
تÓمح ميظنت ىل˘ع ة˘ي˘ند˘م˘لا
يرود ل˘˘˘˘كسشب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا

عو˘˘سضو˘˘م لو˘˘ح ر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسمو
ن˘˘ي˘˘تا˘˘سسب ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب كلذو ل˘ي˘خ˘ن˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

لجأا نم ،يندملا عمتجملاو
يخوت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت
ةرورسضو ةظقي˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
ة˘˘مÓ˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت مار˘˘˘ت˘˘˘حا

ة˘يرور˘سضلا تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلاو
،لي˘خ˘ن˘لا ةور˘ث ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
.هيلإا ةراسشإلا تمت امك

صس.نيÒسس

 يحسصلا رجحلا تاءارجا ببسسب ةرتفل تباغ نأا دعب

ةملاڤب عوطتلا عراسش قوسسب ةيوسضوفلا ةراجتلا ةدوع
ةقيرطب ،اهجراخ ىلإا تÓحملا لخاد نم ،ةملاق ةنيدم عوطتلا عراسشب ةيراجتلا ةسسرامملا تلقتنا

امم قيرطلا يف ىتحو فيسصرلا يف مهعلسس صضرع راجتلا دمتعي ثيح ،ة’ابمÓلاو ىسضوفلا قطنم تسسرك
ةفاقث بايغ ةجيتن احابم ءيسش لك اهيف حبسصأا يتلا ةنيدملل ماعلا هجولا هوسشيو نطاوملل اجاعزإا ببسسي

 .راجتلا ء’ؤوه ىدل ةيراجت

ريخلا لعف يف ةطسشانلا ةيفيرلا ةأارملل لاثم صسنوت يتمع
ةنسسلا مايأا ةليط مئادلا اهطاسشنب «ةزجعملا» ققحت فراطلاب ةيريخلا لمأ’ا ةيعمج
ةطسشانلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ن˘م
فادهأا قيقحت تعاطتسسا يتلا

،يريخلا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ةمرك نيع ةيدلبب لمألا ةيعمج
جئاتن قيقحت نم تنكمت يتلا

ةليط ،لاجملا اذه يف ةزاتمم
نودبو فقوت نود ةنسسلا مايأا

ةيعمجلا دمعت ثيح ،تابسسانم
تÓمح ميظنت ىلإا اهتأاسشن ذنم
ةسصاخلا تاعربتلا عمجل ةيريخ
.يونسسلا اهجمانربب

عنسصت صسنوت يتمع
تمسص يف ثدحلا

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نإا
ل ا˘ندو˘ق˘ي ،ا˘مو˘م˘ع ي˘عو˘ط˘ت˘لا

ةيو˘ه ن˘ع لاؤو˘سسلا ى˘لإا ة˘لا˘ح˘م
ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه
ل˘جأا ن˘م م˘هاو˘˘ق نو˘˘فز˘˘ن˘˘ت˘˘سسي
ي˘ف م˘ه ن˘م فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ىوتسسم مهنم ىندأا وا مهاوتسسم
نم نكمم ردق ربكأا قيقحتو
تا˘ي˘نا˘˘كمإلا م˘˘غر ،ةاوا˘˘سسم˘˘لا
ةبع˘سصلا فور˘ظ˘لاو ة˘ط˘ي˘سسب˘لا
يه نمف ،اهفنك يف لمعت يتلا

.؟سسنوت يتمع
يتلاو ةزيمملا تانيعلا نيب نم
،لاجملا اذه يف ريثكلا عنسصت

ةي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا سسنو˘ت ي˘ت˘م˘ع
لمع يف اهسسفن تسضرف يتلا
لملا ةيعمج ةسسيئر ،ةيعمجلا

ةيدودحم م˘غر ة˘مر˘كلا ن˘ي˘ع˘ب
اهنا لإا اهنسس ربكو اهتايناكمإا
امو ،فقوت نود اهدحول طسشنت
ن˘م ءا˘ف˘خ˘˘لا لا˘˘جر ا˘˘هاو˘˘ق داز
ىلع تلمح ةأارما .نينسسحملا

تÓئاعلا ةدعاسسم ءبع اهقتاع
،اهتاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘تو ةزو˘ع˘م˘لا

نا سسنو˘ت ي˘ت˘م˘ع لو˘ق˘ت ثي˘˘ح
نم ادبأا ولخي ل ةيعمجلا رقم
ل˘كب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا ف˘˘ف˘˘ق
ي˘ف د˘ه˘ت˘ج˘ت ي˘ت˘لاو ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نا

باحسصا نم اهئانتقاو اهعمج
نيذلا نينسسح˘م˘لاو تÓ˘ح˘م˘لا
ى˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت نا ا˘˘م نو˘˘حر˘˘ف˘˘˘ي
اهيف اود˘جو م˘ه˘نأل ،م˘ه˘تÓ˘ح˘م
لمعتو ةءاطعمو ةقداسص ةديسس
كلذك ،ة˘ي˘ن قد˘سصو سصÓ˘خإا˘ب
نم سسئارعلا ةناعإا ىلع لمعت

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ
سسبÓ˘˘م ن˘˘م تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

بئا˘ق˘حو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ن˘ي˘تا˘˘سسفو
.ءانحلا م˘قا˘ط ى˘ت˘حو سسور˘ع˘لا

ي˘ت˘لا سضار˘غألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لاو
تي˘ب ى˘لا سسور˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘ب فز˘˘ت
كلذ ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘جوز
يف لافطأÓ˘ل سسبÓ˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت
،دايعألاو ةينيد˘لا تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا

سسبÓ˘˘˘م ،نا˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘لا سسبÓ˘˘˘˘م
.خلا ... يسسردملا لوخدلا

سسنو˘ت ي˘ت˘م˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سست ا˘م˘ك
ا˘˘هر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لا تلآا

سشامقلا عطقب سسبÓملا ةطايخل
 .ريخلا لهأا اهب قدسصتي يتلا

يتمعب عفد ..انوروك
ةيحسضتلل صسنوت
تامامك ةطايخو

ءاقبلا نم ا˘ه˘ع˘ن˘م˘ت م˘ل ا˘نورو˘ك
نع فقوت˘لاو لز˘ن˘م˘لا ة˘سسي˘ب˘ح
اهتقو تسسرك امنإاو ،ريخلا لعف
يتلاو تامامكلا فلآا ةطايخل
ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ا˘˘ه˘˘عزو˘˘˘ت
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو تارادإلا

انل بر˘سضت˘ل ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لاو
،ةرباثملا ةيف˘ير˘لا ةأار˘م˘ل˘ل لا˘ث˘م
ي˘ت˘لا ة˘يد˘يد˘ح˘لا ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘نإا
لاجرلا نم ديدعلا ىلع تبلغت
.ريخلا لعف يف
،د˘جا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف ع˘م ا˘ن˘ماز˘˘تو
سسنو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ع تعر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
د˘ج˘سسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل تا˘˘ما˘˘م˘˘كب
،ميقعتو فيظنت داومو ناقرفلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ما˘˘˘مإلا ى˘˘˘ن˘˘˘ثأا ثي˘˘˘˘ح
موقت يتلا ةمي˘ق˘لا تاردا˘ب˘م˘لا
ةفاك ايعاد ،سسنوت يتمع اهب
ديقتلا ةرورسض ىلإا نينطاوملا
ةيامحل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب
اماتخو ،م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو م˘ه˘سسف˘نأا
˘مألا هذ˘ه˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ة˘مÓ˘ع˘˘لا
يف اريخ هللا اهازجو ةلسضافلا
.ةرخآلا لبق ايندلا
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،عوطتلا عراسشل رئازلل يفكي
ةراج˘ت˘لا نأا د˘كأا˘ت˘يو ظ˘حÓ˘ي˘ل
تل˘ح˘ف˘ت˘سسا د˘ق ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
،ق˘ل˘ق˘ل˘ل ي˘عد˘ي ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب

ةرها˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م نأا ة˘سصا˘خ
رهسشأا لÓخ تفتخا دق تناك
ةحئاج ببسسب يحسصلا رجحلا
ةوقب تداع اهنأا لإا ،«انوروك»
ةلتحم ةريخألا عيباسسألا لÓخ
بل˘سسو ة˘ف˘سصرألا د˘يد˘˘ج ن˘˘م
ىلع ريسسلا يف مهقح ةراملا
ل او˘ح˘ب˘سصأا ثي˘ح ف˘ي˘˘سصر˘˘لا
حبسصأاو ،روبعلل اناكم نودجي
تارايسسلا نومحازي ني˘ل˘جار˘لا
قطنم ،قيرطلا ىلع ريسسلا يف
ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘ي م˘ل ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
طقف ةيذحألاو ةسسبلألا راجت
ر˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘سس لا˘˘˘˘ط ل˘˘˘˘ب
كمسسلاو مو˘ح˘ل˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو
ةعراق ىل˘ع عا˘ب˘ي ر˘ي˘خألا اذ˘ه
دعب ىلع ديدحت˘لا˘بو ق˘ير˘ط˘لا

تايافنلا عمجم نم دحاو رتم
قو˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ى˘˘˘مر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

،جلث نود˘ب ةرار˘ح˘ل˘ل ا˘سضر˘ع˘م
ايقيقح ارطخ لكسشي ام وهو
ءيسشلا ،نطاوملا ةحسص ىلع
موحللا راجتل ةبسسنلاب هسسفن
ثي˘˘ح ءار˘˘م˘˘ح˘˘لاو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘˘لا
نود˘ب تلوا˘ط ى˘ل˘ع سضر˘ع˘ت

ة˘سضر˘ع كلذ˘ب نو˘كت˘ل ءا˘ط˘˘غ
مي˘ثار˘جو سسو˘ما˘ن˘لاو با˘بذ˘ل˘ل
ةيسسيئر˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ا˘مأا ،ىر˘خأا
يه ا˘ه˘ل˘ك ى˘سضو˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف

لوط ىلع ةرسشتنملا  تايافنلا
ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نل نا˘˘ن˘˘ع˘˘لا عرا˘˘˘سشلا
طي˘ل˘خ ن˘م ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا
كم˘˘سسلاو مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب
ىمرت يتلا هكاوفلاو رسضخلاو
ا˘م˘م ق˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘عرا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
داور ة˘ح˘سص دد˘ه˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأا
ن˘ي˘ب˘ير˘ق˘لا نا˘كسسلا و قو˘سسلا

ةجرد عافترا عم ةسصاخ ،هنم
ة˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘مو ،ةرار˘˘ح˘˘لا
تاطلسسلا تذختا كلهتسسملا
ماعلا براقي ام ذنم ةيلحملا

ريهطت ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
ءاجرأا لماكب ةعسساو فيظنتو
يمرل تايواح عسضوو قوسسلا
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ح˘˘ت˘˘فو ،تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا
ق˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا

ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘سشرو
ةثعبنملا حئاورلا نم فيفختلل
ق˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا تح˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م
يتلا ةيبسشخلاو ة˘ي˘كت˘سسÓ˘ب˘لا
نار˘ئ˘ف˘ل˘ل را˘كوأا ى˘لإا تلو˘ح˘˘ت
تاذ يفو ،ةمخسضلا ناديدلاو
با˘ح˘سصأا ى˘˘كت˘˘سشا قا˘˘ي˘˘سسلا

ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا تÓ˘ح˘˘م
عرا˘سشب ة˘ن˘ئا˘˘كلا «كرار˘˘ب˘˘لا»
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
Ó˘˘ت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا
قو˘سسلا ة˘ف˘سصرأا ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا

ن˘ي˘مرا˘˘ح ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ف˘˘سصنو
ن˘˘م تÓ˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
تارجاسشم˘لا بب˘سسب ،ن˘ئا˘بز˘لا
ر˘ي˘غ مÓ˘كلاو ة˘ي˘مو˘ي ه˘ب˘سشلا
،ه˘ب نو˘هو˘ف˘ت˘ي يذ˘لا ق˘˘ئÓ˘˘لا

تÓئاعلا جعزي حبسصأا يذلاو
ني˘عاد ،قو˘سسلا د˘سصق˘ت ي˘ت˘لا
ميظنت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ي˘ت˘لا ى˘سضو˘ف˘لا ن˘م قو˘˘سسلا

«كراربلا» باحسصأا مدخت ل
.نئابزلا لو

دوعسسم. م

يندملا عمتجملا
نوبت صسيئرلا لسساري

 لجاعلا لخدتلل
لحب نوبلاطي نونطاوم
ةيدقنلا ةلويسسلا ةمزأا

ةسسبت يف ةعيرسشلاب
نم تارسشعلا صسمأا ةحيبسص مدقأا
ةعيرسشلا ةيدلبب نينطاوملا
ةي’و برغ بونج ةعقاولا

ىلع ،ملك54 يلاوحب ةسسبت
ةيجاجتحا ةكرح ميظنت
تاطلسسلا اهيف نيبلاطم ،ةيملسس
لح داجيإاب ،ةينعملا تاهجلاو

يتلا ةيدقنلا ةلويسسلا ةمزأ’
ذنم ةعيرسشلا ديرب زكرم اهفرعي
رفوت ام بسسحو ،ةديدع عيباسسأا

نيجتحملا نإاف تامولعم نم
تاعاسس ذنم رهمجتلاب اوأادب
يذاحملا قيرطلاب ركابلا حابسصلا
،ةنيدملا طسسوب ديربلا رقم مامأا
ريسس ةكرح لطع يذلا رمأ’ا
جاجتح’ا اذه ءاجو ،تابكرملا

ةيرزملا ةيعسضولا ىلع لعف درك
نئابزو نونطاوملا اهسشيعي يتلا
ةجيتن ،ةعيرسشلاب ديربلا
نم ةليوط تاعاسسل فوقولا
ظاظتك’ا طسسو نمزلا

مهبتاورب رفظلا نود ماحدز’او
نينطاوملا حلاسصم لطع ام وهو
يفو .ةيمويلا مهتايح قرأاو
عمتجملا ولثمم عفر لباقملا
اذهب ةعيرسشلاب يندملا
تلثمت ،ةيمسسر ىوكسش صصوسصخلا

صسيئر ىلإا ةيبلطم ةسضيرع يف
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

لخدتلاو لولحلا داجيإا اهدافم
مادعنإا ةلكسشم لحل لجاعلا
ةحلملا ةجاحلا مامأا ةلويسسلا

بتاور بحسسل ةرورسضلاو
ةيناثلا ةلسسارملا يهو ،نئابزلا

ةهجوملا ىلوأ’ا ةلسسارملا بقع
نم بلاط ةسسبت ةي’و يلاو ىلإا

داجيإاب يندملا عمتجملا اهلÓخ
بذبذتلا اذه لوح ةيروف لولح

اذه ،ةيلاملا ةلويسسلا يف تفÓلا
ةعيرسشلا ةنيدم ناكسس دسشانو
ليجعتلا يف ةسصتخملا تاهجلا

ىوتسسم ىلع لاومأ’ا ريفوتب
اذه ىلع ءاسضقلاو ديربلا زكرم
ىلإا مهتايح لوsح يذلا لكسشملا

 .قاطي ’ ميحج
 نوراه يحابسصم
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028209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ72ـل قفاوملا0202 توأا71نينثإ’ايلحم
يرورملا قانتخ’ا ةمزأا ىلع ةيئاهن ةفسصب ءاسضقلا اهنأاسش نم
 ةقلغملا تارمملا حتفب تاطلسسلا نوبلاطي فلسشلا ةنيدم طسسو ونطاوم
ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘˘لا لاز˘˘˘˘˘˘يل
ةاذاحمب نينطاقلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةنيدم طسسو ةرجحملا قيرط
ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ،ف˘˘ل˘˘سشلا
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت
دوعسسم يلاو˘لا ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو
هاجتإا يف لمعلا دسصق يراج
ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا تار˘˘م˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ف
اهنأاسش نم ةوطخ يف ةقطنملاب
ىلع ةيئا˘ه˘ن ة˘ف˘سصبو ءا˘سضق˘لا
يرور˘˘م˘˘لا قا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘خإلا ة˘˘˘مزأا
ىوتسسم ىلع ايموي ةلجسسملا
ةكسسلا ط˘خ˘ل ر˘با˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا
.ةيديدحلا

ثد˘˘ح˘˘ت ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف
ن˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»ـل نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
م˘ت م˘يد˘ق ي˘سضرأا ق˘˘ف˘˘ن دو˘˘جو
ة˘˘ب˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ هد˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سشت
ةكسسلا تحت رمي ةيرامعتسسإلا
ق˘ير˘ط ةاذا˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ةد˘ع ن˘ي˘ب ط˘بر˘يو ،ةر˘ج˘ح˘م˘˘لا

دلوأاو تاطاسشنلا اهنم قطانم
ىفسشتسسملاو ةم˘يد˘ق˘لا د˘م˘ح˘م
40 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
نأا لبق ف˘ل˘سشلا ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو
دنع ةيتنمسسإا ةباوبب هقلغ متي
ةيامحلل ةيئلولا ةيريدملا رقم
تاط˘ل˘سسلا ن˘م ر˘مأا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةيدلبلا سسيئر دهع يف ةيدلبلا
امك ،رماث يريزد ميرك قباسسلا
ل˘خد˘ت ةرور˘سضب ءلؤو˘ه د˘سشا˘˘ن
اذه حتف ةداعإل رارقلا باحسصأا
ةلازإا لÓخ نم يسضرألا قفنلا
ليوح˘تو ة˘ي˘ت˘ن˘م˘سسإلا ة˘باو˘ب˘لا

يتلا تارايسسلا ةريظح ناكم
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘˘سست
ةحلسصملل ةمدخ اذهو ةيندملا
هيف ربع تقو يف اذه ،ةماعلا

جو˘بز˘لا ي˘ي˘ح ي˘لا˘هأا ن˘م دد˘ع
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةر˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘طو
مهئاي˘ت˘سسإا ق˘ي˘م˘ع ن˘ع ف˘ل˘سشلا
يتلا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘لا
ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘سشا˘ب

قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم بسسح
سسفنب ديدج يسضرأا قفن زاجنإا
قفنلا ىلع رفوتت يتلا ةقطنملا
،تاونسس ذنم قلغملا يسضرألا

احسضاف اديدبت كلذ ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م
رارسضألا نع كيهان ماعلا لاملل
د˘ي˘سسج˘ت ن˘ع م˘ج˘ن˘ت د˘ق ي˘˘ت˘˘لا
يذ˘˘لاو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
لك قلغ يف مهبسسح ببسستتسس
سضع˘ب ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا ذ˘فا˘ن˘م˘˘لا
نع كيهان ،ةقطنملاب ناكسسلا

ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘باو˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ
ةيمومعلا تاسسسسؤوملا تارقمل
لوط ىلع سصاوخلا تÓحمو
ر˘ق˘م ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا ة˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
نيهم˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ط˘خ ر˘ب˘ع يد˘ل˘ب˘لا ر˘سشح˘م˘لاو
ق˘ل˘خ ا˘م ،ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘كسسلا

ط˘سسو ءا˘ي˘˘ت˘˘سسإلا ن˘˘م ة˘˘جو˘˘م
نيسضفارلا راجتلاو نينطاوملا
يذلا عورسشملا اذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت˘ل
ةينطولا ةلاكولا هيلع فرسشت
ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘سسارد˘ل
ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘˘كسسل˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلا

هذه لثمم ميدقت دعب ةسصاخو
عز˘ن رار˘ق˘ل ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
يذلا ،ةماعلا ةعفنملل ةيكلملا
تاطلسسلا نع رداسص هنإا لاق
ة˘˘ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح را˘˘ثأا ا˘˘م ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
تايكلملاو تÓحملا باحسصأا
مهتلعجو ةقطنم˘لا˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
لخدت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘يو نو˘ج˘ت˘ح˘ي
تاطل˘سسلاو ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا
يف قمعم قيقحت حتفل ايلعلا
عزنل يئلو رارق دوجو ةيسضق
ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سسا نود ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف سضرألا با˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سصأا
ي˘ف اذ˘ه ثد˘ح˘ي  ،عو˘سضو˘م˘˘لا

ناكسسلا ءلؤوه برغتسسا تقو
ةجمرب ىلع تاطلسسلا مادقإا

ي˘˘ف ي˘˘سضرأا ق˘˘˘ف˘˘˘ن عور˘˘˘سشم
ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘ق˘ل˘غ˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
رييÓملا ةلودلا ةنيزخ فيلكت
ي˘˘سضرألا ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف لد˘˘ب
سسف˘ن˘˘ب دو˘˘جو˘˘م˘˘لاو م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
سسيئر بلاطو اذه ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةرور˘سضب جو˘بز˘لا ي˘ح ة˘ن˘ج˘˘ل
حتفل ةيئلولا تاطلسسلا لخدت
نيب طبري رخآا يمومع رمم
ط˘˘سسوو ةر˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ير˘ق˘م ن˘ي˘ب را˘م˘لاو ة˘ن˘يد˘م˘لا

ر˘˘ق˘˘مو ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
كار˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس سس ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ة˘كر˘ح ما˘مأا ه˘ق˘ل˘غ م˘ت يذ˘˘لاو
ة˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ رور˘˘˘م˘˘˘لا
،اهتقو ة˘ي˘ن˘مأا عاود˘ل ءادو˘سسلا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
نكاسس يأا كرحت مل ةيئلولا
ح˘ت˘ف ها˘ج˘تا ي˘ف نآلا د˘˘ح ى˘˘لإا
ةقلغملا ةيمو˘م˘ع˘لا تار˘م˘م˘لا
ىلع ةرجحملا قيرط ةاذاحمب
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا
راد˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا
.ةريخألا تاونسسلا

ع.ىيحي

انوروك ةحئاج ببسسب يحسصلا رجحلا نع نÓع’ا رثإا تفقوت ةيلمعلا
نيحÓفلا ىلع لحن ةيلخ571 عيزوت فانئتسسا
تنسشومت نيعب ءاعبرأ’ا نيع ةرئاد تايدلب ربع

نيع ةعطاقم ،ارخؤوم ،تفرسشأا
تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل ءا˘ع˘˘برألا
ى˘ل˘ع تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘يلو˘˘ب
ىلع لحن ة˘ي˘ل˘خ571 عيزو˘ت
ةرئاد تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو ءا˘ع˘برألا ن˘ي˘ع
نÓعلا رثإا تفقوت يتلا ىلوألا

بب˘سسب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘ع
قايسسلا يفو  .انوروك ةحئاج
بتكم سسيئر رسصان نب نلعأا
ةيلمعلا هذه نأا ،ةظفاحملا تاذب
قود˘˘ن˘˘سص را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘˘ت
فدهب ةيفيرلاو ةينطولا ةيمنتلا
ح˘ت˘فو ل˘سسع˘لا ةدا˘م ن˘م ع˘فر˘لا
ح˘˘ما˘˘ط˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل سصر˘˘˘ف
،لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل

عي˘م˘ج ع˘م د˘عو˘م˘لا نا˘ك ثي˘ح
91 مهددع غلابلاو نيديفتسسملا

تمدق ثي˘ح ،ةأار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
نم تاهيجوتلاو حئاسصنلا مهل
غولب دسصق ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا ل˘ب˘ق
رارغ ىل˘ع ةر˘ط˘سسم˘لا فاد˘هألا

حÓفل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا ع˘فر
.ل˘˘˘غ˘˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘خو
معدلا اذه نم نود˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
تناك ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا او˘ن˘م˘ث

عم تفقوت نأا دعب اريبك املح
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو رو˘˘ه˘˘ظ
مهمزع ةغوز˘م˘ت با˘ب˘سش د˘كأا

جا˘ت˘نلا يد˘˘ح˘˘ت ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع
.ةيعونلا نيسسحتو

صس.نيÒسس

ةيفيرلا ةيمنتلا ةلجع عفدب نوبلاطي ةقطنملا بابسش

 مهريسصم نع نولءاسستي تليسسمسسيت يف ةبسصيقم ةيرقب ةيفير ةيسضرأا ةعطق001 نم نوديفتسسملا
ةيدلبل ةعباتلا ةبسصيقم ةيرقب يفيرلا ءانبلاب ةسصاخ صضرأا ةعطق64 نم نيديفتسسملا نم تارسشع برعأا

تاررقم نم ء’ؤوه دافتسسا نأا دعب لوهجملا اهريسصم نع ،تليسسمسسيت ةي’ولا ةمسصاع قرسش مك22 نويعلا
 .اهيلع ءانبلل عقاولا صضرأا ىلع ةيسضرأ’ا عطقلا هذه نم ةدافتسس’ا نود8102 ةنسس ةدافتسس’ا

ءانبلل ةسصسصخم صضارأا بايغ لظ يف
يقاوبلا مأا ةي’و رقم مامأا مهجاجتحا نوددجي بابسشلا تارسشع

با˘˘˘ب˘˘˘سشلا تار˘˘˘˘سشع دد˘˘˘˘ج
ةمسصاع ةيدلب˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
مهتكرح ،يقاوبلا مأا ةيلولا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حلا
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ماسصتعلا ىلع نيميمسصم
ةياغ ىلإا ةيلولا رقم مامأا
،ةحورطملا مهبلاطم ةيبلت
نع م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ديدسشلا مهطخسسو مهرمذت
ةيعامتجلا م˘ه˘عا˘سضوأا ن˘م
نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ا˘ه˘˘ي˘˘ف
نوناعي يتلا نكسسلا ةمزأاب
دوجو مدع ىلع ةوÓع اهنم
ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م تا˘˘˘سصي˘˘˘سصح˘˘˘ت
نوجتحملا دكأا ثيح ،ءانبلل

نكسسلا نم نومرحم مهنأا
ه˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘نأا ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ب
ةهجوم˘لا تا˘سصي˘سصح˘ت˘لاو
تاهجلا نيب˘لا˘ط˘م ،ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
دا˘ج˘يإا ي˘ن˘طو˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا

ي˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح
جاردإا˘ب ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ن˘م˘سض ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب
نم ةدي˘ف˘ت˘سسم˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘سضه˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب

هذه نا˘كسسل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح
ةدافتسسلا ىربكلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ملا ن˘˘˘م
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘سست
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ر˘سشع ة˘ثÓ˘ث˘˘لا

ة˘˘لÓ˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع

نو˘ت˘يز˘لا ن˘ي˘ع ة˘˘نا˘˘ي˘˘كسسم
ع˘ط˘ق˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سضارألا
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،ءا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نأاو قبسس دقو ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةينعملا تاطل˘سسلا او˘م˘ل˘سس
ة˘ق˘فر˘م بلا˘˘ط˘˘م ة˘˘سضير˘˘ع
تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘سشع˘˘˘ب
مأا ةيدلب فينسصتب ةيدانملا
تايد˘ل˘ب˘لا ن˘م˘سض ي˘قاو˘ب˘لا
ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا با˘˘سضه˘˘˘لا
نم ةدافتسسلا مهل ىنسستي
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘فا˘سضإا ع˘يرا˘˘سشم
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تا˘سصي˘سصح˘˘ت˘˘لاو ن˘˘كسسلا
.ءانبلل ةهجوملا

ع.رامع

يلاو نم ءلؤوه بلاط دقو اذه
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ة˘˘يلو˘˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ىد˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
رابغلا سضفن لجأا نم نيينعملا

ع˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘سصم ن˘˘˘ع
اهنم اودافتسسا يتلا ةيسضرألا
انل دكأا نيأا ،قرولا ىلع طقف
تاررقم ادعام هنأا نوجتحملا
نم ءلؤوه دفتسسي مل ةدافتسسلا

عقاولا سضرأا ىلع عطقلا هذه
نع نولءاسستي مهلعجام وهو
ل˘ظ ي˘ف ع˘ط˘ق˘لا هذ˘ه ر˘˘ي˘˘سصم
هذه ف˘ن˘ت˘كي يذ˘لا سضو˘م˘غ˘لا
برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
تاءادنلا نم مغرلاب ،نيماعلا
اهادسص تلسصو يتلا ةرركتملا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا بتا˘˘˘كم ى˘˘˘لا
ةيدج ةتافتلا يأا نود نييلحملا

ل˘˘ح˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
دسشان يذلا تقولا يف طبرلاو
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس ه˘˘ي˘˘ف
تاعاق ريفوت ةرورسضب ةيفيرلا
لجأا نم ةطسسو˘ت˘مو ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل
ثيح ،ةسساردلل مهئانبأا ةلوازم
ذيمÓتلا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ر˘ط˘سضي
ة˘ل˘يو˘ط تا˘فا˘سسم ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا
ةسساردلا دعاقم ىلإا لوسصولل
بلا˘ط ا˘م˘ك ،نو˘ي˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب ءلؤو˘˘˘ه
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا
جÓع ةعاق ىلع ةيرقلا رفوت
تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ل ةد˘˘ي˘˘حو
اسصوسصخ ةيسساسسألا نطاوملا
ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف
بلاطم ىقبتل ةي˘سصع˘ت˘سسم˘لا

ىد˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘م ءلؤو˘˘˘˘˘ه
لجأا نم ةي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه لا˘˘سشت˘˘نا
.يومنتلا فلختلا ةرئاد
ةقوارسشلا راود ناكسسو..

تاطلسسلا نوبلاطي
ةلزعلا كفب ةيلÙا

 ماجرلب مهنع
ةقوارسشلا راود ناكسس بلاط
ةيلوب ماجرل ة˘يد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ،تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت

ةرورسضب ةيئلولاو ةيل˘ح˘م˘لا
ل˘جأا ن˘م يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ةيمويلا ةانا˘ع˘م˘ل˘ل د˘ح ع˘سضو
ءلؤوه اهدباكي لازي ل يتلا
ءاسصقإلاو سشيمهتلا لظ يف
ج˘مار˘˘ب ل˘˘ك ن˘˘م يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
تدان يتلا ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ةرم نم رثكأا يف ةلودلا اهب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب تلو˘˘ح˘˘تو
درجم ىلإا ةيسسنم˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ينغت لو نمسست ل تاراعسش
حبسش مهلاط نأا دعب ،عوج نم
ةديدع تاونسس ذنم سشيمهتلا
لب˘ق ن˘م ة˘يد˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا نود
ط˘˘بر˘˘لاو ل˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا

يذ˘˘لا راود˘˘لا اذ˘˘ه لا˘˘سشت˘˘نل
تÓئاعلا نم تارسشعلا مسضي
يومنت˘لا ف˘ل˘خ˘ت˘لا ةر˘ئاد ن˘م
تابلطتم لك ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘ب
رمألا وهو ،ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا
اذ˘ه نا˘كسس ن˘م ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
ه˘ت˘م˘سص ن˘˘ع جر˘˘خ˘˘ي راود˘˘لا

ةيئلولا تاط˘ل˘سسلا بلا˘ط˘يو
تÓفنا لبق يروفلا كرحتلاب
نا˘كسس ي˘نا˘ع˘يو اذ˘ه .رو˘مألا

ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ن˘˘˘م راود˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
مهتايح وفسص تركع ةديدع
˘ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
يذ˘لا ة˘يرور˘˘سضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ى˘ل˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
رارغ ىلع اهريفوت نييلحملا

ىر˘˘ق˘˘˘لاو ر˘˘˘يواود˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
نم تدافتسسا يتلا ةرواجملا

ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ق˘˘˘فار˘˘˘م اذ˘˘˘كه
طبري يذلا يبارتلا كلسسملا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب˘˘˘ب راود˘˘˘لا

ن˘يأا ،ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لاو
حتف ةرورسضب ناكسسلا بلاط
ةرورسضو ةي˘ف˘ير˘لا كلا˘سسم˘لا
ل ثيح ،ةنيدملا زاغ ريفوت
ىلع نودمتعي ناكسسلا لازي
يتلاو ناتوبلا زاغ تاروراق
لكسشم اذكو مهلهاك تلقثأا
ر˘ق˘م ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘˘ق˘˘ن
م˘ه˘تا˘ي˘˘جا˘˘ح د˘˘سسل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تاو˘ن˘ق ماد˘˘ع˘˘ناو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
˘˘مد˘˘عو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا
ةسصاخلا لاغسشألا لا˘م˘كت˘سسا
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ط˘˘بر عور˘˘سشم˘˘ب
،ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا تاو˘ن˘ق˘˘ب
ارطخ لكسشي حبسصأا ام وهو
ناكسس ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئ˘ي˘بو ا˘ي˘ح˘سص
راسشتنا لظ يف ةقطنملا هذه
تارسشحلاو ةهيركلا حئاورلا
˘ماد˘ع˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن ةرا˘˘سضلا
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

جيراه˘سصلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علاو
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ي˘˘هو ،ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
تل˘˘˘خدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
ل˘خاد راود˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘˘لا

يو˘م˘ن˘ت˘˘لا سشا˘˘ع˘˘نإلا ة˘˘فر˘˘غ

ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘ف˘˘ير˘˘لا
لفكتلل ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
اذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسس تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنا˘˘˘˘ب
ي˘ف ق˘ح˘لا ه˘ئا˘ط˘˘عإاو راود˘˘لا
.ةمادتسسملا ةيفيرلا ةيمنتلا

ز.دمحأا

31 ــب ةحابسسلا عنم
ليلاحت ببسسب اهنم

ةيجولورتكبلا هايملا
ائطاسش93 حتفت مناغتسسم

نيفاطسصملا مامأا
93 مناغتسسم ةي’و حلاسصم تحتف
،نيفاطسصملا مامأا ةحابسسلل ائطاسش
ةيلحاسسلا اهتايدلب ربع كلذو
31 يف ةحابسسلا عنم مت اميف ،رسشعلا
ليلاحت ببسسب اتقؤوم اهنم30 ائطاسش
.ةيجولورتكبلا هايملا

هنإاف ،ةي’ولا رارق يف ءاج امبسسحو
تاهجلاب ائطاسش93 صصيسصخت مت
لامسش ىسصقأاب ئطاوسش80 اهنم ثÓثلا
ةرئادب اديدحتو ،ةي’ولا قرسش

ةراحبب ةثÓثلا ئطاوسشلاك ةسشاعسشع
ملاغوب د’وأا ةيدلبب خيسشلا ىسسرمو
نم لك يف نيئطاسش ىلإا ةفاسضإ’اب

يديسس ةرئادب امأا ،ةرسضخو ةسشاعسشع
راوزلل ائطاسش02 حتف متف رسضخل
ةيدلبب ئطاوسش70 اهنم ةي’ولا
ىلع رسضخل يديسس حلاسصلا يلولا

ريغسصلا ءانيملا ،ميهاربإا نيع رارغ
30 ىلإا ةفاسضإ’اب نامرلا يداو
اما جاجح ةيدلبب ىرخأا ئطاوسش
متف ناسضمر كلاملا دبع نب ةيدلبب
،صسيفولكك ةلماك ئطاوسش01 حتف
ئطاوسشلاو ةرخسصلاو ةيبياعسشلا
نيئطاسش حتف مت اميف ،اهل ةرواجملا

طسسو مناغتسسم ةرئادب طقف
.راتكانوسس ةقطنمب ةنيدملا

يسساح ةرئادبو ةيبرغلا ةهجلابو
يف ئطاوسش60 صصيسصخت مت صشامام
ايديتسسإاو نارغزم يتيدلب نم لك
.ةفورعملا تÓباسص ئطاوسشك
ديدحت متف يسصيون نيع ةرئادبو
عطقملاو روسصنم يديسس يئطاوسش
رارقلا نمسضت امك .ةكانرف ةيدلبب
ئطاوسش ةثÓثــب اتقؤوم ةحابسسلا عنم
ايجولورتكبلا هايملا ليلاحت ببسسب
كيرك’ ئطاسش نم لك يف ةيباجي’ا

يديسس يئطاسشو صشامام يسساحب
ةنيدمب ةبرطمو بودجملا

ــب ةحابسسلا عنم مت اميف ،مناغتسسم
ةنيدمب40 اهنم ىرخأا ئطاوسش01
رسضخل يديسسب30 ،مناغتسسم
بسسب صشامام يسساحب نيئطاسشو

.ةلحوملا لامرلا وأا روخسصلا ةروطخ
ئطاوسشلا كلت نأا رارقلا يف ءاجو
نم ءادتبا نيفاطسصملا مامأا حتفت
ةياغ ىلإا احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا
ةيرابجإا عم ءاسسم ةعباسسلا
مارتحاو ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادترا
رتم ةفاسسمب يدسسجلا دعابتلا

.لقأ’ا ىلع فسصنو
نيدلارون.ب
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همجاهم ضضرعي ضسوتنفوج
هيكيب لباقم ةنولسشرب ىلع

نأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘˘كأا
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ر˘كف˘ي سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
دعب ،ةنولسشر˘ب ع˘فاد˘م ه˘ي˘كي˘ب درار˘ي˘ج
قيرفلا نع ليحرلل هدادعتسسا هنÓعإا
ةميزهل ةنولسشرب سضرعتو ،ينولاتكلا

يئاهن عبر يف خنويم نرياب مامأا ةلذم
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب جر˘˘خ ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
ناك ول ليحرلل هدادعتسسا دكأاو ،هيكيب
عقوم بسسحبو ،يدانلا حلاسص يف كلذ
نإاف ،يلاط˘يإلا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك»
ديدجلا ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا
ىلع اًحتفن˘م نو˘كي د˘ق ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل

امم ،هتاربخ نم ةدافتسسÓل هيكيب مسض
تخ˘ي˘ل يد سسا˘ي˘تا˘م˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ي˘ت˘ي
نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘سضوأاو ،ر˘ث˘كأا رو˘ط˘ت˘˘ل˘˘ل
وروأا نو˘ي˘ل˘م5.8 ىسضا˘ق˘ت˘ي ه˘ي˘كي˘ب
،ريبك غلبم وهو ،ةنولسشرب عم اًيونسس
فو˘سس ة˘ي˘قو˘سسلا ه˘ت˘م˘ي˘ق نأا ن˘ي˘ح ي˘ف
نويلم02 ى˘˘لإا81 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘˘ت
دقع ةيلامتحا ىلإا ريرقتلا راسشأاو ،وروأا

دعب نييدانلا نيب ةديدج ةيلدابت ةقفسص
لاقتنا لمسشت سشتينايب ‐ رثرآا ةقفسص
ليحر لباقم ،سسوت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا ه˘ي˘كي˘ب

ليدبك ةنولسشرب ىلإا نياوغيه ولازنوغ
يدانلا لسشف لاح يف زيراوسس سسيولل
،زين˘ي˘ترا˘م ورا˘تول م˘سضب ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

تاحارتقلا نم ديدعلا كانه نأا امك
ليبسس ىلع يسسمار نورآا لثم ىرخألا
.لاثملا

ددجي دتيانوي رتسسسشنام
ديردم وكيتلتأا مجنب همامتها
نإا يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت لا˘˘ق
طسسو بعل عسضو دتيانوي رتسسسشنام
هتايولوأا سسأار ىل˘ع ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
سسوكنÓب يخورلا مجنب رمألا قلعتيو
،زيوغين لوؤواسس ،اًماع52ـلا بحاسص
يف ريراقتلا نم ديدعلا هتطبر يذلا
ن˘ي˘طا˘ي˘سشل˘ل بع˘ل˘لا˘ب ة˘ق˘با˘سس تار˘ت˘˘ف
«ليم يليد» ةفيحسص بسسحبو ،رمحلا
داع دتيانوي رتسسسشنام نإاف ،ةيناطيربلا
جورخ دعب ًةسصاخ ،لوؤواسسب مامتهÓل
يرود يئاهن عبر نم ئجافملا وكيتلتأا
،غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

نم لوؤواسس نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
يبعل ة˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع سصير˘ح ،ه˘ب˘نا˘ج
ونوربو ابغوب لو˘ب ،د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا ط˘سسو
ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق ا˘ب˘غو˘ب نا˘كو ،ز˘يد˘نا˘نر˘˘ي˘˘ف
ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ،درو˘فار˘ت د˘لوأا ةردا˘˘غ˘˘م
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ف لو˘سصو ن˘كل
رم˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ى˘ط˘عأا ،ي˘سضا˘م˘لا
يف اًدعقم اوز˘ج˘ح˘ي˘ل ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ع˘فد
،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لا˘˘ط˘˘بألا يرود
اًرجأا ميدقتل دتيانوي رتسسسشنام دعتسسيو
فلأا051 ىلإا لسصي ،ينابسسإلا يلودلل

لجأا نم ،اًيعو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج
.يتيلتألا نع ليحرلاب هعانقإا

قابسس ردسصتي ناموك
ةنولسشرب بيردت

حسشرملا نع يفحسص ريرقت فسشك
يكيكل اًفلخ ةنولسشرب ةدايقل لوألا
دعب ،ابيرق هليحر رظتنملا ،نيتيسس
خنويم نرياب مامأا ةيثراكلا ةميزهلا
لاطبأا يرود يئاهن عبر يف (2‐8)
يا˘كسس» ة˘كب˘سش بسسح˘بو ،ا˘بوروأا
لخاد عامجإا كانه نإاف ،«سستروبسس
عم ،نيتيسس ة˘لا˘قإا ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نيحسشرملا نم ددعب ةمئاق عسضو
نإا ة˘˘كب˘˘سشلا تلا˘˘قو ،ه˘˘ت˘˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘ل
ريدملا ،ناموك دلا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا
ربتعي ،نيحاوطلا بخت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا
بيرد˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘قأا
يفاسشت هدعب نم يتأايو ،ةنولسشرب
،ونيتيكوب ويسسيروامو زيد˘نا˘نر˘ي˘ه
ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأاو
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ،و˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ترا˘˘˘˘ب
سضوافتلا اًيدج سسردي ،ينولاتكلا

لÓخ ،هسسفنب نا˘مو˘ك ع˘م ا˘ًي˘م˘سسر
رظنلا سضغبو ،ةلب˘ق˘م˘لا تا˘عا˘سسلا

نم ،يلاحلا بردملاب ةحاطإلا نع
تارييغتلا ةروث لمسشت نأا عقوتملا
يذيفنت˘لا سسي˘ئر˘لا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف
ينفلا ريتركسسلاو ،وارج راكسسوأا
نيتيسس ابل˘ج ن˘يذ˘ل˘لا ،لاد˘ي˘بأا كيرإا
يدريفلاف وتسسنرإا ةلاقإا دعب
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 مداقلا مسسوملا يف ديدج لطب روهظ وحن

ضسوتنفوج ةنميه ددهي نÓيم رتنإا
ىلع ظافحلا نم سسوتنفوج نكمت
مسسوم دعب ،يلاطيإلا يرودلا بقل

ىلع ةعسساتلا ةرملل ،بعسصو ليوط
سضع˘ب تلوا˘ح˘م م˘غرو ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
ىلع ةسسفا˘ن˘م˘لا لو˘خد ي˘ف ،ة˘يد˘نألا
تار˘˘ب˘˘خ نأا لإا ،و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا بق˘˘ل
مسسحو ،ةياهنلا يف تقوفت يفويلا
ة˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
اهلÓخ نم سضرعت˘سسنو ،ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘ب
بق˘ل˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ن˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا
سسم˘˘خ˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا ي˘˘ف يرود˘˘لا
ي˘فو ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا
نيحسشرملا دسصر˘ن ي˘لا˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
 :ويسشتلاكلاب زوفلل

  ةيئانث ةسسفانم
نيحسشر˘م˘لا زر˘بأا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج د˘ع˘ي
يف يلاطيإلا يرودلا بقل دسصحل
يفويلا نوكل اًرظن ،ديدجلا همسسوم
كل˘ت ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط تار˘ب˘˘خ كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
ى˘ل˘ع اًردا˘ق ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
يتلا ىرخألا ةيدنألا سسكع ،جيوتتلا
كل˘ت˘م˘يو ،ةر˘ب˘خ˘لا ر˘سصن˘ع د˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘م˘ئا˘ق ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
،ه˘طو˘ط˘خ ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘يز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا

ةدا˘˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع نوردا˘˘ق م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لاو
ةرملل بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘لا و˘ح˘ن ي˘فو˘ي˘لا
لا˘ث˘˘مأا ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا

 ،لابيد ولوابو ودلانور ونايتسسيرك
نم هنأا لإا ،يفويلا ةربخو ةوق مغرو
،ديدجلا مسسوملا دهسشي نأا ،عقوتملا

يذلا ،نÓيم رتنإا نم ةسسرسش ةسسفانم
ةيوقلا هتبغرو هحمÓم سضعب رهظأا

م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ يرود˘لا˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف
يذلا رييغتلا ةروث دعب رتنإا ،مرسصنملا
،يتنوك مودقب يسضاملا فيسصلا اهأادب
ىلع ةوقب سسفانو ه˘طو˘ط˘خ م˘ي˘عد˘تو
م˘سسح ةر˘ب˘خ˘لا ر˘سصن˘ع نأا لإا ،بق˘˘ل˘˘لا
،كلذ مغرو ،سسوتنفوج حلاسصل بقللا
ز˘كر˘م ي˘ف ،و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ،ر˘ت˘نإا ى˘˘ه˘˘نأا
طقف ةدحاو ةطق˘ن قرا˘ف˘ب ،ة˘فا˘سصو˘لا

اذه دافتسسا رتنإا نأا لإا ،سسوتنفوج نع
يف ةحماج ةبغر هيدل تابو ،مسسوملا

 .يفويلا ةنميه رسسك
 رظتنم عارسص

،ا˘ًيو˘ق نا˘ك مر˘سصن˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

بقل ىلع قرف4 سسفانت دهسشو
،ر˘ت˘نإا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي م˘˘هو ،يرود˘˘لا
3 اند˘جو ا˘م˘ك ،و˘ي˘سستلو ا˘ت˘نلا˘تأا
ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تسسفا˘˘ن˘˘ت قر˘˘˘ف
مهو ،يبوروألا يرودلل ةلهؤوملا

نأا كسش لو ،يلوبانو نÓيم ،امور
ة˘يد˘نألا ن˘˘م نو˘˘كي د˘˘ق ا˘˘ت˘˘نلا˘˘تأا
د˘ع˘˘ب ،بق˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ه˘مد˘ق يذ˘لا ل˘˘هذ˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يرودو و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا
نل ويسستل نأا امك ،ابوروأا لاطبأا
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘˘ت م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي
نأاو ة˘سصا˘خ ،ي˘جاز˘نإا ي˘نو˘˘م˘˘ي˘˘سس
يف بقللا نم اًبيرق ناك قيرفلا

مسسوملا لÓخ تاقوألا نم ريثكلا
نم ،يلوبانو امور امأا ،مرسصنملا
يف اًرود امهل نوكي نأا عقوتملا
نأاو ا˘م˘ي˘سس ل ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
،ةد˘ي˘ج ةر˘ت˘ف نا˘سشي˘ع˘˘ي ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

يف يفويلا ىلع زوفلا نم انكمتو
يف يلوبان حجنو ،مسسوملا ةياهن

با˘ي˘نأا ن˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘ك ف˘ط˘خ
مدق اًسضيأا نÓيم ،ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا د˘ع˘ب ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ةر˘˘ي˘˘سسم
قر˘˘ف˘˘لا ل˘˘سضفأا نا˘˘كو ،طا˘˘سشن˘˘˘لا
ةسصاخ ،ةرتفلا كلت يف ةيلاطيإلا

9 زافو ،ةارابم يأا رسسخي مل هنأاو
.تايرابم3 يف لداعتو تارم

ر .ق ^

ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ةقلعتم ةديدج تاروطت دوجو نع
بعل ،وينيتوك بيليف لبقتسسمب
،ةنولسشرب نم راعملا خنويم نرياب
لانسسرآا ىلإا هلاقتنا ةيناكمإا نأاسشب
ةف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه
ليحر نإاف ،ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «رور˘ي˘م»
ه˘ب˘سصن˘م ن˘م ي˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘نا˘˘سس لوؤوار
،يندنل˘لا ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع فر˘سشم˘ك
˘مد˘ع ن˘م ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي˘˘سس
،اتيترأا ليكيم ططخ نأاسشب نيقيلا

تاق˘ف˘سصلا لو˘ح ،ق˘ير˘ف˘لا برد˘م
،ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب زز˘ع˘ي نأا د˘ير˘ي ي˘ت˘لا

ةردا˘غ˘م» :ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو
ةبوعسص يف ببسستتسس ي˘ه˘ي˘ل˘نا˘سس
وينيتوك مسض ةيناكمإا نأاسشب ةريبك
ى˘ل˘ع نا˘ك يذ˘لاو ،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه
ىر˘˘خأا ةر˘˘م ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل داد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
:تح˘˘سضوأاو ،«غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘م ل˘م˘ع˘لا دا˘˘ت˘˘عا ي˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘نا˘˘سس»
ةقفسص يف كراسش ثيح ،ةنولسشرب

لÓخ لوبرفيل نم وينيتوك عيقوت
،8102 ما˘˘ع ن˘˘م ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
ع˘˘م ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع ل˘˘سضف˘˘˘ب
:تع˘با˘˘تو ،«ا˘˘سصر˘˘ب˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
،نايسشبارو˘غ ا˘ي˘ك لاز˘ي ل ا˘م˘ن˘ي˘ب»

ةقÓعب ع˘ت˘م˘ت˘ي ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ل˘ي˘كو
امب ،يدانلا يف سصاخسشأا عم ةيوق
يهيلناسس ليحر نإاف ،وديإا كلذ يف
ةقÓ˘ع ي˘ف ا˘ًلو˘ح˘ت ى˘لإا ر˘ي˘سشي د˘ق
.«زرناغلا عم لامعألا ليكو

لانسسرآا ىلإا وينيتوك لاقتنا  نهري مسساح جرعنم

ىلع دنومترود ايسسوروب يدان تاب
لاير يبعل دحأا عم دقاعتلا فراسشم
تلا˘ق˘ت˘نلا با˘ب ق˘ل˘غ ل˘ب˘ق ،د˘يرد˘˘م
ةفيحسصل اًق˘فوو ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
م˘سض دد˘سصب د˘نو˘م˘ترود نإا˘ف ،«د˘ل˘ي˘ب»

ر˘ي˘ن˘˘ير ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا بعل
،اًماع81 رمعلا نم غلابلا ،سسوسسيج
بار˘ت˘قا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأا ،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه
ةدمل بعÓلا ةراعتسسا نم دنومترود
ةسصرف هل حيتي دنب عسضو عم ،ماع
،كلذ يتأاي ،يفاسضإا ماعل هدقع ديدمت
ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ةرادإا ة˘ب˘غر ل˘˘ظ ي˘˘ف
وكرام ،قير˘ف˘لا د˘ئا˘ق˘ل سضو˘ع˘ُم بل˘ج

يف ةباسصإا نم يناعي يذلا ،سسيور
بعÓملا نع هتدعبأا ةماسضلا ةلسضعلا

رينير ديجيو ،ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ذ˘ن˘م
كلذ˘كو بع˘ل˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف بع˘˘ل˘˘لا
برد˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي˘سس ا˘م و˘هو ،حا˘ن˘˘ج˘˘لا
تايرايخ ،رفاف نا˘ي˘سسو˘ل ير˘سسيو˘سسلا

مسضناو ،هعيقوتب رفظلا لاح ةديدع
يفناج يف يكلملا يدانلا ىلإا رينير
و˘غ˘˘ن˘˘مÓ˘˘ف ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
نويلم03 يلاوح لباقم يليزاربلا
فيدرلا قيرفلا عم رهظ هنكل ،وروأا
،طقف تا˘يرا˘ب˘م3 ي˘ف «ا˘ي˘ت˘سسا˘˘ك»
.نيفده اهلÓخ لجسس

ديردم لاير بع’ مسض نم برتقي دنومترود
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يزيلجنإا ينابسسإا بايغ

يئاهنلا فسصن نع
يئاهنلا فسصن رودلل ةلهأاتملا قرفلا تددحت
ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن د˘˘جاو˘˘ت˘˘ب ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود˘˘˘ل
نرياب يقتليو ،نيي˘نا˘م˘لأا ن˘ير˘خآاو ،ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف
نو˘ي˘ل د˘سض ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ن˘م غ˘يز˘ب˘˘يلو خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘بو
يرودب يئاهنلا فسصن يتهجاوم يف ،بيترتلا
«ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘بو ,لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بألا
ذنم ىلوألا ةرم˘لا هذ˘ه د˘ع˘ت˘ف ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل
رودلا اهيف دهسشي يتلا ،5991/6991 مسسوم
˘مد˘ع ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن
ببسستو ,ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا وأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا قر˘ف د˘جاو˘ت
ة˘قرا˘ف˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف نو˘˘ي˘˘لو خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ب لوألا حا˘˘طأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
يتيسس رتسسسشنام يناثلا جرخأا امنيب ،ينابسسإلا
.يزيلجنإلا

دحأا ىلع رلوم ضسفاني رامين
لاطبأ’ا يرود زئاوج

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ةر˘˘˘˘كل ي˘˘˘˘˘بوروألا
ن˘˘˘˘˘˘˘ع ،مد˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لي˘ن˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

بعل لسضفأا ةزئاج
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘˘بر ي˘˘˘ف
لا˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘بأا يرود
ا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو ،ا˘˘˘˘˘بوروأا
يمسسرلا باسسح˘ل˘ل
لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘˘ل
عقوم ىلع ابوروأا
نإا˘ف ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
اد رامي˘ن :م˘ه ،ةز˘ئا˘ج˘لا ل˘ي˘ن˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا
سساموت ‐‐نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب‐ ا˘ف˘ل˘ي˘سس
‐ يلبم˘يد ى˘سسو˘م ‐خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب‐ ر˘لو˘م
حجنو ,‐غيزبيل‐ وناكيمابوأا توياد ‐نويل
ءا˘سصقإل نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ةدا˘ي˘ق ي˘ف را˘˘م˘˘ي˘˘ن
يف ريثم ويرانيسسب يئاهنلا عبر نم اتنلاتأا
نيفده رلوم لجسس امنيب ،ةريخألا قئاقدلا
حجنو ,2‐8 ةنولسشرب ىلع نرياب زوف يف
يتيسس رتسسسشنام كابسش ةرايز يف يلبميد
ىد˘سصت ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ي˘ف ن˘ي˘˘تر˘˘م
يف مهاسسو وكيتلتأا تامجهل وناكيمابوأا
.لاطبألا يرود نم هب ةحاطإلا

ماهنتوت ىلع فوفتي يسسليسشت
ةزيمم ةقفسص يف

ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت قو˘˘ف˘˘ت
يف ما˘ه˘ن˘تو˘ت ى˘ل˘ع
عم دقاع˘ت˘لا قا˘ب˘سس
ن˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا د˘˘حأا
يرودلاب نيزيمملا
يزيلجنإلا
ا˘ًق˘فوو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
«نسص اذ» ةفيحسصل
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا
ىلع تاب يسسليسشت
سسيول مسض باتعأا
نويلم04 ري˘ظ˘ن ،نو˘ت˘يار˘ب ع˘فاد˘م ،كن˘يد
ناك ماهنتوت نأا ىلإا تراسشأاو ،ينيلرتسسإا
نأا لإا ،كن˘يد ة˘ق˘ف˘سص ى˘ل˘ع ةو˘ق˘˘ب سسفا˘˘ن˘˘ي
ع˘ج˘سشي ه˘نأا بب˘سسب زو˘ل˘ب˘لا ل˘سضف ر˘˘ي˘˘خألا
قيرف نأا تحسضوأاو ،رغسصلا ذنم يسسليسشت
معدت نع داج لكسشب ثحب ،درابمل كنارف
بقع ،فيسصلا اذه ةديدج رسصانعب عافدلا

تركذو ،يلاحلا مسسوملا يف ءاطخأا روهظ
نأا ترعسش نوتيارب ريهامج نأا ،«نسص اذ»
،وتاكريملا اذه قيرفلا نع لحريسس كنيد
ي˘ف رو˘ه˘ظ˘لا ن˘ع بعÓ˘لا بي˘غ˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
،يدا˘ن˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ج˘يور˘ت˘لا تا˘نÓ˘˘عإلا

يف يلاحلا مسسوملا ىهنأا يسسليسشت ناكو
يزيلجنإلا يرودلا لودجب عبارلا زكرملا
يرود ي˘ف كرا˘سشي˘سس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،زا˘ت˘م˘م˘لا
.لبقملا مسسوملا لÓخ ابوروأا لاطبأا

اسضرع ىقلت درازاه
يسسليسشت ¤إا ةدوعلل

نأا ينابسسإا يفحسص ريرقت دكأا
مجن ،درازاه نيد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

ا˘ًسضر˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
لÓ˘خ ،ي˘سسل˘ي˘سشت ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘˘ل
،درازاه سشاعو ،لبقملا مسسوملا

ىوتسسملا ىلع اًب˘ع˘سص ا˘ًم˘سسو˘م
ر˘ثإا ،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف يدر˘˘ف˘˘لا
،ةيوق ةباسصإا نم رثكأل هسضرعت
«لارتنسس اسسنفيد» عقومل اًقفوو
نم ني˘لوؤو˘سسم نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإلا
درازا˘ه ع˘م او˘ثد˘ح˘ت ي˘سسل˘ي˘سشت
نيقلق اوناك ثيح ،مسسوملا ءانثأا

ن˘ع هو˘لأا˘˘سسو ه˘˘تا˘˘با˘˘سصإا ى˘˘ل˘˘ع
يف هرعاسشمو يفاعتلاو ةيلمعلا
ولوؤوسسم سضرع ا˘م˘ك ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
ةدوعلا ،درازاه ىلع يسسليسشت
ةر˘م «جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘سس» ى˘لإا
ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو ،ىر˘˘خأا
ركفي ل درازاه نإاف ،يسسليسشت
؛ديردم لاير ةرداغم يف اًقلطم
سصيمق ءادتراب ملحي ناك هنأل
حّر˘˘˘سصو ،ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت ن˘م نو˘لوؤو˘˘سسم
،داج ريغ لكسشب ،مسسوملا ءانثأا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا درازا˘ه ى˘˘ل˘˘ع نأا˘˘ب
،ندنل يف دقتنُي نل هنأل ؛زولبلا
هل سضرعتي يذلا ردقلا سسفنب
.نابسسإلا نييفحسصلا نم

ةرأدجب يتيسسلأ ةبقع زواجت نأأ دعب

«’ويدراوغ ىلع ترسصتناو ..نيورب يد جاعزإ’ انبعل» نويل بردم

يف سسفانملا اكي˘ف˘ن˘ب يدا˘ن ن˘ل˘عأا
،مدقلا ةر˘كل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يرود˘لا
عم هدقاعت لامتكا ،ةعمجلا مويلا
نا˘˘˘ي ي˘˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘كي˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ع˘فاد˘م ،ن˘ي˘خ˘نو˘تر˘˘ي˘˘ف
ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ،ق˘با˘سسلا ر˘ي˘ب˘سستو˘ه
ىلإا نيخنوتريف ناي مسضناو ،ماوعأا
بقع ،ةيناجم ةقفسص يف اكيفنب
ر˘ه˘سشلا ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر
عم هد˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا
كرا˘˘˘سشو ،ي˘˘˘ند˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ةارابم513 يف يلودلا يكيجلبلا

تاقباسسملا ةفاك يف ماهنتوت عم
،يندنللا يدانلا عم ماوعأا8 لÓخ
ع˘˘م هد˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘كي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ب د˘˘˘كأاو
ىل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ر˘ب˘ع ن˘ي˘خ˘نو˘تر˘ي˘ف

ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك ،ر˘ت˘يو˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘با˘˘سسح
يليزاربلا حانجلا عم اسضيأا هدقاعت
م˘جا˘ه˘م˘لاو سسيراو˘˘سس نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا

،تد˘ي˘م˘سشد˘لا˘ف ا˘كو˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ةارابم811 نيخنوتر˘ي˘ف سضا˘خو
نمسض ناكو ،اكيجلب بختنم عم
ثلاثلا زكرملا لتحا يذلا قيرفلا
يف8102 م˘˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف
غلا˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سسو ،ا˘ي˘سسور
سسكاجأل بع˘ل˘ل ا˘ما˘ع33 هر˘م˘ع
82 لجسسو يدنلوهلا مادرتسسمأا

ةفاك ي˘ف ةارا˘ب˘م022 ي˘ف ا˘فد˘ه
ىلوألا هتارابم ذ˘ن˘م تا˘ق˘با˘سسم˘لا
زكرملا اكيفنب لتحاو ،6002 يف
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يرود˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘˘لا
أاد˘ب˘˘ي˘˘سسو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
رودلا نم لبقملا مسسوملا ابوروأا
.تايفسصتلل ثلاثلا

اكيفنب عم عقوي ماهنتوت عفادم

خنوي˘م نر˘يا˘ب و˘لوؤو˘سسم ف˘خ˘ي م˘ل
ي˘نا˘ب˘سسإلا ط˘سسو˘˘لا بعل ة˘˘ب˘˘غر
نع لي˘حر˘لا ي˘ف ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت
مسسوملا ةياهنب انيرأا زنايلأا بعلم
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
رداغ اراتناكلأا نإاف ،«دليب تروبسس»
بقع غلاب نزحب انيرأا زنايلأا بعلم
يف ،ةيسضاملا ي˘سسل˘ي˘سشت ة˘ه˘جاو˘م
،ابوروأا لاط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث
لق˘ع˘م ل˘خاد ه˘ل ةر˘ي˘خألا ا˘ه˘نو˘كل
ليحر دعي م˘لو ،يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ديأا امدعب ،اًرسس كيسشولا اراتناكلأا

،نر˘˘˘يا˘˘˘ب برد˘˘˘م ،كي˘˘˘ل˘˘˘ف ز˘˘˘نا˘˘˘˘ه
،هجينيمور زنياه لراك تاحيرسصت
هنÓعإاب ،يدانلل يذيفنتلا سسيئرلا
دحأا نم اًماع92ـلا بحاسص بارتقا
،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةيدنأا

ر˘ف˘ظ˘ل˘ل بر˘قألا لو˘بر˘ف˘ي˘ل د˘˘ع˘˘يو
لظ يف ،ينابسسإلا يلودلا عيقوتب
نغروي ي˘نا˘م˘لألا برد˘م˘لا ة˘ب˘غر
اذ˘ه ه˘تا˘مد˘خ˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف بو˘ل˘˘ك

اًسضيأا ةفيحسصلا تدافأاو ،فيسصلا
ىلإا م˘سضنا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا˘ب
ةنولسشرب بعل عم دقاعتلا قابسس
برد˘˘م˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ناكو ،لو˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘سسإلا

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا بل˘ط د˘ق لو˘يدراو˘غ
قيرفلل اًبردم هنييعت روف اراتناكلأا
ى˘ظ˘ح˘˘ي ذإا ،3102 ما˘ع يرا˘فا˘ب˘لا

دعي يذلا ،ه˘ن˘طاو˘م ة˘ق˘ث˘ب بعÓ˘لا
،ه˘تارد˘ق˘ب ةد˘سشب ن˘ي˘ب˘ج˘ع˘م˘لا د˘˘حأا

ناملا بناج نم مامتهلا اذه يتأايو
ل˘ظ ي˘ف ،ارا˘ت˘نا˘كلأا م˘سضب ي˘ت˘ي˘˘سس
ي˘نا˘ب˘سسإلا م˘ج˘ن˘لا ل˘ي˘حر بار˘ت˘˘قا
داحتلا بعل˘م ن˘ع ا˘ف˘ل˘ي˘سس د˘ي˘ف˘يد
يرود يف قيرفلا راوسشم ةياهنب
.ابوروأا لاطبأا

ةرظتنملا لوبرفيل ةقفسص ددهي  يتيسسلا

،ا˘ي˘سسرا˘غ يدور ي˘سسنر˘ف˘لا د˘كأا
نويل كيبم˘لوأل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ه˘ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت بق˘ع ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
لا˘ط˘بألا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن˘ل
ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘ل˘ع (1‐3) زوف˘لا˘ب
ىلع تبسسلا يزيلج˘نإلا ي˘ت˘ي˘سس
ن˘م˘سض او˘نو˘كي م˘ل م˘ه˘نأا بع˘ل˘م
اننكل» ،لهأاتلل ةحسشرملا قرفلا

نويل لهأاتو ،«انسسفنأا يف انقثو
˘مو˘ي خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ةهجاو˘م ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برألا

سسفن يف نيقيرفلا نيب ةرركم
ما˘ع لا˘ط˘بألا يرود˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لا

د˘ع˘ب تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘فو ،0102
ى˘ل˘ع ا˘ي˘سسرا˘غ ى˘ن˘ثأا ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
يبعل لكل «ةيعامجلا حورلا»
مهب روخف هنأا ىلإا اريسشم ،هقيرف
ءانثلاب ايسسراغ سصخ امك ،اعيمج
يذلا ،يليبميد ىسسوم همجاهم
57 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ل˘يد˘˘ب˘˘ك لز˘˘ن
ثلاثلاو يناثلا نيفدهلا لجسسو
ح˘لا˘سصل ءا˘ق˘ل˘لا ا˘ي˘ه˘˘نأا ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا
ناك ه˘نأا˘ب فر˘ت˘عا ثي˘ح ،ه˘ق˘ير˘ف
ذنم هتكراسشم مد˘ع˘ل «ا˘ط˘ب˘ح˘م»
ر˘ب˘ع ا˘ي˘سسرا˘غ حر˘سصو ،ة˘ياد˘ب˘لا
:«و˘لرا˘ك تنو˘م و˘يدار» ة˘كب˘˘سش
ا˘ن˘ل˘هأا˘ت د˘ق˘ل ،ي˘ق˘ير˘ف˘ب رو˘˘خ˘˘ف»
لابق˘ت˘سساو فاد˘هأا3 لي˘ج˘سست˘ب
لمعلا لسضفب اذهو ،ديحو فده

ر˘م˘ت˘سساو ،«ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ج˘˘لا
ع˘˘˘م» ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يأا ع˘قو˘ت˘ت نأا بج˘ي لو˘يدراو˘˘غ
ي˘˘ف ا˘˘نر˘˘˘سصت˘˘˘نا ن˘˘˘كلو ،ءي˘˘˘سش
انقفو دقل ،ةيكيتكتلا ةكرعملا
ا˘ن˘ب˘ع˘لو ا˘ن˘تارد˘ق لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘ف
نيفيك جاعزإل ةطخو ليكسشتب
ماتخ يف لسصاوو ،«نيورب يد
لهأاتلا ل˘مأا˘ن ا˘ن˘ك» ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
اعيمج ىعسسن ،انريهامج طسسو

رمتسساو ،«انيدل ام ىسصقأا لذبل
ه˘تر˘ما˘غ˘م ي˘ف نو˘ي˘ل كي˘ب˘˘م˘˘لوأا
نمث يف حاطأا نأا دعب ،ةلوطبلاب
يف يلاطيإلا سسوتنفويب يئاهنلا

اذه˘ب ق˘ير˘ف˘لا لدا˘عو ،هراد ر˘ق˘ع
ي˘ف ه˘ل ةر˘ي˘سسم ل˘سضفأا زا˘ج˘نإلا
رودلا سسفن غلب امدنع ةلوطبلا
رداغي نأا لبق ،تاونسس01 لبق
،يناملألا خنويم نرياب دي ىلع
ع˘بر˘م˘لا ي˘ف ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا

ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي ا˘˘سضيأا ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا
ه˘يزو˘ج بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نو˘˘ي˘˘ل ق˘˘ح˘˘ل ا˘˘م˘˘ك ،يدلا˘˘ف˘˘لأا
،نامريج ناسس سسيراب هنطاومب
رخآا يناملأا قيرف هجاويسس يذلا

يف ،ءاثÓثلا موي غيزبيل وهو
ةرملا حبسصت˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن
ة˘ق˘با˘سسم˘لا خ˘يرا˘ت ي˘˘ف ى˘˘لوألا
نم ن˘ي˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف غ˘ل˘ب˘ي ي˘ت˘لا
.ةلحرملا هذه اسسنرف



 صسين يدان ‘ يلسصأ’ا هبسصنم ¤إا دوعي رسضÿا Òهظ

 اÒيف حيريو نير مامأا ضسين عم قلأاتي لاطع
سسين قيرف بعلو يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي لسصاو

مسسوملل ةيريسضحتلا ةيدولا تايرابملا يف قلأاتلا يسسنرفلا
زوفب تهتنا يتلاو نير يدان دسض ةرملا هذه تناكو ،لبقملا

.2 ـ3ةجيتنب ينطولا بختنملا للدم ءاقفر
يف قرافلا عنسص نم ينطولا بختنملا عفادم لاطع نكمتو

لسضفب سسين هقيرف زوف يف ريبك لكسشب مهاسسو ةهجاوملا هذه
نم لسصحت يتلا ،قاورلا ىلع هلغوتو ةعيرسسلا هتاقÓطنا

ىلا «غيبلود ربسساك» هليمز امهلوح ءازج يتبرسض ىلع اهلÓخ
فسسوي زربو ءاقللا نمز نم16و ،34 ةقيقدلا يف نيفده
نير دسض هقيرف ةارابم يف تفل لكسشب وداراب ةسسردم جيرخ
ةليكسشت يف رسسيأا ريهظك يلسصألا هبسصنم ىلإا هتدوع بقع
ديدعلاو تÓخدت ةدع يف هحاجنب كلذو ارييف كيرتاب بردملا

 .ةبسسانم نم رثكأا يف تاغوارملا نم
دئاع ءارحسصلا يبراحم عفادم لاطع فسسوي نإاف ةراسشإÓل

يتلاو يسضاملا مسسوملا يف اهل سضرعت ةريطخ ةباسصإا نم
فيقوت متي نا لبق يرودلا نم ريبك ءزج عييسضت ىلع هتربجأا
 .انوروك سسوريف راسشتنا ببسسب يسسنرفلا يرودلا

 جاحلب اسضر
   ›وبان يدانل ةيلدابتلا تاقفسصلا ىدحإا نمسض لخدي

ولوسساسس ¤إا مامسضن’ا نم اÒثك بÎقي ضسانو
يلوبان يدان بعلو يرئازجلا يلودلا سسانو مدأا دجاوتي

يدا˘ن ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م ةد˘حاو ةو˘ط˘خ د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
نوكيسس يذلاو نيقيرفلا نيب ةيلدابت ةقفسص نمسض ولوسساسس

.اهيف افرط قباسسلا سسين بعل
رئاطلا حانجلا سسانو نأا ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تفسشكو

اهيلع تقفتا ةيلدابت ةقفسص يف لخديسس ينطولا بختنملل
كلذو ،يلاطيإلا ولوسساسس قيرف نم اهتريظن عم يلوبان ةرادإا
نويلم52 هردق يلام غلبم ةفاسضإاو ءارحسصلا براحم حنمب
.اغوب يميريج بعÓلا تامدخب رفظلا لباقم وروأا

ىتسشب سسانو مادأا نم سصلختلل يلوبان ةرادإا ىعسستو اذه
يف هدقع عيب يف اهتبغر تدبأا يتلا يهو ةرتف ذنم قرطلا
نأا وزوتاغ بردملا اهل دكأا امدعب ،يراجلا يفيسصلا وتاكريملا
.ةيلبقتسسملا هتاططخم يف لخدي ل ريخألا

جاحلب اسضر
هي‚وأا م‚ بثك نع عباتت ةيزيل‚إا ةيدنأا

يسسنرفلا يرودلا ةرداغم نم بÎقي يرون تيآا
هيجنوأا يدان بعلو يرئازج وكنارفلا يرون تيأا ناير لخد

تقلتو اذه ،يداونلا نم ديدعلا تامامتها نمسض يسسنرفلا
لو˘سصألا وذ م˘ج˘ن˘لا م˘سضل ن˘ي˘ي˘م˘سسر ن˘ي˘سضر˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
.ةيراجلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ةيرئازجلا

91 بحاسص نأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تفسشك ام بسسحبو
ةقفرب يسسنرفلا ىلوألا ةجردلا يرود يف طسشني يذلاو اماع
ن˘م ن˘ي˘˘ي˘˘م˘˘سسر ن˘˘ي˘˘سضر˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘ي˘˘ج˘˘نوأا
لجأا نم ينابسسإلا ايسسنلافو يزي˘ل˘ج˘نإلا نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو يدا˘ن
باجعإا دعب كلذو  يلاح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا

يرون تيآا همدق يذلا عئارلا ىوتسسملاب نييدانلا يلوؤوسسم
ةلوطبلا تاسسفانم نمسض قيرفلا ةقفر طرافلا مسسوملا لÓخ
.ةيسسنرفلا

فرعي ةدعاسصلا ةيسسنرفلا ةيرئازجلا ةبهوملا نإاف ةراسشإÓل
يف هروطت بقارت يتلاو ىرخأا ةيدنأا ةدع نم بثك نع ةعباتم
نييزيلجنإلا دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘مو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ةرو˘سص
.يسسنرفلا وكانوم يدان ىلإا ةفاسضإلاب

 صضماغ لبقتسسم مامأا يرئاز÷ا ›ودلاجاحلب اسضر

تامدخ نع يلختلا ررقت اغ’ام
 ةسسامخ نب

ةمئاق يف يرئازجلا يلودلا ةسسامخ نب دمحم مسسا دجاوت
اغلام قيرف ةرادإا تررق  يذلاو عيبلل نيسضورعملا نيبعÓلا
يفيسصلا وتاكريملا لÓ˘خ م˘ه˘تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ي˘نا˘ب˘سسإلا
.يراجلا

مجن ةسسامخ نب مسسا نأا ةينابسسلا ريراقتلا سضعب تفسشكو
نيذلا نيبعÓلا ةمئاق نمسض  هجاردإا مت قباسسلا ةمسصاعلا داحتا
ةجردلا يف طسشانلا اغلام يدان فرط نم مهنع يلختلا متيسس
كلذو ،ايلاح ةيراجلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ ةينابسسلا ةيناثلا

يتلا ةيلاملا ةمزألا ببسسب روجألا ةلتك سضيفخت لجأا نم
داجيإا اماع32 بحاسص ىلع نوكيسس اذهلو ،قيرفلا اهنم يناعي
 .لبقملا مسسوملا يف همسضي ديدج قيرف

يدانل يسضاملا فيسصلا مسضنا ةسسامخ نب نأا ركذلاب ريدجلا
،ةمسصاعلا داحتا يدان نم امداق2202 ةنسسل دتمي دقعب اغلام
91 مسسوملا اذه بعل نطولا سضرا جراخ هل ةبرجت لوأا يفو
 .تاسسفانملا عيمج يف ينابسسإلا قيرفلا عم ةارابم

 جاحلب اسضر

0282ددعلا ^1441 ةجحلا يذ72ـل قفاوملا0202 توأا71نينثإ’اةصضايرلا

يرئاز÷ا مجنلا ىلع هدامتعا مدع دعب ةدسشب دقتني بردŸا
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د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير  عدو
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يزيلجنإلا يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م
سسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م ه˘يدا˘ن ة˘ق˘˘فر
ن˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘˘بار
دي ىلع ،يئاهنلا عبر رودلا
دعب يسسنرفلا نويل كيبملوأا
ديحو فدهل ةيثÓثب ةميزهلا
دلا˘˘˘ف˘˘˘لأا يزو˘˘˘ج بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
 .ةنوبسشل

ايطايت˘حا «زور˘ح» كرا˘سشو
ناكم لخد نيح ةلباقملا يف
ةيادب يف وينيدنانريف هليمز
يف طبسضلابو يناثلا طوسشلا
نا˘ك ا˘مد˘ن˘˘ع55 ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
دنم فدهب افلختم «نزتيسسلا»
لوا˘˘ح يذ˘˘˘لا لوألا طو˘˘˘سشلا
سسراحلا ىمرم ىلإا لوسصولا
نأا لب˘ق ،تا˘ب˘سسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘يور˘ب يد لدا˘ع˘˘ي
نأا ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا ح˘˘لا˘˘سصل
ة˘حدا˘ف˘لا ة˘ي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خألا
لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘كترا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نو˘ي˘ل ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسا لو˘يدراو˘غ
ىسسوم ربع نيفده لجسسيل
97ـلا ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف ي˘ل˘ب˘م˘˘يد
ارا˘سصت˘نا ا˘ق˘ق˘ح˘˘م78ـلاو
يف ادعوم ابراسضو اقحتسسم
نرياب هجاويل يئاهن فسصنلا

باسسح ىلع لهأاتملا خينويم

 .اسصربلا
بايغ» :لدوو صسيرك

بابسسأا دحأا زرحم
«يتيسسلا ءاسصقإا

ةيسساقلا ةراسسخلا رمت ملو
رزحم ءاق˘فر ا˘ه˘ب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا

ناوتي مل ثيح ماركلا رورم
ةر˘ك ةرو˘ط˘سسأا لدوو سسير˘˘ك
ليمحت يف ةيزيلجنإلا مدقلا

ءاسصقإا ةيلوؤوسسم لويدراوغ
ن˘م ر˘ُم˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ة˘ي˘بوروألا لا˘ط˘˘بألا ة˘˘ط˘˘بار
نأا ر˘ب˘ت˘عأا يذ˘لا ،نو˘˘ي˘˘ل ما˘˘مأا
ي˘ف ع˘قو ي˘نا˘ب˘سسلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

دمتعي م˘ل ا˘مد˘ن˘ع حدا˘ف ا˘ط˘خ
يف «ءارحسصلا براحم» ىلع
م˘غر ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ةارا˘ب˘˘م˘˘لا

ةلباقم يف هل ةسساملا هتجاح
ثيح ،هذهك ةمهمو ةمسساح
كيبملول قباسسلا مجنلا درغ
«روبسس يب يب» ـل ايليسسرام
ةعاسس عبر رورم دعب »:Óئاق
نا˘ك ،ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نأا بجي زرحم نأاب احسضاو
مهفأا ل »: فيسضيل ،«لخدي
ىلإا رظتني هلعج يذلا ببسسلا

عفدلل65ـلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘يا˘غ
م˘ل ،ن˘يور˘ب يد »:ع˘با˘تو ،«ه˘ب
تاحاسسملا داجيإا نم نكمتي
،زر˘˘ح˘˘م لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب ىو˘˘سس
ل˘˘˘سضف لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ ن˘˘˘كلو
 .«هيلع دامتعلا ليجأات

لخد ول» :دنانيدريف وير
ناكل ةيادبلا دنم زرحم

«رخآا ثيدح كلانه
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘كي م˘˘˘˘˘˘لو

دقتنا يذلا ديحولا يزيلجنلا

ةليكسشتلا نم زرحم داعبتسسا
تاراي˘خ˘لا  اذ˘كو ة˘ي˘سسا˘سسألا
اهب ماق يتلا هموهفم ريغلا
وير مسضنأا ثيح «فوسسليفلا»
ق˘با˘سسلا م˘ج˘ن˘لا د˘نا˘ن˘˘يدر˘˘ي˘˘ف
د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م˘˘˘ل
هجوو يزيلجنإلا بختنملاو
بي˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘عذل تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نا

˘˘˘مد˘˘˘ع بب˘˘˘سسب لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع هدا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
ي˘˘ف لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سصو˘˘سصخ˘˘ب ه˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
مرح لويدراوغ »:عوسضوملا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
ة˘ي˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘قÓ˘˘خ˘˘لا
د˘˘ق˘˘ل »:فدر˘˘ي˘˘ل ،«ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
تن˘˘سسح˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك ا˘˘ند˘˘˘ها˘˘˘سش

ةر˘سشا˘ب˘ُم ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ةرو˘سص
ناك د˘ق˘ل ،زر˘ح˘م لو˘خد د˘ع˘ب
بع˘˘ل˘˘ي نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘ُم˘˘لا ن˘˘م
ماق بيب »:مت˘خ˘ي˘ل ،«ا˘ي˘سسا˘سسأا
ذنم اهل ىنعم ل تاسشوتورب
ىلع رومألا بعسصو ،ةيادبلا
تارايخلا نأا تقو يف ،هسسفن
ذنم ةحسضاو تناك لسضفألا
 .«ةيادبلا

ريغ «بيب» تاريربت
لمحيو ةعنقم

ةيلوؤوسسم نيبعÓلا
...ةراسسخلا

بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب سضفرو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
رتسسسشنام بردم لويدراوغ
ةهجوُملا تاداق˘ت˘نلا ي˘ت˘ي˘سس
تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘سسب ه˘˘˘˘˘ل
ريغلاو ةب˘ير˘غ˘لا ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا

لÓخ اهب ماق يتلا ةموهفم
تناك ي˘ت˘لاو نو˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م
ءارو ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘سسلا

بردملا رّرب ثيح ،ةميزهلا
ه˘لا˘ب˘سشأا ة˘م˘يز˘˘ه ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
ا˘˘سضفار ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب
ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا نأا˘ب فار˘˘ت˘˘علا

ةيسضرأا قوف لسضفألا اوناك
يف انزف دقل »:Óئاق ناديملا

،تايئاسصحإلا لواد˘ج ع˘ي˘م˘ج
قحألا انك اننأاب ينعي ام وهو
ع˘بر˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘˘ت˘˘لاو زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ل˘˘˘م˘˘˘حو اذ˘˘˘ه ،«ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل «فو˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا»
بناجلا» :ءاسصقإلا ةيلوؤوسسم
مهملا رمألا سسيل يكيتكتلا
يهنيل ،«ة˘سسفا˘ن˘ُم˘لا هذ˘ه ي˘ف
د˘ع˘ب ه˘سشي˘˘ع˘˘ن ا˘˘م »:ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
نكلو ،ادج بعسص ةراسسخلا

ا˘م ا˘مو˘يو ،ةا˘ي˘ح˘لا ي˘˘ه هذ˘˘ه
ةبقع زوا˘ج˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘ن˘سس
.«يئاهن عبر رودلا

ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ر˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةقيقح لوح احورطم لاؤوسسلا
يذلا سشيمهت˘لاو دا˘ع˘ب˘ت˘سسلا
«رسضخ˘لا» م˘ج˘ن ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي
ياكسسلا» ىلإا همامسضنا ذنم
نم امداق8102 مسسوم «ولب
تبثا يذلاو ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل
ةناكم قحتسسي ه˘نا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
«ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا» ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘سسأا
هترد˘قو ة˘فا˘سضإلا ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ب

عنسصو لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع
ن˘م ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘˘ف قرا˘˘ف˘˘لا
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو ،ةارا˘ب˘م˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘كرا˘˘˘سشم بذ˘˘˘بذ˘˘˘ت
ينابسسلا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت

نمسض هتلعج هماقرأا نأا ريغ
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سضفأا

.يتيسس رتسسسشنام

ير˘م˘ع˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج لا˘˘ن
بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةداسشإلا يدوع˘سسلا با˘ب˘سشلا

سسي˘˘˘˘˘˘برو˘˘˘˘˘˘ك نلور ن˘˘˘˘˘˘˘م
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
9102 رسصم ناك يف هرهظأا
ة˘˘ق˘˘فر بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب جو˘˘˘ت ن˘˘˘يا
.«رسضخلا»

برد˘م˘لا سسي˘برو˘ك لا˘قو
دا˘˘˘ح˘˘˘تا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
ع˘م هراو˘ح ي˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

«كانف ود تيزاغل» ةفيحسص

عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سص ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب»
ايوق ناك ينطولا بختنملا

ممأا سسأاك تايئاهن يف ادج
ترج يتلاو ةريخألا ايقيرفإا
امدنع هفرعا نكأا مل ،رسصمب

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف بردأا تن˘˘ك
متي امدن˘ع ن˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لوقأا امئاد تنك هنع يلاؤوسس
:فا˘سضاو ،يو˘ق ع˘فاد˘˘م ه˘˘نا
عئار فاسشتكا وه يرمعلب»
بخا˘ن˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج˘˘ل
يف بردم لسضفأاو ينطولا

نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘ل ،9102 نا˘˘ك

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
يف اريبك ارود بعل رسضخلل
لا˘˘م˘˘ج ة˘˘ب˘˘هو˘˘˘م را˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش بعل ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ناك يذلا ق˘ب˘سسألا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ح˘˘بار تقو ي˘˘ف ل˘˘˘سصو د˘˘˘ق
ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘جا˘˘˘م
ةجرد ىلإا ينطولا بختنملل
ي˘ف ا˘يد˘˘ج ر˘˘كفو طا˘˘ب˘˘حإلا
ىلإا لوحتي نأا لبق لازتعلا
يف ة˘ن˘ي˘سصح˘لا عÓ˘ق˘لا د˘حأا
 .رسضخلا عافد

جاحلب اسضر

 طيمز.ع
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    زرحم ءاسصقإا لسصاوي ’ويدراوغو ةيسساق ةراسسخب ةسسفانملا عدوي يتيسسلا

 رسضÿا عافد ةرخسص فسشتكم يسضاملب

 «ةراطسسوسس»ـل قباسسلا بردŸا نم ءانثلا ىقلي يرمعلب

ةهجاوم صشماه ىلع
 يتيسسلا مامأا نويل

بتكي يقرسش ناير
خيرات ‘ همسسا
 لاطبأ’ا يرود

ي˘˘قر˘˘سش نا˘˘ير ل˘˘˘ج˘˘˘سس
يدان بعل يرئازج وكنارفلا
ي˘ف ه˘م˘سسأا ي˘سسنر˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل
ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود خ˘˘يرا˘˘ت
،هيدان ةمئا˘ق ن˘م˘سض هد˘جاو˘ت˘ب

ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ
رودلا تاسسفانم نمسض يتيسس
يرود ن˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا

ع˘˘قو˘˘م ف˘˘سشك ا˘˘م بسسحو
نأا يسسنرفلا «وتاكريم توف»
يف بعل رغسصأا يقرسش ناير
كلذو لا˘ط˘بألا يرود خ˘يرا˘˘ت
نمسض هدجاوت لجسس نأا دعب
عبرلا رودلا يف هيدان ةمئاق
،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
،ير˘˘ئاز˘˘ج و˘˘كنار˘˘ف˘˘لا نا˘˘˘كو
نويل هيدان ءلدب ةمئاق نمسض
وهو يت˘ي˘سسلا ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ
ةنسس61 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
ل˘خد˘ي˘ل  ط˘ق˘ف ا˘مو˘˘ي463و
ه˘˘با˘˘ب ن˘˘˘م خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا كلذ˘˘˘ب
نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.عسساولا

ميطحت هل قبسس يقرسش ناير
ر˘ب˘ت˘عأا ثي˘ح ة˘ي˘سسا˘ي˘˘ق ما˘˘قرأا
ر˘غ˘سصأا ي˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف كرا˘˘سشي بعل
«1 غيللا» خيرات يف ةيمسسر
رغسصأا دعي هنا امك ،ةيسسنرفلا

كراسشي نويل خيرات يف بعل
ةسسفانم يف لوألا قيرفلا عم
.ابوروأا لاطبأا يرود مجحب

طيمز.ع
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سسلجم سسيئر ىلعل عمتجا
عم ةنيطنسسق بابسش ةرادإا

رداقلا دبع قيرفلا بردم
ةسشقانمو ةسساردل ينارمع
ر˘˘با˘˘كألا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘كا˘˘˘سشم
رو˘جأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ة˘سصا˘خ
ىمادق˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب
ةرورسضب نوبلاطي نيذلاو
امب ةنرا˘ق˘م م˘ه˘تر˘جأا ةدا˘يز
مسساوملا يف هولا˘ن˘ي او˘نا˘ك
يذلا رمألا وهو ةيسضاملا

ع˘˘˘˘سضي˘˘˘˘سس كسش نود ن˘˘˘˘م
ةيقيقح ةطرو يف ةرادإلا

نم نوربتعي مهنأاو ةسصاخ
تيب يف ة˘م˘ه˘م˘لا ز˘ئا˘كر˘لا
نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ةرو˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘مود˘˘˘ق
نوكيسس ةقلعملا روسسجلا
.مويلا نم اءدب

اوعيسضي دق نوفدهتسسملا
قرفلا رارسصإا ببسسب

مهبادتنا ىلع ىرخأ’ا
سضعب ريسسي ىرخأا ةهج نم

نم نيبول˘ط˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ىلا يسس سسا يسسلا فرط
لÓ˘خ م˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ة˘سصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

قر˘ف˘˘لا سضع˘˘ب رار˘˘سصإا ناو
مهرطسضي دق مهبادتنا ىلع

نع ديعب رايتخا سضرف ىلا
ع˘سضي˘سس ا˘م و˘هو ر˘فا˘ن˘˘سسلا
ةطرو يف ينارمع بردملا
ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
نيسصحتل ةوقبو فدهتسسم
ق˘ير˘ف˘لا ط˘˘سسوو تا˘˘عا˘˘فد

ة˘لو˘ط˘ب قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘سسح˘˘ت
ا˘م و˘هو ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا

عامتجا يف ي˘نار˘م˘ع ل˘ع˘ج
ى˘ل˘ع˘ل ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ي سسملا

ي˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘سسإلا ةرور˘˘˘˘˘سض
.مهعم لسصاوتلا

صشامر ماسشه

نيب سسمأا لوأا ءاقللا ددجت
دئاقو نابيزلا ءارسضخ سسيئر
ثيح يراذخل لداع قيرفلا

ة˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ج
ترفسسأا يتلاو تاسضوافملا
ن˘ع فا˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ةيسضرأا ىلإا نيفرطلا لوسصو
د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ت قا˘˘ف˘˘تا
و˘هو دا˘ح˘˘تإلا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا
هدقع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف نا˘ك يذ˘لا

ةيناكمإا لوح ثيدحلا مغرو
ل˘ظ ي˘ف ءاو˘جأÓ˘ل هر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
نم هتلسصو يتلا سضورعلا

ةطبارلا يف طسشنت قرف ةدع
ءاقبلا لسضف هنأا لإا ىلوألا

ه˘سسأار ط˘˘ق˘˘سسم ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
فور˘ظ˘لا ل˘ك د˘جو ا˘مد˘ع˘˘ب
ىلإا قلأات˘لا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا

ينفلا نيمقاطلا حاحلإا بناج
را˘˘˘˘سصنألا اذ˘˘˘˘˘كو يرادإلاو
.ءاقبلاب هيلع

تاسضوافم ‘ ةرادإ’ا
ÚفدهتسسŸا عم ةرسشابم
ن˘م ةرادإلا تبر˘ت˘˘قاو اذ˘˘ه

رسصانع ةد˘ع ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
تايره ةز˘م˘ح ةرو˘سص ي˘ف
عفانو نارهو ةيدولوم نم
ق˘با˘سسلا سسرا˘ح˘لا يو˘ل˘˘ع
نيوخألاو ةياج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘سشل

بابسش نم يبرعلا دلاوخ
ن˘يد˘لا ر˘˘سصنو لÓ˘˘ج دلوأا

ميعدتل ةرواسسلا ةبيبسش نم
دعب لبقملا مسسوملا قيرفلا
يف هناولأا لمح مهل قبسس نأا

بسسح˘بو ة˘ق˘با˘˘سس م˘˘سساو˘˘م
تا˘سضوا˘ف˘م نإا˘ف ا˘نرد˘سصم
مل نيرخآا نيبعل عم ةيراج
م˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘سسأا ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكي
نمو ريبك لكسشب تمدقت
لÓخ امهع˘ي˘قو˘ت ع˘قو˘ت˘م˘لا
ميعدت˘ل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
د˘يد˘ح˘ت ل˘ب˘ق ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
.قيرفلل ةيئاهنلا ةمئاقلا

صشامر ماسشه

يف ةنتاب ةيدولوم ةرادإا تلخد
ةيعرسشلاب رفظلل نمزلا عم قابسس
مسسومل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت تي˘ب˘لا بي˘تر˘تو
بل˘ط ه˘ي˘جو˘ت لÓ˘خ ن˘م د˘يد˘ج˘˘لا
اهحنم د˘سصق ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
ةيعمج دقعل ينوناقلا سصيخرتلا

عفر مدع ةلاح يف ةيسضارتفا ةماع
ى˘ل˘ع ةر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
ي˘ناد˘يز دو˘ع˘سسم سسي˘ئر˘˘لا نا˘˘سسل
حمسسي ل ةيبملوألا اهتدهع ءاهتنا
نيح ىلإا طاسشن يأاب مايقلاب اهل

ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا ةقث بسسك
نإاف سسيئرلا بسسحو.ةديدج ةدهعل
ةرود ة˘ما˘قإا ى˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘ت ةرادإلا

يرا˘ج˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يدا˘˘ع
يلاملاو يبدألا نيريرقتلا سضرعل
ديدحت لبق ةقداسصملاو ةسشقانملل
يف ةيباختنا ةي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع د˘عو˘م
.يلاوملا عوبسسألا

 رفوت ىلع رسصي
حاجنإ’ ةيلاملا ةلويسسلا

قيرفلا راسسم
ىلع ةيبوبلا سسيئر ددسش دقو اذه
فو˘قوو لاو˘مألا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سض
بناج ىلإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ي˘كسشت م˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘باد˘˘ت˘˘نلا

ديمجت ةيمتح مامأا اهسسفن تدجو
ةلو˘ي˘سسلا با˘ي˘غ˘ل ار˘ظ˘ن ا˘ه˘طا˘سشن

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأاو لا˘ق ا˘م˘ك ة˘˘سصا˘˘خ
او˘ط˘بر ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا دد˘˘ج˘˘لا
مهلوسصحب ةيدولوملاب مه˘قا˘ح˘ت˘لا

ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘لا˘˘م ق˘˘ي˘˘ب˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دقع ةياغ ىلإا فقوتلل اهرطسضا
عفاود ةفرعمو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.ةيئلولا تاطلسسلا

صشامر ماسشه

راسصنأ’ا حيريو ءاقبلا ررقي يراسضخل
ةركسسب داحتا

جربلا يلهأا قاسشع برعأا
ريسصم نم م˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘ع
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت˘˘˘˘لا
ل˘ك نأا ا˘م˘ب لو˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
تمسصلا تمزتلا فارطألا
تقو˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب
يدا˘ن˘لا ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ي˘˘ف
لكا˘سشم˘ل نو˘كي˘سسو اذ˘ه
ع˘˘˘م يوا˘˘˘ه˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ىلع يبلسس عقو ةكرسشلا

لك نأا امب يدانلا راسسم
لح يف قلط˘ن˘ت˘سس قر˘ف˘لا

اهرومأا ثعبو ا˘ه˘ل˘كا˘سشم

ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
ام وهو ددجلاو ىمادقلا
نو˘˘ه˘˘ن˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس
فور˘ظ ي˘ف و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

سسكع ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
ا˘عد نادو˘ع˘سسم . ي˘ل˘˘هألا
عا˘˘سضوألا ة˘˘ئد˘˘ه˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
ر˘سصأا د˘˘قو اذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ةين˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا و˘سضع
ةماعلا ةيع˘م˘ج˘لا و˘سضعو
نادوعسسم جربلا يلهأا يف
ي˘˘˘˘ط ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ىلع لم˘ع˘لاو تا˘فÓ˘خ˘لا

لÓ˘خ ن˘م يدا˘ن˘لا ة˘مد˘خ
ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘طرا˘˘˘خ ع˘˘˘سضو
وه ام لك طبسضب حمسست
ل ي˘˘ل˘˘هألا ح˘˘لا˘˘˘سص ي˘˘˘ف
ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ة˘مزألا جار˘ف˘˘نا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت

نأا ردا˘سصم تد˘˘كأا ثي˘˘ح
دوعت دق سسأاكلا ةسسفانم
د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘م˘˘˘لا مدا˘˘˘ق ي˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
ىوسس هبسسح نيلوؤوسسملا
حلا˘سصم˘ل ة˘مد˘خ دا˘ح˘تلا
.قيرفلا

 صشامر ماسشه

قيرفلا راسسم ىلع ةكرسشلاو يواهلا نيب ةمزأ’ا ريثأات نم فوختم دارجلا
جربلا يلهأا

قيرفلا رومأا ةسشقانمل ينارمع عم عمتجا ىلعل
ةنيطنسسق بابسش

اعيرسس ةيعمجلا دقع ىلع رسصي يناديز
لبقملا مسسوملا تاريسضحت يف قÓطنÓل

ةنتاب ةيدولوم

ةركل نارهو ةيدولوم ةرادإا قلطنتسس
لجأا نم نيبعÓلا مادقتسسا يف ديلا
بق˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

تفسشكو ،زاتمملا مسسقلا ىلا هدوعسص
ةرادإا سسل˘ج˘م  نأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ىلا هجتي ديلا ةركل نارهو ةيدولوم
ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘سصن ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت
ي˘لا˘ح˘لا ما˘˘ع˘˘لا بتا˘˘كلا يرار˘˘ج˘˘سسب
يفيسصلا وتاكريملا ةيادب ليبق قيرفلل
مقاطلاب ةسصاخلا تابادتنلا لجأا نم
ىلع زوحي هنأا امب ،نيبعÓلاو ينفلا
ليجسستب ةسصاخلا «سسامايتلا» ةرفسش
ةط˘بار˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
لكب هما˘م˘لإا ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
.نيبعÓلاب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘يرادإلا رو˘مألا

ةرادإلا نإا˘˘˘ف رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسحو
لسصتتسس نارهو ة˘يدو˘لو˘م˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا
هدقع خسسف يذلا يواكيم بعÓلاب
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو هد˘يد˘ج˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
فارطألا سضعب تحرتقا امك ،قيرفلا
.يورقلبو رثيخلب نابعÓلا

يرارجسسب نيدلا رسصن دكأا هتهج نمو
و˘سضعو د˘ي˘لا ةر˘كل ق˘با˘سسلا بعÓ˘˘لا

راسص هنأا نارهو ةيدولوم ةرادإا سسلجم
يدا˘˘ن˘˘لا سسأار˘˘ت˘˘ي نأا يرور˘˘سضلا ن˘˘˘م
نأا امب ،ديلا ةرك نم ةيسصخسش يواهلا

ىلوألا ةجردلا˘ب فر˘سشت ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا د˘ي˘لا ةر˘˘ك عر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
دوعسصلا قيقحت نع يمسسرلا نÓعإلا
ةيداحتلا ل˘ب˘ق ن˘م زا˘ت˘م˘م˘لا م˘سسق˘ل˘ل
.ديلا ةركل ةيرئازجلا

يف»:قايسسلا اذه يف يرارجسسب لاقو
بيط نم لك ركسشأا نأا دوأا ةيادبلا

دبعوبو باط دمحأا ديسس ،يوايحم
دوعسصلا مهقيقحت ىلع يفولخم هللا
حيحسص ،ديلا ةركل زات˘م˘م˘لا م˘سسق˘ل˘ل
نكلو نيمسسوم ذنم انطقسس نم نحن
،ةيعيبطلا اهتناكمل ةيدولوملا اندعأا
خيرات نم أازجتي ل ءزج ديلا ةرك عرف
اهققح يتلا باقلألا لÓخ نم قيرفلا

يف عنام ل هنأا نظأا ،ايلودو ايلحم
ديلا ةرك نم ةيسصخسش سسأارتت لاح
ىتح اعيمج نواعتنو يواهلا يدانلا
يف ديدج نم ةهجاولل قيرفلا ديعن

.«عورفلا عيمج
جاحلب اسضر

قلطنت نارهو ةيدولوم يف تابادتن’ا

ديلا ةرك
زاتمملا مسسقلل هدوعسص نع يمسسرلا نÓعإ’ا رظتني يدانلا

مجن م˘يدرو˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع سضفر
لÓ˘˘˘خ ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م
ةرادإا عم اهارجأا يتلا تاسضوافملا
سضيفخت تبسسلا سسمأا لوأا ديمعلا

ها˘سضا˘ق˘ت˘ي يذ˘لا ير˘ه˘˘سشلا ه˘˘ب˘˘تار
.قيرفلا ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ل˘با˘ق˘م
ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم ا˘ن˘ل تف˘سشكو
تاسضوافملا نأا رئازجلا ةيدولوم
باعلا عناسص ميدروبو ةرادإلا نيب
دودسسم قيرط ىلإا تلسصو اهقيرف
لوح نيفرطلا قافتا مدع ببسسب
سساملا ةرادإا تسضرعو ،دقعلا ةميق
ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ب˘تار سضي˘ف˘خ˘ت ل˘با˘ق˘م د˘ي˘م˘˘ع˘˘لا
هسضفر يذلا رمألا وهو ،يرهسشلا
هجتيو .Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج بعÓ˘لا
تي˘ب ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘يدرو˘˘ب
ى˘˘لإا م˘˘سضنا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا

نم امداق8102 مسسوم اهفوفسص
003 لباقم ةرواسسلا ةبيبسش يدان

وحن يناجم لكسشب ميتنسس نويلم
لوسصحلاب بغرت يتلا ةيدنألا دحا

لبقملا مسسوملا يف هتامدخ ىلع
اذ˘ه .ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
ءاهتنا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م فر˘ع˘تو
ديلو نم لك مهو ،اهيبعل5 دوقع
،دو˘سشح ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘جرارد
ن˘ب م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ،سشا˘˘ق˘˘ن ما˘˘سشه
د˘˘ب˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب ،سسور˘˘˘ع
ةرادإلا تل˘خدو ،م˘يدرو˘ب ن˘م˘حر˘˘لا
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ع˘م تا˘سضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف
سضيفخت لباقم ديدجتلاب مهعانقإا
دحل روطتت مل رومألا نأا لإا مهروجأا
رئازجلا ةيدولوم نإاف ةراسشإÓلو نآلا
يتلا تاءارجإلا قيبطت ىلإا ىعسست
، «كارطانوسس» ةكرسش اهيلع تددسش
نييلاحلا نيبعÓ˘لا رو˘جأا سضي˘ف˘خ˘ت˘ب
ةسسايسس نمسض لخدت يتلاو ةعفترملا
.تاقفنلا ديسشرت

جاحلب اسضر

ةدكيكسس ةبيبسش
 بلاطي يراطيق
ةينازيم نيسسحتب

لبقملا مسسوملا ةبيبسشلا
ةدكيكسس ةبيبسش سسيئر دكأا
هيق˘ل˘ت ن˘ع يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج
ةبيبسشلا ةيريدم نم ادوعو
بيرق لح داجيإاب ةسضايرلاو
قيرط ن˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأÓ˘ل
م˘ه˘ف˘ت يذ˘لا ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
رمت يذ˘لا بع˘سصلا ع˘سضو˘لا
ة˘نا˘عإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ه˘ب
ةرد˘ق˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م ة˘˘سسم˘˘خ˘˘ب

بسسا˘ن˘ت˘ت لو اد˘ج ة˘ل˘ي˘ئ˘˘سض
هحومطو قيرفلا تازاجنإاو
نأا ا˘م˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف ي˘ف لوألا لوؤو˘سسم˘˘لا

ارير˘ق˘ت م˘ل˘سس د˘ق ادا˘كي˘سسور
ةسضاير˘لاو ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ر˘يد˘م˘ل
نم قيرفلا تايجاح نمسضتي
ا˘هرد˘ق ي˘ت˘˘لا ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘لا
يتلا ميتنسس رايلم51 وحنب
ةداعإا ،ةميدقلا نويدلا لثمت
ى˘لإا تل˘جأا طا˘سسب˘لا د˘يد˘ج˘ت
اذ˘ه .يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

سضفر نع يراطيق ثدحتو
لاغسشأا جاردإا ةيدلبلا سسيئر
بعلم طاسسب ة˘ي˘ط˘غ˘ت ةدا˘عإا

ى˘لإا ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘تو توأا02
اريسشم يوت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
دبل طاسسبلا ديدجت نأا ىلإا
بب˘˘˘سسب ة˘˘˘يو˘˘˘لوأا نو˘˘˘كي نأا
اهتغلب يتلا ةيثراكلا ةلاحلا
ةجردل ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرألا
ار˘ط˘خ ل˘كسشت تتا˘ب ا˘˘ه˘˘نأا

راسشأاو اذه نيبعÓلا ىلع
ةوعد ىقلت هنأا ىلإا سسيئرلا

ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ن˘م
يف ةكراسشملل مدقلا ةركل
مويلا بقتر˘م˘لا عا˘م˘ت˘جلا

فرتحملا ةيدنأا ءاسسؤور عم
.لوألا

صشامر ماسشه

رئازجلا ةيدولوم يف مسسوملا اذه مهدوقع يهتنت نوبع’
دودسسم قيرطل لسصت ةرادإ’ا عم تاسضوافملا



ةــــنصصرق

نرقلا ةليكسشت ىلع ضسفاني يرئازج يسسامخ

12 نرقلا يف نيبعل ةسسمخ نم نوكتت ةيقيرفا ةليكسشت لسضفأا ىلع تيوسصتلا ةقباسسم يف
لك مسضت يتلا ينطولا بختنملا ةليكسشت تلسصوو ،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتإلا اهمظن يتلاو
،يحلوبم باهو سسيارو ،يرمعلب لامج ،رسصان نب ليعامسسا ،حاجنوب دادغب ،زرحم سضاير نم
نم لك مهو يرسصملا يسسامخلا عم سسفانتتسس نيأا ،ةقباسسملا هذه نم يئاهنلا فسصنلا رود ىلإا

 .يرسضحلا ماسصعو ،ناديز دمحم ،ةكيرتوبأا ،نسسح دمحم ،ةعمج لئاو

هتدلاو نع هعافد نمث عفدي يحلوبم
يف تعقو يتلا ةثداحلا دعب
قا˘˘ف˘˘تلاو دا˘˘ح˘˘تلا ةارا˘˘ب˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م با˘˘˘هو سسيار
فرط نم ةبوقعلل سضرعتلل
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
˘مر˘ح˘ي˘سس ثي˘ح ،ة˘يدو˘ع˘˘سسلا
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا ن˘˘م سسرا˘˘ح˘˘˘لا
ة˘فا˘˘سضإا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
بب˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘مار˘˘˘غ˘˘˘ل
لÓ˘خ ةر˘ي˘خألا ه˘ت˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا

نأا دعب ،ةدج داحتإا ةهجاوم
بعل ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا لوا˘˘ح
وينيرامور يليزاربلا داحتلا
ه˘˘تد˘˘لاو م˘˘ت˘˘˘سشب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
تعنسص ةطقللا هذه ةيفوتملا
وهو ةيدوعسسلا يف ثدحلا
يف ءود˘ه˘لا ه˘ن˘ع فور˘ع˘م˘لا

.فقاوملا هذه لثم

ةفسشنملا يمري ةيافلح

فيطسس قافو قيرفل ماعلا ريدملا لبقتي مل
ةرادإلا سسل˘ج˘م تا˘فر˘سصت ة˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘ف
هترداغم دعب هل سضرعت يذلا سشيمهتلاو
،كلذ اركنتسسم يسضاملا عوبسسألا نجسسلا

ة˘كب˘سش ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يا˘ف˘ل˘ح ر˘سشن ثي˘ح
انأا» :Óئاق كوبسسياف يعامتجإلا لسصاوتلا

ةراد�لا سسل˘ج˘˘م فر˘˘سصت ن˘˘م ءا˘˘ت˘˘سسم د˘˘ج
لاسصتاو نجسسلا نم يجورخ دعبف يهاجت

ةكرابملل يب ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا لك
،عيمجلا عم سضوافتلاب ةرسشابم تأادب يل
دجأا يب اذإاف يدانلل يبح ةجرد نيبي اذه
ا˘م˘م ةرادإلا سسل˘ج˘م فر˘ط ن˘م ل˘ي˘قار˘˘ع˘˘لا
بح˘سسن˘م ا˘نأاو ا˘ي˘سسف˘ن ا˘طا˘ب˘˘حإا ي˘˘ل بب˘˘سس
ي˘خأا سشÓ˘غز ار˘كسش ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ن˘˘م
.«يخأا ىقبتو

 ينتاب عارسص
نوقع بردملا ىلع

بابسشو ةنتاب ةيدولوم قيرف نم لك قفتا
يذلا رمألا وهو نوقع بردملا عم ةنتاب

ل فيك ةيقيقح ةطرو يف سشتوكلا لعج
ثي˘ح ن˘ي˘سضر˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ق˘˘فاو يذ˘˘لا و˘˘هو
امهيسضرع ىلع درلا لجا نم ةلهم امهحنم
ينقتلا نأا دكؤوي عيمجلا لعج يذلا رمألا
وأا ةيبوبلا ةهج نم ءاوسس اينتاب نوكيسس
مهعم لسصاوت نم نأا مهألاو مهملاف باكلا
قيرفلا عم ه˘ح˘لا˘سصل نو˘ب˘ع˘ل˘ي˘سس سشتو˘كلا
راسصنأا لعج يذلا رمألا وهو هديري يذلا
ةرور˘سض ةرادإلا ن˘م نا˘ب˘ل˘ط˘ي ن˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.سشتوكلا نييعت يف عارسسإلا

هرمأا نم ةريح يف يوانكل

ي˘ف يوا˘ن˘كل برد˘م˘لا ه˘سشي˘ع˘˘ي ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ددر˘˘ت
يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘سسلا
يذلا وهو ل فيك لبقملا مسسوملا هبرديسس
ريسسي يذلا ميعزلا سسيئرلا عم قباسسلا يف قفتا
سضرعلا اذكو لبقملا مسسوملا ةنوب ءانبأا ةدايقل
ةدايقل نارهو ةيدولوم قيرف نم هاقلت يذلا
هرمأا نم ةريح يف هلعج يذلا رمألا وهو يدانلا

ةمداقلا تاعاسسلا ديدج ة˘فر˘ع˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح
موقيسس يذلا قيرفلا ريسصم يف لسصفلا لبق
   .لبقملا مسسوملا هبيردتب

هماهم فنأاتسسي ىيحي رتنع

رجحلا ىيحي رتنع رداغ عوبسسأل هثوكم دعب
رهظت مل امدعب هيف دجاوتي ناك يذلا يحسصلا

ريدملا لقتناو ،انوروك سضارعأا نم يأا هيلع
ةكرسش رقمل ةمسصاعلا داحتإل ديدجلا يسضايرلا
هذه يلوؤوسسم˘ب ءا˘ق˘ت˘لإلا ل˘جأا ن˘م «رو˘بر˘ي˘سس»
وهو قبسسألا يرئازجلا يلودلا رهظو  ،ةريخألا
دبع ،ماعلا هريدُم عم ثيدحلا فارطأا لدابتي
.حاجنلا هل اينمتُم هب بحر يذلا يداه ينغلا

qarsana@essalamonline.com
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ةرم لوأ’ نابيغي يسسيمو ودلانور
اماع41 ذ˘ن˘م ى˘˘لوألا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ونايت˘سسير˘ك نا˘م˘ج˘ن˘لا بي˘غ˘ي˘سس
ل˘ي˘نو˘ي˘لو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ود˘لا˘نور
رودلا نع ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا ي˘سسي˘م
يرود ن˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن˘˘لا
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا

ه˘ق˘ير˘ف ع˘˘م ود˘˘لا˘˘نور ي˘˘سصقأاو
ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ي˘ف سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
نو˘ي˘ل يدا˘ن د˘ي ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ةنولسشرب ةقفر يسسيم عدو اميف
يسضاملا ةعمجلا مو˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لا
هتراسسخ دعب يئاهنلا عبرلا رودب
خينويم نر˘يا˘ب ما˘مأا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
.2 ـ8 ةجيتنب يناملألا
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ةينابسشلا تائفلا يف ثدحي امم ءاتسسم تادميحم
ةي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ر˘يد˘م ر˘ب˘ع
ينيطنسسقلا يسضايرلا يدا˘ن˘ل˘ل
نع تادميحم ديسشر روتكدلا
ةيرئازجلا ةركلا عقاول هفسسأات

او˘ح˘سضأا نا˘ب˘سشلا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ىح˘سضأا ا˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ن˘ئا˘هر
نأاو ةسصاخ «ةرجانملا» ىمسسي
ىحسضأا نيبعÓلا نم برقتلا

مدقلا ةر˘ك ع˘قاو ى˘ل˘ع ار˘ي˘ط˘خ
ه˘ب˘˘سسح سضع˘˘ب˘˘لا لوا˘˘ح د˘˘ق˘˘ف
راغسص ني˘ب˘عل ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا
مهئارغإاو81 ـلاو71 ـلا نسسلا
يذ˘لا ر˘مألا ة˘ي˘˘لا˘˘م سضور˘˘ع˘˘ب

ل لاملا ةغلب نوثدحتي مهلعج
.ناديملا ةغلب
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رسصعلا

03:33

رهظـلارجفلا

12:5016:41

برغŸا

20:10

ءاسشعلا

21:40

ةÓسصلا تيقاوم

 ةسسامخ نب تامدخ نع يلختلا ررقت اغ’ام ^
 اÒيف حيريو نير مامأا ضسين عم قلأاتي لاطع ^

بÎقي ضسانو
نم اÒثك
مامسضن’ا
ولوسساسس ¤إا

Òثأات نم فوختم دار÷ا
ةكرسشلاو يواهلا Úب ةمزأ’ا

قيرفلا راسسم ىلع

Êارمع عم عمتجا ىلعل
Ÿقيرفلا رومأا ةسشقان

تاقفسصلا ىدحإا نمسض لخدي
   ›وبان يدانل ةيلدابتلا

0282ددعلا ^1441 ةجحلا يذ72ـل قفاوملا0202 توأا71نينثإ’ا

يرئاز÷ا مجنلا ىلع هدامتعا مدع دعب ةدسشب دقتني بردŸا

ةيسساق ةراسسخب ةسسفانملا عدوي يتيسسلا
    زرحم ءاسصقإا لسصاوي ’ويدراوغو

جÈلا يلهأا ةمسصاعلا ةيدولومةنيطنسسق بابسش

رئاز÷ا ةيدولوم ‘ مسسوŸا اذه مهدوقع يهتنت نوبع’

ةرادإا عم Ëردوب تاسضوافم
دودسسم قيرطل لسصت «ديمعلا»


